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ΛΕΠΤΑ 30.

τητα τών εγκληματιών θά άπαιτήση κόπους πολλούς καί

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ.

χρόνον πολύ μακρόν διά νά έξαλειφθή άπό την μνήμην τών
ύβρισθησομένων — θά έλέγαμεν ότι ή μωρά άντίστασις των

καί σώφρονα "Ελληνα αί εξ ’Αθηνών τελευταίαι

ειδήσεις,

καθ’ άς οί απαίσιοι νεκροθάπται, οΐ μη διστάσαντες νά παραδώσουν εις τους χειροτέρους εχθρούς μας κολοσσιαίαν πο

άπαίσίον έργον των καί νά επιβληθούν αί δέουσαι τιμωρίαι
εις τούς πρωταιτίους καί δημιουργούς τής παρούσης άφορήτου καταστάσεως, ήτις άγει τό ’Έθνος εις βεβαίας άνεπανορθώτους συμφοράς.

.Θ

σότητα τηλεβόλων καί πολεμεφοδιων διά νά τά μεταχειρι-

θά ήτο ό άπό μηχανής Θεός διά νά τεθή άμεσον τέρμα εις τό

.

’Αληθή αποτροπιασμόν προκαλοΰν εις πάντα φιλόπατριν

σθοΰν ούτοι κατά τών υπέρ τής τιμής και τής ΰποστάσεως
τής Πατρίδος άγωνιζομένων, άπεφάσισαν νά άντιτάξουν βίαν

κατά τών Προστατίδων Δυνάμεων, διότι αύται έζήτησαν την
παράδοσιν τών πλεοναζόντων τηλεβόλων καί πολεμεφοδιων
διά νά τά χρησιμοποιήσουν κατά τών σφαγιαστών.

Α.
Π

Ή εγκληματική αύτη άπόφασις έρχεται νά έπισφραγί-

ση την σειράν τών παραφρόνων πράξεων καί τών άναοιθμήτων άνομημάτων, τά όποια διέπραξαν μέχρι τοΰδε οΐ ολετή
ρες καί νά πείση τούς "Ελληνας, τούς καλή τή πίστει έξακολουθοΰντας εΐσέτι νά πιστεύουν εις τά πατριωτικά δήθεν ε
λατήρια τής μέχρι τοΰδε πολιτικής των, δτι ούτοι δεν άποβλέπουν παρα εις τόν κορεσμόν τών τυφλών παθών των
καί εις την συμπλήρωσιν τοΰ καταστρεπτικού των έργου
χωρίς νά σκοτίζωνται καθόλου διά τάς συμφοράς τάς οποίας
επιφέρουν εις τόν δύσμοιρον Ελληνικόν λαόν.

ΟΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΙ.

Αί κατά τής Ρουμανίας πολεμικαί

επιχειρήσεις τών

Γερμανών εξακολουθούν εύνοϊκαί δι’ αυτούς καί δυσάρεστοι
διά τούς φίλους μας Ρουμάνους.
Αί στρατιαί τοΰ Φάλκενχάϋν καί τοΰ Μάκενσεν προ

χωρούν άκόμη καί πλησιάζουν εις τό Βουκουρέστιον άπό δύο
διαφόρους διευθύνσεις, πράγμα τό οποίον άποτελεί μέγαν δια
την πρωτεύουσαν τή$ Ρουμανίας κίνδυνον, παρά τά λαμπρά
οχυρώματα τά όποια διαθέτει και τόν μέγιστον ζήλον υπό
τοΰ όποιου εμφορούνται οί ύπερασπισταί της.
Τά μέχρι τοΰδε ύπό τών Γερμανών επιτευχθεντα στρα
τιωτικά καί ήθικά άποτελέσματα είναι μεγάλα καί ή ένδε/ομένη πτώσις τοΰ Βουκουρεστίου θά τ’ αύξηση έτι περισ
σότερον. Μακράν όμως άπέχουν άπό τοΰ νά είναι τόσον με

'Ολόκληρος ό ’Έξω Ελληνισμός παρηκολούθησε μέ ά-

γάλα καί τόσον σημαντικά όσον τά παριστάνουν οί Γερμα

γωνίαν το άπαίσίον έργον των επί 20 τώρα μήνας· φρίσσει

νοί. Ό σκοπός τών Αύστρογερμανών ήτο τριπλούς : Ιον νά

προ τοΰ άποτροπαίου θεάματος το όποιον θά παρουσιάση ή

σπάσουν τόν Ρουμανικόν στρατόν προτού δυνηθή ούτος έν

ένοπλος άντίστασις τών εθνοκτόνων κατ’ εκείνων οΐ όποιοι

συνδυασμώ μέ τούς Ρώσσους ν’ άποσπάση άπό την Αυστρίαν

αφού μάς έβοήθησαν νά έλευθερωθώμεν καί συνετέλεσαν τό

όριστικώς την Τρανσυλβανίαν

σον πολύ εις τάς άλλεπαλλήλους αύξήσεις τής 'Ελλάδος, προ

Ρουμανικάς χώρας καί άναγκάση τάς Κεντρικάς Αύτοκρα-

σπαθούν τώρα νά μάς άπαλλάξουν άπό την βεβαίαν ύποδού-

τορίας νά επεκτείνουν έτι περισσότερον τό μέτωπόν των μέ-

λωσιν εις τούς μεγαλητέρους στραγγαλιστάς τής ελευθερίας

γρι τοΰ τέλους τοΰ πολέμου· 2ον, νά προμηθευθοΰν άπό την

καί τοΰ δικαίου καί άπό την χειροτέοαν τυραννίαν ποΰ έγνώ-

Ρουμανίαν δλον τόν σίτον καί τά άλλα τρόφιμα τών οποίων

ρισεν ή Ελλάς άπό τής εποχής τής Τουρκοκρατίας.

έ/ουν μεγίστην άνάγκην προς έξακολούθησιν τοΰ αγώνος

καί τάς άλλας

ύποδούλους

«Μωραίνει ό Κύριος δν βούλεται άπωλέσαι». ’Εάν δεν

κατά τό 1917· 3ον, άφ’ ενός μέν νά εκφοβίσουν τούς ουδε

εφοβούμεθα τό άτιμον στίγμα τό όποιον θά προσήπτεν εις

τέρους ούτως ώστε ούτε νά σκεφθοΰν ν’ άντιταχθοΰν κατά

τό μέτωπον τής Ελλάδος μία τοιαύτη βεβήλωσις έκ μέρους

τοΰ άκατασ/έτου Γερμανικού

εκείνων οί οποίοι διατείνονται οτι είναι ακόμη οί επίσημοι

άφ’ ετέρου δέ νά ζωογονήσουν ολίγον τους ίδιους των λαούς,

αύτής άντιπρόσωποι — στίγμα το οποίον παρά την μειονό

οί όποιοι μετά τάς συνεχείς αποτυχίας και τας τρομερας Γερ-

χείμαρρου,

18)1 Δεκεμβρίου, 1916.
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Ρουμοΰνοι στρατιώται εις τά προχώματα.

μάνικάς αιμορραγίας εις το δυτικόν μέτωπον καί τάς Αΰστριακάς εις τδ τής Γαλικίας — και μετά την ατέρμονα

Η ΚΗΡΥΞΙΣ TCY ΠΟΛΕΜΟΓ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΜΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΑΣΕΑΣ.

παράτασιν τοϋ πολέμου τοϋ οποίου τδ άμεσον τέλος πολλά-

Α.

κις τους προείπον οΐ Κυβερνήταί των — είχον αρχίσει νά

καταλαμβάνωνται ΰπδ αληθούς απελπισίας καί νά προβαί
νουν εις επίφοβους έκδηλώσεις.

ΙΙαρ’ δλας τάς μέχρι τοΰδε στρατιωτικάς των έπιτυχίας, — τας οφειλομενας τόσον εις την συγκέντρωσιν μεγά
λων πρώτης τάξεως στρατιωτικών δυνάμεων

μετά

κολοσ

σιαίας ποσότητος τηλεβόλων καί πυρομαχικών, όσον καί εις
το αρχικόν θανάσιμον σφάλμα τών Ρουμάνων νά μή έπιτεθοϋν πρώτον κατά τής Βουλγαρίας, ή συντριβή τής οποίας
θά επέφερεν αμέσως άνυπολογίστους ώφελείας εις τους Συμ
μάχους— και παρ’ όλην την σημαντικωτάτην άπώλειαν ε
δάφους εκ μέρους τής Ρουμανίας, οΰόε'ις έκ τών άνω σκο
πών επετεόχθη. Διότι οΰτε τδν Ρουμανικόν στρατόν έσπασαν
ακόμη, — όστις ένόσψ μένει άκέραιος ένισχυόμενος διαρκώς
καί ΰπδ τών Ρώσσων άποτελεί πάντοτε κίνδυνον διά τους
Αϋστρογερμανοΰς καί ήμπορεί νά τους παρουσιάση

εκπλή

ξεις — ούτε ποσότητα τινά σημαντικήν σίτου καί άλλων τρο
φίμων έπρομηθεύθησαν, επειδή ο! Ρουμάνοι καίουν τά πάντα
ύποχωροΰντες, οΰτε εις τους ουδετέρους, εις τους οποίους
ιδίως άπέβλεπον, έκαμαν τήν έλαχίστην έντύπωσιν, άφοΰ ή
Εθνική Κυβέρνησις τής Θεσσαλονίκης ή άντιπροσωπεύουσα
τήν μεγάλην μερίδα τοΰ νΕθνους, τους έκήουξε καί έπισήμως τδν πόλεμον άκριβώς όταν οΰτοι ένόμιζον ότι κατώρθωσαν νά έμπνεύσουν τδν μεγαλήτερον εκφοβισμόν.

ΓΙαοαθέτομεν
τής Προσιυοινής
πολέμου κατά τής
βιβάσΰη ύπό τοΰ

κατωτέρω ολόκληρον τδ κείμενον τής ύπό
Κυβερνήσεως τής Θεσσαλονίκης κηρύξεως
Γερμανίας καί Βουλγαρίας, ώς τοΰτο μετε’Αγγλικού τηλεγράφου.

ΐ'Δέν υπάρχει χώρα, ή οποία, έν τή επιθυμία αυτής
πρδς οιατήρησιν τής ειρήνης, έκαμε περισσότερα τών όσων
έπραξεν ή Ελλάς κατά τδν σημερινόν πόλεμον, όπως καταστείλη τά αΐσθήματά της, φθάνουσα άκόμη καί μέχρι τοΰ
σημείου νά λησμονήση τάς έθνικάς της βλέψεις ή νά δείξη
υπερβολικήν υπομονήν άπέναντι άντιπάλων έπιόιωξάντων νά
επωφεληθοΰν έκ τής καταστροφής τών ιδίων της συμφε
ρόντων. Τδ θέαμα τοΰ Βελγίου, μικροΰ κράτους όπως ή
Έλλας, τδ οποίον έπεσε θΰμα αύθαδεστάτης παραβιάσεως
επισήμων συνθηκών, καί τδ γεγονός ότι ή παραβίασις αυτή
άπετέλεσε τήν βάσιν τοΰ πολέμου, έκαμαν τήν Ελλάδα νά
αποβλέψη εύθΰς έξ αρχής εις έπέμβασιν εις τδν παρόντα
πόλεμον τών έθνών. Πρδς έξυπηρέτησιν όμως τών συμφε
ρόντων τόσον τής συμμάχου μας Σερβίας όσον καί τοΰ Ελ
ληνισμού έν γένει, ή Ελλάς έκρινε κατ’ άρχάς ότι καθή
κον της ήτο νά μείνη ούδετέρα. Έπωφελουμένη έν τούτοις
παρελθοΰσης πείρας τής Βουλγαρικής δολιότητος καί έχουσα
πρδ πολλοΰ λόγους νά υποψιάζεται ότι προδοτικά σχέδια έτεκταίνοντο, ή Ελλάς διετήρησε τάς δυνάμεις της έν απολύτω έπιφυλακή διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν αΐ προσπάθειαί της δεν θά έπετύγχανον να έμποδίσουν Βουλγαρικήν
έπίθεσιν, μέ τήν πρόθεσιν νά έλθη εις βοήθειαν τής ηρωι
κής Συμμάχου αυτής Σερβίας.
"Οταν ή περίπτωσις αΰτη παρουσιασθη, ή Ελλάς, ή ό
ποια κατά τήν έποχήν αυτήν εδιοικείτο υπο νομίμου Κυ-
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'Η ταπείνωβις τής Ελλάδος.

«Άλλ’ ή μερίς τών Γερμανοφίλων, ένθαρρυνθείσα άπό
τήν επιτυχίαν τήν όποιαν ήρε τον Φεβρουάριον καί ένισχυ•είσα άπό τάς παροτρύνσεις τάς οποίας έλάμβανεν, ήγρύπνει καί, παρά τήν πρόσφατον έκκλησιν προς τήν χώραν, ήδυνήθη νά προκαλέση μεταξύ τοΰ Στέμματος καί τής ύπευθύνου Κυβερνήσεως σύγκρουσιν κατά πολύ σοβαρωτέραν τής
προηγουμένης. Πάλιν ό λαός ύπήρξεν ύπομονητικός. Έάν
δεν ήδύνατο πλέον νά βασισθή έπί τών κοινοβουλευτικών
του θεσμών, έσκέφθη ότι οι κυβερνώντες αύτόν ■—- οΐ όποιοι
ήσαν άσυνείδήτως θύματα Γερμανικού δόλου, — θά έξηναγκάζοντο τάχιον ή βράδιον ύπό τής λογικής πορείας τών
γεγονότων νά άναγνωρίσουν τό σφάλμα των και ότι θά προ-

Α.
Π

σεπάθουν νά διαφυλάξουν τά ήδη εκτεθειμένα συμφέροντα
τής χώρας.
Άλλοίμονον ! Ή ελπίς αύτη ύπήρξε φρούδη. Έπί ολό
κληρον έτος ό λαός ήτο καταδικασμένος νά πίνη συνεχώς τό
ποτηριον τής εθνικής άτιμωσεως. ΔΓ εντέχνου μερικής έπιστρατεύσεως ό στρατός κατεδικάσθη εις άπραξίαν. 'Η ήοωίκή Σερβία κατεκλύσθη ύπό τών Βουλγάρων, τών προ
αιώνιων εχθρών μας, τών οποίων αί δυνάμεις ϊσταντο άπειλητικώς επι τών συνόρων μας καί ολίγον κατόπιν, παρά
τας δοθεισας υποσχέσεις, κατέλαβαν μέρος τοΰ ήμετέρου ε
δάφους, τό όποιον ή εγκληματική πολιτική τής Ελληνικής
Κυβερνήσεως άνάνδροις παρέδωκεν εις αύτούς, όμοΰ μέ με
ρικά εκ τών φρουρίων μας, μέ ύλικόν πολέμου καί ολόκλη
ρον Σώμα Σταοτοΰ.
Έν τώ μεταξύ άλλος εχθρός τής φυλής μας, ή Γερμα
νία, διεξηγαγε, δια πλήθους επισήμων καί μυστικών πρα
κτόρων, τό έργον τής άποσυνθέσεως διά τής οποίας ύπελόγιζε να στερήση τήν χώραν τοΰ στόλου της καί νά όδηγήση
αύτην εις τήν άπώλειαν τών πολιτικών της ελευθεριών
καί τής εθνικής άνεξαρτησίας. Εύτυχώς ό Ελληνικός λαός,
πριν υποκυψη εις τας έπανειλημμένας προσπάθειας τών ε
ξωτερικών καί εσωτερικών εχθρών, έλαβε θάρρος καί, εις
μίαν ύπερτάτην έκδήλωσιν τής εθνικής συνειδήσεως, άπεφάσισεν όπως μή έπιτρέψη τήν ύποδούλωσίν του.
Μή δυνάμενος νά θραύση τά δεσμά δυνάμεως καί τής
διαφθοράς, τά όποια ήμπόδιζον πάσαν εθνικήν πρωτοβου
λίαν εντός τών ορίων τών καθεστηκυιών άρχών, οί άποφασιστικώτεροι τών πατριωτών άπέδρασαν καί ήνώθησαν μέ
τούς πληθυσμούς, οΐ όποιοι, μακράν τοΰ κέντρου, διατηρούν
περισσοτέραν ελευθερίαν γνώμης καί ένεργείας. Οι πατριώται ούτοι άνέλαβον νά χρησιμοποιήσουν τάς ζώσας δυνάμεις
τοΰ Ελληνισμού, διά νά σχηματισθή στρατός προωρισμένος
νά άπελευθερώση τά καταληφθέντα μέρη τοΰ εθνικού εδά
φους καί, όμοΰ μέ τήν έπανόρθωσιν τής διακυβευθείσης εθνι
κής τιμής νά δείξη ότι ό Ελληνισμός ζή άκόμη καί γνω
ρίζει τά καΟήκοντά του καί τον προορισμόν του. 'Ο πολιτι
σμένος κόσμος μετά μεγάλης συμπάθειας ύπεδέχθη τήν έπανάστασιν αύτην τής Ελληνικής ψυχής.

