ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ&

MADAME SOPHIE ZILLER

^ΠΛΉΡΏΤΕΑΙ
Δραχμαι
Διά τούς Διδασκάλους
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ

Διά τήνΊΓΥΠ^ώΓ/ΛΚΗΦ/ ^ΊΟ'/Ο^Η ZC

Δολλάρια
Λίρα ’Αγγλίας

Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

Δρ. Χρ.

12.—
8.—
3.—
1)2
10.—
12.—

'Έχδοοις έκλεκτή γενιχ&ς Φρ. χρ. ή δραχ. 25.—

Δεσποινίδα

ACADEMIE DE MUSIQUE
Concert Training
Musique classique et moderne. Lemons d’ acoupagnement pour les dames et Messieurs qiii jom•nt un instrument quelconque.^
CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la «Reforme pianistique».
Systeme Deppe
i Leijon par semaine
15
fr. le
cachet
2
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Έξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον

Σοφία Τρικούπη.—Ελληνική.Κοινωνία : θεόδ. Βελιανίτης.—Ό Άρχιδούξ Λουδοβίκος
Σαλβατώρ τής Αυστρίας: Χπυρ. Δε-Βιάξης.— Le Bois de la Cambres ·. Nixa Δενδραμή.—
Ή Γρηά: Μετάφρασις Ίβύχον "Αλτη.—Ή Επτάνησος κατά τόν ιερόν τοΰ 1821 αγώνα:
Χαραλάμπης Παντ. Καραβίας.—Ό Μεντσικώφ.—Ιούλιος 1916 Γύρω άπό τήν πολε
μική ζωή:—Άπό τήν καλλιτεχνική κίνησι: θέατρα.—Ιστορική 'Ιερουργία: Δν1ς A. Ν.—Μία
εργασία τοΰ κ. Χασιώτη.—Άπό τήν ζωήν τοΰ μηνάς: Δ. Λ. Ζ.—Τό Διάταγμα περί ενοι
κίων.—Άπό τά περίεργα της Ζωής.—’Ολιγόστιχα.—Νέαι εκδόσεις.—Δήλωσις.
ΚΟΣΜΟΣ : Ή Εθνική εορτή τών Γάλλων.—Αί δωρεαί τής Βασιλίσσης μας—Ή κατα
στροφή το.ΰ Τατοΐου καί ή ευθύνη τών ανεύθυνων.—Τό Δέκάλεπτον.—Ή εύθυνή συγκοι
νωνία.—Εΐμεθα άκάθαρτοι.
ΕΙΚΟΝΕΣ: Σοφία Τρικούπη.
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Τρίπολιν

> Μεγαλ.
» Κυπαρ.
» Άκρ.

>

Πάτρας

» Πύργον .

Β·
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9.20
Είσιτήρ.
7.65
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ. 15.70
Βιβλιάρ. 12.20
Είσιτήρ. 23.20
Βιβλιάρ. 18.—
Είσιτήρ. 29.20
Βιβλιάρ. 21.95
Είσιτήρ. 34.50
Βιβλιάρ. 27.8Q
Είσιτήρ. *19.50
Βιβλιάρ. 13.05
Είσιτήρ. 25.-,
Βιβλιάρ. 19.65
Είσιτήρ. 37.70
Βιβλιάρ. 27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.—
18.30
25.75
23.20
15.5Q
10.85
18 —
15.55
18.10
15.55

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9.—
14.60
11.—
12.75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
6.—
4.05
5.—
2.80
13.10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

θίσις Α'

Έκ Πατρών

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ,
Βίδλιάρ.

Διά Πύργον

>

ΑεχαΙνά

» , Αϊγιον
•

»

· j.·.

Κόρινθον,

Έκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας

> Ναύπλιον

>13.70 12.25
8.05
9.65
7.80
9.50
6.75
(Έκ το» :Γραφείου)
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

PR1NTEMPS

α.Αφ.ΜΟΥΤΪΟηΟΥΛΩΝ
------- f

*

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον
καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΟ καταστήμα
τος των άδελφών ΜουτσΟπούλών ζήτήάάίί τό τελειό
τέρα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίλκιτα κεντήματα καί δ αντέλλας καί τάς
τελευταίας μόδας είς ύ φ ά σ μ α τ α. Δέν θά σάς προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθυνία τοΟ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Σ.Π.Α.Π.

Πρός δδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
προκύπτουσαν διαφοράν πρός δφελος τών ταξειδευόντων μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων.

> Άργος .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

»

Σ.Π.Α.Π.

Π&ν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεΧά μας άναγγέλλεται.
Αί έγγραφοί Λρχονται άχό 1ης έκάστου μηνάς.—Τδ τεΰχος δρ. 1.

»
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ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕέΔΙΒΝ

‘Οδδς Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

IO

tous le 25 jeurs 5
(Chez elle de 3—5 h.)

ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τηλεγραφική Διεύθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» - ΑΘΗΝΑΣ

ΗΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

SOLONOS N. 1

rue

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜ€Η<

7.30
4.85
4.70
3.40

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας*
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας,Κυλ
λήνην (λο,ύτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις ’Ακράτας
στάσεις.
12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ
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, Μεγαλδπολίν, Τρίπολιν.
3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον,· ’Ολύμ
πια;
’
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν,’Ολύμπια, Πύργον Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, Άθήνάς.
12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπόλιν.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.50 μ. μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κρρίνβου.
7.15 μ. μ. Έξ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλβπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
1000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 90)
διαρκείας
έκπτωσις 25 ο)ο
(Β' θ. Δρ. 75)
6 μηνών
(Γ θ. Δρ. 45)
25000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 210)
(Β' θ. Δρ. 175)
διαρκείας
ίκπτώσις 40 ο)·
(Γ' θ. Δρ. 105(
1
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ΠΡΟΜΒΜΙΟΥΧθΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πρός προστασίαν W παραγωγής W της Ιμπορίας τής σταφίδος

io«1316

AAXE10K TOY E8N1K0Y ΣΤΟΛΟΥ KAI TON APXA1OTHTQN Hi ΕΛΛΑΑΟΣ

εξαγογη
Αίτραι ένετικαί

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: Τή 28 Φεβρουαρίου, 24 Απριλίου,

1915—1916
1914-1915
1913—1914

26’Ιουνίου, 25 Σεπτεμβρίου, 27 Νοεμβρίου καί

‘ 202.629.631
214.884.234
207.304.885

7*ΤΊΟθΜΚ7*Ι ET7SIPBIMX

31 Δεκεμβρίου, 1916

*

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
Ποαόν δελτίων

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Κέρδη

1915-1916

έκάατης τών κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια ,ιΛξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
Έκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δρ, 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίου
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

,
' >
Έκδοθέντα και παρελθουσης
χρησεως

W4-W15
1913—1914

>
,

*

«ο aqr, «ΩΟ
*2.435.800

έξ
έξ
άπό
άπό
άπό
άπό
άπό

ΔραχμαΙ
80,000
20,000
2,500
1,000
400
200
40

<Έν δλφ
80.000
20,000
5,000f
6,000
6,000
5,000
78,000
200,000

’

■

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης

Ύηόλοιηον
10.608.100
7.777.900

^.,οο

16.947.300

ΪΙΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

32,S

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
“Ετη
Ένεχνριάαεις
Άναλήψετς
'Υπόλογον
έ£τη
κ
357.000
1915—1916
θ'889??!
4 208^500
108.100
1914-1915
4.317.360
4.208.500
*

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται Ιδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών,
Ισχύοντα δι ’ όλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΟ κέρδους.
Άμοίβαϊ, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τοΟ
Ταμείου τού ΈθνικοΟ Στόλου.
Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΟ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά
■εοΟ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΟ τιμήματος αότών 15 τοΐς °/0, έίς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς
έπί προκαταβολή τού τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς °/β, καί είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώληοιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς °/β.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεΐον Λαχεΐόν τού ΈθνικοΟ
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, 'Γπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.
■

Σνμφηφιβμός

' 71 · 827.700

’
>

κ.9^1

Κέρδη
1
1
2
6
15
25
1,950
2,000

.

ϊ

(’Εκ τοϋ Γραφεΐον)
* l’· . ί
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Έν Άθήναις τή 5 ’Ιουλίου 1916-
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LAZ. THEODOSSIOY
;;;

@©11FOW
NIKIS 10 ATHENES

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

■ TOsmas D· 4M

™’“

STEINS ORIENTAL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΕΟΡΗΣΙΣ

STORES lalMITHJD
PRIMIERE MAISON PE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCH±

VETEMENS POUR HOMMES et ENFANTS .
ROBES,

MANTAUX
•

■

E. T. C.
·

POUR

DAMES

et

FILLETTES

Benneterie, Chetniserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie, fines Articles de Blanc, Chapelerie,

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

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

amtoaika KATArraMAirA

’ ΣΤΕΪΝ

LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΟΣ EXfiN ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΤΡΙΟΤΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, Επανωφόρια κτλ. διά κυρίας καϊ κοράσια.
*
Βΐδη πλεχτικής, όποχάμισα, άρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών, όλα τά Μη
ίαωρρονχων πολυτελείας ή μή, Μη δερμάτινα, ύποδήματα, καπέλλα,
εϊδη ταξειδίου, είδη μόδας, Λν&η κ.τ.λ.

KA I PON, ΑΛΕϊΧνΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (Γαλατά και Σταμπουλ.)

Σοφία Τρίκούπη

131

ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
Ή αδελφή τοΰ μεγάλου πολίτικου τής νεωτέρας
‘Ελλάδος άπέθανεν.Έξέλιπεν ούτω μία γυναικεία ιστο
ρική φυσιογνωμία έκ τών σπανίων διά κάθε τόπον
καί χρόνον. ‘Η βιογραφία τής Σοφίας Τρικούπη δέν
έχει νά παρατάξη πράξεις καί έργα άπορρεύσαντα άπό
τήν ίσχυράν πρωτοβουλίαν της, άπό τήν άκατάβλητον θέλησίν της, άπό τήν βαθεϊαν μόρφωσίν της, άπό
τήν ύπέροχον έμπνευσίν της, άπό τό φωτεινόν εγώ
ποϋ γεννάται μέ τήν έμφάνισιν τοϋ άνθρώπου
έπί τής γης καί σβέννυται μέ τήν νέκρωσίν του. Ή
ιστορία δέν θ’ άναφέρη έργα φέροντα τήν άτομικήν
της σφραγίδα, άπόρροιαν τής Ιδιοφυίας της, τών με
γάλων προσωπικών πλεονεκτημάτων της καί τής άκαταβλήτου ένεργητικότητός της. Ή ιστορία δέν θά
σταματήση σέ λεπτομέρειας. Ή ιστορία τήν έπρόσεξεν ήδη ζώσαν καί τήν παρέλαβεν άπό τής στιγμής
ποΰ έξέλιπεν ή πνοή της διά νά τήν γνωρίση εις τάς
μεταγενεστέρας γενεάς ώς μίαν ύπέροχον γυναικείαν
φυσιογνωμίαν συγκεντροΰσαν είς τήν εύγενή ψυχήν
της τά σπανιώτατα προσόντα τών έπί γής εκλεκτών
υπάρξεων. Όλας αύτάς τάς ήθικάς άρετάς τάς έθεσεν
είς τήν διάθεσιν μεγάλου καί υπέροχου άδελφοΰ, καί
έν τή εξελίξει τοΰ μεγάλου πολίτικου σταδίου τοϋ
άειμνήστου X. Τρικουπη διεμορφοΰτο παρά τό πλευ
ράν του ξεχωριστή καί έπιβαλλομένη ή γυναικεία φυ
σιογνωμία τής Σοφίας Τρικουπη.
Πρός αύτήν δέν άπέβλεψαν ώς πρός τήν άδελφήν
ενός έξέχοντος πολιτικού καί μεγάλου Κυβερνήτου,
πρός αύτήν άπέβλεψαν οί ισχυροί τής Γής, οί "Αρ
χοντες καί οί Άρχόμενοι ώς πρός τήν έξαμετικώς ύ
πέροχον φυσιογνωμίαν ή οποία μέ ίσχυράς φωτεινάς
άκτΐνας διέγραψε τήν έμφάνισίν της είς τό πολιτικόν
στερέωμα μιας καινούργιας έθνικής έποχής. Διά τοΰτο

ή μνήμη της θά παραμείνη ισχυρά καί ή ζωή της θά
ύψοΰται μνημεΐον καταυγάζον έπί γενεάς τήν 'Ελλη
νικήν πατρίδα σεμνυνομένην διά τά έξαιρετικά προ
σόντα τών εκλεκτών παιδιών της.
*
* +
Θυγάτηρ τοΰ ΣπυρίδωνοςΤρικουπη, τοΰ ίστορικοΰ
τής Έπαταστάσεως καί πρώτου Πρωθυπουργοΰ τής
άπελευθερωθείσης Ελλάδος καί τής Αικατερίνης Μαυροκορδάτου, άδελφής τοΰ ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, συνεκίντρου τάς ιδιότητας δύο μεγάλων οικογε
νειών τής Ελλάδος καί τάς έχρησιμοποίησε διά νά
έκθρέψη τάς μεγάλας πολιτικός άρειάς τοΰ Χαριλάου
Τρικούπη πρός δν ή λατρεία της καί ή άφοσίωσίς
της έστρέφετο άμέριστος καί άπερίσπαστος καθ’ δλην
τήν μακράν αύτοΰ πολιτικήν σταδιοδρομίαν. Εύφυεστάτη, ή Σοφία, εύρυμαθής, όξυτάτη τήν κρίσιν καί
μέ εύρυτάτην άντίληψιν έπροκάλει τόν θαυμασμόν
τών ομιλητών της καί ή μετ’ αύτής συναναστροφή
έθεωρεΐτο ύπερτάτη πνευματική άπόλαυσις. Ούδέποτε τήν έζάλισεν ό κοινός θαυμασμός καί ή παντο
δυναμία τοΰ άδελφοΰ της ούδεμίαν έπέφερε μεταβο
λήν εις τά υπέροχα χαρίσματά της.
Ήτο πάντοτε ή ίδια μεγάλη 'Ελληνίς καί τήν
στιγμήν καθ’ ήν δημοκρατικότατα άνεστρέφετο μέ
τά λαϊκά στοιχεία τοΰ τόπου καί δταν Βασιλείς καί
Αύτοκράτορες έθεώρουν καθήκον των νά τοίςάπονείμούσι προσωπικώς τό προσήκον σέβας. Ή Ελλάς
θ’ άργήση νά άποκτήση τόν ύπέροχον αύτόν τύπον τής
γυναικός. Ή έξέλιξις μάς φέρει ραγδαία καί άσυγκράτητος πρός άλλα πεδία δράσεως καί είθε έν ανα
λογία νά έχη ή πατρίς μας νά έπιδεικνύη γυναίκας άνταξίας μιάς Σοφίας Τρικούπη.

---Ι3Ε,~ΓΤ~>Τ»ΤΤ=Π^-·

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μία πληροφορία τής «‘Εστίας» πρό τινων μηνών
περί τή στάσεως ήν έτήρησεν ή Α. Μ. ή Βασίλισσα
είς τήν δοθεΐσαν εορτήν ύπό τών αξιωματικών τοΰ
θωρηκτοΰ Κιλκίς έν Φαλήρω, προεκάλεσε γενικήν συζήτησιν έπί κοινωνικού ζητήματος σπουδαιότατου,
είς τάς εφημερίδας καί τήν κοινωνίαν. Τό κοινωνι
κόν τοΰτο ζήτημα άπό ίκανοΰ χρόνου άπασχολεΐ τήν
δημοσίαν γνώμην τής Ελλάδος. Ή α Εστία* άνέφε-

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ρεν δτι ή Α. Μ. ή Βασίλισσα είσελθοϋσα είς τό έλληνικόν σκάφος, άφ* ού έχαιρέτισε τούς ξενίζοντας
αξιωματικούς καί συνωμίλησεν έπί μικρόν πρός τινα
κυρίαν τοΰ Διπλωματικού Σώματος, άπεσύρθη κατό
πιν είς μίαν γωνίαν καί παρέμεινε καθ’ δλην τήν
διάρκειαν τοΰ χορού συνομιλοΰσα μετά τής Κυρίας έπί
τών Τιμών, ήτις συνώδευεν Αύτήν.
Ή στάσις αύτη τής Α. Μ. άπεδόθη είς τήν δυσα-

