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MADAME

Έν όδώ Έρμον άρ. 42

SOPHIE Z1LLER

ΜΕΓΑΣ ΕΜΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

RUE SOLONOS No 1
ACADEMIE DE MUSIQUE

PR1NTEMPS

Concert Training
Musique classique et moderne. Lemons d’ acoupagnement pour les dames et Messieurs qui jom•nt un instrument quelconque.
CONCERTS A 2 PIANOS

Enseignement
sur la «Reforme pianistique».
Q----Systeme Deppe
cachet
ι Εβςοη par semaine ,
i5 fr.
le

2

>

ι

»

»

»

io

>

»

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

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

Διά Κόρινθον
Άργος

Τρίπολιν

Μεγαλ.

>

Κυπαρ.
> .Άκρ,

Πέτρας

>

Πύργον

θέσις Α'

9.20

Β’

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.—
18.30
25.75
23.20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
15,55

4.60
3.85

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34.50
27.80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

.Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

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

13.70
9.65
9.5(·
6.75

12.25
8.05
7.80
5.60

7.30
4.85
4.70
3.40

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

Έκ Πατρών
Διά Πύργον
»

Λεχαινά

»

Αϊγιον

>

Κόρινθον

Έκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας |

»

Ναύπλιον

Είσιτήρ^
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ,

(Έκ τοΰ Γραφείου)

ΜΟΥΤΣΟηοΥΛΏΝ

Είς τόν άφθονον και ποικιλώτατον καί πολύμορφον
καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοΟ καταστήμα
τος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό
τέρα άσπρόρρούχα οιά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον παλυποίλκιτα κεντήματα καί δ αντέλλας και τάς
τελευταίας μόδας είς υφάσματα. Δέν θά σάς προσελκύση μόνον ό πλούτος και ή ευθυνία τού καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τους Καταστηματάρχας τούτους ευγένεια και άβρότης τών τρόπων.

2.Π.Α.Π.

Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων.
Έξ ’Αθηνών

ς. Α

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας·
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια. .
7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άχράτας
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, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.50 μ, μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, Όλύμπια.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ
7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.
12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.
ΑΦΙΞΕ& ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.50 μ. μ. Έχ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπιχή έχ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. ’Εξ 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έχ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑ3ΕΙΔΙ0Ν
διαρκείας
1000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 90)
6 μηνών
(Β' θ. Δρ. 75)
έκπτωσις 25 ο)ο
(Γ' θ. Δρ. 45)
25000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 210)
διαρκεία.
(Β" θ. Δρ. 175)
(Γ’ θ. Δρ. 105(
1 5?ΛΠη
έκπτωσις 40 ο)·

-

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πρός προστασίαν τής παραγωγής καϊ τής έμπορίας τής σταφίδας
Αελτίόν πινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγούάτου 1915

AAXE10N TOY EONIKOY ΣΤΟΛΟΥ KAI TON ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ

ΕΞΑΓΩΓΗ.
’Έτη

Λίτραι ένετικαί

1915—1916
1914—1915
1913—1914

KABFfiUU:

Τή 28 Φεβρουάριου, 24 Απριλίου,

26 ’Ιουνίου, 25 Σεπτεμβρίου, 27 Νοεμβρίευ κεά

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
Έεη

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

δκ&ατης

τ&ν

2
6

15
25

1,950
2,000

■

έξ
έξ
άπό
άπό
άπό
άπό
άπό

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

•

1915—1916
1914—1915
1913—1914

κληρώσεων

Καί" έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς
>,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
Έκαστον άκέραιον γραμμάτιου τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθώ είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίευ
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

Κέρδη
1 F
1

202.629.631
214.884.234
207.304.885

Τ^ΠΟθΜΚΛΙ

31 Δεκεμβρίου, 1916

Κίρδη

03 Ιουνίου 1916

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

Έκδυθεντα καί παρελΟούσης χρήσεως
» »
>
»
>
>
■»

Ποσδν δελτίων

Σνμψηφιβμός

"Υπόλοιπον

82.435.800
103,905.700
80.457.00 >

71.827.700
95.127.8 )>
63.5θ9.7<Χ)

10.608.100
7.777.900
16.947.30 ।

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑ1 ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

Έτη

Εισαγωγή

1915—1916
1914—1915
1913—1914

17.923.441
36.307.927
22.150.163

ΔΑΝΕΙΑ
Έτη

1915—1916
1914 — 1915

’Εξαγωγή

"Υπόλοιπον

14.427.003
33.983.179
16.490.437

3.496.938
2’.324.148
2.659.726

ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
Ενεχυριάσεις

’ Αναλήψεις

’9.889.900
4.317.360

9.532.600
4.208.500

"Υπόλοιπον
357.000
108.100

Σημείωαις.—’Εκτός τών λίτρων ένετικών 202.029.931 τής εξαγωγής .ταρέμειναν καί άνεκκαιΤάρΜ οι
διασαφήσεις παρά τώ τελωνείω Πατρών τήν 30 Ιουλίου ε έ. λιτρ. ένετ. 428.900 μικτού βάρους.

Δι’ ίκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμήν,
?σχύοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.
ΑμοΙβαΙ, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεώς, παραγράφονται ύπέρ το6
Ταμείου τοΰ 'Εθνικού Στόλου.
Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά
τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 τοίς “/,, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς */„ καί είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς ®/β.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό ΓραφεΙον Λάχεΐον τοΰ ’Εθνικέ»
Στάλου καί τών 'Αρχαιοτήτων, Υπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

(Έκ τοϋ Γραφείου)
Έν Άθήναι; τή 5 ’Ιουλίου 1916.
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Διευβύνων Τμηματάρχης

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
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ΪΪΙΒΪΌΪΪ ΜΗΗΤΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΙΣ

STEINS ORIENTAL

..

STORES ΙαΙΜΙΤΕ»

ΕΤΟΣ
V

Θ'.

■

~—

■

ΑΘΗΝΑΙ, ΑΥΓΟΥεΤΟΣ-Σ€ΠΤε/*\ΒΡΙΟΣ 1916.
■

-

■
ΤΕΥΧΟΣ
1

~~χ
106-107

-L-—Σ-Χ

PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE
/
*

VETEMENS POL R HOMMES et ENFANTS
ROBES,

MANTAUX

Ε. T. C.

POUR DAMES

et FILLETTES

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie, fines Articles de Blanc, Chapelerie,
Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs ect.
I
LE CAIRE, ALEXANDRIA. TANTAH, MANSOURAII, MINIEH, ASSIOUT,
SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GA LATA et STAMBOUL).

ΣΤΕΪΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΟΤΙΣΤΗΣ

LIMITED

ΤΑΞΕΟΣ

ΕΧίΙΝ

ΤΑΣ

ΟίΚΟΝΟΜίΚΟΤΕΡΑΣ

ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΤΡΙΟΤΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, Επανωφόρια κτλ. διά κυρίας και κοράσια.
Εϊδη πλεχτικής, υποκάμισα, άρωμα ια, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών, δλα τά είδη

·.

έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, εϊδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα,

εϊδη ταξειδίου, είδη μόδας, αν&η κ.τ.λ.

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (Γαλατά καί Σταμπούλ.)

Ό Βασιλεύς, ή Βασίλισσα και ό Διάδοχος τής Ρουμανίας έπιϋ'εωροΰντες τά στρατεύματα
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ΕΛΛΗΝΩΝ

Αί «Άθήναι» έδημοσίευσαν προ ήμερων μικρόν
άρθρον διά τάς βιβλιοθήκας Σάμου κ«ί Χίου, διά
τάς οποίας απαιτείται άμεσος ενέργεια πρός διάσωοιν καί καλήν συντήρησιν αυτών. Έξ αύτοΰ τοΰ δη
μοσιεύματος λαμβάνω αφορμήν διά νά γράψω ολίγα
τινά περί τών εκτός τής 'Ελλάδος Ελλήνων, οί οποίοι
διατηροΰσι μετά φανατισμού πλούσιας βιβλιοθήκας.
***

ΕΝ

ΤΗ,

ΞΕΝΗ,

σπουδαιοτάτης αύτής βιβλιοθήκης. Τό γεγονός μόνον
είνε ότι, τήν βιβλιοθήκην αύτήν, ή όποια έχει αξίαν
περί τάς 20—25 χιλιάδας λίρας, τήν προορίζει ώς
δόίρον πρός Έθνος μαζή μέ μερικά άλλα ιστορικά καί
εθνικά κειμήλια ποΰ έχουν περιέλθει είς τήν κυρίότητά του, καί τά φυλάττει μέ άληθή εύλάβειαν ό φιλόπατρις Έλλην. ’Ενθυμούμαι ότι μεταξύ άλλων τοιαύτης φύσεως αντικειμένων μού έπέδειξε τόν στέφα
νον ποΰ κατέθηκεν ή πόλις τοΰ Μεσολογγίου είς τόν
νεκρόν τοΰ λόρδου Βύρωνος. ’Όλα αύτά μιά ημέρα
θά περιέλθουν είς τήν κατοχήν τής πατρίδος, ή οποία
άπό τήν οικογένειαν Γενναδίου έσυνήθισε νά δέχεται
τάς πλέον εθνικά; ύπηρεσίας.

'Η σπουδαιότερα έξ αυτών φρονώ ότι ανήκει είς
τόν έν Λονδίνο) Πρέσβυν κ. I. Γεννάδιον. Ούτος είνε
μέλος μιάςτών επιφανέστερων οικογενειώντής Ελλάδος.
Ό πατήρ του είνε ιστορική φυσιογνωμία, άπολαμβάνουσα τοΰ Πανελληνίου σεβασμού διά τήν φλογέράν
φιλοπατρίαν του, διά τήν Ελληνοπρέπειαν τών αι
***
σθημάτων του καί διά τήν άφοσίωσίν του πρός τήν
Είς τήν Λάρνακα, είς τόν οίκον τού κ. Πιερίδου
ιδέαν τής ελληνοπρεπούς επίσης αγωγής τής νεότητος
είδον επίσης θαυμασίαν βιβλιοθήκην έπιμελώς καί
τοϋ αναγεννωμένου ’Έθνους.
Ό υιός του ’Ιωάννης Γεννάδιος, άνδρωθείς καί αφειδώς συλλελεγμένην άπό τόν κ. I Ιιερίδην, φανα
άνατραφεΐς είς τοιοΰτον εθνικόν περιβάλλον, διεμορ- τικόν βιβλιόφιλου. Καί εκεί μέ ιδιαιτέραν χαράν είδα
φιόθη εϊς ένα έκ τών πολυμαθεστέρων άνδρών τής νά μού επιδεικνύουν τόμους σπανιωτάτους καί πολυτι
συγχρόνου εποχής καί καθώς ήτο φυσικόν ήγάπησε μότατους. Βιβλία φιλολογικά, έκκλησιαστικά, 'ιστορικά,
μέ πάθος τό βιβλίον. Είς αύτό συνεκέντρωσε τάς επιστημονικά, 'Ελληνικά, Λατινικά, Γαλλικά κατα
ώρας τής σχολής του, τάς ώρας τών ρεμβασμών του λαμβάνουν βιβλ’.οθήκας ύπερυψήλους καί παρέχουν
καί τών ονείρων του καί είς τάς ώραίας αίθουσας τοΰ άναμφισβήτητον ψυχικήν άγαλλίασιν εϊς τόν κάτο
άνω πατιόματος τοΰ μεγάρου τή- Ελληνικής Πρε χον αύτών. 'Η Κύπρος είνε ένα άπέραντον μουσεΐον
σβείας παρά τό Κέσιγκτον Πάρκ, άπλοΰνται είς άτε- σπανιωτάτωυ καλλιτεχνημάτων. Ιδίως άφθονοΰν έκεϊ
λευτήτους σειράς χιλιάδες τόμων πολυτίμων βιβλίων, τά είς χρυσόν καλλιτεχνήματα τής άρχαίας Κυπριακής
μέσα εϊς τά όποια κυριαρχούν αί 'Ελληνικά! εκδόσεις, τέχνης. Άτυχώς μέ δλα τά δρακόντεια κατά τής άροί "Ελληνες συγγραφείς, ή 'Ελληνική φιλολογία.
χαιοκαπηλείας μέτρα πλεΐστα δσα εξάγονται είς τό
Ενθυμούμαι μέ ποιαν εύχαρίστησιν, μέ ποιαν υπε έξωτερικόν άδρώς αγοραζόμενα.
ρηφάνειαν, μέ ποιαν ψυχικήν άγαλλίασιν, μού έπεδεί***
κνυε τάς σπανιωτέρας, τάς σοβαρωτέρας συλλογάς τής
βιβλιοθήκης του. Ενθυμούμαι μίαν σειράν ποικίλην
'Η Νήσος λόγώ τής τρισχιλιετούς ιστορίας της
εϊς βιβλιοδέτησιν, είς έκτΰπωσιν, εις σχήμα, είς χρο είνε άκένωτος πηγή ιστορικής καί καλλιτεχνικής μελέ
νολογίας άπό Καινάς Δια&ήηας. Ή συλλογή του
της, καί εάν αί περιστάσεις δέν τήν άπεμάκρυναν άπό
περιλαμβάνει περί τάς εκατόν τοιαύτας διαφορετικός
ημάς, σήμερον ή Κύπρος θά παρείχε τούς θησαυ
ή μία πρός τήν άλλην. Μέ ποιους κόπους, αναζητή
ρούς της είς τήν 'Ελληνικήν Επιστήμην. 'Ότι ένυσεις, μακροχρονίους έρευνας, δαπάνας, άνευρέθησαν πάρχει καί διαφυλάττεται εϊς τάς Έλληνικάς οικογέ
τά βιβλία αυτά ! Κάθε τομίδιον αντιπροσωπεύει καί
νειας τής νήσου θά άποτελέση μίαν ημέραν συγκενμίαν αγωνίαν καί ένα πόθον, καί μίαν λαχτάρα. Κάθε
τρούμενον ένα άπό τά σπουδαιότερα μουσεία τοΰ κό
τομίδιον είχε τήν ιστορίαν του. Συνελέγησαν καί άπό
σμου. Εϊς μίαν άλλην οικογένειαν είδα περίφημου
τούς Παρισίους, καί άπό τήν Μασσαλίαν, καί άπό τήν
συλλογήν ειδών άγγειοπλαστικής τής Ρόδου. Άλλά
Βενετίαν, καί άπό τήν Ρώμην καί άπό τις ’Αθήνας.
ξεφεύγω άπό τό κύριον θέμα μου. Τελειώνω μέ λίγα
Ενθυμούμαι σπανίας έκδόσεις άρχαίων συγγραφέα))’
λόγια γιά τήν βιβλιοθήκη τού έν Λονδίνω κ. Μεσσηευαγγέλια πολύτιμα καί άλλα βιβλία εκκλησιαστικά !
νέζη. Είς τήν φιλόξενον οικίαν του μού έπεδεί.Ενθυμούμαι βιβλία παλαιότατα περί φυσικής καί
χθη θαυμασία συλλογή σπανίων βιβλίων. Έκεϊ κυ
ζωγραφικής. ’Έργα'ξένων συγγραφέων, είς τό περιθώριον τών οποίων ό Μέγας Ναπολέιον ίδιοχείρως ριαρχούν αί εκδόσεις αί άφορώσαι τήν γεωγραφίαν
καί τούς περιηγητάς. Είδον πίνακας έγχρτόμους θαυ
είχε γράψει παρατηρήσεις ή σκέψεις του.
μαστής τέχνης καί καταλήγω έδώ μέ τήν εύχήν νά
εύρίσκετο τρόπος νά συγκεντρωθούν είς καταλόγους
Άτυχώς δέν έχω προχείρους τάς σημειώσεις μου όλαι αί βιβλιοθήκαι τών αγνώστων 'Ελλήνων βι
διά νά είμαι είς θέσιν νά δώσω πλειοτέραν ιδέαν τής βλιόφιλων.
ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΔΗΦΑΓΟΙ

’() τρόπος κατά τόν όποιον διηγείται τις ο.τι δή
ποτε εινε τέχνη όπως πάσα άλλη. Η τέχνη αύτη
φαίνεται οτι δέν διδάσκεται, άλλ' υπάρχει έμφυτος
εις μερικούς άνθρώπους, διά τοΰτο συμβαίνει άνθρω
ποι έκτακτου μορφώσεως νά διηγούνται κατά τοιούτον τρόπον, ι’όστε νά νομίζη τις ότι ποτίζουν τούς
άκροατάς των χλοράλην. Ιίολλακις μού συνέβη ν’
ακούσω τοιούτους σοφού: άνθρώπους αγορεύοντας είς
τήν Βουλήν ή οιηγουμένους και νά μέ καταλαμβάνη
ύπνος, ενώ έξ εναντίας ήκουσα άνθρώπους τοΰ λαού
οιηγουμένους άνέκοοτα τοΰ βίου των και κατεθελγόμην, μέ τόν τρόπον μέ τόν όποιον παρουσίαζαν μέ
τόσην πρωτοτυπίαν τά άπλά τής ζωής των συμ
βάντα. είς τά όποια έδιδον ζωήν, καί κίνησιν και
χρωματισμόν έκτακτον. Τούτους δέν χορταίνει κανείς
νά τούς άκούη. 1 Ιού έδιδάχθησαν οί άνθρωποι ούτοι τόν
τρόπον νά χρωματίζουν τά λεγόμενά των ώς νά ήσαν
άληθινοΐ καλλιτέχναι; ΙΙοΰ εύρον εκείνο τό χιούμορ,
αύτήν τήν εύθυμολογίαν; Άπό ποιαν πηγήν άντλοΰν
εκείνην τήν χάριν τής άφηγήσεω;, ώστε νά σχηματί
ζουν κύκλους εύρυτάτους είς τά πενιχρά καφφενεία
τών χωρίων, καί ν’ άποτελοΰν τήν μόνην χαράν καί
τήν μόνην πνευματικήν άπόλαυσιν τών άγροτών ;
Εινε ανεξήγηταν μυστήριον αυτή ή ιδιοφυία, ή οποία
εξηγεί καί πλεΐστα άλλα φαινόμενα τοΰ πνευματικού
κόσμου. Βλέπετε είς τήν λαϊκήν ποίησιν τών εθνών,
απλούς άγρότας, βοσκούς τών βουνών καί ψαράδες
άκατοικήτων παραλίων, οί όποιοι συνθέτουν στίχους
εξαίρετουεύρρυθμίας καί ποιημάτια άλλοτε ειδυλλιακά
καί άλλοτε τραγικά τόσον σύμμετρα καί τόσης βαθείας έννοιας, τά όποια έθαύμασαν οί μεγαλείτεροι
ποιηταί παντός έθνους καί πάσης εποχής. Οί άνθρω
ποι ούτοι δέν γνωρίζουν τίποτε άπό τά; αισθητικά;
θεωρίας τοΰ Σίλλερ, δέν έχουν καμμίαν γνώσιν τών
κανόνων τής μετρικής καί τοΰ ρυθμού. Τούς έχουν
εμφύτους είς τήν ψυχήν των. Συνθέτόντες καθιεροΰν
αύτοί έμπράκτως αισθητικούς κανόνας καί γίνονται
ύποδείγματα είς ποιητάς, οί όποιοι πληροΰν τήν οι
κουμένην διά τής φήμης των.
ΙΙολλάκις σκέπτομαι ότι όλοι εκείνοι οί λαϊκοί
conteur οί τέρποντες είς τά εξοχικά χάνια τούς διαβάτας, εάν ήδύναντο νά γράψουν όσα λέγουν καί
όπως τά λέγουν, θά έγίνοντο άφεύκτως πρώτης τάξεως διηγηματογράφοι. Μοΰ έτυχε πολλάκις είς τάς
έκλογικάς περιοδίας μου μέσα είς τά χωρία τής έπαρχίας μου ν' άκούσω τοιούτους διηγητάς. ’Αλλαχού,
δπως είς τήν Ρωσσίαν, ύπάρχουν τοιοΰτοι μεταχειριζόμενοι τήν ιδιοφυίαν των ταύτην ώς βιοποριστι
κόν επάγγελμα. Μίαν φοράν είς ένα σιδηροδρομικόν
σταθμόν τής Μόσχας συνέπεσε πρό πολλών χρόνων
ν’ άκούσω ένα γέροντα Ρώσσον διηγούμενου σκηνάς
τού λαϊκού βίου τόσον κωμικάς, ώστε οίάκροαταί του
έξεκαρδίζοντο άπό τά γελοία. 'Ύστερον έπληροφορήθην ότι ό μέθυσος εκείνος γέρων ήτο Ρώσσος συγγραφεύς, ό όποιος είχεν είς τόν καιρόν του ικανήν

