
κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
EniecnpHsis

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

A!£Y®yNTPIR : eyreNi^ znrPA^oy

A Ll U Μ Α Ϊ ETOS Γ .—Τεύχος 118 - H9 A V/ Π 11 A 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1017



“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,, 
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΛΦΗ/Λ€ΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

Διά τύ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔραχμαΙ 12.—
Διά τούς Διδασκάλους » 8.—

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ * Δολλάρια 3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ Λίρα’Αγγλίας 1)2
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ Σελίνια 10.—
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ Δρ. Χρ. 12 —

Εκδοσις έκλεκτη γενικώς Φρ. χρ. ή Δραχ. 25.— 

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Ρ. I Α0ΗΝΑΙ, ΑΥΓΟΥ2ΤΟΣ-2€ΠΤε/*\ΒΡΙΟΣ 1917. | ΤΕΥΧΟΣ 118-119 ||

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΎ

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική Διευάυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» - ΑΘΗΝΑΣ

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είςτά γραφεία μας αναγγέλλεται.
ΑΙ έγγραφα! άρχονται άπό 1ης έκάατου μηνός.—Τό τεύχος δρ. 1.
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βλίο τής Τρέλλας: «2 Χ.«.—Τά Καυσοκαλύβια. — Έρως άνίκατε Μαχάν.— Ό καϊμός μου. 
—Αϋγουατος-Σεπτέμβριος 1917 : Άπό τή καλλιτεχνική ζωή.—Ζωή και θάνατος.—Μιχαήλ 
Δαμαράλης.—Πόνος Κ. Παπαγεωργακόπουλος. Γεώργιος Στήβενς.—'Ο νέος Διευθυντής, 
τής Γεωργίας.—Άπό τήν Ζωήν τοΰ μηνός.—Άπό τήν ζωήν τοϋ πολέμου, Ό Αγγλικός ήρωϊ- 
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ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΩΝΤΛΑ1Ρ

-===== ΤΕΛΕΥΤΆ ΤΥ'Ρ’ΙΧ ^......

"Οταν, ώ σκοτεινή ομορφιά, κλειστά θάχης τά μάτια 
Στό μνήμα μέ τό δλόμαυρό τό μάρμαρο φτιασμένο, 
Κι’ δταν άντι γιά κλίνη σου χρυσή και γιά παλάτια, 
Τήν κρύπτη θάχης τήν υγρή, τό λάκκο τό σκαμμένο,

"Οταν ή πλάκα σφίγγοντας τά στήθη τά δειλά σου, 
ΚαΙτά πλευρά σου πού στ’ αβρά τά πούπουλα λυγούνε, 
Δέ θέν’ άφήνη νά χτυπά και Γνά ποθη ή καρδιά σου, 
Κι’ ούτε σ’ ερώτων ραντεβού τά· πόδια νά πετοΰνε,

'Ο τάφος τότε πού σ’ αύτόν .θ’ ανοίξω τήν καρδιά μου, 
(Γιατί ό τάφος πάντοτε νοιώθη τά μυστικά μου) .
Σ’ αυτές τις μακρυές νυχτιές πού δ ύπνος θά σού λειψή,

Θέ νά σού πή ; «Τί κέρδισες άνήδονη ερωμένη, 
Πού δέν έγνώρισες αύτό πού κλαΐν οί πεθαμμένοι ;»
—Καί τό σκουλήκι θά σού τρώει τή σάρκα σου σάν τύψη !

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ



Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΕΙΘΩΝ

/

’Από της ύπεροχώτερες, τής πλέον διδακτικές, 
τής πιο αστραφτερές καί περισσότερον θαμβωτικές 
εικόνες ποΰ έδωσε»» ή Ιστορική ομιλία τοϋ χ. Βενιζέλου 
στή Βουλή, είνε και εκείνη ποΰ φανερώνει, μέ τό 
πιο θαυμαστό τρόπο, τήν μεγαλειώδη σκέψι τοΰ ’Αρ
χηγού έν σχέσει πρός τήν εκστρατείαν τής Καλλι- 
πόλεως. ζ

"Ολοι οί μιχράνθωποι καί ύποέλληνες ποΰ έζητοΰ- 
σαν νά πείσουν ό'τι ό Βενιζέλος παραλο·) ίζεται προ- 
τε'.νας νά κυριεύσω τήν Πάλι μέ μίαν Μεραρχίαν 
εξήντλονν τα ειρωνικά των βέλη στηριζόμενοι' 
επάνω στή δήθεν αύτή στρατιωτική ουτοπία.

— ’AxoOc, έλεγαν, zx πάρωμε τήν Πόλι μέ μιά 
Μεραρχία ! Δέν λέει καλλίτερα νά θυσιάσουμε τά παι
διά μας για τό κέφι του.

Και σιγα-σιγά έδηλητηρίσζαν τήν 'Ελληνική ψυ
χή μέ τήν αμφιβολία και ύστερότερα μέ τή πεποί- 
θησι ποΰ προέκυψε άπό τή συμμαχική αποτυχία 
πρό τής Καλλιπό/εως καί τών Στενών.

— Βλέπετε κοτζάμ’ Αγγλία και Γαλλία μέ Στό
λους καί Στρατούς κατεστράφη στον Ελλήσποντο καί 
ό Βενιζέλος μέ μια Μεραρχία Θά κάνη τοΰ κόσμου τά 
θαύματα!!

Οί Σωτήρες έθριάρβευαν πλέον.
Ήσαν τόσον αληθοφανή τά έπιχειρήματά των ποΰ 

δλοι οί δηλητηριασμένοι ήταν αδύνατον νά δεχθοΰν 
έστω καί,τό ασθενέστερο αντιφάρμακο τής. λογικής. 
’Επίσημοι πληροφορία», καί παρασκηνιακαί αντιδράσεις 
ήσαν άγνωστες στό Λαό καί παρέμενεν αναμφισβήτητο 
τό γεγονός δτι ή 'Ελλάς συμμετέχουσα εΐς τάς επι
χειρήσεις τών Δαρδανελλίων θά έδοκίμαζε τις πιό ανε
πανόρθωτες συμφορές.

— Θά χάναμε . άδικα τά παιδιά μας, τα καράβια 
μας καί οί Γερμανοί Θά ήσαν μπασμένοι στήν’Αθήνα» 
Νά τί Θά παθαίναμε >πό τοΰ Βενιζέλου τής οαντασιο- 
πληξίες!

Ήλθεν δμως τό πλήρωμα τοΰ χρόνου καί ό εμπνευ
σμένος 'Ηγέτης, τής φυλής, ό αποτελών τήν μόνην 
έγγυησιν τής εθνικής μας άνσζωογονήσεως, άπεκάλυψε 
στον έκπληκτου 'Ελληνικόν Λαόν δλες τής μυστηριώ

δεις καί φανερές αντενέργειες ποΰ έματαίωσαν τό εθνι
κό του μεγαλούργημα.

Έμάθαμε μέ ιστορικές χρονολογίες, μέ επίσημα 
έγγραφα, μέ χαρακτηριστικές λεπτομέρειες τήν μονα
δική ευκαιρία ποΰ έχασε»; ή Ελλάς τόν Φεβρουάριο 
τού 1915.

'Ολόκληρος ό ’Ελληνισμός τόν εποχήν εκείνη μέ 
τό φρόνημα άκμαϊον, μέ τή ψυχή άμόλυντον, μέ τής 
δάφνες ηρωικών κατορθωμάτων ακόμη νωπές, μέ τό 
Θάρρος αδάμαστο και ακλόνητο, μέ τούς Τούρκους 
καί τούς Βουλγάρους νικημένους άπό τά υπέροχα πάλ- 
ληκάρια μας, είχε μέσα του χαραγμένη, άσβεστη, 
Θερμή, τήν πίστη πρός τόν ’Αρχηγό του, πρός τόν 
θρίαμβόν, πρός τήν νίκη.

Ποιος "Ελλην έτόλμα τής ημέρες εκείνες νά διστάση 
δτ·. γρήγώρα θά στήσωμε στάς επάλξεις τοΰ Βυζαντίου 
τάς Σημαίας τοΰ Κιλκίς καί τοΰ Μπιζανίου;

Ποιος "Ελλην έοίσταζε τότε δτι αί πύλαι τής Κων
σταντινουπόλεως δαφνοστολισμένες θά ΟεχθΟφν τ x παλ- 
ληκάρια τής Τσουμαγιας καί τοΰ Σαρανταπόρου;

Ποιος δέν έφαντάζετο τότε τά Αύτοκρατορικσ σή
ματα τοΰ Βυζαντίου έτοιμα νά στολίσουν τόν Βασιλι
κό μας Θρόνον ;

*0 υπέροχος πολιτικός ψυχολογικώτατα κρίνων 
έπέμενεν, ικέτευε, έκοπίαζε νά πείση, νχ θερμάνη, 

* νά ένθουσιαση’ τούς παράγοντας γιά νά τόν ακολου
θήσουν στής εθνικές, στής πατριωτικές, στής μεγαλε- 
πίβολες σκέψεις του.

Έκλόνιζε, συνήρπαζεν, έπειθεν, αλλά τελιχώς είί- 
ρισκε τήν άντίδρασι στό πλευρό του, στής αποφάσεις 
του παραλυτικές κάθε μεγαλουργού καί εθνωφελούς 
σκέψεως.

Διαβάστε δλοι, τήν θαυμαστή ομιλία του. Καί 
Κρατήστέ την, ώςπολιτικόν Ευαννέλιον τών παιδιών 
σας, τών οικογενειακών σας παραδόσεω/, καί μή λεί- 
ψετε νά φωτίσθήτε άπό τό φώς ποΰ σκορπίζουν άπλε
το ή πειστικές γραμμές πο»ΰ δημοσιεύομεν παρακάτω 

, παρμένες αυτολεξεί άπό τήν υψηλή στήν Βουλήν εθνι
κήν διδασκαλίαν του. .

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Φαντασ&ητε δέ ποιον κύρος καί γόητρον θά είχέν ή Ελλάς, φθάνουσα 
διά τήςδηάσεώς τηςείς τοιαΰτα εκπληκτικά, κόσαοϊστοοικά αποτελέσματα, τής βραχύνσεως κατά
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έτος τοΰ τερματισμού τοΰ πολέμου. (Χειροκροτήματα). Κύριοι, οί σωτήρες τής Ελλάδος,άμα ή 
I έπιχείρησις άπέτυχεν, είπον δτιέσωσαντήν Ελλάδα διότι άπεδείχ&ή ή έπιχείρησις μήέπιτυχοΰσα.

Άλλά, κύριοι, θά έννοήσητε πόσον καλής πίστεως αντίπαλοι είνε,δταν συζητοΰντες τήνπο- 
I πολιτικήν ημών, τήν συζητούν ούχί έπί τή βάσει τών άποτελεσμάτων τά όποια άπέδιδεν ή πο

λιτική έκείνη έφαρμοζομένη άλλά έπί τή βιάσει τών συνεπειών αί όποΐαι έπήλθον, διότι ακρι
βώς δέν έφηρμόσθη. Καί μάς λέγουν : βλέπετε δτι ή έπιχείρησις άπέτυχεν. Άπέτυχε βεβαίως, 
διότι, ακριβώς ή άμεσος καί κεραυνοβόλος σύμπραξις τής Έλλάδός άνευ άντιδράσεων έπιτελι- 

r κών καί άλλων, αύτή ήτο ή μόνη δυναμένη νά φέρή τήν έπιτυχίαν. Οί δέ Σωτήρες οί σημερι-
| νοί δέν διαφέρουν καθόλου άπό τους σ οτήρας έκείνους τούς άλλους, τούς όποιους θά εϊχομεν,
ι έάν κατά τό 1912, δτε έπρότεινα τήν συμμετοχήν ήμώνείς τόν πόλεμον τόν όποιον είχον άπο- 

φασίση τά δύο άλλα Βαλκανικά Κράτη, ό Βασιλεύς Γεώργιος ήτο έναντίον τού πολέμου
I έκείνου καί ώμοίαζεν έστω καί πόρρωθεν τού υίοΰ του, καί ήθελε νά έφαρμόση καί αυτός πο

λιτικήν ιδίαν, καί έλεγεν : Έγώ δέν θέλω πόλεμον. Έγώ δέν ήμπορώ νά υπάγω νά συμπράξω 
I μετά τής' Σερβίας καί Βουλγαρίας είς πόλεμον κατά τής Τουρκίας αφού τούλάχιστον δέν μοϋ 

έχετε καθαρισμένον τό ζήτημα τοΰ τί θά πάρωμεν έπειτα. 'Υποθέσατε δτι, ό Βασιλεύς Γεώργιος 
ώμοίαζε πρός τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον. Είναι δυνατό}» ν’ άμφιβάλη τις δτι ή πολιτική αύτη 

| δέν θά έκρίνετο ώς πολιτική σωφρονεστάτη καί δτι ή κατηγορία δτι είμαι φαντασιόπληκτος καί 
.πολεμοχαρής θά έδίδετο δικαιότατα καί θά έλεγεν ό κόσμος: Βεβα'ως έχει δίκαιον ό καϋμένος 

F δ Βασιληάς, δέν έκανονίσαμεν τούλάχιστον τί θά πάρωμεν! Φαντασθήτε ποΐαι θά έπήρ-
I χοντο αί συνέπειαι τής μή μετοχής ήμών είς τόν κατά τής Τουρκίας πόλεμον. Συνεπείς τής

άδρανείας τοΰ Ελληνικού στόλου ή Τουρκία θά κατώρθωνε νά μεταφέρη τόν Μικρασιατικόν 
της στρατόν είς τήν Εύρωπάϊκήν Τουρκίαν καί πιθανώς νά καταβάλη τήν Σερβίαν καί Βουλ
γαρίαν. Ποιος θά ήτο έκεϊνος δ όποιος θά έσυμάζευε τούς σωτήρας τής εποχής έκείνης οί 
όποιοι θά έλεγον : Βλέπετε ό καϋμένος δ Βασιληάς τί έκαμε ; Μάς έγλύτωσε ! Βλέπετε αύτόν 

I τόν Βενιζέλον τόν θεοπάλαβον ό όποιος ήθελε νά μετάσχη τοϋ πολέμου διά νά μάς καταρτρέψη. 
ένφ ήτο προφανές δτι ή Τουρκία θά ένίκα, διότι δλοι οί στρατιωτικοί τής έποχής έκείνης έλεγον 
τοϋτο, δ δέ έν Κωνσταντινουπόλει Στρατιωτικός Άκόλου&ος τής Ρωσσίας έπληροφόρει δτι ή 
Τουρκία θά παρέτασσεν 900 χιλιάδας στρατού- Σάς κάμνω αύτήν τήν ύπόθεσιν διά νά σάς 

I καταδείξω πόσον ολίγον σοβαροί είνε οί αντίπαλοί μας, οϊτινες έπαναλαμβάνω, θέλουν νά 
κρίνουν τά άποτελέσματα τής μή έφαρμοσθείσης πολιτικής μέ τά άποτελέσματα τά όποια έπήλ- 

!θον διότι ακριβώς δέν έφηρμόσθη καί διότι δέν άφησαν νά έφαρμοσθή (χειροκροτήματα καί 
έπευφημίαι).

-----------  »■—— ------ -—-

ΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΟΒΩΚΑΝΣΟΝ
«Les regies de mecaniques 

sont les memes que celles de 
■ la nature >.

Descartes.
, "Οταν c ατμός καί ό ηλεκτρισμός ήσαν ακόμη λαν- 
θά/οντες εΐ μή άγνωστοι, δσοι τών μηχαζικών ήθελο;' 
ν’ άποφΰγωσι τήν διά τών ζώων κινητήριαν δύναμιν 
προσέφευγον εΐς τήν δημιουργίαν μηχανισμών κατά τό 
μάλλον καί ήτον πολύπλοκων, οϊτινες καθιστώ»; τάς 
μηχανάς των άληθή αυτόματα. ,

Ό διδάσκαλος τών μηχανισμών τούτων εΐνε άναμφι- 
•βητητως ό περίφημος Γάλλος ’Ιάκωβος ντε Βωκζνσόν.

Ό Βωκανσόν έγεννήθη εΐς τήν πάλιν Γκρενόμπλ 
τήν 24 Φεβρουάριου 1709, έκ πατρός κατασκευαστοΰ 
χειροκτίων καί μήτρας μιας δεσποινίδος, όνομαζομέ- 
νης Δωροθέας Λακρουά.

