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Χπήλιου I. Χαραμή

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

Δραχμαί

Διά τούς Διδασκάλους
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
Έκδοοις έκλεκτή γενικώς Φρ.

Δολλάρια
Λίρα ’Αγγλίας
Σελίνια
Δρ. Χρ.

χρ.

ή

Τ. ΰφηγητοΰ. ΌφΦαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π.

12 — 1
8.— I

ΆΟήναι

27 δδός Μενάνδρου 27

Q. A

Τηλίφωην 654

3.— 1
1)2
10.- 1
12.-

Δραχ. 25.—

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΛΙΟΝ

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ
Τηλεγραφική Διεΰθυνσις : “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ,, - ΑΘΗΝΑ2

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

Πράς όδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
ιοκύπτουσαν .διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόν_jv μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων.

’Εξ ’Αθηνών
, Διά Κόρινθον

ΑΙ έγγραφοί άρχονται άηδ 1ης έκάστου μηνός.—Τό τεύχος δρ. 1.

Άργος

Τρίπολιν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μεγαλ.

’Από τά άνθη τοΰ κακού : Γεωργίου Σημηριώτη.—Νικόλαος Ά Β'.—Ή Ρωσσική Έπανάστασις.—Ό πρώτος μαθητής τοΰ Σοπενχάουερ: Πολυδώρου Κ. Χατζή δημητριού.—
'Ο Πόλεμος : < X». - Γεωργία καί Στρατός : Δημ. Λ. Ζωγράφου. —Ό Οφθαλμός.—
Μάρτιος 1917, Γύρω άπό τήν πολεμικήν ζωήν.—Άπό τήν καλλιτεχνικήν ζωήν.—Γράμ
ματα, Πίπτουν καί άλλα είδωλα : «Ζ ».—Έκλείπουσαι φυσιογνωμίαι, Ό Σαμάρας.—Κλεών
Ραγκαβής.—Άπό τήν ζωήν τοΰ μηνός : Δ. Λ. Ζ. -Άπό τά περίεργα τής ζωής.—Ή έκατονταετηρίς τής ’Εθνικής παλιγγενεσίας.—’Ολιγόστιχα.—Νέαι εκδόσεις.
ΚΟΣΜΟΣ : Ή οίκονομικωτέρα τροφή.—Ό πατριωτικός σύνδεσμος.—'Η αγροτική
όργάνωσις.—'Ο Γόρκυ.—Ή φορολογία τών ’Εφοπλιστών.

»

Κυπαρ.

»

Άκρ.
Πάτρας

Πύργον

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

MOYTSOnoy Λ« Ν

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον
καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τού καταστήμα
τος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό
τερα άσ’πρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον π·λυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς
τελευταίας μόδας είς ύ φ ά σ μ α τ α. Δέν θά σάς προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθυνία τοΰ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

θέσις Α’

Β·

Γ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

9.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34.50
27.80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

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

4.60
3.85
7.85
6,10
11.60
9.14.60
11.—
12.75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας
*
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις ’Ακράτας
στάσεις.
12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

17.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.
1.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον,’Αθήνας.
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, Όλύμ1 πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμ
πια.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ

’Εκ Πατρών
Διά Πύργον
>

Αεχαινά

*

Αϊγιον

»

Κόρινθον

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

12.70
8.38
7.60
4,98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
6—
4.05
5,—
2.80
13.10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

13.70
9.65
9.50
6.75

12.25
8.05
7.80
5,60

7.30
4.85
4.70
3.40

Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας
» Ναύπλιον

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, Άθήνας.
12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.50 μ. μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ, μ. Έξ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λβυτρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

(Έκ τού Γραφείου)

1000 χιλιόμ. (Α'
ίκπτωσις 25 ο)ο
(Β'
(Γ'
25000 χιλιόμ. (Α'
(Β'
Ικπτωσις 40 ο)ο
(Γ'

θ.
θ.
θ.
θ.
θ.
θ.

Δρ.
Δρ.
Δρ.
Δρ.
Δρ.
Δρ.

90)
75)
45)
210)
175)
105(

διαρκείας
6 μηνΑν

διαρκείας
1 μηνάς

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
$ος

ΛΑΧΕΙΟΝ TDY Ε0Ν1ΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΪΩΙί ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟϊ

προστασίαν τής παραγωγής καί τής έμπυρίας τής σταφίδος

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπδ 10 Αύγούστου 1916—31 ’Οκτωβρίου 1916

ΕΞΑΓΩΓΗ
’Έτη

Αί τρεις πρώται κληρώσεις τοΰ 1917 ώρίσθησαν διά τήν 30 Απριλίου (13 Μαΐου) 18 ’Ιουνίου,

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

I

Έτη

Ποσδν δελτίων

11915-1917

έκάστης

Κέρδη

τών

κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
"Εκαστον άκέραιον γραμμάτιον τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίους
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

Κέρδη
1
1
2
6
15
25
1,950
2,000

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

έξ
έξ
άπό
άπό
άπό
άπό
άπό

’Εν δλφ
80.000
20,000
5,000
6,000
6,000
5,000
78,000
200,000

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται C._
ir.
___ r_. -δραχμών,
Γ„Λί__ .,
ίδια άκέραια γραμμάτια,
πωλούμενα άντί τεσσάρων
^σχύοντα δι ’ όλόκληρον τό κέρδος
. . καί- δυνάμενα
_ _. άμενα νά
νά διαιρεθώσιν
διαιρεθώσιν είς
είς τέταρτα
τέταρτα γραμματίου,
γραμματίου, τιμώμενα
τιμώμενα άντί
άντί
Hlftr δραχμής έκαστον -—' παρέχοντα συμμετοχήν
*
“ τό τέταρτον τοΰ κέρδους.
μιάς
καί
σίς
ΆμοίβαΙ, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται υπέρ τοΰ
Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.
Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπΙ προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν, ειδικής μετά
τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπΙ τοΰ τιμήματος αύτών 15 τοΐς “/„, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιας
έπΙ προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον
παρέχεται έκπτωσις 10 τοϊς °/0, καί είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς °/0.
·
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχειον τοΰ Έθνικοΰ
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

'Ο Διευθΰνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

85.239.178
118.513.534
113.083.023

ΑΠΟΘΜΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(1 ’Ιουλίου) 30 ’Ιουλίου (12 Αύγουστου) 31 Δεκεμβρίου, 1917
ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Λίτραι ένετικαι

1915—1917
1914—1916
1913—1915

.1914—1916
[1913—1915

‘Υπόλοιπον

3.479.100
42.002.300
43.589.000

8.759.600
21.024.300
30.247.500

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

Έτη
1915—1917
1914—1916
1913—1915 .

ΔΑΝΕΙΑ
Ετη

1915—1917
1914-^1916

ΕΙσαγωγή

Εξαγωγή

‘Υπόλοιπον

18.672.781
11.248.655
32.378.800

3.842.195
3.555.815
6.045.391

14.830.586
7.69.2.840
25.333.409

ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
Ενεχυριάσεις

’Αναλήψεις

‘Υπόλοιπον

320.500
9.300.800

320.500
6.848.900

2.451.900

Εκτός τών λιτρών ένετικών 85.239.172 τής εξαγωγής παρέμειναν άνεκκαθάριστοι
Σημείωσις.— ’
τελωνείω Πατρών τήν 31 Όκ)βρίου έ έ. λιτρ. ένετ. 5.220.500 μικτού βάρους.
Ι διασαφήσεις παρά τώ
(Έκ τοϋ Γραφείου)
Έν Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1916.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙίΧΕ-ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΔΟΠΟΝΝΗΪΟΥ
Πρόσκλησις Γενικής Συνελεύσεως

Συμφώνως πρός τό άρθρον 37 τοΰ Καταστατικού»
καλούνται οί κ.κ. μέτοχοι τής Εταιρείας είς τακτι
κήν ένιαυσίαν Γεν. Συνέλευσιν έν τοΐς Γραφείοις τής
'Εταιρείας έν Άθήναις ('Οδός Καρόλου Γ) τήν 29
τρέχοντος μηνός’Απριλίου, ήμέραν Σάββατον καί ώραν
4 μ.^ δπως λάβωσιν άποφάσεις επί τών κάτωθι άντικειμένων:
α') Έγκρισις τής διαχειρίσεως έν γένει τοΰ λήξαντος έτους καί τοΰ σχετικού’Ισολογισμού τής 31ης
Δεκεμβρίου 1916, περί ών ΰπρβληθήσονται είς τήν
Γεν. Συνέλευσιν αί έκθέσεις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί
τών Ελεγκτών, ώς καί τοΰ διανεμηθέντος κατά τόν
άνωτέρω ’Ισολογισμόν προμερίσματος δραχμών δύο

κατά μίτοχήν.
β') Άπόφασις έπ! προτάσεως τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου περί τροποποιήσεως τοΰ άρθρου 23 τοΰ Κα
ταστατικού.
γ') Έπικύρωσις τής έκλογής ένός Συμβούλου.

/

Συμψηφισμός

15.238.700
Έκδοθέντα καί παρελθοΰσης χρήσεως
»
»
63.026.600
»α
>
>
73.836.500

δ') Εκλογή τριών Ελεγκτών καί δύο άναπληρωματικών τοιούτων διά. τό έτος 1917.
Οί κατά τό άρθρον 41 τοΰ Καταστατικού κεκτημένοι δικαίωμα ψήφου κ.κ. Μέτοχοι θέλοντες νά λάβωσι μέρος αύτοπροσώπως ή δι’ άντιπροσώπου είς τήν
Γεν. Συνέλευσιν, δέον νά καταθέσωσι τάς μετοχάς
καί τά πληρεξούσιά των, ή νά φέρωσιν άπόδειξιν
άνεγνωρισμένης Τραπέζης περί τών παρ’ αύτή κα
τατεθειμένων μετοχών των, δέκα τούλάχιστον πρό τής
συνεδριάσεως ήμέρας, ήτοι μέχρι τής 19 τρ. μηνός
’Απριλίου συμπεριλαμβανομένης :
Έν Άθήναις παρά τφ Γραφείφ τής Εταιρείας ('Ο
δός Καρόλου I').
Έν Αονδίνφ, παρά τή Τραπέζή ’Αθηνών (Fenchurch Street Ε. C.)
Έν Παρισίοις παρά ταΐς Τραπέζαις «Conptoir
National d’Escompte de Paris καί Societe Marseil
laise de Credit Intustriel & Commercial et de

Diptts».
’Εν ’Ατ&ήναις τήν 5 ’Απριλίου 1917,
‘Π Πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου
I. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ fflfflm· ΠΕ1ΡΑ1Ο!-11· ·ΕΕ1·1!!ΟΪ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΙΣ

Η4ΙΒΪ Ι»ΜΠΙ»Ι rural 4S»B« Π«Π iSit
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TOT ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
€ΤΟΣ
J

.

ΑΘΗΝΑΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 1917.

Γ.
■

—-

ΤΕΥΧΟΣ

■■

■-..........

XPEQXIX
Τμήμα Μ. Καλαμών
Τόκοι δανείου Δρ. 2,600,000 Δρ. 121,655.»
» R. Raphael &
Sont. L. 120,000 » 82,724,35 Δρ. 204,379,35
Χρεωλύσ. δανείου Δρ. 2,600,000 » 15,000,—

·> L. 120,000 · 17,500.— >
32,500.Άναλογία Δημοσίου έκ τύπων
έκμεταλλεύσεως μετά τήν έλάττωσιν ένεκα έκτακτων εισπρά
ξεων
> 246,837,18 > 613,192,80
Δαπάναι τμήμ. Μύλων-Καλαμ. > 1,853,994,38
Γενικά έξοδα
·
>
>
38,445,19 > 1,892,409,57 ,
Τμήμα Π.-Κ.·Μελιγαλά
’Αναλογία Δημοσίου έκ τύπων
έκμεταλλεύσεως μετά τήν έλάττωσιν ένεκα έκτακτων είσπράξβων
.
>
Έλάττωσις αναλογίας Δημο
σίου ένεκα έκτακτων είσπράξ. »

58,658,18

106,211,47 > 164,869,65

Δαπάναι τμήμ. Π. -Κ.-Μελιγαλά > 607,093,35
Γενικά έξοδα
»
»
» 1*8,796,15 » 625,889,50

Τμήμα Δ.-Καλαβρύτων
’Αναλογία Δημοσίου έκ τύπων
έκμεταλλεύσεως μετά τήν έλάττωσιν ένεκα έκτακτων είσπράξεων
>
Έλάττωσις αναλογίας Δήμοσίου ένεκα έκτάκτων είσπράξ. >
Δαπάναι τμήματ. Δ.-Κάλαβρύτ. »
Γενικά έξοδα ·
»
»
»

11,309,24

6,274,36
150,375,81
4,671,12
Δρ,

ΠΙΧΤΩΧΙΧ

I

Είσπράξεις τμήματος Μύλων
Καλαμώνέτους 1911
Δρ. 2,043,194,45
Άφαιρέσει φόρου είσιτηρίων επιβατών
»
81,209,15 Δρ. 1,961,985,30
"Ελλειμμα τμήματος Μύ
λων-Καλαμών
» 780,495,9

Είσπράξεις τμήματος Π.-Κ
Μελιγαλά έτους 1911
Δρ. 655,126,99
Αφαιρεσει φόρου είσιτη8πι0ατων
»_ 22,094,40 Δρ. 543,032250
Ελλειμμα τμήματος Π.·Κ.
Μελιγαλά
» 247,726,65

I Είσπράξεις τμήματος, Δ.-ΚαI| λαβρύτων έτους 1916 Δρ. 129,938,15
» 17,583,60
Άφαιρέσει φόρου εισιτη
ρίων επιβατών
»
5,391,15 Δρ.
» 155,047,43
"Ελλειμμα τμήματ. Δ.-Κα
λαβρύτων
’
3,705,871,40

χρεωλυσίων Δανείων
Δρ. 236,879,35
Έλλειμμα τμήματος Μύλων-Καλαμών έκ δαπ. έκμετ.
» 296,779,39

»
»

>

Π.-Κ.-Μελιγαλ4

»

.»

<

»
Δ.-Καλαβρύτων »
»
»
έκ τύπων έκμεταλλεύσεως (Bar&me) τών 3 τμημάτων
Ένεκρίθη έν Άθήναις τή 29 Μαρτίου 1917.

I. ΕΥΤΑΕΙΑΣ

’Απόψε, τί θά πής φτωχή ψυχή εγκαταλειμμένη
Καί τί θά πής καρδιά μου εσύ ποΰ ζής στο μαρασμό,
Στην πιο όμορφη, τήν πιο καλή, τήν πιο αγαπημένη,
Ποΰ ξάφνου τό θείο βλέμμα της ξανάκανέ σε νειό ;

— Περίφανα τις χάρες της νά μοΰ τές ψάλλης, Λύρα !
Με τίποτα ό μελένιος της, δε μοιάζει, σκλαβωμός,
Ή σάρκα της, πνευμάτινη, ξεχύνει ’Αγγέλων μϋρα,
Και τ * άχτιδένια μάτια της μάς ντύνουν μες τό φως.
124,547.

48,084,03

Δρ. 3,705,871,40

Δρ.

ww
Κ’ είτε στής νύχτας τή σιωπή, τή μοναξιά, άν πηγαίνει,
Είτε στους δρόμους που βοοΰν κοσμοπλημμυρισμένοι,
‘Ο ίσκιος της σάν ενα φως στον άνεμο πλανάται

»

533,658,74

»

141,515,18
41,809,67 Δρ. 716,983,59
ΔΡ·

> 359,323,81
1,076,306.60

Κάποτε λέει: « ΕΙμ’ όμορφη και θά επιθυμούσα,

Γιά τή δική μου αγάπη εσείς, τ’ ωραίο ν’ αγαπάτε
Είμαι ό Φύλαξ άγγελος, ή Παναγία κ’ ή Μούσα. »

*Ο Γινικός Διευθυντής

Ό Πρόεδρος τοΟ Διοικητικοί Συμβουλίου

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΩΝΤΛΑΙΡ

ΕΙΜ ΟΜΟΡΦΗ

Έλλειμμα τμήματος Μύλων-Καλαμών έκ τόκων καί

«

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

ANT. Κ. ΜΑΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ

'Ο έπί τοΟ Λογιστικού

ΑΝΔΡ. Α. ΖΑΑΑΠΠΑΣ

113

||
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Ν I Κ ΟΛ Α Ο Σ Ο Β

Είς παίγνιον τής τύχη; μέτεβλήθη ένας Ισχυρός
καί παντοδύναμος Τσάρο; τής χθές. Έγεννήθη, άπό
τοΰ λίκνου του, άπό τής συλλήψεώς του ακόμη, προ
νομιούχος. Χωρίς καμμίαν πνευματικήν υπεροχήν,
χωρίς κανένα στολίδι μεγαλοφυΐας, χωρίς καμμίαν
αστραπήν εϊς τά μάτια καί κανένα κεραυνόν εϊς
τά χέρια, έπεβλήθη μέσα σέ 120,000,000 ανθρώ
πων δικαιώματι μόνον γεννήσεως. Τήν αϊγλην,
τήν δόξαν, τάς τιμάς, τά πλούτη, τήν επιβολήν, τήν
ϊσχύν, τά παρεϊχον σ’ αύτόν ένα Στέμμα ποΰ μπο
ρούσε νά χωρέση σέ κάθε κεφάλι, ένα Σκήπτρον ποΰ
μπορούσε νά κρατήση κάδε χέρι, μία χλαμύς ποΰ μπο
ρούσαν νά φέρουν οΐ ώμοι καθενός. Είκοσι καί επτά
χρόνια έβασίλευσεν, ήσκησεν έξουσίαν Αύτοκρατορικήν καί μολονότι ήδύνατο νά στρέψη τήν δύναμίν του
ύπέρ τοΰ ανθρώπου, ύπέρ τών όμοιων του, ύπέρ τών
συμπατριωτών του, ύπέρ τών ύπηκόων του, ύπέρ
τών παιδιών του τέλος, αφού τόν άπεκάλουν Πατε
ρούλη —εν εύλαβεΐ στάσει οί άγαθοίΜουζΐκοι—παρήλθεν αδιάφορος—μολονότι τόν άποκαλοΰν καλοκάγα- .

θον—μεριμνών μόνον πώς ν’ άφίση τήν κληρονομιάν
τοΰ Στέμματός του άθικτον εϊς τόν Διάδοχόν Του ι
Ευτυχώς δτι τά ανθρώπινα εινε τόσον ασταθή, τό
σον εύμετάβολα, τόσον παιγνιώδη εις τής ειμαρμένης
τάς βουλάς, ποΰ καί ενός Τσάρου πανισχύρου ή Τύχη
νά έξαρτάται άπό τήν πνοήν ενός οίουδήποτε λαϊκού
ρεύματος. Καί τό λαϊκόν αυτό ρεύμα έκπροσωπούμενον άπό τήν Δούμαν, καταλλήλως πνεΰσαν, παρέσυρε
καί τό Στέμμα, καί τό Σκήπτρον καί τήν Χλαμύδα
καί μετέβαλε τόν αϊγλήεντα Αύτοκράτορα Νικόλαον
τόν Β'. εϊς ένα άπλοΰν οικογενειάρχην ό όποιος, άλ
λην επιθυμίαν δέν έχει παρά νά εδρίσκεται παρά τό
πλευρόν τού άσθενικοΰ Υίοΰ Του. Ό διανοούμενος
κόσμος ό όποιος εϊς τά Βασιλικά καί Αύτοκρατορικά
πρόσωπα δέν βλέπει παρά μίαν άνορθογραφίαν εϊς
τά πολιτεύματα τών πολιτισμένων 'καί προοδευτικών
Εθνών, επιδοκιμάζει τήν κατάργησιν, ενός τυραν
νικού Θρόνου, άλλά καί συμπαθεί τόν Πατέρα ποΰ
πάσχει παρά τήν κλίνην ενός φιλασθένου εφήβου.

