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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΛΡΗΣΙΣΪ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου
ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ β?-ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική Διεύ-ϊνναις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΝ,, - ΑΘΗΝΑΣ
Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλάμενον εΐς τά γραφεία της «Έλλ^νεκής Έίΐί,θεωρήσεως»
άνναγγελλεται δΓ αυτής.

EGYPTE, LE CAIRE. - RUE RUEY N 5

FOURNISSEUR DE L ARMEE D OCCUPATION GRANDE FABRIQUE, DISTILLERIE DE LIQUEURS^
MAISON FONDEE EN 1870

Αχ έγγραφαι τών συνδρομητών μας άρχονταε άπό 1ης έκαστου μηνός.

GRAND DEPOT DE VINS

◄

Importation - Exportation
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
'Από την Ζωήν τοϋ Λονδίνου (Σουφραζέται) : Ευγένειας Ζωγράφου.— Διαπρεπείς 'Ελληνίδες κατά τόν ΙΘ' ΑΙ&να (Μαρ
γαρίτα ’Αλβάνα-Μηνιάτη) : Σπυρίδωνος Δε-Βιάζη. — Ή Στέηιις Γεωργίου τοϋ Ε, καί τής Βαοιλίοαης Μαρίας. — Βαοιλική
Ναυτική Έπιδεώρηοις : Δος ‘Όλγας Παηαδάκη. — Ό Σπυρίδων Βαοιλειάδη; και ή Γαλάτεια του fCamillo Cessi Μετάφραοις)
Δος Μ. Κ. — Κρίσεις έπι τών Οικονομικών διαλέξεων τής Βιέννης : 'En. Α. Παπαστράτου. — Ό Οίκος Τυφλών : Μή-Μΰς.
— Περί Λουτρών ύπό υγιεινήν έποψιν : Σολ. Ν. Χ.μ.ν.τ.ς. — ‘Οργανισμός τών Σχολικών εξοχών : I. Β. Ίωαννίδου. — ‘Από
τήν Έ&νικήν Μοΰοαν. — ‘Από τά πλεκτά Τραγούδια (Ποίηοις) : I. Πολέμη, — Αί άνασκαφαί τής Κερκύρας. — ΕΙκών : Δος Πο
λύμνιας Λάσκαρη. — Οί Ξερριζωμένοι: Δος ‘Αν. Σταμ. — Τό Οικονομικόν έργον τής ’Ενιαίας : Γ. Κυριάκου. — ΑΙ δυομορφίατών Παίδων : I. Χρυσοσπά&η. — Ή Μόδα : Δος Μ. Περ. — Λαογραφικά : I. Π. Σταματούλη. — Θεατρική Έκιδεώρηοις : Κ.
‘Από τήν Ζωήν τοΰ Μηνός (Ιούνιος) : Ε. Ζ. — Βιβλία καί Περιοδικά.

Οι καλλίτεροι ’Αθηναίοι ιατροί μεταξύ τών οποίων οι κ.κ. Μαγγίνας, Βαφας, Ζαΐμης,
I Αοΰρος, Καλλεκοόνης, Βαλλεοντζής, Μαλανδρϊνος, Παπαβασελείου,
Μ I I Βλαβεανός , Γκίζης , Τουφεξής , Βυταρεόλος , ΙΙπίστης , Ποΰμπουρας,
I|
2ωτηρεάδης, Τσάκωνας, Φαραντάτος, Βαπρουλάς, Ι*
όκκος,
Βανέλλης,
™
ΖΕκάσης, Άρχβαντενός, Αντωνίου, Βεναλόπουλοτ, Α'εκολοόδης,
Άσεμήε,
*
Λεδούσης, Χ-ζ.κόρραφος, Ααμπίκης, Βαΐρης. ΙΙρωτόπουλος κλπ. κλπ. κλπ.

ΚΟΣΜΟΙ : Τό ατύχημα τοΰ ΓΑβέρωφ». — Τά έμπορικά πλοία τής 'Ελλάδος. — ’Εκδρομή εις Καλάβρυτα. — Ήλέκτρα Παι
παγεωργακοπούλου. — Μουρίλλος.

Σννιστονν δι’ έετιστολων των τά ΚζΙΑΙΆ ΣΑΡΙΖΗΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ και ΤΣΑΓΕΖΙ

ΕΙΚΟΝΕΣ: ΕΙκών τοΰ Μουρίλλσυ. — Διάφοροι είκόνες τοΰ Οίκου τών Τυφλών. — ’Από τάς άναοκαφάς ιής Κερκύρας. —
Δος ‘Ηλέκτρας Παπαγεωργακοποΰλου.

EUGlNIE ZOGRAPHOU
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

εκδοθεντΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
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»
»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Η ΓΚΟΔΤΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων
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FRANC

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ — (Χτοά Αρσάκειου 17-^1).

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ“ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

LA REVUE HEI.I.ENICL’E
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ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν ’τρίπρακτοι'
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
»
κοινωνικόν
■>
ΚΛΕΦΊΌΠΟΥΛΑ »
ιστορικοί’
ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν
δραμάτων μονόπρακτοι·, μεταφρασθεν εΐς τήν
’Αγγλικήν. ■'

Χεεραΐ της Έλληνεκ^ς Έπεθεωρήσεως τοΰ Λ ’ Β ’ καε S'' έτους πωλοΰνταε
εες τά Γραφεία μας πρός 1Η φρ. έκαστη.

II

Η ..ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Δ°Ν

ΑΝΩΝΓΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1.500.000

(Την «'Εμπορικήν "Ενωσιν ϊδρυοαν καί διεν&ύνωσιν οί ευφήμως γνωστοί έν τή 'Αγορά μας έμποροι τσοχών
καί Κασμηρίων κ.κ. Αλκιβιάδης Κονταράτος, Γαβριήλ Άνδρεόπουλος. Κωνσταντίνος Κακκαράς, Γεώργιος
Διάμεσης, Θεμιστοκλής Κονταράτος και Κωνστ. Διάμεσης).
Τώ αοτοΰντε έκ τών έπαρχεών δείγμ-ατα άποβτέλλοντκε <χμ.έβως

ΤΟ ΨΩΜΙ
ΤΗΣ ΑΡΤ0Π0ΙΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΏΝ
ηρχιςε_πλλοτμενον
εις _τα *τ.Η.ρ|Α,ΤΗΣ:
Νέα ’Αγορά, οδός Εύριπίδου 19.
Μεταξουργεΐον, πλατεία γέφυρας Κολοκυνθούς.
Θησεϊον, οδός Νηλέως 1.
Άγ. Τριάδος, παρά τήν Λαχαναγοράν, οδός Πει

ραιώς 94.
Μοναστηράκι, οδός Έρμου 106.
Μακρνγιάννη, οδός Βεΐκου 2.
Κολωνάκι, δδός Κυνοσάργους 1.
Νεαπόλεως, δδός Θεμιστοκλέους, δδός Σόλωνος

καί ’Ασκληπιού.
Κεντρική άσΐΟ'&ήκη καί έργοστάσια ηλεκτροκί
νητα, εις συνοικίαν Βάθης (διασταΰρωσις Σωκράτους

καί Χαλκοκονδΰλη), καί παρά τήν Πλατείαν ’Ελευθε
ρίας (Μυλλέρου καί ’Αγησιλάου).
| ”Εν Κηφισσία, παρά τόν Πλάτανον.
Έν Άμαρουσίω, έν τή αγορά.
Έν Λαυρίω.
Προτιμάτε πάντοτε τό ψωμί τής Άρτοποιητικής
'Εταιρίας. Εΐνε άπολύτως καθαρόν, ευ'γευστον' υγιει
νόν καί εύθηνόν.
Μαύρο σιταρένιο ψωμί άπό καθαρό σιτάρι ή οκά
μόνον 35 λεπτά.
Τό υγιεινότερο καί θρεπτικότερο ψωμί. Μαύρο ψωμί
θά εΐπή : ψωμί ύγείας καί οικονομίας.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΕ
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ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

ΙΔΡΥ6Η διά νά προμηθεύη είς τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νεώτερα και στερεώτερα ύφάσματα (Τσό
χας και Κασμήρια ’Αγγλίας καί Γαλλίας).
Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» εΐνε τό πρώτον καί τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν "Ιδρυμα τής Ελ
λάδος καί ’Ανατολής.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» εινε άπολύτως ώρισμέναι καί πρωτοφανείς διά τό Ελληνικόν
’Εμπόρων.
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 όδοϋ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσης άριθ. 9 καί 11.

|1

Έν
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ρωσσίρ ('Οδησσός)
Λονδίνφ
Μάντζεστερ
Άλεϊανδρείρ τής Αίγύπτου
Kafr-Zayat
Ζαγαζϊκ
»
Facous
»
Μανσούρρ
»
Simbellawcin
»
Τάντα
>■>
Benha
»
Πόρτ Σάϊτ
»
Άμμοχώστω Κύπρου
Λευκωσίρ
»
Λάρνακι
»
Λεμεσφ
»
Πάφφ
»
Καλάμαις
’Ιερουσαλήμ

Ό ζ.
ΊΙ Δνί;
Ό κ.
»
V»
»
ν»
»
»
>■»
■>>
»
»
»
\>
ν>
>>
'Η Δνίς
>·>
»
»
>>
»
Ό κ.
»
»
»
»
»
»

'Αναστάσιος Μάλτος, ’Οδησσός. — Rye Pouschkin, No 66.
“Ολγα Παπαδάκη, (61 Hereford Road Bayswater, W).
Βασίλειος Κωνσταντινίδης.
Τριανταφυλλής Ίσιτσέλης.
Παναγιώτης Ίατρίδης, παρά τοϊς κ. κ. Χωρεμη-Μπενάκη.
Ζήνων Στράτης, Πρόεδρος τοϋ 'Ελληνικού Συλλόγου.
Νέαρχος Παπάς.
Περικλής Κωνοτ αντόπουλος.
Ιίΐιχαήλ Μπαμίχας, ιατρός.
Περικλής Παπ αχριστοδούλον.
Κωνστ. Δάνισκας.
'Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου.
Ελένη Χατζηπέτρου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου.
'Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου Φανερωμένης.
'Ελένη Χατζηλοιζου.
Ευγένιος Ζήνων, Δικηγόρος.
Σπυρίδων Μ ιυρομάτης, Δι κηγόρος.
'Ιωάννης Καμπάς.
Ματϋ-ίας Παυλίδης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ληλοηοεεε
ότι, έκτος τών ήδη έν κυκλοφσρίφ εκατονταδράχμων τρα
πεζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ’ αύτάς .τίς κυκλοφορίαν
και ετβρα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου< πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178
χιλιοστών τοϋ μέτρου, διακρινόμενα διά τών έξής κυριωτέρων γνωρισμάτων.

ΙΙρόβοψος
Ή πρόσοψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις «’Εθνική Τράπεζα τής
Έλλαδος» κάτωθι δέ αύτών καί έν τφ μέσφ έν πλαισίφ
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδοΰς ποικίλματος τόν άριΟμόν
100 δια μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τοΰτον έν μελανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις «ρδαχμαί εκα
τόν» δια κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.
Κατωτέρω φέρονται άριστεριή ή υπογραφή τοΰ ταμίου
τής Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τοΰ Διοικητοΰ καί δεξιά ή
τοΰ Βασιλικοΰ ’Επιτρόπου, τεθειμέναι αΐ μέν δύο πρώται
διά σφραγιστηρος, ή δέ τελευταία ίδιοχείρως.
Άρισττρφ τοΰ γραμματίου .εύρηται έν πλαισίφ σχήματος
κυκλοτερούς ή είκών τοΰ ίδρυτοϋ τής Τραπέζης Γ. Σταύ
ρο^, δεξιφ δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.
Ή πρόσοψις χρώματος ιώδους πλαισιοΰται ύπό δαντελλοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

ΌποσΘόα. ϋψες
Ή όπισΟία δψις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλοειδοϋ,ς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ .εικόνα τοΰ σωζομέ-νου άρχαίου άγάλματος τής Ειρήνης φεροόσης τόν Πλού
τον, ώς άναγινώσκεται καί έπί τοΰ βάθρου αύτοΰ διά κε
φαλαίων μελανών γραμμάτων.
Εκατέρωθεν τοΰ άγάλματος τής Ειρήνης φέρεται έν Θυρεοις διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός 100, ύπ
*
αυτό δέ σημειοΰται ή έ’κδοσις διά τών λέξεων «έκδοσις
έ»·<άτη».
Έν Άθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1910.

Ό Λοοοζητης
I. BAA1SIPITIH
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ΑΙ

ΣΟΥΦΡΑΖΕΤΑΙ

Μια μεγάλη επιθυμία με κατέλαβεν, άμα έφθασα
εις τό Λονδϊνον, νά έπισκεφθώ καί νά γνωρίσω τάς
Σουφραζέτας. ’Εννοείται δτι τούτο δεν ήτο πολύ εύ'κολον άνύπολογίση κανείς τάς άποστάσεις,καίδλατάάλλα
εμπόδια τά καθημερινώς παρουσιαζόμενα. Έν τούτοις
ή επιθυμία μου ήτο τοιαύτη ώστε ύπερεπήδησα κάθε
πρόσκομμα καί την παραμονήν τής άναχωρήσεώς μου
έ'λαβα επιστολήν από τήν γενικήν Γραμματέα των Σου
φραζετών διά τής οποίας μου ώριζε συνέντευξιν τήν
δωδεκάτην μεσημβρινήν ώραν εις τά Γραφεία τοΰ
Συλλόγου.
Άν καί ή ημέρα καί ή ώρα ήσαν δΓ εμέ εντελώς
ακατάλληλοι εντούτοις παρήτησα κάθε άλλο καί έ'σπευσα
εκεί. 'Ο καιρός ήτο πραγματικώς Λονδρέζικος. Έβρεχεν
άκαταπαύστως, καί έ'πιπτεν έκείνΐ] ή ψιλή ψιλή βροχή,
—ή οποία δταν άρχίζη εις τό Λονδϊνον αργεί πολύ νά
νά σταματήση,—δταν έξήλθον διά νά διευθυνθώ είςτά
γραφεία τών Σουφραζετών. Έφθασα εις έν από τά
μεγάλα εκείνα κτίρια τοΰ Λονδίνου εις τά όποια χρειάζεσθε οδηγόν διά νά εύρήτε δτι ζητείτε καί επί πέντε λε
πτά ήγωνίσθημεν διά νά εύρωμεν τά γραφεία τών Σου
φραζετών. "Εως δτου φθάσωμεν είς τό Ιδιαίτερον γραφεϊον τής Γενικής Γραμματέως έπεράσαμεν από διά
φορα άλλα, εις δλα δέ άγγλίδες διαφόρων ηλικιών καί
ποικίλης κοινωνικής τάξεως, προ σωρείας επιστολών ή
άλλων εγγράφων εΐργάζοντο με μίαν πυρετώδη ταχύ
τητα διά τήν ταχυδρομικήν αποστολήν δλων αυτών.

Μας είσήγαγον εις έν γραφεΐον είς τό όποιον δεν
υπήρχε τίποτε άλλο από τήν αύστηράν έπίπλωσιν γρα
φείου πραγματικού, εις τό οποίον δμως μία σόμπα έξησφάλιζε τήν γλυκυτέραν θερμοκρασίαν. Είργάζετο είς
αυτό ή Γενική Γραμματεύς είς τήν οποίαν ανήγγειλαν
τήν έπίσκεψίν μου. Μία κυρία λεπτή, ηλικίας άνω τών
τεσσαράκοντα ετών μέ μεγάλην ενεργητικότητα εις τάς
κινήσεις, είς τά μάτια, είς τον τόνον τής φωνής, καί
ίσως ακόμη καί είς αυτό τό μειδίαμά της, τό όποιον δέν
άπελειπεν από τά χείλι) της, έ'σπευσε καί μάς ύπεδέχθη
καί έτέθη είς τάς διαταγάς μας. Κατ’ άρχάς έζήτησα νά
μάθωτήνιστορίαν των, καί ή Γεν. Γραμματεύς ήρχισε.
— Ή πρωτοβουλία τήςέργασίας μας ανήκει είςτάς
κυρίας τοΰ Μάντσεστερ. ’Εκεί τέσσαρες-πέντε έξ αυτών
συνήλθον μίαν ημέραν καί έθεσαν τάς πρώτος βάσεις.
Τοΰτο έγινε προ πέντε ετών. ’Επί πολύν χρόνον έπειταέξηκολούθησαν νά εργάζονται χωρίς πρόγραμμα, χωρίς
οργάνωσιν καί χωρίς χρήματα. Τώρα τά μέλη άριθμοΰνται εις εκατοντάδας χιλιάδας καί τό χρήμα άφθονεϊ, καί
υπάρχει ή δργάνωσις τής εργασίας καί εις τήν σκέψιν,
δλων αυτών τών χιλιάδων μελών, ό πόθος τής επιτυχίας.
Τό κεντρικόν γραφεΐον είς τό οποίον εύρισκόμην τήν
στιγμήν εκείνην, άπετελεϊτο από είκοσι καί τρία δω
μάτια έκτος τών άλλων κέντρων καί τών αιθουσών, τάς

όποιας έχουν ενοικιάσει διά τον σκοπόν των είς κάθε
συνοικίαν τοΰ Λονδίνου. Τοΰτο άποδεικνύει δτι ό Σύλ
λογος διαθέτει κολοσσιαία ποσά, διότι ένοίκια τοιαΰτα
δέν είνε άστεϊον πράγμα, είς τό Λονδϊνον.
Καί ή Γενική Γραμματεύς εξακολουθεί ν’άπαντά
είς νέαν έροότησίν μου.
— Δένζητοΰμεν τήν ψήφον δι’δλαςέν γένειτάς γυ
ναίκας. “Οχι. “Ηδη επτά εκατομμύρια ψήφων ανδρι
κών χρησιμοποιούνται καθ’ δλην τήν Αγγλίαν. "Ενα
έκατομμύριον Άγγλίδων γυναικών έχουν ήδη τό δι
καίωμα τής ψήφου προκειμένου περί τής δημοτικής
αρχής. Ό Σύλλογος τών Σουφραζετών ζητεί σήμε
ρον τό έκατομμύριον αυτό τών γυναικείων ψήφων
νά έπεκταθή καί μέχρι τής Αγγλικής Βουλής, πράγμα
τό οποίον θεωροΰμεν καί ορθόν καί δίκαιον. Τοΰτο
δέ δέν τό ζητοΰμεν, δπως μάς αποδίδεται, από ματαίαν φιλοδοξίαν. Τό ζητοΰμεν με τήν πεποίθησιν δτι
θά βοηθήσωμεν τήν ανθρώπινον πρόοδον. Οί άνδρες
είνε έγωϊσταί. Δέν φροντίζουν παρά μόνον διά τάς
θετικάς έπιστήμας καί τήν πολιτικήν των. Παρημέλησαν εντελώς τον κοινωνικόν βίον. Καί ή προσπάθεια
τών Άγγλίδων σήμερον είνε νά τοΐς έπιτραπή νά
λάβουν μέρος είς τό πολιτικόν καθεστώς, διά νά βελ
τιώσουν τήν κοινωνικήν ζωήν, δχι μόνον είς δτι αφορά
τήν γυναίκα αλλά τό ανθρώπινον γένος γενικώς.
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— Ή άνάμιξις τής γυναικός είς τήν πολιτικήν δέν
θά βλάψη τήν οικογένειαν ; Τήν έρωτώ.
— “Οχι μοΰ άπαντά. Αυτός ό φόβος είνε άνόητον
επιχείρημα. Ή ψηφοφορία θά διαρκέση πέντε λεπτά
μόνον — εδώ φαίνεται προσεποιήθη δτι δέν ήννόησε
τήν έρώτησίν μου— καί περί τών πέντε αυτών λεπτών
δέν πρέπει νά γίνεται λόγος. 'Η ψήφος δέν θά έπιφέρη ούδεμίαν άλλην μεταβολήν είς τον βίον της ;
’Απεναντίας τήν στιγμήν ποΰ θά τήν άποκτήση θά
δημιουργήση εύθύνας δι’δλον τον βίον της τάς οποίας
εύθύνας θά γνωρίζη νά τηρή. Σήμερον δέν έχει ακόμη
πρόγραμμα ώρισμένον τών κοινωνικών μεταρρυθμί
σεων τάς όποιας επιδιώκει. Τά μέλη τών Σουφραζε
τών έχουν διαφόρους πολιτικός ιδέας έκαστον. Είνε
φιλελεύθεροι, συντηρητικοί, σοσιαλίστριαι ή ανήκουν
είς διαφόρους θρησκευτικοις αιρέσεις. ’Εν τούτοις
αυτό δέν τάς εμποδίζει νά συναντιόνται δλοι είς τό
ζήτημα τής ψήφου, καί έως δτου επιτύχουν τό ζήτημα
αυτό έκάστη είνε ελεύθερα νά διατηρήση τάς ιδέας της.

μοΰ έξέφρασε τήν λύπην της διότι δέν τής έπέτρεπεν
ό χρόνος νά ζητήση πληροφορίας διά τάς σκέιρεις τών
γυναικών τής Ελλάδος περί τοΰ ζητήματος αυτού.
Αυτή είνε ή ξηρά παράθεσις τών γνωμών τής Γε
νικής Γραμματέως. Άποδεικνύει δμως τήν ΐσχύν, τό
σθένος, τήν αποφασιστικότητα τών γυναικών αυτών
αί όποϊαι επιδιώκουν ένα σκοπόν καί θά τύν επιτύχουν
πολύ σύντομα. Δέν τάς πτοεί ή ειρωνεία δέν τάς απο
θαρρύνουν τά προσκόμματα. Γενικώς οι άγγλοι δέν τάς
αγαπούν καθόλου καί δέν άφίνουν βέλος ειρωνικόν τό
όποιον δέν εκτοξεύουν εναντίον των. Καί είς τά θέατρα
ακόμη απαγγέλλονται μονόλογοι ή παίζονται κωμωδίαι
είς βάρος των. Αί Σουφραζέται διαμαρτύρονται από
τά καθίσματα τοΰ θεάτρου καί διά τοΰ θορύβου τον
όποιον διεγείρουν διακόπτεται ή παράστασις. Τότε
λαμβάνουν μέρος οί εύταξίαι οΐ όποιοι κατ’ άρχάς
επιβάλλουν σιγήν καί εάν δέν άκουσθοΰν τότε μίαν προς
μίαΐ' τάς άπάγουν είς τήν αστυνομίαν υπό τάς κραυγάς καί τάς διαμαρτυρίας των, κραυγαί δμως καί διαμαρτυρίαι αί όποϊαι ούδένα συγκινοΰν αφού ούδείς έκ
τών θεατών διαμαρτύρεται ή επεμβαίνει. Θά ήδυνάμην
νά φέρω πολλά άλλα παραδείγματα παρομοίων, δυσκο
λιών προ τώνόποιων παλαίουν αί Σουφραζέται. Είνε
δμως τόσον ακατάβλητοι είς τήν πάλην ώστε δλοι φρο
νούν δτι πολύ συντόμως ή Άγγλίς Σουφραζέτα θά κερ
δίση τον άγώνά της.
Ή βροχή έξηκολούθει νά πίπτη άραιοτέρα καί
δλιγώτερον ενοχλητική δτε έπέστρεφα είς τήν κατοικίαν
μου. Ήτο ή τελευταία ήμέρα τής έν Λονδίνο.) διαμο
νής μου. Μέ κατείχε μία μελαγχολία δτι τόσον γρή
γορα έπρεπε νά φύγω καί νά χάσω δλον τό μεγαλείου
τής υπέροχου εκείνης πόλεως, τήν όποιαν τις οΐδεν εάν
θά έπανίδω πλέον. Ή κίνησις είς τάς οδούς ητο είς
τήν ακμήν της. Άπό τό αύτοκίνητόν μου παρακολουθώ
δλον εκείνον τον έσμόν τών ανθρώπων οί όποιοι α
γωνίζονται τον αγώνα τής ζωής. Γοργόν καί ταχύ ε
κείνο διέρχεται τούς δρόμους, τον ένα μετά τον άλλον
καί μόλις προφθάνω νά ρίψω τό βλέμμα είς τά μεγάλα
κτίρια τοΰ Λονδίνου, ν’ατενίσω προς τον Ναόν τοΰ
Αγίου Παύλου, νά περιεργασθώ τά Δικαστήρια καί
δτι άλλο μέγα είς όγκον καί επιβολήν προ τοΰ οποίου
παρέρχομαι ίσως διά τελευταίαν φοράν.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΑΑΗΝ1ΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 10' ΑΙΙ1ΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΒΑΝΑ-ΜΗΝΙΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου τεύχους!

Μέ τάς τελευταίας αύτάς λέξεις τής Γενικής Γραμματέως ή συνέντευςίς είχε λήξει. Τής ανήγγειλαν νέας
ακροάσεις. Τής έφεραν σωρείαν εγγράφων προς υπο
γραφήν. Τήν άπεχαιρέτισα διά νά φύγω. Μέ τό φω
τεινόν της μειδίαμα μέ συνώδευσε μέχρι τής θύρας καί

Κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ ’Ιανουάριου τοΰ 1881
έδημυσιευθη τό βιδλίον τοΰτο, καί έκ τών πρώτων άποστολών της, ήτο το προς ημάς άντίτυπον. ’Αμέσως τό
άνεγνώσαμεν καί συν τοίς συγχαρητηρίοις μας έςεφράζαμεν τήν γνώμην, ότι τό έςοχον β’.δλίον Θά τύχη τοΰ
παγκοσμίου Θαυμασμού.

Τή 15 Απριλίου τοΰ 1881 άπαντώσα εις τά συγχα
ρητήριά μας πρός τοίς άλλοις μάς έγραφε ; «... Σάς
» στέλλω πληροφορίας περί τοΰ Κορεγίου μου. Τό
λ -ελευταίον τοΰτο έργον μου έςεδόθη κατά τάς πρώτας
>’■ ημέρας τοΰ Μαρτίου. Μετά τήν άγγελίαν τής Revue
» des deux MouJes (15 Μαρτίου 1881 ), περιφέρεται
» το βιβλίον μου τον κόσμον. Ό βιβλιοπώλης μου έν
» Παρισίοις μοΐ γράφει ότι έζητήθη είς τήν ’Ιαπωνίαν,
» ’Ιταλίαν, Βέλγιον καί Ρωσσίαν. Οί πρώτοι τεχνοκρί» ται τής Γαλλίας ώμίλησαν ...Τό βιβλίον μου κρα» τοΰν υψηλά τήν σημαίαν τής Πίστεως είς τό
» Κ.α.λόν ζαί είς το Άλιηθές, θά πείση τον
» κόσμον τον σημερινόν, δια μέσου μιάς ψυχής, ήτις ήδη
» ελπίζει, τήν ιεράν φλόγα τοΰ ένθουσιασμοΰ, ότι ιό
» Κ,-κλον μεταβάλλεται, ώς τά πάντα, καί τελοιο>> ποιείται, άλλα δέν θά παύση ποτέ, θά ύπάρχη έως οί
»ο ανθρώπινος νο.ς έμψυχοΰται άπό τήν θιίαν ακτίνα τής
» Έλπίδος καί τής ’Αγάπης. Έν τούτοις σάς ευχαριστώ
>> διά τήν καλήν γνώμην, ήν περί έμοΰ έχετε. "Οταν
» άνεγνώσατε τό βιβλίον μου περί τοΰ Κορεγιου δέν θα
» είπατε ότι δεαζρ£νομ.αε μεταξύ τών γυναε» ζών. Νομίζω ότι ή διάνοια, καθώς ή ψυχή καί
» ί έμβριθής, ζωηρά καί φιλοσοφική άνθρωπίνη σκέψις,
» δέν έχουν φΰλον, ούδέ ήλιζ£αν. Η αληθής ά?ια
>ι τοΰ συγγραφέως'μετράται άπό τήν κρίσιν τοΰ κοινού,
» δπερ δέν κάμνει φιλοφρονήσεις. Άν εργον συνετάχθη
» μέ τήν λογικήν και μέ αίσθημα, συμβαδίζει μέ εκείνα
λ τά όποια Οά ξήσουν εις τον ανθρώπινον
» κόλπον, ώς γέννημα βαθείας καί ειλικρινούς έμ» πνεύσεως. . .»
Ό Δήμαρχος τής πόλεως Κορεγίου, διά τηλεγραφή
ματος του ηύχαρίστησε τήν ^Μαργαρίταν μας η
όποια άπίδΐ"'ςι τήν αξίαν τοΰ χαριτωμένου

ξωγράφου Αντωνίου Άλλέγρη, του έκ
τοΰ τόπου τής γεννήβεως αΰτου έπονομα·
σθεντος Κορέγιος. Προσέτι τό Δημοτικόν Συμ
βούλων έκαμε τό έξής ψήφισμα ;
«Τό Δημοτικόν Συμβούλιου Κορεγίων ευγνωμονούν
» πρός τήν περιφανή φιλολόγον Μαρίαν Άλ,βάνα
>> ΙΜηνίάτιη, ή όποια κυριευθείσα υπό ζωηρού θαυμα» σμοΰ κατόρθωσε διά τού ωραίου αύτής συγγράμμα» τος περί του βίου ζαι τών έργων τοΰ
>, Κορεγίου, νά άποκαλύψη τό αληθές μεγαλείου
> τοΰ έξοχου τούτου ημών συμπολίτου, παμψ'ηφεέ άνα>> κηρύττει αυτήν πολίτιδα Κορεγιου, άπονέμον μέν είς
;> αυτήν τά δικαιώματα, προνόμια καί γέρας, τά οποία
» δυνάμει τών άρχαίων τής πόλεως ταύτης θεσπισμάτων,
» προσήκουσι τοίς περιβλέπτοις πολίταις, παραγγέλλον
» δέ τή εκτελεστική επιτροπεία διά νά φροντίση περί
>■ τής έκδόσεως τοΰ σχετικού διπλώματος, καθ’ δν τρό)> πον κρίνει καταλληλότερου».
Τό έργον γενικώς ήρεσε καί πολύς λόγος διά τοΰ
τύπου έγένετο. Έςαντληθείσης τή; πρώτης πολυτελούς
έκδόσεως, νέα οίκονομικωτέρα έγένετο τώ 1886. Έςετυπώθη καί επιτομή τοΰ ποιήματος τώ 1885. Έγενετο
καί ιταλική μετάφρασις.
Έπειτα κατεγίνετο είς τήν μελέτην τής Λεζατε.»
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ρίνης έκ Χτέννης καί έϊημοσ’.εύθη έν Παρισίοις τφ
1886 ύπό τήν επιγραφήν : Catherine de Sienne. Sa
vie et son role dans 1’ Italie du quatorzieme
Siecle. Τό προοίμιο? ϊταλιστι μεταφρασμένο? έξεδόθη
•ζαΐ πρό τής δημοσιεύσεως τοΰ γαλλικού κειμένου έν
τή έφημερίδι τής Πίζας, Orlando Furioso, τής 24
Δεκεμβρίου τοΰ 1885. Καί τό έργον τοϋτο άρκετά έπηνέθη.
Ίσως αναγνώστης τις, περί τής γυναικός ταύτης,
τήν όποιαν έμελέτησεν ή ^Μαργαρίτα., δέν θά εχτ
γνώσιν. "Ομως υπήρξε γυνή υπέροχος. Έγεννήθη έν
ΣΙιεννη τής ’Ιταλίας τφ 1347 καί άπέθανεν έν ηλικία
τριάκοντα καί τριών έτών. Ευσεβής μέχρι σχολαστικότη
τες. έλαβε μέρος ένεργόν είς τά θρησκευτικά τής ’Ιτα
λίας,γράψασα καί πολλά βιβλία γεμάτα άπό μυστικισμόν
εις τά όποία υπάρχουν άρκετά πράγματα ωφέλιμα. *Εζτσε βίον ασκητικόν, νηστευουσα καί μελετώσα καί γρά«Ουσα. Τά έργα της θεωρούνται κείμενον τής ’Ιταλικής
γλώσσης. Ή Δυτική ’Εκκλησία τήν κατέταξε? έν τή
χορεία τών άγιων τφ 1460 καί εορτάζεται ή μνήμη της
τή τριακοστή ’Απριλίου κατά τό νέον 'Ημερολόγιο?.

