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“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Σ,,
ΓΛΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ/ΛΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΛ'ΚΟΝ

‘ ΣΥΝΔΡΟΜΑI ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!
Διά το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Δραχμαί 12.—

, Διά τούς Διδασκάλους * .· » 8.—
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ - Δολλάρια 3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ Λίρα ’Αγγλίας 1)2
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ Σελίνια 10.—
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ Δο. Χρ. 12.—

Έκδοσις έκλεκτή γενικώς Φρ. χρ. ή Δραχ. 25.—

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός Μενάνδρου 83. ΑΘΗΝΑΣ

- ■ ’ ’.'λ '■ , '
Τηλεγραφική Διεύθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» ΑΘΗΝΑΣ

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
; . ■ ■' . ί

Αί έγγραφαί άρχονται &πδ 1ης έκάατου μηνάς.—Τό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Φραγκίσκος’Ιωσήφ.—Νέες Σπαρτιάτιδες : Ευγενίας Ζωγράφου.—Πλέον ή Βασίλισσα: 

Θεόδωρόν Βελλιανίτου.—Πώς πίπτουν τά είδωλα.—Άποθέωσις τοϋψύχους: Πολυδώρου Κ. 
Χατζηδη μητριού.—Κομήτες Έπταννήσου καί άρχοντολόγιον’Ιθάκης: Χαραλάμπους Κ. 
Καραβία. Κύματα. Νοέμβριος 1916, Γύρω άπό τήν πολεμικήν ζωήν. —Τά βουνά τής 
Ρουμανίας.--Ό νέος Αύτοκράτωρ τής Αυστρίας.- ’Από τήν ζωήν τού μηνάς: 4. Δ. Ζ. - 
Τάνκς.—’Από τά περίεργα τοϋ πολέμου.- ’Ολιγόστιχα.—Νέαι Εκδόσεις.

ΚΟΣΜΟΣ: Ό συναγερμός.—Τό Μοναστήριον. Ή Γεωργική έκπαίδευσις.
ΕΙΚΟΝΕΣ: Ό άπο&ανών Αύτοκράτωρ τής Αύστρουγγαρίας Φραγκίσκος ’Ιωσήφ.

'Η Α. Μ. Ή Βασίλισσα Σοφία, με τήν Βασιλόπαιδα Αικατερίνην ήτις εόρτασε*  εφέτος τήν 
τρίτην επέτειον τής εορτής της.

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΜΟΠΛΟ I ΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ή Διεύθυνσις τής ’Εθνικής ’Ατμοπλοΐας τής 
Ελλάδος θεωρεί καθήκον νά δηλώση προς γνώαιν 
τοΰ Κοινού καί των Μετόχων αυτής, δτι αί κυκλοφο- 
ρήσασαι ιδιωτικώς καί διά τοϋ τύπου διαδόσεις περί 
πωλήσβως τοΰ υπερωκεανίου «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» καί δή είς ώρισμένην τιμήν στε
ρούνται πόσης οΐασδήποτε ύποστασεως και οτι υπο 
τής ήιιετέρας Εταιρείας και τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου αυτής οΰδεμία εγένετο σκέψις περί πωλή 
σβως τβϋ υπερωκεανίου τούτου καί ούτε έδόθη 
αφορμή μέχρι τοϋδε προς τοιάύτην σκέψτν.

Σ.Π.Α. Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

Πρός όδηγίαν των ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
προκύπτουσαν διαφοράν πρός δφελος των ταξειδευόν- 
των μέ βιβλιάριών 25,000 χιλιομέτρων, έν -συγκρίσει 
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων.

(Έκ τού Γραφείου)

Έξ ’Αθηνών
Θέσις Α' Β’ Γ

Διά Κόρινθον Είσιτήρ. 9.20 7.30 4.60
Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85

» Άργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10

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

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

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

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

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

» Πύργον Είσιτήρ. 37.70 18.10 16.35

Έκ Πατρών

Βιβλιάρ. 27.05
i ■

15.55 13.55

Διά Πύργον Είσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
Βιβλιάρ. 8.38 6,95 4.15

» Αεχαινά Είσιτήρ. 7.60 6.— 3.80
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45

» Αίγιον Είσιτήρ. 5.10 5.— 2.55
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70

* Κόρινθον Είσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
Βιβλιάρ. 11.—

Έκ Τριπόλεως

9.20 5,50

Διά Καλάμας Είσιτήρ. 13.70 12.25 7.30
Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85

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

Έν όδω Έρμου άρ. 42

ΚΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS
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Είς τδν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον 
καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τού καταστήμα
τος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό 
τέρα άσπ ρ ό ρρ ο υχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο- 
λυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς 
τελευταίας μόδας είς υφάσματα. Δέν θά σάς προ- 
σελκύση μόνον δ πλούτος καί ή εύθυνία τού καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

ΣΠ.Α.Π.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας 
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, Μεγα- 
λόπολιν, Τρίπολιν.

3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμ
πια.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ
7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν,’Ολύμπια, Πύργον Με- 

γαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, Α
θήνας.

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

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

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

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

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

1000 χιλιόμ, (Α' θ. Δρ. 90) διαρκείας
έκπτωσις 25 ο)ο (Β' θ. Δρ. 75) 6 μηνών

(Γ' θ. Δρ. 45)
25000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 210)

(Β' θ. Δρ. 175) διαρκείας
ίκπτωσις 40 ο)ο (Γ θ. Δρ. 105( 1 μηνός
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ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: Τή 28 Φεβρουάριου, 24 Απριλίου, 26 ’Ιουνίου, 25 Σεπτεμβρίου, 27 Νοεμβρίου καί 

31 Δεκεμβρίου, 1916

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ 
«

Κέρδη έκάστης των κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς 
1,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.

Έκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίου
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

Κέρδη ΔραχμαΙ Έν δλφ
1 έξ 80,000 80.000
1 έξ 20,000 

2,500
20,000

2 άπό 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1,950 άπό 40 78,000
2,000 • 200,000

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται Ιδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών, 
?σχόοντα δι’ όλόκληρον τδ κέρδος καί δυνάμενα νά δίαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί 
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

ΆμοίβαΙ, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τοΟ 
Ταμείου τοΟ Εθνικού Στόλου.

Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοΟ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά 
τοΟ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τού τιμήματος αύτών 15 τοΐς °/0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιας 
έπΐ προκαταβολή τοϋ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον 
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐξ °/β, καί είς τους δημοσίους ύπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλη- 
σιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς °/0.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπεϋθυντέον είς τό Γραφεϊον Ααχειον τού ’Εθνικού 
Ιτόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

Ό Διευθΰνων Τμηματάρχης

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προς προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδος

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγουστου 1916—31 Οκτωβρίου 1916

ΕΞΑΓΩΓΗ
’Έτη Αίτραι ένετικαί

1915—1917 85.239.178
1914—1916 * 118.513.534
1913—1915 113.083.023

Τ^ΠΟθΜΚΑί ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

(Έκ τοϋ Γραφείου)

’Έτη Ποσόν δελτίων Συμψηφισμός ’Υπόλοιπον

1915—1917
1914—1916
1913-1915

Έκδοθέντα και
» 3

3 »

παρελΟοΰσης χρήσεως 15.238.700
»· .» 63.026.600
> » 73.836.500

3.479-100 8.759.600
42.002.300 21.024.300
43.589.000 30.247.500

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

’Έτη Εισαγωγή Εξαγωγή ‘Υπόλοιπον

1915—1917
1914—1916
1913—1915

18.672.781
ll.2f8.655
32.378.800

3.842.195
3.555-815
6.045.391

14.830.586
7.692.840

25.333,409

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΪΆΚΡΛΤΗΣΕΩΣ

’Έτη Ενεχυριάσεις ’Αναλήψεις Υπόλοιπον

.1915—1917
1914—1916

320.500
9.300.800

320.500
6.848.900 2.451.900

Σημείωσις.—Έκτος τών λίτρων ένετικών 
διασαφήσεις παρά τώ τελωνεία» Πατρών τήν 31

85.239.172 τής εξαγωγής παρέμειναν «νεκκαΟάρισίοι 
Όκ)βρίου έ έ. λιτρ. ένετ. 5.220.500 μικτοί βάρους.

’Εν Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1916.

LAZ. THEODOSSIOY
, BES DAHCt

NIKIS 10 ATHENES

CKHMPOINC

P0STICHS8 Β’ ΑΒΤ . CHEVEUX GARANTIS
HI8W1 lATWLLLL TSIMW® «TOTAL



STEINS ORIENTAL
STORES LIMITED

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕίΙΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ I'. 1 ΑΘΗΝΑ), NOEMBFIOS 1916. > ΤΕΥΧΟΣ 109

PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

VfiTEMENS POUR HOMMES et ENFANTS

ROBES, MANTAUX E. T. C. POUR DAMES et FILLETTES

Benneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie, fines Articles de Blan<j, Chapelerie, 
clMaroquinerie, Chaussures, Arti es de Voyage, Modes, Fleurs ect.

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

MATOAKA ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΣΤΕΪΝ LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΧΟΝ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας και κοράσια.

Εϊδη π λεκτικής, υποκάμισα, άρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών, όλα τά εϊδη 

έσωρρούχων πολυτελείας ή μη, είδη δερμάτινα, ύποδήματα, καπέλλα, 

εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, &νϋ·η κ.τ.λ.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (Γαλατά και Σταμπούλ.) Ό άπο&ανών Αύτοκράτωρ τής Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκος Ιωσήφ
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ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΙΩΣΗΦ

Ό τραγικός Μονάρχης τής Αύστροουγγρικής Αυ
τοκρατορίας, δ αιωνόβιος Φραγκίσκος ’Ιωσήφ άπέ- 
θανε κατά τόν μήνα αυτόν. 'Υπό διαφορετικός συν- 
θήκας δ Θάνατος τοΰ γηραιού Αύτοκράτορος θά είχε 
συνέπειας συγκλονιστικός διά τό καθεστώς τής δυαδι
κής Αυτοκρατορίας. Ή παγκόσμιος σΰρραξίς δμως 
άντ'ι νά υπονόμευση επί πλέον τά αμφιβόλου στερεό
τητας θεμέλια τής Αύστροουγγρικής άνομοιογενείας, 
τουναντίον ένίσχυσεν επί τοσοΰτον αυτά ώστε έκλιπόν- 
τος τοΰ μόνου συνεκτικού δεσμού τού μωσαϊκού τών 
Λαών τής Αυτοκρατορίας νά παρακολουθήσωμεν την 
Αυστροουγγαρίαν άκλόνητον επί τής πολιτειακής καί 
εθνικής τής βάσεως.

Τό γεγονός αυτό εΐνε ένισχυτικόν τής γνώμης δτι 
τά πράγματα εΐνε πολλάκις ανώτερα τών ανθρωπίνων 
υπολογισμών.“Ολη ή διανοουμένη άνθρωπότης έφρόνει 
δτι ή Αυστρία εΐνε ύποκειμένη εις άμεσον άπο- 
σύνθεσιν άμα ως ήθελεν έκλείψει δ γηραιός Αύτο- 
κράτωρ. Ή ιδέα έρριζώθη βαθύτερον άφ’ ής στιγμής 
ή Αυτοκρατορία συμμετέσχεν εις τους πολεμικούς 
αγώνας πρωτοστατήσασα μάλιστα εις την παγκόσμιον 
σύρραξιν. Καί δμω; σήμερον δλαι αύταί αί ύπόνοιαι, 
αί πιθανότητες, αύταί αί πεποιθήσεις μάλλον, κα- 
τερρίφθησαν άφ’ ής ούτε ή ’Ιταλία κατέλαβεν εδάφη 
Αύστριακά καί ή Ρουμανία ύπέστη την γνωστήν πα
νωλεθρίαν.

----—-

=| ΝΕΕΣ ΣΠ ΑΡΤΙ ΑΡΙΔΕΣ

Τό γεγονός τής συμμετοχής πεντακοσίων κοριτσιών 
είς τόν συναγερμόν τών Μεσογείων χωρίων τής ’Αττι
κής κατά-τήν 18 Νοεμβρίου παρουσιάζει εικόνα μεγί
στου ένδιαφέροντος έπί τής οποίας, χάριν αύτής τής 
ιστορίας, πρέπει κανείς περισσότερον νά ένδιατρίψη.

Δεν θά ομιλήσω ούτε διά τόν ένθουσιασμό τών χω
ρικών έθελοντών ούτε διά τήν προθυμίαν μέ τήν οποίαν 
έσπευσαν ν’ άνταποκριθούν εις τήν ©ωνή/ τοΰ καθή
κοντος, ούτε διά τά μεγάλα πατριωτικά αισθήματα 
τών έπιστράτων. θά ομιλήσω μόνον διά τά κορίτσια 
τάόποια από τά Καλύβια, τάθωρικά καί τά Κουβαρά

'Ο βίος τοΰ ’Ιωσήφ υπήρξε μεστός τραγικών πε
ριπετειών. ‘Η εΐκών τής ζωής του πλαισιούται από 
πολλά αίματα, από δεινάς συμφοράς, από άτελείωτα 
οικογενειακά δράματα. Ό Οίκος τών Άψβούργων, 
τραγικός κατά παράδοσιν, έδοκίμασεν επί τής Βασι
λείας του παντός είδους πόνον, δυστυχίαν. — 'Ως πατήρ, 
ως σύζυγος, ως συγγενής, έπλήγη εις τά γηρατειά 
του, εις τάς στιγμάς τής ηθικής καί σωματικής κοπώ- 
σεως καί έδοκίμασεν Αυτός, ποϋ έγεννήθη καί έζησεν 
μέσα στήν αίγλη, δσον τά λαμπρά αστέρια τοΰ Ού· 
ρανοΰ, δλας τάς πικρίας βίου οδυνηρού, βίου συγκλο
νιστικού, βίου άνωτέρου τών δυνάμεων καί τοΰ 
πλέον ισχυρού θνητού.

Τό τέλος Του βεβαίως δέν ήτο δλιγότερον τραγι
κόν. Αύτός έθεσεν τό πύρ εις τήν πολεμικήν θρυαλ
λίδα καί θνήσκων έκυκλούτο από τό πένθος τής κα- 
ταστρεφομένης καί καταφθειρομένης άνθρωπότητος, 
'Η μοίρα ήθέλησε νά έπισφραγίση τήν ζωήν του μέ 
ένα θάνατον οίκεϊον καί αρμονικόν προς τάς δρα- 
ματικωτέρας λεπτομέρειας τής ζωής Του. Εις τήν ιστο
ρίαν θά παραμείνη παράδειγμα θρυλλικοΰ Μονάρχου 
διαβιώσαντος εις εποχήν τής επιστήμης καί τοΰ φω
τός δπως οΐ μοιραίοι ήρωες τοΰ μεσαίωνος. Ή κη
δεία τοΰ^Αύτοκράτορος ’Ιωσήφ έγένετο μετά τής με- 
γαλητέρας μεγαλοπρείας καί πομπικής επισημότητας.

ήκολούθησαν τό μικρό στράτευμα καί έφθασαν εις τά 
πρόθυρα τών ’Αθηνών.

**♦

’Από τής πρώτης στιγμής ό’μως πού έφθασε τό τη
λεφώνημα τών συμπλοκών ό αρχηγός κ. Γκίνης έσκέφθη 
δτι ύπείχε μεγίστη ν εύθύνην ανώδήγει είςτόπεδίον τής 
μάχης, κορίτσα άπειροπόλεμα, καί έσπευσε νά κάμη γνω
στόν εις αύτάς δτι ή αποστολή των έληξε καί δτι έπρεπε νά 
έπιστρέψουν στά χωριά των. ’Αμέσως δμως άρνησις 
σταθερά, κατηγορηματική βγαίνει από τά χείλη τών 
πε/τακοσίων κοριτσιών

Αύτά, τά άτολμα, τά αμαθή, τά αμόρφωτα κορίτσα 
τών χωριών μας, πού δέν ξεύρουν τίποτε άλλο από τό 
χωράφι των, τό σταΰλο των, και τήν αυλήν των, πα
ρουσιάζουν έ/α καταπληκτικό φαινόμενο σταθερότητος, 
άτοσιώσεως, φιλοτιμίας καί πίστεως πρός μιά εύγενή 
Ιδέαν, πρός ένα ωραίο ιδανικό.Αισθάνονται τήν ύποχρέω- 
σιν νά μή έπιστρέψουν εις τά χωρία των παρά τότε 
μόνον αφού έκπληρώσουν εκείνο τό όποιον έθελουσίως 
άνέλαβον. θέλουν ν’άκολουθήσουν τό στρατό, θέλουν νά 
πολεμήσουν μαζή του, καί ζητούν νά θυσιασθούν ύπέρ 
τής πατρίδας καί τοΰ Βασιλέως.

***
Τά πράγματα λαμβάνουν διαστάσεις. 'Ο καιρός εΐνε 

πολύτιμος διότι ή φάλαγξ πρέπει νά προχωρήση τό τα
χύτερου. Άνέλαβον οί γερόντότεροι—διότι ύπήρ- 
χον καί ήλικιωμένοι μεταξύ τών έθελοντών—νά πεί- 
σουν τά κορίτσια νά επιστρέφουν. Αύτές δμως ανένδο
τες, ανυποχώρητες δηλοΰν δτι εΐνε αποφασισμένες νά 
ακολουθήσουν μέ κάθε θυσία τό στρατό καί νά φθάσουν 
στο πεδίον τής μάχης. Μέσα στή ψυχή κάθε κοπέλλας 
άναγείρεται ακλόνητα ή συναίσθησις τής θυσίας. Καί 
ή συναίσθησις αυτή μεγαλύνεται από ώρας εις ώραν 
από στιγμή σέ στιγμή, σέ τέτοιο σημείο, ώστε νά σκο- 
τίζη κάθε άλλη σκέψι καί νά εξαφάνιση κάθε άλλη άπό- 
φασι. Ό αρχηγός προ τής σταθερότητος αυτής τών 
κοριτσιών τά χάνει κυριολεκτικώς. Αισθάνεται, εννοεί 
δτι διά τής βίας δέν θά κάμη τίποτε. Καταφεύγει εις 
τήν πειθώ καί τά ώοαϊα λόγια. Τούς ομιλεί ως πρός 
ίσους. Ώς πρός στρατιώτας. Τούς ζητεί υπακοήν. 
Τούς όμιλεϊ έξ ονόματος τής πατρίδος καί τοΰ Βασι- 
λέως. Τούς λέγει δτι Αύτός δέχεται τή θυσία των, δτι 
ο στρατός τής θεωρεί συμπολεμιστές του, αλλ’ οχι τής 
στιγμής αυτής. Ή αύριον θά εΐνε ίδική τους. Εις τάς 
θυσίας δέν πηγαίνουν χωρίς προπαρασκευήν. Καί αύτές 
εΐνε απαράσκευες. Πρέπει νά επιστρέφουν στο χωριό

— ΠΛΕΟΝ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —
Χωρίς νά γνωρίζη κανείς οτι ήσθένησε, μακράν 

παντός θορύβου περί τό ατομόν της, απέθανεν πρό 
τριών μηνών ή δεσποινίς Σοφία Τρικούπη, ήτις συνε- 
δέθη μετά τής πολιτικής ιστορίας τής "Ελλάδος τής 
τελευταίας είκοσαπενετίας τοΰ παρελθόντος αίώνος, οτε 
έπεκράτει καά’ δλην τήν έκτασιν ή φυσιογνωμία τοΰ 
Αδελφού αυτής Χαριλάου. Τήν εποχήν έκείνην ή θέ- 
σις αυτής έν τή "Ελληνική κοινωνία ήτο άληθώς μο
ναδική καϊ Πανελλήνιος, ήτο θέσις αυτόχρημα βα· 
οιλίσσης, πλειότερον μάλιστα απλώς τοιαντης Ανελθού- 
οης είς τόν θρόνον λόγω κληρονομικών δικαιωμάτων. 
Εις τάς δημοκρατικός πολιτείας ένθα ή βασιλική έξου- 
σία εΐνε άπλή σκιά, ή πραγματική δύναμις εΐνε ή 
Απορρέουσα έκ τής λαϊκής θελήσεως, έξ ής προέρχον
ται πασαι αί έξουσίαι.

"Ο Χαρίλαος Ί ρικούπης δστις ήτο προσηλωμένος 
είς τήν αύστηράν Αρχήν τοΰ φιλελευθέρου καϊ δημο
κρατικού πολιτεύματος ημών, ουδέποτε έζήτησε τήν 
αρχήν, ανευ τής προηγούμενης έκδηλώσεως τής λαϊκής 
θελήσεως καϊ ουδέ έπϊ στιγμήν ήθέλησε νά βααισθή 

τους καί νά παρασκευασθοΰν γιά τό μέλλον. Τους 
δίδει δμως καί μία άλλη ύπόσχεσι ό αρχηγός. “Οταν 
θά ησυχάσουν τά πράγματα, θά τές καλέση δλες στάς 
’Αθήνας, θά τές βάλη έπί κεφαλής τοΰ στρατού καί 
θά πάνε δλοι μαζή νά χαιρετίσουν τόν Βασιλέα μας...