'Η κυρία Βωκανσόν ήτο αΰστηροτάτων ήθών.'Εκά- 
στην Κυριακήν, δταν ό μικρός ’Ιάκωβος άφινε διά τι- 

;ας ώρας τό λύκειο»; τών ’Ιησουιτών, είς οΰς έφοίτα, 
ή μήτηρ του, διά νά ικανοποίηση τόν μεγάλο»; ζήλον 
τοΰ ότρηροϋ υίοΰ της, τόν ώδήγει εΐς έν μοναστήριον, 
εν ω επεσχέπτοντο δύο ευσεβεστάτας φίλας της. 'Ο 
μικρός ’Ιάκωβος έκάθητο ακίνητος, μή προσεχών καί 
πολύ εΐς τήν αύστηράν συνδιάλεξίν ’Αναζητώ»; κάτι, 
κατά τήν ώραν τής άνιαράς συνδιαλέξεως τών σοβαρών 
κυριών, είδε, διά μέσου, μιας ρωγμής τής θύρας, έν 
θαυμάσιου ώρολόγιον έπί τού τοίχου γειτνιάζοντας δω
ματίου, τού οποίου ό μηχανισμός έν μέρει ήτο φανερός. 
Τούτο ήρκεσεν εΐς τό»Ζ δαιμόνιον παίδα νά φαντασθή 
τόν μηχανισμόν καί'νά κατασκευάση ώρολόγιον."Οπως 
ό Πασχάλ, παϊς ών ανακαλύπτει τάς Εύκλειδείους 
προτάσεις, ουτω καί ό μικρός Βωκανσόν κατασκευάζει 
τόν μηχανισμόν τοΰ ωρολογίου, καίτοι άγνοεΐ τελείως 
τα σπουδαιότερα αυτού στοιχεία.

Ό ’Ιάκωβος ζτέ Βωκανσόν εΐς ηλικίαν 26 έτών
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άνεχώρησεν είς Παρισίους ένθα έσπούδασε τήν άνατο- 
μίαν, τήν μουσικήν καί τήν μηχανικήν.

Τάς ωραίας πρωίας ήρέσχετο νά περιφέρηται άνά 
τάς δενδροστοιχίας τοϋ Κεραμεικοΰ. Ό πρωινός οΰτος 
περίπατος τόν έφερε πρό τοϋ χαριτωμένου αγάλματος : 
«Ό πλαγιαυλιστής» τοϋ Κουασβώ. Έχάστοτεδέ άνε- 
μίμνήσκετο ένός ανεκδότου, οϋτινος ή διήγησις τοϋ 
είχε κάμη μεγίστην έντύπώσιν, δτε άκόμη ήτο παϊς.

*

Πσόχειταί περί τοϋ επεισοδίου, τό δποϊον ή παρά- 
δοσις άποδίδει είς τόν μέγα? μαθηματικόν Καρέτστον. 
Εΐνε είς πάντας ννωστόν, δτι ό δημιουργός τής «Ανα
λυτικής Γεωμετρίας» ήρνεϊτο τήν υπαρξιν ψυχής καί 
αισθήσεων—τουλάχιστονώςήμεϊς θεωρούμεν ταϋτας-*-  
είς τά ζώα. .Ή θεωρία ακριβώς αΰτη τφ έστοίχισεν 
ίκανώς χάρις είς τό λεπτόν σκώμμα τοϋ καλού Λκ 
Φονταίν. Άλλ’ ό φιλόσοφος τοϋ «Λόγου περί 'Μεθό
δου», διά ν’ άποδείξη, ότι δύναται νά ΰπάρςη ον κι
νούμενου, ζών, έν μια λέξει άνευ σκέψεως καί αισθή
σεων, κατεσκεύασε? έν αύτόματον μέ μορφήν κόρης, ην 
έχάλεσεν άνευλαβώς: κόρην του Φρανσίνην. Ή μηχα
νική δ’ αυτή κόρη παρουσίαζε τφ όντι, μίαν θαυμαστήν 
φαινομενικήν ζωήν.

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.

Μίαν ημέραν ό Καρτέστος άνεχώρησε διά θαλάσσιον 
ταςείδιον συνοδενόαενος ύ»’ ένός κιβωτίου, ενώ είχε 
τοποθετήσγ, τήν Φρανσίνην. 'Η προσοχή καί αί περι
ποιήσεις έν γένει, άς παρεϊχεν ό φιλόσοφος είς τό έπιμη- 
κες, έν είδει φερέτρου, τοϋτο κιβώτιο·?, προύκάλεσε τήν 
προσοχήν τοϋ πλοιάρχου, ό όποιος, έπωφεληθείς μι- 
κράς άπουσίας τοϋ ταξειδιώτου, ήνοιξε τό άνω μέρος 
τοϋ κιβωτίου είς τό βάθος τοϋ όποιου είδε μίαν γυναίκα 
ύπτίαν, παρατηρούσα? μέ βλέμμα απλανές καί περι
στρεφόμενων πρός δλας τάς διευθύνσεις ώς νάέμαίνετο. 
Ό κοινός οΰτος θνητός ήτο λίαν προληπτικός, δπως 
άλλως τε δλοι οί ναυτικοί, καί άνέλαβεν, ύπ’ ευθύνην 
του, νά ρίψη είς τήν θάλασσαν τό έργον τούτο τοΰ δαί- 
μονος...

Τοϋτο άκριβώς έσκέπτετο ό Βωκανσόν παρατη
ρώ1? τόν «Πλαγιαυλιστήν» τοϋ Κουασβιό. Άπεφάσισε 
νά κατασκευάση πανομοιότυπου τόϋ άνάλαατος τούτου 
καί νά τό καταστήση έν αύτόυ,ατον ικανόν νά κινήται 
καί νά έκτελή σκοπούς έπί τοϋ πλαγιαύλου.

’Εν τφ μεταξύ· ήσθένησε καί έιεεινεν έν τώ δωαα- 
τίφ του έςήχοντα ημέρας. Διήλθε, κατά τό διάστημα 
τής διαίτης, μαχράς ώρας κατασκευάζω·., διά τής σκέ
ψεως, τό αύτόαατόν του. Μόλις άπεκατέστη ή ύνιεία 
του, παρήγγειλεν,.είς διάφορο ?ς τεχνίτας, έκαστον τών 
τεμαχίων τοϋ αυτομάτου. Οί ύπολονισμοί τοϋ νέου 
μηχανισμού ήσαν τόσον θαυμασίως ακριβείς, ώστε 
άπαντα τά μέρη τού μηχανισμού προσηρμόζοντο επα
κριβώς τό έν έπί τού άλλου. Άλλ’ ό Βωκανσόν άμφέ- 
βαλλεν άκόμη δι’ εαυτόν. Ήθέλησε νά έκτελέση τό 
πρώτον πείραμα άνευ μαρτύρων. Ευρών δικαιολογίαν 
τινα άπεμάκρυνεν δλους τούς συγγενείς του καί αύτόν 
άκόμη τόν γηραιόν υπηρέτην του, δ? ουδέποτε άπεχω- 
ρίζετο. Ό γέρων δμως υπηρέτης σκανδαλισθείς, ούτως 
είπεϊν, έκ τών προφυλάξεοιν τοϋ προσφιλούς του κυρίου, 
έχρύβη όπισθεν τής θύρας καί διά τής οπής τοϋ κλεί
θρου, παρετήσει τάς κινήσεις του. "Οτε πρός στιγμήν 
βλέπει μετ’ εύνοήτου έκπλήξεως, έν άγαλμα νά έκτελή 

άνθρωπίνους κινήσεις καί άχούει διά τοϋ πλαγιαύλου 
τοϋ αυτομάτου ήχους θαυμασίδυς. Πρό τοϋ τοιούτου 

. δέν ήδυνήθη νά συγκρατηθή καίείσήλθεν είς τό δωμά
των ριφθείς πρό τών ποδών τοϋ νεαρού κυρίου του, δν 
έλάτρευεν ώς Θεόν.

Ό «πλαγιαυλιστής» ήτο εις Σάτυρος καθήμενος καί 
κρατών πλαγίαυλον. Τό αύτόματον τοϋτο έξετέλη δώ
δεκα διάφορα μουσικά τεμάχια. Τά χείλη του ήσαν 
κατασκευασμένα, ούτως ώστε νά δύνα/ται ν’ αυξήσουν, 
νά έλαττώσουν ή νά διακοψου1? τόν άνεμον ό όποιος εί- 
σείρχετο είς τόν πλαγίαυλον. Τά μετ’ άρθρώσεων δά
χτυλά του έκλειον ή ήνοιγον τάς όπάς τοϋ οργάνου, ή 
δέ γλώσσά του έπαιζε ρόλον δικλεϊδος.

'Ο Βωκανσόν κατώρθωσεν έπίσης νά κατασκευάση 
μίαν νήσσαν, ήτις ύψοϋτο έπί τών ποδών της, άνεπέ- 
τασε τάς πτέρυγάς της, είσήρχετο είς τό ύδωρ,έκολύμβα, 

/ έμήκυνε τόν λαιμόν της ποός δλας τάς διευθύνσεις καί 
ήνοιγε τό ράμφος διά νά καταπίη τούς προσφερομένους 
αύτή σπόρους, «διότι ή νήσσα έτρωγε καί έχώνευεν !» 
"Η τε κατάποσις καί π.έψις έμειναν έπί μακρόν μυ
στηριώδεις. ΤΗτο θαύμα! “Όπως βεβαίως, σκέπτεσθε 
δέν έπρόκειτο περί θαύματος άλλ*  άπλούστατα περί 
ευφυεστάτης,συσκευής. Οί καταπινόμενοισπόροι καί τό 
ύδωρ, είσήρχοντο έντός κυτίου, ευρισκομένου έν τή 
κοιλότητι του σώματός της, έν τώ κυτίφ δέ τούτφ 
υπήρχον μικροί τροχοί, οΐτινες άλεθον τάς είσερχομέ- 
νας «τροφάς», προστιθεμένου εύφυώς καί πρασίνου χρώ
ματος ούτφς ώστε νά δίδεται είς τόν σχηματισθέντα 
ούτω πολτόν έν. χρώμα «sui generis», sxxi δέ διά 
μιάς αντλίας έξήρχοντο διά τής φυσικής όδοϋ.

Τοιοϋτοί είσιν οί τίτλοι, οΐτινες κατέστησαν τό όνομα 
τοϋ Βωκανσόν πανκοσμίως ννωστόν. Ποός ,τούτοις 
υπήρχον- καί έτεροι τίτλοι, βοηθήσα/τες άλλως είς τήν 
οόςαν. ήν άπήλαυσεν ό έκ Γκρενόμπλ μηχανικός, ζών 
ίτι. Αί βιομηχανικαί ανακαλύψεις αύτοΰ τόν άνέδειξαν 
ένα τών μεγαλειτέρων έφευρετών τοϋ αίώνος. Έτε- 
/’■ειοποίησε τή? λίαν ενδιαφέρουσαν εργασίαν τής μετά- 
ςης, διά τής θαυμαστής άτέρμονος άλύσσου καί διά τοϋ 
κλώθοντος τά; μεταςίνας ίνας μύλου, θεωρουμένων 
έτι’σήμερον άμφοτέρων όις θαυμάτων τής μαχανικής 
παρά τών ειδικών. ’Επίσης είς τόν Βωκανσόν οφείλεται 
ή ιδέα τής ίδρύσεως τοϋ Conservatoire des Arts el 
Metiers.

Ό Βωκανσόν διά νά έκδηλώση τήν ευγνωμοσύνην 
του είς τόν Βασιλέα, διά τήν μεγάλη·? του εύνοιαν, έκλη- 
ροδότησε τάς πλούσιας συλλόγάς τών αύτομάτων καί 
τών βιομηχανικών μηχανισμών είς τήν Βασίλισσαν. 
Αυτή μή γνωρίζουσα τί νά τά κάμη (!) συνέστησε1? ει
δική? έπιτροπήν, διά νά ένασχοληθή έπί τοΰ κληροδο
τήματος τούτου.

Μετά μακράς περιπέτειας, ή άκαταστασία έπέφερε 
το άποτέλεσμά της. Οί ενιαίοι ούτοι μηχανισμοί άπω- 
λέσθησαν, έκτος δύο ή τριών βιομηχανικών μηχανών 
καί μιάς χαριτωμένης μαν^ολινιστρίας ευρισκομένων έν' 
τώ Conservatoire des Arts et Metiers. Τών λοιπών 
ή τύ/τ, αγνοείται. Πολλά δ*  ώραϊα αύτόματα καί μη
χανήματα έκ τοϋ κληροδοτήματος τούτου πρός τήν 
έστεμμένη ? .κεφαλήν, εϋρίσκονται έν Γερμανίφ...

ΠΟΛΤΔΒΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΤ

’>/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Τ© ΤΓΚΙΙ WOAI (*)

Ό άδελφός μου «χ' », πολύ άπησχολημένος μέ 
κάτι ιδιαίτερες μαθηματικές μελέτες, μέ παρεκάλεσε 
νά τόν άντικαταστήσω είς τό σταχυολό'γημα τοϋ «βι
βλίου τής τρέλλας». 'Ομολογώ δτι ή παράκλησίς του 
δέν μέ ένθουσιάζει Τό περίεργο αύτό τετράδιο βόρί- 
σκεται σε τόσο οικτρά κατάστασι ώστε θά μοϋ έχρειά- 
ζετο θέλησις νά τό φυλλομετρήσω. ’Εκτός δμως τού
του δέν ξευρω καί πώς νά οδηγηθώ στό λαβύρινθο 
τής ύλης του Τά άναντιρρήτος άξιοσημείωτα σημεία 
δέ? μοϋ φαίνονται πολλά, τά δέ άμφίβολα καί τά 
αμφισβητούμενα θά έχρειάζοντο κάπως περισσότερο 
πεπειραμένη άπό τήν δική μου κρίσι γιά νά έξελεγχθοϋν 
σχετικώς μέ τό ένδιαφέρον ποϋ μπορούν νά προκαλέ- 
σουν είς τούς άναγνώστας τοϋ αδελφού μου.

Τά φύλλα τοϋ «.βιβλίου τής Τρέλλας» έχουν άπο- 
σπασθή κάπου κάπου άπό τήν θέσιν των καί διπλωμέ
να σέ ήμίφυλλα διαφυλλάσσονται άνάμεσα στής άλλες 
άσχετες σελίδες. Μέ τόν ίδιο τρόπο βρίσκονται φυλαγ
μένα καί άλλα χαρτιά, τά όποια καί άπό τήν έντασι, 
καί άπό τό χαρακτήρα τής γραφής, δέν φαίνονται νά 
άνήκουν ούτε στον ίδιον ραφέα, ούτε καν στήν εποχή 
του. Ή ουσία μάλιστα τών γραΐίομένων ακυρώνει δλως 
διόλου τή χρονολογία τοϋ τετραδίου καί τά παρουσιά
ζει σύγχρονα σημειώματα άναφερόμενα σέ πρόσωπα 
καί πράγματα χθεσινά καί σημερινά.

Κυρίως έμπρός σ’ αύτά τά ξεχωριστά φύλλα οί δι
σταγμοί τής έπιφορτίσεώς μου ηύξησαν σέ αμηχανία. 
Γιατί ένφ άφ’ ένός ή μνεία τους θά εΐμποροΰσε νά δυ- 
σαρεστήση μαζί μέ πολλούς φίλους τής «Ελληνικής 
Έπιθεώρήσεως»κα>. τήν εύγενική διεύθυνσιτοϋ περιοδι
κού, άφ’έτέρου εΐνε άρκετά χαρακτηριστικά, αν όχι τών 
σημαινομένων προσώπων, τούλάχιστον τής κρίσεως καί 
τής άντιλήψεως τοϋ συγγραφέως τοϋ περιέργου αύτοΰ 
«βιβλίου τής τρέλλας», καί τού κατά πάσαν πιθανότητα 
άπλοίκοϋ χύκλου του.

Γιά τούτο άποφασίζω τό φυλλομέτρημα μέ δι
σταγμό. θαρρεύω όμως μέ τήν πρώτη στιγμή, δταν 
βλέπω πώς μπορώ νάρχίσω μέ ένα πειρακτικό τετράστιχο 
γιά τόνίδιο τόν άδελφό μου, πού;λέει χαυστικώτα :

Πολλές φορές τό «χ» τονούμενον 
κρύβει μιλιά χωρίς νοούμενου, 

। πολλές φορές τό μή νοούμενου
κρύβει καλά τόν «χ» τονούμενον,

Στήν άλλη σελίδα τού ίδιου φύλλου καί σέ άλλα 
χαρτιά μαζύ διπλωμέεα βρίσκω τόσα καί τόσα σημειώ
ματα, ώστε μάλλον στή τύχη, παρά στή προτίμησε 
εμπιστεύομαι τή? εκλογή.

Είπα τή γνώμη μου σέ κάποιο ζωγράφο γτά τό 
έργο του.

— Βέβηλε μοϋ έφώναξε. Τώρα θά άφίχθης εκ 
Γκραβάρων !

Ή?οιξα τό βαλάντιό μου στό ζωγράφο γιά τό έργο 
του.

— Κύριε μοϋ είπε. Είσθε τβχνοκριτική ιδιοφυία !

Ήρώτησα δημοσία :
— Ποίσ, εΐνε ή καλλίτερα κόλλα ;
— Ή άντωνυμία «ουτος, αϋτη, τοϋτο» μοϋ εϊπεν ό 

χρονογράφος κ. Θ. Βελλιανίτης.
— Καί ό σύνδεσμος «δέ» μοϋ προσέθεσε·? ό φιλό

λογος κ. Γαρδίκας.

Τό πνεύμα τής Εστίας εχει κάτι άπό τούς στίχους 
τού κ. Πολέμη. Είναι πάντα χυμένο άπό την ίδια 
χύτρα.