.Θ

οερνησεως, ήτο πρόθυμος όπως πιστώς εκπλήρωσή τας uποχρεωσεις τής Συμμαχίας. Άπετράπη όμως τοΰ σκοπού
της υπο των ολέθριων αποτελεσμάτων τα οποία επεφερεν η
προ πολλοϋ οιεξαγομένη επαίσχυντος κατα τής ηθικής ενοτητος τής χώρας εκστρατεία. Τον Φεβρουάριον τοΰ 1915, ή
τότε έν τή αρχή ευρισκόμενη Κυβέρνησις τών Φιλελεύθερων
έχουσα την ομόφωνον σχεδόν ύποστήριξιν τών αντιπρόσω
πων τοΰ λαοΰ, άπεφάσισε κατ’ αρχήν όπως εξασφάλιση α
μέσως διά τοΰ πολέμου τάς βλάψεις τοΰ 'Ελληνισμού καί ό
πως συμπράξη μετά τών Προστατίδων Δυνάμεων εις την
κατά τών Δαρόανελλίων εκστρατείαν. Τά όργανα όμως τής
Γερμανικής προπαγάνδας έπέτυχον νά εμποδίσουν τό τοιοΰτον διά τής άποτόμου συγκρούσεως την όποιαν έδημιούργησαν μεταξύ τοΰ Στέμματος καί τής υπευθύνου Κυβερνήσεως, ή οποία, κατά τούς συνταγματικούς νόμους, έπικυρω•έντας διά κοινοβουλευτικών παραδόσεων, ήτο έκτος συζητήσεως.
Έκπλαγείς διά τήν άπρόοπτον αυτήν κρίσιν, ό Ελλη
νικός λαός άνέβαλε νά εκδήλωσή τήν γνώμην του μέχρι τής
ήμέρας τών γενικών εκλογών, τής 31 Μαΐου 1915, όταν
καί πάλιν έξέφρασε τήν εμπιστοσύνην του εις τό κόμμα
τών Φιλελευθέρων, τό όποιον ήτο έτοιμον νά όδηγήση τήν
χώραν εις τον δρόμον τής τιμής καί τής δόξης, μόλις έξεΙηλώθη ή Βουλγαρική έπίθεσις.
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Μία άπό τάς πλατείας τοΰ Μοναστηοίου.
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Προχλητιχ» στράΐξ&ις.

άπολύτως ψευδής. Καθ’ όσον εννοώ, ή πολιτική τών Συμ
μάχων είνε απλώς νά πράξουν ο.τι νομίζουν καλλίτερου οια
τά συμφέροντά των καί διά τά συμφέροντα τής Έλλαοος,
καί τίποτε άλλο,— άπολύτως τίποτε. (Έπευφημίαι). Η
ιδέα ότι έτοιμαζόμεθα ή δτι θέλομεν νά έκγαταλείψωμεν τον
κ. Βενιζέλον, είνε επίσης ψευδής. Άναγνωρίζομεν τας μεγάλας υπηρεσίας τάς οποίας προσέφερεν όχι μόνον προς τήν
Ελλάδα άλλά καί πρδς ήμίς. Ούδέποτε θά έγκαταλείψωαεν τδν κ. Βενιζέλον. ίΖωηραί έπευφημίαι').

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Α.

ΔΓΝΑ2Τ!ΚΟι ΛΟΓΟΙ ;
Αι περί τών εν Ελλάδι επερωτησεις καί συζητήσεις είς
τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων εσχάτως έγιναν σχεδόν καθη
μερινοί. Είς μίαν έκ τών τελευταίων ό υφυπουργός τών ’Ε
ξωτερικών Αορδος Σέσιλ, εις απαντησιν διαφόρων έπεοωτήσεων είπε τά εξής :
«Λεγεται οτι ή πολίτικη μας υπαγορεύεται ύπδ δυνα
στικών λόγων. Τδ τοιούτον είνε άπολύτως ψευδές. (Έπευφημιαι). Δεν υπάρχει ούτε λέξις, ούτε μόριον άληθείας είς
την διάδοσιν ταύτην. Ή ιδέα δτι ύποστηρίζομεν τδν Βασι
λέα δΓ ώρισμένους ιδιαιτέρους ή προσωπικούς λόγους, είνε

ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΓΔΑΤΙΟΥ.

Είς τάς Άγγλικάς εφημερίδας έδημοσιεύθη τήν παρελθούσαν Παρασκευήν τηλεγράφημα έξ ’Άμστερόαμ, τδ ό
ποιον άνέφερεν δτι αΐ σιδηροδρομικά! έργασίαι διά τήν διάτρησιν τού όρους Ταύρου τής Μικράς ’Ασίας έτελείωσαν καί
δτι διά τής κατασκευής τής σήραγγος ταύτης εκλείπει τδ
μεγαλήτερον έμπόδιον πρδς άποπεράτωσιν τής σιδηροδρομι
κής γραμμής Βαγδατίου. Ή διά τού
Ταύρου γραμμή, άρχίζουσα είς Καραμπουνάρ, τελειώνει
είς Δοράκ. Είνε μή
κους -40 περίπου χι
λιομέτρων, έξ ών τά
18 σύγκεινται έκ
σηράγγων, τών δ
ποίων ή μακροτέρα
είνε 2800 μέτρων
μήκους. Ή κατα
σκευή τής γραμμής
ταύτης άπετέλει μέγα, πράγματι, έμ
πόδιον είς τήν άποπεράτωσιν τοΰ δλου
έργου. Τδ όρος "Αμανος,
άνατολικώς
τού κόλπου Άλεξανδρέττας, έπαρουσίαΜακεδονικής πόλεως Φλωρίνης.
’ σεν έπίσης μεγάλας
δυσκολίας, αί δποίαι
όμως ύπερεπηδήθησαν έπιτυχώς καί αί έργασίαι είς τδ ση
μείου τούτο έτελείωσαν πέρυσι, κατασκευασθείσης σήραγγος
μήκους 5 περίπου χιλιομέτρων. Μέχρι σήμερον λοιπόν, ή
σιδηροδρομική γραμμή Βαγδατίου είνε πλήρης άπδ Ίκονίου
μέχρι τού Νισιμπίν, ήτοι έπί άποστάσεως 1000 περίπου χι
λιομέτρων, καί άπδ τού Ζιμπάρα μέχρι τού Βαγδατίου. Το
μόνον κενόν τδ όποιον υπολείπεται είνε μεταξύ Νισιμπίν
καί Ζιμπάρα, άποστάσεως 400 χιλιομέτρων περίπου. Ή κα
τασκευή τής τελευταίας ταύτης γραμμής δεν θά παρουσιάση μεγάλας δυσκολίας, λόγψ τής καταστάσεως τοΰ έδάφους
καί είνε μόνον ζήτημα χρόνου. Ούτω λοιπόν τδ όνειρον τών
Γερμανών βαίνει πραγματοποιούμενου καί μόλις συμπληοωθή τδ κενόν τών 400 χιλιομέτρων, τδ Βερολίνου θά εΰρίσκεται είς άμεσον συγκοινωνίαν μέ τδ Βαγδάτιον μέ μόνην δια
κοπήν μεταξύ Κων) πόλεως καί Χαϊόάρ Πασσά, έπί τής άπέναντι άκτής τού Βοσπόρου. Παρ’ όλην όμως τήν χαράν
καί ύπεοηφάνειαν πού αισθάνονται οί Γερμανοί, καί τά ό
νειρα πού πλάττουν διά τά άγαθά καί τήν δόξαν πού θά
τούς προσπορίση ή γραμμή αύτή, είνε πλέον ή προβλημα
τικόν έάν θά προφθάσουν νά τήν χαροΰν καί αν κατορθώ
σουν νά τήν άποπερατώσουν. Αί σημεριναί των πρόοδοι είς
τήν Βαλκανικήν είναι προσωριναί. Αί θυσίαι είς τάς όποιας

Π
.Θ
.

ΊΙ εν Θεσσαλονίκη έγκαθιδρυθείσα Κυβέρνησις. άναγνωρισθείσα de facto ώς Δύναμις, έπεδόθη άποφασιστιχώς εις τδ εργον της καί μέ την υλικήν και ήΟικην βοήθειαν
τών ΙΙροστατίδων Δυνάμεων, ή Έλλας ήρ/ισε τήν πραγ
ματοποίησή τοΰ στρατιωτικού της σχεδίου. Εις στιγμήν,
καθ’ ήν αί πρώτα! μονάδες τοΰ στρατού της, αι οποίαι, αποσταλείσαι εις τδ μέτωπον, μέλλουν να έλθουν εϊς συγκρουσιν με τούς έ/θρούς τού 'Ελληνισμού, η Προσωρινή Κυβερνησις νομίζει δίκαιον νά φέρη εις γνώσιν τών εμπολέαων
Κρατών, τών δποίων έγινε σύμμαχος, και τών ουδέτερων
Κρατών, τών δποίων επιθυμεί τήν συμπάθειαν, το γεγονος
δτι άπδ τής παρούσης ήμέρας θεωρεί έαυτην εϊς εμπόλεμόν
κατάστασιν μέ τήν Βουλγαρίαν, — διότι αύτη προσεβαλε
τήν Σερβίαν, τήν Σύμμαχον τής 'Ελλάδος, και εισέβαλε,
παρά τάς περί τού εναντίου υποσχέσεις της, εις τδ εθνικόν
μας έδαφος, — καί μέ τήν Γερμανίαν, διότι αύτη ύπεκίνησε '
καί έβοήθησε τήν Βουλγαρίαν νά πολεμήση κατά τής Σερ
βίας καί νά ένεργήση κατά τής Ελλά
δος
επίσης,
διότι
παρέβη τάς πρδς
τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν
δοθείσας
υποσχέσεις
σχετικώς μέ τάς πόλεις
τών Σερρών, τής
Δράμας καί τής Κα
βάλλας, διότι έπεξέτεινεν, άνευ εύλο
γου άφορμής ή προειδοποιήσεως,
τόν
εγκληματικόν πόλε
μον τών υποβρυχί
ων κατά τού Ελλη
νικού εμπορικού ναυ
τικού έντδς τών ελ
ληνικών ύδάτων καί
διότι εδήλωσε κυνικώς ότι εννοεί να
“Αποψις τής πολύπαθους Ελληνικής
έξακολουθήση
τδ
εργον τής καταστρο
φής άνυπερασπίστων πλοίων καί τής άνάνδρου δολοφονίας
άθώων επιβατών, καί τέλος διότι άνέλαβε νά έξαχρειώση,
ταπείνωση καί διαίρέση τδν Ελληνικόν λαόν εις βάρος τής
τιμής του και τών εθνικών συμφερόντων του.
Μή δυναμένη νά φέρη άπ’ εύθείας εις γνώσιν τών Κυ
βερνήσεων τού Βασιλείου τής Βουλγαρίας καί τής Γερμανι
κής Λύτοκρατορίας τήν παρούσαν κήουξιν πολέμου, ή Προ
σωρινή Κυβέρνησις παρακαλεί τάς Συμμάχους Κυβερνήσεις
όπως ευαρεστηθούν ν’ άνακοινώσουν ταύτην εις αύτάς διά
τών μέσων τα όποια διαθέτουν πρδς τούτο.»

18)1 Δεκεμβρίου, 1916.
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υποβάλλονται εις τα άλλα κύρια μέτωπα και ή φοβερά α
αιμορραγία

την

οποίαν

ύφίστανται εκεί

Α.
Π

κατάσχετος

εις

άνδρας και πολεμεφόδια, μοιραίως θά τούς κάμουν, άργά η
γρήγωρα, νά εγκαταλείπουν τα μεγάλα και μακουνά των
σχέδια καί τούς προσφιλείς των συμμάχους καί νά συγκεντοώσουν δλας των τάς δυνάμεις
Γερμανικού εδάφους.

εις την ύπεράσπισιν τού

ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΛΣ ΤΗΣ «ΕΣΠΕΡΙΑΣ».

"Ενεκα τής ταχυδρομικής άνωμαλίας είνε πιθανόν ενίο
τε φύλλα τινά τής «Εσπερίας» νά λαμβάνωνται άργά, ενίοτε
δέ καί να μη φθάνουν ποσώς εις τους συνδρομητάς μας. Παρακαλοΰμεν νά μάς άναγγέλλεταί δΓ απλού δελταρίου πάσα
άνωμαλία διά νά στέλλωμεν τά έλλείποντα φύλλα, προσέτι
δέ νά προβώμεν εις τ’ άναγκαία διαβήματα παρά τώ Ταχυ
δρομείο) προς διόρθωσιν τής ανωμαλίας.

Σέρβοι πρόσφυγες έπιστρέφοντες είς τά άπελευθερωθέντα μέρη των.

