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Ελληνική Επιθεωρησις
*
παλαίσασα μέχρι τοΰδε είς μυρίας δυσκολίας
δια τήν έ^ευρεσιν χάρτου είναι ήδη υποχρεωμένη νά εμφανίζεται με μορφήν καθαρώς πολεμικήν, μορφήν τής άνάγκης.Ή κρίσις τοϋ χάρτου εφθασε στό όξύτατον σημεϊον και δέον νά θεωρήται άθλος και δτι κατορθώνομεν νά έκδιδώμεθα
Η τι(ΐη τοϋ χάρτου εφθασε πλέον είς άπρόσιτα ύψη.
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Τί σημασίαν έχουν στή ζωή τοΰ Μεγάλου, έξελίχθη τό άρχαϊον ’Ελληνικόν πνεΰμα, μέ
τοΰ ’Αδιάκοπου Ελληνισμού τά 465 χρόνια τάς θαυμασιωτέρας εκδηλώσεις σφρίγους καί
τής Τουρκοκρατούμενης Κων)πόλεως;
ρώμης.
Άπό τής εποχής τοΰ πρώτου ίδρυτοΰ της
Τό πνεΰμα, τό αθάνατον Ελληνικόν πνεΰ
τοΰ Ίσαποστόλου Μ. Κωνσταντίνου και πρό μα ύπέρποτε Ελληνικόν. Τό έμπόριον Έλλη
Αύτοΰ άπό αιώνων και μετ’ Αύτόν έπί Αιώ νικόν. Οί ναυτικοί "Ελληνες. Ή διοίκησις
νας ήτον και είναι ’Ελληνική.
Ελληνική. Ή υψηλή έκδήλωσις τής Τέχνης
At άκτα'ι τοΰ Βοσπόρου ούδέποτε έπαυσαν είς τήν Άγίαν^Σοφίαν Ελληνική. Αί παρα
νά ραντίζωνται από τών Ελληνικών κυμάτων δόσεις Ελληνικοί. Τό ράσον Ελληνικό. Οί
τούς άφρούς. Ελληνικόν ήτο τό φλοίσβισμα τραπεζϊται, οί βιομήχανσι "Ελληνες. Ή παλποΰ έξέσπα έκεϊ απαλά απαλά.Τής Προποντί ληκαριά Ελληνική. Αί συντεχνίαι Ελληνικοί.
δας ή θάλασσα ούδέποτε έπαυσε νά δέχεται Αί ένορίαι Ελληνικοί. Λιμενάρχης Έλλην.
στοργικά τής Ελληνικής αύρας τάς θωπείας. Ή επιστήμη, τά γράμματα, τά νοσοκομεία,
Μέσα στήν αρωματισμένη βλάστησι τών πα τά φιλανθρωπικά ιδρύματα, τά σχολεία Ελ
ραδείσων τής Κων)πόλεως ελληνικά έψαλλον ληνικά, Ελληνικά, Ελληνικά. Δέν ήδύνατο νά
άπομείνη κενόν, χάσμα. Γό έπλήρου, τό έγεοί πτερωτοί κάτοικοι τής φύσεως.
Ελληνική φωνή έκυριαρχοΰσε παντού. φύρωνε τό ελληνικόν δαιμόνιον. Τί έσήμαινεΥ
Ελληνική ήτο ή φυσιογνωμία της. Ελληνική άν έζη μέσα έκεϊ μία φυλή ξένη, νεκρά,
ή ψυχή τγ1ζ· "Ελληνική ή μορφή της. Ελλη βάρβαρος. Τί έσήμαινον τά χρόνια. Πάλιν μέ
νικοί αί πανηγυρεις της. Ελληνικές ή καμ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θάνε. Ή
πάνες της. Ελληνικός ό πραγματικός, ύ ζων ελληνική σύνείδησις τό έπίστευε, τό έφρόνει,
τανός, ό δυνατός Λαός της. Ελληνικές ή· Εκ τό είχε μέσα, στό αΐμά της, ήτο ή νεωτέρα
κλησίες της. "Ελληνες οί Κληρικοί της. Έλ- θρησκεία της.
Ήρθαν λοιπόν τά χρόνια τά ωραία, τά
λην όΐίατριάρχης της,δ πραγματικός Έθτάρμεγάλα καί δ «Άβέρωφ» μας, τό καμαρωχης’
\
"Ολη εκείνη ή πνευματική- σπαταλη, ολη μένο μας ελληνικό καράβι, έπήγε στήν Πόλι,
εκείνη ή μεγαλουργός Τέχνη, δλη εκείνη ή υ πήγε σέ ελληνικό λιμένα, σέ ελληνική θάλασψηλή διανόησις ποΰ έκυριαρχοΰσε κατά τούς λα, κοντά σέ ελληνικές Εκκλησίες, μέσα σέ
αιώνας τής Ελληνικής Αύτοκρατορίας παρέ- ελληνικές ψυχές, μέσα στή Πόλι μας, στή δική
μεινεν έκεϊ προπύργιον άκατάβλητον καθ’ ό μας Πόλι, στήν ελληνική μας πατρίδα, στά
ελληνικά μάς χώματα.
λους τούς αιώνας τής δουλείας.
Θά λειτουργήσουμε στήν Άγιά Σόφιά, θά
Ό Ελληνικός πολιτισμός, τά Ελληνικά
Γράμματα, τό Ελληνικόν Μεγαλεϊον, ή-’Ελ κάμουμε μνημόσυνο στό τελευταίο μας Αύτοληνική Θρησκεία έπρυτάνευον μέσα στών ’Α κράτορα καί μέσα έκεϊ θά έπευφημίσωμεν
σιανών τά παλάτια, τών ’Αρχόντων τάς ψυ- καΐ πάλιν μέ ελληνικήν γλώσσαν, μέ ελληνικό
χάς, τών αλλοθρήσκων Μεγιστάνων τήν ζωήν. ένθουσιασμό, μέ ελληνική λαχτάρα τούς άρ
Στήν Πόλιέζησενδ νεώτερος Ελληνικός χοντας ποΰ θέλει ή ’Ιστορία, καί άποζητα ή
πολιτισμός, ισότιμος διάδοχος τοΰ υπέροχου Δικαιοσύνη καί ή Ελευθερία τών Λαών.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
άρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. Μέσα έκεϊ

515
ό ότοΐο; ευρέθη είς περιστάσεις δλιγότερονδύσκολους.
Αλλ οχι ολοι εινε είς θέσιν νά θυμώσουν γενναίως
καί επωφελώς. Ή μ-:γα; άψυχο. μή>ις είνε δ ο > >ν ώς
κάθε άλλο πράγμα τής μητρός Φυ ιε »ς Καί τοιοΰτον
δώ ον τή: μήνιος «δημιούργησε τό πρώτον ποίημα
τοΰ Κόσμ >υ— τήν Ίλιάδα "Οθεν βλέπετε ότι έίώ
σείς θελετε νά βρυςητε ώς Λέων, νά μή σάς συμβή
να μιμηθήτε τον νημοτην συμπατριώτην μας Πιέρην (1) δ ιτις ώνόμισε τούς . συ ιπολίτα; πρόβατα
καί γίδια, καί δέν έννόησεν δτι αυιόςήτο κύων καί
έβάβιζε, καί άντί νά τρομάζη ά λους, κ ..τιδιώκετο
καί τήν σήμερον μένει εις Τρεβίζον καθηγητής τής
Ρητιρική: έ-.αιτών ξένον άρτον, ένφ θά ήδύνατο νά
τόν λάβη τιμιώιερον είς την πατρίδα του. ΙΙρέπει τις

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΠΕΖΩ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΙΑΒΟΪ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

’Ιδού ή άπάντησις τοΰ Φωσκόλου τήν οποίαν συνιστώμεν εις παντα νέον αρχίζοντα τό φιλολογικόν
αύτοΰ στάδιον:
Φίλτατι Άι&ρέη

Hottingen 17 Δ)βρίου 181·''
Εκ τών επιστολών τά; όποιας μοΰ αναφέρετε μό
νον δΰο περιήλθον εις χεΐράς-μου. Ή μία περί τά μέ
σα ’Οκτωβρίου τοΰ παρελθόντος έτους μετά τής ’φδής
πρός τες Νήσους τών Ίονίων, ή δέ κατά τάς άρχος
τοΰ παρόντος μηνός.
Ούδέ εις τήν πρώτην άπήντησα,διότι τότε ήτο καθή
κον μου jc γράψω είς δλίγι υς μόνον έξ ανάγκης ,ώσιε
πολλοί τών άγτοοΰντων τήν κατάστασιν τών χρόιων
κοί εις οποίον θέσιν εύρισκέμην, μέ έθι αίρουν καί μέ
θεωρούν άκόμη αγενή. Νά τούς έξαγάγετε σείς έκ τής
απάτης. Όμι/ώ πεςι τών Ελλήνων μας—κοΐ ιδίως
περί τοΰ γέροντος αρχαιολόγου τής Λευκσδος δόκτορος κοί Πρύτανεως (1) δστις μοΰ εδώρησε τό βιβλιον
του και μοΰ έγραψε καί ξανάγραψε κοί άκόμη περιμέ
νει έπιστολος μοτ—καί διά περισσοτέραν δυστυχίαν
δεικνύει φι/οφροσύνην. "Ομως σεΐς «νά μέ δικαιολογήσ τε, αν εΰρητε περίστοσιν, μάλιστα νά μοί κσμητε
γνωστόν ποΰ σήμιρι ν εύρίσκεται διά τά τοΰ γράψω
καί νά εκπληρώσω τό καθήκον μου—Ι2ς πρό; τήν
'Ωδήν σι ς μοΰ ή. εσε, διότι ίχει κάτι τι Wjpojrge

ηες και μέγα α’ιοΰημα φιλοπατρίας ποΰ έξιυγενίζει οΐοτ δήποτε ύφος. Θέλω δι ως ώς φάο; καί
σχεδόν ώς πατήρ, τά σάς παρατηρήσω δύο πρι.γματα.
Καί πρώτον·, πρέπει νά πεισθήιε δτι δέν θα έξέρχεσθε τής μετριότητας κοί ευχαριστημένος νά ε’ισθε
τών τίτλων τοΰ Άκαδημοϊκι ΰ ι ή. Πιστόγιας κοί άλ
λης, κοί τών επαίνων τών συταδέ/φων ομάδων, έως
ού πιαγματεύεσθε τά γράμματα χυδαϊκώς.
Ούτε θα δυνηΰήτε νο έξευγενίσητε τήν δ ιόνισαν,
ούτε νά τακτοποιήσητε τήν κρίσιν σας, ούτε νο θρέψητε ούσιωδώς τήν ψυχήν σας, παρά δίαν θά έπιδοθήτε μέ ενδελεχή καί διακαή θελησιν εκ τήν μελέτην
τών Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων. Καί περισοοτέρα εινε εντροπή διά ήμάς, οϊτινες έγεινήθημεν
“Ελληνες καί έμεγαλώσαμεν μανθάνοντες έπί δΰο πε(1) *
0 αρχαιολόγος οΰιος ήτο ό Λευκάδιος Δημήτριος
Πετριτοόπονλος, δστις τοΰ είχεν άπσστείλει τό Saggio

storico salle primme eta dell isola di Leucadia
έκδοΰέν έν Φλωρεντίφ τφ 1814,

ρίπου έτη τοϋ 'Ομήρου, τοϋ Θουκιδίδου καί τοΰ
Πλάτωνος τήν γλώσσαν νά τήν ψελλίζωμεν, ένφ άλ
λοι, ώς αυτοί οί Γερμανοί, μεταξύ των οποίων δια
μένω καταδσπανοϋν τόσα έτη καί τέλος τήν όμι
λοί ν
καί τήν . έννοαΰν καλλίτερου άπό ύμάς.
Κοί έκιιι. τή; εντροπής εΐιε καί ζημία. Διότι, εκτός
τών ’Ιταλών, δέν πιστεύω δτι άλλαι διάνοιαι δύνανται νά π< ράγωσι, τόσον διά τήν ψυχρότητα τής φύ
σεως, δσον διά τήν τραχύτητα τών ιδιωμάτων των,
τήν ζωή» καί τό πνεύμα, ~ο' ημείς τόσον εύχερώς δυ
νάμεθα άτδ τούς άρχαίους νά έπωφελ,ηθώμεν.
Βλέπω, παιδί μου Άνδρέα, πώς οί Γερμανοί άνατομοΰν κάθε ελληνικήν καί λατινικήν λέξιν καί είνε είς
θέσιν νά σοΰ εϊπουν οί τδήποτε σ·ΐ/·η·, τον όποιον
τ< ΰς άπαγγέλ/ει;, άν είνε τής εποχής τοΰ Ησιόδου ή
τώ' Λ’ ρικών, ή τής ’Αλεξανδρινής σχολής ή ·>ών Αϋκραιόρων τής Κωνσταντινουπόλεως 'Επίσης σπαιίως
άπαιώνται προκειοένου περί τών Ρωμαίων.
Καί δμως δέν συγκυούν ι ι εί; μίαν εικόνα αύτών
τών ποιητών, δέν δακρύζουν ποτέ. Κατέχουν καί δέν
αισθάνονται,μανθάνουν καί δεν διδάσκουν,ομιλούν καί
δράβιν ιέν έχουν. Πταίσμα, ή νά εϊπωμεν δικαιοτέραν, θελησις τής μητρός Φύσεως. Άλλ’ άν < ύιοι παρεπονι ϊ . ται άπό τήν Φύσιν, ή Φύσις παραποιείται
μέ ημάς, διότι μάς έγέννησεν άλλως πως. Καί άν ό
αγρός
καρποφορεί καλά, ή αιτία είνε δτι δέν έξείέξαμεν < ύδέ Ιοπείρι μεν ιού; σπόρους, ποϋ μάς ά
φησαν ί ιι, -,/τ,ρονομίον οί παλαιοί πρόγονοί μας. Έπί
τού παρόντος σπευοετε νά γραψατε σονέττα, ύμνους
κα· όμ< ιοκατι λήκιι τς οτίχοττ., καί να συναναστρίιφεσθε ημέραν καί νύκτα μέ ιαπειιότητα ήνωμένην μέ
νιανικόι θάρρις, μετά τών μεγάλων τής ι ρχαιοιητος
καί μετά δωδεεάδι ς Ίικλών λογογράφων κοί ποιη
τών. Καί ιίφοϋ, ώς νομίζω, θι. είσθε άξιος μαϋητήζ
</διών, τό δνομα τούτο θα έκδηλ.ωθή είς τα έργα σας
μέ τήν ώραν καί θα σας πρυξενήσΐ] τιμήν περισσότε
ρον άπό μύρια διπλώματα ’Ακαδημαϊκού καί Ποιμέ"νος Άρκάδος—Άς έλθωμεν τώρα είς τό δεύτερον,
τό όποιον είνε σοβαρότερου καί έπίσης εύκολώτερον
είς τήν πραγματοποίησιν. Σεΐς αποτείνετε τόν λόγον
«οργισμένος πρός τήν πατρίδα σας μέ τήν φδήν εκεί
την. Καί τοΰ θυμού τούτου ευρίσκετε παραδείγματα
είς τόν Δάντε και Άλφιέρην. “Ας άφίσωμεν κατά μέ
ρος τήν μεγάλην διάνοιαν αύτών τών δίο ’Ιταλών.
Καί θέλω έπίσης τάς δυστυχίας τ· ΰ Δάντε(ποΰ έτεινε
τήν χεΐρα καί έζήιησεν έλεημοσυνην), άλλά θέλω νά
μή σάς τρομάξουν, Άς άφίσωμεν καί τόν Άλφιέρην

(1) Είνε ό δ<ατρε«ϋ; Κερκυραϊος Μάριος Πιέρης, περί
τοϋ οποίου προσεχώς θά διαπραγματευθώμεν είς τήν «.Ελ
ληνικήν Έπιθεώρησιν».

