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ευγενίας ζδγμφου.

Επιθεωρηςις
.

ΆΟήναι, Αύγουστος-Σ)βρώς, 1910 ^'7,',

MHNIRIOM ,ΠΕΡΙΟΟίΚΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εντυπώσει; άπό την Αίγυπτον (Πορτ-Σά'ίτ) : ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ·—’Β θέσις τής γυναικός έν τή
σημερινή κοινωνία: Λος ΠΟΛΥΜ- ΛΑΣΚΑΡΕΟΣ.—Τό ’Αχίλλειου: ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΣΔΡΙΝ-—Άπό Ιεροσόλυμα
είς Ίορύάνην ·ΔΗΜ· Λ- Ζ3ΓΡΑΦ0Υ·— Κυπριακοί παροιμίαι .'ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-— Διαπρεπείς Έλληνίδε;
κατά τόν Ιθ Αιώνα (Μαργαρίτα ’Αλβάνα Μηνιάτη) :ΣΠΥΡ- ΔΕ-Β1ΑΖΗ- —Έπόθησα τήν γυναίκα (έκ τοϋ Γερ
μανικού): Δρος ΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ·—Έκτου σημειωματάριου μου (Λεμεσός), ΜΗ-ΜΥΣ-—' Ο’Ακούσιος υίός (Διήγη
μα έκ τοϋ Γαλλικού): ΔοζϊΑΚΧ^ΊΪ ΦΑΡΔΟΥΛΗ ~ Άντήχησι; (Ποίημα), ΤΕΛΛΗ ΚΛΕΙΤΟΥ-— Αί Όρνιθες τοϋ
Άριστοφάνονς καί ό «CHANTECLER»· ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΟΣ — Τό έργον τής κ.Βιργ. Μπενάκη:(Συσσίτιον-Όρφανοτροφεϊον: ΕΥΓ- ΖΩΓΡΑΦΟΥ-—’Β θέσις τή; γυναικός έν ταϊς θρησκείαι; καί ίόίως έν τώ Χριστιανισμό):
Δ- Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ. —Ρώσσοι Συγγραφείς κρινόμενοι ύπό ' Ελλήνων: ΕΠΑΡΧΙΩΤΙΔΟΣ ■—ΊΊαρθένα (Ποίημα έκ τον
ΖΛχλΛίχαΰ) ΜΑΡΙΑΣ Ε· ΖΑΜΠΑ- — Βασιλεύς Άνευ θρόνου (Τό μυθιστόρημά μας Μ’ MONTEGUT : ΜΙΤΣΑΣ ΠΕΡΡΩΤΗθεατρικά.—’Από τήν Ζωήν τού μηνός (Ιούλιος -Αύγουστος): ΕΥΓ- ΖίΙΓΡΚΟΣΜΟΙ : Τί μας λείπει.—Τά Οικονομικά τής Αίγύπτου.—Φορητόν αεριόφως.—At δηλώσεις τών
μεταλλείων.—Οί αντιπρόσωποί μας.·—Τό Μποϊκοτάζ.— ’Η έκθεσις τών Βρυξελλών.—'Β ημέρα τή; έκλογής.—Ελευθέριος Βενιζέλος.—Ό έξω Ελληνισμός. —'Β ΙΙυροβολαρχία τή; Κύπρου.— Έηΐ τής αίτήσεως
τής κ. Μελά.—Τί νά ελπίζωμεν.—Γεωργική Εταιρία. — ' Ο Βασιλεύς Νικόλαος Α'.— Τά έν "Ιερουσαλήμ.—
Μία επέτειος.—Δημοσιογράφοι καί Δραματικοί Συγγραφείς.—’Εντυπώσεις.— Γεωργικόν Κόμμα.—Γόμοι jiai
'Αρραβώνες.—"Β Τζένη μέ τό γέλιο της (τετράστιχον τών Βαναθηναίων';, ΔΒΛΩΣΕΙΣ.
ΕΙΚΟΝΕΣ.ΆΓαόί τής ένΠόρε ΣάϊτΈλλ. Κοινότητας.—‘Βπρό; τόν’Ιορδάνην ποταμόν άγουσα.—ΤόΠανδοχεϊον τοΰ “ΚαλούΣαμαρείτου».— 'Β Μονή τοΰΧοτζεβά.—Βρό τοΰΒανιέρου Τάφου τήςΠαναγίας.—Έμμ.—
ΜΠΕΝΑΚΗΣ—’^υ#. Βενιζέλος.—Γ. Κ. Πώπ.

eugEkie zographou

RHVUh
3έΜΕ

ΑΝΝΕΕ.

Ν° 34-35

ATHfeNES, bOUT-SEPTEMBRE 1910

^IVUE

MENSUEBlaK

ILLUSTREE

iP^RIX IDU ΗθΜέΠΟ! 1

JTraNc.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕ8ΡΗZSX2E
ΜΗΝΙΑΪΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ
did τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ......................................dga%. 12.
did τούς διδασκάλους
»
8.
Jid τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ ......
όολλάοια 3.
did tip ΑΙΓΥΠΤΟΝ κα! ΑΓΓΛΙΑΝ. .... 1)2 λίρα 'Αγγλίας.
did τήν ΚΥΠΡΟΝ...........................................................10 σελίνια
did τήν ΕΥΡΩΠΗΝ................................
φρ. χρ. 12.
“Εκδοσις ίκλεκτή.......................................... φρ. χρ. 25 ή άρ. 25

ΔκύΟυνσις: ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖίΙΓΡΑΦΟΤ, 'Οδός Μβνάνδρου 83. Άβήνας

LE GRAND ETABLISSEMENT

g LE.CiE ο Η. RAFF

PLACE W EL ®

VETEMENTS DAMES HOMMES ET ENFANTS

BONNETERIE, CHAPELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE,
EGYPTE

DEMETRIUSSEIADAS

LE CAIRE RUE RUEY No 5

Τηλβγραφική διεΰθυνσις: «Ελληνικήν Έπιθεώρησιν», ’Αθήνας.
Γενικοί ’Αντιπρόσωποι καί Άνταποκριται καθ’δλην

τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ, ΕΥΡΩΠΗΝ
καί ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Γ. I. ΣΑΧΣΙΝ ΚΑΙ Σ«
*
ΤαΖ. Κιβ. Άρ.1

ΚΑ ΟΝ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

Representants Generaux et Correspondants
pour toute 1’ EGYPTE, Γ EUROPE
et 1’ AMERIQUE

Fournisseur de 1 Armee <l’ Occupation
Maison fondee en 1870
Grande Fabrique—Distilleiie da liqueurs
Grand depot de Vins

Importation-Exportation

G. I. SASSINE kt C··
Β. P. No 1

LECAIRE (EGYPTE)

e^IF^E
’Αντιπρόσωπος καθ’ δλην ιήν Ρωσσίαν τής τ’Ελληνικής Έπιθεωρήσεα>ςε Αναγνωρίζεται δ Καθηγητής κ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΤΟΣ, Όδησσίς.-fRue Pouschkine, No ββ).
>
Ιν'Αλεξανδρείη Αίγυπτου : δκ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Βιβλιοπώλης (Ιναντι τοΰ
*Αβερωφείου Γυμνασίου).
είς Kafi-Zayat
δ *· ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, παρά τοϊς χ. χ. Χαορίμη-Μπβνάχη.
»
iv ΖαγαζΙκ
ό κ. ZHNQN ΣΤΡΑΤΗΣ, πρόβόρος τοϋ Ελληνικού Συλλόγου.
»
lv Facous
<5 "· ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΣ.
»
iv Μανσούρρ
δ κ. ΠΕΡιΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΑΟΣ»
lv Simbellawein
<5 Ιατρός κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΧΑΣ»
Ιν Τάντη
δ *■ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, διευθυντής τώ> ’Ελληνι
κών σχολεία» Τάντας.
iv Benha
ό χ. ΚΩΝΣΤ. ΔΑΝΙΣΚΑΣ.
Ιν Πδρτ—Σάϊτ : ή ΑνΙς ΑΓΛΑΤΑ ΓΕΟΡΓΙΑΔΟΥ, άιευθύντρια τοϋ Ιν Πδρτ-Σάΐτ Παρθένα
γωγείου.
iv Άμμοχώστφ Κύπρου : ή ΑιΙς ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, άιευθύντρια τοϋ Παρθεναγω
γείου Άμμοχώστου.
Ιν Λευκωοίρ
»
ή άνίς ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ» dιευθύvtριa τοΰ Παρθεναγωγείου Φάνερωμίνης.
iv Λάρνακι
’
ή
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟ "ΖΟΥ, Ύ/διευθύντρια τον Παρθεναγω
γείου Λόρνακος.
Ιν Αεμεσφ
»
*.
<5
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ZHNQN, Αικηγδρος.
iv Πάφφ
•
ό κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, δικηγόρος.

»
»

1>· Καλάμαις; ό κ. ΙΟΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ·
!ν ‘Ιερουσαλήμ: δ χ. ΜΑΤΘίΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣΊεροδιάκονος,Κεντρικός Ταμίας τοΰ'ΙεροΰΚοινοϋ.

Hotel
continental
Maison de tout premier ordre. Position la plus interessante, en face le Jardin de
I’ Esbekieh.—Nombreuses chambres avec salle de bain prive.—Restaurant.—Grill
Room.—Bar.—Billard.—2 Lifts.—Jardin.—Bureau de Poste dans Γ Hotel.
Pension de Frs. 20 a Frs. 25 par jour.

srVoV

Hotel

L’ Hot e\de Luxe de 1’Egypte.—Restaurant.—Salle de Fetes.

HOTEL D’ ANGLETERRE
Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφβται.

Hotel de Famille, tranquille et confortable.
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμε,νον είς τα γραφεία της ε'Ελληνικής Έπι^εωρήσεως·
αναγγέλλεται δΓ αυτής.

G. NUNGOVICH HOTELS C’
A. WILD,

Directeur General.

ΣΝΜ.— Γνωρίζομεν τοϊς Ινδιαφερομένοις δτι αί Ιγγραφαί το» συνδρομητών μας Λρχονται Από 1ης ίκάστον μηνάς.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΙΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΙΟΥΑ1ΟΓ 1910

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕ0ΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 40,000,000-ΑΠΟΘΕΙΙΙΛΤΙΚΟΝ ΔΡ. 9,275.000

31 ’Ιουλίου
Δραχ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ’
Εΐϊκίίίμ ■ ’Εν
2ύρφ Καλάμαις, Τριπάλ», Βόλφ, καί Λαρίσση
ΕΝ ΚΡΗΤΗ · Εν Χανίοις, Ηρακλειφ καί Ρεθνμνφ
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνάταντινουπόλει (Γαλατά καί ΣταμΛοΰλ), ΣαμφοΟντι. ΤοαπιCN ΑΙΓΥητη
Θεσσαλονίκη, Χέρραις, Καβάλλα,Ξάνθη κ«ί Χίφ.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟKaHW» Μετά παραρτήματος έν Mouicy), Ζαγαζίκ,

ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ: (Σουδάν),έν Αονδίνφ E.C. (No 22 Fenchurcf. street) χαί ένΛεμεόφ (Κύπρου)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΙΟΓΛΙΟΓ 1910
ΕΚΓΕΊΡΓΉΤΙΚΟΝ
Διαθέσιμα :
Εν τφ Ταμείωχαί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις . . . . Δρ. 14,488,127·36 )
Παρά Τραπέζ. έν Ευρώπη χαί Σ)ματα έν χαοτοουλακίω » 21,073,933.48 ) Δ?’
Προεξοφλήσεις χαί Προχαταβολαί Ε)γραμματων . .'..........................
»
Εγγυημένοι λογαριασμοί :
έπί ένεχύρω χρεωγράφων................................ Δρ. 57,501,558.74)
«πί εμπορ. καί άλλων εγγυήσεων . . . .
» 40,927,503.74)
»
, έπί ύποθήκη άκινήτων...................................... » 10,468,992.36)
Τρέχοντες λ)σμοί χρεωστικοί......................................
Όμολ. Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων χαί ’Ανωνύμων 'Εταιριών
»
Χρεώγραφα χαί τοκομερίδια........................................................
»
Συμμέτοχα! εις έπιχειρήσείς................................................................................ '
Β
Κτήματα Τραπέζης . .
.................................................. ......
Έγχατάστασις χαί ίπιπλα Κεντρικού χαί 'Υποκαταστημάτων
»

108,898,054.78

Δρ.

223,593,009.95

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Εταιρικόν...............................................................
Κεφάλαιον τακτικόνΆποΟεματιχόν............................................
Άποθεματικδν Προνοίας............................................
Καταθέσεις
.................................................................... Δ?_ 93,749,842.89)
Ταμιευτήριον
........................................................................ 12,267,088,84)
Τρέχοντες λ)σμοί πιστωτικοί................................
‘Υποκαταστήματα .................................................. ......
'Εξωτερικό, λ)σμοΐ...........................................................................
Προσωρινοί1 λογαριασμοί χαί διάφορα............................................

*0 Γενικός Διευθυντής
Ζ. KL. TviA-TSAS

Δρ.
»
»
»
ο
»
J)
»

Δρ.

35,562,060.81
27,024,839.06

22,624,585.54
10,696,732.94
8,965,880.36
4,183,759.85
4,747,956.52
889,440.06

50.000,000.—
5,275,000.—
5,000,000.-

406,016,901.73
18,822,937.46
7,704,599.63
20,988,335.66
9,785,235.47

223.593,009,95

( είς μεταλλικόν..................................................
» τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης
\ » κερματικά γραμμ. δίδραχμα καί μονόδραχ.
’Αντίτιμον μεταλλικού Τραπέζης είς τδ
έξωτερικδν..............................
· ·
Λ)σμοί
/ Προϊόν έκδοθέντος Έθν. δαν. είς χρυσόν
\ Έλλην. Σιδηροδρόμων 4 0)ρ τοΰ 1902
Δά «ιον πρδς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκαική κυκλοφορία τρ. γραμματίων . . . · ^· r .·
Δά ι.ιον πρδς τήν Έλλ. Κυβέρν. διδράχμ. καί μονοδράχ.
Ομολογία»
) Είς χρυσδν Δραχ. 27,899,815. —
Έθ ικώυ δανείων) » τρ.γραμ. »
33,306,024.50

Ταμείου |

(

Γεωργικόν Θεσσαλικόυ δάνειον .......
Έντοκα γραμ.. Έλλην. Δημοσίου είς τραπεζ. γραμμάτια
Προεξοφλήσεις................................................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων,......................... ·
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί επ’ ένεχύρω χρηματογράφων
Δάνεια έπ’ ένεχύρω εμπορευμάτων......................................
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί επί ύποθήκη
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας . . . . . · ·
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας . .
ΜετΟχαί είς έγχωρίους έταιρίας......................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης......................................
Όμολογίαι λαχειοφόρων δανείων Εθνικής Τραπέζης
τής Ελλάδος

-

......................................

κών έκποιήσεων..........................................................

’Απαιτήσεις έπισφαλεϊς ........
Έξοδα έγκαταστάσιως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τρα
πεζικών γραμματίων)..........................................................

Λογαριασμοί τρίτων έν τω έξωτερικώ .....
Λογαριασμός έξαγορας συμμετοχής Κυβερ. εκ τραπεζι
............ ....................................... ( ·

τικών γραμματίων

’Εξαγορά προνομίου Προν. Τραπέζης ΊΙπειροθεσσαλιας
Διάφορα. . ......................................................................

Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
*

χρεωγράφων καί εμπορευμάτων. Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς ήγγυημένους καί έν γένει άναοεχεται την εκτελεσιν πάσης τραπεζιτικής και εμπορικής επιχειρήσεως ύπδ συμφερωτάτους όρους.
Δεχεται χρεώγραφα πρδς φυλαξιν αντί ελάχιστων οικαιωμάτων. ’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς
ιδιωτας. Δεχεται καταθέσεις χρημάτων εις χρυσδν καί τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον :
3
ο)οείς πρώτην ζήτησιν
3 4)2 ο)ο διά
καταθέσεις εξ μηνών
4
°)ο »
»
ένός έτους
5
°)° Β
»
δύο έτών καί έπέκεινα
Διά τάς είς τδ Ταμιευτήριου της, λειτουργούν καθ’ έκάστην, καταθέσεις ώς καί διά
τάς χάριν αγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τόκον 4 ο)ο.

74 — ’Οδός ΈρμοΟ — 74

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΑΙΚΕΙΟΝ ΠΙΛΟΝ
Ή τελευταία τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων
πίλων. Ή γνησία ΠΑΡΙΧΙΛίΠ κομψότης, χάςρι καί γοητεία διακρίνουσι τούς πίλους τής Melle
COLLIN. Μία απλή έπίσκεψις πείθει περί τής α
λήθειας. Όσαι Άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν
χάριν, ιδού ευκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής. Συνιστώμεν εκθυμως τό νέον αύτό Κατάστημα.
74 — 'Οδός Έρμοθ — 74

Πρός τούς κ. χ. ύδρολήπτας τί)ς πόλεως
Αθηνών
Πζρκκζλοΰνται οί τυχόν καθυστεροΰντες τό άντίτιμον τοΰ ΰδατος τσΰ λήξάντος έτους. 1909 όπως
προσέλθωσιν εντός οκτώ ήμερων είς τό Δημοτικόν Τα

μείου καί καταβάλλωσιν αύτό. Έπίσης δέ καθίστα
ται γνωστόν ότι ήρχισεν ή πληρωμή τοΰ αντιτίμου διά

τό άρξάμενον έτος 1910, παρακαλοΰνται δέ οί κ. κ.
ύόρολήπται δπως προσέλθωσι και καταβάλωσι αύτό.

Έν Άύήναις τή 1η Αύγούστου 1910.
(Έκ τοΰ υδραυλικού τμήματος τοΰ Δήμου ’Αθηναίων)

4940
1 Λ.

Δραχ.

|Λ.

3,939,430 24
749,800 —
868,630 —

4,152,852 —
831,150 —
1,000,070 —

44,394,651 94

44,660,70ό C4
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Καταντήματα Τραπέζης καί κτήματα εξ αναγκαστι
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18,061,395
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3,741,961
68,919,180
48,932,700
16,259,378
5,071,799
7,491,948
1,250,000
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1,437,655
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Η Ιραπεζα Αθηνών εκτελεϊ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς έπί
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ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

1 ]
]
20,000,000 -- 20,000,000 ——
13,500,000 -- 13,500,000 —

Μετοχικόν κεφάλαιον....................................................
Άποθεματικά κεφάλαια...............................................
Τραπεζικό γραμυ,άτια έν κυκλοφορία :

I. διά λ)σμδν τής Κυβερνήσεως...... Δρ. 61.778,575.42
Π. »
»
» Τραπέζης.............. » 48,191,009.53 409,969,584
9,000,000
Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα
2.226.110
Καταθέσεις έν οψει είς μεταλλικόν.........................
23,093,352
Καταθέσεις
»■ είς τραπεζικά γρχμμάτια . . .
999.245
Έπιταγαί πληρωτέαι.........................................................
806,650
Μερίσματα πληρωτέα...................................... ...... ·

9 5 111,570,618 90
9.000.000 —
-3,293,618 04
97
7 7 25,195,946 13
1,105,958 43
25
2,202,750
--

Διεθνής Οίκ. ’Επιτροπ. (λ(σμδς καταθέσεων έκδημοσ.
.
) Είς χρυσδν......... Δρ. 1,226,842.62
υπεγγ. προσοοων ' #
J 5>797>303,56

Υπηρεσία 'Εθνικών δανείων είς χρυσδν . ... .
'Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια.
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκω είς χρυσδν
. . . .
Καταθέσεις Δημοσίου » »
είς τραπεζικά γραμμάτιι
Έντοκος κατ.Δημ.είς χρυσ, διά τήν κατασκ.τοΰ Σ.Ιί.Δ.Σ.
»

»

» τρ.γρ)τια »

»

»

»

Καταθέσεις ύπδ προθεσμίαν καί διαρκείς .
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσδν
„

»

»

2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ.

Υπηρεσία λαχ.δαν. Τραπέζης 3ο)ο εις χρυσδν .

.
»
»
2 1 )2 ο)ο είς τραπ. γραμ.
Καταθέσεις -αμιευτηρίου............................................
ΔιάφΧοοι κογαρ κσμο'.............................................
·

» »

Διάφορα...........................................................................
ΔΡ·
Έν Άθήναις -.ή 14 Αύγούστου 1940
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ΟΟΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

*« ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Διασταύρωσή οδών-Φιλελλήνων και Νικοδήμου—Μέγαρον I. Φρανκοπούλοο
*
Ecv
γνωστή από έπτα<τ£ας τοΟΛραγατσ»£ου έ* H<tp<«»E ή έογαβέα εν Tii βγκυκλ£ω παιδβύβΜ, έν ταϊς Ιξέναες ϊώβσαχς χαί έν S1
πραχτιχωτέρα δ&δαβχαλ£α. Την βργγασ£αν ταύτην /οών νά |«.«ταδώβη
ο, «ρωην γυμνασιάρχης Λιβυθυντής αύτοϋ χ. >Ιίχ. X. Αραγάτσηϊ
<ις ευρυτβρον χόχλον έρχεται ει τάς Αθήνας άπό Χεπ τεμβρ£ου
',γ4θΰ?
"4σ6 παιδεύσεως, ύπό τήν σημ^αν
στών πολ^ών.
*
^ ”ρώτθν κα1 ™Ρ«ί>τατα χρηστών άνθρώπω?, χρη-

Προσωρινδν γραφεϊον μέγρι 1ηζ Σεπτεμβρίου έν όδφ Σταδίου Λνω&εν εστιατορίου ‘Αβέρωφ.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ
Κ ΟΡΣΕΔΕΣ

“ROYAL,,

Σ.ΙΗ.Π.

Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΠΟΡΤ-ΣΑ Ι’Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

’Αναχωρήσεις ίξ ’Αθηνών

ΠΟΡΤ-Σ^Ϊ

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολι ν,
Μεγαλόπολ.,Κυπαρισσ., Καλάμας’
7.— » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας,
Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
8.30 » Τοπική διά Κόρινθον.
Η.30
» Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας,
1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν
και Τετάρτην.

’Αναχωρήσεις έΧ Πατρών
7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’ θήνας.
8.15
» Ταχεία δι’ ’υθήνας, κατά Τρίτην
καί Παρασκεήν.
11.35
» Δια Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’ θήνας.
6.30
» Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια’ Κυπα
ρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν,
Τρίπολιν.
3.45 μ· μ· Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια,

’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών
7.—π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας,
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, ’ ’θήνας,
12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Ολύμ
πια, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.

ις
*
Άψίξ

είς Αθήνας

2.45 μ. μ. Ταχεία εκ Πατρών (δϊς ώς άνω).
4.45 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου
6.15 » Τοπική εκ Κορίνθου.
7.05
» Έξ Ον.· ίων, Πύργου, Κυλλή1 Ιατρών, Καλαβρύτων.
8.15
» Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγα·
λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
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Οί μόνοι Κορσέδες οϊτινες έτυχον τών καλλίτε
ρων βραβείων είς πάσας τάς διεθνείς εκθέσεις.
Εις τον ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ : Θα εΰρητε άπαντα
τά είδη τής γυναικείας άμφιέσεως, είδη γόμων και
προικών ώς και πλουσίαν συλλογήν φοριμάταν.

V»

ΤΙΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ)

Τό Πόρτ-Σαΐτ, ή ’Αλεξάνδρεια και τό Κάϊρον
είνε οί τρεις μεγάλοι σταθμοί τής άπεράντου Αίγυ
πτου. Ό έπισκεπτόμενος αύτήν και ίδιον τάς δύο τελευ
ταίας πόλεις δέν θά έχη πλήρη τήν αφρικανικήν εικόνα
έάν δέν φθάση είς τό Πόρτ-Σάϊτ. Επτά ώρας απέχει
σιδηροδρομικώς άπό τήν ’Αλεξάνδρειαν καί τρεις ώ
ρας άπό τό Κάϊρον. Διασχίζετε δηλονότι ολόκληρον
τήν Κάτω Αίγυπτον διά νά φθάσητε άπό τήν ’Αλε
ξάνδρειαν έως τό Πόρτο. Τό επτάωρον αύτό ταξεΐδι
εινε ώραϊον άναλόγως τής έποχής. Είνε ασφυκτικόν,
καί άποπνικτικόν, καί άπαίσιον, όταν υπάρχουν τά
χαμψίνια. Καί είνε τερπνόν καί εύχάριστον καί δρο
σερόν κατά τήν χειμερινήν εποχήν, εποχήν ή οποία
θεωρείται ώς ένα είδος άνοίξεως είς τήν Αίγυπτον.
’Ιδίως κατά ’Ιανουάριον δταν είνε καταπράσινη ή με
γάλη έκτασις τών ’Αφρικανικών έρήμοιν συναντάτε
είς τόν δρόμον σας τήν ζωήν, τήν κίνησιν, τήν εργα
σίαν δλων τών πτωχών βιοπαλαιστών, άνδρών, γυ
ναικών καί παιδιών. ‘Η έργασία αύτή έκτείνεται είς
τήν καλλιέργειαν τής άπεράντου Νειλορρύτου γής. Καμμία βιομηχανία σοβαρά δέν προσείλκυσεν έως τώρα
τήν προσοχήν τών Εύρωπαίων καί ιθαγενών καί δέν
ήνθησεν είς τήν Αίγυπτον. Είς ολόκληρον τήν άτέρ-

μονα εκείνην έκτασιν τήν οποίαν διέρχεσθε σιδηροδρο
μικά); άπό Πορτ-Σαιτ μέχρις ’Αλεξάνδρειάς, δέν
θά συναντήσετε ούδεμίαν καπνοδόχην έργοστασίου — πλήν έκείνων ποΰ έκκοκίζουν τό βαμβάκι —
καί μόνον ό σιδηρόδρομος πετών είς τάς άπεράντους έκείνας έκτάσεις ελκύει τήν προσοχήν τοΰ έσκυμμένου πρός τήν γήν φελλάχυυ καί ταράσσει
μέ τό οξύ σφύριγμά του τής καμήλας τό αργόν καί
νωθρόν βάδισμα.

-^·
Τό πρόβλημα τής γυναικείας έργασίας θά ήδύνατο
νά λυθή ευκολότατα είς τήν Αίγυπτον. Έκεΐ ή φελλάχα, έργάζεται περισσότερον άπό τόν άνδρα. Διότι
εργαζόμενη τρέφει καί ανατρέφει συγχρόνως καί τά
τέκνα της. "Ολας τάς έργασίας τάς έκτελεϊ κρατούσα τό
μικρό άραπόπουλο έπι τών ώμων της.
Είς τό κεφάλι φέρει έκ πληκτικά βάρη τά όποια
ούτε κατ’ δνειρον δέν έφαντάσθη ποτέ ν’ άνεγείρη ή
Εύρωπαία γυνή. 'Η Φελλάχα είνε κατά γενικόν σχε
δόν κανόνα εύσταλής καί εύσωμος. Τό μακρύ της φό
ρεμα σύρεται μέ μεγάλην άμερημνησίαν είς τόν βούρ
κον καί τήν λάσπην τών δρόμων. Βαδίζουν σχεδόν
δλαι άνυπόδηται, άδιάφοροι πρός τόν βούρκον τόν ό

1058
ποιον σύρει ή ούρα τοΰ μαύρου φορέματος των. Ούτε ή
λάσπη δμως, ούτε ή ακαθαρσία, οΰτε ή πενία τάς κάμνουν νά λησμονούν τήν φιλαρέσκειαν. Είς τά σφυρά
τών ποδών των αίφνης, παιδίσκαι και νεάνιδες, νέαι
και γραΐαι, φορούν αργυρούς χαλκάδες,—οί όποιοι
πολλάκις εΐνε καί άπό τενεκέν—καί αύτοί θεωρούνται
τό απαραίτητον, τό μοναδικόν στόλισμα τής γυναι ·
κείας καλλονής των....
Έν τούτοις, μεθ’ δλην τήν άπαισιότητα τής ρυπα
ρότητας των, μεθ’ δλην τήν λάσπην είς τήν οποίαν
κυλίονται, ή φελλάχα έχει κάτι τό ύπερήφανον είς
τήν στάσιν καί τό άγέρωχον εις τό βάδισμα τόσον ώ
στε πολλάκις νά προκαλή τού Εύρωπαίου τήν προ
σοχήν άν δχι τόν θαυμασμόν. ’Ίσως τό βάρος τό ό
ποιον ή μικρά φελλάχα κόρη συνειθίζει νά φέρη εις
τό κεφάλι της, της δίδει βαθμηδόν τό ύφος τό άγέ
ρωχον, καί τής διαπλάττει τό εύθυτενές καί εύ'σωμον
σώμα τό όποιον εΐχον μόνον αί άρχαϊαι Έλληνίδες,
αί όποΐαι έσυνείθιζον καί έκεΐναι νά φέρουν τάς λα
γήνους έπί τής κεφαλής. Δεκατετραέτις παιδίσκη φέ
ρει άκόπως έπί τής κεφαλής τενεκέ πλήρη ύδατος, καί
βαδίζει χωρίς δισταγμόν, καί γελά καί πολλάκις α
στειεύεται μέ τάς συντρόφους της χωρίς νά κινήται
ούτε κατ’ έλάχιστον τό βάρος τό υπερβολικόν τό ό
ποιον κρατεί έπί τής κεφαλής της. Είς τό ΙΙόρτ-Σάϊτ
παρηκολούθησα ένα πρωΐ άπό τόν έξώστην τοΰ ξενο
δοχείου μου "Αραβα δστις έφερεν έπί τής κεφαλής
του ολόκληρον έστιατόριον. Τόσον μοΰ έκίνησε τήν
περιέργειαν τοΰτο ώστε είς τό σημειωματάριων μου
έσημείωσα δσα αντικείμενα περιεϊχεν δ ξύλινος τα
βλά; του ό όποιος χωρίς υπερβολήν είχε μήκος δύο
μέτρων. Καί δέν αντέχω είς τόν πειρασμόν παρά νά
αντιγράψω τήν λίσταν τών φαγητών τών περιεχομένων
εΐς τό κινητόν έκεΐνο έστιατόριον. Καί ύπήρχον έκεϊ
πεντήκοντα περίπουαύγά βραστά,είςένα τέτζερην ύπήρ
χον ντολμάδες, είς μίαν σουπιέραν κεφτέδες, είς άλλην
τοιαύτην οκάδες τινες ψαριών τηγανιτών, καί είς τάς
γωνίας πλήθος άρτων άπό τά ειδικά εκείνα ψωμιά, τά
άράπικα, τά όποια δνομάζουί' π ή τ ε ς, πορτοκάλλια,λε
μόνια, μαρούλια, χωρίς νά λείπουν καί αύτά τά πιάτα τά
άπαραίτητα διά τήν χρησιμοποίηση’ δλων αύτών τών
εδεσμάτων.
Καί δλα αύτά τά έσήκωνεν ό άράπη; μέ εύκολίαν
καταπληκτικήν καί τάπεριέφερεν άπό γωνίας είς γω
νίαν διαλαλώνείς τήν παράδοξον γλώσσάν του, τά
ορεκτικά έμπορεύματά του.

Τό 1859 χρονολογείται ό πρώτος συνοικισμός τοΰ
ΙΙόρτ-Σάϊτ. Τέσσαρα έτη ένωρίτερον τής χρονολογίας
αύτής ό Σαιτ πασσάς άντιβασιλεύς τής Αίγυπτου έ
διδε τήν άδειαν είς τόν Γάλλον Λαισσέψ νά προβή εις
τήν ανώρυξιν τής Διώρυγος καί νά διάνοιξη πρός
τήν άνθρωπότητα νέαν όδόν έμπορίου, έργασίας καί
ταχυτέρας συγκοινων ίας.
Τό έργον τοΰ Λεσσέψ τό έβοήθησαν πολύ οί 'Έλ
ληνες Κάσιοι. Εύγνώμονες πρός αύτούς, καί ό Σαΐδ
πασσάς καί ό Λεσσέψ, τοϊς παρέσχον μεγάλας εύκολίας καί τοϊ; έδώρησαν άρκετάς εκτάσεις γής διά νά άνεγείρουν έκεϊ τάς οίκίαςτων. Φρονοΰντες δέ δτι είς τήν
φιλεργίαν των ώφειλον νά δώσωσι καί τι πλέον τούτου,

έζήτησαν παρά τών ιδίων νάτοϊς υποβάλουν τούς πό
θους ή τάς άςιώσεις των τάς όποιας ήσαν έτοιμο ι νά
πραγματοποιήσουν. Καί οί υπερήφανοι Κάσιοι μή λησμονοΰντες δτι ήσαν Έλληνες άντί προσωπικών δώ
ρων καί συμφεροντολογικών άνταλλαγμάτων έζήτη
σαν, ή πόλις τοΰ Πορτ-Σαϊτ νά δνομασθή Νέα
Κ ά σ ο ς. Δυστυχώς δμως ή άξίωσίς των έθεωρήθη
ύπεράγαν εγωιστική καί άπερρίφθη ύπό τοΰ Λεσσέψ
καί τοΰ Άντιβαοιλέως.

Είς τέσσαρα εκατομμύρια Λιρών στερλινών λέγε
ται δτι άνήλθε τό ποσόν τών εξόδων, τό δαπανηθέν
δ.ά τάς έορτάς τής Διώρυγος, έπί τή εύκαιρία τών
εγκαινίων αύτής καί τής επισήμου διελεύσεως τοΰ
πρώτου πλοίου. 'Ο μεγαλόφρων Ισμαήλ Πασάς, ό
όποιος έν ούδεμία περιπτώσει έφίσθη τοΰ χρήματος,
έδαπάνησε τό κολοσσαΐον αύτό ποσόν, παρίσταντο δέ
έκεϊ επίσημοι ή Αύτοκράτειρα τών Γάλλων Εύγενία
καί ό Αύτοκράτωρ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ.

'Η πόλις τοΰ ΙΙόρτ-Σάϊτ, δύναται νά θεωρηθή ή
πλέον νοικοκυρεμένη πόλις τής Αίγυπτου. Τά σπίτια
του τά ύψηλά μέ τούς μεγάλους ξυλίνους έξώστας των
καί τά κομψά έπιστεγάσματά των τού δίδουν μίαν ό'ψιν
δλως ιδιαιτέραν άπό τάς αίλας πόλεις. Τό Πόρτο δίδει
έπί πλέον άσφαλώς τήν έντύπωσιν τής είκόνος τοΰ άνθρωπίνου βίου. Οί ταξειδιώται έρχονται καί παρέρχον
ται έκεϊ δπως οί άνθρωποι. Ούδείς γνωρίζει πόθεν όρμώνται καί ποΰ πηγαίνωσι. Κάθε άπόγευμα σχεδόν,
ό χώρος δπου τά μεγάλα καφενεία καί ζυθοπωλεία
άγει εορτήν, "^.σματα, μουσικαί, άραβες πωληταί,
’Ινδοί θαυματοποιοί, Αιγύπτιοι μάγοι, πλανώδιοι
έμποροι, άγγλοι περιηγηταί, ’Αμερικανίδες ταξειδιώτιδες, δλοι συμφύρονται άναμίξ έκεϊ. Οί άγγλοι πί
νουν τό ούίσκι των, αί άμερικανίδες καταβροχθίζουν
τά κέϊκ καί τά μπισκουϊτ των, οί θαυματοποιοί κά
μουν διάφορα παιγνίδια, οί μάγοι προλέγουν τήν τύ
χην, καί οί πωληταί πωλοΰν τά κομβολόγιά των, τά
βραχιόλια των, τά κιμονό των, τής κάρτες των, τά μι
κρά κοττόπουλά των — μέ τά όποια τρελλαίνουν τής
άγγλίδες—καί ένθυλακώνουν τής ωραίες λίρες άπό τούς
ξένους περιηγητάς, άφ’ ού κατορθώνουν νά επισύ
ρουν τήν προσοχήν καί αύτών τών ψυχρών καί αδι
αφορών άγγλων.

-Ϋ"
Καί είς τόν άπέραντον ) ιμένα τοΰ ΙΙόρτ-Σάϊτ έρ
χονται καί παρέρχονται τά μεγάλα, τά ύπέροχα, τά
κολοσσιαία πλοία, τά προσομοιάζοντα ποός μικράς πόλεις καί φωτιζόμενα μέ τό λευκόν ήλεκτρόφως, προχωρούν πρός τήν διώρυγα τοΰ Σουέζ
μή έμποδιζόμενα άπό τό σκότος, άδιάφορα πρός τήν
νύκτα άφ’ ού φέρουν μαζή των τό τεχνητόν φώς, τήν
τεχνητήν ήμέραν, καί πληρώνοντα τά ύπέρογκα διό
δια, άντί τοΰ χρόνου τόν όποιον κερδίζουν, προχω
ρούν πρός τά τέσσαρα σημεία τοΰ όρίζοντος έκεϊ ποΰ
φέρει έκαστον το συμφέρον του, ή αί περιστάσεις, οί
πόθοι του, ή τά όνειρά του...
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Σήμερον έν τοντοίς μεθ’ δλην τήν κίνησιν του το
ΙΙόρτ-Σάϊτ έχασε πολύ,— κατά τήν ομολογίαν τών κα
τοίκων των—άπό τήν άλλοτε ακμήν του. «Τ ό ή λ εκτρικόν φώς» μάς κατέστρεψε μοΰ είπαν πολλοί εκ
ίών εμπόρων μας. Κατ’ άρχάς δέν κατώρθωσα νά
εξηγήσω τήν φράσίν των. Πως ήτο δυνατόν τό ηλε
κτρικόν φώς νά φέρη καταστροφήν είς τήν ζωήν καί
τό έμπόριον μιάς πόλεως ; Καί τήν έξήγησιν δέν ήργησαν νά μοΰ τήν δώσουν οί καλοί 'Έλληνες. Πριν
άνακαλυφθή καί γενικευθή τό ηλεκτρικόν φώς, τοσον
ώστε, νά κλείη έκαστος κατά βούλησιν μίαν ποσό
τητα είς τό πλοϊόν του, τά άτμόπλοια τά είσπλεοντα
καί έκπλέοντα τήν Διώρυγα μή δυνάμενα νά τάξει δεόσουν νύκτα, ήσαν ήναγκασμενα νά σταματούν καί
νά διανυκτερεύουν εΐς τό Πόρτ-Σάΐτ. Τί έγένετο κατά
τήν νύκτα έκείνην δέν ήμπορεϊ κανείς νά περιγράψη.
Άνδρες καί γυναίκες μέλλοντες νά ταξιδεύσωσιν, επι
τριακονταήμερον ή τεσσαρσκονταήμερον καί φθάνοντες είς τόν τελευταϊον σταθμόν τόν όποιον έμελλον ν’ άφίσουν μετά μίαν νύκταν, δέν έγνώριζον πώς
ι ά διασκεδάσωσι καί τί νά έξοδεύσουν κατά τό διά
στημα τοΰ ολίγου εκείνου χρόνου.
Έάν τό βαπόρι έφθζνεν άργά τήν νύκτα τήν δευ
τέραν ή τρίτην ώραν τοΰ μεσονυκτίου ευθύς ήνοιγον ώς
διά μαγείας τά καταστήματα, ήναπτον τά φώτά των
τά ζυθοπωλεία, έπαιάνιζον αί μουσικαί είς τά καφε
νεία, καί δ μικρόκοσμος τών αίθιόπων πωλητών εύρίσκετο έπί ποδός πολιορκών τούς περαστικούςέπισκέπτας.
Καί τό χρήμα έρρεεν άφθονον καί έκέρδιζαν οί
έμποροι, καί έπλούτιζον οί ζυθοπώλαι
Σήμερον δμως τό ήλεκτρικόν φώς, δίδει τήν εύ
κολίαν τής συνεχίσεως τοΰ ταξειδίου, καί πολλάκις
παρέρχονται άτμόπλοια μέ χιλιάδας ταξειδιωτών, χω
ρίς νά σταματούν είς τό Πόρτ-Σάϊτ παρά τόσον δσον
τούς επιβάλλει, ή έπίδειξις τών ναυτιλικών εγγράφων
καί ή πληρωμή τών διοδίων των.

-ΫΈκατόν δέκα εκατομμύρια εισπράττει τό έτος ή
έταιρίκ τής Ίιώρυγος. ’Από τό μυθώδες αύτό ποσόν
δύναται τις νά ύπολογίση τόν άριθμόν τών πλοίων
τών διερχομένων έτησίως άπό τήν διώρυγα τοΰ
Σουέζ. Είνε μέγιστος δ άριθμός, δπως υπήρξε τολ
μηρόν τό έργον τοΰ μεγάλου Λαισσέψ. Ό χαλκούς άνδριάς του είς τό μέσον περίπου τοΰ λιμενοβραχίονας —
δστις εισδύει έν καί ήμισυ μίλιον είς τήν θάλασσαν —
έτέθη έκεϊ τό 1 899 καί φαίνεται δτι δεσπόζει τοΰ έρ
γου του.Μέ τό βλέμμα τής αιωνίου προσοχής έστραμμένον πρός τό κολοσαϊον άνοιγμα,τό όποιον μόνον ή ίδική
του μεγολοφυία ήδύνατο νό συλλάβη καί πραγματοποιήση, καί μέ τήν χεϊρα πρός τά έκεϊ, φαίνεται ώς
νά λέγη πρός τούς ταξειδιώτας,
— Έδιώρθωσα ένα λάθος τής φύσεως. Δέν υπάρχει
έμπόδιον πλέον διά τόν ταχύν δρόμον σου, άνθρωπε..
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

αί ’Εθνοσυνελεύσεις, ούτε αί ’Επαναστάσεις, ούτε α
Ούτε
Βουλαί τής Ελλάδος Θά οώσωσι τήν ποθητήν κατεύθυνσιν

πρόοδον

καί κατίσχυσιν τοΰ 'Ελληνισμού Ο
σον εΐς χο.νός ν< ϋς φιλοπάτριδος ποΤΙ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ λιτικοΰ επιδιώκοντας καί έπιποθοΰν
τοςτήνάληθη έξυπηρέτησιν τών αναγ
κών τής πατρίδος.'Η πατρίς μας απαιτεί όργάνωσιν.Δέν υπάρ
χει περισσότερον άσύντακτον Έθνος άπό τό 'Ελληνικόν.
Δέν εχομεν πρόγραμμα, δέν γνωρίζομεν τί έπιδιώκομεν.
Ήλθεν ή Έπανάστασις άσκοπος, έρχεται ή Έθνοσυνέλευσις
άσκοπωτέρα,ούδεμία Βουλή ανέκαθεν καί ούδεμία εισηγήτρια
Κυβέρνη ις είχε τί θετικόν νά επιδίωξη διά τής νομοθετικής
όδοΰ, γνωστόν άλλως τό ιστορικόν έκεΐνο καθ’ 8 πάν ότι
ένομοθέτει καί είσηγεΐτο τό κόμμα τοΰ Τρικούπη ήρχετο καί
κατέρριπτε τό κόμμα τοΰ Δεληγιάννη, άσκόπως, άνευ λόλόγου, μόνον καί μόνον διότι ήτο δημιούργημα καί σκεψις
και εργασία τοΰ άντιπάλου πολιτικού. Οί Νέοι ανδρες
μέχοι τής στιγμής αύτής ούδέν έξωτερικεύουν καί ουδενός
προβλήματος τήν λύσιν φαίνονται έπιδιώκοντες. Τό περι
βάλλον τής οουτίνας τούς εύρεν εύπροσβλήτους καί τους ε
πηρέασε.
Στερούμεθα ότι χαρακτηρίζει τά έθνη τής προόδου καί
τής ζωής. Δέν εχομεν γεωργικήν πολιτικήν. Άπό τοΰ αει
μνήστου Καποδίστρια ούδείς πολιτικός έστράφη πρός την
Γεωργίαν. Εΐνε αίσχος δι’ ολους τους πολίτικούς τής Ελ
λάδος ή παραγνώρισις καί ή έγκατάλειψις τοΰ κλάδου τού
του όστις εινε τό πρώτιστον καί ούσιώδες μέλημα πασης Κυβερνήσεως παντός 'Έθνους. Δέν εχομεν εξωτερικήν πολιτι
κήν σαφή, προδιαγεγραμμένην. Κανονίζεται αύτη έπί τή βά
σει τής προσωπικής άξίας καί άντιλήψεως έκάστου υπουρ
γού >ποβοηθοΰντος καί τοΰ έκάστοτε πρωθυπουργού. Διοι
κητικά μέτρα ένιαϊα, σοβαρά, ούδέποτε ειδομεν, τελωνιακήν
νομοθεσίαν, τήν γνωρίζομεν, δημιούργημα τής στιγμής καί
τών έκάστοτε άναγκών τών προϋπολογισμών. Δημόσια έργα
οτρατός, ναυτικόν τελείως έγκαταλελειμμένα. Δέν φοονοΰμεν βεβαίως δτι ήμεϊς έν τώ κόσμω εΐμεθα οί πλέον διεφθαρ
μένοι καί άπάτριδες. Ούχί ! "Ολα τά έθνη έχουσι τά τρωτά
των καί καθ’ έκάστην άκούομεν τά σκάνδαλα άτινα καί άπό
αύτήν τήν ’Αγγλικήν Διοίκησιν, τήν θεωρουμένην ιδανικής
τελειότητας δέν άπολίπωσιν, άλλ’ έκεϊ αΐ μεγάλαι γραμμαί τής δράσεως έκάστου πολιτιακοΰ, κοινωνικού καί έθνικοΰ παράγοντος είνε διαγεγραμμέναι, οαφεϊς, φωτειναΐ καί
έν ω καί ή συναλλαγή καί τά σκάνδαλα καί αί καταχρήσεις
καί αί άδικίαι καί ή προσωπική έπιβολή καί ή πολιτική
ίνχύς καρποΰνται τά ωφελήματά των, ή ζωτικότης τών ’Ε
θνών δέν βλάπτεται, ή πρόοδος δέν σταματά, ή ζωή δέν
μαραίνεται διότι ούδείς πολιτικός τολμά νά διανοηθή] νά
διασαλεύση τάς βάσεις εκείνος έφ’ ών έθεμελιώθη ή δόξα
καί ή τιμή τοΰ έθνους, τό ιστορικόν παρελθόν του, ή φω
τεινή δοάσίς του καί τό γεωογικόν, στρατιωτικόν, οικονο
μικόν, καί διοικητικήν πρόγραμμά του.
Καί ήμεϊς μέ όλους τούς κλυδωνισμούς, μέ δλας τάς πε
ριπέτειας, μέ ό’λας τάς συμφοράς,μ’ δλην τήν στενότητα τών
δρίοτν μας καί τάς μεγάλας έξαντλητικάς έθνικάς ύποχρεώ
σεις μας, άν εϊχομεν θέσει τάς βάσεις μεγάλου έθνικοΰ
καί πλουτολογικοΰ προγράμματος θά εΐμεθα έθνος ικανόν καί
τήν έν τώ έξωτεοικω θέσιν μας νά εϊχομεν έξυψωμένην καί
τήν έσωτερικήν μας κατάστασιν έπιζήλως βελτιωμένην. Τόν
κοοόν ιιϋ'όν »·>νν δστις θα μάς θέ η τάς βάσεις αύτάς δε
τόν ειδομεν έκκολαπτόμενον άπό τήν έπανάστασιν, να έλ ·
πίζωμεν δτ. θά προβάλη άπό τόν όγκον τής ’Αναθεωρητι
κής ; 'Η ’Εθνική ψυχή άτενίζει μέ πολλάς έλπίδας είς τον
μεγάλον πολιτικόν παράγοντα ό όποιος μέ νοϋν καί ϋέλησι»
εισέρχεται είς τόν άγώνα. Είς τόν Ελευθέριον Βενιζέλον

είς τήν

Ζ.

