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ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

ΕΥΓΕΝΙΑ

^ΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΒΗΝΑΙ

ΕΤΟΣ Δ'-—ΤΕΥΧΟΣ 48
ΟΚΤΟΒΡΙΟΣ—1911

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΠΙθεΟΡΗΣΙΣ
MHNW&N ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ
ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΜΡΗΤΕΑΙ
Διά το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ..............................................
Δραγ.
Διά τούς διδασκάλους
...
»
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ..............................................
Δολλάρια
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ..............................................
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ...............................................................................
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
................................................................... Φρ· W*Εκ5ο<ίις εκλεκτή γενικώς
»

12.—
8.—
3.—
χ/4 Λίρα ’Αγγλίας
10 Σελίνια
12.—
25 ή Δρ. 25

PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE MEILLEUR MARCHE
’— - --—-ejs;—*—-—■—

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ Σ :

^Δεσποινίδα

^Ξτγενιαν

^ΩΓΡΑΦΟΤ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83. —ΑΘΗΝΑΣ

τροφική διεύϋυνσι: ·.

ROBES, M ANTE AUX ETC. POUR DAMES & FILLETS
BONNETERIE, CHEMISERIE, PARFUMERIE, GANTERIE, MERCERIE,

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ Ε Π I θ Ε Q Ρ Η ΣI Ν,, — Α θ Η Ν Α Σ

LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE
CHAUSSURES, ARTICLES DE VOyflCE ETC- ETC-

Παν χειρόγραφον 8ημοσιενόμενον η μη 8εν εττιστρέφεται.
ΙΙαν σύγγραμμα άποστελλόμενον εΐς τά γραφεία μας Αναγγέλλεται.
Αί ίγγραφάι άρχονται άπό 1ης έκάατου μηνός.— Τό τεύχος δρ. 1.

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, SALONIQUE, CON
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
‘Από τας αναμνήσεις τοΰ Λονδίνου. Οίκοι εργασίας. Ευγενίας Ζωγράφου.—‘Η νέα μας Φιλολογία και ή Ζωή: Λος
“Αννας ϊταματιλάτυυ. — Ή έν Βενετία Αρμένική Μονή καί ό Λόρδος Βύρων : Ίιζιχιηλ Βίλαν ιδιώτη. — Έπιστολαΐ
ένός Ιδιοτρόπον: Ίωίννου Φραγχιϊ.— Ό Τοτός (Διήγημα): Γαβριήλ Δ
* Άννοΰντσιο (Μετάφρασίς Τ. Λάσκαρϊ].— Τό οι
κονομικόν έργον τής ’Ενιαίας: Γ. Κυριαχοΰ.— ’Αγιοκέρια: I. 11. Σταματούλη.— Δημοψήφισμα « Έλλ. Έπι&εωρήσεωςο.---Παλαιοί ποιηταί (παραφράσεις) I. Πολίμη.— Περί Λουτρών: ϊλ.Ν .Χμτνς.— Αί Άόήναι και οί Άρχοντές των, ύπό ‘Επαρ
χιώτου.— Έ&νική Μοΰσα: Ό Λαβωμένος Κλέφτης.— ‘Οκτώβριος 1911: ’Ιστορία τοΰ Μηνός.— θεατρική Έπι&εώρησις: Κ.
— Ή Μόδα Δός Μ. II. Σατυρική Έπιδεώρησις: Άμαράντου.— Ώραΐαι Τέχναι.— Άπό τήν Ζωήν τοΰ μηνός: Ε. Ζ.

Νέοι Εκδόσεις.

ΜΕΓΑ .ΕΡΓΟ2ΤΑ2ΙΟΝ
Σ. ΣΤΕΙΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ :

Ή ’Εταιρεία τών Δραματικών συγγραφέων— Δ. Μορέλλης.— Α. ΜομφερρΔτος.— Ή κ. Άγγελοπούλου.— Ελληνικόν Κουϊντέττο.— Τό Δημοτικόν θέατρον.— Ή νέα Βουλή τής Κύπρου.
ΕΙΚΟΝΕΣ ί ΠρωϊνσνΆστρον, ύπό Δ. Μορέλλη.— Αί ‘Ιταλικοί Σχολαί.— Αιγυπτιακό; Γάμος.— Βεδονΐνος έπί τής
καμηλού.— Μ. Κοτοπούλη ώς Ήλέκτρα.— ’Π μόδα.— Γελοιογραφίαι.— Ή κ. ‘Αμαλία Βαλσαμάκη καί ή δις Βαλσαμάκη.—
Ελληνικόν Κουΐιντέττο.— ΦωφώΚαστρωμένου.— Ό "Αγιος Γρεβενών.
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II
MENSUEhbE =■

IliDUSTH^E

Prix

IDu

Num±ro .

1

Franc.

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

ΤΑΞΕΩΣ

ΕΧΩΝ

ΤΑΣ ’

ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ,
EIQH

MELilaENlQUE

TH

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ

*
*···χχχχχχχχχχχχχχχχ

EUGENIE ZOGRAPHOU

EN

ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ

ΠΛΕΧΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ,

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ,

EICK

ΨΙΛΙΚΩΝ, ΩΛΑ ΤΑ EICH ΕΣΩΡΡΟΥ£ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Κ ΜΗ,
EICH ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EIQH ΤΑΞΕΙ4Ι0ΥΚΤΛ. ΚΤΛ.
’ ·Τ .
4 j I1 '’ ■' 1 ’ ’. · a
'* '

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

Κ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ CNSXIX
ΛΝΩΝΤΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤ4ΙΡΙ4 ΜΕ ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ

■ΕΧ^Τ·ΖΚο^ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ’

1,500.000

·Εμποριών .·βρι,μ„ „.κ

- *°

’«

“UNIONRECORD,,

j

'

ΑΙ ΤΙΜΑΙ τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» είνε άπηλύ™,-

απολύτως ωρισμεναι και πρωτοφανείς διά τό Έλ-

ληνικόν Έμπόριον.

επι της οδού Αίολου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11

λΓ .·

ΑΘΗΝΩΝ»

""

-

(Τήν «Έμποριχήν Ένωσιν» ίδρυσαν χαΐ διευθύν...»,χών χαΐ Κασμηρίων χ. χ. ΆΧχ^άδης Κ
γιος Διάμεσης, ©εμςστοχλής Κονταράτος χαΐ Κωνστ. Διάθεσης). ?

’Α^
*
ΊσοΚωνσταντίνος Καχχαράς, Γε,,,ρ.

...................... Τφ αιτονντι εκ τ<&ν επαρχιών δείγματα άποότέλλονται αμέσως

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ4 ΔΡ. 10.275.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΠΟΚΑΤΑΣΤΜΜΆΤΆ

EGTPTE, LE CAIRE, - RUE RUEY N° 5
FOURNISSEUR DE L’ARMfiE DOCCDPATION

I

MAISON FONDiE ΕΝ 1870

, ■-· - .

5

r.

GRANDE FABRIQUE, DIST1LLERIE DE LIQUEURS

Τ

*

·

grand depot df

vins

7Γ

Importation ’ Exportation

Ε. ILA. Π. .
6.20 π. μ.

7.—

»

»
8.30
Η.30
1.20 μ. μ.

11.35
6.30

Αναχωρήσεις ίξ Αθηνών

3.45 μ. μ.

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλή
νην, Πύργον, ’Ολύμπια,
Τοπική διά Κόρινθον.
Διά Κόρινθον Ναύπλιον, Πάτρας
Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν καί Τε
τάρτην.

7·— π. μ.

Αναχωρήσεις ίκ Πατρών
7.10 π. μ.
8.15

»
»

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον,"’Αθήνας.
Ταχεία δΓ ’Αθήνας, κατά Τοίτην καί Παρασχευήν.

12.40 μ. μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΝΙΕΝΟΝ ΔΡ. 50.000.000

demetriuFsktadas'
-

Νεωτάτου συστήματος πολύγραφος, έχων μέγι
στα πλεονεκτήματα ύπέρ παν άλλο είδος πολυ
γράφου. Καταλληλότατος διά δημόσια γραφεία, δι’
αρχιτέκτονας καί μηχανικούς, διά δημοσιογράφους
κ.λ.π.
Ό πολύγραφος “UNION RECORD), άναπαράγει
εϋχερώς καί καθαρότατα πλείστα άντίτυπα χειρο
γράφων, σχεδίων, χαρτών, παντός είδους γραφής διά
χειρός ή διά γραφομηχανής. Πρδς τούτοις έχει τδ
πλεονέκτημα νά έκτυπώνη καί χρώματα. Πλήροφορίαι|παρά τφκ.Δ. Ζωγράφω. Μενάνδρου 83’Αθήνας.

Δια Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
Ata Κυλλήνην, 'Ολύμπια, Κυπαρισσίαν Κα·
λαμας, Μεγαλόπολ(ν, Τρίπολιν.
Δια Κυλλήνην, Πύργον, 'Ολύμπια.

Αναχωρήσεις έκ Καλαμών
Α:“ ΚυπαΡ'®«ίϊ
,
*
Πύργον, Πάτρας, Μεγαλό,.ολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
Δια Κυπαρισσίαν, Πύργον, 'Ολύμπια, Μεγαλοπολιν, Τρίπολιν.

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ; ’Εν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βάλω καί Λαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ Ι ’Εν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Εν Κωνσταντινουπόλει ('Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ,
Τραπεζόΰντι, Κερασοΰντι, Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη, Σέρραις, Καβάλλμ, Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίιρ.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ; ’Εν Άλε^ανδρεία (μετά παραρτήματος έν
τη συνοικία Midan), Καΐριρ (μετά παραρτήματος έν τη
συνοικία Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαζικίφ, Μίτ-Γκάμ
καί Τάντα.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhof, Monckeberg strasse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΝΙΒΟΥΛΙΟΝ
X. Φραγχιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότασης, ’Αντι
πρόεδρος. Ίω. Βαλαωρίτης, Κ. Βερούγχ, Έ. ’Εμ
πειρικός, Δ. Εΰγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλιόπουλος, Ζ. Κ. Μάτσας, ’Εμμ. Μπενάχης, Μαρχήσιος St Ι’εδερσώ.

Γβνικός Λιτυθυντήί

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
2.45 μ. μ.
4.45
.
6.4 5
β
7.05
β

8 15

·

Ιαχιια εκ Πατρών (δ|ς ώς άνω).
Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου
Τοπική εκ Κορίνθου.
Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πατρων, Καλαβρύτων,
Εκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ01 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ζαόεϊριος Κ. Μάτόας
Διεύθυνσις Τηλεγραφική :

ΑΘΗΝΑΪΚΗΝ - ATHENOCEES

Η ΜΟΝΗ

ΤΑΧΥΤΕΡΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΕΞ

‘Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι- Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεω
γράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ματικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξωτερικοϋ’
έκτελεϊ χρήματιστικάς έντολάς’ έκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρωμών έν τε τφ έσωτερικώ καί τώ έξωτερικφ’ ανοίγει
τρέχοντας λ)σμους ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις
χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμά
των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων
διαφόρων διαστάσεων πρός δρους λίαν ευνοϊκούς
διά τό κοινόν.
Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, εις έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοϋ καί
εις τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ εις έπιταγάς (cheques)
τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

ΕΝ ΟΔΩ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

J. Α α. ΜΟΥΤξΟηονΛΩΝ
Είς τδν δφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ
φον καί πολύχρωμον έμπορικδν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά
τελειότερα αΒποόρρονχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας
καί τά τελευταίας μόδας υφάσματα. Δέν θά σάς
προσελκύση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς καταστηματάρχας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών
τρόπων.

ΕΠΠΑΑΟΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

I" ΑΘΗΝΑΙ,, τόννων 16,000.

Ατμόπλοια : —---- ----------- --------- ——--- ——■—

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,, τόννων 12,000

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Α'
τόμος
φρ
»
Β'
»
Γ'
»
,
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
»
»
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

3.00 Η ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
2.00 Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
» κοινωνικόν
»
1.50 Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ » ιστορικόν
»
2.00 Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικήν δρα

5.00

μάτων μονόπρακτου,μεταφρασθέν είς τήν’Αγγλικήν.
(Διδαχθέντα άπό τής Έλληνικής Σκηνής)

Α' Β ’»>

*

Ίά ώραΐα και μεγαλοπρεπή ταΰτα ατμόπλοια είνε νεότευκτα και φημίζονται διά τήν αντοχήν και είστάθειαν κατά τά ταξείδιά των. "Εχουοι διπλός μηχανάς και διπλούς έλικας. Εϊνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα
μέ 150 θέσεις Α', 200 θέσεις Β', και 1500 θέσεις Γ. Έχουσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτών ό ασύρματος τηλέγραφος Marconi, παρέχεται δέ πάσα άνεσις είς τους
ίπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλεϊον, καφφενεϊον κτλ. κτλ. Διά τήν υγείαν
τών ταξειδιωτών εχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ οΰτε φαρμακεϊον πλήρες, οΰτε νοσοκομεϊον.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Έν Παραιέϊ (5 Λεωφόρος Αίγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείφ, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμφ,
καί Νέα Ύόρκη.., ιΗ Α . .
Άντιπροΰωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καί 'Ανατολής.

ΑΡτοποικτίκΗ

W&N

ΓΑΛΑ ΕΙΣ ΚΟΝΙΝ - ΓΑΛΑ ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Δ'.

Έάν θέλετε ν’ άποφεύγητε τάς επικινδύνους νοθείας τοΰ γάλακτος,
Έάν θέλετε νά είσθε ασφαλείς άπό κάθε επικίνδυνον μόλυσμα.
Έάν θέλετε νά έχητε πρόχειρον είς κάθε στιγμήν γάλα άνόθευτον καί καθαρόν.
Έάν θέλετε νά έχητε είς τήν διάθεσίν σας γάλα μέ τό βούτυρόν του καί χωρίς καμμίαν ξένην ουσίαν
έντός αύτοΰ
Έάν θέλετε ία μεταχειρίζεσθε γάλα χωρίς νά είνε άραιωμένον άπό ακάθαρτα νερά καί νοθευμένον μέ
κόλλες
Έάν θέλετε να δίδετε είς τήν οίκογένειάν σας γάλα χωρίς επικίνδυνα μικρόβια, χωρίς αλλοιώσεις καί
μεταβολάς.
Έάν θέλετε ά έχετε είς τά ταξείδιϋ σας, είς τάς έκδρομάς σας, είς τάς έξοχάς σας καί είς κάθε στιγμήν
άνάγκης γάλα Άγνόν-Θρεπτικόν-Οίκονομικόν προμη0ει?ε<4θε Τό γάλα είς κόνιν τής 'Εταιρίας μας.
Διά τά γλυκύσματά σας, τής κρέμες σας, τά τσουρέκια σας, τόν καωέ σας, τό τσαί σας, τήν σοκολάταν σας
δέν υπάρχει τελειότερον γάλα. ΔοκτιεάΟατε. Άκόμη καί διά τήν μαγειρικήν: διά πουρέδες, κεφτέδες κτλ.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1911

01 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
Έν Βιοσσία (“Οδησσός) ό κ. ’Αναστάσιος Μάλτας· Rue Pouschkiil·, No 66. — Έν Λονδίνο) ή Jru' *Ολγα ΙΙαχαδάχη, (6ι Hereford Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεστερ, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. — Έν *Αλέξανδρέίμ
ό κ. Τρίαντάφυλλος Τσιτσέλης.— Έν Ka r-Zayat τής Αίγυπτου ό κ. Παναγιώτης Ίατρίδης.— Έν /πιγαζίκ τής Αίγυ
πτου ό κ. Ζήνων Στράτης, Πρόεδρος τον “Ελληνικού Συλλόγου.— Έν Facous τής Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος ΙΙαπάς.— “Εν
Μανοούρφ τής Αίγυπτου ό κ. ΙΙεριχλής Ιί ωνσταντόπουλος.— “Εν SinibeL’awein τής Αίγυπτου ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας,
ιατρός.— “Εν Τάντα τής Αίγυπτου ό κ. ΙΙεριχλής ΙΙαπαχριστοδοόλου·—Έν Benlia τής Αίγυπτου ό κ. Κωνσταν· Δάνισχας.—Έν Πόρτ-—Σάϊτ ή Δνίς ’Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια τού Παρθεναγωγείου.— “Εν “Αμμοχώστφ ή Δνίς ’Ελένη
Χατζήπέτραυ, Ιιευθύντοια τού Παρθεναγωγείου.
Έν Λευκωσία ή Δνίς ‘Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείο)'
Φανερωμένης.— “Εν Λάρνακι ή Δνίς ’Ελένη Χατζηλοΐζου·—’Εν Λεμεσω ό κ Ευγένιος Ζήνων, Δικηγόρος.— “Εν Πάφφ ό κ.
Σπυρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος.—-Έν Καλάμαις ο κ.’Ιωάννης Καμπάς.— *
Εν “Ιερουσαλήμ ό κ. ΛΙατΟί»ς ΙΙαυλίδης.

"Εκαστον πακέτον 36 1)2 δραμίων διά μίαν όκαν γάλα λεπ. 50. Δι’ήμισείαν όκδν λ. 25
Τρόπος χρήόεως : Διά νά παρασκευάσητε μίαν όκάν γάλακτος νωποΰ βράζετε 365 δράμια νερό. Άπό
τό βραστό αύτό νερό λαμβάνετε τόσον δσον άρκεΐ διά νά διαλύσετε τήν κόνιν καί κάμετε μίαν ζύμην. Α
μέσως κατόπιν προσθέτετε καί τό υπόλοιπον νερό άνακατεύοντες τό δλον καλώς. Έντός ολίγων λε
πτών έχετε μία> όκάν γάλα πρώτης τάξεως. Είς τόν καφφέν σας, τήν σοκολάταν σας, κάμετε τό ίδιον. Γευστικώτερον καφφέ-γάλα δέν έδοκιμάσατε άκόμη.

ί-Π-Α-Π
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

Η Μ0ΙΚΗΣΙ2 ΤΗ2 ΕΘΚΙΚΗ2ΤΡΑΠΕΖΗ2 ΤΗ2 ΕΑΑΑΑ01
ΔηλοποιεΓ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑ.ΞΕΙΖΧΙΟΧΤ
Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
προκΰπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων
μέ βιβλιάριον 25(10 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι
μάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ Άβηνών

Διά Κόρινθον

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
• “Άργος
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» ΤρΙπολιν
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Μεγαλόπολιτ’ Είσιτήρ,
Βιβλιάρ.
» Κυπαρισσίαν Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» * Ακράταν
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πάτρας
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πύργον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
'Εκ Uατμών

Διά Πύργον

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ
> Λεχαινά
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Αίγιον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Κόρινθον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Έκ Ιμιπόλ.εως
Δια Καλάμας
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Ναύπλιον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.29.20
21.95
34,50
27.80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.— ·
22.—
18.30
25.75
23 20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
22.55

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9 —
14 .60
11.__
12.75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

12.70
10.10
8.38
6.95
7.60
6.—
4.98
4.05
5.10
4.—
3.35 • 2.80
16.50
13.10
11.—
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

13.70
12.25
9.65
8.05
9.50
7.80
6.75
5.60
(·ιΕχ τον Γραφίαυ)

7.35
4.85
4.70
3.40

δτι, έχιός τών ηδη έν κυχίοφορία ίκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τί&ηαι κατ' αύτάς είς κυκλοφορίαν
και ετερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπον, πλάτον: 87 χιλιοατών καί μήκου; 178
χιλιοατών τού μέτρου, διακρινόμενα διά τών Ιζής χνριωτέ·
ρων γνωρισμάτων.
Πρόσοψις

“Η πρόσοψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις ε* Εθνική Τράπεζα τής
Ελλάδος» κάτωθι δέ αύτών καί έν τφ μέσφ έν πλαισίφ
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδούς ποικίλματος τόν αριθμόν
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων, “Υπό τούτον έν με
λά νω πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις 'δραχμαί εκα
τόν» διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.
Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τού ταμίου τής
Τραπέζης, έν τφ μέοω ή τού Διοικητού καί δεξιά ή τού
Βασιλικού ’ Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μ'ιν δύο πρώτα ι διά
σφραγιοτήρος, ή δε τελευταία ίδιοχείρως.
* Αριστερά τού γραμματίου ιύρηται έν πλαισίφ οχήματος
κυκλοτερούς ή είκών τού ίδρντού τής Τραπέζης Γ. Σταύρου,
δεξιά δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.
Ή πρόσοψις χρώματος Ιώδους πλαισιούται ύπό δαντελλοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.
Όπισθία

δψις

“Η υπιαθία δφις, πλαισίουμέν η διά πρασίνου δαντελλοειδούς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ εικόνα τού σώζομε
*
νου αρχαίου αγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλούτον,
ώς άναγινώσκεται καί έπί τού βάθρου αυτού διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.
Εκατέρωθεν τού αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται έν θυρεόϊς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό άριθμός IbO, ύπ
* αύτό
δέ σημειούται ή έκδοσις διά τών λέξεων «έκδοσις έννάτη»,
’Εν ’Λθήνα^ς τη 15 Δεχεμβ&ίόϋ 1910.
Ό

ΤΕΤΧΟΣ 48.

Διοικητής

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

INSTITUT _qOHPTAIBLE
Τελεία έκμάΟησις παντός ότι ενδιαφέρει πρακτικώς τάς
τραπεζιτικός εργασίας, τό Έμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έςάσκησις πρωτοφανής διά τήν 'Ελλάδα.
Πλειοτέρας πληροφορίας παρά τω Διευθυντή τοΰ Institut
Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.
‘Οδός Κανάρη καί Μηλιώνη άριΟ. 2Α.
I. Μορέλλη

Πρωινόν άστροι

1415

ΑΠΟ

TAX

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ

ΛΟΝΔΙΝΟΥ

"Αν καί υπήρξε σχεδόν μακρά ή σειρά τών άρ
θρων μέ τάς έκ Λονδίνου εντυπώσεις μου έν τούτοις
δέν δύναμαι Ακόμη νά σταματήσω. Διά ξένον πα

σκοπός τοΰ Οίκου τής Έργασίας δέν έξεπληρώθη
άκόμη εντελώς. 'Η μεγάλη ίσως αύστηρότης ή όποια

ρατηρητήν υπάρχει είς τήν ’Αγγλικήν ζωήν, είς τά
’Αγγλικά ήθη καί έθιμα άφθονον τό υλικόν τής πα

του είδους κατάστημα, — καθιστά τούς Οίκους τής
Έργασίας σχεδόν αντιπαθητικούς είς άρκετόν αριθ
μόν πτωχών. Οί κανονισμοί τών καταστημάτων·—καί
είνε κανονισμοί βαρείς— πρέπει νά έκτελώνται άνευ

ρατηρήσεων, καί θά είνε κέρδος διά τόν βίον ή γνώσις,έάν ήτο δυνατόν,καί τών ελάχιστων λεπτομερειών
αύτών. Εΐνε τόσον μετρημένη ή ’Αγγλική ζωή, είνε
τόσον πρόσφορος πρός τήν φύσιν τοΰ άνθρώπου καί
τάς Απαιτήσεις τοΰ βίου, ώστε ή προσπάθεια τής Απο
μιμήσεων παντός, οτι έμελετήθη καί έλαβε τήν μορφήν

τής πραγματικότητας έκεϊ, θά ήδύνατο νά διορθώση
παλλάς Ατελείας καί νά συμπλήρωσή πολλά χάσματα τά
όποϊα υπάρχουν ιδίως είς τάς κο.νωνίας, αί όποϊαι

δέν αριθμούν τόν βίον παρά είς όλίγας μόνον δε
κάδας έτών.
*•Αι
Έργον άξιον μιμήσεως είμπορεϊ νά θεωρηθώσι τά Work - House τοΰ Λονδίνου, τά έπεξηξηγούμενα — Οίκοι έργασίας ή πτωχοκομεία. Τά με
γάλα αύτά καταστήματα, τά όποϊα Κυβερνητική μέ
ριμνα άνήγε.ρεν, έχουν τόν έξής σκοπόν. Κάθε πτω
χός είμπορεϊ νά εύρη εις αύτά, στέγην, ενδυμασίαν,
τροφήν, Αρκεί νά έργάζηται. Μεγάλα, καθαρά, απέ
ριττα έχουν τάς θύρας των Ανοικτάς, έτοιμα νά βοη
θήσουν τήν Ανθρωπίνην δυστυχίαν, άντί τής προσω
πικής έργασίας έκαστου. Οϊαν εργασίαν τοΰ επιτρέπουν
αί δυνάμεις έκάστου, ιδίως αί σωματικαί, είμπορεϊ
νά τήν εύρη έκεϊ είς άντάλλαγμα όλων τών απαραι
τήτων Αναγκών τοΰ βίοι-. Τά Work- House αυτά,
έχουν ιόν σκοπόν νά εξαφανίσουν τήν επαιτείαν άπό
τό Λονδϊνον. Καί ώς έκ τούτου Ανεγείρονται είς όλας
τάς απομακρυσμένας καί πτωχάς συνοικίας διά νά είνε
περισσότερον Αντιληπτά είς τούς έχοντας Ανάγκην νά
καταφύγουν ύπό τήν σκέπην των καί νά προκαλοΰν
ό'χι μόνον τούς πτωχούς, Αλλά πρό πάντων τούς οκνη
ρούς καί τεμπέληδες,οί όποιοι μέ τόσην εύκολίαν κατα
φεύγουν είς τήν έπαιτείαν.
•

Μεθ’ δλας δμως αύτάς τάς Κυβερνητικός μέριμνας,
μεθ’ δλην τήν κσταδίωξιν τής έπαιτείας ύπό τής Αστυ
νομίας, μεθ’ δλην τήν αγγλικήν σκληρότητα μέ τήν
οποίαν ό Άγγλος διέρχεται πρό τοΰ πτωχού, οί έπαϊται δέν λείπουν άπό τό Λονδϊνον. Φαίνεται δτι ό

επικρατεί έκεϊ, —καί ή όποια επιβάλλεται είς τοιού-

γογγυσμού παρ’ δλων. 'Η ζωή, μηχανική καί κανο
νική, τούς κάμνει νά χάνουν ίσως καί αύτήν τήν άνθρωπίνην προσωπικότητά .των. ΊΙ εργασία βαρεία
τούς κουράζει. 'Ως έκ τούτου φαίνεται υπάρχουν
άκόμη πτωχοί οί όποιοι προτιμούν τόν ελεύθερον βίον,
προτιμούν νά κοιμηθούν ύπό τήν γέφυραν τοΰ Ταμέσεως, καί έν ανάγκη νά άποθάνουν άπό τό ψύχος είς
ένα σκαμνί τών άπεράντων ΙΙάοκων, οσα είναι Ανοι

κτά τήν νύκτα, παρά νά καταφύγουν καί νά ζητή
σουν σωτηρίαν είς τούς Οίκους τής ’Εργασίας.
Τοΰτο βεβαίως δέν σημαίνει τίποτε άλλο παρ’ δτι
τό ελάττωμα τής τεμπελιάς είς μερικούς ανθρώπους
είνε τόσο μεγάλο, ώστε νά ύπερισχύη καί αύτοΰ τοΰ

συναισθήματος τής ζωής.
ΙΙαρόμοιος Οίκος ’Εργασίας διά τάς ’Αθήνας θα
ήτο μέγα εύεργέτημα.
»
ΐ

Καί κάτι άλλο άκόμη τό όποϊον μοΰ έκαμεν έντύπωσιν καί τό όποϊον ανασύρω Από τάς αναμνήσεις μου
ώς άξιον άπομιμήσεως
Είς τό Λονδϊνον ύπάρχει τό Τιούμπ,δπως ονομά
ζεται ό ύπόγε ος σιδηρόδρομος. Αύτός εξυπηρετεί
ύπογείως τήν συγκοινωνίαν ολοκλήρου τοΰ άπεράντου
Λονδίνου. Τόσον δέ είνε περίεργος είς τήν διευθέτησίν του καί τάς δ ακλαδώσεις του, καί τόσον είνε λαβιρυνθιόδης καί πολυδαίδαλος καί πολυσύνθετος,
ιϋστε χρειάζεται ειδική περιγραφή διά τήν άναπαρά-

στασίν του. Επειδή δμως θέλω νά δώσω μικράν
ιδέαν τ>ΰ λαβιρυνθώδους καί πολυδαιδάλου αύτοΰ, θά
διηγηθώ τό έξής έπεισόδιον άσχετον μέ τάς Αναμνή
σεις περί τών οποίων όμιλώ, άσχετον μέ τήν ’Αγγλι
κήν ζωήν καί τά έκ ταύτης διδάγματα. Τό έπεισόδιον
άφορα “Ελληνα. Γνωστός ’Αθηναίος γνωρίζων ύλί-

γον τήν Άγγικήν έφθασεν έσπέρας είς τό Λυνδϊ
νον. Έπειγόμενος νά συνάντηση κάποιον συγγενή
του, καί γνωρίζων Από τάς περιγραφάς εκείνου δτι
θά ήδύνατο νά διευκολΰνθή ταξειδεύων μέ τόν υπό
γειον, κατήλθεν είς τόν πρώτον σταθμόν καί έζήτησε

τήν συνοικίαν τού συγγενούς του. Άλλά παρήλθε μία

τήν επιφάνειαν καί νά σωθη διά τής ’Αστυνομίας καί

ώρα, παρήλθον δύο, τρεις, έταξείδευσε άπό σταθμού
είς σταθμόν, άνήλθε καί κατήλθε κλίμακας, εΐσήλθε

μέ τήνχρήσιν ένός ώτομομπίλ. Αύτό είμπορεϊ νάδοιση

καί έξήλθεν είς βαγόνια,τόν ανύψωσαν καί τόν κατεβίβασαν ανελκυστήρες χωρίς νά φθάση είς ένα τέρμα.
Μάτην διεμαρτύρετο. Μάτην όιμίλει Αγγλιστί καί
Γαλλιστί. Μάτην έζήτει νά Ανέλθη είς τήν επιφάνειαν,
μάτην έκραύγαζε δΓ Αέρα καί φιΐις. Τά Γαλλικά τοτι
δέν τά έπρόσεχε κανείς, τά ’Αγγλικά του, τά όποϊα

Αιιυδράν ιδέαν τί είνε τό Ττούμη τού Λονδίνου.
’Επανέρχομαι ήδη είς τήν αρχικήν μου σκέψιν. Είς
δλους τούς σταθμούς τοΰ υπογείου αύτοΰ σιδηροδρό
μου,ύπήρχε μίαν ημέραν κρεμασμένε) μία είδοποίησις
μέ μεγάλα κόκκινα γράμματα. Τά κόκκινα αύτά γράμ
ματα έλεγον τό έξής· «Είς τάς 28 ’Οκτωβρίου, είς τό