νά έ(η υπ’ δψιν τάς περιστάσεις καί τόν σκοπόν.
Τώρα άν ή ’Ιταλία ήτο άξια νάάκούση λέξεις αγανα
κτήσει»:, οδσ ι σεσητί’ϊτ, τ ιπεινωαένη, έξησθενησμένη, ή 'Ελλάς, ή ότοία σήμερον είνε μά'.λον βάρβα
ρος παρά εκφυλισμένη, εινε άξία άλλον λέξεων. Καί
ίκρόχολαι λέξεις καί ύπεροττι καί δέν πείθουν τούς
άλλους, άλλ’ ερεθίζουν, ”Λν θέλητε δ ιως νά νουθετήσητε τάς Νήσου; μας. παιδί μου, καί είς τοΰτο έ
χετε δικαίωμα κ >ί διάνοιαν, μιμηθήτε τόν Πετράρχην. Τό α»μά του ποό; τούς Ιταλούς Ηγεμόνας
Italia mia, benche il parlar sia indarno, εινε δχι
μόνον υπόδειγμα ποιητικής τέχνης καί ύφους καί φι
λοσοφικής σοβαρότητας καί ποιητικού οίστρου, άλλά
συγχρόνως παράδειγμα τοΰ τρόπου τοΰ νουθειεΐν τούς
ισχυρούς χωρίς νά έρεθίζωνται..................Χαίρετε

Ούγος
(’Ακολουθεί)

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ «ΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ
Όρισμένως ημείς οί έν Έλλάδι νανουρι
ζόμενα άκόμη μέ τά παλλαιϊκά τραγούδια τής
διανοητικότητας τής γιαγιάς μας καί γι’ αύτό
άκόμη δέν καταλάβαμε ποία καταιγίς, ποία
φουρτούνα μαίνεται γύρω μας.
’Εμείς εδώ κοιμούμεδα όπως οί απλοϊκοί
έρημΐται τών πρώτων χρόνων τοϋ Χριστιανι
σμού μέ μίαν φιλοδοξίαν νά κάμωμεν περισ
σότερες μετάνοιες καί νά κερδίσωμεν διά τής
σκληρότητος τήν πνευματικότητα τής ζωής.
Τό πολύ πολύ νά μάς ένδιαφερη τό ζήτημα
τής Γρίππης, νά αίσδανώμεδα φλόγες άγανακτήσεως γύρω άπό τόν χωροφύλακα ποϋ δέν
εινε ικανός οΰτε τούς άριθ-μούς τοΰ κρέατος
νά διανείμη άν&ρωπινά, νά συζητούμε γιά
τοΰ σκουπιδιάρη τήν αύδάδεια ποΰ περιφρονεΐ τούς σκουπιδοφόρτους ντενεκέδες μας κατά
τά σπάνια περάσματα του άπό τή γειτονιά μας
καί έξαιρετικώς νά μιλήσωμε καί γιά τήν πα·
ραίτησι τοΰ Κάϊζερ, άπό τόν περιβόητο Θρόνο
τών Χοετζόλερν.
ΙΙέραν αύτών ολίγα πράγματα άκόμη μάς
ενδιαφέρουν καί μακαρίως περιμένομεν τήν
ειρήνην γιά νά έπανέλδωμεν εις τόν ονειρευ
τόν επισιτισμόν τής προπολεμικής αφθονίας
καν φτείνιας. ^Αν δέ καμιιιά φορά ίϊελήσωμε
νά συζητήσωμεν κάπως πλατύτερα, νά κρίνωμεν τούς Λαούς, νά μιλήσωμε γιά τούς ’Άγλούς, τούς Γάλλους, τούς Βέλγους, τούς
Γερμανούς,τούς Ρώσσο ς, θά άκούσωμε τόσα
παραμύ&ια άπό τά στόματα τών συζητητών
ποΰ μέσα στό κεφάλι μας ή σύγχυσις θ’ ά·
πλώση τολμηρότερα τά πτερά της.
ΙΙόσες φορές δέν ακόυσα τής παραλογώτε-

ρες γνώμες γιά δ,τι γίνεται γύρω μας.καί πό
σες φορές ή Ελληνική φαντασία δέν έπλεξε
τής τρομερώτερες καί άπιθανώτερες μυθοπλα
στίες, άπό μόνην τήν επιδημίαν τής παντογνωσίας καί τής σπινδηροβολούσης εύφυΐας ;
Έξαφνα πόσες φορές δέν ύπεστήριξαν σο
φοί καί σπουδαίοι κύριοι τήν πειδαρχικότητα
τοΰ Γερμανικού Ααοΰ, τήν ίδιότυπον ιδεολο
γίαν τού Γερμανικού Σοσιαλισμού, τήν νωδρά
διανοητικότητα τοΰ Γερμανού εργάτου ; Πό
σες φορές δέν ύ.τεστηρίχδη ή αλύγιστος, ή
άκαμπτος νομιμοφροσύνη, ή σιδηρά ύπακοή
του, ή άδραυστος δύναμις τών όργανώσεών
του ;
Ποιος δά έτόλμα νά ίσχυρισδή νά προβλέψρ Ρωσσικόν Μπολσεβικισμόν μέσα είς τά
Γερμανικά σπλάγχνα ; Ποιος δά έφαντάζετο
Γερμανούς στρατιώτας κ ιί ναύτας στασιάζον
τας, φονεύοντας, δ ταράζοντας, καταλαμβά
νοντας, κυριαρχοΰντας Καί επιβάλλοντας τήν
δέλησίν των :
Κατάπληξιν προξενούν αί τελευταΐαι είδη,
σεις περί τής Έπαναστάσεως τοΰ Κιέλου καί
τής πλήρους έπικρατήσεως τών επαναστατών
καδ’ δλην τήν γραμμήν. ’Υπουργοί τής Γερ
μανικής Κυβερνήσεως συνδηκολογοΰν, συσκέ
πτονται μετά τών Συμβουλίων τών Εργατών,
τών Στρατιωτών καί τών Ναυτών καί το
προϊόν-τών συνεννοήσεών των φανερώνεται
είς ιήν προκήρυξιν αύτήν, τήν πρωτοφανή,
τήν πρωτάκουστον, τήν άπίστευτον διά την
ιστορίαν τού Γερμανικού Λαού.
«Συνάδελφοι '. Ή σημερινή ήμερα δα παραμείνη αλησμόνητος είς τήν ιστορίαν τής
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Γερμανίας. Διά πρώτην φοράν ή πολιτική
ισχύς περιήλθεν εις χεΐρας τών στρατιωτών.
Ιό προκείμενον ενώπιον ήμώνεργον εΐνε μέγα.
Διά τήν πραγματοποίησιν αύτοΰ άνάγκη δπως
διοργανωθή το κίνημά μας. Έσχηματίσαμεν
-υμβούλιον έξ ’Εργατών καί Στρατιωτών,
δπερ θέλει φέρει τήν ευθύνην τής διατηρήσεως τής τάξεως.»
, Ή ζατασυντριβεϊσα Ρωσσία εκδικείται.
ΙΙς οίδε άν δέν έμφανισθόϋν είς τήν Τευτονικήν χώραν νέοι Λενίν, σκορπίζοντες τήν σ.ποσύνθεσιν καΓ έμπνέοντες τάς άποτροπιαστικάς
πράξεις τοϋ αγρίου Μπολσεβικισμοϋ. Μέσα
σ’ αύιήν τήν δίνην, ή οποία βεβαίως- δέν θά
βραδύνη νά έπεκταθή έφ’ ολοκλήρου τής Γερ
μανίας, τί ρόλον δύναται νά παίξμ ό Μέγας
Ιερεύς τής Καταστροφής καί τοΰ Πένθους ;
Ποια δύναμις θά τόν πεοισώση άπό τήν
θύελλαν; Καί άν άκόμη άνθίσταται προσπαθών νά περισώση ράκη άπό τήν χλαμύδα του,
η Θεία Δίκη τόν ωθεί στήν άνιίστασιν αύτήν

δια να ύποστή μεγαλειτέραν τήν τιμωρίαν άπό
τόν Γερμανικόν Μπολσεβικισμόν.
Τί μας επιφυλάσσεται άκόμη άπό τήν σύγ
χρονον ραγδαίαν έξέλιξιν τής ζωής ;
Έμεϊς ζώμεν φαίνεται είς τό περιθώριον
τής ζωής καί άποτινάσσωμεν τήν νάρκην σέ
κάθε στιγμή ποΰ μάς ξεκουφένουν τών κεραυ
νών οί κρότοι και μάς τυφλώνει τών αστρα
πών τό εκτυφλωτικόν φώς. Δέν νομίζει ό
Ελληνικός Λαός, δτι εΐνε καιρός νά δώση
λίγη μεγαλείτερη προσοχή είς δ, τι γίνεται
γύρω του ;
λ στερα άπο τά ανωτέρω ποΰ έγράφησαν
στας 26 τοΰ μηνος Νοεμβρίου έπήλθον ραγ
δαία τά νεώτερα γεγονότα. Ή τελεία έπικράτησις τοΰ Λαοΰ, ύ σχηματισμός Κυβερνήσεως
Σοσιαλδημοκρατικής, ή πτώσις τοΰ έστεμμέ
νου θηρίου και τοΰ ανταξίου υίοΰ του. Οί
Λαοί εκδικούνται δι αύτοΰ τοΰ Γερμανικού
Λαοΰ.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

MONΙΗ . . .
Εινε νύχια..,Βα.ειά σύννεφα πιέζουν τήν άτιιοσφαίραν ενφ μακράν άκούεται ή μονότονος καί με/.αγχολι-.ή βοή τών. κυμάτων ποϋ σπάζουν μέ μανίαν
επάνω εις^ιου, μεγάλους βράχους.
Μόνη ολομόναχη μία νεαρά κόρη κυττάζει μελαγχο/,ικα τη / απέραντη θάλασσα καί μία βουβή ικεσία
εινε χυμένη στή θλιμμένη της δψι. Είνε βέβαια κάποια
δυστυχισμένη, αν κρίνη και είς άπό τό άπηλπισιιένο
(>/.εμμα τη:, καποια α ιοκληοος τή: τύχη; ποϋ ξυπνά
■■,ΐ'ΐ πρώτη φορά υπο τό βάρος τή: σκληοάς Είιιαομενης. Κα· ερχ-ται νά κλαύση σιωπηλά μακράν άϊώ
τα περίεργα και αδιαφορα βλέμματα τοϋ κόσμου τίτι: οιοε ποιο χαμένο Ιδανικό...
Βαδίζει αυκοπα^μέ βήμα άβέβαιον, τό χλωμό πρό
σωπο τη; διατηρεί τήν σφραγίδα τοϋ πόνου καί'τά
εκφραστικά τη; ματια έχουν μαύρους μεγάλους κύ

Έκεΐ,είς τήν άγριεμένη παραλία έχει περάσει άτέαπελΊΐσμενες οπγμές.
Τί θλιβερή νυχτιά !...
. Σιγά-σιγά άρχίζει νά ξη ιερώνη.Έν άντιθέσει πρός
την αγριεμειη νύχτα μία γλυκειά χαραυγή ρίχνει
χρυσές ανταύγειες στή: απέναντι κορυφοβουνές Μία
απο ιης χαραυγές εκείνες ποΰ υπόσχονται νά διαλΰ
σουν αμέσως κάθε ύπηψία μαινομένη; καταιγίδας καί
την πυκνή ομίχλη διαδέχεται τώρα ένα ρόδινο φώ-.'Η
νεαρα κόρη ποϋ εχει διανυκτερεύση έκεΐ κοντά στήν
πσραλια φαίνεται σιΑνά ξυπνμ έξαφνα άπό κάποϊο
Ηα?Υ°> ρίχνει φοβισμένε; ματιές τριγύρω της καί
ενα τρομερο συναίσθημα έγκαταλείψεως πιέζει τήν
βαρυμενη τη; ψυχή. Τί σκληρό πράγμα ή μοναξιά!.

Ιόά ατέλειωτε; στιγμές στέκεται έκεΐ μέ τά· μάτια
προσηλωμένα σ’ ένα αόριστο σημεΐ.ιν έ ώ τί χέρια
της σφίγγουν ^σπασμωδικώς κάτσω αντικείμενο ποΰ
λάμπει. Εινε ένα μικρό μενταγών ποΰ έμπεοικλείει
την πειο θλιβερή ερωτική ιστορία....Καί ταχύ'; ό λογΐβ,ΐ?;
τότε τρέχει μακράν εί; τό ευτυχισμένο πα
ρελθόν...Αι αναμνήσεις διαδέχονται ή μία τήν άλλη
και,σταματούν απότομα σ’ένα σκληρό αποχωρισμό....
Όλα αύτά εΐνε πάρα ποχλά για τήν πληγωμένη
καρδια τής άτυχης, κόρης . Αί αισθήσεις της παραλύ
ουν..,μά με μιά απεγνωσμένη προσπάθεια κατορθώ
νει, ν άντληση νέας δυνάμεις καί ή συμπαθής μορφή
του αγαπημένου τη; παρουσιάζεται τότε ιιποοστάτηηρεμη, γλυκεία δπως τήν είχεν ΐδή φεϋ! διά τελευταιαν φοράν....
Τήν έπομένην πρόθυμος είς την φωνήν τής Πα
τρώος έφευγε διά τό Μέτωπον μέ άβάστακτο Ενθου
σιασμό μα καί μ’ ένα κρυφό καρδιοχτύπι ποΰ προσ
πάθησε να το κρύψη μόνον γιάτόν ίδιο τόν έαυιότου...
. , Δέν πέρασαν λίγες μέρες καί το γλυκό όνειρο διελυετο δια-παντός!... ΊΙ μαύρη μοίρα έφθόνησε τήν
ευτυχία τών δύο γεων καί έπήρε κοντά της τόν ένα
απο τους δυό...Καί μόνη ολομόναχη τώρα ή άμοιρη
εγκαταλελειμμενη κλαίει την ευτυχία ποϋ έχασε σέ μιά
στιγμή...
Ή ήμερα ομωςδέ'ν πρεπει νά τήν βρήέδώ. Τί ανάγ
κη να δείξη τόν πόνο της στους άδιάφοοους; 'Η θά
λασσα μόνη είνε δ παρήγορός τη:, σ’ αύτήν ά^νο εμ
πιστεύεται την λύπη τη; γιατί φαντάζεται πώς μόνον
αυτή μπορεί να τήν νοιώση!...
Καί συντετριμμένη, ασθμαίνουσα στρέφει τώρα τά

βήματα προ; την θλιμμένη της κατοικία.
Ιίοσον βαρειά εΐνε ή’άποστολή της! Δέν θέλει εν
τουτοις νά όμολογήση τήν ήτταν της καί παλαίει...

Θά ζή ση! πρέ τει νά ζήση, γιατί Έκεϊνο; θά τό
θέλη !...
13)9)1918
Δις ALEX

----------

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

ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟίνίΙΚα ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ —ΤΡΑΠΕΖΑ

Δυο τραπεζητικοί οργανισμοί ,προέβαλον εσχάτως
εις τον τόν οικονομικόν τής πατρίδος μας δρίζιΛτα,
μέ προγρ'μμα κ ιί άντιλήψ ι; ξένα; πρός τάς συνή
θεις συναλλακιΐιας εργασία; των πιο’ ήμϊν πιστω
τικών ιδρυμάτων.

■0!

«Γενική Τρχπεζχ » xxc -ή «Τρχ»
πεζχ Εθνικής Οΐζονομ,ίχς »

“Οσον άφορρ τήν «Γενικήν Τράπεζαν» έγράψαμεν άλλοτε περί, αυτής, διατυπώσαντες εις δύο
-άρθρα, εΐς τήν συνάδελφον «Πρόοδον», (18 καί 20
’Ιουλίου 1918) τάς ελπίδας, τάς οποίας ώφείλαμεν
νά στηοίξωμεν έπι τή; επιρροής, τήν οποίαν θά εξήσκει αυτή έπί τής γεωργικής ζωής τής πατρίδος μας.
Τό πρόγραμμα τής «Γενικής Τραπέζη;» έπεδείχθη
ευρύ, εύρύτατον, νεωτεριστικώτατον, εύ'ελπι, πλήρες
άπό καλούς οιωνού; δσον αφορά « τήν μ.ελέτην,

τήν οργάνωσήν ζχί τήν σύατχσιν μ.εγχλων
Έτχιρ&ςών, αί όποτατ επιδιώκουν τήν εκτέλεοκ» έργων γεωργικών και βιο;
ηχχνι*
κών » καί άτετέλεσε καί μόνη ή διατΰπωσις αύτοΰ
σταθμόν είς τήν παρ’ ήμϊν γεωργοοικονομικήν ζωήν.
Έθεωρήθη τότε δ πρόσκοπ ις τών νέων οικονομικών
αντιλήψεων, ή αντιπροσωπευτική έκδήλωσις τών νέων
γεωργικών καί βιομηχανικών βλέψεων καί κατευ
θύνσεων.
Έθεωρήθη τότε δ ανεπίσημος οργανισμός, δ ό
ποιος θά άνεπλήρου δλην τήν άνεπάρκειαν τής κρα
τικής μας ζωή;.
Όλοι ημείς όσοι άγαποΰμε μέ ψύχωσιν τήν Γε
ωργίαν τή; Ελλάδος καί άπο πεποιθήσεως πιστεύομεν εί; τήν άναπ^αττικήν καί αγαθοποιόν αύτής δύναμιν έτί τοϋ εθνικού, πλουτολογικοϋ, κοινωνικού,
ηθικού καί καλλιτεχνικού μέλλοντος τής πατρίδος,
άπεδώσαμεν ιδιαιτέραν σημασίαν εί; τήν ίδρυσιν τής
«Γενική; Τραπέζη; >. Άνεβλέψαμεν πρός τάς ΐσχυράς
ακτίνας, αί δποΐαι ιιέ τόσην δύναμιν έξηκόντιζον τ®
ζωηφόρον φώς τής έπιδράσεώ; των μέ άκραν εμπι
στοσύνην καί μέ βαθείαν πίσιιν. Άπεβλέψαίιεν πρός
τους δηιιιουργικούς παράγοντας τή; νέας τραπεζητικής αύτής Βλαστήσεω; ιιέ άκλόνητον πεποίθησι· . Ό
κ. Σ. Λοβέρδος δ πολυΐδμων καί ρηξικέλευθο; Κε
φαλλήν εΐνε μία υπέροχος έγγύησι:. ‘Η εξαιρετική
οικονομολογική του μόρφωσις, είναι φρόνυΰμεν,
ισχυρόν θεμέλιον διά τήν άνένερσιν τοΰ πλέον έτιβλητικοΰ καί νεωτεριστικού Τρατεζητικοΰ Οικοδο
μήματα;.
Οί καρποί άλλως δλϊ|; αύτή; τή; συρροή; τόσων
ευοίωνων απαρχών δέν έβράδυταν νά έκδη1ωθο
'ν
*
ανάλογοι. ‘Η αναγγελία βιομηχανικών εγκαταστά
σεων έν Καλάμαις τή πρωτοβουλία καί συμμετοχή
ής «Γενική; Τραπέζη;» δύναται νά θεωρηθή ώ; τό

ΕΘΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

πρώτον σοβαρόν βήμα διά τήν έναρξιν τή; εφαρμο
γή; τ·ιυ έθνίκωτάτου προγράμματος τη;. Τό πρώτον
ήιασυ τών επαγγελιών της εισέρχεται εις τήν δδόν
τής πραγματοποιήσεως. « ΊΙ α όθτχαις Μεγά

