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Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται. * 

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον ε’ιςτά γραφεία μας άναγγέλλεται.
Αί έγγραφοί Άρχονται άπό 1ης έκαστο υ μηνός.—Τό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τό Ναυρϊνον.—Παΰλος Πενλεβέ: ΙΙολυ δώρου Κ. Χα,τζηδημητρίου.— Γεωργία 

Σχολικοί κήποι - Μαθητικοί κήποι: Ε. Π. Σταματούλη.-Ό Φανή: A. Κ. Νικολαΐδον. 
—Γνωμικά.—Τά Καυσοκαλύβια : Εύλογίου Λανρεώζςυ. — ’Αξία καί αξίωμα: I. Φ.— 
Οκτώβριος 191Ί.—Δέκα χρόνια.—Άπό τήν Καλλιτεχνική κίνησι τοΰ μηνός. — Άπό τή 

ζωή τοΰ μηνός: 21. Α. Ζ.—,Ή αυτονομία τής Τραπεζόΰντος.—Άπό τά πένθη, Κίμων Μι- 
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ΚΟΣΜΟΣ : Αί Έλληνοποΰλές μας θριαμβεύουν.—Πρός Θεοΰ τήν σταφίδα.—Ή έπα- 
ναστασις τοΰ ναυτικσΰ τής Γερμανίας—Ό κ. Νεγρεπόντης.—Ή εύγενικιά χειρονομία τοΰ 
πλούτου.

ΤΟ ΝΑΥΑΡΪΝΟΝ

Κάθε Έλληνίς καί κάθε “Ελλην άπό τά βάθρα τοΰ 
Δημοτικού Σχολείου ακόμη μανθάνει τί σημαίνει 
Ναυαρϊνον. Άπό τά μικρά μας χρόνια δλοι οΐ.Έλ
ληνες μέ μιά ιδιαίτερη συγκίνησι στρεφόμεθα πρός 
τόν κόλπο τής μεσημβρινής Πελοπόννησου καί άν 
συνέπεσιν άκόμη νά μή τόν έπισκεφθώμεν ποτέ, νο- 
μίζομεν δτι μάς είνε οικείος, γνώριμος, δτι δίατλα 
άπό τά γαλανά νερά του έγεννήθημεν, εκεί έμεγαλώ- 
σαμε καί άπό τήν ιδέαν καί τόν συμβολισμόν ποΰ 
κρύπτει μέσα του έπήραμε τής ωραιότερες πατριωτι
κές εμπνεύσεις καί τούς πιό ευγενικούς πατριωτι
κούς πόθους.

*
* *

Έννενήντα τάρα χρόνια τό Ναυαρϊνον εμψυχώ
νει, ηλεκτρίζει τής άλλεπάλληλες γενεές, ποΰ έζη- 
σαν ύστερα άπό τό μεγαλοφάνταστο αύτό πολεμικό 
τοΰ Άγώνός μας γεγονός.

Έννενήντα τώρα χρόνια τό Ναυαρϊνο νανουρίζει 
απαλά κάθε ελληνική ψυχή ποΰ έζησε άπό τή ιστο
ρική Ναυμαχία καί δώθε έως τής ημέρες τής δικές μας.

Νανουρίζει μέ τόν ίδιο τόνο, μέ τήν ίδια συγκί- 
νησι τόσον εκείνους ποΰ βρέθηκαν νά ζοΰν στά ίδια 
χρόνια τής Ναυμαχίας,δσο καί δλους τούς άλλους ποΰ 
ήρθαν έπειτα γιά νά άκούσουν άπό τά στόματα τών 
πατέρων καί πάππων, προμάχων καί δημιουργών αύ
τών τών ιδίων τής ελευθερίας μας γιά τά τρόπαια τής 
υπέροχου αύτής νίκης. Νανουρίζουν απαλά πιό ύστε- 
ρότερο εμάς καί τούς νεωτέρους μμς τής τελευταίας 
γενεάς, ποΰ διεδέχθημεν τούς άμέσους άπογόνους 
τών γιγάντων τοΰ 21, τή στιγμή ποΰ στά μαθητικά 
θρανία έμανθάναμε τό μεγαλείο καί τήν σημασία 
τής νικηφόρου κατά θάλασσαν έπεμβάσεως τών τριών 
μεγαλητέρων Δυνάμεων τής έποχής εκείνης.

Θά νανουρίζη μέ τόν ίδιο τόνο καί μέ τή ϊδια συγ- 
κίνησι δλ'ες τής ύστερνότερες ελληνικές γενεές ποΰ θά 
γεννηθούν καί θά ζήσουν κάτω άπό τόν γαλάζιο μας 
ούρανό καί δίπλα άπό τής καταγάλανες ελληνικές 
θάλασσες.

♦
* *

Τρεις Μεγάλες Δυνάμεις ή ’Αγγλία, ή Γαλλία καί 

ή Ρωσσία γιομάτες άπό θαυμασμό πρός . τόν άφάν- 
ταστο ηρωισμό τοΰ Έλληνικοΰ Παλληκαριοΰ, άλλά 
καί φρίκη άπό τήν άγριότητα, άπό τή καταστροφή καί 
έρήμωσι τών ορδών τοΰ Ίμπραήμ Πασά, έρρίφθησαν 
άποφασιστικές, άκράτητες στήν κραταίωσι, στή στε- 
ρέωσι μιάς άπό τής εύγενέστερες Ιδέες τής άνθρω- 
πότητος.

Στήν κραταίωσι, στήν στερέωσι, στήν ένίσχυσι, 
στήν ύπεράσπισι τής Ελευθερίας, τοΰ εύγενεστέρου 
καί ίστορικωτέρου τών Λαών τής ύφηλίου.

Ή ’Ελευθερία ένός Λαού βυθισμένου στό πένθος 
ολοκλήρων αιώνων είνε άπό τά αγαθά, άπό τά φυσικά 
δίκαια ποΰ μόνον βάρβαροι μπορούν νά άρνηθοΰν, 
ποΰ μόνον ή τυραννία δέν μπορεί, δέν έχέι τό ηθικόν 
σθένος ν’ άναγνωρίση.

Οΐ μεγάλοι δμως Λαοί άντιλαμβάνονται τήν άξίαν 
της καί χωρίς νά υπολογίσουν θυσίας αιματηρός 
ρίπτονται είς τούς ύπέρ ελευθερίας άγώνας |1έ τήν 
θαυμαστήν εθελοθυσίαν τών ωραίων, τών υπερκό
σμιων ηρωισμών.

Έτσι καί στά 1827 σέ μιά τέτοια ορμή αύθόρμητη, 
έξεγερτική κατά τής Τυραννίας, κατά τής Σκλαβιάς, 
κατά τοΰ Πόνου, κατά τής Ηρωικής ’Αδυναμίας, 
κατά τής Φρίκης καί ’Οδύνης, έξεγερτική ύπέρ τής ’Α- 
πελευθερώσεως, υπέρ τών ’Εθνικών Δικαίων, ύπέρ 
τοΰ Πολιτισμοί, τοΰ ’Ανθρωπισμού, .τής Δικαιοσύ
νης, οΐ στόλοι τών Τριών Προστατίδων ήλθον επί
κουροι στόν Ελληνικόν 'Ιερόν ’Αγώνα καί παρεντι- 
θέντες μεταξύ τής βαρβαρότητας καί τών ωραίων ιδα
νικών κατεσυνέτριψαν τόν Δυνάστην καί έδωκαν τήν 
’Ελευθερίαν στά παιδιά τοΰ Όλύμπου, τοΰ Ταϋγέτου, 
τής Οίτης, τοΰ Παρνασσοΰ καί τοΰ Παλαμηδίου. Ό 
Κόλπος τοΰ Ναυαρίνου έποτίσθη άπό τό "Αγιον Αίμα 
τών Ρώσσων, τών Άγγλων, τών Γάλλων καί άπό τής 
στιγμής εκείνης τρία ιερά ονόματα, μέ πάμφωτα γράμ
ματα έχαράχθησαν στόν ελληνικόν ορίζοντα, σέ κάθε 
Ελληνική ψυχή.

Κόδριγκτων, Δεριγνΰ καί Χάϋδεν, οΐ τρεις Ναυ
μάχοι εκπροσωπούν τά ωραιότερα ιδανικά τών άτό- 
μων καί τών Λαών. Ή ιστορία, ή εύγνωμοσύνη τοΰ 
Έλληνικδΰ Λαοΰ καί δ θαυμασμός τών ίδικών των
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Λαών κατέθεσεν προ τών ποδών των τάς εύλαβεστέ- 
ρας εκδηλώσεις, ποϋ αξίζουν στήν Θυσία, στήν Αύτα- 
πάρνησι και στον 'Ηρωισμό.

Άπό τής στιγμής εκείνης οί Λαοί τής Γαλλίας, 
τής ’Αγγλίας καί τής Ρωσσίας συνεδέθησαν ψυχικός, 
πνευματικώς, μέ τούς δεσμούς τοΰ αίματος μέ τόν 
εύγνώμονα Ελληνικόν Λαόν καί έκτοτε είς τούς 
συντελεστάς τής ’Ελευθερίας μας, σέ κείνους ποΰ άνή- 
γειρον τό λατρευτό ίνδαλμα άπάνω σέ κόκκαλα 'Ελλη*  
νικά, σέ έκατόμβας καί χιλιόμβας θυσιασθέντων Έλ. 
ληνών, άπονέμεται κάθε σεβασμός, κάθε τιμή καί δλη 
τής ψυχής μας ή ορμή στρέφεται αδέσμευτος πρός 
Αυτούς μέ άφοσίωσιν καί πίστιν.

1) Lemons sur la theorie analytique des equations diffe- 
rentielles, in 4· Paris, Hermann, 1897.

2) L,e<;ons sur le frottemeqt, in 40. Paris, Hermann 
1895.

Αυτό τό πολύτιμο" εθνικό γεγονός έωρτάσθη τόν 
μήνα αύτόν πανηγυρικώς άπό τόν Ελληνικόν Λαό, 
άπό τόν Βασιλέα, άπό τήν Ελληνική ι Κυβέρνησι, μέ 
έπί κεφαλής τον 'Ηγέτην τής φυλής μας, γιά νά δοθή 
ευκαιρία σ’ όλους μας νά έκδηλφσωμεν ότι έννενήντα

Π © 1'
Άπό τών άρχών τοΰ παρελθόντος Σεπτεμβρίου 

άνετέθη εις τόν Παύλον Παινλεβέ ή προεδρεία τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου τής μεγάλης Συμμάχου μας, 
τής άθανάτου Γαλλίας. ’Ελάχιστοι έγνώρίζον ή γνω
ρίζουν τόν νέον Πρωθυπουργόν τής εύγενοΰς Δημο
κρατίας. Καίτοι έκ νεαρωτάτης ήλικίας ήτο μέγας, έν 
τούτοις ή φήμη του περιωρίζετο μεταξύ τών στενών 
ορίων τών ίεροφαντών τής ’Επιστήμης. Ήτο εις μέ
γας μαθηματικός.

Ό Παύλος Παινλεβέ έγ εννήθη έν Παρισίοις τήν 
5 Δεκεμβρίου 1863 έκ γονέων έπίσης Παρισινών. 
Ό πατήρ του ήτο λιθογράφος, χωρίς πολλά εισοδή
ματα. Εις τό δημοτικόν σχολεΐον ό διδάσκαλος το- 
σοΰτον ένεθουσιάσθη έκ τής ύπερόχθυ ευφυΐας καί 
τής ίδιαζούσης κλίσεως τοΰ μικροΰ μαθητοΰ του διά 
τάς έπιστήμας καί τά μαθηματικά, ώστε ήναγκάσθη 
νά τοΰ διδάξη, δ,τι αυτός έγνώριζεν έκ τής λατινικής 
καί ελληνικής γλώσσης, έκ τών έπιστημών καί τής 
ιστορίας, παρασκευάσαξ τόν έπίλεκτον μαθητήν του 
διά τό γυμνασιακόν άπολυτήριον, δπερ καί έλαβε 
χωρίς πολλούς κόπους.

*Ως φοιτητής ό Παινλεβέ δέν έβράδυνε νά προ- 
καλέση τόν θαυμασμόν τών συναδέλφων του, διά τάς 
εις τάς μαθηματικός" έπιστήμας άνακαλύψεις του. 
"Όπως ό Πασκάλ, ό ντ’ Άλαμπέρ, ό Νεύτων, ούτω 
καί ό Παινλεβέ έξερχόμενος τοΰ Πανεπιστημίου ήτο 
ήδη γνωστός είς τούς θέράποντας τής Επιστήμης 
Ήτο εις άναζητητής ευθαρσής, είς εργάτης επίμονος. 
’Εντός ολίγων έτών ή φήμη του έμεγεθύνθη, χάρις 
είς τήν σειράν τών έργασιών καί άνακαλύψεών του, 
καθέξας νεότατος θέσιν μεταξύ τών σοφών τής Εύ- 
ρώπης. Είς ηλικίαν 23 έτών μόλις, έγένετο καθηγη- 

τώρα χρόνια αίσθανόμεθα γιά τάς Προστάτιδας δυ
νάμεις.

Ό Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Σωτηριάδης 
έμπνευσμένος έξήρε τό γεγονός καί μία άπό τής σπα
νιότερες περιπτώσεις έορταστικών συγκεντρώσεων οί 
Πρεσβευταί τής Ρωσσίας, τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας 
κ. κ. Ντεμίντωφ, Ντεμιγύ καί Γκράνβιλ, αυτοπρο
σώπως διηρμηνεύσαν πρός τόν Ελληνικόν Λαόν τάς 
συμπάθειας των, τάς φιλικός των σκέψεις, τήν άδια- 
τάρακτον προρήλωσίν των πρός τήν ιδέαν ποΰ έκπρο- 
σωπεϊ ό Ελληνισμός στό παγκόσμιο πολιτισμό.

Γιά-κεΐνον ποΰ ένεπνεύσθη τήν ιδέαν τής εορτής, 
καί τό Κόμμα τών Φιλελευθέρων ποΰ τήν ένεκολπώθη 
καί τήν Κυβέρνησιν ποΰ τήνέπραγματοποίησεν, άξίζει 
έθνική ευγνωμοσύνη διότι έφερε τόν Ελληνικόν 
Λαόν εις άμεσον πνευματικήν έπικοινωνίαν μετά τών 
μεγάλων φίλων μας, τών μεγάλων συμμάχων καί ύπο- 
στηρικτών μας.
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τής τοΰ Πανεπιστημίου τής Λίλλης καί μετά παρέλευ- 
σιν πενταετίας εΐσήρχετο ώς τοιοΰτος είς τήν Σορ- 
βόννην. Είς ηλικίαν τριάκοντα έτών ή έπιστημονική 
του δόξα έφθασεν είς τοιοΰτον σημεϊον, ώστε τό 
Πανεπιστήμιον τής Στοκχόλμης νά τον προσκαλέση 
νά διδάξη τούς Φοιτητάς καί Καθηγητάς αύτοΰ.

Είς ήλικίαν 57 έτών δ Παύλος Παινλεβέ έγένετο 
δεκτός εις τήν ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών, αί δέ 
ξέναι Άκαδημίαι άμοιβαδόν έκλέγουν αύτόν επίτι
μον μέλος.

Αί έπιστημονικαί έργασίαι τοΰ Παινλεβέ άναφέ- 
ρονται είς τάς καμπύλας καί άλγεβρικάς έπιφανείας, 
είς τήν άναλυτικήν θεωρίαν τών διαφορικών έξισώ- 
σεως(*)>  Είς τούς νόμους τής τριβής (’) έκ τής έφαρ- 
μογής τής θεωρίας τών συνεχών ομάδων, εις τήν τών 
συναρτήσεων, είς τήν' άντιστροφήν τών ολικών δια
φορικών συστημάτων, είς τάς κινήσεις καί πραγμα
τικός τροχιάς τών συστημάτων, είς τάς έλλειπτικάς 
συναρτήσεις κτλ, Άπασαι αύται αί μελέται έδημο- 
σιεύθησαν έν τοΐς «Comptes rendus de 1’Academie 
des Scienses» ή έν τφ «Bulletin de la Societema- 
thematique de France»,

Ό Παινλεβέ δέν εϊνε μόνον εις μέγας σοφός άλλά 
γνωρίζει νά έφαρμόζη τήν.θεωρίαν είς τήν πράξιν. 
Συνεισέφερε μεγάλως, ιδία, εις τάς άναζητήσεις τής 
αεροπορικής διά τήν οποίαν εϊνε καϊ ή μέγαλειτέρα 
αυθεντία. Συγχρόνως έξετέλει καί δ ίδιος πειράματα. 

'Υψώθη μέ τόν Ράϊτ είς τό άεροδρόμιον τοΰ Ώβάρ 
καί εις τό Μουρμέλόν μέ τόν ’Ερρίκον Φαρμάν. Εϊτα 
έγραψε σειράν άρθρων, έκθέτών τά συμπεράσματά 
του, τάς.πηγάς, τήν πρόοδον καίτό μέλλον τής άερο- 
πσρικής. Έδημοσίευσεν ακολούθως συγγράμματα (*),  
έδίδαξε, συνεζήτησε, συντελέσας τά μέγιστα εις τήν 
τρομερόν άλλά νικηφόρον πάλην διά τήν κατάκτησιν 
τοΰ απείρου τοΰ ’Ίωνος φιλοσόφου.

Δέν δυνάμεθα νά έπεκταθώμεν είς λεπτομέρειας 
τών άπειρων μελετών, τών διαλέξεων, τών μαθημά
των τοΰ Παύλου Παινλεβέ. Σημειοΰμεν, δτι έδίδαξε 
τήν αστρονομίαν, έκαμε διαλ-έςεις διά τόν άνευ σύρ
ματος τηλέγραφον, διά τον Γαλιλαίον, τόν Κοπέρνι- 
κον κ.τ.λ., άλλοτε εις τά λαϊκά Πανεπιστήμια, άλλοτε 
είς τήν φιλοτεχνικήν Εταιρείαν καί άλλοτε εις τάς 
παραδόσεις τής Ένώσεως. τών Νέων κτλ.

Ό Παΰλος Παινλεβέ εϊνε καθηγητής τής Σορβόν
νης, καθηγητής.τοΰ μαθήματος τής μηχανικής καί 
τών μηχανών είς τήν Πολυτεχνικήν1 2 Σχολήν, μέλος 
τοΰ Συμβουλίου τοΰ Αστεροσκοπείου τών Παρισίων. 
’Αντιπρόεδρος τής ’Εθνικής άεροπορικής Ένώσεως, 
Πρόεδρος τής τεχνικής ’Επιτροπής τοΰ έθνικοΰ Έρ- 
γαστηρίου,τών δοκιμών, αϊτινες έχουσι προορισμόν 
τήν τελειοποίησιν τών μηχανών καί τής νεωτέρας 
βιομηχανίας κτλ. κτλ. κτλ.