——

‘Η ραγδαία μεταβολή τού Ρωσσικοΰ πολιτεύματος,
ή έκδηλωθεΐσα διά τής μεταπτώσεως άπό τού άκρου
άπολυταρχισμοΰ εϊς τόν πολυκέφαλον—μέχρι τίνος—
δημοκρατισμόν,ήτο συνέπεια δξυτάτης πάλης, ένταθεί
σης εσχάτως λόγφτών πολεμικών άτυχημάτωντούΡωσσικού Στρατού. Στοΰρμερ, Πρωτοποπώφ, Μπομπρίν·
σκη, Ρασπουτίν—ό δολοφονηθείς Μοναχός—Γκαλιτσίν—έπί τής Πρωθυπουργίας τού οποίου έγένετο ή
έπανάστασις—περί τόν Αύτοκράτορα Νικόλαον, έξεπροσώπουν τήν απολυταρχίαν, τήν άντίδρασιν, ή
Δούμα καί τά ’Επαρχιακά Συμβούλια, τά Ζέμστβος,
μέ άρχηγούς τόν Μαλιούκωφ, τόν Πρόεδρον τής Δού-

μας Ρατζιάνκοκαί άλλους, έξεπροσώπουν τήν ’Ανατρο
πήν, τήν Έπανάστασιν.
Ή έντασις τής διαστάσεως τών άντιμαχομένων με
ρίδων έξεδηλώθη άπό τοΰ π. Δεκεμβρίου καί εϊς τά
μέσα σχεδόν τοΰ μηνός Μαρτίου έ. έ. έπήλθον τά απο
τελέσματα. Ό Μαλιούκωφ κατά τήν συνεδρίασιν τής
Δούμας τής 16 Δεκεμβρίου προλέγει άπροκαλύπτως
τήν ’Επανάστασιν, τό δέ Συνέδρων τών ’Αντιπρο
σώπων τών Πολεμικών Βιομηχανιών καλεΐ τή ν Δού
μαν νά έμμείνη εϊς τήν άπόφασΐν της πρό; έγκατάστασιν Κυβερνήσεως Συνταγματικώς ύπευθύνου. Ή
άπολυταρχία κλονίζεται. Έ Κυβέρνησις τοΰ Πρίγκη-

τάχθη άποτόμω; τό σταμάτησμα τής αμαξοστοιχίας
πος Γκαλιτσίν μετά τινας άμφιταλαντεύσεις άποφακατά τηλεγραφικήν διαταγήν τής ’Εκτελεστικής ’Επι
Κ. σίζει τήν διάλυσιν τής άούμα; παρά τά; δοθείσα;
τροπής τής Πετρουπόλεως. 'Ο Αύτοκράτωρ έξύπνησε
Κύποσχέσεις τη; περί έπεκτάσεω; τών δικαιωμάτων της.
καί έζήτησε πληροφορ ίας.'Η άκολουθία του τόν καθη
ΕΓ Άμεσος συνέπεια τόΰ πραξικοπήματος αύτοΰ ύπήρσύχασε διά διαφόρων ψευδών πληροφοριών, ό Στρατη
|;■£ ξεν ή καθαίρεσι; τής Κυβερνήσεως, ή φυλάκισίς τών
γός δμωςΖαμπέλ, διοικητή; τής αμαξοστοιχίας, άγανα('Υπουργών καί ό εξαναγκασμός τοΰ Τσάρου πρός πακτήσας διότι ήπάτων καί εϊς τοιαύτας κρίσιμους στι·
■ ραίτησιν. Οί στρατηγοί, οί Μ. Δούκες, τά Σωματεία,
οί Έργάται, οί Σοσιαλισταί, ό Στρατός, τό Ναυτικόν, γμάς τόν Αύτοκράτορα τοΰ άπεκάλυψε τήν άλήθειαν.
Στιγμή ύπερόχως τραγική διά τόν άτυχήσαντα Τσά
οί Μουζίκοι, ή ’Εκκλησία, οί Εύγενεϊς κύπτουν πρό
ρον. Έδέχθη τό πλήγμα μέ καταπλήσσουσαν ηρεμίαν,
Κ-αύτής, αναγνωρίζουν τά; πράξεις της, δέχονται τού;
Mrάρχηγούς της σχηματίζοντας τήν πρώτην ’Εθνικήν μέ αύτοκρατορικήν δντω; αξιοπρέπειαν.
— Γιατί δέν μοΰ είπαν τίποτε ; ’Εγώ δέν ξέρω τί
Κ Κυβέρνηση- ύπό τόν Πρίγκηπα Άβώφ, καί μετά
ί θρησκευτικής εύλαβείας ύπακούουν εις τά κελεύσματα ποτα καί δλα έτελείωσαν !
Καί μετ’ ολίγον
■ τής 'Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής Δούμας ύποστηρι— Εύλογητός δ Θεός. Θά διευθυνθώ σιήν Αιβά·
■; ζομένης ύπό τής φρουράς καί έχούσης έπί κεφαλή;
fe, t τόν Πρόεδρον τή; Δούμας, μέ έξουσίαν ϊσην πρό; τά δίαν, εϊς τού; κήπους μου ! ’Αγαπώ τόσον τά λουλού
Κ δικαιώματα ενός Προέδρου Δημοκρατίας. Έκτοτε έξεδια !
Αί άλλαι λεπτομέρειαι τής ιστορικής έκείνης νυκτός
IΕλίσσεται ή έπανάστασις εϊς νέαν πολιτειακήν μορφήν,
εινε έξ ίσου συγκινητικοί καί θά παραμείνουν μνη
f είς νέον πολιτειακόν καθεστώς. Ό τέως Τσάρο; παμείου τή; άσταθείας τής τύχης τοΰ ανθρώπου. Τό λυ
Γ ραιτούμενο; συμπεριλαμβάνει εϊς τήν παραίτησή καί
πηρότερου δέ έξ δλων είνε δτι ούτε ή τελευταία έπι&
τόν ασθενικόν υιόν Του καί υποδεικνύει διά διαγγέλθυμία τοΰ Τσάρου δέν έξεπληρώθη. Τά λουλούδια
■ ματος κληρονόμον τοΰ Θρόνου του τόν αδελφόν του
τής Λιβάδια; ακόμη περιμένουν τόν πιστόν τους φί
Ε Μιχαήλ. Ή Έπανάστασις δμω; δέν ικανοποιείται, τό
λον. Ή νέα Κυβέρνησις κρατεί περιωρισμένον τόν
Ε Εργατικόν Κομιτάτου ζητεί συντακτικήν ΈθνοσυνέΤσάρον ένφ ή ’Αγγλία δηλώνει δτι εύχαρίστως θά
Ε λευσιν πρός καθορισμόν τοΰ Πολιτεύματος καί ό Μέέδέχετο νά φιλοξενήση εϊς Λονδίνον τήν Αύτοκρατο
Β γα; Δούξ Μιχαήλ, δ έπίδοξο; πλέον Αύτοκράτωρ, διστά| ζει ν’ άποδεχθή τήνβαρείαν κληρονομιάν καί δηλώνει ρικήν Οικογένειαν τή; Ρωσσίας, Τά μετέπειτα τή
Ρωσσικής έπαναστάσεως παραμένουν εισέτι άσταθήέμί δτι θά περιμένη τής Έθνοσυνελεύσεως τήν άπόφασΐν.
πνέοντα άκόμη εϊς τούς ειρηνοφίλους έλπίδας περί
Β Ό έκπτωτο; Αύτοκράτωρ Νικόλαος ό Β'. έμαθε τήν
άπαρχής ενός καθεστώτος ικανού νά συγκεντρώση τά;
Β άπόφασΐν τής καθαιρίσεώ; του ταξειδεύων. Μετέβαιύπέρ τής ειρήνης προσπάθεια; τών άντιμαχομένων
Β
νεν εϊς Τσέρκοε-Σέλλο συνοδευόμενο; ύπό τοΰ κόμητος
Κ Φρειδερίκου, τοΰ Ναυάρχου Νύλλωφ καί τοΰ Στρα- Λαών.
■ τηγού Βοϊέκωφ. Εϊς τόν Σταθμόν τής Βιχέρας διε-

ί) ΗΜϊ« IAWB3
<Τί τρέλλα νά λυπούμεθα καί Ορηνολογοΰμεν, διότι παρημελήσαμεν ν’ άπολαύσοιμεν, κατά τό παρελθόν, τήν δείνα
ευτυχίαν ή τήν δείνα ευχαρίστηση- ! Τί
περισσότερον θά εϊχωμεν τώρα; Τήν
άπεξΐ|ραμένην μομμίαν μιάς άναμνήσεως. Καί τό ίδιον συμβαίνει δι
* δλα
δσα αποτελούν τόν κλήρόν μας».

Ε.
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ΜΗΙΛ®
όμως τρία έτη, έως δτου πραγματοποίηση τό τόσον
επιθυμητόν ταξείδιον μέχρι Φραγκφούρτης, έν η διέμενεν ό πολύς φιλόσοφος της αθελήσεως». Ή πρώτη
αύτοΰ συνάντησις με τόν Σοπενχάουερ ΰπήρξεν ή

ωραιοτέρα ημέρα της ζωής του. Ήρέσκετο δέ κατό
πιν νά διηγηται την πρώτην ταύτην συνάντησιν, τάς
συνθηκας ΰφ' ας έγένετο, δλα δσα τέλος έχαρακτηριζον τόν μέγαν μεμφίμοιρον, έν ώ έμφαίνεται ό πατήρ
A. Schopenhauer
της συγχρόνου απαισιοδοξίας. Ή σύζυγος τοΰ Λου
δοβίκου φόν Ντός ζί) άκόμη—τουλάχιστον πρό τοΰ
Ό πρώτο; μαθητης τοΰ περίφημου φιλοσόφου της
Φρανκφούρτης ώνομάζετο Λουδοβίκος Φόν Ντός. φρικώδους πολέμου—διαμένουσα πάντοτε είς τό ΦαΚατήγετο έκ Φαρτερκίρχεν της Κάτω Βαυαρίας. Κατά τερκίρχεν. Κατά τά τελευταία έτη συνέταξε τά « Άπο
μνημονεύματα» τοΰ συζύγου της έπ'ι τοϋ Σοπενχάουερ
τό έτος 1848, άφοΰ άνέγνωσευ άπαντα τά έργα τοΰ
καί τά ένεπιστεύθη εις τόν Χάνς Τάουμπ. Ό Τάουμπ
Σοπενχάουερ ένεθουσιάαθη τόσον, ώστε τω ένεφωάνεδημοσίευσεν έν τί) «Έφημερίδι της Φραγκφούρ
λεύθη μόν.μος Ιδέα και ενιαίος πόθος νά γνωρίση
της» την πρώτην έπίσκεφιν τοΰ μαθητου είς τόν δι
προσωπικώς τόν συγγραφέα τοΰ περίφημου έργου'.
* Ό κύαμος ώς θέλησις και παράστασις». ΤΙαρηλθον δάσκαλον.
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"Οταν ό Λουδοβίκος φόν Ντός έφθασε πρό της
ναντήσας έν τώ προσώπφ τοΰ Λουδοβίκου φόν Ντός
έξωθύρας τοΰ Χοπενχάουερ, μόλις συγκρατούμενος
μίαν ζωηρόν ευφυΐαν και πολλάς γνώσεις: «Δέν etέξ εύνοήτου συγκινήσεως, έσυρε τόν μοχλίσκον τοΰ
σθε, τφ λέγει, όπως οί άπλοι περίεργοι, τούς όποιους
κώδωνος. 'Αμέσως προσέτρεξε μία υπηρέτρια, ή οποία
προσπαθώ ν’ άπομακρύνω, ώς olov τε τάχιον, μετά
έξήγησεν είς τόν άγνωστον επισκέπτην, ότι ό »ΗθΓΓ
Doctor» έκοιμάτο ακόμη, άλλά τώ προσέθεσεν, ότι τινας βραχείας λέξεις, έπιφορτίζων αύτούς μέ κολα
κευτικούς λόγους, ί'βϊς είσθε είς πραγματικός μαθη
εάν θέλη δύναται νά λάβη τόν κόπον νά είσέλθρ,
τής τής Επιστήμης, είς έξ έκείνων πρός οΰς ό Χρι
διότι ήτο ήδη ή ώρα νά του άποσπάση άπό τάς άγστός δέν είπεν άνεπιτυχώς: *
Άφες τά πάντα καί άκάλας τοΰ Μορφέως.
κολούθει με\»
Ή υπηρέτρια έκτύπησεν ελαφρώς τήν θύραν τοΰ
Τή προσκλήσει τοΰ Χοπενχάουερ, ό Λουδοβίκος
φιλοσόφου. Άλλ’ ούδεμιάς άπαντήσεως έτυχεν.
φόν Ντός έπανέρχεται τήν έπομένην. Ώμίλησαν, σοΈκτύπησεν ισχυρότερου. Ούδεμία ακόμη άπάντησις.
βαρώς και έπί μακράν, περί φιλοσοφίας. Τό επόμενον
Τότε ή υπηρέτρια έθύμωσε και ήρξατο νά κτηπά δι'
έτος ό φόν Ντός έπανέρχεται είς τήν Φραγκφούρτην
όλων τών δυνάμεων της.-Τέλος μία στεντορία φωνή
ήκούσθη έκ τοΰ κεκλεισμένου δωματίου: <'Ανοίξατε και προστρέχει είς τόν διδάσκαλόν του. Άλλ’ αύτήν
τήν φοράν ό Λουδοβίκος φόν Ντός ήτο πολύ έρωτευλοιπόν! ’Ανοίξατε λοιπόν!» Ή νεαρά υπηρέτρια τρέμένος μέ μίαν χαριεστάτην νεαρόν κόρην, αύτήν,
μουσα δι' όλων τών μελών της, έφώναξεν είς τόν κύ
άκριβώς, ήτις έμελλε νά γίνη σύζυγός του. Είχε τήν
ριόν της, ότι έχασε τό κλειδί και δέν ήδύνατο ν'
άνοιξη: «‘Ας λάβη τόν κόπον ό Κύριος Δόκτωρ ν' καρδίαν τόσον πλήρη έκ τοΰ συναισθήματος τούτου,
άνοιξη τήν θύραν μέ τό Ιδικόν του κλειδί. Κάπου ώστε δέν ήδυνήθη νά συγκρατηθή πρό τοΰ μεγάλου
Διδασκάλου.
εκεί θά είναι...,» Άλλ’ ό Κος Δόκτωρ έξηκολούθει
Έπί τή ομολογία τοιαύτης «άδυναμίας», τό μένά βρυχάται ώς θηρίον. Ή υπηρέτρια έστράφη τότε
πρός τόν κ. Ντός και τώ έξήγησεν οτι ό κύριος •■είνε τωπον τοΰ Σοπενχάουερ συνωφρυώθη και άπήγγειλεν
ένα φιλιππικόν έναντίον τοΰ έρωτος καί τοΰ γάμου :
κουφός» έπειτα δε προσέθεσε: ·Καϊ όταν εινε έτσι
«Nee άνθρωπε, τώ λέγει, μή νυμφεύεσθε! 'Ακού
άγριεγμένος δέν θέλει ν' άκούση τίποτε». Έξηκολούσατε τήν συμβουλήν μου: μή νυμφεύεσθε! 'Αφήσατε
θει, έν τούτοις, ό φιλόσοφος νά ΰβρίζη έν τώ δωματήν έπιστήμην νά σάς έξυπηρετήση καί ώς παλλακίς
τίφ του, μή δυνάμενος νά εύρη τό κλειδί τής θύρας!
καί ώς σύζυγος, θά είσθε χιλίας φοράς καλλίτερου.
Ό Κος Ντός ήτοιμάζετο ήδη ν' άναβάλη τήν έπίΌ παρ' ήμΐν γάμος είνε τό μάλλον παράλογον έξ
σκεφ·ίν του δι' άλλην ημέραν, οπότε ή θύρα ήνοάξε
όσιον δύναται τις νά φαντασθή, Οΐας υποχρεώσεις
μετά πατάγου και έπαρουσιάσθη πρό αύτοΰ ό 2οπενκαί υπέρμετρα καθήκοντα έπιβάλλει εις τόν άνθρω
χάουερ!
(
πον διά τάς όλίγας έφημέρους χαράς, άς τώ προσφέ
Ήτο κατέρυθρος, έκτος έαυτοΰ: «θά μέ σκοτώση
ρει νά γευθή!» Ό Λουδοβίκος φόν Ντός ύψώσας
αύτή, έγόγγιζε, θά μέ σκοτώση μέ τήν βλακίαν της
άσθενώς τήν φωνήν του, διά νά διαμαρτυρηθή, δια
και τήν άκαταστασίαν τηςι» "Επειτα, άφοΰ προηγου
μένως έκεραυνοβόλησε διά τοΰ βλέμματός του τήν κόπτεται άποτόμως άπό τόν τρομερόν μισογύνην φι
λόσοφον: «Σιωπήσατε λοιπόν. Γνωρίζω τάς γυναί
δύσμοιρον υπηρέτριαν, έστρεψε πρός τόν έπισκέκας. Δέν διαβλέπουν έν τώ γάμφ είμή έν κατάστημα
τττην του:
προμηθειών. Κα&’ ήν σΐιγμήν ό πατήρ μου κατέκειτο
— Καλώς ήλθατε, τώ λέγει. Είσέλθετε λοιπόν.
ασθενής, μή δυνάμενος ν' άφίση τό κάθισμά του, θά
Αυποΰμαι διότι κάμομεν γνωριμίαν έν μέσω τών κε
ήτο τελείως έγ ιαταλελειμμένος, έάν δέν είχεν ένα κα
ραυνών καί τών αστραπών μιας ■ καταιγίδας οικογε
λόν υπηρέτην ό όποιος προθυμοποιεΐτο νά έκτελή
νειακής, άλλ' ολίγον ένδιαφέρει.... Καλώς ήλθατε
πρός αυτόν δ,τι καλούν καθήκον πρός τήν άνθρωπό■ έν τώ οϊκφ μου.
τητά. Καί καθ' ήν στιγμήν ό πατήρ μου άπέθνησκεν
Ό Χοπενχάουερ προσέφερεν είς τόν νέον μαθητήν
είς μίαν γωνίαν τοΰ οίκου του, ή κυρία μήτηρ μου
του ολας τάς τιμάς τοΰ οίκου του. Δέν ήτο, βεβαίως,
έδέχετο είς τήν αϊθουσάν της. Έδιασκέδαζε βασιλιεύαρέστου έξωτερικοΰ ό φιλόσοφος τής Φραγκφούρκώς, καθ' ήν στιγμήν ό σύζυγός της ΰπέφερεν έκ
της, άλλ’ όταν ώμιλοΰσε, πώς έλαμπον οί οφθαλμοί
τρομερών πόνων. Ίδοΰ αί γυναίκες, ιδού ό έρως!»
του! Καί πώς ώμίλει! *
Όστις
δέν τόν ήκουσε, διη
Η εύγλωττος αύτή διατριβή τοΰ διασήμου μισανγείτο κατόπιν είς τήν γυναίκα- του ό φόν Ντός, δέν θρώπου καί μισογύνη δέν ήλλαξε ποσώς τάς ιδέας τοΰ
δύναται νά ο χηματίση Ιδέαν. Ή γλώσσα του ήτο μο
Λουδοβίκου φόν Ντός. Ό ερωτευμένος φιλόσοφος
ναδική, ήτο αύτή ή ζωή». Έδιδεν έντύπωσιν προσω
μετά τινας μήνας έγένετο ό νυμφευμένος φιλόσοφος.
πικήν καί νέαν είς ολας τάς ιδέας, ας έξεφράζετο.
Φαίνεται, ότι δέν έτυχε ποτέ νά λυπηθή ύπερμέτρως
Έκτος δέ τούτου τόν έξυπηρέτει θαυμασίως ή πλέον
διά τόν γάμον του. Καί ό ^οπενχάουέρ έζησεν άράπέραντος μνήμη. Έκαλλώπιζε τόν λόγον του δι'
κετά, διά νά γνωρίση, χωρίς νά θέλη νά πιστεύση, τήν
άρμοζόντων ρητών. Έν μια λέξει ώμίλει όπως έγραοικογενειακήν ευτυχίαν τοΰ πρώτου μαθητου του.
φεν: εις τήν έντέλειαν.
Καί ό Χοπενχάουερ έφάνη, εύτυχώς, έκπλαγείς συΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΙΙΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Κ— Ζώ ωραία, είπεν ό πολίτης. Έχω υψώσει μέ
γαρα μαρμάρινα καί μέσα εις τά πολυάριθμα διαμερί^σματά τους, ή ευμάρεια καί ή πολυτέλεια εύτυχίζουν
τή διαμονή μου. ’Εξαπλωμένος έπάνω είς τές αναπαυ
τικές πολυθρόνες ρου άοίνω τό ξεκούραστο σώμα
μου καί ρίχνω κάποιο βλέμμα είς τά όφαΐα βιβλία,
ποΰ μοΰ έρχονται άζήτητα γιά νά ^αρώ ή καί νά συγ, κινηθώ ολίγο, μέσα είς τήν άσυνέβιαστη καί άλαμπύj νιστη ζωή μου. "Επειτα σηκώνομαι αργά γιά νά χα·
|Βμηθώ ευάρεστα, καί πέρνω τό δρόμο πρός τή δισσκέΚδασι. Μέ συναντούν άνθρωποι χωλοί, τυρλοί καί άνέμ| ποροι καί μέ μακαρίζουν. Λένουν, καί έχουν δίκηο νά
I πιστεύουν, πώς είμαι άνθρωπος ευτυχισμένος. Άνέγ| γιχτος άπό τές καταιγίδες καί τούς ανέμους, μένω στή
I θέσι μου σάν άζώντανος καί σάν άψυχος. Κινούνται
I γύρω μου οί .άνθρωποι καί οί κόσμοι. Κυττάζω αυτόν
πού σωρεύει πετράδια γιά νά ύψώσιρ κάποιο νέο βωμό
ί στήν καλοζωία καί ξεύρω, πώς χωρίς απόγονο δέν θά
ί μείνω. Προσέχω τόν άλλον νά ταλανίζεται καί καταF λαβαίνω ότι οί κόποι του είναι σάν θυμίαμα στή καλο-