λων ΊΊτχιρειών πρ»ς έχτέλεβιν β'.ομ.η/.χν;κών έργων » δέν ανάγεται πλέον εί; τήν σφαί
ραν τών μεταφυσικών θεωριών καί τών αορίστων
υποσχέσεων. Φωτοβολεί τό πρώτον'βι μηχανικόν έρ
γον—καί τό σπουδαιότερον έξω τών’Αθηνών, έξω
τή; άποπνικτικής πρωτευουσιανή;άτμοσφαίρα;—ύποσχόμενον γενναίαν ΰποστήριξιν παντός βιοσίμου καί
προοδευτικού βιομηχανικού έργου. Άλλά έκεΐ δπου
οφείλει νά στραφή έπίμονον τό ένδιαφέρον καί ή
προσοχή τοΰ κ. Λοβέρδου, φρονοΰμεν, δτι εΐνε ή ζωή
τοΰ υπαίθρου.
Μέσα εΐς τάς άνεξαντλήτους δυνάμεις τής έγκαταλελειμμένη; 'Ελληνική; Γή; θ’ανεύρη θησαυρού;
ικανού; νά ικανοποιήσουν τού; κόπους του καί νά φέ
ρουν ά/αζωογόνησιν καί τόνωσιν εΐς τόν εθνικόν μας
πλούτον.
Τό ελληνικόν ύπαιθρον, ή ελληνική γή, τόδένδρβν,
τό χωράφι, τά πρόβιττα, αΐ όρνιθες, αύτοί οί χωρικοί
τής 'Ελλάδος, αί ύπό - μαρασμόν διατελοΰσαι μεγάλαι
τής πατρίδος δυνάμεις, δέον νά καταστώσιν άντικείμενον μερίμνη; έκ μέρους τή; ύπό τήν ηγεσίαν του
«Γενική; Τραπέζη;».
Μελέταΐ, έρευναι, εξονυχίσεις, αναζητήσεις, στατι
στικοί πληροφορίαι, αντιπροσωπευτική διακλάδωσις
εΐς πάσαν ελληνικήν γωνίαν, συγκέντρωσις παντός δε
δομένου θά διανοίξουν είς τόν ύπό τήν διεύθυνσίν
τού φιλοπρόοδον οικονομικόν οργανισμόν, δρίζοντας
άγνωστους, πλατείς, πλήρεις άπό αναδημιουργίαν καί
άνάπλασιν. Δέν έχοαεν τό δικαίωμ ι νά έτεκτείνωμεν
τό θέμα μας διότι δέν έχομεν πρό οφθαλμών κανέν έκ
τών στοιχείων άτινα αποτελούν τά; σκέψεις ή τάς άποφάσεις, έτί τοΰ γεωργικού ζητήματος τοΰ τόπου,
τών ιθυνόντων τάς έργασίας τής «Γενική; Τραπέζη;»
καί διά τοϋτ > άν ωώλλομεν άπό τοϋ σηα· ίου τούτου
τήν άρθρογοαφίαν μα: διτ χνά. στραφώμεν πρός τήν
«Τρχπιζχν τή; Έΐνική; θ'ζονομ.ίχ: » .
Έτίση; σιερ ιύ.ιεθα ιών θετικών δεδομένων διά
νά εΐμεθα είς θέσιν νά κρίνωμεν εύρέώ; τόν σκοπόν
τήςίδούσεώς τη; Απλώς μόνον τόν τίτλον γνωρίζο-.
μεν, τά ονόματα τών ιδρυτών τη; ήκούσαμεν καί τινα ψυχία κριτική; εϊδομεν άναγραφόμενα εί; τόν ήμε
ρή σιον τύπον. Τα ολίγα δμως αύτά εΐνε άρκετά διά
νά μά; εμψυχώσουνείς τήν πίστιν πρό; τήν μεγα
λουργόν καί έθνικήν σταδιοδρομίαν τη:. Μόνο; ό τί
τλος ιη;—μία ύιερτάτη ύποχρέωσις -απένανχ^ τή;
κοινωνία;, τήν δ.τιίάν βέβαια συναισθάνονταν οίίδρυταί της, δίδει ιδέαν τή; σοβαρότητας καί τοϋ σκυ·'
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τη; νέ ις ταύτη; οικονομική; οργανώσεων.
Διάβλέπ ιμεν επίσης εις τήν « Τρχπεζχν τή;
Έβνιζής Οΐκονο’,ίΛχ; » τον έτιβ’.ηηών παρά
γοντα τή: πλούτοπαραγωγική; αας ζωή.-. Δΐ'ΐβ·.έτιμεν εις αύτήν μίαν πηγήν θετική; εργασίας ύτέρ τή;
έ ϊνική; οικονομίας ή οποία, μέχρι τής στιγμή; αυτή;
ανερμάτιστος, χωρϊς πηδάλιον καν βαδίζει τον δρό
μον τής αμφιβολίας. τών τυχαίων προσωθήσεων καί
τή; απροσδιορίστου καί ακαθορίστου σταδιοδρομία;
Αυτήν τήν θετικήν έργασίαν έχομεν τήν άξί οσιν
να τήν άναζητήσωμε'1' έπιμονώτερον τόσον από τήν
« Β’ενίζήν Τράπεζχν», όσον καϊ άπό τήν

« ΊΓρχπεζχν τής ’Κωνικής Oixovojxix; » ,
άφ’ ή; σιιγμή; ροδίζει τό νέ.νν καθεστώς, τό μετα τολε ιικόν καθεστώς, τό καθεστώς τή; ειρήνη;. Είνε κοι
νή άντίληψι; δτι διά τής μετόπηδήσεως άπό τοΰ ενός
καθεστώτος εΐς τό ε ερον θά έπακολουθήσΐ] αισθητή
διατάραξιςεις τό σημερινόν εμπορικόν, βιομηχανικόν
καί γεωργικόν καθεστώς. Ό μεγαλείτερυ;, άνλως κίν
δυνος άνεύρηται εΐς τόν γεωργικόν παράγοντα, τόν
ευρύτατα διακλαδοΰμενον επί τή; όλη; εθνική; μα;
ζωής καί έ τ’ αύτοΰ οφείλουν οί διευθΰνοντες τας νέας
Τράπεζας, χωρίς δισταγμόν, χωρίς παρέλκυα ις, χωρϊς
χ ιονοτριβάς νά στραφούν. Οί κίνδυνοι είνε πολλαπλοί.
Κίνδυνοι μειώσεως τή; αξίας τής γής, κίνδυνοι έλαττώσεως τής παραγωγής, κίνδυνοι αύξήσεως τών παρα

γωγικών δτπινών, κίνδυνοι εκπτώσεων τών τιμών
τών π > ιϊόντων, κίνδυνοι διασπαθήσεως καί κατασπαταλιτμι' τών έν αφθονία συγκεντρωθέντων κεφα
λαίων, έξ αφορμής έπιδείξεως, ματαιοδοξίας, μεγαλο
μανία;, νεοπλουτισμού. Τό εΐσέτι ύ.τεραφθονοΰν γε
ωργικόν κεφάλαιον πολύτιμος μοχλό; άναδηαιουργίας,
άναζωογονήσεως, μεγαλουργίας τής ελληνικής γεωργι
κή; καί ζω ιτεχνικής παραγωγή:, άφιέμενον άχαλιναγώγηιον χωρίς ρυθμιστήρα άνωτέρας διανοητικότητας,
χωρίς τιή έ τιστημ ινικήν έτέμβασιν οργανισμών, οΐοι
εμφανίζονται, οί οικονομικοί οργανισμοί τών νέων
μας Τραπεζών, διατρέχει κατά τήν άμεσον μεταπολε
μικήν έτοχή-ν τούς πλέον άνατοτρέττου; κινδύνους,
Στραφήιε λοιπόν πρός αύτό κ. κ. Αοβίρδϊ, Εμπει
ρικέ, Σπουργίτη, Τσιτσικλή, Βσγιατζίδη,Μιαουλη κτλ.
κτλ.διά νά μεγαλουργήσετε, νά ώφελήσετ·-: καί νά ώφεληθήτε.Συγκρατήσατέ το εντός τή; κ ·ίτη; του,μή τό
άφήσετε νά έκφύγη εΐς εξαντλητικούς καί έξατμιστικούς
παραποτάμους, ένισχύσατέ το,διευκολύνατε το, δδηγήσατέ το διά συστηματοποιημένης, μελετημένης, διονυχισμένης, μετρημένης τεχνικής εργασίας, εΐς τήν λεω
φόρον τή.- μεγάλη; π ιραγωγής ή ότιία θά μεταβάλη
τήν ύπαιθρον Έλλάδι εΐς άιίνωτον πη/ήν πλούτου
θετικού, εθνικού, ανακαινιστικού τών νοητικών καί
ψυχικών δυνάμεων τή; νέα; μεγάλη;'Ελλάδος.

πιίνης τής Λυόιν» τού». Οί «Βυ.ιγ.'.ο ί,ϊ ιι· οφείλουν πολλά
είς τό «Μυστικόν Δικαστήριον» τοΰ Λέοντο; Τιεσσέ. τό δέ
δράμα ό «Βισιλεύς διασκεδάζει» είναι μία Αντιγραφή έργου
τού Πώλ Αακρουά.
Ό Δουμάς πατήρ έ τ ήρε τόν «Άντωνύ» άιόιήν «ΠρίμαΔόνα καί ιό παιδί τοΰ χασάπη» τοϋ Μπυρά Δέ Γκουρζύ.
Τήν -’Λγγέλην» άτό τόν «Άνθρωποz τοΰ Κόσμου» τοΰ ’Ανσελώ. Τ >ν «Ριχάρδον Δίλιγκτον» ά.τό τά «Χρονικά τής
Καν ιγ '.άτη;» τοΰ Ουάλτερ Σκιστ. άτό τήν «Συνωμοσίαν
τού Φιέσκου» καί άτό τόν «Δον Κ ίρλον» τοϋ Σίλλερ. Τόν
«Πύργον τοΰ Νέπλ» άτό τόν «Μαθητή.· τοΰ Γκλουνύ· τοϋ
Ροζέ \έ Μτωβοοάρ, τάς «Δεσποινίδ ις Σαίν Σΰρ» άτό τήν
«Ζλέτ Δέ Νιρμτόν· τοΰ Φοντάν. Τόν Γάμον ύπό Λουδο
βίκου τού ΙΕ'» άτό ε“ν λησμονημένον μυθιστόρημα τοΰ
Άλφόνσου Μ τρώτ. Τούς «Τρεϊ: Σωματοφύλακας» άπό τά
Άπο.ινημ ινεόματα τοΰ Άρτανιάν» τοΰ Κουρτίλ Δέ Σανδ ·
ράζ. Τήν «Βισίλισσαν Μαργιό» ά.τό τό δράμα τοϋ Λοκρουά
«Πασχαλιναί ήμέραι ύ τό Κάρολον τόν I V» κλπ. Τώρα Εξη
γείται δΐΊτί δ Δουμάς πατήρ ήιο ύ πολύγραφώτερος τών
άντιγραφέων: Διότι άνεκάλυψε τόν πολύγραφον.
Ή Γεωργία Σάνδη, μέ δλην τη; τήν ήθικήν σοβαρότητ ι
έκαμε καί αύτή τό μέρος της, αν καί ακροθιγώς μόνον. Καί
ή μπορούσε νά τήν συγχωρήση κανείς, έάν ή κλοπή τηςάπέβλετε κανέν άλλο έργον της καίδχι τόν Ί ί.κωβ ιν. δηλαδή
τύ αριστούργημά της. τόν όποιον ύπεξήρετεν άπό τάς «Έρύ>τικάς αταξίας» τή; κυρίας Βιλλεντιέ.
Ό Ευγένιος Σύη; ό ρείλει τά «Μυστήρια τών Παρισίων·
του είς τούς «Δύο Άλλυκότους» τής κυρίας Μουμπόρν. Τόν
δέ «Περιπλανΰμενον ’Ιουδαίον» είς τό «Ψεύδος» τοϋ Μισέλ
Μασσών.
Ό Μυρζέ έκλεψε τάς περιφή ιούς του «Σ ιηνάς τοΰ Βοημηκιΰ Β ου» ά.τό τήν «Πλατείαν Βαντακζύι· τοΰ Πίολ Δέ
- Κ·>κ. οστι; καί αύιο; ό ρείλει πολλά δ ίνεια είς τούς «Φοιτητ ις- τοΰ Φρειδεςίκ ιυ Σουλιέ, όότ ιϊ ις πάλιν είχε λεηλα
τήσει καμμιά εικοσαριά ιίναλόγους τόμους προγενεστέρους
του.
Ό Γουσταΰος Φλωμπέρ, γράφων τήν «Σα ιπώ·, χωρίς νά
τό θέλη ίσως δ δυστυχής, Ανέγραψε λεπιοιιερέστατα τήν
«Κελτικήν 'Ιστορίαν τ >ΰ Άμανδορίξ καί τής «Κελαρίνας»
τοΰ ίότμαν (1634).
'Ο Δοϋμας υίός ύπήρξεν δ μακαρίτη; ένα: άπό τούς τελέίοτέρους συλλητάς τοϋ πνεύματος. "Ηρχισε δέ νά κλέ

ατόν» άπό τήν «Ρενέ Μωπερέν» τών Γκουκούρ. Τήν Φερνάνδην» άπό τόν «’Ιάκωβον τόν Μοιρολάτρην» τοΰ Διδερώ.
Τήν «Πενθεράν» άπό τυύς «’Απομάχους τοΰ Νοικοκυριού»
τοΰ Μπωμανουάρ. Τό «Άς χωρίσωμεν» άπό τόν «Βρούτον
τόν άνανδραν Καισαρα» «ου Ροζιέ. Τήν ιδέαν τή; «Μαρ
κέλλας» έκζ.εψεν άπό-τόν «Σαγκρέδον» τοΰ Βολταίρου δστις
καί αυτός τήν έκλεψεν άπό τήν «Κόμησσαν τής Σαβοΐας»
τής κυρίας -Χονταίν, ή οποία καί αυτή κλπ. κλ τ.
Άλλά, καθιός παρατηρεί δ Γάλλος άρθρογράφος, οΰδεί;
μέγας συγγραφεύς νέος ή Αρχαίος έκαμε ποτέ τίποτε δλως
πρωτότυπον, οΰιε είνε δυνατόν νά γίνη αύιό τό πράγμα
χωρίς νά είνε τερατώδες. Διότι πρώτον τά αισθήματα καί
τά πάθη τών άνθροόπων είνε ώρισμένα. Δεύτερον έν τή φιλολογίρ τό πάν είνε ό τρόπος τής έκφράσεως' καί δχι τό
θέμα. ’>«ΰτα πρός παρηγοριάν.....
(‘Εκ τών Ίβανκων·)

ΤΑ ΛΑ’Ι’ΚΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ

Δ. Λ. Ζ.

01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΟΙ
Εί; έκ ιών συνχαζιών ιή; γ ιλλιζίι; «Έ.τιθ. τών’Ειιθει»θήσν<»ν» συνίλαβέ -ποτέ τήν διαβολικήν περιέργειαν νά
εΐελέγξη τήν γνήτιοτηχα όλων τών φιλολογικών έργων τών
κορυφαίων συγγραφέων του 1!) αΐώνος ζά έξήραγε τό σκανδαλωδέστατον συμπέρασμα, οτι τά καλλίτερα θέματα καί αί
ωραιότεροι ΐΐιίαι, ί ό.τοϊαι κοσιαιύ.· τά κλασικά συγγράμ
ματα. είνε .-μμέν ι.
Μά τήν αλήθειαν, άξίζει τόν κιτιν νά άταριθμήτΐ) κανείς
τόν κατάλογον αυτών τών κλοπιμαίων τοΰ πνεύματος, άν
δχι δι’άλλο τίτοιν, τουλάχιστον πρό; δικαιολογίαν τών
έτιζο'ινίίον συνάδελφων αυτών, τών μεγάλων ληττώνσυγγ.ρ ιφέων καί δ Λ νά φιμ υθοΰν οί ,γρινιάρηδες. οί όποιοι έ
χουν τήν άξίωσιν νά καταργηδή τό προαιώνιοι· λόγων: ούδέν καινόν ΰπό τόν ήλιον.
Άοχίζομι·ν από μίαν γυναίκα, ή ότιία φαίνεται διήγειρε
τόν πειρασμόν καί είς τό νεώτερον αύτό αμάρτημα ακολου
θούσα τό παράδειγμα τής πρωτοπλάστου προγόνου της. Εί
ναι ή κυρία Στάελ. τή: όποιας ή «Κορίνα· είναι θετόν τέκνον υίοθειηθέν έκ τού ·.·’Ανδρεικέλου» τοΰ Γερμανού Χάίνσ·. ό όποιος πάλιν ύπεξήρεσε τό έργον του έκ τών «’Αντιζή
λων ’Ερώτων» μυθιστορήματος τοΰ Γάλλου Μταστίδ, άζιιάσαντος τφ 1775.
Ό Σατωβριάνδος έδανείσθη τούς περισσ ιτέρου^ ρωμαντι.11'' λεκτικού; τύπους ατό τό λησμονημένοι· αισθηματικόν
βιβλίον τοΰ Μαρκάσου «ή Νεού τ ινδρυς τή; νήσου Φόρμα·
φας» άτο ιό «’Αβενακί» τοΰΧαίν Λαμπέρ, ά.τό τούς « Ίν
κ ίς» τοΰ Μαρμοντέλ καί άπό τό αγγλικόν «Όρόνοζο» τού
Άφρα Μπέν. μεταφοασθέν ύπό τοϋ Λαπλάς. Καί όμως ό
Σατωβρίανδος, επιλέγει τό γαλλικόν περιοδικόν, θεωρεΐτ ιι
«βασιλεύς τής γαλλικής φιλολογίας».
- Ό Βίκτωρ Ουγκιό είναι ό άναισχοντότερος ζογοκλότος
ά τό όλους. Είναι απίστευτοι· τό πόσα δάνεια ό ρείλει είς
τον Λεμερσιέ. εί; τόν Καινιέζ, εί; τόν Πιξι'ρεζούρ. εΐς τό.·
υ ·ο-·<·ιΐ Γ|τα Α’Άρλι ζοόρ. τοΰ όποιον τά μυθιστορήματα λέγει
··". ε’/αν μεταφραοθή ε·’; όλα,· ιάς γλωσσάς, πλήν της γαλ
λικής. Ή «Παναγία τώ·· Παρισίων» δέν είναι τίποτε άλλο
παρά μία μακρυνή ή<ώ τών δύο ή τριών έκατοντάδων με
σαιωνικών μυθιστορημάτων. μέ τά ότιία άνετράφη ή γενεά
τοΰ 1810—1830. Ό «Ρουυ Μτλάς« κατεσκευάσθη έτι τών
ερειπίων τή; «’Αγγελικής Κάουφμαν» άτό τήν ότιίαν καί
ά/.ι,ο; πνευματικός συλλητής, δ Μνιύλβερ Λύττον. ΰπέςήρεσε τό άναγζαϊον υλικόν διά τήν συγγραφήν τής «Δεσ-