Εις τά λόγια αυτά, καί τή ύπόσχεσι αυτή, τά κορί
τσια μέ τό αγνό φρόνημα, συγκινούνται, πείθονται καί 
υπακούουν. ’Αποχωρίζονται τού στρατού μέ ζητω- 
κραυγάς καί τά βλέπουν νά φεύγουν γεμάτα από θλίψι, 
διότι δέν έξεπληρώθη τό ιδανικόν των, δέν έθυσιάσθη- 
καν ύπέρ τοΰ Βασιλέως των. ’Αργά, πολύ αργά έπέστρε- 
ψαν δλες εις τό χωριό των, καί δταν εντελώς έληξαν 
τά πολεμικά γεγονότα τών ’Αθηνών έπερίμεναν μέ 
αγωνία τήν έκπλήρωσι τής ύποσχέσεως τοΰ αρχη
γού των

Καί ό κ. Γκίνης δέν τής έλησμόνησε. Προητοίμασε 
τούς ανδρας του άμφοτέρων τών φύλων διά νά παρελά- 
σουν πρό τών άνακτόρω ν καί νά χαιρετίσουν τόν λα
τρευτόν Κωνσταντίνον. Είχε μάλιστα όρισθή πρός τόν 
σκοπόν αυτόν ή παρελθοΰσα Τετάρτη, καί πρός τούτο 
είδοποιήθη καταλλήλως τό Αυλαρχείο'.. Ευθύς δμως 
ώς περιήλθεν εις γνώσιν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως ή 
απόφάσις αυτή, αφού έξέφρασε τήν εύγνωμοσύνην Του, 
έζήτησε πλήρης συγκινήσεο>ς τήν ματαίωσιν τοΰ δια
βήματος τών έθελοντών έξ αιτίας τών περιστάσεων. 
Καί όντως χάρις εις τήν μετριοπάθειαν, καί τήν πολι- 
τικότητα τών βλέψεων τούΒασιλέως μας έματαιώθη μία 
δίκαια επιθυμία τών κοριτσιών τών χωρίων τής ’Ατ
τικής, τά όποια δμως πρέπει νά εΐνε ύπερήφη^α, γιατί 
μέ τό ευγενικό αυτό ξύπνημα τής γυναικείας ψυχής, 
έδηιιιούογισαν μιά νέα σελίδα τής ίστοοίας, σελίδα 
πρός τήν οποίαν θά προσβλέψουν μέ ζηλότυπο βλέμμα 
αί γυναίκες τής Σπάοτης καί τοΰ Σουλίου....

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

έπϊ Αλλης τίνος εύνοίας παρά, έπϊ τής εύνοιας τοΰ 
λαοΰ. Τοιαύτας Ιδέας ύποστηρίζων έξήλθεν από τοΰ 
δεσμωτηρίου είς δ τόν εΐχον έγκλείσει Ανελεύθεροι τά
σεις, όπως καταλάβη τήν αρχήν καί σημειώσει τό μα
κράν καϊ ένδοξον αυτού στάδιον. "Υπό τοιαύτας αρχάς 
έναοκών τήν πολιτικήν έξουσίαν και άντλών τήν δύ- 
ναμιν ίκ.μόνης τής θελήσεως τοΰ λαοΰ ήτο κατά φυσικήν 
συνέπειαν ή Αληθής έκπροσώπησις πόσης έξουσίας 
έν τώ κράτει. Τοΰτο προκειμένου περί τοΰ Χαριλάου 
Τρικούπη δέν ήτο άφηρημένη τις έννοια. Χωρίς νά 
εΐνε ανευλαβής'πρός τόν θρόνον καϊ τά δικαιώματα αυ
τού, δέν έπέτρεψεν ουδέποτε ούδεμία άλλη έξουοία νά 
παραβιάση τά λαϊκά δικαιώματα καθοριζόμενα ύπό 
τοΰ καταστατικού τής χώρας χάρτου.

Λαμβανομένου ύπ" οψει καϊ τοΰ Αλύγιστου προσω
πικού χαρακτήρας τοΰ Τρικούπη, δύναται νά έννοήση 
πας τις, όποιον πολιτικόν κέντρον ήτο δ αφελής έκεϊ- 
νος οίκος, παρά τήν πλατείαν τής "Ομονοίας κατ Αρ- 
χάς καϊ κατόπιν έπϊ τής διασταυρώσεως τών όδών 
"Ακαδημίας καϊ Μαυρομιχάλη, ένθα κατφκησε μέχρι 
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τον θανάτου τον <5 Χαρίλαος Τρικούπης συνοικών 
μετά της πρό τινων μηνών κατελθούσης είς τον τάφον 
αδελφής αυτού.

Τον πολιτικόν τούτου Οίκου ή ψυχή ύπήρξεν ή Σο
φία Τρικούπη. Θυγάτηρ τοϋ Σπυρίδωνος Τρικούπη 
τον πρώτου τής 'Ελλάδος πρωθυπουργού καί τής 
Αικατερίνης Μαυροκορδάτου, αδελφής τοϋ κατά τον 
ιερόν αγώνα καί μετέπειτα διαπρέψαντος πολιτικού 
άνδρός Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, εγεννήθη καί 
άνετράφη Εν οικογένεια, τής οποίας δλη ή ζωή διέρ- 
ρεναεν εις τήν υπηρεσίαν τής παιρίδος. ’Από παιδικής 
ηλικίας Ελαβε' τήν έπνμελημένην εκείνην ανατροφήν 
τήν οποίαν έλάμβανον αί γυναίκες τών φαναριωτών, 
αί δποϊαι πολύ πρό τού άγώνος Εξέπληττον τούς δι- 
πλωμάτας καί τούς περιηγητάς τούς μεταβαίνοντας 
εις την Κωνσταντινούπολιν, καί τών όποιων τήν ει
κόνα μας Εδωκεν δ Γάλλος ιστορικός είς τάς ώρμίας 
φυσιογνωμίας τής μητρός τοϋ Άνδρέου Σενιε καί 
τής προμήτορος τοϋ Θιέρσου, ελληνίδων Εκ Κωνσταν
τινουπόλεως.

***
Εϊ’ς τήν λεπτεπίλεπτον ταύτην ανατροφήν προσετί- 

θετο άλλο στοιχείου, τό πατρικόν. 'Ο Σπυρίδων Τρι- 
κούπης δέν ήτο απλώς πολιτικός άνήρ τών χρόνων 
τής Εξεγερθείσης ΈΖΑάόος. "Ητο άνήρ μεγάλης μορ- 
φώοεως καί καλλιτεχνικής άντιλήψεως. Ποιητής τοϋ 
«Δήμου», άνεζήτηαε τήν αλήθειαν τής νεωτέρας ποιή- 
σεως είς τά δημοτικά τής Ελλάδος τραγούδια καί είς 
τήν λαϊκήν αυτών γλώσσαν. Ύπήρξεν Επίσης ό φίλος 
τοϋ λόρδου Βύρωνος Εκφωνήσας τόν θαυμάσιον 
εκείνον λόγον κατά τήν κηδείαν τού μεγάλου φιλλέλη · 
νος καί τού μεγάλου ποιητοΰ. Πρός τούτοις ήτο ό 
συγγράφεύς τής 'Ιστορίας τής 'Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως, ή οποία αποτελεί ούτως είπεϊν τάς προσωπικός 
Εντυπώσεις καί τάς κρίσεις τού συγγραφέως Επί τοϋ 
μεγάλου εκείνου δράματος. Ύπό τάς άρχάς τοϋ Ενά
ρετου εκείνου Οίκον καί ύπό τήν επίδρασιν τοιούτων 
γονέων άνετράφη ή δεσποινίς Σοφία-Τρικούπη, δια- 
ννσασα τά πρώτα Ετη τής ζωής της Εν Λονδίνο», ένθα 
δ πατήρ της διετέλει πρεσβευτής καί Εν τώ κοινωνικώ 
Εκείνα» κύκλω τής πόλεως ταύτης, Εκ τοϋ δποίου 
προήλθον οί διάσημοι πολιτικοί ανδρες τοϋ παρελ- 

, θόντος αιώνος. Διεμορφώθη ούτω σύμφωνα πρός τό 
πνεύμα τού μεγάλου εκείνου λαού, τοϋ ενστερνισθέντος 
υπέρ πάντα άλλον τάς άρχάς τοϋ πολιτισμού' τής άρ- 
χαίας 'Ελλάδος. Νεανις ύπήρξεν άφοσίωμένη πρός 

. τον πατέρα αυτής καί Εγένετο ούτως είπεϊν συνεργά
της του είς τήν φιλολογικήν καί τήν διπλωματικήν 
αύτού εργασίαν. 'Όταν Εγήρασεν δ Σπυρίδων Τρικού- 
πης ποδαλγός ήδηκατήλθεν είς τήν 'Ελλάδα, ή δέν.όρη 
του παρέμεινεν άφοσίωμένη είς τον πατέρα της καί 
δτε άπέθανεν ούτος Εστρεψε πάσαν τήν άγάπην της 
είς τον άδελφόν της Χαρίλαον. Έκτοτε ούδέποιε εχω- 
ρίσθη αύτού. ’Εξυπηρέτησε τήν πολιτικήν τον ίδιολο- 

.γίαν άπαλλάσσουσα αυτόν άπό δλας τάς πολύπλοκους 
εκείνας μέριμνας τών μεγάλων κομμάτων. Ούτως 
αυτή ειχεν άναλάβη τήν διεύθυνσιν τοϋ πολιτικού κόμ
ματος τού άδελφοΰ της καί ύπό τα ομματά της διήρ- 
χοντο δλαι α'ι ύποθέσεις τής 'Ελλάδος, α'ι συνδεόμενοι 
άναποσπαστως με τά πολιτευόμενα πρόσωπα τής χώ- 
ρας.'Όσοι ηύτύχησαν νά γνωρίσουν τήν ύπέροχον ταύ- 
την δεσποινίδα κατά τους χρόνους Εκείνους τής παν

τοδυναμίας τοϋ Τρικούπη, Εμειναν Εν γοητεία δχι μό
νον πρό τής άδελφικής άφοσιώσεως, άλλά πρό τοϋ 
Εκτάκτου πνεύματος αυτής καί τής λεπτότητας μετά 
τής όποιας διεχειρίζετο τάς διαφόρους ύποθέσεις, 
εξυπηρετούσα τήν^πολιτικήν τοϋ άδελφοΰ της καί κρα- 
τύνουσα τήν δημοτικότηιά του είς τήν ψυχήν τοϋ 
λαού.

Αίαν ενωρίς Ελαμψεν εις τον πολιτικόν δρίζοντα 
τό άστρον τοϋ Χαριλάου Τρικούπη. Ό Οίκος τότε 
τοϋ μεγάλου πολιτικού τών ήμετέρων χρόνων, Εγέ
νετο τό μέγα κέντρου πάοης πολιτικής κινήσεως Εν 
'Ελλάδι. Έκεϊθεν διήλθεν δλη ή Ελλάς καί πρός αυ
τόν ήτένιζεν μετ’ άδιασαλεύτου πεποιθήσεως δλος δ 
ελληνισμός. Ίσως ούδείς άλλος πολιτικός άνήρ ενή- 
σκησε τοιαύτην Επίδρασιν Επί τοϋ πνεύματος τοϋ ελ
ληνικού λαού, καί ούδείς άλλος Εθαυμάσθη καλλίτερου 
αυτού. ‘Εφ’ όσον ηύξάνετο ή πολιτική δύναμις τοϋ 
άδελφοΰ, Επί τοσοΰτον ή δεσποινίς Τρικούπη ενέ- 
τεινε τάς δυνάμεις αυτής καί ηύξανετάς προσπάθειας 
της, δεχομένη τούς πάντας Εν τώ Οΐκω της.

Πόσον απλούς ήτο δ Οίκος τοϋ Τρικούπη. Μία 
Κεντρική αίθουσα είς τον άνω όροφον μετά μιας μι- 
κροτέρας τοιαύτης καί μία αίθουσα φαγητού άπετέ- 
λουν τό σύνολοντών θαλάμων τής ύποδοχής. Ίά Επι
πλα ήσαν απλά καί απέριττα, άλλ’ είς άντιστάθμισμα 
πόσης άλλης πολυτελείας τά άνθη τών τροπικών καλ
λιεργούμενα ύπό τής ίδιας δεσποινίδας Τριπούπη, 
εσχημάτιζον δλόκληρον δάσος μέσω τοϋ δποίου διήρ- 
χετο άπό πρωίας μέχρι βαθείας νυκτός, δεχομένη 
παντός είδους καί πάοης τάςεως άνθρώπους, Ερχομέ
νους Εκ τών περάτων τοϋ κόσμου όπως προσφέρουν 
τόν φόρον τού θαυμασμού πρό τον μεγάλον πολίτην 
καί τήν ύπέροχον αύτού αδελφήν.

* *'Η κυρία Σοφία, ούτως Εκαλείτο παρά πάντων, 
Εδέχετο φέρουσα μελανήν πάντοτε Εσθήτα με μακράν 
ουράν, κατά τόν συρμόν τών μέσων τοϋ παρελθόντος 
αιώνος. Τό είδος τούτο τής άμφιέσεως δεν είχε μετα- 
βληθή άπό τοϋ 1873, δτε άπέθανεν δ πατήρ αυτής. 
Οί συρμοί ήρχοντο καί παρήρχοντο, άλλ’ ή μελανή 
Εσθής μέ τήν μακράν ουράν καί τό λευκόν περιλαί
μιου Εμενεν άμετάβλητος παρά τή δεσποινίδι Τρι- 
κούπη. Τής αυτής Εποχής ήτο καί απλή της κόμωοις. 
Ούτως Εν μέσα» τής χλοερός εκείνης αιθούσης Ενεφα- 
νίζετο ή κυρία Σοφία, ώς ενσάρκωσις είκόνος δε- 
σποίνης τίνος παλαιός εποχής κατελθούσης πρό μι
κρού άπό τό πλαίσιόν της. Ουδέ ήδύνατο νά Εννοήση 
τις άλλως τήν διάσημον κυρίαν, ούτε νά τήν φαντα- 
σθή περιβεβλημένην τά chiffons τών νεωτέρων 
συρμών.

Έν τή μικρή, εκείνη αιθούση Επεσκέφθησαν τήν 
δεσποινίδα Τρικούπη όλοι όσοι διήλθον της 'Ελλάδος 
ξένοι, οι όποιοι επρωτοστάτουν Επί τής παγκοσμίου 
σκηνής. 'Όλοι σχεδόν οί ηγεμόνες τής Ευρώπης θά 
μετέβαινον δπως χαιρετίσωσιν αυτήν εν τω Οΐκφ της. 
'Ενθυμούμαι δτι είς τήν άπέριττον Εκείνην αίθουσαν 
Επεσκέφθησαν αυτήν δ Βασιλεύς τής Δανίας, δ γέρων 
Χριστιανός, οί βασιλικοί πρίγκηπες τής χώρας ταύ
της, οί πρίγκηπες τής Ουαλίας, οί κατόπιν γενόμενοι 
βασιλείς τής ’Αγγλίας, δ νΰν αύτοκράτωρ τής Ρωσ- 
σίας, ’Ινδοί Μαχαραγιάδες, πρίγκηπες Γερμανοί καί με
γάλοι δούκες Ρώσσοι, Καί μέ αυτούς προσήρχοντο 

διασημότεροι πολιτικοί άνδρες τοϋ κόσμου, μεγάλοι 
συγγραφείς, μεγάλοι καλλιτέχναι, δλοι Εκείνοι δσοι Ερ
χονται νά θαυμάσωοι τά αρχαία Ερείπια καί νά Επι- 
σκεφθώσι τήν χώραν τών μεγάλων άναμνήσεων. Έθε- 
ώρουν καθήκόν των νά Επισκεφθώσι τόν οίκον τοϋ 
πολιτικού άνδρός, δστις Εξερχόμένος τοϋ κοινού πο
λιτικού ύλικοϋ Ενεσάρκου τάς μεγάλος Ελληνικός Ιδέας 
αί δποϊαι είχον συγκινήσει δλόκληρο« τόν πεπολιτι- 
σμένον κόσμον κατά τήν πρώτην είκοσιπενταετίαν 
τοϋ παρελθόντος αιώνος, δταν άπέθνηοκεν ύπέρ αυ
τών δ λόρδος Βύρων καί Εγραψεν τούς πρώτους του 
στίχους δ Βίκτωρ Ούγκώ. Ύπό τήν στέγην Εκείνην οί 
διάσημοι ξένοι εύρισκον μίαν 'Ελληνικήν εστίαν βαθυ- 
τάτων πατριωτικών αισθημάτων καί τοιαύτην μόρφω- 
σιν τών οικοδεσποτών, ή όποια ήτο εκ τών σπανιω- 
τάτων καί Εν αύτή άκόμη τή Δύσει. Πόσα άρθρα πλήρη 
φιλελληνισμού δεν ενέπνευσεν εις τάς σθεναρωτέρας 
γραφίδας τής Ευρώπης καί πάσας περί 'Ελλάδος 
προλήψεις δεν Εκαμε νά άφαιρεθοϋν Εν Ευρώπη, ή 
εύνενής 'Ελληνίς, τήν όποιαν Εκάλυψε χθες ή άτ- 
τική γή.

"Οπως δέ Εδέχετο τούς Βασιλείς καί τούς πρίγκη- 
πας, μετά τοϋ αύτού επίσης μειδιάματος τού γέμον- 
τος συμπάθειαν καί στοργήν ύπεδέχετο τούς απλούς 
άνθρώπους τών ’Αθηναϊκών συνοικιών καί τούς Επαρ- 
χιώτας οίκοκυραίους, οί όποιοι καταφθάνοντες είς 
’Αθήνας, Εσπευδον νά άσπασθώσι τήν χεϊρά της. 'Ο 
Χαρίλαος Τρικούπης διαρκώς άπασχολούμένος είς τά 
προβλήματα άτινα έγέννα ή νέα κατάστασις τής 'Ελλά
δος, ήν διέπλαττεν ούτος, μόλις περί τό μεσονύκτιον 
άφικνεΐτο είς τόν Οίκόν του.’Εκεί παρέμενεν ή Κυρία 
Σοφία, άπό τών πρωινών ώρών κανονίζουσα πάντα τά 
κομματικά ζητήματα, καί παρέχουσα τήν άρωγήν αυτής, 
είς όσουςείχον άνάγκην τής μεσολαβήσεώς της. Είς τόν

X. S Τ R I C Η

ΠΩΣ ΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ
(Διήγημα)

(Συνέχεια καί τέλος)
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Τά εϊοωλα πίπτουν. Είνα'. φαίνεται ό προορίσεις 
των νά πίπτουν. "Οταν^ ένα βάναυσον χέρι δεν τά 
συντρίψη, καταρρέουν μόνα των.

ΧΗεην ό μικρός Φλόριςκαι δεν ειχον βάναυσον χέρι. 
Ή σΰλληψις τής πεταλούδας δεν είναι δύσκολον πρά
γμα είς τον κόσμον. ’Εάν κινηΟή κανείς όλίρν, εάν 
άπλώσζ] τήν παλάμην του, εΐμπορεϊ νά τήν κτυπήση 
τήν στιγμήν ποϋ στέκεται επί ενός άνθους καί νά τήν 
ρίψη κάτω, ίσως είς τον βόρβορον.

Τό δύσκολον είναι νά ξεύρη κανείς νά τήν βλέπη. 
"Ετσι καθώς πέτα άσκοπα, σχηματίζη κάποτε μερι
κούς ωραίους κύκλους είς τον αέρα. Δίδει τήν έντύπω- 
σιν τού πτερωτού λουλουδιού.

Καί αυτό τό ώραΐον βλέμμα τό είχον. Τού έδι
δαν μάλιστα μίαν ανύπαρκτον δύναμιν. Επάνω είς τά 
βορβορώδη μέρη ένόμιζον δτι έπροφύλαττε τήν πετα
λούδαν μου. ^Οτι απροσδιόριστα, άλλά οριστικά τής 

κόσμον δεν μειέβαινεν ουδέποτε. ΔΕί Επεσκέπτετο ού- 
δένα, καί μόνον εξεπλήρου τάς κοινωνικός υποχρεώνεις 
δσάκις δυστύχημά τι Ενέσκηπτεν είς φιλικός οίκογινείας.