φήμην, μάλιστα πρός στιγμήν έπιστεύθη δτι θά κα
θίστατο άρχηγός σχολής, ήτις θά έδιδε νέαν τροπήν
είς τήν Ρωσσικήν λογοτεχνίαν. 'Ο μέθυσος εκείνος
γέρων ήτο ό Νικόλαος Βασιλείεβιτ; Ούσπένσκης.
*
Ό Ούσπένσκης ήτο ό άληθής τύπο; τοΰ λαϊκού
eonteur.Καί εκείνα τά όποια έγραψεν άκόμη προτού

έκπέση είς ήν κατάστασιν τόν είδον, είς τόν σιδη
ροδρομικόν σταθμόν, έχουν τόν άφελή καί τόν σκαιόν
τύπον τών διηγήσεων τάς όποιας έκαμεν, δπως κερ
δίση ολίγα χάλκινα καπίκια ενώπιον άνθρώπων μέ
χονδρά υποδήματα καί κόκκινα υποκάμισα.
Μέχρι τής εποχής εκείνης δεν είχον άναγνώσει
ούδέν εκ τών έργων του. Είχον ταύτα λησμονηθή έντελώς πρό πολ/,οΰ καί κανείς δέν τά έοιάβαζε πλέον.
'Οταν όμως μοΰ έκινήθη ή περιέργεια καί άνέγνωσα
μερικά τών διηγημάτων του έθαύμασα τήν τέχνην μέ
τήν όποιαν απεικόνιζε τάς Σκηνάς μιάς άγροτικής
πανηγύρεω; . ένεκα τής οποίας ό Τσερνισέφσκης
είχε γράψει τό κλασικόν άρθρον του. Μή εινε ή
άρχή τής μεταβολής;»
Τελευταίως όταν περιώδευον, ώς ύποψήφιος βου
λευτής, είς τήν Κέρκυραν συνέπεσε νά γευματίζω είς
έν προάστειον τής πόλεως, είς οικίαν φίλου μου άνήκοντος είς τά; λαϊκας τάξεις: ’Εκεί εύρίσκετο ένας
conteur. Τήν εποχήν έκείνην όλοι ώμιλοΰμεν περί
τής πείνης διότι τήν Κέρκυραν τήν έμάστιζεν ή πείνα,
κατά τρόπον άπερίγραπτον,καθόσον ή Κυβέρνησές τοΰ
Σκουλούδη είχε τήν βλακείαν νά μάς άφήση νά πεθάνωμεν άπό πείναν,επί τώ φόβω μήπως έκ τών ψυχίων
τής τραπέζης μας, τραφούν οί καταφυγόντες Σέρβοι,
οίτινες είχον τόσα τρόφιμα δσα θά ήρκουν νά τρέ
φουν ολόκληρον τόν ελληνικόν στρατόν, τοΰ όποιου
τό μάτι είχε γίνει γαρίδα άπό τήν πείναν. Τότε ώ;
είπα αί όμιλίαι περιεστρέφοντο είς τό ζήτημα τής
μαστιζούσης μας πείνης. Έκεϊ έκαστος διηγείτο τί
ύπέφερεν δπως δυνηθή νά εξασφάλιση μίαν λίτραν
κρέατος ή δύο ζεύγη αύγών. Είς τήν Κΰβέρνήσί'ν δέν
γνωρίζω ποιος δαίμων είχ^εν έμφυσήσει τήν μωρίαν
ότι έπρεπε νά μή είσαχθή ούδέν τρόφιμον έξ ’Ηπεί
ρου, έκ τή; οποίας άνέκχθεν έπρομηθεύετο τά σφά
για καί τά πλεΐστα τών τροφίμων της ή Κέρκυρα,
έφ’ όσον κατεΐχον τό έδαφος ψγς. 'Η ωραία αύτή
ιδέα έσχεν ώ; άποτέλεσμα νά πεινάσουν οί κάτοικοι
τής ώραία'ς νήσου, θά έπείνων μάλιστα άκόμη έάν
δέν συνέπιπτεν έπιστρέφων έκείθεν νά είκονίσω είς
τά μέλη τής Κυβερνήσεως τήν άπίστευτον μέν άλλά
πραγματικήν κατάστασιν τοΰ τόπου καί τούς κινδύ
νους, τούς οποίους έπώαζεν ή άπαγόρευσις αύτη.
Ευτυχώς ή Κυβέρνησις. ολίγον άργά μέν άλλ’ έννόησεν έπί τέλους δτι τά λαμπρά ταύτά σπαρτιατικά
μέτρα, τό νά τρέφωνται δηλαδή οί Κερκυραίοι μέ
μέλανα ζωμόν τής Σπάρτης, ό όποιο; υποθέτω οτι θά
ήτο ό σημερινός καφές, ήσαν κάπως άσυμβίβα-
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στα μέ τήν εποχήν, καί έδόθη ή άδεια τής εισαγω
γής τροφίμων, τά όποια καθησύχασαν τούς επαναστατημένοσς στομάχους τών συμπολιτών μου. Αυτά
συνέβησαν κατόπιν.
Τήν εποχήν δμως καθ ήν έν Άνεμομυλω πάρε*
καθήμην εις τό λιτόν πρόγευμα, περί ού άνέφερον
ανωτέρω, ή πείνα μάς έμάστιζεν δλους. Ό οιηγητής
άφοΰ μάς είπεν ολίγα ανέκδοτα σχετικά μέ τήν κα*
τάστασιν καί μάς είκόνισεν όποιους τρόπους εμηχανεύετο διάσημος τής πόλεως δδοντοϊατρός νά προμη
θεύεται έν αφθονία τά τοΰ γεύματος δταν οί άλλοι
έπείνων κατόπιν έφερε τόν λόγον περί διάσημων φα
γάδων, οί όποιοι είς μέν τούς 'Ομηρικούς χρόνους
θά καθίσταντο αθάνατοι, ένώ είς τήν έποχήν μας παρήλθον άπαρατήρητοι καί άσημοι οί δυστυχισμένοι.
*

* *

Φαίνεται αληθώς δτι υπάρχουν αδηφάγοι τών
οποίων ή πείνα δέν κορέννυται μέ τίποτε καί τούς
οποίους έλεγον άλλοτε πηγαδοστόμους. Εις κάποιον
μουσεΐον τής Γερμανίας ύφίσταται ό στόμαχος ανθρώ
που, ό όποιος έφαγεν όλόκληρον βώδι. Άλλά φαίνε
ται δτι καί έν Έλλάδι ύπήρξεν άνθρωπος, τοΰ οποίου
ή καταβρόχθισις όλοκλήρου μόσχου έχρησίμευσεν
άπλώς ώς μεζές.
Είς παλαιοτέραν έποχήν ύπήρξε τοιοΰτος πηγαδόστομος δνομαζόμενος Ραζής, είς τόν τάφον τοΰ οποίου
είχε χαραχθή τό έξής έπιτύμβιον :

Ό Πηγαδόστομος Ροζης
Τών τραπεζών ό γλάρος,
Άφον τά πάντα εφαγε
Τον εφαγε κι’ δ χάρος.
Ό κ. Καβαδιάς, ούτως έκαλεΐτο ό Κερκυραΐος
conteur, μάς διηγήθη νοστιμότατα έπεισόδια :

Μίαν φοράν, μάς είπεν, έν Κερκύρα μετέβησαν με
ρικοί συμπολίται μας είς κυνηγεσίαν, παρέλαβον δέ
μαζί των άφθονα καί ποικίλα τρόφιμα, τά όποια ένεπιστεύθησαν είς ένα έκ τών συντρόφων των φημιζόμενον ώς μάγειρον, δπως τά παρασκευάση καί γευ
ματίσουν έπιστρέφοντες δλοι όμοΰ. Ό άνχλαβών
τήν υπηρεσίαν ταύτην ήρχισε πράγματι νά τά παρα
σκευάζω, άλλ’ έως δτου επιστρέφουν οί κυνηγοί τσιμπών δεξιά καί αριστερά έκ τών φαγητών κατόρθωσε
νά φάγη δλας τάς προμήθειας τής μικράς όμάδος.
"Οταν δέ είδεν έπιστρέφοντας τούς συντρόφους πλή
ρεις όρέξεως, κατέπεσεν έπί τής κλίνης ώσεί κατεχόμενος ύπό δεινής γαστραλγίας καί δικαιολογούμε
νος δτι δέν ήδυνήθη νά παρασκευάση τίποτε λόγω
τής νόσου. Οί φίλοι. έπεδόθησαν είς θεραπείαν τοΰ
πάσχοντος συντρόφου καί έπέθεσαν έπί τοΰ πάσχοντος μέλους καταπλάσματα έκ λινοσπόρου. Ένώ
δέ πάντας κατεΐχεν ανησυχία έπί τή άπροσδοκήτφ Ατυχία τοΰ συντρόφου των, δ πάσχων μή κορέσας τήν πεινάν του μέ τά προηγουμένως φαγωθέντα έφαγε καί τά καταπλάσματα.
Έν τώ μεταξύ άνεζητήθησαν τά δψα δπως έκ τοΰ
προχείρου πλέον παρασκευάσουν φαγητόν. Άλλά τοιαΰτα δέν εύρίσκοντο. Κατανοήσας ό πάσχων δτι ή
πειναλέα όμάς θά τού παρέθετεν άλλου είδουςέκδόρια
»ίς τήν ράχιν, έσπευσε νά τραπή είς φυγήν άφησα;

μέ Ανοικτά στόματα καί μέ κενούς στομάχους τούς
συντρόφ&υς τόυ»
Μάς διηγήθη έπίσης άαϊ περί ένός παπά ό όπόιός
εφαγε πέντε δωδεκάδας παρτοκαλίών άπό τής άγόρδς
μέχ,ρι τής αγροικίας τόυ, ήτίς εύρίσκετο δύο ώρας
μακράν τής πόλεως καί μερικά; άλλας ιστορίας δύο
αδελφών, οί όποιοι έφαγον δύο άμνούς καί δταν έτελείωσαν τό δεΐπνόν των εύρισκον δτι έπείνων άκόμη»
Άλλά τό κατακόρυφον τών Ανεκδότων ήτό τό Ακό
λουθον. Ένας στρατιώτας επάρουσίάσθη μίαν ήμέ
ραν είς τήν Αναφοράν τού λόχου ζητών νά τόΰ αύξηθή ή μερίς τού συσσιτίου του, διότι δέν ήδύνάτό
νά χορτάση. 'Ο λοχαγός διέταξε νά τοΰ δίδουν δι
πλήν μςρίδα, έμαθε δέ παρά τοΰ έπιλοχίου δτι ό έθ
λόγφ στρατιώτης δσον δήποτε καί SV τόΰ έδιδον δέν
ήδύνατο νά χορτάση. Toy ήρώτησε τότε τόσον θά
ήτο ευχαριστημένος νά φάγη.
— Μά καί δλο τό καζάνι, κύρ λοχαγέ, άπήντησε, τό τρώγω.
θαυμάσας ό λοχαγός προέβη είς δοκιμήν καί είδεν δτι ήδύνατο πράγματι νά καταφέρη τό συσσίτιον
όλοκλήρου τοΰ λόχου. Τόν ήρώτησ* τότε άν μπορή
νά φάγη ολόκληρο μοσχαράκι.
Πώς, κύρ λοχαγέ. Άν-τό εύρω γιατί νά μή
τό φάγω' μήπως θά μοΰ κάνη κακό ; Άλλά ποΰ είμποροΰμεν ήμεΐς φτωχοί άνθρωποι νά τρώμεν ένα μο
σχάρι στήν καθησιά μας.
Το περιστατικόν τούτο διηγείτο είς συναδέλφους
τους ό λοχαγός, οί όποιοι έθεώρουν τά λεγάμενα ώς
παραδοξολογίας τοΰ συναδέλφου των. Έτέθη στοί
χημα λοιπόν μεταξύ των, παρεσκευάσθη ό μικρός
μόσχος είς διάφορα εϊδη φαγητών καί έκλήθη ό
στρατιώτης νά απόδειξη τήν Ακρίβειαν τών ισχυρι
σμών τοΰ λοχαγού. Έτρωγεν ούτος μετά καταπλη
κτικής όρέξεως, όντως. Ένώ δέ είχε φάγει ήδη τό
ήμισυ τού μόσχου έστράφη πρός τόν λοχαγόν καί
τού λέγει ήσύχως.
— Κύρ λοχαγέ, ας φέρουν τώρα τό μοσχάρι, γιατί
μέ αύτά τά μεζεδάκια φοβούμαι πώς θά μοΰ κοπή
ή ορεξις.
"Ωστε ό εκτιθέμενος στόμαχος έν τώ γερμανικοί
μουσείω είμπορεΐ νά μήν είνε καί μύθος. ’Ιδού δτι
καί έν Έλλάδι φημίζεται δτι ύπήρξαν άνθρωποι,
τών όποιων ήδύναντο νά έκτεθώσιν είς φυσιολογικόν
μουσεΐον οί στόμαχοί των, δπως καί τοΰ Γερμα
νού,ό όποιος έφαγεν ολόκληρον βώδι.
Αύτά έλέγοντο είς έποχήν, κατά τήν όποιαν είς
τήν άγοράν τής Κερκύρας δέν ύπήρχεν ούτε έν πρόβατον, ό δέ κόσμος δέν ήτο βέβαιος δτι τήν έπομένην
θά ήδύνατο /ά προγευματίση, νά γευματίση καί νά
δειπνήση μέ ένα αύγό καί όλίγα χόρτα. Τό πρόγευμα
τοΰ στρατιώτου θά καθίστα έκφρονα άπό χαράν όλό
κληρον τήν πόλιν τής Κερκύρας. Άλλά ποΰ μόσχος!
Ή σοφία τής Κυβερνήσεως Σκουλούδη τόν είχε κα
ταστήσει τόσον μυθολογικόν ζώον, δσον καί τό θηρίον τής Άποκαλύψεως. "Ετσι έφαντάζετο δτι έθετεν
είς δύσκολον θέσιν τούς συμμάχους τής Άντάντ, οί
όποιοι ήσαν καί ίδικοί μας σύμμαχοι. Είδον πολλάς
ηλιθιότητας νά οιαπραχθοΰν, άλλ’ αύτή νομίζω δτι
είμπορεΐ νά χρησιμεύση ώς κορύφωμα τής δλης έκείνης διοικήσεως.
ΘΕΟΔ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ-

ΕΡΓΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ

Τάς ίλίγάς άόΐάς γράμμάς ήμπορούσα νά επιγράψω
κάϊ Αλλώς\ως’ μέ πλέόν συγκέκριμενον
νο-
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-^■9 Στο Χρίστο (Χριστούγεννα)

Θεά Εύτέρπη, εμπρός Σου άνυψωμένστ
Στό θεϊό Σου τόν έρωτα οΐ λαοί,
( Οπου κακίας δέν φθάνει οχλοβοή)
·“ ένα χορό Σέ υμνούν Αδελφωμένοι.

Σνή «ράτνη τών κτηνών Χριστός γεννάται,
Χωρίς τής επιστήμης συνδρομή’
Η θεία φΰσις κάνει γιά μαμή
Κι’ ό δράκος σαν αρνί Θεός κοιμάται.

Καί στήν Κεφαλλήνιά μας λατρευμένη
Στον ύμνο Σου μ’ εΰγνώμονη φωνή
Κ ή μνήμη τού ευεργέτη Τερμενή
Μαζύ θέ νάναι πάντοτε ενωμένη.

Αίίριον άνδρας σαν ληστής ίίρεμάτάι'
Νέα τοΰ κόσμου θέλ’ οικοδομή,
Σταυρό τοΰ δίνει δ νόμος πληρωμή,
Πλην άγιο φως σιό Τάφο Του γεννάται.

■J)

Που στή μάχη τοΰ Δρίσκον έοκοτώίληκε.

Ιερείς τού Βάαλ, δεν είναι δικός σας
Αυτό; τής φάτνης ό φτωχός Χριστοί,
ΙΙοϋ έκήρυςε για νόμο του τή χάρι.

ileurenx qui pour la gloire ou pour la lilierte
Dans 1’orqueil de la force et 1’ivresse du reve
Meurt ainsi d’une mort eblouissante et fieve !
(Da mort de 1’aigle-Heredia)

Εσάς τιμή σας είναι μόνη τό στιχάρι.
Πομπές Οεοπομπές τό ιδανικό σας
Κι εινε ό Θεός σας σαν κι’ εσάς μικρός.
Εις τον Μάρκε, διά την Ρολίνα τής

Μαβίλη μου. "Αχ ! ό κόσμος όλος Σέ φημίζει
Καί τήν αξία Σου καί αρετή Σου λέει.
Κι ό ηρωικός Σου ό θάνατος τού εμπνέει
Εγκώμια καί μέ δάφνες Σέ στολίζει.

Κέρκυρας.

'Όπως έπήρε εκείνο τόν καιρό
Ό πειρασμός τόν θείο ’Ιησού
Κι’ ανέβασε επάνω στό ιερό
Κι υστέρα πάλι σέ κορφή βουνού
Καί τοΰδει'ξε από κείΟενε ’ψηλά
Τά πλουτη και τή δόξα όλης τής κτίσης
Και τουπέ : <σού τά δίδω όλα αυτά
Μόνον εάν πεσόιν μέ προσκύνησης»,
Ετσι καί τώρα ο ίδιος πειρασμός
Στήν Κέρκυρα προσφέρει πλουτη καί . ..
Άν γίνη μοναχά συμβιβασμός
Νά δώση τήν τιμή της τού Μαρκέ.

Καί Μάρτυρα — ΙΙοιητή — Σέ άΟανατίζει
Μά ή φιλία κλαίει . . . κλαίει . . . κλαίει . . .
Κι’ άπ τόν καϋμό θερμό τό δάκρυ ρέει,
Πού η δόξα σου τήν θλϊψι δέν κοιμίζει.
.Μαβίλη μου ! Αχ έλεγα έγω σαν γέρος
Εμέ ή γλυκειά φιλία σου πώς θά κλάψη !
Κι’ άξιά Σου λόγια πόνου δέν ευρίσκω . . .