Αύτά είνε τά έργα τά όποια έγραψεν ή ΛΙαργκρόπα, ή όποία δικαίως είχε θαυμαστάς τής διανοίας

της. Ό ’Ιωάννης Ροζίνης, δστις, πρός τοίς άλλοις, έϊημοσίευσε τήν πολύτιμον ιστορίαν τής ιταλικής ζωγραφιάς
μετά πολλών έκατοντάδων χαλκογραφιών, άπεφαίνετο,
ότι «ή Έλληνες Μαργαρίτα είνε δευτέρα Στάελ,
» άλλά Στάελ πλασθείσα έκ χώματος τής Τανάγρας
» καί τής Λέσβου». Ό πολιόθριξ ούτος καθηγητής ·ν
τφ ΙΙανεπιστημίφ Πίζης, τόσην σημασίαν έδιδεν είς τήν
ικανότητα τής νεαράς τότε Μαργαρίτας μας, ώστε
άπέστελλε πρός αυτήν είς Φλωρεντίαν τά δοκίμια τά
τυπογραφικά νά τά επιθεώρηση πρό τοϋ τυπωθώσιν.
Είς πολλούς έδωκεν έμπνευσ·? νά γράϋουν σπουδα α
ποι^υατα, μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται δ πολύς ’Ιτα
λός Πασκουάλα Βίλλαρις, διά νά γράψη τό σημαντικόν
του έργον περί τοΰ 'Ιερωνύμ,ου ΔΒαδαναρόλα.
"Έμπνευσιν έδωκεν έπίσης εις τόν Γάλλον ποιητήν καί
τεχνοκρίτην Έδουάρδον Schure, τόν καί γράψαντα τό
λαμπρόν ; Le drame musical είς τόμους δύο
*
εις μέν
τό πρώτον πραγματεύεται περί τής άναπτύξεως τήςποιή
σεως καί μουσικής, εις δέ τόν δεύτερον περί τής μουσι
κής τοΰ Βάγνερ. Ό Schure έν τή Β' έκδόσει, ήν έχομεν
ύπό τούς οφθαλμούς, περί τής Μαργαρίτας γράφει ;
«...Είς τήν άρχαίαν 'Ελλάδα έζήτησα τάς πηγάς τής
» ίωσης καί αληθινής Τέχνης. ’Επιγράφω είς τήν αρχήν
υ τοΰ βιβλίου τούτου τό όνομα μιάς 'Ελληνίδος (τής
» Μαργαρίτας) μετά χαράς καί υπερηφάνειας, διότι
» αυτή μέ άπεχάλυψε «αν δ,το έμδροθέβτε-

» ρον ζαο Αγνότερου δπάρχεε έν τη μεγα» λοφυίοε της ΓΙατρόδος της τής άγγελιαφόρου
» τής άνθρωπότητος. ’Αφιερώνω τάς σελίδας ταύτας είς
» τήν μεγάλην καρδόαν, ήτις μέ έστήριξε μέ τήν
» δύναμιν της, είς την ένθερμον ψυχήν της,
■2—q Oi. 553 ζ5άι ϊολοχό 5U1 κν εεκωρειετί εο 5;ιά ,.

» ροχον πνεύμα της, τό όποιον μ’ έμύησεν είς τήν
» πίστιν μου... »
Ποιούμενος δ’ έπειτα μνείαν περί Δάντου γράφει·
«... Συνεβουλϊύθην περί Δάντου τόν ώραίον βίον καο
» έποχήν τού Λάντοο τής Μαργαρίτας Άλδάνα
» Μηνιάτου. Ή συγγραφεύς τοϋ βιβλίου τούτου περί
■> Δάντου, ήτις μ’ έκαμε νά γνωρίσω καί αγαπήσω τόν
» Shelley καί ή όποία μ’ ένίσχυσεν είς τήν συγγρα>·- φήν τούτου του έργου μου, διά τής συμπα» θείας τής πλέον γενναίας καί τών οξυδερκών συμβου» ζών τοΰ έξοχου πνεύματός της. Είμαι ευτυχής καί ύπε» ρήφανος, διότι οφείλω τόσην συνδρομήν εις μίαν Έλ» ληνεδα, ήτις κατέχει είς τά έγκατα τής θερμής
» ζαρδίας της τάς δύο άγνάς άκτίνας τής πατρίδος της·
» τον ζωηρόν ένθουσιασμόν πρός τό Καλόν καί τήν
» ακράδαντου πίστιν πρός τό Ιδεώδες».
'Ο ίδιος σοφός Γαλάτης, δ Schuie, γράψας τό περι
σπούδαστου πόνημα Les Crands Inities τό άφιέρωσεν
εις τήν Μνήμην τής Μαργαρίτας διά τής έξής άφιερώσεως, ώς είνε είς τήν πέμπτην έκδοσιν, τήν γενομένην έν Παρισίοις τφ 1901. ’Ιδού αύτή έν μεταφράσει’
/Άνευ, σοϋ, ώ μεγάλη άγαπημένη ψυχή, τό βιβλίον τούτο
» δέν θά έβλεπε το φώς. Σύ άδιακόπως τό έθέρμανες
» μέ τον πόνον σου, σύ το ευλόγησες μέ τήν θείαν σου
» ελπίδα. Σύ είχες τήν λογικήν, τό όποιον διακρίνει τό
» αιώνιον Καλόν τε χχί ’ Αληθές ύπεράνω τών
» έφημέρων πραγματικοτήτων σύ είχες τήν Πεβτεν,
» ήτις μετακινεί τά όρη" σύ είχες τήν Αγάπην, ή
» όποία δεεγεερεε καο δημοουργεο τάς ψυ» χάς. Ό ενθουσιασμός σου έκαιεν ώς ακτινοβολούσα
» Φωτιά. Καί ιδού σύ έσβέσθης καί έγεινες άφαντος. Μέ
» τά μαύρα πτερά δ θάνατος σέ έφερεν είς το μέγα
» Άγνωστο z... Άλλ’ άν τά βλέμματά μου δέν δύνανται
» πλέον νά σέ φθάσουν, γνωρίζω δτι είσαι περισσότερον
» ζωντανή παρά ποτέ ! Άπελευθερωθείσα άπό τά γήινα
» δεσμά, άπό μέσα άπό τό ουράνιον φώς,δπου είσαι βυθι» σμένη, σύ δέν έπαυσες νά παρακολούθησης τό έργον μου,.
» καί έγώ ήσθάνθην τήν πίστιν σου άκτίνα έπαγρυπνού■> σαν μέχρι τής προορισμένης δημοσιεύσεώς του. ’Εάν
» κάτι τι ίδικόν μου, ήθελεν έπιζήσει μεταξύ τών αδελφών
» μας, έν τώ κόσμφ τούτφ, ένθα τό πάν παρέρχεται, έπε» θύμουν νά είνε τό βιβλίον τούτο, τεκμήριον προσκεκτη» μένης καί διανεμομένης Πίστεως. Ώς δάς τής Έλευ» νίνης, καλλωπισμένης μέ μαύρα κυπαρίσσια καί έδώ
» καί έκεϊ μέ ναρκίσσους, το άφιερώ είς τήν πτερωτήν
» ψυχήν έκείνης, ή όποία μέ ώδήγησε μέχρι τοΰ βάθους
» τών Μυστηρίων, δπως διαδώση μέ το ιερόν πϋρ καί
» άναγγείλη τήν Ήώ τοϋ μεγάλου Φωτός.
(ακολουθεί)

ΣΠΥΡ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

Η ΣΤΕΨΕ ΓΕΙΙΡΠΟΙΪΟΓ Ε'
ΚΑΙ

ΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ

Μέ τήν επιστροφήν τοϋ Βασιλέως άπό τό
Windsor ήρχισαν αί έορταί τής Στέψεως, παρισταμένων Βασιλικών ξένων, μεταξύ τών όποιων
καί ό Διάδοχος τοϋ Ελληνικού Θρόνου μετά
τής Πριγκηπίσσης Σοφίας καί ό Πρίγκηψ Γε
ώργιος μετά τής Πριγκηπίσσης Ελένης.
Διά τό πλεϊστον μέρος τών κατοίκων τοϋ
Δονδίνου, τό μεγαλείτερον καί σημαντικώτερον γεγονός εΐναι ή Βασιλική πομπή τής Πα
ρασκευής, διά τήν οποίαν δλον τό μέρος τής
πόλεως καί τά γειτονεύοντα άκόμη, δΓ ής θά
διαβή, μετεβλήθησαν εντελώς. Τό Λονδΐνον
έγεινεν άγνώριστον, δλαι δέ αύται αί προετοιμασίαι τείνουν ν’ άποδείξουν δτι ή Στέψις τοϋ
Βασιλέως Γεωργίου καί τής Βασιλίσσης Μαρίας
θά θαμβώση πάσαν άλλην προηγουμένην τοιαύτην. Τό εσπέρας ή πόλις θά φωταγωγηθή άπ’ ά
κρου είς άκρον καί θά μεταμορφωθή είς ώκεανόν
πύρινον, άπαστράπτοντα έκ τών ήλεκτρικών καί
τών φανών οίτινες θ’ άναφθοΰν είς τούς πέριξ
λόφους διά νά χαιρετίσωσι διά τών γιγαντιαίων
φλογών των τήν Στέψιν τών Άνάκτων.
Παμμεγέθεις έξέδραι έχουν στηθή καθ’ δλον
τό μήκος τής παρελάσεως, ογκώδεις δέ τιμαί
κυμαινόμεναι άπό 12 μέχρι 2 λιρών δΓ έκάστην
θέσιν θεωρούνται μηδαμιναί άπό τούς περιέρ
γους καί τάς χιλιάδας τών ξένων οίτινες ήλθον
άπό τά πέρατα τοϋ κόσμου μόνον διά νά ίδουν
αύτό τό θέαμα. Πυρετός έχει καταλάβει τό
πλήθος έκ φόβου μήπως μείνουν έξω τοϋ νυμ
φώνας καί προσφέρουν οίανδήποτε τιμήν διά
νά έξασφαλίσουν θέσεις. Παράθυρα ένοικιάσθησαν δΓ 150 λίρας καί έξώσται διά 500 καί
700. Αί έξέδραι γύρω τοϋ Westminster θά χωρέσουν 30 χιλ. άνθρώπους, ένω άλλαι μικρό
τεροι χωρούν άπό 5 έως 10 χιλ., ύπολογίζεται
δέ δτι 4 έως 5 εκατομμύρια θά ίδοΰν τήν παρέλασιν. "Ολος δέ αύτός ό κόσμος πρέπει νά
καταλάβη τάς θέσεις του πρό τής 8ης πρωινής,
δμότι κατ’ έκείνην τήν ώραν αί πρός τοϋτο κατασκευασθεΐσαι πύλαι θά κλείσουν καί δσοι έπρόλαβαν τόν Κύριον εΐδον, οί άργοπορήσαντες

θά κλεισθοΰν έξω τοϋ νυμφώνας καί θά χάσουν
καί τάς θέσεις τάς όποιας άκριβοπλήρωσαν.
Ή διακόσμησις τής πόλεως εΐναι έν τώ τελειοϋσθαι, μεγαλοπρεπής μέν, άλλ’ έντελώς
άκαλαίσθητος, χαρακτηριστική τής ’Αγγλικής
άφιλοκαλίας, ήτις εΐναι πασίγνωστος.
ΠΕΡΙΒΟΛΗ

ΤΟΤ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΟΤΑΛΛΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΤ
ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΟΣ

Είς τάς 11 ίστ. ό Πρίγκηψ τής Ούαλλίας
περιεβλήθη διά τοΰ εύγενεστέρου έκ τών ύφισταμένων άξιωμάτων ύπό περιστάσεις αϊτινες
θά μείνουν άνεξάλειπτοι είς τήν μνήμην του.
Ό πρεσβυτέρας υιός τοΰ Βασιλέως τής ’Αγ
γλίας καθίσταται διά κληρονομικού δικαιώμα
τος Ιππότης τοϋ άρχαιοτέρου καί έξαιρετικοϋ
άξιώματος είς τόν κόσμον, ίδρυθέντος πρό 600
περίπου έτών παρά τοΰ Βασιλέως ’Εδουάρδου
τοϋ Γ'. διά τά έπιφανέστερα καί μάλλον άκηλίδωτα πρόσωπα «τάύπεράνιο πάσης υποψίας».
Εΐναι τό μέγιστον παράσημον τής έποχής τοϋ
ίπποτισμοΰ καί ρωμαντισμοϋ.
Ό Βασιλεύων μονάρχης εΐναι ή κεφαλή,
μέλη δέ μόνον Βασιλείς καί Πρίγκηπες, οίτινες
καλούνται Βασιλικοί Τππόται, καί Σύντροφοι
τών 'Ιπποτών, 25 τόν άριθμόν, τό άνθος τής
Βρεττανικής άριστοκρατίας, πολλών βέκ τών
όποιων οι πρόγονοι ήνδραγάθησαν ή διεκρίθησαν διά τάς ύψηλάς πρός τήν πατρίδα ύπηρεσίας.
Ό Βασιλεύς ό ίδιος έπρωτοστάτησεν είς τήν
περιβολήν, περιστοιχούμενος άπό δλους τούς
παρευρεθέντας 'Ιππότας τοϋ παρασήμου τού
του, οίτινες διά πρώτην φοράν συνήχθησαν
τόσοι όμοϋ, προσδιόσαντες α’ίγλην έτι μεγαλειτέραν είς τήν έπίσημον εορτήν καί είς τήν παρέλασιν ήτις έγεινεν άπό τόν Πύργον τοϋ Windsor
είς τό παρεκκλήσιον τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. Αί
πολυτελείς ένδυμασίαι τών 'Ιπποτών καί τών
συντρόφων των μέ τά έμβλήματα τής τάξεώς
των καί ή λοιπή διακεκριμένη άκολουθία παρίστανον άλησμόνητον θέαμα καθότι διά πρώ
την φοράν έβλεπέ τις τοιοϋτον θέαμα Βασιλι
κών 'Ιπποτών παρελαυνόντων είς υπαίθριον
παρέλασιν. Είς τάς περισσοτέρας περιστάσεις
τά έμβλήματα άπεστέλλοντο είς τούς 'Ιππότας.
Λονδΐνον 17 ’Ιουνίου 1911.
ΔιςΟ.

Δ.
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t 0 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΚΑΙ Η ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΓΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΕ

συυισταμέυηυ άπό 5 τορπιλλικά, τήυ θαλα
μηγού «Είρήυηυ», τήυ Β. Θ. «Victoria καί
Albert»,
φέρουσαν του Βασιλέα, δστις ίστάμεΤό μοναδικόν θέαμα τής συγκεντρώσεως
’Αρμάδας τοιαΰτης δυνάμεως, οϊα ή ύπό τοΰ υος έυ τώ μέσφ τής άυω γεφύρας, ήτο θεατός
Βασιλέως τής ’Αγγλίας έπιθεωρη&εΐσα κατά τοϊς πάσι —τήυ θαλαμηγού «Alexandra», τήυ
τήν 24ην ’Ιουνίου, είχα τήν ευτυχίαν νά ίδω «Emhandress », έπί τής οποίας έπέβαιυου οί
Λόρδοι καί τήν θαλαμηγόν τού Γενικού Διοιέκ τοϋ θωρηκτοϋ «Άβέρωφ», δπου κατ’εύκητού τοΰ Portsmuth.
γενή πρωτοβουλίαν τών αξιωματικών έκλήθηΕίς σημεϊον δοθέν παρά τής Β. Θ. πλησιαμεν οί τής Έλληνικής παροικίας, και δπου
ζούσης τήν γραμμήν, δλα τά πλοία έχαιρέτησαν
έτύχομεν απείρων παρ’ αύτών περιποιήσεων.
διά έκκωφαντικού κανονιοβολισμού 3 χιλ. κα
167 πολεμικά αγγλικά, ύπερβαίνοντα τό
έκατομμύριον τόννων και 18 ξένα σπεύσαντα νονιών μετά τό τέλος τού όποιου αί μουσικοί
νά τιμήσουν τόν νεωστί στεφθέντα Μονάρχην, έπαιάνισαυ τόν ύμνον καί οί αξιωματικοί καί
παραιεταγμένα πλησίον άλλήλων είς παραλλή ναύται παρατεταγμένοι έχαιρέτων τήν διερχολους γραμμάς, έκάλυπτον περί τά 18 τετραγω μένην καί φέροντα τόν Άνακτα θαλαμηγόν
νικά μίλλια τοΰ ιστορικού δρμου τοΰ Spifhead ήτο στιγμή ύπερτάτης συγκινήσεως καί μεγα
ποικίλλοντα είς σχήμα καί μέγεθος, άλλ’ δλα λείου άυταξία τού έθνους δπερ έργάζεται άκασχεδόν έ'χοντα τό χρώμα χαλύβδινου, καί έπα- ταπονήτως πρός διατήρησιν τής έπί τής θαλάσ
ρουσίαζον εκθαμβωτικήν καί συγκινητικήν έκ- σης κυριαρχίας αύτού.
Ή ενδιαφέρουσα αύτη εορτή έλαβε πέρας περί
θεσιν ναυτικής δυνάμεως. Καί δμως δ απέραν
τος αύτός στόλος δέν ήτο ούτε τό τρίτον τοΰ τάς 5.30 δτε ή Β. Θ. έπέστρεψεν είς τόν λι
μένα μεταξύ τής βροντοβολής τού τελευταίου
δλου αγγλικού ναυτικού, ώς ήκουσα.
Τό θέαμα βεβαίως ύπό πάσαν περίστασιν χαιρετισμού τών κανονιών. Έκεϊ ένώ τό πλοίου
θά ήτο λαμπρόν, άλλά ό ευνοϊκός έκ τής ξηράς ήτο ήγκυροβολημένον ό Μονάρχης ύπεδέχθη
πνέων καί έγείρων έλαφρά κύματα άνεμος, τό τούς άνωτέρους αξιωματικούς τών ’Αγγλικών
καθαρόν κυανοΰν τοΰ ουρανού καί δ άπαστρά- καί ξένων πλοίων μεταξύ τών όποιων καί τόν
πτων ήλιος, προσέδιδον είς τήν σκηνογραφίαν ήμέτερον Κυβερνήτην τού « Άβέρωφ » κ.
ζωηρόν χρωματισμόν, καί καθίστων τό θέαμα Δαμιανόν, προσαρτήσας είς τό στήθος των
άναμνηστικά μετάλλια.
ύπέροχον, απερίγραπτου, άλησμόυητου.
'Η σκηνή τό έσπέρας ήλλαξε καί θαυμασιωΠερί τήυ μεσημβρίαυ τά πυροβόλα ήχησαυ
τέρα
είκών ήκολούθησε τήν πρωινήν δτε είς
αί σημαΐαι ύψώθησαυ, καί αυτοστιγμεί δλα τά
πλοία εύρέδησαυ εύθύμως καί παυηγυρικώς δοθέν σημεϊον περί τήν ΙΟην δλα τά μίλια τών
διακεκοσμημέυα, έτοιμα υά ύποδεχθοΰυ του σιδηρών εκείνων τεράτων μετεβλήθησαν είς
Βασιλέα, δστις έφθασε κατ’ έκείνην τήυ ώραυ μυθώδη πυρίνην πόλιν ύπερβαίνουσαν καί τά
είς τό Portsmuth καί άπεβιβάζετο έπί τής βα πλέον φαντασιώδη όνειρα είς τήν καλλονήν καί
τό μεγαλεϊον. Ημείς δέ οί άπολαύσαντες τό
σιλικής θαλαμηγού «Victoria καί Albert».
θαυμάσιον
θέαμα δέν έχομεν παρά νά εύχαριΠερί τάς 2.30 περισσότεροι καυουιοβολισμοί έρρίφθησαυ ΐυα ειδοποιήσουν δτι ή βασι στήσωμεν θερμώς τούς άξιωματικούς τοΰ
λική θαλαμηγός είσήρχετο είς τάς γραμμάς τώυ «Άβέρωφ» οϊτινες μάς παρέσχον αύτήν τήν
πολεμικών καί ή βασιλική έπιθεώρησις ήρχιζε. καλήν εύκαιρίαν καί νά εύχηθώμεν ν’ άξιωθώΜετά ήμίσειαυ ώραν εϊδομευ τήυ βασιλικήν μεν καί ήμεϊς άνάλογον ναυτικόν μίαν ημέραν!
Είθε.
ίίομπήυ διερχομέυηυ προτού «Άβέρωφ» καί
Δις Ο. II.

Άλλ’ έπίσης καί ό Παπαρρηγόπουλος περιέπεσεν είς
τό ίδιον ελάττωμα, όταν έπί τής σκηνής ήθέλησε νά φέρη
είς τήν ζωήν τήν νεωτέραν ζωήν είς αντιπαράστασή προς
τήν άρχαίαν, όπως είς τήν ’Αγοράν. Καλύτερον έπέτυχεν, δτε άπεσπάσθη έντελώς όπως έν τή «’Εκλογή νύμ
φης» δπερ ακριβώς δύναται νά σημειωθή διά τά δράματα
τοΰ Βασιλειάδου «ό Καλλέργης» «Λουκάς Νοταράς» Βυ
ζαντινής ύπ'οθέσεως καί «ό Ύψηλάντης» άναφερόμενον είς
τήν ένδοξοτέραν έποχήν τοΰ πολέμου διά τήν έθνικήν
άνεξαρτησίαν. Άλλ’ έν τή «Γαλατείαι», ίσως ένεκα τής
μιμήσεως τών αρχαίων, είς τήν πράξιν, δπου ή άρχαία
Μοίρα διοικεί ίσχυροτάτη, τδ πάθος έχει σημεία ισχυρό
τατα, ή λύπη καί τδ αίσθημα φθάνουν είς μεγάλας στιγμάς είς τδ ΰψιστον σημεϊον.
Διά τοΰτο περισσοτέραν προσοχήν άξίζει τδ δράμα, τδ
οποίον, ίσως κατά τους συνήθεις κανόνας, είναι καί τδ
πλέον έλαττωματικόν.
Καί τόσον εύχαριστότερον δμιλώ έδώ περί τούτου καί
μάλιστα μόνον άπτόμενος τών κυριωτέρων σημείων, άφ’ ού
ό σκοπός μου δέν είναι νά δώσω πλήρη εικόνα τοΰ έργου
καί τής καλλιτεχνικής άξίας τοΰ ποιητοΰ, άλλά μόνον
νά παροτρύνω άλλους είς τδ νά γνωρίσουν καί κάμουν
γνωστήν καλύτερον ταύτην τήν νέαν φιλολογίαν τό.ον
εύχαριστότερον. λέγω, ομιλώ περί αύτοΰ, καθ’ δσον έκα
στος δύναται νά άναγνώση τδ δράμα έν τή ιταλική μορφή,
τήν οποίαν τώ έδωκαν καί ό Garlato εις τό <Atene
Veneto» τοϋ 1882 καί πλέον προσφάτως καί μέ μεγαλυτέραν πιστότητα καί δεξιότητα ό de Simone Brou
wer εις Rendiconti κλπ. del’Academia di Archeol. etc. di Napoli» τοΰ 1906.
Διηγείτο ή παράδοσις δτι δ Πυγμαλίων, ένδοξος γλύπτης
τής Κύπρου, τόσον ήράσθη ένδς άγάλματός του, ώστε
■ά παρακαλέση τούς θεούς, ΐνα έγχόσωσιν είς αύτδ ψυχήν
και ζωήν. ’Εξεπλήρωσαν οί θεοί τήν έπιθυμίαν του’ άλλ’
αύτδς δέν εύρε τήν όνειρευθεϊσαν εύτυχίαν. Ό έρως τής
Γαλατείας δέν άντεπεκρίνετο καθ’ δλα πρδς τδν ίδικόν
το; και ή θεία οπτασία πολύ ταχέως έξηφανίσθη' δ καλ
λιτέχνης έπανήλθεν είς τδν μυστικόν θαυμασμόν τής τε
λείας ώραιότητος, ή δποία ζή μόνον είς τά όνειρα τής
τέχνης καί άπέθανε μέ τήν έπιθυμίαν χωρίς έλπίδα. Ο
Παπαρρηγόπουλος ησθάνθη έν τή ψυχή τοΰ Πυγμαλίωνος
τό οπηλπισμένον αίσθημα, τδ δποίον έβασάνιζε τήν ιδίαν
του ψυχήν καί τδ όποιον τδν ώδήγησεν είς τδν τάφον
άο’ ού έγραψε τδν δριμύν και τεθλιμμένον πρόλογον είς
τ;. «’Αγορά» καί άφ’ ου πάρέστησεν δλην τήν ζωήν ώς
έν δνειρον.
♦

*

,

Ό Βασιλειάδης ένεθουσιάσθη ύπο τής αυτής καλλι-εχνικής συλλήψεως' άλλ
*
έν τή ζωή του αισθάνεται τήν
πραγματικότητα τοΰ άπαισίου πάθους, αισθάνεται τδ βάρος
τής άνεξιλεώτου μοίρας καί έν τή απογοητεύσει τοϋ Πυγ
μαλίωνος βλέπει τήν άποθάρρυνσιν καί τήν άπαλλαγήν
άπδ τής άπάτης, τά δποία κυριαρχοΰσιν είς τήν ζωήν,
άκόμη καί είς τά ισχυρότερα αισθήματα.
Ό Πυγμαλίων γίνεται είς τδ δράμα τοΰ Βασιλειαδου είς αρχαίος βασιλεύς τής Κύπρου, δ όποιος ζητεί είς
τούς θεούς τήν ζωήν διά τδ άγαλμα τής Γαλατείας, τήν
όποιαν λατρεύει. Καί οί θεοί τδν εισακούουν.
Άλλ’ έν τφ μεταξύ φθάνει άπδ μακρδν ταξείδιον ό
μικρότερος αδελφός τοΰ βασιλέως, δ Ρέννος, δ κατηραμένος, τδν δποίον ή αποστροφή τοΰ πατρδς είχε διωςε: μα

κράν τής γενεθλίου γής. Ό καλός καί εύγενής Πυγμα
λίων, εύτυχής διά τδν έρωτα τής Γαλατείας δέχεται μέ
ανοικτάς άγκάλας τδν αδελφόν καί άκούει παρ’ αύτοΰ τήν
Ο'ήγησιν τών κινδυνωδών καί τολμηρών περιπετειών καί
ανδραγαθημάτων του. Άλλ’ ή Γαλάτεια αισθάνεται διά
τόν αδελφόν τοΰ συζύγου της νέον πάθος εις τό άσμα
τούτου, ό όποιος έπαναλαμόάνει τό άσμα τοΰ Όρφέως,
ακούει ήχους παραδόξους, οί όποιοι συγχινοΰσι τήν καρ
διάν της καί αισθάνεται τρόπον τινά ότι είς παράξενος
δεσμός τήν συνδέει πρδς έκείνην τήν Μήδεια';, τής δποίας
τήν ιστορίαν διηγείται δ τολμηρός αργοναύτης καί τήν
οποίαν δέν έφόβισε τδ άδελφικόν αίμα χάριν τοΰ έρωτος
τοΰ Ίάσωνος. Θαυμάζει είς τδν Ρέννον τήν φυσικήν δύναμίν, τήν υλικήν εύρωστίαν, τήν τόλμην, τήν άξίαν αισθά
νεται ότι υπάρχει είς αύτόν μία ζωή, ή δποία δέν ύπάρχει
είς τδν μνηστήρα της τδν λεπτοκαμωμένου, τον μαλθακόν
ά'νευ τών ισχυρών έλατηρίων ένδς πάθους, ίσως νοσώδους,
ά/.λα αισθητού, ζωντανού. ’Εν τοσούτφ άναγγέλλεται ότι
Κρήτες πειραταί έπέδραμον τήν χώραν. Ό Ρέννος φρυάττει άπό άνυπομονησίαν όιάτην πάλη ν καί ό.ναχωρεί'άλλά
πρότερον άφίνει ή Γαλάτεια νά μαντευθή τδ πάθος τδ
οποίον τήν καταφλέγει.
Ή Γαλάτεια σκέπτεται τδν Ρέννον, δ όποιος είναι μα
κράν ό Ρέννος είς τό πεδίον τής μάχης κατατρώγεται
άπδ τήν σκέψιν τής Γαλατείας. Ή Γαλάτεια παροτρύνει
τδν Πυγμαλίωνα νά άναχωρήση καί αύτός' ίσως κανείς
έχθρικός πειρατής...
Ο Ρέννος έν καιρώ νυκτδς έπανέρχεται άπροσδοκήτως
!είς τά Άνάκτορια ικαι μεταμφιεσμένος είς άγγελον λαμ
βάνει ασφαλή πείραν τοΰ έρωτος τής Γαλατείας πρδς
αύτόν. Έπιστρέφουσι νικήτα! ό Πυγμαλίων και δ Ρέννος'
άλλ’ ή μανία δέν έχει πλέον όρια. Ή Γαλάτεια παροτρύ
νει -,δν Ρέννον νά φονεύση τδν αδελφόν. Ό Ρέννος δεμένος
άπό τδν έρωτα πρός τήν Γαλάτειαν, φέρεται μέχρι παρα
φροσύνης, άλλά τδν άφοπλίζει ή μεγαλοψυχία τοΰ άδελφοΰ
καί φρίττων πρδ τοΰ έαυταΰ του, φεύγει.. .’Επιστρέφει
π)·. οιον είς τήν Γαλάτειαν, εύχαριστημένην διά τήν αγγε
λίαν τοΰ θανάτου τοΰ Πυγμαλίωνος, τήν όποιαν ουτος τή
δίδε: διά νά δοκιμάση διά τελευταίαν φοράν τήν καρδίαν
... καί εις τό αίμα αύτής βυθίζειτόξίφος—Νέμεσιςφο
βερά !—τδ καθαρόν άκόμη άπδ πάν έγκλημα. Είς την
επίσημον ταύτην στιγμήν φθάνει δ Πυγμαλίων, δίτις απελ
πισμένος πίνει τδ αίμα τδ δποίον ρέει άπδ τάς πληγάς,
έπει,δή τήν αγαπά άκόμη, τήν αγαπά, τήν αγαπά' αυτή
δέν αποθνήσκει ήτιμασμένη.
Τοιαύτη έν γενικαίς γραμμαίς ή άνάπτυξις τοΰ δρά
ματος. Τδ πλαίσιον είναι άρχαίον, ή είκών είναι μία θλι
βερά αλήθεια όλων τών χρόνων. Καί είς τδ άρχαίον
πλαίσιον δ Βασιλειάδης ένέκλεισε μίαν νέαν σκηνήν, μίαν
σκηνήν πλασθείσαν άπδ τδν λαόν καί αγαπητήν είς τδν
λαόν καίτήνδποίαν έν τή φρικαλεότητί τηςάνεπαρέστησεν ό Pavolini εις τήν νέαν έκδοσιν τών ' Δημοτικά
άσματα έλληνικά μεταφρασθέντα και είκονογραφηθέντα ύπδ
τοΰ Νικολάου Tommaseo» (έκδοσις Santron 1905).
Είναι δ άριθμδς 466 τής συλλογής τοΰ Passow. Είναι
ή θλιβερά ιστορία τής άπιστίας τής συζύγου τ ΰ Κων
σταντίνου διά τδν αδελφόν αύτοΰ, δ όποιος εκδικείται
κατ’ αύτής δια τδ έγκλημα τδ μή έκτελεσθέν, άλλά σχεδιασθέν. Οΰτω μΰθος άρχαίος, νέα άσματα συγχέονται είς
μ'αν μόνην ιδέαν διάτδ έργον τοΰ Βασιλειάδου, δ όποιος
είς τδ δράμα αισθάνεται δλόκληρον τδ πνεΰμα τών άρχαίων τραγωδιών. Ή συγχώνευσις δμως δέν είναι τε
λεία καί δ καλλιτέχνης κλονίζεται. Ύπάρχουσι πράξεις
μακραί, πολύ μακραΐ καί ασήμαντοι, ή συνδιάλεξις τοϋ
Πυγμαλίωνς καί τοΰ ίερέως Εύμύλου μέ τούς συνειθισυ.ένους λόγους έναντίον τών άνθρωπίνων δυστυχιών καί
τής ματαιότητας τής ζωής' ή περιγραφή τών ταξειδίων τοϋ
Ρέννου είναι βαρέα αμαρτήματα. Μά πλησίον είς αύτά
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τ>. ελαττωματικά χωρία έχομεν σημεία άζριβείας καί
τέχνης απίστευτου.
Είς μερικά σημεία ό Βασιλειάδης εφθασε τήν κορυφήν
τή; τέχνης. Είς τήν πρώτην σκηνήν τής γ' πράξεως
ή Γαλάτεια παρουσιάζεται μέ μιαν ιδανικήν άντίληψιν του
απαίσιου έρωτος. Εχει εις τήν χείρα μίαν μαργαρίταν
καί τήν άποφυλλίζει. «ΔΓ αγαπά δέν μ’ άγαπά. Μ’ άγαπφ δέν μ’ αγαπά. ΑΓ αγαπά δέν μ’ αγαπά. Μ’ αγαπά...
<άφίνουσα εκ τών χειρών της νά πέση το άποφυλλισθέν
άνθος). ΑΓ άγαπά.Χαίρε, έράσιμον άνθος, προσφιλές τών
ερώτων μαντείαν, δπερ καί σπαρασσόμενον παρ’ εμού
τοιαύτην μοί αναπολείς εύτυχίαν. ΤΩ μέ άγαπά ! ’'Ηδη
εκατόν άπεφύλλισα λευκάνθημα' όμοφώνως οί θεοί, όμοφωνως τά άγνά άνθη μέ είπον δτι μέ άγαπά. Ναί, ναί,
ό τρόμος...»
Μέ ποιαν μεγαλυτέραν ζωηρότητα καί μέ ποιαν μεγαλυτέραν λεπτότητα θά ήδύνατο νά παρασταθή τοιαύτη
οκηνή καί νά κά/.η νά άναζήση τδ δημοτικόν άσμα καί
νά άναζωπυρήση τήν παράοοσιν. ή οποία μας ενθυμίζει
τα πρώτα όνειρα τής παιδικής ηλικίας ;
Είς τδ άσμα τούτο ψυχολογείται ή πρώτη άγάπη καί
τό πάθος, τδ οποίον ταράττει τήν ψυχήν τής παρθένου καί
οιατηρεΐ τούτο ακόμη την δροσερότητά του καί τήν αγνήν
Ο-:ρμην μιάς άθώας άφοσιώσεως.
Αλλά τον σκληρόν τόνον σκληροτάτου πάθους λαμβάνει
η 1 αλατεια τήν στιγμήν, κατά τήν οποίαν παροτρύνει τδν
Ρέννον είς το έγκλημα. ’Έχει πολύ δίκαιον νά επικα
λείται τήν Μήδειαν (Πράξις IV σκηνή I). «Έάν μέ
ηγάπας Ρεννε. . .Σπουδασον λοιπόν άπό τά χείλη γυναικος τδν ηρωισμόν εκείνον, δν ό άργοναύτης ήγνόεις !»
Καί τόν παροτρύνει είς τδ έγκλημα μέ τήν θλιβεράν
Οπτασίαν τής αυτοκτονίας. «’Ώ είπέ μου
*
νά σέ άγαπώ
καί πώς νά λέγωμαι Ρέννος...» φωνάζει άπηλπισμένος ο Ρεννος. Και ή Γαλάτεια (μετ’ άποφάσεως)· «Τότε
άς άποθάνη. . .ό Πυγμαλίων.
— ΡΕΝΝΟΣ. Ό αδελφός μου ! .
— ΓΑΛΑΤΕΙΑ. Ό τύραννος άμφοτέρων. Διότι τά
βλέμματά του είσιν άλύσεις, ή δέ σκοτία τού θανάτου του
έσεται ή ημέρα τής ζωής μας».
Καί δταν δ Ρέννος αναφωνεί «είναι αδελφός μου
Γαλάτεια», έκείνη άναίσθητος. «Τές σέ τό εΐπεν ; Δείξόν
μοι λοιπόν λοιποχ τά ίδια καί άγια δήθεν εκείνα νήματα,
άτινα συνδέουσι τάς καρδίας δύο αδελφών !» ΑΙέ τήν
τέχνην τού δελεάσματος νικά τέλος εκείνην τήν σιδη
ράν καρδίαν.
ΑΙέ όχι όλιγωτέραν δράσιν είναι ή σκηνή
τού
φόνου τής Γαλάτειας. Είναι ή τελευταία ανακούφισές
μιας ψυχής καταστραφβίσης ύπδ τού έρωτος, ό οποίος
δέν τήν εγκαταλείπει ούδέ είς τδν τάφον. Ή Γαλάτεια
αποθνήσκει, άλλ’ έν αύτή ζή πάντοτε ό έρως· αγάπη
διαρκής διά τδν Ρέννον
*
άγαπά άκόμη τδν Ρέννον καί
ΐ·.»’τόν μόνον. Δι’ αυτόν κάθε σκέψις της, δι’ αυτόν κάθε
λετττ καί εύγενής λέξις της. Παρ’ αύτου ακόμη ζητεί
■τήν τελευταίαν χαράν τής ζωής της· ένα άσπασμόν.

