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MHNIfllON ΠΕΡΙΟβΙΚδΝ είΚδΝ8ΓΡ«ΗΜ£Ν0Ν

TO

ςγνδρομαι προπληρητεκι
Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ..................................................
Δραχ.
12.__
Διά τούς διδασκάλους
...
>
8.—
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ..................................................
Δολλάρια
3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ
.
.
.............................
>/4 Λίρα ’Αγγλίας
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ.....................................................................................
10 Σελίνια
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
. ................................................... φρ. χρ.
12.______
'Έκϋοΰις- εκλεκτή γενικώς
»
25 ή Δρ. 25

ΨΩΜΙ

TKS APTOnoIKTIKHS ETAIPIAS
TIMATAI ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΣ ΛΕΠ. 50, 45 KAI 35 Η OKA
ΠίΙΛΕΙΤΆΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΖΊΓΓΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΙ:
^ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ

ΕΙΣ
^ΙΓΓΕΝΙΑΝ

^ΩΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΙ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83. —ΑΘΗΝΑΣ

Τηΐ^τ,κη »αύ»νναιί·. "ΕΑΑΗΙΙΚΗΝ Ε ΠI β Ε Q Ρ Η Σ11 „ - Α θ ΗIΑ Σ
/Ταν χειρόγραφόν

ΤΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ,ΤΗΧ

Όδός Οωωχράτους καί Χαλκοκονδύλη
(Πλατεία Βάθειας)
»
Μυλλέρου καί Αγησιλάου
( »
Ελευθερίας)

ΕΙΣ

ΤΛ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΤΗΣ

ΤΩΝ

ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΝΕΑΠ0ΠΕ2Σ (Όδός Θεμιστοκλέους 43) Κ0Α2ΝΑΚΙ0Υ (Όδός Ίπποκράτους 107)
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (έναντι Φυτωρίου), ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (Όδός Βεΐκου 1), ΘΗΣΕΙΟΥ (Όδός Νηλέως 1).
ΚΑΠΑΜΙ2Τ0Υ (Όδός Κολοκοτρώνη 49), ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ (Όδός Έρμου 202), ΚΟΑΟΚΥΠΘΟΥΣ
(Όδός Λένορμαν 47), ΜΗΤΡ0Π0ΑΕ2Σ (Όδός Ανδριανοΰ 66), ΓΚΗΖθΧ^ΡΙθΥ (Όδός Περσεφόνης και Ιάκχου), ΠΥθΑΡΑΑΙΚΑ (Όδός Ασημάκη Φωτήλα 20).

δημοσιευόμενου η μη δέν έπιστρέφεται.

ΙΙάν σύγγραμμα άποστελλόμετον άς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Αί έγγραφα! άρχονται Απδ Ιης έκαστου μηνός. — Τδ τεύχος δρ. 1.

ΤΑΚΤΙΚΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ

Άριθ.

Τηλεφώνου

K7ST’

ΟΙΚΟΝ

415.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
7ό συμπέρασμα : Ευγ»νί«ς Ζωγράφου.— Διαπρεπείς ‘Ελληνίδες (Σαπφω Αεσντιάς) Σζ. Δΐ-Βιάζ·η.— Σάτνρα καί Μ·
παισιοδοξία εις τα έργα τοΰ Δ. Παπαρρηγοπούλου. Camilla Cassi (Μετάφρασις) ; Δος Μ. Κ. Έπί τής άνακοινώσεως τοΰ κ.
Μαχάφη : (Σκέψεις καί Κρίσεις) Δος Σταμ. Καζατζ»,.— Γνωμικά.— Περί χαρακτήρων: D. (Velegari (Μετάφρασις) Δος
Εΰτίρκης Κίπετζη.— Ό θρήνος τοΰ Βοσκοί· : Διήγημα. I. Γ. Κκπ.τζνβτρατάχτ,.— Ή σκλάβα τής Ζωής : Δνδος Άν
νας Σταματ.λάτου,— 7α 'Εθνικά "Ασματα καίοί 'Εθνικοί Χοροί: Ευγενίας Ζωγράφου.— 'Ο Γέρος : Jean TurgenieW:
Μετάφρασις Τ. Δ. Λάβααρ»;·— ’Ανοικτή επιστολή προς τήν κ. Ίουλ. Καμπονρογλαυ : * Αλ. Κ αμπούρογλου.— Ή εκμε
τάλλευσή τής Ινδικής ορνιθος: ΰπό 1. Σ. Μανιατάαη — Ποιήσεις. Ό Παπά θύμιος.— ‘Απαρνησιά: Ίωάν. Πολέμη.—
ΙΟΥΝΙΟΣ 1912 · Ωραΐαι τέχναι: Δύο συνανλίαι είς το ’Ωδείου Λότνερ: ΑΙ εξετάσεις τοΰ ‘Ωδείου “Αθηνών: Αί διαλέξεις τον
κ. Δοακούλη: θεατρική Έπιθεώρησις: Ή Μόδα τοΰ μηνός: Δνδος Μ. Π.— Άπό τήν Ζωήν τοΰ μηνός: Δ. Λ. Ζ.— Αί
Ελληνίδες διπλωματούχοι τής σχολής τών φυσικομαθηματικών. — Άπό τήν γυναικείαν κίνηστν.— Άπό τήν Ζωήν τών καλλιτε
χνών : All ΑΣ.
ΚΟΣΜΟΣ: Ο κ. Α. Μιχαλακόπουλος.— *0 κ. Καμπέρας.— ‘Ο X. Τσικλητήρας.—Βραβείον Αρετής.— ’Εορτή τοΰ
Πανελληνίου διδασκαλικού Συνδέσμου Κυριών.— 'Εορτή τοΰ Πανελληνίου Συνδέσμου τών Κύριό»’.— Σύλλογος Τέχνη.— ‘Ολι
γόστιχα.— Νέαι έκδόσεις.
ΕΙΚΟΝΕΣ! Στην αμμουδιά.— Τό φρούριον τής Ίθώμης.— Οΐρωία I. Μάκρη.— Μαρία Σ. Ζερβού.
*
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Δοκιμάσατε το πρώτης ποιότητος.— Σπιτικό, γλυκύτατο εύγευστότατο.—Καθαριότης
υλικών καί καθαριότης παρασκευής άμεμπτος. Τό ωραιότερο καί καθαρότερο ψωμί τών
’Αθηνών, συγχρόνως δέ καί τό εύθυνότερο.—Κάθε ψωμί έχει χάρτινο ένσημο μέ τον τίτλον
τής Εταιρίας καί τήν τιμήν.
Τό ψωμί τής Εταιρίας είνε ψωμί υγείας καί οικονομίας.

ΔΟΚΙΜΆΣΑΤΕ
ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΙΤΑΡΕΝΙΟ ΨΩΜΙ άπό καθαρό ΝΤΟΠΙΟ σιτάρν
μέ μόνον 35 ΛΕΙ1ΤΑ τήν όκαν (καρβέλια, φραντζόλες, κουλούρες)
ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΑΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ
Διότι τό μαΰρο ψωμί είναι τό υγιεινότερο, θρεπτικότερο καί εΰθηνότερο ψωμί.

Παρακαλοϋνται όσοι έχουν κανέν παράπονον νά μάς τό ποΰν.— Οσοι είναι ευχα
ριστημένοι νά τό πουν σ’ τούς γνωρίμους των.
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'Όλοι γνωρίζομε·; τί γάλα πίνομε·; ε’.ς τάς ’Αθήνας. Ί1 κοινωνία υποφέρει καί ό τύπος
και
διαρκώς οωνάζει διά τους κινδύνους. *11 Άρτοποιητικη εισάγει οιά πρωτην οοράν εις τήν
‘Ελλάδα τδ Οαυριάσιον, τδ εύεργετίκδν άπεςηραριένον Γάλα εις κόνιν εντδς πακέτων 35 ορααιων έκαστον, κατάλληλον
διά 1 δκάν γάλακτος νωπού. Τδ γάλα τής Άρτοποιητικής εΐνε γνήσιον, /ωρίς κανένα κινουνον ν,εταοόσεως νοσημάτων, χω
ρίς παΟογόνα μικρόβια, χωρίς φόβον άλλλοιωσεων επικινδύνων διά τήν ύγειαν τών ανθρώπων, και υ,ακροτάτης διάρκειας. Εινε
Γάλα χωρίς νοθείας, χωρίς άναυ,ίςεις μ.έ ςένας βλαβεράς ούσΐας. Γάλα γευστικόν καί οικονομικόν. Κατάλληλον διά τά γλνκα
όας9 διά τήςκοέηες όας9 διά τόν καόφέ όας9 τδ τόάϊόας. ’Έςοχον δι’ έξοχά<9 ταξεί<>ια9 έκδροαάς» ’Απαραίτητον
διά κάθε οικοδέσποιναν. Τδ πουρέ σας, ή κεφτέδες σας κτλ γίνονται εξό/ως γε^τικά. Εις έκαστον πακεττον ευρίσκετε τας
οδηγίας τής χρήσεως. Ειδοποιήσατε προφορικώς τά ΙΙρατήρια,είτε δΓ επιστολής τδ Κεντρικόν 1 ραοειον—καί Οα εχετε τακτι
κήν καί έγκαιρον την διανομήν κατ’ οίκον,όλων τών άνω ειδών.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΔΡΧ. 60,000,0 00
ΕΔΡΑ

ΕΝ ΑΘ H Ν A I Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ

“ΑΘΗΝΑΪΚΗ,,

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ . Εν Ιίειραιεΐ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 'Γριπόλει, Βάλω Ααρίσση, Άγρινίω, καί Καρδίτσα,.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ.: *
Εν Χανίο&ς9 Ίίραχλείω χα.1 ΡεΟυμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑι . Έν Ιίωνβταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν Γαλατά μετά ΙΙρακτορείου έν Σταμπούλ), έν Άμισφ,
Ιραπεζουντι9 Κερασονντι9 Σμύρνη, Χέφ9 Μερσόνη, *
Αδ1νοις 9 Ταρσοί, Θεσσαλονίκη, Σέρραις,
Καβάλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνοςς.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ.: Έν Αλεξάνδρειά, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midan), ΚαΙρω, (Μετά παραρτήματος έν
τή συνοικία Mousky), Ζαγαζιχίω καί Μανσούρα, Μίτ-Γκάμρ, Τάντφ καί ΜπενΙ-Σουέφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι (Ν" 22 I'encliurcii Slreet) έν Άμβούργφ, (Dornhof, Monckebergstrasse iS) έν Λεαεσω (Κύπρου)
έν Χαρτούμ (Σουδάν; καί έν Λιμένι Βαθέος (Σάμου).

1ΣΟΛΟΓΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΜΛΤΟΥ 1912

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Έν τφ Ταμείφ και παρ’ έγχωρίοις Τραπεζαις........................................ Δρ. 16,456,039 15
ΙΙαρά Τραπεζαις έν Εϋριύπι; καϊ Συναλλάγματα έν χαρτοφυλακίφ . »
15,878,482.67 Δρ.
Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε γραμματίων.......................................................................................

32,334,521 82
24,692,436 06

ΉγγίΓηιιίνοι λογαριαάιιοΐ :

Έπί ένεχύρω χρεωγράφων......................................................................... Δρ. 65,746,433.60
Δι’ έμπορικών καί άλλων εγγυήσεων............................................................ »
72,337,243.81 »
Έπί υποθήκη ακινήτων............................................................
. . »
10,268,603.23
Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί.......................................................................................................... .......
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί’Ανωνύμων 'Εταιριών.................................... >
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια.............................................................................................
Συμμέτοχοι είς έπιχειρήσεις.............................................................................................
'Υποκαταστήματα................................................................................................................................................. ,
Κτήματα Τραπέζης..........................................................................................................
'Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικοί καίΥποκαταστημάτων.................................................................. »

148,352,280

24,722,873
25,634,930
6,793,880 >
3,384,793 >
1,967,851
4,778,202 >
1,332,750
273.994,521

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 .
Ό Γεν. Διευθυντής
Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ

Δρ
. Δρ.
. .
. »
. >

46,124,12677.
51,252,893.38 »
31,452,367.07 »
16,706,285.92 >

ΔρΌ Γεν. ‘Επιθεωρητής
ττ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

145,535,673 1

29,530,493 2
30,903,781 β'
1,844,021 92
273,994,52^81

'Αναχωρήσεις έκ Καλαμων

’Αναχωρήσεις έξ 'Αθηνών

7,ΟΟ π.μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον,
Τάτρας, Μεγαλόπολιν, ΤρίποΧιν, ΝαύπΧιον Αθήνας.
12.05 » Διά Πύργον, Ολύμπια, ΤρίποΧιν.

’Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7.30 ττ.μ. Διά Κόρινθον, Αθήνας.
11.40 * Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ΝαυπΧιον,
Αθήνας.
β.30 » Διά Κυλλήνην {Χοντρά), Πύργον ’Ολύμ
πια, Κνπαρισσίαν, ΚαΧάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.45 μ.μ. Διά ΚνΧΧήνην {Χοντρά),, Πύργον ’Ολύμ
πια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΠΒΕΒΛΗΒΕΝΟΝ ΑΡ. 60.000.000
ΕΑΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΙΉΟλΑΤΑΣΤΗΜΑΤλ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : ‘Εν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρψ, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσοη,Άγρινίω καϊ Καρδίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ Ι Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), ’Αμισώ,
Τραπεζοϋντι, Κερασοϋντι, Μπάφρα. Άδάνοις, Ταροψ,
Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλφ,
Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ; Έν ’Αλεξανδρεία (μετά παραρτήματος έν
τή συνοικία Midan), Καίριο (μετά παραρτήματος έν τή
συνοικίφ Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαζικίφ, Μίτ-Γκάμ
Τάντα καί Μπενι - Σουέφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Dornhof, Monckeberg strasse iS).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιμένι
Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΠΠΒΟΥΛΙΟΝ

ΕΝ 0Δ2 ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 42

ϊ. Φραγχιιάδης, Πρόεδρος. Ιωάννης Μπότασης, ’Αντι
πρόεδρος. Κ. Βιρούγα, Έ. ’Εμπειρικός, Εύστ. I.
Εΰγενίδν,ς, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλιόπουλος,Ζ. Κ.
Μάτσας, Έμμ. Μπενάκης, Μαρκήσιος δέ Ρεβερσώ,
Ι.’Ηλιάσκος, Βαρόνος Δέ ΝεφλΙζ, Μιχ. Σαλβάγος.
Δ. Στεφάνου καί Έμ· Ροδοκανάκης.

60,000,000 5,676,250 504,301 91

Σ. ΓΊ. Α. Π.
6.30 π.μ. Δια Κόρινθον, ΝανπΧίον, ΤρίποΧιν, Meγα,ΧόποΧιν, Κυπαρισσίαν, ΚαΧάμας.
7.05 » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, ΚυΧΧήνην {Χοντρά}, Πύργον, ’ΟΧύμπια.
8.20 » Διά Κόρινθον και τάς μεχρις Άκράτας
στάσεις.
1.00 μ.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

Γενικός Ααυθυντής
Ζαόείριος Κ. Μάτάας

Διεϋθυνσις Τηλεγραφική :
ΑΘΗΝΑ Ι ΚΗΝ - ATHENOCLES

'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν
εργασίαν, ήτοι" Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολής έπί χρεω
γράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,

Η ΜΟΝΗ

ΤΑΧΥΤΕΡΑ

’Ατμόπλοια :

ΓΡΑΜΜΗ

παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ’
ματικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξωτερικοΰέκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς' εκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρωμών έν τε τφ έσωτερικώ καί τώ έξωτερικφ’ ανοίγει
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις
χρεωγράφων πρός φΰλαξιν αντί ελάχιστων δικαιωμά
των καί ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων
διαφόρων διαστάσεων υπό δρους λίαν ευνοϊκούς
διά τό κοινόν.
Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, ειςέπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού καί
εις τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς.
Αι εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν. αί δέ είς έπιταγάς (cheques)
ομοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques)
τής Τραπέζης έπί τών έν τω έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής
πρώτης ’Ιουλίου έκαστου έτους.
Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

εξ

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

J.

Α

α.

ΜΟΥΤξΟΠΟΥΛΩΝ

Είς τόν άφθανον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ
φον καί πολύχρωμου έμπορικόν πλούτον τοϋ κατα
στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά
τελειότερα άιίιτοόοοου/α διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας
καί τά τελευταίας μόδας νόάΠιιατα. Δέν θά σάς
προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή ευθηνία τού
καταστήματος, άλλά καί ή ίδίάζουσα είς τούς,καταστηματάρχας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών
τρόπων.

ΕΑΠΑΑΟΣ

ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

"ΑΘΗΝΑΙ,, τόννων 16,000.
“ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,, τόννων 12,000

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣΑΘΗΝΑΣ
4.40 μ.μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 » Τοπική έκ Κόρινθόν.
7.05 » Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης {Χον
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 » Έκ ΚάΧαμών, Κυπαοισσιας, ΜεγαΧοπόΧεως, Τριπόλεως, ΝανπΧίον.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΚ
{ Α' Θ. Δρ. 90 )
1ΟΟΟ -χιΧιόμ. ΙΌ’
> 75 )
εκπτωσις 2 5 θ ο
» 45)
( Α’ θ Δρ. 210 )
2500 -χιΧιόμ.
( Β »
» 175 )
εκπτωσις 30
{Γ >
» 105 )

διάρκειας
6 μηνών

διάρκειας
12 μηνών

Ίά ωραία και μεγαλοπρεπή ταντσ ατμόπλοια είνε νεότευκτα και φημίζονται όιά τ'ην άττο/iv και ειοτά
ϋειαν κατά τά ταξείδιά των. ’Έχονοι διπλας μηγανάς και διπλούς έλικας. Εινε πολυτελέοτατα, αναπαντικωτατα
με 150 θέσεις Α, 200 θέσεις Β’, και 1500 θέσεις Γ. Έχονσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά
καλοριφέρ. Λειτουργεί έντός αύτών <5 ασύρματος τηλέγραφος Marconi, παρέχεται δε πάσα ανεσις εις τους
ίπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλεϊον, καφφενεΐον κτλ. κτλ. Δια την υγείαν
τών ταξειδιωτών έχει ληφθή παν μέτρον, όέν λείπει δέ ούτε φαρμακείου πλήρες, ούτε τοοοκομεϊον.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡ^ΚΤΟΡΕΙ^
Έν Πειραιεί (5 Λεωφόρος Αίγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείω, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμω,
καί Νέα Ύόρκη.
■Άντιποο<ίωϊτεϊαι εις άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος και Ανατολής.

LA GRANDE FABRIQUE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Ε·

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΕ, 30

ΙΟΥΝΙΟΥ

1912_______________

ΤΕΤΧΟΣ 56.
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PREMIERE MAISON DEL' ORIENT VENDANTLE ME IL LE UR MARCHE

—·——*—-------

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS

ROBES, ΜΑΝΤΕΑΠΧ ETC. POOR DAMES & FILLETS

Έν Ρωσοίά (Όδηοοός) ή Αίς ‘Αγγελική Κοαινάκη. Rue Gretsclreskaja, No 3°; — Έν Αονδίνφ ή ΛΛ "Ολγα Ι·«Έν Μάντζεστερ, ό ζ. Βασίλειο? Κωνσταντινιδη?.
Εν Αλεξάνδρειά
ό «Τριαντάφυλλο? Τσιτσέλη?. — Έν Ka r-Zayat τής Αίγυπτου δ κ. Παναγιώτη? Ίατρίδη?.—’£>■ Ζα;«5>« η/ί Αιγν„τ0,: δ κ.
ϊτράτηβ, Πρόεδρος τον 'Ελληνικού Συλλόγου.-- Έν 1-acous τής Αίγυπτου ο κ. Λεαρχο? ΙΙαπα?. - Λ>·
Μανοούοα τής Αίγυπτου ό κ ΙΙερικλή? Κωνσταντόπουλο?.-Έν SimbePawein τής Αίγυπτον ο κ. Μιχαήλ Μπαμιχαι,
,’ατοός.-Έν Τάντα τής Αίγνκτον ό κ. ΙΙεριχλτ,ς 11α«αχριστοδοϋλου.-Έν Benha τής Α.γνκτονο κ. Κωνοταν. Δανι'«««. — Έν Πόοτ—Σάϊτ ή Ανίς ’Αγλαΐα Γεωργιάδου, ΛανΙ>νντοια τον Παοδεναγωγιίον — Εν Αομο/ωοτω η hv< Ι'.λενη
Χατζηαέτρου/.!,«·.%,·εο<α τοΰ Παρθεναγωγείου.
Έν Λενκωοία ή Λ·ί> Ί-.λενη Χρήστου, Δ,ενθίντρ,α τοΰ Παο,ίη-αγωγεαο:
- Έν Αάονακι ή /ΓαΈλενη ΙΙοϋρτζη.- Έν Αεμεσφ ό κ Ευγένιο? Ζήνων, Βουλευτής- \,κηγορος.- Εν
ο
-”υ·
ρΐδων Μαυρομάτη?, Α,κ,/γόρος. — Έν Καλάμαις δ κ. ’Ιωάννη? Καμπά?. - Έν Ίερονοαλημ ο κ. ΜατΟια? ΙΙαυλιΟη?.
-Έν Μιτυλήνη κ. Ροδόλφο? I’. Ι’άλλη?. — Γενικός ίιντιποόσοιπος εν Κύπριο ό κ. 1 . ΙΙάλμα?.
παδ&χη9 (61 Hereford Road Bayswater, W). —

BONNETERIE, CKEMISERIE, PARFUMERIE, SANTERIE, MERCERIE,
UNSERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE
CKAUSSURES, ARTICLES DE VOYACE ETC- ETC.

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, SALONIQUE, CON

STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL).

£Ε ΝΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

ME FA ΒΡΓΟ2ΤΑΖΙΟΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ

ΕΝ

ΤΗ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

Ο1ΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ

ΤΑΞΕΩΣ

ΕΧΩΝ

ΤΑΣ

ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΑΙΑ ΚΥΡΙΑ? ΚΑΙ ΑΕΣϋΟΙΝΜΑΣ
EICK ΠΛΕΚΤΙΚΜΕ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EIQH
ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EIQH ΕΕΩΡΡΟΥ£ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Κ ΜΗ,

EICH

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ,

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ,

EIQH

ΤΑΞΕΙΑΙΟγ.

ΚΤΛ.

ΚΤΛ.

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

Στην

ά jt μ ο ν δ ι α

Κα Demonl Breiin

190
Προτείνει άκόμη νέα στατιστική καί νέα μελέτη

νά

σκοπόν -, ήν έξέτασιν τής θέσεως τής σημερινής
Ελληνίδος, όχι μόνον Αθηνών καί Πειραιώς, άλλά
πασών τών Ελληνικών πόλεων, διότι μονον διά τοΰ
τρόπου τούτου θά γυωρίσωμεν ποια εινε σήμερον ή

έχη

ακριβής θέσις τής Ελληνίδος.
Επί τών σκέψεων αύτών τής Δος Σταματελάτου
έπισύρω τήν προσοχήν όλων τών Ελληνίδων, όσαι
ζοΰν είς τάς επαρχίας καί τό εξωτερικόν και τάς πα

ΤΟ

ΣΤΜΠΕΡΑΣΜΑ

Επί έπτά μήνας ή < Ελληνική Επιθεώρησις» ήνοιξε τας στήλας της περί τοϋ γυναικείου ζητήματος.

Κατά το διάστημα αυτό άπέστειλαν είς το γραφείόν
μας τάς ιδίας των κα'ι τας γνώμας των πληθύς 'Ελ
λήνων κα'ι Ελληνίδων, έκ τών οποίων έδημοσιεύσαμεν τάς έκλεκτοτέρας πλήν τών ιδιαιτέρων συνεντεύ
ξεων τάς οποίας έλαβεν ή ήμετερα συντάκτις. Καί
τό πόρισμα τής συζητήσεως αύτής δύναται νά συνο-

ψισθή είς τοΰτο. "Οτι ή έργασία τής Ελληνίδος αρ
χίζει πλέον νά υποδεικνύεται παρ όλων καί νά μή εύρίσκη πλέον τήν άντίδρασιν καί τάς μεμψιμοιρίας καί
τά σχόλια τα οποία ήδύνατο νά προκαλέση είς το
παρελθόν. Καί ομιλούσα περί παρελθόντος δεν εννοεί)
τήν εποχήν εκείνην, ή οποία ήθελε τήν γυναίκα κλεισμένην είς το «καφάσι»,καί κατά τήν όποιαν έθεωρείτο
σκάνδαλρν ή διέλευσίς της άπό τήνάγοράν τής επαρχίας ή
τό καφφευε'ον. ’Εννοώ τό χθεσινόν παρελθόν,κατά τό ό
τής έδόθη πλέον ή κοινωνική έλευθερία, ή ελευ
θερία τών περιπάτων, τών επισκέψεων, της εκλογής
ποιοι'

τοϋ ενδύματος καί τής απολύτου διευθύνσεως τοΰ οί

κου. Τής έλειπεν όμως πάντοτε ή έλευθερία τής σκέψεως τοϋ ατόμου.

Η κόρη εκυπτεν είς τήν μητέρα, τον πατέρα, τόν
αδελφόν. Η σύζυγος ε’ς τόν σύζυγον, καί τό οικογε

νειακού περιβάλλον τήν εκράτει εΐςτά πλέον στενά όρια
τή; πνευματικής έξυψιόσεως, τής πνευματικής χειραφετήσεώς, τής γυναικείαςτργασία;. Η κουζίνα καί το
σπίτι έπρεπε νά θεωρήται το βασίλευν της. Πέραν
αύτών δεν έβράδυνε να χαρακτηρισθή σκάνδαλου ή
σκέψις της κιμ πολλάκις εκείνη, ύ] οποία είχε την δύναμιν νά έξέλθη τςέραυ τών ορίων αύτών καί νά περιφρονήση τάς προλήψεις καί νά άναζητήση τήν ανε
ξαρτησίαν είς τήν εργασίαν και νά αφοσιωθή είς ένα
όνειρον, τό οποίον -εθερμανε τήν ψυχήν της, καί νιί
έπιδιώξη “ff/v πραγματοποίησιυ ελπίδων υψηλών, δεν
ηργει όμως καί νά ίδή ποδοπατουμένην τήν ύπόληψίν
της, δεν ήργει ν' άντιληφθή καταρριπτομένην εις ράκη
τήν τιμήν της.

Η Ελληνική κοινωνία, η Ελληνική οικογένεια
αδιάφορος πρό τήν πρόοδον τών άλλων εθνών έζήτει
από τήν Ελληνιδα νά μή έξέλθη καί νά μήν ύπερβή
ποτέ

τα

όρια τοϋ οικογενειακού περιβάλλοντος.

τήν Ελληνιδα τήν πρακτικήν μίρφωσιν, ή όποία θά
τής άνοιξα διάπλατα τάς θύρας τής ανεξαρτήτου ζωής.
•
* V”

Αί λεπτομέρεια! των άλλων ερωτημάτων τής έκπαιδεύσεως, τής ψήφου, τής χειραφετήσεως, τής είσο
δον τής γυναικός ε'ς τόν δημόσιον βιον, e'rt ζητή

ματα τά οποία μόλις θίγονται. Προς τήν εργασίαν
στρέφονται όλοι. Αύτήν υποδεικνύουν είς τήν χαραυ
γήν νέας δράσεως καί νέας ζωής είς τήν Ελληνιδα
κόρην .Καί όχι μόνον τήν υποδεικνύουν ως εύχήν άλλα
καί τήν παρουσιάζουν ώς πραγματικότητα. Γραφεία έκλεκτώυ έφημερίδων έδήλωσαν, ότι είναι πρόθυμα ν
ανοίξουν τόν ορίζοντα τής γυναικείας έργασιας καί
νιί δεχθούν μεταξύ των άρμενων υπαλλήλων καί κάθε
Ελληνιδα, ή όποία θα. ήσθάνετο έντός της όχι μόνον
τήν δύναμιν τής πνευματικής έργασιας, άλλά καί πά
σης άλλης τοιαύτης συναφούς πάντοτε προς ένα δημο
σιογραφικοί’ γραφείου.
'-Ιί'-

»·

Πριν όμως κλείσε» τάς γραμμας αύτάς δέν ε'ιμπορώ
νά παραλείψω ν’ αναφέρω ιδιαιτέρως τήν γνώμην τής
δεσποινίδας Σταματελάτου, ή όποία μορφωθείσα έδώ.
άλλά ζώσα έν Ρωσσία, κατώρθωσε νά δώση είς τάς
/
/
1 /·)
t
\
·
»
a/C€x|ret? της μεγάλην 0€τικοτητα καί πρακτικοτητα ev
ταύτώ. Η Δεσποινίς Σταματελατου φρονεί, ότι δαί
νά κατανοηθή τό ζήτημα τής χειραφετήσεως τής Γυναικός—όχι τής εργασίας — εινε ανάγκη νά μελετηθή
τούτο ύπό διεθνή έποψιν, ούτω δέ μελετώμειόν νιί γίνη
κατόπιν γνωστόν είς όσου τό δυνατόν εΰρύτερον κύκλον
Ελληνίδων διάνά κατανοήσουν πρώτον αύταί μέ χρο
νολογίας καί στατιστικός, τί εινε ή χειραφέτησις.

ληνίδος.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

^ΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΖΕΣ ΚΑΤΑ TON I®'. ΑΙ«ΝΑ

Άλλ οί περιορισμοί αύτοί, επαναλαμβάνω, δεν
ανήκουν παρά είς το παρελθόν τής χθές. Η σήμερον
εύτυχώς ανοίγει δεξιά καί αριστερά τόν δρόμον τής

εργασίας πρός τήν γυναίκα, καί όλα αύτά μάς κάμνουν να έλπιζωμεν ώραιοτέραν τήν αύριον. Καί τήν
ελπίδα αύτήν τήν βασίζομεν έπί τών απαντήσεων, αί
οποίαι έδόθησαν είς τά έρωτήματα τής « Ελληνικής
Επιθεωρήσεως». Οί μορφωμένοι άνδρες, αί άνεπτυγμέναι Ελληνίδες όλοι καί όλαι τέλος, όσοι εύηρεστηθησαν ν άποστείλωσι τάς γνώμας των γραπτάς, ή νά
τάς δώσωσιν έν συνεντεύξει, καταλήγουν είς τό συμ
πέρασμα τής έργασιας καί θεωρούν απαραίτητον διά

ρακαλώ νά θελήσουν νά συντελεσουν είς τήν έξέτασιν
τοϋ άνω ζητήματος καί νά μοί άποστείλουν τά πορί
σματα τών μελετών αύτών, όπως κατορθώσωμεν νιί
πραγματοποιήσωμεν τάς πρακτικός ιδέας τής Δος Στα
ματελάτου καί δώσωμεν ακόμη κάποιαν νέαν θετικήν
μορφήν είς τό ζήτημα τής χειραφετήσεως τής Ελ

ιγ

Τά έργα τής διαυοίας αύτής είνε άρκετά. Παρέφρασεν είς τήν νεοελληνικήν τούς Περσας τοϋ Αισχύ
λου και μετάφρασευ έμμέτρως τήν Εσ θ ήρ τοΰ Ρακίνα.'Έχουσα έπίσης τάσιν είς τό στιχουργείυ έγραψε

ποιήματα τινα είς τήν άρχαίαν και νεωτεραν ελληνι
κήν γλώσσαν.
Είς τά ποιήματα αύτιί διακρινονται τά αίσθήματά
της, διότι εψαλλε τό μεγαλείου τοΰ (θεού, τήυ αγά
πην πρός τήν πατρίδα καί τό καθήκον προς τον πλη
σίον. Αί ποιήσεις της βεβαίως δέν έχουν πινδαρικόν
οίστρου άλλά πολύτιμοι είναι διότι έκπληροΰυ τόν
σκοπόν διά τόν όποιου έγράφησαυ, δήλα δή διά νά

διδάσκουν τά καθήκοντα. Επί τού ίδιου σκοπού πε
ριστρέφονται οί λόγοι καί αί όμιλίαι αύτής. "Οτε
έγράφησαυ σκοπόν είχε νά φανή ωφέλιμος καί νά
συντελέση είς τήν έκπάίδευσιν τής Ελληνίδος. Ε’ς
μίαν τών ομιλιών της, είς τήν περί τής πλάσεως
τής γυναικός, φαίνονται αί ίδέαι της περί τής
δράσεως τής Ελληνίδος έν τή κοινωνία.
Επίσης άπό τοϋ βήματος τοΰ Φιλολογικού Συλλό
γου Κωνσταντινουπόλεως διά διαλέξεων άνέπτυξεν
άρκετά φιλολογικά, καί κοινωνικά ζητήματα. Και
διηγήματα καί πραγματείας τιυάς έγραψε πάντοτε
πρός τόν σκοπόν νιί ωφελήση.
Τά διανοητικά αύτής έργα έδημοσιεύθησαυ ιδιαιτέ

ρως είς περιοδικά καί εφημερίδας.
Διιί νά φανή περισσότερον ωφέλιμος έσκέφθη νά
δημοσιεύση περιοδικόν μετιί τής πεπαιδευμένης αδελ
φής της Αίμυλίας Κτένα. Τι/ 21 Νοεμβρίου τού
1870 έτους έξεδόθη τό πρώτου φυλλαδίου τοΰ Πε
ριοδικού «Εύρυδίκη» μέ τό έξης ώραίον πρόγραμμα.
«Ιδού λοιπόν, φιλόμουσαι τών Ελληνίδων οίκο■ιγενειαι, ανα μέσον Ύμάον η «Εύρυδίκη» φερώ
νυμος τής ένθέρμου εκείνης λάτρίδος τών Μουσαιυ
»τής πιστής εκείνης ΐερείας τοΰ τής Παιδαγωγίας
«βωμοΰ, τής έμφρουος εκείνης πρεσβύτιδος τής οί*) Συνέχεια έκ τοΰ ττοοηγον/ιένου.