— Γιατί μαράθη ό Νουμάς ;
— Γιατί έστεί^εψε ή πηγή του ;
— Ό Ψυχάρης δηλαδή ;
— Ό Μιστριώτης άδελοέ !

Συνήντησα ενα ΔΙΑΒΑΤΗΝ.
— Πόθεν έρχεσαι ; τόν ρώτησα.
-— Δέν ξέρω.
— Ποϋ πηγαίνεις ;
— Δέν ξέρω.
Καί άμέσως. έκάθισε δπου καί άν βρέθη.

— Φρίκη ! μοϋ φώναξεν ό κ. Νιρβάνος. Σ’ αύτό 
τό τόπο δλοι έχουν τήν αναίδεια νά χάμνουν κριτική 
χωρίς νά είναι ειδικοί.

Καί συνεπέστατος πρός τόν έαυτό του κάθισε σταυ
ροπόδι καί μοϋ έκρινε λεπτομερέστατα τά έργα τής 
Καλλιτεχνικής έκθέσεως.

— Πώς, μ’ έρώτησαν, θά ώνόμαζες τόν άνθρωπον 
πού σπαταλφ λέξεις γιά νά μάς πείση πώς είναι ποιη-

— Σπαταλάν !

— Γιατί δέ? μέ -χαιρετφς ; παρεπονέθηκα είς τό 
χρονογράφο τών «’Αθηνών».

— Γιατί γιά νά φθάση ή γλώσσά μου στήν Καλη- 
μέρα πρέπει νά άρχίση άπό τήν μετεωρολογία.

— Μπά ! τού είπα. Κι’ άν άρχίσης άπό τήν άνθο- 
κομία ;

— ’Απλούστατα ! θά τελειώσω ρέ τήν εξύμνησε 
τής πολιτικής τού Τρικούπη.

(Όρα έπαληθεύον χρονογράφημα)

Τά άρθρα τών «Αθηνών» μοιάζουν μέ γεωμετρικά 
■ σχήματα. Έχουν περιφέρεια καί δέν τούς λείπει καί 

εμβαδόν.

Τά άρθρα τής 'Εστίας μοΰ θυμίζουν μια νοίκοκυ-
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ρεμένη χαΐ σύμφωνα μέ τά συμφέροντα της τετραπέ
ρατη ή κουτοπόνηρη γυναικούλα.

Τά άρθρα τής 'Εσπερινής, τοΰ Εμπρός καί τής 
Νέας 'Ημέρας(τών τοΰ κ. Καζαντζή συμπεριλαμβα
νομένων) μοΰ θυμίζουν.... πολλά καί διάφορα.

Ποιο είναι τό σοφώτερο δημοσιογραφικό έντομο ; 
ρώτησα τό χρονογράφο τών «Αθηνών».

— Ή τυφλ.όμυιγα, μοΰ άπήντησε, απλώνοντας τό 
χέρι σέ ένα τυχαίο βιβλίο τής βιβλιοθήκης του.

— Πήγες στήν Καπερναούμ ; μέ ρώτησε ό κριτι
κός κ. Πολίτης.
- ’θ* !.
— Γότε τι νοιώθεις άπό ποίησι !

— Πές μου στ’ αυτί, γιατί δέν χωνεύεις τό Δρο- 

σίνη ; ρώτησα τό νεανίσκο.
— Γιατί μέ έχει γοητεύσει, μοΰ άπήντησε ψιθυ

ριστά.

Λέγουν τόν Παλαμα κόσσυωο στόν κήπο.
Τους λέγω τό Δροσίνι καναρίνι στό άπήτι.

'Όταν έτελείωσα τήν άνάγνωσι τής βιογραφίας τοΰ 
Ροίδου, τήν όποία έφιλστέγνησεν ό κ. Άνδρεάδης, συ- 
νεχάρην τόν εαυτόν μου διά τήν καλήν μου υγείαν, ευ
χόμενος καί εις ' Υμάς τό ίδιον.

Ήρώτησα τόν χρονογράφον τών «’Αθηνών».
— Τί θά πή ιστορικό χρονογράφημα :
— Σύγχρονό νεανίκευμα, μοΰ άπήντήσε.

— Χάλια, αύτός ό Ξενόπουλος, μοΰ φώναςεν ό σο
βαρός κριτικός κ. Φώτος Πολίτης.

— Γιατί;
— Τόν καταλαβαίνω καί γώ ακόμη !

Είδα ;ό χρονογράφο τής «Εστίας» κ. ΊΙαϋλο Νιρ
βάνα νά μορφάζη δημοκρατικά μερικές κάποιες μέρες.

— Πρόσεξε, τοΰ ψιθύρισα, θά φθείρης τή θεία μορ
φή σου.

— Καλά λές, μοΰ είπε κυττάζοντας μέ εφηβική φι- 
λαρέσκεια τό καθρέπτη.

Γιά τό Θεό ! διεμαρτυρήθη ό X. Τόμπρος. Πρέπει 
νά εισθε όχι μόνο ικανοί άλλά καί σοβαρά διατεθειμέ
νοι γιά νά κρίνετε τή Γλυπτική.

Καί ευχαριστημένος άπό τή κρίσι του; έπήρε τό μο
λύβι καί έγραψε τά σοβαρώτατα καί νοστιμώτατα 
« Πολυτεχνειακά»

Γιά νά ένθουσιάση τό κόσμο ό ποιητής κ. Σ'.κελια- 
νός κήουξεν εμπνευσμένα.

«Τά σιταροανάθρεφτα παιδιά μας πήρανε άνέσα, 
ομοιάζοντας όπως ήλιοφεγγάρωτα φέσια».

— ’Απελπισία ! μοΰ είπε σέ μελλοντική γλώσσα g 
νεαρός ποιητής. Οί άνθρωποι γελούν όταν διαβάζω 
ποιήματα καί κλαίουν δταν καθαρίζουν κρόμμυα.

Καί σηκώνων τό κράσπεδον τοΰ λαιμοδέτου του 
εσκούπισε τά άγνά δάκρυα του.

Όπως θά καταλαβαίνη ό αναγνώστης τά είδικά 
αυτά σημειώμανα δέν σταματούν έως εοώ· Έπειοή 
δμως έχω τήν ιδέα ότι ή μονοτονία μπορεί να*  κουράση, 
γιά τούτο γυρίζω τό φύλλο καί αντιγράφω σημεία κά
πως γενικώτερα καί ποικιλώτερα.

Οί φιλρσοφό’. θέλουν νά μάς πείσουν πώς οί άνθρω
ποί είναι ξυπνοί δταν κοιμούνται, καί κοιμισμένοι δταν 
αγρυπνούν.

•— Γιατί δέ χτίζεις σπήτι : ρώτησα τό φιλόσοφο.
— Γιατί θά τό γκρεμίσω.

— Πρέπει νά μάθης ιστορία, είπα*  στόν μπακάλη, 
γιά νά ξέρης τί έκαμνε ό παππούς σου.

— "Ωχ, αδελφέ, μοΰ άπήντησε. Μήπως εκείνος 
ειςερε -.1 θά κάμω ενώ ;

* * 
*

Μιά γερόντισσα άφοΰ έσκούπισε καλά τή καλυβη 
της έτοποθέτησε τό σάρωμα πίσω άπό τή πόρτα καί 
επήγε στή ρόκα της. Τό μικρό της δμως έγγΟνάκι, σάν 
ζιζάνιο, ποϋ ήτο, έπήρε τό σάρωμα στά χέρια καί 
έπαιξε λίγο, τό επέταξε έπειτα στή μέση τού δρόμου.

Τό πράγμα, άν καί σπουδαίο, θά παρήρχετο άπα- 
ρατήρητο. Εύτυχώς δμως τή στιγμή εκείνη περ/θϋσεν 
άπ’ έξω, ό σοφός νομικός, ό όποιος δέν έχασε λεπτό 
άλλ.ή άρχισε νά μελετά καί νά σπουδάζη, άν τό σά
ρωμα έπρεπε νά βρίσκεται εις τή μέση τοΟ δρόμου, 
καί άν μιά φορά ποΰ βρέθη θά έπρεπε νά μείνη στή 
θέσι του

Έσκέφθη πολλά, σοφά καί ωραία. “Οταν δέ κατέ
ληξε σέ άπόφασι καί έτοιμάζετο νά καμαρώστ τόν 
εαυτό του καί τήν επιστήμη του, έβγήκεν ή γερόντισσα 
μέ άφέλεια άπό τήν καλύβα της καί έμάζεψε χωρίς 
σκέψι καί σοφία τό σάρωμά της.

Ειπεν ό Νομικός.
— θά βάλω κάτι νά σταθή γιά νά τδ βλέπετε καί 

νά τό σπουδάζετε.
— Γικ νά τό βλέπομε καί νά σέ σπουδάζομε οιώρ- 

θωσεν ό φυσικός.

Κάμηλος δέν περνφ άπό τρύπα βελόνης, ή Νομική 
δμως περνά άπό όπου κι’ αν θέλετε.

— Ποιον είνε τό «Α» τής πολιτικής ;
— Τό «Ω» τού εμπορίου.
— Ποίον είνε, τό Ω τοΰ εμπορίου ;
— Τό «Α» τής πολιτικής.

— Γνωρίζετε τόν Μπεστολδίνον; ήρώτησεν ό τρελ- 
λός.

— Όχι, γνωρίζω ένα νομομαθή, άπήντησεν ό ασυ
νάρτητος.

'Ο παπάς είναι δπως τό αλάτι τής βιομηχανίας.
Αύτό παστώνει τά κρέατα, καί κείνος ταριχεύει τήν 

καλωσύνην.

Έχω χωνεύσει τή θεωρία τοΰ προσωπικού λάθους.
Καί δμως, εκπλήσσομαι μέ τά ανεξήγητα τής Φύ

σεως !
Καταλαβαίνω τήν άτερμωσύνη τών λογαρίθμων.
Καί δμως, ίλλιγγιώ μέ τήν αναλογία τοΰ χάους !
Βρίσκω συλληπτή τήν ουσία τών μαθηματικών 

τύπων.
Καί δμως, δέν κατωρθώνω νά εννοήσω τήν έννοια 

τοΰ Θεού!

Ή διδαχή τών παπάδων μοιάζει.μέ τό καταστατικό 
πιστωτικού ιδρύματος.

’Αγαπάτε άλλήλους, ελεείτε τούς πτωχούς. . καί ό 
μισθός 'Υμών πόλύς έν τοίς ούοανοϊς».

Δηλαδή :
«Καταθέσατε έπί σνατοκισμφ καί μέ δικαίωμα 

ΤΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ
Ή πραγματεία αυτή έγράφη κατά τό έτος 1913 

δτε τό πρώτον έπεσκέφθην τήν Σκήτην τών Καυσο- 
καλυβίων, χάριν μελέτης τών χειρογράφων αυτής κω
δίκων καί είργάσθην έπί δυο μήνας φιλοξενούμενος 
παρά τή αγαπητή Άδελφότητι τών Ίωασαφαίων’ κατ’ 
έκείνας τάς ήμέρας ήκούσαμεν καί τόν θάνατον τοϋ 
αοιδίμου Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ'. δστις χάρις 
εις τήν σεπτήν ταύτην τών Ίωασαφαίων πλειάδα το- 
σοΰτον ήγάπησε τήν ίεράν Σκήτην ένθα συχνότατα έν- 
διέτριβε καί είχεν έκφράση καί τήν επιθυμίαν νά έν- 
ταφιασθή.

Τίς δέν θαυμάζει τόν περιλαμπή τής ήμέρας φω
στήρα χρυσίζοντα εύρείας καί έγκατασπάρτους πεδιά
δας.’Αλλά καί συγχρόνως δέν παρετήρησεν δτι δ βα
σιλεύς τής ήμέρας έπί άτερμόνων καί μονοτόνων εκτά
σεων, άνεπιφθόνως έξαπλώνων τόν χρυσοφαή πέπλον 
του, αποβάλλει μέγα μέρος τής ύπερλάμπρου ώραιό- 
τητος, άναλόγως πρός τό μέγεθος τής έκτάσεως. Διά 
τούτο πολλάκις έγκαταλείπων τάς λεύκάς πεδιάδας καί 
τάς κοσμοβριθείς μεγαλοχόλεις κατέφυγον ώς στρου- 
θίον έπί τών δρέων, διήλθον άμφιλαφεΐς κλιτός καί 
σκιώδη τοπία, είσήλθον μεταξύ ύψικόμων καί δασι- 
σκίων δένδρων, ένθα αί χρυσίζουσαι τοΰ ήλιου ακτί
νες διολισθαίνουσαι, ώς δ Γαβριήλ έκ τών ουρανίων 
άψίδων, διεισδύουσι μεταξύ τών κλάδων καί τών φυλ
λωμάτων, φωτίζουσι καί τάς σκοτεινοτάφας κρύπτας 
καί παριστώσι χρυσοποίκιλτον άνταύγειαν φασμαγορι- 
κόν καί έκπαγλον δσον καί ασύλληπταν έν τή μεγα- 
λειότητι αύτοΰ θέαμα, αληθή εικόνα τής μεγαλουργού 
δόξης καί σοφίας τοΰ Δημιουργού, δν έξυμνοΰσιν έκεϊ 
μυρίστομοι καί γλυκίφθογγοι τών όρέων καί τοΰ αί- 
θέρος πτερωτοί ποιηταί. Έν τή μέθη ταύτη τοΰ θαυ
μασμού τό πνεύμα έξαίρεται είς αιθέρια ύψη καί έκ 
τοΰ θεσπεσίου τούτου τής φύσεως θυσιαστηρίου δολι
χοδρομούν άνά τάς ουρανίους εκτάσεις, μονονουχί δια
κρίνει τούς άσωμάτους λειτουργούς περιϊπταμένους πέ- 
ριξ τοΰ θρόνου τής μεγαλωσόνης καί άναμέλποντας τό 
θειότατον μελώθημα: "Αγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σα· 
βαώθ. Ιδού διατί οί μεγάλοι άνδρες, Ποιηταί καί Φι

άναλήψεως έκ τών'Υποκαταστημάτων τήςαΐωνιότητος».

'Υπέβαλα είς τόνσοφόν κληρικόν τό έξής πρόβλημα.
«Άθροισμα έκ πέντε λεπτών (τιμή έλεημοσύνης) 

καί μιας δραχμής (άντίτιμον ιερατικής δεήσεως) ήλ- 
λαττωμένον κατά ποσόν πεντήκοντα λεπτών (παράνο
μον κέοδος έξ αισχοοκεσδοΰς πωλήσεως οκάδος κολο- 
κυνθίων) ποιον τόκον θά δώση εν τοίς ουρανούς ;

Μοΰ μαίνεται πώς είναι καιρός νά διακόψω τό ουλ- 
λομέτρημά μου. Δέν ξεύρω ποία θά είναι ή έντύπωσίς 
τών άναννωστών τής Έλλ.ην,κής Έπιθεωρήσεως νιά 
τήν έκλογή μου. Τό γεγονός δμως οτι ήρχισα μέ δι
σταγμούς άλλά εξακολούθησα μέ ευθυμία τό σταχυο- 
λόγημί μου, μέ κάμνει νά πιστεύω οτι επιδέξια άπέ- 
Φυγα. άλλα πειρακτικώτερα σημεία τού «βιβλίου τζ/ς 
Τρέλλας» τών όποιων ή μνεία πολύ φοβούμαι δτι δέν 
θά ήτο αρεστή ούτε είς τόν άτονον ή τονούμενον < χ'» 
αδελφόν μου.

λόσοφοι, Βασιλείς καί Ηγεμόνες, έπιμόνως άποφεύ- 
γουσι τήν τύρβην τοΰ κόσμου καί ασμένως είς τάς. 
έξοχάς διέρχονται τάς καλλιτέρας ώρας τοΰ βίου, οί 
μέν διά νά θαυμάζωσιν,οί δέ καί διά νά θαυμάζωνται, 
μεταδίδοντες έκ τοΰ κοσμικού μεγαλείου καί τής δόξης 
των συγκαταλέγοντες εαυτούς μετά τών άσήμων καί 
ταπεινών, ΐνα ύψωθώσιν κατά τό ιερόν λόγιον «δ τα
πεινών εαυτόν ΰψωθήσεται»’ έντεΰθεν τό τής φύσεως 
μεγάλεΐον συνεδυάσθη έν αγαστή αρμονία μετά τοΰ 
κοσμικού μεγαλείου καί τής τέχνης καί αί Προποντί
δες νήσοι έτυχον τών άδροτέρων ήγεμονικών περιποιή
σεων καί έπιδαψιλεύσεων, καί πλουσιιόταται τής Βα- 
σιλευούσης μοναί διαλυθεΐσαι }μετεφυτεύθησαν μα
κράν τοΰ κόσμου έπί τι^ΰ βραχοδδους Άθώνος, ένθα 
ώς έπί γονιμωτάτου έδάφους ήκμασαν θαυμασίως τυ- 
,χοΰσαι συντονωτάτης αύτοκρατορικής μερίμνης καί 
γενναίων χορηγών καί αφιερωμάτων.