«Τά μέγαρά σου, πολίτα, εγώ τά φτιάνω. Σού
φέρνω άπό τές ξένες δορυάλωτες χώρες τό χρυσό βαρυζύγιστο, γιά ν’ άστράψης, γιά νά θαμπώστς. Σού
φέρνω τά εχθρικά παρθενοκέντητα άτλάζια γιά νά σκεπάσης τούς άντυτους τοίχους, καί τή δική σου τή γύ
μνια. Σού φέρνω τό μέλι τής ξένης μέλισσας, σού
φέρνω τή γλύκα τοΟ ξένου κόπου. Καί όσο σού έπιτρέπεται ζήσε μέ τήν αρπαγή μου, άνθρωπε. Ζήσε αμέ
ριμνα καί χαρωπά γιατί οί καιροί αλλάζουν. Πήρα τό
μέλι σήμερα, γιά νά μοΟ τό πάρουν πάλι αύριο. Ό
άνεμος δέν πνέει γιά πολύ καιρό άπό τό ίδιο σημείο.
'Ο Βοριάς γίνεται Νοτιάς, καί ό Μπάτης γυρνάει Λίβας. Μείνε δροσερός όσο τό θέλει ή σΰγή, γιατί τό
καυτερό μεσημέρι έρχεται, γιατί τό ψυχρό βράδυ φθάνει.
«Χαρά στές ώρες πού μέ φυσάει ούριος άνεμος.
’Εμπρός μέ φέρνει ή όρμή. ’Εμπρός, κι’ ούτε ποτέ τό
φαντάζομαι πώς θά μπορούσα πίσω νά γυρίσω. Πώς
θά μπορούσα ν’ άφήσω νά σβύσουν τή φωτ·“ *
~ λ --τρικό μου σπήτι. Πώς θά ήτο δ/νατόν, όπως εγω
ιάξουν
τήν
στούς εχθρικούς τούς τόπους, έχθροΐ ν’ άρ
παρθένα μου, ξένοι νά γεμίσουν μέ κρασί τό καντήλι

L πέρασί μου».
«Μολαταύτα είμαι κουρασμένος. Κάτι μεγάλο, κάτι
I ακατάληπτο σταματφ στό κατώφλι τής καρδιάς μου
f κάθε χαρά, κάθε σκίρτημα, και δέν ςεύρω άν τές στιγ। μές ποϋ μέ μακαρίζουν, άν δέν είμαι περισσότερον άςιοI θρήνητος ή μακαρισμένος. Τά κύματα τής ζωής φθά■ νουν ξεψυχισμένα είς τήν πόρτα μου. Ή ευθυμία γίνεΕ ται άντίλαλος είς τό σπήτι μου καί οί θρήνοι σάν χαI οές έκφυλες καί παραστραζημένες χάνονται, αφού
ί καϋμοί δέ / τούς καλούν, πριν ακόμη φανούν».
«Θέλω κάποτε νά κινηθώ, θέλω κάποτε νά κινήσω.
| Καί αμέσως μέ σταματφ ή άδράνεια. Στούς δρόμους τής
πόλεώς πού έγεννήθηκαστροβιλίζονται'οί μάταιοι. Τούς
Β, νεύω νά μοΟ δείξουν κάποιο σημείο γιά νά σύρω άξιόΒ λογά τήν ύπαρξί μου, καί εκείνοι κυκλώνουν όλονέν
Κ τούς γύρους των καί μο·3 γελούν καταπρίσωπα. Τούς
Β ρωτώ τουλάχιστον γιά τό δρόμο πού θά μέ φέρα) σέ
Ε μιάν άλλη ζωή, μέ μιά καινούργια.χώρα καί μού φωΕ νάζουν έμπαικτικά : —Γεννήθηκες στή Σύβαρι, μείνε
I είς τή Σύβαρι, ζήσε είς τή Σύβαρι !»

|

Β
— Καϋμένε άνθρωπε, πώς σέ λυπούμαι, είπεν ό
στρατιώτης. Έχω τό ύπαιθρο εγώ πατρίδα καί τούς
δαφνώνες γιά κρεβάτια. Καί ή χαρά, καί ή λύπη μέ
φθάνουν τή στιγμή ποΰ βουίζει ή μάχη, τή στιγμή πού
πλέκω ηρωισμούς. Όταν γίνομαι θύελλα καί ανεμο
ζάλη, ταιριάζω τή ζωή μου μέ τα στοιχεία ποϋ πα
λεύουν καί νικούν. "Αν πέφτουν γύρω μου άνθρωποι
σκοτωμένοι, άν ατά άπρακτα βράδια σηκώνεται άπό τό
κάμπο μου τό κλάμμα καί ό στεναγμός τών μισοπε
θαμένων ξένων καί τών άβοηθήτων συ/τροφών, εγώ
μοιάζω μέ τό Πνεύμα τής καταστροφής πού είναι
ταυτόχρονα καί δημιουργία».

τής εκκλησίας μου.
«Καί γελώ μέ τόν ξένο πόνο ώς πού νά τόν δώ στό
φτωχικό μου. Σαστίζω τότε καί μιλώ μέ μομφή καί
παράπονο. Σαστίζω καί κινώ τά χέρια σέ απειλή ή
απελπισία. Σαστίζω καί καταριέμαι τήν αδικία. Σα
στίζω καί γονστισμένος ύψώνω δέησι γιά τή ζωή τών
δικών μου. Μαΰρα πουλιά, περνούν στον ουρανό μου.
Καί θυμούμαι πώς τούς ίδιους κρωγμούς άκουσα όταν
στην ίδια θέσι άκόνιζα τό σπαθί μου γιά τήν κατάκτησι. Μκ τότε μέ χαροποιούσαν, ώς προμήνυμα τής
συμφοράς τής ξένης καλυβούλας. Τότε μού πιστοποι
οΰσαν τή φρίκη τού σπαθιού μ«υ. Τότε ξεκινούσαν άπό
τόν Ταΰγετο, καί τώρσ άργοφθάνουν στον Εύρώτα γιά
νά μηνύσουν τό χαλασμό τής Σπάρτης, τής πατρί

δας ίμου.
— Σάς είδα είπεν ό ποιητής. Σάς είδα στή στάσι
κχί στήν κίνησι. Τ’ αύτιά μου βουίζουν άκόμη άπό τά
άνόσια λόγια σας. Ξέρω τή φιλήδονη πατρίδα τού ενός
καί τήν αίματόσταντη χώρα τού άλλου. Καί δμως δέν
φεύγω άπό σιμά σας, άνθρωποι ανάξιοι. Θέλω σάν
Δά/της νά γυρίσω τούς κύκλους σας. θέλω νά γνω
ρίσω τόν απελπιστικό μαρασμό σας καί τήν άνιστόρητη κακουργία σας »
«Πτερυγίζω στούς άνθισμέ/ους τόπους καί στές
άκανθόφυτες κοιλάδες. Στές φοβερώτερες νεροποντές
στέκομαι ψηλόκορμος γιά νά δράξω τές μαυροπλ.όκαμες μάγισσες τών μυστηρίων. Στροβιλίζουν πολλές
μακρά μου καί τές σύρω πλησίον ιιου. Κρατώ τό μαστίγιο τών δαιμόνων καί κυριαρχώ στήν άνήκουστη
ταραχή. Άλλά ό πύργος μου μένει άκλόνητος. ’Ακλό
νητος επειδή τά θεμέλιά του φθά/ουν βαθείά, βαθύτατα
ώς τά άδυτα τής ψυχής μου».
«Καί έχω τό χνούδι τών σγγέλων^γιά τούς καλούς,
ωραίους τόπους. ’Εχω τό χαμόγελό μου γιά τά λου
λούδια καί τά θεϊκά μου γλυκόλογα γιά τήν άνέγγί®τη παρθενία. Είμαι ή αύρα τής αυγής, είμαι τό

247
246

άρωμα τής άνοίξεως. Μέ περιτρέχουν τά πουλιά, καί
μέ στεφανώνουν τά άστρα. Χαρά σε κείνον πού θά πλαγιάβή στους κήπους μου. Θά τοΰ νανουρίσω τή ζωή
του γιά νά του πλΰνω τή ψυχή του μέ άγνωστα νά
ματα. Θά τον μαράνω, γιά νά τον ζήσω. Θά τόν νε
κρώσω, γιοί νά τον πλάσω. Καί θά είσαι τό πλάσμα
μου, τρυφερό καί άμόλυ>το. Γιατί θζ τό θερμάνω βαθείά, βαθύτατα εις τά άδυτα τής καρδιάς μου».
«Πολίτη άπό τή Συβαρι καί στρατιώτη άπό τή
Σπάρτη, κυττάχτέ με εις τό πρόσωπο. Κυττάχτέ με,
εις τό πρόσωπο. Κυττάχτέ με, και αν μπορήτε φωτί
σετε τό δρόμο. "Αν μπορήτε, γκρεμίστε τά παλάτια
σας καί κρυφτέ κάτω άπό τή πατρική σας εστία τά

επίβουλα σπαθιά. "Αν μπορείτε, υψώστε βωμό εμπρός
είς τά πόδια μου, καί αντί γιά δέησι αφήστε τό δά
κρυ νά τρέξη σάν μετάνοια γιά τή ζωή σας τήν περα
σμένη».
«’Ανθρωποι άπό τή Σύβαρι καί πολεμισταί άπό τή
Σπάρτη, κυττάχτέ πώς ρέει εμπρός μου τό νερό τοΰ
εξαγνισμού. Βυθίστε τή ζωή σας στα νάματά του. Βυ
θίστε τή κεφαλή σας, βυθίστε τά χέρια σας στή θεία
δύναμί του, κι
* αν ίσως ή φωτιά του σάς κάψη τζ
βλέφαρα καί σάς ζεματίση τά δάχτυλα, άνθρωποι
φιλήδονοι καί πολεμισταί άδικόβουλοι, άρπάχτε με
καί άνεβάστε με στό Γολγοθά, τήν πατρίδα μου!

ΐ μικός, έξηντλημένος, καχεκτικός, χωρίς δρεξιν εργα
σίας κατέβαλε βαρύτατον φόρον υγείας, είς τήν ελωνοσίαν, διότι δέν υπήρχε καί δέν υπάρχει ίσως, άκόμη
ί «ύδέ ίχνος εύσυνηδεισίας είς τούς πολιτευόμενους τοΰ
τόπου, είς τόν Νομάρχην, είς τούς πολυωνύμους Έπι-

δών τήν άθλιότηια τής ‘Ελληνικής διοικητικής μη
χανής. ’Αλλά τών γραμμών αύτών ό σκοπός εϊνε ό
πόθος νά διεγείρωμεν τό ενδιαφέρον τοΰ νέου ’Υ
πουργού πρός τήν έθνικήν ιδέαν τής χρησιμοποιήσεως τοϋ Στρατού τής Πελοποννήσου καί θά μάς έπι-

τραπή καί πάλιν νά άναπτύξωμεν τό ζήτημά μας.

• θεωρητάς καί είς αύτόν τόν Δεσπότην τής περιφέ
ρειας. ’Εάν θελήση κανείς νά εϊσέλθη εις λεπτομε,ρείας θά χρειασθή νά γράφη έπί μήνας διεκτραγω-
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Έπιμένομεν εις τήν σοβαρότητα τοΰ ζητήματος.
Ή χρησιμοποίησις τοϋ έν Πελοποννήσφ συγκεντρωθένιος Στρατού υπέρ τών παραγωγικών δυνάμεων
τής γεωργικής αυτής περιφερείας θά άποβή υπό ποι
κίλας επόψεις εΰεργετικωτάτη καί εις τού; γεωργικούς
πληθυσμούς της καί εις τήν καθόλου παραγωγήν.
Ή ηθική μάλιστα σημασία τής άποφάσεως ταύτης
εϊνε ανυπολογίστου αξίας. Μέ μίαν μελετημένην ενέρ
γειαν, μέ μίαν δργάνωσιν σοβαρόν, μέ έπί κεφαλής
τούς άρίστους τών γεωπόνων μας, τών χημικών μα;,
τών υδραυλικών μας, τών φυσικών μας, καί μέ ανδρας πλήρεις άπό ρώμην καί αλκήν ή Πελοπόννησος
θά μεταβληθή εις Παράδεισον.
Ήλθεν ή στιγμή ό ’Αλφειός ποταμός ό διασχίζων
τήν Πελοπόννησον νά μεταβληθή είς πλουτοπαραγωγόν πηγήν. Ή Παλαιά Ελλάς έχει τρεις μεγάλους πο
χαμούς: τόν Πηνειόν ή Θεσσαλία, τόν ’Αχελώον ή
Στερεά, τόν ’Αλφειόν ή Πελοπόννησος καί έν τούτοις
δέν κατωρθώθη μετά τόσων έτών ελεύθερον βίον νά
έξευρεθή τρόπος διά τήν επωφελή χρησιμοπαίησίν
των. Έλύθησαν έκτοτε ζητήματα κοσμοϊστορικής
σημασίας καί τά υδραυλικά έργα τής Θεσσαλίας μο
λονότι διαρκώς ύπό μελέτην έν τούτοις άπέμειναν και
απομένουν είς τήν πρωτογενή αθλιότητα είς ήν τά
παρελάβθ[ΐεν έκ τών Τούρκων. Δέκα καί πέντε εκα
τομμύρια δραχμών θά έπήρκουν διά νά καταστή ή
Θεσσαλία δ σιτοβολών τής ’Ελλάδος, κατά τήν κλασ
σικήν έκφρασιν, καί ή άστείρευτος πηγή τής πλέον
πολυποίκιλης καί πολυμόρφου δσον καί τής πλουσιωτέρας γεωργικής παραγωγής. Ωσάν νά ένέσκηψε θεο
μηνία είς τήν ’Ελληνικήν σκέψιν, είς τήν Ελληνικήν
άπόφασιν, είς τήν ελληνικήν δραστηριότητα καί ενέρ
γειαν άπό έτών ήδη μαρασμός καί νέκρωσίς χαρακτη
ρίζουν τόν δημόσιον βίον τής πατρίδας μας. Άφέθη
είς τήν τύχην της ή Στερεά, άφέθη είς τήν τύχην της
ή Πελοπόννησος. Συνέπεια τούτου ή μεγάλη πενία ή
οποία μαστίζει ανέκαθεν τόν Ελληνικόν Λαόν. "Αν
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μή ή φιλόπατρις μέριμνα τής Βασιλίσσης έξεδηλοΰτο
τόσον ραγδαία καί αποτελεσματική υπέρ τών πενομένων εργατικών τάξεων εϊνε ζήτημα άν δέν παριστάμεθα τάς ήμέρας αύτάς μάρτυρες δεινού αλληλοσπα
ραγμού. Αί περιστάσεις δμως τώρα έρχονται συνεπίκουροι ήμών, Ιύναμίς άνωτέρα ρίπτει εις τήν Πελο
πόννησον χιλιάδας ‘Ελλήνων στρατιωτών. Τούς συγ
κεντρώνει εκεί αδρανείς. Τί φυσικώτερον, λογικώτε
*
ρον, έθνικώτερον νά τούς χρησιμοποιήσωμεν διά τήν
ζωήν τοΰ έθνους, τής φυλής μας, τής πατρίδος μας;
‘Η Πελοπόννησος στερείται δρόμων γεωργικών, καί
γεφυρών. "Εχει έλη, τέλματα, τενάγη καταστρεπτικά,
έξαντλητικά, απορροφητικά δυνάμεων μεγίστων τής
έθνικής ζωής. Καί δμως κανείς δέν συγκινεϊται. Δέν
λαμβάνεται δέ κανέν θετικόν καί αποτελεσματικόν
και’ αύτών μέτρον. ’Εν τούτοις ό στρατός οποίαν
θαυματουργόν έπίδρασιν θά έξήσκει κατ’ αύτών ; Καί
ιδού έν έπικαιρότατον παράδειγμα.Τόν π. Νοέμβριον
ήμην είς τήν άγαπημένην μου πατρίδα τό Ναύπλιον
καί ήκουσα μετά σεβασμοΰ καί εύλαβείας άναφερόμενον τό όνομα τοΰ Μεράρχου Συνταγματάρχου κ.
Κοντούλη. Διατί νομίζετε ; Διότι είχε διατάξει αρκε
τούς Στρατιώτας νά έργασθοΰν πρός έπιχωμάτωσίν ή
άποστράγγισιν ελών έξωθι τοΰ Ναυπλίου τά όποια
κατεβασάνιζον τούς πέριξ πληθυσμούς. Ή φιλόπολίς
δμως έπέμβασις τοΰ κ. Μεράρχου τάχιστα, άποτελεσματικώτατα, χωρίς προϋπολογισμούς, χωρίς γραφει
οκρατικός παρελκύσεις, χωρίς άμφιταλαντευομένας
άποφάσεις, έπέφερεν οριστικήν έξαφάνισιν μιας πλη
γής ή οποία ό Θεός γνωρίζει πόσας δεκαετηρίδας έμάστιζε τούς κατοίκους. Καί οί Ναυπλιεΐς εύγνώμονες
άνεγνώριζον τό ευεργέτημα.
Αί ζημίαι έκ τών ελωδών πυρετών εϊνε άνυπολόγιστοι είς δλην τήν Ελλάδα. Είς τήν Ν. ’Επίδαυρον
μίαν άπό τάς θελκτικωτέρας παραλίας τής ’Αργολίδας
παρηκολούθησα οίκτρόν θέαμα πρό τινων έτών. “Ο
λος ό γωεργικός πληθυσμός τοϋ χωρίου ωχρός,άναι-

I Ή δρασις έκίνησε τόν θαυμασμόν άπό τής άπω
j-άρχαιότητος καί έν ή εποχή δ άνθρωπος έστερείτο
τών έπιστημονικών γνώσεων, δΓ ών νΰν έρμηνεόομεν
πάντα τά φυσικά φαινόμενα καί πάσας τάς λειτουρ
γίας τοΰ ζώντος δργανισμοΰ, τή έποχή λέγω έκείνη ή

καί δφθαλμούς, άπό τών όποιων έκπέμπονται λαμπρα;
άκτΐνες καί διά τών δποίων δρα δξύτατα.
Τοΰτο άριδήλως καταφαίνεται έκ τοΰ υμνου είς τόν

-. λειτουργία τής όράσεως έθεωρήθη ώς τι ύπερφυσικόν.