πτη απότόν πατέρα του, τοϋ δποίου ή -Φερνάνδη» τοΰ έχρησίμευσεν ώς πρότυπον διά τήν «Κυρίαν μέ τάς Καμελίας»,
επίσης δέ καί ή «Βεατρίκη» τοΰ ’Αρσενίου Ούσσκί.
Τόν «‘Ημίκοσμον» έδα.νείσθη άπό τάς «Εταίρας» τοΰ Παλισσϋι καί άπό τάς «Έ.τιστολάς ταυ μαρκησίου Ροσέλ» ιή;
κυρίας Έλλης Μπωμόν. «Ό κύριος Αλφόνσος» έχει έξαχθή έξ ολοκλήρου άπό τό βιβλίον τοΰ Πώλ Δέ Κοκ «"Ενας
χαριτωμένος νέος». Τόν «Φίλον τών Γυναικών» ΰπεξήρεσεν
άπό *.άς «’Εκδικηθείσας Δοοέττας» τοΰ υιού τοΰ ΙΙώλ Δέ
Κόκ. Τέλος τήν «Ξένην», έν άπό τά άριστα δραματικά έρ
γα του. οφείλει είς τό μυθιστόρημα τής Μις Μπόρν «Ό
Γκοδοφΐνος».
Τοϋ Σαρδοΰ οί «Καλοί Χωρικοί» είναι μία άναδημοσίξυτοϋ «’Εμπόρου τής Χάβρης» τοΰ Πώλ Λεκρουά. Τά «Μήλα
τοΰ Γείτονος» τά έκλεψεν άπό μίαν«Μάχην είς τήν Δικαστι
κήν άρχήν» τοΰ ’Ιουλίου Σανδώ. Τήν «Οικογένειαν Μπενου-
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θέσεων, εκτός τών άλλων περιπτώσεων, τάς οποία;
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
άνέφερον είνε καϊ ή καταθεσις τών μικρών παιδιών.
ΙΙόσοι τόποι ψευδομαρτυρων υπόπτου ηθικής και Τινές τών έι όρκων έθεώρυυν ώς αληθείς τά; καταθέ
γνωστοί εΐς μερικούς δικηγορίσκους τοΰ ΙΙιαισματοσεις τών αθώων αύτών πλασμάτων έχοντες φαίνεται
δικβίο,υ δέν μάς έπαρουσιάοθηοαν κσϊ ενώπιον τοΰ
ύπ’ δψιν τήν λαϊκήν παροιμίαν «άπο μικρό καϊ από
Ιίλημμε/ειι δικείο-υ καί ενώπιον αύτοΰ τοΰ Κακουρ- τρελλό μανθάνεις τήν αλήθειαν . Δέν έγνωριζον δμως
γιοδικείου καϊ μάς έ.ιανέλαβον τά αύτά ψευδολογή τί φρονεί περί αύτών ό διάσημος Lonibroso δστις
ματα άναλόγως τής διά χρημάτων εξαγορασθείση; λέγει δρθώς (έάν συγκρίνουμε» τήν σημενι»ην πρόωρον
συνειδήοεώς των; Δυστυχώς ή δωι·<-δοκία, τό έλαιή
άνάπτυςιν τών διαφόρων μπεμπεδων μας) δτι μεταξύ
ριον αύιό, το όποιον τ< ύς εξαναγκάζει νά μετέρχωνιών παιδιών καϊ τοΰ εκ γενειης εγκζ.ημαιίου υπάρχει
ται τό άποτρόποιον ε/ύεό επάγγελμά πολλάκις μεπει καταπληκτική όμοιόιης, καί ιουτυ διότι ια παιδια ώς
άτιμώ· ητος. Καί διά τό διίσκολο» τής άποδείξεως ού- έπι τό πλεϊστον ρεπουοι προς το κακόν και ψευύετής και διότι οί μετερχόμετοι αύιήν Ζαμβάιουσιτ έκ σθαί. Κ< τα ιόν ακαδημαϊκόν Faguet, τα αθώα αύτά
τών προ-έςων δλας το; προφυλάξεις ιων. Οί Άτιι οι πλασμαιακία εύρΐοζο» iui εν μεγα«η οιε»οχωριρ απέ
νόμοι περιεΐχι ν δύυ ηοωάς διά τούς ψει δώ. καταθε- ναντι τή, ά/.ηθειας, ώ, ουμβαΐνει πυ/,Λακις είς ιας
τονια., θάιαι■ ν -ή ιό δεκ< πλοΰν τοΰ πρός δαιρυδο- θελκτικός μεγαλας μπεμπεκας ! Και ίΐλεϊσ»υι «αζφ.οι
κίαν ληφθεντος καϊ άιέγραφον έπι ατιμωτικής στήλης άκόμη διαοημοι ποινικυλόγοι και *
έασκΛηπιαδαι
γρα

τό όνομα καϊ τήν αιτίαν (Δημ κατά Φιλιππ. Γ, 122). ψαν ν.ατα διαφόρου; έποχα, περί τού ςιμημαιο, τών
Έν τή αρχαία δέ Ρώμη τοσοΰτον έκορΓφώθη ή δια
παιδιών, ώς ο πολύς Joly έν τώ θαυμαοΐψ αύιοΰ
φθορά τών αρχών, ώστε όχι μόνον έγένονιο αύστηροϊ έργφ «Lenfance eoupable», ό Bourdin «Les enπρός καταστολήν τής δωροδοκίας (de pecuniis re
fants nienteurs, Moitetr, Hairy κιζι. οί τοιαύτας
pentudis) άλλα καϊ συνέστη έπϊ τοΰτφ ειδικόν δικαεσφαλμένος περί πατδίων άνιίΛηψεις έχονιες ένορκοι,
στήριον. Τοιοΰτοι νόμοι ήσαν ή Lex Junia reponφρονοΰσιν δτι πώς ιΐνε δυνατόν τά άθόια αΰτα πλαdun darum, Servilia, Acilia Cornelia καί τελ<·ς ομαια νά δημιουργήσωjiv άφ’ εαυτών ψεύδη, άλλά
Julia questio perpetua. Έν δέ τή Ρωμαϊκή Νομο
μή^ως ποτέ έσκέφθηοαν δτι ή παιδική φαντασία δυ
θεσία ό έκχρηματισμό; έθεωρεΐτο αδίκημα στρεφόμενατοί νά έφεύρη εύκολώτερον υϊυνδηπυτε ψεύδος ιό
νον κατά τή;Π'·λ1τείας καϊ τών ιδιωτών καϊ έταυτίζετο
όποιον ούτε και αύταΐ αϊ χαριτωμένες μαμάδες των
μέ τήν δωροδοκίαν. Αΐ επιβαλλόμενοι κατ’ αύιών
ήθελαν οκεφθή ; Καί δυστυχώς πυλλακις συμβαίνει,
ποιναϊ ήσαν οί αύταΐ μέ τας περί δωροδοκίας, πλήν
αί μητέρες τή; εποχή; μας να ϋαυμαζωοι και καμα
τών στρεφόμενων κατ’ αγροτών οΐτινες ουνεπήγοντο ρώνωϋΐ ιο θαυμασιον αύτό πρός το ψεΰδεσθαι talent
βαρυτέραν ποινήν έπιφέρουσαν τήν γενικήν δήμευσιν
τών μικρών των, διότι κατα τήν αντίληψίν των, ή
καϊ εξορίαν. Και δπωςάιωτέρω ιϊπομεν δτι ύπάρέφεύρεοις τού ψευδους είνε εύφιΐα. Ό ζ. Guilherχονσιν ένορκοι έφευρίσκοντες έζ.οφουντικάς δια ιόν κα
niet ούτως άποψαινεται περί των παιδιών : «La
τηγορούμενον περίίίιώσεις τό αύιό δυνάμεθα νά εϊπω
naivete du langagc, la multiplicite de ia mise eu
μεν καί δια μερικούς τών συνηγόρων, οϊιινες τό κα- scene acroissent sengulierement linteret et en
τορθώνουσι διά παραπειστικών πρός τούς μάρτυρας trainent la conflance.» Και άκολοΰθως «C’est surερωτήσεων. Οί νιούτου εϊδον; συνήγοροι ψυχολο- tait dans les affaires des moeurs que leurs temoiγοΰντες έπί τών ενόρκων διά νά ϊδωσι ποιαν έντύ.τωgnages pent etre dangereux, προκειμένου περί
σιν έκαμον εΐς αύτούς αί παραπειστικοί ερωτήσεις των
τών κατα τών ηθών αδικημάτων. Έν Αγγλία τα
κατορθώνουσι νά διαθέσωσι τούς ενόρκους εύνοϊκώ; παιδία ακούονται ώς μάρτυρες, άλλ’ έπαφίεται εΐς
διά τόν πελάτην των. Έάν δμως οί ένορκοι μείνωσι τόν δικαστήν νά έκτίμήση τήν βαρύτητα τών κατα
μέ τήν έντύπωσιν τής άναγνώσεως του κατηγορητη
ρίου καϊ τήν άγόρευσιν τοΰ Εΐοαγγελέως' έν τοιαύτη θεσεών των. Έν Γαλλίρι τά άγοντα ήλικίαν κατώτε
ρον τών 15 ετών δένδυνανται να ακυυοθώσιν ή υπό
περιπτώσει ούτε αί παραπειστικοί αύτών έρωτήσει,
ούτε τά διάφορά επιχειρήματα των έπιφέρούσι κα»έν τύπον παροχής πληροφοριών καϊ ανομωτι (ί αλλ.
άποτέλεσμα. Μεταξύ έπίοης τών αιτίων,ατινα έπιφέ- Ποινικ. Δικόν, άρθρ. 79). Έν Γερμανός κατα τό

ρουσι εσφαλμενην κρίσιν έπί ιών δικαζόμενων ύπο

κοινόν δίκαιον ® παίς εϊνε ανίκανος να μαρτυρήση, ή
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άνικανότης δέ αυτού δέν περιορίζεται καθ’ δλον τον
χρόι ον τής άνη1 ι κι ονητός τον. Αυτό έν όλίγ< ις τιει/ι
τής μαρτυρία; τών παιδιών, ήλλά τ! μ\ ιΐπωμε,ν τιί»να
διά τ· ς θελκτικού ·11<ιγ«>ν·■ ι>.· τή; Κύα: δυ> π.·; ό.ιοίας
ό Berardi ϊεγέι δu έχωσι ιό ψευδό, έμφυτον κα φυ
σικόν, δ δέ μέγας Σαΐξπηρ ιός θεωρεί απίστους ως
τήν σκιάν. ’Εκείνος δμως δ όποιος τάς ζωγραφίζει
θαυμασίως εΐνε δ κ.-Guilhennet λέγων τά εξής:
«Si les femmes netren, paient jamais, et si la
sincerete constituait leurs principal vertu, les
auteurs dramatiques et les romancier^, serait
forten peine.» Κατά τινας έγκληματολόγους ή ψευ
δομαρτυρία απαντάται κατά μέγα μέρος είςτάς υστε
ρικάς Ιδίως γυναίκας, αΐτινε: κέκτηνται ΐδι ιτέ,αν
capacite δραματικών ηθοποιών. Καί τά χρονικά τών
Κακουργιοδικείων τών διαφόρων χωρών βρίθουσιν
εσφαλμένων αποφάσεων προελθουσών έκ τών μαρτυ
ριών τοιαύτης φύσεως γυναικών. Και φρονοϋμεν δτι
έχει πληρέστατον δίκαιον δ Legrand du Saule λέ
γων αί τοιοΰτου είδους γυναίκες δέν σταματώσιν ούτε
πρό τής ψευδομαρτυρίας, ούτε πρό τής ανωνύμου
επιστολής, ούτε πρό τής ψευδομαρτυρίας.

Έν τούτοις μεθ’δλα ταΰτα ή ελλειψις ψυχραιμίας
παρά ιή γυναικί είνε καί σπουδαΐον ελάττωμα έν σχέσει π· ός ι; -οτυρίαν Βλέ.τοιν ν λοιπόν πόσην έτίδρα.ιιν
τςαοκεΐ έ ιι τή.άχΐ/ήψεω, τών ένόρκω·. καί δικαστών
ή ψ·.ι δομπριυρία γενικώς, αλλά ίδ ως τών γυναικών
και παιδιών. Δεν εΐνε εϋκολον νομίζω καί διά τον τα
κτικόν δικαστήν καί διά τόν ένορκον νά μορφώσωσιν
ασφαλώς ορθήν κρίσιν δταν έχωσι πρό αυτών ψευ
δείς καταθέσεις γυναικών καί παιδιών. Καί εΐνε δυνα
τόν δ μέν τακτικός δικαστής ώς έκ τής πείρας τοΰ
επαγγέλματος του νά έμβαθύνη έπί τών τοιούτων κα
ταθέσεων καλλίτερον τοΰ ενόρκου, άλλά καίοΰτος πολ
λάκις πλανάτάι. ’Αλλά μήπως καί αΐ καταθέσεις περισ
σοτέρων υπόπτων μαρτύρων εις ώρισμενας περιπτώ
σεις καί ΰπό ώρισμένους ορούς δέν έπιφέρουσι τάαύτά
ώς άνωιέρω ά.ιοτελέσμ το·; Έ> τοιαύτη δμως περιρτώσει ό δικάζων οφείλει νά έςετάση τό άξιόπιοτον
τής καταθέσεως καί νά προσέξη πολύ διά νά πεισθή
περί τής άληθείας τών λεγομένων υπό τοι ·ύτων μαρ
τύρων.
("Επεται συνέχεια)

Ν. Θ. ΣΑΙ'ΤΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ιςι8
ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚίΝΗΣΙ
Η

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό δ ΟΌΐσμόςτοΰ κ. Ν. Δ. Κα/ιθγερο;τοΰλου
ώς Γ. Γραμματέως τής «Έΐΐνιζής Πινακο
θήκης» έΐΐεωρήθη άπό τούς πλέον επιτύχεις
τοϋ κ. ύπουργοϋ τής ΙΙαιδείας, καί ήχ.ούσθΤ]
μετά μεγάλης χαράς καί εύχαοΐστήσεως άπύ
τόν κόσμον τών φιλοτέχνων, ό όποιος μετά
συμπάθειας παρακολουθεί τήν ταχεΐαν έξέλιξτν τοϋ νέου καλλιτέχνου καί Βο.αντινολόγου. Ζωγράφος ό ίδιος, καί ιστορικός τής τέ
χνης, σπουδάσας εν Εσπερία ήτο ό πλέον
κατάλληλος διά παρομοίαν θέσιν διοικητικήν
καί τεχνικήν πρός συγκρότησιν τοΰ ΓΕλληνι
κού τμήματος έν τή Πινακοθήκη,άιροΰ άλλως
τε έσπουδασε κατά βάθος τήν νεωτέραν . βυ
ζαντινήν τέχνην περιηγηΟείς μάλιστα τό κλει
στόν τής Ελλάδοςχάριν τοϋ σκοπού τούτου,
καί έδημοσίε'υσε πλεϊστα σχετικά πρός τήν τέ
χνην τών μονών.
*
* *

ΘΕΑΤΡΑ

ΚΟΙΌΠΟΥΑΗ

Τόν μήνα αύτόν αί θεατρικοί παραστάσεις ήσαν είς τό
ξεψύχισμα των. ’Από τά νέα έργα ύέν εμετόν παρά δύο—
τ,ία τά όποια έδόθησαν καί αυτά βιαστικά—δ.τώς άλλως
τε δίδονται δλα τά Ελληνικά έργα —διά νά τελειώστ] και ή
έφετεινή σαιζόν μέ τήν διδασκαλίαν όλων τών έργων τής
παραγωγής της "Ενα άπό αυτά τά έργα τό όποιον έδόθη
τό πρώτον δεκαήμερον τοϋ ’Οκτωβρίου, ήτο ή «Χαμένη»
τοΰ κ. Διον. Κοκκίνου.
, ‘Ο κ. Κόκκινος, γνωστός δημοσιογράφος, παρατηρητι
κές χρονογράφος, καί βαθύς ψυχολόγος διηγηματογράφος,
δέν ήτο δυνατόν παρά νά μάς δώσν] καί ένα καλό έργον διά

τό θεατρον. ΤΙ «Χαμένη» «να δράμα βγαλμένο άπό τήν
κοινωνική μας ζωή, μέ χαρακτήρας ζωντανούς καί φυσικούς
μέ υπόδεσι άπλή,μέ διάλογο όμως έξυπνο καί ζωηρό, άφίνει
μία βαϋι ιά έντύπωσι είς τόν ακροατήν της, έντύπωσι ή ό
ποια τόν πληροί άπό τήν πε.τοίθησιν ότι ό κ. Κόκκινος θά
γράι|>η π<>? ί· καλλίτερα έργα διά τό θέατρο. Διότι ή «Χαμένη»
<»S πρώτον έργον τοΰ συγγραφέας δέν ήμπορεϊ παρά νά
κριθή οχι μέ τήν απόλυτον αυστηρότητα, άλλά μέ τάς ελ
πίδας τάς όποιας π·.ρέχ=ι διά .τό μελλοντικόν έργον τοΰ
συνγροφεως. Καί οί έλποΐτς σύταί εΐνε τόσον μεγάλαι όσον
ειλικρι νή ύπτ ρξαν καί τά χειροκροτήματα μέ τά (όποια τό
κοινόν επί σειράν παραστάσεων έβράβευσε τήν εύγενήπροσπάθειαν τοϋ εκλεκτού συγγραφέως.
Ή «Χαμένη» έύόθηέ,πί σειράΧι όκιώ παραστάσεων.
Είναι καί αύτό μία ένύειξις της έκτιμήσεως τοΰ κοινοΰ
πρός τό έργον τοϋ κ. Δ. Κοκκίνου.

