ΕΠΑΡΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
MUNITION ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΛΦΗΗΕΝΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ!

ΕυγΕΝΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Λ6ΗΝΑΙ "°"™"
ΜΑΓΟΣ 1911

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

LE

•

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΠΡΟΠΛΗΡΗΤΕΑΙ

ΕΤΗΣΙΑ ΦΡ. ΧΡ. 25

.

■

UJ

■

..

HPRRf f

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ETABLISSEMENT^'

GRAND

-

j

■

Γ

LE CAIRE, - PUCE AUBAEL KHADRA
KQ1.B.E:» gt

WOSetBO

g®g&BT®

BONNETERIE, CHAPELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE
v.

■if

ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΙ Σ:

^υγενιαν

^Δεσποινίδα

;

■

■

- ■

"γ

«ί _

’

___

Zrui

iti------- r~r-------------- r---------- :-------------------- -------------------

DEMETRIUS SKIADAS
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Ιίάν γεερόγραφον δημοσεευόμενον ή μη 8εν επιστρέφεταε.

FOURHISSEUR DE L’ARMEE D'OCCDPATIOH

I

MAISON ΕΟΝΟέΕ EN 1870

‘t

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «Ελληνικής Έπίβεωρήσεως»
άναγγύλλειαι δι' αύτής.

GRAHDE FABRIQDE, DISTILLERIE DE LIQUEURS
GRAND DEPOT DF VINS

*

I

Importation - Exportation

Αί εγγραγαί τών συνδρομητών μας αρχονται άαδ Ιης έκαστου μηνάς.
11.35
6.30

2. Π. Α. Π.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

»
»

3.45 μ., μ..
*Από την Ζωήν τον Λονδίνου (Τά Σχολεία) : Ευγενίας Ζωγράφου. — Jean Moreas και ό Συμβολισμός
καί ό Παρνασσισμός έν Γαλλία : Μιλτιάδη Ι.Δασχαλάχη. — Διαπρεπεις‘Ελληνίδες κατά τόν 1Θ' Αιώνα (Μαρ
γαρίτα Άλβάνα-Μηνιάτη : Σκύρου Δέ-Βιάζη. — Ό Σπυρίδων Βασιλειάδης καί ?; Γαλάτειά τον (Ccmiillo
Cessi Μετάφρασις) : Λος Μ.Ιί. — 29 Μαίου 1453: Δ.Ι. Καλογεροπούλου. — Coronation Exhibition :
Όλγας Παπαδάχη. — Άσυλον Ανιάτων: Εύγ.Ζωγράφου - — Έπιστολαί ένός ίδιοτρόπου (Γλωσσική Καλαισθησία):
Ίωάννου Γ.Φραγχιά. — Ό Πνρβολισμός Jean Aicard (Μετάφρασις) : Κ. ΙΙετρολέχα· — 'Η κ. ‘Ελένη
Leune :— ‘Ελληνικοί χοροί : Δίχ. - Αί θεριναί τών παίδων έξοχαί : Ι· Ίωαννίδη. — *Εκ τον οημειωματαρίοΐ' μου (Πόρτ-Σαΐτ) : Μ ή-Μυς.—Λαογραφικά : I. II. Σταματούλη. — Τά πρώτα τριαντάφυλλα (ποίησις) :
Ι.ΙΙολέμη. - ΉΆλωσις τής Κων]πόλεως (1453 Δημώδης ποίησις).— Άπό τήν Μουσικήν κίνησιν.— 'Η Μόδα :
Δος Μ.11. — Άπό τήν ζωήν τον μηνάς (Μάιος) : Εύγ. Ζωγ.—Οίκος τυφλών.— Θεατρική *Επιθεώρησις .—
Βιβλιογραφία. — Βιβλία καί Περιοδικά.
ΚΟΣΜΟΙ : ‘Η Ση ροτροφική.— Ευχαριστήριον Γκάλλι.—Αί παιδικοί έξοχοι. — Ό Δ
* Άνσύντσιο.— 'Η Συνταγμα
τική 'Επιτροπή.— Εκδρομή εις ‘Ύδραν.
ΕΙΚΟΝΕΣ : Άπο τήν Αγγλικήν Ζιοήν (Αίθουσα παραδόσεων *Αγγλικόν Σχολείου. — Πώς ζωγραφίζουν τά μικρά).
‘Ο Ναός τής ‘Αγίας Σοφίας.— Οί χοροί κατά τά άνθεστήρια. — ‘Η κ.'Ελ. Leiinc. — Τό περικαλλές Τέμενος τον
*Ομάρ. — Ή Λίς Ελπίς Καλόγερόπούλου.
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EUGENIE ZOGRAPHOU

Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν Καλαμας.
·
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
»
Τοπική διά Κόρινθον
»
Διά Κόρινθον Ναύπλιον, Πάτρας.
[1. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν καί Τετάρτην.
’Αναχώρησες ίκ Πατρών
π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
»
Ταχεία δι" ’Αθήνας, κατά Τρίτην και Παρασκευςν.

6.20 π. μ.
7.—
8.30
11.30
1.20
7.10
8.15

12.40 μ. μ.

2.45 μ. μ.
>
4.45
»
6.15
»
7.05
8.15

»
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π. μ.
7.—
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Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Καλάμιας, Κεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα·
λόπολιν, Τρίπολιν, Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
’Αφίξεις είς ’Αθήνας
Ταχιΐα έκ Πατρων (δίς ώς άνω).
’
Έ» Πατρων, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κοοίνθου.
Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα
τρών, Καλαβρύτων,
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως
Τριπόλεως, Ναυπλίου.
.

Du

ΝϋΜέκο:

2

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Α'
τόμος
>
>
Β'
»
>
»
Γ'
»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθι στόρημα,
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.

Δράμα Βτζαντινόν τρίπρακτον
3.00 lj Η ΜΟΝΑΧΗ
»
κοινωνικόν
>
2.00 Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
ιστορικόν
> Λ,
1.50 | Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ »
2.00 1 Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα1 μάτιον μονόπρακτον,μεταφρασθέν είς τήν’Αγγλικήν.
5.00 |
ί , ·
.
■■
■’t,ί...: : ■ Κλί

Σειοαΐ τΛς 'Ελληνικής Έπιθεωρηόεως τον A' Β' καί Γ'έτονς ηωλοϋνται είς τά
Γραφεία μας πρός 18 φρ. έκάιίτη.

JTrtkncs.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΙΪΙΕΝΟΝ ΑΡ. 50.090.000
ΛΠΟΘΕΓΜΤΙΚΛ ΔΓ. 10.275.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΓΠΟΚΆΤΑΣΤΗΜΆΤ?;
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : ’Εν Πειραιεΐ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλω καί Λαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ί Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνστανιινουπόλει ('Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ,
Τραπεζοΰντι. Κερασοΰντι, Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη, Σέρραις, Καβάλλμ, Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.
ΕΝ ΑΐΓΥΠΤΩ ; Έν Άλεϊ,ανδρείμ (μετά παραρτήματος έν
τή συνοικία Midan), Καίριο (μετά παραρτήματος έν τή
συνοικία Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαζικίω, Μίτ-Γκάμ
καί Τάντμ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ : (No 22, Fenchurcb Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΩ (Donihof, Monckeberg strasse ιδ).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

διαφόρων διαστάσεων πρός ορούς λίαν ευνοϊκούς
διά τό κοινόν.
Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, εΐςέπιταγάς (cheques) έπί. τοϋ έξωτερικοΰ και
εΐς τραπεζογραμμάτια ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.
Αΐ εΐς χρυσόν καταθέσεις εΐνε άποδοτέαι εΐς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αΐ δέ εΐς έπιταγάς (cheques)
τής Τραπέζης έπί, τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οΐ δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου και άπό τής
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

ΕΝ ΟΑΩ ΕΡΜΟΤ
4ΡΙΘΗ. 4 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΙΝΒΟΪΛΙΟΝ
S. Φραγκιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπόταβης, ’Αντι
πρόεδρος. Ίω. Βαλαωρίτης, Κ. Βερούγχ, Έ. Εμ
πειρικός, Δ. Εΰγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. *
Η·
λιόπουλος, Ζ. Κ. Μάτσας, *
Εμμ. Μκενάκης, Μαρ·
χήσιος δΐ Ρεβερσώ.

Γενικός Διευθυντής

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

J.

Ζαφείριος Κ. Μάτάας

hmimeiu
ΤΑΧΥΤΕΡΑ

Ατμόπλοια

ΓΡΑΜΜΗ

Εΐς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ
στήματος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοΓ Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων και συναλλαγματικών, προκαταβολής έπί χρεω
γράφων και έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ματικών, γραμματίων εσωτερικού και έξωτερικοΰ’
έκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς’ έκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός έπιστολάς και τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρωμών έν τε τφ έσωτερικφ και τφ έξωτερικφ’ ανοίγει
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις
χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμά
των και ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων

ΜΟΝΗ

0. ΜΟΥΤΞΟΠΟΥΛΩΝ

φον και πολύχρωμου έμπορικόν πλούτον τού κατα

Διεύθυνσις Τηλεγραφική :

it ΑΘΗΝΑ ! ΚΙΙΝ - ATHENOCEES

Η

Α

ΕΞ

τελειότερα άιίποόροονχα διά

ΠΡΟΙΚΑΣ, τά

πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας
καί τά τελευταίας μόδας νόάάματα. Δέν θά σας

προσελκύση μόνον 6 πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς καταστηματάρχας τούτους

ευγένεια καί άβρότης τών

Produit en 10 minutes de 500 gr.
a 8 kil. de glace, ou des Glaces, Sorbets etc. par un sei 1noffenaif.

.1. SCHALLER

1, Rue Francois Ponsard, PARIS
Prospectus franco

τρόπων.

Se meter des contrefaQons, toutes defectueuses

ΕΒΙΠΟΡΟΡ.Ρ ΑΠΤΗΣ
£N ΟΔΩ Ο Φ® Λ Λ NOTH T 7 ΕIOT

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τόν έμπορορραπτικόν οί
κον τοΰ κ. Γκατ διακρινόμενον διά τήν έκλεκτικότητα τών υλικών του, διά τήν στερεότητα και κομ
ψότητα τής έργασίας του και διά τήν εύθηνίαν των
τιμών του.
,
,
Κομψότης, στερεότης, οικονομία. Δια τους,ξενους
τών ’Αθηνών επιβάλλεται ή έπίσκεψις τοϋ Εμπορορραπτικοϋ Οίκου Γκατ.

tone
ΕΠΑΑΠΟΣ

ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΑΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΝ

ΑΜΕΡΙΚΗΝ

11 Α Θ Η Ν A I ,, τόντων 16,000.

"ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,, τόννων 12,000

7ά ώραϊα και μεγαλοπρεπή ταΰτα ατμόπλοια εινε νεότευκτα καί φημίζονται διά τήν ιιντογ'ην και είστάθειαν κατά τά ταζειδιά των. Έχουσι διπλας μηχανάς καί διπλούς έλικας. Είνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα
με 150 θέσεις Α, 200 θέσεις Β', και 1500 θέσεις Έ. Έχουσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά
καλοριφέρ. Λειτουργεί έντός αύτών ό ασύρματος τηλέγραφος Mai’COIli, παρέχεται ύέ πάσα ανεσις εις τους
έπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλειον, καφφενεΐον κτλ. κτλ. Λιά τήν υγείαν
τών ταζειδιωτών έχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακεϊον πλήρες, ούτε νοσοκομείου.
Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά εΐκοσαήμερον

έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
’Εν Πειραιεΐ (5 Λεωφόρος Αΐγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείφ, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμφ,
και Νέα 'Υόρκη.
Άντιπροιίωηεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καί ’Ανατολής.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ :

DES

eMT^TETKLlX
Bt»evetee S. G. D. G.

ΓΑΛ AKTOYXO Ν |\1 C Τ Τ Λ F
ΑΛΕΥΡΟΝ ... Μ *
&
■ •ιιΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ____

ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΧ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ tO ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛ4.
δλα τά. φαορ-αχεοα χατ φαομαχε’ρπορεΐα.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Δοά τ-ην Ελλάδα χολ Κρήτην.

ΚΟΣ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑ1

<

LA GRANDE FABRIODE
S. STEIN
PREMIERE MAISON

DEL’ ORIENT VENDANTLE MEILLEUR

ViTEMENTS pour

hqmmes et enfants

BONNCTERIE, CHEMlSERie, PARFUMERIE, GANTER1E, MERCERIC,
LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE

•CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYACE ETC- ETC-

LE CAIRE, ALEXANDRIA, TANTAH, SALONIQUE, CON
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL)·

EN

TH

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ

ΤΑΞΕΩΣ

ΑΘΗΝΑΙΕ, 31 ΜΑ'ΓΟΥ

HJII

ΤΕΤΧΟΣ 43

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΪΙΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

ΕΧΩΝ

Έν Ρωσσί^ (’Οδησσός)
Έν Λονδίνω
Έν Μάντζεστερ
Έν ‘Αλεξάνδρειά τής Αίγυπτου
Έν Kafr-Zayat
»
Έν Ζαγσζΐκ
»
Έν Facous
»
Έν Μανσούρα
»
Έν Simbellawein
>
Έν Τάντ<;
»
Έν Benha
»
Έν Πορτ Σάϊτ
Έν Άμμοχώστω Κύπρου

Έν Λευκωσία

. »

Έν Λάρνακι
Έν Λεμεσφ
Έν Πάφφ
Έν Καλάμα ς
Έν 'Ιερουσαλήμ

»
»

ό κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΤΟΣ, 'Οδησσός. —Rue Pouschkine, No 66.
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άγγλικά παρθεναγωγεία είς τά όποια μορφοΰνται αί
θυγατέρες τής αριστοκρατίας. Ούτε θά ασχοληθώ μέ
τά σχολεία τών άρρένων είς τά όποια φοιτούν οί πλουΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
-σιοπαιδες’ θά περιορισθώ ε’ς τά σχολεία τά λαϊκά, άπό
τά όποια εξέρχονται αί κόραι καί οί νέοι τοϋ λαοϋ καί
Είς τάς προηγουμένας εντυπώσεις μου «ομίλησα τής μεσαίας τάξε ος, φέροντες τά έφ,όδια διά τάς άνάγπερί τής προσηλώσεως τοΰ’Αγγλόπαιδος εις τό καδή-
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ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
EIQH ΠΛΕΚΤΙΚΗΕ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EIQH
ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EICH ΕΕΩΡΡΟγ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Κ ΜΗ,
EICH ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EIQH TAHEICIoy.
ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

Αίθουσα ^Παραδόσεων Αγγλικού Σχολείου

κον καί τήν εργασίαν’ εΐνε δμως απαραίτητον νά ανα
φέρω σήμερον τί εινε εκείνο τό όποιον δίδει ε’ς τόν
άγγλικόν λαόν τάς δυο μεγάλος αύτάς άρετάς.

Τό Σχολέϊον.
Δέν θά περιγράφω είς τό άρθρον αυτό τά μεγάλα

κας τής ζωής. Τό «τχολεϊον εις τήν ’Αγγλίαν, άδιά«ρορον έάν εΐνε αριστοκρατικόν ή μή, δύναται νά ί>ε«ορηθή δτι έδημιουργηθη μόνον διά τοΰς ισχυρούς ορ
γανισμούς. Ή γυμναστική, τό κολϋμβημα, τά διά«ρορα σπόρ, τά όποια πολλάκις λαμβάνουν χώραν ύπό
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υγρασίαν καί βροχήν καί βαρύν χειμώνα,δέν είνε δυνα
τόν παρά νά καταβάλουν τά μικρά άσθενικά παιδάκια.
Μοΰ έ'λεγεν Έλληνίς κυρία, διαμένουσα εις τό Λονδΐνον, δτι εις τό ’Αγγλικόν σχολέΐον εινε αδύνατον νά
άνθέξη ασθενική και ευπαθής φύσις. Καί δέν ειχεν
ά'δικον δταν (ονόμαζε τά σχολεϊα’αύτά Καιάδαν τών
Σπαρτιατών, άφοΰ δι’ αυτών δέν θά μείνουν ε’ς τήν
ζωήν παρά μόνον οί ρωμαλέοι καί υγιείς.

Φ

"Εν άπό τά λαϊκά ή μάλλον δημοτικά σχολεία έπεσκέφθην καί έξήτασα λεπτομερώς κατά τήν έν Λον
δίνο) διαμονήν μου. Καί περιωρίσθην εις τό έν αυτό,

σουν είς αύτά δλα τά στοιχεία έκάστης άναγκαίας γνώ-

τόν Αγγλικόν βίον, άλλά καί πρός αύτά τά έθνικά

τικόν Σχολέΐον, καί κατόπιν είς τό σχολέΐον τής Μέσης
Παιδείας. Είς τά σχολεία αυτά ή φοίτησις, τά βιβλία
ή γραφική ΰλη, καί δ,τι άλλο δυνατόν νά χραασθή
τό παιδί, δίδονται δωρεάν άπό τό London Clinty
Counsil, τό όποιον έχει τόν γενικόν έλεγχον έπί

σεως.

’Αγγλικά όνειροπολή ματα.

δλων ανεξαιρέτως τών σχολείων τής πόλεως.
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"Ολαι αί έργάτιδες, δλαι αί υπάλληλοι, δλαι αί

Περίεργος νά μάθω διά τίνων μέσων τά ’Αγγλικά

υπηρέτριαν, δλη ή σωρεία τέλος τών έργαζομένων
Άγγλίδων άπό τά σχολεία αύτά έχει άποφοιτήσει,
ισχυρά μέ τάς γνο'ισεις τάς οποίας άπέκτησεν εκεί καί

σχολεία μορφώνουν τόν χαρακτήρα τών παιδιών τών
οποίων τοϊς εμπιστεύονται τήν άνατροφήν, ύρώτησα
τήν ύποδιευθύντριαν τοΰ σχολείου, ή όποία είχε τήν

ΊΙ δογματική διδασκαλία είνε σχεδόν έξωστρακισμένη άπό τά ’Αγγλικά σχολεία. Διά τά μικρά παιδία
ηλικίας li—S έτών δέν χρησιμοποιούν σχεδόν βιβλία.
ΊΙ διδασκαλία γίνεται ώς εξής: Τούς διηγούνται

έτοιμος νά παλαίση είς τόν αγώνα τής ζωής, καί έτοι
μος ν’ άμυνθή ε’ς τήν πάλην τοΰ βίου. Ήκουσα

καλωσύνην νά μάς δδηγή εις τά διαμερίσματα τοΰ
κτιρίου καί νά μάς έπεξηγή τά πάντα — καί ήτις είχε

Άγγλίδα υπηρέτριαν νά όμιλή περί τής Αγγλικής
Κυβερνήσεως καί νά έπικρίνη τάς πράξεις της μέ

500 λιρών μισθοδοσίαν—περί τούτου. Καί μοΰ άπήν-

μίαν ιστορίαν καί τά άφίνουν κατόπιν τήν ιστορίαν

θάρρος, καί μέ γνοόσεις καί μέ θετικότητα, τά όποια

δυσκόλως άπαντά τις ε’ς άλλας τάξεις γυναικών μορ

E’K^NES ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΖΩΗΝ

φωμένων. Καί υπάλληλος έργοστασίου είς γραφομη
χανήν μάς έλεγε τάς γνοηιας της καί μάς διετύπωνε
τόσας ιδέας περί σοσιαλισμού, τήν εσπέραν ένός με
γάλοι' συλλαλητηρίου, ώστε μάς άφήκε τήν έντύπωσιν

τησε ;
—- Καθημερινώς κάμνομεν είς αύτά γενικόν μάθημα
Ηθικής. ’Ιδιαιτέρως είς κάθε παρουσιαζομένην εύκαιρίαν συμβουλεύομεν διά τών καταλλήλων συμβουλών

τής πλέον μορφωμένης γυναικός. Καί δμως αύται

δλαι δέν εινε παρά άπόφοιτοι τών σχολείων τά όποϊα

άνέφερον, καί εις τών οποίων τά θρανία έμόρφωσαν
τάς ιδέας των, έσχημάτισαν τάς γνώμας των περί τής
ζωής, ώξυναν τήν κρίσιν, τήν σκέψιν καί τήν παρατη
ρητικότητα, έξηρεύνησαν δλα τά ζητήματα, καί διέπλασσαν τόν χαρακτήρα των σύμφωνα ό'χι μόνον πρός
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τά παιδιά,καί συγχρόνως διά των ίδιχών μας παρα
δειγμάτων προσπαθοΰμεν νά έπιδράσωμεν έπί τοΰ
χαρακτήρος αύτών. Μόνον διά τοΰ παραδείγματος θά
κατορθώσωμεν νά καταστήσοιμεν τά κοράσια φιλα
λήθη,τίμια καί άπλοϊκά, δέν παραλείπω μεν δέ νά άναπτύσσωμεν συγχρόνως είς αύτά καί τήν άγάπην πρός

τήν Πατρίδα.
Είς ποιον πρόγραμμα

Ελληνικού Σχολείου άνε-

γράφησάν ποτέ αί λέξεις αύταί ;
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μ Ο Η Η A S

ΚΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΙΣΜΟΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ,
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου )

ίΠοΣ Ζωγραφίζουν

άφοΰ είνε ό τύπος δλων τών άλλων σχολείων αυτής
τής τάξεως τών λειτουργό ύντων είς τό Λονδϊνον, εϊτε
Καθολικών είτε Διαματυρομένων είνε ταύτα.
Θά άποφύγώ νά κατέλθω εις λεπτομέρειας τοΰ τύ
που τοΰ σχολείου τό όποιον έπεσκέφθην. Διότι δέν
θά ειχεν οΰδένα λόγον νά γράψω πώς ήτο τό κτίριον
διά ποιας μεθόδου άερίζοντο τά δωμάτια τά χρησι
μοποιούμενα διά τήν φοίτησιν καί διδασκαλίαν τών
παιδιών, ουδέ ποιον ητο τό σχήμα τών θρανίων των,
άφοΰ είνε γνωστόν δτι, δταν όμιλή τις περί αγγλικού
σχολείου, θά είνε δλα εις τήν έντέλειαν καί κατά τάς τε
λευταίας παιδαγωγικός θεωρίας. 'Απλώς θά ομιλήσω
μόνον διά τό σύστημα. Καί τό σύστημα τών άγγλικών σχολείων δέν είνε άλλο παρά ή μετάδοσις (ορι
σμένων γνώσεων, καί ή διάπλασις καλών χαρακτή
ρων. ’Από ήλικίας πέντε έτών μέχρι δεκατεσσάρων
οί’Αγγλόπαιδες είνε υποχρεωμένοι, πλούσιοι καί πτω
χοί, άνήκοντες είς τήν έργατικήν ή τήν άστικήν τά
ξιν, νά φοιτώσιν εις τό Νηπιαγωγεϊον, είς τό Δημο-

τα

“Μικρά

Ό Λεκόντ δέ Λίλ, αρχηγός τής σχολής ταύτης τών
Παρνασσιστών, κατεδίκαζε πάσαν υποκειμενικήν ποίησιν ώς αυτόχρημα βεβήλωσιν καί προσεκιίλει τούς ποιητάς νά έγκαταλείψωσι τά προσωπικά θέματα, νά άνα-

αυτήν νά τήν διατυπιόσουν μόνα των έπί τοΰ χάρτου
δι’ εικόνων. Καί έκαστος μικρός μαθητής ή μαθήτρια
κατά τήν δύναμιν τής σκέψεώς του καί τής φαντα
σίας του χαράσσει δ,τι δύναται έκεϊ, άλλ’ αποκτά ουτω

καινίσωσιν εις τά αιώνια διαυγή νάματα τήν τετριμμένην καί ασθενή έκφρασιν τών γενικών αισθημάτων,
νά ένδυναμώσωσι τό πνεΰμά των διά τής σπουδής καί
τής μελέτης ώστε νά γείνωσιν οί οδηγοί καί προστάται

καί πρωτοβουλίαν, καί αύτοπεποίθησιν καί αΰτοβουλίαν. Είς τά Αγγλικά σχολεία δίδεται περισσότερη

τής ανθρωπότητας έν τή αναζητήσει τών ιδανικών της
παραδόσεων. Οί μεγάλοι ρω μαντικοί ποιηταί είχον
ήδη ζητήση εμπνεύσεις έκ τής πρωτογενούς ιστορίας
τοΰ ανθρωπίνου γένους άλλ’ αντί νά γείνωσιν οί

προσοχή ε’ς τήν σωματικήν άσκησιν καί τόν χαρα
κτήρα, παρά είς τάς γνώσεις. "Οταν φθάσουν εις τό
σχολέΐον τής Μέσης Έκπαιδευσεως, θά διδαχθούν —
άφοΰ γνωρίζουν ήδη άνάγνωσιν καί γραφήν — 'Ιστο
ρίαν, Γραμματικήν, Γεωγραφίαν,’Αριθμητικήν, Μου
σικήν, ’Ωδικήν, Ζωγραφικήν, Πλαστικήν, τά κορί
τσια δέ Ραπτικήν, Κοπτικήν, Κεντήματα καί Κολυμβητικήν. “Εχουν εις τήν διάθεσίν των καί κήπον
είς τόν όποιον έργάζονται συστηματικός δλα τά κο
ρίτσια καί τόν καλλιεργούν μετά πολλής αγάπης.
"Απαξ τής έβδομάδος θά τά οδηγήσουν είς τά λουτρά
καί είς τό κολύμβημα. Δέν παραλείπουν δέ νά τά δι
δάξουν συγχρόνως καί Φυσικήν 'Ιστορίαν καί νά δώ

σύγχρονοι τών έξαφανισθεισών γενεών άπέδιδον είς

αρχαίους ήρωας νεωτέρας ιδέας. Αύτός ό Θρύλλος τών
αιώνων υπερεκχειλίζει λυρισμού. Έπεκτείνων ό ποιη

τής τήν προσωπηκότητα αύτοΰ μέχρι τών άπωτάτων
παρωχημένων γενεών δέν ζητεί συνήθως ή πλαίσιον
πρός έκφρασιν τών ιδίων αύτοΰ ιδεών καί αισθη

μάτων.
Ό Λεκόντ δέ Αίλ ζητεί τουναντίον τήν ούδετερότητα τοΰ ιστορικού, τήν απόλυτον αδιαφορίαν τοΰ φι
λοσόφου εις τούς οφθαλμούς τοΰ οποίου έχουσιν αξίαν

πάσαι αί αντιλήψεις μέ τάς οποίας έζησεν έκ περι

τροπής τό ανθρώπινον γένος άφοΰ πάσαι αί·άντιλήψεις αύται είνε άληθεϊς κατά τόν ίδιον έκαστη χρόνον.
Δι’ αύτόν ή ποίησις συνίσταται εις τήν άνευ υποκει
μενικής τίνος άναμίξεως άναπαράταξιν τών πολυειδών μορφών μέ τάς όποιας άπό γενεάς εις γενεάν περιεβλήθη ή λατρεία τοΰ ωραίου. Καί ένω ή μεγαλουρ
γός φαντασία του έζήτει υψηλά θέματα ταύτοχρόνως
τό σοβαρόν καί μελετητικόν πνεΰμά του έστρέφετο

πρός τάς παραδόσεις τών διαρρευσασών γενεών, τών
θρησκειών αϊτινες έσβέσθησαν,καί αϊτινες παρεϊχον εις
αύτόν υλικόν έπάξιον διά τήν χαρακτηρίζοισαν αύτόν
δύναμιν τής έκφράσεως καί σύμφωνον πρός τήν κλίσιν
τής ψυχής του φερομένης έξ έαυτής πρός τάς μεγάλας

μελέτας. Ή θεωρία αύτοΰ «τό ώραΤον διά τό
ώραίον » δέν τελευτά ποσώς είς κενόν τινα δογ
ματισμόν. Παρά τόν καλλιτέχνην, τόν έρωτόληπτον
τών αύστηρών ρυθμών, καί τών γλυπτικών γραμμών
υπάρχει ό φιλόσοφος διά τόν όποιον ή ποίησις δέν
είνε ή μορφή τής φιλοσοφίας. Ό Καλλιτέχνης άντί νά
βεβηλώνη τήν γλώσσαν τών Θεών έκφράζων τήν ιδίαν
ματαιότητα ας είσέλθη είς τόν βίον τής μελέτης καί
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σπουδής ώς ε’ς ήγιασμένον καθαρτήριον. Ή ποίησις ή

αξία τοϋ ονόματος τούτον, οφείλει νά έπιστρέψη μετά

τής επιστήμης πρός τάς κοινός πηγάς. Σοβαρά, σε
μνή, λειτουργική, ξένη πρός πάν άνθριόπινον πάθος
εινε ή κιβωτός τής ανθρώπινης διάνοιας.
-&■
Άντιθέτως πρός τόν Jean Moroas προτιμήσαντ«
τήν γαλλικήν γλώσσαν τής έλληνικής δ Λεκόν δέ Λίλ

άπεκάλει βαρβάρους πάντας οϊτινες δέν όμιλοΰσι τό
αθάνατον Ελληνικόν ιδίωμα, και τάς συγχρόνους φι
λολογίας έθεώρει ώς ποικιλίας παρακμής. Τό βιβλίον
τών ’Αρχαίων Ποιημάτων ανοίγει διά ποιήματος
άφιερουμένου εις τήν ώραίαν 'Υπατίαν, εις τήν ώραίαν
είδωλολάτριδα ήτιςύπέστη τό μαρτύριον διά τούς αρ
χαίους θεούς.

Ο sage enfant, si pure enlra tes soeurs mortelles
O noble front sans lache enlra les fronts sacres!
Quelle time avail chante sur des levres plus belles
El bride plus limpide en des yeux inspires ?
Ή 'Υπατία είνε ή Μούσα τοϋ Αεκόντ δέ Λίλ, και
συμβολίζει θαυμασίως τήν έννοιαν τών υψηλών του
εμπνεύσεων. ΕΙχεν αϋτη δικαιώματα νά τήν έπικαλεσθή
δ ποιητής έν αρχή τών ποιημάτων του, καί ε’ς αύτήν

κατ’έξοχήν ώφειλε τό πρώτον τών ασμάτων του. Είχεν
ό Λεκόντ δε Λίλ, ώς εκείνη, τήν νοσταλγίαν τών
ώραίων θεών, ύπερτάτων συμβόλων τοϋ κάλλους, με
γαλοπρεπών προσποιήσεων τών φυσικών δυνάμεων,
καί οϊτινες εξόριστοι έκ τοϋ Όλύμπου, έστερημένοι

ναών καί λατρείας βασιλεύουσιν άκόμη έπί τοϋ κόσμου
διά τοΰ αθανάτου κάλλους των. Μετά τής άρχαιότητος
δ νειότερος ποιητής δστις ώφειλε μάλλον νά γεννηθή
’Αθηναίος κατά τούς χρόνους τοϋ Φειδίου, μιγνύει
τάς Πλατωνικός καί ’Αλεξανδρινός παραδόσεις. ’Εμ
ποτισμένος μέχρι μυελοϋ έκ τοϋ αρχαίου ελληνικού
πνεύματος δ Λεκόντ δέ Λίλ άπέρριψεν έν τή διαπύρφ
πρός αύτά λατρεία τήν έν τή Γαλλική γλώσση διά τά
ελληνικά ονόματα καθιερωμένην λατινικήν φρασεολο
γίαν ήτις άφαιρεΐ άπό τών ώραίων τούτων δνομάτων
μέρος τής ήχηρότητος καί τοϋ χρώματός των. Παρά
τφ Λεκόντ δέ Λίλ δ Jupiter γίνεται Zeus, δ Her
cule Heracles,ό Neptume Poseidon,?] Diane
Artemis καί οΰτω καθεξής. Είνε διά τοΰ πνεύματος

"Ελλην ακραιφνής, καί ή αύστηρά αυτί] 'Ελληνική
ορθοδοξία ταυ θά έπειθε τινά δτι ήτο μεμυημένος, ώς
δ Αισχύλος, εις τά Έλευσίνια μυστήρια. «Ποΰ είνε,
έρωτά μετά πικρίας, αί χρυσάϊ λύραι καί δ ύμνος τών
’Ολυμπίων Θεών, καί οί χοροί τών παρθένων, ή Έλευσίς καί ή Δήλος, αί πομπαί καί θεωρίαι .... Αί
Μοϋσαι μέ βήματα βραδέα, έπαίτιδες θεϊαι, φεύγουσιν άπό χώρας εις χιόραν μετά πικροϋ γέλωτος !»
Οίι sont les lyres d'or, d’hyacinthe /leuries,
El 1‘hymne aux Dieux heureuxet les rierges en choeur

Eleusis el Delos, les jeunes Theories...
Les Muses, a pas lenls, mendianles divines,
S’en vont par les cites en proie au rire amer.
'Ως δ Θεόφιλος Γωτιέ, έφρόνει δτι παραπλεύρως
τοϋ Παρθενώνας τά πάντα φαίνονται βάναυσα καί
χυδαία. Ό άληθώς πολιτισμένος άνθρωπος τής σή

μερον έλεγεν δτι αισθάνεται εαυτόν καννίβαλον προ
τών μαρμάρων τούτων τόσον ύπερφυώς γαλήνιων καί
ώραίων. Προ τοϋ άθανάτου τούτου κάλλους ή νεωτέρα ζωγραφική δέν εινε ή στίξις αγρίων καί τά νεώτερα άγάλματα χυδαία καί άηδή πηλοϋ συμφύρματα.
Διότι ή Ελληνική τέχνη έφθασε μέχρι τής μάλλον υ
ψηλής τελειότητας καί δέν μένει τοϋ λοιποϋ παρά ή

της ή παρθένος έκάλυψε τόν σεβάσμιον τάφον τών
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θεών. Είς μάτην δ Κύ’ριλλος τήν προσπελάζει. 'Η 'Υ
πατία δεικνύει είς αύτόν τήν Αύτοκρατορίαν παραδε-

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ AABANA-MHNIATH

δομένην λείαν είς τάς σκοτεινός έριδας άμαθοϋς καί
κακεντρεχούς φανατισμού. Προλέγει είς αύτόν τήν αι
σχύνην, τήν τρομοκρατίαν καί τάς αθλιότητας τοϋ Με
σαίωνας, τάς σφαγάς, τάς πανώλεις, τάς κτηνώδεις

προλήψεις καί άσχημίας. Εΐτα έπαναλαμβάνει τό δια-

κοπέν της δνειρον. Πέριξ αύτής άπηχοϋσι χρυσοί ρυ
θμοί ένφ ή Αττική μέλισσα έρχεται διά μέσου ηλια
κής άκτΐνος ΐνα άνθολογήση έπί τών χειλέων της τό
μέλι τής άρετής καί τής σοφίας.