1060

1061

H ΑΕΣΙΣ THE ΓΪΝΑΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ, ΣΗΜΕΡΙΝΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου φύλλου)
Τά άποτελέσυ.ατα της τοιαύτης έπιπολζίου άγωγής
διαρκώς έχομ.εν πρό οφθαλμών. Μη δεν βλεπωμχν δι
αρκώς την γυναίκα τοϋ κόσμου, την κομψήν καί έλζφράν γυναίκα. την διατελοϋσζν έν πλήρει άσυναισθησία τών καθηκόντων της, ήτις ούτε σύζυγος είνε ούτε
μήτηρ άλλ’ απλώς τα ίδιον της είδωλον ; Μη δέν
βλέπωμεν διαρκώς την «καλήν οικοκυράν» ήτις μόνον
διά τό μαγειρεΐον κζι τάς ύπηρετρίας της ένδιαφέρεται
κζι ητις ούτε καν φαντάζεται ύψηλότερζ ιδεώδη : Μή
πως αί γυναίκες αύται δέν εινε έξ ίσου ανυπόφοροι ώς
αί γυναίκες bas b’.CUS; Μήπως η γυνή η οποία δα
πανά χωρίς νά σκέπτεται, κζί σπαταλα περιουσίας
ολοκλήρους διά νά ένδυθή, δεν είνε όλεθρός τοϋ συζύ
γου της; Μήπως η «καλή οικοκυρά» η οποία διαρκώς
παραπονεΐται είς τόν σύζυγόν της διά τάς ύ,πηρετριας
της καί ή οποία περιμένει νά έπιστρέψη ούτος κουρα
σμένος έκ της έργασίαςδιά νά τιμωρήση τά άτζκτοϋντα
τέκνα δέν ύποβιβάζει τό οικογενειακόν περιβάλλον ;
Κζί δμως αί γυνζΐκες αύτζί όφείλουσι τά έλζττώμζτά
των ταϋτα είς τό ότι ύπήρξαν άμοιροι σπουδαιοτέρας
παιδείας κζί σοβαοωτέρας άγωγής, άνταποκρίνοντζι
δέ είς δύο θεωρίας άς πλεΐστοι άνδρες ασμένως άσπάζονται, δτι προορισμός της γυναικός είνε «νά άρέση
είς τούς άνδρζς» ή προορισμός τής γυναικός είνε νά
γίνη «καλή οικοκυρά».
*ΐδωαεν δτι κζί ή φιλζρέσκειζ κζί η οίκοκυρωσυνη
δτζν άπορροφώσι τελείως την γυνζΐκζ·είνε έλζττώαζτα έξ ίσου άποκρουστικά δσον κζί ή σχολζστικότης.
Ένα μόνον γυναικεΐον τύπον σπζνιως βλεπομεν, την
τελείαν γυναϊζ.χ (*) (la bcmme complete), την γυναΐκζ δηλαδή την άνζτραφεΐσζν ώς τέλειον άτομον
ητις δέν περιορίζει τάς βλέψεις της άλλ’ άνυψοϋται
ύπεράνω της πεζότητος τοϋ καθημερινού βίου καί τών
οικιακών καθηκόντων, ητις έχει συνζίσθησιν της αξίας
της κζί ιδίως τών καθηκόντων της καί ητις καθιστά
την έστίαν ζύτης«Ναον Είρεινης»(ΤθΙΠρ1β of Peace
ώς λέγει ό RuSCyin)zal ασφαλές κζτζφύγιον από πά
σης προσβολής παντός φόβου, αμφιβολίας κζί διαμά
χης.
«Τόν οίκον της γυναικός ταύτης φυλαττουσιν έφέστιοι θεοί ούδέν δέ τών παθών τοϋ έξω κόσμου δύνζται νά διείσδυση έν ζύτω».
Ή ανάγκη της ύπάρξεως τοιαύτης γυναικός ητις
είτε έγγαμος είνε είτε άγαμος είνε αληθές άπόκτημζ
διά την Κοινωνίαν γίνεται οσημερζι αισθητή, ή δέ
)(' Ανζγκαζόμεθζ νά μεταχειρισθώμεν τήν γαλλικήν έκφρασιν
*
παρενθέσει διότι έλληνιστί δέν υπάρχει ή άντίστιχος λέξις.

πρόοδος ολοέν κζλεΐ την γυνζΐκζ πρός δρασιν. Έάν
δε η γυνή μέχρι τοΰδε δέν έφάνη άντζξίζ τού προορι
σμού της, το σφάλμα άπόκειται είς την αγωγήν αύ
τής. Π/ία ύπήρξεν η μέχρι τούδε αγωγή της γυναικός; Ή αγωγή της γυναικός έπεδίωξε σκοπόν αντί
θετον πρός τόν σκοπόν πάσης ελευθερίου αγωγής.
Άλλά ποιος ό σκοπός ούτος ; Κατά τον Herbert
Spencer σκοπός της αγωγής οφείλει νά είνε η παρα
σκευή τοϋ ανθρώπου πρός έντελεϋτάτην βίο)σιν (commplete linig)0 μόνος δέ λογικός τρόπος τοϋ έξελέγχειν παιδαγωγικήν τινα μέθοδον είνε το νά εξετάζω μεν κατά πόσον η μέθοδος αύτη επιδιώκει κζί έπιτυγχάνει τόν σκοπόν τούτον. Λέγων δέ ό Spencer δτι
η αγωγή δέον νά παρουσιάζη τον άνθρωπον πρός έντελεστάτην βίωσιν έννοεΐ οτι ποέπει νά διδάσκη αύτόν
ά. πώς πρέπει νά διαιτάται β', πώρ νά διαχειρίζεται
τάς ύποθέσεις του γ'. πώς νά άνατρέφη κζί συντηρή

τά τέκνα του ; <5'. πώς νά φέρεται ώς πολίτης ε'. πώς
νά χρησιμοποιεί πάντα τά προς εύτυχίαν μέσα άτινα
η φύσις έδώρισεν αύτώςΛ^ώς νά μεταχειρίζεται άπάσζς τάς δυνάμεις ζύτοϋ πρός οφελος αύτοΰ τε καί τών
άλλων.
*
¥ ¥
Ήδη ας μεταχειρισθώμεν τό λογικόν τοϋτο κριτηριον το όποιον συνιστά ό Spencer καί άς ίδωμεν κατά
πόσον ή αγωγή της γυναικός παρουσιάζει αύτόν πρός
εντελεοτάτην βίωσιν.

Πότε ύπηρςεν η φυσική αγωγή της γυναικός ;
Ή άνάγκη της φυσικής άγωγης της γυναικός μόλις
έσχάτως άνεγνωρίσθη. Κζί αύτη η σωματική εύεςία
έθεωρεΐτο ανδρικόν προνόμιον κζί έν ω είς τά Λύκεια
κζί τά Γυμνάσια οί νέοι έπεδίδοντο είς την γυμνα
στικήν κζί τάς πζιδιζς ζί νέαι δφειλον νά περιπζτώσιν άνά δύο μέ βιβλία ύπό μάλης η νά δαπανώσι τάς
ώρας της σχολής ράπτουσζι κζί κεντώσαι. Ό φόβος
μήπως ζί νέαι γίνωσιν «άνδρογυνχΐκες» ητο τόσον
μέγζς ώστε προετίμων νζ βλέπωσιν αύτάς ώχράς,
άνζί’Λϊκάς, κζχεκτικάς, πζρά νά άνοίξωσι τάς γυμναστικάς είς τά Ιΐζρθενζγωγεΐα. Ή γυνή φύσει δειλή
διά τής τοιαύτης άγωγης έγίνετο έτι δειλοτέρα, η δε
θεά ποντικού η άράχνης προεκαλει λιποθυμίας καί
νευρικήν ταραχήν.

¥¥
Ποιαν σημζσίζν έχουσιν ύπερβολζί τινες προ τής
γενικής βελτιώσεως ; ΙΙζσα άρχη τυγχάνει δυσχερής
καί παν βήυ.α πρί ς τά πρόσω άπζιτεΐ καί τινα θύ-

ιι/.ατζ.
(*)Η.
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Πρέπει άρά γε διά τοϋτο νά έγκαταλείψωμεν πάντα
πόθον τοϋ βελτίονος: Η μέχρι τοΰδε πρόοδος τής αν

θρωπότητας μαρτυρεί περί τοϋ έναντίου. “Η φυσική
αγωγή η διατηρούσα την σωματικήν εύεςίαν ή διαπλάττουσα σώματζ ώραΐα καί εύπλαστα είνε άναγκαιοτάτη διά τάς γυναίκας, διότι ούτως, η γυνή άναπτυσσομένη υγιής καί άκμζία δύναται νά μεταδωση
είς τά τέκνα αύτής ύγείαν κζί ζωήν δΓ ης έξάσφαλί-

ζεται ή διατηρησις κζί η ύπεροχη τής φυλής.
Ύπό ήθικην έποψιν η άγωγη τής γυνζικός ύπηρςεν
άνέκαθεν έλλιπής ηδη δέ πόρρω άπέχει τής τελειό
τητας. Αμελεί τελείως την διάπλασιν τοϋ χαρζκτήοος. Γάλλος έπίσκοπος ό Mr Dupaulup διατοίψας

πολύ είς τά τής γυναικεία, άγωγης είπε το έςής θζυμάσιον Je vcus pour Γ amc Fem min inc des
bases immuables granitiqucs.’H γυναικεία ψυχή
κατ’ αύτόν δέον νά στηρίζεται έπί βάσεων έκ γρανί
του. άσαλεύτων !

Άλλά ποιος ποτέ έφρόντισε νά οίκοδομηση τοιζύτας βάσειε. Τούνζντίον πάντες σχεδόν φρονούσιν δτι
ζί έκ γρανιτών βάσεις αί αδιασάλευτοι είνε άλλότριαι πρός την γυναικείζν φύσιν καί δτι τό θελγητρον
τής γυνζικός έγκειται κυρίως έν τη άστασιζ και τη

αδυναμία.
’Άς μη πλανώμεθζ ’ Τα ηθικόν σθένος δέν προϋπο
θέτει έλλειψιν τρυφερότητας ούτε διώκει την άγάπην.
Αί δέ γυναίκες αί έχουσαι σθενζράν τήν ψυχήν δίαφέρουσι τών αδυνάτων έκείνων πλασμάτων τά όποια
γίνονται έρμαια τών περιστάσεων κατά τοϋτο δτι γνώ
ριζα ίσι νά άγζπώσινάλλά γνωρίζουσι καινά στηρίζωσιν. Ό ισχυρός χαρακτήρ είνε πολύτιμος και διά τά
δύο ούλα διότι ώς ό άνήρ ουτω καί ή γυνή έχει πολλάς πικρίας, άλλοτρίαυ βεβαίως φύσεως,νά αντιμετώ
πιση έν τω βίω. Δέν θά εινε δε ίσως και υπερβολικόν
νά είπωμεν δτι ή γυνή έχει άνάγκην περισσοτέρου
ψυχικού σθένους τοϋ άνδρός καθ’ οτι ό άνήρ πάσχω··
έχ. πνευματικών άπογοητεύσεων κυρίως εύρισκει πάν
τοτε παρηγοριάν έν τή ένασκησει τοϋ έπαγγελματος
του. έν ω ή γυνή ύποφέρουσα έν τή καρδία αύτής ιδίως
έχουν άνάγκην διπλάσιου σθένουςΐνζ αντιμετώπιση τό
βάρος τών ηθικών πόνων κζί τής άεργου αύτής ζωής.
Ό βίος δέν είνε εύμενέστερος πρός τάς γυναίκας. Δέν
έχει άπέναντί των τήν λεπτότητα καί τήν εύγένειαν
τήν οποίαν κάποτε δεικνύουσι πρός αύτάς οί άνδρες.
Διατί λοιπόν διά τής άγωγής αύτών νά καθίστανται
άνίκανοι διά τήν πάλην τήν οποίαν πρέπει νά άντιυιετωπίσωσι, διατί νά γίνωνται ηθικώς δειλζί; Προκειμένου περί έκδρομών καί ταξειδίων οί άνθρωποι έκλέγουσι συντρόφους γενναίους καί άποφασιστικαύς διά
δέ τό πάντων δυσκολωτζτον ταξειδιον θε7<ουσι συζυ
γούς άσθενεΐς καί ανικάνους^;

Είνε άρα γε βέβαια ή γυνή δτι έν τώ βίω αύτής
θά άπαντήση φύλακα καί οδηγόν : Δύναται τις νά
εξασφάλιση αύτή τήν οικογενειακήν ειρήνην καί εύ
τυχίαν. Βεβαίως δχι. Διατί λοιπόν νά άνατρέφεται
άποκλειστικώς διά τάς στιγμάς άμφιβόλου εύτυχίας
καί νά μή πζρέχωνται αύτή τά μέσα πρός άντιμετώπισιν άφευκτων δυσχερειών ; Διατί η γυνή νά καθί
σταται άνίκανος πρός πάντα κόπον κζί πόνον άφ’ ου
θά άπαντήση άμφότερζ έν τή ζωή αύτής :
Πόσου ηρωισμού έχει άνάγκην δια νά μή λιποτακτήση ό στρατιώτης τόν όποιον εζαποστέλλουσιν ά
οπλον είς τον πόλεμ.ον ; Αί γυνζΐκες ομοιαζουσι πρός
τούς άοπλους τούτους στρζτιώτας. Ανατρέφονται έν
κόσυ.ω φζντζσιώδει καί λαμπφώ, μακρζν πασης αλή
θειαν κζί διά τοϋτο ύι αιφνίδια ζπο τής πλάνης άάφύπνισις είνε διά πολλάς έζ αυτών ολέθρια.
Δέν πρέπει νά νομίζωμεν δτι ζί γυνζΐκες ζί έχου
σαι συνζίσθησιν τής ηθικής άξίας τοΰ άτόμου των
άντίκειντζι πρός τόν γάμον. Καί Ύ) μάλλον άδαμζστος
καρδία έχει τήν εύζίσθητον αύτην χορδήν, και η
πλέον ύπ'ερήφζνος γυνή θεωρεί έαυτήν εύτυχή
δτζν άγαπα κζί άγαπωμενη υποχωρεί. Τούτο δέ τό
πλεονέκτηυ.ζ έξασφαλίζει αύτή ή δύνζμις τού χαρα
κτήρας της δτι κζί άνευ προστάτου, καί οδηγού έάν

μέλλη νά διζνύση τον βιον αυτής θα έχη τα απαιτούαενζ ήθιζζ προσόντα δπως άντιπαλαίση κατά τών
κινδύνων καί δπως βοηθηση άλλας υπάρξεις ηττον
αύτής σθεναράς, πολλακις δε κζι όπως με το μειδί
αμα είς τά χείλη θυσιζσθή.
Ή πνευματική αγωγή τής γυναικός παρουσιάζει
τα αυτα μειονεκτήματα τα οποιζ παρουσιαξουσιν η
σωματική καί ηθική αύτής άγο>γή' δηλαδή κζί αυτή
ύποθάλπει κατά πολύ τάς ζδυναμιζς τής γυναικός
καί στερείται-έν γένει σοβαρότητας. Αντί να κρατή
έν ισορροπία τάς πνευματικά; δυνάμεις τής γυνζικός
κζί νά κζλλιεργή αύτάς έξίσου, αναπτύσσει τούνζν
τίον τήν Φαντασίαν αύτής έν ω αφήνει τελείως ακζλλιέργητον τήν κρίσιν. Έν τή πνευματική αγωγή
τής γυναικός έπικρατεΐ ή έπιρροή τών καλών τεχνών
και τών γραμμάτων τά όποια απευθύνονται προς τας
αισθήσεις κζί τήν φζντασίζν και κζθιστώσι τον άν
θρωπον εύγενή, λεπτόν, κζί εύζίσθητον, ή δέ έπιρροή
αυτή ούδ ιλως ή έλάχιστα μετριάζεται υπο σπουδών
θετικωτέρων κζί έπιστημονικωτέρων ζΐτινες ζπευθυνόαενζι πρός τάς ύψηλοτερζς ιδιότητας τού νού κζθιστώσι τον άνθρωπον σοβαρόν, εμβριθή κζι ακριβή»
Υπάρχει ή ιδέα δτι ό γυναικείος έγκεφζλος δέν εινε
κατάλληλος πρός έπιστημονικάς σπουδάς, άλλά
δέν πρόκειται περί σπουδών κζθαρώς έπιστημονικών,
πρόκειται περί στοιχειωδών άλλ’ δχι επιπόλαιων
γνώσεων τών διαφόρων φυσικών επιστημών ων η ά
γνοια νυν δεν έπιτοέπεται πλέον.
(Ακολουθεί)
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εν Αίγύπτφ γενΙκός πρόξενος καί οικονομι
κός αντιπρόσωπός τής Μ. Βρεττανίας ύπέβαλεν έσχάτώς πρός τήν ’Αγγλικήν Κυβέρνησιν τήν
Ή έπαυλίς αύτη, διά τήν δποίαν τόσα έθυσίάσέν
περί τής οικονομική?
ή ποιητική Αύτοκράτειρα, ύπήρξεν έν τών ονείρων
τα
Ο'ΚΟΝΟΜικα κ ιταστάσεως τής Αΐτής φαντασίας Της, συλληφθέν έν στιγμή καθ’ ήν ή
THS ΑΙΓΥΠΤΟΝ
γΰπτου έτησίαν έκθεθάλασσα καί οί άνθοστεφεΐς λόφοι τής ώραιοτέρας
σιν αύτοΰ, καθ’ ήν
νήσου τής μεσογείου προσεμε.δίων είς τήν ποιητικήν
αί τοϋ 1909 εισπράξεις άνήλθεν εις λίρ. Αίγυπτ.
Δέσποιναν, ήτις φεύγουσα τών πόλεων τήν ταραχήν
15,402,000 ύπερβάσαι τάς προϋπολογισθείσας κατά
έ£ήτει καταφύγιον της τρωθείσης ψυχής της είς τήν
λίρ. αίγυπτ. 302,000. Έν συγκρίσει πρός τάς εισ έρημίαν.
πράξεις τοϋ 1908 αί τοϋ 1909 ύπελείφθησαν κατά
Έξελέξατο τοπεΐον είς τό όποιον νά βαυκαλίζη τόν
λίρ. αίγυπτ. 119,000. "Οσον αφορά τάς δα πάνας ύπνον Της ιό θωπευτικόν κύμα τής θαλάσσης καί τό
τοϋ 1909 έφθασαν αύται είς λίρ. αίγυπτ 14,241,000 έαρ τά λάλα πτηνά νά ψάλλουν τούς έρωτάς των είς
τά φυλλώματα τών δένδρων, ένθα θά διήρχετο τάς
παρουσιάζουσαι αύξησιν κατά λίρ. αΐγ. 1,161,000
ώρας τοΰ έαρος ή πλάνης Αύτοκράτειρα. Τό Άχίλάπό τάς τοϋ προηγουμένου έτους. eH μείωσις τών εισ λειον είνε μαγευτικωτάτη τοποθεσία- δέν δύναται τις
πράξεων συγκριτικώς πρός τάς τοϋ 1908 προέρχεται νά φαντασθή ποτέ μάλλον ονειρώδη έκτέλεσιν θεσπεκυρίως έκ τής έλαττώσεως τών εσόδων τών τελώ· σίου ονείρου. Παράκειται τοΰ γραφικοΰ χωρίου Γαν ε ί ω ν, τών σιδηροδρόμων καί τοϋ καπνού. στουρίου έπί κατωφερείας όρους κεκαλυμμένης ύπό
πλούσιας βλαστήσεως. Τό άνάκτορον δεσπόζει τής
Τό άποθε μ ατικόν κεφάλαιον τής αιγυπτια
γλαφυράς ταύτης θέσεως. Οικοδόμημα βαρύ καί έπικής κυβερνήσεως συνεποσοϋτο τή 31 ’Ιανουάριου βΖητικόν, αποτελεί πλήρη αρμονίαν, είς τήν θυμο1909 είς λίρ.Αίγυπτ.7,575.000,εις δ ποσόν προσειέ- τερπή έκείνην τοποθεσίαν καί πρός τό πέριξ κυκλοΰν
θησαν, διαρκοϋντος τοϋ έτους, λίρ. αίγυπτ. 50,000 αύτό ειδυλλιακόν πλαίσιον καί πρός τήν ποιητικήν ιδέαν
κέρδος έκ πωλήσεως γαιών καί λιρ. αίγυπ. 335,000 ήν είχέ τις έσχηματισμένην περί τής νωχελοΰς Αύτοκρατείρας, ήτις διέσπειρεν είς τούς λόφους εκείνους
προϊόν έκ τών τόκων τοϋ κεφαλαίου, ούτως ώστε τό ο
δεκάδας εκατομμυρίων δπως έχείρη δλον εκείνον τόν
λικόν άποθεματικόν,συν τή προσθήκη καί λιρ. αίγυπτ.
μεγαλοπρεπή όγκον εΐς δν έπέπρωτο νά κατοικήση
900,000, τοϋ προκύψαντος περισσεύματος έκ τής δλίγας μόνον ημέρας..
χρήσεως τοϋ 1908 άνήλθεν είς λίρ. αίγυπτ. 8,660.000
Έκ τούτου δμως δέον ν’ άφαιρεθώσιν αί κατά τό
"Οσω έςωτερικώς ή βαρεία αρχιτεκτονική έπιβάλ1909 πλήρωμα! διά διάφορα έργα δημοσίου άνάνλεται εις τόν επισκέπτην, τοσοΰτον έσωτερικώς ό
κης, άνελθοΰσαι είς λίρ. αίγυπτ. 2,650,000. Καί πλούτος αφειδώς διεχύθη, πανταχοΰ δέ διακρίνεται τό
ούτω τό άποΰεματικδν κεφάλαιον συμποσοΰται ήδη καλαισθητικόν πνεύμα καί άνήσυχον τής Ελισάβετ.
είς λίρ. αίγυπτ. 6,010,000. Έάν ληφθή δμως ύπ’ δ- Είς τόν πρόδρομον, είς τά περιστύλια, είς τάς κλίμα
ψιν καί ή ύποτίμησις τών άξιών, είς ας τό κεφά- κας, είς τά δωμάτια, δέν κυριαρχεί ή μελαγχολία ούδέ
λαιον τούτο εΰρίσκεται τοποθετημένον, χρεοόγραφα ή ρέμβη, άλλά νομίζει τις δτι φιλοπαίχμων πνοή
διήλθεν έκεϊθεν καί διεσκόρπισεν δλιγν έκείνην τήν
πρώτης τάξεως, δμολογίαι δανείων τής αιγυπτια
λεπτήν καί ονειρώδη διακόσμησιν, είς έρωτιδεϊς αγ
κής, τής αγγλικής καί τής ινδικής κυβερνήσεως—ύπο- γέλους άναγλύφους, εΐς άνθη καί είς πίνακας έξ ών
λογιζομένη ήδη εΐς λίρ. αίγυπτ. 229.000 τό δλον προεξέχει <ό Θρίαμβος τοΰ Άχιλλέως,» σύροντος ό
άποθεματικόν κεφάλαιον τής αιγυπτιακής κυβερνή- πισθεν τοΰ ά'ρματος αύτοΰ τόν νεκρόν Όΰ Έκτορος.
Έντός τών ’Ανακτόρων παρατηρεί τις έν τφ μενήσεως δέν είνε νΰν πραγματικώς άνώτερον τών λιρών
γάλω πίνζκι τόν Άχιλλέα έν τή αποθεώσει του αγό
αΐγ. 5,781,000.
μενου έπί τοΰ θριαμβευτικού άρματος πέριξ τών τει
Αί έπί τοΰ ανωτέρω κεφαλαίου εγκεκριμένοι πι χών τής Τροίας, ακολουθούμενου ύπό τοΰ έκ τής νί
στώσεις διά τό τρέχον έτος είσίν : 1) λίρ. αίγυπτ. κης μεθύοντος λαοΰ. Είς τό άνδηρου παρίσταταί τις
694,000 δι’ έργα υδραυλικά διοχετεύσεως- 2 λίρ.αΐγ. πρό τοϋ θνήσκοντος Άχιλλέως ζητοΰντος νά έξαγάγη
1 80,000 δι’ έργα παρόμοια τής πόλεως τοΰ Κάιρου τής πτέρνης τό θανατηφόρου βέλος, εΐς τάς συσπά
σεις τής μορφής τοΰ οποίου διαγιγνώσκεται ό θάνα
3) λίρ. αΐγ. 4Q0.000 διά νέα σιδηροδρομικά έργζτος ήροίος, δι’ δν έδονήθη ή λύρα τοΰ ύπάτου τών
4) λιρ. αίγ. 28,000 διά λιμενικά καί φαρικά έργα καί ποιητών.
5) λίρ. αίγυπτ. 354,008 διά κατασκευήν σιδηροδρό
Τό τοπεΐον ένθα κεϊται τό άγαλμα τοΰ Άχιλλέως
μων έν Σουδάν.
καί ή έκεϊθεν διαπλουμένη σκιαγραφία είνε έκ τών
Ύπό τήν ευεργετικήν έπίδρασιν τής Αίγύπτου τό θεσπεσιωτέρων θεαμάτων άτινα δύναται νά ποθήση
Σουδάν ταχέως αναπτύσσεται. Αί τού τρέχοντος δ’ έ ή μάλλον έξαλλος φαντασία. Πανταχόθεν έξαστράπτει
τους εισπράξεις τούτου υπολογίζονται δτι θέλουσιν ή θάλασσα ύπό κόλπων καί όρμων, κρασπεδοΐ δέ άκτάς έλαιοστεφεΐς καί κήπους καταφύτους ύπό πορύπερβή τάς τοΰ 1909 κατά λίρας αίγυπτ. 1,000.000
τοκαλεών καί λεμονεών άνθοβριθών ών ή μυροβόλος
καί πλέον.
αύρα ένθουσιά τόν επισκέπτην. Διαγελοΰν έκεϊθεν αί

Ο

άκταί τοΰ Αγίου Νικολάου, ή λίμνη τοΰ Χαλικοπού-

λου φεγγοβολοΰσα διά μέσου τών φυλλωμάτων τών
κήπων. 'Ολόκληρος δ κήπος μαρμαίρει μέχρι τών ε
σχατιών αύτοΰ- μεταξύ δέ τών ύψωμάτων αύτοΰ διηνθισμένων ύπό πυκνοφύΖλων ακτών, διαφαίνονται τά
δύο νησίδια διακρινόμενα ώς γοητευτικά άθύραατα, καί τά οποία ένέπνευσαν τόν χρωστήρα τοΰ
Νπέκλιν παραστήσαντσς τήν νήσον τής αιώνιας
άναπαύσεως. Πέραν αύτοΰ έκτείνεται ή ανοικτή
θάλασσα καί ύψοΰνται τά όρη τής ’Ηπείρου περιβεβλημένα δι’ έναερίου πέπλου καί έλαφροτάτης άχλύος.
’Ενταύθα λέγει ό Γρηγορόβιος, είνε δ καθρέπτης τής
Άρτέμιδος, δ Ένδυμίων ύπνώττει μεταξύ τών μύρ
των, αί Νύμφαι κατέρχονται νά λουσθώσιν αθέατοι
ύπό τό μαρμαϊρον έσαεί φώς τής σελήνης.

Είς έν τών νησιδίων εκείνων μετέβαινε καί έρέμβαζεν έπί ώρας ή Αύτοκράτειρα Ελισάβετ. Μεταβαίνουσά ποτέ είς τό νησίδιον έκεΐνο ήκουσα ειδύλλια
καί άφήγησιν περί δύο έν τοϊς νησιδίοις έκείνοις μονασάντων. Έπί μιάς τών πλευρών τοΰ ναϊδρίου δ μο
ναχός προσήρμοσε τήν ακόλουθον έπιγραφήν.
«Elisabetta d’ Austria qui riposando per
lei spirarou le Aure miti; e lo scoglio che
per lei dava fiori. Amava sempre memories

πρό άνάπλασιν πάσης ποιητικής ιδέας καί ρεμβωδών
σκέψεων τής Αύτοκρατείρας, θέλει χρησιμεύσει ώς ένδιαίτημα κατά τάς ώρας τής σχολής, έκάστου έτους, τοΰ
Κραταιοΰ τών Γερμανών Αύτοκράτορος, ή διάνοια
τοΰ δποίου,τίς οίδεν, έν τοϊς τού άνακτόρου τούτου
δώμασιν δποίων αριστουργημάτων φαντασίας γίνεται
παραγωγός. Όποιων μουσουργημάτων, δποίων ποιη
τικών ειδυλλίων, δποίων μεγαλεπηβούλων σχεδίων,
τά δποϊα αί άνεξιχνίαστοι βουλαί τής διανοίας Του
θέλουσιν ύπαγορεύσει Αύτφ’.Τίς οιδε άλλως τί δύναται
νά προκύψη έκ τής άναπλάσεως τής υψηλής Του φαντα
σίας καί έκ τών ώραίων τού Γαστουρίου τοπειων !
Πόρρω τοΰ νά έκληφθή έπαινος ή τόλμη καί ή
άνδρία, ή άδάμαστος δραστηριότης καί ή πρός πάντα
πόνον ή πρός πάσαν ταλαιπωρίαν καρτερία φαίνεται
ώσεί ύπερβαίνουσα τόκέντροντής άνθρωπίνης δυνάμεως. Είς ταΰτα παρομαρτοΰσι τά τοΰ πολιτικοΰ άν
δρός προτερήματα. Αί τοιαΰται άρεταί, δσάκις συμπέση
νά έχη αύτάς Μονάρχης, καθό ίσχυρώς έπενεργοϋσαι
εΐς τά ύπ’ Αύτόν τεταγμένα πλήθη, άρκοϋσιν "να

προκαλέσωσι τά λαμπρότερα τών μεγαλουργημάτων.
Ό Αύτοκοάτωρ δέν είνε μόνον στρατιώτης τέλειος
άλλά κα; στρατηγός τελειότατος. Οί στρατηγικοί Αύ
τοΰ συνδυασμοί, ή εξαίρετος έπιτηδειότης μεθ’ ής
μετεχειρίσθη δυνάμεις ποικιλοτάτας πρός έκτέλεσιν
τοΰ σκοπουμένου, τά εύρύτατα στρατηγικά βουλεύ

ματα, ή άδιάλειπτος πρόνοια, τό ποΖυμήχανον πνεΰμα

Αί λεπταί αύραι αΐτινες έπνεον διά τήν Ελισάβετ
τής Αύστρίας, πνέουν αιωνίως έκεϊθεν καί εξεγείρουν
αναμνήσεις, τάς δποίας μόνον μέ στίχους δύναται τις

δι’ ου κατισχύει τών άδιακόπως άνανεουμένων δυσχερειών έν τή λειτουργία τής Κυβεονήσεως καί ή τα-

ν’ άποδώση.

χύτης τών κινημάτων Αύτοΰ έν παση περιπτωσει αναδεικνύουσι Τοΰτον τόν μέγιστον τών Ηγεμόνων.

-ΫΉ άπό ξηράς άποψις είνε έπίσης γοητευτικωτάτη.
Μακρά σειρά λόφων δενδροφύτων έκτείνεται ύπό τό
όρος. Είς τό βάθος έν μέσω δένδρων διακρίνονται τά
χωρία, ή αγία Κυριακή, τό μαγευτικόν τοΰτο όροπέδιον, ένθα ή ρεμβώδης Αύτοκράτειρα μετέβαινεν δ

Τούλάχιστον τό έργον Αύτοΰ διά τήν Γερμανικήν
Αύτοκρατορίαν καί τήν Εύρωαϊκήν πολιτικήν υπερ
βαίνει δμολογουμένως τήν ύπ’ άνδρός ενός επιχεί
ρησήν.
Ήγεμών τοιοΰτος είνε βεβαίως πολλών στρατών
άντάξιος. "ΐνα ίστορηθή προσηκόντως άπαιτεϊτ«ι ΐ-

πως άπολαύση τό θέαμα τής ροδοδακτύλου ήοΰς ής
αί άκτϊνες ήξίου δπως τό πρώτον προσπίπτωσιν έπ’
αύτής. Ταΰτα δέ πάντα άκολουθοΰσιν άμπελώνες καί
έλαιώνες άτελεύτητοι, πυκνά δάση μύρτων καί σκηνογραφίαι έκ τών ειδυλλίων τοΰ Θεοκρίτου.

διάζουσα ίκανότης. 'Ο Αλέξανδρος εμακαρισε τον
Άχιλλέα διότι τελευτήσας έτυχεν 'Ομήρου, κήρυκος

Ούτως ή τοποθεσία τοϋ Αχίλλειου είνε ή γραφικωτέρα τής Κερκύρας. ’Ίσως δύναται τις εΐς τήν πλήρη
άπαραμίλλων τοποθεσιών νήσον νά εύρη τοποθεσίας
έκπληττούσας διά τήν άγρίαν ή τήν ήρεμον αύτών
φύσιν, άλλ’ούδαμοΰθά εύρη συγκεντρωμένη-»' τοιαύ-

παραγωγήν ετέρου Ομηρικού έπους- διότι η επική
ποίησις είνε τής νεανικής τών εθνών ηλικίας συμπαρεδρος, τοΰ δέ θετικωτέρου καί ώριμοτέρου αύτών

την ποικιλίαν χρησιμεύουσαν ώς πλαίσιον τής κα
τοικίας μιάς έξιδανικευμένης φύσεως, ήτις ώς πλάνης
επβυσεν άποδημοΰσα.
Τό άνάκτορον τοΰτο, δπερ συνετέλεσε τό

πάλαι

τών μεγαλουργημάτων αύτοΰ. Και εινε βέβαιον οτι
δ δορυκτήτωρ τής Ασίας τοιαύτης τύχης δέν ήξιώθηϊσως οί χρόνοι καθ’οΰς έζη ήσαν άνεπίδεκτοι πρός

βίου άλλοτρία. Ό Αύτοκρατωρ I ουλιέλμος δέον να
τύχη Ηροδότου ή Ξενοφώντος ή Θουκυδίδου ιστο
ρικού. Άπαιτεϊται ίδιάζουσά τις περί τήν παράστασιν τών χαρακτήρων τέχνη, ίδιάζουσά τις περί τήν εξεικόνισιν τών πραγμάτων φαντασία και εν γένει περί
τήν άφήγησιν λαμπρότης λογου. Καθ ολα δε ταΰτα

1064

1066

τδ σημείωμα τούτο πόρρω απέχει
Καίτοι τδ έπ’ έμο'ι ή διάρκεια τών ύπδ τοΰ
Αντοκράτορος πεπραγμένων ΰπερβαίνουσιν ίσως ου
μόνον τούς ορούς τής εποποιίας καί τοΰ δράματος,
άλλ’ ύπερβαίνουσιν καί αύτήν τήν δύναμιν καί τέ
χνην τής ιστορικής μούσης. Έάν τις ήθελεν απεικό
νιση τό δλον τοΰ Αύτοζράτορος ήθελε συμμερισθή
τήν γνώμην τοΰ Δεινοκράτους, δστις δέν ένόμισεν δτι
δύναται νά είκονίση τον ’Αλέξανδρον είμή προτείνων
νά κατασκευάση τδ άκρωτήριον τοΰ ’Άθω είς άγαλμα

αύτού τή μέν αριστερά χειρί περιλαμβάνον μυρίανδρον
πόλιν έκ δέ τής δεξιάς σπένδον εις τήν θάλασσαν ρεύμα
ποταμού άένναον. Ύπδ τοιοΰτον πνεύμα καί μόνον
δύναται ν’ άναπαρασταθή καί ή είκών τοΰ Κραταιοΰ
Αύτοκράτορος Γουλιέλμου δν ό Κερκυραίων λαός έχων τήν ύψίστην τών τιμών νά ύποδεχθή καί ν’ άναγράψη έν τοΐς Δέλτοις αύτού ’Επίτιμον Δημότην,
μεθ’ υπερηφάνειας καί άγαλλιάσεως χαιρετίζει εύχόμενος το ώς εύ παρέστη.

ΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ χημικός, ό κ. Μπλάου, Zafl·
*
δών τήν δυσχέρειαν τής μεταφοράς συνήθους

Ε

αεριόφωτος άπό τόπου είς τόπον άνευ τής

βοήθειας

αγωγών σωλήνων, έπε-

ΦΟΡΗΊΟΝ ΑΕΡΙΟΦΩΣ

νόησε μηχάνημα, τό

Αίγυπτου κζι Παλαιστίνης καί οί έξ ’Αθηνών προσ-

μικράς καί εύμετακομίστους ποσότητας αεριόφωτος.
Τό φωταέριον τοϋτο παράγεται διά τής διϋλισεως

κυνητζί οί μετζβάντες είς Ίορδάνην τό απόγευμα τής

ελαίου ή οίασδήποτε άλλης λιπαράς ούσίας ύπό χα-

πνιγηρότητα τής άτμοσφζίρας, έκινδύνευσε δε ή ζωή

μηλήν θερμοκρασίαν, χαμηλοτέραν τής άναγκαιουσης

μερικών ές αύτών προσβληθέντων άπό ήλίζσιν,εύτυνώς
ομ.ως τά Χαμψίνια ταΰτα δέν διαρκούν πλειότερα τών

λίαν εύμεταχείριστα.

Καταλαμ.βάνοντζ ελαχιστον

χώρον, μετακομίζονται

ευκολότατα άπό τοπου εις

ζωογόνος δροσιά έπεκράτει έν τή Αγία Πόλει κζι
τζύτης έπωφεληθέντες έξεκινήσαμε τό άπόγευμα τής
αύτής ήμέρας έν συνοδεία τοϋ ΊερολογιωτάτουΔιακό-

τόπον καί δύνανται νά τεθώσιν είς λειτουργίαν κατα

νου κ. Ματθία καί του εύγενεστάτου έμπορου καί έκ

πάσαν στιγμήν, άνευ ειδικής τίνος προετοιμασίας.
Τό διά τοΰ τρόπου τούτου παραγόμενον αεριόφως

εϊνε κάλλιστον διά τόν φωτισμόν, παράγον φώς ηρε-

'Η έξ 'Ιεροσολύμων πρός 'Ιορδάνην άγουσα μετά της κοιλάδος τοϋ’Ιωσαφάτ καί τών αρχαίων τάφο^ν'Αβεσσαλώμ,Ίωσαφάτ,Βασιλέως'Ιούδα,έξ ού καί ή κοιλάς ελαβε τό όνομα/Επίσης
άναπαριστώνται τό μνημεΐον 'Αγ.. 'Ιακώβου, ό τάφος Ζαγαρίου κ.τ.λ.
Φωτογραφία κ. Έπ. Κοντοπούλου

μικρούς, όυ-οίους ποός τούς χρησιμοποιούμενους δια
τήν άποταμίευσιν τοΰ όςυγόνου.

Φ-^-ΦΦ.-ΦΦ.-ΦΦ-^Φ·^^^^^-#^’^-·^^^^^^

Αί τελεταί τοϋ’Επιταφίου καί τής Άνζστάσεως δέν

καίρως είς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην κ. Δαμια

παρουσιάζουσι τί τό κενοφζνές έν τή Αγία Πόλει καί

νόν διά νά λάβη τάς εύχάς του. Ο πάντοτε προσηνής

διά τοϋτο παρε^όμεθζ αύτάς κζι μένουν πλέον ή τε
τώ Ναφ καί ή κατά τήν δευτέραν ημέραν τοΰ ΙΙάσχα

στήθη νά δείξη μεγίστην μέριμναν δπως ή έκδρομή μάς

λαμπρά ύποδοχή τών Πατριαρχείων.Ταύτας θά περι-

τήν διάρκειαν μικρού τίνος διάπλου, ή διά νά φώτιση

γράψωμεν βραδύτερον. Έν τώ παρόντι τεύχει θά όμι
λήσωμεν περί τής εκδρομής μας μέχρι τοΰ Ίορδάνου

αύτη λάβη χώραν ύπό τούς πλέον άνέτους καί εύζρέστους όρους, έκάλεσε δέ αύτοστιγμεί πρός τοϋτο τόν

στρατόπεδον ή κατασκήνωσιν έςοχικήν επι άρκετας

Ποτααοϋ ήτις ένέχει όντως πολύ τό ένδιαφ.ρον καί δυ-

πρόθυμον

καί εύγενή

Ίεροδιάκονον

κ. Ματθίαν

ναται νά προκαλέση τήν προσοχήν,παντός άνζγνώστου.

καί κζτέστρωσε μετ’ αύτοϋ τό δρομολόγιόν μας
δπερ έπακριβώς έφκρμόσαντες έξετελέσαμεν έκδρομήν

Ή τοΰ ηγιασμένου τούτου Ποταμού σοβζρότης κα·
ταδηλοϋται εύθύς άμέσως έκ τοΰ οτι συγκεντρώνει

ή οποία όντως θά παραμείνη άλησμόνητος διά τήν

Αί άναγκαιοΰσαι προφυλάξεις ώς πρός τήν χρη-

άμέριστον τό ένδιαφέρον πζντός όμιλοΰντος περί τών

έξ αύτής άπεκομίσαμεν.

σιυ.οποίησιν τών κυλίνδρων τούτων εϊνε άπλούσταται

Αγίων Τόπων. Εύθύς ώς φανερώσεις τόν πόθον σου να
μεταβής είς Ιερουσαλήμ, ή άναφέρεις οτι μετέβης ήδη

ώρας. Ύπάρχουσιν,

όμως, καί κύλινδροι δυνάμενοι

νά περιλάβωσιν άέριον διά τόν φωτισμόν μεγάλων

Έν πρώτοις ό κύλινδρος πρέπει νά τοποθετήτζι

είς

σωλήνας, τους υφι

Όταν ό κύλινδρος κενωθή εϊνε ευκολωτατη η αντικατάστασίς του, ό δέ έν γενει χειρισμός του εινε

προς τά [χετριώτερα τών βζλαντιων.

Εις την 1 ερυ-ζ-

νίαν καί τήν Σιλεσίαν ιδίως ήρχισε νά χρησιμοποιήται

είς μεγάλην κλίμακα τό νέον άεριόφως.

**
¥·
Πρώτος σταθμός άπό τής άνζχωρησεώς μας έξ
Ιερουσαλήμ μετά άμαξοδρομίαν μιας καί ήμισείας

έγινες καίΧατζής»! Έχει λοιπόν τήν ύποχρέωσιν κάθε

ώρας ήτο ή Πηγή τών 'Αγίων ’Αποστόλων. Λέγεται

προσκυνητής διά νά έχη τό δικαίωμα νά λεγη βτι έ-

δτι είς τό μέρος αύτό κατέλυον οί 'Άγιοι ’Απόστολοι

πεχείρησε πλήρες καί άρτιον τό πρός τούς’Αγίους τό
πους καθήκον του ποό πζντός νά έπισκεφθή τόν’Ιορδα-

δταν έρχόμενοι άπό τάς πέραν τοϋ

τόν τίτλον τοΰ Χατζή,μαζή μέ οίον δήποτε νεον όνομα

Ή Tit///) του νέου τούτου φοτζεριου εινε ίϊθοσιτ’ή

άφθονίαν τών σπανίων καί άσυνήθων έντυπώσεων άς

έκεΐ, θά άκούσης έν τή πρώτη μέν παριστασει «πας
γιά νά γίνης Χατζής», έν δέ τή δευτέρα «ώστε μάς

νηνΠοταυ.όν,δπου βζπτιζόμενος είς αύτόν θά λάβη καί
άκίνδυνος

I

*
Επικρατεί συνήθεια προκειμένου νά έπιχειρηση τις
τήν έκδρομήν ταύτην νά καθιστά τοϋτο γνωστόν έγ-

εϊνε άρκετόν διά νά τροφοδότηση άτμόπλοιον κατα

σταμένους είς τό κτίριον.

$

♦ *

λετή τοΰ Πάσχζ, διεξαγομένη μεγαλοπρεπέστατα έν

νά περιλάβωσι δια-

νωνίαν μέ τούς κοινούς αγωγούς

md-alexjndrtia-ectph

'Ελληνικής Παροικίας κ.

Έπ. Κοντοπούλου.

φορα ποσά φωταερίου. Συνήθως ήμισυ κοιλόν αέριου

Οί κύλινδροι ούτοι δύνανται

τό εξωτερικόν τής οικίας καί να τιθηται εις συγκοι

NICOLAS D. TACCOsJ

τών έπιλέκτων μελών τής

καί εύμενής καί άγαθός πρός όλους 'Ιεράρχης, έν τω
πατρικώ ένδιαφέροντί του υπέρ τών ξένων του εύηρε

καταστημάτων ή εργοστασίων.

ΣΑΡΙΝ

2—3 ημερών καί ήδη τήν Τετάρτην, 21 ’Απριλίου,

Τά διυλιστήρια είνε είδικώς κατεσκευασμενα και

σιν. Συμπυκνοΰται δέ τό άέριον τοϋτο εις κυλίνδρους

ΟΫΡ, ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥΣ

Δευτέρας τοΰ Πάσχα ύπέφερον τρομακτικά άπό τήν

διά τήν παραγωγήν τοΰ συνήθους αεριόφωτος.

δοξον απόγονον ευκλεών προγόνων,δστις έχομεν δι’έλπίδος δτι θά θελήσηνά τήν καταστήση σταθμόν γαλήνης
καί τέρψεως εν τώ μεγαλοπράγμονι βίω Αύτού διατηρουμένης ζωηρός έν τή φαντασία τής άναμνήσεως τής
Νήσουμας,ώς διαρκώς θέλει έν ήμϊν άπομείνει εύτυ
χής ημέρα ήτις σημειοϊ διά τήν Κέρκυραν ιστορικόν
χρονικόν σημεϊον τής δεξιώσεως μέ εγκάρδιον εύχαρίστησιν, ήτις άποτελεΐ άφθιτον μνημεΐον τών υπέρο
χων Μεγαλειοτήτων. Ό Ελληνικός λαός καί ιδιαί
τατα ό Κερκυραϊκός λογίζεται εύτυχής δυνάμενος νά
προσφέρη είς τόν υψηλόν του Επισκέπτην τήν υγείαν
καί τήν τέρψιν τάς οποίας ήλθε νά ζητήση άπό τήν

Έν Κερκύρφ. ’Απρίλιος 1908.

όφειλομένη είς τά Χαμψίνια, τήν πληγήν αύτήν τής

ό

μον, εύσταθές, λαμπρόν καί εύχάριστον είς την ορα-

Μέ τήν έλπίδα ταύτην άς μάς έπιτραπή έν τή έγκαρδιωτέρα δεξι<όσει ν’ άναφωνήσωμεν: Χαϊρε Καΐσαρ, ώς εύ παρέστης ’Άνασσα.

άπό τοΰ Μ. Σαββάτου έπεκράτει ανυπόφορος θερμότης

Εικόνες Ano Την Παλαιστίνην

παράγει τάχιστα

ποιον

Ή ιστορία δά σύνδεση τήν εύτυχή πόλιν πρός τόν έν

χώραν του.

ΑΠΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΕΙΣΙΟΡΔΑΝΗΝ

ήθελεν έκκέξη, άφ’ού θεωρείται νέονβάπτισμα ή μετά

τών ύδάτων τοΰ ποταμού τούτου καθ’ οΐον δήποτε
τρόπον έπαφή!