Φ
ΤΟ ΝΕΗΤΕΡΟΧ ΘΕΑΤΡΟΝ
Είς τήν σημερινήν μεταβατικήν εποχήν, καθ’ ήν τερά
στια ζύμωσις παρατηρεΐται είς πάσαν έκδήλωσιν τής ζωής
τί.ιοιε τό περίεργον άν καί ή 'Ελληνική Σκηνη απομα
κρύνεται άπό τό παρελθόν, άπό τάς συνήθειας της, άπό
τήν μούχλα της, γιά νά είσέλθη Οριομβεύτρια εΐς τόν στοίβον τών εϋγενών αγώνων.
Τό σύνθημα τής μεταβολής αύτής έδωκεν ή άπόφασις
ιών δραματικών συγγραφέων πρός ϊδρυσιν σοβαρού θεά
τρου ύπό τόν τίτλον «Έταιρείφ 'Ελληνικού θεάτρου». Τού
τους παρηκολούθησε τό Ώύεΐον διά τής συστάσεως ίοίου
θεάτρου ύπό τόν τίτλον «Δραματικόν θέατρόν» καί τελευ
ταίοι ένεφανίσθησαν αί κύριοι θιασαρχίναι καί οί κύριοι
θασάρχα ιϊτινες μέ ιόν ϋψιμον ενθουσιασμόν των καί τά
ολισθηρά θεατρικά των ιδεώδη συνέπηξαν τήν «Θεατρικήν
Άκαδημείον» των. Οί "Ελληνες οί όποιοι μέ άνατολίτικην
νωχέλειαν Αντιλαμβάνονται τήν γύρω των ζωήν, αίφνης
γαλβανιζόμεν,Ί, έκι.ν ίσσονται και ακράτητοι ρίπτονται είς
τήν δ’.μιονργικήν εργασίαν. ’Από τόν κανόνα αυτόν δέν
έξηρέθη καί ή Τέχνη ιού Θεάτρου. Οί έργάται τής Σκηνής,
οί αντιπρόσωποι τοΰ Θεάτρου έπί δεκαετηρίδας-κοιμωμενοι
είς τάς εφήμερου; δάφνας τάς οποίας εσχάτως έστόλιζε καί
μία γενναία υλική άπόκτησις' ένόμιζον ότι άπετέλουν τόν
προωρισμόν τους διαμορψοΰντες τήν ελληνικήν Θυμέλην
σύμφωνα πρός τά γούστα των, τάς ιδιοτροπίας των, τά
ατομικά των συμφέροντα, τάς αντιζηλίας των, τάς αντιπά
θειας των ή συμπάθειας των. Τό έργον των ήτο άπλούστα-

τον, η εξελιξις του έσύρετο χωρίς κουραστικά άλιιατα, δέν
είχε κατευθυνσιν, δέν εϊχεν όργάνωσιν. Δέν ΰπήρχον όρια,
σκοποί, βλέψεις, μέλλον. "Ενα παρόν άδιαμόρφωτον, άκαταρτιστοτ, τυχαίοι, δ.έθρυπτε τήν φιλοτιμίαν των καί Ικα
νοποιεί τις φιλοδοξίας των. ’Ολίγη μελέτη, όλιγοότερος κό
πος, μεγα/.οι μισθοί, μεγάλα κέρδη ήτο το ιδανικόν τής
Ιέχ.ης, Οί θρί .μβοι άπο τή Σκηνής έθεωροΰντο καί αύτοί
αταραιτητοι, άλ/.ά δέν άπετέλουν καί τό ιδεώδες τής Σκη
νικής σταδιοδρομίας, μολονότι ουδέποτε άπέλιπεν άπό τήν
ελληνικήν κριτικήν τό θυμίαμα πάσης μετριότητος καί πό
σης άμφιβό/.ου τεχνικής Ικανότητας.
Οβτω; η Ελληνική θεατρική τέχνη έσυρεν άσκόπως τά
βήματά της, διολισθοίνουσα καί παραπαίουσα διορκώς έπί
τού επικλινούς εδάφους τών αορίστων πόθιον καί όνείρ.ον
τήψ Τό κακόν δμως χρονίζον όσημέραι καθίστατο έτι
μάλλον δυσθερά ευτον καί οί ολίγοι πνευματικοί έργάτοτ
πού άντιλαμβάνοντο διαφορετικώιι-ρον τήν αποστολήν τής
Ελληνικής Σκηνής, ένόμισαν ότι δέν έπετρέπετο πλέον ή
συνέχισις ενός τόσον αποκαρδιωτικού παρόντος.
Έσκέφθησαν, άπεφάσισαν, έθεσαν βάσεις, καθώρισ ιν
πρόγραμμα, διέγραψαν όργάνωσιν, συνέλεξαν χρήμα καί
μίαν ώραίαν πρωίαν έγνώρισαν είς τούς συγχρόνους "Ελλη
νας, διι ή ‘Ελληνική σκηνή παύε νά θείορή σι αδέσποτος
χώρος, έπί τού όποιου αποκτά δικαιώματα πας "Ελληνάμφυτέρων τών φύλων.
Μέσα στήν επιφάνειαν τών λιμναζόντων καί άδιαταράκτων ΰδάτων έρρίφθη έξαφνα ένας βαρύς όγκόλιθος.
"Ολοι οί γύρω παρακαθήμενοι άπολαυστικώς καί άπολαμβάνοντες άπό τής άκινησίας τήν αϊσθησίν τής μακαριό
τητας έταράχθυσαν, συνεκινήθησαν, ύ.τέστησαν ένα άγνω
στον κλονισμόν.
Έσκέφθησαν, ύπελόγισαν, έ'συρον άπό τήν ράθυμ-.ν κί
νηση· τής φαιάς των ρύσίας ολίγα μόρια ορμής, νέας ζωής.
Τά νεΰρά·των δίεγέρθησαν κάπως καί σύμφωνα πρός τήν
Ελληνικήν συνήθειαν τής μιμηκότητος ή τής άντιπράξεα ς
προέβησα« είς τήν σύστασιν τών ιδικών των οργανώσεων,
είς τήν άνέγέρσιν τών ίδικών των ονειρευτών ’Ανακτόρων
τής Τέχνης.
φ
. , ,
, „
Δικαίωμά των. 'Η πάλη, ο άγων, η άμιλλα εΐνε στοι
χεία προόδου καί επιτυχίας καί είθε αί τρεΐ. οργανώσεις
τάς όποια, ή ζύμωσις έφερε στήν έ.τιφάι είαν ν’ άποφέρουν
καρπούς, νά προσδώσουν νέαν ζωήν εις τήν τέχνην, νά ανα
ζωογονήσουν καί τά τονώσουν τό 'Ελληνικόν θέατρόν, μέ
τήν μεγάλην εθνικήν άποστολήν του, εις τό .πνευματικόν
πεδίον τής άνθρωπότητος. Αυτά εΐνε ευχή όλων δσοι άγαποΰν τήν Ελληνικήν Σκηνήν. Νά άνατείλη τό «Νέον Θέατρον» τό πραγματικόν νέον θεατρον αντλούν τήν δύναμιν
του άπό τήν ώθησιν τήν ότοίαν έδωκε πρώτη ή όμάς
τών Ελλήνων Δραματικών Συγγραφέων.

ΑΠΟ Π ΚΟΙΗΩΜΙΚΑ ΠΕΝΟΗ
ΦΑΝΗ Π. ΜΕΝΕΛΑΟΥ
■Μιά μητέρα πολύα ος εχάθηκε τόν μήνα αυτόν
ιπο ιού, κολπους ιή; λατρευτής της οικογένειες.
Έσβυσε μέ τό μειδίαμα σιά χείλη. Ήτο τό έπιστέγάσμα ζωή; καλοσύνη;, άλτροϊσμοΰ, φιλαλληλίας, μη
τρική; άφοπώσεως καί ακαταβλήτου. ακούραστου
φιλανθρωπία;. Έσβυσε μέ τό μειδίαμα τή; . ύτυχίας
γιατί τήν ένανσύριζαν άκόμη τα τελευταία λόγια,
ιού παιδιού ιης ιού έφερ-: ιό γρά ιμα του άπό τήν
ξενηιεια. Ήσβυσε μέ ιό μειδ α.ια γιατί γύρω έβλεπε
στοργή, καλοσύνη, άφοσίωσι καί ήσθάνετυ δτι στον
δικό της κόσμο, δπως τόν διέπλασσε καί τόν διεμόρφωσε ή αγνή ψυχή της, δέν θά λείψουν η «μορφιές
τής ζωής, ποΰ τήν έσυντρόφευσαν στον απαλό δρόμο
τής έπί γης σταδιοδρομίας της. Μία ΰπαρξις πολύ
τιμος έχάθη τόν μήνα αυτόν. 'Η Φανή Π. Μενελάου
χήρα τοϋ αειμνήστου εκείνου ’Αρεοπαγίτου, τοΰ εκλε
κτοί εκείνου Έλληνος, τοΰ υπέροχου Δικαστοΰ, ιοΰ
άψογου αντιπροσώπου τής έλληνικής Δικαιοσύνης.
Στή; κόρες της, στό γυιό της καί στήν εΰγενεστάτην
άδελφήν της τά πιο θερμά συλλυπητήρια.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΙΙ^ίύς θά μπορέση-νά άρ,τάςΐ] τό δρέπανο ϊβθ Θα
νάτου γιά νά τό βγάζη φόβητρο στον ϊδιο,τήν στιγμή
ποΰ μέ τή σκελετωμένη μορφή του έρχεται νά κτυπήση
βαθειά μιάς γηραλέας χαροκαμένης μητέρας τό στερνό
της στήριγμα, τή στερνή τη; παρηγοριά;
Π ι >ς θα δαμάση αύτό ιό θηρίον ποΰ χωρίς οΐκιον, ανηλεές νεκρώνει πολυτίμου; υπάρξεις τοϋ κό
σμου αυτού;
Γιατί να άρπάξης ά.τό τήν τρυφερή στοργήν της
τόν Άλέκο της, άδικε Θάνατε; Γιατί νά στερήση άπό
μιά υπέροχη Έλληνίδα, μέσα στά βαθειά γεράματά
της τό παιδί της, τό σπλάγχνο της, τήν λατρεία της, τό
ίνδαλμά τη;; Ή άμοιρη μητέρα ποΰ έχασε γυιούς
καί κόρες δέν ε’χε δικαίωμα νά-έχη στήν ζωή τό κα
φ
μάρι της, τήν παρηγοριά της, τή χαρά της,
’Όχι λεγει δ θανατος. "Όχι λένε οΐ νόμοι τής ζωής
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Όχι
/.εει ή Τύχη, ή Φύσις, δ Χάρος. Πάει λοιπόν
’Από τής πρώτης στιγμή; ποϋ ήκλύσθη ή φτονή τής όδύ'
νης τής άπεπευθερουμενης Μακεδονίας ό Γενικός Διευθινστήν Σύρα δ ’Αλέξανδρο; Βενιζέλος καί μένει έδώ
τής τού 'Υπουργείου τής Περιθάλψεως κ. Μελισσουργός,, στήν ’Αθήνα δρημη, πολυβασανισμένη' ή μάννα του
έ.πί κεφαλής Κρατι- ή; όμάδος, έσπευσεν εΐς τόν τόπον τοϋ
μαρτυρίου άγγελος παρήγορος τής άφαντάστου τραγφδίας γιά τήν οποίαν ή δδύνη, δ πόνο; τών φίλων της εΐνε
τύ έλάχιστον βάλσαμον στιγμιαίας παρηγοριάς. Ό
τών θυμάτων τής Βουλγαρικής σατανικότητος, τής Βουλγα
ρικής άπαισιότητος. Εύρέθη μέσα είς τόν τραγικιότερον θάνατο; θέλει θύματα, πόνους, κλάμματα.
σπαραγμόν, ήσθάνθη βαθέως τήν άσποίρουσαν οδύνην τών
αδελφών μας, παρηκολούθησε τόν άπερίγραπτον πόνον των,
είδε τά μαρτύριά των, έγιόμισεν ή ψυχή του άπό τήν φρί
κην τών βασανιστηρίων των. Τόν περιεβαλεν αίμόφυρτος,
λιπόσαρκος, κάτισχνος, λιπόθυμος ή ζωή τών θυμάτων.
"Ολη ή ώμότης, ή άγριότης, ή θηριωδία τών βαρβάρων
θυτών άνέκυψεν ολοζώντανη, άπεχθης, αυθάδης, μέ μορ
φήν Έριννύος.
Ό κ. Μελισσουργός έπόνεσεν, ήσθάνθη μέχρι τών μυχιαιταιων ιής ψυχή, τόν πόνον του Έλληνος, τού άνωτάτου αντιπροσώπου τοΰ Κράτους καί άπό Δημοσίου Βήματος
επί παρο.σιφ επισήμων κεριών καί άπειρου πλίθους όλων
τών.κοινωνικών ταςεων μας 'έδωκεν άριστοτεχνίκά τήν ει
κόνα τής υπέρτατης δυστυχίας άδικως καταδικοσθέντος είς
τήν τυραννίαν έΛ/.ηνικοϋ π/,ηθυσμου. Γ/α.-φυρός, εύστροφος,
πυραοιατικώτατος, με ζωντανέ με > ας τάς σκηνογραφίας τοϋ
σπαραγμού καί της κσιασ.ραφής, μάς άπεκάλυψε τάς σε
λίδας τοι μαριυρο/.ογιου, τας οποίας εχάραξεν είς μιαν γω ■
νίαν τοΰ Ελληνισμού ή ουνεργ σία ιών 'Υποελλήνων καί
τών συμμάχων των Βυυ/.γαρων. Είς τόν διαπρεπή άνώτερον
τοΰ Κράτους Λειτουργόν αξίζουν τά πιό θερμά συγχαρη
τήρια.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΣΟΥΚΑ
Συγκεντροΰσα δλα τά χαρίσματα- τών αρχοντικών
οικογενειών τοΰ Πειραιώς, ή άιίμνηστος ’Αγγελική
Γ. Σούκα άπεδήμησεν είς Κύριον τόν παρελθόντα
μήνα. Κόρη Υοΰ αειμνήστου Π. Κολοσούκα τοΰ τό
σον δημοφιλούς είς τούς παλαιοτέρου'ς Πειραιεϊς, διήλθε τήν ζωήν τη; μέ τάς ώραίας αναμνήσεις ενός ευ
τυχισμένου παρελθόντος καί έζησε^μέ τάς εύγενεστέρ,.ς και άγιοτέρας παραδόσεις τής Έλληνικής οίκογεωάας. ΕΙς την φΐ/πάτην κόρην της κ. Φ. Κυριακίδου
και τού, Ϋίου, τη, ια πλέον θερμά συλλυπητήρια.

ΙΟΔΝΝΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΧ
Άπό τήν στοργικήν αγκαλην πολυτίμου κόρης, τής
έκλεκτής συνεργάτιδός μας Δος Άλεξ. Μαυρογένους
άφήρπασεν δ θάνατος τήν λατρευτήν της μητέρα. Η
ζωή ποΰ μάς περιτριγυρίζει μέ τής πίκρες της εΐνε γΐ4

Λ 23
πάντα δούλη στόν άσπλαγχνο χάρο ποΰ μέ το δρεπάνι
του θερίζει άλύπητα έδώ καί έκεϊ "Ετσι καί στή περίστασι αυτήν έχώρισε δύο πολυαγαπηιιένας^ύίΐάρξεις,
ποΰ ή μία έζοΰσε γιά τήν άλλη, καί είχαν δλους τοϋ;
θησαυρούς τής τρυφερότητός τη; προορίσει γιά τήν
εύτυχία-ή μία τής άλλη;. 41 μόνη παρηγορία τής Δοί
"Αλες καί τών βαρυπενθούντων οικείων της έστω ή
ή άνακούφισις τής αειμνήστου Μαυρογένους άπό τού;
πόνους μοχθηρά; αρρώστιας. Ό θάνατος ήτο πλέον
λυτρωμό;. Ό τάφος μέ τήν άφθαστον γαλήνην του έγινεν ή παντοτεινή άνάπαυσις. Στήν εκλεκτήν μα; φί
λην Λα Μαυρογένους, τόν Σεβαστόν Συνταγματάρχην
κ. Μαυρογένην καί τόν υίόν του Ταγματάρχηντοϋ 11υροβολικοϋ τά ειλικρινή συλλυπητήριά μας.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΎ ΜΗΝΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1918
Τά ραγδαία γεγονότα τής Βαλκανικής Η
χον άμεσον αντίκτυπον έπί τής γενικής πολε
μικής έξελίξεως.
Νεκροΰται ένα στυγνόν παρελθόν διά ν’
άναζήση ένα κατάφωτου παρόν.
Πίπτουν τά είδωλα τής περασμένης ζωής
και ανεγείρονται οί νέοι Θεοί τής ’Ιδέας, τής
Δικαιοσύνης, τής Αλήθειας.
Συντρίβεται ή Βουλγαρία ταπεινωμένη ;■?. ί
σημειώνεται στόν διεθνή ορίζοντα ή άποσύν·
ίίεσις τής Αυστρίας, ή έκμηδένησις τής Τουρ- .
κι'ας, ή κατάπτωσις τών Γερμανικών πόθων
καί ονείρων.
Πίπτει ή τυραννία σύσσωμος.
Οί τυραννικότεροι και απολυταρχικότεροι
Λαοί τής Ευρώπης — Γερμανοί, Αύστριακοί
Βούλγαροι, Τούρκοι - ώς άπό χειρός θείας
δυνάμεως συντρίβονται,
έζουδετεροΰνται,
αποσυντίθενται, καθίστανται ακίνδυνοι.
’Αναπνέει ή Άνθρωπότης.
Αί εθνικότητες χωρίς τυράννους, χωρίς έκμυζητάς ανεγείρουν τά πεσμένα όνειρά των,
τίθενται ύπό τήν σκέπην τής δικής των Ση
μαίας, άνατείνουν τά αρχαία Σύμβολά των,
ανευρίσκουν τήν εθνικήν των συνείδησιν, πι
στεύουν είς τούς θεούς των, προσατενίζουν
πρός ένα μέλλον ζωής, ελευθερίας, εργασίας,
προόδου καί ακμής.
"Ενας αλαλαγμός χαράς καί άνακουφίσεως
ακούεται άπό άκρου είς άκρον τής Γης.
Ή ιαχή τών νικητών είναι τό ευλαβές μνη
μόσυνον τής άπομενούσης Ζωής πρός τούς
ενδόξους νεκρούς τής χθές.
"Ολαι αί ανθρώπινοι χιλιόμβαι αί θυσιασθείοαι είς τόν βωμόν τών φιλοδοξιών ολίγων
Αΰστρογερμανών, όλη έκείνη ή χειμαρρώδης
νέκρωσις υγείας, ονείρων, πόθων, ψυχής,
πνεύματος, διανοήσεως,έργασίας,τής διεθνούς
νεότητος είς τήν νικητήριου κραυγήν τών
Λαών, θά άνεύρουν τόν σκοπόν τής θυσίας,