* 
* * I

Τοιοΰτος έν δλίγοις δ σοφός. ,Άς ίδωμεν ήδη τόν 
πολιτικόν άνδρα. Διότι ο μέγας έπιστήμων, καίτοι

1) «L’Aviation» in—16. Paris, Alian, 1913. 

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ—ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ

Λ'.

Αιών συμπΑηροϋται μετά τινα έτη άπό τής άνεξαρτη- 
σίας τής ήμετέρας πατρίδος καί έάν άναστραφη τις πρός 
τό μέχρι τοϋδε άποιχόμε/ον παρελθόν, ‘ζητών κατ’ 
εντελέχειαν βάσιν καί δράσιν ύπέρ τής Γεωργίας, τής 
σωζούσης τήν ύπόστασιν τοϋ Έθνους, ούδαμοΟ θέλει 
άνευρη τοιαΰτην πρόνοιαν έκ μέρους τής Πολιτείας, 
διότι ταύτης πρώτιστον μέλημα είναι πρός τή γενική 
πρόνοια καί ή πρόνοια περί ακμής τής Γεωργίας.

Έπί 70 - 80 έτη ή πρόνοια τοΰ Κράτους συνο- 
ύιζομένη ήτο λίγα λόγια κι’ αυτά στό χαρτί γραμ
μένα. Έπί έτερα 10 έτη, τκ λίγα λόγια αυξάνουν, 
κατανοηθείσης τής ανάγκης τής προαγωγής τής Γεωρ
γίας, τίθενται σποραδικώς είς ενέργειαν ημίμετρα, άλλά 
καί ταΰτα έρρίφθησα» ώς τροφή εις τήν βουλιμιώσαν

τοσοΰτον είργάζετο διά τήν έπιστήμην τής ’Αλήθειας, 
έν τούτοις δέν περιεφρόνει καί τά κοινά. Νεότατος 
ακόμη ήτο ένθερμος δημοκράτης καί έπολέμησε μετά 
μεγάλου πάθους τόν Μπουλανζισμόν. Εϊτα είς τήν 
ύπόθεσιν τοΰ Δρεϋφούς υπήρξε μεταξύ τών σοφών, 
οϊτινες κατήλθον εις τάς δδσύς ϊνα πολεμήσουν τήν 
διά μυριοστήν φοράν έξιδανικευθεΐσαν Ατιμίαν τών 
βασιλοφρόνων. Έκτοτε έμεινε μεταξύ τοΰ λαοΰ, διδά
σκων εις τά λαϊκά Πανεπιστήμια, έκτελών περιοδίας 
διαλέξεων χάριν τοΰ «λαϊκοΰ Σχολείου», δμιλών υπέρ 
τοΰ χωρισμού, τής ’Εκκλησίας άπό τοΰ Κράτους. Ή 
πολιτική σταδιοδρομία τοΰ Παινλεβέ ’εϊνε ενιαία: 
σταδιοδρομία έργατικοΰ καί ειλικρινούς.

Έξελέγη τό πρώτον βουλευτής ώς ριζοσπάστης— 
σοσιαλιστής τήν 15 Μαΐου 1910 είς τό Πέμπτον τμήμα 
τών Παρισίων.

Άφ’ ής ή γερμανική κτηνωδία άπεκαλύφθη έν δλη 
αύτής τή βδελυγμίφ, έπιτεθεισα κατά τής άνθρωπό- 
τητος ό Παΰλος Παινλεβέ άνεμίχθη εις τά μάλλον 
δυσχερή ζητήματα μετά μεγάλης έπιτυχίας. Ήδη δέ 
ή Μεγάλη Πατρίς, ού μόνον τών Γάλλων άλλά καί 
παντός σέβομένου εαυτόν, άνέθεσεν αύτφ τήν προε- 
δρείαν τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου. Δέν άμφιβάλ- 
λομεν, δτι καί έν τη δυσχερεστάτη ταύτη περιστάσει 
τό ρήμα τοΰ Πλάτωνος θέλει άποδειχθή δι’ άπειρσ- 
στήν φοράν άληθές, πρός όφελος τής άνθρωπότητος : 
«Πρός τε γάρ φιλοσοφίαν καί πρός πολιτείαν καί 
πρός τέχνας πάσας έν ούδέν κρεϊττον μάθημα ή περί 
τούς άριθμούς διατριβή».

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΠΤΡΙΟΥ

Γεωργίαν διά νά ζήση τρεφομένη μέ κολοκυθάκια νε
ρόβραστα, άνάλατα, χωρίς ξύδι καί λάδι.

Τά ΰπολειπόμενα, έτη, ή Γεωργία βηματίζει πρδς 
τά πρόσω θέλει νά ζήστ καί Ιδρύει ίδιον Ύπουργεΐον 
μετά πολυσχιδών διακλαδώσεων, άπαραιτήτων καί επι
τακτικών.

■Τοιαύτη συνοπτική καί άντικειμενική ιστορία τής 
παρ’ήμΐν Γεωργίας, ήτις έχει μονοπάτια, γιδόστρα
τες, ή καί ήμίονικάς οδούς, άντί νά έχη ευρυτάτας 
Λεωφόρους, ϊνα είσέλθη πράγματι είς τή/ ρώμην τής 
αυθυπαρξίας.

Μιας τοιαύτης εύρυτάτης καί άτέρμονος Λεωφό
ρου μήπω άναγραφείσης είς τό πρόγραμμα τοϋ είδικοϋ 
'Υπουργείου έπί τής Γεωργίας, κηρύσσομεν, ώς ό Παϋ- 
λος τά ξένα δαιμόνια πρό τοϋ Άρείου Πάγου.

Ή Λεωφόρος θέλει κατασκευασθή διά τοΟ συνα-
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γερμοϋ μαθητών Ελληνικών Σχολείων καί Γυμνα
σίων, Διδασκάλων καί Καθηγητών.

Τά καινά δαιμόνια, ΐνα μη τυχόν έκληφθώσιν ώς 
Βουνά ανυπέρβλητα, άπσιτούσι πρωτίστως· Α' τήν 
παρ’ έκάστφ Έλληνικφ Σχολείφ καί Γυμνασίφ έγ- 
κατάστασιν περιπεφρα |·μένου μαθητικού Σχολικοί Κή
που ολικόν εμβαδόν 500-1000 μέτρων.Έντώ Σχο- 
λικφ xijitu άπαξ τής εβδομάδας επί 3)4 τής ώρας δι
δάσκονται οί μαθηταί προχείρως τήν στοιχειώδη γεωρ
γίαν πρός δημιουργίαν σπορείων, φυτωρίων ποικίλων 
σποροφόρων δασικών φυτών, λαχανοκομίαν καί άνθο- 
κομ αν, επί δίωρον δέ ασκούνται εις τήν πρακτικήν 
έφαρμονήν τών διδαχθέντων,διότι «ουδέν έν τω νφ δν 
μή πρότερον έν τή αισθήσει». Τά παιδιά πολλάκις δ,τ’ 
άκούν άπό τό έν αυτί τούς μπαίνει κι’ άπό τ’ άλλο 
βγαίνει, ένφ έκεϊνο πού άρπάξει τό μάτι τους καί δημι
ουργήσει τό χέρι τους,δέν τό,λησμονούσι. Β'τήν έν τοϊς 
Κήποις κ’ περιβολίοις τών γονέων τών μαθητών, δη
μιουργίαν τών Μαθητικών Κήπων' έπί ολικού έμβα- 
δού 30 - 40 τετρ. μέτρων, ένθα θέλουσι έφαρ(λόζει έν 
σμικρφ δτι έδιδάχθησαν είς τόν Σχολικόν κήπον, πρός 
ίδιον αυτών καί τάς οικονενείας ώοέλειαν.

• 'Ο άξων καί οί διπλοί πόλοι του καθωρίσθησαν, 
άλλά πρός περιστροφήν τούτου, νέα Βουνά δυνατόν 
νά συναντηθώσι άλλά καί ταύτα δέν είναι πραγματικά, 
έν δέ έκαστον τούτων ίσοπεδούται. Πρώτιστον βουνό 
είζαι ή εύρεσις παρά τοϊς σχολείοις χώρου πρός έγκα- 
τάστασίν μοζίμου Σχολικού Κήπου· άλλά καί μακράν 
τούτων 10' - 15’ τής ώρας, δέν πειράζει, ούτε χαλάει 
ό κόσμος έάν έγκατασταθή ό Σχολικός κήπος. 'Αληθώς 
χρειάζεται δαπάνη, διά τήν άγοράν προχείρων γεωρ
γικών έργαλείων, περίφραξιν κλπ. άλλά τάς δαπάνας 
ταύτας, θέλει καταβάλλει τό Κράτος έφ*  άπαξ, καί 
χρεωλυτικώς μέχρις έξοφλήσεως. Θά πληρώσωσι Δή
μος καί Κοινότητες^, οί άμέσως ώφελούμενοι.

Μετά τό πρώτιστον Βουνό, αναφαίνονται πράσου- 
νοι πλέον. Πρώτος πρόβουνος είναι ή έλλειψις χρό- 
νου, διά τήν λειτουργίαν τών Σχολικών Κήπων, άλλ*  
άοού ’Ελληνικά Σχολεία καί Γυμνάσια κατά θετικόν 
νόμον έν ίσχύϊ πρέπει νά έκτελώσι σχολικάς έκδρόμάς 
έπί μίαν ήμέραν, τό μέν ήμισυ ταύτης διατίθεται, 
διά τόν Σχολικόν Κήπον, τό δέ έτερον ήμισυ διά τήν 
Σχολικήν έκδρομήν, κατά τήν όποιαν οί διδάσκαλοι 
καί Καθηγηταί πραγματικής &ελήοεως έχουσι τήν εύ- 
καιρίαν να διδάξωσι πλή.ν άλλων, τήν σκοπιμότητα 
τού φυτικού Βασιλείου τήν έγκρύπτουσαν τόσα μυστή
ρια έν παντί φυτφ, θάμνφ καί άνθει, έξηγούντες τάς 
φοβέρας συνέπειας ας συνεπάγει ή καταστροφή ενός 
δένδρου ή καί τού θάμνου έτι. Δεύτερος πρόβουνος εί
ναι, ή βέβαια άγνοια Διδασκάλων καί Καθηγητών 

στοχειώδους θεωρητικής καί πρακτικής Γεωργίας, άλλά 
καί ούτος έςατμίζεται μ’ Ενα πρόχειρον Γεωργικόν 
Τυφλοσύρτη, αξίας τό πολύ δραχμής καί τής κατά 
10—15 ημέρας έπισκέψεως τών Σχολικών κήπων 
Γεωπόνων πρός χειραγωγία? διδασκόντων καί διδα- 
σκομένων,καί ούτω διδάσκοντες καί μαθηταί προσκτώσι 
μείζονας γνώσεις.

Διά τό δυνατόν έν τή πρακτική τοΰ ύποδεικνυο- 
μένου συστήματος προβάλλομεν διπλούν καί έκτος άμ- 
φισβητήσεως παράδειγαα. Τά έν Ξυλοκάστρφ Α' καί 
Β' Ελληνικά Σχολεία. Είς τό πρώτον έλλείψει χώ
ρου πρός έγκατάστασιν Σχολικού Κήπου κατά τό 
1915 - 1916 μιας ώρας σχεδόν έπί πολλάς-έβδομάδας 
δλως πρακτική διδασκαλία καί έν τή γλώσση τόϋ λαού 
ήρκεσαν δπως οί 150 μαθηταί τούτου, δημιουργήσωσιν 
εις τούς κήπους τών γονέων τούς μικρούς μα&ητικουςκή- 
πους αυτών, διότι σπόρους,σπέρματα συζέλεξαν οί ίδιοι, 
κόπρον καί γεωργικά έργαλεϊα παρεϊχον οί γονείς προ-' 
θύμως καί τό πόρισμα διά πάντα δύσπιστον θωμά είναι 
δτι οί μαθηταί έδημιούργησαν μέ τό τίποτε πολλάς δε
κάδας χιλιάδων όπωροφόρων καί δασικών φυτών.

’Έρχεται τό Β' 'Ελληνικόν Σχολεϊον, τό Σχολι
κόν έτος 1916-1917 καί οί 150 μαθηταί δημιουρ- 
γούσι παρ’ αυτφ καί έπί έμβαδού 400 περίπου μετρ. 
σχολικόν κήπον, σκάψαντες, μεταπλάσαντες, διαιρέ- 
σαντες τόν χώρον είς πρασιάς, λιπάναντες, έδημιούρ
γησαν πρότυπον Σχολικού Κήπου· τήν πρόχειρον καί 
στοιχειώδη γεωργικήν διδασκαλίαν, παρηκολούθει έκά- 
στοτε άμεσος έφαρμογή παρά τών ιδίων μαθητών. Ε’.ρ- 
γάσθη τό μάτι καί τό χέρι.

Πάν δ,τι έξετελεϊτο έν τφ Σχολικω Κήπφ, τό 
Σάββατον μ. μ. ή καί τήν Κυριακήν έξετελεϊτο είς 
τούς ίδιους μαθητικούς κήπους. Καί τό πόρισμα μετά 
έλεγχον τών μαθητικών Κήπων κατά 3-4 σχολι
κάς έκδρόμάς παρά τών κ. κ. 'Ελληνοδιδασκάλων 
έπιστώθη δτι έδημιουργήθησαζ αληθείς οάσεις περι- 
κλείουσαι πολλάς δεκάδας χιλιάδων όπωροφόρων καί 
δασικών αυτών.

Τοιαύτα είναι τά πορίσματα τοΰ παρελθόντος διά 
δυο μόνον 'Ελληνικά Σχολεία. ’Εάν δμως διά Συ
ναγερμού πάντων τών 'Ελληνικών σχολείων καί Γυ
μνασίων, ήλίκα έσονται τά πορίσματα; Προτιμώμεν 
τήν Σιγήν, καταλείποντες τήν άπάντησιν είς πάντα 
δύσπιστον Θωμάν δστις συμβουλευόμενος τήν στατι
στικήν Ελληνικών Σχολείων καί Γυμνασίων καί μα
θητών οφείλει νά άπαντήοη άφοΰ χωνέψει πρώτον 
τό σύνολον τών καινών δαιμόνιων,

Πρέπει νά παύσωμεζ πλέον νά είμεθα αί μωραί 
Παρθένοι τού Ευαγγελίου.

I. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

(Διήγημα)

τι, σύ δέ πάντα αυστηρός, χολερικός ήθελες νά μού 
δίδης διαταγάς’ πού μέ έταπείνωνα z πολύ. Έν τούτοις 
καί μέ σέ ήμην γλυκεία. Είμαι ή άρραβωνιαστική σας 
καί τών δύο. Μ’ δλον τόν άνήσυχον χαρακτήρα σου 
καί τήν έπιβάλλουσαν φυσιογνωμίαν σου, ήγάπας πολύ 
τόν φίλον σου 'Ιερώνυμον, διά νά μή κηρύξης φανερά 
δτι θά μέ ύπανδρευθής καί νά εόρεθγς εις άντίθεσιν μ’ 
αύτόν. Εύθύς έδέχθης τό μέρος μου, τήν πιθανότητα 
μιας έκλογής καί τήν μέλλουσαν άνάγκην νά ομολο
γήσω πιθανόν δτι σέ προτιμώ άπό τόν φίλο z σου. ’Έ
λεγες. «Θά άποφασίση πλέον». Καί έγώ, δλη νεότης 
εννόησα πολύ καλά δλα τά πλεονεκτήματα πού μοΰ 
έδιδεν ή περίστασις αύτή Δέν άπεφάσισα καθόλου, δέν 
προετίμησα κανένα διά νά μ’ άγαπα ό ένας καί μέ 
βλάψη ό άλλος. Τά μικρά κορίτσια έχουν ένα ένστικτον 
ιδιόρρυθμον καί ζωηρόν δταν ακόμη είναι σέ μικράν -η
λικίαν. Κατ’ αυτήν τήν ήλικίαν μιά ασχήμια κατα
στρέφει. ΔΓ αύτό δταν άνεχωρεϊτε διά τόν μεγάλον 
πόλεμον, αγαπητοί μοι, δέν ήξευρα νά κλαίω χωρίς 
νά ενθυμούμαι δτι μού είπετε δτι κάποιοι κύριοι, οί 
Πέντε Κύκνοι, είπον στήν έξαδέλφην των Λαυρεντίαν, 
δπως διηγείτο ό Βαλζάκ. «Στήν έπιστροβήν, Φανή, 
θέλ.εις νά άποφασίσωμεν...» Διότι ουδέποτε έπαυσα 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τόσων έτών νά μή είμαι αρ
ραβωνιαστικέ. καί τών δύο σας. Καί ήσθάνθην διπλήν 
φροντίδα, διπλούς πόνους, διπλήν άνησυχίαν... Άλλ’ 
δ-.αν τό ταχυδρομεϊον έρχεται μοΰ δίδει καθημερινώς 
ειδήσεις, διότι Δόςα τω Θεφ, υπηρετείτε Λό ίδιον 
σύνταγμα καί δταν ·ό 'Ιερώνυμος έπληγώθη τόσον έπΐ- 
κινδύνως σύ έτρεξες πρός βοήθειάν τον νά τόν παρη
γόρησης, νά τού δέσης τήν πληγήν καί νά τόν φέρης 
στό νοσοκομείου δπου ήναγκάσθης νά τόν έγκαταλίπης 
στάς φροντίδας ξένων χειρών καί νά χωρισθής άπ’ αύ
τόν ϊνα αεταβής σύ στήν γοαυ,αήν τού πυρός... Κατά 
τάς έξ ημέρας τής άναπαύσεώς σου, πιστεύω οτι έπε · 
θύμησες νά μέ ίδης, νά έναγκαλισθής τήν φίλην σου, 
τήν σύντροφόν σου τής χθές καί τής αύριον... Ή όποια · 
ήτο ευχαριστημένη νά σφίγξη τό χέρι σου καί ν’ άκούση 
τήν φωνήν σου «Άγαπητέ μου, πότε θά ίδω πάλιζ 
τήν ώραίαν σου μορφήν·; Μού είπον δτι ή δψις μου 
όλ.ίγον κατ’ολίγον γίνεται... Άλλ’ αύτό είναι λυπη
ρόν ολίγον κατ’ όλ.ίγον νά γίνω... Είμαι αληθινά μέσα 
σέ μαύρην νύκτα. Εύτυχώς ή Φανή δέν μ’ έγκατα- 
λίπει, βλέπεις αύτή είναι τό φώς μου».