-^,-

άπομίμησις αύτής.Κανείς γλύπτης δέν δύναται νά δη
μιουργήσω] τίποτε ώραιότερον τής Έλληνικής κατατο
μής. Κανείς ποιητής δέν έφαντάσθη ποτέ κάλλος δυνάμενον νά συγκριθή πρός τό κάλλος τής ’Αφροδίτης.
Ούδέν δύναται νά ήναι ώραιότερον άπό τά δημιουρ

γήματα τής 'Ελληνικής μεγαλοφυΐας, ήτις θά παραμείνη άνΐ'πέρβλητος ούχί λόγω τοϋ κλίματος ή τής
φύσεως. Ή φύσις δέν μεταβάλλεται. Τό έδαφος τής
’Αττικής είνε επίσης ξηρόν δσον δύνανται νά ήναι αί
χέρσοι έκτάσεις οίουδήποτε άλλου μέρους τής Ευρώ

πης. Άλλ’ δ "Ελλην έγεννήθη μάλλον εύάρμοστος
εις τάς μεγάλας σκέψεις, έχθρός τής άσχημίας, καί
εύαίσθητος είς πάν τό υψηλόν καί τό ώραΐον. Τοιου
τοτρόπως τό κάλλος έδέσποσεν αύτοΰ καί τό ιδεώδες
θά ήναι πάντοτε τό φυσικόν περιβάλλον του.

4Ή αισθητική τοϋ Λεκόντ δέ Λίλ άνταποκρίνεται

είς τήν φιλοσοφίαν του. Ή ηρεμία εις τήν δποίαν,
κατά τόν Λεκόντ δέ Λίλ, συνίσταται ή ύπερτάτη σο
φία καί εύτυχία, ή ηρεμία αυτί] είνε έπίσης άπαραίτητος τοϋ κάλλους συνθήκη. Τό κάλλος παρίσταται εις
αύτόν ώς τό σύμβολον τής άταράχου ευτυχίας. Καί ευ

ρίσκει τήν ύπερτάτην αύτοΰ έκφρασιν ε’ς τήν ύπερτά-

την Τέχνην. Είς τούς έκ μαρμάρου θεούς, εις τούς
λευκούς τούτους άθανάτους, τών οποίων τό μέτωπον
δέν έσκίασαν ποτέ αί άνθρώπιναι άνησυχίαι. Ζητεί εύλαβής προσκυνητής τήν άγουσαν πρός τά λατομεία τής
Πάρου! Καί ένφ ή ειδεχθής άσχημία βασιλεύει έν
θριάμβω, έκεΐνος μεταφέρεται είς τούς ένδοξους αιώ
νας καθ’ οΰς τό σύμπαν έξελίσσετο έν αρμονία καί
λαμπρότητι. Διότι ή άληθής πατρίς τοΰ καλλιτέχνου
τούτου εινε ή Ελλάς τοϋ Σοφοκλέους, τοϋ 'Ομήρου.

Ό Λεκόντ δέ Λίλ ούδέποτε θά γεινη δημοτικός.

Τό ιδανικόν τής τέχνης ϊσταται παρ’ αύτφ τόσον υψη
λά ώστε είνε άπρόσιτον είς τούς χυδαίους. Ή διανοη
τική Αριστοκρατία τοϋ ποιητοϋ άπομακρύνει αύτόν
παντός μέτριου πνεύματος. 'Η μεγαλοφυΐα του είνε
ικανή δι’ αύτόν δόξα. 'Η δόξα περιφρονεΐ έκείνους
οϊτινες τήν δίδουσιν εις τούς ηλιθίους πληβείους τούς
χειροκροτοϋντας έπί τής σκηνής διαπρεπείς θορυβώδεις
μετριότητας. Καί δμως πόσον ολίγοι είνε οί περιφρονοϋντες τήν έφήμερον καί παροδικήν δόξαν, οί τείνοντες πρός εύγενή καί υψηλότερα ιδανικά καί θυσιάζον

μάλλον μέχρις ού ή, καταρασθεΐσα ύπό τοϋ Γαλιλαίου,
'Υπατία περιστέλλει τάς άκηλιδώτους της πτέρυγας.
Άλλά διά τής μιάς πτέρυγος τής άχράντου έσθήτός

Έλϋωμεν είς τά ιστορικά αύτής έργα.
Μας έγραγέ ποτέ : « . . . Έοκέφθην αργά νά γράφω
» ιστορικά. 'Ήρχισα μέ τονς χρόνους τοΰ Δάντε διά
» νά καταστήσω κοινόν τό Αντικείμενου έκεϊνο είς
» τονς έγγραμμάτους καί άργότερα εξέλεξα ώς άντικεί» μενον τήν άτάπτυξιν τον νέου πολιτισμού άπό τής
^πτώσεως τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέχρι τών χρό» νων τον Δάντε, διότι ή εποχή Εκείνη παρ' ούδενός

νπεριεγράφη έν συνόλω. Τέλος έγραφα τόν Κορέ»γΐον, είς τόν οποίον έξέφρασα τάς φιλοσοφικός κρι
τικός καί αισθητικός ιδέας μου είς τήν τέχνην καί

^θρησκείαν. Ή εργασία αύτη είναι ό καρπός μακρι»νών καί σοβαρών μελετών καί άνακεφαλαιώ τήν Πί-

»στιν μου είς τό Αληθές και τό Καλόν, όποιαν
»ήδυνήθην νά τήν μορφώσω μετά τάς σοβαρός έρεύ» νο:ς έπί τοϋ πεδίου τοΰ ανθρωπίνου Ιδεώδους.
» Κρίσις εντελώς καί πάντοτε Ανεξάρτητος’ δέν
» ανήκω είς ούδεμίαν σχολήν ή έκκλησοΰλαν fchlja» Sliola) .’ δέν αναγνωρίζω άλλους διδασκάλους ή τό

» Δίκαιον καί τήν ’Αλήθειαν : Τό μέν καί τήν δέ
» άνεζήτησα νά αναπτύξω μέ υπομονήν και ταπεινό» τητα, διά νά έλθω είς τά συμπεράσματα μου. Ίδου

τας χάριν αύτών τό γελοίον καί μάταιον τούτο αίσθημα
τοϋ έγωισμοϋ κα' τής φιλαυτίας. 'Η δόξα δέν στέφει
βεβαίως ή έφημέρως μόνον τά μέτωπα έκείνων οϊτι • » ννξις περί τοΰ τρόπου μου τοΰ μελετάν τό ούνολον
» τών ανθρωπίνων γνώσεων. »
νες φιλοδοξοϋσι νά γίνωσιν ηθοποιοί μέ τόσον ουτι

δανόν ρόλον έπί τοϋ εύμεταβόλου θεάτρου τής κοινής
γνώμης. 'Ομοκίζουσιν ούτοι πρός Ρωμαίους παλαιστάς οϊτινες προετίμων νά μονομαχήσωσιν ούχί ύπό

τά ό'μματα τοϋ άπαθοϋς Καίσαρος καί τά μειδιάματα
τοϋ ωραίου φύλου, άλλά προ τών Πληβείων έπευφημούντων έν φρενίτιδι, προ τοϋ κορυβαντιώτος πλή
θους θορυβώδους καί μεθυσκομένου ύπό τής βοής καί
τοϋ αίματος. Άλλ’ οί άληθώς έργαζόμενοι, καί άν ή
ώρα τοϋ θριάμβου βραδύνη νά ήχήση, δέν άναμένουσιν άλλ’ ούτε καί φοβούνται τίποτε έκ τών εύμενών ή

δυσμενών τοϋ όχλου προκαταλήψεων διότι ούδέν ά'λλο
έχουσιν ύπ’ δψινή τήν συνείδησιν αύτών καί τήν ιστο
ρίαν ήτις εινε αύτή ή συνείδησις τοϋ άνθρωπίνο?>
γένους.
.
*
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I. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

4Έπ'ι τή ευκαιρία τοΰ εορτασμού τής έκτης εκατον
ταετηρίδας τοΰ Δάντου,έδημοσίευσεν έν Φλωρεντία, τω
1865,τνποις Μπεττίνη τήν άξιόλογον περί τοΰ Δάντου

καί εποχής του μελέτην αγγλιστί υπό τήν επιγραφήν :
An historical sketch illustrative of the
life and times of Dante Alighieri with an
out line of the legendary history of hell,
purgatory and paradise previous to the

Divina Commedia.
To πόνημα τοΰτο έπηνέΟη όχι μόνον έν 'Ιταλία άλλά
καί έκτος αύτής. ΙΙολΰ ώμίλησεν ύ αγγλικός τύπος,
ιδία οί Times. ΙΙερΙ τοΰ έργου τούτου εύφημον μνείαν
ποιείται καί ό δαντόφιλος Καρπελίνης,δ όποιος ττρ186(ϊ
έν Σιέννη έόημοσίευοε τήν περί Δαντείου φιλολο

γίας κατά τά τελευταία εϊκοσιν έτη 1840-1865

'Ο Εύριπίδης είχεν ήδη διά τών φορτικών αύτοΰ προ

καταλήψεων άλλοιώση τούς αύστηρούς τύπους τοϋ ω
ραίου. Είνε δ νεωτεριστής τής παρακμής. Μετ’ αύτόν
ή άκτινοβόλος τοϋ κάλλους οπτασία σκοτίζεται έπί

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου τεύχους).

Τ NICOLAS D. TOCCOS Έ
CAIRO—ALEXANDRIA —EGYPT

ώς συνέχειαν τής περί Δάντου βιβλιογραφίας τοΰ γάλ·
λου Δαντοφίλον Κολόμβου de Batines. Έν τώ πονήματι τοντφ σελίδι LXXH παραγράφτρ XXIX τό
έργον τοΰτο τής Έλληνίδος κρίνεται οΰτω πω%:
«... Εύχάριστον τΐά ήτο νά καταλάβη ό 'Ιταλός τά
» αισθήματα καί τά γενναία πράγματα τά όποια μάς
» διηγήται ή εύγενής ξένη.'Ο βίος ούτος (τοΰ Δάντου)
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» έπρεπε νά μεταφρασθή'ό βίο; αύτός,δστις τόσον ω» ραία εισέρχεται εις την ιταλικήν ιστορίαν τής έποχής

3 καί κάμνη ώραίαν εικόνα τής έλευθεοία; των ιταλικών
δημοκρατιών. Είναι εύχάριστον νά άκούη τις άπό
» μίαν κόρην τής έλευθέρας ’Αγγλίας νά όμιλή
» περί τοΰ μεγάλου ποιητοΰ καί τής έποχής του μέ
» τόσην γνώσιν" καί μας ανακουφίζει, ή σκέφις δτι

» ημείς έτμεθα είς τήν αρχήν τών εργασιών καί μαρ» τυριών. τά όποια τό εύγετές αγγλικόν έθνος ύπέττη,
» έάν δμως τό έθνος αύτό υπέφερε πολύ ένίκηοε καί
» τώρα χαίρεται τους καρπούς τής καρτερίας καί χαί

» ρεται καί αύτή βλέπουσα τήν πατρίδα της ένδο
ν ξον καί Ισχυρόν μεταξύ τών κρατών τοΰ κόσμου. »
Ώς ό άναγνώστης βλέπει, ο καθηγητής Καρπελί-

βυζαντιακήν καλλιτεχνίαν ώστε νά τήν ουνδέη μετά τών
απαρχών τής ιταλικής,τής όποιας άποδεικνύει τήν ελλη
νικήν έμπνευση·. Περί τής άίξ.ας τοΰ σοβαρού τούτου έρ

0 ΜΥΡΙΑ» BABIASIAAHE

γου μετ’ έπαίνων έγραφεν ό ευρωπαϊκός τύπος :
Απόσπασμα τοΰ βιβλίου τούτοι· μεταφρασθέν έλλην.στί υπό τήν έπιγραφήν «Ιστορική τής καλλιτε-

ΚΑΙ Η ,,ΓΑΑΑΤΕΙΑ“ του

νχνίας άνάπτυξις έν τε τή άρχαία Έλλάδι, τώ Βνζαν»τίφ, καί ταΐς μεσημβρινοί; καί άλλαις τή; Ιταλίας

νέπαρχίαις» έδημοσ.είθη εν τφ Άττικώ 'Ημερο·
λογίω τοΰ 1877 έτους.

Mera τήν επιτυχίαν ταύτην κατέγεινεν έντελώς είς
την μελέτην τού βίου καί τών έργων τοΰ μεγάλου τής
Ιταλίας ζωγράφου Κορεγίου.

Άλλ’ ή Μαργαρίτα μεταβάσα έπειτα είς Σιένναν

^πληροφόρησε τόν Καρπελίνη δτι δέν ήτο’Αγγλίς,άλλ ’
Έλληνίς. Ό Καρπελίνης έθαύμαοε πώς Έλληνίς
γράρει τόσον σοφά καί διεχειρίζετο τόσον λαμπρά τ'ην
ξένην γλώσσαν καί έδημοσίευσε διόρθωση· διά τήν ακού
σιάν πλάνην του.
ΛΓ
Ί1 Πανδώρα έν τω φυλλαδίφ τής 1 Δεκεμβρίου
τοΰ 1869 έδημοσίευσεν άνάλυσιν τοΰ περί Δάντου τού
του βιβλίου. Ό λόγιος αύτής αδελφός Φρειδερίκος ’Αλ
βανός μετέφρασε τοΰ Ξ' κεφαλαίου τό Β μέρος, τό
περί τών παραδόσεων τής Παραδείσου, Καθαρτηρίου,
Πυράς καί Κολάσεως, τό όποιον έπλούτισε μετά δια-

σαφητικών σημειώσεων. Έδημοοιεϋθη έν τφ Άττικω
Ήμερολογίω τοϋ μακαρίτου Άσωπίου τοΰ έτους
1875. Έν τφ ίδίφ Άττικω 'Ημερολογίφ ίδιου έτους,
έδημοοιεϋθη έξελληνισθεϊοα έκ τοΰ γαλλικού αξιόλογος
πραγματεία τής Μαργαρίτας υπό τήν έπιγραφήν: Ή

γυνή έν τή κοινωνία καί ή Αποστολή αύτής έν
τω μέλλοντί, ή όποια άνεδημοσιεϋθη έν τή ‘Εβδομάδι τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1887 έτους.
Τφ 1876 έδημοσίευσεν έν Λονδίνφ περισπούδα
στου έργον, φέρον τήν έπιγραφήν : Sketches of
the historical past of Jtaly: from the fall
of the Roman empire to the earliest Revi
val ot letters and arts, άφιερωμένον είς τόν

Τλάδοτωνα. Είναι μελέτη μεσαιωνική άπό τής πτώ

σεως τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας μέχρι τής άρχής
τής άναγεννήσεως έν ’Ιταλία τών γραμμάτων καί τε
χνών, γραμμένη μέ πολλήν κρίσιν καί προσοχήν καί
δεικνύει διά ταύτης ή φιλόπονος καί έμβριθής συγγρα■ φεύς τό αίτιον, έξ ου προέκυφεν ό ιταλικός πολιτισμός,ό
όποιος τόσον έπέδρασεν είς τήν ανθρωπότητα και τ'ην

αειμνήστου Βασιλειάδου ζαί διά νά ζαταδείςοιμεν μέ ποιον ενθουσιασμόν διαπρεπείς ξένοι ζρίνουν τούς "Ελληνας συγγροφείς
χαί πόσην αξίαν χαί δύναμιν πνεύματος αναγνωρίζουν είς αύτούς).

«Ύπάρχουσι φιλολογίαι, αϊτινες φαίνονται αίώνιαι έν τφ μέσφ τής θυελλώδους ταύτης ανατροπής
τών πραγμάτων τής γής. Είναι αί ΐδιαι καί μάμμαι
καί μητέρες καί έγγονοι, διάφοροι καί αί αύταί,

Άλλά τό έθνος δέν ήτο έντελώς νέον. Έν παρελ
θόν μακρβν καί ένδοξον έκ τών παραδόσεων, αί όποϊαι δέν έχουν τέλος διά τήν μνήμην τών ανθρώ

άναγεννώμεναι ώσπερ φυτόν κατά τήν άνοιξιν». Ού

νης, δστις ήτο καί βιβλιοθηκάριος τής δημοτικής βι
βλιοθήκης τής Σιέννης, ένόμιζε τήν Μαργαρίταν μας
Άγγλίδα λόγφ τής γλώσσης καί σοβαρότητας τοΰ
έργου.

(ΊΙ αίλέτη αΰτη του διαπρεπούς φίλου τής 'Ελλ-ην.ζής λογοτεχνίας ζ. Camilla Cessi έδημοσιεύβη εις τό
liaehe letterarie» τής ’.ταλίας. Άναδημοσιεύομ,εν τήν μιλέτην αύτήν ώς εϋλαβέ; μνημόσυνον πρός τήν εύγενή μνήμην τού

*
Τή 29 Δεκεμβρίου τοϋ έτους 1880 μας έγραφε
πρός τοΐς άλλοις : «....Jal τής ιδίας ταύτης, έχω τήν
εύχαρίστησ.ν νά σάς πληροφορήσω δτι έν έργον μου
»— ίσως τό σπουδαιότερου τών δσων έγραφα—έντός

νόλίγον θά δημοοιευθή έν Παρισίοις τύποις Fisch»bacher μέ τόν τίτλον : Le Correge, sa vie et

»son oeuvre, evec une introduction sur le
«developpemcnt do la culture italiennc et
»sur le genie de la renaissance. ‘Ηείσαγωγή
n περιέχει τάς βλέφεις μου περί τής γενέσεαις τής Ά»ναγεννήσεως τών τεχνών καί τών γραμμάτων έν Ί·»ταλία μετά μιας άναλύσεως συγκριτικής, ίδικής
νμου, περί τής άξίας τών διαφόρων μεγάλων διδα»σκάλα»· τής ζωγραφικής καί τών διαφόρων Ίταλι»κών Σχολών. 11 άνιίλυσις αΰτη φέρει είς τό τέλος

»τό άποτέλεσμα τής γνώμης μου περί τοΰ μεγαλείου
»τής μεγαλοφυϊας τοΰ Κορεγίου, δστις, υπέρ πάιντας
»υπερέχει, κατ έμέ—ι’ιφοΰ έκαμα μελέτην έπί τών
» έργων του είς Πάρμαν—υπερέχει διά τά προτερή-

νματα τής εύφνιας καί τής καρδίας. Αί ζωγραφίαι
»affresco τοΰ μεγάλου έκείνου διδασκάλου είναι
ν μοναδικοί είς τόν κόσμον. Ό Θριαμβικός Χρι·
»στός είς τήν έκκλησίαν τοΰ άγιου Ίωάννου έν Πάρμα
νκαί ή Παναγία έν Δόξη είς τήν έκκλησίαν τής Με-

νταοτάσεως τής Θεοτόκου έν Πάρμα είναι θαύματα τής
»τέχνης.

«Αι·τδς μόνος ήξευρε νά σενενώοη τήν αύθόρμητον

» φυσικότητα τής παλαιός τέχνης μετά τήν έλευθερίαν
» ωραιότητας τοΰ χριστιανικού αισθήματος μαζί· μέ τήν
» θείαν καί άνέφικτον άθωότητα τοΰ χριστιαν,κοΰ ιδεώ
ν δους. ’Π έργασία μου αΰτη δλως πρωτότυπος, μ ’
» έκόστ.σεν επτά έτη έργασίας καί δύο ταξείδια είς
» Πάρμαν. Έκτός τών ερευνών, ας έκαμα τούτου τοΰ
» σπουδαίου ζωγράφου, τοΰ όποιου ή ταπεινότης, ήτο
ν πάντοτε ύπό τ'ην σκιάν έως τιάρα...!
(' Ακολουθεί)
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ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

τως έβεβαίου δικαίως ό Tesa, παρουσιάζων είς τήν
Ακαδημίαν τής Παοούης μίαν πνευματώδη κρίσιν
του έπί τής συλλογής τών δημοτικών ασμάτων μετά
φωνητικών σημείων δημοσιεύθείσης ύπό τοΰ ΙΙαχτίκου
καί τεινούσης είς τό νά άναπαραγάγη έν Ιταλική,

τρόπον τινά, έοθήτι τήν λεπτήν αρμονίαν.
'Η Έλλην. φιλολογία άναζή σήμερον μίαν νέαν
άνοιξιν, τής οποίας ή ευωδία καί τά γλυκέα χρώματα

πων, άνέζη είς τήν συνειδησιν τών Ελλήνων, οί ό
ποιοι άν καί άνεγνώριζον δτι έπρεπε νά ζήσουν νέαν
ζωήν, δέν ήδύναντο δμως νά λησμονήσουν τάς άρ
χαίας ήμέρας. 'Η άντίθεσ’.ς ύπήρξε ζωηροτέρα καί
ήτο φυσικόν είς τήν ζωήν τοΰ πνεύματος καί τής τέ
χνης μάλλον ή είς τήν πρακτικήν ζωήν, τήν καθη

μερινήν. Ό κοινός λαός σκέπτεται μάλλον νά ίκανοποιήση τάς υλικός βρέξεις· άλλ’ είς τήν ψυχήν τοΰ
καλλιτέχνου καί τού ποιητοΰ κινείται μία ζωή διαφορετικωτέρα. 'Η άντίθεσις έγινεν αισθητή άμέσως
καί έξακολουθεΐ άκόμη είς τός -οικίλας εκδηλώσεις

λίαν πεισματωδώς καί παρ’ ήμίν έπίσης παραμελοΰνται, ώστε νά εύωδιάσωσι καί θαυμασθώσιν. Έν
τούτοις όπόσοι παλμοί ζωής, όποΐαι λυχνίαι τέχνης

καί έν τή 'Ελληνική φιλολογία !
Συμβαίνει ώστε οί νέοι, θαμβωμένοι άκόμη άπό
τήν λάμψιν τής άρχαίας φιλολογίας, μεθυσμένοι άπό
τήν δρμητικότητα καί τό μεγαλεΐον τών άρχαίων
έπινικίων, δέν βλέπουσι πλέον τό ΐον, τόόποΐιν κρύ
πτεται έντροπαλόν καί αγνόν μεταξύ τοϋ τρυφερού
χόρτου, δέν αισθάνονται πλέον τόν ψίθυρον τόν ό
ποιον άφίνει νά άκούηται έν τή συνομιλία του πρός

τά άλλα άνθη τοϋ λειμώνος. 'Ωσαύτως καί οί έρευνη-

ταί, οϊτινες άνεζήτησαν είς τήν μητρικήν γήν τών
άσμάτων τά ίχνη τής νέας ζωής, δέν ήδυνήθησαν
ν’ άποφύγωσι τήν γοητείαν τών άρχαίων έρειπίων,
κλαίοντες τήν άπειρον καταστροφήν διά μέσου τσΰ
πέπλου τών δακρύων των είδον τήν νέαν 'Ελλάδα !
'Ηκουσαν τούς στεναγμούς καί θρήνους, οί όποιοι
ύψώνοντο άπό τούς βοάχους τοΰ Ιίαρθενώνος, δέν ήκουσαν ή προσεποιήθησα - δτι δέν ήκουσαν τούς δλολυγμούς τής λύσσης οί όποιοι άντήχουν άπό τάς κοι
λάδας τής Θεσσαλίας καί Λακωνίας, είς τούς όποιους
άπήντα ή ήχώ άπό τούς βράχους τών Κυκλάδων καί
τής Κρήτης. Δέν ήκουσαν ή ύπεκρίθησαν δτι δέν ή
κουσαν τούς ύμνους τής νίκης, οί όποιοι ύψώνοντο
άπό τούς τάφους τών νέων μαρτύρων τής έλευθερίας
καί τόν μυστικόν θόρυβον τών έρωτευμένων κλώνων

είς τάς πεδιάδας τής ’Αττικής ή κατά μήκος τών κρη
μνών τοϋ ’Ελικώνος.’Αλλ’ δμως είς δλην ταύτην τήν
ποίησιν τοΰ λαοΰ καί τής φύσεω: άπήντησεν ή ψυχή
τών νέων ποιητών τής 'Ελλάδος, ή δποία άνεγεννάτο άλλην μίαν φοράν.

τής πνευματικής ελληνικής ζωής. Ούδείς άλλος κατώρθωσε νά τήν παραστήση καλύτερον ή ό Δημή-

τριος ΙΙαπαρρηγόπουλος είς τό δράμά του «ή Α
γορά».
Ακολουθεί τάς λαϊκάς παραδόσεις ό ΙΙαπαρηγόπουλος κατά τήν νύκτα ήτις προηγείται τής ήμέρας
τών ψυχών, έν φ ό Κίμων ποιητής πρόκειται νά έγκαταλίπη τήν ζωήν, κάμνει νά έμφανισθοΰν αί σκιαί
τών άρχαίων. Ό Αισχύλος, ΙΙερικλής, Πλάτων,Αρι
στοφάνης, Λουκιανός παρουσιάζονται είς τόν«ποιη
τήν, ό όποιος τούς άκολουθεί είς τήν νέαν Ελλάδα.
Πόσον διαφορετικήν άπό τήν άρχαίαν ! Άς σκεφθή ό
άναγνώστης πόση ύλη σατύρας διά τόν νέον Δημή-

τριον, πόση πληθύς παρατηρήσεων! Άλλ’ έπίσης
πόσαι δδηγίαι δι’ έκεΐνον, ό όποιος θά έπιχειρήση νά
μελετήση τήν άναστηθεΐσαν 'Ελλάδα. ’(·χι ! Δέν
πρέπει μέ τό σύνηθες μειδίαμα τής συμπάθειας νά
καταδεχθώμεν ν’ άκούσωμεν τήν φωνήν τοΰ άδελφοΰ

έθνους! Όχι! έπίσης καί ή νέα Ελλάς έχει τούς καλιτέχνας της, τούς ποιητάς της. Δέν έπικαλούμεθα
ευσπλαχνίας ένεκα τής σκιάς τοΰ 'Ομήρου καί τοΰ
Πινδάρου, τοΰ Αισχύλου, τοΰ Άριστοφάνους, Θουκιδίδου, Πλάτωνος. Ή νέα ζωή έχει νέας άπαιτήσεις
και έντελώς άλλο πνεΰμά θερμαίνει τάς έμπνέσεις