Κι ευρηκε ή Μοίρα — άπάντιχο ένα μέρος —
Μεσ’ τή γωνιά, στό Δρϊσκο νά σέ θάψη
Καί νάν τό ύψωση Δόξας ’Οβελίσκο !
(7ο τελευταίου εκ τής «*Αναμοοφεόοεως · Κεφαλληνίας)

3.) Σατυρικόν εις τούς Φουτουριστάς.
Αδεια τά βιβλία σας καί νά μένουνε
Δέν Οαχουνε νά πάθουνε ζημία . . .
Μά έσάς ειν’ ασπλαχνία νά μ ή σάς δένουνε
Καί νίβομαι απ' αυτή τήν αμαρτία.

^■)

Ο καυμός ιιον. Γιά τόν χαμό τοΰ φίλου μου Μαβίλη

£ιναι τα ποιήματα ή καλλίτερου αυτός είναι ό
Ποιητής, θελετε τώρα και τό όνομά του ; ονομάζεται
Μιχαήλ "Αβλίχος έγεννήθη καί κάτοικοι έν Αηξου?ίω. Δεν είνε οέ καί^ τελείως άγνωστος, ό Παλααάς
απεκάλυψε, τόν συνάδελφό του καί του έγραψε καί ποίη
μα’ αυτό όμως δέν αρκεί. Ή τελεία του ‘άποκάλυψις
και αποκατάστασις αυτού θα αποτελειώσουν τό έργον
Μετά τόν πόλεμον άρχίζομεν φυσικώς τήν εκπολιτι
στικήν εργασίαν, θέλομεν τώρα καλλίτερο·/ δείγμα τής
εργασίας -.αυτής ; "Ας σπεϋσωμεν νά τόν άποκάταστήσωμεν εις τήν πρέπουσαν θέσιν -.ου, τόν ίδιον καί τά
^ργα του
είναι εργον πολιτισμού

Υμνος εις την Θεα τής Μουσικής Ευτέρπη.
Γία παντοτεινήν άνάμνησι τον ευεργέτη
τής Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας
Γεωργίου Περμενή,

Μούσα τής 'Αρμονίας δοξασμένη
Οπως ό ήλιος χύνει τή ζωή,
Δίνει ψυχήν ή θεία Σου πνοή
Στήν πλάσι, καί φωνή χαριτωμένη.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Άβήναι Ίοίλιος 1916.

ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ

ENOS

ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΥ

ΠΩΣ ΧΑΙΡΕΤΟΥΝ ΚΑ© ΟΔΟΝ
(Συλλογή ύπό κ. ’Ιωάν. Γ. Φραγκιά. Επιστολή δεκάτη)

Φίλε μου,

Εμελέτησες ποτέ τούς διαφόρους τρόπους πού χαι
ρετούν σήμερον δσοι θέλουν νά φαίνωνται καλής
ανατροφής άνθρωποι δταν συναντήσουν εις τον δρό
μον ενα γνωστόν τους ή φίλον, άνώτερον. ίσον, ή
κατώτερον, είτε μόνον, είτε συνοδεύοντα κυρίαν ή

άλλους άνδρας; Σέ βεβαιώ δτι, εάν δέν τούς έμελέ ·
χάνεις πολύ, χάνεις μίαν λαμπράν εύκαιρίαν
να γελάσης, μά νά γελάσης μέ δλη σου τήν καρδιά
Υ’α τήν αδυναμίαν, τόν παραλογισμόν, τήν αδεξιό
τητα ποΰ δείχνουν ενώ προσπαθούν νά φανούν εξευ
γενισμένοι άνθρωποι.

Σήμερα τό πρωί έπερνούσα μόνος από την οδόν καπέλλου. τότε έπρεπε νά τό βγά,ης μεν όταν εισέρ
Σταδίου. Εμπρός μου έπήγαινεν ένας, άλλος, μονος χεσαι π.χ. εις τήν εκκλησίαν, νά τό φορής δέ πάλιν
καί αυτός, σοβαρός έπιστήμων, γνωστός μου. Ηρχετο διά νά μπορής ύστερον νά τό βγάζης εις κάθε σημεΐον
άντιθέτως ένας νέος κύριος κομψευόμενος, νεόπλου τής λειτουργίας εις ένδειξιν σεβασμού.
—Έχετε δίκαιον.
τος, επιπόλαιος, επίσης γνωστός μου, ό όποιος, συναν— Τώρα λοιπόν σ’ ερωτώ καί πάλιν : ’Αφού δ
τήσας φυσικά πρώτον τόν έπιστήμονα, τόν έχαιρετισε, πώς νομίζεις; ’Εφερε τό χέρι του εις τό κα- χαιρετισμός συνίσταται εις τό νά μείνη άσκεπής ή
πέλλο του καί τό ήγγισε χωρίς νά τό βγαλη, ενω ο κεφαλή, άνευ τοΰ όποιου χαιρετισμός δέν ύπάρχει,
δήθεν χαιρετισθείς έβγαλε τό ίδικόν του. Αμεσω, ποιαν έννοιαν έχει καί ποιον σκοπόν νά φέρης, τό
κατόπιν συναντήσας εμένα, ’πού ήρχόμην από πίσω χέρι σου εις τό καπέλλο, χωρίς καί νά ξεσκεπάσης,
τού έπιστήμονος, ό ιεομψευόμενος κύριος, ,έβ γάλε το τό κεφάλι σου; Είναι αύτό χαιρετισμός;
— Όχι βέβαια.
καπέλλο του, τό κατέβασεν έως εις τά γόνατα και
— Τότε τί είναι;
βλέπω·/ με έσκυψε τό κεφάλι και επέρασεν.
— Είναι, καθώς είπατε, μία άπόπειρα χαιρετισμού.
Έγέλασα, εννοείς, άλλ’ επειδή, ως ήςεύρεις, δέν
— Είπέ μου τώρα, έάν εκείνος, κατά τού όποιου
κρύπτω τά αισθήματα μου, έστάθηκα κα. είπα με
έκαμες αύτήν τήν άπόπειραν, δέν σού άποδωση ούτε
γαλοφώνως πρός τόν άνθρωπον:
χαιρετισμόν ούτε όμοίαν άπόπειραν, ποιαν έντύπώσιν
__ Κύριε II... Έλα, σέ παρακαλώ, νά μοΰ λύσης
θά λάβης έξ αύτοΰ ;
μίαν άπορίαν :
— Ηά θεωρήσω δτι δέν θέλει νά μέ χαιρέτισα; ούτε
Έστράφη καί ήλθε πρός έμέ.
δΓ άπλής άποπείρας.
— Ευχαρίστως, κ. θαλλίδη, εις τάς οιαταγάς σα..
— Καί θά νομίσης τότε ότι σέ άδικε’, αυτός; Γιά
- Γιατί άρά γε, δταν είδες εκείνον εκεί τόν κύ σκέψου ολίγον. Άφοΰ ή άπόπειρα χαιρετισμού, ώς
ριον, έκαμες μόνον μίαν άπόπειραν χαιρετισμού δηλ. «'ομολόγησες, οέν είναι χαιρετισμός, δέν νομίζεις, δτι
ήγγισες μόνον τό καπέλλο σου, ένώ, δταν έφθασες εκείνος ποΰ σύ άπεπειράθης απλώς νά χαιρετίσης,
εις έμέ. έβγαλες τό καπέλλο σου εντελώς καί έσκυ άλλά δέν τόν έχαιρέτισες. έχει δλον τό δίκαιον νά
ψες τό κεφάλι σου;
θεωρήση δτι τόν προσβάλλεις ή δτι θέλεις να τον
'Ο κομψευόμενος έμεινε κοκκαλο.
άπατήσης διά νά νομίση δτι τόν χαιρετάς, ένώ δέν
__ Ξεύρεις, τοΰ είπα, ποιο ρόλο παίζει τό καπέλλο έχεις τοιοΰτον σκοπόν, καί νά τόν κάμης νά σέ χαιρετίση αύτός ξεσκεπάζω·/ τήν κεφαλήν του, ένώ σύ
εις τόν χαιρετισμόν;
δέν θέλεις νά ξεσκεπάσης τήν ίδικήν σου; Δέν θά
Βουβός ό κομψευόμενος.
—Ακούσε, παιδί μου. Οταν έμβαίνη, εις ενα σκεφθοΰν οί θεαταί δτι αύτός σέ σέβεται περισσότε
μέρος πού σού εμπνέει σεβασμόν, εις μίαν εκκλησίαν ρον άφ’ δσον σύ σέβεσαι αύτόν και δτι επομένως συ
παραδείγματος χάριν, εις μί»ν αίθουσαν καλής συνα ή πρέπει νά ήααι πολύ άνώτερον υποκείμενον εκεί
ναστροφής, εις έν δημόσιον γραφεϊον, δταν συναντάς νου, ώστε νά μή καταδέχεσαι νά τόν χαιρετάς, ένώ
καθ’ όδόν μίαν κηδείαν, δταν περνφ εμπρός σου επί έκεΐνος έξαπατηθείς σέ χαιρετά, ή δτι είσα^κακοκεφαλής ένός σώματος στρατού ή Ελληνική σημαία, ανατεθραμμένος καί γελοίος άλαζών, επιδεικνύω·/
ή ό Βασιλεύς, δέν αισθάνεσαι αμέσως πώς τό κα εύκολο·/ υπεροχήν εις βάρος έκείνου;
— Κύριε θαλλίδη, μέ άδικείτε, είπεν δ κομψευ
πέλλο σου επάνω εις τήν κεφαλήν σου γίνεται έξαφνα
τόσο πολύ βαρύ, σάν νά ήτον άπό μολύβι, καί σε όμενος τραυλίζω·/.
πονεΐ. καί τό βγάζεις αμέσως διά νά μείνης άσκεπής,
_ Όχι, παιδί μου, άπήντησα έγώ. θέλω μόνον
Έάν αυτό δέν τό αισθάνεσαι, αί! τότε αντίο, παιοι νά σέ διορθώσω, έάν είναι άκόμη τούτο δυτατονμου. Δέν θέλω πλέον νά με χαιρετάς ποτέ.
Εκείνος πού άδικε7, έδώ είσαι σύ δ ίδιος. Διότι., έάν
αυτός δ κύριος, κατά τού όποιου διέπραξες άπόπει____Μέ συγχωρείτε, κ. θαλλίδη, έτραύλισεν δ δυσστυχής. Έγώ πάντοτε άσκεπής άντικρύζω ολα τά ραν χαιρετισμού, έστρέφετο πρός τά όπίσω καί ,σέ
έβλεπε νά χαιρετάς ύστερον έμέ μέ άσκεπή κεφαλήν,
σεβαστά πράγματα δσα μοά λέτε.
__Ώστε, οσάκις φορείς τό καπέλλο σου σημαίνει τί θά έσκέπτετο ; θά έσκέπτετο δτι έμενα μέν σέ
δτι δέν έχεις εμπρός σου πρόσωπον ή πράγμα πρός βεσαι έκείνον δέ δτι όχι μόνον δέν τόν σέβεσαι,
τό όποιον χρεωστεΐς καί θέλεις νά δείξης σεοασμον, άλλά καί τόν περιφρονείς ώς άνάξιον τού κόπου νά
τόν χαιρετίσης. Καί. έάν ήτο δπαδός τής μονομα
— Βέβαια.
χίας, θά* είχεν δλον τόν δίκαιον νά σού στείλη τούς
— Καί πού συνίσταται, νομίζεις, ο καθ οοόν χαι μάρτυρας του, διότι τόν προσέβαλες μέσα εις τόν δη
ρετισμός, εις τήν άφαίρεσιν τού καπελλου ή ει»
μόσιον δρόμον.
άλλο τι;
("Επβταί γο τέλος)
— Εις τήν άφείρεσιν τοΰ καπέλλου βέβαια. .
ΕΥΑΓΓΟΡΑΣ ΘΑΛΑΙΔΗΣ
— Λάθος έχεις. Ό χαιρετισμός, παιδί μου,, δεν
συνίσταται εις τήν άφαίρεσιν τοΰ καπέλλου, άλλ ει,
τόν σκοπόν τού νά μείνη άσκεπής ή κεφαλή ενώπιον
(ι) Των έΛιστολών τούτων αΐ πλενόταν είναι γεγραμιιεναι
ένός σεβαστού προσώπου ή πράγματος. Τό καπέλλο
έν τω καΟαοφ γλωοανκω ιόιωιιατι. τννές οινως αυτών, έν
είναι μόνον, σάν νά ’πούμε, τό παραπέτασμα πού ανς καί ή παρούσα, αγνοώ δνατν, έγραφησαν ενς την λαλουεμποδίζει νά φανή ή κεφαλή. Λιότι, άλλως, έάν ό μένην γλώσσαν. Ίσως δνότν τάς ύπηγόρευσε στιγμιαία άγα•
IΑ· Φ
χαιρετισμός συνίστατο εις μόνην τήν άφαίρεσιν τού 'νακτησις.
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έξ επαφής. Γίοτέ δέν ώμίλησα είς τήν Μαρίαν, και
έπισήμως ποτέ δέν τήν έγνώρισα. Άπό μακράν τήν
είδον καί ίσως μόνον διά τούτο τήν έλάτρευσα. Διότι
ό μικρός Φλόρις είχε πάντοτε αύτό τό ελάττωμα.
Μία άσχημία, μία φράσις άδεξία δέν θά τού ητο
ποτέ άνεκτή. Άδιάφορον άν μέ μειδίαμα πάλιν θά
είμαι παιδί ένφ είμαι άνδρας.
Δέν τό κρύπτω ότι ή κρίσις αυτή μέ ηυχαρίστησε.
_ίς τήν
έξέφραζε τήν έντύπωσίν του. Είς
τί άκρινή/ πτυχήν
Ειχον πλέον συνηθίσει τόσον
όσον πολύ
πολύ τό χαμόγελό'/ μου τών χειλέων του θά ύπήρχεν άδιόρατος ή ένδειξις τής
ώστε θά έλυπούμην άν
ή όποια θά ήρχετο να διάλυση τήν αίσθηάν κανείς
κανείς μού
μού τό ήρνεϊτο. Τώρα
κουράοεως, ή
όμως πού μού ιό διεβεβαίου ό σοβαρός κριτικός τό έθεώρησα πλέον ώς θετικήν βάσιν έπί τής όποιας έσκέφθην ματικότητά του.
αίνονται ώοαϊα. ΣπαΆπό μακράν τά πράγματα
ατ'· θά ήμπορούσα ίσως νά φυτεύσω αίαν αληθινήν
'···-··
ής σιωπηλής άσχηνιώτεοαι είναι αί περιπτώσεις
μίας. Πολλάς φοράς έν τούτοις έκλεισα τά μάτια ίδιά
ποίησιν.
καί
τό
λεκτικόν
Αί ελλείψεις μου είς τό μετρικόν
νά μήν χάσω τό πλάσμα μου. Είδον μίαν φοράνι τό
εύστροφία μου,
μειδίαμα τής άδελοής τής Μαρίας νά σχηματίζη τό
δέν μέ έφόβιζον. Τό ϋφο μου καί η
:ής χρήσεως θά
ιπτα
διά
σον άσχημον γραμμήν ώστε νά πλησιάζη μέ μορφα
μέχρις δτου καταστούν ~·
μειδιάματος μου,, τό
σμόν. Τλν ίδιαν δέ τήν Μαρίαν νά λείχη τά χείλη
έκαλύπτοντο άπό τήν χάρ'.ν του
τόσον <συμπαθή καί
όποιον μέ είχε κάμει τόν ίδιον
κατά τρόπον άποκοουστικόν.
Άλλα ή φαντασία μου έσκέπαζε παν δ, τι δέν μού
τόσον άγαπημέ/ον.
II
ήρεσε. Οί δέ στίχοι μου εϋρισκον πλέον σαφή έρωτικην κατεύθυνσιν. Ένόμιζε κανείς δτι άπηυθύνοντο
Νά δμως πού ή ποίησις δέ/ είναι λογική ! Τήν
πρός
όντα υπέργεια. Άκριβώς δέ δι’ αύτό θά έγέλα
στιγμήν κατά τήν όποιαν θά άρχίση κανείς
κανείς νά
να φανφαν>
τάζεται, λίγα πράγματα είς τόν κόσμον δέν κερδίζουν ;
καϊ πάλιν ό σοβαρός κριτικός τής έποχής μου αν
άπό ξένην αϊγλην. Όταν ίοή κανείς ένα έκκλησάκι ;περιέπιπτον είς χεϊράς του καί θά έβεβαίου καί πάλιν
έπάνω στό βουνόν, πόσα αγγελούδια δέν θά φαντασθή,
δτι είμαι παιδίον ένφ είμαι άνδρας.
δταν ίδή μίαν κρήνην είς τήν κοιλάδα είς πόσες βο,
Ή λατρεία μου ήτο τόσον μεγάλη ώστε πολύ τα
σκοπούλες δέν θά νομίση πώς χαμογέλα ! Είς τό λου
χέως περιέβαλε καί όποιονδήποτε πρόσωπον ίστατο
λουδάκι τού κάμπου πόσα ό,ραϊα λογάκια δέν θά άποπλησίον της. Αί άδελφαί της μού ήσαν ήδη έξαιρε δώση καί μέσα είς τήν ξανθήν παιδούλαν ποιαν αγγε
τικώς προσφιλείς, είς δέ μεσήλιξ, τόν όποιον είδον
λικήν ψυχήν δέν θά περίκλειση !
κάποτε πλησίον της καί έθεώρησα ώς πατέρα της
Καί έγώ ό μικρός Φλόρις δέν ήμουν πλέον λογικός.
Όλη ή θετική σκέψις τήν όποιαν απέκτησα άπό τήν μού ένέπνευσε πράγματι στοργικά αισθήματα. Δέν παρέλειψα μάλιστα νά συμπερ·λάβω είς τήν ψυχικήν
ολιγόχρονοι· έπιστημονικήν μου μόρφωσιν έξητμίσθη
μου έξύμνησιν ολόκληρον τόν οικογενειακόν της κύ
σΐ)ά—σιγά μέσα είς τούς ώρσίους στίχους τώ/ με
κλον, τον όποιον έφαντάσθην τόσον αρμονικόν καί τό
γάλων ποιητών καί άπέμεινα μία ζωή μέ παιδικήν
σον ώραϊον, δπως τό σύμπλεγμα τών άνθέων είς τάς
βάσιν καί ποιητικήν σύστασιν. Οί εξοχικοί μου περί
ις τάς όποιας θά κατεσκεύαζον ποτέ αί μούπατοι έγιναν συχνότεροι, καί τό βλέμμα μου συχνό
άνθοδέσμαι
Ολύμπου περιτρέχουσαι τάς χλοεράς κοιλάπετούσεν έπάνω άπό τό βιβλίον μου καθώς έξαγλαϊ- σαι τού ί
στικό στεφάνι κάτω είς τόν ορίζοντα, ή έμπρός μου είς δας τής χώρα•χ τών Αθανάτων.
....
_ ώραϊαι παραισθήσεις είναι πολύ σύντοΆλλά αί ।
τό Είναι
ταπεινό
χορτάρι.
("’ς τόν κόσμον. Μίαν ήμέραν είδον τήν Μαρίαν
ευκολον
νά καταλάβη κανείς τί ήκολούθησε.
μοι
καϊ είς
τάς τ<άδελφάς της συναναστρεφομένας καί εύθύμως
Μία νεάνις ήλθε νά συγκεντρώση τήν φαντασίαν μου.
όμιλούσας μέ νεάνιδα, τής όποιας ή εξωτερική παράΠώς τή / συνήντ^σα, πώς τήν έλάτρευσα, πώς έμαθα
στασις καί ή δικαιολογημένη φήμη έδιδον δικαίωμα
τό όνομά της, μού είναι περιττό νά τό διηγηθώ, διότι
είς οίανδήποτε κατ’ άντανάκλασιν παραγνώρισιν. Διά
ξεύρω δτι αί έρωτικαί ιστορία*., δπου ύπάρχη ολίγη
πρώτην
φοράν τό μειδίαμά μου ύπεχώρησεν είς τήν έκποιητική έξευγένισις, ομοιάζουν πάντοτε καθώς στα
γόνες νερού. Τό ζήτημα είναι δτι οί στίχοι μέ έκυδήλωσιν τής λύπης μου. Δέν ήθελον τίποτε νά πα
ραδεχθώ καί έν τούτοις ή ποίησίς μου έλάμβανεν οδυ
ρίευσαν. Τό παραμικρόν φαινόμενον πού θά έβλεπα
νηρόν χροιάν. Ή φαντασία μου έχρεωκόπει. Αί σκέ
έπάνω της προσπαθούσα νά τό περιβάλω μέ άπαραμίλλως λατρευτούς στίχους. Τό βήμά της, τάς κινή
ψεις μου έταλάνιζον τήν αϊυθησιν μου καί άσυναισθήσεις της, τάς ώνόμασα βωβά ποιήματα, μέσα δέ είς
τως δλη μου ή λατρεία συνεπτύσσετο είς άπόχρωσιν
τήν φαντασίαν μου τάς παρέβαλλον μέ τά έλαφρά κι
πικρίας έπί τοΟ άνεξαντλήτου μειδιάματος μου.
νήματα τών λουλουδιών κατά τήν πρωινή αύρα.
Ή πρώτη μου αύθόρμητος κίνησις ήτο νά σημειΤό όνομά της τό εϋρισκον μοναδικόν. Όνομάζετο
ώσω τάς έξ αρχής εντυπώσεις μου. Μετ’ ολίγον ειχον
Μαρία. Μοΰ έφαίνετο εύβωνον, εύγενικόν, πρωτάκου
γράψει ολόκληρον τόμον. Οί στίχοι μου ειχον τήν θέστου Δέν ένθυμούμην πλέον διάφορα δυσειδή υπηρε
σιν των είς τάς σελίδας του. Τά αίσθήματά μου καί
τικά υποκείμενα, ποΰ μέ έκαμνον άλλοτε νά άγανακτώ προπάντων τό μείδείαμά μου ειχον εϋρη γνησίαν καί
ταραγμένην έκφρασιν, καί μόνον ό έπίλογος διά λόγους
μέ τήν άσεβή των συνωνυμίαν μετά τής Παρθένου,
αβάπτισιν τών
ευγενικής λεπτότητος απέδιδε τόν συγκλονισμόν τής
Τώρα ή φαντασία μου έδημιούργησε με·
φθόγγων. Τούς έρράντισε μέ τήν ώμορφιάν ής άγάαύταπάτης εις άλλους λόγους ασχέτους πρός τούς πρα
πης κα* τούς μετέτρεψεν είς κάτι έκτακτον, εις κάτι
γματικούς.
(ακολουθεί)
άφαντάστως
Άλλά τόαρμονικόν.
ύπεροχώτερον εί/αι δτι δέ/ έρωτεύθην

