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ΤΟΠΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

'Η Δεσποινίς Ούρανία Μακρή καί ή Δεσποινίς 
Μαρία Ζερβοΰ, καθώς άνήγγειλεν ή «Έλλ.Έπιθεώ- 
ρησι;» άπδ τοΰ παρελθόντος μηνός, άφήκαντά βάθρα 
τοΰ Έθνικοΰ μας Πανεπιστημίου φέρουσαι τδν τίτλον 
διδάκτορος τών Φυσικομαθηματικών ’Επιστημών. 'Η 
δεσποινίς Ζερβοΰ,και ή ΔεσποινίςΜακρή έφωδιασμέναι 
μέδλαςτάς βάσεις μεγάλης έπιστημονικής μορφώσεως 
είναι αί πρώταιΈλληνίδες αί δποϊαι σύμφωνοι πρδς τδ 
σύγχρονον πνεΰμα της προόδου κατέκτησαν έ'να δί
πλωμα τδ όποϊον τάς έξυψώνει είς τδ ύψηλότερον 
ίσως σημεϊον της γυναικείας πνευματικής ρώμης 
άφοΰ ή γνώσις τών μαθηματικών, δύναται νά θεω- 
ρηθή καί είνε ή κατ’ έξοχήν διανοητική μάθησις.

4-

Υπήρξε βεβαίως εποχή κατά τήν όποιαν τά μετα
φυσικά συστήματα, αί άφηρημέναι έννοια·. έάν δέν 
ήσαν ξέναι έθεωροϋντο όμως έντελώς αδιάφοροι πρδς 
τάς γυναίκας. Ένομίζετο ακόμη δτι ή γυνή δέν 
ήτο δυνατόν νά άνυψωθή διά τής σπουδής καί 
νά φθάση είς τάς καθαρά; καί άφηρημένα; έννοιας 
δχι μόνον τοΰ δημιουργοΰντος άλλά ούδ’ αύτοΰ τοΰ 
νοοΰντος. Ένομίζετο δτι δέν θά ήδύνατο ποτέ τδ γυ- 
ναικεϊον πνεΰμα νά έννοήση τάς μαθηματικά; άνα- 
καλύψεις τών μεταφυσικών θεωριών καί ή έπιστήμη 
τών μεγάλων κοινωνικών καί πολιτ<κών μεταβολών, 
ή φιλοσοφική κατάληψι; τών γενικών νόμων τής άν- 
θρωπίνης ψυχής καί έν γένει πάσαι αί δυνάμεις τής 
γενικεύσεω; καί τής άφαιρέσεως έθεωροϋντο ξένα·., 
άπρόσιτοι, άκατάληπτοι διά τήν γυναίκα. Έλησμό- 
νησαν δμως φαίνεται δλοι βσοι έσχημάτιζον τήν 
γνώμην αύτήν δτι εις τά βάθη τών παρελθόντων έ- 
κείνων αιώνων κατά τούς όποιους άνεδείχθη τδ πνεΰμα 
τδ 'Ελληνικόν, έλησμόνουν ιδ γεγονός, δτι γυναίκες, 
άρχαίαι Έλληνίδες — εύτυχώς — έφοίτων είς τάς 
φιλοσοφικά; σχολά; τής άρχαιότητο; έλκυόμεναι 
άπδ τοΰ Πυθαγόρα τήν φιλοσοφίαν, καί πολλαί έξ 
αύτών ήσαν ένθερμοι όπαδοί τών φιλοσοφικών συ

στημάτων έκείνου. Άλλά καί έτι πλέον έλησμόνουν 
δτι τδ όνομα μια; Έπατία; κατελάμπρυνε τά; σελί
δας τοΰ γυναικείου πνευματικοΰ βίου,καί άπέμεινε 
αύτδ ώ; τδ λαμπρότερον παράδειγμα πνευματική; 
ισχύος καί ρώμης καί έξυψώσεω; καί έπιβολής.

Είς τά; γραμμάς δμω; τοΰ άρθρου αύτοΰ δέν θέλω 
νά δώσω ιστορικήν βαρύτητα, καί ούτε νά διαμαρτυ- 
ρηθώ σήμερον διά τήν άπδ αίώνων άμφισβητουμένην 
πνευματικήν άξίαν τή; γυναικός.Τά; γραμμά; αύτάς 
χαράσσω έξ άφορμή; τώνΈλληνίδων διδακτορισσών αί 
δποϊαι έφιλοδόξησαν νά άποδείξουν τήν γυναικείαν 
πνευματικήν ρώμην καΐτδ κατώρθωσαν άφ’ή; στιγμή; 
κατέκτησαν τδ σοβαρόν αύ δ δίπλωμα.Ήδη δμως γεν- 
νάται ένα ζήτημα.Τίθά κάμουν αί πρώται διδάκτορες 
τών Μαθηματικών καί τών Φυσικών ’Επιστημών τοΰ 
Έθνικοΰ μα; Πανεπιστημίου ; θά έπιδοθοΰν είς μελέ
τα;, θά κατακτήσουν δλον τδν λαβύρινθον τή; έπι- 
στήμης και θά μά; δώσουν τάς έκπλήξει; τάς πνευ
ματικά; τά; όποιας πνεύματα ρωμαλαϊα καί ίσχυρά 
δύναται νά παράσχουν; ΊΙ όλιγώτερον φιλόδοξοι καί 
περισσότερον πατριώτιδε; θά θελήσουν τάς γνώ
σεις των νά τάς μεταδώσουν είς τά; δμοφύλους των, 
καί άπδ τή; έδρα; τών γυμνασίων νά διδάξουν πρώ
ται αύταί νέους καί νεάνιδα; τά σοβαρά μαθήματα τής 
έπιστήμη; των ;

V
Καί είς μίαν τοιαύτην περίστασιν χρειάζεται τόπος 

διά τάς γυναίκας.Τδ Άρσάκειον πρώτον έχει τήν ύπο- 
χρέωσιν νά δεχθή καί νά περιβάλη μέ τήν στοργήν 
του τάς πρώτας Έλληνίδα; διδάκτορας καί νά άνοίξη 
διάπλατα τάς θύρα; είς τάς Έλληνίδα; καθηγητρίας. 
Είνε βεβαίως άπορίας άξιον πώς μέχρι τοΰδε δέν συ
νέβη τοΰτο είςτδ Άρσάκειον.Καί πώ; άφοΰ υπάρχουν 
έκεί ή κ. Άλεξανδρίδου, καί ή κ. Βαοουξάκη πώ; 
δέν κατώρθωσαν αύταί νά ανοίξουν τά; θύρα; αί δποϊαι 
κλείονται έως τώρα είς δλας τά; Έλληνίδα; καθηγη-

έάν βντω; συμβαίνη τοιοϋτόν τι, καί έάν ό νόμος αύ
τδ; είναι ή άφορμή τοΰ άποκλεισμοΰ τών νεαρών 
Έλληνίδων—καί τών φιλολόγων άκόμη—δ κ.υπουρ
γό; τή; Παιδεία; έχει τήν ύποχρέωσιν νά σπεύση νά 
διορθώση ένα σφάλμα τοΰ παρελθόντος. Ό Νομοθέ- 
τη; τής έποχή; έκείνης—ίσως δχι άδίκως—δέν θά έδιδε 
τήν παραμικροτέραν προσοχήν είς τήν γυναίκα. Καί 
δέν θά έφαντάζετο ίσως δτι εί; τδ διάσταμα μιά; 
δγδοηκονταετία; ή πρόοδο; καί ή άξία τή; γυναικός 
θά έφθανε μέχρι τοιούτου σημείου ώστε νά μήν άνα- 
γνωρίζη πλέον ούτε φραγμόν είς τά; σκέψεις της, 
ούτε δρια εί; τή; φιλοδοξία; της.

Τήν προσοχήν έπί τοΰ ζητήματος τούτου ζητοΰμεν 
άπδ τδν κ. Υπουργόν τής Παιδείας. Δέν υπάρχει δέ 
καμμία άμφιβολία δτι δ κ. Τσιριμώκος θά τδ θεωρήση 
ώς εύτύχημα, δτι έπί τήςΎπουργείας του, τοΰ παρέ
χεται ή εύκαιρία νά άνοιξη έναν δρόμον ζωή; εί; τήν 
μορφωμένην Έλληνίδα, έναν δρόμον δράσεω; καί 
προόδου εί; τδ άποκλεισμένον, καί περιωρισμένον,καί 
σιδηροφραγμένον έως τώρα πνεΰμα τής γυναικός.

Κύριε Υπουργέ. Κάμετε τόπον εί; τά; γυναίκας.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΐρίας. Διότι θά είνε αύτόχρημα άνοησία νά ζητήσω· 
μεν τάς καθηγητικά; έδρας τών γυμνασίων, τήν στιγ
μήν κατά τήν όποιαν τά; άποκλείομεν άπδ τδ άνώ- 
τερον παρθεναγωγείόν μας, έκεί άκριβώ; δπου είνε ή 
θέσι; τών Έλληνίδων διδακτορισσών. Τδ Άρσάκειον 
λοιπόν δφείλει, έχει ύπερτάτην ύποχρέωσιν ν’ άνοίξη 
τόπον είς τά; γυναίκας. Ή Βουλγαρία καί ή Ρουμα 
νία πρδ πολλοΰ έχουν δώσει τάς θέσει; τών καθηγη
τών ε’ς τάς διδακτορίσσας δχι μόνον εις τά άνώτερα 
γυναικεία Παρθεναγωγεία, άλλά καί είς αύτά τά γυ
μνάσια τών άρρένων. Καί έδώ ; Όχι μόνον δέν τού; 
δίδομεν τάς καθηγητικά; έδρα; τών γυμνασίων, δχι 
μόνον τάς άποκλείομεν άπδ τδ Άρσάκειον, άλλά τδ 
δπΐσθοδρομικδν αύτδ παράδειγμα τδ άκολουθοΰν καί 
δλα τά άλλα άνώτερα Παρθεναγωγείά μας πράγμα 
τδ όποϊον δέν άποδεικνύει τίποτε άλλο παρ’ δτι έμεϊ; 
αί ίδιαι παρακωλύομεν τήν πρόοδον καί έμποδίζομεν 
τά βήματα τή; Έλληνίδο; γυναικός.

Δέν είξεύρω ποία νομοθεσία τοΰ 1838,δπως πληρο- 
φοροΰμαι,έμποδίζει μέχρι τοΰδε τδν διορισμόν τών διδα- 
κτορισσών είς τά άνώτερα Παρθεναγωγεία τά έχοντα 
τάξει;γυμνασιακά;ώ; καίει; αύτά τά γυμνάσια.Άλλά

G Α Μ I L* U ° GESSI

ςαττρα & ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ'
ΕΙΣ Τ4 ΕΓΓΛ ΤΟΤ ΔΗΜ· ΠΑΠηΓΓΗΓΟΠΟΤΛΟΤ

τέπεσεν εί; δνειδος, καί άτιμίαν, άλλ’ έκ νέου είναι 
δυνατόν νά άνεγερθή. Ή Αμαλία Lindermaier 
ήρπάσθη ύπό τή; μοίρα; εί; τά ώραιότερα καί εύτυ- 
χέστερα έτη, δταν ή ζωή ήδύνατο νά είναι δι’ αύτήν 
ή βνειρευθεϊσα Έδέμ’ άλλά καί είχε κλαύσει καί 
υποφέρει· περνά ώ; άνάμνησι; αιθρία εί; τήν βαθείαν 
δυστυχίαν, «άλλ’ όδηγεϊ άπώτερον τοΰ τάφου ή καρ
διά». Ή Δέσπω, ή όποια εί; τδν εύθυμον δφθαλ- 
μδν είχε τδ χρώμα τής θαλάσσης, τδ χρώμα τοΰ ού- 
ρανοΰ, ή όποια είς τήν καρδίαν ύπερεπεθύμει τήν 
άπειρον άγάπην, καί αΰτη προώρως έκλινε τήν κεφα
λήν εί; τήν μοίραν»

Κοιμάται ύπό τήν σκιάν ελάτης ή παρθένος 
συντετριμμένη Χάγηνος εκεί πλησίον κεΐται 
καί ύπό μέλανυς σταυρού ή κόνις τη; φρουρεΐται 
Καί διαβαίνων ό βοσκός στενάζει τεθλιμμένος»

Δέσπω οτρ. 6

Άλλ’ ό θάνατο; είναι αίθριος εί; τήν φαντασίαν 

τοΰ ποιητοΰ.
«Κοιμάται ονειρον ούδέν τόν ύπνον της ταράττει 
Είς τό στερέωμα αύτής ούδείς άστήρ πλα άτα·.

Δύναται νά παρατηρηθή εί; τδ ποιητικόν έργον 
τοΰ Δημητρίου ή έξέλιξι; τοΰ παροξυσμοΰ τούτου δ 
όποιος άπορρέει μάλλον άπδ τήν φύσιν του ή άπδ 
τήν ήχώ τών άναγνώσεων. Εύθύς έξ άρχή; αί θλιβε- 
ραί μεταβολαί τής φύσεω; έπιδρώσιν έπί τή; νεανικής 
ψυχή; αύτοΰ δ όποιο; βλέπει έπί τών άλλων νά κα- 
τέρχηται ή δυστυχία ένφ αύτδ; χαίρων είσέρχετα εί; 
τήν ζωήν, καί εί; τήν ώραιότητά της δέν δύναται 
άκόμη νά διακρίνη τδ «άδικον τής μοίρας». Είναι 
αί πρώται πεϊραι, τά; όποιας έμμέσως δοκιμάζει, άπδ 
τάς όποιας ή ψυχή του μένει κλονισμένη χωρίς νά 
χάση διά τοΰτο άκόμη πάσαν πίστιν, πάν ιδανικόν. 
Τοίαύτη είναι ή άνθρωπίνη φύσις. Έφ’ δσον δ πόνος 
δέν θίγει ήμά; τούς ίδιους, συγκλαίομεν εί; τδν πό
νον τών άλλων, άλλ’ εύκόλω; άναγεννάται τδ θάρ
ρος. Ό ποιητή; είναι μελαγχολικδς άλλά μιά; γλυ
κεία; μελαγχολία;· έκείνη; ή όποια γεννάται είς τήν 
-ψυχήν πάση; εύγενοΰ; καρδίας ήτις παρίσταται εί; 
τάς λύπα; τών δμοίων της. Ή «Μαγδαληνή» κα-

*) Σΐ'1'f/eia Ικ τον προηγοντιένου.
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Ουδέποτε τδν στεναγμόν τής αύρας άκροατα! 
Τό παρελθόν της άΟίκτον ό θάνατος φυλάσσει 
Ειρήνη εις τόν ύπνον σου, πεφιλημενη κόρη 
’Απίθανες πριν ποτισΰής καί κόρον καί πικρίαν . 
τό στήΟός σου αντήχησε βαΟε'αν αρμονίαν 
Kt’ έσίγησε δ>ά παντός καί έσβέσΟη είς -ά όρη».

fj/οπω 7—8)

Άναγεννάται τδ αίσθημα τή,- ζωής ακόμα· καί ό 
ποιητής δέν δύναται άκόμη νά πιστεύση δτι αί δυ
στυχία·, τοΰ άλλου είναι άνευ θεραπείας καί βοήθειας, 
έν έαυτή αισθάνεται άκόμη τήν δύναμιν τοΰ έρωτος 
μίαν άόριστον έλπίδα. Και ζή διά τον έρωτα καί διά 
τήν τέχνην. Ευρίσκει τάς πρώτας άντιθέσεις, άλλ’ 
άκόμη δέν είναι τοιαΰται ώστε νά τφ άφαιρέσουν 
πάσαν πίστιν καί δίδει τάς «Συμβουλάς είς φίλους,» 
διότι χαίρει διά τδ παρόν, προαισθανόμενος δτι 
τδ παρελθόν είναι άνθος, τδ όποιον ταχέως σήπε- 
ται, έν μορμολύκειον τδ όποιον έγκλείει τδ παν υπό 
τάς μελανάς πτέρυγάς του· και δταν διαφωνή πρδς 
τήν φίλην, δέν απελπίζεται, και έπιστρέφει πρδς αύ
τήν, ίκετεύων άγάπην, συγγνώμην, λήθην. Καί αύτό 
τδ πρώτον αίσθημα, τδ ειλικρινές θά έπανέλθη άργό- 
τερον και μέ πικρόν θρήνον θά τδ έκχύση δ ποιητής 
εις τήν «’Επιστροφή». Άλλ’ είς αύτήν τήν πρώτην 
έκρηξιν τής στιγμιαίας διαθέσεως ύπεισέρχεται έν πά
θος ίσχυρότερον καθιερωμένον άπδ τήν προσωπικήν 
πείραν. Αι λύπαι παρατηρηθείσαι έν τή ζωή αυξά
νονται δσφ περισσότερον αύξάνει ή πείρα τοΰ ποιητοΰ. 
Αί μοναδικαΐ περιπτώσεις γίνονται κοιναί, γενικαί:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΒΙΒΛΙΑ

Τά μικρόβια, οί άπειράριθμοι ούτοι μικροσκοπικοϊ 
έχθροί τής ανθρωπότητας, ατινα τυγχάνουσι τά άμεσα 
άΐτια τών πλείστων νοσημάτων, ένδιαιτόίνται συνή
θως καί έμφωλεύουσιν (πιτών ενδυμάτων ημών, 
τών διάφορων επίπλων των οικιών, και 
ιδίως έττί τών ταπήτων, παραπετασμάτων καϊ ειδών 

κλινοστρωμνής, ως έπίσης καϊ έπι παλαιών ή μετα
χειρισμένων βιβλίων καϊ χειρογράφων.

Τά βαθεα μάλιστα χρώματα, ώς τό κυανοΰν καϊ 
τό μέΧαν, καϊ τά παχεα καϊ ούλα μάλλινα υφάσματα 
καϊ αί μηΧωταί, ως έχοντα μεγιστην απορροφητικήν 
δύναμιν θερμαντικού, εισίν έτι μάλλον φιλόξενα πρός 
τά μικρόβια ταΰτα. Καϊ διά τούτο έπιβαλλεται ήμίν 
όπως τά είδη ταΰτα καθαρίζωνται επιμελώς καϊ συνε
χώς άπό τοΰ κονιορτοΰ, έν ανάγκη δέ καϊ ν' άποΧυ- 
μαίνωνται έπιμεμεΧημενως, έάν έχρησιμοποιήθησαν 
ύπό πασχόντων έκ μεταδοτικών ή μολυσματικών νο
σημάτων.