* * 
*

Διά τό "Αγιον Όρος δέν υπάρχου σι πλέον έρασταί 
έκ τών Υψηλών τής γής, διότι δέν δύναται ένταΰθα δ 
έκδεδιητημένος βίος νά εύρη άσυλον, οΰχ’ ήττον οί 
θεράποντες τών Μουσών καί τής φύσεως οί θαυμα
στοί. οί ύπεράνω τής ύλης αιρόμενοι καί τόν ϊσάγγε- 
λον βίο ν αίρούμενοι δέν έπαυσαν νά θαυμάζωσι τό 
έκπαγλον μεγάλεΐον καί τήν άτέρμονα τοΰ πολιοΰ ’’Α
θω νος ήσυχιαν, ιόν είς έφάνη έν τοϊς καθ’ ημάς καί ό 
άρτι άπο&ανών άληστου μνήμης ΟΙκουμ. Πατριάρ 
χης ’Ιωακείμ ό Γ':, δστις εμφορούμενος αγνών θρη
σκευτικών συναισθημάτων, ίδανιστής καί έπιδιάίκων 
αεί τά ύι|»ηλότερα, θαυμαστής τού φιλοσόφου καί ήσύ- 
χου βίου, έξελ,έξάτο κατά τήν 12ετή διαμονήν αύτοΰ έν 
'Αγίφ Όρει ώς μόνιμον κατοικίαν τόν ξηρόν καί από
τομον έκεΐνον τού Μυλοποτάμου βράχον καί οίονεί μή 
άρκούμενος εϊς ταύτην τήν μονοτονίαν, συχνάκις έκ- 
φεύγων τοΰ ερημητηρίου, ώς αί δραπέτιδες έκεΐναι 
τοΰ ήλιου άκτΐνε:, έρασμίως ένδιέτριβεν είς τά άπώ- 
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τατα ερημητήρια και τάς Σκήτας τής Μονής Λαύρας 
καί δή είς τά Καυσοκαλύβια, εις τούς άγαπητούς του 
Ίωασαφαίους· ποσάκις τοΰ έτους δέν άνήρχετο επί 
τής κορυφής τοϋ “Αθωνος ! διό καί τήν άνάβασιν με
γάλως διηυκόλυνε διά τής κατασκευής ,εΰβατοτάτης 
όδοΰ, καί τήν κορυφήν έξωράϊσεν άνεγείρας καί τόν 
Ναόν τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος καί φαντάζο
μαι ’Ιωακείμ τόν Πατριάρχην έπί τής κορυφής τοΰ 
ούρανογείτονος Άθωνος ώς άλλον Μωϋσή έπί τοΰ 
όρους Σι να! Όποια συναισθήματα, όποΐαι σκέψεις δια- 
κατέχουσι τόν' θνητόν, έπί τοιούτου μεταρσίου σημείου 
τής γήινης ταύτης σφαίρας, τοσοΰτον γειτνιάζοντας 
πρός τόν άϋλον Θεόν! Είναι τό αίθέριον θυσιαστήριον 
τοΰ Πλάστου’ εκεί ή ύλη έξουδετεροΰται, τό πνεΰμα 
κυριαρχεί καί αί ύψηλαί ίδέαι, ώς αί περιϊπτάμεναι 
έκεϊ νεφέλαι, περιαυγάζουσι τόν άνθρωπον ώς απαύ
γασμα τής άϋλότητος’ τό πάν άποπνευματίζεται καί ό 
θνητόςέν τή έκστάσει ταύτη νομίζων πλέον ότι δένπατεΐ 
είς τήν γην, λησμονών εαυτόν, σπεύδει μετά αστρα
πιαίας ταχύτητος καί έξάρσεως νά ένωθή μετά τοΰ 
πρωταρχικού πνεύματος’ δυστυχής δστις δέν είδε καί 
δέν έδοκίμασε τό τοιοΰτον! καί λυπηρόν δτι πλεϊστοι 
άπέθανον έν τώ “Ορει καί έπί τής κορυφής δέν άνήλ- 
θον! Όμοιάζουσι μέ έκείνους τών Εβραίων,· οϊτινες 
έρριψαν τά κώλα έν τή έρήμφ. άλλά δέν ήξιώθησαν 
νά εϊσέλθωσιν είς τήν Γήν τής ’Επαγγελίας.’Αλλά και
ρός πλέον νά κατέλθωμεν άπό τοΰ αίθέρος’ ή ΰλη σύ
ρει ήμάς πρός τά κάτω- ιδού έν βλέμμα άστραπιαίως 
έκκλϊνον διολισθαίνει έπί τών μαρμάρινων έκείνων 
καταρρακτών πρός τήν άγρίαν θάλασσαν, ήτις διηνε- 
κώς έξορμώσα καί έξαφρίζουσα λευκαίνει τά βραχώδη 
κράσπεδα τοΰ ’Όρους’ όποιον έξαίσιον θέαμα, δταν 
έπεκτείνωμεν έπί τοΰ αναπεπταμένου πρό ήμών εύρυ- 
τάτου δρίζοντος, τό βλέμμα ήμών ! δπερ άφ'ένός μέν 
θαυμάζει τόν άγάννιφον καί πολυκόρυφον ’Όλυμπον 
καί τήν άντίζηλον αύτοΰ Όσσαν, άφ’ ετέρου δέ τό 
δγκώδες καί στιβαρόν Παγγαΐον καί τήν ροδόεσσαν 
Ροδόπην, καί περαιτέρω διήκει μέχρι τών παρελλησ- 
ποντίων χωρών. Άλλά πρό ήμών έχομεν τό πολύ 
τάραχον Αίγαϊον πέλαγος, ούτινος τά δίκην αιγών 
λευκών άγρια κύματα περιδινοΰνται και διαπληκτίζον
ται διηνεκώς, αί δ’ άνά αύτό εγκατεσπαρμένοι νήσοι 
φαίνονται άπό τοΰ ύψους εκείνου ώς άνθοβριθή κά
νιστρα φερόμενα έπί' τών άφροπλάστων χειρών τών 
ποντιάδων νυμφών.Άλλ’ άπό τοΰ. ύψους τών ’2000 ώς 
έγγιστα μέτρων έχομεν σχεδόν καί τήν τελείαν άποψιν 
τής Άθωΐτιδος χερσονήσου, ήτις ώς τεράστιος κορμός 
τοΰ γιγαντώδους Άθωνος έκτεινομένη, ύπέστρωται δι’ 
ύλομανοΰς βλαστήσεως έν μέσφ τής οποίας υπερήφα
νος ύψοΰται ή εύθυτενής καστανέα μετά τής μυροβό- 
λου έλάτης, καί μεταξύ τά ίερά καί εύαγή εκείνα κα- 
θιδρύματα, άφ’ ών άπό χιλιετηρίδος νυχθημερόν δο
ξολογείται τό όνομα τοΰ Σαβαώθ καί μυριόστομος 
ακούεται ευχή «ύπέρ σωτηρίας τοϋ σύμπαντος κό
σμου». Τοιούτων θέλγητρων πάροχος γίνεται δ κω
νοειδής έκεΐνος βράχος, δστις ,ύπήρξε τό ένδιαίτημα 
τών φυσιολόγων Ελλήνων φιλοσόφων καί έπί τοΰ ό
ποιου δ Έρνέστος Κούρτιος άνεκάλυψε ποικιλίαν ζω
νών άπό τών μεσημβρινωτέρων μέχρι τών βορεινών 
τής Ευρώπης’ έπίσης καί παντοειδή φυτικήν ζωήν 
καί πλουσιωτάτην χλωρίδα, καταστάσαν έν τφ κόσμφ 
γνωστήν διά τών έπιτοπίων ερευνών τοΰ ’Άγγλου 
Sibthorp καί τοΰ ήμετέρου Θ. Όρφανίδου.

Τήςμαγείας ταύτης κατακόρως άπήλαυεν δΠατριάρ- 
χης ’Ιωακείμ, ώστε έν χειμώνι, δσάκις ή υψηλή έκεί- 
νη σκοπιά ήν άπρόσιτος, είχεν έκλέξη ώς σταθμόν 
ίλνθεν έθεάτο καί άπεθαύμαζέ, τό έν Άμαλφινοΰ Κελ- 
λίον τών Άοναγγέλων, ένδι,αίτηαα τών αγαπητών 

αύτώ έκ Κορυτσάς 5Αλβανών καί ένταΰθα άληθώς έ
χομεν τήν ώραιοτέραν ανατολικήν τοΰ "Αθωνος 
πρόσοψιν. Τοιοΰτος δ Άθως δικαίως έξήγειρε τόν 
θαυμασμόν καί έκίνησε τόν κάλαμον τοΰ ύψιπέτου 
νεωτέρουτής Ελλάδος ποιητοΰΠαναγιώτου Σούτσου. 
Άλλ’ ίδωμεν τόν Πατριάρχην καί έν Καυσοκαλυβίοις 
μεταξύ τών άσκητών καί τής ερατεινής πλειάδος τών 
Ίωσαφαίων. Ή Σκήτη αΰτη τής Μεγ. Λαύρας δέν 
είναι τόσον γνωστή έν τφ κόσμφ. Οί λεληθότως τόν 
δίαυλον τής άρετής διανύοντες έκεϊ δσιώτατοι πατέ
ρες, συνεμορφώθησαν κάλλιστα πρός τόν υψηλόν σκο
πόν αύτών καί τήν περιβάλλουσαν φύσιν. Δέν δμοιά- 
ζουσιν έκείνους τούς άσκητάς, οϊτινες διαπληκτιζόμε- 
νοι πρός εαυτούς καί πρός τήν κυρίαρχον Μονήν, 
ποιούνται πολύνθόρυβον, καί ή Σκήτη αύτών φημίζε
ται δυστυχώς κμτάΉροστράτειον, ούτως είπεϊν. τρό
πον- βεβαίως καί οί άσκηταί ώς άποτελοΰντες μίαν 
τάξιν τοΰ δλου μοναχισμού δέν δύνανται νά ποιώνται 
έξαίρεσιν, ούδ’άξιοΐ τις παρ’ αύτών τήν αύστηρότητα 
τών παλαιών'τής Θηβαΐδος καί Λιβύης ερημιτών, 
καθότι ,καί αί έποχαί είναι διάφοροι, [άλλ’ ούδέ πρέ
πει δ άρχικός σκοπός τής συστάσεως τών Σκητών, 
<δι’ ύψηλοτέραν ζωήν», νά διατελή 'ένπλήρει πρός τά 
πράγματα άντιθέσει : άλλως πρό; τί νά καταδικάζη 
τις εαυτόν νά λατομή τούς βράχους έν τή τραχεία 
έρήμφ.

Μόλις ό εύσεβής προσκυνητής έγκαταλίπη τήν Λαύ 
ραν εισέρχεται εις τήν βραχώδη έρημον τοΰ όρους, 
ένθα μετά τοΰ βίου τών μοναχών άπρτόμως μεταβάλ
λεται καί ή φύσι: προσλαμβάνουσα όψιν ρωμαντικήν 
καί θεσπέσιον μεγαλείου, καί δμοιάζει τό άτρόσιτον 
έκεΐνο μέγαρον δπερ περιβάλλεται άπό σιωπήν καί 
άκινησίαν ή τά Σκωτικά εκείνα κ<ίστέλλα, άπερ ή έκτα
κτος φαντασία τών δμοφύλων τοΰ Ούώλτερ Σκώττ, 
γεμίζει δι’ έλλειψινάνθρώπων άπό φαντάσματα.Πολλοί 
βεβαίως θά ήπόρουν πρός τί δ άνθρωπος έγκαταλεί- 
πων τήν θάλλουσαν καί καλλίκαρπον φύσιν νά κατα- 
φευγη εις τούς ξηρούς καί άποτόμους τούτους βράχους’ 
άλλ’βδστις έγήρασεν έκ πολλών αισθημάτων μάλλον ή 
έκ πολλών έτών, δστις είσέδυσε βαθύτερον τών άλλων 
εις τήν ζωήν διά τού σκληρού συλλογισμού, καί μεί- 
νας άναίσθητος είς τήν δόξαν καί τήν χαράν, έξωστρά- 
κισεν έκ τής καρδίας του πάντα πόθον, άπεχαιρέτισε 
πάσαν έλπίδα, έκεΐνος μόνον έννοεϊ διατί πολλάκις ή 
ψυχή φεύγει τήν κοινωνίαν, καί ζητεί σφαίραν πεπλη- 
ρωμένηνάπό έναερίους εικόνας τής φαντασίας’ έκεϊ δ 
μελαγχολικός φιλόσοφος ευρίσκει χώραν άπηλλαγμένην 
τής δεδουλωμένης ποίμνης τών ανθρώπων, έκεϊ βλέπει 
τήν ποικιλίαν τής φύσεως, άκούεί τήν μεγαλοπρεπή 
γλώσσαν τών στοιχείων δέν ενοχλείται άπό τήν μονο
τονίαν τών μικρών μοναρχιών καί τών βόμβων τών 
ασήμαντων ζωυφίων της>. Καί ταΰτα μέν δ ένδοξος 
τής Ελλάδος ποιητής Άλεξ. Σοΰτσος άπό κοινωνικω- 
τέρας άπόψεως περί τής ίρήμου φιλοσοφεί’ άκούσω- 
μεν καί τόν Ούρανοφάντορα Βασίλειον, δστις, 
άφοΰ ώς ή σοφή μέλισσα έμέστωσε τόν νοΰν έκ τής 
θύραθεν παιδείας καί τών πραγμάτων τοΰ κόσμου, 
άπεχώρησεν είς τήν έρημον τοϋ Πόντου, ϊνα τό υλι
κόν τοΰτο έπεξεργασθή, ϊνα έκεϊ περί τών θείων καί 
άνθρωπίνων τοσοΰτον ύψηγόρως φιλοσοφήση. <Διά 
τοΰτο έγώ, λέγει άπαντών πρός Χείλωνα τόν σοφιστήν 
μεταναστεύω έπί τά δρη ώς στρουθίον’καί γάρ έν αύτή 
τή έρήμφ διάγω, ώ κακή έννοια! έν ή δ Κύριος διέ- 
τριβεν.’Ενταΰθα ή δρυς τοΰ Μαμβρή’ ένταΰθα ή ού
ρα νοφόρος κλίμαξ καί αί τών Αγγέλων παρεμβολαί 

αί τώ ’Ιακώβ όφθεϊσαι' ένταΰθα ή έρημος, έν ή ό 
λαός άγνισθεί; ένομοθετήθη καί ούτως είς τήν γήν 
τής έπαγγελίας είδε θέον ένταΰθα τό όρος Καρμή- 
λιον, ένφ Ήλίας αύλιζόμενο; τφ Θεφ εύηρέστήσεν, 
ένταΰθα πεδίον, ενώ άναχιορήσα; .’Έσθρις πάσας τάς 
θεοπνεύστους βίβλους προστάγματι Ηεοϋ έξηρευξατο’ 
ένταΰθα ή έρημος, έν ή ’Ιωάννης άκριδοφαγών μετά
νοιαν τοΐς άνθρώποις έκήρυξεν, ένταΰθα τό “Ορος τών

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΟΥΣΑ

ΕΡΩΣ ΑΝΙΚΑΤΕ ΜΑΧΑΝ,.
. ~ ■

Περιφανή Βασιλική καί μοσκαναδρεμμένη
Τό τί μου χλώμιασες πολύ, ύπνος δέ σέ κολλάει : 
Πέσε κοιμήσου οάν άρνι σε πουπουλένιο στρώμα’ 
Κι' άν ίλές γιατρούς βασιλικούς σού στέλνω πέντε δέκα 
Κι' δλα τά βότανα τής γης γιά γιατρικά νά γιάνης 
Σάν άηδονάκι νάν τό λες τήν νύχτα τήν ημέρα.
— Δέν εχ’ άρρώστεια γιά γιατρούς, βοτάνια γά> δεν 

• /παίρνω’
Μήτε γιατροί βασιλικοί γιατρεύουν τέτοι ’ άρρώστεια 
Τά πούπουλα βγάνουν λαυρό. καίνε καί τοουρουφλάνε 
Τ’αηδόνι ποϋναι σιό κλουβί πάντα ’ναι σκλαβωμένο 
Γιατρό ποΰ ξέρει άπό καϋμούς ξέρει νά μέ γιατρέψη 
Τή νύχτα σπάζω τό κλουβί καί πάω νά τόν σμίξω 
Μέ τά πολλά του τα φιλιά νά γιάνω τήν καρδιά μου
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Αί συνθήκαι τής ζωής, ή έπιτεινομένη κοινωνική 
δυσφορία λόγφ τής παρατάσεως τοΰ πολέμου, ήλάτ- 
τωσαν έφέτος κατά πολύ τό ένδιαφέρον τού κοινοΰ 
διά τήν Ελληνικήν Σκηνήν.

’Εσχάτως δμως ήρχισε κάποια θεατρική κίνησις 
καί ευχαρίστως βλέπει κανείς τά θέατρα γιομάτα άπό 
θεατρόφιλον κόσμον.

Μερικά δμως έργα, ασχέτως, πρός τήν συρροήν τοΰ 
κοινού, έφείλκυσαν τήν κοινήν προσοχήν καί κρίσεις 
άλλεπάλληλοι έδημοσιεύθησαν στον ημερήσιον τύπον.