(Πράξις ΤΤ σκηνή I).
-ΓΑΛΑΤΕΙΑ. ’Ώ! Ουδέποτε, ουδέποτε μέ ήγάπησες. Έάν μοί ώμολόγεις τούτο πρδτερο', ή σπάθη αύτη
Οά ήτο περιττή. "Ομως μή φεύγης, έλθέ πλησίον μου
Ρέννε. Έάν έν έμοί έφόνευσες ώς μέλαν σπλάγχνον την
αγνωμοσύνην, η καρδια όμως, το υπόλοιπον δμως σώμα,
ζή όλον ερως προς σε και ελεος. Έλθέ πλησίον μου,
Ρέννε. Έάν ή προδότις άποθνήσκη, ώ άς έπιζήση καν
ή ερωμένη εις τήν μνήμην σου ! Είθε νά ζήσης έπί τού
κοσμου ευδαίμων, Ρεννε
*^
άλλά μή μέ λησμονήσης, μή
με /ησμονησης συ, ως εγω λησμονώ δτι δ Ρέννος μέ έφόνευσεν.. .Eks με καν, φίλε μου’ έπιζΉ είς τον Άίην ό
«ρως;—Έλθέ πλησίον μου...λύει τά γόνατά μου ό
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ίΐανχτος...—Σοι βίωκα τήν ζωήν μου- μοί άρνείοαι έν
φίλημα ;»
Πάν σχόλιον θά έμείου τήν μεγαλοπρέπε αν τής σκηνήζ · Καί ό Πυγμαλίων έν τή άπελπισία θέλει νά τήν
έςυπνήση άπδ τόν θάνατον καί τήν συγχωρεί.., ’Αλλά
και δι αύτόν έπίσης ειχεν άποθάνει τό ονειρον τής ζωής
Kat έάν ή ζωή είναι έν δνεφον δ/ιτί
έπιδιώκγ τις τδ
<’·νε·ρον τούτο ; Καλύτερον νά μή τίσ)άνεταί τι, νά μ ή
γνωριζη. 'Όπως θλιβερώς συνεπέραινεν ό Παπαρρηγόπο.νος καί δ Βασιλειάδης θέτει είς τό στόμα τού Πυγμαλιωνος. «Διατί νά μή μέ έφόνευες προ ολίγων ωρών, δτε
ηγνόουν έτι τήν Γαλάτειαν, Ρέννε ;» ’(Πράξις V
σκηνή ΑΠ).
Βεβαίως δεν είναι δυνατόν ν’ άρνηθή τις είς τδν Βασιλπάδην τήν δύναμιν τής συλλήψεως, τήνδραματικόιη^α έν τή έξελίξει τής πράξεως, έν τή άντιθέσει τών
αισθημάτων και ε/ν αί ιδιαίτεραι απαιτήσεις τού δράμα
τος δεν μάς έπιτρεπουν νά συμφωνήσωμεν είς πάν καί
δ·α, πάν με τους ενθουσιώδεις θαυμαστάς τόσον ώστε
να έπιβεδαιωσωμεν οτι «ή Γαλάτεια £ίνα· άκόμη σήμερον
το καλύτεραν δραματικόν έργον τής νέας Ελλάδος διά
τό ύφος τής γλώσσης, τής έμπνεύσεως, τής λεπτότητος,
του λυρισμού», δεν οφείλομεν δμως πρδς τούτοις νά παραΟεχθώμεν ανευ έπιφυλάξεως τάς αύστηράς κρίσεις τού
1 αγκαοή και το. Diedrich. Γίνεται αισθητή, έ^ίοτείναι αληθές, ή μίμησις τού Σαίξπηρ—μερικά δράματα
τού Shakespeare είχε μεταφέρει είς τήν Ελληνικήν δ
Δημήτριος Βικέλας μεταξύ αύτών έπίσης τόν Μ άκεθ
γίνεται αισθητη η θλιβερά ήχώ τού δυτικού ρωμαντισμού, αλλα δεν είναι δυνατόν νά λεχθή δτι είναι άμεσος
μίμησις μάλλον η συμπτωσις—καί είνα. φυσικόν γεγο
νος—τών αύτών αισθηματικών έκδηλώσεων τών προσώ
πων, τά δποία ευρηνται ή δχι είς αύτάς ή είς άναλόγους
περιπτώσεις. Άλλά μίμησις δέν γίνεται αισθητή είς τά
ωραιότερα και δραματικότερα σημεία καί είς αύτά όφεί>θμεν να άναγνωρίσωμεν καί θαυμάσωμεν τδν καλλιτέ
χνην καί τόν, ποιητήν, καί νά τδν δικαιολογήσωμεν διά
τα βαρύτερα ελαττώματα, τά δποία τώ έπέβαλον έν μέρει
αι^ συνθήκαι τής ζωής τών χρόνων του, τήν έπιδρασιν
τών όποιων δέν ήνόησε καί δέν ήδυνήθη νά διαφύγη.
(Μετάφρασις.)

ΔΙς Μ. Κ.

——----

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΏΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

ΚΑΙΓΑΠΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
TMS ΒΙΕΊΧΓΙΜΗΣ
Δεν θά έκθεσω ένταύθα τάς διεθνείς ταύτας διαλέξεις
^τε θα ομιλήσω περιττής Διεθνούς Εταιρείας τής διορ_ ανούσης^αυτας κατ £τος 1). ΑΙονον ολίγα τινα περί τού
τροπου τής διοργανώσεώς των καί μερικάς έπ’ αύτών
παρατηρήσεις μου θά αναφέρω.
, "Οπως έν Λωζάννη ΑΙαγχάϊμ-καί έν Χάβρη, ούτω καί
εν λογφ ομιλιαΐ, αϊτινες έλαοον χώραν κατ
*
Αύγουστον 1910. διηρέθησαν είς δύο κύκλους. δηλ. τδν
οικονομικόν καί τδ γλω%σολογικόν.
Ο πρώτος περςελαμβανε 50 περίπου οίκονομικάς δια)tceie οοθεισας υπό 48 ρητόρων διακρινομένων έν τή έπιΓ Περ,ιληψιν τών Διεθνών διαλέξεων τής Βιέννης έδημοσίευσα ήδη Λίς τό περιοδικόν «Ή οίκονομ. Ελλάς» είς
τα τεύχη ύπ’ άριθ. 15—20. Περί δέ ττ^ h λόγφ Διεθνούς
Εταιρείας βλεπε σχετικόν αρθρον δημοσιευθέν ύπδ τού
κ. Θ. Ζύγουρα είς τδ τεύχος 1—2 τού Γ' έτους τού π·ρΛσικού «Τό Έμπόριον».

δυναμένης πέραν ορίου τινός νά προσδεχθή καί άφομοιώση
νέον ύλικόν.
Επομένως πρέπει ή νά όρίζωνται κατά τι όλιγώτεραι
Ο.-αλέξεις ή μάλλον ή διάρκειά των ν’ αύξηθή παρατεινο•χένη είς 4 εβδομάδας άντί τριών ή, άν μή ταΰτα, τουλά
χιστον νά δίδωνται έγκαίρως είς τούς άκροατας έντυποι
περιλήψεις περιέχουσαι δχι τόσον στατιστικά και αλλα
παςόυ,οια δεδομένα, ώς συνέβη κατά τδ πλείστον, άλλα
μάλλον τάς κεντριχάς έννοιας έκάστης διαλέζεως.
Ίσιαύται δέ περιλήψεις θά έχρησίμευον δχι μόνον πρδς
διευχόλυνσιν τών ακροατών περί τήν έκλογήν, άλλα και
πρός παρασκευήν των διά καλλιτέραν κατανόησιν τών πα
ραδόσεων καί έπί πλέον πρδς άσφαλεστέραν διατήρησιν είς
τόν νουν τών γενικών γραμμών έάάστης ομιλίας^ τοσφ
υά;λον. καθ’ δσον, ώς έκ τής αδιάλειπτου άπασχολήσεως,
csv μένει έν τώ μεταξύ καιρός είς τδν άκροατήν να
έπ.κ'εργασθή κατ’ ιδίαν τήν παραδοθείσαν ύλην.
Ώς ανωτέρω άνέφερα, ένώ έν Λωζάννη έδοκιμάσθη τδ
αυτού ρήτορος είς διαφόρους ώρας.
σύστημα τών μετά συνεχείας διαλέξεων, έν, Μαγχαιμ Οε
Ό δεύτεροις κύκλος άπετελείτο άπδ παραδόσεις τής γερ
τδ τών μεμονωμένων τοιούτων* τουναντίον έν Βιέννη και
μανικής γλώσσης καί τής διδασκαλίας της είς τάς έμπορι·
έν Χάβρη έφηρμόσθη τό μικτόν σύστημα, οπερ άπεό
*τικάς σχολάς έν συνδυασμώ μετ’ ασκησεοιν αλληλογραφίας,
χθη τελειότερον. Και αι μεν συνεχείς διαλέξεις ιτίναι
λογιστικής καί έμποριολογίας έπί διάφορων έμπορικών ερ
μάλλον κατάλληλοι δι’ έκτενέστερα και γενικώτερα ζη
γασιών και ύποδιηρείτο εις δύο τμήματα, τθ^ μεν οια, καθητήματα καί συντελούν είς τήν έξοικονόμησίν χρόνου διά
γητάς τής γερμανικής, τδ δέ διά καθηγητάς των έμπορι
τή: άποφυγής τών .εισαγωγών καί τής έπαναλήψεως μεκών μαθημάτων, διπλωματούχους άνωτέρων έμπορικών
ρι/.α·ν πραγμάτων άναπτυχθέντων ύπ’ άλλων ρητόρων, ένφ
«χολών, έμπορους κτλ., οΐτινες έν τφ συνόλφ ύπερέβηα: μεμονωμέναι είναι αρμοδιωτεραι οια περιωρισμενα και
σαν τους 50 (2). Τά μαθήματα δέ τοΰ κύκλου τούτου έδόειδικά θέματα.
t
t
θησαν έκ παραλλήλου πρδς τά τού πρώτου και διήρκεσαν
Καλόν είναι δπως οί άγορηταί μή περιορίζωνται απλώς
έβδομάδας, »είς τάς όποιας κατενεμήθησαν κατά τοιού
ίίς τήν άνάπτυξιν τών τοπικών συνθηκών, αλλα προς πλητον τρόπον ώστε οί άκροαταί να δύνανται να παρακολου
ρεστέραν κατανόηοίν των προβαίνουν και εις την αντιπα
θούν καί τάς πλείστας, άν μή δλας τας διαλέξεις τού
ραβολήν καί σύγκρισιν αυτών μετά τών τής αλλοδαπής.
οικονομικού κύκλου.
νά
*
Έπίσης
μή κατατρίβωνται. δπως παοετηρήθη εις τινας
Πρδς διευκρίνισιν καί συμπλήρωσιν τών άναπτυχθενδ.Γ.έξεις τής Βιέννης, είς παρά πολλάς καί ώς έπί τδ
των είς τάς διαλέξεις θεμάτων έλάμβανον χώραν κατά τάς
πλείστον κουραστικας λεπτομέρειας, ελάχιστα συμβαλλουάπογευματινάς ώρας έκδρομαί καί έπισκέψεις »εις εργοστά
σας είς τδ έπιδιωκομενον διά τών τών διεθνών διαλέξεων
σιά καί διάφορα άλλα καθιδρύματα, ένθα οί έπισκέπται
σκοπόν. Διότι ναί μέν αποβλέπουν αυται είς το, να κατα
έχωρίζοντο εις αικράς δμάδας, τών οποίων την οδηγίαν
στήσουν τούς άκροατάς ένημέρους περί τών οικονομικών
άνελάμβανον ειδικοί.
συνθηκών τήζ έν λόγφ χωράς και τών ηθών και εθίμων
Άπδ ποσοτικής άπόψεως δύναται τις άδιστακτως ναισχυτού λαού της. άλλά δέν έπεται έντεύθεν, οτι πρεπει να
έπιδ’ώ'Λτται τούτο διά τής έκθέσεως καί τών μικρότερων
ρισθή, δτι περισσό’ε-ραι οίκονομικαί διαλέξεις, έκδρομαί κα·.
λεπτομερειών, αϊτινες δυνατόν νά ένδιαφέρουν τούς έντοέπισκέψεις δέν ήτο δυνατόν νά γίνουν εις τόσον βραχύ χρον»πίςυς άκροατάς. δχι δμως καί τούς άλλοδαπους, οι ους
κδν διάστημα. Είνε αληθές, οτι οέν ήτο τις υποχρεωμένος
κυρίως διοργανούνται αυται.
,
νά τάς παρακολουθήσω δλας, άπ’ έναντίας ήδύνατο έκ τών
Δέν πρέπει δε να θεωρηθή ως αντιφασις προς ταύτα,
πολλών νά έκλέξη έκείνας, αί όποίαι τδν ένδιέφερον ιδιαι
έάν ίσχυρισθώ έξ άλλου, δτι αξία συστάσεως είναι^ ή άνατέρως. Έάν δμως λάβη τις ύπ’ δψιν, άφ ένός δτι οι
θεσις αρκετών διαλέξεων είς πρόσωπα δρωντα εν τή πραςει
αλλοδαποί τουλάχιστον άκροαταί όεν δύνανται νά γνω
ή εις άμεσον μετ’ αύτής έπαφήν διατελούντα, τά οποία
ρίζουν τήν αξίαν τών περισσότερων αγορητών και αφ
νά δύνανται νά έξηγήσουν έν γενικαίς γραμμαίς τόν μηχα
ετέρου δτι δ τίτλος μιάς οιαΛεζεως δεν εΐνε πάντοτε
νισμόν τής πράξεως
εμπορικής, τρα^?-ζικής κ.τ.τ.).
σαφής οδηγός καί ώς έκ τούτου ενδεχόμενόν δελεαζόμε
Τοιούτόν τι έφηρμόσθη εν μερει εν Βιέννη, ένθα ανετεθ^
νος τις έξ αύτού νά παρακολουθήση ομιλίαν * ήτις εκ τών
είς πρόσωπα τών Χρηματιστηρίων, τών Τραπεζών, τών.
ύστερων ν’ άποδεικνύεται έλάχιστα αύτόν ένδιαφέρουσα
Έμπορικών Επιμελητηρίων, τών Συνεογχτικών Ένωσε»
καί άντιστρόφως, εαν. λέγω, λαβή τις υπ δψιν ταύτα,
ζ'ΐλ. ν’ αναπτύξουν μετά ζηλευτής δεξιοτητοις οικεία θέμα
άγεται είς τδ συμπέρασμα, δτι ή υπερβολική πληθώρα δυ
τα καί θά είναι ευχής έργον έάν καί είς τάς μελλούσας διε
νατόν νά έλαττώσηι τήν έκ τών διαλέξεων ωφέλειαν.
θνείς διαλέξεις έξακολουθήση. καί μάλιστα είς μεγαλειτέΤούτο δέ ισχύει ιδίως δι’ ’έκείνους έκ τών άκροατών,
ραν χλίαακα, νά έφαρμόζεται τούτο. Αποδίδω οε περισσοσΐτιν.ες διαπνεόμενοι ύπο τής επιθυμίας να επωφεληθούν
*ίοαν σημασίαν εις τας διαλέξεις πρακτικής, ούτως .ειπείν,
τή: εύκαιρίας καί νά έκμεταλλευθούν δσον τό δυνατόν
φύσεως, διά τδν λόγον, δτι τήν πνευματικήν καί οικονομι
σ.ερισσότερον τον χρόνον τής έκεϊ διαμονής των πλουτικήν κατάστασιν μιάς χώρας άπδ γενικής άπόψεως δύναται
ζοντες τάς γνώσεις των, εύρίσκονται πολλάκις *είς την
άυ.τχανίαν ποιας έκ τών διαλέξεων να εκλέξουν, άφ ου
τις έν ανάγκη καί διά τής μελέτης διαφόρων άξιων λόγου
δλαι είναι έλκυσιυαί, κ<ί άναγκάζονται νά παρακολου
έπισττμονικών συγγραμμάτων οπα/σδηποτε να γνωριση,
ένφ διά τήν έκμάθησιν τού μηχανισμού τής πράξεως λζιπει
θήσουν σχεδόν πάσας, οπότε προκύπτει ως άμεσον επα
ώς έπί τό πλείστον τό πρόχειρον τούτο μέσον.
κολούθημα ή έκ τής ύπ.ερβολικής άπο πρωίας μεχρις εσπέ
Άρκετά αισθητή ύπήρξεν έν Βιέννη ή έλλειψίς δίαλορας έργασίας έξάντλησις τής αντιληπτικής δυναμεως, μη

c-ιήμη ή τή πράξ.;ι. Έκ τούτων άλλαι είχον γενικόν χα
ρακτήρα, αί περισσότερα’, καθαρως τοπικόν και _^τεραί
τι' ες αικτδν τοιούτον. Ύπέρ τούς έκατδν άκροαταί έκ
διαφόρων μερών τού κόσμου, έξ ών οί πλείστοι καθηγηταί έμπορικών σχολών, παρηκολούθησαν τάς ομιλίας τού
κύκλου τούτου, τάς όποιας δύναται τ«ις ώς πρδς τδ περιεγόμενόν των να διακρίνη είδικώτερον, είς οικονομικά;,
ο-ζο'.ομικογεωγραφικάς, οίκονομικοπολιτικάς, έμπορικονουικάς, έμπορικοτεχνικάς, τεχνολογικάς, καλλιτεχνικάς,
φιλολογικάς κτλ. Διήρκεσαν δ’ έπί τρείς εβδομάδας, είς
τάς όποιας κατεν:μήθησαν αί 90 ώραι. αί κσταναλωθείσαι
διά τήν άνάπτυξ’ν των. *Ως προς την αλληλουχίαν επεκράττσε τδ σύστημα τδ έφαρμοσθέν κατά τδ ,προηγούμενον
έτος έν Χάβρη καί τό οποίον συνίσταται εις τούτο, δτι
άλλαι μέν διαλέξεις γίνονται μεμονωμένα; με διάρκειαν
μιας ώρας ετεοαι δ’ αποτελούν σειράν διδ μένην ύπο του

(2) Ή κατ’ έθνικότητας κατανομή τών άκροατών άμφοτέρων τών κύκλων ειχεν ώς έξης :

Αυστριακοί 73
Βέλγοι
12
Βούλγαροι 1
Γάλλοι
4

Γερμανοί 13
Ελβετοί 26
"Ελληνες
1
’Ιταλοί
2

’Ιάπωνες'
1
Νορβηγοί 1
’Ολλανδοί 2
Ούγγροι
9

Ρωμοΰνοι 3
Έώσσοι ΙΟ
Σέρβοι
2

Έν τώ συνόλφ δέ αί τής Βιέννης διαλέξεις παρου
σίασαν τόν μεγαλύτερον αριθμόν άκροατών άνελθόντα
είς 160, έν φ αί τής Λωξάννης (τφ 1907) ήρνθμουν
114. αί τής Μαγχάϊμ (1908) 45 καί αί τής Χάβρης
(1909) 145 τοιούτους.
2
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γιχών ούτως εΐπείν ομιλιών, αϊτινες. άν δέν άπατώμαι,
Έάν δέ λάβη τις ύπ δψιν τήν άναλογίαν τών άκροατών
είχον τεθή εΐς εφαρμογήν έν Λωζάννη. Καί τφ ίντ»
ζατ’ επαγγέλματα, άναγκάζεται νά παραδεχθή, δτι οί
θά ητο σημαντική κα'ι οφθαλμοφανής ή ωφέλεια τήν όποιαν
διοργανωταί θά έπρεπε νά κανονίσουν τδ πρόγραμμα τών
θα ήδύναντο ν’ αποκομίσουν οί άκροαταί, έάν έκαστος τών
έργασιών συμφώνως μάλλον πρδς τάς ά··άγκας τών καθη
ρητόρων μετά τδ πέρας τών ή τής διαλέξεώς του προεκάλει
γητών, οίτινες άπετέλουν τήν πλειονότητα καί εΐς πάσας
συζήτησιν έπί τών διδαχθέντων καί έ'διδεν ούτω πώς εάμέν τάς προηγουμένας διαλέξεις, άλλ’ ιδίως εΐς τάς τής
καιρίαν εΐς αύτούς νά τφ απευθύνουν διαφόρους ερωτή
Βιέννης, εΐς τάς όποιας ό αριθμός των άνήλθε μέχρι τών
σεις πρός διευκρίνισιν άσαφειών, πράγμα τό οποίον δέν δύ
80 ο)ο έπί τού συνόλου.
ναται νά έπιτευχθή διά τών άπδ καθέδρας μόνον άγοΘά ήτο λοιπόν προτιμότερον, έάν άν-'ί μεμονωμέν ev
ρεύσεων.
καί εύκολων ζητημάτων, έξελέγετο συνεχές καί άνώτερον,
Ταυτα δσον άφορξ τάς οΐκονομικάς διαλέξεις. 'Ως πρδς
άλλ1 έν ταύτφ σύντομον θέμα, περιέχον δύσκολους περιπτώ
τά μαθήματα δέ και τάς ασκήσεις τού γλωσσολογικού κύ
σεις
άναγομένας είς τδ διεθνές έμπόριον, τάς Τραπέζας, τά
κλου Ιχω νά παραληρήσω, δτι καί αύτών ή τελειωτικώς, ώς
Συνδικάτα, τά Χρηματιστήρια, τήν Βιομηχανίαν κτλ.
φαίνεται, εΐς 4 εβδομάδας καθορισθείσα διάρ/.εια είνε σχε
'Υπό τήν διεύθυνσιν δέ προσώπων δχι μόνον άριστα
τικός βραχεία. Νομίζω, δτι ήτο προτιμότερον νά έξετείΖ'/ϊηρτισμένων εΐς τάς έμπορ. έπιστήμας, άλλά καί λίαν
νετο αύτη εΐς ενα καί ήμισυ ή καί άκόμη καλλίτερον, εΐς
εντριβών περί τήν πράξιν, όποιων δέν στερείται ή Αύστρία
δυο μήνας. Είναι άληθές, δτι δ κύριος σκοπός τών διεθνών
τουλάχιστον, Οά έπρεπε νά έξηντλείτο τελείως τδ θέμα
δ’αλέξεων, ώς έτονίσθη κατ’ έπανάληψιν ύπδ τών πρω
*Οϋτο άπδ άπόψεως λογιστικής, άλληλογραφίας καί έμποτεργατών των, δέν είναι ό γλωσσολογικού, άλλ δ οικονο
ριολογίας, προίκαλουμένης συνάμα καί συζ ςτήσεω,ς έπί τών
μικός· ούχ ήττον δέν πρέπει νά λησμονήται. δτι διοργααναπτυσσομένων.
νούντκι αύται δι’ αλλοδαπούς, έκ τών οποίων πολλοί έχουν
Κατ’ αύτόν τδν τρόπον παραπλεύρως πρδς τό μέσον,
άνάγκην προπαρασκευής τίνος εΐς τήν γλώσσαν, εΐς τήν ο
δπερ ύπέδειξα προηγουμένως δμίλών περί τών καθαρώς οι
ποίαν γίνονται αύται. Μέ τούτο δέν θέλω νά εϊπω, ότι ό
κονομικών διαλέξεων, θά έδημιουργεΐτο καί έτερον τοι
γλωσσολογικδς κύκλος πρέπει νά έπανακτήση τήν μορ
ούτον, τελειότερον αφ’ δ,τι ήτο, πρδς κατανόησιν τής εγ
φήν και τδν σκοπόν (τής έκμαθήσεως δηλ. τής γλώσσης),
χωρίου πράξεω: κυρίως μέν τής άνωτ:ρας, παρεμπιπτόν
δν είχε κατά τά πρώτα έτη άλλά μάλλον, δτι διά τής ρητως δέ καί τής /.ατωτέρας καί άπλουστέρας.
θείσης παρατάσεως τού χρόνου τών παραδόσεων καί άσκήΈξ δλων δμως τών άνωτέρω δέν πρέπει νά έξαχθή
σεων. ώς ήδη δίεμορφώθησαν αύται, δύναται συν τοίς
το συμπέρασμα, δτι αί έν Βιέννη διαλέξεις άπέτυχον. Δέον
άλλσις νά έπιτευχθή καί ή πληρέστερα έπέκτασις τών
νά μή διαλάθη τινά, δτι αί διεθνείς διαλέφτις, χρο/Ογλο»σσικών γνώσεων τών άλλοδαπών, ούτως ώστε ούτοι
νά είναι εδς θέσιν άκοπώτερον καί εύχερέστερον νά παρα
λογυυμεναι μόλις άπδ τετραετίας, εύρίσκονται άκόμη εΐς
κολουθούν τάς διαφόρους ομιλίας.
τ*:· στάδιον τών δοκιμών καί δέν ήτο δυνατόν ή νά παρου
*Αλλως τε καί άπδ τής άπόψεως τών δαπανών, άν
σιάσουν κατ’ άρχάς ελλείψεις τινάς συμπληρ-υμένας δμως
έςετάση τις τδ ζήτημα, πείθεται, δτι ή μακροτέρα διάρ
απο έτους εΐς έτος, έως δτου φθάσουν αύται εΐς τδν
κεια είναι προτιμότερα. Διότι τά μέν συνήθη έξοδα συνβαθμόν τής τελειότητας, τδν οποίον ώνειρεύθησαν οί δητηρήσεως κατόπιν τών ύπδ τών διοργανωτών λαμβανομέμ ουργοί των. Ή άλματική βελτίωσίς των έγεινεν ήδη
αισθητή Γ·'Χ’· ιδίως εΐς τους δυνηθέντας νά τάς παρακολου
νων μέτρων πρδς έξεύρεσιν εύθηνών οικοτροφείων, ξενοδο
θήσουν κατά τά διάφορα έτη.
χείων κτλ. καταντούν νά είναι περίπου τά αύτά, είτε εΐς
τόν τόπον τών διαλέξεων διαμένει τις, εϊτε είς τήν πα
Ουδόλως λοιπόν παράδοξον έάν αί τής Βιέννης, άνεξαρτρίδα του. αί δέ δαπάναι ταξειδιοΰ, ώς καί αί λοιπαί έκτα
τήτως τών άνωτέρω ύποδειχθεισών μικρών ελλείψεων, έν
κτοι δαπάναι Οά γίνουν εξάπαντος, είτε μηνιαία, είτε δίμητώ συνόλφ παρουσίασαν τά καλλίτερα άποτελέσματα καί
νος είναι ή διάρκεια, μέ τήν διαφοράν, δτι, άν συμεπετυχον τού σκοπού των πληρέστερον ή αί προγενέστεραι.
βαίνη τδ δεύτερον, θά κατανέμωνται αύται εΐς μακρότερον
Καί πράγματι οί άκροαταί, οί μετ’ ένδιαφέροντος τούχρονικόν δάστημα καί ώς έκ τούτου θά είναι δλιγώτελάχιστον παρακολουθήσαντες ταύτας, μήπως δέν ήδυνήθηρον αίσθηταί.
σαν νά λάβουν γενικήν ιδέαν τού οικονομικού καθεστώτος
’Εν περιπτώσει δέ, καθ’ ήν ώρίζετο μηνιαία ή διάρκεια
τής χώρας ύπδ τάς διαφόρους έκφάνσεις του καί νά γνω
ρίσουν τάς χαρακτηρίστικάς γραμμάς τού κοινωνικού βίου
-.ού οικονομικού κύκλου καί δίμηνος ή τού γλωσσολογικού,
τότε θά ήτο δυνατόν αί περισσότεραι τών παραδόσεων καί
τού αύσιίριαχού λαού ; *Η μήπως osh έδόθη εΐς Αύτούς ευ
ασκήσεων τού β' κύκλου νά συγκεντρωθούν εΐς τδν πρώτον
καιρία νά άνταλλάξουν γνώμας έπί ζητημάτων τής έμπορι
μήνα, άντί τής χρησιμοποιηθίείσης έν Βιέννη μιάς εβδομά
κής εκπαιδευσεως, να συνάψουν μεταξύ τωνκαί μιετά διακε
δάς, αί δε ύπόλοιποι νά κατανεμηθούν κατά τοιούτον τρό
κριμένων έπιστημό'-ων γνωριμίας έπωφελείς διά τδ μέλλον,
πον εΐς τδν δεύτερον μήνα, ώστε άνετώτερον καί άκοπώνα όντιληφθούν έκ τού πλησίον τήν θαυμασίαν δργάνωσιν
τ· ρον νά παρακολουθήσουν οί άκροαταί καί τάς έκ παραλ
τού εμπορικού έκπαιδευτιζού συστήματος τής Αυστρίας καί
λήλου διδομένας οΐκονομικάς διαλέξεις, αϊτινες συνεπεία
νά έπεκτείνουν έν τινι μέτρφ ή άνανεώσουν τάς έν τή γερ
τής παρατάσεως θά ήσαν έπίσης ήραιωμέναι.
μανική
γλώσση γνώσεις των ;
Εκτός τής διάρκειας τών μαθημάτων τού κύκλου τού
11 εριορίζομαι εΐς ταύτας διά νά μήν απαριθμήσω τάς τόσας
του, έτερον ζήτημα έχον άνάγκην έξετάσεως είναι τδ ■"ού
άλλας δευτερευούσας ώφελείας. αϊτινες προέκυψαν έκ τών
καθορισμού τού περιεχομένου των. Δέν θ’ άσχοληθώ μέ τάς
Βιεννάίων διαλέξεων, τών όποιων ή έπιτυχία οφείλεται κατά
γλωσσολογικάς, παιδαγωγικής κτλ. παραδόσεις τού α
μέγα μέρος καί είς τήν δεξιότητα, μεθ’ ής διηύθυναν αύτάς
τμήματος, άλλά μόνον μέ τάς έργασίας τΓύ β' τμήματ'.ς,
οί έν Αύστρία δργανωταί των.
τάς δποίας παρηκολούθησα καί αϊτινες, ώς είπον προη
’"Ας έλπίσωμεν δέ, δτι ύπδ τής αύτής, άν μή μεγαλειτέρας
γουμένως, ήσαν προωρισμέναι μεταξύ άλλων καί διά καέπιτυχίας, θέλουν στεφθή και αί διοργανούμεναι κατά τδν
θηγττάς εμπορικών μαθημάτο>ν. Αύται συνίσταντο, ώς έλέπροσεχή ’Ιούλιον έν Λονδίνψ.
χθη, εΐς άσκήσεις λογιστικής, άλληλογραφίας καί εμποριο
λογίας. Τά παραδείγματα δμως καί αί περιπτώσεις αί
ΕΠ. Α. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
έκ)εχθείσαι διά τάς έφαρμογάς ήσαν κατά τήν γνώμην
Δρ Μαθ. καί Καθηγητής τής Δημοσίας ’Εμπο
μου, έκτος ελάχιστων εξαιρέσεων άπλαί καί συνήθεις,
ρικής Σχολής ’Αθηνών
άρμόζουσαι μάλλον διά μαθητάς, παρά διά καθηγητάις.
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λον, τό όποιον έκδηλούται καί έκτυλίσσεται διαρκώς προ
των οφθαλμών τού άνθρώπου. Καί ή δυστυχία καί ό
πό'ΐς συνήθως ευρίσκει τούς άνθρώπους «διαφόρους,
πολλάκις τούς συγκινεί στιγμιαίως ή’τούςάφίνει^έντυπω“ςίς αί όποΐαι εύκόλως σβέννυνται, ένίοτε δμως έχει
ίσχυράν έπίδρασιν έπί τών εύγενών τής κοινωνίας μας
Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» παρακολουθούσα πρό μελών καί έκείθεν άπορρέει δ πόθος τής άνακουφίσεως
τίνος τήν έργασίαν τής Έλληνίδος μας, σταματά σήμε τών πασχόντων καί δυστυχών. "Οταν όμως μαζή μέ τήν
ρον μέ ιδιαιτέραν ευφροσύνην πρό τής έξοχου έργασίας τής δυστυχίαν καί τδν πόνον συμπαρεδρεύει καί ή οικονομική
* .χωρία καί ή άπορία ύλικών μέσων, τότε γεννώνΔος Ειρήνης Λασκαρίδου. Ή ιστορία τής φιλανθρωπίας έν στε
Έλλάδι έχει νά έπιδείξη πυκνάς σελίδας δράσεως άξιο- Τ4ΐ αι μεγάλαι τραγωδίαι τής κοινωνίας μας, αι όποίαι
Οαυμάστου, δράσεως ή όποία θά έπισύρη τόν θαυμασμόν επισύρουν άμέριστόν τήν προσοχήν τών άληθών, τών
*
αισθανόμενοι έν έαυτοίς
καί τδν έπαινον άπό τδν έπισκοπούντα τήν σύγχρονον κοινω- αγνών φιλανθρώπων, οιτινες
ριζούμενον
τδν
πόθον
τής
άνακουφίσεως,
έργάζονται πρδς
ν:κήν μας πρόοδον. Καί έν τή δράσει ταύτη θά άνακύψουν
,μορφαί σεβάσμιαι, μορφαί γιομάται άπδ άφοσίωσιν, δνειρο- άνέγερσιν νοσοκομείων, άσύλων, γηροκομείων, δρφανοτροπολούσαι και πραγματοποιούσαι τό άγαθόν, ύπέρ αυτού φείων, φρενοκομείων κτλ. κτλ. Και στεγάζονται εις
κοπιώσαι καί τδ πλεϊστον τού χρόνου των διαθέτουσαι. αύτά άνάπηροι, ήκρωτηριασμένοι, πάσχοντες, γέροντες,
έγ/.αταλελειμμένοι καί άπλούται είς τήν ψυχήν τών μέν
’ Γπεράνω δμως αύτών θά προδάλη μία γλυκεία φυσιογνωυία νεαρωτάτης Έλληνίδος, ή όποία σκορπίζει τό ή γαλήνη, καί μετριάζεται τό άλγος τών δέ, άνακουφίφωτοόόλον πνεύμά της καί τδ γλυκύ μειδίαμά της έκεϊ ζονται αί δδύναι καί δημιουργείται ουτω μία ισορροπία
5πο. τδ σκότος έπικρατεί καί δπου ή φωτιστική δύναμις μεταξύ τής πασχούσης καί τής ύγιειούς άνθρωπότητος,
τής ψυχής της κατορθώνει ·νά καθιστά έπαισθητήν είς άφ’ οί δ πάσχων, ό τρόφιμος έκάστου φιλανθρωπικού ιδρύ
τούς μικρούς τυφλούς καί τήν λάμψιν τού βλέμματός ματος άπολαμβάνει καί περιθάλψεως καί φροντίδος καί
της καί τήν γοητείαν τού μειδιάματος της .’ Ή νεαρά κλίνης θερμής καί τροφής καθαράς καί άναπνέει ώς ό
αύτή Έλληνΐς είναι ή Δίς Ειρήνη Λασκαρίδου. ή υπέρο ύγιή)ς τδν καθαρόν καί άρωματικδν τής έξοχής αέρα
χος προστάτις, ή ειλικρινής φίλη καί ή άφοσιωμένη διδα- -αι ή ψυχή του ανακουφίζεται είς τήν θέαν τής μέλισκάλισσα εικοσάδος περίπου τυφλών, είς τά όποία ή χράς σελήνης ή τών αττικών όρέων ή τού μεγαλοπρεπούς
απαράμιλλος αύτή κόρη μαζή μέ τήν ηθικήν των τ/ά- ήλιου καί τών άλλων καλλονών τής φύσεως.
Ένώ δ δυστυχής, δ πτωχός έκ γενετής τυφλός !...
πλασιν έγκεντρουμένην καί τροφοδοτουμένην άπό τους
Δι
’ αύτόν ή φύσις έδείχθη σκληρά, δι’ αύτόν ή ζωή εινε
άφθονους ηθικούς χυμούς τής εύγενούς ψυχής της, δημι
μαρτύριον,
δι’ αύτόν δ κόσμος έν διαρκές καί έπώδυνον
ουργεί παρόν πλήρες άπδ τάς ωραίας ήθικάς απολαύσεις
τής παιδικής ψυχής καί έξασφαλίζει μέλλον εΐς υπάρ άγνωστον, δι’ αύτδν τδ σκότος τδ αιώνιον, δι’ αύτόν
ξεις καταδικασμένας άπό τήν φύσιν είς τήν αιώνιον δυσ αί ψυχικαί καί πνευματικαί άπολαύσεις ξέναι καί άπροσπέλαστοι, δι' αύτόν αί πρόοδοι καί τά άλματα τής άντυχίαν.
θρωπότητος
καί τής φύσεως τά σκιρτήματα καί αί φριΉ δυστυχία πλήττει τδν άνθρωπον μυριοτρόπως. Τδν
πλήττει σωματικός, τόν πλήττει διανοητικός, τδν πλήτ •/ιάσεις τής έμψύχου ζωής χαμένα είς ένα άπέραντον,
τει ψυχικώς. Καί ή δυστυχία καί δ πόνος εύρίσκονται άτελεύτητον, μακρδν, άδιατάρακτον, μονότονον σκότος,
4·αρκώς είς τραγικήν άντίθεσιν πρδς τδ ευθυμον περιβάλ σκότος απελπιστικόν, σκτοός βαρύ, τδ όποιον και μόνον

ΠίΙΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΑΕΣ ΜΑΣ

Ο ΟΙΚΟΣ ΤΥΦΛΩΝ
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cr? το σκεφθώμεν, μάς φερε: την φρίκην καί τον σπ«ρ^γμόν.

<

Ή Δίς Ειρήνη Λασκαρίίον, ή έξοχος αΰτη Έλλη?·.;,
ή νεωτέρα έκ τών Έλληνίδων αϊτινες δρώσι τιμητικώς
δ:ά τήν φιλανθρωπικήν κατεύθυνσιν τής κοινωνίας μας,
νομίζει κάνεις οτι επροικισθη ύπό μαγικής τίνος δυνά
μεως. ύπο θείας τίνος ορμής, ή οποία τήν ωθεί άκαταπονητον, ενθουσιώδη, πάντοτε φιλομειδή, είς τό ώραϊον
εργον της, εΐς τόν εύγενή σκοπόν της. "Ο,τι γραφή περί
τ% έργου της, περί τών λεπτομερειών καί τών αποτελε
σμάτων αύτοΰ, θέλει είσθαι τά μέγιστα κατώτερον τής
επιβλητικής, τής έκπλησσούσης καί συναρπαζούσης

Τ.ν.άς τους έχοντας τή φώς, ότι πλεονεκτούν ήμών οί
τρόφιμοι τοϋ Οίκου τών Τυφλών κατά τούτο, ότι δέν
ρΛεπουσι τας καθημερινά; άσχημίας αϊτινες προσπίπτουσιν είς τά όμματά μας καί δέν ταράσσονται άπό τήν
πληθώραν τής συμφοράς ή όποια εκτείνεται είς τήν
πραγματικότητα τοϋ βίου τής όλης άνθρωπότητος. Αύτοί
«δημιούργησαν κόσμον ίδικόν των, κόσμον ώραϊον, κόσμον
οστις αρχίζει άπό τήν άγαθότητα τής Διευθυντρίας των
και οστις καταλήγει εις τήν συμπάθειαν τής Εφορίας,
τοϋ άλλου προσωπικού, καί τών έκάστοτε επισκεπτών.

Τό θέαμα τών υπάρξεων αύτών εινε άξιον όχι

μόνον

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΛΟΥΟΜΕΝΟΙ

άγαθότητα τής Βασιλικής Οικογένειας, άλλά καί διά
Ο.γαυοτητα της ω^υ-ζ,.ζ.w/.-; - .-.--s,
.....
τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τών μικρών, τά οποία άπο
μέσα άπό τό σκότος καί τήν άγνοιαν τών περι,αυτα
συιβαινόντων, είχον άντίληψιν καί τοΰ τί έστι Βασίλισσα
καί τοΰ τί έστί αύτοκίνητον.

ΠΕΡΙ ΛΟΥΤΡΩΝ

ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

πραγματικότητας. Ή φιλεργία, ή καλοσύνη, ή υπομονή,
ή μάθησις, ή άνατροφή, ή άγαθότης, ή εύφυια, ή άβρότης, ή μόρφωσις, ή αύταπάρνησις συγκεντρωμένα είς
τήν ψυχήν καί τήν διάνοιαν συμπαθέστατης νεαράς Έλζηνίδος, κατόρθωσαν άληθή θαύματα είς τό έρυθρωπδν
Ο’,Ζ'ΟΟμημα τής Καλλιθέας εις τό ένδιαίτηαα τών
Τυφλών.
Έκεϊ ό έπισκέπτης περιπίπτει διαρκώς άπό έκπλήξεως είς θαυμασμόν, καί δέν προφθάνει νά αίσθανθή
οίκτον διά τά δυστυχή αύτά, τά όποια ή διδακτική ίκανοτη; τής Δος Διευθύντριας περιέβαλε μέ γνώσεις έπαγγελματικας, ίκανας νά τοΐς έξασφαλήσωσι τό
?,
*
ιέλ)
διότι τον παρασύρει το θέαμα τών τυφλών, οί όποιοι
εργάζονται είς διάφορα έπαγγέλματα, είς τήν καθακλοποιΐαν, τήν υφαντικήν, είς τήν τυπογραφίαν, είς τήν
πλεκτικην, είς τήν υποδηματοποιίαν κτλ'., τυφλών οί
οποίοι άναγινώσκουν, απαγγέλλουν, τυφλών οί όποιοι διοργανώνουν μουσικάς συναυλίας, οί όποιοι χορεύουν (έκ
τών άπιστεύτων καί έκπληττόντων θεαμάτων), οί οποίοι
άσκοΰνται,τυφλών οί όποιοι εινε εύχαριστι μένοι, οί όποιο:
;ελοϋν ακ,αταπαυοτως,οι οποίοι διαρκώς ευχαριστούν τόν
Θεόν διότι τοόςέπλήρωσε τοσούτων αγαθών, καί οί όποιοι
μέσα εις τόν Οίκόν τωνευρισκουν τά μέσα νάμορφοϋνται ψυ
χικός, νά άναπτύσσωνται διανοητικός καί νά απολαμ
βάνουν τήν ζωήν μέ δλας τάς χαράς καί μέ δλας τάς
τέρψεις της.
Καί ίσως θά ήτο δυνατόν νά'γεννηθή ή σκέψις είς

νά έπισυρη τών απλών περιέργων τήν προσοχήν, άλλά
και τών βαθύτερον έξεταζόντων τά πράγματα τήν μελέ
την. Etva κατά τι υψηλόν εκείνο τό όποιον επενεργεί
έπί τής ψυχής τών μικρών αύτών ατυχών, είνε κατά τι
θειον εκείνο το οποίον εισδύει είς τό πνεΰμά των και τό
οποίον τα φερει είς επιζο’.νωνιαν; μέ τόν <7τερί αύτούς άγνωστόν κόσμον. Έάν ρίψη κανείς βλέμμα έπί τών λογοδοοιών τής Δος Λασκαρίδου, ήτις ανατέμνει τήν ψυχήν
τών προστατευομένων της, θά εύρη τήν λύσιν πολλών
αποριών του καί θα αίσθανθή τό μεγιαλεϊον τής έπιδράσεως τήν όποιαν έξασκεϊ ή τελεία, ή επιστημονική διδα
σκαλία τής Δος Λασκαρίδου και ή μητρική αύτής άφοτιΐύσις. Θα αναφέρωμεν καταλήγοντες έν ώραίον έπεισοδιον προκληθέν ύπό έπταετοϋς τυφλού κατά τήν έπίσζ.εψιν τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης ’Όλγας, συνοδευομένης ύπό τών Βασιλοπαίδων Μαρίας καί Χριστόφορου.
Άφ’ ου οί ύψηλοί έπισκέπται περιήλθον καί έξήτασαν
έπισταμενως την εργασία'? τήν τελουμένην έν τώ Οίκω
των Τυφλών, κάποιος μικρός θωπεύων τήν χεϊρα τής
Βασιλίσσης τής είπε ; «Ξεΰρετε, Μεγαλειοτάτη, έμέ
πολύ μ άρέσει το αύτοκί <ττον». Ή Βασίλισσα έσπευσε
νά πραγματοπο’όση τήν επιθυμίαν τοΰ μικρού κκί διέ
ταξε να εισελθωσιν ολα τα τυφλά είς τό αυτοκίνητου, το
οποίον, συνοδεύοντας καί τοΰ
ασιλόπαιδος Χριστοφόρου
περιηγαγε τά μικρά μετ’ άλαλαγμών χαράς καί εύθυ
μά? άνά τάς οδούς τής Καλλιθέας.
Τό γεγονός αύτό άξιον αναγραφής δχι μόνον διά τήν

ροθύμως άνταποκρινόμενος προς την εξενιχθεΐσάν μοι ύπό τής φίλης «Ελλη
νικής Έπιθεωρήσεως» έπιθυμιαν τού να
συνεχίσω καί αύθις τάς επ ολίγον οιακοπεισας
ύγιεινάς μου μελετάς, εξελεςαμην ως θέμα επί
καιρον προς τήν ιόραν ταύτην τού έτους το περί
λουτρών, δπερ αποτελεί οιονει συμπλήρωμα ιού
προηγουμένου περί σωματικής καθαριοτητος άρ
θρου μου.
Λέγοντες λουτρδν «έννοούμεν τήν μάλλον η
ήττον παρατεταμένην διαμονήν τού σώματος εν
περιβάλλοντι, διαφέροντι εκείνου είς δ συνήθως
εύρίσκεται.» Ή έν άλλαις λεξεσι «τήν κατάδυ
σήν ολοκλήρου τού σώματος, έκτος τής κεφαλής,
εντός ύδατος ή άλλου τινρς ιαματικού υγρού, ή
τήν έπ’ αύτοΰ έπίχυσιν θερμού ή ψυχρού ύδατος,
έν είδει έπιβροχής, ή τήν θέρμανσιν ολου τού σώ
ματος έντός ξηρού θερμού άέρος ή ατμών, ή την
είσχώρησιν αύτού έντός ύλης στερεάς (αμμώ
δους) ή μαλακής (ίλυώδους)-»
Οΰτω δέ διακρίνομεν τά λουτρά εις υγρά, αε
ρώδη, άτμώδη, στερεά ν.αλ αναμικτα. Είς τας
δνομασίας δέ ταύτας άνταποκρινονται:
1) Τά ύγρόλουτρα, τά έν τφ άπλφ ύδατι ή έν
θαλασσίφ ή έν μεταλλικφ τοιούτω ή εν γάλακτι
ή άλλη τινι φαρμακευτική ουσία γιγνομενα.
2) Τά αερόλουτρα ή άτμόλουτρα, τάεν θερμφ
αέρι ή άναμίκτω τοιούτφ μετά ατμών ύδατος ή
άλλης τίνος άτμώδους ουσίας γιγνομενα.

Ή «Έλλ. Έπιθεώρησις» συγχαίρει θερμώς τήν εύ,
; ,··;,...,
γενή δημιουργόν τοσουτον ωραίου και υψηλου έργου, την
Δα Σόφιαν Λασκαρίδου.
λ
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3 ι Τά αμμόλουτρα, καί ιδίως τά εν θαλασσία
άμμω ύπό τού ήλιου θερμανθείση γιγνομενα· καί
4) Τά ιλυόλουτρα, τά έν μεταλλική λάσπη ή
άλλη τινι ούσία (στέμφυλα σταφυλών) γινόμενα
καί τά όποια είσί διάμεσα μεταξύ τών ύγρών καί
τών στερεών λουτρών.
Ή ύγιεινή δμως δέν άσχολεΐται περί πάντων
τούτων, άλλά περιορίζεται μόνον εις τήν ερευνάν
τών έν τφ ύδατι γιγνομένων λουτρών (μπάνια
κοινώς καλούμενα), άτινα είνε άπαραίττ^α ού
μόνον διά τήν συντήρησιν τής καθαριοτητος τού
δέρματος, άλλά καί πρός τήν διατήρησιν ή άνάκτησιν τής καθ’όλου ύγιείας, είς ήν μεγάλως
συντελούσιν.
Ή χρήσις τών λουτρών τούτων ήτο γνωστή
άπο τών παλαιοτάτων χρόνων, καί κοινή εις τους
αρχαίους λαούς, ιδίως τούς κατοικούντας τά
θερμά κλίματα. Φαίνεται δ’ δτι αύτη συμπίπτει
πρός τάς άρχάς τής κοσμογονίας, άφού οί πρώ
τοι κάτοικοι τής γής, είνε γνωστόν δτι ένεφαν (σθησαν είς τάς θερμάς χώρας, ών οι λαοί δρμεμ φύτως ήγοντο προς τά λουτρά, δπως υπεκφεύγωσι, διά τού μέσου τούτου, έστω καί έπ’ ολίγον,
τήν ύπερβολικήν τού κλίματος θερμότητα, και
καθαρίζωσι το δέρμα αύτών άπο τού ρυπου και
τών ύπολειμμάτων τής άδηλου διαπνοής. Οΰτω
δέ Βλέπομεν δτι τήν χρήσιν τών λουτρών μνημονεύουσιν οί διασημότεροι τών άρχαίων Ελλήνων
συγγραφέων καί ποιητών ("Ομηρος, Αριστοφά
νης, Ιπποκράτης, Πλούταρχος κλπ.), ώς καί
τών Ρωμαίων, καί οι πλεΐστοι νομοθεται τής άρχαιότητος.
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Τήν αναπόδραστο? ανάγκην τών λουτρών κατιδοϋσαι επίσης καί αί πλεΐσται τών αρχαίων θρη
σκειών κατέστησαν ταϋτα ύποχρεωτικά χάριν τής
ύγιεινής του λαοϋ. Ό Μωϋσής διά τών πλύσεων,
άς επιβάλλει, κατέστησε ταϋτα υποχρεωτικά
παρά τοις Ίουδαίοις. Τούτον δ’ έμιμήθη βραδύ
τερο'/ καί ό Μωάμεθ. Οί Αιγύπτιοι, οί Έλληνες
καί οί Ρωμαίοι έποίουν επίσης συχνοτάτην χρή
σιν τών λουτρών. Καί έν αρχή μεν τά λουτρά έγίνοντο μόνον έν τοις φυσικοις ΰδασι τών ποτα
μών καί λιμνών, ώς καί έν τή θαλάσση, βραδύτε
ρο ν δέ έχρησιμοποίησαν το θερμόν ΰδωρ, είτε
κατ’ οίκον είτε έν τοις δημοσίοις λουτροΐς ή Βαλανείοις.
Ούτως έν Ρώμη, κατά τούς χρόνους τής Δη
μοκρατίας, ό λαδςέλούετο έν τφ ύδατι τού Τιβέρεως, τών θερμών λουτρών γιγνομένων μόνον ύπδ
τών πλουσίων. Οί μεγαλείτεροι δέ άνδρες αύτής,
ώς ό Κικέρων, ό Πλίνιος καί άλλοι είχον διοργανώσει οικιακά λουτρά.
Οί πρώτοι δημόσιοι λουτρώνες ή Βαλανεια ίδρύθησαν έν Ρώμη ύπδ τού Μαικίνα, κατά τον ενδοξον καλούμενον αιώνα, ήτοι έπί τής Βασι
λείας τού Αύγούστου, διαδόχου τού Τουλιανοϋ
Καίσαρος (μεταξύ του 63 έτους π. X. καί τού
14 μ. X.), ήτις συμπίπτει προς τήν λαμπρότε
ρα? εποχήν τής ιστορίας τού Ρωμαϊκού Κράτους.
Είνε δέ γνωστόν δτι έπί τής Βασιλείας τού Αύ
γούστου ήτε φιλολογία τών γραμμάτων καί τής
ποιήσεως, ώς καί αί ώραίαι τέχναι, άπασαι θυ
γατέρες τής ειρήνης, έξήχθησαν είς τον ΰψιστον
βαθμόν τής τελειότητας καί έκλεισαν τήν Λατι
νικήν ιστορίαν, άφ’ ενός μέν διά τών αθανάτων
πνευματικών έργων τού Όρατίου, τού Βιργιλίου.
τού Σαλουστρίου, τού ’Οβιδίου καί τόσων άλλων
άνδρών, έξοχου ευφυΐας καί πνεύματος, άφ’ ετέ
ρου δέ διά τών περιλάμπρων μνημείων τής γλυ
πτικής καί αρχιτεκτονικής, δπερ καί σήμερον έτι
άποθαυμάζομεν, έν οίς περιλαμβάνονται καί τά
δημόσια λουτρά τού Μαικήνα.
Μετά τούς ύπό τού Μαικήνα ίδρυθέντας λου
τρώνας έπολλαπλασιάσθησαν οΰτοι μικρόν κατά
μικρόν, καί ή μεγαλειτέρα πολυτέλεια είσήχθη
έν αύτοϊς. Ούτω δέ ή χρήσις τών λουτρών έγενικεύθη κατά τούς χρόνους εκείνους τής αρχαιότη
τας καθ’ δλον τό Ρωμαϊκόν Κράτος. Έκτοτε δέ
διετηρήθη καί μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων, ιδίως
παρά τοις άνατολικοϊς καί μεσημβρινούς λαοις,
οϊτινες έν τή οικοδομή τών λουτρώνων αυτών διετήρησαν τάς συνήθειας τών Ρωμαίων.
Οί Αιγύπτιοι ιδίως, οί ’Άραβες καί οί ’Οθω
μανοί τών διαφόρων χωρών, μεγίστην καταβάλλουσι πάντοτε έπιμέλειαν διά τά λουτρά καί τά
οικοδομήματα, έν οίς ταύτα γίγνονται. Οί δέτών
Βορείων μερών κάτοικοι, ώς καί οί τών ψυχρών
κλιμάτων, συχνάκις έπίσης προσφεύγουσιν είς
τήν χρήσιν τών λουτρών, άλλ’ ύπό διάφορον δλως
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τύπον. Τίθενται δηλ. έντός θερμαντηρίων θαλά
μων, ών ή θερμοκρασία αναβιβάζεται ένίοτε μέ
χρι 50° καί 55°. Άμα δ’ ή έφίδρωσις έκδηλωθή
καθ’ δλην τήν έπιφάνειαν τού σώματος, διατηρούσι ταύτην δι’ έντριβών μετ’ αδρού ύφάσματος
ή ψήκτρας. Τού δέρματος δ’ έκ τούτων έρυθρού
καταστάντος διαβρέχουσιν είτα τούτο διά ψυχρού
ΰδατος ή χιόνος, μεθ’ δ έκτίθενται αύθις είς τήν
θερμότητα. ’Ενίοτε τούτο πράττουσι διαδοχικώς
πλειστάκις μεταβαίνοντες από τής μιας θερμο
κρασίας είς τήν άλλην.
Κατά τον μεσαίωνα, καθ’ δν πολλαί καί καλαί
συνήθειαι άπωλέσθησαν, καί καθ’ δν δ πολιτι
σμός δπισθοχώρησεν, ή χρήσις τών λουτρών άπωλέσθη έν μέρει. Ή τόσον άλλοτε διαδεδομένη καί
συχνή χρήσις τών χλιαρών καί θερμών λουτρών,
ώς καί τών ξηρών καί ύγρών θερμαντηρίων, ούδέποτε έλαβε κατά τόν μεσαίωνα τήν προγενεστέραν μεγάλην αύτής διάδοσιν. Είς άντιστάθμισιν
δμως ταύτης έπήλθε μεγίστη μεταβολή έν τή ένδυμασία διά τής εισαγωγής τών έσωτερικών ένδυμάτων τού σώματος, άτινα μικρόν κατά μικρόν
διαδιδόμενα αντικατέστησαν μίαν έκ τών ένεργειών τού λουτρού, τήν τής άπορροφήσεως τών
προϊόντων τής δερμικής έκρίσεως.
Άλλ’ ευτυχώς, κατά τάς δύο τελευταίας εκα
τονταετηρίδας ή χρήσις τών λουτρών ήρξατο καί
αύθις γενικευομένη, καί ο αριθμός τών δημοσίων
λουτρώνων αυξανόμενος άπο έτος είς έτος, καθ’
άπαντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον, καθ’ ά μαρτυρούσιν αί περί τούτων στατιστικαί.
(‘Έηεται σννέχεια)

Σλ. Ν. Χ.μ.τ.ν.ς.

ΟΡΓΜΟΣ Μ ΣΧΟΛΙΚΛΝ
(Συνέχεια έζ του προηγουμένου)
Ή ύπερκόπωσις ή πνευματική, ήτις. σχ’· οτου καΟιεοώΟτ,
ό Οεσμοις τών σχολικών ιατρών ήρχισε να καταπολεμήται ή
κακή τών παίδων δίαιτα, οί ανθυγιεινοί οροί ύφ’ ους ζώσ:,
πάντα ταύτα, έπέφεραν καί τήν ηθικήν κατάπτωσιν τών
νέων, δι’ δ ενωρίς ήρχισαν πάντα σχεδόν τά έθνη νά λαμβάνωσ· πρόνοιαν περί της μικράς ήλικίας καί εντεύθεν έζηγοΐται ό καταπληκτικός αριθμός τών είς εξοχήν άποστελλομένων παίδων κατά την διάρκειαν τού θέρους έπί τενας
εβδομάδας.
Τάς έςοχάς ταύτας τάς παιδικάς ήθερινάς, ώς ώνόμασαν,
τών διακοπών αποικίας (coloniee des vacances) διοργα.
νουσι συνήθως φιλανθρωπικαί έ^ταιρίαΐ ή έφορίαι, αϊτινες
ούχί σπανίως λαμβάνουσι καί έπιχορήγησίν τινα του Δή>ου ή τής Κυβερνήσεως.
Αί έταιρίαι αύται πρός τόν σκοπόν τούτον τόν φιλαν
θρωπικόν, όσον καί εθνικόν, διοργανουσίν εορτάς, αγοράς
συνάγουσι πανηγύρεις καί έν γένει έπινοούσι παντοίους τρό
πους πρός έφευρεσιν πόρων, δπως δσφ τό δυνατόν περισ
σότερα τών τέκνων τοΰ λαοΰ καρπωθώσιτού ευεργετήματος
*
τουτου
είς πλείστας οέ χώρας διά νόμου είσήχθησαν καί τά
σχολικά ταμεία, είς ά έκαστος τών μαθητών καθ’ έβδομάδα
συνεισφέρει τόν ύβολόν του.
Άλλα και αί σιδηροδρομικαί καί άτμοπλοικαί έταιρίαι
προσφέρουσι και αυται τόν οβολόν των υπέρ τοιούτου σκο

πού, έλαττοΰσαι τό είσιτήριον. Οΰτω έν μέν τή Άγ- · πατώσιν είς τό ύπαιθρον, διδάσκονται έποπτικώς καί ιοίαρ
πραγματογνωσίαν, γεωγραφίαν, ύγιεινήν, γεωργίαν, ιστο
γλι^, Αυστρία, Γερμανίφ, Βελγίφ καί Ήνωμέναις Πολιρίαν, βοτανικήν. Γίνονται διαλέξεις παιδικαί παριστάνονται
τείαις, γίνεται διά τούς άπ
)δημούντας
*
παίδας έκπτωσις
50 ο) ο είς δέ τήν Ελβετίαν καί ’Ολλανδίαν άπό 50—75 κωμωδίαι, εχουσι φωνόγραφον ικλπ.
Εις πλείστα έκ τών προτέρων παρέχεται τό πρόγραμμα
είς τήν ’Ιταλίαν 40—60, είς Δανίαν, Σουηδίαν καί Νορβη
δι, ου καθορίζεται ή δλη τής ήμέρας έργασία. Δέον καθ’
γίαν δωρεάν.
4
ηλικίας νά συμπαίζουν, ΐνα έκδιδάσκωνται.
Εις τινα μέρη τής Γαλλίας ίδρυσαν δελτία φειδούς καί
' ΑστθτεΧέσμ.ατα. Τά αποτελέσματα ώ»ς πας τις
τέκνα κολλώσ» γραμματόσημα ειδικά δεκάλεπτα, έκδιδομενα
δύναται νά είκάση είναι ευχάριστα, διότι παρετηρηθη, οτι
δελτία οβολού διά τό όρος, .είς δ έπί δέκα μήνας γονείς καί
παιδία διαμένοντα επί τρεις ή τέσσαρας έβδί.μάδας εις ερύπό τής εταιρίας· έν περιπτώσει δέ μή συμμετοχής τα συνχήν καί ζωηρότερα έπανήλθον καί κατά τι βαρύτερα κατά
εισφ.ερθέντα έπιστρεφονταΐ.
τό σώμα. Διαπρεπής ιατρός, ο κ. Jagot,, συγκρίνων τά φυ
Αλλά καί μαθητευόμενοι καί μαθητευόμεναι υπάλληλοι
σικά αποτελέσματα, διακρίνει αύξησιν καί κατά τάς τρεις
ωσαύτως έν Παρισίοις, παρέχουσι συνδρομήν έβδομαδιαίαν
διαστάσεις, βάρους, αναστήματος καί περιμέτρου θωρακιπεντηκοντάλεπτον επι 42 εβοομαοα<ς, ήτοι φρ. 21, το ημίσυ
κής. Ούτω είς ένα μήνα παίδες 6—13 άνεπτύχθησαν κατά
τής εξοχικής δαπάνης, ήν συμπληροί ή εταιρία.
200 γραμμάρια περισσότερον, ηύξήθησαν 5 χιλιοστόμετρα εις
Συνήθως γίνονται δεκτοί πρός άποστολην εις την εξοχήν
τό ανάστημα, ηύρύνθη δέ ή περίμετρος ή θωρακικη 10—12.
δσοι τών παίδων δέν πάσχουσι εκ νοσου εχουσης^ αναγκην
'Η αύξησις διά παίδας 3—5 είναι 100 γρ., 5—8 150, 8—12
έπιβλέψεως καί περιθάλψεως καί δή μετά ιατρικήν έξέτα200. 12—13 300 καί 13—15 400 γραμ. εις τινα δμω>ς
σιν καί βεβαίωσιν. Πρέπει να εξετάζεται και η οικονομική
παρετηρήθη καταπληκτική ή αύξησις, άνερχομένη άπό 2—7
κατάστασις τής οίκογενείςα, ό αριθμός τών τέκνων * αί προχιλιόγραμμα. ’Αλλά καί είς τόν πλουτισμόν τού αίματος
σίδει τής οικογένειας, μισθοί, φόροι κλπ.
* ΕχΧογ/} T<i«COV· ’Εννοείται οτι πρέπ»ει νά εκλεγων- ούκ ολίγον συνετέλεσαν αί έξοχαί αύται, ώς παρετήρησεν
ό ιατρός κ. Ciuciu, δταν έξήτασε κατά τό 1906 περισσότερα
ται τόποι υγιεινοί εχοντες καθαρόν αέρα μακραν τών πυτών 2500 παιδιών.
%·νώς κατφικημένων πόλεων, εργοστασίων, και ελών. Οι
Άλλ’ ούκ όλίγην καί έπί τής διανοίας έπίδρασιν έσχεν είς
'-όποι οΰτοι είνε μέρη παραθαλασσια, ορεινά η αγροτικά.
τούς έπί τινα καιρόν ζήσαντας έν ύπαίθρφ τ;αίδας· επισ-p:'-1
Τρόπος τοποβετήσεως. Τοποθετούνται ή καθ’ φουν εύθυμότεροι. ζωηρότεροι, προσεκτικότεροι εις τα μαθηομάδας, δπως έν οίκοτροφείφ^ η είς οικογένειας, οπερ ικαι
υατα, παρατηρητικώτεροι, όξυνούστεροι η πρότερον. 'Ωσαύ
προτιμάται έν Έλβετίφ πρό πάντων, δπου αί οίκογενειαΐ
τως καί έπί τού ήθους παρετηρήθη βελτίωσις είς τούς παίδας
είναι λίαν άνεπτυγμέναι καί μετά υιϊκής φροντιοος άνατούς έπί τινα χρόνον διαμείναντα^ είς έξοχήν.
λαμβάνουσαι τούς παίδας, οπερ δυστυχώς παρ’ ύμίν δέ'·
Τό
Παρήγορον είναι δτι καί παρ’
δύναται είσέτι νά γείνη δι’ δ έπροτιμήθη τό πρώτον, δηλ.
ήμίν εύρέθησαν εύγενείς κυρίαι, αϊτινες διέψευσαν τό τού
οικία έπί τούτω ίδρυθείσα εις την Βουλιαγμενην.
Εύριπίδου δτι «αί γυναίκες άνδρών φίλαι καί ού παίδων
Δίδεται προσοχή καί είς τήν ήλικίαν, άποστελλομένων
είσί» (Ήλ. 265) καί έσχημάτισανχαί σύλλογονπροστατευτικον τών παίδων ήμών, τών άοπλων τούτων αθωων υπάρ
συνήθως παίδων ομηλίκων.
Έποβλέψεος. Είς τήν οικογενειακήν τοποθέτησιν ξεων, τών γινομένων θύματα άγαθώς μητέρων ζαίάδαεστέοί γονείς τής οικογένειας έςασκούσι άναμφισβητητον επή
ρων παιδαγωγών ένεκα τών οποίων τελείται χατ’ έτος ή
ρειαν έπί τοΰ παιδός. "Οπου καθ’ ομάδας τοποθετούνται,
παρ’ ήμίν Ήρωδοκτονία. Είναι άδύνατόν τις νά φαντασθή
εκεί τήν έπιτήοησιν αναλαμβάνει έπιμελητής τις η επιμεο?α φροντίς πανταχοΰ σήμερον καταβάλλεται ως ανωτεοο.
λήτρια ή καί περισσότεροι. Είς πολλά μέρη τής Ελβετίας
εΐπον καί πολλάχι,
θά έπαναλάβω, έως δτου εύρω όπατά παιδία έπιτηροΰνται καί ύπό τοΰ ίερέως τοΰ χωρίου και
καί φίλους πιστούς καί άφωσιωμένουο εις το ύ-αυτοΰ τού δημάρχου. Συνήθως διδάσκαλος ή διδασκαλισσα
γον τής άνατροφής διά τήν παιδικήν ήλήκίαν, ούτως
20 παιδιών αναλαμβάνει τήν έπιτήρησιν, δεξιωτατοι όμως,
ώστε
δίκαιον ό
αιών ό εικοστός να ονομασθή ο α ι
ώς εκ τής φύσεως τοΰ έργου.
ό) ν τοΰ παιδί οα .Η άνόρθωσις
έπρεπε πρίρ*1|Λα.τε<5μ.0ς· Συνήθως καθορίζεται και ό ιματισμός
πολλοΰ
έντεΰθεν
νά
άρχίση,
ή
δέ
μεταρρύθμισις
να θεωρήτών παίδων, 3—»4 ύποκάμισσα. 2 τής νυκτός’ 3—4 περισκελιδες, 1—2 ζεύγη υποδημάτων, 4—6 ρινόμακτρα, 3 4
ται τόσον αναγκαία έν τώ στρατώ, όσον έν τή τών πσιζεύγη καλτσών, 1 ψήκτραν ένδυμάτων, 1 υποδημάτων και
δων εκπαιδεύσει, διότι έξ αύτής άπορρέουν τά πάντα. Δια
υίαν τών όδόντων
*
τά δέ θήλεα 2—3 εσωφορια και 2 εμδικαίως χαίρω, δικαίως άγάλλομαι, δικαίως έάν ήμην ποιη
προσθέλλας.
τ
Χ
τής καί μουσικός άμα, θά συνέθετον καί θά έ'ψαλλον υπέρ τής
Τά έξωτερικά ένδύματά των δέον να ώσιν απλά και
κ. Σλήμαν καί τών οπαδών αύτής τόν άριστον τών παια
*
στερεά
τά δέ είδη ιματισμού νά φέρωσι τα αρχικα στοιχεία
νών, ούχί διότι συμφωνώ καθ’ δλα προς το εργον τών παι
τσΰ ονόματος καί έπωνύμου τού παιδίου^ νά φερωσι δε
δικών έξοχών τής κ. Σλήμαν, διότι πολλά άλλα κατ’ έμέ
ταύτα έντός οδοιπορικού σάκκου, έπί τοΰ οποίου θά προσραώφειλον νά προκληθώσι διά τήν παιδικήν προστασίαν, άλλα
7*τηται
ολόκληρον τό όνοματεπώνυμον αυτοΰ και ο δοθείς
διότι έγένετο άπαρχή τής παιδικής προστασίας καί ώς τοιαριθμός ύπό τής εταιρίας.
αύ-ην δύναμαι νά έπικροτήσω τό έργον τών ευγενών δεσποι
Τροφή. Ή τροφή .είς τά -καθ’ ομάδας παιδία συνήθως
νών καί δεσποινίδων άλλ’ έν τή ένάρξει πάντα δεν εξέρ
παρασκευάζεται έντός τού οικήματος ή παρέχεται ύπο ξενο
χονται τέλεια ώς ή κεφαλή τής ’Αθην/ς. Τό τοιοΰε·ν
δόχου έργολαβικώς, άναλαβόντοις τοΰτο. Η τροφή τών
μέγα κατ’ έμέ έργον, έκαστος έξ ήμών πρέπει να συνδραμη
αναιμικών παιδιών δέον νά είναι απλή καί άφθονος, γαλα,
> αί διά λόγων καί δι’ έργων, όπως έκ τών παίδων του
βούτυρον, αύγά καί λαχανικά' κρέατος σπανία χρήσις γίνε
των κατορθώσωμεν ν’ άποκτήσωμεν στρατιωτας και ποται άπαξ καθ’ έβδομάδα ή καί δίς, δπερ θεωρείται ύτ^ερβολιλίτας τής αυριον τελείους.
*
χόν
δίδεται δέ συ/ήθως τετράκις τής ηαερας.