18 )1 Δεκεμβρίου, 1916.
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Τα Ζέππελιν μετά ανάπαυλαν τριών περίπου μηνών,
κατά τους όποιους προσεπάθησαν φαίνεται νά διορθώσουν δλας των τάς ελλείψεις διά ν’ άποφύγουν τον βαρύν φόρον
ποΰ έπλήρωσαν εις τον Αγγλικόν καρχαρίαν κατα τας τρεις
θερινάς έπισκέψεις τυ>ν — όποτε, ως γνωστόν, κατεστραφησαν υπό τών ’’Αγγλων αεροπόρων και τών αντιαεροπορικών
τηλεβόλων 4 έκ τών καλητέρων — μάς έπεσκέφθησαν πάλιν
την παρελθοΰσαν Δευτέραν τό βράδυ και έρριψαν εις διάφορά
μέρη τών άνατολικών επαρχιών τής Αγγλίας πειρ τάς 100
βόμβας, αί όποίαι ευτυχώς την φοράν ταυτην έσ/ον πολύ ο
λίγα άνθρώπινα θύματα. Δεν έπρόφθασαν όμως νά προχωρή
σουν πολύ προς τά μεσόγεια και έγειναν δεκτά μέ βροχήν
οβίδων άπό τας διάφορους Οαυμασιως οιοργανωθεισας αντιαεροπορικάς πυροβολαρχίας και απο διάφορά αεροπλανα, εν εκ
τών όποιων δέν ήργησε νά καταφέρη καίριον κτύπημα δια
βόμβας εις έν άπό τά Ζέππελιν, τό όποιον ήρχισε ν’ άποπέμπη άμέσως τεράστιας φλόγας και μετ’ ολίγα λεπτά επεσεν εις την θάλασσαν πλησίον του Ντάραμ μέ δλον το πλή
ρωμα άπηνθρακωμένον.
Την ιδίαν τύχην έσχε καί έν άλλο έκ τών έπιδραμόντων Ζέππελιν τό όποιον άφοΰ ύπέστη σοβαράς βλάβας άπό
τάς όβίδας τών άντιαεροπορίκών τηλεβόλων κατωρθωσε να
καταβή πλησίον τής παραλίας, νά επιδιόρθωση κάπως τάς
βλάβας καί νά ξαναϋψωθή. Μόλις όμως έπροχώρησεν ολίγα
μίλλια, προσεβλήθη υπό τεσσάρων ’Αγγλικών άεροπλάνων,
τά όποια εντός ολίγων λεπτών τό κατέρριψαν έν μέσω πελω
ρίων φλογών εις άπόστασιν 8 μιλλίων άπό τής παραλίας.
Την έπομένην μάς έπεσκέφθη εις τό Λονδίνον έν καιρώ
ημέρας περί τάς 11.30 — χωρίς ίσως νά γνωρίζη την τύχην
τών Ζέππελιν — ένα Γερμανικόν άεροπλάνον τό όποιον έρριψε 6 βόμβας χωρίς νά κάμη ούδεμίαν σχ,εδόν ζημίαν έπληγώθησαν μόνον ολίγα άτομα. Ή πρωτοφανής διά τό Λονδί
νον έπίσκεψις αύτη έν καιρώ ημέρας καί ή διαφυγή τοΰ άεροπλάνου κατωρθώθησαν χάρις εις τήν έλαφράν ομίχλην ή
όποια επέπλεεν ύπεράνω τής πόλεως. Έπέπρωτο όμως καί
το αεροπλάνον τούτο νά μή λάβη καλητέραν τύχην τών Ζέππελιν. "Οταν έν τή έπιστροφή του εις Βέλγιον διήλθε πλη
σίον τής Δουγκέρκης κατερρίφθη ύπό τών Γαλλικών άντιαεροπορικών τηλεβόλων. Άπεδείχθη δέ ότι ήτο τό ίδιον άεροπλάνον πού είχεν έπισκεφθή τό Λονδίνον, διότι εύρέθη έπί
τών φονευθέντων δύο άξιωματικών, οί οποίοι έπέβαινον αύτοϋ, μέγας ειδικός χάρτης τού Λονδίνου.
Οι Γερμανοί, κατά τήν συνήθειάν των, ιδόντες δτι ή άποκρυψις τών έν Αγγλία καταρριφθέντων Ζέππελιν δέν ήτο
ουνατη, εσπευσαν να αναγγείλουν την άπώλειάν των έπισήμως, προσθεσαντες δτι ή άντιαεροπορική διοργάνωσις έν
Αγγλία είνε τρομερά πλέον.
’Εν τούτοις αί Γερμανικαί έφημερίδες καί τό Γερμανι
κόν κοινόν δέν παύουν νά φαντάζονται δτι τά Ζέππελιν κάμνουν τρομεράς θραύσεις εις τήν Αγγλίαν καί δτι δέν άπέχει
πολύ ό χρονος κατα τον οποίον δεν θα μείνη σπίτι όρθιο εις
την Μεγαλην Βρετανίαν, ούτε άνθρωπος ζωντανός. II με
γάλη εφημερις τού Βερολίνου «Λοκαλ Άνζάϊγκερ» έδημοσί
ευσε πρό τινων ήμερών ('Φωτογραφίαν» τού Ρήτζεντ Στρήτ
ενός τών κεντρικότερων δρόμων τού Λονδίνου, μέ τήν έξής
έπεξήγησιν :

.

Z&iwteXtvcxii πανωλεθρία.

Ο περιφημότερος ορομος τού Λονδίνου, εις τόν ο
ποίον είνε τά ωραιότερα καταστήματα, έρειπωμένος χάρις εις τάς άεροπορικάς έπιδρομάς τών
Ζεππελίν μας.
Οί έν ’Ιερουσαλήμ παρεπιδημούντες χιλιάδες ξένοι βλέπομεν καθ έκαστην τόν περιφηυ.ον δρόμον έ/οντα άριστα εί;

Ό νέος «Πρώτος Λόρδος της Θαλάσσης» Ναίίαρχος Σέρ
Τζών Τζόλλικο.

τήν υγείαν του καί ούδέποτε γευθέντα Γερμανικάς βόμβας,
ούτε μακρόθεν. Διότι αί όλίγαι σχετικώς βόμβαι πού έχουν
πέσει έιυς τώρα εις τό Λονδίνον έπεσαν χιλιόμετρα όλόκληοα
άπό τό Ρήτζεντ Στρήτ.
Φαίνεται δμως δτι ή δια τοιούτων ναρκωτικών συντήρησις τού ένθουσιασμού τού Γερμανικού λαού άποτελεί άνάγκην πολύ μεγαλητέραν άπό τήν λατρείαν τής θεάς πού
λέγεται «Αλήθεια».

Αύο γίγαντες προβίβαζόμενοι.
Την παρελθούσαν Τετάρτην άνηγγέλθησαν σημαντικούτατα: μεταβολαί εις τήν διοίκησιν τού ’Αγγλικού στόλου, αΐτινες αποβλέπουν εις τήν ένίσχυσιν καί βελτίωσιν αυτής.
Ή Αγγλική Κυβέρνησις έπεκτείνουσα τόν τόσον έπιτυχή αποδειχθεντα διορισμόν νέων σχετικώς άνδρών εις τήν
διοίκησιν τού στόλου, διώρισε καί εις τήν άνωτέραν ίεραρχικώς ναυτικήν θέσιν τού «Πρώτου Λόρδου τής θαλάσσης»—
τού προεδρευοντος τού Συμβουλίου τού Ναυαρχείου — νέον
σχετικώς άνδρα, τον έπί δύο καί πλέον έτη τόσον έπιτυχώς
και ενδοξως διευθύναντα τόν «Μέγαν Στόλον» Ναύαρχον σέρ
Τζων Τζέλλικο. Τήν θέσιν αύτού κατέλαβεν ό νεώτερος καί
ικανώτερος ίσως πολεμιστής ναύαρχος, τόν οποίον έχει σή
μερον ό Βρετανικός στόλος, ό δαφνοστεφής Σέρ Ντέϊβιντ
Μπήττυ.
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μύρια φράγκων κατ’ έτος παοέλυσε σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν
επι δυο και πλέον ετη και απειλείται ύπό τελείας καταστρο
φής εις το τέλος τού πολέμου, ή δέ Γερμανική βιομηχανία
και το εμποριον
απο τα οποία έζη ό περισσότερος ίσως
πληθυσμός τής Γερμανίας — έχουν πάθει άπό άληθή άτροφίαν. Έαν εις ταύτα προστεθή ή παρεμπόδισις στρατιωτ. επι
χειρήσεων εις πολλά ζωτικώτατα διά τούς Γερμανούς ση
μεία και ή ένεκα τού άποκλεισμού κολοσσιαία έλλειψις πλείστων αναγκαιοτάτων διά τον Γερμανικόν λαόν προϊόντων, δύναται τις να λάβη ιδέαν τινά τής σπουδαιότητος τού ’Αγγλι
κού στολου και τών άνεκτιμήτων ύπηρεσιών τάς οποίας ούτος προσφέρει εις τον αγώνα τών Συμμάχων. Διά τούτο μετά
μεγάλης χαράς ήκούσησαν εις όλα τά Σύμμαχα Κράτη αί έντή διοικήσει τού ’Αγγλικού Στόλου γενόμεναι μεταβολαί.

‘ΛΟΪΤΡΟΝ

ΑΙΜΑΤΟΣ’

Πόσον έσαλεύθη τό ηθικόν τοΰ Γερμανικού στρατού άπσ
τάς επανειλημμένος ήττας, τήν απόλυτον αδυναμίαν του έπί
μήνας τώρα να άρη τήν παραμικρόν νίκην εις τό Δυτικόν μέτωπον καί άπό τό αληθινό μακελλιό πού ύφίσταται εις τήν
Σόμ — τό «λουτρόν αίματος» όπως τό ονομάζουν — κατα
φαίνεται έκ τών επιστολών τάς όποιας αί Άγγλικαί καί Γαλλικαί στρατιωτικαί άρχαί ανακαλύπτουν καθ’ έκάστην έπί τών
φονευμένων καί αιχμαλώτων Γερμανών στρατιωτών.
Παραθέτομεν ένταΰθα αποσπάσματα ολίγων τοιούτων έπιστολών δημοσιευθεισών ύπό τών ’Αγγλικών άρχών κατά
τήν έβδομάδα τούτην :
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Αμφοτεοοι οι οιορισμοί ούτοι έτυχον γενικής επιδοκιιιας οιοτι το μεν Ναυαρχείον, — τό οποίον πολλακις κατ7]γορ7(θγ) ως διοικουμενον ύπό ικανών αλλα κάπως πολύ σε
βάσμιων αρχηγών — απέκτησε τον κατά πολύ νεωτερον αλλα
και τον πλέον πεπειραμένον, νουνεχή, μορφωμένον καί γενι
κού σεβασμού καί αγάπης άπολαύοντα άρχηγδν, καί θά λάβη
δλην την ύπδ τών περιστάσεων άπαιτουμένην νέαν ζωήν, ό
δέ στόλος θ’ απόκτηση ώς κεφαλήν τον κατ’ εξοχήν πολε
μιστήν, τον άτρόμητον καί ΰφ’ δλων τών πληρωμάτων κυοιολεκτικώς λατρευόμενον Ναύαρχον, οστις έλαβε μέρος καί
διεκρίθη εις δλας τάς κατά τον πόλεμον τούτον μεγάλα;
ναυμαχίας τής Βορείου Θαλάσσης καί οστις εμφορείται ύπό
άληθούς Νελσονείου πνεύματος.
Οΐ δύο ούτοι διορισμοί έχουν μεγάλην σημασίαν όχι μό
νον διά τήν Μεγάλην Βρετανίαν άλλά καί δι’ όλους τούς
Συμμάχους· διότι έν τώ Άγγλικώ Στόλω οι Σύμμαχοι έ
χουν το μεγαλήτερον καί άποτελεσματικώτερον κατά τών
εχθρών των όπλον καί έξ αύτού περισσότερόν παντός άλλου
εξαρτάται ή τοιαύτη ή τοιαύτη τροπή τού πολέμου. 'Ο
Αγγλικός στόλος κρατεί ώς τίγρις άπό τον λαιμόν τήν Γερ
μανίαν καί τής άποοροφά βραδέως μέν άλλ’ άσφαλώς τό αίμα,
τό όποιον θά τήν κάμη άργά ή γρήγωρα νά γονατίση καί επί
τη ύποθέσει ότι θα άρη κατά ξηράν τούς μεγαλητέρους
θριάμβους.
Χάρις εις τον ’Αγγλικόν στόλον τό Γερμανικόν εμπορι
κόν ναυτικόν το οποίον έφερεν εις τήν Γερμανίαν δισεκατομ-
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κ'Όλα τά Βαυαρικά στρατεύματα άποστέλλονται εις τήν Σόμ, — λέγει εις έξ αύτών. — Ούδειε
Πρώσσος φαίνεται εις όλον τό μέτωπον εδώ καί το
ίδικόν μου Σώμα, τό Ιον Βαυαρικόν, άπεστάλη εν
ταύθα, παρ’ όλας τάς μεγάλας άπωλείας τάς οποίας
ύπέστη εις τό Βερδέν. Καί τι δέ άπωλείας ύπέστημεν ! . . . Έν τούτοις, παρ’ όλα ταύτα, μάς αφίνουν
άκόμη εδώ.»
«'Όλα τά μεταβαίνοντα εις τήν Σόμ στρατεύ
ματα είναι κατηφή, άνευ ενθουσιασμού, καί ούδέποτε
τραγουδούν πατριωτικά άσματα· οί άξιωματικοί μάς
διατάσσουν νά τραγουδούμε τον ύμνον «Ή Γερμανία
ύπεράνω όλων». Μερικοί ήοχισαν νά τραγουδούν, αλλα.
σιγά-σιγά τό τραγούδι έσβυνε καί τέλος έπαυσεν εν
τελώς. Δέν άκούονται πλέον πατριωτικά τραγούδια
μεταξύ τών στρατιωτών, όπως άλλοτε.»

"Αλλοι περιγράφουν τό θέαμα τό όποιον παρουσιάζουν τά
Γερμανικά προχούματα, τά όποια βομβαρδίζονται «συνεχώς
ύπό τού πυροβολικού τών Συμμάχων».

Ό νέος Γενικός ’Αρχηγός τοΰ Βρετανικού Στόλου 'Υποναύαρ
χος Σερ Ντέβιντ Μπήττυ.

((Εις μερικά προχώματα οί νεκροί κείνται άτα
φοι καί κανείς δέν σκοτίζεται δια τον ενταφιασμόν
των. Βλέπει κανείς φοβεράς εικόνας, — έδώ ένα χέ
ρι, εκεί ένα πόδι, αλλού μιαν κεφαλήν να εξεχουν
ύπέρ τήν γήν.— Καί όλοι αυτοί είναι Γερμανοί στρατιώται — ήρο^ες ! ’Όχι μακράν άπό τήν είσοδον του
υπογείου διαμερίσματος μας δέκα Γερμανοί στρατιώται έτάφησαν ζώντες υπο τα ερείπια ένος καλυμμέ
νου προχώματος. Κατα μήκος όλης τής γραμμής οι
άνδρες συχνά ευρίσκουν τοιούτον οικτρόν θάνατον,
πολλάκις δέ τά καλήτερα προχώματα τινάσσονται εις
τον άέρα εις διάστημα ολίγων δευτερόλεπτων. II εξασθένησις τών ανδρών, σωματικώς και ηθικώς, εξα
κολουθεί ν’ αύξάνη εφ’ όσον αί ήμέραι παρέρχονται.
Είνε άδύνατον νά κρατήσωμεν τάς θέσεις μας περισ
σότερον ... Αί άπώλειαί μας είναι τρομακτικαί και
άνυπολόγιστοι. Χωρίς αμφιβολίαν αι περισσοτεραι απώλειαί μας είναι εις νεκρούς.»

18; 1 Δεκεμβρίου, 1916.