«Καί κατόπιν εύθυμα ώσάν νά μή έζούσε στό.· κό
σμον αληθινά ήθέλησε νά μού όμιλήση διά τάς ωραίας 
ημέρας ποΰ παρήλθον, μέ τήν χαράν τής αύτοθυσίας, 
διά τήν ασυνείδητον ανδρείαν τών ήρωίκών σας ψυχών 
Ήθέλησα νά κλάύσω, τόν 'Ιερώνυμόν μου, καί πάλιν 
έκρατούσα τά δάκρυά μου, διότι πιθανόν νά ήρχεσο 
καί νά μ*  εύρισκες χλωμήν... Καί σύ έγέλας. Άχ 
Φανή ! έάν έγνώριζες τό πρόσωπον πού όμιλεϊ διά σέ, 
διά τούς δυό μας μαζί .. ! Δέν ήμπορεϊς ζά αίσθανθής 
τήν κατάστασίν μου τόρα πού είμαι μόνη·. ΧΟχι μόνον

«Γιάννη μου, άγαπητέ μου Γιάννη, ήξεύρεις πόσον 
έχαιρα, πόσόν ήμουν ευτυχής δταν σέ έβλεπα κατά τό 
διάστημα τών έξ εκείνων ημερών, ποΰ ήσαν τόσον μι- 
κραί ; ’Επέρασαν καθόζς δνειρον καί ό χρόνος μού έ- 
οάνη δτι έπερπατούσε μέ μιάν πτέρυγα., Δέκα ήμέραι 
έπέρασαν άφ’ δτου έφυγες μού λέγει τό ήμερολόγιον, 
καί έγώ τού άπαντώ μέ ανησυχίαν ή οποία, φυσικά, 
ζωγραφίζεται στό πρόσωπον εκείνων, πού στενοχωρούν- 
ται «Δέκα ήμέραι ! παλαιόν μου ήμερολόγιον, ακίνη
τον, άμίλητον, καί βλακώδες, δέκα ήμέραι ! Δέκα 
αιώνες!» Ναι, Γιάννη μου, δέκα αιώνες, οί όποιοι 
προστιθέμενοι μέ εκείνους πού έπέρασαν άπό τήν αρχήν 
τού πολέμου μού λάμνουν μιά ήλικία τρομερά μεγά
λη. "Ολος ό Χόσμος ήξεύρει δτι είμαι δέκα οκτώ χρο- 
νών, έγώ δέν ήμπορώ νά τό βεβαιώσω διότι γίνομαι 
περιφρονητή, γραϊα, γραία, γραία, ρυτιδωμένη, καμ
πούριασα, πού τρέμει ΰπό τό βάρος τών στεναγμών, τών 
φόβων καί τής στενοχώριας. Πώς έτόλμησες νά μού 
γράψης, κολακευτικά, πώς ποτέ ποτέ «δέν μ’ εύρες τό
σον ώραίαν;»

«Φαντάζεσαι, πτωχέ μου Γιάννη, δτι ήμπορεϊ κα
νένας νά είναι πάντοτε εύτυχής, δπως είμεθα άλλοτε, 
δταν ήμην αληθινά ωραία καί νέα, καί οί τρεις μας 
έγώ, ό 'Ιερώνυμος καί σύ έζούμεν καθώς άγριοι μέσα 
στό περιβόλι λαι τά δάση τού «Μιράζ»; Τι ώραϊα παι
δικά χρόνια ήσαν τά ιδικά μας. Πού είμεθα έλεύθεροι 
καί οί τρεις μικροί φίλοι ήνωμένοι ένεκα τών περιστά
σεων καί τής γειτονίας τών οικογενειών μας μέσα 
στήν γωνίαν τού δάσους ! Μικρά παιδιά έιταίζαμε, 
τό πιστεύω, μέ μιάν έ) ευθερίαν πειό ζωηράν καί πειό 
εύχαριστημένην... Μού είπες δτι μέσα στό χαράκωμα 
θά άναπολής τάς καλύβας τών πυκνοφύλλων δένδρων, 
τάς όποιας τά μάτια μας έκτιζαν τόσον φανταστικά... 
Τάς ένθυμεϊσαι ; Είχον πέσει στήν μικράν λίμνην καί 
σύ μέ έσυρες’έξω... Έφοβούμεθα μήπως μάς περιπαί
ζουν καί ήνάψαμεν φωτιάν καί έστεγνώσαμεν τά ρούχα 
μας · πριν φθάσωμεν στό;σπίτι. 'Ο 'Ιερώνυμος έζέ- 
σταινε τά πόδια μου μέσα στά δυό του χέρια, καί σύ 
έγελούσες δταν έβλεπες τά μαλλιά μου κολλημένα άπό 
τό νερό, ποΰ μού έδιδαν μιάν κωμικήν μορφήν. Καί 
τήν ήμέραν πού έκοψαν τήν παλαιάν (δρύν έκλαίομεν 
τόσον πολύ·! Καί δταν έγώ έκτύπων, ό 'Ιερώνυμος 
έπειδή δέν κατώρθωσε νά πάρη μιάν πεταλούδαν δι’ 
έμέ έγινεν ολοκόκκινος άπό τήν κούρασιν ; Καί δταν 
ανέβηκα έπάνω στήν μιραπελλιάν, μοΰ έοριπτες στήν 
μύτην μου τές κοκκόνες τής μιραπέλλες. Καί τό ζυ- 
γοτήρι πού έπαίζαμεν κοντά στήν λίμνην μέσα στό 
κρύο ; Καί ύστερα- πού έπηγαίναμεν κοντά στήν πυράν 
καί οί τρεις δπου ό Ιερώνυμος μάς διηγείτο τάς ιστο
ρίας καί τά παραμύθια του...

«Τά ένθυμεϊσαι ;
«Ό 'Ιερώνυμος ήτο ό πειό γλυκύς καί ό πειό εύ- 

γενικός άναμφιβόλως, διότι μικρός έχασε τήν μητέρα 
του. Λοιπόν έγώ τόν έπροστάτευσα, μέ ήκουε σέ κάθε
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δέν έχω εκείνον τον 'Ιερώνυμον, άλλά δέν έχω το πάν 
ποϋ ώαιλοϋσε διά σέ, χάριν σου, υπέρ σοϋ. Μ’ εκείνον 
εΐχον μιαν ομοιότητάιδικήν σου, ποϋ μ’«βήκες. Είμαι 
τόσον στενοχωρημένη και δέν ημπορώ νά σκεβθώ τό 
παρελθόν καί τό παρόν μου. Και οί δυό μας εϊμεθα 
πειό έξυπνοι vos άναπαριστώμε τήν εικόνα σου καί 
σκεβθώμεν'τήν ψυχήν σου...:> Καί δέν θέλω πλέον'νά 
κλαίω τόν 'Ιερώνυμον, Γιάννη ιαου, επειδή ακούω τές 
συυβουλάς σου, Αυτό μέ συγκινεΐ, μοΰ ταράσσει τήν 
καρδιάν καί αισθάνομαι πόσον μ' άγαπας. Διά νά γίνω 
εύτυχής θά υποφέρω τά-πάντα γιά τήν ά/άπην σου, 
ποϋ ήξεύρεις τήν αιτίαν, αγαπητέ μου, μεγάλε μου 
φίλε, μικρέ καλέ μου Γιάννη.

«Μετά τήν άναχώρησίν σου, ό ‘Ιερώνυμος έκαλ- 
λιέργη πάντοτε, έπί πολλάς ημέρας τήν άνάμνησίν 
σου διά νά περνώμεν τάς ώρας τής μονοτονίας μας 
καί τής στενοχώριας μάς. Μοϋ διηγήθη μιάν ιστορίαν 
τήν οποίαν ποτέ δέν είπες... Ήξεύρεις, εκείνην τήν 
ημέραν, τοϋ έαρος δπου τό Σύνταγμά’σου έπήρε, σπίτι 
μέ σπίτι τό χοιρίον Α... δπου ήσο υποχρεωμένος νά 
ύπερασπισθής εναντίον τών θύννων ποϋ ήσάν κρυμμέ- 
μένοι στά σπήλαια ή μέσα στά ερείπια τών οικιών 
ποϋ έμειναν. Καί ή έπίθεσις έτελείωσε νικηφόρος, χα
ρούμενη, πώς έσπρωξες τήν θύραν ενός κήπου, μέ τόν 
'Ιερώνυμον καί μερικούς άλλους στράτιώτας,' καί εύρέ- 
θητε μέσα σ’ ένα ώραΐον κήπον απ’ άνθη.

«Αισθάνομαι ακόμη τήν μυρωδιάν των, μ’ είπεν ό 
'Ιερώνυμος, θά τά αίσθά/ωμαι πάντοτε, έως δτου άπο- 
θάνω. Ήτο ώραΐον τρυβεοόν καί θαυυ,άσιον, έ/ας νεα
ρός στρατιώτης άκόμη μέ τά χέρια αίματωμένα νά 
πέση κάτω στά άνθη και νά' κλαίγ| ωσάν παιδί !

«Καί δλοι μας, άφοϋ άν-πνεύσαμεν τόν μυοωδά- 
το> άέρα, καί έζητήσαμεν συγγ/ώμην άπό τά λού- 
λουδα ποϋ τούς έταράξαμεν τήν ησυχίαν, ήσθάνθημεν 
μιά / ζωηράν επιθυμίαν νά ειπωμεν σ’ δλα τά άνθη τοϋ 
κήπου. «Διά σάς, έσκοτώσαμεν, δια σάς,'διά- τήν ώ- 
αα'.ύνηζί σας, διά ζην δροσερότητά σας, διά να σάς 
σώσωαεν, στήν νήν, ώ! στην νλυκε’ιάν γήν, ώ ! άνθος, 
άνοιξις τής Γαλλίας, ώ ! ανθισμένοι τόποι διά σάς, διά 
τήν ζωήν σας πολεμοΰμεν,..» «Καί γελώντες μέ τά 
μπουκέτα άσπρα, κόκκινα, λιλά , έκάμναμεν στεφάνια, 
εύθυμοι. Έσκεπάσθημεν μέ λούλουδα στήν . κεφαλήν 
καί τάς μάσχάλας καί ά Γιάννης απαίτησε·/ δικαίως 
ενώ έβκεπτόμεθα λέγω·/· « Αυτούς τούς πανσέδες, τά 
ωραία αυτά άνθη, πρέπει νά τά προσβέρωμεν στήν 
Φανήν... »

* *

Ήτο ή τελευταία φορά Γιάννη μου, ποϋ μοϋ ώ- 
μίλησεν ό 'Ιερώνυμος διά τόν πόλεμον καί δλα τά 
/επεισόδια ποΰ σάς συνέδησαν μαζί. Μετά τήν έπίσκε- 
ψιν τοΰ χειρούργου ποϋ τοΰ έδωκεν ένα σωρόν υποσχέ
σεις δέν έπρόφερεν άλλας λέξεις παρά μόνον «'Υπο
μονή, προσοχή, πιθανόν ή πολύ αργά». Έφαίνετο πώς 
0’ άπέθνησκε κατόπι·/ του για νά κλείση δλας τάς 
γλυκείας αναμνήσεις.

Καί δέν μέ ώμίλησε πλέον. Δέν μοϋ ώμίλησε διά 
άλλο τι παρά διά τό πάρκον τοϋ «Μιράζ», τής παιδι
κής μας;ήλικίας, καί τάς ώρας τοϋ θέρους δπου έβομ- 
βοϋσαν αί πεταλοϋδαι στό φώς τοϋ ήλιου, καί αί μέ- 
λισααι έτριγυρνοϋσαν τά λουλούδια διά τό μέλι. *Ω  ! 
γλυκεΐαι καί αγιαι αναμνήσεις βαθειά ριζωμένα?, στήν. 

ψυχήν ! Ήμέραι γεμάτα’. ζωή/, αθωότητα, αγάπην 
ώ Γιάννη μου ! Διά τό πσρελθό/ ώμιλοϋσε δπου ήμην 
εγώ ό ήλιος σας. Δέ/ τό έλεγες"*αύτό  δι’ εμέ ;

Έκατάλαβες μεγάλε μου, γενναίε μου Γιάννη; 
Ό Ιερώνυμος έτυφλώθη. Ή μεγάλη προσπάθεια τοϋ 
χειρούργου άπέβη εις μάτηζ, τά ιατρικά δέν ωφέλη
σαν, τό μοιραϊον τέλος ένέσκηψεν .. Δέν θά βλέπη 
πλέον τό Φώς, τήν Γήν, τόν Ουρανόν, τά πράγματα 
ποϋ τόν περικυκλώνοον, ποϋ άλλάσσουν διαρκώς στήν 
γήν τά χωράφια μέ τά χρώματα, καί τά ζωηρά πρό- : 
σωπα... Δέν θά ήμπορή πλέον νά άναπόλή εκείνα ποϋ 
ηγάπα καί έγνώρισε. Δέν θά θέλη νά διατηρη αναμνή
σεις διά τόν κόσμον. Δι’ αύτό, βλέπεις, πρέπει νά μή 
■τόν εγκαταλείπω...

«Πρέπει νχ είμαι κοντά τοιμ νά τοϋ διατηρώ τήν 
φλόγα τών αναμνήσεων, νά τόν φυλάττω άπό τήν α
πελπισίαν καί τήν καταστροφήν. ’Ώ Γιάννη μου, νά 
τοΰ δίδω άναλαμπάς άπό τά ίδικά μου μάτια, άπό ζε
στήν φωτιάν τής καρδιάς μου. Καταλαμβάνεις, δέν 
θά ΐδή πλέον τό πρόσωπόν μου δπως δέν θά ΐδη τό ίδι- 
κόν σου όπως δέν βλέπει τήν καρδιάν του, τήν ιδικήν 
μας,Θά είναι φυσικόν , νά μάς άγαπά παντοτινά καί 
ημείς νά τόν σεβώμεθα, νά τόν έκτιαώυ,εν ώς ήρωα.

«Γιάννη μου...
«Γιάννη μου, καταλαμβάνεις... ήξεύρω τήν καλο

σύνην σου, τήν αγάπην σου ποϋ έχεις δι’ εμέ. Λοι
πόν πρέπει νά έννοήσης καλά τί αποφασίζεις...

«Άπεφάσισες... δέν είνε έτσι ; \
— «Δέν πρέπει νά μό λησμονήσης, Γιάννη μου,πρέ

πει νά μ’ άγαπας καθώς αδελφήν σου, αγαπημένη·/, 
καθώς μιαν ποϋ σέ κάμνει ευτυχή. ·

«Λοιπόν, ιδού.που είπον πράγματα ποΰ μοϋ έφαί- 
νοντο αδύνατον νάείπω.., ’Εννοείς, έγώ ήννόησα δλα.. 
δέν ήμποροϋσα πλέον νάσ’άφήσω νά πιστεύσης... λοι
πόν τό εννοείς. Ναι λυπούμαι πολύ. Λυπούμαι δι’ 
αύτό καί θά λυπούμαι άκόμη περισσότερον εάν ήμπο
ροϋσα νά πιστεύσω δτι μ’ ήθελες. Άχ δέν πρέπει 
πλέον νά παρακαλώ... Συγχώρησήν με. Θέλεις ; Ή- 
απορώ νά κάμω άλλως πως. Γνωρίζεις καλά δτι είναι 
αδύνατον... εγώ καταλαμβάνω δτι μέ δικαιολογείς... 
Χαΐρε Γιάννη μου, αγκάλιασε με, δπως δταν ήμην 
μικρά. Χαΐρε... Χαΐρε ..»
(Μετάφρασις) A Κ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ

ΓΝΟΜΙΚΑ
Κάθε στάδιον έχει τους ζηλωτής του, οί όποιοι τό 

περιστοιχίζουν. Ουδέ μία εξουσία ύπάρχβι μή εχουσα 
δορυφόρους, ουδεμία δε τύχη μή εχουσα τους φθο
νερούς της.

ΟΥΓΚΩ

'Ενόσω ό καλλιτέχνης διασκεδάζει τους άλλους 
άίιλώς μέ τήν τέχνην του, φαίνεται σάν δούλος τδϋ 
κοινού" καί μόνον δταν δημιουργήση τι ώραΐον, αλη
θές, εξοχον, ΐσταται υπεράνω του.

ΦΟΝ ΧΙΛΛΕΡ
*

Ή λευκότης τής ψυχής τών νεανίδων, ή εκ ψυ
χρότητας καί φαιδρότητος συγκείμενη, ομοιάζει πρός 
τήν χιόνα" Αναλύεται καί αυτή ύπό τόν έρωτα, δστις 
είνε ό ήλιος της.

ΤΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ

(Συνέχεια)

• ■ Έν έκάστφ σταθμφ ό ευσεβής διαβάτης έχει πρό
αύτοΰ καί έν σεπτόν κατοικητήριον αγίου τής,Άθωΐ- 
τιδος φάλαγγος' πανταχοΰ τό περιβάλλον άναδίδει 
οσμήν καί άρωμα αγάπης' άπό τοΰ ερημητηρίου τοΰ 
’Αθωνίτου Πέτρου, τοΰ πρώτου άνιχνευτού τής έρή_ 
μου διακρίνει τό σπήλαιον, ετέρου έρημοπολίτου, τοΰ 
μυροβλύτου Νείλου^ δστις έντός τής οπής εκείνης 
άπό τοΰ ίλιγγιώδους’ καί άποκρήμνου ύψους, ως από 
ουρανίας σκοπιάς, προεφήτευσε τά μέλλοντα συμβήναι 
έν 'Αγίω “Ορει. Βαθεΐαν καί φοβεράν, ώςτόν λάκκον 
τών λεόντων φάραγγα παρακάμπτοντες, έχομεν ενώ
πιον τά Καυσοκαλύβια έπί ήλιοκαών όντως καί 
άποκρήμνων βράχων κεκαλυμμένων ύπό ζωηράς και 
άγριας βλαστήσεως. Τό όνομα δ χώρος ούτός έλαβεν 
άπό 400 περίπου έτών άπό τοΰ 'Αγ. Μαξίμου, τοΰ 
νέου προφήτοτ), δστις ασκησεως ενεκεν εκαιε και πά
λιν άνωκοδόμει τήν πενιχρόν ηαλύβην το_υ, καί δστις, 
άποστέλλων τφ Αύτοκράτορι ’Ιωάννη τφ Καντακου- 
ζηνφ δίπυρον, κρόμμυον καί σκόροδον, τό προσφιλές 
τών'ασκητών έδεσματολόγιον, προεφήτευεν, δτι άντί 
τούτων θά άντήλασσε τήν βασιλικήν άβροδίαιτον 
τρφπεζαν γινόμενος μοναχός, δπερ καί έπραγματο- 
ποιήθη. Ή Σκήτη, οίονεί περιθριγκουμένη εκατέ
ρωθεν διά τών ύπερκειμένων βραχωδών σειρών,, έχει 
άπότομον διέξοδον πρός τήν άγριαίνουσαν θάλασ
σαν, καίύπερθεν ίλιγγιώδη άνοδον πρός τόν· ύψικά- 
ρηνον ’Άθωνα, δστις ένταΰθα προβάλλει τήν πολιάν 
κεφαλήν, ώς τό ’Αραράτ υπεράνω τών ΰδάτων, .φέρων 
δμως άντί κιβωτού τόν ναόν τοΰ Σωτήρος. Έπί τών 
πλευρών δύο τμημάτων χωριζομένων διά χειμάρρου 
πλαισιοΰνται άνωμάλως έσκορπισμέναι ώς γεώλογικά 
πετρώματα 40 Καλύβαι, υποβασταζόμενοι ύπό λιθό
κτιστων άλλεπαλλήλων άνδήρεων, αϊτινες μετεωρί- 

1 ζουσι τό βλέμμα τοΰ παραπλέοντος την άπορρώγα 
εκείνην παραλίαν θεατού, έκπλησσομένου διά τήν 
αύταπαρνησίαν καί καταδίκην τών ανθρώπων τών 
διαβιούντων έπί τών λευκών έκείνων φωλεών. Ό 

\ ρωμαντικός ούτος συνοικισμός άνάγει τήν αρχήν είς 
τόν “Αγιον ’Ακάκιον, έκ τοΰ άγιάσματος τοΰ όποιου 
ύδρεύεται ή Σκήτη, άκμμσαντα περί τά μέσα τοΰ ΙΗ' 
αίώνος’ είναι τερπνόν κάί μοναδικόν ενδιαίτημα τής 
κατά Θεόν φιλοσοφίας διά τούς ίεροπρεπώς τάς εαυ
τών διανοίας, κατά Φίλωνα, κατασκευάζειν άξιοΰν- 
τας. Νεκρική πανταχοΰ έξαπλοΰται σιωπή. Τά πάθη 
σιγώσι καί μόνον ό Θεός ομΐ/.εί πρός νενεκρωμενοις 
τοΐς πάθεσιν.Ή ΰλη δέν έχει πλέον ένταΰθα τήν μα
γευτικήν δύναμιν. τό δέλεαρ καί ή άπάτη πίπτει, κό
σμος κάί κοσμοκράτορες έν τή έξάρσει τοΰ πνεύματος 
εκμηδενίζονται καί δ θνητός άναφωνών μετά τοΰ 
Προφητάνακτος «ώς αγαπητά τά σκηνώματα σου, 
Κύριε! έπιποήεϊ καί έκλείπει η ψυχή^ μου είς τας 
ονυίώις τοΰ Κυρίου», σπεύδει νά ένωθή μετά-τοΰ άθα- 
νάτου πατρός. 'Οποια απολαυσις, οποία εκστασις, 
δταν έν μέσφ νυκτί ή φύσις κοιμάται ύπό τό χρυσο- 
φαές τής σελήνης φέγγος τό νήδυμον, καί ή τρομώ
δης μόνον φωνή τοΰ ηχηρού σημάντρου διαταράσση 
τήν νεκρικήν έκείνην σιγήν καλούν ^τούς ευσεβείς 
άσκητάς είς προσευχήν, καί μόνον ή κατανυκτικη 
βοή καί τΰ θεσπέσιον μελώδημα τής ίεράς ύμνφδίας, 

ώς θυμίαμα εύπρόσδεκτον κατευθύνεται προς τον 
ουρανόν. Ό πέπλος ό περικαλύπτων τήν θείαν ουσίαν 
άνασυρεται καί ό ευδαίμων θνητός ομιλεϊ πρόσωπόν 
πρός πρόσωπόν μετά τοΰ ουρανίου Πατρός ! δικαίως 
άρα «τοΐς έρημικοϊς μακαρία ζωή έστι θεϊκφ έρωτι 
πτερόυμένη *).

'Απλή έπίσκεψις πείθει έκαστον περί τής κατα- 
στάσεως τών διαβιούντων ένταΰθα μοναχών οϊτινες · 
διασώζουσιν έπακριβώς.’τά άρχέγονα έκεϊνα συστή
ματα τής Νιτρίας καί τών Ταβενών, ή μά?,λον είπεΐν 
τής άρχεγόνου εκκλησιαστικής τάξεως, ήν ζώηρώς έκ- 
θέτει ό φιλόσοφος καί μάρτυς ’Ιουστίνος, ώς καί ή 
λέξις «Κυριάκόν», ώς ονομάζεται ένταΰθα δ καθεδρι
κός ναός, δηλοϊ. Τό σύμβολον είναι «προσευχή καί 
έργασία» έστω δέ γνωστόν, έγραφε πρό 140 έτών δ 
Μακ. Τριγώνης, «δτι οί πατέρες δπου ησυχάζουν εις 
δλαις ταϊς Σκήταις ζώσϊ ζωήν δσίαν καί πάντα άτά- 
ράχον, έργαζόμενοι ταϊς ίδίαις χερσί, καί άπό τά έρ- 
γόχειρά των μέ κόπον πολύν καί στενοχώριαν εύγά- 
■ζοντες τήν καθημερινήν τροφήν χωρίς νά βαρύνουν 
καί νά πειράξουν κανένα καί ήρυχάζοντες πάντοτε είς 
τήν ησυχίαν των». Ή δραστηριότης καί φιλοπονία 
έδωκε θάλλουσαν ζωήν είς τόν λευκόν σώρόπετρον 
έκεϊνον, δθεν πριν ήκουέ τις μόνον «νυκτοκόρακος 
έρημολάλου θρήνον'». Ή φίλεργος σκαπάνη καί τό 
βαρύ σίδηρον μετά τής πυρίτιδος έξετόπισαν ογκώ
δεις βράχους καί τά χαίνοντα έκεϊνα κοιλώματα έπλη- 
ρώθησαν έριβώλοΰ γης έπί τής δποίας θάλλει ήδη 
ή κατάκαρπος έλαια μετά τοΰ δένδρου τής ζωής, τής 
συκής, ήτις διά τών ώραίων ίσχάδων κα«χγλυκαίνει 
τόν λάρυγγα τών νηστευτών κατά τήν Μ. Τεσσαρα
κοστήν, έκεϊ τό ιερόν τοΰ Διονύσου δένδρον, ή πλα
τύφυλλος άμπελος μεγαλοπρεπώς περιελίσσει έαυτήν 
έπί τών βράχων καί τών «κραββατών», έκεϊ ή αμυ
γδαλή, ή λευχειμονούσα τοΰ έαρος νύμφη, εύρίσκει 
προσφορώτατον έδαφος, ώς καί πάν είδος εσπεριδοει
δών καί εδωδίμων καρπών, ή μόνη παρηγοριά τών 
ασκητών έν τή τραχεία καί ξηρά έκείνη έρήμφ, σύν 
τφ σκορόδφ καί τφ κρομμύφ του άγ. Μαξίμου.Άπαν- 
τώμεν ήδη εις τά μικροσκοπικά έκεϊνα κηπάρια γεω· 
μήλα, κυάμους καί τήν περιώνυμον φακήν, ήτις διά 
τούς άσκητάς άξίζει πλέον ή τά πρωτοτόκια τού 
Ήσαΰ, άποτελεϊ τό πάν μετά τόν έπιούσιον ■ άρτον, 
καί ούχί μόνον τής Μέγ. Παρασκευής τό έδεσμα, 
κατά τό έδεσματολόγιον τών ’Αθηναίων. ’Όντως 
«δεινόν δ άνθρωπος καί ούδέν δεινότερον άνθρώπου 
πέλει» καί είς τάς πέτρας κάμνει νά φυτρώση χόρτον! 
Ή ξηρά καί άγονος έρημος θαυμασίως χλοάζει, καί 
δπω δ Θεόπτης Μωϋσής έξήγαγεν έκ τής πέτρας ύδωρ, 
ούτως καί οί θαυμάσιοι άσκηταί έξήγαγον πλουσίαν 
φυτικήν ζωήν έκ τών βράχων καί τά Καυσοκαλύβια 
τοΰ άγιου Μαξίμου έγένοντο άληθώς Χλωροκαλύβια,

1) Δικαίως καί ό άββάς Μακάριος είσέταττε τφ έαυτψ 
νφ λέγων «μή κατέλθης τών ούρανών, έχεις έκεϊ αγγέλους, 
αρχαγγέλους, τάς άπω δυνάμεις, τοϋ Θεοϋ τών δλων μή 
κατελθης υποκάτω τοΰ ούρανοΰ.» ·
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μικρόν άλλά τερπνόν περιβολάκι εις τό «Περιβόλι της 
Παναγίας-). Ποϋ είσαι ευλογημένε Ροΐδη νά όπλι- 
σθής μέ χαλϋβδινον και όξυγράφον κάλαμον έκ τών 
εργοστασίων τοϋ Σμίθ, ούχί διά νά έξιστορήσης τά 
ά'ρρητα θέματα περί τών τής Δϋσεως μοναχών, α 
ούκ εξόν λέγειν, άλλά νά έκθειάσης μέ τό δαιμόνων 
τάλαντόν σου τών Ελλήνων άσκητών τά έπαθλα! 
οΐτινες ουδέποτε δυστυχώς έγένοντο υποκείμενον με
λέτης τών Ελλήνων λογίων.

Άλλά προχωρήσωμεν καί περαιτέρω, είσέλθωμεν 
εντός τής άσκητικής καλύβης- είναι τύπος άρχαίου 
απέριττου χριστιανικού οίκου, μετά 2-5 συνήθως 
μικρών κοιτώνων καί ως έπί τό πλεΐστον ισογείων, 
συν τώ άπαραιτήτω παρεκκλησίφ. Πολλαί τών Κα
λυβών, όταν είναι προεκβολαί σπηλαίων, είναι δμοιαι 
πρός άρχαίας κατακόμβας, ένθα καταφεύγουσιν οί 
όσιώτατοι άσκηταί ούχί διά τόν φόβον τών διωκτών 
τής Πίστεως, άλλά διά τόν πειρασμόν τοΰ κόσμου. 
'Η σϋνοδία έκάστης Καλύβης σπανίως υπερβαίνει τόν 
άριθμον 5. διά τοϋτο καί ό Δαπόντες έθαύμάζε τόν 
Λέσβιον Παΐσιον, δστις είναι δ κτήτωρ τοΰ λαμπρού 
παρεκκλησίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, «δτι έχει εις 
τό κελλί του ώς δέκα καλογήρουςΚ δπου άλλος κελ- 
λιώτης δέν αξιώθηκε». Τό κομβοσχοίνιον ένταΰθα 
αντικαθιστά ώς τό πολύ έν τή προσευχή, είς ήν δια- 
τελοΰσιν οί άσκηταί ίστάμενοι τό πλεΐστον τής νυκτός 
καί μέρος τής ημέρας, τάς ίε'ράς ψαλμφδίας, διό καί 
έλυπεϊτο ό παρά Παλλαδίω έκεΐνος υποτακτικός «ίδών 
έν ’Αλεξάνδρειά τά τάγματά τής Εκκλησίας πώς ψάλ- 
λουσιν» ενώ έν τή έρήμφ ού'τε κανόνας ούτε τροπά
ρια έψαλλον ‘, άλλ’ ό αυστηρός αύτοΰ Άββάς θεωρών

1) Καί. πράγματι σ συνδυασμός άμφοτέρων είναι τό τέ
λειον «Καλϊι μέν έλεγεν (ό Μέγας ’Αντώνιος φανείς Γρη- 
γορίιρ τφ Παλαμά) καί ή καθ’ ησυχίαν τοΰ νοϋ προσευχή, 
τής ψυχής τε τό οπτικόν άποσμήχουσα καί τής τών απόρρη

Soyons nous-memes; c’est le seul 
moyen d’etre quelqu’un.

G. Larroumet

Έπεσκέφθην ημέραν τινά τόν αείμνηστον καί άγα“ 
πητόν μου φίλον Ευαγόραν Θαλλίδην έν τφ λιτφ σίτου" 
Οαστηρίφ του. "Ημεθα έκεϊ οί δυο μόνοι συνομιλούν" 
τες περί Οιαφόρων πραγμάτων^ οτε έκρούσθη διά οάβ- 
δόυεςωθεν ή Ούρα καί είσήλθεν υψηλός τις καϊ 'ευτρα
φής κύριος μέ μαύρην ενδυμασίαν, δστις, προσχώρησα; 
πρός τόν Θαλλίδην, τόν έχαιρέτησε μέ φιλόφρον ήθος, 
άλλά κάί μετά τίνος οικειότητας συνήθους είς τούς 
πλείστους τών απαίδευτων πλουσίων, οΐτινες, άναστρε- 
φόμενοί κατ’ επάγγελμα πρός κατωτέρους τήν κοινωνι
κήν τάξιν ανθρώπους, έλαβον τήν έξιν τοΰ δίδειν δια- 
ταγάς καί δέχεσθαι μόνο? παρακλήσεις καί κολακευ
τικά φιλοφρονήματα. Διά τούτο ούτε άφήρεσε τόν πί
λον του είσελθών, ούτε έφρόντισε νά καθαρίση τά λα- 
σπώδη ΰποοήματά του έξω τής θύρας, άλλά μετέαερε 
τήν λάσπην τής οδού είς τό καθαρόν δάπεδον τού σπου
δαστηρίου.

τό κομβοσχοίνιον, ώς τήν διά τοΰ Αγίου Πνεύματος 
ρηθεΐσαν στερεάν τροφήν «Ποία κατάνυξις; Είπε, 
ποια δάκρυα τίκτονται έκ τών τροπαρίων, δτε έν εκ
κλησία τις ΐσταται, ή έν κελλίφ, καί ύψσΐ τήν φωνήν 
αύτοΰ ώς οί βόες...καί γάρ ούκ έξήλθον οί μοναχοί έν 
τή έρήμφ ταύτη, ϊνα παρίστανται τφ Θεφ καί μετε- 
ωρίζωνται, καί μελωδώσιν άσματα, καί ρυθμίζουσιν 
ήχους, καί σείωσι χεΐρας καί μεταφέρωσι πόδας, άλλ’ 
δφείλομεν έν φόβω Θεφ καί τρόμφ, δάκρυσί τε καί 
στεναγμοΐς μετά εύλαβοΰς καί εύκατανύκτου καί μέ
τριας, καί ταπεινής φωνής, τάς προσευχάς τώ Θεφ 
προσφέρειν». τό .κομβοσχοίνιον! τό φοβερόν κατά 
δαιμόνων καί άήττητον δπλον, είς έκαστον κόμβον 
τοΰ οποίου ό μοναχός έκπέμπει καί βαθύν αναστε
ναγμόν διά τάς αμαρτίας αύτοΰ καί έν έκάστη άναπνοή 
τήν ύποκάρδιον καί θαυματουργόν εύχήν «Κύριε, 
Ίησοΰ Χριστέ, Υίέ τοΰ Θεοΰ έλέησόν με τόν αμαρ
τωλόν)), έκπληρών οΰτω κατά γράμμα τό τοΰ Θεολό
γου Γρηγορίου «μνημονευτέον Θεοΰ μάλλον ή άνα- 
πνευστέον». Τό άδιαλείπτως προσεύχεσθαι καί ή με
λέτη τοΰ θανάτου, ου τά σύμβολα φέρει έπί τοΰ σχή
ματος ή πολυσταυρίου δ μοναχός, είναι δ έπιούσως 
πνευματικός άρτος. Άλλά κατά τό Γεροντικόν «ψυχή 
νήφεϊνα κλήρονομήσης, καί σώμα έργασαι ϊνατρα- 
φής». Μετά τό παρεκκλήσιον, τήν ίεράν εστίαν ένθα 
άσβεστονμετά τής κανδήλαςδιατηρεϊται ν.αίθερμουργόν 
τό πΰρ τής εύσεβείας, ας έπισκεφθώμεν καί τό έργα- 
στήριον τοΰ άσκητοΰ τό non sine τής Καλύβης, ένθα 
έργόχειρα παντοειδή καί καλλιτεχνικά χειροτεχνήματα, 
τοσοΰτον μικροσκοπικά, δσον δύναται νά δυσπιστήση 
τις πρός στιγμήν, εάν είναι έργα χειρών άνθρώπων. 
(’Ακολουθεί) ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΗΣ 

των άποκαλύψεως άξιοϋσα θέας, άναγκαϊον δέ έν καιρω καί 
τό συνεϊναί τι καί συγκοινωνεί ν ευχής τε καί ψαλμφδίας ...» 
Φιλοθέου Έγκώμιον είς Παλαμά έκδ. 'Ιεροσολύμων σ. λδ'

— Κσλημέρα, φίλε μου, είπε πρός τόν Θαλλίδη?, 
ρίψας πρός εμέ βλέμμα, τό όποιον έσήμαινεν δτι δέν 
τόν ηύχαρίστει ή παρουσία .μου.

— Καλημέρα, κύριε Γούρνα, άπήντησεν ό Θαλλί- 
δης έγερθείς καί λαμβάνων τήν τεταμένη·/ χείρα τού 
επισκέπτου. Καλώς ήλθετε εις τάς ’Αθήνας. Δότε μοι 
τλν άδειαν να σάς παρουσιάσω καί νά σάς γνωρίσω τόν 
έδώ επιστήθιο? φίλον μου.

Είπε τό δνομα και επάγγελμά μου, στραφείς δέ 
πρός εμέ προσέθηκεν :

-— Είναι ό κ. Ευριπίδης Γούρνας συμπολίτης μου 
καί έργοστασιάρχης εις τήν Τ. τής Ανατολής, δστις 
παρεπιδημεί έδώ.

Έχαιρετίσθημεν κατά τόν άηδή καί τετριμμένου 
τρόπον καί ό Γούρνας έκάθισε.

— Σάς παρακαλώ, άγαπητέ, εϊπεν ό Θαλλίδης, 
νά μού είπήτε έλευθέρως δ,τι έπιθυυεϊτε.

Ό Γούρνας έρριψεν έπ’ εμού ταχύ πλάγιον βλέμμα 
σημαίνον δτι τόν ήνώχλει ή έκεϊ παρουσία μου, άλλ*  
ό Θαλλίδης, άντιληφθείς τούτο.

— νΩ, είπε, τόν κ. Φ, καί έμέ πρέπει νά μάς 
θεωοήτε ώς έν καί τό αυτοπρόσωπο'?. Είναι άλλος έγώ.

’Ενώ δ*.εγώ  ήγέρθην δπως άποσυρθώ, ό Θαλλί
δης άρπάσας τήν χεϊρά μου μέ ήνάγκασε νά μείνω.