Ίορδάνου χώρας

είσείρχοντο είς τά Ιεροσόλυμα.Μετ’ αύτά συναντώμεν
τό Πανδοχεΐον τοϋ «Καλοϋ Σζμζρείτου» δπου σταθ-

μεύομεν έπ’ άρκετόν καί χάριν ήμών άλλά καί χάριν
άναπαύσεως τών ζώων. Ό δρόμος μας εϊνε πλήρης
άπό ίστορικάς άνζμνήσεις. Ό κ. Ματθίας καί ό κ.
Κοντόπουλος μάς περιγράφουν δτι συνδέεται μέ τήν

* *
Λ
Καί ήυ.εΐς λοιπόν άμα ώς καθωρίσαμεν τά διάφορα

Γεσθημανήν, μέ τό δρος τών Έλαιών, μέ τήν κώμην
Βηθανίαν, όπου ό Κύριος ιδιαιτέρως ηύχαριστεΐτο πα-

σημεία τής έν Ιερουσαλήμ, διαμονής μας άπεφασίσα-

ραμένων έκεΐ καί άναστρεφόμενος μέ τά φιλικά πρός

μεν τάς πρώτζς μετά τάς έορτάς τοΰ Πάσχα ημέρας

αύτόν πρόσωπα, καί μέ πάσζν άλλην τοποθεσίαν ή

νά τάς διαθέσωιζ.εν διά τήν έκδρομήν ταύτην.

Ηδη

οποία δσον άσήυ.αντος καί άν

εϊνε

πάντως παρέστη

2
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μάρτυς γεγονότος συνδεόμενου πρό; τόν βίον, τζ θαύ
ματα, την διδασκαλίαν και τό Μαρτύριαν τοϋ Θεαν
θρώπου.

ΤΟ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ
Φωτογραφία κ. Έπ. Κοντοπούλου

Είς τό «Πανδοχεϊον τοΰ καλού Σαμαρείτου» τό
οποίον καλείται ούτως εις ά /άμ.νησιν τοΰ γεγονότος
τοΰ εν τώ Εύαγγελιω άναφερομένου, κζτά τό όποιον
Σαμαρείτης περιέθαλψεν ’Ιουδαίον Λησταϊς περιπεσόντα, ανευρίσκει ό προσκυνητής ποικίλα αντικείμενα
αναμνηστικά της ωραίας αύτης εκδρομής του. ’Ενδυ
μασίας Μπετουίνων μ.εταξωτάς,καταλλήλους διά τήν
έπιχειρουμενην έκδρομήν,διάφορα αρχαία όπλα, ειδώ
λια εντοπίου τέχνης ως και ποίκιλα κομψοτεχνήματα
τής αύτής προελεύσεως, μικράς και κομψάς ύαλίνους
υδρίας φερούσας τήν λέξιν’Ιορδάνης έπ’αύτών καί χρη
σίμους διά τήν μεταφοράν ολίγου ύδατος έκ τοϋ’Ιοοδάνου θεωρουμένου αγιάσματος, μικρούς κωδωνίσκους α
ποδίδοντας γλυκύτατου ήχον καί καταλλήλους διά τά
αιγοπρόβατα.Τά ενθύμια ζύτά εινε τά ποιητικώτεοαένθυμ-ια.Μονον εκείνος ο οποίος εύρεθη κατά τά γλυκοχα
ράγματα,πριν ροδίσει ή ήώς,σέβουνά τής πατοίδος του,
έν μεσωάπολυτου ερημιάς καί ηρεμίας καί ήκουσεν άπό
μακραν τόν ήχον, τόν γλυκύτερον άπό κάθε μουσικήν
συμφωνίαν, τόν όποιον άφινουν οί κωδωνισμοί εκατον
τάδων αιγοπροβατών καί τόν όποιον άνευρίσκει έζ ίσου
γλυκυν και αρμονικόν και τούς ήχους των κωδωνίσκων
τοΰ «Καλού Σαμ.αρειτου», δύναται νά έννοήση τήν
αξίαν αυτού τοΰ ενθυμίου. Καί ένθυμοΰμ.αι τήν εύάρεστον εκπληξιν την οποίαν έπροξένησεν ό ήχος τοΰ
κωδωνισκου αύτοΰ είς τό Ξενοδοχεΐον τής Ιεριχοΰντος
δπου διενυκτερεύσαμεν καί δπου εύοομεν περί τούς τοιάκοντα Άγγλίδας καί "Αγγλους περιηγητάς έπιστρέφοντας ηδη εκ τοΰ Ιορδανου. Εϊχεν ήδη τελει
ώσει τό δεΐπνον κζί εί'χομεν δλοι έξέλθη είς τό εύρύ
προαυλιον τοΰ Ξενοδοχείου, φωτιζυυιένου άπλέτως,
διεσκορπισμένοι κζθ ομίλους είς διάφορα τραπεζάκια.
Γήν στιγμήν έκείνην άπεμακούνθην τής πολυθοούβου
έκείνης αύλης και διηυθύνθην είς τά έκτος τοΰ Ξενο
δοχείου μέρη οπού άντιθέτως έπεκράτει ησυχία άπόλυτος καί σκότος βαθύ. Φαίνεται ή ψυχή μου έπηρεάσθη έκ τοΰ περιβάλλοντος καί έπόθησε μίαν μακρι
νήν άνάμ.νησιν ή όποια ούδέποτε έπαυσε νά προξενή
ρίγος είς ολον μ.ου τό σώμα κζί άσυνζισθήτως άνεϋοον
τό μικρόν μου ένθύμιον άπό τό όποιον έζήτησζ τούς
μακρινούς έκείνους ήχους οί όποιοι τοσοΰτον άλλοτε μέ
έθελξαν σέ κάποιο βουνό ποιητικόν -ής Άργολίδος.
Και ήρχισα κωδωνίζων έλαφρά έλαφρά ώσεί νά έζήτουν
μονον δι’εαυτόν τήν ώραίαν αύτήν μουσικήν τήνπλήρη
άπό τόνους αρμονικούς, περιπαθείς τόνους οί όποιοι
εγγιζουν βζθεως τήν ψυχήν καί φέρουν είς έκστασιν

τόν άνθρωπον. ’Αλλά οί τόνοι δσον ελαφροί καί άν
ήσαν καί δσον καί αν άποκλειστικοί έζητήθησαν δέν
συνεκρατήθησζν είς άκτΐνα περιορισμένην άλλ’έξεχύθησζν άκράτητοι καί διεσκορπίσθησαν άνά μέσον τών
ψυθιρισμ.ών τών Φυλλωμάτων τών δένδρων καί τυϋ
θιούβου τών διαφόρων συνουιλούντων κζί συζητούντων
ομίλων.
^Ήτο ώρζίζ ή στιγμή εκείνη. Οί πάντες έσίγησζν
κζί μέ μ.ίζν έ'κφρζσιν εύζρέστου έκπλήξεω; έστράφησζν, πρός τό μέρος έξ ού έξήρχοντο οί· γλυκύτατοι
έκεΐνοι κωδωνισμοί οί όποιοι, δσον σύντομοι καί αν ή
σαν έ'φερον τήν φζιδρότητα καί τήν άγζλλίζσιν είς
ανθρώπους οί όποιοι άγνωστον, έπί πόσον καιρόν τζξειδεύοντες επλήρουν τήν ψυχήν των άπό έντυπώσεις
ποικίλας μέν ούχί δμως κζί ανακουφιστικά;. Οί κω
δωνισμοί έκεΐνοι κζτά τοιαύτην ώρζν καί είς τοιζύτην
θεσιν άκυυσθέντε; φαίνεται δτι έπροξένησζν ιδιαιτέραν
έντύπωσιν είς τούς ξένους κζί τοΰτο μοί τό κατεδειξαν
διά τών βλεμμάτων τά όποια μοΰ έρριψζν συνοδευόμενα ύπό μ.ειδιάματος έκφράζοντο; τήν ένδόμ-υχον
χαράν των.

οπότε έπαυσε πλέον νά μας ένοχλή. ’Άλλοι μάς προσ
φέρουν άγγουράκιζ, ημείς δέ τού; δίδομεν σοκολάτες.
Βλέπομεν άλλους όδηγοΰντζς ποίμ.νια κζί διαρκώς

πρό ήμών έκτυλίσσονται σκηνζί ασυνήθεις αί όποΐζι
γενοϋν είς τήν ψυχήν μζ; κάποιαν ιδιαιτέραν έντύπωσιν δταν σκεπτώμεθα δτι εύρισκόμεθζ είς άγρια καί

έρημα μέρη δπου ούδέ σκιά, έξουσίζς ύπάρχει κζί είνε

κυρίαρχοι

οί άξεστοι

ζον άν μάς ευρισκον ύπό άλλους δρους, νζ μ.άς ληστευ-

σουν καί κακοποιήσουν. (Προσφάτως ήλθε πληροφο
ρία ότι είς τά περζν τοΰ Ίορδάνου μ.ερη εφονευφθη ή-

μέτερος Άγιοταφίτης ύπόλήστοϋ Μπετουϊνου.)

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΧΟΤΖΕΒΑ
Φωτογραφία κ. Έπ. Κοντοπόύλου

«

Προχωροΰμεν καί σταμ.ατώμεν κζτά διαλείμματα

διά νά φωτογρζφή ό άκατζπόνητος κ. Κοντόπουλος
δτι καλλιτεχνικόν προβάλλει πρό ήμών. Ιδού φάραγξ
απότομος κζί έντός τής όποιας ρεει

ό χείμαρρος τοϋ

Χοτζεβά κζί ίδρυται τό όμ.ωνυμον μοναστήριον τοϋ
Άγ. Γεωργίου. Είναι κζί ή θέα τούτου μία άπό τάς

τής.Είνε έκτισν.ένον έπί τών άποκρήμ.νων βράχων τών
ύπερθεν τοϋ χειμ.άρρου κειμένων κζι εκ τής αποστασεως
φαίνεται έν άνάγλυφον κομψόν όφειλομ.ενον εις τήν σμ.ι-

λην δνοίΛζστοϋ καλλιτέχνου.Κεΐτζι προς τό βαθας τής
φάρζγγος κζί έκ τοϋ ύψους 2 1)2χιλ.μέτρων οπού εθε-

ώμ.εθα αύτό ένόμ.ιζε τις δτι κάποιος

κουρασμένος ο

δοιπόρος άπέθεσε πρός στιγμήν έκεϊ τό ώρζΐον αύτό
κομψοτέχνημα έτοιμ.ος νά τό άνζλαβν) και τό μ.ετζ-

φέρν) τό τζχύτερον μακράν

άπό

τά ερημικά κζι α-

Η Μονή αύτη είνε αρχαιότατη
κζί μίζ άπό τάς ένδοξο τέρα; μονά; τής Πζλζιστινης.

γρια έκεΐνα μέρη.

Λένετζι οτι κατά

τόν έκτον αίώνζ συνετηρει

αύτη

περί τού; 5.000 Μοναχού;. Σήμερον ήγουμενεύει αύ
τή; Άγιοταφίτης σεβασμ.ιο; κζι πληρης άφοσιωσεως

ποος τό έργον του ό Ιερομ-όναχος Νικόλαος.
γράφω έκ τοϋ ήυ.ερολογίου μ.ου δλιγζ τινζ

ποός

τήν έντύπωσιν ήν

μάς

Αντι

σχετικά

έπροξένησεν.

«Μια

»φαντασμαγορία, έν ζωγρζφικώτατον θέαμά.
Εν» τό; χαράδρας εύρυτάτη; κζί είς τήν ρίζαν τοΰ

ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ- ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ι ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙΣΑΙ είς τό ΰπουογεΐον
τών Εσωτερικών ανανεώσεις παλαιών δηλώ
σεων μεταλλείων, κατά τό διάστημα της βμήνου προ
θεσμίας τον νέου νόμου, άνήλΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
θον, ώς άνεκοινοίν&η Ιπισήμως
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ είς 1 720, εξ ών : Δια την Αίτολοακαρνανίαν 11, τήν ,Αργολιδοκορινθίαν 163, τήν ’Αρκαδίαν 62, τήν ’’Αρταν
3, τήν Άττικοβοιωτίαν 97, τήν Εύβοιαν 498, τήν
Ζάκυνθον 2, τήν Κέρκυραν 1, τήν Κεφαλληνίαν 19,
τάς κυκλάδας 514, τήν Κακωνίαν 39, τήν Λάρισσαν
243, τήν Μεσσηνίαν 16. τά Τρίκκαλα 21, τήν ΦΟιτότιδα 535. Είς μόνον τήν Άχαϊοήλιδα δέν ΰπεβλήθησα1 ανανεώσεις δηλώσεων.
*
Δυνάμει τοϋ νέου Νόμου ή εξελέγξασα τάς ανανε
ώσεις ταΰτας, τών παλαιών δηλώσεων επιτροπή είνε
ΰπογοεωμένη έντός ετέρου βμήνου άπό τής λήξεως
τής προθεσμίας τής υποβολής τών ανανεώσεων, ή
τοι μέχρι τής 23 ’Ιανουάριου 1911 νά προβή εις τήν
έκκαθάρισιν καί έξέλεγξιν αυτών καί έκδοσιν τών α
ποφάσεων της δι’ ών θά έπιτραπή ε’ς τους προηους
δηλωτάς, ή άδεια δοκιμαστικώτν ερευνών ή προσημαίνουσα τήν οριστικήν παρτχώρησιν. Κατά τάς παρατη
ρήσεις ειδικών, σοβαρότητα έγκλείουσιν τά μεταλλεία
διά τά όποια ΰπεβλήθησαν δηλιόσεις άπό τών έτών
1870 —1875 καθότι τήν έποχήν έ/.είνην οί εργαζό
μενοι πρός άνακάλυφιν μεταλλείων δέν έδήλουν είκή
καί ώς έτυγεν εκτάσεις άπεράντους έπί τή υπονοία
υπάρξεως μεταλλεύματος, άλλά περιωριζοντο εις την
δήλωσιν τόπων έςηκριβθ)μένως περιεγόντων πραγ
ματικόν μετάλλευμα. Έι1 πάώη περιπτώσει ο νέος
νόμος παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα καί έπιφυλάσσει Ι'σως μέγα μέλλον διά τόν έθνικόν πλούτον
τής "Ελλάδος.

Α

άλησμ.ονήτους ψυχικά; άπολζύσεις τής έκδρομ.ής αύ

Ή φυσις είς τά μέρη ταΰτζ εινε γυμνή άπό στολι
σμούς και εύμορφιες. Λόφοι φαλακροί, γυμνοί κζί
γαΐαι άγονοι, ακαλλιέργητοι πλήρεις άπό άκάνθζς
καί άλλα ισχνά καί ατροφικά άγρια φυτά. Έν τούτοιςώραΐον θέαμα παρουσιάζεται πρό ημών. Αγέλη
μ.ιγζλοσωμων καί έπιβλητικών γερζνών μέ ωραίους
ποικιλοχρώμ.ου; στολισμούς άδιάφορος πρός τήν διάβζσίν μας βόσκει είς μικράν άπόστζσιν τής δημοσίας
όδοΰ. Προσπαθοΰμεν νά τούς άναγκάσωμ.εν νά πετάξωσιν είς τόν άερα διά νά τούς ί'δωμ.εν δλους όμοΰ
ιπταμένους άλλά δέν δίδουν κζυ.μίζν προσοχήν, έως
ού ό κ. Κοντόπουλος τούς πυροβολεί άνεπιτυχώς, ώς
έκ τής άποστάσεως, κζί ό κρότος τοΰ πυροβόλου τούς
αναγκάζει νά ζητήσωσι σωτηρίαν διά τής ένζερίου
φυγής. Έν τώ μεταξύ προχωροΰμεν καί ποικίλαι
σκηναί έκτυλίσσονται πρό ήμών. Συναντώμεν κζμ.ήλου; θηλείζς συνοδευομένζς ύπό τών μικρών των.
Συνζντώμεν Μπετουϊνους ρυπαρούς, μέ ράκη ένδεδυμενους οί όποιοι κατά σύστημα μας ζητοΰσι μπαξίσι.
Είς έξ αύτών ζητεί νά συναγωνισθή μέ τό αμάξι μας
κζί έπειδή έγενετο ενοχλητικός ήρχισε δέ νά δεικνύ/ι κζί έπιθετικάς διαθέσεις, ήνάγκζσε τόν κ. Κοντόπουλον νά τόν καταδιώξγ) μέ τό δπλον είς χεΐρας

Άφ’ ού άπηλζύσζμ.ε τήν καλλονήν αύτήν έπροτιυ.ήσζμεν νά βζδίαωμεν κζί ολίγον πεζή. Η άπόφζσίς μζ; αύτη μ.άς έφερεν άντιμετωπους πρός έν
έπεισόδιον έκ τών ώρζιοτέρων τής έκδρομ.ής μας.
Κάυ.πτομεν λοφίσκον τινζ άποκλείοντζ πρός στιγμήν
τήν θέζν τής Μονής καί εί; τήν πρώτην στροφήν διζκοίνομεν κάτω είς τόν χείμαρρον κζί είς τήν διζδοομήν μιάς λωρίδο; βζτής γής 150—180 Ρωσσους
κζί Ρωσσίδζς προσκυνητζί πεζή μετζβζίνοντα; πρός
έπίσκεψιν τής Μονής.
δ’Ακολοοβΐϊ)

* ¥
Είς τόν«Καλόν Σαμαρείτην»εύρίσκει τις ποικιλίαν
κζρποστάλ καθώς καί γραμματόσημα, έχει δέ δοθή
είς τόν Πανδοχέα τό δικαίωμα ύπό τής Διοικήσεως νά
σφραγίζτ) διά ταχυδρομικής σφραγίδας τά γραμματό
σημα καίκαρτ ποστάλ ΐνζ πρός άνάμνηβτν τής έκεϊθεν
διελεύσεως καί διαμονής άποστέλλωνται είς τά πέρατα τοΰ κόσμου. Ή σφραγίς φέρει γαλλιστί τάς λέ
ξεις Bon Samaritain καί τάς ιδίας τουρκιστί. Πανδοχεύς εινε ένας τύπος άλησμονητςς εύφυεστάτου ορ
θοδόξου άρζβόφωνο; γνωρίζοντας πολλάς γλώσσας καί
συννενοουμενου άπ’ εύθείζς μετά τών πάσης εθνικό
τητας περιηγητών. ’Ονομάζεται Σαλίμπας ή δπως
αύτός έγρζψε είς τό καρνέ τό όνομά του Saliba
Abrahan Said.

κζί άσυνείδητοι Μπετουϊνοι,

τά τέκνα ζύτά τής έρήμου, τά όποΐζ δεν θά εδιστα-

» βουνού είνε έκτισμένη ή Μονή άληθές καλλιτέχνημα
» Κάτω είς τό βάθος διζκρίνεται μίζ δαντέλλα ζωη»ροϋ πρασίνου χρώματος. Είνε ό κήπος τής Μονής
» Ό σπζνιοιτερος ί'σως κήπος ό δφειλόμενο; είς τήν
» εργατικότητα καί τόν ζήλον τών μοναχών. Θεώμεθα
» άφ’ ύψηλοϋ τό ώραΐον αύτό δημ.ιούργημζ τής άν» θρωπίνης ύπομονής. Τά ύπερθεν βουνά κατάξηρα
» κζί άποτόμω; κεκσμμένζ έξ άποστασεω; φαίνονται
» δτι ύπό τεχνίτου έλαξεύθησζν διά νά εύκολύνωσι
» τήν άνοικοδόμησιν τοΰ κ:μ.ψοϋ μοναστηριού.»
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ΛΑΟΓΡΑΦ1ΚΑ

ΚΠΙΡΙΑΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

— Σπάζ’ αύκά (1). ’στον τοίχον.
— Κουπάνιζε το νερδν μεσ’ ’στό γτί (2) (έπί ματαιοπονίας).
— *Στου κουφού (κωφοΰ)τήν πόρταν όσον θέλεις κτύπα, βρόντα.
—Έλα,πάππο μου, νά σου ^είξω τ’ άμπέλιασου.
— Μάχου μέ τδ βελόνι νά βκάληςλάκκον (έπί ματαιοπονίας).
— Όπου’πήδησεν ή αιγια θά πηδήση τοΗζί τό ρ·φι.
— Ό ποντικός έχώστηκε (3) tchal ή νουρά του έφαίνετουν.
— Κτυποΰν τού παπά μέ τά πρόσφορα τοΙικί λέει.
«Θεέ μου ’ξόρισ’ την όρκγν σου (4).
— Τομή σέ μέλλει μή ρωτάς (= μη έρωτα περί ε
κείνου,το όποιον δέν σέ αφόρα, δέν σ’ ένδιαφέοεικλπ.)
— Καθένας τά κάρβουνα ’στην πήτάν του τρα'βα.
—Το ξύλον ’στην φωδκιάν (5)άν δέ κχγ θά μουν
τζωθώ (έ τί συκοφαντίας).
— Έψώρκασεν (6) ό γειτός σου ; Tchai σύ βοτάνι
γύρευκε.
— Άντί νάτρίζη η άμαξα, τρίζει ό άμαξάρης.
—'Όπου εΐν’ πολλοί πετεινοί, αρκεί (71) νά ’ζημερώση.
— Είδες άνθρωπον tch’ έβούραν ;(7)Σέ πελλδν ειν’*6
(1) Λύ<ά=αύγά. (2) γτ·=ίγδύον. (3) Έχώσιη<εν=
έκρι·βη. (4) Την όρχή = <.ήν Οργήν. (5) Φωδχΐά* =φα>τιάν.
(6) Έψ όρκαι ν==ψ όρι »σεν. (7) Έβούρ r =?τρεχβ (8) Τόν

κουμπωμένος.
—Τόν αγαπάς ^8) ξητίμαζε tcllai τόν
οΗαιρέτα (10).

μισάς (9)

Οπελλός έρριψε πέτραν μέσ”στόν λάκκον tchal
σαράντα φρένιμοι (12) έ'ν την έβκάλαν ( = ένα άνόητον η κακόν λόγον δέν δύνανται νά διορθώσωσιν 40
ορθοί καί καλοί).
Αναγυιωσ (13)τον κολοβόν, νά βκάλγ) τά μμάδκΐα σου.

— (14) Ξιούρισ’τ’αύκόν tchal πιάσ’(15) τδ μαλλί.
— Ξύντισ’(16) τόν τίτσιρον(1 7)tchai πιάς (18) τά
ρούχα του 11 παροιμία αυτή, ως καί ή προηγουμένη,
εκφραςει τό «ούκ άν λάβης παρά τού μη έχοντος».
Τό νερον ΙοΗοιμαται tchal ό σκοΰντρος (19) έν
ΙοΗοιμαται.
— Γού τοίχου τοΰ κακότοιχου(20) τά ρούχα ειν’ ό
πρεπός του (21).
—'Οποίος βιάζεται,πάει δκυό φορκίς’στδν λάκκον
Γδ πολύ Κύριε έλέησον .βαρκυέται tch’o Θεός.
,
Εκαλεσαν την καμήλαν είς τόν γάμον γιά (22)
ςύλα, γιά νερόν. (= Οί πλούσιοι καλούσι τούς πτω
χούς πλησίον των μόνον, όταν έχωσιν ανάγκην τών
ύπηρεσιών των).
Οΐΐυλλον πλυνης (23), οΗύλλον λούσης, πάλιν
θ11υλλ?ές μ,υρίζει,
άγαπ£ =έ
*
ϊν( ν, δν άγίίπρς. (9) Τόν μισ$ς = όν μισείς. (10)
Ch Ηρέία==Χαιρέιιζ8 (11) *
Λρ<ει=βραόύ·β». (12) Φρενιμηι
φρόνιμο», νουνεχ» ϊς. (13) ' Α ά γ υ ι ω σ =’Α ν α Ο ρ ι
ψον (14) Ξιούριοι =ξύριοον. (15) ΙΗίσ'=Πάρε (16)
Ξύνιισε=η·Λόοσ ·ν. (17) Τί<(ϋρον=γυμνόν. (19) Σ^οϋντρος
= έχθιός. <20) Καχό ·οιχου= ια>ηόιοιχου (21) Ό πρεπας
ιου=Ό σιολιομό; χ^υ (22) Γιά ξύλα, γιά νερόν =ή δια
ξυλά η δ α ιερόν. (23) ΟΙιυλλον .ιλύ,ης = Σ ύλλον, έάν ηλύ* Ώς, σκύλλον έάν λούσης κλπ.

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

φίλη τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» καί εΐμεθα ύπερήφανοι διά
τδ ένδιαφέρον της καί τήν έκτίμησίν της.
*
¥

¥

*

Είς τή Λεμεσόν μάς τιμά διά τής άντιπροσωπείας του δ
κ. Ε ύ γ έ ν ι ος Ζήνων Δικηγόρος μέν, αλλά γνω
στός είς τδν κύκλον τών Αθηναίων λογιών διά την ποιητι
κήν ψυχήν του καί τούς ποιητικούς του πόθους. Εργάτης
τών γραμμάτων, τέκνον τής σκέψεως καί τής ίδανικότητος,
ποιητής δημοσιεύων στίχους του, παρουσιάζει εν τή πραγματικότητι τής ζωής τδν περιεργότερον τύπον τής αντιθεσεως. Εΐρων βαθύς, άδιάκοπος, άστείρευτος, κατειρωνεύεται τά πάντα κα τούς πάντας καί έρχεται στιγμή κατα την
δποίαν τοιαύται άλήθειαι έκπορεύονται έκ τού στόματός του
ώστε νοαίζει τις ότι τδ μόνον μέτρον τού κρινειν ασφαλώς
τά τού κόσμου είνε ή βαθεία περιφρόνησις καί σκληρά ειρω
νεία τών πάντων.Καί ομο)ς δ κ. Ζήνοίν είνε ποιητής λεπτός,
ένΟουσιώδης, ρωμαντικδς, έπηρεαζόμενος άπδ μίαν μεγαλο
πρεπή δύσιν καί άφαιρούμενος άπδ μίαν ποιητικήν έμφανισιν
τής σελήνης έπί πλέον 'έ δικηγορει καί ή φήμη του ώς δι
κηγόρου δέν ύπολείπεται τών άριστων δικηγόριον τής
νήσου.
★

Μ

»

Καί είς τήν Πάφον ηύτυχήσαμεν νά τιμηθώμεν διά τής
άντιπροσωπείας εκλεκτού μέλους τής Παφικής Κοινωνίας καί
έκ τών έξεχόντων έπιστημόνων τού τόπου. Ό κ. Σ π υ ρ.
Μαυρομάτης δίκη όρος ωσαύτως καί ουτος μορφώσεως
τελείας,εύγλωττίας συναρπαζούσης νέος με ζωήν, μέ θάρρος,
α.έ έργασίαν, μέ έπιβολήν, άνήκει είς τήν χορείαν τών νέων
άνδρών τής Κύπρου παρ’ών ή πατρίς πολλά έλπίζει.
*
* *
Προχωρούμεν είς τδ έργον μας καί εύρισκόμ30α ήδη εις
Αίγυπτον. Έν ΠορτΣάίτ εύτυχούμεν νά γνωρίσωμεν
άλλην ύπέροχον Έλληνίδα έργαζομένην μέ τήν βαθυτέραν άφοσίωσιν είς τήν έκπαίδευσιν καί μόρφωσιν τής έλληνιδος κόοης.Τδ έογον τών έν \ίγύπτθ> διδασκαλισσών είνε μεγαλον,πα
τριωτικόν καί είνε εύτύχημα ότι αί Έλληνίδες διδασκ'λισσαι βαθέως κατενόησαν τούτο ’ ** ξέχουσαν μεταξύ αύτών
θέσιν κατέχει ή Δις Ά γ λ α ί α Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ Διευ
θύντρια τού Παρθεναγωγείου ήτις καί άμερί του έκτιμήσεως
καί σεβασμού άπολαμβάνει καί παρά τής Κοινότητος καί
τής όλης
λληνικής παροικίας τού Πορτ-Σαΐτ
*

ΕΩΡΟΤΜΕΝ καθήκον μας νά εύχαριστή ωμεν δΓ όΧίγ<ον
τούς έν τω εξωτερικό αντιπροσώπους μας όσοι εύηρεστή
Οησαν ν’ αποδεχθώσι τήν τιμητικήν διά τδ έργον μας αύτήν
έντολήν κατά τδ τελευταί
ο I ΑΝΤΙΙΙΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ον ταξείδιόν μας είς Κύ
προν Αίγυπτον καί Παλαι
στίνην.‘Ο πρώτος λιμήν είς δν ένΚυπριο άπεβιβά Οημεν ήτο
δ λιμήν Λμμ·»χώπ<»ι. Έκεϊ ηύτυχήσαμεν νά γνωρίσωμεν
πρώτην τήν Δα Έλέννρ Χα ζηπέ·ρου. 'Ο σοφδς καθηγητής
καί πολυαγάπητος έν Κύπρω κ. Ζησίου μάς είχεν έα>οδιάση δΓ έπι τολής συστατικής πρδς αύτήν. ’Εν τω προσώπω
της εύρομεν μίαν αφωσιωμένην έργάτιδα τών * । λληνικών καί
’Εθνικών μας ίδεούδών. ’Αριστούχος τού ’Αρσάκειου καί δή
Ραλλειούχος διευθύνει τήν Σχολήν τών Θηλέων Άμμοχώστου καί συγκεντροί έν τω προσιόπω της τήν αρετήν, τήν
μόρφωσιν, τδν πατριωτισμόν καί τήν άπειρον καλοσύνην- 'U
ένθουσιασμδς καί ή χαρά μεθ’ ής μάς ύπεδέχθη καί ή προ
θυμία μεθ’ ης είργάσθη ύπέρ τού έργου μας,ήσαν ή πρώτη
ένθάρρυνσις είς τδν άγώνά μας καί διά τούτο μετ’ εύγνιομοσύνης μας ένθυμούμεθα τάς εύγενεις περιποιήσεις της καί τδ
φιλικωτατον ένδιαφέρον της.’Επιθυμούσα δέ έναργέστεοον καί
πραγματικ<ότερον νά έπιδείξη τήν πρδς τήν ΈλΛ. ΈπιΟιω»ρηση έκτίμη ίν της εύγενώς άπεδέχθη τήν τιμητικήν δΓ
αύτήν αντιπροσωπείαν.

0

Κόρη έπίσης μέ μεγάλα καί ωραία πατριωτικά ιδανικά,
με πόθον εύρυτέρας έργασίας, μέ μόρρωσιν παιδαγωγικήν

έπιστημονικήν άποκτηθείσαν έν Ελβετία ή Δις Ελένη
X ρ η στ ο υ, Διευθύντρια τού Παρθεναγωγείου τής Φανε
ρωμένης εν Λευκωσία, ύπήρξεν ή εύγενής καί είλικοινης φίλη τής Ε λ λ. Έ π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ς είς τήν πρω
τεύουσαν τής Κύπρου και εις αύτήν, εύγενώς άποδεχθείσαν,
ανετεθη η τιμητική εις τήν πόλιν ταύτην αντιπροσωπεία.
Ενθυμούμεθα τάς «οραίας στιγμάς άς διήλθομεν μετά τής
υπέροχου αύτής Κύπριας ή όπο α τήν άνύίωσιν τής γυναί
κας, την μόρφωσιν τής Κύπριας καί τήν δημιουργίαν αλη
θών έλληνίδων μητέρων έθετο ώς σκοπόν τού βίου της.
*

*

Ι· ις Λ α ρ ν α κ α εύρισκομεν τήν εύγενή άντιποόσίοπόν
μας εν τω προσώπω άλλης ύπερό/ου κόρης σκοοπιζούσης
το αρωμα τών εύγενών της αισθημάτων άπδ τών θρανίων ά
κόμη τού ’Αρσάκειου όπου ή ύπεροχή τής Κύπριας έπί δε
καετηρίδας επιβάλλεται ώς μία ιστορική παοάδοσις τήν δ
ποίαν δ χρόνος δέν δύναται νά άλλοιώση.
Ι· ινε η οιςΈ λ ε ν η Χατζηλοιζου. 'Υποδιευθύντοια
τού Παρθεναγσιγείου Λάρνακος καί έκ τών έξόχως τιμωμέ
νων Κυπρίων νεανίδων ύπδ τού κ. Ζησίου. Έν τώ προσώπω
της εύρομεν πάσαν εύγένειαν καί πάσαν προθυμίαν τήν ο
ποίαν εύχεται τις νι συνάντηση κατά τ ν βίον του. Δέν θά
λησμονήσωμεν τας ωραίας στιγμάς τάς όποιας διήλθομεν πλη
σίον της, έν τω πατριαρχικό οϊκω της ότε μέ τήν χάριν τής
καλοσύνης της μέ τήν λάμΦιν τής εύφυίας της καί τήν έγκάοδιον φιλοξενίαν της κατέκτα καί έδέσμευε πάντα έπισκέπτην τού οίκου της ΊΙ Δις Χατζηλοιζου είνε κατ’ έξοχήν

διάπτωτον καί εύγενές ένδιαφέρον ύπέρ τής «Έλλ. ’.‘πιθεωοήσεως δέχεται εύμενώς καί τήν αντιπροσωπείαν αύτής.
*

Ό ’Ιατρός κ. Μ π α μ ί χ α ς δ Έπειριότης τήν πατοίδα δ έογάτης τής Εθνικής ιδέας καί τών πατριωτικών
ιδανικών μάς άντιπροσωπεύει έν 8 i m b c 1 1 a \v c i n.
*
¥ ¥
Έν II c u li a εύρισκομεν τήν ένθουσιωδεστέραν ύπο τήριξιν
ααί τήν έλληνοπρεπεστέραν φιλοξενίαν, άπδ τήν φιλοπάτριδα καί εύγενή έκείνην κοινότητα.
χομεν συστατικήν
έπιστολήν πρδς τδν ένθουσιώδη κ.Δ ά ν ι σ κ α ν όστις καί μάς
τιμά διά τής άντιπροσωπείας του καί μάς σκλαβόνει μέ τδ
ένδιαφέρον του.
*
¥ ¥
ΕίςΤ ά ν τ αν δ προϊστάμενος τού έκεϊΣχολείου κ. Π α ππαχριστοδούλου άναλαμβάνει τήν τιμητικήν αύτήν έντολήν
*
¥ ¥
Έ ν Κ α ί ρ ω ή «Έλλ. Έπιθεώρησις συνδέι πολλαπλάι
<υμφέροντά της μέ τδ γραφεϊον τού κ Γ. Σασσ ί ν. 'Ο κ.
Σα .σίν έργασθείς έν Κύποω ώς άνώτερος Κυβεονητ κδς ύπάλληλος καί άπομακουνθείς έκεϊθεν έδημοσίευ εν αρθρα με
γάλης αξίας πεοί τής ’Αγγλικής Διοικήσεως έν Κύπρω καί
έπέδειξε τάλαντον δημοσιογοαφικδν έπίζηλον ένισχυόμενον
άλλως τε καί ύπδ τής πολλαπλής μορφώσεώς του.
*
¥ ¥
Έν 'I ερ '■ υ σαλήμ ή «Έλλ. Έπιθεώρη ις» ηύτύχησε ν< έπισύρη τδ εύγενές ένδιαφέρον τού ' Ιερολογιωτατου
κ. Μ α τ θ ίου Κεντρικού ταμίου τού ιερού Κοινού. Ό κ.
Ματθίας τελειόφοιτος τής Θεολογικής Σχολής τού Σταυρού
άρτιας μορφιό ε;·)ς. διακρίνεται διά τά φιλελεύθερα αι θήματα
του, διά τάς τολμηράς ιδέας του καί διά τήν έλευθέραν διατύπωσιν τής γνώμης του ήν καί άπδ τού νΑμβωνος δεν δι
στάζει νά κηρύττη Έλπίζομεν οτι δέν θά άρκεσθή εις την
τιμητικήν δΓ ήμάς άντιποοσ<οπείαν άλλά καί διά συνεργα
σίας είς τάς σελίδας τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» θά μάς ένισχύση είς τούς άγώνάς μας.

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

♦

*

V ίς Καφρζαγιάτ εύρισκομεν τδν 'Έλληνα τής ύπερόχου
φιλοξενίας καί ειλικρινούς δεξιώσεως τού κ. II a ν α γ.
Ί α τ ρ ί δ η ν έργαζόμενον είς τά καταστήματα Χωρεμη
Μπενάκη. Τάς ώραιοτέρας ήμέρας μας τάς πλέον άλησμονήτους τάς διήλθομεν είς Κ α φ ρ-ζ α γ ι ά τ πλησίον έκλεκτών φίλων τιμώντων τήν έργαιίαν μας. Καί ό κ. Ίατρίδης
μάς τιμά διά τής άντιπροσωπείας του.
*
* *

Είς Ζ α γ α ζ ί κ όπου μάς καλεϊ ή εύμένεια τού α'τλληνικού Συλλόγου
*
άναλαμβάνει τήν τιμητικήν άντιπροσωπείαν τού έογου μας δ άξιότιμος Πρόεδρος κΖ. Στρατής
όστις άπολαμβάνει τής ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί αγαπης
τής πολυπληθούς έκεϊ * λληνικής Παροικίας διά τάς πολλαπλάς άρετάς του καί τά ελληνοπρεπή καί πατριωτικά αισθήματά του.
*
¥ »
Έν Φακούς εύγενές τέκνον τής Κύπρου, δ κ. Ν ε α ο
χ οςΙΙ απάς, διευθύνων τάς έργασίαις τού οίκου Λεχωνίτου
μαζύ μέ τδ μέγα καί εύγενές ένδιαφέρον τού ύπέρ τής Ελ
ληνικής Έπιθεωρήσεως άναλαμβάνει καί τήν άντιπροσωπείαν της.
*

¥ ¥
Έν Μ ανσούο α δ κ. II ε ρ. Κωσταντ ύπου
λος έπίλεκτον μέλος τής έκεϊ Έλλ. Παροικίας καί μέλος
τού Συμβουλίου τής Κοινότητος έργασθείς μέ τδ πλέον α-

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 10' ΑΙΩΝΑ
ΜΡΓΜΜΪΜΜΗΜΙΗΒ
Ή Τουρκία πολλά, πλειστα έκαμεν έως ου κατορ
θώσω νά κζθυποτάξγ) τούς ’Αλβανούς καί, Ηπειρωτας. Κατά τούς ηρωικούς εκείνους περί ελευθερίας
αγώνας, πρωταγωνιστής έφάνη ό 1 εωργιος Καστριωτης ό επιλεγόμενος Σκεντέρ μπέης, οστις, επι
πολλά έτη (1443 —1468) έπιτυχώς μαχόμενος έδοξάσθη. Καί μετά τον θάνατον τούτου, οί αγώνες εζηκολούθουν, άλλά τέλος, τώ 1479. συνωμολογηθη ή
ειρήνη μ.εταξύ Τουρκίας καί Βενετίας όυναμ.ει τής ο
ποίας ή ’Αλβανία άνεγνωρίσθη τουρκική επαρχία.
’Αλβανοί καί Ήπειρώται, κατά τούς χρόνους έ
κείνους τής ταπεινώσεως, προς αποφυγήν τής τουρ
κικής τυραννίας, έγκατέλειπον τήν γενέθλιαν χωράν,
όπως άνζπνεύσωσιν έλεύθερον όπως όήποτε αέρα εις
χριστιανικά κράτη. Τότε πολοί κατέφυγον εις την α
δελφήν’Ιταλίαν είς τήν Κέρκυραν.Μεταξύ το ν όυστυ-

1070

1071
Menotog-ium graecorum (5) ό

σουν μίαν τών διασημωτερών γυναικών, τήν Μαργα

ραίχς Μαργαρίτας Άλβάνα Μηνιάτη και οί πρόγονοι
τοΰ πλουσιωτάτου καί ενδόξου οίκου τών έν Ιταλία

’Ιωάννης Φραγκίσκος (1720—1809) δστις άντεστάθη
είς τήν είσέλζσιν τών Γάλλων είς τήν ’Ιταλίαν διό

ρίταν Άλβάνα. Έν Κερκύρα οί Άλβάναι αναφαίνον

πεαπτου αίώνος, κατά τόν κάτωθι γενεαλογικόν
δένδοον, τόν όποιον ή ιδία Μαργαρίτα Άλβάνα,

ται πολύ πρό τής άλώσεως τής ’Αλβανίας καί Ή-

μας είχεν άποστείλη ολίγον πριν ή άποθάνγ) χειρο-

’Αλβανοί. Είς τήν ’Ιταλίαν κατέφυγον τω

1464 καί

κζί έγκζτέλειψε τήν Ρώμ.ην (6) ό ’Αλέξανδρος (1692

πείοου, άνζφαίνονται κατά τάς άρχάς τοΰ

γράφως, διά νά τό δημοσιεύσωμεν :

διγρέθησζν ιδία είς δύο κλάδους,τόν τηςΒεργάμου κζί

— I 778), δστις έδειξεν ύπερβολικόν έρωτα διά τάς ω

τόν τοΰ Ούρβίνου,δστις έλαβε τόν τίτλον τοΰ πρίγκη-

πος τοΰ Γοριάνου. Είς πολλας Ίτζλικάς πόλεις οι

ραίας τέχνζς καί άπεΟησαύρισεν άριστουργηματα έν
τή έξόχω αύτοΰ έπαύλει τή γνωστή Villa Albani

έξετζλισΟέντες Άλβάνζι έδρασαν (1) είς Ρώμην, Βε

(7) τήν οποίαν περιέγρζψεν ό Βίγκιλμαν, ό Βισκόν-

κλπ. Οί έξιτχλισθέντες Άλβάνζι

της, ό Φέας, ό Μζνιάν, ό Ζοέγας, ό Μζρίνης καί άλ

χών τούτων συνηριθμοΰντο οί πρόγονοι

νετίαν,

Γενούην

ήσπάσΟησαν κζί τό δυτικόν

της κερκυ-

δόγμα κζί έδωκζν είς

έργα, έν οΐς τό

ρώνυμον. Ούτος είχε σύζυγον πρό τοΰ νά γίνν; καρδι

’Ιταλίαν άνδρας σπανίας διανοίζς καί δράσεως.

νάλιος άπό Πΐον τόν Ε'. τόν όποιον είχε διασώση

Ό Σάθζς όρθώς ποιων έν τή Νεοελληνική φιλολο

άπό κίνδυνον έν Βεργάμγ, δτζν ήτο γενικός ιεροδίκης

έξιτζλισθεντων Αλ

(inquisitor). Μεταξύ τών τέκνων του συγκζτελέ-

βανών τών τιυ.ησαντων τήν δυτικήν έκκλησίζν (σελ.

γετο κζί ή Λουκία Άλβάνα, γυνή λογία κζί διζ.πρέ-

έπαινεΟεΐσα ύπό

πουσζ ποίήτριζ (4),

Κρεσιμβένη κζί Τορκουάτου Τάσου. ΝυμφευΟεΐσκ έ-

γράφει : (σελ.

75) Οί

παοζλειφΟέντζς Άλβανας.
Άλβάναι άπαντες πρέπει νά

μέ Αικατερίνην Βουκένδη

λζβε

υ.έ ’Ιωάνναν Σαραν άρη
εΐς πρώτον γάμον (9)

καί χέ Αικατερίνη Τρυφερού
εΐς δεύτερον

Αικατερίνη

’Ακα

Δονάτος (1775—1848)

1568. Τά ποιήματα της έδημοσιεύθησζν έδώ κζί

μέ Βικτωοίαν Τέστα

Ίωάννην Ιερώνυμον (1504 —1591), νομομαθή καί

συγγραφέα, οστις ολίγον έλειψε, τω 1583 νά γίνη
Πάπας (2). Άλλά της μεγάλης ταύτης τιμής ήξι-

πέθζνεν ή Ειρήνη Σπιλιμβέργου ζωγράφος, ή

βάνζ τήν έκλζυσε μέ δύο

Άλ-

ταλών ποιητών, τήν έκδοθεΐσζν ύπό Ρουσέλη (8).

ώθη ό ’Ιωάννης Φραγκίσκος Αλβάνζς, οστις τώ 1700

Ή Λουκία Άλβάνα άπέθανε νέα, άλλ’ άφηκεν έργα
ώστε νά άναφέρηται μεταξύ τών έπιφζνών ’Ιταλίδων

έξελέγη Πάπας λζβών τό δνομζ Κλήμης δ ΙΑ', άνήρ

άκόιεη. Ό Σάθας ένώ αναφέρει τόν

άξίας ούχί τυχούσης, οστις έζέδωκε τάς περίφημους

συγγενείς της, παρέλειψε νά τήν άναφέρτ) έν τή Νε

κατά τών Ίανστενιστών Βούλλας (3).

οελληνική φιλολογία αύτοΰ.

(I) Imhof: Alban nsis familiar; arbor genealogica
χτλ. Έ» Νυίευ,βιργη 1720 - Visconti : Cditta e famiglie
nobile di Roma <:a iv Βώχη 1844,

εύάνδρου

'Ηπείρου, νά

εί’πωμεν

δύο λέξεις, οΐτινες ηύτύχησαν είς τόν κόσμον νά δω·
(5) Mazzuchelli, ί»0’ χνωιέρω.

(2) Mazzuchclli : Scrittori d’ Italia Brescia 1753 —
Calvi : Scena Letteraria degli scrittori bergamasc’ii,
B rgamo !>21 —Montvloux Da - Villencnvc : Biographie
Universelle τόμο: A'..
(3) Τά Ιργα Όν Άλβά-χ τούτου έΐημοιιεύΟησα· i”b τον
τίτλον : Clementis XI [Jo. Franc. Albani] Opera Omnia
(Orationes Ilomiliae, Epi.-tolae et Brevia, Bullarium).
Accedit Vita a Praesula quodam Romano prescripta Bancoforti. 1729 Ilea·. -οϋ Άζβί-α
·ύ ου δ.». Batelli :
Vita Clementis XI. Boma 1723 — Polidori : Be vita et
rebus gestis Clementis XI. Urbino 1727 - Reboulit :
Histoirc de Clement XI Avignonc 1728 - Lafitan : Vie
de Clement XI. Padova 1752 — Artaud : BiogRaqhie U·
niverseilc Supplement *σι τούς βίους τών Παπών.

’Αγγελική

Δημήτριος (1782—18601

Αιμιλία

μέ τόν κόμητα Δεβοβΐτς.