Μεταξύ τών πρώτων έρχεταιτό έργον τού κ. II. Ρο- 
δοκανάκη δ « Αγιος Δημήτριος». ‘1‘πέροχον εις λυ
ρισμόν μέ δραματικός εμπνεύσεις άξίας θαυμασμού, 
παρουσιάζει δμως έλλείψεις καταφανείς δσον αφορά 
τήν ικανότητα τοΰ συγγραφέως εις τήν σκηνικήν οι
κονομίαν τοΰ έργου.

Ό κ. Ροδοκανάκης, ό βαθύς μελετητής τής Βυζαν
τινής ιστορίας μάς άνεπαρέστησε μίαν σελίδα τής ιστο

Έλαιών, είς δ ΧρισΛς άνερχόμενος προσηύχετο’ έν
ταΰθα δ Χριστός ό τήςέρήμου φίλος’ένταΰθα ή στενή 
καί τεθλιμμένη δδός, ή άπάγουσα έίς τήν ζωήν’ έν
ταΰθα διδάσκαλοι καί προφήται, οί έν έρημοι; πλανισ
μένοι καί δρεσι καί σπηλαίοι; τής γής’ένταΰθα Από
στολοι καί Εύαγγελισταί καί δ τών μοναχών έρημο- 
πολίτης βίος.»

(Άκολουθεϊ) ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΟΤΗΣ

6 ΚΑΫΜΟΣ MGY

Βελούχι μου ψηλό ψηλό ν.αΐ κοσμοξακουσμένο· 
Πώχεις τόν "Ολυμπο γονιό, μάνα τό Περιστέρι 
Καί μιά μονάκριβ’ αδερφή, τή δόλια Καλ.λιακούδα· 1 
Πού' κολυμπάς μέσ’ σ’ τής δροσιές κΓ όλο δροσιές 

[σκορπίζεις·
Μέ τά άάάνατα νερά ποΰ ρτάζ’ ή καρδιά σου.
Καί τους γκρεμούς σου γιά κλουβιά γιομάτα’Ασπροπάρια 
Τής αστραπές καί τής βροντές παιγνίδια και χορεύεις 
Τά χιόνια πάπλωμα διπλό καί στρώμα καί κοιμάσαι 
Στά νιάτα μου πολλές φορές ρονψηξα τής δροσιές σου’ 
Καί ύπνος μ’ έπαιρ'νε γλυκός μέσα στήν αγκαλιά σου 
Τσοπάνος ήμουνα βοσκός, σ’δλα σου τ’ άγρια γίδια 
’Από μακρυά Σέ χαιρετώ, μού πέσαν τά φτερά μου. 
Σου κάνω ’ναν τρανό ριτζιά, στερνό μου παρακάλιο 
Πότε ν' άστράψης μιά φορά, >’ά ιδώ αστροπελέκια ’ 
Γιά νά χαροΰν τά γονικά ή δόλια κ’ ή αδερφή Σου’ 
Διψώ γι'αχό άπό βροντές τά μάτια μου νά κλείσω.

I. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

ρικής αύτής έποχής καί , άφήκε । τό άκροατήριον του 
γιομάτο άπό τής πιό αλησμόνητες εντυπώσεις.

Ό Αγιος Δημήτριος έπροκάλεσεν άγρίαν τήν πο
λεμικήν καί ήιήρεσεν εις δύο άντιμαχόμενα στρατόπεδα 
τούς διεκδικο.ΰντα; τήν δάφνην'τοΰ κριτικού τοΰ Ελ
ληνικού Θεάτρου. Έπίσης δίήγειρε σάλον είς τάς γα- 
ληνιώσας στήλας τού ημερησίου τύπου καί ή διδασκα
λία τής «Ανθής» τού Άνδρέιεφ.

“Εργον όφειλόμενον είς τήν μεταφραστικήν ικανό
τητα τής Δος Άθηνάς Σαραντίδου μιάς έκ τών έπιλέ- 
κτων τού νεωτέρου γυναικείου φιλολογοΰντος κύκλου.

Μέ τήν έξαιρετικήν της μόρφωσιν, μέ τά έφόδια 
ποΰ τής παρέχει ή γνώσις τών ξένων γλωσσών, μέ τό 
λεπτόν καλλιτεχνικόν αίσθημα ποΰ τήν διακρίνει,προσ- 
έφερε στήν ελληνικήν Σκηνή ένα έργον ποΰ σκορπίζει 
τήν πιό δυνατή δραματική πνοή.

Πολύ έπέκριναν τήν ώμότιμα τοΰ Συγγραφέως 
άναπαριστώντος άπό τής Σκηνής τά πλέον άσύστολα 
πάθη τής ανθρώπινης ψυχής.

Πόσον έχει άδικον δ άνθρωπος νά ταράσσεται 
άπό τής γραμμές ποΰ ή άλήθεια χαράσβει μέσα στή 
ζωή μας. Ό Συγγραφεύ; αδιάφορος γιά τούς κλονι
σμούς τών ασθενικών ψυχών παίρνει άπό τήν ζωήν 
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τόσην αλήθειαν, τόσην πραγματικότητα ποΰ χρειάζε
ται ολίγη δόσις καλής πίστεως πρός τόν εαυτόν μας 
γιά νά μή τάς άπαρνηθώμεν, γιά νά μή δείξωμεν δτι 
δέν τάς έννοοϋμεν καί δτι τάς άποκηρΰσσομεν.

Ή πολεμική ζωή τεσσάρων έτών έφανέρωσε τόνά'ν- 
θρωπον ικανόν γιά τά τρομερότερα καί φρικωδέστερα 
έγκλήματα καίό’ Ανδρέιεφ άπλοΰσταταμάς έπαρουσίασεν 
ένα Φαίδωρα ικανόν νά διαπράξη τής μεγαλείτερες ατι
μίες μεταξύ τριών γυναικών-αδελφών μέ τήν μεγα- 
λειτέραν αφέλειαν καί αταραξίαν. Τό γεγονός αυτό 
μάς έσκανδάλισε. Έθεωρήθη ΰπερβόρειος άντίληψις. 
’Αλλ’ ή Δίς Σαραντίδου ποΰ αντιλαμβάνεται καί αυτή 
τή ζωή άπό, τήν αληθινή της δψι, μέ τήν άντίληψι 
τών καλλονών τοϋ έργου, δέν έπτοήθη, δέν έδίστασε 
καί διά τής άρίστης μεταφράσεώς της έπλούτισε τό ελ
ληνικόν Θέατρον μ’ ένα άπό τά πιό δυνατά έργα τοΰ 
διεθνούς δραματολογίου.

Εις τό Θέατρον τής κ’. Κυβέλης δπου έπαίχθη ή 
«Άνθη» τοΰ ’Ανδρέιεφ έπαίχθη καί ό ΤΖελεκανος 
τοΰ Στρίνμπεργ. ’Επίσης έργον ύπέροχον γιομάτον 
άπό αλήθειες άλλά γιά τήν ελληνική άντίληψι “εκφυ
λισμένο, μέ υπερρεαλισμόν καί μέ πολλήν ωμότητα.

Νέον έργον είς τής κ. Κυβέλης έπαίχθη καί ή «ΤΖα 
ληά-Άθήνα» τοΰ κ. Γ. Άσπρέα, δράμα άστυνομικό 
καί μέ ηρώα τόν μακαρίτην άστυνομικόν Κολοκοτρώ- 
νην, τόν γνωστόν χωλόν τύπον τών πρό δεκαετίας ή 
δεκαπενταετίας “Αθηνών.

Ό κ. Άσπρέας λόγω τών ειδικών μελετών του έμ- 
πνέεται στήν δραματογραφίαν του άπό τής φυσιογνω
μίες ποΰ έζησαν στή πρόσφατη περασμένη ζωή καί είς 
άλλους ζωντανεύει παλαιός αναμνήσεις—δπως δ κ. 
Βελλιίχνίτης μέτύ χρονογράφημα—εις άλλλους δέ γνω
ρίζει μιά εποχή στήν οποίαν μποροΰσαν καί νά ζή- 
σουν—τόσον εινε κοντά σέ μάς ποΰ ζοΰμε σήμερα.

Έ ’Ιταλική δραματοπαραγωγή τροφοδοτεί έσχά- 
τως πλούσια τό Ελληνικό Θέατρο. Είς τής κ. Κυβέ
λης έπαίχθη τό «Μήμ' άγαπάς τόσο» τοΰ Φρακα- 
ρόλι κωμφδία ή οποία διεσκέδασε τό θεατρικόν κοι
νόν. Έκείνο δμως ποΰ έθριάβευεν ήτο ή ’Ιταλική 
κωμφδια « Αντίο Νεότης >. Έπροκάλεσεν μμέρισιον 
τό ενδιαφέρον καί δέν έμεινεν ’Αθηναίος ή παρεπί- 
δήμος ποΰ δέν τήν παρηκολούθησε.

Εις τά Διονύσια εκορύφωσε τόν γενικόν ενθουσια
σμόν το «Χρυσό Γεφύρι» τοΰ κ. Γαλανού. Άντα- 
ποκρίνεται είς τα γνήσια ελληνικά αισθήματα και δι
δάσκεται συνοδευόμενον άπό τής. άπέραντες εκδηλώ
σεις επιδοκιμασιών κομ επευφημιών.

Εις το Θέατρον Παππαϊωάννου ή γιομάτη δράσιν 
καί τόσον διασκεδαστική όπερέττα «Σέκσων καϊΣια» 
συνεκεντρωνε πολυάριθμον άπροατήριον ποΰ περ
νούσε τής πιο ευχάριστες καί διασκεδαστικές στιγ
μές του.

Είς τό Κεντρικόν έπαίχθη τό Σπόρτιγ Κλούμπ> 
τοΰ κ. Λαυράγκα φέρον τήν σφραγίδα τής ιδιοφυίας 
τοΰ εκλεκτού μας μουσουργού.

"Οτι έκίνησε τό ενδιαφέρον τοΰ ’Αθηναϊκού κοι- 
νοΰ κατά τον π. Αύγουστον ήτον ή έμφάνισις άπό 
τής σκηνής τών «Διονυσίων» τής κ. Μαίρης Άρβα- 
νιτάκη ή οποία χάριν τών θυμάτων τής Θεσσαλονί
κης διηρμήνευσε τό έργον, τό τόσον δυνατό, τοΰ Μο- 
ρέλλο, τό «Κακότυχο δαχτυλίδι .

'Η εκλεκτή, ή εΰγραμμος, ή κυρίαρχος τής Σκηνής 
καλλιτέχνις έπεβλήθη μέ τήν τέχνην της καί έδικαίωσε 
τάς προσδοκίας τών θαυμαστών της. Θά ήτο ευχής 
έργον αν τήν Ελληνικήν σκηνήν έστόλιζεν ένίοτε μέ 
τό απαράμιλλοι’ παίξιμό της.

Τά «ΤΖαναθηναια» άκούραστα είς νέας σειράς έμ- 
φανίσεων εξακολουθούν νά.άποτελοΰν τό ποοσφιλές 

ψυχικόν εντρύφημα τής φιλυθεάτρου μερίδος τής κοι
νωνίας. Παίζονται είς τό θέατρον «Άθαναϊκόν» μέ 
πολλήν ζωηρότητα καί κάθε βράδυ χειροκροτούνται 
άπό δλον τό ’Αθηναϊκόν κοινόν τό όποιον έντρυφά 
εις τήν ευφυΐαν των καί τήν σάτυρά των. Παίζονται 
στό ε’Αθηναϊκόν» τής δδοΰ Πατησίων.

Ό κ. Παξινός έδωκε στό Θέατρο τής Κυβέλης δύο 
καινούργα έργα του, τήν «Τσέ-τσέ» κομεντί καί τήν 
κωμωδίφν ό «Έρως είναι τυφλός». Αί εντυπώσεις 
ποΰ άφήκαν τά έργα του εινε πολύ κολακευτικοί γιά 
τόν συγγραφέα, μολονότι είναι άνηλεής είς τάς κατά 
τής γυναικός κρίσεις του.

Αί «Πράσινες Κάλτσες» παραφυάς τοΰ εΰχύμου 
δένδρου ποΰ έκρεμάσθησαν- τά «Κόκκινα Γάντια 
έκίνησε τό ενδιαφέρον χωρίς νά προκαλέση τόν εν
θουσιασμόν ποΰ ή διαφήμισις προσεπάθησε νά δη- 
μιουργήση.

Τδ Μαύρο Καράβι τοΰ κ. Χόρν δέν προσέθεσε 
τίποτε» στην άξία τοΰ συγγραφέως. Πολύ νεφέλωμα 
παρά χρώμα άντίκρυζεν δ ακροατής στήν έξέλιξί του.

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗ!

ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Τό μεγαλείτερο μυστήριο ποΰ περιβάλλει τόν άν
θρωπο εϊνε ή Ζωή καί ό Θάνατος καί ό Σπΰρος 
Γκίνης ένα όλόδροάο λουλοΰδι κομμένο πια άπό 
τοΰ Θανάτου τό δρεπάνι, λίγο πριν γιά πάντα μαρα- 
θή, φεύγοντας γιά τό αγύριστο ταξεϊδι, έσκόοπισε τά 
μυρωμένα πέταλά του σέ φωτεινές, σέ εκφραστικές, 
σ' αληθινές γραμμές ποΰ αφιέρωσε στή Ζωή καϊ τδ 
Θάνατο.

Γιατί ζοΰμε και γιατί πεθαίνουμε καμμιά φιλοσοφία 
δέν θά μάς εξηγήση πειστικά τήν άφορμή. ’ Αλλά 
γιατί γεννειώμαστε γιά νά πεθαίνουμε νέοι, επάνω 
στήν άκμη τών δεκαεννέα μας χρόνων καμμιιάάνθρώπινη 
δύναμι, κανένα φιλοσοφικόν σύστημα, καμμιά μετα
φυσική θεωρία θά μάς δώση τή πειστική δικαιολογία.

Μιά δύναμις μονάχα αυθαίρετη, άπονη, μιά βαρυ
χειμωνιά ωμή, κατά τι ασυγκίνητο, άλύγιστο, βαού, 
ακατανίκητο, ένα τσεκούρι κοφτερό μέ τό έτσι θέλω, 
χωρίς λογαριασμό, ξεχωρίζει κάθε μέρα τής πιό δια
λεχτές εύμορφιές κα· τής νεκρώνει αλύπητα, αδάκρυτα, 
τής νεκρώνει γιά πάντα, μάς τής παίρνει άπό τήν 
αγκαλιά μας, άπ’ τή στοργή μας, άπό τά όνειρά μας, 
άπό τήν άφρσίωσί μα; καί τής φέρνει βωβές, άνέκορα- 
στες, στυγνές στό σκοτάδι τοΰ τάφου.

'Όσες άπό τις εύμορφιές αυτές μπόρεσαν καί μάς 
άφησαν ένα στεναγμό, ένα παράπονο, ένα πόθο, μιά 
ελπίδα, μιά άχτίνα άπό τό δικό του φώς, εμείς στε
γνώνουμε τά δάκρυα μας γιά νά τής περισυλλέξουμε 
ευλαβητικά σϊν κάτι τι ποΰ μάς θυμίζει τή φωνή του, 
•.ή αορφή τους, τά λόγια τους, τήν έμπνευσίν τους, 
τήν ψυχή τους. Σέ μια τέτοια μέριμνα πατρική ο»εί- 
λεται καί τό σημερινό ποίημα ποΰ δημοσιεύομε'/ τοΰ 
νεαρού ποιητοΰ τής Κερκύρας Σπύρου Γκίνη πού στή 
Χ?υ,ί ηλικία τών δέκα έννηά χρόνων τόν ένίκοωσεν 
ό θάνατο;.

Εινε παρμένο έτσι στήν τύχη άπό πολλά άλλα γιο 
μάτα ποιητικό μύρο λουλούδια καί επιγράφεται:

ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ
Είδες τδ μαύιο σύννεφο νά τρέχη μανιωμένο 
Σάν νάταν τέρας άσαρκο μέ πίσσα σκεπασμένο·, 
Είδες π’ δ ήλιος χάθηκε σέ νύχτα, σέ σκοτάδι 
Κ’ ένόμιζες πώς βρίσκεσαι γιά μιά στιγμή ’στον Άδη ; 
Καί τά πουλάκια κρύφτηκαν δειλά καϊ τρομασμένα 
Σάν,εί'δανε τά λούλουδα νά πέφτουν μαραμένα ;
Είδες ν ’ άφίνη πίσω του τόση βοή κ ’ αντάρα; 
......Ήταν δ θάνατος αντδς ποΰ φέρνει τη λαχτάρα! 
Μέ τδ βαρύ του δρέπαιο ’στ’αδιάκοπα θερίζει 
Χωρϊς νά βλέπη ώμορφιά καϊ νειάτα νά γνωρίζη 
Αντδς τδ φύλλο τδ ξηρό καϊ τδ λουλούδι ακόμα 
Τδ ρίχνει χωρίς διάκρισι κάτω, νεκρό στό χώμα. 
......Άλλά σύ, μάνα δύστυχη ποΰ κλαϊς γιά τδ παιδί σου 
Παυσε τδ μαύρο δάκρυ σου ποΰ λυώνει τή ζωή σου. 
Σάν τάρπαξε ό θάνατος, γιά νά τδ πάρη πέρα 
Τδ πήρε *κεϊ  στδν ουρανό δπουναι πάντα μέρα.
Τδ πήρε ’κεϊ ποΰ στεναγμούς καϊ θρήνους δεν άκοΰνε 
Έκεϊ πού δάκρυ άχαρι σέ μάτι δέ θά ίδούνε 
Έκεϊ πού πάντα ή άνοιξι καί τά λουλούδια θάλλουν 
Καϊ τά χρυσόφτερα πουλιά τήν ευτυχιά τους ψάλλουν 
Έκεϊ δέν είναι ό θάνατος, τοΰτ’ ή ζωή ναι μνήμα 
Πού μαύρο δάκρυ κι’ αίματα πατεϊς σέ κάθε βήμα 
Πού πίνεις πάντοτε χολές καϊ πού χορταίνεις πόνο 
Ποΰ βλέπεις πάθη άδιάκοπα καϊτ' άδελφοΰ τδ φθόνο · 
Καϊ κλαϊς μέ δάκρυ ατέλειωτο τά μαύρά σου τά χρόνια 
Καϊ δέν άκοΰς παρά βρισιές, φωνές καϊ καταφρόνια.