τών νέων τεχνιτών.
Μεταξύ τοΰ πλήθους όχι μικρού, ένοχλητικών σω
ρών άσημάντου υλικού, ύπάρχουσι καλλιτεχνήματα
λησμονηθέντα καί παροφθέντα, άδάμαντες άκόμη άκατέργαστοί ...
Κι’ έπειτα δι’ ήμάς τούς ’Ιταλούς είναι έν καθή
κον ίσχυρότερον. Έν τήΈλλάδι άγαπάται ή ’Ιταλία,
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μελετώνται τά έργα μας περισσότερον ή δσον ούνα- σεων. Καί έάν ό Παπαρρηγόπουλος άξίζη τήν πρώταί τις νά πιστεύση και τών μεγάλων και τών μι την θέσιν, δπως πιστεύω νά δείξω έν άλλη μου πραγ
ματεία, άλλ’ δμως καί είς τδν Βασιλειάδην πρέπει ν’
κρών .................
"Ας άφήσωμεν κατά μέρος τδ ζήτημα τής γλώσ- άναγνωρισθή μεγάλη άξια. Βαρέα αμαρτήματα σησης. "Οτι έχει μεγίστην σπουδαιότητα είμεθα σώμφω- μειοΰνται είς τά δραματικά του κυρίως έργα άλλά
νοι, άλλ’ δταν μία ψυχή είναι αληθώς καλλιτεχνηκή, δέν είναι τοιαΰτα, ώστε νά πρέπη νά συμφωνήση τις
είτε ψάλλει εις τήν καθαράν γλώσσαν είτε είς τήν μέ τήν γνώμην τοΰ Ραγκαβή, δτι τοΰ έλειπε πάσα
δημοτικήν, θά δώση πάντοτε έν έργον τέχνης. Και σχέσις πρδς τδ θέατρον καί μέ τδν Dietrich δτι πρέ
είς τήν Ελλάδα τδ αίσθημα τής τέχνης δέν έσβέσθη πει ν’ άναγνωρίση τις είς τδν Βασιλειάδην απλώς ένα
μιμητήν τοΰ ρωμαντισμοΰ, δ δποϊος θέλει νά χρωμαέπί τών ήμερών μας....................
Υπήρξε μία περίοδος παρ’ ήμϊν, κατά τήν οποίαν τίση μέ κλασικισμόν τά έργα του. Καί τδ έν έλάτ—ίσως ένεκα τής κοινότητας τών βλέψεων καί τών τωμα καί τδ άλλο δέν δυνάμεθα νά μή άναγνωρίσωπροθέσεων —ή Ελληνική φιλολογία έμελετήθη μετά μεν καί δέν θέλω κατ’ ούδένα λόγον νά τδν δικαιο
πάθους· ή περίοδο; τής άναγεννήσεώς μας. Διά τοΰ λογήσω. Είναι δίκαιον, πιστεύω, ν' άποδείξω πώς αί
είδικαί περιστάσεις, ύφ’ άς έζησαν δλοι αύτοί οί νέοι
έργου κυρίως τοΰ Toininaseo, τοΰ Lenne. Κα
τόπιν αυτή ή πρώτη ώθησις συνεχίσθη ύπδ τοΰ Τριαν- ποιηταί, τούς ήγαγονείςτδ νά έπιχειρήσουν τδ δράμα
ταφύλλου καί ύπδ τών φίλων και μαθητών καί άφω- μέ πρόθεσιν πολιτικήν καί κοινωνικήν καί πώς οί χρό
σιωμένων θαυμαστών, όποιοι δ Gemma, δ Crivel
νοι των έποτίσθησαν άπδ βαθεϊαν λύπην, άπογοήτευlari, δ Garleto. ’Αλλά κατόπιν μερικά μεμονω σιν διά τήν πνευματικήν άντίθεσιν τήν άνωτέρω σημένα πνεύματα έστρεψαν τδ βλέμμα των είς τήν μειωθεϊσαν, πράγμα, τδ όποιον δέν πρέπει νά συγπαραμεληθεϊσαν γήν. Ψυχαί καλλιτεχνών καίέρευ- χυθή μέ τδν ρωμαντισμδν τών δυτικών λαών τής Εύνητών δ Zanella, δ Tesa. Τώρα μία νέα ακμή ρώπης — άν καί είς τινα σημεία δύναται νά ύπάρξη
σημειοΰται είς τάς νεοελληνικάς σπουδάς καί δυνά- δμοιότης ένεκα γενικών τινων χαρακτήρων—καί τδ
μεθα νά προοιωνιζόμεθα δτιτδ παράδειγμα τοΰ Teza δποϊον προκαλέσαν δηλητηριώδη είρωνίαν, λυπηρόν
τοΰ Pavolini, άκολουθούμενον άπδ τδν Lowern, χιούμορ παρά τώ Παπαρρηγοπούλφ, παρά τώ ΒασιGiotti, Brighenti καί ιδιαιτέρως άπδ τόν Simone λειάδη τούναντίον έκδηλοΰται δΓ οξέος σαρκασμού,
de Brouwer θά φέρη καλυτέρους καρπούς, και θά δριμείας λοιδωρίας. Ούτως έξηγοΰνται είς τήν «Γα
σύσφιγξη περισσότερον τούς δεσμούς τής τέχνης με λάτεια» οί δηλητηριώδεις ύπαινιγμοί, οί δποϊοι θά
ταξύ τών δύο άδελφών έθνών.
ήδύναντο νά φανώσιν άνάρμοστοι, δπως έσκέφθη δ
*
Simone de Brouwer, είς τδ στόμα ένδςπρίγκη* *
Άλλ’ ας έπιστρέψωμεν είς τά μέσα περίπου τού πος τής 3ης π. χ. χιλιετηρίδος.
Άν δ Βασιλειάδης έστερήθη τής βαθύτητας τής
παρελθόντος αίώνος. Είς αύτήν τήν θάλλουσαν καί
πλήρη ένεργείας έποχήν τοΰ Ελληνικού έθνους, ή σκέψεως, τής δξύτητος τής παρατηρήσεων, τής εύ·
δποία είδε νά ακμάσουν καί πολύ γλήγορα νά μα- θύμου έμπνεύσεως τοΰ Παπαρρηγοπούλου, δέν ύπήρρανθώσι τά πνεύματά της τά ωραιότερα, είς αύτήν ξεν δμως μικρότερος αύτοΰ ώς πρδς τδ πάθος πρδς
τήν θαλεράν έποχήν τών έλπίδων- είς τήν περίοδον τήν τέχνην καί τήν γόνιμον έμπνευσιν. Τδ αύτδ αί
έκείνην κατά τήν δποίαν ζωηρότερον αισθητή έγινεν σθημα έμπνέει τούς δύο νέους ποιητάς καί δέν είναι
ή άντίθεσις μεταξύ τών βλέψεων τών καλλιτεχνών, άξιοπερίεργον δτι καί οί δύο ζητοΰσιν είς τούς άροί δποϊοι ήσθάνοντο είς τήν ψυχήν των τήν μαντι χαίους μύθους υλικόν, ινα τδ ένδύσωσι μέ νέαν
κήν φωνήν τήν άντηχοΰσαν άπδ τοΰ ύψους τοΰ ΙΙαρ- μορφήν.
θενώνος καί ανακαλούσαν τά ένδοξώτερα δνειρα τοΰ
’Επίσης και δ Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος έπίπαρελθόντος καί τήν δύναμιν τής νέας ζωής, ή δποία στευεν δτι ήτο δυνατόν νά άναζήση ή άρχαία μυθο
έμαίνετο είς τήν άναστηθεϊσαν πόλιν καί συνωθεϊτο λογία. Προκειμένου περί τοΰ Πυγμαλίωνος" προα
περί τδν Πειραιά, ί’να δεχθή τήν πρόσκλησιν τών άλ νήγγειλε. «Πίστευε δτι ή άνθρωπότης ούδέποτε θά
λων έθνών διαφορετικών κατά τάς βλέψεις καί δνειρα. ύπερδή τήν άρχαίαν πλαστικήν δύναμιν τών Ελλή
Οί θερμότεροι καί πνευματωδέστεροι καλλιτέχναι έπε- νων καί δτι ούδέποτε θά γραφώσιν ώραιότεροι μύθοι.»
χείρησαν μίαν δικαίαν συγχώνευσιν. Άλλ’ ό θάνατος
«Δέν είναι λοιπόν έθνικον έργον νά ένδύση τις έκείάφήρπασεν δλους νέους, τδν Παπαρρηγόπουλον,Ραγ- νους τούς άρχαίους μύθους, τούς δραματικωτέρους
καβήν, Βασιλειάδην.
μεταξύ αύτών μέ νέας ιδέας, μέ νέα αισθήματα!»
Καί είναι εύσεβές έργον νά άνανεώση τις τήν μνή Άπδ τδν άρχαϊον Πυγμαλίωνα έξήγαγεν δ Παπαρ
μην των, νά φέρη είς διαυγέστερον φως τδ καλλι ρηγόπουλος τδ σύμβολον τής πνευματικής ζωής τοΰ
τεχνικόν των έργον καί νά ζητήση τους λόγους τών καλλιτέχνου, άφ’ ού τήν ζωήν τής άγοράς τήν ήτάσεών των καί τών ύπ’ αύτών έπιδιωχθεισών κρί σθάνετο πλησιέστερον καί τήν παρουσίασε μέ μεγα-

I

είς τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου κατα τήν κα

Γην

έν τή πάλη τών παοαμεληθέντων παθών. Και έαν
Παπαρρηγόπουλος έσχεν ευτεχεστέραν έποπτεία ,

δέν δύναται νά άρνηθή τις δτι είς τδν
ασι εια
δέν υπάρχει ή βαθεϊα θεωρία τών δραμα.ικω
(Συνέχεια)

θέσεων.
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άλλά και τό τρόπαιον τον ήττημένου.Άπό τάς σταγό- Μετά μικράν προσφώνησιν τοΰ ΠρίγκηποςΛ^■ νας τον αΐματος (κείνου έβλάστησαν μετά 368 έτη τά thur ή μουσική έπαιάνισε καί ό χορός έψαλε
ιίνθη ίής Ελεϋθερίας.
τόν Βασιλικόν ύμνον καί ή τελετή έτελείωσε
Τρία ημερονύκτια έπηκολούθηοαν άτιμώσεως, σφα μέ τό έμβατήριον έκ τοΰ «Tawnhouser
*
.
Ό κόσμος τότε έξεχύθη. πρός τά ανάκτορα
γής, λεηλασίας. Ή φων·ή τοΰ Γενναδίου δονεΐται άπό
τοΰ αμβωνος τή'ς Άγιας Σοφίας, ένω οί πελέκεις τών τής έκθέσεως άτινα μέ τά ώραΐα τζαμία, τούς
επιδρομέων σχίζουν τάς κλειστός θύρας. Ή Άγια μιναρέδες, καί τούς οξείς πυργίσκους των πεΤράπεζα βεβηλοΰταΓ θρυμματίζονται αί εικόνες’τά δι ριτρυγυρισμένα άπό μαγευτικούς κήπους καί
σκοπότηρα γίνονται κύπελλα κραιπάλης, ενώ οί κΰνες καταπράσινον χλόην προσέδιδον φανταστικήν
δψιν.
έξω πίνουν τό άχνίζον αίμα τών νηπίων. Συντρίβον
Τά διάφορα διαμερίσματα άν καί μή σύμται αί μαρμάρινοι φλέβες αί έκ τών τεσσάρων θυρών
πεπληρωμένα έντελώς είνε λίαν ένδιαφέροντα
έξορμώσαι— τά σύμβολα τών Παραδείσιων ποταμών. καί αντάξια τών καταβληθέντων μόχθων καί

κόπων παρά τοΰ κ. Jrme Kiralfy, Γενικού
Διοικητοΰ, τών υιών αύτοΰ καί τών συνεργασθέντων αύτοϊς.
Τά ανάκτορα τά αφιερωμένα είς τάς ’Ινδίας,
Κεϋλάνην,Μπούρμα,Συγκαπόρην, Νέα Γουι
νέαν καί Μπορνέο είναι τά μάλλον ένδιαφέ
ροντα.
Διάφοροι γραφικότατοι αναπαραστάσεις
τών πόλεων τής Βομβάης, Καλκούτας, ΧόγκΚογκ καί λοιπών μέ τά γύψινα πρόσωπα είς
τό βάθος προσδίδουν θαυμασίαν πραγματι
κότητα είς τήν σκηνήν ήτις ποικίλλεται καί
άπό διάφορα φυσικά καί τεχνιτά περίεργα.
Γιγάντια Μπαμπού,τμήματα ’Ινδικών δασών,
σκηναί άπό τό Μπορνέο καί τήν Νέαν Γουι
νέαν καί τόσα άλλα άτινα ούτε χώρος ούτε
καιρός μοί μένει πρός περιγραφήν.
’Ιθαγενείς έξ δλων τών ανωτέρω πόλεων
σχηματίζοντες μικρά χωρία έργάζονται εις
διαφόρους τέχνας έπιδέικνύοντες τήν μεγάλην
έπιτηδειότητα καί τέχνην των καί τόσον άφωσιωμένοι φαίνονται είς τήν έργασίαν των ώστε
ούτε δίδουν προσοχήν είς τούς άπειροπλειθεϊς
έπισκέπτας των.
Άπό τάς Ινδίας, δι’ άεροπλανικής ταχύτητος, εύρισκόμεθα είς τήν Αύστραλίαν, ’Αφρι
ιΣώπασε, Κυρά Δέσποινα, και σεϊς άγιοι μή κλαΐτε
κήν, Νέα Ζηλανδίαν, Καναδάν, Κύπρον, Σου
Πάλε με χρόνους, με καιρούς, πάλε δικά μας δανε.ν
δάν καί άλλας κτήσεις τής Μεγάλης ΒρετταΔ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
νικής Αύτοκρατορίας θαυμάζοντες διδασκό
μενοι καί τερπόμενοι μέ ένός μόνον σελινιού
«Gofonation Exhibition»
είσοδον !
Κατά τήν έπίσημον έκθεσιν ό έπισκεφθείς
τήν Λευκήν πόλιν κόσμος, κατά τήν πρώτην
Ε Ν Σ ΜΙ Κ Ρ Ω
ήμέραν άνήλθε τάς 262 000 !
Μέρος τών είσπραχθησομένων θέλει δίαΤήν 18ην τρέχοντος ό Πρίγκηψ Arthur τεθή πρός άνέγερσιν μνημείου τοΰ άλησμοOf Connaught ήνοιξε τήν«Μεγάλην Έκθεσιν νήτου βασιλέως Έδουάρδου τοΰ 8ου.
τής Στέψεως» είς τήν Λευκήν πό?αν έπί παρουΤήν παραμονήν τής ένάρξεως δ Πρόεδρος,
σία απείρου καί έκλεκτοΰ κόσμου. Σωρεία άπό Άνιιπρόεδρος καί τό Συμβούλιον παρέθεσαν
ορχήστρας έπαιξε τό εύθυμον έμβατήριον έκ μεγαλοπρεπέστατον πρόγευμα είς τούς δημο
τοΰ «Προφήτου» μετά τό δποΐον ό ’Αρχιδιά σιογράφους είς τό δποΐον είχα τήν τιμήν νά
κονος τοΰ Λονδίνου προσηυχήθη καί δ κάλλι- παρευρεθώ καί δ κ. Kiralfy, ό ίδιος μάς ώστα κατηρτισμένος χορός, συγκείμενος έκ 200 δήγησε κατόπιν, μέσφ τών θαυμάσιων έκθεμάσχεδόν άνδρών καί γυναικών, έψαλε συνό- των,δίδων διαφόρους έξηγήσεις είς τούς ύπερδείρ τής ορχήστρας κατανυκτικούς ψαλμούς. διακοσίους κεκλημένους του μέ εύγένειαν καί

άνέκφραστον ύτερηφάνειαν διά τό έργον των
ήτις είναι πράγματι δικαιολογημένη, καί τοΰ
αξίζουν δλοι οί έπαινοι τούς όποιους τοΰ έκαμεν δ Λόρδος Blyth κατά τόν έκφωνηθέντα
λόγον του είς τό πρόγευμα.
ΟΛΓΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ή άπλότης αύτή δέν άποδεικνύει άλλο τι παρά τήν
έξόχως εύεργετικήν δράσιν τής Έλληνίδος καί τά
εύγενή της αισθήματα. Ή Έλληνίς ή δποία έπροικίσθη ύπδ τής φύσεως διά χαρισμάτων έξαιρετικών,
κατέχει καρδίαν εύσυγκίνητον και μεγάλην. Όπως
είς τήν φιλολογίαν, τήν έπιστήμην καί τάς τέ
χνας ή Έλληνίς έπεδόθη δρμεμφύτως, εύθύς ώς
άνέκυψε τής δουλείας καί τής ταπεινώσεως τοΰ
πνεύματος, ούτω καί είς τήν φιλανθρωπίαν, εύθυς ώς
ή Ελλάς έκηρύχθη Βασίλειον άνεξάρτητον, ή καρδία τής Έλληνίδος γυναικδς έστράφη δλόκληρος
πλέον εις τούς άποκλήρους τής τύχης καί τους δυ
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στυχείς.
Οί ταλαίπωροι ! «Όταν έγεννήθην, έκλαυσα, καί
έκάστη ήμερα παρερχομένη μοΰ γνωρίζει τήν αι
τίαν» λέγει περί τοΰ άνθρώπου δέν ένθυμοΰμαι ποία
παροιμία. Πόσον έχει δίκαιον, Τά δάκρυα δμως
αύτά προσεπάθησε καί προσπαθεί νά σφογγίση διά
τών πτυχών τής καρδίας της ή έλληνίς ή δυναμένη
νά έξαλείψη καί τάς αιτίας. Έστέγασε τδ δρφανόν,
τδ έρημον, έθεράπευσε τδν πάσχοντα άσθενή καί
έδωκεν έργασίαν είς τήν κόρην τήν πενομένην,
Άπδ τοΰ 1854 δμως ή φιλανθρωπία τής έλλη
νίδος ήρξατο νά καθίσταται καταφανεστέρα καί νά

Ποιητοϋ φαντασία δέν ήτο δυνατόν νά πλάση οκη·
νάς τοιούτου ύφους δραματικού. Ή αλωοις τής Κων)
πόλεώς είνε ή μεγαλοπρεπεστέρα τραγωδία τής παγ
κόσμιόν ιστορίας. ‘Ο ψυχρός ιστοριοδίφης θά άνευρη
δυστυχώς σημεία πολιτικής άνοιας έν τή πτώσει τής
Κ)πόλεως, ήτις ήτο μοιραϊον έπακολούθημα κακοδιοικήσεως. Άλλ’ υπερέχει τής κριτικής αύτής ή λάμψις
τον μαρτυρίου, ό ηρωισμός, ή θρησκευτική πίοτις. Ή
παράδοσις είνε πολυτιμότερον στήριγμα ή ή ιστορία.
Καί γέμει θρύλων και παραδόσεων ή πτώσις τής Βυ
ζαντινής Αύτοκρατορίας. Ό ’Ελληνικός λαός πιστεύε
μετά βεβαιότητας, ήτις ίσως έκληφθή πσιδ.κή άπλότης άλλ’ εινε έθνική ουνείδηοις,δτι ή βαρβαρική κατάκτησις είνε παροδική, δτι ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δέν άπέθανεν. Έμαρμαρώθη και θά άναζήοη έπανερχόμενος νικητής εις τήν Πόλιν, δτι θά καθήύη
καί πάλιν έπι τον θρόνου του.
Ό Μαρβαρώμένος Βασιληας είνε ό Μεοοίας τής
‘Ελλ. Αναγεννήσεως. Ώς θέλημα θεού πιστεύει <5 Έλλ.
λαός τήν Άνάστασίν τον. ‘Η πίοτις αύτή τόν ένεψύχωνε κατά τους χρόνους τής δονλείας, ή αύτή πίοτις
περιέπει καί τώρα τά έθνικά ιδανικά του.

έξαπλώνη έκάστοτε νέους θαλερούς κλώνους έπί τής

κοινωνίας μας.
Διά τής γυναικείας πρωτοβουλίας, τής γυναικείας
φιλανθρώπου δράσεως έδημιουργήθησαν έργα εύεργε
τικά διά τούς δυστυχείς καί τιμητικά διά τήν έλληνίδα γυναίκα. Είς τδ παρόν άρθρον θά έξετάσω τήν
φιλάνθρωπον δράσιν τοΰ σωματείου, τών Κυριών τοΰ
’Ασύλου τών ’Ανιάτων καί μέ όλίγας λέξεις θά σάς
άφηγηθώ τήν ιστορίαν ένδς τών πλέον εύεργετικών

Ιδρυμάτων τής πόλεώς μας.

Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Π22 ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΛΛΗΝ1ΑΕ2 ΜΑΣ
Α Σ Τ Λ Ο Ν

ΑΝΙΑΤΩΝ

Είς μίαν πάροδον τής ίδοΰ Πατησίων ύψοΰται
άπδ έτών τό εύεργετικώτερον ίσως φιλανθρωπικόν
ίδρυμα τής πόλεώς μας, τδ « Άσυλον τών Ανιάτων».
Τδ ίδρυμα αύτδ τδ δποΐον αριθμεί είκοσι έτών βίον,
έχει απλήν και συγκινητικήν τήν Ιστορίαν του. Καί

Κατά τδν Μάϊον τοΰ 1882 τή πρωτοβουλία τής
κ. Μπέση Μάσσωνος, ώς άντιπροσώπου τοΰ έν ’Αμε
ρική Συλλόγου τών θυγατέρων τοΰ’Έπουρανίου Βασιλέως, συνεστάθη καί έδώ ’Αδελφότης έξ είκοσι
κυριών ύπδ τδν τίτλον «Καλή προαίρεσις» καί ύπδ
τήν προεδρείαν τής κ. Ναταλίας Σούτσου.
Ό σκοπδς τοΰ σωματείου τούτου ήτο ή περίθαλψις δυστυχών άσθενών, άπόρων άσθενών, οί δποϊοι
δέν είχον τά μέσα δχι μόνον νφ θεραπευθοΰν, άλλ’
ούτε καί νά ζήσουν άπλώς.
Τοιουτοτρόπως άπεφασίσθη βραδύτερον ή ίδρυσις
ειδικού νοσοκομείου τοΰ σωματείου, ώς’Ασύλου τών
ένδεών καί άσθενών καί ένοικίασαν αί κυρίαι ένα
μικρό σπιτάκι είς τά Πατήσια, έπηξαν έκεΐ τδ πρώ
τον τήν φιλόξενον στέγην, τδ ευαγές άσυλον, τδ
όποιον θά παρείχε τήν μεγαλειτέραν εύεργεσίαν είς

όντα τόσον δυστυχή.
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Πρύ έτών το Σωματεϊον λαβόν πλέον χαί τήν
νομικήν υπαρξιν διά τής έγκρίσεως τοΰ κανονισμού
του ύπό τής Κυβερνήσεώς, έχει μίαν έκ τών εύεργετικωτέρων δράσεων τών λοιπών σωματείων ’Αθηνών.
Ύπό τήν προεδρείαν τής κυρίας Ελένης Νεγρεπόντε, τής καλλίστης τών έλληνίδων, ήτις συνδυά
ζει έν έαυτή τήν εύγένειαν μέ τήν άγαθότητα καί
τήν φιλανθρωπίαν μέ τήν προσήνειαν, προοδεύει τό
Άσυλον τών ’Ανιάτων. 'Η κυρία Νεγρεπόντε είνε

καί υπηρετοΰντες καί άποδεικνύοντες διά τοΰ μέσου
τουτου, τήν μεγάλην εύγνωμοσύνην των πρός αύτό.
Πόσον είναι συγκινητική, καί ποϊα αισθήματα
άλτρουϊσμοΰ γεννά είς τήν ψυχήν, μια έπίσκεψις
τοΰ Ασύλου θεωρώ περιττόν νά προσθέσω. Ή θέα
δλων έκείνων τών άτυχών ύπάρξεων τών οίκτρών
τήν θέαν, τών άσθενών τήν ψυχήν καί τό σώμα σάς
ελκύει τήν λύπην, τόν πόνον καί σάς φέρει είς δά
κρυ. Αλλά είς τό εύάερον κατάστημα, ή περιποίησις
γνωστή είς δλόκληοον τήν κοινωνίαν τών ’Αθηνών. καί αί φροντίδες μεθ’ ών τούς περιβάλλουν έκεϊ σάς
Άλλ’ είνε πρό πάντων γνωστή είς τόν πτωχόν καί
γεννά τδ συναίσθημα τής άνακουφίσεως. Τί θά έγίδυστυχή κόσμον, είς έκεΐνον τόν όποϊον δέχεται είς
νοντο δλαι αύται αί έλεειναί υπάρξεις, ποία βάσα
τό σπήτι της καί τόν εύεργετεϊ διά τής πολυτίμου
νο; διά τήν δυστυχή έργατικήν οικογένειαν ή όποία
χειρός της, συνοδεύουσα έκάστην εύεργεσίαν της μέ θά έχει νά θρέψη καί νά διατηρήση ένα άνιάτως
έν άγαθόν μειδίαμα. ’Ιδίως αί άσθενεΐς τοΰ ’Ασύλου άσθενή ; Καί πόσον μεγάλον είναι τό έργον τών Κυ
λατρεύουν τήν κυρίαν Νεγρεπόντε.Είς τό πρόσωπόν της
ριών τοΰ Ασυλου δταν άνακουφίζουν τήν πτωχήν οι
άνευρίσκουν τήν θείαν πρόνοιαν, ανευρίσκουν προκογένειαν καί παρέχουν συγχρόνως τό μέσον μιάς ζωής
στάτιδα καί άρωγόν. Τό Άσυλον τό περιβάλλει μέ
υποφερτής,άνακουφίζουν άπό τής πείνης,σώζουν άπό
τήν μεγαλειτέραν ύποστήριξιν, τούς άσθενεΐς μέ τάς
τήν φρικώδη δυστυχίαν τό άνθρώπινον έκεΐνο ράκος
θερμοτέρας φροντίδας, έν ένί λόγφ ή κυρία Νεγρε
είς τό όποϊον δέν άπέμεινεν άλλο τι, παρά ψυχή πάπόντε είνε ή ψυχή παντός καλού, παντός ώφελίμου,
σχουσα, ψυχή πονεμένη καί διαρκώς άγωνιώσα.
τό δποΐον έπιτελεϊται έκεϊ.
Ιό έργον τής Κας Ελένης Νεγρεπόντε καί τών
συνεργατριών αύτής δφείλει νά ύποστηριχθή περισ
Συνοδευομένη παρά τής Σεβαστής Κας Νεγρε σότερον παρά τής Αθηναϊκής κοινωνίας καί τοΰ
πόντε έπεσκέφθην πρό τινων ήμερών τό έν Πατη
Επίσημου Κράτους,διά νά κατορθώσουν νά εύρύνουν
σίοις κατάστημα. Καί αξίζει τόν κόπον νά τό έπι- τήν φιλάνθρωπον στέγην των καί νά περιλάβουν ύπ’
σκεφθή κανείς. Ευρύ, καθαρόν, καί δσον τοΰ έπι- αυτήν περισσοτέρους άνιάτως πάσχοντας, άνιάτως
τρέπουν τά μέσα του έπιστημονικώς διερρυθμισμένον, δυστυχείς.
μέ τήν Εκκλησίαν του, μέ διαμερίσματα άνδρών
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
καί γυναικών, περιλαμβάνει όγόοήκοντα κα'ι ετα άσθενεϊς ύπό τήν στέγην του.
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΝΟΣ ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΥ
Τό κτίριον αύτό υπήρξε άλλοτε ιδιοκτησία Τρικού[ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟ χ. ΙΩΑΝ. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑ
πη—εύτυχώς ήδη ανήκει είς τόΆσυλον,—καί είς τά
47—48 έχρημάτισεν διά τήν εόρυχωρίαν του ώς
Γαλλική Πρεσβεία. Ή άντίθεσις τοΰ τί υπήρξε τό
οίκημα αύτό, καί τι είνε σήμερον είνε πολύ μεγάλη.
Είς τάς αίθουσας είς τάς όποιας άντήχησαν άσματα,
είς τάς δποίας έδόθησαν χοροί, είς τάς όποιας έλαμψε
τό κάλλος καί ό πλούτος καί έκυριάρχησεν ή τέρψις καί
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ή χαρά τής ζωής άντηχοΰν σήμερον οίμωγαί, στό— Ωστε άν εϊχομεν έδώ σήμερον ένα Γάλλον
νοι, καί χύνονται δάκρυα. Ποία ποικιλία μορφών π. χ. καί ένα Άγγλον, μέ ίσην καλαισθησίαν δμως,
πονεμένων, ποία ποικιλία έκφράσεων τραγικών, ειλικρίνειαν καί μόρφωσιν, καί έπεθυμοΰμεν νά μάποία ποικιλία άνάρθρων κραυγών αϊτινες έξέρχον- θωμεν άν ή γαλλική γλώσσα ήναι ώραία, ποιον έκ
ται άπό τά χείλη τών άθλιων αύτών υπάρξεων. τών δυο θα έπρεπε νά έρωτήσωμεν περί τούτου, τόν
Υπάρχουν άσθενείς ,οί όποιοι άριθμοΰν δλόκληρον Γάλλον ή τόν Άγγλον;
ζωήν έκεϊ,άφοΰ παρελήφθησαν παρά τών Κυριών τοΰ
— Μά, τόν Γάλλον βέβαια.
Ασύλου άπό τής πρώτης ήμέρας τής ίδρύσεώς του.
— Καί διά τήν Αγγλικήν ;
Τό εύτύχημα δμως διά τάς εύγενεϊς κυρίας είναι
— Τόν Άγγλον έννοεϊται.
δτι είς τό μακρόν στάδιον τοΰ Ασύλου άριθμοΰνται
— Καί διατί αύτό;
καί μερικαί ίασεις, μεταξύ δέ τών δπωσδήποτε
— Γιατί ό Γάλλος νοιώθει καί αισθάνεται τή γαλ
ίαθέντων ύπάρχουσιν τινές οί δποϊοι δέν άπεμακρύν- λική καί ό Άγγλος τήν άγγλική. Δέν τό ’πάμε ;
θησαν τοΰ άσύλου, άλλά διαμένουν είς αύτό παρέ— Έάν λοιπόν σοί έλεγεν ό Γάλλος δτι ή άγ
χοντες τήν υπηρεσίαν των είς τό ίδρυμα έργαζόμενοι γλική γλώσσα είνε κακόφωνος, δυσάρεστος, έν ένί

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΤΗ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ

λόγφ δτι δέν είνε ώραία, τί θά έσκέπτεσο, συ δστις
υποτίθεται δτι δέν αισθάνεσαι τήν άγγλικήν; θά τόν
έπίστευες;
— Όχι βέβαια άφοΰ θά μιλή γΐά πράμμα ποΰ δέν
μπορεϊ νά τό νοιώση καί νά τό αΐσθανθή.
— Τό ίδιον καί διά τόν Άγγλον διά τήν γαλλι

έχης, έγώ σιχαίνομαι τήν άρχαία γλώσσα δπως θά
έσιχαίνουνταν καί δ Εύριπίδης τή νέα τή σημερινή
μας γλώσσα άν μέ ήκουε νά τήν μιλώ. Άπ’ δλ’αύτά
ποΰ είπαμε ένα μόνο πράμμα άποδείχτηκε πώς κάθε
λαός βρίσκει πώς ή γλώσσα ποΰ μιλεϊ είναι ή εύμορφώτερη γλώσσα τοΰ κόσμου, γιατί αύτή νοιώθει κι

κήν ;
— Τό Ιδιο καί χειρότερο.
—Άρα, έάν ήτο δυνατόν νά έχωμεν έδώ ένα
άρχαϊον Έλληνα τής έποχής τοΰ Εύριπίδου, αρ·
χαϊον, δ δποΐος βέβαια δέν θά έννόει παρα πολύ, άλλ
ούτε θά ήοθάνετο τήν σημερινήν έλληνικήν καί ιδίως
τήν ίδικήν σου, άγαπητέ Παναγιώτη, ποϊος θά ήτο
άρμοδιώτερος νά κρίνη περί τής σημερινής σου γλωσσης, συ δ Παναγιώτης ή δ άρχαϊος Έλλην έκεϊνος;
— Καί θέλει κ’ έρώτημα πώς είμ’ έγώ ;
— Λοιπόν δσον καί άν μάς έλεγεν δ άρχαϊος έ
κεϊνος Έλλην δτι ή γλώσσα τοΰ Παναγιώτου είνε
άσχημος, δυσάρεστος είς τήν άκοήν κλπ. ήμεϊς δέν
θά έπρεπε νά δώσωμεν πίοτιν είς τούς λόγους του,
άφοΰ Οά ώμίλει περί γλώσσης τήν δποίαν δέν έννοεϊ
καί έπομένως δέν τήν αισθάνεται, διότι ειπομεν, ως
ένθυμεϊσαι, δτι τό κάλλος τής γλώσσης είνε αισθη

αύτήν αισθάνεται.
__ Ά ! εύγε, άγαπητέ Παναγιώτη.Ώμίλησας σω
στά καί είλικρινώς.Τώρα λοιπόν δπου έφθάσαμε σύμ
φωνοι είς αύτό τό σημεϊον, άς έξετασωμεν, σέ παρα
καλώ, κάτι άλλο, στηριζόμενοι έπ’αύτής τής βάσεως
τήν δποίαν εύρομεν άληθή καί τήν δποίαν δέν πρέπει
νά λησμονήσωμεν. Νομίζεις δτι ή άληθεια περί ένό,
καί τοΰ αύτοΰ πράγματος είνε πάντοτε μία καί ή αύτή

τόν ώς πάν κάλλος.
— Είμαστε σύμφωνοι, κ. θαλλίδη, εΐπεν δ Πα
ναγιώτης. Βέβαια γιά τή γλώσσα τή δίκη μου δέν
θά ρωτήσω έγώ τόν άρχαϊο έκεΐνον μέ τα άπαρέμφατά του. Καί τί θά μποροΰσε νά ξέρη αύτός γιά τή
γλώσσα τή δική μου ;
— θαυμάσιον τφόντι. Έλα τώρα, φίλε Πανα
γιώτη, είς τό άντίθετον. Πρόκειται νά μάθωμεν άν
ή άρχαία Ελληνική γλώσσα, καθώς έλαλεϊτο είς
τήν Αττικήν έπί Εύριπίδου, ήναι ώραία καθ έαυτήν
ή μή καί ύπόθες δτι έχομεν έδώ παρόντα τόν Εύριπίδην ή άλλον τινά άρχαϊον Ελληνα, άλλ ειλι
κρινή, άμερόληπτον καί μέ καλαισθησίαν άνθρωπον,
ποϊον έπρεπε νά έρωτήσωμεν περί τού άν ή άρχαία
έκείνη έλληνική γλώσσα ήναι καθ’ έαυτήν ωραία,
εύηχος, άρμονική κλπ. σέ τόν Παναγιώτην ή τόν
άρχαϊον έκεΐνον ;
— θεόψυχα, κ. θαλλίδη, εΐπεν δ Παναγιώτης,
σοΰ άποκρίνομαι πώς βέβαια έπρεπε νά ρωτήσουμε
τόν άρχαϊο γιά τήν άρχαία καί τό νέο γιά τή νέα.
— Έάν λοιπόν δ φίλος Παναγιώτης μάς είπη δτι
ή άρχαία έλληνική γλώσσα είναι άσχημος κακόη
χος, ψυχρά, σχολαστική κλπ. πρέπει ήμεϊς νά τόν
πιστεύσωμεν άφοΰ τήν άρχαίαν δέν τήν αισθάνεται
καί έπομένως δέν εΐνε άρμόδιος ούτε ίκανός νά τήν
κρίνη ;
— Μοΰ τά κατάφερες βλέπω, κ. θαλλίδη, εΐπεν δ
Παναγιώτης κάπως δυσφορών. Μ’ έπεισες πώς δέν
έχω δίκηο, άδελφέ. Τ δμολογώ, τί τα θέλεις ! Πρό
σεξε δμως σ’ αύτό ποΰ θά σοΰ πώ. Όσο δίκηο κι’ άν

