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ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

Έν δδώ Έρμου άρ. 42

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

’Οφθαλμικά

τ»

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

ΜΕΓ1Ζ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΙ

νοσήματα

θεραπεύονται έν τή νέα νβλεία κλινική τοΰ όφΐαλμολόγου

PRINTEMPS

Χπήλιου I. Χαραμή
ΔράχμαΙ
»
Δολλάρια
Λίρα Αγγλίας
Σελίνια
Δρ. Χρ.

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Δι« τούς Διδασκάλους
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ
Διά την ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
Έκδοοις έκλεκτή γενικώς

Φρ

Τ. ύφηγητον.'Όφάαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π.

12 ,8.—
3.1)ί
10.—
12.-

χρ. ή δραχ. 25.—
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός Μενάνδρου 83.
* * ■

a-A^-MOYTSOnoyASN

27 δδός Μενάνδρου 27 Τηΐίφωνον 654

ΑΘΗΝΑΣ

.

Τηλεγραφική Διευθυντής; “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣΙΝ,,

·

Πρ^ς όοηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήι
προκύπτουσαν διαφοράν πρός βφελός τών ταξειδευόν
των μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέΐρων, έν συγκρίσε.
μέ τάς τιμάς τών-απλών εισιτηρίων.'

Είς. τόν άφθονον καί ποικιλώτάτανκαί πολύμορφον
καί πολύχρωμον έμπορίκόν πλούτον τοΰ καταστήμα
τος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τ ό τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίλκιτα. κεντήματα καί δ α ν τέ λ λ. α ς καί τάς
τελευταίας βόδας είς ύ φ ά σ μ α τ α. Δέν θά σάς προ
σέλκυση μόνον ό πλούτος καί ή εύθυνία τού καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

ΑΘΗΝΑΣ
Έξ ’Αθηνών
Θέσις Α’

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενοι' ή μή δέν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς’τά γραφεία μας Αναγγέλλεται.
ΑΙ έγγραφοί άρχονται άηό 1ης έκάστου μηνός.

Τό τεύχος δρ. L.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άπό τα άνθη τοΰ κακόν. Γεωργίου Σημηριώτη. — Ό Κεραυνός. -Στέφανος και Αφρο
δίτη Μ.— Ίο νέον ’ Υπουργείου της Γεωργίας Μή μϋς.— Ό 'Οφθαλμός.—‘Ιούνιος 1917.
Γύρω άπό τήν πολεμικήν ζωήν-—Άπό τήν καλλιτεχνικήν Κίνησιν. — ’Επιστολή τής Α.Μ. τοΰ
Βασιλέως πρός τόν τέως Πρωθυπουργόν κ. Α. Ζαΐμην.—Ή άναχώρησιε τοϋ Κωνσταντίνον.—
Άπό τήν ζωήν τοΰ μηνός: Δ. Λ. Ζ. — 'Η δωρεά τοΰ κ. Εμπειρικόν.
ΚΟΣΜΟΣ. Ό κ. Ζοννάρ,— Ή Βουλή τής 3Γ
*
Μαΐου 1915. — Ή Δικαιοσύνη.— Άπό τά
περίεργα τοΰ Πολέμου.—Ή ’Εταιρεία Παληοΰ.—’Ολιγόστιχα. Ό άφορισμός τοΰ Κοραή.—
Εΐς τήν γυναίκα μου.

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ;

Δίά Κόρινθον
>

Άργος

».

Τρίπολιν

»

Μεγαλ.

»

Κύπαρ.

»

Άκρ.

»■

Πάτρας

»

Πύργον

9.20
7.65
15.70
12.20
23.20 ,
18.—
29.20
21.95
34.50
27.80
19.50
13.Q5
25.—
19.65
37.70
27.05

Β-

Γ

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.— '
18.3Q
25.75
23.20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10'
15.5&

\ 4.60
3.85
7.85
6.10
1 1.60
9,—
14.60
11.—
12.75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16;35/
1355

. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
6.-30 π·. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με-ν
γαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας·
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ“λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας
στάσεις.
12.00 μ. |Ζ Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ

>

Έκ Πατριόν

Διά Πύργον

►

Αεχαινά

»

Αϊγιον

»

Κόρινθον

ι

*

.

’

Είσιτήρ. 12.70
Βιβλιάρ.
8.38
Είσιτήρ.
7.60
Βιβλιάρ.
4.98
Είσιτήρ.
5.1Q
Βιβλιάρ. ‘ 3.35
Είσιτήρ. 16.50
Βιβλιάρ. 11.—

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

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, 'Ολύμπια, ΙΙύργον Μεγαλόπολιν,,Τρίπολιν, Ναύπλιον. 'Α
θήνας.
6.35
' 1'2.05 -π. μ. Διά Πύργον, 'Ολύμπια, Τρίπολιν.
4.15
,
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
3.80
2.45
4.50 μ. μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεώς, Ναυπλίου.
2.55
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
1.70
.7.15 μ. μ. Έξ ''Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
8.25
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
5.50
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Έκ Τριπόλεως
Διά Ι^αλάμας
>

Ναύπλιον

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
9.65
9.50
6.75

(Έκ τοΟ Γραφείου)

12.25
8.05
7.80
5.60

7.30
4.85
4.70
3.40

1000 χιλιόμ. (Α'
έκπτωσις 25 ο)ο
(Β'
(Γ'
2500Π χιλιόμ. (Α'
(Β'
έκπτωσις 40 ο)ο .
(Γ

θ.
θ.
θ.
θ.
θ.
θ.

Δρ. 90)
Δρ. 75)
Δρ. 45)
Δρ. 210)
Δρ. 175)
Δρ. 105)

διαρκείας
6 μηνών

διαρκείας
1 μηνός

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προς προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδος

ΛΑΧΕΙΟΝ THY EBNIKDY £ΤΟΛΟΪ Ml TUN ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ THI HAUL
>
,

Λελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αΰγούστου 1916—31 'Οκτωβρίου 1916

Αί τέσσαρε; πρώται κληρώσεις τοϋ 1917 ώρίσθησαν^ διά τήνζ 27 Αύγουστου 1)14 ’Οκτωβρίου

.

'

ζ

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
Κέρδη

έκάστης

των

ΑΠΟΟΜΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κληρώσεων

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

. Καθ’ έκάστην κλήρώσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άςίζς δραχμών 400.000. Παρέχονται κέοδη ει>2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
Εκαστον ακέραιον γραμμάτιου τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή εις τέσσαρα τέταρτα γραμματίου;
ιμώμενα άντί μιάς δραχμής.
ΔραχμαΙ
' ,λ
Κέρδη
Έν δλφ
80,000
έξ
1
80.000
έξ
20,000
1
20,000
άπό
ι
2,500
2
.5,000
άπό
1,000
6
6,000
άπό
400
15
6,000
άπό
200
5,000
25
7^,000
άπό
40
1,950

2,000

•.

’· ' V

Ετη
1915—1917
1914—1916
1913—1915

*

ΓΠΟΙΡΓΕΙΟΝ ΓΕίΙΡΓΙ^Σ

ΔΑΝΕΙΑ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Προάήρυξις δημοπρασίας πρός μίσ&ωσιν οΙκίας
χρησιμοποιηΰησομένης ώς κεντρικό^ κατά
στημα τοϋ ύπουργείου Γεωργίας καί δημο
σίων Κτημάτων.

,

Ό ‘Υπουργός της Γεωργίας καί Δημοσίων
Κτημάτων διακηρύττει δτι:
’Εκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν συνεχεία
τής ύπ’ άριθ. 1197 έ. έ. διαταγής τοΰ υπουργού τής
Γεωργίας κλπ. κατά τό άρθρον 31 τοΰ νόμου ΓΤΟΔ'
(ύπ’ άριθ. 3374) τής 10ης 'Οκτωβρίου 1909 καί κατά
ιούς όρους τοΰ άπό 22 ’Οκτωβρίου 19O9J3. Δ. «περί
μισθώσεως ακινήτων πρός δημοσίαν χρήσιν», ή μίσθωσις οικίας χρησιμοποιηθησομενης ώς κεντρικόν
κατάστημα τοϋ ύπουργείου τής Γεώργιος καί τών Δη
μοσίων Κτημάτων.
Τό ο’ίκημα δέον νά είνε ευπρεπές, νά εύρίσκεται εΐ

‘Ο Υπουργός
Α. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΧ

'Αναλήψεις

Ενεχυριάσεις

"Ετη

·

Υπόλοιπον

320.500
- 320.500
1915—1917
2.451.900
6348^900
1914——
1916
Σημείωσις.
’Εκτός τών 9.300.800
Λίτρων ενετιχω» 85.239.172 τής εξαγωγής παρέμειναν άνεκκαθάρισιο
Έκτος τών λιτρών ένετικών
διασαφήσεις παρά τώ τελωνείω Πατρών τήν 31 Όκ)βρίθυ έ έ. λιτρ. ένετ. 5.220.Ο00 μικτού βάρους.

('Εκ τοϋ Γραφείου)

»
Έν Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1916.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΤ|ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΑΓΚΥΡΑΣ·.

Η ΦΛΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ “8ΑΑ1ΝΠ,

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης

δυνατόν είς κεντρικόν μέρος, νά άποτελήιαι έκ δωμα
τίων 60—80 μεγάλων, ευάερων καί ύγιεινών; νά έχη
άνεξάρτητον καί ευπρεπή είσοδον', αποχωρητήρια, δωμάτιον διά κλητήρας, έγκατάστασιν ηλεκτρικού φωτός
καί τό άνάγκαΐον ύδωρ.
Ό εκμισθωτής ύποχρεοΰται νά ένεργήση πρό τής
είς τό Δημόσιον παραδόσεως τοΰ μισθίου τάς αναγ
καίας κατά τάς ύποδείξεις. τής ύπηρεσίάς έπισκευάς
καί χρωματισμούς. Ή μίσθωσις άρχεται άμα τή έγΊρίσει τών πρακτικών τής δημοπρασίας, ή τό βραδύ
τερο ν άπό 1ης Σεπτεμβρίου έ. έ. καί προτιμαται ό
προσφερρμενος νά παραδώση τό μίσθιον έν βραχύ
τερα προθεσμία.
Ή προκειμένη δημοπρασία ένεργηθήσεται έν τφ
καταοτήματι τοΰ ‘Υπουργείου τής Εθνικής Οικονο
μίας (Γραφείου Γεν. Γραμματήως) την 15ην Ιουλίου
έ. ε. ημέραν Σάββατον καί ώραν 5ην μ.· μ. ενώπιον
τής κατά τό άρθρον 3 τοΰ~ώς άνω Β. Δ. Επιτροπής.

'Υπόλοιπον
8.759,600
21.024.300
30.247.500

'Υπόλοιπον
• Εξαγωγή
Εισαγωγή
14.830.586
3.842.195
18.672.781
7.692.840
3.555.815
11.248.655
25.333.409
6.045.391
32.378.800
ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

"Ετη
1915—1917
1914—1916
1913—1915

200,000

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Συμψηφισμός
3.479.100
42.002.300
43.589.000

Ποσόν δελτίων
15.238.700
Έκδοθέντα καί παρελθούάης χρήσεως
63.026.600
73.836.500

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑ1 ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

ΔΓ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσ άρων δραχμών
■ ;σχύοντα δι’ όλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντ
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.
• Άμοίβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τού
Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.
Είς τούς’άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπϊ προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά
τοΰ Ύπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπϊ τοΰ τιμήματος αύτών 15 τοίς ®/β, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς
έπϊ προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς */ 0, καί είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τους Επιτετραμμένους τήν πώλ’η•ιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5' τοΊς °/0.
Δ·.ά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχειον τοΰ Έθνικοΰ
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργειον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.
Λ

Αίτραι ένετικαί
85.239Λ78
,118.513.534
113.083.023 ’

"Ετη
1915—1917
1914—1916
1913—1915

5)18 Νοεμβρίου καί 31 Δεκεμβρίου, 1917

Ή έπίσημος καταμέτρησις τοΰ φωτός τής ΘΑΛΙΝΗΣ ε ίς τό
■

φωτομετρικόν έργασςήριον τοΰ > Δήμου

\

Α θηναίων άπέδειξεν δτι: ■ ■
·
,
1) Ή λάμπα θαλίνης δίδεΓ φώς μεγαλείτερον κατά 25 ο) ■ άπό τό πετρέλαιον.
2) Διά τό ίδιον φώς πρέπει νά καταναλώσωμεν 6 1)2 δράμια πετρελαίου καί μόχον 4 δράμια

θαλίνης

καθ’ ώραν.
Α
‘Η μικρά λάμπα θαλίνης (άριθ. 5) στοιχίζει 1 1)2 λεπτόν τήν ώραν.
‘Η μεγαλειτέρα (άριθ. 8) στοιχίζει 2 1)2 λεπτά τήν ώραν.
Έν συμπεράσματι ή Λυχνία θαλίνης είνε κατά πολύ οίκονομικωτέρα τής τοΰ πετρελαίου.

ΟΙΚΟΙ

ΑΓΚΓΡΑΪ

X

-τ

.

.

ΣΤΑΔΙΟΥ,ΑΡ. 23. - ΤΗΑΕΦΜ0Ν 13-88

Τό καλλιτεχνικότερου, δροσερότερου, καί πλεου ευσυνείδητου ’Ανθοπωλείου τών ’Αθηνών. ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΕίΙΡΗΣΙΣ

STEINS ORIENTAL
--

STORES BIJVUTE1D
X·'—

PREMIERE MAISON

'

εΤΟΣ

■·

-

'

|

I'.
' ~ 11

ί ' ·1'--^_ιΐι1

■

—

'

——

ΑΘΗΝΑΙ, IOYNIOS 1917.
ίΕτ1

~

.

-

——

TCYXOS
...

-----
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L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHi

VETEMENS POUR HOMMES et ENFANTS
ROBES, MANTAUX Ε'. T. C.

POUR DAMES et FILLETTES
ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΎ

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie, fines Articles de Blanc, Chapelerie,

ΚΑΡΟΛΟΤ ΜΠΩΤΛΑΙΡ

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

Ο ΕΧΘΡΟΣ
LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT,

"Ολη μου ή νειότη έπέρασε καθώς μιά μαύρη μπάρα
Χρυσοσκιομένη που και ποΰ άπό ήλιους στραφτερούς,
Κ ’ έτσι ή βροχή τή ρήμαξε κι ' ό κεραυνός ποϋ τώρα
Λίγους μέσ’ τό περβόλι μου βρίσκω καρπούς γερούς.

SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL).

Και νά που τοΰ φθινόπωρου σίμωσα τ' ακρογιάλι,
Και πρέπει πια νά βάλω μπρος τό φτιάοι, τό τσαπί,
τήν πλημμυροχωμένη γη νά μεταφτιάσω πάλι,
ΙΙοΰ άνοιξαν λάκκοι είπ' τά νερά, βαθεΤς σάν τάφοι εκεί.
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ΕΝΔΤΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΤΡΙΟΤΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Καί ποιος ξέρει άν τά λούλουόα τά νέα ποΰ ελπίζω ακόμα,
Οά βροΰν στό ξεπλυμένο αύτό σάν ακρογιάλι, χώμα,
τήν κρύφια τροφή πούόινε μιά δύναμι σ' αύτά ;

’Ενδύματα, Επανωφόρια κτλ. \διά κυρίας και κοράσια.

Εϊδη πλεχτικής, ύποκάμισα, Αρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών, δλα τά εϊδη

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

— τΩ πόνε ! πόνε ! Ό Καιρός τρώει τή ζωή τή λυώνει,
Κι' ό σκοτεινός αυτός Εχθρός, ποΰ τήν καρδιά μασσά,
'Απ' όσο αίμα χάνουμε άνθεϊ και δυναμώνει!

εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, άνθη κ.τ.λ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ

ΚΑΙ ΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (Γαλατά καί Σταμπούλ.)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
όΙΗΓΗ/ΆΑ)

' Εγραψεν ό Στέφανος πρός τήν Αφροδίτη.
5 Μαΐου 1853

Είμαι ένοχος, άγαπημένο μου. Όλο τό κχιρό πού
σι γνωρίζω άφισα τόν έγώϊσμό μου νά μέ όδηγήση.
Μέ μία επιτήδεια προσπάθεια έστάθηκα πάντα υψηλά
στην εκτίμησί σου καί έκέοδισα παρ’ αξία τήν άνάπη

= 1 0 KEPAVNOS
Δέν είχε συνέλθη δ Κόσμος άπό τήν άπομάκρυνσι
τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου και ιδού νέες άφορμές
συγκινήσεων.
Ό Βενιζελος είς τάς 8 ’Ιουνίου έφθαοε στό Πει
ραιά. Ή «Σφενδόνη» είχε τήν τιμήν νά έπαναφέρη
τόν ’Αρχηγόν εις τήν Πρωτεύουσαν τοΰ Κράτους καί
οί Πειραιεϊς πρώτοι να τόν υποδεχθούν μέ τόν εν
θουσιασμόν ποΰ ξέρει νά προκαλή δ μεγαλοπράγμων
πολιτικός.
Προσκύνημα αληθινό έγινε τό Ελληνικό Καράβι
καί είς τό ήρεμον καί γαληνιαΐον επίστρωμά του αν
τήχησαν αί πλέον έγκάρδιοι έορταστικαί ίαχαί μιάς
αληθινής ιεροτελεστίας.
Ή 'Ελληνική ψυχή, αγωνιώδης ώςχθές άπό τό άμφίβολον μέλλον τής Ελληνικής πατρίδος, έβλεπε μέ
ανεκλάλητου χαράν τό διανοιγόμενον μειδίαμα τής
'Ελληνικής ’Αναγεννήσεως.
Άνοιξες ψυχική άνέτειλΐν άπό παντού άπό τήν
στιγμήν ποΰ ή Πειραίκή χερσόνησος έδονήθη άπό
τοΰ συναγερμού τήν ισχυράν βοήν.
Ό λατρευτός πολιτικός ταχύς στάς αποφάσεις του,
ξένος άπό τούς δισταγμούς τής μικροψυχίας καί τής
μικρολόγου πολιτικής δειλίας τούς υπολογισμούς δέν
έδίστασε νά θέση ύπό τήν διεύθυνσιν τών σιδερένιων
χεριών του καί τήν άντίληψιν τοΰ στιβαρού. μυαλού
του τήν διοίκησιν τής χώρας.
Σάν Κεραυνός έφάνη άπό τήν στιγμήν πού έδωσε
τόν δρκο σιό κενούργιο Βασιλέα.
Κορυφές, πού έγνώρισεν δΛαός νά θεωρή προνο
μιούχους, τάς κατέρριψεν. Ότι σάπιο έγεννήθη μέσα
στό 'Ελληνικό Σώμα τό κατέστρεψε.

Μέ τήν αλύγιστη γροθιά του συνέτριψεν δτι άσχήμίζε τήν ώμορφιά τής επισήμου Έλλη νίκης ζωής καί
μέ τό μειδίαμα τό άσβεστον άνήγειρεν δτι ή μικρο
πολιτική είχε μεταβολή είς συντρίμμια.

Κεραυνός στή Σκέψι, Κεραυνός στήν Έμπνευσι,
Κεραυνός στή Θέλησι,στήν ’Εκδήλωσι,στήν Έκτέλεσι,
έξυγείανε τήν θολήν πολιτειακήν άτμοσφαίραν' τοΰ
’Έθνους καί, έμπνέων άνέκφραστον θαυμασμόν είς φί
λους καί εχθρούς, έτέθη έπί κεφαλής τοΰ Ελληνικοί}
’Έθνους, τού Ελληνικού Κράτους, τοΰ 'Ελληνικού
Γένους, τής Ελληνικής Φυλής.
Μνημειώδης, θρυλλική, παροιμιώδης θά μείνη ή
μεγίστη ψυχική δύναμις τοΰ κ. Βενιζέλου εις ήμέρας
τόσον κρίσιμους, τόσον πονηράς.
"Ενα καθεστιος τοσοΰτον περίπλοκον μόνον αύτός
ήδύνατο νά τό άπλοποιήση, νά τό ίσορροπήση χωρίς
αιματοχυσίες, χωρίς εμφύλιον σπαραγμόν, 'ιήν άποσχισθεΐσαν 'Ελλάδα μόνον αυτός ήδύνατο νά έπαναφέρη εϊς τάς άδελφικάς άγκάλας καί μόνον πρό Αύτοΰ
θά ήτο δυνατόν νά υποχωρήσουν φιλοδοξίαι, μίση,
συμφέροντα, έκδίκησις.
Ό Κεραυνός είνε ή δύναμις ποΰ καμμιά ανθρώ
πινη προσπάθεια δύναται νά τόν συγκρατήση.
"Ετσι καί δ Βενιζέλος κεραυνοβόλος, βροντερός,
άστραπηβόλος, άσυγκράτητος έπήλθεν έν μέσω ήμών
ειρηνευτής, άλλά καί.τιμωρός, έξαγνιστής, ανακαινιστής
μιάς νέας "Ελλάδος ποΰ θά ζήση, θά μεγαλώση, θά
μεγαλουργήση ύπό τήν θερμουργόν πνοήν του, ΰπό
τήν θερμουργόν πνοήν τής μεγαλοφυΐας του καί τής
δυνάμεοδς του.