τοΰ αίματος, τοΰ πόνου, τής οίμωγής, τοΰ
Τάφου. .
Άλλοίμονον είς τήν ανθρωπότητα άν οί
Λαοί άνιί νικητήριου κραυγής, έξέφερον
κραυγήν οδύνη;., κραυγήν άπόγνώσεως, συμ
φοράς.
Τά πένθη θά ήσαν διαρκέστερα, βαθύτερα
είς την δοκιμασθεϊσπν Ζωήν καί οί αίώνε; θά
έκυπτον ύπό τό βάρος τοϋ Κράνους, τού Ξί
φους καί τή; Ρομφαίας. Ό άπολυταρχισμός
θά ήτο ή διέπουσα, ή κρατούσα, ή κυριαρ
χούσα δύναμις καί πρό τών ποδών του θά έλιποψόχει, θά ένεκρ >ΰτο κάθε καινούργια πνευ
ματική άνθησι; τή; ζωής.
Έ μεγάλη ελευθερία τοΰ πνεύματος θά
ήτο απλώς μία μακρυνή άπήχησις λησμονημέ
νων ονειροπολήσεων καί τήν πλανητικήν μας
κίνησιν θά έκανόνιζεν ό Μιλιταρισμός,ή Πα
παδοκρατία, ό Μαγυιαρισμός, ή Κεφαλαιοκοατία, ό Φεδουαρχισμδς καί δλα τ\ μικρό
βια πού έπικάθηνται έπί πτωμάτων γιομάτων
άπό βρώμαν καί σήψιν.
*Η Δημοκρατία θριαμβεύει, αί ανθρωπι
στικά! ίδέαι θά άνακύψουν θρμητικαί καί α
κράτητοι, ό Σοσιαλισμός θά ρίψη θεμέλια
στερεώτερα, ασφαλέστερα.
Μία τεραστία ζύμωσις τελείται παντού έφ’
ολοκλήρου τής ύφηλίου.
Καινούργι α; "Ηλιο; τής Ζωής, τού Πνεύ
ματος, τή; Συνειδήσεως, τής Σκέψεως, τής
Έργασίας ανατέλλει. Νέοι Θεοί προβάλλουν.
Αύτός ό Χριστιανισμός, ή υπέροχος αύτή νοη·
τική καί ψυχική δύναμις άναγεννάται, άποκαθαίρεται. "Ολη έκείνη ή ιλύς ποΰ έπεκάθησε
διά μέσου των αιώνων, ολον εκείνο τό ψεύ
δος ποΰ διέστρεψε τό πνεΰμά της, δΊη έκείνη
ή σκουριά τών ανθρωπίνων αδυναμιών ποΰ
παρεμόρφωσε τάς ύγιείς άρχάς της, δλη έκείνη
ή βαρεία οσμή .τής μούχλας ποΰ έξέθρεψε
φθισιώσας γενεάς άνθρώπων, δλη έκείνη ή
άχλύς ποΰ έπεσκότισε τά παραγγέλματα της
καί παρεχάροξε τήν άποστολήν τη;, είμαι βέ
βαιος, δτι τάχιστα θά άπαλειφθή, θά έξαφανισθή άπό τάς υγιείς άκτίνας τοΰ ισχυρού φω
τός ποΰ θά διαλάμψη παντού καί θά φωτίση
ψυχάς, διανοίας, συνειδήσεις, ιδέας, πεποιθή
σεις.
Ή Νέα Ζωή, τό Νέον Πνεύμα δέν εϊνε
πλέον λέξεις συνθηματικοί, δέν εϊνε έ'ννοιαι
κατά συνθήκην, δέν εϊνε ιδεολογία τών ολί
γων. Εϊνε πραγματικότης, εϊνε άλήθεια, εϊνε
γεγονός.
Καί ειμεθα υπερήφανοι καί ευτυχείς ήμείς
οί "Έλληνες διά τήν συμβολήν μας είς τήν
νέαν ρύθμισιν τή: ζωής. Υπερήφανοι διότι
είς ή μάς οφείλεται κατά πολύ ή ραγδαία, ή
χειμαρρώδης, ή ορμητική αύτή μεταβολή κα

ευτυχείς διότι επί ελληνικών πληθυσμών, άπό
αιωνων δουλευόντων είς τήί βαρβαρότητα
τών τυραννιών, θά έφαρμυσθουν αί νέαι ίδέαι τής Ισότητας, τής Δικαιοσύνης, τής Έλ,ευθερας βου/.ήσεως καί τή; έθνικής Συνειδήσεως τών Λαών.
Τό έγγυώνται τά κηρύ/ματα τού ύπερόχου
Ούί'λσωνος καί.τών μεγάλων Λαών αί υγιείς
Ήρχαί καί αί έξηγνισμέναι Συνειδήσεις.
Θά ήξιζεν ένα μεγάλο φτύσιμο στούς ‘Ηγέτας
τών Λαών άν ΰστερονάπό τάς ύπερτάτας θυ
σίας ό έξαγνισμός ήτο νεκρός πόθος ολίγων
ευγενικών ψυχών...
δ.

Λ. Ζ.

ΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ
Ό ελλόγιμος έν Πειραιει αρχιμανδρίτης κ. Άνδρέας
Παρίσης μάς άπέστειλε προς δημοσίευσιν μακράν μελέτην
δι ής επι τή βάσει τής «‘Ερμηνείας τής Όράσεως Δα

νιήλ τοϋ Προφήτου κα'ι τής Άποκτλύψεω; Ίωίννου τοϋ
Θεολόγου· προβλέπει τήν λήξιν τοΰ αγρίου Ευρωπαϊκού
άλληλοσ.ιαραγ.ιού. Λι> τοΰμεδα ποΰ ελλείψει χώρου δέν δυ·
νάμεδα νά δημοσιεύσ ομε» πλήρη τήντε;ίεργον αυτήν μελέ
την. έξ ή; άποδεικνύειαι ότι πρό χιλιάδων έτών Θεόπνευ
στοι άνύρες προεϊδυν πάντα τά συμβησόμενα είς τόν κό
σμον κ-τάορίσαντε; μάλιστα καί τό» χρόνον τή: τελέσεως
αύτών. Ό κ. Παρίσης εύρε ιό Π τόν χρο.ικόν αριθμόν
τής έκλει.ττικής δ ·ι; εϊνε 0365,211,733.
’Επειδή δε ό Δανιήλ λέγει δτι : Καί ήκουσα τοϋ άνδρός
»τοΰ έ’ δεδυμένου τά Βαδδίν καί ύψωσε τήν δεξιάν αύ’.οΰ
»εΐς τόν Ουρανόν καί ώμοσεν έν τφ Ζώντι είς τόν ΑΙώνα
»όττ, καιρόν, καί καιρούς και ήμισυ καιρόν έν τφ συν·
• τελέσαι κτλ.» έιρίτευσε τόν αριθμόν τόν εύρεΟέντα, σϋν
τφ ήμίσει αύτοΰ καί προσθείς άμα τόν χρόνον καθ’ δν «τό
«βδέλυγμα τής έρη ιώσεως έστώ; έν Τόπφ Άγίφ» ευρε
πρώτον γινόμενον ιό όποιον τοΰ έδωκε τόν χρόνον τής δι
άρκειας τών βασάνων καί τό δλον άθροισμα τοϋ έδωκε τό
έσχατον τέλος τών βασάνων τής άνθρωπότητος, τό οποίον
εινε τό έτος 1918, πρός δέ μήνα; 4,κσί ήμέραι 15, ήτοι τό
έσχατον τριον τών βασάνων καί ή τελεία πτώσις τοΰ έκ
δυσ|ιών φοβερού θηρίου γενήσεται ώρισμένως τήν 1·>
Μαΐου 1919 έτους. Αύτά έν άτελεϊ περιλήΐ[ΐει τά προβλεπόμενα τά όποια δημοσιεύομεν μολονότι το θηριον έκάμφθη, έδαμάσθη άπό τής 27 τρ. μηνός. Άλλά τί έτερόν, μάς
επιφυλάσσεται άγνωστον καί διά τοΰτο ας περιμένωμεν τήν
πρόβλεψιν τοΰ'.ν, ίου ’Αρχιμανδρίτου.

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
THS

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Δέν ύπο θέ το μεν δη ' υπάρχει Έλλην δ όποιος νά
μή συνεκινήθη βαθύτατα άπό τάς περιπετείας καί τά
δεινοπαθήματα τών κατοίκων τή; Άνατ. Μακεδονί
ας. Καί έκ τών επισήμων εκθέσεων καί έκ τών περι
γραφών τών έγχο,ρίων καί ξένων εφημερίδων άπεδείχθη οτι οί κάτοικοι τής Άν. Μακεδονίας έτυραννήθησαν'φρικωδώς κατά το διάστημα τή; Βουλγαρι
κής κατοχής. “Οταν νικηφόρα»; ό ‘Ελληνικός στρα
τός εισήλΟεν εις τήν Άνατ. Μακεδονίαν, άντίκρυσε
τό θέαμα μιά; χώρας έρημωθείση:. καταστ 'αφε'σης,
λεηλατηθείσης, μιά; χώρας τή; οποίας ό πληθυσμός
κατά τό ήμισυ μέν έδεκατίσθη, ένφ κατά τό έ'τερον
ήμισυ έπαρουσ'ασε τήν εικόνα ανθρώπων γυμνών
καί έστερημένων στέγη:, ένδυαάτων καί τροφών.
Πρό τ <ΰ ηφικώδους αύτοΰ θεάματος ή Κυβέρνησις συνέσιησε Μεγάλην ’Επιτροπήν πρό; συλλογήν
εράνων διά τά θύματα ταΰτα τή; Βουλγαρική; Θη
ριωδίας. Τήν Προεδρείαν τής ’Επιτροπής άνέλαβε
ή Α. Μ. ό Βασιλεύ;, έπίλεκτα δέ μέλη'τής Κυβερνήσεω; καί τής Κοινωνίας ήρχισαν πυρετωδώ; έργαζόμενα πρός πραγματοποίησιν ενός τόσον ύψηλρΰ
σκοπού φιλανθρωπικού,
Οί κατάλογοι τών εράνων τού; οποίους δημοσιεύ
ουν αί έφημερίδες, ειμεθα βέβαιοι, δη θά ογκωθούν
καί δτι πάς δ δυναμενος νά πρεσφέρη τόν’δβολόν
του υπέρ άτυχησάντων αδελφών, θά τό πράξη μετά
πάσης προθυμίας.
Είναι άραγε ανάγκη νά κάμωμεν έ'κκλησιν είς τόν
πατριωτισμόν τών Ελλήνων; Είναι άραγε ανάγκη νά
παροτρύνωμεν τάς ‘Ελληνίδά; νά αισθανθούν δ,τι
ή φύσει ευαίσθητος καρδία των έχει ήδη αίσθανθή ;
Τίνος οί οφθαλμοί δέν ΰγράνιΤηταν άπό τάς περιγοαφάς τών βασάνων, τά όποια ΰπέστησαν τά άτυχή
εκείνα πλάσματα ; Καί ποιος έχων στέγην καί έ-.θύ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ματα και τροφήν, δέν θά προσφέρη τό κατά δύναμιν
υπέρ άνθρώπων οί όποιοι ριγοΰν καί λιμώττουν ; Οί
έ'λληνε; διεκριθησαν άνέκαθεν διά τόν πατριωτισμόν
των καί διά τήν ευγένειαν τών αισθημάτων των.·Ή
συνδρομή τών πασχόντων κατοίκων τής Άνατ. Μα
κεδονίας είναι ίιποχρέωσι; δχι μόνον στοιχειώδους
φιλανθρωπίας, ίλλά καί καθήτον ένδικόν. Διότι ύπέρ
πάσαν άλλην περ'στασιν σήιιερον έ ιιβχλλεται νά διαπιστ.οθή καθ’ό .ον τό1’ κόσ ιον ή αλληλεγγύη τή;
φυλή; καί ή συνοχή τού “Εθνο»;. Έάν δέν πρ·>σφςρωμεν ήμεΐ; οί μή έκ τοΰ πολέμου παθόντες ύπέρ
τών καταστραφέντων έκ τή; Βουλγαρική; κατοχής,
έάν τοΰτο ήμεΐ= δέν πράξωμεν, θά στερηθώμεν τοϋ
δικαιώματος τοΰ νά ύτοστηρίζωμεν τήν αλήθειαν τών
διαπραχθίντων ύπό τή; Βουλγαρική; θηριωδία:. Δι
ότι «πώς θά συγκινηθή δ έξω κόσμος, δταν ό ‘Ελλη
νικός κόσμος ήθελεν φανή άδιαρορών διά πληθυ
σμού;. αδελφικούς Μέχρι; δτου ή Διεθνής Επιτροπή
τών αποζημιώσεων αρχίσει τό έργον της, ποιος
πρέπει νά φροντίση διά τήν περίθαλψιν καί τήν
άνακούφισιν δλ ο.- αυτών τών άνιθρώτων
;
*

Ό ‘Ελληνικό; κόσμο; ωφελήθη έκ τή; πολεμική;
περιπετείας καί ή Ελλάς εάλη ιμύρισεν άπό έκατομ-’
μυριούχους Ή Ελληνική Ναυτιλία, ή εγχώριο; πα
ραγωγή, τό συμμαχικόν χρήιια έδημιούργησαν τάξει;
ευτυχών, έ'ώ έξ άντιθέτου ά'λλαι τάξει; τή; κοινωνία;
άπώλεσαν τά πάντα καί κατεστράφησαν κυριολεκτι
κά»;. Καλούνται επιμένω;οί πλούσια καί οί εΰτοροι
νά προσφέρουν κάτι διά τά θύματα τοΰ πολέμου. ‘Η
προσφορά δύναται νά γίνη είς χρή ια καί είς άντικείμένα πρώτης ανάγκη:. Έ >ν υπάρχου · οί μή δυνάμενοι νά δώσουν χρήματα, ά; προσφέρουν παλαιά ένδύματα, είτε άνδρικά είτε γυναικεία, είτε διά μικρά
παιδία.Έκ τώ. κιταστηματαρχών πολλοί υπάρχουνοί
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δυνάμενοι νά δώσουν τρόφιμα παντός είδους.Καί άλευ
ρα καί σύκα και σταφίδες καί κονιάκκαί κρασί καί τυρί
καί έληές καί άλλα προϊόντα πρέπει νά προσφερθοΰν,
μαζί δέ μέ αύτά χρειάζονται καί ά τ.τρόρρουχα μετα
χειρισμένα καί ένδυμα τα τιλαιά κα; πάν είδ ις δυνάμενον ν’ άνακόυιρίση ενδεείς καϊ πάσ/οντας.
Τά γραφεία τή: Μεγάλης Έτιτροπή; είναι έ/κ ιτε ·
στημένα εΐ: τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Έ 'άδος,
δπνυ άποσιέλλονιαι οί έρανοι εί: χ ,ήιια καΐ.είς ιϊΐη.
"Ολοι αί κοινωνικοί τάζεις, δλαι uiσυντεχνίας δλα
τά σωματεία, δλοι <>ί σύνδεσμοι έχουν ΰποχοέωσιν νά
βοηθήσουν τδ έργον τής Επιτροπή.·. Τδ ζήτημα τής
συνδρομής τών ατυχών πλασμάτων τή; Άνατ. Μακε
δονίας δέν είναι ζήτημα πολιτιτδν ή ζή'-η ια κομματι
κόν, άλλά ζήτημα κ ιθα ><ϊς φιλανθρωπίας καί ζήιηιια
φυλετικής ενότητά-. Ουδέποτε ά/.λοτε τμήμα ολόκλη
ρον τή; Έ λτδος έπαρουσίασε τοιαύτην καταστρ >φήν
καί ουδέπ ιτε άλλοτε ήσθάνθημεν τόσην άγαλλίασιν
άπδ τήν άπελειθίρωσιν πληθυσμών αδελφικών.
Καί έντο. τής πρωτευοΰσης καί εις τάς έπαρχιακάς
πόλεις είναι ανάγκη νά δηιιιουργηθο.ΰν κοινωνικά!
οργανώσεις , αί ό ιοί <ι νά παροτρύνουν τυϋ. ευ ιόρους
διά νά συλλεχθή ποσδν καί άποπαλή τοΰτο είς τήν
’Επιτροπήν, ή όποια εργάζεται "υχθημερδν καί άπο
στέλλει καθημερινώς και χρήματα καί είδη πρώτης
ανάγκη; είς τον τόπον τή: καταστροφή:. Κυρί α
περιτρέχ >υ πιέν κ αρώ χειμώνας τά. πόλει: κ τί τά χω
ρία τή; Άνατ. Μ ικεδονίας πρός περίθαλψιν τών
δυστυχούντων. Το παράδειγμα τοΰτο τή; θυσίαςζ ά; ιό
μιμηθοΰν δλαι αί Έ ,ληνίδε:. "Οσαι ?ζ αυτών μίνουν
είςτά σπίτια των καί δέν ύ τοβάλλονται είς τάς ταλαι
πωρίας τή; έπιτοπίου Περιθάλψεως. ας σπεύσουν
τουλάχιστον νά προσφέρουν είς τήν ’Επιτροπήν δ, τι
ήμποροΰν. -

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Μέσα στό ζοφερό κόσμο ποΰ μας άποκαλύ
πτεται στήν Βούλγαροκρατηθεΐσαν Άν. Μακε
δονίαν, μέσα στήν φρίκη τής πολυμόρφου μαρ
τυρικής ζωής ποϋ έδηΗΘΙΚΗ
μιούργησϊν ή θηριωδία,
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΣ έ ός κατά συνθήκην,καιά
πλάσμα λαού, χαράσσετα: καί μία ά ιτϊ; ήθΐ 'ή: άαιουφίαεω:. Τήν
άνακθύφ:σ:ν αύιήν τήν αισθάνεται ή έλην. ίή
φυχή είς ιό άκουσμα τώ>· αα ιτο,,-ωΐ', τά ό τρία
έδοκίμασαν καϊ οί ξένοι, δσο. είχον τδ ατύχημα
νά περιπέσουν είς χεΐρας τών τερατανθρώπων
αύτών. ’ Οχι βέβαια άπδ χαιρεκακίαν, άπδ τδ
αίσθημα τής χαρά; διά τά παθήματα τών άλ
λων. Κάθε άλλο. Άτό άτλοϋν καί φυσικόν
αίσθημα άμύνης. Δ ιό to αίσθημα τής άσφαλσΰς ίκτιμήσ^ως ϋπδ ιών ξένων τών δτινο.ιαθειών ιών αδελφών μας παρά τών Ανθρωπό
μορφων αύτών έ βρασ πάτων τοΰ ΆΛου. Είνε
παρήγορον δτι τούς έμαθον καί άλλοι Λαοί
ισχυροί, δτι εις βάρος μελών των διεπράχθησαν ανοσιουργήματα καί τυραννικοί μέθοδοι
έφηρμόσθησαν. ‘0 ύπουργδς τών Εσωτερικών
τής Αγγλία; κ. Kaiib διαπιστών τά διαπρα

χθέντα κατά τών "Αγγλων αιχμαλώτων έδήλωσε τά εξής:
-Διαβήματα εγένονεο ήδη πρός τόν
σκοπόν τής καταδιώ-εως τοϋ διοικητοΰ
τον στρατοπέδου συγκεντρώσεων αιχμα
λώτων τής Φιλιππουπόλεω; δστις υπήρξε
διαβόητος διά τά; κακουχίας, εις ας
υπέβαλε τους 'Άγγλους αίχ ιαλώτους.»
"Ετσι θά αισθανθούν οί ξένοι τί είδους πά
στα εινε αύτός ό Βουλγαρικός Λαός.