ή μήπως είνε πολλαπλή ;
— ’Εξηγήσου καθαρώτερα.
__ Άμέσως. Ότι δ ήλιος λάμπει είνε ή δέν είνε

άλήθεια;
__ Εΐνε, φθάνει μόνο νά μή σκοτίζεται άπό σύν
νεφα, νά μήν ήναι έκλειψις ήλιου καί νά μήν ήναι
στραβός έκεϊνος ποΰ τόν άντικρύζει.
— Άριστα. Έάν λοιπόν κάνέν έξ αύτών τών τριών
έμποδίων δέν ύπάρχη, είνε άλήθεια δτι δ ήλιος λάμπει;

— Εΐν’ άλήθεια.
— Έάν τώρα ήκουες κάνένα μή τυφλόν νά λέγη

δτι δ ήλιος δέν λάμπει θά τόν έπίάτευες ;
— θά έλεγα πώς εΐνε τρελλός ή ψεύτης.
— Τί ιδέαν έχεις περί τών άρχαίων άγαλμάτων
τών θεών καί τών άρχαίων οικοδομημάτων ώς πρός
τήν καλλιτεχνικήν αύτών έμπνευσιν καί μορφήν;
Είναι ταΰτα άριστουργήματα κάλλους, δσα δ)
*ος
δ
κόσμος δμολογεϊ ώς τοιαΰτα π. χ. δ Παρθένων, ή
Αφροδίτη τής Μήλου κλπ. ;
— Καί ποιος μπορεϊ νά τό άρνηθή ; Άπήντησεν δ

Παναγιώτης.
— Λοιπόν δτι δ ήλιος λάμπει καί δτι τά καλλιτε
χνήματα έκεϊνα εΐνε ώραία είνε άλήθειαι;
— Μάλιστα.
__ Καί είνε άλήθειαι δι’ δλους τούς άνθρώπους καί
δΓ δλας τάς έποχάς ή μήπως διά μερικούς μόνον άν
θρώπους καί διά μερικάς μόνον έποχάς;
— Γιά δλους καί παντοτεινά.
__ Τό αύτό άράγε θά είπωμεν καί διά τάς άριθμητικάς π. χ. άληθείας, δτι δύο καί δύο κάμνουν τέσ
σαρα, 10 καί 10 κάμνουν 20; Είνε δυνατόν διά με
ρικούς άνθρώπους ή διά μερικάς έποχάς νά μεταβάλ ·

λωνται αί άλήθειαι αυται ;
— Όχι βέβαια.
__ 'Όταν πράγμα τι έμπνέη τό αίσθημα τοΰ ώραίου είς άνθρώπους ικανούς νά τό αίσθανθώσι καί νά
τό κρίνωσι καί δταν τό αύτό πράγμα έμπνέη τό αυτό
αίσθημα είς τοιούτους άνθρώπους πάσης έποχής, τί
πρέπει νά πιστεύσωμεν καί νά λέγωμεν δΓ αύτό τό
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νος δστις τήν αισθάνεται περισσότερον, διότι είνε ή
πράγμα, δτι εΐνε άρα γε ή δτι δέν είνε;
μητρική του γλώσσα;
— ΑΙ βέβαια πώς εΐνε εύμορφο .
— Αλήθεια.
— Καί θά ήνε τότε καί αύτό μία αλήθεια δτι εΐνε
— Άρα δτι προκειμένου περί τής άρχαίας γλώσ
εύμορφο ή δχι;
σης άρμοδιώτερος κριτής είνε δ Εύριπίδης ;
— θά ήνε αλήθεια.
—"Οσον καί άν δ ήλιος λάμπη καί ή ’Αφροδίτη
— Σύμφωνοι.
— Επομένως αύτόν πρέπει νά πιστεύσωμεν έφ’
τής Μήλου εΐνε ώραία;
δσον πρόκειται περί τής ιδίας αύτοΰ γλώσσης;
— Μάλιστα.
— Άλλά συνεφωνήσαμεν, νομίζω, δτι πάσα άλή— ’Εννοείται. Μά ποΰ νά τό εύροΰμε γιά νά μάς
θεια εΐνε μία καί αιώνια, δτι δέν είνε δυνατόν νά μή τό ’πή;
λάμπη.
— Δέν νομίζεις δτι δέν είνε άνάγκη νά τόν έρω— Σύμφωνοι.
τήσωμεν άφοΰ μάς τό λέγει διά τής τραγφδίας του·;
—Άρα δέν είνε δυνατόν τό αύτό πράγμα νά ήνε
— Ποΰ τό λέει;
■ .
καί ώραίον καί μή ώραϊον.
— Είς αύτούς τούς στίχους, τούς όποιους άνέγνω·
— Βέβαιοι ή όμορφο θά ήνε ή άσχημο.
σας. Νομίζεις δτι, έάν αί λέξεις αύτών τών στίχων
•— Καί τί θά έλεγες έάν ήκουες δύο άνθρώπους δέν ήρεσκον είς τόν ΕΦριπίδην, θά έκαμνε χρήσιν
μορφωμένους καί καλαισθήτους καθ’ δλα νά λέγουν αύτών ;
καί νά υποστηρίζουν δ μέν είς δτι ή Αφροδίτη τής
— Ά! δχι βέβαια.
Μήλου παριστά γυναίκα τελείου κάλλους, δ δέ άλλος
— Άρα αύτός, δ άρμοδιώτερος, έθεώρει τήν γλώσ.δτι ή αύτή Αφροδίτη είνε τέρας άσχημίας ; Ήτο δυ σάν του ώραίαν καί επομένως σύ δ έχων άντίθετον
νατόν νά πιστεύσης δτι καί οί δύο έχουν δίκαιον ;
ιδέαν, άλλά μή άρμόδιος, πρέπει κατ' άνάγκην νά
— Όχι. Πώς γίνεται τό ίδ}ο πράμμα νάνε καί δεχθώμεν δτι δέν έχεις δίκαιον.
•— Τό παραδέχομαι.
άσχημο καί ώμορφο;
— Επομένως άφοΰ ή αρχαία έκείνη έλληνική
— "Ωστε λοιπόν κανέν πράγμα δέν είνε δυνατόν
γλώσσα ήτο τότε άληθώς ώραία, δέν πρέπει άρά γε
νά ήνε συγχρόνως καί εύμορφο καί άσχημον.
νά εϊπωμεν δτι καί σήμερον είνε ώραία καί δτι θά ήνε
— Κανένα. ·
— Άρα καί ή γλώσσα λαού τίνος δέν είνε δυνατόν πάντοτε ώραία, άφοΰ, ώς ώμολογήσάμεν τό κάλλος
νά ήνε συγχρόνως καί έν συνόλφ εύμορφος καί άσχη είνε άλήθεια καί πάσα άλήθεια είνε αίωνία καί άμεμος, άρμονική καί παράτονος, γλυκεία καί μή γλυ τάβλητος;
. — Πάνυ μέν ούν, εΐπεν δ Παναγιώτης.
κεία κλπ;
Καί άπήλθομεν.·— Έτσι φαίνεται.
Έν Άθήναις 6, Μαρτίου .18 ...
— Εϊπομεν δμως,νομίζω,δτι ή καλλονή ή ή άσχημία πράγματός τίνος είνε μία άλήθεια, δτι πάσα άλήΌ φίλος σου
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΘΑΛΛΙΛΗΣ
θεια, είνε μία καί αύτή, αίωνία δι’ δλους τους και
ρούς καί δι’ δλους τούς τόπους;
— Μάλιστα.
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ’
— Άρα καί τό δτι γλώσσά τις; είνε ώραία ή μή
ώραία είνε καί αύτό μία άλήθεια;
Jean Η ie a ν d (’Ακαδημαϊκού)
— Επομένως έάν ή γλώσσα τοΰ Εύριπίδου π. χ.
ήτο ώραία ή άσχημος κατά τήν έποχήν τοΰ ΕύριπίΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΈ
δος, δέν είνε δυνατόν παρά νά ήνε ώραία ή άσχημος
καί κατά τήν ίδικήν μας έποχήν καί πάντοτε καί
Φθάσας εις Κορσικήν κατά Δεκέμβριον τοΰ 187..'.’
αιωνίως ;
έφιλοξενήθην ύπό τοΰ φίλου μου J. Τ... καθηγητοΰ
-— Δέν έχει- έμφιβολία δτι έτσι είνε.
εις κάποιον Λύκειον τού έσωτερικού,ή μάλλον ύπό τής
— "Ωστε έάν δ μέν Εύριπίδης λέγη δτι ή γλώσσά οικογένειας του, πρός ήν μέ είχε συστήσει καί ή οποία
του είνε ώραία, δ δέ Παναγιώτης λέγη τούναντίον μέ περιεποιήθη πράγματι ώς τέκνον της. Ό φίλος
δτι είνε άσχημος, άφοΰ ή άλήθεια είνε μία, χωρίς μου J. Τ... έδέησε νά παραμείνη έν Γαλλία.
άλλο κάποιος έκ τών δύο θά έχη άδικον;
« — ’Εδώ θά είσαι δπως στό σπήτι σου» μοί έδή— Βέβαια.
λωσεν ό πατήρ κατά τήν άφιξίν μου.
— Τώρα ποιος άρα γε έκ τών δύο θά έχη άδικον;
Καί όντως ή φράσις δέν ήτο κολακευτική. Άλη
— Έδώ σέ θέλω.
θώς εύρισκόμην έν τή οικία μου. Ή οικογένεια ητο
— Δέν ώμολόγησας νομίζω δτι δ άρμοδιώτερος πολυμελής. Μία μάμμη, ό πατήρ καί ή μήτηρ, ή θυκριτής διά τό κάλλος, ή μή γλώσσης τινός είνε έκεΐ- γάτηρ καί ό γαμβρός μέ τόν νεογέννητον πρωτότοκον

Μετά πορείαν ένός τετάρτου εύρέθημεν είς τήν κοιΧαί τρία τέκνα, έκ τών οποίων δ Παύλος, το νεω
λΛ. Χ«Ί είς τ»
«ς όλους. W ο
τερΟν, δέν ήρίθμει πλέον τών δεκαπεντε Μαιών.
κατέστη σφοδρός.Ή χλόη««ί τά ίίδ«τα εφρ.ασον,^ουΠρός στιγμήν ένόμισα δτι εύρίσκομαι εν τη οικία δεις δέ ήδύνατο πλέον νά άμφιβάλλη οτι πράγματι «εκα
αληθούς πατριαρχικής οικογένειας.
μνε κρύο» .Έσπευσα νά κουμβώσω τόν επενδυτήν μου
Εκείνο τό όποιον μοί έφείλκυσεν, ’ιδίως, την προ ί, χονδρού έριούχου, ένφ δ Παύλος,μό ίψηλ« υπόδη
σοχήν ήτο ή παντοδυναμία τοΰ πατρός. Μια μονή μα.» ds τούς πόδας, σάχχον έχ βελούδου Χ«ι «ιλο»
λέξις,-μία κίνησις, tv βλέμμα καί πάντες, ως ταχιστα, μετά παρωτίδων είς τήν κεφαλήν προεπορευετο ως
ύπήκουον έν σιγή. Αύτός δ κύων τής οικίας, μολοσδδηγός.
, ,
σός αύτόχρημα, έγνώριζε νά ύπακούη εις εν νεύμα.
Δέν εϊχομεν ανταλλάξει ούδέ λέξιν εισετι.
"Οταν έφθασα έξηκοντίσθη έναντίον μου ωρυόμενος.
Αίφνης έσταμάτησεν.
’Εγείρει τόν δάκτυλον δ γηραιός αύτοΰ κύριος και ο
,-Έφθάσαμε», λέγει. «ήμερον θέλω νά σάς δείξω
κύων αεταβαίνει νά κατακλιθή ήσΰχως εν τη γωνία,
πώς εργάζεται « Μαύρος. Θά παρατηρήσετε οτι ο.™
άνευ μανίας, μάλωτα άνευ καί τής ‘ελάχιστης περιερ- ώ ύδωρ φοβείται, ούτε τδ ψύχος, ον,ε τίποτε. Ολίγα

Yd“L Αύτός έδώ δ σκύλλος, μοί λέγει δ πατήρ, είναι
εις άνθρωπος, άνθρωπος μάλιστα τής οικογένειας^ Οι
άγριοι λέγουν δτι καί δ πίθηκος έπίσης είναι άνθρω
πος, δ όποιος δέν δμιλεϊ διά νά μή υποβληθη εις ερ
γασίας. Ό σκύλλος δμως αύτός, κύριε, και ομιλει και

πράγματα έχει νάχάμη, άλλ’ αύτά δά τ« δη,ε. Κ«9ησα,ε Μ, κάτω ««’ αύτή τή χουρμαδιά, είναι π«λη
θέσις. Έγώ γνωρίζω ·»λη μί« παραπατώ και πη
γών». Πρό παντός νά μή χινη»ή««· 'Ορισμένος θ«

πετνχοσμε παπιά. ’Λν ϋρχωνται μ» πσπλο μη τα πυ
ροβολήσετε «τόν άέρα δ.ό,ι »ά πρυβο.ν εις το έλος,

έργάζεται- έργάζεται μέ τούς ανθρώπους, όπως ακρι
«ποπευσατε^
βώς παίζη μέ τά παιδία. Τώρα δφείλω να σας ομο δν όμως ««τού» «ατ1
•ΕτοποάετήΟηνέντόπρόπτημον, ο Παύλος εξη
λογήσω δτι τόν άνέθρεψα καλώς. Άπητηθη διδασκα
φ«νΜη· χαί ίνφ δ άνεμος SM»»
™ς “±·
λία κάπως τραχεία! Άλλ’εις ποιον παιδί δεν συνέβη
μοος,ή πρώτη χαραυγή τήςήμέραςήρΧι^δηπρ^·
τό αύτό ; Τίποτε δέν μανθάνεται χωρίς κοπους. Επι
τοΰ παρόντος γνωρίζει πάν δ,τι πρέπει να γνωριζη λοιπ,α είςτόν οόρανόν όπου ζωηροί »«μπον « άστε
ο,ς Βαθμηδόν χάι ««τ’ δλίγον τό πάν εφωτισδηκαί ούδέποτε παρέλειψε τό καθήκόν του...Fei 1
Αίφνης άπονω μέγαν θόρυβον πτερύγων. Αι νήσ
Περί τούτου θά κρίνετε αύρων. Τούλάχιστον ηλθετε
σα,.
Σποπεό», πυροβολώ, άποτυγχάν». Τ« πτηνά έδώ μέτήν πρόθεσιν νά κυνηγήσετε. Θα κάμετε αυ
πάχον πολύ. Παρετήρησα τον φοινιπα όπισθεν
ριον ένα περίπατον μέ τόν μικρότερόν μου, με τον Ζοίου ήτο πρυμμως δ Παύλος. Οϋδεμία
Παύλον. Μέ άκοΰς Παύλε;»
Μόνο, μεταξύ ήμών ,αι είς W ««
-ζ
Ό Παύλος, δστις ήτοιμάσθη νά ανάρτηση το κυ
νηγετικόν δπλον εις τούς ώμους, ύψωσε τήν κεφαλήν στάσιν, άχριβώς όπισθεν μιάς λόχμης ο ε«ι ε,ρι
σπόρος Μαύρος «αρετήρει δπ.μονως
καί είπε.
,
ιού Κατά τήν Ιδίαν στιγμή» εις πυροβολισμός η«
Μάλιστα, πατέρα, θά ύπάγωμεν.Θα πετυχουμε Σ Ό Παύλος είχε σχοπεύσει. Μετ’ δλίγον .«ρετη^με,Λ»«ρεαή»ή«««ννά.ί«ιηδ»'ώ^Σ
άνοιόπαπτες.»
,
—Άκοΰς, Μαύρε;» λέγει δ πατήρ απευθυνόμενος
έλους είς πεντήκοντα μέτρων αποστασιν απο της
πρδς τον μολοσσον.
' Όκύων ήγέρθη, παρετήρησεν άλληλοδιαδοχως τον °χθηί Στό νερό, Μαύρε!», έκραύγασεν δ Παύλος. ,
πατέρα καί τόν υιόν, ώσφράνθη τήν άκτηρίδα του Ο
Ό Μαύρος έπήδησεν έντός τού έλους.Το ύδωρ αυ
πλου, έκίνησε τήν ούράν, έή,ιβνρτθε κάτι και επε- τού ήτο ήμίπηκτον. Τεμάχια πάγου με αιχμας ξ
στρεψεν δπως έξαπλωθή πρό τής έστίας, ένθα εψηνετο
τας παρετηρούντο κινούμενα.Ό Μαύρος δεν απ_εφυγε
τέταρτον προβάτου.
τ^ύς νυγμούς των. Μέχρι σχεδόν τού μέσου του σώ
Έδειπνήσαμεν ημείς, ένώ ο Μαύρος δεν επαισε
ματος ένεπήχθησαν αί αίχμαί. Άμέσως εσπευσε να εβλέπων πρός τήν έστίαν, πλήν δσάκις τον εφωναζον.
Μαύρε ! Τότε ήγείρετο, ήρχετο προς την τράπεζαν,
^“π^Ζδχαε.ληνμένοςέξήλθ.νήςχρδατηςτου
λάμβανε τό προσφερόμενον τεμάχιον και επεστρεφε
καί έπανέλαβεν.
γαλήνιος είς τήν «πόσταν του».
4— Στό νερό, Μαύρε!»
Πριν άκόμη έξημερώση^ δ Παύλος μέ έξύπνησεν.
•Ο πύων ««ρετήρησε ,δν χ.ψιόν ™., επινη» ιη»

Έξήλθομεν τής οικίας- δ Μαύρος μας ηκο oi jι.
Ό καιρός ήτο ψυχρός, κατάψυχρος, ή δε αύρα, ητις
έπνεε, μάς έπάγωνε τό πρόσωπον.Έλαβομεν το πρό
γευμά.

ούράν, άνευ χαράς προφανώς χ«ι ημ'«
φθαλμούς ήρνήίΒ] νά ύπακουση.
π„νΕοόν
Φαί»™, ότι εδρισπ. τό ύδωρ υπέρβαρα παγερή
.-Είναι ή «ρώτη
ποϋ «»»»», μ»>
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σοβαρώς δ Παύλος και μάλιστα απέναντι ένός ξένου!!...
Α ! αύτό δέν θά τό υποφέρω....»

«-— Στό νερό!...» άνεφώνησεν έχ τρίτου.
Ό κύων έπορεύθη εγγύτατα πρόςτήν όχθην, ήγειρε
τό πέλμα. Ήγγισε τό ύδωρ προσεκτικώς και οπισθο
χώρησε. Κατακλιθεϊς έπειτα εις τούς πόδας τοΰ κυρίου
του ύψωσε τούς οφθαλμούς πρός αύτόν ΐκευτικώς.

Ό νεαρός Κορσικανός κατέστη ωχρότατος.

— Κύτταξε λοιπόν, λέγει.
Ό άνατέλλων ήλιος έφώτιζε τό έλος, εις τήν επι
φάνειαν τοΰ οποίου άπήστραπτον αί μυριάδες τών τε
μαχίων τοϋ πάγου. Έγώ και δ Μαύρος παρετηρούμεν τόν Παύλον βαδίζοντα έντός τοΰ έλους. Έπορεύετο έντός τοΰ κατεψυγμένου ύδατος μέ απάθειαν άπαράμιλλον. "Οταν ήγγισε τήν λείαν σφαδάζουσαν εΐσέτι
τό ύδωρ τού έλειχε τάς μασχάλας. 'Η έκπληξίς μου
ήτο απερίγραπτος.
Έπιστρέψας εις τήν ό'χθην λέγει πρός τόν Παύλον.

«— Βλέπεις; Ποτέ δέν σού ζητώ πράγματα, τά
δποϊα έγώ δέν θά ήδυνάμην νά κάμω. »
Λόγος βαρυσήμαντος αντάξιος στρατηγού.
— Έπι τοΰ παρόντος, προσέθηκε, θά τιμωρηθής.
Πέρασ’ εμπρός !

Και ένφ δ Μαύρος, ταπεινωμένος καί περίλυπος
έπροχώρησε, μέ τήν ούράν σκυμμένην, δ Παύλος
στρεφόμενος πρός έμέ λέγει.
«—Λάβετε τήν καλωσύνην, νά μέ συγχωρήσετε,
αγαπητέ μου ξένε. 'Η αποτυχία μας οφείλεται εις τόν
Μαΰρον. Άς έπιστρέψωμεν δπίσω, άλλ’ δ Μαύρος
δέν δύναται νά άποφύγη τήν τιμωρίαν του ».

Ταύτα δέ λέγων καί πριν έγώ δυνηθώ άκόμη νά
έννοήσω μίαν Ιδέαν τόσον απλήν δσον ή έκφρασθέϊσα, έξήπλωσε νεκρόν κατά γης τόν δυστυχή
Μαΰρον δι’ ένός πυροβολισμού. Φονεύων ούτω τόν
κύνα του διά μίαν άπείθειαν, δέν νομίζετε δτι τό
τέκνον τούτο τής Κορσικής εΐναι άντάξιον ένός Μαυλίου, φονεύοντος τόν ίδιον υιόν ; Ή πράξις ήτο φρικώδης, άποτροπαία, έστω, άλλά τούτο άκριβώς άποδεικνύει δτι έκέκτητο καρδίαν έκ γρανίτου δπως οί
Ρωμαίοι έκεϊνοι ήρωες!
—"Οταν θά εύρίσκεσαι εις Κορσικήν μοΰ ειχεν
εϊπει δ φίλος μου I. Τ...,., δ καθηγητής, μή θελήσης νά έπικρίνης ούδέν, ούδέποτε. Μεταβαίνεις έκεϊ
ώς επισκέπτης δι’ έϊκοσιν ήμέρας. ’Ιδού τό παν. Μή
λάβης θέσιν άποστόλου τών Γαλ. ιδεών. Έάν οί
συμπατριώταί μου ούδέν έχουν νά φοβηθώσιν έκ
τής κριτικής σου, θά ϊδης αύτούς νά ένεργώσιν πράγ
ματι ώς Κορσικανοί και τότε θά δυνηθής νά τούς
κρίνης.
Επομένως δέν έκρινα τήν πράξιν τοΰ Παύλου
και έσιώπησα. 'Ο Μαύρος ά'λλως τε ήτο πλέον νεκρός

και ούδε'ις λόγος ήθελεν ισχύση δπως τόν έπαναφέρη
εις τήν ζωήν. Άνέμενον δμως μετά περιεργείας νά
ϊδω ποία υποδοχή μάς έπεφυλάσσετο εις τήν οικίαν.
Έπιστρέψαν.τες έκεϊ δέν εύρομεν ούδένα. Είχον' άπέλθει δλοι ε’ς τήν έργασίαν.

Ότε έπανήλθον κατά τήν μεσημβρίαν έλαβον θέ
σιν πέριξ τής τραπέζης. Ό Παύλος μοι έφάνη κά
πως συγκεκινημένος, πράγματι δμως ήτο γαλήνιος.
Δέν ειχ/ν άντιληφθή ε’σέτι τήν άπουσίαν τού Μαύ
ρου δτε τό θηλάζον βρέφος άνεφώνησεν.
« — Μαύο ; »
Ό Παύλος έρρίγησεν.

— Περίεργον, εΐπεν δ πατήρ, δ Μαύρος δέν φαί
νεται .

«— Και ούτε θά φανή πλέον» προσέθηκεν δ Παύ
λος μέ φωνήν ύπόκωφον.
Έφαίνετο δτι κατέβαλλε προσπάθειας δπως μή
κλαύση.
— Τί ; Εΐπεν δ πατήρ, τόν έχάσατε ; Τί συνέβη ;
Λέγε γρήγορα.

Προσεβλέψαμεν δλοι άγωνιωδώς πρός τόν Παύλον.
« — Τόν έσκότωσα» άπεκρίθη ούτος.
Ό πατήρ έστράφη και έλαβε μεγάλην δζώδη ρά
βδον, εΐρισκομένην έν τή γωνία όπισθεν αύτοΰ, έτοι
μος νά τιμωρήση τόν υίόν του άνευ άλλης έξηγήσεως. Εύτυχώς έσκέφθη νά έρωτήση.

« — Διατί;»

«—Ήρνήθη νά ύπακούση, καϊ τούτο άπέναντι
ένός ξένου !» άπεκρίθη δ Παύλος.

« — Τότε έχει καλώς» συνεπλήρωσεν δ πατήρ και
άφήκε τήν ράβδον.
Δάκρυα έρρευσαν άπό τούς οφθαλμούς δλων, άλλ’
άμέσως έκαστος κυριαρχών τής λύπης του, έμιμήθη
τόν άρχηγόν τής οικογένειας, δστις ήρχισεν νά τρώγη
έκ νέου, έπι παρουσία τού φάσματος τού Μαύρου,
άπαραλλάκτως ώς δ ήρωϊκός Cid έπι παρουσίρ τής
τετμημένης κεφαλής τού πατρός τής Chimene.

4*
Σχόλια δέν έχω νά προσθέσω. "Αν ή έκτεθεϊσα
ιστορία ήτο άπλούν έπινόημα δέν θά έκέκτητο άξίαν
τινά, άκριβώς διότι θά έστερέϊτο τής άπαραιτήτου πι
θανότητας τής άπαιτουμένης ύπό τών μύθων. Άλλ’
είνε άληθής.
'Ο Μαύρος έτάφη ύπό τόν φοίνικα, εις τάς ρίζας
τού δποίου είχε βληθή. Καίτοι δέ πάντες άναγνωρίζουσι τόν θάνατον αύτού ώς δίκαιον, θρηνοΰσιν έν
τούτοις εις τήν άνάμνησίν του.
ΚΩΝ· ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ
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έπαναπαυθώμεν, είπε περίπου, είς περιηγητάς,

νεΰρη θαυμάσια πρότυπα. Είνε δ χορός τόν δποίον

οϊτινες αποκομίζουν έπιπολαίας έντυπώσεις έκ

ριν τών τέκνων τοϋ λαού ίδρύθησαν καί τάς περιποιήσεις
τών γονέων καί δή τών εύπόρων, οϊτινες διαδοχικώς έν Γε

μόνον ώραΐαι πρέπει νά χορεύουν έκ τών γυναικών
καί μόνον οί λεβεντόκορμοι έκ τών άνδρών.

νεύη πρδ παντός, ώς ίδίοις δμμασιν άντελήφθην, άπδ

τών αρχαίων μόνον μαρμάρων, καί γράφουν εν
τυπώσεις είς άς ή στρεβλή έντύπωσις άμιλλά-

ται πρδς τήν άγνοιαν τών πραγμάτων. Ή νεω-

τέρα Ελλάς μέ τάς μεγάλας άληθώς προόδους
της μένει άγνωστος. Καί έκεϊνο τό δποίον μάς
ένδιαφέρει κυρίως εινε νά παρουσιάσωμεν τήν

ΕΛΕΝΗ LEUNE

έπρεπε νά κάμνουν έκδρομάς είς τά περίχωρα.
Έν τή έποχή τής Άνορθάισεως τό άρτισύστατον
«Λύκαον τών Έλληνίδων» έσκέφθη πατριωτικώ-

άριθμεί καί πολλά έτη.Πρώτος ώςιδρυτής αύτού άναφέρεται δ

τατα νά άνορθώση καί τούς ‘Ελλ. χορούς, άνορθούσα
έστω έν μέρος τής δσημέραι έξασθενούσης αύτοπεποι
θήσεως, ήτις εινε δ άκρογωνιαϊος λίθος τοΰ Εθνικού

τήν εύτυχή πρωτοβουλίαν νά περισυλλέξη τινά, τά μάλλον

μεν πίστιν καί φανατισμόν πρδς τά έθνικά ιδεώ
δη, καί νά άποβάλωμεν πάσαν κενόδοξον πρδς

κεία, ώς πρδς τδ ζήτημα, όχι τής χειραφετήσεως,

νά ΰποστηριχθή είς τήν πατριωτικήν αποστολήν,

άλλά τής ύποστηρίξεως τοΰ εθνικού εγώ. Η κυ

ης μετά τόσης κρατεράς αύτοπεποιθήσεως υφώ-

ρία LeUWC, σύζυγος νεαρού /’άλλου, άσχοληθέντος είς τε τάς ιστορικάς έπιστήμας καί την

νει τήν σημαίαν δέν υπάρχει δε άμφιβολία ότι

τοΰ συρμού.

ή νίκη θά στέφη τάς εύγενεϊς προσπάθειας της.