Χρήσες
χρόνου. Λαμβάνεται μέριμνα ώσαύτως καί διά τήν χρήσιν τοΰ χρόνου. Οί παίδες εκτελούσιν
οίκιακάς υπηρεσίας, άσκοΰνται. γυμνάζονται, λούονται, π.ερι-

ΙΩΑΝ. Β. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(δ. φ. Νιγριτινό^)
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Εθνικήν Μογςαν

Τοΰ Κίτσ’ ή μάννα κάθουνταν ςτήν άκρη ςτό ποτάμι'
Μέ τό ποτάμι μάλωνε καί τό πετροβολούσε'
»Ποτάμι μου λιγόστεψε, ποτάμι στρέψε πίσω,
Γιά νά περάσ’ αντίπερα πέρα στά κλεφτοχώρια.
Όπώχουν κλέφταις σύνοδο, όπώχουν τά λημέρια»· —
Τόν Κίτσο τόν έπιάσανε καί παν νά τόν κρεμάσουν'
Χίλιοι τόν παν άπ’ όμπροστά καί δύο χιλιάδες πίσω.
Κι’ όλοξοπίσω πήγαινεν ή μαύρη του μανοΰλα'
Μυριολογοΰσε κ’έλεγε μυριολογ<ί καί λέγει'
«Κίτσο μου πούναι τάρματα τά έρμα τά τσαπράζια;»
«Μάνα λωλή, μάνα τρελή, μάνα ξεμυαλισμένη,
Δέν κλαϊς τά μαύρα νιάτα μου, δέν κλαϊς καί τήν άντρειά μου.
Μόν κλαϊς τά έρμα τάρματα. τά έρμα τά τσαπράζια.»—

ΒΙΚΩΝ

Ano ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΤΡΑΓΟΓΔΙΑ
Ήρθα στό σπίτι καί έλειπες, ήρθα καί δέ σέ βρήκα
κι’ δμως τή σκάλα ανέβηκα στή κάμαρά σου έμπήκα
κ’ είδα μέ θλίψι περισσή καί μέ καρδιά γεμάτη
Τό σπιτικό σου φόρεμα ριγμένο στό κρεββάτι.
’Έκλαψα καί τό φίλησα.
Τό βράδυ δταν γυρίσης
καί τό φορέσης καί τό βρής ζεστό μήν άπορήσης
μή σοϋ φανή παράξενο, μή φοβηθής καλή μου
Οέ ν’ άνε άπό τό δάκρυ μου, δέ νάνε άπό τό φιλί μου.

'Ιωάννης Πολέμης

"Ενας βράχος απόκρημνος καί υψηλός έφύτρωσε
σ’ τήν μέση τής θαλάσσης. Ή βάσις του ήτο πλατεία
καί στερεά, τά δέ πλευρά του κοπτερά καί μαύρα.
Σ’ τήν κορυφήν του γύρω τήν άγέρωχον ποϋ έφθανε
σ’ τοΰ οΰρανοΰ τά ύψη τριγύριζαν θαλάσσια πτηνά,
βουτοΰσαν μέσ’σ’τά κύματα καί μέ κρωγμήν πετοΰσαν
πάλιν σ’τόν αέρα.
’Εκεί σ’ τήν βαρυχειμωνιά δταν βράχοι καί κύματα
έγένοντο ένα, άλλοίμονον ε’ς τόν ψαρά ποϋ τύχαινε νά
πλησιάση. Περάματα καί ψαροπούλες έσπαζαν εις θρύμ
ματα καί τά πουλιά τοΰ βράχου πετώντα γύρο) σ’ τά
συντρίμματα τών καραβιών έκραζαν τήν καταστροφήν.
Μά κυλούσαν τά χρόνια έν πρός έν καί τόν ασά
λευτο βράχο έλυωνε τό κύμα τό άφθαρτο.... Σιγά σιγά

μέ χάδια έλείανε, κατέφαγε τά ανώμαλα πλευρά του,
τά έκοψε σαν λεπίς κοπτερή, τά κούφανε καί έφθασεν
ώς μέσα σ’τήν καρδιά του. Έκεϊ τώρα ξεσπρΰσε πεινασμένο καί πότε μέ γέλοια, πότε μέ θυμούς αυτήν
ακούραστα κατέτρωγεν.
’Έτσι μΐά ’μέρα γαλανή, μιά μέρα μέσα σ’ τό φώς
λουσμένη π’άπλωνε ή θάλασσα τριγύρω του τά ύπουλα
καί γελαστά νερά της, κρημνίσθη ό κούφιος βράχος
άπ’ τά ύψη του καί χάθηκε σ’ τά βάθη της θαλάσσης.
Ταράχθηκαν τά σπλάγχνά της καί έρρυτιδώθη—γέλασε,
έκλαυσε,—ή έπιφάνειά της, τά δέ θαλάσσια πτηνά πέταξαν νά διαλαλήσουν μακρειά τήν πτώσιν τοΰ βράχου
πού έφαγε τό κύμα....

Δις ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Στή φίλη μου Ί. Π.

ή

Επάνω εις τό βουνό εΰρίσκεται ένα χωριουδάκ.Γ
μικρέξ άσπρες του καλύβες εκτείνονται εις όλη

τυ κορυφή.
2 τήν άκρη τής μοναδικής πλατείας στράτας κοντά

<. τό κάστρο στέκεται υπερήφανα δίπλα στους χαμη
λούς του συντρόφους τό μόνο δίπατο σπίτι τοϋ χω
ρίου. ”Αρχοντες τό κατοικούν—άπόγονοι εκείνων ποϋ
ήλθαν κάποτε άπό μάκρυνες φράγκικες χώρες και
άλνοοοδέδηκαν μέ τόν καιρό για πάντα μέ τόν

Αί Ανασκαφαί

της

Κερκτρας

Αί άνασκαφαί της Κερκύρας ώς έκ τών σπουδαιό
τατων εύρημάτων άποτελούν τό σημαντικώτερον
άρχαισλογικόν γεγονός τοϋ έτους.
Αί άνασκαφαί έγένοντο παρά τόν παλαιόν Ναύ
σταθμον υπό τοϋ έφορου τών άρχαιοτήτων κ. Φρεο.
Βερσάκη, ειλκυσαν δέ ζωηροτατον τό ενδιαφέρον τοϋ
παραπιδημοΰντος τότε έν Κερκύρα Αϋτοκράτορος της
Γερμανίας.
Τά εύρήματα είνε εκτάκτου ενδιαφέροντος, άνήκοντά
εις τόν έκτον II. X. αιώνα.
Τά άνευρεθέντα οικοδομήματα είνε Δωρικού ρυθ
μού, προσόμοια πρός τά έν Σελινοΰντι αρχαία οικοδο
μήματα, είνε οέ μοναδικά διά τό μέγεθος αύτών.
Μεταξύ αύτών είναι μία Γοργό) είς στάσιν γονυκλι
σίας τριών μέτρων περίπου, έπί τοΰ μετώπου φέρουσα
πλοκάμους άπολήγοντας είς δφεις, έχοντας τό στόμα
άνοικτόν και τήν γλώσσαν έξέχουσαν. Έπί τής Γοργούς

σώζεται έτι τό έρυθρόν χρώμα. Εύρέθη επίσης μία
Άρπυια, κεφαλή λέοντος μετά κορμού, καί μία θεά
καθημένη, πιθανώτατα ή νύμφη Κέρκυρα, πάμπολλα
συντρίμματα άγγείων, μία μικρά κεφαλή γυναικείας
μορφής κ.λ. π.
Ό Κάϊζερ έξαιρετικόν λαβών ενδιαφέρον έκάλεσεν
έκ Γερμανίας τόν κ. Δαίρπφελδ, ΐνα ζητήση τήν γνώ
μην του. Αυτή δέ ύπήρξεν δτι έκει κάπου, υπήρχε
ναός. Ήνοιξεν αύλακα διευθυνόμενον άπό τής θέσεως
τής Γοργούς, ήτις έπρεπε νά ήτο είς τό μέσον τού
δυτικού άετώματος, πρός άνατολάς ΐνα ούτω καθορίση
τόν άξονα τού ναού. 'Η πρόγνωσις έπηλήθευσε. Δίοτι
ή αύλαξ συνήντησεν οδόν καί εΐτα τό μέσον μεγάλου
βωμού, ού τό μέγιστον μέρος διαρτηρεΐται καλώς. Ό
ναός, έκ τών παρατηρήσεων τοΰ κ. Δαίρπφελδ φαίνεται
νά ήτο μέγας, πλάτους 23 μέτρων καί μήκους 48.
Ευρέθη ήδη τό κινόκρανον τού ναοΰ καί τεμάχια
άρχιτεκτονικών μερών. Αί άνασκαφαί διεκόπησαν, ΐνα
έπαναληφθούν τόν Σεπτέμβριον.

τύπο μας.
Μέσα στή σάλα τοϋ σπητιοϋ κρέμουνται εικόνες ιπ
ποτών' ή μορφές των μόλις διακρίνονται στό σκούρο
φόν' τά φτερά τών μεγάλων καπέλλων, τά βελουδέιο. φορέματα, οί άσπροι νταντελένιοι γιακάδες έχουν
χάσει τήν ζωηρότητά τους καί μόνον κοιτάζουν τά

— Ή μεγάλη χαρά κι’ ό μεγάλος πόνος ενώθη
καν καί έδιωξαν τήν αθώα, παιδιακίσια ευθυμία.
¥
¥ ¥

Ό γυιός τοϋ χωριάτη ποϋ έφυγε προ πολλών
χρόνων στά ξένα, ό μορφωμένος, δ κοσμογυρισμένος, ό πλούσιος, ήρθε στό χωριό τοϋ πατέρα του
για νά φέρη φιλιά καί χαιρετίσματα άπό τόν ξενητ.'.μμένον, νά δή τή καλύβα πόΰ γεννήθηκε ό παψρας του, νά προοκυνήση τά χώματα τά ιερά τής

μικρά^ του πατρίδας.
~ίίρί)ε γιά λίγες μέρες καί όμως μένει δυο μή> ίς πιά. Εινε καιρός όμως νά φεύγη' κάδε λίγο
καί λιγάκι τά γράμματα τών δικών του τοϋ τό υπεν
θυμίζουν. Βαρειά μελαγχολία σκεπάζει τό χαρούιιενο πρόσωπό του στό διάβασμα αυτών' περνά όμως
μάτια πάντα μέ τήν αυτή αυστηρότητα.
σίτή καί άμέσως λησμονιέται ό νέος μόλις περάση
Σ' αυτή τή σάλα ψυχρή ησυχία πάντα βασιλεύει'
ενώ άπό κάπου ακούονται όλη τή μέρα γέλια, τραγού ’τό κατώφλι τής μικρός αυλής τοϋ δίπατου σπιτιού,
δια, ξεφωνητά. Στό άκουσμα αυτών πιο νεκρή, πιο μόλις βρεθή στον κήπο τής άρχοντοπούλας-κοντά
της. Γιατί αυτή είνε ποϋ τόν οαγήνεψε, αυτή ποϋ
ψυχρή φαίνεται ή μεγάλη αυτή κάμαρα και πιο αυ
κατακυρίευσε
κάδε παλμό τής καρδιάς τόυ, κάδε
στηρό νομίζεις πώς γίνεται τό βλέμμα τών ίιπερηοκέψΐ του.
ψάτων Βενετσάνων.
Έδώ στον κήπο άνάμεσα στά λουλούδια πού χύ
Σήμερα εξαιρετικά όλη τή μέρα δέν άκούοτηκε
νουν
όλόγυρα μεθυστικές μυρουδιές περνούσε μέρα
μήτε γέλιο, μήτε τρεχάτο, μήτε τραγούδι' όλο ιό
μέ τή μέρα.
σπίτι έμοιαζε τήν αρχοντική σάλα, σ’ όλο τό σπίτι
Άλλ’ είνε καιρός νά φεύγη.
ξαπλώθηκε ή βαρειά της ησυχία.
Κυττάζοντας όμως άπό πάνω άπό τό κάστρο τή
Τί νάγινε ; Μήν άρρώστια καταραμένη μπήκε ή μή
θάλασσα
ποϋ ξαπλώνεται γαλάζια, ολόλαμπρη εκεί
θάνατος άρπαξε κανένα καί βύθισε όλα κι' όλους
κάτω, κρατώντας μέ άτέλειωτη στοργή' καί αγάπη
-σ’ ατελείωτο πένθος ; ’Όχι.
3
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cim αγκαλιά της τό αιώνια πράσινο νησί—τή Ζάκινϋο—βλέποντας τά κάτω χωριά μέ τά κάτασπρα
σπιτάκια τους τά σκορπισμένα άνάμεσα σ' έληές κι'
αμπέλια, ρίχνοντας τό βλέμμα στό υπερήφανο, θεό
ρατο βουνό μέ τή κορφή χωμένη παντοτινά στά σύν
νεφα, ανατρίχιαζε στή οκέψι πώς όλα αυτά σέ λίγο
δέν δά υπάρχουν κοντά τον.
'Ακούοντας δέ τή γλύκειά φωνή τής αρχόντισ
σας, τό άργυρό της γέλιο κα'ι βλέποντας τό ψηλό,
ωιο σάν κυπαρίσσι κορμί της, τό ωραίο μέ τά εκ
φραστικά μάτια και καστανά μαλλιά κεφάλι—έσκέπτετο ολόκληρες μερες—«καί όλα αύτά τά γύρω
έπί τέλους ας μήν τάχω" μά αύτή τή βασίλισσα ποϋ
δίδει σ' όλα τή ζωή απ' τή ζωή της είνε δυνατόν
να μήν έχω κοντά μου ;»
«Καί όμως πρέπει νά φύγω»—τόν βασάνιζε αλύ
πητα αύτή ή οκέψι" «δέν μπορώ, λίγο ακόμα» —άπαντοϋσε ο’ αύτήν ή καρδιά.

Σήμερα πάλι είχα γράμμα άπό τους δικούς
μου, τής είπε μιά μέρα.
— Καί τί σάς γράφουν άπήντησεν ή ' Χνδή σηκώ
ν' >τας τό κεφάλι άπό τό κέντημα.
— Τά ίδια όπως πάντα" πώς ι·έ περιμένουν.
Μα αφού εχετε δουλειές έκεϊ πέρα" άφοΰ εινε
-έκεϊ τό σπίτι σας...έχουν δίκηο.
— Ναί βέβαια τό ξεύρω" μά αν μπορούσα...
Ίί νά μή πάτε ; Καί πάλι σήκωσε τό κεφάλι
καί τόν κύτταξε.
— Νά μή πάω δέν μπορώ καί νά πάω... δέν
μπορώ.
— Αστείο" αύτό μοιάζει...
— Σταδήτε μή κοροϊδεύετε.. .τώρα σέ μιά στιγ
μή δα με καταλαβετε.. .δέν μπορώ νά γυρίσω στό
ε-πιτι μου...δεν μπορώ μέ κανένα τρόπο νά φύγω
άπ’ εδώ. ..χωρίς εσάς.
ΊΙ Άνδή απότομα σήκωσε τό κεφάλι της τό αίμα
ανέβηκε και εβαψε κατακόκκινα τά μάγουλα, τήν
ίδια όμως στιγμή μέ τήν ίδια ορμή έφυγεν άπό τό
πρόσωπο ποΰ τώρα οκεπάσδηκε μέ μεγάλη ώχρό-

Αύτός ό κεραυνός ποϋ υποπτευότανε πώς δά πέση
άπάνου της νάτος ήρδε—τήν συντρίβει, τήν εκμηδε
νίζει. “Ολες αι αντιθέσεις ποΰ κρύβονταν κάπου
μαδειά—νάτες πηδούν καί κατασπαράζουν τή ψυχή
ιης. 1 δν κυτταζει σχεδόν μέ τρομαγμένο βλέμμα,
καί άθελα βυδίζει τά μάτια της είς τά γιομάτα λατρείαν ίδικά του καί χωρίς νά καταλαβαίνη τί λέγει,
ψιθυρίζει σιγανά.
Μά αυτά όλα...καί μέ τό χέρι έκαμε μιά κίνησι καί δείχνει τό σπίτι, τόν κήπο, τό βουνό. . .
— θά ερχόμαστε συχνά.. . κάδε χρόνο ώστε ναί
. . .είοδε σύμφωνη ;
Καί χωρίς νά σκέπτεται τί κάμνει, πήρε τό χέρι
ιης στό δικό του. Ή Άνδή δέν τό άποτράβηξε. Καί

διά μιάς στό πρόσωπό της απλώθηκε κάτι τι αύρι
ο™—ή χαρά καί ή λύπη ενωμένη" στά μάΐια της
διά πρώτη φορά φάνηκε κάποια αύστηρότης ποΰ δύι·ιοε τό βλέμμα τών εικόνων τής σάλας.
Εις. τη στιγμή ή Άνδή άπό κορίτσι ξένοια
στο μετεβλήδηκε σέ γυναίκα.
Η ευχαριοτησις και ή δλϊψις ένώδηκαν καί έδιωςαν για παντα απο τη ψυχή της τήν παιδιακίσια
εύδυμία.
Μέ τή μεγάλη χαρά καί τόν μεγάλο πόνο άλλαξαν
όλα μιά γιά πάντα.
***

Κοντά στά καρυδένια έπιπλα, τούς βελουδένιους
μπερτέδες, τά περσικά χαλιά, άνάμεσα στις γλάστρες
με τα μεγαλα, σαν δένδρα, φυτά ή μικρή πικροδάφνη
χάνεται και βαλμένη επάνω σέ μικρό στή γωνιά
στυλ,οβατη, χαλά όλη τή γύρω της αρμονία.
Μέ τα ακανόνιστα κλαδιά της, τή λίγη μυρουδιά

των σκορπισμένων έδώ κι' έκεϊ σ' αύτά λουλουδιών
θυμίζει τόν βράχο—μέ τό τρεχούμενο κάτωδέ του
νερό—τοϋ κάστρου, απ' όπου ξερριζώδηκε καί όπου
απο.ελούοε μα·,υ με τ’ άλλα λουλούδια καί δένδρα
ενα γιομάτο απο άγρια χάρι σύμπλεγμα.
Εκεί ελεύθερα ειχεν απλώσει τά κλαδιά της σ'
ω.ι ς τις μεριές ώοάν νά ήθελε νά πιάση όσο μπο
ρούσε πιο πολύ τόπο καί νά πίνη πιο πολύ καθαρό
νερό τού βουνού, νά γειτονεύη μέ τά άλλα λουλού
δια καί να σκορπιζη μαζύ μ' αύτά τήν μυρουδιά της
σάν εύχαριοτία στον ’Ήλιο ποϋ τή γέμιζε ζωή.
1 ώρα εινε μονάχη οίή ξενητειά περιφρονημένη
ιιπό τά γύρω υπερήφανα λουλούδια τά φυτεμμένα
και μεγαλωμένα μεσ τά σπίτια, ποΰ δέν καταλα
βαίνουν τόν πόνο πού έχει μέσα της. Καί όσο άκόμη
περνούσαν σάν κλέφτες διά μέσου τών μπερτέδων
η ακτίνες τού ήλιου καί τήν χάϊδευαν και τής
έοερναν χαιρετίσματα άπό τήν ’Ελλάδα ήταν υπο
φερτή η ^ωη της" μά τώρα ποϋ ό ήλιος δέν φαί
νεται τοσον καιρό ποΰ θαμπό σταχτερό φώς τήν πε
ριχύνει όλη τήν ημέρα, έχει πιο πολύ μαζευδή, έχει
χαμηλώση πιό πολύ τά κλαδιά της.
Ειά δές την Νίκο τήν πικροδάφνη μου πώς
έγινε—ελεγε συχνά η Άνδή στον άντρα της· γιά
δές την δέν δά άνδέξη" πώς τήν λυπούμαι καίι πόσο
μετονοιόνω ποϋ τήν ξερρίζωσα άπ' έκεϊ πού φύτρω
νε." νά περάοη μονάχα αύτός ό χειμώνας μ' αύτά
τά χιόνια καί τούς πάγους καί άμα πάμε πίσω δά
τήν πάρω μαζύ μου νά τήν ξαναφυτέψω στό χωριό.
Καί λέγοντας αύτά τήν πότιζε καί σήκωνε τά
κλαδιά της απαλά—σάν νά τήν χαΐδευε. Ή πικροδά
φνες στό άγγιγμα αύτό τοΰ κάτασπρου μικρού χεριού
μέ τα μακρυά λεπτά δάκτυλα έτρεμεν ολόκληρη καί
σαν νά ήσθάνετο κάποια δύναμιν μέσα της πώς δά
ςπορέοη νά μήν άποξεραδή ώς τήν άνοιξι, καταλα
βαίνει πώς κάποιος τήν ουμπονεί—γιατί τόν 'ίδιο
πόνο μ’ αύτή κρύβει μέσα του—πώς κι' άλλος ύπάρ-

χει ξενητεμμένος σάν κι' αύτή μακρυά άπό τόν ήλιο,
τό βουνό, καί τά τρεχούμενα κρύα νερά.

Ή Άνδή είνε πιά κάμποσους μήνες στή μεγάλη
πολιτεία μέ τά μεγάλα σταχτια σπίτια εις τη σειρά,
/ιέ την άκατάπαυστη κίνησι στους πλατειούς δρό
μους, τά απέραντα πάρκα, τά μεγαλοπρεπή βουλε
βάρτα. Καί ή μεγάλη αύτή πολιτεία, η γύρω της
κοινωνία, τήν τραβούν, τήν άπορροφούν μέ τη ποι
κίλη τους ζωή καί συνάμα τής φαίνουνται άκατα

τειιή κάμαρα έχω βρή μια καλή δέοι μπρός στό
μεγάλο παράδυρο τοϋ μπαλκονιού άπέναντι στόν ήλιο"
έκεϊ δά σέ βάλω νά αίσδανδής καί σύ τή ζέστη του,
τά τήν ρουφήξης μέσα σου.
Καί λέγοντας αύτά ζωηρά, πήρε στήν άγκαλιά της
τή μικρή γλάστρα καί τήν πήγε έξω. Μονάχη της
δέ ντύδηκε γρήγορα-γρήγορα καί έλαφρή χωρίς
γούνα καί γαλότσες βγήκε στό δρόμο. Σχεδόν τρεις
ώρες περπάτησε, ώς ποΰ πάλι ό ουρανός εγινε στα
χτής καί ό ήλιος κρύφδηκε.
— Τί κρίμα οκέφδηκε" άς γυρίσω τώρα στό

νόητα αινίγματα.
Αισθάνεται τόν εαυτό της ευτυχισμένο δίπλα στόν

γεμάτο λατρεία γι’ αυτήν ανδρα της.
Αί εντυπώσεις αλλάζουν με ταχύτητα αστραπής,
στιγμές γεμάτες χαρά διαδέχονται η μία την άλλη
;·.αί ολόκληρη ή ζωή της είναι σάν κάποιο ατέλειωτο
πανηγύρι" μά άνεβαίνουν κάδε λίγο καί λιγάκι άπό
κάπου ποΰ είνε κρυμμένες αί άναμνήσεις, όπόταν τά
τωρινά, μέ όλη τους τή λάμψι, μέ όλο τους τό φώς
σκοτεινιάζουν καί ή πριν ζωη, η μικρή, η μονοτονη,
ιήν κατακυριεύει ολόκληρη.
Ό χειμώνας, τόν όποιον περίμενε μέ τόση άνυπομονησία, στήν άρχή μέ τά χιόνια^ του, τό μεγάλο
κρύο, τής ήταν ευχάριστος" μά τώρα όμως ποΰ είδε
πτλ>ς τά χιόνια δέν λυώνουν παρα πλακωμένα στους
δρόμους έχουν μεταβληδή σε σταχτια λερωμένη μάζα,
πώς τό κρύο δέν παύει καί πρό παντός πώς μήτε
ιιιά αχτίνα ήλιου δέν προβάλλει όλο αυτό το δία
ν μα, ένα μεγάλο βάρος έπλάκωοε τήν καρδιά της.
Τά ωραία χρώματα χάδηκαν άπό τά μαγούλα
της, ή ζωηράδα τών μεγάλων της ματιών εξηφανι-

ί

σδη, τά χέρια έγιναν πιο λεπτά, τα δάκτυλά πιο μα
κρουλά, τό κορμί της λίγο κύρτωσε.
-- Τί έχεις ; Μήν είσαι άρρωστη ; Τήν έρωτφ
μέ μεγάλη άνησυχία ό άνδρας της.
_ Αέν έχω τίποτε, είμαι καλά" αυτός ο χειμώνας
μονάχα δέν ξεύρω πώς μοΰ φαίνεται.
— Γρήγορα δά περάοη και δα ταξειδεψουμε, ελα
κουράγιο καλή μου.
Νά περάση, θεέ μου, νά περάση" μά πότε ; Νά
τ,ξευρε τί αίσδάνομαι" μά όχι άς μήν πώ τίποτε" δά
ερδη ή άνοιξι καί δά φύγουμε πίοω—έσκέπτετο αδιά
κοπα ή Άνδή.
♦

♦

' Αχ ! καϋμένη μου πικροδάφνη ελα, έ/,α και ου
νά δής πώς αρχίζει ή άνοιξις, ή εύλογημένη άνοιξις" ό ούρανός καδάρισε, ό ήλιος πρόβαλε και είνε
ζεστός, ζεστός"—έτσι μιλούσε μιά μέρα ή Άνδή στή
πικροδάφνη της οπότε ήτο εξω χαρα θεού, ήταν η
πρώτη μέρα σέ τρεις ολάκερους μήνες ποΰ έφδαοαν
ή άκτίνες τοΰ ήλιου καί φώτισαν καί γέμισαν ζωή,
χαρά, στή σταχτερή πολιτεία.
— Πικροδάφνη μου δά πάω έξω νά ζεσταδώ" μα
έννοιά σου δέν δά άφήοω και σένα σ αυτή τη σκο-

επίτι.
Άλλά μόλις μπήκε στις ζεστές κάμαρες κατά
λαβε πώς όλο της τό σώμα έτρεμε, πώς τά πόδια
τηι ήσαν καταπαγωμένα.
— Δέν δάνε τίποτε, δά περάση, είπε στόν άνδρα της.
Καί όμως είνε τώρα τόσες μέρες ποϋ δέν περνά
τό κρύωμα" ή Άνδή όσο πάει γίνεται καί χει

ρότερα.
— 'Ά ! πού νά ήξευρα πώς ό ήλιος δα με γελάοη· τί κακός τόπος, τί άγριος—έλεγε μέ μόλις
άκουστή^ρωνή στόν αιώρα της, ο οποίος αμα εβλεπε
πώς ή άρρώοτεια όσο πάει καί χειροτερεύει, πώς
όσο περνούν ή ήμέρες κατατρώγει πιό πολύ τό κορμί
της, άρχισε νά χάνη κάδε ελπίδα γιά τήν σωτη
ρία της.
Πραγματικά τίποτε δέν βοήδησε.
"Υστερα άπό καμμιά δεκαριά μέρες άπό τήν ήμέρα
πού βγήκε ή Άνδή περίπατο ένα πρωί όπόταν έξω
πραγματική άνοιξις άρχιοε-μιά άσχημη άνοιξις γιατί
ια χιόνια λυώνανε στούς δρόμους καί μετεβαλλοντυ
οέ λάσπη, οί στέγες έτρεχαν, αύτός ό ούρανός ήταν
νεμάτος κομματαστιά σύννεφα—ένα τέτοιο πρωί απο
ένα ωραίο σπίτι έβγαλαν κάτασπρη κάσοα. Τήν άκολουδοϋοε λίγος κόσμος" στά πρόσωπα τών πίριοσοτέρων κοντά στή βαρειά λύπη ποΰ τα οκεπαζε σαν
νά είχε ριζωδή κάποια έρώτηοι"—γιατί νά πεδανη η
’Χνδή ; Καμμία άηάντηοι όμως άπό πουδενά δέν
έδίδετο.
— Κρύωσε πολύ" ήταν άδυνατισμένη άρκετά" ό
οργανισμός της γι' αύτό δέν μπόρεσε να ανδέξΐ] στη
π' < νμονία—αύτά είπαν οί γιατροί.
Καί νά τώρα τή κάτασπρη κάσοα τή βαλμένη
σε. ωραία νεκροφόρα γεμάτη στεφάνια σέρνουν άργά
άρ-j ά κατάμαυρα άλογα. Πέρασαν πολλούς δρόμους—
ί'γήκαν έξω άπό τή μεγάλη πολιτεία—μπήκαν σ
ένα ωραίο νεκροταφείο—σταμάτησαν μπρος σε σκαμ
μένο λάκκο.
— Τί άγριος, τί κακός τόπος.. .άκουγότανε ή
λυπητερή φωνή τής Άνδής στά αύτιά τού κατασυν
τριμμένου άνδρα της" —ό ήλιος τής ξενητειάς.
— Γιατί νά τήν πάρω άπό τή φωλιά της; Έφώ>αζε κάτι τι άγρια μέσα του καί τόν χτυπούσε σάν
οη υρί αδιάκοπα, βαρειά.
Καί τώρα; τίποτε έμπρός.. .τίποτε" ένας λάκ
κους—μιά κάσοα—σκοτάδι άτέλειωτο...
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’ *Ηρθε ή άτοιξις" τί άσχημη άνοιξις... τί. κακή !
Ένφ ό ήλιος γελούσε ξαφνικά κρυβότανε ϊοως γιά νά
μή βλέπη οέ τί μετεβλήθη ή ’Ανθή, νά μή βλέπη ποΰ
τήν πήγαιναν’ κρυβότανε καί άρχιζε πάλι τό κρύο πά
γωναν τά λυωμένα χιόνια, πάγωναν τά νερά ποΰ έτρε
χαν άπό τις στέγες καί κρέμουνται τώρα μέ ακανόνι
στα κομμάτια.
; Σέ λίγο κρύος άέρας άρχισε νά φυσψ—λές και
ήθτ λε με τό λυπητερό του τραγούδι νά άποχαιρετίση
γά πάντα τήν Ανθή. Μέ μανία πετάχθηκε στο νεκρο
ταφείο καί έκαμε νά σκύψουν τά δένδρα τις κόρ
η, ές τους—λες καί τά ανάγκαζε νά χαιρετίσουν τήν
’Ανθή ποΰ ερχότανε νά κοιμηθή κοντά τους ήσυχα
για πάντα. Πέρασε μέ γρηγοράδα αστραπής τούς δρό-