σου.
Αλλοίμονο! Αυτό οέν έθώμβωσε καί τά δικά μου
μάτια. Μπορεί ή ύπόληψι πού μού έχουν οί άλλοι νά
δυναμώνη τό ηθικό μου καί νά μέ κάνη νά δίνω κάποια
προσοχή στό άτομό μου. Μέ σένα δμως δέν μού συμ
βαίνει τό ίδιο. Άπό τό πρώτο σκαλοπάτι πού μέ ανέ
βασαν τά μάτιάσου, άρχισε νά φοβούμαι, άρχισα νά

ίλιγγιώ.
Τό αισθάνομαι. Μέ έχεις πλέξει εύαίσθητον, μέ έχεις
φαντασθεΐ ευγενικόν, μέ έχεις πιστέψει όιραίον. Τα αθώα
μάτια σου έχουν υψώσει άέρινο παρθενικό σκήνωμα,
τό όποιον εμψυχώνει ή μορφή μου, τό όποιον ζωντανεύει
τό πνεύμα μου. ‘Όσα όνειρα έπτερύγισαν στή φαντα
σία σου άπό τά χρυσά παιδικά σου χρόνια επήραν όλη
τή σημερινή σου ώμοοιοιά καί έπλασαν ένα άγγελον μέ
τό δικό μου σώμα, και τή δική μου ζωή. Ώ! Γιατί νά
μήν τό αξίζω ! Γιατί νά μήν είμαι δπως μέ βλέπεις !
Πόσες τύψεις αισθάνομαι σήμερα πού έπί καιρό σέ
έπλάνησα! Είτε άπό ενσυνείδητη, είτε άπό ασυνείδητη
άδυναμία γιά τό αγνό σου ενδιαφέρον έπεθύμησα νά
φανώ καί νά μείνω ωραίος μπροστά σου. Ήτο ακριβώς
ή εποχή πού τίποτε οέν μέ ένδιέφερε εξόν άπό δ,τι
είχε τήν ώμοοιοίκ τής προσεγνίσεώς σου. Τίποτε, εκτός
άπό δ,τι έθελγε μέ τήν έλξι τής σχέσεώς σου. ΙΙόσες
φορές δέν μοΰ ετυχε ν* ζήσω μέ τήν άνάμνησι μιας
μόνης ματιάς σου ! Πόσες ώρες δέν μού συνέβη νά βασανισθώ μέ τή σκεπτική άναλόγισί τής καλής ή κα
κής έντυπώσεως πού θά σού έκαμε τό βλέμμα μου ! Πό
σες στιγμές, ύστερα άπό κάποια συνά-ντησί μας, οέν
μελέτησα τή πτυχή τών χειλέων μου εμπρός εις τον
καθρέφτη, πόσες φορές δέν έξήλεγξα καί τήν φορεσιά
μου άκόμη !
ΤΗτο ή έποχή τής όνειροπολήσεως καί τού ιοανισμοΰ. Πολύ ύστερα είχα τήν τύχη νά σέ γνωρίσω.
Θυμάσαι μιά βραδυά στήν ήσυχη ακτή πού «ρέμβαζα
μέ παιγνιδιάρικη φαντασία άπλωμένη στά δυο άπέραντα
στοιχεία—τήν μπροστινή μου θάλασσα καί τά ονειροπολημένα μάτια σου. θυμάσαι, πού σέ έφερεν η τύχη
κοντά μου καί δταν έκύτταξα στό δρόμο μου, σέ είδα
πλάγι τού γνωστού μου άδελφοΰ σου καί τά έχασα.
'Εκείνη τήν ώρα γνωριστήκαμε γιά πρώτη φορά. Ο
καϋμένος ό "Αλκής ό ίδιος μάς έγνώρισε. Τί χαρά καί
τί λύπη ! Σάν ντροπαλό παιδί κυττούσα τό χώμα. Ό!
Τί ύπέφερα εκείνη τή στιγμή I "Ηθελα νά μιλήσω.
Ήθελα νά πώ ωραία καί έξυπνα πράγματα. Φοβώ-

μουνα πώς ή φωνή μου θά έτρεμε.
Τή λίγη ώρα πού έυεινσ μαζή σσς δέν έψιθύρισα
περισσότερο άπό δύο λέξεις. Όσες φορές προσπάθησα

νά σηκώσω τά μάτια αισθανόμουνα τόσο δυνατά τό
βλέμμα σου, ώστε σαστισμένα στό χώμα προσήλωνα
πάλι τή προσοχή μου. Καί τί τρόμος ποΰ μέ συνείχε,
μή ή άφασία σέ κάμη νά μέ πιστέψ^ς κουτόν! Πρ'-σπαθούσα νά δειχθώ, κόπιαζα νά έκφρασθώ, άλλά δέν
κατώρθωνα, παρά νά δυναμώσω τό χτύπο τής καροιάς
μου. Δέν κατώρθωνα παρά νά μεγαλώνω τήν άμηχανία μου.
Μόνο τή στιγμή πού σάς άφησα εύρηκα τό θάρρος
νά σού σοίξω έλαφρά τό χέρι. Δέν μού άπήντησες,
άλλά καί δέν μέ είρωνεύθης. Έμεινες ψυχρή, άλλά
δέν έδείχθης καί απάνθρωπη. Είχες εννοήσει τήν κατάστασί μου. Έφέρθης σεμνά καί μέ ευγενική καλωσύνη.
Μέ άφισες ντροπιασμένο, άλλ' όχι καί άπελπισμένο
Ευχαριστώ, αγαπημένη μου. Δέν θά ξεχάσω ποτέ την
καλωσύνη σου.
Στής άλλες έπειτα συναντήσεις μας «κράτησα τή
ψυχραιμία μου. Έπί ώρες είχα προμελετήσει τή συμ
περιφορά μου. Μιλήσαμε πολλά και σκηφθήκαμε περισ
σότερα. Μέ ,-ήν άοελειά σου σύ, μέ τήν τέχνη μου έγώ.
Κελαδοΰσες τή μουσική σου καί έπρόφερα τά μαθη
ματικά μον. * ιρμόνιζες τήν αίσθησι μέ τούς φθόγγους
καί συνέπλεκα τής σκέψεις μου μέ υπολογισμένες λε
κτικές αμφιβολίες πού δέν είχαν άλλο νόημα παρά τό
σκοπό τής υποβολής τού πνευματικού μου βάθους.
Ήσο αμέριμνη καί ήμουν υποκριτής. "Ημουν τό
θαύμα τής τακτικής καί τής έπιδεξιότητος. Μιλούσα
αργά καί ένίσχυα τάς έκφράσεις μου μέ βλέμματα πό.ε
ειρωνικά, πότε τρυφερά καί πότε άδιάφορα. Ή πρόθεσι
μέ διηύθυ·ε. ’Ήθελα νά φανερώσω στή λεπτή ψυχολο
γία σου μιά πολυκύμαντη αίσθησι καί μιά άξιοπρόσεκτη ζωή.
Τότε τό έκαμα, τότε μοΰ ήρεσε. Σήμερα -ντρέπομαι
πού έφέρθηκα σάν τεχνίτης. Σού ορκίζομαι δμως, πώς
δέν έσκεπτόμην ίθλεα. Προσπαθούσα νά σέ γελάσω,
χωρίς νά τό καταλαβαίνω πώς σέ γελώ. "Q, σέ άγα-.
ποϋσα τόσο πολύ, ώστε νά βρίσκω πώς θά ήτο δίκαιο
νά άγαπηθώ καί γώ λιγάκι. Σήμερα δμως ! Σήμερα
πού αισθάνομαι βέβαια τή λατρεία σου, σήμερα πού ή
αγγελική φαντασία σου στέφει τό πρόσωπό μου.. Ντρέ
πομαι, τρομάζω μέ τήν άναξιότητά μου.
Είμαι ένας κοινός, ένας ασήμαντος άνθρωπος. Τό
ξέρω, τό έχω καταλάβει τόσο καλά. Δέν έχω καμμιά
υπεροχή άνταξία μέ τή λεπτή σου ύπαρξι. Άν κάπου
κάτι έδειξα, άν φτερά έτάνησαν κάποτε είς τό σώμά
μου, μάθε το, καλή μου, μάθε το, πώς δέν ήσαν παρά
»/ εμψύχ<·>σις τής θείας αγάπης σου. Τίποτε δικό μου,
τίποτε κτήμα μου. "Ο,τι καλό αίσθάνθηκα, δ.τι ω
ραίο έσημειώθηκεν έπάνω μου ήτο η έπιτηδευμένο άπό
τό αίσθημά μου, ή φωτσχυμένο άπό τή λάμψι τών δι
κών σου ματιών.
Δέ θέλω, δέν μπορώ πειά νά κρύψω τήν ένοχή μου.
Σέ άγαπώ τόσο πολύ, ώστε προτιμώ νά συ,τρίψω τή
ζωή μου, νά καταρρακώσω τήν ύπαρξι μου, παρά νά
σ’ άφήσω νά γνώρισες άργά καί μόνη σου τήν άπογοή-
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τευσι τής υ.ϊτριότητός μου. Είμαι ένας κοινός άν(Μο>πος. Δέν έχω λέρες στό -χαρακτήρα μου, δέν έχω κηλίδες στό παρελθόν μου. Δέν είμαι όμως καί τίποτε
περισσότερο από ένα αγριόχορτο. 'Η φύσις μου είναι
πλασμένη άπό υλη κάί ή πατρίδα μου είναι τά χα
μηλά λειβάδ.ά, Άπό τά ταπεινά μου σημεία βλέπω τό
φώς καί άγναντεύω τόν ήλιο. Καταλαβαίνω τήν αξία
του καί νοιώθω τή θαλπωρή του. Αυτό όμως δέν μέ
ανεβάζει άπό τούς κύκλους μου. Μένω στή γή καί ζώ
μέ τό χώμα. Τά ύπεραιθέρια τά βλέπω, πετώ κάποτε
στή σφαίρα τους, άλλά τό συναισθάνομαι πώς κοντά
τους δέν θά ήμουν γιά πολύ εΰπρόσδεκτος.
Ώ, άγαπημένη μου ! Ραγίζει ή καρδιά μου. 'Η τιμή
μου όμως μοϋ τό επιβάλλει νά σοϋ τό πώ. Μέ άγάπησες σάν κάτι ασυνήθες, κάτι εξαιρετικό. Δέν τό αξίζω !
Είμαι ένας άνθρωπός κοινός, όπως όλοι οί άλλοι. Εί
μαι ένα πρόβατο — άσπρο μπορεί—άλλά άπό τά πειό
συνειθισμένα. Είμαι μιά ασήμαντη ζωή, άπ’ αύτές
ποΰ αρχίζουν μέ τή χαρά τής νεανικής τρέλλας, ποΰ
προχωρούν μέ τή μονοτονία τής ώριμης ηλικίας καί
τελειώνουν μέ τά σημειωτά καί δύσκαμπτα γεοοντικά
βήματα. Κανείς δέν σημειώνει τό γύρο τους. Κανείς
δέν προσέχει τό πέρασμά τους, έκτος... έκτός άπό τής
αγνές ψυχές ποΰ μπλέκονται συχνά, χωρίς νά τό κα
ταλάβουν, στήν άνούσια πορεία τους.
Μή και σύ αθώα μου, ζηλέψης τή τύχη τους. Πρέ
πει [νά εξακολούθησης τήν άνθινη ζωή σου. "Ολος ό
κόσμος σέ θαυμάζει, όλος ό κόσμος αναγνωρίζει τήν
άμεμπτον ώμορφιά σου. Πρέπει νά βοής τόν άξιό σου!
Ώ, πρέπει.... πρέπει νά παύσής νά μέ άγαπας!
Β’
Απήντησεν ή

Αφροδίτη πρός τόν Στέφανον.
11 Μαΐου 1853

Όταν θέλω νά δείξω τό θαυμασμό μου γιά κάτι, τό
ονομάζω ευγένεια. Ευγένεια τήν ώμορφιά τοΰ σώματος,
ευγένεια καί τήν ευπάθεια τής ψυχής. Ή λέξις μέ θέλ
γει μέ τή λεπτότητά της. Δέν ξέρω άν αυτό προέρ
χεται άπό τή δική της αρμονία, ή άπό τή ψυχή ποΰ
εγώ τής έχω δώσει. Δέ ξέρω καί δέ θέλω νά ξέρω.
Μοϋ αρκεί ότι τήν έχω είς τήν φαντασία μου τόσο δυ
νατά άμεμπτον, ώστε νέ μπορώ νά πώ πώς έχει καί
όλους τούς χαρακτηρισμού, ποΰ άξίζουν στό τελευταίο'
σου γράμμα.
Ευγενικέ μου φίλε, πόσο έχω δίκηο νά σέ λατρεύω.
Γέρνεις τό σφυρί γιά νά συντρίψτς τό άγαλμά σου καί
χωρίς καί ό ίδιος νά τό θέλ^ς, τό λαξεύεις καί τό λαμπιρίζεις. Ίδιος, όπως πάντα'σέ έγνώρισα. Είτε μέ ορ
γίλη βιαιότητα, είτε μέ κουρασμένην νωθρότητα κινείς
τό χέρι σου, ή καλλιτεχνική γραμμή τής ζωής σου
χαράσσεταί απλά καί απροσδόκητα. Ζητείς νά κατασ-ρέψης καί φτιάνεις ό,τι άλλοι δέν μπορούν νά δη
μιουργήσουν. ’Εκείνοι είναι οί κοινοί, εκείνοι οί Ασή
μαντοι.
Σέ αγαπώ, σέ λατρεύω γιά τήν ευγένεια σου. Δέν
μέ «πλάνησες ποτέ, παρά σέ ό,τι είχε σκοπό νά κρύψη
τήν αξία σου. Γιατί είσαι κακός, είσαι άδικος πρός τόν
εαυτό σου. Άν ήσαν άλλοι στή θέσι σου θά άλαζονεύοντο, θά έκόμποζον. Ποιος λοιπόν θά έγραφε τήν
περίφημη εκείνη τρα.φδία σου, μέ τήν όποια τόσο νέος
κατέκλυξες μικρούς καί μεγάλους, ποιος θά έδειχνε τό

δραματικό σου δαιμόνιο καί δέ θά σκορπούσε στά μά
τια του τή χαρά τής γλυκοφανέρωτης αθανασίας;
’Εκτός άπό τό σπήτί μου έδιάβασα τό γράμμα σου
καί στήν έξοχή. Είχα άφίσει τ’ αμάξι είς τόν αμαξωτό
δρόμο νά περιμένη καί έπροχώρησα βαθειά στά έρημα,
χωράφια. ΤΗτάν ή στιγμή ποΰ ό δειλινός άνεμος παύει
καί γαλήνη ανακουφιστική απλώνεται γύρω. Τά τζιτζίκ'ια άκούοντο σποραδικά καί κατευνασμέ/α. Μακρά
έχλόίζον τά φυτά ένός κήπου, κοντά όμως ή ξηρασία
τή?γήίέκαμνε ελεεινή τή ζωή τών ελάχιστων χόρτων.
Έκάθισα σέ μιά πέτρα καί σέ έδιάβασα πάλι, άνάξιέ
μου. Άμέσως όλος ό γαλήνιος γύρω τόπος έ γέμισε μέ
τήν παρουσία σου. "Ας έδειχναν ταραχήν καί συγκίνησι αί γραμμαί σου. Ή οπτασία σου, ή σκιά σου,
μοΰ έφάνη αρμονικά γσληνική μέ τό περιβάλλον.
— ’Έλα κοντά μου σού είπα.
—■ Όχι, μοΰ άπήντησες. Δέν πρέπει νά μέ άγαπ,φς πειά
Άλλά πώς νά κάμω, φίλε μου, ποΰ σέ αγαπώ, ποΰ
σέ λατρεύω ; Πώς νά κάμω ποΰ ένω προσπαθείς νά
πέσης άπό τά μάτια μου μέ τό γράμμα σου εκείνο,
άνεβαίνείς ψηλά καί ψηλά ώς ποΰ συγχύζεσαι μέ τά
άστρα ; Γιατί λοιπόν, καλέ μου ; Γιατί δέν έχεις εμ
πιστοσύνη τουλάχιστο σέ μένα ; Άν εγώ σέ βεβαι
ώνω πώς τουναντίον, σέ βρίσκω ύπέρτερό μου, γιατί μέ
άδικεϊς τόσο ώστε νά νομίζης πώς γελιέμαι καί πώς
δέ ξέρω νά βλέπω :
Είδες πώς μιλώ ; Είδες πώς σκέπτομαι ; Δέν σοΰ
είμαι λογική ; Μολαταύτα άλλη είναι ή δρεξί μου.
Πειράζομαι μέ τή κακομεταχείρησι τής μορφής σου.
Τή πρώτη στιγμή ποΰ έδιάβασα τό γράμμα σου μοΰ
ήλθε ή σκέψι νά σού απαγορεύσω νά σκέπτεσαι έτσι.'
Έπειτα όμως έσυλλογίστηκα πόσο είσαι έσωτερικός
άνθρωπος. Κατάλαβα πώς θά σέ έπίκραινε ή άπαγόρευσί
μου. Κατάλαβα πώς ή διδαχή δέ θά μπορούσε νά σέ
γιατρέψη άπό τήν άρρώστεια τής άπαρνήσεως τοΰ εαυ
τού σου. Τό ξέρω, θά έπρεπε πριν νά έλθουν οί πολ
λοί, νζ στυλώσουν μέ τό θαυμασμό τους τήν αυτοπεποίθησί σου. Τό ίδιο, δπως συμβαίνει μέ όλους τούς
μεγάλους. Σάς λείπει τό αισθητήριο τής αυτογνωσίας !
Περίμενε φίλε μου, καί αί ώραίαι ήμέραι θά έλθουν.
Ώς τότε θά είμαι ή Μοίρα σου. Μέ άγαπας όσο καί
γύ> σέ άγαπώ. Τό ξέρω πειά όχι άπό τάς εκφράσεις
σου, ποΰ είναι τόσο ευγενικά συνεσταλμένα!. Τό σύνολο
τών σκέψεών σου ποΰ απλώνονται τόσο άπλά σ’ αυτό
σου τό γράαμα μοΰ ξανοίγουν θαυμάσια τή καρδιά σου.
Γιατί, άνάξιέ μου, καί έγώ άπό μιάς αρχής τά ίδια
αίσθάνθηκα Ή έξαγλάϊσι πού τά μάτια μου έδιδαν
στό πρόσωπό σου σέ ανέβαζαν τόσο ψηλά πού μέ έκαμνον νά τρομάξω καί κάποτε' νά κλαίω μέ τή μικρότητά μου. Τί καλά όμως τώρα. Μέ άγαπφς καί σέ
αγαπώ. Τί ευτυχισμένη πού είμαι !
Γ.'
Πάλιν έγραψεν
ό Στέφανος πρός τήν Αφροδίτην
17 Μαΐου 1853

Πόσο θά ήθελα νά μπορούσαν οί άλλοι νά μού ®έρου> τήν αυτοπεποιθησι. Πόσο ζωντανός, πόσο θυελ
λώδης θά γινόμην. Πριν κανείς κατωρθώση νά μέ κρά
τηση θζ ώρμούσα άκάθεκτα πρός τόν ορίζοντα γιά ν»

