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’Αξίζει νά γραφή ή ιστορία ενός Κυπρίου σοφού.
Έγεννήθη μέσα σέ χρυσό λίκνο καί άπέθανε πρό
ολίγων ήμερων σέ στρώμα ταπεινό. 'Θ θάνατός του
υπήρξε πολύ τραγικός, συμπλήρωμα ζωής περιπετειώ
δους, χωρίς σκοπό, χωρίς νόημα.
Άνήκων είς τήν πλουσιωτέραν οικογένειαν τής
Κύπρου έξη, μέχρίς εσχάτων, μέ τά υπολείμματα τοϋ
παρελθόντος μεγαλείου του. Μέσα σέ μία'ζωή περιωρισμένη, άπέμειναν σημεία μεγαλείου καί εύζωΐας.
Κοντά σ’ ένα έπιπλο κουρελιασμένο εύρίσκετο μία εί·
κών μεγίστης αξίας, παριστώσα τόν ’Αρχιμήδην καί
κοντά σ’ έ'να σπασμένο καλαμάρι άνεπαύοντο βιβλία
σπάνια, ίχνη πλουσιωτάτης καί σπανιωτάτης βιβλιο
θήκης. Έπί χρυσοκέντητης θήκης τοποθετημένης έπί
ήμικατεστραμμένων επίπλων,, άνευρίσκοντο έγγραφα
ιστορικά, ύψίστης σημασίας διά τήν ιστορίαν τής
νήσου.
*
* *

Μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, έζοϋσε φιλοσοφικώτατα, ό σοφότερος τών Κυπρίων, δ γόνος τής
πλουσιωτέρας οικογένειας τής Κύπρου.
Ό Ίασονίδης, μόνος υιός ζαπλούτου πατρός, έξεπαιδεύθη βασιλικότατα. Τελείας ανατροφής, μορφώσεως, λεπτότητος, έμεγάλωσε μέ δλα τά μέσα πολυτε
λούς ζωής, φύσει δέ μελετηρός, φιλομαθής καί μέ φι
λοσοφικόν πνεύμα, έκαμε θαυμασίας σπουδάς είς τήν
’Αγγλίαν, είς τό δνομαστόν Πανεπιστήμιον τής ’Οξ
φόρδης, έχων συμμαθητήν τόν τότε πρίγκηπα τής
Ούαλλίας καί μετέπειτα Βασιλέα τής ’Αγγλίας Έδουάρδον. Είχε γνώσεις εύρυτάτας, άναγομένας εΐς δλους
τούς επιστημονικούς κλάδους. ’Ιδιαίτατα κατέγινεν είς
μελέτας ίστορικάς, φιλοσοφικάς, φιλολογικός, χωρίς
νά ύστερή είς άρτίαν εγκυκλοπαιδικήν κατάρτισιν.
"Οσον δμως θεωρητικός ήτο άριοτος, άπό πρακτικής
άπόψεως ύπελείπετο τεραστίως. Έστερεΐτο πρακτικού
πνεύματος, πράγμα άλλως τε φυσικώτατον διά τούς
ανθρώπους τής ύπερτέρας πνευματικής άναπτύξεως.
*
* +
“Ολη του ή ζωή ήτο ζωή φαντασίας. ’Έζησε μέσα
σέ όνειρα. Είς τήν ’Αγγλίαν μέ τήν φαντασίαν του
ώνειρεύθη τήν ένωσιν τής Κύπρου, καί είς τάς ’Αθή
νας ωνειροπόλησε τήν πνευματικήν άνάστασιν. Είς
τάς σκέψεις του είχε τόν όγκον τής μαθήσεως, δ
δποϊος έσκότιζε τήν κρίσιν, καί διά τούτο έπαρουσίαζε τό φαινόμενον τής ασυναρτησίας είς κάθε πράξιν, είς κάθε διάβημά του, καί είς αύτάς ένίοτε τάς
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δμιλίας του. Ήτο χείμαρος είς τάς διαλέξεις του
καί ωμίλει έπί δίωρον καί τρίωρον ακόμη,άντλών
έκ τής άνεξαντλήτου πηγής τών γνώσεών του ύλικόν
άκατέργαστον, άσύνδετον, πηχυαίων διαστάσεων ενί
οτε καί διά τούτο ανιαρόν διά τό άκροατήριόν του.
*
* *

Έν τούτοις είς τήν νεότητά του ύπηρέτησε μέ θέρ
μην, μέ ειλικρίνειαν, μέ αγνότητα, μέ άφθαστον φιλοπατρίαν τό Κυπριακόν ζήτημα. Συνδεθείς είς Όξφόρδην καί Λονδϊνον μέ τάς ύπεροχωτέρας πνευματι
κός καί πολιτικός κορυφάς τής ’Αγγλίας, είργάσθη
κατά τά πρώτα έτη τής ΚυπριακήςΑύτονομίας δπως
στρέψη τήν δύναμιν δλων αύτών ύπέρ τής Κύπρου.
Έδημιούργησε τοιουτοτρόπως εργασίαν εθνικήν, τής
δποίας ύπήρξεν δ πυρήν. “Οταν έπανήλθεν είς Κύ
προν, άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν καί κατά τά πρώτα
έτη τής μεταπολιτεύσεως έξελέγη βουλευτής.
Χαρακτήρ λεπτός, πνεύμα φιλοσοφικόν, με μίαν
ιδιαιτέραν άντίληψιν τής ζωής, εύρέθη μετ ολίγον
αποξενωμένος άπό το κοινωνικόν, απο το πολιτι
κόν, άπό τό πατριωτικόν πνεύμα τής , νεωτέρας γε
νεάς τής Κύπρου. Φύσις σπάταλος και ανίδεος είς τήν
έξεύρεσιν μέσων ,πρός συγκράτησιν της κολοσσαιας
περιουσίας του, έβλεπε καθημερινώς μέ σκωπτικόν
μειδίαμα νά διαρρέη καί νά ελαττούται ο πατρικός
του πλούτος. Οί έκμεταλ,λευται άλλως τε τών αδυνα
μιών του αύτών δέν έλλειψαν.
*
* *
Ό Ίασονίδης εσχάτως έξέδιδε τόν « Ελικώνα»,
μηνιαΐον φιλολογικόν περιοδικόν. Ταχέως όμως διεκόπη ή έκδοσίς του, διότι ή Κύπρος,, δέν απέβλεπε
πλέον πρός τόν Ίασωνίδην. Τόν έθεώρει νεκρόν πριν
άποθάνη. Τώρα δμως, ποΰ δεν υπάρχει πλέον, είναι
άνάγκη νά συλλεχθούν έπιμελώς τά χειρόγραφα του.
τά έγγραφά του, διότι έξ αυτών ή ιστορία τής Κύ
πρου θ’ άποκομίσή πολύτιμον ύλικόν.
Άπέθανεν δ Ίασωνίδης καί ένεκρώθη ένα μεγάλο
πνεύμα ποΰ (ονειροπολούσε νά υπηρέτησή την Πα
τρίδα, τήν ’Επιστήμην, τά Γράμματα, τήν Κοινω
νίαν άλλά δέν κατώρθοοσε νά μάθη τόν ^τρόπον με
τόν οποίον εξυπηρετούνται τά εύμορφα αύτά ιδανικά
καί πρώτα πρώτα δέν κατόρθωσε νά μάθη ποτέ πώς
εξυπηρετεί κανείς τά ίδια αύτοΰ στοιχειώδη συμ
φέροντα .
ΚΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Βιογραφική Σημείωσις.—Ή Edith Matilda Tho
mas έγεννήθη είς τήν πόλιν Chatam τής Πολιτείας
Όχάϊο τιρ 1854. Είς τόν φιλολογικόν κόσμον τής
πατρίδος της έγένετο τό πρώτον γνωστή διά διαφό
ρων μελετών, πραγματειών καί ποιημάτων, τά όποια
έδημοσίευενείς τάς τοπικός εφημερίδας καί περιοδικά.
Tip 1885 έδημοσίευσεν έ'να τόμον ποιημάτων ύπό τόν
τίτλον «Πρωτοχρονιάτικων διάγγελμα καί άλλα ποιή
ματα». Ό τόμος ούτος τήν άνέδειξεν άμέσως μίαν
τών φιλολογικών προσωπικοτήτων τής ’Αμερικής.
Εξακολουθούσα τήν συνεργασίαν της είς διάφορα
περιοδικά καί εφημερίδας έξέδωσε κατά καιρούς διά
φορα άλλα έργα της. Τά περιοδικά «Cantury» καί
«Nazpar’s Magasine» ώς και ή έφημερίς «“Ηλιος»
τής πόλεώς μας, συχνότατα φιλοξενούν έργα τής Δ°ί
'Γόμας. Μεταξύ τών ποιημάτωγ της δ Έλλην άναγνώστης, μετ’ εύχαριστήσεως θ’ άναγνώση πλεϊστα
όσα, μέ Ελληνικά θέματα, διότι ή συμπαθής ποιή- ,
τρια είναι κατ’ εξοχήν φίλη τής Ελλάδος καί παντός
Ελληνικού, τών έν ’Αμερική πλανοδίων άνθοπωλών
καί πωλητών βανανών καί «πηνοτσίου» μή εξαιρού
μενων. Έκ τών εδώ λογίων μας δ κ. Δ. Βαλάκος, έχει
μεταφράσει πολλά τών ποιημάτων της. Ή δ’ις Tho
mas πιστεύει είς τήν μετεμψύχιοσιν καί πολλά τών

ποιημάτων τη; δεικνύουν μέ ζωντανές πινελιές καί
ζωηρά χρώματα φαντασίας τήν πεποίθησίν της είς
τήν ΰπαρξιν κόσμου τών πνευμάτων καί ψυχών. Τά
πνεύμα τή; Δ°? Thomas είναι μάλλον λεπτόν καί αρ
μονικόν, παρά βαθύ καί ερευνητικόν. Ή ποίησίς της
είναι ποιησις έξιδανικευμένη χωρίς νά είναι φιλοσο
φική. Έλλειψις χώρου δέν επιτρέπει τήν άνάλυσιν
τοΰ έργου της, τό βέβαιον δμως είναι δτι ή θέσις της
είς τήν φιλολογίαν τής πατρίδος της είναι άσφαλής
καί έπίζηλος.
Τό κατωτέρω ποίημά της έχει ώς θέμα τόν χαριτωμένον άρχαϊον Ελληνικόν μύθον τής Σύριγγος καί
τού Πανός. Ό Πάν έρασθείς τής Νύμφης Σύριγγος
προσεπάθησε νά τήν συγκινήση δΓ εκφράσεων τού
έρωτός του, άλλά κατώρθωσε μόνον νά τρομάξη τήν
Νύμφην, ήτις έτρεξε νά κρυβή είς τό δάσος μακράν
αύτοΰ. Καί δταν δ Πάν, παρ’ ολίγον τήν κατέφθανεν,
ή Σύριγξ παρεκάλεσε τού; θεούς καί τήν μετέβαλον
είς κάλαμον—τήν σύριγγα τήν κοινήν «μαντούραν»
τήν όποιαν δλοι ένθυμούμεθα άπό τά παιδικά μας
ΖΟόνΙα. 'Ο Πάν, έκ τοΰ καλάμου έκείνου, έκαμε τόν
περίφημον αυλόν, τόν όποιον παίζων, έπλήρου τά
δάση καί τους δρυμούς τής μυθικής Ελλάδος διά με
λωδιών γλυκυτάτων.

Έβγα έξω, τοΰ Καλάμου ώ Νύμφη μου δειλή.
Μήν ξεφεύγής δειλή, στούς καλάμινους κρυψώνες
μέ χαράν έβγα πέταξε σέ δενδρώνες, αγρούς,
κανείς δέν σέ βλέπει τολμηρά άπό τούς καλαμώνε;.
—Μήν σέ ίδή δ άδέξιος Πάν, άπ’ τά κλώνια ;
—Δέν έπέρασ’ άπ’ έδώ τώρα χρόνια καί χρόνια.

Αν ζούσε, θά τόν βλέπαμε τήναύγούλα,στήν δροσιά
τ’ αρνιά του νάποιμαίνη στά βουνά ψηλά τριγύρω,
μά στ’ άκάνθιαδέν φαίνονται τών ποδιώ ν τά μαλλιά
ούτε πάτημά τ’ ένα στού ποταμιού τόν γύρο.
Ποΰν’δόρυ φουντωμένο ;-Σπασμένα πεύκης κλώνια;
— Ό Πάν δέν έπέρασεν άπό δώ τώρα καί χρόνια.

Μήν τρομάζης.—Είν’ό ά'νεμος, ποΰ πλάνης περνά.
— Ή Νύμφη ή μαλθακή, ή δροσιά τού ζεφύρου
ποΰ χωρίζει τές καλάμινες σκέπες αβρά
νά δροσίση τό κρίνο στό νερό, μέ φόρτους μύρου.
Χέρι βάρβαρο κανένα δέν σπρώχνει τά κλώνια,
δ Πάν, δέν έπέρασ’ άπ’ έδώ τώρα καί χρόνια.

Δέν ξεύρω. ’Ίσως κοιμάται στού δάσους τά βρυά.
Πού πέφτουν τριγύρω τά βελάνία δέν άκούει ...
Ίσως γέρνει σέ μαρμάρινον άντρο, στά νερά
κΓ δ αιώνιος γιαλός τόν νανάρει ώς τόν λούει.
—Δέν ξυπνφ μέ τής φύσης τήν χλωράδα, τ’ αηδόνια.
Ό Πάν άπό κοντά μας λείπει χρόνια καί χρόνια

’Ώ, δός μ’ ένα καλάμι νεράιδα μου δειλή,
τό πλέον γλυκύφωνο τά λειβάδτα σου π’ έχουν,
γιά νά παίξω ώς δτου ξεχασθοΰν οί καιροί
καί ποτάμια άλλάξουντήν κοίτη ποΰ τρέχουν.
—Ό Πάν άγαποΰσε τόν αύλόν του, μά αιώνια
κοιμισμένος, δέν τόν ακούσε τώρα καί χρόνια.
ΙΊ’ αύτό μή φοβείσαι. ’Απ’ τά βρυούλα έβγα ’δώ
νά δούμε τό γλυκόα άγγελικό πρόσωπό σου,
δπως κείνη τήν ήμέρα πού μέ βήμα φτερωτό
άπ’ τόν φόβον, έκρύβης αβλαβής, στό άσυλόν σου,
—Μά τί λέγω ! Σύ δέν ζής !—Οΰτ’ δ Πάν σπρώχνει τά
[κλώνια
είς τήν γή.— Μάς άφήκε τώρα χρόνια καί χρόνια.
ΚΡΗΣΣΑ
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ΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ
(Διήγημα)

ΕΙΔΩΛΑ
ΖΧεζάφραοις

(Συνέχεια)