τέχνην, είνε Έλληνίς, κόρη τοΰ έν Κων)πόλει

τήν πατρίδα της άντίληφιν, παρώρμησεν αυτήν

όπως άναλάβη τδν πατριωτικόν αγώνα νά κα-

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
Προ ετών ’Αμερικανός καθηγητή; Πανεπιστημίου
περιοδειών τήν ’Αρκαδίαν παρέστη είς μίαν πανήγυ
*
ριν έν χωρίο», καθ’ ήν έσΰρετο ό χορός. 'Ο σοφός ξέ
νος έμεινεν έκθαμβος προ τοΰ μεγαλοπρεπούς, ίπε-

ταρρίφη τάς πλάνας καί συκοφαντίας,άς έπιτηδείως έσπειρον οι εχθροί τοΰ 'Ελληνισμού, νά

ρηφάνου άλλά καί χαριτωμένου θεάματος. Είς τόν
χορόν εκείνον διείδε τήν ακμήν τις ελληνικής φυλίς,
τόν πολιτισμόν, τήν αρρενωπήν παλληκσριάν, άλλά

διαφώτιση τους ξένους τους άγνοοΰντας. τήν δυ-

και τόν έρωτα πρός τό καλόν. Και έν στιγμή ένθου-

ναμιν τής φυλής μας ή τους άτελώς γνωρίζον

σιασμοΰ ένεδΰθη φουστανέλλαν και μετέσχε τοΰ χο
ρού. Τό πείραμα ήτο ίσως επικίνδυνον’ διότι ή φουστανέλλα είς σώμα ’Αμερικανού θά ητο παρφδία,
και οΐ βηματισμοί του θά ωμοίαζον μέ απόπειραν
νηπίου δπα»ς βαδίση. ’Αλλά έχει βαθυτέραν έν
νοιαν ή άφελής άπόπειρα τού εύγενούς ξένου. Τήν
έννοιαν, δτι ό ‘Ελληνικός χορός εινε ό γραφικιότεροΓ τών χορών καϊ δτι ιιέ τάς πολυποίκιλους

τας αυτήν καί νά άναστηλώση έν τή συνειδήσει
των τά έθνικά δίκαια. Καί ήρχισε νά παρασκευ-

άζη το έδαφος διά τδν πολύτιμον αυτόν αγώνα,
τδν σκοπόν δ' αυτόν είχε καί ή έπίσκεφίς της είς

Αθήνας.Είς μίαν διάλεξιν ευγλωττον,τήν οποίαν

έδωκεν έν τή αιθούση τοΰ «ΙΙαρνασσοΰ» ή έχουσα τόσην ζωήν καί φιλοπατρίαν καί μόρφωσιν

κυρία LCUne—διάλεξιν γενομένην άτυχώς Γαλ
λιστί διότι κατά τήν φράσιν της

ή Αύσις έμό-

λυνε τά Ελληνικά της τά δποία ώς έκ τής μα-

κράς απουσίας της έξ Ελλάδος δέν ήσαν παρου
σιάσιμα»—έδωκε μίαν πικράν, άλλ ακριβή ει
κόνα τής Ελλάδος οια παρίσταται είς τά όμ-

ματα τών ξένων, άμα δέ έξαπέλυσε Φιλιππικόν
κατά τής ξενομανίας, ήτις απειλεί νά πνίξη τά

ζώπυρα τής έθνικής ΰπάρξεως. Αέν πρέπει νά

κυριών καί

χορούς, τούς δποίους διά νά βλέπουν οί Αθηναίοι

γύρω της μία ενδιαφέρουσα κίνησις,ιδίως γυναι

νωνίας μεθ' Ελλήνων, όλην τήν δυσμενή διά

καλούς οιωνούς άνέλαβε μετ’ άλλων εϋγενών

λώσεις τοΰ τε πολιτειακού, πνευματικού καί κοι

II κ. LCltnC ίάνε πλήρης ένθουσιασμοΰ, δν
ύποβοηθεΐ ή έπιμονή της είς τάς ιδέας. Πρέπει

ρηκολούθησε, μεταξύ ξένων ζώσα, ανευ επικοι

πανταχοϋ Ιδρυθείσας διά τήν περίθαλψιν τών παίδων είς εν
μόνον θά περιορισθώ είς τάς έξοχά; τών παίδων δπεο ιιέ

νωνικού βίου. Ετόνισεν ότι πρέπει νά άποκτήσω-

διαμονήν της έγένετο αφορμή νά σχηματισθή

τοτε διαρκώς. II εκεί διαμονή της καθ ήν πα-

έπολιτογράφησεν δλους τονς Μεσαιωνικούς χαριεντι
σμούς καί τούς νεωτέρους κορδακισμούς τούς έκθηλύ-

ξεων πρδς έέάσκησιν είς τήν μαγειρικήν) μαγειρεύουσι, παραλείπων λέγω πάντας τούς συλλόγους καί εταιρείας τάς

νοντας καί άφήκεν έγκαταλελει μ μένους τους έθνικούς

τά ξένα προσήλωσιν, άπδ τής γλώσσης μέχρι

χάριν σπουδών είς ΙΙαρισίους, ένθα έμεινεν έκ-

αί ϊδιαι μητέρες καί άδελφαί (μαθήτριαι τών άνωτέρων τά

Τούς ‘Ελλην. χορούς αί Άθήναι περιεφρόνησαν.
Ό ξενικός πολιτισμός ή μάλλον ή κούφος ξενομανία

Ελλάδα προοδευτικήν, άκμαίαν είς τάς έκδη-

Έπεσκέφθη την πόλιν μας μία χαριτωμένη
καί εύφυεστάτη κυρία, ήτις κατά την σύντομον

κ. Ηιτιβίλλια. Άπδ νεαρωτάτης ηλικίας μετέβη

τής

12 μέχρι τής ι παρίστανται μόνοι κατά τδ γεύμα ύπηρετοϋντες αύτοί οί ίδιοι ώς υπάλληλοι έστιατορίω/ καί αύταί

παραλλαγάς του εινε ή ά'μεσος συνέχεια τών χορών,
τών κλασικών χρόνων. Ό Έλλ. χορός εινε ή μέτ.<
τής γλώσσης καί θρησκείας, κατά τάς έθνικάς περι
πέτειας, δύναμις ή διασιυσασα τό γόητρον καί τήν
ενότητα τής φυλής, συνδεθείς πρός τά ένδοξότερα
παραμικρά κατωρθώματα. Άλλ’ αν ύπό έθνικήν
έποψιν δ χορός είνε γνώρισμα καί έρεισμα τής Έλλη
νικής ψυχής καί ύπό καλλιτεχνικήν έποψιν δέν υστερεί
εις χάριν, ευστροφίαν καί ποίησιν. Ό ‘Ελλην. χορός
άναδεικνύει τάς ώραίας γραμμάς τού σώματος καί ε’ς
τάς χαριτωμένος κινήσεις δύναται δ καλλιτέχνης νά ά-

οικοδομήματος.
Είς τό Δημοτικόν θέατρον δεσποινίδες καλλίστων
οικογενειών έχόρευσαν Έλλ. χορούς. "Οσον καί αν

λάβη τις ύπ’ δψει τά άναπόφευκτα μειονεκτήματα μιας
άποτόμου μεταφυτεύσεως, καί ιδίως δτι αί δεσποινί
δες ήγνόουν έντελώς μέχρις έσχάτων τούς βηματισμούς
τούς άπαιτοΰντας ευστροφίαν καί φυσικήν χάριν, καί
δτι τό περιβάλλον ήτο άποπνικτικόν διότι δ ‘Ελλ. χορός
είνε άναπόσπαστος άπό τό ύπαιθρον μέ τήν πάγκαλον
σκηνογραφίαν βουνών, δένδρων, πηγών, έν τούτοις
οι χοροί ένεθουσίασαν. Οί θεαταί συχνότατα έξέσπων
είς άκράτητα χειροκροτήματα καί ή Έλλ. ήωχή έπανηγύριζεν ένα θρίαμβόν της.Παλμοί πατριωτικοί έδονήθησαν καί οφθαλμοί ύγράνθησαν’ έβλεπε κανείς

εκεί δλην τήν Έλλ. πατρίδα συγκεντρωμένην καί άνα-

βιώσαν.
Καί δταν άπό ύψηλά έπιπταν τά τριαντάφυλλα ραίνοντα τούς θεατάς, καί αί χορεύτριαι έψαλλον τόν
Εθνικόν ύμνον, ή εορτή προσέλαβεν δψιν μυσταγω
γίας καί τό θέατρον παρουσίασεν δψιν φαντασμαγορι
κήν, συμβολίζουσαν μίαν άνθησιν τών έθνικών ελπί
δων, μίαν αυγήν, ροδοστεφα.νωμένην, άπό τήν δποίαν
ή έθνική ψυχή άναμένει τόν "Ηλιον τής Αναγεν
νήσεως.

ΔΙΚ.

Al ΘΕΡΙΝΑΙ TONJAIAON ΕΞΟΧΑΙ
Έπρεπε καί πάλιν ιδιώτης νά μάς άφυπνίση, ή εύγενής
δέσποινα Σ. Σλήμαν, όπως τελευταίοι μεριμνήσωμεν καί
ήμεΐς κατά τι περί τής υγείας τών τέκνων ιού λαοΰ μας.
Λέγω τελευταίοι, διότι τδ έργον τής κ. Σλήμαν όπως ίδρύση
είς Βουλιαγμένην έξοχήν Θερινήν ύπέρ τών τέκνων τοϋ
λαού κατέστη πλέον άνάγκη έπιοεδλημένη είς τούς πο
λιτισμένους λαούς, οϊτινες τόσα μέτρα υπέρ τής παιδικής
προστασίας κατά τδν αιώνα τούτον λαμόάνουσιν ώστε δι

καίως ούτος ώνομάσθη δ αιών τοΰ παιδός. Καί ΐνα παραλείψω τά συσσίτια, τά έν -Γενεύη καί Παρισίοις, άτινα χά

δεσποινίδων ή κ. Σλήμαν.
Ιστορία. — Τδέργοντών θερινών τών παίδων έξοχών δέν
πατήρ Bion, δ έκ Ζυρίχης τής 'Ελβετίας ίερεύς διαμαρτυρόμενος, δστις κατά τδ 1876 βλέπων τήν άδρναμίαν καί άναιμίαν τών είς μεγάλας πόλεις ξώντων παίδων συνέλαόε
άδύνατα, καχεκτικά καί άναιμικά και νά δδηγήση αύτά είς

τά όρη κατά τδ θέρος καί νά διδάίη αύτά τήν άγάπην πρδς

τδ ύπαιθρον καί Ιδία πρδς τδν καθαρόν άέρα.
Τδ φιλάνθρωπον τούτο έργον τού Bion έμιμήθη πρώτη ή
Λυών ήτις ίδρυσε τώ ι8γ8 τήν πρώτην έταιρείαν τήν δνοιιασθείσαν Colonies des vacances de Geneve-Villes. Πρόε
δρος αύτής φέρεται δ ιατρός κ. Mittendorf. Τά παιδία τά

προσλαμβανόμενα τοποθετούνται είς οικογένειας άνά τά
χωρία, έπί τών κλιτύων τού Ίούρα, ούτως ώστε άντιληπτά
καθίστανται είς πάντα κατά τδ θέρος ταξειδεύοντα είς 'Ελ
βετίαν καί διερχόμενον έκεϊθεν. Έθαύμασα τήν ξωηρότητα

τών παίδων αύτών τά δποία μετά παιδικής άφελείας τρέχουσι άνά τά δάση μέ ολην τήν δύναμιν τών πνευμόνων
φωνασκούντα, καί παίξοντα.

4Χτατιότεκά τών άποδιιιιού»των παίδων.—Τδ παρά
δειγμα τής 'Ελβετίας έμιμήθησαν πολλα'ι χώραι τής Εύρώπης και Αμερικής ιδία ή Γερμανία, Δανία, Αγγλία, Γαλ

λία, 'Ηνωμένοι Πολιτεία, πλεϊσται δέ πόλεις πρδ πάντων
κατά τά τελευταία έτη ούτως ώστε κατά τίνα στατιστικήν
τού 1907 έν ταϊς έπαρχίαις ή Γαλλία άριθμεί 386 σωμα
τεία ύπέρ τής έξοχής τών παίδων άτινα άπέστειλαν παιδία
είς έξοχήν 28,221.
Κατά τινα άλλην στατιστικήν τού 1899 ή μικρά Δανία ήτις
τείνει νά ύπερβάλη πάντα τά Κράτη είς τήν πρακτικήν τού
λαού της έκπαίδευσιν καί ήδη ούδένα σχεδόν άγράμματον
άριθμεί ( 2 μόνον έπί τοΐς χιλίοις) κατείχε τήν πρωτίστην
θέσιν είς τά άποσταλέντα είς τήν έξοχήν παιδία διότι έπί

ιοοοοο κατοίκων αυτή μέν άπέστειλε πτωχά παιδία 55α, ή
Αγγλία 116, ή Ελβετία 104, ή Γερμανία 85, τδ Βέλγιον
38, ή Γαλλία 2ΐ, ή ’Ολλανδία 20, ή Σουηδία 15, ή Αύστρία

ι ι καί ή Ρωσσία 5.
Έτέρα στατιστική τοϋ ιηθι συγκριτική τών άποδηιιησάντων παίδων Γερμανοπαίδων καί Γαλλοπαίδών άναβιβάξει τά
μέν άποδημήσαντα Γερμανόπαιδα είς 32,000 τά δέ Γαλλόπαιδα είς 8,2 16 ιιόνον. Έκ τών Γερμανοπαίδων αί η,/θθ
ήσαν Βερολινιόπαιδες διαμείναντες είς έέοχήν παραθαλασσίαν.
Άλλ’ ή πόλις τών Παρισίων έκτοτε ήρχισε νά άμιλλάται

πρδς τδ Βερολίνον διότι ένώ κατά τδ 1900 οί άποδημήσαντες άνήρχοντο είς η,8οι κατά τδ ιμοόάνήλθον είς 6,142 τδ

1906 είς 6,336 καί τό 1907
6,649·
Άλλά καί είς τήν Αγγλίαν καταπληκτικοί είναι οί άριθ-

μοί τών κατ’ έτος άποστελλομένων ύπο έταιριών παίδων είς
τήν έξοχήν οΰτω ένώ κατά τδ 1898 ήσαν 20—3ο κατά τδ

1Μέ
Εΐνε ό άνήρ δστις όεωρεΐται άπαραίτητος διά

έτος 1901 άνήλδον είς 34,269, τδ 1904 είς 3g,γόο,τδ 190S

σώματι είς τήν πρόοδον τής Έλληνικής ΚοινότηΤοξ

είς 38,5θ9 τδ δέ 1906 είς 43,442·

καί μέ τήν άμέριστον ύποστήριξιν τών συνεργατών

-ψί-

του κατώρθωσε νά δημιουργήση κοινότητα άνθοϋσαν

Άλλά καί έν ’Ιταλία μεγάλη προσοχή καταβάλλεται
ύπέρ τών έέησθενημένων παίδων άμφοτέρων τών φύλων. Τό
σύνθημα ίδωκε πρώτον τδ Μιλάνον και ειτα ή Ρώμη. Τούς
’Ιταλούς πρδς προστασίαν τών παίδων ήνάγκασεν, δπως καί
τούς Γάλλους, ή στασιμάτης τής φυλής των ήτις παρά τοϊς
Γερμανοϊς, οίτινες ού μόνον έκ τών πατρίων αύτών δέν άπεσκίρτησαν διά τής καταργήσεως τού γάμου καί τής τοϋ
οίκου έκμηδενίσεως καί διαφθοράς καί τής έγκαταλείψεως

τοϋ φυσικού βίου καί τής φυσικής άγωγής, άλλά καί ένίσχυσαν αύτά δι’ ύγιοϋς άγωγής, δέν παρατηρεϊται διότι είς διά
στημα τριακονταετίας σχεδόν έδιπλασιάσθησαν οί Γερμανοί.
Ούτως έχομεν καί έν 'Ιταλία τδ 1906 63 σχολάς άποδημίας έ£ ών 36 θαλάσσιαι καί 27 όρειναί τών άλπεων, είς ας
συμμετέχουσι 8.οοο παΐδες· πλήν δέ τούτων τδ ύπουργεΐον
τής Παιδείας διοργανοΐ σχολικά ταέείδια διά τούς μαθητάς
τών Γυμνασίων καί Λυκείων. Ή τοϋ ΜιλάνουΈταιρία πρδς
προστασίαν τών παίδων ίδρυθεΐσα τδ ι88ι άπέστειλεν είς
έίοχήν 2ΐο μέχρι τοϋ 1901· άπδ δέ τοϋ 1901—γ 4°°·
Έκ δέ τών μικρών κρατών τοϋ Αίμου ή Σερβία έχειΈταιρείαν σχολικής ύγιεινής καί δημοσίας λαϊκής άγωγής ύπδ τήν
προεδρία.· τοϋ Μάρκοβιτς, ήτις διωργάνωσεν έσχάτως καί
τάς σχολινάς έξοχός.
Καί είς τήν ’Αμερικήν καί ιδία είς τήν Νέαν Ύόρκην πολ
λά! έταιρεΐαι πρδς προστασίαν τών παίδων καί πτωχών μη
τέρων ίδρύθησαν ύπάρχει εταιρεία πρδς προστασίαν τών
παίδων (Childrea a aid Society) άπδ τδ ι83φ ήτις έχει ιδιό
κτητον παραθαλασσίαν οικίαν καί ήτις κατά τδ 1906 έφιλοξένησεν έπί μίαν εβδομάδα 472^ τταιδία.Τδ δέ 1907 ή αύτή
οικία έδέχθη 8ο5 παιδία έπί μίαν εβδομάδα, 8,2 ιι παιδία
καί 791 γυναίκας μετά τών τέκνων των έπί τρεις ήμέρας
καί είς μίαν ήμέραν μητέρας καί τέκνα 7>9θ°·
I.

(ΆχολουβεΙ)

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(Νιγριτινός)

καί προσφέρουσαν υπηρεσίας θετικάς

καί πραγματι
κός είς τε τά μέλη αυτής καί είς πάσαν άνάγκην τοΰ
Ελληνισμού.
—Έδημοσιεύσαμεν έκτοτε τήν εικόνα τής μεγαλο

πρεπούς έκκλησίας της

ήτις έκόστισε

—Έσχάτως έτέθησαν
νέου οικοδομήματος τδ

σοο.οοο φρ.

πανήγυρικώς

τά

θεμέλια

όποϊον θά χρησιμεύση

ώς

Παρθεναγωγείο'/ τής Κοινότητος *.

— Σημειωτέον ότι ή κοινότης τού Πόρτ-Σάϊτ άνέκαθεν διεκρίνετο διά τάς προοδευτικός αύτής τάσεις.
— Εΐνε ή πρώτη Έλληνική Κοινότης ή ίδρύσασα
Σχολεία.

— Ήτοι άπδ τοϋ 1868.
— Μέχρι τοϋδε έχει δαπανήσει διά τήν έκπαίδευ-

σιν 400.000 ψρ·
— Καί τά χρήματα αύτά έδόθηοαν άπδ τδ πενι

χρόν βαλάντιον τού έντιμου Έλληνος βιοπαλαιστού

δστις είς το Σχολεϊον καί τήν Εκκλησίαν γνωρίζει

νά στηρίζη τήν έθνικήν του σταδιοδρομίαν.
— Είς τά Σχολεία τού Πόρτ-Σάϊτ φοιτώσιν γοο
άρρενα καί θήλεα.

— ΕΤς πόρος σημαντικός τής κοινότητος εΐνε καί
αί έκ τών Λαχείων εισπράξεις.

—Ή συντήρησις τών Σχολείων

άπαιτεϊ 35 χιλ.

φρ. περίπου έτησίως.
—Ή Κοινότης συντρέχει προθύμως πάντα έχοντα

άνάγκην αυτής. Συντηρεί τούς πάσχοντας, παρέχει

βοηθήματα είς τούς άτυχήσαντας, δίδει τά μέσα έπανόδου είς τάς έστίας των είς πάντα πένητα έπιθυ-

μούντα νά έπανέλθη είς τήν πατρίδα του.
ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ

— Δέν άφίνει δέ εύκαιρίαν νά παρέλθη χωρίς νά
κατάδειξη τά πατριωτικά της αισθήματα.

— Διά τήν Κρήτην, διά τήν Μακεδονίαν, διά τούς
—Ή έν Πόρτ-Σάϊτ Έλληνική παροικία εύρίσκεται είς έπίζηλον σημεϊον ακμής καί ζωτικότητας.

— Καί ή ακμή καί ή ζωτικότης έκδηλούται

καθ’

δλα τά σημεία τής δράσεώς της καί των πόθων της.

— Καθημερινώς σημειοϊ πρόοδον ζηλευτήν όφειλομένην εΐς τήν άκατάβλητον καί έπίμονον καί πατριωτι

κήν έργασίαν τοϋ Προέδρου της κ.Γ.Κορώνη καί τών
άξιοτίμων Συμβούλων κ. κ.

προέδρου,

I.

Ν.

Τζιτζίνια

’Αντι

Κούπα, Ταμίου, Ν. Μαυρολέοντος,

Γεν.Γραμματέως, I. Πνευματικού, Κ. Ντούρου, Εύρ.

Παπανικολάου, Κ.

Ρούβα, Άθ. Μαζαράκη,

Κιτσονίδη, Θεοδ. Κανταρτζή

καί

Ήλ.

Ίωαν. Μανωλα-

κάκη.

—Ό κ. Κορώνης εΐνε ό γνησιώτερος αντιπρόσω

πος τής έλληνικής δραστηριότητος καί θελήσεως τής

θαυματουργούσης έν τώ έξωτερικώ.
—’Ανεξάρτητος οϊκονομικώς, άφωσιώθη ψυχή καί

πρόσφυγας τής

Βουλγαρίας, διά τάς άνάγκας τοΰ

Παναγίου Τάφου πάντοτε προσήλθε πρόθυμος άρωγός.

— Δι’ έξόδων τής Κοινότητος έστάλη είς τό Άρσάκειον πρδς συμπλήρωσιν τών σπουδών της άπορος

κόρη άριστούχος τού παρθεναγωγείου της.
— Συντηρεί Σκοπευτήριον ειδικόν καί γυμναστήν

οίκογενείάς διακεκριμένος διά την άνατροφήν των καί

νά εύδοκιμήση καί προαχθή καί έπιτύχη έν έργον.
—’Αντιπρόεδρος εΐνε ό Χαρ. Σμυρνιάδης σεβα
στόν μέλος τής Κοινότητος. Ταμίας, ό Ταμίας τής

τήν μόρφωσιν των.
— Διακρίνονται διά τήν φιλοξενίαν των οί οίκοι
τοΰ κ. Γ. Κορώνη καί Σολ. Λοϊζίδου.
— Διακεκριμένη Έλληνΐς δι’ ήν έπιβάλλεται νά

Κοινότητος κ. I. Κουππάς, Γραμματεύς ό κ. Επαι
νετός καί μέλη οΐ κ. κ. I. Άναγνωστόπουλος, Γερά

γείνη ιδιαιτέρα μνεία εΐνε ή κ. Αικατερίνη Γ. Κορώνη.
— Μόρφωσις, άβρότης, καλωσύνη, πατριωτισμός

σιμος Άλεξανδράτος, Κ. Ρούβης, Άλεξ. Βαρδίκος,

εΐνε συγκεντρωμένα έν ζηλευτή άρμονία είς τό εύγε

Ίωαν. Κουκόγιαννος,

νές πρόσωπόν τής διακεκριμένης Έλληνίδος.
— Ήτις εΐνε καί Πρόεδρος τοΰ Σωματείου πρός

Εύστρ. Σουσάνος, Κ. Δημη-

τριάδης, Ήλ. Βελούδος καί Γ. Σταθάτος.

— Αί εισπράξεις τσύ Πανελληνίου πάντοτε ικανο
ποιητικά! άποστέλλονται κατά τριμηνίαν είς τό Κέν-

προστασίαν τών Έλλήνιδων.
— Τό σωματεϊον ητο τότε νεοσύστατον άλλ’ έάν

τρον τοΰ Συνδέσμου έν ’Αλεξάνδρειά.
—Υπάρχει σύστημα έργασίας σοβαρός, θετικής,
προκαλοϋσα τόν θαυμασμόν.
— Κάθε πόλις έχει κάτι τι τό ιδιαίτερον καί άτο-

κρίνη τις έκ τού ζήλου τής κ. Προέδρου ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει δτι θά έκτελέση εύρέως τόν προορι

σμόν του.
— Λυπούμεθα δτι δέν έχομεν πρόχειρα τά ονό

ματα τών άλλων εύγενών κυριών αϊτινες άποτελοϋσι

μικόν της ούτως είπεΐν.
— Τό Πδρτ-Σάϊτ παρουσιάζει πολλά τά περίεργα

τό Συυβούλιον τοϋ Σωματείου τούτου.
— Έκ τών Δων διακρίνεται διά τήν φιλομάθειάν

καί τά άξια προσοχής καί μελέτης.
— Έκεΐνο δμως τό όποιον εΐνε άσύνηθες δι’ άλ

της καί τόν άγνόν πατριωτισμόν της ή Δίς Καλυψώ

λας πόλεις εΐνε ή συκγέντρωσις τών κατοίκων είς
τήν παραλίαν κατά τό θέρος.
— Κατά μήκος τής παραλίας καί είς 3 σειράς εΐνε

ΐας Γεωργιάδου τής τόσον διακεκριμένης καί ύπερό-

τοποθετημένα έκατοντάδες ξύλινων κομψών οικημάτων.

Συλλογήν.
— Ό κ. Χουρμούζιος, ό Διευθυντής τής

— Αύτά εΐνε θεριναί κατοικίαι τών Πορτ-σαϊανών
καί κυρίως διά τούς κάμνοντας χρησιν θαλασσίων

λουτρών.
—Έν

αύτοΐς διημερεύουν αί διάφοροι οίκογένειαι

λούονται

πρό τής

— Πρόεδρος αύτοΰ τυγχάνει ό

κ. Γ. Κορώνης

* Συνετελέσθη ήδη μεγαλοπρεπές' οικοδόμημα.

δελτάρια ποικίλα τής Κύπρου, καί έν αύτοΐς διά καλ
λιτεχνικής γραφίδος τής άνέγραψεν ολόκληρον τήν ι

στορίαν τής Κύπρου !
— Ό βίος τοϋ Πόρτ-Σαίτ εΐνε μία διαρκής οια-

βάτας.
— Εΐνε μία άπό τάς περιεργοτέρας συνήθειας ποΰ

σκέδασις.
— Ούδείς δύναται νά καθορίση κατά τάς 24 ώρας
τού ημερονυκτίου πότε άρχονται καί πότε τελειώνουν

δύναται τις νά συναντήση είς μίαν πόλιν.
—Ό μεταμεσημβρινός περίπατος είς τόν βραχίονα

αί μουσικαί καί τά άσματα.
— Πρόξενος τής Ελλάδος εΐνε ό κ. Μπάρακλης

τής παραλίας εΐνε μαγεία πραγματική.
—Ό οφθαλμός ούδέποτε κουράζεται άτενίζων τήν

άπολαύων έξαιρετικής άγάπης έκ μέρους τών ομο

γενών μας.

Μή-μϋς

άτέρμονα θάλασσαν.’
— Εΐνε τό θέαμα ζωγραφικώτατον, ποικιλότατον,

ένδιαφέρον.
—Εΐνε άδύνατον νά μή φαίνωνται έρχόμεναι πρός
τόν λιμένα άπό παντοίας διευθύνσεις πεντήκοντα τού-

μοπλοίων.
—Ίδια μέ τήν άμφιλύκην δταν άρχίζουν νά φωτί-

καί πάλιν.

τριωτισμού καί μεγάλων αισθημάτων είς ένδειξιν έκτι
μήσεως πρός τήν Δα Γεωργιάδου τής άπέστειλε ι 65

νον νά διανυκτερεύσουν.
—Ή άστυνομία αύστηρώς καταδιώκει τούς παρα-

— Σωματεία προοδευτικά εΐνε ό σύλλογος ή «Α
ναγέννησις ·> ό «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος»
Κασσίων, ή«Άδελφότης Σαμίων» ή« Αδελφότης
Καστελλοριζίων», ό «Γυμναστικός σύλλογος»
—Έπίσης έδρεύει τμήμα σοβαρόν τοϋ «Πανελ

«Σάλ

πιγγας Λεμεσού», ό πλήρης άπό άγνόν αίσθημα πα

τρώγουν, άναπαύονται άλλά τούς εΐνε άπηγορευμέ-

λάχιστον τράτες καί μία δεκάς κολοσσιαίων ή μή άτ-

ληνίου Συνδέσμου» έν ΙΙόρτ-Σάϊτ.

χου Έλληνίδος εύρομεν μίαν περίεργον καί σπάνιάν

θαυμασίας άμμώδους παραλίας,

διά τήν γυμναστικήν έκπαίδευσιν τής νεότητος.

ίσως καί άλλα άτινα δέν περιήλθον είς γνώσίν μας.

Φαρδούλη.
— Είς τόν έπίσης φιλόξενον οίκον τής Δος ’Αγλα

ζωνται τά πλοία τό θέαμα εΐνε έκ τών άπολαυστικωτέρων.
—Ή τράτες φέρουν άφθονίαν ιχθύων καί άλλων

θαλασσίων προϊόντων.
—Ίδια ή γαρίδες εΐνε άφθονώτατες καί πολύ γευ
στικές.
—Ή Κοινωνία τού Πδρτ-Σάϊτ εΐνε διεθνής.
— Ή Έλληνική παροικία έχει νά έπιδείξη πολλάς

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
'Ιστορία τής παροιμίας «ήτνγζϊκό θά κόμης».
"Ενας άντρας σάν πέθανε ή γυνάΐκά του έχάλαγε
τόν κόσμο άπ’ τής φωναϊς και τά κλάϋματα. Τήν
ώρα ποΰ πήγαιναν νάν τή θάψουν, ή φωναϊς καί
τά κλάϋματα έδιναν κΓ έπερναν. Δυο γρηαϊς ποΰ
πήγαιναν άπό πίσω του έλεγαν μεταξύ τους σιγαλάσιγαλά. Νειός είναι πρέπει νά παντρευτή έλεγ’ ή μία.
Νά πάρη τήν τάδε εΐπ’ ή άλλη. Τ’ άκουσ’ ό άντρας
καί μέ μυξοκλάϋματα γύρισε καί είπε στή μιά γρηά
«ντέτε, ψυχικό θά κόμης.» Τοιαΰτη ή λάϊκή
μυθολογία τής παροιμίας έπί τών άκαίρως ζητοΰντιον
τήν παραβίασιν παντός ήθικοΰ ή γραπτοΰ νόμου.
I. Π. ΣΤΑΙΑΤΟΤΑΗΣ
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Τό περικαλλές Τέμενος τό Όμάρ τό στολισμένον
μέ έξοχα αραβουργήματα, τό όποιον άνεγείρεται έπί
τής θέσεως τοΰ Ναοΰ τοΰ Σολωμώντος εις 'Ιεροσό
λυμα. ’Ήδη εις τό Τέμενος αυτό έκτελοΰνται ανασκαφαί ύπό τοΰ λοχαγού Πάρκερ διά τήν άνακάλυψιν
τοΰ θησαυρού τοΰ Σολομώντος.
(Φωτογραφία Έπ. ΚοντοποϋΐΛν).

Π ΙΤΡΟΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
Στην ώμορφη τριανταφυλλιά ποΰ χίλια χάδια ξέρει
<5 ’Απρίλης στέλνει μήνυμα μέ τής αόγής τ’αγέρι.

«"Αν μ’άγαπας κι’ μέ ποέέής, άλλαξε καί στολίσου,
» γιατ’ ό φτωχός λαχτάρησα τό ευωδιαστό φιλί σου.
» Βαρέ&ηκα τήν ξενητειά, μ’ έκούρασαν τά ξένα'
» γλυκειά μου σ’ έπεάΰμησα καί ξεκινώ γιά σένα.
*
Καί τ’ άγεράκι έπέταξε τό μήνυμα νά φέρη
καί τήν έκρυφαγκάλιασε τό πονηρό τ’ άγέρι
καί τάπε τά λογάκια του κρυφά-κρυφά κι’ άγάλι.
Καί τ’ άκουσ’ ή τριανταφυλλιά καί μέ χαρά μεγάλη
άνοιξε τά τριαντάφυλλα, τά ρόδινά της χείλη
νά πή τό κ α λ ώ ς ω ρ ι ο ε ς τοϋ φίλου της τ ’ Απρίλη.
ΙΩ. ΠΟΛΕΗΗΣ

Η ΑΑΒΣΙΣ THS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
14 5 3
Σημαίν’ δ Θιός, σημαίν’ ή γή, σημαίνουν τά ’ττουράνια
Σημαίνει κ’ ή άγια ΣΖοφιά, τό μέγα μοναστήρι,
Μέ τετρακόσια σήμαντρα κ’ έέήντα δυό καμπάναιε,
Κάθε καμπάνα καί παπάς, κάθε παπάς καί διάκος,
Νά μπούνε ςτό Χερουόικό καί νάόγ’ 6 βασιλέα;.
Περιστερά κατέβηκεν άπό τά μεσουράνια'
«Πάψετε τό χερουβικό κι’ ας χαμηλώσουν τάγια
Παπάδες πάρτε τά γιερά καί σείς κεριά σόυστήτε,
Γιατ’ είναι θέλημα Θεού ή Πόλι νά τουρκέψη.
Μόν στείλτε λόγο στή Φραγκιά, νάρτουνε τρία καράβια,
Τώνα νά πάρη τό σταυρό καί τάλλο τό βαγγέλιο,
Τό· τρίτο τό καλήτερο τήν άγια τράπεζα μας,
Μή μάς τήν πάρουν τά σκυλιά καί μάς τή μαγαρίσουν»
Ή Δέσποινα ταράχτηκε κ’ έδάκρυσαν ή ’κάνες,
.
«Σώπασε, κυρά Δέσποινα καί σείς ’κάνες μήν κλαΐτε·
Πάλε μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλε δικά σας είναι».