— Φίλε Θαλλίδη, ήρχισε λέγων ό Γούρνας, ώς 
πατριώτης, ήλθα νά σού ζητήσω μίαν χάριν, ή οποία 
είμαι βέβαιος δτι περνφ άπό τό χέρι σου, διότι εσύ 
έδώ έχεις πολλούς ισχυρούς φίλους,' υπουργούς, βου- 
λευτάς καί κομματάρχας καί, χωρίς νά σέ κολακεύσω, 
ή θέλησίς σου έχει μεγάλην δύναμιν.

— ’Άοετε, άγαπητέ, αύτά τά προοίμια, εϊπεν ό 
Θαλλίδης μειδιών, καί είσέλθετε κατ’ ευθεία? είς τήν 
ουσίαν.

— Έγώ, καθώς ξέρεις, εϊπεν ό Γούρνας, τότε μό
λις άποφασίσας ν’ άποκαλύψη τήν κεφαλήν, έχω ένα 
μεγάλο σιδηρουργείο'? είς τήνΤ.μέ 33 έργάτας. Είμαι 
υπήκοος "Ελλη·? καί πολύ εύυπόληπτος έκεϊ. Δέν τό 
λέγω διά νά καυχηθώ, άλλ’ή βιομηχανία μου έχει 
κάποιαν άξίαν.

— ’Εμπρός, εϊπεν ό Θαλλίδης.
— Λοιπόν είναι καί άλλοι "Ελληνες εκεί, καί ό 

Ποόξενός μας είναι ένας άνθρωπος άνίκανος χωρίς'καμ- 
μίαν άξίαν καί ξιππασμένος' άλλο νά σού τό λέγω καί 
άλλο νά τό ίδής. Είναι και έμπορος, καί μέ τό άξίωμα, 
πού έχει, καταπιέζει τούς άλλους, κερδίζει χρήματα 
καί κάμνει δ,τι θέλει. Οί "Ελληνες έκεϊ έχωρίσθηκαν 
έξ αίτιας του είς δύο κόμματα : είς Προξενικούς και 
Άντιπροξενικούς, καί οί Προξενικοί έχουν δλα τά δι
καιώματα, οί δέ Άντιπροξενικοί μόνον ύποχρεώσεις. 
Ό Πρόξενός μας κατώρθωσε μέ τά μέσα πού έχει έδώ 
είς τάς ’Αθήνας, όχι μόνον νά έχη αυτός παράσημου 
άλλά καί νά δώση παράσημα εϊς δλους τούς φίλους του. 
"Ολους τούς άλλους τούς περιφρονεϊ. Τό πράγμα αύτό 
κατήντησε πλέον άνυπόφορον καί είναι ανάγκη ?ά παύση, 
διότι καί οί έκεϊ ξένοι, καί αυτοί οί Τούρκοι, εμπαί
ζουν τήν Ελλάδα μέ τούς τοιούτους Προξένους της.

— Καί σείς, κύριε Γούρνα, προξενικός είσθε ή 
άντιπροξενικός; ήρώτησεν ό Θαλλίδης μέ αφέλειαν 
πλήρη ειρωνείας.

— Δέν τό καταδέχομαι νά ήμαι προξενικός, άπε- 
κρίθη ούτος. Είμαι φιλόπατρις "Ελλην, είμαι έργοστα
σιάρχης, ό όποιος τιμφ τήν Ελλάδα έκεϊ, καί θέλω 
ν’ άποδείξω είς τούς- έκεϊ συμπολίτας, "Ελληνας καί 
ξένους, δτι ή ελληνική κυβέρνησες δέν είναι οργα/ον 
τυφλόν τού έκεϊ Προξένου, άλλά γνωρίζει καί δύναται 
νά έκτιμα τήν άξίαν τών 'Ελλήνων υπηκόων καί είναι 
ικανή νά δίδη παράσημα κατά τήν ίδικήν της κρίσιν 
καί όχι κατά· τάς συστάσεις τοΰ τοιουτου Προξένου καί 
νά βάλη είς τήν θέσιν του τόν κύρ Πρόξενον

— *Η  μάλλον νά τόν βγάλη άπό τήν θέσιν του, 
αύτό δέν θέλετε νά είπήτε ; ήρώτησεν ό Θαλλίδης.

— Λοιπό?, μάλιστα! ύπέλαβεν έντόνως ό Γούρ
νας. «Νά τόν βγάλη άπό τήν θέσιν του. Διατί οχι ;

— Καί βέβαια, εϊπεν ό Θαλλίδης σοβαρώς. Αί 
θέσεις έγειναν διά τούς άνθρώπους καί όχι οί άνθρωποι 
διά τάς θέσεις. "Οταν μία προξενική θέσις ήναι έπι- 
κερδής δσον αύτή τής πόλεώς σας, καί ό κατέχω? αυ
τήν έμπορος γίνεται πλούσιος, ώς λέγετε, δίκαιον είναι 
νά τοποθετηθή είς αύτήν καί ένας άλλος οιά νά πλου- 
τήση και αυτός.

— ’Εννοείται, εϊπεν ό Γούρνας, μή έννοήσας τήν 
παγίδα.

— "Επειτα είναι και συμφέρον τής Ελλάδος ν' 
απόδειξη είς τούς έκεϊ "Ελληνας καί ξένους δτι όσα 
παράσημα ή κυβέρνησές της δίδει καί έδωκε, δέν τά 
δίδει τυφλώς καί μόνον έπί τή συστάσει ένός Προξένου, 
άλλ’ δτι έχει ιδίαν αύτοβουλίαν καί δύναται νά πα- 
ρασημοφορή καί άνευ τοιαύτης συστάσεως.

— Εύγε, θαλλίδη, εϊπεν ό Γούρνας έν θριάμβφ.
— Καί τούτο είναι χρήσιμον ,καί πρός ταπείνω- 

σιν τού Προξένου, δστις ήέν άμφιβάλλω δτι θά τό 
έχη πάρει έπάνώ του καί θά λέγη δτι μοιράζει παρά- 
σηυ,σ κατά βούλησίν.

—- ’Εννοείς δέ, φίλε μου, έσπευσε νά προσθέση ο 
Γούρνας, δτι ό Πρόξενός μας πωλεϊ μέ μεγάλας τιμάς 
αύτά τά παράσημα, διότι δσοι τά ζητούν έκεϊ, τ' άγο- 
ράζουν μέ μεγάλα χρηματικά δώρα.

— ’Ιδού καί άλλος σπουδαίος’λόγος, εϊπεν ό θαλ
λίδης, διά τό.·? όποιον πρέπει ’ νά έλθη καί ένας άλλος 
είς τήν θέσιν αύτήν.

— Βλέπεις λοιπόν, άνέκραξεν ό Γούρνας, πόσον 
δίκαιον έχω νά λέγω δτι αύτή ή κατάστασις κατήντησε 
πλέον άνυπόφορος καί πρέπει νά παύση ; .

— Άς έλθωμεν τώρα είς τό συμπέρασμα, εϊπεν ό 
Θαλλίδης. 'Ο κ. Γούρνας ζητεί άπό τόν Θαλλίδην δύο 
πράγματα : πρώτον έν παράσημον, δηλ. τόν άργυρούν 
σταυρόν τού Σωτήρος, καί δεύτερον νά παυθή ό έν Τ. 
τής Μικράς ’Ασίας Πρόξενος της Ελλάδος καί νά 
διορισθη τοιούτος άντ’ αύτού ό κ, Γούρνας. Περί τών 
δύο τούτων δέν πρόκειται;

— Μαλιστότατα. ·
— Επειδή δμως ό Θαλλίδης ούτε κατασκευάζει 

ούτε άπονέμει παράσημα ούτε 'Υπουργός είναι, ώστε 
νά διορίζη καί νά παύη Προξένους, πρέπει νά πείση 
τόν Βασιλέα καί τήν ΚυβέρνησΙν δτι ο κ. Γούρνας έχει 
τόσον έξοχο? άτομικήν άξίαν, βιομηχανικήν ικανότητα, 
άρετήν, φιλοπατρίαν, αύταπάρνησιν κλπ. ώστε είναι 
άξιος παοασήμου καί διακρίσεως άπό τών άλλω^ κοι
νών πολιτών, «διά τάς καλάς αύτοΰ υπηρεσίας», ώς 
λέγουν συνήθως τά περί άπονομής παρασήμων Βασιλι
κά Διατάγματα.

— Δέν πιστεύω, εϊπεν ό Γούρνας δτι θά δυσκο- 
λευθής, διότι δλοι βλέπομεν δτι οί άργυροί Σταυροί 
τού Σωτήοος είς "Ελληνας πολίτας είναι τόσοι, όίστε 
σχεδόν έχασαν τήν άξίαν των.

— "Εν μόνον πράγμα φοβούμαι, εϊπεν c Θαλλί
δης, μήπως μ’ έρωτήσουν διατί,^κ. Θαλλίδη, ζητείς 
νά δώσωμεν παράσημον είς άλλον καί δέν ζητείς διά 
τόν έκυτόν σου πρώτον, άφού δχι μόνον δέν έχεις, 
άλλά γνωρίζομεν δτι ούτε θέλεις νά έχης, μολονότι· 
υπήρξες καί Ύποϋονός καί άνώτερος ύπάλληλος έπί 
πολλά έτη ; Τί θέλετε δτι ποέπει τότε ν’ άποκριθώ, κ. 
Γούρνα;

Ό Γούρνας έμεινε κατάπληκτος.
— Πώς! έτραύλισε. Σύ ό θαλλίδης^ ό άνώτερος 

ύπάλληλος έπί τόσα έτη, ό πρώην υπουργός, νά μήν 
έχης παράσημον !

—· Σάς είπον δτι ούτε έχω ούτε θέλω νά έχω.
— "Ας ήναι. Αύτό είναι μία ιδιοτροπία σου, άλλά 

δέν σ’έμποδίζει νομίζω, νά ζητήσης παράσημον δι’έμέ.
— Θά τό έζήτουν, κ. Γούρνα, έάν μ’ έπείθετε 

δτι έπρεπε νά έχο> καί έγώ παράσημον’τοιοΰτο, μόνον 
διότι ύπήρξα έπί πολλά έτη άνώτερος ύπάλληλος τού 
Κράτους καί Υπουργός.
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— Αστεΐζεσαι, Θαλλίδη ; είπεν ό Γούρνας. Γί
νεται κανείς ποτέ ανώτερος ύπάλληλος καί Υπουργός 
χωρίς νά έχη άτομικήν άξίαν ;

— Έγώ γνωρίζω πολλούς ανθρώπους χωρίς καμ
μίαν ατομικήν αξίαν, οί όποιοι εγειναν 'Υπουργοί έδώ 
έξ απλής κομματικής ανάγκης καί έχουν καί παρά
σημα.

— ”Ω ! βέβαια, είπεν ό Γούρνας. Γνωρίζω καί έγώ 
αρκετούς.

— "Οσον διά τούς άνωτέρους ύπαλλήλους, σεις ό 
ίδιος είπετε πρό δλίγου, δτι ό Πρόξενός σας, ό όποιος 
βεβαίως είναι ανώτερος υπάλληλος, δέν έχει κάμμίαν 
άτομικήν αξίαν.

— Είναι σωστό κτήνος, έφώναξεν ό Γουρνας.
— Καί δτι πωλεΐ τά παράσημα εις ανθρώπους 

άνευ ατομικής αξίας.
— Μάλιστα, καί τό λέγω καί πάλιν.
— Είπετε δέ καί έν άλλο πράγμα : δτι σήμερον 

τά παράσημα έγειναν τόσον άφθονα, καί μοιράζονται 
τόσον πολλά, ώστε έχασαν τήν αξίαν των.

— Αλήθεια."
— Άρα δσοι έχουν παράσημα δέν λαμβάνουν απ’ 

αύτά κάμμίαν ύπόληψίν ά©’ ού ταύτα δέν μαρτυρούν 
καμμίαν αξίαν τών προσώπων.

— Σωστό, είπεν ό Γούονας.
— Επειδή δέ οί περισσότεροι τά αγοράζουν ή τά 

ζητούν μέ τρόπον-δχι πολύ έντιμον, τρέχει τόν κίν
δυνον καθείς παρασημοφορημένος νά θεωρηθή δτι καί 
αύτός διά τών ιδίων τρόπων έπαρασημοφορήθη.

— Ναί, βέβαια, έτραύλισεν ό Γούρνας, άλλά...
— Δέν έχει άλλά. Κατά τί θά διαφέρητε έξωτε- 

ρικώς σεις, έάν λάβητε παράσημον, κατά τί θά δια
φέρητε άπό τούς φίλους τού Προξένου σας ;

— Μά έγώ έχω άτομικήν άξίαν, άνέκραξεν ό 
Γούμ/ας. Έγώ είμαι άνώτερος αύτών.

— Καί δμως θέλετε νά γίνετε ίσος μέ έκείνους, 
είπεν άνηλεώς ό θαλλίδης. Τό παράσημον τό θέλετε 
ώς διακριτικόν τής άτομικής σας άξίας, διά νά λέγουν 
δσοι σάς βλέπουν καί δέν σάς γνωρίζουν, δτι έχετε 
άξίαν. Άλλά πώς θά τό λέγουν αύτό, άφοϋ ώς ώμο- 
λογήσατε δχι μόνον δέν μαρτυρεί άξίαν τό παράσημον, 
άλλ’ έχασε καί αύτό τό ίδιον τήν αξίαν του ;

— Ό Γούρνας κύριολεκτικώς τά έχασεν έν μέσω 
τών ύπερυψήλων τούτων χαλύβδινων τοίχων' τού Θαλ- 
λίδου. Αμήχανων έκτύπα μόνον τό · έδαφος διά τού 
λασπωμένου δεξιού ποδός του.

— Βλέπετε λοιπόν, κύριε Γούρνα, έξηκολούθησεν 
ό θαλλίδης, δτι μοί δίδετε τό δικαίωμα νά παραπο
νυθώ καί έγώ, διότι, ένώ μέ θεωρείτε ώς έχοντα κά
ποιαν άξίαν, εκφράζετε άφ*  έτέρου έκπλήξιν δτι δέν 

εχω καί παράσημον. Λυπούμαι δηλ. πώς σείς ο συμ
πολίτης μου θέλετε νά κατέλθω καί έγώ είς τό αύτό 
έπίπεδον τών άλλων έκείνων, οί όποιοι έχουν άςίωμα 
χωρίς νά έχουν άξίαν.

— Όχι, είπεν ό Γούρνας. Δέν ήθελα νά είπώ 
αυτό.

— Έγώ δμως, ό όποιος σάς εκτιμώ δσον αξίζετε, 
δέν επιθυμώ νά έξ'.σωθήτε πρός τούς παρασημοφορούν- 
τας φίλους τοϋ Προξένου σας, άλλά θέλω νά έχητε 
ώς παράσημον μόνην τήν άτομικήν σας άξίαν, καί 
τότε θά διακρίνεσθε άπό τούς άλλους, δταν μάλιστα 
κατορθώσητε νά έπεκτείνετ^ καί καταστήσετε γνωστήν 
καί έπιβάλλουσΛν τήν άξίαν σας.

— Σωστά καί δίκαια είναι αύτά ποΰ Λέγεις, θαλ
λίδη, είπεν ό Γούρνας ώς έν έκρήξει- Άλλ’ ό κόσμος 
έχει τάς άδυναμίας του, καί διά νά σέ σεβασθή πρέπει 
νά σέ ίδή μέ παράσημον.

— Άλλά, φίλε κ. Γούρνα, ποίαν άξίαν έχει ό σε
βασμός «τών εύτελών έκείνων άνθρώπων, οί όποιοι 
έχουν τήν άδυναμίαν νά μή διακρίνουν τήν άληθή άξίαν 
είμή μόνον δταν φέρη παράσημον ; Διά νά ζητήτε τόν 
σεβασμόν τοιούτων άνθρώπων πρέπει έν έκ τών δύο,: 
ή νά μη έχητε καμμίαν άξίαν ή νά μή σέβεσθε οΰτε 
σεις ό ίδιος τόν έαυτόν σας.

— Άς ήναι Θαλλίδη, είπεν ό Γούρνας Δέν θέ
λεις τούλάχιστον νά ενεργή σης διά νά παυθή ό Πρό
ξενος, 'καί νά διορισθώ έγώ είς τήν θέσιν του ;

— Έχω δύο πολύ σπουδαίους λόγους ν’ άρνηθώ, 
άπήντησεν ό Θαλλίδης, μετ’ ήθους άπειρου έγκαρτε- 
ρήσεως.

— Ποιους λόγους ;
— Ό πρώτος είναι ότι δέν δύναμαι νά πείσω τόν 

‘Υπουργόν δτι πρέπει νά παύση τόν Πρόξενον, ά©ού 
έγώ ό ίδιος δέν γνωρίζω τήν, άξίαν ή άναξιότητά του.

— Καί ό δεύτερος ;
— Ό δεύτερος είναι δτι δέν θέλω, διότι, έάν αύ

τός παυθή καί διορισθήτε σείς είς τήν θέσιν του, θά 
δώσητε παράσημα εις δλους τούς σήμερον άντιπροξενι- 
κούς, είς τρόπον ώστε δλοι οί "Ελληνες τής πολεώς 
σας, προξενικοί καί άντιπροξενικοί, θά φαίνωνται έξ 
ίσου εύπατρίδαι μεγάλης άξίας, πρός βλάβην τού Ελ
ληνικοί) ονόματος.

— Πάντοτε ήσουν ιδιότροπος καί παράξενος, Θαλ
λίδη, είπεν ό Γούρνας έγερθείς έν οργή καί βαδίσας 
πρός τήν θύραν. Έχω δμως καί έγώ τούς βουλευτάς 
μου διά νά έπιτύχω δ,τι θέλω, καί μή νομίζεις πώς 
έχω τήν άνάγκην σου.

Είπε καί έξήλθε κλείσρς μετά πατάγου τήν θύραν.
Φεβρουάριος 1894 |. φ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1917
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Μέ τό τεύχος αύτό συμπληρώνεται μία δεκαετία. Γιά τή ζωή ένός ελληνικού περιοδικού δέκα χρόνια 
δέν θεωρείται βέβαια ασήμαντο πράγμα.

Εμείς μνημονεύομεν απλώς τό γεγονός καί άφίνομεν στούς ευγενικούς ύποστηρικτάς τοΰ έργου μας νά 
σώσουν τό χαρακτηρισμό πού τού αξίζει

Μιά έργασία θετική, άθόρυβη, ειλικρινής, άνεπίδετκη, ένας όγκος πνευματικής έργασίας μέσα σέ χιλιά
δες οελίδων είναι τό άπτόν δείγμα τής δεκαετούς σταδιοδρομίας μας. Θά ήξιζε νά πανηγυρίσωμεν τό 
γεγονός μέ μιάν σεμνήν τών γραμμάτων εορτήν, άλλά αί σημεριναί συνθήκαι τής ζωής κάθε άλλο κατάλλη
λοι είναι παρά δι’ έορταστικάς έκδηλώσεις.