Οί πόνοι οί θιχθέντες είς τούς άλλους πιέζουν έπίσης 

τήν ψυχήν τοΰ ποιητοΰ. 'Η άπαισιοδοξία ήτις πρότε- 
ρον ήτο έν άόριστον αίσθημα, κενόν, γίνεται βαθεία 
σύλληψις τοΰ ποιητοΰ δ δποίος έν έκείνη αισθάνεται 
έκδεδηλωμένην ολόκληρον τήν ζωήν του άνευ έλπί- 
δος. Είς τοϋτο τδ δεύτερον στάδιον τής ψυχικής ζωής 
τοΰ ποιητοΰ άνήκουσιν αί περισσότεραι λυρικαί ποιή
σεις τοΰ Δημητρίου καί αί ωραιότερα·.. Αί ώραιότεραι 
διότι είναι έκεϊναι τάς δποίας ήσθάνθη περισσότερον 
διότι δ ποιητής γνωρίζει νά έξάγη τό άποτέλεσμα μέ 
άπροσδόκητα χωρία, μέ ζωηράς έκφράσεις άπτόμενος 
μάλλον ή περιγράφων. Τό αίσθημα τής θρησκείας, 
τό ιδεώδες τής τέχνης ή δποία τόν διαθερμαίνει, ένφ 
δ έρως δέν δύναται πλέον νά συγκινήση τήν καρδίαν 
του, άναζωογονούσιν ένίοτε τήν Μοΰσάν του, ήτις 
παριστα ζωηρότερου ή πριν καί ειλικρινέστερου τήν 
κατάστασιν τής ψυχής τοΰ ποιητοΰ. Άντίθεσις διαρ
κής μεταξύ τής άναμνήσεως τοΰ εύτυχοΰς παρελθόν
τος καί τοΰ φόβου τοΰ μέλλοντος τό δποϊσν θά γίνη 
πολύ ταχέως καί τοϋτο παρελθόν καί τό δποϊον δέν 
τδν ένθαρρύνει διά τοϋτο μέ τά δε/.εάσματα τών πρώ
των δνείρων έπιθυμία τής ζωής έν τή βεβαιότη.τι 
τοΰ θανάτου- έπιθυμία τοΰ έρωτος έν τή πεποιθήσει 
δτι ούτος είναι άπάτη· έπιθυμία τής άπολαύσεως δταν 
τδ λογικόν εύρίσκη έν τή μέθη τδ ίχνος, τήν εικόνα 
τής δυστυχίας καί τής άποστροφής ή δποία θά άκο- 
λουθήση.

(Μετάγρασις)

Δί; Κ. Μ.

Η δέ συνήθεια, ήν άτομά τινα έχουσι νά περιβάΧ- 
Χωνται μεταχειρισμένα ένδύματα, όπως δήποτε προσ- 
κτηθέντα, χρησιμοποιηθεντα πρότερον παρ άλλων 
αγνώστων, έΧαφρά τή καρδία καϊ χωρίς ν' άποΧυμά- 
νωσι ταΰτα προηγουμένως έν κλιβάνω απολυμαντικά) 
ή άλλως πως, τυγχάνει ολέθρια καί δι έαυτ ούς και 
διά τους μετ’ αυτών συγχρώτιζα μένους.

Πολλοί προμηθευθέντες έπιπλα καί ένδύματα τοι- 
αΰτα έκ διαφόρων δημοπρασιών καί καταστημάτων 
παλαιοπωλών, ων πλείστα καί παρ ήμιν ΰπάρχουσι, 
καί τό δή χείριστον καϊ αυτά τά είδη τής κλινοστρω
μνής αύτών, μετενόησαν οϊκτρώς καί έπλήρωσαν 
άδρώς το άντίποινον τής τοιαϋτης αύτών έπιπολαιό- 
τητος καϊ απρονοησίας. Εξ άλλου πάλιν ΰπάρ
χουσι καϊ οικογένεια!, αΐτινες, έκ κακώς εννοούμενης, 
πλήν δολοφονικής πράγματι, φιλανθρωπίας όρμώ- 
μεναι, μετά τόν θάνατον μέλους τής οικογένειας των 
έκ φυματιώσεως ή άλλης τίνος μολυσματικής νόσου, 

δωροΰντες τά ένδύματα τών θανόντων, ώς καί τά 
εϊδη κλινοστρωμνής, εϊς άλλας πτωχάς οικογένειας, 
άνευ ούδεμιάς προηγουμένης μερίμνης πρός άπολύ- 
μανσιν αύτών, καϊ χωρίς ν αναλογιζωνται ότι παρε- 
χουσιν αύταίς, αντί ελεημοσύνης, δολοφονίας μάχαι- 
ραν, συντελούσα), άκουσίως πολλάκις, είς την κατα
στροφήν καί τόν όλεθρον τών οικογενειών τούτων !

Οί παλαιοπώλαι καί οί δημοπράται τών τοιούτων 
έπίπλων καϊ ένδυματων άποβαίνουσιν έπίσης συχνά- 
κις ακούσιοι έγκληματίαι. Οί δέ άγοράζοντες παρ' 
αύτών άνεξετάστως τοιαΰτα είδη ούδέ καν υποπτεύον
ται οτι περιβάλλονται έκτοτε τόν θάνατον !

Είνε καιρός πλέον νά κατανοηθώσιν έπακριβώς οί 
κίνδυνοι ούτοι καί νά πεισθώσι πάντες οτι έκ κακής 
τών πραγμάτων έκτιμήσεως πολλά πάσχομεν. καί οτι 
δέον νά λαμβάνωμεν μέριμναν καί αύστηρά μέτρα 
πρός προφύλαξιν τής ΰγιείας ημών. Είναι καιρός αι 
άρμόδιαι άρχαί, καί ιδίως ή αστυνομία, νά έπεμβαί- 
νωσι μετά μείζονος έπίσης μερίμνης καί ένδιαφερον- 
τος πρός προστασίαν τής δημοσίας ΰγιείας.

Τά δέ άπαιτούμενα προφυλακτικά μέτρα εϊσϊν 
άπλούστατα. Δέν ΰπαγορεύει δέ ταΰτα τύραννος δαί
μων, ούτε αύθαίρετος ιδιοτροπία, άλλ’ έπιβάλλει 
αύτά, μόνον ή άμυνα τών ατόμων, τό αίσθημα τής 
αύτοσυντηρήσεως καϊ ή πρόνοια πρός διατήρησιν τής 
ΰγιείας ημών, ήτις έστί τό πολυτιμότερον τών 

έπϊ γης αγαθών, καί άνευ τής όποιας ούδέν δύναται 
ο άνθρωπος νά κατορθώση.

Τά πλούτη καϊ αί πολυτελείς τράπεζαι, τά παίγνια 
και ή μουσική, τά πολυειδή θεάματα ώς καί πάσα 
άλλη διασκέδασις, τά πλούσια ένδύματα καϊ αί χαρ
μόσυνοι συναναστροφαί, ως καί παν δ,τι φιλήδονον 
πρός τέρψιν ή τρυφή έπενόησεν, ούδέν τερπνόν παρέ- 
χουσινάνευ ΰγιείας. Η δόξα, αί τιμαϊ καϊ πάσα 
άλλη πνευματική τέρψις, άνευ ΰγιείας ούδέποτε απο
κτώνται, καί άν ποτέ έκ τύχης έπέλθωσι, ταχέως μα
ραίνονται καϊ έκλείπουσι.

Τά ΰγιεινά λοιπόν προφυλακτικά ταΰτα μέτρα συ- 
νιστανται είς καλήν μόνον θέλησιν έκ μέρους τών αρ
μοδίων καί ΰπομονήν. Συνοψίζονται δέ εις μίαν μό
νον λεζιν <τήν ά π ο λ ύμ α νσ ι ν.»

Δια τής απολυμάνσεως παρεμποδίζεται ή περαι
τέρω μετάδοσις τών λοιμωδών νόσων, καθ οσον δι' 
αύτής καταστρέφονται τά νοσογόνα σπέρματα αύτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Καί πόσα άλλα ώς τά σήμερα δ Φιόγγος δέν άνά- 
στησε! Μά σάν περνούσε ή χρονιά δ γέρω-Τσό- 
πανος, ποΰ,κάτι παράκλητες, καλύτερα προσταγές, 
κάποιου παληοΰ δνείρατου θέλοντας νά φυλάξη, 
ποτέ στό Φιόγγο γιά άλλους ανθρώπους, μήτε γιά

Σντέχαα εκ τοΰ προηγουμένου.

καί καθίστανται ταΰτα άβλαβή.
Η απολύμανσις ήτο γνωστή από τών άρχαιοτάτων 

χρόνων. Άλλ’ ή έπιστημονική αύτής έφαρμογή είναι 
νεωτατη, γεννηθείσα συγχρόνως μέ τήν άνακάλυψιν 
τών μικροβίων, εις τήν άκριβεστέραν γνώσιν τών μο
λυσματικών νοσημάτων, άπερ, ώς καϊ έν αρχή ε'ίπο- 
μεν, γεννώνται έκ μικροβίων καϊ σπόρων, προερχό
μενων απο ατόμων παθόντων προηγουμένως τοιαΰτα 
νοσήματα. Η δέ έπέκτασις αύτών δύναται καϊ πρεπει 
νά παρακωλύηται διά τών υγιεινών μέτρων, μεταξύ 
τών οποίων τήν πρωτίστην θέσιν κατέχει ή α π ολυ- 

μαν σ ις.
Ανάλογος έπίσης πρόνοια καί προσοχή δέον νά κα- 

ταβάλληται, καί ϊδιάζουσα μέριμνα νάλαμβάνηται καϊ 
ως προς τήν αγοράν καϊ τήν χρήσιν τών π α λ α ι α> ν 
καϊ μεταχειρισμένων βιβλίων. Ο φύλλο- 
μετρών μέ τόν δάκτυλον είς τά χείλη μυθιστόρημά τι 
ή έτερον διδακτικόν ή έπιστημονικόν βιβλίον, δανεισθέν 
αύτώ παρ άλλου ή άγορασθέν παρά βιβλιοπώλου πα
λαιών βιβλίων, άς μή άναζητή αλλαχού τήν αίτίαν 
τής γρίππης, τής οστρακιάς, τής ιλαράς, τοΰ έρυσιπε- 
λατος,τής διφθερίτιδας ώς καί πλείστων άλλων βαρέων 
μολυσματικών ή έζανθηματικών νοσημάτων, έν όΐς 
συμπεριλαμβάνεται καί ή φ υ μ ατ ί ωσι ς, ής πλείστα 
παραδείγματα διά τοιουτοτρόπου μεταδόσεως ΰπάρ- 

χουσιν.
"Οθεν πρός πρόληψιν καί τοΰ κακού τούτου, ή ΰγειινη 

έπιβάλλει όπως έκαστος ποιήται χρήσιν, εί δυνατόν, 
μόνον τών ιδίων αύτοΰ βιβλίων, άποφεύγων τά έκ 
παλαιοπωλών αγοραζόμενα τοιαΰτα, έκ κακώς εννο

ούμενες οικονομίας, νά καταβάλλη δέ μεγίστην προ
σοχήν κατά τήν άνάγνωσιν τών παρ άλλων δανειζο- 
μένων αύτώ τοιούτων, καϊ ν απέχη έπιμελώς τοΰ νά 
φυλλομετρή ταΰτα διά τών δακτύλων είς τό στόμα, 
ώς τινες έκ κακής έζεως πράττουσιν.

Ούδέν έν τώ κόσμω έπιπλον είναι πολυτιμότερον 
τιμάλφέστερον καί έπιδεικτικώτερον μιάς ϊαλής κα 
πλούσιας βιβλιοθήκης, δυναμένης ού μόνον νά έζυ- 
πηρετή τάς σπουδάς καί τήν μόρφωσιν ημών, άλλά 
καϊ νά συντελή πρός τε τήν αναψυχήν καί τήν τερψιν 
ημών. Άλλ’ ή βιβλιοθήκη αΰτη δέν πρέπει ν' άπο- 
τελεϊται έκ βιβλίων άγοραζομένων έκ παλαιοπωλόϊν, 
άλλ’ έκ καινουργών τοιούτων.

ΣΛ. Ν. ΧΜΓ.

Γ.
χώρες καί χωριά τοΰ μίλησε, δ Τσόπανος ποΰ μέ ψωμί 
μονάχο ποΰ τ’ άλεθαν οί δυδ σέ κάποιο μικρό νερό
μυλο δικό τους, ποΰ τδ θέριζαν καί τό ’σπερνανμαζή, 
μέ τέτοιο ψωμί βουνίσιο καί μέ χορτάρια νόστιμα, 
ένα μωροΰδι άνέθρεψε καί στέριωσε τδν Φιόγγο τόν 
λεβέντη, δ γέρω - Τσόπανος λοιπόν καθώς περνούσε
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ή χρονιά σέ μάκρυνες, λέει, χώρες τά 'φερνε δπου ή 
πρασινάδά δροσερότερη, δπου τδ χορτάρι πειδ παχύ, 
πειδ τρυφερό βρίσκεται.

Τί κρίμα δ γέρος ψέμματα νά λέη, ποΰ δά ή πλα
κόστρωτη αύλή τοΰ πύργου καθόλου ούτε χορταράκι 
έχει.

Κι’ ήταν σωστό νάν κλεισμένα δώ τά πρόβατα γιατί 
ταιριάζει νά είνε έτοιμα, στό χέρι, γιατί δ άρχοντας 
καί δλοι οί δικοί του, είνε σωστό νά καλοπερνάνε.

Έτσι είν’ τδ πρόβατο τοΰ Φιόγγου, τοΰ Φιόγγου 
δπου αύτήνε τή στιγμή τδν ουρανό κάτω έκεί στδν 
δρίζοντα κυτοΰσε, ποιδς ξέρει σέ ποιές συλλογισιές, 
κοιμισμένος, καθισμένος πάνω στό χορτάρι.

Σάν τού πρόβατου τδ βέλασμα άκουσε, ποΰ μόνο 
κλάμμα ήτανε, πετάχτηκε σέ μιά στιγμή έπάνω τρο
μαγμένος.

Γιατί τάχα τδ παιδί του κλαίει;
Άρχοντα, άρχοντα, δές ή χαϊδεμένη περιμένει 

ανυπόμονα. Γύμνωσε τδ σπαθί τδ κοφτερό καί βάψε 
το μέ τδ αίμα τοΰ κορμιού τοΰ πρόβατου, γιατί δά 
έτσι άρέσει τής ώμορφης ποΰ ξεκουράζει τδ κορμί 
της πάνω ςτά μεταξωτά παχιά στρώματα.

Μά ξέρει αύτός άπδ μονάχος του. Γυμνόνει αύτός 
τδ σπαθί του το δλόπικρο ποΰ έχει κάψει ώς τώρα τά 
σωθικά τόσωνε, τόσωνε. Κάπως άλλόκοτα, λές, ή λε
πίδα στδν ήλιο σελάγισε, ποΰ τήν βασιλοπούλα σάν 
κάποιο αόριστο άσχημο μυνητδ τήν φόβισε.

Καί θύμωσε δ άρχοντας μέ δίκηο, γιατί αύτό, τδ 
πρόβατο, ποΰ είνε τίποτα τοΰ φόβου τής καλής του, 
γίνη άφορμή, γιατί γιαύτδ δά τδ σπαθί τδ κοφτερό 
έξεγυμνώθη.

Τδ κλώτσησε αγριωπά τδ έρμο, ποΰ βρίσκετο στά 
πόδια του, καί ύστερα, κΓ ύστερα, τ' άρπαξε άπδ τδ 
πισινό τδ πόδι καί ώς κεί πάνω τδ σήκωσε, λές δά, 
αύτό δά θά’ λείπε γιά τδ χατήρι τδ δικό του, αύτοΰ 
πού είνε τίποτα, δ άρχοντας νά σκύψη γιά νά τδ 
σφάξη καί νά τδ μακελιάση, δπως άρέσει στδ κορμί 
τής ώμορφης, τής χαϊδεμένης, εύαίσθητης βασιλο
πούλας.

Γελάστε άν θέλετε, κΓ άν θέλετε κλάφτε τώρα. 
Μή καί δέν σάς πρέπει καί τά δυδ νά τά κάνετε; 
Σωπάστε μονάχα δμως, καί ’δέτε, δέτε πώς κά

ποιος τδν άρχοντα σφίγγει σφιχτά στδ λαιμό. Είνε λές 
κάποιος άγριος δπου -κάποιο χοντρό άπδ προβατό- 
μαλλο άσχημοπλεγμένο σκουτί κρύβει τδ κορμί ώς 
τά πόδια δπου τίποτα στή φτέρνα ούτε στά δάχτυλα 
φορεί.

Καί μή δέν είναι δ Φιόγγος άγριος.
Σέ μιά στιγμή μονάχα, σάν κείνος τδ πρόβατο νά 

σφάζη γροίκησε, όντας ό άγριος λεβέντης κατ’ άπό 
πίσω έρχότανε, κατάλαβε πώς τδ παιδί του χάνεται. 
Πήδησε άπδ τά χαμόκλαδα, δπου κάποιο, άπδ έκ- 
πληξι γιά τήν άλλόκοτη συντροφιά πού ούτε άλλοτε

είθε, κάποιο θάμπωμα στιγμές τον κράτησε, πήδησέ 
καί ζήτησε τ’ άγαπημένο του νά γλυτώση· μά μέσ’ 
τά χέρια του, (ήταν άργά ποιά γιά τδ παιδί του) 
ποιδς ξέρει γιατί, ποιδς ξέρει γιά πιδ λόγο στριφτεί τδ 
κεφάλι τοΰ άρχοντα, πριχοΰ άκόμη οί δικοί του νά 
προφθάσουν, στριφτεί τδ κεφάλι τοΰ άρχοντα, κι’ ά- 
ήταν πολεμιστοΰ περίφημου στέριο λαρύγγι μέσα 
στά σιδερένια χέρια τοΰ Φιόγγου, στριφτεί τδ λαρύγγι 
τοΰ άρχοντα.

ΚΓ ύστερα άπδ μέσα άπδ τά χέρια τοΰ άγριου 
χάμω στδ χώμα, σάν κάτι τίποτε, τδ μοσκόθρεφτο 
κορμί πούχε στριμμένο τδ λαρύγγι πειά, χάμω στή 
γή σωριάστη. "Ως τώρα άκόμα, τίποτα δέν έννοιωσαν 
οί δικοί του, παρά μονάχα, τώρα δά τώρα, τό κορμί 
τής βασιλοπούλας πάνω στά πουπουλένια μεταξωτά 
στρώματα τέλεια ξαπλωμένο, σάν νά μήν ποθάη κάθε 
ξένου κορμιοΰ τδ σώριασμα στά πόδια του μπροστά, 
τέλεια ξαπλωμένο σέ κάποια δυνατή άναισθησιά τή 
σάρκα του ξεκουράζει.

Τί κρίμα ! Φτιάστηκε κεί σωρός παράξενος άπδ 
κορμιά άλλοιότικα· είνε τδ πρόβατο άπδ κάτω, είν έ
πειτα δ άρχοντας, στδ τέλος άπδ σπαθιά πολλά κατά- 
τρύπιος άπίστομα πεσμένος δ Φιόγγος βρίσκεται. Κι’ 
είναι στ’ άλήθεια κρίμα γιά τδν άρχοντα, γιατί τδ 
βρωμισμένο αίμα τοΰ φονιά τοΰ λέρωσε τδ πρόσωπο 
αύτοΰ ποΰ ήταν άγαθδς κΓ εύαίσθητος μαζή!.