ρέσκειαν, ήν αισθάνεται βλέπουσα τήν σύστασιν τής ποτέ, δτι έπειδή εΐχεν ήδη τόν Άργυρούν Σταυρόν τοΰ
σημερινής λεγομένης άνωτέρας ελληνικής κοινωνίας, Σωτήρος, δέν εύρισκε δέ ορθόν δ βασιλεύς "Οθων
ή οποία έδημιουργήθη κατά περίεργον τρόπον καί νά προαγάγη αύτόν είς άνώτεραν παράσημον, δια διπεριεκύκλωσε τούς βλαστούς τοΰ Βασιλικού Θρόνου, ακεκριμένην τινά πράξίν του κατά τήν έποχήν τής
χολέρας, διότι ήτο κατώτερος υπάλληλος.' Ικανοποίησαν
χωρίς ούδείς νά ύπάρχη λόγος δι-καιολογών την τοι
άλλως τούτον, καλέσας αύτόν εις έν διδόμενων μεγά
αύτην κοινωνικήν διάκρισιν εις τήντάξιν ταύτην.
.'
Διάφορα σκάνδαλα έκραγέντα είς τάς τάξεις τής λοι· άνακτορίκόν γεύμα.
Τοιαύτην άποδίδων σημασίαν δ βασιλεύς "Οθων
κοινωνίας ταύτης προεκάλεσαν άπό καιρού τήν προ
εις τάς βασιλικός έθνοίας, ούδέποτε ιιετέβαινεν εις
σοχήν τής Α· Μ. τής Βασιλίσσης καί έφερον εις συναίσθησιν τήν κοινωνίαν τών Αθηνών, ή άπήχησις ιδιωτικούς οίκους. Καθ’ δλην τήν βασιλείαν φυτού
δέ τοΰ συναισθήματος τούτο”, έξεδηλώθη εις τάς έφη- τρεις Έλληνας έπεσκέφθη κατ’ οίκον, τόν Λάζαρον
Κουντουριώτην, δται μετέβη είς'Ύδραν, πρός δν καί
μερίδας, αί όποΐαι πρό τινων μηνών έπλημμύριζον
άπένείμε τόν Ελληνικόν Μεγαλόσταυρον, τόν' Πε
άπό άπεικονίσεις τών περίεργων άληθώς ηθών τής
τρόμπεην Μαυ ώμιχάλην, όλίγας ήμέρας πρό τού'θα
τάξεως ταύτης.
Ή κοινωνική αύτη τάξις, εΐνε άληθές δτι δέν έχει νάτου του, καί τόν ναύαρχον Άνδρέαν Μιαούλην
ούδέν κοινήν μετά τής ιστορίας τοΰ τόπου τούτου, ολίγον προτού παραδώση to πνεύμα είς τόν Κύριον.
Οί τρεις ούτοι άνδρες ήσαν οί λαβόντες τόν 'Ελληνι
δέν έχει δέ καί ούδέν άλλο προσόντοΰ Πνεύματος καί
κόν Μεγαλόσταυρον, δμοιον δέ κατέθεσεν έίς τόν τά
τής ’Επιστήμης, άτινα διακρίνουσι τάς άνωτέρας καί
τάς κρατούσας τάξεις εις δλας τάς κοινωνίας τοΰ κό φον τοΰ Γεωργίου Καραϊσκάκη, δτε μ^τεκομίσθησαν
σμου. Οί άνθρωποι ούτοι εΐνε κατα γράμμα παρεί- τά δστά αύτοΰ είς Φάληρον.
Ή φειδωλία του δέ καί είς τάς παρασημοφορίας
σακτοι (parvenus) είς τήν ελληνικήν κοινωνίαν. Ήλάκόμη ήτο υπερβολική. Δέν γνωρίζω αν πλήν τών
θον άπό ξένας χώρας, είς ας ειχον καταφύγει διώκον- τριών ανωτέρω άναφερόμένων άνδρών, τοΰ Ίωάννου
τες τύχην, έπεδόθησαν είς διάφορα επαγγέλματα, διά
Κωλέττου καί τινων άλλων, αν έλαβε καί άλλος τις
τής χαρακτηριζούσης δέ τόν "Ελληνα καρτερίας, Έλλην τόν 'Ελληνικόν Μεγαλόσταυρον. Αυτός δ
ύπομονής, έργατικότητος καί λιτότητος, ήδυνήθησαν στρατηγός τής Πελοτοννήσου Θεόδωρος Κολοκοτρώ·
έργαζόμενοι ώς μεσΐται, ώς μεταπράται, ώς ναυτικοί,
ώς έμποροι, νά συγκομίσωσι πλούτον καί άλλοι μέν νης κατήλθεν είς τόν τάφον μέ τό παράσημον τών
Ταξιαρχών μόνον.
νά κατασταθώσιν εύ'ποροι, άλλοι δέ νά σχηματίσουν Άνωτέρων
Αί αριστοκρατικοί αύται ιδιότητες τοΰ "Οθωνος,
ογκώδεις περιουσίας, πολλοί μάλιστα έκ τούτων είς προήρχοντο μέν έξ ανατροφής, άλλά καί έκ τού πνεύ
τοιαύτην θέσιν έφθασαν, ώστε έπρωτοστάτησαν είς
ματος, δπερ έκράτει κατά τήν έποχήν έκείνην παρά
τό έμπόριον μερικών πόλεων τής Ρωσσίας καί τινων ταϊς άρχαίαις τής Εύρώπης Αύλαΐς. Ύπό τοιαύτας
λιμένων τής Μεσογείου.
άρχάς ύφίστατο ή Αύλή τού "Οθωνος, ύπερβολικώς
Τούτους είς παλαιοτέραν έποχήν άπεκάλουν ομογε αύστηρά καί εις άκρον αριστοκρατική. Ήτο άμείλινείς, ειχον δέ έγείρει τήν συμπάθειαν τής ελληνικής κτος πρός τούτοις εχθρός τών κοινωνικών σκανδάλων,
κοινωνίας, ώς έκ τών φιλανθρωπικών δωρεών, ας ούδέποτε δέ υπόπτων ηθών γυνή είσήγετο εις τήν Αύ
παρεϊχον είς εύαγή τινα ιδρύματα τών ’Αθηνών καί
λήν καί άν άκόμη ή θέσις τοΰ συζύγου της ήτο τοιώς έκ τής έπιθυμίας ήν ειχον δπως συνδεθωσι δι’ αύτη, ώστε ή παρουσία της νά καθίσταται άναπόέπιγαμιών μετά τών τέκνων ιστορικών οικογενειών φευκτος. Ή αύστηρότης ώς πρός τό κεφάλαιον τοΰτο
τής 'Ελλάδος. Διά τοΰ τρόπου τούτου είσήχθησαν είς έφθανε πολλάκις μέχρι τραχύτητος καί ένίοτε ήτο
τήν ελληνικήν κοινωνίαν καί συνεδέθησαν δΓ έπιγα αύτόχρημα άπάνθρωπος, εΐνε δέ γνωστόν δτι άνεμιών μετ’ αύτής. Ταΰτα συνέβαινον έτη τινά μετά
τράπη ή Κυβέονησις τοΰ ’Αλέξανδρου Μαυροκορδάτήν έθνικήν άποκατάστασιν, οφείλει δέ νά δμολογήση του, διότι ή Βασίλισσα ’Αμαλία δέ συγκατετέθη νά
τις, δτι ή τάξις τών έξωθεν έρχομένων τότε τοιού- δεχθή κυρίαν τινα είς ά/.ρόασιν, περί τής δποίας
των 'Ελλήνων, δέν εΐχεν ούδεμίαν ομοιότητα πρός έκυκλοφόρουν φήμαι δτι διετέλει ε’ς στενάς σχέσεις
τά πρότυπα τών κατακλυσάντων σήμερον τήν άθη- μετά τοΰ τότε Υπουργού τών στρατιωτικών Καλναϊκήν γήν περί τών οποίων δ λόγος καί τών δποίων λέργη. Τοιαύτη ήτο ή άντίληψις καί αί ήθικαί άρχαί
ή έμφάνισις πανταχοΰ προκαλεϊ τήν δυσαρέσκειαν τής
Αύτής Μεγαλειότητας. Ούτοι ειχον δπως δήποτε άνα- τών πρώτων ‘Ελλήνων Βασιλέων.
*
ik Λ
μιχθή κατά τόν ιερόν άγώνα ή ειχον διασπαρή, φεύΎπό τοιοΰτο πνεύμα έσχηματίσθη συνεπώς καί ή
γοντες τήν τουρκικήν μάχαιραν, εις τήν ξένην. ’Αλλά
καί αύτοί παρ’ δλα ταΰτα δέν ήσαν εύπρόσδεκτοι είς άνωτέρα κοινωνία, ήτις ήτο τό άνθος τής έλληνικής
τήν αύλήν τοΰ "Οθωνος, ούτε έτάσσοντο εις τήν σει άριστοκρατίας. Αί τάξεις αϊτινες άπήρτησαν αύτήν
ράν τής ιστορικής ’Αριστοκρατίας τοΰ τόπου. Μυρί- ήσαν οί τών άρχηγών τοΰ 'Ιερού άγώνος, ο! πολιτι
ους κατέβαλον κόπους νά κληθούν είς τά ’Ανάκτορα, κοί άνδρες τής Ελλάδος, οί Φαναριώται, οί δποΐοι
πολλάκις δέ παρ’ δλην τήν έπέμβασιν σημαινόντων καί ούτοι έν τινι μέτρφ συμμετέσχον τοΰ άγώνος, οί
προσώπων, καθίστατο άδύνατον νά παρουσιασθώάιν άνδρες τών επιστημών καί τών γραμμάτων, οί δποΐοι
δέν ήσαν άφθονοι κατά τήν έποχήν έκείνην καί οί
ένώπιον τών Βασιλέων.
■ιρ & Q
φ
άνώτεροι λειτουργοί τοΰ Κράτους. Ούτως έπήχθη ή
* Φ
Ή Αύλή τοΰ ’Όθωνος, ήτις έδιδε τόν κοινωνικόν άνωτέρα κοινωνία τής Ελλάδος, τ') δποία κατ’ άνάγκην πλέον ήτο ή άριστοκρατία τής χώρας, διότι έβα·
τόνον τής έποχής εκείνης, ήτο είς άκρον επιφυλακτική.
σίζετο έπί μιας άρχής Ιστορικής καί κοινωνικής, τήν
Δέν είχε παντάπασι τήν δημοκρατικήν χροιάν, τήν δποίαν δέν ήδύνατο ή νά άναγνωρίση δτε Βασιλεύς
δποίαν έγνώρισεν ή γενεά ήμών έπί τής δευτέρας
δ Λαός.
Δυναστείας. "Ητο δυσκολωτάτη είς παροχήν τιμών καί'Ο
κύκλος φυσικά τών τάξεων τούτων ηΰξανε σύν
καί ούδέποτε ήλθον είς ούδεμίαν έπαφήν οί πρώτοι
τφ χρόνφ καί έμεγεθύνετο, άλλ’ οί κανόνες ους
βασιλείς τής ‘Ελλάδος είμή πρός ώρισμένας κοινωνι είχε θέσει ή Αύλή τοΰ "Οθωνος έμενον αναλλοίωτοι.
κός τάξεις, διά τοΰτο δέ καί ή παραμικροτέρα βασι
Οί αύλικοί προήρχοντο έκ τών τάξεων τούτων καί αί
λική εύνοια έθεωρεΐτο ώς μεγάλη τιμή.
κυρίαι έπί τών Τιμών τής Βασιλίσσης προσελαμβά'Ο άοίδιμος Θεόδωρος Δηλιγιάννης μοΰ διηγείτο
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νοντο άπο τάς οίκογενείας έκείνας, αϊτινες είργάσθησαν διά τήν ’Εθνικήν ανεξαρτησίαν, τήν αρχήν δέ
ταΰτην έτήρησαν οί Βασιλείς μέχρι τής στιγμής καθ’
ήν έγκατέλειψαν τήν 'Ελλάδα. Μεταξύ τών κυριών
τούτων διέπρεψαν καθ’ δλην τήν Ευρώπην διά τε τό
ύπέροχον κάλλος και τό πνεΰμά των ή Φωτεινή Μαυρομιχάλη καί ή Ρόζα Μπότσαρη, τών οποίων αί ει
κόνες εινε άνηρτημέναι εις τήν εθνικήν Πινακοθήκην
τοΰ Μονάχου.
Ή δευτέρα Δυναστεία υπήρξε δημοκρατικωτέρα.
"Αλλως τε καί τό γενικόν πνεύμα έν Ευρώπη είχεν
ένεκα τών Παρισινών επαναστάσεων τοΰ 1830 καί
1848 ύποστή μεγάλην μεταβολήν. Τής δημοκρατικότητος ταύτης τής δευτέρας Δυναστείας έπωφεληθεΐσα
εισεπήδησεν έν μέσφ αυτής μία τάξις ανθρώπων, ή
οποία άνέτρεπεν δλους τούς κοινωνικούς δρους. Ή
τάξις αύτη ήτο ή έξωθεν έλθοϋσα κυρίως πρό τρια
κονταετίας. Τούς ανήκοντας εις αυτήν δ μακαρίτης
μυθιστοριογράφος Στέφανος Ξένος άπεκάλει χρυσοκανθάρους, διότι πλήν τοϋ πλούτου των, τόν όποιον
ηύ'ξησαν τεραστίως ενταύθα διά χρηματιστικών παιγνίων, ούδέν άλλο προσόν είχαν. Ό Ξένος ό διαβιώσας έν τή αλλοδαπή έγνώριζεν αυτούς κάλλιστα και
συνίστα μεγάλην έπιφυλακτικότητα. Ή έπίθεσίς του
ήτο σκληρότατη. Άπεκάλυπτεν δλον τό παρελθόν αυ
τών, δπερ περιεστρέφετο εις ταπεινά καί χυδαία
επαγγέλματα, είς κοινωνικός περιφρονήσεις, εις υπό
πτους χρεωκοπίας, είς χρηματιστικά παίγνια, είς
ρυπαρός έπιχειρήσεις, άπό τών οποίων προήλθε σχε
τικός τις πλούτος, χωρίς νά παράσχη εϊς αυτούς κοι
νωνικήν τινα θέσιν εϊς τάς χώρας είς ας έζων αφανείς
καί άσήμαντοι.
• *
*
Αί εικόνες ας έδιδεν ό μακαρίτης Ξένος περί
τών εισερχομένων έξωθεν, δέν ήσαν πολύ γλαφυροί"
άλλ’ είς τήν μικράν κοινωνίας μας, τήν μή πλουσίαν
εύρον ποικίλας ενθαρρύνσεις βοηθούμενοι δέ καί
ΰπο τοΰ πλούτου των, έγκαθιδρύθησαν ενταύθα καί
παραδόξως παρεμέρισαν τάς τάξεις έκείνας, αϊτινες

έξ ιστορικών καί κοινωνικών λόγων άπετέλουν τό
άνθος τοΰ 'Ελληνικού Έθνους έπί τής πρώτης
Δυναστείας.
Ούτω πως άφέθησαν δλίγάριθμοι τινές δπως διαπράττουν δ,τι θέλουν καί ένθαρρυνόμενοι πανταχόθεν
ώθησαν τήν ΐταμότητά των είς τό έπακρον. ΟΙ οίκοί
των έδέχοντο τούς κορυφαίους τής πολιτείας, οί Βασιλόπαιδες μετέβαινον άνεξετάστως είς αυτούς, τό δέ
χείριστον εϊσήχθησαν ήθη μή προσάδοντα είς τόν βίον
τής έλληνικής κοινωνίας, άπό καιρού δέ είς καιρόν έκυκλοφόρουν τοιαύτα σκάνδαλα, τά όποια δέν ήσαν έκ
τών συνήθων διαδόσεων. Έκ τούτων οί άγνοούντες
τήν ιστορίαν τής έλληνικής κοινωνίας,ιδίως τό Διπλω
ματικόν Σώμα καί οί παρεπιδημούντες ξένοι, υποθέ
τουν δτι ή έλληνική κοινωνία καί τό άνθος αυτής είνε
ή ύπό τοιαύτην φυσιογνωμίαν παρισταμένη, ώς έκ
τούτου δέ συχνάκις κρίνεται, ή έλληνική κοινωνία κατά
τρόπον ψευδή, ύπό τών μή γνωρισάντων καί μή μελετησάντων τήν αληθή καί πραγματικήν άνωτέραν
κοινωνίαν τής Ελλάδος.
Άλλά τί έγνώρισαν οί ερχόμενοι ξένοι ενταύθα ;
Έγνώρισαν άπλούστατα τούς γόνους μερικών έμπο
ρων παρεισάκτων, τά τέκνα μερικών καμαρότων, παν
τοπωλών καί άνθρακοπωλών, μερικούς μεσίτας καί
χρηματιστάς, καί τίποτε άλλο. Άλλ’ αύτό είνε τό άν
θος τής έλληνικής κοινωνίας; ’Όχι βέβαια. 'Η άριστοκρατία τής 'Ελλάδος άπεσύρθη έκ τής τοιαύτης
κοσμικής κινήσεως καί είς ούδεμίαν εύρίσκεται έπαφήν
μετ’ αύτής. Είνε ή κοινωνία τών μεγάλων παραδό
σεων καί τών μεγάλων έθνικών άγώνων, ή δρώσα
έθνικώς καί πολιτικώς, ή άποβλέπουσα μετά περιφρο
νήσεως πρός πάντα τά τελούμενα πρό τών δμμάτων
της ή κοινωνία δέ αύτη μετά τής κοινωνίας τών
έπιστημών καί τών γραμμάτων,είς ούδεμίαν ήλθέ ποτέ
συνάφειαν μετ’ εκείνης ήν άποστρέφεται ή|Βασίλισσα.
'Η άληθώς άνωτέρα κοινωνία τής Ελλάδος είνε
έκείνη ή όποια συμμετέχει πάντοτε είς τάς δδύνας
και τήν δόξαν τοϋ ελληνικού λαού καί τήν οποίαν
δέν γνωρίζουν οί" ξένοι.
ΘΕΟΔ. ΒΕΛΙΑΝΠΉΣ

Άλλά μετά τινα καιρόν συνομιλοΰντες περί Κυθή
έπισκεφθή τήν Κέρκυραν τήν όποιαν ύπερηγάπα καί συ
ρων, μάς εΐπεν δτι άν δ Θεός θέληση καί γράψω
χνάκις μάς έλεγεν δτι οί Κερκυραϊοι είναι άγαθοί καί διά τάς λοιπός δύο νήσους •άά μείνω Sva καλο
εύγενεΐς. Μεταβαίνει λοιπόν είς τούς Παξούςτώ 1884, καίρι είς τά Κύθηρα καί Sva άλλο είς τάς Έχινάμελετφ τάς δύο νήσους καί τφ 1889 μέ τόν τίτλον : δας ό'που ό ’Ιταλικός καί 'Ισπανικός στόλος έδοΠαξοί καί Άντίπαξοι, δημοσιεύει ογκώδη τόμον.
μέ τήν πανωλεθρίαν τοϋ Τουρκικού.
Άπό τού 1900 άρχεται ή μεγάλη φιλοπονία πρός με ξάσθη
Έργα άλλης φύσεως έπίσης έξέδωκεν δ ακάματος
λέτην καί τών λοιπών τοΰ ’Ιουνίου Νήσων. Έρχεται θεράπων τών Μουσών, έξ ών άναφέρομεν: Τί έπιθυ
εϊς τήν Ζάκυνθον, άρχίζει τάς έρεύνας, τάς μελέτας. μεϊ τις νά μάθη (1909). Περί διεθνών έκθέΕϊς τήν πόλιν δ άκόλουθος Αύτοΰ Δον Αντώνιος Βί- σεων (1911). Θερινός ρεμβασμός είς τάς άκτάς
βος, έφωτογράφει τά μέρη έκεΐνα τά όποια ό Άρχι- τής θαλάσσης (1912). ’Ασματα τών δένδρων,
δούξ τοΰ είχε προσδιορίσει. Κατά τό διάστημα δμως χειμερινοί ήεμβασμοί έν τώ κήπω μου έν Ράμ
καθ’ δ έμενεν εϊς τήν Ζάκυνθον, μετέβαινεν εϊς τήν
’Ιθάκην πρός μελέτην. Προσέτι μετέβαινεν έπ’ ολίγον λεχΤά(1914).
’Άσματα τών δένδρων ήτο τό τελευταΐον έρ
εϊς τάς ήσύχους διαμονάς Αύτοΰ Σάν Ρόκο, εϊς ιόν
γον τό όποιον έλάβυμεν. Κατά τό σύνηθες δσάκις μάς
κόλπον τής Μουγγίας, εις τήν Μαγιόρκα καί εϊς τό έτίμα διά αποστολής έργου, πάντοτε μάς έλεγεν καί
Ράμλεχ. Χρείας τυχούσης μετέβαινε καί εϊς τήν έκεΐνα τά όποια είχεν ύπό τά πιεστήρια ή ύπό μελέ
Βιέννην.
την. Άλλ’ ή έπιστολή, ήτις συνώδευε τήν τελευταίαν
Παρατηρητέον δτι ό Αρχιδούξ πριν ή τελειώση έν άποστολήν Αύτοΰ ήτο βραχεία, μή άναφέρουσα νέαν
έργον, είχε τήν πρόληψιν δτι έπρεπε νά άρχίση άλλον. άποστολήν νέου έργου Του. "Εκτοτε αί έπιστολαί Αυ
Καί κατά τό διάστημα τούτο πάλιν συνέγραφε μικράς τού έμαρτύρουν δτι ή χειρ δέν ήτο σταθερά. Μάλιστα
τινας διατριβάς. 'Η διασκεδασις αύτοΰ ήτο ή μετά- άπό
τήν τελευταίαν, τήν όποιαν έλάβομεν τρεις λέξεις
βασις άπό έργασίας εϊς έργασίαν άλλου έργου.
Τοιουτοτρόπως τφ 1903 έδημυσίευσε τάς θερινός ήσαν δυσανάγνωσται. Έλυπήθημεν φοβερά.
Συγγράφων μετεχειρίσίίη τήν γερμανικήν γλώσσαν.
ήμέρας έν ’Ιθάκη, τφ 1904 δύο τόμου; περί Ζα Μόνον μικρά τινα έργα, χρείας τυχούσης, έγραψεν
κύνθου, τφ 1905 τάς Χειμερινός ήμέρας έν ’Ιθά
ίσπανιστί, ϊταλιστί, γαλλιστί, αγγλιστί" Έκ τών έργων
κη, τφ 1907 τήν Πάργαν, τφ 1908 τό ‘Ιστορικόν
τινά μετεφράσθησαν εϊς άλλας γλώσσας.
δοκίμιον περί Πάργας καί τφ ϊδίφ έτει 1908 τά αύτοΰ
Ελληνιστί μετεφράσθη τό περί Παξών σύγγραμμα
Σημειώματα περί Λευκάδας.
ύπό τοΰ ιατρού Αναστασίου Π. Μιτσιάλη, έν ΆθήΌ Αρχιδούξ πολεμά τήν δοξασίαν τοΰ αρχαιολό ναις έκδοθέν τφ 1905. Μετεφράσθησαν ελληνιστί καί
γου Δαΐρπφελδ περί τής έν Λευκάδι ομηρικής ’Ιθά
τινά άποσπάσματα άλλων έργων Αύτοΰ.
κης. Τό περί Πάργας σύγγραμμα περιέχει καί πλεϊσθ’ άλλα
Περί τών έργων αύτοΰ πολλάκις έδημοσιεύσαμεν .
δσα έπίσημα έγγραφα άπό τοΰ έτους 1386 έως 1806. βιβλιοκρισίας είς περιοδικά καί έφημερίδας τής Έλ- ,
Πολλάς σημειώσεις καί μελανογραφίας καί φωτο λάδος καί ’Ιταλία;, άφοΰ εϊχομεν τήν υψηλήν τιμήν
γραφίας είχε περί τών άλλων τοΰ Ίονίου Πελάγους νά μά; προσφέρη δλα τά πολύτιμα Αύτοΰ έργα, τά
Νήσων, ιδία περί Κερκύρας. Τόν ήρωτήσαμεν άν
έξέδιδεν εϊς ολίγα άντίτυπα, ώς εϊπομεν.
κατά διάνοιαν είχε νά δημοσίευση σύγγραμμα περί όποια
Τοιοΰτος έν δλίγοις ή πολύτιμος Αύτοκρατορική καί
Κερκύρας. Μάς άπήντησεν δτι είναι πολλά περί Βασιλική 'Υψηλότης πού προώρως έχάσαμεν, άλλά τά
Κερκύρας γραμμένα καί σοβαρά έ'ργα καί έπί τοϋ ίχνη τής ύπάρξεως Αύτοΰ θά είναι άδιάκοπα έν τή
παρόντος δέν σκέπτομαι &ν καί έ'χω άρκετόν ύλικόν περί τών θαυμασίων τοπίων τής πατρίδος ιστορία τών γραμμάτων κοί τής τέχνης.
ΣΠ." ΔΕ ΒΙΑΖ1ΙΣ

σας.