Η ΕΣΠΕΡΙΑ

7 Ου

"Ολων των στρατιωτών αί έπιστολαί βρίθουν άπό τοιαύτας περιγραφάς, το πεδίον τής Σόμ επονομάζεται νφ όλων
«λουτρόν αίματος» καί έκαστη έπιστολή τελειώνει μέ τήν στερεότνπον φράσιν «όταν θα λάβετε την παρούσαν ο υίος σας
'ή σύζυγος η πατέοας κ.τ.λ.) θά είνε πτώμα».

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΗΣ ΣΟΜ.

χανήν των εις το μέτωπον τοΰτο. Ή μά/,η τής Σομ δεν εγινε μέ τον σκοπόν τοΰτον. Έμάθομεν όμως άνευ πλάνης
κατά τήν διεξαγωγήν τής μάχης ταύτης ότι το Γερμανικόν
μέτωπον δύναται να διασπασθή. Ουδέποτε δέ ή νίκη υπήρξε
οίκονομικωτέρα δΓ ήμάς καί άκριβωτέρα διά τον εχθρόν οσον
κατά τον μήνα τοΰτον, τον Νοέμβριον, οπότε μέ μικρας σχετικώς άπωλείας, ήμείς μόνον, οί Βρετανοί, συνελάβομεν αιχ
μαλώτους ίσοδυναμοΰντας πρός μίαν έκ τών 9 μεραρχιών
καί έθέσαμεν έκτος μάχης τό άντίστοιχον 4 άλλων μεραρ-

Ι'ε^μανική άπογοήιευβίξ.— Αί άηωλεεαε των
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Ο εις τό Αγγλικόν Στρατηνεϊον ειδικός πολεμικός αντα
ποκριτής τών «Τάϊμς» έπιστέλλει υπο ημερομηνίαν 28 Νοεμ
βρίου τα έξης ενδιαφέροντα περί τής θέσεως τών αντιπάλων
εις τό μέτωπον τής Σόμ καί περί τών πραγματικών απω
λειών τάς όποιας έσχον άπό τής ένάρξεως τής μάχης, τήν Ιην
Ιουλίου, μέχρι τοΰδε
«Εις τάς άοχάς τοΰ μηνός οι Γερμανοί έκαυχήθησαν δη
μοσία ότι ή έπίθεσίς μας εις τήν Σόμ έξηντλήθη και οτι εκόλλησεν εις τήν λάσπην τοΰ Νοεμβρίου. Ή απαντησις μας
εις τοΰτο ύπήρξεν ό θρίαμβος τοΰ ’Άνκρ μέ τας 7000 αιχμα
λώτων οΐ όποιοι ήλθαν νά γλυκάνουν το ποτήριον το
όποιον έπιαν οί Γερμανοί εις τό Μπωμον-Χαμελ, Μπωκουρ,
καί Σαίντ-ΙΙιέρ-Ντιβιόν. "Ωστε αί συνεχείς έπιτυχίαι μας
πέντε μηνών, έστέφθησαν μέ ό,τι οί κριτικοί τοΰ μέλλοντος
θά χαρακτηρίσουν ίσως ώς τήν μεγαλητέραν νίκην όλης τής
μάχης τής Σόμ.

.

δύο μερών.— ΧημαντεκοΙ άρεθμοί.

Δύναμαι Θετικώς να διαπιστώσω ότι αί άπώλειαι άμφοτέρων τών συμμάχων "Αγγλων καί Γάλλων εις τό μέτωπον
τής Σομ όεν ισοδυναμοΰν ούτε πρός όσας οΐ Γερμανοί άπονέμουν μόνον εις τόν ’Αγγλικόν στρατόν. Είνε ζήτημα εάν
είνε εις έπαινον τους το οτι υπεχώρησαν παντοΰ, άφοΰ αί άπωλειαι των, όπως λέγουν, υπήρξαν πάντοτε πολύ όλιγώτεραι τών ίδικών μας. Οί Γερμανοί έχασαν 80,000 αιχμαλώ
τους δηλ. πλέον τής μαχητικής δυνάμεως 9 ολοκλήρων μεραρχιών των. Είνε δυνατόν νά παραδεχθώμεν ότι 9 ολόκλη
ροι μεραρχίαι παραδίδονται — είτε κατά μικράς μονάδας είτε
χονδρικώς
εις μιαν συνεχή μάχην υπό περιστάσεις διαφό
ρους άπό ήτταν ;
Δέν ύπέστησαν δέ μόνον τοπικάς ήττας· τουλάχιστον
δυο φορές, ως θετικώς γνωοιζομεν, η ολη των πολεμική μη
χανή ολίγον έλειψε νά κατάρρευση : άπαξ τήν 15ην Ιου
λίου καί άλλην μίαν φοράν κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου. Ου
δέποτε άνεμέναμεν. οΰτε έπεδιώξααεν νά σπάσωμεν τήν ατ-

Ό νέος Αύτοκράτωο τής Αυ
στροουγγαρίας Κάρολος μετά
τής συζύγου του Αύτοκρατείρας.
Ό νέος Αΰτοκράτωρ ήτο άπλοΰς αξιωματικός τοΰ ιππικού
πρό τοΰ πολέμου καί διοικη
τής στρατιάς κατά τούς τελευ
ταίους 12 μήνας· είνε πολύ ο
λίγον γνωστός εις τόν κό
σμον καί δέν δύναταί τις νά
κρίνη όποιαν έπίδρασιν θά εχη
ή προσωπικότης του επί τής
παρούσης καταστάσεως.
“Εν
μόνον είνε βέβαιον ότι είνε τε
λείως ύπό τήν επιρροήν τοΰ
Κάϊζερ.

ΕΚ ΚΕΡΚΓΡΑ1
(’Ιδιαιτέρα άνταπόκρισις τής «’Εσπερίας»)
ΚΕΡΚΥΡΑ, Νοέμβριος, 1916.
Ή ΰπό τοΰ προαιώνιου έχθροΰ γενομένη εισβολή εις τά
ιερά τής Μακεδονίας έδάφη, όπου άχνίζει είσέτι τό τίμιον
αίμα τών Μακεδονομάχων ελευθερωτών της, δέν ήτο δυνα
τόν ή ν’ άφυπνίση τήν έθνικήν συνείδησιν, τήν οποίαν προσεπάθησαν καί έν μέοει κατώρθωσαν νά δηλητηριάσουν τα
ύπο τής Γερμανικής προπαγάνδας έξαγγελλόμενα «Κουλτουρικά κηρύγματα !»
Ή Ελληνική ψυχή βαθέως έπληγώθη έπί τψ θλιβερψ
άκούσματι τής εισόδου Βουλγάρων εις τάς Έλληνικάς άκροπόλεις τής Μακεδονίας καί έκπληκτος παρηκολούθει τήν
χαρακτηριστικήν άδράνειαν τών διευθυνόντων τάς τύχας τής
Ελλάδος, έπερίμενε δέ μεθ’ υπομονής τό σύνθημα τής κατά
τών βαρβάρων έπιδρομέων έξεγέρσεως.

Η ΕΣΠΕΡΙΑ
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Το ύπο τών γενναίων αξιωματικών τής Θεσσαλονίκης
άντιβουλγαρικον κίνημα εχρησίμευσεν ώς σπινθηο δια την αναζωπύρωσιν τής εθνικής συνειδήσεως. Ό μέγας πολίτικος
τής Ελλαοος, ο φαεινός ούτος άστήρ επί τοΰ οποίου στη
ρίζει ο 'Ελληνισμός τάς ελπίδας τής έκπληρώσεως τών προ
αιώνιων πόθων του, δεν ήργησε να τεθή επι κεφαλής τοΰ
ίεροΰ τούτου κινήματος. Τούτον παρηκολούθησαν πάντες οΐ
κορυφαίοι τής Ελληνικής πατρίδος καί οΰτω έσήμανε τό ε
γερτήριον τής φυλής μας σάλπισμα. Στρατιώται καί έθελονταί συρρέουν καθημερινώς εις Θεσσαλονίκην πρός ενίσχυσιν τοΰ ίεροΰ άγώνος.
Ό Μέραρχος τής 8ης Μεραρχίας Συνταγματάρχης Δημ
Ίωάννου, ό ήρως τών δύο πολέμων μας, εις έκ τών κυριωτέρων εκπορθητών τοΰ Μπιζανίου, καλεσας τούς άξιωματικούς τών ενταύθα έδρευόντων σωμάτων τής Μεραρχίας του,
άνέπτυξεν εις αυτούς διά συγκινητικών λέξεων τον κίνδυνον
τον όποιον διατρέχει ή φιλτάτη μας πατρίς ύπό τών βαρβά
ρων επιδρομέων, καταστήσας εις αύτούς γνωστήν την άπόφασίν του δπως συμμεθέξη τοΰ κατά τών Βουλγάρων άγώνος.
Έκ τών παοισταμένων αξιωματικών οι εξής έδήλωσαν δτι
τάσσονται παρά τό πλευρόν τοΰ κ. Μεράρχου, συμμεριζόμενοι τάς ιδέας του : Ό άντισυνταγματάρχης τοΰ Μηχανικού
Γερ. Λεοναρδόπουλος, ό ταγματάρχης τοΰ Πεζικού Κωνστ.
Μανέτος, ό λοχαγός τοΰ Πυροβολικού Φ. Φιλίππου, ό ύπολο
χαγός Άρχ. Έξαρχάκης, ό ύπολοχαγός Πελ. Κολλονάς, ό
ύπολοχαγός Δημ. Βλαχόπουλος, καί ό άνθυπολοχαγός Κωνστ.
Παλαιολόγος. Πάντες ούτοι άνεχώρησαν τό εσπέρας τής ι
δίας ημέρας, ποοπεμφθέντες ένθουσιωδώς ύπό τών κατοίκων.
Μετά την άναχώρησιν τοΰ κ. Μεράρχου πλείστοι έθε
λονταί ένεγράφησαν, ύπέο δέ τούς 150 άνεχώρησαν διά Θεσ
σαλονίκην. Καί ούτω διδάσκονται άπαξ έτι οΐ άπαίσιοι εθνο
κτόνοι δτι ούδέν μέσον είνε ικανόν νά άποτρέψη τον Ελλη
νισμόν άπό τοΰ νά εκπλήρωσή την άποστολήν του.
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θάνατος ηρωος.

Εις τους μυροβόλους κόλπους τής νύμφης τοΰ Ίονίου
άναπαύονται τά όστά πολλών ηρώων τής Σερβικής γιγαν
τομαχίας. Μεταξύ τών ηρώων τούτων συγκαταλέγεται άπό
προχθές καί ό ήρως συνταγματάρχης Γιοβάν Βάνλιτς, όστις
υποκύψας εις τάς κακουχίας τών τελευταίων περιπετειών
τοΰ Σερβικοΰ στρατού, έκλεισε προχθές τούς οφθαλμούς εις
το «Άχίλλειον», οπού πρό πολλοΰ ένοσηλεύετο, μακράν τής
πατρίδος του, διά την όποιαν άφιέρωσεν ολόκληρον την ζωήν
του. Έκτος τής στρατιωτικής του δοάσεως ό συνταγματάρ
χης Βάνλιτς έχει νά επίδειξη καί κοινωνικήν τοιαύτην. Υ
πήρξε μέλος εις πολλάς έταιρείας καί φιλανθρωπικά κατα
στήματα, εργαζόμενος πάντοτε άφιλοκεοδώς ύπέο τής άναπτύξεως τοΰ Σερβικοΰ λαού.
Οι υιοί του έφάνησαν αντάξιοι τοΰ ενδόξου πατρός των.
Ο Μιλάν Βάνλιτς. τελειόφοιτος τής φιλολογίας, έφονεύθη

Ό έκ τών πολλών ανδραγαθιών του κατά τούς δύο Βαλκανι
κούς πολέμους γνωστότατος εις τό Πανελλήνιον ήρως Συνταγ
ματάρχης Δημ. Ίωάννου, ό έπικληθείς Βουλγαροφάγος, έσπευσε μεταξύ τών πρώτων νά ενίσχυση τον υπέρ τής τιμής
καί τής ύπάρξεως τής Πατρίδος διεξαγόμενον εν Μακεδονίρ
ιερόν αγώνα.

κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου, ύπηρετών ώς επιλοχίας εις
τι σύνταγμα Πεζικού. Ό έτερος, Μιχαήλ, ταγματάρχης τοΰ
ΙΓεζικοΰ. άπώλεσε τήν δεξιάν του χείρα, καί ό τρίτος. Τιβοίν,
άντισυνταγματάρχης, μάχεται εις τό μέτωπον.
Πολύ δικαίως λοιπόν τήν κηδείαν τοΰ συνταγματάρχου
Γιοβάν Βάνλιτς παρηκολούθησαν τάγμα Σέρβων, τό ένταΰθα
τάγμα τών Ζουάβιυν. ή μουσική τοΰ Στόλου, ό Γάλλος Ναύ
αρχος, τό Υπουργικόν Συμβούλιον καί πάντες οι επίσημοι.

II ΕΣΠΕΡΙΑ
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Ή έπίσημος αμαξα τοΰ Λόρδου Δημάρχου τοϋ Λονδίνου μέ τούς χρυσοστόλιστους λακέδες, των οποίων ή στολή στοι-
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χίζει άνω των 100 ’Αγγλικών λιρών έκαστη.

’Έκθεαις ελαιογραφιών.