μέ Ελένη Δόρια Προσαλέντη
Μαρία

μέ Αικατερίνην Παλατιανοΰ

μέ Λουδοβίκο3
4*7

Πόνς

Ν να

Μαργιιρίω, Λεωνίδας, Φρεοερϊκος

μέ Γεώργιον Μηνιάτην

Σάντα

μέ Δανιήλ Κόλλα

μέ Μάρκον Πολυλά
(9) Μέ τήν Σαραντάρη δέν έτεκνοποίησεν. Ό Δονάτος ούτος είχεν όποκτήση καί νόθον θυγατέρα τήν Κερκύραν.
ΣΠΥΡ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

άριν τής ιστορίας δημοσιεύομεν τάς τελευ σχύεται ή πρός τήν πατρίδα καί τόν έθνισμόν άγάπη
ταίας αποφάσεις τής έπί τοϋ Μποϊκοτάζ καί αυτοθυσία, ήδη δέ υπάρχει ή βεβαιότης δτι ό
Ελληνισμός θ’ άνεγερθή τρομερός αμυνόμενος υπέρ
’Επιτροπής έν τή γείτονι Επικράτεια. Καθωρίσθησαν καί διετυπώθησαν βωμών καί εστιών, ώστε χάνοντες ύλικώς κερδίζομεν
καί άνυψούμεθα ήθικώς διαπιστοϋντες ήδη διά μυ
ΤΟ ΜΠΟ Ϊ ΚΟΤΑΖ ούτω :)
ριοστήν φοράν τήν ζωτικότητα και τό ακατάβλητου
1) Θά έξακολουθήση
τής φυλής μας. "Ωστε δΓ ημάς ουνειθισμένους νά
τοΰτο δραστηρίως κατά τών Ελλήνων κατοίκων ιής
προκινδυνεύωμεν τά πάντα υπέρ τής δόξης καί τής τι
Αυτοκρατορίας. 2) Οι ’Οθωμανοί δέν θά αγορά
μής τής πατρίδος δ δεινός διωγμός τής 'Οθωμανικής
ζουν ελληνικά εμπορεύματα, οϋτεθά πωλοΰν τοιαΰτα.
Κυβερνήσεως είνε τυφλή καί έμπαθής έκ μέρους της
3) Ούδεις ’Οθωμανός θά ταξειδεϋση έπί ελληνικού απερισκεψία ής τάς συνεπείας αύτή αύτη ή Αυτο
πλοίου έκτελοΰντος πλόας εις τούς τουρκικούς λιμέ κρατορία βράδιον ή θάττον θά αΐσθανθή. Καί τοΰτο
νας, ούτε θά φορτώνη εμπορεύματα έπί τοιούτου εινε τό λυπηρόν δτι ένώ ύπάρχουσι νουνεχείς καί φρό
πλοίου. 4) Τά ελληνικά εμπορεύματα κομιζόμενα δι’ νιμοι ’Οθωμανοί κατανοοϋντες τό όλοφάνερον συμ
ελληνικών πλοίων δέν θά έκφορτώνωνται.5) Τά ξένα φέρον δΓ δλους μας, κοινής συνεργασίας καί δμοεμπορεύματα κομιζόμενα δι’ ελληνικών πλοίων θά γνωμίας, έπιτυγχάνουσι καί επιβάλλονται ολίγοι έγωϊέκφορτώνωνται.6) Τά εμπορεύματα τά έπί ξένων σταί καί υστερόβουλοι Νεότουρκοι καί τόν Ελληνι
πλοίων οίασδήποτε προελεύσεως θά έκφορτώνωνται σμόν τυραννοΰντες καί εΐς τήν πατρίδα των άνοίγονωσαύτως.
τες πληγάς άνεπουλώτους. “Ας έλπίσωμεν,ας εύχηθωΕίνε αληθές δτι ή έχθρική στάσις τής ’Οθωμανικής μεν νά έπικρατήσουν σκέψεις νηφαλιώτεραι καί απο
Αυτοκρατορίας έπέφερε καί επιφέρει δεινά τραύματα φάσεις συμφωνότεραι πρός τό κοινόν συμφέρον.
εΐς τό ελληνικόν έμπόριον καί τήν πανελλήνιον πρόο
Ζ.
δον. Πλήν τούτου δμως ούδέν, διότι έν τφ διωγμώ
καί τή αδικία γιγαντοΰται τό αίσθημα ήμών καί ένι-

Χ

ΈλΟωμεν τώρζ, περί τών έν Κέρκυρα απογόνων
τών Άλβάνα της

μέ Ροδόσταμου

πατέρα της καί

Κι’ άλλοι τρεις διέπρεψζν ώς έξοχοι καρδινάλιοι :
ό Άννίβχς (1682—1750) δστις έξεδωκε κζί λζμπρά

'Ελένη

Θεόδωρος

μέ Μαργαρίταν Μουστουξύδου

Ιωάννης, Κωνσταντίνος, 'Άγγελος, Σπυρίδων, Λχιλλεύς, Άνδρέας. Μαρία, Αλέξανδρος

ωραιότατα σονέττα, τά ό

ποια εύρίσκονται είς τήν συλλογήν τών ποιήσεων Ι

’Ιωάννης

μέ τον κόμητα Δηυ,ήτριον Τριβώλη

ΐνα μή διαμαρτυρηθώσιν οΐ ’Ιταλοί καθ’ ήμών.

οί δράσαντες άλλά μόνον άναφέρομεν τόν καρδινάλιον

Δονάτος

Δονάτος (ή 1771|

όποϊζι έΐόον τό φως τώ

έκεϊ έπί διαφόροις περιστάσεσιν. "Οτζν τώ 1859 ά-

αέ Μάοκον Πετρετίνη

μέ Αιμιλίαν Χαλικιοπούλου

δημοσι-

ευΟέντα μεταξύ τών ποιήσεων τών μελών τη,

Στυλιανή

Σταυράκης (Ί 1721 ι
μέ Λουκίαν Πετρόνικου

σύζυγον τον ιππότην Φκυστΐνον Άβογάδρον.

’ Επί τώ Οζνάτω της έγράφησαν ποιήματα,

Δονάτος (1600)

Ιοφιανή

δημίας Degli Ocillti,zi

είνε πολλοί

Χοιστόοουλοι

’Ιωσήφ (ίερεύς)

έξαλειφθώσιν έκ τής φιλολογίας τής Νεοελληνικής

Έκ τών έξιταλισΟέντων ’Αλβανών

Μαρίνα

Δημήτριος Όκταβιανός

τοΰ Βέμβου,

172,452). Ό Α. Δημητρζκόπουλος δμως, έν τζΐς

προσθήκαις και διορθώσεσι τοΰ ρηθέντος πονήματος,
αντί νά ποοσθέση τούς

Φραγκίσκος Άλβάνα (1400)

λοι πολλοί. ’Ανωτέρω άνεφέραμ.εν τόν Ίωάννην 'Ιε

τήν δυτικήν έκκλησίζν έξοχους ίεράρχατ καί είς τήν

γία του αναφέρει πεντε έκ τών

δέκατου

ι6) Hoefer : Biographie generale Paris 1853.
(7) D Strocchi : De vita A Albani cardinale Roma
1790 Elogio di A. Albani Cardinale. Eorli 1812, Faenza 1830 - Sismoudi : Biographie generate.

(4) IL6·: Maironi ila Ponte. Dizionario odeporico .
della provincia Bergamasca. Bergamo 1819.
(8) Bcrgalli Gozzi Luisa: Raccolta dello illustri Ri
matrici d' ogui Secolo. Venezia 1726 -X'uovo dizionario
storico Bassano 1796 - Cano ici Fachini Ginevra Pros
petto biografico dellc donne italiane Venezia 1824.
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ΕΠΟθΗίΑ^ΗΠΥΝΑΙΚΑ
(Έκ μακού; μελέιης τοϋ έκ Γβρμανίας δόκτορος Α.
Ntltze καταχωρισϋείσης έν φιλολογικφ πριοδικφ στάχυ
ολογοϋμβν χάριν τών άναγνωστριών τής «Έλλ. Έ.τιΟβιπ
ρήσεως» τάς έτομένας περικο.τάς διά τό περίεργον τής άν
τιλήψεως τοϋ γράφοντος).

« Ήτένισά ποτέ τούς όφθαλμούς σου, ώ ζωή.
Καί ένόμισα δτε είς άβυσσον κατέπεσα άνεξερευνητον.
«Μέ άνέσυραν διά χρυσών αγκίστρων δμως εί
χες γέλωτα ειρωνικόν, δτε άνεξερευνητον σέ άπεκάλεσα».
Nietzsehe
“Υψωσα περίεργος τά δμματα είς τοϋ οΰρανοΰ
τοϋ βαθυκυάνου τόν απύθμενα πυθμένα και σέ άνεζήτησα πλάνον τοΰ οΰρανοΰ σώμα. Σέ είδον παρερχόμενον άφροντι πρό τοΰ γϊηδίου τοΰ μικύλλου τού
του, τοϋ μικροσκοπικοϋ διά σέ πάντως.
Πόθεν έρχεσαι ; Ποϋ υπάγεις ;
Οί αδελφοί μου, οί άνθρωποι, ώς έγ<ο, οΰς μισώ
καί άγαπώ έξ ϊσου, οί άνθρωποι, λέγω, είνε κατά
σκοποί σου ατενείς, οξείς. Σέ είδον χθές. προχθές,
πρό πολλοΰ, πρό χιλιετηρίδων παρηκολούθησαν τά
βήματά σου καί άνεκάλυψαν τής τροχιάν σου.
Πόθεν έρχεσαι ; Ποΰ υπάγεις :
Πώς ; ’Απορείς σύ ; Δέν έγνώρισαςτό ό'ν τοΰτο, τό
νάνον, το αφανές «ού πλανήτου τούτου, μικρόν έν τώ
σύμπαντι, δσον μικρόν πρό τοϋ σήμπαντος τό μηδέν,
τό οποίον άπό τής σκοπιάς του ταύτης τής ασταθούς
έβολιδοσκόπησε τό στερέωμα, έμέτρησε τό βάθος του
καί τοΰ οποίου άπεκάλυψε μυστήρια μυρία ; Δέν τό
έγνώρισας ; “Ω ! Πόσον είνε μέγας ό άνθρωπος, μέ
γας εις ιό σόμπαν, άφ’ ου ζή έν αύτώ καί τοϋ οποίου
έμελέτησε καί έμαθε τά κρύφια !
Πόθεν έρχεσαι ; Ποΰ υπάγεις ;

Παρήλθον στιγμαί δλίγαι, στιγμαί σκέψεως- καί
έν ώ ό νοΰς μου απορών ϊσταται ένεός πρό τοΰ με
γαλείου τοΰ οΰρανοΰ καί τής εΰφευρετικότητος τοϋ
ανθρώπου τής άχσλινώτου, τής ΰπερπηδησάσης τό
κενόν καί τό άγνωστον ένφ προσπαθεί νά θαυμάση
τόν πλάνον τοΰ οΰρανοΰ κόσμον, έν νέφος πτερωτόν,
ταχύ, μέλαν, έσκίασε τοΰ δρίζοντος τήν γαληνΛητα,
ήμαύρωσε τήν αιθρίαν καί άπέκρυψεν, τό άγνω
στον, αΰτό τό νέφος τό μικρόν άπέκρυψεν. έσκίασε τό άγνωστον τό μέγα !
“Ω ! Ποσάκις σύ, ψυχή ανθρώπου άνεξερεύνητος,
άγνωστος, μεγάλη, είδες έ'ν νέφος μέλαν, σκιερόν νά
καλύπτη τοϋ χαρακτήρός σου τόν αϊθριον ορίζοντα !...

Κόσμε πολύφροντι, πολύτυρβε, ποσάκις ήθέλησεν
ή ψυχή μου νά έκζητήσητήν καοδίαν τών παλμών σου
ν’ άντλήση τήν έπίγνωσιν τής άφετηρίας καί τοΰ τέρ
ματός σου άπό τής πηγής αύτής τής ΰπάρξεώς σου !
Πόθεν έρχεσαι ; Διατί ζής ; Ποϋ υπάγεις ; Πόσην έχουσι δύναμιν τά κύματα τής θυέλλης σου καί τίς
φυλάσσει “Αργος τήν γαλήνην τοϋ δρμου σου ;
Πόσον ήθέλησεν ή ψυχή μου !
Ήθέλησε- ναί- άλλά δέν ήδυνήθη.
Τοΰ Ήρακλέους έτι δένέγεννήθη δι’ αύτήν ή βία,
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ήτις νά θραύση τά δεσμάτά στερρά, δι1 ών αΰτηΐσταται προσηλωμένα] έπί τοϋ Καυκάσου τήςσαρκός. 'Υπό
τό οξύ τοΰ γυπός ράμφος—τής άνθρωπίνης κοινωνίας
τόν ίβόλον όδόντα—καταβιβρώσκεται τό ήπαρ τής
πνευματικής ΰπάρξεώς καί διότι έπεθύμουν νά πετάξη
καί αΰτη ΰψηλότερον τοΰ βορβορώδους τής γής έ'λους,
τοΰ Κράτους ή βία τήν καθήλωσεν έκεΐ έπί τοΰ πύρι
νου τοΰ άδένδρου δρους βράχου.

Τίς εινε ό κόσμος ούτος ό ψοφοδεής, ό έρπων, ώς
δφις, υπό τά κράσπεδα τοΰ τηλεβόλου καί τής ισχύος,
αύτός δ κωφός είς τάς οίμωγάς τοϋ άσθενοϋς, δ τυφλός
είς τό φώς τής άληθείας ;
Καί άπεστράφη ή ψυχή άπό τών έργων τής ύλης καί
ήθέλησε νά θραύση τά δεσμά, νά καταρρίψη τήν φε
νάκην καί νά πετάξη μακράν τοΰ θεάματος τοΰ σπα
ραξικάρδιου, Φεϋ ! Τή είνε άδύνατον !
Καί κατέπεσεν έξηντλημένη, άσθενής, άπελπις ή
ψυχή- τής άνθρωπίνης δίνης δ βόμβος άντήχει έτι έπί
πολύ είς τά ώτά της, ώς ήχώ ονείρου τρομακτικού,
ώς άντήχησις κεραυνού φθορέως.
;t
.
.
·
.
........
Έκοιμήθη ή ψυχή !
Πώς; 'Η ψυχή έκοιμήθη; Κοιμάται λοιπόν καί ή
ψυχή, δ νοΰς; Οΰχί' τό σώμα, ή σάρξ, ή κιβωτός αΰτη,
ή δποία φέρει τήν ψυχήν ΰπεράνω τών κυμάτων καί
τής θυέλλης καί τοΰ κατακλυσμού, τοΰτο, τοΰτο έκοι
μήθη καί δταν μετά τήν καταιγίδα, έφθασεν έπί τοϋ
’Αραράτ, μακράν τής άνθρωπότητος τής νεκράς πλέον,
μακράν τής σκηνής τής καταστροφής, τότε έξεπήδησεν
άπό τής κιβωτού ή ψυχή καί ήθέλησε νά πετάξη είς τά
Ήλύσια. Ν’ άναπνεύση ήθέλησε τότε άέρα έλευθερίας,
άπεσταγμένον άέρα, ώς τόν έπλασεν ή φύσις, οΰχί
άέρα μιανθέντα υπό τής διαφθοράς τής άνθρωπίνης
καί τής έξαχρειώσεως.
Έξύπνησεν ή ψυχή !
Καί έξυπνήσασα καί άνοίξασα τούς οφθαλμούς,
έλευθέρα, οΰχί δεσμώτις πλέον, οΰχί αιχμάλωτος καί
άποβύσασα τά ώτα τά έσφραγισμένα τέως διά κυψέλης
σαρκικής άπολιθωθείσης είδε τοΰ άστρου τοΰ πτερόεντος τήν ό'ψιν τήν ιλαράν καί ήκουσε τήν φωνήν του
τήν άνυπόκριτον :

« Έλθέ, ζωΰφιον κενόφρον. Έλθέ, ψυχή άπειρος,
άθώα. Θά σοί άνοίξω τούς δρίζοντάς μου καί θά σέ
μεταφέρω είς νέους κόσμους. Έλθέ».
Είπε καί ήθέλησε νά έναγκαλισθή τήν ψυχήν αύτήν
τήν δειλήν, τήνδειλαίαν. Καίέδ3ΐλίασεκαί δέν έτόλμα.
Καί ή νεφέλη έκείνη ή άραχνοϋφής τήν περιέβαλε
τότε. Καί ήσθάνθη τότε έαυτήν ή ψυχή άρπαζομένην
έαυτήν έν νεφέλαις καί άνερχομένην εις τούς οΰρανούς.
Καί ήτο ταχεία ή πτήσις, άστραπιαία, ίλιγγιώδης,

Καί είδε κόσμους καί άστρα καί πλανήτας καί έθαύμασε καί έξεπλάγη...............................................................
Καί έζήτ/ισεν έν τώ κενφ οπισθέν της τήν γήν καί
τούς άνθρώπους καί οΰδέν διέκρινε. Καί ήρώτησε τό
άστρον τό κομόεν τότε, καί τά πλάνα σώματα τά
άλλα, καί τούς κόσμους τούς νέους, τούς άγνώστους :
— «Ποΰ είνε ή γή ;»
Οΰδείς έγνώρισε τό όνομά τη; 1 Οΰδείς έγνώρισε
τόν πλανήτην τούτον, τόν μικρόν, τόν άσημον !...

Κ,αί εΐδεν έκθαμβος τότε ή ψυχή έν σώμα άπα-

θηρούς πίλους. Καί έσκέφθην : Έχουσιν άρά γε δί

οτράπτον, καί τό ήρώτησε.
— «Φωτοβολίς, ποΰ υπάγεις ;»
— «Είς τό άγνωστον,» άπήντησεν έκείνη. Οΰδέ-

καιον ;
Είδον γέροντα πολιόν.
— «Τίς εί» μέ ήρώτησεν.
— «“Ανθρωπος εΐπον τών ζώων τής γής ή κορωνίς», καί μέ προσεϊδε μετ’ ειρωνείας.
Καί ήκουσα τόν ύμνον τότε τής φύσεως τής άκαλ-

ποτε έ'μαθον ποΰ υπάγω- είμαι τής ΰπάρξεώς μηχανή
ετεροκίνητος άνευ σκοπού, τέρμα έχουσα τόν θάνατον
καί άπό τοΰ θανάτου γεννηθεΐσα. Υπάγω, δπου ΰ«
πάγει ό κόσμος δλος είς τό κενόν, ώς εϊμεθα κενοί

πάντες.»
—«’Απόστειλον, άπόστειλον, ώ πλάνε οδοιπόρε,
έ'να άσπασμόν είς τήν γήν μου δταν διέλθης πλησίον
της.»
. —«Είς τήν γήν σου ; Τίς είνε ή γή ;
— «Πλανήτης τοΰ ήλιου σκοτεινός.»
— «Τοϋ ήλιου ! Ώ ! ναί ! Είδον ποτέ, τόν ήλιον
σου, μορμολύκειου γελοΐον. Τήν γήν σου δμως δέν εί

δον, δέν ήκουσα. Είνε μέγας, πολύ μέγας ό κόσμος,
ξένε, καί ή γή σου μικρά, πολύ μικρά, άγνωστος είς

λιεργήτου.
Καί ήρώτησα :
— «Ιΐοΰ είνε οί κήποί σας ;»
— «Είς τούς δρυμώνας τών όρέων καί είς τούς λει

μώνας τούς εΰανθεϊς.»
— «Ποΰ εΐνετά ζώά σας τά φέροντα χαλινόν ;»
— «Είς τάς έρήμους.»
— «Ποΰ είνε αί περιβολαί σας ;»

— «Ύπό τό δέρμα μας».
— «Ποΰ είνε ή μουσική σας;»

—«'() φλοίσβος τοΰ ρύακος δ παυσίλυπος δ συμ

τόν οΰρανόν». Έγέλασεν έν ειρωνεία καί άπήλθε τα
χεία πάλιν ή φωτοβολίς δθεν ήλθεν... είς τό κενόν.

μιγνύμενος έν άρμονία πρός τόν στόνον τής άηδόνος,
πρός τό βέλλασμα τό βρεφικόν, τό άθώον άπολεσθέν-

»Είνε μικρά, πολύ μικρά ή γή σου, ξένε.»
Έρρίφθην άπελπις είς τό χάος, είς τά κύματα, τοΰ
αίθέρος, ώς έρρίφθη άπελπις είς τά κύματα τοΰ ω
κεανού δ Όδυσσεύς" πολύτλας ναυαγός έφθασα είς έ-

τος άρνίου».
— « Ποΰ είνε τά μέγαρά σας ;»
— «Τά σπήλαια τών όρέων καί αί χαράδραι τής

δάφη ξένα, νέα.
Έκρύβην ΰπό δενδρώνα σκιερόν καί άνέμενα τά
μυστήρια τά νέα.
Είδον γυναίκας τότε καί παρθένους καί κόρας- καί
μόνον..... «φϋλον ώραϊον» δέν εΐδον. Πώς ; Έκπλήττεσθε ;
Είδον άκαλλιέργητον τήν φύσιν. Εΐδον γυμνούς
τούς άνθρώπους καί άγρια τά χόρτα καί άτημέλητα
τά ζώα. Ένεθυμήθην τούς άνθριόπους τότε, οϊτινες
ψέγουσι τό ψιμμύθιον, τόν στηθόδεσμον, τούς άν-

γής.»
Είδον τήν φύσιν άκαλλιέργητον.
”Ω 1 πόσον ήτο άσχημος !
Θέλω τήν φύσιν έν τή τέχνη εγώ ώραίαν, αρμονι
κήν. Θέλω τοΰ κηπουρού τήν χεϊρα νά εΰθύνη διά
στηρίγματος τό γηράσκον δένδρον. Θέλω τήν φύσιν
νά θαυμάσω όπισθεν τής τέχνης- ΰπό πέπλον θέλω νά
θαυμάσω τήν φύσιν διαφανή- θέλω μυστήριον έν τή

ζωή.
Πορτ-Σάϊτ.
fΑκολουθεί;

ΔΡ·

ΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

ότι άπλοΰστατα, άπηξίωσε νά συμμετάσχη είς τήν γε
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ‘Ελληνικόν Κράτος Αεί
ποτε ενδιαφερόμενον διά τά μεγάλα και παγ νικήν Άμιλλαν τών Εθνών τά οποία μέ τόσην κουφόνοιαν
κοσμίου Ενδιαφέροντος ζητήματα μή κατατριβόμενον
δέ καί πτωχαλαζονείαν έξέθηκαν τάς προόδους των
καί
τήν Εργασίαν των, είς τοϋ παμφάγου πυρός τήν
είς τά;μικρά καί ασήμαντα εΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
κρίνε καλόν ν’ αποφυγή νά απληστίαν !
ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
λάβη μέρος εις τήν "Εκθεσιν
Τί ευτυχισμένος τόπος είς τόν όποιον Βασιλεία,
τών Βρυξελλών όπου θά εμειΚυβέρνησις, Δήμοι, Κο νωνία, ’Εμπόριον, και Βιομη·
οϋτο ή άξιοπρέπειά του αν ήρχετο είς παραλληλισμόν
χανία άδιαφοροΰοι διά τά Ασήμαντα αυτά πράγματι
πρός ολα τά άλλα πεπολιτισμένα “Εθνη 1 !
καί εΰρίσκονται είς τήν ευχάριστον θέσιν νά είνε ξέ
’Απεδείχθη έκ τών υστέρων δτι ήτο σοφή ή πρόνοι άπό τάς θλιβερός συνέπειας μιας κολοσσιαίας
νοιά του διότι σήμερον Εν ω θρηνούν οί Γερμανοί, οί
συμφοράς !
Ζ.
’Ιταλοί, οί Γάλλοι, οί “Αγγλοι, οί Ρώσσοι καί οί Κι
Έκ τής «Εστίας» εις ήν δημοσιεύεται άνταπόκρισις έκ
νέζο: ακόμα (οί ανόητοι) διά τήν απώλειαν καί τήν
Βρυξελλών όφειλομένη εις τόν κ. Λανίτην, πληροφορούμεθα
καταστροφήν θησαυρών, Αντικειμένων τέχνης, καί
δτι ή Ελλάς άντεπροσωπεύθη λίαν άξιοπρεπώς είς τήν Έκθεάλλων πολυτίμων προϊόντων, ή Ελλάς μόνη δέν Εν σιν των Βρυξελλών διά τινων Εβραίων οίτινες εις τό Ελληνι
διαφέρεται καί δέν συγκινεϊται διά τήν συμφοράν, δι κόν ! τμήμα έξέθηκαν διάφορα είδη έβραιοβελγικά !
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ΛΕΜΕΣΟΣ
— Αί έπαρχίαι Λεμεσού καί Πάφου άποτελοΰν
ίόίαν έκλογικήν περιφέρειαν.
— Έν αύτή εκλέγονται επίσης τρεις Έλληνες
και εις ’Οθωμανός Βουλευταί.
— "Ελληνες αντιπρόσωποι τών επαρχιών αύτών
εΐνε οί κ. κ. I. Κυριακίδης, Άνδρ. Άραοΰζος καί
Χριστ. Σώζος.

—Και οί τρεις εΐνε κάτοικοι τής Λεμεσού, δικηγοροΰν δέ οί κ. κ. Κυριακίδης και Σώζος, εμπορεύεται
δέ ό κ. Άραοΰζος.
— Καί οί πολιτευταί ούτοι άνήκουσιν είς την ζη
λευτήν τάξιν τών επίλεκτων άνδρών τής Κύπρου.
— Ό μέν κ. I. Κυριακίδης εινε αρχαίος πολιτευ
όμενος μέ μεγάλην σταθεράν επιρροήν.
— Λατρεύεται άπό τούς χωρικούς διότι πάντοτε
ύπερεμάχησε καί είργάσθη ύπέρ τών άγροτικών συμ
φερόντων.
— Ρήτωρ εύφραδής, άγορητής εμβριθής, χειρίζε
ται μετά σπανίας δεξιότητος τά έθνικά ζητήματα.
Διακρίνεται διά τήν πολιτικήν του εμπειρίαν καί
θαυμάζεται διά τήν άκεραιότητα τοΰ χαρακτήρας
του.
— Τοιαύτη προσώπικότης, μ.έ τοιαύτα χαρίσματα
νοός καί ψυχής επόμενον εΐνε δτι πάνοπλος χωρεΐ είς
τήν εθνικήν πάλην πρωταγωνιστών εις δλα τά ιεεγάλα καί σοβαρά ζητήματα τοΰ τόπου.
— Ό δέ κ. Άραοΰζος μολονότι άνήκει είς τήν τάξιν
τήν εμπορικήν έν τούτοις δέν ύστερεϊ είς ρητορικήν
δεινότητ; ήν ένισχύει έπί πλέον ή ισχυρά κρίσις του
καί ή βαθεία γνώσις τών ζητημάτων τοΰ τόπου.
— ’Ιδία διακρίνεται γράφων καί όμιλών μετά πολ
λής έμβριθείας είς τά οικονομολογικά ζητήματα.
— Εΐνε έντριβής είς αύτά, καί λόγω τής ειδικότη
τάς του, ήν ύποβοηθεΐ ού τυχοΰσα μόρφωσις, ή γνώμη
του άποτελεϊ αύθεντίαν.
— Κατά τήν έκλιποΰσαν ήδη περίοδον τοϋ Αρχι
επισκοπικού ζητήματος ήτο ό μόνος έκ τών Ελλήνων
Βουλευτών δστις ήτο άντίθετος τοΰ Μακαριωτάτου.
— Έζέχουσα έπίσης προσωπικότης τής Νήσου,
εΐν». καί ό κ. Χριστόδουλος Σώζος.
— ’Εκτός τοΰ Βουλευτικού άξιώματος φέρει έπαξίως καί έπωφελώς όιά τήν Λεμεσόν καί τό άξίωμα
τοΰ Δημάρχου.
— Μετά τήν παραίτησιν τοΰ κ. Λο'ί'ζου άπό τό
Δημαρχικόν άξίωμα έμεινεν ό μόνος πολιτευτής τής
Κύπρου δστις εΐνε συγχρόνως Βουλευτής καί Δήμαρ-

Ζ°ί·
— Ό κ. Σώζος εΐνε μία ύπέροχος δσον καί εύγενής φυσιογνωμία κα: εινε εύτυχης ή Λεμεσός διότι
έν τώ προσώπω του ευρε τόν ιδανικόν Άρχοντά της.
— Εύφυής, χαριτολόγος, ζωηρός, δραστήριος, αίσθηματίας, πατριώτης. Έν τή Βουλή καί έκτος τής
Βουλής δρά, έργάζεται, μοχθεί είς τήν πρώτην γραμ

μήν διά τήν εύόδωσιν τοΰ ωραίου ίόανικοΰ κάθε Κυ
πρίου.
— Ρήτωρ έπίσης διακεκριμένος, έπωφελήθη τής
εύκαιρίας κατά τήν πρό ολίγων έτών μετάβασίν του
είς Αγγλίαν νά όμιλήση έν Λονδίνω Αγγλιστί έπί
παρουσί^ διαπρεπών Άγγλων περί τών δικαίων τής
Μεγαλονήσου.
— Ήρατο θριάμβων άληθή μή σταματησαντα καί
πρό τών στηλών τοΰ σοβαρωτέρου Λονδινείου τύπου
δστις δέν απασχολείται εύκόλως διά πρόσωπα καί
πράγματα μέ παρουσιάζοντα σπουδαιότητα ικανήν νά
ποοσελκύση τό ένδιαφέρον του.
— Μία ώραία άνάμνησις τής Κύπρου εΐνε και ή
γνωριμία τοΰ κ. Σώζου.
— Ειλικρινής, άπέριττος, άπροσποίητος, θετικός,
χωρών εύθύς είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος του,
μή χαριζόμενος είς φιλίας και συμπάθειας, άνωτερος
κομματικών ύπολογισμ-ών.
— Ή Φιλαρμονική τοΰ Δήμου περί ής δι’ ολίγων
ώμιλήσαμεν είς τό προηγούμενο
*
εΐνε έργον του.
— Ό έξωραίσμός τοΰ Δημοσίου Κήπου είς αύτόν
οφείλεται.
— Είς τήν φιλοπολίδα δέ μέριμναν του, τήν άκατάβλητον έπιμονήν του, και τήν προσωπικήν έπιρροήν
του ήν έξασκεΐ, λόγω τής μορφώσεώς του, τοΰ χαρακτήοός του καί τών πολλών άρετών του, έπι τής Διοικήσεως τής Νήσου, οφείλεται καί ή δωρεά τοΰ Δη
μοσίου τών πρός αύτό χρεών τοΰ Δήμου Λεμεσού και
έσχάτως ή δωρεά καί αύτοΰ τοΰ τέως Δημοσίου Κή
που.
— Ή καθαριότης τής πόλεως, ό φωτισμός, ό έξω
ραίσμός, τά έξυγειαντικά έργα καί έν γένει ή οικονο
μική διαχείρισις τής δημοτικής περιουσίας τελεί ύπό
τόν άγρυπνον καί αύστηρόν οφθαλμόν του καί τήν άδιάπτωτον μέριμνάν του.
— Ούδέν άπορον, ώς έκ τούτου, άν τυγχάνγ έκ
τών δημοφιλεστέρων προσώπων τής Επαρχίας του καί
τοΰ Δήμου του καί άν ώ; πολιτευόμενον πρόσωπον
εινε άκαταγώνιστος είς τήν πολιτικήν κονίστραν.
— Ή Λεμεσός συντηρεί Νοσοκομεΐον πληρούν τε
λείως τάς άνάγκαςτής πόλεως καίάνήκον είς τόν Δήμον.
— Ή Κυβέρνησις παρέχει τόν ’Ιατρόν καί τά φάρ
μακα δωρεάν.
— Τό διευθύνει ή Πο λυξένη Κωσταντινίδου ύπηρετήσασα έπί διετίαν είς τον Εύαγγελισμόν.
— 'Έν σημεϊον παρήγορον καί ένθουσιώδες συνάμα
διά τόν έπισκεπτόμενον τόν έξω Ελληνισμόν εΐνε καί
ή συνάντησις προσώπων τά όποια κατηρτίσθησαν έν
Άθήναις διά είδικάς θέσεις ή έξεπαιδεύθησαν καί
έμορφώθησαν έδώ.
— Παντοΰ εύδοκιμοΰν, παντού διακρίνονται καί
εΐνε ύπερήφανοι οί ομογενείς μας δταν τά πρόσωπα
αύτά δικαιώνουν τήν έκλογήν των και δέν διαψεύδουν τάς έπ’ αύτών στηριχθείσας ελπίδας των.

— Ό Εύαγγελισμός, τό Πζνεπιστήμιον, τό ’Ωδεΐον, τό Άρσάκειον εινε φυτώρια έκ τών όποιων έξερχονται μέ γνώσεις, μέ ένθουσιασμόν, μέ άγάπην πρός
τήν έργασίαν οί τρόφιμοι αύτών.
__ Εΐνε πολύ παρήγορον καί ικανοποιητικόν τοΰτο,
μετριάζει δέ καί τήν άπογοήτευσιν τών έν τή ξενν)
όμογενών μας διά τήν άλλην άτασθαλίαν τοΰ Κρά
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(ΔΙΗΓΗΜΑ)
(Έκ τοΰ Γαλλικού)

'Έν άπόγευμα τοΰ θέρους, ό Γεώργιος Μαρβάλ, λυ
πημένος καί άποκαμ.ωμένος άπό τόν μονηρη περίπα
τόν του είσήλθεν είς τό μικρόν διαμέρισμα τοΰ ξενο
τους.
δοχείου είς το όποιον διέμενε.
— Έν Λεμεσώ έσημειώσαμεν μίαν σοβαράν πρόο
Ή ύπηοέτρια έπωφεληθεΐσκ τής άπουσίας τοΰ νέου
δον τήν όποίαν δέν εί'δομεν είς άλλα κέντρα τοΰ Ελ κατεγίνετο είς τήν τακτοποίησιν τοΰ δωματίου.
ληνισμού.
— Εξακολούθησε, τής ειπεν ό Γεώργιος. Δέν μέ
— Πνεΰμα συνεταιρικόν διαπνέει έν εύρειγ. κλι- έν,οχλεϊς. „
Καί έξηπλώθη είς μίαν πολυθρόναν έμπροσθεν
μακι.
— ■ Εΐνε ννωστον οτι οί "Ελληνες δεν κατενοησα- τοΰ ανοικτού παραθύρου, μέ τό βλέμμα προσηλωμένον
μεν άκόμη τά άγαθά τοϋ συνεταιρισμού καί τά ώφέλη πότε πρός τόν ούρανόν καί πότε πρός τήν λίμνην, ήρχισε δέ νά σκέπτηται μελαγχολικώς τήν άσκοπον ύτά προκύπτοντα έκ τών διαφόρων Ενωσεων.
παρξίν του, καί νά έξετάζγ τόν βίον του δστις διέρ— Ή Α. θ. Μ. ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ, βτε κατά
ρεε χωρίς λόγον καί χωρίς άγάπην.
τό 1903 ηύτυχήσαμεν νά τόν γνωρίσωμεν είς Κ)πολιν,
Ό Γεώργιος άπορφκνωθείς είς ηλικίαν πέντε έτών
ϋάς έτόνισεν ότι ή άδυναμία καί ή παρακμή τοΰ Ελ
δέν είχε άλλον συγγενή πλήν ένός γέροντος έξαδέλφου
ληνικού έν Κ).τολει στοιχείου ωφειλετο εις τήν ελτου είς τήν έπαρχίαν.
λειψιν πνεύματος συνεταιριστικού.
"Ο κηδεμών του τόν ένέκλεισεν είς έν σχολεϊον,ένό— Καί άναπτύσσων τό θέμα του συνεπέρανε ότι μισε δέ ότι θά έξοφλήση τά καθήκοντά του, έάν ηυαί ίδέαι αυται άντίκεινται, φαίνεται, πρός τόν χαρα ξανεν έπιτηδείως τήν περιουσίαν τοΰ κηδευομένου του.
κτήρα τής φυλής μας.
“Αν καί πλούσιος κατήντησε συνεσταλμένος, δειλός,
— Εύτυχώς ότι ή Κύπρος καί περισσότερόν η Λε καί δύστροπος.
μεσός κατενόηησε τήν χρησιμότητα καί έστραφη
Ό Γεώργιος προσεπάθησε τότε νά έπανεύργ είς τήν
πρός τάς συνεταιρικάς έργασίας.
εργασίαν τήν χαράν τής ζωής.
Άλλά καί είς αύτήν δέν άνεΰρε τίποτε άλλο παρά
(’Ακολουθεί)
Μη-Μϋς
άπογοητεύσεις, διότι ολοι έφιλοτιμοΰντο νά τόν άπαλλάττωσιν άπό κάθε ένόχλησιν. Είς τόν έρωτα αί προσπάθειαί του δέν άπέβησαν περισσότερον εύτυχεϊς.
"Αν καί ήτο ώραΐος νέος ό Μορβάλ δέν ήρεσε διόλου.
ΕΝΙΚΗ ΰπήρξεν ή έκπληξις καί ποικιλοτρόπως Αί γυναίκες τόν έκρινον ώς λίαν οχληρόν, ή ύέ μονή
έσχολιάσθη ή απάθεια μεθ’ ής ό Λαός διεσκορ- ρης καί σκεπτική νεότης του δέν τόν κατέστησεν όλιπίσθη εις τάς κάλπας κατά τήν ημέραν τής έκλογής.
γώτερον δύστροπον, ώστε ήρχισε νά άποστρέφηται τήν
Ούδείς δμως έδωκε τήν προσή- πανουργίαν καί τήν άνειλικρίνειαν τών συμφεροντβλοΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ κουσαν έξήγησιν. Ούτε άγγλο- . γικών θωπειών.
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ποιήθημεν ούτε έγερμανοποιήθημεν.Άπλούστατα ό Λαός πενθών διάτάδεινοπαθήματατοϋ Έθνους, βλέπων τήν πατρίδα τοσοϋτον έξουθενωμένην καί ταπεινήν δεν είχε την διαθεσιν ούτε νά
κραιπαλήση, ούτε νά διασκέδαση, ούτε καν να φανατισθή θορυβωδώς καί επιδεικτικός. Έπραξε τό καθή
κον του σιωπηλός. Φαντασθήτε προσκεκλημένον εις
χαράν τινα καί υποχρεωτικός παρευρισκομενον εκεί
τήν έπομένην τοΰ θανάτου τής μητρός του η τοΰ
πατρός του ! Εΐνε δυνατόν νά έχη διάθεσίν νά χορεύση, νά εύθυμήση ύπό τό κράτος τοιούτου πένθους ;
Τοΰτ’ αύτό συνέβαινε μέ τόν Ελληνικόν Λαόν. Καθ
ήν στιγμήν ό Πατριάρχης μας παλαίει απεγνωσμένος,
καθ’ ήν στιγμήν μετά δέους ατενίζει πρός τήν τύχην
εκατομμυρίων αδελφών μας, καθ’ ήν στιγμήν διακυβεύεται ή ύπαρξίς μας ώς φυλής καί ώς έθνους, καθ
ήν στιγμήν ακούεται ό γδούπος τοΰ καταρρεοντος εθνικοΰ μας οικοδομήματος θά ήτο άντικρυς σαρκαμός καί
ειρωνεία πρός παν ιερόν καί δσιον δ 'ΕλληνικοςΛαος, ο
Λαός τής έλευθέρας 'Ελλάδος, νά κορυβαντιά και να
δργιάζη μεταβαίνων εις τάς κάλπας.

ίΧ©@Χ>

Καί είς αύτάς άκόμ,η τάς οχθας τής θαυμασίας λί
μνης όπου έζήτει τήν άμεριμνησίαν καί λήθην, ό Γε
ώργιος Μορβάλ κατεθλίβετο αισθανόμενος ότι μέσα είς
έκεΐνα τά θέλγητρα τής ζωής ή ψυχή του έπόθει τήν
στοργήν καί έπαλλε διά τήν κκλωσύνην.
Τό σκυθρωπόν βλέμμα τοΰ νέου κατήρχετο λυπημένον είς τόν κήπον.
Αίφνης πκρετήρησεν οτι ύπό τήν σκιάν τών πτε
λεών έκάθητο άκόμ,η ή γραία κυρία μέ τήν ώχράν αορφήν τής όποιας τό βαθύ βλέμμα, τό έζωτερικεΰον κά
ποιον μυστηριώδη πόνον, τον έκαμε <ά φρικιαση παραδόξως τήν προηγουμένην ημέραν, όπόταν διεσταυρώθησαν είς τήν δενδροφυτείαν.
— Φαίνεται περισσότερον λυπημένη άπ’ έμέ, έμουρμούρισε μεγαλοφώνως.
'Η υπηρέτρια ήτιςέξεσκόνιζε τό τραπεζάκι πλησίον
αύτοί, άντελήφθη τούς λόγους του, άκολουθήσασα σέ
τήν διεύθυνσιν τοΰ βλέμματα; τοΰ κ. Μορβάλ έτόλμησε
νά εΐπγ.
— Ό Κύριος άναμφιβόλως θά όμιλή δι ’αυτήν τήν κα-

1076
λήν κ.Βαλβίν.Είναι παράφρων,δχιδμως επικίνδυνος.Έχουσιν ήδη παρέλθει πέντε έτη όπόταν ό υιός της Παύ
λος τελειόφοιτος τοϋ Πανεπιστημίου έφονεύθη είς τό κυνηγιον.Ή κυρία αδτη ήτο πολύ ασθενή:,ώς έκτούτου δέν
έτόλμησαν να της άναγγείλωσι τόν θάνατον τοϋ τέ
κνου της. Ή διάνοιά της αδύνατος έβλάφθη περισσό
τερον έκ της ανεξήγητου ταύτης απουσίας....
’Ελπίζει έν τούτοις δτι θά έπανεύργ τόν Παύλον
της καί άκαταπαύστως αναμένει την επιστροφήν του.
Κατ’ έτος διέρχεται τόν καιρόν της έδώ. Άλλ’ όπόταν άρχίζν) η εποχή τών περιηγητών ή ώχρότης καί
ή παράδοξος συμπεριφορά της έκπληττε', καί ένοχλεΐ
τούς ταξειδιώτας. Αύτή δέ ή ιδία, άντιλαμβανομένη
πόσον ή παρουσία της προςενεΐ λύπην, επιστρέφει εις
τήν οικίαν της. Μάλιστα πρόκειται νά άναχωοήστ)
σήμερον. Η αμαξά της έχει ήδη έτοιμασΟν).
— Δυστυχής γυνή! έπρόφερε μέ στεναγμόν ό Μορ
βάλ. Ή αδιάκοπος ανησυχία της μοϋ έςηγεϊ τήν αίφνηδίαν έντύπωσιν τήν οποίαν τής έπροξέ,ησα χθές
τό εσπέρας όπόταν διήλθον τόσον ταχέως πλησίον της
ύπό τάς πτελέας.
— Ποοσέχει πάντοτε· εις τήν θέαν τών νέων διότι
δύνανται νά έχωσι τήν ηλικίαν έκείνου τόν όποιον
έχασε. Καί έάν άκόμη σας παρετήρει είς τό σκότος,
καί άν άνεσκίρτησεν, αύτό δέν μέ εκπλήττει κύριε.
Έάν ήδύνατο νά σας άτενίσν) έκ τοϋ πλησίον κατά
την ημέραν θά έταράσσετο πολύ περισσότερον, διότι
ομοιάζετε μέ τόν υιόν της.
— Καί πώς τό γνωρίζεις :
— Ή κυρία αύτή οπού καί άν εύρίσκεται τοποθετή
τήν φωτογραφίαν τοΰ υίοϋ της εις έν τραπέζι πλησίον
αύτής. Τά κιβώτιά της έχουσιν ήδη κλεισθή, άλλ’ ή
φωτογραφία εύρίσκεται άκόμη έπί τής τραπέζης, διότι
ή κ. Βαλβίν τήν φέρει είς τόν μικρόν σάκκον τόν όποιον
κρατεί είς τάςχεΐράς της. Ό Κύριος έπιθυμεΐ νά κρίνγ)
διά τήν ομοιότητα ;

Πριν ή δυνηθή ό Μορβάλ νά έναντιωθή ή υπηρέτρια
έζήλθε καί έφερε τήν φωτογραφίαν έντός κορνίζας έκ
χαλκοΰ. Ό νέος εΐπεν αφού τήν παρετηρησεν.
— Είναι άληθές! Μοϋ ομοιάζει. Πρό ολίγων έτών
ίσως θά υπήρχεν διαφορά.... Έπέστρεψΐ κατόπιν τήν
φωτογραφίαν λέγων : Θά έστενοχωρούμην έάν ή κυρία
αύτή ύπώπτευε τήν αδιακρισίαν μου.
Μόνος ό Μορβάλ, καί λίαν συγκεκινημένος έξ αύτής
τής συμπτωσεως, ήρχισε νά σκέπτεται δτι έπραξε κα
κώς νά διέλθη τόσον ταχέως έκ τής δενδροστοιχίας.
’Ίσως ή γραία αύτή γυνή θά ήτο πολύ εύτυχής έάν
τώ ώμίλει έάν τόν έβλεπε καλλίτερον.
Έάν οί χαρακτήρες τοΰ προσώπου του ύπενθυμίζουσιν αληθώς είς αύτήν τόν υίό> της, έσκέπτετο ό
Γεώργιος, ή θέα του θά άνεκάλει είς τήν καρδίαν τής
δυστυχούς αύτής μητρός μίαν εύτυχή άνάμνησιν μίαν
πρόσκαιρον άπάτην άλλά γλυκεϊαν. "Ω! έάν ήδύ
νατο είς κάποιον νά προξενήσν) όλίγην χαράν θά ένόμι»
ζεν άκόμη εαυτόν ωφέλιμον διά κάτι τί εις τόν κό
σμον τοϋτον.. ..
Στενοχωρημένος ολίγον έζ αύτών τών σκέψεων, ό
Μορβάλ κατήλθε είς τόν κήπον.

1077
Ή κ. Βαλβίν καθημένη έπί μιας πολυθρόνας έκ λυ
γαριάς ειχεν αποκοιμηθώ ύπό τήν δροσεράνσκιάν τών
πτελεών.
Καί ένω άκόμη κοιμάται οποία έκφρασις πόνου ζω
γραφίζεται είς τήν ώχραν μορφήν της! διελογίσθη ό
νέος- άς έπανέλθω όπόταν έζυπνηση.
Όπισθοδοομών έοριψεν έν κάθισμα τοϋ όποιου ό θό
ρυβος έξύπνησεν αίφνιδίως τήν γραίαν κυρίάν.
Οί οφθαλμοί της μόλις άνοιχθέντες έπληρώθησκν
άπό έκστασιν χαράς.
— Παύλε υιέ μου ! Σύ είσαι, σύ !
Καί ή δυστυχής γυνή έρρίφθη είς τόν λαιμόν τοΰ νέου
σφίγγουσα αύτόν είς τάς άγκαλας της ένω ήρχισε νά
όλαλύζτ).
— Έπί τέλους σέ έπανεϋρον. Ά ! τό έγνώριζον
καλώς δτι θά έπανήρχεσο. Ποτέ δέν άπελπίσθην.
Λοιπόν φίλησέ με. Ήλληξας κατόπιν τόσων έτών.
"Εγινες είς ώραΐος νέος. Ά ! πόσον είμαι εύτυχης.
Άλλά φίλησέ υ.ε καί άπάντησόν υ.οι διά νά α
κούσω τήν φωνήν σου άγαπητό μου άγόρι. Λεγουσα αύτά ή γραία κυρία είχε τό βλέμμα γε
μάτο άπό άπειρον τρυφερότητα. Αί ρυτίδες τοΰ προ
σώπου της έξηφανίσθησαν άπό τήν χαρών, ή εύτυχία
έφώτιζε τήν μορφήν της.
— ’Ά ! μή άπομακρυνθής άπό έμέ έζηκολούθησε.
Έάν έγνώριζες πόσον ύπέφερον. Σέ άνεζήτουν δι’
δλης τής ψυχής μου. Μοί έφαίνετο δτι είχον βυθισθή
εις τό σκότος. Ένόμιζον δτι είχον παραφρονήση. Φο
βούμαι τόσον πολύ νά σέ μαλώσω. Μή μέ άφίσης
πλέον. Είπέ μου δτι ποτέ δέν θά έγκαταλείψης τήν
δυστυχή μητέρα σου.
Συλληφθείς εις τήν παγίδα ό Μορβάλ έμεινεν άφωνος και έμβρόντητος. Αίφνιδίως καταληφθείς
έκ τής άλγεινής συγκινήσεως τής γραίας γυναικός
ήσθάνετο τούς οφθαλμούς του ύγρούς έκ τών δακρύων.
— ’Ά ! τέκνον μου, κλαίεις, κλαίει: καί σύ. Είσαι
λοιπόν εύχαριστημένος διότι έπαναβλέπεις τήν γραίαν
μητέρα σου. 'Η λύπη λοιπόν δέν μέ κατέστησε δυσκολογνώριστον.Ά ! πόσον μέ έπονοϋσεν ή καρδιά μου
καί πόσον τώρα κτυπά έλευθέρως. Τώρα αναπνέω,
έχω πλέον θεραπευθή.
Φίλησε δυνατά τήν γραίαν μητέρα σου. "Εχει
άνάγκην νά αίσθανθή τά φιλήματά σου διά νά μή νο
μίση δτι ονειρεύεται.
’Ώ ! έά.ν ώνειρευόμην. έάν αίφνης είρισκόμην μόνη
θά άπέθνησκον.
ο<©@ρ-ο

Ή κ. Βαλβίν έπρόφερε τάς τελευταίας αύτάς λέ
ξεις μέ τόνον τόσον τραγικόν τόσον πειστικόν ώστε ό
Μορβάλ έφρικίασεν άσυναισθήτως. "Αλλως τε άφινεν
έαυτόν είς τάς άγκάλας της άνταποδίδων είς αύτήν
φιλήματα μέ έν είδος άσυνειδήτου εύσπλαγχνίας, καί
ποτέ μή δοκιμάσας.μητρικάς θωπείας ευρισκεν είς αύ
τάς παράδοξον γλυκύτητα. ’Έπειτα έμπρός είς αύτά
τά ματια τής γραίας γυναικός, τά, μάτια τά. όποια
είχον έξασθενήσει από τά δάκρυα καί τώρα έφωτίζοντο
μέ τόσην έλπιδα δέν εύ'ρισκε τό θάρρος νά. όμολογήσγ
τήν άλήθειαν.
Διατί νά τής θραύσω τήν καρδιάν, έσκέφθη.
Διατί νά μή παρατείνω αύτήν τήν παρήγορον άπά
την ;....