0 ΑΡΧ1Α0ΥΞ ΛΟΥΑΟΒΙΚΟΣ ΣΑΛΒΑΤΩΡ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
(Συνέχεια)

Άπό τής άρχαιότητος έγεννήθη ή ιδέα τής διωρύξεως τοΰ ’Ισθμού τής Κορίνθου καί δ Νέρων ήρχισε πόφασίν του καί ένόμιζον δτι αίφνης άδιαθέτησεν.
— ’ Όχι, άπήντησε, εϊμαι καλά θείρ. χάριτι. Έξε·
τήν έργασίαν. Άνεκαινίσθη κατά τόν παρελθόντα
αιώνα έπανειλημμένως τό σχέδιον, άλλ’ ό στρατηγός τέλεσα ήδη τήν έπιθυμίαν σας άφοΰ έφαγα τό φαΤύρ, τφ 1881, έλαβε τήν άδειαν τής διωρύξεως καί γητόν σας πρό όλίγου μεταξύ τών έργατών σας,
δραστηρίως ήρχισε τήν εκτέλεσιν. Ό Αρχιδούξ συχνά καί ήλθα νά σάς εύχαριστήσω.
Μέ τήν έπεβεβαίωσιν έκ νέου δτι κατ’ άρχήν, δέν
παρηκολούθει τήν έργώσίαν. Ό Τύρρ επιθυμίαν εί
χεν οσάκις ήτο ή ώρα τού προγεύματος νά έχη συνδαι δέχεται τοιαύτας προσκλήσεις, ηύχαριστήθη δ Στρα
τυμόνα τήν Αύτοΰ 'Υψηλότητα. Άλλ" ή Αύτοΰ 'Υψη- τηγός καί έθεώρησε τιμήν μεγάλην μέ τόν εύφυά τρό
λότης ούδέποτε έδέχετο προσκλήσεις καί δ στρατηγός πον ποΰ έξετέλεσε τήν επιθυμίαν αύτοΰ. Καί έπρεπε
έπιμόνως καθικέτευε πρός άπόλαυσιν τής ύψηλής τι νά εύχαριστηθή διότι ήτο διά τόν ’Αρχιδούκα θυσία,
μής. Ό Αρχιδούξ τέλος δίδει τόν λόγον δτι εύχαρί- άφοΰ ούδέποτε ούδέ νερόν έπινεν εκτός τής θαλαμηγού
Αύτοΰ ή μεγάρου. Καθ’ έκάστην μετεβαίναμεν είς τήν
στως δέχεται τήν πρόσκλησιν προσεχώς.
'Ημέραν τινά φαιδρώς πηγαίνει εϊς τήν κατοικίαν έξοχήν, κατά ιό διάστημα τής έν Ζακύνθω διαμονής
Αύτοΰ, καί μόνον μίαν καί μόνην φοράν ύπερβολικής
τοΰ Στρατηγού λέγων:
ζέστης, ή μεγίστη δίψα ήνάγκασεν Αύτόν νά φάγη
— Ή έπιθνμία σου έξετελέσθη.
Sva πορτογάλλι.
Μεγάλη ήτο έν τή οικία ή χαρά. Μετ’ ού πολύ δμως
Ό Αρχιδούξ άρχίζει άπό τοΰ 1884 άφιερών τάς
ψυχαριστών άπεχαιρέτιζε. Μετά λύπης ήκουσαν τήν άμελέτας του είς τάς νήσους τοΰ Ίονίου, Πολλάκις είχεν

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓ1ΟΝ

LE BOIS DE LA CAMBRES
Ό Χρόνος γύρω μας διαβαίνει άκούραστος, ασυγκί άναζητήση καί νά βρή κένούργες πηγές γιά νά γρωμα
νητος, ίσος, αλύγιστος καί βρίσκεται σέ διαρκή άντίθεσι τίση τό σήμερον πού θά γίνη σέ λίγο αύριο, ή θά ζω
πρός τήν ζωήν μας πού είναι γιομάτη άπό συγκινήσεις, γραφίση τήν άτομική μας άδρξη ή γιομάτη άπό κοι
άπό κούρασι, άπό γονάτισμα κ’ άτελεύτητες στροφές. νοτοπίες ιστορία ...
,
Ό /ρόνος είναι πάντα ατέλειωτος, πλατύς, πλατύτα
Έτσι καί εγώ αυτές τής ημέρες βαρυεστημέ/η άπό
τος, είτε διαβαίνει κοντά μας, πλάι μας, είτε βαδίζει
τήν σημερινή άτονη ζωή πού μέ τής σωματικές, τής
άκράτητος, ορμητικός σέ χώρες μάκρυνες, άπέραντες,
εξωτικές, ένφ ή ζωή μας δπου κι’ άν άπλώση τά φτερά άδιάκοπες άρρώστειες, δέν μού επιτρέπει νά τρέςω πί
της, δπου κ’ άν κατορθώση νά πετάξη σέ ύψη ή νά δια- σω άπό τά άπιαστα ίσως ιδανικά μου, άφίνω τόν
πεοάση τά βάθη παραμένει πάντα μικρή καί περιωρι- εαυτό μου νά γυρίζη στό παρελθόν, ποΰ έζησα σέ με
ρικές Ευρωπαϊκές πόλεις. Τώρα τελευταία είχε τή
σμένη.
Κ’ δμως, έτσι δπως είνε καμωμένη βρίσκεται πάντα
αεγάλη ευγένεια νά δημοσιεύση ή «Νέα Ελλάς» εν
σέ μιά άδιάκοπη έναλλαγή άπό εϊκόνες, σκέψεις, εντυ
τυπώσεις καί άναμνήσεις άπό τό Βέλγιον καί τήν ζωή
πώσεις, πόθους, όνειρα, βλέψεις.
Πότε τήν βαρύνουν άναμνήσεις έπίμονες, ζωηρές, τών Πολωνών καί σήμερα άπό τής στήλες τής άγαπηπότε άλα φρωμένη άπό κάθε σκέψι παλαιική "τρέχει ν’
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μένης μου «"Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» θά χαράξω
μιά ανάμνηση άπό τό δάσος τής Cambres.
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Ήμουνα στάς Βρυξέλλας καϊ κάθε πρωί έκανα ένα
μακρυνό περίπατο μέσα στό μαγευτικό αυτό δάσος
έχοντας γι'α μόνο σύντροφο ενα βιβλίο. Μου ήτανε τόσο
ευχάριστη, τόσογλ.υκειά, ή ερημιά τοϋ δάσους γιατί τότε
μπορούσα καλλίτερα νά σκέπτωμαι καί νά όνείσοπολώ.
Καθόμουνα ήσυχη ώρα πολλή κοντά στή λίμνη, τήν
ή?εμη, τήν ατάραχη καϊ άνεκούφιζα κάπως τόν άνώνα
τής σκέψεως πού καμμιά <?ορά γίνετκι μέσα στό μυα
λό μας .
Η ησυχία καϊ ή γαλήνη τής λίμνης κατόρθωνε
νά φέρνη τήν ΐσσοροπία στή ψυχή μου. ‘Όλα έκεϊ
ενηρμονιζοντο μέ ενα γλυκό καϊ ήρεμο συναίσθημα.
Έδιάβαζα τής «Sensentioiis sur Γ Italic» τού
Paul Bourget, καί αισθανόμουνα σιγά - σιγά τόν
«αυτό μου νά μεταφέρεται πολύ μακρυά, χαμηλά, κά
τω, στην ωμορφη χώρα τοϋ ήλιου ποϋ τό ’«ώς είνε
άφθονο. Σέ τέτοιες στιγμές μοϋ άρεσκε πολύ νά ζώ
μέ τη σκέψι περιτριγυρισμένη άπό τής μοναδικές ώύίοοφιές τής φύσεως, κάτω άπό τόν γαλάζιο θύσανό πού
είνε πάντα γελαστός . . . Κ’ δταν έτσι βυθισμένη στήν
απολαυσι τοϋ θαυμασμού καϊ γιομάτη άπό γοητεία
για της μαγευτικές Ιταλικές λίμνες ξυπνούσα έξαονα
άπό τό γοητευτικό όνειρό μου καϊ έβλεπα πώς βρισκό
μουνα σ’ αυτές τής σκοτεινές χώρες τοϋ Βορρά ποΰ
εινε γιομάτες άπό ομίχλες, άντίκρυζα τότε μέ πειό προ

Η

σοχή τή λίμνη τού ωραίου δάσους τού Βορρά καϊ έβλε
πα οτι είχα μπροστά μου μιά μικρή, φτωχή λεμνούλα,
μέ σταχτιά τήν άντανακλασι . . .
■ '? '
Κ’ δμως αυτό τό θέαμα εινε γλυκό., καϊ θλίβςρό
συγχρόνως Εινε σάν τό μελαγχολικό φθινόποιρο, πού
μοιάζει νά εινε φορτωμένο άπό αναμνήσεις τού μυ
στηριώδους παρελθόντος, άπό θαμπές, τρεαουλιαστές
ελπίδες γιά τό μέλλον.
Πέρνα μπρος άπό τά μάτια μας, φευγαλέο, χωρίς
επιστρορή, σάν νά θέλη νά μάς πή : «Μοιάζω σάν
τη ζωή σον. Περνώ. Νειϋΐα, ευτυχία καί τά δύο μιά
μέρα &St λιποψυχήσουν, σάν τόν άτμό ποϋ ό άνεμος
σκορπάει σ’ ολα τά μέρη·». Καϊ ολόγυρά μου σάν μιά
χρυσή βροχή άπό φύλλα τού φθινοπώρου, ή αγαπη
μένες μου σκέψεις θά μαραθούν ίσως καϊ θά σκορπι
στούν μιά μέρα γιά πάντα . . . τότε σηκωνόμουνα άπότομα άπό τή θέσι μου κ’ οί κύκνοι τής λίμνης χαριτω
μένοι κ’ ανάλαφροι μ’ επλησίαζαν στήν όχθη γιά νά
τσιμπήσουν τά ψύχουλα τού ψωμιού ποΰ τούς έριχνα
γιά διασκέδασή
’Έπειτα μέ άργά βήματα άφιυα τό δάσος μέ ένα
γλυκό συναίσθημα στή'/ ψυχή άπό τήν μυστηριώδη
ουΐί ωμορφιά τής φύσεως καϊ ύποσχόμουνά στδν έαϋτό μου νά ξαναρθώ πάλιν αύριο.
Ένόμιζα ότι θά ευρισκα έκεϊ της πηγές πού μοϋ
λείπουν σήμερα γιά νά αντλήσω τή δύ/αμι τής κενούργιας ζωής , . .
Τί ευχάριστη άπατη ! . .
ΝΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑΜΗ

Γ Ρ Η Α

(Πεζό Ποίημα τοϋ Ίβάν Τονργένιεφ)

'Ωδοιποροϋσα μόνος είς τήν πεδιάδα.
’Έξαφνα μοϋ έφάνηκε οτι ακόυσα ελαφρά
βήματα απ’ όπίσω μου... Κάποιος έβάδιζεν
ακολουθών τά ίχνη μου. Έστράφηκα και είδα
μιά κοντή και κυρτωμένη γρηά, ντυμένη άπό
’πάνω ώς μέ κάτω μέ στακτόχρωμα κουρέλια.
Μόνον τό πρόσωπον της διεκρίνετο : ένα πρό
σωπο χλωμό, ρυτιδωμένο, μέ μύτην σουβλερήν,
μέ στόμα χωρίς δόντια. Ίήν έπλησίασα... καί
έσταμάτησε.
. — Ποια είσαι ; 1ί θέλεις ; Είσαι πτωχή ;
Ζητείς ελεημοσύνην ;
Ή γρηά δέν άπεκρίθη. Έσκυψα πρός αυ
τήν και παρετήρησα δτι τά μάτια της ήσαν σκε
πασμένα άπό μίαν μεμβράνην θαμβήν ποΰ ώμοΐαζε μέ φλοιόν, σάν εκείνην ποϋ υπάρχει σέ με
ρικά πουλιά, τά όποια προφυλάττουν οϋτω πως
τά μάτια των απ’ τό ζωηρόν φως.
Άλλ’ ή μεμβράνη αυτή στά μάτια τής γρηας
δέν έκινεΐτο, ούτε άνοίγοντο τά βλέφαρά της...
Συνεπέρανα λοιπόν δτι ήτον τυφλή.
— Θέλεις ελεημοσύνην ;—τής είπα έγώ πά

λιν.—Γιατί μέ παρακολουθείς ;
Άλλ’ ή γρηά, δπως και πριν, και τότε δέν
άπήντησε’ μόνον ποϋ έδειξε τώρα κάποιαν συ
στολήν.
Άπέστρεψα τόπρόσωπόν μου άπ ’ αυτήν κι ’
έξηκολούθήσα το δρόμο μου’ σέ λίγο άκούω
πάλιν άπ ’ όπίσω μου τά ίδια ελαφρά και ρυθ
μικά, σάν προφυλακτικά της βήματα.
— Πάλι αυτή ή γυναίκα !—είπα μέσα μου.
— Τί θέλει άπό ’μένα ;—Καί προσέθεσα στή
σκέψι μου—Πιθανόν νά έχασε τό δρόμο της,
σάντυφλή ποϋ είναι, καί τώρα μέ τ’ αυτί άκολουθεϊ τά βήματά μου γιά νά φθάση καί αυτή
μαζί μ ’ εμένα σέ κατοικημένον τόπον. Ναι, βέ
βαια, αυτό θά είναι.
’
.
"Ομως μία παράξενη ανησυχία άρχισε νά μέ
καταλαμβάνη. Μοϋ έφαίνετο δτι ή γρηά εκείνη
δχι μόνον μέ άκολουθοϋσεν, άλλά καί μέ διηύθυνε, μ’έπηγαινε πότε δεξιά πότε άριστεράκαί
δτι έγώ, έκών άκων, ύπήκουα σ' αυτήν.
Ώς τόσο εξακολουθούσα νά βαδίζω, δίαν,
έμπρός στό δρόμο μου, βλέπω να μαυρίζη καί
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νά μεγαλώνη... ένας λάκκος... «Τάφος'.» ήτον
ή ιίρώτη έξαφνική μου σκέψις.—Έκεϊ λοιπον
μέ πηγαίνει !...
Γυρίζω άποτόμως πρός τά όπίσω. Ή γρηά
στέκεται πάλιν έμπρός μου..., άλλά τώρα βλέ
πει ! Μέ κυττάζει μέ όρθάνοικτα, άγριεμμένα
καί άπαίσιαμάτια... μάτια άρπακτικοϋ ορνέου...
Έγώ πλησιάζω τό πρόσωπό μου στό πρόσωπό
της, τά μάτια μου στά μάτια της... Νά δμως πάλι
ή ίδια θαμβή μεμβράνη, ή όμοια κι ’ απαράλλα
κτη, δπως πριν, άόμματη καί ήλιθία μορφή...
«•Άχ!, σκέπτομαι... ή γρηά αυτή εΐναι ή
μοϊράμου... Ή μοίρα, ποϋ δέν μπορεί ό άν
θρωπος νά τήν άποφύγη !»
«Δέν ήμπορεϊ νάτήν άποφύγη, ναι, δέν ήμπορεΐ !—Τί τρέλλα !... Πρέπει νά δακιμάσω».
Καί παρεμέρισα, καί άλλαξα διεύθυνσιν.
Προχωρώ δίχως βίαν... ‘Ο κρότος, δμωςτών
βημάτων της άκούεται, δπως πρωτήτερα, δπισω
μου, πολύ κοντά.. .ΚΤ έμπρός μαυρίζει ό λάκκος!

Έγώ στρέφω τότε τό βήμά μου άλλοϋ..., άλλ’
ό αυτός κρότος βημάτωνάκούετ’ άπ’όπίσω μου,
κι’ έμπρόςέκείν’ ή φοβερή μαυρίλα. “Οπου καί
αν γυρίσω, σάν κυνηγούμένος λαγός, παντού τά
ίδια. Έμπρός βαθύ καί πίσω ρεύμα !..
— Ά ! στάσου, έσκέφθην —Θά τήν ξεγε
λάσω ! Δέν πηγαίνω πουθενά ! Καί κάθημαι
άμέσως καταγής.
Ή γρηά στέκεται ολίγον παραπέρα, είς άπόστασιν δύο βημάτων μόλις. Δέν τήν άκούω, άλλά
τήν αισθάνομαι δτι εΐν’ έκεϊ.
’Έξαφνα βλέπω τήν κηλίδα έκείνην, ποϋ
έμαύριζε μακρύτερα, νά κινήται καί νά έρπη
μόνη πρός τό μέρος μου.
Θεέ μου ! Έστράφην καί έκύτταξα όπίσω
μου. Ή γρηά είχε προσηλωμένα τά βλέμματά
της έπάνω μου καί τό νωδόν της στόμα έμόρφασε
μέ μειδίαμα χλευαστικόν :
— Δέν θά μού διαφύγης !...
(Μετάφρασις ΙΒΥΚΟΥ ΑΛΤΗ)

____ ;------------ --

—- --------------------

Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΤΟϊ 1821 ΑΓίΙΝΑ
(Συνέχεια)

Μετά δύο δέ ημέρας κατάδιαταγήν τ,ού’Υψηλάνήου
μετά τής Ταγμσταρχίας του ό Καραβίας μεταβαίνει
εις Φωξάνην ένθα συνέρρεον έξ Όδυσσου νέοι Έλλη
νες όψεδόν απαντες Έπτανήσιοι, ένθουσιώντες, έγκαταλείψαντες τά εμπορικά των γραφεία, τήν ήδυπάθειαν
καϊ πλούτη διά νά πολεμήσωσιν εΐς άπελευθέρωσιν
τής "Ελλάδος καϊ έκεϊ εις Φωξάνην συ/έστησαν τόν
"Ιερόν Λόχον προγύμναζόμενον ύπό τού Γεωργ.Κατακουζηνού, διωρίσθη δέ χιλίαρχος τού "Ιερού Λόχου ο
Μασσάνης καϊ εκατόνταρχοι οί Σπυρίδων Δρακούλ.ης
’Ιθακήσιοι, Δημήτρ. Σούτζος Κ)πολίτης, Λουκάς
Βαλσαμάκης Κεφαλλήν κ. λ. π. προσέτι δέ συνετάξαν
καϊ άτακτον 'Ιππικόν άρχηγοί τού όποιου ητον οι
'Ιθακήσιοι Καραβίας καϊ Εύμορφόπουλος, ό Κεφαλ
λήν Νικόλαος Ίγλλέσης καϊ έτεροι, συνάμα δέ εις 1 αλάτσιον ό Άθαν. Καρπενησιώτης σχηματίζει σώμα
άπό 600 έξακοσίους εις δ συγκαταλεγοντο πλειστοι
"Επτανήσιοι, πρόσδε καί έκ τών ύπαρχόντων εν Δουνάβει Έπτανησ. πλοίων καταρτίζουν στολίσκον υπο
τήν οδηγίαν τών Έπτανησίων Άνο. Σφαέλου, Σπυρ.
Πέταλά και Εύστ. Άλευρά· όποια, δέ και τού στολί
σκου τούτου τά κατορθώματα δέν περιγράφονται· πλοία
"Επτανησιακά κινδυνεύοντα διέσωζον τάς καταδιωκομένας οικογένειας έκΚ)πόλεως.Ό πλοίαρχος Ευστάθιος
Πεταλάς Θεοφυλάτος έσωσε τό 1821 με το πλοιόν
του τήν οικογένειαν Γειοργ. Καρατζά και ετέρας εις
Ρωσσίαν, ό πλ. ’Αντώνιος Μαράτος έσωσε τήν Δομνίτζα Ευφροσύνην Δημ.' Μουρούζη μέ πέντε τέκνα της,
τόν Πρωτοσύγγελον του ΠατριάρχΟυ Κωνσταντίνον Οι
κονόμου καϊ ετέρους έβδομήκοντα. 'Ο πλοίαρχος Π.Καλλιγάς μέτό πλοΐόν του έσωσε πλείστας οικογένειας,ο ατρό
μητος πλοίαρχος ’Ιωάννης Σκλάβος παρέλαβ» τόΣεπτον
Λείψανον τού έθνομάρτυροςΠατριάρχου Γρηγορίου Ε .
μέ τό πλοιόν του καϊ μετέφερεν είς ’Οδησσόν. Συνε-