Καί τοι ήγνόει παντελώς τάς αίθούσας τής νέας κοι
νωνίας, Εν τούτοις διετήρει κάποια ίχνη δεσμού προς 
τόν νεώτερον βίον. Ούτω διεοκέδαζον αυτήν αί νέαι 
καί ώραϊαι κυρίαι αί δποϊαι φέρουσαι τάς νέας τουα- 
λέττας τών χορών, προτού μεταβώσιν είς αυτους διήρ- 
χοντο δπως τάς ϊδη ή δεσποινίς Τρικούπη.

Πιστή είς τούς φίλους της ουδέποτε έλησμόνει 
αυτούς, καί τώρα άκόμη οτε ειχεν άπομονωθή. Εις 
πάσαν χαράν καί είς πάσαν θλίφιν τής ζωής μου θά 
έλάμβανον πάντοτε μίαν επιστολήν της μέ ολιγας φι
λικός λέξεις. Τοΰτο επραττε πρός ολους τούς φίλους 
του άδελφοΰ της, τούς όποιους έν τούτοις δεν εβλεπε. 
παρά μόνον εις τό κατ’ έτος τελούμενον παρ αυτής 
μνημόσυνου έν τω άθηναίκω νεκροταφεία».

Ό βίος τής δεσποινίδας Τρικούπη εληξε μέ τον 
θάνατον τοΰ άδελφοΰ της. "Εκτοτε είς ούδέν άναμι- 
φνυομένη εζη μόνον μέ τήν άνάμνησιν και την λα
τρείαν τοΰ άδελφοΰ της. Ούδαμοΰ έφαίνετο. Μονον 
καμμίαν φοράν οί βραδύνοντες είς τό νεκροταφείου, 
εβλεπον ev φάσμα μελανά ένδεδυμένύν νά διέρχεται τήν 
σκιερόν δενδροστοιχίαυ,, ένθα εΰρίσκονται οι απέριττοι 
τάφοι τών γονέων κ<Εί άδελφοΰ της. Παρά τους τάφους 
τούτους ήνοίχθη εις άκόμη χθές, όπως περιλάβη τον 
νεκρόν τής υπέροχου γυναικος, ή οποία εζησεν υπη
ρετούσα τάς ιδέας τοΰ άδελφοΰ της έφ’ οσον εζη και 
άπονέμουσα μίαν μυστικοπαθή λατρείαν εις την μνή
μην αυτού. Όπως ό Τρικούπης υπήρξε ξεχωριστή 
φυσιογνωμία έν μέσω τοΰ 'Ελληνικού κοσμου, ξεχωρι
στή έπίσης υπήρξε καί ή τής Σοφίας Τρικούπη, ομοιάν 
τής όποιας ούτε κατά τό παρελθόν ούτε κατα το ενε- 
στώς έπαρουσίασεν ή ' Ελληνική κοινωνία.

ΘΕΟΔ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΕΙΔΩΛΑ
3Υΐετάφραβΐζ «-3C'

έδιδε τήν στρεπτικήν κλίσιν ποϋ τήν εφερε παλιν εις 
τήν χώραν τών άνθέων.

Αύτή ύπήρξεν ή απάτη μου. Πώς ήτο δυνατόν νά 
θεωρήσω ώραίαν μίαν πεταλούδαν; Κατά τό διά
στημά τής έπιστημονικής μου είς τήν Σχολήν τών 
Φυσικών Επιστημών ένασχολήσεως είχον παρακολου
θήσει τάς εξελίξεις της Εϊξευρον δτι τό ευχρωμον 
αυτό πτερωτόν διεπλάσθη άπό σκώληκα, άπό κάμβην. 
Καί βαμθηδόν είς σκώληκα πάλιν θά κατέληγεν. Εν 
τφ μεταξύ οι ποιηταί θά τήν έψαλλον και το φώς 
άστοχον είς σπατάλην ευγενικών άκτίνων θά υπέθαλπε 
τό ψεύδος τής άπάτγς της.

Εϊξευρον έξ άλλου δτι τά είδωλα πίπτουν. Ί^άν 
τά πλήθη τού πρώτου χριστιανικού φανατισμού οέν 
έσώρευαν βαναύσως πρό τού βωμού τού λευκού Θεού 
τά συντρίμματα τών άγαλμάτων τών ελληνικών πό
λεων, θά έξεχύνετο ή όξύδωσις τών σιδηρούχων και 
μολυβδούχων συστατικών τού μαρμάρου Ο'.ά νά κατα- 
στρέψη τό φώς των. 'Ο χρόνος ωσάν έξέλιξις τής
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ώμο^φιάς των θά τά συνέτριβε βαθμηδόν καί τά εί
δωλα θά χατέπιπτον.

Καί έν τούτοις δεν περιόρισα την φαντασίαν μου. 
Αφού μίαν φοράν ήθέλησα νά πλάσω είδωλον, ένό- 
μισα οτι είμπορούσα νά έμπιστευθώ εις τήν δημιουρνι- 
χήν μου δύναμιν. "Επλασα χαί έδειξα τήν τέχνην μου 
Κάποτε έγέλα, κάποτε έδάκρυε. Πάντοτε δμως διετή- 
ρει τήν άγνότητά της.

Έτοποθέτησα τό εϊδωλόν μου κάπου καί άνήνειρα 
βωμόν έμπροσθεν του. Κρίμα, δτι ή ποίησις μου έτύ- 
φλωσε τήν συμμετρίαν ! "Οταν άνέβην εις τήν κορυ
φήν τοϋ βωμού μου,’τότε μόνον άντελήφθην ότι τό εϊ
δωλόν μου είχε μείνει κάτω. Παρουσίασα τό φαινόμε
νου ανθρώπου ό όποιος ήτένιζεν υψηλά καί αίφνης 
άντελαμβάνετο δτι έβλεπε χαμηλά.

‘Υψηλότερου ό βωμός καί χαμηλότερων τό εϊδω- 
λον. Παιδαριώδης τωόντι άσυμμετρία. ΤΗτο επόμενον 
λοιπόν νά κάμω τήν έντύπωσιν τοΟ νηπίου. 'Η 
αδελφή τής' Μαρίας έπίστευεν εις τό θάμβωμα τών 
ματιών μου. Καί μέ κίνημα σταθερόν μόύ προέτεινε 
τήν λαμπιδα τής άθωότητος.

’Αλλά ή λαμπάς δέν έδωσε λάμψιν. Καί τό βλέμμά 
μου είδε σκότος. Είδε σατανικήν .αθωότητα. Είδε κό- 
λααιν, ή οποία δέν είχε μόνον πλάτος, αλλά καί 
εύρύτατον βάθος.

Πράγματι τήν πρώτην στιγμή υ μόνον πλάτος διέ— 
κρινα. "Επειτα δμως τά μελαγχολικά βλέμματα τής 
άλλης μοΰ ήλθον εις τόν νού/. Μέ τήν αλάνθαστου 
διαίσθησιν τής νεότητος είχον άντιληφθή τότε τό έν
τονόν -ης ενδιαφέρον. Έπειτα ένεφανίσθη ό "Ορχαρδ. 
’Εξήγησε τάς προτιμήσεις μου καί ή συμπάθεια τής 
αδελφής τής Μαρίας μετεβλήβη εις έχθραν.

"Οταν ύπάρχιρ ευγένεια εις τήν αγάπην, υπάρχει 
καί εις τήν έχθραν. Ειμπορεΐ νά υπάρχω μίσος τό 
όποιον νά θανάτωση χωρίς νά προκαλ^ τήν αηδίαν. 
Εΐμπορώ νά εϊπω δτι υπάρχει μίσος ώραϊον.

Έπρεπε νά συντριβφ. Έστω ! Έχω στήθος διά 
νά χρησιμεύσω ώς· στόχος, Δέν θά ήτο ώραϊον νά 
πέσω διά τών άλλων. Καί μολαταύτα ή καλή αδελφή 
διά τών άλλων ήθέλησε νά μέ συντρίψη. Μέ τήν πε- 
ποίθησιν δτι οί ψίθυροί της θά έφθανον ταχύτατα εις 
ακοήν μου, άπέδωκεν εις τόν Στέππιχ ώρισμένην ιδιό
τητα απέναντι τής Μαρίας.

’Αλλά ό μικρός Φλόρις βλέπει κάποτε μακράν, μα- 
κρύτατα. Καί δταν ή καλή αδελφή τοΟ επέβαλε νά 
ϊδη, ήνοιξεν ορθάνοιχτα τά μάτια καί τά έκλεισε πάλιν 
ταχύτατα. Διότι τί θά έχρησίμευε πλέον έν βλέμμα 
ακόμη εις τό σκότος ; *Η  αδυναμία τού Στέππιχ ήτο 
πιθανόν νά έξηκριβώνετο. "Ισως προς τήν Μαρίαν, 
ίσως προς τήν αδελφήν, ίσως αλλαχού. Προς τί δμως 
νά τό ϊδω; Διά νά αισθανθώ κοάρασιν διά τάς ωραίας 
ημέρας πού έσπατάλησα γύρωθεν μιας άσχημίας ;

’Επί πολύ έζησα χωρίς μειδίαμα. ’Εκείνο πού μού 
έσφυρίχθη καί ψεύδος έσν ήτο, μού διέλυε τό δνειρον. 
Έάν ή άλλη είχε δηλητηριώδη πνοήν καί διά νά δη
λητηρίαση έμέ έδακνε τήν αδελφήν της, πώς εΐμπο- 
ρούσα νά φαντασθώ ύπερτέραν καί τήν Μαρίαν ; Πώς 
είμποροϋσα πλέον νά ονειροπολήσω γύρω της ;

Ακόμη καί δταν ή αδελφή μου έτρεχεν εις προϋ- 
πάντησίν μου δέν έμειδιούσα πλέον. Εις μάτην προσε- 
πάθει ή ιδία μέ τά δάχτυλά της νά μού δ'.αστείλη τά 
χείλη εις μειδίαμα. Έφοβούμην τούς λυγμούς. Έν- 

τρεπόμην τά δάκρυα. ”Ω! Ήμην ό μικρός Φλόρις 
καί διά πρώτην φοράν άντίκρυζον τόσην ασχήμιαν !

Ή ποίησίς μου κατέρρεεν. Ό κριτικός τής εποχής 
μου έάν έδιάβαζε τούς νέους μου στίχους θά συνω- 
φρνώνετο καί θά έλεγε τό αντίθετον εκείνου τό όποιον 
έίπεν άλλοτε. Είχον πλέον τό έλάττωμα νά είμαι άν- 
δρας ένώ ήμην παιδίον !

Καί τί κρίμα νά μήν είμπορή κανείς νά συγκρα- 
τήση τουλάχιστον έκείνο πού αρχίζει νά πίπτη ! "Ολα 
τά φαινόμενα καταντούν πλέον συντελεσταί τής πτώ
σεως. Ό ’Ορχαρδ μού μετέδιδε συνεχώς νέας απο
κρουστικότητας. 'Η γνωριμία τού πατρός τόν είχε 
προσεγγίσει. Οϋδεμία παρουσίασις είχεν ακόμη έπιδι- 
ωχθή. ’Αλλα μερικαί πληροφορίαι έφερον τήν βεβαίω- 
σιν τής άγαθότητος τού ανθρώπου. Ταυτοχρόνως δμως 
άπεσυνέθετον τό οικιακόν σύμπλεγμα τό όποιον τό ει- 
χον φαντασθεϊ τόσον λυρικόν καί τόσον θαυμάσιον

Αυτί τού άπείρως στοργικού ύφους τό όποιον έθε
ταν εις τά χείλη τής Μαρίας καί τής άδελφτς της, ή 
τραχύτης κκί ή βιαιότης τών φράσεων μού εφέρετο ως 
έξηκριβωμένη. Τοιουτοτρόπως ή πτώσις τσύ ειδώλου 
συνεπληρΐύτο. ’ Αφού προηγήθη ό ψυχικός θάνατος έπήρ- 
χετο έπειτα καί ό αισθητικός. Δέν μέ έβασάνιζε πλέον 
μόνον έκείνο πού κατέπεσε. ’Αλλά και έκείνο ποΟ 
έδημιουργήθη. Έκείνο τό όποιον ό ίδιος έδημιούρ- 
γησα. Τό πλάσμα τής φαντασίας μου, τό ιδανικόν τής 
αίσθήσεώς μου.

Τό μέλλον καί τό παρελθόν έξ ίσου μέ έκούραζον. 
Ή προαίσθησις καί ή άνάμνησις. Παντού άσχημία, 
Άσχημία έκεϊθεν, άσχημία καί από μέρους μου. Διότι 
αφού είδον ύψος έκεϊ δπου έκυριάρχει τό χάος, πώς 
ήτο δυνατόν νά έχω βλέμμα ώραϊον ;

VII·
"Οταν κάποτε έσυλλογιζόμην τήν έκτασιν τού μί

σους δέν άνετριχίαζον. Είχον πάντοτε τήν ιδέαν δτι 
από τού μίσους εις τήν αγάπην δέν υπάρχει παρά μία 
στροοή. "Ενα άσήμαντον γεγονός είναι ικανόν νά φέρη 
τήν μανίαν τής έχθρας εις τήν πλήμμυραν τής αγάπης.

Διά τούτο δέν έσκοτίσθην ούδέ μίαν στιγμήν δταν 
έοοβήθην δτι θά μισήσω τήν Μαρίαν, έάν έπρόκειτο 
υά αισθανθώ δλην τήν παραφροσύνην μιας φριχτής 
ένΧντίον της κακίας θά τό έδεχόμην χωρίς μετάνοιαν. 
Θά έστήριζον τόν βίον μου έπί τής νοσηράς αυτής ψυ
χικής καταστάσεως χωρίς τύψεις, χωρίς έντροπήν, 
διότι θά προήρχετο έξ αυτής μία νευρώδης καί ασυγ
κράτητος ζωή.

’Αλλά έκεϊνο τό όποιον δέν τό είχον καθόλου ΰπο- 
πτευθεϊ είναι δτι μεταξύ αγάπης καί μίσους υπάρχει 
μία άλλη ψυχική κατάστασις φρικτώς άπαισία. Χωρίς 
στοργήν καί χωρίς έχθραν λαμβάνει τό σπουδαιότερον 
αυτής χαρακτηριστικόν από τήν απεριόριστον κενότητα 
τής αίσθήσεώς καί τής νοήσεως. Είναι ή κατάστασις 
τής αηδίας.

Καί ή αηδία μέ είχε κυριεύσει. Ή έμφάν.σις τής 
Μαρίας καί τών αδελφών της πού μέ καθίστα μίαν φο
ράν τόσον εύτυχισμένον μού έκούραζε τώρα ακόμη καί 
τό βλέμμα. Ούτε λύπην, ούτε οργήν μού ένέπνεον. 
'Η άνάμνησις τών περασμένων μου λυρισμών μού ήρ ■ 
χετο μαζή των καί ή αηδία μου έσκέπαζεν άκόμη καί 
τόν εαυτόν μου.

Τίποτε δέν θά είχε τήν δύναμιν νά μέ μεταλλάξη. 

άποψιν διά τήν Μαρίαν. Καμμίαν γεφύρωσιν τού 
χάους τών συντριμμένων ειδώλων. Ή τραγωδία έχω- 
ρίζετο άπό τήν άηδίαν. Πανίσχυρος εκείνη εις τάς 
άποκρύφους γωνίας τής ψυχής μου, άσυγκράτητος 
αύτή εντός τής καρδίας μου.

Ταυτοχρόνως τό πένθος έσκέπαζε τήν οικίαν μου. 
Φαίνεται δτι μέ είχε τάξει ή χαρά προς τήν λύπην. 
Τό χαρωπόν χαμόγελου μου θά είχε γοητεύσει τάς 
σφαίρας τού πόνου. Έκεϊ θά έζητήθην, έκεϊ θά πα- 
ρεχωρήθην.

"Ενας άδελφός μου άπέθνησκεν. 'Η θλϊψις έπεχύ- 
νετο μεταξύ τής οικογένειας μου. Τό πολύκλαδον δέν- 
δρον μας έχανεν ένα τών κλάδων του. Καθώς βράχος 
είδον τήν πτώσίν του. Ό μικρός Φλόρις είχε γιγαν
τωθεί. Είχε κατωρθώσει νά σταυρώσει τάς χεϊρας 
νά ήμικλείση τά βλέφαρα καί νά προσβλέψημέ έγκαρ- 

τέρησιν έκείνο τό όποιον τού ήρχετο ώς άναπόφευκτον.
Αλλά άπό τήν τρυφερότητα έκείνην τήν οποίαν 

προκαλεϊ ή άπελπισία ουδέ μίαν στιγμήν έσκίρτησεν ή 
ψυχή μου. Ή παγερότης τής αηδίας μού έμεινεν δπως 
καί πριν έντεταμένη. Καί δπως ούτε άπό τό παρόν, 
ούτε άπό τό παρελθόν ή είκών τού πεσόντος ειδώ
λου μου ήρχετο νά φωτίση τήν φαντασίαν μου. Νεκρά 
διά τήν άγάπην μου καί νεκρά διά τό μίσος μου, άπέ- 
μεινε μόνον ζώσα διά τήν άηδίαν μου. Τί κρίμα !

VIII·
Over all The woodland’s flooded bowers, 
Over all The meadow’s drowning flowezs, 
Over all This ruin’d world of ours, 
Rreak diviner light !

TENNYSON

Μετά πολλάς ημέρας ένας γέρων σοβαρός άνέγνωσε 
τςν ιστορίαν μου. Ήτο μού φαίνεται ό ϊδιος έκεϊνος 
©ιλόσοφος κριτικός ό όποιος είχε κρίνει τους πρώτους 
υου στίχους. Δέν είχον ζητήσει έγώ τάς κρίσεις του. 
Τάς είχε προκαλέσει ή άδελφή μου διά νά παράσχτ) 
κάποιαν άπασχόλησιν εις τόν λυπημένον μικρόν της 
Φλόρις

Ποίαι υπήρξαν άκριβώς αί φιλολογικαί εντυπώσεις 
τού γέροντας δέν μού εδόθη ευκαιρία νά κρίνω. Διότι 
μόλις έτελείωσε τήν άνάγνωσιν μέ έπλησίασε μέ κα- 
λωσύνην καί άφού μέ προσέβλεψε μέ τό. βαθύ βλέμμα 
του μού είπεν ήσυχα καί σοβαρά :

«Κράτησε, παιδί μου, τό άνάστημά σου. Τόσον τό 
καλλίτερον αν άνήκης εις άλλον κόσμον ή εις άλλην 
έποχήν. Πρόσεξε. Εις τόν Ουρανόν δέν άναβαίνουν άπό 
τήν γήν. Πίπτουν δμως ευκόλως άπό τούςθόλους του».

Τόν έκύτταξα μέ άπορίαν. Έπειτα δέ διά νά τού 
δείξω τόν σεβασμόν πού μού ένέπνεεν ή μορφή τΟυ 
προσεπάθησα νά χαμογελάσω, Τήν ιδίαν τότε στιγμήν 
ήκουσα τήν χαρωπήν φωνήν τής άδελφής μού να φω
νάζει, νά διαλαλή.

«*Ώ,  ό μικρός Φλόρις .. . ό μικρός Φλόρις χαμο
γελά !»

Πράγματι οί λόγοι τού γέροντος μέ έφερον μακράν τής 
κακής αύτής έποχής καί εις περασμένας ήμέρας. Εις 
τούς καιρούς έκείνους πού ήμην μόνον ό μικρός Φλόρις 
καί τίποτε περισσότερον. Καί έγινα πάλιν ό άιδρας ποϋ 
ήτο παιδίον. Έγινα πάλιν ό χαρωπός άνθρωπος, καί 
έπανεύρον τό θαυμάσιον μειδίαμά μου τό όποιον μίαν 

। φοράν μέ έκαμνε τόσον συμπαθή καί τόσον άγαπημένον.

Κουρασμένος από τήν φριχτήν άπογοήτευσίν θά έφύ- ι 
λαττον τήν σκιάν τών σκέψεών μου διά τήν μέλλουσαν 
φιλολογικήν μου έξέλιξιν Έάν μίαν ημέραν ηνοιγον 
τά πτερά μου μέ σκοπόν πτήσεως προς τήν ποίησιν, 
θά έδοκίμαζον πριν κινηθώ τήν δύναμίν των. Διότι 
δέν θά ήνειχόμην σταθμεύσεις έπί άνθυλλίων. Θά 
έλάμβανον τήν ορμητικήν φοράν μου καί θά έφθανον 
κατ’ ευθείαν εις τό σκιερόν δάσος δπου μού προηγήθη 
ο Λεοπάρδης.