Κέρκυρα 18 Μαρτίου 1899
ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Είς τό πρωτότυπον όπου βρίσκονται τά ποιήματα 
τοΰ μακαρίτου Σπύρου Γκίνη ήτανε γραμμένο ιοιοχεί- 
ρως υπό τοΰ άειμνήστου Παναγή Σκαλτσούνη τό άκό- 
λουθον επίγραμμα.

Άν έπαυσε ή καρδία σου 
Παλμούς ζωής νά πάλλη 
Άλλ’ ή ψυχή σου ζωντανή 
Σ' αυτά τά φύλλα ψάλλει

Π. ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΜΑΡΑΛΗΣ

Άπέθανεν ό τυφλός μεταφραστής τού Σαίκπηρ 
Μιχ. Δαμηράλης,

"Ολη ή πέριξ ζωή είχε νεκρωθή γιά τον αείμνη
στο Ααμηράλη καί μόνον οτι έζη μέσα στδ Σαιξπή- 
ριον κύκλον έφώτιζε τήν διάνοιάν του καϊ άνεπτέρου 
τήν φαντασίαν του. Εκείνα ποΰ τά σβυσμένα μάτια 
του καθίστων ξένα άπό τήν ζωήν του, τά άνεπλήρου 
ή προσήλωσίς του πρδς τήν Σαιξπήρειον μεγαλοφυιαν 
τής όποιας τδ έργον έγνώριζεν άκούραστος στδ ελληνικό 
δημόσιο.

‘Η φύσις, πού τοΰ έοτέρησε τδ πολυτιμότερου ορ
γάνου τής ανθρώπινης υποστάσεως, τόν έπροίκισε μέ
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ένα Ιδανικό, μέ ένα έρωτα, μέ μιά άφοσίωσι πνευμα
τική ποΰ έσκόρπιζε τόσον φώς ικανό ν' άναπληρώση 
τδ απέραντο σκοτάδι ποΰ επλημμύριζε την ζωή του.

'Ο Δημαράλης έσύρθηκε τελειωτικά πλέον στό αιώ
νιο σκοτάδι τοΰ τάφου,άλλά τδ πάμφωτου έργον του θά 
αντανακλά γιά χρόνιμ τήν πνευματική φλόγα ποΰ έ- 
βγαινεν άπδ τήν άσβεστη δάδα τής μεταφραστικής του 
εργασίας, τής στενής έναρμονίσεώς του πρδς μίαν 
παγκόσμιον μεγαλοφυιαν.

ΠΚΝΟΣ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΜΟΓΛΟΣ

Τά πειδ ζηλευτά νειάτα καϊ τήν πιδ ευέλπιδα στα
διοδρομία ήλθεν ό Θάνατος νά νέκρωση στδ πρόσω- 
πον τοΰ πολυκλαύστου νέου.

Παράγων δημιουργικός ό αείμνηστος Παππαγεωρ- 
γακόπουλος με χαραγμένες τής γραμμές τής ευγενικής 
του δράσεωζ στδ ολιγοχρόνιο διάστημα τής ζωής του 
έσβυσε ανέλπιστα, απροσδόκητα, για να βύθιση σέ λυμη 
σ·υγνή, σέ πένθος άληστο γονείς σεβαστούς πληγω
μένους γιά πάντα άπδ τδ άκούραστο, το αλύγιστο δρε
πάνι τοΰ χάρου.

Αϊκοινωνίαι Πειραιώς καί Πατρών έξεδήλωσαν τήν 
πλέον θερμήν καϊ ειλικρινή λύπην γιά τόν άδικο θά
νατό του. ”Ολοι οί εύεργετηθέντες έχυσαν δάκρυα καϊ 
κάθε άνθρωπος πού τόν έγνώρισεν έθεώρησε δικό του 
ατύχημα τδ χαμό τοϋ έκλεκτού, τού άλησμονήτου νέου.

'Η «Ελληνική Έπιθεώρησις» συνδεομένη μέ δε
σμούς συγγένειας συμμετέχει καί αυτή στδ γενικό πέν
θος καϊ συμμερίζεται τδ πατρικό πόνο καϊ τή μητρι
κή οδύνη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΗΒΕΝΣ

Ένας καλός άλλά καϊ δυνατός καϊ χρήσιμος, ένας 
πλέον ή πολύτιμος φίλος τής Ελλάδος βρήκε τον 
θάνατο στδ Αονδΐνο άπδ Γερμανική επιθεσι δι άε- 
ροπλάνου. Τί εϊνε γραφτό στον άνθρωπον !

Μέσα σέ 7 εκατομμύρια κατοίκους πού έχει τό 
Λονδίνο μέ τά προάστειά του, ή έχθρικέ] οβίδα εύρε 
νά κιυπήση έναν ίκ τών πρωταθλητών τής εθνικής 
μας άναστάσιως, τής καινούργιας εθνικής μας ζωής, 
τόν αλησμόνητο ανταποκριτή τοΰ Αονδινείου « Ημε
ρησίου Τηλεγράφου» πού παρεπιδημούσε στην αχανή 
πρωτεύουσαν τής Μ. Βρεττανίας.

Ή Ελλάς επένθησε τδ τραγικό θάνατό του είλι- 
κρινώς καϊ τδ πολιτικόν μνημόσυνον ποΰ ■ τβϊοϋν οί 
Έλληνες δημοσιογράφοι γιά νά τιμήσουν τήν μνήμην 
του θά γίνη αντάξιον τής φιλελληνικότητος που καϊ 
τών ύπερπολυιίμων πρδς τήν πατρίδα μας υπηρεσιών 
του.

0 ΜΟΖ ΜΕΪ0ΪΜ ΤΠΣ ΓΕίΙΡΓΙΑΣ
Τό σημερινό καθεστώς άνέδειξεν εις τό άξίω- 

μα τοΰ Διευθυντοΰ τών Γεωργικών 'Υπηρεσιών 
είς τό νεοσύστατον 'Υπουργεΐον τής Γεωργίας
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τρείαν της, τήν άφοσίωσί της πρός τόν Δημιουρ
γόν ενός άνακουφιστικού παρόντος καί ενός πο- 
λυενδόξου. μέλλοντος.

Γύρω άπό τήν λάμψι τού Θρόνου αύτού συγ- 
κεντρούνται σήμερον δλαι μας αί έλπίδες, όλοι 
μας οί εθνικοί πόθοι καί άπό τής άχτϊνές του 
παίρνουμε όλοι τό θάρρος, τήν πίστι τήν αύτο- 
πεποίθησι.

Σκιές δέν ύπάρχουν πιά μέσα στήν Ελληνική 
ψυχή. "Ολας τάςδιέλυσεν όφωτεινός κύκλος πού 
άπαλά-άπαλά άπλώθηκε γύρω μας άνέσπερο$, 
Τόν κύκλο αύτό τόν έχάραξεν άνεξίτηλον ό Ε
κλεκτός τής Φυλής γιά νά μάς άνοίξη τόν δρό
μον τής 'Ιστορίας, τόν δρόμο τού καθήκοντος, 
τόν δρόμο τών στρατιωτικών θυσιών καί τών δο- 
ξάσμένων άγώνων.

* * *
Τόν Σεπτέμβριον έχαιρετίσαμεν, μέ' τάς πιο 

έορταστικάς έκδηλώσεις, τρεις έπετείους, τρία 
χρυσοστόλιστα σημεία τού έθνικού μας βίου.

Τρία άναγεννητικά κύματα έπλημμύρισαν 
τούς βουρκωμένους ελληνικούς κάμπους καί μέ 
τήν όρμή τους παρέσυραν τό βούρκο πού έπνιγε 
τά ιδανικά μας, πού έφερεν άσφυξία χττή ζωή 
μας, πού έδυοκόλευε τά βήματά μας, πού έστέ- 
νευε τόν ορίζοντα τών πόθων μας.

Ό πολιτικός τών έργων, ό ’Αρχηγός τής Φυ
λής γεμάτος αύτός άπό πίστι πρός τό προσεχές 
μέλλον, πρός τήν αύριον, τονώνων τήν Ελληνική 
ψυχή, ένσταλάζων τήν αύτοπεποίθησί του, σκορ
πίζει γύρω του τά μεγάλα αίσθήματο πού ε
δρεύουν άφθονα, δροσερά στά στήθη του.

Ό κ. Βενιζέλος τάς ήμέρας αύτάς άπεθεώθη.
Ο Λαός άπεθέωσε τής εύμορφιές πού άπορ- 

ρέουν άπό τήν ψυχήν του, άπό τάς σκέψεις του, 
άπό τήν δύναμί του. ’Απεθέωσε τά δικά του ιδα
νικά ποΰ βρίσκονται όλα συγκεντρωμένα στοΰ 
υπέροχου Έλληνος τήν άδάμαστον θέλησι, τήν 
άπέραντη αισιοδοξία.

* *

Η πολεμική κατάστασις παραμένει ή αύτή 
στής μεγάλες γραμμές της.

Ή άπόπειρα τού Πάπα πρός είρήνευσιν άπέ- 
τυχεν, ό ύποβρυχιακός πόλεμος εύρίσκεται είς δ-, 
φεσιν, ή ναυπηγιακή δραστηριότης τών ’Αμερι
κανών καί τών Άγγλων στό Ζενίθ, τά μεταφο
ρικά καί συγκοινωνιακά μέσα τών Συμμάχων 
πολλαπλασιάζονται ένφ άντιθέτως τών Κεντρι
κών Αύτοκρατόριών τείνουν πρός τήν στήρευσιν.

Ό Γερμανικός Λαός βλέπει μέ τό αίσθημα 
τής άπογοητεύσεως, τού τρόμου καί ,τέταρτον 
πολεμικόν χειμώνα ένφ στήν Αύστρίαν τό φάσμα 
τής πείνης, τής δυστυχίας άπλώνεται άκράτήτο 
σ’ δλην τήν Αύτοκρατορίαν.
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τον κ. Κ. Καλούδην ένα άπό τους πλέον μετριό- 
φρονας επιστήμονας τοΟ Γεωπονικού μας κλά
δου. Παρά τήν έξαιρετικήν μόρφωσίν του, παρά 
τήν πλήρη άφοσίωσιν στην ίδέαντού καθήκοντος, 
τήν εύρυμάθειάν του, τήν όξύτητα τής άντιλή- 
ψεως καί τόν ζήλον του, τδ ύπηρεσιακόν του πα
ρελθόν διέρρευσε τελείως άθορύβως.

"Ανθρωπος τής μελέτης,τής βαθείας σκέψεως, 
τής θετικής έργαςίας έχώρει με τό πλέον στα
θερόν βήμα εις τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος 
του καί άπέθετε άνεξίτηλον τήν σφραγίδα τής 
προσωπικότητάς του εις πάσαν άνατεθειμένην 
είς αυτόν έπιστημρνικήν εργασίαν.

’Απλούς, απέριττος, ευγενικός κατέκτησε τήν 
συμπάθειαν τού Σώματος των Ελλήνων Γεω
πόνων επιστημόνων καί ή άνάδειξίς του είς τό 
άνώτατον αξίωμα τού νέού 'Υπουργείου έπεκρο- 
τήθη άνεπιφυλάκτως παρ’ όλων. < Άρχη άνδρα 
δείκνυσι > έλεγον οΐ πρόγονοί μας καί τόν κ.Κα
λούδην είμεθα βέβαιοι ότι θά άναδείξη είς τό 
ύψος τών πνευματικών καί επιστημονικών του 
προσόντων ή διεύθυνσις ενός τών σπουδαιοτέρων 
οργανισμών τής τής. έθνικής μας ζωής.

Ό κ. Μιχαλακόπουλος ό όποιος στό πρόσω- 
πον τού κ. Καλούδη έτίμησε τήν πραγματικήν 
αξίαν, τήν άθόρυρον εργασίαν, έξησφάλισε πολύ
τιμον συνεργάτην διά τήν έφαρμογήν ενός πλου
σίου προγράμματος άνακαινιστικού τών μεγάλων 
πλουτοπαραγωγών μας δυνάμεων. Ό κ. Υ
πουργός άξίζει τά πιο θερμά συγχαρητήρια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Αΰγουοτος · Σεπτέμβριος 1917

Ο Αύγουστος τής εξοχής καί τών δροσερών 
αποπνοιών τών ελληνικών βουνών καί τών έλ- 
ληνικών αίγιαλών έχει νά έπιδείξη φωτεινάς σε
λίδας έθνικής άναπλάσεως.

Τό έθνικόν Συνέδριον πού εδρεύει στό άρχαϊκό 
κτίριο τής οδού Σταδίου μάς έδειξε μίαέκθαμβω- 
τική λάμψι βγαλμένη άπό τού ’Εθνικού Κήρυκος 
τά χρυσάκτινα λόγια.

Μέσα έκεΐ άνεστηλώθησαν οί παλαιοί Θεοί 
.καί είδρμεν όλοι νά ξαναστήνεται ό θρόνος τής 
Ελληνικής ’Αρετής πού παραπεταμένος σε ά
γνωστα βάθη έκινδύνευε νά βρεθή κατακομματια- 
σμένος καί άποσυντεθειμένος.

Αύτόν τόνθρόνον τόν έστησε περίλαμπρον καί 
άκλόνητον άπάνω στά βάθρα τής πίότεως, τού 
καθήκοντος, τής άληθείας, τής εύθύτ ,τος, τής 
ειλικρίνειας ό ύπέροχος Εργάτης τής Ελληνικής 
^Αναγεννήσεως. Καί ή φυλή ολόκληρη νοερώς 
ήλθε νά καταθέση τάς έκδηλώσεις της, τήν λα

Ό Γερμανισμός παλαίει θηριωδώς πλέον. Τό 
πληγωμένο θηρίο άνεγείρεται φοβερό κάθε φορά, 
άλλά τά πλήγματα πού δέχεται εϊνε τόσον δυνα
τά πού τού άφαιροΰν σέ κάθε κίνημά του καί νέας 
δυνάμεις.

Ή άνθρωπότης άπέκαμε καί όνειροπωλεί 
τήν ειρήνην μέ τήν λαχτάρα ναυαγού πού άντι- 
κρύζει πάντα τήν σωτηρίαν του.

Δ. Λ. Ζ.

—·—-κ- ·

Ο ΚΟΣΜΟΣ

— Τό Ροΰπελ, ή παράδοσις τοΰ ροΰπελ.
Μία άπό τής εθνικές ντροπές ποΰ έγεννήθηκαν καί 

έζησαν καί άπλωσαν τής ρίζες τους μέσα στό αντε
θνικό περιβάλλον ποΰ έδημιουργήθη άπό. τήν στιγμή 

ποΰ ό εθνικός Κυβερνήτης όκ.
ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ Βενιζέλος κατέθεσε τήν’Αρχή.

Ι£ινε ή μόνη παρηγορία δτι 
κάθε τι ποΰ ντροπιάζει τήν αθάνατη ιστορία του 
Λαοΰ μας συνετελέσθη επί τών ημερών τών άνθριό- 
πων αυτών.

Αί αποκαλύψεις τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερνή- 
σεως είς τήν Βουλήν αί τόσον βαρυσήμαντοι, καθώς 
καί αί ϊσης σπουδαιότητος τοΰ κ. Πολίτου καί τοΰ 
κ. Ρέπουλη καί τοΰ κ. Καφαντάρη έξεκαθάρισαν μίαν 
παρένθεσιν τής Έθνικής μας ζωής.

Μέσα στήν παρένθεσιν αυτήν αντικατοπτρίζεται τό 
έργδν ώρισμένων άτόμωνποΰ άπεξενώθησαν άπό τήν 
ελληνικήν σκέψιν, τήν ελληνικήν συνείδεισιν καί έρ
μαια παθών, συμφερόντων, στρεβλών αντιλήψεων, 
προδοτικών σχεδίων έγραψαν τάς θλιβεράς σελίδας 
τής νεωτέρας ιστορίας μας.