Δημοσιεόομεν ευχαρίστως την κατωτέρω ώραίαν περί
τής Έκθέσεως Ελαιογραφιών τοΰ Βασιλικού ’Ινστιτούτου
τοΰ Λονδίνου κριτικήν τής συνεργάτιδός μας δεσ-οινίοος ’Ε
λένης Γεωργουλοπον,λου, η οποία, συμπληροΰσα την εις το
’ιδον τεύχος τής «Εσπερίας» οημοσιευθείσαν κριτικήν περί
τής εκθεσεως των τοπειογραφων, μάς δίδει πλήρη εικόνα τής
’Αγγλικής ζωγραφικής κινήσεως κατά τό παρόν έτος. Αί
λεπται και τοσον ποιητικαι ιδέα: τής δεσποινίοος Γεωργουλοπουλου περί τής τέχνης και αί ανεπιτήδευτοι περιγραφαί
της οεν αμφιοαλλομεν ότι Οα αναγνωσθοΰν μετ’ ένδιαφέοοντος υπο τών αναγνωστών μας.
Η δεσποινίς Γ ειυργουλοπούλου είνε διοάκτωρ τής φι
λολογίας τής Σοροώνης τοιν ΙΙαρισίων και έχει έγκύψει ιδι
αιτέρως και εις τήν μελετην τής καλλιτεχνίας έν γένει. Είνε
αριστος αοιδός. λαμοάνουσα πολλάκις μέρος εις μεγάλα κον
σέρτα. διδόμενα διά φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Το επί διδακτορία θέμα της εις ■ήν Σορβώνην ήτο μελέτη περί τοΰ άλησμονήτου "Ελληνο ποιητοΰ Μ ω ρ ε ά ς .
ή οποία έοραοεύθη.
II καλλιτεχνική αυτί) έκθεσις είνε ανοιχτή τιίιρα, γιο.
τό χειμώνα, μέσα στί)ς καλοφωτισμένες αίθουσες τοΰ Royal
Institute, κοντά στό PicadUllJ Circus. Ό Βασιλεύς Έδουάρδος ο Ε , σαν λεπτεπίλεπτος κι’ ευφυής ποϋ ήτανε, άντεληφθηκε τ7jν μορφωτική επίδρασι ποΰ έχουν στίγν κοινωνία
αή Εκθέσεις καλλιτεχνημάτων καί σαν άλλος Μαικήνας ένεθαρρυνε ν' ύπεστήριξε τούς ζωγράφους γενικά, ιδιαιτέρως δέ

τά μέλη τοΰ Βασιλικού ’Ινστιτούτου. Σέ προηγούμενες έκθέσεις, αύτεΰ τοΰ είδους, δεν παρευρέθηκα άλλοτε, ώστε δεν
είμαι εις θέσιν νά συγκρίνω καί ν’ άποφανθώ άν τά έργα
ποΰ έκθέτονται έφέτος παρουσιάζουν έξέλιξι από τά περα
σμένα. ’Εκείνο ποΰ εννόησα είνε δτι γενικά τίποτε δεν είνε
ύπερβολικό στον τόνο τών χρωμάτων, καμμιά κακοφωνία δέν
έρχεται νά προσκρούση στά νεΰρα τοΰ θεατή, άπ’ εναντίας,
καθένας φεύγει μέ τήν έντύπωσιν δτι είνε αρμονικά πράγ
ματα, δτι ή προσοχή του έσταμάτησε, κατά τόν -ψυχολογικό
χρόνο, σ’ ένα κόσμο διαφορετικόν από τήν όμιχλούδη ατμό
σφαιρα τοΰ δρόμοι', άποσπάστηκε άπό τήν απορροφητική
σκέψι τοΰ πολέμου, σ’ ένα κόσμο γεμάτο άπ’ ομορφιά ποΰ έδημιούργησεν ό άνΰριοπος, καί αυτήν τήν αισθητικήν άπόλαυσι τήν συγκρίνω μέ τήν μοσκοβολιά τών λουλούδι ών, δταν
βαρυμένοι άπό ένα μακρυνό δρόμο τύχη καί τά συναντήσουμε.
Στής προσιοπυγραφίες παρατηρώ έν γένει μιά πλήρη με
λέτη, ακρίβεια στή στάσι, είτε σκεπτική είτε απλώς αναπαυ
μένη είνε, βρίσκω δτι χρησιμοποιούν τά μέσα τιής τέχνης των
έξυπνα καί μέ ταλέντο. Στούς χρωματισμούς, χωρίς αμφιβο
λία, ξέρουν νά βροΰν πλούσιες, θερμές άποχρούσεις καί είναι
εφάμιλλοι τών προγόνων των Hogarth, Reynolds, Gainsborough, Lawrence, τούς όποιους θαυμάζομε στήν \αtional Gallery. Πραγματικά αύραϊα χρώματα έχει ή «’Ιω
άννα» τοΰ Hon. John Collier. Στά ξανθά μαλλιά της
βγαίνουν καλλιτεχνικότατα τά φώτα, πολύ φυσικά δέ τά καλοσχηματισμένα χείλη, καί τά κενά λίγο μάτια της, ποΰ κυττάζουν απλά. Σ’ δλα αυτά καθώς καί στό φόντο τής πλούσιας
τ α π ι σ α ρ ί α ς διάλεξε γλυκά χρώματα ό καλλιτέχνης.
’Επίσης μέ φυσικότητα καί σταθερότητα παρουσιά
ζονται σ’ άλλέγρο φόντο τά ζωντανά πρόσωπα ποΰ ζωγράφισεν ό John St. Hellier Lander «ό Λοχαγός Στούαρτ
Φάρκουαρ» κι’ ό «’Επίσκοπος τοΰ Μπάκιγχαμ», άπό τά όποια
τό πρώτο είνε καταπρόσωπο καί τό δεύτερο προφίλ. “Αλλη
ιιιά προσο>πογραφία καλά έκτελεσμένη, μέ κίνησι στή στασι
κι’ αυστηρή ματιά, είνε ή τοΰ «Γ. Έδουάρδου Φόστερ, Δικαστοΰ», έργον τοΰ William Barns Wollen.
Αί συνθέσεις μέ πρόσωπο (figure works) φαίνονταινά πλεονάζουν παντοΰ σχεδόν- στά έσωτερικά, στά τοπεία-
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πω εήνε τά θωρηκτά μέσα στή σκούρα γαλάζια θάλασσα. Ή
δυο αύτές θαλασσογραφίες είναι επεξεργασμένες μέ σωστό,
σταθερό πινέλο καί μέ ψυχή άποδομένες.
Σάν Βακχίς μοιάζει ή θάλασσα τοΰ "Ελγκαρ Ράσσελ μέ
εκείνο το «Τέλος τής ξηράς», τό τόσο θερμά χρωματισμένο.
'Ωραιοτάτη άντίθεσι ήξερε νά βρή στή φύσι ό Λέ Μαιτρ καί
την απεθανατισε στο «Χρυσάφι κι’ άσήμί του», τό χρυσάφι τό
είδε στά σύννεφα νά έρχεται άπό τήν τελευταία άντιφεγγιά
τής δύσης, και τό ασήμι στούς άφρούς τής θάλασσας, όταν
ξεσπάνε στά μολυβένια βράχια.
Ή Μις Έθελ Κάρρικ (Κα Φίλιππς Φόξ) μάς κάνει μιά
ζωντανή απεικονισι τής «'Ημέρας τών Χριστουγέννων στήν
Αύστραλία». Τά Χριστούγεννα αυτά μέ τήν καλοκαιρινή τους
όψι, γιορτάζονται στό ύπαιθρο, ό κόσμος ντυμένος στά καλο
καιρινά του, ή άνοιχτές ποικιλόχρωμες όμπρέλλες, οί λουόμενοι, και ’κείνη η γελαστή ά λ λ έ γ ρ α επιφάνεια τοΰ ω
κεανού στήν καλή το>ν όψι, όλα αυτά είναι άποδομένα μέ ποι
κιλία, ζωή καί κίνησι.
Τά έργα αυτά ποΰ διέκρινα ώς εκλεκτά, καθώς καί τόσα
άλλα μοΰ μοΰ ήρεσαν καί δέν άνέφερα εδώ, καί τά όποια στο
λίζουν τής τρεις αίθουσες τοΰ «Ρόαγιαλ ’Ίνστιτουτ»’ μ’ έκα
ναν νά καταλάβω τον περιπαθή καί βαθύ φιλόσοφο Πασκάλ,
δταν λέη δτι τό μυαλό χρειάζεται τό παιχνίδι γιά νά έχη
ύπόστασι. Ή τέχνη, βρίσκω, είνε ένα παιχνίδι γιά τό μυαλό
μας, ένα διασκεδαστικό, ευγενικό μέσο γιά νά μάς άποσπάση
τήν προσοχή μας άπ’ τήν μονοτονία τής καθημερινής ζωής
ένα παιχνίδι τοΰ όποιου ή πολύπλοκη έμφάνισις άπαιτεί έν
τονη διανοητική δράσι. ’Εκεί στό Πικαντίλλυ, μέσα σ’ αύτή
τήν έκθεσι, νόμισα πώς βρέθηκα σ’ ένα «συμπόσιο χαρούμενο
καί σωτήριο, τό συμπόσιο τής πεταλούδας, ή όποια έγγίζει
καί λαφυραγωγεί πάνω στούς λόφους καί στά λειβάδια. ’Έτσι
ή ψυχή είνε κι’ αύτή μια. πεταλούδα».
ΕΛΕΝΗ ΙΈΩ.
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στης θαλασσογραφίες, oi άνθρωποι διακρίνονται έμφαντικα.
'Ο Hon. John Collier έβαλε μια θεσπεσία λάμψι στης
φλόγες τής φωτιάς ποΰ φωτίζουν μια καλοχαραγμένη ηρωιδα,
στην εικόνα ποΰ άποκαλεί «Κέρινη ζωγραφιά». «Τής MlSS
Anna Airy ή «Σκιαγραφία» με κάτι γρηές γύρω-γύρω στο
τραπέζι έχει μεγάλη συγκέντρωσι στη σύνθεσι. Κοσκινισμένο,
γλυκό, κατάλληλο για ρέμβη έρχεται τό φώς μέσα σ’ έκεϊνο
τό εσωτερικό τοϋ Ch. D. Ward, «Τό Κουβάρι μέ τήν κλω
στή», δπου ή νέα γυναίκα μέ κατεβασμένα τά μάτια χαμο
γελάει στην ίδιες της τής σκέψεις, τόσον ώστε έν τώ με
ταξύ ξεχνάει νά εξακολούθηση τής βελονιές στο ύφασμα ποΰ
πρέπει νά ράψη.
Συγκινητικωτάτη εΐνε μια σκηνή αποχαιρετισμού μέσα σ’
ένα φτωχικό έσωτερικό, «Φεύγει από τό σπίτι». Βλέπομε τή
μικρούλα γονατισμένη ν’ άκουμπάη στής μητέρας της τό γό
νατο* τί πόνο έχει ’κείνο τό άμίλητο ύφος τοΰ ασπρομάλλη
πατέρα της; Ή άπεικόνισις αυτή έκ τοΰ φυσικού έγινεν άπό
τον αίσθηματίαν ζωγράφον Crawford- Μια κόρη τοΰ λαού,
«ή Μόλλυ στό χάνι», μέ τήν απλότητά της, μέ τό μεταδοτικό
γέλοιο της, τό γεμάτο υγεία καί αφέλεια, ποΰ έδωκε ένα διαρ
κή μορφασμό στό πρόσωπό της, ένέπνευσε τον Τ. Β. Kennington. ’Επίσης μια γυναίκα τοΰ λαοΰ στήν κάτω ’Ιτα
λία, γραφική μέ τό κίτρινο μαντήλι στό κεφάλι, μέ τά χέ
ρια μπρος στα μάτια, γιατί άλλοιώς τήν θαμπώνει ό ήλιος,
μπρος στό «Μαγαζάκι της στήν ’Ιταλία», συγκείμενο μέ ένα
καλάθι γεμάτο άπό καρόττα, κουνουπίδια, σταφύλια κ.λ.π.,
έκίνησε τήν προσοχή τής MlSS Janet Fisher- Στήν άτμόσφαιρα στήν όποιαν εκτυλίσσεται ή απλή, αφελής καί περιπε
τειώδης ζωή τοΰ ηρακλείου John Ridd καί τό ειδύλλιό του
μέ τήν γλυκεία Lorna Doolie άνεπώλησα εμπρός «Στήν αυ
λή στό κτήμα» τοΰ Henry Ε. Compton καί στήν άχυροσκεπασμένη «Καλύβα» τής Miss Florence NormanΜυθολογικό θέμα διάλεξεν ό Brantingham Simpson
στήν «Εύθυμη φλογέρα τοΰ Πανός», δπου ή σάρκα ή πε
λιδνή θυμίζει τό είδος τής επεξεργασίας καί τό χρώμα τοΰ
Henner- Χριστιανικό δέ μυστικοπαθείας θέμα είνε τοΰ
Frank Spenlore-Spenlore, τοΰ διάσημου αύτοΰ ζωγρά
φου, ή «’Εξώπορτα τής εκκλησίας, στήν Παληά Μπρύζ.» ’Ε
δώ τά κίτρινα, κόκκινα, πράσινα, μουντά, ξερά φύλλα τοϋ
φθινοπώρου έχουν χρωματισμούς σάν πολύτιμες πέτρες. "Ε
νας άσπρομάλλης παππάς καθολικός μπαίνει στό μυστηριώδες
ποιητικό άσυλο ποΰ είνε μιά εξοχική έκκλησίτσα, στούς σταχτυούς ορίζοντας τής παληάς μεσαιωνικής Μπρύζ.
Φεύγει κανείς άπ’ τή μελαγχολική αύτή ατμόσφαιρα καί
ξαλλεγράρεται άπό τή «Βοσκοπούλα» τοΰ Μάρσεν. Καθιστή εϊν’ ή σιλουέτα της, στά κόκκινα ντυμένη, περιστοιχί
ζεται δέ άπό όμορφα ζωγραφισμένα άρνάκια. Γελαστό τοπείο
είνε κ’ ή «’Ανθισμένες άχλαδιές» τοϋ ’Έρβερτ Σνέλλ, ποΰ
καμαρώνουν κι’ άνταγωνίζονται στήν ομορφιά μέ δυο κομψά
κοριτσάκια. Καί τό «’Ανάμεσα στό κριθάρι» τοΰ Τζών Γουάϊτ
καλοκαρδίζει, μέ τήν κίτρινη έκτασι, δπου ξεχωρίζει ή ελκυ
στική έμφάνισις τής μικρής μέ τό κόκκινο φουστάνι καί τά
κόκκινα λουλούδια, ποΰ κυττάζει τον πρασινωπό ουρανό καί τά
σύννεφα τά όποια άνεβαίνουν προς τον ουρανό σάν θυμίαμα.
Ταπεινές σκηνές, ή άσχολίες τοϋ ψαρά έρμηνεύθηκαν ό
μορφα σέ θαλασσογραφίες, ποΰ μάς ενθυμίζουν τά έργα τοΰ
Βολωνάκη. 'Ο Τζών Ράϊντ παρουσιάζει μερικές μέ πολύ ρεα
λισμό καί μέ παχυές πινελιές ποΰ δείχνουν δτι ό ζωγράφος
συχνά μεταχειρίσθηκε τό μαχεράκι γιά νά βά^η τό χρώ
μα. Κι’ ό Μπάρτλετ δείχνει στά «κούτσουρα γιά το χειμώνα»
πόσο συμπαθεί έκείνη τή γρηούλα μέ τό ζωσμένο κεφάλι ποΰ
τά ξεφορτώνει άπ’ τή σκούρα βάρκα, καθώς καί τό όλόξανθο
ξυπόλητο κοριτσάκι ποΰ τά φορτώνει μέ τή σειρά σ’ ένα ζώο.
ένψ τό άδελφάκι της, στήν πλοιρη, διασκεδάζει επιστατών
τας τή δουλειά.
"Εξαφνα βρίσκομαι μπρος σέ μιά θαλασσογραφία, ή ο
ποία διπλά μέ συγκινεΐ. Καί γιατί είνε τόσο ωραία, καί γιατί
ή θάλασσά της μοΰ θυμίζει τής θάλασσες τοΰ μοναδικού θα
λασσογράφου μας Χατζή, τής βαθειές, γαλάζιες, τής κυματοΰσες κι’ άφρισμένες.
Αύτο είνε το έργο τοΰ "Αρθουρ
Μπούργκερς μέ μιά εκφραστική έπωνομασία «Σταχτυά λαγω
νικά» (άντί γερολύκος τοΰ Χατζή) στά θωρηκτά. Καί οί
«Σταχτυοί φρουροί» είνε έργο δικό του, κ’ εδώ μολυβένια βλέ
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Γυναίκα μαραγκός ή όποια χάρις εις τον πόλεμον ευρίσκει τό
σην εργασίαν καί. κερδίζει τόσον καλόν μισθόν, ώστε συντηρεί
ολόκληρον τήν οικογενειών της.
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Ιδίς τών μεγαλητέρων έφευρετων τής ετ:ο/_ής μ.*ς, ζ
Σέρ Χάίραμ Μάςιμ. άπέΟανε την παρελΟοΰσαν έβδομάδα εις
Slrealliain τής ’Αγγλίας. Γεννηθείς τον Φεβρουάριον τοΰ
1840 εις Sangerville τής ’Αμερικής. ό Μάςιμ ήο/.ίΊε νεωτατος εργαζόμενός κα: εοενο:σκο>ν, παρουσιάζουν (»ς προς
τούτο καταπληκτικήν ομοιοτητα μέ τον ’Έδισσον, τον παγ
κοσμίου φήμης Αμερικανόν ε
φευρέτην. Τό 1881 ό Μάςιμ άνεχώρησεν έκ Νέας
4 οοκης
και έφΟασεν εις τήν Αγγλίαν,
τήν οποίαν δεν εγκατελειψεν
έκτοτε, λαβών τήν Αγγλικήν
υπηκοότητα και τιμηθείς αο■'ότερον, το 1001. δια τοΰ τί
τλου Sir. Ό βίος του παρου
σιάζει εν από τα σπάνια ραινόμενα εφευρετικής εργασίας·
όλα τα τεχνικά προβλήματα
τών διαφόρων εποχών τής ζιυής του τον άπησχόλησαν. Εις
όλα άνεμίχΟη καί έκαμεν ανα
ρίθμητους
εφευρέσεις κα: τε
λειοποιήσεις. Λικαάυς επωνου.ασε κάποτε τον εαυτόν του
·<χ ρ ό ν t ο ν έ φ ε υ ρ έ τ η ν ».
V: εφευρέσεις του ήοχισαν από
τής παιδικής του ήλικίας. καί
/.α! έςηκολούΟησαν μέχρι τοΰ
τέλους τής ζο)ής του. Έφεΰρε
Ό Σερ Χάϊραμ Μάξιμ.
ποντικοπαγίδας. ή προΰτη του
εφεύρεσις), αυτομάτους μηχα
ίας δια την κατασβεσιν τών πυρκαιών, αυτομάτους αυτοκί
νητους αντλίας δια τήν ϊδρευσιν τών οικιών, θερμάστοας
,.αντος ειοους οι οικιακας χρήσεις, γκαζομηχανας οιαφοτους, κ.τ.λ. Έπεδοθη εις τήν μελέτην τοΰ ήλεκτοι/.οΰ φο)τος και ειργάσΟη πο) ύ διά τήν εφαρμογήν καί έςάτλωσιν αϋτοΰ εις τάς ’ I Ινιομένας Πολιτείας καί βοαδύτεοον
:ις τήν ’Αγγλίαν. Έφεΰρε τήν άκαπνον πυοιτιδα. "Ολαι ό■·<ι)ς αί ανακαλύψεις του επισκιάζονται άπό τάς δύο μεγαληερας εφευρεσεις του. την τών πολυβόλων καί τής κατα
σκευής τοΰ πρώτου άεοοπλάνου. Εινε άληΟές ότι δεν έπέτυχεν εις τήν δευτέραν όσον εις την πρώτην. άλλ’ άναμφιβό/.ως έθεσε τά Οεμελια τής άεροπορικής έπιστήυ,ης καί π:οη.οιμασε το έοαφος οια τους ούο ’Αμερικανούς άοελφούς Ράϊτ.
Ιό άεροπλάνον τό οποίον ο ίδιος εφεύρε καί κατεσκεύασε
κατα το 189 ι. είχε τον ατμόν ιυς κινητήοιον ούναμιν άλλά
-ο βάρος τών οιαφοριον εςαρτημάτων καί τής μηχανής κα
τέστησαν την επιτυχίαν τής έφευρέσεούς του πρακτικώς άδύνατον. Έν τούτοις όμως έθεσε τάς ποώτας βάσεις τής διά
υ.ηχανής βαρυτερας του άερος πτήσεως καί ”τό άεοοπλάνον
του ητο η πρώτη τοιαύτη μηχανή πού κατεσκευάσΟη καί έ,.^ta,c. υ-.OJoa μάλιστα κα: επιοάτην ·. οπιυς έζεζαίωσεν ό
:’otor.