III.
Τό βιβλίον μου αύτό δέν είχε προορισμόν δημοσιότητος. Πριν ακόμη τό γράψω ειχον εκλέξει τήν θέσιν τοϋ γραφείου μου ή οποία τοΰ άνήκεν. "Εν αντί
γραφο-' μόνον έπρεπε νά σταλή καί εστάλη είς τό είδωλόν μου.
Ή δεσποινίς δακτυλογράφος ποΰ άνέλαβε νά τό άντιγράψζ) ήσθάνθη ζωηράν περιέργειαν περί τό"άτομόν
μου. Μάλιστα άντελήφθη ν δτι τό ύφος της δέν είχε
μόνον τά γνωρίσματα μιας απλής απορίας, άλλά καί
συμπαθητικής έκτιμήσεως.
Έν τούτοις τό βιβλίον μου δέν είχε φιλολογικήν
αρτιότητα Έάν ή έφημερίς είς τήν όποιαν συνειργαζόμην κάποτε έπί αισθητικών ζητημάτων μου τό πα
ρέδιδε μέ τήν παράκλησιν νά εκφέρω έπ’ αύτοΰ τάς
κρίσεις μου, θά έγελοϋσα καί θά ώμιλοΰσα περί ταρα
γμένης ροής και άνυπαρξίας αυτοτελούς μύθου. Διότι
πράγματι ή φύσις του ήτο μόνον ψυχολογική καί κα
θόλου μυ^ρπλαστική. ΤΗτο ένα άσύνδετον ημερολόγιου
τής εποχής κατά τήν οποίαν διήρκεσεν ή λατρεία μου.
“Εγινεν δμως ταχύτατα φανερόν δτι καί ή Μαρία
καί αί άδελφαί της δέν ένδιεφέροντο διά κοιτικάς εξε
λέγξεις. Αί γραμμαί τοΰ βιβλίου μου έφάνησαν είς
αύτάς ώς μία άσυνήθως θερμή έκδήλωσις αίσθήαατος
καί δλίγας ήμέρας μετά τήν ταχυδρόμησή? του μέ
προσέβλεπον μέ βλέμματα έξηκριβωμένου ενδιαφέροντος.
Άλλά ό μικρός Φλόρις ήτο άνθρωπος άξιολόγου
θελήσεως. Άπό τήν στιγμήν ποΰ ύποπτεύθην δτι
ήπατήθην άπό τόν λυρισμόν μου άπεφάσισα νά λησμο
νήσω τό αίσθημά μου. Είς τάς άρχάς τό πράγμα μοΰ
έοάνη ύπέρτερον τών δυνάμεων μου. Ή πάλη τοΰ
ποιητου πσός τόν άνθρωπον τών Φυσικών Επιστημών
θά μέ έ'φερεν είς τραγικήν πράγματι θέσιν.
Κατά σύμπτωσιν μοΰ παρουσιάσθη ή εύκαιρία νά
λείψω άπό τήν πόλιν μου δι’ ολίγους μήνας. Είς μίαν
μικράν νήσον δπου διήλθον τό χρονικόν αύτό διάστη
μα ειχον συχνά οράματα καί παραισθήσεις. Άπό τοΰ
βράχου έπί τοΰ όποιου έκαθήμην καί έδιάβαζον ώοσΐα
βιβλία ένόμιζο? δτι βλέπω κάτω είς τόν εξοχικόν δρό
μον συναρπαστικάς όπτασίας. Τήν ιδίαν δμως στιγμήν
υποδουλωμένος είς τήν θέλησίν μου, πεοιενέλων τήν
αίσθησίν μου.
Μετ’ ολίγον καιρόν ειχον κυριαρχήσει τοΰ έαυτοΰ
μου. 'Όταν έπέστρεψα πάλιν είς τήν πόλιν μου ειχον
πλήρη εμπιστοσύνην είς τήν πορείαυ μου. Τήν ποώτην φοράν ποΰ συνήντησα τήν Μαρίαν τήν έκύτταζα
άδιαφόρως, καίτοι κάτι συνεκίνησε τά εσώψυχα μου.
Έπειτα *αί αύτό
κάτι ύπέκυψεν είς τήν θέλησίν.
Έγινα άνθρωπος αήττητος Καί αύτή ίσως ή ίδιότης
μου έδημιούργησε νέαν κατάστασιν.
Έπαυσα νά είμαι ό δορυκτήτωρ χωρίς νά έκλείύη
καί ή πάλη. Ή Μαρία καί αί άδελφαί της έκπληγμέναι άπό τήν περίεργον συμπεριφοράν τοΰ άσυνήθους
αύτοΰ θαυμαστού, ήρχισαν νά εκδηλώνουν σα©έστερον
ρρ ένδιαοέρον των. Είς τό πάρκον, δπου είς ώρισμένας

ήμέρας καί ώρας έσυνήθιζον νά κάμνω τόν περίπατόν
μου, τάς έβλεπον καθισμένας έπί τοΰ ίδίου πάντοτε
σκαμνίου. Ότα? έφαινόμην άπό μακράν τό γεγονός
έψιθυρίζετο κυματωδώς άπό τής μιας είς τήν άλλην.
Μόλις δέ έπλησίαζον αί μορφαί των έγίνοντο φίλομειδέσταται.
Ήμην ό μικρός Φλόρις καί ηύχαριστούμην μέ
αύτά. Δέν κατέβαλλον δέ προσπάθειαν νά προσέξω
τίποτε περισσότερον. Μίαν ήμέραν δμως κάτι μέ έξέπληξε. Βυθισμένην είς ερωτικήν μελαγχολίαν δένείδον
τήν Μαρίαν άλλά τήν άδελφήν της.
Χωρίς νά τό θέλω ειχον περιπλέξει τά πράγματα
Μέ τήν άγέρωχον άδιαφορίαν μου δέν ειχον κατορ
θώσει ?κ εκδηλώσω τάς προτιμήσεις μου. Ή Μαρία
αικροτέοα καί παιδικωτέρα άντελήφθη μόνον τό παι
γνιώδες τής μορφής μου. Καί αύτό τήν έκαμνε χαοωπήν καί εΰθυμον. Ή μεγάλη άγάπη δμως δέν μένει?
είς τόν κύκλον τών παιγνιδίων. Όταν ό Maeterlinck
δτι ό άνθρωπος πού ύπέφερε πολύ, ήγάπησε
πολύ, είχε πληρέστατα δίκαιον. Είναι ή φύσις τής
άνάπης νά εύρίσκεται έντός τής σφαίρας τοΰ πόνου.
Δέν ύπάρχει λατρεία χωρίς οδύνην.
Τό είξευρα δτι ή μελαγχολία δέν κρύπτει άδιαφο
ρίαν. Τά μειδιάματα είμποροϋν νά λέγουν ωραία πράγ
ματα, άλλά τά δάκρυα λέγουν ωραιότερα. Ή άδελφή
τής Μαρίας προσεποιεϊτο οτι έδιάβαζεν δν μικρόν κόκ
κινο'? βιβλίον. Τό βλέμμα της δμως έπέτα άνωθεν τοΰ
β’βλίου της. Τήν στιγμήν δέ ποΰ συνηντήθη μέ τό
ίδικόν μου ένόμισα δτι είδον τόν έναγκαλισμό? τής
χαράς καί τής λύπης, ποΰ άν κάπως έξέσπα θά έδείκνυε δάκρυ καί δχι μειδίαμα.
Ήρχισα νά εύρίσκω τό αίσθημά μου περίεργον.
Αγαπούσα τήν Μαρίαν καίέξετίμων τήν άλλην. Άλλ’
άν άπό μέρους των συνέβαινε τό αντίθετον; “Αν μέ
άγαποΰσεν ή άλλη καί μέ έξετίμα απλώς ή Μαρία ;
Ποίαθάήτο ή έξέλιξ’.ς; Θάήγάπων καί εγώ τήν άλλην ;
Νά πρόβλημα διά τόν μικρόν Φλόρις ! Έκαθήμην
καί τό έσκεπτόμην έπί πολύ. Ή άδελφή μου, ποΰ διέκοινε τήν σκεττικότητά μου άπό τήν σοβαροφανή σύμπτυξιν τών χειλέωνμου, καί άπό μίαν παιδικήν συνο©ούωσιν τοΰ μετώπου μου, μέ έπείραζε μέ στοργήν.
Δέν ήξευρεν δτι κάτι σοβαρώτερον άπό τήν ποιητικήν
διάπλασίν τών στίχων μου μέ άπασχολοϋσε. Δέν έφαντάζετο δτι τό χαμογελάν μου δέν άνθοΰσε πλέον αύθορμήτως.
Οί μήνες παρήρχοντο. Παρήλθε τό φθινόπωρον καί
αί πρώται έορταί τοΰ χειμώνος. ΤΗλθε νέον έτος.
Μία δυσδιόρ'.στος άνησυχία μέ έκυρίευε. Τό πρώτον
μου αίσθημα είχε γίνει έμμονος ιδέα. Δέν ήθελον δμως
νά άποβλεψω είς σκοπόν καί ούτε νά παραοεχθώ έξέλιξιν. Είς τήν θέλησίν μου ήθελα καί θέλω νά υποτάσσω
τόν χαρακτήρά μου. Καί αύτό βεβαίως θά τό κατώρθωνα. Άλλά μέ αύτήν μου τήν άπόφασιν ή άνησυχία
μου δέν κατηυνάζείο. Μία δύναμις έγιγαντώνετο μέσα
μου. Μοΰ λυπούσε τήν ψυχή καί μοΰ σκιρτοθσε τήν
καρδιά μου, Ποΰ άριϋγε θά κατέληγε ;

Αί άπόκρεω ήλθον. Ό μικρός Φλόρις δέν ήτο οίλος
τών διασκεδάσεων. Άλλά καί αν ήτο δέν θά τοϋ ήρεσεν ή εύθυμία ύπό μάσκαν. Δέν είναι ουραίον νά χρεώ
στη κανείς τήν άποκάλυψιν είς τήν προσωπίδα: Συμ
βαίνει δέ αί παναγιακαί φυσιογνωμία1, νά λησμονώνται
έντελώς άπό τούς πιερρότους. Άπό χείλη μονίμως
καμπυλωμένα άπό τήν έπίδειξιν τήςάθωότητος άκούονται πολλάκις πράγματα άνέλπιστα. Αρκεί να νομίσουν
δτι τά καλύπτει ή μετεμφιεσμένη άσυδοσία.
Ή Μαοία και αί άδελφαί της ήσαν έπιφυλακτικαί
καί σοβαραί. Αύτό μέ ένεθουσίαζεν. Άλλά ή μάσκα
τάς έκαμε καί αύτάς άκουράστως ομιλητικός. “Ενας
φίλος μου,' ονομαζόμενος Όρχαρδ, συνέπεσε νά τάς
συναντήση είς τά ζυθοπωλεία. Έγνώρίζον τάς σχέσεις
μου μέ αύτόν. Δέν έδυσκολεύθησαν λοιπόν νά τοΰ προ
σφέρουν γνωριμίαν.
Πολλά τοΰ είπον καί πολλά τούς είπε. Καί άφοΰ
μίαν ©οράν ή μετεμφίεσίς έπέτρεψε τήν γνωριμίαν,
τήν οποίαν ή ακάλυπτος όσιότης άπηγόρευε, ώρίσθη
καί ή πρώτη συνέντευξις. Ή καλή μητέρα των θά τό
άντελήφθη βεβαίως άλλά δέν έφερεν αντιρρήσεις. ΤΗτο
μετημφιεσμένη καί επομένως τίποτε δέν διεκινδύνευε.
Άπό τήν συνέντευξιν εκείνην μοΰ έκομίσθησαν πε
ρίεργοι πληροφορία1.. Ό "Ορχαρδ, ό όποιος ένδιεφέρετο διά τήν άδελφήν μέ τό μελαγχολικόν βλέμμα,δι
έλυσε κάπως τήν σύγχυσιν τήν οποίαν είχε προκαλέσει
ή άορίστία τής προτιμήσεώς μου. Άλλά ταύτοχρόνως
ήκουσε πολλά περί εύρυτέρων κοινωνικών άντιλήψεων, προσπορισθέντα διά τήςδιαμονής είς ξένας με
γάλας πολιτείας, τά όπΟϊα μοΰ έοάνησαν έξ αύτής
τής φύσεώς των ώς άνορθογραφίαι.
Είναι πράγματι άπόντα τά ώραϊα κεφαλάκια. ’Ομι
λούν περί ελευθέρων φρονημάτων μέ τήν άφοβίαν γε
ροντοκόρης. Είς τάς μεγάλας πολιτείας λέγουν έκτιμάται ή ελευθερία τών γυναικών. Εκεί αί νεάνιδες
έχουν τήν αφροντισιάν τών νέων, χωρίς δι’ αύτό νά
καταστούν δλιγώτερον εύγενικαί.
Ώ ! Είς τάς μεγάλας πολιτείας! Ποιον άρωμα μέ
νει εκεί δπου οί διάφοροι Φλόρις έχουν δλιγωτέραν
εφεκτικότητα καί μεγαλειτέραν φαυλότητα ; Ποΰ
ύπάρχει ή ώμορφιά είς τά μεγάλα βουλεβάρτα; Μή
πως δταν μετά τήν πτώσιν κυριαρχεί τούλάχιστον ή
λογική ;
Ή δεσποινίς Μαρία καί αί άδελβαί της άγαποΰσαν
τόν ελεύθερον βίον. Νά μία σκιά είς τό ©ώς ! 'Η
κακή εκείνη συναναστροφή μοΰ ήλθε πάλιν είς τόν
νοΰν. Ελευθερία λοιπόν είς τήν σκέψιν, ελευθερία καί
εις τήν αίσθησίν ; Άλλά πού στηρίζεται τότε ή οαόνησις : Μήπως είς τήν ανύπαρκτον πείραν τοΰ βίου ;
Αί συνεντεύξεις μέ τόν Όρχαρδ έπληθύνθησαν. Ή
έλευθερία έδιδε τήν εύκαιοίαν. Καί είς τήν πόλιν καί
εις τήν εξοχήν ή συνάντησις .ήτο εύκολος. Παντού
πλήν τής γειτονίας τής οικίας των. Έκεϊ κανείς δέν
έπρεπε νά τάς πλησιάζη. Διότι αί δεσποινίδες έχαιρον τής εμπιστοσύνης τής' οικογένειας των. Δέν θά
ήθελον δέ κατ’ ούδένα λόγον νά τήν χάσουν.
Έλεγον δτι ή ελευθερία των θά καθίστατο προβλη
ματική α? ή αυστηρά των μητέρα άντελαμβάνετο τήν
συναναστροφήν τοΰ Όρχαρδ. Πράγματι, μίαν ημέ
ρα?, πού κατά περίεργον συνδυασμόν ή άδελ©ή τής Μα
ρίας ευρέθη άργά τό εσπέρας μαζή του, καί ό "Ορχαρδ
ηναγκάσθη νά τήν συνοδεύσγ) είς τήν οικίαν της.