δι.καστήριον Γκίλτ - Χόλλ ένας άνθρωπος κατεδικάσθη

έμαθεν έδώ, καί τά όποϊα παρεμόρφωνε ή ταραχή του
δέν τά άντελαιιβάνετο ούδείς. Διά μίαν στιγμήν τόν έκυ

είς 40σελινίων πρόστιμου καί τά έξοδα, ή 14 ήμερών
φυλάκισιν,επειδή έταξίδευσε μέ τόνσιδηρόδρομον αύ

ρίευσε ;ιδος τρέλλας,έφ’ δσον έσκέπτετο δτι ολόκληρον
τήν νύκτα, τήν πρώτην νύκτα τοΰ Λονδίνου, θά τήν
διήρχετο είς τό Αντιπαθητικόν εκείνο υπόγειον. Καί ή

τόν χωρίς νά πλήρωσή εϊσιτήριον ΓΗ άνάγνωσις τής
είδήσεως αύτής άφινεν έντύπωσιν βαθυτάτην.Τό πεί
ραμα είμαι βεβαία δέν θά τό έπανελάμβανε πλέον κα
νείς. Ουτω παιδαγωγεϊται ό ’Αγγλικός Λαός, καί ή

<ορα παρήρχετοκαί ηύξανεν ή νευρικότης καί ή ταραχή
του χωρίς νά βλέπη πουθενά Ακτίνα σωτηρίας. Αίφνης
ένεθυμήθη τον ’Αστυνομίαν. Έζήτησεν ένα πόλτ-

σμαν καί ήξίωσε νά τόν οδηγήσουν είς τό τμήμα,

παιδαγοιγησίς του είνε θετική, πρακτική καί συνε
πώς αξία μιμήσεως.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

καί έτσι κατώρθωσε νά ανέλθη είς τήν γήν,νά άνεύρη

Η ΝΕΑ ΜΛΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙ Η ΖΩΗ
(Σννεχρια εκ τρΰ προηγον/ιενου τενχους)

'11 Ανατροφή λοιπόν καί ή ζωή στέκονται χωριστά’

«Οί γονείς οί όποιοι Ανατρέφουν μέ επιμέλειαν,
σχεδόν μέ σεμνοτυφίαν τά παιδιά των καί τά οδη
γούν τακτικά τό βράδυ είς τό Ζάππειον, κάμνουν δύο

έπρεπε δμως νά ήσαν ήνωμέναι καί νά αποτελούσαν
πράγματα αντιφατικά καί άλληλοαναιρούμενα.
ένα πράγμα. Αιά τήν άντίφασιν αύτήν τής ανατρο
«Πώς θά ήμπουροΰσε νά έξηγηθή αύτή ή άντίφαφής καί ζωής βλέπομεν καί είς έν μικρόν αρθρον τοΰ
σις ; Κανείς άπό τούς καλούς καί αύστηρούς γονείς
Κου Γ. Ξενοπούλου, ή «’Ανατροφή» (Νέον ’Άστυ,
δεν ιθάφινον εις τ<ϊ χέρια τής κόρης του έν βιβλίον
27 ’Ιουνίου 191 1). Είς αύτό τό άρθρον μάς λέγει ό
ποΰ θ ι έλεγε τό χιλιοστόν άφ’ δσα λέγει ή σαντέζα
Κος Ξενόπουλος διά τά παιδιά τών ’Αθηνών, τά
τοΰ Ζαππείου. Καθένα; είς τό σπίτι του τό πρωί θά
όποϊα τό καλοκαίρι διασκεδάζουν στό Ζάππειον. Λιά
ήτο ικανός νά κάμη μίαν σκηνήν διά τέτοιαν αιτίαν.
τήν διασκέδασίν των έκεϊ,ιδού πώς εκφράζεται
·
*
«Τά
Καί τό απόγευμα ό ίδιος θά πάρη τήν κόρην του
κοριτσάκια καί τάγοράκια ποΰ συχνάζουν είς τό Ζίπκαί
θά καθήσουν μαζύ είς τό Άναψυκτήριον, είς τήν
πειον Ανήκουν είς τάς καλάς καί ίσως καλλιτέρας οί
καλλι
τέραν θέσιν διά νά μή χάσουν τίποτε...»
κογενείας τών ’Αθηνών. Είς έκείνας αί όποϊαι έχουν
Λέγων
δέ ό Κος Ξενόπουλος διά τόν εαυτόν του
τήν άξίωσιν δτι Ανατρέφουν τά παιδιά των μέ τήν
ώς
συντάκτης
τής « Λ ια πλάσεως» προσθέτει’ «Ση
μεγαλειτέραν επιμέλειαν καί. προσοχήν. Καί δμως τά
μειιόσατε
δτι
τώρα, οί Γάλλοι παιδικοί συγγρα
θεάματα καί τάκροάματα, τά όποϊα παρέχει κάθε βράδυ
φείς,
καί
οί
άλλοι
άκόμη, δέν έξορίζουν άπό τά
τό Ζάππειον, Αμφιβάλλω πολύ άν συντελούν είς τήν
διηγήματα
των,
άπό
τά παραμύθ α των τόν άθώον,
καλήν ανατροφήν τών μικρών Αθηναίων. ’Ίσως νά
Αγνόν έρωτα. Τά «τέτοια» προσπαθώ νά τά έξασθεμή βλάπτωνται τόσον τά πολύ μικρά παιδιά τ,ά νήπια,
νίζω ή τά σβυσω δλω; διόλου. Λιότι καί οί γονείς,
τά όποϊα δέν εννοούν πολλά πράγματα, μολονότι κα
νείς δέν είξεύρει Από ποιαν ηλικίαν αρχίζει το παιδί καί οί διδάσκαλοι παραπονοΰνται καί διαμαρτύρον
νά ονειρεύεται. Τά μεγαλείτερα δμως τά από δώδεκα ται οσάκις βλέπουν είς παιδικόν διήγημα καμμίαν
ύποπτον σχέσιν». Καί τελειώνει έτσι' «Νά διαβά
έτών καί άνω, πολύ φοβούμαι δτι διασκεδάζοντα δια
ζουν δτι υπάρχουν είς τόν κόσμον καί χορεύτριαι δέν
φθείρονται».
κάνει. Νά τάς βλέπουν δμως, νά τάς Ακούουν, νά
Έίΐεώοησα καλόν νά μεταφέρω έδώ ολίγα έκ τοΰ ματάς χειροκροτούν καί νά τάς θαυμάζουν—κάνει. Άλ
κροΰ άρίίρου διότι τά λεγάμενα είς αυτό ύπό τοΰ Κου Ξ:

νοποΰλου εΐνε άξια μεγάλης προσοχής καί μελέτης.

λου είδους ανατροφή καί αύτή!...».
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Πραγματικά - άλλου είδους ανατροφή !
Καί τώρα τί λέτε,δέν εΐνε καλύτερα τό παιδί όδηγούμενον άπό καλόν παιδικόν συγγραφέα νά άρχίσΐ]
νά έννοή τήν ζωήν δπως πρέπει παρά νά τήν βλέπη,
νά τήν αισθάνεται γύρω του καί νά μήν έννοή καί
συγχρόνως σύμφωνα μέ τόν Ανθρώπινον νόμον «νά
παρορμηθή χωρίς καν νά σκεφθή, γιατί δέν συνή
θισε, δέν έμαθε νά σκέπτεται, αν πρέπει νά μιμηθή

είτε δχι »;
Ή άντίφασις δέ αύτή, ή όποία αρχίζει εΐς τό σπίτι
εξακολουθεί καί είς τά σχολεία, γυμνάσια, Άρσά
κεια κτλ.
Προβάλλει τώρα μόνον του τό ερώτημα, τί πρέ
πει νά γίνη ;
Μαζή μέ τήν πεποίθηση·, ή όποία εΐνε καιρός νά
ριζωθή μέσα μας δτι οΐ Αρχαίοι συγγραφείς δέν πρέ
πει νά διδάσκωνται έτσι δπως διδάσκωνται διότι εΐνε
τό αύτό ως νά μή διδάσκωνται διόλου, πρέπει νά ριζωθή καί ή ιδέα δτι εΐνε καιρός νά εΐσαχθή είς τά
σχολειά μας ή νέα 'Ελληνική φιλολογία'— όχι δμως
ώς άνάγνωσις μερικών διηγημάτων άλλ’ ώς μελέτη

έργων είς τά όποια παρουσιάζονται χαρακτήρες,
Αρνητικοί ή θετικοί, παρμένοι άπό τήν έλλ. ζωή
ώς εινε οΐ τών έργων Παπαδιαμάντη, Καρκαβίτσα,
Ξενοπούλου, Νιρβάνα'—όχι ως άποστήθησις μερι
κών ποιημάτων, όπως γίνειαι τώρα, άλλ’ ώς βαθεΐα
κατανόησις έλλ. ποιητών, ώς εΐνε ό Σολωμός, Βα
λαωρίτης, Παλαμάς.
Αύτήν τήν στιγμήν δμως προβάλλει ενώπιον μου τό
περίφημον γλωσσικόν μας ζήτημα'είς αύτό ή άπάντησ.ς
είνε δτι δέν πρέπει νά λαμβάνεται ύπ·’ δψιν ή μορφή
μέ τήνοποίαν εκφράζονται αΐ ίδέαι, «εξυψώνεται καί εξ
ευγενίζεται ή ζωή εις Αριστοτέχνημα»καί δτι έπί τέλους
τιάρα δέν πρόκειται περί τής γλώσσης, άλλά τής ζωής.
Καί πάλιν άν μοΰ έλεγε κανείς—καί μήπως ή ζωή
καί τά έργα τής νέας μας φιλολογίας έχουν έξυψωθή
καί έξευγενισθή είς Αριστοτέχνημα ; Θά απαντούσα —
Αριστοτεχνήματα έχομεν διότι...... τίποτε εΐς τήν φύ
σιν καί έπομένως είς τήν τέχνην δέν κάμνει πηδή
ματα' έξηγοΰμαΓ ή φιλολογία μας δέν ήτο δυνα
τόν νά δώση διά μιάς Αριστουργήματα ώς τής Αρ
χαίας τέχνης ή τής Ευρωπαϊκής, έδωσεν δμως αριστο
τεχνήματα βγαλμένα άπό τήν δική μας τήν τωρινή
ζωή. Καί Ακόμα θά έλεγα πώς δέν έχομεν τό δι
καίωμα νά περιφρονοΰμεν καί Αποκλείωμεν άπό τό
σχολεΐον τά Αριστοτεχνήματα αύτά, διότι έκτός τοΰ
δτι ή·εννοΰν, διότι εΐνε είς θέσιν νά τό κάμουν, τήν
«καλλιτεχνικήν Απόλαυση·», άλλά καί διότι περιγράφοντα τάς Αρνητικά; μορφάς τής ζωής μας περιέχουν
τά Αντίδοτα είς τά δηλητήρια ένός έκάστου έξ ήμών.
Αρκεί, νομίζω, νά αναφέρω τήν Φόνισσαν, τόν Ζητιάνον, τόν Έσταυρωμένον "Ερωτα διά νά γείνη σα
φές δ,τι λέγω.

'Η εισαγωγή τής νέας 'Ελλ. φιλολογίας είς τά σχολεία

θά έφερνε τά κυριώτερα Αποτελέσματα τής διδασκα
λίας—τήν γεΰσιν τής ζωής καί γενικάς γραμμάς διά
τύπων καλλιτεχνικών καί τήν αγάπην πρός τό βι
βλίο ν.
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον δ έξερχόμενος τοϋ σχο
λείου δέν θά εύρίσκετο είς άγνωστον κόσμον, συγ
χρόνως δέ δέν θά είχε Ανάγκην παροτρύνσεως — Αφοΰ
θά τοΰ ένεπνέετο ί] άγάπη πρός τό βιβλίον άπό
τό σκαμνί—διά τήν περαιτέρω μελέτην θά αφιέ
ρωνε μόνος του δλίγας ώρας δι’ αύτήν, όπόταν τό έν
διαφέρον του πρός τήν φιλολογίαν τοΰ τόπου του
θά έφερε καί τό ένδιαφέρον νά γνωρίση καί άλλους
δημιουργούς ζωγραφίζοντας ξένην ζωήν καί ιδού δτι
ή ψυ/ή γίνεται εύγενεστέρα, διότι αισθάνεται τάς χα
ράς καί τάς λύπας όχι μόνον τών συμπατριωτών, διότι
παρακολουθεί τήν σκέψιν τών ξένων, διακρίνει τούς
Αγώνάς των πρός λύσιν διαφόρων καταπονούντων
τήν ψυχήν των ζητημάτων.......
'Η ώφέλεια λοιπόν τής εισαγωγής τής νέας έλλ.
φιλολογίας εινε ολοφάνερη- μ’ δλα ταΰτα δύσκολος,
αν μή Αδύνατος διά λόγους πολύ γνωστούς είς όλους
μας. ’Άν εΐνε δμως δύσκολος ή εισαγωγή της είς τά
σχολεία, Αναγκαιότατη είνε ή διάδοσίς της είς δσον τό
δυνατόν εύρυτέρους κύκλους. Διότι αύτή θά βοη-

θήση — έσιω καί άργά — νά άποβάλη δ "Ελλην
τά Απομακρυσμένα Από τήν σημερινήν έποχήν
ίδανικα καί νά έννοήση τήν θέσιν του είς τήν
'Ελλ. πολιτείαν, τήν ‘Ελλ. κοινωνίαν ώς νέος Έλλην- μπορεϊ δέ νά βοηθήση διότι ή νεοελληνική φι
λολογία.—τό σπουδαιότερόν της μέρος — εΐνεδ,τι λέγει
δ Παλαμάς διά τόν εαυτόν του—«είμαι ποιητής τοΰ
καιρού μου καί τοΰ γένους μου».Καί ώς ποίησις τοΰ
καιρού της καί τοΰ γένους της πρό παντός πρέπει νά
μπήείςτήν ψυχήν έκείνων πού βρίσκονται σκορπισμέ
νοι σ’δλας τάς άκρας τοΰ πλανήτου, έχοντες άλλοι άκαιρέαν μέσα των τήν 'Ελλάδα, άλλοι σάν κάποιο
όνειρο καί άλλοι μή έχοντες μήτε τήν έποπολαιοτέραν εικόνα αύτής, δμοιοι πρός έκείνους, διά τούς
δποίους λέγει ό ποιητής.
...... και οά ναχαοαν τό δρόμο τους
και μαζί· μ’ αϊτό οά νάχασαν
λίγο λίγο και τήν έγνοια,
λίγο λίγο και τή γνώμη,
κι νοτερά και κάθε μνήμη,
κι ’ νοτερά καί κάθ έλπίδα,
και ποΰ μίμε ξάνοιγαν εμπρός
μιά πατρίδα,

και είς τούς οποίους ταιριάζουν τά λόγια τοΰ ίδιον
ποιητον:
ξένος πάντα μέ τόν ξένο
ξένος και μέ τόν δικό. _
λόγια

αύτά τά γεμάτα πόνο, γνωστά δέ μόνον

εΐνε δυνατόν ιδρυσις μικρών φιλολογικών συλλόγων
σκοπός τών δποίων εΐνε ή διά διαλέξεων, παραστάσεως
δραμάτων, κωμωδιών, γνωριμία μέ τήν Έλλ. πνευ
ματικήν κίνησιν, εινε δυνατόν νά περισώσουν τά λεί
ξεύρουν καί οι όποιοι τόν ξένον τόπον δέν λογα
ψανα, τά όποια έμειναν έκεϊ, δπου άλλοτε ήσαν πολυ
ριάζουν έπίσης γιά πατρίδα των, γιατί ή τελεία Απορ
πληθείς κοινότητες καί νά εμποδίσουν τόν εκφυλι
ρόφησις τής ψυχής των άκόμη δέν εγεινε.
σμόν έκεϊ δπου Ακόμη Ανθούν. Μόνον ή μικρά μας
Είς δλους αυτιά·; άναγκαιοτάτη είνε ή διάδοσίς τής
σημερινή ζωή — ή πολιτική, κοινωνική, πνευματική
νέας μας φιλολογίας εις άλλους μέν θά χρησιμεύση
ώς άντίδοτον τοΰ εκφυλισμού, είς άλλου; δέ θά γνω κίνησις, έργασία—ήμπορεί νά άντιταχθή είς τήν ζωήν
τών ξένωι έθνών. Καί ή σημερινή μας ζωή δέν
ρίση τήν άγνωστον είς αύτούς σημερινήν ζωήν τής
ζωγραφίζεται αληθινά, καλλιτεχνικά άπό τούς καλυ
Ελλάδος όπόταν ίσως τούς φέρη πίσω είς τήν Αγκαλιά
τέρους μας ποιητάς καί διηγηματογράφους ;—μ’ αύ
της. Καί είς τούς μέν καί εις τούς δέ εινε άναγκαιοτούς λοιπόν πρώτα ή στενή μας γνωριμία. Κ’ έτσι
τάτη ή γνώσις τής σημερινής Ελλάδος, τοΰ σημερι
δταν θά έχωμεν είς τήν ψυχήν μας—είς τήν θέσιν δπου
νού Ελληνισμού έν γένει, διότι οί Έλληνες είς τό
σήμερον εύρίσκονται θρονιασμένες ή άγνοια καί μόνον
εξωτερικόν, άν μέν ζοΰν είς μικρά κέντρα δταν δέν
ή Ανάμνησις, ή Αδύνατη, — δικόν μας έστω καί μικρόν
έπικοινωνοΰν πρό πάντων πνευματικώς μέ τόν τόπο

είς έκείνους οΐ οποίοι σκέπτονται, Αναλύουν τή θέσι

των Ανάμεσα είς τήν κοινωνία ποΰ ζοΰνκαίοί όποιοι
πατρίδα τήν Ελλάδα δέν λογαριάζουν γιατί δεν τήν

των Αφομοιοΰνται μέ ξένον στοιχεϊον διότι δι’ αύ
τούς πατρίς είνε δ τόπος δπου περνούν καλή ζωή,

άν δέ ζοΰν είς μεγάλα κέντρα καί πάλιν δέν επικοι
νωνούν πνευματικώς μέ τόν 'Ελληνικόν κόσμον άφομοιοΰνται — γρηγορώτερον μάλιστα τών άλλων, διότι
τό περιβάλλον εΐνε πολύ ύψηλότερον αύτών— έπομέ
νως απορροφητικόν.
Ούτε τά σχολεία δπως λειτουργούν, ούτε ή ’Εκκλη

σία δπως κατήντησεν, ούτε, δπως νομίζω, μόνον αΐ
εφημερίδες ήμπορούν νά Αναχαιτίσουν—δπως καί δέν
ήμπόδισαν έως τώρα — τόν εκφυλισμόν. Μόνον λοι
πόν ή μεταρρυθμισις τών σχολείων, ή εισαγωγή δέ

είς αύτά τής νέας Έλλ. φιλολογίας είνε Αναγκαίοτάτη, ή ϊδρυσις βιβλιοθηκών, είς κέντρα δέ δπου
■τ-

κόσμον — κόσμον ζωντανόν — εύκολιότερα θά μπο
ρούμε νά παλαίωμεν μέ τό γιγάντιο, Ακατανίκητο ξένο
περιβάλλον, γιατί θά αίσθανόμεθα πειό πολύ ξένον
τόν εαυτόν μας πρός τήν ζωήν ποΰ έχομεν γύρα, μας

παρά πρός τήν ζωήν τής πατρίδος.
'Η νέα Έλλ. φιλολογία λοιπόν βγαλμένη άπό τήν

ζωήν καί περικλείουσα μέσα της κοντά «ςτούς πόθους
καί τά ερωτήματα τοΰ παντοτεινοΰ Ανθρώπου καί τοΰ
πολίτου τές έννοιες καί τούς φανατισμούς», πρέπει
νά ένωθή μέ τήνκαθημερινήν ζωήν, όπόταν στήν ένω
ση· αύτήν θά δυναμιόσουν καί οί δύο καί θά λάβουν
πτερά γιά τά πετάξουν νικήτριες έμπρός.
Όδηοσός

ΑΝΝΑ ΣΓΑΜΑΤΕΛΛΑΤΟΥ

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

Η ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΡΜΕΝΙΚΗ Μ©ΝΗ
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τέρες, περί τούς 25, ύπδ 'Ηγούμενον ’Επίσκοπον Τι
Πολύ πλησίον τής Βενετίας,έπί τής νησίδος "Αγιος
τουλάριον, κατάγονται πάντες έκ τής κυρίως ’Αρμε
Λάζαρος,υπάρχει πρδ αιώνων ή ’Αρμενική τών Ούνινίας, έρχονται δέ είς τήν Μονήν παιδιόθεν. Καί δταν
τών Μονή, ήτις αποτελεί ’Ανατολικόν στ/θμδν έν τή
λέγομεν Μονήν, δέν πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι έκεϊ
κοσμική Ευρώπη. Είνε πολύ ένδιαφέρουσα ή έπίσκεβασιλεύει ή όκνηρία καί ή βαδιουργία, άλλά τουναν
ψις τής Άρμενικής Μονής, ήτις μολονότι ύπόκειται
τίον ή ’Αρμενική Μονή Αποτελεί σπουδαίον κέντρον
είς τδνΐΐάπαν, έν τούτοις καλλιεργεί αύτη καί τά μά
πρδς άνάπτυξιν τής Άρμενικής φιλολογίας καί τών
λιστα έξυπηρετεΐ τά έθνικά τών ’Αρμενίων ιδεώδη.
Δυστυχής άληθώς λαός πρδ τόσων αιώνων παλαιών Άρμενοπαίδων έν γένει.
'Η Μονή τών ’Αρμενίων διατηρεί Θεολογικδν Σεκαί εκατόμβα: συχνά προσφέρων υπέρ τής έλευθε
μινάριον μέ 50 . περίπου μαθητάς οίκοτρόφους, άπορίας. Είνε λαός έφάμιλλον σχεδόν έχων τήν τύχην μέ
στελλομένους κατ’ έκλογήν έξ ’Αρμενίας καί δύναται
νά θεωρηθή τδ μόνον φυτώριον τής Άρμενικής ’Εκ
τούς Έλληνας.
Ή Μονή Αποτελεί αληθή συνοικισμόν έπί τής ιδιο
κτήτου νησίδος και είνε πλουσιωτάτη πολλαχοΰ έχουσα κλησίας.
Κατόπιν πενταετών σπουδών οί Άρμενόπαιδες έκιδιοκτησίας καί εισοδήματα. Οί σεβάσμιοι αύτής 11α-
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λέγουσι τόν έγγαμον ή άγαμον τοΰ κληρικού βίου,
και έξαποστέλλονται ώς Ιερείς κα’. διδάσκαλοι, είς
δλα τά σημεία δπου ’Αρμένιοι διαβιώσιν. ’Εάν δέ
κρίνη τις έκ τοΰ ξεναγοΰ καί πατρός ’Αθανασίου
Τηροϊάν, οί Άρμενόπαιδες έκπαιδεύονται άγαν έπι-

τυχώς, διδασκόμενοι και φιλοσοφίαν καί θεολογίαν
καί ξένα; γλώσσας, έν αίς καί τήν άρ/^αίαν Ελλη
νικήν. ’Αλλά καί ανατροφήν έκτακτον λαμβάνουσιν
έκεϊ οί Άρμενόπαιδες, διότι άνομολογώ τήν μεγάλην
μου ύποχρέωσιν έκ τής πολλής καί άγαν λεπτής
εϋγενείας ήν δ άναφερόμενος Πατήρ καί άλλοι είσέτι
έκ τών έκεϊ άσκουμένων έπεδαψίλευσαν εις τδν χαράσσοντα τάς γραμμάς ταύτας, παρ’ ού οί Ούνίται
έχουσιν άφορμά; άντιπαθείας.
'Η Μονή προσέτι διατηρεί σπουοα αν βιβλιοθήκην
μέ πληθώραν συγγραμμάτων πασών τών γλωσσών,
καί άρχαίων χειρογράφων άναγομένων ιδίως είς τάς
Ανατολικά; γλώσσας. Είνε πολλής προσοχής άξιον
τδ Μουσείον τής Μονής, ζωολογικόν, δρυκτολογικόν,
εθνολογικόν καί καλλιτεχνικόν,μέ ζωγραφικούς πίνα
κας καί προτομάς έξόχων’Ιταλών καλλιτεχνών ζωγρά
φων καί γλυπτών.Αλλά το σπουδαίον τής Μονής έρ
γον,είνε τδ πλούσιον καί μεγαλοπρεπές Τυπογραφεϊον
τδ οποίον έντδς τής Μονής διατηρήται, καί είς τδ
οποίον έκτυποΰνται έργα πασών τών γλωσσών τών
Ευρωπαϊκών καί τών ’Ανατολικών ώς καί τής 'Ελ
ληνικής συμπεριλαμβανομένης, ιδία δμως έκεϊ έκτυ

ΕΙΊΙΣΤΟΑΑΙ

ΕΗ0Σ

IfllOTPOflOY

(Συλλογή υπο ’Ιωάν ν ον Γ. Φραγκιά)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τ £,

Τ Ζ,

ΕΒΔΟΜΗ

Μ IT,

NT,

Γ Κ.

‘Η ανεπάρκεια τοΰ έλληνικον άλφαβήτου.

Φίλε μου,
ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑ!

Ί'ό arayryfth· ΐτ

ΖΧΟΛΑΙ

‘Αΰήναΐί μέγαρον

ώνειρεύθη καί τής'Ελλάδος. Ίσως μάλιστα παρά τοϊς
Άρμενίοις τής Μονής τοΰ Άγ.Λαζάρου,οί οποίοι εύρίσκονται ύπό τδν άνελεύθερον τοΰ Πάπα ζυγόν, νά
ποΰνται τά δι’ δλα τά ’Αρμενικά σχολεία έκπαιδευμή εύρε τά ένθουσιώδη ύπέρ τής πατρίδας αισθή
τικά βιβλία. ’Εν τούτοις ή Μονή έκδίδει έτησίως καί
λεύκωμα Άρμενιστΐ, Γαλλιστί καί Ίταλιστί, ένώ ματα καί τήν μεγάλην αύταπάρνησιν, ήν έν Μεσολογγίω έθαύμασεν είς τόν έθνομάρτυρα ’Επίσκοπον
αναγράφονται αί πρόοδοι γενικώς τών ’Αρμενίων, έν
'Ρωγών Ιωσήφ.
τοίς γράμμασι, έν ταϊς τέχναις καί έν τώ έμπορίω,
Ούτως έχει ή έγγύς τοΰ δνομαστοΰ τής Βενετίας
σπουδαίαν ούτω προσφέρουσα ’Εθνικήν έκδούλευσιν.
Lido κειμένη Αρμένική Μονή,ήτις αληθώς παρέχει
Καί ή μουσική δέ ή ’Ανατολική έκεϊ καλλιεργεί
εύαρεστοτάτην έντύπωσιν είς τόν έπισκέπτην, καί
ται ώς καί αί πρακτικαί έπιστήμαι, ή βοτανική ιδίως
ήν οί "Ελληνες είς Βενετίαν μεταοαίνοντες παραλείέν τοίς θελκτικοίς τής Μονής κήποις.
Ούχί άνευ ένδιαφέροντος έν τώ μουσείω τής Μονής πουσι νά έπισκεφθώσι, διότι είς τό δι’ δλα; τάς γλώσ
είδον καλώς φυλαττόμενον τδ μελανοδοχείον καί τδν σας καί φυλάς κρατούμενον βιβλίον, μόνον τρία άνέκονδυλοφόρον ώς καί ώραίαν έλαιογραφικήν εικόνα · ■}νωσα δνόματα 'Ελλήνων τοΰ έξωτερικοΰ.
Ατύχημα δτι ή Μονή αύτη τών καλών καί ανε
τοΰ Αόρδου Βύρωνος. Ό δέ ξεναγός μου ένήμερος
πτυγμένων
Αρμενίων, τελεί ύπό τδν αισχροκερδή
δλης τής 'Ιστορίας τοΰ εύγενοΰς φιλέλληνας, μοί
τής Ούνίας παπικόν ζυγόν, ον δ πολύς τής ιστορικής
έξήγησεν δτι πριν κατέλθη είς Ελλάδα δ Άγγλος
αλήθειας δρθοτόμος πρίγκηψ τής Σαξωνίας Μάξ, είς
αλτρουιστής διέμεινεν έπίέν έτος σχεδόν έν τή’Αρμε
τδ περιλάλητον άρθρον του, έθεώρησε ώς τήν μεγανική Μονή, σπουδάζων τήν Αρμένικήν γλώσσαν
λειτέραν τής Παπικής ’Εκκλησίας παρεκτροπήν, καί
καί ύποκαίων τά έθνικά τών έκεϊ Αρμενίων αισθήμα
ώς τό μεγαλείτερον έμπόδιον πρδς ένωσιν τών χριστι
τα υπέρ τής έλευθερίας. Ό καλός ξεναγός μου μοί
ανικών έκκλησιών.
ώνόμασε ώς μέγαν φιλαρμένιον τδν μέγαν φιλέλλη
*Εν Βενετία κατ
*
Ανγονατον
να, δέν είνε δέ παράδοξον δ ίδεολόγος Άγγλος νά
ώνειρεύθη καί τής ’Αρμενίας τήν άπελευθέρωσιν, ώς
ΙΕΖΕΚΉΛ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ
’Αρχιμανδρίτης