F

Ή πρώτη όπτική θεωρία εύρίσκεται έν Όμηροι,
κατά τήν θεωρίαν δέ ταύτην ή δρασις τελείται διά

,Γ πυρός έκ τών δφθαλμών έκπεμπομένου καί δπερ, έπί
τών άντικειμένων πηγνύμενον, άπεργάζεται τήν δρα σιν

Ήλιον.
«Σμερδεόν δ’ δγε δέρκεται δσσοις χρυσέοις...?,αμπραί δ’ άκτίνες έπ’ αύτοΰ άγλήεν στίλβουσι».
Ή πρώτη αΰτη όπτική θεωρία ϊσχυε μέχρις έποχής πολλφ τοΰ Ίπποκράτους μεταγενεστέρας. Καί
έπεχείρησαν μέν τινες τών τότε φιλοσόφων άλλας νά
έδραιώσωσι θεωρίας, δέν ϊσχυσαν δμως τήν πρώτην
νά καταρρίψωσι. Τήν θεωρίαν ταύτην άσπάζεται καί

«'Οφ&αλμοΙ δ'α(5α οί πυρί λάμπετον»

Γ

δ Ησίοδος δστις πολλαχοΰ έκφράζει ταύτην, προκειμένου δέ περί τοΰ δφεως Τυφωέως έχοντος έκατόν κε
φάλας, λέγει έν θεογονία, δτι έκ τών δφθαλμών αύτοΰ·

9 λέγει περί τού Διός δ "Ομηρος. Περί δέ τοΰ Έκτορος
έν πολέμφ μαινομένου λέγει:
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«ΠυρΙ δ' άσσε δεδήει»

Καί περί τού Άχιλλέως μένεα πνέοντος διά τόν

έξεπέμπετο πΰρ κτλ.
Καί δ Αισχύλος, καί δ Πίνδαρος, καί δ Εύριπίδης,
καί δ ’Αλκαίος καί άλλοι έτι τών ποιητών τήν αύτήν
δέχονται δπτικήν θεωρίαν.
Παρέρχομαι τάς κατόπιν κρατησάσας θεωρίας,
άλλως δέ τήν πρώτην ταύτην άνέφερα μόνον ί'να δείξω

δτι άνέκαθεν ή λειτουργία τής όράσεως έκίνει τόν

Β:. φόνον τοΰ Πατρόκλου λέγει:

«7ώ δε οί δοσε λαμπεοι^ην ώσείιε πυρδςοέλας»

θαυμασμόν.
Παρήλθεν δμως ή έποχή τής Μεταφυσικής έρμηνείας τών φυσικών φαινομένων, καί βαθμηδόν καί κατ

■

Καί άλλαχοΰ δέ τών έπών τοΰ Όμηρου ή αύτή
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φαίνεται θεωρία. Εύλόγως δέ εικάζει τις δτι ή έκφρασις «δφθαλμών τε βολαί» σαφώς άποτυποί τό τών
μετέπειτα φιλοσόφων δπτικόν θεώρημα, τό δτι δηλαδή

I

τό δράν γίγνεται διά τοΰ έπί τά δρώμενα έκπεμπο-
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μένου δφθαλμικοΰ πυρός.
Φαίνεται δέ δτι ή όπτική αΰτη θεωρία έδημιουργήθη έκ τής περί ‘Ηλίου δοξασίας· διότι δ Ήλιος

Κ

έθεωρείτο ώς θεός άνθρωπόμορφος,

Ε:

έχων πρόσωπον

όλίγον ή έπιστήμη ένεθρονίσθη έν δλη αύτής τή με
γαλοπρεπείς έρμηνεύουσα τά πάντα μετ’ άποδείξεων.
Καί δή ή λειτουργία τής όράσεως ήγαγε τούς έπιστη-

μονας είς τήν διατύπωσιν τών κανόνων τής δπτικής
καί τήν δημιουργίαν δλοκλήρου έπιστήμης δεομένης
χρόνου πολλοΰ πρός μελέτην καί άκριβή κατανόησιν
είς άπάσας αύτής τάς λεπτομερείας.
.
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249

248

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ZQHN
ΜΑΡΤΙΟΣ 1917

ΜΑΡΤΙΟΣ

MO

ΓΥΡΩ ΑΠ6 ΤΗΝ Π6ΛΕΜΙΚΗΝ ΖΩΗΝ

16
Μαρτίου. - Οί "Αγγλοι νικούν είς τό Παλαστίνην.
17 Μαρτίου.—Οί "Αγγοι νικοϋν εις τό Δυτικόν μέτωπον.
18 Μαρτίου.— Άπεφασίσθη ή ένίσχυσις τοΰ Μακεδο
1 Μαρτίου.— Συνεχίζονται αί νίκαι των Άγγλων είς
νικού Μετώπου ύπό τών συμμάχων.—’Εδημοσιεϋθη έκτήν Μεσοποταμίαν.
κλησις τής Επιτροπής τών ’Εργατών τής Ρωσσίας ή
2 Μαρτίου.— Οί Γερμανοί έααενώνουν τήν Μπαπώμ.—
οποία έπροξένησε πολλήν έντύπωσιν.
’Εξερράγη Έπανάστασις είς Ρωσσίαν.Έφυλαχίσθησαν οί
19 Μαρτίου.—Οί Γερμανοί Σοσιαλισταί [ζητούν φιλεΥπουργοί. — ’Επαναστατική ’Επιτροπή Ανίλαβε τήν
λευθέρας μεταρρυθμίσεις. "Αμεσος Αντίκτυπος τής Ρωσ·
’ 'ρχή
·*
Έπαναστάσεως.
5 Μαρτίου.— II ίπανάατααι; έπεκτείνεται είς δλην
20 Μαρτίου. —'Π πόλις Σανη έξεκενώθη Από τών Γερ
τήν Ρωσσίαν.—Ό Τσίρο; Νικόλαος ό Β'. παρητήΟη καί
μανών Αφ’ ου προηγουμένως τήν κατέστρεψαν.—Οί 'Αμε
έξ όνόματος τοϋ Τίοϋ καί Διαδόχου Του. — ’Ο Χίνδεμρικανοί χρηματισταί προβλέπουν πόλεμον.
πουργ Αντικαθίσταται
21 Μαρτίου.— Ό Οΰίλσων έζήτησε νά χηρυχθή ό κατά
4 Μαρτίου.— Διά διαγγέλματος του ό Τσάρος Ανα
τής Γερμανίας πόλεμος.
γνωρίζει ΑντοκρΑτορα τόν Αδελφόν του Μέγαν Δοϋκα
22 Μαρτίου.— 'Ο Πρωθυπουργός τής Ρωσσίας Πρίγ
Μιχαήλ ’Λλεξάνδροβιτ;. Είς αυτόν κληροδοτεί τόν θρό
κηψ Άβόφ έδήλωσε πόλεμον μέχρις έσχάτων.
νον.— 'II Δοϋμα έπανέλαδε τάς εργασίας της.
Κ Μαρτίου.— 'Ο Μ. Δούξ Μιχαήλ ήρνήΟη τόν θρόνον.
’Αναγγέλλεται δολοφονική Απόπειρα κατά τής Αύτοκρατείρας τής Ρωσσίας.—01 ’Αγγλογάλλοι κατέλαβαν ιό
Μπαπώμ.
6 Μαρτίου.—'II ’Επαναστατική Κυβέρνησις κυρία τής
καταστάσεως είς Ρωσσίαν — Γαλλικόν Απόσπασμα Ατυχώς
έτουφέκισεν έλληνας εις τήν Μονήν Ζαδανίου είς Λαζαράδες. Τό γεγονός έπροξένησεν όδυνηράν έντύπωσιν.
7 Μαρτίου.— Υπουργική μεταβολή εις Γαλλίαν. Παρητήθη τό Ύπουργεϊον Μπριάν καί έσχηματίσθη Υπουρ
γείο Ριμπώ. Υπουργός τών Στρατιωτικών θεωρείται ό
*
Στρατηγός Σαράϊγ.
« Μαρτίου.—’Αριθμοΰνται οί νεκροί ·ίς 4,000 καί οί
τραυματία! είς 700 συνεπείς τών ταραχών τής Πέτρουπόλεως. 'II Νέα Ρωσσία Αναγνωρίζει τήν Αρχήν τών ’Ε
θνοτήτων.
9 Μαρτίου.—'<> Τσάρος κρατείται αιχμάλωτος είς
Τσάρνοε-Σέλα.—Οί ’Ιταλοί επωφελούμενοι τής διεθνούς
καταστάσεως προελαύνουν Ανησυχητικώς είς Ήπειρον.
ΙΟ Μαρτίου.— ‘Ο Τσάρος ώδηγήθη είς Κριμαίαν.—Τό
Κογκρέσον συγχαλεϊται διά τάς πολεμικάς αποφάσεις.
II Μαρτίου. — 'Η νέα ρωσσική Κυβέρνησε; Ανέλαβεν
ολόκληρον τήν ξξουσίαν.—Οί ’Ιταλοί Ανενόχλητοι πλέον
είς τάς έπιδρομάς των θά κατέλθο >ν μέχρι τον ΠαλαμΑ.
—'Ο Άσκουϊθ δικαιολογεί τήν εκστρατείαν τών Δαρδανελλίων.
12 Μαρτίου.—’Απεβιβάσθησαν Γάλλοι είς 'Αγίους Σα
ράντα μέ σκοπόν νά συναντήσουν τόν Ιταλικόν στρατόν
τής ’Ηπείρου.—Αί τορπιλλίσεις τών πλοίων ύπό Γερμα
νικών υποβρυχίων εξακολουθούν.
13 Μαρτίου — Απεργία τών ήλεχτροτεχνιτών έν Έλλάδι. Αί ’Αθήναι είς τό σκότος. Κυριαρχία Κεριών, Λα
διού, Άσυτιλίνης.
14 Μαρτίου.
Ζωηραί μάχαι παρά τό Μοναστήριον.
I» Μαρτίου. Έξεδόθησαν έκ νέου ή <’Εστία« καί τό
•’’Εθνος».—Οί ’Ιταλοί προέβησαν είς τήν κατάληψιν τών
Φιλιατών.

2 .ΐ Μαρτίου.—’Αγγέλλεται ή σ·’>μπραξις τοΰ ’Ανταντικοϋ καί ’Αμερικανικοί, Στόλου.— Οί Σοσιαλισταί Ρωσ
σίας καί Γέρμανίας θέλουν συνεννοηθεΐ διά τήν ειρήνην.
—Ειρήνην Οά προτείνη καί ό νεαρός Αΰτοκράτωρ τής
Αυστρίας.
24 Μαρτίου. — '11 ’Αμερικανική Γερουσία καί Βουλή
ένέκριναν τόν κατά τής Γερμανίας πόλεμον τής Αμερι
κής.—’Αγγέλλονται φιλειρηνικαί έκδηλώσεις έκ Ρωσσίας.
28 Μαρτίου.—*Ο Πρόεδρος τής ’Αμερικανικής Δημο
κρατίας κ. Οΰίλσων ΰπέγραψε τήν περί πολέμου Απόφασιν τοΰ Κογκρέσου. Ενθουσιασμός Ακράτητος έν ’Αμε
ρική.
26 Μαρτίου.— Επιστολή τοΰ Κάΐζερ πρός τόν ’Αρχικαγγελάριον, έν είδει διαγγέλματος, ύπόσχεται είς τόν
Γερμανικόν Λαόν ριζικά; μεταρρυθμίσεις είς τό Γερμα
νικόν πολίτευμα.—Παναμερικανικός συναγερμός σημειοΰται υπέρ τοΰ πολέμου.
27 Μαρτίου. — 'Ο κ. Μαλιούκωφ έδήλωσεν ότι έπιβάλλεται ή Ίδρυσις ΙΙολωνικόΰ Κράτους ώς καί ό όιαμελισμός τής Αύστρίσς. — Οί Γερμανοί ΰποχωροΰν έσπευσμένως.— ’Αγγέλλεται ή συμμετοχή ’Αμερικανικού στρατού
είς τό Μακεδονικόν μέτωπον !
28 Μαρτίου — Ή Ελλάς Ανεγνώρισε τό καθεστώς τής
Ρωσσίας.— ’Εγνώσθη δριμύτατον Αρθρον τοΰ Παρισινού
>Χρονου» κατά τής 'Ελλάδος.—Οί "Αγγλοι καταλαβόντες τήν κορυφογραμμήν τοΰ Βιμύ συνέλαβον II χιλιά
δας Γερμανών.
29 Μαρτίου.—Αί τορπιλλίσεις’έξακολουθοΰν μεγαλειωδώς καί τρομκκτικαί.—'Ο Βασιλεύς τής Αγγλίας συνεχάρη τόν "Αγγλον ’Αρχιστράτηγο. Σέρ Δούγχλας Χέγκ
διά τήν νίκην.
50 Μαρτίου.—Οί Γερμανοί όμολογοΰν τήν ήττάν των.
—Οί Γάλλοι προετοιμάζουν ένέργειαν είς τό δυτικόν.—
'Η Κεφαλληνία κατελήφθη ύπό τών Συμμάχων !
31 Μαρτίου.—‘Ολόκληρος ή ’Αμερική ύπέρ τών Συμ
μάχων. Κατελύθηααν αί Αρχαί τής Κερκύρας.

δύτερον ώμίλησε περί τοΰ Βιζυηνοΰ ιός διηγηματογράφου. Μέ ποιητικόν χρώμα άφθόνον έκόσμησε τήν
ομιλίαν του δ κ. Βάρναλης. Άνέλυσε τό διηγηματογραφικόν εργον τού Ποιητοΰ καί έχαρακτήρισε τό
διήγημα τό φέρον τόν τίτλον: «Τίς δ φονεύς τοΰ
άδελφοΰ μου» ώς τόν φωτεινότερου αστέρα τοΰ Ελ
ληνικού πεζού λόγου, άνώτερον καί αύτών τών έργων

j'- Ό πρώτος μην τής άνοίξεως ό οποίος έξέπνευσεν
Ε’ένμέσω μεθυστικών ευωδιών τών πρωίμων λουλου
διών τής ’Αττικής γής παρήλθε συνοδευόμενος άπό
τους παθητικωτέρους τόνους τής Ελληνικής αρμονίας.
τοΰ Παππαδιαμάντη.
Διά τόν Σκιάθιον συγγραφέα ώμίλησε βραδύτερον
Ουδέποτε άνηγγέλθησαν καί έξετελέσθησαν τόσον πολ
λοί συναυλίαι δσον κατά τόν μήνα αυτόν. Τά αστέρια δ πολύς κ. Ζαχ. Παπαντωνίου ■ Ή έμφάνισις τοΰ
I τοΰ ’Αττικού καλλιτεχνικού Ούρανοΰ κατηγλαίσαν κ. Παππαντωνίου, άρτι έγκαταλείψαντος τήν Διοικη
κατ’ έπανάληψιν τό καλλιτεχνικόν Άπειρον τής πό- τικήν Υπηρεσίαν, έθεωρήθη ώς φιλολογικόν καί κοι
λεώς μας. Θά έχρειάζετο έμπειρος καί δεξιός στατιστι- νωνικόν γεγονός καί ή αίθουσα τοΰ Παρνασσού έστεh κός ο όποιος νά έχη τήν υπομονήν νά συλλέξη τά ονό νεν άπό τήν πληθωρικήν παρουσίαν τόσων ακροατών.
ματα όλων εκείνων τών κάλλιτεχνίδων τοΰ ’'άσματος, "Ενας άλήθινός ύμνος άντήχησε μέσα έκεΐ διά τό
Κ τού Βιολιού, τοϋ Βιολοντσέλου, τοΰ Κλειδοκύμβαλού. έργον τοΰ Παπαδιαμάντη καί ένα ρεΰμα αρμονίας
Θά άπητεΐτο ειδικόν άρχεϊον μέ τέλειον εύρετήριον διέτρεξεν ολόκληρον τό έκλεκτόν άκροατήριον τοΰ
Κ· διά νά ήτο κατορθωτόν νά συγκεντρωθή εύχερώς είς
Τελευταίος ώμίλησενό κ. Σακελλαρόηουλος Πρόε
Μ ένα τεράστιον αλφαβητικόν πίνακα ή αβρά πλειάς τών δμιλητοΰ.
W εκλεκτών έκτελεστριών τών έργων τής διεθνούς μου- δρος τοϋ Παρνασσού. ’Ανέλυσε τό έργον τοΰ αειμνή
Κ σικής μεγαλοφυΐας. Θά ήθέλαμεν νά εϊχωμεν τυυλά- στου Βικέλα τοΰ συγγραφέως τοΰ γνωστοτάτου «Λουί£· χιστον τήν μνήμην τόσον άκμαίαν διά νά έλαμβάνακή Αάρα» καί έν έξάρσει άπεκάλυψε τήν συγγραφι
Β μεν τήν ευχαρίστησιν νά παρατάξωμεν άτάκτως έστω
έν τφ
γένει
έργασίαν έπίσης
του. ώμίλησε καί ό διαπρεπής
Παρνασσφ
δλα τά ονόματα τών σεμνών ίερειών τής Τέχνης. Θά κήνΈν
Β ήθέλαμε μαζύ μέ τό στοιχειώδες αυτό καθήκον, νά
συνεργάτης μας κ. Φραγκιάς περί τής «Νεοελληνικής
συγκροτήσομε ν εικόνα τών ωραίων ψυχικών συγκι- Βαβέλ»ήτοι περί τής γλωσσικής άκαταστασίας ή όποια
ΚΕ νήσεων αί όποΐαι κατακλύζουν τά νεαρά των στήθη επικρατεί καί είς τάς εφημερίδας καί τήν λογοτεχνίαν.
'Η ομιλία του πλήρης γοητείας καί ένδιαφέροντος
Ε τάς στιγμάς τών εμφανίσεων των πρό τοΰ κοινού.
■ Αυτό μέ τάς απαιτήσεις του. έκεΐναι μέ τήν δειλίαν έπροκάλεσε θερμότατα συγχαρητήρια τοΰ ξκλεκτοΰ του
■f των, μέ τούς φόβους των, μέ τάς ελπίδας των. Αύτό
■ άσυγκίνητον, άτημέλητον, πολύμορφον. Έκεΐναι μέ άκροατηρίου.
τήν φαντασίαν των έν διεγέρσει, μέ τάς φροντίδας νΙ’ΝΑΤΛΙΑΙ
Άναφέρομεν τάς συναυλίας τής δ. Μπουκλάκου,
■ μιας εξαιρετικής τουαλεττικής έμφανίσεως. μέ τήν συγ■^ κέντρωσιν πρός τό άτομόν των, πρός τά καλλιτεχνικά τής δ. Άγγελοπούλου, τής δ. Ίγγλέση, τής δ. Γεράκη,
τής
δ. Κοψίδα, τής δ. Δημητρακοπούλου, τής δ. Ζα■ όνειρά των, πρός τόν επαγγελματικόν των θρίαμβον.
Ε
Θά ήθέλαμεν δι’ έκαστον τών άνατελλόντων αύτών φειροπούλου, τής δ. Άγγελινίδου κτλ. κτλ.
’Επίσης συναυλίας έδωκαν ή Καθηγήτρια τοΰ ’Ωδείου
Κ ήλιων νά χαράξωμεν φωτεινάς γραμμάς διά νά έξαρθή
Δνίς Γεννάδη μέ πρόγραμμα συνθέσεων τών διαπρε
Κ μίαν ακόμη φοράν ή ελληνική ιδιοφυία ή οποία έσχάπέστερων Ελλήνων καί ξένων μουσουργών άρτίως
Κ·
τως καλλιεργείται εύρύτερον άπό τήν ελληνικήν πατάΚ τον καί αποδίδει καρπούς άφθονοτέρους άπό τήν όνει- έκτελεσθέν, ή Δνίς Εύλαμπίου έπίσης Καθηγήτρια
τοΰ
’Ωδείου έκ τών περισσότερον φημισμένων κλει-’
■ ροπολουμένην άπόδοσιν τής ελληνικής κριθής. Καί άν
δοκυμβαλιστριών τής Ελλάδος καί ή κ. Καμπανάκη
f λόγφ τοΰ άποκλεισμοΰ δλα τά προϊόντα τής γής καί
έν υπερπαραγωγή άκόμη εξακολουθούν νά έχουν άξίαν έπίσης Καθηγήτρια τοΰ άσματος ποΰ μέ τήν κρυσταλr καί νά εΐνε υπερτιμημένα, μή λησμονώμεν δμως δτι λίνην φωνήν της συνήρπασε καί πάλιν τούς άπειροI υπάρχουν έποχαί κατά τάς όποιας καί τά πολυτιμότατα πληθεϊς θαυμαστός τής τέχνης της, τής μουαικής
μορφώσεώς της, καί τής άψογου έκτελέσεώς της.
6 τών προϊόντων ύπεραφθονούντα ύφίστανται παρα'Η συναυλία τοΰ ’Ωδείου επιβλητική προσελκύει άμέI κράτησιν καί ύπόκεινται λόγω τής έλλείψεως ζητήσεως
f εις εξευτελιστικούς εκπεσμούς. Φοβούμεθα πολύ αύτόν ριστον τό ενδιαφέρον τών διψώντων άπό μουσικήν
■ τόν εκπεσμόν καί διά τήν ύπεραφθονοΰσαν σήμερον
άπόλαυσιν.
I ελληνικήν μουσικήν παραγωγήν καί νομίί,ομεν δτι καί

I διαρκοΰντος τοΰ άποκλεισμοΰ φρόνιμον θά ήτο νά
[ κατεβάλλετο κάποια μέριμνα διά τήν έπιβαλλομένην
F πλέον μουσική ν ή μάλλον συναυλιακήν παρακράτησιν....
[

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα έξηκολούθησαν αί έν

r

τφ Παρνασσώ φιλολογικαί δμιλίαι.
Πρώτος άνέλυσε τό φιλολογικόν εργον τοΰ Καλ
λιγά, τοΰ πασίγνωστου νομοδιδασκάλου καί τοΰ ιστο
ριοδίφου Ζαμπελίου ό κ. Αρ. Καμηάνης. Μελέτη
βαθεία τοΰ έργου τών δύο ήθογραφικών συγγραφέων
παρέσχε τήν εύκαιρίαν εις τόν ομιλητήν ν’ άναπτύξη
μετά θαυμαστής σαφήνειας καί μεθοδικής άναλύσεως
τάς έπί τοΰ «Θάνου Βλέκα» καί τών «Κρητικών Γάι μων» παρατηρήσεις του. 'Η ομιλία τοΰ κ. Καμπάνη
έφανέρωσε τόν βαθ-ύν κριτικόν, τόν άκούραστον μελε
τητήν, τόν έπίμονον ερευνητήν τοΰ νεωτέρου έλληνιI κοΰ πνεύματος καί θερμά συνεκόμισεν ούτος τά συγ
χαρητήρια τοϋ έκλεκτοΰ του άκροατηρίου.
Μετά τόν κ. Καμπάνην δ κ Βάρναλης δστις βρα-