Έκεϊ τόν άνέμε?εν ή γνωριμία τής μητρός. Κατ’ άρ
χάς τοΰ έξετοξεύθησαν έντονοι φράσεις. Έπειτα όμως
οί θυμοί κατηυνάσθησαν, καί έπηκολούθησαν ώρα’,αι
λέξεις διά τάς φιλελευθέρας άντιλήψεις τών μεγάλων
κοινωνιών.
Άπό έκείνην τήν ήμέραν ό Όρχαρδ έθεωρειτο
μάλλον μνηστευμένος. Έν τούτοις αί επισκέψεις του
είς τήν οικίαν των δέν έφαίνοντο αρεσταί. Ίσως αί
©ιλελεύθεοοι άντιλήψεις άπήτουν ύπαιθρον καί ελεύθε
ρον βίον. Διά τούτο καί ή εμπιστοσύνη τής οικογέ
νειας πρός αύτάς ήτο ύπομονητική, ήτο ανεξάντλητος.
Καί έξηκολούθουν αί ύπό σκιάν σχέσεις. Ή αυστηρά
μητέρα τό είχε δηλώσει άλλως τε. “Ο,τι Οεν περιηρχετο είς γνώσιν της ήτο πάντοτε ανεκτόν !
Άλλά μόνον ή αύστηρά μητέρα. Διότι ό άγαθός
πατήρ δέν παρουσιάζε σημεΐον ύπάρξεως. Τά σοβαρά
γεγονότα έξελίσσοντο περί τήν θυγατέρα του χωρίς
καθόλου νά έοελκύουν τό ενδιαφέρον του.
Η άναζητησις τοΰ Όρχαρδ δέν τοΰ εφάνη άξιολογος ενασχόλησις. Α1· προηγμένα1, κοινωνικαί άντιλήψεις -.ών με
γάλων κοινοινιών τόν έδίδασκον δτε τοϋ εμενε καιρός
νά κάμη τήν γνωριμίαν του.
Πρός τί τάχα ! Ή υστεραία τών γάμων τής κό
ρης του είναι καί εκείνη ημέρα. Διατι λοιπον ?ά ταραχθή ] Εάν δέν γνωρίση' την μορφήν τοϋ γαμβρού
του κατά τήν ά/οιξιν, ποιος θά τόν εμποδίση να τό
κάμη τό ©θινοπωρον ;

Εύτυχώς δέν ειχον άγαπήσει τήν άλλην. Ή σκεψις αου έαεινε πάντοτε προσηλωμένη εις την Μαοίαν. Καί αυτή δέ πλέον με εβλεπε μέ θωπευτικόν
βλέμμα. Ή γοητεία τοΰ βιβλίου μου ευρισκε τέλος
τόν στόχον της. Ό Όρχαρο μοΰ εβεβαιωσε την επι
δρασιν τών γραμμών του. Άντελήφθη οτι το πνεύμα
του είχεν ένισχύσει τους λυρισμούς του. Τους είχε
δώσει τήν μορφήν τής άληθείας.
*
·
Οί συλλογισμοί μου έν τούτοις ήσαν κυριευμένοι
άπό τήν ψυχολογίαν. Ή εκδηλωμένη ερωτική μελαγ
χολία τής άλλης έλάμβανεν απότομον μεταστροφήν.
Άλλά πώς ήτο τούτο δυνατόν ; Ή αγάπη είναι αί
σθημα ριζικόν. “Οταν στραφή τό βλέμμα προς μιαν
διεύθυνσιν είναι δύσκολον έπειτςι νά μετστρεψη φοράν.
El/ε πιθανόν νά καταστή άπλανές, ?ά καταστή οακρυσμένον, άλλά θα μείνγ, σταθερόν
Δέν ήμην δυσηρεστημένος έκ τούτου. Ειχον εμπρός
μου μίαν έξέλιξιν περίεργον. Ό φιλοπαικτικος χαρακτήρ μου ευρισκε? εύχάριστον έ?ασχόλησιν. Καί ο
νοΰς μου είχε τήν ψυχολογικήν του μελετην. Αλλα
τό φαινόμενου μοΰ έοαίνενο άπογοητευτικον. Έαν η
πραγματικότης ύφίστατο δπως την εβλεπον δε·? υπήρ
χε λόγος νά έλπίσω κάτι θετικώτερον άπό τήν Μαρίαν.
Καί αύτό μέ άπεγοήτευε.
Έν τφ μεταξύ ό Όρχαρδ δέν παρηφιέλε1." μερικας
έπισκέψεις είς τήν οικίαν τής Μαρίας. Μέ τήν πρόφασιν αύτήν ή έκείνην, ευρισκε πάντοτε τήν ευκαιρίαν.
Είσήγετο είς μίαν αίθουσαν καί μέχρις δτου έμφανισθή ή μητέρα έχρησιμοποίει τόν καιρόν του εις την
παρατήρησιν.
Δυστυχώς ό έπιπόλαιος χαρακτήρ του τοΰ επετρεπε μόνον άδεξίαν παρατηρητικότητα. Διά τούτο δεν
μοΰ έδόθη ή βάσις άψευδοΰς συμπεράσματος. Μερικά
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ύμως φαινόμενα πού περιήλθον εις τήν άντίληψίν του,
μοΰ έφείλκυοαν ιδιαιτέρως τ/ν προσοχήν. Λί θύραι
των δωματίων δεν παρουσίαζαν απόλυτον όμαλότητα.
Διότι συνεπεία ίσως ξυλουργικής παραμελήσεως έστερούντο εξωτερικών χειρολαβίδων.
Τρόπον τινά μόνον εις τούς εσωκλείστους ή το δυ
νατή ή έξοδος. Όχι καί εις τούς έξωκλείστους ή είσο
δος. Πράγμα βεβαίως άσήμαντον δι* οίανδήποτε. Στοχάσιμον όμως δι’ ένα έρωτευμένον.
’Εξ άλλου ή περίεργος συμπεριφορά μερικών οικο
γενειακών φίλων έςέπληξε ακόμη καί τόν Όρχαρδ.
Χωρίς είδοποίησιν, χωρίς υποψίαν καν τήςέν τή οικία
παρουσίας τωντόύς έβλεπε ν’ ανατέλλουν έκτων προκειμένων δωματίων. Είναι φανερόν δτι αί εύρύτεραι κοι
νωνικά! αντιλήψεις ειγον καταρρίψει τά εθιμοτυπικά
εμπόδια. Οί καλοί άνθρωποι είχον το θάρρος τής ειλι
κρίνειας των. Ένεφανίζοντο αμέριμνοι, όιμίλουν άμερίμνως καί επίσης άμερίμνως μετεχειρίζοντο μέ υπαι
νιγμούς τόν ’’Ορχαρδ.
Προπάντων ό αξιωματικός Στέππιχ ήτο ό μόνιμος
επισκέπτης. Είσήργετο εις τήν οικίαν των-χωρίς πολλάς διατυπώσεις καί αί ομιλία·. του είχον τήν ελευθε
ρίαν αυτόχρημα οικογενειακού μέλους. Ή παρουσία
τοΰ Όρχαρδ έφάνη εξαρχής πώς τού ήτο ενοχλητική.
’Από τής πρώτης στιγμής οέν έλειψαν οί διαξιφισμοί.
Ή δλη του στάσις, ή όλη του κί/ησις άπέβλεπεν είς
τήν άπόδειξιν μιας ώρισμένης προϋποθέσεως. Μιας
πραγματικότητας κεκτημένων δικαιωμάτων. Μιας διαθέσεως ανυποχώρητου.

Καί εν τούτοις ό αξιωματικός Στέππιχ ήτο σύζυ
γος καί πατήρ. 'Η άτομική του φιλία θά επέβαλλε καί
οικογενειακήν εγκαρδιότητα. Ό Όρχαρδ δμως δεν
κατόρθωσε νά έξακριβώση τοιοΰτον τι. Πέραν τής συ
χνής ατομικής έπισκέψεως τοΰ άξιωματικοΰ, δέν έβλεπεν ούδέν σημεΐον οικογενειακής επαφής.
Τό γεγονός ήρχισε νά τοΰ δίδη μελαγχολικάς

σκέψεις. Προσεπάθησε κατ’ άρχάς νά διατηρήση μίαν
ψυχραιμίαν παρατηρήσεως. Ήλπιζεν αί λεπτομέρειας
νά φωτίσουν τήν ούσίαν. Έλπιζε νά τοΰ δώσουν τό
νήμα, ποΰ θά τόν ώδήγει έξω τοΰ λαβυρίνθου.
Τίποτε δμως. Τά πράγματα ώδήγουν είς τήν όδόν
τής άοριστίας. Οί ύπαινιγμοί τοΰ έδιδον παρατηρή
σεις καί αί παρατηρήσεις υπαινιγμούς. Τίποτε περισ
σότερον.
Μίαν ήμέραν ό Στέππιχ έδείχθη ολίγον αστόχα
στος. Δέν ήξεύρω πώς άκριβώς έκίνησε τόν Όρχαρδ
είς εκκαθαριστικήν άπόφασιν. Τοΰ έδωσεν δμως τήν
βάσιν νά ζητήση -ήν έξακρίβωσιν τής ίδικής του θέσεως καί τής θέσεως τών άλλων.
'Η αδελφή τής ■ Μαρίας έπρεπε νά πάράσχη τήν
έξήγησιν. Καί ή αδελφή δέν έδυσκολεύθη νά τήν
δώση. Άφοΰ κατ’άρχάς προσεποιήθη άρνησιν, έπειτα
ήναγκάσθη ή έπιτηδεύθη δτι αναγκάζεται νά όμολογήση πώς κάποια αδυναμία πρός τήν Μαρίαν έκαμνε
τόν καλόν αξιωματικόν τόσον εγκάρδιον οικογενεια
κόν φίλον.
Νά σκιά είς τό φώς ποΰ έξελείχθη είς τό σκότος !
Διότι ό Όρχαρδ δέν παρέλειψε νάέκφράση τήνέκπληξίν του. Πώς είναι δυνατόν νά γίνεται ανεκτή τόσον
επισήμως, τόσον πανηγυρικός ή άδυναμία άνθρώπου
ποΰ άνήκει είς άλλην! Ποια είναι ή άποψις, ποιον τό
τέρμα;
Θά είχον τό ένδιαφέρον νά ακούσω τάς εξηγήσεις
τών εύρυτέρων κοινωνικών άντιλήψεων έπΐ τούτου.
Άτυχώς δμως ή άδελφή τής Μαρίας δέν τάς έθεώρησεν έδαφος στερεόν. Καί μέ τήν προχειρότητα τοΰ
φύλου της έζήτησεν άλλαχού τήν διέξοδον. Ένεθυμήθη τήν νεανικήν της ιδιότητα καί άφοΰ έλαβεν
ύφος σατανικής άθωότητος τοΰ άπήντησεν δτι αυτό
τίποτε δέν έσήμαινεν. διότι ό Στέππιχ θά ύπανορεύετο
άλλην μίαν γυναίκα.
("Επεται τό τέλος)

ΕΠΙΣΓΟΛΑΙ ΕΝΟΣ ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΥ

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

—’Αλλά, κύριε Θαλλίδη, εις δλα αύτά τά πράγ
ματα ποΰ μοΰ λέτε, είπεν ό νέος λησμονείτε ένα
πράγμα.
— Ποιον πράγμα ;
— "Οτι σήμερον κατήντησε πλέον έθιμον νά χαι
ρετιόνται οί άνθρωποι πολλάκις μεταξύ των χωρίς νά
βγάζουν τό καπέλλο των άλλά μόνον νά τό έγγίζουν.
Καί μάλιστα οί φαλακροί ή οί γέροντες, δταν κάμνη κρύο.
—"Ετσι, αί ; Σ’ εύχαριστώ ποΰ μοΰ τό έμαθες.
'Ομολογώ δτ· τέτοιο παράλογο πράγμα δέν θά τό
έπίστευα. Άλλά τότε διατί εσύ. χωρίς νά είσαι φα
λακρός ούτε γέρων καί χωρίς νά κάμνη κρΰο, δέν
έξεσκεπάσθηκες εμπρός είς έκεϊνον τόν κύριον, ό
όποιος μάλιστα είναι καί μεγαλείτερός σου κατά τήν

ηλικίαν, καί έξεσκεπάσθηκες έμπρός είς εμέ ;
Διατί παρεβίασες τό έθιμον αύτό ;
— Διότι έσάς σάς σέβομαι διπλασίως.
—Τότε είς έκεϊνον έπρεπε νά ξεσκεπάσης τό ήμισυ τής κεφαλής σου. Όσονδήποτε καί άν είναι
έθιμον αύτό, τό νά έγγίζη κανείς τό καπέλλο του,
έάν το στοχασθής καλά, θά ξεκαρδισθής άπό τάγέλοια, έάν είσαι λογικός άνθρωπος. Φαντάσου νά
γίνη μίάν ήμέραν έθιμον, άντί νά λέγη δ ένας είς
τόν άλλον. — Καλημέρα—νά λέγη μόνον ώς άπόπειραν χαιρετισμού : — Κα, δηλ. τήν πρώτην συλλαβήν,
καί ν’ άπαντά ό άλλος—Κα, τό όποιον μπορεί νά
σημαίνη καί Κακή ψυχρή σου μέρα Νά φέρνης τό
χέρι σου είς τό καπέλλο καί νά τό πιάνης μόνο χω
ρίς νά τό βγάζης άλλά νά κατεβάζης πάλι τό χέρι

σου άμέσως, καί νά κάμνρυν αυτό τό ίδιο καί οί
δύο δήθεν χαιρετώμενοι, σημαίνει σάν νά λέγουν ό
ένας πρός τόν άλλον : Φίλε μου έπεχείρησα νά σοΰ
ξεσκεπάσω τό κεφάλι μου διά νά σοΰ δείξω δτι σέ
σέβομαι ή σέ έκτιμώ, άλλ’ ύστερα μετενόησα διότι
ένθυμήθην πώς δέν είσαι άξιος σεβασμού ή έκτιμήσεως καί κατέβασα πάλιν τό χέρι μου ! Καταλαβαίνης λοιπόν δτι αύτό δέν είναι χαιρετισμός άμοιβαΐος,
άλλ’ άμοιβαία έξύβρισις ; ..
— Μά τί πταίω έγώ άφοΰ αύτό είναι τό έθιμον ;
— Δέν λέγεις τήν άλήθειαν, διότι σύ ό ίδιος πα
ραβίασες τό έθιμον άφοΰ έμπρός είς έμέ έξεσκέπασες
τήν κεφαλήν σου, καί θά τήν ξεσκεπάσης καί έμ
πρός είς μίαν κυρίαν, καί δταν πέρνα κηδεία κλπ.
Αύτό είναι ένδειξις σεβασμού. Τό άλλο είναι άρνησις σεβασμοΰ ρητή καί σαφής.
— Τότε, είπεν ό κομψευόμενος μέ κάποιον χαϊ
δευτικόν άκκισμόν, διατί αί κυρίαι, οί στρατιώται,
οί τοΰρκοι καί οί παπάδες δέν βγάζουν τά καπέλλα
των δταν χαιρετούν;
— Νά σέ διδάξω καί περί τούτου άπήντησα έγώ.
Αύτοί καί αύταί δέν βγάζουν τά καπέλλα των διότι
τά καπέλλα των είναι σεβαστότερα τής κιφαλής των.
Οί στρατιωτικοί έχουν είς τό καπέλλο των τό έθνικόν στέμμα μέ τόν σταυρόν, καί δταν βγάλουν τό
καπέλλο των, δέν είναι πλέον στρατιωτικοί. Οί τοΰρκοι φορούν τό' εθνικόν των φέσι, καί δταν τό βγά
λουν δέν φαίνονται πώς είναι τοΰρκοι. Οί παπάδες
πάλιν έχουν μακρυά μαλλιά, καί, δταν βγάλουν τό
καλυμμαύχι των καθ’ όδόν διά νά χαιρετίσουν, θά
πέσουν τά μαλλιά των είς τήν πλάτην καί θά καταγίνωνται ύστερα νά τά μαζέψουν καί νά τά βάλουν
πάλιν είς τήν θέσιν των. Καί φαντάσου πόσον γελοιον καί άνυπόφορον θά ήτο νά επαναλαμβάνουν
αύτό τό ίδιο πράγμα κάθε λίγο μέσα είς τόν δρόμον.
Όσον διά τάς κυρίας καί τάς δεσποινίδας, αί! παιδί
μου, έσύ θά γνωρίζης περισσότερα άπό έμέ είς αύτό
τό κεφάλαιον.
—Έχετε δίκαιον, είπεν δ κομψευόμενος γελών.
Ποΰ νά βγάλουν είς κάθε χαιρετισμόν τόσαις καρφίτσαις κα( βελόναις διαφόρου μεγέθους! Καί ποΰ νά
εύρουν μεγάλον καθρέπτην διά νά τοποθετήσουν
πάλιν τά καπέλλα των !
— Τό συμπέρασμα λοιπόν είναι δτι δσοι μέν φο
ρούν καπέλλον δυνάμενον ν’ άφαιρεθη άπό τήν κε
φαλήν εύκόλως, πρέπει νά ξεσχεπάζωνται, άφοΰ τοιαύτη είναι τώρα ή συνήθεια, δλοι δέ οί άλλοι πρέ
πει άπλώς νά κλίνουν τήν κεφαλήν ή νά φέρουν τήν
χεΐρα πρός τό μέτωπον ή τόν κρόταφον ώς οί στρα
τιωτικοί, ή πρός τό στήθος ώς οί ιερείς. Πήγαινε
τώρα καί συμπάθησέ με διά τό μάθημα.
). Είναι δμως και άλλοι τινές χαιρετισμοί γελοίοι
καί άηδέστατοι. Είχον ένα γνώριμον, ό όποιος όσάκις έπεχείρει νά χαιρετίση τινά καθ’ όδόν, άνετινάσσετο ώς νά ύφίστατο είς τό σώμά του ήλεκτρικήν
έκκένωσιν. Ένοιγε τά μάτια μέ κατάπληξιν ώς νά
έβλεπεν αίφνιδίως κάτι άπροσδοκήτως εύχάριστον
καί άξιοθαύμαστον πράγμα, έσήκωνε τά φρύδια καί
έσειεν είς τόν άέρα καί τάς δύο του χεϊρας, είς τρό