ο: άνθρωποι άποΟνήσκουν νέοι καί όχι γέροντες”. Π φρασις
αΰτη έπηλήΟευσε καί σήμερον τό πολυβόλον Μαςιμ. εν χρησει παρά τώ Άγγλικώ. Γερμανικώ και ΙΈσσικώ στρατώ οιασπείρει άφειδώς τον θάνατον εις τάς τάςεις τών μαχομενων
καί έφΟασεν εις μεγίστην περιωπην ως οπλον αμυνης. ’Ετ
φευοέΟησαν άογότερο; κα: άλλα πολυβόλα, τα οποία επίσης
είναι έν χρησει εις τον
παοόντα πόλεμόν. ’(·
Μάςιμ έφεΰρε τό πολυ
βόλον του
τό 1883.
Μετά έν έτος
έκαμεν
εις το Αονδίνον, έπί πα
ρουσία πολλών επισή
μων τας πρωτας δοκιστεφΟείσας
ύπό
μάς.
πλήρους επιτυχίας. Οί
παριστάμενοι
έμειναν
κατάπληκτοι όταν εί
δαν ότι
200 χιλιάδε:
βολαί
έρρίφΟησαν
εί:
ελάχιστον χρονικόν διά
στημά. Τότε παρουσιασΟη τό πρόβλημα τής
ακάπνου πυρίτιδος, λό
γο) τών σύννεφων κα
πνού τά οποία έπροςε-

.
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Τ« πολυβόλων ΛΊάξςμ.
,
-° ονομα του πολυοολον εινε ή μεγαλητέρα
,φευ^,ι,, .υΰ
Χάιοαμ Μάςιμ. η οποία σήυ,εοον παίζει
τον μεγαλήτερον ρόλον καί εινε το φονικώτερον όπλον τοΰ
..ο,αμυυ. ί*·1·' κα..ά τάς πριυτας οοκιμάς ηρώτησεν ό ε
φευρέτης τόν παρευρισκόμενον Αόοδον Σώλσβαρυ περί τών
εντυπώσεών του διά το έκπληκτικόν όπλον. ό τελευταίος άτήντησε μέ κάποιο πικοόν μειδίαμα .,Θά -ίνετε αιτία όπως

Ό Σέο Χάϊραμ Μάξιμ έΗετάζων εν άπό τά περίφημα πο
λυβόλα τον.

νε: ή συνεχής και τάχιστη εκπυρσοκρότησις. καί ό Μαξιμ *■
πεδοΟη εις τήν λύσιν κα: τοΰ προβλήματος τούτου, κατορΟώσας εντός ολίγου νά εφεύρη τήν άκαπνον πυρίτιδα.
Τό 1889 ό ’Αγγλικός στρατός έφωδιάσθη διά πολυβό
λων Μάςιμ καί τό 1892 το ’Αγγλικόν ναυτικόν, καθώς επί
σης καί οί στρατοί πολλών άλλιυν Κρατών, αεταξΰ τών ο
ποίων ή Γερμανία καί Ρωσσία.
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τώνει πάσαν ζωτικότητα. Έπηκολούθησαν τότε τρεις νέοι
τομοι, νεα τριλογία, οπού με ενθουσιασμόν καί άγαλλίασιν
ύμνεί τό χάος τών διαφόρων δυνάμεων αί όποίαι ώθοΰνται.
άλληλοσυγκρούονται καί έξουδετεροΰνται πέριξ τοΰ ανθρώ
που. Η αισιοόοξια του βαίνει οιαρκώς αύξάνουσα, ένισχυομένη καί έφ’ δσον τά έτη παρέρχονται, βλέπει νέους, φαι
δρούς και χαρωπούς ορίζοντας νά διανοίγωνται πρό αύτοΰ.
Ο ύμνος αυτός προς την ζωήν, τον πολιτισμόν, τήν επιστή
μην, ανδρικός, άδρος και πλούσιος, τόν έκαμαν γνωστόν εις
δλας σχεδόν τάς χωράς καί ό Βεράρεν παρουσιάσθη ώς έ
αϊσιοδοξος προφήτης τής μελλούσης εύτυχίας καί τοΰ προο
ρισμού τής άνθρωπότητος.
Τότε άκριβώς έπέπρωτο νά λάβη βαρύ πλήγμα ό ποιη
τής καί ή ψυχή του έσπαράχθη προς στιγμήν χωρίς δμως
να καταβληθή και άποθανει ύπό τό κτύπημα αύτο τής ει
μαρμένης. Εφυσησεν ό άγριος άνεμος τοΰ παρόντος πολέ
μου και τό οικοδόμημα τοΰ Βέλγου προφήτου έκλονίσθη έκ
θεμελίων. Ή άγάπη πρός τήν ζωήν καί τούς άνθρώπους, ή
απεριόριστός αισιοδοξία του, ό μή άναγνωρίζων σύνορα πα
τριωτισμός του, έρραπίσθησαν ύπό τής άμειλίκτου χειοός τής
ειμαρμένης. Ό ποιητής δμως έπέπλευσε καί τό θέαμα τοΰ
πολέμου, το θέαμα τής ύπό τήν πτέρναν άπανθοώπου έχθροΰ
σφαδαζουσης πατρίδος του έπέφερε φυσικήν μεταβολήν εις
τας ιδέας του. "Ωμοσε δΓ απαράμιλλων στίχων άσπονδον μί
σος κατά τοΰ έχθροΰ καί διεκήρυξε τήν άνάγκην σωτή
ριου μίσους εκ μέρους δλων τών συμπατριωτών του διά
τους άρπαγας και δολοφόνους. Εις τό τελευταίάν του έργον.
το οποίον αποτελεί τρόπον τινά τήν διαθήκην του, παρου
σιάζεται μέ άγάπην, δπως πάντοτε, άλλά καί μέ σφοδρόν μί
σος. 'Υμνεί μέ φρίσσοντα λυρισμόν τόν άγώνα τών Συμμάχων,
τα δίκαια τής χώρας του, στεφανώνει τούς τάφους τών πεσόντων και βρέμει κεραυνούς μίσους κατά τών άπαισίων
στραγγαλιστών τής πατρίδος του.
Εις τοιοΰτον σημείον εύρίσκετο ή έξέλιξις τοΰ ποιητοΰ.
δταν πεζόν δυστύχημα έκοψε τό νήμα τής ζωής του. Άλλά
τά έργα του — 40 περίπου τόμοι — θά ζήσουν εις αιώνας
τους άπαντας, λαμπρόν μνημείον έμπνεύσεως, ρυθμοΰ καί με
γάλων ιδεών.

Α.