Τά χαρωπά γεγονότα δέν θά κατώρθωυον νά μειώ
σουν τήν άηδίαν μου. Ούτε τά τραγικά. Όχι μόνον 
τό πιστεύω άλλά καί τό έδοκίμασα. Μίαν έσπέραν μού 
εφερον τήν εϊδησιν μεγάλης πυρχαϊάς. Έκεϊ κάτω 
ένα μέγαρον έκαίετο. Αί φλόγες άνήρχοντο εις τόν 
Ουρανόν καί ή ©ήμη ώμίλει πεοί πολλών άνθρωπίνων 
θυμάτων.

Από μακράν τήν παρηκολούθουν σιωπηλός καί με
λαγχολικός. Ή διαίσθησίς μου δμως μέ έφερε πλη
σίον καί μέ έστροβίλιζε μετά τών θυμάτων. Δέν εϊξευρα 
τί μοδ συνέβαινε, Είχον ταραχήν άνεξήγητον. Ή 
καρδία μου έπιέζετο καί ή ψυχή μου έμελογχόλει.

Τήν άλλην ήμέραν παρηκολούθουν εις τάς έφημερί- 
δας τάς λεπτομέρειας τής καταστροφής! Τά θύματα 
υπήρξαν πραγματικά. "Ανθρωποι άποκλεισθέντες ύπό 
τείχους φλογών έπάλαισαν προς ένα φριχτόν θάνατον 
καί κατέπεσαν άπηνθρακωμένοι. Καί μεταξύ αυτών 
ευρέθη καί ό ’Αξιωματικός Στέππιχ.

"Ητο πεπρωμένον ή τραγωδία νά πτερυγίσω γύρω 
μου. Δέν είχον αισθανθεί μίσος κατά τοϋ ανθρώπου 
αυτού. Εϊξευρον δτι αί συμπάθεια1, καί αί άδυναμίαι 
δέν γνωρίζουν λογικήν.

Ή αηδία μου έστρέοετο κατά τής άγνότητος μό
νον. Εις κύκλους δπου έκυριάρχησαν αντιαισθητικοί 
κανόνες ή άσχημία δέν έπαναστατεϊ τό βλέμμα. Διότι 
οί ήρέμα στρεφόμενοι γύρω τού υλισμού, μέ τήν αρε
τήν τής ειλικρίνειας καί τό πνεύμα τής λογικής απορούν 
διά τάς ώραιοπαθεϊς αντιλήψεις. Δέν θά είχον τήν 
δύναμιν νά αισθανθώ κάτι δι*  αύτούς. Άθρωποι άλ
λου κόσμου, άλλης μορφής δέν ήτο δυνατόν νά μέ έγ- 
γίσουν μέ χαράν ή μέ λύπην.

Περί τήν άγνότητά είχον πλέξει τό εϊδύλλιόν μου. 
Ή διάλυσίς του θά συνεκράτει τάς εντυπώσεις μου. 
Οί συντελεσταί είμπορούν νά ενδιαφέρουν τήν φιλοσο
φίαν, άλλ’ όχι καί τήν αισθητικήν.

Άφ’ ής στιγμής δμως ή έμφάνισις τού αξιωματι
κού Στέππιχ κατέληγεν εις τήν φριχτήν τραγωδίαν 
έθιγόμην εις τήν δραματικήν μου αϊσθησιν. 'Υπάρχουν 
νόμοι μυστικοί οί όποιοι ευρίσκουν συμπερασματικά 
νήματα. Άπό ένα εγγύτερον ή άπώτερον παρελθόν 
ευρίσκουν φευγαλέα σημεία διά νά τά συνθέσουν μέ τό 
παρόν, Μία στιγμιαία σκέψις, ένας στοχασμός ακαθό
ριστος, σύρονται άμειλίκτως προς τό προσκήνιον διά 
νά έξάρουν άνετώτερον τήν τραγωδίαν καί νά έπιδεί- 
ξουν περιπλοκωτέραν τήν μορφήν της.

Είχον περικλεισθή εις τραγικήν πλβκτάνην. Καί έν 
τούτοις ή ’ψυχική μου κατάστασις είχεν άπομείνει αμε
τάβλητος. Λέγουν δτι αί δραματικαί στιγμαί σκορπούν 
νάματα λήθης καί συγγνώμης. “Οτι ομαλύνουν τήν 
διάστασιν, δτι περιθάλπουν τήν προσέγγισιν.

Βεβαίως θά ομιλούν δχι διά τήν αηδίαν. 'Η πραγ
ματική μου συγκίνησις διά τήν τύχην τού αξιωματι
κού Στέππιχ δέν έφερεν εις τήν αϊσθησιν μου καμμίαν
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Ή επιγραφή τοΰ άρθρου μου, κατά τήν εποχήν 
ταύτην, θ’ άναγκάση πολλούς των προσφιλών ανα
γνωστών, φρίσσοντας νά έπαναλάβωσι τό τοΰ εκ 
Μεγαλοπόλεως ιστορικού : «προς τήν επιγραφήν μό
νον βλέπω» και να στρέψωσι τό βλέμμα εις άλλα 
άρθρα. Διά τούτο σπεύδω νά γράψω, δτι διά τοΰ 
άρθρου μου, δεν πρόκειται νά υποστηρίξω άρχάς πα
ραδόξους — διά νά μή μεταχειρισθώ άλλην λέξιν — 
ή νά συνηγορήσω υπέρ τοΰ αδελφού τούτου τοΰ θα
νάτου, άλλά τουναντίον πρόκειται περί τοΰ φιλάν
θρωπου ψύχους, τοΰ ζείδωρου, τοΰ τροφοδότου, περί 
τεχνίτου ψτίχους. ’Επειδή δμως πρόκειται πάντοτε περί 
ψύχους καί δή κατωτέρου καί τοΰ εις άπάσας τάς χώ
ρας άπαντωμένου, διά τούτο ύπενθυμίζομεν εις τούς 
τυχόν ριγηλούς άναγνώστας τήν κλασικήν αρχήν τής 
ομοιοπαθητικής «similia similibus curantur».

***

Τίς, τώ ό'ντι, θά έπίστευεν εις παρελθόντος χρόνους, 
δτι κατά τάς άρχάς τοΰ εικοστού αιώνος, τό ψύχος 
θά έτύγχανε τηλικαύτης εφαρμογής ; Προ οκτώ δε 
περίπου ετών συνεκροτεϊτο εν τώ γηραιφ οίκοδομή- 
ματι τής Σορβόνης τό «Α' διεθνές συνέδριον τού 
Ψύχους», υπό τήν προεδρίαν τού διασήμου γάλλου 
επιστήμονας Λεμπόν, τοΰ δέ υπουργού τής Γεωργίας 
Ruau, έκφωνοΰντος τόν έναρκτήριον λόγον προ τών 
σοφών τών κυριωτέρων χωρών τής ύφηλίου. Κατά 
τό διεθνές τούτο συνέδριον έξητάσθησαν αί άπειροι 
καί ποικίλοι υπηρεσίαν, ας δύναται νά παράσχη εις 
τήν ανθρωπότητα τό ψύχος !

* 
« *

Μέχρι σήμερον τό ψύχος ικανώς έφηρμόσθη έν τε 
τή ιατρική καί τή βιομηχανία, &λλ’ έν ώρισμέναις 
μόνον πόλεσιν έτυχε μείζονος εφαρμογής, ιδία δέ εις 
τάς μεγαλουπόλεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 
Αμερικής, αΐτινες κατά τήν εποχήν τών κυνικών καυ
μάτων, παρέχουν έντοΐςένδιαιτήμασιν, ου μόνον ύδωρ 
ψυχρόν άλλά καί άέρα τοιοΰτον, εκ τού αυτού κεν
τρικού σταθμού, παρ’ ου λαμβάνουσι καί τό ήλεκ- 
τρικόν φώς τόν δέ χειμώνα τήν θέρμανσιν. Επίσης 
δέ καί αί οδοί τών άνωτέρω πόλεων δροσίζονται διά 
ρευμάτων ψυχρού άέρος έφ’ ίκανοΐς χιλιομέτροις, κατά 
τήν εποχήν τών θανατηφόρων «θερμών κυμάτων.

Τό ψύχος προσέρχεται επίσης μέγας άρωγός έν τή 
μεταλλουργία, δΓ ού, άφ’ένός κανονίζεται ή λειτουρ
γία τών υψικαμίνων, άφ’ ετέρου δέ δροσίζονται οι 
δύσμοιροι έργάται, έπίσης δέ μετά ρερόμενον έν τοΐς 
μεταλλείοις σώζει τούς άγνοοΰντας σχεδόν τό ηλιακόν 
φώς μεταλλευτάς.

'Ολόκληρος σχεδόν ή άλλαντεμπορία άνευ αυτού 
εκμηδενίζεται καί κατά μέγα μέρος ή γεωργία καί ή 
ανθοκομία.

Έν πρώτοις έχομεν τήν ποικιλόμορφον κατασκευήν 
τών κρεάτων, άτινα διά τών ψυκτικών θαλάμων, ού 
μόνον ούδεμίαν τών θρεπτικών αυτών δυνάμεων άπόλ- 
λυσιν, άλλά καί καθίστανται μάλλον εύγεστότερα.Έπί- 
σης δέ τό βούτυρον τής Σιβηρίας, τά ροδάκινά τής 
Καλιφορνίας, αί χαμαικέρασοι τής Αυστραλίας έρ-

" Άμείνων τά τής φύσεως» 
ΙΙλάτων

χονται νά μυκτηρήσουν τά προϊόντα τών ευρωπαϊκών 
άγορών, διότι χάριν τών ειδικών ψυκτικών οχημάτων 
φθάνουν, κατόπιν πεντηκοστύος ήμερών ταξειδίου, 
τόσον δροσερά, ώς νά τά έδρεψαν αυτήν τήν στιγμήν. 
Πάσαι δέ αί δπώραι δύνανται νά διατηρηθώσιν έν 
τοΐς θαλάμοις τούτοις τοΰ ψύχους υπέρ τούς τρεις μή
νας, ό δέ καλλίμορφος καί άπατεών καρπός τής μηλέας 
πλέον τών 14 μηνών. Καί αυτό άκόμη τό εύαίσθητον 
ρόδον δύναται νά ζήση . . . περισσότερον τής ζωής 
ενός ρόδου«. Καί ού μόνον ή μορφή τού συμβόλου 
τούτου τοΰ έρωτος διατηρείται, άλλά καί ή ήδεϊα 
αύτοΰ οσμή.

Έπίσης δέ είναι λίαν ανεπτυγμένη ή έφαρμογή τοΰ 
τεχνικού ψύχους έν τε τή χημεία καί τή χειρουργική. 
Είς τούτο δ’ οφείλεται καί ή, διά τοπικής άναισθη- 
σίας τών ούλων άνώδυνος εξαγωγή τών όδόντων.

'Η αθλητική παιδιά τής παγοδρομίας ήτις ώρισμέ- 
νας μόνον ημέρας τοΰ ένιαυτοΰ ήδύνατο νά έκτελεσθή, 
ακολουθούμενη ένίοτε ύφ’ ικανών δυστυχημάτων, έκ 
τής ύποχωρήσεως τοΰ πάγου-κατέστη διά τοΰ τεχνικού 
ψύχους, ώς πάσα άλλη αθλητική άσκησις, ικανή 
νά έκτελεσθή, έν οίαδήποτε ώρα τοΰ έτους, εις τά 
μεγαλοπρεπή «’Ανάκτορα τών πάγων».

Πρό δύο περίπου έτών τό τεχνικόν ψύχος προσέρ
χεται άρωγόν εις τήν ’Ανθρωπότητα, παρέχον είς τούς 
ύποστηρικτάς της, νωπάς τροφάς έκ τών μάλλον με- 
μακρυσμένων χωρών. Τά «άτμόπλοια - ψυγεία» κα
ταφθάνουν πλήρη παντοίων «έπιτηδείων» είς τούς 
συμμαχικούς λιμένας, παρέχοντα ζωτικάς δυνάμεις εις 
τούς άγωνιζομένους, διά τήν έπικράτησίν τού Δικαίου 
καί τής Τιμής, κατά τής γερμανικής Κοσμοκρατορίας.

* 
* *

Τό πρό οκταετίας έν Παρισίοις συνελθόν συνέδριον 
τοΰ ψύχους, ειχεν ώς σκοπόν άφ’ ενός μέν τήν γενί- 
κευσιν τής εφαρμογής τοΰ τεχνικού ψύχους ύφ’ δλων 
τών χωρών, άφ’ ετέρου δέ τήν άνά/ψυξιν τών οΐ - 
κονμένων &ερμών καί τροπικών χωρών, δΓ ού 
δύναται νά εισβάλη ό Εύρωπαϊκός πολιτισμός, ώς 
έγένετο διά τής τεχνικής θερμά νσεως προς κατάκτησίν 
τών άρκτικών.

Καθ’ δσον αί επιστημονικοί έργασίαι εξευρίσκουν 
τρόπους έφαρμοσίμους διά τήν τέχνην προς λήψιν 
κατά τό μάλλον καί ήττον κατωτέρας θερμοκρασίας, 
ή βιομηχανία έκ παραλλήλου άνακαλύπτει άλλους ορί
ζοντας προόδου, οϊτινες, πρό τής λήψεως τών κατω
τέρων αύτών θερμοκρασιών, ούδέ καν ύπετίθεντο. Πρό 
δεκαπενταετίας μόλις ήτο λίαν δυσχερές ε’ις τήν 
βιομηχανίαν ή λήψις θερμοκρασίας κατωτέρας τών 
50 βαθμών. Σήμερον δμως δύναται λίαν οϊκονΟμι- 
κώς, νά κατασκευάσουν καί διϋλίσουν τόν υγρόν άέρα 
εις τήν θερμοκρασίαντών 193 βαθμών υπό τό μηδέν. 
Εξάγουν ούτω δξύγονον άπολύτως καθαρόν, ούτινος 
τό κυβικόν μέτρον στοιχίζει μόλις ολίγα λεπτά.

* 
* *

Τήν χρησιμότητα καί τήν διανομήν τοΰ ζείδωρου 
τούτου άερίου περιεγράψαμεν έν δλίγοις διά τε τά με
ταλλουργεία καί δΓ άπαντα έν γένει τά εργαστήρια 

ιού χώλού θέόΰ τού σιδήρου καί τού πυράς. ’Επίσης 
δέ μεγάλως εύεργετεϊ τούς έργάτας τών υπονόμων καί 
τών φρεάτων; ών οΰκ δλίγοι ευρισκον έν αύτοϊς τόν 
έξ άσφυξίας θάνατον. Μεγάλως δέ άναπτύσσεται ή 
έν γένει βιομηχανία, ή δέ γεωργία είσερχομένη, δΓ 
αύτοΰ, είς τάς παρθένους κατά τό πλεϊστον θερμάς 
χώρας,-τό μέν επαυξάνει τήν ποικιλίαν τών φυσικών

——

ΚΟΜΗΤΕΣ ΕΠΤΑΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧ0ΝΤ0Λ0Γ10Ν ΙΘΑΚΗΣ

Κατά τούς χρόνους τούτους, όπου ή άνθρωπότης 
είδε πολλά παράδοξα καί ανέλπιστα γεγονότα καί πρά
γματά καί αί συζητήσεις έν τοΐς καφφενείοις είναι το- 
σαΰται καί τοιαΰται, ήκουσα άλλους νά λέγωσιν δτι 
έχουσι τό υψηλόν καπέλον (Κλάκ), άλλος Βελάδα καί 
άλλος ύποδήματα λουστρίνια τών πάπων των, θέλον- 
τεςνά λέγωσινμέ τούτοδ,τι όίπάπποι των έχρημάτισαν 
κομήτες τής Έπταννήσου ή άρχοντες εγγεγραμμένοι εις 
τό Libro d ’oro. Έκ περιεργείας δθεν όρμώμενος έζήτησα 
πολλάς 'Ιστορίας, βιβλία καί έγγραφα καί έκ τούτων 
έσημείωσα τους κόμητας τής Έπτσννήσου καί τους 
άρχοντας τής ’Ιθάκης, ούς καταγράφω ένταύθα, επι
φυλασσόμενος νά δημοσιεύσω καί τό άρχοντολόγιον 
τών άλλων τήςΈπταννήσου νήσων. Καί ιδού οί κομή
τες τής Επτάνησου· Άννινος κατά τό έτος 1691, 
Βαρβάτης 1684, Βούλγαρης 1698, , Βαλσαμάκης 
Σδοίν, Γονέμης, Γασπιράκης, 1780, Δελαδέτζιμας 
Γ704, Δούσμανης 1707, Δεσύλας Συγοϋρος 1704, 
Θεοτόκης Άνδρουτζέλης 1693, Θεοτόκης 1699, Θεο- 
τόκης’Εμμανουήλ 1812, Ίουστινιάνης 1796, Κονε- 
ρϊνος 1741, Κουτούβαλης 1703, Καροΰσος 1704, 
Καπνιστής 1698, Κλαδάς 1700, Καλόφωνος, Κα- 
ποδίστοιας 1689,Καποδίστριας 1ϊ96,Καρβούρης1804, 
ΚομοΟτος 1804,Καψοκέφαλος 1771,Λανδος,Λοβέρδος 
1726, Λογοθέτης 1703, Λούντζης 1709, Μοτσενϊγος 
1692, Μιστόρας,Μεταξάς 1691 ,Μεσσαλάς 1744,Μαρ- 
μοράς 1805, Μαμου/άς 1804, Μερκάτης Λαυρέντιος 
1790, Μερκάτης Διοδάτου 1804, Μακρής 1686, 
Μαρμαράς 1801, Νάζης 1705, ‘Όριος Ναυλίνος 
1704, Ρώμας 1692, Σορδίνας 1752, Σολομός 1785, 
Σικοΰροι ίπί Τόκων, Σικοΰροι 1804, Τασκαρόλας 
1704, Τριβόλης 1776. Τζαγκαρόλας 1781, Φλαμ- 
πουριάοης 1775, Χρυσοπλεύρης 1806 καί Χωραφάς 
1694 καί οί Άρχοντες τής ’Ιθάκης είναι οί έξής έγ- 
γεγραμμένοι είς τό Libro d’oro, ’Αλευράς Βασίλειος 
Δημητρίου, Άρσέ/ης Κωνσταντίνος καί ’Ιωάννης τοΰ 
’Αναστασίου, Άλέξης Νικόλαος, Αλευράς Τζχνέτος 
Ίωάννου, ^Βρετός , ΙΊορφύρρητος Πέτρος Άνδρέου, 
Βρετός 'Ιωάννης καί Θωμάς Τομάζου, Βρετός Μπα- 
τιστάτος Εύστάθιος Μάρκου, Βρετός Χρήστος Παναγή, 
Βρετός Γεώργιος Κωνσταντίνου, Βρετός Κεκκάτος 
’Ιωάννης, Βρετός Βαπτιστής Νικολάου, Βρετός Τομά- 
ζος, Βρετός Τομάζος Νικολάου, Βρετός Κωνσταντίνου 
Άνδρέου, Βρετός Νουτζάτος Γεώργιος, Βρετός Νικό
λαος Κωνσταντίνου, Βρετός Εύάγγελος Βαπτιστοΰ, 
Βρετός Αντώνιος Κωνυτα/τίνου, Βρετός Νουτζάτος 
Σπΰρος, Βρετός Νουτζάτος Χρήστος, Εύάγγελος, Δη- 
μήτριος καί Γεράσιμος, Βρετός ’Ιωάννης Άντζουλής,
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τροφών, τό δέ παρέχει ταύτας-άσυγκρίτως εύωνοιέ- 
ράς καί γενικώς-, διά τοΰ τεχνικού ψύχους φανερούται 
πολύς άγνωστος φυσικός πλούτος,. έπαληθευομένης 
ουτω τής ρήσεως τού άπαθεστέρου τών στωϊκών 
Έπικτήτου ?Ό τής φύσεως πλούτος ωρισται».