Βρέχει πάντα. Τ’ άστροπελέκια πέφτουν άδιάκοπα 
καί σχίζουν τά έλάτια.

Τδ τσοπανόπουλο σιμωμένο στή γωνιά τοΰ γέρω- 
Τσόπανου είνε χλωμό άπδ φόβο καί κάποτε μέσα στδ 
τορτούρισμα τοΰ κατάφοβου κορμοΰ του τρέμουν τά 
χείλια του δντας ένα ψιθύρισμα βγαίνει.

«Φοβάμαι γέρω πατέρα. Γέρω-πατέρα φοβάμαι.» 
Τδ βουνό τοΰ χαϊμοΰ φαίνεται μαΰρο κΓ άπδ τήν 

πίσσα δλομαυρότερα, καί πάνω του, πώς νερά, μαΰρα 
κΓ αύτά κατρακυλοΰν άπδ τούς μαύρους βράχους, 
φαίνονται, σέ κάποιο φρικτδ άναλάμπισμά τους κάτω 
άπδ τά φεγγοβολήματα τής άστραπής.

Κυτάζει δ γέρω τσοπάνος άμίλητος, βουβαμένος 
καί λάμπει τδ πρόσωπό του, σάν νάν τδ ίδιο ήλιος 
σβυσμένος, πού σέ παληούς καιρούς, ή καί σέ στιγμές 
μονάχα περασμένες, άλλόκοτη λάμψι ξέχυσε.

'Ύστερα δμως ύστερα κάποιο μαΰρο σύννεφο τδ 
μαντρί του σκέπασε καί σκότισε τήνδψΐ του καί σιγά 
σιγά τ’ άφάνισε μέσα στούς άχνούς του.

Καί σβύστηκε κΓ δ γέρω τσόπανος μαζή ποΰ λές, 
πώς ή φωνή του ήταν ψεύτικη, ποΰ λές, πώς δσα 
άκουσες τά ώνειρεύτης !

ΑΝΟΙΚΤΆ ΕΠΙΣΤΟΛΗ’’
Προς την «. ΙΟΓΛ ΚΑΜΠΟΓΡΟΓΛΟΓ

νέαν, χαρίεσσαν δμως ιδέαν, πάντοτε νέαν έκ τούτου 
φαινομένην, δυστυχώς δμως μόλις καί μετά κόπου 
άναδυομένην έκ τοΰ κατακλυσμού τοΰ ύφους. Καί 
Σάτυροι καί νύμφαι πνίγονται έντδς παρομοίων βορ- 
βορωδών ναμάτων. Και τά κριτικά περί διαφόρων 
μέχρι τοΰ περί Παγασών τοΰ X. Άποστολίδρυ έπα- 
φίεμαι τώ εύμενει άναγνώστη.

Αύτός κρινέτω, άν δυνηθή νά διακολυμβήση τδ 
πέλαγος αύτό, διότι έγώ ούτε Δήλιος κολυμβητής 
είμί ούτε τόσον τεχνίτης καβαλλάρης, ώς δ μετριό- 
φρων ποιητής, ί’να έπί τοΰ Πηγάσου ύπέρ τά κύματα 
διανύσω τδ διάστημα, καθήμενος είς τήν οιαμαντένια 
του τή σέλλα, δπως δ ποιητής, δστις λησμονεί δτι 
συνήθως γυμνοί έπιβάίνουσι τοΰ Πηγάσου, άν δ’ έν 
τοιαύτη γυμνότητι προσαρμοσθώσι τά κώλά του είς 
αιχμηρούς λίθους, έστω καί άδάμαντας, πολύ δυσκό- 
λως θά κρατηθή αύτός έπί τοΰ Πηγάσου ιν’ άνέλθη 
υψηλότερα τοΰ άλλου (τοΰ Βύρωνος). Ώ μετριοφρο
σύνη μετριοφροσύνης τά πάντα μετριοφροσύνη!

Καί νΰν έπί τήν άνοικτήν έπιστολήν τής «Ελλη
νικής Έπιθεωρήσεως» μεταβαίνων, παρατηρώ δτι 
τδ δλον ύφος, ή δλη πλοκή, δ δλος λόγος είναι 
άπαράλλακτος δ ύπό τής λογικής υπαγορευόμενος 
τής φυσικής έξελίξεως έπιβαλλόμενος καί τών άμε- 
ρολήπτων λογίων τού έθνους ύποστηριζόμενος, μόνον 
δέ διά νά διαφέρη τοΰ κανόνος καί τοΰ νόμου βεβια- 
σμένως, ποικίλλεται διά πολλών γιά άντί διά, άπειρων 
ποΰ, διαφόρων άδιάκοπη εΰουνείδητη μελέτή άντί 
Αδιάκοπος εϊσινείδητος, πρδς περιφρόνηση» τών κα
νόνων, τοΰθ’ δπερ θεωρείται μεγαλοφυία, καί διά 
πολλών άλλων δμοίων, δλων δμως βεβιασμένων ώς 
δικαιολογία δέ φέρεται τδ παράδειγμα τών Γάλλων 
llioderites καί ή άνάγκη τής πρωτοτυπίας. Καί δ 
Ήρόστρατος χάριν πρωτοτυπίας έκαυσε τόν ναόν 
τής Άρτέμιδος ώστε τήν άνάγκην τοιαύτης πρωτο
τυπίας ούδόλως διαολέπων, θεωρω καί αύτήν βεβια- 
σμένην. Είτα ή πρωτοτυπία πρέπει νά ύπάρχη έν τή 
έννοία καί ούχί είς τδ γράμμα- διότι άλλους τοΰ πνεύ
ματος έλλείποντος τδ πάν κούφος σωρός λέξεων κα
θίσταται, δπως έν τοίς άνωτέρω κατεδείχθη. ’Αλλ’ 
έξετάσωμεν και τδ κύριον έπιχείρημα, ήτοι τά έν 
Γαλλία γενόμενα. Πρώτον κ’ έκεί πολύ άπέχει ή 
έπικράτήσις τών ιδεών ολίγων τινών καί άποδοχή 
αύτών ώς δρθών, δεύτερον δέ καί οί άντιπρόσωποι τών 
νέων λεγομένων τάσεων, ούδόλως σκοποΰσι τήν με
ταβολήν τής γλώσσης. Υπάρχουν δμως κ’ έκεϊ 
χυδαϊσταί καί βαναυσοθήραι εϊς τε τάς έννοιας καί

Έδημοσίευσεν ή ’Ιταλική έφημερίς «Εσπερινός 
Ταχυδρόμος» άρθρον ψέγον τους ’Ιταλούς δτι μετα
χειρίζονται, κυρίως οί τών Βορείων Επαρχιών, γαλ
λικός λέξεις καί φράσεις, νοθεύοντες ούτω τήν ώραίαν 
πάτριαν γλώσσάν των. Μολονότι δέ τδ άρθρον έφερε 
τδν τίτλον «Βάρβαροι έπιδρομαί» γάλλος συγγρα- 
φεύς ούδόλως άπηξίωσε ν’ άναλύση αύτδ καί χωρίς 
νά περιυβρίση τδν ’Ιταλόν, έπάγεται:

Ή άξια τοΰ άρθρου θά ηύξανεν άν τδ ύφος αύτοΰ 
ήτο μάλλον φιλόφρον καί ήττον κομπορρήμον. 'Η 
ιδέα δμως είναι δρθή, έκαστος δέ λαός οφείλει τήν 
ιδίαν νά δμιλή γλώσσαν. Παρ’ δλην τήν συμπάθειαν 
πρδς τήν έγκάρδιον συνενόησιν, παρατηρεί έν τούτοις 
δ Γάλλος τδ άτοπον τών πολυαρίθμων ΙΙάλος1) έν 
Γαλλία καί τών έπιγραφών ώς ή άκόλουθος : «Άπδ 

τής 3ης μέχρι τής 7ης μ. μ.

*) Σννίχιια ix «ον χροηγονμέεον.

j) Palace αγγλικόν άντί τοϋ γαλλικόν Palais.
2) De 3 a 7 Five o’clok tea άντί τοϋ γαλλικοϋ de 3 a 

7 goftter an th6 ή le ΤΙιέ est seivi de 3 έ 7.
3) Le Moniteur Oriental de Con: tantinople; No du 21 

Mai 1912.
4) Κατά τόν μακαρίτην II. Καννελίοην, έν τή έοημ«ρ·οι 

του τής τότε εποχής.

«Φάϊβ οκλδκ Τί» 2 3)
’Ιδού πώς γράφει δ άληθώς μέγας λαός ’)
Ημείς δμως τά κακά μόνον μιμούμενοι πιθηκίζο

με*  «γύρω άπδ τδν νεκρόν» (autoui*  du inort), 
δπερ άκατάληπτον δΓ ήμάς, ο’ίτινες μικροί μεγάλοι, 
αγράμματοι καί λογικώτατοι, «Τδ λείψανον» λέγο- 
μεν διά νά έκφράσώμεν τδ έν τφ χρονογραφήματα 
σκοπούμενον. Συνέπεια ταύτης, τής μανίας είναι δτι 
ένφ δ γράφων καί δρθάς σκέψεις έκφέρει καί τδ πλεί- 
στον καλήν γλώσσαν γράφει, περιφρονεί πάντα νό
μον καλαισθησίας και αποπτύει πάντα χαλινόν γραμ
ματικού κανόνος καί περιπίπτει είς τδν γνωστόν δρι- 
σμδν τής άβροφροσύνης ύπδ τού βουλευτοΰ Πετσάλη 
διά τής. έξής αποστροφής έν τή Βουλή πρδς άντιφρο- 
νοΰντα ; «Βρέ! Έγώ δέν είμαι σάν κ’ έσένα βρέ!
Έγώ είμαΓ άβρόφρων βρέ γαϊδοΰρι !»4)

Τά τής παρατυχούσης κυρίας δτι «τδ κορίτσι δέν 
είχε πανούκλα, ή εύλογιά κ.λ.» Επιτρέπονται καί 
ιδού πώς ικανοποιείται καί .ή έπιθυμία, τής φυσικής 
καί άφελοΰς διηγηματογραφίας, τηρουμένης καϊ τής 
άρχής τοΰ σοφού άποφθέγματο;: «ΙΙάν μέτρον άρι

στα».
Τά «γράμματα άπ’ τδ χωριό» ένέχουσιν άν ούχί

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
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τήν φράσ-.ν, άλλά τούτου; αύτοι οί Γάλλοι άμειλί- 
κτωί κατακρίνουσι. Παράδειγμα παραθέτω πρόσφα
τον, ές αφορμή; θεατρικής παραστάσεως τοϋ είδους 
τουτου, τό έργον τοϋ διακεκριμένου Δημοσιογράφου 
A. de la Jonquiere 1) έν φ στηλιτεύων τό έρ
γον λέγει δτι έν αύτώ «ό βρωμερός ορμαθός τών βω
μολοχιών συναγωνίζεται πρός τήν αναισχυντίαν καί 
τήν αχρειότητα τοΰ θέματος, ή δέ βαναυσολογία τών 
γυναίων τών τριόδων καί τών φίλων των αντικαθιστά 
τήν μαλλικήν γλώσσαν* . Έν άλλοι; λόγοις άποκη- 
ρυττεται έπισήμω; και τό πνεΰμα και τό γράμμα καϊ 
περιτράνως βεβαιοΰται δτι ή βάναυσος αΰτη χυδαιο
λογία δέν είναι ή γαλλική γλώσσα. Καϊ δέν άπετόλ- 
μησε πλέον δ θίασος παρομοίαν παράστασιν, άλλ’ 
άλλας συνεπεία τών δποίων Ιγραψεν δ Τύπος δτι 
«απεκατέστησε δΓ αύτών τήν ύπόληψιν καί αύτοΰ 
και τοΰ γαλλικού θεάτρου» 2).

Καί δμως ήκούσαμεν, έν τή άπό σκηνής διδασκα
λία τοϋ αριστουργήματος τοΰ Σοφοκλέους, τάς χυ- 
δαιοτέρας τών φράσεων καί τό «δ Οίδίποδας μοϋ λέει» 
σύμπας δ’ δ ένταϋθα Ελληνικός τύπος έσίγησε σι
γήν ένοχον ή έπαίσχυντον καϊ μόνον ό ξενόγλωσσος, 
ο γαλλικός, διεμαρτυρήθη κατά τής έκβαναυσώσεως 
του άθανάτου έργου, προσθέτων δτι καί αύτοϊ οί 
ηθοποιοί θ' άνεδεικνύοντο ώς τεχνϊται, άν μή έξήρ- 
χοντο τών χειλέων των αί βάναυσοι έκεΓναι χυδαίο 
λογίαι.

Ιδού ή διαφορά ! Νάννοί ήμεϊς, γίγαντες έκεϊνοι! 
Καϊ τολμώμεν νά έπικαλεσθώμεν τοιούτων τήν μαρ
τυρίαν πρός δικαιολογίαν τών ήμετέρων άτασθαλιών !

Πρός δικαιολογίαν τοΰ περιέργου αύτοΰ γλωσσικοΰ 
ιδιώματος άναφέρεται καϊ ή μετάφραοις τής Νάνας 
του άριστουργήμαχος τούτου τής μεταφραστικής τέ
χνης, τοΰ άποδόσαντος καϊ τό γράμμα καϊ τό πνεΰμα 
τοΰ πρωτοτύπου έν περιβλήματι πράγματι έλληνικφ, 
ως εί έχύθη τό γαλλικρν κείμενον εϊς χωνευτήριον 
ένφ άναλυθέν μετεπλάσθη είς καθαρόν Ελληνικόν, 
καί ούχϊ δπω; τά νυν Ελληνικά πρωτότυπα, άτινά 
μέχρι τοΰ άκατανοήτου μορφήν γαλλικήν φέρουσιν. 
Ακριβώς δμως αύτό τό τό έργον τής Νάνας είναι ή 

καταδίκη τοΰ χυδαϊσμού έν τε τφ πρωτοτύπφ καϊ τή 
μεταφράσει, διότι διαιρούμενο? εϊς δύο καθαρώς δια- 
κρινόμενα άπ’ άλλήλων μέρη, παρουσιάζει λεκτικόν 
άμεμπτον καθ’ δλας τάς περικοπάς, καί είναι μα- 
κραί αΰται, έν αί; δ συγγραφεύς έκφράζεται περι- 
γράφων θαυμασίως τήν θεατρικήν παράστασιν,τάς ιπ
ποδρομίας, τούς άγρούς καί τάς έπαύλεις, τά πρό
σωπα καί τάς ηθικά; συγκινήσεις αύτών κ’ έν γένει 
παντού δπου δ συγγραφεύς δμιλεϊ διά τών γραφομέ- 
νων του. Τόν δέ βάναυσον λόγον περιορίζει εϊς τά

ι) Momteur Oriental de Constantinople du 28 Mai r9i2.
2) Levant Herald de Constantinople du 31 Mai 19I^

βαναυσα πρόσωπα καί τόν κάπως παρημελημένον, 
ο.κε.ον. εις δλίγας περιωρισμένας περιστάσεις. Αύτό; 
οέ ουτος ό συγγραφεύς καί καταδικάζει αύτόν, άπο- 
καλών έπανειλημμένω; κυνικήν φρασεολογίαν, βάναυ
σον χυδαιολογίαν, εκφυλον κ’ εκμουσον εΰφυΐαν κού- 
φο>ν δημοσιογράφων άσυναρτήτου φρασεολογίας λέ- 
ίεων υπερβολικών και μεταφορών άλλοκότων, κατη- 
γορηματικώς δέ διακηρύττει δτι διά τής γραμματικής 
καί πνευματικής βανανσοποιήοεως εβορβοροκυλίοθη 
πάσα καλαισθησία και η απαράμιλλος εκείνη ποίησις 
του άθανάτου Όλυμπου. ’Ιδού πώς αύτολεξεί ίκφρά- 
νεται έπί του προκειμένου δ συγγραφεύς, τοΰ μετα- 
φραστου πιστώς άποδόσαντος τό πρωτότυπον.

Αλλά τόνε διατι μετεχειρίοθη δ σεμνός συγγρα
φεύς ν>ΰ «δνειρου», τοϋ ήθικωτάτου εκείνου άρι- 
στουργήματος, τάς άκοσμους αύτάς φράσεις κ’ έκ- 
φράσεις άς δ ίδιος καταδικάζει; Έφρόνει δτι προκα- 
λων δι’ αύτών τόν αποτροπιασμόν τών μέν καί διε- 
γείρων τήν πρόνοιαν τών δέ, θά έπιτύχη τήν άνόρθω- 
οιν τών κακώς κειμένων. Προέθετο πάντως ηθικόν 
σκοπόν. Και όμως οι Γάλλοι λόγιοι κρίνοντες δτι 
ύπερέβη τό μέτρον έν τή έκθέσει τών ειδεχθών αύτών 
αντικειμένων, άτινα ώς έξαιρέσεις παντού ύπάρχουν 
αλλα δια κοσμιωτέρων μέσων πρέπει νά καταπολε- 
μώ«αι, άπέκλεισαν άκοντες τής ’Ακαδημίας τόν 
κλεινόν συγγραφέα τού περιφήμου κατηγορητηρίου ; 
«.) accuse !»

Ημείς δμως, ύπερθεματίζοντες έν παντί κ’ένού 
δέοντι, έκτραχηλιζόμεθα είς χυδαιολογίαν, φρονοΰν- 
τες δτι τό ύφος αύτό πρέπει παντοΰ νά έπικρατήση. 
Καί παρορώντες δτι καί αύτάς δ Ζολά έν αύτή τή 
Νάνα, τά χυδαιολοχωντα πρόσωπα παριστα μετα- 
χειριζόμενα τήν καθαρόν γαλλικήν δπως γράφωοι, 
ήγουν διακρίνει τόν προφορικόν άπό τοΰ γραπτού λό
γου. Καυχώμεθα δτι ήμέτερον έστιν «τό μηδέν άγαν» 
καί τό «πάν μέτρον άριστον» παρορώμεν δμως δτι 
τό καθιστών άριστουργηματικήν τήν * Σκουπιδιάδα*  
είναι άκατάλληλον διά τό Εύαγγέλιον. Κ’ έπί τέλους 
μήτοι νομίζουσιν οί τά πάντα έκχυδαίζοντος δτι 
είναι Ζολά δΓ αύτό;

Περί δέ τοΰ μεταφραστοΰ τής Νάνας ούδέν λέγω, 
οιότι τό ύφος καί τοΰ προλόγου του καί τής δλης 
μεταφράσεως μαρτυροΰσι περί αύτοΰ.