**
Κανένα δέν έξέπληξεν ή ταχυτάτη, ή αστρα
πιαία ά τοσύνθεσις τής Αύστριακής Αύτοκρατορίας. Ό διαμελισμό; της, ό διατεμαχισμό;
της υπήρξε πλήρης.
0 ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ Ύπετάγη τελείως είς
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
τούς Συμμάχους, ύ.τέγραφεν δπως καί ή
Βουλγαρία άσυζητηιεϊ όλους τούς δρους καί έκ
τοΰ πτώματός της Αναζοΰν Λαοί λησμονημένοι
ατό τής τυραννίας τήν πίεσιν καί όγκουνται είς
έδάφη καί πληθυσμούς ή ’Ιταλία, ή Σερβία
καί ή Ρουμανία. Αί μέχρι χθέ; κατεστραμμέ
νοι Σερβία καϊ Ρουμανία Ανακύ ττουν διά να
λάβουν τήν μερίδα τοΰ αξίζει στάς θυσίας του:
καί τά δεινόπαθήμπτά τους. Άτό τήν Αυστρίαν
παραμένει μία άνάμνησις καί ένας τέως Αύιοκράτωρ άπατρις, σπεύδων νά σώση εαυτόν καί
τήν οικογένειαν του.

***
‘Ο εθνικός τών "Αγγλων ποιητής, ό μέγας
ποιητής τών «.‘Επτά Θαλασσΰνν χάρις εί, τήν
προσωπικήν έπέμβασιν τοΰ έν Λονδίνω Πρέ
σβεως τής Έ.λλάϊος κ. ΚαΣΟΛΩΜΟΣ κλαμάνου μετέφρασε τόν «”ΥΚΑΙ
μνον πρός τήν ’Ελευθερίαν»
ΚΙΠΛΙΓΚ
τοΰ Σολωμοϋ είς Αγγλικούς
στίχους. ‘0 κ. Κακλαμάνος
ένας άτό :ούς αίσθητικωτέρους συγχρόνους άν
δρα; τής διανοούμενης ‘Ελλάδος, μέ τήν ψυχήν
γιομάτην Α τό ποιητικούς ίδανισ ιούς,αύ'ό: καϊ
μόνος ήδύναιο ΐ’ά σκεφθή νά χρησιμοποίηση
τάς σχέσεις του διά τήν έπιτέλεσιν ένός τόσον
ύπερόχου φιλολογικού συνδυασμού. ’Η μετάφρασις έδημοαιεύθι/είς τόν «'Ημερήσιον Τηλέγραη' >ν ι”ύ Λονδίνου καί. δή είς έ.τιφανή
αυιοΰ θέσιν. ΈΑίνο δέ ποϋ θά προ ·:αλέση σ <έψεις παρ’ήμϊν είνε ή έξης λεπτομέρεια. 'Ο
“Αγγλος ποιητής εύηρεσιήθη τήν έξ όγδοήκοντα λιρών άμοιβήν τής έργασίας του νά τήν
διαθέση ύπέρ ελληνικού,εύεργετικοΰ σκοπού
*

**

Κύπτομεν μετά σεβασμού καϊ ύπό τό κράτος
άνυποκρίτου θαυμασμού πρό τής άγγλικής σι-

δηρας θελήσεως, πρό τής ύπερόχου όργανώσεως, πρό τοΰ ύπερτάτου πο
Ο I ΑΓΓΛΟΙ λιτισμοϋ τής μεγάλης αύτής
χώρας. Είνε ήδη γνωστόν δτι
συνεδεσε πρό πολλοΰ σιδηροδρομικοίς τήν Αί
γυπτον μέ τά παράλια τής Παλαιστίνης. Αί τε-.
λευταΐαι πληροφορίαι φέρουν νέα; θαυμαστά;
ενεργειας. ’ 'ντός σαράντα ημερών μετά τήν
κατάληφιν τής ’Ιερουσαλήμ συνέδεσαν καϊ τήν
πόλιν ταύτην σιδηροδρομικά»; μετά τής Αίγύπτου καϊ έντός τριών μηνών έφεραν πόσιμον
νερό άφθονώτατον είς τήν Αγίαν Πόλιν.
Θαύμα δραστηριότητας καί άντιλήψεως κα
θήκοντος κάθε παράγοντος τή; Αγγλική; πο
λιτειακής μηχανής.

***
Έάν ήμην Ούΐλσων ή Κλεμανσώ ή Λόϋδ
Τζώρτζ ή Βενιζέλος ή καί δευτερεϋον πρόσωπον τών συμμαχικών συνεννοήσεων θά έπρότεινον νά ήξίου ή Άντάντ
ΕΑΝ ΗΜΠΝ είς τούς δρους τής άνακωΟΥ ΙΆΣΩΝ... χής μετά τή; Γερμανία; νά
περιελαμβάνετο καί ό εξής:
Θά έπρότεινον νά ίδρυθή ένα Μουσεΐον είς
μίαν πόλιν τοΰ Βελγίου περιλαμβάνον ύποχρε>τικώς τήν Στραταρχικήν ράβδον τοϋ Βασί
λειος τής Βουλγαρίας, τήν πολεμικήν στολήν
τοϋ Λούνδενδορφ, τό Στέμμα τού Αύτο τράτορος
τής πρώην δυαδικής Μοναρχίας, τό ξύλινον
ξόανον τοΰ Χίνδεμπουργ τό φέρον τόν θαυμα
σμόν τών αγαθών γερμανών είς καρφία,
τούς πτερνιστήρα; τοΰ ένδοξοτάτου Κρόνπριντζ,
τό Κράνος τοϋ ετέρου ένδοξοτάτου Ροϋχπρετ,
τήν Αύτοκρατορική Χλαμύδα τοϋ Γουλλιελμου,
μίαν τρίχα άπό τά μουστάκια τοϋ Μά ιενσεν, τό
μαστίγιον τοϋ Έτζεντορφ, τήν κούνια τοΰ Βόριδος τοϋ περιπύστου τέως Βασιλέως τής
Βουλγαρίας, τή; Ιερές παντούφλες τοϋ αποθανόντος Σουλτάνου, τοϋ Χέρτλιγκ, τοΰ Μπέτμαν
Χόλβεγκ καϊ δλων τών πολεμικών Καγκελα
ρίων τούς ύψηλούς πίλους, τάς φωτογραφίας
δλων τών πρωθυπουργών καί υπουργών τών
Εξωτερικών τής Αύστρίας, ΙΙρωσσίας, Βαυα
ρίας Σαξωνίας, Βυρτεμβέργης, Βάδης κτλ.
τόν τρίκωχον πίλον τοϋ Ναυάρχου Τίρπιτς, την
ράβδον τοϋ Φόν Μπέρκ άρχηγοϋ τοϋ Πολιτι
κού Γραφείου τού Κάϊζερ, τά φισια τών ένδοξοτάτων Έμβέρ, Ίαλαάτ, Ίτζέτ καϊ Χαλήλ,
τούς όδόντας τοΰ Ήλληνοφάγου Γερμανού Σάνδερς πασσά, τά χαρτοφυλά κια τρϋ Ραδοσλάβωφ
καϊ τοΰΜαργκιλομάν καϊ κάτι άνάλογον άναμνηστικόν άπό τήν χορείαν τών ηρώων τού δράμα
τος ποϋ έτάραξε 4 τώρα χρόνια ολόκληρον τήν
άνθρωπότητα
Θά έπρότεινα τό Μουσεΐον αύτό τά άνεγεί-

ρετο είς ένα ιστορικόν λόφον τοΰ Βελγίου. Θά
ήθελα μάλιστα νά είχε τό σχήμα ένός τεραστίου
άνδριάντος. Καί ύ άνδριά; αύτός νά παρίστανε
έφ.ππον τόν ιδεώδη Βασιλέα τοϋ Βελγίου.

**
Καλείται ή δημοσία άντίληφ ς είς τήν έκπλήρωσιν ύπερτάτου καθήκοντος. Οί έλευθερωταί
τή; Μα '.εδονική; Γης έχουν ανάγκην νά περίφρουρηθτχϋν άπό μάλλινα
ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ κατά τοΰ φύχους τών Μα
κεδονικών βουνών καί οί
οίκτρώ; δοκιμασ,θέντες Μακεδονικοί πληθυσμοί
άπαιτεΐται νά εϋρουν τά στοιχειώδη μέστ διά νά
καταπολεμήουν τήν πείναν, τής άρρώστιες, τήν
γύμνιαν, τό κρύο καϊ δλα τά άφόρητα δεινά ποϋ
έπροκάλεσεν ή Βουλγαρική θηριωδία. Ό Ελ
ληνικός πλούτο; ό συσσωρευθείς έπϊ δικαίους
καί άδίιούς έχει ύ τερτάτα; έθνικάς ύποχρεώσεις καϊ οφείλει νά μή τά; παρίδη είς μίαν
τοιαύτην έπιτααττικήν πατριωτικήν άναγκην,
Άτυχώ; δμως δέν έγνώρισε νά κάμ»] εκλογήν
καί οί σημερινοί κάτοχοί του προτιμούν νά πάθουν οί ίδιοι φύξεις καί νά ύτοστοΰν τάς βουλ
γαρικά; θωτεία; παρά νά δώσουν χρηματικόν
βοήθημα. Δέν έχουν τόν ύπεόάνθρωπον αύτόν
ή ρωΐσμόν.

*
Τά ιστορικά γεγονότα τών ημερών αύτών
φέρουν στήν επιφάνειαν ένα άτό τούς ίερωτέ·
ρους παλμούς τή; έθνικής μας ζωής. ’Ανασύ
ρουν άπό τά βάθη τής
II ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ελληνικής φυχής τό ύπέρ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ τιμον ίνδαλμα τής Τουρκο
πατημένης Άγιας Σο
φίας—διά ΐ’ά τήν φέρουν έγγύιερον πρός τά
προαιώνια όνειρα τής φυλής μας. Ή ά τόόοσις
τή: Αγίας Σοφία; εί; τήν ’Εκκλησίαν μας καί
ή ιεροτελεστία έν αύτώ ύπό τού Έλληνικοϋ ‘Ιε
ρατείου κατά τήν έκφρασιν τοΰ φιλοξενηθέντος
παρ’ ύμΐν ’Άγγλου Επισκόπου άποτελοϋν
σταθμόν ιδεώδους έξελίξεω; γιά τό Έλληνικόν
γένος. Ή περιπόθητο; αύτή στιγμή έγγίζει
πρός τήν πραγματοποίησίν της. Τό δνειρον
γενεών διαγράφεται είς τόν ορίζοντα τών μεγά
λων έθνικών γεγονότων καί »j ήμέρα τής άνά
στηλώσεω; τής θρησκείας μας μέσα είς τούς
Ιστορικούς θόλου; τοΰ Ναοϋ τής μεγαλοφυΐας
τοΰ Ανθεμίου καί τοΰ ’Ισιδώρου θά άποτελέση τόν θρίαμβον τή; ‘Ιστορίας καί παιάνες
χαράς θ’ Αντηχήσουν δχι μόνον εί; τάς γωνίας
τοϋΈλληνισμοΰ, άλλά καϊ ολοκλήρου τοΰ χρι
στιανικού κόσμου.
'0 Σταυρός, τό Σύμβολον τοϋ Μ. Κωνσταν
τίνου, θ’ άνυψωθή καϊ πάλιν καϊ τά ιερά σή
ματα τή; Θρησκεία; μας θά έπανεύρουν τού;
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Ίέρούς Τόπους ποΰ τούς άφήρεσεν ή Βία, ή.
Βαρβαρότης και ή τυραννική Κυριαρχία.
'Η Αγία Σοφία ’Ελληνική...

Μέ την πλέον δικαιολογημένην υπερηφά
νειαν έξάίρομεν την έ ιιδειχθεϊσαν ηρωικήν ορ
μήν άπο τό 8ον Σύνταγμα Πεζικού τής Ιδιαι
τέρας μας πατρίδος. Ίά εύΤΟ ΟΓΔΟΟΣ
γενικά παλληκάρια τοΰΝαυΣΥΝΊ ΑΙ ΜΑ πλίου και τών πέριξ χω
ρίων μ νήμονές τών ηρωι
κών παραδόσεων τοΰ ΙΙαλαμηδίου έγραφαν
μέ το αίμά των, μέ τήν αυτοθυσίαν των τάς
χρυσας σελίδας ποϋ θά αφιέρωση ή ιστορία διά
τήν έπί τών Μακεδονικών όρέων δράσίν τών.
Ή έφημερίς «Πατρ'ις» άναγράφουσα λε
πτομέρειας τ.νας επιλέγει μετά δικαίου θαύμαομοΰ :

«Διατι νά μήν εΐνε δυνατόν ολόκληρος ή
»Φυλή, ίσταμένη έπι εθνικού παρατηρητηρίου
»νά παρακολουθήση υπερήφανος τό 8ον Πεζι·»κδν Σύνταγμα έφορμών κατά τής όχυρωμέι>νης Νόντε, μέ τήν κεφαλήν υψηλά και ακαμνπτον πρό τών εχθρικών οβίδων, προκαλούν
»τόν θαυμασμόν και τά χειροκροτήματα τών
★ διοικητών τών Συμμαχικών Στρατών ; Νά τό
★ παρακολούθηση εις τήν καταδίωξιν έπι τών
ί> κορυφών τής Τζένας, διά νά τό ιδη κατόπιν
★ έπι τοϋ Γκράδες, προχωρούν πάντοτε βοκρείως έ.τΐ τά ίχνη τοΰ φεύγοντας εχθρού ;»
Τά ήρωϊ'-ά μας αδέλφι^ τοϋ Ναυπλίου τά
ραίνομεν καί μεϊς με όάγαι δαφνας τού 'Iάσ
σου ύπειήφανοι γιά τήν δόξαν των, πού έκορυφώθη τήν στιγμή καθ’ ήν πρώτα, φέροντα τήν
Σίκην και τήν Έ τιβολήν, έπάτησαν έπί Βουλ
γαρικού εδάφους.

των τό δτι εΐδον τό φως τής ημέρας εις τήν
Θρά την, τήν ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν, τήν Μι
κρόν ’Ασίαν, τήν Τραπεζοϋντα κτλ. κτλ.
Διά τήν εποχήν μας ή ζωή δέν εΐνε αμάρ
τημα, δέν εΐνε μαρτυρολόγιον, άπόγνωσις. ‘Η
ζωή εΐνε Ίσότης, Δικαιοσύνη, ’Ελευθερία.
ΙΙοιός θά μπορέση νά τάς άρνηθή εις τούς
ελληνικούς πληθυσμούς ;

Οί άλύτρωτοι αδελφοί μας, οί αδελφοί μας οί
διεσ ιορπισμένοι δ ιού γωνία τού έσω καί έξω
'Ελληνισμού, ώς- είς άνθρωπος συνεγείρονται
διά νά διακηρύξουν τά Ι
Ο ΑΛ ΥΤΡΩΤΟΣ οτορικά καί άπαοάγραπτα
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ δίκαιά των.
Ό πόθος τής ένώσεως μετά τής Μητρός
’Ελλάδος, τό δνειρον γενεών, αποτελεί τερασιίαν δύναμιν, πού φέρει τάς σκέψεις, τά
ονειροπολήματα, τούς πόθους καί τοΰ τελευ
ταίου αλυτρώτου, πρός μίαν αλόγιστον κατεύ
θυνση’, πρός ένα πάμγωτον σημεϊον. ’Η πλή
ρης εθνική άτοκατάστασις πλαισιουμένη άπό
τής 'Ελευθερίας τήν δροσερόν πνοήν καί σκιαζομένη ύπό τάς πτυχάς τής Κυανόλευκου μας
θά εΐνε ή στοιχειώδης ί ιανοποίησις Λαών, οί
όποιοι έν αμάρτημα διέπραξαν εις τήν ζωήν

Τά

Πανεπιστήμιά μα;

ζωηρόν διαμαρτυρίαν προς

έντονον

καί

Πανεπιστήμια τή;

Ευ

άπηύθυναν

τά

Ή θετική σκέψις, ή ά’δόρυβος εργασία, ή
άντίληψις τοΰ καθήκοντος, δ άδιαπτωτος ζή
λος ένίκησαν εις τό στάδιον τών αγώνων τής
ύδρεύσεως τής πόλεως καί άπό
Τι} ΝΕΡΟ τινων ημερών ή διψαλέα πό λις,
άπέκτησεν ένα άπό τά πολυτι
μότερα άγα θά τών πολιτισμένων Λαών.
Νερό άφθονο, νερό καθαρό, διαυγές, υγιει
νό εΐνε σκορπισμένο σέ κάθε γωνία τής πόλεώς
μας καί ό Λαός έμαθε νά εύλογή τό δνομα τού
κ. Διαμαντίδη, τό δνομα τοϋ κ. Μπενάκη, τοΰ
κ. Πάτση τών πρωτεργατών τής πανηγυρικής
έξασφαλίσεως μιας όνειροπολουμένης έπί δε
καετηρίδας ευτυχίας.

καζ.ουρ-

παρ’ ήμϊν κινήσεω; εινε καί ή έγγραφή τής πρώτης
'Ελληνίδος είς, τήν Άνωτάτην Ά:χιτεκτονικήν Σχολήν

όχθών τοΰ Δουνάβεως.
— Ό διαπρεπής Βέλγος νομοδιδάσκαλος κ. Βάν ντέ

τοΰ Πολυτεχνείου.
— Εινε γεγονός σημαντικόν
φανερώνον τήν ορμήν
τής Έλληνίδος εις άνωτέρας σπουδά; άπαιτούσας πολ-

Μπ:ς απερχόμενος τής

βιυλγαρίχής

Έλλάδο; άπέστειλεν διά

καί

τ.ΰ

άποχαιρετιστήριον

επιστολήν.
— Ή εϊτοδος τών Βασιλέων τοΰ βελγίου εις Όσιάνδην μϋ τά Βελγικά στρατεύματα είχεν
γαλεΐοζ.
— Ή υποδοχή τών

έςαιρετ’.κ-.ν μ--

άπελευθερουμέ/ων

πληθυσμών

ήτο πανσραματική.

— Πρό τής Βασιλίστης φερούσης στολήν Νοσοκόμο,
αί γυναίκες έγονάτιζον καΐ έτεινον πρός αύτήν τά νήπιά
των.
— "Οταν ή Βελγική Σημαία άνυψώθη είς τον πύρ ·

γον τής Όστάνδης

c συμμαχικός στόλο; έχαιρέτα διά

τών τηλεβόλων του.
— Ήτο ή πρώτη ιαχή τής νίκης.
— Οί άνθρωποι τών γραμμάτων έ>
ναν πρός τού; έν

Ευρώπη

καί

πρό; τήν

ματος τής’Αγγλία; τηλεγράφημα διά τοΰ οποίον ζητοϋν
τή; δεινο-

να ύποστηρίςη τον αγώνα τή; άπολυτρώσεω;

παθούσης πατρίδος μας.