.

»κογενειακής εστίας τής Ιεραπολιτιδος Εύρυδίκης,
»ήτι; κατά Πλούταρχοι> : Εύπιστόν ψυχή έλοΰσα πό·

«θον.
*·Γράμματα γάρ, μνημεία λόγων, μήτηρ γεγονυία
»Παίδων ήβώντων έξητόνησε μαθείν.
«Τής έντιμου εύκαιριας τής παρ ΰμίν πρώτης ταύ»της έπισκέψεως τής «Εύρυδίκης» δραττόμεναι
»όφλημα ημών πρώτιστον καί απαραίτητον λογιζό»μεθα, ινα δημοσία μυρίας τάς χάριτας καί τήν άπει»ρον ημών εύγνωμοσύνην άνομολογήσωμεν πρός τήν
»Σ· Αύτοκρατορικήν Κυβέρυησιυ, δι’ήν αγαθήν ήμίν
»έπεδείξατο εύμένειαν, έπιδαψτλεύσασα υψηλήν Αύ»τής άδειαν πρός έκδοσιν τής «Εύρυδίκης» έν τή
»εύκλεεί ταύτη πόλει τεκμεριούσα ούτωσίν, οτι έν τή
»άκρα Αύτής φίλομουσία έν ίση μοίρα τίθησι τήν
»οπωσδήποτε διανοητικήν πρόοδον άμφοτέρων τών

»φύλων παντός αδιακρίτως έθνους ή φυλής.
« Ο πόθος ό διακαής, ό διάπυρος, τής «Εΐτρυδί»κης» ταύτης έστιυ είς σκοπός, μία αρχή
» μία ιδέα, ή άνάπτυξις, ή πρόοδος, ή άνα»γέννησις τών έν Ανατολή αδελφών αύ»τ ή ς έν Πνεύματι, έν διανοία, διά τού
» Ο ρ θ ο δ ο ξ ο ΰ ντ ο ς Ελληνισμού, όπερ τοΰ
»έθνικοΰ μεγαλείου υπέρ ών μ ε τ' άφο»σ ι ώ σ ε ω ς έ ρ γ α σ θ ή σ ε τ α ι.
«Χάριν τού ιερού σκοπού, τής έθνωφελοΰς ταύτης
»ίδέας >) Εύ ρυ δ ί κη μακράν πάντη τών πολιτικών
»διατελοΰσα, έπιδοθήσεται ψυχή τε καί καρδια, όπως
»έκμελετήση τάς άρχάς τής αποστολής τής γυναικός,
»έκσπουδάση την οικογένειαν, άνερευνήση τήν ηθικήν
»καί φυσικήν οικονομίαν, συμβουλευθή τήν υγιεινήν,
»έπιθεωρήσρ τήν έν γένει δημοσίαν αύτών έκπαίδευσιυ,
»έξετάση τήυ Ιστορίαν αύτών, ανίχνευση τα παντα»χοΰ ήθη αύτών καί έθιμα, μελετήση τούς βίους καί
»τά έργα τών ένδοξων αύτής θυγατέρων, διερευνήση
περί αύτής ήθικολογικά. καί έπιστημονικα συγγραμ»ματα καί έν γένει ε'ιπείν εύλαβώς συλλεγουσα ό,τι
•τερπνόν καί λυσιτελές έκ τοΰ εύανθούς λειμώνας τών
»τά
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*Μουσοτι> και επιμελώς αποτελούσα ανθήραν καϊ ποι>κίληυ ανθοδέσμην αρχών υγιών κα'ι λυσιτελών γνώ
σεων προσενέγκη Ελληνοπρεπώς ταϊς φίλαις αύτής
» Ελληνικαΐς οικογενείαις,
*Οΰτως η Ευρυδίκη εσται σύγγραμμα, την γυ»ναικα, ως νεανιδα, ως σύζυγον, ώς μητέρα άφορών
»καιπροωρισμενον ϊνα,ένισχύον την εν τέρψει καϊ ώφε»λεια γυναικειάν οικογενειακήν άνάγνωσιν, παοοτρύνη
»δι αμίλλης την έπίδοσιν τοΰ γυναικείου καλάμου
»προς παραγωγήν έργων λυσιτελών τή έν γένει γυναι>κεια άδελφότητι.

« Εργώδες όσον κα'ι υψηλόν τό έργον τής Ευρυ
δίκης, ήτις καίτοι τό πνεύμα πρόθυμος, δέν δείλια
*νιι διακηρύξη, ότι ώς γυνή έστιν αδύνατος καϊ ώς
» έχουσα ανάγκην παντοίας χειραγωγήσεως καϊ ύπο» στηριξεως, επικαλεσθή και τήν διανοητικήν σύμ» πραξιν πάντων τών ποθούντων τήν τών Έλληνί» δων πνευματικήν παλιγγενεσίαν εύγνωμόνως πάνυ
» προσδεχομένη έν τοΐς κόλποις αύτής τά πολύτιμα
» προϊόντα τών διανοητικών αύτών έργων, καθ' ότιώς
» αναμφήριστον, πανταχοΰ καί πάντοτε τά τοιαΰτα,
» ως ή Ευρυδίκη συγγράμματα, ούδέ προάγονται μηδέ
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* τελειοποιούνται άνευ της υλικής κα'ι διανοητικής συμ» πραξεως πολλών ομογενών».

Η Ευρυδίκη υπήρξεν η πρώτη φωνή σοβαρά τής γυ
ναικείας δρασεως εν τώ Ελληνισμό), έν τή δημοσιογρα
φία μας. Συνειργασθησαν όχι μόνον γυναίκες,αλλά καί
ανδρες σοβαροί, όχι μόνον Έλληνες αλλά καί ξένοι.
Η Ευρυδίκη υπήρξε περιοδικόν, τό όποίον έξεπλήρωσε τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν άριστα έν τώ Βυζαντίω
και υπήρξεν αληθής γυναικεία πρόοδος έν Ανατολή.
Αλλα δυστυχώ); έζησε μόνον έπϊ τρία έτη, διότι λόγοι
ανώτεροι τής θελήσεως τής εκδοτιδος ήνάγκασαν νά
παύση τήν έκδοσιν τοιούτου χρησίμου αναγνώσματος.
Η Σαπφω Λεοντιας, ή γυνή αύτη ή γεμάτη ζωήν,
και δράσιν άπεγοητεύθη έκ τοΰ περιβάλλοντος τοΰ κοι
νωνικού βίου. Κατεβλήθη εξ οικογενειακών ατυχημά
των, αφοΰ ό ασπλάγχνος θάνατος έθέρισε προσφιλή
προσφιλέστατα τέκνα. Εις τάς άγκάλας τής πεφίλημενης θυγατρος Κυριννης, κυρίας Ναρλή, παρέδωκε τήν
ψυχήν της εις τόν Πλάστην έν τή γενέθλια αύτής πατρίδι τή 25 Φεβρουάριου τοΰ 1900.
ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

GESSI
>

...

λαί φάρμακου όπερ ρΟφϊί παρούσα η πικρία
'Όπως έπέλίλη αύρων μετά όμοιου πόνου.
Μέλλον, λέξις οημαίνουοα τήν έλλειη'ΐν παρόντος
‘Ηχώ τών πάγιον, οϊτι.ες ήλαοτάνουσι λα»ραίως
Πολλάκις άντανάκλαοις ωχρά τοΰ παρελθόντος
Πλήν πάντοτε κατοπτριομδς δεικνύμενος .ματαίοις
Μέλλον, καθώς η αστραπή τό σκότος έπεκτεΐνον
Τής συμφοράς ό έμπαιχμός, Ισχύς αδυναμίας ■
Τό σκοτεινόν του πρόσωπον έπί του τάφου κλίνει
Κι9 έκεΐάεν άάλλον όις ελπίς κενή αίϊαναοια»
'Ιδού τό μέλλον'.ή ρυτις, άιοπεια τον ίίανατου.... »

Έν τοιαύτη τρομερά άντιθέσει ή ψυχή τού ποιητοΰ έπαναπίπτει εις τό παρόν- εις τήν άφροντιν χα
ράν θά συλλέξη τούλάχιστον μίαν σταγόνα έκ τής
ούρανίας δρόσου ή δποία άνταμειβει τήν ανθρωπό
τητα «Είς φίλην» συμβουλεύει δ ΙΙαπαρρηγοπουλος

Ό ποιητής κλαίει, έλπίζει άκόμη, δέν είχεν ά
κόμη δοκιμάσει τήν φρικτοτέραν άπογοήτευσιν ήτις
δύναται νά θραύση τήν καρδίαν, ή δποία ζητεί έρωτα
καί πίστιν. Καί έπειδή έλπίζει, ό ποιητής δέν άποστρέφει άκόμη έπ’ι τών άνθρωπίνων λυπών τήν φω
νήν τής περιφρονήσειος, ούδέ καλύπτει τόν στεναγ
μόν τοΰ άθλιου μέ καγχασμόν ύπερήφανον καί πεφρονητικόν.Ή «Μαγδαληνή» εμπνέει συμπάθειαν έν

τή καταπτώσει της «’Ορφανή τής άρετής, ή χήρα
τής καρδίας» περιμένει άκόμη τον λυτρωτήν δ δποϊος
νά τήν άποκαταστήση, ένώ είνε φρικτόν ονειρον ή

ψυχρότης τής ψυχής της.
Διάτοΰτο καλώς έννοεϊται διατί είς τάς «ΙΙοιήσεις*
τοΰ Παπαρρηγοπούλου ένώ κυριαρχεί τό θλιβερόν
αίσθημα έχει τόσον δλίγον μέρος το αίσθημα τής είρωνίας,τοΰ σαρκασμού, τό όποιον κάμνει τόν ΙΙαπαρρηγόπουλον παράδοξον καλλιτέχνην έν τή «’Εκλογή,
συζύγου» καί «’Αγορά». Ό ποιητής έν έαυτώ εύρίσκει πολύ δλίγην ύλην γέλωτος καί φαιδρότητα.
Λέγω «έν έαυτώ» διότι είς τά δάκρυα τοΰ άλλου καί

νά μή άφίνη ή νά φεύγη τό παρόν τό οποίον τή
παρουσιάζεται, πριν ή τον παρελθόν δέν τήν έχει
άκόμη καταβάλει μέ τήν λήθην : εις τόν οίνον ζητεί
τήν εύθυμίαν καί τήν σκοτοδινίασιν καί είς τήν ώδήν
«ή μέθη» γίνεται αισθητή μία νέα άκμή, έν διάπυ-

ρον αίσθημα. Αλλ’ ή μέθη τοΰ έρωτος, ή φρενϊτις
τών δργίων περνούν ώς στρόβιλος άφινουσαι ειΤ .ήν
ψυχήν άηοίαν- δ ποιητής, νέος πυγμαλίων, σπεύδει
έκ νέου είς άναζήτησιν τοΰ ίδεωοοι ς, τό οποίον δέν

τής φύσεως δέν βλέπει ή τόν πέπλον, μέ τόν όποιον
περιβάλλουσι τά δάκρυα τους ίδιους του οφθαλμούς.

Ή άπαισ’.οδοξία ή όποια άνήκει εις «λας τάς ποι
ήσεις τοΰ ΙΙαπαρρηγοπούλου καί είς τήν φαινομενι
κές μονότονον χροιάν, έχει διάφορους φάσεις καί δει
κνύει διαφόρους μορφάς. ’Από το θλιβερόν αίσθημα

δύναται νά συλλάβη είς τήν ζωήν κα·. άκούων .ήν

φωνήν τής φύσεως, ή δποία δμιλεϊ έν αυτω δια προ

ΣΑΤΙΡΑ &

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ )

αισθήσεων παραδόξων καί αναφωνεί.

τό όποιον κάθε καρδια άνθρωπίνη δοκιμάζει είς τήν
θέαν τών δυστυχιών άλλου, μέχρι τοΰ περιγέλωτος

‘Ώ η καρδία fwv Σρρ
xai ^.ληιζει
Και αιι&ημα άκατάλρητον προαίοΰηοις ηγια
Ί’ά νέψρ τΛν tGixviuotr τοΰ βιον
J/i’ waiifrt-Ί ό
καί // αι/αναβια

ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΤ ΔΗΜ· ΠΛΠηΡΡΗΓΟΠΟΤΓΛΟΤΓ

σχεδόν, τής πίκρας εύχαριστήσεως εις την ιοιαν ουστυχίαν είς τόν παροξ·>σμόν τοΰ πάθους.
Δΐ; Μ- Κ·

(προαισΟήσΐ’.; στρ &)

Ό Δημήτριος φαίνεται νά έζτελή ήδη τήν πλέον
λυρικήν εικόνα ήτις θά δώση ζωήν εις τό τελευταΐον
έργον τής ζωής του, τήν πλέον άπαισιόοοξον εικόνα,
έν τή οποία τό αίσθημα τής λύπης δέν υποχωρείάκό
μη πρό τής πικρίας τοΰ σαρκασμού, έν τή όποια δ
ποιητής χύνει τήν ψυχήν του, άλλά δέν συζητεϊ, δέν
σκέπτεται, δέν συγκρίνει. Ούτως έν τή «’Αγορά» γί
νονται αισθητοί και τείνουσι νά συγχωνευθώσιν οί δύο
χείμαρροι οί όποιοι διεμόρφωσαν τήν νεανικήν ζωήν
τοΰ ποιητοΰ, ή λυρική αισθηματική διάχυσις, ιδία
είς τούς Στόνους καί ή δξεϊα παρατηρητικότης, ή
οποία έξωραϊσμένη μεταβάλλεται είς δημοσίαν και
πολιτικήν σάτυραν είς τό * ’Εκλογή συζύγου». Κατά
τά λοιπά είναι ό άνθρωπος δ δποϊος ζητεί τήν λύπην
άγαπά τήν άνάμνησιν τοΰ παρελθόντος, έν αύτώ θερ
μαίνεται και έν αύτώ αισθάνεται δριμυτέραν τήν έπιθυμίαν καί βαθύτερον τό κενόν τής ζωής.
«Καί είναι ή άνάμνησις δ έρως τοΰ μή δντος».
(‘Αναμνήσεις οτο. 5)

ΙΙαράπολύ! Καί δ Παπαρρηγόπουλος ποοσεπάθησε
*) Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.

νά λησμονήση τό άξιοδάκρυτον παρελθόν είς τάς ήδο
νάς τής ζωήςι’Αλλά τά όργια,ή μέθη τών αισθήσεων,
δέν έξαλείφουσι τήν άνάμνησιν, δέν άφαιροΰσι τάς
ρυτίδας τάς όποιας έκείνο τό παρελθόν άφίνιΐ έπί τοΰ
μετώπου τοΰ δυστυχούς ώσπερ ίχνη άνεξίτηλα τού
καταστρεπτικού δρόμου του. Στρέφεται δ ποιητής
πρός τό μέλλον έν έκείνφ έλπίζει τήν εύτυχίαν του
καί είς τήν ωδήν «’Ελπίζω είς τό μέλλον»έκφράζει
δλον τό πάθος, δλην τήν ζωήν μιας ψυχής διψασμένης δι’ ειρήνην καί ήσυχίαν ή δποία άποχωρίζεται
άπό τό παρελθόν καί δέν ευρίσκει άνάπαυσιν είς τό
παρόν. ’Ονειρον προστεθέν είς παλαιά όνειρα! Ή
πείρα καθιστά άπιστον τόν ποιητήν δ δποϊος δέν
έλπίζει πλέον ούδέ εις τό μέλλον, δταν είς τό κοιμητήριον τών’Αθηνών βλέπη ένα φανόν έγκαταλελειμμένον, έρημον, δ δποϊος ένισχύει έλάχιστα τήν μνή
μην ένός παρελθόντος, τό όποιον οί παρόντες πλέον
δέν ένθυμοΰνται.
* “Α! πανταχοΰ άπήντητα έν φάσμα ευτυχίας
Τήν ευτυχίαν ουδαμοΰ, οί·Λ είς αυτά τό μέλλον
Μέλλον, τής τύχης παίγνιον, τοΰ βίου ειρωνεία
Αεξις ουάεν οημαίνουοα ή . πάροδον τοΰ χοάνου

_ _ ———
ΑΠΟ
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ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΑΓΓΛΟΙ κ· ΜΑΧΑΦΦΥ

Κατά τήν διόρθωσιν δμως τοΰ σοφού Αγγλου τό
νόημα μεταβάλλεται έντελώς ,καθισταμενον σκοτεινόν
καί αντίθετον πρός τά πράγματα και το πνεύμα τοΰ
συγγραφέως, άλλά καί τάς συναφείς έννοιας έν τώ
αύτώ καί τώ προηγουμέν^» κεφαλαιω, διότι άν θέσωυεν τήν λέξιν «εύκλειας» άντί «εύτελείας» έρμηνεύομεν ούτως έσμέν άξιοι θαυμασμοΰ διότι φιλοκαλοΰμεν μετ’ εύκλειας, διότι ή φιλοκαλία μαΤ μάΤ
κατέστησεν ένδοξους ή διότι φιλοκαλοΰντες .εινομεν,
άποβλέπομεν πρός τήν δόξαν. Αλλά ή τοιαύτη έκδο) Συνέχεια έκ τον προηγούμενοι'.

7Αΐ’ ή τοιαύτη έρμηνεία δέν άποτελεϊ ούδεμιαν αντιθεσιν πρός τά παρ’ άλλοις σ·ψβαίνοντα, άφοΰ είς
πάσας τοΰ χρόνου τάς έποχάς καί εις παντας τούς
λαούς καί έξ υποκειμένου άλλά καί έξ άντικειμένου
ή φιλοκαλία φέρει δόξαν εις τούς έπιζητοΰντας αύτήν.
'Ο καλλιτέχνης έν οίαδήποτε χρονου έποχή και άν
έζησε καί έν οίωδήποτε εθνει αποτυπώντην ιοέαν αυ
τού έν ττ; ύλη νομίζει δτι άπετύπωσε τό καλόν, δπερ
κατά τήν ιδίαν αύτοϋ άντίληψιν ούτως αισθάνεται- και
δ Αιγύπτιος καί δ Φοίνιξ καί πας άλλος δμιλών περί

τών τεχνουργημάτων τοΰ έθνους του θά τά όνομαση
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καλά καί ένδοξα διότι καί τά νομίζει ώς τοιαΰτα.
Δεν δυνάμεθα λοιπόν νά ύποβιβάσωμεν είς μίαν
τοιαύτην βαθμίδα άντιλήψεως και Περικλέατόν πάνυ
άλλ’ ούτε καί τού; συμπολίτας αύτοΰ, οί'τινες είς
το άνθρωπίνως τέλειον έμιμήθησαν τό καλάν εις τά
τεχνουργήματα αυτών- ή τοιαύτη δέ εκδοχή παριστα
τό πράγμα ώς το σύνηθες και παρ’ άλλοις γινόμε
νον καί υποβιβάζει τήν άντίληψιν τού συγγραφέως
αλλά καί τοΟ βήτορος- ή δέ φράσις εύρίσκεται έν
προφανεί άντιθέσει πράς τήν άμέσως έπομένην καί
τά δλον κεφάλαιον, έν ώ δ ρήτωρ προέθετο δπως
κατάδειξη τά έν οί; διέφερον τών λοιπών οί συμπο λίταί του, δΓ ά καί έγένοντο θαυμασμού άξιοι.
Είς Περικλής ζών κατά τόν χρυσοΰν τής τέχνης
αιώνα καί δή τής Ελληνικής προειπών, δτι δέν θά
ώμίλει πράς έπίδειξιν, αλλά πράς τά συμφέρον, ουδέ
ποτε θά άνέφερεν ώς έγκώμιον τής πόλεως τήν έκ
τής καλλιέργειας τών τεχνών προσγενομένην τή πόλει
δόξαν άφοΰ άπέφυγε νά δμιλήση περί τής έκ τών
πολεμικών άθλων καί τής φιλοσοφίας προσγενομένης
το.αύτης.Δέν καθιστά τήν πόλιν άξίαν θαυμασμού ή
έν ταϊς τέχναις έπίδοσις άλλα ή έν τή άφελεί έκείνη
άπλότητι άποτύπωσις τής ιδέας τοΰ καλού έν τή όποια
έγκειται καί τά πράγματι άξιοθαύμαστον. Καί εις
ημάς έτι τούς μελετώντας τάν βίον καί τά συγγράμ
ματα τών άρχαίων τούς μυηθέντας πώς είς τά’δαιμόνιον έκέίνο πνεύμα, έκείνο δπερ γεννά τάν θαυμασμόν
είνε ούχί ή έν άπαντι παρατηρουμένη τελειότης, άλλ’
η άπλότης ή άπαράμιλλος, ήτις συνιστά αύτήν., Ό
νους άνερωτά πώς έπετεύχθη ώστε μία τοιαύτη άπλό
της έν τή λέξει, έν τή φράσει, έν τφ ρυθμφ, έν ταίς
γραμμαίς, νά έγκρύπτη τόσον κάλλος, τόσην χάρ'.ν
τόσον μεγαλείου. Ό άναγινώσκων τάν Προμηθέα
τοΰ Αισχύλου,δ άτενίζων τά άριστούργημα τοΰ ’Ικτί
νου,δέν δύναται είμή νά εύρίσκη τήν έρμηνείαν ταύ
την λίαν φυσικήν, λίαν πράς τά πράγματα άνταπο
*
κρινομένην,άλλ
δ μή κατέχων τήν κλείδα καί πειρώμενος δΓ άντικλείδος νά βιάση τήν είσοδον ζητεί
νά έρμηνεύση μίαν έννοιαν, ήτις είνε άπόρροια ένάς
δλου βίου, ένάς άθανάτου πνεύματος, μιάς δλη; ιστο
ρίας καί έξελίξεως, διά διορθώσεως λέξεων ή γραμμά
των, αί’τινες ούδέν σημαίνουσι πρά τής δλης έννοιας,
ήτις τόσον είνε καταφανής είς τούς δυναμένους νά
διεισδύσωσινείς αυτήν.Ή κατά τοιοΰτον τρόπον βεβια
σμένη έρμηνεία έγέννησεν δλας τάς άνοήτους έκείνας
διορθώσεις καί συμπληρώσεις αίτινες τείνουσι νά παραμορφώσωσι τέλειον τούς προγονικούς ημών θησαυρούς
καί τούς δποίους ήμεϊς μετά πολλοΰ τοΰ σεβασμού
παραδεχόμεθα έφ’ δσον προέρχονται άπά τον Δείνα ή
Δείνα σοφόν Αγγλον, Γερμανόν, έστω καί ’Ιάπωνααί τοιαΰται δέ ξεναι αύθεντίαι δΓ ών άγνωστόν πως
έοεσμεύθημεν παρεκώλυσαν τήν αύτενέργειαν ήμών
καί κατέστησαν ήμάς τοσοΰτον δειλούς ώστε νά πτο-

ώμεθα νά έπιδείξωμεν τήν ίσχυν ήμών καί δπου δι
καιούμεθα νά έχωμεν καί vi έπιδεικνύωμεν τοιαύτην.
Ή τοιαύτη έλλειψις αύτοπεποιθήσεως, · έθνικής υπε
ρηφάνειας γέννα άλγεινάς σκέψεις εις τούς πονοΰντας διά τήν τοιαύτην κατάπτωσιν ένάς λαού παρ ω ή
κολακεία ύπό τάν πέπλον τής φιλοξενία» ή εύγενείας
παρέμεινεν οΐκτράν ναυάγιον ένάς ένδόξου παρελθόν
τος. θά έθαύμασε, πέποιθα, διά τήν άγαστήν ταύτην μωρίαν ή εύγένειαν ήμών τόσον δ σοφός Άγ
γλος, δ διαπλεύσας Ωκεανόν ι’να άποκομίση ήμίν τήν
σοφήν διόρθωσίν του, δσον δ έτερος σοφάς Γερμανός,
δστις έπωφελούμενος τής τοιαύτης έπονειδίστου αδυ
ναμίας ήμών έτόλμησε νά έπέμβη καί είς αυτά τά οι
κογενειακά μας, περιάγων πράς υπογραφήν αναφοράν
έν ή έοηλοΰτο, δτι ή σήμερον παρατηρουμένη κακο
δαιμονία!!! (ώφειλε νά γράψη ψωρία μάλλον) όφείλεται
είς τήν γλώσσαν τήν δποίαν μεταχειριζόμεθά, τήν κα
θαρεύουσαν. Καίτοι εις τούτο άπήντησεν ό σοφός μοι
Καθηγητής Κύριος Μιστριώτης δέν κρίνω από σκοπού
νά προσθέσω είς ταύτα καί τήν ίδικήν μου ταπεινήν
γνώμην. Αιτία τής κακοδαιμονίας είνε ούχί ή γλώσ
σα ήτις έξυπηρετεί καλώς τάς άνάγκας καί τά
συμφέροντα ήμών καί τάς άπαιτήσεις τοΰ πνεύματος,
άλλ’ ή μεγίστη ύποτίμησις πρδς ήμάς αύτούς καί
πράς τά ήμέτερα πράγματα- κακοδαιμονοΰμεν διότι
άπεξενώθημεν τής δυνάμεως έκείνης δΓ ής μόνης δ
"Ελλην προώρισται, δπως εύδαιμονήση, τής αύτενεργείας, καταστάντες ταπεινοί καί κακοί τών ξένων
μιμηταί διότι άπελακτίσαμεν πάν Ελληνικόν καί
ένεστερνίσθημεν πάν ξένον, διότι κατέστημεν τών
ήμετέρων περιφρονηταί καί ευτελείς κόλακες τών
ξένων, διότι έπετρέψαμεν νά κηρυχθή πάτρων καί
κηδεμών μας δ έσχατος τών στενοκεφάλων ξένων
άρκεϊ μόνον δτι δέν είνε "Ελλην, διότι δέν άνεπτύξαμεν βίον ίδιον καί είς τά γράμματα, καί τήν τέ
χνην, καί είς τά πολιτικά καί τά κοινωνικά, άνάλογον πρδς τήν φύστν ήμών, πράς τά παρελθόν καί κατά
τάς προβλέψεις τού μέλλοντος.
ό
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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΗ

(δΜκτωο Φιλποογίας)

ΓΝΩΜ1ΚΛ
ΊΙ άρε τι] είναι ή όγεία τής ψυχής.
Πέτρος καί Πανλος

"Οτι εις το πλοΐον τό έρμα, τοϋτο είς τον άνθρωπον
ή αρετή. Ό κεκτημένος αυτήν διαπερά ασφαλής καί α
κλόνητος τό πέλαγος τοΰ βίου, χωρίς νά παρασύρηται καί
νά κινδυνεόη ν’ άνατραπή ύπό τών εκάστοτε παρουτιαζομένων κλυδόνων.
‘/ωώτρς <ί Χρναόοτομος
ΊΙ άρετ ή μόνη έξομοιοΐ τόν άνθρωπον προς τόν θεόν.
Μάρκος Ανρέ/έάος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ

«ΙΛΗΝ

ΠΕΡΙ
Welegari
ώτερον. ’Απαιτείται μεγίστη λεπτότης, υπομονή, επι
’Ακόμη καί μεταξύ τών καλών φίλων, τών άφω- είκεια, καί μάλιστα τιμία έπιδεξιότης διά νά διατηρή
σιωμένων φίλων έκδηλώνονται τάσεις δυσάρεστοι, λ. τις τριγύρω του τούς φίλους πού είχε κάμει κατά τήν
νεότητά του, καί τούς τής ώριμου ήλικίας. Όχι μό
χ. τήν ανάγκην πού αισθάνονται μερικοί άνθρωποι
νά σού ύπένθυμίζουν κάθε στιγμήν δσα καλά σοΰ έκα νον τά ελαττώματα άπομακρύνουν. Αλλά καί με
μαν. Ποτέ δέν σ’ άφίνουν ένα λεπτόν νά λησμονή- ρικά προτερήματα: λ. χ. υπέρμετρος ζήλος, ύπερ
βολική καλή θέλησις, φαντασία υπερβολική, ή
σης τάς υπηρεσίας πού σ’ έκαμαν ! ’Εκείνοι είς τούς
άνάγκη πού έχουν μερικοί ν’ άναμιγνύωνται είς δλα,
δποίους ή ευγνωμοσύνη είνε έμφυτος, δυσανασχετούν
ή άνάγ«.η πού έχουν νά ένεργοΰν. Μέ τό νά θέλουν
αλλά δέν έξάπτονται. Άλλοι, φιλότιμοι είς τό έπαδλα μαζί νά τά διορθώσουν διά τούς άλλους έγείκρον, υπερευαίσθητοι δργίζονται, τά κτυπουν κάτω
ρουν τήν δυσπιστίαν τών μετρίων πνευμάτων.
καί ούτω, καλαί φιλίαι καταστρέφονται!
Οί γενναίοι χαρακτήρες, αν δέν λάβουν δεόντως τά
Οί τοιοΰτοι έπρεπε νά ένθυμοΰνται τό δανικόν ρη
μέτρα των, διεγείρουν κάποτε τερατώδη άχαριστίαν.
τόν: «"Οταν παρατηρής κανενός δσα καλά τοΰ έκα
Εναντίον των συνωμοσίαι μηχανορραφοΰνται είς τό
μες, έχεις μαύρα παιδιά!» Τά μαύρα αυτά παιδιά
μυστήριον τών δποίων δέν κατορθώνουν νά διεισδύείνε ή αγνωμοσύνη, ή προσβληθείσα αξιοπρέπεια, ή
σουν, κενά άνεξήγητα γίνονται είς τό περιβάλλον
των. Κατάστασις φοβερά λυπηρά! Είνε άληθές δτι
μνησικακία...
«Ό σύντροφος ή δ φίλος πού γίνεται εχθρός δέν
άπό τό άλλο μέρος πάλιν εμπνέουν θερμήν άγάπην,
είνε τούτο μία θλίψις πού διαρκεί μέχρι τοΰ θανάτου;.»
καί προξενούν μεγάλην χαράν είς τούς άλλους. Τρι
Λέγει δ Μπέν Στράχ. Μέσα είς τάς θλίψεις τοΰ Γολ
γύρω των δμως πάντοτε ύπάρχει ολίγον δράμα. Ζή
γοθά πού είχεν δ ’Ιησούς, ή δήλωσις τοΰ Πέτρου ήτο
’
έζ
ίσως ή πικροτέρα κατόπιν τοΰ αισθήματος δτι δ θεός τημα ιδιοσυγκρασίας!
Επίσης συμβαίνει πολλάκις, έξαίρετοι άνθρωπο:
πλήρεις καλών διαθέσεων, ικανοί ν’ άφοσιώνωνται
τόνΟί
έγκατέλιπεν.
άστατοι χαρακτήρες είνε επίσης μία μεγάλη δο
νά προκαλοΰν είς κάθε βήμά των τήν άχαριστίαν.
κιμασία διά τήν φιλίαν. Η άστασία είνε έμφυτος είς
Λυπούνται καθ’ υπερβολήν διά τά ελαττώματα τών
μερικούς, θά ήδύναντο όμως νά τήν νικήσουν μέ τό
περί αύτούς, παραπονοΰνται, γίνονται πικρόχολοι, φα
σύστημα τής αΰτοεξελέγξεως. Οί άστατοι άνθρωποι
διαμαρτύρονται δτι δέν έχουν πιστούς φίλους. Καί νερώνουν τήν αδυναμίαν των και δσον περισσότερον
βογγούν τόσον περισσότερον έλαττούτα: τό γόητρόν
πώς νά έχουν! Ποτέ δέν γνωρίζει κανείς μ’ αύτούς
τούς ανθρώπους ποίαι θά είνε αί έντυπώσεις τής
Ήδύνκτό τις άτελευτήτως νά πολλαπλασιάση τά
των.
παραδείγματα τής επιρροής τών χαρακτήρων έπί
αύριον
! ή αδυναμία είνε κοινή καί είς τά δύο φύλα,
Αύτή
τής φιλίας καί τής έχθρας. Υπάρχουν περιπτώσεις
καί είνε δύσκολον νά όρίση τις είς ποίον έκ τών δύο
απελπιστικά:', άνθρωπο: γεννημένο: δ:ά νά είνε άρέφύλων ύπερτερεί. Αί γυναίκες είνε έλαφρότεραι, οί
ξ:ο: καί νά μή γνωρίζουν νά πλεύσουν μέσα είς τήν
άνδρες δμως έχοντες τά πάθη σφοδρότερα και μή ύποχρεούμενοι νά τά άποκρύψουν, άφίνονται νά παρασύ- παλίρρο:αν τών σχέσεων προς τούς άλλους.
Λησμονούν μέ τό παραπάνω πώς ή φ:λία είνε
ρωνται από τάς μεταοολάς τής διαθέσεώς των μέ πεκαμωμένη δ:ά τήν χαράν. Τό ρόλο ποΰ παίζε: είνε
ρισσοτέραν τόλμην. Μία ιδιοτροπία τής στιγμής τούς
νά σκορπά χαράν καί νά παρηγορή είς τάς θλίψεις
κάμνει νά λησμονούν δλους τούς λοιπούς των δεσμούς
καί τά βάσανα. Βοηθεϊ νά τά άντιπαρέρχεται κανείς
καί υποχρεώσεις. Κατά ταύτα είς αύτούς πρέπει ν’
ακριβώς διότι είνε στοιχεϊον χαράς καί ισχύος- λοιπόν
άπονεμηθή τό βραβείον τής άστασίας. Προκειμένου
διά νά δώση κανείς χαράν καί ίσχύν, πρέπει δ ίδιος
περί γνώμης ή γυναίκα είνε χειροτέρα- θεωρεί έαυτήν νά τήν έχη. Ό Μ. Αύρήλιος τό λέγε: είς μίαν άπό
όλιγώτερον ύποχρεωμένην τοΰ άνδρός νά έχη στατάς θαυμασιωτέρας του σελίδας : δέν πρέπει τις
D,

θεράν γνώμην!