Είς τήν προμετωπίδα αναγράφεται ή λέξις Ρ ο ϋ· 
π ε λ, ποΰ μόνη της, χωρίς επεξηγήσεις,χωρίς σχόλια, 
χωρίς διαμαρτυρίας, έκφράζει τής πενθιμότερες καί 
τής πλέον ντροπιασμένες στιγμές ποΰ έπέρασεν ή σύγ
χρονος ‘Ελλάς.

"Ολη αύτή ή παρένθεσις εΐνε δική τους,ανήκει στό 
παθητικό τους, είνε έργον τών Ύποελλήνων αυτών 
οί όποιοι τυφλωμένοι, άκαρδοι, χωρίς ίχνος έθνικής 
φιλοτιμίας έτόλμησαν νά παραδώσουν σέ Βουλγαρικά 
χέρια ένα άπό τά σπουδαιότερα ερείσματα τής Μακε
δονίας, τό ιστορικόν Ροΰπελ.

Σ’ αυτούς ή εθνική κατάρα, τό έθνικόν άνάθεμα.

Μέσα σέ λίγες ώρες μετεβλήθη σέ τέφρα καί στά
χτη ή περίπυστος πρωτεύουσα τής Μακεδονίας.

Μία καταστροφή ιστορική άπλώθηκε στυγνή γιά νά 
μεταβάλη σέ πένθιμα ερείπια δτι γιά χρόνια έδημι- 

ουργεΐτο στοργικά στήν ευ-
Η ΠΥΡΚΑΤ'Α μορφή ©εσσαλονίκη,Μία φλό

γα απέραντη, άκράτητη, έρριξε 
τά ορμητικά κύματά της μέσα σέ καλύβια, μέσα σέ 
άρχοντικά σπήτια, μέσα σέ τούρκικα παλάτια, σέ Ε
βραϊκά μέγαρα, σέ ελληνικές κατοικίες, σέ δημόσια 
ιδρύματα, σέ ίδιωτί/.άς επιχειρήσεις καί μέ μιά σκληρή 
δημοκρατηκότητα τά άπετέφρωσε,τά μετέβαλε σέ τρα
γικά ερείπια μιας μισοσβυσμένης ζωής.

Ή φωτιά, ή φλόγα, ή θερμότης ποΰ δίνει ζωή 

δίνει δύναμι καί κίνησι στά χέρια τοΰάνθρώπου, ποΰ 
υποτακτική στήν ανθρώπινη μεγαλοφυΐα καί έφευρε- 
τικότητα, γίνεται τό εύεργετικώτατον δργανον γιά τήν 
ευζωία, τήν καλοπέρασι τοΰ ανθρώπου,τή στιγμή ποΰ 
χωρίς χαλινό, χωρίς περιορισμό, χωρίς ώοισμένη κα- 
τεύθυνσι ξαπολύεται στά τέόσαρα σημεία τοΰ όρί'ζον- 
τος γίνεται τό ,φοβερώτερον στοιχεΐον τοΰ έξολοθρευ- 
μοΰ. Καταστρέφει αλύπητα, κόπους, περιουσίες, εύ- 
μορφιές, έργα τέχνης, βιομηχανία-, νοικοκυριά καί 
κάθε τι ποΰ είνε έργον άνθρώπινον καί γιά τούτο ανί
κανον νά λυγίση τήν δύναμί της καί νά κερδίση τον 
οίκτό της.

Έτσι όμως καμμιά φορά στή τύχη περιφρονητικά 
περνάει άπό μερικά σπήτια καί έν ώ βλέπεις παντού 
γύρω σου ερείπια ποΰ αχνίζουν ξαφνικά άντικρύζεις 
καί ένά άπείραχτο οικοδόμημα άπό τής φλόγας τήν 
καταστροφή.

Είνε ή ιδιοτροπία τοϋ ίσχυροΰ.
Σ’ δλη αυτήν τήν φρίκη τής καταστροφής τής Θεσ

σαλονίκης έλαμψεν ή Συμμαχική αυτοθυσία καί άνέ 
βήκε σέ έ'να υψηλό επίπεδο θαυμασμού ή προσπάθεια 
τών Άγγλογαλλικών Στρατευμάτων γιά τή σωτηρία 
τών κατοίκων.

Άλλά καί ή Κυβερνητική πρόνοια ανέβηκε στό ύ
ψος τών περιστάσεων γιά νά άναδημιουργήση άπό τά 
ερείπια τήν καινούρια πόλι ποΰ θή εΐνε ένα άπό τά 
ωραιότερα σύγχρονα εθνικά μας κοσμήματα. 'Η ιδιω
τική άλληλεγγύη επίσης δέν υστέρησε μολονότι έβρά- 
δυνε νά φανερώση τό ενδιαφέρον τη'ς.

Έκάλεσεν ή ΙΙολιτεία τούς στρατευομένους τών 
άπογραφών 1916 καί 1917, τούς άπαλλαγέντας, τούς 

διά πολιτογραφήσεως άπο-
II ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ κτήσαντας τήν ελληνικήν 

Τ Ω Ν ΚΛΗΡΩΤΩΝ ιθαγένεια ν ώς καί εκεί νους 
ών ή αναβολή κατατάξεως 

έ’ληξε κατά τόν χρόνον τής προσελεύσεως τών ανωτέ
ρω άπογραφών.

Έκλήθησαν επίσης καί τινες άλλαι κατηγορίαι 
στρατευσίμων καί ή νεότης μνήμων τών πρός τήν πα
τρίδα υποχρεώσεων άθρόα προσήλθε στάς τάξεις τοΰ 
στρατού. Τό δηλητήριον ήτο άνίσχυρον νά ένεργήση 
βαθέωςέπί τής ελληνικής ψυχής.

Τήν άφήκεν άμόλυντον’, άσπιλον, γενναίαν, ορμη
τικήν, άποφασιστικήν.

'Η νεότης τής Ελλάδος άφυπνίσθη πρώτη στό. 
σάλπισμα τοΰ ’Αρχηγού τής Φυλής καί έτέθη επί κε
φαλής, εύρέθη στή πρωτοπορεία τής έθνικής άναγεν- 
νήσεως. Οί Σωματάρχαι καί δ στρατός έώρτασαν καί 
έπανηγύρισαν τό γεγονός διότι ή νίκη αύτή τής Ελ
ληνικής νεότητος εΐνε ή πρώτη νίκη τού ‘Ελληνικού 
Στρατού.

* *
*

Ό Ποιητής έσταμάτησε τούς ποταμούς τής λύρας 
του. Συνεκράτησε τόν πόνο του, έκρυψε τή φρίκη 
του. Ή μεγάλη ψυχή του άπλωσε τά φτερά της γιά 

νά φέρη τήν πειό
Ο ΡΩΜΗΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΗ βαθειά σκιά στή 

φλογισμένη γή ποΰ 
έκαιεν άλύπητατήν έθνική σκέψι καί έπερίμενε τής 
δροσερές στιγμές τοΰ έθνικοΰ βίου γιά νά έκφράση 
δτι πλούσιον καί ύψηλόνκαί ωραίο μαζευότανε στής 
ρίζες της.
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’Ηλθεν ή κατάλληλη στιγμή.,..
Στό πνευματικό ορίζοντα τής ‘Ελλάδος έλαμψεν ή 

ελευθερία, ή πίστις, Άνεστηλώθησαν τά σύμβολά 
τους καί απλώθηκε γύρω μας ή απόλυτος γαλήνη. 
Άπό τήν Μακεδονίαν ήρθαν ή δροσιές, τά μυρωμένα 
κύματα ποΰ έγλύκαναν τής πικράδες μας καί έφώτισαν 
τούς σκοτεινιασμένους δρόμους. 'Ο αρχηγός—πίστις 
καί ελευθερία αύτός, ακούραστος πνευματικός σημαιο
φόρος άνεστήλωσεν επάνω στά ερείπια την καινούρ
για ζωή μας καί δ ποιητής ξαναφάνηκε μέ δλη τή 
λάμψη ποΰ σκορπίζει ή Άνάστασις τοϋ Γένους καί 
τής Φυλής.

* * *

Άπό τής ανθρώπινες κακίες εκείνο ποΰ μισεί πε
ρισσότερον ό Ελληνικός Λαός εΐνε ή προδοσία.

’Αποτροπιασμός καταλαμβάνει κάθε "Ελληνα στή 
σκέψι δτι μπορεί μέσα στους κόλπους τής ‘Ελληνι

κής Κοινωνίας νάΧ ύπάρχουν
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ά'νθρωποι προδίδοντεςτάςσκέ

ψεις ή τάς πράξεις, ή τά δια
νοήματα τοΰ άλλου χάριν υλικού ή πολιτικοΰ ή κοι
νωνικού. συμφέροντος.

Καί δμως αυτήν τήν έπαίσχυντον πράξιν, τήν τό
σον μισαράν καί μισητήν γιά τήν άντίληψιν, γιά τά 
αισθήματα τοΰ Λαοΰ μας, εύρέθη ελληνική Κυβέρνη- 
σις νά διαπράξη μέ τήν πιο χαρακτηριστικήν αφέ
λειαν.

Άπό τής πειό χτυπητές αποκαλύψεις τοΰ εθνικού 
μαςΉγήτορος ποΰ μέσα στή Βουλή μέ τά ζουμερά λό
για του, μέ τής υπερήφανες εκφράσεις του, μέ τάς ε
θνικός σκέψεις του άπελύμανε τά τρία τέταρτα τοΰ 
έθνικοΰ άγους, άπό τής πειό οδυνηρές αποκαλύψεις 
ήτο καί ή προδοσία τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως τών 
σκέψεων καί αποφάσεων τής Σερβία, πρός τούς μι
σητούς μας Βουλγάρους.

'Η παγκόσμιος ιστορία θά σταματήση στο σημείον 
αυτό μέ ενα βαθύ αίσθημα περιφρονήσεως γιά τά 
πρόσωπα ποΰ άπετόλμησαν τό εθνικόν αύτό έγκλημα.

'Η δέ 'Ελληνική tιστορία θά παρέλθη συντετριμ
μένη από άπόγνωσι δταν ύποχρεωθή νά χαράξη στής 
σελίδες της τό άποτρόπαιον αύτό γεγονός.

Εύτυχώςδτι υπήρξαν τόσα τά έγκλήματα τών πολι
τικών προσώπων τής εθνικής καταισχύνης, πού μόνον 
άπό άνδρας τοιούτων αισθημάτων μπορούσε νά προ- 
έλθη καί ή έπώδυνος αύτή εθνική κατάπτωσις.

‘Η ιστορία γιά τούτο καί μόνονθά χαράξη τά ονό
ματα τών Σκουλουδογουναρέων καί θά άρκέση ή 
άνάμνησίς των γιά νά φέρη στή μνήμην μιά ντροπια
σμένη εποχή τής εθνικής μας ζωής.

Άλλά ή εποχή αύτή εΐνε δ τελευταίος σταθμός τού 
έθνικοΰ άγους.

"Υστερα άπό τά δρια αύτά τά σκοτεινά,ανατέλλει δ 
λαμπρότατος ελληνικός ήλιος ποΰ σκορπίζει παντού 
ακτίνας ευμορφιάς έλληνικής, ηρωισμού ελληνικού, 
λαμπρότητας καί αισθημάτων-τής υπέροχου έλληνικής 
έκδηλώσεως ποΰ θά φωτίσουν, θά εύμορφίνουν καί 
αύτές τής άσχημες ιστορικές έλληνικές σελίδες.

Αί Άθήναι φιλοξενούν καί πάλιν ένα άπό τούς 
πιο εκλεκτούς φίλους τής πατρίδος μας. 'Ο Διευθυν- 
τή^πής Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής κ. Φουζέρ 
έπεστρεψεν άπό τό Παρίσι.

Μετά τάς Νοεμβριανός Σκηνάς άνεχώρησε γιά τήν 
τήν Γαλλίαν καί δ υπέροχος

Ο κ. ΦΟΥΖΕΡ Φιλελληνισμός του τόν ώθη- 
σεν είς τάς ειλικρινέστερος έ- 

νεργείας ύπέρ τής αδικούμενης ‘Ελλάδος.
Οταν ή Γαλλία ολόκληρος ήσθάνετο φρίκην καί 

άποστροφήν διά τούς έργάτας τών Νοεμβριανών αι
σχών καί είς τόν κλυδωνισμόν τών παθών καί είς 
τήν σύγχυσιν τών αντιλήψεων διέτρεχον κίνδυνον τι- 
μαλφέστατα συμφέροντα τής πατρίδος, δ κ. Φουζέρ, 
με τόν όγκον τής υπεροχής του, είργάσθη ώς Έλλην 
διά νά πείση, νά μετατρέψη γνώμας άποκρυσταλλω- 
μένας, νά δημιουργήση φιλικά πνεύματα, φιλικός 
διαθέσεις καί καταδείξη τήν αθωότητα τοΰ 'Ελληνι
κού Λαοΰ δ όποιος έγνωρισεν άπό κοιτίδος ν’ άγαπα 
τήν Γαλλίαν.

Ό χρόνος ποΰ έκανε στό Παρίσι ήτον χρόνος κέρ
δους έθνικοΰ γιά τά Ελληνικά συμφέροντα, γιά τούτο 
δ Ελληνικός Λαός δέν ύστέρησεν είς εκδηλώσεις βα· 
θυτάτης εύγνωμοσύνης καί ειλικρινούς άγάπης πρός 
τον κ. Φουζέρ τόν πολύτιμον υπερασπιστήν του, άμα 
τή έπανόδφ του. Τό Ναυτικόν καί τά ’Εργατικά Σω
ματεία καί άλλα πλήθη πολιτών μετέβαλλον είς προ
σκύνημα τήν Γαλλικήν Σχολήν.

Ευλαβητικά έξεδήλωσαν τήν ’Εθνικήν ευγνωμοσύ
νην όλων μας καί ήκουσαν λόγια υπέροχα άπό τό 
στόμα τοΰ εύγενούς Γάλλου, τοΰ διαπρεπούς επιστή
μονας, τοϋ πολυτίμου ύπερασπιστοΰ τών Ελληνικών 
Δικαίων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ZQHN ΤΟϊ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΗΡΩ Ι ΣΜΟΣ

. <·:■ τήλας ο/.οκΑτίρους αποτελούν τά πολεμικά έπεισό- 
δια άαί αί ύπεράνΟρωποι εκδηλώσεις τού προσω- 
πικοΰ θάρρους καί τής εύγενούς αυτοθυσίας, τάς 

όποιας, άφηγεϊται είς τόν «Ήμερ. Τηλέγραφον» του 
Λονδίνου ό περίφημος πολεμικός ανταποκριτής του 
Τζίμπς, ό παρακολουθώ/ έκ τού Βρεττανικοΰ ’Αρχη
γείου τάς πολεμικός επιχειρήσεις τοϋ Βρεττανικοΰ 
μετώπου.

Ό Άγγλος δημοσιογράφος περιγράφει μίαν σελίδα 
τής δράσεως τού συντάγματος Γυορκσάΐαρ καί εκθέτει 
μέ λυρισμόν τήν μυθικήν ανδρείαν τών μαχητών τής 
Φρικούρ, οί όποιοι διέπραξαν κατορθώματα τά όποια 
επί γενεάς γενεών θά συγκινοΰ/ καί θά έξαίρουν τήν 
’Αγγλικήν ψυχήν. Ή έπρθεσις τών Άγ^λοπαίδων 
εκείνων κατά τών Γέρμα ικών γραμμών διά μέσου τής 
«Ζώνης τού Θανάτου» ή τής εκτάσεως έκείνης, είς 
τή/ οποίαν δέν είναι δυνατόν νά ζήση άνθρωπος-:—όπως 
άποκαλεϊται κοινώς είς τήν πολεμικήν γλώσσαν ή 
στενή λωρίς γής, ή άποχωρίζουσα τά δύο αντίπαλα 
χαρακώματα—έσημείωσε θαύματα αύτοθυσίας.

«Τήν στιγμή/ έκείνην ήμην τρελλός», είπεν εΐς 
απλοϋς στρατιώτης τού εν /.όγφ συντάγματος πρός τον 
οημοσιογράφου. «Τό μόνον πράγμα πού ξέρω είναι, 

.δτι ευρέθην αναρριχώμενος επάνω είς. τά Γερμανικά 
προπετάσματα μέ μίαν'βόμβαν είς τ/ν χεϊσα. Γύρω 
μου οί νεκροί ύψοΟ/το είς σωρούς.

Άλλος πάλιν, λοχίας, άντελήφθη ότι, προτού τά 
Γερμανικά πολυβόλα σκορπίσουν τόν θάνατον κατά τών 
επιτιθεμένων, άνεσκάλευον τό έδαφος, κατακλύζοντα 
οιά σφαιρών Ολους· τούς κατακειμένους άνθρωπίνους 
σωρούς διά νχ φονεύσουν τούς ύποτισεμένως κρυπτό
μενους έν μέσω τών τραυματιών.