είς τ'ον σοοαρώτερον κριτικόν τής έποχής μου, ό όποιος
άφού τό έδιάβασε δύο φορές έχζμογέλασε καί χωρίς
νά μέ ξεύρη μέ έκρινεν δπως καί όλοι όσοι μέ έπλησίαζον, δτι δηλαδή έχω τό θαυμάσιο'/ προτέρημα νά
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(Διήγημα)
3Υΐετάφρασις «SC'.n
Wenn duitn hand der Fraume dich verweilet,
Uersetzt der Gott, so hadre nicht mlt tnir. Wo
warst du denn, als man die welt getheilet ? Ich
war, sprach der Poet, bei dir.
(Schiller)

I.

Ήμην πάντοτε ό μιαρός Φλόρις. Ειχον μίαν συμ
παθητικήν μορφήν καί ενα ευγενικόν χαμόγελον με
τό όποιον υπέτασσα όλους εις τήν θέλησίν μου. Ενθυ
μούμαι τόν καϋμένον τόν πατέρα μου, οσάκις μέ έπλησίαζε οιά νά μέ τιμωρήση οιά κάποιαν σπουδαίαν ατα
ξίαν, άφωπλίζετο μέ τό αειδίαμά μου καί ποοσεποιειτο
οτι αίφνης αλλα αντικείμενα ποοσε’.λκυον τήν ποοσοχήν του διά νά μή προδώση τήν ήττάν του. Πολλάς
δέ φοράς τόν α/τελήφθην νά παραπονήται πώς μαζή
μου έκινούνευε νά χάση τήν σοβαρότητα του, εάν δέ,
δπως έλεγε, ή φύσις μου δέν ήτο μόνη της εύνενική,
αυτός δέν θά κατώρθωνεν ουδέ τό έλάχ ιστόν απέναντι
μου ώς πρός τήν ψυχική / μου ά^άπτυξιν.
Παιοίον ακόμη έδειξα κλίσιν πρός τήν ποίησιν.
“Ενας γέρων φίλος τού πατρός μου, πρώην ύπουογός
καί ισόβιος σχεδόν βουλευτής, μέ άπεκάλει φίλον του
εις ηλικίαν οκτώ έτών, μέ περιποιείτο εξαιρετικά, καί
εϋρισκε μεγάλην ευχαρίστησιν είς τό νά άκούτ τάς
ασυναρτησίας μου, ίσως διότι τάς έφαντάζετο ώς αντί
λαλον τών αγορεύσεων τής μεγάλης βουλής.
Όταν μεγάλωσα ολίγον ήρχισα νά γράφω στίχους.
Τό περίεργον όμως είναι ότι ένφ τά κατασκευάσματά
μου εϋρισκον άμέριστον έπιδοκιμασίαν μεταξύ τών συμ
μαθητών μου, έγώ δέν έχανον ποτέ τήν άντίληψιν τής
μηδαμινότητός των, είς κάθε δέ έπαινον άπήντα τό
ανεξάντλητου μειδίαμά μου, τό όποιον μέσα είς μίαν
πλημμύραν άγαθότητος έκρυπτε καί αρκετήν δόσιν
ειρωνίας.
'Ολίγον κατ’ ολίγον ή στιχουργία μου δέν έξελίχθη
εις ποίησιν άλλά μετεστράφη είς φιλοσοφικήν άρθρογραφία/. Τά πρώτα άρθρα μου έγίνοντο εύμενώς δε
κτά ύπό τοϋ μη /ιαίου περιοδικού Rview, έθινον δέ
ιχενάλα κοινω/’.στ’.κα ζητήματα οια τζ όποια δέν ηαουν
καθόλου παρασκευασμένος. Μολαταύτα βοηθΜιχενος
άπό κάποιον έμφυτον σκεπτικισμόν δέν έσφαλλαν είς
αλήθειας, καί έντυπώνων είς τάς γραμμάς μου πάλιν
τό συναρπαστικόν έκεϊνο μειδίαμά μου, κατώρθωνα
νά προσδίδω είς αύτάς αρκετόν ένδιαφέρον.
’Εν τφ μεταξύ κατέγινα είς τήν μελέτην χών ξένων
φιλολογιών. Τοιουτοτρόπως ή κλίσις μου έσυστηματοποιεϊτο. Βαθμηδόν δμως τά άρθρα μου άρχισαν νά
καθίστανται σπανιότερα. Μέ τήν μεγάλην άγνοιαν καί
τό θάρρος τής ηλικίας μου είχα πιστεύση ότι ή φιλο
σοφία μου ήμπορούσε νά έξελιχθή διά μόνης τής σκέψεως καί άνευ μελέτης, πράγμα τό όποιον τό εϋρισκον
πλέον άστεΐον.

Άπεφάσιαα έν τούτοις νά καταγίνω θετικώτερον καί
καίτοι πλέον ειχον εκλέξει έπαγγελματικήν ένασχόλησιν, ένεγράφην έρασιτεχ/ιαώς είς τήν Σχολήν τών
Φυσικών ’Επιστημών τοΰ Μεγάλου Πανεπιστημίου.
Μέ πολλούς κόπους παρηκολουθησα τά μαθήματα έπί
έν έτος. Τό έπάγγελμά μου δέν μού παρείχε παρά
όλιγόωοον καθ’ έκάστην έλευθερίαν, έγώ δέ μέ τόν
ένθουσιασμόν τής ατομικής έκλογής ειχον όρμήσει μέ
απεριορίστους στοχασμούς πρός τήν έπιστήμην. Προ
πάντων δέν ήθελον νά καταλήξω ώς ασήμαντος έκτελεστής. Ήθελα νά έξυψωθώ είς τό επίπεδον τού έπιστημονικοΰ δημιουργού καί διά τούτο άφού έπάλαισα
μέ τήν ανεπάρκειαν τοΰ διαθεσίμου χρόνου εύρέθην
μίαν πρωίαν καταβεβλημένος καί ασθενής.
Άλλά ήμην ό μικρός Φλόρις καί δέν ήμπορούσα νά
μείνω ασθενής έπί μακρόν. Είχα μέσα μου είς κάθε
γωνίαν τής ύπάρξεώς μου τό ευγενικόν έκεϊνο μειδίαμα
πού ανθούσε πάντα είς τά γείλη μου, οίαδήποτε δέ
άσθένεια θά έκυριεύετο άπό τήν μαγείαν του. Καί μίαν
πρωίαν ήμην πάλιν ύγιής, άλλά μέ τήν προσταγήν
τού ίατροΰ μου καί τήν παράκλησιν τής μητέρας μου
νά μήν έπαναλάβω τό έπιστημονικόν μου τόλμημα.
Κατ’ άρχάς έστενΟχωρήθην κάπως μέ τόν άποκρουστίκόν αύτόν περιορισμόν. "Επειτα όμως· συνεβιβάσθην
μέ τήν άνάγκην καί έστρεψα πάλιν τήν προσοχήν μου
πρός τήν φιλολογίαν. Ή ένασχόλησίς μου αυτή δέν
μέ έκυύραζε. Προμηθευμένος μέ έκλεκτά βιβλία διηρχόμην δλσς τάς διαθεσίμους ώρας μου είς τήν έξοχήν
καί εϋρισκον δτι ή νέα μου έπίδοσις ήτο ώραιοτέρα τής
πρώτης χωρίς καν νά μέ καταντά καί άσοφώτερο/.
Εΐχεν έλθει ή εποχή κατά τήν όποιαν μετεπήδων
είς τήν άνδρικήν ηλικίαν. Έν τούτοις δι’ όλους ειχον
μείνει ο μικρός Φλόρις. Ή αδελφή μου πολύ μικροτέρα μου, μέ μετεχειρίζετο ώσάν μικρόν γατίον, καίτοι άπό συμφώνου όλοι προσέφευγον εις τήν νοησίν
μου οσάκις ή συζήτησίς των παρουσίαζε κάποιον όύσκολον ζήτημα. Ήμην άκριβώς ό μικρομέγας άνθρω
πος. Μέ άναπούσαν καθώς παιοίον καί μέ έξετίμων
ώς ανδοα σοβαρόν.
Τελευταίως ή παλαιά έκείνη στιχουργική άδυναμία μού έπανήλθε. Τά ποιήματα τού Wordsworth μέ
ένεθουσίασαν κάποτε καί μέ παρεκίνησαν νά γράψω
ένα περίεργο ποίημα δι’ ένα παιδάκι πού έπαιζε μέ
ένα κατσικάκι έκεϊ είς τήν έξοχήν. Τά μετεχειρίσθην
καί τά δύό ώς ομόφυλα πλάσματα. ’Εδωσα στοχα
σμούς είς τό παιδάκι, στοχασμούς καί είς τό κατσι
κάκι. Έπλασα ένα σύνολον ώραϊον άλλά παιδικόν.
Μερικά κορίτσια ποΰ έδιάβασαν τό ’ποίημά μου μέ
έκύτταζαν μέ λατρείαν. Ή άδϊλφή μου μού έξεδήλωσε παντοιοτρόπως τήν χαράν της. 'Όλοι δέ όσοι
έτυχε νά τό άκούσουν τό επιδοκίμαζαν άπεριορίστως.Κά.
ποιος μάλιστα είχε τήν καλωσυνην νά τό παοουσιάση
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'Ιταλία έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας.
16 Αύγούστου. — 'Ενθουσιασμός ακράτητος είς τήν
1 Αύγούστου,—Οί Γερμανοί αποκρούονται καθ' Ρουμανίαν διά τήν κήρυξιν τοΰ πολέμου.—θεωρείται
όλον τό μέτωπον. Ή πρώτη Αύγούστου ύπήρξε μία πλέον έπικειμίνη καί ή έξοδος τής Ελλάδος. — "Ηραπο τας ένδοξωτέρας ημέρας διά τούς συμμάχους. χισαν έχθροπραξίαι μεταξύ Αύστρίας καί Ρουμανίας.—
Νικούν παντού.
Οί Βούλγαροι υποχωρούν μετά πανωλεθρίαν έκ τοΰ
2 Αύγουστου. — Ό Ρουμανικός Λαός διά συλλαλη Σόροβιτς.
τηρίων ζητεί έπέμβασιν είς τόν 'πόλεμον.— Ό Τσάρος
17 Αύγούστου.—Βουλγαρικοί περιπολίαι εισέρχον
έπαρασημοφόρησε τον Ρώσσον Στρατηγόν, τον νικη ται είς τήν Καβάλλαν '!'—Οί Ρουμάνοι άπηύθυναν
τήν Μπρουσίλωφ.—Νέα Ρωσσικά στρατεύματα άπε- χαιρετισμόν πρός τόν έν Μακεδονία συμμαχικόν
στρατόν.
βιβάσθησαν είς Θεσσαλονίκην,
3 Αύγουστου.—ΤΙροβλέπεται ή πτώσις της Λεμ18 Αύγούστου,-—Οί Βούλγαροι άποσύρουν στρατόν
βέργης καί της ΤΙρεμύσλ.—Μεγάλαι πυρκαϊαι είς τα έκ τοΰ Σερβικσΰ μετώπου.—Ρωσσικά στρατεύματα
ναυπηγεία και αεροπορικούς σταθμούς τρς Τεργέστης είσήλθον έντός τοΰ Ρουμανικού έδάφους κατευθυνόμενα
έκ μέρους Ιταλικών υδροπλάνων καί Γαλλικών αερο διά Δοβρουτσάς πρός τά Βουλγαρικά σύνορα.
πλάνων.
19 Αύγούστου.—Κοζάκοι άνιχνευταί διήλθον έκ
4 Αύγουστου.— Οί Γάλλοι προελαύνουν είς Πι- Κοζάνης κατευθυνόμενοι είς Καίλάρια. Τούς ϋπεδέχθη
καρδίαν.
τμήμα Γαλλικού ιππικού.
5 Αύγουστου.—Οι 'Ιταλοί προελαύνουν πρός την
20 Αύγούστου.— Ό Βασιλεύς τής Ρουμανίας άνεδιεύθυνσιν τής Τεργέστης.—Οι Βούλγαροι ένήργησαν χώρησε είς τό πεδίον τής μάχης διά ν' άναλάβη τήν
γενικήν έπιθεσιν άπο Φλωρίνης μέχρι Δεμίρ-Ίσσάρ άρχηγίαν.—Οί Βούλγαροι κατελήφθησαν ύπό δέους.—·
Ό Γαλλικός τύπος όμοφώνως υποδεικνύει οτι ό συμ
διέβησαν καί τόν Νέστον. Καλώς νά τούς δεχθούμε.
Οί έθνικόφρονες θά εΐνε όλοι χαρά διά τό κατόρ μαχικός στρατός τής Μακεδονίας οφείλει νά βαδίση
κατά τής Σόφιας.
θωμά τους.
6 Αύγούστου.—Οι Βούλγαροι προελαύνουν είς την
21 Αύγούστου. — Ή «Ημερήσια» τοΰ Βερολίνου
'Ανατολικήν Μακεδονίαν άνευ άντιστκσεως.—Οί Άγ- παραχωρεί είς τούς Βουλγάρους τάς Σέρρας καί τήν
Καβάλλαν !!!—Ό Ρουμανικός στόλος έβομβάρδισε
λογάλλοι προχωρούν είς τόν Τομέα Δοϊράνης,
7 Αύγούστου.— Ό Συνταγματάρχης Χριστοδούλου τήν Βάρναν.
άνθίσταται είς την επιδρομήν τών Βουλγάρων. — Οί
22 Αύγούστου.—Οί Ρουμάνοι κατέλαβαν τρεις
ελληνικοί πληθυσμοί έξεγείρονται ζητοΰντες έκδίκη- Αύοτριακάς πόλεις.—Αί μέχρι τούδε άπώλειαι τών
Βουλγάρων είς τόν Μακεδονικόν πόλεμον ύπολογίζονσιν καί απευθυνόμενοι πρός τόν Βασιλέα.
8 Αύγούστου. — Ή Βουλγαρική έπίθεσις συντρίβε τάι είς 30—25,000 τών δέ Σέρβων είς 3.000.
23 Αύγούστου.—Οί Γάλλοι έθριάμβευσαν είς τό
ται όπου δήποτε καί άν ήλθεν είς επαφήν μέ τό κύριον
Σώμα τών Συμμάχων.— Ό Βουλγαρικός όλεθρος έκ- μέτωπον τής ΤΙικαρδίας.—Οί Τούρκοι έξοντώνουν τόν
Ελληνισμόν τής Σμύρνης.—Οί Ρουμοΰνοι είσήλθον
δηλούται ολοζώντανος είς τούς άμαχους πληθυσμούς.—
είς τό Ούγγρικόν έδαφος.
Ή έκτη Μεραρχία αμύνεται.
9 Αύγούστου.— Εξακόσιοι έθελονταί ένεγράφησαν
24 Αύγούστου.—Είςτήνπεριφέρειαν Καστοριάς κατεείς Θεσσαλονίκην έντός ολίγων ώρών διά τήν άμυναν λύθησαν ύπό τών Βουλγάρων αί Έλληνικαί άρχαί.—
της Μακεδονίας.—Είς Θεσσαλονίκην άπεβιβάσθη καί Τά φρούρια τής Καβάλλας καταληφθέντα ύπό τών
'Αλβανικόν απόσπασμα όπως σμμπράξη μετά τών Βουλγάρων άνεκατελήφθησαν ύπό τών ίδικών μας.—
συμμάχων.
Είς τήν Μεραρχίαν θεσασαλονίκης τής 'Εθνικής άμύ
10 Αύγούστου.—Οϊ Σέρβοι κατέχουν τό "Οστρονης προσέρχονται άθρόοι οί έθελονταί.—Οι Γερμανοβον. — 'Αδύνατος ή προελασις τών Βουλγάρων είς βούλγαροι είσεδυσαν έπί Ρουμανικού έδάφους είς βά
Κοζάνην.
θος 8—10 χιλ. μέτρων.
11 Αύγούστου.—Οι Σέρβοι κρατούν τά Στενά τού
25 Αύγούστου.—Οϊ Στρατιώται τής ΙΙηςΜεραρχίας
Γκορνιτσόβου. — Οι Βούλγαροι απειλούν τήν Γκορι- προαεχώρησαν είςτό κίνημα τής Θεσσαλονίκης,— 'Εσητσάν.—'Εξακολουθούν νικώντες οί Ρώσσοι είς τήν μειώθη πανικός είς Βουδαπέστην διά τήν Ρουμανικήν
όχθην τού Στοχόδ.
προέλαοιν.—Είς τήν Φλώριναν Βουλγαροκρατουμένην
12 . Αύγούστου. — Οί Σέρβοι ανέκτησαν ολόκληρον ούδείς Γερμανός ύπάρχει.
τό Σόροβιτς.—Οί Βούλγαροι φεύγουν έκ τής Καστο
26 Αύγούστου.— Μεγάλαι τουρκικοί άπώλειαι είς
ριάς.
τόν Καύκασον.—Βούλγαροι έμφανίζονται εις Δράμαν
13 Αύγούστου. — Οι Βούλγαροι κατέλαβαν τήν
καί Καβάλλαν μέ αξιώσεις διοικήσεως καί ταμιευτι
Δράμαν. — 'Εγκαθίστανται έπίσης είς Καστοριάν άντιθέτως πρός τήν χθεσινήν είδησιν. Εΐνε φρικώδες νά κούς σκοπούς ! Οί Άγγλογάλλοι νικούν είς τό Σόμ.
27 Αύγούστου. — Ή Ρουμανική εισβολή είς Τραν
γράφη Ελληνικό χέρι τοιαύτας απαίσιας είδήσεις.
συλβανίαν έξακολουθεϊ.—Οι Βούλγαροι είς Δράμαν
ΊΊοΰ^μάς κατήντησαν,
καί Καβάλλαν οργιάζουν τής Ελληνικής διοικήσεως
14 Αύγούστου.—Οί Σέρβοι έξετόπισαν τούς Βουλ άπαθώς θεωμένης.
γάρους έκ τού Ναλμπάκιοί. Ή μάχη τού Γκορνίτσοβο
28 Αύγούστου.—Οί Ρώσσοι πολιορκούν τό Χάέξακολουθεϊ.— Οί Βούλγαροι κομιτατζήδες κυριαρχούν.
λιτς—Οί Σύμμαχοι καί οί Σέρβοι νικούν τούς Βουλ
15 Αύγούστου.—Οί Βούλγαροι κατέλαβαν τας
’Ελεύθερός. — Ή Ρουμανία έκήρυξε τόν πόλεμον γάρους ύποχωροΰντας άτάκτως—Βορείως τής Κοζάνης
κατά τής Αύστρίας. — Ό Στρατηγός Ίλιέσκο διωρί- ήττήθηααν οί Βούλγαροι.
29 Αύγούστου.—Οί Γάλλοι έπιτυγχάνουν διαρκώς
αθη 'Αρχιστράτηγος τού Ρουμανικού Στρατού.— Ή
είς Βερδέν—Οί Αυστριακοί ύποχωροΰν είς τάΚαρπά-