— Αί Έλληνίδε; τής Θράκη; ζητοΰ/

πλέον ν’

έπί

Αγγλίδων κυριών προς

βωσιν τών Βουλγαρικών τερατωδιών ποϋ

έςακρί-

διεπράχθησαν

είς βάρος τοϋ Ελληνικού στοιχείου.
— 'Η πρωτοβουλία τώ/

Έλληνίδων μας είνε ένδει-

ζι; γενναίας χειραφετήτ·ω; προοιω'ΐζομένης αγαθά ύπέρ
τοϋ τόπου αποτελέσματα.
—- Οί

’Αθηναίοι απέκτησαν τούς πρώτου; πόλ'.σμαν.

— Μα'.αρίσατέ μας έπαρχιώται.

’Αρχηγός τής ’Αγγλική; ’Αστυνομική;
διω.ίτθη

z

’Αποστολής

τέω; Γεν. Διευθυντή: τή: ’Αστυνομία; Καλ·

κοΰτη; Σέρ Φρειδερίκος Χαλλινταιν.

Ελλάδ: άπηύθη-

’Αμερική συναδέλφου;

τραγικότητα

τών

Γερμανοί φεύγοντε; έκ Λίλλης

Παλαιστίνη

ύκ τώ/ πολλών γυ

ναικείων χαρισμάτων.
— Λυπούμεθα ποΰ άγ/οοΰμεν τό ο/ομα τή;

ριάδης, Ζέγγελης, Πετμεζα:

πρώτη;

κ. κ

ζ.α. Χιζδρο;

Σωτη-

άπιι.αλμε-

τιμής τών εφημερίδων εί; δεκαπεντάλεπτον !!

λοφονήθη.
— Οι Σέρβο.ι είσήλθον νικήτα! εί; Βελιγράδιον.
— Ή ’Αρμενική Κοινότη; διά τοϋ Γραμματέω; της
κ. Μαγαζιά-/ άπέστειλεν είς τήν έπ! τών ’Εράνων ’Επι

γενναιόφρονα πατρ'ώ-

ροχη’μητέρα όλων τών γυναικών τοΰ κόσμου» τηλεγια
οικήν έκκλησιν ϋπέο τών
θυμάτων τής Ανατολ κή;

τροπήν δρχ. 8000 ύπέρ τώ/ θυμάτων
κτηνωδία;.
— Εΐνε άπό

τής Βουλγαρικής

τά συγκινητικώτερα δείγματα

τή^ αλ

ληλεγγύης τών δύο Λαών, οί οποίοι φέρονται εί; τήν
'Ιστορίαν οί μεγαλείτεροι μάρτυρε; τής άνθρωπότητος.

— Οί Βούλγαροι άνακηρύςαντες Δημοκρατίαν

Μακεδονίας.
— Τό υπαλληλικόν καί εργατικόν προσωπικόν τών
σιδηροδρόμων έτυχε γενναίας παρά τοΰ Κράτο.ς ύπο-

ρεσαν τόν άτυχή Βόειδα.

στηρίξεως.
— Έδοθη είς αυτού: αΰςησι; πο'.κίλλουσα άπό 15 —

— Ό

τέως πρέσβυ;

ό

περίφημο; ΙΙασάρωφ,

Βουλγαρίας είς τήν πάλιν μας,

καθή-

καταδιώκεται

ώ;

τής

λα

εί; τήν

θρέμπορος εί; τον τόπον του.
— Διά τής μεθόδου τής λαθραίας εισαγωγής μερικών
έκατοντάδων κουβαριστρών ήθιχησε /ά βγάλή τα στραβα

βιοπάλην τής ζωής.
— Είς Αμερικήν διωργανώθ» τεραστία διαδ/,λωσι;
είς τήν όποιαν έλαβε μέρος καί Πρόεδρος Οΰΐχσων τε

έξοδα καΐ...τήν έπαθεν.
—■ 'U ελληνικός Λαός μετ’ ευγνωμοσύνη; αποβλέπει
πρός τό έργον τής ’Αμερικανικής υγειονομικής. ’Απο

θείς έπι κεφαλής.
— Συμμετέσχε καί ή επιτροπή τών ’Αλυτρώτων ή ο

στολής,:
—· Έφωδιασμένη μέ πλούσια ύλικά ύπό τήν προεδρείαν τοΰ εύγενεστάτου άντισυνταγματάρχου κ. Capps

30 ο)ο αποτελούσα ενθαρρυντικήν άνακό’ύφισιν

ποία έλαβε καί τιμητικήν θέσιν.
— Αΐ Άθήναι ύπεδέχθησαν μέ δλιν τόν σεβατμιν
τόν όφειλόμενον εί; τό πρόσωπόν τοΰ Έτιισκόπου τοΰ
Αονδίνοα Λόρδου Σεβ. κ. Άρθουρ Φόλυ Ίγκραμ·.
— Ή Πολιτεία καί ή Κοινων'α τό
*
έτί^.ησαν έπαίίως, ό δέ Βασιλεύς τοϋ άπένειμε τόν Μεγαλόσταυρον.
— 'Ο κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άπελθών άπό

βάλλει γνώμας, ιδέας, άντικρούει εσφαλμένους υπολογι

ειδοποίησαν

δέν θά εί

ναι είς θέσιν νά λάβουν πρόνοιαν διά τούς φυγάδας 1 !
έν

γνωστόν δει ή καλαισθησία είνε ίν

μας.
— Ό τέω; Πρωθυπουργός τή; Ουγγαρία; Τίσζα έδο·

αύτών

ήμερων

τούς Γάλλους νά μή τού; βομβαρδίσουν διότι

— Οί

καί

έκφράζοντε;

ρυθμίζοντες τά κατ’ αύτήν ανήκουν είς Ώα υψηλό ιερόν
πνευμα-ικόν έπίπεδον ούχι τοϊς πολλοί; προσιτό/.
— Ή γυναικεία εύδοκιμησι; είς τό/ κλάδον αύτόν
δέν δύναται νά τεθή ύπό άμφ’.σβν,τησιν έφ’όσον είνε

— Άπο τά θαυμαστά έργα τής Κυβερνήσεως πρέπει
νά θεωρηθή και ή άπόφασίς της πρός προσδιορισμόν τή;

Άνατ. Μακεδονίας.

ύπέρ τών εθνικών μας σνμφερόντων.
— Συμμετέχει είς τάς συμμαχικά; διασκέψε.ς. υπο

παρουσιάζονται καί κωμικαι εικόνες.
— Οί

σημαντικωτέ-

ή ψυχική καΐ

νο: τοΰ Πανεπιστημίου π:ό: διχπίσιωσι, τών Βιυλγχώ/
*
ρ'·
νφρι/.αλεοτήτω/ περιγσάφο.ν μέ τήν βαθυτέραν
. ψυχικήν οδύνην τά βεβαιώθοντα μαρτύρια τών άδε/.φώ/

μαρτυρη-αντων

"Αγγλο ς

’Αστυνομικούς.

στήν

συνδέεται

πνευματική ρώμη ένό; Λαού.
»— 'Επομένως
οί έπιστημονικώς

ήλθον είς τήν πατρίδα μας

προς έςάσκησιν τοϋ φιλαν-

θρώπου έργου τη;.
—Μέ σκοπόν καθαρω; υγειονομικής φύσεως θά προσφέρη πολυτίμου; υπηρεσίας

είς τήν

κοινωνίαν καί τόν

στρατόν μας.
— Ή ’Ελληνική Σημαία έφθασεν είς τόν Δούναβιν.

τάς άρχάς τοΰ μηνός είς Ευρώπην έργαζεται άνενδότω;

—■ Είναι απο τούς πλέον διακεκριμένου;

— Μέσα

— Ή αρχιτεκτονική εΐνε μία άπό τάς
ρας τέχνας διότι μετ’ αύτής

Έλληνίδος άρχιτέκτονος.
— Οϊ Καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου

τϊΓ'·
— Το ’Επαγγελματικόν Σωματείου τών εργατριών
’Αθηνών άπηΰθννε πρι: τήν κ. Πάγχωρστ. τήν «Ύπέ

— Αί Έλληνίδε; τή; Θράκη; άπεστέιλαν

λήν μόρφωσιν κα! εδρωττον πνευμ· τικήν κα.άρτισιν.

πληθυσμών τή:

των έκλησιν υπέρ τών

δόσιν, 550.000 φρ.
— "Ενα μεγάλο εύγε εί; τόν

■ζ. ΙΙάγκωρςτ, αρχηγόν τοΰ ίσχυροτάτου γυναικείου κόμ

νά

γίας κα! βαρβαρότητος.
— II I αλλική σημαία έιθασε κυματίζουσα έπι τών

ρώπη; και ’Αμερικής κα:ά τή:

Ό κ. Βοσ.
Παντελής, ομογενής έν Λονδίνω.
προσέφερεν ύπέρ τών Αλυτρώτων Ελλήνων, εί: πρώτην

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

λου μέρους τοΰ καταδυναστευθέντος Βελγίου.
— Τά δεινοπαθήσαντα αύτά μέρη ήτο καιρό;

άπαλλαγοΰν άπ: τόν έοιάλτην τή; τυραννίας.
— ’Από τά προοδευτικώτερα σημεία τής γυναικεία;

Γραφείου τοϋ Τύπου ένθουσιώδή

άποσταλή επιτροπή έ;

**

.’’Αγγλων Τοϋρκοι στρατιώται ανέρχονται εί; 75.000.

αίχμαλωτισθέντε;

ύπό τών

σμού:, έπανορθοί πεπλανημένα; γνώμας.
— Άπό Λονδίνου είς Παρισιού- μεταβαίνων καί τά-

νάπαλιν συνεργάζεται μετά τών Στρατιωτικών, μετά
τών Πρέσβεων, μετά τών τραπεζιτών διά .τήν διευκόλυνσιν καί διαρρύθμισιν τών δικαιωμάτων τοϋ 'Ελληνισμού.

— "Ενα άπό τά σπουδαιότερα πολεμικά γεγονότα τοϋ

μηνός ήτο κα! ή άπελευθέρωσις τής Λίλλη; κα! μεγά

— Ό Τεγεατικός

Σύνδεσμος

ίδρυσε,ν

είς

Τεγέαν

επαγγελματικήν Σχολήν θηλέων !
— Τί ’Ιταλοί είσήλθον. είς Τεργέστην, Τρε/τϊνον κλ.
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ΕΝΑ Mil ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ
Κ ΑΙ ΒΟΤ AN IKON

ΙΑΤΡΟΙ ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΒΙΒΛίΟΝ

Προαναγγέλλομεν τήν δημοοίευσιν άπό τοΰ
προσεχούς τεύχους τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως», έργου εξαιρετικής επιστημονικής
σημασίας.
Πρόκειται περί τής μεταφράσεως τοΰ έρ
γου τοϋ Βίκτωρο; Helm εντελώς αγνώστου
είς τούς "Ελληνας τούς καταγινομένους είς
τήν Γεωργίαν, τήν Ζωοτεχνίαν καί. τήν Βοτα
νικήν.
Πραγματεύεται τοΰτο περί τών καλλιερ
γησίμων φυτών και τών κατοικίδιων
ζώων έν τή μεταβάσει αύτών έκ τής ’Α
σίας είς τήν Ελλάδα καί Ιταλίαν κυ
ρίως. Διά τούς ειδικούς τής Ελλάδος διανοίγετάι αληθής πηγή άνεξαντλήτων γεωργι
κών, βοτανικών καί ζωοτεχνικών θησαυρών.
Τοϋ έργου προτάσσεται θαυμάσιος, πρω
τότυπος, επιστημονικότατος, πλουσιότατος
είς παρατηρήσεις πρόλογος τοΰ μεταφραστοΰ
Τερολογιωτάτου Ίερομονάχηυ κ. Εύλογίου
έκ τών διαπρεπέστερων κληρικών τοΰ Αγίου
"Ορους διακρινομέ,νου έπί σπανία παιδεύσει
καί εξαιρετική πολυμαθείς και μορφώσει,
Λόγφ έλλείψιως χρόνου καί χώρου άρχίζομεν τήν δημοσίευσίν του άπό τοϋ τεύχους τοϋ
Νοεμβρίου, έπιφυλασσόμεθα δέ νά έπανέλΟωμεν έξαίροντες δσον δει καί τήν άξιαν τοΰ
κειμένου καί τήν θαυμαστήν εισαγωγήν τοϋ
μεταφραστοΰ μας.
ΕΝΤΟΚΑ

'Ο Δήμος ’Αθηναίων, έκ παραλλήλου πρός τά μέτρα, άτι·
να έφαρμόζει έκ συμφώνου μετά τής Κυβερνήσεως καί τοΰ
Ίατροσυνεδρίου διά τήν περιστολήν τής μαστιζούοης τήν
πόλιν επιδημίας, προσέλαβε καί ιατρούς διά τή'. ’Ιατρικήν
βοήθειαν τών άσθενούντων άπορων, τούς κ. κ. Μακρήν
(οδός Δράκου άριθ. 10) καί Γαϊτάνσν (δδός Σολωμοΰ 54)
διά τό Α' Τμήμα τής πόλεώς, Δ. Χατζηδάκην (δδός Βύσσης
άρ. 6) διά τό Β' Τμήμα' Κάρκαν (δδός Λένορμαν άριθ. 18)
καί Χέλμην (δδός Διπύλόυ 4) διά τό Γ Τμήμα, Γεννάδην
(Θησεϊον) καί Πουρνά ρόπουλον (Πετράλωνα) διά τό Δ’
Τμήμα, Μαρμαρινόν (’Ασκληπιού άριθ. 59) καί Καραπάνον
(δδός Νικηταρα) διά τό Ε' Τμήμα, Κωιούλαν (δδός Ά?,κα·
μένους άριθ. 59) καί Όρέστην Κατσάρην (δδός Δερβενίων
άριθ. 35) διά τό ΣΤ' Τμήμα, Ν. Άν.ων ι.τουλον (δδός Ί'αρών'άρ. 10) καί Άναγνωστόπουλον (δδός Κέκροπος άρ. 11)
διά τό Ζ' Τμήμα. Σ. Νούσκαλην (Εόφίρίωνος 13) καί Κυ·
πσρίσσην (Ηροδότου καί Λεβέντη) διά τό 1Γ Γμήμα. ΟΙ
άποροι ασθενείς δϋνανται άτό σήμερον ν’ άτευδύνωνται εις
τούς άνω κ. κ. Ιατροός καί νά ζητώσι την δωρεάν συνδρο
μήν των.
Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων
Σπ. Πάτσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ *· ■ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
Παρακαλοΰνται οί κύριοι Έφο.τλισταί, μέλη ή μή τή:
Ένώσεως, νά ευαρεστηθούν καί προσέλθουν σήμερον 9
Νοεμβρίου ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 4 1)1 είς τά έν
Πειραιεϊ γραφεϊά της διά τά εξής αποκλειστικώς ζητήματα.
Πρώτον.—Νά λάβουν γνώσιν τώνπληροφοριών, τάς όποιας
έπί τούτψ ή Α. Έξοχότης δ Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως τηλεγρ.-ιφικώς μιτέδωκεν έκ Λονδίνου σχετίκώς μέ τούς δρους
ύ.τό τούς δ.τοίους τά’Αγγλικά ναυπηγεία θά έύέχοντο ‘Ελ
ληνικής παραγγελίας.
Δεύτεςσν. Νά διατυπώσουν έ.τί τών ανωτέρω προτάσεων
αντιλήψεις των καί λν εχομένως τάς αντιπροτάσεις των, αί
δποΐαι καί θά διοβιβασθοίν είς τήν Α. ’.Εξοχότητα τόν
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως.
Έν Πειραιεΐ. 9 Νοεμβρίου 1918.
Ό Διευθυντής τής Ένώσεως τών Εφοπλιστών
Γ. Σακαλής

ΤΑΜΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

Έξοδόθησαν είς τήν Βαν και Γην σειράν
τών έντόκων γραμματίων τοιαύτα δραχμών
1,000, 10.00 ), 100.000, μέ προθεσμίαν έξοφλήσεως τρίμηνον καί έξάμηνον.
Τά έντοκα Γραμμάτια εξοφλούνται κατά
τήν λήξίν των παρά τής Εθνικής Τραπέζης
τής Έλλάύος καί προεξοφλοΰνται παρ’ αύτής,
μέ μικρόν τόκον.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Διά τά Γραμμάτια τής τριμήνου προθεσμί
ας πληρώνεται τόκος 4 1)2 ο)ο ένφ διά τάτής
έξμμήνου 5 θ)ο.
Ό τόκος ούτος πληρώνεται άφαιρούμενος
άπό τήν τιμήν τής αγοράς αύτοΰ.
Είς τόν κατωτέρω πίνακα φαίνεται ή τιμή
τής αγορά; και ό αναλογών τόκος καί ή τιμή
τής έξοφλήσεως.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
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ΤίΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
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Διά χώρον μικρότερον al τιμαι ανάλογοι
Δι' εικονογραφημένος διαφημίσεις δι’ έξ τεύχη η περισσότερα Ιδιαίτεροι σνμφωνίαι
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ΕΡΓΑ TEES Δος ΕϊΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΤ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΦΕΝΤΑ
Λτηγήμ.χτχ Α'. Τόμος
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τιον μονόπρακτον μεταφρασθέν είς τήν ‘ΑγγλυιήνΙ

'UL Ι/ζούραςνα ‘Ιστορικόν μυθιστόρημα
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων

...·<>

Γ11 Αίυνχχή Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ό Έ^ιλχσμ.δς Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον. t
Ή Κλεφτοποΰλχ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον .1
Ή 'Γίένη μ.έ τδ γέλο&ο τηςΚοινωνικόν δραμ<ί-|
"Οτχν λείπγί τδ χρήμ.» Δράμα κοιν.ωνικόν τρί<

5.00

πρακτον. Πάντα Διδαχθέντα άπό τής 'EV- Σκηνής]

Σειραϊτής « ΕλληνικήςΈπιΌτωρήσεως» τοϋ ΑΒ'. Γ'. Δ'. Ε'. ΣΤ'
Ζ . Η’. καιΘ\ έτους πωλοϋνται εΐς τά Γραφεία μας πρός 30 φρ. έκάσττί

Ι^^-Π ΡΟίΙΜΐΟίΙΑ ,·, rte$«e?
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
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