πον ώστε δ χαιρετώμενος νά ύποθέτη δτι κάτι έπαθεν
έ· άνθρωπος αύτός καί νά τό έξηγή ώς άπόδειξιν δτι
τόσον έκτάκτως καί ύπερμέτρως προσφιλής είναι είς
τόν χαιρετώντα. ώστε τόν κάμνει ν’ άνατινάσσεται
κατ’ αυτόν τόν τρόπον, δταν τόν συναντήση. ’Εννοείς
οτι πλαστά καί κίβδηλα είναι τά τοιαΰτα δείγματα
καί δεικνύουν χαρακτήρα τείνοντα άσφαλώς είς τήν
άπάτην.
Άλλοι πάλιν, μεταξύ τών όποιων καί γυναίκες τοΰ
λεγομένου καλού κόσμου, είναι κωμικώτατοι είς τόν
χαιρετισμόν. Βαδίζοντες ύψιτενεΐς καί φουσκωμένοι
άπό οίησιν, μόλις σέ ίδοΰν τινάσσουν τήν κεφαλήν
ταχέως ένα τό πολύ εκατοστόν τοΰ μέτρου πρός τά
κάτω, σκυθρωποί, άνευ μειδιάματος καί προχωρούν.
Ό χαιρέτισμός αύτός λέγει ι — Πολύ καλά, φθάνει.
Μή μέ διακόπτης σέ παρακαλώ.
Αλλοι δέ καί άλλαι σέ βλέπουν μέ μισοκλειστούς
όφθαλμούς, ώς νά είσαι μικρόν έντομον, καί δταν
σέ διακρίνουν, χαιρετούν κατά τόν αύτόν ξηρόν
τρόπον.
Είς τοιαύτην περίπτωσιν σέ συμβουλεύω νά τούς
κλείης σφικτά καί τά δυό σου μάτια είς άπάντησιν.
Άλλο δείγμα κουφότητος παρουσιάζουν τινές οί
όποιοι άπαιτοΰν νά τούς χαιρετίσης σύ πρώτος. Καί
σέ κυτταζουν άτενώς ως νά σοΰ λέγουν : Χαιρέτισέ
με λοιπόν πρώτος, άν θέλης νά σέ χαιρετίσω καί
τότε πάλιν βλέπομεν.
Έρχονται τώρα μερικοί οί όποιοι σέ βλέπουν μέν
μακρόθεν ερχόμενον άλλά δι’ ένα ή άλλον λόγον
θέλουν ν’ άποφύγουν τόν χαιρετισμόν καί πρός τοΰτο
μηχανώνται διάφορα μέσα. Πρό ήμερών π. χ. διηρχόμην τήν αύτήν όδόν μετά τίνος φίλου, δτε βλέπω
μακρόθεν ερχόμενον άντιθέτως τόν πολύ γνωστόν
μου κ. Κ. Στρέφομαι καί λέγω πρός τόν φίλον μους:
—Βλέπεις αύτόν μέ τόν τεφρόχρουν πίλον ’που έρ
χεται ;—Ποιον ; τόν Κ ;—Ναί. Κύτταξέ τον κχΐ θά
ίδής δτι θά σταθή είς μίαν προθήκην καί θά προσποιηθή ότι βλεπει τά δείγματα τών εμπορευμάτων
έως δτου νά περάσωμεν.
Καί τωόντι έγεινεν. Έγώ δμως ό όποιος ώς γνω
ρίζεις, δέν χωνεύω αύτάς τάς ήθικάς άδυναμίας,
έπροχώρησα πρός τόν Κ. προσηλωμένον είς τά Εκτε
θειμένα δείγματα.
— Καλημέρα, άγαπητέ μου φίλε τώ εϊπον. Τί
περιεργάζεσαι αύτοΰ ;
— Ω, καλημέρα κ. Θαλλίδη, μού άπαντά έν
άμηχανία. 'Ως βλέπεις, παρατηρώ αύτά τά ώραϊα
εμπορεύματα.
— Τόσον πολύ γνωρίζω τήν καλαισθησίαν σου
καί τήν άγάπην πρός τά κομψοτεχνήματα, εϊπον
εγώ, ώστε πριν νά φθάσης άκόμη είς αύτήν τήν
προθήκην, προεΐπον είς τόν φίλον, μετά τοΰ όποίου
ήμην δτι θά σταθης έδώ.
—Είσαι βλέπω καί προφήτης. Σέ συγχαίρω.
— Όχι, άλλά νοομάντις μόνον είσδύων είς τάς
ψυχάς καί ξεσκεπάζων τούς κεκρυμμένους χαρα
κτήρας.
Έν Άθήναις 3 Ιουλίου 18....
ΕΥΑΓΟΡΑΣ 6ΑΛΛΙΔΗΣ
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MN Η Μ A Τ A
Δέν θά ήνβιχόμην σταθμεύσεις έπί άνθυλλίων. Θά έλάμβατον τήν ορμητικήν φοράν μου
πρός τό σκιερόν δάσος δπου μοΰ προηγήθη ό
Λοπάρδης.
( X. Strieh )

"Ακούσε τό παραμύθι μου, μελανόπεπλη κόρη,
καϊ μή αγάπη α’ισθανθής γιά μένα,
τό φρενιασμένο αίσθημά μου δέν θά έχοτρει
ποτέ μεσ’ στήν καρδιά σου έσένα.

"Ακούσε τό παραμύθι μου, θυμού τό κοιμητήρι,
δπου γιά πρώτη μου φορά σέ εϊδα.
Είμαι παιδί τών τάφων. "Οποια αχτίδα
τό φώς μεσ’ στήν καρδιά μου δέν θά σύρη.
Σάν πεθαμένος είδα γύρω μου
καί ζωντανού τή σκέψι είχα,
βουβή ή γλώσσα μου δέν λάλησε
μά σάλεψε τής νόησης ή τρίχα.

Έστάθηκα καί πέρα κύτταξα
φώς τάχα βλέπω ή σκοτάδι ;
’Απ’ τή ζωή τό μονοπάτι έφερνε
κι’ ολόισια έπήγαινε στόν "Αδη.
Μ’ έκούρασ' ή ζωή καί ήθελα
τή πλασι νά γνωρίσω άλλου κόσμου,
μπορεί ή ήσυχία νάρχετο,
μπορεί νά έξανάβρισκα τό φώς μου.

Τό φώς μου πού τό έσβυσαν τά δάκρυα,
τό λογικό πού άφευκτα συγχίσθη,
τό μαραμένο μου χαμόγελο,
καί τήν καρδιά μου π;ού ραγίσθη.

Βάναυσα πέρα τά ρημάδια γέλαγαν,
τών πεθαμένων τά κρανία μέ σαρκάζαν,
σκουλήκια πτερωτά πετούσανε,
νεκροσανίδια σάπια μέ τρομάζαν.
Στρέφω τά μάτια μου περίφοβα,
ζητώ νά φύγω άλλο μονοπάτι,
παντού ρημάδια μέ σαρκάζανε,
τρόμος καί φόβος παντού έκράτει.

Στά στήθεια μου νεκρή ήταν ή άνάμνησι
ανίκανη πειά νά μέ σαϊτέψη,
κι’ ή κούρασι αργόσυρτη έγιόρταζε
τοϋ θάνατον τού φοβερού τή στέψι.

—Θεέ ! Νά γυρίσω στήν ζωή άχ, βόηθα με,
μέ τήν βραχνή φωνή φωνάζω,
είναι φραχτός δ δρόμος πίσω μου,
τού κάκου νά γυρίσω δοκιμάζω.

"Ηρχοντο πέρα τά ρημάδια ακάλεστα
άνθρωποι, ζώα, σπήτια γκρέμία,
γυναίκες στρίγγλες τής ζωής μου έσερναν
τά δακρυμαυρισμένα γκέμια.

Σάν πεθαμένος είδα γύρω μου
καί ζωντανού τήν σκέψι είχα,
κι’ άν λύθη ή γλώσσα μου καί λάλησε
μοΰ σάλεψε τού λογικού ή τρίχα.

(-j-) Τό απόγευμα τής 24ης ’Ιουνίου 1916 ό «χ'» έγνώρισεν εις τό Νεκροταφείου ’Αθηνών τήν νεάνιδα 'Ρωξάνην...........καί συνεδέθη μέ αγνήν καί άτυχώς συντομωτάτην φιλίαν μαζή της. Αύτήν αφορούν καί πρός αύτήν αφι
ερώνονται οί στίχοι ούτοι.

Ο Μέραρχος κ. Ιωαννον και οι άζιωματικοι της Μεραραχίας τον.

Τό παραμύθι μου τό ακόυσες
κόρη καϋμένη τί σού μένει ;
Κράτα τδ πένθος σου στόν πέπλο σου
κι’ ας μείνη ή καρδιά σου φωτισμένη.

<Χ'

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΖΩΗΝ

Η

ΙΘΑΚΗ

Ή ’Ιθάκη είναι μία τών Ίονίων νήσων, κειμένη
μεταξύ τής Κεφαλληνίας καί τών Έχινάδων νήσων,
ώνομάσθη δέ ’Ιθάκη έκ τού Ίθάκου ήρωος, υίοΰ τού
Πτερελάου τοΰ πρώτου οίκιστοΰ. Ό Ίθακος, Νήροβος καί Πολύκτωρ ήσαν υίοί τοΰ Πτερελάου. 'Η ’Ιθάκη
άπό τούς άρχαιοτάτους χρόνους είναι γνωστή διά τόν
Όδυσσέα της, δι’ δν έγραψεν ό "Ομηρος. Γνωστάς
χρονολογίας περί τών συμβάντων τής ’Ιθάκης στερούμεθα, διότι δέν υπήρχε τοιαύτη τακτική, γνωρίζομεν μόνον δτι κατά τό έτος 189 πρό Χριστού κατελήφθη άπό τούς Ρωμαίους οί όποιοι τήν έκυβέρνων
μέχρι τοΰ έτους 395 Μ. X. Βραδύτερον δταν έγένετο ή διαίρεσις τοΰ μεγάλου Ρωμαϊκού Κράτους
ύπό τών διαδόχων τοΰ Μεγάλου Θεοδοσίου είς άνατολικόν καί δυτικόν Κράτος ή Ελλάς μετά τής Έπτανήσου άπετέλεσαν μέρος τοΰ Άνατολικοΰ Κράτους
μέ πρωτεύουσαν τήν Κ)πολιν έκτοτε δέ έξέλειπεν ό Ρωμαϊκός χαρακτήρ καί ύπερίσχυσεν δ Ελ
ληνικός καί ούτω έγένοντο Έλληνικαί. Κατά τό
έτος δέ 1185 Μ. Χρ. κατελήφθη ή Επτάνησος καί
συνεπώς καί ή ’Ιθάκη ύπό τών Νορμανδών, δτε ή ’Ι
θάκη, Ζάκυνθος καί Κεφαλληνία άπετέλεσαν μίαν

κομητείαν ύπό ήγεμόνας Φράγκους κατ’ άρχάς μέν
έκ τού Οίκου Όρσένα άκολούθως έκ τοΰ Οίκου τών
Τίκων. Κατά τό έτος δέ 1299 Μ.Χρ. ό Ριχάρδος Α'.
Παλατινός υίός τοΰ Μαΐου και θεοδώρας θυγατρός
τοΰ Δεσπότου τής ’Ηπείρου Μιχαήλ εΐχεν υιόν Ίωάννην, δν ένύμφευσε μέ τήν Μαρίαν θυγατέρα τοΰ Νικη
φόρου Δεσπότου ’Ηπείρου και έδωκεν ένεκα τοΰ συν
οικεσίου τούτου ώς επικαρπίαν τήν νήσον ’Ιθάκην, τό
σχετικόν δέ συμβόλαιον Ελληνιστί γεγραμμένον
σώζεται είς τό ’Αρχίβιον Νεαπόλεως μέ τήν σφρα
γίδα τοΰ Δουκός. Τό έτος δέ 1479 Μ. X. έπιδραμόντες οί έπάρατοι Τοΰρκοι κατέστρεψαν μέρος τών
κατοίκων, κατά δέ τό έτος 1499 οί Βενετοί έκυρίευσαν τήν ’Ιθάκην καί έμειναν έως τόν Μάϊον 1797
δτε ό Στρατηγός Ναπ. Βοναπάρτης κατέλαβε τήν ’Ιθά
κην καί έμεινεν είς τήν κυριαρχίαν τών Δημοκρατι
κών Γάλλωχμέχρι τοΰ8βρίου, 1798 όπότε κατελήφθη
ύπό τών Ρωσσοτούρκων έως τόν ’Ιούλιον 1807 δτε
πάλιν κατέλαβε τήν Ιθάκην ή Γαλλία έως τόν 76ριον 1809 δτεέκυριεύθη ύπό τών Άγγλων έως τόν Μάϊ
ον 1864.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