θια—- 'Αναμένεται γενική ύποχώρησις τών βουλγάρων.
30 Αύγούστου.—Οί βούλγαροι αποκρούονται είς τό
μέτωπον Κοζάνης.—Αί έν Σιλιστρία νίκαι τών βουλ
γάρων κρίνονται έφήμεροι.—Είς τά Καίλάρια έκηδεύθήααν μεγαλοπρεπώς δύο Γάλλοι στρατιώται πεσόντες
ένδόξως έπί τοΰ πεδίου τής τιμής.
31 Αύγούστου.—Οί βούλγαροι είσήλθον είς τήν
Καβάλλαν— Ό ανάξιος τού βαθμού του Μέραρχος
Χατζόπουλος παρεδόθη είς τούς βουλγαρους.—Οί
σύμμαχοι νικούν είς Μακεδονίαν.
1 Σεπτεμβρίου.—Τό άριστερόν τοΰ Σέρβικου στρα
τού διέσπασε τά έχθρικά στρατεύματα.
2 Σεπτεμβρίου.—Οί Σέρβοι έξακολουθοΰν τάς
έπιθέσεις των.·—Οί βούλγαροι υποχωρούν άτάκτως
πρός τό Μοναστήριον.
3 Σεπτεμβρίου.—Οί Ρουμάνοι άπώθησαν τούς
Γερμαμοβουλγάρους παρά ζην Σιλιστρίαν.
4 Σεπτεμβρίου.— ΉΟύγγαρία εΰρίσκεται είς δυσχερεστάτην θέσιν.
5 Σεπτεμβρίου.—Οι Σέρβοι έξακολουθοΰν τήν
προέλασίν των.—Οί βούλγαροι άμύνονζαι άπεγνωσμένως.
6 Σεπτεμβρίου.— Ή προέλασις τών Ρουμάνων
είς Τρανσυλβανίαν έξακολουθεϊ— Ή Καβάλλα τρο
μοκρατείται ύπό τών βουλγάρων.
7 Σεπτεμβρίου.— Ή έν Θεσσαλονίκη ’Εθνική "Α
μυνα ένισχύεται—Διετάχθη γενική έπιατράτευσις—
'Επιδιώκεται ό σχηματισμός δύο μεραρχιών.
8 Σεπτεμβρίου.—Αί Γερμανικαί προσπάθειαι ναυ
αγούν είς το Δ. μέτωπον.
9 Σεπτεμβρίου.—Οί Ρουμάνοι άνέλαβον τήν έπίθεσιν είς Δοβρουτσάν.
10 Σεπτεμβρίου.—Οί Ρουμάνοι προελαύνουν πρός
τό βουλγαρι ιόν μέτωπον. — Ό Σαράϊγ έπεσκέφθη τό
μέτωπον τής Φλωρίνης.
11 Σεπτεμβρίου. — Είς το Άγγλογαλλικόν μέτωπον
νικώνται οι Γερμανοί.
12 Σεπτεμβρίου.—Οί Ρουμάνοι προελαύνουν είς
Καρπάθια.—Ο. βούλγαροι έξαντλοΰνται είς Δοβρου
τσάν.
13 Σεπτεμβρίου.—Οί βούλγαροι ύποχωροΰν άτά
κτως είς Δοβρουτσάν — 'Ο κ. Βειαςέλος άναχωρήσας
έξ 'Αθηνών μετά πολιτευομ-νων καί άξιωματικών διά
Κρήτην ετυχεν άποθεωτικής ύποδοχής—Τόν ακολου
θεί καί ό Ναύαρχος Κουντουριώτης.
14 Σεπτεμβρίου.— Ό κ. Βεια^ελος έξέδωκε προκήρυξιν άναλαβών τήν διακυβέρνησιν τών Νήσων καί
τών άλλων πόλεων αιτινες θά προσχωρήσουν είς τό
πατριωτικόν κίνημά του.
15 Σεπτεμβρίου.— Ό Κρητικός Ααός ένθουσιωδώς
άποδέχεται τό νέον πατριωτικόν καθεστώς.—Οί άντιφρονοΰντες έν καταπληκτική μειοφηφία.
16 Σεπτεμβρίου.— Οί Άγγλογάλλοι νικούν κατ'
έξακολούθησιν είς Σόμ.
17 Σεπτεμβρίου.—Ό κ. Δαγκλής άπετέλεσε μέ
λος τής προσωρινής Κυβερνήσεως αποτελουμένης μέ
χρι σήμερον ύπό τών κ. κ. Βεια^ίλου καί Κουντουργιώτου.
18 Σεπτεμβρίου.—Οί Γερμανοί άποστέλλουν μεγάλας ένισχύσεις είς τό άνατολικόν μέτωπον—Είς
Δοβρουτσάν ύποχωροΰν οϊ Γερμανοβούλγαροι.
19 Σεπτεμβρίου.—Οι Ρώσσοι άνέλαβον νέαν έπίθεσιν εις Γαλικίαν.
20 Σεπτεμβρίου.—Οϊ Ρουμάνοι είσέβαλον εις τό
βουλγαρικόν έδαφος.
21 Σεπτεμβρίου. —Οί Ρουμάνοι έξακολουθοΰν τήν
νίκηφόρον έπίθεσιν των.
22 Σεπτεμβρίου.—Οί 'Ιταλοί χαταλαβόντες τήν

Χειμάραν φαίνονται έχονιες διάθεσιν νά έπεκταθώσι
καί έπι τής Νοτίου "Ηπείρου.
93 Σεπτεμβρίου.— "Η έπίθεσις τών Ρουμάνων
έξακολουθεϊ είς Αοβρουιοΰν -Οί Βούλγαροι νποχο)ρονν πανικόβλητοι.
ί4 Σεπτεμβρίου. — Οί ’Ιταλοί είοήλθον είς τά σύ
νορα τής Παλαιός Ήπειροι—"Η προσωρινή Κυβέρνησις έγκαταστήσασα χθες άρχάς είς Σάμον έφθασεν
εις Μυτιλήνην. Διωρίσθη Διοικητής ό κ. Κ. Μελας.
25 Σεπτεμβρίου. — Οί Ρώσσοι άποστέλλουν ενισχύ
σεις είς τούς Ρουμάνους—Τά συμμαχικά πολεμικά,
πλοία βομβαρδίζουν τήν Καβάλλαν—"Η προσωρινή
Κυβέρνησις Βενιζέλου άναμένεται άγωνιωδώς είς
Θεσσαλονίκην.
26 Σεπτεμβρίου.—Είς τήν Δοβρουτσάν άποκρού
ονται οί Γερμανοβούλγαροι—Νέα Ρωσσικί στρατεύαατα άπεβιβάσθησαν είς Θεσσαλονίκην— "Η προσωγινή Κυβέρνησις Βενιζέλου έφθασεν εις Θεσσαλονίκην
γενομένη δεκτή έν μέστο άποθεωτικής άγαλλιάσεως.
97 Σεπτεμβρίου. — Τηλεγράφων ό Κάίζερ πρός τόν
βασιλέα τής Βυτεμβέργης εύχεται ύπέρ τής ειρήνης.
2S Σεπτεμβρίου.— Γερμανικά υποβρύχια τορπιλί
ζουν πρό τών 'Λμερικανικάϊν λιμένων αδιακρίτως
έθικότητος πλοία — Οί ’Αμερικανοί εύρίσκονται είς
άναστάτωσιν.
29 Σεπτεμβρίου.—Οί ’Άγγλοι προελαύνουν είς
τόν Στρυμόνα.
30 Σεπτεμβρίου.—Οί Ιταλοί βαδίζουν πρός τήν
Τεργέστην.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1916

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ
Τό «Πανόραμα» διαφημισθέν άπό μακροϋ ήδη, εί
χεν έξάψει τήν περιέργειαν τών δεατροφίλιον οί
όποιοι είς τάς έφετεινάς επιθεωρήσεις παρηκολόύόησαν τήν πολυτελή έμφάνισιν σκηνών καί αμφιέσεων
χωρίς άλλην τινα τέρψιν έξ έκείνων τάς οποίας πα
ρείχαν αφειδώς αί παλαιότεραι έπε&εωρήσεις. ’Αλλά
καί άπό τήν έπιθεώρησιν αυτήν δέν άπεκόμισαν καλλιτέρας εντυπώσεις. Τό έργον τοΰ φίλου κ. Μωραϊτίνη δέν έπαρουσίασέ τι τό εξαιρετικόν καί έντός τοΰ
ίδιου μηνός καθ’ δν άνεβιβάσθη είς τήν Σκηνήν τοΰ
Θεάτρου Κυβέλης, παρεχώρησε τήν θέσιν του είς
άλλα έργα σοβαρά καί ίκανοΰ καλλιτεχνικοΰ ενδια
φέροντος.
Αί ’Επιθεωρήσεις εφέτος ΰπέστησαν τραΰμα βαρΰ
καί εϊθε τό επόμενον έτος νά σβΰσούν γιά πολύν
καιρόν ή τουλάχιστον νά περιορισθοΰν εϊς τι Θέα
τρον ειδικόν δέ επιθεωρήσεις διά ν’ άπαλ.λαγοΰν ού
τως άπό τήν αμφίβολον καλλιτεχνικήν των δράσιν
οί άριστεΐς τοΰ Έλληνικοΰ Θεάτρου. Ή κ. Κυβέλη
έπωφεληθεϊσα τών παραστάσεων τοΰ «Πανοράματος»
άπό τό όποιον, άξιοπρεπώς φερομένη, άπέσχε, μετέβη είς Πάτρας δπου έδωκε σειράν παραστάσεων καί
κατόπιν είς Μέγα Σπήλάιον, "που έπ’ άρκετόν άνεπαΰθη. Έκεϊθεν έπανήλθεν είς Άθήναΐς δπου μέχρι
τέλους τοΰ μηνός έδωκε σειράν εκλεκτών έργων καί
ιδία ’Ιταλικών έν συρροή πάντοτε πολλοΰ καί εκλεκτοΰ κόσμουΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΙΙΑ ΓΩΑΝΝΟΥ
Τό περίκομψον Θέατρον τοΰ κ. Παππαϊωάννου
ώρισμένως κατέκτησεν εφέτος τρ θεατρόφιλον Άθη-
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ναϊκόν κοινόν. Δέν παρέμενε θέσι; κενή κάθε βράδι),
τά δέ Σαββατοκύριακα, καί τάς έορτάς έσημειοΰτο
αληθινή κοσμοπλημμύρα. Έδωκεν ό Θίασος τούς
μήνες Αύγουστον καί Σεπτέμβριον δύο νέα έργα.
Τήν «Δεσποινίδα Τίπ— Τόπ> τοΰ κ. Σακελλαρίδου
καί τό «Βιεννέζικο αίμα». Είς τόν ΔΛ «ΔίςΤίπ —
Τόπ» χαριέστατον έργον έκυριάρχησε καί πάλιν ή καλ
λιτεχνική ιδιοφυία τοΰ κ. Παππαϊωάννου. 'Ως Λυ
κειάρχης διέπλασεν ένα σπάνιον τύπον ανθρώπου
γνωρίζοντας τί θά πή ευθυμία καί γλέντι.
’Επίσης ήρεσεν κιί ή κ. Λαουτάρη ώς ‘Ισπανις
χορεύτρια. Ή μουσική τοΰ κ. Σακελλαρίδου κατέκτησεν. ’Εφέτος ήτο δ κυριάρχος είς τό Λυρικόν Θέατρον. Αί άπαλαί καί τεχνικαί μελωδίαι του συναρ
πάζουν καί αποβαίνουν τά προσφιλή λαϊκά τραγού
δια. Τό «Βιεννέζικο αίμα» είχε θαυμασίαν επιτυ
χίαν. Οί φίλοι τοΰ θεάτρου Παππαϊωάννου έπλήρουν
ασφυκτικό; κάθε βράδυ τήν πλατείαν του.
ΟΛΥΜΠΙΑ
Είς τό Θέατρον τοΰτο μετά τινα διακοπήν τών πα
ραστάσεων έπανήρχισαν αί έργασίαι τοΰ Έλληγικοϋ
Μελοδραματικού Θιάσου μέ εκλεκτήν σειράν μελο
δραμάτων καί μέ επιτυχή συμπλήρωσιν τοΰ προσω
πικού του.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
Καί άπό τής σκηνής τοΰ Κεντρικού όπεχώρησε
κανονικός δ «Παπαγάλλοςο. Μ’ δλας τάς προσπά
θειας έλιποψύχησε καί ούτος πρό τής αδιαφορίας
τοΰ κοινού. Ή άπόφασις τής διευθύνσεως ν’ άποσύρή τήν Έπιθεώρησιν έδωκε τήν ευκαιρίαν νά δι
δαχθούν έργα καλλιτεχνικά έπισύραντα άμερίστον τήν
ύποστήριξιν τοΰ κοινού τό δποΐον έθαύμασε καί πά
λιν τό ισχυρόν δραματικόν ταλάντον τοΰ κ. Φύρστ καί
τ\ν καλλιτεχνικήν αξίαν τόν συνεργατών του.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΡΕΖΑΝ
Είς τό Θέατρον τής κ. Ρεζάν έπαίχθησαν τ «Επι
νίκια» τοΰ κ. Άρ. Κυριάκού. Έτιθεώρησις εύφυεστάτη ύπενθυμίζουσα τούς παλαιούς καλούς καιρούς
τής Έπιθεωρήσεως. ’Άλλως έν στοιχεΐον επιτυχίας
είνε ή συμμετοχή τής χαριτωμένης κ. Ρεζάν πού μέ
μόνην τήν έμφάνισίν της κατακτά καί ελκύει. Είς τό
έργον αυτό διεκρίθη καί ή Δίς Τατρίδου καί δ κ.
Λύτρας.
ΑΙ ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝΙΔΕΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ

Οί καιροί αλλάζουν. 'Η άναγεννωμένη Έλληνική
Σκηνή πολλαπλασιάζει τάς άπαιτήσεις της καί οί νέοι
μύσται οφείλουν νά έμφανισθοΰν μέ εφόδια αληθι
νής τέχνης. Είς τήν σκηνικήν αυτήν ζύμωσιν έπρωτοστάτησε καί πάλιν τό γυναικεϊον φύλον. Τρεις ‘Ελληνίδες έφυγαν γιά τήν Γαλλίαν πρός τελειοτέραν
αυτόν μόρφωσιν. Αί Δ8ϊ Ζερβού, Λουριώτου και Κατσικοπούλου. "Ολαι μέ τά χαρίσματά των, δλαι μέ
τήν μικρήν καλλιτεχνικήν των ιστορίαν. Δέν ζητούμεν νά δείξωμεν προτιμήσεις. Αί εύχαί μας είνε γιά
τήν έπιτυχίαι δλων. Θά ήτο παράλειψις δμως αν δέν
έχαράσσαμεν ιδιαιτέρως λίγες γραμμές γιά τήν Δ« Κατσικοπούλου.’Αντιπροσωπεύει τήνγνησίαν Ελληνικήν
ψυχήν ποΰ δταν ποθεί τό ώραϊονδέν ησυχάζει έως ου
άφοσιωθή μέ δλην τήν δύναμίν της είς τήν λατρείαν
του.’Ακλόνητος στάς αποφάσεις της, γιομάτη άπό ζωή
καί θέλησιν καί ενεργητικότητα, έζήτησεν άπό τόν
στενόν καλλιτεχνικόν δρίζοντα τής πόλεώς μας νά άν·
τλήση δλα τά δυνατά έφόδια καί άφ’ ου ένεφανίσθη
θριαμβευτικός στόν’Ιππόλυτον καί εϊςτήν’Αλκίδστιδα.
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Άφ’ ου πρό τοΰ Διονυσιακού Θεάτρου έκαμε ν’
άναζήση μετά πάροδον αιώνων ή Έλληνική τέχνη
έφυγε πρός τήν πόλιν τών ονείρων κάθε καλλιτέχνου
αναζητούσα τήν τελειοποίησίν της. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι ή αληθινή τραγωδός θά μάς έπιστρέψη
θριαμβεύτρια διά νά συνέχιση τάς μεγάλα; παραδόσεις
τής Ελληνικής Σκηνής.
Ό ένθουσιασμός της διά τήν τέχνην, δ άκοίμητος
πόθος της, θά τής δώσουν τά πτερά πού θά τήν φέ
ρουν στά ονειρευτά ύψη.Τό παρόν έγγυάται διά τό μέλ
λον. 'Η άφοσ·ωσίς της πρός τά μεγάλα ιδανικά, ή α
κατάβλητος προσπάθειά της είνε τά έφόδια ποΰ θά
τήν ένισ-χύσουνδιά τάς προσπάθειας της καί τούςάγώνάς της. ’Αξίζει νά γνωσθή δτι φεύγουσα διά τό Πα
ρίσι ή Δι? Κατσικοπούλου έγνώριζεν ήδη έκ στήθους
Γαλλιστί τήν Άνδρομάχην τοΰ Ρακίνα ολόκληρον.
Είς τά πρώτα βήματά της εύρε τάς πλέον δυνατάς
ένθαρρύνσεις.'Ο Paul-Mouni μετά τής κυρίας του—
τήςΟοιητηβάϊβ Francaise—άνέλαβον νά τήν διδάξουν.