ου.ς. καί έφθαοε στο ωραίο καφετί σπίτι" έτρεξε
γύρω-γύρω καί νά, βρήκε ιή μεγάλη πόρτα τοΰ μπαλ
κονιοΰ ανοιχτή" σάν ληστής ώρμησε μέσα καί—Θεέ
μου—στο δρόμο του βρήκε ένα μικρό πρόσκομμα—
τη πικροδάφνη τής ’Ανθής.
Ενας .μεγάλος κρότος ακολούθησε—-έπεσε ή γλά
στρα κάτω καί έγινε χίλια κομμάτια" ένα ράγισμα άκούιθηκε—ή πικροδάφνη ή λησμονημένη εκεί, ή
κατσπαγωμένη, ή κατάξερη, ραγίσθηκε.
Εαί τόν κρότον αυτόν καί τό ράγισμα τής πικρο
δάφνης άρπαξε διά μιας ό αέρας καί στη στιγμή
τά έφερε οτό νεκροταφείο καί τά ένωσε, σάν κάποιο
γεμάτο θλίψι παράπονο, μέ τό κλάμα τοΰ άνδρός τής
’Ανθής τήν ώρα ποΰ τή κατεβάζανε στο ψυχρό λάκκο.
Δις·Α. ΣΤΑΜ.
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ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ
Είνε γνωστός ό θόρυβος ό οποίος ήγέρθη πρό τίνος
κατά τής Εταιρίας πρός προστασίαν τής Σταφίδος.
Βλέψεις κερδοσκοπικοί ώθησαν τούς ^ένδίαφερομέ>'>'? ε[ς δριμείς ψόγους καί Ισχυράς κατακρίσεις
κατά τοΰ έργου αύτής. Καί οί ψόγοι ούτοι καίφί κατακρ σεις αύται έφθασαν καί μέχρι τής αιθούσης τοϋ
Βο< λευτηρίου δπου ευτυχώς άντήχησεν ισχυρά ή φωνή
τον δικαίου καί έπεφάνη ή ευεργετική έπίδρασις τής
Εταιρίας επί τοΰ έθνικοΰ μας προϊόντος.
Γνωρίζοντες τόν πόθον τών έν τώ εξωτερική) ανα
γνωστών τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» όπως
διανοίγεται είς αυτούς πάσα οδός ήτις άγει πρός
μελέτην καί έπισκόπησιν τών μεγάλων ζητημάτων τοΰ
’ Εθνους, θεωροϋμεθ καθήκον μας νά μεταφέρωμεν εις τάς στήλας μας άρτίαν σελέτην περί τοΰ
σπουδαίου αύτού ζητήματος γραφείσαν ύπό τοϋ κ. Κυ
ριάκού είς σειράν άρθρων έν τή «Οικονομική ’Ελ
λάδι», τώ έγκρίτω Οικονομολογική) Περιοδική) τής
πρώτεΰούσης. Ή ’Ενιαία είνε έν ύπέροχον δημιούρ
γημα τής συγχρόθου επιχειρηματικότητας καί μία
κολοωαία εργασία τήν όποιαν υπερήφανος δύναται
νά έπιδεικνύη ή πατρίς μας. Ή έπίδρασις της έπί τής
καθόλου έθνικής οικονομίας είνε προφανής, τά δέ
ευεργετικά αύτής αποτελέσματα είνε κατάδηλα καί
εις τον πλέον άγευστον τών εμπορικών καί κοινωνικών
άκόμη συνθηκών μεγίστου μέρους τής Πελοποννήσου,
δπερ άνέζησε καί .άνεζωογονήθη άφ’ ής ή ‘Ενιαία
ώς υγιής καί εύρωστος οργανισμός ήπλωσε τά σκιερά
φυλλώματά της είς τήν ξηράν καί αύχμηράν έρημον
τών απροστάτευτων σταφιδαμπέλων. Διά τούτο αί μελέται τού κ. Κυριάκου θά είνε μία εθνική ίκανοποίησις δια τους έν τή> εξωτερική) άναγνώστας μας,
οϊτινες σπανίως εύρίοκουσιν ευκαιρίαν νά παρακολουθήσωσιν έθνικά έργα αντάξια τών προσδοκιών των
καί τών πόθων των.
Ό κ. Κυριάκός έν τή> πρώτω του άρθρφ δίδει
δια βραχέων την ιστορίαν τού σταφιδικού ζητήματος
άπό τοΰ 1893 μέχρι τού 1905—6, δτε ή άγωνία τού
σταφιδί/οΰ κόσμου έφθαοεν είς τό κατάκόρυφον. Παραλβίποντες τήν Ιστορικήν αύτήν έπισκόπησιν, μεταφέρομεν τήν τελευταίαν παράγραφον αύτοΰ διά νά
όώοωμεν τήν αληθή εικόνα τής κρίσιμου θέοεως έίς
ήν εύρίσκετο ό σταφιδικός κόσμος κατά τάς παραμο
νές τής ίδρύοεως τής ’Ενιαίας.

«Τό Δημόσιον ήρνείτο έξ αδυναμίας νά παράσχη περαι
τέρω υλικήν συνδρομήν. Ή Σταφιδική' φέρουσα είς το πα
θητικόν αυτής χρέη αμέσως απαιτητά δεκάδος περίπου
έκάτόμμυρίών, είς δέ τό ενεργητικόν αύτής ισαρίθμους
περίπου επισφαλείς απαιτήσεις, καί τάς άποθήκας αύτής
πλήρεις σταφίδος, μή δυναμένης νά διατεθή, ήτο άνίκανος νά προέλθη είς άντίληψιν τής σταφιδοπαραγωγής.
'Αφ' ετέρου ή μεγάλη Σταφιδική Βιομηχανία, έπί τής
οποίας πλείσται είχον στηριχθή έλπίδες, εύρισκομένη πρό
ίοεριστασεων αντίξοων καί κύπτουσα ύπό τδ δυσβάστακτου
βάρος τής μετά τής Σταφιδικής Τραπέζης συμβάσεως,
προς τάς έκ τής οποίας υποχρεώσεις ήδυνάτει ν’ άνταποκριθή,διήνυε λιπόθυμος καί φυτοζωούσα έπώουνον ύπαρξ:ν, ής σύντομον διεφαίνετο τό μοιραίον τέρμα δπερ καί
δεν έβραδύνε νά έπέλθη κατά τοϋ κυριωτέρου αύτής αντι
προσώπου.—Συγχρόνως αί Τράπεζαι καταπεπονημέναι άπδ
τό βάρος δανείων, ών άπέβαινεν άδύνατος ή άπόδοσις,
βεβαρυμέναι διά σταφιδικών άξιων, ών ή τιμή έ'βαινεν
ελαττουμένη, και άνησυχοΰσαι πρό τής είς τδ έμπόριον
δημιουργηθείσης έκ τής σταφιδικής κρίσεως έκρυθμου
καταστάσεως, περιώρισαν είς τδ έλάχιστον τάς πιστώ
σεις και τά δάνειά των, ήκολούθησε
δέ αΰτάς καί τδ
έμπόριον καί ή βιομηχανία τοϋ Πειραιώς ιδίως, μεγάλως
ένϊιαφερομένη καί έπηρεαζομένη έκ τής καταστάσεως
τών άγορών τής Πελοποννήσου. Αί συναλλαγαί ήλαττώθησαν ούτως έπαισθητώς, ή πίστις έφυγαδεύθη, τδ
εισαγωγικόν έμπόριον τών Πατρών, ευρισκόμενον είς
άμεσον έπικοινωνίαν μετά τοΰ σταφιδικού κόσμου,, ύπεχώρησε σημαντικώς, υφιστάμενον μεγάλας ζημίας. Αί
πρρσοδοι τοϋ Δημοσίου έμειώθησαν άνησυχητικώς, καί ή
εϊσπραξις τών αμέσων φόρων άπέδη προβληματική. Τδ
σοβαρώτερον πλήγμα είχε λάβει ή άκίνητος ιδιοκτησία
καί αύτή ή άστυκή, άλλά κυρίως ή άγροτική. ’Έκτασις άπεραντος 700 χιλ. στρεμ. ευφόρων σταφιδοφυτειών,
άντιπροσωπευουσα πρό τίνος άξίαν πολύ μεγαλειτέραν
τών 350 έκατομ. Δρ., έτέθη σχεδόν έντελώς έκτδς συναλ
λαγής. Αί σταφιδάμπελοι έχασαν πάσαν συναλλακτικήν
άξίαν. Δέν εύρίσκετο δι’ αύτάς άγοραστής, δέν εύρί
σκετο δανειστής· καί αύτή ή τοκογλυφία, ήτις φυγαδευθεί.σλζ τής πιστεως ωργιαζεν, άπέφευγε τάς σταφιδεμπέλους.
Π αμπελουργία μεγαλως έπηρεαζομένη έκ τήςσταφιδικής
κρισεως, ητις ερριπτεν είς τήν οίναγοράν έπίφοβον συνα
γωνιστήν τήν σταφίδα, εύρίσκετο είς άνάλογον κατάστασ’.ν καχεξίας καί ακινησίας. Φυσικόν άποτέλεσμα ήτο δτι
ή εργασία τών κτημάτων, γινομένη πλημμελής, δέν ήδύ-

νατο.νά άπ.ασχρλήση πολλάς έργατικάς χείρας, ένώ τδ
ημερομίσθιον έμειοΰτο. Ό κόσμος τών έργατών μή δυνάμενος πλέον νά τραφή επαρκώς επι τής πατρώας γής,
έστράφη άλλαχοΰ, ζητών τδν άρτον διά του ιδρώτος. Ή
μετανάστευσες έλάμβανε διαστάσεις, απειλούσα να λαοη
κορφήν έξόδου. Και αι τιμαι των σταφίδων εκλινον, εκλ
*.·
νον έφ’ δσον προσήγγιζεν η νεα εσοδεία. Τα επαρχιακα
κατέπεσαν κάτω τών 90 χάρτινων δρ., τά οελτίαπροσφερόμενα και κάτω τών 80 δέν εΰρισκον εύκόλως άγοραστάς.
Ή κατάστασις έδεινοϋτο, καί ή άνησυχία τοϋ σταφιδικού
κόσμου έκορυφοΰτο. Τί τέξεται η έπιοΰσα ; Παντε'ς
διηοώτων πεοιφρόντιδες».
«Ύπδ τοιαΰτας συνθτκας προέκυύεν ή ίδεα τή.;. Ενι
αίας Διαχειρίσεως τής σταφίδος. Επροταθησαν εν τουocic καί πάλιν λύσεις προσωριναί, άλλ’ ούδείς πλέον
έο·ς<·. πίστιν είς τά έμβαλώματα ταΰτα. Έζητείτο λύσ.ις ριζικωτέρα καί διαρκεστέοα, θέτουσα τέρμα είς τήν
έττσίαν άγωνίαν τού σταφιδοκόσμου. ’Εχρειαζοντο
μέσα ισχυρά, όργάνωσις άρτια, διεύθυνσις πεφωτισμένη
καί χειρ στιδαρά, δπως δδηγήση είς λιμένα άσφαλή το
κλυδωνιζόμενον σκάφος τής σταφίδος. Τδ έγχειρημα ήτο
μέγα, τολμηρόν καί έπικίνδυνον. Ή Τράπεζα ’Αθηνών
δέν έδίστασε νά τδ άναλάβη, ίδρύσασα άσφαλιστικήν έταιρίαν τής σταφίδος, τήν Ένιαίαν, ύπό τήν έπωνυμίαν
Προνομιούχος ’Εταιρία πρός προστασίαν τής παρα
γωγής καί τής έμπορίας τής σταφίδος. Η σχετική
ϊΰμβασις μετά τοϋ Ελληνικού Δημοσίου καί τής Σταφιδι
κή: Τραπέζης ύπογραφεϊσα τήν 8 ’Ιουλίου 1905, έκυρωθη
διά τού νόμου ΓΠ’ τής 17 τού αύτοΰ μηνος και έτους.
'.Μία νέα περίοδος άναρρώσεως καί προόδου ήρχισεν
οΰτω διά τήν σταφίδα».
Διά τών έπομένίον εξετάζει ό κ. Κυριάκός τό άπό τής
Ιδρύσεως τής Προνομιούχου καθεστός.

<Ή 10η Αύγουστου 1905, ήμέρα τής ένάρξεως τών
εργασιών τής Προνομιούχου Εταιρίας, έσημείωσε σελίδα
περ φανή, σταθμόν ιστορικόν, είς τά χρονικά τής σταφίδος.
Διότι άπδ τούτης άρχεται ή οικονομική άνάρρωσις τοΰ
σταφιδικού κόσμου, ήτις βαίνει βραδέως άλλα σταθερώς
έπί τά πρόσω, τείνουσα πρδς τήν οριστικήν έπίλυσιν τοΰ
μεγάλου σταφιδικού προβλήματος, τήν άποκατάστασιν τής
οικονομικής ισορροπίας τής σταφιδοπαραγωγής, άνευ άποτόμων συγκλονισμών, διά μεθοδικής οικονομικής οργανώ
σεων καί διαίτης. Τούτο εινε καί ο λανθανων τελικός
σκοπός τής Προνομιούχου, ήτις δέν θά έ'χη πλέον λόγον
ύπάρξεως, δταν τό έργον τοΰτο θεμελιωθώ δριστικώς έπί
θεμελίων άσφαλών».
<Διά τής συμβάσεως τής 8 ’Ιουλίου 1905, ώς εξεθηκ.ε
τά κατ’ αύτήν έν τή πρός τούς βουλευτάς εισηγήσει του, ό
μακαρίτης Διευθυντής τής Τραπέζης ’Αθηνών Ί. Πεσμαζογλου, έπεζητήθη καί έπετεύχθη ή σύστασις «μεγάλης
ισχυράς ασφαλιστικής εταιρίας» ύπέρ τής σταφιδοπαραγωγής, άναλαμβανούσης άποστολήν διαιτητοΰ και ρυθμιοτοϋ μεταξύ παραγωγής, σταφιδεμπορίου καί καταναλώσεως, έν τή άντιλήψει ήτις διά τού δλου συστήματος
διήκει, οτι ή διαρρύθμισις τοϋ σταφιδικού ζητήματος
δέν είνε άλλο παρά διαρρύθμισις τοϋ σταφιδεμπορίου».
Διά τής συμβάσεως ταύτης αιρόμενων τών έκ τής άθρόας
προσφοράς κακών, «έξασφαλίζεται έν κατώτερον δριον τι
μής είς τδν σταφιδοπαραγωγόν, άποκ.τώντα ουτω δλην
του τήν έλευθερίαν νά πωλήση δπου καί δπως θέλη το
προϊόν του είς ο?αν ήθελεν έπιτύχει τιμήν». ’Επιδιώκεται
άφ’ ετέρου «ή άνόρθωσις τού κ-αταπεσόντος και δυσφημισαντος τήν σταφιδοπαραγωγήν εμπορίου» είς εύρωστον καί ύγιά οργανισμόν, δέν παρορώνται,δέ, δέον καλώς
νά σημειωθή τοΰτο ύπδ τών παραγωγών, οϊτινες συχνά
τδ λησμονοΰσι, τά στοιχειώδη δικαιώματα τής καταναλωοεως. άνευ τής συγκαταθέσεως τής δποίας, δέν θά ήτο
δυνατή ή έπίτευξις συμβάσεως, πολλαχώς αύτήν τήν κατα-

νάλωσιν έπιβαρυνουσης, τοσω δε μάλλον, οσιρ αδύνατος θ
άπέβαινεν ή συμμεΐοχή τών ξένων κεφαλαίων είς έπιχειρησιν φύσει ριύοκίνδυνον, σκοπεύουσα·? την έξασφαλισιν
τής σταφιδοπαραγοιγής, άλλά καί τήν αρμονικήν διαρρυθμισιν τών τοΰ σταφιδεμπορίου. Παρά ταΰτα, δι όλης τής
συμβάσεως καταφαίνεται σαφώς ώς πρώτιστος καί κύριος
σκοπός αύτής ή προστασία τής σταφιδοπαραγωγής, προς
μεγαλειτέραν δέ έξασφάλισιν τής έκπληρώσεως τού σκί;
ποΰ τούτου, καί συμμετοχήν αύτής είς τά τυχόν κερ^δη τής
έπ·.χε'.ρήσεως, έγένετο δεκτόν ύπδ τοΰ κεφαλαίου δπως ή
στν φιδοπαραγωγή, άντιπροσωπευομένη ύπό τής Σταφιδι
κής'Τραπέζης, μετάσχη τής έπιχειρήσεως κατά τδ 1)4.
ταρισταμένη προνομιακώς εν τώ Δ. Συμβουλιω τής Εται
ρία-. διά 3 Συμβούλων, μή έκλεγομένων ύπδ τών μετό
χων, άλλά διοριζομένων ύπδ τοΰ Υπουργείου, το οποίον
αντιπροσωπεύεται έπιπροσθέτως καί διά Βασ. ’Επίτροπου
έχοντος εύρείαν δικαιοδοσίαν έλέγχου τών έργασιών τής
'Εταιρίας».
<Διά τοΰ κυρώσαντος τήν σόμβασιν νόμου ΓΠ τής 17
Ίουλίου1905, παρέχονται είς τήν Προνομιοΰχον .Εται
ρίαν ώς άποκλειστικδν προνόμιον δικαιώματά τινα καί
επιβάλλονται ύποχρεώσεις πολλαπλαί. Τα κυριωτερα τού
των είναι τά εξής’»
«Α') Δικαιώματα. Έκχωροϋνται ώς προνόμιον εις την
Εταιρίαν ά) ή εϊσπραξις της κατά τό άρθρον 2 τοΰ
Β-ύΖΕ’ νόμδυ εις είδος εισφοράς καί τοΰ κατά τό άρθ.
1 τοΰ ΓΚΗ' νόμου είς είδος έγγειου φόρου, ήτοι ή έν
δλ«Ί είς είδος εϊσπραξις 35 ο) ο έπί τοΰ έξαγομένου καρ
πού' β') ή λόγω άσφαλίστρου εϊσπραξις 7 δρ. κατά χιλιόλιτρον παραγομένου καρπού. ’Επιτρέπεται δέ εις την
'Εταιρίαν, άλ.λά καί ώς ύποχρέωσις έπιβάλλεται έν εκτακτω περιπτώσει παραγωγής άνεπαρκοϋς διά τάς άναγκας τής καταναλώσεως καί τής παρακρατήσεως 35 ο) ο.
1) ή εϊσπραξις είς χρήμα ποσοστοΰ τίνος τής εισφοράς
καί έγγειου φόρου καί 2) ή χάριν τής καταναλώσεως
σώλησις είς τδ έμπόριον καρπού έκ τών αποθηκών αυτής
έπί τιμή δρ. 160 καί 200 δρ. Έκ τής πραγματοποιουμένης
έζ τυχόν τοιούτων πωλήσεων διαφοράς μόνον τδ 1)5 λογω
έξΆων δικαιούται νά κρατήση ύπέρ έαυτής ή Εται
ρία, τών υπολοίπων 4)5 φερομένων εις όφελος τής Στα
φιδικής Τραπέζης. Είς τήν Εταιρίαν παρέχεται έπίσης
δικαίωμα έλέγχου έπί τού έξαγομένου καρπού, πρδς τδν
σκοπόν τής βελτιώσεως τής ποιότητος τής σταφίδος, ώς
·/.).'■ τοΰ είς τάς άποθήκας αύτής δπωςδήποτε είσαγομένου. καίάδεια επιβλεψεως περί τής εκτελεσεως τού περί
οιπαγορεύσεως τοϋ περί σταφιδοφυτειών νομού».
ι Αί έκ τής χρήσεως τών άνω δικαιωμάτων άπορρεουσαι τακτικαί πρόσοδοι τής 'Εταιρίας είναι έπί κανονικής
παραγωγής 340 έκατ. έν. λιτρ. σταφίδος αί έξής'»
Εισπράξεις έπταδράχιιου δικαιώματος. . . . Δρ. 2,380,000
Εισπράξεις έκ διαΟέσεως σταφιδοκάρπου (90
περίπου έκ. έπί 245 έκ. έν. λ. έξαγωγής).
» 3,220.000
Έν δλω
Δρ. 5.600,000

«Είς τάς τακτικάς ταύτας προσόδους προσθετεον τας
έκτάκτους τοιαύτας έκ πωλησεως παρακρατήματος ή
εϊσπράξεως τοϋ φόρου είς χρήμα. Αύται ώς έκ τής φύσεως
αύτών δέν είνε σταθεραί ούδέ έτήσιαι. Κατά τδ διάστημα
τής εξαετίας 1905—1910—11 δίς μόνον προέκυψαν
τοιαΰτα έσοδα διά τήν Εταιρίαν, είς ταύτα δέ άντιστοιχέί
ανάλογος μείωσις τών τακτικών προσόδων».
«Β') Ύποχοεώσεις. Αί κυριώτεραι ύποχρεώσεις τής
Εταιρίας είνε α') ή είς χρήμα άπόδοσις τών έγγειων
φόρων είς τδ δημόσιον, άνευ τίνος αύτών έπιβαρύνσεως
λόγω έξόδων εϊσπράξεως. Τδ ποσδν τοΰ είς δύο δόσεις
καταβαλλομένου έγγειου τούτου φόρου άναλόγως τής έξαΜ'γής ανέρχεται περίπου είς 4-4 1)2 έκατ. δρ. έτησιω;».
«β') Ό προσδιορισμός 3 κατωτάτων ορίων τιμής κατά
ποιότητα σταφιδοκάρπου, τής Εταιρίας ύποχρεουμένης,
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πρός άρσιν τών πλεονασμάτων, σταθεροποίησή καί ΰψωιω αναγκών, ή όργάνωσις τών υπηρεσιών έχώρησε τα
σ:ν τών τιμών τής σταφίδας, ν' άγοράζη κατά τήν έναρξιν
χέως καί μεθοδικώς, άνταποκρινομένη πρός τάς απαι
και τέλος τοΰ σταφιδικού έτους έπί 4 1)2 μήνας πάν πο
τήσεις τοΰ παρόντος καί παρασκευάζουσα τό έδαφος τοΰ
μέλλοντος».
σό- σταφιδοκάρπου προσφερομένου αυτή, καί άποσυρη τοΰτο
έν τής αγοράς προορίζουσα μόνον είς βιομηχανικήν κατερ
«Τό Δημόσιον είχεν επείγουσας άνάγκας. Ή Προνο
μιούχος, συνεπής πρός τάς υποχρεώσεις αύτής, κατέβαλε
γασίαν. Ή έκ τής τοιαότης αγοράς προκΰπτουσα ζημία είς
την 'Εταιρίαν ανέρχεται είς 85 περίπου Δρ. κατά χιλιό'•-χεως είς αύτο, άπό τοΰ δευτέρου μηνός τής λειτουρ
γίας της, τά ύπό τής Σταφιδικής όφειλόμενα έξ έγγειου
λ'.τρον. Είς τοιαύτας άγοράς υπό μορφήν ξηράς ή χλωράς
φόρου τοΰ 1904)5, 4 έκατομμύρια δαρχ., έντός δέ τοΰ
σταφίδος καί δελτίων προέβη ή 'Εταιρία καί κατά τά έξ
έτη τής λειτουργίας αυτής».
πρώτου σταφιδικού έτους τής λειτουργίας αύτής κατέδαλεν έπίσης είς άπόδοσιν έγγειου φόρου δε’ ίδιον λογα
•■γ'). Ή παροχή δανείων είς τους κατόχους σταφίδος
έπί ένεχύρω αύτής είς τάς ιδίας άποθήκας τής Εται
ριασμόν έτερα 4 περίπου έκατομμ. δραχ. Ή ταχεία καί
ρίας έπί τόκφ 6 ο)ο καί μέχρι τών 4)5 τής αξίας τής σταάκοπος αΰτη πραγματοποίησις έσόδου μεγάλου, ουτινος
αίδος, άνευ δέ έπιπροσθέτου τίνος έπιδαρύνσεως τών δανει
ή εϊσπραξις είχε καταστή έπ’ έσχάτων ολίγον προδλη
ματική, άνεκούφισε μεγάλως τόν προϋπολογισμόν τοΰ Κρά
ζόμενων λόγω προμήθειας, άσφαλίστρων ή ένοικίου».
«δ'). Ή παροχή δωρεάν άποθηκών είς τους έπιθυμοΰντους, χωλαίνοντα κατά τό έτερον τών σκελών σοδαρώς,
τας ν’ άποταμιεύσωσι τον σταφιδόκαρπόν των καί λάβω- καί συνέτεινε μεγάλως είς τήν δελτίωσιν τών δημοσίων
σ; τ’ αντίστοιχα δελτία, ή όπωςδήποτε άποθηκεύσωσιν οικονομικών, ούχί πολύ άνθηρών κατά τήν έποχήν έκείνην».
«’Επείγουσα ήτο έπίσης ή έξαγορά τών παλαιών δελ
αυτόν προσωρινώς, τής 'Εταιρίας ύποχρεουμένης νά δια
τίων τής Σταφιδικής. "Αμα τή ένάρξει τών έργασιών
θέτη άποθήκας περιεκτικότητος 175 τουλάχιστον έκ. έν.
αύτής ή Προνομιούχος έξεπλήρωσε, τάχιστα καί τήν
λιτρ., καί ν’ άποθηκεύη είς ίδια διαμερίσματα, κατά τήν
άνάγκην ταύτην, άφαιρέσασα έκ τής κυκλοφορίας πάντα
σϊτησιν τών κατόχων του, τόν είς ένέχυρον ή απλήν
τά παλαιά δελτία υπέρ τά 20 έκατομ. έν. λιτρ., δι’
άποθήκευσιν προσφερόμενον σταφιδόκαρπον».
<ε'). Ή διαφήμισις τής σταφίδος πρός διάδοσιν αύτής, & κατεβλήθησαν περί τά 2 έκατομ. δρ. είς τους κατό
τής 'Εταιρίας ύποχρεουμένης νά διαθέτη πρός τοΰτο έτη- χους, πραγματοποιήσαντας ούτως επωφελώς άξίαν, ήτις
είχεν αρχίσει νά γίνεται προβληματική. Πλήν τούτων
σιως τό ποσόν 10 χιλ. λιρών ή καί πλέον τούτου»
ή 'Εταιρία κατέδαλεν είς διαφόρους απαιτήσεις κατά τής
«στ') Ή άπαγόρευσι; τήςέξαγωγής εις τήν άλλοδαπήν
Σταφιδικής υπέρ το ήμισυ έκατ. δραχμών.
■η μεταπώλησις είς τήν ημεδαπήν τοΰ όπωςδήποτε λόγω
«'Η έκπλήρωσις πασών τούτων τών μεγάλων καθυστεεισφοράς, έγγειου φόρου ή άγοράς είς τάς άποθήκας
ρουσών υποχρεώσεων τής Σταφιδικής ύπό τής Εταιρίας
■αϋτής είσαγομένου σταφιδοκάρπου, έπιτρεπομένης μόνον
άπερρόφησεν εύθύς άμα τή ένάρξει τών έργασιών το ήμισυ
τής βιομηχανικής κατεργασίας αύτοΰ, άλλά άπαγορευομέπερίπου τών κεφαλαίων αύτής. Ήλαττώθησαν οΰτω ση
νης προσθέτως τής έν τώ τόπω διαθέσεως τών βιομηχανι
μαντικούς άμα τή πρώτη έμφανίσει της αί ύλικαι δυνά
κών προϊόντων τής σταφίδος, πλήν τοΰ οινοπνεύματος».
μεις και ή οικονομική εύρωστία τής 'Εταιρίας, καί τόσω
<·ζ' Ή δαπάνη τής Εταιρίας, είσπραξις τών οφείλο
μάλλον, δσω ή Σταφιδική Τράπεζα έν πλήρει άδνναμία
υ ένων τή Σταφιδική Τραπέζη έκ παλαιών δανείων, καί ή
διατελοΰσα, δέν κατέβαλε τό αναλογούν αύτή έκ τής συμ
έν γένει έκκαθάρισις τών λογαριασμών τής Τραπέζης,
μετοχής είς τήν έπιχείρησιν μέρος τών κεφαλαίων φερό·
ύποχρεωθείσης τής Προνομιούχου 'Εταιρίας νά καταδάλη
μενον έξ άρχής, μέχρι τής έπ’ έσχάτων πωλήσεως τών
διά λογαριασμόν τής Σταφιδικής Τραπέζης τά ύπ’ αύτής
είς το Δημόσιον όφειλόμενα καί νά έξαργυρώση τά κύκλο μεττχών της, είς χρέωσιν τής Σταφιδικής, οΰτως ώστε
τό δλον τό ύπ’ αύτής δφειλομένων είς τήν Προνομιοΰς οοιΰντα παλαιά δελτία τής Σταφιδικής κτλ.».
«Πλήν τών άνωτέρω ή Προνομιούχος άνέλαδε διά τής χον, άρχομένης τής λειτουργίας αύτής, άνήλθεν είς τό
ογκώδες ποσόν τών 12 1)2 έκατομμυρίων δραχμ. έτ.ΐ κε
σ.-μδάσεως καί άλλας μικροτέρας σημασίας υποχρεώσεις
φαλαίου 20 έκατ. φρ., πλέον δηλαδή τοΰ ήμίσεως τοΰ
καί καθήκοντα».
όλου κεφαλαίου, ένώ αί έκ τών όφειλομένων τή Σταφ·.« Η έπισώρευσις τόσων σοβαρών υποχρεώσεων καθίστα
δι.· t εισπράξεις δέν έφαίνετο πιθανόν νά πραγματοποιήχαλεπόν, έπίμοχθον καί ριψοκίνδυνον τό έργον. Μέ τό
σωσι συντόμως σοβαρά ποσά. Άπέμενον συνεπώς διά τάς
θάρρος είς τήν αισιοδοξίαν, ήν έμπνέουσιν οί μεγάλοι καί
πολλές καί μεγάλας άνάγκας τής σταφιδοπαραγωγής,
γεν-αίοι σκοποί, ή Προνομιούχος 'Εταιρία δέν έδίστασε
ήτις πλήρης έλπίδων, άπαλλαγείσα τοΰ έφιάλτου, προοένα το άναλάδη. Αί προβλεπόμεναι δυσχέρειαι ένεφανίσθησαν άμα τή ένάρξει, καί σφοδραί άντιδράσεις προέκυψαν βλεπε πρός τήν Προνομιούχου ώς Πρόνοιαν, όλιγώτερον
τοϋ ήμίσεως τοΰ κεφαλαίου. Τοΰτο δέν διέφυγε τήν προσο
άπδ τής πρώτης στιγμής. Εύρον δμως αύται τήν Προνοχήν τής έλλοχευούσης άντιδράσεως. ήν άπετέλε» μεγάλη
μιοΰχον έν τάχει παρασκευασθείσαν καί δργανωθείσαν
μερίς έμπορων, μεσιτών, καί τινων παρασίτων τής σταφιέπαρκώς δπως τάς άντιμετωπίση. Τό Β. Διατ. τής έγκρίδοπαραγωγής, προτιμώντων ν’ άλιεύσωσιν είς θολά ΰδατα.
σεως τού καταστατικού αύτής είχεν υπογραφή μόλις τή
5 Αύγούστου 1905, ένφ αί σταφιδικαί εργασίας μή έπι- Θά ηδύνατο ή Προνομιούχος ν’ άντιμετωπίση πάσας τάς
άνάγκας, ή θά έκάμπτετο καί θά ήτόνει είς τά πρώτα αύ
οεχόμεναι άναδολήν, άρχονται άπο τής 10 ίδιου μηνός.
Ή Προνομιούχος μετάθαυμαστήςταχύτητοςδργανώσασα τή; βήματα, περιεχομένη, είς άδυναμίαν νά έκπληρώση
τάς άναληφθείσας υποχρεώσεις, καί θά ύπέκυπτε φυσι
τάς ποικίλας αύτής υπηρεσίας έν μια καί μόνη έδδοκό ς άφίνουσα έλεύθερον το στάδιον ; Πρός τοΰτο έπρεπε
μάδι, κατώρθωσε ν’ άνταποκριθή άμέσως είς τάς άνάγνά πολλαπλασιασθώσιν αί δυσχέρειαι. Καί ή άντίδρασις
κας. Τή 10 Αύγούστου τά γραφεία και αί άποθήκαι αύτής
ησαν άνοικτά καί έτοιμα νά έκπληρώσωσι τάς άναλη- έτέθη έπί τό έργον».
<φθεισας υποχρεώσεις. Μετά τήν άντιμετώπισιν τών πρώ(’Ακολουθεί)
Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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ΑΙ ΔΥΣΜΟΡΦΙΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
KiS? ώραιότης άτόμου τινός δέν έκδηλοΰται μόνον
|ρ1| έν τή καλλονή τού προσώπου, άλλά καί έν τή
κανονική, εύγράμμω καί έναρμονίως συμμε
τρική διαπλάσει τοΰ σώματος αύτοΰ. Διότι τίς δύναται
νά ισχυρισθή, δτι νεά τις είναι ώραία, άν αΰτη, όντως
τήν μορφήν εύειδής, τυγχάνη στρεβλή κατά τό σώμα;
Καί δμως έν ώ περί τήν καλλονήν τής μορφής μύριαι
δσαι αύτόχρημα περιτταί —άν μή βλαβεραί—προσπάθειαι καταβάλλονται, διά τήν κατά φύσιν κανονικήν
άνάπτυξιν τοΰ σώματος, τήν άπαραιτήτως έπιβαλλομένην ούδ’ έλαχίστη λαμβάνεται φροντίς.
Τοΰτο καθ’ ήμάς, άποδοτέον είς τήν περίπου έντελή
άγνοιαν τών μητέρων περί τοΰ τρόπου καθ’ δν δέον νά
παρακολουθώσι καί έπιβλέπωσι τήν άνάπτυξιν τοΰ
σώματος τών έαυτών τέκνων.
Έπιτρέψωσιν δθεν ήμϊν, αί διά τόσον φιλόστοργων
μεριμνών περιβάλλουσαι τά τέκνα αύτών, καί τό αί
σθημα τοΰ Καλοΰ έκ τών προγόνων αύτών κληρονομήσασαι Έλληνίδες, Γνα ύποδείξωμεν αύταΐς έν δλίγοις, τίνι τρόπφ δύνανται νά έπαγρυπνώσι τελεσφόρως
έπί τής κανονικής άναπτύξεωςτοΰ σώματος τών τέκνων
καί ιδία τών θυγατέρων αύτών καί προλαμβάνωσιν ή
έγκαίρως άντιλαμβάνωνται τήν τυχόν έπαπειλουμένην
παρέκκλισιν τής ράχεως έκ τοΰ φυσικοΰ.
Αί τοιαΰται, άλλως, δυσμορφίαι τοΰ κορμοΰ είσίν
ούχί σπάνιαι τοΰτο δ’ άποδεικνύουσι στατιστικαί πολ
λών έθνών έξ ών έμφαίνεται δτι αύται 48 μέχρι 59 ο)ο
άπαντώσιν έπί παιδιών, ιδία δέ νεανίδων.
Ή μάλλον έπίφοβος συνάμα δέ καί συχνοτέρα τών
έν λόγω στρεβλώσεων παρά κορασίοις είνε ή σκολίωσις
δηλαδή ή είς τά πλάγια παρέκκλισις τής σπονδυλικής
στήλης- έν ώ ή πρός τά δπίσω κύρτωσις ταύτης, ή
κύφωσις (κοινώς καμπούρα), άν δέν δφείλεται είς φυματίωσιν τών σπονδύλων, δτε ταύτην συνοδεύουσι πόνοι
καί γενική κατάπτωσις τοΰ άσθενοΰς, ή είς ραχιτισμόν,
στερείται μέν τής σοβαρότητος τής σκολιώσεως, ούχ’
ήττον καί αυτή καθ’ δ προί'οΰσα τόν χαρακτήρα, δεΐται
έξ ίσου μεγάλης προσοχής.
Τήν σκολίωσιν έχαρακτηρίσαμεν ώς λίαν σοβαράν
πάθησιν, άφ’ ενός διότι αυτή εισβάλλει ύπούλως άφ’ ού
ούτε πόνοι ούτε άλλαι ένοχλήσεις είδοποιοΰσι τήν
προσβαλλομένην ή τούς περί αύτήν, περί τής ύπάρξεως
αύτής· καί διότι έξ άλλου άπαξ έγκατασταθείσα καί μή
τεθείσα έγκαίρως ύπό ειδικήν θεραπείαν, δυσχερώς καί
μετά παρέλευσιν πολλοΰ χρόνου παρέρχεται τελείως.
Διά ταΰτα έπιβάλλεται είς τάς μητέρας ή τακτική
έξέτασις τών τέκνων αύτών, τήν όποιαν, δπως έκτελώσιν δρθώς έχουσιν άνάγκην προκαταρτικών τινων ια
τρικών γνώσεων περί ών άμέσως κατωτέρω πραγματευόμεθα.
'Ως τά πολλά, αί μητέρες προσάγουσιν ήμϊν τάς
θυγατέρας αύτών δταν άντιληφθώσιν δτι ή μία ώμοπλάτη αύτών κατέστη προπετής καί ύψηλοτέρα τής
άλλης. Καίτοι ή τοιαύτη έκφρασις ούχί δρθή, διότι ούχί