αρπάξω τά άλογά τής Ήούς καί νά μεσουρανήσω, θά
έλεγαν λέξεις ωραίες’, θά μού έχάριζον βλέμματα θαυ
μάσια καί θά έστερέωναν τήν άξιότητά αου απέναντι
σου, ώ άγαπημένη μου.
’Αλλά ή συντρβή δέν φεύγει μέ τά θαύματα τής
επιφάνειας. Αί φωτειναί στιγμαΐ δέν έχουν διάρκειαν
στή ζωή τού ανθρώπου. 'Όπως στο συννεφιασμένο ού
ρα νό σπά κάπου τό πύκνωμα γιά /α δείξη γαλάζια
αίγλη, έτσι καί στήν αιθρία εμφανίζονται κάπου τά
μακροσύ/νεφα. Ποιος μπορεί νά γίνη ’Ολύμπιος στό
πλάγι τών ’Ολυμπίων ;
Άν δέν δειχθώ δυνατός τώρα, θά μέ βοηθήσης σύ
μιάν ήμερα νά τό καταλάβω. Καίτοι ή μορφή σου εί
ναι προορισμένη νά μείνη πάντα ευγενική, καίτοι ή
ψυχή σου έχει τό βάθος πού θά τήν κράτηση πάντα
αγνή, ή λεπτομέρεια θά φανή έξαφνα γιά νά μοΰ μυνήση τή καταστροφή. Πώς θά μπορέσω τότε νά ζήσω,
άγαπημένη μου ; Ποια ξένη άναγνώρισι θά μπορέση
νά συγκρατήση τόν αίματωμένο σαρκασμό τής αυτο
γνωσίας ; Καί ποια τουλάχιστο ’Αριάδνη, ποιό αγαθό
δαιμόνιο θά έπιτύχη νά μέ σύρη, έξω άπό τό σπαρα
κτικό λαβύρινθο τής οδύνης γιά νά μέ όδηγήσηστδν
δροσιστικόν άέρα τής μεταδόσεως καί τής δημιουργίας ;
Τρομάζω γιατί τό φαντάζομαι καί τό καταλαβαίνω.
Τά χέρια πρέπει νά παραλύουν άπό τήν απελπισία,
ή ψυχή πρέπει νά πυκνώνεται άπό τήν άγωνία χωρίς
κάν τήν ελπίδα τής άνακουφιστικής μεταδώσεως.
Σύ είσαι ωραία, έγώ είμαι άσχημος. Σύ είσαι ευ
γενική, έγώ είμαι κοινός. Σύ είσαι άγγελος, έγώ εί
μαι άνθρωπος. Σέ έξορκίζω. Μήν εμπιστεύεσαι τήν
συμπάθειά σου. Σέ παρασύρει, σέ άπατά !
Σάν περάσουν καιροί θά μέ θυμάσζΐ μέ καλοσύνην.
Δέν θα σέ θυμούμαι, θχ Ο' βλέπω, θά σέ βλέπω, όσο
καί άν βρίσκομαι μακρά, σζν αλήθεια καί σαν όνειρο!
Αί στιγμαΐ τής ευτυχίας μου θά έρχονται σζν αύρα·,
άπό τή περασμένη μου νεότητα, καί στούς έκπληκτους
κόσμους τών φιλοσοφημένων μου λογισμών θαψιθυρίζω.

— Κυττάχτε τήν αθανασία τοΰ βίου μου. Έγήρασεν ό κόσμος καί έγώ δέν έγήρασα ! Νέος έγώ, παρ
θένα ή ψυχή μου ! ’Ελάτε συλλογισμοί μου σημερνοί
νά λουσθήτε, να άνανήψετε. Απλώστε πριν τά κρίνα
τής άξίας σας καί πλάστε τή μορφή τής εκλεκτής μου
φίλης, δπως ήτο—όπως είναι— καί δπως θά είναι !

Δ'

Πάλιν άπήντησεν ή ’Αφροδίτη πρός τόν Στέφανον
21 Μαΐου 1853

Κλαίω φίλε μου τή στιγμή πού σοΰ γράφω. Εΐμεθα
δούλοι τής άξίας. Tc τελευταίο γράμμα σου μοΰ απο
καλύπτει άντιστρόισως τήν αλήθεια. Όρμάς πρός τό
άπόλυτσ, βαδίζω πρός τό γήρας Τί θά μάς συνδέση

είς τό μέλλον ;
Αλήθεια, αλήθεια! Τίποτε δέ μπορεί νά μεταβάλλη
τά πράγματα. Είναι πρωτάκουστο, άλλά είναι αλη
θινό. Ή φαντασία άπεκχλυψ- τήν πραγματικότητα.
•Εΐμεθα ξύπνοι πειά. Τά ασήμαντα καί τά μικρά πού
μου ένανούριζον έγοάίστικά τήν ελπίδα, συνετρίφθησαν
άπό τό χέρι σου. θέλω νά καλέσω τό παρόν γιά νά
τά άναπλάσω. Μάταια δμως ! Τίποτε δέν γίνεται. Εί
σαι μέγας καί είμαι μικρή. Αλλοίμονο ! Αλλοίμονο!
Ε'
5 Μαΐου 1897

Έγήρασεχ ή Αφροδίτη. Ευγενικά παιδιά καί χαρι
τωμένα έγγόνισ τήν περιεστοίχισαν. “Ολοι τήν άγαπούσαν, ολοι τήν έσέβοντο. Κανείς δμονς δέν μπορούσε
νά συγχώρηση τή σαρκαστική εΐρωνία τού παππά που
έδωσε στή καχεκτική αύτή γρηούλα τό όνομα τ ής ώράιοτέρας 9εάς τού Όλυμπου.
Ό Στέφανος είναι άγνωστο τί άπέγεινε. Όσεσόήποτε δμως ιστορίες τής Φιλολογίας καί άν ξεβυλλισθούν
ούτε ώς ένδοξο, ούτε απλώς ώς αξιοσημείωτη δέν θά
βρεθή τό όνομά του.
V'

TO NEON ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δυο σπουδαιότατα σημεία διεγράφησαν στον γεωρ
γικόν ορίζοντα τής πατρίδος μας άφ’ ής στιγμής άνέλαβενή νέα Κυβέρνησις τήν διεύθυνσιν τών κοινών.
Είνε φαίνεται πεπρωμένον έπί τών ημερών τοϋ κ.
Βενιζέλου νά δίδωνται είς τήν γεωργίαν τοΰ τόπου,
αί μεγάλαι προοδευτικά! πρόσω θήσεις μέ έπί κεφαλής
τών γεωργικών 'Υπηρεσιών τοΰ Κράτους τόν κ. Α.
Μιχαλακόπουλον.
Τά δυο σπουδαιότατα αύτά σημεία έφ’ών ί)ά ασχο
ληθούμε ν εΐνε πρώτον τά πέντε Νομοθετικά Διατάγματα
τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως τής Θεσσαλονίκης. ’Εδημοσιεΰθησαν έκτοτε εις τήν επίσημον ’Εφημερίδα τής
Θεσσαλονίκ>]ς καί ή εφαρμογή των θά εΐνε άμεσος
έπί τών κτημάτων Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου. Δι’ αύτών
λύεται κατά τρόπον επιστημονικόν καί πρακτικόν,
κατά τρόπον αληθώς έμπνευσμένον τό άλυτον μέχρι
τοΰδε περίφημου ’Αγροτικόν ζήτημα τής Θεσσαλίας.
Δεύτερον σοβαρώτατον ζήτημα εΐνε ή ΐδρυσις μεγάλες
Γεωργικής Εταιρείας πρός εντατικήν καλλιέργειαν

άπεράντων άκαύϋ.ιεργήτων εκτάσεων είς Θεσσαλίαν κα
Μακεδονίαν.
’Οφείλω νά ομολογήσω δτι άπό τής άπελευθερώσεως τής Ελλάδος πριότην φοράν τοιαΰτα μεγαλουργήματα άπετόλμησε τό Κράτος νά τά σκεφθή, νά τά
μελετήση, νά τά υίοθετήση καί νά αποκρυστάλλωση
τάς άντιλήψεις του είς μέτρα σαφή, πρακτικά, μεταρρυθμιστικά, νεωτεριστικά, σωτήρια.
Ούδείς μελετητής τοΰ σοσιαλιστικού ύγειοϋς πνεύμα
τος θ* άρνηθή δτι βάσις δλης αυτής τής έργασίας εΐνε
ό Χριστιανικός σοσιαλισμός.
'Θ Χριστιανικός σοσιαλισμός ό άπορρέων έκ τών
διδαγμάτων τοΰ Ευαγγελίου καί τών κηρυγμάτων τών
μεγάλων διδασκάλων τών χριστιανικών άληθειών στη
ρίζεται έπί τών σκέψεων αϊτινες καθωδήγησαν τόν κ.
Βενιζέλον καί τόν περίπυστον συνεργάτην του κ. Μι
χαλακόπουλον διά τήν διατύπωσιν νόμων έξόχως ευερ
γετικών διά τούς γεωργικούς πληθυσμούς τής Μακε
δονίας, τής Θεσσαλίας καί τής ’Ηπείρου.
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Ό αδιάλλακτος σοσιαλισμός ζητεϊ ακατόρθωτα, ζη
τεί δημιουργήματα ανώτερα τών φυσικών νόμων και
διά τοΰτο θά παίζη τόν ρόλόν τοΰ περιπλανωμένου
Ιουδαίου δ όποιος ουδέποτε θά φθάση είς ενα τέρμα.
Ό φωτεινός δμως σοσιαλισμός ποΰ άνταποκρίνεται
είς τάς πραγματικός άνάγκας τής άνθρωπότητος καί
δΰναται. νά επιτυχή νίκας εντός κύκλου ανθρωπίνων
προσπαθειών καί φυσικών υποχωρήσεων εϊνε εκείνος
ποΰ δίδει τήν έπιτυχίαν είς ένα φωτεινό μυαλό σάν
τοΰ κ. Βενιζέλου καί σέ μίά βαθειά άντίληψι καί δη
μιουργική διάνοια δπως εϊνε δ κ. Μιχαλακόπουλος.
Τό Αγροτικόν ζήτημα τής Ελλάδος, τό ζήτημα
τής δουλοπαροικίας δέν εινε ζήτημα χθεσινόν. Δέν
έχει τήν άρχήν του είς τάς ως έκ τής ’Οθωμανικής
κατακτήσεως τής 'Ελλάδος δημιουργηθείσας σχέσεις
μεταξύ γαιοκτημόνων καί καλλιεργητών. 'Η καλλιερ
γητική δουλεία εινε απόρροια ιών πολιτικών μεταβο
λών αί δποΐαι άπό αιώνων διεδραματίσθησαν έπί τοϋ
Ελληνικού έδάφους. Ή απώλεια τής ιδιοκτησίας άπό
τούς γηγενείς γεωργικούς πληθυσμούς οφείλεται είς
ιστορικά γεγονότα έπιδράσαντα έπί τών τυχών τής
Ελλάδος καί συνεπώς έπί τών τυχών τής Ελληνικής
Γής, άπό άπό τής άρχαιοτάτης άκόμη εποχής.
‘Η δουλοπαροικία, ήτοι δ πλουτισμός τών ολίγων
διά τοϋ ίδρώτος τών πολλών εινε ένας άπό τούς τυραννικωτέρους θεσμούς έξ δσο>ν έβλάστησαν καί έρριζώθησανέπί τοΰ Ελληνικού εδάφους.
Οί Είλωτες, οί Θήτες, οί Έκτήμοροι, οί Θεσσαλικοί
ΙΙενέσται εινε λέξεις άντιπροσωπεύουσαι τήν αθλιότητα
ώρισμένων πληθυσμών τής αρχαίας Γεωργικής Ελλά
δος καί δείχνουν έπακριβώς τήν ιστορικήν άλήθειαν
καθ’ήν άπό τριών χιλιάδων έτώντό άγροτικόν ζήτημα
παραμένει άλυτον στήν πατρίδα μας.
Γιά τοΰτο, έπαναλαμβάνω, τό έργον τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου τό υίοθετηθέν ύπό τοΰ μεγαλεπιβόλου Κυ
βερνήτου έχει μεγίστην κοινωνικήν σημασίαν καί είς
τήν ιστορίαν τής Γεωργίας τής Ελλάδος θ’ άποτελέση
μνημειώδη σταθμόν. ’Αντί πάσης άλλης γνώμης καί
παντός άλλον σχολείου έπί τής σημαντικής αύτής ερ
γασίας τοΰ έκ Πατρών πολιτευτοΰ θά ήτο έπιβεβλημμένη ή δημοσίευσίς ολοκλήρου τής φωτεινής είσηγήσεως τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου. Άτυχώς ελλείψει χώρου
άδυνατοΰμεν νά περιλάβωμεν είς τάς στήλας τοΰ περιο
δικού ολόκληρον τό κείμενον τής υπέροχου πατριωτι-

τικής εργασίας του. Δέν θά παραλείψωμεν δμως νά
άναφέρωμεν τούς τίτλους τφν πέντε αύτών Νομοθετι
κών Διαταγμάτων διότι καί μόνον έξ αύτών δύναται
κανείς νά κρίνη περί τής σοβαρότητος τοΰ έργου τοΰ
"Ελληνος 'Υπουργού. Εινε δέ τά διατάγματα ταΰτα τά
έξής:
α') «Περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεωςάκινήτων>.
β') «Περί τών ομολογιών τών έκδιδομένων διά τήν
άποζημίωσιν τών άπαλλοτριουμένων αγροτικών κτη
μάτων».
γ') «Περί παραχωρήσεως κτημάτων τοΰ Κράτους
είς καλλιεργητάς πρός σχηματισμόν μικρών ιδιοκτη
σιών»·
δ') «Περί παραχωρήσεως κτημάτων έν Μακεδονία
εις τούς μετασχόντας τοΰ Έθνικοΰ Άγώνος»,
ε') Περί ρυ&μίσεως τών έννόμων σχέσεων έπί
τών κατά τούς ’Οθωμανικούς νόμους Δημοσίων γαιών».
Αί λ^πτομέρειαι τών Διαταγμάτων αύτών απόρροια
μελέτης καί σοφών μέτρων προνοίας, άνταποκρίνονται πλήρως πρός τάς σημερινός άνάγκας τής Γεωργίας
καί πρός τό πνεύμα μιας μεγαλουργού γεωργικής πο
λιτικής. Ή έφαρμογή των, ή οποία εϊθε νά εϊνε δσο
τό δυνατόν ταχυτέρα, θ’ άποδώση είς τό Εθνος καί
τό Κράτος γεωργικούς πληθυσμούς έλευ&έρους, αύτοβοΰλως έργαζομένους καί μέ τόν πόθον βελτιώσεως
τών δρων τής έργασίας καί τής παραγωγής. Θ’ άποβή
δέ ό'χι μόνον ύπό έποψιν πλουτοπαραγωγίκήν άλλά
καί άπό έκπολιτιστικής άπόψεως εύεργετικόν τό νομο
θετικόν αυτό έργον διά τό όποιον ή Κυβέρνησις τών
Φιλελευθέρων καί ό 'Γπουργόςτοΰ νέου Υπουργείου
τής Γεωργίας πρέπει νάύπερηφανεΰεται. "Οσον αφορά
τήν Εταιρείαν διά τήν ϊδρυσιν τής οποίας θά διατε
θούν 40,000,000 δρ. δένδυνάμεθα νά έχωμεν γνώμην
* δσον άγνοοΰμεν τάς λεπτομέρειας. Ό κ. Μιχαλα
έφ
κόπουλος πρός δν άπετάνθην κατ’ έντολήν ήμερησίας
έφημερίδος, εύηρεστήθη νά μου δηλώση δτι έπί μελετηθέντος καί μή τελειωτικός άποφασισθέντος μέτρου
θεωρεί ορθόν νά μή προέλθη εις ανακοινώσεις.’Επι
κροτώ τήν σκέψιν του, άλλά δέν άποκρύπτω τόν μεγά
λοι· ένθουσιασμόν μου καί διά τήν ιδέαν αυτήν έκ
τής εφαρμογής τής οποίας άπειρα ωφελήματα θά προ
κόψουν υπέρ τής Ελληνικής Γεωργίας, υπέρ τής
Ελληνικής παραγωγής.
Μή-μυς

πρόσωπον τής Μαγδαληνής. Και ή είκών εκείνη τού

δαιότατου τούτου κλάδου, του όποιου σκοπός είναι ή

Τισιανοΰ επισπα εν Ιταλία τόν γενικόν θαυμασμόν διά
τών οφθαλμών πρό πάντων τήν έκοοασιν.

συντήρησις τού πολυτιμότερου τών δώρων τής Πανσό
φου Δημιουργίας τής όράσεως. Καί άπό τής άπω άρ-

Τό αισθητήριον τής όράσεως είναι τέλος τόσον πο
λύτιμον, ώστε πάντες σχεδόν όμολογοΰσιν δτι τής τυφλώσεως είνκι προτιμότερος ό θάνατος. «Τό γάρ όραν

χαιότητος, ή τών οφθαλμών ιατρική έθεωρήθη σπουδαιοτάτη, φαίνεται δέ δτι καί γενεαιότατά ήμείβοντο

τό φώς τοΰ 'Ηλίου ζην έστί», λέγει ό "Ομηρος «Τό δέ
μή όρφν τό λαμπρόν τιΰ Ήλιου φώς θνήσκειν έστίν».

Πάντα βεβαίως τά αισθητήρια χρήσιμα τυγχάνουσι
τή ζωή, τό τής όράσεως δμως πάντων ΰπερτέρει ώς
εύνόητον.

’Εν τή έν γένει δέ παθολογία ασχέτως πρός τήν
οφθαλμολογίαν, τό τής όράσεως αισθητήριον αποβαί

νει χρησιμότατου έν τή διαγνωστική. Οίαν σημασίαν
έχει τής ίριδος τό τμήμα, ή κόρη, έν τή διαγνωσει
πλείστων όσων νοσημάτων τοΰ νευρικού συστήματος δέν

είναι ανάγκη νά τονίσω. Μήτοι δέ τοΰ βυθού τού
οφθαλμού ή οφθαλμοσκοπική έξέϊασίς είναι έλασσον ση

μαντική έν τή διαγνωσει τοσούτων νόσων τού νευρικού
καί τών άλλων συστημάτων, τού νεφρού, όγκων τού
έγκεφάλου, διαβήτου καί λοιπών ;
Μήτοι δέ καί τοΰ βλέμματος ή έκφρασις δέν είναι
διαγνωστικώς βαρυσήμαντος ; Άλλά καί τών βλεφά

ρων ή μύσις καί ή υπέρμετρος αύτών διαστολή ου
σμικράν κέκτηται σημασίαν. Καί τού βολβού δέ ή άλλοίωσις τής χροιάς καί ή προπέτεια τούτου, είναι συμ

πτώματα τά αάλα

βαρόνο ντα έν

τή διαγνωστική

πλάστιγγι.
·
Τού οφθαλμού δέ ή παθο ογία αποτελεί τόν κλάδον
τής οφθαλμολογίας, κλάδον χρονολογούμενου απ’ αυτής

τής αρχής τής Ιατρικής καί Χειρουργικής, προαχθέυτα
καί εις τελειότητα άναχθέυτα κατά τούς υεωτέρους
χρόνουςΟί ιατροί οί τής επιστήμης σκαπαυεϊς εΐργάσθησαν

οί θ-ραπεύοντες τούς οφθαλμούς. Ούτως έκ τοΰ Παυσανίου μανθάνομεν δτι ό Φαλύσιος πάσχει τούς οφθαλ
μούς καί ίαθείς ύπό τών ιερέων τοΰ Ασκληπιού, έπλήρωσεν ίατρα οισχιλίους στατήρας χρυσού, διά τής ποιη-

τρίας Άνύττη^, καί ιερόν δέ τφ Ασκληπιό ΐδρυσεν έν
Ναυπάκτφ.
Καί ταΰτα μέν κατά φήν χρονολογικήν σειράν,

καί κατ’ έςέλιξιν επιστημονικήν. Νύν δέ, καταστρέφων τόν λόγον μου, ομολογώ δτι δια τής διδα
σκαλίας τής οφθαλμολογίας κυριώτάτόν προτίθεμαι σκο
πόν νά συντελέσω, δση μοι δύναμις, είς τήν άρτιωτέραν υμών μόρφωσιν, είς τόν κλάδον τής οφθαλ
μολογίας, καί νά εμπνεύσω υμΐν αγάπην πρός τόν
σπουδαιότατου τούτον κλάδον τής ιατρικής επιστήμης.
Τονίζων συγχρόνως δτι ή οφθαλμολογία υπηρετεί καί
μέγαν εθνικόν σκοπόν, οίος είναι ή άσκησις τού οφθαλ
μού καί προετοιμασία αυτού καθ’ δλων τών αντίξοων
περιστάσεων τής πατρίδος.
Ούχί μύωπας καί αμβλύωπας καί τραχωματικούς
βεβαίως δέν προώσισται ή πατοίς μας νά παρουσιάζη
έν ώρα ΰπερασπίσεως τής τιμής αύτής.
Άλλά Αυγκεϊς, πολυομμά; ουϊ τό φώς κατά τήν
δρασι? καί τήν ευστοχίαν "Ελληνας. Τούθ’ δπερ μόνον
ένδελεχής υπέρ τής όράσεως μέριμνα θά ήδύνατο νά

έπιτελέση πράγματι.
Ή όιςθαλμολογία λοιπόν ύπερηφανεύεται δτι θά
ήδύνατο καί έκ τής άπόψεως-αύτής νά ύπηρετήση ού
μόνον τήν ελληνικήν επιστήμην, άλλά καί τήν Ελ

ληνικήν Πατρίδα.