0 ι. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ 01 ΣΓΝΕΡΓΑΤΑΙ ΤΟΤ
Ό ’Εθνικός άρχηγός, ό δημιουργός τής μεγάλης
εθνικής ζωής ποΰ με άληθινό θαυμασμό παρηκολούθησε <5 κόσμος καί τήν όποιαν σαν όνειρο έζησε έπί
2 I/‘2 χρόνια ό σύγχρονος ελληνισμός, άποφασιστκός,
μεγαλοπρεπής, ακούραστος, χωρίς νευρικότητες, με τό
δαιμόνιο τής άναπλάσεως, τής αναδημιουργίας, τής
άνορθώσεοις στήν ψυχή, με τόν πόθο τών μεγαλουργημάτων στή φαντασία, και με τή πίστι στις Ιδέες
του καί στις προβλέψεις τοΰ άφησε τήν ’Αθήνα,
καί σάν αστραπή πέταξε στήν Κρήτη, στήν Σάμο,
στή Χϊο, στήν Μυτηλήνην γιά νά φωτίση με τό Ανέ
σπερο φως τής ακοίμητης καί φλογερής φιλοπατρίας
του ολόκληρη τήν Ελλάδα. 'Ο Βενιζέλος, έγινε π>ά
σύμβολο.
Εινε ή Ελπίδα καί ή πίοτις δλων μας. Ό Βενιζέ
λος εινε ή εθνική υγεία μέσα στήν άρρώστεια ποΰ
μάς Ιχτΰπησε, είνε τό Εγεριήριο σάλπισμα μέσα στήν
Εξευτελιστική γαλήνη ποΰ ζητούνε νά μας συγκρατή
σουνε, είνε ή δράσις μέσα στή φριχτή μας αδράνεια,
είνε τό ξύπνημα άπό τόν βαθύ λήθαργο μας. Είνε
τό φτερούγισμα άπό τήν ψυχικήν καί νοητική μας
σκλαβιά, είνε ή άνάστασις άπό τόν τάφο ποΰ μάς
έιοιμάζουνε, είνε ή ζωή ποΰ ξεχωρίζει άπό τόν θά
νατο ποΰ μ άς δείχνουνε διαρκώς μπροστά μας.
"Εγινεν ό Εθνικός κήρυκας καί τά λόγια του, ή ψυχι
κές του αστραπές ξανοίγουνε τους δρόμους ποΰ ή
Έλληνική συνείδησι μπορεί άφοβα νά τραβάη μπρο
στά γιά τήν έκπλήρωσι τών Εθνικών μας δνείρων.
’() Βενιζέλος είνε ή Ιερή ένοάρκωσι τών πανελλη
νίων πόθων, είνε ή σπίθα ποΰ κρύβεται μέσα στή
στάχτη, είνε ή μυρωμένη πνοή ποΰ ζωογονεί τις ιωνι
κές μας Ελπίδες.
Γύρω του μαζεύτηκε ό κόσμος ποΰ γνωρίζει νά
ζή, νά αισθάνεται, νά έχη πόθους, νά Ελπίζη. "Ολοι
οι πολίτικοι ποΰ άφιέρωσαν τήν ζωή τους στήν υπη
ρεσία τής Πατρίδος, όλοι οί στρατιωτικοί ποΰ αισθά
νονται ένα καθήκον στις σκέψεις τους καί κάτι τι Ανώ
τερο καί υγιέστερο άπό τά Ιδιαίτερα σνμφέροντά τους.
"Ολες οί'Εθνικές δυνάμεις τριγυρίζουν υπερήφανες τόν
κολοσσό ποΰ γεννήθηκε'γιά. νά μαγεύη, γιά νά Εμπνέη,
γιά νά κτίζη.

Ό περίδοξος Ναύαρχος Κουντουρκΰτης, ό τιμή· τή;, μέ γέλωτα σαρκαστικόν, με ΰφο; κυριάρχου,
μένος Στρατηγός Δαγκλής, ό Εκλεκιός δημιουργικός μέ φυσιογνωμίαν κατακτητοΰ, καταλαμβάνει τάς
παράγων Μιχαλακόπουλος, ό Ρέπουλης, δ Νεγρε- πόλεις μα; τήν Φλώριναν, τό Σόροβιτς, τήν Καστο
πόντης, ό ’[ωάννου, δ ένδοξος ήρως Χριστοδούλου, ρίαν, τά; Σέρρα; κ τ. λ., τά φρούριά μας, τά πολε
<5 Μιαούλης, <5 Γκίνης, δ Ζυμπράκακης, ό Φιλάρε μοφόδιά μα;, τάς συγκοινωνία; μα;, συλλαμβάνει τόν
τος, ό Μαζαράκης, ό Σπηλιάδης, δ Μηλιώτης, ό Πα- στρατόν μας, τού; άξιωματικσύ; μα;, κατάσχει τά;
ρασκευόπουλος, δ Σοφούλης, ό Εμπειρικός δ Κουτού- σημαία; μα; καί θέτει στήν διάθεσίν του τήν ζωήν
πηςκαί πολλοί άλλοι Επίλεκτοι φίλοι καί θιασώτες καί μας, τήν τιμήν τών κοριτσιών μα;, τά σπίτια μάς, τά
συνεργάτες τοΰ υπέροχου άνδρός βρίσκονταν δίπλα του προϊόντα μας, τήν περιουσίαν μα;. Κυβερνητική
έτοιμοι χιά κάθε θυσία ποΰ θά δυναμώση τόν άντι- παραλυσία, Κυβερνητική ανεπάρκεια μέχρι τυφλώσεω; τών τελευταίων Κυβερνητών Γούναρη—Σκουλούδη
βουλγαρικόν άγώνα ποΰ άνέλαβαν.
Γιά μένα δμως ποϋ εγνώρισα έναν άπό τους πιο έπροςένησε τρομακτικά; συμφορά; εί; τήν Πατρίδα.
διαλεχτούς φίλους του, τόν πολυτίμητο συναγωνιστή Αί συμφοραί τή; Καβάλλα; κατά τά; τελευταία;
τοΰ άρχηγοΰ, Επιβάλλεται νά πώ δύο λόγια ξεχωριστά ήμέρα; τοϋ Αύγούστου προεκάλεσαν άφατον πένθο;
έπί τή ευκαιρία τοΰ διορισμού του ώς Διοικητοΰ τής ε’ς τήν ψυχήν κάθε Έλληνο;. Ή συμπεριφορά άνωΣάμου. ‘Ο κ. Μελάς είνε μιά μεγάλη όσο καί μετριό- τέρων Ελλήνων ’Αξιωματικών, με έπί κεφαλή; τόν
φρων δημιουργική δύναμις. "Οταν θά γράψουνε τήν Συνταγματάρχην Χατζόπουλον, έκ πείσματος παραιστορία γιά τήν κοινωνική άνάπλαοι τής 'Ελλάδος, ή δοθέντων είς τούς Βουλγάρους, οί όποιοι έρρύθφυσιογνωμία τοΰ κ. Κ. Μελά θά καταλάβη εξέχουσα μισαν τάς σκέψεις των καί τά διαβήματα των μέ τήν
θέσι. Ό άθόρυβος ύποστηρικτής γιά κάθε Εθνική κομματικήν των άντίληψιν. ένέσπειρε βαθυτάτην οδύ
ιδέα, <5 Εργάτης γιά κάθε κοινωνική επανάστασι ποΰ νην εί; τήν Ελληνικήν ψυχήν.
διατηρεί μέσα στήν εύγενικιά ψυχή του άσβεστο τόν
* *
πόθο τοΰ καλοΰ, ποΰ Ενδιαφέρεται καί πονάει καί
Είνε άληθώ; ή θέσι; τοϋ τόπου κρισιμωτάτη. Καθ’
συμμερίζεται κάθε εύγενικιά καί ώμορφη σκέψι. ήν στιγμήν ή Ρουμανία σύσσωμο; καί μέ ακράτητου
Αυτός ποΰ σαν δική του ύπόθεσι θεωρεί κάθε ωραίο ενθουσιασμόν έρρίφθη εί; τόν αγώνα παρά τό πλευρόν
καί ωφέλιμο έργο, έτρεξε άπό τους πρώτους νά τεθή τή; Άντάντ ήμεϊς πλέομεν εί; άκράτητον κομματικόν
στό πλευρό τοϋ κ. Βενιζέλου. Μακαρίζουμε τους φανατισμόν, ήμεϊς διεχωρίσθημεν είς άλληλόμισούμενα
Σαμίους ποΰ είχαν τήν υψηλή τιμή καί ευτυχία νά στρατόπεδα. Λαό; καί στρατός διηρημένοι καί ύποδιοικηθοΰν άπό τόν κ. Κ. Μελά. Είτε δλιγοχρόνιος, βλέποντε; οί μεν τού; δέ. ’Αξιωματικοί έν έπαναττάείτε μακρυά θά είνε ή διοίκησίς του, ή έπίδρασίς του σει στρατολογοΰντε; αότοί καί ύπεισερχόμενοι είς τά
θά είνε ευεργετική γιά τή Σάμο. Ό κ. Κ. Μελάς δέν δικαιώματα τή; Πολιτείας. Καί ό Βούλγαρο; ούδέ
μπορεί νά ζήση χωρίς νά δημιουργή. Ό προσκοπι στιγμήν άπεμακρύνθη άπό τά στήθη μας βαρύ; καί
σμός θά πάρη τήν μεγαλίτερη ώθηοι, οί τέχνες θά άπαίσιο; έπικαθήμενο; έπ’ αύτοΰ. Αύτή είνε ή ζοφε
τόν βρούνε προστάτη καί άρωγό, ή διοικητικέ/ του ρά είκιον τή; πατρίδος πλαισιουμένη άπό τόν έμπαμέριμνα θά έκδηλωθή ραγδαία, .οί υγιεινές συνθή- θέστερον καί έπικινουνοοέστερον κομματισμόν. Ποϋ
και τής νήθ:>υ θά καταστούν μέλημά του, ή δενδρο- βαίνομεν; Πόϋ θά φθάσωμεν ; ΙΙοΰ θά σταματήσβιμεν;
φύτευσι, ή ΐδρυσις άπό παραγωγικά έργα θά κινήση Έχομε? τόν κρημνόν μπροστά μας, έχομεν δμως καί
τόν Ενθουσιασμό του, καί τό Ενδιαφέρον του.
τήν σωτηρίαν μας. ’Ιδού αύτή· Ιδού ή διέξοδος, ή
Κάθε Σάμιος ποΰ θά έχη όνειροπολήση κάτι τι ζωή, ή άνάστασις τοΰ νεκροϋ. 'Ο προσανατολισμό;
καλό χιά τόν τόπο του, νά ή ■■ΰκαιρία νά τό δή εί; τήν Άντάντ καί ή ένεργός έπέμβασι; τή; Ελλά
νά εφαρμόζεται. 'Ο κ. Μελάς θά τό προσέξη, θά τό δος μ’ δλην τήν δύναμιν τή; ψυχής της. Πρέπει ό
άγαπήοη καί θά ζητήση νά τό Ιφαομόοη. Κρύβει ένθουσιασμός ό πατροπαράδοτο; τοΰ “Ελληνο; νά
μέσα στά βάθη τής εύγενικιας ψυχής του θησαυρούς κυριαρχήση διά νά τοΰ σβύση κάθε άλλο συναίσθημα
άπ’ Ενθουσιασμό χιά κάθε καλό, ωραίο, πατριωτικό καί άπό ταπεινόν κομματάρχην νά τόν μεταβάλη εί;
ωφέλιμο καί είμαι βεβαία πώς σέ λίγο διάστημα ολό ήρωα τοΰ Κιλκίς καί τής Κρέσνας.
κληρη ή Σάμος θά εύγνωμονή τόν Μεγάλο πολιτικό
'Ο πόλεμο; είνε ή ζωή πλέον τή; Ελλάδος. 'Ο
γιατί τήν Ενεπιστεύτηκε σέ τέτοιον Διοικητήν !
πόλεμος μέ τάς συμφορά; του, μέ τάς θυσίας του, μέ
Δίς Δ...
τήν δδύνην του είνε ή δικλεί; ποΰ θά άφίση νά έξατμισθοϋν τά πάθη, τά μίση καί θά λάμψη πάλιν δ
ήρωϊσμόςτοΰ Έλληνο; παλληκαριοΰ.Μία φωνή χρειά
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ζεται γιά ν’ άναθαρρήση ό Έλλην, νά μεταβληθή εί;
λύ γού ς τος ι θ ιθ ήρωα. Είθε τήν φωνήν αύτήν νά τήν άκούσωμεν τό
γρηγορότερον νά βγή άπό τά ήνωμένα χείλη τοΰ
Μοναδικά; στιγμάς άγωνίας διέρχεται ή Έλλη
Βασιλέω; καί τοΰ Άρχηγοΰ.
νική φυλή. 'Ο Αύγουστος μην θά είνε ένα; άπό του;
*
* +
άπαισιωτέρους διά τήν Ιστορίαν τοΟ Έθνους μας.
'Υπάρχουν έφημερίδε; γράφουσαι τόν Αύγουστον.
Μία τρομακτική έσωτερική άποσύνθεσι; κυριαρχεί,
ένα ξεχαρβάλωμα ποϋ δλου; μάς φοβίζει καί έμβάλ- «Ιίόσοι έκ τών άπολυθέντων έφέδρων οϊτινε; έχουν
λει είς τήν ψυχήν μας τάς τρομερωτερα; υπόνοιας. »δργανωθή εί; Συλλόγου; θά είναι διατεθειμένοι νά
Καί έν ω κοιμούμεθα καί έςεγειρώμεθα μέ τόν φόβον »ύπακούσουν είς τήν πρόσκλησιν τοϋ Βενιζέλου καί νά
εμφυλίου σπαραγμοϋ ό Βούλγαρος μέ τά; δήθεν »μετάσχουν εί; πόλεμον ό όποιο; ούδέν έχει νά ύπεραύπέρ τής Ελλάδος Γερμανικά; έγγυήσει; θριαμβευ »σπίση ζωτικόν συμφέρον έφ’ δσον μετά τά; δοθείσα;

·

’ ;
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US
«εγγυήσεις ή Ελληνική άκερχιότης ούδένχ διατρέχει
«κίνδυνον ;»
Και εντός 18 ήμερών ήλθεν ό ίΐρέσβυς τής Γερ
μανίας ό παρασχών τάς δήθεν εγγυήσεις ό όποιος
σαρκαστικώς άπήντησεν δτι οί Βούλγαροι σάς θεω
ρούν κεκηρυγμένους εχθρούς καί διά τήν άσφάλειάν
των καταλαμβάνουν Καβάλλαν, Καστοριάν, Άργυρόκαστρον; κ. τ.λ.
Αύτή είνε ή πραγματικότης. 'Η Γερμανία μάς εμ
παίζει καί ήμεΐς παραδίδομεν τά ιερά, τά θεία, εις
τούς Βουλγάρους καί γίνόμεθα ό περίγελως καί ή
χλεύη τοΰ κληρονομικού εχθρού μας.
sjariTJEJvrjBi^ioas

ιθιθ

Τό σπουδαιότερο* γεγονός τοΰ μηνός αύτού ήτο ή
άναχώρησις τού κ. Βενιζέλου μέ πρόγραμμα τήν
άμυναν τοΰ Έθνους κατά τών εκ τής Βουλγαρίας
καί τών έκ τής Γερμανοφίλου πολιτικής τού Κράτους
υπέρτατων εθνικών κινδύνων. Ό πολιτικός τών έρ
γων, αύτός πού έγνώρισε τήν πάλην άπό τήν στι
γμήν πού τρθάνθγ, τόν εαυτόν του καί συνεκράτησε
πάντοτε δίπλα του μέ ΰπερήφανον μάτι τήν νίκην.
Ο πολιτικός—Στρατιώτης δέν έδίστασεν, όταν τήν
φλογέράν ψυχήν του έδρόσισαν αί έλπίδες τού εθνι
κού άναβαπτισμάτος νά συνεγείρη τούς έπιλέκτους
συναγωνιστάς του καί ώς αετός υπερήφανος νά διά
σχιση πελάγη διά νά βροντοφωνήση τάς μεγάλας
έθνικάς άληθείας πού φωτίζουν τήν έθνικήν συνείδησιν καί εμπνέουν τό θάρρος εις τήν κλονιζομένην
έθνικήν ψυχήν.
Αύτός πού έζησε μέσα σ’ αύτό τόν τόπον τής
ωραίες έθνικές στιγμές, πού ήσαν δημιούργημά του,
Αύτός πού είδε χρυσάκτινον καί άστραπηδόλον τήν
κενούργια εθνική ζωή. Αύτός πού μέ τό Βασίλειά
του καί τόν Ελληνικό Στρατό καί τά ύπερήφανα
ναυτόπουλά μας κατέλυσαν ένα ντροπιασμένο παρελ
θόν διά νά σκορπίση στήν πατρίδα του τήν άκτινοδολίαν δεξασμένης εποχής. Αύτός ποΰ μέ τά δυνατά
του χέρια, μέ τήν άκούραστον δύναμι τού μυαλού του
άνέπλασσεν ένα Λαόν εις φρόνημα, είς σθένος, είς
αύτοπεποίθησιν. Αύτός πού τό όνομα τής πατρίδος τό
συνέδεσε μέ ιδεώδη παραδείγματα ήρωϊσμού καί αύτοθυσίας. Αύτός ποΰ έταπείνωσε τούς κληρονομικούς
έχθρούς τής Ελλάδος καί έπλημμύρισε θριαμδευτικώς μέ τάς Σημαίας των καί τά Κανονιά των καί
τούς Στρατιώτας των ολόκληρον τήν Έλλ.άδα. Αύτός
ποΰ έδημιούργησι τόν κενούργιο ελληνικό κόσμο,
τόν σύγχρονον ελληνικό πολιτισμό, ποΰ έγνώρισε
τάς ώραιοτέρας έθνικάς στιγμάς. Αύτός ποΰ έπότισε τό έθνσς μέ τήν δροσιά πού ώνειροπώλησαν
γενεαί έπί πεντακόσια έτη. Αύτός ποΰ έσκηνοθέτησε τό Ελληνικό μεγαλείο καί έκάλεσε τό γένος
δλόκληρον είς θαυμασμόν καί ύπερηφανείαν. Αύτός,
ό γίγας, ό δυνατός, δ αποφασιστικός δέν έχασε και
ρόν, δέν περιωρίσθη είς λόγια δδύνης καί πόνου.
Μόνον δταν έπληροφορήθη δτι οί Βουλγάροι είνε κά
τοχοι τής Σημαίας τού Α' Στρατιωτικού Συντάγμα
τος τότε γιά μιά στιγμή έξεδήλωσε τό βαθύτατον
άλγος πού ήσθάνθη στήν ψυχή του, έγινε κάτωχρος,
ήσθάνθη στό σώμα του ένα κλονισμόν καί έχυσε δά
κρυα λύσσης, καί άγανακτήσεως. Άπό τή στιγμή
δμως έκείνην δ Βενιζέλος ήτο ακράτητος. Δέν τόν