Έπί τής τραπέζης τού γραφείου μου εύρον προ
χθές έπισκεπτήριον. Ό υπηρέτης μου μοί είπεν δτι
κάποιος έλθών είς τήν οικίαν μου καθ’ ήν ώραν έγώ
δέν ήμην έκεϊ, τό άφήκε. Τδ έλαβον και άνέγνωσα :
Μπάμπης Χατζηγκίτσας.
Αυτά βέβαια δέν είναι ονόματα ελληνικά. Καί
δμως τά στοιχεία ήσαν ελληνικά. Περίεργον πράγμα!
Κατά τήν έποχήν τής ακμής τού έλ ληνικοΰ έθνους,
έάν έλλην αρχαίος ήκουε τήν λέξιν Μπάμπης δέν
θά ήδύνατο νά τήν γράψη δΓ ελληνικών γραμμάτων.
Ηά τήν έγραφε Βάμπης καί θά τήν έπρόφερε διά τού
Β. ώς πρδςτήν πρώτην συλλαβήν. "Οσον αφορά τήν
δευτέραν, τδ πράγμα διαφέρει διότι έν τή ελληνική
γλώσση ύπάρχουσι πλεϊσται λέξεις γραφόμεναι διά
τού μ καί π. Άλλ’ αύτό τδ μπ δέν θά τδ εύρης
ποτέ εις τήν αρχήν γνησίως ελληνική? λέξεως. Εύρί
σκεται πάντοτε μεταξύ τών συλλαβών, π.χ, λάμπω,
έμπουσα, άμπέχονον, κομπάζω κλπ. Ίσως ύποθέσης
τώρα δτι ή γλώσσά μας δύναται νά παραστήση
δΓ ελληνικών ψηφίων τδ Μπάμπης, άφοΰ έχει τδ
μ καί τδ π, καί άφοΰ έχει λέξεις περιεχούσας τά
ψηφία ταύτα. Τδ συμπέρασμά σου θά ήναι πεπλανημένον, διότι άλλον ήχον έχουν τά σύμφωνα μ π είς
τάς ελληνικά; λέξεις λάμπω, άμπέχονον κλπ. καί
άλλον είς τήν λέξιν Μπάμπης. Έκεϊ δέν πρόκει
ται περί διπλού συμφώνου, οίον είναι π.χ. τδ ξ, τό
ζ, τδ ψ, αλλά περί δύο χωριστών συμφώνων, καί
διά τούτο τδ λάμπω έ/ει δύο συλλαζάς, λάμ καί
πω ούχί λα καί μπω. Διά τούτο, δταν λέγωμεν π.χ.
Χαράλαμπος ή Χαραλάμπης, ακούεται τδ μ ώς ν
περίπου, ώς είς τήν γαλλικήν λέξιν ambulant,
ένώ είς τήν λέξιν Μπάμπης δέν ακούεται. Άφ’ έτέ
ρου πάλιν ή προφορά τοΰ Μπάμπης δέν είναι Πάπης.
Ταΰτα σημαίνουν δτι πρόκειται περί ψηφίου απλού
τοΰ δποίου στερείται τδ έλληνικδν άλφάβητον, ένφ είς

τήν γλώσσάν μας είσήλθον καί ένεκλιματίσθησαν
έξωθεν λέξεις τάς οποίας καθ’ έκάστην προφέρομεν,
αλλά δέν έχομεν αλφαβητικά ψηφία ί’να τάς ση
μάνωμεν.
Όλαι σχεδόν αί ξέναι γλώσσαι έχουν ψηφίον ιδιαί
τερον διά τό Μπ (ballon, barbiere, Bericht,
tobe) καί άλλο χωριστόν ψηφίον διά τήν προφοράν
τού ιδικοϋ μας βήτα (vivre, averts, welcher
vail κλπ.). Καί ή ρωσσική καί ή τουρκική καί άλλαι δμοίως, Μόνοι ημείς δέν έχομεν γράμμα διά νά
σημάνωμεν τάς έλληνικάς λέξεις μπαλώνω (έμβαλώνω) μπορώ (έμπορό)) μπάτης (έμβάτης) καί άλλας
καθαρώς έλληνικάς τοιαύτας. Έχομεν τό γαλλ. b
έν τή λαλιά, δέν τό έχομεν έν τή γραφή. Κατά τήν
άρχαίαν έποχήν ή έλλειψις αύτη δέν ύπήρχε, ^ιότι
δέν ύπήρχεν ακόμη τό πράγμα. Τώρα δμως τό πράγμά
είσήλθεν -είς τήν γλώσσάν μας χωρίς νά έχωμεν
γράμμα νά τό σημάνωμεν. Τούτο δεικνύει σημερινήν
πτωχείαν τού αλφαβήτου μας, ήτις πρέπει νά λειψή.
Δέν άρκούσι τά μ καί π διά νά παραστήσωσι τήν
προφοράν τού ’μπαλώνω, ’μπορώ, ’μπήγω κλπ.
διότι δέν είναι δυνατόν νά προφερθώσι ταύτα καθώς
τά προφέρομεν.
Τάς αύτάς σκέψεις έκαμον καί διά τό έπιθετον τοΰ
έπισκέπτού μου Χατζηγκίτσα.Ίδού τρεις άλλαι συλλαβαί τζη γκι καί τσα τάς δποίαν έχομεν τώρα
συνήθεις είς τήν γλώσσάν μας, χωρίς νά έχωμεν αλ
φαβητικά ψηφία διά τά έν αύταϊς σύμφωνα. Καί σέ
βεβαιώ δτι μοί φαίνεται κωμική ή προσπάθεια πρδς
παράστασιν τοΰ ήχου τών συμφώνων τούτων διά τοΰ
τ καί ζ, διά τοΰ τ καί σ, διά τοΰ γ καί κ, τά δποϊα
δ έλληνιστι άναγινώσκων δέν δύναται νά τά προφέρη, διότι δέν είναι κατάλληλα τά σύμφωνα ταΰτα.
ταϋ καί ζήτα, ταύ καί σίγμα, γάμμα καί κάπα διά
νά παραστήσωσι τόν ήχον τόν όποιον θέλουν καί καλά
διά τής βίας νά τοίς έπιβάλλωσι. Τδ ταΰ μέ τδ ζήτα
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καί τά λοιπά ταΰτα ζεύγη σύγκεινται άπό δύο σύμ
φωνα αδιάλλακτα καί άναφομοίωτα πρδς άλληλα ώς
τδ λάμδα καί τδ ρώ, τδ βήτα καί τδ πή ή τδ φή.
τδ δέλτα καί τδ ταΰ καί μόνον γερμανικόν στόμα
δύναται νά τά προφέρη δμοΰ.
Τδ αύτδ συμβαίνει καί μέ τδ ντ καί γκ. 'Η έλληνική γλώσσα έχει λέξεις περιεχούσας τά ψηφία ταΰτα
πλησίον άλλήλων, άλλ’ ούχί είς τήν αύτήν συλλα
βήν. Π.χ. αί λέξεις έντός, άντί, πάντες, άνάγκη
ά’γκιστρον, άγκάλη κλπ. περιέχουν τά ψηφία ταΰτα,
άλλ’ όχι ώς έν σύμφωνον, δ δέ ήχο; τής προφοράς
των πολύ διάφορος. Διά τούτο, έάν δ· Γάλλος ή δ
Ιταλός ήθελε νά παραστήση διά ψηφίων τού ίδικοΰ
των άλφαβήτου τάς λέξεις ταύτας δέν θά τάς έγραφε
βέβαια διά τού d καί g π.χ. τδ έντός edos, τδ άντί
adi καί τάς λοιπάς pades, anagui ή anaghi,
agali, άλλά θά έγραφε pandes, anangui, angali, τούτέστι θά έθετε πρδ τοΰ d καί g τδ 1Γ τούτο
δέ σημαίνει δτι τδ ντ τδ {δικόν μα; καί τδ γκ δέν
είναι κατάλληλα δπως άποδώσωσι τδν ήχον τοΰ γαλλικοΰ ή ιταλικού (1 καί ga ή glli, διότι περιέχουν
έν έαυτοΓς ήχον έρρινον μή περιεχόμενον είς τδ (I καί
g τών ξένων. Διατί λοιπόν αύτοί μέν οί ξένοι νά
δύνανται διά τού άλφαβήτου των ν’άποδώσωσιν άκρι
βώς τού; ήχους τούτους τών {δικών μας λέξεων, ήμεϊς
δέ νά μή δυνάμεθα νά παραστήσωμεν δΓ {δικών μας
ψηφίων τόν ήχον τοιούτων ξένων λέξεων, άφού τάς

προφέρομεν δρθώς; Δέν είναι τούτο πτωχεία καί άνεπάρκεια τού άλφαβήτου μα;; Καί δυνάμεθα ν’ άνε
χώμεθα άκόμη τήν πτωχείαν ταύτην ήμείς, οϊτινες
έχομεν τήν πλουσιωτέραν γλώσσαν τοΰ κόσμου ;
Οί Γάλλοι καί οί ’Ιταλοί έντρέπονται μή έχοντες
εις τδ άλφάβητον αύτών ψηφίον άποδίδον τδν ήχον
τού ίδικοΰ μας δέλτα, φήτα, γάμμα καί χή καί
γελώμεν ήμείς διά τούτο δταν τούς άκούομεν νά
λέγουν: ντέν τέλω, άντί δέν θέλω, αύτός γκυρίζει άντί γυρίζει, τδ κώμα άντί τδ χώμα κλπ.
Έάν ήμην πλούσιος, ήθελον ιδρύσει πανελλήνιον
διαγώνισμα πρδς καθιέρωσιν ψηφίων έν τώ έλληνικώ
άλφαβήτφ διά τά έλλείποντα ταΰτα σύμφωνα. Καί
θ’ άπένειμον μέγα βραβεϊον είς έκείνον δστις ήθελε
προτείνει τά καταλληλότερα σχήματα γραφής, χειρογραφικά καί τυπογραφικά, διά τά νέα ταΰτα σύμ
φωνα, άποκλειομένων, έννοείται, τών ξενικών χαρα
κτήρων. Καί σέ βεβαιώ δτι μέχρι τής δΓ έπισήμου
τινδ; πανελληνίου έορτής προσθήκης τών νέων τού
των ψηφίων έν τώ άλφαβήτφ μας θά ήμην ίκανδς
νά μή φάγω ούτε μπάμιαις, ούτε ντομάταις, ούτε
μελιτζάναις, άφοΰ δέν θά ήδυνάμην νά τάς γράψω

έλληνιστί.
ΆιΉ/ναις J Hutov /ό...
Ό '/ ιλος σου
ΕίΑΓΟΡΑΣ ΘΑΛΛΙ4ΗΣ

* ΙΤΑΛΙΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ *

Ο Τ Ο Σ
Διήγημα

Gabriele d’Annuuzο

Έμοιαζε σάν μιά μικρή άρκουδίτσα, πού είχε κατεβή ’ς τήν πεδιάδα τής χαράδρα; τής Μαγκέλλα,
μέ τδ λερωμένο του μουτράκι, τά μαύρα του μαλλιά,
καί τά μικρά στρογγυλά ματάκια του, κίτρινα σάν
άνθη κισσού, ποΰ άδιάκοπα κουνούσε. Τήν καλή
έποχή τοΰ χρόνου έζοΰσε ’ς τού; άγρούς, κλέβοντας
τά φρούτα άπδ τά δένδρα, αρπάζοντας βατόμουρα
άπδ τους φράχτες πού ξαπλώνονται ’ς τον ήλιο.Κά
ποτε έβγανε σπασμένε; άγριες φωνές ποΰ θύμιζαν
γαυγίσματα σκύλου δεμένου ’ς τον κορμό μιας βα
λανιδιάς στά ολόθερμα καλοκαιρινά μεσημέρια. Ό
κακομοίρης δ Τοτός ήτανε βουβός. Οί λησταί τοΰ εί
χαν κόψει τή γλώσσα καί σ’ αύτή τήν έποχή έφύλαγε τής άγελάδες τοΰ κυρίου του, τής έβοσκε στά λι
βάδια, τά γεμάτο άπδ κοκκινισμένα τριφύλλια, σφυ
ρίζοντας μέ τδ καλαμένιο πίφερό του καί κυττάζοντας

τά σύννεφα, ποΰ δλοένα πλησίαζαν ’ς τής κορφές
τών βουνών,ή τής άγριόπαπιες, ποΰ έδιωχνεν ή χει
μωνιά.
-γ-

Μιά καλοκαιρινή ήμέρα, ένώ σιρόκος φυσούσε καί
ή Μαγκέλλα έχάνονταν μαγευτικά πίσω άπδ τούς μεξεδένιου; άτμούς, δ Μαύρος ληστής παρουσιάστηκε
μέ δυό του συντρόφους καί τοΰ άρπαξε μιά άγελάδα.
Ό Τοτός έφώναξε κ’ έτσι τοΰ έκοψαν τή γλώσσα.
— Τώρα πήγαινε νά τά διηγηθής τοΰ είπαν.
'Ο Τοτός έγύρισε στδ σπήτι τρικλίζοντας, κουνώνται τά χέρια του, ένώ τό αίμα έτρεχεν άφθονο άπδ τδ
στόμα του. Τδ πώς έγλύτωσε ήταν θαύμα· δμως τδν
Μαύρο πάντοτε τδν θυμώτανεκΓ δταν, μιά μέρα στον
δρόμο τδν είδε νά περνά δεμένος, περικυκλωμένος

άπο στρατιώτες, τοΰ έπέταξεμιά πέτρα κι’ έφυγε πε
ριγελώντας τον.
’Αργότερα άφησε τή μητέρα του στήν κίτρινη κα
λύβα, ποΰ ήταν χτισμένη κάτω άπ’ τή βαλανιδιά,
καί έζοΰσε ξυπόλητος,λερωμένος,κουρελιασμένος,πεινασμένος μέ άλήτας γιά συντρόφους. Είχε γίνει κα
κός !
Κάποτε έξαπλώνετο στδν ήλιον, σκοτώνοντας
τής γουστέρες καί τά ποικιλόχρωμα ερπετά τοΰ
κάμπου. Όταν οί σύντροφοί του τδν έπείραζαν, έφώ
ναζε σάν άγριόχοιρος διωγμένος άπ’ τούς σκύλλους.
Μιά μέρα έκτύπησεν ένα άπ’ αύτούς καί άπδ τότε
τδν άφήσανε ήσυχο, μοναχό...

4Ό Τοτός άγαποΰσε τήν Νίνα, άγαποΰσε τρυφερά
τήν καλή, τήν ώραία Νίνα, μιά κόρη άδύνατη μέ
πολύ μεγάλα μάτια καί πρόσωπο καλλωπισμένο μέ
κοκκινάδες. Τά μαλλιά της έπεφταν ξανθά ’ς τδ
μέτωπό της.
Πρώτη φορά τήν είχε ίδή ’ς τήν γέφυρα τοΰ Σάν

Ι’όκκ.ο.
Ή Νίνα μαζεμένη σέ μιά γωνιά, έτρωγεν ένα
κομμάτι ψωμί καί δ Τοτός, ποΰ δέν είχε, τήν κύτταξε μελαγχολικό;, γλύφοντα; τά χείλη του.
- θέλεις ; Τοΰ είπε τδ κορίτσι, μέ άδύνατη φωνή
σηκώνοντας τά μεγάλα λαμπερά μάτια του,ποΰ έμοι
αζαν μέ ούρανδ τού Σεπτεμβρίου, θέλεις ;Έχω άλλο

κόρες. Τήν πιδ μικρή τήν έλέγανε Στελλίνα. Είχε
χρυσά μαλλιά καί διαμαντένια μάτια κι’ δταν
περνούσε έλεγεν δ καθένας : «Νά ή Παναγία!». Κι’
έγονάτιζαν δλοι. . . Μιά μέρα ένώ έκοβε λουλούδια
μέσα στδν κήπο της, είδεν ένα ώμορφο παπαγάλο

πράσινο έπάνω σ’ ένα δένδρο καθισμένο ...
Ό Τοτός, νανουρισμένος άπ’ τή χαϊδευτική φωνή
της, έκοιμότανε καί στδ όνειρό του έβλεπε τή Στελλίννα. Τά λόγια άπ’ τδ στόμα τής Νίνας έβγαιναν
σιγανά, πνιγμένα, κι’ έσβυναν λίγο - λίγο. Ό ήλιος
άγκάλιαζε τδ δάσος μέ μιά ζεστή πνοή φωτός.
Έτσι έπέρασαν άρκετδν καιρό· τής έλεημοσύνες
έμοιράζοντο, έκοιμώντο στή χλόη άπάνω, κι’ έτρέχανε στήν έξοχή άνάμεσα άπ’ τ’άμπέλια, τά πλού
σια σέ σταφύλια,μέ τδν κίνδυνο νά τούς πετύχη καμμιά τουφεκιά χωρικού.Ό Τοτός ήταν εύτυχής Καμμιά φορά άρπαζε τήν μικρούλα του στούς ώμους του
άπάνω κι'έτρεχε σάν τρελλός, πηδώντας λάκκους και
ποτάμια,ώς που κοκκινισμένος σάν φωτιά,σταματούσε
κάτω άπδ κανένα δένδρο ή άνάμεσα σέ μιά καλαμιά,
μέ χαρές καί γέλοια.Ή Νίνα έγελοΰσε κι’αύτή· δμως,
δταν κατά τύχη τά μάτια της έπεφταν στήν μαυρισμένη γλώσσά του, πού άνήσυχα, έκινεϊτο μέσα
στδ άνοιγμένο του στόμα, ήσθάνετο τής άηδίας τήν
φρίκην νά περνά ώς τά κόκκαλά της. Πολλές φορές
τδ καταλάβαινε κ’ έκεΐνος κι’ δλη τήν ήμέρα ήταν
λυπημένος...

4-

Τί γλυκύς ποΰ ήταν δ ’Οκτώβριος ! Τά σκοτεινά
ένα κομμάτι.
Ό Τοτός έπλησίασε μέ χαμόγελο ’ς τδ στόμα καί βουνά έζωγραφίζοντο καθαρά στδ μενεξεδένιο φόντο,
τδ ’πήρε. Έτρωγαν καί οί δυό χωρίς νά ’μιλούν. ποΰ απαλά άλλαζε μέτδ γαλάζιο τοΰ ούρανοΰ χρώμα.
Δύο τρεις φορές τά βλέμματά των συνηντήθησαν καί Ή Νίνα έκοιμάτο και δ Τοτός κοντά της καθι
σμένος τήν έκύτταζε. Κοντά ήσαν ξερά καλάμια καί
χαμογέλασαν.
—Άπδ ποΰ είσαι; Τόν έρώτησεν ή Νίνα.Εκείνος δύο γέρηκες έληές. Πόσον ώραιότερος έφαίνετο
μέ νοήματα τής έδειξε πώς δέν μποροΰσε νά μιλήση δ ούρανδ; μέσα άπ’ τά καλάμια και τά κλαριά τής
κι’ άνοίγοντας τδ στόμα του,άφησε νά φανή μιά μαυ- έληά;! Ό Τοτός έσκέπτετο— δ θεός ξέρει— τί πα
ρισμένη γλώσσα. 'Η κόρη μέ άποτροπιασμδ έστρεψε ράξενα πράγματα ! Τήν Στελλίνα ίσως καί τδν Μαύρο!
τδ κεφάλι της. Ό Τοτός έπιασεν έλαφρά τδ χέρι της Ίσως τήν κίτρινη καλύβη μέ τδ δένδρο ή καί μιά
γρηά γυναϊκα κάτω άπδ αύτδ πλέκοντας,ποΰ είχε τδ
μέ δάκρυα στά μάτια, σάν νάθελε νά τής πή.
— Μήν κάνης έτσι. Μή μ’ άφίσης καί σύ... Γε- μουμούρισμά του γιά μουσική! Ό θεός ξέρει. . . .
Ένα Κυριακάτικο άπόγευμα τού Νοεμβρίου ευνοΰ καλή ...
ΚΓ άπδ το στόμα του έβγήκε ένα παράξενος ήχος, ρέθη κάτω άπ’ τή γέφυρα τού Σάν Ρόκκο. Στδν
γαλάζιο ούρανδ δ ήλιος έλαμπεν, άφίνων νά ξεχύ
ποΰ έκανε τή φτωχή κόρη ν’ άνατριχιάση.
νεται ένα γλυκό ξανθό φώς καί μέσα σ’ αύτή τήν
— Χαϊρε, τοΰ είπε φεύγοντας...
ξανθή διαύγεια χτυπούσαν δλες ή καμπάνες μαζύ
4-.
καί ό άχός τους μέ τον θόρυβο τών κοντινών δρόμων
Ί’στερ’ άπδ καιρό, τήν ξαναεϊδε κι’ έζοΰσαν σάν
άδελφοί. Έκάθηντο στδν ήλιο δ ένας κοντά στον άνακατώνετο.
Ήσαν μόνοι. Άπδ τδ ένα μέρος έρημος δ μεγά
άλλον. Ό Τοτός άκουμποΰσε τήν καστανή κεφαλή
λος δρόμος’άπ’ τ’ άλλοοί σκαμμένοι κάμποι. Ό Τοτου στά γόνατα τής Νίνας καί έκλεινε χαϊδευτικά τά
τδς έκύτταζε τδν άνθισμένο κισσό, κρεμασμένον άπδ
μάτια του, σάν γάτα πού χαϊδεύεται άπδ μικρά χε
ράκια κοριτσιού. Καί έκείνη τοΰ διηγείτο τής ιστο τή σχισμή κάποιου τοίχου.
— Έρχεται δ χειμώνας, είπεν ή Νίνα σκεπτική,
ρίες τοΰ μάγου καϊ τής βασιλοπούλας.
κυττάζοντας τά γυμνά πόδια της. Τδ χιόνι θάρθη
— Ήτανε μιά φορά ένα; βασιληίς πού είχε τρείς
2
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και θά άσπρίση τή γή·.. Καί δέν έχομε σπίτι, και
δέν. έχομε φωτιά... Ή μητέρα σου πέθανε, έ;
Ό Τοτος έκλινε τδ κεφάλι του- ύστερα τδ έσήκωσε πάλι, καί προσήλωσε τά λαμπερά του μάτια
στδν άτελείωτον ορίζοντα.

— Δέν πέθανε λοιπόν ... Σέ περιμένει.
( Ό Τοτδς έκούνησε τδ κεφάλι του, σάν γιά νά πή
ναί- ύστερα, μέ άλλα σχήματα ζητούσε νά τής πή:
Πάμε στδ σπήτι, έκεϊ κάτω· έκεϊ θά βρούμε γάλα καί
ψωμί καί φωτιά.

Περπατοΰσαν, περπατούσαν .. .
Πεινούσαν καί πολλές φορές έκοιμώντο στδν κα
θαρόν αέρα, κάτω άπδ κανένα δένδρο, ή σέ κάμμιά
πόρτα κάνενδς σταύλου.
Ή Νίνα ύπέφερεν — ειχεν άδυνατίσει,τά μάτια της
ήσαν σβυμμένα, τά χείλη της κίτρινα, τά πόδια της
πρισμένα καί αίματωμένα. Ό Τοτδς, δταν τήν
έκύτταζε, αισθανότανε τήν καρδιά του νά σχί
ζεται άπδ τδν πόνο. Τής έρριψε στούς ώμους της τδ
παληδ τρυπημένο έπανωφόρι του καί πολλές φο

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ

ρές, δι’ άρκετδν διάστημα τήν σήκωνε στά χέρια.
*

Ένα βράδυ υστερ' άπδ πολυώρους περιπλανήσεις
βρέθηκαν σέ κάποιο έρημο μέρος· κον·ά δέν ήτανε
κάνένα σπήτι το χιόνι,πού μιά πνοή άνέμου έδιωχνε
είχε σκεπάσει δλα. Ή Νίνα είχε μαζευθή κοντά του
σάν φείδι κουλουριασμένη. Τά δόντια της χτυπούσαν
άπ’ τδ κρύο καί τδν πυρετό- τδ παραπονετικό της
κλάμμα, σάν ψυχορράγημα περνούσε τδ στήθος τού
φτωχού βωβού καί τδν έκοφτε σάν μαχαίρι. Μά δλο
προχωρούσε, άκούοντας τήν καρδιά της νά κτυπα
κοντά στή δική του... Ύστερα δέν άκουσε πειά τί
ποτε. Τά μικρά χέρια της έσφιγγαν γύρω άπο τδ
λαιμό του, σάν άτσάλι, καί τδ κεφαλάκι της έγερνε
άπδ τδ ένα μέρος.
Άφησε μιά φωνή σάν κάτι νά σπούσε τό στήθος
του, έσφιξεν άκόμα περισσότερο τδ πεθαμμένο σώμα
καί έπροχώρησε στδ μάνιασμα τών στοιχείω ·...
Σέ λίγο δέ βαστούσε πειά' έπεσε μέ τδ πτώμα
κρεμασμένο στδ λαιμό του. Τους σκέπασε τδ χιόνι...
Κέρκυρα

ΤΑΚΗΣ θ· ΛΑΣΚΑΡΙΣ

ΕΕΛΙΕ

ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ
(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου γΰλΚου)

ρνϋμισις τον σταφιδικόν ζητήματος δεν είνε άλλο παρά

Ή 10η Αύγούστου 1905, ήμέρα τής ένάρξεως
τών έργασιών της Προνομιούχου Εταιρίας έσημείωσε σελίδα περιφανή, εις τά χρονικά τής
σταφίδος. Διότι άπδ ταύτης άρχεται ή οικονομική
άνάρρωσις τού σταφιδικού κόσμου, ήτις βαίνει βρα
δέως άλλά σταθερώς έπί τά πρόσω, τείνουσα πρός τήν
οριστικήν έπίλυσιν τού μεγάλου σταφιδικού προβλή
ματος, τήν άποκατάστασιν τής οικονομικής ισορρο
πίας τής οταφιδοπαραγωγής, άνευ άποτόμων συγ
κλονισμών, διά μεθοδικής οικονομικής δργανώσεως
καί διαίτης. Τούτο είνε καί δ λανθάνων τελικός σκο
πός τής Προνομιούχου, ήτις δέν θά έχη πλέον λόγον
ύπάρξεως, δταν τδ έργον τούτο θεμελιωθή όριστικώς.
Διά τής συμβάσεως τής 8 ’Ιουλίου 1905, ώς έξέθηκε τά κατ’ αύτήν,έν τή πρδς τούς βουλευτάς εΐσηγήσει του,δ μακαρίτης Διευθυντής τής Τραπέζης ’Α
θηνών 1. Πεσμαζόγλου, έπεζητήθη καί έπετεύχθη ή
σύστασις «μεγάλης ίσχυρας ασφαλιστικής εταιρίας»
υπέρ τής σταφιδοπαραγωγής, άναλαμβανούσης άποστολήν διαιτητοϋ καί ρυΰμιοτον μεταξύ παραγωγής,
σταφιδεμπορίου καί καταναλώσεως, έν τή άντιλήψει
ήτις διά τοΰ δλου τοΰ συστήματος διήκει,δτι «ή <5<αο-

διαρρνϋμισις τοϋ σταφιδεμπορίου». Διά τής συμβά

σεως ταύτης
*
έξασφαλίζεται έν κατώτερον δριον τιμής
είς τον σταφιδοπαραγωγόν,άποκτώντα ούτως δλην του
τήν έλευθερίαν νά πώληση δπως καί δπου τδ προϊόν
του εις οίαν ήθελεν έπιτύχει τιμήν». ’Επιδιώκεται
άφ’έτέρου «ή άνόρθωσις τοΰ καταπεσόντος καί δυσφημίσαντος τήν σταφιδοπαραγωγήν έμπορίουνείς εύρωστον καί ύγιά οργανισμόν,δέν παρορώνται δέ,ύπδ τών
παραγωγών,οίτινες συχνά τά λησμονοΰσι,τά στοιχει
ώδη δικαιώματα τής καταναλώσεως,άνευ τ·7,ς συγκαταθέσεως τής όποιας, δέν θά η το δυνατή ή έπίτευξις
συμβάσεως,πολλαχώς αύτήν τήν κατανάλωσιν έπίβαρυνούσης, τόσω μάλλον,βσφ άδύνατος θ’ άπέβαινεν ή
συμμετοχή τών ξένων κεφαλαίων εις έπιχείρησιν φύ
σει ριψοκίνδυνον, σκοπεύουσαν τήν έξασφάλισιν τής
σταφιδοπαραγωγής άλλά καί τήν αρμονικήν διαρρύθμισιν τών τού σταφιδεμπορίου.Παρά ταύτα,δι’δλης τής
συμβάσεως καταφαίνεται σαφώς ή προστασία τής στα φιδοπαραγωγής, πρδς μεγαλειτέραν δέ έξασφάλισιν
τής έκπληρώσεως τού σκοπού τούτου, καί συμμετο
χήν αύτής είς τά τυχόν κέρδη τής έπιχειρήσεως, έγέ
νετο δεκτόν ύπδ τοΰ κεφαλαίου δπως ή σταφιδοπαρα

γωγή, άντιπροσωπευομένη ύπδ τής σταφιδικής Τρα
πέζης μετάσχη τής έπιχειρήσεως κατά τδ ’/ο παρισταμένη προνομιακώς έν τώ Δ. Συμβουλίω τής 'Εται
ρίας διά 3 Συμβούλων, μή έκλεγομένων ύπδ τών με
τόχων, άλλά διοριζομένων ύπδ τοΰ Υπουργείου, τδ
όποιον άντιπροσωπεύεται έπιπροσθέτως καί διά Βασ.
’Επιτρόπου έχοντος εύρείαν δικαιοδοσίαν έλέγχου τών
έργασιών τής Εταιρίας.
Διά τοΰ κυρώσαντος τήν σύμβασιν τού νόμου ΓΠ τής
17 Ιουλίου 1905 παρέχονται είς τήν Προνομιούχον
Εταιρίαν ώς άποκλειστικόν προνόμιον δικαιώματά
τινα καί έπιβάλλονται ύποχρεώσεις πολλαπλαϊ. Τά
κυριώτερα τούτων είναι τά έξής
*
Α') Δικαιώματα. ’Εκχωρούνται ώς προνόμιον είς
τήν Εταιρίαν α') ή είσπραξις τής κατά τδ άρθρ. 2
τοΰ Β<7>ΖΕ' νόμου είς είδος εισφοράς καί τοΰ κατά
τδ άρθρον 1 τοΰ ΓΚΗ' νόμου είς είδος έγγειου φόρου,
ήτοι έν δλφ είς είδος είσπραξις 35 θ/θ έπί τοΰ έξαγομένου καρπού' β') ή λόγω άσφαλίστρου ειπραξις 7
δρ. κατά χιλιόλιτρον παραγομένου καρπού. Έπιτρέ ■
πεται δέ είς τήν Εταιρίαν άλλά καί ώς ύποχρέωσις
έπιβάλλεται έν έκτάκτω περιπτώσει παραγωγής άνεπαρκοΰς διά τάς άνάγκας τής καταναλώσεων καί τής
παρακρατήσεως 35 °/0, 1) ή είσπραξις είς χρήμα πο"
σοστοΰ τίνος τής εισφοράς καί έγγειου φόρου καί 2\
ή χάριν τής καταναλώσεως πώλησις είς τδ έμπόριον
καρποΰ έκ τών άποθηκών αύτής έπί τιμή δρ. 160
καί 200 δρ. Έκ τής πραγματοποιουμένης έκ τυχόν
τοιούτων πωλήσεων διαφοράς μόνον τδ */ 5 λόγω έξόδων της δικαιούται νά κράτηση ύπέρ έαυτής ή Ε
ταιρία, τών ύπολοίπων 4/3 φερομένων είς δφελος τής
Σταφιδικής Τραπέζης. Είς τήν Εταιρίαν παρέχετα^
έπίσης δικαίωμα έλέγχου έπί τοΰ έξαγομένου καρ
πού, καί άδεια έπιβλέψεως περί τής έκτελέσεως τοΰ
περί άπαγορεύσεως σταφιδοφυτειών νόμου.
Αί έκ τής χρήσεως τών άνω δικαιωμάτων άπορρέουσαι τακτικαί πρόσοδοι τής Εταιρίας είνε έπί κα
νονικής παραγωγής 340 έκατομ. έν. λιτρ. σταφίδος
αί έξής·
Εισπράξεις έπταδρά/μου δικαιώματος......... Δρ. 2,380,000
Εισπράξεις έκ διαθέσεως σταφιδοκάρπου (90
περίπου έκ. έπί 245 έκ. έν. λ. εξαγωγής).
» 3,220,000
Έν όλω Δρ. 5,600,000