ή ωμοπλάτη καθ’ έαυτήν μετετοπίσθη, άλλά ένεκεν
τής είς τά πλάγια περικκλίσεως τής σπονδυλικής στή
λης φαινομενικώς προσωθήθη καί ύψώθη, ούχ’ ήττον
τό σύμπτωμα τοΰτο είναι ούτως έν έκ τών πρώτων τής
σκολιώσεως δι’ δ καί άρχόμεθα άπό τούτου.
Ή σπονδυλική στήλη, καίτοι συνισταμένη έξ 24 έν
δλω σπονδύλων, εύκινήτων πρός άλλήλους, ώς τοΰτο ή
εύλυγισία τοΰ κορμοΰ ήμών άποδεικνύει, τηρείται έν
τούτοις έν εύθυγραμμία χάρις είς τούς στερεούς συνδέ
σμους, οίτινες συγκρατοΰσι τά 24 ταΰτα δστά πρός
άλληλα καί ιδία είς τους ισχυρούς καί πολλαπλούς μΰς
οίτινες έκατέρωθεν στερεοΰσι ταύτην, ώς τά σχοινιά τόν
ίστόν τοΰ πλοίου.
Άν δμως οί μΰς ούτοι, ένεκεν κοπώσεως, ώς τοΰτο
ιδία συμβαίνει μετά πολύωρον κάθισιν τών παιδιών έν
τώ σχολείω, σπεύσωσιν ένεργοΰντες, τότε ή σπονδυλική
στήλη τίθεται ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ βάρους τοΰ κορ
μοΰ καί τής κεφαλής καί μή ύπείκουσα πλέον ούδ’ είς
αύτούς τούς συνδέσμους αύτής παρεκκλίνει τής φυσιο
λογικής αύτής γραμμής. Καί άν μέν ή παρέκκλισις
έπιγίγνεται πρός τά δπίσω, έπέρχεται ή κύφωσις, άν
δέ πρός τά πλάγια ή σκολίωσις.
Τοΰ κορμοΰ άπαξ μετατοπισθέντος πρός τήν μίαν ή
τήν άλλην πλευράν λ.χ. τήν δεξιάν κατ’ άνάγκην ή έπ’
αύτοΰ έπικαθημένη δεξιά ώμοπλάτη θέλει μετακινηθή
σύν δλω τώ κορμώ πρός τήν αύτήν διεύθυνσιν, έπομένως θέλει ύψωθή ύπέρ τήν άριστεράν καί φαινομενικώς
προεξέχει (τό κοινώς λεγόμενον -πετάβι). ’Εκτός τοΰ
συμπτώματος τούτου έχομεν καί δύο έτερα έξ ίσου
πρώϊα καί σημαντικά διά τήν άκριβή διάγνωσιν τής
σκολιώσεως.
(ακολουθεί)

112. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ

Ύφηγητης τής Όρ·&οπαιδικής τής χειρουργικής τών

ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

Η

ΜΟΔΑ

Πιστοί είς τήν ύπόσχεσιν τήν όποιαν σάς έδώσαμεν
στό προηγούμενον τεΰχος, σκοπεύομεν σήμερα νά σάς
πούμε άρκετά γιά τήν καλοκαιρινή μόδα.
Αέγεται δτι έφέτος ή κυρίαρχος αύτή, έρχεται κομψοτέρα άπό κάθε άλλην φοράν—καί τό σπουδαιότερον—πλέον προσιτή είς τά βαλάντια μέ τά όποια έως
τώρα δέν μπορούσε νά συνεννοηθή καί τόσον καλά.
Ή περίκομψες καί φτηνές χρωματιστές μπατίστες
μέ τά διάφορα σχέδιά των, δπως είνε κολλαριστές μέ
τους συνδυασμούς τών χρωμάτων καί τά μικρά των άνθάκια προσπαθούν νά πάρουν κάποιαν δψιν φουλαριού^
τά νέου είδους μονόχροα ή καί ριγωτά τσίτια, είνε τήν
έποχή αύτή στής δόξες των, φορούμενα εύχαρίστως καί
πλενόμενα δλα τους μέ τήν μεγαλειτέρα εύκολία.
Άπό όποιαδήποτε άπ’ αύτά τά ύφάσματα θέλει κα
νείς, μπορεί νά κάνη ένα νοστιμώτατο καί άπλούστατο
φόρεμα έξοχής.
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Ή κορσάζ κομμένη κιμονό, θά έχη ένα τανΐελλένιον ή ναυτικό γιακά, ένφ ή φοΰστα πάντοτε λογικώς
πλατειά θά έρχεται κάπως στό είδος τών empire, καταλήγουσα σέ μεγάλες πιέτες ή σ’ ένα στρίφωμα.
-Έκτος τούτων, προσθέσατε άκόμη στήν κορσάζ, ένα
.μεταξωτό λαιμοδέτη, τίποτε κουμπιά, κανένα κομψό
φιόγκο κα!, νά ποϋ έτοιμάσατε κι’ δλας ένα φόρεμα
πρακτικό, .δροσερό, καί καθώς σάς εϊπαμεν εύκολώτατα
πλενόμενον.
Άλλά διά νά συμπληρωθή ή χαριτωμένη αυτή τουαλέττα, σάς χρειάζεται άκόμη μία μεγάλη ψάθα de
..riz γαρνιρισμένη μέ ένα .μεγάλον. ταφταδένιον φιόγ. κον, σουρωμένες μουσελίνες ή τίποτε λεπτά λουλουδά
κια, τά όποία όχι όρθια, άλλά πεσμένα θά τριγυρίζουν
τόν τεπέ και μία όμπρέλλα στό χρώμα τοϋ φορέματος
σας. άλλά πάντοτε πιό ζωηρό. Έτσι δέν θέλετε πιά τί
ποτε άλλο.
Όσαι δμως έκ τών άναγνωστριών μας, προτιμούν
διά τήν εξοχήν τά άκόμη βολικότερα ταϊγέρ αύται θά
εύρουν, άπειρείαν λεπτών καί χοντροτέρων λινών μέ μι
κρές χρωματιστές γραμμές ή έντελώς άσπρα καί μονόχρωα. Τότε κάνετε τήν ζακέττα σας άρκετά κοντή, ή
φοΰστα νά κοπή δσον τό δυνατόν πιό ίση—μά καί ή
λόξα χάνει έντελώς τήν χάρη της στό πλύσιμο—ένφ ή
σεμιζέττα, κιμονό ή δπως άλλως τήν θέλετε, θά γίνη
πάντοτε άπό λεπτό άσπρο πιεταρισμένο, ή κεντημένο
λινό. Καί ώς συμπλήρωμα τής δλης σας ενδυμασίας έρ
χονται τά λινά παπούτσια, σχέδιον Derby ή Regent,
τάόποία φροντίζετε νά συμφωνοΰν πάντοτε μέ τόν χρω
ματισμόν τοΰ φορέματος σας. Έάν δμως αύτό δέν είνε
δυνατόν, τότε φορέσατε άσπρα, γκρί, ή χακί. Τάμαΰρα
είνε κάπως βαρυιά γιά τό καλοκαίρι, Κι’ αύτά ώςπρός
τά εύκολα φορέματα, τά όποία μπορεί κανείς νά φορή
άνέτως, κι’δποτε θέλει. Τά πλέον δμως έπίσημα, γί
νονται άπό φουλάρι, surah, ταφτά charmeuses -τό
λεπτότατο αύτό μεταξωτό— καί άποτελοΰνται πάντοτε
άπό τρία κομμάτια τήν κορσάζ, τήν ζακέτταν καί τήν
φοϋσταν.
'Η τελευταία αύτή, δέν έπιτρέπεται νά κοπή άλλοιώτικα ή στρογγυλή, ή κορσάζ γίνεται κιμονό ή fichu
τό όποιον είνε ένα είδος κιμονό, μέ τήν διαφοράν δτι
έρχεται σταυρωτά μπρός καί πίσω, ένφ στής ζακέττες,
ώς πρός τής όποιες έχομε φέτος πλήρη έλευθερίαν σχε
δίων, μπορούμε νά προσθέσωμε καί μίαν pasque έλαφρώς σουρωμένην, νά τάΐς κάνωμεν ένα γιακά άπό ταντέλλαν καί ρεβέρ ντραπαρισμένα, τά όποιο συχνότατα
είνε έντελώς Ανόμοια μεταξύ των.
Σημειώσατε άκόμη δτι πολλά άπό τά φορέματα αύτά
γίνονται εις τόν λαιμόν άρκετά άνοικτά τόσον μάλιστα,
ώστε καλόν θά είνε δπως έφοδιαζώμεθα πάντοτε μ’ ένα
κλείσιμο·/ (guimpes) τό όποιον έντελώς άνεξάρτητον
τοΰ δλου φορέματος θά προσαρμόζεται σέ μιά δευτέρα
έσωτερική κορσάζ άπό λεπτοτάτην μπατίστα ή θά κρατήται άπό κορδόνια τά όποια θά δένωμε εις τήν μέση.
'Η guimpes αύτές γιά νά πλένωνται εύκολα είνε
καμωμένες άπό τοΰλι φανταζί, point d ’ esprit, άπό
νταντέλλαν τής Μάλλινης ή λάζ καί άπό soutache.
Γιά ν’ αύξήσωμε δέ άκόμη περισσότέρο τήν κομψό

τητα τοϋ φορέματος κάνωμε πολλές φορές άπό τό ίδιο
υλικό τήν guimpes καί τά μπελλετζίκια τών μανικιών,
πράγμα πολύ ώραιότερον ή έάν αύτά συμφωνούσαν
πρός τό δλον φόρεμα.
4ις Μ. Περ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
'Ιστορία τή; παροιμίας «έμστα διάολε μέσα».

"Οταν έμπαζ’ ό Νώε τά ζά στήΚιβωτό, δλα μπήκαν
μ’ ευκολία. Τό γαϊδούρι μονάχα δέν έμπαινε, γιατί δέν
ήθελε νά πατήση ’στό σανίδι ποϋ άκούμ.παγε στή στερηά καί τή Κιβωτό. Τότε ό Νώε έθύμωσε, καί τοΰλέει,
έμπα διάολε μέσα/Τό γαϊδούρι μπήκε, ό κατακλυσμός
πέρασε, ό Νώε άνοιξε τή Κιβωτό καί τά ζά δλα, ένα
ένα έβγαινεν. Καρτεράει ό Νώε νά βγή καί τό φείδι
καί σάν δέν τό είδε νά βγή, μπαίνει ’στή Κιβωτό καί
τό βρίσκει κι’ έκαιθότανε κουλουριασμένο ’στάμπάρι.
Σήκω, τοϋ λέει, έβγα έξω. Τί κάθεσαι! Τότε τό φείδι
τοϋ είπε’ ό ποντικός έτρούπησε τή Κιβωτό καί έγώ έβούλλωσα τή τρούπα γιά νά μή βουλιάξη. Κάνει νά
φύγ’ ό Νώε καί λέπει έξαφνα τό διάολο μέσ’ τή Κι
βωτό. Σϋ τοϋ λέει πότ’ έμπήκες; Ξέχασες, τοϋ λέει ό
διάβολος, τήν ώρα ποϋ δέν ήθελε νά μπή τό γαϊδούρι,
πώς μοϋ είπες, «έμπα διάολε μέσα ;»
I. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

Αί παραστάσεις τών πρωτοτύπων έργων ήρχισαν ένισχύουσαι ύλικώς τούς θιάσους. Αί τιρώζαι διεδέχθησαν άλλήλας μέ ταχύτητα, τήν όποιαν δικαιολογεί έπαρκώς ή άνάγκη, είς ήν εύρέθησαν οί θίασοι, έξαντλήσαντες τάς μεταφράσεις των, άνευ πρακτικού άποτελέσματος.
Αί πρώται τών πρωτοτύπων έργων εμφανίσεις δέν ή
σαν πολύ ένθαρρυντικαί. Οί συγγραφείς μας, μή έπαρκώς παρεσκευασμένοι, έδωσαν δ,τι πρόχειρον είχον.
Δραματάκια καί «παιγνίδια». Έ μονόπρακτος τραγω
δία—ό βαρύς χαρακτηρισμός άνήκει είς τόν συγγρα
φέα—«Ψυχοσάββατο.» τοΰ κ. Ξενοπούλου ήτο έν άδιάκοπον μοιρολόγι μιάς νέκρας. Μία κακή νύφη έπετάχυνε τόν θάνατόν της, ή μητέρα θρηνολογεί, ή νύφη
οραματίζεται εις ένα συρτόν τών ψυχών τήν πεθαμένην, ή όποία τήν εμποδίζει νά δραπέτευση άπό τόν συ
ζυγικόν οίκον, ή ένοχος παραληρεί καί αίφνιδίως έξομολογείται είς τόν Ανδρα της δτι ό θάνατος τής άδελφής του οφείλεται είς αύτήν καί πλειοδοτούσα άποκαλύπτει τόν σκοπόν δν παρ’όλίγον νά έπραγματοποίη τής
άτιμώσεώς του καί έκεΐνος έξαλλος έξ οργής τήν πνί
γει. Όλ’ αύτά —καί άλλα άκόμη— άπαιτοΰν πολ
λήν ψυχολογίαν ή τέχνην. Ό συγγραφεύς πρό παντός
έσκόπειδιά τών άλλεπαλλήλων κινηματογραφικών σκη
νών, δλων τονισμένων είς τήν άγριωτέραν κραυγήν τοΰ
μίσους καί τής μετανοίας, νά κάμη έντύπωσιν, καί
τό έπέτυχε προκαλέσας βαθυτέραν τινά ψυχικήν δόνησιν, ήτις δέν άπέτυχε τής δυσφορίας, διά τάς άλεπαλλήλους δραματικάς σκηνάς.
'Η «Παληές άγάπες» τοΰ κ. Τσοκοπούλου θά είνε

νεανικόν σκαρίφημα, άγνωστον πως παραπλανηθέν μέ
χρι τής κ. Κυβέλης. 'Όσον καί άν έσπευσε νά τό χα
ρακτηρίση ώς έλαφρόν καί άσήμαντον ό συγγραφεύς,
έφάνη πολύ κατώτερον αύτοΰ. Διότι είχε τό άτύχημα
τό «παίγνιον» αύτό νά έχη καί λογοπαίγνια κατεψυγμένα.
Τό «Έλιξίριον τής Νεότητος» μία τρίπρακτος φάρσα
τοΰ κ. II. Νιρβάνα, δύναται νά θεωρηθή ώς μία άπόπειρα τοΰ συμπαθούς χρονογράφου δπως γράψη καί
κωμφδίαν. Δέν γνωρίζομεν άν θά εύδοκιμήση καί είς
τό είδος αύτό, καλόν δμως νομίζομεν είνε νά άρκεσθή
ό ποιητής τοΰ «Αρχιτέκτονας Μάρθα» είς τό δράμα
είς τό όποιον έχει ίοιάζουσαν κλίσιν.
Τό «Έλιξίριον» στερείται γοργότητος και ποικιλίας,
άλλά, τό σπουδαιότερο·/, στερείται έπαρκοΰς χαρακτη
ρισμού τύπων. 'Η ύπόθεσις είνε δεκτική σατύρας, άλλ’
ή σάτυρα τοΰ κ. Νιρβάνα είνε άβρά καί διά τοϋτο πα
ρέρχεται μέ κάποιαν ψυχρότητα.
Ό κ. ’Ιωσήφ οσάκις έμπνέεται έκ τών περιπετειών
τής ιδίας του ζωής ή Ακολουθεί τήν ιδίαν του άντίληψιν, έπιτυγχάνει. 'Οσάκις έμπνέεται έκ μόνης τής φαν
τασίας, Αποτυγχάνει. Είς τήν δευτέρα·/ περίπτωσιν
άνήκει ή «Εύα—Ελένη» κ.λπ. Είς τήν πρώτην, ή
«Φιλάρεσκος» καί ήδη προστίθεται ή «Ίδζλάλ».
Ή« Ίδζλάλ» είνε περιπέτεια ήν ύπέστη ό συγγραφεύς
καί έν τή όποία άντικατοπτρίζεται μέ πολλήν εύγένειαν, ύπομονητικότητα καί εύαισθησίαν. Δίδει ένα
τύπον φιλαρέσκου καί έρωτοτρόπου γυναικός καί ένα
τύπον άνδρός Αξιοπρεπούς καί λογικού.
’Εκείνη, Όθωμανίς, άποκτώσα τήν κοινωνικήν έλευ
θερίαν, κάμνει κακήν χρήσιν αύτής. Ό φίλος τοΰ άν
δρός της ελκύει τήν προσοχήν της, άλλ’ ή συμπάθειά
της αύτή έλκύει καί τήν προσοχήν τοΰ συζύγου, δστις
μίαν ευρίσκει διέξοδον δπως σώση τήν τιμήν του. Νά
χωρισθή άπό αύτήν, άν καί τήν άγαπα. Η ύπόθεσις δέν
έχει πρωτοτυπίαν, άκριβώς δέ διά τοϋτο είναι άξιος
περισσοτέρας έκτιμήσεως ό συγγραφεύς δτι ήδυ
νήθη πρωτοτύπως νά τήν διαχειρισθή. Ή σκηνική οι
κονομία είνε έντεχνος, ό δέ διάλογος σχεδόν άψογος.
Έν τούτοις τό έργον τοΰ κ. ’Ιωσήφ τόσον ήρέμα έκτυλίσσεται, ώστε νά μή ήμπορή κάν νά χαρακτηρισθή ώς
δράμα. Μία λογομαχία μεταξύ συζύγων, καί έκείνη κυμαινομένη μεταξύ σκληρότητος καί έπιεικίας, είνε τό
μόνον σημείο·/, είς τό όποιον ύπάρχει πνοή δραματικότητος. ’Αλλά και αύτή έκπνέει είς τήν ψυχικήν τοΰ
συζύγου άδυναμίαν.
Κατά τήν διδασκαλίαν τοΰ έργου, ό κ. Ιωσήφ έκαινοτόμησεν, ύποδυθείς ό ίδιος τόν ρόλον τοΰ πρωταγωνιστοΰ. Καί παρά πάσαν προσδοκίαν, υπερνικήσας κάθε
συγκίνησιν, δχι μόνον ώς συγγραφεύς άλλά καί ώς
παθών, έπαιξε μέ πολλήν φυσικότητα, χειροκροτη
θείς έπανειλημμένως.
'Έν μικρόν δραματάκι τοΰ ίδιου, ή μάλλον μία έλαφρά δραματική σκηνή, ή «Γατίτσα», χρησιμεύσασα ώς
lever rideau ήτο εύμορφα γραμμένη ώς χαρίεις χα
ρακτηρισμός τής γυναικός έν γένει.

Τά «Παναθήναια», έκ βάθρων άνακαινισθέντα, συνεκέντρωσαν πολύν κόσμον. Έρριζοβόλησαν πλέον είς τήν
«Νέαν Σκηνήν» καί κατέστησαν πηγή ποσοστών
άστείρευτος. Μερικαΐ σκηναί είναι εύφυείς, δπως ή τών

δύο Πανεπιστημίων, ή τών Αιλιπουτείων αύτοκτόνων, ή
τής Γαλλικής άποστολής καί ή τών Άνθεστηρίων.
"Ολας αύτάς τάς σκηνάς κατέστησαν ιδίως δημοφιλείς
τά ώραϊα τραγουδάκια, τά έκ διαφόρων μελοδραματίων
συλλεγέντα.
Έκ τών ήθοποιών, έκτός τής κ. Νίκα καί τοΰ κ.
Αεπενιώτου, έπαιξαν πολύ εύμορφα ή κ. Παρασκευοπούλου ώς Άραπίνα, ή κ. Δρακοπούλου ώς’Ατσιγγάνα,
ή μικρά Καντιώτου καί ό κ. Ίακωβίδης, δστις ώς γεροντοπαλλήκαρον άπέδειξεν ιδιοφυίαν κωμικοΰ πρώτης
τάξεως.
Δύο δραμάτια τής κ. ’Αργυρής Σακελλαρίου, δοθέντα
μίαν καί μόνην εσπέραν, ή «Κρυφή άγάπη» καί ό
«Αέων Μαριάννης» δέν είχον τήν αύτήν έπιτυχίαν. Τό
πρώτον ήτο άρκετά καλόν, μέ λεπτήν ψυχολογίαν, μέ
άβίαστον διάλογον, μέ μίαν είς τό τέλος σκηνήν δραματικωτάτην. ’Αλλά τό δεύτερον δέν είχε τά προτερή
ματα αύτά. Αί σκηναι ήσαν κάπως βεβιασμέναι, καί ό
διάλογος ένιαχοΰ έλαττωματικός. Έν τούτοις, τό κοινόν
μέ πολλήν εύμένειαν παρηκολούθησε τήν παράστασιν,
έκδηλώσαν κατ’ έπανάληψιν τήν συμπάθειάν του πρός
τήν μετριόφρονα συγγραφέα.

Μία σύζυγος, ώραία καί σχεδόν υπερήφανος, παλαίουσα άπεγνωσμένως έναντίον τών περιστοιχιζόντων αύ
τήν άθλιων υποκειμένων, θείου, συζύγου καί άναδόχου,
προσπαθούσα νά άποφύγη τό βάραθρο·/ τής άτιμίας είς
τό όποιον τήν ώθοΰν δλοι αύτοί, ό πρώτος διά τό προ
σωπικόν του συμφέρον νά λάβη δημοσίαν θέσιν, ό δεύ
τερος διά νά καλύψη έν έλλειμμα τής διαχειρίσεώς του,
ό τρίτος διά νά κορέση ταπεινάς όρμάς. Άνθίσταται έν
τούτοις δσον ήμπορεί, βλέπει έαυτήν άπομεμονωμένην καί ένδίδει είς ένα έρωτα εύτελή. Τό έξαντλητικόν αύτό μαρτύριαν τής άνυπερασπίστου γυναικός, τήν
όποιαν πιέζει μέ τούς γαμψούς δνυχάς της ή ’Ανάγκη,
Αποτελεί τήν θέσιν τοΰ δράματος, τό οποίον άνεβιβάσθη είς τό «’Αττικόν θέατρον» ύπό τόν τίτλον «Μέ
κάθε θυσίαν». 'Η συγγραφεύς κ. Πετρούλα Ψηλορείτου
έσχε τήν πρώτην έμφάνισίν της πολύ εύοίωνον. Τό έρ
γον της πάλλεται άπό ζωήν, άπό κίνησιν, άπό πάθος
δραματικόν. ’Αλλ’ ή γυναίκα τήν οποίαν παρουσιάζει
δέν εινε τύπος άγνός, δστις θά τήν έξύψωνεν είς ή^ωΐδα. Διότι άγαπα ένα άλλον καί χάριν έκείνου Απο
κρούει τόν γέροντα. Άντίληψις τής κοινωνικής ζωής
δέν υπάρχει. Μάλλον υπολανθάνει έκφυλιστική τάσις,
ή όποία άντιθέτως πρός τάς ύπαρχούσας συνθήκας τής
ζωής έκδηλοΰται μέ ωμότητα άσυμπαθώς έπιδρώσαν
έπί τών δρώντων προσώπων τοΰ έργου.
Έκτός αύτών καί άλλων τινων έλλείψεων, μιάς ρητο
ρείας πρός τούς έργάτας και μιάς ταχυδακτυλουργίας
ένός μετημφιεσμένου, τό δράμα τής κ. Ψηλορείτου είνε
πολύ δυνατόν, καί μέ τέχνην είνε γραμμένο·/. Καμμία
σκηνή δέν στερείται ένδιαφέροντος. Έν τούτοις θά ήτο
προτιμότερο·/ νά ήτο συντομώτερον τό έργον κατά
μίαν πράξιν.
Ή δεσποινίς Κοτοπούλη έπαιξε μέ πολλήν δύναμιν
καί στοργήν πρός τό έργον. Ειχεν Αδιάκοπα μέρος καί
δμως δέν έμειώθη καθόλου ή τοΰ συνόλου έντύπωσις.
Τό έργον έν τούτοις δέν παρεστάθη πλέον, υποχωρήσαν
είς μίαν κατά μετάφρασιν κωμωδίαν, διάνά εύρη εύκαιρίαν νά έπιδειχθή ό τέως θιασάρχης κ. Παπαίωάννου.

4

1346

Αη ο

1347

τηπ

2ηππ Tor ‘Mamrns

Ο

ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνική Κυβέρνησις έπιδοκιμαζομένη παρ’
Γ~I δλου τοΰ Έθνους έκρινε σκόπιμον καί δρθήν τήν
Μήν τοΰ Ισχυρού ηλιακού φωτός τό όποιον ναρκώ
νει τούς Λαούς τής ’Ανατολής καί καθιστά περισσότε
ρον χαύνους και μαλθακούς τούς άπό φύσεως ρέποντας
εις τήν άνάπαυσιν. Έν τούτοις πρό τής ανάγκης
εύρεθεντες οί μέν ’Αξιωματικοί μας, χάρις εις τήν
Γαλλικήν αποστολήν, άπό μακρόν συνειθισμένοι
εις βίον χλιδής καί άναπαύσεως, καταλουόμενοι
ήδη άπό τάς εκθαμβωτικός καί άποπνικτάς ήλιακάς ακτίνας καί ίδρώτι περιρρεόμενοι καί μοχθοϋντες καί άσθμαίνοντες καθημερινώς διασχίζουσι πε
διάδας καί ό'ρη, πρός έκπαίδευσιν καί μόρφωσιν
στρατιωτικήν. Οί πάσης ήλικίας καί φύλλου Μαυροβούνιοι χάρις εις τόν πολεμικώτατο ν Ηγεμόνα καί
τόν ηρωικόν χαρακτήράτωνάναταράσσονται, κινούνται
διαρκώς καί προπαρασκευάζονται νά όρμήσουν κατά
τού εχθρού. Οί άδάμαστοι καί άκάθεκτοι ’Αλβανοί, χά
ρις είς τόν Σωβινισμόν τών άπερισκέπτωνΝεοτούρκων,
πάνοπλοι καί άποφασιστικοί αντιμετωπίζουν τάς άνιλεεΐς καί βαρβάρους στρατιάς τού Τουργούτ Πασσά καί
τό ήμισυ ναυτικόν τής πατρίδος μας γενναΐον, άποφασιστικόν, χάρις είς τά πατριωτικά του αίθήματα, μέ τήν
ρομφαίαν προτεταμένην εΐνε έτοιμον νά κατασπαράξη
τό....... έτερον ήμισυ τού ναυτικού τής πατρίδος μας.......
**
¥

’Αλλά διατί νά μή άναφέρωμεν καί τούς αδελφούς
Σέρβους, οί όποιοι μαζή μέ τήν κυβερνητικήν των μετα
βολήν επιστρατεύουν μέρος τών στρατιωτικών των δυ
νάμεων καί τούς δψίμως νεωτερίζοντας Βουλγάρους οί
όποιοι έχοντες καί αύτοί Έθνοσυνέλευσιν πρός διαρρύθμισιν τού Συντάγματος αποπειρώνται ν’ άνακηρύξουν τήν Δημοκρατίαν, καί τούς Τούρκους οί όποιοι
συσσωρεύοντες καθημερινώς ερείπια καί καταστροφάς
δέν έχουσι τόν κοινόν πολιτικόν νούν νά στρέψωσι τήν
προσοχήν των είς τάς βαρυσήμαντους, πολιτικωτάτας
καί έθνικωτάτας γνώμας τοΰ σώφρονος πολιτικού των
Κιαμήλ πασά, καί τούς Γερμανούς οί όποιοι διά τής
έξοδου 500 ‘ναυτών είς τό Μαρόκον κατετάραξαν
τούς διπλωματικούς κύκλους τής Εύρώπης καί έπροξένησαν εΐς τούς ήμετέρους χρηματιστικούς κύκλους
καί ιδία είς τούς μετά τοϋ χρηματιστηρίου έρασιτεχνικώς συναλλασσόμενους δεινάς χρηματικός παραζάλας; Καί οφείλω νά ομολογήσω δτι έξ όσων άνέφερα
τό κωμικοτραγικώτερον εΐνε τό άποτέλεσμα τού Γερ
μανικού διαβήματος δπερ έπέπρωτο νά θίξη τά θυλά
κια τών ατυχών παικτών τοΰ χρηματιστηρίου μας.
Αλλά ό ’Ιούνιος εΐνε άπό τούς μήνας οί όποιοι
έχουν τό ρεκόρ τών μεγάλων καί μικρών γεγονότων.
Η πρόσκρουσις τοΰ «Άβέρωφ» ήγειρε θύελλαν πα
τριωτικής οργής καί φρίκης, ή έπάνοδος τοΰ Διαδόχου
είς τήν ένεργόν στρατιωτικήν του δράσιν έν φ έπανώρθωσεν έν αδίκημα πρός ήγεμονίδην, άπέδειξεν δτι τό
Κράτος δέν είχε τό σθένος νά έπανορθώση καί τό άδί-

κημα τό όποιον άνεγνώρισεν δτι έγένετο εΐς "Ελληνας
Αξιωματικούς. Ό μήν αυτός μάς έπεφύλασσε
προσέτι μίαν άλλην θλιβερόν ύπόμνησιν είς βά
ρος τού Κράτους δλιγωρούντος είς τήν έκτέλεσιν τών
καθηκόντων του. Υπάρχει νόμος καθορίζων τά τής
Κυριακής άργίας. Ρητώς άναφέρει δτι αί έφημερίδες
καθ ώρισμένας έορτάς δέν έκδίδονται. 'Ο νόμος αύτός
καταφώρως καταπατεΐται καί τό Κράτος τρομασμένο
καί περίφοβον δχι μόνον δέν περιφρουρεΐ τόν νόμον
άλλα καί άντιπαρέρχεται έν τή Βουλή τήν άναφοράν
των Συντακτών τών έφημερίδων, οί όποιοι ζητοΰσι
προστασίαν άπό τό Κράτος καί τήν Πολιτείαν. Είς τήν
Αγγλίαν τάς Κυριακάς νεκροΰται πάσα κίνησις. Έφη
μερίδες δέν έκδίδονται, τά ταχυδρομεία, τά τεϊοπωλεΐα
καί δλα τά άλλα κέντρα εΐνε κλειστά, άπό δέ τού Σαβ
βάτου το άπόγευμα πάσα ή έμπορική κίνησις διακόπτε
ται. Ή ζωή τού συμφέροντος καί τής βιοπάλης παύει
καί αί στιγμαι προορίζοιπαι εϊτε διά τήν εκκλησίαν εϊτε
διά τήν κατ οικον άνάγνωσιν, εϊτε διά τάς έπιστημονικάς διαλέξεις καί τά μουσικά ακροάματα εϊτε διά τά
Σπορκαί τάς έξοχός. Καί ό λαός εΐνε εύτυχής, τό ’Έθνος
ισχυρόν καί τό Κράτος σεβαστόν....................................