κρεμάσθη μέ τόν Πατριάρχην Γρηγόριον Ε'. τήν ημέ
ραν τού Πάσχα τού έτους 182 7 έν Κ)πολει ό άτρόμητος’Ιθακήσιος πρώην Μητροπολίτης Φιλιπουπόλεως
καϊ μετά ταύτα Άγχιάλου, ό διδάσκαλος εΐς Κ)πολιν
τών δύο ηγεμόνων Ίωάννου Καρατζά κα> 'Αλεξάνδρου
Καλλιμάχη, ό Εύγένειος Καραβίας Τζεμπέρης, έκ
τών πρώτων Έταιριστών, δστις έξ ΆγχΓάλου μετεφέρθη έπί γυμνού άλογου μέ δεμένους τούς πόδας εις
Κ)πολιν τήν Μεγάλην έβδομάδα τών Παθών, ύπέστη
δέ καρτερικώτατα τόν μαρτυρικόν θάνατον καϊ ενώ
έβαπτίζετο καί έκόπτοντο αί σάρκες του ούτος, κατά
τόνΚωνστ. Οικονόμου τόν, έξ Οικονόμων, έπέπληττε
τούς δημίους του καϊ προσηύχετο. Συνεφυλακίσθη
μετά τών Άγχιάλου, Δερκών, Φιλιππουπόλεως καϊ
έτέρων Αρχιερέων ό ’Επίσκοπος Έδέσης Διονύσιος
Ζακύνθιος, ό άρχιερεύς Εύδοκιάδος καϊ ειτα Παλαιών
Πατρών ’Ιθακήσιος, Γρη^όριος Δενδρινός, ενώ έπέστρεφεν έκ τοϋ όσους Λιβάνου, ένθα άπεστάλη ύπό τών
Φιλικών καϊ ένήργησε τήν άποστασίαν τών έκεϊ Χρι
στιανών, συνελήφθη αιχμάλωτος ύπό τού Ίμπράίμ και
έφέρθη εΐς Αλεξάνδρειαν. Οί άνήκοντες εις τήν φιλι
κήν 'Εταιρίαν Κεφαλλήνες οδηγούμενοι ύπό τού
Εύαγ. Λιβαδά Κεφαλλή/ος καί Νικολ. Γερακάρη·
Ζακυνθίου όπλισθέντες διέτρεχον τήν περιφέρειαν Πα
τρών ώπλισμένοι καϊ έπετέθησαν πρώτοι κατά τών
Τούρκων τού τόπου, ένθα έφονεύθη καϊ πρώτος υπέρ
τών 'Ελλήνων ό Κεφαλλήν Όρκολάβος είς Πάτρας
ό πρόξενος τής Ρωσσίας ’Ιθακήσιος ’Ιωάννης Βλασόπουλος Φιλικός, ό τής Σουηδίας πρόξενος Ζακύνθιος
Λουδοβήκος Σερώκς καϊ ό τής Πρωσσίας Κοντογουρης
Κεφαλλήν άπειλούμενοι διά δολοφονίας ύπό τών
Τούοκων εισήλθον εΐς τά πλοία καϊ έκεϊθεν συνεννο
ούντο μέ τούς έπαναστατήσαντας Έλληνας. Ό Ζακύνθιος Νικολ. Γεοακάρης σαομακοποιός έν Πάτοαις
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και αρχηγός τών έν Πάτρα1.; Έπτανησίω/ οιέβπε'.ρε
ά/θφώκου; του <ις διάφορα μέρη τάς νύκτας φωνάζον-

δύο Έπτανήσιοι ό κόμης Διον Ρώμας καί ό κόμης
’Ιωάν. Καποδιστρίας. Εΰχόμεθα δ’ δπως τό παρά
δειγμα τών άοιδήμων έκείνων τής Έπτανήσου ’Αν
δρών τών μετ’ αΰταπαρνήσεως άγωνισθέντων μίμηθώσίν πάντες οί Έπτανήσιοι.

τες α’Αλέρθα» ινα φοβοΰμϊνοι οί Τούρκοι μή έξέλθωσΐ τού φρουρίου" τότε οί πρός βοήθειαν τής πόλεως
Πατρών έλθό/τες έξωθεν 'Έλληνες ήνώθησα/ μέ τούς
Έπτανησίου; και ώρκίζοντο ύπό τοΰ Γερμανού Πα
Έξ ’Ιθάκης
λαιών Πατρών Επισκόπου, ενώπιον τοϋ έπί τούτω
στηθέ/τος Σταυρού, τόν 'Ιερόν βρκον τής πρός τήν
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΠΑΝΤ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ
πατρίδα άοοσιώσεως των, οί δέ Κεφαλλήνε; και Ζαχύνθιοι μετέφερον έκ τών πλοίων των κανόνια ατινα
έστησαν καί έκανονιοβόλουν τό φροΰριον ΙΙατρών πρός
παράδοσιν. Ό Κεφαλλήν Λιβνδάς μεγ αλέμπορος Πα
ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΝ6Η ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
τρών έοαπάνησεν δλην του τήν μεγάλην περιουσίαν
διά τάς άνάγκας τής πατρίδος αγωνιζόμενος καί οϋ"
© ΜΕΝΤΣΙΚίΙΦ
τός προσωπικώς, άθρόοι μετέβαινον λάθρα, οί ’Ιθακή
σιοι, Κεφαλλήνε;, Ζακύνθιοι, Λευκάοιοι κ.λ.π. εις
τά πεδία τών μαχών καί έπολεμουν’ πλοία Έπτανη
“Ενας άπό τούς άνδρώπους διά τούς οποίους ή
σίων μετέφερον τά γυναικόπεδα είς Ζάκυνθον, ’Ιθάκην,
’Επιστήμη θά είναι υπερήφανος άπέθανε τόν μήνα
Κεφαλληνίαν, ά-.ινα έθετον εις οικίας καί πεοιεποι- αύτόν. Ό θάνατός του δμως δέν ήτο μόνον επιστη
ούντο πατρικώς καί αδελφικώς- τό πλοϊον Σαΐτα, τοΰ μονική απώλεια άλλά καί ένα συναίσθημα τρόμου δΓ
Παναγή Γρίβα, πατρός τοΰ ιστορικού καί ιατρού Νι δσους έπίστευαν είς τά ύπέρ τής μακροζωίας κηρύγ
κολάου Γρίβα μετέφερεν τόν λόρδον Βύρωνα έξ ’Ιθάκης ματα του.
Ό Ρώσσος επιστήμων, άναδειχθείς είς τούς κόλ
είς Μεσολόγγιον πλοία Έπτανησίων λάθρα μετέφερον
πους
τής επιστημονικής Γαλλίας, μέσα είς τό έργα·
τάς τροφάς καί εφόδια πολέμου, ό δέ ένθουσιασμός τών
στήριον τοϋ διάσημου Παστέρ, πλασμένος διά τήν ερ
Έπτανησίων ήτον άπερίγραστος ύπέρ τοΰ Ιερού
γασίαν ποΰ άναδεικνύει τάς φωτεινοτέρας προσωπι
άγώνος, καίτοι ό Αρμοστής τής Επτάνησου Λόρδος κότητας έκάστης εποχής, άπό νεαρας ήλικίας έφερεν
Μαίτλανδ προσεπάθει νά ενσπείρω μίσος κατά τών είς φώς σπουδαιοτάτας επιστημονικός εργασίας.Εκείνη
έπαναστατησάντων τής /ΰν Ελλάδος- καί αύστηοά δμως ή δποία τόν άνήγαγεν είς παγκοσμίου φήμης
ύπήρξεν ή άδικος τιμωρία τών απερχομένων ϊνα συ- επιστημονικήν φυσιογνωμίαν ήτο ή περί τών φαγο
ναγωνισθώσι μετά τών μαχομένων ύπέρ έλευθερίας κυττάρων θεωρία του ή συνεπαγομένη τήν καταπολέάδελφών μας. Τούτων ή περιουσία έδημεύετο καί ή μησιν τοϋ γήρατος καί τήν έξασφάλισιν τής μακροζωίας.
Ό Μεντσικώφ παρεδέχετο δτι τό γήρας είναι ασθέ
έπάνοδος είς τήν γενέτειραν άπηγορεύετο, έκτος τού
νεια τής όποιας τά συμπτώματα, πολλαπλή σκλήρωτου οί έπιστολαί τούτων, σημειώσεις καί έγγραφα
σις τών σπουδαιοτέρων οργάνων, οφείλονται είς δηληπαρεβιάζοντο καί έξηφανίζοντο. Πρώτος έκ Κεφαλλη τηρίασιν τοϋ οργανισμού έκ τής τροφής. Έντός τοΰ
νίας άτίκετο είς Γλαρέντζαν ό κόμης Άνδρ. Μεταξάς εντέρου υπάρχει πλήθος διαφόρων ειδών μικροβίων
καί ό Κω/στ. Μεταξάς ώς καί ό Βίκτωρ Φωκάς μέ τά όποια δέν πρέπει νά θεωρηθούν ακίνδυνα, καθ’
ικανά πολεμοφόδια καί 350 όπλίτας, έπίσης έξ ’Ιθά δσον έχουν τήν ιδιότητα νά προκαλοϋν σήψιν τοϋ
κης ό Εΰμορφόπουλος, Δημ. Μισόλιτρος καί Βρετός λευκώματος καί παραγωγήν ουσιών δηλητηριωδών εϊς
μέ πολλούς όπλίτας, έπίσης πολλοί έκ Λευκάδος καί τόν οργανισμόν, πού επιφέρουν τό γήρας. Ώς τοιαύτας
Ζακύνθου, έχοντες έπί κεφαλής ύπογραφομένους ώς δέ ούσίας έθεώρει τήν ίνδόλην καί τάς φαινόλας.
Πρός καταπολέμησιν λοιπόν τής τοιαύτης σήψεως
αρχηγούς καί Στρατηγούς" τά τρία κατ’ άρχάς σώματα
τών
λευκωμάτων ύπό τών βακτηριδίων καί τοϋ έπερτών Έπτανησίων διευθύνθησαν είς τά διάφορα μέρη
χομένου έκ ταΰτης γήρατος συνίστα τήν χρήσιν φυτι
τών μαχών είς Πέτα, Τρίπολιν, Συκιές, Κόρινθον, κής τροφής καί καλλιεργηαάτων βακτηριδίων, τά
παντού δθεν συνεκροτείτο μάχη ύπήρ·χον καί πλεϊστοι όποια έχουν τήν ικανότητα νά έμποδίζουν τό κολοΈπτανήσιοι ήρω'ίκώς μαχόμενοι. Ή Κέρκυρα έφιλοβακτηρίδιον καί τά άλλα μικρόβια νά προκαλοϋν τήν
ξένει καί περιέθαλπε τούς πρόσφυγας Ήπειρώτας, σήψιν τών λευκωμάτων. Καί συνίστα πρός τούτο τό
ή Ζάκυνθος περιέθαλπε περί τάς 7 -χιλιάδας γυναικό μικρόβιον πού προκαλεΐ τήν ζϋμωσιν τοΰ γιαουρτιού
παιδα, ή ’Ιθάκη μετά τού νησιδίου της Καλάμου περί καί τό όποιον ώνομάσθη βάκκιλος Βουλγαρική, διότι
τάς 70,000 -χιλιάδας, ή Κεφαλληνία καί Λεύκας τό γιαούρτι τό ένόμιζον προϊόν τής Βουλγαρίας.
έπίσης. Τήν τελευταίαν μάχην 10 ’Ιουνίου 1829 καί Έπίσης συνίστα καί άλλα βακτηρίδια τοΰ γάλακτος,
βάκκιλον τόν παραγαλακτικόν, βάκκιλον τόν Γυνθέμετά συνεκρότησεν ό Στρατηγός Εΰμορφόπουλος
ρειον κ.τ.λ. κ.τ.λ. Άλλά καί δι’ άλλων μέσων έζήμετ’ άλλων καί κατετρόπωσαν τούς έν Ώρωπώ Πύρκω
τησε ν’ άναστείλη τήν άνάπτυξιν τής σήψεως τών
κλπ. μαχομένους Τούρκους. Άνακεφαλαιοϋντες δθεν λευκωμάτων είσάγων εϊς τόν οργανισμόν βακτηρίδια
έκ τών άνωθεν παρατηθούμε/ τάδε- Έπτανήσιος (θι- δπως τό ί,γλυκοβακτηρίδιον τό πεπτολυτικόν. Διά τάς
ακός) συνεκρότησε τήν πρώτην μάχην. Έπτανήσιος εργασίας του αύτάς έκινήθη τό παγκόσμιον ένδιαφέ(θιακός) συνεκρότησε τήν τελευταίαν. Όπο{α δ’ ρον καί τό όνομά του έφέρετο είς πά χείλη πάντων
ύπηρεφάνεια οποία εΰχαρίστησις καί χαρά, όποιον μετά θαυμασμού. "Εθιξε τήν άνθρωπότητα είς τό σηεγωισμόν ήσθάνθη ό Έπτανήσιος, δταν θεία συνάρ- μεΐον ποΰ ενδιαφέρει κάθε άνθρωπον. Άλλ’ άτυχώς
σει,’κατόπίν τόσων κόπων, θυσιών,τιμωριών,στερήσεων αί θεωρίαι του δέν άπεμάκρυνον άπ’ αυτόν τόν θάκαί τόσου χυθέντος ηρωικού αίματος είδον δτι τό έρ νατρν. Έπέθανεν είς ηλικίαν 71 έτών μέ πλήρη τήν
πνευματικήν του δΰναμιν έχων συνεπίκουρον είς τήν
γον των έστέτθη ύπό πλήρους έπιτυχίας καί ώς Κυεργασίαν του τήν φωτεινήν διάνοιαν καί τήν άκούραβερνήται τοΰ άπελευθεοωθέντος Έθνους προυτάνθησαν

στον συνεργασίαν τής συζύγου του ’Όλγας.

.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1Q16
28 ’Ιουλίου.— Αυσχεραίνεται ή βίσι; τή; Αυστροουγ
γαρία; κατόπιν τών Αποφασιστικών μαχών πού έδόθησαν
καί πρό τοϋ Κόβελ καί τή; Αεμβέργη;.
27 ’Ιουλίου.— Ό Βασιλεύ; τοϋ Μαυροβουνίου έπεσκέφθη τό μέτωπον τή; Καμπανία;. — Οί ’Ιταλοί συνέ1 Ιουλίου.— Τρομακτικαί άπώλειαι των Γερμανώ εί; λαβον χιλιάδα; αίχμαλώτων Αυστριακών.
τό Ρσωσικόν μέτωπον. — '<> βομβαρδισμό; τοϋ Σουβίλ
28 'Ιουλίου.— Οί Αυστριακοί έξακολουθοϋν ήττώμενοι
ΙξακολουθεΤ.
ύπό τοϋ ρωσσικοϋ όγκου.
2 'Ιουλίου.— Οί Γερμανοί παραδίδονται μόνοι του;
29 Ιουλίου.— Οί Ρώσσοι προελαύνουν ραγδαίω;.—Οί
εΐ; τού; ”Αγγλου;.—βυελλώδει; συνεδριάσει; εί; τήν
Αυστριακοί κινδυνεύουν νά καταδιωχθοϋν πέραν τών
Βουλγαρικήν Σοβράνια.
Καρπαθίων.
5 ’Ιουλίου.— 'Ο βουλευτή; τοϋ Τρεντίνου Μπαττιότι
80 ’Ιουλίου.—Οί Γερμανοί ήρχισαν παρασκευαζόμενοι
συλληφθεί; ύπό των Αυστριακών κατεδικάσΟη εί; θά διά τήν ειρήνην.
νατον.
4 ’Ιουλίου.— Οί Γερμανοί σπεύδουν εί; βοήθειαν τών
Αυστριακών.—'Π ’Ιταλία πρόκειται νά κήρυξή τόν πό
λεμον κατά τή; Γερμανία;.—Εβίβα !!!
Λ ’Ιουλίου.— Έσημειώβησαν εναέριοι Ρωσσο-Γερμανικοί ηρωισμοί, Αληθής γιγαντομαχία.- '<> ’Αρχηγό; τή; ΘΕΑΤΡΑ
πρώτη; Στρατιά; τοϋ Βουλγαρικού Στρατού, Στρατηγό;
Εϊς τό Θέατρον Κυβέλης έκυριάρχησε τό Κου
Μπογιατζήεφ άνειμαθίσταται.
β Ιουλίου.— Οί Ούγγροι ζητοΰν μονομερή ειρήνην.— ρέλι* τοϋ Ίταλοΰ συγγραφέως Λαρείου Νικοντέμι.
Ή έμφάνισίς του ήτο θριαμβευτική καί ή κατάκτη*
Οί Γερμανοί Αποκρούονται παρά τό Μέζ.
7 Ιουλίου.— Εί; τά Καρπάθια έκτελοϋνται έν σπουδή σις τού θεατροφίλου κοινού υπήρξε πλήρης
Ή ψυχολογία τοΰ θριάμβου του ήρευνήθη ευρέως
Οχυρωματικά έργα ύπό τών Αυστριακών.
8’Ιουλίου.— *11 υγεία τοϋ Φραγκίσκου’Ιωσήφ εμπνέει καί ή επιτυχία του άπεδόθη είς πολλούς λόγους οί
όποιοι έκίνησαν τήν προσοχήν τών χρονογράφων τοϋ
Ανησυχίαν εί; τοΰ; περί αύτόν.
I) ’Ιουλίου.— *11 θέσι; τών Αύστρογερμανών καθίστα ημερησίου τύπου δαψιλώς ένασχοληθέντων μέ τά στά
δια τής έξελίξεώς του καί τής έπιβολής του. Δέν ίξηται προβληματική παρά τώ Κόβελ.
ΙΟ ’Ιουλίου.— ΊΙ αΰστρογερμανική ήττα θεωρείται γήθη ούτε καν παρετηρήθη δμως έν γεγονός τό όποιον
σοβαρώς ύπεβοήθησε τήν κουρελομανίαν τοΰ κοινού.
Αναπόφευκτο;.
11 ’Ιουλίου.—Αί σχέσεις Γερμανία; καί ’Ιταλία; όξύ- Διότι όντως μετεβλήθη εϊς ψύχωσιν ή άκρόασις τοΰ
έργου τούτου. Δέν παρετηρήθη δτι ευθύς ώς έπενονται.
12 ’Ιουλίου.— ’Αναγγέλλονται εί; τό Σόμ μεγάλαι’Αγ- βλήθη τό έργον τοΰτο έκινδύνευε νά άποσυρθή έκ τής
έμφανίσεως τοΰ Πανοράματος. Είχε τόν εχθρόν πού
λικαί νίκαι.
18 Ιουλίου.,— Οί Βούλγαροι Ανησυχούν διά τήν έν θά τοΰ άφήρει τήν ζωήν εγγύτατα. Ή δράσίς του
έφαίνετο ύποκειμένη εις μαρασμόν. Δέν είχε τήν ελευ
Ρουμανία κατάστασιν.
θερίαν τών κινήσεών του καί ό θεατρόφιλος κόσμος
14 ’Ιουλίου.— Αυσαωδώ; μάχονται εί; τό μέτωπον
επηρεασμένος άπό τήν επιτυχίαν καί τόν θαυμασμόν
τή; Πικαρδία;.
τών
πρώτων θεατών έσπευδε νά τό παρακολουθήση
1 » ’Ιουλίου.— ΈσημειώΟησαν μεγάλαι Γαλλογβρμαέκ φόβου δτι έντός ολίγου θά τό έχανεν έκ τής σκη
νικαί έναέριοι μάχαι.
18 Ιουλίου.— Οί Αυστριακοί εκκενώνουν τήν Γαλικίαν. νής. Αύτός είναι ό λόγος τής δίψης τού ’Αθηναϊκού
κοινού. Αύτός είναι ό λόγος τής ανάγκης νά άπολαύση
17 Ιουλίου. —Οί Ρώσσοι διέβησαν τόν Στοκότ.—Τά
τήν
δροσιά, πού σκορπίζεται άπό τάς σκηνάς τού
Ρωσσικά αεροπλάνα δρώσιν Αποτελεσματικοί;.
ωραίου έργου. Άν δένέπέκειτο ή έμφάνισίς τού ^Πα
18 ’Ιουλίου.— Αί Γερμανικαί επιθέσει; Αποκρούονται
νοράματος» ό κόσμος θά έδιδε ζωήν είς τό «Κου
εί; τό Σόμ.
ρέλι», άλΰ.ά τήν ζωήν αύτήν θά τήν παρείχε μέ κά
19 ‘Ιουλίου. — οί Ρώσσοι έφθασαν πρό τοϋ Κόβελ.—
ποιαν νωχέλειαν, μέ κάποιον δισταγμόν, μέ τήν συ
Έπίκειται ’Ιταλογερμανικό; πόλεμο;.
νήθη βραδύτητα ενός κοινού ποΰ μεταβάλλει έντός τής
20 ’Ιουλίου.— *11 Γερμανία Απεφάσισε νά έκκαθολιημέρας δεκάκις γνώμην γιά ν’ άποφασίση πώς θά
κεύση τοΰ; Τούρκου;.
περάση τήν βραδυά του. Ό φόβος δμως δτι άρχο21 Ιουλίου.— *Η προέλασι; τών ‘Αγγλων εξακολουθεί.
μένων συντόμως τών παραστάσεων τοΰ «ΙΙανορά22 ’Ιουλίου.— Αυσσώδει; μάχαι εί; τό μέτωπον Τιωματος» θά ανακοπή ή διδασκαλία τοΰ «Κουρελιού >
μόν-Φλερύ.
παρέσυρεν άθρόους τούς θεατάς πληροΰντας άσφυκτι*
2.1 Ιουλίου.— Ή Ρωασία έντείνει τά; διπλωματικά;
κώς καθ’ έκάστην εσπέραν τό Θέατρον Κυβέλης.
τη; ένεργεία; όπως έκδηλωθή ή πολιτική τή; Ρουμανία;
’Ήξιζεν δμως ή πυκνή αύτή έμφάνισίς τοΰ Αθη
ύπέρ τών Συμμάχων.
ναϊκού
κοινού. I Ιαρηκολούθει έργον γιομάτο άπό
24 ’Ιουλίου.— οί Ρώσσοι κατέλαβαν δύο χωρία παρά
δροσιά, άπό ευφυΐαν, άπό απλότητα, άπό αρμονίαν,
τό Μπρόντυ.—’Αγγέλλονται νέαι γαλλικαί νίκαι εί; τό
άπό λεπτότητα. 'Η έμφάνισίς τής κ. Κυβέλης υπέ
Έστρέ.
ροχος. Τόν τύπον τοΰ κοριτσιού τοϋ δρόμου, ό όποιος
2(’Ιουλίου.— Οί Γερμανοί Αποκρούονται καθ’ όλον τό
δέν μπορεί ν’ άφίση άσυγκίνητον κανέναν άπό τούς
δυτικόν μέτωπον.
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θεατός, διεμόρφωσεν ή καλλιτέχνις μετά μοναδικής
επιτυχίας. Τό παιδικόν πρόσατπον τής κ. Κυβέλης
ένηρμονίζετο πρός τήν φυσικήν απλότητα τής έγκαταλελειμμένης κόρης καί κατέκτα ευθύς αμέσως τό»Λνδιαφέρον τοΰ θεατού. Τό «Κουρέλι» εύρε τήν τελειοτέραν διερμηνεύτριαν και μεταξύ Σκηνής και Πλα
τείας έγεννάτο ένας πνευματικός δεσμός ποϋ κατεμάγευε τό άκροατήριον καί ένεψύχου τούς έπί τής Σκη
νής καλλιτέχνας.
Εινε ενθαρρυντικόν καί παρήγορον τό φαινόμενον
ποΰ έςεδηλώθη διά τοΰ "Κουρελιού». "Εργον τό
όποιον μέ τήν απλότητά του προκαλεΐ τήν λεπτοτέραν
συγκίνησιν και μέ τήν χάριν τον, τήν ευμορφιάν του,
τόν εύφυά διάλογόν του, τήν άβίαστον φαιδρότητα
έπρεπε νά κινήση τό ενδιαφέρον τοϋ ’Αθηναϊκού
κοινού ικανού νά έκτιμήση τάς καλλονάς ενός /επτοΰ
έργου τέχνης.
*
* *