σεως λόγερ έξόδων είσπράξεως. Τό ποσόν, τοΰ είς δύ
δόσεις καταβαλλομένου έγγειου τούτου φόρου άνα
λόγως τής έξαγωγής, ανέρχεται περίπου είς 4-4
έκατομ. Δρ. έτησίως.
β') Ό προσδιορισμός 3 κατωτάτων όρίων τιμής
κατά ποιότητα σταφιδοκάρπου, τής έταιρείας ύποχρεουμένης, πρδς άρσιν τών πλεονασμάτων, σταθεροποίησιν καί ύψωσιν τών τιμών τής σταφίδος, ν’ άγοράζη κατά τήν έναρξιν καί τέλος τού σταφιδικού έτους
έπί 4 ’/< μήνας πάν ποσόν σταφιδοκάρπου προσφερο ·
μένου αύτή, καί άποσύρη τούτο έκ τής άγοράς προορίζουσα μόνον είς βιομηχανικήν κατεργασίαν. Ή έκ
τής τοιαύτης άγοράς προκύπτουσα ζημία είς τήν
Εταιρίαν άνέρχεται είς 85 περίπου Δρ. κατά χιλιόλιτρον. Είς τοιαύτας άγοράς άπδ μορφήν ξηράς ή
χλωράς σταφίδος καί δελτίων προέβη ή Εταιρία καί
κατά τά έξ έτη τής λειτουργίας αύτής.
γ') 'Η παροχή δανείων είς τούς κατόχους σταφί
δος έπί ένεχύρω αύτής είς τάς ιδίας άποθήκας τής
'Εταιρίας έπί τόκφ 6 °/0 καί μέχρι τών 4/3 τής άξίας
τής σταφίδος, άνευ δέ έπιπροσθέτου τίνος έπιβαρύνσεως τών δανειζομένων λόγω προμήθειας, άσφαλίστρων ή ένοικίου.
δ') 'Η παροχή δωρεάν άποθηκών τοΰ σταφιδοκάρ
που τής Εταιρίας ύποχρεουμένης νά διαθέτη άπο
θήκας περιεκτικότητας 175 τούλάχιστον έκ. έν. λιτρ.,
καί ν’ άποθηκεύση είς διαμερίσματα, κατά τήν αίτησιν τών κατόχων του, τδν είς ένέχυρον ή απλήν άποθήκευσιν προσφερόμενον σταφιδόκαρπον.
ε') 'Η διαφήμισις τής σταφίδος πρδς διάδοσιν αύ
τής, τής Εταιρίας ύποχρεουμένης νά διαθέτη πρδς
τούτο έτησίως τό ποσόν 10 χιλ. λιρών ή καί πλέον
τούτου.
ς) Ή άπαγόρευσις τής έξαγωγής ή μεταπώλησις
είς τήν ήμεδαπήν τοΰ βπωςδήποτε λόγω εισφοράς,
έγγειου φόρου ή άγοράς είς τάς άποθήκας αύτής είσαγομένου σταφιδοκάρπου, έπιτρεπομένης μόνον τής
βιομηχανικής κατεργασίας αύτοΰ, άλλά άπαγορευομένης προσθέτως τής έν τώ τόπφ διαθέσεως τών βιο
μηχανικών προϊόντων τής σταφίδος, πλήν τοΰ οινο

πνεύματος.
ζ’) 'Η, δαπάνη τής Εταιρίας, είσπραξις τών δφειλομένων τή Σταφιδική Τραπέζη καί ή έν γένει έκκαΕίς τάς τακτικάς ταύτας προσόδους προσθετέον τάς ■
θάρισις τών λογαριασμών τής Τραπέζης, ύποχρεωεκτάκτους τοιαύτας έκ πωλήσεως παρακρατήματος
θείσης τής Προνομιούχου νά καταβάλη διά λογαρια
ή είσπράξεως τού φόρου είς χρήμα. Αύται ώς έκ τής
σμόν τής Σταφιδικής Τραπέζης τά ύπ’ αύτής είς τό
φύσεως αύτών δέν είνε σταθεραί ούδέ έτήσιαι. Κατά
Δημόσιον οφειλόμενα, καί νά έξαργυρώση τά κυκλοτδ διάστημα τής έξαετίας 1905-6 —1910-11 δίς
φοροΰντα παλαιά δελτία τής Σταφιδικής κτλ.
μόνον προέκυψαν τοιαΰτα έσοδα διά τήν Εταιρίαν,
Πλήν τών άνωτέρω ή Προνομιούχος άνέλαβε καί
είς ταϋτα δέ άντιστοιχεί άναλόγως μείωσις τών τα
άλλας μικροτέρας σημασίας ύποχρεώσεις καί καθή
κτικών προσόδων.
Β') Υποχρεώσεις. Αί κυριώτεραι ύποχρεώσεις τής κοντα.
Ή έπισώρευσις τόσων σοβαρών ύποχρεώσεων καθι
Εταιρίας είνε α') ή είς χρήμα άπόδοσις τών έγγειων
στά
χαλεπόν, έπίμοχθον καί ριψοκίνδυνον τδ έργον.
φόρων εις τδ δημόσιον, άνευ τίνος αύτών έπιβαρύν-
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Μέ τδ θάρρος καί τήν αισιοδοξίαν, ήν έμπνέουαιν οί
μεγάλοι καί γενναίοι σκοποί, ή Προνομιούχο; 'Εται
ρία δέν έδίστασε νά τδ άναλάβη παρακάμψασα δλα
τά έμπόδια καί δλας τάς άντιδράσεις.

Τδ Δημόσιον ειχεν έπειγούσας άνάγκας. 'Η Προ
νομιοϋχος, άπδ τοΰ δευτέρου μηνδς τής λειτουργίας
της, κατέβαλε τά ύπδ τής Σταφιδικής όφειλόμενα
4 εκατομμύρια δραχ.,έντδς δέτοΰ πρώτου σταφιδικού

έτους τήςλειτουργίας αυτής κατέβαλεν έπίσης είς άπόδοσιν έγγειου φόρου, δι’ιδιον λογαριασμόν, έτερα τέσσαρα περίπου έκατομμ. δραχ. 'Η ταχεία καί άκοπος
αύτη πραγματοποίησις έσόδου μεγάλου,ούτινος ή είσπραξις είχε καταστή έπ’ έσχάτων δλίγον προβλημα
τική άνεκούφισε μεγάλως τδ προϋπολογισμόν τοΰ
Κράτους.
Επείγουσα ήτο έπίσης ή έξαγορά τών παλαιών δελ
τίων τής Σταφιδικής. “Αμα τή ένάρξει τών έργασιών
αύτής ή Προνομιούχος έξεπλήρωσε τάχιστα καί τήν
άνάγκην ταύτην, άφαιρέσασα έκ τής κυκλοφορίας
πάντα τά παλαιά δελτία ύπέρ τά 20 έκατομ. έν. λιτρ.,
δι’ ά κατεβλήθησαν περί τά 2 έκατ. δρ. είς τούς κα
τόχους, πραγματοποιήσαντας ούτως έπωφελώς άξίαν,
ήτις ειχεν άρχίσει νά γίνεται προβληματική. Πλήν
τούτων ή 'Εταιρία κατέβαλεν εις διαφόρους άπαιτήσεις κατά τής Σταφιδικής ύπέρ τδ ήμισυ έκατομ.
Δραχμών.
Ή έκπλήρωσις πασών τούτων τών μεγάλων καθυστερουσών ύποχρεώσεων τής Σταφιδικής ύπδ τής Έ
------------------- ----

ταιρίας άπερρόφησεν εύθύς τδ ήμισυ περίπου τών κέφαλαίων αύτής. Ήλαττώθησαν ούτω σημαντικώς άμα
τή πρώτη έμφανίσει της αί ύλικαί δυνάμεις καί ή οι
κονομική εύρωστία τής Έταιρίας, καί τόσω μάλ
λον δσφ ή Σταφιδική Τράπεζα κατέβαλε τδ άναλογοΰν αύτή έκ τής συμμετοχής είς τήν έπι-

χείρησιν μέρος τών κεφαλαίων, φερόμενον έξ αρ
χής, μέχρι τής έπ’ έσχάτων πωλήσεως τών μετοχών
της, είς χρέωσιν τής Σταφιδικής, ούτως ώστε τδ δλον
τών ύπ’ αύτής δφειλομένων είς τήν Προνομιοΰχον άρχομένης τής λειτουργίας αύτής, άνήλθεν είς τδ δγκώδες ποσδν τών 12 ,/i έκατομμυρίων Δραχ. έπί κε
φαλαίου 20 έκατ.φρ.,πλέον δηλαδή τοΰ ήμίσεως τοΰ
δλου κεφαλαίου, ένφ αί έκ τών δφειλομένων τή Στα
φιδική εισπράξεις δέν έφαίνετο πιθανόν νά πραγματοποιήσωσι συντόμως σοβαρά ποσά. Άπέμενε συνε
πώς διά τάς πολλάς καί μεγάλα; άνάγκας τής σταφιδοπαραγωγής, όλιγώτερον τοΰ ήμίσεω,- τοΰ κεφα
λαίου. Τοΰτο δέν διέφυγε τήν προσοχήν τής έλλοχευούσης άντιδράσεως, ήν άπετέλει μεγάλη μερίς έμ
πορων, μεσιτών, καί τινων παρασίτων τής σταφιδο-

παραγωγής, προτιμώντων νά άλιεύσωσιν εί; θολά
ύδατα. θά ήδύνατο ή Προνομιούχος ν’ άντιμετωπίση
πάσα; τά; άνάγκας, ή θά έκάμπτετο καί θά ύπέκυπτε φυσικώ; άφίνουσα έλεύθερον τδ στάδιον; Πρδς
τοΰτο έπρεπε νά πολλαπλασιασθώσιν αί δυσχέρειαι.
Καί ή άντίδρασις έτέθη έπί τδ έργον.
Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Σέ κόκκιν
*
άτι διάβαινα, στά φούφουδα ντυ/ιένος
Βουνά καί κάμπους πέρναγα, ποτάμια καί λαγκάδια
Ντουνιάς ευχόταν πίσω μου, πον μετρημούς δέν είχε
Κλαριά δέν είχαν τά βουνά μήτε καί πρασινάδα
Καί τά ποτάμια πδβλιπα, στάλα νερό δε σούρνουν
*Ανθρώπους δεν απάντησα νά ξέρω πούθε πάω
Κατάκαμπα π
* άιγνάντευα στη μέση σ' ενα κάμπο
Είδα κουφάρια μπόλικα, κορμιά χωρίς κεφάλια
Είδα τό πειό παράξενο, τό πειό μεγάλο θάμα
'Εφτά νομάτοι κοίτουνταν κι * έφίληγαν τό χουμα
Χρυσαΐς είχαν της πάλλαις τους χρυσή τη δαμασκιά τους
Χρυσαΐς φορούσαν φέρμελαις, χρυσαΐς τους ντουλαμάδες
Κοντοκρατώ τό άτι μου καί τους καλήμεοάω
Μά είχαν κλειστό τό στόμα τους, τά μάτιά τους κλεισμένα
Ξήγα το Γρίβα τ* όνειρό, πές μου τη πάσ
*
αλήθεια.
— Τό άλογό 'ναι γλήγωρο, σ* τ* άγρια βουνά νά τρέξη.

Σ’

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,
Ή «Ελληνική ’ Επι&εώρηαις
*
επιϋνμοϋοα νά ουντελέοη είς τήν φωτεινοτέραν ερευνάν κοινωνικών
ζητημάτων, ίόίως τών άφορώντων τήν όέσιν καί δριϊοιν τής γυναικός εν Έλλάδι, υποβάλλει είς τους άναγνώ·
τας αύτής, Λ/ιφοτέρων τών φύλων, ερωτήματα, ζητούσα τήν γνώμην αύτών. Τά ερωτήματα ταΰτα ανάγονται
είς τήν άπό τινων ετών νεωτεριστικήν εζέλιξιν τής κοινωνικής προόδου, είς τήν ίγκλιμάτισιν καί παρ'ήμϊν τών
μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, άτινα εν τή Δύσει απασχολούν τάς Κυβερνήσεις, τους Συλλόγους,τήν Κοι
νωνίαν καί τόν .Ιαότ. Ή γυνή υπεισέρχεται άαρραλέως είς τήν δλην κοινωνικήν καί πολιτειακήν δράσιν καί
άάττον ή βράδιον εν τή πατρίδι ήμών άά δονήσωσι τήν κοινήν σννείδησιν ζητήματα, ών ή μελέτη επιβάλλεται
άπό τοΰδε, ϊνα ή επίλυσις αύτών ώριμάση και άποβή ανώδυνος.
Τά ερωτήματα τής *
Έλλ. Έπιϋ'εωρήσεως» εΐνε τά εξής :

1) Ποια επαγγέλματα θεωρείτε πρόσφορα διά τήν Έλληνίδα;
2) Είνε καιρός ή Έλληνίς νά είσέλϋ'η είς τόν δημόσιον βίον; ·
3) Πώς εννοείτε τήν γυναικείαν χειραφέτησιν έν γένει και είδικώτερον ώς πρός
τάς συνϋ'ήκας τής έν Έλλάδι ζωής ;
4) Τί φρονείτε περί τής γυναικείας έν Έλλάδι έκπαιδεύσεως;
Αί απαντήσεις πρέπει >’ά είνε δσον τό δυνατόν ουντομώτεραι καί σαφώς διατυπωμένοι. ΙΙρέπει νά γράφειαι έπί ξεχωριστού χάρτου ή άπάντησις έφ' έκάστου ζητήματος καί έπί τής μιας μόνον ΰψεως τοΰ χάρτου.
'. απαντήσεις εισί δεκταί μέχρι τής 15ης Δεκεμβρίου έ.ε.δύνανται δέ νάάφορώοιν καί μίανμύνον έρώτησιν.
Έπιτροπή άποτελονμένη έκ τριών κυριών και δύο δημοοιογράρων ί)ά κρίνη τρις βραβευοίμους. ΊΙ
κρίσις ι)ά δημοσίευσή είς τό τεΰχος τοΰ μηνός'Ιανουαρίου 11)12.’Όλαι αί απαντήσεις (έν περιλήφει αί έκτενεϊς)
κατά προτεραιότητα αποστολής, ί)ιι δημοσιευ&οΰν, έξαιρέσει έκείνων, αϊτινες ήύέελον ουναντηϋή μέ τάς δημο-

σιεί'Λείοας ήδη.
'Απαντήσεις, μή σοβαρά, ή μή σχετικοί πρός τό τΊέ/ια, δέν λαμβάιονται ύπ' δφει.
'Εκείνοι, τών όποιων αί απαντήσεις ΐ)ά βραβευϋοΰν, ί)ά λαμβάνουν έπί ενετός τήν *
Έλλ.

Έπι&εώρη-

οιν» δα>ρεάν, καί ϋά δημοσιευτούν αί εικόνες των.
Δέν υπάρχει άμε/<ιβόλια δτι οί άναγι εΐισται καί αί άναγνώοτριαι ήμώνύέά έκτιμήσουν τήν σπουδαιότητα τεόν
ύπό ουζήτηοιν -δεμάτων καί δά σπεύσαεσι νά συμβάλωσι διά τής γνιόμης των είς τήν μελέτην αύτών.

-j-—-------------------

■ in

ΑΓΙΟΚΕΡΙΑ
ΣΤ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΚΑΡΑΊΣΚΑΚΗ

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

TH

ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΠΕΙΒΛΠΙΛ

Ξύπνα πουλάκι μ*

ΠΑΡΑΦΡΑΣΕΙΣ

γλήγωρα, σήκω πριν εβγ
*

ό "Ηλιος

Καί μεσ
*
τ* *Απρίλη της δροσιαΐς, τον Μάη τά λουλούδια

Κι * άν τά φτερά σον σ * αγροί καν, τά πόδια σου βαστάνε

Πάρε τ* *Απρίλη της δροσιαΐς, τον Μάη τά λουλούδια
Καί διάβαινε πουλάκι μου χωρίς νά ξανασάνης
Διάβαινε χώραις καί χωριά, στερειά καί τον πελάου.

Σύρε πουλί μ * ο *τέ] Λειβαδιά, σ* την 'Ωρα νά καθίσης
* έ.κεΐ πουλάκι μ
Κι
* λάλα το όσο νά πάη γιόμα.

Σκράπα τ* * Απρίλη της δροσιαΐς, τον Μάη τά λουλούδια

Κι * άν σέ ρτοτήσουν καί σον είπούν, πονά ’ είνε, ποιος τό
[στέλνει,
*
Πούθ
* τ* Απρίλη ή δροςιαΐς, τον διάη τά λουλούδια
είν
Τά στέλν
*
υ γέρως τού Μορηά, ένας παλμός της φίλος.
Ξυλύζαστρον.

I. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ (430—350 η.Χ.)

Κάτω α.Ύο jitvxo πον λυγα κ* ηχολογά στ
* αστέρι,
^λα νά γύρης ήσυχα, ελα, γλυκό μου ταίρι,
*Εκεΐ κοντά στη ρεμματιά ποϊ: γλυκομουομουρίξει
η λυγερή φλογέρα μου θά νά σε νανουρίζη,
ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ (Α’ αιών n. X.)

Μου λέει η φυχη μου : c Φεύγε την, φεύγε τόν ερωτά της'
θέ νά τραβήξης βάσανα, πόνους καϋμο'υς κοντά της
Μά πώς ν* ακούσω ό δύστυχος της συμβουλές πού δίνει
άρ ού. μ * δλα τά λόγια της, τι/ν αγαπάει κ * έκείνη ;
ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ (Λ’ αιών π. X.)

Μέ τά γλυκά τραγούδια της,μέ τό γλυκό της στόμα
καί μέ τέ/ν παιγνώκιρικη καί πονηρέ] ματιά,
9 τωχη καρδιά μου, η κορασιά πούνε μικρούλα ακόμα
θέ νά σ * άνάριη κάποτε μιαν άσβυσΤη φωτιά.
Τό πώς, τό πότε καί τό πού τέτοιο κακό θά πάθης,
δταν στης φλόγες θά βρεθης τότε θέ νά τό μάιθης.
ΣΕΛΙΝΤΑΡΙΟΥ (ς’ αιών μ. X.)

Μόλις μέ χίλια βάσανα ξωγράφισ
*
ό τεχνίτης
Τά δυο γλυκά ματάκια της άπ
* όλη τί] μορφή της'
τί]ν δφι, τά μαλλάκια της, στη μέση τάχει αφήσει.

*Όποιος ζωγράφος ξακουστός μπορεί νά ξωγραφίση.
τον ήλιο, άς ερθη νά τή δή, τέ] λαμπερέ] ώμορφιά της.
* άς κάνη δοκιμάζοντας αύτός τή ζωγραφιά της.
κι
ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Καί τ> ποτήρι τ*
άψυχο κ* εκείνο Ζητοφίλη.
νοιώθει χαρά άνιστόρητη πού ο* άγγιξε τά χείλη.
”Αχ / νάτανε τά χείλη, νά τ * άγγιζες μέ πόθο
νά ιιού ρουφούσες τέ]ν η'υχέ] πού μέσ
*
στά σπλιιχνα νοιώθω!
ΛΕΟΝΤΙΟΥ (ζ' αιών μ. X.)

Χρυσό ποτήρι χαΐδευε τά ώραΐά της χειλάκια,
δέ οέ φθονώ), δέ σέ μισώ καί δέν σου τώχω κάκια
μηδέ καί με τά μάτια μου τί]ν ευτυχία σου κλέβω'
δχι, εσένα δέν φθονώ), τήν τύχ^η σου ζηλευτό.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ (Α .αιών μ.^Χ.)

Είτε κατέβηκεν ό Ζευς στέ] γή καμιιιά ρ ορά
επίτηδες τέ]ν ορα του νά δείξη στόν Φειδία,
είτε ό Φειδίας κάποτε μ* αθώρητα φτερά
ανέβηκε στόν ουρανό κ* ειδεν έκεΐ τόν Δία.
ΙΩ. ΠΟΛΕΜΗΣ
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ΣΊΖΖ :
ΥΠΟ

A ΟΤ Τ F

ΥΓΙΕΙΝΗΝ

ΕΠΟΨΙΝ

• Συνέχεια εκ τοΰ vn' άριΐΗι. 45 τεύχους

ΑΙ έπί τοΰ άντικειμένου δμως τούτου γνώμαι τών έρεθεστικότης, κλπ.), καί κατά συνέπειαν τά έπί τοΰ
φυσιολόγων είσίν έτι έκ διαμέτρου αντίθετοι, τών μέν δργανισμοΰ άποτελέσματα αύτών.
άποδεχομένων τήν διά τοΰ υδατο; άπορρόφησιν, τών
Προσέτι αύται έπιδρώσιν είτε διά τής έπαφής τοΰ
δέ άπορριπτόντων ταύτην άντικρυ;. Ουχ ήττον πει- δέρματος, είτε διά τής είσχωρήσεως τών συστατικών
ραματικώ; έβεβαιώθη δτι «ή διά τοΰ δέρματος άπορ- αύτών έν τώ ρεύματι τής κυκλοφορίας. Ούτως ή άλα«ρόφησις τοΰ ΰδατος τοΰ λουτροΰ υπερτερεί τήν δια- τώδης σύστασιςτής θαλάσσης τονώνει τό δέρμα, έρε»φόρησιν, έφ’ δσον ή θερμοκρασία τοΰ ΰδατος είνε θίζει τάς νευρικάς θηλάς αύτοΰ και προκαλεϊ έν αύνκατωτέρα τών 32° ή 33° βαθ. Κ. 'Όταν δέ τδ ΰδωρ
τω δραστηριωτέραν κυκλοφορίαν κλπ. Τά αύτοφυή
»έχη'ταύτην τήν θερμοκρασίαν, ή άπορρόφησις καί
μεταλλικά ΰδατα δφείλουσιν έπίσης μέρος τής θερα
»ή διαφόρησις ίσορροποΰσι, καί τδ βάρος τοΰ σώμαπευτικής αύτών δράσεως εις τήν έπίδρασιν τών έν
»τος ούτε αυξάνει ούτε έλαττοΰται. “Οταν δέ τέλος
αύτοίς ύπαρχόντων άλατούχων στοιχείων έπί τών
»τδ ύδωρ έχη θερμοκρασίαν άνωτέραν τών 33° ή διανευροαγγειακών τριχοειδών τοΰ δέρματος.
»φόρησις τοΰ δέρματος ύπερτερεί τήν άπορρόφησιν
Ψυχρά Λουτρά.
νκαί τδ σώμα άπόλλυσιν έκ τοΰ ίδίου αύτοΰ βάρους».
Οί κερατώδεις ιδία ίστοί, λίαν ύγροσκοπικοί δντες
Τά ψυχρά λουτρά (έν οίς συμπεριλαμβάνομεν καί
άπορροφώσι συστατικά τινα ΰδατος έν τώ λουτρώ. 'Η τά λίαν ψυχρά τών άλλων συγγραφέων), ών ή θερμο
έπιδερμίς ιδίως, καί μάλιστα είς ώρισμένας τινας κρασία ποικίλλει μεταξύ-)-13 καί -ψ- 19 Κελσίου (ή
χώρας τοΰ σώματος διηθείται ύπ’ αύτοΰ και άπο- 10°-1 5° Η) άφαιροΰσιν άπδ τοΰ σώματος ποσόν τι
φολιδοΰται, και διά τοΰτο βλέπομεν έν τώ λουτρώ θερμαντικοΰ, βραδύνουσι τήν κυκλοφορίαν καί τήν
κύτταρα ταύτης έπιπλέοντα. Ό βαθμδς δέ τής αναπνοήν καί έλαττοΰσιν έπαισθητώς τήν διαφόρησιν
θερμοκρασίας τοΰ λουτροΰ τροποποιεί ούσιωδώς τδ τοΰ δέρματος, παράγοντα, διά τής δραστήριας έπ’ αύ
αποτέλεσμα τοΰτο.
τοΰ ένεργείας τοΰ ψύχους, ώχρότητα αύτοΰ, έκ συ
Τά ψυχρά λουτρά βικνοΰσιν έν άρχή τδ δέρμα και στολής τής περιφερείας πρδς τδ κέντρον, έξ ής έπέρσκληρύνουσι τοΰτο, είτα δμως καθιστώσι τοΰτο μα χεται συμφόρησις τών έσωτερικών δργάνων. Μετά
λακόν διά τής έπερχομένης άντιδράσεως, ήτις έπα- · τήν έκ τοΰ λουτροΰ δμως έξοδον, εηερχοαένρς άντικολουθεί είς τήν αρχικήν σύστασιν τών τριχοειδών δράοεως, ή συμφόρησις αΰτη συνήθως διαλύεται, και
αγγείων. Τά χλιαρά και θερμά δμως λουτρά μαλα- τδ αίμα ρέει αύθις πρδς τήν περιφέρειαν, όπότε τδ
κόνουσιν εύθύς έξ αρχής τήν έπιδερμιδα, ώς και τούς δέρμα άναλαμβάνει τδ ρόδινον αύτοΰ χρώμα καί ή
τύλους καί άλλας σκληροδερμίας τών ποδών,οΰς βλέ αναπνοή καί ή κυκλοφορία τήν προτέραν αύτών κα
πομεν μαλακονομένους έν θερμώ ποδολούτρω μάλλον νονικότητα. Δύνανται δμως ένίοτε ταΰτα νά έπαγάή ήττον παρατεταμένφ, έμποτίζουσι, έξογκοΰσι καί γωσι διαταράξεις αρκούντως σπουδαίας, αίτινες είσίν
συρρικνοΰσι τήν έπιδερμικήν ταύτην μεμβράνην, τοσούτφ μάλλον σφοδρότεραι δσφ θερμότερον ήτο τδ
ίδίως κατά τούς πόδας καί τάς χείρας, δπου έλλεί— σώμα πρδς τής έν τφ ΰδατι καταδύσεως, δσφ ψυχρόπούσι στεατογόνοι αδένες έμποδίζοντες διά τοΰ λίπους νερον είνε τδ ύδωρ τοΰ λουτροΰ, καί δσω μάλλον πααύτών τήν διαβροχήν ταύτης, καί καθιστώσι τδ δέρμα ρατεταμένη ή έν αύτω διαμονή.
άπαλότερον, καί τρυφερώτερον και μάλλον εύερέΌταν ή κατά τδ ψυχρόν λουτρδν έπερχομένη άνθιστον.
τίδρασις γείνη ταχέως καί κανονική,τά λουτρά ταΰτα
4) Αί έν τφ ύδατι,έν διαλύσει εύρισκόμεναι ούσίαι, έπενεργοΰσι πάντοτε έπωφελώς, άλλ’ δταν αΰτη είνε
προσδίδουσιν είς τά λουτρά είδικάς ιδιότητας καί κα
άτελής δύνανται νά έπέλθωσι φαινόμενα ένίοτε σο
θιστώσι τήν ένέργειάν διάφορον. Τοιαΰται δ’είσίν α). βαρά. Τά φαινόμενα ταΰτα μειοΰνται έπαισθητώς
τδ χλωριοΰχον σόδιον, τδ μαγνήσιον κλπ. άτινα φυ- έάν ή έν τώ ΰδατι έμβάπτισις δλοκλήρου τοΰ σώμα
σικώς εύρίσκονται έν τώ θαλασσίω ΰδατι,ώς καί διά τος γένηται ταχέως καί συγχρόνως, ή δέ άντίδρασις
φορα άλλα άλατα ευρισκόμενα είς τά μεταλλικά έπέρχεται τοσούτω μάλλον ταχύτερον, δσω πλείονας
αύτοφυή λουτρά, β). Ούσίαι τεχνητώς άναμιγνύκινήσεις έκτελεϊ έν αύτώ δ λουόμενος.
μεναι μετά ΰδατος (πίτυρα, άμυλον, γάλα κτλ.), αίΕπομένως το κολύμβ^ιια, προκαλεί σύσπασιν
τινες τροποποιοΰσι τάς φυσικάς ιδιότητας τών λου δλων τών μυών τοΰ σώματος, καθίστησι τδ ψυχρόν
τρών (πυκνότης, μεταδοτικότης, άπορροφητικότης, λουτρδν ώφελιμώτερον, καί συνεπώς διττώς έπωφελές

καί ώς σωματική άσκησις καί ώς ψυχρόν λουτρόν. Αί
κατά τήν νήξιν έκτελοΰμενάι κινήσεις άναπτύσσουσαι
θεμότητα έμποδίζουσι τήν αίφνηδίαν ή καί βαθμιαίαν
κατάψυξιν τοΰ σώματος. ’Αρκεί νά σημειώσωμεν δτι
•πάσα συστολή μυδς αύξάνει τήν θερμοκρασίαν αύτοΰ
1)2 βαθμόν, δπως πάς τις κατανόηση πόσον θερμαν
τικόν αναπτύσσεται διά τών πολυαρίθμων μυϊκών συ
στολών, ας άπαιτοΰσιν αί πρδς νήξιν άναγκαίαι κινή
σεις, καί επομένως πόσον άπαραίτητος είνε ή γνώσις
ταύτης είς τούς αγαπώντας τά ψυχρά λουτρά, έάν
Αέλωσι νά ώφεληθώσιν άπ’ αύτών.
Όσφ παρατεταμένη είνε ή έν τώ ψυχρώ λουτρώ
διαμονή τόσον έντονώτερά είσι τά φαινόμενα τής δυ
σφορίας καί τόσω βραδυτέρα αποβαίνει ή άντίδρασις.
Τά φαινόμενα ταΰτα έχουσι σχέσιν καί πρδς τήν ρωμαλαιότητα ή ίσχνότητα τοϋ άτόμου,τήν ήλικίαν αύ
τοΰ κ.λ.π. Τά έξησθενημένα άτομα ριγοΰσιν έπί
πλείονα χρόνον μετά τδ ψυχρόν λουτρδν καί άναθερμαίνονται δυσχερέστερον, δπως έπίσης καί κατά
τήν κατάδυσιν αύτών έν τφ ΰδατι παρουσιάζουσιν έντονώτερα τά φαινόμενα τής δυσφορίας, τοΰ βρυγμοΰ
τών δδόντων, τοΰ βάρους τών μελών, τής ώχρότητος
τοΰ προσώπου καί τής λεπτύνσεως τών δακτύλων,
είς τρόπον ώστε καί οί στενότεροι δακτύλιοι νά διαφεύγωσιν έξ αύτών.