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Βρετός· Παναγής καί 'Αναστάσιος τοϋ Γεωργίου, Βρε
τός Όδυσσεύς τού Παναγή, Βρετός Τροχούλιας Ευ
στάθιος καί Δημήτριος τού Ίωάννου, Βρετός ’Ανα
στάσιος καί Σπυρίδων τοΰ Δημητρίου, Βρετός Ταρί- 
φης Βαπτιστής, ’Ιωάννης καί Άτζουλής, Βρετός Τα- 
ρίφας Ίωάννου, Βρετός Ντοργάτος ’Αθανάσιος Γεωρ
γίου^ Βλασόπουλος Λυμπέριος ’Αντωνίου, Βλασόπου- 
λος Φίλιππος ’Αναστασίου, Βλασόπουλος ’Αναστά
σιος Θεοδώρου, Βλασόπουλος ’Αντωνίου Γεώργιος, 
Βλασόπουλος Ήλίας τού Ιακώβου, Βλασόπουλος Δη- 
μήτριος, Βλασόπουλος Γεώργιος, Βλασόπουλος Νικό
λαος Κωνσταντίνου, Βλασόπουλος Μανωλάτος Στέλος, 
Βλασόπουλος Θεόδωρος, Βλασόπουλος Κωνσταντίνος 
Αναγνώστου, Βλασόπουλος Δημήτριος Παναγή, Βλα
σόπουλος Νικόλος Παναγή, Βλασόπουλος Μελισάριος 
Γεωργίου, Βλασόπουλος Καρλάτος Ίωάννου, Βλασό
πουλος Μουσουλής Άγγελής τοΰ Γρηγορίου καί οί 
υίοί του Χαραλάμπης, Γεώργιος καί Διονύσιος, Βλη- 
σμάς Χριστόδουλος, Βλησμάς Σπΰρος Ευσταθίου, Βλης 
σμάς Παναγής, Βεντοΰρος Δημήτριος ’Αναστασίου, 
Γαλάτης Χαριτάτος Σπΰρος. Γαλάτης Παΰλος Ίωάν
νου, Γαλάτης Θωμάς Άνδρέου, Γαλάτης Χριστόδου
λος Τζανέτομ, Γαλάτης Βασίλειος Τζανέτου, Γαλά
της Γεώργιος, Χαραλάμπης καί Μικέλης, Γιαννοπού- 
λης Αναγνώστης Ίωάννου, Δρακούλης Ιωάννης Δη
μητρίου, Δρακούλης Δημήτριος Ευσταθίου, Δρακούλης 
Ήλίας Κωνσταντίνου, Δρακούλης Ιωάννης Άνδρέου, 
Δοακούλης Δενδρινός Αντώνιος Σπυρίδωνος, Δρακού
λης Δενδρινός * ιγγελος Άνδρέου, Δρακούλης Νικό
λαος καί Γεράσιμος Άνδρέου, Δενδρινός Άναγνωστά- 
τος Βασίλειος Κωνσταντίνου, Δενδρινός Βαλλιανάτο- 
Ίάκωβος Νικολάου, Δενδρινός Γεώργιος Σταματίου, 
Δενδρινός Ρούπακας Ίωάννου, Δεδομένικος Νικόλαος 
Αντωνίου, Δελλαδέψιμος Σπΰρος Βίκτωρος, Διγεν- 
νής Παίζης Κωνσταντίνου, Δαλω.νάς Παναγής, Ζαμ- 
πέλης Δημήτριος Σταματίου, Ζαβός Βασίλειος, Πέ
τρος, Μάρκος, Σπΰρος, Εύστάθιος, Γεώργιος τοΰ 
Ίωάννου, Ζαβός Λάμπρος, Νικόλαος καί Φιόρος Μα
ρίνου, Ζαβός Βασίλειος Παναγή, Ζαβός Αναστάσιος 
Δημητρίου, Ζαβερδινός ’Αναγνώστης, Καραβίας Εύ
στάθιος,Παναγής Καραβίας Νικόλαος,Καραβίας Μαρ- 
καντώνης Παναγή, Καραβίας ’Ιωάννης καί Σπυρίδων 
Κωνσταντίνου, Καραβίας Μαρκα/τώνης Θωμάς Γεωρ
γίου, Καραβίας Παΰλος Ιακώβου, Καραβίας Πανα
γής, Καραβίας Εύστάθιος, Γεώργιος, Χαραλάμπης 
καί Κωνσταντίνος, Καραβίας Γρηγόριος καί Παναγής 
Άνδρέου, Καραβίας Θωμάς Αλέξανδρος καί Νικό
λαος, Καραβίας Κωνσταντίνος ’Αλεξάνδρου, Καραβίας
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Γρίβας Κωνσταντίνος^ Καραβίας ‘Ιωάννης, Καραβίας 
Γεώργιος, Καραβίας Νικόλαος ‘Αναστασίου Καρα
βιάς Ίωά/νης Άνδρέου, Καραβίας ’Ιωάννης Γερασί
μου, Καραβίας Ευάγγελος Μαρίνου, Καραβίας Σταυ- 
ριανός ’Αναστάσιος χαΐ Ίάχωβος, Καραβίας ’Ιωάννης 
Νικολάου, Καραβίας Γρίβας Λυμπερίου, Καραβίας 
Γρηγόριος, Καρατζάς Σταριάτιος,Κασσιανόπουλος Νι
κόλαος ’Αθανασίου, Κασσιανός Άνδρέας Νικολάου, 
Κασσιανός Εΰγένειος Άνδρούτζου, Κυπαρίσσης ’Ιωάν
νης, Κουτζουβέλης Γεώργιος Στεφάνή, Κουτζουβέλης 
Χριστόφορος, Κεχχάτος Λουκάς Παναγή, Καλλίνικος 
’Ιωάννης, Καλλίνικός Δημήτρης, Καλλίνικος Θεόδω
ρος Ευσταθίου, Καρβούνης Χρηστός, Κουβαράς Νικο- 
λέτος, Καρβούνης Σπυρίδων, Λιοσσώτος Πεταλάς 
Φραγκίσκος Νικολάου, Λεκατζάς ’Ιωάννης Σπϋρος και 
Γεράσιμος Λεκατζάς Νικόλαος Κωνσταντίνου, Λεκα
τζάς Παπαδάτος Γεώργης, Παναγής καί ’Ιωάννης, 
Λεκατζάς Μάρκος Παπά Πέτρου, Λεκασζάς Σπΰρος 
’Αντωνίου, Λιβαθινός Ραυτόπουλος Παναγής Ίωάν- 
νου, Μηχαλόπουλος ’Αναστάσιος Βασιλείου, Μηγαλδ- 
πουλος Ζήσιμος, Σπΰρος, ’Ιωάννης και Ά-.αστάσιος, 
Μαράτος Πεταλάς, Κωνσταντίνος,Νικόλαος, Βασίλειος 
καί ’Ιωάννης, Μαχαλιώτης Ευστάθιος Ίωάννου, Μα· 
χαλιώτης "Ιωάννης Παναγή, Μωραΐτης Βεντούρος 
Γεώργιος, Μαράτος, Άνδρέας Φραγκίσκου, Μαράτος 
‘Ιωάννης Άνδρέου Γεωργίου Μεταξάς Γεώργιος, Μαυ- 
ροχέφαλος Κωνσταντίνος καί Γεώργιος, Μαυρομμάτης 
Γεώργιος Ευσταθίου, Πεταλάς Τζανάτος Νικόλαος 
’Αναστασίου, Πεταλάς ’Ιωάννης Ευσταθίου, Πεταλάς 
Βόντης Παναγής Ιωάννου, Πεταλάς ’Ιωάννης Δημη- 
τρίου, Πεταλάς Παναγής Άνδρέου, Πεταλάς ’Αλέ
ξανδρος Δημητρίου, Πεταλάς Ευστάθιος, Πεταλάς 
Κονταρής Κοσμάτος Παναγιώτης, Πεταλάς ’Ανα
στάσιος Παναγιώτης Πεταλάς Άντζουλής, Πεταλάς

ξξ|ΚΥΜΑΤΑ|ξξ-
Καί έγινα πάλιν ό άνδρας ποΰ ήτο παιδίον. 

Έγινα πάλιν ό χαρωπός άνθρωπος καί 
έπανεΰρον τό θαυμάσιον μειδίαμά μου τό 
όποιον μίαν φοράν με έκαμνε τόσον συμ
παθή καί τόσον άγαπημένον.

(Strieh) Φύσα μπάτη τού γιαλού»
κυματάκι ελα, 
ψαροπούλα γέλα.

Μία νεράιδα αταίριαστη 
βγήκε άπό τά βάθη, 
βίο πλευρό μου στάθη, 

Μοΰπε, στά παλάτια μου, 
έλα τά υγρά, 
εϊναι πειό καλά.

Γέλασε καί γέλασα, 
έφυγε καί φύγα 
μέ λογάκια λίγα,

* Φάληρο, Φάληρο I Πότε ή πέννα μου θά απόκτηση μΐά 
υπέροχη περίπάθεια yia. νά σοϋ δείξω τή λατρεία μου ! Γιά 
σένα καί αύτοί μου οΐ στίχοι. Γιά σένα ή γιά κάποια δική 
σ·υ άνάμνησι, Φάληρο. Φάληρο !

Μαράτος Ιωάννης ‘Ιακώβου, Πεταλάς Ιΐαΰλος, Πετα
λάς Δρακάτος ’Αθανάσιος Νικολάου, Πεταλάς Ζαβός 
Κωνσταντίνου Νικολάου, Πεταλάς Ζαβός Κωνσταντί
νου Βίκτωρος, Παΐζης Δημήτριος Μενέγου, Παΐζης 
’Ιωάννης ’Αναστασίου, Παΐζης ’Ιωάννης Νικολάου, 
ΙΙαίζης Λάρδικος Δημήτριος Κωνσταντίνου, Παίζης 
'Ιωάννης καί Φωκάς Σταματίου, Παΐζης ’Αναγνώστης 
Χρήστου, Παξινός Ευστάθιος, Παξινός Νικόλαος Πα
ναγή, Παξινός Χριστόδουλος, Παξινός Δαβίας Μάρ
κος Δημητρίου, Παξινός Λορέντζος Ίωάννου, Πάλμος 
Δημήτριος Παναγιώτου, Προσαλέντης Ευστάθιος, 
Προσαλέντης Παναγής Αθανασίου, Περρά·: ος ’Ιωάννης 
Νικολάου, Ραυτόπουλος ’Αποστολής Άντζέλου, Ραυ
τόπουλος Γεώργιος, Ροδοθεάτος Πεταλάς Κωνσταντί
νος, Ροδίτης Μικέλης, Σταύρακας Νικόλαο ’Ανα
στασίου, Σχούταρης Νικόλαος Γερασίμου, Συρμής 
Καροΰσος, Σολομών ΣπΟρος Βαπτιστοΰ, Σολομών Γε
ράσιμος Φραγκίσκος, Σολομών Βασίλειος Βαπτιστοΰ, 
Σολομοιν Γεώργιος ’Αναστασίου, Σολομών Δημήτριος 
Γεωργίου, Σολομών Κσπεταν Γαλώνης, Σκιαδάς Άγ
γελος, Τσιλιάννης Κωνσταντίνος Νικολάου, Τσιλιάννης 
Γεώργιος .Νικολάου, ΤροΟπος Σταμάτιος ’Αναστα
σίου, Τροϋπος Παναγής, Τροΰπος Γεώργιος, Φερεν- 
τίνρς Γεώργιος, Φερεντϊνος Καρβούνης Παύλος, ήτις 
οικογένεια Φερεντίνου Καρβούνη έπί τών Τόκων 1400 
— 1410 είχε προνόμιον -’ άπαλλάσσηται πάσης προ
σωπικής εργασίας δι’ εκδουλεύσεις, άς προσέφερεν εις 
αύτούς, ώς καί ή ’Ιθακήσια οικογένεια Γαλάτη έπί 
Λεονάρδου ήγεμόνος Ζακύνθου ’Ιθάκης λ 402 είχε τά 
αυτά δικαιώματα καί κατοχής τών κτνμάτων ’Ιθάκης. 
Προσεχώς περί Κερκϋρσς καί Κεφαλληνίας.

Έξ Ί&άχης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Κ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ

Τήν θυμάμαι πάντα μου, 
λές καί στή καρδιά 
μ’ άναψε φωτιά»

Στά υγρά παλάτια της 
τρέχω νά τήν βρω 
γιά νά δροσισθώ.

Μπαίνω μέσ’ στή θάλασσα 
μέσα στά νερά, 
βγαίνει στή ξηρά,

Τρέχω στά πσλάτία της, 
τρέχει στό δίκό μου, 
πάει στό πατρικό μου.

Πνίγηκα στά κύματα 
στών νερών τά βάθη.,, 
στή στεριά έχάθη

‘Αεράκι έφύσησε, 
κυματάκι σπρ, 
φλοίσβησε, σωπρ.

»Χ·.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1916
γυρω από ΤΗΝ πολεμικήν ζωήν

I Νοεμβρίου.— Ή νήσος Σαιγιλέζ παρά τον Σόμ χα- 
ττλήφθη όριστικως ΰπό των Γάλλων.

2 Νοεμβρίου.—Τό Έπιτελεΐον τής Βουλγαρίας άπε- 
φχσισε νά στρατολογήση είς τήν ‘Ανατολικήν Μακεδο
νίαν τήν κατεχομένην ύπ’ αύτής.

3 Νοεμβρίου. — Έβδομήκοντα ’Αξιωματικοί καί ΰπε- 
ροκτακόσιοι Χτρατιωται άνεχώρησαν διά τόν Στρατόν 
τοϋ άντιβουλγαρικοΰ κινήματος είς Θεσσαλονίκην.

1 Νοεμβρίου.—Ή παρά τό Μοναστήριον συμμαχική 
νίκη ίπιβεβαιοϋται.—Οϊ Γερμανοβοϋλγαροι ύποχωροΰν 
καθ’ δλον τό μέτωπον καταδιωκόμενοι.—‘Αργότερο? 
έγνώσθη ή πτώσις τοΰ Μοναστηριού.

S Νοεμβρίου. — ‘Ανεχώρησαν διά τό μέτωπον δύο Τά
γματα ΰπό τόν ‘Αντισυνταγματάρχην κ, Τσεροΰλην. 'Η 
προπομπή επίσημος, άποΟεωτική, συγκινητική.

6 Νοεμβρίου. — Οί Βούλγαροι υποχωρούν πρός τόν 
Ιίερλεπέν.

7 Νοεμβρίου.—'<> κ. Μπριάν διεβίβασε συστάσεις πρός 
τόν Βασιλέα μας συνιστων συνδιαλλαγήν μετά τού κ. 
Βενιζέλόυ.

8 Νοεμβρίου. — Έγνώσθη τρομακτική ϊκρηξις είς τόν 
Ι'ωσσικόν λιμένα τοΰ ‘Αρχαγγέλου μέ καταστροφάς με- 
γάλας.

9 Νοεμβρίου.— ‘ΑπέΟανεν ό γηραιός Αΰτοκράτωρ τής 
Αυστρίας Φραγκίσκος Ιωσήφ.—Κατελήφβη έν Ρουμανία 
ή πεδιάς τής Βραγίσβας ΰπό τών Γερμανών.

to Νοεμβρίου.—Άνεκηρϋχβη Αΰτοκράτωρ ό ‘Λρχιδοΰξ 
Διάδοχος Κάρολος, πρωτότοκος υιός τοΰ ‘Αδελφού τοΰ 
άποβανόντος Αΰτοκράτορος.

II Νοεμβρίου.— Ο Λαός τοΰ Τυρνάβου Ιτής Θεσσα
λίας) παρημπόδισε τήν άναχώρησιν τοΰ Πυροβολικού έκ 
τής πόλεως.—Θί Γερμανοί προελαύνουν έξ όλων τών ση
μείων είς τήν Βλαχίαν.—ΈπεδόΘη τό έγγραφον τοΰ 
Ναυάρχου Φούρνε τό ναθορίζον τάς προθεσμίας τής πα- 
ραδόσεως τών όπλων μας ' — 'Η Προσωρινή Κυβέρνησις 
Θεσσαλονίκης έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Βουλγα
ρίας καί τής Γερμανίας.'

12 Νοεμβρίου.—Λΐ Χερβικαί άρχαί έγκατεστάθησαν 
είς Μοναστήριον. — ‘Αγγέλλεται έκ Γαλλίας ή έπιβολή 
αύστηρών περιοριστικών διατάξεων διά τήν κατανάλωσιν 
τροφίμων καί φωτός.

15 Νοεμβρίου,—Ή Γερμανία προετοιμάζεται διά κη- 
ρυξιν πανστρατιάς καλοΰσα τούς 'άρρενας άπό τοΰ 17 
έτους μέχρι τοΰ 60οΰ.—Ό Μάκενσεν προχωρεί ραγδαίος 
έπί Ρουμανικών εδαφών.

14 Νοεμβρίου.—Οί Βούλγαροι βομβαρδίζουν μέ Ελ
ληνικά? όβίδας.

Ιο Νοεμβρίου. — Ίΐρχισεν ή συζήτησις τοϋ νομοσχε
δίου περί πανστρατιάς είς τό Ραί’χστάγ.

|6 Νοεμβρίου.—'Ετοιμάζονται Ρωσβικαί ένισχύσεις 
πρός τούς Ρουμάνους.

17 Νοεμβρίου.—Οί Στρατιώται τής προσωρινής Κυ- 
βερνήσεως Θεσσαλονίκης Θά Θεωρούνται ώς άντάρται 
καί ούχί ώς εμπόλεμοι ΰπό τών Γερμανών.

18 Νοεμβρίου.—'Η ιστορική ήμέρα διά τήν νεωτέραν 
Ελλάδα.Λ' αίματηραί συγκρούσεις μεταξύ Άγγλογαλλοϊ- 

ταλικών στρατευμάτων καί έλληνικοΰ Στρατού είς 
Ρούφ, Ζάππειον καί Φιλοπάππου.

19 Νοεμβρίου.— Έτι δεινοτέρα ή συμερινή ήμερα μέ 
τόν εμφύλιον σπαραγμόν, Ίΐ Βενιζελική μερίς έπανα- 
στατήσασα έζήτησε νά τρομοκράτηση.
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20 Νοεμβρίου. — 'Η τάξις άπεκατεστη καί ήρχισαν αί 
συλλήψεις τών πρωταιτίων.

21 Νοεμβρίου. — ‘Ο Πρωθυπουργός τής Ρωσσίας Τρ»- 
πώφ έπί τή έπαναλήψει τών έργασιφν τής Αούμας έτό- 
νισε τήν σταθεράν άπόφασιν τής Ρωσσίας διά τήν συνέ- 
χισιν τοΰ πολέμου.

22 Νοεμβρίου.—Συνεχίζεται ή Γερμανική προέλασις 
πρός τό Βουκουρέστι.

23 Νοεμβρίου. —'Ο Βασιλεύς τής ’Αγγλίας έδέχθη τήν 
παρμίτησιν τοΰ ”Ασκουίθ.

2ε No .μβρίου.—Τό Βουκουρέστι καί τό Πλοέστι έπε
σαν είς χεΐρας τών Γερμανών.

23 Νοεμβρίου. —Ένεαρίθη ό κατάλογος τών νέων 'Υ
πουργών τής ΰπό τοΰ κ. Λοϋδ - Τζωρτζ Αγγλικής Κυ- 
βερνήσεως.

26 Νοεμβρίου.'—Έπερατώθησαν αί μυστικαί συνεδριά
σεις τής Γαλλικής Βουλής δι’ έκφράσεως έμπιστοσύνης 
πρός τήν Κυβέρνησιν τοΰ κ. Μπριάν.

27 Νοεμβρίου.—Έκυκλώθη καί ήχμαλωτίσθη Ολόκλη
ρος Ρουμανική στρατιά ΰπό τών Γερμανών.

28 Νοεμβρίου.—Οί Ρουμοΰνοι ύποχωροΰν πρός τά 
σύνορα Βλαχίας - Μολδαυΐας.

29 Νοεμβρίου. - ‘Εξακουλουθεΐ ή Γερμανική προέλααις 
πρός τόν πολύν τοΰ Μπουζέου.

30 Νοεμβρίου. - Αί Κεντρικαί Λντοκρατορίαι προτεί
νουν είρήνην !

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ούγγρος αξιωματικός διηγείται ώς έξης τάς εντυ
πώσεις του έπί τής Ρουμανίας. "Εως τότε είχε πολε- 
μήσΐ] είς τρία διάφορα μέτωπα τοϋ πολέμου, είς κα- 
νέν όμως άπό αυτά, ούτε εϊς τό ’Ιταλικόν ούτε είς’τό 
Ρωσσικόν, άπήντησε τάς τρομακτικός δυσχερείας, τάς 
οποίας έδοκίμασεν έπί τοΰ Ρουμανικού μετώπου, 
άνά τά; φοβέρας έκεΐ διόδους καί κοιλάδας.

Τά δάση εϊς τά σημεία αυτά, άφηγήθη ό Ούγγρος 
αξιωματικός, εινε τόσον πυκνά καί σκιερά, ώστε τάς 
συνήθεις μικράς περιπολίας άφιναν νά πλησιάζουν 
πρός άναγνώρισιν εις άπόστασιν μέτρων μόνον καί 
κατόπιν τάς έθέριζον έξ άποστάσεως ολίγων μόνον 
βημάτων μέ τό φονικόν πΰρ τοΰ πυροβολικού των, 
κεκρυμμένου ώς έκ τή; πυκνότητας τοΰ δάσους.