Γιά τό μέλλον τής πατρίδος, νιά τό μέλλον τού Ελληνισμού ή « "Ελληνική Έπιθεώρησις» δέν έχει φόβους 
καί ένδοιασμούς. 'Ολόκληρο τό ιστορικό παρελθόν τής φυλής μας είναι ή έγγύησις διά τάς εύιυχεϊς ήμέρας 
πού θά έπακολουθήσουν. Θά έχωμεν καί .ημείς τδν καιρόν τότε, άτής ώραϊες έθνικές στιγμές, πού προσδο- 
κώμεν, νά πανηγυρίσωμεν καί τήν άτομικήν μας πνευματικήν σταδιοδρομίαν πού είναι «ολόκληρος άφιερω- 
μένη στήν διαπαιδαγώγησι τού εύγεν.κού καί φιλοτί-μου Λαού μας.

——
ΑΠΟ THjsi ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ

Ό "Οκτώβριος παρήλθε καί αυτό; μέ τής τελευαΐες 
παραστάσεις τών θεάτρων μας. Πρωτότυπα έργα 
τόν μήνα αύτόν έδόθησαν δύο μόνον. "Η «Λίνα» τοϋ 
κ. Μελά καί ή «Ψυχή» τοϋ κ. Γερ. Βώκου. Καϊ τά 
δύο επαίχθησαν είς τό θέατοον τής Κυβέλης, τής όποιας 
τό παίξιμο τους έδωκε δοο ήτο δυνατόν τή ζωή |ποϋ 
έφανιάσθησαν οί συγγραφείς των.

Ό κ. Μελάς μέ τήν «Λίνα» του μας έδίδαξε πόσο 
βαθειά έννοεΐ τή γυναικεία ψυχή,καϊ πόσο βαθειά ξέ
ρει νά τήν άναλύη, "Η «Λίνα» είνε ένα δράμα ψυ
χολογικό καλά βαλμένο στή σκηνή και ή έκτύλιξίς του 
άποδεικνύει άκόμη μιά φορά τό δραματικό τάλαντο 
τοϋ συγγραφέως του.

"Εν τούτοις ή ο Λίνα» παρ" δλα ταΰτα δέν ίση μεί
ωσε τήν έπιτυχίαν τών προηγουμένων έργων τοϋ κ. 
Μελά.

"Η «Ψυχή» τοϋ κ. Βώκου έργον κοινωνικού ένδια- 
φέροντος παρήλθε σχεδόν άπαρατήρητο.

1 * 
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Ζωήν εις τάς έσπερίδας τών θεάτρων έδωσαν κά
ποιοι τιμητικοί τών καλλιτεχνών μας. Πρώτη έδωκε 
τή τιμητική της ή κ. Κυβέλη μέ τή «’Αμαζώνα» τοϋ 
Μπατοίγ. Τό έργον σύγχρονον κοινωνικόν δράμα εμ
πνευσμένου άπό τή πολεμική ζωή, μέ σκηνάς δρα
ματικός καί πολεμικός έν ταυτώ άφήνει πολλήν έντύ- 
πωσιν εις τόν άκροατήν. "Η κ. Κυβέλη ένεσαρκώθη 
τό ρόλο της μέ μία στοργή εντελώς ξεχωριστή, 
καϊ αύτό τήν έΛαμε νά δείξη δλη τήν δύναμί της 
καί τή τέχνη της.

Ή έορτή,—διότι πραγματικώς περί έορτής έπρό- 
κειτο—έδόθη εις τό Δημοτικό θέατρο τό όποιον γε
μάτο άπό κόσμο εκλεκτό καϊ έπίσημο έχειροκρότησε 
τήν έλληνίδα καλλιτέχνιδα καϊ τή περιέβαλε μέ μιά 
τιμή εντελώς Ιδιαίτερη.

Ιίς τήν Κυβέλη άνηγγέλθη υπό τοϋ κ. Ντέ-Μςιαγύ 

δτι ή Γαλλική Κυβέρνησις εύηρεστήθη νά άπονείμη 
είς αυτήν τό παράσημον τών "Αξιωματικών τής ’Ακα
δημίας.

"Η Κυβέλη καί μαζή μέ αύτήν τό Ελληνικοί 
Θέατρον σεμνύνεται διά τήν εξαιρετικήν αύτή τιμή.

■ * 
♦ *

Ό κ. Βεάκης τήν τιμητική του έδωσε μέ τό 
έργον τοϋ Νικοντέμι ό «Τιτάν». Τό έργον αύτό έπαί- 
χθη ήδη ύπό τοϋ θιάσσου τής Κυβέλης., ώστε νά 
είναι γνώριμον είς τό κοινόν. Ό κ. Βεάκης, ό πράγ
ματι εκλεκτός καλλιτέχνης, τήν εσπέραν τής·τιμητικής 
του έδείχθη άπαράμιλλος. "Έπαιξε μέ τελειότητα ζη
λευτή, καί δικαίως έκίνησε τό θαυμασμό τοϋ κοινού, 
τό όποιο έξέσπασε είς άκράτητα χειροκροτήματα.

Κ *
* *

Καί τής κ. "Ένκελ ή εύεργετική ήτο μία ωραία πα
νηγυρική έσπερίς. Ίό πρόγραμμα ήτο πάντοτε εντός 
τοϋ μουσικού κύκλου, είχεν δμως καϊ τό δραματικό 
μέρος μέ τή *ΖουμπιρΙ» τοΰ Πόρτο-Πίον Είς τό 
έργον αύτό συνέπραξε καί δ κ. Βονααέρας δστις είναι 
τέλειος ώς έραστής τής Ζουμπιρί.

Καϊ ή κ. Ένκελ είχε πολλάς κολακευτικός έκδη- 
λώσεις έκ μέρους τών θαυμαστών |της και τοϋ 
κοινοϋ.

* ♦

'Ο κ. Τριαντάφυλλου έδωκεν είς τό Δημοτικό Θέα
τρο μία συναυλία πρός τιμήν τών πεσόντων Γάλλων 
Καλλιτεχνών. Κόσμος πολύς καί έκλεκτός παρηκο- 
λούθησε στό Δημοτικό θέατρο τήν μουσικήν έκτέλεσιν 
τόσον έκλεκταϊν έργων. Έκτος τοϋ κ. Τριανταφύλλου 
έλαβον μέρος αί Δες Κοτζιά καί Δαμασκηνού καί ό 
κ. Φαραντάτος·

Ό^υμνος τής Μασσαλιώτιδας έκτελεσθεϊς ύπό τής 
μουσικής τής Γαλλικής Ναυαρχίδας έχειροκροτήθη έν- 
θουσιωδώς άπό τό κοινόν.
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Είς τά 'Ολύμπια έδόθη υπό της <?Ένώσεως τών 
Συντακτών» μουσική έσπερίς, εις την όποιαν ελαβον 
μέρος γνωστοί καλλιτέχναι. Ή έσπερίς παρά την κα
κοκαιρίαν ή οποία ήμπόδισε την συρροήν τού κόσμου, 
έπέτυχε πολύ.

*
¥ ¥

Ήνοιξε τάς πύλας της ή δεύτερα Καλλιτεχνική 
"Εκθεσις τοϋ Ζαππείου. Είς αυτήν έκθέτουν έργα 
οί έξης καλλιτέχναι : >

Οί κ. κ. Θωμόπουλος, Ε. Ίωαννίδης, Έπ. θω- 
μόπουλος, Μποκατσιάμπης, Μηλιάδης, Φωκάς, Ροί- 
λός, Κατζίκης, Βαρβέρης, Κογεβίνας, Μπραέσαας 
καϊ Γουναρόπονλος.

'Επίσης οί κ. κ. Αουκίδης, Γεραλης, Χρηστοφης, 
Παπαπαναγιώτου, 'Αριστενς καί Δούκας.

Έπίσ'ης αί κυρίαι καί δεσποινίδες Ε. Γεωργαντη, 
Άσπρογέρακα, Φ. Σκουλούδη καϊ Ε. Σομοίλη,

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1917

Ό πόλεμος στην ακμή του.
’Εξακολουθεί μέ τήν ίδια ορμή ωσάν νά ήρχισε 

ακόμη χθες.
Αί νίκαι τών Άγγλων καί Γάλλων είς τό δυτικόν 

μέτωπον Απέρχονται αλλεπάλληλοι, ραγδαΐαι, άποβα- 
σιστικαί. Ό θάνατος όμως κυριαρχεί, τά αίμα χύνε
ται άφθονου. Αίμναι καί ποταμοί κατακόκκινοι καλύ
πτουν απέραντους εκτάσεις καί ό άνθρωπος μεταβάλ
λεται σέ οίκτρές μάζες άπό απανθρακωμένες ή αίμο- 
στάζουσες σάρκες.

Ό Θεάς τοΰ Πολέμου είνε αμείλικτος.
Στα νεύματά του υποκύπτει ή άνθρωπότης πρέπει, 

νά πληρώση τόν βαρύτατον φόρον πού τής ζητεί ώς 
πού νάρθν) ή στιγμή τοϋ εξαγνισμού.

Έν τφ μεταξύ ή ’Ιταλία ύπέστη απροσδόκητο? πα
νωλεθρίαν στό μέτωπό της.

Γερμανικά στρατεύματα άποσπασθέντα άπό τό ανα
τολικόν μέσωπον ένίσχυσαν τούς Αυστριακούς καί έπέ- 
φερον στην ιταλικήν στρατιάν αρκετά σοβαρόν κλονι
σμόν.

Ό ’Ιταλικός Λαός έδέχθη καρτερικώς τό άτύχημα 
καί μέ τή? άγγελθεΐσαν βοήθειαν τών συμμαχικών 
στρατευμάτων έλπίζεται δτι θέλει άνακοτίεϊ ή ποοέ- 
λασις τών Αύστρογερμανών εντός τοϋ ιταλικού εδά
φους.

* 
* *

Έσωτερικώς ή αισχροκέρδεια έφθασε σέ σημείο επι
κίνδυνο. Μ’ δλα τά μέτρα τής Κυβερνήσεως, τά όποια 
παραμένουν ακόμη ήπια έν σχέσει πρός τό μέγεθος 
τής λαϊκής έκμεταλλεύσεως, καθημερινώς ή ζωή καθί
σταται πιο δύσκολη. Ό Λαός όμως καρτερεί εχων ά- 
κράδαντον πίστιν στον ’Αρχηγόν· ό όποιος καί αύτάς 
τάς δυσχερείας τάχιστα θά έξαφανίση. Μέτρα επεί
γοντα καί σοβαρά διά παντοειδείς προμήθειας έλήφθη- 
σαν, τό ψωμί μας παρέχεται άφθονον καί ανελλιπώς 

κα! μία όργάνωσις τείνου,σα πρός έδραίωσιν θά μετριάση 
κατά πολύ τάς ληστρικός τάσεις τού ασυνειδήτου εμ
πορίου. Καί τό ληστρικόν αυτό έμπόριον διαισθανόμε- 

■νον τόν κύκλον τών προσπαθειών τής Κυβερνήσεως 
στενούμενον, καταβάλλει ύστάτας προσπάθειας γιά 
τήν συγκέντρωσιν καί επιτυχίαν μεγαλειτέρου κέρδους. 
Στόν αγώνα αυτόν όλοι διαβλέπομε'? νικητήν τό Κρά
τος, πού εκπροσωπεί τό δίκαιον καί γιά τούτο κανείς 
δέν αμφιβάλλει δτι τάχιστα θά άνακουφισθή ό Λαός 
άπό τά αφόρητα οικονομικά βάρη, άπό τήν άφόρητον 
ζωήν είς τήν όποιαν τόν έρριψε μία αχαλίνωτος πλεο
νεξία.

Κατά τό διάστημα αυτό αναγγέλλεται καί ή άφι- 
ξις τού κ. Βενιζέλου είς Ρώμην καί Παρισίους.

Τό γεγονός αυτό ύψίστης εθνικής σημασίας, άνε- 
πτέρώσε τάς ελπίδας τού Λαού δ.ά τήν έξυπηρέτησιν 
άποτελεσματίκώς πλέον δλων τών εθνικών συμφερόν
των καί τής διευκολύνσεως τών μέσων τού επισιτι
σμού μας.

Αί εύχαί δλων μας είς τό πλευράν τού άκουράστου 
’Αρχηγού ό όποιος μέ τόν όγκον τής ιστορικής αί
γλης πού συνοδεύει τήν έξέχουσαν προσωπικότητά 
του, θά άντιπροσωπεύση έθνοπρεπώς τήν πατρίδα και 
θά προειλιάνη τό έδαφος τής εθνικής άποκαταστάσεως.

’Αλλά τό έργον του ’Αρχηγού, οφείλει καί ό Ελ
ληνικός Λαός·, νά ένισχύση διά τής αυτοθυσίας καί τής 
άποφασίστικότητος.

Ταχέως θά εύρεθώμεν στήν άνάγκην νά ύπερασπι- 
σθώμεν τά εδάφη μας καί ν’ άνακτήσωμεν τήν Γήν 
πού πατεί άνάνδρως τό Βουλγαρικόν θηρίον.

Εινε ανάγκη ν’ άνακόψωμεν τήν ορμήν του, νά περι- 
στείλωμεν τά όνειρά του, νά ματαιώσωμεν τάς ύστε- 
ροβούλους σκέψεις του και τούς άνιέρους πόθους του.

Είνε άνάγκη παρά τό πλευρόν τών υπέροχων συμ
μάχων μας, ύπερήφανοι, μέ τό μέτωπον υψηλά, μέ τό 
φρόνημα άκμαϊον, μέ τραγούδια χαράς νά ριφθώμε στόν 
άγώνα.

Είνε ά?άγκη ένα καινούργιο Κιλκίς, καί μιά νέα 
Τζουμαγιά νά στολίση τή? εθνικήν μας ιστορίαν, διότι 
ό Βούλγαρος μόνον ύστερα*άπό  ένα νέον παρόμοιον 
μάθημα θά μάθη γιά πάντα τί θά πή Έλλην στρα
τιώτης, Ελληνικό παύληκάρι καί Ελληνική ψυχή ! 
Ό Βενιζέλος είνε ή δόξα τής Ελλάδος καί κάθε Έλ- 
λην πού τήν θεωρεί δική του θά συγκεντρωθή άκόμη 
μιά φορά γύρω άπό τόν ’Αρχηγό γιά τήν μεγάλη?, τήν 
τελειωτική νίκη.

Δ. Λ. Ζ.

Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

Στάς ένεργείας τών υπέροχων Τραπεζουντίων πα
τριωτών διά την αύτόνομον δημοκρατικοποίησή της 
χώρας των, ώς μέσου ταχυτέρας έλληνοποιήσεως, 
νομίζομεν δτι Αναγνωρίζομεν τάς ιστορικός στιγμας 
της Αναγεννήσεως τής 'Ελλάδος.

"Οπως στάς παραμονάς τοϋ Ίεροϋ Άγώνος τά 
διεσκορπισμένα παιδιά τής σκλαβωμένης Ελλάδος 
έζοϋσαν μέ τον πόθο, ποϋ δέγ έσβυνέ ποτέ, τής 
απελευθερώσεως τής 'Ελλάδος καϊ είργάζοντο μέ 

δλην τήν δύναμιν τής ψυχής των, γιά τήν' πραγμα- 
τοποίησι του, έτσι καί σήμερον κάθε ευγενικός, κάθε 
πατριώτης, κάθε αγνός καϊ Ανιδιοτελής Τραπεζούν- 
τιος μέ τήν ΐδια ορμή καί θέλησι στρέφεται πρός τό 
ώραΐον δνειρον τής Απελευθερώσεως τής πατρί
δας του.

Ή Τραπεζοϋς καϊ αί έλληνικώταται έπαρχίαι τοϋ 
Πόντου είνε γνωστόν έκ τής ιστορίας δτι Απετέλεσαν 
Ανεξάρτητον Αυτοκρατορίαν υπό τήν Βασιλείαν τών 
Κομνηνών.

"Εκτοτε ό πληθυσμός τών Ακτών τής Μαύρης Θα
λάσσης καϊ είς τό έσωτερικόν αυτής μέχρι 150 χιλιο
μέτρων ΰπήρξεν αγνός έλλην ικός Ανερχόμενος είς 
1,000,000 κατοίκους.

Τάς χώρας λοιπόν αυτός τάς κατοικουμένας από 
Ακμαιότατον ελληνισμόν, τάς περιλαμβανούσας πολλάς 
έλληνίκωτάτας πόλεις, είς τάς όποιας ή πνευματική 
ισχύς τοΰ Έλληνικοΰ στοιχείου διαλάμπει Ατέρμων, 
άσβεστος, έπίλεκτοι Τραπεζούντιοι, μεταξύ τών όποιων 
πρωτεύει είς πατριωτικός ένεργείας καϊ εθνικά ιδανικά 
ό έν Μασσαλία έγκατεστημένος κ. Κ. Γ. Κωνσταντι- 
νίδου, εργάζονται ν’ ανακηρύξουν είς Αυτόνομον Δη- 
μοκρατουμένην Πολιτείαν. ,

Ή έργασία των, αί προσπάθειαί των τείνουν πρός 
ούγκλησιν συνδρίου Εΰξεινοπουντίων τό όποιον νομί- 
μως συγκροτούμενον ν’ αναλάβη τόν έθνικόν αγώνα 
πρός αναγνώρισιν τών έθνικών δικαίων του.
'^Έίνε πράγματι μοναδική έποχή διά τήν πραγματο- 
ποίησιν τών ευγενών, τών πατριωτικών αυτών πό
θων καϊ ή ιι'Ελλ. Έπιθεώρησιςτι στέλλει έγκάρδιον 
Αδελφικόν χαιρετισμόν στούς ξένητευμέν'ους Τραπε- 
ζουντίσυς καϊ Ιδία στόν ένθερμον πατριώτην κ. Κων- 
σταντινίδην, τόν οχόντα τήν πρωτοβουλίαν έν τή 
πραγματοποιήσει τοΰ ίεροϋ αύτοϋ πόθου, καϊ εύχεται 
ή έπιτυχία θριαμβευτική νά στέψη τά πατριωτικός 
των προσπάθειας.

ΑΠΟΤΑΠΕΝΟΗ .

ΚΙΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

"Ενας ευγενικός ίδεολόγος ένεκρώθη ξαφνικά, 
χωρίς άκόμη ν’ άντικρύση τήν θαμπωμένη δύσι τής 
ζωής. , ι

Ήγάπησε τό ώραΐον και εζήτησε να τό συγκεν- 
τρώση σέ τόμους μνημειώδους επιβολής ίδρύων τό 
περιοδικόν του «Παναθήναια».