έ
ί
I

ΘΕΑΤΡΑ
Ή θεατρική κίνησις άνεστάλη λόγφ τών περιστά
σεων άλλά δέν διεκόπη. 'Η προπαρασκευαστική μά
λιστα εργασία διά τό λυρικόν θέατρον προαναγγέλ
λεται άφθονωτάτη. Ό κ. Καίσαρης, ό κ. Λαυράγκας,
ό κ. Σακελλαρίδης, δ κ. Χατζηαποστόλου, δ κ. Λεπενιώτης έργάζονται μελοποιοΰντες διάφορα λιμπρέτα.
Ό κ. Καλομοίρης έργάζεται έπίσης. Άνασυνιστά τόν
περισυνόν μουσικόν του "Ομιλον διά καλλιτεχνικός
έμφανίσεις άνταξίας τοΰ διαπρεποΰς μουσουργού.
Ή Δραματική σχολή τοΰ ’Ωδείου—δ κ. Ζάννος
Διευθυντής, Καθηγητής, ’Ηθοποιός κτλ. κτλ. —αύτή
εΐνε ή περίφημος Δραματική Σχολή μέ τόν πομπώδη
τίτλον της—έδωκε τήν Μήδειαν τοΰ Λεγκουβέ μέ Κρέοντα τόν κ. Κοντογιάννην καί μέ Μήδειαν τήν τόσα
ύποσχομένην δ. Κοτσάλη. Ή Δίς Κοτσάλη εΐνε κρίμα
έάν δέν άκολουθήση τόν δρόμον τής Σκηνής. ’Εκεί
τήν περιμένει μία άσφαλής δόξα. Τό παίξιμό της στή
Μήδεια ΰπήρξεν αύτόχρημα θριαμβευτικό. Έάτ κατά
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τήν σύστησαν κριτικήν υστέρησε σέ μερικά κομμάτια
τήν τελευταίαν δμως στιγμή, καθ’ ήν μέ μια λέξι κατηγορεΐ]τδν Ίάσονα ύπήρξεν απαράμιλλος καί δυνατή
δπως μία μεγάλη ’Ηθοποιός.
’Επίσης δέν πρέπει νά λησμονηθούν είς τήν Μή
δειαν αί δύο μικραί δεσποινίδες Ταρσούλη. Ή μέν
Δώρα έλαβε μέρος είς τάς Κανηφόρους, ή άλλη ή μι
κρά Μαργαρίτα ΰπεδύθη τόν Λυκάωνα, τό τέκνον
τής Μήδειας. Τό μέρος της ήτο μικρό, ελάχιστο, τοϋ
έδωκεν δμως τέτοιο τόνον φυσικότητας καί δυνάμεως
ώστε ή εμπνευσμένη μικρούλα νά θεωρηθή καί αυτή
ώς έ'να επίσης τάλαντον διά τούς μέλλοντας θριάμ
βους τής Σκηνής.

------- --- -----------------------------ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΠΤΟΪΝ καιαααα ειαλαα

νονται κρυμ(
*έναι
δυνάμεις ποΰ συρρ άφονται με παρά
δοξη αρμονία πρός τό αίσθημα. Και ενώ ίσως τό ναυ
άγιο έδειχνε συντριβή, τό αποτέλεσμα, έγιγαντωσε
τή πτήσι.
Αί απογοητεύσεις ούτε λίγαι, ούτε σπάνιαι εΐνε στή
ζωή. Δέν πρέπει κανείς νά περιμένη μόνον άπό τή ματαίωσι τών ιδανικών
*
ή άπό τήν κατασάρκωσι τοΰ
έρωτος, τήν κατάπληξι τής αποτυχίας. Είμπορεϊ πολ
λές φορές νά τήν γνωρίση καί σέ πράγματα θερμό
τερα καί νομιζόμενα ώς κοινότερα. Στά σπήτια, στους
δρόμους, στά καφενεία ή ανθρώπινη γνωριμία φέρει τό
όνομα τής φιλίας. Πουθενά δμως τό ωραίο αύτό άνθος
δέν είναι αληθινά γνωστό. Ίσως στους αρχαίους και
ρούς μία-δύο περιπτώσεις τό έδειξαν ζωντανότερα.
"Ισως τό έφεραν θετικότερα στήν άντίληψι τών πολ
λών. Άλλά ή συγγραφική προσπάθεια τό έφερεν έξω
τοϋ αισθήματος, γιά νά τό κάμη σκέψι. Τό έσυρε μακρά άπό τήν άοριστία γιά νάτό καταντήση έκφρασι.Κα’ι
κατέληξε στή φιλία τής διδαχής. Κατέληξε στήν ύπόκλισι καί στό χαμόγελο καί έλαβε τήν αστική πα ■
τρότητα τοΰ καλού καί τοΰ ωφελίμου.
Έξω τοΰ κύκλου τούτου τών ταπεινοτήτων καί τών
παραγνωρίσεων είναι πιθανόν νά ζούν κάποτε μερικοί
άνθρωποι. Μέ μεσανοιγμένα τά χείλη ρσφοΰν αύρα, καί
μέ μίσοκλεισμένα τά βλέφαρα πλάθουν είδωλα. Αύτά
τά είδωλα λέγω πώς πίπτουν. Αύτά δέν έχουν τήν
άξιότητα νά σταθούν στά ωραία στρώματα, πού τό κα
ταλαμβάνουν μόνα τους. Αύτά τά είδωλα μαραίνουν τό
παρόν μέ τήν αηδία πρός τό παρελθόν Αύτά κουρά
ζουν, αύτά φέρουν χάος στήν ψυχήν τού ανθρώπου.
Είς αύτά οφείλεται ή καταστροφή, όχι δμως καί ή
δημιουργία. Καί ούτε ύστερα καί ή περισυλλογή. Κάθε
τι άλλο, μικρό ή μεγάλο, είμπορεϊ νά βοηθήση τήν
ψυχική άνόρθωσι. Τό πεσμένο δμως είδωλο ανήκει σέ
κάποια άνάμνησι μακρυσμένη ποΰ δέν λυπεί πειά. Με
ρικές στιγμές μοναχά, δταν λαβαίνει τή ζωή τοΰ μνημονικού, χορδίζει τή σκέψι σέ κί/ησι. Αμέσως τότε
εκδηλώνεται ή επιθυμία πρός αναδημιουργικό ζωντάνευμα τού περασμένου συναισθήματος, σέ όποιαδήποτε
μορφή, είτε ζωγραφική, είτε μουσική, είτε φιλολογική.
Καί κάτι τέτοιο είναι καί ή φύσις καί ό μόνος προορι
σμός καί αύτών μου τών ολίγων σκέψεων. Κρίμα 1
Πολύ κρίμα !

«Πρός τόν έαυτόν μου»
Πώς γυρίζουν τά πράγματα είς τόν κόσμο ! ’Εκείνα
ποΰ βρίσκονται σήμερα εμπρός γιά νά συγκεντρώσουν
όλη μας τήν δρασι, καταντούν αΰριον ένα μακρινόν σημεϊον πού δέν τοΰ αξίζει προσοχή. Νέοι κόσμοι τότε
πλάθονται πλησίον μας. Είτε αυτόματα, είτε ΰποβολικα ό εσωτερικός πάντα κόσμος κάτι ύψώνει. Τό κάμνει μεγάλο, τό δέχεται γιά λαμπρό, άλλά δεν Ιινοεϊ
νά τό στήριξή. Γιατί ή αληθινή ώμορφιά απαιτεί μόνο
τό ανάρπαστο ύψωμα. Τό στήριγμα μένει ή ώμορφιά
τοϋ υψωμένου.
Νά ένα- πράγμα ποΰ ελάχιστοι τό καταλαβαίνουν
είς τόν κόσμο. Δέν ξεύρουν πώς αν είναι τύχη ό πρώ
τος σπινΟήρ τής αγάπης, δλη έπειτα ή φωτιά καί ή
μόνιμη ανθρακιά είναι τέχνη, καί μόνο .τέχνη,. Καί
αυτή δυστυχώς δέν διδάσκεται γιάνά μπόρεση ό κόσμος
νά στραφή πρός τόν παράδεισο. Είναι αυθόρμητη καί
μάλιστα είναι μοιρασμένη στους ανθρώπους μέ μιά σατα
νική αναλογία ποΰ εμποδίζει τήν έξαφανισι τής ασχή
μιας.
Όταν τά είδωλα συντρίβωνται, τό μάτια πρέπει
νά κλαίουν. ’Αλλ’ δταν πίπτουν μόνα των, χωρίς
κεραυνούς καί άνεμοβοή, τα χείλη πρέπει >ά αηδιά
ζουν. Γιατί τότε τά είδωλα πράγματι' δέν ύπήρχον.
Τοΰ όραματιζομένου ή σκιά ήτο ποΰ τά έστηνε. Ή
φαντασία ποΰ τά έβλεπε. Τό χαμόγελο ποΰ τά έσάρκωνε.
«X»
Καί τότε τό ψέμμα αποδείχνεται κυρίαρχο. Όλα
ΕΚΛΕΙΠΟΪΣΑΙΦΥΣ10ΓΝΟΜ1ΑΙ
μέ τήν πλάνη του ύψώθησαν καί μ’ αυτή πάλι διατή
ρησαν τη διάρκειά τους. Έπειτα δμως δταν τά μά
© ΣΑΜΑΡΑΣ
τια άνοιξαν λίγο περισσότερο, ή καλλίτερα δταν άνοίχθησαν άπό τήν άναξιότητα τοΰ ίδίου τοϋ ειδώλου,
Ό Έλλην Βασιλεύς τοΰ Ήχου καί τής Αρμο
τότε δέν μένει πειά παρά ή κοόρασι, τό φοβερό αύτό
νίας έξέλιπε κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα. Γιομάτος
ψυχικό χάος, πί,ΰ χάμνει έλεϊνό τό παρόν μας μέ τήν
άπό φήμην παγκοσμίου άναγνωρίσεως τοΰ ύπερόχου
σύντριψι τοϋ παρελθόντος μας.
μουσικού ταλάντου του κατήλθε στην πατρίδα μέ
Τό ευτύχημα δμως είναι δτι ή φύσις έχει κόσμο
σκοπόν νά έργασθή διά τήν μουσικήν άνάπλασιν τής
γιά νά χορτάση τή ψυχή μας. Στές πικρότερες, στές
Ελληνικής ί κοινωνίας. ’Αν μή εύρισκεν έν τούτοις
χενώτερές σιι(μές τοΰ βίου μα^, ένα κομμάτι γαλά
έξαιρετικόν φιλικόν ένδιαφέρον άπό τά πλεΐστα τών
ζιου ούρανοΰ, μια πράσινη κοιλάδα ή καί ένα μικρό—
μελών τής Β. Οικογένειας τής Ελλάδος εΐνε άμφίένα τίποτε τοϋ φυτικού βασιλείου, μπορεί νά καταβολον ’άν θά κατόρθωνε ν’ άναλάβη κατά τάς τελευ
φέρη τήν περισυλλογή.
ταίας στιγμάς τής ζωής του τήν διεύθυνσιν τοΰ ΔηΆπό δλα τά ναυάγια τής γής μόνο τά ψυχικά
μονικοΰ θεάτρου. Είς τό Ώδείον—τό κυριωδέστερον
συντρίμματα είναι άξιοπόθητα καί ελκυστικά. "Ας τό
ξέρομε όλοι. Μέ πτωχό υλικό βγαίνει πολλές φορές μουσικόν κέντρον τής πρωτευούσης—έστάθη άδύνατον νά είσέλθή. ’Εκεί έχει βαθυτάτας ρίζας ό κομπουψηλό θεράπευμα Άπομέσα άπό τά ερείπια φανερώ
γιαννιτισμός καί κανείς ισχυρός δέν έχει τήν δύνα-

«"Ιοαυροί» του, δραματικόν έργον και αί κριτικαϊ
ριν νά τόν κλονίση. Στόν τόπον τών εξαιρετικών άλ- αύτοΰ μελέται απαύγασμα επιστημονικής μορφώσεως
|είτων, άλλά πολλάκις καί τής καταφανώς δπισθοδρο- καϊ ακλόνητου πεποιθήσεως πρός τάς Ιδέας του παρέ
«μική: έρημίας, θά επικρατούν έπί σειράς δεκαετηρί χουν εξαιρετικήν θέσιν μεταξύ τών νεωτέρων λογιών
δων ίσως άκόμη, οί μονόφθαλμοι τής ’Επιστήμης καί εΐς τόν αείμνηστον Ραγιαβ μ. Έγεννήθη έν Άθήναις
Μ|ς Τέχνης. Ό ’Εμπειρισμός παρ’ ήμϊν εΐνε δένδρον τελειοποιήσας τάς σπουδάς του είς Γερμανί αν. Διδάτό όποιον θά βραδύνη έπί πολύ άκόμη νά μαραθή, νά κτωρ τών Πολιτικών 'Επιστημών ήκολούθησε τό Δι
έκλίψη. Καί έφ’ δσον θά ύπάρχουν μικρόνοιαι καί πλωματικόν στάδιον καϊ διετέλεσε πρέσβυς τής Ελ
λάδος παρά τή Γερμανική Αυλή.'Ο θάνατός του έγνώ[«είσματα όψιπλούτων άμαθών θά παρίσταται μάρτυς
σθη έκ τών Ευρωπαϊκών έφημερίδων έξ έκείνων αί
m 'Ελληνική Κοινωνία τής παρεμποδίσεως ενός Σαόποϊαι κατά δόσεις φθάνουν μέχρις >]μών, καϊ έφ' οσον
μάρα άπό τό στάδιον τής δημιουργικής καϊ άναπλα- ευδοκούν νά έπιτρέφτουυ τούτο αϊ συμμαχικαϊ Δυνά
Ηστικής εργασίας. Είς άλλην κοινωνίαν ό Σαμάρας θά μεις. Ή λογοκρισία, φαίνεται, δέν έπέτρεφε νά γνωάνεύρισκε πλούσια τά έφόδια τής δράσεως. Άλλοΰ αθή τηλεγραφικώς ό θάνατος ενός εκλεκτού "Ελληνος
θά έτίθεντο στή διάθεσί του δλα τά μέσα ποΰ. άπαι- Δογίου καί-Διπλωμάτου.
τοΰνται διά νά έργασθή ό Ίιδάσκαλος ύπέρ τής Τέ'Ο Κλέων Ραγκαβής ήτο υιός τοΰ-Αλεξάνδρου Ρ.
χνης, ύπέρ τής Ιδέας. ’Εδώ παρεμερίσθη καί μόλις ή Ραγκαβή τοΰ ύπερόχου και εΰφυεστάτου "Ελληνος
έπιβολή του είς τήν διεθνή μουσικήν κίνησιν τοΰ έπέ- Δογίου, 'Ιστορικού, Αρχαιολόγου, Πολιτικού,Διπλω
I τρεψε νά θεωρήται έκ τών κορυφαίων τής Τέχνης μάτου, ^υγγραφέως, Ποιητοΰ καϊ Διηγηματογράερου,
ενός έκ τών πολυτιμότερων τέκνων τής άναγεννηθείσης
I του. Έν τούτοις ούδεμία άμφιβολία δτι θά ήρχετο
I ίβτιγμή καθ’ήνό Κερκυραίος Μουσουργός θά καθί- πατρίδος.
- ----I στατο κυρίαρχος, άν μή δ θάνατος άπεστέρει τήν παΓ τρίδα, έν τή άκμή τής ήλικίας, ενός έκ τών έπιλεκτοΑΠΟ ΤΗΝ ΖΠΗΝ ΤΟΪ ΜΗΝΟΣ
τέρων καί έπιφανεστέρων τέκνων της.
ΜΑΡΤΙΟΣ 1917
Άπέθανε τάς τελευταίας ημέρας τοΰ Μαρτίου νοση[ λευόμενος είς τόν «Ευαγγελισμόν» κατόπιν μακράς
ΓΙλεΐστα σοβαρότατα γεγονότα παγκοσμίου σημα
; άσθενείας. Ή μουσική έργασία του καί άπό διεθνούς
σίας έξετυλίχθησαν κατά τόν μήνα αύτόν. Πρωτεύει
-‘καί άπό 'Ελληνικής άπόψεως εΐνε σπουδαιοτάτη.
δμως δλων ή Ρωσική Έπανάστασις. Συνεπεία έξεΤό έργον του «Φλόρα Μιράμπιλις» εΐνε ή δπερα ή
γέρσεως έπήλθε μεταπολίτευσις καί σήμερον ή άχα• όποία τόν άνέδειξεν είς τήν Ευρώπην. Κατόπιν έπηνής Αύτοκρατορία δημοκρατεΐται. Τό ιστορικόν αύτό
κολούθησε σειρά έργων. Έπηκολούθησεν ή «Λιονέλγεγονός έπήλθε μετά καταπλησσούσης εύχερείας. Δέν
λα», ή «Μάρτυς», ή «Ρέα» ή «Δϊς Μπελλίλ», ό
κατέπληξε τόν κόσμον ή πτώσις τού Τσάρου, δσον
Ύμνος τών ’Ολυμπιακών άγώνων καί έσχάτως, άπό τόν κατέπληξεν δ άτονος τρόπος μετά τού όποίου άπέτού 1912, άφ’ ής ένεκατεστάθη είς τάς ’Αθήνας, αί
θεσε τήν ’Αρχήν. Τό γεγονός τής μεταβολής τού Ρωσόπερέτται «Βόλεμος έν Πολέμφ», «Πριγκήπισσα τής
σικού πολιτεύματος ενέχει ύψίστην ιστορικήν σημα
Σάσσων» ή «Κρητικοπούλα». Ή άλλη δευτερεύουσα σίαν καί διά τάς τύχας τού Ρωσσικού Λαού καί διά
καί ή άνέκδοτος ή ήμιτελής μουσική του έργασία
τήν παγκόσμιον πολιτειακήν μορφήν.
εΐνε έπίσης μεγάλης άξίας καί κάποτε θά εύρεθή τό
Έπανάστασις έν Ρωσσία δέν ήτό τι άσύνηθες. Άπό
στοργικό χέρι πού θά τήν περισυλλέξή ώς μνημεΐον
αίωνων εκλεκτά πνεύματα άνήκοντα καί είς άμφόάθάνατον τής άξίας τού διαπρεπούς Ελληνος μου τερα τά φύλα καί είς δλας τάς τάξεις τής Ρωσσικής
σουργού. Ή κηδεία του συνεκέντρωσε περίλυπον περί
Κοινωνίας, άποστέργοντα δδυνηρόν καθεστώς είργάτό φέρετρόν του δλην τήν κοινωνίαν ποΰ τόν έθαύζοντο διά τήν άναγέννησιν τής Ρωσσίας. Ή Ρωσμαζε καί τόν έξετίμα. Άτυχώς ή Κυβέρνησις ήστόσική Νεότης, πλεΐσται δσαι Ρωσσίδες Νεάνιδες τυχησεν άποστερείσασα τής συνοδείας μουσικής, ένα έκ
χούσαι άνωτέρας παιδεύσεως, Εύγενεις, Συγγραφείς,
τών προνομιούχων έλληνικών μουσικών ταλάντων,
Λόγιοι, ΙΙοιηταί, ’Αξιωματικοί, Δικαστικοί, Επιστή
κατά τήν στιγμήν τής κηδεύσεώς του. Ιδιωτική πρω μονες ούχί άπαξ έπεσαν άπό τού δημίου τήν λεπίδα,
ί τοβουλία άνεπλήρωσε τήν έλλειψιν αύτήν καί τήν
έξέπνευσαν άπαγχονιζόμενοι ή δεχόμενοι μέ ύπερήF στιγμήν της ταφής του ήκούσθηάαν ήχοι καί στόνοι
φανον καί άδέσμευτον τήν ψυχήν πρός ύλικάς σκέψεις
πού θά ίκανοποίήσαν βεβαίως τήν εύγενή ψυχήν του.
μίαν σφαίραν τοΰ δεσποτισμού καί τής άπολυταρχίας.
Ώραίαι κεφαλαί μέ πλουσίαν κόμωσιν καί πλούσια
πνευματικά καί ψυχικά έφόδια άφόβως έθυσιάσθησαν
ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ
είς τήν ιδέαν τής χειραφετήσεως τοΰ Ρωσσικού Λαού
καί ύπέρμαχοι τής Ελευθερίας του. Έξορίαι, πιέσεις,
Την 8 'Ιανουάριου έ. ε. άπέθανεν είς Νίκαιαν τής
Γάλλλίας ό Κλέων Ραγκαβής. Ή εϊδησις τοϋ θα άποστερήσεις περιουσιών καί ποικίλη χρήσις τυραν
νικών μέσων κατ’ ούδέν έμείωναν τό ήθικόν θάρρος
νάτου τοΰ διαπρεπούς ελληνος λογίου έφθασευ εις τήν
χιλιάδων διανοουμένων Ρόσσων. Ή Σιβηρία ή άξενος,
πόλιν μας μόλις κατά τάς άρχάς Μαρτίου. Ό Κλεών
Ραγκαβής έξεπροσώπει μίαν ίδικήν του έποχήν. ύπήρξεν δ τόπος τοΰ μαρτυρίου τών ύπερόχων αύτών
’Άκρος θιασώτης της καθαρευούσης περιέβαλε μετά τέκνων τής άναγεννωμένης Ρωσσίας. Μέ φρόνημα άδάφανατικής προσηλώσεως τά έργα του με την γλωσ μαστον, μέ ψυχήν θωρακισμένην άπό άκράτητον πα
σικήν αυτήν μορφήν. Ποιήσεις, δράματα, κριτικαϊ με- τριωτισμόν, μέ άποφάσεις ύπερτάτης θυσίας, έδέχόντο
λέται, γνώμαι καϊ πεποιθήσεις έπιστημονικοφιλολογι- τά πλήγματα τής μοίρας τά κατανεγκόμενα διά χεικαϊ έφερον τήν σφραγίδα τής άφοσιώσεώς του πρός ρός τοΰ έπισήμου Κράτους. Ή τραγική ίστορία δλων
τήν άπταιστον γραμματολογικήν έκδήλωσιν τή? ελλη αύτών τών ύπερασπιστών τής έλευθέρας συνειδήσεως
νικής γλώσσης, Τά «Ήλχη» τόμος ποιητικός, οΐ
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τοΰ άτόμου, τών ύπερμάχων τής έλευθερίας τής σκέψεως καί τής άπολυτρώσεως ένός άγαθοΰ καί ήμέρου
Λαοΰ έχει σελίδας αί δποϊαι θατ άποτελέσουν τίτλους
τιμής διά τήν ιστορίαν τοΰ άνθρώπου. Ό άγων τών
έκλεκτών Ρώσσων υπέρ τών ύψηλών ιδανικών των
διεξήχθη ύπό συνθήκας αί δποϊαι θά προκαλοΰν τδν
θαυμασμδν τής άνθρωπότητος καί ή σημερινή πτώσις
τοΰ Τσάρου—άδιαφόρως πρός τήν φημιζομένην καλο
σύνην καί ήμερότατο τοΰ άγαθοΰ Αύτοκράτορος Νικο
λάου—φυσικοΰ έκπροσώπου τής τυραννίας, τής άπολυταρχίας, τής βαρβαρότητος, τής πιέσεως, τής έξορίας, τής άγχόνης είνε ή έπιβράβευσις θυσιών αίματος,
περιουσίας, προσωπικής έλευθερίας δλων εκείνων τών
γενναίων καί ύπερηφάνων πατριωτών τοΰ Ρωσσικοΰ
Έθνους. Τό γεγονός τής έκθρονίσεως ένός Τσάρου,
τής καταργήσεως ένός θρόνου άχρηστου πλέον διά
τήν εύτυχίαν τών Ααών, τής έκμηδενίσεως άπειρων
πηγών καταδυναστεύσεως τών Λαϊκών τάξεων δσον
δίκαιον, λογικόν, συνετόν, έπιβεβλημένον πλέον διά
τούς ώριμους καί χειραφετημένους Λαούς καί δν
θεωρείται, δέν παύει δμως άπό τοΰ νά είνε έκπληκτικόν καί έν έκ τών σημαντικωτέρων γεγονότων
τοΰ αίώνός μας. Σημαντικόν καί διά τάς άμέσους συ
νέπειας έπϊ τοΰ Ρωσσικοΰ έθνους καί διά τήν έπίδρχσιν τήν όποιαν θά έξασκήση έπϊ τών Λαών τόσον
κατά τάς κρίσιμους αύτάς στιγμάς τοΰ άλληλοσπαραγμοΰ, δσον καί κατά τήν μεταπολεμικήν έποχήν. Καί
ύπό τήν έπόψιν αύτήν έξεταζόμενον, θεωρείται έπαναλαμβάνομεν είς τό πρωτεΰον γεγονός έκ τών έχόντων
παγκόσμιον σημασίαν. "Οσον άφορα τήν στενοτέραν
σημασίαν τής πολεμικής άπόψεως δέν στερείται σοβα
ρότητας καί ή πτώσις τής Γαλλικής Κυβερνήσεως
Μπριάν, παραιτηθέντος κατ’ άρχάς μέν τοΰ Υπουρ
γού τών Στρατιωτικών Στρατηγοΰ ΛυωταΙ καί μετέπειτα δλοκλήρου τοΰ Υπουργείου. Ταύτην διεδέχθη
ή Κυβέρνησις Ριμπώ καί έκτοτε έπετάθησαν τά κατά
τής 'Ελλάδος καταπιεστικά μέτρα.Άτυχώς ή Γαλλική
άντίληψις πολλάπλώς έπηρεασμένη λόγφ τοΰ καταμερισμοΰ της—Παρίσιο ι —Θεσσαλονίκη—’Αθήναι —
στερείται τών μέσων τής δρθής έκτιμήσεως καί προσ
φεύγει είς τά άδικότερα τών μέτρων κατά τοΰ άναξιοπαθοΰντος έλληνικοΰ Λαοΰ.
Οί τουφεκισμοί Ελλήνων ύπό Γάλλων είς τήν Ούδετέραν Ζώνην θά παραμείνη δεϊγμα τής τοιαύτης έσκΟτισμένης άντιλήψεως καί πρώτους, έν τή έκτιμήσει
τής δρθότητος τών πραγμάτων, θά λύπηση αύτούς
τούς ίδιους άδικήσαντας μετά τόσης άγριότητος κατά
άθώων έλλήνων πολιτών.
Τόν γενικόν αύτόν πολιτειακόν κλονισμόν παρ’
δλίγον νά ύποστή καί τό ’Αγγλικόν Ύπουργεΐον τοΰ
Λόϋδ Τζώρτζ μέ τήν ύποκίνησιν τοΰ 'Ιρλανδικού ζη
τήματος. είς τήν Βουλήν έκ μέρους τών έθνικιστών
’Ιρλανδών Βουλευτών. Πρός τό παρόν διέφυγε τόν
κίνδυνον, άλλά τήν δλην πολεμικήν σκηνογραφίαν
έχρωμάτισε ζωηρότατα ή συμμετοχή τής ’Αμερικής
είς τόν τεράστιον πολεμικόν πίνακα.
Μέ τά άπειρα έφόδιά της, μέ τάς κολοσιαίας χρηματικάς δυνάμεις της,μέ τόν δγκώδη ένθουσιασμόν της,
μέ τήν τελείαν έπιστημονικήν κατάρτισίν της, μέ τόν
Στρατόν της, τό Ναυτικόν της, τόν έμπορικόν Στόλον
της, τούς άνεξαντλήτους πόρους της καί τήν άνεξάντλητον παραγωγήν της έρχεται έπίκουρος παρά τό