Π
.Θ

Το τόσον δεινοπαθήσαν Βέλγιον έχασε την παρελθοΰααν εβδομάδα εν άπό τά μεγαλήτερα τέκνα του, τον ποιη
τήν Emile Verhaeren. Αί περιστάσεις τοΰ θανάτου του εί
ναι τραγικώταται καί είρωνικώς πεζα'ι διά τον μεγάλον ποιη
τήν. Έπεχείρησε να άνέλθη εις άναχωροΰσαν αμαξοστοιχίαν
εις τό Ρουάν τής Γαλλίας, άλλ’ εύρέθη ύπό τους τροχούς
καί ό θάνατός έπήλθεν άκαριαίως. Καί ούτως έξελιπεν εις
ηλικίαν 61 ετών ό μεγαλήτερος Βέλγος ποιητής καί ένας
άπο τους πλέον ενθουσιώδεις καί εμπνευσμένους βάρδους τής
σήμερον.
Ό Βεράρεν έγεννήθη εις μικρόν χωρίον τής Βορείου
Φλάνδρας, εις τό Schedt, πλησίον τής υπό τών Γερμανών
καταστραφείσης πόλεως Τερμόνδ. Έσπούδασε τήν νομικήν
εις Γάνδην, (δπου έσχεν ώς συμμαθητήν τον Μαίτερλινκ),
καί εις τό πολυθρύλητον Πανεπιστήμιον τής Λουβαίν. Έξήσκησεν επί τινα χρόνον τό επάγγελμα τοΰ δικηγόρου εις
Βρυξέλλας, δπου έλθών εις επαφήν μέ ενθουσιώδεις τινάς
νέους, συνέστησε σύλλογον «Τό Νέον Βέλγιον», τοΰ όποιου
σκοπός ήτο ή «Βελγική ’Αναγέννησις». Άπό τής εποχής
αυτής ήρχισε ή σταδιοδρομία τοΰ ποιητοΰ, καί άπό τής πρώ
της στιγμής τό μέλλον του διέλαμψεν, όπισχνούμενον δόξαν
καί φήμην. Εις τό πρώτον του έργον «Les Flamandes»,
ό ποιητής τραγουδεί τήν χώραν τής γεννήσεώς του, τήν
Φλάνδραν, μέ τά ώραία, τά ά π ό τ ο μ α, τά άσκητικά
τοπεία, μέ τάς πόλεις καί τάς εκκλησίας αί όποίαι ενθυμί
ζουν παρελθόντας αιώνας καί ενσταλάζουν κάποιαν γλυκείαν
μελαγχολίαν καί νοσταλγίαν εις τήν ψυχήν τών σημερινών
άνθρώπιον. 'Ολόκληρος ό ποιητής διαφαίνεται άμέσως αν
δρικός, ορμητικός, μέ δύναμιν καί βιαιότητα, μέ κάποιαν
ιδιοσυγκρασίαν βαρβάρου, άνυπότακτος εις τούς ρυ
θμούς καί στίχους του καί κάπως επαναστατικός διά τήν
Γαλλικήν ποίησιν τήν όποιαν έλάτρευε δσον καί τήν τής
πατρίδος του. "Οταν διαβάση κανείς καί ολίγους μόνον στί
χους, διαβλέπει άμέσως δτι ό ποιητής δέν είνε Λατίνος. Εις
τό πρώτον αυτό έργον ό Βεράρεν έζωγράφισε τήν Φλάνδραν
μέ τήν ζωηρότητα, τήν σύνθεσιν καί τά χρώματα τών ει
κόνων τοΰ Jordaens.
Έπηκολούθησεν ή δημοσίευσις τής συλλογής «οί Καλόγηροι», δπου εις άλησμονήτους καί άδοώς λαξευομένους
στίχους, έψαλλεν ό ποιητής τήν ζωήν τών μυστικοπαθών
αυτών ήρώων.
Άλλ’ ό Βεράρεν δέν ήτο μόνον ορμητικός καί πλήρης
ζωής καί σφρίγους· είχε μεγάλην ευαισθησίαν, σάν τέλειος
ποιητής ποΰ ήτο, καί δλα τά προβλήματα τής εποχής του
άπήχησαν βαθέως εις τήν ψυχήν του. Έπήλθε τότε κάποια
άναχαίτισις, πολλοί δισταγμοί καί φόβοι κατέκλυσαν τήν ψυ
χήν του, έγινεν άπαισιόδοξος καί μάς έχάρισε τρεις συλλο
γές ποιημάτων, «Βραδυές», «Συμφοραί» καί «Μαΰραι δάδες»,
εις τάς οποία; εκφράζει, δπως ολίγοι ποιηταί, μέ μεγάλον
λυρισμόν καί βαθύτητα, τήν άπελπισίαν, ή όποια έμάστιζε
τήν ψυχήν του. Άλλ’ ή περίοδος αύτή ήτο παροδική, καί ό
ποιητής έπαυσε νά αύτο-έξετάζεται καί νά αύτοπαρατηρήται, καί έστρεψε τά βλέμματά του προς τούς άλλους. Άντελήφθη δτι εινε άνωφελέ; νά τήκεται ύπό τόν λύχνον τής
αύτοαναλύσεως. ή όποια απελπίζει, άποθαρρύνει καί θανα
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ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΖΩΗ
Η «ΒΡΙΣΗ-Ι-Σ» TOY CHABRIER ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ. —
Ο ΜΑΓΟΣ PAPUS.— ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΙΣΤΑΙ.
Μετά τή συνειθισμένη θερινή παΰσι, ή όπερα τοΰ Παρι
σιοΰ ήρχισε τελευταίως τάς πρώτας παραστάσεις τής χειμε
ρινής περιόδου. Είνε γνωστόν πώς άπ’ αρχής τοΰ πολέμου
ή νέα διεύθυνσις τής Παρισινής όπερας είχεν εύρεθή πρό
μεγάλων δυσκολιών πρός έξακολούθησιν τής δράσεώς της.
Καί αυτό διά πολλούς λόγους. Άφ’ ενός ετίθετο τό πρό
βλημα τών υπέρογκων εξόδων ποΰ άπαιτοΰνται γιά τήν λει
τουργία τοΰ τεραστίου αύτοΰ δραματικοΰ Ιδρύματος καί τής
αμφιβόλου καλύψεως αύτών μέ μέτριας προσόδους. Άφ’ έτέρου τό πολυποίκιλο προσωπικό είχε σκορπισθή λίγο πολύ,
ένεκα τής γενικής κινητοποιήσεως. Τόν πρώτο χειμώνα τοΰ
πολέμου ή όπερα έμενε κλειστή καί σκοτεινή. Ή περίφημος
της αίθουσα (foyer) καί τό χρυσοφορτωμένο αμφιθέατρο
άνοιξαν μιά ή δυο φορές γιά εξαιρετικές επισήμους παρα
στάσεις ή μάλλον καλλιτεχνικές τελετές. Άλλ’ ή αδράνεια
αύτή τής όπερας έδημιούργησεν άλλο σπουδαίο ζτ'ιτημα, τό
τής συντηρήσεως τοΰ μή κινητοποιηθέντος και τοΰ πολυαρί
θμου γυναικείου προσωπικού. Ή διεύθυνσις μέ ήρωϊκάς προ
σπαθείας κατώρθωσε νά συμπληροόση τά κενά, νά κατάστρω
ση ενθαρρυντικό υπολογισμό καί νά προβή στήν έναρξι τών
παραστάσεων. Κι’ αντί νά μάς παρουσίαση, όπως πέρυσι,
αποσπάσματα μόνον διαφόριον έργων, ποΰ ανήκουν σέ διά
φορες μουσικές σχολές καί εποχές, μάς προσφέρει θεάματα
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θελήσης ν’ άρνηθής τόν έρωτά σου προς τον "Υλα, να 8εχθής τό βάπτισμα καί ν’ άφιερωθής στή λατρεία τοϋ Κυρίου».
Ή Βρισηΐς υποχωρεί προ τής θυσίας. Άλλ’ ενώπιον τής
ψοχορραγούσης μητρός της άπηλπισμένη δέχεται τόν χρι
στιανισμό καί ακολουθεί τόν άπόστολο τοϋ Ίησοϋ.
Στή μουσική έκφρασι τοϋ χριστιανικού αύτοΰ δράματος
ό Σαβριέ επιτυγχάνει μερικώς. 'Ο συνθέτης τής «Έσπάνας*
καί τής «’Ωδής προς τήν Μουσικήν» είνε πάντοτε εκτός τοΰ
στοιχείου του δταν πρόκειται νά ζωγραφίση τά μεγάλα αΐσθήματα τής ανθρώπινης ψυχής, τό πάθος, τόν πόνο, τήν
απελπισία, τήν πίστι. Είνε άπ’ εναντίας πολύ ευαίσθητος
μπρος στήν ομορφιά τής φύσεως καί δλη ή μουσική του άποπνέει αυτή τήν αύαισθησία καί τήν φυσική άπλότητα. Καί
στή «Βρισηΐδα», ή μουσική τής αρχής τής πράξεως είνε εΐλικρινεστέρα καί ώραιοτέρα. Τό τραγούδι των ναυτών σέ
εύρύ ρυθμό βαρκαρόλας, είνε γεμάτο άπό νυχτιάτικη θαλασ-
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ολόκληρα, κατά προτίμησιν γαλλικής δημιουργίας. Το πρώτο
άπ’ αυτά άποτελείται άπό τήν «Βρισηΐδα» τοϋ Σαβριέ. Τό
θέμα τοΰ μουοικοΰ αύτοΰ δράματος είνε άσχετο με την ομη
ρική Βρισηΐδα καί μέ τούς περί αυτήν αγώνας. Ή ύπόθεσις
τής «Βρισηΐδος» τοΰ Σαβριέ είνε Κορινθιακής καταγωγής και
έχει ήδη χρησιμεύσει στον Γκαΐτε στή συγγραφή τής «Νύμ
φης τής Κόρινθου» καί στον κ. Άνατόλ Φράνς στο δραματικό
του ποίημα «Κορινθιακές χαρές». Δυστυχώς όμως το μουσικό
έργο τοΰ ’Εμμανουήλ Σαβριέ έμεινε ατελές, περιοριζόμενον
μόνο στήν πρώτη πράξι, ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ συνθέτου.
Άλλα καί αυτή ή μόνη πράξις περιέχει κάποια ένότητα δρα
ματικής καί μουσικής πλοκής καί αξίζει σύντομον ανάλυσιν.
Κοντά στήν Κόρινθο, στήν ακροθαλασσιά, βρίσκεται τό
σπίτι πού κατοικούν ή Βρισηΐς καί ή μάννα της Θανάστω.
Στό σκοτάδι τής νύχτας ή Βρισηΐς πηγαίνει στο γιαλό ν’ άνταμάιση τον ναύτη "Υλα, ποΰ άγαπρ. Ό *Ύλας, θαλασσο-
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ΙΙολλοι Ιουδαίοι και μετά τας εκατοντάδας ετών ποΰ πέρασαν άφότου άποκατεστάθησαν εις τήν Ευρώπην, αισθάνον
ται κάποιαν ένστικτον νοσταλγίαν προς την ’Ανατολήν καί προς κάθε τι ανατολίτικο. Εις μίαν έκθεσιν ζωγραφικής ποϋ
εγινεν εσχάτως εις το Γουάιττσάπελ, τα έργα τών περισσοτέρων ’Ιουδαίων καλλιτεχνών είχον ανατολικά θέματα.
πουλο σωστό, πρόκειται ν’ άποπλεύση γιά τάς άκτάς τής Μικράς ’Ασίας, γιά νά ζητήση εκεί πορφύρα, πολύτιμα υφά
σματα καί μαργαριτάρια τής ’Ανατολής. Πλούσιος στήν επι
στροφή του, θά νυμφευθή τήν όμορφη κόρη ποΰ άφίνει στήν
παραλία τής Κορίνθου. Τό καράβι έτοιμο γιά ταξεϊδι. Οί
ναύτες τραγουδούν. Οΐ έρασταί άνταλάσσουν αιωνίους δρκους αγάπης καί πίστεως καί πέρα άπό τόν τάφο. Φεύγει ό
\ λι ς. Μένει μοναχή ή Βρισηΐς όνειρευομένη τόν καλό της.
Εςο ρνα ακούει θρήνους καί στεναγμούς τής μάννας της,
ποΰ βασανίζεται άπό μυστηριώδη ασθένεια. Τήν υποβαστά
ζουν ό παληύς της έμπιστος Στρατοκλής καί άλλοι δούλοι καί
θεραπαινίδες. Στήν αγωνία της ή δυστυχής Θανάστω επι
καλείται τήν αρωγή τοΰ Θεού τών χριστιανών. 'Η Βρισηΐς
καί α! γυναίκες παρακαλοϋν τόν ’Απόλλωνα νά σώση τήν α
σθενή. Τή χαραυγή αναφαίνεται ένας άνδρας καί τούς ά
παντά : «Ό Σώζων, ιδού»· καί δείχνει σταυρό ποϋ τείνει
πρός τόν ουρανό. Ή Βρισηΐς έρωτά εάν μπορή ό Χριστός νά
σώση τήν μητέρα της. «Βεβαίως, άπαντά ό άπόστολος, έάν

σινή δροσιά. Ή ερωτική διφωνία περιέχει ακόμα έξοχα μέρη.
Άλλ’ άρχίζουν ήδη καί θολώνουν ή μελωδικές γραμμές. Μέ
τήν παρουσία τής ασθενούς Θανάστως καί τοϋ άποστόλου,
πέφτει ή μουσική σέ κοινά θεατρικά μέσα. Δέν είνε πλέον ό
Σαβριέ. Τόν σώζει άκόμη ή όρχήστρωσις, πλούσια, εύηχος
καί πρωτότυπος, χωρίς βαγνερισμούς. Τό έργο αυτό, καθώς
είπα παραπάνω, μένει άτελές. Άλλα καί ή μόνη του πράξις
είνε έργον άξίας καί τό κοινό τής όπερας τοϋ κάμνει θερμή
υποδοχή.
***
Τό επάγγελμα τοΰ μάγου δέν άνήκει μόνο στήν άρχαιότητα. Καλλιεργείται καί έξασκείται μέ επιτυχή κάποτε άποτελέσματα καί στήν εποχή μας. Νεωτερίζει δέ καί κατά τούτο
άκόμη, δτι περισσότερο άπό κάθε άλλο έπάγγελμα, τό τού
μάγου είνε διαρκώς εκτεθειμένο στάς επιθέσεις τοϋ σαρλατανισμοϋ, χωρίς πάντοτε νά κατορθώνη νά τάς άποκρούη. Σέ
πολλές περιπτώσεις έδέησε νά προστρέξη καί ή άστυνομία
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άπό τον τελευταίον εκπεσμόν καί έναυλώθη άτμόπλοιον έκείθεν δι’ ’Αγγλίαν προς 119)6.
Άπό Βόρειον ’Αμερικήν ή ζήτησις είνε ζωηρά και διά
Βόρειον Γαλλίαν διά γενικά φορτία ή τιμή είνε σταθερά εις
112)6, ένφ διά φορτίον άραβοσίτου 22)- τό κουώρτερ θά έπληρώνετο δι’ ’Αγγλίαν.
Ή άγορά δμως τής ήμέρας είνε ή τών ’Ινδιών. Ό άριθμος τών διαθεσίμων άτμοπλοίων δέν άνταποκρίνεται με
τήν ζήτησιν καί άπό ήμέρας εις ήμέοαν οι ναύλοι υψώνον
ται όχι μόνον διά συντόμους φορτώσεις άλλά καί διά φορτώ
σεις Φεβρουάριου καί Μαρτίου.
Ναυλώσεις άντιπροσωπεύουσαι τάς διαφόρους άγοράς
είναι αί εξής :
Κάρδιφ 50)- Λισσαβώνα.
Κάρδιφ 57)6 Βαρκελλώνα.
Τάϋν 70)- Βαρκελλώνα.
ΙΙλαίϊτ 117)6 διά Δυτικήν ’Αγγλίαν.
Καράτσι 130)- Μασσαλίαν ή Γένοβαν.
Βομβάη 240)- Μασσαλίαν ή Γένοβαν.
’Αλεξάνδρεια 135)- 8t’ ’Αγγλίαν.
Τό Ελληνικόν άτμόπλοιον «Χριστόφορος» ετορπιλλίσθη
καί έβυθίσθη έν τή Μεσογείφ. Τό πλήρωμα έσώθη.
’Επίσης τό επιβατικόν «Μαργαρίτα» έβυθίσθη έν τή Με
σογείφ. Οί έπιβάται καί τό πλήρωμα έσώθησαν.
'Υπάρχει εΐδησις τοοπιλλίσεως καί ετέρου ’Ελληνικού
άτμοπλοίου παρά τήν Τήνον, δέν διηυκρινίσθη δμως εισέτι
τό όνομά του.
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εις ανακουφισιν τής οίκτρώς δοκιμαζόμενης τιμιότητος πολ
λών μάγων καί ααγισσών.
Ενεκα τοΰ πολέμου εκρίθη καλόν νά τεθούν οι αδύνα
τοι χαρακτήρες εκτός βολής εκμεταλλευτικού πειρασμού. Έξελειψαν και από τάς έφημερίδας αί πολύφερνοι δηλώσεις
περί των προφητικών δυνάμεων τοΰ μεν ή τής δε. Άλλ’ η
αληθινή επιστήμη τής μαγείας, ή διδασκόμενη καί εφαρμο
ζόμενη μέσα σέ στενούς καί σοβαρούς κύκλους οπαδών καί
εύμενών φίλων, άποκηρύττει τάς παραποιήσεις αύτάς, καί
άπό γενεάς σέ γενεά μεταδίδει τά φώτα τών άποκρύφων της.
Μέγας μύστης τής έπιστήμης αυτής ήτο καί ό προ ολίγου
άποθανών μάγος PapilS. "Εφερε πολλούς τιμητικούς τίτλους.
ΤΗτο πρόεδρος τοΰ έλευθέρου τμήματος τών σχολαστικών
σπουδών, τού άνωτάτου συμβουλίου τής τάξεως τών μαρτινιστών, γενικός άντιπρόσωπος τής τάξεως τών καβαλιστών τού
Ροδόχρου Σταυρού, διδάκτωρ es cabale καί πρόεδρος τής
μαγνητικής έταιρείας τής Γαλλίας. Βλέπετε άπό τούς ολί
γους αυτούς τίτλους δτι ό μεταστάς ήτο κάποια προσωπικότης. 'Ο PapilS ήτο γνωστός στα σαλόνια δπου είχε δημιουρ
γήσει την μόδα τών πνευματιστικών πειραμάτων. ’Επί τινα
καιρόν είχεν έξασκήσει μεγάλην επιρροήν σέ άστατα γυναι
κεία πνεύματα. "Οσον άφορςί τήν επιστήμη του, την όποιαν
ώνόμαζε «μαρτινισμό»’ προήρχετο αύτη άπό άρχαίαν τινά αΐρεσιν συνδυάζουσαν μερικάς τελετάς τεκτονικής χροιάς, μέ
κάποιον άόριστον μυστικισμόν. *0 μαρτινισμός ό όποιος είχε
καταθέλξει τούς Σλαύους στήν εποχή τής μεγάλης Αικατε
ρίνης, δέν είχε τήν ιδίαν επιτυχίαν μέ τούς γάλλους τού ει
κοστού αίώνος. Καί τώ δντι, αί ευειδείς κυρίαι πού περιτριγύ
ριζαν στα σαλόνια τον μάγο μέ τά μαύρα γένεια, δέν τού
έμειναν πισταί επί πολύν καιρόν. 'Ο PapilS ηυρε ολίγους ο
παδούς. "Ετυχε νά γνωρίσω έκ τοΰ πλησίον ένα άπό τούς μαθητάς του. Είχε τό ύφος φωστήρος δυναμένου τά πάντα νά
έξηγήση καί νά τά ύποτάξη στήν δύναμι τής προσωπικότητάς
του, έκσφενδονιζομένης, ώς έλεγε, καί κατασυντριβούσης πά
σαν άντίστασιν! "Οσο γιά τήν άξια τοΰ διδασκάλου του επανελάμβανεν ό μαθητής αυτός δτι μόνον ό PapilS μπορούσε νά
κάμη «Cerebrate»· Αεί δέ δεϊξαι τό τί είνε τό ύστατον
αύτό επιχείρημα. ’Απόκρυφα !
***
Θά μέ κατακρίνουν ίσως πολλοί άναγνώσται τής «Εσπε
ρίας» ώς μή προοδευτικόν εάν δέν πώ δυο λέξεις γιά τον κυ
βισμό καί τούς κυβιστάς. Θά εξηγούσα πρώτον τό τί σημαίνει
κυβισμός καί τίς ό σκοπός του. ’Αλλά δέν κατώρθωσα ακό
μη, παρά τάς προσπάθειας μου, νά έννοήσο) τό περί ου πρό
κειται. ’Ασκούμαι λοιπόν στάς επεξηγήσεις τών κυβιστών καί
τών οπαδών πού τούς καταλαβαίνουν. Πρόκειται περί νέας
μεθόδου καί άντιλήψεως τής ζωγραφικής. Οί μέχρι τοΰδε
ζωγράφοι έσφαλμένως άντελήφθησαν τάς γραμμάς, τάς δια
στάσεις καί τάς προς άλληλα σχέσεις τών εξωτερικών άντικειμένων. "Ενα άλογο πού τρέχει δέν έχει — γιά τά μάτια
μας τουλάχιστον,—τέσσαρα πόδια, αλλά έξ, οκτώ κ.τ.λ.
άναλόγως τής ταχύτητάς του. "Ωστε ίππεύς τρέχιον πρέπει
νά ζωγραφηθή μέ έξ πόδια. Ή σχέσις τοΰ τραπεζιού μέ φα
γητά καί τού τρώγοντος δέν είνε έκείνη πού βλέπομε συνή
θως. 'Ο κυβιστής ζωγράφος λαμβάνει ύπ’ δψιν τον τελικόν
σκοπόν τής δλης σκηνής — δηλ. τή μεταστάθμευσι τών φαγη
τών στο στομάχι τοΰ τροιγοντος — καί ζωγραφίζει ιδέας μό
νον καί δχι έπιπόλαιες παρατηρήσεις : έγκαθιστφ ολόκληρο
τό τραπέζι μέσα στο πεπτικό σύστημα τοΰ δαιτυμόνος. "Ολα
αυτά γίνονται σέ κυβικά σχήματα. ’Έκθεσις δοκιμίων τής τέ
χνης αυτής είνε ανοικτή στήν οδόν Ουγκενς 6. Ό βουλόμενος ίδέτω. ’Εγώ νίπτομαι τάς χεϊρας.
ΠΑΡΙΣ.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ.
Γενική ζήτησις καί ελλειψις άτμοπλοίων χαρακτηρίζει
8λας τάς αγοράς μέ υψωσιν τών ναύλων ώς συνέπειαν.
Διά γαιάνθρακας άπό ’Αγγλίαν διά λιμένας ανευ ορίου
ναύλων αί τιμαί είναι εις υψωσιν και δια Πόρτ-Σάϊδ έπληρώθη 80)- άπό Κάρδιφ.
Ή άγορά ’Αργεντινής καίτοι ούχί εις βήμα μέ τάς
άλλας άγοράς, ώς προς τήν ζήτησιν, έν τούτοις άνέκυψεν