καί έμόχθησαν τελεσφόρως πρός προαγωγήν τού σπου

=1 Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ
(ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Κου ΧΑΡΑΜΗ)

(Συνέχεια)

Πώ; δί ύά πχσαστήση αυτήν, άφού ή έκφρασις
οφθαλμών δηλοΐ ζωήν καί ψυχής υηαρςιν ; Θαυμάζε
ται ή ’Αφροδίτη ττς Μήλου δια τό κάλλος τοΰ σώμα
τος, καί ό εραστής τής τέχνης άποΟαυμάζων τό άγαλμα
νομίζει δτι έχει πρό αύτοΰ έμψυχον τήν θεάν τής καλ
λονής. 'Ατενίζει δμως τούς οφθαλμούς αύτής καί
αίφνης βλέπει ώς ό Πυγμαλίων, τήν σάρκα είς μάρ

μαρο? μεταβαλλομένην !
'Η ζωγραφική έν τούτοις κατόρθωσε, τή βοήθεια
τών χρωμάτων, νά ύπερβή έν μέρει τόν σκόπελον.

Άλλ’ οί μεγάλοι ζωγράφοι οί δυνηθέντες « άπεικονίσωσι> έπί τών οφθαλμών ταύτην ή έκείνην τήν έκφρασιν, κατόρθωσαν τούτο έχοντες ενώπιον αύτών πρότυ
πον ζών καί διατελοΰν ύπό τό κράτος τοΰ συναισθήμα
τος δπερ ήθελον νά εικονίσωσιν. Ό μέγας Τισιανός,
θέλων νά ζωγραφήση τήν Μαγδαληνήν μετανοούσαν,
μάτην προσεπάθει ν’ ανατύπωση έπί τών οφθαλμών τής
είκόνος τής μετάνοιας τό αίσθημα, δτε δέ προσήλθεν
αύτό ή άπιστήσασα έρωμένη του, έδράςατο τής ευκαι
ρίας καί έζωγράφησε τούς οφθαλμούς εκείνης εις τό

ΙΟΥΝΙΟΣ 1917
6 ’Ιουνίου.— '11 Γερμανία έντείνει τάς προσπάθειας
πρός σΰναψιν είρήνης μετά τής Ρωσσίας.
7 ’Ιουνίου.—'Η Αούμαείς μυστικήν συνεδρίααιν έψήφιΙΟΥΝΙΟΣ 1917
σεν υπέρ τής Αμέσου έπιθέσεως κατά τών Γερμανών.
8 ’Ιουνίου. — 'θ πρωβυπουργός τήςΊταλίας προέδη είς
1 ’Ιουνίου. — 'Ημερήσια διαταγή τοΰ στρατηγού Αοΰγδηλώσεις εις τήν ’Ιταλικήν Βουλήν.
κρας Χαίηγκ Αγγλου Αρχιστρατήγου είς τό δυτικόν μέ9 ’Ιουνίου.—Μετά τάς δηλώσεις τοΰ ΙΙρωθυπουργοϋ ώ
τωπον προλέγει τήν τελικήν νίκην τής Άντάντ.
μίλησεν ό κ. ϊοννΐνο προδάς είς δηλώσιις περί τής 'Ελ
2 Ιουνίου,— ’Εντός 8 ήμερων τά Αγγλικά Ατμόπλοια λάδος καί τοΰ ’Αλβανεκοϋ ζητήματος.
κατέρριψαν 98 γερμανικά Αεροπλάνα.
10 ’Ιουνίου. Μέγιστον επαναστατικόν κίνημα τών Τσέ3 ’Ιουνίου. - ’Αγγέλλονται νέαι επιτυχείς επιθέσεις χων είς Πράγαν. Ζ.ητοΰν συντακτικήν συνέλευσιν. Ταρατων Αγγλων είς τό α ιτικόν μέτωπον.
χαΐ είς πολλάς πόλεις τής Βοημίας.
♦ Ιουνίου. —'Ο κ. Ριμπώ προίβη είς δηλώσεις είς τήν
II . ’Ιουνίου. ’Εξακολουθούν αί Αγγλικαί έπιτυχίαι είς
Βουλήν τής Γαλλίας σχετικώς πρός τήν Αποστολήν τοϋ
τό Αυτικόν.
12 ’Ιουνίου. ’Εξασφαλιστικά μέτρα τοΰ Ανεφοδιακ. Ζοννάρ είς τά συμβάντα ίν 'Ελλάδι.
σμοϋ είς Ρωσσίαν λαμβάνονται καθημερινώς.
8 Ιουνίου—’Εξακολουθούν προελαύνοντες οί 'Αγγλοι.
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IS Ιουνίου. Οί "Αγγλοι προχωρούν, Ετη Γτρμχνία
χχλλιιργεΐταα ή 15ί« τής ΛημοχρατΙα;.
H Ιουνίου. Πρωθυπουργός τής 'Ελλλβος ό X. Βινιζίλος.
14 Ιουνίου,— II ’Αγγλία βέν αναγνωρίζει τό Ιίρωτεχτορϊτον τής ’Αλβανίας.
16 ’Ιουνίου. — Ίΐ ‘Λγγλτχή παραβχίυή βαίντι μέ κολοσ
σιαία ίλματα.
17 ’Ιουνίου.—Χυνηντήθησαν είς Ιταλίαν είς τόν σταθ
μόν £αΙν-Ζάν-Μυράν. οί στρατηγοί Φώς, Καντόρνα- Ραβομερ χαΐ Πορϊνο.
16 Ιουνίου.—Οί Ρώσσοι ίιέσπασαν τήν Γερμανικήν
γραμμήν.
I!» ’Ιουνίου.— Αντηλλιίγησαν θερμά τηλεγραφήματα
μεταξύ Πάσιτς καί Βενιζέλου.
20 ’Ιουνίου.—Οί Γερμανοί ομολογούν τήν Ρωσσικήν
νίκην.
21 ’Ιουνίου.—Οί ’Ιταλοί θά εκκενώσουν τήν Ίίπειρον.
22 ’Ιουνίου.— 'II Βραζιλία άπεβύθη στον άγώνα υπέρ
τής Άντάντ.
25 ’Ιουνίου.— Ο Α'. Γραμματεύς τής έν Βερολίνο» Ιίρεσβείας μας κ. Πολυχρονιάβης έπέδωκε πρός τήν Γερμα
νικήν Κυβέρνησιν διακοίνωσιν περί διακοπής τών σχέ
σεων.
24 Ιουνίου. — Άνεχώρησέν ό "Υπατος Αρμοστής τών
Αυνάμεων κ. Ζοννάρ διά Γαλλίαν.
28 ’Ιουνίου. — 'θ κ. Ζοννάρ έδήλωσεν ότι θεωρεί λήξασαν τήν έν 'Ελλάδι αποστολήν του.
26 ’Ιουνίου.— Η έν Ρωσσία κοινή γνώμη κατελήφθη
άπό άπερίγραπτον ενθουσιασμόν έπί τή αναγγελία τών
πρώτων επιτυχιών τοΰ στρατού.
27 ’Ιουνίου.—Κινδυνεύουν είς τήν Γερμανίαν ό Καγκε
λάριος κ. Μπέτμαν Χόλβεγκ.
28 ’Ιουνίου.—Ό κ. Ζοννάρ είς Ρώμην συνεσκέφθη μετά
τοϋ κ. Σοννϊνο. Οί ’Ιταλοί έκκενώνουν τήν "Ηπειρον.
29 Ίούνίου.—Οί Ρώσσοι προελαύνουν πρός τά Καρπά
θια. Ό κ. Ζοννάρ έφθασεν είς Παρισίους.
50 ’Ιουνίου.—Οί Ρώσσοι έξακολουθοϋν προελαύνοντες.
•Εορτάσθη είς Κέρκυραν ή Ονομαστική εορτή τοΰ Βασιλέως Πέτρου τής Σερβίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 1917

ΘΕΑΤΡΑ

Τόν μήνα αυτόν τά θέατρα τών ’Αθηνών δέν έλειτούργησαν κανονικώς. Τά μεγάλα εθνικά γεγονότα
επηρέασαν, καί αύτά καί δλα σχεδόν έκλεισαν τάς πύλας
των έπί άρκετάς ημέρας. Ή αγωνία ή όποια κατέ
λαβε τόν κόσμον δέν ήτο δυνατόν παρά νά μεταδοθή
είς τούς ’Ηθοποιούς καί πολλοί έξ αύτών δέν εΐχον
διάθεσιν νά έπαναλάβουν τήν εργασίαν αφού τούς
έλειπε—όπως άλλως τε καί έλειπε—ή ψυχική ηρεμία
ή όποια είνε περισσότερον άναγκαία διά τούς καλλιτέχνας τής σκηνής.
Άλλά πλήν τούτου τά4θέατρα έσταμάτισαν τάς ερ
γασίας των καί άπό μιά διαφορά ,ή οποία έγεννήθη
μεταξύ Θιασαρχών καί ’Ηθοποιών. Ή περικοπή τών
μισθών τό κύριον ζήτημα. Οί ηθοποιοί δέν ήθέληοαν νά δεχθούν -τήν μείωσιν και έτσι έπί άρκετάς

ημέρας αί Άθήναι έμειναν τάς νύκας ώς μία επαρ
χιακή πόλις, χωρίς δημόσια θεάματα, μέ μόνους τούς
κινηματογράφους τοΰ Συντάγματος καί τοϋ Ζαππείου.
Έν τούτοις ή ζΐιμία ή οποία έγίνετο είς δλα τά μέλη
τοΰ θεατρικού κόσμου άπό τό κλείσιμο τών θεάτρων
έκαμεν δλους νά σκεφθοΰν καί νά γίνουν πλέον διαλ
λακτικοί είς τάς σκέψεις των. Ύπεχώρησαν καί οί μέν
καί οί δέ καί σέ λίγες ημέρες εϊδομεν καί πάλιν νά
έπαναρχίζουν τά θέατρα τάς παραστάσεις των.

*
* *
Πρώτο ήρχισε τό θέατρον τής Κυβέλης. Είνε ίσως
τόμόνο τό όποιον έργάζεται—μαζή μέ τοΰ Παπαϊωάννου—καλά εφέτος, καί ανεβάζει συνεχώς νέα έργα
μέ προσοχή εκλεγμένα. Ένα άπ’ αύτά είνε «ό "Ιπ
πότης τής Μόδας» κωμφδία τοΰ Σάββα Γκιτρύ.

Η κ. ΚΥΒΕΛΗ

του, δ «Ντετικτίβ», είς τύ Πανελλήνιον, είς τό όποιον
διδάσκει δ θίασο; τοΰ κ. Πλέσσα. Τό έργον είνε εύφυέστατον καί δ κ. Πλέσσας διέπλασε ν έν θαυμάσιοι·
ρόλον.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Τό «Πανόραμα» τοΰ κ. Μωραϊτίνη, έδόθη έφέτος
στό θέατρον τής Δος Κοτοπούλη. Εφέτος δ κ. Μωραϊτίνης είχε έπιτυχεΐς έμπνεύσεις καί τό Πανόραμα είνε
εύφυέστατον. Είχε νούμερα ποΰ προκαλοΰν άβίαστα
τόν γέλωτα. 'Η πρώτη του ήτο μιά ωραία συγκέντρωσις κόσμου εκλεκτού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Εκλεκτή εορτή έδόθη είςτό Δημοτικόν θέατρον ύπό
έπιτροπής Ελλήνων καί Γάλλων, κατά τήν δποίαν
έλαβον μέρος ξένοι καλλιτέχναι στρατιώτάι ώς έπί τό
πλειστον.Ή εορτή ήοχισε μέ τήν Μασσαλιώτιδα. Κα
τόπιν έπαιξαν τόν Άσπλαγχνο Χωροφύλακα», καί
ένα μέρος άπό μιά πολεμική επιθεώρηση μέ ωραιότατα
τραγουδάκια.
'Όλοι, οί έπίσημοι παρευρέθησαν εις τήν ώραίαν
εορτήν έν άπαρτία.

Η Κυρία Κυβέλη ήναγκάσθη νά κάμη εφέτος τήν
εμφανισιν της άπό τό θέατρον τών «’Ολυμπίων» αφού
έχει ενοικιάσει τό ίδικόν της θέατρο. Μετά άποχήν
τόσου χρόνου άπό τό θέατον, ή εκλεκτή μας καλλιτεχνις ένεφανίσθη μέ τό «Κουρέλι» τοΰ Νικομέντι.
Η βραδυά ήτο εντελώς πανηγυρική. Όλος ό επίση
μος κόσμος προεξάρχοντος τοΰ κ. Βενιζέλόυ παρηκολούθουν τήν παράστασιν, καί ήτο μία άληθής ψυχική
3ύχαρίστησις ή έκτίμησις μέ τήν οποίαν περιέβαλλον
όλοι, τήν Έλληνίδα καλλιτέχνιδα.
Η Κυβέλη έςηκολούθησε δλον τόν μήνα τά; παρα
στάσεις της είς τό θέατρον τών ’Ολυμπίων.

Ή κατ’ έξοχήν Αθηναϊκή Έπιθεώρησις τά «Παναθήναια» τών κ.κ. Τσοκοπούλου,Άννίνου, Δημητρακοπούλου μετεφέρθησαν είς τό «’Αθηναϊκόν» θέατρον
είς τάς άρχάς τής όδοΰ Πατησίων.
'Η Έπιθειόρησις τροποποιηθεΐσα επί τό έπικαιρότερον άνέκτησε νέας δυνάμεις διά σειράν παραστάσεων.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑ'ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

Η όπερέττα τοΰ κ. Κυπαρίσση «Οί Θεατρίνοι»
έδόθη είς τό θέατρον Παπαϊωάννου. Τό λιμπρέττο
του είνε ή γνωστή κωμωδία «Ή αρπαγή τών Σαβίνων» διασκευασθεϊσα ύπό τοΰ κ. Βεκιάρέλλη. Ή μου
σική—πρώτη φορά δ κ. Κυπαρίσσης παρουσιάζεται
ιός συνθέτης—ήρεσε πολύ καί έχειροκροτήθη ζωηρό
τατα άπό τό κοινόν.

’Αναγγέλλεται έκ Παρισίων οτι ή μόλις ένναέτις
Έλληνίς Ντόρα Άντωνιάδου, άκολουθοΰσα καλλιτε
χνικός σπουδάς, διέπρεψεν είς τό πιάνο καί τήν ζω
γραφικήν.
ΑΓέξετάσεις τής μικρός Ντόρα; έγένοντο πανηγυρι
κά!. διεγείρασαι τόν θαυμασμόν καί τήν κατάπληξιν
τών Γάλλων.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ό Μουσικός θίασος μάς έδωκε μία όπερέττα έκλεκτή τό Βοκκακιο. Ή όπερέττα άπό τής πλέον γνωστές
είςτούς’Αθηναίους, καί γι’ αύτό άπό τής πλέον άγαπητές, έδόθη άπό τό θίασο τής κ. Ένκελ μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν. Κόσμος παρηκολούθησε πολύς τήν έκτέλεσιν, καί έχειροκρότησε μέ πολύν ένθουσιασμόνδλες
τής γνωστές ρωμάντζες του.
ΑΘΗΝΑ ΙΟΝ

Είς τό Άθήναιον τό γνωστόν θέατρον τής όδοΰ
Πατησίων παίζει δ θίασος τοϋ κ. Χαντά. Μέ πολλύν
πιτυχίαν^ΐδίως «τή Ξόβεργα» τοΰ Ρισπέν καί πολλάς
άλλα εκλεκτά έργα. ·

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
'Ο κ. Ξενόπουλος έδωκε μία πρωτότυπο κωμωδία

ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ

ΤΙ ΙΠΟΤΕΚΣΙΠΙ ΤΟΝ ΕΞίΤΑΣΕΟΝ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΥ
Κατά τά έκδοθέντα άποτελέσματα τών εξετάσεων
τοΰ ’Ωδείου, άπονέμονται τά κάτωθι μετάλλια, δι
πλώματα, πτυχία καί χρηματικά βραβεία:
Α'.) Χρυσοΰν μετάλλιον Άνδρέου καί Ίφιγενείας
Συγγροΰ έλαβον:
1). Ό κ. Φρειδερίκος Βολωνίνης είς τό βιολίον, ή
δεσποινίς ’Αγγελική Κοτσάλη είς τήν Δραματικήν.
Β'.) ΆργυροΟν μετάλλιον Άνδρέου καί Ίφιγενείας
Συγγροΰ έλαβον : 1) Ή δεσποινίς Έλένα Γεράκη είς
τό κλειδοκύμβαλον, 2) ή δεσποινίς Φλώρα Πασχάλη
είς τήν Μονωδίαν, 3j ή δεσποινίς Κλειώ Βραιιβανοπούλου. κχί ή δεσποινίς ’Ιουλία Κωνσταντινίδου είς
τήν Δραματικήν.
Γ'.) ΧαλκοΟν μετάλιον Άνδρέου καί Ίφιγενείας
ΣυγγροΟ έλαβεν ή δεσποινίς Μαρία Παπαγιαννοπούλου είς τό κλειδοκύμβαλον.