Αναφέρεται δέ καί ή καλαισθησία τών διαφόρων 
αύτών χεργιών καί άρπαγιών καί λεγονιονσάνε καί 
λοιπών τήν δποίαν δέν έκτιμώμεν διότι δέν συνειθί- 
σαμεν. Βεβαίως συνήθεια τδ πάν! Ί'πάρχουσιν δμως 
καλαί καί κακαί συνήθειαι. Συνήθειαι καί ή στρέ- 
βλωσις τών γυναικείων ποδών έν Σινική, τούς δποίους 
δμως κατά συνήθειαν θεωροΰσιν είτα ώραίους. Άλλά 
τών άρχαίων αριστουργημάτων καί τά έρείπια διατη- 
ροΰσι κάλλος αιώνιον. ’Ιδού ή διαφορά. ’Αδύνατον 
δέ νά έννοήσω διατί πρέπει νά στρεβλώσω τόν νοΰν 

μου διά νά κατωρθώσω νά θεωρώ ώραϊα τ απεχθή. 
Παρακαλώ πάντα άμερόληπτον ν’ άναγνώση τά «Πα- 
ναθήναια» μέχρι τοΰ άνω μνημονευθέντος άρθρου περί 
τοΰ έργου τοΰ II. Χ.’Αποστολίδου (έν σελ. 343) και 
νά είπή άν δέν αισθάνεται πνευματικήν καί σωματι
κήν άνακούφισιν δταν μετά τά διάφορα έκεϊνα γλωσ- 
σοκοπήματα έλλιμενισθή εϊς τό γαλήνιον κ’ ευγενές 
ύφος τοΰ άρθρου τουτου.

Έν συμπεράσματι! Έν τώ έξαισίφ άνθώνι τοΰ φω- 
στνρος λαού έφύησαν καί τινες άκανθοι καί τρίβολοι, 
τού; δποίους έξέβαλον τοϋ ΙΙαραδείσου. Ούδε'ις & 
οΰδείς τών άλλων λαών παοεδέχθη αύτούς έν τώ ϊδίφ 
λειμώνι. Ή ήμετέρα δμως κουφόνοια, έπινεύοντος καί 
τοΰ Ήροστρατείου πνεύματος, δπερ μόνον έν Έλλαοι 
έγεννήθη, έπέτρεψε τήν είσοδον καί νΰν αξιουσιν ο: 
τρίβολοι αύΐοί νά καταπνίξωσι παρ’ ήμΐν παν περι
καλλές καί εύώδες άνθύλλιον είτ’ αύτοφυώς άνά τούς 
λειμώνας βλαστάνον είτ’ ύπό τοΰ Ανθρωπίνου πνεύ
ματος έν κήποις καί άνθοκομείοις καλλιεργουμενον.

Άλλ' άτρέμας έχετε! Άν καί κατά τήν περίοδον 
τών αιώνων δ πανδαμάτωρ χρόνος μετέβαλέ πως τό 
μελωδικόν τής προφοράς καί τό άκρον άμεμπτο*  τύ
πων τινών τής Ελληνικής γλώσσης, τό κέλυφος μό
νον έφθειρε- δ άναβλαστήσων άθάνατος πυρήν παρέ- 
μεινεν ακέραιος. Τό ιερόν πΰρ, δ φλογερός έρως, το 
φλογερόν πάθος (ούχί τό πάθος τοΰ ποιητοΰ τών χερ
γιών καί άρπαγιών) τής άθανάτου γλώσσης υπάρχει 
καί θά κατακαύσή τούς τριβόλους καί Πυλαι Αδου 
ού κατισχύσωσι τοΰ άμαράντου πνεύματος.

Έλληνες ποιηταί καί λογογράφοι! Καταγίνεσθε 
πρός σύμπηξιν συνδέσμου αλληλοβοήθειας. Συμπή- 
-ξατε σύνδεσμον πρός έκρίζωσιν τών άκανθών καί 
τριβόλων τής γλώσσης, καί αλληλοβοήθειας ανάγ
κην δέν έχετε. Τό έθνος ολόκληρον πλουτίσει ύμάς 
καί στήσει ανδριάντας ϊμιν.

Ιδού ή γνώμη μου.
Έ>· Κοτνσταντιι ουπόλει Ερρωσο .

Α. ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ

όμως σήμερον καί ή προσωπική γνωριμία εν παρό
μοια περιστάσει άναγκάξει τόν άναγινώσκοντα ναπαρα- 
δεχθή ή ότι τό πραγματευόμενον ξήτημα είναι τόσον 
άστήρικτον ώστε μόνον διά προσωπικής γνωριμίας ως 
χάριν ή κομματικήν ύποστήριξίν (προκειμένου περί 
Ελλάδος τοΰτο) θ’ άναγνωρίση τις τό ορθόν αυτού, 
ή οτι ό γράφων τόσον άκατάληπτον μεταχειρίζεται 
γλώσσαν ώστε είναι άνάγκη προφορικής έξηγήσεως 

όπως κατανοήση τις περί τίνος πρόκειται. *
Άφοΰ άναμφιόόλως έπί τών άνω συμφωνοϋμεν 

πρός τήν γράψασαν τήν έν λόγω επιστολήν, ιολμω 
δεύτερον τόλμημα, ήτοι νά ύποβάλω έξήγησιν είς 

τάς έκτιθεμένας εύλογους άπορίας, αϊτινες όμως αφι- 
ενται άνευ άπαντήσεως. Ή λύσις είναι άπλουστάτη, 
περιέχεται δ’ άμέσως εν τή άρχή τής επιστολής, πα^ 

ρέρχεται όμως πρό αύτής περιφρονητικώς ως προ 
άσημάντου τινός αύτή ή ιδία ή γράψασα και περιπί
πτει είς λαβύρινθον πράγματι μεσαιωνικόν,συλλογι
σμών καί άρχών άλληλοσυγκρουομένων και αλληλοα- 

ναιρουμένων χωρίς νά καταλήξη είς λογικόν τι συμπέ

ρασμα. ' , t
Είναι δέ ή λύσις τοΰ παντός τό άσήμαντον οήυεν 

έκείνο νί καί σίγμα, είς τό όποιον οφείλεται και ή 

υπαρξις τού γλωσσικού λεγομένου ζητήματος.
’Ιδού δέ πώς :
Γνωστόν πόσα γράμματα έκ τών λέξεων καταπίνει 

έν τή ρύμη τοΰ λόγου ό Άγγλος-γράφων όμως ή δη- 

μηγορών ή άπό σκηνής άπαγγέλλων ούδέν τών υπο των

Καί ή κατωτέρω ίττ’.ιτολή όφίίΛεται ·σ ι ΰπ.ρ
•Ελληνικών γραμμάτων ζήλον του έπιφανοϋ; ομογενούς τί,ς 
Κωνσταντινουπόλεως κ ’Αλες. Καμπουρογλου.

ΙΙ^τηνάξιότφονΣίνταξ,ν τής *' Εθνικής
Άνέγνων τήν ύπό τόν τίτλον «Παρίσι- Οδησσος- 

Άδήναι» έν τώ τεύχει τοΰ Μαιου, έ. ε., του συλ
λόγου ύμών Περιοδικού δημοσιευθεϊσαν επιστολήν, 
ουμφωνών δέ πληρέστατα πρός όσα περιέχει αυτή περί 
τής έπ’ έσχατων διακοινωθείσης παραδόξου αρχής τής 
ανάγκης προσωπικής γνωριμίας πρός σύναψιν επιστη
μονικής συξητήσεως ή κατανοήσεως τών έργων συγ- 

γραφέως τινός, τολμώ, πρός διατράνωσιν τής ομοφω
νίας μου, νά έλθω εις έγγραφον καί ούδόλως προσω
πικήν γνωριμίαν πρός τήν γράψασαν καίτοι φοβού
μαι μήπως ή άνάμιξις είς τάς άβράς^ φωνάς τοϋ ω

ραίου φύλου μιας τραχείας φωνής εκ του άσχημου 
άποτελέση κακοφωνίαν. Θ'ά προσπαθήσω έν τούτοις ν^ 
άποφύγω τόν σκόπελον τούτον διά τής αυστηρως εέ 

άντικειμένου—ήτοιμή προσωπικής, έξ ου και τοαρρεν 
καί τό θήλυ έξαφανίξονται — έξετάσεως τοϋ τρή

ματος. ' t
Ότι δ’ αί μή προσωπικά! άλλά διανοητικοί γνωρι

μία. δέν είναι' αί χειρότεροι άπόδειξ.ς ή καθημερινή 

γνωριμία ού μόνον ημών, ούς ώς Έλληνας , δυνατόν 
νά ύποπτεύση τις ώς μεροληπτοϋντας,. άλλ’ εκατομ
μυρίων άλλων μή Ελλήνων πρός τούς αθανατους 
αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, γνωριμία εξικνου- 
μένη μέχρις ένθουσιώδους έρωτος. Δια ν απαιτεί.αι

2



δ£5

234

κανόνων όριζομένων παραλείπει. Γνωστόν είναι τόσπά 

των Γάλλων άντίτοΰ ζέ νέσε πά (je ne sais pas)- 
ούδείς όμως ’Ακαδημαϊκός ή μή,έσκέψθη νά κατάργηση 
τον ορθόν τύπον και άντικαταστήση αύτόν διά των 
τριών γραμμάτων τού σπά. Γνωστόν ότι οί Σουηδοί 
(έν μέρει Βαυαροί, Βυρτεμβέργιοι καί Βάδιοι) τής 
Γερμανίας παραλείπουν συστηματικώς έν τή ομιλία 
το τελικόν νί’ ούδείς όμως έξ αύτών των ούτως 
όμιλούντων, άγορεύων ή γράψων λησμονεί νά πρόσ
θεση όπου οί κανόνες ύπαγορεύουσι τό στοιχεΐον 
τούτο. Έν τε τή Γαλλία καί Γερμανία πολλοί 
το ρο προψέρουσι γο' ύποκρι-τής όμως μή προψέ- 
ρων καθαρώς το ρο είναι απαράδεκτος εις όλα τά 
θέατρα. Ταϋτα πάντα έπικυρώνουν τήν θεμελιώδη 
ανάγκην τής εις τούς νόμους ύποταγής έξ ής ή εύη- 
μερία καί ατόμων καί πόλεων έξαρταται.

Ημείς όμως παραλείποντες τό νί καί τό σίγμα 
καταργοϋμεν τήν εις τούς νόμους υποταγήν, έξ ου 
αμέσως προκύπτει τό προσωπικόν καί τό κομμα
τικόν. “Ας μή άπορή λοιπόν ή έντιμος γράψασα, άν 
παρ’ ήμΤν πάσα συζήτησις καί παν ζήτημα έκτρέπεται 
εις προσωπικά εύθύς έξ άρχής διότι τό γεγονός είναι 
άδήριτος συνέπεια τών άρχών άς πρεσβεύει καί ων. 
ύπεραμύνεται. ’Ιδού ή έξήγησις άπλουστάτη καί ή 
λύσις έτι άπλουστέρα.

Τάς δέ συνέπειας τής τοιαύτης άπειθείας εις τούς 
νόμους καί κανόνας ύψίστανται πάντες, άσυναισθή- 
τως ύποπίπτοντες εις τ’ άτοπα τά όποια στηλιτεύου- 
σιν. Άπόδειξιν δέ τούτου παρέχει τρανωτάτην ολό
κληρος ή έπιστολή ή γραψείσα ϊνα κατακρίνη τήν εις 
προσωπικά παρεκτροπήν πάσης συζητήσεως παρ’ ήμίν, 
άποτυγχάνουσα όμως άμέσως έν άρχή τού -σκοπουμέ- 
νου καί άναιρούσα τάς ίδιας άρχάς διά τής προς τήν 
μίαν τών συζητουσών άποτεινομένης ψράσεως : « Έψα- 
νέρωσε τές σκέψεις της γιά τή γλώσσα χωρίς νάχη 
καί πολύ ιδέα τον γλωσσικού ζητήματος» χωρίς 
νά έκτίθεται καί ό λόγος τού άποψθέγματος τούτου.

“Αν ύπήρχεν ’Ακαδημία προ τής όποιας οί βουλό- 
μενοι νά κατέλθωσιν εις συζήτησιν περί γλωσσικών 
ώψειλον νά προσέλθωσι καί ύποστώσιν έξετάσεις καί 
άποκτήσωσι περγαμηνήν θά έπετρέπετο ή άπαίτησις 
προσαγωγής τοιαύτης κ’ έν εναντία περιπτώσει ή δή- 
λωσις ότι άποκλείεται τό πρόσωπον έκείνο πάσης συ
ζητήσεως (άνευ ψόγου ή έπικρίσεως) έλλείψει τής 
άναγκαίας περγαμηνής. Τοιαύτη όμως ’Ακαδημία δεν 
ύπάρχει έλπίζω δέ ότι καί δέν θά ύπάρξη. Έπεβάλ- 
λετο λοιπόν νά συζητηθώσιν οί έν τώ δημοσιεύματι 
λόγοι, ολίγοι ή πολλοί, ν’ άναιρεθώσιν άνευ προσω
πικοτήτων καί νά έξαχθή τό συμπέρασμα, άν ήτο λο- 
γικώς δυνατόν, ότι ό γράψας καί γνώσεων καταλλή
λων στερείται κ’ έπιχειρήματα λίαν σαθρά προβάλλει, 
κατά συνέπειαν δέ τά γραψόμενά του άνευ άξίας εί- 
σίν. Τούτου μή γενομένου τό άπό τρίποδος έξαγ- 

γελθεν είναι όλως προσωπική έκδήλωσις εις ήν άσυ- 
ναισθήτως, ένεκα τής γενικής, ώς άνω είπον,ανυποτα
ξίας, παρεσύρθη καί ή συγγραψεύς τής έπιστολής. 
Περαιτέρω ενώ λίαν ψρονίμως παραινεί τή μια ότι 
έν τή πνευματική έργασία «δέν υπάρχει άνώτερη ή 
κατώτερη θέσις· λαμβάνεται μόνον ύπ’ όψιν ή έργα- 
σια, ή δύναμις τού πνεύματος, ή δημιουργία, ή γνώ- 
σις, ή άλήθεια» άπαγορεύει ταίς άλλαις «όσο άξιό- 
τιμα πρόσωπα καί άν είναι» πάσαν δημοσίευσιν διότι 
«οέν μάς έδειξαν όμως καμμιά θετική έργασία στο εί
δος πού άναλαμόάνουν νά ύποστηρίξουν τές ιδέες 
των» καί μέμψεται τήν διεύθυνσιν ήτις δημοσιεύει 
«κάθε άβάσιμη σκέψι». Διατί όμως ή σκέψις είναι 
άόάσιμος δέν μάς έξηγεΐ ώςτ’ άναγκαζόμεθα νά παρα- 
δεχθώμεν ότι ό μόνος λόγος τής άβασιμότητος είναι 
ή ασυμφωνία προς τάς ίδικάς της σκέψεις. Είναι καί 
τούτο προσωπικότης άσυναισθήτως έκψερομένη ή ου; 
Ή δέ άπαξίωσις συζητήσεως τών γραψομένων διότι 
ό συγγραψεύς δέν μάς έδειξε μέχρι τούδε «θετική 
εργασία» είναι έπίσης περίεργος. Καί άν ή έργασία 
έμετρήθη μέ τό μέτρον «τής άόάσιμης σκέψης» τότε 
ίσως άντ! έλλείψεως ευρωμεν πλεόνασμα έν τή πραγ- 
ματικότητι καί τή έψαρμογή τού ορθού μέτρου. 
"Ωστε κ'έδώ ή έπιστολή ύπέπεσεν εις τάς ύπ’ αύτής 
κατακρινομένας προσωπικότητας. “Αν ήθελε ν’ άπο- 
ψύγη ταύτας έπρεπε νά συζητήση καί άναιρέση, άν 
ήδύνατο, τά γραφόμενα, χωρίς νά έξετάζη παρελ
θόντα καί άπαιτή περγαμηνάς.

Καί ιδού οτι πράγματα τά όποια «ούτε καν νά 
,ψαντασθή μπορεί» ή γράψουσα, δηλαδή τάς προσω
πικότητας, εις αύτάς μοιραίως ύποπίπτει ένεκα τής 
μή τηρήσεως τών νόμων καί κανόνων ή:ις τά γεννά 
αυτά τά πράγματα. Γράψουσα «τήν γυναικεία καλ
λιτεχνικήν καί έπιστημονικήν έργασίαν» δέν έσκέψθη 
οτι ή παράλειψις έκείνου τού ενός νι έκ τής λέξεως 
γυναικεία ένέχει σπουδαιότητα χωρούσαν μέχρι συν- 
ταράξεως τών θεμελίων ολοκλήρου πολιτείας, διότι 
διά τής περιψρονήσεως ένός γραμματικού κανόνος 
κυοφορεί τήν εις τούς νόμους άνυποταξίαν καί τήν 
άνατροπήν πάσης τάξεως. Έκτος δέ τούτου τού 
σπουδαίου ένέχει καί άντίψασιν προς τάς ιδίας άρχάς, 
διότι ή έπρεπεν έλα τά τελικά νί ν’ άψαιρεθώσιν ή νά 
προστεθή το έν αύτό.Έξ άμψοτέρων δέ, τού τε άνυ- 
ποτάκτου καί τής άντιψάσεως, προκύπτουσι τά προσω
πικά καί κομματικά.