πλευρόν τής Άντάντ. Ήάπόφασιςτοΰ Προέδρου κ.
Ούΐλσωνος άναγγείλαντος διά διαγγέλματος πρός τό
Κογκρέσσον τήν ΰπαρξιν κατασιάσεως έμπολέμου
μεταξύ ' Ηνωμένων Πολιτειών καί Γερμανίας, κατόπιν
έπανειλημμένων τορπιλλίσεων ’Αμερικανικών Πλοίων
ύπό Γερμανικών Υποβρυχίων, έπροκάλεσεν άκράτητον ένθουσιασμόν τόσον είς τήν ’Αμερικήν δσον καί
είς τάς Συμμάχους χώρας. Είς τό διάγγελμά του δ κ.
Πρόεδρος έκτος τών άλλων μέτρων, τών είδικώς άναφερομένων είς τάς πολεμικάς άνάγκας τής χώρας,
ζητεί τήν έξασφάλισιν τών αρχών τής ειρήνης καί
τής δικαιοσύνης, άπέναντι τοΰ έγωϊσμοΰ τής δεσποτικής έξουσίας καί την άποκατάστασιν αλληλεγγύης
μεταξύ τών άληθώς έλευθέρων καί αντοδιοικουμένων
λαών. Σήμερον αί έννοιαι τοΰ διαγγέλματος τοΰ κ.
Ούΐλσωνος κατ’ άνάγκην θά παρέλθουν άπαρατήρητοι άλλά δυνάμεθα νά είμεθα βέβαιοι δτι είς προσεχές
μέλλον θά καταστώσι τό έμβλημα τών διανοητικωτέρων Λαών καί θάάπόβώσιναί σωτήριοι άρχαί παρά
τό πλευρόν τών όποιων θ’ άγωνισθή νικηφόρως ή
προοδευμένη άνθρωπότης.
Τήν δλην εικόνα συμπληρώνει κατά τόν μήνα αύ
τόν δ ύπόκωφος έσωτερικός κλονισμός τοΰ πειθάρχικοΰ Γερμανικού Λαού. Άπό τής αιθούσης τού Ραϊχστάγ έξαπελύθησαν ίδέαι κκϊ σκέψεις αί δποϊαι έπηρέασαν τήν άκαμπτον Καϊζερικήν συνείδησιν. Έγνώσθη δτι έγένοντο σκηναϊ προκληθεΐσαι ύπό τών σο
σιαλιστών Βουλευτών οί όποιοι ώμίλησαν ύπέρ τής δη
μοκρατίας καί έζήτησαν νά παρασχεθή είς τό Ραϊχστάγ
μεγαλειτέρα έκτασις άρμοδιότητος διά τόν έλεγχον
τών έξωτερικών ύποθέσεων. ’Επίσης καί ή Γερμανι
κή δημοσιογραφία διά τοΰ « Vorwaerts» ζητεί τήν
Δημοκρατίαν καί τήν καθολικήν ψηφοφορίαν. Καί
ίσως αί πληροφορίαι αύται θά έθεωροΰντο έχθρικόν
έπινόήμα άν μή έπηκολούθη Επιστολή έν ε'ίδει Διαγ
γέλματος τού Αύτοκράτορος τής Γερμανίας πρός τόν
Καγγελάριον κ. Μπέτμαν Χόλβεγκ διά τής όποιας δ
κραταιός καί άκαμπτος Ήγεμών υπόσχεται είς τόν
Γερμανικόν Ααόν μεταρρυθμίσεις, διά τής άναδημιουργίας τοϋ ίσωτερικοΰ πολίτικου καί κοινωνικού ορ
γανισμού, ’Αναθέτει δέ έπϊ πλέον είς τόν Καγγελάριόν του τήν ύποβολήν ώρισμένων προτάσεων περί τών
έπενεκτέων μεταρρυθμίσεων ούτως ώστε, κατά τήν
έπιοτροφήν τών πολεμιστών αί μεταρρυθμίσεις αύται
νά καταστή δυνατόν νά έφαρμοσθούν διά τής νομοθετι
κής δδοΰ.
'Η ρωσσική μεταπολίτευσις καί τό παγκόσμιον
πνεύμα ύπέρ τής Δημοκρατοποιήσεως τών Ααών, έκδηλωθέν έπίσης καί έν ’Αγγλία διά τού περιφήμου τη
λεγραφήματος τοΰ Αόϋδ-Τζώρτζ πρός τόν Ούΐλσωνα,
έκαμψε τόν κραταιόν Μονάρχην καί τόν έφερε συνδιαλ
λακτικόν πρός τούς πόθους τοΰ Ααοΰ του. Πόσα άκόμη
δέν μάς έπιφυλλάσσουν οί χρόνοι ούτοι τών μεγάλων
γεγονότων καί τών πλέον άπροσδοκήτων μεταβολών ;

αιώνια παράπονα τών Πρέσβεων τής Άντάντ, με ■
τ4ς ύπερπαιδαριώδεις έπιστολάς τοΰ κ. Ρούφου, με
φ άναμονήν τής «Δίρφυος», μέ τήν έκφόρτωσιν τοΰ
ΚΠαντιά Ράλλη», μέ τήν άνεύρεσιν τοΰ θρυλλικοΰ
«’Αθανασίου», μέ τόν άπίστευτον καί άπροσδόκητον
Έχομεν υπερπαραγωγήν
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ή ψυχής των να
αουρναραίων τήν παντοδυναμίαν, μέ τών δελτίων την ρήσεως της εξαγωγης
Γ αύιήν άδειαν και
, πάντοτε βραδύνουσαν διανομήν, μέ τόν άγώνα έξευ- ειργασθησαν μ ολην ν।
επιτύχουν
την
μή
ή
φρόνηοις εΰρίσκε
ίρέσεως μιας δκάς πατάτας καί δλίγης ζάχαρης, με
ίσως θα εδιδετο εις
«ς
θ!χ- ^ασσικής
τάς καταλήψεις τών Νήσων, μέ τάς συγκινήσεις νέων
X τόν κ. Χαρίλαον.
Επαναστάσεων καί ταραχών, μέ τούς φόβους κατοχής
τής Εύβοιας καί κατασχέσεως τής θεσσαλικής παρα
γωγής, μέ τοΰ Στρατηγού Σαράϊγ τήν άνεξάντλητον

^καχυποψίαν, μέ τών δικαστηρίων τήν άσκοπον τιμω
Λυπούσα πού μάς λείπει χώρος διά νά δημοσιεύρίαν τών αισχροκερδών έφ’ δσον δέν τούς κρεμούν εις
I τό Πεδίον τοΰ Άρεως, μέ τήν έλπίδα τής παγκοσμίου
Κρήνης κατόπιν τών τελευταίων ύπερόχων νικών των
I Άγγλων καί Γάλλων είς τό δυτικόν μέτωπον, με την Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΕΣΜΟΣ
Κθένειαν τοΰ κ. Βενιζέλου προσβληθέντος ύπό δυσαΒιάτου νευροπάθειάς ; μέ τήν έλλειψιν ταχυδρομικής tar >. -Εργα» ύφεΛίμ.νο. «Ις τήν
Ισυνεννοήσεως μετά τών έν Εύρώπη συγγενών μας, με
πρ»το|ίο»Μ«>· της
Ιδημ,ονρ-,ή.ΐη
[ τάς συγκινήσεις τών σκηνών είς τήν ούδετέραν ζώνην, άμεσον και ενεργόν Αυτής
„ηη«,ιλοΰντα θαυμαΐ μέ'τά σκάνδαλα τής άναλήψεως χιλιάδων σακκων εΐς ένα ακμαιότατον οργανισμόνενών λόί δσπρϊων καί όρύζης χωρίς νά ύπάρχη ούδαμου ένοχος, σμόν διά τάς Ελληνικά; παραδόσεις των κενών
Ε μέ τάς νέας φορολογίας τής Κυβερνήσεως, με τας οι- γων καί τ^“θρ^^ΐνΤγνώσθησαν αί λεπτομέρειαι
Η συνέδρια, κα» ην εγιω
ι
Αϊθουσον της
καίας μέχρι τίνος άλλά καί θορυβώδεις διαμαρτυρίας
τών πεπραγμενών, ελαβε χωράν εις ι
£κχεκτΰς
ί τών έφοπλιστών, μέ τών οικοδεσποτών τάς ένεργείας
Αρχαιολογικής Εταιρείας με Πρόεδρόν
ε^εκτη,
'■πρός βαρυτέραν καταδυνάστευσή τών ένοικιαστων των δμηγύρεωο, αύτήν τήν Βασίλισσαν. Η κ·
60
I μέ τά άτελείωτα κονσέρτα τώνδι'πλώματούχων μαςάστέ- <
I ρων τοΰ. ’Ωδείου, μέ τής γκρίνιες τών Ζωγράφο?/ μας,
μέτήν ϊδρυσινκαι νέων θεάτρων, μέ τόν φωτισμόν της
■ άσετυλίνης, μέ τήν μετακόμισιν τών γραφείων του ssWWse
■ 10ου Υπουργείου, μέ τήν παραίτησιν τού κ. Αργυ| ροπούλου Ύπουργοΰ τής Συγκοινωνίας, μέ την θεσπεI σίαν Αττικήν άνοιξιν, μέ τάς έκδρομάς μας κατα τας SSssss®»
■ έορτάς τοΰ Πάσχα, μέ τό άτελείωτον ΓΙόκερ μας, με
I τάς διαρκείς έπεκτάσεις τών ’Ιταλικών Στρατευμάτων
Κυοίας
I είς τήν ύπερελληνικήν μας Ήπειρον, μέ την άπέλασιν όποιον παραθέτομεν ολοκληρον.
,
« Λίαν συγπεκινημενη ευχαριστώ τας Κ
ζ
| έκ Κερκύρας τήςκ. Ζαΐρας Μέρλιν καί τινων εκ των
■ και τούς Κυρίους τής Ιίρωτευουοης xai uo
■ ’Αρχών, μέ τούς ύπολογισμούς τής μελλοντικής παρα'Επαρχιών οί όποιοι έβοή^σαν τοσον πολύ το
■ Ύωχής τής Ελλάδος διά τήν έξασφάλισιν ή μη της
I έπαρκείας τής χώρας, μέ τήν κλασσικήν απεργίαν των εονον τοϋ Πατριωτικού Συνδέσμου.
Ευχαριστώ δλως Ιδιαιτέρως τας Προέδρου^
| ήλεκτροτεχνιτών, μέ τήν αϋξησιν τών εισιτηρίων των
καί τά μέλη τών Τμημάτων τών Σνσσιταον αι
I τράμ, μέ τήν άπορρόφησιν ύπό τών συσσιτίων δλων
I τών τροφίμων πού θά διετίθεντο διά τάς οικογένειας,
δποϊαι είργάοΰησαν άόκνως και
L μέ τήν αίσίαν εύπλοιαν τής αύξήσεως τής τιμής τοΰ eIc τό βαρύ και επίπονον εργον των. Παντες
| άρτου είς δραχμήν μίαν κατ’ δκάν, καί μέ σωρείαν
ούτοι είνε οί έργάται τής προόδου
| άλλων λεπτομερειών σοβαρών, σπουδαίων, σημαντιχικοϋ Συνδέσμου, αύτο'ι ηδυνηβησαν εις τας δυ
L κών ή κωμικών, έπουσιωδών, άνοήτων, άσκόπων,ασησκύλους αύτάς περιστάσεις νά πραΰνουν τους
| μάντων, δπως άλλως είνε πάντοτε ή ζωή τοΰ άνθρωπΖΟυ και τάς στερήσεις τοϋ υπομονητικού και
I που μίξις κωμικότητος μετά τραγικότητας.
Λ Ζ
"νναίου λαοΰ, αύτοί στερεώνουν τήν κοινωνι

*
» ¥

Έσωτερικώς ζώμεν μέ τήν έλπίδα τών σιτοφορτίων,
μέ τόν κατάλογον τών άνευρέτων δπλων, μέ τάς έπιστολάς τοΰ κ. Κομποΰ, μέ τάς περιοδείας τών ’Ελεγ
κτών, μέ τάς άνακοινώσεις τοΰ κ. Λάμπρου καί τοΰ κ.
Ζαλακώστα, μέ τά άτελεύτητα Υπουργικά Συμβούλια,
μέ τάς έστιάσεις τοΰ Ύπουργοΰ τοΰ Έπισιτισμοΰ, μέ

κήν ομόνοιαν και ύπηρετοϋν τ'ο
κϊλλιτερεύσεως τής ζωής ^Τΐυα δΤτύ
Συγχαίρω τάς Κυρίας και
Μέσα είς τήν άφρίζουσαν άπό τήν ^αν τσΰ
φόντων και ελπίζω ότι Μ
κέρδους αισχροκέρδειαν παραμένει προσιτόν εις, το
έργαζόμενοι με τήν ιδίαν αφοσιωσιν
Λ«ό.1.έ»τών»1ν,τμ»«ρω.
Το
ούστημαείς τάς Ά&ήνας
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑ ΤΡΟΦΗ
και μέ τήν ιδίαν έντασιν έν ειρηνί] όπως και
καιρώ πολέμου.
σ.ς ή οποία κατώρ9ω« ™ ουΥΛρα.ήαη τό χωνώδ»
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Ή κοινή και μεθοδική αύτη προσπάθεια
θά μάς κάμη δννατωτέρονς είςτονς κινδύνους,
καλλίτερον ώργανωμένους είς τήν εργασίαν και
περισσότερον ηνωμένους εις τον αγώνα τής ζωής.
Ούτως έληξεν ή έξοχος αυτή εορτή τής κοινωνικής
προνοίας ή οποία αληθώς έγκαινιάζει νέαν περίοδον
κοινωνικής ζωής διά τήν χώραν.