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ

ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΥ

ΤΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (Έν ΓεσΟημζνήή

Φωτογραφία τοϋ κ' ‘Επ. Κοντοπούίον

— Μή κλαίγς πλέον. Ιδού ποϋ εύρέθην. Μή κλαιης.
Τής είπε στεργικώς.
— ’Ά ! ή φωνή σου, ή φωνή σου πόσον ήλλαςεν,έκσαξεν ή γραία κυρία.
Είναι τώρα πλέον φωνή άνδρός. Άλλά παλιν την
άναγνωρίζω καί τήν προτιμώ τόσον εύηχον καί σοβα
ρών. Θά μοϋ διηγηθής δλα δσα έκαμες. Είναι άκόμ.η
τό κεφάλι υ.ου τόσον άσθενές, ώστε δλον τό παρελθόν
σκοτίζεται είς τήν u-νήυ.ην υ.ου. Άλλά μ.οι εινε άδιάφορον έάν δέν ένθυμοϋμαι τό παρελθόν, διότι δύνα
μαι νά λησμονήσω δλην τήν παρελθούσαν λύπην έμ
προσθεν τής σημ.ερινής εύτυχίας. Κατόπιν μέ τόνον
ικεσίας είς τόν όποιον δλη ή ύπαρζίς τήςέτρέμεν άπό
άνησυχίαν προσεθεσεν.
— Είμαι ύποχοεωμένη νά αναχωρήσω. ’Έλα μαζύ
μου. Δέν είναι άληθές δτι θά φύγης μέ τήν δυστυχή
μητέρα σου;Δέν θά στενοχωρηθείς έπί πολύν καιρόν. Ή
δυστυχία μέ κατέστησε γραίαν, τόσον γραίαν.
Καί ό Μορβάλ ύπέσχετο.
— Θά σας άκολουθήσω· θά άναχωρήσωμεν μαζύ.
Δέν θά σας άφήσω πλέον.
— Λοιπόν πήγαινε νά έτοιμασθής, ή άμαζα μάς
περιμένει.
Καί καθώς ό νέος άπεμακρύνετο είς φόβος αύθόρι/.ητος ήνάγκασε τήν κ. Βαλβίν νά ερώτηση παρακλητικώς.
— ’Έχω έμπιστοσύνην είς σέ τέκνον μου. Μήν άργήσης’ έπίστρ.εψε γρήγωρα. “Ω έάν δέν έπέστρεφες,
έάν δέν έπέστρεφες!......
Ή ιδέα αύτή τήν έκαμε νά ώχρια καί ρίγος τήν
άνετίναξεν, άγωνία δέ τρέλλας έσκότιζε τό θωπευτι
κόν βλέμμα της.
— Σοϋ ορκίζομαι δτι θά έπανέλθω, εΐπεν ό Μορβάλ
άποφασιστικώς.

Εύρεθείς μόνος ό νέος έντός τοϋ δωματίου του κατώοθωσε νά καταπνίζν) τήν συγκίνησίν του καί να άτενίση υ.έ ψυχραιμίαν τά δσα συνεβησκνξτου. Ο δισταγ
μός ύπήρξε βραχύς. Τοϋ έφάνη δτι θά ήτο έκ μέρους
του άνανδρία, έάν δέν έφαίνετο συνεπής είς τόν λόγον
του καί έγκατέλειπε τήν δυστυχή αύτήν γυναίκα.
Έοαντάζετο τήν βασανιστικήν καί πυρετώδη προσδο
κίαν της.Ένόμιζεν δτι έβλεπεν αύτήν καταλαμβκνομένην ύπό τρέλλας, λιπόθυμον, έζω φρενών, ημιθανή'
έάν έμάνθανε δτι ό υιός της καί πάλιν έφυγε μαχ,ραν
της.
Τότε σωοεύων φύρδην μίγδην έντός τής βαλίτζας
του άντικείμενα τής τουαλέττας του, τά βιβλία, τά
ένδύματά του, έπανελάμβανε'
— Δέν έχω νά παραπονοϋμαι
*
ύπήρξα θϋμα τής
περιεργίας μου. Εκείνη είναι αθώα. Δέν θά τήν άπατήσω. "Οχι δέν δύναμαι νά τήν άπατήσω.

Δέκα λεπτά κατόπιν ύπό τό κάλπασμα δύο ώραίων
'ίππων είς τό πλευρόν τής αγνώστου γραίας γυναικός
τήν οποίαν έθεώοει ώς μητέρα του, ό Γεώργιος Μορβάλ
άφινεν έαυτόν νά φέρεται χωρίς νά ήςεύρη ποϋ,είς μίαν
μακρινήν κατοικίαν τήν όποιαν ποτέ δέν είδε και είς
έν άγνωστον μέλλον.Καί χωρίς νά. θέλτ) νά σταματηστ)
είς δ,τι τοϋ προσέφερεν ό δύσιολο; ρόλος του μέ τήν
ψυχήν γεμάτην από έμπιστοσύνην κζί ζτζρζξίαν άγνω
στον μέχρις έκείνης τής στιγαής,ό νέος ή'κουε μειδιών
τήν συγκινητικήν λαλιάν τής πζράφρονυς πλήν γλυ
κείας γυναικός ένω ένδομύχως έλεγε.
— «Είναι ή πρώτη φορά είς τήν ζωήν μου καθ’
ήν αισθάνομαι τήν χαράν καί παρέχω εύτυχιαν»...
Πορτ-Σαίδ
ΚΑΛΥΨΩ ΦΑΡΔΟΥΛΗ
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ΑΝΤΗΧΗΣΙΣ

'Εξ ουπερ υμείς ώκίσατε τόν Αέρα
βύει γάρ ούδείς ούδέν ανθρώπων έτι
■Αεοίσιν, ούδέ κνίσα μηρίων απο
άνήλϋεν ώς ήμάς άπ’ εκείνου τοϋ χρόνου,
άλλ' ώσπερε'ι θεσμοφορίοις νηστεΰομεν
άνευ ΰυηλων............................................. »

Καθήτσμε, άνοιτοι, ψυχροί χ
ί κοσμοβαρεμένοι
*
στον x?jno ποΰ ιιαστ' άλλοτε τρελλοαγαπημένοι.
Χτυπά» μ’έ< ά/)ος τή
* ψυχή ν’ ακούσω τήν ήχώ της
κι’ ή ραγισμένη της ψυχή δακρύζει τδν καημό της ...

— Σάν τούς νεκρούς τά δνεφα καί ή άγάιτες λυώυουυ ...
— Είναι γλυκείς οί "Ερωτες ποϋ γρήγωρα τελειώνουν.
— θυμάσαι δταν μοΟ λεγες πώς θάρΟωμε έδώ πέρα
νά κλάψωμε στδν τάφο τους, σφιχτά κι’ οϊ δυο μια μέρα;
ΚύτταΕε ! δλα μάς μιλούν καί είναι δλα ίόια !
Ή λίμνη καί οί βάτραχοι καί τά κλαδιά σάι φίδια !
Τδ τραγουδάκι τ’ άηδονιού μέσ τον χορδτώ; γρυλλων
κι' ή μακρυνή άντήχησις τών μαραμένων φύλλων ....
Τρέχανε λές τά λόγια της άπδ πληγή, σάν αίμα’
σάν φάντασμα κυττάξαμε τδ περασμένο ψέμα ....

. . . Σώπασεν. Ανεξήγητη τής φάνηκ’ ή σιωπή μου.
Κάτι ρωτούσα τήν ψυχή καί σώταινε ή ψυχή μου.

Κάτι ζητούσα άπ’ τά κλαδιά, τήν λίμνη, τούς βατράχους
*άπ τά τραγούδια τών πουλιών *κι άπ τών βουνών τούς βράχους !
Άπδ τής φλέβες, τήν ζωή καί τδν έγκέφαλό μου,
είς μάτην κάτι άσύλληπτο νά βρώ : τδν έαυτόν μου ....
ΤΕΛΛΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ

“ΑΙ ΟΡΝΙΘΕΣ,,ΤΟΥ ΑΡ1ΣΤΟΦΑΝΟΥΣ
ΚΑΙ Ο ' CHANTECLER,,
(Συνέχεια έκ ιοϋ προηγουμένου)
— Φέρε πτερά, φέρε πτερά, φωνάζει ό συκοφάν
της, καί ρ ή έρωτα περισσότερον !
"Οταν δέ ό Πειθέταιρος μανθάνων τούς άπαισιουε
σκοπούς του, τώ λέγει
— Σύ νέος άνθρωπος εις αύτό τό έργον καταγίνε
σαι ; Ό συκοφάντης άπαντα :
— Καί τί θέλεις νά κάμω ! ’Άλλη δουλειά δέν ήξεύρω νάκάμ,ω... (σκάπτειν γάρ ούκ έπίσταμαι).
Καί κατωτέρω.
— ΤΩ δαιαόνιε, δέν θέλω συμβουλάς τώρα, άλλά
πτερά !
Ό Πειθέταιρος τώ ύπόσχεται νά τοΰ άναπτερώστι
τό... πνεύμα καί νά τόν τρέψ'/j είς χρηστά έργα.
Τοϋτο εξοργίζει τόν Συκοφάντην, δστις εύθύς άπαντά
τά έξης θαυμάσια :
Τό γένος ού καταισχύνω.
Παππφος ό βίος συκοφαντών έστί μοι
άλλά πτέρου με ταχέσι και κούφοις πτεροΐς

ίέρακος ή κερχνήοος....
Μετά τόν διάλογον τοϋτον έπεται Χορικόν, ού η
πρωτοτυπία καί εύφυί’ζ είνε όντως απαράμιλλος. Έν
αύτω άδεται δενδρον τι μυθικόν καί πρωτοφανές, ονόματι Κλεώνυμος.

«Χρήσιμον μέν οΰόέν, άλ
λως δέ δειλόν καί μέγα.
Τοϋτο τοϋ μέν ήρος άει
βλαοτάνει και συκοφαντεί
τοϋ δέ χειμώνος πάλιν τάς
Ασπίδας φυλλορροεϊ.
Τέλος επέρχεται ή λύσις τοϋ δράματος άπό τοϋ
τετάρτου επεισοδίου (στίχ, 1494 —1552) κατά τό
όποιον παρουσιάζεται ό Προμηθεύς, συγκεκαλυμ,μένος καί κρύφα ίνα μη Γόη αύτόν ό Ζεύς. Ό μισόθεος
καί εχθρός τοΰ Διός Τιτάν αναγγέλλει δτι οι Θεοί ύποφέρουσι δεινώς, έξ δτου ίδρύθη ή Νέα Πόλις καί ούδεμία πλέον θυσία γίνεται διά τούς ’Ολύμπιους
Θεούς :

Οί θεοί δηλ. ένήστευον, διότι δλαι αί θυσίαι έγίνοντο διά τά πτηνά. Τοϋτο δέ έξώργιζε τούς θεούς
τών βαρβάρων, οΐτινες κατωκουν πέραν τοΰ Όλύμπου
καί έκαρποϋντο τών άγαθών τούτων τών έκ τών άνθρώπων πρός τούς Όλυμπίους,διό καί άπεφάσισζν νά
έπαναστατησωσι. Πρός τοϋτο θ’ άποστείλωσιν άνω
θεν πρέσβεις δπως ζητήσωσι συμβιβασμόν. 'Ο Προμη
θεύς συμβουλεύει τόν Πειθέταιρον νά ύποχώρήστ), άλλ
*
άφοΰ ζητηστι δύο σπουδαία άνταλλάγματα : νά δώσγι
δηλ. ό Ζεύς τό σκηπτρον εις τούς ορνεις. την δέ Βασι
λείαν γυναίκα εις τόν Πειθέταιρον. Ούτος εύθύς έρωτά :
Τί έστιν ή Βασίλεια ;
Προμ. Καλλίστη κόρη,
ηπερ ταμιεύει τόν κεραυνόν τοϋ Διός
καί τάλλ’ άπαξάπαντα, την εύβουλίαν
την εύνομίαν, τήν σωφροσύνην, τά νεώρια
τήν λοιδορίαν, τόν κωλακράτην, τά τριώβολα.
Έν τώ έπακολουθοϋντι χορικω (στίχ.1553--1564)
σατυρίζεται δεινώς ό περίφημος Πείσανδρος, άνήρ άλλοπρόσαλλος καί πανούργος, δστις διεδραμάτισε κατά
τάς άποφράδας έκείνας ήμέρας διά τήν ιστορίαν τών
’Αθηνών τοσοΰτον σπουδαΐον άλλά καί άπαίσιον πρό
σωπον. Ούτος είχε σώμα πελώριον, διά τοϋτο καί
οί κωμικοί έσκωπτον αύτόν ότέ μέν ώς όνου «κανθήλιον», ότέ δέ ώς κάμηλον.
Ό ’Αριστοφάνης μάλιστα παρωδών τήν σκηνήν τής
Όδυσσείας καθ’ ήν ό πολύμητις βασιλεύς τής ’Ιθά
κης άνακαλεϊ έξ ”Αδου τήν ψυχήν τής μητρός του,
σφάζων πρόβατον έντός βάθρου, διότι μόνον ή έπαφή
τοϋ αΐματος έδιδεν είς τάς ψυχάς τήν δύναμιν νά βλέπωσι καί νά όμιλώσι, παριστα τόν Πείσανδρον σφάζοντα κάμηλον, διότι μόνον τό κολοσσαΐον τοϋτο
ζώον ήτο έν άναλογία πρός τό τεράστιον άνάστημά
του. Ένταϋθα ας μοι έπιτραπή νά προτείνω διόρθωσιν τοϋ νοσοϋντος χωρίό'υ τοϋ Άριστοφάνους, δπερ φέ
ρει τήν άκατανόητον φράσιν «πρός τό λαϊμα τής καμήλου». Φανερόν μεθ’ δσζ συνοπτικώς εύθύς άνωτέρω
εϊπομεν περί τών έντός τοϋ βάθρου σφαγίων καί περί
τοΰ αΐματος αύτών, δτι ένταϋθα πρέπει νά έξαλειφθή
άπό τής λέξεως «λαϊμα» τό λ, διότι πρόκειται απλώς

περί αίματος.
Μετά τό χορικόν τοϋτο έπεται τό τελευταϊον έπεισόδιον, έν ω άναφαίνεται ή έκ τοϋ Διός πρεσβεία,
κζθά ήδη είχε προείπει ό Προμηθεύς. Αυτή άποτελεϊται άπό τρία πρόσωπα, τόν Ποσειδώνα, τόν Η
ρακλή, καί τόν βάρβαρον θεόν Τριβαλλόν. Κωμικωτέρα
τριάς δέν ήδύνατο νάπαρτισθή ! ’Ιδίως τό πρόσωπον
τοϋ Ήρακλέους καί ή άπό σκηνής έμφάνισίς του είνε
άπό τά μάλλον περιζήτητα θέματα τής άρχαίας Κω
μωδίας, διότι ό ’Ηρακλής ένεκα τών αθλητικών αύ
τοϋ διαστάσεων είχεν άνάγκην καί τής άναλόγου τρο
φής, διά νά δειπνήσνι δ’έστω καί έκ τοϋ προχείρου μόλις
τώ έπήρκουν είς βοϋς κριβανίτης (εις τόν φοΰρνο δηλ.}
καί τινες όβελίαι άμνοίΙΤήν άδηφαγίαν ταύτην τοΰΉ
ρακλέους γνωρίζων καλώς όΠειθέταιρος εύθύς ώς έμα-

θεν δτι μεταξύ τών πρεσβευτών θά είνε καί ό υιός τής
Αλκμήνης εύθύς πκραγγέλλει διάφορα όρεκτικώτατα
φζγητά, τά όποια παρασκευάζει κζι ψήνει έν θέσει
περιβλέπτω ούτως ώστε μόλις καταφθάνει ή πρεσβεία
ή μεθυστική καί γαργαλιστική κνίσα τών όπτομένων
όρνιθίων προσβάλλει άγρίως τούς ρώθωνας τοϋ Ήρα
κλέους, δστις σχεδόν παραλύει έκ τής βουλημίας τοϋ
φανεϊν. Καί ένω ό Ποσειδών πιστός είς τον δρκον του
άρνεϊται πάσαν ύποχώρησιν κζι διακηρύσσει τήν παν
τοδυναμίαν τοΰ Διός, ό Ηρακλής μόλις δύναται νά
συγκρατηθή έκ τής πείνης καί πρός μεγίστην οργήν
τοϋ Ποσειδώνος άνζφωνεΐ :
— Έγώ παραδέχομαι τούς δρους κζι ψηφίζω.
— Τί λές, άθλιε 1 Είσαι ηλίθιος καί γαστρίμαρ
γος. Θέλεις νάποστε.ήσγις τόν πατέρα σου (τόν Δία)
τής βασιλείας ;
Άλλά μένει άκόμη ή ψήφος τοϋ· Τριβαλλοϋ δστις
μή ήξεύρων Ελληνικά τονθορίζει μ.ερικάς άνάρθρους
λέξεις, τάς όποιας ό Πειθέταιρος έξηγεΐ κατά τό ίδιον
συμφέρον....
— Ναβαιπατρεΰ, λέγει ό βάρβαρος πρεσβευτής.
— Όράς ; Επαινεί χούτος, φωνάζει ό Πειθέταιρος,
είτζ ό Ηρακλής προτείνει, τό σκήπτρον οί θεοί τοΰ
Όλύμπου νάποδώσωσιν είς τούς ορνεις.
Ό Ποσειδών λέγει δτι πρέπει νά έρωτηθή ό Τρι βαλλός, ό δέ Τριβαλλός άπαντα μέ τάς άκατζνοήτους λέξεις : «Σαυνάκα βακταρικροΰσα», δπερ ό Ήοζκλής έρμηνεύει δτι είνε...καθ’ δλζ σύμφωνος μαζή
των ! Άλλ’ ό Ποσειδών έξοργίζεται έν τώ μεταξύ
καί επιμένει νά φύνωσιν. Ό Πειθέταιρος έν τούτοις
ώσεί μή προσέχων είς αύτούς :
— ’Ολίγον μέ μέλει, λέγει. Μάγειρε, κύτταξε νά
κάμτις κζλήν τήν σάλτσα !
Είς τό άκουσμα τών λόγων τούτων ό Ηρακλής
γαργαλίζεται έκ νέου καί δέν άντέχει πλέον, άλλ’ ό
Ποσειδών πλησιάζων αύτόν τώ λέγει :
— Κακόμοιρε ! Δέν καταλαμβάνεις δτι σέ έςαπατοϋσι καί δτι καταστρέφεις τόν έαυτόν σου μόνος, δι
ότι έάν άποθάνη ό Ζεύς, δέν θά σοϋ άφήσνι τίποτε
διότι θά παραλάβωσ’ν ούτοι έδώ τήν βασιλείαν....
Άλλ’ ό Πειθέταιρος, δστις προσέχει μήπως τοΰ άποσπάση τόν Ηρακλή, λέγει πρός αύτόν.
— Κατακζϋμένε ! δέν έννοεΐ; δτι ό θεΐός σου (ό
Ποσειδών) προσπαθεί νά σέ γελάσν), διότι δέν είσαι
γνήσιον τέκνον του. άλλά νόθον...
— Έγώ, νόθος, τί λέγεις ; Άπαντά έν οργή ό Η
ρακλής.
— Κζι βεβαίως είσαι νόθος άφοΰ σέ έγέννησεν έκ
ξένης γυναικός! καί άναφέρει δέ πρός πιστοποίησιν καί
τόν περί νόθων τέκνων καί κληρονομιών νόμον τοΰ
Σόλωνος...Τοιουτοτρόπως ό Ηρακλής πείθεται τε
λείως κζι υποχωρεί, ιδίως δταν ό Πειθέταιρος τώ ύ
πόσχεται μυρία δσα καί τών ορνίθων γάλα...
Έμενεν άκόμη ή ψήφος τοΰ Τριβαλλοϋ δστις καί
πάλιν άπαντά μέ τήν έξής άσυνάρτητον φράσιν :

— Καλά νικοραΰνα καί μεγάλα βασιλιναΰ δ'ρνιτο
παραδίδωμι.
Ό Ηρακλής έξηγεΐ ταύτην δτι σημαίνει παράδωσιν τής βασιλείας είς τάς όρνιθας.
Και ούτω ή πλειοψηφία νικά καί άποφασίζεται οί
μέν δύο πρεσβευταί νά μεταβώσιν δπως όδηγήσωσιν

1081

1080
έξ ούρανοϋ την Βασιλείαν, ήν θζ νυμφευθή ό Πειθέταιρος, ένώ ό Ηρακλής προσφερόμενος δτι δήθεν θά
βοηθήση είς την δπτησιν τών φαγητών, ρίπτεται α

κάθεκτος καί κατατρώγει αύτά.
Άπό τοϋ στιχ. 1694 άρχεται το τελευτζϊον χο

ρικόν έν τώ όποίω καυτηριάζεται ή έν Άθήναις σοφι

Ο

σ ή μ ε ρ ο ν. 'Ο ονμβολίζων διά τοϋ ονό
ματος του τήν ελευθερίαν του 'Ελληνικού Λαοϋ
άπό τήν δουλείαν τών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝ1ΖΕΛ0Σ

κομμ'ίιων. 'Ο τούς ύμνους
τών φίλων του προκαλών

καί τήν ευλάβειαν τών εχθρών του. Ό πρός οϋδένα
οφειλών καί εχων υποχρεώσεις. Ό ουδενδς οφιγξας

στεία καί ό Γοργίας.

απανοϋργον εγγλωττο γαστέρων γένος

τήν χεΐρα ή έκλιπαρήσας τήν ψήφον. 'Ο άμόλυντος
άπό κάθε ρύπον τοΰ παρελθόντος καί λευκός απο
κάθε ασχήμιαν τής φατρίας. 'Ο κερδίσας τήν εμπι
στοσύνην, τήν άγάπ ην καί τήν ίκτίμησιν τοΰ 'Ελληνι

οί θερίζουσίν τε καί οπείρουοι καί τρογώσι ταϊς γλώι·
ταισι ονκάζονσί τε(

κού Λαού. Τό Σύμβολον τής παρηγοριάς, τής ελπί
δας καί τού θάρρους διά τό μέλλον. 'Ο 'Ελευθέ
ριος Βενιζέλοςό συγκεντρών τάς σκέψεις, τους

βάρβαροι δ’ εϊοίν γένος,
Γοργίας τε καί Φί) ίπποι.
.........»

Μετά τό πέρζς τοϋ Χορικού έπιφζινεται ο Αγγε

λος οστις περιγράφει τ«.ύς γάμους τοΰ

Πειθεταιρου

μετά της Βασιλείας μέ τά ζωηρότερα

κζί λαμπρό

τερα χρώματα :
«Ώ τρισμακάριον πτηνόν ορνίθων γένος,
δέχεσθε τόν τύραννον όλβίοις δόμοις-

προσέρχεται γάρ, οίς, ούτε πζμφατης

Άστηρ ίδεΐν έλαμψε χρυσαυγεΐ δόμω
ούθ’ ήλιου τηλαυγές άκτίνων σέλας
τοιούτον έξέλαμψεν οίον έρχεται

πάλλων κεραυνόν, πτεροφόρον Διός

βέλος.

Έπί τούτω ό χορός άναμέλπει τόν της "Ηρας καί

όρχούμενος

παλμούς, τά βλέμματα δλων μας. Αύτήν τήν στιγμήν
άκόμη δέν έπάτησε τό έδαφος τής 'Ελλάδος. Είνε α
κόμη τό αγνότερου Σύμβολον ζωής νέας, οργανισμού
τονωθέντος, δράσεως πραγματικής, χειρός στιβαράς,
διάνοιας πεφωτισμένης, καρδίας πατριωτικής καί
γενναίκς. 'Η πνοή τοΰ αμαρτωλού περιβάλλοντος δέν
τόν έθιζε καί δ κύκλος τών ύστεροβούλων συμφερον
τολογικών υπολογισμών εινε ξένος και πρός τά διανοήματά καί τούς πόθους του. Είνε δ γίγας μέ τούς ί.
οχυρούς βραχίονας, μέ τό άέτειον βλέμμα, μέ τούς ήρακλείους ώμους, μέ τούς αύστηρούς λόγους μέ τήν
καθαρόν ονυείδησιν.
Ουτω τόν φαντάζεται δ δυστυχής Ελληνικός Λαός
καί οΰτω τόν θέλει διά τήν αϋριον Άρχοντά του.
’Ελευθερωτήν του. Είθε νά εινε αιωνίως Νικητής,
Λατρευτός, ’Ελευθερωτής.....

έχων γυναικός κάλλος ού φυτόν λεγειν,

τοϋ Διός θαυμάσιον Υμέναιον ύμνον,

ΝΙΚίίΎΗΣ τής χ ί} ές. *
0 λατρευτός τής

έν

ζωνρότητι καί έν έξάλλω ένθουσιασμώ, είν’ άπό της
σκηνής έξέρχεται θριαμβευτικώς οδηγών είς τό πλευ

ΤΟ ΕΡΓΟΝ THUa. ΒΙΡΓ1Ν1ΑΣ ΜΠΕΚΑΚΗ
ΣΥΣΣΙΤιΟΝ-ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ

ράν του ώς σύζυγον τήν Βασιλείαν, μεθ’ ής όρχεϊτα'·

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου^

προσκαλών είς τόν γαμηλιον τοϋτον χορόν καί πάντα

Καί δμως υπάρχει.
Τό ο'τραιότερον τούτου θά τό ευρετε εις άλλο έρ
γον τής κ. Μπενάκη'. τό Μπενάκειον ’Ορφανοτρο
φείου.
'Ένα κατάστημα, λευκόν, μαρμάρινοι1, επιβλητι
κόν, ώοαϊον, παραπίιεύρως δέ τοϋ Οικονομικού Συσ
σιτίου άνεγειρόμενον, τό όποιον σας προκαλεϊ τήν
προσοχήν δταν όιέρχεσθε μέ τά ηλεκτρικά τράμ, διευθυνόμενοι εις τό Ράμλυ, είνε τό Μπενάκειον Όρφατροφεϊον. Καί αύτό δέν αριθμεί πολλών ετών βίον.
Κατ’ άρχάς ή κ. Δέλτα σννέλαβε τήν ιδέαν νά ίδρύση
ορφανοτροφείου, διά τά πολύ μικρά παιδάκια, βραδύτερον δμως ή κ. Μπενάκη συνεπλήρωσε τήν ιδέαν
αύτήν καί άνήγειρε τό καλλιμάρμαρον ίκεϊνο κατά
στημα, τό δποϊον κατέστη τόσον εύεργετικόν διά τά
πτωχά καί απορα παιδάκια καί τό δποϊον έστοίχισεν
είς τ ήν μεγαλόδωρον Έλληνίδα περί τάς είκοσι χι
λιάδας λιρών.
~
.

τόν πτερωτόν τής Νεφελοκοκκυγίας κόσμον έπινίκειον.

Ό χορός όρχούμενος ψάλλει τόκαταληκτικόν ασμα.

άλαλαλαί, ίώ παιιον,

τήτελλα καλλίνικος, ώ

δαιμόνων ύπέρτατε.
Καί ουτω τελευτά ή λ^ρικωτάτη αύτη κωμωδία,

ής τό ποιητικού κάλλος καί ή υπέροχος φανταστική
σύλληψις θά παραμείνωσιν ές αεί ώς αιώνιον τεκμήοιον του δαιμόνιου πνεύματος τοϋ μεγάλου Κωμικού
τής Αρχαιότητας.
("Ακολουθεί^

ΑΑΕΞ- ΦΙΑΑΔΕΑΦΕΥΣ

*Εκατόν τεσσαράκοντα ορφανά, έξ ών τά έβδομήκοντα εντελώς δωρεάν, τρώγουν, πλύνονται, ένδύονται
έκεϊ, καί τό σπουδαιότερου μανθάνουν νά έργάζωνται
καί καθίστανται ουτω χρήσιμα καί είς εαυτούς καί είς
τάς οικογένειας των—διότι πολλά έξ αύτών δέν είνε
απολύτως ορφανά — καί είς τήν κοινωνίαν.
’Αμφιβάλλω έάν τό καλλίτερου, τό αριστοκρατικό’)·
τερον ιδιωτικόν σχολεϊον. έχη τήν άιετον διάταξιν τοϋ
Μπενακείου ’Ορφανοτροφείου έάν έχη τήν καθαριό
τητά του, τούς εύρυχώρους κοιτώνάς του, τάς καθά
ριους κλινοστρωμνάς του, τό εύάερον νοσοκομείου του,
τά ευρωπαϊκά πλυντήριά του, καί δτι άλλο εινε χρή·
σιμόν καί άναγκάϊον διά σχολείου άυτιπροσωπεΰον
τούς τελειότερους όρους τής ύγειϊνής καί τής έπιστήμης.’Εν θυμούμαι δτι μοϋ έκαμε έντύπωσιν διότι είς τό
Όμήρεων τήςΣμύρνης —ανώτερου γυναικείου εκπαι·
δευτήριον—δέν υπάρχει Εκκλησία διά νά έκκλητιάζωυται αί εσωτερικά! μαθήτριαι, έκ τού προχείρου δέ
έχουν κατασκευάση ένα είδος ιερού, δώρου τής Βασιλίσσης μας,άν δέν μέ άπατα. ή μνήμη, καί έκεϊ τελούν
τάς ιερουργίας των κατά τάς αγίας ημέρας. Είς τό Μπενάκειον δμως ’Ορφανοτροφείου υπάρχει Εκκλησία
πριότης τάξεως συμπληρούσα ούτω ν.αθ’ δλα τό εύαγές αύτό κατάστημα.

βοηθεϊ είς τό φιλάνθρωπον έργον της. Καί δπως
έκενϊος ύπήρξεν ή μεγαλητέρα έμπορική προσωπικότης τής Αίγύπτου, ούιω καί ή κυρία Βεργινία Μπε
νάκη κατέστη ή μεγαλειτέρα φιλάνθρωπος τών ήμερών μας, διότι δσαι καί άν ύπάρχωσι μεταξύ τών
Έλληνίδων κυριών, μίι.ν προσωπικότητα ώς τήνΒιργινίαν Μπενάκη ευεργετούσαν έξ άγάπης πρός τό εύποιεϊν, είνε δύσκολου νά άνεύρη τις.

Συμ,πληοοΰ^α τάς εντυπώοες τής ημέρας ίχείνης,
δεν πρέπει νά λησμονήσω και τήν Σαλβάγειον έπαγ·
γελματική σχολήν. Ευρ'σκεται και αυτή έκτωμένη πα·
ραπλεύρως τών έργων τής κυρίας Μπενάκη καϊ άνήκει είς τήν οικογένειαν τοϋ γαμβρού αυτής κ. ΣαΖβάγου. ,Εις τήν Σχολήν αυτήν φοιτούν εκατόν εΐ·
τ,οσιν επτά μα&ηταί. e Υπάρχει τέλειον Μηχανουρ
γείο^ Ξυλουργεϊον, ^καϊ Λευκοσιδηρουργεϊον. Τήν
δαπάνην τής διατηρήσεώς του τήν συμπληροϋσιν ή
οικογένεια Σαλβάγου. Μέ'χρι σήμερον έ&απανή&η δι9
αυτήν άνω τών τετρακοσίων χιλιάδων φρ. Άλλά ή
γεναιόδωρος οικογένεια ή οποία έδαπάνησε δι' αυτήν
είδεν έκ π λήρουμέν ας τάς βλέψεις της,διότι οσοι μα^ηταϊ έξήλ&ον άπό τά θρανία εκείνα, έξήλΰον πυλίται
άρτιοι, μορφωμένοι^ χρήσιμοι, έτοιμοι νά ουνεχίσονν
τόν άγώνα τής ζωής φέροντες τά μεγάλα εφόδια τά
οποία παρέχει ή γνώσις v.di ή πείρα τής έργασίας.

»♦·»♦<

Καί εινε βεβαίως πολύ συγκινητική ή στιγμή καθ
ήν τά μικρά ορφανά, ζωηρά, εύθυμα, άφρόντιδα πε
ρικυκλώνουν τήν μεγάλην εύεργέτιδά των, τής φιλούν
τάς χεΐρας, έρευνοΰν είς τά θυλάκιά της, τήν σύρουν
άπό τό ένδυμα, τήν τροσωθοϋν άκόμη θωπευτικώς,
χωρίς νά αίσθάνωνται ούδένα ενδοιασμόν, ούδεμίαν
δυσκολίαν, άφού ή καάοοτ'νη, καί τό ενθαρρυντικόν
μειδίαμα έκείνης άφ’ ένός, καί ή μικρά ηλικία άφ’
ετέρου έξαφανίζουν τάς κοινωνικός προλήψεις,καϊ τήν
άπόστασιι ή οποία χωρίζει τήν κυρίαν ΒιργινίανΜπενάκη άπό τά πτωχά τέκνα τοϋ Λαού.

Οί πόροι τοϋ ’Ορφανοτροφείου, είνε αί συνδρομαί
τϊϋν μελών του, και ή τροφή τήν οποίαν πληρώνουν
οί δπως δήποτε εύποροι έκ τών ορφανών. ’ Αλλά τής
κυρίας καί τοϋ κυρίου Μπενάκη τό βαλάντιον είνε α
νοικτόν διά κάθε συμπλήρωμα παντός έλλείμματος καί
πάσης άνάγκης τού καταστήματος.
Αυτά τά ολίγα είχα τήν ύποχρέωσιν νά γράψω διά
τό έργον τής κυρίας Μπενάκη έγ ’Αλεξανδρεία. Έπί
μίαν ολόκληρον πρωίαν οδηγούμενοι ύπό τής ιδίας εύγενοϋς κυρίας άπεθαυμάσαμεν τό υπέροχου έργου της,
έγοητεύθημεν άπό τάς φιλαυθρωπικάς της^ σκέψεις,
σ~>νεκινήθημεν άπό τά εύεργετικά άπιτελέσματα τής
έξοχου δράσεώς της. Τήυ γλυκείαν φυσιογνωμίαν της,
τήν οποίαν ασφαλώς γνωρίζει ολόκληρον τό πανελ
λήνιον, έφιλοξενήσαμεν ήδη είς τάς σελίδας τής '«ΕΖληνικής Έπιθεωρήσεως.)) Παρ’ αύτήν έδημοσιεύσαμεν
καί τήν εικόνα τού κ. Μπενάκη.
Είνε άντάξιος σύντροφος καί σύζυγος έκείνης, είνε
ό Χ^β^νός ό άνεξάντλητος. Αύτός πραγματοποιεί τάς
σκέψεις τής εύγενοΰς συζύγου του, αύτός τήν ένθαρρύνει είς τήν εύεργετικήν δρασίν της, αύτός τήν ύπο-

ΕΥΓ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΙΠΟΜΕΝ είς άλλην στήλην οτι όνδεμ,ία εργασία zctr£“
βλήίλΐ] μέχρι σήμερον όπως συγκεντρώσωμεν τάς δυνά
μεις μας και εργαοΰώμεν με ώρισμενον σκόπδν και ώρίσμενην κατεύ^υνσίν προς εξνπη0 ΕΞΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ρέτηοιν τών συμφερόντων τοϋ τό^
που και ^εμελίωσιν μέλλοντος
περισσότερον συμφυούς προς τάς περιστάσεις και τάς μεγάλας
υποχρεώσεις μας.
Κατόπιν τούτου Ουδέν άπόρον ότι ό εξω ‘Ελληνισμός άσϋντακτος καί ακέφαλος, δεν προσφέρει εκείνο δπερ ήδύνατο καί
ώφειλε νά πρόσφέρη καί δεν διαπλάσσεται είς μίαν δύναμιν'ητις
ήδύνατό καί ώφειλε νά είνε ισχυρόν στήριγμα είς τάς δεινάς πε
ριστάσεις τής πατρίδος. Αύτό είνε τό παράπΟνον τών έξω ο
μογενών ούδαμοϋ διαβλεηόντων εργασίαν δετικήν, σαφή, ώρισμένην, πρός ουνένωσιν δλης τής ζωής, τής ορμής, τοϋ όργασμΟϋ δστις διακρίνει τόν ξενιτευμένον ‘Ελληνισμόν ό όποιος μέ
τήν φλογέράν φιλοπατρίαν του καί τήν άκόύραστον προσήλωσίν
του πρός τό μεγαλεϊον τοϋ Τόπου ήδύνατο άνεκτιμήτους ήδιν,άς
καί ύλικάς νά πρόσφέρη είς τήν αγωνιώ σαν ‘Ελλάδα υπηρεσίας.
‘Ο έξω 3Ελληνισμός, ζή, δρά, εργάζεται άλλοϋ μέν παλαιών
καί αγωνιών, άλλόϋ δέ ισχυρό:, ακμαίος καί επιβαλλόμενος καί
άλλοϋ άτονος,έξησδενημένΟς καί ανίσχυρος καί είτε παλαίει καί α
γωνία,είτε νικά καί επιβάλλεται, είτε ήττάται καί φδίνει τοϋτό
οφείλεται είς τοπικός συνδήκας καί ορούς έξαρτωμένους άπό
τούς ανδρας οΐτινες τόν διοικώσι καί προΐστανται αύτοΰ.
Μή ύπάρχοντος ώρισμένου προγράμματος πρός εφαρμογήν καί
μή έπιδιωκομένου ώρισμένου σκοπού τά πάντα έξαρτώνται έκ τής
Ιδιοσυγκρασίας, τοϋ χαρακτήρος, τής μορφώσεως, τής επιβο
λής, τής δραστηριότητας ή άδρανείας, τής άνιιλήφεως ή άκρισίας τοϋ Προέδρου τήςΚοινοτητος καί τής Προξενικής μας 3Αρ
χής ή οποία σπανίως δυστυχώς συνεργάζεται καί σπανίως προ
σφέρει πραγματικός υπηρεσίας είς τόν έξω * Ελληνισμόν. ‘Ως έκ
τούτου τά πάντα διέπονται ύπό τής τύχης καί βλέπομεν τό πε
ρίεργον φαινόμενον άλλοϋ μέν νά άνδή καί προοδεύη ή κοινότης
καί άλλοϋ νά μαοαίνεται καί άτονη υπό τήν πνοήν Κοινοτικοϋ
ό

Ε
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Αρχοντος μηδενα εμπνεοντα καί <5ί’ ουδέν ένδιαφεοόμενον. 'Ως
εκ τούτου είνε ανάγκη έτείγουσα νϊ στραφή ή προσοχή τοΰ "Λθνους εις τον εξω Ελληνισμόν και νά τεθούν βάσεις έφ3 ών ά-

παρεγκλίτως νά εργάξωνται οί τε Προϊστάμενοι τών Κοινοτή

των καί οι εκαστοτε Πρόξενοί μας, 9 Αλλ3 είνε ανάγκη νά δη
μιουργήσωμεν και νά μορφώσωμεν Προξένους ικανούς νά κατανοήσωσι τήν αποστολήν των και τό καθήκον των. Ή Ρωσσία έν
τφ Υπουργείς) τών "Εξωτερικών έχει τό 3Ασιατικόν Τμήμα. Οί
υπάλληλοι αυτοΰ άφοϋ έκλεγώσι μετ9 έπιμελείας έκ τών γνωριςοντων τας σχετικός γλωσσάς αποστέλλονται εις τάς Πρεσβείας
δ του έκτελοΰν διαφόρους υπηρεσίας διερμηνέως,γραμματέως κτλ.
όταν δε εςοικειωθώσι τελείως με δλας τάς λεπτομέρειας τής υπη

ρεσίαν των αποστέλλονται και διευθύνουν Ποοξενεΐα και "Υπο
προξενεία μετά έτη δέ αναλαμβάνουν τά Γενικά Προξενεία τά έ-

χοντα μει^ονα σπουδαιοτητα και εκεί τελείως

κατηρτισμένοι διά

τάς υψηλός αντάς θέσεις παραμένουν μέχρι τοΰ θανάτου τών.
.Ενώ δέ έχουν τόν βαθμόν αυτόν διά νά τους ένισχύσουν καί υ
λικό) ς καί ηθικώς αυξάνουν τόν μισθόν των, καί καθιστούν ενί
οτε τήν θέσιν των υπό έποψιν απολαβών ισότιμον πρός τήν θέ
σιν Πρέσβεως, άλλά άπό τήν θέσιν τοΰ Γενικοΰ Προξένου οΰτε
τους προάγουν ούτε τους μεταθέτουν σύμφωνα μέ τά καπρί
τσια τής πολιτικής ή τά μέσα τά οποία διαθέτουν ουτοι, 3Ιδού
παράδειγμα πρός μίμησιν καί "ιδού τρόπος νά κατορθωθή νά δημιουργηθή καί παρ' ήμ'ν προσωπικόν άντάξιον τής άποστολής
του. "Οταν δέ τοιοΰτον μέτρον ληφθή καί τό Ύπουργεΐον τών
3Εξωτερικών δέν θά ευρίσκεται είς τήν δυσάρεστον θέσιν νά δηλώνη δτι άδυνατή νά έξεύρη τά κατάλληλα πρόσωπα διά τά με
γάλα κέντρα τοΰ 'Ελληνισμοΰ καί αί βάσεις μιας συστηαατικής
έργασίας διά τόν έξω eΕλληνισμόν αυτομάτως θά τεθώσιν.
Ζ

Εκ τής διαλέξεως έν τώ «Παρνασσώ» τοΰ κ.

ΔΗΜΗΤΡ10Υ ΣΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Ύφηγητου τής Δογματικής έν τφ Έθνικφ Πανεπιστήμιο)

Η 8ΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΖ ΕΙΤΑΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣ ΕΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
("Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Δια τού γάμου η γυνή άπό τής πατρικής έξουσίας
περιεπιπτεν ύπό την συζυγικήν. θνήσκοντος δέ τού
συζύγου κύριος καθίστατο ό υιός. Σκοπός τού γάμου

ητο η νόμιμός παιδοποιια («παίδων επ’ άρότω γνή
σιων»), προς τελεσιν τών θρησκευτικών νομίμων ύπό
τών απογόνων, προς διαιωνισιν τού γένους και έξασφαλισιν της πολιτείας. Ο γάμος κατά ταύτα εξυ
πηρετεί απλώς το κοινωνικόν συμφέρον, ύπό την έποψιν δέ ταύτην έθεωρεϊτο καθήκον παντός πολίτου,
οιο η νομοθεσία πολλών πόλεων ετιμωρει την άγαυ.ίζν.
ως έγκλημα, τους ό αγαμους, καθ’ ών ήδύνατο νά
έγερθη αγωγή, «ή γραφή άγαμίου», έστέρει πολλών
προνομίων. Συνέπεια της νέας καταστάσεως τών πραγ
μάτων έν Άθηναις καί της ύποτιμησεως της γυναικός, έτι δε της αύξησεως τών αναγκών τού βίου καί
της πολυτελείας ητο οτι τά έεδνζ της όμηοικης επο
χής, τα οποία προσεφερεν ό μνηστηρ είς τόν πατέρα
της νύμφης άντεκατέστησαν διά της ποοικός, ύπό τύ
πον αποζημιωσεως δια τά βάρη τού γάυ.ου. Ούτος

φαίνεται ο πιθζνωτερος λόγος της έμφζνίσεως της
προικος, κατα τόν δγόοον η έβδομον αίώνζ π. X., άν
κζι άλλοι άλλως έζηγούσι τό πράγμα. Ούτως ο
Nitzsch την αιτίαν τού θεσμού τούτου διαβλέπει έν

μεταβολή τών στατιστικών σχέσεων τών δύο γε
νών, ήτοι εν τώ πλεονζσμώ τού γυναικείου ούλου
*
τούτο όμως είναι απλή ύπόθεσις. Ό Schocmann
καί ό Beauchet φρονούσιν οτι η προίς είσήχθη ώς
αποζημιωσις τρόπον τινά διά τόν αποκλεισμόν τή
*

κόρης από τών κληρονομικών δικαιωμάτων, ΐνα μη
αυτή άποκλείητζι δλως της πατρικής περιουσίας. Ό
όε Hermann νομίζει οτι η προίξ είσηχθη, ίνα ούτω
*^
καταστ
το διαζύγιον δυσχερέστερον, καθότι —* κζτά

τό αττικόν δίκαιον — ό σύζυγος διαζευγνύμενος ύπεχρεούτο είς έπιστροφην τής προικός. Καί ή γνώμη
όμως αύτη φαίνεται αστήρικτος, διότι κατά την έποχην έκείνην δέν έλάμβζνον χώραν πολλά διαζύγια,
ώστε νά παραστη ανάγκη ληψεως μέτρων προςάποσόβησιν αύτών. eH προίς κατ’ άρχάς ασήμαντος, ηύςανε προϊόντος τού χρόνου, ητο δέ καί τότε συνήθως
τό κύριον έλατηριον πρός γάμον. Ό θέογνις, ήδη τον
έκτον αίώνζ π. X., πζραπονειται δτι κατά την σύναψιν γάμων «χρήματζ τιμώσι» καί οτι «πλούτος έμιζε
γένος». Ό δέ Μένανδρος συνιστα ν’ άποβλέπη τις
νυμφευόμενος είς τήν γυναίκα, ούχί είς τήν προίκα,
διότι «γυνζικί κόσμος ο τρόπος, ού τά χρυσία.» Δέν
ήτο δέ σπάνιον, φαίνεται, γυνή άποκομίζουσζ πολλήν

προίκα νά δεσπόζη τού άνδρός, δι’ δ ό Άντιφάνης
λεγει δτι ούδέν φορτίον είναι βζρύτερον γυναικός λαμβζνούσης πολλήν προΐκζ : «Ούκ έστιν ούδέν βαρύτερον τών φορτίων όντως, γυναικός προίκα πολλήν φερομένης.» Άρά γε νά έσυρεν ό ’Αντισθένης τοιούτον
βαρύ φορτίον κζί είναι τό γνωμικόν αύτού τούτο
προϊόν πίκρας πείρας, ή μή είναι προϊόν φθόνου, διότι
ούόεποτε τώ ένεπιστεύθησαν τοιούτο φορτίον ; Ούτως
ή άλλως ό· Αντισθένης είναι έκ τών περιφημοτέρων
μισογυνών, είπων μεταςύ άλλων περί γυναικός :
Έχώ γνναικ· εν τι πιστέύσω μόνον,

ε.πάν άποθάνη μή βκυσεσθαι πάλιν,

τάό’ αΖλ’ άπιστώ πάνθ9 έως άν άποθάνη,

Έν Σπάρτη τούναντίον ο Λυκούργος διέταζεν αι
κόραι νά ύπανόρεύωνται άπροικοι, «δπως μήτε δι’ ενδειαν άγαμοί τινες έζθώσι, μήτε διά περιουσίαν σπου*
δάζωνται
έκαστος δέ είς τόν τρόπον τής παιδός άφορών, αρετή τήν αΐρεσιν ποιώνται».