'Ως έκ τούτου αι περίπολοι δέν κατορθώνουν ποτέ 
νά έπιστρέψουν διά νά έκθέσουν τό αποτέλεσμα τής 
άναγνωρίσεώς των. Πρός έξουδετέρωσιν τής φοβέρας 
ταύτης δράσεω; τοϋ Ρουμανικού πυροβολικού ή Αυ
στριακή διοίκησις άπέστελλε τελευταίως εϊς άναγνώρι- 
σιν ολόκληρα τάγματα διά νά φέρουν εϊς πέρας έργα- 
σίαν έκτελουμένην συνήθως υπό ολίγων άνδρών.

Τό γεγονός εινε, έξηκολοΰθησεν ό Ούγγρος αξιω
ματικός δτι ούτε οί Ρουμάνοι, ούτε τά Γερμανοαυσ- 
τριακά στρατεύματα θά ήδύναντο νά διατηρήσουν συ- 
νεχή-γραμμήν τής παρατάξεώ; των, πολλάκις μάλιστα, 
διά τόν λόγον τοΰτον, συνέβη ώρισμένα τμήματα τοΰ 
Αυστριακού στρατού νά πυροβοληθοϋν μεταξύ των.

Άφ’ έτέρου τά Ρουμανικά αΰτά δάση βρίθουν 
άγριων θηρίων, ιδίως φαιών άρκτων καί λύκων, έκ 
τών οποίων οί τελευταίοι εινε εξαιρετικά άγριοι. καί 
αιμοδιψείς, πολλάκις δέ συνέβη δύο αντίπαλα σώ
ματα στρατού νά διαχωρισθοΰν άπό άγέλας έκ τών
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αγρίων αυτών θηρίων τοΰ δρυμοί καί νά έξαναγκα- 
σθοΰν καϊ οι δυο άντίπαλοι νά παυσουν πυροβολοΰν- 
τες κατ’ άλλήλων καί νά περιορισθοΰν είς ένα σιωπη
ρόν διαγωνισμόν σκοπευτικής πρό: έξόντωσίν τών 
αγρίων θηρίων, τά όποια ήπείλουν άμφοτέρους.

Ή μετακίνησις τηλεβόλων είς νέας θέσεις κατά έν 
ή δυο χιλιόμετρα άπεχούσας τών προγενεστέρων απαι
τεί εργασίαν καί μόχθους δύο όλων ημερών, καί αί 
ζφοτρόφίαι τοΰ στρατού' μεταφέρονται μετά μυρίων 
όσων δυσκολιών,' πρώτον διά σιδηροδρομικών βα- 
γονίων, κατόπιν δι’ ήμίόνων καί φορτηγών ίππων 
καί βοών καί τέλος δι*  άνδρών, οί όποιοι Αναγκά
ζομαι νά βαστάζουν τό φορτίον έπί τής ράχεώς των.

0 ΝΕΟΣ ΛΪΤΟΚΡΛΤΩΡ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
‘Ο νέος Αΰτοκράτωρ Κάοολος - Φραγκίσκος Ίω · 

σήφ-Λουδοβϊκος, Ούμβέρτος-Γεώργιος-Όθων-Μαρία 
ένεννήθη εν ΓΓέρσενμποϋγ τή 17 Αύγουστου 1887. 
Είνε ανεψιός τοΰ δολοφονηθέντος'έν Σεράγιέβφ Δια
δόχου τής Αυστρίας καί μικρός ανεψιός τοΰ άποθα- 
νόντος Αύτοκράτορος.

Ένυμφεύθη τφ 1911 τήν πριγκήπισσαν τών Βουρ- 
βώνων τής Πάρμας Ζίτταν-Μαρίαν τών Χαρίτων- 
Αδελγόνδην - Μικαΐλαν - Ραφαέλλαν-Γαβρίέλλαν-Ίω- 

σηφίναν - ’Αντωνίαν - Λουΐζαν - Άγνήν, γεννηθεϊσαν 
εις Βίλλα Πιανόρι τφ 1892, ενδέκατον έκ τών 19 τέ
κνων τοΰ άποθανόντος Δουκός τής Πάρμας Ροβέρτου.

Τό νέον Αύτοκρατορικόν ζεΰγος έχει άποκτήσει 
τρεις πρίγκήπας ήτοι :

Ιον) Τόν Διάδοχον τοΰ Θρόνου αρχιδούκα 
Φραγκίσκον £ Ιωσήφ ’Όθωνα - Ροβέρτον - Μαρία - 
’Αντώνιον Κάρολον - Μαξιμιλιανόν ■ Ερρίκον-Σϊξ- 
τυν - Ξαβιέ - Χέλιξ - Ρενάτον - Λουδοβίκον - Γαετά- 
νον - Πΐον - ’Ιγνάτιον, γεννηθέντα τφ 1912.

2ον) Τήν άρχιδοΰκισσαν Άδελαΐδα - Μαρίαν-Γιο- 
ζέφαν- Σίξταν - ’Αντωνίαν - Ρεβέρταν- Όθωνίαν -Ζίτ- 
τάν - Καρλότταν - Λουΐζαν - Ίμμακουλάταν - Πίαν - 
Θηρεσίαν Βεατρίκην - Φραγκίσκαν- ’Ισαβέλλαν-Έν- 
ριέτταν - Μαξιμιλιανήν - Γενεβιέβην-Ίγναντίαν.Μάρκ 
ντ’ Άβιάνο, γεννηθεϊσαν τφ 1914, καί

3ον) Τόν αρχιδούκα Ροβέρτον - Κάρολον - Λουδο
βίκον · Μαξιμιλιανόν Μιχαήλ - Μαρία - Άντώνιον- 
Φραγκϊσκον - Φερδινάνδον - ’Ιωσήφ - "Οθωνα - Χουμ- 
περτον - Γεώργιον-Πΐον- Ίωάννην - Μάρκ ντ’ ’Α- 
βιάνο γεννηθέντα τφ 1915.

ΟΙ Τίτλοι τοϋ Αύτοκράτορος

‘Ο άποθανών Αΰτοκράτωρ τής Αυστρίας ύπήρξεν 
δ έξ όλων τών έστεμμένων τής Ευρώπης έχων, μετά 
τοΰ Σουλτάνου τής Τουρκίας, τούς περισσοτέρους 
τίτλους, τούς πλείστους έννοεϊται, ψιλφ δνόματι 
μόνον.

Ήτο Αΰτοκράτωρ τής Αυστρίας, άποστολικός Βα
σιλεύς τής Ουγγαρίας, βασιλεύς τής Βοημίας, τής 
Δαλματίας, τής Κροατίας, τής Έσκλαβο νίας, τής Γα
λικίας, τής Λοδομερίας καί τής ’Ιλλυρίας, βασιλεύς 
τής ’Ιερουσαλήμ, άρχιδούξ τής Αυστρίας, μέγας δούξ 
τής Τοσκάνης καί τής Κρακοβίας, δούξ τής Λορραί- 
νης, τοΰ Ζάλτσμπουργ, τής Στυρίας, τής Κορινθίας, 
τής Καρνιόλης καί τής Μπουκοβίνας, μέγας πρίγκηψ 
τής Τρανσυλβανίας, ‘μαργράβος τής Μοραβίας, δούξ 
τής ’Άνω Σιλεσίας, τής Κάτω Σιλεσίας, τής Μοδένας, 
τής Πάρμας, τής Πλακεντίας καί Γκουαστάλίας, τοΰ

’Άουσβιτς «αί Ζατόρ, τοΰ Τέσσεν, τοϋ Φριούλ, τής 
Ραγκούζας καί Ζάρας, πριγκηπικός κόμης τοΰ Χάμπ- 
σμπουρχ καί Τυρόλου, τοΰ Κύμπουρχ, τής Γκορίτσιας 
καί Γκραντίσκας, πρίγκηψ τοΰ Τρέντου καί Μπρίξεν, 
μαργκράβος τής ’Άνω καί Κάτω Λουσανίας καί 
Ίστρίας, κόμης τοΰ Χόχεννεμπς, τοΰ Φέλντκίρχ, τής 
Μπριγανσίας, τοΰ Ζόνενμπερχ καί άλλων, άρχω ν τής 
Τεργέστης, τοΰ Κατάρρο, μέγας βοεβόδας τής Σερ
βίας κτλ. κτλ. κτλ.

Δηλαδή άνω τών τεσσαράκοντα πέντε (45) τίτλων, 
έξ ών οί δέκα βασιλικοί.

-* —<=sssseasifci——

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
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Εκπνέει ό μήν καί διατελοΰμεν ακόμη εις πλήρη 
άννοιαν τών σκοπών καί προθέσεων τής Άντάτ. Έπήλ- 
θον τά τραγικά γεγονότα τής 18 καί 19 τού μηώς 
αύτοΰ καί έκτοτε έδημιουργήΟη διά τήν Ελλάδα καθε
στώς αγωνίας καί τρόμου. ·

Ή απροσδόκητος έξέλιξις τοϋ άντιβουλγαριχοϋ κινή
ματος τής Θεσσαλονίκης είς κίνημα επαναστατικόν 
κατά τοϋ καθεστώτος, είς κίνημα άντιουναστικόν έπρο- 
κάλεσε κατάπ/.ηςιν είς τ-άν;α "Ελληνα καί ιδιαίτατα 
είς εκείνους οί όποιοι καλή τη πίστει έφρόνοΰν δτι διά 
τής έξαπλώσεως καί έδραιώσεως τής άντιβουλγαρικής 
έν Μακεδονία κινήσεώς εξυπηρετούντο ίίψιστα εθνικά 
συμφέροντα. Είς ημάς, τόΰ από χρηστοδ συνειδότος 
ένισ-χύοντας τήν άποσχίσθεϊσαν τοΰ επισήμου Κράτους 
Κυβέρνησιν τής Θεσσαλο νίκης, τά γεγονότα τοΰ παρελ
θόντος Σαββάτου έπροξένησαν όδυνηράν άποκάλυψιν έν- 
ταθεΐσαν έκ τής δημοσιευως τής έπιστολής τοΰ κ. Βε- 
νιζέλου πρός τόν κ. Κόρακαν. Δέν ήθέλομεν να πιστεύ- 
σωμεν ούτε νζ παραδεχθώμεν — δταν τήν πρωίαν τοϋ 
Σαββάτου εκείνου παρηκολουθούμεν από κάθε γωνί αν 
τής πόλεως — καί από τοΰ παραθύρου τού γραφείου 
μας καί από τής κατοικίας μας — τούς αγρίους έκείνους 
πυροβολισμούς, δτι θά ήτο δυνατόν πυτέ, "Ελληνες 
άνήκοντες είς έν τών μεγαλειτέρων καί [στορικωτέρων 
πολιτικών κομμάτων τής Νέας Ελλάδος, νά είχον τό 
ψυχικόν σθένος νά έγείρωσι χεϊρα θανάτου κατά τών 
'Ελλήνων Ναυτών, Χωροφυλάκων καί Στρατιωτών. 
Δέν ήθέλομεν νά τό πιστεύσωμεν καί διά τούτο έπ’ αρ
κετόν εύρισκόμεθα έν πλάνη φρονοϋντες δτι είτε κάποια 
παρανόησις ένεφιλογώρησεν ή δτι άτομα έσχατης 
ύποστάθαης εύρο' τήν ευκαιρία' νά έπιδείξουν τά αναρ
χικά των αισθήματα. Τόσον ήτο δΓ ημάς τρομακτικόν 
νά σκεφθώμεν έμφύλιον σπαραγμόν ύπό τάς σημερινας 
συνθήκας άλλα καί έξ άλλου τόσον μωρόν καί ά'όητον 
άνευρίσκαμεν τάς προσπάθειας οϊω/δήποτε εξημμένων 
εναντίον ολοκλήρου Λαοΰ ό όποιος μέ τόσην προθυ
μίαν, μέ τόσον ένθουσιασμόν, μέ τόσην αύταπάρνησιν 
έσπευσεν νά τεθή είς τάς διαταγάς τού Βασιλέως του. 
Δέν έπιστεύαμεν δτι θά ήτο δυνατόν ν’ άνευρεθώσιν 
"Ελληνες πζτριώται ποθοΰντες τήν έπικράτησιν τών 
ιδεών των διά τού πυρός, διά τού φόνου, διά τής ένέ- 
δρας, διά τής αγχόνης καί δμως παρέστημεν είς τό 
άπαίσιον αυτό θέαμα τό όποιον κατεδίκασεν ολόκληρος 

ό Ελληνισμός. Κατά τόν μήνααύτόν έκυριάρχησενείς 
τσς σκέψεις μας ή έσωτερική μας κατάστασις. Προεβλέ- 
πετο θλιβερά ή έξέλιξις άλλ’ ούδέποτε έφανταζόμεθα 
δτι θά εύρισκώμεθα είς τήν ανάγκην νά προέλθωμεν είς 
ένοπλον σύρραίιν πρός τούς ναύτας τού ’Αγγλικού καί 
Γαλλικού Στόλου. Καί δμως εϊδομεν τό θλιβερόν αύτό 
θέαμα. Εϊδομεν τά μεγάλα Κράτη έπιλήσμονα τών 
πανηγυρικών αύτώ' δηλώσεων περί έλευθερίας τών μι
κρών Κρατών νά είσέρχωνται ένοπλα κατά τοΰ εύγεν5- 
στέρου Λαού τού Κόσμου διότι ούτος έν τή δικαία διε- 
γέρσει τής φιλοτιμίας του ήρνήθη νά παραδώση τά 
δπλα του, τά πυροβόλα του, τά. πολεμοφόδια του. 
Είνε θλιβερόν δτι τά παρά τήν Άκρόπολιν έδαφη έπο- 
τίσθησαν από αίμα εύγενών τέκνων αγαπημένων χω
ρώ', εΐνε οδυνηρόν διά τήν φιλόξε/ον έλληνικήν ψυχήν 
δτι έζήτησεν ένόπλως νά ύπερασπισθή τήν φιλοτιμίαν 
της κατά έπιδρομέων πρός τούς όποιου' έτρεφε καί τρέ- 
οει άπεριόριστον αγάπην καί θαυμασμόν. Εΐνε δδυνηρόν 
δτι έκλεκτά ελληνικά παλληκάρια έθυσιάσθησα' είς 
τόν άδοξότερον τών αγώνων προτάσσοντα τά στήθη 
των είς τά φονικά δπλα τής Γαλλίας κσί ’Αγγλίας. 
"Ολα αύτά τά δραματικά γεγονότα συνετάραξαν βά- 
θέως τήν ελληνικόν ψυχήν, χωρΐτ δμως νάτήςέμπνεύ- 
σωσιν καί δειλίαν ή φόβον διότι κινδυνεύει νά έπισύρη 
τήν μήνιν τών ισχυρών. Όχι διότι έχει τήν ιδέαν 
δτι θα. τούς καταβάλη άν κηρυχθώσι εχθροί της,άλλα, 
διότι φρονεί δτι τάχιστα καί οί Λαοί καί αί Κυβερ
νήσεις καί οί Στρατοί καί τό Ναυτικόν τών Μεγάλων 
Δυνάμεων θά κατανοήσουν δτι διέπραξαν μεγίστην αδι
κίαν—αδικίαν διά τήν οποία' εΐνε υπεύθυνοι απέναντι 
τής ιστορίας καί τήν όποία·' καί συντόμως καί μεγα- 
λοψύχως θχ ζητήσουν νά επανορθώσου·'. Τά ατυχή
ματα είνε κοινά καί διά τά άτομα καί διά τούς Λαούς 
καί διά τά έθνη. "Ας θεωρήσωμεν τό παρελθόν όσον 
καί άν εΐνε πρόσφατον,'μίαν μοιραίαν τής τύχης κατα
φοράν καί &ς έργασθώμεν Δυνάμεις καί Ελλάς νά 
έναρμονίσωμε ν τάς σκέψεις μας καί πρός τό δίκαιον 
καί πρός τά αληθή συμφέροντα έκατέρωθεν. Ό Ελλη
νικός Λαός τουλάχιστον καί άπο τάς Κυβερνήσεες τής 
Αντάτ καί από τόν ακλόνητον καί ισχυρόν είς τάς 
αποφάσεις του Βασιλέα μας καί τήν Κυβέρνησιν του 
αύτήν τήν ευχάριστο·/ καί ικανοποιητικήν λύσιν 
προσδοκά.

Είθε νά μή διαψευσθούν αί έλπίδες του.
Δ. Λ. Ζ.

„ Τ Α Ν Κ Σ “

Παραθέτω σήμερον τάς εντυπώσεις ενός στρατιώ
του, δστις έλαβε μέρος εντός ενός τάνκς, είς τήν πρώ- 
την δράσιν τών μαχητών αυτών έν τφ άγγλικφ με- 
τώπφ.

<r . . . Ή ώρα έγγίζει, διηγείται. Μόλις αρχίζει νά 
χαράζη. Κυττάζω τήν τρομεράν μηχανήν τής οποίας 
οί μοτέρ αρχίζουν νά καγχάζουν μέ διαβολικόν θό
ρυβον. Σέ λίγο φτάνει ό Αξιωματικός μας, μάς συ
ναθροίζει καί μάς εξηγεί τί περιμένει από τήν δράσιν 
τοΰ τάνκς. Κατόπιν ανοίγει μία τρύπα είς τά πλευρά 
τοΰ τέρατος καί ένας - ένας, σάν γάτες μπαίνουμε είς 
τήν κοιλιά του.

Μέσα είς τό εσωτερικόν τοΰ τάνκς τό σκοτάδι είνε

Ή Α. Μ. Ή Βασίλισσα Σοφία, μ& τήν Βασιλό- 
παιδα Αίκατερίνην ήτις έόρτασεν ίφέτος 

τήν τρίτην έηέτειον τήςέορτής της.

ζοφερόν καί ή ζέστη ανυπόφορος. Άπό μίαν μικράν 
σχισμήν, εύρισκομένην είς τό ύψος τοΰ μυδραλλιο- 
βόλου είς τό όποιον μέ έτοποθέτησαν, βλέπω μίαν 
λωρίδα ούρανοΰ καί τούς κυματισμούς χωραφιών 
καλλιεργημένων άπό τάς οβίδας. Είς τό βάθος φαίνε 
ται τό δάσος τοΰ Φουρώ. ’Αρισιερά τοΰ δάσους 
υπάρχει ένας μεγάλος λάκκος' τόν όποιον οί γέρμανοί 
έχουν μετατρέψει είς φρούριον. ’Εκεί πρόκειται νά 
δράση τό διπλανόν μας τάνκς. Δεξιά τοΰ δάσους εδ- 
ρίσκεται ένα οχυρωματικόν έργον γεμάτο μυδραλλιο 
βόλα έν μέσφ τοίχων, ερειπίων, συρματόπλεγμά· 
των καί διαφόρων άλλων εμποδίων. ’Εκεί θά δράσω- 
μεν ημείς.

"Ενα σφύριγμα αντηχεί μέσα είς τήν χαλύβδινον 
φυλακήν μας καί τό τάκνς ξεκινά....

Ή καρδιά μου χτυπάει δυνατά, δέν ξέρω γιατί. 
Πρέπει νά έχη κανείς ναυτικό πόδι γιά νά μη χτυπάη . 
δεξιά καί αριστερά είς τις χαλύβδινες πλευρές τοΰ τέ
ρατος τό όποιον συνταράσσεται στό πέρασμα τών 
λάκκων τών ανοιγμένων άπό τάς οβίδας. Γιά νά μή 
πέσω κρατιέμαι άπό τήν μεταλλικήν λαβήν ενός κιβω
τίου σφαιρών διά τά μυδραλλιοβόλα.

Αισθάνομαι δτι το κινητήριον σύστημα τοΰ τάνκς 
πιάνεται άπό τήν γήν, δτι κολλάει καί γλυστράει έπί 
τοΰ έδάφους σάν ένα σκουλήκι.

’Έξαφνα, πέφτω πρός τά έμπρός καί τό μέτώπόν 
μου χτυπάει δυνατά έπί τοΰ χάλυβος τής πλευράς. Τί 
συμβαίνεις Κυττάζω άπό τήν σχισμήν τοΰ μυδραλλιο- 
βόλου, τρίβων συγχρόνως τό μέτωπόν μου. Τό τάνκς 
κατεβαίνει πρός τόν πυθμένα ενός τεραστίου λάκκου, 
άνοιχθέντος άπό τήν έ'κκρηξιν μεγάλης ποσότητος δυ- 
ναμίτιδος καίίκανοΰ νά περιλάβη ένα ολόκληρον άμε- 
ρικανικόν ουρανοξύστην. Τώρα εύρισκόμεθα είς τόν 
πυθμένα. Χωρίς καμμίαν προφανή έντασιν δυνάμεως, 
αέ μόνην μίαν μικράν αΰξησιν τοΰ τριξίματος τών 
άλύσσων, άνερχόμεθα πρός τήν άλλην πλευράν τοΰ 
λάκκου. Ξαναβλέπω μίαν λωρίδα ούρανοΰ καί τούς 
κορμούς τών δένδρων τοΰ δάσους τών Φουρώ πρός 
τό όποιον πλησιάζομεν.