τών σκαφών καί είναι ύπόχρεως είς αυτήν πάς πλοίοκτήτης 'Ελληνικού άτμοπλοίου έν δλφ ή έν μέρει.
Έν τφ Διατάγματι γίνεται διάκρίσις μεταξύ φορτηγών καί έπιβατικών άτμοπλοίων. Καί έπί μέν τών
φορτηγών ολικής χωρητικότητας άπό 100—700 τόννων ή εισφορά ορίζεται είς 5 %, άπό 701—1500
τόννων είς 10 °/0, άπό 1501—2000 είς 12 0/0. άπό
2001—2500 είς 15 °/0 καί άπό 2501 καί άνω είς
20%.
Έπί δέ τών έπιβατικών δρίζεται ώς έξής : ’Από
100—1200 τόννων είς 5 %,-άπό 1201—2000 είς 10%
καί άπό 2001 καί άνω είς 12 %.
'Η εισφορά θεωρουμένηεπαχθής θάκανονισθή διά
τά κέρδη των άτμοπλοίωνάπό 1 Ιανουάριου 1915 έφ’
άπαξ. Διά τά κέρδη τά μετά τήν δημυσίευσιν τοΰ Δια
τάγματος θά ληφθή Ιδιαιτέρα πρόνοια έκ μέρους τής
Κυβερνήσεως έν συνδυασμφ προς φορολογικά τινα μέ
τρα δι’ άλλας επιχειρήσεις,άποκομισάσας κέρδη έκ τοΰ
πολέμου.
Τό Διάταγμα δρίζει έπίσης δτι έ'καστος πλοιοκτή
της ολοκλήρου ή μερίδος άτμοπλοίου, ώς καί πας πωλήσας άτμόπλοιον ή μερίδα αύτοΰ μετά τήν 1ην ’Ια
νουάριου 1915 οφείλει νά έπιδώση δήλωσιν είς τόν
Οικονομικόν ’Έφορον ’Αθηνών, καταβάλλων άμέσως τό 1)4 τής εισφοράς· Διά τό ύπόλοιπον τής εισ- I
φοράς παρέχεται προθεμία 2 μηνών.
Τό Διάταγμα προβλέπει καί ειδικήν διαδικασίαν
πρός έξασφάλισιν τών εισφορών τούτων, δρίζον πρόσ- |
τιμά υπερημερίας διά τούς εκπροθέσμους 56/0 έπί τής
εισφοράς μετά τήν παρέλευσιν τής προθεσμίας.
'Η Κυβέρνησις υπολογίζει, δτι τό Δημόσιον Ταμεΐον θά πορισθή έκ τών εισφορών τούτων 60—70 I
έκατομμυρίων δραχμών.

Ένας Κεφαλλήν προοδευτικός, ένας ακούραστος
εργάτης τής παραγωγικής βελτιώσεως τής πατρίδας
του, δ κ. Παναγής Β. Μεταξάς—περί ού άλλοτε διά
μακρών ένησχολήΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ θημεν άπύ τών στη
λών συναδέλφου—
μετέφερε τήν δράσίν του άπό τήν Κεφαλληνίαν εις τήν
πρωτεύουσαν δπου ευρεΐς ορίζοντες θετικωτέρας ερ
γασίας ανοίγονται.
Έχομεν τάς πρώτας πληροφορίας Αγροτικής Οργανώσεως δφείλομένης εις τόν αδιάπτωτοι· ενθουσια
σμόν καί είς τήν άκραν ενεργητικότητα τοΰ ακούρα
στου Κεφαλλήνος. "Εχομεν ύπ’ ό'ψιν μας ονόματα
πολιτευόμενων οί όποιοι έσπευσαν νά τεθώσι παρά
τό πλευράν τοΰ κ. Μεταξά. Πληροφορούμεθα τήν
ενεργόν άνάμιξιν τοΰ κ. Ο Ρουσσοπούλου άνδρός κατ’
εξοχήν έργασθέντος ύπέρ τών παραγωγικών δυνάμεων
τής πατρίδας καί τοΰ υπέροχου επιστήμονας καί ακα
μάτου εργάτου τής γεωργικής άναπλάσεως τοΰ τόπου
κ. Σ. Χασιώτου καί δυνάμεθα νά ϊσχυρισθώμεν πεποιθότες περί τής εύδοκιμήσεως ενός Σωματείου έξ
εκείνων τά όποια αποτελούν τήν ψυχήν, τήν δύναμιν
καί συμβολίζουν τήν πρόοδον και τόν πολιτισμόν
κάθε χώρας.
'Η «Ελληνική Έπιθεώρησις.) άνέκαθεν ενθουσιώ
δης ύπέρ τών εργατών τοΰ γεωργικού μεγαλείου τής
πατρίδος δέν περιορίζεται είς εύχάς, αλλά τίθεται καί
ε’θαίνω γιά ένα γλυκό σου χαμόγελο !» έφώαϋτη παρά τό πλευράν άνδρών οΐοι οί κ.κ. Χασιώτης,
Ρουσσόπουλος, Μεταξάς, Μάτεσις, Μητσόπουλος, Χέλναξε κάποτε μερακωμένος εραστής πρός τήν
μης, Εύστρατιάδης, Ζαχαριάδης, Κράλλης κτλ. κτλ. μέ
αγάπη του. «Γιά τό χαμόγελό σου τό ούράτόν πόθον εργασίας θετικής, σώφρονος, μελετημένης νιο σέ άφίνω γενικήν κληρονόμον μου !» έγραψεν είς
διά τήν έπίτευξιν αναλογών αποτελεσμάτων.
τήν διαθήκην της ή κ. Μπλάκ άπό τό Λός Άτζελες.
*
Άπό τόν ουρανό πεντακόσιαι χιλιάδες δολλάρια έπή* *
Τά αγαθά τής ελευθερίας ή θέλησαν φαίνεται οί γαν νά βροΰν τήν καϋμένην τήν Μις Άμελ, νοσοκόμον
ιθύνοντες τό σημερινόν καθεστώς τής Ρωσσίας νά τά είς τό Σικάγον, καί άπό τά κρεββάτια τών άσθενών
καταστήσουν τόσον έκδηλα, τόσον φανερά καί έσπευ νά τήν καταστήσουν μίαν άπό τάς πλέον πολυφέρνους
σαν έκ τών πρώτων ν’ αναβιβάσουν είς καί περιζήτητους νύμφχς τής δευτέρας ’Αμερικανι
Ο ΓΟΡΚΥ τήν θέσιν τοΰ 'Υπουργού τόν διάσηιιον κής Μητροπόλεως.
Ρώσσον συγγραφέα Γόρκυ. Ό μέχρι
ΙΙώς έγεινε αυτό τό θαύμα; ’Ακούσατε το. Ή
χθές έξόριστος τής απολυταρχίας, ό καταδιωκόμενος
άπό τά όργανα τοΰ Τσαρισμού, δ διανύσας τόν βίον δεσποινίς Άμελ, ή όποία έφέτος εισέρχεται είς τό
του ύπό τρομοκρατίαν ανέρχεται σήμερον άπό τάς κα- 2Ιον έτος τής ήλικίας τηςύπηρετοϋσεν ώς νοσοκόμος
τακόμβας τής απειλής είς τήν έπιφάνειαν τής άπολύ- είς τό θεραπευτήριον Ραβονογουτ τού Σικάγου. 'Η
του γαλήνης ενός τιμητικού άξιώματος. Κατέλαβε τήν ώμορφιά της τρελλ αινεί καί τό χαμόγελό της σφάζει
θέσιν τοΰ 'Υπουργού τών Καλών Τεχνών είς xtjv νέαν καρδιές άλλά καί άνασταίνει νεκρούς. Είναι ένα χα
προσωρινήν Κυβέρνησιν καί έπέζησε κατόπιν άνεκδι- μόγελο άγγέλου ποΰ παρ ηγορεί καί κατευνάζει κάθε
ηγήτων στερήσεων καί περιπετειών διά νά αίσθανθη πίκρα καί σωματικό πόνο. Κάθε άσθενής ήθελε νά
ούτω πανηγυρικώς καί θριαμβευτικώς τήν ίκανοποίη- έχη σιμά του τόν άγγελον εκείνον μέ τό ούράνιον μει
σιν τών πατριωτικών ιδεωδών του.
δίαμα. Είς τό νοσοκομεϊον έκείνο συνέπεσε πρό δλί*
γου καιρού νά έίσέλθή πρός νοσηλείαν καί ή κυρία
* *
Έδημοσιεύθη νομοθετικόν διάταγμα περί επιβολής Μπλάκ άπό τό Λός Άντζελες τής Καλιφορνίας·
καταναγκαστικής εισφοράς πρός ένίσχυσιν τών Οικο Ή άρρωστος αύτή δέν έννοούσε καθόλου νά άφήση
νομικών τοΰ Κράτους διά τής φορολογίας τών πλοιο νά άπομακρυνθή άπό κοντά της τή ώραίαν έκείνην
κοπέλλαν. "Επειτα άπό άρκετόν ήμερων θεραπείαν ή
κτητών.
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
Ή φο κ. Μπλάκ έπανέκτησε τήν υγείαν της, καθώς δέ ώμορολογία λόγει ή ιδία δχι τόσον χάρις είς τά φάρμακα καί τάς
έφ’ άπαξ κανονίζεται έπί τή βάσει τής χωρητικότητας
φροντίδας τών ιατρών, δσον χάρις είς τήν καλήν

απο ταΈιεργαΈ ZWE

«φοφιάν, είς τάς περιποιήσεις καί είς τό χαμόγελον
Κ; άγγελομόρφου νοσοκόμου Άμελ.
I Είς τήν εύτυχισμένην νοσοκόμον, ήλθε τώρα ή εϊίησις, άπό τήν μακρινήν Καλιφορνίαν δτι ή κ. Μπλάκ
Κ’ίθανε καί είς τήν διαθήκην της τήν άφίνει μόνην
Κληρονόμον τής έκ πεντακοσίων χιλιάδων δολλαρίων
περιουσίας της.

*
♦ ♦

Βασιλεύς Γεώργιος τής ’Αγγλίας άπεφάσισε νά
|Κ>λαμ6άνουν είς τούς έξής καί αί γυναίκες τό στραΚρ τιωτικόν μετάλλιον, τό καθιρωθέν άπό τού
παρελθόντος Μαρτίου ύπέρ τών ύπαξιωματικών καί
στρατιωτών, οϊτινες διεκρίθησαν είς τά πεδία τής

μ«χη«·
I Τό μετάλλιον, λέγει τό Β. Διάταγμα, δύναται νά
ίίίδεται είς έξαιρετικάς περιστάσεις, καί κατόπιν είδιχήςσυστάσεωςένός γενικού διοικητοΰ τοΰ στρατιωτικού
σώματος είς γυναίκας, αί όποίαι έδειξαν θάρρος καί
Βφωσίωσιν ύπό τό πΰρ τοΰ έχθροΰ, άδιάφορον άν είνε
άγγλίδες ή ξένης ύπηκοότητος.

«Εγχώριος Μηνύτωρ^ τοΰ Βερολίνου άγγέλλει, δτι ή γερμανική Κυβέρνησις κατέσχεν δλα
τά καουτσούκ τών ποδηλάτων καί τά περικαF
λύμματα αυτών μεταχειρισμένα καί μή. Άπαί«αγορεύεται δέ νά πηγαίνη κανείς μέ ποδήλατον,
έκτος μόνον άν μεταβαίνη είς έργασίαν έθνικοΰ συμ
φέροντος, ή άν είνε άνάπηρος καί δέν έχη άλλο μέ
λ

σον δπως κινηθή.
ίς τά ύπόγεια χρηματοφυλάκια τοΰ ύποταμείου τής Νέας 'Γόρκης κρύπτονται έπιμελώς, άπροσπέλαστα άπό κάθε άδιάκριτον
βλέμμα, τετρακόσια πεντήκοντα πέντε έκατομμύρια δολλαρίων. Είς κανέν άλλο σημεϊον τοΰ κό
σμου δέν έχει συγκεντρωθή τόσον χρηματικόν ποσόν.

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
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Έππρέπομεν τήν σύοτασιν ειδικής επιτροπείας ΰπό
τήν Ήμετέραν προεδρίαν, όπως προβή είς συλλογήν
πανελληνίων εράνων,· αποδοχήν γενικών ή ειδικών χο
ρηγιών καϊ έκτέλεσιν έργων και εορτών χάριν τού πα
νηγυρισμού τής εκατοστής άμφιετηρίδος τής Παλιγ
γενεσίας έν έτει 1921.
Τά έκτελεσθησόμενα εσονται ή ΐδρυσις Πανελλη
νίου 'Ηρώου έν έπιφανεΐ μέρει τών 'άθηνών, ανα
μνηστικού μνημείου έν τώ περιβόλω τής ιερός μονής
τής άγιας Λαύρας, τοπικών μνημείων έν τοις πεδίοις
τών ένδοξων μαχών, ανδριάντων καϊ προτομών, ή εκδοσις μεγάλου ιστορικού λεξικού τής Ελληνικής γλώσσης καϊ στατιστικών, ιστορικών, λαογραφικών καϊ
παντοίων άλλων δημοσιεύσεων σαφηνιζουσών τά κατά
τήν μεγάλην έπανάστασιν καϊ τά έντός τής πρώτης άπό
τής άπελευθερώσεως εκατονταετίας τελεσθέντα, ή διά
διαγωνισμών ή άλλως δημιουργία λογοτεχνικών καϊ
καλλιτεχνικών έργων, κλεϊ'όντων τόν ηρωισμόν καϊ
τά μαρτύρια δι' ών έπετεύχθη ή παλιγγενεσία και
έμεγαλύνθη η Ελλάς.
Ή αύτη έπιτροπεία θέλειμεριμνήσει απ' ευθείας δι'
ιδίων έπιτροπειών περί εορτών, αγώνων καϊ τοπικών
καϊ διεθνών συνεδρίων καθ' ολον τό άμφιετηρικόν έτος
1921 καϊ περϊ ευρέσεως πόρων κάϊ παρασκευής τών
δεόντων πρός αναμνηστικήν έπί τη έθνική άμφιετηρίδι θεμελίωσιν μεγάλων έργων κοινωνικής προνοίας,
έθνικής άναπλάσεως καϊ πατριωτικής ένεργείας.
Πλήν τών έξ έράνων καϊ χορηγιών συγκομισθησομενων πόρων θέλει χορηγηθή έκ τοΰ Δημοσίου τα
μείου ποσόν δύο εκατομμυρίων δραχμών είς πέντε
δόσεις, διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων, αναγραφόμε
νων είς έκάτερον τών προϋπολογισμών τών έτών 1919,
1920 καϊ 1921.
Έπίσης θέλει χορηγηθή είς τήν αυτήν έττιτροπείαν
τό ήμ·.συ τών εισπράξεων έκ τής πωλήσεως τών γραμ
ματίων τού λαχείου τοΰ στόλου καϊ τών αρχαιοτήτων
μή ΰπερβαϊνον τάς διακοσίας χιλιάδας δραχμών καθ’
έκαστον έτος άπό τοΰ 1918 μέχρι τού 1911.
'Ομοίως θέλει χορηγηθή είς τήν αυτήν έπιτροπείαν
ποσόν ένός έκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων δραχμών
έκ τοΰ ταμείου τής έθνικής άμύνης κατά τά έτη 1918
μέχρι καϊ τοΰ 1921, τών άναλόγων καθ' έκαστον έτος
ποσών οριζόμενων δι' άποφάσεων τοΰ 'Τπουργοΰ τών
Οικονομικών καϊ τοΰ τών Στρατιωτικών.
Δι' Ιδίων διαταγμάτων θέλουσιν όρισθή τά μέλη
τής έπιτροπείας, ό κανονισμός τών έργων καϊ τής διαχειρίσεως αυτής καϊ πάντα τά πρός έκτελεσιν τοΰ πα
ρόντος διατάγματος.

ΪΠΪ ΕΒΗΙΚΗΣ ΠΑΑ1ΓΓΕΚΕΣΙΑΣ
Ό πάντοτε έν&ουσαόδης κ. Λάμπρος, ύπό τήν Ιδιό
τητα τοΰ Πρωθυπουργού τής 'Ελλάδος,ίύφρόσυνον άγ
γελμα διετύπωσεν άπό τοΰ Πανεπιστημιακού Βήματος
τήν 25 Μαρτίου καϊ καθ' στιγμήν έωρτάζοντο τά απο
καλυπτήρια τής προτομής τοΰ Βασιλέως.
Μετά τά ωραία λόγια τοΰ Πρυτάνεως κ. Σκούφου,
τά πατριωτικά άσματα των Φοιτητών και τήν αποκά
λυψην τής προτομής ανέρχεται τό Βήμαό κ. Λάμπρος
καί μετά σύντομον προεισαγωγικήν έκθεσιν άναγινώοκει σχέδιον Νομοθετικού Διατάγματος προεορτασμοΰ
τής Εκατονταετηρίδας τής Εθνικής μας Παλιγγενε
σίας.
Τό Διάταγμα τό όποιον ένθουαιωδώς ήκουσαν οί
παριστάμενοι έχει ούτως :
Προτάσει τοΰ Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου,
άπεφααίσαμεν καϊ διατάαοομεν τάδε.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Έντός τοΰ μηνός έγένοντο δίς στρατιωτικοί προβι

βασμοί.
— Διερχόμεθα τήν εΰτυχεστέραν εποχήν δια τό στρατιω
τικόν έπάγγελμα.
— Καί είνε χάρμα τών οφθαλμών καί άγαλλίασις τής ψυ
χής νά βλέπΐ] κανείς νεαρωτάτους ανώτερους ’Αξιωματικούς
έν άφθονίφ ζηλευτή.
— Εις τάς άρχάς τοϋ μηνός άνηγγέλθη ή σύστασις ειδικών
δικαστηρίων κατά τής αισχροκέρδειας.
— Καί έτονίσθη δτι ταΰτα θά λειτουργούν διαρκώς ήμίραν και νύκτα.
— Διά νά είνε ή τιμωρία άμεσος, ταχεία καί άνευ τής
ελάχιστης χρονοτριβής.

256
— Παρήλθεν ό μήν καί τήν σύστασιν τοιούτών ίύεωβΰν
δικαστηρίων δέν τήν εϊδομεν.
— Εϊμεθα ό τόπος τών ωραίων έπαγ/ελιών καί τών δύ
σκολων έργων.
— Έδημοσιεύθη νομοθετικόν διάταγμα έπιβάλλον υπο
χρεωτικήν εισφοράν υπέρ τί»ν Οικονομικών συσσιτίων.

— Καί τοΰτο διά νά έπιτύχουν τήν υπογραφήν δημοψη. 1
φίσματος ϊνα κατά τό Συνέδριον τής ειρήνης κατακυρωθώ j
έπ’ όνόματί των ή Κέρκυρα ! !
— Μωραίνει Κύριος....

— Τό μέτρον αυτό θίγει καί τά συμφέροντα τών περιοδι
κών επιβαρυνόμενων κατά μήνα διά νέων επιπροσθέτων
δαπανών.
— Υπολογίζονται εις 5000 οί "Ελληνες ναυαγοί—έπιβάται
καί πληρώματα—οί ευρισκόμενοι εις Μασσαλίαν, τορπιλλισθέντων 'Ελληνικών σκαφών.
— 'Υποφέρουν στερήσεις έλλειπόντων χρημάτων καί μέ
σων επανόδου είς τάς πατρίδας των.
— Άπεφασίσθη ή μεταφορά τοϋ Ζωολογικού Κήπου είς
Πατήσια.
— Τό μέτρον έθεωρήθη άσκοπου καί έπιζήμιον, οίκονοιι.ικώς δ’ άούμφορον καί ίσως ματαιωθή.

— Οί φίλοι τών έφημερίδων αύτών οι τόσον πολυπληθείς
μετά χαράς έχαιρέτισαν τήν έμφάνισίν των.

— Ή Α. Μ. ή Βασίλισσα μέγιστον ενδιαφέρον δεικνύει
διά τήν ϊδρυσιν λαϊκών λουτρών.
— Θά ίδρυθοϋν έπί τοΰ χοίρου έφ ’ οΓι εϋρίσκετο ή Σχολή
Καραμάνου.

— Ή σοβαρότης τοϋ έργου εϊνε τόσον αυτονόητος ώστε
δέν έχει ανάγκην έξάρσεως.