Ή μονογαμία ήτο θεσμός έν Άθηναις, έν άντιθέσει
προς τήν βζρβαρικήν πολυγαμίαν, ήδύνατο δμως ό
άνήρ πρός τή συζύγω νά όιατηρή παλλακην. Ό άνήρ
ήδύνατο άνευ πολλών διατυπώσεων ν’ αποπεμψη τήν
σύζυγον είς τήν οίκογένειάν της, άποόιόων τήν προίκα
καί κρατών τά τέκνα. Ή απιστία τής συζύγου έτιμωρεΐτο δι’ αποπομπής. Γυνή έχουσζ σοβζράς άφορμάς κατά τού συζύγου της έδικζιούτο ν’ άπευθύνη τό
τής άπολείψεως γράμμα πρός τόν άρχοντζ, δστις έκρινεν. Ό δεύτερος γάμος δέν άπεκλείετο καί διά τήν
γυναίκα, μάλιστα ο σύζυγος έόικαιούτο διά τής δια
θήκης του νά όρίση τόν μέλλοντα άνόρα τής γυναικός
του. Ή γυνή, ώς ό ανήλικος, έστερείτο τού δικαιώμα
τος νά συνάψη συμβόλαιον δι’ άντικείμενον άζίχς μείζονος τού υ.εδίυ.νου κριθών, ώς καί τού δικαιώματος νά
έγείρη αγωγήν, τά δέ κληρονομικά της δικαιώματα
ήσαν λίαν περιωρισμενα. Τούτο προηρχετο έκ τού δτι
ή θυγάτηρ ήτο ανίκανος νά έπιτελή τό πρώτιστον τού
κληρονόμου καθήκον, ήτοι τά θρησκευτικά νόμιμα,
διότι νυμφευόμενη δέν έθυεν είς τους προγόνους της,
άλλ’ είς τούς προγόνους τού συζύγου της. Έάν ό πα
τήρ μονογενούς θυγατρός άπέθνησκε μή υίοθετήσας
υιόν, δστις ύπεχρεούτο νά νυμφευθή τήν κόρην του, ή
άνευ διαθήκης, τό δίκαιον ώριζεν ώς κληρονόμον τόν
έγγύτερον συγγενή αύτής, τον θειον συνήθως, δστις
ύπεχρεούτο να νυμφευθή ταύτην
*
αν δ ούτος ή αύτη
ήτο ήδη έν γάμω, διελύετο ό ύφιστάμενος γάμος πρός
σύναψιν τού νέου, ό έκ τού γάμου τούτου γεννωμενος
υιός έθεωρεΐτο ώς κληρονόμος τού παππού του.
Έν γένει ή γυνή έθεωρείτο ώς πζιδίον, χρηζουσζ
διαρκούς έπιβλέψεως, τόσον ώστε άνόρε-ς τινες ήσζν
έντεταλμένοι νά έπαγρυπνώσίν έπί τών γυναικών καί
τής τηρήσεως τών καθηκόντων των, οί καλούμενοι γυ ·
ναικονόμοι ή γυναικοκόσμοι. ”Αριστον ένομίζετο ή γυνή
νά βλέπη, νά άκούη καί νά λέγη δσον τό δυνατόν έλα·
χιστα : «ώς έλάχιστα μέν οψοιτο, έλάχιστα δ’ άκούσοιτο, έλάχιστα δ’ έροιτο»’ κατά τήν έκφρζσιν δέ τού
ΙΙερικλέους δ >ξκ τής γυνζικός είναι έλάχιστος λόγος
περί αύτής νά γείνηται μεταξύ άνδρών, έστω καί έπί
καλού.
♦
»· *

Ητο επόμενον δτι ό άνεπτυγμενος Αθηναίος δεν
ήδύνατο νά εύρίσκη θέλγητρον είς συναναστροφήν γυναικός στερουμένης πάσης μορφώσεως κζί όλέθριον
άποτέλεσμα τής πνευματικής καταπτώσεως τής Αθη
ναίας ήτο ή ύπό άσιατικήν έπίδρζσιν άκμή τών εται
ρών, αΐτινες ήσαν μεμορφωμέναι συνήθως νεανιδες έκ
Μικράς ’Ασίας,Κορίνθου καί άλλων μερών, έν τή συν
αναστροφή τών όποιων έπεζητείτο έκείνο τού όποιου
έστερούντο αί σύζυγοι, δηλ. ή χάρις κζί άνάπτυξις
τού πνεύματος. Ούτως έθεωρήθη ή μέν σύζυγος — κατά
τό λέγειν τού μεγάλου ρήτορος Δημοσθένους — ώς παρέχουσα τά τέκνα καί φύλαξ πιστή τών ένδον, ή δ’
έτέρα ώς προσδίδουσα τό θέλγητρον τής ζωής. Τήν
συναναστροφήν τών γυναικών τούτων έπεζήτουν ού
μόνον οί κοινοί θνητοί, άλλ’ αύτοί οί ένδοξότεροι άνδρες τής Ελλάδος, φιλόσοφοι καί καλλιτέχναι, πολι
τικοί καί στρατηλάται. Αύτόν τον Περικλεα προσειλκυσεν ή περίφημος ’Ασπασία,ό δε Σωκράτης δέν άπηξίου νά συχνάζ
*/)
μετά τών μαθητών του πζρά τή θεοδότη. Ή έπίδρασις τών νεανίδων τούτων έπι τών

ηθών, τών τεχνών, τής φιλοσοφίας καί τής πολιτικής
κατέστη μεγάλη, πρός τιμήν δ’ ένίων έξ αύτών ίδρύΟησζν καί μνημεία, ώς έν Άθηναις τής Λεαίνης καί
τής Λαμίας. Πληθυνομένων τών έταιρών, αί αύστηραί
άρχαί περί τού γάμου έλησμονούντο, τά διαζύγια
έπληθύνοντο, ή διαφθορά έβαινε γοργώ τώ βήματι, ή
δέ σύζυγος έτι μαλλο> έταπεινούτο.
Πζρ’ δλα ταύτα ή γυνή διετήρει ώς έπί τό πλεΐστον τό κύρος της έν τώ οίκω, ή δ’ έπιρροη της έπί
τού συζύγου ήτο ένίοτε μεγάλη. Ούτως ό Θεμιστο
κλής έλεγεν δτι τών Ελλήνων δεσπόζουσιν οί ’Αθη
ναίοι, τών Αθηναίων αύτός, αύτού δέ ή σύζυγός του,
αν καί κατά Δημόκριτον «ύπό γυναικός άρχεσθαι υβρες καί άνανδρίη έσχάτη». "Οτι δέ μεγάλη έμεινε
πάντοτε ή έπίδρασις τής γυναικός, μαρτυρεί τό δτι
έκ τής χρηστότητος αύτής παρίσταται έξαρτωμένη
ή εύδαιμονία τού οίκου’ ούτως ό Μένανδρος λέγει :
«γυνή χρηστή πηδάλιον έστ’ οικίας» και «γυναικός
έσθλής εστι σωζειν οικίαν». Άφ’ ετέρου δμως πλείστοι τών σοφών καί ποιητών έξεφράσθησαν μετά πι
κρίας καί δριμύτητος κατά τής γυναικός, ήτις έχαρακτηρίσθη ώς χειμών έν τώ οΓκω καί νόσος τού βίου.
Ού'τως ό Σιμωνίδης ό Άμοργίνος έλεγε : «Ζεύς γάρ
μέγιστον τούτ’ έποίησε κακόν : γυναίκας
*
ήν τι καί
δοκώσιν ώφελείν, έχοντί τοι μάλιστα γίγνονται κα
κόν. Ού γάρ ποτ’ εύφρων ήμέρην διέρχεται άπασαν,
δστις συν γυναικί πέλεται». Καί ό Εύριπίδης, ό μέγας
μισογύνης τής άρχαιότητος άπεχθάνεται μέν πάσας
τάς γυναίκας, ώς άνικανωτάτας διά παν άγαθόν, σοφωτάτας δέ έργάτιδας πάντων τών κακών, «είς μέν
έσθλ’ άυ.ηχανώταται, κζκών δέ πάντων τέκτονες σοφώτατζι», (ιδιαζόντως δμως μισεί τάς σοφάς γυναί
κας, ώς πανουργοτέρας : «Τούτο δέ δήλον, ώς γυνή
κακόν μέγα. Σοφήν δέ (γυναίκα) μισώ
*
μή γάρ έν γ’
έμοίς δόμοις ειη φρονούσα πλείον,. ή γυναίκα χρη. Τό
γάρ πανούργον μάλλον έντίκτει Κύπρις έν ταίς σοφαίσιν». Έν μια λέξει ό Εύρυπίδης άποκαλεί τό γυ^αικείον φύλον «κίβδηλον κακόν,» δεινότερον καί αύτών
τών κυμάτων, τού πυρος, τής πενίας «άλλ’, έπιλέγει, ούδέν ούτω δεινόν, ώς γυνή κακόν». Τον φοβερωτερον δμως φιλιπικόν κατά τής γυναικός έζηνεγκε φι
λόσοφός τις, δστις έρωτηθείς τί έστι γυνή, άπήντησε
το γνωστόν : «Ναυάγιον τού άνδρός, τρκυμία τού
οί'κου, έμπόδιον τής ησυχίας, αιχμαλωσία τής ζωής,
ζημία έραστή, άγάπη μισητή, \\δης άχόρταγός καί
πόλεμος άκατάπαυστος...» ,Άλλά τόσον ή πολεμική
αύτη κατά τής γυναικός, δτον καί οί πανηγυρικοί
ύπέρ αύτής τί άλλο μαρτυρούσ.ν ή τήν μεγάλη ν έπίδρασιν αύτής έν τώ βίω, άφού έκ ταύτης παρίσταται
έξαρτωμένη ή εύτυχία ή ή δυστυχία τής ζωής;
Βεβαίως ή θέσις τής γυναικός έν Άθηναις παν
άλλο ήτο ή ιδανική, άλλά πάντως παρ’ δλον τον
περιορισμόν τής Άτθίόος, μεγάλη άπόστασις ύπάρχει μεταξύ τής άθηναίκής γυναικωνίτιδος καί τού άνατολικού χαρεμιού, ώς καί μεταξύ τής θέσεως τής γυ
ναίκας πρό τού πατρός ή τού συζύγου έν Άθήναις
καί έν τη Ανατολή. Ο άποκλεισυός τής Άτθίδος
είς τήν γυναικωνίτιν δέν έχει έλατήριον τήν δυσπι
στίαν, άλλά τήν προστασίαν τής γυναικός, ήτις έθεω
ρείτο τότε ώς άνίκανος πρός αύτοδιοίκησιν. άνευ δμως
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κατζθλίψεως τής προσωπικότητας. Ο πατήρ ή ό σύζηγος δέν είναι ό παντοδύναμος κύριος ό έχων δι
καίωμα ζωής καί θανάτου, άλλ’ ό ύπεύθυνος επίτρο
πος, ού ή συμπεριφορά ύπόκειται ύπό τόν έλεγχον
της πολιτείας κζί τής κοινής γνώμης. Η γυνή είναι
ή μόνη ύπό τήν συζυγικήν στέγην; ό δέ θεσμός τής
πολυγαμίας δέν εξευτελίζει ταύτην καί έν τώ ίδίω
οί'κω. Η "/ήρα δέν καταδικάζεται ούτε είς θάνατον
ούτε είς κακουχίας, ούτε καν είς αναγκαστικήν άγαμίαν. Έν μια λέςει άν καί ή πολιτική ανατροφή, ή
άπομακρύνουσζ τόν πολίτην τής οίκογενείας είχε
ταπεινώσει τήν θέσιν τής Άτθίδος άλλ’ ή διζκρίνουσα τό έλληνικόν πνεύμα λεπτότης ούδεποτε ήνέχθητόν πλήρη έςευτελισμόν αύτής. "Οτι όμως βε
βαίως ή προιοΰσζ ύποτίμησις τής γυναικός καί ή εκλυσις τών οικογενειακών δεσμών ούκ ολίγον.συνετέλεσεν είς τήν παρακμήν τής 'Ελλάδος είνζι γεγονός
άνζμφισβήτητον.
(ακολουθεί)

ηφάνειαν τό εύγενές και ύπερέχον έργον τών υπέρο

01 ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΤΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ

χων αυτών πολιτών και διπλάσιά και τριπλάσια τιμή

εις τάς Κύπριας γυναίκας τών χωρίων και τών πό
λεων αΐτινες ,ώς και κατά τήν άλησι όνητον έποχήν τοΰ
Ματσούκα, δίδουσι καί αυτά τά πολύτιμα κοσμήματα

των διά να διαπιστώσωσι διά μυριοστήν φοράν

τήν

εύγενή καταγωγήν του και τόν πλούτον τών αισθημά

των τής μεγαλόφρονος καρδίας των.

Ή Ελλ.

’Επι-

θειόρησις μέ δάκρυα χαράς πάρακολ υθει τό ώραϊον
εργον των τό συμβολίζιη καί έκδηλώνον τάς πατριω
τικός καί εύγενεΐς όρμάς ενός εκλεκτού Λαοΰ.

Ζ.
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οί ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ

ll I Φ A Ν H Σ τής

E

Κύπρου πολιτικός

μάς

έγραφε πρό τίνος. «Κρατείτε μας ενήμερους

είς ότι αφορά τά; σχέσεις μέ τους γείτονας μας

διά

νά έτοιμάστογ.εν καί ημείς έγκαί-

Η ΠΥΡΟΒΟΛΑΡΧΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ρως τάς βοήθειας μας»
έπιβεβαίωσις

τών

Καί ώΐ

πατριωτικών

αυτών λόγων έρχεται ό ένθουσια~
σμός ό γλυκύς, ό συγκινητικός, ολοκλήρου τοΰ Κυπρι

ακού Λαοΰ δίδοντος έκ τοΰ υστερήματος του διά τήν
συλλογήν τοΰ αναγκαίοι'·) τος ποσού πρός αγοράν μιάς

πυροβολαρχίας ήν γ θυγάτηρ Κύπρος θά προσφέρη
είς τήν μητέρα 'Ελλάδα ώς οώρον πολύτιμον θετικής

χρησιμότητας καί ώς έτδειξιν πολυτιμοτέραν τοϋ άρ«
ρήκτου δεσμού τοΰ Έ/ευθέρου Κράτους καί τοΰ στε

νάζοντας ύπό ζυγόν

'Ελληνισμού.

'Η ιερά πνοή τοϋ ένθουσιαμοΰ ήτις πληροί σήμε

ρον τάς καρδίας τών Κυπρίων μεταδίδεται μέ ασυ

νήθη ορμήν άπό πόλεως είς πόλιν,

ατό χωρίου είς

χωρίου, άπό βουνού είς πεδιάδας καί φάραγγας καί
έκεϊθεν είς τάς πλέον μεμακρυσμίνας άκτάς τής νήσου

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

είνε ή πνοή τήν οποίαν μόνον γενναία καί εύγενή
στήθη δύνανται νά έγκλείωσι καί νά έξωτερικ,εύωσι.
Τιμή είς τούς εύσταλείς νέους τούς αποφοίτους τού

Παγκυπρίου Κοινοτικού

Γυμνασίου,

ΡΩΣΣΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

τιμή είς τόν

υπέροχου αύτών διδάσκαλον ζ. Καταλάνον, οί πύρινοι

ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΩΝ

τοΰ οποίου λόγοι άνάπτουσι πυρκαϊάν πατριωτισμού
καί αύτοθυσίας, τιμή είς τόν ποιητήν Περδίο· ούτι-

νος οί στίχοι δονοΰσι τάς φυχά; κάθε Κυπρίου, τιμή

είς τούς αδελφούς Κυπρίους τούς αγνούς

πατριώτης

τούς μετά δακρύων χαράς καταθέτοντας τόν οβολόν

των, τιμή είς τούς αφελείς άγρότας οΐτινες προσφέ-

ρουσι τους καρπούς των ή τά ζώά των είς τόν έθνικόν
δίσκον, τιμή είς τόν Κυπριακόν τύπον οστις ώς είς Άν

θρωπος έξαίρει καί τιμά καί γεραίρει μέ έθνικήν ύπερ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΕΝΑΚΗΣ

Σ’ ένα βιβλίο ποΰ λέγεται «Έλληνιζαί Πρόοδοι»
έκδεδομένον τό 1908 ύπάρχει άρθρον μέ μεγάλη ε
πιγραφή «ή Ελλάς έν συγκρίσει πρός τά αντίπαλα
έθνη τοϋ κ. Γ. Δ. Χα εζηγιαννάκογλου. Είς τό άρ
θρον αύτό ό συγγραφεύς του ποοσπαθεϊ νά μας δώση
μικράν είκόνζ τής Ελλάδος άπό άπίψεως εμπορίου,
στρατού, φιλολογίας, τέχνης κλπ. καί είς δλα αύτά
βρίσκει οτι ήμεθζ πολύ ανώτεροι δλων τών γειτόνων
μας Σλαύων καί αύτής τής Ρωσσίας

’Έρχεται δέ στά τελευταία στήν πνευματική άναπτυξι τών ρώσσων καί λέγει- (1) «είς τήν πνευμα
τικήν άνάπτυξιν καί οί Ρώσσοι δέν δύνανται νά ύποστοΰν τήν σύγκρισιν». «Μόνος Ρώσσος συγγραφεύς
δυνηθείς νά έπιπλεύση είνε ό Γκόρκί, δόκιμος δμο
λογουμένως διηγηματογράφος. 'Ο Τολστόη όμως ή ό
ποιητής Πούσκιν καί λοιποί είνε κοινοί συγγραφείς,
ών ή Ελλάς έχει πολύ ύπ ρτέρους. Μεγζλοφυ'ίαν ποι
ητικήν ώς τοΰ Βαλαωοιτου, πεοί ου έγρζφε Γάλλος
διαπρεπής δτι ήτο έν έκ τών μεγαλύτερων καί εύγενεστέρων πνευμάτων τοϋ 19ου αίώνος δέν έχει νά επί
δειξη ή Ρωσσία»
ft) Έλλ. Πρόοδοι 1908 σ. 66.
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Δέν μποροΰμεν νά ζζτζλάβωμεν έπί τίνων βάσεων

τρέπεται νά εί'πω, τοΰ καθ’ ημέραν βίου, αποτελούν

στηριχθεί; ό Λ. Χζτζηγιζννάζογλου διζκηρύττει μέ

τήν ύπόστζσιν τοΰ έργου. Τήν ούσίαν αύτοΰ δλην συ

τόσην πεποίθησιν τοιχύτζς κρίσεις.

νοψίζει ή μικρογραφία ή έξεικόνισις τών χχρζκτηρων,

Και νοαίζομεν οτι κζί ό ?ό·.ος θζ έςεπλάγη πολύ,

έπιτυγχζνομένη διά τής λεπτομερούς παρατηρήσεως

έάν έδιάβζσε στό χύτό βιβλίο τό χρθρον τού κζθηγητοΰ
κ. Χζτζιδάκη «ή νέζ κοινή Ελληνική γλώσσα», διότι

τών λόγων, τών κινημάτων, τών πράξεων τών προσώ
πων, αί όποΐζι όλοκληρούμενζι δίδουν πλήρη τήν ει

Οά είδε σ’ χύτό (2) οτι... «άν ή νέζ ήμών γλώσσζ διά
τήν άνάαιςιν ταύτην δέν έπέτρεψεν είς τούς παρ’ ήμϊν

κόνα τοΰ ήοωος. Ελλείπουν άπό τά έργα τοΰ είδους
τούτου ή τεχνική,—ή ή τεχνική δέν διζφζίνεται δι

καλλιτέχνας νά παραγάγωσι δόκιμα φιλολογικά έ'ργα,
πώς οί άπό τοΰ ΙΗ' αΐώνος κζι ιδία οί άπό δύο

ότι είνε αύτή ή φυσις—ζί συνειθισμεναι μέθοδοι, τα
φιλολογικά τεχνάσματα. Αί σελίδες αύται, αί όποια ι

δεκαετηοίδων έγκατζλιπόντε; τήν χρήσιν αύτής καί
παραλαβόντες άλλην δέν έ'δωκζν ήμϊν ουδ'εν ούχί κα

είς τόν Ρώσσον συγγραφέα φθάνουν μεχοις εντζσεως
όρκματισμοΰ κζί εκτυφλωτικού πραγματισμού, ένώ

λόν άλλ ’ ουδέ καν άνεκτόν εργον ;»

είς τον "Ελληνα περιβάλλονται άπό τό βζυκαλημζ

Κατά πόσον τοΰτο είνε άληΟές ή ύπερβολικόν άλ

μιάς ίλζράς ποιήσεως κζί ένός φυσικού μεθυος, εΐνε

λοι ειδικοί ας κρίνουν δι
* ήμάς όμως πχρχμένει η

άπλάϊ, άγναί και αφελείς δσον αι υπάρξεις αι κινού
μενοι έντός αυτών— εΐνε άπλάϊ, άγνα' και αφελείς,
δπως οί συγγραφείς, εΐς τάς διαυγείς ψυχάς τών ο
ποίων έρχονται νά κατοπτριστούν αί υπάρξεις αύται—
εΐνε άπλάϊ, άγναι και αφελείς δσον ή άλήδεια. Η λιτή,

τρομερά άντίΟεσις δτι δηλαδή άπό τήν υ.ια μεριχ κζτα
τήν γνώμην μερικών εχομεν συγγραφείς «πολύ υ

πέρτερους τοΰ Τολστόη κζί Πούσκιν» άπό την άλλη
δέ μεριά κανέν «ούό’ άνεκτόν έργον».
Άλλ’ άς έλθωμεν είς τούς κ. συγγραφείς.
Ιΐεοί τοΰ Γκόρκυ περί τοΰ οποίου ό κ. Χατζιγιαν-

ή άνεπίδεκτος, ή σχεδόν φυσική αύτή τέχνη, εις την
όποιαν ή φράσις έφαρμόζετζι έπί τής ιδίας δπως ό διζ-

νάκονλου λέγει δτι είνε «όμολογουμένως ό δόκιμος

φζνής χιτων, ό διζγράφων τό πλαστικόν κάλλος τοΰ

δ·.ηγημχτογράφος»διχβάζομεν άλλοΰ(3)δπου πρόκειται
πεοί τής «Κεοένιζ; Κούκλας» τοΰ κ. Χρηστοαάνου...

άγάλματος,φέρει ήμάς πλησιεστερζ πρός τό Ελληνικόν
ιδεώδες.Κουρζσθέντες άπό τήν ύπερβολήν,την διαστρο

«Τί ύλικόν της, ή ύπόΟεσις τήςΚερένιζς Κούκλας έχει

φήν,τήν άσυμμετρίαν άνζζητοΰμεν μέ δίψαν κζτακόπου

ληφθή άπό τήν κοινωνικήν λάσπην. Διεστραμμένων

οδοιπόρου τό κρυστάλλινου νάμα τής αιώνιας

έκφύλων χδυνχμίζι. Πάσας αύτάς τάς γλαΰκζς εχει

πηγής. Κζί άφίνοντες τόν βωμόν τών

θζυ.βώση ή λάμψις τον Ζολά και τον Γκόρκυ, και

τόν όποϊον έθυσιάσζμεν μέχρι κόρου, σπεύδομεν κζι
πάλιν πρός τούς άνθοστεφεΐς βωμούς τών χαριτων, διά

πό&ος εΐς κατέχει νά μιμηΰώσιν έκείνους έν τή περι
γραφή κοινωνικών ρυπαροτήτων. Καί ή γλώσσα τής
κερένιας κούκλας είνε άντζςίζ τής ύποΟεσεως».

Ελλ.

Ερυνιων, εις

νά κζτζθέσωμεν είς τούς πόδζς του τους καρπούς ελευθέρζς, αρμονικής καί άπροσποιητου σκέψεως.»

Καί έδώ πάλιν μάς δίδονται τά δύο άκρα· ποΰ είνε

Αύτά δλα είνε σωστά" δέν είνε δμως σωστό εκείνο

ή άλήθειχ ; Βεβζίως [/.όνον έκεϊ δπου αύτή βασίζεται

τό όποιον εΐπεν ό κ. Χζτζηγιζννάζογλου πώς εινε ο

έπί τής γνώσεω:, έπί τών πραγμάτων. Όλοφάνερζ δέ

μόνος «ό δυνηθείς νά επίπλευση» και τό οτι ο Τολ

περί τοΰ Γκόρκυ τήν βρίσκομε ’στον λόγον τοΰ κ. Δ.
Κζκλαμάνου περί Άλ. Πχπχδιχμάντη (4).

στόη καί ό Πούσκιν είνε κοινοί.

«'Ότζν όαιλοΰμεν περί τοΰ Πχπζδιζμάντή ούτω

καί ούτω τόν χχρκκτηρίζου.εν, μοιρχίως ή σκεψις μζς

Ό Πούσκιν κοινός συνγρζφεύς ! τι άφελειζ ! ! Βε-

βαιως προερχόμενη απο τίποτε άλλο περί απο το οτι
δέν τόν ξεύρει ό συγκρίνων.

φέρεται πρός τόν μεγάλο» πραγματιστήν τής ρωσσι-

Καί τί δύσκολο πράγμα νά έννοήσωμεν κζτα βαυος

κής φιλολογίας,τον βζθύν ζωγράφο·» τής ρωσσικήςλζί-

ξένον συγγζφέζ 1 Διά νά μποροΰμεν νά καταλαβωμεν

κής ζωής,τόν Μάξεμ Γόρκυ.Άδύνζτον είνε νά μή άνζ-

τό» Πούσκιν βεβαίως πρέπει νά μελετήσωμε τόν λαόν

γνωρίσωμεν τήν ομοιότητα μερικών χαρακτηριστικών

είς τόν όποϊον ζνήκει,τήν φύσιν άναμεσζ εις τήν ΟΛΟιζν

υ,εταζύ τοΰ βορείου και τού μεσημβρινού συγγρζφεως.Ή

έζησε, τήν έποχή στήν οποίαν γεννήθηκε,μεγάλωσε,ε-

ύπόΟεσις έκάστου έργου καί έκείνου καί αύτοΰ,τό όποι

γρζψε,και διά νά μπορούμε να κρινωμε τι σημζσιζν έ-

ον κατά ποοτίαησιν είνε ο μικροκοσμος τοΰ οιηγηματος,
είνε απλή.Τά πρόσωπα είνε όλιγάριΟμα.Τά συνήθη κζί

χουντάέργα του,ποιαν άξίαν έχει στή ρωσσ.λογοτεχνία

άσήν.αντα έπεισόδια,ή μεγαλοφυής κοινοτοπία,αν έπι(2) *
Ελ.

Πρ. □. 214.

(Ά) ’Εθνική ψυχή. 1908, τεύχος 7 σ. 164.
(ί) Μελέτη 1908 τχ. 4ον σ. 231.

πρέπει κατά βάθος νά ξεύρωμε τήν πρό ζύτοΰ ποιησιν
γιά νά μπορούμε νά βρούμε τί έ’δωκε αυτός. 1 ιατι και

πρό τοΰ Πούσκιν ύπήρχε τοίησις στη Ρωσσίζ άλλ
αύτή κζτά τόν μεγάλο» κριτικόν Μπε ,ισκη ήταν ο)
ό.) Συγγράμματα Β. Μπελίσκη- "Εκδοσις τοΰ 1898. Τόμος
3ος σ. 564 καί 565.

άμονον εύγλωττος άνάλυσις ωραίων αισθημάτων καί ύψηλών ιδεών, αί όποϊαι δμως δέν άποτελοΰσιν τήν ψυ
χήν της, άλλά πρός τάς οποίας άπέβλεπεν ώς πρός
κατάλληλον μέσον διά κζλόν σκοπόν, ωσάν τό φτια
σίδι γιά τό ωχρό πρόσωπο τής γρηάς — αλήθειας».
« Η άληθινή, ή έμπνευσμένη, ή δημιουργική ποίησις
μόνον κατά καιρούς άνέλαμπεν, οί σπινθήρες δαως αύ
τοί έπνίγοντο μέσα ςτήν άπειρη ρητορική. Πολλά έγι
ναν γιά τή γλώσσα, τόν στίχον,κάτι τι είχε γείνη καί
γΐά τήν ποίησιν άλλά ποίησις τέτια ποΰ νά είνε μέσα
στό φανέρωμα τούτου ή έκείνου, μέσαστήν άνάπτυξι τοΰ
ενός καί άλλ ουνοΰ πρώτα πρώτα ποίησις τέτια δέν
ύπήρχε. c0 Πούσκιν ήτο πεπρωμένον νά ΰίξτ] τά

μυστήρια στή Ρωσσία ».

νά έχη σχεδόν πάντα κάτι τι γι’ αύτόν, γιά τό έργο
του, πώς κζι αύτές αί καθημερινές έφημερίδες συχνά
πυκνά τόν ένθυμοΰνται. Μά θά μοΰ πή κανένας πώς
έχομε "Ομηρον, Σοφοκλή, Εύριπίδη, τί μάς χρειά
ζονται οί κενούργιοι, καί βέβαια δέν μένει τίποτε
άλλο παρά νά.... νά έλθωαεν στό Τολστόί.
Έάν λοιπόν δέν μπορεϊ ό Πούσκην νά συγκριθ-η ώς
ποιητής μέ κανένα ίδικόν μας — εκτός έάν συγκρίνεται άπό άπόψεως τής σημασίας, τής άξίζς τοΰ έργου
του — Διότι είνε Ρώσσος ποιητής κζθ’ αύτό, ό Έθ·ι·
κός ποιητής τής Ρωσσίας, ό Τολστόη όέν μπορεϊ νά
συγκριθή διότι... διότι άπλούστατα δέν ύπάρχει κα
νένας "Ελλην πεζογράφος, ό όποιος καί άπό μακουά
τούλαχιστον, πολύ μζκρυά, νά φζίνεται πώς τόν
μοιάζει.
Ή άληθεια αύτή είνε.

«Καί επειδή ό προορισμός του ήτχνε νά κατακτήση
νά παραδότη γιά πάντα στή ρωσσ. γή τήν ποίησιν ώς καλλιτέχνημα, τέτχχ δτι'λχδή ποΰ νά
μπορή κατόπιν νά έκφράζη κάθε διεύθυνσιν κάθε ίδέζ
χωρίς νά έχη τό φόβο νά παύση νά είνε ποίησις καί νά
μεταβληθή σέ πεζογραφία μέσα σέ στίχους—είνε φα
νερόν δτι ό Πούσκιν έπρεπε νά φζνή έξαιρετικά καλ
λιτέχνης». Κατά τόν ' iogol (6) «ύπό τοΰ Πούσκιν
η ρωσσικη φυσις, ή ρωσσιζ.ή ψυχή, ή ρωσσική γλώσσα
ο ρωσσικός χαρακτήρ έπαρουσιάσθησαν μέσα σε τέτια
καθαρότητα, σέ τέτια καθαράν ώραιότητα, σ’δποίαν
άκριβώς δείχνεται σκηνογραφία άντανακλωμέ·η έ
πάνω σέ κυρτή έπιφάνεια γ^αλ^οΰ.»
Τέτοιος είνε ό Πούσκιν διά τήν Ρωσσία.ν,είνε ό έθνικός της ποιητης. Πρέπει λοιπόν νά γνωρίσωμεν τήν
ρωσ. φυσιν, τόν ρωσ. χαρακτήοα κζί νά λησμονήσωμεν
τήν ίδικήν μας Έλλ. φύσιν, τόν χαρακτήρα τοΰ Έλλ.
λαοΰ καί τόν εαυτόν μας άκόμα ώς Έλληνος γιά νά
τόν έννοήσωμεν, δπως κζί άλλον κάθε ξένον έθνικόν
συγγραφέα, καί έτσι μονάχα νά τόν κρίνωμεν
*
τότε
βέβαια ή κρίσις μας θά εί-ε ορθή.
"Υστερον άπό τή βαθειά μελέτη πραγματικός γίγας θά είνε μπροστά μζς τοΰ όποιου καί τότε βεβαίως
κάθε 'Έλλην πρέπει νά εύχεται νά έχη άνώτεοον, τήν
Πατρίδα του. Άλλά πώς νά έχωμεν ά ώτερους άφοΰ
αύτούς ποΰ εχομεν ώς τον Βαλαωρίτην, τόν όποϊον
φέρνει ό κ. Χατζηγια-άκογλου ώς παράδειγμα, δέν
ξεύρομεν.
Σέ πιό σχολείο διδάσκονται οί μαθηταί περί τής
σημερινής μας ποιήσεως, σέ πιό άναλύονται, μζθζίνονται τά έργα της ;
Άλλ’ έλησμονήσαμεν δτι ούδέν ούδ’ άνεκτόν. έρ
γον ύπάρχει άπό τής ΙΗ'. έάατοντ. κζί τό δτι οί
περισσότεροι συμφωνούν π^ό πολύ μ’ έκεϊνον ποΰ μοΰ
είπε μιά φορά πώς χάνει τόν κζιοόν του νά διζβάζη
τον Σολωμό κζί πώς προτιμά νά μελετά τον Βιργί—
λιον.
Πηγαίνετε δμ,ως στή Ρωσσίζ κζί θά άκούσετε νά
άπαγγέλλωνται τά ποιήματα τοΰ «κοινού ποιητοΰ
Πούσκην,» στά σπήτία τά πιό πλούσια καί τα πΐό
πτωχά τοΰ λαοΰ, στά δημοτικά σχολεία, στάγυμ άσια, νά άναλύωνται τά έργα του ύπό μαθητών καί
μαθητριών, υπό φοιτητών, ύπό καθηγητών στά Πα
νεπιστήμια, ύπό ομιλητών είς τάς διαλέξεις γιά τό
λαό, θά δήτε πώς κανένα περιοδικό δέν βγαίνει χωρίς

Είδικαί διατάξεις κανονίζουσαι τό ζήτημα, άν
γυναίκες δύνανται νά διορίζωνται δημόσιοι υπάλ
ληλοι ή οΰ, δέν ύπάρχουσιν έν τή νομοθεσία έκ
τών καθ’ έκαστα νόμων. Έν ταΐς πλείσταις περιπτώσεσιν έκ τοΰ συνόλου τοΟ νόμου προκύπτει
δτι μόνον άνδρες δύνανται νά διορίζωνται τοιοΰτοΓ ώρισμένως δμως περί τών δημοσίων λει
τουργιών πρός διδασκαλίαν, τούναντίον δ νόμος
ΒΤΜΘ' ορίζει ρητώς διδασκαλίσσας ώς δημοσίας
λειτουργούς πρός διδασκαλίαν τών θηλέων.
Έν τφ Έθνικω Πανεπιστημίφ κατά κανόνα
φοιτώσιν άρρενες φοιτηταί
*
δέν άποκλείονται δ
μως, δπως έγγραφώσιν έν τούτφ καί φοιτήτριαι.
“Ωστε έν τφ Πανεπιστημίφ δέν υπάρχει λόγος
τις δπως άποκλεισθώσι καί γυναίκες καθηγήτριαι
έκ τής έν αύτφ διδασκαλίας, έκτός τού άρθρου
9 τού άπό 14)26 ’Απριλίου 1857 Βασιλικού
Διατάγματος, έχοντος ίσχύν νόμου, είς τό δποΓον άναφέρεται δτι έπίτιμοι καθηγηταί γίνονται
άνδρες έξέχοντες κλπ. Εΐνε δμως ζήτημα άν ή
λέξις άνδρες έτέθη πρός άποκλεισμόν τών γυ
ναικών, ή ώς τό έπικρατέστερον γένος καί τό συνηθέστερον γενέσθαι.
Τό δεύτερον είνε δρθώτερον (δτι δηλ. τό &νδρες δέν έτέθη πρός άποκλεισμόν τών... γυναι
κών.) Έκτός τών άνωτέρω, άπονεμηθέντος δι
πλώματος διδάκτορος τής ’Ιατρικής είς τήν αιτού
σαν, συναπενεμήθη καί τό είόλκώς παρομαρτοϋν
παντί διδάκτορι προσόν τού διδάσκειν έν τφ Έθνικφ Πανεπιστημίφ.

(6) Συγγράμματα Gogol εκο.1900τόμος Σελ. 1X227 «Λίγα
λόγια περί ΙΙού κιν».

Άτυχώς έν τω μεταξύ ή έίδρα αύτη κατελήφθη δΓ άπ’ ευ
θείας διορισμού τοΰ έν Βιέννη έπιστήμονος κ. Μπούκουρα.
Ούτως άπωλέσαμεν τήν εύκαιρίαν νά Ιδωμεν τήν Έλληνίδα

("Ακολουθεί;

ΕΠΑΡΧΙΩΤΗΣ

Ο ΝΟΜΙΚΟΝ Συμβούλων έν όλομελεία άπεφάνδη έπί τής αίτή·εως τ»ς κυρίας 'Άννας
Κατσίγκρα Μελά Ύφηγητρίας τής Μαιευτικής
έν τω ΈΟνικω ΠανεπιστηΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΟΣ ΤΗΣ κ. ΜΕΛΑ
μίω. 'Η κυρά ιατρός οιά
τής έν λόγω αίτήσεώς της
έζήτει νά μάθη έάν είχε δικαίωμα νά μετάσχη είς τόν δια
γωνισμόν πρός κατάληψιν έδρας έν τω Έθνικω Πανεπιστή
μια». 'II γνωμοδότησις τοΰ Συμβουλίου έχει ώς έξής :

Τ

1088

1089

άγωνιζομένην καί νικώσαν εις τδν εύγενεστερον πνευματικόν,
άγώνα καί άναδεικνυομένην άναλόγως πρδς τήν αξίαν της
καί τά σπάνια πνευματικά της εφόδια. Και έν τή ’Ιατρική
’Επιστήμη, έκτδς τής κ. Μελά έχομεν ύπεροχον 'Ελληνίδα

επιστήμονα δρώσαν έν κύκλω διεΟνεϊ και άπολαύουταν τής
γενικής έκτιμήσεως καί τοΰ θαυμασμού τήν κ. ’Αγγελικήν
Παναγιωτάτου ιατρόν έν Άλεξανορεια, και ύφηγητριαν τής
’Επιδημιολογίας καί μέλλουσαν ημέραν τινα νά λαμπρύνη
τήν 'Ελληνικήν ’Επιστήμην καί τδ Έλλ. ΙΙανεπιστήμιον.
Ζ.

-------

----------

ΠΑΡΘΕΝΑ
«Κόρη είμαι ό θαυμαστής πολεμιστής

ποϋ τίποτε δέν έχει αύτόν κουράσει.

Όταν μέ βλέπουν τρέμουν. Χόρτο πιχά

δέν ξαναβγαίνει Απ’ δπου έχω περάσει.
— Δέν έχει άλλος κανείς τήν δύναμί μου, ναι 1

θά πάω παντού γιά νά σ’ εύχαριστήσω
καί στό δικό σου τ’ όνομα τήν γή
δλην &ν Οές έγώ δά κατακτήσω!
__ Γιά σένα αύτοΰ τοΰ κόσμου σπιθαμή

δέν Οεν" άφήσω ακυρίευτη ούτε κώχη.

Πές μου Οές τήν άγάπην μου μικρή ;
Τήν ά«ειρή μου άγάπη θέλεις;» — «Όχι!»

•
·
·
»
................................................
«’Q κόρη ό ποιητής εΐμαι ό γλυκύς έγώ
ποΰ πάντοτε θλιμμένος συλλογάιαι

ποΰ ό άνήσυχόςτου πάντα λογισμός
μέσ’ στόν γαλάζιον οΰρανό πλανάται I

— Είμαι δ γλυκύς ύ ποιητής έγώ

μέ τά ξαν&ά μαλλιά ! —ΰάσαι γιά μένα
ή Παναγία, καί γονατιστός

Οά λέω τ’ όνομά σου έγώ παρθένα.

— ’Απάντησε μου, Οές, έπιάυμεΐς
μ δλους τούς θησαυρούς τά πλούτη πώχει

δλην μου νά σοΰ δώσω τήν ψυχή
τήν τρυφερή ψυχή μου;» — «Όχι !»

«Ώ κόρη μΐά παράδοξος έγώ
ΰπαρξις είμαι. Τών παλμών τών πρώτων
είμαι δ θεός, τών θείων ρεμβασμών

καί τών Ιδανικών αγνών έρώτων.

— Μοιάζει ή φωνή μου άγγέλ υ τήν φωνή
τόσο γλυκεία καί τόσο δνειρεμμένη 1

Καθείς εμένα πάντοτε ζητεί
καθείς «μένα πάντοτε προσμένει 1

— ”Q I τό ιδεώδες είμαι κόρη έγώ I

Είμαι τό ψέμμα 1 Κι’ άν ποτέ μέ πόνο
μ’ άνοπολεϊς, πορθένσ, είναι γιατί
ιίδες ’στόν ύπνον σου μιά αύγοΰλα μόνο

τήν άΰλη μορφή μου ποΰ σοΰ εγελα....
ΤΩ κόρη δέν υπάρχω !..» —«’Ελα !»
(Κατά τό Γαλλικόν τής Madame Rostand)
Βόσπορος 1909

ΜΑΡΙΑ Ε· ΖΑΜΠΑ

ΛΑΟΣ ένίκησεν, έθριάμβευσεν, έθρυμμάτισε και έτιμώρησε. Τό ’Έθνος δμως άμφιβάλλομεν άν ένίκησεν, αν έθριάμβευσεν. Ό Λαός
έν τώ πόθω του νά δημιουρΤΙ ΝΑ ΕΛΠΙΖΩΜΕΝ γήση παρόν ανεκτόν και εύελπι μέλλον συνησθάνθη τάς
υποχρεώσεις του καί έπραξε τό καθήκον του, φοβούμεθα δμως δτι μολονότι έχαλάρωσε τάς άλύσεις τής
φατρίας δέν άπήλλαξε καί τό Έθνος άπό τούς κινδύ
νους του καί άπό τόν όλεθρόν του. Ολα προσημαί
νουν δτι άγρια προσωπική πάλη θά λάβη χωράν ια
νά καταπνίξη τούς ολίγους, τούς έλαχίστους οι όποιοι
έξήλθον έκ τών καλπών έμπεφορημένοι άπό ιδέας α
γνός καί άπό πόθον πραγματικής έργασίας. Περί
τούτου άτυχώς πειθόμεθα δχι μόνον έκ τής σήμερον
συντελουμένης έργασίας προς διαφθοράν τών πάντων
άλλά καί έκ τοϋ γεγονότος δτι ό Λαός ποθών τήν με
ταβολήν έξέλεξε πολλά πρόσωπα τά όποια ούδέν εχουσιν έντώνώ,έν τή καρδία,καί τή ψυχή.Γνωρίζομεν
πάντες δτι πολιτευόμενοι, άνευ άρχών καί πεποιθή
σεων μή ευρόντε; θέσεις είς τούς συνδυασμούς κατήλθον είς τόν έκλογικόν άγώνα μέ τήν σημαίαν τοΰ
ανεξαρτήτου καί έπέτυχον δχι διότι ειχον άξίαν ή ε
πιβολήν άλλά διότι συνέπεσε νά πνέη άνεμος κατισχύσεως τών άνεξαρτήτων ή τών νέων άνδρών. 1 πο
τοιούτους λοιπόν δρους ήρχισεν ήδη, διά τούς ψυχρώς
εξετάζοντας τά πράγματα νά είσδύϊ) άμφιβολία περί τών
άποτελεσμάτων είς τά όποια με τοσοϋτον ενθουσια
σμόν άπεβλέψαμεν πόντε;. Εΐνε άληθές δτι τό Ε
θνικόν Συνεδρίαν τής 1 Σεπτεμβρίου καλείται δι ωρισμένον σκοπόν άπαιτοϋντα ουχί τήν πολιτικήν στα
θερότητα άλλά τήν μόρφωσιν καί τήν γνώσιν καί τήν
βαθεϊαν μελέτην διά τήν παγίωσιν Συνταγματικού
πολιτεύματος θέτοντας τάς βάσεις βελτιονος πολιτικού
καί έθνικοΰ βίου καί όιά τόν σκοπόν αύτόν είς ούδένα έπιτρέπεται ν’ άπελπισθή δταν εν τή Εθνοσυ
*
νελεύσει παρακάθηνται άνδρες όπως ο Βενιζέλος, ο
Δημητρακόπουλος, ό Έσσλιν, ο Λαγοπάτης, ό Φιλά
ρετος, δ Κοντογούρης, ό Κασίμης, ο Μιχαλακοπουλος
ό Ρακτιβάν, ό Δρακούλης, ό Πετμεζάς, δ Ζαβιτσάνος
καί οί ολίγοι άκόμη έκλεκτοί, ών μάς διαφεύγουσι τά
ονόματα τήν στιγμήν αύτήν,οι οποίοι δια τής έγκυρου
και πατριωτικής φωνής των θα περισώσουν οτι δύναται νά περισωθή άπό το σαθρόν και άςιοθρηνητον
παρόν. — Είς αύτούς δέον νά έλπίζωμεν.