Άλλ’ οί Γερμανοί κακώς ύπελόγισαν, διότι οί Άγ- 
γλοιέβάδιζον εύθυτενεϊς κατά τού αντιπάλου των. Πα· 
ρετηρήθη έπίσης, ότι ιδιαίτερον σώμα πολυβόλων-έβα- 
λεν ειοικώς κατά τών Άννλων αξιωματικών καί ότι 
ούτοι, οί όποιοι έφόρουν στολήν ,απλών στρατιωτών, 
έσώθησαν δι’ αύτόν τόν λόγον.

* Χαρακτηριστικόν. είναι ότι, μόλις οί Άγγλοι στοχ- 
τιώται ευρίσκοντο είς ολίγων μέτρων άπόστασιν άπό 
τού Γερμανικού χαρακώματος, οί Γερμανοί, ύψρΰντες 
αυθορμήτως τχς χεϊράς των, έζήτουν «έλεος!» έσπευ
δαν δέ νά παραδοθούν. Πολλοί ευρίσκοντο κρυμμένοι 
είς τκ έσωτερικχ βάθη τού χαρακώματος

Εΐς Γερμανός αξιωματικός έκ τών μαχόμέ/ων είς 
έν χαράκωμα, προβαλών τήν κεφαλήν του διά μέσο > 
μιας οπής τής γής, έκραύγασε πρός τούς έφορμώντας 
Άγγλους' «παραδίδομαι· άλλά έχω μαζύ μου καί ένα 
τραυματίαν»'.

— «Πολύ καλά, φέρετέ τον μαζή σας· άλλά νά 
λείψουν τα τεχνάσματα!» είπεν εΐς Άγγλος λοχίας. 
Άλλ’ άπό τήν οπήν έξήλθον όχι είς ή δύο άνθρωποι, 
άλλά σαράντα τόν άριθμόν είς μίαν άτελείωτον άλλη 
λουχίαν, Ικαστος δέ έξ αύτών, άντιπαρερχομενος πρό 
τού Άγγλου λοχίου, τόν «χαιρέτιζε διά τού περίφη
μου «Καμεράντ »,ένώ ό Άγγλος τού έλεγε«Καλημέρα, 
Καλημέρα» ! έχει κι*  άλλους ;»

"Ενας άλλος πελώριος Γερμανός, μό,λις είδεν έπερ- 
χόμενον κατ’ αύτοΰ είς λυσσώδη ορμήν κάποιον νεαρόν 
Άγγλον, τοΰ έφώναξεν" είς άπταιστον ’Αγγλικήν 
«Μή πυροβόλησης ! Άνετράφην είς τήν ’Αγγλίαν. 
Καί σέ θυμούμαι πολύ καλά. Δέν έμενες καί σύ είς 
τό ξενοδοχείου «Βικτώρια τοΰ Σέφφιλδ;» Ή έκκλησις 
τοΰ Γερμανού τόν έσωσεν.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

— Είς τόν Στρατόν, τό Ναυτικόν, τους Σιδηρο
δρόμους, τά Ταχυδρομεία και Τηλεγραφεία και τάς 
Άτμοπλοϊκάς 'Εταιρείας καθιερώθη ενιαία ώρα διαι
ρούμενου τού ημερονυκτίου είς 24 ώρας.

— Τά τμήματα Μητροπόλεως καί τά Πυθαράδικα 
έσχη μάτισαν Επίτροπος μέ τήν εντολήν νά υποδεί
ξουν στή Δημαρχία τάς ελλείψεις των συνοικιών των.

— Αί Έππροπαί παρουσιάσθησαν είς τόν Δημαρ- 
χεύοντα κ.Πάτσην και τοΰ ανήγγειλαν τήν αύστασίν 
των καί τούς σκοπούς ποΰ επιδιώκουν.

— Ό κ. Πάτσης τούς συνέχαρη καί εύγνωμόνως 
έδήλωσεν ότι θ' άποδεχθή τάς υποδείξεις των.

— Είνε άπό τά πλέον ευοίωνα κοινωνικά καί ε
θνικά σημεία ό καταρτισμός τοιούτων επιτροπών.

— ’Αρκεί νά έπεκταθή καί είς άλλα τμήματα τής 
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πόλεως και νά έκτελέσουν τήν τιμητικήν εντολήν με 
ευσυνειδησίαν καί ζήλον.

— Τά αδικήματα ή μάλλον τά απεχθέστερα τών εγ
κλημάτων, τά έγκλήματα τής αισχροκέρδειας ύπή- 
χθησαν 4ς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Στρατιωτικού νόμου.

— Νά έλπίσωμεν μεταβολήν καί άνακούφισιν στής 
λαϊκές ανάγκες ;

— Τήν Θεσσαλονίκην έπεσκέφθη ό Βασιλεύς Άλέ.- 
ξανδρος.

— Ένεκαινιάσθησαν αί όμιλίαι τών Φιλελευθέρων 
πρός τόν Λαόν μέ ρήτορας τούς κ. κ. Μετάξάν, Κου- 
λουιιβάκην, Κουτούπην, Λαγοπάτηυ καί Πρανιούναν.

— Μετά τήν λήξιν τής πολιτικής συζητήσεως μέσα 
στή Βουλή κατά τήν 14ην Αύγουστου, οπότε έπί ε
πτάωρον ό κ. Βενιζέλος προέβη είς τάς ΐστορικάς απο
καλύψεις του, έτέθη ζήτημα έμπιστοσύνης καί ή τε- 
θεΐσα είς ψηφοφορίαν πρότασις έψηφίσθη άπό τήν ο
λομέλειαν τής Βουλής.

— Τπέρ τής Κυβερνήσεως έψήφισαν καί οί 188 
παρόντες Βουλευταί.

— Ό Λόρδος Γκράμβιλ διωρίσθη Πρέσβυς τής 
Αγγλίας είς Αθήνας.

— Ό κ. ντέ Μπιγώ ό νέος παρ' ήμϊν Πρεσβευτής 
τής Γαλλίας εφθασεν είς τήν πόλιν μας συνοδευόμενος 
ύπό τοΰ Γάλλου υφυπουργού κ. Γκονταρ.

— Πρός τιμήν τοΰ κ. Γκοντάρ ό 'Υπουργός τών 
'Εξωτερικών κ. Πολίτης πμρέθηκε πρόγευμα είς τό 
Ξενοδοχείου τής «Μ. Βρεττανίας».

— 'Επίσημον γεύμα πρός τιμήν του παρέθηκε καί 
ό κ. Ντέ Μπιγύ.

— Κατηρτίσθησαν έν τή Βουλή 'Επιτροπαί διά 
τήν σύνταξιν κατηγορητηρίου κατά τώ>ν Κυβερνήσεων 
Σιουλούδη, Λάμπρου καί Γούναρη.

— Ή Βουλή κατόπιν προέβη εις τήν έκλογήν 
Διοδεκαμελοΰς 'Επιτροπής ή όποια καλεί τούς ’Ενό
χους Υπουργούς προς απολογίαν.

— Καταφθάνουν τά μέλη τής ύπό τόν Στρατηγόν 
κ. Μπρακέ, Γαλλικής Στρατιωτικής 'Αποστολής.

Ή ένεργός αύτών ύπηρεσία είς τός τάξεις τοΰ 
Ελληνικού Στρατού εΐνε γεγονός, καί γεγονός 'άπό τά 
πλέον εύχάριστα καί ικανοποιητικά.

— Κατά τό διάστημα τής άπουσίας τοΰ κ. Βενιζέ
λου είς τά λουτρά τής 'Υπάτης τό 'Υπουργείου τών 
Στρατιωτικών διηύθυνεν ό κ. Μιχαλακόπουλος, τήν 
δέ Προεδρείαν τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου κατέλα- 
βεν ό κ. Ύσιριμώκος.

— Έψηφίσθη νόμος πρός ϊίδρυσιυ Πρωθυπουργι- 
κοΰ Γραφείου. >

—Μία καινοτομία όιρειλομένη είς τό άποφασιστικόυ 
καί έλεύθερον πνεύμα τοΰ κ. Πρωθυπουργού.

— Άπηλλαγμένος ό κ. Βενιζέλος ύπουργικώυ κα
θηκόντων θά έχη τόν καιρόν καί τά μεγάλα ζητήματα 
νά χειρισθή μέ τήν ύπέροχου δεξιότητά του καί προς 
τάς λαϊκάς άυάηκας νά προσαρμοσθή φαινόμενος εύερ- 
γετικός καί έρχόμενος προστάτης καί ύπερασπιστής 
των.

— Τό Πρ οθυπουργικόν γραφείου έπλήρωσε κενόν 
■/.αί έπροκάλεσε γενικήν τήν έπιδοκιμασίαν.

— Έδημοσιεύθη δήλωσις τοΰ Α'. Σώματος Στρα- 
τοΰ περί συναγερμού.

— Έπροκάλεσε πανικόν έως ού έδόθη ή έξήγησις 
ότι πρόκειται περί μέτρου τυπικού.

— Έξετελέσθη ή έκκένωσις τής Ηπείρου καί ή 
έθνική ψυχή έδοκίμασεν ύπερτάτην άνακούφισιν,ύψι- 
στην ψυχικήν άγαλλίασιν.

— 'Αγγέλλεται ή συγκέντρωσις 'Ιαπωνικού στρατού 
εις Ματζουρίαν διά τήν έυίσχυσιν τής Ρωσσίας.
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Τα έργοστάσια 'Αθηνών και Πειραιώς υπάρχει 
πληροφορία οτι θά χρησιμοποιηθούν π(Λ>ς κατασκευήν 
πολεμικών ειδών.

— Επ' ευκαιρία της επετείου της νίκης τοΰ Μάρνη 
ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. ΠουανκαρΙ έπαραση- 
μοφόρησε τόν νικητήν τοΰ Μάρνη Στρατηγόν κ. Σα- 
ράϊγ.

— Κατετέθη έπισήμως ό θεμέλιος λίθος τοΰ Άσυ
λου τών αστέγων Παίδωυ γενναίως προσενεγκόντος 

κ τοΰ κ. 'Αντωνίου 'Εμπειρικού.
— Μετά την τελετήν ό 'Υπουργός της Περιθάλ- 

ψεως κ. Σιμός συνέχαρη έκ μέρους της Κυβερνήσεως 
τηλεγραφικώς τόν έν 'Αγγλία ευρισκόμενον γενναίου 
δωρητήν.

— Έπί τή ευκαιρία τής καταθέσεως τοΰ θεμελίου 
λίθον άπονέμεται εις τόν κ. ’Εμπειρικόν ό Χρυροΰς 
Σταυρός τοΰ Σωτήρος.

— Έπεσεν ή Ρίγα είς χεΐρας τών Γερμανών.
■— Τό γεγονός αυτό κρίνεται ώς μή ένέχον ούδε- 

μίαν πολεμικήν αξίαν.
— Όλη του ή σοβαρότη? είναι πολιτική.
— ’Εωρτάσθη ή εορτή τοΰ Βασιλέως 'Αλεξάνδρου 

πανηγυρικώς.
— Είς Υπάτην και Λαμίαν καί τους διαμέσους 

σταθμούς ό κ. Βενιζέλός έγένετο αντικείμενου τής 
πλέον ειλικρινούς καί ενθουσιώδους λατρείας έκ μέρους 
πολιτών καί στρατού. ι

— Άφίκετο έκ Παρισίων τριμελής Οικονομική 'Α
ποστολή άποτελουμένη άπό τους κ. κ. Σερζάν, Που
ρά έλ και Σβαίγκός.

— Έτχηματίσθη έν Παρισίοίς Νέα Κυβέρνησις 
υπό του κ. Παιυλεβέ 'Τπουργόν τών Στρατιωτικών.

— Άνέλαβε τά καθήκοντα Διοιιητοΰ τής Κερκύ
ρας καί- 'Ηπείρου ό Στρατηγός κ. Μοσχόπουλος.

— Συνήλθευ είς τό ’Γπουργεΐρυ τής 'Εθνικής Οι
κονομίας Συνέδριου τών Διευθυντών τών έμπορικώυ 
Σχολών.

-— Αί αποφάσεις τοΰ Συνεδρίου αφορούν τήν βελ- 
τίωσιν της έμπορικής έκπαιδεύσεως παρ' ήμίν.

— Ό Κερένσκυ άνεκηρύχθη έν Ρωσσία Δικτάτωρ 
και ’Αρχιστράτηγος τοΰ Ρωσσικοΰ Στρατού. 'Επίσης 
άνεγνωρίσθη έτ.εΐ όριστικώς τό Δημοκρατικόν πολί
τευμα.

— Έπέστρεψευ ό Διευθυντής τής Αρχαιολογικής 
Σχολής κ. Φουξέρ έκ Γαλλίας.

— Ή φιλελληνικωτάτη στάσις του έπροκάλεσε τάς 
πλέον είλικρινάς έκδηλώσεις ευγνωμοσύνης έκ μέρουΖ 

■ τών Ναυτικών μας, τών 'Εργατικών μας Σωματείων 
καί άλλων κοινωνικών τάξεων.

— ’Ετέθη είς διαθεσιμότητα ό Υποστράτηγος Πα- 
πούλας.

— Άνέλαβε τά καθήκοντα τού ανώτερου .Δικαστι
κού 'Επόπτου ό Είσαγγελεϋς Χαλκίδας κ. Σομαρίπας.

— Ή υοηαοσύνη του, ή μόρφωσις του, ή’δράστη- 
ριότης του είνε έγγύησις διά τήν επιτυχή δράσιν έν 
τή έξασκήσει τών νέων υψηλών καθηκόντων του.

ΠΡΙΜΕ ΪΠΟΪΡΓΕΙΟΤ ΠΕΡΙβΑΑΨΕίΙΣ

Καλούνται οι δυνάμενοι να προσφέρωσι τό 
ταχύτερον πρός τήν καθ’ήμάς Διεύθυνσιν €)ίκο- 
γενειών Έφεδρων τιμάς διά όγδοήκοντα δύο (82) 
δεσμίδας τών (500) φύλλων χάρτου διαστάσεων 
70X100 ή 75X105, ποιότητος όμοιας πρός τό 
παρ’ ήμϊν δείγμα, παραδοτέων άμέσως εις’ τό 
’Εθνικόν Γυπογραφεϊον.

(’Εκ. τού ύπουργ. Περιθάλψεως)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

Φέρεται είς γνώσιν τών προσφύγων δτι είς τάς 
οικογένειας τών άνευ τής άδειας τού'Υπουργείου 
Περιθάλψεως άναχωρησάντων εις τό έξωτερικόν 
δέν θά παρέχηται ούδεμία είς τό έξής περίθαλ- 
ψις, καί οί ούτως άποδημούντες πρόσφυγες, επα
νερχόμενοι είς τήν 'Ελλάδα, δέν θά δικαιούνται 
ούδεμιάς Κεριθάλψεως ούτε αύτοΐ ούτε αί οίκογέ- 
νι αί των.

(Έκ τού Ύπουρ. τής I Ιεριθάλψειος)

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Παρακαλοΰ νται οί ίδιώται, παρ’ οί; έτοπο&ετήθη- 
’σαν παρά τοϋ Δήμου ’Αθηναίων λυ^νίαι ηλεκτρικοί 
πρός φωτισμόν τών οδών τή; πόλεως, μετοικησαντες 
δέ έκ τών έν λόγω οικιών, ώς καί οί νέοι ένοικιασταί 
τών οικιών τούτων, νά δηλώσωσι τούτο είς-τό τμήμα 
τοϋ φωτισμοΰ .τοΰ Δήμου πρός κανονισμόν τών σχε
τικών λογαρισμών. ,

Ό Δηιιαρχών
Ύπ.) Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

Είδοποίησις

Τό 'Υπουργείο ν Έπισιτισμοΰ. ζητεί πρός ένοικία- 
σιν ενταύθα καί έπί μιας τών κυριωτέρων οδών οί
κημα πρός έγκατάστασιν τών γραφείων του περιλαμ- 
βάνον τουλάχιστον είκοσι δωμάτια ευρύχωρα καί κατά 
πάντα κατάλληλα διά γραφεία.

Οί έ’χοντες πρός ένοικίασιν τοιοΰτον οίκημα παρα
καλοΰ νται νά άποτανθώσιν εις τήν Διευθυσιν τοΰ 
Προσωπικού τοΰ 'Υπουργείου διά πάσαν σχετικήν 
πληροφορίαν.

Έν Άθήναις xQ 18 Σεπτεμβρίου 1917.
(Έκ τοΰ “Υπουργείου τοϋ Έπισιτισμοΰ)

Ν. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
. PMJTH2 TW3 A. Μ. ΤΗΙ

ΣΤΑΔΙΟΥ 2 3

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων είς δλα τά γούστα καί όλους τούς
χρωματισμούς.

’Εκεί ήσυνάντησις όλων τών κομψώς ένδυομένων.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δραμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΛΑ Δραμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον 

μονόπρακτον, μεταφρασθέν' είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΑΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δρίμα κοινωνικόν τρί

πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής
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Σειραι τής «ΕλληνικήςΈπιθεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'.Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ'. 
Ζ . Η . καϊΘ.έτουςπωλοΰνται είςτά Γραφεία μαςπρός25 φρ. έκαστη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗΣ,, 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “ΕΤΑΡ„ 

13—15 Σζοά ’Αρσάκειου

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

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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