1 'Οκτωβρίου. Εσημειιώθηοαν είς Σώμ τεράστιαι
Γερμανικαϊ άπώλειαι.
2 'Οκτωβρίου. Ή Άντάντ θ' αναγνώριση το κα
θεστώς τής ©εσσσαλονίΊης επισήμων.— Άνακοινούνται νέαι έπιτυχίαι των Γάλλων είς Πικαρδίαν.
3 'Οκτωβρίου. Άνεκόπη ή έπίθεσις τών Αΰατρογερμανών εις Ρουμανίαν. Οί Ρουμάνοι αναμένουν
μεγάλας Ρωσσικάς ενισχύσεις.
4 'Οκτωβρίου. Εξήκοντα πέντε χιλιάδες ’Ιταλοί
άπεβιβάσθησαν είς τήν Βόρ. Ήπειρον.
5 'Οκτωβρίου. Μεγάλη πυρκαϊά κατέστρεψεν Αυ
στριακά Ναυπηγεία.
β 'Οκτωβρίου. Σφοδρόταται μάχαι είς τά Ρου
μανικά σύνορα. — Άνασυνιστάται ή Ρουμανική Κυ
βέρνησή.
7 'Οκτωβρίου. Γερμανικά υποβρύχια καταβυθί
ζουν 'Αμερικανικά και Νορβηγικά ατμόπλοια.
8 ’Οκτωβρίου. Ή προσωρινή Κυβέρνησις έτοιμάζει τελεσίγραφον πρός τήν Βουλγαρίαν ζητούσα τήν
έκκένωσιν τής Μακεδονίας. — Ήρχισεν ή συνδιά
σκεψης τής Βουλώνης.
9 'Οκτωβρίου. Έδολοφονήθη ό Πρωθυπουργός
τής Αυστρίας κόμης Στούργκ ύπό τοΰ Εβραίου συγγραφέως Φρειδερίκου "Αδλερ.
10 'Οκτωβρίου. ’Αναγγέλλονται μεγάλαι γαλλικαι
νίκαι παρά τό Σόμ.
11
'Οκτωβρίου. Κλονίζονται τά Γερμανικά στρα-
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τεύματα παρά τό Σόμ. — Είς Βερδέν οί Γάλλοι κατήγαγον μεγάλην νίκην.
12 'Οκτωβρίου. Κατελήφθη ή Ρουμανική Κωστάντζα ύπό τών Γερμανών.
[·: 13 'Οκτωβρίου. ’Αγγέλλονται νέα Βουλγαρικά ορ
γιά είς τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν.
14 ’Οκτωβρίου. ’Αναμένεται ή πτώσις τού Βώ.
—- Άποστέλλεται νέ^ς Γαλλικός καί 'Ιταλικός στρα
τός είς Θεσσαλονίκην. — Ό Φαλκενχάύν είς τό Ρου
μανικόν μετωπον ύπέοτη ζημίας.
15 'Οκτωβρίου. Αϊ αποφάσεις τής αυνδιασκέφεως
τής Βουλώνης άναφορικώς πρός τάς δύο Κυβερνήσεις
τήε Ελλάδος έκρίθη σκόπιμον νά αήν ανακοινωθούν.
— Ή Γ.ερμανοβουλγαρική έπί·&εσις άνεχαιτίσθρ είς
τό Ρουμανικόν μέτωπον.
16-ΖΟκτωβρίου. Κυριαρχεί ή τορπίλλισις τής* Αγ
γελικής)) τοΰ Γιαννουλατου εγγύς τών Φλεβών μέ
πολυάριθμα θύματα.
17 'Οκτωβρίου. Αί Γαλλικαι έπιτυχίαι εξακολου
θούν είς Βερδέν.
18 'Οκτωβρίου. Νέα τορπίλλισις επί τής αύτής
θέσεως τής ιίΚικής Ήσαϊα».
19 'Οκτωβρίου. Παρηγγέλθησαν διά τόν στρατόν
τής Εθνικής Άμύνης πυροβολαρχίαι είς τά Γαλλικά
εργοστάσια Σναΐδερ-Κανέ. — Ήγγέλθησαν συγκρού
σεις στρατού και άντιβουλγαρί'Λοΰ Σώματος είς Αι
κατερίνην.
20 'Οκτωβρίου. Ό 'Αγγλικός τύπος όμιλών περί
τής διστακτικότητος τού Βασιλέως μας φρονεί οτι διά
ταύτης εξυπηρετεί τόν Γερμανικόν αγώνα- —Σπουδαι-
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orάτη συ'ζήτησις έν τή Αγγλική Βουλή υπέρ τοΰ κ. χρον τής κ. Κυβέλης τά «Διονύσια» τό τελειότερον
τών Ελληνικών Θεάτρων.
Βενι'ζέλου.
Ή τελευταία Ελληνική λέξις εις τήν οικοδομικήν
21 'Οκτωβρίου. Τό φρούριον Βώ κατελήφθη υπό
τών Γάλλων.—ΊΊαρετηρήθη έζάντλησις των εχθρικών έμφάνισιν ένός Ναού τής Τέχνης. Ό κ. Θεοδωρίδης
ή ψυχή τήξ Σκηνικής προόδου παρ’ ήμΐν δέν έφείσθη
πυρομαχικών.
22 'Οκτωβρίου. 'Αγγέλλονται νίκαι Ρωσσικαί εις ούδενός διά νά στολίσή τό σύγχρονον Θέατρον μέ
Σκηνήν άνταξίαν καί τής θαυμαστής Πρωταγωνί
τό ανατολικόν μέτωπον.
23 Οκτωβρίου. 'Αγγέλλονται ΓερμανικαΙ έπιτυ- στριας καί τών αξιώσεων τοΰ προοδευτικού πνεύματος
τής εποχής μας.
χίαι εις τό Ρουμανικόν μέτωπον.
Ό Θίασος τής κ. Κυβέλης έσυνέχισε τάς εργασίας
24 'Οκτωβρίου. Ή Κωστάντζα έβομβαρδίσθη και
πάλιν έκ τής θαλάσσης υπό τών Αύστρογερμανώνάνευ του εις τό γνωστόν Θερινόν θέατρον τή; «Κυβέλης»
αποτελέσματος.— Ή έν τώ Ρουμανικώ μετώπω κα- καί περί τά τέλη τοΰ μηνός έγκατέστη είς τά «Διονύ
σια» δπου πυκναί τάξεις ακροατών συγκεντροϋνται
τάστασις βελτιοΰται.
25 ’Οκτωβρίου. Αιεδόθη ότι τή αιτήσει τοΰ Χίν- εις τήν πλατείαν άποθαυμάζουσαι τό αρμονικόν
δεμπουργ άφηρέθη ή αρχιστρατηγία τοΰ Κρόνπριντζ σύνολον ποΰ εξελίσσεται καί επί τής Σκηνής καί έξω
αυτής.
συνεπεία τών αποτυχιών τοΰ Βερδέν.
26 'Οκτωβρίου. Οί Γάλλοι συνεχίξοντες τήν προ*
* *
έλασιν κατέλαβαν τό Άμπλανκουρ και τό Πρεσσουάρ.
— Ή Ρουμανική άντεπίθεσις έπιτυγχάνει.
Εις τό θέατρον «Παπαϊωάννου» έδόθη ή τιμητική
27 'Οκτωβρίου. Εΰρυτάτη συζήτησις είς τήν ’Αγ
τοΰ Θιασάρχου κατά τόν μήνα αυτόν. Ούτως έλαβον
γλικήν Βουλήν περί τών Ελληνικών πραγμάτων.
ευκαιρίαν τό κοινόν, οί θεατρόφιλοι καί οί θαυμα
—Τό 18ον Χύνταγμα τής 'Εθνικής Άμύνης άρτίως
στοί τής λεπτής Τέχνης τοΰ κ. Παπαϊωάννου νά εκ
κατηρτισμένον και μέ άκμαϊον τό ’Εθνικόν φρόνημα
δηλώσουν τά αισθήματα τών καί τήν θερμήν έκτίμηείνε έτοιμον νά διευθυνθή εις τό πολεμικόν μέτωπον.
σίν των πρός τόν διαπρεπή καλλιτέχνην, τόν δη
28 'Οκτωβρίου. 'Έφθαααν εις Θεσσαλονίκην οί
μιουργικόν παράγοντα τής Σκηνικής τοΰ τόπου
πρώτοι έξ Αίγυπτου έθελονταϊ τυχόντες ενθουσιώδους
προόδου.
δεζιώσεως.
*
29 'Οκτωβρίου. Διά δηλώσεων του ό Μπέτμαν
* *
Χόλβεγκ, ό 'Αρχικαγγελάριος τής Γερμανίας προσ
παθεί νά έπιρρίφ'ί) τάς εύθύνας τοΰ πολέμου εις τήν
Ε}ίς τά «'Ολύμπια» καθ’ δλον τόν ’Οκτώβριον τό
'Αγγλίαν.
>.
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Λαυράγκα μελόδραμα
30 'Οκτωβρίου. Ή τελετή της παραδόσεως τής άκούραστον προσείλκυσε τούς μουσικουφίλους.
Xημαίας είς τό 18ον Χύνταγμα τής Μεραρχίας Χρι
*
στοδούλου έζετελέσθη μετά θαυμαστής μεγαλοπρέ
* *
πειας καί ΰπερτάτου ενθουσιασμού.
31 'Οκτωβρίου. Εις τό Βέλγιον μεγάλη έζέγερσις
Εις τό * Κεντρικόν » επίσης έξηκολούθησαν αί πα
μετά τά κατά τών κατοίκων μέτρα τών Γερμανών.
ραστάσεις καθ’ δλον τόν λήξαντα μήνα. ’Αξίζει νά
έξαρθή ή διδασκαλία τοΰ «Λουδοβίκου ΙΑ». ‘Η αρι
στοτεχνική ύπόκρισις τοΰ κ. Φύρστ εις τόν ρόλον τοΰ
Βασιλέως Λουδοβίκου έσημείωσε καί πάλιν θαυμα
στήν επιτυχίαν άνταξίαν τής φήμης τοΰ έξοχου δρα
ματικού καλλιτέχνου μας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΖΩΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1916

‘Η θεατρική κίνησις διανύει τάς τελευταίας λιποψύχους στιγμάς της κατά τόν μήνα ’Οκτώβριον. Πριν
ή ακόμη αίσθανθώμεν τά πρώτα ρίγη τοΰ χειμώνος ήρ
χισεν ή λειτουργία τών κινηματογράφων οί οποίοι
κατορθιόνουν πάντοτε νά προσελκύουν εύρύτατον κύ
κλον θεατών, άλλά καί πριν ακόμη άντιληφθώμεν
τήν έμφάνισιν τοΰ φθινοπώρου οί θιάσοι τών θερι
νών Θέατρων παρέχουν τήν εικόνα τοΰ βιαστικού ταξειδιώτου ποΰ μέ σπουδήν καταγίνεται νά προετοιμάση τάς ταξειδιωτικάς άποσκευάς του. Καί έν ω είς
τήν ζωήν τών θιάσιον αρχίζει νά δ'.αμορφοΰται νέα
κατάστασις πραγμάτων εις τήν άντίληψιν τών θεατών
διενεργεΐται αντίστοιχος ψυχική διάθεσις ή οποία
δημιουργεί τήν εικόνα τής λιποψυχίας και τοΰ μα
ρασμού.
*
* *

Έν τούτοις κατά τόν μήνα αυτόν οί θεατρόφιλοι
έσχον τήν ευκαιρίαν νά παρακολουθήσουν ενδιαφέ
ροντα θεατρικά γεγονότα.
Καί πρωτίστως ίδρύθη καί λειτουργεί τό νέον Θέα-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΠΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ

1O1G

Παρήλθεν ό μήν αύτός μέ σχετικήν γαλήνην. Δέν
έπαυσαν βεβαίως αί τρομακτικαί διαδόσεις τών τρι
όδων, οί απαίσιοι ψιθυρισμοί τών πανικόβλητων, αι
συνταρακτικαί προβλέψεις τών καλώς πληροφορημένων
κύκλων, άλλά τά γεγονότα ευτυχώς δέν άντεπεκρίνοντο πρός τούς φόβους πού συνήγειρε πέριξ μας ή άοριστία τής αυοιον.
Καί οσον αφόρα τήν εξωτερικήν κατάστασιν έ-χομεν
ν’ άναγράψωμεν σπουδαιότατα γεγονότα, τά όποια έ
λαβον χώραν εις τό Δυτικόν μέτωπον. Έκεϊ οί Γάλ
λοι καί ’Άγγλοι νικ^ταί καθ’ δλην τήν γραμμήν έσημείωσιν επιτυχίας σημαντικάς. Έκυρίευσαν τό Φρουριον τού Βώ, κατέλαβον τά Συγκροτήματα τοΰ Ντωουμόν καί κατήγαγον ίστορικάς νίκας είς τήν περιοχήν
τοΰ Βεοδέν. Αί νίκαι τών Γαλλικών στρατευμάτων
υπήρξαν περιφανείς καί έπανηγυρίσθησαν έπαξίως καί

άπό τούς Άγγλους καί από τούς Ρώσσους καί άπό Ο
λους τούς συμμαχικούς καί φιλικούς Λαούς τής εϋγενοϋς Γαλλίας.
Ή Άνταντική πολεμική ενέργεια διενεργεΐται μετά
περισκέψεως καί κάθε βήμά της άναμετοούμενον μετά
προσοχής άποφέρει τούς καρπούς τούς θαυμαζομένους
υπό τού κόσμου δλου.
Έν τώ μεταξύ είς τό Ρουμανικόν μέτωπον έσημειώθη ποιά τις αδυναμία, ή όποια ολίγον κατ’ όλίνον
ύποχωρεϊ πρό τής αποφασιστικότητας καί τής ορμής
τού Ρουμανικού στρατού. Έν γένει έσημειώθη κατά
τον μήνα αυτόν είς τό πολεμικόν μέτωπον μία έρνασία
πολεμική, θετική, βάσιμος άλλά μακράν πάντοτε τής
όνειροπολουμένης ειρήνης.
Έσωτερικώς εύρισκόμεθα εις χάος αγεφύρωτου. Ή
Γερμανοφιλία πλείστων επισήμων καί μή κύκλων κα
ταφαίνεται οσημεραι έμφανεστέρα διά νά πολλαπλασί
αζα) τούς εθνικούς κινδύνους τούς οποίους μόνη ή Βε·
νιζελίκή αποφασιστικότης θά είναι ικανή νά άποτρέψη
καί πρόλαβα). Καί ευτύχημα μέγα διά τάς έθνικάς μας
ελπίοας ότι ή πρόοδος τού άντιβουλγαρικοΰ κινήματος
είνε τόσον ασφαλής καί βεβαία ώστε νά παρέχη τήν
πεποίθησιν επί τήν τελικήν νίκην. Αί προβλέψεις τής
προσωρινής Κυβερνήσεως είνε είς άκοον ενθουσιώδεις.
Ή ορμή τής εθελοντικής στρατολογίας έκδηλοΰεαι
συνεχής, σταθερά, ακλόνητος καί ώθεϊ τούς επί κεοαλής είς έργα πατριωτικής έμπνεύσεως. Ή Κύπρος, ή
Μιτυλήνη, ή Χίος, ή Αίγυπτος, αί έν Αμερική, Αγ
γλία καί Γαλλία Έλληνικαί παροικία1·, ή Παλαιά έν
μέρει 'Ελλάς, ή Μακεδονία ναι ή Ήπειρος παρίχου'ν
πρόθυμον τήν ένίσχυσίν των είς τούς άνδρας τής Ε
θνικής Ζωής. Καί έν δ είς τό Παλαιόν Κράτος αγω
νία η εθνική ψυχή παρακολουθούσα άσκοπους καί ά»·ό·
>ους προσπάθειας δπως περισταλώσιν αί ύπέο τής τάεως καί τής ιδίας αυτών άμύνης ένέργειαι τού Γαλλιίκού Έθνους, άντιπροσωπευομένου ύπό τού Ναυάρχου
κ. Φουρνέ, εις τήν Θεσσαλονίκην κορυφούται ή μετά
τών Άγγλογάλλων αλληλεγγύη καί έδραιούται κολοσ
σό, εθνικής εργασίας διά τήν άποδίωξιν τοΰ προαιώ
νιου εχθρού. ’Εδώ παλαίει άπεγνωσμένως τό Γερμα
νικόν θηρίον ποΰ μέ τήν πνοήν του έδηλητηρίασε τό
εθνικόν μας φρόνημα, έν ώ έκεϊ θεμελιούται ή αγνό
τερα λατρεία πρός τά ιδεώδη τής έλευθεοίσς καί τού
πατριωτισμού. Έοώ αντηχεί ό αντίκτυπος τής προ
δοσίας τού Ροϋπελ ένφ έκεϊ τελείται ό έξαγνισμός.
Εοώ πλαναται τό Καλιμασιώτειον άγος, ένώ έκεΐ
φέγγει ο αστερισμός τών μεγάλων καί τών ωραίων
θυσιών, έδώ ανακύπτει ό ζόφος τών διαταγών τού ’Ε
πιτελείου διά τήν έξυπηρέτησιν τών εχθρών μας ένώ
εκεί όιοργανοϋται ή δύναμις πού θά τούς πατάξη καί
θά τούς τιμωρήση. Έδώ ψιθυρίζεται ό πόθος τής ένώσεως τού ελληνικού στρατού μέ τάς Γερμανοβουλγαρικάς δυνάμεις πρός τάς όποιας παρεδόθη ή ’Ανατολική
Μακεδονία μέ τόν πόθον τής πασαδόσεως καί τής
Κεντρικής, ένώ έκεΐ σφυρηλατούνται αί ίσχυραί δυνά
μεις πού θά θρυμματίσουν τούς θρασείς τυράννους τών
πληθυσμών τής Θράκης καί Μακεδονίας. Έδώ οί γερμανοπληκτοι επιτελείς, έκεϊ ό Χριστοδούλου, ό Μα·
ζαράκης, ό Ζυμβρακάκης, ό Παρασκευόπουλος, ό Βρα
τσάνος καί ή πλειάς τών έκλεκτών μας ’Αξιωματικών.
Έδώ ή έργασία πρός διευκόλυνσιν τών Βουλγάρων,
τών Τούρκων ακόμη —δρα εικόνα τής Ν. Ελλάδος —