Πάντοτε δμως, άμα ώς ό λουόμενος αΐσθανθή ρίγος,
έν φ εύρίσκεται έν τφ ψυχρφ λουτρώ, πρέπει άμέσως
νά έξέλθη καί σπογγισθή καλώς, νά ένδυθή τάχιστα,
νά πίη θερμόν τι ποτδν (καφέν ή τέϊον), καί νά περιπατήση, καθ’ δσον τδ ρίγος είνε πάντοτε σημεϊον

'Η διάρκεια τών ψυχρών λουτρών πρέπει νά είνε
σύντομος, ποικίλλουσα άναλόγως τής ψυχρότητας
τοΰ ΰδατος (1'—5' —10' καί τδ πολύ 15' λεπτών)·
ήτοι δσφ ψυχρότερον τυγχάνει τοΰτο τόσω βραχυτέρα
νά ή ή έν αύτφ διαμονή συντομευομένη καί μέχρις
Γ μόνον λεπτοΰ, δταν ή θερμοκρασία τοΰ ΰδατος
είνε κατωτέρα τών -f- 15° Κελσίου. Τά λουτρά ταΰτα
δύνανται νά διαρκέσωσι πλειότερον χρόνον δταν ό
λουόμενος γινώσκη νά κολυμβά.

βλάβης.
Ενδείξεις καί αντενδείξεις. Η χρήσις τών
ψυχρών λουτρών ένδείκνυται είς ισχυρούς καί βωμαλαίους άνθρώπους, παρ’ οίς ή άντίδρασις έπέρχεται
εύκόλως πρδς δέ εις λυμφατικά, άναιμικά καί νευ
ρικά άτομα, παρ’ οίς ταΰτα καί ένεκα τής συνθέσεως
αύτών, προκειμένου περί θαλασσίων, καί ένεκα τής
θαλασσίου ατμόσφαιρας, ήν άναπνέουσιν οί λουσμέ
νοι άποβαίνουσιν ιδιαιτέρως καί κατ’έξοχήν ώφέλιμα.
Τούναντίον δέ τά ψυχρά λουτρά άντενδεικνύνται είς
τούς γέροντας καί τά λίαν έξησθενημένα άτομα, πρδς
δέ εις τούς πάσχοντας τήν καρδίαν ή τούς πνεύμο
νας ώς καί είς τούς προδιατεθειμένους, ώς έκ τής
σωματικής αύτών διαπλάσεως, είς έγκεφαλικάς συμ
φορήσεις καί άποπληξίας (αρτηριοσκληρωτικούς
κλπ.) ώς καί τούς πάσχοντας κατά τά ώτα.

Τών ψυχρών λουτρών έποίουν μεγίστην χρήσιν
οί άρχαϊοι "Ελληνες καί Ρωμαίοι ιδίως, οϊτινες, μετά
τάς πολεμικάς άσκήσεις, κάθιδροι έρρίπτοντο έντδς
τοΰ Τιβέρεως ποταμού. Τήν δέ έπωφελή αύτών δράσιν έπί τής καθόλου ύγείας κατεϊδεν έκτοτε καϊ αύτδς ό ’Ιπποκράτης, δστις συνίστα τήν χρήσιν τούτων
κατά τοΰ ψύχους. Ό δέ Γαληνός καθορίζων τδ διπλοΰν άποτέλεσμα έκ τών ψυχρών λουτρών, έλεγε
περί τούτων δτι: είτε έπιρρωνύουσι τήν δύναμιν, είτε
καταβάλλουσι καί έξαλείφουσι τήν χαυνότητα τοΰ
σώματος».
ΣΑ. Ν ΧΜΤΝΣ

ΑΙ Α®ΗΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ A?£®NTES Tflf-i
ENT ΎΤΊΏ.ΧΕΙΧ

Μετά τρικυμιώδη πλοΰνέφθασα είς Πειραιά. Όλαι

I
Φίλτατε,
Όνειρον μου ήτο νά πατήσω
φος τών

ΕΠΑΡΧΙΠΤΟΓ

αί άηδεϊς ενοχλήσεις τοΰ κυλιομένου έπί τών κυμάτων
τό κλασικόν έδα

Αθηνών. Έκ τών περιγραφών, τάς όποιας

σκάφους έλησμονήθησαν, μόλις έσπευσα βιαστικός νά

είσέλθω είς τόν Ηλεκτρικόν. Πρώτην φοράν

είς τήν

όνειρον. Ποΰ νά

<ωήν μου ο ήλεκτρισμός μοΰ έφάνη άσήμαντος έφεύ-

τολμήση κανείς νά άντείπη είς τήν γνώμην μου ότι

ρεσις. Ήθελα άκαριαίως νά μέ ώδήγει είς τούς πρό-

ωραιότερα πόλις δέν ύπάρχει είς τήν Οικουμένην άπό

ποδας τής Άκροπόλεως. Καί αύτός άργοΰσε τόσον

τάς Άθήνάς. θά μοΰ είπής, πώς δέν έπέτρεπα άντιρ-

πολύ.,,/Εάν είχε τήν δύναμιν τού πόθου μου θά είχε

ρήσεις, άφοΰ δέν τάς είχα ίδή. Έ, φίλε μου,

ταχύτητα άφάνταστον. ’Ιδού λοιπόν αί

άνεγίνωσκα, είχα δημιουργήση έν

μηός δέν είμαι ;

Ρω-

Άθήναι, τό

όνειρον τής ζωής μου, ιδού έγώ προσκυνητής εύλαβής
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των ιερών χωμάτων. Ολαι αί μεγάλαι αναμνήσεις μέ

εκυκλωσαν,όλαι αί εξάρσεις τής’ φαντασίας άνέζη'σαν...

II

Δήμου. Καί εξεκαρδίσθήσαν εις τά γελοία μέ τήν
άφελειαν μου οί Αθηναίοι. Τοιαύτην πολυτέλειαν δεν
έγνώρισαν- καί όμως όλαι σχεδόν αί Έλλ. Κοινότητες
εις τό έξωτερικόν έχουν τήν μουσικήν των, ούκ ολί

Φίλτατε,

γοι δε Δήμοι, πολύ μικρότεροι τού τών ’Αθηναίων καί·
1 ί εινε αύτος ο κοσμάς ! Μία τεραστία πλάνη.

Σοΰ έγραψα μέ τί παλμούς ήλθα εις τάς ’Αθήνας.
Εχω μίαν εβδομάδά εδώ και δεν αντέχω...Πρέπει νά

σοϋ έκμυστηρευθώ μερικά

πράγματα, τά

όποϊα μοϋ

βαρύνουν τήν ψυχήν. Επειδή δεν έχεις έλθή καί σύ

εις τάς ’Αθήνας, άνοιξε τά μάτια σου καί τά αυτιά
σου. . .

Μεγαλητέραν άκηδείαν τής Δημοτικής άρχής δεν
ήτο δυνατόν νά φαντασθώ. Ή

πόλις τών

’Αθηνών

επ’ειτα άπο τοσας προόδους, όψειλομένας εις τήν ιδιω
τικήν πρωτοβουλίαν, επρεπε να εινε ή κομψότερα, ή

καθαρωτέρα, ή ώραιοτέρα πόλις. Καί όμως ! Καμμία
στοργή, καμμία φροντίς.

Καί νά συλλογισθή τις ότι

ενεκα τών μνημείων χιλιάδες πολιτισμένοι
φθάνουν κατ’ έτος.
Προσεπαθησα να ανακαλυψω

έπισκέπται

ωρολόγια, διαφωτί-

με άσυγκρίτως πενιχρότερα εισοδήματα.
Εζήτησα μίαν δενδροστοιχίαν νά σκιασθώ.Τό δένδρον, ή χαρά τοΰ άνθρώπου καί τό χάρμα καί ή υγεία,

ο σύντροφος αύτος,ο έϊωραιστής τής κοινωνικής ζωής

εινε άγνωστον οια τον Δήμον Αθηναίων. Δεν υπάρ
χει πόλις άξια τοΰ ονόματος αύτού μή έχουσα δενοροστοιχιαν. Εοώ τά πεζοδρομία εινε φαλακρά, εκτε

θειμένα εις τάς καιρικός μεταβολές.

Ηθέλησα... γνωρίζω τήν σεμνοτυφίαν σου καί δεν
ονομάζω τά άνακουψιστικά προσαρτήματα τών οδών,
τά όποϊα δεν θά λείψουν έφ’ όσον άνθρωποι κυκλοφο

ρούν εις τάς όοούς. Εις μακρυνάς άποστάσεις καί άποκέντρους, υπάρχουν μερικά εις τρόπον ώστε άν ή φύσις σε στενοχωρήση πρεπει νά κάμης ολόκληρον περι-

ήγησιν άνά τάς οδούς καί στενωπούς μή τυχόν είσαι

τυχηρός καί συναντήσης τό καταζητούμενου καταφύ-

υοντα τους μη έχοντας το ευτύχημα νά έχουν ίδικά
των η έχοντας άλλ’ άτελώς λειτουργοϋντα. Ούτε εν

γιον καί αύτό οίκτρώς άπόζον.
Και τώρα, τι άλλο θελεις-νά σοϋ εΐπώ ; Ή λάσπη

δεν υπάρχει. Κάποτε μοϋ είπαν ότι

Καί πώς οί κάτοικοι δέν εξολοθρεύθησαν άπο μιασμα

τικός άσθενείας; Άς δοξολογούν τον μέγαν ευεργέ
την καί ισόβιον άρχοντα τών Αθηναίων

Ηλιον, οστις

έχει τήν φιλανθρωπίαν να εκμηοενίζη ολας τας ανα
θυμιάσεις, προς τάς όποιας τοσον

οί οημοτικοί άρ

χοντες δείκνυνται φιλόστοργοι.
Εις τάς παραμονές τών - δημοτικών εκλογών—τό

ίδιο γίνεται καί εις τήν γενέτειραν μας — ύποσχεσεις,
λόγια, προγράμματα, λαγοί μέ πετραχήλια.Μετά τάς
εκλογές, ύπνος καί καλοπέρασις.
Μον είπαν οτι καί ό Δήμαρχος καί ό Γραμμάτεύς

τήν

Αίγυπτον και Παλαιστίνην, ην

διέδραμε μετά τόσον άφιλοκερδοϋς προθυμίας.

III
Φίλτατε,
Φεύγω, φεύγω άπο τάς ’Αθήνας...

θά κάμουν εις

Αν τυχόν εις

άκούσω νά άναφέρουν έλλειψεις οιά τάς Αθήνας,δεν
θά μέ ΐδής νά κοκκινίζω, όπως άλλοτε,άπο θυμόν. Καί

ξουν μεταρρυθμίσεις. Τά ταξείδια ταΰτα ωφέλησαν

τήν πατρίοα μας.

βεβαίως τήν ύγείαν τών ταξειδιωτών οιά να έχουν δυ

άν κοκκινήσω, θά τό κάμνω άπο εντροπήν καί οιά λο

νάμεις νάέργάζωνται ύπέρ τού μεγαλείου τής πολεως...
’Επίσης άνέγνωσα διατυμπανιζομενην τήν μετά-

γαριασμόν τών δημοτικών άρχόντων Αθηναίων. ..

κλησιν οργανωτών, εξωραϊσμοΰ τής πόλεως, ύδραυ-

μωσιν, διότι έγινα μέ τήν άναλγησίαν τών αρμοδίων

λικοΰ, άρχιτέκτονος κ.λ.π.

πολύ νευρικός.

Αλλοι εξ αυτών ήλθαν· καί

Καλήν άντάμωσιν καί προ

παντός ΐαχεϊαν άντα-

επκρχιοτης

άλλοι θά έλθουν, θά κάμουν μερικούς περιπάτους, έ

Υ. Γ. Σοϋ αναγγέλλω εύ/αρίστως δτι ό Δήμος ’Αθη

καμαν ή θά κάμουν σχέδια, θα γίνη ή σχετική ρεκλάμα

ναίων συνήψε δάνειον ιγ,οοο,οοο δραχ. "Ας μή συγκινηθοϋν οί ’Αθηναίοι- άρκεϊ ή συγκίνησις τών αρμοδίων...

διά τήν μέριμναν τοΰ Δημάρχου καί τών συν αΰτώ,

'Ο ίδιος

Γραμματέων καί Φαρισαίων. Θά στολίσουν τά σχέ

δια αύτά, τά όποϊα άδρώς πληρώνονται, τά ράφια τής

τική άρχή σταυρώνει τάς χεΤρας. Ρείθρα, υπόνομοι;..

Δημαρχίας, καί θά τά ίδωμεν να έκτοξευθούν ως πυ

πληροΐ ή πατροπαράδοτος καμπάνα τό μεσημέρι !

Μ η μοϋ ζητής πληροφορίας’πρέπει νά έφοδιασθής μέ

ροτεχνήματα κατά τήν ημέραν τής κρίσεως ύπό τών

ισχυρόν δόσιν ψανικού καί μανδήλια.Θά μ’ έρωτήσης.

δημοτών άλλά ξεύρεις πώς θαμβώνουν τά πυροτε
χνήματα, έστω καί αν πρόκειται να

ΑΙΓΥΠΤΟΥ

’Αθηναίων καί έψρόντισε μάλιστα νά τούς καταοτήση
γνωστούς άνά

β) τήν όργάνωσιν τών μεγαλουπολεων, οια να είοα—

καί ή σκόνη εινε γηγ.ενή προϊόντα, καθ’ ων ή δημο

ΕΞ

ποΛυταξείοος και πολυμή

χανος σεκρετάριος. Καί δικαίως, διότι εκοπιασε συγγράφων τάς βιογραφίας τών Δημάρχων τοΰ δήμου

τού Δήμου μειέβησαν εις Εύρώπας διά νά μελετήσουν

ύπήρχον, άλλά

ΕΙΚΟΝΕΣ

ριότητα ήν έπί τετραετίαν έλησμόνησαν καί θά όμιλή

εύγλωττος ό εκ Κρανιδιου

τάς συζητήσεις πού

διαρκώς ήσαν εις στασιμότητα. Τά ωρολόγια έδώ άναΗρωτησα ποτέ και που παίξει ή Φιλαρμονική τού

μένου τοΰ Γεν. γραμματέως τοΰ Δήμου, τήν ορασιη-

σβυσθοΰν εις τό

κενόν. . .
Τότε θά αναπτύξουν οί δημοτικοί ύπάλληλοι, ηγου

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΤΧΡ

ΣΗΜ. «Έλλ. Έπιΰεωρήσεως».

Ό κ. Γενικός
γραμματεύς τοΰ Δήμου έπειδή δέν θά ήτο δυνατόν

μέ εν ταξεϊδι νά άντιληφθή τάς προόδους τών μεγαλουπόλεων, έπρεπε νά συνέχιση τάς εις Εύρώπην επι

σκέψεις του, άλλά φειδόμενος τοΰ δημοτικού χρήματος

δέν τό πράττει καί δια τούτο καί αί πρόοδοι τών Α
θηνών δέν ικανοποίησαν τον εύφυά επιστολογράφον...

ΕΙΚΟΝΕΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΤΓΙΠΟΛΙΤΙΔΛ

Ο ΛΑΒΩΜΕΝΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ
Ροβόλα κάιον οτδ γιαλό, κάτον ’σιό περιγιάλι,
Βάλε τά χέρια σου κουπιά, τά στή&η οον τιμόνι,

Καί τδ λιγνό οον τδ κορμί κάμε το γ\ά καράβι'
Κι’αν κόμη δ 9ιδς κ'ί] Παναγίά νά πλέξης νά πέρασης

Και φτάοης στα λημίρία μας, δπ ’ ώχομε κάβοι λι,
Πον ψήσαμε τά δνδ τραγια, το Φλόόρα και τον Τομπρα,

"Αν σ’ ίρωτήση ή συντροφιά τίποτε για τ’ εμένα,
Μή τανς ειπής πώς χάϋηκα, πώς πεϋανα ο καίμέιος,

Μόνε νά 'π^ς ’παντρεύτηκα στά έρημα ’ατά £ό·α’
’Πήρα τήν πλάκα πε&ερά, τη μαύρη γή γυναίκα,

Κι’ αύτά τά μαυροσκούληκα ’πήρα γυναικαδέρφια !

Αιγυπτιακός γάμος.— Συνοδεία νεόνυμφων

Βεδονϊνος έπί τής καμηλού.
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στάσιμος. Είνέ τδ πρώτον στρατιωτικόν δράμα έν
Έλλάδι καί πρ οεκάλεσε τδ ένδιαφέρον, ιδίως μεταξύ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι9ΙΙ
--------- —

ΙΣΤΟΡΙ/Χ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
φ

'Ο ‘Οκτώβριος ήτο έν τή αρχαία Ρώμη ό κατ
*
εξοχήν μήν
των εορτών. Ή χαρακτηριστικότερα αύτών ήτο ή Ουσία τού
ίππον τον "Λρεως, σνμπίπτονσα κατά τά μέσα τού μηνός.
*Εγίνετο άρματοδρομία είς τά πεδία τού ’'Αρεως, μετ
*
αύτήν
δέ δ δεξιός ίππος τον νικήσαντος άρματος έ&νσιάζετο καί ή
ουρά τον έφέρετο είς τήν αγοράν, όπου ήνάπτετο πυρά, έφ
* ής
έχύνετο τό αϊμα τον ίππου' ή κεφαλή έρρίπτετο είς τόν λαόν,
διεξήγετο πάλη μεταξύ τών κατοίκων τής Ίεράς όϊού καί τών
περίοικων διά τήν κατάσχεσίν της. ‘Η Ουσία έγίνετο πρις έξενμένησιν διά νά μή καίωνται τά σπαρτά έκ τής έντάσεως τών
ηλιακών ακτινών.
Ό ‘Οκτώβριος Οετορειται δ καταλληλότερος μήν πρός σπο
ράν τών δημητριακών καρπών. *Εξ ον καί ή δημώδης παροιμία.
*Οκτώβρη καί δέν έσπειρες;
οκτώ σωρούς δέν έκαμες.

Ό κ. Προβελέγγιος, δ γράψας ποιήματα τά οποία
απέκτησαν φήμην άνωτέραν τής άξίας των, και δ
δποίος δικαίως έλαβε τδ βάπτισμα τοΰ δραματικού
συγγραφέως διά τοϋ «Νικηφόρου Φωκά», ώς μετα
φραστής δ’ άνεδείχθη όντως δοκιμώτχτος διά τής
έξελληνίσεως τοΰ «Φάουστ», ώς κοινωνικός συγγρα
φεύς άπέτυχε. 'Η «’Ιόλη», σύγχρονον δράμα, έχει
μίαν ύπόθεσιν τήν δποίαν και πρωτόπειρος συγγρα
φεύς δέν θά έζήλευεν. Ή πλοκή τοΰ έργου δέν οφεί
λεται είς τήν εύρετικότητα τοΰ συγγραφέως, άλλ’ είς
τετραπλοΰν αίσθημα τδ δποΐον συνεχώς χορεύει ένα
τετράχορον.
Είς ζωγράφος, καλός άλλά παρεγνωρισμένος, έχε,,
μίαν κόρην άρκετά φρόνιμην, τήν Άνναν καί στεγά
ζει μίαν ορφανήν, δχι πολύ φρόνιμην, υίοθετηθεϊσαν παρ’ αύτοΰ, τήν Ίόλην, ήτις άφοΰ έχασε τδ έτε
ρον ήμισύ της, μένει πάλιν παρά τφ ζωγράφιγ .Ένας
ποιητής, δ δποΐος είνε δλίγον έκκεντρικδς καί περί τής
ποιητικής άξίας τοΰ δποίου δέν μάς λέγει τίποτε, άν
και πρεσβύτερος συνάδελφός του, δ συγγραφεύς—έμπνέει έρωτα είς τήν Ίόλην, άλλά αύτός δέν ικανοποιεί
τάς έρωτικάς προσδοκίας τής ’Ιόλης, ένώ έξ έναντίας
ή Άννα τδν άγαπά, άλλά κρυφά μή θέλουσα νά
παρέμβη είς τδν έρωτα τοΰ ποιητοΰ πρδς τήν Ίόλην.
Ό ποιητής έγκαταλειφθείς άπδ τήν Ίόλην — ήν μά
λιστα άποπειράται και νά ξεκάμη μέ ένα πιστόλι τδ
δποΐον εύτυχώς άφλογιστεί—φεύγει είς ’Ολυμπίαν, ΐνα
διασκεδάση τήν λύπην του. Άφοΰ φεύγει αύτός, ευ-

ί

ρίσκεται κάποιος άλλος νά έμφανισθή καί είνε αύτός
ένας πλουσιώτατος εμπορευόμενος έν Ρωσσία, δστις
βλέπει είς μίαν καλλιτεχνικήν έκθεσιν δύο έργα τοΰ
ζωγράφου καί πηγαίνει εις τδ σπήτι του νά τά άγοράση, άν καί ήδύνατο άκοπώτερα νά τά άγοράση
έντός τής έκθέσεως. Άλλά μαζή μέ τάς εικόνας
δι’ άς δίδει μυθώδες διά τούς Έλληνας καλλιτέχνας
ποσόν — 30,000 νομίζομεν — άγοράζει ταύτοχρόνως
καί τήν καρδίαν τής Ιόλης.
Ό φιλότεχνος άγοραστής καί ή Ιόλη κάθηνται έν
δειλινόν εΐς τδν κήπον. Άντί νά περιπατοΰν, έπροτίμησαν νά καθήσουν. Εΐς τδν πάγκον δμως δστις τούς
έδέχθη, υπάρχουν φεΰ ! χαραγμένα τά δνόματα τοΰ
ποιητοΰ καί τής Ιόλης. ’Απρόοπτος δσον καί μονα
δική εΐς τά σκηνικά χρονικά διά τήν πρωτοτυπίαν της
άποκάλυψις. Ό φιλότεχνος άνησυχεϊ διά τδ αισθη
ματικόν σύμπλεγμα τών ονομάτων καί ύποπτεύεται
άλλο σύμπλεγμα, πραγματικώτερον.
Ή Ιόλη μέ ειλικρίνειαν, μή άπαντωμένην συχνά
είς τδ φΰλον της, δμολογεί δτι κάποτε ήγαπήθη άπδ
ένα ρωμαντικδν στιχουργδν καί δ φιλότεχνος δυσανασχετών τήν έγκαταλείπει, φεύγων εΐς Ρωσσιαν.
Τδ τέλος έπέρχεται διά τής αύτής μεθόδου, τών ταξειδίων. Ή Ιόλη άναχωρεί διά νά συνάντηση καί
έξευμενίση τδν πλούσιον φιλότεχνον, ένώ ταυτοχρόνως άφικνεϊται έξ ’Ολυμπίας δ μηνίων ποιητής, άλλά
τδν δποΐον τώρα υποδέχεται άνοικταϊς άγκάλαις, μή
κωλυομένη' έξ ούδεμιάς άβρότήτος, ή Άννα. ’
Άν έξ ίσου εύτυχής έστάθη καί ή Ιόλη μέ τδν
φιλότεχνον, δ συγγραφεύς δέν μάς τδ λέγει, ίσως
διότι θά έχρειάζετο πρός τοΰτο καί πέμπτην πράξιν.
'Η ύπόθεσις αύτή, ήμποροΰσε νά ώραϊσθή κάπως
διά διαλόγου δυνατού ή διά τεχνικής οικονομίας τών
σκηνών. Άλλ’ είς άμφότερα ύπελήφθη ή προσπάθεια
τοΰ συγγραφέως,ό οποίος παραμένει πάντοτε ποιητής.

Τδ τελευταϊον πρωτότυπον έργον τής έφετεινής
περιόδου ήτο άντάξιον τοΰ πρώτου τής ένάρξεως
αύτής. ’Ονομάζεται «δ Λοχαγός» καί έγράφη ύπδ
τοΰ κ. Μαρσέλλου, δστις πέρυσι ένεφανίοθη διά πρώ
την φοράν μέ μίαν άτυχή ύπόθεσιν, τήν «Άγγέλω»,
ήν έν τούτοις έχειρίσθη πολύ ύπέρτερα άφ’ δ,τι άνέμενέ τις. Τδ δεύτερόν έργον του, δ «Λοχαγός», δέν
προήγαγε τδν συγγραφέα, κηρυχθείς άπδ τδ κοινόν

τών στρατιωτικών κύκλων.
Άντί πάσης κρίσεως άφηγούμεθα τήν ύπόθεσιν.
Είς ένα χωρίον παρά τά σύνορα στρατοπεδεύει έν
σύνταγμα. Ό πόλεμος έχει άρχίση. Είς λοχαγός τοΰ
συντάγματος φιλοξενείται είς τδ σπήτι τοΰ δημάρχου
άντί δέ νά ριφθή εΐς τδ πΰρ τών δπλων, έρρίφθη είς
τδ πΰρ τών ματιών τής δημαρχοπούλας, μέ τήν
δποίαν έξέρχεται τδ μεσονύκτιον είς ρωμαντικούς πε
ριπάτους. Τδ σκάνδαλον φθάνει μέχρι τοΰ πατρός,
δστις λογομαχεί μέ τδν λοχαγόν. 'Η δργή τοΰ πατρδς δέν περιορίζεται είς άπειλάς κατά τοΰ διαφθορέως τής κόρης του, άλλά καί κατ’ έκείνης, τήν δποίαν
καί κλείει πρδς τιμωρίαν είς τήν καταπακτήν τής
οικίας. Άλλ’ δ δήμαρχος έχει καί υιόν, δεκανέα μα
χόμενον είς τά σύνορα καί ένφ τδ σπίτι τοΰ δημάρχου
είνε άνάστατον άπδ τδ όλίσθημα τής κόρης του, κο
μίζουν αίμοστάζοντα έκ τών τραυμάτων τδν υιόν του.
Μετά συγκινητικήν σκηνήν, δι’.ής έξαίρεται δ ήρωί
σμδς τοΰ τραυματίου καί ή καταγωγή αύτοΰ, έπέρ
χεται συγκηνικωτέρα έτι σκηνή, ή τής συναντήσεως
αύτοΰ μετά τής άδελφής’άποκαλύπτεται διάτοΰ πλέον
σιγηλοΰ τρόπου τδ συντελεσθέν κατά τήν άπουσίαν
του αίσχος καί δ τραυματίας άδελφδς δρμά λύωντούς
έπιδέσμους κατά τοΰ λοχαγοΰ, διψών έκδίκησιν. Ό
συγγραφεύς άποφεύγει μείζονα τραγικότητα καί έπιτηδείως δδηγεί τδ έργον εΐς γαλήνιον τέρμα. Ό λο
χαγός, άναγνωρίζων τδ σφάλμα του, νυμφεύεται τήν
δημαρχοποΰλαν, άλλά διά νά άποδειχθή δτι ούδέν
καλόν άμοιρον κακού, δ εύγενής πρόμαχος τής πα
τρίδος, δ άδελφός, έκπνέει.
Άναγινωσκόμενον τδ έργον κερδίζει, άλλά παριστανόμενον χάνει. 'Υπάρχουν τολμηραί σκηναί, αί
δποίαι δταν δέν τάς σώζη μία έξαιρετική ύπόκρισις
συμπαρασύρουν είς άποτυχίαν δλόκληρον τδ έργον.
Ή δίς έμφάνισίς τοΰ φορεί «υ μέ τδν τραυματίαν ήδύ
νατο νά προκαλέση ρίγος συγκινήσεως, άλλ’ ήδύνατο
νά φέρη καί μειδίαμα κακεντρεχές. Συνέβη τδ δεύ
τερον. Έν τούτοις δ συγγραφεύς δέν πρέπει νά άπο
γοητευθή. Έχει
μέσα του, καί αύτδ τδ κάτι
πολύ πιθανόν νά έκδηλωθή άργότερά ικανοποιητικόν.

’ ’

σιν τής έντυπώσεως,ήν έσχον ώς άναγνώσται τοΰ μυ
θιστορήματος. Τά μειονεκτήματα καταντοΰν άναπόδραστα, ώς έκ τής έπιβαλλομένης συμπυκνώσεως
εΐς σκηνάς δλοκλήρων κεφαλαίων τοΰ δλου έργου,
ώς έκ τούτου δίδει μέν μίαν γενικήν ιδέαν, ήτις δμως
απορροφά καί έξαφανίζει τάς καλλιτέρας λεπτομερείας. Μία συναρμολόγησις συμπυκνωτική, μία συμπίεσις καταλήγουσα μοιραίως εΐς μίαν σκηνικήν άδυναμίαν συνοχής.
Ή Κυβέλη — διότι κυρίως περί τής έκτελέσεως
ήδη πρόκειται—έμελέτησε πολύ καί είχεν άπδ τάς
στιγμάς τάς εύτυχεϊς, αί δποίαι δέν τής λείπουν,
δταν μάλιστα συνακόλουθη ή έπιμονή της ή άναγκαιοτάτη δταν οί ρόλοι οδς άναλαμβάνει είνε δραματικώς άνώτεροι τής ιδιοφυίας της, τής φωνής
της, τής έκφράσεως της.
'Η ήρωίς τής «Άναστάσεως» είνε μία χωριατοποΰλα έν άρχή, έπειτα δμως παρασυρομένη εις
τδν στρόβιλον τής άθλιότητος, παρακολουθεί τούς
άγωνιζομένους τδν ύπέρ τής κοινωνικής άπελευ
θερώσεως άγώνα έν Ρωσσία. Χρειάζεται μετάπτωσις τής τραγικότητος καί δύναμις απαιτούσα έξοχον ύποκρίσιν. 'Η Κυβέλη προσεπάθήσε νά μή
ύστερήση είς τήν διερμήνευσιν. Έκτός τής Κυβέλης,
έπαιξε πολύ καλά καί δ κ. Ροζάν.