’Άνοιξε τό δρόμο τής σκέψεως διάπλατα και συν- 
εκέντρωσε γύρω του στοργικά κάθε άκτϊνα ποϋ ό 'Ελ
ληνικός πνευματικός ήλιος έστελνε γιά νά φωτίζη τό 
έργον του.

’Εσκόρπισεν άφειδόλευτα χρήμα ατομικόν καί 
έστερέωσε γιά πολύν καιρό τό οικοδόμημα ποϋ ώνει- 
ρεύθηκε στής εύμορφες, στής ηδονικές στιγμές τής 
ζωής του.

«Παναθήναια» καί Κίμων Μιχαηλίδης γιά χρόνια 
πολλά ήτανε ένα καί τό αυτό πράγμα, άπετέλουν*μίαν  
έννάιαν, μιά Ιδέα.

Λέγουν δτι, ή ευγενικές ιδέες ζοϋν γιά πάντα στό 
κόσμο αυτό I Ψεΰμα καί αυτό, δπως είνε δλα ψεύτικα 
στό κόσμο τοϋτο τοϋ ανθρώπου. Ή ιδέα τοϋ Μιχαη- 
λίδου έλαμψε γιά νά σβύση, έζησε γιά νά πεθάνη, 
ώρθώθηκε γιά νά καταρρεύση.

Τά «Παναθήναια» ’έτσαμάτήσαν, διεκόπησαν.
Κόποι, μόχθοι, όνειρα, ελπίδες, χαρές, λύπες, συγ

κινήσεις, δ,τι αποτελεί τήν πραγματικότητά στή ζωή 
τοϋ εμπνευσμένου ανθρώπου έσταμάτησαν γιά τόν 
ιδρυτήν τοΰ ωραίου έργου.

Ό Μιχαηλίδης ζοϋσε πλέον έξω άπό τό περιθώ- 
ριον τής ζωής. "Εξω άπό χειρόγραφα, άπό σελίδες, 
άπό σκέψεις, άπό μελέτας, άπό αισθητικός άπολαύ- 
σεις, άπό αποφάσεις, .άπό εκτελέσεις, άπό φιλολογικήν 
καί πνευματικήν εργασίαν ποϋ τούδινε τή φωτιά τής 
ζωής καί έκρατοϋσε άσβεστη τήν φλόγα της.

Έζοΰσε μέ τό παράπονο στή ψυχή καί στή φυσιο
γνωμία, μέ τήν πίκρα στή σκέψι καί στο βλέμμα. 
Ένόμιζε κανείς δτι ήσθάνετο τό βάρος ποϋ έδινε στή 
Γή αυτή, ποϋ δέν ήτανε ικανή νά συντηρήση τό' πνευ
ματικό του λουλοϋδι καί έτσι σέ μιά στιγμή απροσδό
κητη εζήτησε νά πετάξη γιά πάντα στόν άγνωστο κό
σμο, ποϋ πιός ξέρει άν δέν ύπάρχη λύπη ή στεναγ
μός καί ή ζωή είνε άτελεύτητος......

"Ετσι έσβυσε μιά εύγενικιά φυσιογνωμία· καί τά 
Ελληνικά Γράμματα έχασαν, ένα αληθινό, ένα ειλι
κρινή εργάτην των. \

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Στόν «Ευαγγελισμό», μέσα ατά αυστηρά καϊ ασυγ
κίνητα κελλιά. του, αλγών καϊ γοερώς στενά'ζων, πα- 
ρέδωκε τό πνεύμα, Άλλος εργάτης γης πνευματικής 
ζωής, ό Αριστείδης Κυριάκός.

Μυθιστοριογράφος, δραματογράφος, άναγνωσμα- 
τογράφος λαϊκός καϊ έκ τών πλέον έπίλέκτων δημο
σιογράφων μας αλέθανε μέσα στήν άπομόνωσι, μέσα 
στή κρυάδα τής μοναξιάς, άπό κάθε φιλικήν προσή- 
λωσιν.

Μόνη ή αδελφική στοργή τόν παρηκολούθησεν α
κούραστη, θερμή, αγωνιώδης γιά νά γλυκάνη τής, τε
λευταίες θλιβερές στιγμές του.

Ό θάνατος τοΰ Κυριάκου καϊ τοΰ Μιχαηλίδου 
εϊνε ενα σκληρό μάθημα γιά τούς "Ελληνας .πνευμα
τικούς έργάτας.

'Εϊνε αίσχος γιά ολους εμάς πού έχομε τήν άξίω- 
σιν νά θεωρούμεθα οί όδηγοϊ, οί διαπαιδαγωγηταϊ τοΰ 
Ααοΰ καϊ τής Κοινωνίας, νά μή κατορθώνωμεν να 
συσσωματωθώ μεν διά τήν θεμελίωσιν ζωής άνθρωπι- 
νωτέρας, στής θλιβερές στιγμές τοΰ γήρατος ή τής 
αρρώστιας μας.

"Αλλοτέ ποτέ ή <ί 'Ελληνική Έπίθέώρησις» άνε- 
λαβε τήν πρωτοβουλίαν διά τήν συγκέντρωσιν εύρυ- 

'τάτου συναδελφικοΰ κύκλου πρός μελέτην τοΰ ζητή
ματος. Έκ τών όγδοήκοντα προσκλήσεων ποΰ απηυ- 
θήναμεν είς συναδέλφους λογίους, συγγραφείς καϊ δη
μοσιογράφους, προσήλθον άνω τών είκοσι μέ τήν δια- 
θεσιν θετικής καϊ αποτελεσματικής εργασίας.

Άτυχώς ή νεοελληνική έπιπολαιότης, ή ανθρώ
πινη αδυναμία τής πείσμονος άντιγνωμιας αντεπροσω- 
πεύθη έπαξίως καϊ είς τήν σεμνήν αυτήν συγκέντρω- 
σιν γιά νά ματαιώση κάθε προσπάθειαν, γιά να συν- 
τρίφη κάθε πρωτοβουλίαν, γιά νά δηλητηριάση κάθε 
ώραία καϊ εύγενικιά ιδέα.

Έτσι έμαράνθη ή σκέφις χωρϊς νά προλάβη νά 
καλλιεργηθή, χωρϊς νά μάς άφήσουν ώρας καιρόν για 
νά θέσωμεν τάς βάσεις τής δημοσιογραφικής καϊ φιλο
λογικής αλληλεγγύης.

Νά τώρα δυο σκληροί θανατοι συναδέλφων ποΰ 
είνε καιρός νά μάς συγκινήσουν καϊ νά μάς οδηγήσουν 
σέ αποφάσεις ποΰ είνε ντροπή νά είνε ξένες άπο τήν 
ζωή, μας, άπό τήν σταδιοδρομία μας, άπό τό έργον μας.



351
350 ι

© ΚΟΣΜΟΣ

Δύσ δ νάματα ποΰ ανήκουν στήν νεότητα τοϋ ω
ραίου μας φύλου έφανέρωσαν τή ζωή, τήν ορμή ποΰ 
ακτινοβολεί μέσα στήν εύγενίκιά ψυχήτης συγχρόνου 

Έλληνίδος. Τό ένα δνο- 
II ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΕΣ μα κατέπληξε μέ τήν δύ- 
ΜΑΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ ναμιν, μέ τήν αποφασι

στικότητα, μέ τόν ηρωι
σμόν, τό άλλο δ'νομα μέ τήν δύναμιν τής σκέψεως, 
τής μελέτης, τής παρατηρήσεως.

Ή Δνίς Διονυσία Καλημέρη, Ψαριανή τήν πα
τρίδα, κατατάσσεται στό αεροπορικό Σώμα τής Πατρί
δος μέ τόν βαθύ, τόν ελληνοπρεπή πόθον νά συντε- 
λέση ατών εχθρών μας τήν έκμηδένισι, ή Δνίς Ειρήνη 
Μακρυναίου ιατρός, έτίμησε τό’έργον της, τήν επιστη
μονικήν της ικανότητα δι’ εργασίας, ή οποία λόγφ 
τής σοβαρότητός της άνεκοινώθη εις μίαν άπό τάς 
συνεδρίας τής ’Ιατρικής ’Ακαδημίας τών Παρισίων.

Ή Έλληνοποΰλές μας θριαμβευτικές εισέρχονται 
στή πρώτη γραμμή τής ζωής καί ή δάφνες πρΰ απο
κομίζουν άνήκουν αυτούσιες στήν Έλληνίδά γυναίκα 
ποΰ αρχίζει νά βρίσκη τόν δρόμον τής δράσεως, τής 
επιτυχίας, τής επιβολής, τής νίκης.

Είνέ γιά τό τόπο μας αδίκημα κάθε σκέψις εξα
γωγής τής σταφίδος είς ξένας χώρας πέραν τών 
έκ τών συμβάσεών ύποχρέώσεών μας.

Δέν πρέπει ό 'Ελληνικός Λαός, 
ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ νά στερηθή τήν πολύτιμον αύ- 

ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΔΑ τήν τροφήν ποΰ εινε ικανή νά 
άντικαταάτήση και τό κρέας καί 

τά όσπρια σέ κάθε ανάγκη αρκεί νά έχωμεν επάρκειαν 
,σέ ψωμί. Καί ή «Πρόοδος» κατ’ άρχάς, διά τοΰ συν
εργάτου μας κ. Δ. A. Ζ. ύποκινήσαντος δι’ άρθρου 
έπιστημονικωτάτου τό ζήτημα αύτό καί ή «Εστία» 
βραδύτερόν δι*  επανειλημμένων δημοσιεύσεων έπέσυ 
ρον τήν προσοχήν τών αρμοδίων καί δέν υπάρχει 
κανείς δισταγμός περί τής άρίστης διευθετήσεως τοϋ 
ζητήματος, άφ’ ής δ κ. Βενιζέλος στοργικά έτέθη έπί 
κεφαλής όλων εκείνων ποΰ εινε αρμόδιοι διά τήνλή- 
ψιν τών σχετικών άποφάσεων.

* * *

Όμολογοϋμεν ότι άπό τής εποχής τοϋ πολέμου 
ένα άπό τά ολίγα γεγονότα ποΰ μάς έπροξένησαν 
ίσχυράν έντύπωσιν ήτο καί ή πληροφορία οτι μέσα 

στό Γερμανικόν Ναυτικό εΰ- 
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ρέθησαν άξιωματικοί καί 
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ναΰται έξαναστάντες κατά 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ τοΰ καθεστώτος καί έκδηλώ- 
σαντες τάσεις άνταρσίας.

Είς τήν πολεμικήν αυτήν δίνην, τήν άφάνταστον 
χρησιμοποίησιν μέσων διά τήν καταστροφήν, τήν 
έκμηδένισιν, τήν κατακρεούργησιν τών άνθρώπων, 
μέσα σ’ αυτήν τήν ϊλιγγιώδη άνθρωπίνην προσπά
θειαν διά τήν έξόντωσιν τών όμοιων μας, μέσα στήν 
άτέλειωτην αυτή τραγωδία ποΰ πλέκεται άσυγκίνητα 
γύρω άπό τάς τύχας τής άνθρωπότητος, έπαύσαμεν 
πλέον όλοι μας νά εϊμεθα ευσυγκίνητοι. Έγίναμεν 
σκληροί, άπαθεϊς, ύπολογισταί καί< λίγα πράγματα 
μποροΰν νά μάς έκπλήξουν, νά μάς ταράξουν πλέον.

Χθές άκόμη κοντά στής ελληνικές θάλασσες μο
χθηροί Αυστριακοί έτορπίλλισαν δεκάδας Ελλήνων 
έπιλέκτων, γνωστών μας, φίλων μας, συμπατριωτών 
μας καί δέν έπραφθάσαμεν νά αίσθανθώμεν τήν συγ- 
κίνησιν ποΰ έχρειάζετο γιά τούς άδικοσκοτωμένους, 
τούς θαλασσοπνιγμένους.

Έγεινεν ή ψυχή μας ατσαλένια καί άπό τόν άξρνά 
της διολισθαίνει, νομίζει κανείς, κάθε καινούργιο, 
κάθε νεώτερο συναίσθημα, χωρίς ίχνη, χωρίς έκδή- 
λωσιν καν ότι ψυχή καί συναισθήματα ευρέθησαν σέ 
συνάφειαν, σέ έπικοινωνίαν, σέ έπαφήν.

Δέν μποροΰμε νά σταματήσωμεν σ’ ένα σημείο 
γιατί έπακολουθεΐ άμέσως μιά άλλη έντύπωσι ποΰ 
μάς σύρει αιχμαλωτισμένους άπό τήν αιματηρά λάμψι 
της, ή άπό τήν σκοτεινιά τοΰ θανάτου καί τής φρίκης.

Εντούτοις ή εϊδησις δτι στό Ναυτικό τής Γερ
μανίας, στό στερεό καί πολυθεμελίωτο αύτόν οργανι
σμό, ήκούσθησαν τριξήματα συγκλονιστικά, ήτανε 
κάτι τι ανώτερο άπό τής συνειθισμένες φρικιαστικές 
εντυπώσεις καί έπροξένησε τό πειό άσυνείθιστο συν
αίσθημα τής κατάπλήξεως στό κόσμον ολόκληρο.

Ό Γερμανισμός, ή υπεράνθρωπος αύτή δύναμις 
άρχίζει νά κουράζεται, τά στοιχεία ποΰ τήν άποτελοΰν 
παύουν πλέον νά θεωρώνται πλασμένα άπό έξαιρετικό 
υλικό. Ό κάματος στους Γερμανούς άρχίζει νά γίνε
ται άνώτερος άπό τήν άκοίμητη, τήν άτάρακτη πει
θαρχία καί οί Λαοί ποΰ δνειροπολοΰν τήν ειρήνην, 
βλέπουν στό γεγονός αύτό τούς άσθενικούς φωσφορι
σμούς της. Γιά τοΰτο καί μόνον ή αναγγελία μιάς 
τοιαύτης είδήσεως, έφερε γενική άπορία, γενική κατά- 
πληξι άπό κείνες ποΰ·δέν φεύγουν εύκολα άπό τό νοΰ 
μας, άπό τή ψυχή μας ...

* * *

'Ο κ. 'Υπουργός τών Οικονομικών εισάγων είς 
τήν Βουλήν τόν προϋπολογισμόν τών έσόδων καί εξό
δων τής χρήσεως τοΰ 1917, άνέτρεξεν είς τό παρελ

θόν καί έπεσκόπησεν όλό- 
0 κ. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ κληρον τήν άπό τοΰ 1913 

καί έντεΰθεν ιστορίαν τών 
δημοσίων οικονομικών μας. Σαφής, λιτός, άναλυτι- 
κός, διαυγής τήν σκέψιν καί τήν άντίληψιν, δξύς τήν 
παρατήρησιν δ κ. Νεγρεπόντης είσήλθε μέ άσφαλή 
καί δεξιάν τήν κατεύθυνσιν εις δλόκληρον τό λογιστι
κόν οικοδόμημα καί παρουσίασε πλήρη καί |άρτίαν 
τήν εικόνα τής οικονομικής ζωής τοΰ τόπου.

Δένάπέκρυψε τάς σκιάς ποΰ σχηματίζουν τά βουνά 
τής ατασθαλίας τών άπό τοΰ 1915 Κυβερνήσεων καί 
μολονότι έσκόρπισεν άπογοητευτικάς σκέψεις άπό τήν 
άφάνταστον αύτών σπατάλην, έν τούτοις ένέπνευσε 
τάς αΐσιωτέρας έλπίδμς περί τοΰ οίκονομικοΰ μέλλον
τος τής Ελλάδος. "Εχει πίστιν πρός τήν οικονομι
κήν εύρωστίαν τοΰ Ελληνικού Λαοΰ δ κ. 'Υπουργός 
καί υπό τήν δεξιάν αύτοΰ διεύθυνσιν ή οίκομική κα- 
τάστασις τοΰ τόπου δέν θά βραδύνη νά είσέλθη είς τήν 
οδόν τής έξυγιάνσεως.

Τό τέλος τής φωτισμένης δμιλίας τοΰ κ. Νεγρε- 
πόντη ήτο γιομάτο άπό έθνική δροσιά. ’Έχομεν διά 
τήν άνοικοδόμησιν τής Πατρίδος ύλικδν άνεκτί- 
μητον τήν αίωνόβιον ζωτικότητα τής 'Ελληνικής 
Φυλής, τήν άκοίμητον φιλοπατρίαν τοϋ 'Ελληνος. 
Αυτήν τήν έλληνικήν ψυχήν. Αύτή ή έλληνική 
ψυχή θά βρίσκεται πάντα παρά τό πλευρόν τών άλη- 
θινών Κυβερνητών του έτοιμη γιά κάθε θυσία, 
υπέρ τών άναγκών ή τών παραγγελμάτων τής πα
τρίδος.

η:

Ακριβώς τήν έποχή ποΰ οργιάζει σαρκαστικά ό 
πλούτος μέσα στής έκδηλώσεις τής ζωής μας, δ πλού
τος ποΰ άχόρταστος ζητάει καί αύτό τό αϊμά μας γιά 

νά γίνουν πιό 
, Η ΕΥΓΕΝΙΚΙΑ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ άφθονες αί πη- 

ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ γές του, άκρι-
βώς αύτή τήν 

έποχή, προκαλεΐ ’ ένα συναίσθημα ξεχωριστής ίκανο- 
ποιήσεως ή εύμορφη ’ιδέα, ή ποιητική σκέψις, τό εύγε- 
νικό έργο μιάς έπιλέκτου Έλληνίδος.

Τήν Δα Ε. Σπανδωνίδου δέν έχομεν τήν τιμήν 
ούτε κατ’ δψιν 4ά γνωρίζωμεν, άλλά τήν φανταζό- 
μεθα νά σύρη στό κόσμιο καί λιγηρό βήμά της δλες 
τής χάρες ποΰ μποροΰν νά στολίσουν τής ευγενικές 
υπάρξεις τής ζωής μας. Τήν φαν,ταζόμεθα μέ τό αγνό
τερο μειδίαμα στά χείλη καί μέ τή πιό απαλή ματιά 
στό- βλέμμα. Αύτή τήν έντύπωσι μάς δίνει ή πρόσκλη- 
σις ποΰ δημοσιεύει στής εφημερίδες γιά τά ανώτερα 
μαθήματα τοΰ πιάνου.