4-

Ν” απόκτηση τις ένα φίλον, τούτο συχνά συμβαί

άσκόπως νά λυπήται. Αύτά σημαίνει ν’ αφοπλίζεται.
Οί πλείστοι τών ανθρώπων περνούν τήν ζωήν των
ρίπτοντες μακράν αύτών τά καλλίτερα όπλα πού έχουν

νει, νά γνωρίζη δμως νά τόν διατηρήση είνε σπανι-

διά νά πολεμήσουν.
* Σννέχτια έκ τον ,τροργον/ιένυν.
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νά οιατηρή κανείς τήν ήρεμίαν του, είνε κα
θήκον απέναντι τού εαυτού καί τών άλλων. Άλλά διά
νά έχν; κανείς τήν ή.οεμίαν αύτήν διαρκώ; ’ πρέπει
ν’ άποφεύγη νά λυπή τούς άλλους. Είνε δ μέγα; κα
νών τής ^ωής. «Πρέπει νά είνέ τις εύτυχής, νά κα
θιστά εύτυχείς και πρέπει νά καθιστά άλλους ευτυ
χείς διά νά μένη ευτυχής».
Η ευτυχία περί τής δποία; πρόκειται δέν εΐνε εν
νοείται ή τών εξωτερικών περιστάσεων. Είνε εκείνη
πού γεννάται άπδ τήν αρμονίαν τή; θελήσεώ; μα;
με τήν άνωτέραν θέλησιν, έκ τών σχέσεων τών κατά
το μάλλον καί ήττον οικείων ποΰ τρέφομεν πρδς τά;
αοράτους δυνάμεις αίτινες διέπουν τδν κόσμον. Είνε
καμωμένη άπδ αύταπάρνησιν καί άγάπην, είνε καμω
μένη απδ ταπεινοφροσύνην. Χωρίς αύτήν δέν γνωρί
ζει κανείς τήν εύτυχίαν. Ή αλαζονεία τήν διώκει
άπδ παντού.
'Η αύτοεξέλεγξι; καϊ ή έθελοθυσία είνε τά δύο κυριώτερα στοιχεία τής συντηρήσεως και τή; άμύνης
που έχει ο άνθρωπος. Ή πρώτη τω διδάσκει νά δια
τηρεί τήν έλευθερίαν ένεργεία; και τδ δικαίωμα τοϋ
σιωπάν, μονή μέθοδο; διά ν’ άποφύγη τι; τά; έριδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

καί νά διατήρήση τήν ήθικήν ανεξαρτησίαν τού.
Διά μέσου οε τή; δευτέρα; δεσμεύει τάς καρδία;.
θαυμάσιον πράγμα νά έλκύη; τήν άφοσίωσιν τών
άλλων. I νωρΐ;ω κάποιον 6 όποιος έξ αιτία: τών
συνθηκών τή; ζωής του καί τής ύγείας του αναγ
κάζεται νά παραμελή οϊκτρώ; τούς φίλους του.
Οταν συζητούν, άγανακτοΰν έναντίον του, κατό
πιν δμως τόσον συναισθάνονται τήν πραγματικότητα
και τδ ειλικρινές τής άγάπης του ώστε πάντοτε τδν
συγχωρούν.’ Ημπορεί νά σιωπά, γνωρίζουν δμως
αύτοι πώ; ή καρδιά του πάλλει μέ τήν ίδικήν των
καί εις τήν χαράν καί εις τήν λύπην!
Αύτοι ποΰ οέν ήξεύρουν ούτε ν’αγαπούν ούτε νά

συγχωρούν, ούτε νά κρίνουν τδν ίδιον των χαρα
κτήρα, δέν είνε άξιοι νά γνωρίσουν τήν πιστήν φι
λίαν, πρέπει ν άρκεσθούν εις τάς απλά; σχέσεις, ταϊς
συντροφιά!;, τοϋ; παροδικούς ένθουσιασμούς και τούς
Επιπόλαιους δεσμούς ποΰ δημιουργούν τήν ματαιό
τητα καί τήν έκμετάλλευσιν.
Ας τούς οίκτείρωμεν !
ΕΥΤΕΡΠΗ KEOETZPf

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

KCZ *)
β:.
Πέ; καί ή θάλασσα βρίσκεται στδν ουρανό άνα
ποδογυρισμένη καί άδιάζει κάτω στή γή τές μεγά
λες της στέρνες πού έχουν νερό κατάπικρο.
Κι είναι στ αλήθεια τδ νερό κατάπικρο πού πέ

φτει απο τδν μαύρο ούρανό. Τδ βλέπει τό τσοπανό
πουλο άπδ τή σπηλιά του μέσα νά τσακίζη κλαδιά,
νά ρίχνη φύλλα μέ ορμή καί στδ θολό του τρέξιμο,
μαςη με τέ; πέτρες, ολόκληρου; βράχους άκόμα νά
συμπέρνη καί καταλαβαίνει πώς ή πικράδα του δυ
νατή πρέπει νάναι.
. *Χ°υ’ϊχ°ύ ''έ·οω~πατέΡα κι’ αρχίζω νά φοβάμαι.
Ε.ν ο ούρανδς άπό μολύβι μαύρο καμωμένος, μονοκοματος· άφίνει μόνο τρύπες θεώρατες, αφανές, νά
χυνουν νερά φαρμάκινα.»
Ανασηκωνεται δ γέρω-τσόπανος άπ’ τήν γωνιά
του σιγαλά. «Σώπα. Είναι κακό, μέσα σ’ ένα με
γάλο θρηνητδ ν’ άκούγεται ένα τιποτένιο άγκομάχημα. Σώπα. Είν’ άσχημο μέσα σέ τέτοιου θρήνου
βουητό ν’ άκούγεται ή λαλιά τού μυρμηκιού.
Ακου μονάχα πώς κλαίει γή καί ούρανδς γιά τδ
χαϊμο τού Φιόγγου».
) Συνέχεια εκ roO πρώ/γοι·μένι>ν.

-«ήμερα, πού λές, περαστικέ διαβάτη, μή μέ τά
τρεξίματα τού πύργου τού περίφημου, πώχει τές δυδ
κορφές καθόλου ξαφνιστής. Μή κι’ άν ιδής τδ άσχη
μο, τό σκονταφτό, ώς τά χτές άκόμα, μονοπάτι τοΰ
πύργου τού τρανού, ποΰ βρίσκεται πάνω στδν από

τομο κατήφορο τού βουνού γερά στερεωμένος, μή,
άν τό δής σήμερα σέ ώμορφο δρομάκο χαλασμένο
ρωτήση; τδ γιατί.
Είναι τρανό τδ μήνυμα καί πρέπει σύ μονάχος
σου, διαοάτη, νά τδ ξέρης, Κι άν τύχη κάπως καί
τάχα δέν τδ νοιώσης σύ, πρέπει νά είσαι ελεεινό;, και
δά άλήθεια θάσαι κι’ άπ’ τδ σκυλί τού άρχοντα πολύπολύ ποιο τίποτα.
Άκου δμως· θ’ ακόυσες κάποτε έκεί κάτω, στήν
πολύφλοισδη τήν δχτη τού ποταμιού κοντά, τά πα
λάτια της έχει χτισμένα κάποια περίφημη βασιλο
πούλα. Άν μή κι’ αύτδ ποτέ δέν τ’ ακόυσες διαβάτη,
είσαι στ’ άλήθεια ένα βρώμικο κουφάρι.
Καϊ ξέρεις· είναι ό πατέρας της μεγάλος βασιληάς.
Είναι αυτή πεντάμορφη, άθώα σάν πουλί. Λέει, τήν
έπλασσαν τά δροσερά νερά τού ποταμού άπδ άφρούς
μονάχα, καί κάποια μέρα, κεί ποΰ τοΰ μεγάλου βασιληά τ’ άγαπημένο ταίρι, έκεί πού μέ παράπονο,
πάνω στή ροδαδάφνη η καθισμένη όχθη, άπόκρυφα

θρηνούσε, γιατί κ αύτή μήτε υγυιό καί μήτε κόρη
είχε, νά είν’ χαρά, στδ σπήτι της. καμάρι στδ βα
σίλειο, κάποια νεράιδα έστειλε πονόψυχο, τδ κεφαλόβρυσο, νά τής χαρίση τδ άφρόπλαστο.
Διαβάτη, δέν άκουσες, μήτε γιά τδν μεγάλο μας

άφρόπλαστη, ποθάει μονάχα τά ώμορφα λαγκάδια.
Έτρεξαν δλοι καί πρώτος δ αγαπημένος πούν κι’
αύτδς εύαίσθητος γιατί μέσα στά μετάξια μέ τοΰ
πουλιού, πού λέει, τδ γάλα έμεγάλωσε.

τδν άρχοντα;
Είναι μεγάλος δέσποτας αύτος. Έχει δέκα βουνά

δικά του και άλλους τόσους λόγγους.
Kt’ έχει, τδ περσότερο σπαθί χρυσό και μπιρλαντένιο, δπ’ έχει λεπίδα θάνατο και χέρι διαμαντένιο.
Διαβάτη άκου· Σήμερα & ζηλεμένος άρχοντας, κι
ή ζηλεμένη ή ώμορφη βασιλοπούλα τές χαϊμένες
τους καρδιές γιά πάντα τές ενώσανε.
Καί θάναι αυτδς καί άρχοντας καί βασιληάς μαζή.
Καί θάναι αύτή βασίλισσα καί αρχόντισσα μα-ή.
Σήμερα ή ώμορφη βασιλοπούλα είπε στδν ώμορφό

τηςθέλω νά ζέψουν τά πειδ βαρβάτα άλογα, καλέ
μου στό πειδ χρυσωμένο και χιλιοστολισμένο Αμάξι,
καί μείς οί δυδ νά τρέξουμε πολύ, πάνω στές άσπρι-

Στρέφει αύτή τά |ΐ,άτια μέσ’τή ρεμματιά κεί κάτω.
Μέσα στ’ άταχτα χαμόκλαδα αρνάκια χιονάτα
ξεπροβάλλουν καί τρέχουν τρελλάμενα παιχνιδιάρικα.
Σάν τά είδ’ ή κόρη, χάρηκε.
«θέλω, είπε στδν καλό της, έδώ νά κάνουμε συμ
πόσιο. Καί νά καλέσουμε δλους στή χαρά μας νά
χαρούν. Μόν’ πρέπει σύ, μονάχος σου, νά τρέξης
γρήγορα έκεί στήν πρασινόμορφη τή ρεμματιά. Ιό

πειδ τρυφερό, τδ πειδ παχύ άπ’ τ’ αρνάκια-νά μάς
φέρης καί θέλω έγώ, καλέ μου, νά σέ καμαρώσω.
«θέλω έδώ μπροστά μας νά τδ σφάξης >7’ά τήν
αγάπη μας καί γιατί θέλω τδ κόψιμο του: σπαθιού

σου νά καμαρώσω.
Τί καλή πούν’ αλήθεια ή χαϊδεμένη: Αές και θά

μένες στράτες γιά πολλή ώρα·
Μήτε πρόφτασε άκόμα νά τδ πή ή χαϊδεμένη καί
τσακισμένος κείνο: άπ’ τές πλατιές μαρμάρινες σκά
λες τού πύργου, διάταξε καί στή στιγμή δυδ βαρβάτα
άσπρα άτια ζεμένα σ’ ένα πουπουλάλαφρο άνθοστολ-.στο αμάξι γουβώνανε ανυπόμονα μέ τά σιδερένια

έπρεπε μετάνοια νά τής κάμουν.
Πετάχτη δ άρχοντας έπάνω. θά ’θελα νά ξέρω άν
θά μπορούσε όποιο πουλί νά πετάξη ταχύτερα, η κά
ποιο λιοντάρι νά πηδήση μεγαλείτερα Μά καί μήτε

πόδια κακά, τή γή.
Μά τώρα ή άφρόπλαστη μετάνοιωσε.
«θέλω μονάχα τ’ άτια νά σελώσουν, είπέ του. Ε
πειτα νά μπούμε μέσα ατούς κάμπους τους πράσινους
καί νά τρέξουμε τρελλά, μέσα στές πρασινάδες τές
παχιές.»
Άμ πώς ’ .Είναι ή βασιλοπούλα εύαίοθητη σάν
τό πουλάκι τού δενδριοΰ. καί μέσ’ τά λούλουδα πο

θεί πάντα νά ζή.
Κι’ είναι μαζή της κι’ ό άρχοντας εύαίσθητος
γιατί κι’ αυτός μέσ’ τά μετάξια μέ τού πουλιού τδ
γάλα έμεγάλωσε. Σάν ακούσε, μέσ’ τήν στιγμή δλα

τδ πιστεύω.
Τδ άρπαξε τό χαρούμενο κατάλευκο πρόβατο άπ τά
μικρά του κέρατα και τδ τράβηξε γρήγορα στον κα
τήφορο. Σύρνετο κείνο πίσω του πάνω στή γή καί
σάν νά πονούσε, έβγανε ένα πικρό θλιβερό παράπονο
άπ’ τδ λαρύγγι, πού μήτε βέλασμα, παρά μονάχα
κλάμμα, ήτανε. Κάποτε τά καλαμένια του ποδαρά
τα σέ κάποιο στήριγμα στερέωνε, μά κείνος τδ τρα

βούσε άπότομα θυμωμένος πειά.
Καί μή δέν είχε δίκιο νά θυμώση, πού ένα τίποτε
ώσάν αύτδ θέλει τδ γούστο τής άφρόπλαστη;, πού είν’
τόσο εύαίσθητη, νά χαλάση ! Καί μή δέν θά ’πρεπε
αύτό άπδ μονάχο του νά νοιώση και στή στιγμή χα
ρούμενο νά τρέξη καί μ’ ένα βέλασμα χαρούμενο τόν
άρχοντα νά κράξη μέ τδ σπαθί τδ κοφτερό σέ χίλια
δυδ κομμάτια λίγο-λίγο νά κόψη τδ κορμί του, άφου
δά έτσι ςτδ κορμί τής ώμορφης άρέσει, άφου δα έτσι

ετοιμασθήκαν.
ένα σκίρτημα τής σάρκας της ποθάει.
Τήν έπιασε άπδ τδ χέρι τή καλή του. Κάτω τά
Κατάρα στή στιγμή. Είνε το πρόβατο τού Φιογάτια περιμέναν. Σίμωσε τδ άτι τδ κατάλευκο ή ώ
γου τού λεβέντη, δπου τόν έχε: γέρω— Τσέλιγκα;
μορφη καί στδ λαιμό τό χαΐδεψε απαλά. ”1 στερα
τής έφεραν μετάξινο σκαμνί καί πάτησε κείνη μέ το τού άρχοντα τά πρόβατα γιά νά φυλάη. Είναι τού
μικρό της πόδι καί κάθισε έπάνω στδ κορμί τ άτιου. άρχοντα δμως τδ πρόβατό.
Είναι τού Φιόγγου δμως τδ πρόβατο γιατί αυτδς
Σταθήτε καί κουράστη ή ώμορφη. ’Ελάτε δούλοι
τ
’
άνάστησε: Είναι παιδί δικό του.
καί τά μεταξωτά άσπρα στρώματα πάνω στή χλόη
στρώστε. Διαλέχτε τήν πειδ μαγική ραχούλα πού
ώ
Ι· ΚΑΠΕ ΓΑΝΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
βλέπει ώς τή μακρύτερη γωνιά. Κι’ έχει πολλές το

μαύρο βουνδ τού γέρω-τσέλιγκα .
Ξαπλώθη ή χαϊδεμένη πάνω στό πουπουλένιο
στρώμα. Έτρεξαν δλοι μή καί μή κάτι ζητήση ή
καλή, πού, κι’ άς είναι άπδ άφρούς τοΰ ποτάμιου
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Όλοι δέ οί άλλοι απλοί έργάται καί έργατιδες- σε

τζξίς: ζώης:
— Καί ακόμη μιά φορά ψυχρά Φύσις θά σέ νι
κήσω-—και τήν νίκη μου αύτή παντού όπου ύπάρχει
ζωή, τρελλά θά-διαλαλήση ή φήμη, ή δόέα—εΐπεν ό

"Ανθρωπος.
Καί νά, χιλιάδες έργάται ήνωσαν τηνδύναμι τοΰ

Οί άνδρες, οί έτοιμοι νά ριχθοΰν στις βάρκες, νά

Οά τόν συναντούσαν, μέ τήν ωμορψια.
, .
Ή γυναίκα έδέχθη τήν θέσι πού τής έδωσε ό ιπ-

καπετάνιου σταμάτησαν ψυχροί, άτρομοι, ωραίοι —

πότης—άνδρας καί έτσι άπέδειξε πώς εινε ακόμη μι-

καί έκαμαν τόπο στις γυναίκες.

της . . . απίστευτη πραγματικότης.
'Ολόκληρη πολιτεία μιά μέρα παρουσιάσθηκε έπάνω

πουν τίποτε, περίμεναν μέ,άφάνταστη άγωνία τόνσωτήρά τους—τόν σωτήρα ποΰ προσκαλοΰσε από κα-

στά κύματα τοϋ ωκεανού..
Βαπόρι γιγάντιο φέρνοντας έπάνω του χιλιάδες κό

ποια γωνία τοΰ ήττημένου γίγαντος ό. νεαρός ήρως,
ό μικρός, ό ασήμαντος χθές τηλεγραφητής.
Οί γυναίκες πού πολεμούν μέ τόν άνδρα γιά .τήν
ισότητα στή ζωή—παρεδέχθηκαν τήν άνισότητα μπρος

σμου, παιδιά—άνδρες—γυναίκες, ξεκίνησε άπό κάποιο
βαθύ λιμένα τοΰ παληοΰ. κόσμου καί διευθύνθηκε σ’ άλ
λον άντικρυνό.

■

■

Καί ό ωκεανός σάν ·νά ■ ,φοβ.ήθη τόν άνθρωπο ύπεδέχθη τό δημιούργημά του γλυκύς, ταπεινός, ήρε
μος, ένω τ’ άστέρια τοΰ 'καθαρού ουρανού -τρεμόσβυναν χαρωπά λες καί χαιρετούσαν τήν άφάνταστη
τόλμη τού βασιληά τής μικρής γής.

Σάν άνεμος προχωρούσε τό γιγάντιο βαπόρι πρός
τόν λιμένα τοϋ καινούργιου κόσμου γιά νά φέρη μαζύ
του τήν Νίκη—τήν θεία, τήν ούρ.ανία, τήν φωτεινή,
τήν αιθέρια, τήν τρελλή Νίκη.
Κύτταζε υπερήφανα ό άνθρωπος κάτω στον ωκεανό
καί έλεγε—είσαι δικός μου, δέν σέ φοβούμαι’ καί σή
κωσε ψηλά τό κεφάλι προς τόν σκουρο-μαβί ούρανό
καί μέ μάτια γεμάτα χαρά καμάρωνε τά φωτεινά άστέριά ένώ άπο μέσα του. σάν νά φώναζε κάποιος—θά
γίνετε καί σείς δικά μου, θά σάς φθάσω.............
Έξαφνα κάποιο μικρό, έλαφρό κτύπημα άκούσθηκε
άπό κάτού λές καί άπό τά βάθη τού ωκεανού κάποιο
σιδερένιο χέρι χάϊδεψε τόν γίγαντα.
'Ο άνθρωπος φαρόχθη, κύτταξε ολόγυρά του
καί. . . . φρίκη — είδε μπροστά του θεόρατο βουνό,
βουνό πού έστελνε άπό μακρυνούς τόπους όπου δέν
ύπάρχει ήλιος, ζωή, όπου βασιλεύει ή νέκρα, βουνό
άπό πάγο—ίσως γιά νά μή αισθάνεται τήν κατα
στροφή πού προζενεϊ, βουνό στό φώς τών άστεριών
έλαφρά κίτρινο—κίτρινο σάν τόν Θάνατο, βουνό ποΰ
έστελνε ή άκαρδη, ή άμυαλη, ή τυφλή Τύχη,

Κι'άναγάλλιασεν ό ωκεανός—ό σκλάβος—καί διαλάλησε μέ τά κύματά του σέ όλες τές διευθύνσεις
τήν ήττα τοΰ Γίγαντας .... τήν νίκη τοΰ ’Ανδρος.
—«Τζεντελμαν—άκούσθηκε ή άτρομος φωνή τοΰ

γέρου καπετάνιου—φανείτε Βρεττανοί, .κάμετε τόπο
νά μποΰν οί γυναίκες στές βάρκες».

τάν τζρ_φανέρωσε έμπρός στον θάνατον πώς εινε
σκλάβα τας ζωής.
,
Καί γιατί εινε σκλάβα τής ζωής—θα μεινη για
πολύ καιρό άκόμα σκλάβα τοϋ ηρωος--άνδρός.
Α*ΝΑ

ςταμα.τελατου

-

λών τό μυαλό, έοδεύθηκε πολλή ένέργεια, άπειρος
κόπος—μά τί μ’ αύτό—τό όνειρο έγινε πραγματικό-

Δούλεψαν άμέτρητα χέρια, κατακουράσθηκε πολ

νατον θά παρεοίδο.ντο στήν άγκαλιά του γιά παντα,
νικώντάς τον μέ τήν τόλμη,μέτό θάρρος μέ τό όποιον

σώσουν τόν εαυτόν τους στό άκουσμα τών λόγων τοΰ

Καί οί γυναίκες;
Μέ παραμορφωμένα καί άσχημα άπό τήν φρίκη πρό
σωπα, κλονιζόμενες σέ κάθε βήμα άπό τόν φόβο μπρος
στον θάνατο, προχώρησαν μέ τήν βοήθεια τών ηρώων
πρός τις βάρκες: Καί έκεϊ μέ κρυμμένα τά κεφάλια
άνάμεσα στά γόνατα γιά νά μήν άκούουν, νά μή βλέ

μυαλού, τήν δύναμι τή σωματική γιά νά πραγματο
ποιηθώ τό μεγαλοπρεπές όνειρο.
■■

τούτον τόν κόσμο,ήρωες καί ήρωίδες έμπρος στον θά

κοη, αδύνατη·, άναΕία νά λέγεται σύντροφος του;
' Ή γυναίκα έκεϊ στον ωκεανό νικήθηκε άπό τον εαυ-

ΑΝΑ

ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

στον θάνατο.
Δέχθηκαν τήν Ουσία τού—ήρωος σάν κάποιο δι
καίωμα δοσμένο σ’ αύτές—ώς στές πειό άδύνατες—
δέχθηκαν οί γυναίκες πού στήν άσφάλεια φωνάζουν

καί διαμαρτύρονται γιά τήν τυραννία τοΰ άνδρός.
Οί γυναίκες έκεϊ στον ωκεανό οίκΤρά, άσχημα νι

κήθηκαν ένω .... ένώ άν έστέκοντο καί αύτές στό
άκουσμα τής φωνής τού καπετάνιου —τζέντελμαν τόπο
στις γυναίκες — άν έστεκαν ψυχρές, άτρομες, ω
ραίες καί τού έλεγαν—ζητούμε τήν .ισότητα στή ζωή,

ήμαστε άέιες νά τήν πάρουμε καί τό άποδείχνουμε—
θέλουμε νά ήμαστε ίσες καί πρός τόν θάνατο, ή άν
έδειχναν τή γιγάντια αύτή θέλησι—θά έσκυβε μπρο
στά της τό κεφάλι τού άνδρός .... καί Οά άκουγότανε
χαρμόσυνα ή φωνή τού καπετάνιου’.’ Ί όπο κάμετε
σ’ έκείνους ποϋ πρέπει νά ζήσουν. '
Καί θά .ήρχοντο πρώτα, πρώτα τά παιδιά πού
έχουν καθήκον νά ζήσουν καί Οά τούς’ακολουθούσαν
μέ σηκωμένα τά κεφάλια οί γονείς ποΰ θά καταλάβαι
ναν πώς χωρίς αύτούς δέν Οά μπορούσαν νά προχω
ρήσουν τά παιδιά στή ζωή. Κατόπιν θά προχωρούσαν
γέροι καί νέοι, άνδρες καί γυναίκες ποϋ θά έννοιωθαν
κατάβαθα πώς χωρίς αύτούς θά κατεστρέφοντο στή
ζωή δικοί τους, οί άδύνατοι, οί άνίκανοι μονάχοι νά
ζήσουν.
"Υστερον θά ξανακουγότανε ή πανώρηα φωνή· με
ρικές θέσεις άκόμα γιά τές μεγαλοφυίες. "Οσοι πι
στεύετε πώς κάμνετε κάτι τι γιά τήν άνθρωπότητα
προχωρήστε. Καί θά προχωρούσαν πρός τές βάρκες
ένας,, δυό, — άνδρες ή γυναίκες — ποϋ θά έπίστευαν
άκλόνητα πώς ή άνθρωπότης έχει άνάγκη τής δου

λειάς τους καί ποΰ θά είχαν πίστι στον εαυτόν τους
πώς. θά τήν έξακολουθήσουν τίμια καίοντες γιά τήν
εύτυχία τοϋ άνθρώπου τόν εαυτόν τους................... -.
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μεν τόσον ή τιμή διά τούς πρωτοεργάτας&ά είνε^εΉ έλληνική 9 υλή τχει Κάμεις καί ζωτικότητα αι εξάντλητον,Τρισχιλιετείς περιπέτειαι δέν τήν κατεβαλον.

^η^κδν τμήμα τής ^Τέχνηςν, τδ δποϊον ένε-

Είς ημάς δμως έναπόκενται τάς δυνάμε.ς αύτας να σκεφ&ώμενπώςνά τάς γνωρίοιομεν,πως να τας διορ,αιι
σωμεν,πώς νά τάς έξυψώσωμεν,πώς νάτάς ενωσατμετ
κηϊ ίχμετα^ά^Άπλ) τής κοη-ής προόδου και του

οτερνίσϋη τήν Ιδέαν αύτήν. εχει καί μίαν ίίλλην ϋανμαοίαν ε'μπνενοινπρδς έπιτυχίαν τοϋ σκοπού τον Σκέ
πτεται τά δίδη άπαξ ή δϊς τον μηνδς κα&αοως λαικας
Συναυλίας είς τάς συνοικίας τών Ά^νών αντ. δεκά

έ&νικοΰ άγαΐλον.
t „
Άς άρχίαωμεν άπδ τά άσματα και τους χοροί ς.
πάρωμεν άπδ την ’Ελληνικόν Λαόν τής άγνής ψυχής

λεπτου ή εικοσάλεπτου τιμήματος. Είνε άνάγκη να ευοίσκεται δ Λαός είς περιβάλλον πνευματικώτερον, εινε

του τδ μϋοον,τδ τραγούδι τον καί τδν χορον τον. Ας
μεταφέρωμεν τδν Μπάλλο καϊ τδν Καλαματιανόν και

τδν Πεντεζάλη άπδ τά Αλώνια καϊ τά χωράφια και τας
αύλάς τών χωρικών οπητιών είς τάς αί^οας τών πό
λεων, ’Όσον υψηλότερα ίψώσωμεν τδν ’Ελληνικόν
χορόν καί τό άσμα, καϊδσον είρύτερον τά διαδώσω-

άνάγκη αί μεγάλοι τάξ ις τών βιοπαλαιστών^ να ευρί
σκουν, τούλάχιστον εϊς τήν πρωτεύουσαν του Ελληνισαον, τά μέσα τά δποία προκαλοναι τήν ψυχικήν γο·
ή,·ν. .ψ
Μ ,ο,».·ον,·.ό

αίτών

*) Συνέχεια

τον προηγουμένου καί τέλος.

Λ

^ι>,ι ~
κ„;

ΤΟ»·

φέρη πλησιεοτερον
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τήν μουσικήν και τους εθνικούς χορούς τοϋ.
Ό 'Ελληνικός Λαός the διά λόγους ιστορικούς,

πρός

είτε όιά λόγους ιδιοσυγκρασίας, ή μιμήοεως ή
τήν
δυσκολίαν τοΰ βίου μεταναστεύει κατά χιλιάδας, κατ’
έτος, είς μακρυνάς χώρας. Έκεί όμιλεΐται άλλη γλώσσα,
εκεΐ επικρατούν άλλα ήθη καί έθιμα, έκεί ολίγον κατ ’
ολίγον έξοικειοΰται με άλλο περιβάλλον, με ξένην α
τμόσφαιραν κοινωνικίμ·, ψυχικήν, ηθικήν, αισθητικήν.
Διά τόν ξενητεμένον αύτόν "Ελληνα χρειάζονται ισχυρά
εφόδια διά νά μή τόν χάση όιά παντός ή μήτηρ του
'Ελλάς. Εις τόν ’Ωκεανόν εκείνον τών μεγαλουπόλεων, εις τόν αγώνα τόν δεινόν τής βιοπάλης ποια ερεί
σματα έχει ό "Ελλην διά νά αισθάνεται τήν ψυχήν του
σταθερόν καί άκλόνητο·· είς τό αίσθημα τής αφοσιώσεως πρός τήν πατρίδα; ’Έχει, πρό παντός, τά θρη
σκευτικά του συναισθήματα καί διά τοΰτο βλέπετε δπου

συνοικισμός 'Ελληνικός εκεί καί Ναός, σύμβολου α
ψευδές τής άφοσιώοεώς του πρός τήν θρησκείαν τών

πατέρων του. Άλλ’αρα γε αρκεί τοΰτο διά νά καταστήοη τόν ξει ητευμένον "Ελληνα ισχυρόν είς τους πει
ρασμούς, οί όποιοι διαρκώς τόν περικυκλώνουν ;
Είνε ικανή μόνη ή εκκλησία, ύπό τάς σημερινός μάλι
στα συνθήκας, νά συγκράτηση τόν εθνισμόν τοΰ πλουτήσαντος μετανάστου καί άνευρόντος είς τάς μακρυνάς
εκείνας χώρας τά όνειροπολούμενα άγαθά τής εύζαιίας
καί τής χλιδής; Είτε ίκανή, έξ αντιθέτου μόνη ή εκκλη
σία, νά θωρακίση τόν άτυχήσαντα μεταναοτάτην, τόν
έν πικρίαιςκαί μέ αγωνίαν κερδαίνοντα τόν άρτον του;
Καί αν ή ’Εκκλησία τόν ουγκρατή είς τήν θρη
σκείαν του,ό χορός καί τό άσμα μόνον θά τόν συγκρο
τήσουν είς τόν εθνισμόν του. Λιότι τήν στιγμήν ποΰ θά
σιγοτραδουδήση ενα τραγούδι τής πατρίδας του, τρα
γούδι πόνου, ή χαράς, ή έλπίδος, ή ψυχή του θά νοσταλγήση αύτήν, καί τό δάκρυ τό όποιον θά ύγριίνη τά

μάτια του θά είνε κρίκος ένώσεως μεταξύ τής νυχής

του καί τοΰ ταπεινού πατρικού του οίκου; Καί τήν
στιγμήν ποΰ θιί χορεύση τόν 'Ελληνικόν χορόν, ορμη

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς την «· ΙΟΤΛ ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ

τικοί θά είσδύσουν είς τήν ψυχήν του δλαι αί ανα

μνήσεις τής πατρίδος είς τήν όποιαν είδε τό φώς καί
τής όποιας θά ποθήοη καί πάλιν τήν θέαν. Μήπως ό
Ματσούκας μέ τά κλέφτικα τραγούδια καί τά δημοτι
κά ποιήματα δέν ένανούρισε καί άνεβάπτισε καί ένεθουσίασε τους ξενητεμένους πατριώτας μας ;
Αϊτήν τήν έξάπλωσιν καί αύ·τήν τήν έπίδρασιν πρό
πάντων ονειροπολεί τό μουσικόν τμήμα της « Τέχνηςτ.
Μέ τήν συναίσθηση· δτι έκπλ.ηροί ιερόν καθήκον

δέχεται τ'ην συνεργασίαν δλων τών θυναμένων >’ά τόν
ένισχύσουν είς τόν σκοπόν του. "Εως δτου ό 'Ελληνι
κός δρίζανν φωτισθή τελείως άπό τό ανακαινιστικόν
φώς τών αρμοδίων, ας φροντίζουν καί ας έργάζοηται
τά σωματεία διά τά περίσώσουν καί διαδώσουν τους
πατριωτικούς παλμούς καί τάς χαρακτηριστικός παρα

δόσεις τής Ελληνικής φυλής, μεταξύ τών όποιων έξέχουοαν κατέχουν θέσιν τά άσματα καί οί χοροί. Είς
στιγμήν δέ κατά τήν οποίαν υποφώσκει ή λάμψις νέου
πνεύματος καί διαφαίνεται πλησίον ή Ανατολή νέας
Ζωής, είνε ανάγκη ζωηρόν νά οτρέψωμεν τήν προ
σοχήν μας είς τά κρυσταλλώδη νάματα τής έθνικής
πηγής, άντλοΰντες έκείθεν ηθικός δυνάμεις διά τών
οποίων θά βοδίσωμεν πρός τά εμπρός.
Καί οί χοροί οί εθνικοί και τό άσμα τό δημώδες καί
οί στίχοι τής λαϊκής Μούοης καί δ,τι άλλο είμπορεί )·ά
έιθυμίζη τό μεγάλον παρελθόν κατά τό όποϊον άνεδεί■/θησαν ήρωες καί έθαυμάοθηοαν ήρωίδες, άς μήλείπη
άπό τήν ανατροφήν μας καί τήν ζωήν μας. Μόνον
δταν θ’ άγαπήσωμεν μέ ειλικρινή αγάπην καί άληθή
άφοσίωοιν τήν πατρίδα μας, μόνον τότε θά έξασφαλίσωμεν εις αύτήν ώραίον καί ένδοξον μέλλον.