Ή Θεία Λειτόυργίά διεξήχ η σερβιστί μέ έκρωνη-

νους γιά κάθε άλλη δουλειά δχι δμως καί διά τήν διεύθυνσιν καλλιτεχνικής έπιχειρήσεως. Ταΰτα διά τε. λευ^αίαν«^οράχ«μπευθύνομεν πρός τούς διαπορούντας

* *
Είς τό ·&·έατήον Πλαι,οσα τό ιύρύχωρον καί δρο
σερόν θέατρον τής οδού Πατησίων έκυριάρχησεν ή
«Λούνα Πάρκ» έπιθεώρησις τών κ. κ. Μαρσέλλου
καί
Έ Έπιθεώρησις αυτή χωρίς τάς αξιώσεις τής
διακοσμητικής Τέχνης τού «ΞιφΙρ —Φαλέρ» καί τοΰ
«Παπαγάλλου», μέ τάς ωραίας σκηνάς της καί τά
εύθυμα τραγούδια της καί τούς πεταχτούς χορούς της
'κάι τήν έξαιρετικήν επιτυχίαν τοΰ κ. Πλέσσα είς τήν
άναπαράστασιν κωμικών ρόλων, ικανοποιεί τούς πο
λυπληθείς θεατάς οι όποιοι πληροΰσι καθέ βράδυ τό
άνετο θεάτρό του.
Η
*
'-'.·■·
♦ ♦
, ,
Είς τό περικόμψο ϋ·εατράκι τοΰ κ. Παπαΐωάννου
τήν «.ϋρό&υμη Χήρα» διεδέχθη ή «Μοντέρνα Κα
μαριέραν τοΰ κ. Χατζηαποστόλου. Τό έργον ήρεσεν.
'Η σκηνοθεσία όφειλομένη εις τήν καλαίσθητον άντίληψιν τού κ. Παππαΐωάννου προκαλεΐ τήν πλέον εΰάρεστον έντύπωσιν. 'Η έκτέλεσις γίνεται θαυμασία.
Ό κ. Παππαΐωάννου καί ή κ. Άφεντάκη αυξάνουν
καθημερινώς τούς θαυμαστός των μέ τό δροσερόν καί
εύμορφον παίξιμόν του. Τό λιμπρέττο διασκεδαστικώτατον. Προκαλεΐ ορμητικόν τό άβιάστον γέλιο. Είνε
παρμένο άπό γνωστήν γαλλικήν φάρσα τάς «Δύο Πε
ριστεράς» καί είνε διασκεδαστικώτατον.
«'Η μουσική ευχάριστός, αρμονική, απαλή. ‘Η
Μοντέρνα Καμαριέρα» είνε μία άπό τάς έπιτυχίας
τοΰ Θιάσου.

Εις τό Κεντρικόν έδόθη κατά τάς άρχάς τού δευ
τέρου δεκαημέρου τού μηνός, ό «ΙΙαπαγάλλος» έπιθεώρησις θεαματική τών κ. κ. Βώτη καί Στ. Ξενοπούλου. Τό έργον άφήκε ψυχρούς τούς θεατάς. Είνε
τού τύπου τού *Ξιφέρ—Φαλέρ» πού μπορεί νά διασκεδάζη τά μικρά παιδιά κατά τάς άπογευματινάς καί
τούς απλοϊκούς κατά τάς άλλα; παραστάσεις. Τά *Πανα&ήναια» τά παλαιότερα, κατά τά πρώτα έτη τής
έμφανίσεώς των, τούλάχιστον διεσκέδαζον τούςθεατάς,
άποσπώντα τά ξεκαρδιστικά γέλια καί τήν αληθινήν
ευθυμίαν, Ό νεώτερος τύπος τών Επιθεωρήσεων
είνε μία ακατάληπτος έμφάνισις πλουσίως ένδεδυμένων
ατόμων πού δέν εκφράζουν τίποτε, πού δέν άντιπροσωπεύουν τίποτε καί άφινουν τόν θεατήν ψυχρόν καί
άδιάφορον. Εινε άλλως ανίερος ή έμφάνισις τοΰ Παλαιο/,όγου καί τού δαφνοστεφούς Κωνσιαντίνου έν
συμφυρμω πρός δάση προκλητικών κνημών καί χο
*
* *
ρών πού έγγίζουν τό άσεμνον.
Έν τουτοις ή κ. Φύρστ μέ τόν άμίμητον κ. ΛεπεΕις τά ’Ολύμπια έπαίχθη τό έμμετρον δράμα τοΰ
νιώτην δίδουν κάποιον τόνον ευθυμίας εμφανιζόμενοι
ώς ζεύγος Εβραίων. Τί κρίμα έ'νας τέτοιος θίασος κ. Α. Γαλανού ή «Βασιλοπούλας μας ’Αλέξανδρο».
Τό έργον είνε πατριωτική άλληγορία προκαλέσασα
έχων έ’να κολοσόν τόν κ. Φύρστ καί τούς άλλους έκλεπολύ τό ένδιαφέρον.
κτούς καλλιτέχνας άμφοτέρων τών φύλλων, ένα ΛεπεΑ
νιώτην, μίαν Νίκα, μίαν Κολυβά κ.τ.λ. νά δαπανφ
¥ ♦
τήν ζωτικότητά του είς έργα πού δέν παρέχουν καμΕίς τό Φέατρον Φαλήρου παίζεται θριαμβευτικώς
μίαν ψυχικήν Ικανοποίησιν εις τό κοινόν.
πάντοτε τό Ξιφίρ—Φάλέρ. Πλησιάζει τήν πεντικοοτήν παράστασιν.

Είς τό Θέατρον τής Ν. Σκηνής δέν παρηκολουθήσαμεν τά νΠα,να&ήναια». Ή έλλειψις σεβασμού
πρός τήν έργασίαν μας τού Διευθυντού τοΰ Θεάτρου
τής Δος Κοτοπούλη μάς αναγκάζει μετά λύπης μας νά
μή παρακολουθώμεν τό έργον τής διαπρεπούς καλλιτέχνιδος. Έπαναλαμβάνομεν τήν δήλωσίν μας αυτήν
διότι δφείλομεν νά δικαιολογηθώμεν άπέναντι τών
συνδρομητών μας τών διαπορούντων διά τήν σιγήν
μας διά τής έργασίας τού θεάτρου αυτού. "Οταν ή
Δίς Κοτοπούλη αναθέτει είς πρόσωπα άκατάλληλα τήν
διεύθυνσιν τής έργασίας της εϊμεθα βέβαιοι δτι θά
εύρεθή εις τήν δυσάρεστον θέσιν νά πλήρωσή ακριβά
κάποτε τήν αβλεψίαν της ταύτην. Ό κ. Μυράτ ό
όποιος άπό τήν υπερβολικήν εύμένειαν τοΰ Τύπου
έλαβε τό καλλιτεχνικόν χρίσμα, σήμερον έχει μοναδι
κήν Ικανότητα νά κράτη τήν ιδίαν τακτικήν τήν όποιαν
δείχνει κάθε άνθρωπος ποΰ ανέλπιστα εΰρε θησαυρόν
καί έγινε καί αυτός κάτι τι. Άλλά σ’ αύτό δέν πταίει
ό ίδιος. Δέν έχομεν τόν καιρόν ούτε θέλομεν νά τόν
έπικρίνωμεν. Πταίει ή Δίς Μαρίκα πού εμπιστεύεται
τά ύψιστα συμφέροντά της σέ ανθρώπους φτιασμέ-

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΟΥΡΓΙΑ
"Οσα; ιερσς στίγμα; εγκλείει εις τήν Θέίάν μυστα
γωγίαν ή ’Ορθοδοξία περιέλαβ' μία ωραία τελετή Έλληνοσερβική είς τήν Κέρκυραν.
ΤΗτο τελετή έπί τή ονομαστική εορτή τοϋ Σεπτού
Γέροντος ποΰ πέπρωταινά ζήση διά νά συγκράτηση τόν
Σερνικόν λαόν, τοΰ Βασιλέως Πέτρου.
Καί όπως συνήθως συμβαίνει είς τούς ορθοδόξους
Λαούς αυτή περιεβλήθη τόν ίερόν χαρακτήρα καί μέ
αυτόν διεξήχθη.'
■ ■
.
.
Είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν τής Κέρκυρας έτελέσθη αρχιερατική λειτουργία, πρωτοστϊτοϋντος τοϋ Μη
τροπολίτου Βελιγραδιού- είς ταύτην έλαβον μέρος καί ό
έν Κερκύρμ παρεπιδημιών Μητροπολίτης Βελεγράδων
μετά τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κέρκυρας καί ιερέων Σέρβων
καί Ελλήνων.

βείς έλλην.κάς καί γορόν Σβρβτκόν.
flapsiyaio τοιουτοτρόπως ενα σύμπλεγμα τόσον ώραϊον μέ παλμοιίς Ιίρόός δύο λαών άδ-λφών, τούς οποί
ους ήνωνε, δ,τι ΐεριότερον, ή πίστίς.
Πόση σύνδεσις ενυπήρχεν είς τήν κατ’ εξοχήν τελε
τήν τής συναδελφώσέώς τώνανθρώπων μέ ευλογίας καί
εύχάς άφ’ ενός, ευγνωμοσύνην καί θερμήν παράκλησιν

άφ’ έτερόν.
ΗΰχΟντο μέ τήν ψυχήν ανυψωμένην πρός τά άνω οί
Σέρβοι ιερουργοί υπέρ τής άποκαταστάσεονς των, παρεκάλουν τόν λυτρωτήν καί οί "Ελληνες το'.οΟτοι ύπέρ
τών αδελφών των καί αί εύχαί χνήρχοντο μαζύ μέ τό
θυμίαμα πρός τόν ουρανόν, έκπεμπόμεναι άπό ψυχάς
αφιερωμένα; είς τόν θεόν, άπό καρδίας ποΰ βαθέονς
πονούν. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν αρχίζει ή Δοξολο
γία, κατά τήν οποίαν παρίστανται ό Διάδοχος της Σερ
βίας, τό 'Υπουργικόν συμβούλιου, πλήθος Σέρβων αξιω
ματικών καί Ελλήνων καί πολλοί ξένοι προσκεκλημένοι
μέ πλήθος κόσμου, τό όποιον συνωστίζεται εντός καί

τούς παραστάντας κατ’ αυτήν τήν τελετήν θά μείνουν
ανεξάλειπτοι εις τάς καρδίας των.
Ή Κέρκυρα ποϋ έδέχθη είς τάς άγκάλας της καί
περιέθαλψεν ένα τόσον ευγενή όσον καί πολύπαθη Λαόν
δέν θά λησμονήση ποτέ τήν ιστορικήν ιερουργίαν.
θά μείνη αυτή χαραγμένη εις τήν καρδίαν τών
Κέρκυραίων, όί όποιοι εύχονται έγκαρδίως είς τούς
εΰγενεΐς Σέρβους νά τήν έορτάσουν είς τό μέλλον υπό
τούς εύτυχεστέρους οιωνούς εϊς τήν ηρωικήν των πα

τρίδα !
Κέρκυρα ’Ιούνιος 1916

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΟΐ

ΔΙ; A. Ν.

ΧΑΣΜΤΗ

’Αμφιβάλλω αν ύπάρχη δεύτερο; Έλλην αγαπών
μέ τόσην άφοσίωσιν τήν 'Ελληνικήν Γεωργίαν όσον
ό πολυσέβαστος Τμηματάρχη; τού 'Υπουργείου τής
Εθνικής Οικονομίας κ. Χασιώτης.
εκτός τοϋ ναού.
Διά τό 'Γπόυργεϊον τής Εθνικής Οικονομίας
Τελειώνει καί ή τελετή αυτή, ή όποϊκ επιστέφε
Ιδρυθέν κυρίως πρός ένίσχυσιν τών παραγωγικών
ται μέ τήν συγκινητικωτέραν σκηνοθεσίαν.
Σιγή απόλυτος επικρατεί καί ύπό τούς ιερούς τοϋ δτνάμεων τής Έλλάδός είνε ανάγκη νά ληφθούν μέ
ναού θόλους ίπτανται ποικίλα συναισθήματα, ποϋ έξω- τρα σύντονα άπό τήν μέλλουσαν Κυβέρνησιν τοΰ κ.
τερικεύονται μέ ένα δάκρυ ποϋ κυλιέται είς τάς παρειάς Βενιζέλου.
Είνε ανάγκη τό 'Γπουργεΐον αύτό νά μεταρρυθμικααμιάς Σερέίδος ή μέ μίαν μελαγχολικήν έκφρασιν ή σθή κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά καταστή δυνατόν
μέ πονετικόν καί θαλπερόν μειδίαμα. Καί έν μέσω τής ν’ άποδώση τέλος ημέραν τινά τούς αναμενομένους
σιωπηοάς αύτής έκστάσεως ύψοϋται παλλομένη ή φωνή
καρπούς.
Χρειάζεται προ παντός νομοθετική έπέμβασις διά
τοΰ Σ. Μητοοπολίτου Βελιγραδιού.
’Απευθύνεται ό σεβάσμιος 'Ιεράρχης πρόςτόν συμπα νά έξασφαλισθή άνωτέρα πρωτοβουλία είς τού; ά’νθή Βασιλόπαιδα, πρός τήν άλληναύτήν ϋιτέροχον Σερ- δρας τούς έχοντας τήν δυναμιν, τήν θέλησιν καί τόν
βικήν μορφήν, ποΰ έπρεπε νά δοκιμάση τάς μοναδικάς πόθον τή; άναπτύξεως τών πλουτοπαραγωγικών πό
είς τήν τραγικότητα καί τό θρυλικόν συγχρόνως μεγα ρων τής Πατρίδος. Καί ιδιαίτατα πρέπει νά ληφθή
λείου των περιπετείας. Είς τάς εκφράσεις του πάλλε- μέριμνα διά νά δοθή, είς τόν πολύτιμον εργάτην τής
γεωργικής ιδέας κ. Χασιώτην, στάδιον θετικής, εθνι
ται ή παράκλησίς πρός τόν Θεόν ύπέρ τής γλυκείας
κής, επωφελούς δράσεως.
πατρίδος.
Επιφυλασσόμενοι άλλοτε νά άναπτύξωμεν αναλυ«’Ας εύχηθώμεν, λέγει, είς τό μέλλον νά έορτάσω- τικώτερον τάς ιδέας μας, φρονοΰμεν έν συνειδήσει
μεν είς τήν πατρίδα μας τήν ημέραν ταύτην ή όποια καί έν ύπερτάτη συναισθήσει τών πρός τήν πΤατρίδα
μάς ευρίσκει είς φιλικόν έδαφος άλλά ξένον».
υποχρεώσεων ήμών, δτι ή μώ.λουσα Κυβέγνησις οφεί
Μετά τούτο προχωρεί πρός τόν Βασιλόπαιδα, ό όποιο; λει νά άποσπάση άπό τό 'Υπουργείου τής ’Εθνικής
άσπάζεται τό Ευαγγελίου καί δέχεται τάς εύχάς τών Οικονομίας τάς καθαρώς γεωργικός υπηρεσίας καί
άλλων ιεραρχών μέ ένα έλαφρόν μειδίαμα, ποΰ δίδει τάς έν άπολύτφ συναφεία μετ’ αυτών εύρισκομένας—
είς τήν μορφήν του μαζύ μέ τήν ηγεμονικήν χάριν δπως είναι τά δάση —καί νά προβή είς τήν ϊδρυσιν
ειδικού 'Υπουργείου Γεωργίας. Νομίζομεν δτι ή έκαί μίαν έκφρασιν έλπίδος είς ευτυχές μέλλον.
φαρμογή τής σκέψεως ταύτης είνε έν έκ τών πλέον
’Ατυχώς παρουσιάζεται ένραϋθα πολύ ατελής ή ωραία
έπειγόντων μέτρων πάσης Κυβερνήσεως σεβομένης
αυτή τελετή. "Ας τήν φαντασθή καθείς μέ τό πραγ έαυτήν. 'Η συγκέντρωσις είς τό Ύπουργεΐον τής Ε
ματικόν καί ζωντανόν μεγαλεϊόν της ποϋ τόσον άμυ- θνικής Οικονομίας σωρείας τμημάτων σπουδαιοτάτης
δρά έδώ περιγράφεται. Πρέπει νά φαντασθή τάς γεμά έπίσης σημασίας έκτρέπει τήν προσοχήν καί τοΰ πλέον
τα; άπό θείαν έξαρσιν εκβράσει; τή; ’Εκκλησία; μας ενθουσιώδους καί άριστα κατηρτισμένού Υπουργού,
έξερχομένας άπό καρδίας ποϋ πονούν καί συγχρόνως αναστέλλει τήν ένεργητικότητά του, καταμερίζει τάς
δυνάμεις του καί άφαιρεΐ άπό τόν ύπέρ τής Γεωρ
ελπίζουν.
η”Ας φανςασθή τάς ψυχάς αύτάς τας φύσει αγαθά; γίας καί Ζωοτεχνίας ζήλον του τό μέγιστον μέρος,
ποΰ τάς έπυρπόλησε ή μεγάλη πυρκαιά καί τάς διε- πρός ζημίαν τών σπουδαιοτέρων κλάδων τής ’Εθνι
κής μας ζωής. Είνε λοιπόν μέτρον στοιχειώδους άπέρασε ό πόνος, ά; τάς φαντασθή ύψουμένας πρός τόν νάγκης ή συγκέντρωσις τών σκέψεων τοΰ πολιτικού
δστις θά διευθύνη τήν μέλλουσαν ’Εθνικήν μας Οι
Πατέρα τής αγάπης καί τής συμπάθειας.
Είναι δυνατό» ή εύχή τής ’Εκκλησίας «υπέρ τής κονομίαν εϊς τήν γεωργικήν άνάπλασιν τής χώρας,
άνευ περισπασμών, άνεύ άπασχολήάεων, άνευ παρελ
είοήνης τοϋ κόσμου» νά έκφρασθή μέ μεγαλυτέραν δύκύσεων. Καί Ιδρυομένου ειδικού Γεωργικού 'Υπουρ
ναμιν Φυχής, άφ’ ού άναπέυ,πεται άπό στόματα υπέρ γείου θά ήτο ευκταΐον νά ετίθετο έπί κεφαλής αυτού
άνήρ τής πείρας, τής μορφώσεως, τής νοημοσύνης,
παν άλλο ποθούντα τήν ειρήνην ;
τής έργατικότητος, ενός Χασιώτου, έφ’ δσον τό 'ΥΔιά τούτο αί ίεραί φρικιάσεις ποϋ παρήχθησαν είς
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πουργεΐον τοϋτο δέν είνε πολιτικόν 'Υπουργεΐον,
οΰτε έχει κομματικήν χροιάν, άλλά περικλείει έν έαυτώ
τάς έλπίδας εθνικού μέλλοντος.
Τούτου δμως μή δντος πρός τό παρόν κατορθωτού
επιβάλλεται ή τοποθέτησις τοΰ κ. Χασιώτου εις θέσιν
ίσοδυναμούσαν πρός τά καθήκοντα ένός ισοβίου υφυ
πουργού, μέ δικακόματα ευρύτατα, μέ δικαιοδοσίαν
απεριόριστον καί μέ πρωτοβουλίαν δράσεως. Ό κ.
Χασιώτης είς έν ειδικόν Υπουργεΐον Γεωργίας πρέ
πει νά περιβληθή μέ άνώτερα δικαιώματα. Νά εύρεθή
ανώτερος ένός Γενικού Γραμματέως μέ πλήρη δι
καιοδοσίαν άναδιοργανώσεως. Τό βιβλιάριών του τό
φέρον τόν τίτλον Κυριώτεραι βάσεις μιας άληθοϋς
γεωργικής πολιτικής», αποκαλύπτουν τόν αληθώς
εργαζόμενον και μελετώντα και κοπιώντα υπέρ τής
Γεωργικής μας άναζωογονήσεως. Τό βιβλίον του
δεικνύει τόν βαθύν καί μοναδικόν γνώστην των α
ναγκών τής Ελληνικής γεωργίας και τόν άκαταπόνητον ερευνητήν τών μέσων δι’ ών θά άναδειχθή ό
Γεωργικός πλούτος τής 'Ελλάδος.
Αί σελίδες του περιέχουν τήν μόνην βάσιν έφ’ ής
θά έξελιχθή ή μελλοντική γεωργική ζωή τής πατρίδος
καί είναι ό μόνος ένδεδείγμένος διά τήν έφαρμογήν
της. Διά τούτο θά έπιμείνωμεν δτι είνε ύποχρέωσις
τής πολιτείας νά μεριμνήση δπως μή παραμένη άχρησίμοποίητος καί αδρανούσα ή δύναμις αύτη.
Καί αν έπί τι χρονικόν διάστημα τό Υπουργεΐον
τής ’Εθνικής Οικονομίας δέν είνε δυνατόν νά χωρισθή καί παραμένη ύπό τούς σημερινούς ορούς έν
τοιαύτη περιπτώσει δ κ. Χασιώτης δέον νά κληθή είς
άνώτερον αξίωμα. Τουλάχιστον ύπό τάς σημερινός
συνθήκας νά καταλάβη τήν θέσιν τού Γενικού Γραμματέως μέ εύρέα δικαιώματα έπί τής γεωργικής πολι
τικής τοΰ 'Υπουργείου. Ό έκάστοτε Υπουργός τής
’Εθνικής Οικονομίας θά έχη παρά τό πλευράν του
ισχυρόν παράγοντα τής αναπλαστικής εργασίας του
καί θά ύπάρξη ελπίς νά ίδωμεν τεθειμένας τάς βάσεις
τής μεγάλης οργανωτής έργασίας ήν αί σελίδες τοΰ
βιβλιαρίου του μάς άποκαλύπτουν καί περί ών δφείλομεν νά άσχοληθώμεν μελλοντικώς.
——«·—-esSBgts»—.—