τών Γερ|Λ^'/(ι)ν, εχει αγών ώ.α τήν εςύψωσιν τού <ρρονήματος τών πολεμιστών πού θ’ απαλλάξουν τήν Πα
τρίδα άπό τούς έχθίστους τών εχθρών της.
❖
❖ *

Ή εσωτερική κατάστασις είνε πλήρης ανωμαλίας
επιτεινόμενη έκάστοιε έκ τής αβουλίας τών χρησιμο
ποιούμενων μέτρων. Άλλ’ ασχέτως καί πρός τήν κατάστασιν αυτήν τήν σχετιζομένην άλλως μέ τούς διεθνεϊ'· όρους, άπό εσωτερικής καθαοώς άπόψεως 3αίνομεν άτυχώς πρός μίαν διοικητικήν άποσύνθεσιν ικα
νήν να παραβληθή πρός τούς απαισιωτέρους χρόνους
τής καταπτώσεως τής διοικητικής μηχανής μας. Έν
τουτοις οεν απελπιζόμεθα ακόμη. 'Γπάρχει καιρός
πρός σωτηρίαν. "Οταν αί δύο κατ’ αντίθετον σήμερον
κατεύθυ/σιν δυνάμεις—Βασιλεύς καί Βενιζέλος—θε·
λήσουν νά ενωθούν θκ λάμψη πάλιν ό ήλιος τών με
γάλων πόθων καί της άληθινής δόξης διά τήν 'Ελ
λάδα μας.
Είνε ακόμη καιρός Ό κ. βενιζέλος δέν άφινει ευ
καιρίαν νά μή δηλώση τάς έλπίδας του πρός μίαν
τοιαύτην ενωσιν καί συνεργασίαν. Μία. πατριωτική
χειρονομία αρκεί διά νά σιοθούν τά πάντα.
Δ. Λ. Ζ.

TO NEON ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Την στιγμήν ποΰ δ άντιβουλγαρικός άγων τοΰ
Έθνους συνήγειρε τούς άριστεΐς τής πατρίδος περί τόν
Ελευθέριον Βενιζέλον εις μίαν κοινήν προσπάθειαν
πρός αποτροπήν τοΰ Βουλγαρικού αίσχους, θά ή<ο
ίσως τολμηρόν νά ζητήσωμεν νά έπισύρωμεν τήν
προσοχήν τής Εθνικής Προσωρινής Κυβερνήσεως
επί ύητημάτων ξένων πρός τόν μεγάλον αυτής αγώνα.
Άφ’ ής δμως ή υπέροχος πολιτική φυσιογνωμία τοΰ
έθνικοΰ ’Αρχηγού δέν έδίστασε νά περιβάλη τό έργον
της μέ τόν τύπον τής άρτιας δργανώσεως θεωροΰμεν
καθήκον μας νά άπευθΰνθώμεν πρός τόν μεγαλουργόν
άνδρα καί τήν ύπ’ αυτόν Κυβέρνησιν έφιστώντες τήν
προσοχήν των επί καθαρώς γεωργικών ζητημάτων.
Υπάρχει έ'δαφος εύρύτατον έθνικωτάτης εργασίας
είς τούς άνδρας οίτινες έκλήθησαν συνεργάται τοΰ
πολιτικού ’Αρχηγού κατά τάς παρούσας κρισιμωτάτας
στιγμάς. 'Υπάρχει στάδιον εύγενοΰς άμίλλης πρός τό
άψυχον καί νεκρόν Κράτος τών ’Αθηνών τό όποιον
ανέκαθεν καί ιδιαίτατα σήμερον διανύει τήν ζωήν του
είς τελείαν νεκροφάνειαν.
Ό κ. Κουτούπης έκ τών νέων άνδρών, ωθούμενος
άπό τά; εύγενεστέρας φιλοδοξίας, ύποβοηθούμενος
ύπό μορφώσεως θετικής δσον καί ποικιλόμορφου,
κατηρτισμένος διά νά άντιληφθή τήν αποστολήν του
καί τόν σκοπόν τής έμπιστευθείσης είς αυτόν Διευθύνσεως, οφείλει νά φανή αντάξιος τής άνατιθεμένης είς
αυτόν υπηρεσίας
Ή διοικτική δικαιοδοσία τής Προσωρινής Κυβερνήσ^ως δέν^είνε μικρά σήμερον διά νά τής επιτρέπεται
νά μή σκεφθή περί γεωργικής δργανώσεως. Μόνον αι
νήσοι Μυτιλήνη καί Χίος εινε ίκαναί νά έφελκύσοΰν
τήν φιλοπρόοδον μέριμναν 'κάθε ανακαινιστικού Κυ
βερνήτου.
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Ή καρκινοβατούσα εργασία τοΰ παλαιού Κράτους
προβάλλει διδακτική είς τον έπιθυμοΰντα τήν πρόο
δον. Δέν αρκεί ή πολύτιμος νομοθετική μέριμνα τοϋ
έκ τών πλέον ρηξικέλευθων Υπουργών τής Ελλάδος
κ. Μιχαλακοπούλου. Νομοθεσία σοβαρωτάτη ένεκρώθη άπό δυσχερείας ποΰ ανευρίσκει κανείς στην
έλλειψιν χρημάτων άλλά καί εϊς τήν έλλειψιν επιστη
μονικού προσωπικοΰ άξιου τών περιστάσεων, εύσυνειδήτου, έργατικοΰ καί συγκρατοΰντος έν αύτφ τόν
σπινθήρα τής μεγαλουργίας καί τής θαυματουργού
οργανωτικής ζωής.
"Οτι λοιπόν έλλειψεν άπό τό νεκρόν Κράτος τών
’Αθηνών δέον νάάνάζήση είς τόν ζωντανόν άντιβουλγαρικόν οργανισμόν δ δποΐος άκμαϊος, ανυστερόβου
λος, άπηλλαγμένος μικρόλόγων καί μολυσματικών τύ
πων δύναται νά προσφέρη τάς θετικωτέρας υπηρε
σίας είς ολόκληρον τόν Ελληνισμόν. ’Απαιτείται
λοιπόν έργασία θετική στηριζομένη έπί στερεωτάτων
βάθρων πλήρους άργανωτι.κής έργασίας.
Διά τόν κ. Κοτούπην προβάλλει άμεσώτατον μία
σκέψις, μία είκών.
Ή σκέψις καί ή είκών πώς πρακτικώτερον, συντελεστικώτερον, άποτελεσματικώτερσν νά διοργάνωση
τά μέσα τής γεωργικής άναπτύξεως τών ύπό τήν δι
καιοδοσίαν τών γεωργικών περιφερειών. Προτίστα
πάντων άπαιτεϊται μελέτη πλήρης, άρτια, εμπεριστα
τωμένη,έπιστημονική τών σημερινών δρων τής γεωρ
γικής ζωής τών τόπων αυτών, δπως έπί τή βάσει ταύ
της καταρτισθή ή συμπληρωματική έργασία. Καί ύπέρ
πάναλλο δχι καταμερισμός δυνάμεων διά τήν κατανόησιν καί διερεύνησιν τών πάντων. Όχι μέριμνα άπορρέουσα άπό τάς στιγμιαίας έμπνεύσεις, άπό τάς δημιουργουμένας έκ τής τύχης άφορμάς. 'Απλούστατα
κατεύθυνσις έργασίας πρός έν σημεΐον, έξασφάλισις
τών απαραιτήτων δρων διά τήν έξυγείανσίν καί ένίσχυσιν τού σημείου αύτοΰ καί κατόπιν έφαρμογή
επιμελής, ακούραστος, αδιάκοπος τών πορισμάτων.
Πρόςτό παρόν ας στραφή δκ. Κουτούπης είτε είς τήν
Χίον είτε είς τήν Μυτιλήνην. Άς φαντασθή πρός
στιγμήν δτι είνε ’Άγγλος μεγαλοκτηματίας καί ή τύχη
τοΰ έδώρησε τήν μεγάλην αύτήν κτηματικήν έ'κτασιν.
Αί φαντασθή οτι είνε ’Άγγλος Κυβερνήτης καί οί
νήσοι περιήλθον είς τήν κυριότητα τοΰ ’Αγγλικού
’Έθνους.
’Άς σκεφθή, καί έργασθή μέ τήν μαθηματικήν
ακρίβειαν, μέ τόν ψυχρόν υπολογισμόν, μέ τό ακριβές
ζύγισμα τοΰ ’Άγγλου έπιστήμονος τοΰ ’Άγγλου Κυ
βερνήτου καί ας στρέψη δλόκληρον τό ένδιαφέρον του
πρός μίαν έκ τών γεωργικωτέρων νήσων τοΰ Αιγαίου.
Μία έργασία τοιαύτη θά είνε μεγάλον ευεργέτημα
καί μεγάλον δίδαγμα διά τόν τόπον μας. Δέν είσερρχόμεθα είς λεπτομερίας, ρίπτομεν τήν ιδέαν καί άπό
τήν νοημοσύνην τοΰ κ. Κουτούπη προσδοκώμεν τήν
αληθινήν εργασίαν ποΰ θά δώση ζωήν,ρώμην, εύρωστίαν είς τάς παραγωγικός δυνάμεις τοΰ ύπό τήν
δικαιοδοσίαν τοϋ τόπου.
ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΙΩΣΗΦ ΓΟΥΙΔΑΣ
Ό καλός καί άγαθός καλλιτέχνης ό άληθής λει
τουργός τής Τέχνης δ άψογος έκτελεστής, ό έκλεκτός Βιολοντσελίστας, ’Ιωσήφ Γουιδας άπέθανκατά τόν διαρρεύσαντα μήνα. ’Ιταλός τήν καταγω
γήν άλλ’ έζησε τόσα χρόνια στάς ’Αθήνας, συνεζυμώθη τόσον πολύ μέ τήν μουσικήν κίνησιν παρ’
ήμϊν, τόσον αύτός δσον καί ή άείμνηστος σύζυγος
του Κλιμεντίνη καί ή περικαλλής θυγάτηρ του ήδη
κ. Άβδελά έπεκοινώνησαν τοσοΰτον μετά τών ’Α
θηναϊκών Οικογενειών ώστε νά θεωρώνται μέλη
άγα.τητά καί χρησιμότατα τής ’Αθηναϊκής κοι
νωνίας. Μετά τόν θάνατον τοΰ Γουΐδα έσβυσε μία
μουσική καί καλλιτεχνική έργασία πεντήκοντα τού
λάχιστον έτών τήν δποίαν ή νεωτέρα γενεά μετά
κόπου θά δυνηθή βεβαίως ν’ άναπληρώση. ‘Η
σ Έλληνική Έπιθεώρησις» σφίγγει θερμώς τήν χεΐρα
τής θυγατρός του καί τοΰ κ. Άβδελά συμμεριζομένη
τόν πόνον των.

τήν ιερότητα τής άποστολής τών δικαστικών προσώ
πων. Είνε τοΰτο μία έγγύησις διά τό μέλλον διότι άν
ή έκτελεστική έξουσία άπώλεσεν ένα ισχυρόν παρά
γοντα, άν ή Δικαστική Οικογένεια έστερήθη διακε
κριμένου μέλους της, δ νομικός κόσμος τής πρωτευούσης αποκτά συνάδελφον έκλεκτόν, πεπειραμένον καί
άξιον τοΰ υψηλού προορισμοΰ του.
*

* *
Ή Μεγαλειοτάτη Βασίλισσα ημών Σοφία άκούραστος, άδάμαστος είς τήν ίσχυράν θέλησίν της, άκαταταπόνητος είς έκτέλεσιν θαυμάσιων έμπνεύσεων άριS2
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Ό κ. Ήλίας Μελισσουργός, τέως άντεισαγγελεύς
παρά πλημμελειοδίκαις ’Αθηνών έξέδωκεν δλιγοσέλιδον τεύχος διά τοϋ δποίου έξιστορεΐ τούς λόγους οί
δποϊοι τόν ύπεχρέωσαν νά
ΔΙΑΤΙ ΠΑΡΗΤΗΘΗΝ εγκατάλειψη τό δικαστικόν
στάδιον. Ό κ. Μελισσουργός άνήκει είς τήν χορείαν τών νέων άνδρών, μέ τούς
πνευματικούς ορίζοντας ευρυτάτους, μέ τήν ψυχήν
πλήρη άπό δρμήν έργασίας πατριωτικής, μέ τόν πό
θον εύγενοΰς καί φωτεινής σταδιοδρομίας είχε τό θάρ
ρος παραιτούμενος νά φέρη πρός τήν δημοσιότητα
τούς λόγους οί όποιοι τόν έξηνάγκασαν νά άπομακρυνθή άπό τόν δρόμον τής υπηρεσιακής του σταδιο
δρομίας.
Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι εις τήν σύνθεσιν καί
τήν λειτουργίαν τής πολιτειακής μας μηχανής υπάρχει
κάτι τι τό σκουριασμένον καί ξεβιδωμένον καί θά ήτο
ευχής έργον άν ή κοινωνία μας είχεν είς τούς κόλ
πους της άνδρας τοΰ θάρρους καί τής κοινωνικής
τόλμης τού κ, Μελισσουργοΰ.
Τό δικαστικόν Σώμα κατά πολύ έξυγειανσμένον, άριθμοΰν μεταξύ τών μελών του άνδρας μεγίστων ψυ
χικών άρετών καί άρτιας πνευματικής καί μορφωτι
κής δυνάμεως. δύναται σήμερον μέ περισσότερον ύπερήφανον τό βλέμμα νά άτενίζη πρός τόν έλεγχον τών
δημοσιολογούντων, άλλά καί πάλιν δέν παύουν ένυπάρχοντα έν αύτφ έλκη τινα έπικίνδυνα τά δποϊα ό
κ. Μελισσουργός διά τής παραιτήσεώς του έζήτησε
νά φέρη είς φώς. ’Έχει διά τοΰτο σημασίαν μεγίστην
αύτή ή παραίτησις διότι δέν είνε μόνον έκφρασις πα
θητικής οδύνης, άλλ’ είνε κραυγή καί κήρυγμα άληθείας καί δικαίου καί διαμαρτυρία διά τά σκότια καί
πεπλανημένα καί έκτροπα τά όποια ε’ς τά παρασκήνια
τής σεμνής Δικαιοσύνης, ώς μή ώφειλε, λαμβάνουν
χώραν. Άπό τής άπόψεως αύτής άνεγνώσθη μέ πολύ
ένδιαφέρον ή διαμαρτυρία τοΰ εύθαρσοϋς δικαστικού
δ δποΐος έγκαταλείπει τά σεμνά βάθρα τής Δικαιο
σύνης μέ τήν συνείδησιν πλήρη άπό τήν πίστιν πρός
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δέους καί ταπεινώσεω; έώρτασαν μέ τήν άπαιτουμένην λαμπρότητα καί τόν θερμότερον ενθουσιασμόν
τήν επέτειον τής άναγεννήσεως τής φυλής μας.
* $

Τηλεγράφημα πρός τήν «Εστίαν» αναγγέλλει δτι
μεγάλην έντύπωσιν έ προξένησε είς τόν Στρατηγόν
Σαράϊγ τό άγέρωχον βλέμμα καί ή αγέρωχος στάσις
τών στρατιωτών μας καθ’ ήν
ΤΟ ΑΓΕΡΩΧΟΝ στιγμήν παρελαύνοντες έστρέΒΛΕΜΜΑ
φοντο καί τόν έκύτταζον κατά
πρόσωπον. 'Η υπερήφανος αύνη στάσις τών Ελλήνων στρατιωτών είνε συνέπεια
διδασκαλία; τοΰ ενδόξου Στρατηλάτου μας Όστις διά
τής έπιβολής Του καί τής επιμονής Του ένέπνευσε
θάρρος καί αύτοπεποίθησιν στον "Ελληνα Στρατιώ
την. Ή είκών αύτή μά; φέρει πίσω σέ άλλες άλησμόνητες έποχές καί μάς άνανεοΐ τό θάρρος νά έπαναλάβωμεν δτι ή Πατρίδα ζητεί καί πάλιν νά δή ένωμένας τάς μεγάλα; έθνικάς δυνάμεις, τόν ύπερήφανον
Βασιλέα μας καί τόν δοξασμένον Πολιτικόν μας.
Σάν άνάστασίν θά έορτάσή ή Έλληνική φυλή τήν
εύλογημένη αύτή στιγμή !