Δ'.) Απολυτήριον δίπλωμα (so/isie) έλαβον είς τό
Κλειδοκύμβαλον : I) ή δεσποινίς Αίκατ, Πάντου, 2)
ή δεσποινίς Έλ. Κροντηροπούλου, 3) ή δεσποινίς
Μαρία Πάνου, 4) ή δεσποινίς θεοδ. Σαμοΐλη καί είς
τήν Δραματικήν δ κ. θεόδ. Γαλάνης.
Ε'.) Πτυχίον διδασκαλίας κλειδοκύμβαλού έλαβον :
1) ή δεσποινίς Δήμητρα Μενιδιάτου, 2) ή δεσποινίς
Φανή Κωστοπούλου, 3) ή δεσποινίς Ελένη Μαυράκη
4) ή δεσποινίς Ρουμπίνα Κωστοπούλου.
ζ'.) Πτυχίον Βυζαντινής έλαβον : δ κ. ’Ιωάν. Μαργαζιώτης καί ό κ. Παν. Χρήστου.
Ζ,.) Χρηματικά βραβεία έλαβον : 1! δ κ. Φρ. Βο
λωνίνης τό έκ δρ. 200 βραβεϊον κ. Κ. Τζηροϋ, 2
ή δεσποινίς Αγγελική Κοτσάλη τό έκ δρ. 200 βρα
βεϊον κ. I. Μεσσαλά, 3) δ μαθητής Νικ. Σκαλκώτας
(Βιολίου) τό έκ δρ, 150 βραβεϊον κ. Δ. Σακελλαρίου,
4) δ μαθητής Χρ. Βρυωνίδης (Βαθύχορδου; τό έκ δρ.
100 βραβεϊον κυρίας ’Κόλας Νάζου.
Η'.) Μαθητικός διαγωνισμός. Έβραβεύθησαν : I
ό μαθητής Ν. Σκαλκώτας μεδρ. 50 2) δ μαθητής Φίλ.
Γεωργιάδης μέ δρ. 50.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ I. I. ΤΟΥ ΒΑΙΙΛΕΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΟΣ ΠΡΟΘΤΠΟΤΡΓΟΝ ■■■ A ΖΑ I ΜΗΝ

Ή Α. Μ. δ βασιλεύς Αλέξανδρος άπέστειλε πρός
τόν Πρόεδρον τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου κ. Α.
Ζαΐμην τήν έπομένην έπιστολήν, δημοσιευθεΐσαν έν
έκτάκτω φύλλω τής «Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως».
Τό κείμενον τής βασιλικής έπιστολής, προσυπογεγραμμένης καί ύπό τοΰ κ. Ζαΐμη έχει έπί λέξει ώς
εξής :

Κύριε Πρωϋ·υηουργέ,

Παρακολουθώ μετά ζωηρού ενδιαφέροντος τάς
προσπάθειας τής Κυβερνήσεως πρός άποκατάστασιν
τής ένότητος τής χώρας.
Τό έπ’ Έμο! είμί πρόθυμος, μενών πιστός θεματοφύλαξ τοΰ Συνταγματικού Χάρτου τής χώρας και πεποιθώς έπί τάς άγαθάς προθέσεις τών Δυνάμεων, νά
συνεργασθώ ειλικρινώς μετ’ αύτών πρός κατευνασμόν
τών πνευμάτων καί έπίτευξιν τής συμφιλιώσεως τοΰ
Έθνους.
Έν Άθήναις τή 7η Ιουνίου 1917.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ό Πρόεδρος τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου

Άλέξ. Θρ. Ζαΐμης

——--

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣ1Σ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αί Α· Λ. Μ. Μ. δ Βασιλεύς Κωνσταντίνος καί ή Βα
σίλισσα Σοφία μετά τοΰ Διαδόχου Γεωργίου καί τών
άλλων πριγκήπων καί πριγκηπισσών μετά τής άκολουθίας Αύτών άνεχώρησαν τήν 1 ’Ιουνίου ημέραν Πέμ-
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πτηνκαίώραν 10.5' π. μ. έκ ΔεκελίαςδΓΏρωπόν, όπου
φθάσατες τήν ΙΙηνέπεβιβάσθησαν αμέσως τής «Σφα
κτηρίας» . Μέχρι τοϋ άτμο πλοίου τούς Απερχομένους Βα.
σιλεΐςσυνώδευσανό Βασιλεύς ’Αλέξανδρος καί οι πρίγ.
κηπες μετά τών πριγκηπισσών οί όποιοι καί παρεκά
θησαν είςπρόχειρον έπί τής «Σφακτηρίας» πρόγευμα.
Πρός αποχαιρετισμόν τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου
μετέβησαν είς τόν Ώρωπόν ό πρωθυπουργός κ Ζαί
μης μετά τών υπουργών τών Ναυτικών καί τής Συγ
κοινωνίας.
Ό απόπλους τής «Σφακτηρίας» συνοδευομένης καί
υπό συμμαχικών άντιτορπιλλικών έγένετο τήν 12ην
καί 40' μ. μ. Έπ’ αυτής έκυμάτιζεν ή ελληνική ση·
μαία καί έπί τοΰ πρωραίου ΐστοΰ έχει ύψιοθή τό βα
σιλικόν σήμα
Περί τής άναχωρήσεως τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως
Κωνσταντίνου καί τής Βασιλικής Οικογένειας έγνώσθησαν αί εξής λεπτομέρειαι : Είς Ώρωπόν έκ τοΰ
μέρους είς τό όποιον κατήλθον οί Βασιλείς μέχρι τής
αποβάθρας είχον στρωθή πολυτελείς τάπητες, άπό
πρωίας δέ είχον συγκεντρωθή άναμένοντες τούς Βα
σιλείς πάντες οί κάτοικοι τοΰ Ώρωποΰ φορτωμένοι μέ
άνθη. Μόλις έφθασεν ή Βασιλική Οικογένεια πάντες
έγονάτισαν καί σκορπίζοντες άνθη έζητωκραύγαζον
φρενιτιωδώς, πολύ δέ συνεκίνησε τούς πάντας μικρά
κορασίς μέ άνθη τρέχουσα καί ζητούσα νά μάθη ποιο;
είνε δ Βασιλεύς.
Ή συγκίνησις τών Βασιλέων υπήρξε καταφανής.
Ό κ. Ζαΐμης δέν κατόρθωσε νά άποχαιρετήση είς
τόν Ώρωπόν τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα, κληθείς δέ παρ’
Αύτοΰ διεπεραιώθη έπί τής «Σφακτηρίας». ‘Η Βασι
λική Οικογένεια έπέβη τής φαλαινίδος, τήν οποίαν απέστειλε τό θωρηκτόν «Άβέρωφ». Δι’ έτέρας δέ λέμ
βου διεπεραιώθησαν είς τάς «Σπέτσας» οί ακολουθοΰντες τούς Βασιλείς.
’Ολίγον πρό τής άναχωρήσεώς Του έξ Ώρωποΰ δ
Βασιλεύς ένεθημήθη δτι είς τά ’Ανάκτορα τοΰ Τατοίου είχον λησμονηθή ή μεγάλη στολή τοΰ στρατηγού
καί ή στραταρχική Του ράβδος, αμέσως δέ διέταξεν

δπως μεταβοΰν καί κομίσουν ταΰτα εις τήν «Σφα
κτηρίαν», ό απόπλους τής οποίας καί έβράδυνεν ως
έκ τούτου.
Ή Βασιλική Οικογένεια άπεβιβάσθη εις τόν Απέ
ναντι τής Μεσσήνης λιμένα τοΰ Βίλλα ντί Σάν Τζιοβάνΐ δπόθεν σιδηροδρομικώς κατηυθύνθη είς Ελβε
τίαν.
Τήν γραμμήν τήν οποίαν ήκολούθησεν ή «Σφακτη
ρία» διεκόίνωσε διά τοΰ Ασυρμάτου τό ύπουργεϊον
τών Ναυτικών είς τό Βερολϊνον πρός Αποσόβησιν παν
τός κινδύνου έπιθέσεως άπό μέρους γερμανικού υπο
βρυχίου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 1917

Ανατέλλει ή πρώτη ήμέρα τού ’Ιουνίου διά νά
■χαιρετήση Ιπερχομένους στά ξένα τούς τέως Βασιλείς
τής Ελλάδος,

Ό Ώροπός είνε τό τελευταιον ελληνικόν εδαοος
πού πατούν οί ‘Έλληνες Βασιλείς καί ή θάλασσα τού
Εύβοίκού, μέ τούς άφρούς τών κυμάτων της, Τούς συνο
δεύει ακούραστη ώς τή τελευταία στιγμή γιά νά Τούς
έμπιστευθή στά· γειτονικά, στά ξενικά πελάγη.
*
* *

Στιγμές τραγικές για. κείνους πού έζησαν μεγάλοι
καί ισχυροί γιά νά δοκιμάσουν τήν απροσδόκητη μετα
στροφή τής τύχης καί τα σκληρά τής ειμαρμένης κελεύσματα.
♦
* *

Ή Σκάλα τού Ώροπρΰ, ό άσημος αύτός ορμίσκος,
χάρηκε γιά μιά στιγμή ένο ανέλπιστο μεγαλείο ποΰ τό
χρωμάτιζε τό πιό σκούρο, τό π·ό μελανό χρώμα τής
αληθινής οδύνης.
*

II κούκλα της ΐύχζ,ς δέν άρκεϊται σ.ά στολίδια
της καί στής χρυσές ράβδους της καί στά αστραφτερά
γαλόνια της καί στήν περίλαμπρο χλαμύδα της καί
στό αιγλήεν στέμμα της. Ζητεί καί κενούργια στολί
δια πού έχουν άγκίλια καί άγκάθια, πού κσύβουν δη ·
λητήρια, πού είνε γιομάτα συμφορές καί πίκρες καί
απογοητεύσεις καί δάκρυα....
Καί μία αφροσύνη στό μυαλό, μία απερισκεψία στή
φαντασία, μία έπαρσι στή ψυχή, μία αυταπάτη καί κα
κοί υπολογισμοί καί εγωισμοί τυφλοί καί σέ λίγη ώρα
κρημνίζονται δ,τι σέ χρόνια άνήγειραν κόποι καί μό
χθοι καί προσπάθειες εύγενικές.
Καί παρίσταται έτσι τό Έθνος στής λυπηρές στιγ
μές τής 1 ’Ιουνίου πού έφεραν ένα Ηγεμόνα εξόριστο·,
άπό τόν τόπον πού γεννήθηκε, έζησε, μεγάλωσε, έπό
νεσε, έκλαυσε, έδοκιμάσθη, έδοξάσθη.
Στό τόπον δπου μετά ένα 1897 έβλάστησε ένα
1913, γιά νά σβύση ένα αίσχος μέ μιά πάμφωτη δόξα.

* *

* *

Παιζογελάει ή ειμαρμένη μέ τής κούκλές της πού
ποτέ τής ντύνει χρυσά καί άστραπηβόλα στολίδια καί
πότε άσπλαγχνη περιβάλλει τά θύματά της μέ τά
κουρέλια μιάς συντοιβής πού σπάνια στό βίο του δοκι
μάζει ό άνθρωπος.

’Απ’ αύτόν τόν τόπον έφυγε δακρυσμένος ό Κων
σταντίνος, διότι ή κακή μοίρα τόν έσπρωξε στά μεγα
λείτερα σφάλματα ποΰ μπορούσε νά διαπράξη ένας Βα
σιλεύς στή πατρίδα του, στό Λαό πού έκλήθη νά Κυ

♦

* *

Μιά μαρμάρινη σκάλα πλατειά, ατελείωτη, γιομάτη
χαλιά βαρύτιμα καί τρόπαια, καί λουλούδια, μέ αση
μένια σκαλοπάτια καί μέ μαλαματένια κάγκελα καί μέ
φώς πού άντανσκλφ ή δόξα έχρησίμευσε στό Βασιλέα
γιά νά φθάση ώς στή κορυφή.
Μία άποθέωσις τόν περίμενεν εκεί ανέκφραστη, άποθέωσις Λαού, Στρατού, Φυλής. Άποθέωσις ’Ονείρων,
’Ελπίδων, Πόθων. Άποθέωσις Λυτρωμού, ’Ελευθερίας.
"Ενας πολύηχος αλαλαγμός συνοδεύει τό άνέβσσμά
του καί τό εγερτήριον εθνικόν σάλπισμα σκορπίζει τούς
φθόγγους του γιά τόν εκλεκτό τής Φυλής.
Παιάνες καί θούρια ακούονται άπό τής ψηλότερες
κορυφές τών έλληνικών βουνών. Ή φυλή ολόκληρη
χαίρετφ τόν "Ηρωά της.
Άπο τής ελληνικές θάλασσες, άπο τά πιό άπομακρυσμένα σημεία, ή Ελληνική ψυχή μέ σεβασμόν καί
μέ λατρείαν περιβάλλει τόν εστεμμένο/ Νικητήν, τόν
πορφυρογέννητο·/ τροπαιούχον.

*
Ή άρρώστιά του κενούργια πηγή λαϊκών καί εθνι
κών συναισθημάτων τόν Ανυψώνει άκόμη περισσότερον
στήν έλληνική στοργή, καί ένας Ααός γονυκλινής ζητεί
ύπέρ Αύτού τήν θείαν άντίληψίν.
"Ο,τι μπορούσε νά όνειροπολήση ό θνητός στον σκι
ώδη αυτόν κόσμον τό άπήλαυσε πλούσιον, ζωντανόν,
εκφραστικόν, άναγλυ φικόν.
Ύπέρ τό μεσουράνημα έφθασεν ή δόξα του. ’ Ατυχώς
ή μοίρα τού άνθρώπου, σάν γρηά στρίγκλα, δταν παραφορτωθή άπό τιμάς καί δόξαν, κουράζεται φαίνεται νά
φέρη γιά λογαριασμό του τό βάρος καί ζητεί άφορμάς
νά τό απόρριψη.

βέρνησα) .
Άρχισε ό μήν μέ μίαν ιστορικήν πένθιμο/ θλιβεράν
εικόνα καί διά τό περίεργον τής ανθρώπινης έξελίξεως
έληξε μέ μίαν κατ’ εξοχήν έορταστικήν σκηνογραφίαν.
Τήν πρώτην έξετοπίζετο ένας Βασιλεύς καί τήν
τριακοστήν ’Ιουνίου πάνδημος ή πόλις τού Ίοστεφάνου
Άστεως έώρταζε τήν Γαλλικήν εορτήν τής επετείου
τής άλώσεως τής Βαστίλλης.
Αί μουσικαί μέ θούρια καί έορταστικά εμβατήρια
καί ό κόσμος άθρόος, ενθουσιώδης, έξαλλος, έχαιρέτα
στό πρόσωπον τοΰ κ. Βενιζέλου καί τών Γάλλων στρα
τηγών τό νέον καθεστώς πού έφερε τήν Ελλάδα δί
πλα στούς φυσικούς συμμάχους της, ατούς προστάτας
της, στούς ύπερασπιστάς της.
Καί μέσα άπό τό πλαίσιον αυτό πού σχηματίζει ό
Λαϊκός όγκος τής οδύνης καί τής χαράς προβάλλει
ή μεγαλειώδης εΐκών πού έχάραξε τό δυνατό, τό σιδε
ρένιο χέρι τοΰ μεγάλου Πολίτικου τής Ελλάδος
θριαμβευτής, κραταιός, επιβαλλόμενος, συντρίβω·/
διά νά άνεγείρη έκυριάρχισε- κατά τόν μήνα αύτόν ό

υπέροχος Βενιζέλος.
Άπό τήν στιγμήν πού ό Βασιλεύς έζήτησε παραλόγως νκ ευρεθή άντιμέτωπος πρός τόν κραταιόν πολιτι
κόν δλοι δσοι ήθέλαμεν άδιασπάστους τάς έθνκάς μας
δυνάμεις έφωνάζαμεν : «Ένωΰήτε .
Είς τήν πάλην τών δύο, κάποιος θά ήτο ό ήττημένος
καί ήτο τόσον προφανές πού ό νικητής θά ήταν ό Γίγας, ό Άτρωτος, ό Δυνατός, ό Μάγος, ό Κατακτητής,
πού δλοι μας μέ τό αίσθημα τού φόβου παρακολουθού
σαμε τά κλονιζόμενα βήματα, τάς ακροβατικός ένεργείας, τάς ήθικάς καταπτώσεις τού έξορίστου τής χθές.
"Ολοι φοβισμένοι φικ τήν τύχην Του, γιά τό μέλ
λον Του έφωνάζαμεν: 'Ενωΰϊμε .
Άλλά ύπήρξε τόση ή τύφλωσις, τό πείσμα, ή κακή
θέλησις, ή προκατάληψις, ό εσφαλμένος ύπολογισμός,
πού καθημερινώς εύρύνετο τό χάσμα έως ού έφθασεν ή
μοιραία στιγμή γιά νά πέση άπό τό υψηλότερο σκαλο

πάτι τής μαρμαρένιας, τής πλατείας σκάλας, στό κενόν
πού Μόνος Του, μέ τά χέρια του έδημιούργησεν ό
Ήγεμών.
Ό ’Ιούνιος θά παίξη σπουδαίο ρόλο στήν σύγχρονη
ιστορία τής πατρίδος μας. Έχαράχθησαν στάς σελίδας
της γραμμές ποΰ εύκολα δέν λησμονούνται.
Δ. Δ. Ζ.

Η iflFEA ΤΟΓ« ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ
Ό κ. Άντ. ’Εμπειρικός άπεψάσισε νά ίδρύση πλη
σίον τής Μονής τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, είς μέρος
δασόφυτον, εύάερον καί υγιεινόν Άνωτέραν ’Εκκλη
σιαστικήν Σχολήν περιλαμβάνουσαν Διδασκαλεϊον καί
Πρότυπον Δημοτικόν Σχολειον.
‘Η Απόφασις τοΰ εΰγενοΰς καί φιλοπάτριδος δωρητυΰ Αξίζει νά έπισύρη τήν ευγνωμοσύνην τοΰ'Έθνου-’,
διότι ή υγιής παίδευσις τοΰ κλήρου είνε ένα Από τά
στερεότερα βάθρα τής εθνικής έξογειάνσεως.
Ή Ελλάς μεθ’ δλας τας αλλας προόδους της, υπό
θρησκευτικήν καί εκπαιδευτικήν έποψιν υστερεί οσον
κανέν άλλο έθνος. Πολιτεία καί Κοινωνία δέν κατόρ
θωσαν Ακόμη νά κατανοήσουν τήν σημασίαν τοΰ
Σχολείου καί τής ’Εκκλησίας. ’Απόρροια τούτου ύπήρξεν ή ελλιπής ψυχική καί πνευματική μόρφωσις
τών έλληνοπαίδων ή οποία βαρύνει σοβαρώς έπί τών
τυχών τής πατρίδος.
Ώς έκ τούτου ή σκέψις τοΰ λ. Εμπειρικού τείνουσα νά επανόρθωση μίαν ουσιώδη εθνικήν παράλειψιν καί νά ένισχύση καί τόνωση ένα χαλαρωμένον
καθεστώς πρέπει νά θεωρηθή ώς άριστος οιωνός διά
τάς τύχας τής Ελλάδος.
'Η Σχολή τοΰ κ. ’Εμπειρικού θά όργανωθή κατά
τό σύστημα τό όποιον ό τέως υπουργός τής IίΔιδείας
κ. Αίγινήτης είσήγαγεν είς τήν Ριζάρειον Σχολήν καί
τάς ά'λλας Τερατικάς Σχολάς τής Ελλάδος.
Σχετικώς πρός τάς Αποφάσεις τοΰ κ. ΑΙγινήτου ή
Ριζάρειος Σχολή διοργανοΰται συμφώνως πρός τήν
διαθήκην, αξιούσαν τήν άρτίαν μόρφωσιν κληρικών,
θά ληφθή δέ νομοθετική πρόνοια περί χρησιμοποιήσεως τών αποφοίτων τής Σχολής μέχρι τής κανονικής
έποχής τής χειροτονίας των. Πρός τοΰτο αυξάνεται ή
ηλικία καί αι απαραίτητοι γνώσεις διά τήν εισαγω
γήν έν τή Σχολή μαθητών καί συντομεύεται ό μεσο
λαβών χρόνος μεταξύ αποφοιτήσεως καί χειροτονίας.
Έξ άλλου είς τό πρόγραμμα τής Σχολής είσάγονται
τά παιδαγωγικά μαθήματα προκειμένου νά χρησιμο
ποιούνται οί Απόφοιτοι μέχρι τής χειροτονίας των ω;
δημοδιδάσκαλοι. ’Αποκλείεται έφεξής είς τούς Απο
φοίτους τής Ριζαρείου νά έγγράφωνται είς Αλλας σχο
λάς τοΰ Πανεπιστημίου πλήν τής Θεολογικής. Είς
τούς αποφοίτους τής Ριζαρείου, Αφομόιουμένους πρός
τούς αποφοίτους τοΰ Διδασκαλείου, έξασφαλίζονται
επίσης καί διάφοροι αλλαι έκκλησιαστικαί θέσεις. Ό
Απιστών είς τόν κύριον σκοπόν δι’ ον έξεπαιδεύθη
τοΰτέστιν ό μή δεχόμενος νά χειροτονηθή μέχρι τοΰ
35ου έτους τής ηλικίας του θά στερήται παντός δι
καιώματος απορρέοντος έκ τής έν τή σχολή έκπαιδεύσεως, θά χάνη τήν κατατεθειμένην χρηματικήν έγγυησιν, τό τυχόν Απονεμηθέν αΰτίϋ χρηματικόν βραβεΐον καί τήν δημοσίαν ή εκκλησιαστικήν θέσιν.
Επίσης ιδρύεται έν τή Ριζαρείφ Σχολή μονοτά
ξιον ή διτάξιοι ‘Ιερατικόν Φροντιστήριον διά τούς
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αποφοίτους τών γυμνασίων και
έπιθυμοΰντας νά ίερωθώσι.