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΙΟΎ·Λ.ΙΟΧ
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"Ολος εκείνος ό άπο πνικτικός λίβας τοΰ'Ιουνίου
ύπεχώρησε οέ μιά ευχάριστη δροσιά ή οποία προς το
τέλος μάλιστα τοΰ μηνος τούτου άπέβη άπολανστικωτάτη.
Κατά τά άλλα είς τον παγκόσμιον ορίζοντα ή πολε
μική σκηνογραφία δέν ήλλαξεν ούσιωδώς. Αί Δυνάμεις
τής Άντάντ κερδίζουσι καθ’ έκάστην έδαφος εις έρρωμένας καί καταστρεπτικός διά τους Γερμανούς άντιστάσεις και εις νικηφόρους ήρωϊκάς έπιθέσεις. Τό σπουδαιότερον γεγονός τον μηνος τούτον ήτο ήέπέτειος τοΰ
τρίτου πολεμικού έτους. Ειοήλθομεν καί εις τό τρίτον
έτος χωρίς νά άντικρύζωμεν στον δρίζοντα τό μαγικόν
φως ποΰ θά μάς φέρη είς τήν οδόν τής ειρήνης. *0
Άστήρ ποΰ ώδηγοϋσε τούς Μάγους είς τήν Φάτνην
ποΰ άνεπαύετο τό θειον Βρέφος, δέν άνέτειλεν άκόμη
διά τήν σύγχρονον ανθρωπότητα. Φαίνεται οτι έπί
μακρόν άκόμη θά αντέχουν τά άντιμαχόμενα μέρη είς

θυσίας, είς καταστροφάς, είς σφαγάς καί θά βραδύνη
πολύ ή έμφάνισις τής ποθητής στιγμής που θά κυ
ριάρχηση στον κόσμο τό θειον σύμβολον τής ειρήνης.
Οί ’Αρχηγοί τών έμπολέμων Κρατών δΓ άνακοινώσεων πληρών ελπίδων διά τό μέλλον άπηυθύνθησαν
πρός τά έθνη καί τούς στρατούς ποΰ μέ τό αίμά των
υποστηρίζουν τά δίκαιά των. Άλλά αί υπερήφανοι
καί έλπιδοφόροι ανακοινώσεις δέν δύνανται νά μετά·
βάλουν τά πράγματα.
‘Η Γερμανική στρατοκρατία κλονίζεται. Νομίζει
κανείς ότι, ύπό τήν πίεσιν τών Άνταντικών δυνάμεων,
ακούει τόν θόρυβον ποΰ προξενεί ή έξάρθρωσίς της.
Σήμερον άντέχει άκόμη, άλλά θά έλθη πάντως ή στιγ
μή—όσον καί άν φαίνεται άπομεμακρυσμένη άκόμη
— κατά τήν όποιαν θά παραστώμεν θεαταί άληθινής συντριβής, Θά είνε λυπηρόν βεβαίως νά μάς
δώση τήν εικόνα συντριμμάτων ένα έθνος γιομάτο άπό
ζωήν καί έργασίαν θαυμαστήν, άλλά θά είνε τοΰτο
ύπέρτατον δίδαγμα διά τούς υπερφιάλους Λαούς καί
τούς άπεριοκέπτους καί φαντασιοπλήκτους Άρχοντας
των. "Ισως ή Θεία Πρόνοια έζήτησε τήν συντριβήν
αυτών έπί τών ήμερών τοΰ Γουλιέλμου. "Ισως έπί
τής Βασιλείας του τό κακόν θά καταστή δυνατόν
δπως δήποτε μίαν ήμέραν νά προληφθή καί νά σταματήση είς έν σημεΐον άνεκτόν. "Αν δμως ή σύρραξις
έλάμβανε χώραν έπί τών ήμερών τοΰ νΰν Διαδόχου
Του, εξάλλου είς πολεμικόν όργασμόν καί άπερισκέπτως ορμητικού εις παράβολους πράξεις, ή καταστρο
φή θά ήτο ανυπολόγιστος καί αί συμφοραί τής αν
θρωπότητας περισσότερον οδυνηροί. "Ισαις ή θεία
Πανσοφία έκανόνισεν οΰτω τά πράγματα διά νά μετριασθώσιν, έν μέτρω δυνατώ, αί καταστρεπτικοί συνέπειαι τής αίμοδιψίας ολίγων άτόμων διευθυνόντων,
κακή τή μοίρα, τάς τύχας τών Λαών.

Οί Ρώσσοι προχωρούν συστηματικώς πλέον. Οί
Αυστριακοί άντιθέτως ύπέστησαν ανυπολογίστους ζη
μίας είς ανδρας, υλικόν καί έδαφος. Άφ’ ου καί οί
Ίιαλοί κατορθώνουν νά τούς νικούν. Αί νίκαι μάλι
στα τής ’Ιταλίας πρός τό τέλος τοΰ μηνός ήρχισαν νά
καθίστανται σημαντικοί. Ό ’Ιταλικός Λαός έξαλλος
άπό ενθουσιασμόν πανηγυρίζει θριαμβευτικώς τήν
είσοδον τοΰ ’Ιταλικού στρατού είς τήν Γκορίτσιαν,
τήν σύλληψιν αιχμαλώτων καί τήν κατάληψην άπειρων
πολεμικών ειδών. Οι "Αγγλοι καί Γάλλοι είς τό δυτι
κόν μέτωπον πιέζουν ίσχυρώς τήν Γερμανικήν παρά ■
ταξιν καί ό Iερμανοαυστρικός Στρατός, ώς δ υπερή
φανος καί άτίθασσος Λέων είς τόν κλωβόν του, Αγω
νίζεται ύπερανθρώπως, μέ λύσσαν, μέ μανίαν, θυοιάζων τούς ανδρας του καί έλπίζων εις έν καταστρεπτι
κόν κατά τών έχθρών του πολεμικόν κατόρθωμα.
Μάτην δμως κάθε προσπάθεια... "Οτι δμως προξε
νεί κατάπληξιν είνε ή μεταμόρφωσις τών Ρώσσων. ΊΙ
άφθονία είς υλικόν πολεμικόν έμψυχον καί άψυχον
υπερβαίνει κάθε άνθρώπινον υπολογισμόν, καί ώς
χείμαρρος έξορμοΰν κατά τών Γερμανοαυστριακών’
είνε άσυγκράτητοι ένσπείροντες τόν πανικόν καί τήν
συμφοράν είς τούς εχθρούς των.
*

**

Άλλά καί έπί τον Βαλκανικού μετώπου τά ποάγματα ήρχισαν νά είσέρχωνται σ’ ένα δρόμο καινούρ

γιο, σέ δρόμο άποφασιστικό καί πλήρη δράσεως. Ρωσσικός Στρατός κατήλθεν είς Θεσσαλονίκην καί τούτον
άτυχώς ήκολούθησεν 'Ιταλικός καί σήμερον αέριον είς
τήν καρδιάν τής ’Ελλάδος θά μάχωνται όλοι οί λαοί
τής Γης καί μόνον ό ’Ελληνικός Στρατός θ' άδρανή
έγκατεσπαρμένος είς τά χωράφια του γιά νά μαζεύη
τά σϋκά του καί τρυγά τά σταφύλια του. Είναι άκατανόητον πώς οί ιθύνοντες τά πράγματα τής ’Ελλά
δος δέν κατορθώνουν νά βλέπουν τήν συμφοράν καί
πώς έχουν τήν δύναμιν νά δημιουργούν καθεστώς
κομματικής έμπαθείας καί εμφυλίου σπαραγμού είς
τάς παραμονάς σπουδαιοτάτων ιστορικών γεγονότων
μέσα είς τήν περιμάχητον Μακεδονίαν μας.
Ποιος θά σώοη τήν ’Ελλάδα είς τοιαύτας ύπερκρισίμους στιγμάς, άδηλον'. ”^4ν <5έν μας προλάβουν τά
γεγονότα καί κατορθώσωμε νά κάμωμεν τάς έκλογάς
μας ή σωτηρία έγκειται είς τά χέρια τού ’Ελληνικού
Λαοΰ. Μία Κυβέρνησις Βενιζέλου είνε ή σωτηρία,
είναι ή ελπίς, είνε τό μειδίαμα τής ’Ελληνικής ζωής.
Κάθε άλλη λύσις είνε αν όχι θάναιος τής ’Ελλάδος—
διότι ή’Ελλάς θά ζή αιωνίως — άλλά οπισθοδρόμησες
διά τήν οποίαν οί απόγονοί μας θά μάς καταρώνται
καί ή ιστορία θά ζητήση λόγον άπό τούς σημερινούς

τό προσωπικόν Της ένδιαφέρον, οί κόποι Της, ή
στοργή Της πρός τάς οικογένειας τών παθόντων, άλλά
ήθέλησε καί έμφαντικώτερον νά έκδηλώση τήν ύπέρ
αυτών μέριμνάν Της. 'Η ηγεμονική Της δωρεά συνε·
τέλεσεν είς τό ν’ άχθη είς πέρας τό ύπερφιλάνθρωπον
καί ύπερπατριωτικόν έργον τής ’Επιτροπής δφειλόμενον
δμως πρώτιστον πάντων είς τής ύψήλής Προστάτιδος
του τόν άκάματον ζήλον καί τήν πολυσχιδή ένίσχυσιν.
Ή Βασίλισσά μας άνταξία σύντροφος τοΰ Κων
σταντίνου μας μέ τό ισχυρό πνεύμά Της καί μέ τόν
ευγενικό χαροκτήρά Της έδραιοϋται είς άγάπην καί
άφοσίωσιν μέσα στήν ψτχή τού Ελληνικού Λαοΰ.
,* *

Μέ πένθος βαρύ μάς κατεκάλυψεν ή συμφορά τού
Τατοϊοϋ. Μόλις κατασιγάζει τήν θλΐψιν τοΰ Λαού
ή σωτηρία τού Βασιλέως άπό βεβαίου κινδύνου.
Είνε καί τοΰτο
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΑ- δείγμα τής έθνιΤΟ’ΡΟΥ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ
κής μας άσυναρΤΩΝ ΑΝΕΥΘΤΝΟΝ
τησίας δτι ώς μίαν
συνήθη πυρκαϊάν
δάσους εύρον τόν θάνατον—μαρτυρικόν θάνατον—
’Αξιωματικοί τού ελληνικού στρατού, στρατιώται, σο
φέρ τοΰ Βασιλικού Οίκον, καί έκινδύνευσε σοβαρώτατα καί Αυτός δ Βασιλεύς. Αί λεπτομέρείαι τής
δημιουργούς της.
Δ. Λ. Ζ.
σωτηρίας Του γνωσθεΐσαι βραδύτερον διήγειρον τήν
φρίκην καί συνεκέντρωσαν τά πλήθη είς τούς Ναούς
άναπέμψαντα ευχαριστίας είς τόν "Υψιστον εύδοκίσαντα νά τόν διασώση άπό βεβαίου θανάτου.
Έκτοτε ηρέμησαν τά πάντα. Τί σημασίαν έχει ένα
'Ο 'Ελληνικός Λαός έπωφελήθη τής ευκαιρία; τού δάσος καί ή ζωή πέντε—δέκα άνθρώπων. Οί 'Υ
πανηγυρισμού, ύπό τής ενταύθα Γαλλικής Παροικίας, πουργοί έδειξαν δραστηριότητα μεταβαίνοντες καθ’
τής έθνικής έορτής τών Γάλλων, διά νά διαδήλωσή έκάστην μέ τά αυτοκίνητά των είς τόν τόπον τής συμ
τά θερμά καί ειλικρινή φοράς, οι δασικοί έδωκαν δι’ άνακινώσεων διαφό
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ αίσθήματά του πρός τό ρους δικαιολογίας διό τήν έπέκτασιν τοΰ πυρός,
ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ
εύγενές Γαλλικόν Έθνος. έγινεν ή κηδεία τών θυμάτων μεγαλοπρεπής καί άν'Ως συνήθως, τήν έπέτειον τηλλάγησαν ύπό τών αρμοδίων σοβαραί καί μελετη
τής Άλώσεως τής Βαστίλλης έορτάζουν οί Γάλλοι μένοι γνώμαι. πρός άναδάσωσιν τοΰ άποτεφροθέντος
διά δεξιώσεως έν τή Γαλλική Πρεσβεία δπου ανταλ χώρου! Οί σωτήρες τοΰ Βασιλέως έπαρασημοφορήθηλάσσονται λόγοι εύχειήοιοι ύπέρ τής δόξης καί τού σαν καί έδέχθηάαν πενιχρά τινα χρηματικά δώρα
μεγαλείου τοΰ Γαλλικού Λαού. ’Εφέτος δ κ. Καστι- καί βραδέως άλλά κανονικώς έπανήλθομεν είς τό
γιών δ άντιπροσωπεύων τόν Πρέσβυν κ. Γκιγιεμέν μέ πρώην καθεστώς. Κανείς δέν εύρέθη ένοχος τής συμ
πολλήν ευγένειαν έστρεψε τόν λόγον πρός τό δυστή- φοράς αύτής, συμφοράς ή δποία ύπό τάς μελενάς
χημα τού Τατοΐου συμμερισθείς τής οδύνης τού Βασι- πτέρυγάς της έζήτησε νά άπειλήση καί τί]ν ζωήν τού
λέως καί τής 'Ελληνικής Κοινωνίας. Τά ωραία καί Κωνσταντίνου μας. Τόπος είς τόν δποΐον εϊμεθα
ειλικρινή λόγια του εύρον άπήχησιν εις τήν ψυχήν τού ασύδοτοι καί άνεύθυνοι καί δπου ελλείπει τελείως ή
Ελληνικού Λαού καί τό απόγευμα τής ημέρας εκείνης, δργάνωσις τοιαύται συμφοραί θά έρχωνται καί θά
δπότε ή ’Αθηναϊκή Κοινωνία λαμπρώς έκπροσωπου- παρέρχωνται δπως τά νέφη τής καταιγΐδος. Χωρίς
μένη, έξεδήλωσε τά υπέρ τής Γαλλίας αίσθήματά της καμμίαν ευθύνην.
διεξήχθη έντός τής Γαλλικής Πρεσβείας τελετή άντα*
ξία τού μεγαλείου τής Γαλλίας καί τής αγάπης καί
* *
άφοσιώσεως πρός αύτήν τής 'Ελληνικής πατρίδοσ.
’Αλλά καί έκτος τής Πρεσβείας οί συμμετασχόντες τής
"Ολα τά είδη τά πρός συντήρήσιν τής ζωής ύπερεέορτής πολυπληθείς πανηγυρισταί έξεδήλωσαν μέ εν τιμήθησαν μέχρι βαθμού μαρτυρικού διά τά εννέα
θουσιασμόν τά αίσθήματά των καί τήν νύκτα εις τά δέκατα τής κοινωνίας μας." Οί μόνοι οί δποΐοι μέ
θέατρα έχαιρέτισαν τά πλήθη ζωηρότατα καί τήν Γαλ
χρι σήμερον έδίσταζον νά
λικήν Σημαίαν καί τόν Γαλλικόν ’Εθνικόν "Υμνον.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟΝ αυξήσουν τήν τιμήν τοΰ
- *
είδους τής παραγωγής των
1
Α * *
ήσαν οί ίδιοκτήται έφημερίδων. Τό δεκάλεπτον τούς
'Η ακούραστος, ή ακαταπόνητος είς ένεργητικήν έφόβιζεν. Ή άνάγκη δμως ευρέθη μεγαλειτέρα τού
δράσιν Βασίλισσα Σοφία, ή δημιουργός ωραίων καί φόβου των καί άπό κοινού δλαι αί εφημερίδες άπό
πατριωτικών έργων ηΰδόκησε νά προσφέρη έκ τοΰ τής 1 Αύγουστου θά έμφανισθώσι δεκάλεπτοι. Τό γε
ιδιαιτέρου Ταμείου Της γονός αύτό παρέχει καί είς ήμάς τήν ευκαιρίαν νά
ΑΙ ΑΩΡΕΑ1
Δρχ. 500.000 εις τήν δηλώσωμεν τάς μεγάλας δυσχερείας πρός τάς οποίας
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΜΑΣ έπί τής Περιθάλψεως παλαίομεν καρτερικώς άπό τής ένάρξεως τού Εύρωτών θυμάτων τοΰ πο ρωπαϊκοΰ πολέμου χωρίς νά ζητήσωμεν νά έπιβαρύλέμου Επιτροπήν.Δέν αρκεί ή ατίμητος άνάμιξίς Της,
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νωμεν τούς ύποστηρικτάς τοϋ έργου ημών δι’ έπαΰξησέοίς τής τιμής. Διά ν’ άποφύγωμεν δμως νά προσφύγωμέν έΐς τό μέτρον αύτό πάρακαλούμέν πάντα; τούς
καθυστεροϋντας τάς συνδρομάς των, και ιδία τούς έν
’Αμερική άπό έτών μή καταβάλοντας αύτάς, νά έπισπετίσωσι τήν άποστολήν αυτών, διευκολύνοντας ημάς
εις τό έργον μας καί ένισχύοντες εϊς τούς άγώνάς μας.