’.4·

Πέρυσι ή Κυβέλη μάς έμύησεν εΐς τδ άντιχριστιανικδν έργον τοΰ Μαίτερλιγκ τήν «Μαγδαληνήν».
’Εφέτος μετεφύτευσε άλλο ξένον έργον, τήν «Άνάστασιν» τοΰ Τολστόη, διεσκευασμένον σκηνικώς ύπδ
τοΰ Μπαταίγ.Όσοι έχουν άναγνώση τδ ώραίον έργον
τοΰ άναχωρητοΰ τής «Γιασνάγια Πολιάνα» διατη
ρούν μίαν έντύπωσιν ζωηροτάτην, διότι δ Τολστόη
είς τήν «Άνάστασιν» μάς δίδει μίαν άπδ τάς ίσχυροτέρας λάμψεις τοΰ φιλοσοφικού του πνεύματος.
Οί θεαταί δμως τοΰ δράματος αισθάνονται μίαν μείω-

4Καί ή άλλη πρωταγωνίστρια, ή Κοτοπούλη, διά
τήν τιμητικήν της έξέλεξε νέον έργον, τήν «Ήλέκτραν» τοΰ Χόφφμανσταλ. Ή ύπόθεσις είνε εμπνευ
σμένη έκ τής άρχαϊκής παραδόσεως ήτοι ή έκδίκησις
τών φονέων τοΰ Άγαμέμνονος ύπδ τών τέκνων του.
ΉΉλέκτρα πρωταγωνιστεί ώς έκδικήτρια τοΰ πατρός,
μένουσα παρά τδν πατρικόν τύμβον καί έπισείουσα
τήν ρομφαίαν τής έκδικήσεως κατά τοΰ Αίγίοθου καί

τής Κλυταιμνήστρας.
Ό Χόφφμανσταλ μάς δίδει μίαν Ήλέκτραν, μι
κρογραφίαν τής γιγαντιαίας καί άπαραμίλλου Ήλέκ
τρας τοΰ Σοφοκλείου άριστουργήματος. Ή Ήλέκτρα
τοΰ Γερμανού είνε νεωτεριστική, ή μάλλον ύστερική.
Μία άντίληψις τοΰ άρχαίου μεγαλείου τής τραγφδίας μάλλον έκφυλιστική. Ή πρωταγωνίστρια τοΰ
«Αττικού» έσφαλε μή έμπνευσθείσα εΐς τήν τέχνην
της άπ’ εύθείας άπδ τήν πηγήν διά νά δείξη τά
χαρίσματα τής τραγικής ύποκρίσεως, άλλ’ ύδρευθεϊσα
άπδ ρυάκιον.
Άλλά καί πάλιν δέν πρόκειται περί τοΰ έργου.
Ή ύπόκρισις είνε ή άπασχολήσασα τδ κοινόν, διότι
μία τιμητική παράστασις μεταφέρει τδ ένδιαφέρον
τοΰ κοινού άπδ τδν συγγραφέα εΐς τδν ήθοποιόν.
Ή Κοτοπούλη άνεδείχθη καί τήν φοράν ταύτην ή
μεγαλειτέρα έν Έλλάδι τραγωδός, μετά τήν άποστρατείαν τής ΙΙαρασκευοπούλου. Είχε στάσεις καί
έκφρασιν άναλόγους τών ύπερόχων στιγμών τής τρα-

1433

1432

γφδίας. Αί κινήσεις της, ή φωνή προσηρμόζετο είς
τήν ψυχικήν τρικυμίαν, είς τών παθών τήν δρμητικήν πάλην. ’Ιδίως ήτο υπέροχος δταν έφωτίζε τόν
ΑΙγιοθον βαίνοντα άνυπόπτως είς τόν θάνατσν. Ό
χορός δμως δν έν τελεί χορεύει, χορός τραγικής
χαράι διά τήν έπιτευχθείσαν έκδίκησιν, ήτο αίσθητικώς έλαττωματικός.
Έκ τών άλλων προσώπων ή κ. Λούη, ώς Χρυσό-

άνηΧεώς έσφαγιάσθη μέ λέξεις αυτόχρημα κωμικάς.
'Ϋ·

Πεντήκοντα έτη, φωτεινά είς δράσιν καλλιτεχνι
κήν, συνεπληρώθησαν άφ’ δτου έπάτησε, μέ τάσεις
κυριαρχικάς, τό σανίδωμα τοΰ Έλλ. θεάτρου ό κ.
Διονύσιος Ταβουλάρης. Τό γεγονός είνε άξιον πα

νηγυρισμού, δίκαιος δέ πας έπαινος διά τήν άφοσίωσιν αύτοΰ είς τήν τέχνην καί διά τήν άκμήν ήτις
τόν έχαρακτήρισε καθ’ δλον τό μακρόν διάστημα
τής δράσεώ; του, άναοείξασα αυτόν τόν κράτιστον
δραματικόν έρμηνευτήν.
Ό κ. Ταβουλάρης ευφυής, εύγενής, μορφωμένος,
υπήρξε πάντοτε ό δημοφιλής θιασάρχης καί ό κορυ
φαίος τών δραματικών ήθοποιών. Είς αυτόν Οφείλε

ται ή δημιουργία άλησμονήτων χαρακτήρων, πλείστα
δέ άνέκδοτα έξαίρουν τήν ιδιόρρυθμον άλλά καί ουμπαθή μορφήν του καί έπιτυχή διδασκαλίαν, ήτις έν τή
ιστορία τοΰ Ελληνικού θεάτρου έχάραξε βαθέαϊχνη.
Παρά τό βάρος τών έτών, ό κ. Ταβουλάρης παρα
μένει άνθηρός τό πνεύμα καί τήν καρδίαν, καίτοι δέ
άπεσύρθη έσχάτως τής ένεργοΰ συμμετοχής εις τους
θιάσους, έχει τό σθένος νά παίζη μέ περισσοτέραν

άντοχήν καί έπιτυχίαν άπό πολλούς νέους ήθοποιούς.
Έπί τή πεντηκονταετηοίδι του,διοργανοΰται προσε
χώς τιμητική έορτή έν τφ Δημ. θεάτρφ.
Κ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΘΕάΤΠΚάΙ
Ύπό τήν διεΰθυνσιν τοΰ κ. Παπαϊωάννου έσχηματίσδη
δευτέρα Όπερέττα. Είς τό ‘Αττικόν
ΐ)ά διόση σειράν
παραστάσεων καδ
*
δλον τόν χειμώνα.

— Ή κ. Κυβέλη «νεχώρησεν είς Βόλον, θά έπιστρέφη
μέσα Νοεμβρίου, δπως διόσι) παραστάσεις τινάς είς τό Βα
σιλικόν θέατρον. Κατόπιν είς Κέρκυραν.
— Ό θίασος Νίκα άνεχιόρησεν είς Κωνσταντινούπολιν,
μέ τούς αυτούς πρωταγωνιστάς τής «χ. Σκηνής».
— Τό Έλλην. Μελόδραμα έπροτίμησεν εφέτος τήν
Κωνσταντινούπολιν καί τήν Ρουμανίαν.
— Ή ‘Οπερέττα τής πλατείας τοΰ Συντάγματος Βι'ι
παίξη είς Κέρκυραν.

θεμις, έπαιξε καλά υπέρ πάσαν προσδοκίαν, καίτοι
έχουσα πλησίον της διαρκώς μίαν Ήλέκτραν, οία ή
αδελφή της. Ή κ. Περίδου, ώς ανάστημα, κατάλλη
λος διά τό πρόσωποντής Κλυταιμνύστρας.
Δύο λέξεις διά τήν μετάφρασιν. Ή μάλλον μία
λέξις ήμπορεϊ νά τήν χαρακτηρίση: ’Απαίσια. Είνε
ζήτημα δχι πλέον γλωσσικόν, άλλά αισθητικόν ή
χρήσις γλωσσικών ιδιωμάτων χυδαίων έσφηνωμένων είς μίαν τραγφδίαν, τήν δποίαν έχει ένδύσει ή
άρχαιότης μέ τήν άλουργίδα τής αγνής έλλ. φωνής.
Μία Ήλεκτρα δέν ήμπορεϊ νά όμιλή ώς μία υπη
ρέτρια.
Υπάρχουν είδωλα, τά δποϊα δέν έπιτρέπεται νά
περιβάλλωμεν μέ σύγχρονα ράκη. Ό μεταφραστής
δέν είχεν υπ’ δψει του τό θέατρον μεταφράζων,
άλλά παρεσύρθη άπό τόν μαλλιαρισμόν καί τό έργον

— Ή Λίς Κοτοπούλη ί>ά
είς τό Δημοτ. θέατρον.

διόσβ σειράν παραστάσεων

Η MOCA Toy MHNOS
Πάει πια τό καλοκαίρι με τής ψάθες καί τά λεπτά βαρέ
ματα του' τώρα είνε καιρός νά φροντίίωμε γιά τά χειμωνιά
τικα μας άο’ού μάλιστα τό κρύο, μας έκανε κι’ δλας κάποια
βιαστική έπίσκεψι Πώς θά κάνωμε λοιπόν τής χειμωνιά
τικες μας τουαλέττες; ’Ιδού ή έρώτησις τής. Εποχής είς τήν
όποιαν δμως ή μόδα δέν άπαντα μέχρις ώρας τουλάχιστον σα
φώς. Τό μόνο πού ξέρομε ώς τώρα είνε δτι μπορούμε—
ευτυχώς— νά έπιδιορθώσωμε εύκολώτατα τά περσινά μας,
φορέματα καί μάλιστα τά κιμονό, μια καί τό σχέδιο αυτών
θά επικράτηση καί φέτος μέ πολύ μικράς παραλλαγάς. Ένώ
δηλαδή τό Εφορούσαμεν πέρυσι εντελώς σκέτο κι’ώς έκ τού
του, ήτο τόσο εύκολοποίητο, ώστε νά τό κάμη κάθε μία

τώρα θά τά γαρνίρωμε διαφοροτρόπως. Μπορούμε λ. χ. νά
τους βάλωμε μίαν (Jraperie ή όποια άρχίζουσα άπό τόν
άριστερόν ώμον θά κατεβαίνη λοξά ώς τό δεξιόν μέρος τής
ζώνης,ενα νόστιμο ϊίεΐτιάπό μεταξωτήν μουσελίναν ή καί μίαν
κάθετον σειράν μικρών κουμπιών μέ τάόποα Οά γαρνίρεται καί
ή φούστα μέχρις 20 έκατοστομ. Τά μανίκια έξ άλλου

πλαταίνουν κάπως φρός τά κάτω άλλά τότε πώς θά διορθω
θούν τά παλαιά μας ; Τό πράγμα δέν είνε καί τόσον δύσκολον γιατί δέν έχομε νά κάμωμε τίποτε άλλο ή ν’ άνοίξωμε
κάτω-κάτω ολίγο τήν ραβή καί νά βάλλωμε εν τω μεταξύ
ένα κομμάτι οίουδ ήποτε χρώματος καί υφάσματος' γιά νά μή
φαίνεται δέ ώς Επιδιορθωμένο, βάζωμε γύρω-γύρω άπό τό
μανήχι ένα. πρός τήν προσθήκην όμοιόχρωμο, φυτυλάκι'προσέξατε όμως ή προσθήκη και τό φυτυλάκι νά κοπούν πολύ
καλά καί τό άνοιγμα όσον τό δυνατόν μικρότερο, γιά νά μήν
γίνη τό μανίκι άκομψον.
Έτσι λοιπόν ήσυχάζωμεν άπ’ αύτό κ’ Ερχόμεθα εις τούς
γιακάδες. Ευτυχώς ούτε αΰτοί δέν θά μας φέρουν μεγάλην
δυσκολίαν στήν έπιδιόρθωσίν των,
άφοΰ μπορούμε ν’ αφήσωμε καί
φέτος τούς λαιμούς μας άκακύπτους’ τό πολύ, πολύ νά κάνωμε
καμμίαν τραχηλιάν άπό τρεις σει
ράς plissis, όπότε βάζωμε καί στό
κάτω μέρος τού μανικιού τήν αυ
τήν γαρνιτούραν, ή κανένα στρογ
γυλό μεταξωτό γιακά καί στά μα
νίκια ρεβέρ. ’Εντούτοις γιά παν
ένδεχόενοι, άς έχομε καί
καμμία
*
gtiimpes άπό τούλι ή νταντέλλαν.
Είνε τόσο εύκολες κι’ όλιγοδάπανες. Καθώς βλέπετε λοιπόν τά
πράγματα δέν ήλλαξαν πολύ άπό
πέρυσι’ ή μεγαλειτέρα σχετικώς
μεταβολή έγεινε στής φούστες, ή
όποιες δέν συνηθίζονται πλέον em
pire άλλ’δσο πηγαίνουν φέρνουν
τήν μέση στήν φυσική της θέσι, μέ
gros-grain κορδέλλα 0.05 πλά
τους ώς ζώνην. “Αλλη καινοτομία
Ή ιιόϋα
χρονολογβυμένη ήδη άπό τό καλοταίρι είνε καί αί κάπως άρλεκινρειδεΐ,· βούστες.Κατά τόν κανόνα
αύτον τής μόδας μπορούμε έκτακτα νά κάνωμε τό επάνω μέ
ρος μιά; φούστας έντελώ; διάφορον ώς πρός τό χρώμα καί τό
ύφασμα, άπό τό κάτω. ’Ιδίως συνηθίζονται πολύ τό diap με
βελούδο, τό σατέν μέ βελούδο, και τό σατέν μέ σέρζ' ώς
πρός τό πλάτος ή καθημερινές μας φούστες δέν θά υπερβαί
νουν τά 2. 50 έκατοστ. δηλαδή δσο μάς χρειάζεται γιά νά
περπατήσωμε έλευθέρως, καί θά είνε πολύ γαρνιρισμένες.
’Επίσης γεμάτες soutache·, tresses κτλ. Οά είνε καί ή ζακέττ.ς ή όποιες αρχίζουν πάλι νά μακραίνουν καί νά προσαρμόζωνται ολίγον στήν μέση' τό κλείσίμόν των Οά έρχεται
κάπως πλάγια καί Οά είνε χωρίς γιακά ή τουλάχιστον με
κανένα άπό loutre, άστρακάν, sittings, ή άλεποΰ.
‘Αλήθεια πόσο Οά φορεθούν κι’ αϋτέ; ή γούνες I *11 μόδα
των, πλήν δυστυχώς κι’ή τιμή των, αυξάνουν άπό μέρα σέ
μέρα καταπληκτικώς' ολόκληρα πανάκριβα πανωφόρια άπό
άστρακάν καί καρακύλ. πλούσιες ωμοπλάτες (itoles) άπό
άλεποΰ, skungs, opposum, καί τεράστια manchons 0ά μάς
πεοφυλάξουν άπ’ τά ψύχη τοΰ χείμώνος. Καϊ μαζή μ’ δκ’
αύτά καί γιάκαπέλλα συνηθίζονται ή μικρές μαλακές toques,
στής όποιες μποροΰμε δσες φορές θέλομε ν’ άλλάξωμε μόνες

μας τό σχήμα.

’Εννοείται δτι αύτά θά είνε τά καθημερινά, τά καλά μας
τά κάνωμε πάντοτε μεγάλα, άπό μαύρο βελούδο γαρνιρισμένα
μέ άσπρα τούλινα niches ή τεντωμένην νταντέλλαν· κ’ έπί
σης ώραϊον είνε δταν μόνον τό κάτω μέρος τού καπέλλου
είνε από μαύρο βελούδο, τό δέ επάνω άπό άσπρο pluche.
Μή νομίσετε δμως δτι ή plumes δέν είνε πιά στήν μόδα'
κάθε άλλο’ αύτές Εξακολουθούν πάντα νά βασιλεύουν έστω
κι’ άν τής έχωμε κάπως βαρεθή. Τής μεταχειριζόμεθα τόσα
χρόνια τώρα, καί ποιος ξέρει πόσα θά τής φορέσωμε άκόμη
"Ομοια μ’ αύτές τά voilages δέν έννοοΰν νά δώσουν άπό

τό στερέωμα τής μόδας καί τά βλέπομε πάλι, στά φορέματα
τών εσπερίδων νά παράγουν τούς πιό γλυκείς χρωματισμούς
δίδοντα τήν δροβερωτέραν δψιν στο ξεθωριασμένο φόρεμα.
Αποφεύγετε δμως τά διπλά voilages' δέν είνε πάντα εύ
κολα νά έπιτζχουν πολλά χρώματα μαζή, έάν Εντούτοις σάς
άρέσουν τόσο πολύ τότε συνδυάσατε τό ρόζ. μέ μουσελίναν
χρώματος μαύρου γκρι taupe bleu pervenche, μπλέ σκούρο,
μπλέ ανοικτό καί άσπρο. Τό μπλέ άνοικτό μέ γκρι ta pe,
ή άσπρο, τό κίτρινο μέ τό πράσινο, μπλέ κτλ.
’Αλλά κι’ ή νταντέλλες εξακολουθούν νά μάς υπηρετούν
πάντα' κι’ ή νέες πού θά κάνουν τόν χειμώνα τήν πρώτην
έμφάνισίν των, άς γαρνίρουν τά φορέματά των, τού χορού μέ
βολάν άπό άσπρη ή κρέμ νταντέλλα καί μ’ ένα όμοιόχρωμο
fichu. Αύτό βνσικά μπορεί νά τό κάμουν άκόμη κι’ ή κάπως
ηλικιωμένες κυρίες άρκεί άντί άσπρης καί κρέμ νά βάλουν
μαύρην καί μαργαριταριάν νταντέλλαν.
Μολονότι δμως, ή μόδα εμμένει εφέτος—παραδόξως κά
πως—στά παληά, έννοεί εντούτοις νά μή μάς αφήση ποτέ
χωρίς κάτι νέο' κι’ άνασκαλεύουσα δλας τάς έποχάς έτράβηξε τώρα τά κρόσσια μέ τά όποια μάς λέγει νά γαρνίρωμε

τής φούστες μας.
‘Η άκούραστος.. ...

Δίς

___ „

Μ. Π.

♦

Αί μεγάλαι ναυμαχίαι του πολέμου. — Τα φανάρΙα τοΰ Αι
γαίου.— Γιαβός - γιαβός.— ’Αξιωματικοί καλόγηροι. — Honn i

Soit κλπ.— ‘Ο Ναμπή.— Αί Βουλαι τών Κοινοτήτων. — Βου
λευτής χρήσιμος.—eO νέος κανονισμός τής Βουλής—Βήξ, πτόρ
νισμα, μειδίαμα, Κεντρικοί ενωμοτίαι. — Τό πρακτορείου τών
Γόμων. — Οί Μόϊοι καί τό ενεχυροδανειστήριου.

Καί κατά τόν λήξαντα μήνα, ή κατά θάλασσαν
δρασις τών Ιταλών καί Τούρκων ύπήρξε πολυκύ
μαντος καί περισπούδαστος, έν άντιθέσει πρδς τήν ξηράν, ήτις έδέχθη ούκ δλίγους νεκρούς καί τραυματίας.
Πολύ θά δυσκολευθή δστις τολμήση νά γράψη
τήν περιπετειώδη ιστορίαν τών άγριωτάτων ναυμα

χιών τοΰ Ίταλο - Τουρκικού πολέμου.
’Ιδού έν τούτοις τά κυριώτερα πολεμικά γεγονότα,
κατά τά τηλεγραφήματα τών έφημερίδων:

25 Σεπτ. Ό ’Ιταλικός στόλος κατευθύνεται είς
’Αλικαρνασσόν, Κασσάνδραν, Ίόππην κ.λ.π.
26 Σεπτ. Έν ’Ιταλικόν τορπιλοβόλλον έλαβε νύ-

κτωρ τροφάς είς Πάτρας. Συνήλθεν αμέσως τδ υπουρ
γικόν συμβούλων καί συνεσκέφθη διά τάς ... τελω
νειακός μεταβολάς.
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Κυρ.α, άτυχήσασα είς τόν πρώτον γάμον τη:, ζη
1 Όχτ. Μία λέμβος είς τήν Τριπολίτιδα άνετράπη
ώς έκ τοΰ πνέοντος άνεμου. Ό λεμβούχος διεσώθη.
5 Όκτ. Ό Τουρκικός στόλος άνεχώρησε διά Τριπολίτιδα.
6 Όκτ. Ό Τουρκικός στόλος, δστις διηυθύνθη εις
τά ΰδατα τής Τριπολίτιδος έφθασεν αισίως είς . . .
Δαρδανέλλια.
9 Όκτ. Τά φρούρια τής Τριπολίτιδος βομβαρδι
ζονται. Μετά συνεχείς δμοβροντίας έπί δύο ήμερονύκτια κατέπεσεν δ . . . ίστός τής σημαίας.
11 Όκτ. Ό ’Ιταλικός στόλος συνέλαβεν έν αλιευ
τικόν πλοιάριον. Μέγας διά τοϋτο ένθουσιασμός καθ’
άπασαν τήν ’Ιταλίαν. Διαδηλώσεις πολυπληθείς δια
σχίζουν τάς όδούς.
14 Όκτ. “Αδετοι δτι τό Τουρκικόν μεταγωγικόν
«Γιαβάς - γιαβάς» έξώκειλε. Έζητήθησαν πληρο-

φορίαι άπό τόν . . . Καροΰζο.
16 Όκτ. Κινητοποιείται ή έφεδρεία τών βιλαετών Περλεπέ καί Μοναστηριού. Τόση είνε ή κοινητοποίησις ιδίως τών έφέδρων έν Μοναστηρίφ, ώστε ή
πόλις παριστάνει δψιν μοναστηριού, μέ μονάχους τούς
. . . άξιωματικούς.
Είς ίειπόΧεμον κατάότικίι ν

έχασε τήν. βαλίτζα του. Ή ’Ιταλική Κυβέρνησις διέ
ταξε διά τοϋτο τόν στόλοννά πλεύση είς ,. Πρέβεζαν;
22 Όκτ. Οί ’Αλβανοί έπανεστάτησαν.
23 Όκτ. Οί ’Αλβανοί δέν έπανεστάτησαν.'
24 Όκτ. Τό ήφαίστειον τών Βαλκανικών έκπέμπει
λάβαν.
25 Όκτ. Τό ήφαίστειον δέν έκπέμπει λάβαν, άλλά

φάβαν, ή δποία έχει δύο-τρεϊς λάκκους..
>
26 Όκτ. Καταπληκτικόν γεγονός άγγέλλει τό
τηλεγραφικόν σύρμα. Έθεάθησαν δύδ^άιάρ’α σβυ-

τεί νά έπαναλάβη τήν άπόπειραν. Επειδή δ πρώτος

δμιλών τρίς δδηγείιαι ε’ς τάς Κεντρικάς Ενωμοτίας.
Ό διακόπτων άπαξ σύρεται έξω τής αιθούσης άπό
τό παλτό. Ό δίς διακόπτων, άπό τό αύτί· δ τρίς, άπό

σύζυγος ήτο 25 έτών, ύψηλός, ισχνός καί πωγωνοφόρος, ζητεί ήδη ένα άνδρα 50 έτών, κοντόν, παχύν
καί ξυρισμένον. Υπόσχεται πίστιν μέχρι. .. δια

τό πόδι.Ό βήχων, δ πτερνιζόμενος, δ μειδιών θορυ
βωδώς, δ μή κυττάζων άτενώς πρός τόν πρόεδρον,

ζυγίου.

έπιτιμάται'καταλλήλως.
Ό βουλευτής τής συμπολιτεύσεως ύποχρεοΰται νά
κοιμάται. Ό τής άντιπολιτεύσεως, τουλάχιστον νά

Κύριο; έκ τοΰ έξωτερικοΰ, μή έχων ποΰ τήν κεφα
λήν κλίναι, ζητεί κόρην καλής οικογένειας καί ένδόξου παρελθόντος. Αποκλείεται έντελώς ή πεθερά.

χασμάται.
Ό δμιλών έναντίον συναδέλφου του συλλαμβάνεται

Άπευθυντέον είς τό ξενοδοχείον «Ή Άνόρθωσις.»

στά είς τό Αιγαίον. Honni 3oit qui nial y pense.
Ή συνέχεια . . . τόν προσεχή μήνα.

. .. . · 4Πρέσβυς τής Τουρκίας είς τήν Σόφιαν διωρίοθη δ
Ναμπή βέης.Νά μπή είς τήν Σόφιαν είνε εύκολον.Νά

ύπό;δύο κλητήρων καί δδηγείται είς τόν διάδρομον.
Έάν όμιλήση τις έναντίον υπουργού, καλείται είς τά

.δεσποινίς πρώην έπιμελήτρια καί κόρη φαρμακο
ποιού, ζητεί.. . άρσενικόν. Έχει ώς προίκα πολλά
κοσμήματα. Διά περισσοτέρας πληροφορίας, είς τό

Ενεχυροδανειστήριο? τής Λαϊκής Τραπέζης.

δπλα ή φρουρά.' Πρός έφαρμογήν τοΰ άρθρου άύτού
έπεκτείνεται δ έν τώ προαυλίφ τής Βουλής Σταθμός
τώνΠρώτων βοηθειών καί ιδρύονται έντός τής Βουλής
■·ί
τρία φαρμακεία.

^δοΰμε πώς θά βγή . . .

Καί μία, άπαραίτητος πλέο , είδοποίησις είς τάς
.«Τά.θερινά θέατρα έτελείωσαν. Τελευταία ήσαν τά

-t*
Χαράς ευαγγέλια ! Ίδρύθη έν Άθήναις πρακτορείον γάμων, κατά τό ’Αμερικανικόν σύστημα. Τοιου
τοτρόπως λύεται δριστικώς τό ζήτημα τών άνυπάν-

«Νέα Παναθήναια». Ή Βουλή ήρχισε τ,αύτοχρόνως
τάς -ίδικάς της παραστάσεις. Πρώτη . διασκεδαστική

δρων κορασίων. ’Ιδού μερικαί σχετικαί ειδοποιήσεις:
Παρθένος, 35 (ώς λέγει) Μαίων, έχουσα χρέος
μόνον 35 δρ. θεωρεί χρέος της νά ζητήση τήν χείρα
ένός χήρου. Ήξεύρει υποφερτήν μαγειρικήν καί δέν
παίζει πιάνο, ούτε τραγουδεί. Τά τελευταία αυτά προ
τερήματα δέον νά ληφθώσιν ύπό σπουδαίαν έποψιν.-

πούλου.

Άνδυπολοχιιγός, άποστρατευθείς διά λόγους άπογοητεύσεως, άπεφάσισε νά τερματίση τόν βίον νυμ
φευόμενος. Ή μελλόνυμφος δέον νά έχη προίκα ά
νάλογον τών έτών της, μόρφωσιν άνάλογον τών Έλλ.

έφημερίδας :

παράστασις τά «Νέα νομοσχέδια» τοΰ. χ.Δημητρα-

. · .

Φ.μώτρα, κατάλληλα διά βουλευτάς καί μάλιστα
άντιπολιτευομένους,πώλοΰνται οτερεώτατα καί μέ έγγύησιν είς τήν ΙΙανελλήνιον άγοράν. Έν τή κατανα
λώσει τό κέρδος.

Ή ’Αγγλία θεωρείται ώς τό πρότυπον κοινοβου
λευτίζου κράτους. ’Αλλά καί ή Ελλάς δέν υστερεί
μέ τήν ΐδικήν της Βουλήν. Έκεϊ ύπάρχουν Δύοβουλαί- έδώ Διπλή βουλή. ’Εκεί ή βουλή τών Κοινοτή

Μεταξύ βουλευτών έν τή αιθούση τής Βουλής, μετά
τήν έφαρμογήν τού κανονισμού.

— Γ}άγκο καλημέρα.
— Σούτ ... Έρχεται 6 ΙΙρόεδρος.

των δρά. Έδώ ή ίδική μας ψηφίζει τό νομοσχέδιον
τών κοινοτήτων, τό πολύπαθες καί πολυμάχητον, τό

— Πώς πάει τό συνάχι σου ;
— Σούτ ... Τό άρθρον 33.. .

οποίον θά άπασχολήση έπί πολλάς συνεδριάσεις καί
τόσον θορυβωδώς τό Κοινοβούλιον, ώστε θά έχωμεν
Βουλήν δχι τών Κοινοτήτων,άλλά τών ... κυνοτήτων.

παρθεναγωγείων καί νά μή έχη γλώσσαν.

.— Έ τί;
— Μά έλησμόνησες δτι άπαγορεύονται αί έπε^ω-

τήσεις ; ...
Ό Ματσούκας, ό ένθουσιώδης στολαπόστολος, ένεφάνίσθη έίς τήν Βουλήν. Πρώτην φοράν είς τήν
Βουλήν εισέρχεται τόσον χρήσιμος βουλευτής — ένας
Ματσούκας — έλπίζεται δέ δτι ή παρουσία του θά

σωφρονίση μερικούς', άν θελήση νά κάμη χρήσιν τοΰ
δνόματός του.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

’Εξαιρετική ή επιτυχία τής έμσανίσεως των ηνωμένων
θιάσων είς τό Δημοτικόν θέατρον κατά τήν ΰπέρ τής 'Εται
ρίας τών δραματικών συγγραφέων παράστασιν. "Αν έξαιρέση
τις τήν άτυχή ιδέαν τής διδασκαλίας ξένων έργων εις καθαρώς

Είς τήν Βουλήν συνεζητήθη ό νέος κανονισμός
αύτής. Δι’ αύτοΰ ή Κυβέρνησις ήθέλησε νά μεταβάλη
— 'Έννοια σου και ι)ά σοΰ άώοω
ξεύρεις,..

εκείνο

τυ

τήν Βουλήν είς . . . ίχθυοτροφείον καί συγχρόνως είς
άστυνομίκόν τμήμα. Τά άρθρα είνε τοιαΰτα, ώστε διά
νά δμιλήση είς βουλευτής κατά τής Κυβερνήσεως πρέ

πιλάφι που

18 Όκτ. Ό Χακή έγευμάτισε καί αύτός. Έφαγε
. . . ξύλο.
18. Όκτ. Ό δούξ τών Άμβρούζων έγευμάτισε
σήμερον έπί τής ναυαρχίδας. Τό γεγονός σχολιάζεται
ευρύτατα είς τφύς διπλωματικούς κύκλους.
Λέγεται δτι δ δούξ δέν έφαγε μακαρόνια, άλλ’ άστακούς, έκλέξας οΰτω, διά νά καταβροχθίση, τό πε
ρισσότερον ώπλισμένον θαλάσσιον ζώον. Συγκίνησις
διά τόν συμβολισμόν.
20 Όκτ. “Ενας ’Ιταλός έν Τριπολίτιδι, άναχωρών,

πει προηγουμένως νά έξομολογηθή, νά φέρη δύο έγχειρίδια (ών τό έν τής Γραμματικής) και δύο πολύ

κροτα. Ό άτακτών θά έκδιώκεται διά τής λόγχης,
ώς είπεν δ κ. Πρόεδρος τής Βουλής. Κ’ έπειδή εύ
κολα δέν άποφασίζει τις νά γίνη σουβλάκι, ή Βουλή

(Γελοιογραφία Μ. Ά-θανασιύδου)

— Λώστε μου παρακαλώ ενα άνδρα, φτ/λούτσικον, καλοκαμωμένον—οάν κ* εσάς— καί με εΐοόδημα τουλάχιστον 600 δρ.
κατά μήνα. Παρακαλώ νά εινε Βενιζελικός.