Ο

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΝΓΑ 7ΟΓ1 ΛΧ·τ·”ς <<ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ» Δεσποινίς ΕΥΓΕ.
Λ1ΑΖΩ11ΑΦΟ1 ανεχωρ,σεν είς Εύρώπ»ν. Τό ταξείδιον θά διαρκέσ» έπί τρί
μηνον περίπου. Δεά παν δη αφορά τήν «'ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» άπευ
θυντεον εις τήν Δα ΟΥΡΑΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ είς τά γραφεία τοϋ Περιοδικού'
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΥΠΟ
MAURICE MONTEGUT
(Συνέχεια ex τοϋ τεύχους τοΰ μηνός’Ιουνίου^

s , Εν τώ μεταξύ οι άλλοι ωραίοι νέοι θαυμάζοντες
ολίγον παρά πέρα έχσιρέτησαν άκουσίως των διότι αί
δύο αύταί κυρίαι έπέβαλλον πραγματικώς τόν σεβα
σμόν.
’Όρθιος πρό τής άμάξης ό Grandlys ύπεκλίνετο
πρό τών κυριών ένφ, οί παριστάμενοι έξεπλήσσοντο
διά τόν διπλοΰν χαιρετισμόν δστις τοΰ άντεπεδόθη.
—Kv^ieGrandlys, έμαντεύσατε καλώς τήν μητέρα
μου εΐπεν ό νέος. ’Ιδού τώρα καί ή άδελφή μου ’Ι
σαβέλλα Immarmont η μετ’ ολίγον κόμησσα de
Prungey d’ Haubresme.
—Προσοχή μάς παρατηρούν έσπευσε νά εϊπη oPrungey καί άμέσως δλοι ήλλαξαν συμπεριφοράν—Κύριε
de Grandlys έψιθύρισε τότε ή κυρία Immarmont
επιτρέψατέ με νά σάς άπαγάγω.Δέν στέκει είς εύγενή
τήςθέσεώς σας νά κατοική είς έν πανδοχεϊον άφοΰ θέ
λετε νά είσθε ό φίλος τού ύίοΰ μου καί τού ανεψιού
μου de Prungey. Κάμετε μας τήν χάριν νά τιμήσητε τήν οικίαν μας με τήν εύχάριστόν παρουσίαν
σας.
Ό Grandlys έδίστασεν. Πολλές φορές έως τώρα έεξετάσας προσεκτικώς τούς λόγους οΐτινες τόν ύπεχρέωναν να μείνη παράμερα έπί τινας ήμέρας άκόμη,
ήθελε νά μένη ελεύθερος μή διερχόμενος ή κατά τύ
χην τούς κεντρικούς δρομους. Πρό τής έπιμόνου δμως
παρακλήσεως τήν όποίαν διέβλεπεν τήν στιγμήν έκείνην είς τούς λάμποντας οφθαλμούς τής κυρίας
Immarmont, καί είς τό πυρπολούν βλέμμα τής δε
σποινίδας ’Ισαβέλλας άνασκϊρτήσας δλος, συγκατένευσεν άμέσως.
— Κυρία δέν δύναμαι νά άρνηθώ άν καί τοΰτο
εΐνε άδικον...άς γείνη λοιπόν δπως θέλετε. Δέχομαι
τήν πρόσκλησίν σας.
— ’Ώ ! ευχαριστώ μεγαλείο....κύριέ μου, εΐπεν ή
νέα έρυθριώσα ολίγον καί έγειρομένη ήδη διά νά
παραχωρήση τήν θέσιν της είς τόν προσκεκλημένον των.
— ’Ισαβέλλα μείνατε στήν θέσιν σας διέταξεν ό
Prungey. . . βρισκόμεθα στόν κόσμο. Ό κ. Gran
dlys θά τοποθετηθή είς τό έμπρός κάθισμα’ άφοΰ
άλλως τε τό διάστημα εΐνε τόσον μικρόν.
— Γιατί δχι; εΐπεν ό Grandlys γελών καί άνελθών έλαφρώς έκάθισε άπέναντι τών δύο γυναικών.

Ταυτοχρόνως ό Immarmont έκάλεσε δι’ ένός
νεύματος τούς ιπποκόμους,καί δταν ούτοι έφερον τούς
δύο έλευθέρους ίππους,, ό νέος ϊππευσε τόν ένα άκολουθούμενος καί ύπό τοΰ Prungey.
Μετά ταΰτα ό αμαξηλάτης έμάστισε τούς ίππους
καί ή άμαξα έφυγε ταχέως συνοδευομένη άπό τούς
δύο νέους έκαστος τών όποιων έβάδιζε παραπλεύρως
των θυρίδων ταύτης,καί έκ τών δύο ιπποκόμων οΐτινες
ήκολούθον έφιπποι είς άπόστασιν είκοσι βημάτων.
Τότε ό Martinsart εΐπεν :
Ποιος το πιστεύει οτι εϊχομεν ποτέ έπανάστασιν;
— Αλήθεια άπήντησεν oMiquelet. ΌΑύτοκράτωρ
άγαπά πολύ τήν έπίδειξιν καί διά τοΰτο τήν ένθαρρύνει δπως είμπορεϊ.
I ·■ εχει νά κάμη, έξηκολούθησεν ό Randigny,
πρέπει νά λογαριάζη κανείς άκόμη τήν ευγένειαν ή
ή ζωή εΐνε σκληρά.
Καθ’ ην ώραν έπρογευμάτιζον έν τώ πανδοχείω
έπρογευμάτιζον έπίσης καί είς τά άνάκτορα. Ό Αύτοκράτωρ φθάσας αίφνιδίως έζήτησεν άμέσως Ί»ά φάγη
άποθνήσκων ώς έλεγε τής πείνης. Όσάκις εύρίσκετο
είς αυτήν τήν κατάστασιν ή εύκόλως μεταβαλλομένη
διαθεσίς του ήτο άνυπόφορος.
Μέ αρκετήν σκαιότητα έχαιρέτησε τήν Ίωοηφίνην
καί την Ορτενσίαν μή αξιωσας να άντιχαιρετήση
τήν αυλήν του, καί αυτήν άκόμη τήν κυρίαν Λουΐζα
de Castclet.
e Τότε πρό τής ταραχής καί τοΰ θυμοΰ αύτοΰ δλοι
οι παριστάμενοι έμενον σιωπηλοί καί κατάπληκτοι,
ένώ ό Berther καί ό Savary έρωτώμενοι ιδιαιτέ
ρως υπό τών κυριών έκίνουν τήν κεφαλήν μή θέλοντες νά εϊπωσι τίποτε.
Δέν εΐνε δυνατόν νά εΐνε έτσι ό αύτοκράτωρ διότι
πεινά μόνον, τούς έλεγον έκειναι. Κάτι άλλο συμβαί
νει.... τί νά εΐνε λοιπόν ;
—Δέν είξεύρω τίποτε, άπήντα έκαστος τών δύο υ
πασπιστών άποφεύγων νά μαρτυρήση τι.
Μετά πεντε λεπτών άναγκαιαν αναμονήν ό Αύτο
κράτωρ διεσκελιζε τόν έξώστην κτυπών εις έκάστην
στιγμήν μέ τό μαστίγιόν του τούς κλώνους τών πορτοκαλεών. Έπί τέλους δταν ήλθεν ή ώρα νά εϊσέλθουν εις τήν παραπλεύρως κειμένην τραπεζαρίαν, ό
Ναπολέων έδωσε τόν βραχίονά του είς τήν Ίωσηφίνην καί ή δλη συνοδεία σχηματισθεϊσα κατά τούς κα5
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νόνας τής έθυμοτυπίας τον ήκολοΰθησε.
Ό Berthicr, δ πρίγκηψ τοϋ Neufdadcl συνώδευε τήν Όρτενσίαν, καί δ στρατηγός Savary εΰγενέστατα συνόδευε τήν κυρίαν de Castelct. Καθήσας
εις τήν τράπεζαν δ Αϋτοκράτωρ έφαγε πολύ ολίγον.
Ή πάντοτε μεγάλη ό'ρεξίς του κατηυνάζετο μέ τό
τίποτε, κατόπιν έπιε σιγά ένα μικρό ποτήρι Cam
ber tin, καί ζωογονηθείς έξ αύτοϋ άνέπνευσε θορυβωδώς. Μετά τοϋτο περιέφερε το βλέμμα του πέριξ
τής τραπέζης, καί ίδών δλα τά πρόσωπα σοβαρά καί
παγωμένα άνεφώνησεν :
—Τί σάς συμβαίνει πάλιν καί εΐσθε τόσον λυπη
μένοι ;
Είς τήν έρώτησιν αυτήν οί παριστάμενοι έμειδίασαν, ή στενοχώρια είχε πλέον παρέλθει- ή καταιγίς
έπέρασεν καί μόνη ή Ίωσηφίνη ή πάντοτε γλυκεία καί
τρυφερά έμεινεν άκόμη σιωπηλή.
— Γιάνά Ιδοϋμε Ναπολέων τοϋ είπε, μήπως σέ
στενοχωρεΐ τίποτε;
— Καί άν αύτό είνε σωστό άπήντησεν εκείνος τί ;
Μήπως έχω νά δώσω λογαριασμόν σέ κανένα διά τά
μυστικά τοΰ Κράτους; Καί κατόπιν σκεφθείς πρός
στιγμήν έξηκολούθησεν : Άλλ’ δχι δέν πρόκειται περί
μυστικού....... καί μπορώ νά τό ανακοινώσω........ έχω
ιστορίας μέ τήν Πρωσσίαν.
("Ακολουθεί

ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΩΤΗ

γικήν έκπαίδενσιν η Γεωργική Εταιρία ού'τε κάν έ-

δειξεν δτι άντελήφθη τήν παρουσίαν των. Είς μίαν έκ
τών συνεδριών τών "Γποδιδασκάλων παρευρεθέντες
προσωπικώς, ήρωτήσαμεν τόν Πρόεδρον αύτών κατά
πόσον έτυχον ύποστηρίξεως ή άντιλήψεως έπιστημονικής παρά τής Γεωργικής Εταιρίας καί έκπληκτοι
ήκοΰσαμεν πάρ’ αυτόν δτι τοιοΰτον σωματεϊον τοΐς ήτο
εντελώς άγνωστον ! Φαντασθήτε δτι ή Γεωργική Ε

ταιρία όχι μόνον δέν τούς προσοικειώθη καί δέν είργά ·
σθη,ώς ώφειλε, νά τούς μορφώση καί τούς διδάξη διά
τών ειδικών γεωπόνων της, δπως έπραξαν άλλοι ΐδιώται γεωπόνοι, άλλά ούτε κάν τούς έκάλεσε νά τούς έπιδείξη τά έν τοΐς γραφείοις της Γεωργικά έργαλεϊα
νεωτέρου συστήματος ! Ούτε κάν είς τό περίφημον
Χαλάνδρι τούς ώδήγησε. ΤαΰΓα γράφομεν θλιβόμενοι, διότι εΐδομεν δτι έν τφ Δελτίω της, ή Γεωργική
Εταιρία, έξαίρει τάς έργασίας τών ύποδιδασκάλων
καί δημοσιεύει τό άποκρασταλλοϋν τάς ιδέας των υπο
μνημάτων !!·
Ζ.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

“Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΣ,,
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΤΟΥ κ. Π. ΧΟΡΝ
Ο ΕΡΓΟΝ τής Γεωργικής Εταιρίας άνέλαβε
νά τό κρίν/) ειδικός συνεργάτης τής 'Ελληνι
’Ανοίγει ή αυλαία καί Φαίνεται ή κάμαοα ένός σπιτιού
δπου ή νοικοκυρά γρηούλα ήσυχη καί πενθοφοκής Έπίθεωρήσεως καί έλπίζομεν είς τό προσεχές χ.ωοιανου,
τεύ
:οΰ γυιοϋ της Μιχαλάκη, πλέκει
χος νά δημοσιεϋσιομεν τήν πεφω- οεμένη γιά τόν θάνατον
κάλτσα. "Ερχεται γιά έπίσκεψινι μία άλλη γρηά. ή κυρά
ΓΕΩΡΓΙΚΗ EUIPII τισμένην κρίσιν του.’Ήδη θά εΐ- Σουρλουλούδενα. καί τής λέγει, όΐτι πρέπει νά προσεχή τήν
πωμεν ολίγα τινά έξαίροντες τοϋ κόρη της τήν Πανώρια άπό τόν ν"ΑνΟοωπό αας» πλούσιον
Βασιλέως Γεωργίου τούς λόγους ούς πρός τόν Μητρο χωριανόν έπιστρέψαντα έξ Αμερικής, διότι, ό άνθρωπος αυ
πολίτην ’Αθηνών άπηύθυνε κατά τήν τελευταίαν Γεν. τός', αολονότι κτίζει εκκλησίας καί σχολεία είνε διεφθαρμέ
νος καί κακός, ή μάννα τής Πανώριας, διώχνει τήν γρηά βρί
Συνέλευσιν τής Εταιρίας ταύτης. Ό Μεγαλειότατος ζοντας τές κόρες της που έχουν πάρει τόν κακό δρόμο, καί
στραφείς πρός τήν Α. Σ, παρετήρησεν αύιώ δτι επι κατόπιν φεύγει νά πάγη κάπου, όπου πρόκειται νά τής κά
βάλλεται πλέον νά καταστώσι τά Άχρηστα Μοναστήρια μουν προξενιές γιά τήν κόρην της.

Τ

της 'Ελλάδος, εστίαι γεωργικών φώτων καί κεντρτ
γεωργικής προόδου. Έλάβομεν ήδη πληροφορίας,

παρά προσώπου γνώστου τών τής Εταιρίας, δτι ή Α.
Σ. ύπεσχέθη νά μή παρίδη τούς Βασιλικούς λόγους
άλλά νά έργασθή δπως πραγματοποιηθώσιν αί τόσης
σπουδαιότητος συστάσεις τοΰ Βασιλέως μας. Δυστυ
χώς δέν κατωρθώσαμεν νά ίδωμεν τόν Μητροπολίτην
προσωπικώς καί άκούσωμεν άπό τόν ίδιον άν όντως
θά θέληση νά έργασθή δ·.ά νά προσφέρη αύτήν τήν
μεγάλην υπηρεσίαν εις τήν πατρίδα του, φοβουμεθα
δμως δτι άφ’ ου έπίδίμηνον ήδη τό πράγμα άπεσιωπήθη χωρίς νά φανή έκεϊίίεν ή εντεύθεν σχετική τις
ενέργεια δτι θά λάβη τήν τύχην τών ωραίων σκέψεων
αί όποϊαι έν Έλλάδι ακούονται σπανίως καί σπανιώτερον έφαρμόζονται. Προκειμένου δέ περί Γεωργικής
Εταιρίας, δέν θά άποκρύψωμεν,μ’ δλην τήν έκτίμησιν
ήν έχομεν πρός τούς ιθύνοντας τά κατ’ αύτήν, έν γε
γονός τό όποιον πολλήν έντύπωσιν μάς έπροξένηάεν,
Ή Γεωργική Εταιρία καυχάται δτι συνεργαζομένη
μετά τοΰ διδασκαλικού Κόσμου τής Ελλάδος θέλει
συντελέσε·. είς τήν προαγωγήν τής Γεωργίας δι’ αύτών
Έν τούτοις δτε τόν παρελθόντα μήνα συνήλθον έν
ταϋθα πολλαι εκατοντάδες ΰποδιόασκάλων πρός γεωρ

"Ι'στεοα άπό λίγο μπαίνει ή Πανώρια, τό μικρό καί α
θώο κορίτσι συγχυσμένο καί τρομαγμένο άπό τό κακό πού
τής έκααε ό «"Ανθρωπός μας» που τήν άπεπλάνησε καί προ
σπαθεί νά μάθη πώς άπεπλάνησε τήν ήπήρέτριάν των τήν
Γιαννούλα ό άδελφός της, ό Μιχαλάκης. ’Από τήν διπλανή
κάααοα κατόπιν βγαίνει δ άδελφός της Κίτσος καί τοΰ προσ
φέρει'έν τή άπλοϊκότητί της 5Q0 δραχ. γιά νά πάγη νά εκ
δίκηση τόν σκοτωμό τού Μιχαλάκη, οπότε ό Κίτσος υπο
πτεύεται τά διατοέςαντα καί οτι τα χρήματα αύτά είνε τό
τίυ/ηυ.χ τ*ης τιχής τ*ής άοελφής του. -Σι χυτά ετ:ανω spysTOU
ή αάννα τους καί τούς ανάγγελλε·. οτι ένα καλό παληκάρι
ζήτα τόν λόγον της γιά τήν 1 Ιανώρια καί Θέλει νά τόν δώση.
'Η ΙΙανώοια άνθίσταται φοβισμένα, άλλ’ αποφασίζει δ Κί
τσος αέ τήν μάννα τού μαζΰ καί τρέχει ή μάννα του νά δώση
τόν λόγον της. 'Οπότε έξανίσταται ή Πανώρια καί τότε κα
ταλαβαίνει ό Κίτσος τό μέγεθος τής καταστροφής καί φεύγει
νά σκοτώση τόν «"Ανθρωπό μας».
Στήν δεύτερα πραξι είνε βράδυ πλέον κάί ή μάννα προσ
παθεί νά ήμερέψη καί νά καθησυχάση τήν Ηανώρια, ή όποια
άφοΰ τήν φιλήση γιά τελευταίαν φοράν, ώς λέγει, πηγαίνει
στήν κάμαρά της νά κοιμηθή, αποφασισμένη ν’ αύτοκτονήση.
Όπόταν ακούονται φωναί καί μπαίνει ή Σουρλουλούδενα
καί αναγγέλλει δτι τόν«"Ανθρωπόν μας» τόν σκότωσε ΘΚίτσος
γιά νά έκδικήση τήν τιμή τής αδελφής του. Η μαννα του
δέν τό πιστεύει κάί ζητά τήν Πανώρια γιά νά μάθη τήν ά-»τ
λήθεια. ’Αλλά ή ΙΙανώοια λείπει άπ’ τήν κάμαρά της καί
τότε πειά πεπεισμένη γιά τήν φρικτή αλήθεια τρέχει σάν
τρελλή νά βοή τήν κόρη της που πήγε ν’ αύτοκτονήση.

Στήν τρίτη πράξιν μπροστά σ’ ενα ρημοκλήσι πίνει νερό
δ Κίτσος κουρασμένος άπό τό κυνήγι πού τούκαμαν, δταν
άκούη φωνές καί βλέπε! τήν Πανώρ.α. Τήν άγκαλιτζει, τήν
α,ελεΐ καί τήν παρακαλεϊ νά γυρίση σπήτ: νά βρή τή γρηά
μάννα τους καί φεύγει νά κρυφθή- ή Πανώρια αντί νά πάγη
σπή-ι μπαίνει στό ρημοκλήσι καί δηλητηριάζεται. Μετ’ ο
λίγον έρχεται ή μάννα της, φωνάζοντας τήν κόρη της. ’Α
κούει δ Κίτσος τής φωνές καί βγαίνει άπό τδν κρυύώνά του
καί τής λέγει δτι ή Πανώρια έουγε κατά τό σπήτι. ’Ακού
ονται Φωναί λαού ποϋ τδν κυνηγάνε καί τρέχει νά κρυφθή.
Πηγαίνει ή μάννα νά προσευχηθή στό ρημοκλήσι καί βλέπει
τήν Πανώρια νεκρή, δπό αν έρχεται ή Σουρλουλούδενα καί
άναγγέλκει δτι τδνΚίτσο τόν κομμάτιασεν δ λαός καί στό ά
κουσμα αύτό ή μάννα του τρελλαίνιται.
Αΰιή είνε ή ύπόθεσις άναλελυμένη κατά τό εφικτόν, τοϋ
έργου τοϋ κ. Χόρν.
Διά τδ έργον αύτό έγραψαν, δ ι ή πρώτη πρϊξ'ς περιέχει
γραμμάς άρ/αίας τραγωδίας, δπως οι «Πετροχάρηδες» τοϋ
ίδιου συγγραφέας. ’Αλλά κα ά τήν γνώμην μας τό έογον
αύτο εινε τόσον άσχημον όσον ώραΐον οί «Πετροχάρηδες».
"Οχι μόνον στοιχεία άρχαίας τραγωδίας δέν έχει άλλ’ άποδεικνύει ότι δ κ. Χόρν, κυριευμένος άπό τήν μέριμναν, πώς
νά έκπληξη τδ κοινόν καί πώς νά τθϋ πα:ουσιάση κάτι πρω
τότυπον έν τή άγριότητί του, δέν έιαμε τίποτε άλλο παοά
έθυσίασε τήν κεντρικήν ιδέαν τοϋ έργου του εις τήν εξωτε
ρικήν της μορφήν καί συνεσώρευσεν άγριας σκηνάς τήν μ·'αν
έπί τής άλλης καί έφθασε τό άπαίσιον μέν άλλ’ όχι καί τό
ώραΐον.
Καί ναι μέν ή πρώτη πράξις τοϋ έργου αύτοϋ μεμονωμένη,
είνε Οαυμασία καί άοτία, κρίνομένη όμως έν τώ συνόλω τού
έργου μέ τήν συνοχήν τών δύο ά
λων
*
ποάξεων γί.εται ψεύ
τικη καί άτελής. Διότι εάν ή έμφάσσις τής Σουρλουκούδενας ©αώετα: φυσική είς τήν πρώτην πραξιν, εις τάς δύο άλλας ποάξεις μάς κάμνει νά τήν θεωρήσωμεν, δι μόνον διά
νά ιξοικονομηθούν τά πράγματα γίνεται. Το έργον αύτό όπως
είνε γραμμένον μάς δίδει τήν έντύπωσιν, οτι καί αύτή ή
σύλκηψίς του εϊνε ψεύτικη, δπως καί ή έξέλιξις τής ύποθέσεως. Διότι δέν εΐνι δυνατόν νάπιστευθή ότι σ’ 'Ελληνικό
χωριό δλος δ κόσμος είνε τόσον διεφθαρμένος, όσον είς τό
δράμα αύτό. Διεφθαρμένες ή κόρες τής Σουρλουλούδενας, ξε
γελασμένη ή Γίχννοϋλα, διεφθαρμένος δ ά
οθχ»ώ»
*
άδελφός,
διεφθαρμένος δ "Ανθρωπός μας,διαφθείρεται ή Πανώρια καί
διεφθαρμένος δ λαός πού κυνηγά τδνΚίτσο γιά νά τόν σκο
τώση. Είνε έντελώς άπίστευτον ότι, σ’ ενα μικρό χωριό τής
‘Ελλάδος, είνε δυνατόν νά άπατηθή δ κόσμος όλος σέ τέ
τοιον βαθμόν γιά τόν "Ανθ ρωπόν μας καί νά μήν έννοήση
τήν διαφθοράν του, μέ τής εκκλησίες καί τά σχολειά πού
κτίζει.
Είνε περίεργος έπίσης καί ή τεχνοτροπία τοϋ κ. Χόρν, δ
δποϊος τά θυσιάζει δλα είς τήν έκορασιν καί τήν μορφήν τοΰ
έργου. 'Εκείνο δέ τό όποιον κυρίως μάς έκαμε κατάπληξιν
καί άλγεινήν έντύπωσιν εϊνε ή παντελής έλλειψίς αισθητι
κής άπδ ενα συγγραφέα, δ δποϊος καί ίγραΦε καί είνε ικα
νός νά γράψη τέλεια έργα.
"Οσον άφορφ τήν διδασκαλίαν τοΰ έργου, αύτη ύπήρξεν
άπαράμι/λος. Ή κ. Κυβέλη οφείλει νά θεώρηση τόν ρόλον
τής Πανώριας, οχι μόνον ώς μίαν επί πλέον επιτυχίαν του
ταλάντου της άλλ’ αύτόχρημα ώς θρίαμβον. ’Επίσης ώραϊα
έπαιξαν καί οί άλλοι ηθοποιοί ώς λ. χ. ■ δ κ. Γαβριηλίδητ,
ή κ. Γαλάτη καί ή κ. Μχρίκου.
ΣΚΗΝΙΚΟ^·

Σηρ. Ε. Ε. Ή κρίσις αΰτη οφείλεται εις τόν ειδικόν έ εί
τών θεατρικών συνεργά-ην μας παρελε φθηδέ νά δημοσιευθή
είς τό προηγούμενο» τεύχος, λόγω ελλειψεως χώρου.
Ό ’Ιούλιος καί ό Αύγουστος υπήρξαν οί κατ’ έξοχήν θεατοικοί μήνες. ’Ιδίως διά τά πρωτότυπα 'Ελληνικά έργα,
τών όποιων ή παραγωγή ήτο εφέτος περισσότερον άφθονος είς
ποσότητα καί ίσως καί καλλίτερα, είς ποιότητα.

Είς τδ Βαριφτέ έπαίχΟη ό Πειρασμός τοΟ
χ. Γρηγ. Ξενοπούλου. Τδ έργον δόνα ναι
νά Οεωοηθή έως σήμερον έ α άπδ τα καλλίτερα
τής έψετεινής περιόδου. Ισως νά μή παρουσιάζη

πολλήν πρωτοτυπίαν, είς τήν ύπόΟεσίν του. Άλλ ’
έχει τόσην εύφυΐαν,καί τέχνην,καί διδάσκεται τόσον
έπιτυχώς ώστε δικαίως νά κυρίαρχη είς σειράν
παραστάσεων καταχεφοκροτούμενον άπδ τούς άκρατάς του.
Ή κυρία Κυβέλη ώς υπηρέτρια Καλλιόπη
απαράμιλλος.
Τό δεύτερον νέον έργον τό όποιον έοόθη είς τό Βαριετέ ήτο
ό «Κινηματογράφος του κ. Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ύλ ο υ.
Τό κοινόν έσπευιε μέ μεγάλην προθυμίαν είς τήν πρώτην
τοΰ Κινηματογράφου. Δυστυχώς δέν έφυγεν ίκανοποιημένον.
Τούτο ποοήλθε έκ τής έλλείψεως ενδιαφέροντος. Ό Κινη
ματογράφος ήτο ή τοίτη’Επιθεώρησις καί φυσικά είς τήν μικράν ’Αθηναϊκήν σκηνήν δύνανται νά θεωρηθούν έξηντλημένα
τά θέματα άπό τήν πρώτην ή καί τήν δευτέραν θεατρικήν Έπιθεώρησιν.
’ ν τώ μετμξΰ όμως έπανωοθώθη αν πλεϊσται έλλείψεις
καί τ ■ έογον έσημείωσεν σειράν παραστάσεων έπιτυχώς διεξαγομένων.

Είς τό δέατρον Νεαπόλεως είς to όποιον πρωτα
γωνιστεί ή κ. Στεφάνου έδόθησαν άκόμη τρία νέα
έ'ργα. 'ΟαΚαπετάν "Ελληνας» τοϋ κ.Χατζηγιαννάκογλου, δ«Νταβέλης»τών κ.κ.Κυριάκού καί Σταθοπουλου,
καί οί« ’Απόκληροιντοϋ κ.7.. Μακρή. Ό Καπετάν"Ελ
ληνας λέγεται ότι ήτο ενα πολύ καλόν έργον. Δυστυχώς
ή διδασκαλία του υπήρξε τόσον παρημελημένη ώστε
τό έργον παρήλθε χωρίς νά συγκίνηση μέ δλας τάς
ωραίας σκηνάς του. "Ο Νταβέλης έπαίχθη άντιθέτως
μέ πολλήν επιμέλειαν καί άνεδείχθη τό έργον όποιον
ήτο, καί φυσικόν καί δραματικόν προκαλοϋν τάς επι
δοκιμασίας τοϋ πλήθους καθ’ ολας τάς συγκι
νητικός στιγμάς του.
Οί ’Απόκληρη τοϋ κ. Μχκρή μάς έδωκαν τόν τύπον τής
άγωνιζομένης οικογε<είχς τοϋ υπαλλήλου. Ό ύπάλληλος
εισέρχεται είς τήν ’Εταιρίαν,τήν Τράπεζα», τδ Έργα^τάσιον
μέ ό\α τά όνειρα μιάς έπιτυχ'α; έ·ός μέλλοντος καλλιτέρου
καί ΰστερχ άπό δεκάδις έτών ρίπτεται είς τούς δρόμους
άσθε<ής, πάσχων, κινδυνεύω» δέ νά στερηθή καί αυτό τδ
ψωμί. Τδ έργον τοΰ κ. Μχνρή εΐ<αι ενα δυναιό καί Ίωχολογίκδ δράμι, φυσικώτατον κχθ’ ολην τή» έκτύλιξι» αυτοΰ.
Είνε αληθές βτι αύτοί οί Απόκληροι τοϋ κ. Μχκρή καθί
στανται τοιοΰτοι περισσότερο» διά τής ιδίας των ανοησίας
άλλ’ ίσως καί τοϋτο ήθελε νά μάς δειξη δ συγγραοεύς.
Διότι όταν νέος μορφωμένος δ δποϊος δεν έχει παρά μόνον τήν
γυνχϊκά του,δ δποϊος ευρίσκει εύκόλως έργασίαν, καί εχει τό
σπίτι του διά τδ δποΐον δέν πληρώνει ενοίκιον αλλ απ ε
ναντίας άπολαμβχ-ει χαί εκατόν δρ. μηνιαίωτ, έάν φθάνη εις
τήν θέσιν είς τήν δποίαν τδν βλέπομεν είς τή» τετάρτην πράξιν φθάνε; περισσότερον άπδ τήν άνοησιαν του, καί τα παρά
λογα χρέη του πχρά άπδ τήν άστοργίαν τών προϊστάμενων
του. Άλλ' έπαναλαμβάνω ίσως καί τοϋτο νά έπιζητή νά
μά; απόδειξη δ συγγοαφεΰς ότι ή άπερισκεψία καί ή άνοησία
καταστρέφει καί τδ» πλέον ισχυρόν άνθρωπον. Τδ έργον τού
κ. Μαχρή στέκεται ποκΰ καλά έπί τής σκηνής» Καί τοϋτο
διότι δ κ Μικρής μελετήσχ; πολΰ τδ θέχτρον κατέχει τελείως
τους κανόνας του, καί οί ήρωές του εισέρχονται καί εξέρ
χονται έ' ουσικότητι, χωρίς νά κο ιράζου» καί χωρίς νά αφίνουν κανένα κενόν.

Είς τήν Νέαν Σκηνήν έδιδάχθησαν τά περισσότερα
νέα έργα. Είς τάς άρχάς τής περιόδου έδόθη ό κ Κο
μήτης τοΰ Χάλεό» τοΰ κ, Τ. Μωραϊτίνηκαί τάτιΠανα,·
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ί)ήναια»το~> 1910 τών κ. κ. Άννίνου και Τσοκοπούλου. Ό Κομήτης ήρεσεν αρκετά δπως αρέσουν πάν
τοτε τά έργα τοϋ κ. Μωραϊτίνη τά διακρινόμενα διά
τό πνεΰμα καί τήν σάτυράν των. Τά«Ι1αναθήναια»τοΰ
κ.Τσοκοποϋλου καί Άννίνου υπήρξαν μία επιτυχία διά
τόν θίασον τής Ν. Σκηνής. Τό έργον έπιδιωρθωθέν άπό
τάςπρώτας αναπόφευκτους ελλείψεις του ακούεται πλέον
μέ πολλήν μεγάλην εϋχαρίστησιν άπό τό Αθηναϊκόν
κοινόν.Είς τοϋτο συνετέλεσεν,έκτος τής άφθόνως έσκρπισμένης ευφυΐας του τοΰ πνευματώδους διαλόγου του
καί τής εκτάκτου γλυκύτητος μουσικής του, καί ή ώραία σκηνή τής μεταφράσεως τών’Ιταλικών τραγουδιών ύπό τοϋ ’Ενωμοτάρχου, τόν όποιον υποδύεται
μέτήνχαριτωμένην κωμικότητά τουό κ. Λεπενιώτης.
Καί όκ. Χρυσομάλης έδημιούργησε κωμικωτάτους
ρόλους είς τά «Παναθήναια».

Ό Βασιληάς Ανήλιαγος τοϋ κ. Πολέμη έδιδάχθη καί αύτός άπό τής Νέας Σκηνής. Ό κ.
ΠοΛέμης, ό τρυφερός καί γλυκύς ποιητής, μάς Iδειξε ν δλον τόν πλοϋτον τοΰ ταλάντου του είς τό
δράμα του αύτό. Τόν ώραϊον μύθον τοϋ Ανήλιαγ. υ Βασιληά, τόν έδραματοποίησεν δσον καλλί
τερα ήτο δυνατόν. Είς τους στίχους του ύπήρξεν
απαράμιλλος. Δυστυχώς δμως ή πεζότης τής έποχής μας δεν συ ^κινείται πλέον άπό δράματα τής
φύσεως τοϋ Άνήλιαγοο Βααιληά. Ούτω καί τό
έργον τζϋ κ. Πολέμη κρινόμενον ώς λυρικόν
δραματικόν ποίημα δύναται νά θεωρηθή άριστούργημα διδασζόμενον δμως άπό τής σκηνής δέν άφίνει τήν έντύπωσιν τήν όποίαν περιμένει κανείς,
καί δέν συγκλονιΓ δσον θά συνεκλόνει ένα κοινω
νικόν δράμα τό όποιον θά μάς έζωντάνευεν έπί τής
σκηνής τά ίδικά μας πάθη τους ίδικούς μας άγώνας, τά καθημερινά μας συναισθήματα.
‘Η Λολίτα τοΰ χ. Κολοκοτρώνη tlvs μικρόν χβριιωμένο
δρχμχτάχΐ. Κάποιο χρυ®δ αΙοΟημχ δύ > νέων άποχαλύπτςται
μετά πάροδον χϊχοσαετίας δταν ΐχείνη ι!ν» σύζυγος άλλου χαΐ
μήτηρ χαι έχιΐνςς βλέπιι δτι Ιχει ψαράν τήν χόμην
χαι αισθάνεται τάς πρώτας ενδείξεις τοΰ γήρατος. Τδ
ίογον ήρεσεν δ'.ά τήν αβρότητά του, 0ά ά®ινε δε πολύ χχλλιτέρχν έντύπωσιν έάν ήτο βραχυτέρα ή μαχρά διήγν,σις τ>ΰ
ήοωος πρδς τήν έρωαένην τοΰ παοελΟόντος.

Είς τό αυτό θέατρον έδιδαχθη τό έργον τοϋ
κ. Μ. ’Ιωσήφ ή τετραλογία τής Γυναικός, ύπό
τόντίτλον Εΰα-Λ/αρεα 'Ελένη-Σαλώμη.
Τό έργον καίτοι παριστάνει τό> άρίςέγονον τύ
πον τής Γυναικός,άφοΰ άρχίζει άπό τήν Ευαν, έκτιλύσσεται έν τούτος εις σύγχρονον κοινωνικόν
περιβάλλον. *Η υπόθεσις τοϋ έργου τοϋ κ. ’Ιωσήφ
είνε άσφαλώς ύπόθεσις μέ πολύ ένδιαφέρον. Ο
τύπος τής Εΰας γυναικός ό όποιος φθάνει είς τήν
αύταπάρνησιν καί τήν αύτοθυσίαν τής Μαρίας, έξ
άντιθέτου πρός τόν τύπον τής Ελένης ή όποϊα
αισθάνεται έντός της δλας τάς κακίας καί δλας
τάς άγριότητας τής Σαλώμης, δίδει βεβαίως τήν
βάσιν ένός δραματικού έργου πρώτης τάξεως.
Καί τό έργον τοϋ κ. ’Ιωσήφ είς τήν πρώτην
πράξιν καθ’ ήν άκόμη είναι νεάνιδες καί φίλα·.
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αί δύο αύταί γυναίκες σάς άφίνει
έντύπωσιν ίσχυράν διότι έχει καί γοργότητα καί δραματικότητα καί τέχνην.
Αί δύο άλλαι πράξεις δέν φθάνουν ίσως τήν γορ
γότητα καί τήν τέχνην τής πρώτης.
Υπάρχουν βεβαίως καί είς αύτάς σκηναί αί
όποϊαι συγκινοϋν τόν άκροατήν, άν καί ή τόλμη
ή όποία άπ’ άρχής μέχρι τέλους διέπει τό δράμα
ίσως είς πολλάς έξ αύτών νά φέρη είς στενοχωρίαν
τόν θεατήν καί τοϋτο βεβαίως πρός ζημίαν τής
δλης έντυπώσεως τοϋ έργου. Είς τόν διάλογόν
του έχει πολλήν κομψότητα καί πρωτοτυπίαν ό
κ. Ιωσήφ. Γνώστης τοϋ καλοϋ κόσμου είξεύρει
νά θέτη είς τό στόμα τών ήρώων του φράσεις λεπτάς, καί έννοίας λεπτοτέρας. Αύτό δύναται νά
θεωρηθή ένα μεγάλο προσόν διά δραματικόν συγ
γραφέα. “Οτανδέ συνδυάσωμεν τό προσόν τοϋτο
μέ τήν έξεύρεσιν τοϋ μύθου, ή όποία πάντοτε είνε
δραματική εις τά έργα τοΰ κ. ’Ιωσήφ, μάς πα
ρέχεται άσφαλώς ή πεποίθησις δτι ό συγγραφευς
τής Ίειραλογίας τής γυναικός θά μάς δώση είς
τό ρέλλο ν έργα τά όποϊα άσφαλώς θά κυριαρχή
σουν έπί τής Ελληνικής σκηνής. Ή Εϋα-Μαρία, Ελένη—Σαλώυ,η έδιδαχθη διά μίαν μόνην
έσπέρανύπό τοϋ θιάσου τής Νέας Σκηνής. Ό
Συγγραφευς άπέσυρεν τό έργον του, κατόπιν τής
πρός αύτόν δηλώσεως τής Δεδος Κοτοπούλη δτι
έξ άντιπαθείας πρός τόν ρόλον τής Σαλώμης δέν
ήδυνήθη νά διδάξη αύτόν συμφώνως πρός τό
πνεϋμα τοϋ συγγραφέως. Τό αύτό δμως δέν είμπορεϊ νά λεχθή καί διά τήν κ. Μυράτ ή όποία μάς
έδωκε τό γλυκύτερον καί συμπαθέστερον τύπον
τής Ενας Μαρία; καθ’ δλην τήν γραμμήν τοϋ
έργου καί ή έμφάνισις τής όποίας έφερε πολλάκις είς τό θέατρον τήν συγκίνησιν καί τό ρίγος, δπως
τό έφαντάσθη καί τό έπόθησεν ό συγγραφεύς.
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Ή Τζένη μέ τό Γέλοιο της τής ΔοςΕΰγ«»ίχς Ζωγράφου Διιυίυντρ α: μχς έδιδάχίη χαί «ύτδ ιίς τήχΝίανΣκηνήν. Δέ» μας
επιτρέπεται νά γράψωμεν χρίβεις περί τοΰ Ιργου. Δέν δυνάμείαδμως ν’άποσιωπήτωμτν χαΐ τδν θρίαμβον τής Δος Κοτο
πούλη τις τδν ρόλον τής Τζένης, ρόλον εις τδν δποϊον άνεδείχβη τδ τάλαντον τής "Ελληνίδος χαλλιτίχνιδος χαί άπίσπασι τά δίχαια χτιροχροτήματα χαΐ τάς επευφημίας τοΰ
έχλεχτοΰ χοινοΰ τδ δποϊον ίσπευσε μέ τόιη» προδυμίαν νά
παραχολουδήση τήν διδχσχαλίαν τοΰ
Ιργου.
Ωραία
επίσης Ιπαιξαν χαι τά ζεύγη Μυράτ χαί Λούη χαδώς χαΐ ή
χ. Φίρστ.

Είς τό αύτό θέατρον παρεστάθησαν οί •Σκλά

*
βοι
τοϋ κ. Νικολοπούλου.
Είς τό θέατρον τής Νεαπόλεως έδιδάχθη
Λ/γεΊΙω τοΟ κ. Μαρσέλλου

ή
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Καί το έργον τοϋ κ. Δεληκατερίνη, «Διά το χρήμα»
διδαχθέν ύπό τοϋθιάσου τής Νέας Σκηνής, άφήκεν
τάς καλλίτερος εντυπώσεις. Ό κ. Δεληκατερίνης διά
τοΰέργου αύτοΰ έδραματοποίησε θέμα θίγον άπ’ ευ
θείας τήν 'Ελληνικήν ψυχήν. Διά τοϋτο καί τό κοινόν

Ιΐανηγυρικώς εκλεχθείς Πληρεξούσιος έν τή προνομιούχοι νήσιο τών Ν. Ψαρών.

παρηκολούθησε μέ δλην τήν προσοχήν τό έργον του
καί τόν ύπεδέχθη μέ τά ειλικρινέστερα χειροκροτή
ματα έμφανισθέντα έπί τής σκηνής.

Τό Ελληνικόν Μελόδραμα έκέ.ρδισε μίαν καλλιτέχνιδα ταλάντου καί μορφιόσεως μουσικής σπανίας δι’
Έλληνίδα. Ή κ. Ρεβέκκα άνήλθεν έπί τής σκηνής καί
έπί σειράν παραστάσεων έκράτησεν άμετάτρεπτον τό
ένδιαφέρον τοΰ κόσμου. Λυπούμεθα δτι ό χώρος δέν

μάς έπιτρέπει νά έκταθώμεν ουδέ τήν εικόνα της νά
δημοσιεύσωμεν, πρός ένθάρρυνσιν Ελληνίδος μετά
τόσου θάρρους καταπατησάσης προλήψεις καί δι
σταγμούς.

ΟΝ π. μήνα άνεκηρνχίλη Βασιλεύς τον Μαυ
ροβούνιου <5 τέως Ήγεμών αύτοΰ Τίρίγκηψ
Νικόλαος. Ή ’Ελλάς κατά τήν επίσημον αυτήν στιγ
μήν τοΰ βίου τοΰ γηραιοΰ
0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 Α . δσον και ήρωϊκοΰ "Ηγε
μόνας άντεπ ροσωπεΰετο
υπό τοΰ ζΐιαδόχον τοΰ Θρόνον Βασιλόπαιδος Κων
σταντίνου δστις περιστοίχιζαμένος υπό λαμπρόν εξ
αξιωματικών τον Ναντικοΰ επιτελείου έγένετο δεκτός
μζτά τιμών υπό τοΰ Βασιλέως τοΰ Μαυροβούνιου. Τό
νέον Βασίλειον έχει ένα τών ήρωϊκωτέρων Λαών τής
Ευρο’τπης. ΚάιΊε Μαυροβούνιος πάϊς, άνήρ ή γέρων
είνε καί ένας στρατιώτης έτοιμος νά 9υσιάση τά πάντα
υπέρ τής Πατρίδος καί τοΰ Βασιλέως του, Ό Ελλη-
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νικός Λαός δστις γνωρίζει νά τιμά, την ανδρείαν και
την γενναιοφροσύνην άποστέλλει τάς ένθερμοτέρας ενχσς τον υπέρ τον μεγαλείον τής χώρας καί υπέρ τής
μακροζωίας τον Λατρευτού Βασιλέω; της.
®' §) ο\ο
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ΈΝ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝ δρθόν νά φέρωμεν είς τήν
δημοσιότητα παν δτι λαμβάνει χώραν εν 'Ιε

Δ

ρουσαλήμ έκ μέρους τοϋ αντιπροσώπου τής Ελλά
δος.
Θά προξενήσωμεν
ΤΑ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
νέας άπογοητεύσειζ καί νέας
δδΰνας είς τήν ψυχήν τών
άναγνωστώί· μας. Ρίπτομεν αύτάς τάς λέξεις καί έπικαλούμεθα άμειον τή> έπέμβασιν τής 'Ελληνικής Κυβερνή εως ήτις έν τώ δισταγμφ της εις μέτρα γενναία
καί άποιβάσιστικά διαιωνίζει έ.τωδύνως καιάστασιν
άνυπόφορον.'Ελπίζομεν διι αί γραμμαί αυταί είνεάρ·
κεταί διά τήν πλήρη πατριωτικών ίδτνικών καρδίαν
τοϋ σεβαστού κ. Πρωθυπουργού και τήν δξυτάιην άντίληψιν τοΰ φίλου ' Υπουργού .τών ’Εξωτερικών κ.
Καλλέργη.

ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ

έν Λάρνακι ή έτέτειος τοΰ άπαγχονισμ.5ΰ τώ? Κυτρίων
Ιεραρχώ?
Κυπριανεΰ, Χρυ ίανθου, Μελετίου καί Λαυρενντίου καί ή ψιλότατοι; οε“'“""«οι σιοι1, .Ε^χ„ζ;λο(ζ„

μάς άτο-ττέλλει έ-Οουτιώίη περιγραρή· έζ ήζ
άτοσπώμεν τά; κάτωθι ώραία;- περικοπάς.
Ότ’. μόνον διά τοιούτων Ουσιών βλχστάνει καί αυξάνεται
καί καρποφορεί τής ελευθερίας τό δένδρον
"Οτι, διά τοιούτων μαρτυριών ή πολύπαθης ήμών πατρίς
κρατεί τής αιώνιας ζωής τό υ,υστήριον.

"Οτι μόνον διά τοιούτων τέκνων δύναται νά παρηγορήται
μήτηο μέ αιμασιού σας πάντοτε πληγάς, τάς όποιας εις αυτήν
άσπλάγχνως ανοίγει άφ’ένός μεν τής Τουρκίας η βαρβαροτης,
άφ’ έτέοου δε τής Εύρώπης ή αδιαφορία και συμφεροντολογι
κή διπλωματία.
Καί ή μνημόσυνος τελετή λήγει, ούδείς όμως απέρχεται,
ούδείς τής θέσεως του κινείται, πάντες καί τήν αναπνοήν
αύτών κρατοΰσι καί μόνος ύμνος κατά τήν κατανυκτικήν
έκείνην στιγμήν είνε έκεϊνος, τον όποιον τονίζου® τών
καοδιών όλων τώ? παρισταμένων οι παλμοί. ΙΙαντες μετ
αγωνίας άνααένουσι νά λαλήσωσι τού Δεσπότου ημών τα
χείλη... Καί έν τω μέσω ,,φής θρησκευτικής εκείνης σιγής
ακούεται ή μειλίχιος όσον, και σθεναρά φωνή τού I Ιατρός
ήμών, ή ήνθουσιάζου α οσάν καί συγκινούσα, η φωνή Ε
κείνου, όστις γνωρίζει νά χύ?η εις τούς λόγους του τόν μα
γνήτην, είς τήν φωνήν του τήΛ γοητείαν,. είς την στάσιν
του το έπιβάλλον καί νά συγκρατη ουτω τά πλήθη κεχηνότα ποό τών θαυμάσιων αυτού ρημάτων.
Ίδέχι 'ψηλαί ενσαρκωμένα·, εις γλαφυρούς λόγους, συ
ναρπάζουν καί συγκρατούσιν ήμα.ς και ό λόγος Λυτού ως
χείμαρρος μελίρρυτος' διαχέει παντού τήν συγκίνησιν, παν
τού τον ένθουσιασαόν 1 Καταλήγει τέλος με Οαυμασίαν
ποος τόν ΙΙλάστη? ευχήν, οπω; παύσωίΐν αί τής δοστήνου
πατοίδος μας δοκιμασία1. καί ίδωμεν πραγματοποιούμενου τόν
ΙΙανελλήνιον πόθον..........................................................................
"Ω 1 ναι, ή 'Ελληνική ψυχή, ή όποια τόσας ύπεστη κα
ταπιέσεις τόσους διωγμούς καί μαρτύρια. Λυτή έπί τεσσαρας ολοκλήρους αιώνας έθεωρήθη νεκρά και ηγερθη αίφνης
άμόλυντος άπό τόν ζυγόν τής δουλείας. Έξηγερθη γνήσια
όπως καί ποό χιλιάδων έτών καί έτίναξε μακράν τόν ατιμω
τικόν ζυγόν. Οντω καί σήμερον τό ήφαίστειον τούτο Οά έκοαγη, καί 0ά έκσφενδο νίαη μακράν πεπυρακτωμένους, λίθους
καί Οα έκχύση λάβαν διά τής όποιας Οά τακώσιν αι άλύσεις
διά τών όποιων δέσμιοι κρατούνται ο πολιτισμός και η οικαιοσύνη. Καί τήν.παρήγορον αύτήν έλπίδα καί έγώ σήμεοον αισθάνομαι ζωηρώς λεγόυσα, οτι η Ελλάς μας Οα γεινη
ποτέ καί πάλιν μεγάλη καί ένδοξος καί ότι δέν είνε μακράν
ίσως ή ευλογημένη έκείνη ήμερα, κατά τήν όποιαν ύπό τόν
περικαλλή ναόν τής Άγιας Σόφιας Οά ψαλώσι τά ελευθερία
ολοκλήρου τού 'Ελληνισμού,
ΕΛΕΝΗ XΑΤΖΗΛΟΤΖΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ Ζ2ΞΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΙΟΎΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Είς

το

διάστσμα τών εξήκοντα

ήμερων

τοϋ

’Ιουλίου καί Αύγουστου δέν έπαυσεν ή αγωνία νά συ
νεχή τήν 'Ελληνικήν ψυχήν. Αί έκλογαί τής 8ης Αύ

αύτόν τόπον.