Ο

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ.
(Στρατιωτικόν μετάλλων τιμής).
Ό συμπατριώτης μας Γ. Παπαδούρης, έκ Κύπρου, υπηρετεί
έΟελοντής εις τό:' 'Αγγλικόν στρατόν, πλ.ηγωΟεΐς όέ τον Αύγουστον
εις τό εν Γαλλία μέτωπον νοσηλεύεται ήδη εϊς τι νοσοκομεϊον τοΰ
Καίμπριτζ. 'Η πληγή είνε εις τό αριστερό χέρι, τής όποιας έχασε
τά τρία δάκτυλα. Ό Παπαδούρης έσπούδαζεν εις τό Μετσόβειον
Πολυτεχνεϊον τών ’Αθηνών όταν έξερράγη ό Ευρωπαϊκός πόλε
μος, έσπευσε δέ νά έλθη δι’ ιδίων του εξόδων εις τήν’Αγγλίαν καί
νά καταταχθή εθελοντής, διά νά προσφέρη τάς ύπηρεσίας του υπέρ
τοΰ εύγενοϋς τών Συμμάχων άγώνος.
Τελευταίως είχε
μετατεθή εις τό Βασιλικόν Σώμα τοΰ Βρετανικού) Μηχανικοΰ.
’Έλαβε τό Στρατιωτικόν μετάλλων «διά περιφανή εν τώ πεδίω τής
μάχης άνδρείαν» κατά τήν επίσημον έκθεσιν, όπως τοΰ άνεκοινώθη
αϋτη έν τώ νοσοκομείο.> ύπό άνωτέρου αξιωματικού, τοΰ έπιδόσαντος^είς αυτόν τήν σχετικήν ταινίαν.
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Η ΕΣΠΕΡΙΑ

Η ΕΠ1ΦΥΛΛΙΣ

ΤΗΣ «ΕΣΠΕΡΙΑΣ».

ROBERT HICHENS.

Η ΜΠΕΛΑΑ

ΝΤΟΝΝΑ

ΜΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗ.
(Συνεχεία)
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Τί μαγευτική μέρα ; ’Εκείνο το πρωί αισθανθηκε την
ευεργετική έπίδρασι τοΰ θαυμάσιου κλίματος, πολύ περισσοτερο άπό κάθε άλλη φορά. Γιατί J Μήπως διότι ελειπεν ο
Νάϊγκελ ή για καμμιά άλλη αιτία ; Μολονοτι απετεινε στον
εαυτόν της αυτήν τήν ερωτησι, δεν εγυρεψε απαντησι. Ο
καιρός τήν έρράντιζε με μια γλυκεία αδιαφορία
το μακα
ριό «μή σκοτίζεσαι». Στή νταχαμπια τοΰ Μπαρουντη,
καθώς έσφιγγε μέ τα δάχτυλά της τα μεταξωτά μαξιλαρια,
κάτι άπο μέσα της είπε : «Πρέπει να στραγγίσω κάθε στα
γόνα άπολαύσεως άπο τα χρόνια ποΰ μοΰ μένουν». Εκείνη
τήν ήμέρα υπήρχαν μερικές σταγόνες ποΰ τα διψασμένα χεί
λη της ήθελαν να ρουφήξουν. Τα χρόνια περνοΰσαν βιαστικά
και έπειτα θά ήρχετο ή μαύρη, ή αίωνία μηδαμινότης.
Γι’ αύτο έπρεπε να στρέψη δλη της τήν προσοχή προς τας
άπολαύσεις ποΰ θά μπορούσε να έχη στο μικρό διάστημα
ποΰ τής έμενε — γιατί ήταν γυναίκα καί είχε περάσει
τά 40.
Μια τέντα στο Φαγιούμ μέ τον Νάϊγκελ ! μέ τον Νάϊγκελ μόνο καί μέ κανένα άλλο ! Για μέρες καί μέρες εντελώς
άποκλεισμένη μέ τόν Νάϊγκελ, τον άνθρωπο ποΰ τήν γέ
λασε· καί ή ζωή να φεύγη οχι κρυφά καί σιγά-σιγά, άλλα
τρ έχοντας !.
Στή χρυσή ήρεμία τοΰ κήπου άκουσε τόν ελαφρό ψί
θυρο μιας ρόμπας· έκύτταξε ολόγυρα καί είδε τόν Ίμπραΐμ
νά έρχεται προς αυτήν μέ βήμα άργό, χαμογελώντας καί
γέρνοντας τό σγουρό κεφάλι του ολίγο προς τ’ άριστερά.
Πίσω άπο τά δυό του αυτιά κρέμονταν τριαντάφυλλα· κρα
τούσε δέ καί στο χέρι του ένα τριαντάφυλλο καί ένα άναφτο
σιγαρέττο.
«Τί θά κάνωμε σήμερα Ίμπραΐμ ;» ρώτησε τεμπέλικα
ή Κα Άρμίν.
Ό Ίμπραιμ έστάθηκε δίπλα της κυττάζοντας κάτω μ’
εκείνον τόν ευγενικό καί ιδιαίτερο τρόπο του. ’Έσιαξε τό
προσθινο μέρος τοΰ άντεριοΰ του, έμύοισε τό τριαντάφυλλο
καί είπε μέ τή βαθειά φωνή του :
«Θα πάμε πέρα άπο τόν ποταμό, Κυρία μου».
«Ναί ;»
«Θα πάμε εκεί να παρωμε το πρόγευμα καί θά μεί
νουμε έξω όλη τήν ήμέρα.»
«Υπάρχει καμμιά βάρκα νά μάς πάρη ;»
«Ναί, Κυρία μου, θά έλθη σέ τέσσερα-πέντε λεπτά.»
«Φώναξέ με όταν θά ήνε έτοιμη. Άφίνω σέ σένα τή
φροντίδα για τό πρόγευμα καί τό τσά’ϊ.»
« Ο,τι θελει η Κυρία μου πρέπει νά τόχη.»
Μετά δέκα λεπτά η βαρκα ήταν έτοιμη καί πέρασαν
άντίκρυ.

άμυγδαλωτά μάτια του καρφωμένα επάνω της χωρίς μει
δίαμα.
«Νάναι ή μέρες σας ευτυχισμένες !»
Έπρόφερε αυτόν τόν ’Αραβικό χαιρετισμό απαλα και
πολύ σοβαρά. Ή Κα Άρμίν τόν ευχαρίστησε ’Αγγλιστί.
Γιατί αίσθάνθηκεν έξαφνα έκείνη τήν ήμέρα ότι ήταν
μέσα στους θερμούς κόλπους τής Αίγυπτου ; Γιατί αισθάνθηκε πράγματι γιά πρώτη φορά τή μαγεία αυτής τής χώρας
στή θερμή άτμοσφαίρα ποΰ τήν χάϊόευε, στον μαλακό άμμο
ποΰ γλυστροΰσε κάτω άπο τά πόδια της, στον ελαφρό αέρα
ποΰ φυσούσε σάν νά τόν έσπρωχνε μια πεταλούδα, στοΰ Χαμ
ζά τήν όψι, τή στάσι, τή σιωπή ; Γιατί ; Μήπως διότι δέν
τήν συνώδευε πλέον ό Νάϊγκελ ; Τήν ήμέρα ποΰ έφθασαν
στήν Αίγυπτο ό Νάϊγκελ τής είχε δείξη τόν Χαμζά καί
άπό τότε τον είχε ίδή μιά-δυό φορές άλλα ποτέ δέν τόν
είχε κυττάξει προσεκτικά μέ τά γυναικεία μάτια ποΰ δια
κρίνουν καί εκτιμούν. Ό Χαμζάς ήταν τύπος εντελώς διά
φορος άπό τόν Ίμπραΐμ. ΤΗταν τόσο λεπτούλης ποΰ νόμι
ζες ότι θά σπάση αν τόν έγγίσης.
Τά χέρια καί τά πόδια του ήσαν μικρά, οί ωμοί του
στενοί, τό κεφάλι του στενό, καί τό πρόσωπό του έμοιαζε
σάν πρόσωπο μπρούτζινου άγάλματος — σοβαρό, άκίνητο, αι
νιγματικό, σχεδόν άφύσικο στήν τελεία του ήρεμία καί τήν
άγρυπνη ματιά, πρόσωπο ποΰ φαίνονταν σάν νά έπαιρνε τό
κάθε τι χωρίς νά δίνη άπολύτως τίποτε. Καθώς τόν έκύτταζεν έκείνη τήν ήμέρα ή Κα Άρμίν θυμήθηκε τό παρανόμι
ποΰ ξεχώριζε τόν Χαμζά άπό κάθε άλλον άνθρωπον τοΰ Λοΰξορ, —· «τό παιδί μέ τά γαϊδουράκια ποΰ προσεύχεται».
Γιατί τόν είχεν άγκαζάρει ό Ίμπραΐμ έκείνη τήν ήμέ
ρα ; αύτή δέν τόν είχε ποτέ στήν υπηρεσία της προτήτερα.
Ή Κα Άρμίν άποροΰσε άλλά δέν είπε τίποτε. ’Εκείνη τήν
ήμέρα ήσθάνετο τόν εαυτόν της στά χέοια τής Αίγύπτου
καί ό Χαμζάς καθώς καί ό Ίμπραΐμ άποτελοΰσαν μέρος άναπόσπαστον τής Αίγύπτου. Άφοΰ έπρόκειτο ν’ άπολαύση
έκείνη την ήμέρα όσο μπορούσε περισσότερο, αίσθάνθηκε ότι
τό καλήτερο ήταν νά τηοήση έντελώς παθητικήν στάσιν.
Κάτι τής έλεγε μέσα της ότι γιά κάθε τι ποΰ έκαμνεν έ
Ίμπραΐμ έκείνη τήν ήμέρα είχε κάποιο σκοπό.
Τήν έβοήθησε ν’ άνεβή στο γαϊδουράκι καί αύτός άνέβηκε στο άλλο, τό όποιο ήταν φορτωμένο καί μέ δυό μεγάλα
καλάθια. Ό λεπτοκαμωμένος Χαμζάς περπατούσε δίπλα τους
καί φαίνονταν σάν νά ήνε διατεθειμένος νά έξακολουθήση
τόν δρόμον του μέ γυμνά πόδια μέχρι τής συντέλειας τών
αιώνων, αν έχρειάζετο.
(’Ακολουθεί)

.
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Εκεί ο Χαμζάς, το παιδί με τα γαϊδουράκια ποΰ πάν
τοτε προσηυχετο, περιμενε ήρεμα, μέ δυό θαυμάσια σελω
μένα τετράποδα.
Η φελούκα γύρισε άμεσως πίσω μέ τους βαρκάρηδες
τραγουδώντας τραγικά τό μονότονο τραγούδι τους. "Οταν
ή φωνές εςαλειφθηκαν εντελώς, η Κα Άρμίν έγύρισε καί άναστέναξε. Είχε ένα παράξενο αίσθημα ότι ό τελευταίος κρί
κος ποΰ την συνέδεε με τον πολιτισμό έγινεν άφαντος καί
είχε έξαφνα συλληφθή άπο τα θερμά στεγνά χέρια τής Αί
γυπτου. "Οταν έσήκωσε τά μάτια της, είδε τόν Χαμζά νά
στέκεται μπροστά της άκίνητος σάν άγαλμα μέ τά πελώρια

AHAfiXIX

’Αντιπρόσωπος τής «Εσπερίας» δι’ δλην τήν Νέαν Ελ
λάδα, τάς νήσους καί τήν Θεσσαλίαν, είνε ό εν Θεσσαλονίκη
Διευθυντής τοΰ Πρακτορείου Βέριτας καί Πρόξενος τής Χι
λής καί Γουατεμάλας κ. X. Άνεμογιάννης, προς τόν όποιον
οί συνδρομηταί καί άναγνώσταί μας δύνανται ν’ άπευθυνϋώσι
διά πάσαν πληροφορίαν, πληρωμήν συνδρομών ή καταχώρη
σιν διαφημίσεων.
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