ένα πάγκο τρυπημένο, πώσερναν μέσα οί υπηρέτριες
Μέ Ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν ότφ.',σΐ'ύου.ίν τήν κατωτέρω
τοΰ σκολειού γιά τήν περίστασιν. Αύτό τό τελευταίον
«’Ανοικτήν επιστολήν» τήν όποιαν,έπί τή εύκαιρία τοΰ ύποpour la circonstance πώς σάς φαίνεται; Είτα δ’
κινηθέντος ύπό τής άςιοτίμου κ. ’Ιουλίας Καμποόρογλου
γλωσσικού ζητήματος,μας άπέστειλεν ό διαπρεπής καί ευρυ ύπηρέτριαι έν τοΐς παρ’ήμίν σχολείοις! Πού ήκούσθη ;
μαθής ομογενής έν Κίπόλει ιατρός κ. Καμπούρογλου. Α’ι- Αί δέ γνώσεις, οί κίνδυνοι, αί ώδινες, οί παρείοακτοι
σύανόμεθα ιδιαιτέραν υπερηφάνειαν φιλοςενοϋντες είς τάς στή- κ. τ. λ. πώς συμφωνούν μέ τά έπιανόντανε, λεγόντανε,
κας μας γνούμας καί ιδέας όφειλομένας είς διακεκριμένην π:οπάγαινα, καϊ τούς διαύλους (δλα τά παιδά λέγουν
σωπικότητα τοΰ ομογενούς έν τή Βασιλευούση στοιχείου. Η
προσοχή μέ τήν όποιαν παρακολουθεί ό υπέροχος "Ελλην έπι- διάβολος, μόνον οί ναΰται διάολος), άγνοώ.
Ό γράψας ή έν ξένη άνατραφείς, κακώς έξιστοστήμων τήν παρ’ ήμίν πνευματικήν έργασίαν καί ό πόνος ό
οποίος εκδηλοΰται διά μέσου τών γραμμών του διά τήν παρ’ ρεΐ κ’ έφαρμόζει κακώς παρ’ ήμίν τά έκεί συμβαίήμίν γλωσσικήν παρεκτροπήν είναι παρήγορον σημεϊον διά νοντα, ή ξένα διάφορα άναγνούς, έγνω νά γράψη
τό μέλλον τής φυλής μας. Όταν αί κορυφαί τοΰ Πανελλη
πρωτότυπόν τι έμποιήσον έντύπωσιν, δέν κατώρθω·
νίου ορθώς καί ύγιώς σκέπτονται ό 'Ελληνισμός τάχιστα θά
σεν δμως ν’ άπελευθερωθή τών ξενικών έντυπώσεων,
εύρη τόν αληθινόν δρόμον του.
ϊ'να μή είπω δτι τά κακώς μεταφρασθέντα παρουσιά
’Αγαπητή μου ’Ιουλία.
ζει ώς ίδια. ’Εν τέλει «έρχότανε ή δασκάλα νά τήν
Άνέγνων τά έν τφ 276φτεύχει τών «Παναθηναίων»
ρωτήση ξαδιάντροπα». Διατϊ χαρακτηρίζεται ξαδιάνκαι 53φτής «'ΕλληνικήςΈπιθεωοήσεως» και εγνων,
μετά κόπου βεβαίως ένεκα τοΰ γλωσσικού ιδιώματος,
αύτά, προτιθέμενος δέ νά γράψω, κατά τήν έπιθυμίαν

σου, τήν περί τούτων γνώμην μου

απορώ τι πρώτον

τροπη ή πρός φυσικάς άνάγκας μικρών παιδιών (πεν
ταετών) άξιέπαινος μέριμνα, έξ ίσου άγνοώ. Προάγομαι δμως έκ τούτου νά μνημονεύσω και άλλου
τινός χρονογραφήματος έσχάτως, έξ άφορμής τής έν

τί δ’ ύστατον καταλέξω.
Κατ’ ανάγκην δμως προτάσσων δύο τινά, θά έπι-

φέρω δλίγα, ών τήν έκτίμησίν έπαφίεμαί σοι καί τοΐς

τώ Άθηναϊκφ Σταδίφ έορτής τών μικρών μαθητριών
τού ’Αρσάκειου καϊ μαθητών τού Αυκείου Μεταξά
δημοσιευθέντος, ούτινος ό άγαθός σκοπός έκμηδενί-

τυχόν άναγνώσταις.
Πρώτον παν άτομον, πάσα δμάς άτόμων, παν
έθνος και πας λαδς αύτβς ουτος κατεργάζεται τήν
εύδαιμονίαν του ή γίνεται παραίτιος τής δυστυχίας
του. Άφοΰ υπάρχουν άτομα, όμάδες, κοινωνία Ολό

ζεται ύπό τοΰ χυδαίου ύφους, δπερ παρασύρει τδν

κληρος άρεσκομένη είς παρόμοια δημοσιεύματα και
ύποστηρίζουσα αύτά—διότι άλλως δέν θά ύπήρχον —
αύτή αΰτη είναι αξία τής καλής ή κακής τύχης της.
Δεύτερον ές δσων καθ’ έκάστην είς περιοδικά,

’Εφημερίδας καϊ άλλα δημοσιεύματα, άναγινώσκω,
ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Jvan

TurgenieuJ

Ο ΓΕΡΟΧ
Στόν φίλο μου Π. Σ·

δίμέρες σκοτεινές, ήμερες κουραστικές, έχουνε φθάσει.... Η αδυναμία σου τά παθήματα τών αγαπη
τών σου, τό κρύο καί ή μελαγχολία τών γεροντικών
χρόνων. "Οσα αγαπούσες καί είς τά οποία είχες παραδοθή καί άφοσιωθή ολόκληρος, έγίνανε τρίμματα. Ό
δρόμος σου είναι όλος κατήφορος.
Τί ήμπορείς νά κόμης τώρα ; Νά λυπάσαι ; Νά πα
ραπονιέσαι; Ούτε τόν εαυτό σου, ούτε τούς άλλους
θά βοηθήσης μέ αυτόν τόν τρόπο.

-

λυγισμένο καί μαραμένο δένδρο τά φύλλα έγι
ναν μικρότερα και ολιγώτερα, αλλά το πράσινό τους
μενει ακόμα τό Γδιο.
Καί σύ ϊπίσης μαζεύσου. τραβήξου βαθειά στόν
εαυτόν σου, μέσα στής αναμνήσεις σου καί έκεί βαθειά, στά βάθη τής φυχής έκεί νά είσδύσης' ή γερον
τική σου ζωή, τής οποίας έσυ μόνος έχεις τό κλειδί,
θά είναι ζωηρότερη γιά σε, με όλη τήν εύωδία, όλη
τήν πρασινάδα, όλη τήν χάρη καί δύναμι τής άνοίξεώς της.
Άλλά πρόσεχε . . . Μή κυττάζεις έμπρός σου πτωχό
μου γεροντάκι.
Στό

Κέρκυρα Μάιος 1912
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ΤΑΚΗΣ Δ

ΛΑΣΚΑΡΙΣ

πείθομαι δτι ή έν τφ άνω μνημονευθέντι τεύχει τών
«Παναθηναίων » έκτυπωθεΐσα είκόιν τής ζωοφόρου τοΰ
’Εθνικού Πανεπιστημίου ’Αθηνών δέν είναι γελοιο
γραφία, δέν είναι σατυρικόν σκιαγράφημα, άλλ’ είναι
ό πραγματικός πίναξ τής σημερινής φιλολογικής
τάσεως. ’Αφού άρεσκόμεθα είς αύτήν ειμεθα έντελώς

άξιοι τής τύχης μας.
Μεθ’ δ άρχόμενος άπό τής «’Ιουλίας» παρατηρώ
δτι τά έν τφ διηγήματι τούτφ έκτιθέμενα είναι δλως

άγνωστα έν τοίς παρ’ ήμίν σχολείοις’ καί ή φρασεο
λογία αύτή εύθύς έξ αρχής άποδεικνύει ξενικά ήθη
κ’ έθιμα. ’Ακούσατε! «Άρχιζα νά παίρνω ώρισμένη
μορφήν. Γαλλισμός άκρατος. «Μού φόρεσαν καπέλλο
βγάζοντας τήν πλεχτή σκούφια πού δενόταν άπό τό
λαιμό». "Εθιμα τεκτονικά ή Γαλλικά. Κατωτέρω «σ’

γράφοντα είς βαναυσολογίας καϊ ίστορικάς άνακριβείας. Διότι κ’ έγώ έφοίτησα είς τά σχολεία τής Κων
σταντινουπόλεως καϊ ’Αθηνών είμϊ δέ καίπως πρεσβύτερος τοΰ γράφοντος καί συνεπώς άτελεστέρας
σχολειακής καταστάσεως: καί όμολογώ μέν δτι ύτ^ήρχεν έτι άμυδρώς φωτιζόμενος χώρος, ή φυλακή, έν
ή ένεκλείετο κάποτε άτακτος μαθητής, άλλά κατά
τήν διάρκειαν τής μαθητείας μου κατηργήθη αύτη’
άφ’ έτέρου καθήκον ήγούμαι νά διακηρύξω δτι είδον
μέν τόν έν Άθήναις γυμνασιάρχην μου Παυλίδην,

έγκεκορδυλημένον έπιδέσμοις τήν κεφαλήν ένεκα τών
πληγών άς έπέθηκαν αύτφ μή προβιβασθέντες μαθηταϊ ή οί οικείοι αύτών, ούδέποτε δμως είδον μα
θητήν άγρίως δερόμενον ούτ’ ήκουσα τάς άναφερομένας βαναύσους έπιπλήξεις. Ίσως συνέβαινον ταΰτα
είς Κουκουβάουνες ή έν τή Ακαδημία τοΰ Μενιδίου.

Έν τούτοις δ άγαθός σκοπός τοΰ δημοσιεύματος
τούτου έκμηδενίζεται, δ δέ σκοπός τής δημοσιεύσεως
τής «’Ιουλίας» ποιος είναι μάτην άγωνίζομαι νά
εύρω. Μή ώς άνάγνωσμα μικρών μαθητών; Ό θεός
ρΰσαι ήμάς άπδ τού πονηρού! Ούδεΐς διδάσκαλός ποτέ
οίωνδήποτε γλωσσικών πεποιθήσεων κα'ι άν τυγχάνη
υποθέτω νά προτείνη τοιοΰτόν τι.Μήτοι ώς περιγραφή
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τών παρ’ ήμϊν έθίμων; Πολύ μακράν! διότι τά πάντα,
ώς είδομεν, ξενικά. Άρά γε τυγχάνει γλωσσικόν δο
κίμων; Άλλά καί ώς τοιούτον άλλο άντικείμενον
έπρεπε νά έκθέση. Ούδέν λοιπόν υπολείπεται ή νά
θεωρηθή ώς μετριόφρον αύτοεγκώμιον τοΰ άπό πεν
ταετούς ήλικίας ξετρελλαίνοντος τό ώραϊον φύλον
νέου αύτοΰ Άδώνιδος, ποΰ άγαποΰσεν και ή Εύαγ-

γελία και ή Δωροθέα καί ή
καί.... και....

θέμις και ή Μαρίκα

Παραπλεύρως καϊ αριστερά, ήγουν άπδ τοΰ καρ
διακού ήμίσεως, της ’Ιουλίας, προσκρο/m είς ποιή
ματα. Άφού πρόκειται περί ποιημάτων βεβαίως καϊ
πρός τήν καρδίαν πρέπει νά στραφώμεν, άλλ’ εύθύς
προσκροι'ομεν, ώς εΐπον, είς «χέρια σάν άάρπάγια»
καϊ είς μίαν φρικτήν άντίφασιν, ήτις άνακόπτει τήν
περαιτέρω άνάγνωσιν. Διότι άν «τά χέρια μου δέν
είναι σάν τάρπάγια καϊ δέν κρατάν» τότε «δίνουν
λυτρωμό».Άν δμως «δέ δίνουν λυτρωμό» τότε «κρατάν κα'ι» είναι σάν τάρπάγια.

Οί δύο στίχοι ώς έχουσι:
χέρια μου δέν elναι σάν τάρπάγια.
κα'ι δέν κρατάν, δέ δίνουν λυτρωμδ»
«Τά

Ένέχουσιν

άντίφασιν προφανή, άναγκάζεταί τις

δέ νά συμπεράνη δτι είναι δρμος λέξεων άνευ έν
νοιας. Διερωτώμαι λοιπόν κ’ έπϊ τού προκειμένου διά

ΠΡΟΣ
τά ξένα δταν ζή τις
σάν πουλί, χωρίς φωληά,
κι' έντός πλήθους έρημίτης
άς φροντίση μΐ_α δουλειά,
δουλειαΐς άλλαι; πριν αρχιση
καλό σπίτι ας ζητήση
γιά νά λέγρ μέ χαρά
Τι κορφή
Τι χρυσή
Τι καλή νοικοκυρά !
Εις

ΤΗΝ

ποιους γράφονται τά έργα αύτά. Διά τόν λαόν ; **ΙΙγουν
τούς πολλούς έντιμους καϊ πολυτίμους έκείνους άνθρώπους άμφοτέρων τών φύλων, ο'ίτινες έκ βιωτικών
άναγκών, ή κοινωνικού καθεστώτος, ή κλίσεως μάλ
λον πρός τάς τέχνας ή τά γράμματα ή και δι’ άλλην

οίανδήποτ’ αιτίαν μόνον τήν ούδόν τής δημοτικής
Σχολής ύπερέβησαν, μή φοιτήσαντες περαιτέρω είς
Σχολαρχεϊον, Γυμνάσιον, ή καϊ Πανεπιστήμιον;
Άλλά δι’ αύτούς δέν άρκεϊ ή γλώσσα (ή άπλή ούχί ή

βάναυσο;) άλλ άνάγκη καί αί έννοιαι νά ώσιν αύτοϊς
προσιτά:.
'Π έννοια τού
«ω παιδιά μου, ορφανά μου
σκορπισμένα έδώ κ’ εκεί»
Ένεσαρκώθη καί τώ έντελώς άγραμμάτω πολύ δέ
πλεϊον τώ φοιτήσαντι είς τδ δημοτικόν.
’Επίσης τδ
«μάννα σοΰ λέγω δέν μπορώ
τον Τοΰοκο νά δουλεύω»
Καί τδ
«καλλίτερα μιας ώρας
έλεύθερη ζωή
παρά, σαράντα χρόνια
σκλαβιά και φυλακή».
Καί ή «Βαρκούλα» καϊ «Μέ μιά τρίχα» καϊ τδ
έξης χαριέστατον άνέκδοτον τού Ίωάννου. Κ. Καμπούρογλου :

ΟΙΚΟΚΥΡΑΝ *

Ζΐιέτε, διέτε την, ώ ξένοι
εινε όντως θησαυρός
εινε και ΰπανδρευμενη
έτσι τ ιοφερ ’ ο καιρός
Eive αλλόκοτου τι κράμα
μάγγας κα'ι Κυρίας άμα
eive πάντοτε φαιδριϊ
Τί κομφη
Τι χρυσή
τί καλή νοικοκυρά !

Καϊ ο ΡάΧλης μαρτυρεί
Πώς αυτή δέν έκτιμάται
θησαυρόν τήν θεωρεί
Κι' αν παράδες δέν λαμβάνρ
Τδ κεφάλι του δέν σπάνει
Λεγει κι άλλη μια φορά
Τί κομφή
Τί χρυσή
Τί καλή νοικοκυρά

ραλίσι καϊ άλτροι ϊστ καϊ ή άκαλ/ιία καί τά τούτοις

σιτών έννοιών. Άρα διά τ ιύς λογίους, γράφονται.
Άλλά πολύ αμφιβάλλω δτι θά συγκατατεθώσιν ούτοι
είς έξάρθρωσιν τοΰ έγκεφάλου καί στρέβλωσιν τής
διανοίας των διά νά κατορθώσουν νά έννοήσωσι τδ
πά&ος τού ποιητού.
Ή δέ μετριοφροσύνη είναι, φαίνεται αναγκαία
νέπεια τοΰ γλωσσικού ιδιώματος, ή πιθηκισμδς
αύτή άφ’ δτου δ Άννόύντσιο γράφων πρδς τδν
στάν ύπεγράφη δ έν δόξη οννόδελη υ; 1 διότι κα’ι

δμοια θά μάς περιαγάγουν είς τήν άνάγκην νά γνωρίζωμεν γαλλικά και αγγλικά ή καϊ Κινεζικά διά νά
έννοώμεν τήν μητρικήν ήμών γλώσσαν, καθιστώσι
δι’ ήμάς καί γελοίους διά διαφόρων έπεισοδίων, ώς τδ
συμβάν τή Α. Μ. Γεωργίφ τώ Α'. έρωτώντι πλού

συ
και
Ροαύ·

τδς δ ποιητής μάς άναγγέλλει πομπωδώς δτι θά κατα

σιον έκ Τουρκίας έμπορον «Και τί νέα έκ Κωνσταν
τινουπόλεως, μεγάτιμε Κύριε;» καϊ λαμβάνοντι πρός
άπάντησιν. «Κεσάτια Μεγαλειότατε!» Ένθα δ Μεγαλειότατος έστη έννεός, άπορών τί είδους έμψυχα ή

σκευάση διά τα παιδιά του (τά ποιήματά του υπο
θέτω), ένδύματα χρυσά καϊ άργυρά καϊ θά φεύγουν
ιός δ ήλιος καϊ θά λάμπουν ώς ή σελήνη καϊ θά έπι
σκιάσουν καϊ τά μάλλον φωτοβόλα τοΰ κόσμου πράγ
ματα, καϊ θά ζεσταίνουν καϊ Οά ήναι ιλάμματα τής
γής ζώνες καϊ χιτώνες, πέπλοι και πορφύρες. Γίχιτών,

άψυχα δντα είναι αύτά τά Κεσάτια
Τίς δέ ή αιτία τής παραλόγου καϊ γελοίας αύτής
μανίας ; Κυρίως μέν ή αντί πάσης θυσίας έξεύρεσις
νεωτερισμών καί άλλοκότων έκφράσεων, σκέψεων καϊ
άρχών πρδς έπιδεικτίασιν, άφ" έτέρου δέ ή έξ έπιπολαιότητος καϊ άμαθείας έσφαλμένη δικαιολογία δτι

τί πέπλος καϊ τί πορφύρα έστί, άς σπουδάση άρχαιολογίαν δ λαός διά νά έννοήση. Ήμεϊς ά; σωρεύωμεν

αύτό ονιιβαίνει και είς ΙΙαρισίους. Άλλά πρώτον με
ταξύ τών γλωσσών λατινικών χαρακτήρων ύπάρχει
συγγένεια παραγωγής τών λέξεων, προφοράς καϊ
δμοιότης γραφής (διά λατινικών χαρακτήρων). Δεύ

λέξεις έν ιιετριοη ροούι·]] ιση πρός τδ ί'ι/’ος ή βάθος

τοΰ πάγους.
Αμφιβάλλω έν τούτοις άν οί περϊ ών πρόκειται

στίχοι δοξάσωσι τόν ποιητήν τών χεργ'ών καί άρπα.·
γιών δπως πάλαι ποτέ τόν Κυναίγειρον αί χεϊρές του
έδόξασαν.
Τά δέ Πορτραϊτα, τά διάφορα, ρεκόρ, οί ναιυυ1| Λ. Cabriel <Γ A.unutijio, 1' ι'ιΐΐβτιιίΐύ dans Ια (ίΙιάιΌ.
’Ίσως κατά τό «ίν Χριστώ άόίλφός».
---------------- g"CSuTS'***

ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ

-*·"

τερον δέ, τό καϊ κύριον, άν υπάρχουν εϊς τδ μέγα

αύτδ έθνος καϊ κουφόνοες, έν τούτοις οι δρθώς σκεπτόμενοι είναι πολλοί καϊ καταδικάζουσι τάς γελοίας
αύτάς τάσεις, δπως κ’έκ τοΰ προσφάτου, ακολούθου

δημοσιεύματος καταοείκνυται.
("Επεται τό τέλ··ς)

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ

’

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

Κ ΕΚΜντ^ΛΛΕΥΧΙΣ ΤΗΣ ΙΝΰΙΚΗΣ Ο?Ν>®ΟΣ

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΟΥ

τή ωοτοκία, καθ όσον τά ωά του έπαρκοΰν μόνον δια
τάς άνάγκας τής έπωάσεως (κλωσίματος). Ε ίν ΐ) θή-

Ilap ήμϊν γνωστοτερον υπο το όνομα γάλος τ, Ιν
διάνος καϊ άλλοτε άπλοι; διάνας ή κούρκος, ή ινδική
δρνι;, τδ ευγευστότερον αυτό καί μεγαλοσωμυτερον
τών αΰλικώιν μα; πτηνών ε'ναι τδ δλιγώτερον άναφερόμενον εϊς τά ειδικά συγγράμματα τής γεωργικής φι

λεια τοΰ γάλου, ή γάλισσα ή γαλοπούλα, είχε τΐ]ν
γονιμότητα τής ορνιθος, ή έκτροφή της θά ήτο η επι
κερδέστερα τών αγροτικών έκμεταλλεύσεων, ένεκα τή;
άνθεκτικότητος τοΰ ενηλίκου γάλου καϊ τή; μικρά;
φροντίδας καϊ ολίγης σχετικώς τροφής τήν όποίαν οΰ-

τά βάναυσα χυδαιολογήματα, είς ά καθ’ έκάστην προσκόπτομεν!
Άρκεϊ έν νά παρατηρήσω διά τδ γλυκύ καϊ αρμο
νικόν. Ό Καμπούρογλους γράφει: καλή νοικοκυρέι
και τήκ οικοκυράν. .
Διά τδν λαόν λοιπόν ακατάλληλα, έλλείψει προ-

λολογίας.
Καϊ όμως >) έκμετάλλευσις τοΰ γάλον, όταν γίνε
ται ΰπό τινας συνθηκα; απαοαιτήτους είναι άρκετα επι
κερδής, >) δέ εκτροφή του δέν είναι καθόλου τόσον
πολύ δύσκολος όπως τήν φαντάζωνται οί πλεϊστοι. Εις
τινας μάλιστα περιστάσεις ή εκτροφή του ε'ναι διττοις
ωφέλιμος, όπως π.χ. μέ τήν άκριδικήν επιδρομήν,
ε<ς τήν καταπολέμησιν τή; όποιας, ώς άπεδείχθη, δύ
ναται νά ήνε πολυτιμότατος βοηθός τοΰ ζημιουμένου
γεωργού, και περϊ τής όποιας είς τδ τεύχος τού Ια
νουάριου τού 1911 τοΰ δελτίου τής Γεωργικής Εται

* Ό Ίωάτ. Καμ.τονρογλονς ίοποΜαζε τότε εν Ιίνρταβοϊ·ργ<;>, καί οιτεκατιόκει μετά τοΰ Χρηστόν I'. Ράλλη. Άίζ πίΛνσιοαττροχον γενμα παρατείίττ κατά τήν εορτήν τον Ράλλη οννέταςε το ποίημά jov ανιό, τό όποιον όπηι'-Οιτ? Γνομανισιί. .πρός την
,εροελρενοϊΌαν οίκολεοποιναν.
Λ. Ιί·

ρείας έγένετο εκτενής λόγος.
Τδ μονον έλάττωμα διά τδ οποίον δύναται τις Ισως
νά κατηγορήση τδν γάλον, είναι ή μικρά γονιμότης εν

τος απαιτεί. Δυστυχώς ο γάλος έκτος τού κρέατος ουδεμίαν άλλην πρόσοδον δίδει, καθ όσον τά πτερά του
δέν έχουν αξίαν τινά έκτος τών πτερών τών πτερύγιου
καϊ τής ουρά;, χρησιμοποιούμενων προς κατασκευήν
ανεμιστήρων καί ξεσκονιστηρίων.
Οί προγονοί μας όσον ένδοξοι καϊ προκομμένοι καϊ
άν υπήρξαν είς όλα των δέν εγνώρισαν όμως ποτέ τήν
γαστρονομικήν ί]δονήν ενός καλόμαγειρευμόνου γάλου,
διά τδν άπλούστατον λόγον ότι τήν γνωριμίαν τοΰ γά
λου ηυτύχησαν νιϊ κάμουν οί Εΰραπαίοι μετά την
ανακαλυφιν τής Αμερικής άπδ τήν όποίαν κατάγεται.
Πράγματι δέ ή ινδική όροι; εϊσήχθη τδ πρώτον έν Εΰρωπη κατα τας αρχάς τού 16ου αάώνος, πρώτον έν

Τδ κορμί ιδού τοΰ Ράλλη
τής ιδέας μου αυτής
ώς άπόδειξις μεγάλη
Άλλ’ ε’γώ ώς ποιητής
αποδείξεων δέν χρήζω
λύραν τδ λοιπόν τονίζω
καί τδ λέγω καθαρά
(στρεφόμενος πρός τήν νοικοκυράν)

Νά κομφή
νά χρυσή,
νά καλή νοικοκυρά.

Τί φαγί τδ μέσημέρη
καϊ τί γάλα τδ πρωί !
Τί παιγνίδι ποΰ σοΰ ξέρει
Τί καλή περνάς ζωή !
Καϊ γμϊ ύπνο τί κρεββάτι....
(Μήν ΰποπτευθήτε κάτι
Άλλ’ εϊπέτε σοβαρά
Τι κομφη
Τί χρυσή
Τί καλή νοικοκυρά !

Α'

Καϊ μεσάνυκτα άν φθασης
“Εξυπνη θά τήν εύρής
Καϊ τδ κέφι σου άν χάσης
“Ελα δώ γ>ά νά χαρής
Κι ή γιορτή σου δταν εινε
Τότε πΐά ϊδέ καϊ κρίνε
Τι φαγί, κρασί, χαρά.
Τί κομφή
Τί χρυσέ]
Τί καλή νοικοκυρά.
Ίω. Καιιπονρογλονς

Γ>α

παράδες μή ρωτάτε

Όλων αύτών καϊ πλείστων άλλων αί έννοιαι είναι
προσιταί παντϊ πνεύματι καί....... Άλλά βεβηλώνω !
'Ιερόσυλος καθίσταμα·, παραβάλλων τήν άπλήν μέν
άλλά γλυκεϊαν, αρμονικήν, μελωδικήν γλώσσαν τών
ποιημάτων αύτών καϊ τών τού Σολωμού, έν σελίδι
340 αύτού τούτου τού 276ου τεύχους κειμένων, πρδς

Ι,ΐ'οτοβονργω τή 2ΰ Λίβρΐον 1λ72

213

212
Ισπανία καί εύθύς αμέσως έν Γαλλία, ’Αγγλία κλπ.
Επειδή δέ την Αμερικήν τότε την ένόμιζαν Ινδίαν,
τδν γάλον τδν ώνόμασαν ίυδιάνον.
Ο σημερινός γνωστός μας γάλος είναι απόγονος λοι
πόν τών άγριων γάλων, οί οποίοι κατά σμήνη πολυά
ριθμα ζούν ακόμη els τάς Απεράυτους πεδιάδας τοΰ
Αρκανσάς κα'ι Καναδά. Εκ τής περιγραφής δέ τοΰ
βίου καί πολιτείας έκείνου 'δίως λαμβάνοντες τά κυριώτερα σημεία. δυνάμεθα νά έχωμεν πλήρη τήν ει
κόνα τοΰ ήμΐτόρου κατοικίδιου γάλου, καθ’ όσον ή

ιστορία τής άγριας ινδικής ορνιθος, έκτος μικράς δια
φοράς, tiναι σχεδόν ή αύτή μέ τήν τοΰ ήμετέρου.
Η φυ. ιογνωμία τού γάλου είναι πασίγνωστος. Η
κεφαλή του καί το άνω μέρος τοΰ λαιμού στολίζονται
διά μεμβρανών καί σαρκιδίων, τά όποια άναλόγως τών
εντυπώσεων και αισθημάτων τοΰ πτηνού αύτού, λαμ
βάνουν διαφόρους 'χρωματισμούς, άπδ τού κυανού εις
τό ερυθρόν κρεμέζιον ή τδ ώχρόλευκον. "Ανωθεν τοΰ

Ο γάλος είνε κατ εξοχήν καρποφάγος, διατρέχωυ

τα αμερικανικό δάση εις άναζήτησιν βατομούρων, βα
λάνων, καρπών παντός είδους καί επίσης οφθαλμών ρη
τινωδών δένδρων.
Αι γαλοποΰλαι κρύπτουν τά ώά των, τά όποία
θραύουν οί άρρενες όταν τά ευρίσκουν καί, όταν τά εκ

κολάπτουν, συνέρχονται ένούμεναι όλαι καί ταξειδεύουν μέ τά μικρά των, τά όποία τοιουτοτρόπως α

πομακρυνόμενα διεκφεύγουν τήν οργήν καί τήν ζηλο
τυπίαν τών άρρένων.
/
Λλλα και οι άρρενες αφ
ετέρου συνενούνται καί
κατα τον Οκτώβριον, οπόταν οί καρποί Αρχίζουν νιί
ωριμάζουν, σμήνη εκατοντάδων γάλων διατρέχουν τά
δάση. Οι γάλοι είνε πρώτης τάξεως πεζοπόροι καί κατά

ονται άπλώς ύπδ είδους τίνος φυματιωδών σαρκιδίων,

προτιμησιν ταξειδεύουν άποστολικώς, βαδίζουν δέ τό
σον ταχέως ώστε ίππος ή κύων πάρα πολύ δυσκόλως
τους καταφθάνει. Προκειμένου νά πετάξουν τδ πράτ
τουν συνήθως μόνον όταν θέλουν νά διέλθουν ποτα
μούς καί ή πτήσίς των εινε ρωμαλέα, έν ή δέ περιπτώσει συμβαίνει νά πέση τις εις τδ ύδωρ τήν γλυτώνουν
άριστα διά τοΰ κολυμβήματος.
Παραχειμάζουν τοιουτοτρόπως εις τά δάση, κατα
δέ τδν Φεβρουάριον τά σμήνη τών άρρένων και
θηλέων συναντιόνται. Είςτήν έρωτικήν πρόσκλησιν θη-

τα. οποία χρωματίζονται επίσης εις λευκόν πορτοκαλόχρουν καί ερυθρόν.
Γίνεται πολύ κωμικός ό άρρην όταν φουσκώνει
καί κορδώνεται, όπως λέγουν κοινώς. Είναι φαί

λειας τίνος οί άρρενες προστρέχουν κομφευόμενοι έρωτικωτατοι, κορδωμένοι σάν... γάλοι. Καί, τότε δη
τότε, μάχαι όμηρικαί συνάπτονται μεταξύ τών έπιδόξων μνηστήρων καί το ίπποτικδν μένος Ακάθεκτου καί

νεται πολύ ματαιόδοξος ό γάλος, νομίζων ίσως ότι
επιδεικνύεται καί καταπλήσσει λαμβάνων τήν χαρα

άγριον δεσπόζει πάσης άλλης ασχολίας των, όταν δέ
έπί τέλους πέση τις νικημένος, ό νικητής μετά βαρ
βάρου απολαυστικής μανίας ποδοπατεί τόν νικηθέντα
πρώτον, διά νιί λάβη Αμέσως κατόπιν Ασφαλώς τό γέ
ρας τής νίκης, τήν άμφισβητουμένην τρυφεράν ή μεσοκοπον γαλοπούλαν.
Σχηματίζονται οΰτω τά ζεύγη καί ή σύζευξις μα
κρύ. έπαναλαμβάνεται όλιγώτερον παρά ώς είς τούς
άλέκτορας. Αί θήλειαι αί μεγαλείτεραι τών 2 έτών
συντομεύουν άφ’ εαυτών τάς προκαταρκτικός έρωτοτροπίας, ριπτόμεναι πρδ τών άρρένων μέ τάς πτέρυγας
Ανοικτάς, αί νεαραί όμως γαλοπούλαι Απαιτούν πολλάς θωπείας από τδν άρρενα πριν ή παραδοθούν.
Ο αύτός άρρην συζεύγνυται μετ αρκετών θηλέων
(8—10) δύναται δέ νά γονιμοποιήση περί τά 1500
ώά, πιστοτέρα όμως ή θήλεια, αφοσιοΰται εύχαριστως,
el? τδν προτ ιμηθέυτα άρρενα, τδν όποιον ακολουθεί
πανταχού καί κοιμάται πλησίον του μέχρι τής στιγ
μής τής ωοτοκίας.