ΑΠ& ΤΗΝ /MOVSKHN <1ΗΚέΐΝ

Άφόΰ-έπευφημήθη τό νέον μελόδραμα τοϋ'κ.’Σαμάρα είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ιταλίας, Φλω
ρεντίαν, Μιλάνον, Ρώμην, καί κατόπιν εις τό Κάϊρ’ον,
’Οδησσόν και Κ)πολιν, έπαίχθη
Η *' Ρ Ε Α ,, και είς ’Αθήνας. Ή ΐοιοφύϊά
τοϋ κ. Σαμάρα έίεδηλώθη ύπέροχως είς τήν «Ρέαν» τής όποιας ή· μουσική εϊνε
πρώτης τάέεως επιτυχία. Εκείνο τό όποιον κάμνει
ιδίως έντυπωσιν εΤνε ότι δέν ομοιάζει’ ουδέ πόρρωθεν
πρός κανέν άλλο μελόδραμα. Πρωτοτυπία άπο' της
πρώτης νότας μέχρι τής τελευταίας. Και ένΰ’ έχει
νεωτεριστικά μοτίόα, δέν απομακρύνεται άπό τήν
κλασικήν άρχαιοπρέπειαν. 'Υπάρχουν μέρη," άλλα
έχοντα τόν χαρακτήρα τοΰ άρχαίου μέλους — είδος
θρησκευτικής^ύμνωδίας — άλλα κάτι άπό τόν, ’Ιταλι
κόν λυρισμόν — άλλα Βαγνέρειον δυναμιν — άλλα
τήν. νεοελληνικήν χάριν τών, δημωδών ασμάτων. Έν
συνόλω όμως .Έλληνικώτατον. "Αν ή τέχνη είνε
Εύρωπαίζουσα, ή ψυχή είνε έθνική.
Πόσον γοητευτικά ήσαν ό ’Ολυμπιακός ύμνος; ή
αισθηματική δυωδία τής α'. ,πράςέως, ή ανατολικής
ήδυτητος εισαγωγή τής β'. πράέεως καί τό δράματίκώτατον κουαρτέτο !
Ή μουσική τής Ρέας εϊνε δυσκολωτάτή. ’Απαι
τείται μεγάλη τέχνη καί μεγάλη δύναμις διά να ήμπορέση ό ηθοποιός νά παρακολουθήση τήν ορχήστραν.
Καί ήτο καταφανής ή μεγάλη' προσπάθεια τών τεσ
σάρων πρωταγωνιστούντων προσώπων, τά όποΤα έκουράσθησαν πολύ διά νά συγκρατήσουν' τά μέρη
των. Ό υψίφωνος Πολόαρός, καί ή ύψίφωνος Άδαβέρτο προσεπάθησαν νά μή ύπολειφθοΰν, άλλ’ έκεϊνος
όστις νικηφόρος άντεπεέήλθε κατά τών δυσχεριών
ύπήρέεν ό νεώτατος, άλλά θαυμάσιος βαρύτονος δέΜάρκο. Έτραγούδησε μέ τήν πλουσίαν φωνήν του
άμέμπτως.
Ό κ. Σαμάρας έν άκρατήτω ένθουσίασμω έκλήθη
έπανειλημμένως έπί τής σκηνής. Έδρεψε δάφνας είς
άλλα μέρη, περισσότερον μουσόφιλα, άλλ’ ή παράστασις τής «Ρέας» έν τή πατρώα γή ύπήρζεν ό
πραγματικός τοϋ μεγάλου μουσουργού θρίαμβος,

ΑΘΗΝΑΊ ΚΙΙ ΜΑΝΔΟΛΙΝΛΤΑ
Ή τελευταία τής έψετεινής περιόδου συναυλία τής «’Α
θηναϊκής Μανδολινάτας» προσέθηκε μίαν έτι έπιτυχΐάν
είς τό ένεργητικόλ' τοΰ άρίστου μουσικού ιδρύματος, τό
όποιον μέ εξαιρετικήν άφοσίωσιν διευθύνει ό κ. Ν. Λάβδας. "II βράβευσις τής Κρεμόνης τής θαυμαστής ορχή
στρας ήτο ή δίκαια αμοιβή.,εργασίας άοκνου, ής οί καρ
ποί έκάστοτε έκδηλοΰνται διά τών άρμονικοτάτων έκτελέσεων δυσκολωτάτων συνθέσεων.
Κατά τήν πρό τίνος δοθεϊσαν συναυλίαν· ή ορχήστρα
έξετέλεσε μετά μεγάλης έπιτυχίας μίαν συμφωνίαν έκ τοΰ

«Χορού μετεμφιεσμένων» καί μίαν φαντασίαν έκ τού
"Λουκός τού Λουξεμβούργου», έξαιρετικώς δέ ήρεσαν οί
χοροί, 'Ελληνικός καί Κρητικός, τού κ. Λάβδα, οΐτινες
διετήρησαν δλον τό χαριτωμένον "Ελληνικόν ύφος; ’Επί
σης έπαίχθηιαν άμέμπτως τό λυρικ ότάτον Cha nova de
Solveig τού Γκρήγκ καί οί γοητευτικοί «Ουγγρικοί χοροί»
τού Μπράμς.
Εις τήν επιτυχίαν τής συναυλίας συνετέλεσε καί ή αν
θηρά φωνή τής δεσποινίδος Καστρωμένου, ήτις μετά τέ
χνης καί αισθήματος έψαλεν έν νέον φσμα τοΰ κ. Ξανθοπούλου καί τόν Γέρω-Δήμον.

έκτελέσεως, μέ καταπληκτικήν εύχέρειαν. Ήκ. Τσίλ
λερ δέν παίζει τεχνικά μόνον, μηχανικώς. 'Υπεισέρ
χεται είς τήν ψυχήν τοΰ μουσουργού καί αισθάνε
ται βαθύτατα τάς κυμάνσεις τής έμπνεύσεώς του.
Έκ τών τεμαχίων, τά όποια έξετέλεσε, περιοριζέμεθα
νά άναφέρωμεν τήν «Ταραντέλαν» τοΰ Λίστ, τάς
Μαζούρκας τοΰ Σοπέν, έν Βάλς τής έν Βερολίνφ
ύπερόχου κλειδοκυμβαλιστρίας Καρένιο, τήν μόνην
σύνθεσιν ήν έγραψε, καί τδ «ΙΙερσικδν έμβατήριον»
τοΰ Γρώμφελδ κατά μεταφοράν τοΰ Στράους. Είς τήν
συναυλίαν μετέσχε καί ό διακεκριμένος καθηγητής
τοΰ τετραχόρδου κ. Σαίφερ.
Ή κ. Τσίλλερ ετοιμάζεται διά περιοδείαν είς Αί
γυπτον κατά τδ προσεχές φθινόπωρον, έκλήθη δέ νά
διωργανώση τδ έκεΐ ίδρυόμενον Ώδείον.
ΣΤΗΛΗ ΔΜ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
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Το καλοκαίρι μπήκε πϊά γΐά καλά.
Τά έλαφρά πολύχρωμα φουλαράκια έκαμαν θριαμδευτικώς τήν έμφάνισιν των, έκτοπίσαντα τελείως τά Tnssorts
καί τά Lanfanzs, τά όποια έπί σειράν έτών έδασίλευον
κάθε καλ.οκα'ρι. ΙΙο’ος, δηλαδή—ποια—θ’ άντισταθή νά
οορέσζ, τήν έποχήν αύτήν τής φρικτής ζέστης τδ έλαφροτατον αύτδ ύφασμα μέ τής ψιλές ή λεπτές γραμμές του, μέ *
τής μικρές ή μεγάλες κοκκίδες καί τά κομψά του άνθάκια
σκεπασμένο μάλιστα με μίαν Tunique (χιτώνα) άπδ μου
σελίναν. Κ’ έπειδή έγεινε λόγος περί τών έκ μουσελίνης
καλυμμάτων (voilage) σάς πληροφοροΰμεν οτι αύτά κατα
κτούν άπδ ώρας εις ώραν περισσότερον έδαφος, καί ή επιτυ
Η Δίς ΕΛΠΙΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ί εφημερίδες τής Γενεύης νέαν επιτυχίαν ανα χία των δέν οφείλεται μόνον εις τήν χάριν των, άλλά καί
γράψουν τής Έλπίδος Καλογεροπούλου τής είς τήν πρακτικότητα αύτών, γιατί μία περσυνή σας μπλούζα
ή όποια σήμερα είνε έντελώς deinod^e μπορεί νά γείνη
παγκοσμίως ήδη γνωστής ύπό τό καλλιτεχνικόν ψευδώvupov Spbranza Calo. Έκ κριτικής δημοσιευθήσης τής ώρας άν τήν σκεπάσετε μέ τδ κατάλληλον voilage άπδ
μεταξωτήν μουσελίναν. Τά μανίκια σας κάμετε τα κοντά,
έν I ενεύη πρό τινων ημερών, άποσπώμεν τά έξής:
«Ή νέα άοιδός Calo διεκρίθη διά τούς ύψηλούς αύτδ άλλως τε είνε τόσο εύχάριστο τδ καλοκαίρι, όχι όμως
τόνους καί έθαυμάσθη ή μεγάλη δύναμις τής φωνής της. καί τούς γιακάδες τών φορεμάτων σας, αύτούς μαλιστα σάς
Τραγουδεΐ μέ τέχνην καί έμψύχωσιντό άσμα της μέ συνιστώμεν νά τούς γαρνίρετε στο έπανω μέρος μέ μία σειρά
πολλήν έντασιν καί περιπαθή έκφρασιν».
άπδ χάνδρες αί όποΐαι δίδουν κάποιαν ιδιαιτέραν άνταύγειαν
Ή δεόποινίς Καλογεροπούλου, έπαιέεν, διά πρώ
στδ χρώμα τοϋ προσώπου, πράγμα όχι μικρό καθώς ξέρει—
την φοράν έπί σκηνής είς τόν «Βέρτερον» είς τό
κάθε
φιλάρεσκος.—Μία ά/Λη, καθώς λέγουν στδ Παρίσι,
θέάτρον τής Γενεύης. Καί έν τή ύποκρίσει δέν ύστέκαινοτομία
είνε και τά υφάσματα μέ τάς δύο όψεις- έ'να σα
ρησεν, ή συμπαθής άοιδός.
Ή φωτογραφία ήν δημοσιεύομεν είνε νεωτάτη, τέν αίφνης ποΰ άπδ τήν μ’ά μεριά έχει χρώμα μπλέ-μαρέν,
ληφθεϊσα καθ’ ήν στιγμήν άπεχαιρέτα τούς θαυμαστός μόλις τδ γυρίσητε άπδ τήν ά/ΰ.ην θά τδ ίδήτε πορτοκαλί.
της άπό τό βαγόνι είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν "Ενα άλ/.ο μπορεί νά είνε μαΰρο άπδ τδ έ'να μέρος καί κε
ρασί άπδ τδ ά/.λο, ή μαΰρο καί bleu nathier κτλ.
τών Αθηνών.
Τδ αύτο γίνεται ακόμη καί διά τά λινά τών ταγιέρ.
ίς στενόν κύκλον φιλομούσων καί δημοσιογράφων
Τδ γλυκύτατο έκεϊνο ασπρόμαυρο τδ όποιον θαυμάζετε
ή έξοχο: κλειδοκυμβαλίστρια κ. Σοφία Τσίλλερ τόσο,-ίνε άπδ μέσα κόκκινο χτυπητό ή ζωηρό μπλέ καί αύέδωσεν έν τή αιθούση της συναυλίαν, ήτις ένεποίησε τον τδν διπλοΰν χρωματισμόν μεταχειρίζονται οί ράπται ώς
βαθυτάτην έντύπωσιν. Έπί γαρνιτοΰρα,δηλαδη ώς ρεβέρ ζακέτας, φάσαν φούστας, φυΣΟΦΙΑ ΤΣΙΛΛΕΡ μίαν καί ήμίσειαν ώραν άκού- τυλάκια κτλ.
ραστος ή έξοχος καλλιτέχνις
Ίσως σάς φανοΰν λίγα τά σημερινά μας νέα περί μόδας
μ«ς έκράτει έν έκστάσει καί θαυμασμώ διά τήν τέ άλλά θέλομεν νά ξεκουρασθήτε λίγο άπδ τάς συνεχείς μας
χνην της. Διηρμήνευσε τάς δυσκολωτέρας συνθέσεις φλυαρίας διά.......... νά σάς κουράσωμεν περισσότερον ίσως
Δίς
Π·
τής Γερμανικής μουσικής μέ άκρίβειαν καί διαύγειαν είς τδ προσεχές.
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Μ Α Τ Ο Σ
"Οταν μία χώρα έχη Διπλήν Βουλήν πρός μεταρρύδμισιν τοΰ πολιτεύματος της έπόμενον εϊνε παοα
άλλη κίνησις νά ύποχωρή. Είνε άληδές οτι τά πολιτεύ

ματα έξασκοΰσιν έπιρροήν έπί τής πορείας και τής
προόδου τών έδνών καί γίνονται τά βάδρα έπί τών
όποιων άνεγείρεται ή Ζωή ή πλήρης άπό δράοιν καί
άκμήν, άλλ’ εϊνε έπίσης άληδές δτι Άρχοντες και Πο
λιτευόμενοι εγωιστικοί καί ίδ.οτελεΐς κλονίζουσι τά
Ισχυρά αύτά βάδρα ατ.να ευκόλως μεταβάλλονται
είς έρείπια κάτωδι τών όποιων δάπτεται ή τιμή τής
πατρίδος και τά ώραϊα και μεγάλα ιδανικά τών εύγενών τέκνων της. Διά τοϋτο ή διενεργουμένη μεταρρύδμιοις τοΰ πολιτεύματος μάς ένδουοιάέφ’ δσον βλέπομεν παραλλήλως αύτής Κυβερνήτας με φωτεινήν
διάνοιαν καί με ουιείδηοιν τών μεγάλων πρός τήν πα
τρίδα υποχρεώσεων των. Ύπό τήν έννοιαν αύτήν χαι
ρετίζω καί εγώ τήν ψήφισιν τοΰ νέου Συντάγματος καί
εύχομαι »ά εινε άπαρχή νέου βίου έδνικού, βίου ένιοχύσεως παντός ωφελίμου διά τήν πατρίδα είτε <5 Βε• νιζέλος διευδύνει τόν τόπον, είτε ό Θεοτόκης, είτε ό
Ράλλης ή άλλος τις μέλλει νά κληδή είς προσεχές ή
άπώτερον μέλλον.

Μολονότι δέ δά έπεβάλλετο ίσως νά άφιερώσω όλόκληρον τήν έπισκόπησιν τοΰ μηνός είς τό Ιστορικόν
αύτό γεγονός τό όποιον ύμνησεν ήδη ό ημερήσιος τύπος
καί δά ύμνηση πάν έντυπον είς ελληνικήν γλώσσαν
γραφόμενον καί δπου ελληνική γωνία έκδιδόμενον, έν
τούτοις φρονώ δτι ύπό τάς σημερινός συνδήκας ύπό
τάς όποιας εύρίσκεται ή χώρα καί ό ελληνισμός έν γένει, άξιον αναγραφής καί ύμνων καί ένδουσιασμοΰ εϊνε
ή στρατιωτική άναδιοργάνωσις τής χώρας ύπό τήν εύσυνείδητον καί φιλοπάτριδα ηγεσίαν τοΰ λατρευτού διά
τήν χώραν Γάλλου Στρατηγοΰ Έντοΰ καί τών εύγενών
συνεργατών του Άνωτέρων καί Κατωτέρων Γάλλων
Αξιωματικών. Βεβαίως δέν μοΰ έπιτρέπεται νά έκφράσω τεχνικήν γνώμην έπί τής έργασίας τής Άναδιοργανωτικής Επιτροπής, άλλ’ έχω τό καδήκον νά
έξάρω τό έργον τής Γαλλικής ’Αποστολής ή όποια μοχδεΐ καί έργάζεται μέ άδιάπτωτον ένδουσιασμόν νά
δέση τά δεμέλια τής δόξης τοΰ ’Ελληνικού Στρατοΰ.
Τό σημερινόν ήδ.κόν τοΰ στρατοΰ μας τό όποιον καδημερινώς έξυψώνουν οί Γάλλοι ’Αξιωματικοί άντανακλώμενον έπί τής συνειδήσεως καί τής ψυχής τοΰ
Έδτους μάς έμψυχώνει ν ’άναλάβωμεν άγώνας δυοιών
άγώνας πρό τών όποιων μέχρι τής χδές άπεδειλία ή
έδνική ψυχή άνέτοιμος καί διατακτική πρός τά γενναία
βήματα καί τάς τολμηράς άποφάοεις. Ή<· ’Ελληνική

Έπιδεώρησις»ή όποια κατά μήνα φέρει εις τούς διε
σπαρμένους έλληνικούς πληδυσμούς τούς παλμούς τοΰ
έδνικοΰ μας βίου, ύπερήφανος σήμερον άναγράφει τοΰ
τιμημένου Στρατού μας τήν πρόοδον, τών ’Αξιωμα
τικών μας τήν άναγέννησιν καί τών εύγενών ξένων
ήγετών αύτοΰ τήν άκλόνητον πίοτιν πρός τό φωτεινόν
μέλλον του.
Ή Κυβέρνησις δέν έλαβεν άκόμη ολόκληρον τόν
καιρόν νά συντάξβ τό πρόγραμμα αύτής, διά τούτο ό
’Ελληνικός Ααός άντιπαρέρχεται μέ άδιαφορίαν τήν
λυσσώδη άντίδρασιν ή όποια έγεννήδη κατ’ αύτής.
"Εχει ύπ’δψιν της τήν μεταβολήν τήν όποιαν έπέφερεν εις τάς πολεμικά Υπουργεία ή παρουσία τοϋ κ.
Βενιζέλου, έχει ύπ’δψιν του τήν ένίσχυοιν τής Δικαιο
σύνης τήν οποίαν ό q ωτεινός νοΰς τοΰ Υπουργού τής
Δικαιοσύνης έδημιούργησε καί προσδοκά άνάλογον εργα
σίαν καί άπό τούς Υπουργούς τής Παιδείας, τών Έσω
τερικών καί τής Γεωργίας τούλάχιστον,διά νά φανή τό
πλείστον μέρος τοΰ έργου τής Κυβερνήσεως τό όποιον
δά δώση ζωήν είς τόν τόπον καί δά έμφυσήση ζωογόνον πνοήν έκεϊ δπου μέχρι τής στιγμής έπεκράτει νέκρωσις καί άτονία.

4
Μέτρον τής Κυβερνήσεως τό όποιον πρόκειται τά
έμπνευση μεγαλείτερον δάρρος καί βαδεϊαν πεποίδηοιν
είς μέλλον εύοίωνον, εϊνε καί ή μετάκληοις Διοργανω
τών τής ’Αστυνομίας. Οί ’Ιταλοί οίόποιοι διωργάνωσαν
έξόχως τήν ’Αστυνομίαν τής Κρήτης μέλλουσιν έν εύγενεί άμίλλη πρός τούς Γάλλους καί Άγγλους Όργανωτάς νά άνακαινίοουν τόν σπουδαϊον αύτόν κλάδον δστις
σήμερον άριδμεϊ ’Αξιωματικούς μορφωμένους, ’Αξιω
ματικούς έμφορουμένους ύπό τοΰ πόδου τής άνυψώσεως τού σώματος τής Χωροφυλακής καί όιά τούτο
ένέχων έν έαυτφ τό σπέρμα τής προοδευτικής έξελίξεως. Εϊνε εύχάριστον δτι <5 ’Ιταλός Διοργανωτής, ώς
ό Άγγλος καί Γάλλος δά εΰρωσιν έν Έλλάδι συναδέλ
φους, πλήρεις μορφώσεως, άφοσιωμένους είς τό καδή
κον καί έτοιμους νά έξυπηρετήσαισι διά τής πείρας των
κοιτών φώτων των τό έργον τών ξένων όργανοιτών.

Αύτά εϊνε τά εύχάριστα, τά φωτεινά σημεία τά όποια
διανοίγουσι νέους δρόμους διά τήν έπιτυχή σταδιοδρο
μίαν τής πατρίδος μας. Ό Μάιος δμως έπεφύλαξεν
εις τήν Άδηναϊκήν κοινωνίαν καί αλλας εύχαρτστους
έκπλήξεις δφειλομένας αύτάς είς τήν πρωτοβουλίαν τής
γυναικός. Οί χοροί οί έλληνικοί τούς όποιους άβραί
έλληνίδες έπέδειξαν είς αυγκεκινημένους καί ένδον-

σιώντας έλληνας έδεωρήδησαν ώς μέγιστον κοινωνικόν
γεγονός τό όποιον πρός στιγμήν έκυριάρχησε πάσης
άλλης συζητήσεως πάσης άλλης σκέψεως έπί εβδομάδα
ολόκληρον. Καί ή Έλληνίς ή δποία έδεωρεϊτο ικανή
μόνον διά τήν οικιακήν δράσιν άπέδειξε πόσον άξίζει
δταν δέλη νά μεταβληδή είς κοινωνικόν καί έδνικόν
παράγοντα, ένίσχυσε δέ τήν ιδέαν αύτήν δταν μίαν
μετά τούς χορούς έβδομάδα διωργάνωσε καί τήν έορτήν
τών άνδέων είς τόν εύρύν τοΰ Ζαππείου χώρον
μέ έπιτυχίαν συναρπάζουσαν, μέ επιτυχίαν ζωντανήν.
Εύγε είς τάς 'Ελληνίδας !

4-

τής ’Ελληνικής γής καί μέ άπάδειαν καί ψυχραιμίαν
καί μεδοδικότητα γερμανοΰ έπιστήμονος απειλεί νά
καταφάγη καί έξαφάνίση παν δτι άποτελεί τήν ζωήν
ένός έδνους, τήν περιουσίαν τοΰ άγρότου, τόν άρτον
τοΰ χωρικοΰ. Εϊνε άληδές δτι δ έχδρός αύτός καταπολεμαται, άλλ’είτε διότι τά μέτρα τοϋ Υπουργείου τής
Γεωργίας δέν εϊνε οϊα ώφειλον »>ά εϊνε, είτε διότι δ
χρόνος δέν έπέτρεπε νά ληφδώοιν δσα έπεβάλλοντο,
είτε διότι δέν εϊμεδα άκόμη παρεσκευασμένοι,ώς άτομα,
ν’άντιμετωπίζωμεν τοιούτους έχδρούς ή άκρίς άπειλεί
νά κάμΐ) καταοτροφιάς άνεπανορδώτους, καταστροφάς
τάς δποίας δά αίσδανδή τόσον ή κοινωνία δσον καί τό

Μολονότι δά ήτο εύχάριστον νά έκλείομεν τάς γραμμάς αύτάς χωρίς νά παρεμβάλωμεν δυσάρεστόν τι, έν
τούτοις τό γεγονός εϊνε τόσον δλιβερόν ώστε δέν μας
άφίνει νά τό λησμονήοωμεν. ‘Ομιλώ διά τάς άκρίδας.
’Ιδού έχδρός ό όποιος κατέλαβε τά μυροβόλα έδάφη

Ή Κεντρική Σηροτροφική Εταιρεία, ής προϊσταται μετ’ άδιαπτώτου δραστηριότητας ή κυρία Αικατε
ρίνη Ζλατάνου έ'δωσε τήν έτησίαν υπέρ τών σηροτροφικών έργων έορτήν εις
Η ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗ τό «Άκταϊον». Ό σκο
πός τής Εταιρείας κατ’
εξοχήν κοινωφελής και παραγωγός εθνικού πλούτου
εϊλκυσε τό ένδιαφέρον τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, δστις
εύηρεστήθη μετά πολλής ευμενείας νά ενίσχυση διά
τής παρουσίας του τάς κυρίας, αί όποΐαι καταβάλλουν
τόσους κόπους ϊνα διαδοθή καθ’ δλον τό Κράτος ή ση
ροτροφία. Ή Σηροτροφική Εταιρεία έπεξέτεινε τήν
δράσίν τΐ]ς μέχρι τών άπωτάτων χωρίων, συνιστώσα
μωρεοσπορέϊα, τήν εκτροφήν τοΰ μεταξοσκώληκας,
εισαγαγοΰσα τήν σηροτροφίαν ώς μάθημα εις τά σχο
λεία, έπιτυχοΰσα διά τών Δημάρχων τήν φύτευσιν
μωρεωδένδρων εΐς τάς οδούς και πλατείας.
Ή έορτή έστέφθη ύπό μεγάλης επιτυχίας. ’Εκλε
κτός κόσμος συνέρρευσε, τό πρόγραμμα δέ ήτο έλκυστιχώτατον. Ό κ. Κουκέας εψαλε τό Ideale τοΰ ΤοSti, ή δεσποινίς ’Ιουλία Άμπελό απήγγειλε μέ πολύ
αίσθημα τήν Tl'istessc d’Olyilipio τοΰ Ούγκώ, ή
δεσποινίς Ήλεκτρα Παπαγεωργακοποΰλου έψαλε μέ
τήν έντονον και εΰστροφον φωνήν της έκ τής «Κάρμεν» τό άσμα τής Μικαέλας, δ κ. Παναγόπουλος
άπήγγειλε τούς «’Αφανείς ήρωας» τοΰ Προβελεγγίου
και έν Σατυρικόν τοΰ Cascagne «Oh ! les pa
rents», ή δεσποινίς Παπαγεωργακοποΰλου μετά τοΰ
κ. Κουκέα έ'ψαλαν έν δυωδία τήν νέαν σΰνθεσιν τοΰ
κ. Ξανθοποΰλου «Ύπό τό φώς τής Σελήνης» καί ή
δεσποινίς Καρυτινοΰ, συνοδευοΰσης τής δεσποινίδας
Έλ. Παμπούκη, έξετέλεσε έν μέρος τής Manon.
'Υπέρ τής Σηροτροφικής υπεβλήθη πρότασις εις
τήν Βουλήν περί έπιχορηγήσεως 5,000 δρ., έχομεν
δέ πεποίθησιν δτι προθυμίας ή Βουλή θά ένισχΰση
έν έργον κατ’ εξοχήν κοινωφελές.

Δημόσιον.
Ώραϊον δά ήτο ή φορολογία τών σπειρομένων γαιών
καδ’ήν στιγμήν άμείλικτος φορατζής ή άκρίς εισπράτ
τει εκατόν τοΐς έκατόν άπό τήν σπειρομένην ’Ελληνι
κήν γήν.
ΕΤΓ. Ζ.

μέγας φιλέλλην κ. Ροβέρτος Γκάλ.λι είς άπάν—
τησιν τοΰ τηλεγραφήματος τοΰ κ. Μερκούρη,
διά τοΰ όποιου άνεκοινώδη αύτώ δτι άνεκηρύχδη
έπίτιμος δημότης
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΓΚΑΑΛΙ
Άδηιαίων διά
τούς άγώνάς του
ύπέρ τών ’Ελληνικών δικαίων άπέστειλε πρός τόν κ.
Μερκούρην τό άκόλουδον τηλεγράφημα :

Ο

>|ερκονρην« Δήμαρχον ’Αθηναίων

«

’Έλαβον τηλεγράφημά σας. Ύποστηρίζων τά
Ελληνικά δίκαια έκπληρώ απλώς τό καθήκον μου.
Διά τούτο μοί φαίνεται ώς ύπερβάλλουσα τιμή διά
τό άτομόν μου ή άπόφασις, υμών τε καί τοΰ έντιμοτάτου Δημοτικού Συμβουλίου τών αείποτε ένδοξων
’Αθηνών, δι’ ής μοί άπενεμήθη δ υπέρτατος τίτλος
τού έπιτίμου πολίτου τών ’Αθηνών. Ιίλήρης σνψκινήσεως υποβάλλω εΐς υμάς τάς ευχαριστίας μου, άποδίδιο δέ τήν ύψίστην ταύτην τιμήν ε’ς τήν κοινήν
έπιθυμίαν τής συσφίγξεως τών δεσμών τών δυο ήμών
έθνών, τών διδασκάλων τοΰ πολιτισμού καί άδαμάστων μαχητών έν τή διεκδικήσει τών δικαίων τών
λαών».
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΓΚΑΑΛΙ

Έέόνως φιλάνθρωπος ή πρωτοβουλία τής κ. Σχλήραν όπως όργάνωθώσιν έζοχικαί διαμοναι διά τά ασθε
νικά παιοία. Δέν εΓνε μόνον οί ασθενείς οι έχοντες
ανάγκην πε^ιιθάλψεως· δέον ή
ΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ προσοχή νά στραφή καί εκ
ύγιεΤς, οί όποιοι άν παραμεληθοΰν θά γεμίσουν άργότερα τά νοσοκομεία- ιδίως
προληπτικής ύγιεινής έργασίας δέον νά τύχωσι τά.
φιλάσθενα παιδία, τά όποια έν τή άναπτύέει των λαμ4
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Η ιόρυσις παιδικών εξοχών Θά σώο/] πολλάς

νειών.

μικρας υπάρξει; άπο αναπόφευκτους άσθενειας.
Κατα τα μέσα Μαΐου έκάστου έτους Θά στέλλωνται ιοο παιδία καΘ’ ομάδας είς τήν έξοχήν

καί Θά

τα σκώμματα έπέσυρε καί εις έαυτόν έδημιούργει μέ/.λον
πλήρες δυσάρεστων περιπετειών. Όταν άνέγνωσα είς τάς
έφημερίδας τήν απόφασιν τοΰ δανειστοϋ του δπως πώληση
δια δημοπρασίας τόν αγαπητόν τοϋ συγγραφέως ίππον, άνεμνήσθην τήν εικόνα τοΰ εφίππου καλλιτέχνου καί τήν πρόρρησιν τοΰ συμπατριώτου του.

Δ· Ζ.

μένουν αο ήμέρας, δια να τα διαδεχθούν άλλα τόσα
δι αλλας

2.5 παλιν ήμέρας καί ουτω καθεξής

μέχρι

Σεπτεμβρίου. Η ηλικία τών παιδιών δέν Θά είνε μεί-

4ων τών ι 2 έτών.
Η δίαιτα Θά εινε απλή καί υγιεινή· Θά διέρχωνται

δλην τήν ήμέραν είς τό ύπαιθρον, Θά κάμνουν θαλάσ
σια λουτρά καί λεμβοδρομίας,· Θά

δάση,

τρέχουν

είς

θα παίζουν είς τήν ακρογιαλιάν. 'Υπό

τά

τήν

σκιάν τών πεύκων Θά διδάσκωνται ύπό τής έπιμελη-

τριας, έμπρος είς τό ανοικτόν

βιβλίον τής φύσεως,

τό όποιον Θ’ αντικαθιστά κάθε άλλο βιβλίον. Θ’ ακούουν
διηγήσεις ή θά άσχολοϋνται είς εύκολους χειροτεχνικός

εργασίας.-Τό

βράδυ Θά διασκεδάζουν μέ φωνογρά

φον καί κινηματογράφον.
Δια να έπιτευχθή ή εύγενής αύτή ιδέα, προσέφε-

ρεν ό

Δήμος γο.οοο δρ.

δι’ ων ήγέρθη

Βουλιαγμένη τό πρώτον οίκημα. Άλλά

ήδη

έν

τά έέοχικά

αύτά ένδιαιτήματα πρέπει νά ίδρυθοΰν είς διαφόοους

πόλεις, κατά τάς άνάγκας τής δημοσίας ύγιεινής.

Πρός ταχυτέραν τοΰ σκοπού πραγμάτωσιν διωργανώθη έν τώ Ζαππείω Θαυμασία έορτή Άνθέων, έορτή

δημοτική ής μετέσχον 20,000 άτομα, μέ μίαν γοη
τευτικήν παρέλασιν ανθοστολισμένων αμαξών, καί έκ
τών οποίων ιδιαιτέρως εϊλκυσαν τήν προσοχήν τό α

μάξι τό συμβολίζον τήν Άνοιξιν καί τό τής «Ποοόδου» μέ δεσποινίδας φερούσας τό ένδυμα τών

γυ

ναικών τής Μεγαρίδος.