μετονομάζεται Οίκος κωφαλάλων.
’Ιδού αί φιλελεύθεροι άρχαί τοΰ νέου κανονισμού:
Ό δμιλών άπαξ, άνακαλεϊται είς τήν τάξιν ό δμιλών δίς, χάνει τήν βουλευτικήν άποζημίωσιν δ

έλλ. έορτήν τής τέχνης
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

χαί τοΰ πνεύματος, ή διε-

ΤΟΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ξαγωγή έν γίνει τής έορ-_
τής άφήκε ζωηράς εντυ

πώσεις. Καί δέν ήτο μό .ον ή συμμετοχή τών κορυφαίων

δραματικών ήτις εύηρέστησε, άλλά καί ή αύθόρμητος συμμε
τοχή τής κοινωνίας, χωρίς νά καταβληθούν ενέργεια·, καί ή

επιδοκιμασία ήν έξεδήλωσαν οί άκροαταί έπανειλημμένως—

εξαιρέσει τής στιγμής καθ’ ήν είσηγεΐτο ό πρόεδρος κ. Άννινος, δτε τό ύπερωον άνυπόμονον καί ζωηρόν ώς πάντοτε ήξίωσε νά παύση καί πρός στιγμήν ή

'Εταιρία διέτρεξε τόν

κίνδυνον νά ίδη τόν Πρόεδρον στεροΰντα αύτήν τών υπηρε
σιών του.

1437
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στρώματα τής πνευματικής,

κής

πολιτικής

καί κοινωνι

Γαλλίας. Αύτός είνε ό θρίαμβος τής κ. Βαλσα

μάκη καί ή Επιτυχία τής πατρίδος της. Με τήν σημε
ρινήν μάλιστα τελείαν ανυπαρξίαν επισήμου διπλωμα-

τίας

εν Παρισίοις — ένδόξως συνεχιζούσης άτυχες

παρελθόν διπλωματικής άμεριμνομερίμτης — ό οίκος

τοϋ κυρίου καί τής κυρίας Βαλσαμάκη προσφέρει άληέλεΐς έθνικάς ύπηρεσίας σνγκρατών τό ελληνικόν αί

σθημα εκεί δπου ηδι νατο νά σβεσθή καί ύπεκκαίων τόν
φιλελληνισμόν είς κύκλους οί όποιοι πολύ δύνανται νά
ωφελήσωσι τήν πατρίδα. Άλλά ή δαιμόνια αύτή Έλ-

ληνίς δεν ηρκέοθη είς τήν προσωπικήν της δράσιν,
τήν ένισχυομένην άπό τάς εκλεκτός σχέσεις της καί τήν

ακατάβλητου δρασιηριότητά της. Έπεδίωξε νά δημιουργηση κάτι τι θετικωτερον, κάτι τό όποιον νά ύπενθυμίζη το μεγαλεϊον τής αρχαίας καί τήν πρόοδον τής
νεωτέρας Ελλάδος. Κάτιτό όποιον νά εύρίσκεται καί
είς τά

σπουδαστήρια τών

νπο τα όμματα τοϋ

σοφών

τής Γαλλίας καί

άναγινώσκοντος καί σκεπτομέ

ι ου / αλλικοΰ Λαοΰ. Κάτι ποϋ νά κινή τόν κάλαμον

και τήν σκέφιν τών πνευματικών Εργαζομένων Γάλ

λων ύπέρ

τών

Ελληνικών

συμφερόντων

καί νά

σιρη τήν καρδιαν των καί τήν Επιρροήν των πρός τήν
Ελληνικήν Ιδέαν. Καί επέτυχε νά ίδρύσμ τήν «G1
*
30(’ 1 a», σεμνόν
δημοσιογραφικόν δργανον διά τοϋ
οποίου μεγάλοι Γάλλοι συγγραφείς καί δημοσιογράφοι

Η

γράφουσιν

Κα ΑΜΑΛΙΑ BAAIAMakh

'// είκών μας παρωτά δύο προσωπικότητας της

Γαλλικής πρωτευούσης. Μητέρα και κόρην 'Ελλήνι
ζες και προσωπικότητες είς τό πολυθόρυβο» καί άχα

ρες Παρίσι σημαίνει κάτι τι. Καί τό κάτι τι τό έχουν
και ή μήτηρ κ. Βαλσαμάκη καί^ ή κόρη Δις Βαλσαμάκη. 'Η Κα Βαλσαμάκη εκ μητρός Άγγλίδος καί
πατρός "Ελληνας Επαληθεύει τήν θεωρίαν τής έλλο
γης δια τής διασταυρώσεως τών φυλών, διότι δι ’ αύτής

^αρήχθη^ Λράμα ύπέροχον

'Ελληνικής δραστηριότη

τας καί ’Αγγλικής θετικότητος, ύποβοηθουμένης ύπό
απείρου φιλοπατρίας.

Δραοτηριότης,

θετικότης καί

άπειρος λατρεία, διά παν τό 'Ελληνικόν συνοδεύομε-

να

ύπό καλοσύνης καί αβρότητας τρόπων καί εύγε-

νείας ιδεών και άρχοντικής παραστάοεως Εδημωύργη-

οαν τήν κατ

εξοχήν κοινωνικήν γυναίκα ή όποία

μετεβαλε

αίθουσας

τάς

Ελληνικών αισθημάτων,

πρός τήν 'Ελλάδα καί "Ελλη

νες διακεκριμένοι συγγραφείς άποκαλύπτουσι τούς
θησαυρούς τής οκεπτομένης καί πνευματικής 'Ελλάδος.

MAPI ΒΑΛΙΑΜΑΚΗ

X“l ή

ύμνους

Τοιαύτη Ελληνις εοχε την ύπερτάτην εύτυχίαν ν’άποκτή°1ί ύπέροχον κόρην έν τή σταδιοδρομώ} τής Τέχνης.

Π Δις Βαλσαμακη εχει το δαιμόνων τής άπαγγελιας είς βαθμόν έκπληττούσης τελειότητας. Δι’ αύτήν

γράφουν έξοχοι /άλλοι συγγραφείς,ώς ό Jules BoiS,
<5 Ροσοεφτορ καί άλλοι, έργα ύπέρ τής 'Ελλάδας καί

ή χαρίεσσακα. φιλόπατρις κόρη τά απαγγέλλει κατα-

κτώσα φίλους ύπέρ τοΰ "Εθνους της καί τής πατρίδος
της. Δι ήμάς παοσωπικώς θά παραμείνη άληομόνητος
μία πρωτότυπος καλλιτεχνική στιγμή τήν οποίαν άπη-

λαύσαμεν διαοχίζοντες τάς λεωφόρους τών Παριοίων
έπί αύιοκινήτου. Τό αύτοκίνητον διέαχιζεν άστραπιαίως
τά βουλεβάρτα τών Παρισίων, δ θόρυβος τών πολυ-

ουχνάοτων αύτών κέντρων έπλήρου τήν ατμόσφαιραν
καί έντός τοΰ αύτοκίνητον τό θεών στόμα τής Έλληνί-

ελληνικής δράσεως, ελληνι

καί τών οποίων προέχουν οί «Πειρασμοί τοΰ Αγιον
Λ. ΜΟΡΕΛΛΗΣ

Ίωάννου^ καί αί τθεομήτορές
*

'Ο Δομήνικος Μορέλλης,τοΰ όποιου εν τών έξοχωτέρων έργων, τό < Πρωινόν άστρον
,δημοσιεύομε»
*

εικοσαετής δ’ εβραβεύθη δ,ά μίαν σύνθεοίν του εμ

πνευσμένη» άπό τόν Δάντην καί παριοτώσαν τους
Αγγέλους διαπορθμεύοντας τάς ψυχάς έκ τοΰ Καθαρ
τηρίου. Κατόπιν στερήοεα ν καί περιπετειών, τό 1840,

γίνεται περιώνυμος χάρις είς τήν εικόνα του τήν παριοτώοαν τήν « Παναγίαν άποκοιμίζουσαν τόν Ίησοΰν βρέ

φος

Κατόπιν μεταβαίνε, εις Νεάπολιν διά νά χύση

τό αΐμά του ύπέρ τής έλευθερίας. Οί μισθοφόροι Φερ-

δινάνδου τοΰ Β', συντρ βουν τούς δλίγους έπαναστάτας. 'Ο Μορέλλης αγωνίζεται, τραυματίζεται καί αίμόφυρτυς έκ τών πληγών ουλλαμβάνεται μέ τό δπλον

είς τάς χεϊρας, έιοΐ δέ έπρόκειτο νάτουφεκιοθή έσώθη
μεσολαβήσει τοΰ ναυάρχου Ροβέρτη.

Εφυλακίσθη έν

τούτοις καί τυχών βασιλικής άμνηοτείας έπανήλθεν είς

τάς αγκόλας τής Τέχνης.
Τά κυρώτερα τών έργων του εινε ή «Μοναχή τής

Βλάχου.

Μόνζας», ό τΚαϊσαρ Βοργίαςι, οί Εικονοκλάστου,

Τόν καλλιτεχνικόν καί έθνικόν αύτόν οίκον στολίζει

δ ^Σικελικός Εσπερινός», ΓΗ σύζυγος τοΰΠετεφρή»,

δίν άπασχολοϋαι μόνον τούς συχνάζοντας είς τά σα

ή περιφανής φυσιογνωμία τοϋ κ. Βαλσαμάκη άνδρός

λόνια της εκλεκτούς επισήμους καί ανεπισήμους "Ελ

επίσης διαπνεομένου άπό τά εύγενέοτερα αισθήματα

ό < Άραψ Τραγουδιστής
*
.
Ό Μορέλλης έγραψε πολλάς εικόνας πλήρεις μυστικισμοϋ καί θρησκευτικής έμπνεύσεως, αϊτινες τόν

τά

ληνας,

alld

ξένους

της

καί

οί

τους υβτό αύτής επηρεαζόμενους

όποιοι

άνήκουσιν είς

δι

ο, τι άφορΰ τόν 'Ελληνωμόν καί τά ιδανικά του.

τά ανώτερα
Δ· Ζ.

4ΕΥΛΛΟΓΟΕ Η

ΤΕΧΝΗ

Ίδρύθη έν Άθήναις ύπό λογιών καί έρασιτ&χνών
τής μουσικής σύλλογος, ύπό τήν έπωνυμίαν n Τέχνη»,
δστις πρόκειται νά δώση

σημαντικήν

ώθησιν είς τήν

παρ’ ήμϊν λογοτεχνικήν κίνηοιν. Σκοπος τοϋ Συλλόγου
είνε έν μέν τώ μουσικοί τμήματι ό καταρτισμός όρχή-

•οτρας έξ ερασιτεχνών καί χορφδίας μικτής, έν δέ τώ

φιλολογικά) ή ΐδρνσις δραματικής σχολής καί ή διοργάνωσις διαλέξεων.
συλλόγου

Τό πρόγραμμα τοΰ νεοσυστάτον

είνε εύρύτατον καί λίαν

χαράς δ’ έχαιριτίσθη ύπό

ένδιαφέρον, μετά

τών πνευματικώς εργαζο

μένων ή ΐδρνσις του. Γενομένων άρχαιρεσιών, έξελέ-

γησαν Πρόεδρος όκ. Δημ. Καλογερόπουλος, Διευθυν
τής τής τ Πινακοθήκης
,
*

’Αντιπρόεδρος ο Δημοσιο

γράφος κ. Ν. Σπανδωνής, Γεν. Γραμματεύς ό κ. Α.
’^δαμαντίου,Έφορος τών Μεσαιωνικών άρχαιοτήτων,

στιγμήν άπήγγελλε τό < Φίλημα τής Λανθούλαςι τοϋ κ.

όνειρα διά τό μεγαλεϊον τής πατρίδος

πιδες , καί

του.

'Ο Μορέλλης άπέθανε τώ 1902.

έν τή

α' σελίδι, καταλέγεται μεταξύ τών διαπρεπέστερων
’Ιταλών καλλιτεχνών. Νεώτατος ήρχισε νά ζωγραφιζη,

δος έσκόρπιζε κύματα αρμονίας καί γοητείας καθ’ ήν

τοϋ οίκου της είς κεντρον

κών πόθων καί Ελπίδων. Καί οί πόθοι καί αί έλ-

Τδ ’Ελληνικόν Κουϊντέττο

άτύψωσαν έν τή παγκοσμίω καλλιτεχνική συνειδήσει

ειδικός ό κ. Σ. Χιλιαδάκης, Έφορος τοϋ μουσικού
τμήματος ό κ. Φ. Οίκονομίδης καθηγητής τοϋ ’Ωδείου
’Αθηνών, τοΰ δραματικού τμήματος ό κ. Πολ. Δημη-

τρακόπουλος, Δραματικός συγγραφεύς καί Σύμβουλοι
οίκ. κ. Τιμ. Ξανθόπουλος, I. Ίωαννίδης Ταγματάρ
χης, Θ. θωμόπουλος καί Α. Ηπιτης.
Είς τήν « Τέχνην
*
ένεγράφησαν μέχρι τής σήμερον
4

1439

1438

ώς ενεργά μέλη

τών

τμημάτων 50 έραοιτέχναι εγ

χόρδων οργάνων και 14 μαθηται τής απαγγελίας.

3ΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ TOy ΜΗΝΟΣ

Η τ Ελληνική Έπιθεώρησιςύ μετ’ ένδιαφέροντος

ώς είς άνθρωπος έξηγέρθη οντος. Πανταχον τής Ελ

λάδος καί τον υποδούλου
επιμνημόσυνοι δεήσεις,

Οά παρακολούθηση τήν εύέλπιδα δρασιν τής < Τέχνης».

Ελληνισμόν

διά τών όποιων

ετελεσθηααν

βων καί Τούρκων τής Αίγύπτον. Αί Ιταλικαι παροικίαι εις τήν Αίγυπτον είνε παροικίαι πολυπληθείς.

φόρος τής τιμής τον έθνους πρός τόν πατριώτην μάρ
τυρα. Καί ώς επιστέγασμα τής θυσίας τοϋ Αίμιλιανον
ήλθεν ή έπιοτολή τής μητρός τον πρός τόν Πατριάρ

ΦΟΦΟ ΚΑΧΤΡΩΜΕΝΟΥ

νίς Καστρωμένου,

μαθήτρια τής

κ.

Ωδειφ Α,θηνών, έγένετο κατόπιν αύστηροτάτου δια

Εύγε εις τήν πατριώτιδα.

γωνισμόν δεκτή είς τό Conservatoire τών Παρι-

*
"Ϋ

-^-·
Τήν ζθ)ήν

Τόν θάνατον τον Χαροκόπου. Και αύτός δύναται να
θεωρηθή διά τήν

έπανέλαβε τάς άνορθωτικάς έργασίας της. Ήδη έψη·

και μόνον τάλαντα εξαιρετικά δύ-

φίσθη ό Κανονισμός αύτής, ό όποιος έπροκάλεσε μακράς συζητήσεις.

Είς μίαν έξ

πουργός ώμίλησε περί

ιδέας του είς τό ζήτημα

λεια. Άν καί

αύτών δ κ. Πρωθυ

τον λαοΰ

καί άνέπτνξε

τάς

τής διαπαιδαγωγήσεώς του.

ώστε τόν έκαμαν νά πιστενση ότι είνε ό περιούσιος

ραξε τό γεγρνος

τής δολοφονίας τών Γρεβενών. Ό

Μητροπολίτης Αίμιλιανός έξελθών εις τήν έτηοίαν

ιερατικήν περιοδείαν του έδολοφονήθη άν.άνδρως παρά
Τούρκων έπιοήμων καί μή. Καί ή δολοφονία του

ήτο άγρια, απαίσια,

ήτο

δολοφονία

έξ έκείνων, τάς

όποιας αιμοδιψής ψυχή έφενρίσκεκ "Ο,τι τυραννικόν,
ό',τί άγριον, δ,τι άπαίσιον, τό έπέβαλον είς τόν έθνο-

μάρτνρα

οί δολοφόνοι του. Ό Μητροπολίτης Αίμι·

λιανός έμαρτύρησε πριν

άποθάνη. Άλλά τό μαρτύ

ρων τον, ο θάνατός του, ή δολοφονία του ενρον τόν
αντίκτυπον των είς κάθε 'Ελληνικήν καρδίαν. Εύθύς
ώς άνηγγέλθη ό θάνατος τον πατριώτου κληρικόν ό
κλήρος, τό έπίσημον Κράτος, τό Οικουμενικόν

Πα

τριαρχείου, έο,ιευοαν νά διαμαρτυρηθοϋν, χωρίς όμως
νά έλπιζουν καί κανέν άγαθόν αποτέλεσμα άπό τάς
διαμαρτυρίας ταύτας. Διότι άλλοίμονον.’ Έφ' όσον ή
Ελλάς θά παραμένη άοθενής καί άι ίσχνρος καί οί

Τούρκοι δέν θά φοβούνται νά δολοφονούν καί νά θυ
σιάζουν εις τόν βωμόν τής θηριωδίας των τάς έκλε-

κτοτερας ελληνικός ψυχάς.
Μία δέ τοιαύτη ψυχή δύναται νά θεωρηθή ό μητρο
πολίτης Αίμιλιανός. Ψυχή ή οποία έθερμαίνετο άπό

Φωφώ Καό?p(i)U£voν

νανται νικηφόρως νά συναγωνιοθώσιν. Ή δεσποινίς
Καοτρωμένον, τής όποιας τήν ώραίαν φωνήν έξετιαήοαμεν είς μίαν συναυλίαν πέρυσι έν τώ Δημ. θεάτρω, είνε ή δευτέρα Ελληνίς, ήτις άξιοΰται τής τιμής
νά είσέλθη ώς τακτική μαθήτρια του Παρισινόν

Ωδείου. Πρώτη δέ υπήρξε, κατά σύμπτωσιν, ή κα-

θηγήτριά της κ. Φωκά.

πολιτικοί μας δυστυχώς δέν τόν έμόρφωσαν, δέν
. έπαιδαγώγηοαν.

μάρτυς επι

πλέον. Αύτό είνε τό ηθικόν κέρδος διά

τι ν Ελληνισμόν. Εις το άγγελμα τής δολοφονίαςταυ

ήτο

μάλλον κοινωνική

διότι τό

απώλεια,

χρήμά τον, ή πείρά τοο, ή θεν.κότης τοΰ χαρακτήρός

τον,

καί

ή πατριωτική

άντίληψίς τον,

ήδύνατο νά

χρησιμεύοη εις κοινωνικά ιυφελήματα προιτης τάξεως.
Ε· Ζ·

Ο ΚΟΧΜΟΣ

τύχης τον, καί τόν ένεθνμήθησαν μόνον είς τας έκ-

Μεταξύ τών νέων καθηγητών της Νομικής
λής συγκαταριθμεϊται καϊ δ διαπρεπής δικηγόρος κ.
είνε δι’αύτόν άγιον τρομακτικός. Καί άφοΰ δ κ. Βε’Αντώνιος Μομφερράτος, δστις άπδ έτών ήδη ήτο έννιζέλος ώμίλησε διά τους άλλους λαούς ας μη λησμοδεδειγμένος νά κατέχη καθηγητικήν έδραν. Αί μενήση ότι τίποτε άπό τάς ανέσεις, τάς όποιας έχουν οί
Χέται τού κ. Μομφερράτου,
άλλοι δέν ηύτνχησε ν’απόκτηση ποτέ ό ’Ελληνικός.
L ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ
έμβριθεϊς καϊ ύπδ Επιστη
Έάν δέ όντως έγίναμε τό καταφρόνημα τών λαών,
μονικήν έποψιν άρτιαι είχον
όπως είπεν δ κ. Πρωθυπουργός, εις τοΰτο δέν πταιει
δημιουργήση παρά τφ νομικφ κόσμφ ύπέροχον θέσιν,
δ ’Ελληνικός, άλλά πταίουν οί κυβερνήται, ο’ι όποιοι^ άλλ’ άτυχώς α· κατά τδ παρελθόν συνθήκα: του Πα
έξεμύζηααν τήν τελευταίαν ικμάδα τής ζωής τον, χω
νεπιστημίου, μέχρι τ>ΰ όποιου είχεν ι.σ..ηδή^ε. ή
ρίς νά τον δώσοϋν ώς άντάλλαγμα ούτε ακτίνα πα
συναλλαγή, δέν ήσαν πρόσφοροι δια τους ικανούς.
τριωτικής υπερηφάνειας.
Ήδη, ικανοποιείται ή είς τήν έπιστήμην άφοσίωσις
τοϋ διακεκριμένου νομομαθούς, τδ δέ Πανεπιστημιον
Μέ τήν ηρεμίαν όμως μέ τήν δποίαν διεξάγονται
άποκτά ένα ύπέροχον διδάσκαλον τών νομών.

λογικάς των άνάγκας. Ό άγιόν τον καθημερινού βίου

έδώ αί συζητήσεις μέ τήν αύτήν ηρεμίαν—σχήμα δξύ-

θεωρηθή βέβαιον, καί τίποτε θετικόν εις τα αποτε
λέσματα του. "Ολα τά Τουρκικής πηγής τηλεγραφή

προεγραφη, και ο Αίμιλιανός απίθανε κρεουργηθείς.
Ένας Έλλην πατριώτης δλιγώτερος, άλλ’ ένας έθνο-

τός τον,

τόν

πρώτον έξερράγη καί' άκόμη τίποτε δεν ημπορεί να

τόσον έκορνφοΰντο τό μισός των. Καί δ Αίμιλιανός

έφώτισε τόν ίδιον. Δ.άτοϋτο έπαναλαμβάνω δ θάνα

Ιόν σφήκαν πάντοτε έρμαιον τής

του. Πολλάκις τόν συνήν-

πτικός. Αλλ’όσον έγιγαντοϋτο ό πατριωτισμός τον,

παράσχη εκδουλεύσεις εκεί

όπου χρειάζεται φώς, τό δποίον ακριβώς ούδεποτε

λον έπαυσε νά έχη συναίσθησιν τοιούτον εγωισμόν,
άφοΰ έλησμόνηοεν καί αύτά τά δικαιώματα τον. Οι

τά πατριωτικά ιδεώδη. Οί Τούρκοι έγνώρ.ζον όλον τόν

τησαν ως προπυργίου εις τους άνθελληνικονς σκο
πούς των. Πολλάκις τοϊς έματαίωσε σχέδια δολο
φόνο. Πολλάκις τονς μετέβαλεν αποφάσεις καταστρε

τογενή δέν ήδύνατο νά

τό θεωρήσωμεν ώς μίαν πλάνην. Ό λαός προ πολ-

έπαθαίνετο διά

έκχειλίζοντα πατριωτισμόν

’Αττικής δ Χαροκόπος

Κοινοβούλιον. ’Άνθρωπος μέ μόρφωσιν έντελώς πρω

λαός ό μή υποβαλλόμενος είς περιορισμούς.
Τοΰτο, ας μάς έπιτρέψει ό κ. Πρωθυπουργός, νά

μωρον—φαίνεται ότι διεξάγεται και ο Ιταλοτονρκικός πόλεμος. Παρήλθεν δλόκληρος μην άφ’ής τό

πατριωτικά ιδανικά, ψυχή ή οποία

‘Ελληνικήν Κοινωνίαν μία απώ

πληρεξούσιος

δέν προσέφερε καμμίαν υπηρεσίαν είς τό ’Ελληνικόν

Φρονεί δέ ότι τόσον έκολάκευσαν αύτον οι δημαγωγοί,

Τήν ηρεμίαν τής ζωής τον 'Οκτωβρίου τήν έτά-

τοΰ μηνός αύτού τήν ήρχισα μέ μιαν

δολοφονίαν, θά τήν κλείσω μέ ένα ακόμη θάνατον.

Ή ’Ελληνική Βουλή άρχρμένου τοΰ ’Οκτωβρίου

οίων ώς τακτική μαθήτρια. Αί εισιτήριαι εξετάσεις

εινε δισκολώταται

άγριον πνεύμα τοϋ φανατικού Μωαμεθανισμού.

αναφαίνεται περισσότερον ’Ελληνίς παρα μητέρα.

Φωκά έν τώ

στοιχείου

καί υπάρχει φόβος μεγάλος, μήπως έχει δείνα εν
γένει αποτελέσματα, διά τούς εκεί Χριστιανούς τό

χην ’Ιωακείμ διά τής όποιας ή άνταξία μήτηρ έκείνου

Μία θριαμβευτική επιτυχία αγγέλλεται. Ή δεσποι

τό ’Αραβικόν

Εναντίον αύτών έξηγέρθη

άπεδόθη ό

ματα είνε ύμνος διά τα Τουρκικά Οπλα.

Ες άλλου αί

Ίταλικαι ανακοινώσεις είνε τοσον αντιφατικοί, ώστε
νά μή γνωρίζη άκόμη κανείς έαν η Βεγγάζη επεσεν,
έάν οί Άραβες έκήρνξαν τόν ιερόν πόλεμον, εαν η
’Ιταλία έκάλεοε νέους έφέδρονς υπό τά όπλα καί έάν

ο Τουρκοαραβικός στρατός έπανέκτησε την περιπόθη

του

Τρίπολιν. Παρά τάς άντιφάσεις ταύτας όμως ένα

£ίνε τό απολύτως θετικόν. Ή έξέγερσις

τών Αρά

4Ή δικαιοσύνη έξέδωκεν

διά τήν

απαλλακτικόν

κ. Φανήν Άγγελοπούλου,

βούλευμα

τήν ήρωίδα του

«δράματος» τής Κηψισσιάς, όπως τδ απεκαλεσαν αι
έψημερίδες. Τά αίτια τά όποια

Η ΚΠΚΛΑΑΓΗ ΤΗΣ κ· ΜΤΕΙΜΙΙΟΪλΟΪ

τήν έφεραν, εις το

σημεϊον αύτο ίσως να
εινε τοιαύτης φύσεως
ώστε νά

πεται ή άνάλυσις των. Εκείνο όμως

μή επιτρέ

το όποΤ>> -Πι

βάλλεται νά γράψη τις είνε ή συμπεριφορά των αρ
χών πρός μίαν κατηγορουμένην. Εινε τοσον τέρα.ω

δές ότι δέν ήρκει ότι τήν ένέκλεισαν εις τας γυναι
κείας φύλακας, άλλά καί τήν περιέβαλον με το εν-

1440
δυμα τής καταδίκου πριν άκόμη έκδοθή παραπεμπτι
κόν βούλευμα,

ώστε δι’ αύτό καί

μόνον θά έχρειά-

ύετο μία γυναικεία έόέγερσις. Ευτυχώς ότι ή «Άκρό-

πολις» ύψωσεν έγκαίρως τήν φωνήν της, ύπέρ αύτής
τής άδικουμένης κυρίας, καί ή δημοσιογραφική έκείνη
φωνή,

έφερε τό

άποτέλεσμα

μιας

ίσότητος

άπέ-

ναντι τής κ. Άγγελοπούλου καί τοϋ ισχυρού άντιπά-

λου της, καί ή ΐσότης αύτή έφερε

καί

τήν ασφαλή

κρίσιν τής δικαιοσύνης, ή όποία ύπήρέεν άπαλλακτική

πολλά προσενεγκών είς τήν έπαρχιαν του.
Ε. Χατζηϊωάννου. Δικηγόρος-Δημοσιογράφος.’ Αγα
πητός ρήτωρ, δυνάμενος νά μεταδίδη τά διανοήματά του
μέ καλλιτεχνικήν άνάπαράστασιν θίγουσαν άμέσως καί τήν·
καρδίαν καί τό πνεϋμα τοΰ άκροατοϋ.’Ορμητικός, έργατικός,.
προοδευτικός, νεώτεοιστής. Φύσις καλλιτεχνική. Πολεμιστής
τής Κρήτης. Φίλος τοϋ Ματσούκα, μεθ’ ού έπί μήνας συνειργάσθηέν Κύπρω πρός συλλογήν τών πατριωτικών έράνων,Δημιούργηιια τής εύφυίας του, τής φιλομαθείας του, τής.
καλοσύνης του. Η έν Λάρνακι δρασίς του ώς ίδρυτοΰ Σωμα
τείων πρός διαπαιδαγώγηση/ τοϋ Λαού, δστις τόν λατρεύει,,
είνε άίιοθαύμαστος.
Δ· Ζ.

διά τήν κατηγορουμένην ώς δολοφόνον κυρίαν.
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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πέντε διακεκριμένοι μουσικοί, οΐ κ.κ. Καλομοίρης, Χωραφας, Καζάζης, Οίκονομίδης καί Γαϊδεμβέργερ έσχον τήν
ώραίαν ιδέαν νά σχηματίσουν Κουϊντέττο. Τά ονόματα τών
αποτελεσάντων αυτό έγγυαται
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΪΤΝΤΕΤΟ περί τής όσον»ένεστι τελειότερος
εκτελέσεως, ή πρώτη δ’ έμοάνισίς των έδικαίωσε τάς προσδοκίας. Έξετέλεσαν δύο συνθέσεις
μίαν τοϋ Goldmarka καί μίαν τοΰ Dvorak μετά πολλής
δεζιότητοι, αισθήματος καί τέχνης. Λί ώραϊαι, αί πλήρεις
γλυκύτητος καί εμπνεύσεως συνδέσεις άπεδόόησαν μετά ζη
λευτός αρμονίας. Ή κ. Σκέπερ, ή δεσποινίς Γεννάδη έτραγούδησαν πολΰ καλά, ’ιδίως τάς δυωδίας έςετέλεσαν άμέμπτως.