Τ’ άνωτέρω άρκούσι νομίζω ν’ άποδείξωσι τό ορθόν 
τού ισχυρισμού μου ότι ένεκα τής έπιδράσεως 
τών άρχών, ων ύπεραμύνεται, περιέπεσεν ή έπιστολή 
εις τά ύπ’ αύτής κατακρινόμενα άτοπα καί εις λαβύ
ρινθον πράγματι μεσαιωνικόν,συλλογισμών καί άρχών 
άλληλοσυγκρουομένων καί άλληλοαναιρουμένων. Ό 
βουλομενός άναγνώτω όλην τήν έπιστολήν, άναμψι- 
βόλως δέ θά συνομολογήση μοι ότι καί τά λοιπά είναι 

έμοια τοΐς όλίγοις άνω έκτεθεΐσιν.
πρότασιν καί μίαν παράκλησιν εις

«ι δυνατά έν τώ κόσμω, ίσως καί 
καί άλλων τό κάλαμον. Επειδή 

) είναι, έν άπο- 
ά τής έπιστολής «Πα- 

μοια
Έν τέλει μίαν 

ύπόμνησιν πάντων καί πασών :
’Επειδή όλα είναι < 

ή παρούσα κινήση κ— — - 
όμως άψ’ έτέρου κυρία έπιθυμία μου 
λύτω συμφωνία έπί τούτου μετά τ'_ 1 
ρίσι—Όδησός—Άθήναι», όπως ή συζήτησις διε- 

ξαχθή έπί τού θέματος καί ούχί τών προσώπων, προ
τείνω ν’ άντικατασταθή ή λέξις μαλλιαρός, ώς ένέ- 

χουσα καί τι τό σατυρικόν καί ή λέξις καθαρευου
σιάνος ώς δηλοΰσα ότι τάχα μόνον αύτοί είναι 
καθαροί καί οί άλλοι άκάθαρτοι. Καί διά μέν τήν 

γλώσσαν (τήν καθαρεύουσαν λεγομένην) τήν άναπτυ- 

χθεΐσαν ύπό τήν διακανόνισιν τών γραμματικών μας, 
όπως άλλοτε τών ’Αλεξανδρινών γραμματικών, νά 

μεταχειριζόμεθα τον ορισμόν «γραμματική γλώσσα» 
διά δέ τήν άλλην (τήν μαλλιαρήν λεγομένην) «νέα 
γλώσσα» κατά τό «νέα σκηνή», «νέα τέχνη» «art 
nouveau». Οί όροι αύτο'ι ούδέν τό προσωπικόν ένέ- 
χουσι. Πάσα άλλη ονομασία ν’ άποσκορακισθή. Αΰτη 

ή πρότασις.Ή δέ παράκλησίς μου άψορά τον ορισμόν τών ση
μείων τής συζητήσεως πρός άποψυγήν πάλιν προσω
πικοτήτων όπως τό «δέν ξέρει τό ζήτημα» «δέν έν- 
νοεϊ» «δέν έμελέτησε» «παρεξηγεΐ· δέν πρόκειται περί 
αύτου» καί τά τούτοις όμοια. Εξ όσων άνέγνων, ή

ηροψορικώς κ’ έγγράψως καί διά δημοσιευμάτων συνε- 
ζήτησα, κατενόησα ότι οί λόγοι τής άνάγκης τής 

παραδοχής τής Νέας γλώσσης είναι οί έξής :
ι) Ό λόγος τής έξελίξεως κατά φυσικούς νόμους 

ούς ούδείς νά έμποδίσηδύναται.
2) Ό λόγος τής άναχαιτήσεως τής άναπτύξεως 

τού “Εθνους ένεκα τής γραμματικής γλώσσης· ή νέα 

γλώσσα μόνη καθιστά δυνατήν τήν άνάπτυξιν τού 

Έθνους.3) Ή καθυστέρησις τού εκπαιδευτικού ήμών συστή
ματος ένεκα τής γραμματικής γλώσσης.Ή νέα γλώσσα 

θά καταστήση τέλειον τό έκπαιδευτικόν ήμών σύστημα.
ψ) Ή άνάγκη νέας γλώσσης ένεκα τής μεταβολής 

τού όλου βίου, τών τεχνών, τού πολιτισμού κ.λ.
σ) Τό καλλιλογικόν καί καλαισθητικόν τής νέας 

γλώσσης.’Εάν έκτος τούτων ύπάρχωσι καί άλλοι νά διατυ- 
πωθώσιν δι’ ολίγων, ώς άνω, ώστε νά γνωρίζωμεν 
περί τίνος πρόκειται καί μή καταλήγωμεν μετά μακράν 

συζήτησιν εις συμπέρασμα όπερ πολλάκις ήκουσα 
«Δέν τό κατάλαβες- πρέπει νά τό καταλάβης». Εις 

δέ τήν αιτησιν τού νά άνακοινωθή αύτό τό όποιον 
πρέπει ν’ καταλάβωμεν, ν’ άκούωμεν ώς άπάντησιν 

«μέ τον καιρό θά τό μάθης !»
Μετά τιμής καί ύπολήψεως

‘Er KrnroTarrirovTioiei Α. ΚΑΜΠΟΎΡΟΓΛΟΥ, Ιατ&ός



237

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Chateaubriand

ΚΗΛΕΙΑ ΤΟΪ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΤΗΣ ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ

Ό Βοναπάρτης έπεθύμησε κατ’ άρχάς νά ταφή έν 
τή μητροπόλει τοΰ Αίακείου, κατόπιν δμως δι’ έπι- 
διαθήκης φερούσης ημερομηνίαν 16 Απριλίου 1821 
έκληροδότησε τά οστά του είς τήν Γαλλίαν. Ό θεός 
υπηρέτησεν αυτόν καλύτερον... Τό αληθές αυτού 
μαυσωλεϊον είναι δ βράχος έπι τοΰ οποί jo έξέπνευ- 
σεν. 'Ο Ναπολέων προβλέπων έναντίωσιν τής Βρε- 
ταννικής Κυβερνήσεως, είς τάς τελευταίας του θε
λήσεις εξέλεξε διά κάθε ένδεχόμενον έ'να τάφον έν 
"Αγία Ελένη. ’Εντός στενής κοιλάδας, καλουμένης 
Σλάνης ή τοΰ Γερανιού, ρέει μία πηγή' οί Σίναι 
ΰπηρέται τοΰ Ναπολέοντος πιστοί ώς δ Ίαβανός τοΰ 
Καμόενς, ειχον συνειθίσει νά γεμίζωσιν έκεΐ τούς 
αμφορείς των.

Δυο ίτέαι κρεμώσι τούς κλάδους των άνωθεν τής 
κρήνης’ δροσερόν χόρτον έσπαρμένον ύπό τσαμπά: 
αυξάνει πέριξ.«Τό τσαμπάς μέ δλην τήνωραιότητα καί 
ευωδίαν του,δέν είναι φυτόν περιζήτητον διότι ανθίζει 
έπίτών τάφων» λέγουν τά σανσκριτικά ποιήματα.Έπί 
τών κλιτύων τών άδένδρων βράχων φύονται κακώς πι- 
κραί λεμονέαι, κοκκοφοίνικες καί πεΰκαι, τών δποίων 
συνάζουσι τό κόμμι άπό τόν πώγωνα τών αιγών διότι 
προσκολλάται είς αυτούς. Ήρέσκετοδ Βοναπάρτης είς 
τάς ιτέας τής κρήνης'έζήτει τήν κρήνην εϊς τήν κοιλάδα 
τής Σλάνης καθώς δ Δάντης φυγάς έζήτει αύτήν εις τό 
μοναστήριον τής Corvo. Εϊς ευγνωμοσύνην δέ τής 
παροδικής άνα’αύσεως, ής άπήλαυσεν έκεϊ κατά τάς 
τελευταίας ημέρας τοΰ βίου του, υπέδειξε τήν κοι
λάδα ταύτηνώς άσυλον τής αιώνιας άναπαυσεώς του. 
Όμιλών περί τής πηγής ελεγεν : «Έάν δ Θεός ήθελε 
ν’ άποκατασταθώ, θά ήγειρον μνημεΐον είς τό μέρος 
έξ ού αναπηδά». Τό μνημεΐον τοΰτο υπήρξεν δ τά
φος του. Καί δπως κατά τήν έποχήν τοΰ Πλουτάρχου, 
είς μέρος τι άφιερωμένον είς τάς νύμφας, παρά τάς 
δχθας τοΰ Στρυμόνος, έ’βλεπέ τις άκόμη κάθισμα έκ 
λίθου έπί τοΰ δποίουείχε καθήσει δ’Αλέξανδρος' οΰτω 
καί σήμερον βλέπομεν τόν λίθον έπί τοΰ οποίου έκά. 
θησεν δ Ναπολέων.

Καί δ Ναπολέων άπέθανε.
Ένδεδυμένος τήν στολήν τοΰ Συνταγματάρχου τής 

φρουράς,μέ τά υποδήματα καί τούς πτερνιστήρας, 
έστολισμένος διά τοΰ παρασήμου της Λεγεώνος 
τής Τιμής, έξετέθη νεκρός έπί τής σιδηράς κοιτίδος 
του Έπί τοΰ προσώπου τούτου, δπερ ποτέ δέν 
έξεπλάγη, ή ψυχή άπερχομένη είχεν άφήσει με
γαλοπρεπή έκπληξιν. Οί στιλβωταί καί οί λεπτουργοί 

συνέκόλλησαν καί έκάρφωσαν τόν Βοναπάρτην έντός 
τετραπλού φερέτρου, έξ ακαζού, μολύβδου, άκαζού 
άκόμη καί έκ λευκοσιδήρου.Έφαίνετο δτι έφοβοΰντο 
μήπως δέν ήτο άρκούντως φυλακισμένος. Τό έ- 
πανωφόριον, δπερ δ νικητής έ'φερεν άλλοτε είς τήν 
μεγάλην κηδείαν τοΰ Μαρέγγου, έχρησίμευσεν ώς 
σάβανον έν τώ φερέτρω. Αί έπικήδειαι τιμαί έγένοντο 
τήν 28 Μαΐου. Ό καιρός ήτο ώραϊος· τέσσαρες ίπποι 
δδηγούμενοι ύπό πεζών ιπποκόμων έ'συρον τό νεκρο
φόραν όχημα' είκοσιτέσσαρες γρεναδιέροι ’Άγγλοι 
περιεστοίχιζον αύτόν άοπλοι, ήκολούθει δέ δ ίππος 
τοΰ Ναπολέοντος 'Η φρουρά τής νήσου περιεστοί- 
χιζε τούς κρημνούς τής δδοΰ, τρεις ίλαι δραγόνων 
προηγούντο τής άκολουθίας' τό 20όν τάγμα τοΰ πε
ζικού, οί στρατιώται τού ναυτικού, οί έθελονταί τής 
"Αγίας Ελένης, τό βασιλικόν πυροβολικόν μετά δε
καπέντε τηλεβόλων έκλειαν τήν πορείαν."Ομιλοι μου
σικών τοποθετημένοι κατά διαστήματα έπί τών βρά
χων άπηύθυνον λυπηρούς ήχους. Είς στενόν τι 
τό νεκροφόρον όχημα έσταμάτησεν' οί είκοσιτέσ- 
σαρες γρεναδιέροι άοπλοι έσήκωσαν τό σώμα καί έ- 
σχον τήν τιμήν νά φέρωσιν αύτό έπί τών ώμων μέ
χρι τοΰ τάφου. Τρεις συμπυροβολισμοί τού πυροβο
λικού έχαιρέτισαν τό λείψανον τοΰ Ναπολέοντος, καθ’ 
ήν στιγμήν κατέβη έντός τής γής. "Ολος δ θόρυβος, 
τόν δποΐον είχε προξενήσει έπί τής γής ταύτης, 
έσβυσεμέ τούς τελευταίους αύτούς πυροβολισμούς,καί 
ήρκεσαν όλίγαι σπιθαμαί γής διά νά τόν σκεπάσουν 
καί τόν έξαφανίσουν. Είς λίθος, δστις έμελλε νά 
χρησιμεύση είς τήν κατασκευήν νέας οικίας διά 
τόν έξόριστον, κατεβιβάσθη έπί τοΰ φερέτρου, ώς ή 
καταπακτή θύρα τής τελευταίας του ειρκτής.

Άπήγγειλον τούς στίχους τοΰ 87ουψαλμοΰ:
«Ζ/τωχός «ΐ,αι εγώ καί εν κόποις εκ νεότηιός μον’ 

νγω&εις όε έταπεινώ&ην και έξηπορήθην. Έπ’ εμε 
διηλ&ον αί όργαί σου...

Άπό στιγμής είς στιγμήν ή ναυαρχίς έκανονοβό- 
λει. Ή αρμονία αυτή τοΰ πολέμου χανομένη είς τό 
άπειρον τοΰ ώκεανοΰ άπήντα εϊς τό «Άναπαύθητε 
έν ειρήνη». 'Ο Αύτοκράτωρ ταφείς ύπό τών νικητών 
του τοΰ Βατερλώ είχεν άκοΰσει τήν τελευταίαν βολήν 
τηλεβόλου τής μάχης ταύτης, δέν ήκουσεν δμως καθ’ 
όλου τήν τελευταίαν έκπυρσοκρότησιν δι’ ής ή ’Αγ
γλία έτάραττε καί έτίμα τόν ύπνον του έν Αγία Ε
λένη. "Εκαστος άπεσύρθη κρατών είς τήν χεϊρα κλά- 
δον ιτέας,ώς έπανερχόμενος έκ τής εορτής τών Βαΐων.

*0 λόρδος Βύρων ένόμισεν δτι δ δικτάτωρ τών 
βασιλέων είχεν έγκαταλείψει τήν φήμην του μετά τοΰ 
ξίφους του καί δτι έμελλε νά σβεσθή έν τή λήθη. 'Ο 
ποιητής δμως έπρεπε νά γνωρίζη δτι ή ύπαρξις τοΰ 
Ναπολέοντος ήτο μούσα ώς δλαι αί ύψηλαί υπάρξεις. 
Ή μοΰσα αύτη έγνώρισε νά μεταβάλη έν άποτυχόν 
τέλος εϊς περιπέτειαν, ήτις άνενέου τόν ήρωά της. 'Η 
έρημία τής έξορίας καί τοΰ τάφου τοΰ Ναπολέοντος 
έπέχυσεν έπί λαμπράς άναμνήσεως έτερον είδος γοη
τείας.'Ο ’Αλέξανδρος δέν έτελεύτησεν ύπό τά όμματα 
τής Ελλάδος' έξηφανίσθη είς τάς ύπερηφάνους απο
στάσεις τής Βαβυλώνος.'Ο Βοναπάρτης δέν άπέθανεν 
ύπό τά βλέμματα τής Γαλλίας, έχάθη είς τούς πολύ-

---------------------<

Theodore de Bauville

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ
Στή Δδα Λ. Ροδ. , ,

Έχει ανοίξει μιά μεγάλη, μιά απέραντη τρύπα 
στή μαλακή γή, καί σκάφτει μέ δραστηριότητα μέ 
τά σκελετοειδή δάχτυλά του, καί σκύβοντας τδ τρυ- 
πημένο του κορμί καί τδ κάτασπρο φαλακρδ κρανίο 
του, χώνει, παγωμένους καί Αχνισμένους σ’ αύτή τήν 
άβυσσο, γέροντας, νέας γυναίκας,παιδιά, τών δποίων 

κλείει σιωπηλά τά βλέφαρα.«Ώ ! κάθεται καί φωνάζει δ σκεπτικός, δ δποϊος
λυπημένος,άπηλπισμένος,κάθεται καί τδν κυττάζει νά 
κάνη τή δουλειά του' καταραμένος, καταραμένος νάσαι 
σύ ποΰ καταστρέφεις τά όντα μισητέ καί σκληρέ θά
νατε, καί είθε νά σέ ύπερπλημμυροΰσε καί νά σέ κα

'Η Φρν'η ’ΕλινΛν’’

ΓΝΠΜΙΚΑΑρετή μέν είναι υγεία τις καί κάλλος καί εύεεία τής ψυ
χής, κακία δέ νόσος καί αίσχος καί ασθένεια. Πλάια»·

Εϊς άνθρωπον άγαθόν καί ένάρετον ούδέν κακόν υπάρχει 
οΰτ’ ένόσω ζή, οΰτ όταν άποθάνη. Πλάια»·

Ή αρετή καί μετά θάνατον λάμπει, Ενριπίίρ;

Ταΰτα μέν άκουε, ταΰτα δέ προσπάθει νά λίγης, δτι 
ποέπει τά καλά καί τά δίκαια καί τά ενάρετα πας άνθρωπος 
νά τιμά. Πλάια»·

Προτρέπετε τούς νεωτέρους έπί τήν Αρετήν όχι μόνον μέ 
συμόουλάς, άλλά καί μέ τό νά ΰποδεικνύητε είς αυτούς καί 
κατά τάς πράδεις όποϊοι πρέπει νά είναι οί καλοί άνθρωποι. 

‘/οοκράιης

τελείς ορίζοντας τών διακεκαυμένων ζωνών. Κοιμάται 
ώς έρημίτης ή ώς παρίας έν τινι κοιλάδι, είς τό ά- 
κρον έρήμου ατραπού. Τό μεγαλεΐον τής σιωπής, ή- 
τις τόν θλίβει, έξισοΰται πρός τήν άπειρίαν τοΰ θο

ρύβου δστις τόν περιεστοίχισε.Τά έθνη είναι άπόννα, τό πλήθος των άπεσύρθη.. 
Τό πτηνόν τών τροπικών έζευγμένον, λέγει δ Βυφ- 
φών, είς τό άρμα τοΰ ήλιου, χάνεται αίφνης άπό τό 
φώς τής ημέρας’ ποΰ άναπαύεται σήμερον ; ’Ανα
παύεται έπί τέφρας, ής τό βάρος ήνάγκασε τήν σφαί

ραν νά κλίνη...Κέρκυρα ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ

τέστρεφε τδ αδιάκοπα άνανεούμενεν κΰμα τής άθά- 

νάτου ζωής !»Ό θάνκτος σηκώθηκε-στρέφει πρδς τά όπισω- έχει 
σχηματισθή τώρα άπδ σάρκες ρόδινες καί θελκτικές· 
τδ μέτωπό του είναι σκεπασμένο μέ ρόδινα μπουμ
πούκια. Κρατεί στήν αγκαλιά του ωραία παιδιά, γυ

μνά, ποΰ γελούν στδν ούρανό.Καί λέγει σιγαλά στδν σκεπτικό, ένώ τδν κυττάζει 

μέ μάτια γεμάτα χαρά.— «Είμαι πράγματι δ έργάτης ποΰ αποτελειώνει 
άκατάπαυστα καί ατελείωτα τή μεταμόρφωσι άπ’ δλα. 
Κάτω άπ’ τά δάχτυλά μου, τά άνθη ποΰ έχουν γίνει 
στάχτη ξανανθίζουν, καί είμαι συγχρόνως έκεϊνος ποΰ 
τδν λένε δ θάνατος καί έκείνη ποΰ τήν λένε ή Ζωή».

Κέρκυρα ΤΑΚΗΣ ©. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΛΙΧ

Η ΣΤΑΦΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1911 -1912 ΚΑΙ ΑΙ ΑΙίΕΡΠΑΙ

Ό Απολογισμός τοΰ μετ’ δλίγον λήγοντος σταφι
δικού έτους 1911-1912 έπεκύρωσε περιφανές τάς 
προβλέψεις τής Προνομιούχου Εταιρίας τής σταφί
δας, καταδειχθέντος καί τήν φοράν ταύτην δτι ή ά 
σφαλεστέρα πηγή πληροφοριών καί προβλέψεων περί 
τής έσοδείας τής σταφίδας, είνε ή αρμόδια υπηρεσία 
της Προνομιούχου. Τωόντι,συμφώνως πρός τάς άρχι- 
κας προβλέψεις,ή έσοδεία τοΰ 1911-1912 ήτο μικρά, 
310-315 έκατομμυρίων ένετικών λίτρων περίπου, τό 
δλον δέ τών διαθεσίμων έφοδίων διά τήν χρήσιν 
ταύτην μετά τών είς καρπόν καί δελτία αποθεμάτων 
τοΰ παρελθόντος έτους δέ ύπερέβαινε τά 325 έζατ 
έν. λ.