1_1 φήμη

ότι έξετέθησαν είς ακούσιον πλειστηριασμον c
• · ίππος, ή σέλλα καί άλλα είδη άνήκοντα είς τον ένδο
ξον τής Ιταλίας Συγγραφέα μάς ώβεΐ είς μίαν στιγμιαίαν άνάμνησιν τοΰ παρελθόντος. Τίτο Νοέμβριος τοΰ
1905 καί διέμενον δι’ ολίγα;
ο α’ ΑΝ0ΥΝΤ5Ι0 ήμέραςεις τήν φημισμένην Φλω
ρεντίαν. "Ητο οείλη καί αι έργασίαι μου μέ έφερον πρός τήν εξοχήν. Είχον μεταβή πρός
έπίσκεψιν αγροτικής τίνος έγκαταστάσεως, καθ’ ήν δέ
στιγμήν έπρόκειτο νά άπόχαιρετήσω τόν εύγενή ιδιοκτήτην
οστις μ’ έσυνόδευε μέχρι τής καμπής τής όδοδ, δπου μέ
άνέμενεν ή αμαξά μου, ήκούσθη ποδοβολητός ίππων. ’Εστράφημεν άμφότεροι πρός τό μέρος τών ιππέων. Διήρχετο
είς έφιππος κύριος κομψός καί υπερήφανος καί είς άπόστασιν ήκολούθουν δύο ιπποκόμοι. Ό συνοδός μου μέ έλαφρόν μειδίαμα ειρωνείας μέ ήρώτησε’
— Γνωρίζετε τον μεγαλοπρεπή αύτόν ιππότην τον όποιον
συνοδεύει ή δυάς αύτή τών ιπποκόμων : Όχι τοϋ άπήντησα. Είνε ό Ντ’ Άνοίντσιο, ο όποιος εύρίσκεται τάς ήμέοα:
αυτάς είς τήν Φλωρεντίαν. Καί πριν προλάβω νά εκδηλώσω
τήν έκπληξίν μου καί τήν εύχαρίστησιν μου. διότι άντίκρυσα
τήν μορφήν του μεγάλου συγγραφέως, ο φίλος μου ’Ιταλός
μοΰ περιέγραψε δι’ ολίγων τόν βίον του Άνούντσιο, δστις
σπαταλών είς επιδείξεις ματαίας καί άσκοπους.δυσαναλόγους
πρός τούς χρηματικούς του πόρους, καί τών Φλωρεντινών

Συνταγματική ’Επιτροπή άποτελουμένη άπό
κορυφάς τής επιστήμης, τής μορφώσεως καί τής
πείρας μέ επί κεφαλής τόν κ. Δραγοΰμην έξετέλεσε τήν
αποστολήν της μέ ευσυνειδησίαν άνταξίαν πρός τόν
πατριωτισμόν τόν όποιον άναΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ μένει τό έθνος άπό τούς έπιλέΕΠΙΤΡΟΠΗ
κτους του. Είς τό μέσον τοΰ
μηνός ή Βουλή άπένειμε τόν
προσήκοντα έπαινον πρός τήν ’Επιτροπήν καί μετά
χαρακτηριστικής εύλαβείας ήκροάσθη τούς θερμούς
καί. ωραίους λόγους τοΰ κ. Προέδρου τής Βουλής
τούς απευθυνόμενους πρός τό σεβαστόν καί άξιοτίμητον πρόσωπόν τοΰ έριτίμου Προέδρου της κ. Δραγοΰμη. Ό κ. Δραγούμης, εις δν αξίζει ή προσωνυ
μία τοΰ αληθούς εθνικού τής χώρας Άνδρος, άνέλαβε
τό έργον τοΰ Προέδρου τής ’Επιτροπής μετά νεανι
κής δραστηριότητας, μέ τήν φωτεινήν δέ διάνοιαν του,
τήν πολυμάθειάν του, τήν δξεϊαν άντίληψιν του, τήν
ευθυκρισίαν του, τήν σπανίαν πολιτικήν πείράν του,
ακούραστος διηΰθυνε τό πολύμοχθον καί βαρύ έργον
τής ’Επιτροπής, εύτυχήσας νά έχη συνεργάτας άνδρας
ώςτόνκ. Ρακτιβάν, τόνευρυμαθή κ.Μιχαλακόπουλον,
τόν κ. Ζαβιτσάνον, τόν κ, Άραβαντινόν, τόν κ. Ήλιοπουλον, τον κ. Βοζίκην καί λοιπούς άντιπροσιόπους τού ’Έθνους οίτινες μέ σεβασμόν καί ει’λάβειαν
περιβαλόντες τον Πρόεδρόν των ειργάσθησαν ως άν
δρες κατανοησαντες την βαρεΐαν άποστολήν των και
τάς έθνικάς υποχρεώσεις των.
Μετά τήν λήξιν τών εργασιών τής Επιτροπής, τά
μέλη αύτής προσέφερον τιμητικόν δεΐπνον εις τόν κ.
Πρόεδρον, δστις, μέ τήν άγαστήν εκείνην ευγένειαν
ήτις τόν χαρακτηρίζει, άνταπέδωκεν αύτό είς αύτούς
είς τήν έν Κηφισσια έπαυλίν του.
Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» ήτις γνωρίζει νά
τιμά τας κορυφας τού ’Έθνους συγχαίρει τόν εύγε
νή Πρόεδρον καί τούς φιλοπάτριδας συνεργάτας
του καί εύχεται είς τούς πολιτικούς τής πατρίδος μας
παρόμοια έργα επ’ άγαθώ καί προόδω αύτής.

Η

οευτερα εκδρομή τον Δραγατσειου Λυκείου έγένετο επί
σης επιτυχής, ώς ή πρώτη. ' Γπερδιακόσιοι έκδρομείς έπέβησαν τής «"ϊδρας» καί άοοΰ ήκροάσθησαν τοΰ ηγέτου τής
εκδρομής, του πολυμαθέστατου κ. Ίακ. Δραγάτση διδάξαντος
περί Αίγίνης καί "Υδρας έοθασαν μετά
ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΥΔΡΑΝ θαυμάσιου πλοΰν περί τήν μεσημβρίαν
είς τήν ιστορικήν νήσον. Έγένετο έπισκεψις, ή μάλλον προσκύνημα είς τήν μονήν, ής τήν είσο
δον στολίζουν αί μαρμάρινα! προτομαί τών έπιοανεστάτων 'Υ
δραίων Άνδρέου Μιαούλη καί Λαζάρου Κουντουριώτου καί
εν μεσω τών όποιων ενθουσιώδη άπηύθυνε προσλαλιάν πρδς
τούς συρρεόσαντας πολίτας ό κ. Δραγάτσης. Τό απόγευμα έπηκολούθησεν έπίσκεψις είς τούς ιστορικούς αρχοντικούς οί
κους τής "Υδρας Μιαούλη, Τομπάζη, Κουντουριώτου, Μπουντούρη οίτινες περικλείουν καί ιστορικά κειμήλια καί έν κοσμιωτάτη ευθυμία έπανήλθον οί εκδρομείς είς Πειραιά, άποκομιζοντες ευαρέστους εντυπώσεις καί ώοαΐα διδάνυ,ατα.

Η

OIK.OS ΤΥίΛΠΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

'II Θεατρική εφέτος περίοδος ήρχισεν ένωρίτερον ή άλλοτε
καί μέ τάσεις συναγωνισμού, αί όποΐαι προδίδουν ενδοιασμούς
έάν Θά κατωρθωθή ένδεκα θέατρα νά ζήσουν έν Άθήναις.
Οί δισταγμοί.δέν είνε άβάσιμοι, άν ληφθή ύπ’ δψει ότι διά
νά λειτουργήσουν τόσα θέατρα παρέστη άνάγκη νά κατατμηθοΰν αί δυνάμεις τάς όποιας ή Έλλ. Σκηνή δύναται νά προσοέοη είς τήν ευπρόσωπον τής δραματικής τέχνης εμφάνισιν
καί έκ τοΰ ότι ικανόν μέρος τής κοινωνικής τάξεως τής φοιτώσης είς τά θέατρα, απορροφούν αί έςοχαί καί τά ταςειδια.
Προηγήθησαν αί τρεις πρωταγωνίστριαι, ή κυρία Κυβέλη
Θεοδωρίδου, ή κυρία Ροζαλία Νίκα, ή δεσποινίς Μαρίκα Κο
τοπούλη μέ έπιτελεΐον ήθοποιών, τούς οποίους κατά τό επικεατήσαν έθος έναλλάσσουν κατ’ έτος. Οι τρεις θίασοι προσετρεξαν είς τήν άοθονον παραγωγήν τοΰ Γαλλικοΰ δραματολο
γίου καί ηρύσθησαν προχειρως εκε-.θεν τά πρώτα εναύσματα
τής έοετεινής δράσεως. Ένας «Μπαμπάς», έργον τοΰ Δέ
Φλέο καί Καγιαβέ, τό όποιον σώζει μόνον ό γοργός καί ευουής διάλογος, έχρησίμευσεν ώς αφετηρία τοΰ αγώνος-Άλλά
κατενοήθη ότι ή συνάντησις τριών θιάσων είς τό αύτό έργον
δέν εινε δυνατόν νά φέρη ικανοποιητικά αποτελέσματα, ούτε
ύπό έπούιν τέχνης,ούτε ύπό έποψιν εισπράξεων καί έκαστος θία
σος έτράπη είς ίδια; εκλογήν καί αι μεταφράσεις τοιουτοτρό
πως πυκναί έπηκολοόθησαν, καί μόνον όταν οί 'Έλληνες δρα
ματικοί συγγραφείς αποφασίσουν νά ετοιμάσουν καί παραόωσουν τά χειρόγραφά των υπάρχει ελπίς νά άπαλλαγώμεν και
άπό τάς μετριότητας τών Γάλλων συγγραφέων, οί όποιοι ώς
άκρίδες έπέπεσαν καί έπί τής Έλλ. σκηνής. Άτυχώς ό συνα
γωνισμός διά τάς εισπράξεις άναγκάζει τούς θιάσους νά ανα
βιβάζουν δίς καί τρις τής έβδομάδος νέα έργα, διά νά κατωρθώσουν μέ τάς «πρώτας» νά τονώσουν τά άναιμικά ταμεϊά των.
νωσις δΓ ένα τυφλόν εΐναι μαρασμός.
'II συγγραφική παραγωγή άγνωστον εάν θά εινε εφετος ευ
τυχέστερα τής περυσινής. Πρέπει νά εύχηθή τις νά είνε άνωτέοα, άοοΰ καί οϊ δραματικοί συγγραφείς έπληθύνθησαν καί
τό κοινόν δεικνύει αληθινόν ενδιαφέρον.
Αλλα διά να εινε η
Είς τόν κήπον τοΰ Οίκου των, τά μικρά τυφλά
θεατοική παραγωγή άνταξία μιας τόσον μεγάλης άποστολής

Άν ύπάρχη απόλυτος ή εύτυχία, διά τήν δυστυ
χίαν υπάρχουν πολλαί διαβαθμίσεις καί πολλαί εκδη
λώσεις. Ήμπορέϊ νά είπή κανείς δτι ή ευτυχία είναι
μία καί πολλαί αί δυστυχίαι. Άπό τάς πλέον μαρτυρι
κάς καί θλιβεράς δυστυχία; εΐναι ή στέρησις τού φω
τός. "Οταν λείπη τό φώς, λείπει αύτή ή ζωή· Ο άν
θρωπος κινείται τότε μηχανικώς καί άσυνειδήτως.
Δέκα οκτώ παιδιά έλθόντα είς τόν κόσμον μέ μάτια
σβυσμένα περισυνέλεξεν ή φιλανθρωπία εις εν άσυλον, τό όποιον ήγέρθη ε’ς ώραίαν τοποθεσίαν, με
τάξι- ’Αθηνών καί Φαλήρου, είς άναπεπταμένον χώ
ρον καί έν μέσοι κήπου. Εΐναι ίσως ε-ρωνεια ότι εξελέγη μία Καλλιθέα δι’ άνθρωπους οι οποίοι δέν
ή μπορούν νά απολαύσουν τήν γοητείαν της φύσεως.
Άλλ’ άν δέν ήμποροΰν, έκ φυσικής άνικανότητος, νά
ατενίσουν δ,τι μέγα ό Δημιουργός έπλασσεν, η φιλανθρωπία,έκπροσιοπουμένη ύπό τής υπέροχου Έλληνίδος
Ειρήνης Δασκαρίδου, άνεπλήρωσε δσω τό δυνατόν τήν
έλλείπουσαν άντίληψιν,άνεκούφισε τήν θλϊψινκαί σήμε
ρον τά δέκα οκτώ αύτά παιδιά, τά έγκαταλελειμμένα
είς τό αιώνιον σκότος,είς τήν αμάθειαν καί τήν άφροντισίαν, ζοΰν δπως καί ημείς οί βλέποντες, άναγινώσκουν, γράφουν, παίζουν, έργάζονται. 'Η άφή άνε
πλήρωσε τήν δρασιν. Ό συγχρωτισμός μετ ομοιο
παθών φέρει τήν λήθην τών δεινών, διότι η απομό-
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έδωσαν εξετάσεις. Άληθινάς εκπλήξεις ήσθάνθησαν οί
παρακολουθήσαντες τάς άπιστεύτους προόδους τών
ατυχών τροφίμων. Μανθάνουν δσα καί τα βλέποντα
παιδία καί ίσως καλλίτερα. Καί ήτο συγκινητικόν τό
θέαμα νά βλέπη κανείς τά άπόκληρα αύτά παιδιά νά
τραγουδούν καί νά πηδούν καί νά εύφυολογούν καί
νά γυμνάζωνται καί πρό παντός νά αΐσθάνωνται τήν
χαράν τής ζωής, ήτις δΓ αύτά έως τώρα είχε μά

γον στεναγμοι-ς.
Αί πρόοδοι αύται οφείλονται είς τήν έπιμονήν και
τόν άκατάβλητον ζήλον τής διευθυντρίας δεσποινίδας
Δασκαρίδου, μέλους τής γνωστής οικογένειας, ήτις εις
τόν γυναικεϊον κόσμον κατέχει μίαν τών μάλλον έπιζήλων θέσεων. "Η μήτηρ ηγείται τής παιδαγωγικής
προόδου έν τή έκπαιδευσει τών θηλέων. Ή μεγαλειτέρα κόρη τιμά τήν Έλλ. τέχνην έν Εύρώπη, ή νεωτέρα ήδραίωσε έν ίδρυμα, έξ έκείνων διά τά δποϊα ό
νεώτερος πολιτισμός πρέπει ιδιαιτέρως νά καυχάται.
Έπιφυλλάσσεται ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» άρ^ότερα νά γράψη λεπτομερέστερου διά τό ευεργετικόν
αύτό άσυλον, διά τήν περιεργοτάτην έκπαίδευσιν τών
τυφλών καί έν γένει διά τήν άγωγήν αύτών.

χρειάζεται νά είνε άπόρροια ιδιοφυιών, αύτάς δέ τάς ιδιοφυίας
δέν τάς βλέπομεν. Καί άν υπάρχουν τάς άποπνίγουν αί άκανθαι τής βιοπάλης.
'Η «Νέα Σκηνή» πριελθοΰσα είς τριάδα πρωταγωνιστών,
δέν έχασε τήν αϊγλην της, ήν έπί έτη διετήρησε μέ τάς δύο
άλλας πρωταγωνίστριας. 'II κ. Νίκα έχει τήν ικανότητα νά
άνταποκρίνεται σχεδόν εις όλους τούς ρόλους της. ,Και εις το
οοχπ,α, και εις την κωμωδίαν και εις την οπερετταν εινε παντότε ή μελετημένη ήθοπο-.ός, ή χαρίεσσα, ή άνεπιτήδευτος.
Έχει κάτι άπό τό δραματικόν τής Κοτοπούλη καί κάτι από
τόν λυρισμόν τής Κυβέλης. Καί παραμένει συμπαθής πάντοτε,
μία άπαραίτητος παρένθεσις μεταξύ τών φανατικών ύποστηρικτών τών δύο άλλων, ή όποία παρένθεσις λέγει πολλά και ενδιαοέεοντα. Καί έχει συνεργάτας άνταξίους τοΰ ταλάντου της,
είς μέν τό δράμα τόν κ. Φύρστ, τόν χαρακτηριστήν καί άβιαστον είς δέ τήν κωμωδίαν τόν άφελέστατον καί φυσικώτατον

κ Λεπενιώτην.
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'II κ. Κυβέλη άποχωρισθείσα έφέτος τοΰκ. Παπαγεωργίου,
τοΰ δεξιωτάτου συμβοηθοΰ είς τους ρόλους της, δεν ηύτόχησε
νά τόν άντικαταστήση. Αί έμφανίσεις της έν τούτοις εις τά νεα
έονα δέν έμείωσαν τήν έντύπωσιν τήν όποιαν πολύ βαθέως εχει
έν τή έκτιμήσει μας χαράξη η ήρεμος και θελκτική τέχνη
της. Είς τό «Apres moi» τοΰ Μπερνστάϊν, -ιό όποιον είς τό
Παοίσ·. άστεαπιαίω; έλαμψε καί έδυσε, διέπλασε τόν δύσκολον
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τήσεώς των ύφίστανται καί δευτέραν τοιαύτην εν ’Αθήναίς
ύπδ τής «Δημοτικής ά^χής καί οέρουσι τήν έπί τούτω σφρα
γίδα συμοώνως πρδς τδ άρθρον 7ον τής άπδ 1ης Φεβρουά
ριου 1907 μετά του Δήμου ’Αθηναίων συμβάσεως.
Ή Εταιρία ήμών ούδέποτε παρενέβαλε δυσχερείας είς τήν
έκτέλεσιν έπαληθεύσεως τοΰ γνώμονος ζητηθεΐσαν ύπδ πελα
τών αύτής. “Αλλως τε πάντες οί καταναλωταί δύνανται, δυ
Είς άπάντησιν τών άνακριβειών των περιεχομένων εν ,τή
κυκλοφορησάση πρό τίνος πρδς τούς καταναλωτας φωταερίου
νάμει τοΰ προμνησθέντος άρθρου τής μετά τοΰ Δήμου συμβά
σεως καί τοΰ περί ©όρου καταναλώσεως κατά τδ π. έ. ψη®ιέκκλήσει ή Ελληνική Εταιρία Άεριώφωτος Αθηνών εθεωσθέντος νόμου, ν’ άπαιτώσι παρά τής Δημοτικής ’Αρχής η
ρησεν δτι έπεβάλλετο αύτή νά γνωστοποιήση οτΓ
Ιον) Αί εύθυνότεραι τιμαι Φωταερίου είς τάς μεγαλουπόλεις
παρά τοΰ υπουργείο^ τών Οικονομικών τήν έπαλήθευσιν τοΰ
τής Εύρώπης έν ταις δποίαις ή κατανάλωσις εινε πολλαπλά
παρ’ αύτοΐς γνώμονος, χωρίς ν’ άπευθύνωνται πρδς τοΰτο πρδς
σια τής έν Άθήναις, ούδέποτε έφθασαν τά 3 1)2 ή 7 η 8
τήν Εταιρίαν, δικαιουμένην μόνον νά παρίσταται δι’ αντι
προσώπου της κατά τήν έπαλήθευσιν ταύτην. 3ον) "Οσον άλεπτά κατά κυβ. μέτρον, ώς έν τή έκκλήσει άναφερεται.^
Ό μέσος δρος τών τμημάτων τοΰ φωταερίου είς τάς δια
©ορα τήν έξαγοράν τών γνωμόνων ύπδ τών καταναλωτών, ή
Εταιρία ουδέποτε ήρνήθη νά πωλήση τοιούτους, αλλ’ ύπειφόρους χώρας είνε.
κουσα είς παρακλήσεις τών καταναλωτών καί όπως μή επιΔιά τάς πόλεις τής ’Αμερικής έπί τή βάσει καταναλώσεως
βαρύνωνται διά τής δαπάνης τής έξαγορας τών μηχανημάτων,
1.235.000 κυβικ. μέτρ. 17,3 λεπ. τδ κυβ. μέτρον.
έδέχθη νά τοποθετη τούτους ύπ’ ένοίκιον, καί τοΰτο ένω ή
Διά τάς πόλεις τής ’Αγγλίας 19 λεπτά τδ κυβικ. μετρον
»
μέν έξαγορά τών γνωμόνων υπό τών καταναλωτών συμφέρει
Γερμανίας 20 »
»
»
τή 'Εταιρία, τουναντίον δέ-πάντες οί ΰπ’ ένοίκιον γνώμονες
Γαλλίας 23 »
οί είς τήν Εταιρίαν άνήκοντες θέλουσι κατά τήν λήξιν τής
»
Ιταλίας 23 »
»
πωλήσεως είνε :
συμβάσεως περιέλθει είς τήν κυριότητα τοΰ Δήμου Αθη
τ
Ίδια δέ είς :άς κάτωθι πόλεις τδ τίμημα
ναίων άνευ ούδεμιας άποζημιώσεως.
είς χνβ. μέτρ· Τίμημα
Έτησ. χαταν
Πόίιις
"Οπως κρίνωσιν οί κ. κ. καταναλωταί άν συμφερη εις αυ
λεπτά
20
εκατομμύρια
400
Παρίσιοι
τούς ή μή ή έξαγορά τών γνωμόνων υπομιμνήσκεται αυτοϊς,
»
20
»
200
Λυών
ότι αί δαπάναι τής συντηρήσεως τών μηχανημάτων τούτων
»
19
»
200
Μασσαλία
είσίν ούχί εύκαταορόνητοι καί οτι ή διάρκεια τής λειτουρ
20
300
Ρώμη
γίας τών γνωμόνων δέν υπερβαίνει τά 10—12 ετη.
23
150
Τουρϊνον
Έν τή έκκλήσει άναοέρεται δτι έκ τής ενοικιάσεως τών
25
»
50
Νεάπολις
γνωμόνων ή Εταιρία έπί κεφαλαίου δρ. 300,000 διατεθέν»
22
»
100
Μιλανον
τος πρδς αγοράν γνωμόνων κερδίζει δρ. 240,000 ετησιως.
»
12 —16
550
Λονδίνον
Κατά τδν τελευταΐον ισολογισμόν τής Εταιρίας οί γνώμονες
Άναλόγως τής τιμής τών γαιανθράκων ήτις δέν ύπερβαίουτοι μετά τάς έτησίας αποσβέσεις τοΰ 10 ο)ο τής αξίας των
νει ποτέ τά 10 σελλίν. κατα τόνον.
άντιπροσωπεύουσι σήμερον κεφάλαιον δραχ, 458,625.22 αί
λεπτά
16
έκα.
13
πφένικκ
400
Βερολΐνον
δέ έκ τής ένοικιάσεως αυτών ακαθάριστοι πρόσοδοι κατά τδν
25
»
16
Καλαί
αύτδν ισολογισμόν άνήλθον κατά τήν παρελθοΰσαν χρήσιν εις
»
24
»
12
Ρέϊμς
δραχ. 52,955.93.
20
»
23
Λίλη
'Όσον άφορα st« τήν ποιότητα τοΰ φωταερίου καί τάς υλας
»
18
»
60
Άμστελόδαμ.
ών ή εταιρία ποιείται χρήσιν πρδς παραγωγ·ήν αύτοΰ, ουδό
»
22
»
20
Γενεύη
λως αύται ΰστεροΰσι τών άλλαχοΰ χρησιμοποιούμενων, η δε
19
»
150
Μπορντώ
ποιότης τοΰ φωταερίου έξελεγχομένη καθ’ έκάστην εν, τώ
»
25
»
20
Βουκουρέστιον
έπί τούτω έργαστηρίω τοΰ Δήμου είνε πάντοτε τοιαυτη ώστε
Είς τήν τελευταίαν, ταύτην πόλιν :ό τίμημα τών 25 λεμηδεμία χωρεΐ κατά τής Εταιρίας αίτίασις. Είδικώτερον διά
■άς
παραμονάς
τής
λή·
_____
1907
ήτοι
είς
,
.
πτών ώρΐσθη κατά τδ
τούς γαιάνθρακας έξ ών τδ φωταέριον έξάγεται, οί απανταχού
ξεως
τοΰ
προνομίου,
δ
δε
δήμος
Βουκουρεστιου
προετιμησε
ξ
,
,
τής Ευρώπης χρησιμοποιούμενα! ποιότητες είσίν όμοιομορν’ άναθέση έκ νέου είς Εταιρίαν τήν έκμετάλλευσιν των εις
©οι, αυτό δέ τοΰτο τδ συμφέρον τής εταιρίας επιβάλλει αυτή
εργοστασίων και εγκαταεγκατα
τήν κυριότητά ’του περιελθόντων έργοστασίων
τήν προμήθειαν γαιανθράκων άρίστης ποιότητας δπως παρεστάσεων
άντί
νά
έκμεταλλεύηται
αύτος
ό
ίδιος
τδν
οια
φωο
χωσιν ουτοι τήν μεγίστην δυνατήν απόοοσιν εις Κδκ και φω
ταερΐου φωτισμόν.
t
r
:ες οί έπισκεφθέντες
διαοόρους εύταέριον. Άλλως τέ πάντες
“°
Έν Άθήναις αί έγκαταστάσείς τοΰ έργοστασίου καί αι
παρεπιδημοΰντες ξένοι
ρωπαϊκάς πόλεις καί οί έν Άθήναις
,
διοχετεύσεις διενεργοΰνται δαπάναις τής Εταιρίας, θελουσι
άνομολογοΰσιν δτι ή πόλις ήμών ουδέ κατ’ έλάχιστον ύστε
δέ κατά τήν λήξιν τής μετά τοΰ Δήμου συμβάσεως περιέλροί τών άλλων πρωτευουσών ύπδ έποψιν
ρεΐ
εποψιν φωτισμού.
θει άνευ ούδεμιας άποζημιώσεως είς τήν κυριότητα τοΰ Δή
Ή Εταιρία ήμών καταγγέλλεται ώς διατηρούσα υπερογμου ’Αθηναίων. Τά δε κατατεθειμένα μεχρις σήμερον κεφά
καν
xav πίεσιν έν ταϊς διοχετεύσεσιν καί δτι έκ τούτου αύξάνεται
αυξάνεται
λαια είς μετοχάς καί ομολογίας άνέρχοντα: είς 8,500,000
ή
κατανάλωσις
είς
βάρος
τών
πελατών
και
πρδς
όφελος
τής
δραχμών άποσβεστέων μέχρι τής λήξεως τής μετά τοΰ Δή
Εταιρίας. Άλλ’ ή Εταιρία ώς καί πάντα τά εργοστάσια
μου συμβάσεως.
©ωταερίου συμφέρον έχουσι νά διατηρώσι πιεσιν όσον τδ ουΈν Άθήναις μέ έτησίαν κατανάλωσιν μόλις 9,000,000
'
------- εις -ή
νατδν μικροτέραν
δπως; περιορίζωνται
τδ έλάχιστον δυ
κυβ. μέτρων καί μέ τιμήν γαιάνθρακας 28 δρ. περίπου κατά
τών
διοχετεύσεων
τών
οδών έξατμισεις
νατδν
δριον
αί
έκ
5
τόννον, ή τιμή τοΰ φωταερίου είνε λεπτά 26 κατά κυβ.,με_____-------------------------καί έκΦυγαί ©ωταερίου
(άνερχόμεναι -·ι
εν Άθήναις μέχρι
τρον, ’άν δέ τή προσθήκη τοΰ φόρου καταναλώσεως δν έπέ12 ο)ο
' τής παραγομένης
‘
'
·->«.'
ποσότητας).
Διά τδν λογον οέ τοΰ
βαλε τδ κράτος, τδ τίμημα τών 26 λεπτών ηύξήθη κατά
τον
πάσαι
αί
μεταξύ
Εταιριών
φωταερίου
καί δήμων συμ
10 ο)ο διά τάς κατοικίας, δέν εύθύνεται βεβαίως διά τοΰτο ή
βάσεις καθορίζουσι τδ έλάχιστον επιτρεπόμενου οριον πιεΕταιρία τοΰ ’Αεριόφωτος. Σημειωτέου δμως δτι εκ τοΰ τι
σεως. “Αλλως τε οί γνώμονες καί τά λοιπά τών καταναλω
μήματος τών 26 λεπτών τά 5 ο)ο άποδίδονται τφ Δήμω δυ
τών μηχανήματα οέρουσι στρόφιγγας δι) ών ρυθμίζεται ύπδ
νάμει τής μετ’ αύτοΰ συμβάσεως. Συνεπώς τδ καθαρόν τί
τοΰ κατάναλωτοΰ κατά βούλησιν καί άναλόγως τών άναγμημα πωλήσεως τδ ύπδ τής 'Εταιρίας είσπραττόμενον διά τδν
κων αύτου. τδ εκ του γνωμ,ονοζ εςερ^ο^χενον ©ωταεριον.
ιδιωτικόν Φωτισμόν εινε λεπτά 24,7 κατα κυβ. μετρον, ενω
Έν τελεί:
έν Βουκουρεστίω μέ κατανάλωσιν άνωτέραν τής έν Άθήναις τδ
Άν έπί τή βάσει τών έν τή έκκλήσει άναφερομένων ύποτίμημα εινε 25 λεπτά κατά κυβ. μέτρον. Δέοννά ληφθή πρδς
λογίσωμεν κέρδος 250 ο)ο έπί τών κεφαλαίων τής Εται
τούτοις ύπ’ δψιν, δτι ή μέν κατά 5 ο)ο συμμετοχή τοΰ Δή
ρίας άτινα συμποσοΰνται εις 8,500,000 ορ. εκ μέτοχων και
μου ’Αθηναίων είς τάς άκαθαρίστους προσόδους τής Εταιρίας
ομολογιών, συνάγομεν δτι η Εταιρία κερδίζει κατ έτος
άντιπροσωπεύει έτησίως ποσδν 150,000 τά δέ, λόγω φόρου
8,500,000X250 ο)ο=24,250,040 δραχ. Άλλά πρδς έπίέπιτηδεύμάτος, (δραχ. 50,000 έτησίως) ©όρου έπί τοΰ εισο
τευξιν τούτου πρέπει να πωλη τδ φωταέριον (9,000,000
δήματος κτλ. κτλ. καταβαλλόμενα έτησίως είς τδ Δημόσιον
κυβ. μ.) πρδς δρ. 2,40 κατά κυβικόν μέτρον 1 ! 1
Ταμεϊον ποσά ύπερβαίνουσι τάς 150,00ο δρ.
Πεποίθαμεν δτι κατόπιν τών άνωτέρω έκτιθεμένων περί
Θεωοοΰμεν δλως περιττόν νά άμφισβητήσωμεν τήν ακρί
τής απολύτου ακρίβειας τών όποιων ουοεμια δύναται ~νά
βειαν τής έν τή έκκλήσει άναοερομένης τιμής παραγωγής
ύπάρξή άμοιβολία', ό έκ τής διανεμηθείσης έκκλήσεως , δηΦωταερίου. Τδ άνα©ερόμενον τίμημα τοσούτω απέχει τής
υ,ιουργηθείς πιθανόν θόρυβός θελει εκλιπει και οτι οι άξιο
ακρίβειας ώστε άπαλλάσσει ήμας πάσης έπί τούτου συζητήτιμοι κ. κ. Πρόεδροι οί παραπεισθέντες, άγνο,οΰμεν διά τίνα
σεώς 2ον) "Οσον άφορα τούς γνώμονας τούς μετροΰντας τήν
λόγον, νά υίοθετήσωσιν έξ αγαθών δντως διά τους κατανακατανάλωσιν, δέον νά σημειωθή Ιον) δτι προμηθευόμεθα τού
λωτάς προθέσεων, τάς έν τή έκκλήσει ανακρίβειας θελουσι
τους έν Παρισίοις και δτι πρδ τής άποστολής των ύφίστανται
πεισθή περί τοΰ δλως άνυποστάτου τών κατά τής Εταιρίας
έκεϊσε ύπδ τής έπισήμου άρχής τήν κεκανονισμένην έπαλήκαταγγελλόμενων.
θευσιν,καί 2ον) δτι πρδ τής παρά τοϊς καταναλωταΐς τοποθε-
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χαρακτήρα τίς γυναικδς παλαιούσης εις αισθήματα κάπως αό
ριστα, ανίσχυρα, άναπαλλόμενα είς άγχιστρόφους καί άντιςόους περιπέτειας, μετά λεπτότητας καί ψυχολογικής παρατηρήσεως. Καί έπρεπε νά καταναλώση όλην της τήν τέχνην
τήν ελκυστικήν ή Κυβέλη, διά νά σταθή εν έργον άνισόρροπον, μια εξέλιξις σκηνών ανερμάτιστων, μέ μίαν λύσιν ήν
αποκρούουσιν δχι ρεόνον αί κοινωνικαί συνθήκάι άλλά καί ή αι
σθητική άντίληψις.Είς τδ έργον αυτό,κατά τήν γ'. πραξιν είχεν επιτυχείς στιγρεάς ό κ. Λέων, ώς σύζυγος, καθ’ ού συνώρεωσαν όλα τά ατυχήματα.
‘II δεσποινίς Κοτοπούλη είς τό νέον κομιίών θέατρόν της,
τδ «’Αττικόν», συγκεντρώνει εκλεκτόν κόσμον.
’Εκ τών έργων τά όποια έδωσε, τό όλιγώτερον τεχνικόν,
ακλά τό περισσότερον εντυπωτικόν είνε τό «Μεγάλο βράδυ»,
του Πολωνού Κράμπφ. Φιλολογικώς είνε έργον ανάπηρον.
Άλλα τό διαπνέει μία μεγάλη καί εύγενής ψυχή, μία πονεμένη κραυγή υπέρ τής ελευθερίας καί τοΰ πολιτισμού. Είς
τρεις πράξεις ασυνδέτους δίδει ό συγγραΦεύς τρεΐςείκόνας θλι
βερά;, ωμάς, τής πάλης ή όποια έν τή Ρωσσική αυτοκρατορία
διεξάγεται μεταξύ επαναστατών καί δεσποτισμοΰ, μεταξύ τής
σκέψεως καί τοΰ κνούτου. Καίτοι είς Ελληνικόν κοινόν τοιούτον έργον είνε κάτι παρείσακτον καί ανωφελές, έν τούτοις
οί σπαραγμοί τών έλευθέρων-δούλων αί καταπιέσεις τής βίας,
παρήγαγον ζωήράν α’σθησιν. 'II Δίς Κοτοπούλη,ώς μηδενήστρ’.α, καιτο: ειχ,εν ολ’.γον ιχερος, εοωσε πολύ καλόν ’/αρακτ'ηρισμόν, δίπλα της δ’ άνεδείχθη καί ό κ. Λούης, όστις είς τήν
τελευταίαν πραξιν ιδίως έπαιξε μέ πάθος καί αισθηματικότητα
ητις συνεκινησεν. 'Ο κ. Ζάνος εις μιαν σύντομον έμοάνισιν
έδωσε καί αύτός χαρακτηριστικήν επίσης εικόνα ώς υπαλλή
λου τής απολυταρχίας, δικαιολογουντος πασαν βαρβαρότητα
κατά τών φιλελευθέρων τάσεων, διά τιόπου τόσου έπιπολαίου
ώστε νά γελωτοποιεϊται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Είς τήν σειράν τής Φιλοσοφικής κα» Κοινωνιολο
γικής βιβλιοθήκης Φέξη έξεδόθησαν τά κάτωθι έργα :
«Ή ’Ηθική τής ΕΙρωεεϊας» τοϋ συγγραφέως Fr.
Paulhan κατά μετάφρασιν τοϋ κ. X. Δαραλέξη.
Μετά φιλοσοφικήν έπισκόπησιν τών ανθρωπίνων σκέ
ψεων καί τών κοινωνικών σχέσεων, έπί τή βάσει δέ τής
φυσιολογικής ψυχολογίας, εξετάζει τό βιβλίον τούτο καί
αναλύει τήν ειρωνείαν ώς σκέψιν καί ώς έκφρασιν καί
χαρακτηρίζει τήν ηθικήν καί τήν άνήθικον δψιν αϋτής
εις τάς καθημερινός έκδηλώσεις καί είς τάς καλλιτεχνι
κός καί γενικωτέρας μορφιάς αύτής.
« Η Ψυχολογία τον "Ερωτος» τοϋ συγγραφέως Ga
ston Danville κατά μετάφρασιν X. Δαραλέξη.
’Επιστημονική αλλά καί ποιητικά διατυπωμένη έξήγησις τοΰ ανθρωπίνου έρωτος είς δλας τάς εκδηλώσεις αύτοΰ δίδεται διά τοΰ έργου τούτου, ποΰ περιέχει συνάμα
δ,τι διά τόν έρωτα έγνωμάτευσεν ή φιλοσοφία, ή ποίησις
καί ή επιστήμη άπό τής αρχαιότητας μέχρι σήμερον.
Συμπέρασμα δέ προκύπτει δτι δ έρως είναι φυσική καί
δχι ανώμαλος, ύπερτέρα καί όχι έκφυλος λειτουργία τής
ζωής.