έχωρούσαν αί Άθήναι. Ήθελεν ορίζοντα εύρύν.
Ήθελε πεδίον δράσεως αποτελεσματικής. Ήθελε ν’
άνοιξη δρόμους ποΰ νά τόν φέρουν πρός τήν αληθι
νήν ζωήν, πρός τά μεγάλα ιδανικά καί τής ωραιό
τερες έλπίδες. Ήθελε νά γνωρίση στούς φίλους τής
Ελλάδος δτι μέσα στήν ελληνική ψυχή δέν άπέθαναν, δέν ένεκρώθησαν τά ιδεώδη της’έλληνικής φυ
λής καί νά κηρύξη στούς έχθρούς της δτι έφ’ όσον
υπάρχει Ελλάς θά υπάρχουν πάντοτε καί γενναίοι
καί ακλόνητοι ύπερασπισταί της. Ήθελε νά παύση
τό θέαμα τής υπερασπίσεως τού Ελληνικού έδάφους
άπό Σέρβους, άπό Ρώσσους, άπό Γάλλους, άπό Άγ
γλους, άπό ’Ιταλούς άλλοίμονον! χωρίς ούδέ σκιά Ελ
ληνική νά προσφέρη θυσίαν είς τόν βωμόν τών μεγά
λων Ελληνικών σήμφερόντων. Ήθελεν ή υπερήφανος
ψυχή του καί ή ύπέροχος πολιτική διάνοια του πού
βλέπει πολύ πολύ μακρυά μία Ελλάδα ζωντανή, μία
Ελλάδα σφριγηλή, μία Ελλάδα τού παρελθόντος
ειλικρινή, γνώριμη στά μεγάλα Έθνη πού άγωνίζονται κατά τού Βουλγαρισμοϋ είς τά περιμάχητα Μακε
δονικά πεδία. Ήθελε αύτός νά γίνη ή γέφυρα γιά
νά περάση ή δόξα τής Ελλάδος μέ έπί κεφαλής τόν
Μεγάλο μας Βασιληά, πού καί άπό τήν Θεσσαλονίκην
τελευταίοι τόν έκάλεσαν ’Αρχηγόν του καί Ηγέτην
τών μεγάλων πατριωτικών άποφάσεων.
Αύτοί οί πόθοι καί αύτά τά όνειρα καί αύταί αί
προβλέψεις τόν έφερον έπί κεφαλής Άντιβουλγαρικού
κινήματος. Τόν ήκολούθησαν οί έπίλεκτοι φίλοι του,
πλειστοι Στρατηγοί καί Ναύαρχοι, ’Ανώτεροι καί
κατώτεροι ’Αξιωματικοί καί χιλιάδες εθελοντών
κατατασσόμενοι είς τόν Στρατόν πού καταρτίζει ή
ΙΙροσωρινή Κυβέρνησις. Τόν ήκολούθησεν ό γενναίος
καί πολυτίμητος Ναύαρχος Κουντουριώτης καί ό
διαπρεπής ’Αντιστράτηγος Δαγκλήςμεθ’ ών άπετέλεσε
καί τήν Ι’περτάτην ’Αρχήν.
Τώρα πλέον μέ τήν δύναμιν τού θεού έργάζεται είς
τάς έπάλξεις τής Μακεδονικής πρώτευούσης γιά νά
δείξη τήν ζωτικότητα τού Ελληνισμού πού σέ πά
σαν περίστασιν άπέδειξεν δτι ή φυλή μας δέν άπέθανεν ούτε θ’ άποθάνη ποτέ.
*
* *
Γεγονός ποΰ μάς άπησχόλησε τόν μήνα αύτόν ήτο
καί ή επαφή τής Κυβερνήσεως Καλογεροπούλου πρός
τούς άντιπροσώπους τών Άνταντικών Δυνάμεων. Ή
περιβόητος αύτή επαφή κατήντησεν ό έφιάλτης τής
Κυβερνήσεως μέχρι τής τελευταίας στιγμής τής ζωής
της. Ήλθεν καί παρήλθεν ή Κυβέρνησις αύτή χωρίς
νά δοκιμάση τά θέλγητρα τής πολυθρυλλήτου ίπαφής
Διά τήν Κυβέρνησιν δμως τοΰ κ. Λάμπρου έπεφυλάσσοντο άλλου είδους έκπλήξεις. Δέν έπρόφθασε νά
δεχθή τά συγχαρητήρια έπί τή άναρρήσει της είς τήν
’Αρχήν «τής αύστηράς ύπηρεσιακότητος»'καί τής «ει
λικρινούς ούδετερότητος» δταν έλαβεν έπείγονσαν
νόταν τοΰ Ναυάρχου κ. Φουρνέ περί άφοπλισμού
τοΰ Στόλου. Ή διαταγή αΰτη ήτο όδυνηρά διά τήν
έθνικήν ψυχήν, δπως όδυνηρά είνε δλα τά μέτρα πού
λαμβάνει ό στόλαρχος τών Άγγλογαλικών ναυτικών
δυνάμεων, ποΰ έχουν προσορμισθή είς Κερατσίνιον,
μέτρα άστυνομικά καί είς τούς Ελληνικούς λιμένας
καί είς τάς μεγάλας πόλεις τής Ελλάδος, μέτρα λο
γοκρισίας είς τά τηλεγραφεία καί τηλεφωνεία, μέτρα
περιοριστικά είς τούς σιδηροδρόμους καί τούς έκπλους

τών πλοίων, μέτρα περιέχοντχ πλήρη τήν ιδέαν τή;
κατοχής τής πατρίδος μας υπό ξένων. Όλοι δμως
αύτοί οί έξευτελισμοί οφείλονται είς μίαν καί μόνην
αφορμήν. Είς τήν φανεράν έκδήλωσιν τής γερμανο
φίλου πολιτικής τής έπισήμου πολιτείας. Άτυχώς οί
διέποντες τά τού Κράτους δέν άφήκαν εύκαιρίαν, δέν
άφήκαν περίστασιν χωρίς ν’ άποκαλύψωσι τά άληθή
φιλογερμανικά αίσθήματά των καί συνεπεία τούτων
ύπήρξαν αί ένέργειαι αύται τών’Αγγλογάλλων βεβιασμέναι έντινι μέτρω πάντως δμως πιεστικά! καί δισυπόφερτοι άπό τόν Ελληνικόν λαόν. Έν τούτοις άκόμη
απομένει καιρός πρός άνόρθωσιν τών πάντων. Ό κ.
Άσκουϊθ άγορεύων είς τήν Βουλήν τών Κοινωτήτων
τό έτόνισε' Καί σήμερον άκόμη ή Ελλάς συνετώς
καθοδηγουμένη καί κυβερνουμένη άξίως θά ήδνναιο
νά καταλάβη θέσιν παρά τδ πλευρόν (κείνων πρός
τους οποίους τήν φέρει παν δτι μέγα καί ένδοξον ένυπ άρχει είς ιάς παραδόσεις της. ’Ιδού λοιπόν δτι δέν
έίέλιπε πάσα έλπίς αρκεί τό ταχύτερον νά έλθωσον
είς άμεσον, ειλικρινή καί πατριωτικήν συνεννόησιν
αί δύο περιφανείς κορυφαί τής Πατρίδος ό ύπε
ρήφανος Βασιληάς μας καί ό μεγαλεπίβολος Βενι

Ιωάννης Περσάκης
πάντα ήτοιμάσθησαν, έπήλθε τό άπαίσιον τοΰ θανά

Δ. Λ. ΖΩΓΡ.

ζέλος·.

KCINQNIKA ΠΕΝΟΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΠΕΡΣΑΚΗΣ

Ή συμφορά τοϋ θανάτου—ή γενική και αναπότρε
πτο μοίρας τής ανθρωπότητας έχει ενίοτε έλαφρυντικά
σημεία, τά όποια δίδουσι τρόπον τινα βάσιν παραμυ
θίας εις τάς πληττομένας παρ’ αυτής οικογένειας.
Άλλά κάποτε ή συμφορά αΰτη έπέρχεται κατά τρό
πον άγριον, δεινόν, τρομακτικόν, μέ στυγνότητα συντρίβουσαν τό θάρρος καί τήν παρηγοριάν άπό τάς

♦* ♦

ψυχάς τών άπομενόντων οικείων.

μοίραΐον νά χαθή ό αγγελικός νέος, μακράν
τουΉτο
μήνυμα.
τής λατρευοΰσης αύτόν οικογένειας, χωρίς νά μείνη
είς αύτήν ή παρηγοριά τοΰ υστάτου άσπασμοΰ!
*
* $ απαρηγόρητοι αί
Συντετριμμένοι οί γονείς,
άδελφαί καί οί λοιποί οικείοι θρηνοΰσι διά τήν δεινήν, τήν

τρομακτικήν, τήν μαΰρην συμφοράν των.
Είς τοιαΰτην τραγικήν άπώλειαν, δέν χωροΰσι λό
γοι παρήγοροι. Καί ή «Ελληνική Έπιθεώρησις», άρκεΐται άπευθύνουσα θερμά καί ειλικρινή συλλυπητή
ρια είς τήν οΰτω σκληρώς δοκιμασθεϊσαν οικογένειαν.
ΑΝΝΙΤΣΑ Θ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΟΥ

*

Μαζί μέ κάποιο έλαφρό άνάσαμα τοΰ φαληρικοΰ
Ούτως άπεινώς έπέπρωτο νά δοκιμασθή έγκριτος κύματος ανακατώθηκε καί ή τελευταία πνοή μιάς ρο
’Αθηναϊκή οικογένεια, ή οικογένεια τοΰ φίλου κ. Νι- δοπλασμένης παρθένας. Καί οί δυστυχισμένοι γονείς
κολ. Περσάκη διά τής απώλειας έν τή ξένη λατρευτού της έρημοι καί άπωρφανωμένοι ατενίζουν τήν θάλασσα
αυτής βλαστού ύπό συνθήκας αληθώς τραγικός.
μέ μιά άπατηλή έλπίδα νά ακούσουν καί πάλιν σέ
Δεινή νόσος άφήρπασεν έν Γαλλίφ μακράν τών κάποιο ψυθίρισμα τής φαληρικής άκτής τόν άλησμόγονέων καί τών αδελφών του τόν μόλις είκοσιπεντα- νητο χρωματισμόν τής φωνής τοΰ κοριτσιού των. Ή
ετή Ίωάννην Περσάκην, δστις άγγελόμορφος καί άγ- θάλασσα δμως ποΰ δέν άποχωρίζεται ποτέ άπό τά
γελόψυχος ώς ήτο, άπετέλει τό χά.ηια, τό ίνδαλμα τής δικά της τά θύματα, ανάλγητος απλώνεται καί ασυγ
κίνητος δέχεται τής ικεσίες ποΰ τής στέλλουν οί άπαοικογένειας του.
' *
ρηγόρητοι γονείς τής λουλουδένιας ‘Αννίτσας των.
* *
Δώδεκα χρόνια ευτυχισμένα έπλεκαν τά ωραιότερα
Ό αληθώς ’Απολλώνιος τέος μόλις προ τίνος χρό
νου άποπερατώσας τάς επιστημονικός σπουδάς του έν όνειρα πάνω άπό τά πλούσια μαλλιά τής ζωντανής
Παρισίοις ήτοιμάζετο νά έπανέλθη πλησίον τής οικο ζωγραφιάς ποΰ τούς έχάρισεν ή έ’νωσίς των καί
γένειας του, πρός έξάσκησιν τής έπιστήμης του έν έφθασε μιά μαύρη στιγμή ποΰ μαζί μέ τό μαραμένο
λουλοΰδι, ένεκρώθησαν καί όλες των ή έλπίδες τής
Άλλ’ άλλως ήθέλησεν ή άπεινής μοίρα. Νόσος α
Άθήναις.
ζωής έσκόρπιζε
των.
Δώδεκα χρόνια
μΰρα καί αγνότητα τό
παίσια προσέβαλεν αίφνης τόν άτυχή νέον καί τόν ευτυχισμένης
ώδήγησεν έν διαστήματι ολίγων μηνών είς τόν τά δροσερό μπουμπουκάκι καί τήν στιγμή ποΰ θ’ άνοιγε
φον, παρ’ δλα τ’ αφειδώς παρασχεθέντα ύπό τής έπι τά πέταλά του καί ή ζωή τών γονέων θά έστολίζετο
στήμης μέσα, παρ’ δλας τάς προσπάθειας τών κορυ μέ τό ποιο εύμορφο, τό πιό αβρό τριαντάφυλλο ή
φαίων Γάλλων έπιστημόνων οϊτινες τόν έθεράπευον. μοίρα μέ ένα σαρκασμό έβοΰλιαξε τήν ευτυχίαν των
μέσα σέ μιά άτέλειωτη οδύνη, σένα πένθος σκληρό,
ποΰ δέν έχει παρηγοριά... Τί νά πούμε σέ γονείς ποΰ
Τό φοβερόν άγγελμα εύρε τούς δύσμοιρους γονείς ή δυστυχία τούς δοκιμάζει τόσον άπονα, τόσον λυ
καί τάς άδελφάς τοΰ μεταστάντος έτοιμαζομένους νά
δράμωσι πλησίον τοΰ λατρευτού των Ίωάννου. Αί πητερά 1 Μόνον νά κλάψουμε μαζή τους μπορούμε
ένεκα τών πολεμικών επιχειρήσεων δυσχέρειαι τής καινά αισθανθούμε βαθειά τόν πόνον τους.,.
άναχωρήσεως άπήτησαν χρόνον πολύν καί δτε τά