Μπίνγκ! Μία δβίς έκρήγνυται άκριβώς είς τήν κυ 
ρυφήν τοΰ τάνκς καί συνταράζει τό χαλύβδινον τέρας. 
Εΐνε οί γερμανοί ποΰ χαιρετούν τήν έμφάνισίν μας. 
Άπό ποΰ μάςήλθεν ή δβίς; Άπό τήν σχισμήν μου δέν
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βλέπω τίποτα, τίποτείκτός από τά τρομερύχ οχύρωμα 
προς τό όποιον προχωροΰμεν καί, μακρυά, τούς λευ
κούς καπνούς πού αφήνουν αί οβίδες μας- έκρηγνυο- 
μέναςείς τάς γερμανικός γραμμάς.

'Ένας ύπόκωφΐ.ς κρότος! καί έπειτα μία λάμψις 
πάνω από τήν κεφαλήν μου! Τό τάνκς μας έτραντάχθη 
ολόκληρον. 'Ένα τών τηλεβόλων τουέρριψε τήν πρώ- 
την βολήν του. Οί κρότοι αυτοί καί αί λάμψεις εξα
κολουθούν τώρα άδιακόπως....

Τόκ, τόκ, τόκ! Χιλιάδες τόκ, τόκ, αντηχούν επί 
τού θώρακός μας. Θά έλεγε κανείς δτι εΐνε χάλαζα 
χτυπούσα επάνω σέ τζάμια. Τά γερμανικά μυδραλλιο- 
βόλα ήνοιξαν τό πύρ των έναντίον μας.

Εϊμεθα τώρα πλησίον τού οχυρώματος πού έστάλη- 
μεν νά καταστρέψωμεν. Διέκρινα σωρούς σάκκων χώ
ματος καί τοίχους κατατρυπημένους. Ή μηχανή μας 
προχωρεί κανονικά καί αδιάφορα έν μέσφ τού πυρός 
τών γερμανικών μυδραλλιοβόλων. Σωροί χωμάτων 
καί πετρών προερχόμενοι άπο ένα κατεστραμμένο σπήτι! 
Περνάμε άνάμεσά των. Τό τάνκς μας δέν φαίνεται νά 
καταβάλη καμμίαν προσπάθειαν.

Έν τφ μεταξύ ημείς θέτομεν εις ενέργειαν τά μυ- 
δραλλιοβόλα μας.

Μία σύγκρουσις δυνατή! Τό έμπροσθεν μέρος τής 
μηχανής μάς περνάει μέσα από σάκκους χώματος καί 
τούς πετάει δεξιά καί αριστερά δπως τό άροτρον τό 
χώμα. ’Ακόμα μία σύγκρουσις ξηροτέρα. Μάς έρχεται 
ένας κρότος σάν νά σπάνουν κόκκαλα. Τί εΐνε; Περ
νάμε ανάμεσα από ένα τοίχον καί τσακίζομεν τά μυ- 
δραλλιοβόλα πού εύρέθησαν εις τόν δρόμον μας. Χει
ροβομβίδες σκάζουν επάνω είς τόν θώρακά μας. Εύ- 
ρισκόμεθα τώρα μέσα είς τήν φιογκάν τών γερμανών 
καί διακρίνω τά πρόσωπά των πού κυττάζουν τό τάνκς 
μας μέ απάθειαν.

Τά μυδραλλιοβόλα μας βάλλουν τώρα άκατάπαυστα. 
Ό ίδρώς μέ περιλούει. ’Από τήν σχισμήν βλέπω τήν 
σκηνήν τής μάχης δπως δέν τήν είχα ίδή ποτέ μου.

"Ενα σφύριγμα αντηχεί καί τό τάνκς μας σταματάει. 
’Έπειτα έρχονται είς τ’ αυτιά μας ασθενείς απηχήσεις 
ζητωκραυγών ασθενών.

Τό τάνκς μας, βαρειά, κανονικά, αδιάφορα, ξανα- 
γυρίζει είς τάς γραμμάς μας. Ή δράσις του έτελείωσε. 
Αυτή εΐνε ή νεωτέρα έφεύρεσις τού πολέμου αυτού.

© ΚΟ2ΜΟΣ

Κατάπληξιν έπροξένησεν ή ορμή μετά τής όποιας 
προσήλθον εις τάς τάξεις τού Στρατού οΐ άνήκοντες 
είς τάς ώργανωμένας όμάδας τών’ Επιστράτων- Ύ πήρχε 

τοιαύτη τάξις καί μέριμνα περί 
Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ τήν δργάνωσιν ώστε ήρκεσεν 

ένας ασθενής σπινθήρ, μία 
πνοή, ένα νεύμα διά νά ένώση μέ άσυγκράτητον δύ- 
μιν προς μίαν Ιδέαν καί προς ένα σκοπόν δλας τάς 
στρατευομένας τάξεις τής κοινωνίας μας. Νέοι καλών 
οικογενειών, δικηγόροι, έπαγγελματίαι, έργατικοί, έπι- 
στήμονες έλησμόνησαν καί οικογένειαν καί εργασίας 
καί επαγγελματικός υποχρεώσεις καί συμφέροντα καί 
ακράτητοι έσπευσαν νά ταχθώσιν ύπερασπισταί τοΰ 
Βασιλέως μας καί τής πολυϋμνήτου πόλεως τών 
’Αθηνών κινδυνευοΰσης από τήν άδικον έπίθεσιν τών 
Συμμάχων. Εΐνε έξόχως ενθαρρυντικόν τό γεγονός 
αυτό καταδεικνύον τήν μαχιμότητα τής Ελληνικής 

νεότητος ή όποια παρεξηγήθη επί τοσοΰτον έσχάτως 
άλλά καί συνάμα έξόχως θλιβερόν δτι δλη αυτή ή όρμή 
καί δλον τό μένος έχρησιμοποιήθη διά νά συγκράτηση 
εχθρικήν επιδρομήν ’Αγγλογαλλικών στρατευμάτων!'

* 
* *

Τό ΈλληνικώτατονΜοναστήριον, ή Άκρόπολις τής 
Ελληνικής Μακεδονίας άπελευθερώθη καί πάλιν από 
τήν ηρωικήν ορμήν τών Σέρβων Στρατιωτών. Τά συμ- 

βαίνοντα εις τό Μακεδονι- 
ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ κόν μέτωπον εΐνε τόσον 

άσαφή καί άόριστα, αί τύ· 
χαι τής Μακεδονικής αυτής περιφερείας εΐνε τόσον 
ακαθόριστοι πού ή ‘Ελληνική ψυχή ανήσυχος καί φρ · 
βισμένη παρακολουθεί τά έν Μακεδονία λαμβάνοντα 
χώραν.

Ήλθον τάΆγγλογγαλικά στρατεύματα στη Μακε
δονία μέ μιά μεγάλη αποστολή, ήλθεν ό Στρατηγός 
Σαραΐγ μέ τόσον μεγάλους σκοπούς καί δμω; δλα αυτά 
παρέμειναν νεκρά, άχρησιμοποίητα καί μόνον ή Θεσ
σαλονίκη έγνώρισε τήν δράσιν τών ’Αγγλογαλλικών 
αυτών στρατιών.

* 
* *

Είς τήν «Ν. Ημέραν» έδημοσιεύθη τό εξής τηλε
γράφημα έκ Πετρουπόλεως: <Ό Υπουργός τής 
"Γεωργίας έξεπόνησε νομοσχέδιον λαϊκής γεωρ

γικής Ικπαιδεύ- 
Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ >σεως. Κατά τδ 

νομοσ χέδ ιον 
τούτο είς ό'λην τήν Ρωσσίαν θά Ιδρυθωσιν είς 

»τάς περιφερείας αϊτινες ί'χουν πυκνόν πληθυ
σμόν καί έπΐ άκτϊνος 70 βερστίων πρότυπα 
γεωργικά σχολεία, είς τά όποία ή διδασκαλία θά 
διαρκή τέσσαρα έτη παρεχόμενη δωρεάν". Ή 

αχανής Ρωσσία, ή έμπόλεμος Ρωσσία, ή χώρα τών 
Μουζίκων προβάλλει ώς τό προοδευτικώτερον τών 
Κρατών διά τής γενναίας αύτής σκέψεως τών πολιτι
κών άνδρών της. Είς τήν Ελλάδα τήν δλοφώτιστον 
καμμία σκέψις διά τό σπουδαιότατον αυτό ζήτημα δέν 
έθεωρήθη αξία τής μερίμνης καί τών φροντίδων τής 
πολιτείας. Ή λαϊκή αγροτική έκπαίδευσις μοιραίως 
καί τυχαίως δπως δλα έδώ, είς τόν εύλογημένον αυτόν 
τόπον, . παραμένει σχεδόν είς τό ίδιον σημεϊον έξ ου 
ώρμήθη ή υπέρ τής Γεωργίας μέριμνα τοΰ αειμνή
στου Κυβερνήτου Καποδίστρια. .

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟϊ ΠΟΑΕΜϊ

δού ένα παλαιόν ’Ολλανδικόν έθιμον τό όποιον 
Φ τώρα μέ τόν πόλεμον έγεινε νόμος είς τά έμπόλεμα 
‘Τ' κράτη. Πρόκειται περί τού γάμου δΓ αντικατα
στάτου. Τόν καιρόν πού ή’Ολλανδία είχε πολλάς αποι
κίας καί οί ’Ολλανδοί μετενάστευον προς άναζήτη- 
σιν τύχης, οΐ γάμοι αυτοί ήσαν συνήθεις. Τά συνοι
κέσια έγίνοντο διά τών συγγενών καί οί μέλλοντες 
σύζυγοι έγνωρίζοντο διά φωτογραφιών. "Οταν τό συ- 
νοικέσιον έπετύγχανε, ό γαμβρός έδιδε πληρεξουσιό
τητα είς ένα του φίλον νά παντρευθή άντ’ αυτού. ‘Ο 
γάμος έγίνετο συμφώνως μέ τούς νόμους καί τά έθιμα 
καί δ αντικαταστάτης άφηνε τήν νύμφην μετά τήν 

τελετήν χωρίς νά ζητήση περισσότερα, ή δέ νύμφη 
έπαιρνε τόό πρώτο καράβι πού ύπήρχεν εϊς τόν λιμένα 
καί έφευγε προς συνάντησιν τού πραγματικού της 

συζύγου.
Τό έθιμον αύτό έχει γίνει νόμος είς τήν Γαλλίαν 

καί ΐσως καί είς τά λοιπά έμπόλδμα κράτη. ‘Η πρα- 
κτικότυς τοΰ νόμου δέν διαφεύγει βεβαίως κανένα. 
Είς τήν Γαλλίαν ήτο σύνηθες πράγμα τό νά συζούν 
ένας άνδρας καί μία γυναίκα άνευ γάμου. Έκ τής 
διαβιιόσεως αύτής έγεννώντο παιδιά τά όποια δέν ήσαν 
νόμιμα. Τώρα μέ τόν πόλεμον ή θέσις τών γυναι
κών αυτών καί τών γεννηθέντων παιδιών έγένετο 
δύσκολος. Τοΰ άνδρός φονευομένου αί υπάρξεις αύταί 
ήσαν καταδικασμένοι νά μείνούν είς τόν δρόμον. 
’Εάν οΐ άνδρες είχον περιουσίαν δέν ήδύναντο νά 
τήν διεκδικήσουν. Καί άν ήσαν πτωχοί ή Κυβέρνη- 
σις δέν θά παρειχεν είς τάς υπάρξεις αύτάς τό μικρόν 
έπίδομα πού δίδει είς τάς οικογένειας τών φονευμέ- 
νων διά τήν πατρίδα. Διά νά τεθούν αί υπάρξεις 
αύταί υπό τήν σκέπην τού νόμου δέν ύπήρχεν άλλο 
μέσον παρά ό γάμος. Καί επειδή δέν ήτο εύκολον 
εϊς ένα στρατιώτην νά φεύγη από τό μέτωπον διά νά 
ΐπάγη νά νυμφευθή, ή Γαλλική Κυβέρνησις ένομι- 
μοποίει τόν γάμον δΓ αντικαταστάτου.

Σήμερον ό τοιούτος γάμος έκτελεϊται είς μεγάλην 
κλίμακα. Τέσσαρες Γάλλοι αιχμάλωτοι πολέμου έν 
Γέρμανίφ ένυμφεύθησαν κατ’ αύτόν τόν τρόπον τάς 
άρροβωνιασιικάς πού είχαν αφήσει εϊς τόν τόπον των. 
Οί τέσσαρες γαμβροί, συνοδευόμενοι από τούς μάρ- 
τυράς των καί τούς φίλους των μετέβησαν έν πομπή 
εϊς τήν έκκλησίαν καί ζένυμφεύθησαν από ένα ιερέα 
χωρίς νά έχουν εις τό πλευράν των τάς εκλεκτός των. 
Δέν είχαν εΰρει ούτε άλλας γυναίκας νά τάς αντικα
ταστήσουν. Άλλ’ αύτό έθεωρήθη περιττόν. Όμως 
τήν ιδίαν ακριβώς ώραν πού οί αιχμάλωτοι ένυμ- 
φεύοντο, παρομοία τελετή έλάμβανε χώραν είς τήν 
Γαλλίαν; Αί γυναίκες έπήγαίναν είς τήν έκκλησίαν 
καί ένυμφεύοντο χωρίς άνδρας.

Οί τοιούτοι γάμοι δίδουν χώραν είς πολλά παρα- 
τράγωδα. Δέν είναι έξαφνα σπάνιον ό αντικαταστά
της νά έρωτευθή τήν γυναίκα τοΰ άλλου καί αύτή πάλιν 
τόν αντικαταστάτην. Καί τότε ό γάμος γίνεται διά 
λογαριασμόν τους, έκεΐνος δέ *δ  όποιος έπίστευεν δτι 
είχε νυμφευθή δΓ αντικαταστάτου μανθάνει μίαν 
ωραίαν ημέραν, δτι τό πουλί άλλαξε φωλεάν. Εις τόν 
δυστυχή αύτόν δέν μένει τότε παρά νά πάρη τό πράγμα 
φιλοσοφικά. ’Αλλ*  άν τά τοιαΰτα είναι μάλλον αστεία 
συμβαίνει κάποτε νά παίρνουν ένα δραματικόν χαρα

κτήρα.
Οΰτω πρό τίνος εϊς μίαν έκκλησίαν τών Παρισίων 

έτελεϊτο ένας γάμος μιάς νέας καί ενός αξιωματικού 
πολεμοΰντος εϊς τό Βερδέν. Ό Αξιωματικός είχε στεί
λει τά Αναγκαία πληρεξούσια διά νά γίνη ό γάμος 
μέσφ ενός αντικαταστάτου. Τήν ήμέραν ό'μως πού 
έπρόκειτο νά γίνη ό γάμος ήρχετο ή εϊδησις δτι ό 
πραγματικός γαμβρός εϊχεν εΰρει τόν ^θάνατον εϊς το 
Ββρδέν. ’Επειδή δμως ύπήρχεν ή συγκατάθεσις|τοΰ

αξιωματικού καί έξ άλλου διά νά μη μείνη ή νέα 
άνευ τού έπιδόματος έπί τοΰ οποίου θά είχε δικαιώ
ματα, ως χήρα αξιωματικού, αί άρχαί έπέτρεψαν τόν 
γάμον μολονότι δ γαμβρός δέν ύπήρχε πλέον εϊς τήν 
ζωήν. Ουτω δλίγας ημέρας μετά ιόν θάνατον τοΰ 
γαμβρού ή νύμφη ένυμφεύετο—τί λέξιν νά εΰρη 
κανείς ;—τό πτώμά του.

* 
* *

ίπποι έλαβον πάντοτε σπουδαίο ν μέρος εϊς τούς 
πολέμους. 'Υπάρχουν μάλιστα πολλαί περιπτώ- 

ψ σεις καθ’ ας καί έπαρασημοφορήθησαν δΓ αν
δρείαν. Είς τόν ίππον Ρώσσου αξιωματικού, -έπί πα
ραδείγματα άπενεμήθη πρό τίνος έν μετάλΗον «διά 
τήν γεναιότητα ήν έπέδειξεν έπί τοΰ πεδίου τής μά
χης». Φαίνεται δτι ό κύριος τού ζώου έπληγώθη σο- 
βαρώς καί έπεσεν έκ τού έφιππίου. Ό ίππος προφα
νώς άντελήφθη τό πάθημα τοΰ αξιωματικού, διότι τόν 
άνήγειρε διά τών δδόνιων έκ τής ζώνης του καί τόν 
μενέφερεν εϊς ασφαλές μέρος. Τούτο ύπενθυμίζεί δτι 
καί εις άλλος ίππος τοΰ ρωσσικού πυροβολικού 
έπαρασημοφορήθη άλλοτε, εϊς τήν Πλέβναν. ’Αριθ
μός μεταγωγικών Απεστάλη μετά πυρομαχικών είς τό 
μέτωπον. Καθ’ οδόν ήρχισαν νά πίπτουν δβίδες καί 
δλοι οί ίπποι, έξαιρουμένου ενός, ήρνήθησαν νά προ
χωρήσουν. Ό οδηγός ενός μεταγωγικού παρετήρησεν 
δτι εΐς ίππος δέν έδείκνυε τήν παραμικρόν δειλίαν. 
Παρεμέρισε τούς άλλους ίππους καί ώδήγησε διά μέ 
σου τού πυρός τό πρόθυμον ζώον. Ό όδηγός προε- 
βιβάσθη καί είς τόν ίππον άπενεμήθη μετάλλιον έπί- 
τηδες κοπέν δΓ αύτόν. Ό λόρδος Ρόμπερτς ίππευε 
κατά τήν άξιομνημόνευτον πορείαν από Καμπούλ εϊς 
Καντσχάρ ένα ύπέροχον φαιόν αραβικόν κέλητα, δνό- 
ματι Βονολέλ. Ή Βασίλισσα Βικτωρία άπέν&μεν εϊς 
τό ζώον τούτο τό μετάλλιον τής Καμπούλ μέ τάς τέσ- 
σαρας πόρπας καί τόν χαλκούν σταυρόν τής Καντα- 
χάρ. "Οταν ό Βονολέλ άπέθανεν έτάφη μετά πομπής 
είς τόν παρά τό Βασιλικόν Νοσοκομεϊον τοΰ Δουβλί
νου ροδώνα.

ίς τό ρουμανικόν μέτωπον έπεσε μαχόμενος εΐς 
ανεψιός τού βασιλέως τής Βαυαρίας δ πρίγκηψ 
‘Ερρίκος, υιός τού αποβιώσαντος πρίγκηπος 

Άδόλφου τής Βαυαρίας, άντιστρατήγου, καί τής 
πριγκηπίσσης Θηρεσίας τοΰ Λιχτενστάιν. ‘Ο πρίγκηψ 
ήγε τό 32ον έτος τής ηλικίας του. Εϊχεν ήδη πληγω
θεί δίς, είς τήν Γαλλίαν πρώτον κατά τάς άρχάς τοΰ 
πολέμου καί ακολούθως τόν ’Ιούνιον έ. έ. είς τό 
Βερντέν. Συνεπείς τοΰ άδιακόπου γαλλικοΰ πυρός, 
ό πρίγκηψ ήναγκάσθη νά ζητήση καταφύγιον μετά 
τοϋ έπιτελείου του, είς έν καπηλεϊον παρά τήν Φλερύ 
τό όποιον μετ’ δλίγον κατέρρευσε προσβληθέν ύπό 
οβίδων. Ό πρίγκηψ έξήχθη έκ τών έρειπίωνσοβαρώς
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πληγωμένος είς τήν κεφαλήν. "ΙΙδη έπεσε βληθείς 
υπό σφαίρας ή οποία διεπέρασέ τόν πνεύμονα του 
καθ' ήν ώραν έξετέλει μίαν άναγνώρισιν είς to ρου
μανικόν μέτωπο ν. Ήτο διοικητής ενός τάγματος 
ιππικού.

-------- - ---------------------

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

—Ό πρώην Πρωθυπουργός τής Βουλγαρίας ό 
πολύς Γεννάδιεφ κατεδικάσθη επί έσχατη προδοσία 
είς δεκαετή καταναγκαστικά έργα.

— Συνεδρίασεν ή Έλ.Βουλή άπαξ χάριν τών τύπων
— "Εχομε ν Βουλευτάς Απολαμβάνοντας δλων τών 

πλεονεκτημάτων πού Απορρέουν έκ τοΰ αξιώματος 
τός των άλλά Βουλήν.... δέν έχομεν.