διδασκαλείων τούς

Εϊπομεν δτι ή Σχολή τοΰ κ. ’Εμπειρικού θά εινε
’Εκκλησιαστική καί συγχρόνως Διδασκαλείον μετά Οι
κοτροφείου. Είς αύτήν θά καταρτίζωνται, ώς εσωτε
ρικοί μαθηταί, τελείως καί καθ’ δλους τούς απαραι
τήτους δρους άριστοι Δημοδιδάσκαλοι καί μορφωμέ
νοι 'Ιερείς.
'Η έκπαίδευσίς εις τήν Σχολήν θά εινε τριετής. Θά
διδάσκωνται Θεολογικά καί Παιδαγωγικά ααθήματα,
ή οργανική καί φωνητική Μουσική, τά σχετικά τε
χνικά μαδήματα καί θά ύπάρχη καί τμήμα 'Αγιο
γραφίας.
Άναγράφομεν λεπτομερώς δπως έδημοσιεύθησαν
είς τήν «Εστίαν» αί πληροφορίαι αύταί διότι θά
μας έπιτραπή νά τονίσωμεν τήν επ’ αυτών γνώμην
μας. Καί ή γνώμη μας είνε δτι ο φιλοπρόοδος καί
γενναιόδωρος κ. ’Εμπειρικός οφείλει νά προ σέξι; πολύ
έπί τοϋ έξής ζητήματος.

Έπί τοϋ σπουδαιοτάτου ζητήματος τής γεωργικής
μορφώσεως τών μελλόντων ιερέων.
Εινε αδίκημα κατά τοϋ τόπου άν άμελήση δ εύγενής δωρητής τήν άποψιν αύτήν.

Ό 'Ιερεύς καί ό Διδάσκαλος είνε οί δυο πολύτι
μοι παράγοντες διά τήν διαπαιδαγώγησιν καί διαμόρφωσιν τών γεωργικών μας πληθυσμών.
Δέν επιτρέπεται δέ πλέον νά στέλλωμεν είς τήν ύ
παιθρον ελληνικήν χώραν Δασκάλους καί 'Ιερείς άγευ
στους γεωργικής μαθήσεω:.

Εϊς τάς Γεωργικός περιφερείας τής Ευρώπης ό 'Ιε
ρεύς τών γεωργικών συνοικισμών, τών χωρίων, πρω
τοστατεί είς δτι αφορά τήν γεωργικήν καί πλουτοπαραγωγόν άνάπτυξιν τοΰ ποιμνίου του. Είς τούς συνε
ταιρισμούς, είς τούς Συλλόγους, είς τά Γεωργικά Σω
ματεία παίζει πρωτεύοντα ρόλον. Διά τοΰ ίδιου πα
ραδείγματος, διά τής ειδικής ιιορφώσεως, διά τών
νουθεσιών του, όδι;γιών του, υποδείξεων του, διά
τής αμέσου συμμετοχής εις τήν γεωργικήν ζωήν τοΰ
τόπου αποτελεί τόν πυρήνα τής γεωργικής προόδου
καί συντελεί είς τήν οικονομικήν βελτίωσιν τών αγρο
τών του.

'Ο μελλοντικός Έλλην Ίερεύς δέν επιτρέπεται
πλέον νά εύρίσκεται εϊς κατώτερον επίπεδον τοΰ Εύρωπαίου συναδέλφου του καί διά τοΰτο νομίζω δτι
τά σχετικά τεχνικά μαθήματα δέον νά καθορισθώσιν
εϊς πλουσιώτατον πρόγραμμα γεωργικής έκπαιδεύσεως
πρακτικής καί θεωρητικής.
Τά αύτά δφείλομεν νά ύποδείξωμεν δσον αφορά
τούς αποφοίτους τής Ριζαρείου Σχολής οί όποιοι θα
άναλάβωσι καθήκοντα Διδασκάλου ή 'Ιερέως.
Είνε τόσον προφανής ή ανάγκη διά τόν εμπλουτι
σμόν τή; γεωργικής ζωής τής Ελλάδος διά στοιχείων
ζωτικών, χρησίμων, δημιουργικών ποΰ δέν άμφιβάλλομεν δτι ό εύγενής καί υπέροχος εθνικός ευεργέτης
κ. Εμπειρικός θά εύαρεστηθή νά μελετήση τήν ιδέαν
μας ταύτην.

Ή δωρεά τυυ’ούτως θ’ άποβή έκ τών έθνικωτέρων καί θά χρησιμεύση ώς απαρχή νά σκεφθώμεν
δλοι διά τήν ένίσχυσιν τών παραγωγικών μας δυνά
μεων καί τήν αύ'ξησιν του εθνικού μας πλούτου, άνευ
τών οποίων η Ελλάς θά είνε δούλη πότε τών Με
σογειακών δυνάμεων καί πότε των Κεντρικών Αυτο
κρατοριών.

© ΚΟΣΜΟΣ
Κοντά στό δνομα τοΰ Βενιζέλου δ όποιος μέ τάς
πράξεις του, μέ τήν τόλμην του, τήν ευψυχίαν του,
τήν άποφασιστικότητά του καί τήν μεγαλοφυΐαν του
γράφει σελίδες πυκνές στήν σύγ0 κ. ΖΟΝΝΑΡ χρονη ιστορία μας, θά διαλάμπη
καί ή φωτεινή φυσιογνωμία τοΰ
διαπρεπούς Γάλλου πολιτικού.
Ήλθεν έδώ εντεταλμένος ύπό τών Προστατίδων
Δυνάμεων τήν έκτέλεσιν έργου έκ τών δυσκολωτέρων.
Ηλθεν έδώ Γάλλος άντιπροσωπεύων συμφέροντα καί
ιδέας Γαλλοαγγλικάς. Ήλθεν έδώ έκτελεστής άποφά
σεων σκληρών διά τόν τόπον αύτόν. Ήλθεν έδώ περιβεβλημένος τόσην ϊσχύν ώστε νά καταστή τύραννος,
δυνάστης ενός Λαοΰ. Ήλθεν έδώ τιμωρός, έκδικητής,
περιφρονητής, εχθρός, ήλθεν, έγνώρισε καί έγνωρίσθη, ήγάπησε καί ήγαπήθη, έξετίμησε καί έξετιμήθη,
συνεζυμώθη μέ τήν ευγένειαν τοΰ Λαοΰ μας, ήσθάνθη τούς παλμούς μας, έμελέτησε στά βάθη τής ψυ
χής μας καί σέ λίγες μέρες μέσα άπέκτησεν ή Ελλάς
ένα άπό τούς πλέον θερμούς καί ειλικρινείς φίλους της.
Σαν όνειρο ήδονικό θά έγγίζη τήν φαντασία του ή
ολιγοήμερος έδώ ζωή του.
"Οταν έφθασεν έδώ ό κ. Ζοννάρ ηύρε νέκραν, άπογοήτευσιν, άβεβαιότητα, χάος καί δταν άνεχώρησεν
άφήκεν έδαφος στερεόν, βλέψεις καί πόθους καθορι
σμένους. Είδεν άναδημιουργούμενον ένα Κράτος,συσσωματούμενοί' ένα έθνος. Είδε ένα Λαόν έμψυχούμενον καί άντίκρυσε Κυβέρνησιν ϊσχυράν, στιβαράν.
Σήμερον ή πατρίς μας στό πρόσωπό του άπέκτησε
πολύτιμον φίλον. Αί προσπάθειαί του διά τήν οικο
νομικήν ένίσχυσιν τής πατρίδος μας θά δημιουργή
σουν έδώ ένα ονειρευτόν καθεστώς καί έν συνδυασμφ
προς τάς βιομηχανικός καί γεωργικός προσπάθειας τής
Κυβερνήσεως θά άποτελέσουν τό ισχυρότερον βάθρον
διά τήν πρόοδον καί τήν άκμήν τής Ελλάδος.
Ή Ελλάς στό.πρόσωπον τοΰ εύγενοΰς Γάλλου άπέ
κτησεν ένα πολύτιμον φίλον, καί ό υπέροχος Γάλλος
Πολιτικός στήν συνείδησιν ενός Λαοΰ έχάραξε άνεξιτήλως τήν άλησμόνητη εικόνα του.

*
* *
Ή εισηγητική έκθεσις τοΰ κ. 'Τπουργοΰ τών ’Εσω
τερικών πρός άκύρωσιν τοΰ διατάγματος τής διαλύσεως τής Βουλής τής 31 Μαΐου 1915, καλούμενης
αυτής ταύτης εις Β' τακτικήν
Η ΒΟΥΛΗ ΙΉΣ 31 Σύνοδον έθεωρήθη συνταγΜΑ'Ι’ΟΥ 1915
ματικόν καλλιτέχνημα έξ εκεί
νων τά όποια ένας φωτεινός
νους καί μία υπέροχος άριστοτεχνική πέννα τοΰ κ.
Ρέπουλη δύνανται νά φιλοτεχνήσουν.
Διά τοϋ εγγράφου αύτοΰ έπανέρχεται τό Κράτος εϊς
τό νόμιμον καθεστώς καί ό Συνταγματικός έκτροχιασμος άνακόπτεται άπό τόν επικίνδυνον κατήφορον ποΰ
τόν ώθησεν ή απολυταρχική ροπή τών δύο τελευταίων
χρόνων,
Είνε βαρύ τό έργον ποΰ άνέλαβεν ή Κυβέρνησις
Βενιζέλου μετά τά τελευταία γεγονότα, δταν όμως έν
τώ συνόλω της παρουσιάζει τήν ζηλευτήν όμογένειαν
καί είς τάς κατά μέρος υπηρεσίας προΐστανται άνδρες
τοΰ κύρους καί τής επιβολή; ενός Ρέπουλη, κανείς
δεν αμφιβάλλει δτι συντόμως θά έκκαθαρισθή τό πο
λιτειακόν καθεστώς άπό τά άγκάθια ποΰ κατέπνιγον
τήν εθνικήν μας βλάστησιν.

"Οτι έπληξε βαθύτατα τήν έλλη νίκην ψυχήν άπό τά
αίσχη τής 18 Νοεμβρίου ήτο ή έναγής ένέργεια τής
Δ ικαιοσύνης.
Τρομοκρατική, εμπαθής, κομΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ματική, κερδοσκόπος — στό
πρόσωπον τών δνειροπολησάντων τήν Δημαρχίαν ’Αθηνών — άπέβαλε τά σεμνά
σύμβολα τοΰ δικαίου καί περιεβλήθη τήν αύθάδη ρομ
φαίαν τής τυραννίας. ’Ανέκαθεν έπρεσβεύαμεν —
ύστερα μάλιστα άπό τά μαρ<ύρια τών κ. κ. Μπενάκη,
Μπένση, Κύρου, Μαζαράκη καί άλλων — δτι δλη
αύτή ή φρίκη τής άκολασταινούσης δικαιοσύνης έθιγεν άμεσώτατα τόν Άνώτατον ’Άρχοντα καί Αύτοΰ
πρώτου προσέβαλε τήν Υπερηφάνειαν καί έμείου τό
κύρος. Άτυχώς καί εϊς τήν περίστασιν αύτήν δ από
λυτος τότε Μονάρχης δέν έπενέβη τιμωρός ή συγκρατητής τής άκολασταινούσης Δικαιοσύνης καί παρέστημεν μάρτυρες μιάς άχαλιναγωγήτου ένεργείας ποΰ
ύπενθύμιζεν ιστορικός σελίδας λαών βαρβάρων καί
ψυχικώς πεπορωμένων.
Διά τήν χώραν τής έλευθερίας ήτο βαρύ το δικαστι
κόν αύτό έγκλημα καί δικαίως ή Φιλελευθέρα Κυβέρνησις έξήντλησεν δλην τήν έξυγειαντικήν αυστηρότητα
της.Ή τιμωρία δλων αύτώυ τών κυρίων, τούς οποίους
περιεφρούρει τοΰ Νόμου ή ισχύς κατά πάσης πιέσεως
καί επιβολής, είναι ή μεγαλειτέρα ίκανοποίησις τής
κοινωνίας καί ήσθάνθημεν δλοι οί φιλελεύθεροι πολϊται βαθείαν τήν άνακούφισιν.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΪ ΠΟΑΕΜΟΪ
«μουσική τής μάχης» δέν είναι κενή έκφρασις.
Τοιαύτη μουσική ύφίσταται πράγματι καί τήν
ακούουν δλοι δσοι εόρίσκονται είς τήν μάχνν.
'Υπάρχουν σφαϊραι αί όποϊαι σφυρίζουν κατά τρόπον
χαρακτηριστικόν. Καί επειδή τά σφυρίγματα είναι
διαοόρού έντάσεως, προκαλεϊται άλληλουχία ήχων εις
τρόπον, ώστε νά σχηματίζη κανείς τήν εντύπωσ'.ν,
δτι πρόκειται περί συναυλίας αυλών. Πρέπει δμως νά
σημειωθή δτι διά νά σφυρίζη μία σφαίρα πρέπει να
είναι ή ταχύτης της μικροτέρα τής ταχύτητος του
ήχου, τουτέστι τών 340 μέτρων κατά δευτερόλεπτου.
’Εάν ή ταχύτης τής σφαίρας είναι μεγαλειτέρα, τότε
δέν ακούεται πλέον σφύριγμα,, άλλά ένας ξηρός κρότος
πού ομοιάζει μάλλον μέ «καμιτσιάν».
Οι ήχοι τών σφαιρών τους όποιους ακούει κανείς
κατά τήν διάρκειαν μιάς καί τής αυτής μάχης διαφέ
ρουν. Όταν π. χ. ή παραγωγός πηγή τού ήχου είναι
ακίνητος, τά παραγόμενα ηχητικά κύματα αποβαίνουν
συγκεντρωτικά. Έάν τό ηχηρόν κέντρον μετατοπίζε
ται μέ ταχύτητα μίκροτέραν τής τού ήχου, τά παρα
γόμενα ηχητικά κύματα θά παραμείνουν κεκλεισμένα
τά μέν εντός τών δέ καί θ’ άκουσθή ένα σφύριγμα τό
όποιον βαθμηδόν θά καθίσταται ασθενέστερου. Τέλος,
έν ή περιπτώσει τό βλήμα τρέχει ταχύτερου από τόν
ήχον τότε τά κύματα άτινα θέλει παραγάγη θά υπερ
πηδήσουν άλληλα καί θ’ άκουσθή ένας ήχος ακαθόρι
στος καί συγκεχυμένος. Τό αίτιον τού ήχου αύτοΰ απο
δίδεται είς τήν’εισροήν τοΰ άέρος, δπως πληρώση το
κενόν τό όποιον άφίνε<. δπισθέν της ή σφαίρα ή έχουσα
ταχύτητα μεγαλειτέραν τών 340 μέτρων κατά δευτε

«

ρόλεπτου .

’Εννοείται δτι οί ποικίλλοντες αύτοι ήχοι οι άποτελοϋντες τήν μουσικήν τής μάχης άφορώσι μόνον τάς
σφαίρας τών τουφεκιών καί όχι καί τάς οβίδας και τας
εκρήξεις έν γένει τών τηλεβόλων, αι οποϊαι αποτελούν
μουσική/ άλλου είδους, μουσικήν πολυγδούπου βαγνερικής ορχήστρας.
* *
^Ι^^ταξύ τών Γάλλων τραυματιών παρετηρήθη δτ·
Jyk πλεΐστοι παρουσιάζουν συμπτώματα δηλητηριάσεως. Οί ιατροί έξήτασαν τούς πάσχοντας
καί έξηκρίβωσαν δτι οί περισσότεροι έχουν δηλητηριασθή από το φωσφόρου τό περιεχόμενον είς τάς γερμανι
κός οβίδας. Έλήφθησαν τεμάχια τοιούτων οβίδων καί
έγιναν μέ αύτά έντομάί εις τό δέρμα κονίκλων.
Έο’ δσον τό οωσφόρον δέν είχεν άναφλεγή οί κό ■
νικλοι προσεβαλλοντο άπό έλαφράν δηλητηρίασιν. Έφ’
δοον δμως είχεν άναφλογή, οί κόνικλοι προσιβάλλοντυ
άπό ϊσχυράν δηλητηρίασιν καί άπέθνησκον έντός τριών
ήμερών.
* *

ί μεγαλείτεροι έχθροί τών υποβρυχίων φαίνετ
'
*
δτι θά είναι τά άερόπλανα, τά πηδαλιούχο1*μένα καί έν γένει τά πτητικά μηχανήματ
*
Είναι έξηκριβωμένον δτι τό ύδωρ, παρατηρούμενο
άο’
φαίνεται πολύ διαυγέστερον ή δσον δτά
τό 3λ®Γ·ή Χάνεις άπό τά χαμηλά. Επομένως τά ύπο
βρύ'χια> τ·* όποια έκ τών πλοίων γίνονται ορατά μόνο
2χ
περισκοπίων των, δύνανται νά γείνουν τελείω

Φ

λιουχούμενα, είς οίονδήποτε βάθος καί άν εύρίσκωςται
’Ας σημειωθή άκόμη δτι δέν είναι διόλου δ-, σκολον νά ριφθή μία όβίς άπό τού ύψους τοϋ υδροπ άνου
ή τοϋ άεροπλάνου ή τοϋ πηδαλιουχουμένου
νά
έπιτύχη τό υποβρύχιον. ’Αρκεί άλλως τε ν’ άνοιχθή
είς αυτό οπή μικρας σχετικώς διαμέτρου διά νά,ύποστή τελείαν καταστροφήν έκ τής εισροής τών ΰδ “των.
Παρουσιάζεται λοιπόν τό ένδεχόμενον νέας δψεως τοϋ
πολέμου, ή όποία θά είναι πολύ περισσότερον τραγική.
Πρόκειται περί τοϋ πολέμου, δστις θά διεξάγ ται είς
τά ύφη καί τά βάθη συγχρόνως, πολέμου, τ όν όποιον
έπί τοϋ παρόντος δέν γνωρίζομεν καί μόνον νά φαντασ θώμεν δυνάμεθα.
ia. τούς ’Ιταλούς φρουρούς τών άκρων προφυ
λακών, έπί τής πολεμικής γραμμής, είς τάς
χιονοσκεπείς Άλπεις, παρέστη ή άνάγκη ει
δικής έξωτερικής στολής, δυναμένης νά καταστήση
τόν στρατιώτην δσον τό δυνατόν όλιγώτερον Ορατόν
ύπό τοϋ έχθροΰ. Πρός ϋπόδειξιν δέ τοϋ καταϋ,ληλοτέρου ένδύματος καί χρώματος συνέστη επιτροπή, ή
όποία, κατόπιν δοκιμής παντός τύπου έπενδυμ,άτων,
γενομένης είς τό μέτωπον τής μάχης, ένέκρινε λευκά
έπενδύματα διά τους φρουρούς καί τούς ίχνήλάτας
προσκόπους. ’Εννοείται δτι τά έπενδύματα ταϋτα είνε
έκ στερεοϋ λευκοϋ πανίου, έκ τοϋ Οποίου κατασκευά
ζονται άμπέχονον, σκελέα καί περικάλυμμα τής κε
φαλής. Καί τά τρία φέρονται έπί τής συνήθους στο
λής καί προσδένονται μέ σειρήτια, τά όποια έκρίθησαν πολύ πρακτικώτερα άπό τά κομβία, ώς διευκολύνοντα τήν περιβολήν τών έπενδυμάτων καί μέ χει-
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ρόκτια είς τάς χεϊρας. 'Η σκελέα φέρει εις τήν ζώ
νην δύο άνοίγμχτα διά τάς φυσιγγιοθήκας, τάς όποίχς
θά δύνχτχι νά χρησιμοποιώ δ στρατιώτη; χωρίς νά
τάς άποκαλύπτη καί χωρίς νά παρουσιάζη οδτω στό
χον εις τδν έχθρόν. Διά των έπενδυμάτων τούτων οί
στρατιώται είνε σχεδόν άθέατοι έκΐ τής χιόνος και
δύνανται νά κινούνται μετά μεγαλειτέρας άσφαλείας.
'Ομοίως ή αύτή έπιτροπή υπέδειξε και τήν άνάγκην προφυλαχτικών περιποδίων φερομένων επί των

υποδημάτων. Τά περιπόδια ταύτα είνε έκ πλεγμάτων
άχύρου, εξωτερικός έπικατραμωμένων. Χρησιμεύουν
μόνον πρός διατήρησιν τής θερμότητας, κατά τήν πα

ραμονήν χών στρατιωτών εις τά χαρακώματα των,
δπου ή θερμοκρασία κατά τάς ημέρας τού χειμώνας

κατέρχεται είς 25 καϊ ενίοτε 30 βαθμούς ύπδ τδ μηδέν.
Δέν είναι δυνατόν νά χρησιμεύσουν τά περιπόδια διά
πορείας διότι μόνον υποδήματα δερμάτινα μέ σιδηρά

καρφιά είναι πρακτικά είς τάς χιονοσκεπείς ’’Αλπεις.