♦* ♦
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΚΓΡΑΣ
Ό αθάνατος Έλλην τής δουλείας καί τή; ευ
Νέα έκλετή έκσοσι; τή; λογοτεχνικής βιβλιοθήκης
φυΐας. Ό έλλην ποΰ γνωρίζει νά θριαμβεύη νά
νικά, νά επιβάλλεται μέσα σέ αλλόγλωσσους καί αλ τής Άγκυρας, έκυκλοφόρησε, κατ’ αύτός. Είναι πρω
τότυπος ιστορική πραγματεία τοΰ κ. Δ. Καμπούρογλου
λοθρήσκους, μέσα σέ
Οΐ — ΕΝΙΤΕλ ΜΕΝΟί ΜΑΣ ξένους Λαού;, ό έλλην αφιερωμένη εις τους άρματωλούς, κλέφτες και κουρ
ό ξενιτευμένος δέν παύει σάρου; τών δύσκολων δια τούς "Ελληνας καιρών, από
δυνατό; καί ακατάβλητο; νά κερδίζη έδαφο; εις τό τή; Άλώσεω; μέχρι τής ’Επαναστάσεω;.· Κατέβαλε
έμπόριον, καί τήν βιομηχανίαν, εις τό επαγγελματι δέ ή "Αγκυρα διά τήν φιλόκαλον έμφάνισιν τοΰ νέου
κόν επίπεδον καί υπερήφανο;, κυρίαρχο; νά ανοίγει
τόμου κάθε επιμέλειαν.
τόν δρόμον τή; ευτυχίας καί τή; ευημερία; στήν ξε
— Τό τρίτον τεΰχο; τής βιβλιοθήκης τών διδασκάλων,
νιτιά, σέ τόπου; ποΰ βρίσκουνται μακρυά πολύ μακρυά από τήν γενέτειραν. “Ενα;τέτοιο; έλλην γιομά τήν όποιαν έκδίδει ό Οίκο; τής 'Αγκυρας, έκυκλοφότο; από αγάπη γιά τήν πατρίδα, καί μέ ακατάβλητο ρησε, κατ' αυτής. Είναι αφιερωμένου εις τόν Ρουσσώ
σθένο;, όλο; καρδιά καί ενθουσιασμό, εί; τήν Αφρι και τά όσα έγραψεν άναφορικώς προ; τήν παιδαγω
κήν, εις τό Τράνσβααλ, ό κ. Κ. ’Αποστόλου θριαμ γικήν. Αναλυόμενα, καί κρινόμενα από τόν γενικόν
βευτή;, ανεγείρει ιδρύματα βιομηχανικά, πρωτοστα έπιθεωρητήν τής Δημοσίας ’Εκπαιδεύσει»; έν Ίαλλία.
τεί εις τό έμπόριον καί τώρα τελευταίως γίνεται ιδιο
— ’Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος μονογραφία τοΰ παρά
κτήτης τοΰ καλλιτέρου ξενοδοχείου τοΰ Αουρέντζο — τώ Ύπουργείφ τών ’Εσωτερικών γραμματέως κ. Α.
Μάρκο μέ ένα πόθο νά δεχθή έλληνας, νά φιλοξενήση
’Αστεριού υπό τόν τίτλον «Τά Έλληνοσλαυϊκά σύνο
καί περιπυιηθή πατριώτα;, αδελφού; καί στους πό
ρα»
έξεδόθη εί; κομψόν τόμον τή; βιβλιοθήκης τής
θου; καί στά όνειρα καί στή; ελπίδες. ’Από τόν βράχον
Άγκυρας.
τής Άκροπόλεω; τοΰ στέλλομεν χαιρετισμόν καί τά;
Ό συγγραφεΰς θέτει Από εθνικής άπόψεω;, τό
εύχά; μα; διά τήν πρόοδον καί τήν ευτυχίαν του.
ζήτημα τών συνόρων τής μείζονος ‘Ελλάδος καί διε
*
* *
ρευνα τάς τελευταίας έδαφικάς προσκτήσεις καί τά
Τήν Μακεδονίαν καταμιαίνουν οί Βούλγαροι καί όρια των Ανεκπλήρωτων έτι Αξιώσεων τής Μητρό;
τήν Βόρειον "Ηπειρον οί ’Ιταλοί. Ή ηρωική Χει- Πατρίδος. Τό περισπούδαστου βιβλίον συνοδεύει έκτο;
μάρρα ποΰ δέν έγνιόρισε δουλείαν στά 500 χρόνια
κειμένου καί πολύχρωμος χάρτης.
τή; εθνικής σκλαβιάς ή— "Ενα Από τά ωραιότερα μυθιστορήματα τοΰ με
Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ταν πεπρωμένον επί των
γάλου Ρώσσου συγγραφέαν; Ίβάν Τουργκέυιεφ, τήν
ήμερων μας νά δεχθή κυ
ρίαρχον τήν φυλήν ποΰ έγέννησε τόν Μακιαβέλην καί γλυκειάν παί περιπαθή «Πρώτην αγάπην» έξέδωκεν,
έμεγάλωσε μέ τήν δολιότητα καί τήν ταπεινότητα. Όί εις κομψότατου τόμον τής Λογοτεχνικής της βιβλιο
’Ιταλοί, βεβαιοΰντος τοΰ κ. Μποσδάοι ότι ή κατοχή θήκη; ή "Αγκυρα. Ή μετάφρσσις. δφειλομένη εις
είναι προσωρινή γενομένη δια λόγου; στρατηγικούς, ρωσσομαθή Άτθίδα, τήν δεσποινίδα Π. Ραφαήλ, α
δέν περιωρίσθησαν εις τήν Χειμάρραν, άλλ’ έπεξε- ποδίδει όλην τήν χάριν καί κομψότητα τοΰ άπερίτου
τάθησαν μέρα μέ τήν ήμέρα σδλην τήν Β. Ήπειρον όσον καί παραστατικού ύφους τοΰ συγγραφέαν;.
ήτις από σήμερον -ελεϊ υπό τήν άμεσον διοίκησιν των
β.— Η Ευρά τής ‘Εγνοια;)) από τά βαθύτερα ψυ
’Ιταλών. Αί συμφοραί τή; πατρίδος είναι τόσον αλλε
πάλληλοι ποΰ δέν γνωρίζει κανείς προ; ποιον σημεϊον χολογημένα καί αληθινώτερα εις κοινωνικήν ανατομίαν
νά στραφή καί διά ποιαν νά κλαύση περισσότερον. έργα τής νεωτέρας Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας έξεδόθή
εις ωραίου τόμον τής βιβλιοθήκης τής Άγκυρας.
♦
* *
‘Η δραματική καί πολυβασανισμένη ‘ιστορία τοΰ
“Εφυγαν άπύ τήν Ελλάδα σαράντα χιλιάδες πρόσ
Παύλου—τοΰ μάρτυρας και ήρωος τοΰ θανμασιού
φυγες. Τού; έτράβηξεν ή Γαλλία γιά τή; γεωργικές
τη; εργασίες. Μπορούμε νά έρωτήσουμε είναι ζημία αυτού μυθιστορήματος τοΰ Σούδερμαν—θά φέρη δά
ή ωφέλεια γιά τόν τόπο ή κρυα συμπάθειας εις τά μάτια όλων τών Αναγνωστών,
40 ΧΙΛΙΑΔΕΣ
στέρησις αυτών τών έργατι- άλλά ταυτοχρόνως θά προκαλέση καί θαυμασμόν διά
ΖΕΥΓΗ ΧΕΡΙΩΝ κών χεριών ; Τήν άπάντησιν τήν εύψυχίαν του. Ή δέ ήρωις ή καλή ' Ελισσάβετ
θά τήν δώσουμε ημείς. Έάν θά άγαπηθή Απ’ όλας τάς άναγυωοτρίας διά τά εύγετό Κράτος μα; ήτο οργανωμένοι’, έάν είχαμε σύστημα νικά τη; αισθήματα καί τόν Ανίκητου έρωτά της.
έργασία; θά ήτο άκρο; οδυνηρόν υπό τά; σημερι
— Μία θαυμασία έργασία τοΰ παιδαγωγού καί ποιηνά; συνθήκας, ή άπομάκρυνσι; έκ τοΰ τόπου τόσων τοΰ κ. Γιάννη Περγιαλίτη, ύπερδιακόσιοι μύθοι, κατά
παραγωγικών δυνάμεων. ’Ενώ δύναται νά θεωρηθή τό υπόδειγμα τού Αισώπου, τοΰ Κριλώφ, τοΰ Άν·
ευεργέτημα τό δτι ή Γαλλία άτήλλαξε τήν Ελλάδα δερσ&ν Ιξεδόθησαν εις ώραϊον τόμον τής βιβλιοθήκης
από 40 χιλιάδες στόματα, από δγκον αδρανών δυνά
τής Άγκύρας. ‘Ο νέος αύτός τόμος, μέ τον τίτλον
μεων τά; οποίας θά ήτο ύποχρεωμένον τό Κράτο;
νά συντηρή άνευ έλπίδο; αυξήσεω; τών πλουτοπαρα- «Παιδαγωγικοί μύθοι,» θησαυρός όλος υποθηκών
γωγκών πηγών του. Αυτή ακριβώς είναι ή είκών κοινωνικής καί παιδαγωγικής πείρας, έχει διατυπωθή
τοΰ Κράτους. 'Υπάρχουν νομοί τοΰ Κράτους στερού εις ωραίους στίχους, έγινε δέ εις λίαν έπιμελημένην καί
μενοι έργατικών χειρών, υπάρχουν γαϊαι ακαλλιέργη φιλόκαλον έκδοσιν.
τοι απέραντοι, υπάρχουν προσφυγιακοί πληθυσμοί
—-"Ενα Από τά πλέον ένδιαφέροντα έργα τοΰ Δουμα
απειράριθμοι, άλλά τρόπο; συνεργασία; τών μέν πρός υιοΰ ή δραματική Ιστορία τοΰ γλύπτου Πέτρου Κλεν
τού; δέ. δέν υπάρχει καί έτσι ή Γαλλία δρθοφρο- τοΰ ένός τραγικού θύματος, τοΰ όποιου τήν μεγάλην
νοΰσα καί ευεργετούσα ττ» δημόσιον ταμεϊον τή; ψυχήν καί τό εύρύ μέλλον συνέτριψεν ατυχής έρως
Έλλάδοςμάς τού; παίρνει καί τού; χρησιμοποιεί
έξέδωκεν εις τήν Λογοτεχνικήν της Βιβλιοθήκην ή
γιά τής ανάγκες της.
"Αγκυρα,

ΕΙΣ

ΤΟ

(ΕΠΙΝΗΙΟΝ TOY TPRNXSftA)

Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ και ιδίως εις τούς συμπατριώτας μας τό

ΚΕΝΤΡΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧ-ΕΙΟ Ν
Είτε τό καλλίτερον

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

Ξενοδοχειον της

πόλεως.
Είς θέσιν κ ε ν τ ρ ι κ ω τ ά τ η ν μόλις άπέχόν τρία λ ε π τ V
έκ τοΐ) Σταθμοί) και τής προκυμαίας.
Θερμά καϊ ψυχρά Λουτρά. Οικογενειακή περιποίησις. Ήλεκτροφώτιστον. Κουζίνα Γαλλική.
ΑΡΙΘΜΟΣ
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ί — ΤΣΑΜΑΔΟΥ—1 "Ωραι έπισκέτμεως 3-6 μ. μ.

TIMES SQUARE C° OF NEW YORK
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
I’ΡΑΦΕΙΑ:

ΜΙΙΟΤΑΣΗ

1

χ—GARAGE

ΣΟΚΡΑΐΟΤΧ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

26 χ

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

Αυτοκίνητα πολθτελείας φορτηγά (camines).

Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κ.τ.λ.
Γό άνω oarage αναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν, ενοι
κιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρό? τοποθέτησιν αυτοκινήτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΔΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΑΑΗΙΪΚΗ ΠΗΤΙΜ. ΪΜΣΙΣ
(ΠΛΑΤ€ΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡ9ΝΗ)

Το ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ έν Έλλάδι συνεργατι
κόν ίδρυμα.
Τό διαθέτου τά μεγαλείτερα ΧΡΗΜΑΤΙ
ΚΑ ΚΕΦΑΑΑΙΑ καί τήν ασφαλή καί πολυ
πληθέστατη ν πελατείαν.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ άπαντα τά εϊδη είς
ιάς αρίστας ποιότητας καί πωλεϊ αυτά είς τάς
μικροτέρας τιμάς.
’Αποκλειστικός σκοπός του δέν είνε τό κέρ
δος άλλά ή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ τών αναγ
κών τών μετό/ων αύτοΰ.
Συνεπώς ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ καί ΕΙΛΙ
ΚΡΙΝΕΙΑ χαρακτηρίζουσιν αύτό.
Ευρίσκει τις έν αύ ώ δτι θελήση. ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ — ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ *
είδη — Πίλοι Γυναικείοι — 'Υποδήματα κ.λ.π

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙ7Κ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α Γ· ΠΑΛΛΗΣ
Τό άρχαιότερον τών έν

Έλλάδι Χαρτοπωλείων

’Εάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικά; προόδου;
των, μία άφορμή πρός τοΰτο είνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότητα;, πρόθυμος ύπηρεσία. μοναδική αφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τή; ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά καί μέ ύλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. Τά είδη
τή; ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων χύτών δικαίω;
θεωρείται τό κέντρον όλου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί ακόμη δικαιότερου οι συχνάζοντές εις θέατρα δέν θεωροΰσι τήν διασκέοασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των ή τό παγωμένο γάλα

των, ή τήν άδράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

Ίδρυ&εν τώ 1870
Μεγάλα'. άποθήκαι -χάρτου ’Εφημερίδων,
βυ·γοαμμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος.
Μεγάλαι άποΟήκαι ειδών γραφικής ύλης παβης
προελεύσεως.
Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, ΦακέΛΑων
καί φωτογραφικών -χαρτονίων.
Μόνοι εκαρται έν Έλλάδι επιστολικών δελταρίων.
Δεκτού άπ αγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. ΈξεοόΟησα/ ιός κριτών 500 ειδών μέχρι τούοε.
Άτμοκίνητον Τυπογραοεϊον με 10 πιεστήρια διά
μικράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux de peville)
ώς καί διλ μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαύτας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα
θήκη φωτογραφικών πλακώ ν καί χάρτου διαφόρων ποβε
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτονρα^ικΛν
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠ1ΣΤΗΜΙΟΥ-48
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛ. Δρ. 60.000.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

‘ Υποκαταστήματα :
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεϊ, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις, 'Ηρακλείω
Ρεθύμνιρ καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως).
Προσωρινά Πρακτορεία : έν ΛΗΜΝΩ (Κάστρον) καί

Μηχανοθεραπείας ααί φυβεχοΟεραστείας

ΝΕΥΡΑΣθΕΝΕΙΑΙ, παθήσεις στομάχου καί εντέ
ρων, Δνσκοιλιότης, αναιμία, άρθρϊτίς, κεφαλαλγίαι,
δυσκρασίαι, Παχυσαρκία, ψαμμίασις, προστατΐτις
καί άλλα χρόνια νοσήματα. ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ διά
νέας όλης μεθόδου είς τό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ Μηχανο
θεραπείας καί Φυσικοθεραπείας τοΰ έν ’Αμερική καί
’Αγγλία σπουδάσαντος

WOMOI A. ΚΜΜ
Μηχ ανοβεραττευτοΐΐ
ΚΟΙΜΙΑ.Κ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ

Διευ&υνόμενον ύπό τον Ιατρόν x. Α. Πέταλα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΤΣΠΟΥΡΗ

Ιΐλατεϊα Κ,άνεγγος

€Ν Π€ΙΡΑΙ€Ι

ti—'Οδός Τζώρτζ—0

-ΚΕΡΚΓΡΑ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κων πόλει. ('Υποκατάστημα έν
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Σμύρνη.
ΕΝ ΑΠΙΩΤΗ: Έν’Αλεξάνδρειά, καί Καίριο.
ΕΝΛΟΝΔΙΝφ: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣί2 (Κύπρου).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ

Α. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μπονιε (εν
τεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογένης, Κ. Βερουγκ, Λ. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Π. Καραπάνος,
Βαρώνος δε ΝεφλΙξ, Έμμ. Ροδοκανάκης Μ.
Αάβκαρης καί Σ. Φούντης.
Γενικός Διευθυντής
I. ΗΛ1 ΑΣΚΟΣ
Διεύ&υνσις τηλεγραφική

Α©ΗΝ Α ΓΚΜΝ· ATHENOCUE»

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
’Εκτελεΐ προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων καί
εισπράξεις τοιοΰτων έν Έλλάδι καί τώ Έξωτερικφ.
’Αγοράζει καί πωλεϊ ξένα νομίσματα καί χαρτονο
μίσματα.
Εκδίδει πιστωτικός έπιστολάς καί αναλαμβάνει τήν
απανταχού αποστολήν χρηματικών π·σών διά τηλε
γραφικών ή ταχυδρομικών εντολών.
’Ανοίγει πιστώσεις έπί φορτωτικών.
Δέχεται τίτλους πρός φύλαξιν’ εισπράττει τοκομερί
δια καί πληρωμένους είς τό άρτιον τίτλους’ έκτελεΐ
χρηματικός έντολάς' δέχεται άνεξόδως έγγραφος εις
νέας έκδόσείς καί έν γένει έκτελεΐ πάσαν έπί τίτλων
εργασίαν : άνταλλαγάς, εισπράξεις δόσεων ασφαλείας
κατά τής εϊςτό άρτιον κληρώσεως κτλ...
Χορηγεί δάνεια έπί τίτλων.
’Ανοίγει τρέχοντος λογαριασμούς καί δέχεται χρη
ματικά; καταθέσεις : δψεως έπί τόκω 3 "/, έτησίως καί
έπί προθεσμία πρός 3 ’/, °/» έτησίως διά τάς άποδο
τέας μετά 6 μήνας, πρός 4 ’/, διά τάς άποδοτέας μετά
1 έτος καί 5°/Ρ διάτάς μετά δυο έτη καί επέκεινα άποδοιέας. (Διά καταθέσεις δψεως είς συνάλλαγμα δψεως
έπί Λονδίνου άποδοτέας εις συνάλλαγμα ’έπί τής αυ
τής πόλεως πληρώνει πρός τό παρόν έξαιρετικώς τό
κον 4 */ο έτησίως). ’Έχει ειδικήν υπηρεσίαν Ταμιευ
τηρίου έπί τόκω 4 ·/» έτησίως.
Έκτελεΐ παντός είδους ναυτιλιακός έργασίας : ναυ
λώσεις ατμόπλοιων διά λογαριασμόν πλοιοκτητών ή
φορτωτών πωλήσεις καί άγοράς άτμοπλοίων- άσφαλείας έπί άτμοπλοίων, έναντίον παντός κινδύνου (θα
λάσσης καί πολέμου), έμπορευμάτων, τίτλων’ εισπρά
ξεις άβαριών’ άνθρακεύσείς πλοίων, κτλ. κτλ.
’Έχει εις τήν διάθεσιν τοΰ κοινοΰ, ύπό πάντας τούς
επιθυμητούς δρους άσφαλείας, υπηρεσίαν ένοικιάσεως
σιδηρών διαμερισμάτων έν τώ θησαυροφυλάκιο) της,
έπί ένοικίφ άπό Δρχ. 30
έτησίως καί άνω. Ειδική
κλείς παραδίδεται εις έκαστον πελάτην δι’ ής ουτος
καί μόνος δύναται ν’ άνοιξη τό ΰπ’ αύτοΰ ένοικιασθί ν
διαμέρισμα.

.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙ THI ΕΛΛΑΔΟΣ

IftANNHX X. HTAOHX
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ
a - ολοϊ

κορλιι

- a

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων
σώζετε ου μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων, τών
ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγας, τών βρόγχων, τών
πνευμόνων, ώς και τοΰ πεπτικού συστήματος πολλάκις
δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα
όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αϊ τρεις σκεαυσίαι Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί ’Αδα
μαντίνη, είνε μίναδικαί είς τό είδος των.
Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστοι
καί αποτελεσματική.
Ιΐωλειται παρά τώ ίδίφ αντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.
3 — ΚΟΡΑΗ — 3

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
“ΜΟΥΣΙΚΗ,,
13-16 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15
ΑΘΗΝΑΙ

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΔΟΝ

Άπό την όπτρίττα τον κ. Σπ. Σαμάρα.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
240 — Ό Παράς
Δρ.
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

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι

είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπίτόκφ·

1*/» τοΐς °/0 κατ’έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ
»

2

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

»
»
»
»

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι και 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 μέχιι ποσού δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσού
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς ό/0 κατ’έτος
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί εις άνοικτόν
λογαριασμόν, παραοιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.
2 τοΐς "/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά ές μήνας τούλάχιστον.
21/, °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εν έτος τούλάχιστον.
3 τοΐς β/° κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον. *
3 ,/2 τοΐς°/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοΐς °/0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5
ετών ή τάς διαρκείς.

1.50
1.50

Άλ0 τήν όπτρτττα τον χ. θ. I. Σαχτλλαρι'Λου

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

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

1.25
1.25
1.25
1.25

Πιάνα καί άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσιες
έκ δρ. 49.

»

»

»

»

»

»

>

>2 έτών

»

»

»
»

»

»

»

4

»»>»»

>

1 έτους

»

2’/,
3

4 έτών

?

5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ έκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
....................................................
Δραχ. ι><»
' · · · · ·. « . ■·.' ί - .·-.... .../·.. . ‘
>οό
............................ ...............................................
?0

'Ολόκληρος σελις εί: έν
'ίίμίσεια - ■ * ?
Τέταρτον «λίθος

Όγδοον

.................................................

1 ·.’

Διά χώρον μικρότερο.’ αί τιμαϊ ά > άλογοι
Δι εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι
τεύχη ή περισσότερα ιδιαίτεροι συμφωνίαι

ΕΡΓΑ THS Q“ ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ζ«ΓΡΑφ©Υ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα, Βυζαντινόν τρίπρακτον.
0 Τ^ΜΑ^ΙΙαέ^4μ>τε&Γύωνίά^^^ρ^’»ν.
Β’.
........................
it ΚΛΕΦΤΟΗΟΪΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτου.
Τ.'δί Κ ί^ΕΧΗ^ίΕ ΓΕΛΙΟ’ ΤΗΣ. κοινωνικόν δ^αματιον
Γ.
.......................
. .μόνόπρακτόν·.. μετα^ρασ'ιέν £·; την 'Αγγλικήν.
Η ΓΚ<Η’ί’ΑΙΧΑ 'Ιστορικόν μυ'-ιστόργ,μα
(4ΤΑΝ ΛΕΙΙΜΙΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν τρί’;;^τράκ^ν'ΡΠάντά'^όρ^ίΐέντα άπό τΐ,ς Έλλ. Σκν^
έξ ύπερεπτχκοσίω/ σελίδων...............

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

Τ'Η}

Σειραϊ τής «ΕλληνικήςΈπιίίρωρήσεως» τοΐ> Α'. Β\ Γ'. Λ'. Ε' ΣΤ'.
Ζ . καί Η . έτους πωλοίηται είς τά. Γοαφεΐά μας προς 25 φρ. έκαστη.

| ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “ΕΤΑΡ„
<

5
χ
. <

I

13^—15 Στοά ‘Αρσακείον

I
>

Μίάνϊ κχ": χτροζυμικ^κ μ= μηνιαίας . σεις ϊκ op. 4t>
5
Ολα ϊ.α τραγούτια €/.<■>/ τών Έλχ/ήνι·». συνθετών, καϊ 5ζλ τά νεώτερά- succts.
. Βιολιά-, μχνόολίνχ. κιθάρες, σάλπιγγες κζϊ τύμπανα £ιά προσκόπους και τά έςαρτγ'αατα αύτών. 5

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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