ράμφους τοΰ άρρενος υπάρχει μία άλλη άπόφυσις, ή
ή όποία συστελλόμενη εχει μόλις μήκος 2 — 3 έκατμ.

όταν όμως εκτείνεται φθάνει τά 10 —12 έκ.
Ή γαλοπούλα στερείται τής υπερβολικής αναπτύξεως σαρκωδών αποφύσεων, αί όποίαι Αντιπροσωπεύ

κτηριστικήν. εκείνην στάσιν του. Καί τδν βλέπει τις
συχνά πυκνά νά υφώνη καί άπλώι η τά πτερά τής ούράς του ως είδος ριπιδίου δπως τό παγώνι, νά σκου
πίζω τδ έδαφος μέ τάς πτέρυγάς του έρριμμένας πρός
τά κάτω, νά ανορθώνη όλα τά πτερά, νά ρίπτη τήν
κεφαλήν του πρός τά όπίσω καί νά κρύπτη τδ ράμφος
ύπδ τάς έξωγκωμένος αποφύσεις του, αί όποίαι γίνον
ται υπεραιμικοί. Ταύτοχρόνως φουσκώνει τδ στήθος
του τυμπανιαίον καί εκβάλλει έκ τών πνευμόνων του
τδν άέρα είς ΰποκώφους εκρήξεις, ενώ ολα του τά
πτερά τινάσσονται μέ ένα ηχηρόν παλμόν.
Εις αύτήν τήν πομπώδη του στάσιν άφίνει ν άκουσθή ένας κλωγμδς διακοπτόμενος συχνά ύπδ τού γνω
στού, γλού, γλού, τδ οποίον δύναται τις νά τδν κάμη
νά τό έπαναλαμβάνη κατα βούλησιν συρίζων.
Ό έροις καί ό θυμός τδν καθιστώσι βίαιον καί άν
δέν ερωτοτροπεί πάντοτζ, είναι δμως σχεδόν πάντοτε
θυμωμένος, σκαιος.
Γηράσκων ό γάλος γίνεται πλέον υποχόνδριος ή δέ
κακία του αύξανει καί έξασκείται ε'ς βάρος τών συν
τρόφων του ιδίως δέ τών νεαρωτέρων. Τά δέ κτυπήματά
του είναι έπικινδυνωδέστερα τόσον δι’ αύτά δσον καί
διά τά άλλα κατοικίδια πτηνά, μετά τών οποίων επι
ζητεί νά έρχεται el? έριδας, καθ όσον είναι μεγαλό
σωμος καί προσπαθεί πάντοτε νά κτυπά εις τήν κεφα
λήν. Μόνον ό άρρην φέρει πτερνιστήρας, οί όποιοι
όμως δέν έχουν ούτε τήν δύναμιν ούτε τό μήκος τών
πτερνιστήρων τοΰ αλεκτορος.

Κατά τήν έποχήν αύτήν άρχεται ο σκληρός χωρι
σμός καί είναι καιρός πλέον διά τούς άρρενας οί οποίοι
φθάνουν ε'ς μίαν κατάστααιν κοπώσεως καί έξαντλήσεως αξιοθρήνητου. Δέν ακούονται αντηχοΰντες οί
κρωγμοί, παύουν πλέον αί έπιδείξεις καί τά κορδώματα, αί έρωτοτροπίαι καί οί ίπποτικοι αγώνες, καί
έξουθενουμένοι, κάτισχνοι, φωράλεοι οι άρρενες δέν
έπαναρχίζουν τά διά τών δασών τυχοδιωκτικά των ταξείδια, είμή αφού μακρύ αναπαυσις τοίς αποδοσει έν
μέρει τήν προτέραν των ευρωστιαν.
'Αφ ετέρου αί θήλειαι άρχονται ώοτοκούσαι. Σκα-

πτηνά δέν αναμιγνύεται καθόλου μετ' έκείνων αποτελών πάντοτε χωριστήν ομάδα. Τδ όνομα δέ Ιν
δική δρνις, ή διάνας τδ απέκτησε διότι ή Αμερική,
έκ τής όποιας οις είπομεν ήδη, εισήχθη είς τήν Ευ

πτουν αβαθή φωλεάν, έν τή όποία έναποθέτουν από
15 | 20 ώά λευκά έρυθρόστικτα, έξαντλοΰσαι όλην
τόν γυναικείου πονηριάν των δπως αποκρύφουν τήν
φωλεάν των, τήν όποιαν δταν έγκαταλείπουσι καλύ
πτουν μέ ξηρά φύλλα. Ενίοτε συνεταιρίζονται ανάδύο

ρώπην, οινομάζετο Μεγάλαι Ινδίαι.

ή τρεις έπωάζουσαι άπό κοινού.
Μετά πάροδον 30 ημερών περίπου τά

Ο Γάλος σήμερον είνε διαδεδομένος πανταχού, ο
Brehm δέ τον υπαγάγει είς τήν οικογένειαν τών Με-

ώά

έκκολά-

πτονται καί αι μητερες οδηγούν τά μικρά των προς
άνεύρεσιν καρπών. Δεκαπέντε ήμεριών τά μικρά πτηνά
είναι είς θέσιν νά κοιτάζωνται έπί τών χαμηλοτέρωυ
κλάδωι. Εις ηλικίαν 2 μηνών τά σαρκίδιά των έρυθραίνονται, δέν ένηλικιοΰνται όμως είμή εις ηλι
κίαν περίπουν 3 έτών, μολονότι ή άυάπτυξίς των έξα-

λεαγρίδων.
Κατά τδν

κολουθεί ακόμα έπί τινα έτη. Διά τούς γαστρίμαρ
γους σημειοΰμεν ότι είναι καλοί προς βρώσιν είς ηλι

ocellala) τού Χονδουράς.

κίαν 4 έτών.
Ευ Αμερική οί άγριοι γάλοι, συχνάκις παρακινού

μενοι ύπδ τής πείνης, εισβάλλουν εις τά πλησιόχωρα
αγροτικά κτήματα διά νά κλέφουν κόκκους απο τα
ορνιθοτροφεία, μή παράλείποντες, έπ' εύκαιρία, νά
ΰποκλεφουν έπίσης καί τήν τιμήν κατοικίδιου τίνος
γαλοπούλας, γεγονός τδ όποιον ό αγαθός γεωργός το
θεωρεί εύτύχημα διότι, πολύ καλλίτερος ζωοτεχνης
από τούς ήμετέρους συναδέλφους του, γνωρίζει ότι έκ

τών ενώσεων αύτών, θά γεννηθώσιν ωραιότατα και
ευρωστοτατα γαλοπούλα.
Από τινων χρόνων καί έν Ευρώπη έπισης έκτρεφεται ό άγριος γάλος, ωραίου πτηνού μέ πτέρωμα λαμ
πρόν αμαυρόν μεταλλικής χροιάς. Εύρωστότατος ο
τυπικός αύτός αντιπρόσωπος τοΰ είδους του, ευρίσκει
Αφ' εαυτού τό μεγαλείτερον μέρος τής διατροφής του
όταν διαθέτη Αρκετήν έκτασιν πρός διατροφήν. Εκ
τος τούτου κεκτηται μεγάλην αντοχήν είς τήν νη
στείαν, δυνάμενος νά παραμείνη 3 καί 4 ημέρας χω

γένη, από τών όποιων κχτάγεται τό ήμέτερον κατοι
κίδιου γένος μέ τάς ποικιλίας του. Ο κοινός γά
λος [Aleleagris gallo-pavo) ζών εις τά δάση τής Βο
ρείου Αμερικής, καί ό οφθαλμόττικτος γάλος (Α/.

Κατά τδν Tegetmeire τά είδη τών γάλων είναι 4.
Ο κοινός αμερικανικός γ άλο ς( Alelegris amcricana}, ό τού Μεξικού (.1/. Alexicana> ό όφθαλμόστικτος τοΰ Χονδουράς (J/, ocellata} καί ο κατοι

κίδιος γάλος

(.1/.

gallo-pavo),

Οπωσδήποτε είνε τό μεγαλοσωμότερον τών αύλικών πτηνών, ύφους 1.30, μήκους 1,20. πλάτους
μέ έκτεταμένας τας πτέρυγας 2,60, μήκους πτέρυγας
0,55, ουράς 0,40 καί ζυγίζει μέχρις 8—10 καί
ακόμα μέχρις 18 χιλιογράμμων. Η θήλεια ε'ναι

μικροτέρα καί φθάνει

τό

βάρος 4 οκάδων.

Τά ήθη καί έθιμα τοΰ ήμετερου κατοικίδιου γά
λου παρέμειναυ περίπου τά αύτά μέ τά τοΰ αγρίου.
Η έξημέρωσις τοΰ γάλου ούδέν τι έττι πλέον προσέθεσεν παρά μόνον ποικιλίας μέ χαρακτήρας παρεμφε
ρείς έκείνων ποΰ διακρίνουν τούς Αγρίους καί μέ δια

φοράς χρωματισμού πτερώματος λευκού, τεφρόχρου,
ξανθού, έρυθροϋ, καί μελανός. Εκ τούτων αί λευκαί

καί τεφροχροοι, ποικιλιαι θεωρούνται ως δίδουσαι λε
πτότερου κρέας.

ρίς νά φάγη.
0 γάλος

άνατρεφομενος

ΕΘΝΙΚΗ

Ο

A. Gobm δύο είναι τά γνωστά άγρια

μέ

τά

άλλα

I- Σ· ΜΑΝΙΑΓΑΚΗί

αύλικά

ΜΟΓΣΑ

ΠΛΠΑ ΘΤΜΙΟΣ

Αηδόνια μου περήφανα, πεύκα καμαρωμένα,
Φέτο νά μή λάλήσετε. φέτο νά μαραθήτε.
Τόν Παπά θύμιο πιάσανε, τον καπετάυ Βλαχάβα

Σ’ τήμέση τ' ό Μουχτάρ πασάς πίσω οί τσοχανταραίοι,
κι από κοντά οί μπεηδες, κ οί τουρκοπουλημένοι.
Κι’ Άλήπασας σάν τό μάθε, δέν πίστεφε τδ θάμα
Άτός του τδν προβόδισε, ατός του τοΰ μιλάει.
—Δέ σ άρεσ ό Άλήπασας, δέ σ ίίρεσ ό Σουλτάνος
καί μπαϊράκι σήκωσες, νά γίνης Βασιλέας ;
—Μή βλαστημάς, Άλήπασα, μή βλαστημάς βεζυρη,
σούφταιξα. σέ πολέμησα καί σούπεσα στά χέρια.
—Γίνεσαι Τούρκος, βρέ παπά , καί ούλα σ τά συμπαθάω
— Ρωμηδς έγώ γεννήθηκα, Ρωμηδς θευά πεθάνω.

Η κόρη δίνει τδ φιλί κι ό νειός τό δακτυλίδι
καί φεύγει ό νειός καί πάει ό νειός σέ μακρυυό ταξείδι,
Καί του πλανεύει ή ξενητειά κι άλλην αγάπη πιάνει

καί μπλέκεται στά δίκτυα της καί τάζει της στεφάνι.
Καί γράφει γράμμα και γραφή στην έρημη τήν άλλη:
*Τδ δαχτυλίδι μάλαμα καί το φιλί κοράλλι"
τό δαχτυλίδι κράτα το για στόλισμα στο χέρι
καί τδ φιλί σου γράφε μου ποιος θές νά σοΰ τδ φερη.»

ή κόρη αποκρινάμευη τέτοια γραφή τού γράφει :
δακτυλίδι τδ πετώ μ όλο του τό χρυσάφι,
Καί τδ φιλί ποΰ σούδωκα μή μοΰ τδ στειλης πίσω’
Δέν μοΰ χρειάζονται φιλιά, άλλον δέν θ αγαπήσω.»

Κ
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ΙΟΥΝΙΟΣ
ΛΑΤΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΙΊΟΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ
Άπό τοϋ Ιουνίου, τής έ.τοχής τοϋ θερισμού μέχρι τής
συλλογής τών ελαίων, άρχομένης άπό τοϋ ’Οκτωβρίου μεσολαβοϋσι πολλαί γεωργικού έργασίαι. Έξ οδ ή παροιμία;
'Από τό >1έηο ώ; τις έήμ;
Αέν απολείπουν >/ δουλειές.

Τζίτζικα; ίλάϊηοτ, πόρνε τά δρεπάνια σας'
Έκ τής παροιμίας ταύτης δηλοϋται ότι τό άσμα τοΰ
τέττιγος ορίζει τήν κατάλληλον έποχήχ τοΰ θερισμού.

ΩΡΑΙΟΙ Τε^ΝΑΙ
ΔΥΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ

Τό ρωμαντικόν περιβολάκι τοΰ Ωδείου Αόττνερ συ
νεκέντρωσε δυο βραδιές, κάτω άπό τά δροσερά δένδρα
του, ολόκληρον την Αθηναϊκήν κοινωνίαν, μέ την έκτέΧεσιν τοΰ πρώτου μέρους τοΰ Προφήτου Ηλιου.—
Τό όρατόριον αυτό, τό όποιον λογίζεται μετά τοΰ αδελ
φού του Παύλου, ως τά δύο έκκλησιαστικά αριστουρ
γήματα τοΰ Μένδελσων, περιέχει τήν ώραιοτέραν πίστιν καϊ εύλάβειαν. Η φυσιογνωμία τοΰ μεγάΧου προ
φήτου ό όποιος ζητεί άπό τον θεόν τοΰ Βαάλ, μέ ύπέροχον μεγαλεΐον νά. φερη βροχήν διά τήν ευημερίαν
τής χώρας, είναι έξόχως χαραγμένη. Επίσης ό ι'ίγγεΧος, ό Οβεδίας, ή πτωχή χήρα, όΧος εκείνος ό άπΧοΰς
Χαός, ό πεινασμένος, ό διφασμένος ό όποιος στηρίζει
τάς έλπίδας του εις τόν θεόν τής 2ιώνος καϊ περιμένει
τήν ευτυχίαν άπό τήν μεγάΧην του πίστ ιν, τήν άφοσίωσίν του πρός τόν Πλάστην. Τό θαΰμα γίνεται καϊ
μικρόν νέφος άνυφοΰται έκ τής θαλάσσης καϊ έξαπΧοΰται ευθύς el? τόν ουοανόν, αήρ φοβερός καϊ ή βοή συ
νεχής αυξάνει, όπως άναγγέλλη τό παιδίον. Ο Χαός
ευχαριστεί τόν θεόν εϊςένα ύπέροχον τεΧευταΐον κόρο,
τό όποίον περιέχει άπό τάς ώραιοτέρας σεΧίδας όΧοκΧήρου τοΰ έργου τοΰ Μένδελσων καϊ τάς πΧέον φυχοΧογημένας. Η έκτέλεσις όσον το δυνατόν καΧΧιτέρα υπό
τοΰ χοροΰ καϊ τών μονωδιών τοΰ Ωδείου. Η δις ΑυμπεροπούΧου πάντοτε ευσυνείδητος εϊς τά έργα τά ό
ποια έκτεΧεί, προσέθεσε μίαν ακόμη έπιτυχίαν εϊς τό
σα? άΧΧας, άποδώσασα δλον το παράπονου καϊ τήν έΧπίδα τά όποια περικΧείει ή τεθλιμμένη χήρα. Ή δνίς
Κρέμερ τελεία ώς άγγελος έξετέλεσε τό μέρος της μέ τόν
σεβασμόν καϊ τήν άξιοπρέπειαν, τά όποια άπαιτεί ή με
γάλη θρησκευτική μουσική. ΉτεΧευταία μονωδία της
μάλιστα «ΑΧΧοίμον ον εϊ ς τού ς άπιστου ς»
βαθύτατα φυχοΧογημενη, συνεκίνησεν ειλικρινέστατα
όΧον τό άκροατήριον. Ο κος ΙξακεΧΧαρίδης μέ τήν ώραιοτάτην φωνήν του ποΧύ καΧός ώς Ηλίας,ϊδίως εϊς τήν
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δευτέραν έκτέΧεσιν δτε έγκατέΧειπε τό θεατρικόν ΰφος
το οποίον δέν ήρμοζεν εϊς μουσικήν όρατορίου. Ο κος
ΒενιζεΧος αρκετά καΧός, καθώς καί ό χορός ύπό τήν
σοβαροτάτην συνοδείαν τής κ. Αόττνερ και τήν δυνα
τήν διεύθυνσιν τοΰ μοναδικού κ. Μπέμμερ.
Α.

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αί δεσποινίδες ΚαΧ. Κωνσταντινίδου, Έρ. Άναστασιάδου, Σ. Τροκάρ, καϊ 'ΕΧ. ΚαραΧοπούΧου, έτυχον διπλώματος μονωδίας. Η δεσποινίς Αναστασιάδου
εινε και κονσερτίστ.
Εις τήν Βυζαντινήν έκκΧησιαστικήν μουσικήν, έΧαβε δίπλωμα ο κ. Ιωάν. Καρατζάς.
Είς τό ΚΧειδοκύμβαΧον έΧαβον πτυχίον διδασκαΧίσσης αί δεσποινίδες Map. Τσιμηνάκη, ΑΧ. Ρώσση,
"Ελλη Κονωφάου, Πην. Δάλεζίου, Αίκ. ΠανταζοπούΧου καϊ Τατιανή Λούη. Ο κ. Άθ. ΆργυρόπουΧος έΧαβε δίπλωμα εϊς τό βιοΧϊ καϊ τήν ορχήστραν, εις τήν
ένοργάνωσιν δέ καϊ διεύθυνσιν μπάντας ό κ. Γ.
Σκλάβος.

Τά άποτεΧέσματα τοΰ ετησίου διαγωνισμού τής σχο
λής τών Καλών Τεχνών εΐνε τά εξής.
'ΈΧαβον δίπλωμα τοΰ τμήματος τής Γραφικής κατά
τήν εξής σειράν επιτυχίας οί κ. κ. Κ. ΓουναρόπουΧος,
X. Άρόδνης, X. Καρζής,καϊ ή δίς Ουρανία Ζηνόβιου.
Προήχθη ε’ς τήν έβδόμην τάξιν ή δίς Χόρς ό κ. Α.
ΓεραΧής καί αί δεσποινίδες ΑΧεξανδρίδου καϊ Άντωνιάδου.
Εκ τής πέμπτης εις την έκτην ό κ. ΦιΧιππακόπουΧος καί αί δες ΧαμουήΧ καϊ ’’Αννα Λουζη.
Εκ τοΰ τμήματος Πλαστικής έξήΧθον διπλωματού
χοι οί κ. κ. Δούκας κα{ Χαρίσης.
Προήχθη έκ τής έκτης είς τήν έβδόμην ό κ. Βλα
χόπουλο;, καϊ έκ τής πέμπτης είς την έκτην οι κ. κ.
Μαυρομαράς, Σώχος καί Τζωρτζάκης.
ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΔΡΑΚΟΥΛΗ

Εϊς σειράν διαΧέξεων εϊς τήν αίθουσαν τής « Ερεύνης»,
κ. ΔρακούΧης ό γνωστός κοινωνιολόγος άνέπτυξε τό
ζήτημα τής « Άποκαταστάσεως τής Γυναικός·».
Ο κ. ΔρακούΧης φρονεί ότι ό παραγκωνισμός τής
γυναικός έβΧαήτεν έως τώρα τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος. Διότι τό ήμισυ αυτής περιορίζεται εϊς τάς
μικρότητας τών οικιακών ασχολιών καϊ άφιερώνει τήν
ζωήν της εις το μαγειρείον.
Κατά τήν γνώμην τοΰ κ. ΔρακούΧη καϊ ή μαγει
ρική πρέπει νά καταστή έΧεύθερον άστικόν έπάγγεΧμα
καϊ νά έΧευθερωθή ή γυναίκα άπό μίαν άσχοΧίαν τα
πεινήν ή οποία τής απορροφά τήν σκεφιν καϊ την δράσιν όΧοκΧήρου σχεδόν τής ζωής της.
ο

Επίσης φρονεί οτι είναι άνάγκη μεγάΧα βρεφοκο τοΰ κ. Μ.Λιδωρίκη.Καϊ τά δυό ήσαν μονόπρακτα.Τί
μεία νά αναΧαμβάνουν τήν άνατροφήν τών τέκνων,καϊ τλος τοΰ ένός «Κοντά στή φωτιά», «Τήν τελευταίαν
ό γάμος νά παύση εϊς το μέλλον νά βασίζεται έπϊ τής στιγμή» τοΰ άλλου. Τά δυό αύτά δραμάτιαήσαν παρ
οικονομικής ύποδουΧώσεως τής γυναικός. Διότι τήν μένα βεβαίως άπό τήν ζωήν,καϊ τό πρώτον ιδίως ένείχε
στιγμήν κατά τήν οποίαν ή γυνή θά καταστή οϊκονο- πολλήν άλήθειαν.Ή κόρη ή δποία άγαπά άφ’ ου έκτιμικώς άνεξάρτητος, ό γάμος θά φθάση τόν ύφ·ηΧόν μήση τόν οίκογενιακόν φίλον, τόν ύπανδρον, άπαντάπροορισμόν του καϊ ή γυναίκα θά μείνη κυρία φυχι- ται συχνά είς τήν καθημερινήν ζωήν. Ό κ. Λιδωρίκώς έπί τών τέκνων της καϊ σύντροφος τοΰ άνδρός,
κης μάς έδωκεν έναν εύγενή τύπον έρωτευμένης, τόν
σύντροφος ή όποια θά είναι ικανή νά προσφέρη μεγάτύπον τής Χρηστίνης ή δποία έγνώριζε νά άγαπά
Χας υπηρεσίας όχι μόνον εϊς τόν σύντροφόν της αλλά.
άλλά καί νά κρύπτη είς τά βάθη τής ψυχής της τήν
καί έν γένει εις τήν άνθρωπότητα.
Η κατακΧεϊς τών λόγων τοΰ κ. ΔρακούΧη ήτο ή ένοχον άγάπην της. Τό Δεύτερον δραματάκι τοΰ κ.
Λιδωρίκη «Τήν τελευταίαν στιγμή» δέν είχε τήν
εξής:
ΓΈνας μεγάλος Ίάπων είπε πρό ολίγου τά έξής : ώραιότητα τοΰ πρώτου. Ίσως νά ήτο κουραστικόν εϊς
τόν ύπέρμακρον διάλογόν του.’Αλλά καϊ αύτό ώς ιδέα
'Άς άφίσωμεν τήν Ιαπωνίδα νά ζήση έλεθέρα όπως
έγκρίνη έάν θέλωμεν τήν Ιαπωνίαν μεγάλην. Άς ήτο καλόν, άδιάφορον έάν δ συγγραφεύς δέν κατώράφίσωμεν καϊ ήμείς τήν Ελληνίδα νά ζήση έλευθερα θωσε τήν ίδέαν αύτήν νά μάς τήν παρουσιάση καϊ
όπως έγκρίνη έάν θέλωμεν τήν Ελλάδα μεγάλην».
μέ τάς σκηνικάς άρετάς τοΰ πρώτου.
Τούς λόγους αυτούς τοΰ κ. ΔρακούΧη έκάλυ-φαν
ζωηρά χειροκροτήματα ιδίως τών παρισταμενων κυ
Οί Φαοιιίαϊοι. Μετά τά τρία αύτά μονόπρα
ριών, αί όποίαι χειροκροτούμαι τούς λόγους αύτους
κτα δ θίασος τής κ. Κυβέλης μάς έδωκε τους Φαρι
έπεκρότουν καθ όλην τήν γραμμήν τάς ιδέας καϊ τας
σαίους τοΰ κ. Ποταμιάνου. Τό έργον αύτό συμβολί
σκέφεις τοΰ κ. Πλάτωνος ΔρακούΧη.
ζει τό προοδευτικόν πνεΰμα καϊ τάς δυσκολίας εϊς
τάς δποίας προσκόπτει κάθε φωτεινή σκέψις τοΰ πνεύ

Θέατρον Κυβέλης. — Ή διδασκαλία τών πρω
τοτύπων έργων ήρχιοε τόν μήνα αύτόν καϊ είς τό θέα
τρον τής κ. Κυβέλης. 'Η έκλεκτή καλλιτέχνις φιλό-

φρων πρός τόφύλον της ήρχισεναύτή μέ τό έργον τής
κ. ’Αργυρούς Σακελλαρίου. «Αί δύο ’Αντίζηλοι».
Τό έργον τής κ. Σακελλαρίου είναι ένα μονόπρακτον

ματος αύτοϋ. Ό Μαρίνος - δ ήρως τοΰ έργου—είναι
τόσον άφωσιωμένος εϊς τήν εύγενή ιδέαν τής έξυπη ρετήσεως τών συμπατριωτών του καί τής άκουσίας

σωτηρίας αύτών άπό τόν κίνδυνον τοΰ καθημερινού
θανάτου δστις άπειλεϊ τούς ναυτιλομένους—καϊ εί
ναι δλο τό νησί οί ναυτιλόμενοι— άπό τήν σκοτει
νιά τού βράχου—ώστε εϊς τό τέλος θυσιάζει καί αύ

τήν τήν ζωήν του τήν στιγμήν καθ’ ήν προσπαθεί
νά άνάψη τον φάρον τόν δποΐον έσβυσαν οί Φαρι

δραματάκι, εϊς τό όποιον δμως κάλλιστα αρμόζει πε
ρισσότερον ό προσδιορισμός «σκηνικόν παίγνιον».Δύο σαίοι άντίπαλοί του. ’Αλλά δσον καλά είναι διαγεάδελφαϊ ή μέν ωραία ψυχικώς,ή άλλη σωματικώς έρί- γραμμένος δ χαρακτήρ τοΰ Μαρίνου τόσον άτονος δ
ζουν διά τόν έρωτα ένος άνδρός. Και ό έρως των κα'ι ή χαρακτήρ τής Δροσούλας. Καί δχι μόνον δ χαρα
έρις των εύρίσκονται είς τήν μεγαλειτέραν έντασιν,καΐ κτήρ της είναι άτονος, άλλά δέν μάς έξηγεί άκόμη
αποφασίζουν ακριβώς τήν ώραν έκείνην νά λύσουν τήν δ συγγραφεύς πώς ένφ άγαποΰσε τόν Μαρίνον έμνηστεύθη τον άλλον, άφοΰ μάλιστα άγαποΰσε αύτόν
διαφοράν ή δποία τάς κρατεί έν αγωνία καινά ζητή
εϊς τοιοΰτον σημείον ώστε νά κρατή έπάνω της τήν
σουν νά μάθουν άπδ τάχείλη τοΰ άγαπημένου ποιαν έκ
τών δύο προτιμά και άγαπά. Ό Παύλος — κ.Γαβριηλί- φωτογραφίαν του.
Έν τούτοις μεθ’δλα ταΰτα, οί «Φαρισαίοι» τοΰ κ.
δης — έρχεται τήν στιγμήν αύτήν. Ή Αίζα — ή Κυ
Ποταμιάνου
είναι ένα έργον, τό όποίον άποδεικνύει
βέλη—ή ωραία, άναλαμβάνει νά όμιλήση. Τήν στιγ
μήν, δμως ποΰ προχωρεί δ Παύλος,ό υπηρέτης—εύρί βαθύτητα συλλήψεως άδιάφορον έάν εϊς τήν έκτέλεσκονται εϊς έσπερίδα ξενοδοχείου — τον σταματά κα'ι σιν δέν κατώρθωσεν δ συγγραφεύς νά τοΰ δώση τήν
τοΰ δίδει ένα τηλεγράφημα. Ό Παύλος ζητεί συγ πνοήν τής υψηλής έμπνεύσεως, ή δποία έχρειάζετο
διά μίαν όντως τόσον μεγάλην ιδέαν.
γνώμην τό άνοίγει, καϊ άναγγέλλει μέ χαράν.
Περιττόν νά προσθέσω δτι εϊς τά τέσσαρα αύτά
Α !«Ή γυναίκα μου έγέννησεν άγοράκι.βΤά λοιπά
πρωτότυπα
έργα ή κ. Κυβέλη έπαιξε μέ τήν γνω
—τά λοιπά είναι τόσον δλίγα. Τά χειροκροτήματα
στήν
της
τέχνην
καί έκαμεν έμφανίσεις θαυμασίας
έκσποΰν άκράτητα καϊ αί δύο τέως άντίζηλοι φεύγουν
φιλιωμέναι καϊ ένηγκαλισμέναι άφοΰ έκεραυνοβόλη- ίδίως εϊς τά μονόπρακτα δραματάκια.

σαν μέ δλίγας λέξεις δηκτικάς τόν Παύλον.
Μαζύ μέ τάς «’Αντιζήλους» τής κ. Σακελλαρίου
έδιδάχθησαν τήν αύτήν έσπέραν δύο πρωτότυπα έργα

'II Έπίθειϊις-.—Τό έργον αύτό τοΰ Μπερστάίν
έκράτησεν άρκετάς ήμέρας είς τό θέατρον Κυβέλης.
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Άνάλυσιν τής έπιθέσεως τοΰ έργου δέν θά έπιχέιρήσω. θά έξάρω

μόνον τήν τελείαν υπόκρισιν τοΰ

κ. Βονασέρα δστις αληθώς

ύποδύεται άριστοτεχνι-

κώς τδν ρόλον του. Μόνον

έάν έλειπε κάποια γε

κροτήματα, μάς επανεδωσε τό

ραϊτινη τό οποίον τόσον πολύ έφοβήθημεν ότι έχάθη κατά
τήν εσπέραν τή; παραστάσεως τοΰ «Τσαγιοΰ τής Νίτσα;».

σον σφοδρόν έρωτα, τότε ή ύπόκρισις τοΰ κ. Βενασέρα δέν θά είχε τίποτε τδ ψεκτόν. Διότι δέν φαντά

ζεται πόσον καταστρέφει τήν έντύπωσιν τών έρωτι-

κών

έκδηλώσεων

τής

Ρενέ-Κυβέλης ή

γεροντική

αδυναμία τοΰ έραστοΰ. "Ανθρωπος πενήντα τριών

έτών,—δπως ομολογεί δ ίδιος—είμπορεί νά διατηρή
δλην τήν άκμήν τεσσαρακονταετοΰς ήλικίας.

μιά τοιαύτη

Καϊ

ακμή θά ήδύνατο νά έμπνεύση

τον

έρωτα καϊ τήν άφοσίωσιν εϊς τήν είκοσιπενταέτιδα
Ρενέ άφοΰ άλλως είχε καϊ δλα τά άλλα ψυχικά καϊ
πνευματικά προτερήματα ό πεντηκοντούτης έραστής.
’Επαναλαμβάνω δμως, καθ’ δλην τήν άλλην γραμ

μήν ή ύπόκρισις τοΰ κ.

Βονασέρα έφθασεν

εις το

τέλειον.

Γάιιοι μετ’ εμποδίων.Ύπδ τδν τίτλον αύτόν
τής δεσποινίδας

έδόθη ύπδ τοΰ θιάσου

Κοτοπούλη

γαμίαν» τοΰ κ. Ξενοπούλου, ή Δνϊς Κοτοπούλη μάς

ήρεσαν καϊ ούτω τδ έργον έθεωρήθη άτυχές έντώ συ-

νόλω και ύπερβολικόν έντή διαγραφή τών χαρακτή
ρων προκειμένου μάλιστα περϊ άτόμων καλής κοινω
νικής τάξεως.

Εις τήν πρώτην τοΰ θεάτρου Κυβέλη; καθ’ ήν έδιδά-

χθησαν τά τρία μονόπρακτα τής Κας Σακελαρίου καί τοΰ κ
Λιδωρικη παριστατο καί ό βασιλόπαι; Νικόλαος.

- Έπίσης ο βασιλόπαι; ετίμησε τήν πρώτην τής «Ψεύτι
καί τής γαλλική; φάρσας είς τό θέατρον τής

-

Ο Κινηματογράφο; εις τό

θεατών Συντάγματος έπι·

οιορθωθεί; και βελτιωθείς εξακολουθεί τάς παραστάσεις του.
— ΊΙ δεσποινίς Ευγενία Ζωγράφου παρέδωκεν εϊς τόν θία

■

τό «Στοίχημα». Τοΰ τριπράκτου άνάοοχοσ εις τόν τίτλον ήτο
ή ευφυέστατη καί πλήρης από ζωήν καί δράσιν συνεργάτις
τής

Εκλην. Έπιθ- Δίς Μιτσα Ιίερρωτή. Καί στά δικά της.

— Ό κ. Ν. Ροδοκανάκης παρέδωκεν εϊς τήν κ. Κυβέλην
τρία μονόπρακτα δράματα.

έλαβε τήν τύχην τών άλλων μονόπρακτων έργων.