Τήν λέγουν κόρην πλουσιωτάτης οικογένειας καί 
έν ώ μάς έσυνείθισαν αί προικοφόροι Έλληνίδες 
άπό μιά ζωή άμεριμνομερίμνης, άπό έκδηλώσεις έγωι- 
στικές, άπό συμπεριφοράν υπεροψίας, έρχεται ή Δίς 
Σπανδωνίδου καί θέτει τούς κόπους της, τήν καλ
λιτεχνικήν της μόρφωσιν, τής ώρες τής άνέσεως 
της, δτι έξαιρετικόν καί ώραϊον κρύβει στήν έλληνι
κή . ψυχή της στήν διάθεσιν τής αληθινής τέχνης 
που μπορεί ν’ άναφανή άπό τά σπλάγχνα τοΰ έλλη- 
νικοΰ Λαοΰ.

Στή πρόσκλησι της λέγει ή έκλεκτή έλληνίς Δνίς 
Σπανδωνίδου, ή συνεργάτρια τοΰ διασήμου καθηγητοϋ 
Leschetizky δτι δέχεται δωρεάν κάθε μαθητήν ποΰ. 
έχει ιδιαιτέραν κλίσιν στό πιάνο.

Καί προχωρεί: Λαμβάνει γενναία δίδακτρα άπό 
τόν έσμόν τών μουσοτρόφων Έλληνίδων ποΰ θά θε- 
λήσουν νά διδαχθοΰν άπό τή τέχνη της, άλλά τά δί
δακτρα αύτά, τό προϊόν τής εργασίας της, τά διαθέτει 
διά τάς σπουδάς στή Βιέννη ή στό Παρίσι τοϋ καλ- 
λιτέρου έκ τών μαθητών της.

Ένας συνδυασμός έργασίας ποΰ ξέρει νά συμβα- 
, δίζη μέ τής εύγενικές έκδηλώσεις τοΰ άλούτου άπορ- 

ρέει άπό τήν ΐδανικωτέραν έλληνίδά έκ τών1 συγχρό
νων μας καί γιά τοΰτο άξίζει καί ό πλέον έμπνευ- . 
σμένος ύμνος’στήν ΰπέροχον κόρην, στήν έξαιρετικήν 
αύτήν γυναικείαν φυσιογνωμίαν, ποΰ τιμά τό φΰλον 
της καί τό ελληνικόν δνομα.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗ1 Μ

>
έχρι τοΰδε διά νά έξηγηθή ή άγάπη τών γυναι

κών πρός τήν φλυαρίαν έπενοήθησαν πολλαί 
θεωρίαι, "Ηδη έπεδόθη εις τήν λύσιν τοΰ με

γάλου αύτοΰ προβλήματος καί ένας Αμερικανός.τοΰ 
οποίου τά συμπεράσματα δημοσιεύει ή έφημερίς τής 

Νέας Ύόρκης «Νιοΰ Γιόρκ—Άμέρικαν».
'Ο σοφός ούτος ισχυρίζεται δτι ή έπιφάνεια τοΰ 

πνεύμονος τών γυναικών είνέ κατά τι εύρυτέρα τής 
επιφάνειας τοΰ πνεύμονος τοΰ άνδρός, ένφ άπεναντίας 
οί σωλήνες διά τών οποίων συγκοινωνεί ό πνεύμων 
μετά τοΰ έξωτερικοΰ εινε στενοί*  Συμβαίνει επομένως 
έκείνο ακριβώς, τό όποιον συμβαίνει μέ τό έκχεόμενον 
διά διαφόρου διαμετρήμάτος σωλήνων, υγρόν. "Οσον 
ό σωλήν εινε εύρύτερος τόσον τό υγρόν έκχέεται τα
χύτερον. ’Εκ φιάλης μέ στενόν στόμα μία οκά ΰδατος

θά χυθή βραδύτερον ή διά φιάλης έχούσης εΰρύτατον 
σ,τόμιον. ,

Ώς γνωστόν οί πνεύμονες περιέχουν άέρα. Τόν 
αέρα αύτόν τών πνευμόνων, έξαντλεΐ ταχύτερον δ άνήρ 
δμιλών. Επομένως παύει ή φωνητική δύναμις. Αί 
γυναίκες δμως κανονίζουσαι καλλίτερον τήν φωνητι
κήν δύναμιν δύνανται νά τήν διατηρήσουν έπί περισ
σότερον χρόνον. Ή φλυαρία επομένως τών γυναικών 
εϊνε έκμετάλλευσις ενός φυσικού δώρου, τής - μεγάλης 
παρακαταθήκης τοΰ άέρος εις τούς πνεύμονάς των. .

'Η φύσίς ήθέλήσε νά δπλίση τήν γυναίκα διά τοΰ 
δώρου αύτοΰ, διότι ή γυνή έχει άνάγκην τής φλυα
ρίας διά νά τέρψη, νά συγκινήση, νά γοητεύση.

έν εινε ολίγοι οί βασιλείς καί αύτοκράτορες, οί $ 
όποιοι προσωπικώς ασχολούνται είς τό εμπό
ρων καί τήν βιομηχανίαν.

Ό Κάϊζερ έχει ούτως είς τήν ιδιοκτησίαν του έργο- 
στάσιον κατασκευής ειδών έκ πορσελάνης, οί έργάται 
τοΰ δποίου άπολαμβάνουσιν δχι ολίγα προνόμια.

• Ό πρίγκηψ Δίπ Δετμόλ ένασκεΐ τό έμπόριον ώών 
καί βουτύρου.

Ό αύτοκράτωρ τής Αύστρίας διευθύνει, δπως καί 
δ πιστός του σύμμαχος, έργοστάσιον ειδών έκ πορ
σελάνης.

'Ο βασιλεύς τής Σαξωνίας διευθύνει έπίσης μίκράν 
τινα βιομηχανίαν.

Ό βασιλεύς τέλος τής Σερβίας έχει παραδώσει είς 
τό έμπόριον φάρμακον ιδίας έπινοήσεως διατηρών 
συνάμα καί πρακτορεϊον αύτοκινήτων.

ί κάτοικοι τής Νέας 'Υόρκης παρέστησαν πρό 
ολίγων ήμερών είς παράδοξον τελετήν.

Κωφάλαλός τις, υποδιευθυντής, τής σχολής 
τών κωφαλάλων άπέθανε καί τήν κηδείαν αύτοΰ ήκο- 
λούθησε σμήνος δμοιοπαθών. Οί ψάλται καί.οί 'Ιε
ρείς ήσαν έπίσης κωφάλαλοι καί ή νεκρώσιμος ακο
λουθία έψάλη,εΐς τήν γλώσσαν τών κωφαλάλων, δη
λαδή διά σχημάτων.

Ό διευθυντής τής σχολής, κωφάλαλος καί αύτός 
διά θαυμασίου λόγου, δηλαδή διά χειρονομιών εξύ
μνησε τάς άρετάς τοΰ μεταστάντος.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

—'Επτακόσιοι χιλιάδες γυναίκες εργάζονται εις τά 
’Αγγλικά έργοστάσια πολεμικής βιομηχανίας.

— Νά ένας άριθμός γυναικών ποΰ δέν θά είχε βέ
βαια νά ζηλέψη ένας ’Ασιανός· Μονάρχης.

— ’Αληθινή γυναικοκρατία δ > κολοσσιαίος αύτός 
άριθμός.

—Ό κ. Σπυρίδης, Υπουργός τής Έθνικάς Οικο
νομίας καθημερινώς κατακτά έδαφος διά τής σκόπι
μου, νεωτεριστικής καί πρακτικής νομοθετικής μερί- 
μνης εις δτι αφορά τόν κλάδον του.

— Στό Φάληρο διωργανώθη μία υπέροχος λαϊκή 
εορτή.

— Οί έργάται έδεξιώθησαν μέ τόν πλέον άποθεω-
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τικόν τρόπον τόν κ. Βενιζέλον και δ κ. Πρόεδρός 
άπηύθυνεν εΐς αυτούς λόγους τής πιο θερμής πατριω
τικής έκδηλώσεως.

— Έδημοσιεύθη περισπούδαστος έκθεσις τοϋ εν 
Βιέννη "Ελληνας πρεσβευτοϋ κ. Γρυπάρη περί τής 
έν Αύστρουγγαρία καταστάσεως.

— 'Υπεβλήθησαν στήν Βουλήν αί εκθέσεις τών εΐ- 
σηγητών έπί τής παραπομπή? τών Κυβερνήσεων 
Σκουλούδη καί Λάμπρου έπιτροπής.

— Τής μέν πρώτης εισηγητής ήτο δ βουλευτής κ. 
Τσακανίκας τής δέ δευτέρας δ βουλευτής X. Άρα- 
βαντινός.

— Βραδύτερον . συνεζητήθησαν αί εκθέσεις αύται 
καί οί είσηγηταί δι’ δμιλιών έξαιρετικά εύγλώττων 
άν&παρέστησαν τά εγκλήματα κατά τής πατρίδος τών 
υπολόγων Κυβερνήσεων.

— 'Η Βουλή δεχθεΐσα τούς χαρακτηρισμούς τών 
εισηγητών παρέπεμψε τάς Κυβερνήσεις Σκουλούδη 
καί Λάμπρου εις τήν ύπό τής Βουλής έκλεγεΐσαν διά 
κλήρων άνακριτικήν επιτροπήν, έξ άνωτέρων δικα
στικών.

— Διά τήν κυβέρνησιν Γούναρη ωρίσθη ή κοινο
βουλευτική έπιτροπή έπί τής παραπομπής μέ διορίαν 
δίμηνον πρός έξακρίβωσίν τών γεγονότων καί σύντα
ξιν τής σχετικής έκθέσεως.
' — Διά τό ψωμί μας έλήφθη τό μέτρον τής συγ- 
κεντρώσεως τής παραγωγής εις ολίγους αρτοποιούς 
μέ ηύξημένας τάς τιμάς τής άγοράς τών αλεύρων.

— Διά τοϋ μέτρου αύτοΰ ελαττώνεται ή ήμερησία 
ζημία" τοΰ Δημοσίου έξ αρκετών χιλιάδων δραχμών.

—Ό ήλεκτρισμός τής πόλεως ολίγον έλλειψε νά 
διακοπή.

— Χάρις είς τήν σταθεράν ένέργειαν τής ’Ηλεκτρι
κής καί τήν φωτισμένην άντίληψιν τών αρμοδίων δ 
κίνδυνος άνεστάλη καί ολίγον κατ’ ολίγον αί φωτι
στικοί καί κινητήριοι δυνάμεις τής πόλεως έπανέρ- 
χονται εις τήν αρχικήν των άποκατάστασιν.

—'Ο κ. Βενιζέλος ορθότατα παρετήρησε στήν Βου
λήν δτι αΐ γεωργικοί τάξεις έπολλαπλασίασαν τά. 
κέρδη των καί λογικόν καί δίκαιον εΐνε νά ύποστοΰν I 
έλαφράν φορολογίαν·

—Έζ αύτής τής αφορμής παρατηροϋμεν πόσον 
θά ήτο διαφωτιστικόν αν' ειδικοί άνελάμβανον νά 
καταδείξουν ποΐαΐ γεωργικοί έπαρχίαι τής Ελλάδος 
έκέρδισαν καί ποια προϊόντα άνετιμήθησαν καί μέχρι 
ποιου σημείου καί τίνα τά έκ τής άνατιμήσεως προ- 
κύψαντα κέρδη διά τάς διαφόρους παραγωγικός γεωρ
γικός τάξεις τοϋ τόπου.

—Ό κ. Βουρλούμης βουλευτής Πατρών, ώς ειση
γητής τής Επιτροπής πρός μελέτην τοΰ νομοσχεδίου 
περί φορολογίας τών έκτάκτων Κερδών, ώμίλησεν 
υπέροχα, άναλυτικώτατα, σοφώτατα. έμβριθέστατατα 
άπό τοϋ βήματος ΐής Βουλής.

—Άλλά καί δ κ. Στράτος έπί τοΰ ζητήματος τής 
φορολογίας τών ναυτιλιακών κερδών ύπέβαλε μερι
κός άξίας πολλής προσοχής προτάσεις.

— Αί καταδίκαι τών ’Αρχιερέων στήν Ήμερησίαν 
διάταξίν.

—‘Εκτός τών Συνοδικών, μέ έπί κεφαλής τούς τέως 
Μητροπολίτας ’Αθηνών καί Λαρίσσης ύποστάντας 
τήν βαρυτέραν καταδίκην, έχομεν τόν έπίσκοπον Τρω- 
άδος ένα έκ τών πλέον αχαρακτήριστων κληρικών 
λόγω ιερατικής συνειδήσεως, τόν Μητροπολίτην Μεί)ύ- 
μνης, Καστορίας καί καί τούς Επισκόπους ’Αργολί
δας Πατρών, ’Ηλείας καί Κορινθίας κτλ. τίμωρηθέντας 
μέ άναλόγους ποινάς.

— Ό ’Αντιστράτηγος ’Αρχηγός τοϋ Α' Σώματος 
Στρατοϋ κ. Παρασκευόπουλος έπισκεφθείς τάς φρου
ράς Θεσσαλίας καί Φθιώτιδος άπεκόμισε τάς άρίστας 
τών εντυπώσεων.
• —Ό ’Αρχηγός τάς εντυπώσεις του αύτάς μετέδωκε 
μέτόν πλέον ειλικρινή ενθουσιασμόν·.

— Καί αί ΐδικαί μας ιδιαίτεροι πληροφορίαι δφει- 
λόμεναι εΐς ένα τών αορίστων καί είλικρινεστέρων 
Άνωτέρων ’Αξιωματικών μας, παριστοϋν τήν έκπαί- 
δευσιν τοϋ στρατοϋ καί τό φρόνημα τοϋ στρατιώτου 
εΐς τό πλέον εύχάριστον σημεΐον.
• — Ό Χίδεμπουργ δμιλών εις Βούλγαρον βουλευ
τήν έξεφράσθη μέ τόν πλέον χυδαϊον τρόπον γιά τόν 
ελληνικόν στρατόν. >

— Εύτυχώς δτι ή σημερινή άντιστροφή τών ορών 
θά κατάδειξη τήν οΐκτράν απάτην τοϋ πολλοϋ Γερμα
νού Στρατηλάτου.

— Άπενεμήθη ύπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως 
εΐς τήν εκλεκτήν μας καλλιτέχνίδα κυρίαν Κυβέλην τό 
Άνώτερον-παράσημον τών ’Αξιωματικών τής ’Ακα
δημίας.

—Τδρύθη γραφεϊον Άνωτέρας Διευθύνσεως Με
ταφορών τελούν ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ κ. 
Βενιζέλου.

— Παρ’ αύτφ ωρίσθη καί Γνωμοδοτικόν Συμβού
λων δπερ θά γνωμοδότη έπι παντός ζητήματος σχε
τικού πρός τό έργον τής Δΐευθύνσ3ων.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Περί τών Νομοθετικών βιαταγμάτων καί τοΰ 
κύρους αύτών. Ό πολύτιμος συνεργάτης μας κ. I. 
Φραγκιάς άκαταπόνητος είς μελέτας έπιστημονικάς 
έξετύπωσεν εΐς ίδιον τεΰχος περισπούδαστον μελέτην 
του περί τοΰ κύρους τών ώς έκ τών περιστάσεων, άφει- 
δώς έκδιδομένων Νομοθετικών Διαταγμάτων. Είναι 
έθνικώς παρήγορον δτι στήν άτελεύτητον μπακαλο- 
λογίαν τών ημερών αύτών εύρίσκονται επιστήμονες 
τής περιωπής καί τοΰ κύρους τοΰ κ. Φραγκιά καταγι- 
νόμενοι μέ έμβρίθειαν καί βαθύνοιαν έπί ζητημάτων 
γενικοΰ ένδιαφέροντος.

* * *

Οί «Καινούργιες Τερταίνες> τοϋ κ. Φώτου Γιο
φύλλι). Ό κ. Γιοφύλλης άπό τούς νέους ποιητάς 
μας, πλουτίζει συστηματικά, άθόρυβα, μέ τήν άνεξάν- 
τλητον έμπνευσίν του τήν σύγχρονον πνευματικήν 
παραγωγήν μέ τά βαθυστόχαστα έργα του.

Μιά ιδιαίτερη άντίληψι τής ζωής άποκαλύπτει τόν 
δυνατό χειριστή τοΰ στίχου ποΰ ξέρει νά δημιουργη 
άπό τής εύμορφιές καί άπό τής ασχήμιες τής ζωής 
έργα ποΰ δέν μπορούν νά περάσουν απαρατήρητα.

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΛΙΑΚΟΓ 

ΣΛΜΙΤΕΣΚΑΙ PASTA· ΪΗΕ Β. ATASS
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Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων είς δλα τά γούστα και όλους τούς 
χρωματισμούς.

Έκεΐ ή συνάντησις δλων τών κομψώς ένδυομένων.

?------ -------- ~--------------- ?

ΟΛΟΝΤΟΊΛΤΡΟΣ {

', Β Ο Μ II 1· <> ν

/ Τό μοναδικόν τών ‘Αθηνών ήλεκτροκΓνη- /
| τον ατελιέ. , . '
i -Εξαγωγή δδόντων δλως άνοδύνως. <

>■ ι Κατασκευή οδοντοστοιχιών ήγγυήμένη· >
■ > Θεραπεία στόματος αποτελεσματική. ;

■ ομήρου αθηνάι i

ΜΕ Γ Α ΕΣΤΙΟΤΟΡΙΟΝ

’.Αριθμός <»—Π Λ. Τ II X I « Λί— Αριθμός <5

’Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς έργασίας του.

; * Π ’
> Modes Chapeaux <
; SHNEAOSHE ΗΑΝΤΟΥΚΑ |
j ΕΡΜΟΥ 3g J

; .. . ~ ' s
' Τά νεωτερα καί τελειότερα Παρισινά μ ον- ?

£ τέλα ε’ς δλα τά γούστα καί σχήματα. i
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ΤΙΜΰΛΟΓΙΰΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος σελίς είς
'Ημίσεια »
Τέταρτον σελίδος^

εν τεύχος Δραχ

Λίά χώρον μικρόζερον αί τιμαί άνάλογοι
Δι’ εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ 8ξ τεύχη ή περισσότερα Ιδιαίτεροι συμφωνίι

ΕΡΓΑ Τ-ΜΕ ευγενία? ζωγράφου
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Τόμος ............................ Φρ.

» Β'. »· . . . . ...»

» Γ'. » .......

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα 
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων . . . . . »

3.00

2.00

1.50

5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.'
Η ΚΑΕΦΤΟΠΟΓΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον 

μονόπρακτον, μεταφρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν.'
ΟΤΑΝ ΑΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί

πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής

Σειραϊ τής «ΕλληνικήςΈπιθεωρήσεως» τοϋ Α'.Β'.Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ'. 
Ζ . Η', και Θ.έτους πωλοϋνται είςτά Γραφεία μαςπρος2£>φρ. έκαστη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗΣ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ "ΕΤΑ?«

13—15 Σζοά Αρσάκειου

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

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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