δρας έξ έκείνων οί όποιοι νομίζομεν δλοι — δτι έχουν

έξευτελισμούς μας, δλους τούς κολάφους τους όποιους

τήν ψυχήν πλήρη άπό τά εύγενή ιδανικά, κατέχονν την

νφιστάμεθα κατά τά τελευταία έτη ας τά έχουν προ οφ
θαλμών οί άναδειχθέντες πληρεξούσιοι τής Εθνοσυνε·

έξ αυτών καί τήν αποφασιστικήν νεότητα. Μέ δλα
αύτά ιά εφόδια δέν τους μένει παρά ή ’ργασία,καί ή έ-

λεύαεως διά τής λαϊκής νίκης.Δι’ αύτούς ας μην υπάρ ■
ξουν προσωπικά συμφέροντα,ας μήν άναδειχθουν ατο

Τήν

μικοί φιλοδοξίσι,άς μή βλαστήσουν ποθοι φιλαντοι, άς

διείοδον τήν οποίαν έ'ήτησεν ή Έπανάστασις διά

μή κατισχόσουι κρύφιοι συλλογισμοί. Ας τους θερμα-

Έθνοσυνείεύσεω; καί είς τήν

νει μόνον τής πατρίδας τό συμφέρον, ας τους ελκύει

δποίαν προσεχώρησαν έπωφεληθέντες καί οί αμαρ

ή περισυλλογή τών συντριμμάτων της, ας τούς καθο

πωφελής δράσις υπέρ τοϋ άτυχοϋς αύτοΰ τόπου.

τής συγκλήσεως τής
αρχηγοί

τοϋ

οί

άνδρες,

δηγεί δ εύγενής πόθος τής άνυψότσεως της. Μόνον μέ

οί έκλεγέντες διά τοϋ ενθουσιασμού τής λαϊκής θελή-

αύτά τά ώραϊ,α Ιδανικά τά δποϊα ώφειλε νά κατέχη

σεως, δύνανται έάν θέλουν, νά τήν μετατρέψουν είς

κάθε "ΕΛλην, θά δυνηθή νά δρθοποδιση δ τόπος μας
καί οί ανεξάρτητοι πληρεξούσιοι τής Εθ»Όσυνελβΰ-

τωλοί

πραγματικόν

τοϋ

παρελθόντος,

τόπου

άγαθόν

καί ουτω

νά

"Οτι δέν έγινε άπό τής έποχής τοϋ 97 άς προσπαθήσωμεν νά τό πράξωμεν σήμερον. 'Η περισυλλογή
δλων τών παραγωγικών δ υ ν ά μ εαιν τής
X οτ ρ α ς ας γίνη ένα έκ τών κυρίων μελημάτων τής
Έιθνοσυνελεύσεως. Έθνη φθάσαντα είς μεγαλητέραν
κατάπτωσιν άπό τήν ίδι/.ήν μας έζησάν, άνεδείχθησαν, άνυψώθησαν, άνηγέρθησαν άφ’ ής στιγμή-τό
κράτος έστράφη πρός τάς πλούτο π αραγικάς δυνά
μεις τοΰ τόπου, καί δή πρός τήν Γεωργίαν. 'Η ’Ιτα
λία έστω ένα παράδειγμα όχι χρόνου μακρυσμένου.Διά
τής Γεωργίας προήχθη καί έγεινε μεγάλη. Διά τής
γεωργίας δύναται καί ή Έλλλάς νά σωθή καί νάδρθοποδήστ). Εύτυχώς ή είδ η σ ι ς ότι δ κ. Βενιζέλος
δ ένδεδειγμένος άρχηγός, έχε’, τήν προσοχήν του έστραμμένην πρός τόν κλάδον αύτόν τόν τόσω παρηχιελημένον είς τόν τόπον μας, μάς δίδει τάς έλπίδας
τής προσδοκομένης σωτηρίας. Τήν στιγμήν κατά τήν
δποίαν δ τόπος μας θά καταστή αύτάρκης διά τής
τής γεωργίας, τήν στιγμήν έκείνην ή Ελλάς θά δυνηθή νά άιενίση μέ θάρρος τούς αντιπάλους καί μέ
αύτοπεποίθησιν πρός τό μέλλον τής αϋριον.

'0 πρώτος <5 δποϊος έστρεψε τά βλέμματά του πρός
τήν γέώργίαν τοϋ τόπου ΰπήρξεν δ Καποδίστριας.
Δυστυχώς δπως υπήρξε πρώτος άπέμεινε καί τελευ
ταίος. Κατόπιν αύτοΰ ούδεμία άλλη πολιτικ,ή προσωπικότης άπό έκεΒας αί δπσΐαι υπήρξαν είς τό παρελ
θόν, έδειξε στοργήν πρός τήν γήν, καί ένδιαφ.’ρον
πρός τόν άγωνιζομένον γεωργόν, πρόςτόι μοχθοϋντα
"Ελληνα. 'Η έπικρατήσασα συναλλαγή, τό κόμμα καί
ή παροχή άνταλλαγμάτων πρός τούς φίλους ήσαν τά
κυριώτερα μελήματά των. Ίΐί.ραν αύτοΰ τίποτε. ”Ας
εύχηθιϊιμεν ήδη δ κ. Βενιζέλος νά συνέχιση τό έργον
τοϋ μεγάλου Καποδίστρια καί διά τής πολιτικής του
σωφροσύνης >.αί δξνδερκείας νά άνοιξη δρόμον σω
τηρίας καί μέλλοντος καλλίτερου είς τήν πατρίδα μας.
ΕΥΓ. ΖΩΓΡ.

τρικόν αυτό έπεισόδιον τό όποιον ασφαλώς Θά λησμονηθή
μιαν ημέραν καί άπό τούς δύο. ’Ίσως είς τά θεατρικά -χρο
νικά άλλων τόπων—κάποτε έκεϊ φθάνουν καί είς τά δικαστήρια
—επεισοοια τοιαύτης φύσεως δέν προξενούν τήν έντύπωσιν
την όποιαν έπροξένησε τό έπεισόδιον τοΰ κ
Ίωσή® καί
τής Δος Κοτοπούλη. Άλλ’ έδώ ό μικοός τόπος αας καί τά
συγγραφικά μικροσυμφέροντα τών δραματικών συγγοαφέων
ευρον μιαν ευκαιρίαν νά προβάλουν,διά νά κτυπήσουν,νά είοωνευθαϋν, νά κολακεύσουν. Τό αποτέλεσμα αύτών ποϊον Οά
είνε ; "< 'πως γράφει καί ό κ. Ξενόπουλος τά έργα τά όποϊα
έχουν ζωήν μέσα των θά ζήσουν. Τούς άληθεΐς συγγραφείς
οεν τους πτοεϊ άλλά τούς ένισχύει ό έξοσθεν πόλεμος. Έν
τουτοις όμως ό πόλεμος αύτός ό όποϊος έκδηλούται πάντοτε
—δεν πρόκειται διά τήν άνω περίπτωσιν—- κατά τινων
νέων έργων τά όποια παίζονται είς τήν
'Ελληνικήν
Σκηνήν ό όποιος άρχ ζει άπό τά παρασκήνια καί ιοθάνει είς
τας στήλας τών έφημερίδων, προκαλεϊ πολλάς τάς σκέίεις.
Κατά περιερ ον συμπτωσιν μόνον οί έν ένεργεία δηαοσιογραφο. έπιτυγχάνουν είς τό Οέατρον. Ό Δημοσιογοάιοος ό
έχων έργον θεατρικόν Οά χειροτονηθή καί κριτικός καί ό
έγωίσμός του δέν θά τοΰ έπιτρέψη ποτέ νά ίδή είς τό
εργον τοΰ άλλου
τάς άρετάς
οΰτε
ν’
άντιληφθή
τήν έπιτυχίαν, ή καί θά παρίδη καί αύτάς τάς έλπίδας
τάς όποιας έγκλείει κάποτε έργον πρωτοπείρου συγγραφέως.
Διά τούς δημοσιογράφους συγγραφείς όσον όλιγώτεοον κατα
γίνονται με τό Οέατρον τόσον τό καλλίτερον. ΔΓ αύτό βλέπομεν εις τάς στήλας τών έφημερίδων τόν έςευτελισμόν παν
τός έργου τής Ελληνικής Σκηνής, όταν τό έργον αύτό δέν
φερει τήν υπογραφήν δημοσιογράφου δυναμένου ν’ άνταποδωση εις προσεχή ήμέραν διά τής έφημερίδος του. τάς δυσ
μενείς κρίσεις του συναδέλφου του. Οί Διευθυνταί τών έφημεριδων ως άνθρωποι μορφωμένοι καί ένδιαφερόμενοι διά τό
ΈλληνικόνΘέατρον,—έστω παράδειγμα ή'Ε σ τ ί α έχουν τήν
ύποχρέωσιν έάν δέν θέλουν ν. ίδοΰν μαραινομένην τήν Ελλη
νικήν Σκηνήν—-ήκουσα κάποιον έκ τών καλλίτερων δραμα
τικών μας νά μοΰ δηλώνη αποχήν άπό κάθε Οεατοικήν έογασιαν—ν’ απαγορεύσουν εις Συντάκτας καί Άρχισυντάκτας
καταγινομένους με τό Οέατρον νά καθίστανται καί ο κοιταί
όλων τών διδασκόμενων νέων έργων καί νά έχουν ολα τά
θαυμαστικά τού λεξικού των διά τά έργα των, ή τά έργα τών
δημοσιογράφων συναδέλφων των.
ΊΙ μόνη παρηγοριά είς τήν περίπτωσιν αύτήν είνε τό ’ ι "
θηναικόν κοινόν. Εύτυχώς καί πέρυ ι καί έφέτος έδειξε τά’
σιν πρός χειραφέτησιν άπό τ ύς έμπαΟεϊς καί ίδιοτελεϊς
κριτικούς.’Έργα τά όποϊα άνύΤωσαν μέχρις ουρανού αί έφημεριδες δεν τά παρηκολούθησε το κοινόν καί έργα τα όποϊα έζήτησαν νά Οάόουν ΰπό τήν ειρωνείαν ή ύπό τήν σιγήν ό κόσ
μος έξεδήλωσε δΓ αύτά τήν έκτίμησιν του καί τά ικανοποίησε
μέ τήν προσοχήν του.

ώοα'.ων ήαερών είς τον /.ακοδιοίΛουμενον εως τώρα

’Όλα τά δειι ο παθήματα τής χάιρας μας, δλονς τους

πολλοί

θά δυνηθουν νά φανούν άντάξιοι τής έμπι ττοσύνης
δι ής τούς περιέβαλεν δ 'Ελληνικός Λαός.

θέσουν τάς βάσεις νέας ροδίνου ανατολής, καί νέων

γουστου έφερον είς τήν επιφάνειαν πολλούς νέους αν-

μόρφωσιν, τήν θέλησιν, τήν δραστηριότητα καί
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Ο έργον τοΰ κ. ’Ιωσήφ ή Τ ε τ ρ α λ ο γ ί α τ ή ς Γ υ ν α ικ ό ς, τό διδαχΟέν ύπό τοϋ θιάσου τής Νέας Σκηνής
έγένετο αφορμή σοβαρού θεατρικού έπεισο ίου μεταξύ τού
Συγγρααέως καί τής πρωΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ταγωνιστρίας τής Νέας
ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 2 κ η V ή ς. 'II Δις Κοτο
πούλη έδήλωσεν ποός τόν
Συγγραφέα ότι -δεν έπαιξε καί δέν προσεπάΟησε νά ύποδυΟή τό ποόσωπον τής ήρωίδος όπως τό διέγραΦεν ό συγγρα
φεύς, καί τούτο έξ αντιπάθειας,—έκδηλωΟείσης ολίγον αργά,
■—πρός τόν χαρακτήρα τής Σαλοόμης. Ο κ. ’Ιωσήφ, όπως άλ
λως ήτο φυσικόν έξανέστη καί άπέστειλε τήν έπαύριον ανοι
κτήν έπιστολήν πρός τήν Δα Κοτοπούλη καυτηριάζων τό γι
νόμενον άδικον. Τούτο ήτο αρκετόν. Οί -χρονογράφοι τών έφ
■ημερίδων, είς έποχήν όπως δήποτε νεκράν, εύρον θέματα
διά τά χρονογραφήματα των καί ΰλην διά τήν έφημερίδα των.
’ι·πί οκτώ ήμέοας κριτικοί, δημοσιογράφοι, δραματικοί συγ
γραφείς ταχΟέντες μέ τό μέρος τού ένός ή τοϋ άλλου αντι
πάλου έκοινον καί έπέκοινον οί μέν τό άκαιοον γέλιο τής
δος Κοτοπούλη είς τήν τελευταίαν πραξιν τού έργου, οί δέ
τήν δριμείαν έπιστολήν τού κ ’Ιωσήφ. 'II 'Ελληνική ΈπιΟεώρησις τρέφουσα ίδιάζουσαν έκτίμησιν πρός τ ■ τάλαντον
τής Δος Κοτοπούλη, όπως καί πρός τήν δοαματικήν ιδιο
φυίαν τού κ. ’Ιωσήφ, έκφράζει τήν λύπην της διά τό θεα

Τ

ΙΑ τάς τελευταίας εξετάσεις τοΰ Παρθεναγω
γείου τής κ. ’Ασπασίας Σκορδέλη μάς έστάλησαν «ί κατοιτέρω εντυπώσεις. "Ενεκα έλλείψεως
χιόρου δτ]μοσιεΰομεν μερικά άΕΝΤΓΠΩΣΕΙΣ ποσπάσματα έξ αυτών..........
«Καϊ ήρχισεν ή μουσική».
«Μ’ ευχέρειαν μοναδικήν καί μ’ αίσθημα αληθινό
έπαιξαν δλαι σχεδόν. Έφαίνοντο πώς δέν ήτο κάτι τι
γιά έπίδειξιν άλλ’ δτι τό είχαν αίσθανθή βαθειά.Κά
θε ήχος μιλούσε καί έγώ ποΰ είχα νομίσει πώς θά
κοιμηθώ, δπως μοΰ συμβαίνει πάντοτε εις τε,τοιαις
περιστάσεις, δέν ήμποροΰσα ν’ αναγνωρίσω τόν
εαυτόν μου».
«’Έφυγα ένθουσιασμένη. Καί στον δρόμον μοΰ έφαίνετο νά μέ άκολουθοΰν τά παιδικά έκεΐνα μάτια
καί χαμόγελα καί χωρίς νά θέλω κι’ έγώ έχαμογελοΰσα...»
«Στο ίδιο περιβόλι μέ έδέχθησαν τήν εσπέραν,άλλά
άντί τής μουσικής ήσαν τραπέζια. τοποθετημένα

Δ

και γύρω των αί μαθήτρια! μέ τές άσπρες των ποδιές
ήσαν σκυμμέναις έπάνω στή δουλειά, ποΰ εϊχεν ήδη
αρχίσει».
«Έπλησίασα.Είςτό ένα τραπεζάκι μέ τά χέρια των
γυμνά έως τόν άγκώνα τρεις ήτοίμαζαν γλύκισμα».
«Πέρα είς τό βάθος τό κοτόπουλο έκαθαρίζετο.
Παρακάτω ή κρέμαέτοιμάζετο διά τό παγωτόν,καθιός
και ή λεμονάδα».
«Κοντά στά υψηλά κυπαρίσσια δύο έκαμναν για
ούρτι και παραπέρα έπερναν τό βούτυρο άπό τό γάλα.
Μιά πετσέτα μέ τυρί, προσφάτως κατασκευασθέν, έ
σταζε κρεμασμένο...»
«Πατάτεςέτηγανίζοντο,σαλάτες έγίνοντο κλπ.κλπ.»
«’Έβλεπαν ούτω κάτι τι ζωντανόν εμπρός μου και
έσκέφθηκα».
«Τί θέλουν και φωνάζουν αί γυναίκες διά χειραφέτησι ! ιδού ό μεγαλείτερος προορισμός των ; Σέ
καμμίαν άλλη στιγμή δέν εινε πλέον χαριτωμένη ή
τήν στιγμήν ποΰ υποβοηθούν και δυναμώνουν τήν
ζωήν !»
«Μετά τήν μαγειρικήν,ήλθετό μάθημα τής χημείας,
μετά τήν χημείαν ή νοσήλια καί υγιεινή καί τέλος
τό μάθημα τής κοπτικής. Είς δλα αύτά αί μικραί μαθήτριαι τοΰ Παρθεναγωγείου Σκορδέλη άνεδείχθησαν
θαυμάσιαι. Τότε διά νά μή μοΰ μείνη ούδεμία αμφι
βολία καί διά τά θεωρητικά μαθήματα τοΰ σχολείου
αύτοΰ έζήτησα ένα πρόγραμμα δλων τών μαθημάτων
"Οτι θά ήδύνατο νά όνειροπολήση τίς ύπήρχεν είς τό
πρόγραμμα εκείνο. Δέν κατέρχομαι είς περισσοτέρας
λεπτομέρειας. Ενθυμούμαι μόνον δτι έφυγα άπό
τάς εξετάσεις τοΰ σχολείου τής κ. Σκορδέλη φέρουσα
τήν έξης σκέψιν μετ’ εμού».
«Πόσον εύτυχεΐς θά ε’ίμεθα οί "Ελληνες έάν αί
σύζυγοι καί θυγατέρες μας έδιδάσκοντο καί έμορφώνοντο δλαι μέ τέτοια γερή καί πρακτική διδασκαλία...

Βόλου (ομίλησε περί Γεωργικής Πολίτικης προς ίνίοχυσιν τών παραγωγικών δυνάμεων τοΰ τόπου, καί
είνε λυπηρόν δτι καί ή ιδέα αύτή δέν κατέστη άκόμη
άντικείμενον κοινής συζητήσεως.
Έ «Άκρόπολις», ή μόνη έφημερίς ή άπό μακροΰ
συστηματικώς άγωνιζομένη ύπέρ τής έπικρατήσεως
τοιούτων ιδεών, έδήλωσε ήδη δτι θά υποστήριξή έκθύμως τούς άγωνιστάς τής ί<5έας αύτής. ’Ιδού λοιπόν
στιγμή νά συγκεντρωθοτμεν δλοι, δσοι όνειροπολοΰμεν τήν Ελλάδα οικονομικά»; εύρωστον καί α
νεξάρτητον καί συνεπώς ίσχυράν καί σεβαστήν
καί νά έργασθώμεν μέ φανατισμόν καί άφοσίωσιν, μαζή δέ μέ τήν «Άκρόπολιν» θά βύρητε παρά τό πλευράν σας σθεναρόν καί άκαταπόνητον μαχήτριαν καί τήν ΈλληνικήνΈπιθεώρησιν ήτιςούδεμίαν εύκαιρίαν παρσλείπη διά νά στρέψη τήν
προσοχήν τοΰ "Εθνους καί τών Επίλεκτων τής πατρί
δος είς τάς περί γεωργικής άναπτύξεως τοΰ τόπου
ιδέας της.
Ζ
Κατά τάς παοαμονάς τής παραιτάιεως τοΰ δραματίου τής ΔιευΟυντρίας μας ό Ρεπόρτερ τών «ΙΙαναΘηναίων» άπήγγειλεν άπό τής Σκηνής τό έξής τετράστιχον.

II ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ τό γέλιο τό δροσάτο

LA GRANDE FABRIQUE

S. STEIN
Premiere Maison de 1' Orient vendant le meilleur march6
--------- --------------------- ---

VhEMENTS pourMOMMESπENFANTS
ROBES, MANTEAUX nt. pour DAMES & FILLETTS

iomm, mm, ms, gahterie, memerie,
LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, NABODllINERlE
CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYAGE ETC. ETC. ETC.

Τό θέατρο μεθαύοιο θά κάνη άνω κάτω
Γικτ’ είναι άπό τά δράματα τά λίγα καί καλά
Κι’ ολοι θά τρέςουνε νά ΐδοϋν ή Τζένη πώς γέλα

Γάμοι καί ’Αρραβώνες, ’ Εί Λεμεσφ τήςΚύπρου ύπό τάς ευ
λογίας τής 'Εκκλησίας καί τάς εύχάς τών άπειρων φίλων των
έτελνσθησαν οί γάμο·. δύο όντως εκλεκτών καί καλιτεχνικών
υπάρξεων, τοΰ κ.Χριστοδούλου £. Χουρμουζίου Διευθυντοΰ τήί
Χάλπιγγος καί τής χαριεστάτης Δος Ευφροσύνης ΛοΙζου, Ό κ.
Χουρμούζιος ό εκπρόσωπων τόν αγνόν πολίτην καί τόν εϋγενή
εργάτην τδΰ πνεύματος εύραν έν τφ προσώπψ τής κόρης ταύτης
,υίιι
αντάξιον σύντροφον καί συνεργίτιδα..
Μ
----------------— Έί Μυτιλήνη κόρη εύγενοΰς καί πατριαρχικής οικογέ
ΕΧΡΙ τής στιγμής αύτής διά τών στηλών τοΰ νειας ή «Ιις Ίουστίνη Γ. Ράλλη έτέλεσε τούς γάμους της μετά
τοΰ κ. Έ
μμ.
*
Γ. Μαλανδράκη. Ό γάμος ούτος συνέδεσε δύο εύτύπου τής πρωτευούσης καί τών ’Επαρχιών γενεΐς καί άβράς νεχράς υπάρξεις καί ύπήρξεν ή χαρά ούχί μό
τοΰ
έγκριτου
καί φιλοπάτριδος οίκου τοΰ κ. ΓΙωργίου Ράλλη
νον
πλεΐστοι έκ τών εκλεκτών τής 8 Λύγούστου έκ τών
άλλά καί ολοκλήρου τής Μυτιληναίκής κοινωνίας παρ’ ής άμεεπιφανών καί μή δίετύπω- ρίστου απολαμβάνει άγάπης καί ύπολήψεως.
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ σαν τάς γνώμας των δσον
- Μία κόρη όντως εκλεκτή, άνήκουσα είς οικογένειαν
τιμώσαν τό έλληνικόν όνομα έν τή ξένη, ή Δις ϊτέλλα ΙΙαπααφόρα τήν πορείαν τής Έδάκη. τήί γνωστής διακεκριμένης οικογένειας τοΰ Ζαγαζίκ,
θνοσυνελεύσεως τάς δυνάμεις τών κομμάτων, καί τόν έμνηστεύθη τόν έν Άλεξανδρείφ ομογενή κ. Γεώργιον Ζαχατρόπον τής έργασίας των καί τής δράσεώς των.
ρουδάκην. Ή Έλλ. Έπιθεώρησις ήτις ?σχε τήν ιδιαιτέραν τι
νά συνδεθή μετά τών άνωτέρω οικογενειών τής Κύπρου,
Έάν θελήσητε νά άνατάμητε τάς γνώμας αύτάς μήν
Μιτυλήνης καί Αϊγύπτου τάς συγχαίρει άπό βάθους ψυχής καί
θά εύρητε σειράν κοινοτοπιών λεγομένων καί γραφό εύχεται παρίμοιαι χαραί νά επακολουθήσουν πρός εύτυχίαν τών
μενων άπό τριακονταετίας ήδη άπό κάθε πολιτευτήν οίκου των.

LE CAIRE, ALEXANDRA, TANTAH, SALONIQUE, CONSTANTINOPLE
(GALATA ET STAMBOUL)

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

Μ

τοΰ οποίου δημοσία ζητείται ή γνώμη.
Μέ λόγια καί μέ προγράμματα δλοι ζητούν τήν
άνόρθωσιν, τήν βελτίωσιν, τήν κατάργησιν τής σα
πίλας, τήν καταπολέμησήν τής διαφθοράς καί τών
λοιπών μεγαλώνυμων κακών τής πατρίδος μας μέ
έργα δμως...θοΰ κύριε φυλακήν τφ στόματί μου. Έν
τούτοις εϊπομεν δτι ή Έθνοσυνέλευσις αριθμεί με
ταξύ τών μελών της άνδρας θελήσεως, αρχών, χαρα
κτήρας, καί πόθου πρός έ.ξυπηρέτησιν τών μεγάλων
τοΰ τόπου συμφερόντων, ώς έκ τούτου άπορον μάς
φαίνεται πώς μέχρι τής στιγμής αύτής δέν έτέθησαν
αί βάσεις κοινής συνεργασίας πρός ϊδρυσιν Γεωργικού
κόμματος. Μόνον είς, έκ τών διά πρώτην φοράν έκλεγέντων άντιπροσώπων, δ κ. Τριανταφυλλίδης τοΰ

-—♦■-·· -·♦ ·—·♦♦·—

Σ. ΣΤΕ1Ν
Εμπορικός Οίκος ίν τη Ανατολή πρώτιστης τάξεως ίχων τάς οίκονομικωτέρας τιμάς.

,

ΗΑΥΙΑΤΑ »'» ΚΥΡΙΟΥΣ «»' RAIMA
FNAYIATA, ΕΠΑΝΟΙΟΡ1Α ™ »'» ΚΥΡΙΑΣ
ΑΕΙΠΟΙΚΙ&ΑΣ

»» «* ·» »» »» *» ** ** -*

Δ Η ΛΩΣΙ Σ
Ή «Έλληνική’Επιθεώρησι;» επιζητούσα τήν εφι
κτήν ενημερότητα είς δτι άφορά τά μεγαλητερα καί
σπουδαιότερα γεγονότα έκάστου μηνός κρίνει σκόπιμον δπως άπό τοΰ προσεχούς μηνός 8βρίου έκδίδεταιείς τό τέλος έκάστου μηνός καί ούχί είς τάς άρ
χάς, ώς έπραττε μέχρι τοΰδε- ταΰτα άνευ ούδεμιάς καθ-

ΕΙΔΗ ΠΚΕΚΤΙΚΗΙ. ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ. APQMATA, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ.
ΕΙΑΗ VIAIIQH. ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΑΗ EIQPPOYKQH ΠΑΥΤΤΕΑΕΙΑ! Η ΜΗ. ΕΙΑΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ.
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΕΙΑΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΘΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

υστερήσεως ή ζημίας διά τε τούς συνδρμητάς της καί

άγγελιοδότας της.
Ή Λιεύ&ννσις

«λ.«α.«λ.

♦
*

(ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΛ!

»

4
4
■έχφάλαεον έγκεκρεμ-ένον
£ <500.000
Κεφάλαεον καταβεβλημ.ένον£ 31 3.» ΙΟ
*Έδρα έν Λ,ονδένω. — Γενική δεεύβυνσες έν
’ΚλλάΗε, έν Άθήναις.
’1·ποκαταστήμ.ατα : έν ’Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα,
Κεφαλληνία, Ζακύν&ω,
Πειραιεϊ και Τριπόλει.

ΙΙάτραις, Ναυπλίω,

ο)ο έτησ. έπί άποδόσει μετά 2 έτη μέχρι 4 έτών
1)2 ο)ο »
»
»
» 4 » καί έπέκεινα

3

ο)ο έτησίως έπί άποδόσει εις πρώτην ζήτησιν
άνευ ορίου ποσού

3 1)4 ο)ο
3 1)2 ο)ο
Λ

Οί τόκοι τών καταθέσεων ώοίσθησαν άπό
νουάριου 1910 ώς κάτωθι :
Ιον Είς Δραχμάς

Γης ’Ια

3

ο)ο έιησ. έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν διά πςμά
μέχρι δρ. 100,000
1)2 ο)ο » »
»
»
»
ζήτησιν διά ποσά
πέραν τών 100,000
3 1)2 ο)β »
»
»
» 6 μήνας μέχρι 2 έτών

ΕίβΤΜΕΑΒΕΜΒ

Είς cheques έπί Γαλλίας καί ’Αγγλίας

ο]ο

4 1)2 ο)ο

»

»

»
»
»

»
»
»

μετά 6 μήνας.
» 1 έτος.
» 2 έτη
» 4 έτη καί έπέ[κεινα.

»
»
»

»

3 1)2 ταις 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά

τέόάαρα έτη τούλάχιστον.

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς

3 ταος 0)0 δ·α τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο

έτη τοϊύλάχιστον.

4 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε
έτη τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε έτών ή

τραπεζικά γραμμάτια

τάς διαρκεϊς
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν δψει
ή έπί προθεσμίρ δηλοποιεϊται οτι άπό 1 5 τρέχοντος Απρι
λίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά
τε τώ Κενιρικφ Κρτασιήματι καί τοϊς Ύποκαταστήμασιν
αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας
εν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκω.

Αί είς έπιταγάς (cheques) έπί Γαλλίας καί ’Αγ
γλίας καταθέσεις αποδίδονται εις δ είδος έγένετο ή

κατάθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου έπιδαρύ-

νοντος τόν καταθέτην.

1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000, πέραν τοΰ ποσοΰ τούτου
τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 ταϊς 0)0 κατ’ έτος μέχρι 50,000
πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταϊς 0)0. Αί καταθέ
σεις αδται γίνονται δεκταί καί εις άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου επιταγών.
2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά ίξ μάνας τούλάχιστον.
2 τα ς 0)0 κατ’ έτος δ.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας ϊν
έτος τύλάχιστον.

___ΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΑΕ^κΩμΆ

Ο “ΖΗΝΩΝ,,
ΝΕΚΑ τής έν τώ II. Γυανασίω ένασχολήσεως ήμώνέν τώ παοελΟόντι και τών γνωστών πιοιπετειών άπέβη αδύνατος ή συνέπεια τής έκδόσεως τού Περιοδικού «Ζ11ΝΩΝ» και έν τώ μ.έλλοντι. Έπιθυμούντες όμως νά παρέγωμεν σοβαρά και ωφέλιμα μελετήματα εις τδ φιλομαθές καί φιλόμουσον
Κυπριακόν Κοινόν προτιΟέμεΟα νά έκδίδωμεν έτησίως εφεξής

Ε

“ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ,.

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δεχεται ετι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
©ράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθε.
σμία ή διαρκεϊς έπί τόκω:
11)2 ταϊς
2
»
21)2»
3
»
4
»

0)0
»
»
»
»

κατ’
»
»
»
»

έτος ίιά καταθ. 6 μηνών τοΰλ.
»
»
»
1 έτους »
»
» »
2 ετών »
»
»

Αί δμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι.

Τό κεφαλαιον καί ο·. τόκοι τών δμολογιών πληρώνονται
παρά τω Κεντρικω Καταστήματι καί τή αιτήσει τού κατα
θέτου παρά τοϊς ‘Υποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό
αύτό νόμισμα είς ο έγένετο ήκατάθεσις.
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κατά τό σύστημα τών σπουδαιοτέοων Εύοωπαίκών ημερολογίων έν ώ πεοιεκτικώς Οα εκτίθεται πάσα η εθνική, ή εκκλησια
στική πολιτική, οικονομική έν πάσαις ταϊς έκοάνσεσιν αύτής, κοινωνική καί άλλη κινησις έν Κύπρω ιδία, έν τή ελεύθερα
Μητρί Έλλάδι καί τω Πανελληνίω καθόλου.
Αί κατά τό προηγηΟέν έτος γενόμεναι πολιτικαί καί κοινωνικαί ποόοδοι καί μεταβολαί, σύντομος καί περιληπτική εκθεσις τής όλης συγχρόνου καταστάσεως τών πεπολιτισμένων κοατών έν τή πολιτεία, έν τώ στρατω καί τώ στόλω, έν ταϊς έπιστήμαις καί τοϊς γράμμασιν, έν τή βιομηχανία καί τή βιοτεχνία, έν τή ναυτιλία καί εμπορία καί περί παντός σπου
δαίου παράγοντος προόδου καί εύημερίας παοά παντί πεπολιτισμένω λαώ.
’Ιδιαιτέρα θά γένηται προσπάθεια όπως οι άναγνώσται τοΰ “ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ
*
Λ'-ΤΚΩΜΛΤΟΣ,, δύνανται νά πληροφορώνται δΓ αύτοΰ τήν δλην εθνικήν κίνησιν καί ποόοδον τοΰ 'Ελληνισμού μακράν πάσης αηδούς κολακείας καί διαφημίσεως
προσώπων ώς τά πολλά πισης μνείας αναξίων. Έν πανοραματική σκιαγοαφία κατ’ έτος ό "Ελλην άναγώστης πρέπει νά
διεξέρχηται πάσαν ένδιαφέρουσαν μεταβολήν καί ποόοδον έν απαντι μέν τω πεπολιτισμένω κόσμω καθόλου, ιδία δέ έν
τω έλευθέρω καί άλυτρο'ιτω Έλληνισμώ.
Τάς έπαγγελίας ταύτας ποιούμεθα πρός τό Σ. Κοινόν τής Κύπρου μετά τής δεούσης έπιρυλάςεως. διότι παγκοίνως τυγ
χάνει γνωστόν ότϊ ε’ίτε έΟνικαί είτε τοπικαί περιπέτεια·, δέν άφίνουσιν ήμάς άπεοισπά .τους ουδέ δυνάμεθα νά ποραμένωμεν
ακίνητοι καί απαθείς έν τω γραφείω ήμών λογισταί.
Τό «Κυπριαιόν Λεύκωμα» θά άποτελε .θή έκ 400—500 σελίδων διά τήν πρώτην έκδοσιν αύτοΰ τίμημα δέ ώρίσθη 3 σε
λίνια διά τους συνδρομητάς του «Κυπο. Φύλακος» καί 4 σελ. διά τούς άλλους άναγνώστας.
’Αγγελία·, καί διαφημίσεις είς ιδιαιτέρας σελίδας^καταχωρίζονται έν τώ «Κυπριακώ Λευκώματι» ολοσέλιδοι μέν αντί
μιας λίρας καί κατ’ αναλογίαν τμήματα μόνον τής σελίδας.
Έν Λευκωσία τή 10 ’Ιουλίου 1910.

01 καλλίτεροι Άδηναϊοι Ιατροί μεταξύ τώ» όποιων οί κ. κ. >1αγγ£υας, Βά-

φας, Ζαεμ-ης, Λ.οίίρος, Καλλικούνης, Κ.»λλεοντζ·ής, ΛΙαλανδρΓν,ιςΙΙαπαβασελείου, Βλαδεαυός, Γκίζης, Τουφα^ής, Κυταρεόλος,
Μσϊέστης, Ι1ούμ.«ο\>ρας, Με-αυτσ2)ς, Χωτηρεάδης, Τβάκωυας, «Ι»χραντατος, Κ,ατερονλας, 1
όκκος,
*
Κ-ανέλλης, Χκάβης, Άραβαντενος,
ώΐντωνίου, Καφβλόπουλος, ΛίεκολούΠης, Άσεμ.^ς, Λιοούστης,
Χακόρραφος, /Καμ,πεκης, Καερης, ΚΚρωτόπουλος κ τ. λ.

Συνιστονν δι
* επιστολών των
ΤΒαρέζης, Λ-ουτρακέου, Κυλλήνης κ·κε Τσάγβζε

Τά

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στοά Άρσακείου 17—21

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

£hl. ,Καταλανος δ.

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ
ΑΛΕΥΡΟΝ

μ.

ΝΓΤΤΛΓ
11 LZ- I fl Ε.

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
ΠωλεΖταχ ecs άλατά, ψαρρωτζεάχxctc φαρμακεφπ,ορεοα.
χολ

ΤΙΜΑ! ΑΣΥΝΑΓΏΝΙΣΤΟΙ

ί

ΕΙδοποιονμεν τδ Σον κοινόν τής πρωτενοναης καί
τών ίπαρχιών, ότι είς τά εν Σεπολίοΐ' Αενδροκομεϊα
καί

ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΑΝΤΠΙΡΟΖΩ.ΙΙΟΤ Δοά. ζχν Ελλάδα

ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΕΝΛΡΟΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΝ

Κρήτην.

Kor ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ

φυτοκομεία μας, ευρίοκονται πρός πώλησιν καί

είς τιμάς άουναγωνίοζονς άπαντα τά λκλεκτά είδη τών

Καρποφόρων δένδρων λίαν ενρωσια καί

νγεια. ‘Ο

μοίως άπαντα τά είδη τών Φοινικοειδών καί ‘Εσπε

ριδοειδών φυτών.
Αναλαμβάνομε» τδν καταρτισμόν Κήπων καί Αεν-

δροοτοιχιών.
Αδελφοί ΚΑΝΤΟΡΟΙ

’Κ
πό
*

τήν

Ί·ψηλήν προστασίαν

τής Λ. Μ. τοΰ Οασελέως
II ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜ
ΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ. Είδικαί σχολαί άνωτέρων τεχνικών σπουδών : ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΜΙΙΧΑΝΟΤΡΓΙKH, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Φοίτησίς διετής.
Γίνονται δεκταί καί μαθήτρια!. Έγγραοαί άπό
τής 20 Αύγούστου. Μαθήματα άπό τής 1 5 Σε
πτεμβρίου. Γραφεία ’Ακαδημίας καί Δελτίου
έπί τής πλατείας Κάνιγγος έν Άθήναΐς. Τά δί
δακτρα ήλαττώθησαν είς τό 1)3 σχεδόν, πρός
«νίσχυσιν τών τεχνικών σπουδών.

Σ.ΠΛΠ·

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

Α

Β

9.20
7.65

Γ

δια Κόριν&ον

εισιτήρ.
βιβλιάρ.

» “Αργος

εισιτήρ.
βιβλιάρ.

» Τρίπολιν

εισιτήρ. 23.20 18.80 11.60
βιβλιάρ. 18.— 15__
9.—

7.30
6.40

4.60
3 85

15.70 12.50
12.20 10.15

7.85
6.10

εισιτήρ. 29.20 22.— 14.60
» Μεγαλόπολιν βιβλιάρ. 21.95 18.30 77 —

εισιτήρ. 34.50 25.75 17.25
» Κυπαριοοίαν βιβλιάρ. 27.80 23.20
13.90

19.50 15.50
13.05 10.85

» Άκράταν

εισιτήρ.
βιβλιάρ.

» Πάτρας

εισιτήρ. 25.— 18— 10__
βιβλιάρ. 18.65 75.55 9.55

> Πύργον

εισιτήρ. 37.70 28.10 16.35
βιβλιάρ. 27.05 22.55 75.55

9.20
6.55

Έκ ΠΑΤΡΟΝ
δια Πύργον

εισιτήρ.
βιβλιάρ.

> Λεγαινα

εισιτήρ.
βιβλιάρ.

7.60
4.90

6—
4.05

3.80
2.45

> Αϊγιον

εισιτήρ.
βιβλιάρ.

5.10
3.35

4__
2.80

2.55
7.70

» Κόρινθον

εισιτήρ. 16.50 13.10
βιβλιάρ. 11__
9.20

8.25
5.50

12.70 10.10
8.50 6.95

6.35
4.75

εισιτήρ.
βιβλιάρ.

» Ναύπλιον

εισιτήρ.
βιβλιάρ.

14.70 12.25
9.65 8.05

9.50
6.75

7.80
5.60

7.35
4.85
4.75
3.40

Λιευϋυνιοΰ τής Άνα>τέρας

Εμπορικής

Πρακτικής

Πωλείται παρά τφ ϊδίφ αντί 2 δρ· τί φιαλίδιον

3

Ι4.οραή

3

ι. & i.imm

κυση μόνον ό πλούτος και ή εύθηνεία τοϋ καταστή

τάρ/ας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

καί πολύχρωμον έμπορικ'ν πλούτον τοϋ καταστήμα

Ιον Α'. Βαθμίς «Έγκυκλοπαιδεΐας’Εμπορικής
Μυρφώσεως» Δρ. 10. Διά τούς συνδρομή-

’Κσωτ.Έξ
*τ.
Δρ.

8

Φρ.

8

8

-'ovj Β'. Βαθμίς «Εγκυκλοπαίδειας Εμπορικές

Μορφώσεως» καί τό «Έμπόριον» Γ'. Έ
τους (Συνδρομή έτησία 1910—19117

7

»

3ovJ «Τό Έμπόριον» Β'. Έτους............................»

7

»

8

4ον7 «Τό Έμπόριον» Α’. Έτους........................ »

7

»

8

»

Δρ. 29 Φρ.
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Εις τούς αγοράζοντας δλην τήν σειράν χορηγεϊτα
έκπτωσις 10 ο)ο.
"Αμα τή λήψει τοϋ αντιτίμου πέμπονται έπί συστάσει ελεύθερα ταχυδρομικών εξόδων.
Δωρεάν στέλλονται κανονισμοί, καί προγράμματα
άμφοτέρων τών Σχολών, ώς καί Άγγελίαι, πίνακες
περιεχομένων «’Εγκυκλοπαίδειας» καί «’Εμπορίου»
κλπ. Όδός Νοταρά 68, έν Πειραιεΐ.

^ΑΝΑΤΟΛΗ^
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΛΟΠ.ΗΛΟΠΟΥΛΟΣ

δικηγόρος
ΆΟήναι

(Σοφόκλειον)

48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - 48

Έάν al Ά&ήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημεΛνδείσας
καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοϋτο είνε καί τδ μέγα αντδ Κατά-

a
ζ
D

£-4 στημα είς τδ δποϊον συνεκεντρώϋη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καδαριότης

kl πρό&υμος υπηρεσία, μοναδική άφ&ονία και ποικιλία δλων τών είδών τής ΖΑΧΑΡΟ-

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ “ΡΑΓΙΑ,,
Φιλολογικόν, Λαογραφικόν, Χρονογραφικόν, Σατυ

Διά τής ύγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας. άλλά προλαμβάνετε
απείρους νόσους τοϋ στόματος, τών δδόντων, τών ώτων, τοϋ· φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμμένον έπι ο?ήώ
μονά δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοϋ οποίου αί
τρεις σκευασίαι Έλεξίρια, Όδοντόκονες καί
Ά.δ'χ.μ.χντίνη εινε μοναδικοί είς τό είδος των.
Διά τοϋ Έλεξηρίου παύε: ή οδονταλγία καί
ή νευραλγία. Είναι σκευασία Αλάνθαστος καί απο
τελεσματική.

λευταίας μόδας υφάσμ-ατα. Δέν θά σάς προσέλ

Είς τδν άφθονον καί ποίκιλώτατον και πολύμορφον

ταξίου Λογιστικής Σχολής

«’Εμπορίου»....................

λυποίκιλα χ»ντήμ.ατα καί δαντέλλας καί τά τε

ματος άλλά καί ή ίΑιάζουσα είς τούς καταστημα-

ΣχολήςΠιιραιΰς καί τής Μικής Μονο

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 3

τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο

Κ, ΠΑΝΑΠΏτΟΠΟΓΛΟΓ

'Εκ τοΰ Γραφείου.

ΟΔΟΝΤΟ I ΑΤΓΟΣ

τος τών άδελφώνΜουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Εκ ΤΡΙΠΟΑΕΟΣ
διά Καλάμας

tn OAflEPMOY
ΑΡΙΘΜ. 42

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙρδς δδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραβέτομεν τήν προκύπτουσαν διαφοράν ττράς δφελος
τών ταξειδειιόντων μέ βιβλιάριβν 2500 χιλιο
μέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών
εισιτηρίων.

Εξ ΑβΙΙΝβΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ρικόν, ΕΙχονογραφημίνον

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Διευθυντής καί Συντάκτης τοΰ «Ραγια»

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώτον αΰτδ έκαινοτόμησεν είς τδ
Ο ζήτημα τής εΰ&υνής διανομής κατ’ οίκον άγνοϋ και νωπού ΆγκλαδενοΟ
PQ ΚΊΟΣ! ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά είδη τής

ΓΑΛΑ-

. ΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφ θονα, εύδηνά, καί μέ υλικά έκλεκτά καί επιμελημένα.

Ίά δέ εϊδη τής Χαχαροπλαατεχής γαργαλιστικώτατα, γευστικότατα, άπολαυστικό-

Εν Κυρηνεία — Κύτρον

τατα. Κατόπιν δλων αυτών δτχαίως θεωρείται τδ κέντρον δλου τοΰ έκλεκτοΰ κό-

(Όδός Βικτωρίας)

σμου. Λεκαίως εΰρίσκουσι ΰέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως

Υ 1 ! Ε Ρ ΙΕΡΟΥ

SΚΟΠ ΟΥ

ΙΙΜII έκάότου άντττνπον
Έν Κύπρφ σελίνια Δύο — έν τφ έξωτερικφ Φράγκα Τρία.

ΟΡΟΣ Α1ΙΑΡΛΒΑΤΟΣ : Τδ ήμισυ τής συνδρομής δέον νά
πληρώνηται συν τή έγγραφή, τδ δέ υπόλοιπον
αμα τή παραλαβή τοΰ βιβλίου.
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i»d τάς καταλαμβάνωσι και ακόμη δεχαεοτκρον δλοι οι συχναζοντες ·ιφ τί θέατρα
C2 δέν δευροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη αν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστά-

/ζ σεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα των, ή τδ γευστικόν γλύκισμά των,

ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
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ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ*

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗβΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000.000
Α>ιν)ρημ.ένον *
ις 80,000 |Μτοχάς φράγχχ χρυσά

έχάβτην

ΕΔΡΑ znsr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΙΒΟΥΛΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΜΕΛΗ:

Ζαφείριος Κ. Μάτσα; (Γενικός Δΐίυθυντής Τραπέζης ’Αθηνών).
Ιωάννης Εύταξίας (’Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος).
Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ Ήλιό.τουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bewron,
Ε. D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαφείριος Κ. Μάισας, Στέφανος Φραγκιάδης Δημήτριος ‘Ηλιόπουλος, Γενικός Γραμματείς
Δημ. Γαλανόπουλος, Γενικός Έπιίεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΒΙΟΝ ΕΙΣ ΔΟΝ ΛΙΝΟΝ
• Υποκαταστήματα χαί Πρακτορΰα: Εις Πάτρας, Δίγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα,
Μεσσήνην; Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλι-

νίτσαν, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον και Γύθειον.
ΕΣ»Γ·Α.Σ3ΙΑ.Ι
Προστασΰ έν γένει τής παραγωγής καί τής Εμπορίας τής Σταφίδας.

Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευμένου εις τάς άποΰήκας της μέχρι των 4)5 τής άξίβς αύτοϋ

καί έπί τόκφ ούχί Ανωτέρω τών 6 ο)ο έτησίως.

Αγορά προαφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλισιν τού κατωτά-

του ορίου τιμής. Διαφήμισες τοΰ προϊόντος είς τάς ξένος άγοράς πρός έπαΰξησιν τής σημερινής καταναλώσβώς του κ,τ.λ.
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η

Άνίχδοτ»

Έχδοβέντα
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ , Α'
τόμος
φρ.
3.00
» Β'
»
>
2.00
»
Γ'
»
»
1.50
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
>
2.00
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,
।
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.
5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ
δραμα βυζαντινόν τρίπρακτον
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
» κοινωνικόν
»
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ >
Ιστορικόν
II ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον μονόπρακτου, μεταφρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν.
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Έλληντχ^ς ΈπιΟεωρήσκως τοϋ Λ ’ x<xi Β' έτοος πωλοϋνταΛ «ες τά
ΓρειφαΤχ μ,οις ηρός 18 φρ. ίχάστν).

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
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