40 βαθμούς καί πολύ πιθανόν νά

Ή ζέστη παραλύει. Κι’ δμως ή «Ελληνική

Έπιθεώρη-

σι;» ενθυμουμένη πάντοτε τά; άναγνωστρίας της ζητεί

καί

σήμερα μέσα σ’ αύτή τήν λαΰρα τήν στήλη ποΰ έδημιούργη-

σεν επίτηδες γι’ αότές.

Καί πρέπει νά γραφή. Τί εχει νά

κάνει άν εξω σκάη ό Τζίτζηκας ; Ό κόσμος ποΰ
από τό λουτρό ή από

τό διάβασμα όταν

κανένα περίπατο

πάει στές

γυρίζη σπίτι

θά ςα-

στδ δάσος,

πλωθή κατευχαριστημένος σέ μΐά πολυθρόνα καί περνώντας

Τσάι τή; Νίτσα;» ε’ι; τό θέατρον Μ. Κοτοπούλη, χαΐ «Τό

από τό πλαγινό τραπέζι τήν εφημερίδα ή τό περιοδικό ποΰ
ήλθε πρό ολίγου, θ’ άρχίση τό ξεφύλλισμα. Κολακευόμεθα

τον εργον δυστυχώ; δέν ύπήρςεν αντάξιον τή; Φηαη; τοΰ κ.

νά πιστεύσωμεν δτι κατά τό ξεφύλλισμα αύτό

Μωραϊτίνη. ΔΓ αύτδ δέν έπιχειροΰμεν χαΐ σΛάλυσιν. Παρά τό

στριαι τής «Ελληνική; Έπιθεωρήσεως» θ’ αναζητήσουν τήν

θέμα του τό οποίον παρείχε ν εξο/ον στάδιον

διά πραγματι

στήλη μας, κι’ άφοΰ εχομεν αύτή τήν ιδέα μποροΰμε

ποτέ

έδημιούργησε εργον ψυχρόν xci

νά τήν παραλείψωμε ; "Ωστε άς σκάζει ό Τζίτζηκας

ημείς

ατονον, εις τό όποιον δέν κατόρθωσε νά οώση ζωήν τή; δος

Κοτοπούλη ή ύπόχρισις. Ευτυχώ; τό «Πανόραμα» Έπιθεώ-

ποΰ οείχνει μιά

ποΰμε ότι ή μέριμνα

νΟχι

γιά τόν εαυτό μας

φρόντισα

πως θέλομε
πρεπει ν

νά

απορ-

ροφήση κάθε άλλη μας σκέψι, ούτε γ·ά ιδέα, αύτά εινε ίδιον
αόνον τής φιλάρεσκου, καί εδειξαμεν καθαρά πόσον τεράστια
διαφορά ύπάρχει

μεταξύ τής φιλάρεσκου και τής καλαίσθη

τίζη—ή μάλλον νά

προσεχή τόν έαυτόν της,

άπό διαστήματος εις διάστημα

ενώ

ύστερα

νά οιχ/’η και μιά ματιά στον

καθρέπτην γϊά νά ιδή άν δλα εξακολουθούν νά είνε έν τάξει.
Ή γυναίκα

ή όποια είνε άκατάστατη είς τήν

της καί Ιδίως είς τήν τοΰ σπητιοΰ της

ενδυμασία

δεν έχει τά'.ι σε τί

ποτε—ούτε στον χαρακτήρα τη; τόν ίδιο.

Ό χαρακτηρ ποΰ

θέλει δλα τά πράγματα στήν θέσιν τους εκεί ποΰ πρέπει τό
καθένα δέν θά έπιτρέψη ποτέ τήν άτημελησία στό εξωτερικόν

του έγώ.
Καί φυσικά, δταν ποΰμε

έναν άνθρωπο

ακατάστατο

οεν

τόν κολακεύομε, πολύ δε υιγότερο δταν τον ονομάσομε κού

Π

τού; ύπερβή' κάποιο ση

Ό κ. Τ. Μωραϊτίνη; μά; Ιδωκεν έφέτο; δύο νέα leva «Τό

κήν σάτυραν, ό συγγραφεύς

είνε κάθε πράγμα τακτικό

Δίς Μ

δροσερές εξοχές δέν άφίνει

ΙΙανόραμα τοΰ 1'912» εί; τό θέατρον Συντάγματος. Τό ποώ-

ραίο

μϊά προσπάθεια γϊά κάτι καλλίτερα.

Τό θερμόμετρον άναβαίνει....άναβαίνει εφθασε κιόλας τούς

ναντά κανείς στό δρόμο.

καϊ οΰτω δέν

νά

έχουν άς προμηθευθοΰν ολίγη θέλησι καί—τελείωσε.

έργον μικρόν, κομψόν, άρκετά ψυχολογημένον έδόθη

γαλλικήν φάρσα, «Βρέ τδ τυχερό»,

πρεπει

αόνον τό ήμισυ. ΚΓ δλα αύτά άπό μιά συνήθεια. "Οσες τήν

ΤΟΥ MHNOS

Η

μείο χαυνώσεως παρατηρεΐται σ’ δλα τά πρόσωπα ποΰ συ

Είχε μάλιστα τήν εύτυχίαν νά συνδυασθή μέ μίαν

ή όποια

άπό τήν αξίαν τών άτόμων' δεν αφινουν από τήν ακέραιον ή

υπάρχει έν τόση μεγάλη κλίμακι είς τήν ζωήν. Τό
έπανειλημμένως άπδ τδ θέατρον τής δος Κοτοπούλη.

ενθουσιασμό γιά τήν τουαλεττα

*
μ

οτιαστή έτσι ώστε νά θαυμασθή άπό κάθε τρίτο μάτι. Γιά τα

φιο πράγμα, αύτά τά δύο έπίθετα άφαιροΰν μιά γενναία δόσι

παρασυρθείσαι άπό τήν γενικήν έντύπωσιν.

άγάπη ή δποία

οικονομειται έτσι

εύκολα σπήτι της. Καί τά οϊκονομούμενα ξοδεύονται ύστερα

του, νομίζομεν δμως δτι τό πρωί κάθε κυρία πρεπει νά φρον-

του δέν κατώρθωσεν νά εύρη τάς σκηνάς καϊ τά έπει-

θέλει νά παραστήση τήν ψεύτικη

λου παράδοξον νά είνε ευχαριστημένη ότι

βαια άνάγκη τοΰ ωραίου, τοΰ λεπτού τοΰ τακτικοΰ. Και ω

0E4TFIK4I ΕΙΔΗΣΕΙΣ

βιβασθή προσεχώς. Έπίσης εις τόν θίασον τή; Δος Κότο-

κ. Νικολοπούλου. Ό συγγραφεύς είς τδ έργον αύτδ

σχηματίση, μόλις άντικρύση τόν έαυτόν της

ϊδ}α αας μάτια, για τά μάτια τών ιοικων μας δεν υπάρχει βέ

πουκη παρεδωκεν ένα μονόπρακτον δραμάτιον ύπό τόν τίτλον

Ψεύτικη αγάπη. Μονόπρακτον δραμάτιον τοΰ

προσο

έτσι παραμελημένον στον καθρέπτην.
Άλλά μπορεί νά μή σχηματίση καί καμμ·ά γνώμη ή διό

Δυστυχώς δ κ. Ταγκόπουλος παρά τδ πλούσιον θέμα

σον άσθενές, τόσον άτονον, ώστεέχάθησαν καϊ αύταί

σωμεν ώς ένα κούφ,ο πράγμα ποΰ διοει όλη τη; την

τήν όποιαν θά

λειπη το χρήμα». Το εργον μέ δλην τήν επιμέλειαν θά άνα-

είς τδ έργον καϊ σκηναϊ τινές καλαί,τδ δλον ήτο τό

a quatres epingles ; ’Εμείς τουλάχιστον θά τήν χαρακτηρι-

έργου άρκετά καλή έδωκε πολλάς έλπίδας διά τήν

Τδ έργον αύτδ ήτο μία σάτυρα τών δημοσιογράφων.

πρώτης τάξεως. Έάν δέ ύπήρχον

λητον,αύτήν τήν Ιδια κυρία τήν όποιαν βλεπετε εςω πάντοτε

πλήρη έπιτυχίαν. Δυστυχώς ή δευτέρα καϊ τρίτη δέν

σον Κυβέλης νέον τρίπρακτου δράμα ύπό τδν τίτλον «"Οταν

γήση ένα έργον

θά σάς

Τί εντύπωσι

χήν εϊς τήν γνώμην τών ξένων περιφρονώντας την οική της

Ταγκοπούλου.

σόδια τά δποία ήδύναντο νά τδν κάμουν νά δημιουρ-

«δπως-δπως» — δτι πρέπει νά τ’ άφήσουν γιατί ζημιώνουν τόν

νέον έργον τοΰ κ. Μ. ’Ιωσήφ. Ή πρώτη πραξις τοΰ

Δος Κοτοπούλη.

έδωκε τδν «’Αρχισυντάκτην» τοΰ κ.

τοΰ αρμόζει.« Ήθέλαμε νά πείσωμε—οσας πρεσβεύουν αύτό τό

κάνη άν πηγαίνωντας σ’ ενα σπήτι βρήτε την κυρίαν ατημε-

κης Άγάπη;»

θέατοον Κοτοπούλη.— Μετά τήν «Πολυ

ίίράγματευθοΰμε σήμερα γιά νά τοΰ δόσωμε την σημασία ποΰ

εαυτό τους τουλάχιστον κατά 50 %.

ροντική κόπωσις, και κάποια τρομώδης κίνησις τών
ποδών, ή όποια δέν Αρμόζει είς άνδρα έλκύοντα τό

δροσερόν πνεύμα, του κ. Μω-

αί

άναγνώ-

θά δείξωμεν μεγαλειτέραν αντοχήν.

Έλέγαμε λοιπόν στό προηγούμενου τεύχος γιά τήν ενδυ

ρησι; ευφυής, αλατισμένη, λεπτή, μέ σκηνάς αί όποΐαι προ-

μασία τοΰ σπητιοΰ, καί τό

καλοΰν τόν γέλωτα και κατά τάς όποιας έκσποΰν τά χειοο-

σπουδαίο αλλά και

ζήτημα αύτό μάς φαίνεται

τόσο παραμελημένο

ώστε

τόσο

νά τό ξανα-

ςηο ΤΗΝ ΖΩΗΝ TOYiMHNOS

ούδεμία ποοσωπική επιβολή ή άξια εΐνε δυνατόν ν
άνακόψη τήν μαρασμώδη κατάστασιν τήν όποιαν διέρ
χεται ό τόπος. Έπι τοΰ σημείου αύτοΰ διαψωνοΰμεν,
διότι άκριβώς άπό τά πρόσωπα άναμένομεν τήν προσδοκωμένην ριζικήν Θεραπείαν τών κακώς έχόντων καϊ
διά τούτο μέ άνυπόκριτον χαράν χαιρετίζομεν τήν
έπϊ τήν αρχήν άνοδον τών νέων ' ίπουργών καϊ ιδία
τού κ. Μιχαλακοπούλου ό όποιος ώς ύπουργος τής
’Εθνικής Οικονομίας εμπνέει τάς μεγαλειτέρας έλπί
δας φωτεινής καϊ πατριωτικής δράσεως.
X» ■
ν
Τό έκλογοδικεΐον έκδικάζον τό κύρος τών τελευταίων
εκλογών εύρεν έπιβαλλόμενον νά άποφασίση τήν άκύρωσιν τής εκλογής μόνον τού κ. Χατζίσκου. Τήν άπόφασίν του έστήριξεν εις τό οτι τού ύπελείποντο έλάχιστοι μήνες πρός συμπλήρωσιν τής νομίμου ήλικίας.
Έν τώ μεταξύ προκηρυχΘείίσης έπαναληπτικής έκλογής
έν τώ Νοιιώ ΦΘιώτιδος πάντες ένόμιζον δτι ό κ. Χατζΐσκος καί ώς φίλος τής Κυβερνήσεως καϊ ώς κριθεϊς
ύπεοάγαν αύστηρώς απο το εκλογοδικεΐον και ως...
ένήλικος πλέον Θά έκέρδιζε τήνέκλογήν. Τάπράγματα
όμως διέψευσαν τάς προβλέψεις και αί κάλπαι άνέδειΐαν Βουλευτήν μέ μεγάλην πλειοψηφίαν τόν άντιπολιτευόιιενον ύποψήφιον κ. Βελέτζαν, όπως και αί κάλπαι
τής ’Αρκαδίας άνέδειξαν πανηγυρικώτερον καϊ ένΘουσιωδέστερον, Βουλευτήν τόν κ. Δ. Ράλλην τοΰ όποιου
ό έκ τής Βουλής άποκλεισμός τοσούτον είχε λυπήσει
άλλοτε τούς ποΘοϋντας μίαν ίσχυράν και πεπειραμένην έν τή Βουλή άντιπολίτευσιν.
Αί δύο αύταί έκλογαί μολονότι άκόμη δέν ήσΘάνΘημεν τήν έπίδρασιν τών πολιτικών αγώνων καθότι ή
Βουλή αδρανεί έκ τής έν Κρήτη πολιτικής καταστάσεως - έν τούτοις εΐνε σημεία άρκετά χαρακτηρι
στικά τοΰ τοόπου τοΰ σκέπτεσθαι καϊ άντιλαμβάν’εσθαι τοΰ Ελληνικού Λαού τοϋ όποιου τήν ψυχήν ούδείς μεγάλος ή μικρός πολιτικός κατενόησε μέχρι σήιιεοον.

Τήν πολιτικήν ήρεμίαν έπέτεινεν ίσως κατά τόν
μήνα
αύτόν και ή ύπερβολική ζέστη ή όποια μάς καΕΐσήλδομεν εις τόν ’Ιούνιον μέ την πραγματοποίτετυοάννησε.
Καϊ άν έπέδρασεν αύτή έπι τών νεύρων
ηοιν τήο 'Υπουργικής μεταρρυθμίσεις τήν όποιαν έπϊ
μήνας ήδη μάς πρόανήγγελλον χωρίς νά δύνανται νά τής πολιτικής ζωής, δέν ίσχυσεν άτυχώς νά συγκρατήν έκτελέσωοιν. Ευτυχώς ο/.ηξεν ήδη τό ζήτημα τήση καϊ τούς αιμοχαρή ένστικτα ύποκρυπτονταε συμαύτό καϊ παραιτηθέντων τών 'Υπουργών κ. κ. Μπε- πατοιώτας μας. Διά τοΰτο συχνότατα άνεγνώσαμεν
, νάκη καί Άλεξανδρή, περιορισθέντος δέ κα'ι τοϋ κ. Βε- είς τάς έφημερίδας τάς λεπτομέρειας αιματηρών σκη
νιζέλου εϊς τό 'Υπουργείου τών Στρατιωτικών, έκλή- νών προκαλουμένων άπό τούς διγομένους εις τήν οι
Θησαν νά καταλάβουν τούς ύπουργικούς Θώκους οί κ.κ. κογενειακήν φιλοτιμίαν πατέρας, αδελφούς ή συζύ
’Ανδρ. Μιχαλακόπουλος τής ΈΘν. Οικονομίας, Ν. γους. Θά περάσουν ίσως πο/Λαΐ δεκαετηρίδες άκόμη
Στρατός τών Ναυτικών καϊ Τσιριμώκος τής Παιδείας. διά νά έννοήση ό ελλην ότι δέν είνε δικαίωμά του ν
Μολονότι ή έκλογή Θεωρείται έκ τών άριστων έν τού- άφαιρή τήν ζωήν ενός όμοιου του. ’Οφείλει ή ’Εκ
τοις ούδεμίαν συγκίν/ριν έπροξένησεν ή ύπουργική κλησία—αρά γε ύπάρχει κατά τάς ήμέρας μας καϊ
αύτή μεταβολή διότι ό κόσμος έπείσΘη πλέον οτι νο- μάλιστα εις τήν πρωτεύουσαν τής 'Ελλάδος;—να δισοΰμεν τοσούτον βαΘέως ώστε άνευ ριζικών μέτρων απλάσση τήν ψυχήν τοΰ έλληνος ανίκανον οια τοιαυτα
ΙΟΥΝΙΟΣ
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αποτρόπαια εγκλήματα μαρτυρουντα ηθικήν πώρωσιν
άξίαν Λαών κατωτάτης νοητικής και ανθρωπιστικής
βαθμίδας. Εις τόν τόπον μας όπου εύρίσκουσιν ήχώ
κηρύγματα άνατρέποντα τήν έννοιαν τών καλώς έννοουμένων συμφερόντων τών Λαϊκών τάξεων, είνε
δάσκαλον νά εύρεθώσιν αί έξαιρετικαί καί εύγενεΤς κοινωνιολογικά! μορφαί αί όποϊαι θά ήτο δυνατόν
νά έπιδράσωσιν έπωφελώς καί σωτηρίως έπί τοΰ Λαϊ
κού πνεύματος.

4"Αν όμως ύπό κοινωνικήν έποψιν ή ζωή τοΰ μηνός
μας ώθεΤ είς λυπηρά συμπεράσματα, ύπό έποψιν έργασίας σοβαράς διά τήν πρόοδον τών ναυτικών μας
δυνάμεων μάς παρουσιάζεται εύχάριστος ευκαιρία νά
όμιλήσωμεν. Διότι καί τά Ναυτικά Γυμνάσια τά τελεσθέντα έν Βόλω έπί παρουσία τοΰ Βασιλέως και τών
'Υπουργών απέδειξαν εύχάριστα σημεία θετικής έργασίας καί ή άπόψασις τής Κυβερνήσεως πρός παραγ
γελίαν πολεμικών μονάδων πρός συμπλήρωσιν τοΰ
Στόλου μας είνε έξ εκείνωντών Κυβερνητικών έργων
τά όποια πληρούσιν άπό έθνικήν ίκανοποίησιν κάθε
καρδιάν Ελληνικήν.
ιψΆνάλογονέντύπωσινέθνικής ίκανοποιήσεως μας παρέσχεν καί ή έν τώ Ζαππείω λαβοΰσα χώραν «Έκθεσις τής Σηροτροφίας» ή διοργανώθεΤσα ύπό τοΰ Συλ
λόγου τών παραγωγικών Σωματείων. Νομίζομεν οτ·
είνε ή πρώτη σοβαρά έλληνική έκθεσις έξ όσων άπό
δεκαετηρίδων έγένοντο έν Έλλάδι καί διά τοΰτο θερμά
συγχαρητήρια οφείλονται είς τήν διοργανωτικήν επιτρο
πήν καί ίδια είς τόν κ. Δαμβέργην, τόν κ. Ρουσόπουλον, τήν κ. Ζλατάνου, τόν κ. Χασιώτην, τόν κ.
Μανιατάκην, τήν κυρίαν Μαρούλη, τήν κ. Ρουσοπούλου καί άλλους. Ή μικρά αυτή έκθεσις είνε
μία έργασία τελεία, θετική, συστηματική καί διά τοΰτο
γόνιμος είς εύχάριστα αποτελέσματα. Δέν συγκεντροΰται έκεΤ μία τυχαία έργασία έρριμμένη άσκόπως
καί-μόνον κατ’ έπιφάνειαν σοόορά καί άξια προσοχής.
ΈκεΤ τεχνηέντως καί μέ έπιμέλειαν καί μέ έργασίαν
μακράν καί μέ μέθοδον καί μέ όργάνωσιν άπαράμιλλον συνεκεντρώθη ότι ένδιαφέρει τήν σηροτροφίαν,
οτι σχετίζεται μετ’ αύτής, ότι τήν θίγει καί ότι εΤνε
προϊόν καί καρπός τοΰ γεωργικού αύτοΰ κλάδου όστις
δίδει ζωήν καί ακμήν είς μίαν μεγάλην βιομηχανίαν
καθ’ όλον τόν κόσμον. ΈκεΤ διδασκαλία ζωντανή, έκεΤ
έκμάθησις λεπτομερής, έκεΤ άναπαράστασις φυσική
τοΰ βίου, τής ζωής, τής έξελίξεως τοΰ κουκουλοσπόρου ό όποιος άπό μικροσκοπικόν σπέρμα μεταβάλλε
ται είς πολυτελή μέταξαν ικανήν νά έξωραΐση κάθε
κοινωνικήν έμφάνισιν τών ανθρώπων. Εύτυχώς ότι ή
χρησιμότης καί ή σοβαρότης καί ή έπιστημονικωτάτη
διαρρύθμισις τής Έκθέσεως κατενοηθη καί άθρέα ή
κοινωνία μας σπεύδει καί τήν έπισκέπτεται άποκομίζουσα ένθουσιασμόν καί θαυμασμόν.

Αί Θεσσαλικαί πόλεις κατά τόν μήνα αύτόν ηύτύχησαν νά έπισύρωσι τήν προσοχήν του Πανελλη
νίου. Έκτος τού Βόλου όπου έτελέσθησαν τά Ναυ
τικά γυμνάσια καί τό Συνέδριου κατά τής Φυματιώσεως καί τά Τρίκκαλα ήγον έορτήν έθνικήν
καί ώραίαν. ΈκεΤ έτελέσθησαν τά Ελευθέρια καί τό
ρεκόρ είς τήν σκοποβολήν ήτο άνώτερον άπό τά προ
ηγούμενα έτη. ΈκεΤ καί πάλιν ή Βασιλική προθυμία
έτίμησε τήν έορτήν καί ή έπαρχιακή ηρεμία είδε κίνησιν, θόρυόον καί άπηύλαυσεν ολίγον άπό τήν Βα
σιλικήν λάμψιν.
-ψ?

Τελειόνομεν μέ τήν Κρήτην καί τούς Αίγιοπελαγίτας. Είς τήν Κρήτην κατηρτίσθη Οικουμενική Κυβέρνησις άπό τά πολυτιμότερα στοιχεία τοΰ τόπου,
κληθέντος έπικουρικώς καί τοΰ Στρατηγού Λυμπρίτου
—άνδρός μεγάλης πολιτικής καί Στρατιωτικής αξίας—
και όφείλομεν νά έκφράσωμεν τήν βαθυτάτην απο
ρίαν μας, πώς άνήρ τής φιλοπατρίας καί τής αξίας
τοΰ κ. Σφακιανάκη έχει τό σθένος νά μή σπεύδη είς
τήν έσχάτην έπίκλησιν τής πατρίδας του. Δέν 'δυνά
μεθα νά έννοήσωμεν τί θά πή φιλοπατρία τήν στιγμήν
κατά τήν όποιαν ένας ύπέροχος Κρητικός διστάζει ή
άρνεΤται νά σώση τήν κινδυνεύουσαν πατρίδα του.
Ζήτημα πού άπασχολεΤ τόν Ελληνισμόν είνε ή τύχη
τών Αίγιοπελαγιτών μετά τήν λήξιν τού Ίταλοτουρκικού πολέμου. Οί Ιταλοί κατέλαβαν τάς νήσους
όπου κυριαρχεί ό Ελληνισμός καί οι κάτοικοι αδελφοί
μας μετά τάς πρώτας εκρήξεις τής άνεκφράστου χα
ράς, διότι εύρέθησαν μακράν άπό τήν τυραννικήν
πνοήν τοΰ βαρβάρου κατακτητοΰ, ήρχισαν νά σκέ
πτονται διά τήν αύριον ή όποια άγνωστος καί απειλη
τική προβάλλει δι’ αύτούς. Τό ζήτημα είνε πρόωρον
καί χρειάζεται μεγίστη προσοχή έκ μέρους τών ήγετών τών Νήσων τού Αιγαίου πελάγους διά νά δοθή
λύσις όσον οΤόντε συμφωνοτέρα καί πρός τά εθνικά
δίκαια άλλά καί πρός τά δίκαια τοΰ στοιχειώδους άνθοωπισιιού.
Δ. Λ

Ζ.

ΕΛΑΗΝΙΠΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μετά μεγάλης εύχαριστήσεως δημοσιεύομεν σήμε
ρον την εικόνα τής δεσποινίδας Ουρανίας I. Μακρή,
τής πρώτης Διδάκτορας τών Φυσικών Επιστημώντού ήμετέρου Πανεπιστημίου. Όντως άπό τής ΐδρύσεως αύτοΰ τό άνώτατον έκπαιδευτικόν μας ίδρυμα,
ένώ μέχρι σήμερον απειράριθμα έξέδωκε πτυχία
τών Φυσικών Επιστημών είς τούς φοιτητάς, ούδέν τοιούτον είχε χορηγήσει είς κυρίαν καί ιδού
ότι τό πρώτον σήμερον χορηγείται είς τήν Δα Ούρανίαν Μακρή..
Ή Δίς Μακρή, αδελφή τοΰ άποβιώσαντος προ τε
τραετίας διακεκριμένου συγγραφέως καί δημοσιογρά-

Μαρία Σ- Ζερβοΰ
Ουρανία I. Μακρή

όου Κωνσταντίνου Μακρή, κατάγεται έκ Βαρνης τής
Βουλγαρίας, όπου ό πατήρ αύτής Ιωάννης Μακρης

θηυατικώντήν Δα Μαρίαν Σ. Ζερβούς τής οποίας
έπίσης μετ’ ιδιαιτέρας εύχαριστήσεως δημοσιεύομεν

τήν εικόνα.
_
,
Ή δεσποινίς Μαρία Σ. Ζερβού έγεννηθη εν Κε
φαλληνία καταγομένη έκ διακεκριμένης έκεΤ οικογέ
νότητας άφ’ ενός μεν ώς Δημογέρων, άφ ετερου οε νειας. Περατώσασα προ εννέα ετών ενταύθα τάς γυ
μνασιακός αύτής σπουδάς, μετέβη μετά τού άδελφού
ώς Επίτροπος Εκκλησιών.
(
- n . -r,,
Ή Δία Μακρή, περατώσασα τας εν τω Ιΐανεπ- της, τού διακεκριμένου μαθηματικού κ. II. Ζερβού εν
οτημίω σπουδάς της ύπέστη κατά τόν μήνα αύτον Παρισίοις, όπου έσπούδασεν έπί τριετίαν έν τή φιλο
τάς νενομισμένας διπλωματικός της εξετάσεις και λογική Σχολή. Έπιστρέψασα ένταύθα έφοίτησεν εις
άνεκηρύχθη άριστοϋχος πτυχιούχος τών Φυσικών Ε τήν Μαθηματικήν Σχολήν τού Εθνικού Πανεπιστη
πιστημών. Διακρίνεται δέ ιδίως καί δια την γλωσσο μίου, ύπό τής όποιας άνηγορεύθη διδακτωρ, όευτερα
μάθειάν της, καθόσον πλήντής Ελληνικής γνωρίζει τοιαύτη μετά τήν δεσποινίδα Γεννήματα. Τα δυο
τήν Γαλλικήν, Γερμανικήν. Βουλγαρικήν και Τουρκι αύτά δ.πλώματα τής Φυσικομαθηματικής Σχολής του

έκ τών ποούχόντων έπί σεφάν ολόκληρον ετών εξυ
πηρέτησε τά συμφέροντα τής αύτόθι Ελληνικής Κοι

κήν. Ήδη εναπομένει είς τήν Κυβέρνησιν τοΰ Κρά
τους νά χρησιμοποίηση δεόντως τάς γνώσεις της Δος

‘ Μακρή.
Όλίγας ήμέρας μετά τήν άνακήρυίιν τής πρώτης
διδάκτορας τών Φυσικών Επιστημών, τό Έθνος ηυτύχησε νά ιδη άνακηρυσσομένην διδάκτορα των 1 α

Πανεπιστημίου άνυφούσι τό γυναικεϊον πνεύμα και
παρέχουσιν εξαιρετικήν θέαν είς τήν Έλληνιδα γ.υ
ναΤκα. Νά εΰχηθώμεν μόνον άπό τάς δυο αυτας urttοόχους Έλληνίδας νά ίδωμεν έργασίαν εξυπηρετού
σαν τήν έπιστήμην τής πατρίδας μας, η ·>ποια αρ
χαιόθεν άνέδειξε φωτεινά γυναικεία πνεύματα εις τας
δυσκολωτάτας φυσικομαθηματικός επιστήμας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΝ ΚΙΝΗΚΙΝ
Ό Φεμινισμός είς “«ν Γερμανίαν.
Η
Τού αεγάλου φί^νισπκον /άκατος, η
^ωστοτάτ,/ κοφ^αν^ρ καί σνΊΊραφ^ ·των φ^αοφικάν ^τορ^ν κ. rKpeTMe^-'E., ve^a-ry
L ωραία κυρία, εΐ-ττε τά
ΓαΚΧον Syaoaco-

γράφον.
,
,
Ο προ ίπταετίας ΐπικρατήαα<; φίμ,ινισμ,ος, ei-nev η
κυρία Μ^έλ- 'Ες, ίοκόπ^ την πΧήρη χεψαφετησιν
τής.
ek έχθρικην προ^ τόν avbpa^ αντ^ολιrevacv. Η όνωα^ iia την προστασίαν των μητέρων
έπίζητεΐ άντίθέτως την χειραφέτησή ταύτην δια της

συνεργασίας- τών μεν μετά τών δε. Αίάρχαί, έπί τών
όποιων στηρίζονται αί θεωρίαι αόται είνε ή μητροτης^
όΊάμοςκαί ό έρως. Καταπολεμηθείσακατ αρχας υπο
ιών φεμινιστικών όμείόων, όέν ηρ^ησε νά κατανίκηση
τόν δυσπιστίαν καί μάλιστα νά προσελκύση τας μεΊ_αλειτέρας συμπάθειας, πρό πάντων μεςαξό των ανδρων.

Ημείς, άντιθέτως πρός την 'Έλλεν Κέΰ, ητις ανεδείχθη τότε, άναχωροΰμεν έκ τής άρχής οτι δια, να.
έπιτυχη ολα αότής τά δίκαια ή Ίυνή δέον να εινε οικο-

νομικώς ανεζαρτητος.
Η Κα Μεφέλ-’Ές άφοΰ είπεν οτι ήτο υπέρ τοΰ δια-
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ζυγίου, έπεξετάθη ί'ιτα έπί τοΰ ζητήματος τής -προστα
σίας τών παίδων και έδήλωσε τά εξής :
— Έάν θέλετε νά προστατεύσητε το παιδίον προστα
τεύσατε τήν μητέρα. Η -προστασία αΰτη έπραγματοποιήθη έν Γερμανία διά τών έργατικών συντάξεων,αι-

τικοί, καί ότι οί άγορεύσαντες έπραξαν τούτο εκ λόγων
δημοκοπίας.
Τότε ο έκ τών σωφραζεττών βουλευτών κ. Λανσμπέρυ έπετέθη νά κτυπήση τόν πρωθυπουργόν κ.
”Ασκουϊθ λέγων :

τινες βοηθούσι τήν έργάτιδα κατά, τον τοκετόν της.
Είνε δέ έπιθυμητόν όπως ή προστασία αΰτη έπεκταθή
καϊ el? τήν μεσαίαν τάξιν.

*Ψεύδεσθε μεγάλως θέλοντες νά διαψεύσητε τά βα
σανιστήρια τών σωφραζεττών. Πρέπει νά έκδιωχθήτε
“άμεσως έκ τής άρχής, διότι τό νά ύποβάλητε είς βά

«Έν Γερμανία πλησίον el? τά έργοστάσια ΰπάρχουσι συντηρούμενα ύπό τών βιομηχάνων άσυλα παι
διών έντός τών όποιων έκαστον παιδίον φγάτιδο? ευ
ρίσκει κλίνην κα'ι υπηρεσίαν καϊ οπού αί μητέρες κατά,
τάς ώρας τής άναπαύσεως δίδουσι τό μητρικόν γάλα
el? τά τέκνα των.

σανα γυναίκας φυλακισμένος, είναι αίσχος καί διά
σάς καί διά τήν κυβέρνησιν.»
Πανδαιμόν.ον έπηκολούθησε τάς λέξεις ταύτας.
Πολλοί τών κυβερνητικών βουλευτών έπετεθησαν

Εν Ούγγαρία γίνεται κάτι καλλίτερον ακόμη. Χά
ρις el? ένα φεαινιστήν υπουργόν, Συνέδριον γυναικών
συνεκλήθη και συνεζήτησεν έκθέσαν τά αιτήματα τών
γυναικών el? τον πολιτικόν τούτον άνδρα.
Η φράσις ·νοθον τέκνον
*
δέν έχει πλέον σημασίαν
έν Ουγγαρία διότι παν παιδίον έχει δικαίωμα el? τήν
προστασίαν τοΰ Κράτους.
Η Εταιρία μας άν καί εινε ριζοσπαστική καϊ μά
λιστα σοσιαλιστική απέχει τής πολιτικής.
Μόνον δι' ήθικής προπαγάνδας ενεργεί. Αί γερμανι
κοί φεμινιστικοί οργανώσεις έχουσι χιλιάδας καί χι
λιάδας μέλη.
Άγνοοΰμεν καί άποδοκιμάζομεν τους βίαιους αγώ
νας τών Αγγλίδων σωφραζετών : Δέν καταπολεμοΰμεν
τους ανδρας, αλλ άγωνιζόμεθα μετ' αύτών καί διά
ι οΰτο ουτοι μάς έκτιμώσι περισσότερον απο τάς φεμι

νίστριας τών άλλων χωρών. Τό κίνημά μας εινε τοιοΰτον σήμερον, ώστε el? τους κύκλους τών πλουσίων
έπί ματαιω θ άνεζήτει τις τήν πολυτελή έκείνην κού
κλαν, την οποίαν θά συνήντα άλλοτε διότι καί είς τούς
αριστοκρατικούς άκόμη κύκλους ή νεάνις κάμνει πλή
ρεις τα? σπουδάς της ή προετοιμάζεται δι' έν οίονδήποτε επάγγελμα τό όποιον δύναται νιί έπηρέψη el?
αυτήν νά κερδίσρ τά πρός τό ζήν.
Ο φεμινισμός θά φθαση είς τήν δόξαν του όταν ό
άνήρ καί ή γυνή θά γίνωσιν έλεύθεροι καί ίσοι σύντρο
φοι καί όταν ούδείς έκ τών δύο δέν θά δύναται νά α
παίτησή από τον άλλον έτερόν τι άπό τήν προσωπικήν
αύτοΰ άξίαν, άφαιρουμένης άπό τό πνεύμα πάσης υλι
κής οπισθοβουλίας. Αλλά προς τοΰτο, τό έπαναλαμβάνω, χρειάζεται έκτος τής ελευθερίας καί τής ισότη

κατα τοΰ Λάνσμπερυ νά τόν κτυπήσουν.
Αποκατασταθείσης τής τάξεως έζητήθη καί έγένετο
ή αποπομπή έκ τής συνεδριάσεως τοΰ βουλευι οΰ Λάν
σμπερυ. Διετάχθη ή άποφυλάκισις δύο άσθενησάντων
εν τω φυλακείω σωφραζεττών.