• Πινακοθήκη» Τεύχος ’Οκτωβρίου. Περιεχόμενα:
Θ. Γκωτιέ.—Φυσιογνωμίατοΰ ΙΗ’ αΐώνος.—Ένας ζωγρά
φος ύπό Π. Νιρβάνα.—Ή φωλεό τών αετών, διήγημα
Μπιόρνσον.-—Αί άνασκαφα'ι τής Μιλήτου.—Ή έν Βενετία
’Ακαδημία τών Ωραίων τεχνών, ύπό τοΰ Δε-Βιάζη.—’Ο
τάφος τοΰ Αεονάρδου δά Βίντσι.—Ποικίλη σελίς. — Γράμ
ματα καί τέχναι.—Θεατρική Έπιθεώρησις.—Εικόνες 15
καλλιτεχνικά! κοσμοΰν τό τεΰχος.
«θρύψαλα»,—Δύσκολον λογοτεχνίας είδος εΐνε τά απο
φθέγματα καί αί γνώμαι καί τά επιγράμματα, δταν, εν
νοείται, έχουν πρωτοτυπίαν καί στηρίζονται είς τήν αλή
θειαν τής ζωής. Καί δυσκολιότερον άκόμη εΐνε νά διατυ
πωθούν πρωτοτύπως καί καλλιτεχνικός. Ό πολυσχιδής
εΐς φιλολογικήν παραγωγήν κ. Δ. Γ. Καμπούρογλους ύπερενίκησε και τάς δύο ταύτας δυσκολίας. Καί μάς έδωκεν εΐς
τά «θρύψαλα» όχι μόνον ακέραιον τό φιλολογικόν Έγώ
του, άλλά καί νέον τύπον γνωμών καί αποφθεγμάτων, τύ
πον άνεκδοτικόν, μεστόν ένεργείας καί κομψότητος. Τά
θρύψαλα» έξεδόθησαν είς τήν «Λογοτεχνικήν Βιβλιοθή
κην Φέξη >.
«Άναγέννηθ»ς».—Αί φιλοσοφικά! αντιλήψεις τοΰ με
γάλου Τολστόη περί τοΰ άνθρώπου καί τοΰ προορισμού
του καί περί τοΰ κοινωνικού συνόλου, ώς έξελίχθησαν
κατά τούς τελευταίους χρόνους τής ζωής του, διετυπώθησαν ύπ’ αύτοΰ είς χωριστός συγκεκριμένος μελετάς, έκάστη τών οποίων καταλήγει είς θετ ικά καί ώρισμένα συμ
περάσματα, αντίθετος πρός τά παλαιότερα έργα του, τά
όποια εΐνε άπεικονίσεις μάλλον καί περιγραφαί καί κρι
τικά! άναγόμεναι εΐς τόν κύκλον άφηρημένης ιδεολογίας.
Έξεδόθησαν είς ένα τόμον ύπό τόν τίτλον «’Αναγέννη
σις» κατά μετάφρασιν επιτυχή ύπό τοΰκ. Σ. Φραγκοπούλου ■
είς τήν «Φιλοσοφικήν καί Κοινωνιολογικήν Βιβλιοθήκην
Γ. Φέξη».
* Ερμής Κλέπτης»
*
’Ο γνωστός φιλόλογος κ. Ν. Αιβαδάς έξέδωκεν είς κομψόν τευχίδιον μικρόν έργον του·
ύπό τόν άνω τίτλον «Ερμής Κλέπτης». Εΐνε μία χαριεστάτη άφήγησις τοΰ βίου τοΰ Έρμού άναπαριστωμένη διά
γλαφυρών εικόνων, αί όποΐαι προ καλούν τό ένδιαφέρον
τού αναγνώστου.

-ΫΌλόκληρον σειράν εκλεκτών εμφανίσεων προετοιμάζει ό
ρέκτης διευθυντής τοϋ Δημοτικοΰ Θεάτρου κ. Άπ. Κοντοοάτος, έςασοαλίσας καλλιτέχνας
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ πεοημισμένους. Ή Λεπρέ, ό
Νοβέλλι, ή Σακέτο, ή Ντεζίν, ό
Μαρτώ θά παρελάσουν, πρός τούτοις δέ Ιταλικόν μελόδραμα
καί Άγλικός κ'ωμειδυλλιακός δίασος δά δώσουν έλκυστικάς
παραστάσεις.

4·

Βουλευταέ Λεμεόον—ίϊάφον
Ο κ. Κνρεακίδης.ΛρχαΤος πρλιτευτής μή άποσυρθείς
τής πολιτικής κονίστρας λόγω έπιμονής τών συμπολιτών
του. Δικηγόρος. Γνώστης
Η ΝΕΑ ΒΟΤΑΗ ΤΗΣ ΚΤΠΤΟΤ δσον ολίγοι τών Κυπρια
κών ζητημάτων. Ό κ.
Ενγ. Ζήνων. Διά πρώτην φοράν βουλευτής. Δικηγόρος.
Ποιητής. Καί τά σοβαρότερα τών ζητημάτων άμιλείκτως τά
ειρωνεύεται.
Ό κ. Λανέτης. Έπίσης πρωτείσακτρς. Δικηγόρος.
Μελετητής, δημοσιεύσας ενδιαφέρουσας έντυπώσεις έκ Βε
νετίας καί άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων. Φίλος τής νεωτέρας
ποιήσεως. Ό οΐκός του, οϊκος άνθρωπον τών γραμμάτων.
Βουλευτα» Λενκωθίας

Π. Κωνόταντενέδης. Δικηγόρος έκ τών πλέον σοβα
ρών. ’Αρχαίος πολιτευόμενος. Γνώστης τών Κυπριακών
ζητημάτων. Εύφραδής, εύφυής. ’Αφωσιωμένος δμως ύπέρ τό
δέον είς τά άτομικά τον συμφέροντα. Θ. θεοδότου. Δι
κηγόρος. Ευφυέστατος. ’Ακαταπόνητος είς έργασίαν έθνικήν.
Ρήτωρ. Έκ τών τέως βουλευτών. Γνώστης βαθύτατος τών
ζητημάτων τής νήσου. Γ. Λταθίδης. Δήμαρχος και βου
λευτής. Ό μόνος έκ τών πολιτικών μή δικηγόρος. ’Αρχαίος
πολιτευτής. Έκ τών αγωνιστών τής πρώτης γραμμής. Δη
μοσιογράφος. Διευθυντής μιάς έκ τών άρχαιοτέρων έφηιιερίδων τοϋ τόπου.
Βουλευτα» Λάρνακος *Α«»«»οχώιίτου

I. ΟΙκονορίδης. ’Αρχαίος πολιτευόμενος. Πρώην δι
καστής. Μορφή έπιβάλλουσα, προσωπ:κότης παγκυπρία. Έκ
τών σοδαρωτέρων πολιτικών τής νήσου, έργασθείς θετικώτερον ύπέρ τών συμφερόντων της καί τής διαπαιδαγωγή
σεις τοϋ Λαού διά τής ίδρύσεως Ααϊκοΰ Ταμειευτηρίου,
ούτινος είνε καί διευθυντής έν Λευκωσία. Λ. Λοΐζος. Δι
κηγόρος. ’Αγωνιστής τής Κρήτης. Γεμάτος άπό ώραία
ιδανικά διά τήν πατρίδα του. Θετικιστής είς τό έργον του,

< American Trade Wile the Levant and Its Possi
bilities». Ό κ. Λ. Τσακώνας έξέδωκεν έν Φιλαδελφείφ τής.
’Αμερικής βιβλίον αγγλιστί άξιον πολλοΰ λόγου.
«’Αναγκαία» μεταρρνθμίθεις έν τϊι Έκκληθΐα τής
Ελλάδος». Ό πανοσιολογιιότατος άρχιμανδρίτης τής έν
Τεργέστη Έλληνικής Κοινότητος καί ήμέτερος διακεκρι
μένος συνεργάτης κ. Ίεζ. Βελανιδιώτης έδημοσίευσεν είς
ίδιον τεΰχος σειράν πολυτίμων γνωμών σχετιζομένων πρός
τήν άπαιτουμένην μεταρρύθμισιν τών άφορώντων τήν Έκ
κλησίαν μας. Διεξήλθομεν προσεκτικώς τό όλιγοσέλιδον
πόνημά του καί άπεκομίσαμεν άρίστας έντυπώσεις. Ή
πείρα καί ή πολυμάθεια τοΰ συγγραφέως δίδουσι πολύ
κύρος είς τά γνώμας του καί έλπίζομεν ότι θά τύχωσι
πολλής προσοχής παρά τών αρμοδίων. Ήμεϊς μάτην άνεζητήσαμεν έν τή μελέτη του τήν γνώμην του έν σχέσει
πρός τήν μεταρρύθμισιν τών μονών ώς κέντρων γεωργικής
παραγωγής άπό κέντρων οκνηρίας καί εύζωΐας και έπ’
αυτού θά έζητώμεν τήν γνιόμην τού μορφωμένου κλη
ρικού συγγραφέως.

ΝΕΒΤΕΡΙΣΜΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΙ
ΤΗ5 ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ? ΕΤΑΙΡΙΑ? Α®ΗΝ«Ν
- -------------------- τ-

Άπό τά ΠΡΑΤΗΡΙΑ μα« τά όποια εύρίσκονται είς τήν ΝΕΑΝ ΑΓΟΡΑΝ, (οδός Εύριπίδου 49) είς τό ΘΗΣΕΙΟΝ
(οδός Νηλέως άριΟ. 1), είς τό ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (έναντι Σταθμού. όδ Έρμοΰ), είς τοϋ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ (όδ.Βεικου
2),είς τό ΚΟΛΩΝΑΚί (οδός Κυνοσάργους άριθ.ϊ), είςτήγ ΝΕΑΠΟΛΙΝ (οδός Θεμιστοκλέους άριθ. 43, όδόρ Σόλωνος καί
Ασκληπιού καί είς τήν οδόν "Ιπποκράτους άριΟ. 63), είς τό ΒΑΘΡΑΚΟΝΗΣΙ (οδός Εύτυχχ.δου-εναντι φυτωρίου), εις τήν
ΒΑΘΗΝ (διασταύοωσις Σωκράτους καί Χαλκοκονδύλη, όπου και τό Κεντρικόν μας Γραφεΐον, Αποθήκη καί Έργοστάσιον
Ηλεκτροκίνητον),'είς τήν ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΣ (δδός Μυλλίρου και ’Αγησιλάου, όπου τόέτερον ηλεκτροκίνητον

έργοστάσιον μας), είς τήν

μαζή

μίτό άγνό

ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ

ψωμί μας,

j

(Κατάστημα Αποικιακών Α. Δημοπούλου).

τό καθαρό, τδ ύγιεινό, τό καλοζνγιθαένο

καί

ί k: ί t Ω

εύθυνώτερον άπό κάθε άλλο καί

τά

TTCDIADI7CV0E
λοιπόνΠρατήριά
εις τό ώραΐον
ΝΕΑMil
ΕΙΔΗ
είσάγομεν είς
μας. πρώτης ποιότητος ψωμί μας, καί είς τό θρεπτικό μαύρο ιίεταρέΙηΠ
II τά
L.I όποια
IUI IZ.LZ.U
L ντοτάψωμί,
τό όποιον διά τάς ωφελίμους ιδιότητάς του τό συνιστοΰν όλοι, οί μεγάλοι, υγίει-

νολόγοι τοϋ κόσμου καί μάλιστα είς τήν Αγγλίαν, όπου πρώτη οιοει τό καλό παραοειγμα η Βασιλική Οικογένεια, η όποια

τό χρησιμοποιεί κάθε μέρα είς τό φαγητόν της, αλλά

----- -----

ο τντ -w
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ΤΠ
καί 100 δραμίων. Βοντνρον άγνόν, όφραγν
I U DU I I II
* UR LnL όμίνον, καλοζνγιόμίνον, άρίάτης ποιότητος, γενότικώτατον καί

ΚΑΙ

κατά πολΰ

εύθηνότερον

άπό κάθε άλλο βούτυρο τής ίδιάς εκλεκτής ποιότητος.

ΖβΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΑΣ

ΚΑΙ Τ Λ V Α Π Ω V Ml I

ΤΑΤ
I U 2.AIIU 1 111 LnL

ΚΑΙ

άρίστης ποιότητος, είς δοχεία 1 οκάς, 2 οκάδων καί 3 οκάδων.
Σαποΰνι τοΰ πλυσίματος άπό άριστα υλικά. Χωρίς νοθείας καί άμμους. ’Ελαφρό,

καλοζυγισμένο καί

οίκονομικώτερον

άπό κάθε άλλο όμοιας ποιότητος.

ΖΗΤΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
ΤΑ MAtfADHNIA ΤΑΤ και τ“ “λλ“ ε’δγ1 ^uP*
ί Α ΠΙΑΛΑγ UIllA LnL ζυγισμένα, είς τάς τιμάς

ΚΑΙ

ix“'' (πάστ«) άπαντα

εκλεκτής ποιότητος, καλο

τής χονδρικήςπωλήσεως τής άγορας.

ΖΗΤΕΙΤΕ AflO ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
AΛΑ
WrI All
A

ΤΑΤ

”θλ°ι γνωρίζομεν τί γάλα πίνομεν είς τάς ’Αθήνας. Ή κοινωνία υποφέρει καί ό τύπος
διαρκώς φωνάζει διά τούς κινδύνους. Ή Άρτοποιητική εισάγει διά πρώτην φοράν είς τήν
"Ελλάδα τό Οαυμάσιον, τό ευεργετικόν άπεξηραμένον Γάλα είς κόνιν έντός πακέτων 36
δραμίων έκαστον, κατάλληλον
διά 1 όκαν γάλακτος νωποϋ. Τό γάλα τής Άρτοποιητικής ε’νε γνήσιον, χωρίς κανένα κίνδυνον μεταδόσεως νοσημάτων, χω
ΚΑΙ
ρίς παΟογόνα μικρόβια, χωρίς φόβον άλλλοιώσεων επικινδύνων διά τήν υγείαν τών'άνΟρώπων. καί μακροτάτης διάρκειας. Είνε
Γάλα χωρίς νοθείας, χωρίς άναμίξεις μέ ξένας βλαβεράς ουσίας. Γάλα γευστικόν καί οικονομικόν. Κατάλληλον διά τά γλνκά
όας, διά τής κρέμες έίας, διά τόν καφφέ θας, τό τόάϊόας. Έξοχον δι
* έξο^άς, ταξεϊδια, έκδρομάς. Άπαραίτητον
διά κάθε οικοδέσποιναν. Τό πουρέ σας, ή κεβτέδες σας κτλ γίνονται έξόχως γευστικά. Είς έκαστον πακέττον ευρίσκετε τάς
όοηγίαί'
/ρήσεως. Ειδοποιήσατε προφορικώς
οδηγίας τής χρήσεως.
προφορικός τά ΙΙρατήρια,εΙτε
Ιίρατήρια,είτε δι
* ’ επιστολής τδ
δι
τό Κεντρικόν Γραοειον
Γραβεΐον—Δίασταύρωσίς οδών
Σώχρά»υς
Σώκράτους καί Χαλκοκονδύλη—καί Οά
θά έχετε τακτικήν καί έγκαιρον τήν διανομήν κατ’ οίκον, όλων τών ανω
άνω ειδών.

Τ'ο
Α' ποιότητος τιμάται ?>.επ. 0.45.
δρ. X 4tok’ όχαν
ΜΡωμιί μαΰρο υγιεινό καί θρεπτικό 40 λεπτά ή όκα.
»
< 1.05
ΖΕαΛΟύν: "" ))»
°·50
* »
’
» καί τό —
Υ. Τ. Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τό γάλα μας
βούτυρόν μας είς τά Ξενοδοχεία Kai Ζαχαροπλαστεία τών πόλεων καί
τών θελιών εξοχικών κέντρων. Τά ξενοδοχεία τά όποια θά μεταχειρίζωνται τό βούτυρόν μας 6’ αύξήσωσι τήν πελατείαν των
καί Οά «ποκτήσωσιν ιδιαιτέραν φήμην διά τά γευστικότατα φαγητά των. Δοκεμάάατε διά νά πειάθήτε. Διά τά ξενοδοχεία

τών ιςορώ; δέν ύπάοχει ευεργετικότερο’* είδος από τό γάλα μας.
Οί «γοράζοντες είς ποσότητας Βούτνρον ή Γάλα Οά έχ.ωσιν άνάλογον έκπτωσιν.
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ΤΕ^ΝΙΤΑΙ ΤΡΟ^ΑΪ Ζ2ΩΝ
ΑΓΕΛΑΔΩΝ—ΧΟΙΡΩΝ—ΙΠΠΩΝ -ΒΟΩΝ—ΑΙΓΩΝ—ΠΡΟΒΑΤΩΝ
Διά τούς ΙΠΠΟΥΣ 1 Τροφαί αί όποΐαι τρέφουν καί ενισχύουν τόν οργανισμόν τοϋ ζώου έντός 4 έβδομάδων καί
δ πλέον αδύνατος ίππος γίνεται δχι μόνον παχύτατος, άλλά Ισχυρότατος διά πάσαν εργασίαν. Δίδεται είς τήν φυσικήν
της κατάστασιν ώς προσθήκη τών κοινών τροφών. ’Λρχίζομεν καϊ δίδομεν όλίγην ποσότητα μέ τήν παλάμην τής χειρός καί βαθμηδόν αΰξάνομεν εις 300 δρ. μέχρι 1 '/i όκΐν διά τούς νέους ίππους καί 1 'β όκϊ μέχρι 2 διά τούς ηλι
κιωμένους ίππους. Έφ
*
όσον δίδομεν άπό τήν τροφήν αύτήν άφαιροΰμεν ίσον ,ποσόν άπό τήν συνειθισμένην τρο
φήν τοϋ ζώου.
Διά τάς ΑΓΕΛΑΔΑΣ1 Δίδουν άφθονώτατον γάλα καί καλλιτερεύουν τήν γεΰσίν του, έπίόηαοι έπιότηαονικαί παρατηρήσεις εις Αυστρίαν έβεβαίωσαν τά άριστα άποτελέσματα τών τροφών.
Διά τούς ΒΟΑΣ Όταν θέλωμεν νά παχύνωμεν ζφον δένέχομεν καλιτέραν τροφήν.Πάντοτε άρχίζομεν άπό μικρά
ποσά τά όποια άναλόγως τής ήλικίας καί τοϋ σώματος τοϋ ζφου τά αΰξάνομεν.
Διά τούς ΧΟΙΡΟΥΣ1 Έχουν τριπλασίαν δύναμιν θρεπτικότητας άπό τό καλαμπόκι. "Ο χοίρος διά τής τροφής
αύτής αύξάνει 300 δρ. έως μίον όκάν τήν ήμέραν. Τό δέ κρέας του εϊνε άρίστης ποιότητος.
ί Διά τάς ΑΙΓΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ1 Θαυμάσιαι τροφαί κατάλληλοι καί διά τά πρόβατα καί διά τές κατσί
κες τών όποιων αυξάνει τό γάλα.
Αί τεχνιταί τροφαί κατά μέσον όρον αντικαθιστούν 3 οκάδες συνήθους τροφής (κριθάρι, καλαμπόκι, βρώμη) καί μέ
άποτελέσ|ΐατα άνώτερα. Διά τιμάς καί πάσαν σχετικήν πληροφορίαν άπευθυντέον εΐς τόν κ. Δημ. Ζωγράφον Μενάν
δρου 83 ’Αθήνας.

gLaciere

rwwewH

DES

CHATEAUX
Bi»evetee S. G. D. G.

I

ΙΟΑΠΗΣ Γ. ΧΓΓΛΕΣΗ2

MHNIAION ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ —ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Διευθυντής:

Produit en 10 minutes de 500 gr.
& 8 kil. de glace, on des Glaces, Sorbets etc. par an sei inoffenaif.

Δ. |. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

Μελεται φιλολογικοί καί καλλιτεχνικοί.
Συνεργασία εγκρίτων λογίων.
Εικόνες έργων 'Ελληνικών καί ξένων καλλιτε

J. SCHALLER
1, Rue Francois Ponsard, PARIS
Prospectus franco
Se mifer des contrefa?ons, toutes difectueuses

χνών.

Σύνδρομά έτηόία φράγκα 12.
Γραφεία 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22 Α.

ΠΛΟΥΤ0Ε

ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΦΤΤΩΝ

3 - ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ - 3

ΤΙΜΑΙ

ΑΣΤΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

Ειδοποιοί μεν τά Σον κοινόν τής πρωτευούσης καί
[ τών επαρχιών, δτι είς τά έν Σεπολίοις Δενδροκομεία
I καί φυτοκομεία μας ευρίσκονται πρός πώλησιν καί
| είς τιμάς ασυναγώνιστους απαντα τά εκλεκτά εϊδη τών
I Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί υγεία. *Ομ<ίως
Ιαπανια τά είδη τών Φοινικοειδών καί ’Εσπεριδοειδών
φυτών.
'Αναλαμβάνομεν ιόν καταρτισμόν Κήπων καί Δεν·
δροστοιχιών.
ji

ΛΔΕΛΦΟΙ KflNTOFOI

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ
ΑΛΕΥΡΟΝ
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ευγ. ΊΓΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ

χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήμα

τος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.
ένθέρμως

τόν διακεκριμένον έπι-

τρείς σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις κάί

Αδαμαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.

ΙΗ' 'Ακαδημαϊκόν έτος 1911 — 1912

Διά τοΰ Έλιξηρίου παύει ή οδονταλγία
και ή νευραλγία. Είναι σκευασία άλάνθαστος καί

ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
κ°χ

τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγας, τών βρόγ

στήμονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΑΕΣΗΝ τοΰ όποίου αί

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΠωλεΕταχ
άλατά, φαρμακείαχαό φαρμαχερπ,ορεόα.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Δοά την Ελλάδα xccc Κρήτην.

σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμ·

βάνετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων

Συνιστώμεν

ΛΙΓΤΤΛ Γ
ΠΙ LA I IIU

.

_______________________________

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων

άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ — (Πλατεία Κάνιγγης)
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Σχολαί άνωτέρων τεχνικών σπουδών :
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΜΗΧΛΝΟΤΡΓΙΚΗ

Πρός ένίσχυοιν τών τεχνικών σπονδών
τα δίδακτρα ήλαττώθηοαν είς τό!)3
άπό τον παρελθόντος έτους

JIeaoit.

^λιοπουλος

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

f

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡΧ. 50,000,000 - ΑΠΟθΕΜΑΤΙΚΟΝ ΑΡΧ. 10,480,000
ΕΔΡΑ

ΗΝ

ΑΘ Μ Ν ΑΙ Σ
ΔΙΕΥΘΪΝΣΙΣ

___

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

“ΑΘΗΝΑΊ ΚΗ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔί: Έν Ιίειραιεΐ, ΙΙάτρακ^ Χύρο», Καλάμαις
*
Τριηό)ει^ Βάλω Λζρίσση, "Άγρινί'ρ, καί Κ Λρύίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗιΙ Έν Χανίοες, Έραχλείω χαί. ΓεΟύμνφ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑι: "Εν Κωνβταντινουκόλει ("Υποκατάστημα. έν Γαζαιά μετά Πρακτορείου έν Υταμπούλ), έν Άμισφ,
Τρχπτζούντι, Κερασοϋντι, ΙΙάφρη, Σμύρνη, Μερσίνη, "ASivoic, <-hσσαλονίκη, Χέρρχις, Κι·
βίλλχ, Ξίνθη, "Ιωαννίνοις Χίω, Τχρσώ χαϊ Δεοεχγίτς.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩΣ Έν "Αλεξάνδρειά, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Mitlan), Κχΐρφ, (Μετά παραρτήματος έν
τή συνοικία Mousky), Ζαγαζικίω χαϊ Μανσούρχ, Μίτ-Γκχμρ, Τχντχ καί Μτ.ενΙ-Σουέφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι (Νυ 22 Fenchurcli Street) έν Αμβούργο^ (Doinhrf, Monckebergstrasse 18) έν Λεμεσφ (Κύπρου)
έν Χαρτούμ (Σουδάν) κ«ι ένΛνμένε ΒαΟέος (Σάμου).

'Ολόκληρος
Ήμίσεια
Τέταρτον
Όγδοον

σελίς

είς έν τεύχος

.

Δρ«χ.
»

σελιδος
»

....

60
36
20
12

Διά χώρον μικρότερον τιμαΐ ανάλογοι
ΔΓ εικονογραφημένος διαφημίζεις, δι’ εξ τεύχη η περισσότερα, ιδι

αίτεροι Πυμάωνίαι.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1911
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΔιαΘέότμα :

Έν τφ Ταμείφ καί,παρ’έγχιορίοις Τραπέζαις............................................
Παρά Τραπέζαις έν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλάκιο)
Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων ....

Ήγγνημένοτ λογαριασμοί :
Έπί ένεχύρφ χρεογράφων....................................
. Δρ.
Δι’ εμπορικών καί άλλων έγγυήσεων.
Έπί υποθήκη ακινήτων............................................
Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί.............................
"Ομολογίαι Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων
καί Άνωνίμων Εταιριών.
Χρεόίγραφα καί τοκομερίδια...........................................
Συμμέτοχα! ε'ις επιχειρήσεις............................................
"Υποκαταστήματα..................................................
.
Κτήματα Τραπέζης..........................................................
"Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καί Υποκαταστημάτων.

158.187,121

21,847,984
5,169,751
1,232,103 28
325,1007227

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

Δρ.

5,180.000:

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
18.686.018

48 - ΠΛΝΕΠΙΣΤϋΠΙΟΤ - 48
Δρ.

Ζ. Κ.

>25.100,227 23

ΜΑΤΣΑΣ

Ε0Ν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά

γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν ίίψει
ΐ) έπί προθεσμία δηλοποιεΐται ότι άπό 15 τρέχοντος "Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται
παρά τε τώ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοίς ΰποκαταστήμασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
άποδοτέας έν όψει ή έν ώρισμένη προθεσμίρ έπί τόκω.
1 1)2 ταϊς ο)ο κατ' έτος διά τάς έν oi'/ει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10 000, πέραν τού ποσού
τούτου τού τόκου όριζομένου εις 1 ταϊς ο)ο κατ’ έτος
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τού ποσού τούτου είς 1)2 ταϊς
ο)ο.. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί εις ανοι
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά έξ μάνας τουλάχιστον.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ

|θ8
5,362,088]100

2 '/ΐ ταΐςο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τ ις άποδοτέας
μετά εν έτος τουλάχιστον.
3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
ονο ετη τουλάχιστον.
3 1)2 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
ΤέιΜαρα έτη τουλάχιστον.
4 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τουλάχιστον ιός καί διά τάς πέραν τών πέντε
έτών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
«ράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία ή διαρκείς έπί τόκω ί
1 ',2 ταϊς °,ο κατ’ έτος διά καταθ 6 μηνών τούλ.
2 »■»»»»
1 έτους
»
2 1/ς »
.
»
>
.
2έτών
3 »
.
»
»
»
4»
4 »
»
»
.
»
5»
»
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’
έκλογήν τού καταθέτου ονομαστικοί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τώ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του
καταθέτου παρά τοίς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς
τό αύτό νόμισμα είς ο έγένετο ή κατάθεσις.

’Εάν al Ά$ήναι δύνανται νά ύπερηφανευωνται διά τάς τελευταίως σημειω~
ϋείσας καταπληκτικός προόδους των μία άφορμή πρδς τούτο είνε και τό μέγα αυτό
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρώέέη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπιουσα καΰαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφ&ονία καί ποικιλία όλων τών εΙδών τής
Ζαχαροπλαστικής και τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αΰτδ έκαινοτόμη·
σεν βΐς τδ ζήτημα τής εΰ&ηνής διανομής κατ’ οίκον άχνου καί νωπόν Άγελαδίνοϋ Γάλακτος I I Τά Γιαούρτια του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά
είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφθονα, εΰ&ηνά, και μέ υλικά εκλεκτά
καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γευ
στικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αυτών δικαίως θεωρείται τδ κέντρον δλον τοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουσι &έσιν μόνον οί προνοητικοί
ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνεσαι και άκόμη δικαιότερο? δλοι
οί συχνάζοντες είς τά Θέατρα δέν ΰεωροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωαι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αΐ&ούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΗΜΕΡΟΑΟΓΧΟΗ
“ΕΛΠΗΜΗΣ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΕΩΣ» ■ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Η ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕ8ΡΗΣΙΣ,, έν συμπράξει μετά τοΰ έν Άθήναις έκδιδομένου καλλιτεχνικού περιοδικού “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,, έκδίδει διά τό προσεχές έτος Ημερολόγιου ·

।
I

‘Εγκυκλοπαιδικόν, Φιλολογικόν, Καλλιτεχνικόνί
Το ΊΙμερολόγιόν μας θά είνε πιστή άπεικόνισις τής τε εθνικής, κοινωνικής καί
πνευματικής έξελίξεως καί προόδου έν Έλλάδι. διακεκριμένοι συνεργάται οι άριστεΐς τής καλάμου, θά συμβάλλουν είς τδν έπιτυχέστερον αύτοΰ καταρτισμόν.
Τό ΊΙμερολόγιόν μας, όγκώδες, έκ τρικοσίων σελίδων πυκνών είς ΰλην καί
κοσμούμενων ύπό καλλιτεχνικών εικόνων, έπί εκλεκτού στιλπνού χάρτου τυπούμενον, θά περίλαμβάνη ΰλην ανέκδοτον καί πρωτίστως πρωτότυπον, άσχετον προς τάς είς τά είρημένα Περιοδικά δημοσιεύσεις.
Μελέται έπιστημονικαί είς επαγωγόν ύφος γραμμένοι καί χρήσιμοι είς τόν καθημε
ρινόν βίον, φιλολογικοί μελέται, διηγήματα, πεζά καί έμμετρα ποιήματα, ήθογραφίαι, τάξειδιωτικαί περιγραφαί, μεθυγραφία;, καλλιτεχνικά άρθρα, Ιστορικά καί άρχαιολογικά σημειώ
ματα, μελέται κοινωνιολογικοί, έθνολογικαί, βιονομικαί θά παρελάσουν άπό τάς στήλας τοΰ·
Ημερολογίου. Ειδικοί καί πεφωτισμένοι συνεργάτοι θά πραγματευθώσιν αύτά.
Τό ΊΙμερολόγιόν μας θά είνε τό ετήσιον άναπόσπαστον συπλήρωμα άμφοτέρων των Περιοδικών.
Εικόνες έργων ζωγραφικής καί γλυπτικής Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών
τοπεδα ’Ελληνικά, μνημεία ιστορικά έκ των ήκιστα γνωστών, γελοιογραφίαι
τών εύθυμοτέρων γεγονότων τοΰ έτους, θά ποικίλλουν τά δημοσιεύματα τοΰ Ημερολογίου
*
Αί διευθύνσεις τής “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΑΡΗΣΕΘΣ,, — “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, φιλοδοξούν
νά προσφέρουν είς τούς άναγνώστας των έν πρωτότυπον καί χρήσιμον Ήμερολόγιοέλκυστικόν διά τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν άξίαν του.
Τό ΊΙμερολόγιόν 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 ΕΠΙΘΕΑΡΗΣΕΑΣ,,—“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, ώς καί διά τούς προπληρώνοντας τό άντίτιμον. Διά τούς λοιπούς δρ. τρεις.
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Τό Ήμ.ερολόγιον «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» — «Πινακοθήκης»
θά κυκλοφορήσω είς 5000 άντίτυπα. Άρίστη ευκαιρία διά τούς έπιθυμοΰντας νά καταχωρίσωσιν αγγελίας και διαφημίσεις. Δι’ αΰτούς Ιδιαίτεροι συμφωνίαι, τοιαΰται δέ γίνον
ται άπό τούδε.
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΗΜΕΡ0Λ0Π0Ν

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΕΟΣ,, — “ΠΙΝΑΐ(θΘΗΚΗΣ,,
πλουσιώτατον είς εκλεκτά περιεχόμενα καί ωραίας εικόνας.
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