*
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Ό Πειραικός κυρίως καί ό Αθηναϊκός Ααός συν
δέουν τήν άνάμνησιν τών ήμερων αύτών μέ τήν άβράν φυσιογνωμίαν τοΰ Γάλλου Ναυάρχου. Κάθε
εύκαιρία παρουσιαζομένη καταδειΟ ΝΑΥΑΡΧΟΣ κνύει τήν αγάπην τοΰ Ελληνικού
κ. ΦΟΥΡΝΕ Λαού πρός τήν εύγενή Γαλλίαν καί
τόν έπίλεκτον Ναύτην της καί σφυ
ρηλατεί πλέον στερεώς τούς δεσμού; τής άμοιβαίας
στοργής. Ό’Αρχηγός τών Ναυτικών Γαλλικών δυνά
μεων ποΰ προστατευτικώς άπλοΰνται εις τάς ελληνι
κός θαλάσσας κατέστη δημοτικώτατος. Επίσημοι έπισκέψεις τών Δημοτικών ’Αρχόντων Πειραιώς καί
’Αθηνών, άντεπισκέψεις πρός αύτούς, συμμετοχή.Του
εϊς τό πένθος τοΰ Πειραϊκοΰ Λαού διά τά θύματα τής
«’Αγγελικής» καί διάφοροι έμφανίσεις του είς τά
ναυτικά κέντρα καί ιδρύματα τοΰ Πειραιώς δημιουρ
γούν πέριξ τής εύγενοΰς μορφή; του τήν θέρμην τής
άφοσιώσεως τήν δποίαν γνωρίζει δ Ελληνικός Λαός
νή στρέφη άμέριστον πρός τούς έκλεκτούς φίλους του.
Ό Ναύαρχος κ. Νταρτίζ ντέ Φουρνέ μιά μέρα θά έπιστρέψη είς τάς Γαλλικά; θαλάσσας άλλ’ή άνάμνησίς του
θά παραμένη πάντοτε ζωηρά εϊς τάς ψυχάς μας.

*
* *

*

‘Η εθνική επέτειο; ποΰ έχαράχθη στή; καρδιές δ
λων τών συγχρόνων, ώς τό τιλμαφέστερον στολίδι τής
ελληνικής ψυχής, κινδυνεύει νά μαρανθή σάν τό άν
θος ποΰ δ χρόνος καταβάλει
Η 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αμείλικτος καί άσυγκίνητος.

‘Η έφετεινή έπέτειος τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης—ή ζωντανή έθνική έπέτεΐος— έωρτάσθη στάς ’Αθήνας τυπικώς, ώ; εορτή καθαρώ; στρατιωτική—ξένη πρός τούς παλμού; τών με
γάλων συγκινήσεων τοΰ ελληνικού Λαού—σάν νά μάς
συνεκράτει δλους μιά ντροπή γιά τούς θριάμβου; ποΰ
έδόξασαν τήν φυλήν μας πρό τεσσάρων ακριβώς έτών.
Εύτυχώς δμως δτι στήν’Θεσσαλονίκη, στή πηγήν τή;
’Εθνικής ζωής, άδεύσμευτοι δλοι άπό συναισθήματα

Τιμά τήν υπηρεσίαν τοΰ υπουργείου τών ’Εξωτε
ρικών καί ιδιαίτατα τόν ζήλον καί τήν νοημοσύνην
καί τήν ενεργητικότητα τοΰ κ. Α. Σακτούρη Γενικοΰ
Προξένου ’Αλεξάνδρειάς ή
έ'κδοσις είς δλόκληρον ύπερΜΙΑ
ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ πεντακισιασέλιδον τόμον τής
έκθέσεώς του περίτής ΑϊγύΕΡΓΑΣΙΑ
πτου έξεταζομένης άπό ιστο
ρικής, πολιτικής, οικονομικής, έμπορικής, γεωργικής,
καί ναυτιλιακής άπόψεως. Είνε έργον άξιοθαύμαστον,
προκαλοΰν τόν θαυμασμόν, εύμέθοδον, χρήσιμον,
πολύτιμον διά κάθε έμπορικόν γραφεΐον καί διά
πάντα άνθρωπον ένδιαφερόμενον διά τήν παγκόσμιον
παραγωγήν. Δέν έχομεν λόγους νά δείξωμεν τόν ένθουσιασμόν μας διά τό χρησιμώτατον αύτό έργον
διά τό όποιον, άν δέν έστερούμεθα χώρου, θά ήξιζε
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μακρά άνάλυσις διά νά φανή όλη του ή άξια καί ό
δλος δ πλούτος ό συγκεντρωμένος είς τάς σελίδας του.

*
* *

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ .
σκηνή, ώς βεβαιοΰν τά Γαλλικά φύλλα, είναι
ΊΤΓ μέχρι κεραίας άληθής, έγένετο δέ είς μίαν έπαυ-

’Αξιωματικοί τής ξηράς καί Αξιωματικοί τοΰ Ναυ
λινπλοοσιωτάτου Παρισινού άριστοκράτοο μετατικού, Ύπαξιωματικοί Σωφέρ καί Ύπαξιωματικοί
άλλων Σωμάτων ήναγκασμένοι νά έκτελοϋν αύστηράς βληθεΐσαν είς στρατιωτικόν νοσοκομέιον.
Είς τό νοσοκομεΐ&ν τούτο νοσηλεύονται ελαφροί
διαταγάς εΐς έποχάς τής πανΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ τοκρατορίας τοϋ ’Επιτελείου τραυματία1.. Μεταξύ τών νοσοκόμων είναι και μία
καί τών Κυβερνήσεων Σκουώραιοτάτη ηθοποιός, μετά μεγάλης άφοσιώσεως έπιλούδη καί Γούναρη αποκαλύπτουν σήμερον συστημα
τικήν εργασίαν πρός ένίσχυσιν κάθε γερμανικού δια δοθεΐσα είς τό έργον της, ώς καί μία ήλικιωμένη κυ
βήματος. Είνε άξια πολλής προσοχής τά δημοσιευό ρία άνωτέρας τάξεως, άλλά άσχημη καί τόσον άσχημη,
μενα καί δ Ελληνικός Λαός βλέπει έκπληκτος άνδρας όσον δύναται νά είναι μία ήλικιωμένη ήτις δέν υπήρτοΰ Στρατού καί τής Πολιτείας πρός οΰς έ'τρεφεν άπεριότιστον σεβασμόν, μετά περισσής επιπολαιότητας ξεν ώραία ούτε είς τήν νεότητά της.
διευκολύνοντας τούς πλέον άσυστόλους καί βαρβάρους
Μίαν ημέραν είς στρατιώτης τραυματίας, δυσκόεχθρούς τήςπατρίδος.Έγγραφα καί φωτογραφίαι έπι- λως λαμβάνων τά φάρμακα, ήρνεΐτο νά λάόη ποτόν
κυροΰν δλας αύτάς τάς έλεεινότητας, αί όποια έξέσπασαν είς βάρος τοΰ άθώου Ελληνικού Λαού, Είνε τι τό όποιον ό ιατρός είχε διατάξη. ‘Η νεαρά νοσο
καιρός πλέον νά συνέλθωμεν συσπειρούμενοι πέριξτών κόμος διά νά τόν πείση νά λάβη τό φάρμακου, τώ
ύπερτάτων έθνικών συμφερόντων τά όποια άφήκαμεν ύπεσχέθη έν φίλιμα. ‘Ο ασθενής έπιε τό φάρμακόν,
μετά περισσής ά ρελείας εκτεθειμένα είς τήν διάθεσιν
οργάνων αναξίων τής εμπιστοσύνης τοΰ ύπερτάτου ή δέ νοσοκόμος έξετέλεσεν άμέσως τήν ύπόσχεσίν της
ύπό τούς γέλωτας τών άλλων ασθενών.
πολιτειακοΰ παράγοντος τής χώρας.
Τήν έπομένην ή ήλικιωμένη κυρία ύπεσχέθη καί
αύτή έν φίλημα είς όλους εκείνους οί όποιοι έουστρόπουν νά λάβουν τό φάρμακόν των. 'Όλοι ήρνήΌ Διάδοχος τής Γερμανίας, ό πολύς Κρόμπρινττ, θησαν, καί έστρεφαν τό πρόσωπον πρός τήν αντίθε
Στρατάρχης τοΰ Γερμανικού Στρατού, έπεφάνη εσχά
τον διεύθυνσιν τοΰ ποτηρίου μετά τοΰ φαρμάκου τό
τως ύπέρμαχος τών φιλειρηνικών ιδεών. Αυτός ποΰ
μέ τά πολεμοχαρή ένστι- όποιον προσέφερεν ή ήλικιωμένη νοσοκόμος.
ΛΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ κτά του καί τά πολεμικώΉ τελευταία αΰτη, άγαθωτάτη, μετέβαλεν άμέσως
τατα κηρύγματά του ένέτακτικήν.
σπειρε τόν πόθον τού άφανισμοΰ τών αντιπάλων
— ’Εκείνοι οί όποιοι δέν θά θελήσουν νά λάβουν
εθνών είς τόν Γερμανικόν Λαόν, Αυτός σήμερον,
σήμερον τό φάρμακόν των, είπεν άπευθυνομένη πρός
θεατής καί δημιουργός τής μεγαλειτέρας αιματοχυσίας
τούς ασθενείς, θά καταδικασθοΰν νά μέ φιλήσουν.
έξ δσων εΐδον οί αιώνες, ιιάρτυς τοΰ πόνου καί τής
Τά ποτήρια έκενώθησαν άστραπίαίως.
οδύνης καί τής άσκοπου ανθρωποθυσίας προβάλλει
μέ“ύφος ιεροκήρυκας ώς έμπνευσμένος θιασώτης τών
*
♦ *
ειρηνικών ιδεών καί ίής ανθρώπινης αλληλεγγύης ! !
Είνε καί τούτο σημεΐον τών καιρών διά την τύχην ■-γ-Γ·^ΙΣ πολλά χωρία τής βορείου ιδίως Γαλλίας είσή"

τώς γερμανικών οπλών.
*

* *

- χθη άπό τίνος συνήθεια λίαν πατριωτική. (Γ
κάτοικοι γράφουν έπί τής θύρας τής οικίας των
ή άναρτοΰν πινακίδα έπί τής όποίας γράφουν τά ονό
ματα τών μελών τής οικογένειας τών εύρισκομένων εί5

Αί συνεντεύξεις τοΰ Ναυάρχου Κουντουριώτου,
τοΰ κ. Βενιζέλου, τοΰ κ. Δαγκλή, τοΰ κ. Χριστοδού τό πεδίου τώυ μαχών.
λου, τοϋ κ. Πολίτου εΐς τόν σΕλεύθερον Τύπον»
Κάτωθεν τοΰ όνόματος σημειοΰν λεπτομερείας τής
άποκαλυπτικαί, διαφωτι- δράσεώς των θλιβεράς ή ένδοξους, αϊτινες λεπτομέρειαι
ΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ στικαί, ένέπνευσαν τάς άρίστας τών ελπίδων είς τιμούν πλήν τών μαχομένων και τάς οίκογενείας των.
δσους στηρίζουν τήν εθνικήν έπικράτησιν καί άνα- Τοιουτοτρόπως τόχωρίον και όσοι διέρχονται δΓ αύ
γέννησιν είς τό άντιβουλγαρικόν κίνημα τής ’Εθνι τοΰ γνωρίζουν έάν ό υιός ή ό πατήρ τής οίκογενείας
είναι τραυματίας ή αιχμάλωτος, έάν ή οικογένεια
κής Κυβερνήσεως τής Θεσσαλονίκης. 'Ο κ. Καβαφάκης προσέφερεν έθνικωτάτας υπηρεσίας μέ τόν προσέφερεν είς τόν βωμόν τής πατρίδος μέλος αύτής,
πλούτον τών άποκαλυψεων τάς όποιας τά αψευδή έάν ό πατήρ ή ό υίός έπαρασημοφορήθησαν διά τήν
χείλη τών ύπεροχωτέρων φυσιογνωμιών τοΰ άγώνος
δράσίν των καί οΰτω καθεξής.
μετέδωκαν είς τό ‘Ελληνικόν δημόσιον. Λυπούμεθα
Αί κόραι τών όποιων ό μνηστήρ ευρίσκεται είς τόν
δτι ελλείψει χώρου δέν δυνάμε&α νά άναδημοσιεύσω- πόλεμον άναρτώσιν έπίσης πινακίδα είς τήν θύραν
μεν τά χαρακτηριστικώτερα τούλάχιστον μέρη τών
τής πατρικής των οικίας, σημειοΰσαι έπ’ αύτής δλας
ιστορικών δηλώσεων τοΰ Άρχηγοΰ κ. Βενιζέλου.