ΙΙόϋαι νεάνιδες δπουδάζονν είς τό Βερολϊνον.
Ο άριθμός τών φοιτητριών είς ~ό Πανεπιστήμιον
τοΰ Βερολίνου αύξάιει κατ έτος σημαντικώς.
Εφέτος ύπάρχουσι 1 φοιτήτρια τής θεολογίας, 13
τής Νομικής, 172 τής Ιατρικής καί 69 τής Φιλοσοφίας.
Εκτος τούτων el? άλλα? 258 γυναίκας έπέτρεψεν
ο Πρυτανις τοΰ Πανεπιστημίου όπως φοιτώσιν ως
άκροαταί.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Πάντοτε, τά αιώνια «μεγάλα παιδιά» είναι οί καλλιτεχναι σέ όλα τά μέρη τής γής.
Απο το Παρίσι μάς στέλνουν μίαν νοστιμοτάτην
φαρσαν τοΰ Ραϊνάλδου Χάαν, ή όποια κάνει ήδη τόν
γύρο τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου, προκαλοΰσα τά ξεκαρδιστικώτερα γελοία. Ο χαριτωμένος αύτός συνθέτης,
ο γνωστός διά τά τραγούδια του, όπως καί γιά τής
δαιμόνιές του φάρσες, έταξείδευε τελευταίως μέ τήν
άοιδόν καν Cballet-Vicq καί τόν κλειδοκυμβαλιστήν
Λάζαρον Λεβή γιά καλλιτεχνικήν ίιιΐ'ΐιόθ είς τήν Γαλ

λίαν. Ο ίμπρεζάριός των ήτοό γνωστός Μποκέλ,ένας
έξυπνος καί ίκανώτατος άνθρωπος, άλλά ταύτοχρόνως
υπερβολικά αθώος καί εύπιστος. Η tournee τών τριών

Οι ύπερμαχοι τής γυναικείας ψήφου έπετέθησαν
κατα τή? Κυβερνήσεως έπί τώ λόγω ότι έδωκεν αΰτη
διαταγάς νά κακοποιηθώσιν αί κρατούμενοι έν ταΐς

καλλιτεχνών ήρχισε άπό τήν Rennes, όπου καί κατέ
λυσαν στό μεγαλείτερο ξενοδοχείο τής πόλεως. Τό
ΐδιο βράδυ el? τό τραπέζι, ρωτά ο Χαα.ν μέ τόν άφε-.
λέστερο τρόπο τόν Μποκέλ, έάν κοιμάται μέ ανοικτήν
ή κλεισμένην πόρτα τήν νύχτα. Αύτός τού άπαντά ότι
δέν κλειδόνεται μέν, αλλά προτιμά ν' άφήνρ κλειστή
τήν πόρτα, διότι έτσι τοΰ φαίνεται πώς είναι περισσό
τερο iso'
?
*
καί σαν στό σπίτι του. Ησυζητησις έξηκολούθησε φυσικώτα, χωρίς να φανή κάν οτι ή έρώτησις

φυλάκαις σωφραζέτται κοί νά μή δίδεται είς αύτάς
καλή τροφή. Η γλώσσα τήν οποίαν μετεχειρίσθησαι>
ήτο βιαιοτάτη.
Ο πρωθυπουργός κ. "Ασκουϊθ άπαντών είς τάς κα
τηγορίας ταύτας υπεστήρίξεν ότι αύται είναι συκοφαν

είχε γίνει έπίτηδες, έως τήν ό>ρα πού έπρόκειτο νά πέ
σουν νά κοιμηθούν. Τότε ό δαιμόνιος συνθέτης έφυ
γε καί αύτός γιά τό δωμάτιό του καί όταν πλέον ό
ίμπρεζάριός είχε ξαπλωθή, ώσάν καλός τεχνίτης, ξεκολάει άπό μία αϊθουοα δύο έκφραστικά γράμματα τοΰ

τας, η προστασία τής μητρός».

Είς τδ Αγγλικόν Κοινοδούλιον.

άγγλικοΰ αλφαβήτου καί μέ μεγάλην ταχύτητα τά?
καρφώνει στήν πόρτα του. Δέν έπέρασε πολλή ώρα
άπό τό φοβερό πραξικόπημα καί τό άναμενόμενο απο
τέλεσμα άρχισε νά φαίνεται θριαμβευτικά. "Ερχεται
πρώτος μέ μεγάλην βία καί άνοίγει τήν πόρτα «Α !
pardon, κύριε», έρχεται δεύτερος, τρίτος, τέταρτος,
πέμπτος ένας πολύ χονδρος ο οποίος κλείνει και την
πόρτα πίσω του. Ο Μποκέλ, πετάγεται κάτω απο το
κρεββάτι. « Τί θέλετε έδο> κύριε καϊ μέ άνησυχείτε τέ
τοια ώρα ;» Α ! μέ συγχωρείτε, έκανα λάθος, δέ
φταίω γώ. . . Μετά δύο λεπτά, μία κυρία μέ νυκτερι
νήν περιβολήν κ’ ένα παιδάκι στά χέρια. , . όπισθοχωρεΐκαϊ αύτή. 'Ο δυστυχισμένος ίμπρεζάριός, σέ άμηχανία, τρίβει τά μάτια του γιά νά έννοήση ποΰ βρί
σκεται καί τοΰ είναι άδύνατον νά έξηγήση τό φαινόμε
νου. Σ αυτό τό διάστημα μεγάλη ταραχή στό ξενο
δοχείο, διασταυροΰνται άσπρα φαντάσματα στους δια
δρόμους, όλοιζητοΰντες τήν μαγικήν πόρτα ποΰ έφυγε
έξαφνα άπό έμπρός τους. . . Ο ξενοδόχος έρχεται είς
βοήθεια καί προσπαθεί νά καθησυχάσι) τούς άπελπισμένους πελάτας. ’Εννοεί οτι πρόκειται περί φάρσας,
κ’ επάνω στο φοβερό θυμό του ορμάει στήν κάμαρα
τοΰ ίμπρεζαρίου καί τόν τσακίζει στό ξύλο. Αύτός
κλαίων διαμαρτύρεται γιά τήν αθωότητα του, φωνάζει
τούς συντρόφους του νά τόν ύπερασπισθοΰν και τότε
άνακαλύπτεται ό αληθινός δράστης, καμαρωτός καί
θριαμβευτικός γιά τή-μοναδική επιτυχία τοΰ σχεδίου
του. "Εξω φρενών ό ιδιοκτήτης γιά τή διατάραξι τής
νυκτερινής ησυχίας, αρπάζει ολην τήν κομπανία κα'ι
τήν πετάει στής 3 τή νύχτα, έξω άπό τό ξενοδοχείο,
μέ τής βαλίτσιες στό χέρι. . .
Καί έτσι ένας άπλός άστείσμός, έγεινε ολόκληρος
κωμωδία, έπέρασε μία άγρια στιγμή άπό τό δράμα,
γιά νά κατάληξη σέ μιά ρωμαντικωτάτη διασκέδασι

τών Καλλιτεχνών,

Sous la belle dtoile.

MIA

νικήν καταπληξιν όλων μας συνειθισμένων νά βλέπωμεν τον Ελληνικόν Λαόν ανίκανον el? γενναίας σκέ
ψεις και αποφάσεις. "Εκτοτε δι? άκόμη υποβολών
υποψηφιότητα έξελέγη πρώτος Βουλευτής τοΰ Νο
μού Αχαϊοήλιδος πρός τιμήν εαυτού καϊ τών έκλογέων
του οι οποίοι άπέδειξαν οτι el? τήν πολιτικήν
ωριμότητα υπερέχουν πάντων τών άλλων έκλογέων
τοΰ Κράτους. Η πανηγυρική αΰτη έκτίμησις τών έκλεκτών κατοίκων τής ’Αχαΐας καί "Ηλιδος εύθύς άπό

πρωτας έργασίας τών δύο ’Αναθεωρητικών Βουλών
άπεδείχθη πόσον ήτο δίκαια καί δικαιολογημένη. Ο
κ. Μιχαλακόπουλος διά τών έξοχων άγορεύσεών του.
δια τής συμμετοχής του el? τάς σπουδαιοτέρας έπιτροπάς είς τάς οποίας άνετέθη ή μελέτη τής μετ αβολής
τού πολιτεύματος καί ι) έπεξεργασία τής άλλης νομο
θετικής έργασίας άπέδειξεν οτι ήτο ό νέος πολιτικός el?
τόν οποίον εύρύτατον ήνοίγετο τό Στάδιον ύψηλοτέρας πολιτικής δράσεως. Ο κ. Βενιζέλος ό οποίος
αντελήφθη τήν άξίαν του εύθύς άμέσως άπεφάσισε
να την χρησιμοποιήση έπ άγαθώ τοΰ "Εθνους
τα?

και

τάχιστα τόν

έκάλεσε

συνεργάτην του

παρά

τό πλευράν του καί έσχάτως έπί κεφαλής μιας
τών σημαντικωτέρων υπηρεσιών τής άναγεννωμένης
πατρίδος μας. Καί από τας άρχάς τοΰ μηνος αύτοΰ
τόν κατέστησεν Υπουργόν τής Έθνικής Οικονομίας
καί άξιον διάδοχον τοΰ κ. Μπενάκη ό οποίος έπί
σης είργάσθη μέ όπέροχον εύσυνειδησίαν καί θερ
μόν ζήλον υπέρ τής προαγωγής τών έθνικών δυνά
μεων. "Ηδη ό κ. Μπενάκης απεχώρησε με άλας τάς
τιμάς τάς όφειλομένας καί el? τήν προσωπικήν άξίαν
του, καί el? τό έθνικώτατον παρελθόν του καί είς τήν
πρακτικήν πνοήν τήν οποίαν ένεφύσησεν εις τας ύπ’
αύτόν υπηρεσίας, καί τό στάδιον τής περαιτέρω έμψυχώσεως καϊ άναπτύξεως τών ζωτικωτέρων δυνάμεων
τοΰ τόπου παρέμεινεν έλεύθερον el? τάς στιβαράς χείρας καί τόν φωτεινόν νοΰν τοϋ νεαρού πολιτευτοή κ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρέα Μιχαλακοπούλου.
Ή τάχιστη άνάδειξίς του, ή άνταξία τών έξαιρετικών προσόντων του άνύψωσις εις τό υψηλόν άξίωμα

Ό έκ Πατρών πολιτευτής είνε έν φωτεινόν παρά
δειγμα τής καταπληκτικής σταδιοδρομίας τοΰ ’Έλλη
νας τοΰ έχοντας άξίαν. ’Έως τώρα έφωνάζαμεν οτι el?
τον τοπον μας αι μετριότητες καί οί άνθρωποι τής
ρουτίνας ήσαν οι νίκη-

τοΰ Υπουργού άς τοϋ έμφυσήσουν νέας δυνάμεις, ας
τοΰ έμπνεύσουν μεγαλείτερον τόν πόθον τής έξυπηρετήσεως τής πατρίδος καί άς τόν οδηγήσουν el? τήν
λήψιν μέτρων ΰγιειών και βάσιμων διά τήν προαγω
γήν τών ύπό την διεύθυνσίν του σπουδαίων κλάδων.

0 Κ ΑΝΔΡ ΙΥ1ΙΧΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΣ ’ταί τής ζωής, κάθε δε
άτομον μέ έξαιρετικα.
προσόντα μορφώσεως ψυχικής καί νοητικής εΰρισκε
διαρκώς έμπόδια διά τήν άνάδειξίν του. Η έμφάνισις
τοΰ κ. Ανδρέου Μιχαλακοπούλου έπί τής πολιτικής
σκηνής ήλθε νά διαψεύση πανηγυρικώς τήν γνώμην
αύτήν. Νέος, νεώτατος, χωρϊς προηγουμένην ταπεινω
τικήν καί έξευτελιοτικήν κομματικήν έργασίαν, χωρίς
κουμπαριές καί φιλίες στηριζόμενες είς τήν προσπά
θειαν νά προστατεύη καί έγκολποΰται κάθε κοινωνικήν
κακίαν, άλλά μόνον μέ τοΰ νοΰ του καί τής διανοίας

του καί τής ψυχής τον τά ΰπέοοχα χαρίσματα κα
τήλθε διά πρώτην φοράν είς τόν έκλογικον αγώνα
καί έπέτυχε πρώτος Βουλευτής τοΰ Νομού προς γε

Είνε νέος, τό έθνος τόν περιβάλλει μέ έξαιρετικήν
έκτίμησίν, αί έπ’ αύτοΰ στηριχθείσαι έλπίδες ανάλο
γοι πρός τήν περί αύτοΰ προτρέξασαν φήμην, καί ώς
έκ τούτου πάντες άναμένομεν δράσιν μεγαλουργόν, θε
τικήν, σώφρονα, λελογισμένην.’Από τήν στήλης ταύτης
άπό τής όποιας ειλικρινής ή ευχή προβάλλει ύπερ τής

πλήρους έπιτυχίας του, μία σύστασις θερμή του απευ
θύνεται. .4? προσέξι) πολύ el? τού? συνεργάτας του.
Ά? άπομακρύνη άπό πλησίον του τήν ήμιμάθειαν,
τήν άναβλητικότητα, τά πρόσωπα τα οποία νομίζουν
πώς τά ξεύρουν ολα, έκείνους οί όποιοι είναι γι ωστοι
ώς έκμεταλλευταί μιας ιερός ιδέας,τούς ύστεροβούλους
καί τούς κοπτομένους διά τα γενικά συμφέροντα προς
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ατομικήν ωφέλειαν. Άς προσέξη, άς μελετήση, άς
ναται ή πατρίς, το έθνος, τό Κράτος καί ή κοινωνία
ζύγιση όλους εκείνους πού τον περιστοιχίζουν και κα
τόπιν άς τραβήξη τόν δρόμον του. Άς μή δειλιάση είς νά προσφέρη είς ένα ηρώα άληθινόν. Άπό τήν προο
τάς αποφάσεις του, άς μή καμφθή άπό ξέυας εισηγή δευτικήν Κυβέρνησιν τού κ. Βενιζέλου δυνάμεθα νά
σεις ή άπό πολιτικήν άνάγκην. Αί ΰπηρεσίαι τάς περιμένωμεν τήν πραγματοποίησιν τής ευχής μας
όποιας διευθύνει έχουν άνάγκην γεναίου ξεκαθαρίσμα- ταύτης.
τος. ’.Ας μη διστάση νά πάρη τήν σκούπαν καί άς εινε
Μετά τόν κ. Καμπέρον τόν νικητήν τοΰ αίθέρος,
βέβαιος ότι έξω τής ρουτίνας υπάρχουν δυνάμεις έτοι
δ
κ.
Τσικλητήρας νικητής τοΰ άλματος είς τού;
μοι νά τεθούν εϊς τό πλευράν του καί νά τόν υπηρε
’
Ολυμπιακού;
άγώνα; τής Στοκχόλμης. Τά τηλε
τήσουν με την πλέον αφιλοκερδή ειλικρίνειαν. 'Όταν
σχηματίση τό έπιτελείόν του, αντάξιον τού ζήλου του,
γραφήματα άνήγγειλαν είς
τού ενθουσιασμού του, τής μορφώσεώς του, καί τής Ο *· ΤΣΙΚΛΗΤΜΓΛΣ δλον τον κόσμον δτι Έλλην
άντιλή-φεώς του, όλα πλέον είναι εύκολα καί ό δρόμος ένίκησεν είςτό άγώνισμα αύτό.Έωςτώρα είς τό Στάτής επιτυχίας αλλά καί τής δόξης θά τού είνε ανοι διον τής Στοκχόλμης δ νέο; Κόσμο; οί ’Αμερικανοί
κτός.
ήρχοντο είς τήν πρώτην γραμμήν τής νίκης. Διά
τοϋτο ή έπιτυχία τοΰ νεαροΰ έλληνος έχαιρετίσθη μέ
Ένα; αληθινό; ήρω;. Ένα ώραίσ παλληκάρι. μεγάλον ένθουσιασμόν διότι ήτο μία άπόδειξις δτι
Μία έξαιρετική φυσιογνωμία. Μία άφοβο; ψυχή. "Ε είς τήν παλαιάν Ευρώπην δέν έσβυσεν άκόμη ή άκμή
να; αδάμαστο; χαρακτήρ. Μία εύγενή; υπαρξις. Έ ή δποία δίδει τήν νίκην. Έ μικρά Ελλάς ά; είνε
να; γενναίο; άξιωματικδ; τοΰ υπερήφανος. Τά παιδιά της άρχίζουν νά τήν τιμούν.
Ο κ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ
Ελληνικού στρατού καύχημα Μετά τόν Καμπέρον δ Τσικλητήρας στεφανώνεται μέ
τοΰ έθνου; καί καμάρι τών εύ- στέφανον δάφνης.
τυχών γονέων του. Ό κατακτητή; τών ελληνικών
Ή έν Άθήναις έδρεύουσα Τεκτονική Στοά «Άγαλανών αιθέρων οί όποιοι νομίζει κάνει; δτι, συγκινούμενοι άπό τά; μεγάλα; άρετά; τοΰ έλληνικοΰ θηνά» έπιθυμοΰσα νά ένισχύση τό καλόν έπ’ ώφελεία
τής Κοινωνίας, ιδρύει Βραβεϊον ’Αρετής, δττερ κατ’
παλληκαριοΰ, τον υποδέχονται μέ τήν μεγαλειτέραν
έτος Οά άπονέμεται είς τόν
προσοχήν καί τόν νανουρίζουν, καϊ τον λικνίζουν καί
ΒΡΑΒΕΪΟΝ ΑΡΕΤΗΣ Έλληνα οστις οπουδήποτε εύτόν θωπεύουν καί τόν θεωρούν παιδί του; καί τόν
Προχήρυξις
ρισκό μένος ήθελεν έπιτελέσει
θεωροΰν σπλάγχνο του; καί τον θεωρούν άρχοντά
τήν μάλλον εύγενή καί γενναίαν
του; καί κύριόν των. Είναι τό ΐδαλμα τού Ελληνι πραέιν, άφορώσαν είτε τήν διάσωσιν τοϋ πλησίον, είτε
τήν έξυπηρέτησιν τών ύπέρ έλευθερίας άγώνων, είτε
σμού καί τό δνομά του θά παραμείνη τό σύμβολον τήν ένίσχυσιν τοϋ κοινωνικού έν γένει άγαθοϋ, άδιαένό; μυθικού δντο; τό όποιον έδάμασε τά; 'Ελληνι φόοως φύλου, ηλικίας, κοινωνικής καταστάσεως} πνευ
κά; θαλάσσα; καί έχαλιναγώγησε τού άχανού; τήν ματικής άναπτύέεως.
Ό έπιτελέσας άέίαν λόγου αγαθήν πράέιν, ή οϊοσάστασίαν καί τήν δρμητικότητα. Ή τελευταία του
πτήσι; μέχρι; Έδρα;, άφ’ ου έπί 20 λεπτά τή; ώρα; δήποτε λαβών γνώσιν τοιαότης δύναται έγγράφως ν’
άναγγείλη αύτήν αναγραφών πάσαν σχετικήν έΐηκριδιέπλευσε μέ καταπληκτικήν ταχύτητα τήν θά
βωμένην πληροφορίαν.
λασσαν, τόν άνύψωσεν εί; περιωπήν παγκοσμίου νιΠερί τής βραβεύσεων θά κρίνη έννεαμελής έπικητοΰ τή; άεροπλο’ία; άξιου νά θαυμασθή καί χει τροπή· είς τόν βραβευθησόμενον άπονεμηθήσεται χρη
ροκροτηθώ άπό δλα τά έθνη τά δποία τοσοΰτον έν- ματικόν βραβεϊον ούχί έλασσον τών ^οο δρ. καί
διαφέρονται διά τήν άνάπτυξιν τής άεροπλο’ία; Ή χρυσοϋν αναμνηστικόν μετάλλιον έν έπισήμω τελετή
Ελλά; δμω; δφείλει νά τίμηση ιδιαιτέρως τόν ήρωά τό ποώτον οκταήμερον τοϋ ’Ιανουάριου.
Αί αιτήσεις δεκταί άπό τής σήμερον δέον ν’ άπευτης, τόν μεγάλον άεροπόρον τη; κ. Καμπέραν. Ή θύνωνται πρός τήν έξης οιεύθυνσιν. Στοάν «’Αθή
Ελλάς δφείλει δχι μόνον χάριν αυτού τοΰ ίδιου άξιου ναν» όδός Κολοκοτρώνη άρ. 3 Στοάν Συγγροϋ
πάσης έθνικής εύγνωμοσύνης καί πάση; τιμής καί ’Αθήνας. Οί έπιθυμοϋντες νά λάβωσι λεπτομερείς
δόξης, άλλά χάριν τού σκοπού καί τοΰ μεγαλείου πληροφορίας δύνανται ν’ άπευθυνθώσι πρός τόν κ.
Δ. Καλογερόπουλον, όδός Χαριλάου Τρικούπη 2 2α
τής ιδέας ή δποία δέον νά εύρη καί άλλους ύπερόείς ’Αθήνας.
χους μιμητάς τής αίγλης τού Καμπέρου, δφείλει τά
περιβάλλη μέ τιμάς δχι μόνον τόν ίδιον, άλλά καί
Μία θερμουργό; έπιστήμων,μία άληθινή έργάτι; τής
τούς γονείς του καί τήν οικογένειαν του ή δποία προέθνικής διαπαιδαγωγήσεω; τής θηλεία; έλληνικής νε
σέφερεν είς τό έθνος μίαν δύναμιν καί μίαν έλπίδα
ότητες ή διδάκτωρ τής φιλολογία; Δίς Σταματίνα Κακαί μίαν αύτοπεποίθησιν. Είναι άνάγκη οί μεγάλοι
ζατζή συγκεντρώσασα περί
άεροπόροι τής Ελλάδος—δπως δ άξιωματικό; ΚαμΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
έαυτήν τόν γυναικείον δι
πέρος—νά εύρίσκωσΓ τόν δρόμον των σπαρμένον μέ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟΝ
δασκαλικόν κόσμον εί; μίαν
δλα; τάς ύλικά; καί ήθικά; άμοιβά; τάς δποίας δύ
δυναμιν δμοφωνούσαν καί άπό κοινού σκεπτομένην

τέλεσαν τό πρόγραμμα τής έορτής καί έπροκάλεσαν τα
ίέδωκεν κατά τόν μήνα αυτόν τήν πρώτην ώραίαν
θερμά συγχαρητήρια πρός τάς εύγενείς διοργανωτρίας
Αορτήν είς τήν κυκλοτερή αίθουσαν τοΰ Ζαππείου.
αύτής.
Ή Δ ι; Καζατζή άφ’ ή; άντίξοοι περιστάσεις τήν
άπεμάκρυναν άπό τήν έθνικήν δντω; δράσίν της είς
Συνήλθαν ε(ς Γενικήν Συνέλευσιν τά μέλη τοϋ Συλλό
τόν υπόδουλον έλληνισμόν καί τήν ήνάγκασαν νά γου «ή Τέχνη» είς τήν αίθουσαν τής ’Αρχαιολογικής
■παραμείνη έν Άθήναις δέν άπέμεινεν μία μονάς ά Εταιρείας, εύγενώς προσφερθεϊσαν, καί ύπό τήν Προεδρείαν
τοΰ τακτικού Προέδρου αύψυχος καί άτονος άδρανοΰσα καί άναμένουσα τήν έξ
ΣΤΑΛΟΓΟΣ “ΤΕΧΝΗ,, τής κ. Καλογεροπούλου
προέβησαν είς τάς Εργα
ύψους άντίληψιν. Έζήτησε καί είς τήν πόλιν μας,
σίας των. Κατ’ άρχάς έλογοδότησε τό Συμβούλων τής
οπού κατ’ έξοχήν έπικρατοΰν τά λόγια καί λείπουν Εταιρείας καί έν συντομία άνέφερεν δλην τήν Εκλεκτήν
τά έργα, νά δημιουργήση κύκλον άληθινής καί πα και σκόπιιιον Εργασίαν τοϋ Συλλόγου έπιβληθέντος ήδη
είς τήν κοινήν συνείδησιν διά τής ποικί/.ης καλλιτεχνικής
τριωτική; δράσεω; καί πρό; τούτο άπετάνθη πρό; καί Εθνικής αύτοΰ δράσεων. Κατόπιν έτροποποιόθη τό Κα

τά; διδασκαλίσσα; τών ’Αθηνών μεθ’ ών συνεργασθεϊσα ίδρυσε τό πρώτον γυναικεϊον διδασκαλικόν

Σωματεϊον.
Δέν είνε τοΰ παρόντο; νά άναπτύξωμεν τήν ση
μασίαν καί τήν άποστολήν τοΰ ύπό τήν προεδρείαν
τη; «Πανελληνίου Διδασκαλικού Συνδέσμου Κυ
ριών» θ’ άναφέρωμεν μόνον δτι ή πρώτη έορτή τήν
-όποιαν έδωκε τό Σωματεϊον αύτό έστέφθη ύπό πλή
ρους έπιτυχίας καί διεξήχθη ύπό τά άφθονα καί έν-θουσιώδη χειροκροτήματα τοΰ πολυπληθούς άκροα-

ταστατικόν είς τά άρθρα Εκείνα ών τό πλημμελές κατεφάνη
κατά τήν διάρκειαν τού όλιγομηνου βίου τής «Τέχνης»
καί παρετόθη έπί τριετίαν ή παραμονή τού σημερινού Συμ
βουλίου τό όποιον τόσον δεϊιώς Εχειρίσθη τό ώραΐον Εργον
τοϋ Συλλόγου. Ύπό τάς εΰχάς τών Ενθουσιωδών μελών
καί τά συγχαρητήρια αύτών πρός τόν κ Προέδρον τής
«Τέχνης» Εληϊαν αί Εργασίαι τής Γενικής αύτής Συνελεύσεως.

Είς τόν θίασον Κυβέλης παρεδόΟη τό νέον εργον τοΰ κ.
Ν. Μαρσέλλου «Οί Νεόπλουτοι» κοινωνικόν δρομα είς τρεις
πράξεις. Θά παιχάή έντός του ’Ιουλίου καί Οά λάβη μέρος εί»
τόν ’Αβερώοειον διαγωνισμόν.

τηρίου.

ΟΑΙΓΟΣΤΙΧΑ
Εις τήν εύρυτάτην αίθουσαν τής Δημαρχίας καί έπί
Ο κ. Μαλφετας, ολόκληρον εικοσαετίαν, διευθ
■παρουσία εκλεκτού πλήθους διεξήχθη ή πρώτη εορτή
-τού Πανελληνίου Συνδέσμου τών Κυριών. Η εορτή υντής τού σατυρικού φύλλου έν Άργοστολίω τό Ζι
ζάνιου, έπαρασημοφορήθη ύπό τής Ελληνικής Κυβεραντη δέν ήτο συνήσεως.
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ- νήθης τις συγκέν— Ο Δημ. Ράλλης ό γνωστός πολιτευτής Αττικής
ΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
τρωσις πρός τέρ- έξελέγη μέ καταπληκτικήν πλειοφηφίαν βουλευτής ’Αρ
■φιν καί -φυχαγω- καδίας εις έπανάληπτικήν έκλογήν’Ο κ. Ράλλης έλαβε
9141 απέναντι τού πρώτου έπιλαχόντος οστις έλαβε
-γίαν. Ήτο συγκινητική έκδήλωσις τού θαυμασμού και
-τής λατρείας πρός τήν μνήμην τής Ελληνίδος τού 21 4,138.
— Είς τό έν Γαλλία ναυπηγείου τού Χαλέν καθεϊλή όποία μέ τάς μεγάλας θυσίας της με τα ήρωϊκα πα κύσθη τό δεύτερον Ελληνικόν ΰποβρίχιον φέρζν τό
ραδείγματα της αύτή ή ιδία αμέσως καί εμμέσως διά όνομα ^β,ιφίας.»
— Βεβαιούται οτι ή ομάς τών κοινονιωλόγων Βου
τής δημιουργίας τέκνων υπέροχων καί ηρωικών μάς
λευτών θά άνασυσταθή άμα τή ένάρξει τής Βουλής.
έδωσε πατρίδα έλευθέραν κέντρον άπό τού όποιου ακτι Λέγεται ότι θά σύμπραξη μετ’ αύτής καί ό κ. Ζαβινοβολεί έκτοτε τής έλευθερίας ό πυρσός ο φωτίζων και
τσιάνος.
— Ομογενής τού Εξωτερικού άπέστειλεν είς τόν κ.
■εμπνέων καί τονώνων κάθε ελληνικήν ήτυχήν.Ήτο έκπλήρωσις ύπερτάτου καθήκοντος πρός τάς μεγάλας γυ Πρωθυπουργόν το ποσόν τών είκοσι χιλιάδων φρ. διά
ναικείας μορφάς τού 21 πρός τάς μεγαλοήτύχους καί τήν αγοράν στρατιωτικών αεροπλάνων.
— Επίσης ό κ. Εϋγενίδης έθεσεν είς τήν διάθεσιν
υπέροχους έκείνας γυναίκας αι οποίαι μέ τήν αύταπάρ- τού κ. Πρωθυπουργού τό αύτό ποσόν διά τον ίδιου
νησίν των καί τήν αύτοθυσίαν των έλάμπρυναν έπί
σκοπόν.
— Οί Στρατιωτικοί προβιβασμοί θά λάβουν χώ
πλέον τάς σελίδας τής τρισχιλιετούς ιστορίας μας. Τήν
περιφανή δράσιν τών Ελληνίδων τού 21 ύμνησε κα ραν άρχάς Ιουλίου.
— Τό ’Αμερικανικόν Δικαστηρίου κατεδίκασε τό
ταλλήλως ο γνωστός λογογράφος κ. Καλογερόπουλος
πλήρωμα τού υπερωκεανίου ή Πατρίς έπί παρα■ό όποιος εΰρε μέ τήν ποιητικήν γλώσσαν του τήν κα βάσει τού περί μεταναστεύσεως νόμου.
τάλληλον φράσιν και τήν αληθινήν έμπνευσιν διά νά
— Τό Υπουργείου τής 'Εθνικής Οικονομίας άπεφάμεταδώση είς τό άκροατήριόν του τόν αγνόν ένθουσια- σισε νά έφαρμόση τό διάταγμα τού 1854 περί ιδρύσμον ο οποίος έπρεπε νά κυρίαρχη εις κάθε ελληνικήν σεως Γεωργικών Συμβουλίων κατά νομούς, διέταξε
τούς Νομάρχας νά προβώσιν εις τήν σύστασιν αύτών"
■φυχήν κατά τήν έκτελεσιν τής ωραίας αύτής έορτής.
— Ό έν Λονδίνω πρεσβευτής τής Ελλάδος κ. I.
Ποιήματα πατριωτικά, απαγγελία δι' ής ίστορήθησαν
Γεννάδιος έζήτησε παρά τού Υπουργείου τών Εξωτε
κλέη τής Έπαναστάσεως καί εικόνες διά φωτεινών προ ρικών τήν άποστολήν πληροφοριών, άν είνε δυνατόν
βολών παριστώσαι τάς μορφάς τών ηρωικών Ελληνί- Έλληνες ιατροί διαμέυζντες εις ελώδεις περιφέρειας
£ων τού 21 καί έπαναφέρουσαι εϊς τήν μνήμην συγκι νά δεχθούν καί άναλάβουν τήν καλλιέργειαν εϊδουςτινος ιχθυδίων τά όποία έχουν τήν ιδιότητα νά κατανητικός στιγμάς τής Ελληνικής Έπαναστάσεως άπε-

διώκουν και καταστρέφουν τούς ανωφελείς κώνωπας.
Μέχρι τοϋδε (δήλωσαν δώδεκα ιατροί οτι αναλαμβά
νουν τήν τοιαύτην καλλιέργειαν.
— Τα μεγάλα γυμνάσια τοϋ στόλου εις τόν Βόλον
τα παρηκολούθουν και οί Δόκιμοι έπιβαίνοντες τοΰ
«'Αλφειού» !
— Εις τήν Στοκχόλμην έγένοντο εφέτος οί 'Ολυμ
πιακοί αγώνες. Η έναρξις ήτο επισημότατη. Εις τήν
σκοποβολήν ένίκησεν ή Αμερικανική όμάς. Δευτέρα
ήλθεν ή όμάς τών "Αγγλων μ’ επιτυχίαν 1800, τρίτη
ή Σουηδική μέ 1575, τέταρτη ή Νοτιοαφρικανική μέ
1531, πέμπτη ή Γαλλική μέ 1517, έκτη ή Νορβιγική μέ 1476, έβδομη ή Ελληνική μέ 1439, όγδοη
ή Δανική μέ 1412, ένατη ή Ρωσσική μέ 1401 καί
δέκατη ή Ουγγρική μέ 1334.
Εις τήν σκοποβολήν κατά πήλινων δίσκων ήλθε
πρώτη ή Αμερικανική όμάς, δευτέρα ή Γερμανική,
τρίτη ή ’Αγγλική καί τετάρτη ή Σουηδική.
Είς τήν σκοποβολήν διά πιστολίων ακρίβειας άπό
30 μέτρων ένίκησεν ό 'Αμερικανός Λαίην μέ 287
έπιτυχίας, δεύτερος ό Σουηδός Πάλεν μέ 286, τρίτος
ο Σουηδός Βόν-Χόλστ μέ 284 καί τέταρτος ό Αμε
ρικανός Ντί-φ μέ 282.
— Εις τάς Πάτρας έγένετο αποθεωτική υποδοχή τοϋ
Ελευθεριονίκου Κ. Ευσταθίου Βουκελάτου, ό όποιος
ανεδείχθη πρώτος νικητής τών αγώνων « ’Ελευθέρια,»
τα οποία έτελεσθησαν είς Τρίκκαλα.
— Ο Πατερνώ ό φονευς τής Κομήσσης Τριγώνας
κυρίας τής τιμής τής βασιλίσσης τής Ιταλίας, κατεδικάσθη είς ισόβια καταναγκαστικά έργα.
— Ο κ. Σ. Παπαγεωργίου είσήγαγε εις τήν καλλιεργιαν το ατμάροτρον. Αί δοκιμαί έγένοντο είς τάς
γαίας τών κτημάτων Αβέρωφ. Ο κ. Υπουργός τί/ς
Εθνικής Οικονομίας διά τηλεγραφήματος συνεχάρη
τον κ. Παπαγεωργίου διά τήν πρωτοβουλίαν του, ή ό
ποια προωρισται να φέρη μεταβολήν εις τους ορούς
τής παρ'ήαίν καλλιέργειαςτών αγρών.