*
* *
ετά τάς χελώνας οί Γάλλοι έπεσιράτευναν τάς
μέλισσας. Τό μυστικόν τής εύαισδητ^ποιήσεως
των πτερών τών μελισσών, όπως των φωτο

γραφικών πλακών, εύρέάη καί είς τό έξης' δ γαλλι
κός στρατός άά χρησιμοποιή τάς μέλισσας αντί τών
ταξειδιωτικών περιστερών, δεδομένου ότι είναι δυνα
τόν πλέον νά γράφωνται διαταγαΐ στρατιωτικοί ίπΐ

τών πτερών των. Αί μέλισσαι, δπως κ ά αί περισιεραί, έχουν άνεπτυγμένον τό ένστικτον τοΰ προσανατο
λισμού καί έπομένως οι Γάλλοι περιμένουν απ' αύιάς
πολλάς υπηρεσίας, δεδομένου ότι μία μέλισσα δύναιαΐ
νά πέτα, αόρατος από τόν ίχάρόν, πράγμα πού δέν ήιο
δυνατόν μέ τάς περιστεράς.
Κατόπιν αυτών μένει τώρα νά ίδούμε τό άλλο ζφον

ή έντομον ιλά χρησιμοποιήσουν οί άνθρωποι διά τούς
πολέμους των.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΛΗΦΤ
’Από μέσα από τά απέριττα γραφεία τής Άτμοπλοικής Έπιχειρήσεως τής διευθυνομένης ΰπό τού κ.
Άντ. Παληοΰ νέες άστραπές έσκορπίστηκαν γιά νά

φωτίσουν τόν ναυτικόν ορίζοντα τής γείτονος.
'Η αστείρευτος ένεργητικότης καί δεξιά δγ(μιουργικότης του κ. ΙΙαληού άνεπήδησε καϊ πάλιν άστραπηβόλος διά νά φανερώση είς δλους μας δτι ή 'Ελ

ληνική ψυχή είνε μία δύναμις έξ εκείνων πού ούδεποτε θά λείψουν από τήν Ελληνικήν φυλήν.

Φερόμενος πρός ένα τεράστιον ιδεώδες ό κ. Ιίαληός
ύπέρ τού έμπορικού ναυτικού, διαβλέπωνμέσα στό γα
λανόν Ελληνικόν κύμα τήν δημιουργίαν τών πλουιοφόρων πηγών πού θά άρδεύσουν τό ελληνικόν έμπόριον, τάς έλληνικά; άνάγκας, τά ελληνικά συμφέρον cz
τήν ελληνικήν δραστηριότητα, έρρίφθ η πάνοπλος στόν
άγώνα διά ν’ άντικρύζη διαρκώς τήν νίκην.

12 ο)ο, 15) «Άντιγότη», 16)Μυκάλη», 17) «Έλση»,

θησαν χάριν τής άσφαλείας των δύο συμμαχικά άντι-

18) «Νίκη», 19) «Δάφνη» καϊ 20) «Άθηνά».
'Η τ'Ελληνική Έπιίλεώρησις» σφίγγει τό χέρι τού

τορπιλλικά.
— Ή περίφημος 'Ιερά Σύνοδος τής Ελλάδος μό
λις άντίκρυσε τό καινούριο καθεστώς ευθύς έσκέφθη
νά δείξη τήν άκαιρον μετάνοιάν της, χάριν τών ατο
μικών συμφερόντων τών αγίων μελών της.
Έσκέφθη νά άρη τό ανάθεμα.
-- Ώρισμένως ή σκέψις θά οφείλεται ε·ς τήν ’ πο
νηρόν έ’μπνευσιν τοΰ 'Αγίου Λαρίσσης !
— Τά άνθυποβρύχια παρουσιάζονται έν'Αμερική
μέ πληθύν πλεονεκτημάτων διά ν’ ανακοπή ή δρμή
τών πειρατικών υποβρυχίων.

δεινού οίακοστρόφου τής Εταιρείας φίλου κ. Παληοΰ

καϊ συμμετέχει είς τό αίσθημα τής έθνικής ίκανοποιήσεως ποΰ αισθάνεται πας 'Έλλην παρακολουθών τήν
ατομικήν πρωτοβουλίαν ούτω ραγδαίως έξελισσομέκαϊ θριαμβεύουσαν.

Καϊ σήμερα έρχεται ή «Ελληνική Έπιθεώρησίς»
ν’ άναγγείλη, με ιδιαιτέρα εΰχαρίστησι, μιά καινούρ
για νίκη τού κ. ΙΙαληού μέ τήν πεποίθησι οτι θ’ άνα-

γράψη ούχί άπαξ νέους θριάμβους, νέες ναυτικές κατα
κτήσεις.
'Η προσθήκη είς τόν εμπορικόν στόλον τής Εται
ρείας ’Επιχειρήσεων τών άτμοπλοίων τής Εταιρείας
Τζών καί ή συγχώνευ σις άμφοτέρων ΰπό τήν δεξιάν
διεύθυνσίν του αποτελεί σταθμόν είς τήν ιστορίαν τών
ναυτικών επιχειρήσεων τού κ. ΙΙαληού.
Ή Άτμοπλοϊκή Εταιρεία Τζών έργαζομένη έπϊ
εδραίων βάσεων καί έν ακμή εύρισκομένη ενισχύει
όντως σπουδαίως τήν άρίστην καϊ πλήρη ζωής Εται

ρείαν τού κ. ΙΙαληού κχϊ παρέχεται ούτως είς ήμάς
ή είκών τοΰ ισχυρού οργανισμού πού γνωρίζει νά
απορροφά καϊ νά έςομοιώνη δτι δίπλα του χρήσιμον
καϊ υγιές, εξελίσσεται κχΐ άνχπτύσσεται.
Είνε ή άπαρχή άλλων μελετωμένων προσκτήσεων
άτμοπλοίων διαφόρων τύπων χρησίμων διά τους εΰρυτέρους βρίζοντας τού ναυτικού ’Επιχειρηματικού του
προγράμματος άφ’ ού βασίζεται ή μελλοντική προο
δευτική άνάπτυξις τοΰ έργου τής Εταιρείας ΙΙαληού.
Ή Εταιρεία τών θαλασσίων επιχειρήσεων είχεν
είς τήν ιδιοκτησίαν της δέκα και τέσσαρα έν δλφ
πλοία, πλουτίζεται δέ τώρα δι’ έξ άκόμη σκαφών
γνωστοτάτων είς τό Ελληνικόν δημόσιον διά τήν
πολυτέλειαν, τήν ευστάθειαν, τήν καθαριότητα καί τό

άνετον τών ταξειδίων των. Ούτως ό έπιβατικός καί
φορτηγός Στόλος τής Εταιρείας άποτελείται σήμερον
άπό τάς κάτωθι ζηλευτάς μονάδας άναδεικνυούσας
τήν Εταιρείαν ως ένα έκ τών τελειοτέρων όργανισμών έξ δσων άντίκρυσεν ή ναυτική Ελλάς άπό τής
συστάσεως τού Βασιλείου.
’Εν συνόλω τά άτμόπλοιά της είνε τά έξής:
1) «Κωνσταντίνος» χωρηκότητος τόννων καθαρών
1,083 και 10 ο)ο, 2) «’Ισμήνη» τόννων καθαρών
•180 καί 71. ο)ο, 3) «’Αμφιτρίτη» τόννων καθαρών

135 καϊ 80 ο)ο, 4) «Πέλοψ» τόννων καθαρών 539
και 54 ο)ο, 5) «Πηνειός» τόννων καθαρών 454 καί
54 ο)ο, «Έρμούπολις» τόννων καθαρών 472 καϊ
80 ο)ο, 7) «Χίος» τόννων καθαρών 539 καϊ 80 ο)ο,
8) «‘Ύδρα» 211 καϊ 68 ο)ο, 9) «Πανελλήνιον» 201
και 16 ο)ο, 10) · Άδριατικός 412, 11) «Σπέτσαι
398 καϊ 83 ο)ο, 12) Πελοπόννησος
272 και 30
ο)ο, 13) «Κρήτη» 290 καϊ 14) «Ναύπλιον» 195 καϊ

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Ο Βασιλεύς

’Αλέξανδρος είνε μανιώδης μέ

τούς περιπάτους διά τοΰ αυτοκινήτου.
— ’Έχει τό ρεκόρ ταχύτητος μεταξύ ΆθηνώνΤατοΐου.
— Τό διάστημα αυτό τό διήνυσεν εις 17 λεπτά

τής ώρας.
— Καιά τήν έπιστράτευσιν τοΰ 1915 άπεπειράθη
νά μεταβή είς Μακεδονίαν δι’ αυτοκινήτου μέσον

Θεσσαλίας !
— Ή χιονοθύελλα έματαίωσε τήν απόπειραν του.
— ’Ολίγον πριν τοΰ άναγγελθή ή άνάρρησίς του
είς τόν Θρόνον μετέβαινε στό Έπιτελεΐον επί πο
δηλάτου.
— Ειργάζετο εκεί ώς λοχαγός τοΰ Πυροβολικού.
— Ποό τίνος χρόνου παρεπονεϊτο δτι θά βραδύνη
νά γείνη Ταγματάρχης καί δμως ή τύχη τοΰ προσέ-

φερε τόν βαθμόν Στρατηγού.
— Τήν Β. Οικογένειαν άπερχομένην ήκολούθησαν

οί έξής ;
Ό κ. Στρέϊτ Καθηγητής καί πρώην 'Υπουργός
— Οί ύπασπισταί τοΰ Βασιλέως κ. κ. Αεβίδης,
Παππαρρηγόπουλος καί Μεταξάς
— Ό υπασπιστής τοΰ Διαδόχου κ. Κ. Αεβίδης
— Ή Κα επί τών τιμών Δνΐς Κοντοσταύλου
— Ό Ύποσταυλάρχης κ. Μάνος, δ Αυλάρχης τής
Βασιλίσσης κ. Θεοτόκης καί δ ιατρός κ. Άναστασό-

πουλος.
— Χάριν τιμής Κυβερνήτης τής Σφακτηρίας ώρίσθη δ κ. Δαμιανός υποναύαρχος καί τέως υπουργός
τών Ναυτικών».
— Τήν «Σφακτηρίαν» συνώδευσαν καί αί «Σπέ

τσαι» τοΰ κ. Παληοΰ.
— Διά τήν μεταφοράν τών άποσκευών τής Βασιλι
κής Οικογένειας.
— ‘Ο αποχωρισμός τής Β. Οικογένειας άπό τοΰ
Βασιλέως ’Αλεξάνδρου καί τών ’Αδελφών τοΰ Βαοι-

^έως Κωνσταντίνου ήτο σπαρακτικός.
— Τής «Σφακτηρίας» έπέβησαν καί δύο Γάλλοι
αξιωματικοί έξ ών δ εις δ Ναυτικός ’Ακόλουθος ιής
Γαλλικής Πρεσβείας άντιπλοίαρχος κ. Κλερζώ,
— Τήν «Σφακτηρίαν» καί τάς «Σπέτσας» ήκολού

— Τάς πριότας ημέρας τοΰ νέου καθεστώτος ή ήρε
μος Πελοπόννησος έ'δειξε σημεΐον κάποιας έξεγέρσεως.
— Ευτυχώς έπεκράτησεν ή φρόνησις τήν δποίαν
ένίσχυσε καί ή Βενιζελική επιβολή.
— Ό Ζωνάρ υπέβαλε σημείωμα είς τήν Έλλ.
Κυβέρνησιν περιέχον τά ονόματα τών άπελαυνομένων
καί τών υπό έπιτήρησιν πολιτικών, στρατιωτικών,
υπαλλήλων, ιδιωτών, πρώην πρωθυπουργών, στρα
τηγών, βουλευτών κτλ. κτλ.
— Είς τήν Δικαστικήν τραγωδίαν υπάρχουν καί τά
κωμικά σημεία.
— Είνε γνωστόν πόσον δ υπαλληλικός κόσμος έπιζητεΐ τήν τοποθέτησίν του στάς ’Αθήνας.
— “Οταν λοιπόν δ κ. Βενιζέλος άνεπέτασε τήν Ση
μαίαν τής άληθινής ελληνικής πολιτικής οί Δικασταί
καί οί Έφέται εύρον μοναδικήν ευκαιρίαν.
— Δέν προσήλθον είς τάς έθνικάς τάξεις τής προ
σωρινής Κυβερνήσεως καί έσπευσαν νά συγκεντρω
θούν είς ’Αθήνας.
— Άλλ’ ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου—μή ύπο
λογισθέν τελείως είς τά σχέδιά των καί τούς έδημιούργησε τό πλέον θλιβερόν καθεστώς.
— Τήν 7 Ιουνίου άνεχώρησαν έξ ’Αθηνών κατελθόντες εις Πειραιά καί διεκπεραιωθέντες επί τοΰ
ύπερωκεανείου «Β. Κωνσταντίνος» οί συμφώνως
πρός τό σημείωμα τοΰ κ. Ρενιώ άπελαθόντες.
— Οί σημαίνοντες έξ αυτών ήσαν οί κ. κ. Γούναρης, Μερκούρης πατήρ καί υιός, Δραγούμης, Δούσμα-

νης καί Μεταξάς.
— Ή άπροσδόκητος άφιξις τοΰ κ. Βενιζέλου κατ’
άρχάς κατέπληξε.
— 'Έφθασεν είς Πειραιά συνοδευόμενος υπό τοΰ
κ. Α. Μιχαλακοπούλου, τοΰ κ· Μαρκαντωνάκη καί

τοΰ υίοΰ του κ. Κυριάκου.
— Τόν ύπεδέχθη δ κ. Ρέπουλης καί δ κ. Παναγιωτόπουλος.
— Ευθύς κατόπιν τό ‘Ελληνικό καράβι μετεβλήθη
είς τόπον άποθεώσεως τοΰ Μεγάλου ’Αρχηγοί .
— Είς τόν Πειραιά διωργανώθη μνημόσυνον ύπέρ
τών έν Μακεδονία πεσόντων άξιωματικών καί δπλιτών τοΰ Στρατού τής ’Εθνική; Άμύνης.
— Ό Στρατηγός Ρενιώ ώμίλησε καταλλήλως.
— Έκ μέρους τοΰ κ. Ζοννάρ παρέστη δ Γάλλος
βουλευτής καί ιδιαίτερος Γραμματεύς του κ. Δαυίδ.
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— Ό κ. Βενιζέλος άνέλαβε τήν Κυβέρνησιν τής
χώρας εϊς τάς 14 ’Ιουνίου.
— Μέ υπουργούς τούς κ. κ. Ν. Πο?.ίτην τών Ε
ξωτερικών, Ε. Ρέπουλην τών ’Εσωτερικών, I. Ταιριμώκον τής Δικαιοσύνης, Α. Μιχαλακόπουλον τής
Γεωργίας, Π. Κουντουριώτην τών Ναυτικών, Ν
Σπυρίδην τής Έθν. Οικονομίας, Α. Παπαναστα
σίου τής Συγκοινωνίας, Σ. Σιμόν τής Περιθάλψεως,
Μ. Νεγρεπόντην τών Οικονομικών, Α, Δίγκα τής
Παιδείας καί Λ. Εμπειρικόν τοΰ Επισιτισμού.

— Ή Α. Μ. δ Βασιλεύς ’Αλέξανδρος έδέχθη τούς
αξιωματικούς τής Άμύνης.
—Κατά τήν παρουσίασιν τούς προσεφώνησε καταλ
λήλως.

— Είς τάς 18 ’Ιουνίου έγένετο εις τό Πεδίο ν τοΰ
’Άρεως ή συναδέλφωσις τοΰ Στρατοΰ.

Έν σχέσει πρός τό ιστορικόν άνά&εμα τών καλογήρων μας τής 18ης Νοεμβρίου, έπιτρέψατέ μου νά σάς
διηγηθώ μίαν θαυμασίαν σκηνήν, δφειλομένην εΐς τόν
αείμνηστον Κοράήν.

— 'Ωρκίσθησαν δλοι πίστιν εις τόν Βασιλέα ’Αλέ
ξανδρον.
— Τήν αυτήν ήμέρ ιν έγένετο έν Άθήναις συγκι
νητικόν μνημόσυνον υπέρ τών πεσόντων εΐς τό Μα
κεδονικόν μέτωπον.
— Άποφάσει τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου καί
χάριν τής έκκαθαρίσεως αναστέλλεται ή μονιμότης τών
δημοσίων υπαλλήλων.
— Διεδόθη δτι ό Βασιλικός Κήπος θά καταστή
προσιτός εΐς τόν Λαόν.
— ’Επίσης καί τά παλαιά ’Ανάκτορα θά χρησιμο
ποιηθούν διά τήν έγκατάστασιν δημοσίων υπηρεσιών.
— Μολονότι θά ήτο προτιμότερο ν νά μεταβληθοϋν
εΐς Μουσείο ν.

— Ό κ. Μπενάκης έπανέρχεται εΐς ’Αθήνας διά νά
άναλάβη τά δημαρχικά του καθήκοντα.

— Χρειάζεται περιφανής ΐκανοποίησις εΐς τόν δοκιμασθέντα καί άναξιοπαθήσαντα σεβαστόν Δημοτι
κόν ’Άρχοντα.
— ’Ανεχώρησεν εΐς Ευρώπην οΐκογενειακώς
Πρίγκηψ Νικόλαος.

ό

— Τά συμμαχικά στρατεύματα τά κατασκηνώσαντα
εΐς τά πέριξ τών ’Αθηνών έγένοντο δεκτά μετά χαράς
ύπό τών κατοίκων.

— Καί τα κατασκηνώσαντα έπί διήμερον στήν 'Ο
μόνοιαν έπίσης μέ πολλή ν εύμένειαν τά παρηκολούθησεν δ κόσμος.
— Έτεθησαν εΐς διαθεσιμότητα αρκετοί ανώτατοι
καί ανώτεροι αξιωματικοί.

— Ό κ. Γ. Χρ. Ζωγράφος υπέβαλε τήν παραίτησίν του άπό τής θέσεως Συνδιοικητοΰ τής Εθνικής
Τραπέζης.
— ’Αφίχθη εΐς ’Αθήνας γενόμενος μετά τιμών δε
κτός δ Στρατηγός Σαράϊγ.

© ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΦΥ ΚΦΡΑΗ
(Είς τήν Συνάδελφον 'Εστίαν τής 14ης Ιου
νίου I. 8. έδημοσιεύΰη ή κάτω&ι Επιστολή) :

Κάποτε προκειμένου περί ζητήματος άφορώντος τήν
Τερμν Σύνοδον τών Πατριαρχείων Κωνσταντινου
πόλεως, δ Κοραής είχεν αντίθετον γνώμην καί έδημοσίευσε μετά ποιάς τίνος σφοδρότητος τά: ιδέας του.
Ή 'Ιερά Σύνοδος δέν έχασε καιρόν καί συνελθοΰσα
τόν άφώρισεν. Όταν βραδύτερον περιήλθεν εΐς γνώσιν τοΰ Κοραή τό γεγονός, δ πονηρός Χιώτη; δέν είπε
τίποτε, άρκεσθείς εΐς ένα χαρακτηριστικόν μειδίαμα.
Έσπευσεν δμως νά συγκεντρώση τούς φίλους του εΐς
τό έν Παρισίοις δωμάτιόν του, έπί τή προφάσει άνακοινώσεως σοβαρού ζητήματος.
Όταν λοιπόν μαζεύτηκαν ολοι οί προσκεκληιιένοι,
δ αείμνηστος Κοραής ήνοιξε κάποιο σεντούκι, έβγαλεν ενα καλημαϋχι καί πρός έκπληξιν τών παρισταμένων, τό έβαλεν εΐς τό κεφάλι του μέ τήν εξής δήλωσι ν:
— Κύριοι αυτήν τήν στιγμήν άφορίζω τήν 'Ιεράν
Σύνοδον τών Πατριαρχείων τή; Κωνσταντινουπόλεως
διά νά μή τής είμαι χρεο'ιστης !
ΛΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
- ------

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ Μ©Υ
Kai fir τον άγριο tor βορρά ο’ τή λίμνη δταν φυσάρ
'Εσένα, πάντα έοένανε, ό νοΒς μου τριγυρνάει.
Εσένα μέο’ τά σύννεφα ποΰ σχίζουν τόν αγέρα,
‘Εσένα μέσα ο’ τή βροχή ποΰ πέφτει νύχτα μέρα.
'Εσένα μέσα σ' τής βροντές π' αντιλαλούνε πέρα
Σ' τούς κεραυνούς π' αδιάκοπα φλογίζουν τόν α’ιΛέοα.
Σ’ εσένα πάντα στρέφονται τά μάτια τής φυγής μου,
Σ’ έσέν απάνω πλέκεται τό νήμα τής ζωής μου.
Κι’ αστροπελέκι, σύννεφα, βροντές, κι’ άγριοκαϊοι,
" Ολα, κοντά σου τά ξεχνώ, αγαπημένο ταΐοι.
’Ιωάννινα

ΜΙΑΤ. I. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ και Ιδίως εΐς τούς συμπατριώτας μας τδ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Εΐνε τδ καλλίτερον

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

Ξενοδοχεϊον τής

πόλεως.
Εΐς θέσιν κεντρικωτάτην μόλις άπέχον τρία λεπτά

έκ τοΰ Σταθμού καϊ τής προκυμαίας.
'
Θερμά καϊ ψυχρά Λουτρά. Οικογενειακή περιποίησις. Ήλεκτροφώτιστον. Κουζίνα Γαλλική.
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Έάν αί Άθήναι δύνανται ν\ ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικά; προόδους
των, μία αφορμή πρός τοΰτο εϊνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότητος, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ

Έπί 13 έτη έν Βερολίνψ έκπαιδευθείς. 'Υφηγητης- έπί τριετίαν έν τψ
Πανεπιστημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης- τοΰ Γυναικολογικοΰ Περιοδικού Βερο
λίνου. Διευθυντής τής Γυναιλολογικής Κλινικής- Πανεπιστημίου Βερολίνου
έπι πενταιτίαν.
8—11 π. μ.—3-^—6 μ. μ.

ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν δνομασ?ά> δλα δέ τά είδη τής
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, Ιόθηνά καί μέ ύλικά έκλεκτά καί επιμελημένα. Τά είδη
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα,Απολαυστικότατα.Κατόπιν δλων αύτών δικαίως
θεωρείται τό κέντρον δλου τοΰ έκλεκτοδ κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμδάνωσι καί άκόμη δικαιότερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωροδσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν τών ή τό παγωμένο γάλα
των, ή τήν άδράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

ΠΟΓΡΕΙΟΝ ΕΠΙΗΤΒΜΟΓ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ
'Ως έδηλώθη πρό; to ύπουργεΐον έκ μέρους τοΰ κ.
Προέδρου τοΰ Συνδέσμου τών παντοπωλών ’Αθη
νών κ. Εύθμίου Κωλέττη, ώς καί μέρους πολυπληθούς
επιτροπής παντοπωλών Πειραιώς, κατά την περισυλ
λογήν τών επικεφαλίδων τών δελτίων, σύμφωνα»; τή
δημοσιευθείση ειδοποιήσει τοΰ υπουργείου, πελάται
διαφόρων παντοπωλών έπιέσθησαν παρά γειτονικών
τοιούτων. ή άλλων πρός οΰς ή υπηρεσία είχε χορηγή
σει καφέν προ; διανομήν, δπως καταθέσωσιν εις αυ
τούς τά δελτία των καί όύχί εις τούς παντοπώλας,
παρ’ών συνήθως έκαμνόν τάς προμήθεια; των καί
τών δποίών ήσαν πελάται. Τό τοιοΰτον, έφ’ δσον γί
νεται, αποτελούν έζμετάλλευσιν τών ολίγων εις βάρος
τών πολλών καί έπί ζημία τής τάξέώ;, δένείνε δυνα
τόν νά έπιτραπή παρά τοΰ υπουργείου,
Παραγγέλλομεν δθεν δπως αυθημερόν έπίστραφώσιν είς τού; δικαιούχους πολίτας αί κατατεθεϊσαι είς
τά διάφορα παντοπωλεία επικεφαλίδες τών δελτίων,
ινα οι πολϊται κατόπιν, ελεύθεροι πάσης πιέσεως,
εκλέξωσιν εις" ποιον παντοπώλην έπιθυμοΰσι νά καταθέσωσι αυτά.
Παντοπώλης, άρνούμενος νά έπιστρέψη τάς είς χεϊράς του επικεφαλίδας ή φέρων δυσκολίας, θά έπισύρη
εναντίον του τήν αήστηράν συνέπειαν τοΰ Νόμου,
Τό Ύπουργεΐον δηλοΐ προσθέτω;, δτι ό καφές δέν
πρέπει ν’ άποτελέσή ιδιαίτερον προγόμιον δί’ ούδένα,
δτι ένςός τών ήμερών θά κατορθωθή νά γείνη γενική
διυνομή τοϋ είδους καί δτι έφεξή; δέν θά έπιτρέπηται
αλλαγή παντοπώλου.
Άθήναι τη 10 ’Ιουνίου 1917.

(‘Βκ τοϋ Ύηονργ. τοϋ Έηισιτιαμοϋ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Λαβόντες ύ\’ δψει τήν ύπ’ άριθ. 155 έ. έ. αναφο
ράν τοϋ δημοσίου Μαιευτηρίου, συμφώνως πρός τάς
διατάξεις τοΰ Νόμου ΓΤΟΔ' τοΰ 1909, τοϋ Νόμου
584 τοΰ 1915 καί ποΰ άπό 22 ’Οκτωβρίου 1909 Β.
Διατάγματος «περί δημοπρασιών μισθώσεως ακινή
των δθά δημοσίαν χρήσιν. ,

Προκηρύσσομε,ν δημόσιον διαγωνισμόν πρός μί
σθωσιν οικήματος έν ’Αθήναις χρησιμοποιηθησομέ- . νου ώς Δημοσίου Μαιευτηρίου.
Ό.Δημόσιος διαγωνισμό; οΰτος γενήσεται τήν 9ην
’Ιουλίου έ. έ. ήμέραν Κυριακήν καί ώραν 10 π’, μ.
μέχρι μεσημβρίας, έν τφ νΰν Καταστήματι τοΰ Δήμο- ν
σίου Μαιευτηρίου καί ενώπιον της οικείας ’Επιτροπής.
Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν εΐσίνοί συμμορφωθησόμενοι πρός τάς διατάξεις τοΰ άπό, 22 ’Οκτωβρίου
1909 Β. Διατάγματος.
. ,
Διάρκεια τής μισθώσεως ορίζεται πενταετής, άρχομένη ,τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1917 καί λήγουσα τήν 31
Αύγούστου 1922.
Ή μισθοθησομένη οικία δέον νά πληροί τάς έπομένας συνθήκας’
z
1) Νά εύρίσκεται είς μέρος κεντρικόν -ςής πόλεως.
2) Ν'.άποτελήται έξ είκοσι πέντε τούλάχιστον δω
ματίων, εύαέρων καί. ευήλιων, δυναμένων νά περιλάβωσιν 80 κλίνας, καί έπί π\έον έξ ενός ετέρου δωμα
τίου μεγάλου, χρησιμοποιηθησομένου ώς αιθούση;
τοκετού καί εγχειρήσεων.'
3) Νά κέκτηται ιδιαίτερον παράρτημα διά παθολο
γικά; περιπτώσεις, άποτελούμενον έκ τριών δωματίων
τούλάχιστον, ών δύο νά δύνανται νά περιλάβωσι 8
τούλάχιστον κλίνας, τό δέ έτερον νά δύναται νά χρη
σιμοποιηθώ δι’ έγχειριστήριον.
4) Νά έχη αίθουσαν μεγάλην, μεμονωμένην, μή
κους 18 μέτρων, τούλάχιστον, χρησιμοποιηθησομένην
ώς αίθουσαν διδασκαλίας τών φοιτητών καί μαθη
τριών μαιών.
5) Νά εχη ιδιαίτερον παράρτημα προς έγκατάστασιν πλυντηρίου καί σιδηρωτηρίόυ.
6) Νάέχη πλήρη έγκατάστασιν υδραυλικών, λουτρών
καί'άποχωρητηρίω ν.
7) Νά έχη πλήρη έγκατάστασιν φωτισμοΰ.
>
8) Νά έχη άφθονον ΰδωρ.
9) Έν γένει νά πληροί τούς όρους τής ύγιεινής
τούς έπιβαλλομένους δι’ έγκατάστασιν Μαιευτηρίου, ,
κατά τήν απόλυτον κρίσιν τοΰ Διευθυντοΰ τοϋ Μαιευ
τηρίου, μή δυναμένην νά προσβληθή δι’ οιονδήποτε
λόγον καί αιτίαν, υπό τών διαγωνισθησομένων.
Έν Άθήναις τή 10g Ιουνίου 1917
/ 'Ο Υπουργός
Φ. *ΝΕΓΡΗΣ

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΓΠΧΤΗΜΙΟΥ-48

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑ. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Υποκαταστήματα.

·

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιει, Θεσσαλονίκη, Καδάλ^α, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις, 'Ηράκλειο»
Ρεθύμνφ, Μιτυλήνη καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως).

Προοωρινά Πρακτορεία : έν ΑΗΜΝΩ (Κάστρον) καί
ΚΕΡΚΥΡΑ.
’
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙ^: Έν Κων πόλει. ('Υποκατάστημα έν

Γαλατφ μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Σμύρνη
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ: Έν’Αλεξάνδρειά, καί Καίριο.
ΕΝΛΟΝΔΙΝΩ: (No 22 Fenchurch Street).

-

ΕΝ ΚΥΠΡΩ: (Λεμεσός.)
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
■

I.

Κουντονριώτης (’Αντιπρόεδρος), Ιάκωβος Μπο*
*
νιέ (εντεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. Ά&ήνογένης, Κ.
Βερούγκ, Α. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Π. Καρααά!νος, I. Πολίτης, Βαρώνος δε Νεφλίζ, Έμμ. Ρο·
δοκανάκης Μ. Αάοκαρις καί Σ. Φούντης.

Γενικός Διευθυντής

I. ΗΑ1ΑΣΚΟΣ
Διβύ&υνσις τηλεγραφική

ί;

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

μΐΘΜΝ^ ΓΚΜΝ - MTHENOeiaKS

V

Έκτελεϊ προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων καί
εισπράξεις τοιούτων έν Έλλάδι καί τώ Έξωτερικφ.
’Αγοράζει καί πωλεϊ ξένα νομίσματα καί χαρτονο
μίσματα.
’Εκδίδει πιστωτικός έπιστολάς καί άναλαμβάνεί τήν
απανταχού άποστολήν χρηματικών ποσών διά τηλε
γραφικών η ταχυδρομικών εντολών.
’Ανοίγει πιστοτσεις έπί φορτωτικών.
*
Δέχεται τίτλους πρός φύλαξιν’ εισπράττει τοκομερί
δια καί πληρωμένους είς τό άρτιον τίτλους’ έκτελεϊ
χρηματικά; έντολάς- δέχεται. ιάνεξόδως έγγραφά; είς
νέας έκδόσείς καί έν γένει έκτελεϊ πάσαν έπί τίτλων
εργασίαν : άνταλλαγάς, εισπράξεις δόσεων άσφαλείας
κατά τής είςτό άρτιο νκληρώσεως κτλ-..
Χορηγεί δάνεια έπί τίτλων.
’Ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς καί δέχεται χρη
ματικά; καταθέσεις : δψεως έπί τόκο» 3 °/fl έτησίως καί
έπί προθεσμία πρός 3 */» °/ο έτησίως διά τάς 'άποδο
τέας μετά 6μήνας, πρός 4 °/0 διά τάς άποδοτέας μετά
1 έτος, καί 5®/0 διά τάς μετά δύο έτη καί έπέκεινα άποδοτέάς. (Διά καταθέσεις δψεως είς συνάλλαγμα δψεως
έπί Λονδίνου άποδοτέας είς συνάλλαγμα έπί τής αύ
τής πόλεως πληρώνει πρός το παρόν έξαιρετικώς τό*ον 4 % έτησίως). “Έχει ειδικήν ύπηρεσίαν Ταμιευ
τηρίου έπί τόκφ 4 ®/0 έτησίως.
Έκτελεϊ παντός είδους ναυτιλιακά; έργασία; : ναυ
λώσει; άτμοπλοίων διά λογαριασμόν πλοιοκ'τητών ή
φορτωτών πωλήσει ς καί άγορά; άτμοπλοίων άσφα
λείας έπί άτμοπλοίων, έναντίον παντός κινδύνου (θα
λάσσης καί πολέμου), εμπορευμάτων, τίτλων’ εισπρά
ξεις άβαριών’ άνθρακεύσείς πλοίων, κτλ. κτλ.
“Εχει είς τήν διάθεσιν τοΰ κοινοΰ, ύπό πάντα; τούς
έπιθυμητούς όρους άσφαλείας, ύπηρεσίαν ένοικιάσεως
σιδηρών διαμερισμάτων έν τώ θησάυροφυλακίφ της,
έπί ένοικίω άπό Δρχ. 30— έτησίως καί άνω. Ειδική
κλείς πμραδίδεται είς έκαστον πελάτην δι’ ής οΰτος
καί μόνος δύναται ν’ άνοιξη τό ΰπ’ αύτοΰ ένοικιασθέν
διαμέρισμα.
ή
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Διά. της ύγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντω
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

χετε άπειρους νόσους ·τοΰ στόματος, τών όδόντων, τών
ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγας, τών βρόγχων, τών
' πνευμόνων, ώς και τοΰ πεπτικού συστήματος πολλάκν
δέ σώζετε τήν ζώήν σας αύτήν.
. Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα

}

Όδοντοκόχις καί ’Αδα

PAHW THS F.
Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων είς δλα τά γούστα καί δλους τούς
χρωματισμούς.
’Εκεί ή συνάντησις δλων τών χομψώς ένδυομένων.

τάι παρά τφ Κεντρική) Καταστήματι καί τοΐς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια ,
άποδοτέας έν δψει ή έν ωρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.

καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστοι
καί Αποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φύλλάδιον.
■ ■

1’/, τοΐς, °/0 κατ’ έτος διά τάς έν δψειάποδοτέας
λαταθέσεις μέχρι ποσοίλδρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ
τούτου τοΰ τόκου όριζομένρυ είς Γτοΐς °·/0 κατ’έτος
Αί καταθέσεις αύται · γίνονται δεκταί καί εις άνοικτόν
ογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλ ιαρίου
λογοριασμοΰ καί βιβλιαρίου επιταγών.
. 2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον. ·
*
2‘/s °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάςάποδοτέας
μετά έν έτος τούλάχιστον,

3 — ΚΟΡΑΗ — 3

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ.
“MCYS1KH,,
13-16 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13—15
ΑΘΗΝA I

■ 3 τοΐς αΙα κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο-

δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.

-------- ™-------- ο----------------------- ~~f
'

ί
I

,

δοτέας μετά τέσσα^άίτή τούλάχιστον.
4 τοΐς “ή, διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά

i

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5
έτών ή τάς διαρκείς.

δλα μάζή είς ένα τόμον

»

σμένη ,προθεσμίφ ή διαρκεΐ έπί τόκφ·

. 1 *./,

Άπό τήν όπτρτττα τοϋ X, Θ. I. Σακτίλαρίδου

Ϊ51—Πώ-Πώ τί νά κάνω
252'—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε
253—θυμάσαι ένα βράδυ (βάλς)
354—Είνε πεταχτή (Πόλκα)

Πιάνα καί άεροκύμβα/.α ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσιες
έκ δρ. 4Θ.

1

κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ.
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Τό μοναδικόν τών
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2έτών
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4έτών
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5έτών
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Αί όμολογίαι των έντόκων καταθέσεων έκδίδοντάι
. κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμει -

ν

:»

Απηνών ηλεκτροκινη- <

/j

Κατασκευή οδοντοστοιχιών ήγγυημένη.
θεραπεία στόματος αποτελεσματική.

ON 111
0
*

V

’/
j

>

Τά νεότερα και

τελειότερα Παρισινάμον- >

* τέλα ε’ς δλα τά γούστα καί σχήματα.
38—ΕΡΜΟΙ - 38
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Μ Ε Γ Α ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ν

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι

είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι-

6.50

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

Modes Chapeaux

j

ι

Καταθέσεις είς χρυσόν

1.50
1.—
1.50
1.50

'

'

? τονάτελιέ.
ί
Εξαγωγή όδόντων δλως άνοδΰνως.

Άπό τήν δπτρόττα τοϋ κ. Σπ. Σαμάρο

1.50
1.50

|

ΌΑΟΝΤΟ Τ ΛΤΡΟΣ ·

:»

/

/
'

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ

ΪΑΙΗΒΙΪ MIfflM

'
J

3 ,/, τοΐς °ί0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο

240 — Ό Παράς
Δρ.
241·—-Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ
»
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance
τής Λευκής)
.
»
243—Πεταλοΰδα (Βάλς διά πιάνο μόνον) »
247.—Λευκή Πεταλοΰδά (Duetto)
»
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango)
»

Μ

■

πριλίου 1909 ή. Έθνική Τράπεζα τής Έλλάδος'δέχε-

μαντίνη, είνε μοναδικαΐ είς τό είδος των.
Διά τοΰ Άλ ιξ ιρ ίο υ παύει ή. ’Οδονταλγία

'

ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΛΙΑΚΟΓ

Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τώνείς
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντόκων καταθέσεων έν
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται,'δτι ,&πό 15 ’Α

όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ το.5 όποίου αί τρεις σκε-

αυσίάι ’Ελιξίρια,

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
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Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς έργασίας του.
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Διά χώρον μικρότερον αί τιμαί άνάλογοι
Δι’ εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’
τεύχη ij περισσότερα ιδιαίτεροι συμφωνίαι
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Ολόκληρός σε/.ϊ; ε·.; εν τεύχος
Ήμίσεια
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>
Τέταρτον σελίδος.
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Ογδοον
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ΕΡΓΑ THS 0ΟΪ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Γόμος............................ Φρ.
Β'.

Γ.
Η ΤΚΟΓΡΑ1ΝΑ

Ιστορικόν μυθιστόρημα

ε; ύπερε^τακοσ'.ω/ σελίδων .

.

.

.

.

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
..........................
11 Η ΚΑΕΦΊΌΠΟΪΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.

3.00

1.50
; Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν οραμάτιον
..........................
μονόπρακτο·/, μεταφρασθέν είς τ^ν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΑΕΙΙΙΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν τρί
ο. 00 ■;
πρακτόν. Πάντα διδάχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής

Σειραϊ τής «ΕλληνικήςΈπιΦεωρήσεως» τοΰ Α .Β'.Γ .Δ'. 1/ ΣΤ'.
Ζ . Η . καί Θ.έτους πωλοΰνται είςτά TQaqjpia μας προς 25 φρ. έκαστη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “ΖΤΆ.Ρ,,
13—15 Σζοά ’Αρσάκειου
ΙΡ.άνα καί άεροκύμοαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
Όλα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών, και δλα τά νεώτερα succes.
Βιολιά, μανδολίνα. κιθάρες, σάλπιγγες και τύμπανα διά προσκόπους καί τά έξαρτήματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.

ΜΙ! ΜΕΑΦίΝ

μπαμουμκιι.
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