Άφ’^ ετέρου ή κατανάλωσις τής σταφίδας έν τή 
κυριωτέρα αύτών αγορά, τώ Ήνωμένω Βασιλείω τής 
Μ. Βρετανίας, χάρις είς τήν συνεχή καί έπιτηδείαν 
διαφήμισιν ήν διεξάγει έκεϊ ειδική και άρμοδία ύπη- 
ρεσία τής Προνομιούχου Εταιρίας, ηύξήθη σημαντι 
κώς άνελθοΰσα κατά τό έτος 1911 είς τό ποσόν τών 
65 1)2 χιλιάδων τόννων, record καταναλώσεως ά- 
νεφικτον μέχρι τοΰδε έν τή άγορά ταύτη, ύπερβαϊνον 
δε κατά 5 χιλιάδας τόννων καί πλέον τόν μέσον ό
ρον τής τελευταίας πενταετίας.
, Ύπό τοιαύτας εύνοϊκάς συνθήκας ζωηρά ήνοιξεν 
ή αγορά, άρχομένου τοΰ σταφιδικού έτους 1911-1912 
χάρις καί είς τάς μεγάλας προπωλήσεις, είς ά: είς 
σχετικώς καλάς τιμάς είχε προβή ή κερδοσκοπία. Ώς 
έκ έκ τής αύξούσης ζητήσεως τό ηθικόν τών κατόχων 
σταφιδοπαραγωγών έτονώθη σημαντικώς,καί τήν στα
θερότητα τών τιμών διεδέχθησαν ραγδαίαι καί άλματι- 
καί υψώσεις. Ή κατανάλωσις έπέδειξε προφανή έπί 
τουτω δυσφορίαν,καί αί άγοραί τοΰ έξωτερικοΰ έκοα- 
τοΰντο πολλάκις είς έπίπεδον τιμών χαμηλότερον τών 
έν τή αγορά τοΰ έσωτερικοΰ.’Αλλ’ ή έπιτόπιος’ κερδο
σκοπία είχεν άναλάβει σοβαράς καί έπιτακτικάς υπο
χρεώσεις απέναντι τών έν τώ έξωτερικώ πελατών της, 
έπιθυμοΰσαδένά φανή συνεπής είς αύτάς ήναγκάζετο 
να καλύπτεται έν τή άγορα είς τιμάς άνωτέρας τών 
τής πωλησεως. Έκ τούτου σοβαραί ζημίαι έπήλθον 
είς τήν Ελληνικήν κερδοσκοπίαν, ήτις έξήλθε τής 
πάλης ταύτης σοβαρώς τετραυματισμένη έν τώ προ- 
σώπφ σημαινόντων αντιπροσώπων της. Δέν ήδυνήθη- 
σαν δμως αί ζημίαι αύται τοΰ έμπόρου ν’ άνακόψωσι 
τήν δοθεϊσαν ώθησιν καί τήν κεκτημένην ταχύτητα, 
καί, έν ω αί τιμαί έξηκολούθουν παραμένουσαι ύψη- 
λαί, ή έξαγωγή καί ή κατανάλωσις' τής σταφίδας 
προέβαινε μετά πρωτοφανούς γοργότητος είς τόν δοό- 
μον της.

Καθ’ δλον τό πρώτον πεντάμηνον τοΰ σταφιδικού 
έτους 1911-1912, ή έξαγωγή τοΰ σταφιδοκάρπου 
ύπήρξε ζωηροτάτη, δσον ούδέποτε άπό τής ίδρύσεως 
τής Προνομιούχου, πλήν τοΰ 1907-8, ύπερβαίνουσα 
κατά 20 έκ. έ.λ. καί πλέον τήν έξαγωγήν τής άντι- 
στοιχου περιόδου τών προηγουμένων έτών, ώς δεικνύει 
δ έπόμενος πίναξ έξαγωγής άπό 1 9 Αύγούστου μέχρι 
31 Δεκεμβρίου. '

1911 12 λ. έ. 192538265
1910-11 » » 171664187
1909-10 » » 175911503
1908-99 » » 175789710

Άναλόγως πρός τήν έξαγωγήν έβαινε καί ή κα
τανάλωσή. Έν τή κυριωτέρα τής σταφίδας άγορά, τή 
Αγγλική, ήτις δίδει τό μέτρον τής καταναλώσεως ή 

ζήτησις ήτο μεγάλη κατά τό τελευταίον πεντάμηνον 
τοΰ 1911, καθ’ δ οί έκτελωνισμοί σταφίδας ύπερέδη- 
σαν κατά χιλιάδας τόννων τούς τής άντϊστοίχου πε
ριόδου τών προηγουμένων έτών. Ούτως άπό τοΰ Αύ
γουστου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου έξετελωνίσθησαν έν 
’Αγγλία.

κατά τό 1911 τόννοι 41955
* * 1910 » 37238
* * 1909 »' 38121
> » 1908 » 38530

Ουτω τά τής σταφίδας έβαινον άριστα καί αί τιμαί 
υψουντο, άνακαλοΰσαι παλαιάς εύτυχείς ήμέρας,αί δέ 
δευτέρας κατηγορίας έπαρχιακαί έτειναν πρός τό 
ανωτατον δριον τής συμβάσεως,είς δ ή Προνομιούχος 
υποχρεουται νά πωλή σταφιδόκαρπον έκ τών άποθη- 
θηκών της είς τό έμπόριον. Επειδή δέ βασίμως δπε- 
λογίζετο, κατόπιν τής μέχρι τοΰδε ζωηράς έξαγωγής, 
δτι ή όλική τοιαύτη τής χρήσεως 1911-1912 θά ύ- 
περέβαινε τήν μέσην τοιαύτην, άνεπαρκή δέ δικαίω- 
έθεωροΰντατά έφόδια λόγω τής μικράς παραγωγής', 
το έμπόριον ήδη άρχομένου τοΰ νέου έτους ήρχισε νά 
στρέφη τήν προσοχήν του πρός τάς άποθήκας τής 
Προνομιούχου Εταιρίας, καί συντόμως προσεδοκάτο 
ή έξ αύτών έξαγωγή, δίδουσα τό μέτρον τής λίαν 
ευχάριστου διά τούς παραγωγούς καταστάσεω; τών 
σταφιδικών πραγμάτων. Τήν εύάρεστον ταύτην προ · 
σδοκίαν ήρχισεν Ϋβη μάλιστα νά προεξοφλή ή κερ
δοσκοπία, καί ύψώσεις τών μετοχών τής Προνομιού
χου,έσημειώθησαν έν τοϊς χρηματιστηρίοις.

Ια,πράγματα δμως διέψευσαν πάσας τάς προσδο
κίας. Άπό τής ένάρξεως τοΰ νέου έτους 1912 
απότομος καί βαθμηδόν προϊοΰσα παρατηρεϊται με
ταβολή. Ένώ πάντες ύπελόγιζον δτι ό Φεβρουάοιο-

καί Μάρτιος θά ήσαν μήνες μεγάλης κινήσεως, απρο
σδόκητος απραξία έκράτησε κατ’ αύτούς καί τούς με_- 
τέπειτα μήνας. 'Η έξαγωγή ού μόνον δέν ύπερέβη την 
τής αντιστοίχου περιόδου προηγουμένων έτών, αλλα 
καί ύπελείφθη ταύτης σημαντικώς. Τήν αύτήν πο- 
οείαν ήκολούθησε καί ή κατανάλωσις ύποληφθεισα 
κατά τό α . έξάμηνον του 1912 κατά 4 χιλ. τόννων 
τής άντϊστοίχου περιόδου τών προηγουμένων έτων. 
Ούτως άπό ’Ιανουάριου μέχρι τέλους'Ιουνίου τοΰ 1912 
έξετελωνίσθησαν έν Αγγλία;

κατά τό 1912 τόννοι 16305
» » 1911 » 20360
» » 1910 » 20854
» » 1909 » 19312

'Η σημαντική αύτη καί απότομος έλάττωσις της 
καταναλώσεως δύω κυρίως έχει τάς αιτίας. Ώς προ- 
αναφέραμεν ή κατανάλωσις είχεν ήδη δείξει σημεία 
δυσφορίας διά τήν ύπερτίμησιν τοΰ είδους, ουδόλως 
δ’ έφαίνετο ενδιάθετος νά άκολουθήση τας τιμάς τηΤ 
έσωτερικής άγοράς, άρκουμένη νά παραλαμβάνη τας 
είς κάπως κατωτέρας τιμάς προαγοραοθείσας μεγα- 
λας ποσότητας. "Οταν δέ ή παραλαβή αυτή συνετε- 
λέσθη ή ’Αγγλική άγορά, έχουσα ήδη λήγοντος του 
έτους 1911, αρκετά άφθονα τά έφόδια, άπέσχε νέων 
αγορών, έκβιάζουσα ούτω διά τής απραξία; τήν πα 
ραγωγήν είς ύποχώρησιν. Είς τήν τοιαύτην τακτι
κήν άπήντησε διάσταθεράς άντιστάσεως ή παραγωγή, 
έπέμενεν δμως ή ’Αγγλική κερδοσκοπία διαμαρτυ- 
ρομένη δτι είς τάς ύψηλάς αύτάς τιμάς ού μόνον κέοοη 
δέν πραγματοποιεί, άλλά καί ζημίας ύφίσταται, κα
θόσον μέ τάς τιμάς αύτάς τής χονδρικής αγοράς, δεν 
ήδύνατο νά άκολουθήση τήν προ μακρών έτών καθι- 
ερωμένην έν ’Αγγλία τιμήν τής λιανικής πωλήσεως 
δ’ι’ επαρχιακά, 3 πεννών κατά λίτραν, ής ή ύψωσις 
ένεκα τών μακρών έξεων θεωρείται δύσκολος, μεγά- 
λην έπιφέρουσα είς τήν λιανικήν πώλησιν ανωμαλίαν

Ένφ ήδη ούτως ή πάλη μεταξύ καταναλώσεως καί 
παραγωγής έξηκολούθει αμφίρροπος, έξερράγη,ή με
γάλη απεργία τής ’Αγγλίας, άρκοΰσα αύτή και μόνη 
δπως έπιφέρη έλάττωσιν τής καταναλώσεως. Διότι ώς 
γνωστόν μέγα ποσόν σταφίδος καταναλίσκουσιν έν

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
Β'·

ΙΙώς εκτρέφεται έπικερδέότερον ή ινδική 
όρνιθα ϊι γάλος.

Οι γάλοι eivai σχΐτικώς δυσκόλου έκτροφής -πτηνά, 
και ίχουν άνάγκην -π^νποιήσβών τινων και -προσοχής 
ά-παραιτήτου, καθ' 'όσον δέρ Jve κατά την μ,ικραν των 
ηλικίαν έΓ0? όρίον [2 μηνάν Trepi-πον) τοσον

’Αγγλία αί λαϊκαί καί έργατικαίτάξεις, αύται οε φυ
σικά εύρέθησαν συνεπεία τής απεργίας ήναγκασμεναι 
νά έλαττώσωσι τάς δαπάνας των είς τό έλαχιστον, 
δπως προσπορίζωνται τά τής πρώτης ανάγκης είδη, 
άτινα λόγω τής ύψώσεως τοΰ άνθρακος, τών ναύ
λων, των κομίστρων κλπ. είχον σημαντικήν ύπερ- 
τιμηθή. Έάν λάβη τις ύπ’ δψει δτι 2 εκατομμύ
ρια ανθρώπων έθίγοντο άμέσω; έκ τής απεργίας οτι 
δέ ή δλη οικονομία τής μεγάλης βιομηχανικής χω
ράς υπέστη σοβαρόν κλονισμόν, έννοεί εύκόλως δει 
φυσικωτάτη ήτο ή έλάττωσις τής καταναλώσεως τής
σταφίδος μέ τιμάς μάλιστα ύψηλάς.

Ή έλάττωοις αύτη ύπήρξεν άρκε-ά σημαντική,. 
’Εντός τοΰ πρώτου εξαμήνου τοΰ 1912 ή έξαγωγή ου 
μόνον δέν παρηκολούθησε τήν τοΰάντιστοίχου περιοοου 
ποοηγουμένων έτών,άλλά ύποληφθεισα ταύτης μεγά- 
λω,ςάπερρόφησετήνέξ 20 δλων έκατομμυρίων ύπερο- 
χήν τοΰ προηγουμένου έπταμήνου, καί προέβη ούτως 
ώστε τελικώς ή όλική έξαγωγή τοΰ πενταμήνου ύπε
λείφθη σημαντικώς τής τών προηγουμένων έτών.Ουτω 
άπό 1 Ίανουαρίου μέχρι τέλους ’Ιουνίου έξήχθησαν- 

κατά τό 1912 λ. έ. 41737340
» » 1911 » » 63234252
» » 1910 » » 67617576

Έν δλφ δέ άπό 10 Αύγούστου 191 1 μέχρι 30 Ι

ουνίου 1912 έξήχθησαν
κατά 1911-1912 λ. έ. 234^275,605

» 1910-1911 » » 234498439
> 1909-1909 » » 243529^)79

Ήτο φυσικόν δτι ύπό τοιαύτας αντίξοους καί άοο- 
κήτους συνθήκας ή έσωτερική άγορά ήναγκάσθη νά 
ύποχωρήση καί, έπελθόντος έπί τινα στιγμήν, παρα
λόγου πανικοΰ, αί τιμαί έξέπεσαν κατά 2 και πλέον 
δεκάδας δοαχμών. Άποκατασταθείσης δμως ^ής κα
νονικής λειτουργίας τής αγοράς έν τώ έξωτερικφ και 
χάρις είς τήν άντοχήν τής παραγωγής καί της 
έσωτεοικής άγοράς, ή ήρεμία άπεκατεστάθη ταχέως 
καί αί τιμαί άνήλθον καί πάλιν είς σημεϊον καλόν 
καί τείνουσιν έτι πρός τ’ άνω, προβλεπομένης ούχι 
μεγάλης τής έπί θύραις έσοοείας.
1 Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ανθεκτικοί οττως τά ορνίθια, τά χηνάρια, τιί -πα-πακια, 
έν ω άφ' ετέρου είναι και άρκετα ηλίθια.

Ή-πρώτη φροντίςτην ό-ποίαν πρέπει νάλαμβανωμεν 
ευθύς ώς έκκολαφθοΰν είναι νά τούς προφυλάττωμεν 
άπό τό φύχος, περιορίζοντες αύτούς κατά τας φυχρας 
έποχάς είς θερμόν όωμάτων μέ τό όάπεόον έπεστρω- 
μένον 8ι' άμμου ί) πριονιδίων ξύλου, όταν δέ ο καιρός
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, πιτρεπει τούς αφίνομεν νά έξέρχωνται εις τόν ήλιον 
? προφυλο/γμίναν, έπιβλέποντες την μητέρα

V χ σσαζ/) μήπως τα παρασύρη μακράν. Πρέπει δε 
οσον το δυνατόν ν ’ Αποφεύγωμεν νά βρέχωνται οί νεοσ- 
σοι των γάλων διότι τοιαύτη τις περίπτωσις είναι Ασφα
λή ολέθρια δι αύτούς.
, Τά φύχος τούς Αποναρκώνει δέν τούς φονεύει όμως 

αμέσως και ασφαλώς καϊ συμβαίνει πολλάκις ενώ θεω
ρούνται νεκροί, τοποθετούμενοι ύπό τήν ιιητέρα των 
Ύ θερμαινόμενοι μετά τινα ώραν νά μάς εκπλήττουν 
αναστηνομενοι.
K^Tt JeVT^av ^έραν ™ καιρός είναι 
^αλος δυναμεθα να τούς άφίσωμεν νά τρέχουν μέ τήν 
μητέρα των, προσέχοντες αύτά πάντοτε έκ τού πλη
σίον και εν περιπτώσει βροχής έπαναφέροντες αύτά εϊς 
το καταφυγίου twi>.

Οι νεαροί γάλοι δέν πρέπει νά τρώγουν παρά κατά 

■ην τριτην ημέραν Απ'ο τής γεννήσεώς των, κατά τήν 
ναρ ιν e τή- διατροφής των παρίσταται ή ανάγκη 
” τους πλειστους έξ αύτών, νά είσάγωμεν ήμεΐς αύ- 

τοι την τροφήν εϊς τή στόμα, διότι είναι τόσον ηλίθιοι 
ώστε δυσκολως έκμανθάνουν νά τρώγουν καϊ είνε ικα

νοί εκ τουτου ν' Αποθάνουν άπό τήν τρειναν. 'Εν τοι- 
αντη περιπτώσει καλήν είναι νά ε'ισάγωνται εϊς τήν φω- 
Μαν τών μερικοί νεοσσοί όρνιθίων, οί όποιοι θά τούς 
εκμαθουν δια τού παραδείγματος.

, ροιτη τροφή τών μικρών γάλων πρέπει νά. συ- 
ν<σταται απο μΐγμα άρτου βρεγμένου δι' οίνου, καί 
αυγών σκληροφημένων εϊς τή όποιον καλήν είναι νά 
αναμιγνύεται κρεμυδι λεπτοκομμένον τή όποιον ώφελεΐ 
^αι αρεσκει εϊς τούς γάλους, ή καί νά δίδεται τούτο 
χωριστά αμέσως κατόπιν. Επίσηςδέ ολίγον καναβούρι.

ταν οι μικροί γάλοι Αρχίζουν νά τρώγουν καλώς, 
κατα την ΙΟ ήμέραν δυνάμεθα νά παραλείφω μεν τά 
αυγα και να τους δωσωμεν μίγμα πιτύρων καί φιλο- 
κομμενης χλόης καί καναβόσπορον, ταύτοχρόνως τούς 
^ηγουμεν εις τους Αγρούς, Αποφεύγοντες τήν βροχήν

τ" ίλώίη -ο·
ενηλικιουμενοι εινε Ανθεκτικώτατα πτηνά κατά τήν μι- 
κραν των ηλικίαν καϊ πριν ή διέλθουν τήν κρίσιμου πε
ρίοδον της έρυθράνσεως, περί τής όποιας θ' Αναφέρω- 
μεν εινε ευπαθέστατοι ε'ις το φύχος, τήν υγρασίαν κα'ι 

1 περβολικην θερμότητα' δέν πρέπει λοιπόν νά τούς 
οήηγωμεν εις τήν βοσκήν μέ τήν πρωινήν δρόσον, δι-

? δ,ία^Ρ0^ Τών ™ν θά τοΐς είνε Ολέθρια, 
αλλα απο της 9ης μέχρι τής 11 μ. Κ(ά

μΐχΡ" θνΐ ά7Γ0^υθατινής. Αί τοιαύται φρο
ντίδες και διατροφαί έξακολουθούν μέχρ, τής ηλικίας 

υο μισυ μηνών οποτε άπό τού 2-3 μηνός) λαμβά
νει χωράν η κρίσιμος περίοδος τής έρυθράνσεως, κατά 
την οποίαν αι περί τήν κεφαλήν καϊ τόν λαιμόν σαρ
κώδεις αποφύσεις λαμβάνουν Ερυθρόν χρωματισμόν. Ή 
■περίοδος αυτή εινε κρίσιμος καϊ έπικίνδυνος διά τόν 
γάλον όπως η πτεροφυ α διά τά ορνίθια, ή Οδοντοφυΐα 

τα βρέφη κ.λ.π. κατ' αύτήν δέ τήν ηλικίαν πλει- 
στοι εξ αυτών Αποθνήσκουν, αν δέν προλάβη τις διά

καταλλήλου έκτροφής νά τούς καμη ύγειούς. καί ρω- 
μαλ€ας κράσςως.