Ό κ. Α. Καμπούρογλους εύηρεστήθη νά μάς άποστείλη άπάντησιν είς τό άρθρον «Κατηραμένη Ξε

νοκρατία» τό δημοσιευθέν είς τό προηγούμενον τεύ

χος. ’Επειδή τό χειρόγραφον έφθασεν άργά ή άπάντησις τοΰ διαπρεπούς Έλλήνος θά δημοσιευθή εις το

προσεχές τεΰχος.

ΝΕΑ1

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έξεδόθη τό τεΰχος τών μηνών Ιουνίου
καί ’Ιουλίου μέ ΰλην καί μέ εικόνας μεγάλου καλλιτεχνι
κοί φιλολογικού ένδιαφέροντος.
Σημειοΰμεν έκ τών περιεχομένων τήν Δώρα Δ' Ίστρια
τοΰ κ. Δε-Βιάζη.—Τούς Ελληνικούς χορούς τοΰ κ. A. Ν.
Βερναρδάκη.-Τό «’Αγαπάτε άλλήλους» τοΰ Τολστόη κτλ.κτλ.
Memoire de I'Union des lies de I’Archi/.el. Οί ένΑίγύπτιρ άποκατασταμένοι Αίγιοπελαγϊται,άπό ουδετέρου έδά—
φους,σοφωτατα καί πατριωτικώτατα συνετάξαν γαλλιστί καί
άπέστειλαν είς τάς μεγάλας δυνάμεις υπόμνημα δΓ ού υπε
ραμύνονται τών έθνικών δικαίων των καί έπικαλοΰνταιτήν
προσοχήν τών Ισχυρών έπ’ αύτών.’Από στατιστικόν πίνακα
δημοσιευόμενοι· έν αΰτώ βλέπομεν οτι έπίήμίσεως σχεδόν έκατομυρίου κατοίκων έπί τών 24 νήσων 458.355 είνε “Ελληνες
26.898 Τοΰρκοι ! καί 4558 ξένοι. Έξ αύτών 17 νήσοι δέν
έχουσι κανένα κάτοικον 'Οθωμανόν. Συγχαίρομεν τήν ’Επι
τροπήν τής ’Αλεξανδρείας διά τήν ώραίαν εργασίαν της.
*
Πινακοθήκη

‘Η καΰόις τών νεκρών. Ύπό κ. Δ. Σ. Μπαλάνου. Με
λέτην άρτίαν έδημοσίευσεν έπί τοΰ δέματος τούτου ό κ.
Μπαλάνος έπιμαρτυροΰσαν διά μυριοστήν φοράντήν εξαιρε
τικήν μόρφωσίν του καί τήν τελείαν κατάρτισιν τοΰ νεαρού
θεολόγου εις τά τοΰ κλάδου του.

La Crisedes Tribunaux mixtesd' Egypte.'Ynb τοΰκ.
Μιχ. Κεπέτζη. Ένας ίδειόδης Έλλην εις ειλικρίνειαν, εις
σθένος,εις ευσυνειδησίαν, έξοχον κατέχων θέσιν ειςτήν διε
θνή κοινωνίαν τής ’Αλεξάνδρειάς καί κατ’ εξοχήν τιμώμε
νος εις τούς έπιστημονικούς κύκλους τής πόλεως ιαύτης
άπεχώρησεν οίκειοθελώς άπό τής υψηλής θέσεωςτοΰ Έφέτου τών μικτών Δικαστηρίων τής Α’ιγύπτου καί μετά τής
διακρινούσης αύτόν ελευθερίας περίτήν έκφρασιν τών γνω
μών του προβαίνει διά πολυσέλιδου τόμου γαλλιστί έκδοθέντος εις αποκαλύψεις διδακτικάς τών συμβαινόντων είς
τό Άνώτατον αύτό Αιγυπτιακόν δικαστήριον. Λυπούμεθα
ότι ό χώρος δέν μάς έπιτρέπει νά δώσωμεν εύρυτέραν άνάλυσιν τής σοβαρός εργασίας τοΰ διακεκριμένου καί υπέρο
χου έπιστήμονος κ. Μ. Κέπετζη,
ΊΙ ποΣιτικΐι κρίθις ίν Κΐτπρφ. Είς κομψόν τομίδιον
έκδοθέν ύπό τής έν Λευκωσία έδρευούσης «Κεντρικής Ε
πιτροπής τής Κύπρου» περιλαμβάνονται τά σπουδαιότερα
έγγραφα τής τελευταίας πολιτικής κρίσεως τής Νήσου. Ή
μελέτη τών έγγράφων αύτών δίδει πλήρη καί σαφή ιδέαν
τών λόγων ο'ίτινες ώθησαν τούς Κυπρίους είς τάς τελευ
ταίας των αποφάσεις.

«Ί’ίξίαιος» Πλάτωνος. — "Εξοχον φιλοσοφικόν σύγγραμ

μα περί τής Φύσεως μάς παρέδωκεν ή ’Αρχαία Ελλάς, τόν
«Τίμαιον» τοΰ Πλάτωνος. Ή κοσμογονία καί ή ψυχολο
γία τοΰ ένδοξου ποιητοΰ καί φιλοσόφου διήγειρεν ανέκα
θεν τόν θαυμασμόν πάντων τών σοφών διά τας βαθείας
καί πρωτοτύπους θεωρίας του. Τόν «Τίμαιον» μετέφρασεν
εις τήν Βιβλιοθήκην Φέξη ’Αρχαίων’Ελλήνων Συγγραφέων
ό κ. II. Γρατσιατος.
«Φαϊδρος » Πλάτωνος.—Διάλογος περιμάχητος, προκαλέσας ότέ μέν έπαίνους, ότέ δέ επικρίσεις άπό τής άρχαιότητος διά τάς παράτολμους περί ηθικής ιδέας του αίδποϊαι
αναπτύσσονται τεχνικώτατα εις ύφος ρητορικόν καί μέ πα
ραστατικόν λυρισμόν, είναι ό «Φαιδρός» τοΰ Πλάτωνος.
Πραγματεύεται περί έρωτος, περί ώραιότητος καί περί
σχετικών συναισθημάτων τής ψυχής, άντικρούων δέ καί
συμπληρών ένα σχετικόν λόγον τοΰ Λυσίου άποδεικνύει
συνάμα ότι ή ρητορική μόνον διά τής φιλοσοφίας δύναται
ν’ άναχθή είς τέχνην.
Ό «Φαιδρός» είς μετάφρασιν φιλολογικών πιστήν καί
γλαφυρόν ύπό τοΰ κ. Κ. Γούναρη έξεδόθη εις τήν «Βι
βλιοθήκην Φέξη "Αρχαίων ’Ελλήνων Συγγραφέων».
« "Αθηναίων Πολιτεία» Άριστοτέλους.— Τό πρό ολί

γων έτών άνακαλυφθέν έργον τοΰ Άριστοτέλους, ή « "Αθη
ναίων Πολιτεία» περιλαμβάνουσα τήν πολιτικήν Ιστορίαν
καί πλήρες τό συνταγματικόν καί διοικητικόν δίκαιον τών
Αθηνών, έξεδόθη είς τήν «Βιβλιοθήκην Φέξη ’Αρχαίων"
Ελλήνων Συγγραφέων». Ή μετάφρασις μετά προλόγου
περί τοϋ Άριστοτέλους καί τοΰ έργου του καί μετά συμπληρώσεως τοΰ έλλείποντος κειμένου διά προσφυγής είς
άλλους άρχαίους συγγραφείς έγινεν ύπό τοΰ κ. Ί. Ζερβού.
Έκθεθις τών πεπραγμένων τοί? Άόϋλον τών ’Α
νιάτων κατά τό 1011. Ή μελέτη τής έκθέσεως ταύτης

ικανοποιεί τόν άναγνώστην παρακολουθοΰντα τήν σοβα
ρόν καί κοινωφελή έργασίαν διακεκριμένων κυριών τής
κοινωνίας μας πρωτοστατούσης τής υπέροχου ’Ελληνίδος
κ. Έλ. Νεγρεπόντη.

Ωραιότατα είνε τά νέα μεταξωτά διά φορέ

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ματα τής μόδας τών κυριών, τά όποια έκόμισε
το έπί τής δδοΰ

Έρμου 58 γνωστό-

ΕΚΔΙΔΟΙΙΕΝΟΝ ΕΝ λΒΗΝΔΙΣ — ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ
Αΐίυΰυντής : Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

τατον

Μελέται φιλολογικοί καί καλλιτεχνικοί.
Συνεργασία έγκριτων λογίων.
Εικόνες έργων Ελλήνων καί ξένων καλλιτε
χνών. Φωτοτυπίαι χρωματιστοί.
Συνδρομή έτησία φράγκα 12.
Γραφεία ‘Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22 Α.

JT-ΕΛΟΠ.

κατάστημα

τοΰ κ.

ΘΕΟΔ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΤ
τά

Magnolia,

Rpes veloute,

^ΊλΙΟΠΟΥΛΟΣ

Taffetas mous-

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

soulin

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

sangant,

Taffetas, fleur
deuphine κλπ. ώς

Πρός τους η.η, Ύδρολήπτας τής πό

λεως Ά&ηνών.

καί

Έκτελουμενών κατ
*
αύτάς εις τινα σημεία τοϋ *Α·
δριανείου υδραγωγείου εργασιών καΰαρισμοϋ και επι
σκευής αύτοϋ, παρακαλοϋνται οί κ. κ. ύδρολήπται οί' τε
έκ τών Δεξαμενών Λυκαβητοϋ και οί άπ
* ευθείας έκτοϋ
υδραγωγείου αρδευόμενοι δπως έφιστώσι την προσοχήν
αυτών έπί της καταναλώσεως τοϋ ϋδατος, καθόσον, λόγω
τών εργασιών, ή έκ τοΰ υδραγωγείου παροχή είναι μιμροτέρας διαρκείας, έξ ής Οά πρόκυψη καί μικρά ανω
μαλία και ώς προς τάς ώρας της διανομής.
*Εν *Α0ήναις, τή 10 *Ιανουαρίου 1912
Εκ τοϋ Γραφείου τοϋ 'Υδραυλικοϋ Τμήματος)
(*

αί νεώτεραι

γαρνιτοΰραι διά τάς

πλέον sic τουαλέττας κυριών.
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ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΖ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
Πωλεοταχ scs δλα τά. φαρμ-αζεοα %α£ φαρμαχερπορεόα.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Δςά τήν Ελλάδα xccc Κρήτην.

ΚΟΣ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ Α&ΗΝΑ1

____________________________

'

^ΡΤΟΠΟΙΚΤΙΚΚ ζΤ^ΙΡΙΑ
ΓΑΛΑ ΕΙΣ ΚΟΝΙΝ-ΓΑΛΑ ΑΠΕΞΗΡΑ MENON

Εάν θέλετε ν άποφεύγητε τάς επικινδύνους νοθείας τοΰ γάλακτος,
^Εαν θέλετε νά είσθε ασφαλείς άπό κάθε επικίνδυνον μόλυσμα.
ί?“ν ^ετε v“ Λητε πΡθΖεψον είς κάθε στιγμήν γάλα άνόθευ'τον καί καθαρόν
ί„όςα^Τ"ϊ,εη”είί'ήϊ ί"ώ',“ίν
V'0·”
“ βοΰτνρόν ίου χαί χωρίς χ«μμί«ν ξέ,ην ρύ,(«ν
χόλ£” θελ"Ε '° μί,“χ"ρίζ'°<*ί Υ"“ «“ρ,ί

μ«ίί. ^Χ“«βοίς",ν

«!νε άραιωμένον άπό άχάβπρ,α ,ερά χώ νοβενμένον μέ

’°5 * ” **
>

“ςγ'α“ ύϊ'“ν0ν ’■O’Wdvov χάβε ™μ«.

Εαν θέλετε να εχετε είς τά ταξείδιά σας, είς τάς έκδρομάς σας, είς τάς έξοχάς σας καί είς κάθε στιναΰν

«ρομηθευεσθε τδ γάλα τών ελβετικών βουνών

εις κ ονιν της Εταιρίας μας.

»
Διάτα γλυκΰσματά σας, τής κρέμες σας, τά τσουρέκ,α σας, τόν καωέ σας, τό τσαί σας, τήν σοκολάταν σας
δεν υπάρχει τελειοτερον γαλα Δοκιμάσατε. Άκόμη καί διά τήν μαγειρικήν: διά πουοέδες, κεφτέδες κτλ:

αστόν πακέτου 35 δραμίων δια μίαν όκαν γάλα λεπ. 50. Δι’ήμισείαν όκδν λ. 25
ΐροπος χύσεως: Δια να παρασκευάστε μίαν όκαν γάλακτος νωπού βράζετε 365 δράμια νερό Άπό

ο βραστό αυτό νερό λαμβάνετε τόσον όσον άρκεΐ διά νά δ.αλύσετε τήν κόνΐν καί κάμετε μίαν ζύμην. Ά-

Κ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΕΪΧ
ΑΝΠΝΤΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΙΔΡΤΘΗ διά νά προμηθεύη εις τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νεότερα καί στερεότερα {φάσματα
ΑΘΗΝΩΝ» εΐνε τό πρώτον καί τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν "Ιδρυμα τής

/Τσόχας

ΕυΑΐ°ΠΜΑ1
τής
*

τ°ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» είνε απολύτως ωρισμέναι καί πρωτοφανείς διά τό Έλ-

0ΤΑΝΕδ™φ«·ί«’^ νά «iMR™ S-W
ώ Χ^Ρ^Ηυ''fS?EQz‘ ΛΘΗΝΩν“
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ^ LN--L..- ΑΟΗ
έπί τής όδοΰ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11.
(TfcV «Έαπορ«ί·ν Ένωβιν» Ιδρυσαν καί διιυύύνωσιν οϊ εύφήμως γνωστοί έν τ% Άγορ& μας έμποροι Τσο
χών ίαί ΚαΧίων\. κ. ’Αλκιβιάδης Κον,αράτος, Γαβριήλ Άνδμεόπουλος, Κωνσ,αν,τνος Καακαράς, Γεώρ
γιος Διάμεσης, ©εμιστοκλής Κονταρδτος καί Κωνστ. Διάμεσης).

Τφ αίτοΰντι έκ τών επαρχιών δείγματα άποστέλλονται αμέσως

μεσως * κατόπιν προσθετετε και το ΰπολοιπον νερό άνακατεύοντες τό δλον καλώς. Εντός ολίγων λεΖτ^ώΞΤε iUa λϊ“ν Ααία Τ"1* τ“ξε“ς· Είζ t0V κ“φφέν σας’ τήν σοκθλάταν σας, κάμετε τό ίδιον. Γευστικωτερον καφφε-γαλα δεν εδοκιμασατε άκόμη.

Ε8«. ΤΡΑΠΕΖΑI ΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ

I2AHHHS Γ. ΙΓΓΑΕΖΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΟΣ

3 - ΟΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά

γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν ΰψει
η έπι προθεσμία δηλοποιεϊται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται
παρα τε τφ Κεντρικοί Καταστήματι καί τοΐς ύποκαταστημασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
απί>δ.°\τοας -V θΨ61, η
ώΐμσμένΐ) προθεσμία έπί τόχφ.
1 ί, ταϊ« ο)οκατ’ έτος διά τάς ίν δψε» άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσού
τουτου του τοκου όριζομένου είς 1 ταϊς ο)ο κατ’ έτος
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταϊς
° ?’’ ,
κατα®®σεις αΰται γίνονται δεκταί καί είς ανοι
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εξ μάνας τούλάχιστον.
^’/ϊταΐςο)0 κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εν έτος τουλάχιστον.
3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
δνο ετη τουλάχιστον.
Til?)2™? °^° δΐά τάς κ“ταθέ«ις τάς άποδοτέας μετά
Ιεοοαρα ετη τουλάχιστον.
4 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
"ί2’’£5ϊτη Ρθύλάχτστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
ετών δια τας διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται ετι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
σραγκα και λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία η διαρκείς έπί τόκφ ί
1 11 ταϊς ®/ο κατ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.

1 έτους
2 έτών
3
»
»
»
»
»
4 »
3
’
’
»
5 »
»
, ΑΙ ομολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’
εκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οι τόκοι τών όμολογιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του
καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης εις
τό αυτό νομιομα εϊς δ έγένετο ή κατάθεσις.
9 ι>

I
Α,

8

’

»

*

»

’

»

’

»

ΚΟΡΑΗ - 3

Δια τής υγιεινής τοΰ στόματός καί τών δδόντωνσώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμοανετε άπειρους νοσους τοΰ στόματός, τών δδόντωντών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικοΰ συστήμα
τος, πολλακις δέ σωςετε τήν ζωήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον Επι
στήμονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΑΕΣΗΝ τοΰ δποίου αί
τρεϊς σκευασιαι Ελτζιμια, Όδοντόκονις κάί
Αδαμαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.
Διά τοΰ Έλιζημίον παύει ή οδονταλγία
καί ή νευραλγία. Είναι σκευασία άλάνθαστος καί
αποτελεσματική.
ΙΊωλεϊται παρά τω ΐδκο άντι 2 δρ. τδ φιαλίδιον.
3 — Ιίοραή — 3

«·

ΕΙΡΗΗΗΪ Ν, ΡΑΠΜΟΤΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
3 — 'Οδός Φιλελλήνων — 3

Ή τελευταία τέχνη διά τήν κατασκευήν τών γυ
ναικείων πίλων. Ή άληθινή ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης
διακρίνει τούς πίλους τής κ. ΡΑΤΤΟΠΟΓΛΟΓ. Μία
άπλή έπίσκεψις πείθει περί τής άληθείας.
Όσαι κυρίαι έπιοιώκετε τήν παρισινήν χάριν, ιδού
εύκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής.
Συνιστώμεν έκθύμως τό Κατάστημα τής κ. Ραυτοπούλου.

1,500.000

ΗΑΙ0ΙΚΗ2Ι2ΤΗ2Ε8ΝΙΚΗΗΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗ2 ΕΛΑΑΑΟΣ

Ε.Π.Α-ΠΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΔηλοποιεΤ
Λ,, έχεός τών ήδη εν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τί&ησι κατ’ αυτάς εις κυκλοφορίαν
χαί ετερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 81 χιλιοστών και μήκους 1 λ8
χιλιοστών τοϋ μέτρον, διακρινόμενα διά τών εξής κνριωτερων γνωρισμάτων.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

T^sETZxiOTsr
Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων
μέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγχρίσει μέ τάς τι
λιάς τών άπλών εισιτηρίων.

Έξ’Αθηνών
Είσιτήρ.
Διά Κόρινθον
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
• "Αργος
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
* Τρίπολιν
Βιβλιάρ.
* Μεγαλόπολιν Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
* Κυπαρισσίαν Είσιτήρ.
ιβλιάρ.Β
Είσιτήρ.
* ' Ακράταν
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
> Πάτρα;
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
* Πύργον
Βιβλιάρ.
Έκ Πατρών
Είσιτήρ.
Διά Πύργον
Βιβλιάρ
Είσιτήρ.
> Αεχαινά
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
* Αίγιον
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
* Κόρινθον
Βιβλιάρ.
Έκ Τριπάλίως
Είσιτήρ.
Διά Καλάμα;
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
* Ναύπλιον
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

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—
13.70
9.65
9.50
6.75

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

10.10
6.95
6.—
4.05
4.—
2.80
13.10
9.20
12.25
8.05
7.80
5.60

(Έκ τοΰ Γραφίου)

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50
7.35
4.85
4.70
3.40

Πρόσοψις
Ή πρόσοψις φέρει πρός τά ανω τοξοειδώς διά μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις ι’ΕΟνική Τράπεζα τής
*
•Ελλάδος
κάτωθι δε ανιών και έν τφ μέσφ εν πλαιαίφ
πεποικιλμένω διά δαντελλοειδούς ποικίλματος τόν αριθμόν
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τούτον έν μελανφ πλαιαίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις 'δραχμαΐ εκα
*
τόν
διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.
Κατωτέρω φέρονται άριστερφ ή υπογραφή τού ταμίαν τής
Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τού Διοικητον καϊ δεξιά ή τού
Βασιλικού ’Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μεν δύο πρώται δια
σφραγιστήρος, ή δε τελευταία ίδιοχείρως.
’Αριστερά τού γραμματίου ενρηται έν πλαιαίφ σχήματος
κυκλοτερούς ή είκών τοΰ ΐδρυτοΰ τής Τραπέζη; Γ. Σταύρου,
δεξιή δε τό Βασιλικόν Στέμμα.
Ή πρόσοψις χρώματος Ιώδους πλαισιοΰται νπο δαντελλοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

Όπισθία δψις
Ή όπισθία δψις, πλαισιονμένη διά πρασίνου δαντελλοειδούς ποικίλματος, φέρει εν τφ μέσφ εικόνα τού σωζομένου αρχαίου αγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλούτον,
ώς άναγινώσκεται καί έπϊ τού βάθρου αυτού δια κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.
Εκατέρωθεν τοΰ αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται εν θυ
ρεοί; διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός 1<ι0, νπ αυτό
δε σημειούται ή εκδοσι: διά τών λέξεων ‘έκδοσις έννάτη
*
.
Έν Άθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1910.

Ό Διοικητής

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

IN5T1TUT _COMPTrtDLE
Τελεία έκμάθησις παντός ότι ένδιαφερει πρακτικως τάς
τραπεζιτικές έργασίας, τό Έμπόριον καί γήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έζάσκησις πρωτοφανής δια την Ελκαοα.
Πλειοτέρας πληροοορίας παρά τω Διευθυντή τοΰ Institut
Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.
Όδός Κανάρη καί Μηλιώνη άριβ. 2Α.

ΤΙΜΟΛΟΠΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος
Ήμίσεια
Τέταρτον
Όγδοον

σελΐς
»
σελίδος
»

εις έν τεύχος

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

»
»
»

•

Μζ·

.

»
»
»

Δια χώρον μικρότερον τιμαί άνάλογ οι
Δι” εικονογραφημένος διαφημίζεις, δι’ εξ τεύχη η περιόόότερα,
αίτεραι όυμφωνίαι.

DEMETRIUS SKIADAS

60
35
20
12

EGYPTE, LE CAIRE, - RUE RUEY Ν° 5

FOURHISSEUR DE L’ARMfiE DOCCUPATIOK

J

MAISON FONDEE EN 1870

X

*

I

ίδι■

GRANDE FABRIQUE, DISTILLERiE DE LIQUEURS
GRAND ϋέΡΟΤ DF

VINS

*

Importation - Exportation

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΙ
ΛΠΟ ΟΛΟΥΣ τους
■VIE. I MH'TMX.mC.IIUI ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΜΑΣ

ΟΛΟΙ DI HI ΕΛΑΜΝΕ! ΙΪΓΓΡΑΦΕΙί

11.35
6.30

Σ. ILA. Π.

είς 120 τόμους δεμένους, άξίας δραχ. 315

»
»

3.15 μ. μ.

ΜΕ ΙΟ ΔΡ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
'Όμηρος . . . τόμ. 8 Ηρόδοτος . τόμ. 4 Δημοσθένης. . τόμ. 3
। Αισχύλος . . >7 Θουκυδίδης
» 4 Θεόφρκστος. . » 1
Χοφοχλ^ς . > 7 Πλάτων
> 31 Δουκιανος . . > 6
Ευριπίδης . > 19 Αριστοτέλης » 4 Πλούταρχος . * 10,
Αριστοφάνης » 11 Ξενοφών . .
* 3 Θεόκριτος...» 1
“|
Επίκτητος ...» 1

EMimimrMU.ffl

ΧΤξρΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ

ΚΟΤΖΙΑ

Ζητήσατε τιμολόγιον βιβλίων.

9Αρι&μος Τηλεφώνου 464

ΤΟ APXAILTEPON ΤίΗ ΕΝ ΕίΛίίΙ Xf.PTOilfiAEifiN

MASSflZ - £EIPD<OMIA — ΚΟΜΜΩξίε

Μεγάλαι άπσθήκα: χάρτου ’Εφημερίδων,συγγραμ
μάτων, Περιοδικών καί πάσης ποιότητας.
Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ΰλης πάοης
προελεύσεως.
’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Καταστίχων, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελταρίων
ΔεκταΙ παραγγελία: έκτελούμεναι τάχιστα.Έξεδόθησαν πλέον τών 3000 είδών μέχρι τοΰδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραφείου μέ 10 πιεστήρια διά
μίκράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux de
ville) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαύτας.
Φωτογραφικά είδη: Μεγάλη παρακαταθήκη
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

Διάφοροι θεραπείαν προς άφαίρεσιν ρυζώων, (81—
ΖβΙ^άδΐΰν KZJ. εττι τή βάσει επιστημονικών πα
ραγγελμάτων και επιμελημένης θεραπευτικής.

Ζητείτε άπδ τδ

I Ν ΣΤ1ΤΟΥΤΟΝ
ζά KajjjvvziKa. εϊδη τών κυριών:

Κρέμες, Πούδρες, ‘Αρώματα.
Δια την αποκτησιν η την διατήρησιν δροσερού προ
σώπου και απαλής επιδερμίδας. Τδ Ινστιτούτού έχει
τδ ρεκδρ τής επιτυχίας.

SfCajaiednaia άιεαράμι^ος καϊ ασύγκριτος
<3ιά ζάς κομμώσεις ζων κυριών.

”7—ΟΔΟΣ

ΕΡΜΟΥ—7

Κάχω&Ί Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ

7.05

·

8.20
»
11.30
»
1.20 μ. μ.

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

7.— π. μ.
12.40 μ. μ.

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
2.45 μ. μ.
4.45
»
6.45
»

’Αναχωρήσεις ίκ Πατρών
7.10 π. μ,
S.15
»

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
Ταχεία δι
* ’Αθήνας, κατά Τρίτην καί Πα
ρασκευήν.

Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, "Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με—
γαλόπολιν, Τρίπολιν.

8.15

»

Ταχιϊα έκ Πατρών (δίς ώς άνω).
Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κοοίνθου. .
Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα
τρών, Καλαβρύτων,
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως
Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΙΝΣΤΙΤΟΪΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Των ΚΓρίΩΝ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α. Γ· ΠΑΛΛΗΣ

'Ιδρν&έν τω 1870

’Αναχωρήσεις έκ Καλαιιών

’Αναχωρήσεις έξ Αθηνών
6.30 π. μ.

Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΧ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Α'
τόμος
Φρ.
»
Β'
>
>
>
Γ'
.ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ·
fl ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ΰπερεπτακοσίων σελάδων.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
3.00 : Η ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
2.00 ' Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
» κοινωνικόν
»
1.50 'j Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΤΛΑ. » ιστορικόν
>
2.00 ; Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραι
μάτιον μονόπρακτου, μεταφρασθέν εϊς τήν’Αγγλικήν.
5.00 Ιί
(Διδαχθέντα άπό τής ‘Ελληνικής Σκηνής)

Σειραΐ τ»ς ’Ελληνικής ’ΕπιΟεωοηιίεως τοϋ A’ Β' καί Γ έτους ηωλοϋνται είς τ
*
Γραόεϊά ρας πρδς 18 ή»ρ. έκάότη.
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ΗΜΕΡΟλΟΓΙΟΝ
“ΕΜΗΜΗΣ Ε[ΙΙΘΕ2ΡΗΣΕ2Σ„ - “ρίΠΑΚΟθΗΚΗΣ,,
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
---------- :------

/·

1912

1=^8

ΥΛΗ έκλεκτή, έλκυστική, μέ ένδιαφερούσας φιλολογικής μελέτας, ήΦογραφίας, Ιστορικής περιγραφής, καλλιτεχνικά άρϋρα, διη
γήματα, θεατρικά έργα, ποιήσεις.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ: - ·θΐ γνωστότεροι καϊ δοκιμώτεροι λογογράφοι.
Συνεργασία έκ τών σπουδαιοτέρων κέντρων τοΰ Ελληνισμού.
Ύφ’ ήμών άποστέλλεται, άμα τή πληρωμή, έλεν&ερον ταχυ
δρομικών τελών.

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Διά τούς σννδρομητάς μας /\ρ 2ί· ώά τούς μή τοιούτους ΔΡ· 3.
ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΝ Δρ. 4 &ά τούς αυνδρομητάς μας. Δρ. S διά τονς λοιπούς.
δηλοποιηςιχ
Κυκλοφορούν έν Άθήναις ψευδής Αποδείξεις έπ’όνόματι τής «Ελληνικής Έπιδεωρήσεως». Παρακαλοΰμεν ώςέκ τούτου τούς αυνδρομητάς μας νά βεβοιώνται περί τής γνησιότη
τας τών άποδείξεών μας καί κατό.ιιν νά έ|οφλώσιν αύτάς. Ή Αστυνομία εύρίσκεται έπι
τά ίχνη τών απατεώνων.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕίΙΡΓΆΝΤΗ
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Έν ΆΌήνάις πωλείται είς τά Βιβλιοπωλεία τής «Κστίας»
όδός Σταδίου καϊ Έλευ&ερουδάκη, Πλατεία Συντάγματος.

Κ

}

Έάν at Άδήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωδάσας καταπληκτικές προόδους των μ'" Αφορμή προς τοΰτο εινε και τδ μέγα αύτδ
Κατάστημα είς τδ όποιον ουνεκεντρωδη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καδαριάτης, πρόδομος νπηρεοία,* μοναδική άφδονία καί ποικιλία δλων των άδων τής
Ζαχαροπλαστική? και τής Γαλαχτοχομιίας. Πρ&τον αύτδ έκαινοτόμησεν είς τδ ζήτημα τής ευδητής διανομής κατ’ οίκον άγιου κεά νωποΰ Άγ®λ®δίνοϋ νάλαχτος 1 I Τά ΙΎχούρτεα του κατάντησαν δνομαατά, δλα δε τά
είδη τής Γαλαχτοχομ.ίας παρέχονται άφδονα, εύδηνά, καί με ύλικά εκλεκτά
καί Επιμελημένα. Τά δδ είδΐ] τής Ζχχαροπλχβτεχ^ς γαργαλιστικότατα, γενστικώτατα, άπολαυατικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών διχαίως δεωρ&ται τδ κέν
τρον δλου τον έκλεκτόν κόσμου. 2λΐχτ.ίως ενρίσκουσι δέσιν μόνον οΐ προνοητικοί
ποΰ φροντίζουσιν Εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη Stxortoxspov δλοι
οί σνχνάζοντες άς τά^Βέχτμα δέν δεωοοΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δεν πάρωσι μετά τδ τέλο^ης παραστάσβως τδ άναψνκτικόν των, ή τδ παγωμένου γάλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολντελάς αίδούσας των

HHQMENQN ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΚ
3310. — Τύπ·ις

ΆΟφΛη

Η
R
h
R
*
0
Λ

1