τάς λεπτομερείας τής ένδοξου δράσεως τού μνηστήρας γωνον οπού έφιππος ό Βασιλεύς έχαιρέτηοε τό Ναυ
τικόν τής πατρίδος μας.
καί εύχόμεναι τήν ταχείαν έπάνοδον.
— Άπό τά αστεία παθήματα τών πολιτικολογούν
Αί νεαραί σύζυγοι έπίσης, έστω καί άν υπήρχον
των φιλογερμανικών κύκλων ήτο καί ή διάδοσις καί
μικραί τινες διχόνοιαι πρό τής άναχωρήσεως τοΰ λα-,
τά έπ’ αύτής σχόλια περί τής δήθεν άφίξεως ’Αμερι
τρευτοΰ των συζύγου.
κανικού Στόλου πρός ΰπεράσπισιν τών άπειλουμένων
Άπόδειξις ή έπί τής θύρας τής οικίας μιας νεαράς
δικαίων τής Ελλάδος !
συζύγου πινακίς έπί τής όποίας άνεγινώσκοντο τά έξής:
— Αί Άθήναι κατά τάς πονηράς αύτάς ήμέρας
« Ό ’Ιωάννης Μέστρ, σύζυγός μου, άνεγράφη είς θά κρατήσουν καί τήν άνάμνησιν τών ναυτικών πε
τήν ήμερησίαν διαταγήν διά τήν έν τώ πολέμφ δρά- ριπολιών αί δποϊαι μεταβάλουν τήν ό'ψιν τής πόλεως.
— Τήν έπαρουσίαζον πόλιν ναυτικήν.
σίν του.
«Πριν άναχωρήση διά τόν πόλεμον μέ έδερνε καθ’
— Τάς πρώτας ήμέρας τού μηνός έθεάθησαν καί
έκάστην. Δέν σημαίνει δμως τοΰτο. Τά περασμένα ξε περιπολίαι άπό Γάλλους Ναύτας.
— Έν μονομαχία; μεταξύ τοΰ κ. Δραγάτση Πλοιάρ
χασμένα. Τόν συγχωρώ. Νά δώση ό θεός νά γυρίση
γρήγορα καί νά τόν ύποδεχθώ μέ άνοικτάς άγκάλας. χου—ανώτερου ’Αξιωματικού—καί τού κ. Τσερέπη
' Γπο πλοιάρχου — κατωτέρου ’Αξιωματικού — έπλη
γώθη ό πρώτος έξ άποστάσεως είκοσι βημάτων δίς.
--— Έδημοσιεύθησαν επίσημα έγγραφα μαρτυροΰντα
τήν προδοτικήν ένέργειαν τής Κυβερνήσεως ΣκουΑΙ ΔΙΑΕΞΕΙΣ
λούδη έν τή παραδόσει τού Ροΰπελ πρός τούς ΓερμαΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ νοβουλγάρους.
— ’Εζητήθη παρά τοΰ Γάλλου Ναυάρχου κ. Φουρνέ δ ελαφρός στόλος τής Ελλάδος διά νά χρήσιμο 77 'Εταιρία τής ' Υγιεινής &ά άρχίοη τάς διαλέ
ποιηθή πρός προστασίαν τής ελληνικής ναυτιλίας
ξεις της έν τή μεγάλη αίάούση τής ’Ακαδημίας έντός
κατά τών τορπιλλίσεων τών γερμανικών υποβρυχίων.
τοϋ μηνδς Νοεμβρίου.
— Ή Έλληνική Κυβέρνησις τοΰ κ. Λάμπρου προΑΐ διαλέξεις &ά γίνωνται κατά Παρασκευήν.
έβη είς τυπικήν διαμαρτυρίαν άλλ’ ή κατοχή συνετεΠρώτος θά δμιλήση δ κ. Άποστολίδης. Μετ’ αυ λέσθη.
— Συνεπεία μάλιστα τής άξιώσεως αύτής τοΰ κ.
τόν δ κ. ' Αδαμαντίδης Ο. περί ΰπνου καί ονείρων,
δ κ. Βλαβιανός Σ. περί ήλιοΰεραπείας, δ κ. Βορέας Ναυάρχου συνεκλήθη είς τά ’Ανάκτορα Συμβούλων
Θ. περί ή&ικής καί υγιεινής, δ κ. Βουρνάζος Α., τού Στέμματος.
— Έλαβον μέρος δ Πρωθυπουργός κ, Λάμπρος,
περί άοφυξιογόνων άερίων, δ κ. Εύαγγεγίδης Ε. περί
ο
υπουργός
τών ’Εξωτερικών κ. Ζαλωκώστας, οί
υγιεινής τών άτμοπλοίων, δ κ. Δοξιάδης περί Ορέψεπρώην Πρωθυπουργοί κ.κ. Γούναρης, Ράλλης, Ζαΐως τών παίδων, δ κ. Καββαδίας Άλ. περί υγιεινής
μης, Σκουλούδης, Δραγούμης, Καλογερόπουλος καί δ
τής ψυχής, ό κ. Καίρης Μ. περί ευγονίας, ή κ. Καδιαπρεπής πολιτευτής κ. Ν. Δημητρακόπουλος.
λαπο&άκη Μαρία, συχνότης καί αίτια τής σκολιώσε— ‘Ο "Αγιος Δράμας, ιεράρχης δράσεως εθνικής
ως έν Έλλάδι, δ κ. Καρυοφύλλης Γ., υγειονομική έπί Τουρκοκρατίας άλλ’ άπό χαρακτήρας θορυβοποιός
νομοθεσία πρός περιστολήν τών λοιμωδών νόσων, καί καί άσυγκράτητος εΐς τάς ψυχικάς”του δρμάς συνελήοί κ. κ. Καρδαμάτης I., Κοντέας Γ., Λαμπαδάριος φθη ύπό τής ’Επιτροπής τής ’Εθνικής Άμύνης
Ε., Λιβιεραιος Σ., Μαλανδρΐνος Κ., Μπένσης Β., έ’κτοτε καί παραμένει άκόμη περιωρισμένος ε’ίς τι να
Μπίστης I., Μπούμπουρας I., Νικολετόπουλος Ν., Μονήν έξωθεν τής Θεσσαλονίκης.
— Ή τερατολογία εύρεν άφορμήν νά έξαπολύση
Νιρβάνας Π., Οίκονομάκης Μ., ΟΙκονομόπουλος Π.,
Παζαρλής Ν., Ροντόπουλος Π., Σωτηριάδης Δαμ., σειράν μύθων διά νά παραστήση τόν άνώτατον αύΤσάκωνας Σ., Τσέτοικας I., Φωκάς I., Φουστάνος I. τόν Κληρικόν άδικούμενον ύπό τής Προσωρινής Κυ
καί Χωματιανός Σόλων περί διαφόρων έπιστημονι- βερνήσεως.
— ’Εν φ μέτρον στοιχειώδους άμύνης έπροκάλεσε
κών ζητημάτων.
τήν λήψιν μέτρων έναντίον μαινομένου κληρικού.
— Έδόθησαν μαθήματα περί Συναιτερισμοΰ άπό
τής μεγάλης αιθούσης τού Πανεπιστημίου προς διδα
σκάλους καί γεωπόνους έπί τούτω μετακληθέντας.
ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Έδίδαξεν δ κ. Κ. Καλούδης ’Επιθεωρητής τής
— Μετά τήν άπομάκρυνσιν τών ναυτών μας έκ τών Γεωργικής Οικονομίας καί δ κ. Ίασεμίδης, Τμημαπλοίων καί τήν έγκατάστασιν αύτών έν Άθήναις άπε- τάρχης τού ίδίου κλάδου.
— Ό πολύς Γερμανός δημοσιολόγος κ. Μάξ—
φασίσθη ό χαιρετισμός τών πληρωμάτων ύπο τής Α.
Χάρδεν είς τό περιοδικόν του το «Μέλλον» πλέκει
Μεγαλειότητας.
— ‘Η εορτή διεξήχθη μεγαλοπρεπώς είς τό Πολύ- τό έγκώμιον τοΰ κ, Βενιζέλου,
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— "Έπί πορουσίριτής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, τοΰ
Διαδόχου Γεωργίου καί ολοκλήρου τής Βασιλικής Οι
κογένειας έλαβε χώραν ή δρκομωσία τών νεοσύλ
λεκτων.
— Άπέθανεν δ Έμ· Γουβέλης ένας τύπος ευγενι
κός λογίου καί ποιητοΰ.
— Εις τόν Καλλιτεχνικόν Οίκον Καπέλλων τής
Κας Ευαγγελίας Μπουλούκου εφθασαν τά νέα μοντέλλα .
— “Ο,τι εκλεκτόν, δ,τι ώραΐον, δτι καλλιτεχτικόν
τό ευρίσκουν έκεϊ αί Άθηναϊαι δσσι γνωρίζουν νά
ένδύωνται μέ γοΰστο εντελώς ξεχωριστό.
— 'Οδός Έρμοΰ άριΟ. 10.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΓΚΥΡΑΣ,,
«Ίό "Εγκλημα τον Καλλιτέχνου» είναι άπό τά
μυθιστορήματα ποΰ συναρπάζουν τόν άναγνιότην, τόν
κρατούν αιχμάλωτον μέχρι τής τελευταίας των σελί
δας και τόν άφίνουν κατόπιν συλλογισμένον μέ τής
βαθιές σκέψεις ποΰ προκαλοϋν.
Ή εκδοσις έγινεν έκτάκτως έπιμεμελημένη κα).
καλή.
—‘Εξόχως ενδιαφέρουσα μονογραφία, ή οποία δια
φωτίζει, μέχρι τής τελευταίας λεπτομέρειας, τήν ζωήν
καί τήν δράσιν τής Φρύνης, τής παγκάλου γυναίκας
ποΰ έθελξε τόσους μεγάλους είς τήν ‘Ελληνικήν αρ
χαιότητα καί ένέπνευσε τά μεγαλήτερα καλλιτεχνικά
αριστουργήματα, ίξεδόθη εις τήν λογοτεχνικήν βιβλιο
θήκην τής Άγκυρας, Συγγραφενς ό κ. Δημ. Κ. Βαρδουνιώτης, ό γνωστός φιλίστωρ ό όποιος, ακούραστος
ερευνητής τάϊν άρχαίωνκειμενών κατέστησε τό βιβλίον
του τερπνότατον.
Τήν έκδοσιν κοσμούν 11 ώραϊαι εικόνες, αντίτυπα
άπό τά μεγαλήτερα Ευρωπαϊκά Μουσεία, τών αγαλ
μάτων τής Κνιδίας καί τής Άναδυομένης ‘Αφροδίτης,
διά τά όποια ή Φρύνη έχρησίμευσεν ώς πρότυπον.
—- Τό περίφημον βιβλίον τού ειδικού Γάλλου καθηγητοΰ κ. Γκιγερμέ : <Άι Δικαστικοί πλάναι», ιό
όποιον πλείστας οσας ήρίθμηοε μέχρι τούδε εκδόσεις
έν Ευρώπη, Ιξεδόθη, κατ’ αύτάς, καί ‘Ελληνιστί,
έπιμελεία τού δικηγόρου κ. Σ. Γεωργιάδου είς κομ
ψόν τόμον τής «Αγκύρας».
Εΐνε ένα βιβλίον έξαιρετικώς ενδιαφέρον δχι μό
νον τόν νομικόν κόσμον άλλά καί κάθε φιλόσπουδον
διά τό ΰπαγωγόν ύφος, είς τό όποιον εΐνε γραμμένον
καί τά πολύτιμό του διδάγματα, έπλουτίοθη δέ καί
μέ φωτεινόν πρόλογον περί τής έν Έλλάδι ποινικής
δικαιοσύνης παρά τοΰ αντιπροέδρου τοΰ δικηγορικού
συλλόγου 'Αθηνών κ. Κ. Τσουκαλά.

— Έξεδόθη διπλοΰν τεύχος τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου
τών, έπιμελεία τού Εκδοτικού τμήματος τού «Οίκου
Αγκυρας» δημοσιευόμενων «Αρχείων ’Ιατρικής και
Βιολογίας»,
Μεταξύ τών περιεχομένων του, άναφέρομεν έργασίας τών κ. κ. Κ. Σάββα, καθηγητού, «περί άναμορφώοεως τής δημοσίας ϋγιείας» Ε. Καλλιοντζή,
καθηγηιοϋ. «περί άγγειοιμάτων έν γένει καί τής θε
ραπείας αύτών». Έμμ. ’Εμμανουήλ, χημικού, «τί
γάλα πίνομεν καί τί πρέπει νά πίνωμεν». Α. Παράσχη, ιατρού «περί θεραπείας τής αίμοπτύσεως παρά
τοΐς φυματικοΐς». κ. τ. λ.
— Είς κομψήν έκδοσιν τής ’Αγκύρας έκυκλοφόρησεν
ή «Ζωή τού δρόμου» άπό τάς έκλικτοτέρας σελίδας
τού αριστοτέχνου χρονογράφου τού καθημερινού αθη
ναϊκού τύπου κ. Παύλου Νιρβάνα.
Είναι εντυπώσεις άπό τήν μεγάλην καί πολυσύν
θετον ύπαιθρον κίνησιν, σελίδες, ποΰ έχουν τήν ίδιάζουοαν άρετήν, οτε άπετυπώθηοαν άπό τήν άμεσον
παρατήρησιν καί κλείνουν μέσα τους τήν τραγικήν ή
τήν κωμικήν άλήθειαν τής στιγμής καί τοϋ δευτερο
λέπτου τήν χάριν καί τήν μειδιώσαν φιλοσοφίαν.

— Έξεδόθη διπλοΰν τό τεύχος τής έπιστημονικής
έπιθεωρήσεως «’Αρχεία Ιατρικής καί Βιολογίας»
έπιμελεία τοΰ Εκδοτικού τμήματος τού Οίκου Άγ
κυρας μέ πικοιλωτάτην καί λίαν ένδιαφέρουσαν ύλην.
Μεταξύ τών διαφόρων άρθρων καί μελετών άναφέρο
μεν τάς τών κ. κ. Α, Τράνια οφθαλμιάτρου, έπί τής
όφθαλμοσκοπήσεως τής ίριδοκερατίου γοινίας, I.
Παπαθεοδώρου, γενικού άρχιάτρου έπί τής έν πολέμφ χειρουργικής παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησι καί
Ρωμαίοις, τόν έναρκτήριον λόγον τοΰ καθηγητοϋ κ.
Κ. Μέρμηγκα, Θεραπευτικήν έπιθεώρησιν κ. τ. λ.
Έν παραρτήματι δέ καί είς ίδιον τεύχος, δημοσιεύε
ται επιμελημένη καί διορθωμένη έκδοσις, έπί τή βά
σει τών σωζομένων, σήμερον, κειμένων τής Πρα
γματείας ’Ιατρικής τοΰ Παύλου Αίγινήτου.
■— Μία πρώτης τάξεως φιλολογική έργασία είδε
κατ’ αύτάς, τό φως είς κομψοτάτην έκδοσιν τής
Λογοτεχνικής βιβλιοθήκης τής ’Αγκύρας. Πρόκειτοι
περί τοΰ θαυμάσιου δράματος τού Ροστάν «ό Άετιδεύς», τό όποιον, ώς γνωστόν, πλέκεται, περί τήν
βραχεϊαν και τραγικήν ζωήν τοΰ υιού τοΰ Μεγάλου
Ναπολέοντος, τού Βασιλέως τής Ρώμης.
’Επέτυχε δέ <5 κ. Πολύβιος Δημητρακόπουλος, ό
όποιος τό μετέφρασες, οχι απλήν μετάφραοιν, άλλά
τήν πιστοτέραν καί λεπτοτέραν δυνατήν άπόδοσιν τοΰ
αριστουργήματος αύτοΰ, είς τήν γλώσσάν μας, είς
ώραίους δεκαπεντασυλλάβους.
Καί ή "Αγκυρα δέ, έξέδωκε τόν τόμον αύτόν μέ
ιδιαιτέραν έπιμέλειαν έπί έκλεκτοΰ χάρτου καί μέ πο
λυτελές δέοιμον.