Και εξελίσσεται ό ’Ιούνιος. Έν μέσω επεισοδί
ων, θορύβου καί άντεγκλήσεων συνεδριάζει ή Δι
πλή Βουλή καί οί άντιπρόσωποι τοΰ ’Έθνους έργάζονται διά τά συμφέροντα τοΰ τόπου. Τά πανεπιστη
μιακά, τά οικονομικά καί τά προσωπικά—δρα Ύπουργεΐον Γεωργίας—νομοσχέδια τής Κυβερνήσεώς διεγεί
ρουν συζητήσεις μακράς καί έκχειλίζει άγανάκτησις καί
έκσπά ή οργή καί άκούονται άποστροφαί πατριωτικής
οδύνης καί άπογνώσεως. Καίέγείρεταιό κ. Πρωθυπουρ
γός καί μέ τήν τετραγωνικήν λογικήν του δχι μόνον
παρηγορεϊ τούς άπογοητευμένους άλλά καί ένθουσιά
τούς πρός στιγμήν έμφοβους διά τό μέλλον τής πατρί
δος. Έν τω μεταξύ προαναγγέλλεται ή διοργάνωσις
κατά τόν προσεχή ’Οκτώβριον Πανελληνίου Σηροτροφικής Έκθέσεως, δίδεται έπίσημον γεύμα τοΰ Στρα
τού πρός τιμήν τής δημοφιλούς Γαλλικής άποστολής καί ό 'Υπουργός τής 'Δικαιοσύνης μεταβαί
νει αΐφνηδίως είς Χαλκίδα καί έπισκεφθείς τάς έκεϊ
άπαισίας φυλακάς είδε καί έθαύμασε τάς συγχρόνους
Ελληνικός προόδους καί τάς άν&ρωπιστικάς τά
σεις τοϋ ’Έϋ-νους μας. Καί ό ’Ιούνιος παρέρχεται μέ
μίανίεράν έκπλήρωσιν καθήκοντος έκ μέρους τού έ'θνους.
Έκομίσθη ό νεκρός τοΰ έθνικοΰ εύεργέτου Κοργιαλένιου είς τήν Κεφαλληνίαν καί ή Κυβέρνησις άπέστειλεν
άντιπρόσωπόν της τόν υπουργόν τών Εξωτερικών κ.
Γρυπάρην δστις καταθέτων στέφανον έκ μέρους τοΰ
Βασιλέως, άπηύθυνε θαυμασίαν προσφώνησιν πρός
τόν νεκρόν τοΰ άειμνήστου άνδρός.
Ε. ζ.

Αποστολήν τοΰ νεοτεύκτου «Άβέρωφ» εΐς τήν
Αγγλίαν διά τήν συμμετοχήν τής Ελλάδος εΐς τάς με
γαλοπρεπείς έορτάς έπί τή
ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΤΟΓ ΆΒΕΡΑΦ,, στέψει τοΰ Βασιλικού ζεύγους
τής χώρας ταύτης. Ήρξαντο
αί έορταί αύται καί αί διάφοροι περιγραφαί τών εν ’Αγ
γλία Ανταποκριτών τών Ελληνικών έφημερίδων παρέσχον Ανακούφισιν εΐς τήν Εθνικήν ψυχήν κατόπιν τής
ωραίας έντυπώσεως ήν έπροξένησε τδ σκάφος εις τούς
ξένους καί κατόπιν τής ’Εθνικής υπερηφάνειας ήν επροκάλεσεν εΐς τούς έν ’Αγγλία όμοεθνεΐς μας, οί ό
ποιοι είς άληθές έθνικόν προσκύνημα μετέβαλον τήν έπίσκεψίν των εΐς τό καμαρωμένο καί πολύτιμον σκάφος
μας. 'Η συμμετοχή τοΰ «Άβέρωφ» εΐνε άληθές δτι δσον
ικανοποίησε τήν έθνικήν μας φιλοτιμίαν ώς έθνους
Ναυτικού τόσον ώξυνε τόν πόθον μας δπως ίδωμεν τό
πλοίόν μας καταπλέον τό ταχύτερον εΐς τάς Έλληνι
κάς θαλάσσας. Ή έθνική ψυχή άγωνιώσα παρηκολούθησεν αύτό ναυπηγούμενον καί οί εθνικοί παλμοί τα
χείς τό συνώδευσαν εΐς τό ταξείδιόν του, ή δέ έπάνοδος
αύτοΰ άνεμένετο νά χαιρετηθή μέ τήν πλέον άνυπόκριτον χαράν καί ύπερηφάνειαν τήν όποιαν ό Ελλη
νικός Λαός ήδύνατο νά αΐσθανθή. Ως έκ τουτου τό ά
κουσμα τοΰ κινδύνου τόν όποϊον διέτρεξεν εΐς τας ύφα
λους τών Αγγλικών θαλασσών έπροξένησε βαθυτάτην δδύνην καί σπαραγμόν εΐς πάσαν έλληνικήν καρ
δίαν. Αί πρώται ειδήσεις ήσαν άπαίσιοι. Ό «Άβέ
ρωφ» έβυθίσθη. 'Η δδυνηρά αύτη φράσις έγέννησε
πένθος βαρύ καί κάθε Έλληνική Οικογένεια ήσθάνθη
τήν αύτήν θλίψιν τήν όποιαν θά έδοκίμαζεν αν ό θά
νατος έπληττε προσφιλές αύτής μέλος. Εύτυχώς τό
πλοίόν μας έσώθη. Ή βλάβη του δέν είνε σοβαρά, καί
ή πολεμική του άντοχή παραμένει Αμείωτος. Άνεπνεύσαμεν. Έν τώ μεταξύ δμως σάλος φοβέρας τρικυμίας
ήγέρθη περί τό κινδυνέυσαν πλοίον. Η Έλληνική επιπολαιότης άντί νά ζητήση νά ύποστή τήν συμφοράν
Αξιοπρεπώς καί νηφαλίως έξετράπη εΐς άκαίρους προσωπικάς συζητήσεις αί όποίαι ήλθον νά άναξέσωσι τήν
αίμάσσουσαν έθνικήν πληγήν καί νά δείξωσι καταφώ
ρως δτι τό Ναυτικόν τής Ελλάδος νοσεί νόσον βαρείαν
Από τής όποιας, διά μέσου ριζικής μόνον θεραπείας,
δύναται ν’ Απαλλαγή.
"Οταν τό Ναυτικόν τής Ελλάδος έχη εΐς τούς κόλ
πους του Αξιωματικούς Αναξίους τοΰ εύγενοΰς αύτοΰ
τίτλου, οί όποιοι Ανιέρως καί Αντιπατριωτικώς έκδηλοΰσιν τάς Αντιπάθειας των καί τά προσωπικά των είς στιγμάς άφοσιώσεως πρός τό καθήκον καί τήν ιδέαν τής
πατρίδος ποιον κέρδος διά τήν 'Ελλάδα αν εϊχομεν όλόκληρον τόν Άγγλικόν στόλον εΐς τήν διάθεσιν μας ή
ποία ζημία Αν βυθίσωμεν καί έξαφανίσωμεν καί τό
έσχατον τώνπλοίων μας;....
Δι’ ήμάς τό Ατύχημα τοΰ «Άβέρωφ» έπαυσε πλέον νά

έχη σημασίαν διότι όρθοΰται Απειλητικόν τό φάσμα τής
διχονοίας τών Αξιωματικών τοΰ Ναυτικού έκ τής ό
ποιας Απειλείται τό μέλλον καί ή τιμή τής πατρίδος μας.
’Ιδού τό πραγματικόν δυστύχημα τοΰ Ναυτικού τής
Ελλάδος.

Εμπορικός στόλος τής Ελλάδος κατά τό εΐδικόν περιοδικόν «Βαιαρπλαίη» ηύξήθη κατά τό
λήξαν έτος κατά 59 άτμόπλοια τόννων 71 χιλιά
δων, τά όποία έναυπηγήθησαν κατά τό 1910. Κατόπιν
τής αύξήσεως ταύτης ό έμποΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΑΟΙΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ πορικός στόλος τής Ελλά
δος Αριθμεί 324 Ατμόπλοια
536,000 τόννων έναντι τών 265 Ατμόπλοιων 485,000
τόννων τά όποία ήρίθμει κατά τό 1909. Τά Ατμό
πλοια ταΰτα Ανήκουν εΐς έφοπλιστάς Κεφαλλήνας, Άνδρίους, ’Ιθακήσιους καί Συριανούς κατά τό πλείστον.
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έν Άθήναις σύλλογος τών Καλαβρυτινών οιωργάνωσε καί έφέτος τήν έτησίαν αύτοΰ έκδρομήν
είς τά Καλάβρυτα, μεθ’ ής συνδέεται καί τό προσκύ
νημα εΐς τάς δύο ίστορικάς μονάς
ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ αϊτινες πλαισιοΰσι τά Καλάβρυτα,
τήν Αγίαν Λαύραν, καί τό Μέγα
Σπήλαιον. 'Η διοργάνωσις τής έκδρομής, οφείλεται κυ
ρίως είς τόν γραμματέα καί τόν ταμίαν κ. κ. Σαγιάν
καί Τσίμαν, οίτινες κατέβαλον μεγάλας προσπάθειας
διά νά εύαρεστήσουν τούς έκδρομείς. Οί κάτοικοι τών
Καλαβρύτων προθύμως έφιλοξένησαν τούς ’Αθηναίους,
προσέλαβε δέ ή πόλις πανηγυρικήν δψιν, ώς έκ τής
ζωηρότητος ήτις διαρκώς έπεκράτει έν τή πλατεία τής
πόλεως.
'Η εΐς τήν Αγίαν Λαύραν άνοδος συνέπεσε [ίέ τήν
έπέτειον τής Άλώσεως, κατανυκτικον δέ έψάλη μνημόσυνον έν τή παλαια Εκκλησία τής Μονής. Ό ήγούμενος καί οί μοναχοί, προεξάρχοντος τοΰ εύφυεστάτου
πατρός Αγαπίου, έπεδαψίλευσαν έξαιρετικάς περιποιή
σεις εΐς τούς πολυπληθείς έπισκέπτας.
Έν τώ Μεγάλω Σπηλαίφ, τό όποϊον έπί μάλλον έξαίρει ή μοναδική καί γραφικωτάτη τοποθεσία έφ’ ής
εΐνε έσφηνωμένον, ή ύποδοχή ήτο έπισημοτέρα. ώς έκ
τής παρουσίας τοΰ σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. ’Αθανασίου,
δστις καί πατριωτικόν έξεφώνησε λόγον, μετά τήν δο
ξολογίαν έν τώ Ναφ. Οί έκδρομείς, πάντες κατενθουσιασμένοι έκ τής τριημέρου Απολαυστικής περιοδείας, Απεκόμισαν Αλησμόνητους έντυπώσεις.
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Υ Έ έπιτυχία τών Άνθεστηρίων οφείλεται κατάμέγα
X X μέρος εΐς τήν φιλότεχνον δεσποινίδα Ήλέκτραν
Παπαγεωργακοπούλου, τής όποιας καί ό χορός καί τό
άσμα ένεποίησαν λίαν εύάρεΗΑΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕϋΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ στον έντύπωσιν. Ήδη, ή δε
σποινίς Παπαγεωργακοπού
λου, κατά τάς Απολυτηρίους έξετάσεις τοΰ ’Ωδείου Ά-
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θηνών έτυχεν άνωτάτου διπλώματος μονωδίας, έλαβε δέ
καί τό μετάλλιον τής κ. ΣυγγροΟ, τιμή άπονεμομένη
μετ’ αύστηράν δοκιμασίαν εΐς τήν πρώτην τών αριστού
χων τής τελευταίας τάξεως. 'Η εξαιρετικής τιμηθεΐσα
δεσποινίς είνε άπό έτών γνωστή εΐς τόν καλλιτεχνικόν
κόσμον, πολλάκις συμμετασχοΰσα εΐς μουσικά: συναυ
λίας μέ πολλήν πάντοτε τέχνην.

δημοσιευμένη έν τή ά. σελίδι εϊκών είνε μία άπό
X τάς ώραιοτέρας τοϋ Μουρίλλου, άκμάσαντος, ώς
γνωστόν, κατά τόν 16ον αιώνα. Η εϊκών αύτη ύπάρχει
εΐς τήν ’Εθνικήν ΙΙινακοθήκην τοΰ ΑονΜΟΤΡΙΛΛΟΣ δίνου. Τά περισσότερα έργα τοΰ διάση
μου Τσπανοΰ ζωγράφου ύπάρχουν εΐς
τό Vrado τής Μαδρίτης. Αί εικόνες τοΰ Μουρίλλου διακρίνονταιδχι μόνον διά τήν έκφραστικότητα καί διά τήν
αρμονίαν τοΰ χρώματος, άλλά καί διά τήν άβρότητα
καί τήν απλότητα. Τά περισσότερα θέματα τών πινά
κων τουέδανείσθη άπό τήν θρησκείαν. Αί ΙΙαναγίαιτου
είνε δνομασταί εις τήν παγκόσμιον τέχνην.
Εικόνες τοΰ Μουρίλλου έπωλήθησαν πάντοτε εΐς υ
πέρογκους τιμάς, δλα δέ τά Μουσεία τής Εύρώπης έφρόντισαν νά κοσμηθούν μέ έργα τής ύπερόχου τέχνης
του.

Ό πλησιέστερος καί γνωριμώτερος είς ίμιας αρχαίος ποι
ητής, τοϋ οποίου τό έργον έχει μεγάλας ομοιότητας μέ τήν
δημοτικήν μας ποίησιν είνε ό Θεόκριτος. Τά «Ειδύλλιά» του,
τά βουκολικά καί άλλα, διαπνεόμενα άπό ζωήν καί χάριν,
βασίζονται κυρίως είς τήν αφελή έκείνην αϊσΟησιν καί άγά
πην τής φύσεως, τήν χαρακτηριστικήν τών δημοτικών τραγουδιών μας. Καί δι’ αύτό τόν Θεόκριτον, τόν υμνητήν τοϋ
έρωτος καί τής φύσεως, δίδοντα τόσον ζωντανήν εικόνα τοϋ
άρχαίου βίου, τόν αίσύανόμείία έν τούτοις ώς σύγχρονόν μας,
ζωηρότατα καί άμεσώτατα. Ή μετάφρασίς του, γενομένη
αριστοτεχνική, άβίαστος, πιστή ύπό τού ποιητοΰ κ. Πολέμη
είς στίχον κομψόν καί μελφδικώτατον, έξεδόθη είς τήν «Βι
βλιοθήκην Φέξη».
— "Εν άπό τά θαυμασιώτερα ιστορικά έργα τής άρχαιότητος είνε ή Κύρου άνάβασις τοϋ Ξενοφώντος. Διά τήν φι
λολογικήν αύτοΰ άξίαν είνε υπόδειγμα λιτής κομψότητος καί
σαφήνειας.
Άπό στρατιωτικής δέ άπόψεως κρίνεται γενικώς ώς αρι
στούργημα τής παγκοσμίου στρατιωτικής φιλολογίας.
Περιέχει τήν έκστρατείαν Κυρου τοϋ νεωτέρου καί τήν έπάνοδον τών δεκακισχιλίων 'Ελλήνων διά μέσου τής Ασίας.
Ή άφήγησις τών συμβάντων καί αί περιγραφαί τών τόπων,
τών ηθών καί’τών εθίμων τών άσιατικών λαών είς τό ιστορι
κόν τοϋτο έργον παρέχουσιν έξαιρετικόν ενδιαφέρον καί διδάσκουσαι τέρπουσι τόν άναγνιύστην.
Κατά μετάφρασιν τού κ. Δημ. Άναστασοπούλου τού ’Α
θηναίου, έξεδόθη είς τήν «Βιβλιοθήκην Φέξη ’Αρχαίων 'Ελ
λήνων Συγγραφέων.
— Είς τήν Βιβλιοθήκην Φέξη ’Αρχαίων Ελλήνων Συγ
γραφέων έξεδόθησαν αί Φοίνισσαι τού Εύρυπίδου.
Αί Φοίνισσαι άναφέρονται είς τήν τραγικήν παράδοσιν τής
άδελφοκτονίας Έτεοκλέους καί Πολυνείκους. Πλήρει έπεισοδίων, ώς ό θάνατος τών δύο άδελφών, άποδίωξις τοΰ Οίδίποδος, ή γενναία τής ’Αντιγόνης άπόφασις κλπ. λογίζεται έκ
τών ώραιοτέρων έργων τοϋ Ευρυπίδου.
Τάς Φοινίσσα μετέφρασε φιλολογικής καί έμμέτρων, άποδώσας τόν ρυθμόν τοϋ πρωτοτύπου, ό κ. Ν. Ποριώτης.
— Είς τήν αύτήν βιβλιοθήκην έξεδόθ ησαν είς μετάφρασιν
τού κ. Μ. Αύγέρη έμμετρον, άποδίδουσαν ζωντανά τόν ποι
ητήν καί τό ΰφος του αί «Σφήκες» τού Άριστοφάνους.
Αί «Σφήκες» γελοιοποιούν τήν μανίαν τών ’Αθηναίων διά
δικαστήρια καί δίκας, παρουσιάζουν δέ τά ήθικά καί κοινω
νικά άτοπα έκ τής τότε δικαστικής καταστάσεως. Οί δικασταί, εμφανιζόμενοι ώς χορός Σφηκός καί ένφ τάχα ιπερασπίζουν, διακωμφδοϋσι τούς δικαστικούς θεσμούς.
—« Ήλεκτρα» τοϋ Σοφοκλέους. Μετάφρασίς Μ. Αύγέρη.
Ή άλλεπάλληλος διαδοχή τραγικών γεγονότων καί ή συ
χνή μετάπτωσις αισθημάτων καί παθών δίδουν είς τό δράμα
τοϋτο νεωτεριστικώτερον τύπον. Μετά τήν άναγνώρισιν τών
δύο άδελφών Όρέστου καί Ήλέκτρας, άποτολμάται ύπ’ αύ
τών ό φόνος τής μητρός καί τοΰ έραστού της πρός έκδίκησιν
τής πατρικής δολοφονίας.
—Έξεδόθη είς ίδιον τόμον τό πέρυσιν διδαχθέν τετράπρακτον δράμα τοϋ κ. Ζ. Μακρή. Περί τοϋ έργου, εύφήμως κριθέντος παρ’ ολου τοϋ ελληνικού τύπου, έγράψαμεν καί ήμεϊς
έν καιρφ τάς έκ τής διδασκαλίας του έντυπιόσεις μας.
—L’Hllemisme : Έξεδόθη τό πρώτον καίδεύτερον τεύχος
τοϋ 8ου έτους έν Παρισίοις τό μηνιαίως έκδιδόμενον Γαλλι
στί τεύχος τοϋ Έθνικωτάτου Σωματείου μας ό «Ελληνι
σμός». Παρέχει μελέτα; έθνικάς πολλής άξίας περιστρεφομένας είς τήν ποικίλην ιστορικήν εποχήν τοϋ έθνου μας.
—Συντρίμματα: Έξεδόθη είς Χανία τόμος κομψός περιέχων σειράν κομψών καί αισθηματικών Διηγημάτων τοΰ κ.
Θ. I. Μαραγκοπούλου.
—Graecia: Έξεδόθη τό τεύχος ’Ιουνίου πλουσιώτατον είς
ΰλην εκλεκτήν καί πολλοΰ ένδιαφέροντος.

’Επιστημονική Έπετηρίς. ’Έτος έκτον. 1909—
1910. 'Γπό τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου έξεδόθη καί
έφέτος, ογκωδέστατη ή έτησία Έπετηρίς, περιέχουσα
επιστημονικός διατριβάς τφν κ. κ. Γ. Χατζιδάκι, Ρ.
Νικολαίδου, Κ. Ράλλη. Τό πλεΐστον τοΰ βιβλίου κα
ταλαμβάνει ή Ελληνική βιβλογραφία, συνταχθεϊσα
έπιμελείφ τοΰ καθηγητοΰ κ. Πολίτου. Καταγράφονται
έν αύτή πάντα τά 'Ελληνιστί έκδεδόμενα βιβλία τών
έτών 1909 καί 1910.
Τυπογραφικά Καταστήματα « 3Εμπρός
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252,815.—
Διεθνής Οίκ. Έπιτρ. )
λ)σμός κατ. εκ δη- )είς χρυσ. Δρ.
936,937.69
μοσίων ύπεγγ.προσόδων)είς τρ.γρ. » 9,093,186.28 »
10,030,123.97
‘Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν............................
854,196.55
‘Υπηρεσία εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμματια »
266,189.30
»*
Καταθέσεις δημοσίου « ι ί φ είς χρυσόν.....................
2,534,572.61
Καταθέσεις δημοσίου έπί τόκω είς τραπεζικά γραμμάτια »
4,006.715,95
Έντοκ.κατ.δημοσ.είς χρ.(προϊόν ποοκαταβ.40,000,000)
3,911,321.84
,Εντοκ. κατ. δημ. εις χρ.δια τήν κατασκ.τοϋ Σ.Π.Δ.Σ. »
60,711.75
8
8
είς τρ. γρ. β
β
β
»
»
59,115.40
Καταθέσεις ΰ«λ
4 «ιιιο·· «<>) δ,υκ ι}..............................
8 122,01 6,0 49.38
8
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 Ο)θ είς χρυσόν............
38.482,950.—
»
»
»
2 1)2 ο)ο είς τρ. γραμμ. »
20,111,400.—
‘Υπηρεσία λαχειοφ. δανείου Τραπέζης 3 0)0 είς χρυσόν 8
1,307,754. —
8
« 8
β
2 1]2 ο)ο είς τρ· γρ.
329,169.—
8
Καταθέσεις ταμιευτηρίου............................
19,096,652.39
»
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ έξωτερικφ
»
Διάφοροι Λογαοιασμοί
2,751,754.55
8
.540.687.78
*
<
Διάφορα................................................... . . .
Έν Άθήναι: τή 10 ’Ιουνίου 1911
Δρ. 422,663,401.54

Ό Διοικητής
I. Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

20,000,000.—
13,500.000.—

112,159,811.62

5,933,629.—
5,184,241.13
33,530.398.89
1,3 55,216.43
263,315 —

10,066,46 3.24

884,367.60
285,130.95
4,384,572.61
1,006,715 95
3,911,321.84
60,711.75
59,115.40
121,549,660.42
38 482,950.—
20,111,400.—
1,378,754.360.605.
18,844,437.11
509,037.53
2,798.941.66
8,843,261.01
425,473,058.14

Ό υποδιευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
Π. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις εές τρα.«εζεζά γραμμάτια
Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών, τόκων τών εις
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων
έν οψει ή έπί ποοθεσμία δηλοποιείται δτι άπο 15 ’Απρί
λιο·; 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται
παρά τε τώ Κεντρικό Καταστήματι καί τοϊς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις εις τραπεζικά γραμ·
μάτια άποδοτέας έν όψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί
τόκω.
1’1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν όψει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ.10,000 πέραν τοΰ ποσού του·
του τοΰ τόκου όριζομένου εις Ιτοίς ο)ο κατ’ έτος, μέχρι
50.000 πέραν δε καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 τοϊς ο)θ.
Αί καταθέσεις αυται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτδν
λογαριασμόν παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιάριου λο
γαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά έξ μήνας τούλάχιστον.
2 1)2 τοϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας έν
έτος τουλάχιστον.
3 τοϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
δύο έτη τούλάχιστον.
3 1)2 τοϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
-ι τοϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
έτών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν ήτοι είς
φοάνκα καί λίρας Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία ή διαρκείς έπί τόκω.
1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
»
»
»
1 έτους
»
2
»
»
»
»
2 έτών
»
2 1)2
»
>’
»
»
4
»
»
3
»
»
»
»
5
»
»
4
»
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδιδονται κατ
έκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστικαι ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται
παρά τώ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ κα
ταθέτου παρά τοίς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης .είς το
αύτο νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΜΗΝΙΜΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ — ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Διεν&νντής :

J. I. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΓΛΟΣ

Μελέται φιλολογικά! καί καλλιτεχνικοί.
Συνεργασία εγκρίτων λογίων.
Εικόνες έργων Ελλήνων καί ξένιον καλλιτεχνών.
Συνδρομή έτησία φρ. 12.
Γραφεία Όδός Χαριλάου Τρικοϋπη 22 Α.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΟΕΜΑΤΙΚΑ ΔΡ, 10.275.0W
ΕΔΡΑ

ΕΝ

ΙίΛΙΟΠΟΓΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ

(Σοφόκλειον)

Ολόκληρος σελϊς είς έν τεΰχος
Ήμίσεια
»
»
Τέταρτον σελίδος
»
Όγδοον
»
»

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : ’Εν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλφ καί Λαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, Ήρακλείφ καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμποΰλ), Άμισφ,
Τραπεζοΰντι, Κερασοΰντι. Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη, Σέρραις, Καβάλλρ, Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίφ.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ : Έν ’Λλεξανδρείρ (μετά παραρτήματος έν
συνοικίρ Mikan), Καίρφ (μετά παραρτήματος έν τή
συνοικία Mousky), Μανσούρρ καί Ζαγαζικίω.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΦΓΩ (Domhof, Monckeberg strasse 18).
ΕΝ ΑΕΜΕΣΩ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΠΕΝΙ Βαθέως (Σάμου).

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

Δραχ.

60
»35
»20
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Δ’ά χώρον μχκρότερον τιμαέ ανάλογοι
At’ εεκονογααφημ,ένας διαφημίσεις, 5t’ ές τεύχη ή περισσότερα,
ιδιαίτεραι συμ.φωνίαι.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΧΥΜΒΟΪΛΙΟΝ

Σ. Φραγκιάδης, Πρόεδρος, ' ‘Ιωάννης Μστότασης, ’Αντι
πρόεδρος, Ίω. Βαλαωρίτης, Κ. Βερούγκ, Ε. ‘Εμπει
ρικός, Δ. Ενγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Α. Ήλιόπουλος, Ζ. Κ. ΊΛάτσας, ‘Εμμ. Μπενάκης, Μαρκησιος δί
Ρεβερσώ.
Γενικός Διευθυντής

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣΑΣ
Διεύθυνσις Τηλεγραφική :
ΑΘΗΝΑΪΚΗΝ - ATHENOKLES

Ή Τράπεζα Αθηνών έκτελεί πάσαν Τραπεζιτικήν
εργασίαν, ήτοι' Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων
καί συναλλαγματικών, προκαταβολής έπί χρεωγράφων
ναί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομερίδιων, παντός
είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών,
γραμματίων εσωτερικού καί εξωτερικού’ έκτελεί χρηματιστικάς έντολάς’ έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικής έπιστολάς και τηλεγραφικής έντολάς πληρωμών έν τε τφ
έσωτερικώ καί τώ έξωτερικώ’ άνοίγίει τρέχοντας λογα
ριασμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων
πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστά
σεων προς δρους λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.
Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυσόν,
είς έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί είς
τραπεζογραμμάτια ύπό δρους εύνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν κατάθέσεις είνε άποδοτέαι είς ο νόμι
σμα ένηργήθησαν. αί δέ εις έπιταγάς (cheques) τής
Τραπέζης έπί τών έν τώ έξωτερικώ άεταποκριτών
της, Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνται καθ’ έξαμηνίαν
άπό τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης ’Ιου
λίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

ΕΦθΑΣΑΝ

||ελοπ.

ΤΙΜ©Α©ΓΙ©Ν ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΛΒΕΒΛΗΙΒΕΝΟΝ ΑΡΗ. 50,000,000

οί αναπαυτικότατοι κορσέδες a la Parisienne, οί καθιστώντες τά σώματα άγαλματώδη, συμφώνως μέ τάς
σημερινός απαιτήσεις τής Μόδας, εις τοϋ κ.

ΗΝΩΜΕΝΑ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
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‘Εάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοΰτο εΐνε καί τδ μέγα αύτδ
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία καί ποικιλία δλων τών ειδών τής
Ζαχαροπλαστικής και τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμησεν είς τδ ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οίκον άγνοϋ καί νωπού Αγελα
δινού Γάλακτος! ! Τά Γιαούρτίά του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά
είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφθονα, εύθυνά, και μέ υλικά έκλεκτά
καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γευ
στικότατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται τδ κέντρον δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητι
κοί ποϋ φροντίζουσι εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνεσαι και άκόμη δίκαιότερον
δλοι οί αυχνάζοντες είς τά Βέχχρχδέν θεωροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν
πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικδν ή τδ παγωμένου γάλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
..ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠ|ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ“ -..ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ"
Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΒΡΗΣΙΣ,, έν^,συμπράξει μετά τοΰ έν Άθήναις έκδιδομένου καλλιτε
χνικού περιοδικού “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,, θά έκδόση διά τό προσεχές έτος Ήμερολόγιον
Εγκυκλοπαιδικόν, Φιλολογικόν, Καλλιτεχνικόν.
Τό Ήμερολόγιον μας θά εινε ή πιστή άπεικόνισις τής τε εθνικής, κοινωνικής και
πνευματικής έξελίξεως καί προόδου έν Έλλάδι. Διακεκριμένοι συνεργάται οί άριστεΐς τοΰ καλάμου, θά συμβάλλουν είς τόν έπιτυχέστερον αύτοϋ καταρτισμόν.
Τό Ήμερολόγιον μας, ογκώδες, έκ τριακοσίων σελίδων πυκνών εις ύλην
καί κοσμούμενων ύπό καλλιτεχνικών εικόνων, έπί εκλεκτού στιλπνού χάρτου τυπούμενον θά
περιλαμβάνω ύλην ανέκδοτον καί πρωτίστως πρωτότυπον, άσχετον πρός τάς είς τάείρημένα Περιοδικά δημοσιεύσεις.
Μελέται έπιστημονικαί είς έπαγωγόν ύφος γεγραμμέναι καί χρήσιμοι είς τόν καθημε
ρινόν βίον, φιλολογικάί μελέται, διηγήματα, πεζά καί έμμετρα ποιήματα, ήθογραφίαι, ταξειδιωτικαί περιγραφαί, μυθογραφίαι, καλλιτεχνικά άρθρα, ιστορικά καί αρχαιολογικά σημειώ
ματα, μελέται κοινωνιολογικοί, εθνολογικοί, βιονομικαν θά παρελάσουν άπό τάς στήλας τού
Ημερολογίου. Ειδικοί καί πεφωτισμένοι συνεργάται θά πραγματευόώσιν αυτά.
Τό Ήμερολόγιον μας θά εινε τό έτήσιον άναπόσπαστον συμπλήρωμα άμφοτέρων τών Περιοδικών.
Εικόνες έργων ζωγραφικής καί γλυπτικής Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών
τοπεϊα Ελληνικά, μνημεία ιστορικά έκ τών ήκιστα γνωστών γελοιογραφίαι τών
εύθυμοτέρων γεγονότων τού έτους, θά ποικίλλουν τά δημοσιεύματα τοΰ Ημερολογίου.
Αί διευθύνσις τής “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,, - “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, φιλοδοξώ
νά προσφέρουν είς τούς άναγνώστας των έν πρωτότυπον καί χρήσιμον Ήμερολόγιον
ελκυστικόν διά τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν αξίαν του.
Τό “Κμερολόγιον μας ήρχισε νά έκτυποΰται. Θά είνε έτοιμον πρός κυκλοφορίαν
κατά τάς παραμονάς τών Χριστουγέννων. Ή δέ τιμή του, παρά τάς υπέρογκους δαπάνας.
μόνον δύο δραχμαί διά τούς συνδρομητάς τής “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ,, — ΠΙΝΑΚΟ
ΘΗΚΗΣ ώς καί διά τούς άπό τοϋδε μέχρι 1ης Αύγούστου έ.έ. έγγραφομένους καί προ
πληρώνοντας τό άντίτιμον. Διά τούς λοιπούς δρ. τρεις.

Τό Ήμερολόγιον «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» — «Πινακοθήκης»
θά κυκλοφορήσει είς 5000 αντίτυπα. Άρίστη ευκαιρία διά τούς έπιθυμοΰντας νά καταχωρίσωσιν αγγελίας και διαφημίσεις. Δι’ αυτούς ίδιαίτεραι συμφωνίαι, τοιαΰτα δέ γίνον
ται άπό τοϋδε.

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ„ - “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
πλουσιώτατον είς έκλεκτά περιεχόμενα καί ωραίας εικόνας.
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