* +*

* I

θλιβερόν συμπέρασμα προβάλλει άξιον πολλής προ
σοχής. θΤι Λαός ό όποιος έχει νά έπιδείξη τάς έργαζομένας τάξεις του Λλεούσας είς ωκεανόν άσυνειδησίας; Λαός ό όπόϊος ιίέσοί εΐς τάς πόλεις συντηρεί
καί πλουτίζει τόσους ληστάς, ό Λαός οίϊάος απλού
στατα δέν έχει ούτε Σχολεϊον ούτε ’Εκκλήσίάν, ’ Αν
εϊχομεν Σχολεϊον άξιον τοΰ ονόματος του δέν θά
έκυριάρχει τόσον βάθος αΐσχροκερδοΰς άσυνειδησίας
μέσα στή ψυχή τών έκμεταλλευτών μας. ”Αν εϊχομεν
Σχολεία ή ρυπαρότης καί ή ακαθαρσία δέν θά ήτο
τό γνώρισμα τών καταστηματαρχών μας. Άν εϊχομεν
Σχολεία θά εϊμεθα πολύ διαφορετικοί και δέν
έπαρουσιάζαμε σήμερον το θέαμα Λαοΰ βαρβάρου,
άπολιτίστου, ζώντος έν μακαριότητί μέσα στήν βρώμα
στήν ακαθαρσία, στήν σήψι, στήν αθλιότητα. Αύτό
τό λυπηρό συμπέρασμα βγάζομεν άπό τάς άσιυϊατρικάς’Επιθεωρήσεις,,.

, Δυνάμει τοΰ άρθρου 2? τής συμβάσέως μεταξύ τοΰ
Κράτους καί τής 'Εταιρείας τών Τροχιοδρόμων σρί.
ζοντος δτι έν ή περίπίώσεί τά καθαρά κέρδη τή 'Ε
ταιρείας ΰπερβαίνουσι τά 6 ο)ο
Η ΕΫΘΫΝΙί κάτά μέσον δρον» έπί μίαν τρίεΣΫΓΚΟΙΝΠΝΙΑ τίαν, ό 'Υπουργός τής Συγκοι
νωνίας δύέατάι νά ζητήσή τήν
άναθεώρησίν τών τιμολογίων πρός έλάττωσιν τής
τιμής τοΰ εισιτηρίου ούχι κάτω τοΰ δεκαλέπτου. Παρελθούσης ήδη δεκαετίας ώς ορίζει ό νόμος καί ευ»
ρίσκομένωνέντή εφαρμογή Ιών άλλων περιπτώσεων τό
ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
ΔημόσίΟν δικαιούται νά ζηίήση τήν έλάττώσίν τής
τηϊής καί ούτως όί κάτοικοι τών ’Αθηνών θά έχώσί
ιδεωδώς εύθυνήν τήν συγκοινωνίαν εϊς έάοχήν καθ’
ήν δλαι αί άλλαι άνάγκαι τοϋ βίου έφθασαν νά διαΏς έζής Εκαυουίσθή τό διάταγμα ιών Ενοικίων.
τιμώνται εις τό τετραπλασίου τής αρχικής των τιμής.
'Άρθρου Ιου. — 'Απαγορεύεται Ευ Άθήναις και Πει’Εάν τό Ύπουργεϊον έπιμένη νά έφαρμόση τόν δρον
αυτόν θά εινε ευεργέτημα δι’ δλους μας κυριωδέ- ραιεΐ ή Ερημοδικία και ή αναγκαστική ΕκτΕλεσις Επί
στατα διά τοΰς Φαληριζομένους καί Ιδιαίτατα διά τούς δικών περί Εζώρεως δυστροπούντωυ μισθωτών Ενεκα
κατοικούντας εΐς τό Φάληρον.
λήζεως τοΰ χρόνου τής μισθώσεως, προκειμένου περί
μισθώσεως αστικού κτήματος, ολοκλήρου η μέρους,
*
* *
συνομόλογηθείσης δια χρονικήν περίοδον ένός κατ'
Είνε άπιστεότως οδυνηρά τά άποκαλυπτομένα εΐς Ελάχιστου όριον μηνάς, Εν ή τό μίσθωμα δεν υπερβαί
τά ζαχαροπλαστεία, έστιατόρια, μαγειρεία και άλλα νει τάς 250 δραχμάς, Εφόσον ό μισθωτής τηρεί άπανκέντρα τής στομαχικής άπολαύσεως ή ανάγκης τών τας τούς ορούς της αρχικής μισθώσεως και παρέχει
’Αθηναίων. Οί ’Αστό- τας Εν αύτη Εγγυήσεις, Ή άπαγόρευσις αΰτη Εκτείνε
ΕΙΜΕΘΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΙ ατροι οί έπιθεωροϋντες
ται και Επί μισθώσεων, Εν αϊς τό μίσθωμα είναι ανώ
τά καταστήματα ταϋτα
προβαίνουσιν εΐς περιγραφάς αι δποϊαι απογοητεύουν τερου τών 250 δραχ. κατά μήνα, Εφόσον ό μισθωτής
και εμπνέουν τά πλέον θλιβερά συναισθήματα διά τήν προσ κληθείς διά κοινοποιήσεως ύπό τοΰ Εκμισθωτοΰ
ευσυνειδησίαν μας, διά τήν αγάπην μας πρός τήν μέχρι της 20ης 'Ιουλίου Ε. ε. ’ συμπεριλαμβαυομένης,
καθαριότητα, πρός τήν τάξιν και τάς υποχρεώσεις μας δηλώση μέχρι τέλους ’Ιουλίου Ε. ε. Επίσης διά κοιώς ατόμων τής κοινωνίας. Ή θλιβερά αύτή κατάστασις δέν εινε προϊόν ολίγων ασυνειδήτων, είνε έργον υοποιήσεως οτι αποδέχεται αΰζησιν τοΰ μισθώματος
συστηματικόν πλέον παντός Έλληνος εργαζομένου από της λήζεως της υφιστάμενης μισθώσεως κατά δε~
και άπο'ώντος έκ τοΰ όβολοΰ τοΰ πολλού κόσμου, τοΰ κα έπί τοΐς Εκατόν, έάν πρόκειται περί μισθώσεως συ
κοινοΰ τοΰ άνυπόπτου.
ν ομολο^η θείσης μετά την Ιην 'Ιουνίου 1915, είκοσι
Τό σπουδαιότερον κεφάλαιον τών καταστηματαρ δε τοΐς Εκατόν, εάν πρόκειται περί μισθώσεως συνομοχών είνε ή ακαθαρσία. Νομίζει κανείς δτι ή φυλή
μας μόνον διά τάς βρώμας καί τής ρυπαρότητας δύ- λογηθείσης προγενέστερου. Ή σιωπή τοΰ μισθωτού
ναται νά ζήση καί νά άναπτυχθή και δτι οί κ. κ. θεωρείται ώς αποδοχή. Τάς άνα)τΕρω διατάζεις δικαι
Καταστηματάρχαι έτάχθησαν ρυθμισταΐ τών νέων ούνται νά επικαλεσθώσι και ύπομισθωταϊ έναντι τών
αυτών δρων τής ζωής μας.
ΰπεκμισθωτών, μόνον Εφόσον ΰφίσταται ή μεταζύ
Δι’ δλους αυτούς τούς κυρίους πλουτούντας σκαν- τών αρχικών Εκμισθωτών και μισθωτών σχΕοις.
δαλωδώς εΐς βάρος τής υγείας μας, εΐς βάρος τής κοι
“Αρθρου 2 ον.— Αί απαγορεύσεις και οί περιορισμόι
νωνικής μάς εύπρεπείας, εΐς βάρος τής εγκληματικής
ανεκτικότητας καί τής Πολιτείας και ημών, δι’ δλους τοΰ προηγουμένου άρθρου δεν ίσχύουσιν'
αυτούς θά έχρειάζετο ή πλέον σκληρά καί ή πλέον
α') Έπί μισθώσεων εις ας συυεβλήθη ώς Εκμισθω
ατιμωτική τιμωρία. Θά έχρειάζετο νά παρετάσσοντο τής το Δημόσιον, οί Δήμοι, αί Κοινότητες και τα ευα
εΐς κοινήν θεάν καί νά ΰποχρεώνοντο νά καταφά- γή ιδρύματα.
γωσι δλα τά σάπια, δλα τά άποσυντεθημένα, δλα
β ) Έπι μισθώσεων ακινήτων, άτινα έχουσιν ήδη
τά βρώμικα εϊδη τοϋ καταστήματος των.
Θά ήτο ίσως μία βάρβαρος ίκανοποίηοις τής λαϊ Εκμισθωθή πρός τό Δημόσιον ή τά άνω νομικά πρό
κής συνειδήσεως, άλλά θά ήτο μέτρον τού οποίου σωπα διά τόυ μετά τήν λήζιν τής ήδη υφιστάμενης
δέν θά έλησμόνουν εύκολα τήν εφαρμογήν οΐ αλιτή μισθώσεως χρόνον.
ριοι αυτοί δηλητηριασταΐ τών ’Αθηναϊκών στομάχων.
γ') Έπι μισθώσεων, αϊτινες ΕγΕνουτο διά τήν θερι
Παρ’ δλα ταύτα, έκ τής καταστάσεως αυτής, έν
νήν άποκλειστικώς περίοδον τοΰ τρέχοντος έτους, και

δ ) Έπί μισθώσεων ουνομολογηθησομένων μετά
τήν δημοσίευσιν τού παρόντος Διατάγματος.
“Αρθρου 3ου.—Τό Διάταγμα τούτο Ισχύει μέχρι

τέλους Σεπτεμβρίου Ε. ε.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

θρωπος γνωρίζων τάς διαστάσεις τών δωματίων τής
φυλακής, διέβλεπεν δτι κανέν έξ αύτών δέν θά ήτο
εΐς θέσιν νά περιλάβη τήν έκτασιν τής κυρίας Σάρρας.
Έκίνησε δυσθύμως τήν κεφαλήν καί διέταξε τήν
συνοδείαν δπως προχωρήση μέχρι τής θύρας ένός
έκ τών δωματίων. Τό όρος έκεϊνο τών σαρκών έφθασεν έως έκεϊ, χωρίς δμως νά κατορθώση νά τήν διέλθη. Αί προσπάθειαι δλως πρός συστολήν τού κολοσ
σού, άπέβησαν εΐς μάτην. Ή θύρα ήτο πολύ στενή
καί τό δωμάτιον πολύ μικρόν δΓ ένα τοιούτον έπισκέπτην.
Άπετάθησαν πρός τόν δικαστήν ζητοΰντες τιήν
γνώμην του, ό όποιος εύρεθεΐς πρό τοσοΰτον άκανθώδους ζητήματος, χωρίς κανένα δισταγμόν άπήλλαξε
τήν κατηγορουμένην καί άπό τήν ποινήν καί άπό τό
πρόστιμον. Άφοΰ δμως τής κατέστησε γνωστόν δτι
έάν έπανελάμβανε τήν παραβίασιν τοΰ νόμου, ή ποιτεία δέν θά έδίσταζε πρός χάριν της νά οίκοδομήση
διαιτέραν φυλακήν, άνάλογον μέ τάς διαστάσεις της.

&Ά πό τών πρώτων εβδομάδων τού πολέμου οΐ Γερμανοΐ έσκέφθησαν νά άπαλλάξουν τάς ΓερμαjmL νίδας άπό τοΰ ζυγού τής Παρισινής μόδας. Ό
ζυγός αύτός ήτο παρά τοΐς Γερμανοϊς ό τρομερώτερος δλων διότι δχι μόνον επέβαλλε τήν χρήσιν τής Γαλ
λικής γλώσσης εΐς ένα κλάδον,έκ τών μεγαλειτέ ·ων τής
εθνικής έργασίας, τήν τής ραπτικής γυναικείων ένδυμάτων, ούχι μόνον έπέβάλλεν εΐς τό έτερον ήμισυ
(το ώραϊον) τής Γερμανίας νά ψελλίζη Γαλλικάς λέ
ξεις, άλλά και άπετέλει προσβολήν κατά τοϋ Γερμανι
ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
κού γοήτρου. Πώς ήτο δυνατόν νά καταθέσουν όριστικώς οί Γερμανοί τά δπλα πρό τής Παρισινής κα
λαισθησίας και νά άναγνωρίσουν δτι δέν δύνανται
νά συναγωνισθούν και νά τήν υπερβάλουν: Ή υπο
— Είς τό άλσος τής Κηφισσιιΐς Εδόθη παυηγυρική
ταγή αύτη εΐς τήν Παρισινήν μόδαν έπρεπε νά λήξη.
Εορτή ύπερ τών Ε.κ (Θράκης προσφύγωυ.
Τό Βερολϊνον έπρεπε νά πράξη δτι καί οί Παρίσιοι,
— Ή εορτή διετΕλει ύπό τήυ προστασίαν τής Α.
νά δημιουργήση γυναικείαν μόδαν.
'Η άρχή έγεινε. Τά πρώτα σχέδια τής Γερμανικής Β. Τ. τής άκαταπονήτου κ,αί εύγενεστάτης είς ώραΐα
έμπνεύσεως «έθνίκοΰ ένδύματος τών Γερμανίδων» έ- καί πατριωτικά αισθήματα ΤΙριγκηπίσσης ΈλΕνης τοΰ
τυχον ζωηρών έπιδοκιμασιών έκ μέρους τών άνδρών... Νικολάου.
τών άνικάνων διά τήν στρατιωτικόν ύπηρεσίαν, διότι
— Αί Εργασίαι τής λειτουργίας τοΰ Ενωτικού άνεδλοι οί δυνάμενοι νά φέρουν δπλα πολεμούν ύπέρ
βλήθησαν
άπροόπτως.
τού μεγαλείου τής πατρίδος των. Διά τόν λόγον δέ
— Δύο μέλη τοΰ Ελληνικού Κοινοβουλίου οί κ. κ.
αύτόν ϊσως καί ή έπιδοκίμασία τής Γερμανικής μό
δας δέν επηρέασε διόλου τάς Ιδέας τών γυναικών τής Ν. Σιμόπουλος καί Σττ. Δηλνγιάννης, και ευ μέλος τοΰ
Γερμανίας. Αί κομψότεροι ήρνήθησαν διαρρήδην νά Διπλωματικού Σώματος τής 'Ελλάδος ό κ. Πέτρος
περιβληθοΰν τό «έθνικόν ένδυμα» και έξακολουθοΰν Δηλιγιάννης διεκινδύνευσαν Εζ άνατροπής'τοΰ αυτοκί
νά ένδύωνται συμφώνως πρός τά Γαλλικά σχέδια τά
όποια κατορθώνουν παρ’ δλον τόν αποκλεισμόν, νά νητου των κατόπιν συγκρούσεως πρός τινα ηλεκτρι
κόν στύλον τήν ζωήν των.
προμηθεύωνται άπ’ εύθείας έκ Παρισίων.
— Ευτυχώς οτι άπεσοβηθη το μεγάλο αύτό δυ
*
στύχημα άπό τα συμπαθή μέλη τής κοινωνίας μας.
* *
— Κατεπλευσαν είς τόν λιμένα Θεσσαλονίκης με
σοι είναι πολύ παχεϊς ας μή παράπονούνται.
ταγωγικά άποβιβάσαυτα άλληλοδιαδόχως Ρωσσικά
'Υπάρχουν περιστάσεις δπου και οί σάρκινοι όγ
κοι άποβαίνουν χρήσιμοι καί σωτήριοι μάλιστα και ’Ιταλικά στρατεύματα.
— Ή καλλιτεχνική εκθεσις τής Κυριακής έιχε μο
ένίοτε,καθώς συνέβη μέτήν κυρίαν Σάρρα Κόχραν
άπό τό ΣάνΛούϊς. 'Η αξιότιμος αύτή κυρία άσχολουμένη ναδικήν Επιτυχίαν.
εΐς τόν κερδώον Έρμήν, φαίνεται δτι δέν είχε συνει— Περιλαμβάνει περί τά 200 έργα ζωγραφικής
θίσει νά δίδη μεγάλην σημασίαν εΐς τούς νόμους τής καί γλυπτικής άγορασθεντα τά πλεΐστα ύπό πλουσίων
πολιτείας και χωρίς νά φροντίση προηγουμένως νά
προμηθευθή σχετικήν άδειαν έπώλει οινοπνευματώδη φιλοτεχνών.
— Έυτύπωσιν προκαλεΐ τό γλυπτικόν έργον τής
ποτά. Τό πράγμα περιήλθεν εΐς γνώσιν τών άρχών,
μυστικά όργανα τήν έκαιροφυλάκτησαν, τήν συνέλα- Δος Στεφάνου.
βον επ’ αύτοφιυρω, τήν ώδήγησαν ένώπιον τού δικα— Είνε, άν δεν άπατώμεθα, ή πρώτη γλύπτρια
στοΰ, δ όποιος επιεικώς φερόμένος, τής έπέβαλε πρό- Έλληνις καί αξίζει νά άφιερωθή δι’ αυτήν ειδική
στιμον πεντήκοντα δολλαρίων,
κριτική.
<■
Η κυρία Σάρρα δμως, ή όπόία εΐρήσθω έν πα— Ή άθρόα έζοδος εργατών εκτός τής 'Ελλάδος
ρόδφ ζυγίζει μόλις... πεντακοσίας τεσσαράκοντα λίτρας, είτε διότι δέν είχεν, είτε διότι δέν ήθέλησεν, δέον νά κινι/ση τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως.
— Είνε ανάγκη νά ληφθοΰυ περιοριστικά μέτρα.
έπροτίμησεν αντί τοΰ προσιίμου τήν φυλακήν. Διετά— Άπέθανεν Εν Πάτραις ό Αντιστράτηγος Μαυουχθη ή μεταφορά της εϊς τήν φυλακήν, δπου έπηκολούθησαν σκηναι άπειρου τραγικότητας. Ό δεσμο- οογιανυάκης έκ τών τιμημένων αρχηγών τών δύο πο
φύλαξ μόλις άντίκρυσε τόν πελώριον έκεϊνον όγκον,
άντελήφθη δτι είχε νά αντιμετώπιση μίαν άπό τάς λέμων μας.
— Κατά τήν κηδείαν του τελεσθεΐααν δημοτελώς
δυσχερέστατα; περιπτώσεις τοΰ σταδίου του. Ό άν
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et\ Πάτρας παρέστη ό Βασιλεύς καϊ ό Τπουργός τών
Στρατιωτικών κ. Καλλάρης.
— Ήξιζεν ή τιμή ^αύτή εις τόν γενναίου στρα
τιώτην.
— Ό ’Αντιστράτηγος κ. Δαγκλής άπηλλάγη τών
καθηκόντων του Γ. 'Ύπασπιστοΰ τής Α. Μ. τοΰ Βασίλέως.