— Πυλλαί τυρπιλλίσείς έσημειώθησαν κατά τόν 
μήνα αυτόν Γερμανικών υποβρυχίων εναντίον εχθρι
κών άτμοπλοίων.

— Παρητήθη ό υπουργός τής Δικαιοσύνης κ. Τ. 
Ήλιόπουλος έπαναδιορισθείς εις τό Πανεπιστήμιον.

— Ή A. Ε. ό Πρέσβυς τής ’Ιταλίας κόμης Μποσ- 
δάρι ωμίλησεν εις τήν ’Ιταλικήν Σχολήν περί τοΰ 
Δάντου.

— Ό λεπτός Διπλωμάτης παρουσιάσθη πρώτης τά- 
ξεως ομιλητής.

—Άπέθανεν ό έκ Ζακύνθου πολιτευτής καί Πρόε
δρος τής Ενιαίας Διονύσιος Στεφάνου.

— Διήλθε τής πόλεώς μας έπιστρέφων έκ Θεσσα
λονίκης ό στρατηγός Ρόκ 'Υπουργός τών Στρατιωτι
κών τής Γαλλίας.

— Έγένετο δεκτός είς τά ’Ανάκτορα.
— Είς τάς άρχάς τοΰ μηνόςήτότε δημοτική ’Αρχή 

’Αθηνών έδεξιώθη πανηγυρικώς τόν άλήστου μνήμης 
Ναυάρχου Φουρνέ.

—’Επίσης είς τάς άρχάς τοΰ μηνός εΐχομεν καί 
πανεπιστημιακούς σάλους, κάτι τι τό όποιον παρα- 
δόξως είχε καθυστερήσει μέχρι τοΰδε.

—Ύπό τοΰ κ. Σωτηρίου άνευρέθη είς τό Χλω 
μοΰτσι τό Νομισματοκοπείου τής Φραγκικής Ηγε
μονίας τής Άχαϊας.

—'Ο Διευθυντής τοΰ «Εύαγγελισμοΰ» κ. Καββα- 
δίας ώμίλησε έν τή «Έταιρείρ τής Υγιεινής» επί 
παρουσία πλήθους εκλεκτών Ακροατών περί τής υγι
εινής τής ψυχής.

— Τό Ατμόπλοιου Παντελέοντος · Σπάρτη» Ανετι- 
νάχθη παρά τάς Φλέβας.

— Κατόπιν διαταγής τοΰ Ναυάρχου Φούρνε έγκα- 
τέλειψαν τάς ’Αθήνας δ Πρίσβυς τής Γερμανίας κ. 
Μπίρμπαχ, ό Πρέσβυς τής Αυστρίας Κόμης Σιλάσυ, 
ό Πρέσβυς τής Τουρκίας Γκαλήπ-Βέης καί τής Βουλ
γαρίας κ. Πασσάρωφ.

— Τούς κ. κ. πρεσβευτάς ήκολούθησαν τό προσω
πικόν τών πρεσβειών καί αί οικογένεια! των.

— ‘ίΐς έκ τών κρίσιμων στιγμών τάς οποίας διήλ- 
θομεν τόν π. μήνα δύο έλαβον χώραν είς τά ’Ανά
κτορα Συμβούλια τοΰ Στέμματος.

— Μεταξύ τών άπελθόντων συμπερίελήφθη καί ό 
κ. Κάρρο διαπρεπής ’Αρχαιολόγος καί Διευθυντής τής 
ένταΰθα Γερμανικής Σχολής;

—Ό κ. Ν. Όθωναΐος έξέθεσεν έργα τού εις τήν 
αίθουσαν τοΰ Παρνασσοΰ.

— Συνεστήθη «Μελοδραματικός "Ομιλος» ύπότήν 
ηγεσίαν τοΰ κ. Καλομοίρη καί είς τόν όποιον συμμε
τέχουν τά ύγιέστερα μουσικά στοιχεία τής πόλεώς μας.

— Κατηρτίσθη έν γενική συνελεύσει τών μελών τής 
«‘Εταιρείας τών Ελλήνων Συγγραφέων» τό νέον 
Συμβούλιον ως εξής:

— Πρόεδρος κ. X. Άννινος, ’Αντιπρόεδρος ό κ· 
Σ. Σαμάρας, Γραμματεύς ό κ. Μ. Λιδωρίκης, ταμίας 
ό κ. Μ. Κουρτξής, "Εφορος τής Βιβλιοθήκης δ κ. Β. 
Κολοκοτρώνης.

— Σύμβουλοι οί κ. κ. Θ. Συνοδινός, Θ. Σακελ- 
λαρίδης καί I. Παξινός.

— Ή διάρκεια τής ισχύος τής έκλογής είνε διετής.
—"Έχει δμως τήν Ιδέαν ή Εταιρεία δτι εΐν6 συ

νεπής πρός τάς εις τά πληρώνοντα μέλη υποχρεώ
σεις της:

— Θά ήθέλαμε μίαν άπάντησιν.
— Λαμβάνονται μέτρα διά τήν ' προέκτασιν τής 

παραλιακής δδοΰ—τής μαγευτικής Ακτής—τοΰ Πα
λαιού Φαλήρου μέχρι Βουλιαγμένης.

— Τό μήκος τής δδοΰ ώρίσθη 15 χιλιόμετρα καί τό 
πλάτος είς 10 μέτρα.

— Ή δαπάνη προϋπολογίσθη είς250,,ιλ. δραχμών.
— Θά κτισθώσικαί διίο γέφυραι ά.τό μτετλν-άρμέ.
— Είς τό καλλιτεχνικό κττάστηιι κ ιπέλλων τής κ. 

Ευαγγελίας Μπουλούκου εξακολουθούν τάς παραγγε
λίας των δλα; αί εκλεκτοί Κυρ.ίαι τών "Αθηνών.

—· Τό κομψόν καί ωραίον κυριαρχεί είς δλα τά κα- 
πέλλα τοΰ καταστήματος της. "Ολαι αί κυρίαι φεύγουν 
εύχαριστημέναι άπό τήν έ.Λογήν των εις οποιοσδή
ποτε τιμάς καί αν Αγοράσουν τό καπέλλο των.

— Όδός Έρμοΰ άρ. 10.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΙΧ ΤΟ

Έξεδόθη νέον διπλούν τεύχος τών έπιμελεία τής 
Άγκύρας δημοσιευόμενων <ι 'Αρχείων'Ιατρικής teal 
Βιολογίας» μέ ένδιαφέρουσαν καί πυκνήν ύλην. 
Μεταξύ τών άλλων άνακοίνωσις τοΰ κ. Τσέτσικα είς 
τήν ιατρικήν έταιρίαν καί τά πρακτικά τής τελευταίας 
της συνεδριάσεως, άρθρα τοΰ δφθαλμολόγου κ. Κο- 
σμέτου, τοΰ υγειονομικού έπιθεωρητοΰ κ. Κυριαζί- 
δου, τοΰ έπιμελητοΰ τοΰ Ευαγγελισμού κ. Άξελοΰ, 
τής μικροβιολόγου κ. Παναγιωτάτου, θεραπευτική 
επιθεώρησις κ. τ. λ.
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Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ και Ιδίως είς τούς συμπατριώτας μας τδ

ΚΕΝΤΡΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

ΕΙνε τό καλλίτερον ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ Ξενοδοχεΐον τής 

πόλεώς.
Είς Φέσιν κεντρικωτάτην μόλις άπέχον τρία λεπτά 

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

φώτιστον. Κουζίνα Γαλλική.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΜΑΙΕΥΤΗΡ

Έπί 13 έτη έν Βερολίνψ έκπαιδευθε ίς. 'Υφηγητής έπί τριετίαν έν τψ 
Πανεπιστημίψ Βερολίνου. Συνεργάτης τοΰΓυναικολογικοΰ Περιοδικού. Βερο
λίνου. Διευθυντής τής Γυναιλολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Βερολίνου 
έπ'ι πενταιτίαν.

8—11 π. μ.—3—6 μ. μ.

UMOES im'M, ΪΜΪΠ 
(ΠΛΑΤ€ΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡ9ΝΗ)

Τό ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ έν Έλλάδι συνεργατι
κόν ίδρυμα.

Τό διαθέτον τά μεγαλείτερα ΧΡΗΜΑΤΙ
ΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ καί τήν ασφαλή καί πολυ
πληθέστατη ν πελατείαν.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ απάντα τά είδη εις 
τάς άρίστας ποιότητας καί πωλεϊ αυτά εις τάς 
μικροτέρας τιμάς.

’Αποκλειστικός σκοπός του δέν εϊνε τό κέρ
δος αλλά ή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ τών αναγ
κών τών μετόχων αύτοΰ.

Συνεπώς ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ καί ΕΙΛΙ
ΚΡΙΝΕΙΑ χαρακτηρίζουσιν αυτό.

Ευρίσκει τις έν αύ ώ οτι θελήση. ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ — ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ . 
είδη — Πίλοι Γυναικείοι — Υποδήματα ·κ.λ.π

ΚθΤΜΙΑΚ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ Θ. ΠΟΥΡΗ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΤ^ΑΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α· Γ· ΠΑΛΛΗΣ

Τό άρχαιότεριν τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων 

'Ιδρυ&έν τώ 1870

Μεγάλϊΐ άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγ- 
γοαμμάτων, περιοδικών καί πά-σης ποιότητας.-

Μεγάλα: άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης 
προελεύσεως. ,

’Ατμοκίνητα ’ΕργοστάΛό Κατάστιχων, Φακέλλων 
και φωτογραφικών χαρτονίών.

Μόνοι έκαρται έν Έλλάδι- έπιστολικώ/ δελταρίων 
Δεκταί άπ αγγελίαι έκτελούμεναι' τάχιστα. Έςεδό- 

Οησα*  ως κριτών 500 ειδών μέχρι τούδε.
Άτμοκίνητον Τοπογραφεί ον μέ 10 πιεστήρια διά 

μικράς έπιμεμε'λημένας εργασίας (Travaux de peville) 
ώς και διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαύτάς»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα
θήκη φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε 
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών 
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΟΙΝΙ^ΤΓΟΤΟΥΊΓΟΙΜ
Μηχανοθεραπείας καί φυσικοθεραπείας

ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΕΙΑΙ, παθήσεις στομάχου καί έντε
ρων, Δυσκοιλιότης, αναιμία, άρθρΐτίς, κεφαλαλγίαι, 
δυσκρασίαι, Παχυσαρκία, ψαμμίασις, προστατϊτις 
και άλλα χρόνια νοσήματα. ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ διά 
νέας δλης μεθόδου εις το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ Μηχανοί 
θεραπείας καί Φυσικοθεραπείας τοΰ έν ’Αμερική κα- 
Άγγλίφ σπουδάσαντος

MWHW ΑΜΑΑ
ΜηχανοΘεραπευτοΘ

Διευΰυνόμενον υπό τοϋ ιατρού κ. Α. Πέταλα

Πλατεία Κάνιγγος
6— 'Οδός Τζώρτζ—6

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
•Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσάς καταπληκτικός προόδου? 
των, μία άφορμή πρός τούτο εϊνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρόθη πλουσία έπίπλω- 
σις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ- 
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΔΑΚΤΟΜΙΑΣ. Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά είδη τής 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά καί μέ ύλικά έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά είδη 

τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αυτών δικαίως 
θεωρείται τό κέντρον δλου τού έκλεκτοΟ κόσμου. Δικαίως εύρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΟ φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιωτερον οί συχνάζοντες εις θέατρα δέν θεωροΟσι τήν δια- 
σκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των ή τό παγωμένο γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των εις τάς πολυτελείς αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑ. Δρ. 60.000.000 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

* Υποκαταστήματα :
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιει, Θεσσαλονίκη, Καβάλ - 

λφ, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραίς, Σύρφ, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Χανίοις, Ήρακλείω 
Ρεθύμνφ καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως).

Προσωρινά Πρακτορεία ; έν ΛΗΜΝΩ (Κάστρόν) καί 
ΚΕΡΚΓΡιΔ.

ΕΝ ΤΟΥΡΚΙ^: Έν Κων)πόλει, (Υποκατάστημα έν 
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Σμύρνη. 

ΕΝ ΑΙΓΙΊΙΤΩ: Έν’Αλεξανδρεία, καί Καίρφ. 
ENAONAINQ: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΕΜΕΣΩ (Κύπρου),

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μπονιέ (εν
τεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογένης, Κ. Βε- 
ρουγκ, Α. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Π. Καραπάνος> 
Βαρώνος δέ Νεφλίξ, Έμμ. Ροδοκανάκης Μ· 
Δάσκαρης καί Σ. Φούντης.

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΛ1ΑΣΚΟΣ

ΔιεύΦυνσις τηλεγραφική
1-ΚΜΝ - ^THHNOeUES

1 . . -

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Έκτελεϊ προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων καί 

εισπράξεις τοιούτων έν Έλλάδι καί τώ Έξωτερικφ- 
’ Αγοράζει καί πωλεϊ ξένα νομίσματα καί χαρτονθ. 
μίσματα. 'e .

Εκδίδει πιστωτικός έπιστολάς καί αναλαμβάνει τήν 
άπφνταχοΰ αποστολήν χρηματικών ποσών διά τηλε
γραφικών ή ταχυδρομικών εντολών.

’Ανοίγει πιστώσεις έπί φορτωτικών.
Δέχεται τίτλους πρός φύλαξιν’ εισπράττει τοκομερί

δια καί πληρωμένους εις τό άρτιον τίτλους’ έκτελεϊ 
χρηματικός έντολάς· δέχεται άνεξόδως έγγραφάς εϊς 
νέας εκδόσεις καί έν γένει έκτελεϊ πάσαν έπί τίτλων 
εργασίαν : άνταλλαγάς, εισπράξεις δόσεων άσφαλείας 
κατά τής ειςτό άρτιον κληριόσεως κτλ··.

Χορηγεί δάνεια έπί τίτλων.
Ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς καί δέχεται χρη

ματικός καταθέσεις : δψεως έπί τόκω 3 °/0 έτησίως κάί 
έπί προθεσμία πρός 3 .*/,  % έτησίως διά τάς άποδο- 
τέας μετά βίιήνας, πρός 4 αΙ0 διά τάς άποδοτέας μετά 
1 έτος καί5®/0 διάτάς μετά δύο έτη καί επέκεινα άπο
δοτέας· (Διά καταθέσεις δψεως εις 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 Ιπί τόκφ 4 °/0 έτησίως.

Έκτελεϊ παντός είδους ναυτιλιακός έργασίας : ναυ
λώσεις ατμόπλοιων διά λογαριασμόν πλοιοκτητών ή 
φορτωτών πωλήσεις καί αγοράς άτμοπλοίων’ άσφα
λείας έπί άτμοπλοίων, έναντίον παντός κινδύνου (θα
λάσσης και πολέμου), έμπορευμάτων, τίτλων’ εισπρά
ξεις άβαριών’ άνθρακεύσείς πλοίων, κτλ. κτλ.

“Εχει εις τήν διάθεσιν τοΰ κοινού, υπό πάντας τούς 
έπιθυμητούς ορούς άσφαλείας, υπηρεσίαν ένοικιάσεως 
σιδηρών διαμερισμάτων έν τφ θησαυροφυλακίφ της, 
έπί ένοικίω άπό Δρχ. 30— έτησίως καί άνω. Ειδική 
κλείς παραδίδεται εις έκαστον πελάτην δΓ ής ούτος 
καί μόνος δύναται ν’ άνοιξη τό υπ’ αύτοΰ ένοικιασθεν 
διαμέρισμα.



1ΛΑΝΝΗΧ K. OTAKXBX
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ν ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
MUTHS THS 4. ,i ;fli 8*ΛΛ,  .iiSAiSiS

X T R Δ I Ο Y 2 3
Διά τής ύγιεινής τού στόματος καί τών όδόντων 

σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων, τών 
ώτων, τού φάρυγγος, τού λάρυγγας, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος πολλάκις 
δέ σώζετε τήν ζώήν σας αύτήν. ,

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα 
όδοντοϊατρόν κ. ΠΤΛΕΣΗΝ τού όποίου αί τρεις σκε- 
αυσίαι Έλ ιξίρια, Όδοντοκόνις καί Άδα- 
αντίνη, εϊνε μοναδικαί είς τό ειδίς των .

Διά τού Άλιξιρ,ίου παύει ή ’Οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. ΕΙνε συσκευασίαι άλάνθαστοί 
καί άποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
"ΜΟΥΣΙΚΗ,,

13—15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15.

ΑΘΗΝΑ I

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ

‘And την όηερέττα τον χ. Ση. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

240—'Ο Παρας Δρ. 1.50
241—Σερενατίνα τού Μπεμπέ » 1.50
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance

τής Λευκής) » 1.50
243—Πεταλούδα (Βάλς διά πιάνο μόνον) » 1.—*·
247—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) » 1.50
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango) » 1.50

δλα μαζή είς ένα τόμον » 6.50

‘And όητρίττα τον χ. θ. I. ΣαχτλλαρίΛον

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

251—Πώ-Πώ τί νά κάνω » 1.25
2£2—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε » 1.25
253—θυμάσαι ένα βράδυ (βάλς) » 1.25
254—ΕΙνε πεταχτή (Πόλκα) ‘ » 1.25

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

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τρόποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντόκων καταθέσεων έν 
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιείται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστηματι καί τοΐς ύποκα- 
ταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.

l‘/a τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας 
τκαταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τού ποσού 
ύτου τοΰ τόκου δριζομένοΰ είς 1 τοΐς °/0 κατ’έτος 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.

2’/, °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά έν 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 
έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις έΐς χρυσόν

Δέχεται έτι έντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι 

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

1*/ 2 τοΐς °/0 κατ’έτος διά καταθ, 6 μηνών τουλάχ

2 ,»» »»» » 1 έτους

21/, > » » » » > 2 έτών
3 >>»»» >4 έτών

4 » » .» » > » 5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται 

κατ’ έκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμ·*.

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 34

Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων ε 1Χς δλα τ.ά γούστα και δλους τούς 
χρωματισμούς.

Έκεΐ ή σόνάντησις δλων τών $ιομψώς ένδυομένων.

ί ΚΜΜΙ IHHfiTS? : 

ΟΔΟΝΤΟ Τ· ATP Ο Σ '

/ 3 ο μ ιι ι*  ο ί* 3 ί
< ■ - ί
/ Τό μοναδικόν τών ’Αθηνών ήλεκτροκίνη- J 
' τον ατελιέ- (
? ’Εξαγωγή όδόντων δλως άνοδυνως. f
/ Κατασκευή οδοντοστοιχιών ήγγυημένη. >
( Θεραπεία στόματος Αποτελεσματική. ,
J ΟΜ II 1*0V 3—ΑΘΗΝΑΙ’ <

ΜΕΡΑ ΕΣΤΙΑΤOPION

'.Αριθμός β — II .V Τ Η X I « Βί '.Αριθμός <»

’Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς έργασίας του.

Γ~----- .—
{ Modes Chapeaux"; J

ί 3ΉΝΕΑ0ΗΗΣ ,ΜΛΗΤδΤΚΑ
\ ΕΡΜΟΓ 3» \

i — i/ Τά νεώτερα καί' τελειότερα Παρισινά μον* I 

' τέλα εις δλα τά γοΰστα καί σχήματα. <

> 38—ΕΡΜΟΓ—38 J

1 ' ί
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ΤΙΜΟΑΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος σελίς είς έν τεΰχος
'Ημίσεια > >
Τέταρτον σελίδος ;> ->
Όγδοον .> > »

Δρχχ. 60
35
20

U> ■

S'I
Λιά χώρον μικρότερον αί τιμαί άνάλογοι

Δι εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ έξ τεύχη ή περισσότερα ιδιαίτεροι σνμφωνίαι.

&>’

ΕΡΓΑ TH? αΟ£ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Τόμος ............................ΦΡ. 3.00

' > Β'. > ..........................» 2.00

» Γ'. »,......» 1.50

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα

έξ ύπερεπτακοσίω λ σελίδων . . . . -. '» 5.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον, 
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον. 
Η ΚΛΕΦΤΟΙΙΟΪΑΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον. 
Ο ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν οραμάτιον 

μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΗΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν τρί

πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής 'Ελλ. Σκηνής

Σειραι τής «ΕλληνικήςΈπιθεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'.Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ'. 
Ζ . και Η . έτους πωλοΰνται είς τά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκαστη. -

I ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ^,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “5ΤΑΡ„

13—15 Σζοά. ’Αρσάκειου
I --------- - ■ ' Η
-> Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40 ■· ·
S Όλα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών, καί 8λα τά νεώτερα succes.
* Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους και τά εξαρτήματα αυτών, ί ■

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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