— ’Απεσπάσθησαν έπί έξάμηνον παρά τφ ΙΟφ Ύπουργείφ πλεΐστοι όσοι άνοιτεροι καί κατώτεροι Δικαστικοί 'Υ
πάλληλοι διά τήν έποπτείαν τής διανομής τών δελτίων τών
τροφίμων κτλ. κτλ.
— Δισ τήν περιφέρειαν ’Αθηνών ώρίσθη ό έκ τών έπιλέ·
κτων τοϋ Δικαστικού Σώματος κ. Α. Μπότας, Πρόεδρος
Πρωτοδικών Χίου.
— ’Αντιπρόσωπος τής Ελλάδος είς τήν ’Επιτροπήν τών
Άποζημιιόσεων ώρίσθη ύπό τής Κυβερνήσεως ό διαπρεπής
νομομαθής κ. Παντ. Τσιτσεκλής.
— 'Η έκδίκασις δμως τών πρός άποζημίωσιν αίτήσεοιν
ούτε κατά έν βήμα έίιροχώρησε μολονότι ό διορισμός τοΰ
"Ελληνος αντιπροσώπου έγένετο πρό μηνός περίπου.

— Καί εϊνε ένα άπό τά φλέγοντα ζητήματα μέλλον νά προκαλέση ήφαίστιον έσωτερικών ανταγωνισμών μεταξύ τών ένδιαφερομένων καί τών άλλων πατριωτών.
— Ένας μεγάλος κίνδυνος έπαπειλεΐ τάς ’Αθήνας χειρό
τερος καί άπό τόν κλασικόν άποκλεισμόν τής Γαλλίας καί
’Αγγλίας.
— 'Η λειψυδρία.

— Καί θά ήτο μέτρον ύπερτάτης προνοίας αν ό Δήμος
Αθηναίων έχρησιμοποίει τούς έργάτας είς σχετικός έργασίας.
— Άνεβλήθησαν άπαξ έτι έπί δίμηνον αί δημοτικοί έκλογαί τοϋ Δήμου ’Αθηναίων.
— ’Απέθανεν έκ τών τραυμάτων του ό Γερμανός Πρίγκηψ
Φρειδερίκος Κάρολος έκ τών αρίστων άεροπόρων τοϋ Γερ
μανικού Στρατού.
— Ήτο έγγονος τοΰ στρατηγού τοΰ Γαλλογερμανικοϋ πο
λέμου τοϋ άποκαλουμένου «Ερυθρού Πρίγκηπος».

— Τήν 15 Μαρτίου έπανέλαβε τήν έκδοσίν της ή < Εστία» Η
καί τό «Έθνος».

— Βραδύτερον ένεφανίσθησαν καί οί «Καιροί».
— ’Εντός τοϋ προσεχούς ’Απριλίου θά έπανεκδοθοΰν ή
«Πατρΐς» καί ό «’Ελεύθερος Τύπος».
— Ή επέτειος τής ’Εθνικής μας άποκαταοτόσεως έωρτάσθη έφέτος μέ έξαιρετικήν λαμπρότητα.
— Αί πρός τόν Βασιλέα μας έκδηλώσεις ύπήρξαν άποθεωτικαί.

— Είς τό Πανεπιστήμιου έπανηγυρίσθη Ιδιαιτέρως διά
τών άποκαλυπτηρίων τής προτομής τοΰ "Ανακτος.
— Πεντήκοντα καί πλέον Βυζαντινοί Ναοί καί έκκλησίδιαέν Λακεδαίμονι εϊνε μεταβεβλημένοι είς ποιμνιοστάσια.
— Θησαυροί ολόκληροι τής Βυζαντινής έποχής έγκαταλε- I
λειμμένοι είς χεϊρας τσοπαναραίων !

— Καί έχομεν Μουσείου Βυζαντινόν, σχετικήν ’Επιτρο
πήν, ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, Καθηγητήν τής Βυζαντι
νής τέχνης στό Πανεπιστήμιου, Ύπουργεΐον ’Εκκλησια
στικών κτλ. κτλ.
— Καί κατά πληροφορίας άρχαιοφίλου μόνον έν Χρυσάφη
τής Λακεδαίμονος υπάρχει ό πλούτος αυτός !!

— Έν Δημητριάδι καί Πσγασαΐς άνευρέθη πλούσιον νε
κροταφείου τών μεταξύ 300—200 π. X. έτών.
— 'Υπό τήν δεξιάν διεύθυνσιν τοϋ κ. Άρβανιτοπούλου
διεξάγονται αί άνασκαφαί, τά δέ έν αύτοΐς άπό αιώνων έναποτειθεμένα εϊνε είιρήματα πολλοϋ λόγου άξια.

— Κατά τόν καταρτισθέντα πίνακα τοϋ Τμήματος τής
Στατιστικής τοΰ 'Υπουργείου τής Έθν. Οικονομίας ό άρι
θμός τών έν Πειραιει έργατών καί Ιδιωτικών ύπολλήίων
ανέρχονται είς 26701 άνδρες καί 4355 γυναίκες.

— ΟΙ ’Ιταλοί εύρόντες στάδιον ελεύθερον εις Ήπειρον
οργιάζουν.
— Ήπειλήθη ή κατοχή καί αύτών τών Ίωαννίνων.
— ’Εργάζονται δέ προπα/ανδιστικώς σκορπίζοντες άφθο
*νο Χθήθ“·
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Κ Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ και Ιδίως εις τούς συμπατριώτας μας τδ
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

— Έκ τοϋ αριθμού τών γυναικών σημειοΰμεν ιδιαιτέρως
56 γυναίκας έμποροϋπαλλήλους.
— Εϊνε πολλής σημασίας ό άριθμός αύτός.
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— Φανερώνει καί τήν γυναικείαν πρόοδον είς έργασίαν έπί
άνωτέρου έπιπέδου, άλλά καί τήν διαυγεστέραν άντίληψιν
τοϋ έμπορίου τοϋ Πειραιώς προσφεύγοντος είς τήν γυναικείαν μόρφωσιν καί έργατικότητα.
— Τό κατάστημα τής Κας Μπουλούκου, οδός Έρμοϋ 10,

Κ
|Κ πόλεως.
Είς θέσιν κεντρικωτάτην μόλις άπέχον τρία λεπτά

εχει έφέτος ένα πλήθος μοντέρνων καπέλλων νά έπιδείξη
εις τήν πελατείαν της.
— Ό αποκλεισμός δέν έπηρέασε είς τίποτε καί τό θαύμα
οφείλεται στό καλλιτεχνικό γούστο τής Κας Μπουλούκου.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

— Έτελέσθη τό έτήσιον μνημόσυνον τοΰ άειμνήστου
Τρικούπη.

— Ό οικογενειακός τάφος τοΰ έκλιπόντος μεγάλου πολιτευτοϋ περιελάμβανεν έφέτος καί τό σκήνος τής υπέροχου
αδελφής του Σοφίας.
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Κωστής Παλαμδ,ς. Έξεδόθη ύπό γνωστού λογίου

κρυπτομένου ύπό τό ψευδώνυμον Τυμφρηστός, μα-

Κ

φώτιστον. Κουζίνα Γαλλική.
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μέ βαθυτάτην παρατήρησιν παρουσιάζει δλόκληρον τό

I

έργον τοΰ μεγάλου "Ελληνος ποιητοΰ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

ΞενοδοχεΧον τής

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

στός αναλύει, τό έργον τοϋ Παλαμά, καί είς σελίδας

κρα μελέτη περί τοΰ κ. Κωστή Παλαμά. Ό Τυμφρη

Εϊνε τδ καλλίτερον

ΤΙΜΛΐ

ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ 114
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«Η ΕΥΆΗΜΚΙΙ ΕΙΠΘΕ«ΡΗΧΙΪ τό συνιστώ ’δ’.α.τέρως.
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπί 13 έτη έν Βερολίνφ έκπαιδευθείς. 'Υφηγητής έπί ,τριετίαν έν τφ
Πανεπιστημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τοΰΓυναικολογικοΰ Περιοδικού Βερο
λίνου. Διευθυντής τής Γυναιλολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Βερολίνου
έπί πενταΓιτίαν.

ΑίΜΑΙ,
0 ΦδΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

'

(Β Α
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

Λάμπαι άσετυλίνης διαφόρων συστημάτων καί τι

ΖΑΓΛΗ θά έκπλήξουν τήν

πόλιν διά τήν τελειό

ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν

θεωρείται τό κέντρον δλου τού έκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί πού φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιώτερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωρούσι τήν δια-

ΠΤ^ΛΛΜ & ΚΟΊΓΖΙΑ

, σκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος της παραστάσεως τό άναψυκτικόν των ή τό παγωμένο γάλα
ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α

Τό άρχαιότερον τών έν

Γ- ΠΑΛΛΗΣ

. των, ή τήν, άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Έλλάδι Χαρτοπωλείων

τητα τών λαμπών. ΠωλοΟνται είς τό κεντρικόν πρα-

τήριον. Σταθμός Λαυρίου, Χαλκοκονδύλη άριθ. 26.

48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

'Ιδρη&έν τφ 1870

Μεγάλαι άποθήκαι -χάρτου

’Εφημερίδων,

συγ-

γοαμμάτων, περιοδικών και πάσης ποιότητος.
Μεγάλαι άποΟήκαι ειδών γραφικής ΰλης πάσης
προελεύσεως,

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτονίών.

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ ΚΑΤΆΒΕΒΛ. Δρ. 60.000.000

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Μόνο-, εκαρται έν Έλλάδι επιστολικών δελταρίων.
Δεκταί άπ αγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδόθησαζ ώς κριτών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.

’Ατμοκίνητου Τυπογραφείου μέ 10 πιεστήρια διά
μικράς έπιμεμελημέυας εργασίας (Travaux de peville)
ώς και διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαύτας.

* Υποκαταστήματα.
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: ’Εν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Συρφ, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Χανίοις,

Ήρακλείφ

Ρεθύμνφ καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα
θήκη φωτογραφικώυ πλακών καί χάρτου διαφόρων προε"
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτο-ραφικών

Προοωρινά Πρακτορεία : έν ΔΗΜΝΩ (Κάστρον) καί

πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κων)πόλει. (Υποκατάστημα έν

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟ Ι Α ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατ’ άπόφασιν τοΟιΔιοικητικοΟ Συμβουλίου τής

ΚΕΡΚΥΡΑ.
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Σμύρνη.

ΕΝ ΑΠΎΠΤΰ: Έν ’Αλεξάνδρειά, καίΚαίρφ.
ΕΝΛΟΝΔΙΝ?: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΔΙΟΝ

Εταιρείας ήρξατο ήδη ή πληρωμή τοΰ μερίσματος

KOIVIA.K

β' έξαμηνίας 1916 έκ δραχμών 28—κατά μετοχήν

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΘ.

ΠΟΥΡΗ

ώς καί τών ιδρυτικών τίτλων έκ δραχμών 235—ένεργουμένη έν τοΐς γραφείοις τής διευθύνσεως (όδός Άπελλοΰ 1) δΓ έπιταγής έπί Λονδίνου έκδόσεως τής
Εταιρείας πρός τούς βουλομένους νά έξαργυρώσωσι

τάς μερισματαποδείξεις των διά τού τρόπου τούτου.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

δνομαστά, δλα δέ τά εϊδη τής

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύί>ηνά καί μέ ύλικά έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά εϊδη
τί)ς ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως

ΠΟΛΕΙΣ

μών. Μετ’ όλίγας ημέρας τά έργοστάσια Γ. ΚΑ-

Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικός προόδους

:ων, μία Αφορμή πρός τούτο είνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλουσία έπίπλωαις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική άφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ

8—11 π. μ.—3—6 μ. μ.

Ζ

Γ. .ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

(Έκ τού Γραφείου τής Διεν&ύναεως)

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μπονιέ(ε·ντεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογένης, Κ. Βερούγκ, Λ. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Π. Καραπάνος,
Βαρών ος δέ ΝεφλΙξ, Έμμ. Ροδοκανάκης Μ.
Αάάκαρης καί Σ. Φούντης.

Γενικός Διευθυντής .
I. ΗΔ1ΑΣΚΟΣ .
Διεν&υνσις τηλεγραφική

ΑθΜΝΑ ΐ-ΚΜΝ · ^TMHNoeUES

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑθΗΝΩΝ
Έκτελεΐ προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων καί
εισπράξεις τοιούτων έν Έλλάδι καί τώ Έξωτερικφ.
’Αγοράζει καί πωλεϊ ξένα νομίσματα καί χαρτονο
μίσματα.
Εκδίδει πιστωτικός έπιστολάς καί αναλαμβάνει τήν
άπανταχοΰ αποστολήν χρηματικών ποσών διά τηλε
γραφικών ή ταχυδρομικών εντολών.
’Ανοίγει πιστώσεις έπί φορτωτικών.
Δέχεται τίτλους πρός φύλαξιν’ εισπράττει τοκομερί
δια καί πληρωμένους είς τό άρτιον τίτλους’ εκτελώ
χρηματικός έντολάς- δέχεται άνεξόδως έγγραφός εις
νέας έκδόσείς καί έν γένει έκτελεΐ πάσαν έπί τίτλων
εργασίαν : άνταλλαγάς, εισπράξεις δόσεων ασφαλείας
κατά τής είςτό άρτιονκληρώσεως κτλ...
Χορηγεί δάνεια έπί τίτλων.
’Ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς καί δέχεται χρη
ματικός καταθέσεις : όψεως έπί τόκω 3 υ/0 έτησίως καί
έπί προθεσμίφ πρός 3 *
/, °/, έτησίως διά τάς άποδο
τέας μετά 6μήνας, πρός 4 °/0 διά τάς άποδοτέας μετά
1 έτος καί 5°/0 διά τάς μετά δυο έτη καί έπέκεινα άπο
δοτέας. (Διά καταθέσεις όψεως είς συνάλλαγμα όψεως
έπί Λονδίνου άποδοτέας εις συνάλλαγμα ,έπί τής αύ
τής πόλεώς πληρώνει πρός τό παρόν έξαι^ετικώς τό
κον 4 “/ο έτησίως). Έχει ειδικήν υπηρεσίαν Ταμιευ
τηρίου έπί τόκφ 4 °/0 έτησίως.
Έκτελεΐ παντός είδους ναυτιλιακός έργασίας : ναυ
λώσεις άτμοπλοίων διά λογαριασμόν πλοιοκτητών ή
φορτωτών’ πωλήσεις καί άγοράς άτμοπλοίων’ άσφαλείας έπί άτμοπλοίων, εναντίον παντός κινδύνου (θα
λάσσης καί πολέμου), εμπορευμάτων, τίτλων’ έϊσπράξεις άβαριφν’ άνθρακεύσείς πλοίων, κτλ. κτλ.
Έχει εις τήν διάθεσιν τοϋ κοινού, ύπό πάντας τούς
έπιθυμητούς όρους άσφαλείας, υπηρεσίαν ένοικιάσεως
σιδηρών διαμερισμάτων έν τφ θησαυροφυλακίφ της,
έπί ένοικίφ άπό Δρχ. 30— έτησίως καί άνω. Ειδική
κλείς παραδίδεται εις έκαστον πελάτην δΓ ής οΰτος
καί μόνος δύναται ν’ άνοιξη τό ύπ’ αύτοΰ ένοικιασθέν
διαμέρισμα.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THE ΕΛΛΑΔΟΣ

IftAHNHX S. EFFAOBS
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ
3° ΟΛΟX

ΚΟΡΛΗ · 3

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Διά τής ύγιεινής τοϋ στόματος καί τών δδόντων
σώζετε ού μόνον τους δδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών όδόντων, τών
ώτων, τοϋ φάρυγγος, τού λάρυγγος, τών βρόγχων, τών
πνευμόνων, ως καί τοϋ πεπτικού συστήματος πολλάκις
δέ σώζετε τήν ζώήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα

δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ δποίου αί τρεις σκε_
αυσίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί ’Αδα
μαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.
Διά τοϋ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία
καί ή νε υραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστοι
καί άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.

3 — ΚΟΡΑΗ — 3

“ΜΟΥΖΙΚΗ,,
13-16 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15
ΑΘΗΝΑ»

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

έΛΑΑΠΕΧΗΑΐ- ΡΑΗΤΑΙ THS Β. Α.ΤΑΗΣ

"

ΠΛουσιωτάτη ΖνΧΛογή υφασμάτων είς δΑα τά γοόστα καί όΛους τους

-Εχετ°Μ»νάντησις δλων τών χομψώς ένδυομένων.

I1/, τοίς °/0 κατ’· έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 10,000 πέραν τοϋ ποσοΰ
τούτου τοϋ τόκου δριζομένου είς 1 τοίς °/0 κατ’ έτος
Αί καταθέσεις αύται γίνονται .δεκταί καί είς άνοικτόν
λογαριασμόν·, παραδιδομένου--ςφ -^αταθέτη βιβλιαρίο0

4 τοίς °/0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5

’Από την όπτρόττα τοϋ κ. Σπ. Σαμάβα

Modes Chapeaux

εηκεαοβης μαητοτεα

Ο ΔΟΝΤΌ Τ ΑΤΡΟΣ

-;

Ο Μ H I· « ■*·

'

ΕΡΜΟΥ 3»

Το μδναδικον τών ’Αθηνών ήλεκτροκίνη- J
ιν ατελιέ.
>
,
’Εξαγωγή δδόντων δλως άνοδυνως.

Κατασκευή οδοντοστοιχιών ήγγυημένη.
Θεραπεία στόματος άποτελεσματική.

ΟΜΙΙΡθ1’

■

(
J

<

Τά νεώτερα και

τελειότερα Παρισινά pov

τέλα ε’ς δλα τά γούστα καί σχήματα.
38—ΕΡΜΟΪ-38

ΑΘΗΝΑΙ

έτών ή τάς διαρκείς.

Δρ.
240—'0 Παράς
241—Σερενατίνα τοϋ Μπεμπέ
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance
τής Λευκής)
243 —Πεταλούδα (Βάλς διά πιάνο μόνον)
247 —Λευκή Πεταλούδα (Duetto)
»
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango)
δλα μαζή είς ένα τόμον »

1.50
1.50
1.50
1.—
1.50
1.50
6.50

’Από τήν όπτρέττα τον κ. θ. I. Σα,κτλλαρίδον

»
»
»
»

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι

1.25
1.25
1.25
1.25

Πιάνα καί άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσιες
έκ
40.

Μ Ε Γ Α ' ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρΓ
σμένη προθεσμία ή διαρκεϊ έπί τόκφ·
I1/, τοίς °/0 κατ’ έτος διά καταθ, 6 μηνών τουλάχ

2

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

252—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε
253—θυμάσαι ένα βράδυ (βαλς)
254—Είνε πεταχτή (Πόλκα)

δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται, δτι άπό 15 Ά“
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοίς ύποκαταστήμασιν αύτής' καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.

δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.
3 τοίς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ

251—Πώ-Πώ τί νά κάνω

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντόκων καταθέσεων έν

λογοριασμοϋ καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 τοίς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.
21/, °/0 κατ’ £τος διά τάς καταθέσεις τάςάποδοτέας
μετά έν έτος τούλάχιστον.
3 τοίς °/“ κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΜΕΓΑ.Σ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια

»

1 έτους

»

»

2 έτών

»

>4 έτών

»

»

»

»»

2‘/s

»

»

»

»

3

»

»

»

»

4

»»

»

»

. »

»

5 έτών

Αί δμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται

κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι·

• ΑμΛμΛ, β-Π * Τ Η s · « « -•Λ.ωβρ.Μ ·

Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς έργασίας του

ΊΤΜΟΑΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

?
8

'Ολόκληρος σελίς είς έν τεύχος
Λρ«χ· 60
Ήμίσεια
,>
»
35
Τέταρτον σελίδος
»
»
20
Όγδοον
»
.
»
»
12
Διά χώρον μικρότεροι αί τιμαί άνάλογοι
Δι είκονογραφημένας διαφημίσεις, δι
* £ξ τεύχη ή περισσότερα Ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

$

έργα "H? cr ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
.

. Φρ.

Α’. Τόμος

. .

>

Β'.

»

. .

2.00

>

Γ'.

»

. .

1.50

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

3.00

ΗΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόνμυθιστόρημα

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.....................

5.00

Η
0
Η
Ο

ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
|
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΑΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.]
ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιο^

μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΗΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί=
πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνήί

Σειραϊ τής «ΕλληνικήςΈπιθεωρήσεως» τοΰ Α.Β'.Γ.Δ'. Ε' ΣΤ1
Ζ . Η . καϊ Θ'.έτους πωλοΰνται είςτά Γραφεία μαςπρός 25 φρ. έκάστη|

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ "?ΤΑΡ»
13—15 Στοά ’Αρσάκειου

Πιάνα και άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
’Όλα τά τραγούδια δλων τών 'Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεότερα sueces.
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά έξαρτήματα αύτών,

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.

TVWM5 ΜΕΑ
*Μ
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