τικής συγκεντρώνει είς .τά «Συυθέματά» του σει
ράν ποιημάτων ποΰ αντιπροσωπεύουν εργασίαν ολοκλή
ρου πενταετίας. Δια τήυ εργασίαν του αυτή τοΰ άξίζει
eva μεγάλο εύγε προοιωνιζόμενου τό πλέον εύελπι
μέλλον.
*
* *

Αριοζομενονς ΙΙ^οβελεγγίον. Τά icevoupyia
ΙΊοιηματα» του εκλεκτού ΤΙονητου μας άττετελεσαν
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
τό φιλολογικόν γεγονός τοΰ τρέχοντος έτους. Ό συγ
γραφείς τοΰ «Νικηφόρου Φωκά» καϊ τού «Πρός τήν
Νίκην και προς την Δόξαν» έσκόρπισευ είς τόν νέον
Μέ τόν τίτλου «Ιππική Σχολή τοΰ Σωμύρ», ή
του τόμου όλην τήν ευγένειαν τής ψυχής του στολι
Άγκυρα έξέδωκε, κατ' αύτάς βιβλίου τοΰ ζωηρότε
σμένη» από τής πλούσιας ποιητικής φαντασίας του
ρου έυδιαφέροντος διά τους αξιωματικούς τοΰ ιππικού
τας εμπνεύσεις.
και πυροβολικού, άλλά και διά πάντα φίλιππον.
Τα «Ποιήματα» διαιρούνται είς τρία μέρη : Είς
Συγγραφεύς του είναι ό ταγματάρχης κ. Γαλάτης ό
την «Διπλήν Ζωήν»—Τά Νικητήρια—τά Νησιά μας
όποιος μάς καθιστά κοινωνούς τοΰ πληρέστερου και
Εις το Νησί του εζησεν ο ποιητής μέ τό βαθύ αί
πρακτικωτέρου εκπαιδευτικού συστήματος διά τόν ίπ
σθημα τής αγάπης πρός κάθε ποΰ συνδέεται μέ τήν
πον καϊ τόν ιππέα. ‘
άδολη και ηρεμη ζωή του. Ή «πελαγήσια δροσιά»,
— Ήλογοτεχυική βιβλιοθήκη τής « 'Αγκυρας έπλου
«ή λευκοπτέρυγη βαρκούλα», οί βράχοι καϊ τά μυτίσθη μέ νέον τόμον άρίστης εκλογής καϊ μεγάλου εν
ροβόλα κύματα θίγουν τήν εύγενικιά ψυχή τοΰ ποιηδιαφέροντος. ΕϊναΙ τό νεώτατου μυθιστόρημα τής
τοΰ καϊ άπό τήν πένυα του ώς άπό πηγής διαυγούς
Μαρσελ Ίίυαϊρ» ή «Άυτάρτις», πλεγμένου γύρω είς
άναβλύζουν οί στίχοι του γεμάτοι άπό τρυφερότητα
τήν γυναικίαν ζωήν, τής οποίας διαφωτίζει τά σκο
και άγάπη προς κάθε τι 'Ελληνικόν, πατριωτικόν,
τεινότερα προβλήματα. Ό νέος τόμος περιποιημένος
ώραίον. Αξίζει νά βρίσκεται στό πλευρό τής Ελλη
καί καλοδεμέυος.
— "Ενα έξόχωςένδιαφέρου βιβλίον μάς ερχεται άπό νικής νεότητας ό τόμος τών «.Ποιημάτων» καϊ άπό τοΰ
τήυ σειράν τών εκδόσεων τής «Άγκυρας». Και διά τήν προσεχούς τεύχους θά ζητοΰμευ τήν άδειαν άπό τόν
πρωτοτυπίαν τής έμπνεύσεως και διά τό πολύμορφου ιπποτικωτατον ποιητήν υ.ϊ δημοοιεύσωάεν τινα έκ
Ύωυ ποιημάτων του"
τής έρεύνης καϊ διά τά άδρά επιχειρήματα της, ή
«Αυτοκρατορία» τοΰ Κ,ερκυραίου πολιτευτοΰ κ. Κ.
*
* *
Σοκόλη, πρέπει νά διαβασθή άπό αλους.
Η «Πατάτα» καί ή «Φυστικιά». Έξεδόθησαν
Έξεδόθη τό Δελτίου τοΰ 'Εκπαιδευτικού 'Ομίλου
τοΰ τελευταίου μηνός. Ίδοΰ τά κυριώτερα περιεχό ύπό τής Γεωργικής 'Εταιρείας δύο τομίδια χρησιμώμενά του :
τατα ύπό τούς άνωτέρω τίτλους, Ή ι'Πατάτα» ύπό
τού Διευθυντοΰ αύτής κ. Παπαγεωργίου καϊ ή «ΦυΜ. Τριαντυφυλλίδου Τό έργο τοΰ 'Ομίλου.
A. Thumb, Οί Νεοέλληνες καϊ ή καταγωγή τους. otckch)) υπο του κ. Περόγλου.
Γ. Π. Ή δίκη τοΰ Ναυπλίου.
6ΧΘ να επίδειξη η Γεωργική 'Εταιρεία κάτι
Φ. Δραγούμη. Οι ιδέες τού Ύσάμπερλαιν γιά τό Τί χρηοιμον κατα την μακράν αυτής σταδιοδρομίαν τά
βιβλία αυτόν αξίζουν τον χαρακτηρισμόν αύτόν.
μεσαιωνικό καϊ νέο ελληνισμό.
Φ. Παίικατσέα. Τά «.Λιπάσματα» τόμος μεγίστης
Μ. Τριανταφυλίδη, Ή άρχή τής γλώσσας καϊ ή
φροίδιανή ψυχολογία.
χρησιμότητας εξεδοθη υπο τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Γεω
Μ. Τριανταφυλλίδη, Συμβολές στήν ιστορία τοΰ πονικού Χημείου κ. Παληατσέα. Ή σοβαρότης τής
χρησιμοποιησεως χημικών λιπασμάτων έν τή Γεωρ
δημοτικισμού.
X. Βαίανοΰ, Οι -πρώτοι μαλλιαροί στό εσωτερικό γία εΐνε τόσον μεγάλη, πού κάθε σχετική έργασία
τής Μικρασίας.
άξίζει ολας τάς έυθαρρύυσεις μας καϊ ολους τούς επαί
Μ. Τριανταφυλλίδη, Άπό τα ψυχολογικά τής κα νους μας.
θαρεύουσας.
J
Μ. Τριανταφυλλίδη, Ό Χαρίλαος Τρικούπης γιά
τό γλωσσικό ζήτημα. Έκθεσι τής κοινοβουλετικής
Δ Η Λ Ω Σ ΪΣ
επιτροπής γιά τά εκπαιδευτικά νομοσχέδια Τσιριμώκου.
Παολας Λομπρόζο, Παιδικά Ιχνογραφήματα, μετάφρασις Κ. Χατζοπούλου.
5 Ακολούθου ντες Την καθιερωθεΐσαν άπό ετών συ
Φώτου Γιοφυλλη. Εξεδόθη είς κομψόν τόμου νήθειαν χάριν τής άπαιτουμένης άναπαΰσεως κατά
συλλογήν ποιημάτων ύπό τόν τίτλου «Συν&έματα». τό θέρος δηλούμεν δτι τόν Αύγουστον δέν θά έκΟ νεαρός ποιητής γνωστός πλέον άπό σειράν έργων δοθή τεύχος τής « Ελληνικής Έπιθεωρήσεως».
του τα όποια έπροκάλεσαυ ευμενή τά σχόλια τής κρι
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ και Ιδίως είς τούς συμπατριώτας μας τό

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
Εΐνε το καλλίτερον

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

Ξενοδοχεΐον της

πόλεώς.
Είς Φέσιν κεντρικωτάτην μόλις άπέχον τρία λεπτά

έκ τού Σταθμού και τής προκυμαίας.
Θερμά καϊ ψυχρά Λουτρά. Οικογενειακή περιποίησις. Ηλεκτρο-

φώτιστον. Κουζίνα Γαλλική.
ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ I ΜΑ I
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<Η ΕΑΑΙΙΑΙΚΙΙ ΕΙΙΙθΕΟΙΉΣΙΣ» το συνιβτά ιδιαιτέρως.

A. @g©A^IPIlA!n)l
ΙΑΤΡΟΣ—ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

1—ΤΣΑΜΑΔ0Υ—1 τΩραι έπισκέ-ψεως 3-δ μ. μ.

TIMES SQUARE C° OF NEW-YORK

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΜΠΟΤΑΣΗ

1

«-GARAGE

ΣΟΚΡΑΤΟΓΪ

2β

.

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).

Βενζίνη, έλαια, έλαστικα κ.τ.λ.
Το άνω carage αναλαμβάνει οίανδήπότε επισκευήν, Ενοι

κιάζει δε και μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθετησιν αυτοκινήτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΈΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΑΑΗΙΪΚΕ ZttAIIfiT.

ΕΜΪΗ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΗ & KOTZI7S

(ΠΛΑΤ6ΙΑ KOAOKOTPQNH)

Τό ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ έν Έλλάδι συνεργατι
κόν ίδρυμα.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α· Γ· ΠΑΛΛΗΣ
Τό Αρχαιότερων τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων

'Ατμοκίνητον Τυπογραφεΐον μέ 10 πιεστήρια διά
Αποκλειστικός σκοπος του δέν εΐνε τό κέρ
μικράς έπιμεμελημένας έργασίας ((fravaux de peville)
δος αλλα η ΕίΐΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ τών αναγ ως καί διά μεγάλας καλλιτε;/νικάς τοιαύτας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα
κών τών μετόχων αύτοϋ.
θήκη φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε
Συνεπώς ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ καί ΕΙΛΙ λευσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτο /βαφικών
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.
ΚΡΙΝΕΙΑ χαρακτηρίζουσιν αύτό.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
Εύρίσκει τις έν αύ φ δτι θελήση. ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ — ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
εϊδη Πίλοι Γυναικείοι — Υποδήματα κ.λ.π

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΔ. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

* Υποκαταστήματα
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις,
Τρ’ιπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Χανίοις, 'Ηρακλείφ

Ρεθύμνφ καϊ Σάμφ (λιμήν Βαθέως).
Προσωρινά Πρακτορεία ; έν Μούδρφ (Νήσος Λήμνος).
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; ’ "Ολας tag τυπογραφικός σας έργασίας
r° Τυπογραφβϊο*
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: Αδελφών ΜΠΔΑΖΟΥΔΑΚΗ I
:i

των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας των

Ίδρυ&έν τώ 1810

Μεγάλη άποθήχαι χάρτου ’Εφημερίδων,
συγΤό διαθέτου τά μεγαλείτερα ΧΡΗΜΑΤΙ
γοαμμάτων, περιοδικών κάΐ πάσης ποιότητος.
ΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ καί τήν ασφαλή καί πολυΜεγαλαι άποθήχαι ειδών γραφικής ύλης πάσης
προελεύσεως.
πληθεστάτην πελατείαν.
Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ άπαντα τά εϊδη είς καί φωτογραφικών χαρτονίών.
Μόνοι έκαρται έν Έλλάδι επιστολικών δελταρίων.
τάς άρίστας ποιότητας καί πωλεΐ αύτά είς τάς
Δεκταί άπ αγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδόμικροτέρας τιμάς.
θησαν ως κριτών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.

« *

Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτιχάς προόδους
. ζ
Α
«ήτο εΐνε καϊ τό μ,έγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλουσία έπίπλω£™v“fa> Ι“''·δ"ή
ίλ“’
‘“Τ' ',ς ΖΑΧΑΡ0ΠΑΑνΤΙΚΗΣ καϊ της ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Ποώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τ? ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ οί
κον άγνού καϊ νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά
εϊδη της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά καϊ μέ ύλικά έκλεκτά καϊ έπιμελημένα. Τά εϊδη
της ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικύτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως
θεωρείται τό κέντρον δλου τού έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως εύρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί πού φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιύτερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωρούσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν^τών ή τό παγωμένο γαλα

3 βύρια/ίόον 3, ’Sldnvai
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Πλούσια συλλογή·
στοιχείων και κοσμημάτων
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Μηχανήματα τελειότατα
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Τεμ,αε ειλικρινείς
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έν Μυτιλήνη (έν τή πόλει καϊ παρά τφ στρατοπέδφ τούΓαλλικοΰ Στρατοΰ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κων)πόλει. (Υποκατάστημα έν
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Σμύρνη.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ: Έν Άλεξανδρείφ, Καΐρφ.
ΕΝΛΟΝΔΙΝφ: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣφ (Κύπρου).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Δ Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μηονιέ (εντεταλμένοο Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογένης, Κ. Βερούνχ, Λ. Ζαφίρης,Σ. Εύγενίδης, Π. Καραπάνος,
Βαρώνος δέ ΝεφλΙζ, ‘Εμμ. Ροδοκανάκης και Μ.
Λάοκαρις, Σ. Φούντης.
Γενικός Διευθυντής

1. ΗΔΙ ΑΣΚΟΣ

Διεύ&υνσις τηλεγραφική

ΓΚΜΝ · TKTHHNOeiaHS
'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων
καϊ συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπϊ χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτερικού καί έξωτερικού, έκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τφ έσωτερικώ καί
έξωτερικφ, άνοίγει τρέχόντας λ)σμούς ήγγυημένους,
δέχεται καταθέσεις χρεω/ράφων πρός φύλαξιν άντί
έλαχίστων δικαιωμάτων καϊ ένοικιάζει διαμερίσματα
χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους
λίαν εύνοϊκους διά τό κοινόν.
'Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπϊ τού έξωτερικού καϊ είς
τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις εΐνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques)
όμοίως άποδίδονται δΓ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπϊ τών έν τφ έξωτερικφ άνταποκριτών της. Οί
δεδουλευμένοι τόκοι πληρωνωνται καθ’ έξαμηνίαν άπό
τής πρύτης Ίανουαρίου καϊ άπό τής πρώτης Ιου

λίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

Ε0ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΪΛΟΕΟ X iFFAKSHX
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ
3 * ΟΛΟΧ

ΚΟΡ1Η > 3

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

.

Τ© ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Διά τής ύγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων
σώζετε φ) μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμβά"
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών όδόντων, τών
ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοϋ λάρυγ/ος, τών βρόγχων, τών
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικοϋ συστήματος πολλάκις
δέ σώζετε τήν ζώήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα
όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοϋ όποιου αί τρεις σκεαυσίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί ’Αδα
μαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.
Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστοι
καί άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.
3 — ΚΟΡΑΗ — 3

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
“ΜΟΥΣΙΚΗ,,
13-15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15
ΑΘΗΝΑΙ

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ

Άπό την δπερΰττα τοΰ κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΑΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
240 — 'Ο Παράς
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance
τής Λευκής)
243—Πεταλούδα (Βάλς διά πιάνο μόνον)
247—Λευκή Πεταλούδα (Duetto)
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango)
δλα μαζή είς ένα τόμον

»
»
»
»
»

1.50
1.—
1.50
1.50
6.50

»
»
>

1.25
1.25
1.25
1.25

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

2)

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι

είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι
σμένη προθεσμία ή διαρκει έπί τόκφ·

Γ*/, τοΐς °/0 κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ

»

»

»

»

»

1 έτους

2'1,

» »

»
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»

>

2 έτών

3

» >

»

»

»

>4 έτών

4

»

»

»

»

»

2-5 έτών

»

Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται

κατ’ έκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι.

Διατάγματα καί Συμβάσεις περί σιδηροδρόμων κλπ.
τής Ελλάδος ύπό τοϋ Τμηματάρχου τοϋ Υπουργείου
τή ςΣυγκοινωνίας Λ, JI,
■— Σκαλμττήβρ<ι>
ν““2 '·οτύοη.
. . Λ~ ΤΙμη
,,„.
,ν κλπ. υποτΟΰ
4) Τους Νόμους περί Ταμιευτηρίων
Συγκοινωνίας
κ
.
®·
ματάργου τοϋ Υπουργείου τής 2

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΠ., ΚΑΤΑΣΤΑ
ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ

Πεν&ερουδάκ η.
■J ετρυς 1915 νπό κ
ό) Τό Ταχυδρομικόν Δελτίον τοϋΓραμμ- ‘Υ-πουργείοι
Γερ. Δρακάτου, Α’. τάξεως -Γ
6) Συγκοινωνίας.
Τρία τεύχη ‘Οδηγιών περί ταχυδρομικών δεμάτων
υπό κ. Ρουμελιώτου, Α’. τάξεως Γραμμ. ‘Υπουρ

ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΑ ΓΑΜΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΑΣΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

7) γείου
Τρία Συγκοινωνίας.
συγγράμματα τοϋ ίατροϋ κ. Μιχ. Οικονόαου.
8) Περιοδικό καί Εφημερίδες, Ήχώ Δημοσίας Ασφα

ΦΙΛΟΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΒΣ
€12 ΤΙ/ΛΑΣ €ΥΘΗΝΑΣ

।

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΥ
ΕΚΤΕΑΕΙΤΑΙ ΠΑΣΑ ΒΙΒΑΙΟΔΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΤΟΙ ■
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ,
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,

ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ

ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΑΤΑ, ΧΑΡΪΑΙ ΚΛΠ. ΚΛΠ.

λής τών Εύελπίδων υπό Α. Καραγιαννίδου.
"Ογκωδέστατον Γαλλοελληνικόν ‘Οδηγόν Φάρων καί
Φανών ύπό τοΰ Αιευθυντοϋ τών φάρων κ. Στυλιανού

Πλωτάρχου.
3) Λνκονδη,
‘Ογκωδέστατου
τόμοι· περιλαμβάνοντα τους Νόμους, Β.

Ε ΚΤΥΠΟΥΝΤΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντόκων καταθέσεων έν
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.
' 1’/, τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσού
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς -°/β· κατ’ έτος
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν
λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.
2’/, °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάςάποδοτέας
μετά έν έτος τούλάχιστον.
3 τοΐς
κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.
3 ,/s τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοΐς °/0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοΐέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5
έτών ή τάς διαρκείς.

2

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΤΔΑΚΗ
3 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 3-ΑΘΗΝΑΙ

Δρ. 1.50
,» 1.50

Άπό τήν δπεράττα τον κ. θ. I. Σακελλαρίδου

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

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

\

Ιδρυύέν τό έτος 1914 εξετέλεσε μετά μεγίστης έπιμελείας καί καλαισθησίας πλείστα όσα έργα, μεταξύ
τών όποιων τά έξης μέγιστα καί σπουδαιότατα : ,—
1) Τριγωνομετρία καί Αναλυτική Γεωμετρία τής Σχο

ΚΑΙ

ΑΠΛΑ,

ΛΑΜΠΟΥΝ,

ΚΑΛΥ·

λείας, ’Εθνική Δόξα, Σοσιαλισμόν, ‘Εμπορικόν
‘Οδηγόν, «Διάπλασιν τών Παίδων» κ. Ν. Παπα
δοπούλαν, Πινακοθήκη* κ. Δ., Καλλογεροπούλου,
Ελληνική Έπιθεώρησιν
Ευγενίας Ζωγράφου,
^Νεωτερισμόν* κ. Ουρανίας Μαυρομμάτη, Χαθηματικόν Περιοδικόν κ. Λ. Λαπαθιώτου κλπ. κλπ.
9) Τό Γεωργικόν Δελτίον καί άπαντα τά έργα τής Βα
‘Εταιρείας.
10) σιλικής
‘ΑπανταΓεωργικής
τά συγγράμματα
τής Εκδοτικής Εταιρείας Τά
εργμ. Αιευθυνομένης ύπό τοΰ κ. Ν. Ποριώτου κλπ.
11) Πλεΐστα άλλα έργα ‘Υπουργείων, 'Εταιρειών Έπιστη-

μόνων, ‘Εμπόρων κλπ.

ΕΡΓΑ THS αΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ* ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

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

3.00

»

Β'.

»

........................ >

2.00

>

Γ.

»

..................... »

1.50

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ ‘Ιστορικόν μυθιστόρημα
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων................... ■»

5.00

ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
ΚΛΕΦΤΟΠΟΪΛΑ Δραμα ιστορικόν τρίπρακτόν.
ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτων
μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτόν. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.

Η
Ο
Η
Η

Σειραΐ τής «ΕλληνικήςΈπιθεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'.
Ε' ΣΤ\
Ζ . και Η . Βτους πωλοΰνται είς τά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκάστη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “ΕΤΑΡ» Η
13—15 Στοά. ’Αρσάκειου
<
; :
■

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

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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