Είς δέ τήν Βιβλιοθήκην Φέξη ’Αρχαίων 'Ελλήνων
Συγγραφέων έξεδόθησαν αί κάτωθι μεταφράσεις ί
«Πλάτωνος Κριτών» κατά μετάφρασιν τοϋ κ Ν. Γκι-

νοπούλου, ό Κριτών άποτελεϊ φωτεινήν διδασκαλίαν φιλο
πατρίας καί υποταγής είς τούς νόμους. Ό μέγας φιλό

σοφος, παρακινούμενος υπό τοϋ Κρίτωνος νά φυγή διάνά μή ύποστή τήν άδικον τιμωρίαν, άρνείται καί έξηγών
τούς λόγους τής άρνήσεως διδάσκει διατί καί πώς πρέπει
νά άγαπώμεν καί νά σεβώμεθα τήν πατρίδα καί τούς νό
μους αϋτής. Ό κ. Γκινόπουλος άπέδωκε τελείως τόν
διάλογον τοΰτον είς μετάφρασιν φιλολογικήν καί καλλι
τεχνικήν.
«Πλάτωνος Φίληβος».

Ο διάλογος οΰτος είναι φωτεινοτάτη μελέτη καί διευκρίνισις τοϋ τί είναι ευτυχία, μελέτη χρησιμεύουσα ώς
αφετηρία τής παλαιός καί τής νεωτέρας ήθικολογίας.
Είς τήν., βαθεΐαν αύτήν ψυχολογικήν καί φιλοσοφικήν
άνάλυσιν ό Πλάτων έξετάζων αν ώς άγαθόν (ώς ευτυχία)
δύναται νά θεωρηθή μόνον ή ηδονή καί άφ’ ετέρου αν ή
ευτυχία δύναται νά έχη αύτάρκειαν, ήτοι άν μόνος ό η
δονικός βίος ή καί μόνος δ φρόνιμος αποτελεί τήν ευτυ
χίαν και καταδεικνύων τήν άνθρωπίνην ανεπάρκειαν, φθά
νει εις την υπεροχον αντίληψιν δντος ’Ανώτατου καί είς
τήν εναργή παράστασιν τής ζωής ώς προκυπτούσης έκ
συνδυασμού τοΰ αγαθού καί τοΰ ώραίου. Τόν «Φίληβον»
σπουδαϊον, αληθώς μελέτημα πρός ψυχολογικήν μόρφωσιν
καί πρός έπίδοσιν τής καλλιτεχνικής έκάστου άντιλήψεως.
μετέφρασε μέ λεκτικήν ακρίβειαν καί καλλιέπειαν δ κ. Κ.
Ζάμπας.

Β1ΒΛΜ ΚΑ1Ι ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Πινακοθήκη.»— Μέ ύλην εκλεκτήν καί πολλάς καλ
λιτεχνικός εικόνας έξεδόθη τό τεύχος τοϋ μηνάς Μαίου.
Δημοσιεύονται έν αύιφ, μελέτη περί τοΰ Ίταλοΰ μυθιστοριογράφου Φαγκατσάρο, περιγραφή τών εορτών τής Ρώμης,
μελέτη περί συγκριτικής καλλιτεχνίας, διάλεξις τοΰ Άνατόλ Φράνς περί Τολστόη, χαρακτηρισμός τοΰ Δ’ Άννούτζιο κ. λ. π.
« Αραγμένος.» — 'Υπό τού κ. Μακρή άγγέλλεται ή έκδοσις έργου τοΰ πολυκλαύστου αύτοΰ ά'δελφοΰ Κωνσταντί
νου Μακρή. Ό αναγνώστης τοΰ έργου θά άνευρη είς τάς
γραμμάς του τάς σκέψεις καί τά ιδανικά μιάςεύγενοΰς ψυ
χής την οποίαν ο άδικος θανατος προιόρως άνήρπασεν έκ
τοΰ κόσμου τουτου. Συνδρομηταί έγγράφονται παρά τφ κ.
Ζ. Μακρή δδός ’Επικούρου άριθ. 9. Λ.

«Σχολεϊον καί χαρακτήρ». — Μετάφρασις αγγελλόμενη
υπό τοΰ γνωστού καθηγητοΰ κ Ίωαννίδου. Συγγραφεύς δΒλβετός Καθηγητής F. Foster. Συνιστώμεν θερμώς τό
βιβλίον εις τούς ένδιαφερουμένους διά τά παιδαγωγικά καί
κοινωνιολογικά ζητήματα.

Pericles-Aspasie. Par Georges Λ’. Fhilaretos.— Τό
ώραϊον αρχαιοπρεπές έργον τοΰ κ. Φιλαρέτου, Περικλής"Ασπασία διά τοΰ όποιου κατεδείχθή ή πολυμάθεια καί άρχαιομάθεια τοΰ διακεκριμένου πολιτευτοϋ μετεφράσθη είς
την Γαλλικήν υπό τής ιδίας αύτοΰ θυγατρός Δος Πηνελό
πης Φιλαρέτου. Ο συνδυασμός αύτός πατρός διακεκριμέ
νου εργάτου τών πνευματικών αγώνων καί θυγατρός ή δ
ποία γνωρίζει τό έργον είς τό μεγάλο Ευρωπαϊκόν δημόσιον
είνε εν έκ τών φωτεινών σημείων τής σημερινής μας πνευ
ματικής άναπτύξεως.
«Δελτίον Γεωργικής 'Εταιρίας».- Έξεδόθη τό τεΰχος ’Απριλίου μέ ύλην γεωργικήν μεγάλου ένδιαφέροντος.
Συνιστώμεν τήν άνάγνωσιν τοΰ υπομνήματος αύτής πρός
τήν Βουλήν έν σχέσει πρός τήν φορολογίαν τών σπειρομένων γαιών.

«Τά δνο αδέρφια».— ’Ογκώδης μυθιστορία τοΰ κ. Ψυχάρη έκδοθεϊσα μετά τή; συνήθους έπιμελέίας έν Παρι
σίοις.
« Η Φνόις». — Συνενεπλήρωσεν ήδη τό καλόν αύτό πε
ριοδικόν τό 2Ιον έτος τής έκδόσεώς του καί ήδη είσήλθε
διά τοΰ τεύχους τοΰ Μαΐου είς τό 22ον έτος μέ ύλην πλουσίαν καί καλλιτεχνικήν.

i

ΛΝΩΝΤΗΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ETflIFIfl ME ΚΕΦ4ΛΛΙΟΝ

1,500.000

ΙΔΡΊΓΘΗ διά νά προμηθεύω εις τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νεώτερα και στερεότερα υφάσματα
(Τσόχας και Κασμήρια ’Αγγλίας καί Γαλλίας).
Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» εΐνε τό πρώτον καί τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν “Ιδρυμα τής
Ελλάδος καί ’Ανατολής.
ΑΙ-ΠΜΑΙ τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» εΐνε απολύτως ώρισμεναι καί πρωτοφανείς διά τό 'Ελ
ληνικόν Έμπόριον.
ΟΤΑΝ άποφασίσητε νά άγοράσητε ύφασμα άναλογισθήτε τό πραγματικόν συμφέρον σας καί έπισκεφθήτε
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ»
έπί τής δδοΰ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11.
(Τήν «’Εμπορικήν Ένωσιν» ίδρυσαν χαί διευθύνωοιν οί ιϋφήμως γνωστοί έν τ?, Αγορά μας έμποροι Τσο·
χών καί Κασμηρίων κ. χ. Αλκιβιάδης Κονταράτος, Γαβριήλ Άνδριόπουλος, Κωνσταντίνος Καχχαρ&ς, Γ»»ργιος Διάμεσης, Οεμιστοχλής Κονταράτος χαί Κωνατ. Διάμεσης).

Τω αίτοϋντι έκ τών επαρχιών δείγματα άποστέλλονται αμέσως·

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΕΦΘΑΣΑΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔηλοποιεΙ

δτι, βχεός τών ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τίθηοι κατ' αύτάς είς κυκλοφορίαν
και ιτερα τραπεζητικά γραμμάτια των 100 εκατόν δραχ
μών, νέον τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών και μήκους 178
χιλιοστών τού μέτρου, διακρινόμενα όιά τών έξης κυρ ιωιό
ρων γνωρισμάτων.
Πρόσοψις

Ή πρόσοψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις «’Εθνική Τράπεζα τής
’Ελλάδος» κάτωθι δε ανιών και έν τφ μέσφ εν πλαισίφ
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδοϋς ποικίλματος τόν αριθμόν
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. 'Υπό ιοΰτον έν μεΛανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις 'δραχμαι έκατόν» διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.
Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τοϋ ταμίου τής
Τραπέζης, έν ιφ μέσφ ή τοϋ Διοικηιοϋ καί δεξιά ή τον
Βασιλικόν 'Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μεν δύο πρώτοι διά
σφραγιστήρος, ή δέ τελευταία ίδιογείρως.
'Αριστερά τοϋ γραμματίου εΰρηται έν πλαισίφ σχήματος
κυκλοτερούς ή είκών τοϋ ίδρντοΰ τής Τραπέζης Γ. Σταύρον,
δεξιή δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.
Ή πρόσοψις χρώματος ιώδους πλαισιοϋται ύπο δαντελλοειδών ήμικνκλικών ποικιλμάτων χρώματος πράσινον.
Όπισθία δψις
Ή όπισθία δψις, πλαιοιουμένη διά πρασίνου δαντελλοειδοΰς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ εικόνα τοΰ σωζομένου αρχαίου αγάλματος τής Είρήνης φερούσης τον Πλοΰτον.
ώς άναγινώσκεται καί έπί τοΰ βάθρου αύτοΰ διά κεφα
λαίων μελάτων γραμμάτων.
'Εκατέρωθεν τοΰ αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται έν θυοί αναπαυτικότατοι κορσέδες a la Parisienne, οί κα- ρεοΐς δ.ά μεγάλων λευκών στοιχείων δ αριθμός ΙύΟ, ύπ’ αύτό
*,
θιστώντες τά σώματα άγαλματωδη, συμφωνως μέ τάς δέ σημειοΰται ή ίκδοσις διά τών λέξεων εϊκδοοις έννάτη
Έν Άθήναις τή 15 Δικεμδρίου 1910.
σημερινάς άπαιτήσης τής Μόδας, εις τοΰ κ.
Ό Διοικητής

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ -

βο

I. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

60

Αοϋρος,
Καλλικούνης, Καλλιοντζής, Μαλανδρϊνος, ΙΙαπαβασιλείον, Βλαβιανός, Γκίζης,
Τουφεξής,
Κυταριόλος,
Μπίστης,
Πούμπονοας,
Σωτηριάδης,
Τσάκωνας,
Φαραντάτος, Καπρονλάς, Ρόκκος, Κανέλλης, Σκάσης, Άραβαντινός, ’Αντωνίου,
Κεφαλόπουλος, Νικολούδης, Άσιμης, Δεδούσης, Σακόρραφος, Ααμπίκης, Καΐρης,
Πρωτόπουλος κλπ. Σννιστονν δι
* επιστολών των
01 καλλίτεροι ’Α&ηναίοι ιατροί μεταξύ τών όποιων οί κ. κ. Μαγγίνας, Βάφας, Ζαΐμης,

ΤΑ ΤΔΑΤΑ ΣΑΡΙΖΗΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΣΑΓΕΖΙ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( ςτοα αρςακειου 17—21)

το ψηΐϊΐι

ε.π.Α.π
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
ΗΡΧΙΣΕ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΝ

ΤΑ.ΞΕΙΖΧΙΟΓΤ
Πρός όδηγίαν τών ένδιαφερομένων

ΕΙΣ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ :
Νέα ’Αγορά, οδός Εύριπίδου 19.
Μεταξουργεϊον,πλατεία γέφυρας Κολοκυνθοΰς.
Θηόεΐον, οδός Νηλέως 1.
'Αγ. Τρτάδος παρά τήν Λαχαναγοράν, οδός

παραθέτοαεν τήν

ιτροκυπτουσαν διαφοράν ιερός όφελος τών ταξειδευόντων
μέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι
μάς τών απλών εισιτηρίων.

Πειραιώς 94.

Έξ ’Αθηνών

Διά Κόρινθον
• Άργος
» Τρίπολιν
» Μεγαλόπολιν

» Κυπαρισσίαν

. ' Ακράταν

» Πάτρας

Πύργον

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Γ
,""
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34,50
27.80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22 .—
18.30
25.75
23 20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
22 55

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9 —
14.60
11.—
17.25
13.90
9.20
6.55
10.9.35
16.35
13.55

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ
Είσιτήρ.
• Δεχαινά
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
• Αίγιον
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
» Κόρινθον
Βιβλιάρ.
Έκ Τρνπόλιως
Είσιτήρ.
Διά Καλάμας
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
» Ναύπλιον
Βιβλιάρ.

νος και ’Ασκληπιού.

Κεντρική αποθήκη και εργοστάσια η
λεκτροκίνητα εις συνοικίαν Βάθης (διασταύρωσις Σωκράτους καί Χαλκοκονδύλη), και
*
παρά τήν
Πλατείαν’Ελευθερίας (Μυλλέρον καί ’Αγησιλάου).
’Εν Κηφισσία, παρά τόν Πλάτανον.
’Εν ’Αμαρουσίω, έν τή άγορςί.
’Εν Λαυρίω.
Προτιμάτε πάντοτε τό ψωμί τής ’Αρτοποιητικής
'Εταιρείας. Εΐνε απολύτως καθαρόν, εΰγευστον,

υγιεινόν καί ευθηνόν.

Έκ II ατμών

Διά Πύργον

Μοναστηράκι, οδός 'Ερμου 106.
Μακρνγιάννη, οδός Βεΐκου 2.
Κολωνάκι, οδός Κυνοσάργους 1.
Νεαπόλεως, οδός Θεμιστοκλέους, οδός Σόλω-

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
64.05
4.— .
2.80
13 10
9.20

13.70
9.65
9.50
6.75

12.25
8 05
7.80
5.60

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

Μανρο σιταρένιο φωμΐ άπό καθαρό σιτάρι

ή δκά μόνον 35 λεπτά.
Τό υγιεινότερο και θρεπτικότερο ψωμί. Μαύ
ρο ψωμί θά εΐπή : φωμί υγείας καί οικο

νομίας.

7.35
4 85
4.70
3.40

...- . ίΐ

ΡεΛΟΠ.

|1ΛΙΟΠΟΤΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

,σ

(Έχ τοΰ Γραφίου)

περί συνάιξτεως δάνειον 15,1100,000 φράγ
κων ύπό τοϋ Δήμον Αθηναίων.
Ό Δήμος ’Αθηναίων, άποοάσε: τοϋ Δημοτικού Συμβου
λίου, προκηρύσσει συναγωνισμόν διά τήν πραγματοποιήσω
χρίωλυτικοΰ δανείου ύπδ τούς έξής ορούς :
"Αρθρον Ιον. Λί προσοοραί θά ωσιν ενσφράγιστοι καί θά
γινωνται δεκταί μέχρι τής 10ης Ιουνίου 1911 ανυπερθέτως
διά τοϋ κ. Δημάρχου είς τδ Δημοτικόν Συμβούλων.
"Αρθρον 2ον. Τό δάνειον ορίζεται είς 14,000,000 πραγμα
τικού κεοαλαίου, καταβληθήσεται δέ είς μίαν τών έν Άθήναις Τραπεζών όρισθησομένην ύπδ τοΰ Δημάρχου. Τδ ονομα
στικόν κεοάλαιον τοΰ δανείου κανονισθήσεται έκ τής τιμής
τής έκδόσεως.
"Αρθρον 3ον. Τδ τοκοχρεωλύσιον τοΰ δανείου δέν δύνανται
νά είνε άνώτερον τοΰ 6 ο)ο έπί τοΰ πραγματικού κεοαλαίου,
δ δέ τόκος έπί τοΰ ονομαστ. ούχί ανώτερος τοΰ 4 1)2 0)0.
"Αρθρον 4ον. Ή διάρκεια πρδς έςόολησιν τοΰ χρεωλυτικοΰ
τούτου δανείου δέν δύναται νά είνε άνωτέρα τών έκατδν εί
κοσι (120) έςαμηνιών.
"Αρθρον δον. Πάντα τά έξοδα έν γένει τής συνάψεως καί
τής ύπηρεσίας τοΰ δανείου βαρύνουσι τούς δανειστάς.
"Αρθρον 6ον. Ό Δήμος δύναται νά έξοφλήση τδ δάνειον
μετά πάροδον δέκα (10) έτών άπδ τής συνομολογήσεως αϋ-

τοΰ, μετά προειδοποιήσω εξ μηνών
"Αρθρον 7ον. Ή καταβολή τοΰδανείου γενήσε^αι ώςεζής:
"Αμα μέν τή ύπογραοή τοΰ συμβολαίου καταβληθήσονται τά
έννέα εκατομμύρια, τα δέ λοιπά τήν 30ήν Δεκεμβρίου 1911.
"Αρθρον 8ον. Τδ συμβόλαιον θέλει συνταχθή καί ύπογραοή
έν Άθήναις έντδς δέκα ήμερών άπδ τής πρδς τοΰτο προσκλή-

σεως τοΰ Δηαάρχου.
"Αρθρον 9ον. Πασα προσοορά δέν γίνεται δεκτή ούδέλαμβάνεται ύπ’ δώιν, έάν δένδοθή έντδς της άνω ταχθείσης προ
θεσμίας (10 Ιουνίου 1911) καί δένσυνοδεύεται ύπδ τακτικού
πληρεξουσίου τών άντιπροσωπευομένων Τραπεζών καί κεφα
λαιούχων, προσαχθησομένου δύο ήμέρας πρδ τής 10ης ’Ιου
νίου 1911 είς τδν κ. Δήμαρχον, καί έγγυήσεως μιας άνεγνωρισμένης Τραπέζης, ή χρηματικής, ή είς τίτλους άξιών ένδς
έκατομμυρίου.

"Αρθρον ΙΟον. Πρός άσφάλειαν τής ύπηρεσίάς τοΰ δανείου
παραχωρεΐται τδ έκ τοΰ οόρου τών ωνίων καί έμπορευμάτων
εσοδον τοΰ Δήμου καί παν έτερον τοιοΰτον.
"Αρθρον 11ον. Έπί τών κατά τδν άνω τρόπον γενησομένων προσφορών τδ Δημ. Συμβούλων θέλει άποφασίσει όριστικώς καί άμετακλητως, δυνάμενον νά λάβηύπ’ δψιν πάντα έτε
ρον όρονέπωφελή διά τδν Δήμον,άλλάμήτροποποωΰντα ούσιωδώς τήν παρούσαν δ'.ακήρυςιν.

Έν Άθήναις τή 21 Μαιου 1911.
Ό Δήμαρχος Αθηναίων
Σπί-ρος Μερκονρης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΟΚΝΩΝ

ΤΙΜ0Λ0Π0Ν

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΑΡΧ. 80,000,000- ΑΠΟθΕΜΑΤΙΚΟΝ API. 10,480,000
ΕΔΡΑ

ΕΝ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
cm

/Εν Πειρβιεϊ, Πίτραις, Σύρφ, Καλάμαις, Τριπόλιι, Βόλφ χαΐ Λαρίσβη.
Εν Χανίοις, Ήραχλείω χαί ΡεΟύμνω.
ΕΝ ΤΟΎΡΚΙΑι . Εν Κωνβταντινουχόλει (’Υποκατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), έν Άμισφ,
Γραπεζοϋντι, Κιρασοϋντι, Σμύρνη, Μερσίνη, Άδίνοις, Θεσσαλονίκη, Σέρραις,Καδάλλα, Sdv®η» Ίωαννίνοις χαΐ Χίω.

ΚγγΙΤΗι.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΠι . Εν Αλεξανδρείφ, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midau), Καΐρω, (Μετά παραρτήματος έν
ΡΝ Aral
συνοικίφ Mousky), Ζαγαζιχίω χαΐ Μανσαύρα, Μίτ-Γχάμ χαΐ Τάντφ.
ΟΝΔΙΝΩι (Ν° 22 lenchurch Street) έν Άμδούργφ, (Domhof, Monckebergstrasse ιδ) έν Λεμεσφ (Κύπρου)
εν Χαρτούμ (Σουδάν) καί έν Λιμένι Βαθέος (Σάμου).

'Ολόκληρος
Ήμ,ίσεια
Τέταρτον
"Ογδοον

Δρ
Δρ.
>
»
>

ΑΝΑΤΟΛΗ

132,868,315 34
30,243,638 70
18,375,978 97
10,978,357 31
2,948,632 15
5,014,987 10
4,880,030 19
1,040,913 02
281,145,840

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
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'Ο Γεν. Διευθυντής

Καταθέσεις

ΔΡαΧ·

38,484,824 18
36,310,163 49

γραμμάτια

Τροποποιηθεισης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν βψει
ή έπί προθεσμία δηλοποιεϊται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 η Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται
παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμίφ έπί τόκφ.
1 1)2 ταΐς ο)ο κατ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10 ΟθΟ, πέραν τοϋ ποσού
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τθϊς ο)ο κατ’ έτος
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσού τούτου είς 1)2 ταΐς
ο)ο.. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς Ανοι
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς.άποδοτέας
μετά εξ μάνας τουλάχιστον.

2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
έν έτος τουλάχιστον.
,»
3 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
δύο ετη τουλάχιστον.
3 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
Τέθθαρα έτη τουλάχιστον.
4 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
έτών διά τάς διαρκείς.
Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
“ράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμίφ ή διαρκείς έπί τόκφ ί
1 ιιϊ ταΐς °,ο κατ’ έτος διά καταθ 6 μηνών τούλ.
2 »
...»
ι έτους
>
2 Vi
»
»
»
»
>
2 έτών
3 >
»
»
»
»
4 »
4 »
»
»
»>
5 » . ’»
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’
έκλογήν τού καταθέτου ονομαστικοί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του
καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς
τό αυτό νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

Η Ν Ω Μ Ε Ν Α Β Ο Υ Σ Τ Α Σ ΙΑ

Κεφάλαιον Εταιρικόν. . . . .
Κεφάλαιον τακτικόν ’Αποθεματικόν .
’Αποθεματικόν Προνοίας. . . . ,
Καταθέσεις δψεως...........................
»
προθεσμίας............................
»
πολυετείς καί μέ προειδοπ.
Ταμιευτήριον........................................
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί .
’Εξωτερικοί λογαριασμοί .
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα

.

Διά χώρον μικρότερον τιμαΐ ανάλογοι
Δι' εικονογραφημένος διαφημίζεις, δι’ εξ τεύχη η περιάάότερα , ιδιαίτεραι άυμφωνίαι.
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Α _ *
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Διαθέόιμα
Έν τφ Ταμείφ καί παρ’έγχωρίοις Τραπέζαις........................................... Δρ
20,693,656.57
Παρά Τραπέζαις εν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλακίφ . »
17,791,167.61 Δρ.
Προεξοφλήσεις και Προκαταβολαί ε/γραμματίων..............................................
Ήγγνημένοι λογαριαόηοί :
’Επί ένεχύρφ χρεωγράφων............................................................................ Δρ. 63,784,596.19
Δι’ έμπορικών καί άλλων έγγυήσεων................................
»
58 919 223 09
Έπί ύποθήκη ακινήτων............................................................
...
10,164396^06
Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί . ...............................................................................’ ’ ’ ~
Όμολογίαι Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί ’Ανωνύμων Εταιριών.
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια............................................................
Συμμετοχαί είς έπιχειρήσεις .
........................................
Υποκαταστήματα...........................................................
Κτήματα Τραπέζης.........................................................................
Εγκαταστάσεις και έπιπλα Κεντρικού καί Υποκαταστημάτων.
...............................................

σελίς ε:ς έν τεϋχος
»
»
»
σελίδος
»
»

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
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Έάν al Ά&ήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως οημειωΰείοας καταπληκτικάς προόδους των μία άφορμή πρδς τοΰτο εινε καί τδ μέγα αύτδ
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρώέέη πλούσια επιπλωσις, απαστράπιουσα καμα
ρωτής, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφΰονία καί ποικιλία δλων τών ειδών τής
Ζαχαροηλαοτδκής καί
Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύιο έκαινοτόμησεν είς τδ ζήτημα τής εύΰηνής διανομής κατ’ οίκον άγιου καί , νωπού ’ΑγελαΠδνοϋ Γάλακτος ! ! Τά Γδαούρτεα του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά
εϊδη τής Γαλακτοκομ-ίας παρέχονται άφΰονα, ευ&ηνά, καί μέ υλικά εκλεκτά
καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής
γαργαλιστικότατα, γευστικώτατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών
θεωρείται το κεν-<
τρον δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Α^καέως εύρίσκουσι ϋέσιν μόνον οί προνοητικοί
ποΰ φοοντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δίκαδότε,ΟΟν δλοι
οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν ΰεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη αν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόντων, ή τδ παγωμένον γαλα
των, ή τήν άβοάν κρέμαν των, εις τάς πολυτελείς αιδουσας των

ΗΝΩΜΕΝΩΝ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΑΘ Μ Ν A I Σ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
“ΕΑΠΗΗΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,-‘‘ΠΙΓΙΛΚΟθΗΚΗΣ,,
Ευχαρίστως άναγ.γέλλομεν είς τούς ήμετέρους συνδρομητάς καί άναγνώστας δτι ή
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,, έν συμπράξει μετά τοΰ έν Άθήναις έκδιδομένου καλλιτεχνικού
περιοδικού ‘ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,. θά έκδώση διά τό προσεχές έτος Ήμερολόγιον Έγκυκλοπαιδικόν, Φιλολογικόν, Καλλιτεχνικόν.
Τό Ήμερολόγιόν μας θά εΐνε ή πιστή άπεικόνισις τής τε έθνικής, κοινωνικής,
καί πνευματικής έξελίξεως καί προόδου έν Έλλάδι. Διακεκριμένοι συνεργάται, οί
άριστεΐς τοΰ καλάμου, θά συμβάλλουν είς τόν έπιτυχέστερον αύτοΰ καταρτισμόν.
Τό Ήμερολόγιόν μας, ογκώδες, έκ τριακοσίων σελίδων πυκνών είς ύλην
καί κοσμουμένων ύπό καλλιτεχνικών εικόνων, έπί έκλεκτοΰ στιλπνού χάρτου τυπούμενον θά
περιλαμβάνη ύλην άνέκδοτον καί πρωτίστως πρωτότυπον, άσχετον πρός τάς είς τά
είρημένα περιοδικά δημοσιεύσεις.
Μελέται έπιστημονικαί είς έπαγωγόν ύφος γεγραμμέναι καί χρήσιμοι είς τόν καθη
μερινόν βίον, φιλολογικοί μελέται, διηγήματα, πεζά καί έμμετρα ποιήματα, ήθογραφίαι ταξειδιωτικαί περιγραφαί, μυθογραφίαι, καλλιτεχνικά άρθρα, ιστορικά καί αρχαιολογικά ση
μειώματα, μελέται κοινωνιολογικοί, έθνολογικαί, βιονομικαί θά παρελάσουν άπό τάς στήλας
τού 'Ημερολογίου μας. Ειδικοί καί πεφωτισμένοι συνεργάται θά πραγματευθώσιν αύτά.
Τό ΊΙμερολόγιόν μας θά εΐνε τό έτήσιον άναπόσπαστον συμπλήρωμα άμ
φοτέρων τών περιοδικών.
Εικόνες έργων ζωγραφικής καί γλυπτικής 'Ελλήνων καί ξένων καλλιτε
χνών, τοπεϊα 'Ελληνικά, μνημεία ιστορικά έκ τών ήκιστα γνωστών, γελοίογραφίαι τών εύθυμοτέρων γεγονότων τοΰ έτους, θά ποικίλλουν τά δημοσιεύματα τον
'Ημερολογίου.
Αί διευθύνσεις τής “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,, — “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, φιλοδοξούν
νά προσφέρουν είς τούς άναγνώστας των έν πρωτότυπον καί χρήσιμον Ήμερολόγιόν,.
ελκυστικόν διά τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν αξίαν του.
Τύ ΊΙμερολόγιόν μας, αρχίζει νά έκτυπουται άπό τοΰ άρξαμένου μηνός. Θά
εΐνε έτοιμον πρός κυκλοφορίαν κατά τάς παοαμονάς τών Χριστουγέννων. 'Η δέ τιμή του,
παρά τάς υπέρογκους δαπάνας, μόνον τρεις δραχμαί διά τούς συνδρομητάς τής “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,, — “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, ώς καί διά τούς άπό τοϋδε μέχρι 1ης Αύγούστου
έ. έ. έγγραφομένους καί προπληρώνοντας τό άντίτιμον. Διά τούς λοιπούς δρ. 4.

Τό «'Ημερολόγιόν «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως»— «.Πινακοθήκης»
θά κυκλοφορήση είς 3,000 άντίτυπα. Άρίστη εύκαιρία διά τούς [έπιθυμοΰντας νά καταχωρίσωσιν άγγελίας καί διαφημίσεις. Δι’ αύτούς ιδιαίτεροι συμφωνίαι, τοιαΰται δέ
γίνονται άπό τοϋδε.

'&καρ]ή}εις ωροειοιμά^ει ιό ^ίΤΤμερομόμιον

^ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ» - “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
πλουσιώτατον είς εκλεκτά περιεχόμενα καί ωραίας εικόνας.

2102. — Τύηοις «Αυγής 'Α&ηνών» Αποατο^οπονΙου

।

I *
r