"Οσον ή καιρός είναι καλλίτερος, τόσοι ή κρίσις 

συ.η ιερχεται άκινδύνως καί τα γαλόπουλα υποφέ
ρουν ολιγώτερον άπό τό φύχος καί τήν υγρασίαν.

ιιτα την περίοδον δέ αύτήν είναι ώφέλιμον νά Ανα- 
μιγνυη τι, εις τήν τροφήν των ολίγον καναβούρι, οί
νον, αλας, μαϊδανόν καί ιδίως κρεμμύδια καί τσουκνίδα.

ταν παρέλθη ή περίοδος τής έρυθράνσεως οί γά- 
-ι πρεπει να θεωρώνται ώς σωθέντες πλέον καί έν-

^ν αρχίζει ΐ) δεύτερα περίοδος τής έκτροφής των, 
πολύ εύχερεστέρα τής πρώτης, είναι όμως άναγκαΐον

ιιι ύπάρχη εις την διάθεσίν των αρκετά εύρεΐα 
εκτασις,^ έπί τής όποιας πλανώμενοι ούτοι καθ’ ολην 
την ημέραν νά εύρίσκωσι κυνηγώντες έντομα.

- ταν εκτΡεΦν τις μικρόν αριθμόν γάλων δύναται 
να τους διατηρή εϊς μικράν έκτασιν περί τόν άγροτικόν 
του οικισκον, όταν όμως ό άριθμός αύτών είνε σημαν
τικός εινε άπαραίτητον νά τούς συνενώνη κατά άγέ- 
λας και υπό τήν όδηγίαν μικρού παιδός έφοδιασμένου

- ν<ί Τθύ' Φ'ΡΘ “Γ ^ύς άγρούς, έπϊ
των λειβαδιών μετά τήν έκκοπήν τού χόρτου, είς τούς 
σμ^ο,νας μετά τόν τρυγητόν καϊ έντός τών δασών.

Εφ οσον οι γάλοι άναπτύσσονται ή διάρκεια τών 
ημερησίων αύτών έκδρομών αύξάνει βαθμηδόν δέ καί 
κατ ολίγον δύνανται ούτοι ν' άνθέξουν ε'ς τόν μεσημ
βρινόν καύσωνα καϊ είς αύτάς τάς βροχάς άκόμα. Οί 
γάλοι κατά τήν περίοδον αύτήν γνωρίζουν νά άνεύ- 
ρωσιν παν ό,τι τοΐς άναγκαιοΐ πρός διατροφήν των καϊ 
τοιουτοτρόπως έχει τις τήν οικονομίαν τής ιδιαιτέρας 
διατροφής, ή 07Γ0ία όμως είνε φυσικά Απαραίτητος 
κατα τον χειμώνα, όπότε τοΐς χορηγούνται, σκύβαλον, 
κριΰη, εφθαρμενα φρούτα,υπολείμματα τής τραπέζης, 
όσπρια, παταται ή τεύτλα έφημένα καϊ λεπτοκομμένα 
τέλος τρώγουν άπ' όλα, σκώληκας, Ακρίδας, κοχλίας, 
καμπας, σκαθάρους κ.λ.π.

Κατά τό διάστημα τής θερμής περιόδου τού έτους 
δύνανται, μαλιστα είνε καλόν, νά συνειθίζουν νά κοι- 

μωνται εις το ύπαιθρον οί γάλλοι, όταν όμως άρχίση 
το φύχος καλόν ε·νε τό εσπέρας νά είσάγωνται είς μέ
ρος προφυλαγμένον, κεκλεισμένον, εϊς τό όποιον πρέ
πει να υπάρχουν στηρίγματα (κούρνιες) ίσου ύφους άπό 
του εδάφους, Αλλως λαμβάνουν χώραν όμηρικαί δια- 
μαχαι μεταξύ των πρός κατάκτησιν τού ύφηλοτέρου 
μέρους. Πρό, τούτοις κάτωθεν αύτών πρέπει νά έπι- 
στρωνεται στρώμα λεπτής Αμμου, καθ' όσον κατά τόν 
Ιανουάριον μερικαϊ γάλισσαι άρχίζουν τήν ώοτοκίαν 

και συνηθεστατα συμβαίνει νά άφίνουν νά πίπτη τό 
αυγον απο το ύφος τού στηρίγματος έπί τού όποιου 
αναπαύονται.

Δι ενα γάλον συνήθως δίδονται 8-10 γαλοπούλαι, 
αι οποιαι αρχίζουν νά τίκτουν κατά τό τέλος τού χει- 
μωνος κα'ι συνηθίζουν νά κρύπτουν τά αύγά των έντός 
Θάμνων, οπότε Ανάγκη νά άκολουθήση τις τά 'ίχνη των 
όπως τ άνευρη, άφαιρών έκάστοτε τό προσφάτως τεχθέν 
και αφινων έπί τόπου πάντοτε τό πρώτον, διά νά μή 
αλλαξη θεσιν φωλεός τό πτηνόν. Η χρήσις άπομιμή- 
σεως αυγού έκ γύφου κ.λ.π. δέν είνε Αξιοσύστατος

καθ' όσον τότε Ασφαλώς ή γαλοπούλα Αλλάζει φωλεαν. 
Κατά Μάΐον ή γαλοπούλα κλωσσά, τό δέρμα της 
ύπεραιμεΐ, πίπτουν τά πτερά της καϊ άρχιζα όπως η 
όρνιθανά κακαρίζη. Συμβαίνει πολλάκιςνα κλωσσα 
αυτή έν ώ ή ωοτοκία δέν έχει τελείωση ακόμα και αν 
τής δώση τις πρός έπώασιν αύγά, νά εύρισκη υπερά
ριθμα τοιαύτα, διά τούτο καλόν είνε νιι σημαδευωνται 
τά πρός έπώασιν αύΊά διά νά γνωρίζωνται και αφαι- 

ρώνται τά υπεράριθμα. _ ,
Η γαλοπούλα Αρχίζει νά ώοτοκή Απο του 10 η 

μηνός, τά αύγά της 0αως λαμβάνουν το μεγαλειτερον 
μέγεθος εϊς ηλικίαν 2 έτών. ’Η γαλοπούλα ε.νε αρι- 
στη κλώσσα, ούδέν άλλο δέ πτηνόν υπερβάλλει αυτήν 
εϊς τήν μακράν της ύπομονήν, τήν Αγάπην δια τους 
νεοσσούς, τήν καρτερίαν μεθ’ ής φέρει εϊς πέρας δυο 
συνεχείς έπωάσεις (κλωσσήματα) μολονοτι αυται διαρ 
κούν περί τάς 30 ημέρας, ούχι δέ σπανιως πίπτει 
θύμα καϊ Ασθενούσα Αποθνήσκει έπι των αυγών 
διά τήν πολλήν της Αφοσίωσιν είς, το κλωσσημα.Μο- 
λονότι είνε βαρύτερα της όρνιθος λαμβάνει τοιαυτας 
προφυλάξεις τοποθετουμένη έπϊ των αυγών, ώστε 
σπάζει πολύ σπανιώτερον από τήν όρνιθα κανεν εξ 

αυτών. „ , ,
Όταν ή γαλοπούλα δέν έκδηλώνη την προς επωα- 

σιν επιθυμίαν, δυνάμεθα νά έξαναγκάσωμεν αυτήν 
πρός τούτο πολύ εύκόλως διά τού Ακολούθου τροπου. 
Διατρέφεται έπί τινας ημέρας δι' Αφθόνου αραβοσίτου 
Ακολούθως τοποθετείται ε'ς ένα πανέρι κλειόμενοι, ά
νωθεν μέ όλίγα αύγά δοκιμής καϊ έν αναγκη την με-

I ο ν Α 1 θ 5-

ΛΑ Ϊ ΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΠΟΝ
Τής άγιας Μαρίνας σΰκυ, 
τ*  αϊ Λιά σταφνλι 
καί τον Ανγουοτο μαντήλι.

’Ήτοι τύν 17 Ιουλίου είνε ώριμα τά σύκα, τήν 20 αι 
σταφυλαί, άφθονοι δέ τόν Αύγουστο, ώστε να ημπορΒ τι, 
νά γεμίπβ μανδηλια έξ αύτ<υν.

*Απ*  τά ονκα εως τά αταφνλια
Λέγεται έπί βρυχυτάτων χρονικών διαστημάτων, διότι 

εινε ταυτόχρονος σχεδόν ή ώρίμανσις «μυτερών.

Τόν .-τοντωμέιο τόν καιρό τόν Άλωνάρι βρε/ει.
•Επιζήμια ή βροχή κατά τόν ’Ιούλιον. Ποντισμένος ση

μαίνει καταραμένος.

ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΠΙ®ΕΩΡΗ£Ι£
Πρός παραθερίζονσαν ανοικτή έπιοτο/.ή.

Χ5έα Ιι.αόα άπό τά λουτρά τοϋ Αί£-λέ-ΜπαΙν ένα οίκο- 
νονραφημένον δελτάριον μέ μίαν θαυμασίαν άπο^.ν ενδε με- 

Εενοδο/είου. Ή έπιστέλλουσα κυρία είχε την 
γαλοπρεπου, ζενοοοχ->νν·

θύομεν δι ολίγου Αρτου έμβραχέντος είς οινόπνευμα, 
έπαναλαμβάνοντες τό πείραμα έπϊ 2-3 ήμερας, σπα 
νίως δέ συμβαίνει ή γαλοπούλα νά μη δεχεται ορ 
κώς τήν νέαν της υπηρεσίαν. Τότε αφαιρουντα, 
αύγά τής δοκιμής, τοποθετουμένων των προς επωα- 
σιν προωρισμένων (20-25) είς τήν φωλεαν της η ο
ποία γίνεται Απαράλλακτα όπως καϊ είς τας όρνιθα,, 
Αρκεί νά είνε ευρύχωρος. Κατάτήν διάρκειαν της επω- 
άσεως καθ’ ώρισμένας ώρας καϊ καθ' έκαστην, αφαι- 
ρεΐται Απ'ο τήν φωλεάν ή γαλοπούλα έπϊ 20 λεπτά το 
πολύ, τοποθετουμένη είς χωριστόν μέρος περιορισμέ
νου καϊ χορηγείται ή Αναγκαία τροφή καϊ ύδωρ, ενω 
τά αύγά, κατά τ'ο διάστημα αύτό καλύπτονται δια μάλ

λινου υφάσματος. , , α
Καλόν ε’νε, όπως καϊ δια τας όρνιθα,, να τι ειτ 

πρός έπώασιν κατά τήν αύτήν ήμέραν πολλαι γαλο
πούλαι, ούτω δέ κατά τήν ήμέραν τής έκκολαφεωςθα 
είνε δυνατόν νά δίδωνται είς μίαν τά μικρά της άλλης 
κλώσσης τήν όποιαν χρησιμοποιούμεν έκ νέου προς ε- 
πώασιν. Άν τά μικρά έχουν διαφοράν ηλικίας 1-2 η 
μερών δύνανται νιϊ ενωθώσιν ύπό μί»’ και την αυτήν 
μητέρα, Αρκεί νιϊ τοποθετούνται ύπ’ αύτην κατα την 

νύκτα, Αλλως Αναγνωρίζουσα ταύτα εινε ικανή να τα 

Φ°Εν!τέλει σημειώνομεν ότι, ή έκτροφή τών γάλων 

ώνε εύκολωτέρα έπι γαιών στεγνών καϊ αμμωδών παρα 
έπϊ Αλλων διατηρούντων έπϊ μακρ'ον την υγρασίαν.

I, I. ΜΑΝΙΑΓΑΚΗΣ

1£>12:

σκληρότητα νά μοΰ γράψη ·π'

^^πάντηο,ν, έπεάή δέν χ.ρεί έπί ένόε δελταρίου 

έσκέοόην νά τήν άποστείλ» δ<ά τών στη/^ν 
Θά φθάση άσψαλέοτερον, άλλά διάτ. οα ε,να·. ευανα ( 
Αά τοϋε γνωρίζοντας πώς γρά^ω, ή από^ασίς μου ζα 
στείλωτήν άπάντησιν τυπωμένην δύναται να Θεωρηδήεοερ- 

γέτημα.

Κυρία μου,
Τό δελτάριόν σας, γεμάτο δροσιά καί δένδρα ζα· 

νερά και εύμάρ^αν μέ έστενοχώρησε πολύ. Δεν κα- 
τώοθωσζ νά εύρω άντάξιον δελτάριόν να σας στειλω 
καί έγώ. Μοΰ έδωσαν τό Όφθαλμοίατρεΐον, τους Η.

’ Σταύλους,έναΓαλατάν,τήνΚαπνικαρέαν,τόνκ. Ισι- 

ρ1μώκον. "Ολα άκατάλληλα διά δεσποινίοας, κυρίας 

καί κυρίους. _ .
π« κάβ·τ· ι ·°πως

d ’ Αβηναίκ. ΤΙ πρωί I Τι·Κ 4ργ,«ζ«ι
ε.·· ,« ««I ΐή' ««ψ»’·'»’· Έϊ“ 1χ"
4x6CTI.«'v4
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κάθε πρωί το σταυρό μου διερχόμενος τά ίχρία τοΰ φα· 
σκιωμένου αύτοΰ—παρ δλίγον νά είπω οίκοδομήμα- 
τοί ικριώματος. Στέκω είς μίαν γωνίαν περίρρυτος 
έξ ίδρώτος διά νά έπιβώτοΰ τράμ.’Αναθυμιάσεις έμε- 
τιζαί μ έμποδίζουν νά σταθώ. Περνά εύτυχώς τάτράμ. 
Φεΰ ! Ο: Αθηναίοι δέν ξευρετε τί άθλητικοι που έγει- 
ναν, ιδίως εις τήν άναρρίχησιν έπί κάλω. Σάν σταφύ
λια κρεμασμένοι. Ούτε τά έ'να πόδι μου δέν χωρεί.

Ιά. άπογευμα πρέπει νά υπάγω ή εις τά Ζάπειον ή 
εις τά Σύνταγμα- ε’ς τά πρώτον, θά συναντήσω μίαν 
^ωνην άπο άνθρωπομά,ωμα,μέ μεθυστικάς απόπνοιας, 
ένα παραπαίοντα κινηματογράφον μέ τήν Γενοβέφαν 
καί σκότος ψηλαφητόν. Εις τά Σύνταγμα, ταλαιπω
ρούνται τά μελοδράματα έπί τής έξέδρας καί οί άκροα- 
ταΐ έκ τοΰ συνωστισμού. Καί έδώ κινηματογράφος μέ 
I αλλικάς έπιγραφζς, αί όποίαι είνε Κινέζικαι διά τά 
τρία τέταρτα τών θεατών.

1 παρχει καί Αλυσσίδα, εις τήν όποίαν κατασπα- 
ράσσονται ανηλεώς διάφοραι γνωσταΐ μελωδίαι, έπι- 
οεικνυονται ιταμώς γυναικεία σωματικά χαρίσματα 
ικανά νά απογοητεύσουν καί τδν πεζότερον θιασώτην 
τοΰ φύλου σας καί ένας βαρελοειδής ήθοποιάς κινεί 
εις χονδρόν γέλωτα τά χείλη τών σπληνικών ’Αθη
ναίων. Άνάγκη νά σάς είπω, δτι θεωρώ τάν έαυτόν 
μου ευτυχή δταν κατορθώνω νά πηγαίνω είς τήν Ά- 
λυσσιδα σώος καί άβλαβή; ή νά έπιστρέφω χωρίς νά 
γίνομαι άκουσίως ήρως ή θΰμα έπεισοδίου, κατά τά 
γεννναίον έκείνο τσαλαπάτημα τοΰ-τράμ.

Θά μοΰ είπήτε : Καί τά θέατρα ; Φυλλοξήρα έφέτος 
κυρία μου. 1 α πρωτότυπα έργα οέν έχουν κανέν εν
διαφέρον τά πλείστα είνε «Γεράκια» ή «Λάθη τής 
Όσιας.» Τά ξένατά άπηγόρευσεν ό κ. Ζυμβρακάκης. 
Αί έπιθεωρήσεις έπαυσαν — ήτο καιρός. — Μένει δ 
«Συρανό ντε Μπερςεράκ. »Είνε αύθάδεια νά σάς είπώ 
περί τής παραστασεω, τοΰ έργου αύτοΰ, άφοΰ μένετε 
είς τήν Ευρώπην.

Μοΰ εινε άουνατον νά προχωρήσω. Μ’ έπιασαν τά 
νεύρα μου συλλογι^ομενον ποΰ ζώ. Αύτήν τήν στιγ
μήν μάλιστα έβδομον παράρτημα αναγγέλλει τάν 
βομοαρδισμον τής Κ)πολεως δι έβδόμην φοράν. Αυ- 
πηθήτέ με, κυρία. Οταν θά αναπνέετε τον δροσερόν 
αέρα ή άναπαύεσθε εις τήν πολυτελή longue - siege 
τής βεράντας ιού ξενοδοχείου σας,ή θά διασχίζετε μέ 
το αυτοκίνητου τάς δενδροστοιχίας, λησμονήσατέ με, 
διότι άν μέ ένθυμηθήτε, διόλου παράδοξον νά μοΰ στεί
λετε πάλιν κανέν άλλο ώραίον δελτάριον και νά μέ 
έξαναγκάσητε είς τάς ιδίας άπελπιστικάς σκέψεις.

Χαίρετε καί άγαλλιάσθε.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 

—-------------------------------------------- -

«ΡΑΙΑΙ_Τε£ΝΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΥΣΑΤΕΛΛΗ Γράμματα

Σε μιά μικρή ’Ελβετική γωνία καϊ έπάνω στην δεν- 
τροφυτεμμενη κατωφέρεια τοϋ Ίόρα καϊ πλάγι στην 
ήσυχον και ωραία. λίμνη,είναι χτισμένη ή πόλις Ν ε ο υ- 
σατελλη. Απο το ρομανδικό αύτό άστυ ακούστηκε 
έυ«ς θείος ύμνος καϊ αντήχησε σέ όλην τήν ελεύθερη 
χωρά. Ήταν XXII όμοσπονδικός, σ αύτή τήν XXII 
πολιτεία πού έγεινεν ανεξάρτητος τό 1848 γιά να. ενωθή 
με τη λοιπή Ελβετία. Καϊ μέ τον ήχο τής στρατιω
τικής μουσικής, τήν επιβλητική βοή τών κανονικόν καϊ 
τ!ΐς ποιητικές καμπάνες, τό μεγάλο λάβαρο επιβλη
τικό κατεφτασε απο τή Ζυρίχη ποΰ έπρεπε νά. μείνη 
απο το 1905 για τούς σημερινούς αγώνες. Περισσότε
ρον απο δώδεκα χιλιάδες χορωδοί, ολοι οί αντιπρόσω
ποι τής Κυβερνησεως καϊ οί Πρόεδροι κάθε επιτροπής 
έβγήκαν μέ συγκίνησι νά, τό υποδεχθούν. Τά, μεγάλα 
βαπόρια ήσαν σημιοστολισμένα καϊ ή βάρκες γιρλαν- 
τισμενες έτρεχαν μπροστά τους. Ο κόκκινος ομοσπον
διακός σταυρός καϊ οί πλούσιοι άρίφλαμμοι έκυμάτιζαν 
στ»?ς δεντροστοιχίες καϊ τό ανθοστολισμένο λιμάνι, ένώ 
καλλιτεχνικές πράσινες άραμπέσκες περικύκλωναν ολό
κληρον την πάλι. Τή νύχτα, τά χίλια φώτα ηλεκτρι
κών λαμπτήρων έρριχναν τή θαυμασία λάμφι τους 
αναμεσα στα σκορπισμένα λουλούδια ακόμα καϊ στά μα- 
κρυνότερα μέρη καϊ παρουσίαζαν ωραιότερα τήν εικόνα 
τής μαγεμμένης χώρας.

Για τη τελετή, στή θαυμασιώτερη τοποθεσία, στά 
πόδια τής λίμνης, μιά, μεγάλη εξέδρα είναι στημένη. 
Απο τό βωμό αύτό τής τέχνης, άπό χιλιάδας πα

τριωτικά. στήθη ΰφώνεται μία μεγάλη φωνή εθνικού 
ενθουσιασμού καϊ ελευθερίας.. Η υπέροχη «Αυρική 
Ώδή» τού μεγάλου ’Ελβετού συνθέτου Ιωσήφ Λωμ- 
περ, εμπνευσμένου άπό τόν παγκόσμιο ζωγράφο 
Παύλο Ρω μπ έρ, τό δημιουργό τής «Ηρεμίας εϊς 
την φύσιν» και τοΰ «Πνεύματος τής κακίας» έτρα- 
γουδήθη άπό 750 χορωδίας καϊ λίγους εκλεκτούς 
σολίστας.

Η σκέφις τού γνωστού ζωγράφου μέ μεγάλην δύ- 
ναμιν έξετυλίχθη στή μουσική τών Νεουσατελών μου
σικών. Η αρμονία της είναι εκφραστική καϊ ήσυχος 
όταν παρουσιάζουν τήν ηρεμία τής φύσεως καϊ τήν 
αγαπη τών ανθρώπων, πολύ δέ δραματική καϊ χαρα
κτηριστική όταν εκφράζουν τή δυστυχία καϊ τήν κα
κία. Τό ωραιότερο μέρος καϊ τό μεγαλείτερο άπ' όλα 
είναι το τελευταίο θριαμβευτικόν κόρον, τό όποιον 
με τούς θείους τόνους τού οργάνου, φθάνει στήν τε
λειότερη έκφρασι τής καλλονής τοΰ μεγαλείου. Ή 
πρώτη σολίστα τής ωδής ήταν μία νέα καϊ ωραία 
καλλιτέχνις ή κ. Κι κ κελί α Βαλνώρ, ή γνωστή 
απο τήν όπεραν τής Κολωνίας καϊ όλα τά Γερμανικά 
καϊ Ελβετικά θέατρα. Συνδυάζει ένα ωραιότατο μέ
ταλλο φωνής μέ εξαιρετική τέχνη καϊ άνωτέρα μου
σική μόρφωσι. Χτήν ωδή καθώς καϊ εϊς τά κονσέρτα 
τών ενωμένων χορωδιών είχεν ένα θρίαμβο άπό κεί
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ή Αγγλία 66, ή Φινλανδία 46, η Γερμανία 34, ή 
Γαλλία 23, ή Νότιος Αφρική 16, ή Αανία 14, ή Ι
ταλία 13, ό Καναδάς 13, ή Αυστραλία 13, τό Βέλ- 
γιον 11, ή Νορβηγία 10, ή Ουγγαρία 8, ή Ρωσσία 5, 
ή Ελλάς 4, ή Αύστρία 4, καϊ ή Ολλανδία 2.

ΘΑΝΑΤΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ
Ο Άνρϊ Που αν καρέ ί> οποίος άπεθανε τόν μήνα αύ

τόν έγεννήθη τό 1854. Ο πατήρ του, διακεκριμένος 
ιατρός, κατήγετο άπό τήν Λορραίνην καϊ ήτο θείος τοΰ 
νΰν Πρωθυπουργού τής Γαλλίας. Ήάνάπτυξιςτοΰ Άνρϊ 
Πουανκαρέ ΰπήρξεν άπό τάς πλέον όμαλάς. Μόλις είς 

ηλικίαν είκοσι έτών, όταν έσπούδαζεν είς τήν Πολυτε
χνικήν Χχολήν, ήρχιζε ν ι ξεχωρίζη απο τους συμμα
θητής του.

Άπό τότε όμως έως τήν στιγμήν ποΰ άπεθανεν 
έκ καρδιακού νοσήματος μετά έγχείρησιν, ό Ανρι 
Πουανκαρέ δέν έπαυσε ν’ άποκαλύπτη τήν άλήθειαν, 
έκεί όπου οι άλλοι δεν εβλεπον παρτ σκοτος. Γρια- 
κονταετής διδάσκει Γενικήν Φυσικήν είς τήν Χορβόν- 
νην. Χυντόμως έκλεγεται μέλος πλειστων Ακαδη- 
μιών τής Γαλλίας καιιϊλλων Κρατών,έως οτου ετιμησε 
μέ τήν παρουσίαν του τήν Γα\λικην Ακαδημίαν. Το 
έργον, σημειώνει ό Παινλαβέ είς τόν «Χρόνον», τό 
φέρον 'ίσως βαθύτερον παντός άλλου τήν σφραγίδα 
τής πρωτοτυπίας του καϊ τό οποίον θά έφθανε δια νά 
τοΰ έξασφαλίση αϊωνίαν δόξαν, είνε τό περϊ. «Ούρα- 
νίας Μηχανικής. Εϊς τό πολύ κοινόν όμως ό Άρνϊ 
Πουανκαρέ ήτο γνωστός πρό παντός διά τάς φιλοσο
φικός του άντίλήφεις. Άν καϊ μέγας έπιστήμων — 
ϊσως καϊ ακριβώς δι’ αύτό—ό Πουανκαρέ δέν έπί- 
στευεν είς τό άπόλυτον τής Επι ,τήμης. Κατα τον 
μέγαν μαθηματικόν καϊ φιλόσοφον, 'Άγνωστον θά 
υπάρχη πάντοτε, το οποίον οι άνθρωποι δεν θα κατα
στούν ικανοί να διαφωτίσουν.

Ο Πουανκαρέ ήτο γονιμώτατος είς συγγραφάς. Εϊς 
ηλικίαν 32 έτών είχε ήδη γράφει 300 βιβλία και 
πραγματείας πρωτοτύπους, τό δέ 1908, όποτε έξελέγη 
Ακαδημαϊκός εϊς τήν θέσιν τού Χουλλύ Προυντωμ, αι 
συγγραφαί του άνήρχοντο είς ^600 !

Ήτο δέ φοβερά άφρρημένος, όπως όλοι οι μεγάλοι 
σοφοί. Μίαν φοράν καθώς περιεπάτει σκεπτικός, έπήρε 
κατά λάθος, χωρίς νά τό’καταλάβη, ένα κάνιστρον άπό 
κάποιαν προθήκην μαγαζείου. "Οτανέφθασε στό σπίτι, 
παρετήρησε τήν «κλοπήν», άλλά δέν ήξευρε που την 
διέπραξεν. Άλλοτε εις εν συνέδριου τής Βιέννης έβαλε 
μέσα στό μπαοΰλό του καϊ τά σινδόνια τού ξενοδοχείου, 
τά έπέστρεφε δέ άπό τό Παρίσι ταχυδρομικώς.

Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΦΟΎΤΕ
Άπέθανεν άπροσδοκήτως εν Λυώνι, εις ηλικίαν 75 

έτών, ό Άλφρέδος Φοϋγιέ όστις έθεωρείτο ώς ό στυ- 
λοβάτης τής γαλλικής φιλοσοφίας.’Ο άποθανών ΰπήρ
ξεν έπϊ τριακονταετίαν καθηγητής, αλλ άπό τριακοντα
ετίας ηδη διά λόγους ΰγείας είχεν άπομακρυνθή πάσης 
ΰπηοεσίας. Ολόκληρον τό έργον τού Γάλλου φιλοσό
φου άπέβλεπεν είς του συνταυτισμόν τών απαιτήσεων

νους οί οποίοι ά?κοΰν γιά νά. κατατάξουν μιά. καλλι- 
τέχνιδα στήν πρώτη γραμμή τής εποχής μας. Ιδίως 
στό «θέμα καϊ ποικίλματα». «Ά! θά σάς έλεγα μαμα» 
μέ τούς τεχνικούς λαρυγγισμούς της, στον «Μαγευ- 
μένο αυλό» τοΰ Μότζαρτ έδειξε αιά μεγάλη ικανο- 
τητα.'Εκεί όμως ποΰ έφάνη τό αληθινό τεμπεραμέντο 
της καϊ όλη ή φυχή της, ήτο ή μεγάλη «'Άρια τής 
Ελισάβετ». Άπό τό Τανχόύζερ, ή «Θεοτόκος τής 
Χτυγός» καϊ ή άρια τοΰ Ομπερόν,

Ηκα Βαλνώρ, μέσα στους έξοχωτέρους άοιδούς 
υπήρξε τό στόλισμα τής ΧΧΠ όμοσπονδιακής Ωδικής 
εορτής. Η μόνη δέ επιθυμία της, ύστερα άπό τόν τε
λευταίο θρίαμβο καϊ άπό τόσους άλλους επίσης μεγά
λους, είναι νά έρθη και. στήν Ελλάδα για νά κατορ- 
θώση σ αύτή τή χώρα τοΰ Φωτός και τής Τέχνης 
μιά άληθινή επιτυχία ή όποία θά είναι η σφραγίδα 
ολοκλήρου τοΰ καλλιτεχνικού της σταδίου. « Η έκτι- 
μησις τοΰ ελληνικού περιβάλλοντος θά είναι γιά μένα, 
λέει ή συμπαθητική καλλιτέχνις, τό πολυτιμότερο εφό
διο γιά νά νικήσω κάθε άντίστασι ποΰ θ άπαντήσω 
στήν τέχνη μου ! θιϊ είμαι τότε βέβαια πώς λεω αλή
θεια.»

Άς προσπαθήσουμε νά μήν τήν διαφευσωμεν καϊ ας 
τήν περιμένωμεν μέ πραγματικήν συγκίνησι !

ΜΙΑ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΑΒΕΡΟΦΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρεδόθησαν τόν μήνα αύτόν τά έγγραφα άρχιτεκτο- 
νικήςτών σπουδαστιόν τοί Πολυτεχνείου διι τόν Αβε- 
ρωφειον διαγωνισμόν . ’Εκ τής τέταρτης τάξεως έλαβον 
μέρος 2, εις ούς έδόθη ώς θέμα εϊς σταθμός σιδηροδρο
μικός μεγάλης πόλεως. Το πρώτον βραβείον εινε 400 
δραχμον, τό δεύτερον δέ 2θθδραχμον. Εκ τής γ . 
τάξεως έλαβον μέρος 5, μέ θέμα μίαν βιλλαν καϊ βρα
βεία α . 2θθδραχμον καϊ β' ■ ΙΟΟδραχμον. Η κρίσις 
θά γείνη κατά τάς άρχάςτοΰ νέου έκπαιδευτικού έτους.

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
’Ιδού πώς κατετάχθησαν κατ άριθμόν νικών τα 

συμμετασχόντα είς τους Ολυμπιακούς αγώνας έθνη.
Έν τή βαθμολογήσει τών κερδισθέντων άθλητικων 

άγωνισμάτων έπρώτευσαν αί Ηνωμεναι Πολιτείαι δια 
βαθμών 85, ή Φινλανδία έρχεται δεύτερα διά βαθμών 
29, ή Χουηδία τρίτη δι ϊ 24, ή Μεγάλη Βρεττανία 
διά 18, ό Καναδάς 7, ή Νότιος Αφρική 5, Έλλιίς, 
Γερμανία καϊ Γαλλία άνά 4 έκάστη, ή Νορβηγία 2, 
καϊ ή Ουγγαρία καϊ Ιταλία άνά 1 βαθμόν έκάστη.

Χυμπεριλαμβανομένων όμως καϊ τών νεωτέρων άγω- 
νισμάτων, ήτοι τής κολυμβητικής, τής όπλομαχητικής, 
τής ξιφασκίας, τής ποδηλατοδρομίας καϊ τής σκοπο
βολής ή βαθμολογία είνε πολύ διάφορος. 1 ίνεται δε 
ή βαθμολόγησις τών νικών ώς έξής: Εκάστη πρώτη 
νίκη βαθμολογείται τρείς βαθμούς, η δεύτερα 2 καί 

ή τρίτη 1.
Κατά τήν γενικήν βαθμολόγησιν συμπεριλαμβανο

μένων όλων τώ>ν άγωνισμάτων, αί Ηνωμεναι Πολι- 
τεϊαι συνεκέντρωσαν 128 βαθμούς, ι) Χουηδια 104,
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τής συνειδήοεως καί τής ηθικής, την φυσιοκρατίαν καϊ 
την ίδανικότητα. Ο Φούγιέ, αττό νεαρός ηλικίας έγέ- 
νέτο γνωστός διά πολλών διμοσιευθέντων συγγραμμά
των του και ιδίως ογκώδους τίνος- μελέτης αύτοΰ έπί 
τοΰ Πλάτωνος. Τό κύριον έργον τοΰ μεγάλου φιλοσό
φου είνε ή κριτική τών συγχρόνων συστημάτων της η
θικής. Η βασις τών θεωριών του στηρίζεται έπί τοΰ 
πλατωνισμού. Τά τελευταία βιβλία τοΰ φιλοσόφου 
αύτοΰ εινε μελέται έπί τής ψυχολογίας διαφόρων εύρω- 
παϊκών λαοιν.

Μεγας ρήτωρ,_ συγγραφεύς άπό τούς ολίγους, φι
λόσοφος παθαινόμενος διί τάς 'ιδέας του ο Φούγιέ, 
έξήσκησε μεγάλην επιρροήν έπί τών μαθητών τής Eeole 

Nor in ale. όπου ήρχισε νά διδάσκη κατά τό 1870.

Ο ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ: ΛΑΤΑΜ
Ννγχρόρωφ μέ ι όν Φοϋγιέ καί τόν Πουανκαρέ, άπέθα- 

νεν είς τό Παρίσι ο περίφημος αεροπόρος Λατάμ. Περί 
τοΰ Λατάμ είχε παυσει πρό καιρού ν ί γίνεται λόγος. Ο 
ένδοξος αεροπόρος είχεν άπομακρυνθή άπό τήν Γαλ
λίαν καί έκυνηγοΰσεν είς τήν Αφρικήν ελέφαντας καί 
ταύρους. Εκεί, αφού μέ τά τολμηρά πετάγματά του 
είχεν τόσες φορές άντικρύσει τόν θάνατον, έπέπρωτο 
νί σκοτωθή από ένα κάπρον.

Ο Λατάμ ήτο δημοτικώτατος είς τό Παρίσι . Πλού
σιος, μεγάλης άναπτύξεως καί εύφυίας, θαυμαστός δι ί 
τήν τόλμην του ο Γάλλος αεροπόρος, είχε κατακτήσει 
αριστοκρατίαν καί λαόν.

Ο Λατάμ είχε καταταχθή στρατιώτης πρό τίνος 
καιρού είς τό σώμα τών αεροπόρων. Ο Λατάμ,συνεδέ- 
ετο διά συγγένειας μέ τόν κ. Μπέτμαν Χόλβεγκ. 
Καγκελλάριον τής Γερμανικής Επικράτειας

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΑΔΟΥ
Απέθανεν έν Τόκιο ο αύτοκράτωρ τών Ιαπώνων. 

Καθ όλην τήν νύκτα τής αγωνίας τοΰ Μονάρχου 
πλήθος χιλιάδων προσώπων έπλήρωσαν τάς οδούς καί 
τας πλατείας πέριξ τών αύτοκρατορικάίν άνακτόρων. 
Σχεδόν πάντες ήσαν γονυπετείς καί προσηύχοντο μετ ί 

φωνής συγκινητικής καί θλίψεως.
Δύο φωτογράφοι οιτινες διετάραξαν τό πλήθος ζη- 

τοΰντες να λάβωσι φωτογραφίας κατεδιώχθησαν καί 
έτραυματίσθησαν σοβαρώς.

Αίφνιδίως εις πολίτης ηύτοκτόνησεν άφήσας έπι- 
στολήν έν τή οποία έδήλου οτι έδιδε τήν ζωήν του διά 
τον αυτοκρατορα.

Ηειδησις τοΰ θανάτου, οστις έπήλθε τήν 6 ώραν 
43' μετί τό μεσονύκτιον τής Κυριακής πρός τήν Δευ
τέραν διεδόθη μετ ί καταπληκτικής ταχύτητας είς όλην 
τήν πρωτεύουσαν.

Ολόκληρος ο ιαπωνικός λαός ένεδύθη λεύκάς ένδυ
μασίας, διότι τό λευκόν έν Ιαπωνία εινε τό έθνικόν 
χρώμα τοΰ πένθους. Εν τούτοις όμως οί υπουργοί καί 
άνώτεροι υπάλληλοι φέρουσιν μελανήν ένδυ μασίαν κατά 
τήν ευρωπαϊκήν συνήθειαν.

Ο νέος αύτοκράτωρ εινε δημοτικώτατος. Ούδέποτε 
έταξείδευσεν είς τό έξωτερικόν καί όμως είνε πεπαιδευ
μένος εύρωπαϊκώς καί όμιλεί άπταίστως τήν άγγλικήν 

γλώσσαν. Οί διδάσκαλοί του υπήρξαν πάντες "Αγγλοι 
και Αμερικανοί.

Ο Ιαπωνικός τύπος γράφει ώς εξής περί τοΰ θα
νάτου τοΰ Μικάδου :

Η έφημερίς *Σουό».
« Ο αύτοκράτωρ ήτο ή ένσάρκωσις τοΰ έθνικοΰ πνεύ

ματος. Εις αύτον ή χώρα οφείλει τήν εύδαιμονίαν της 
και το γοητρόν της».

Η έφημερίς ό « Ιαπωνικός Ταχυδρόμος».
« Ο Μουτσοχίτο ήτο εις έκ τών παραγόντων τής 

προόδου τοΰ λαού του. Η μνήμη του θά δοξάζεται 
αιωνίως έν τή καρδία τών υπηκόων του».

Η έφημερίς *Ζιζί  Σινπό».
« Ο θάνατος τοΰ αύτοκράτορος είνε μία έθνική κα

ταστροφή. Ο Μουτσοχίτο ήτο μονάρχης τοΰ οποίου 
ή βασιλεία θά άποτελέση έποχήν έν όλη τή εκτετα
μένη σημασία τής λέξεως».

Η έφημερίς ""Τόκιο Νισί—Νισί».
« Ο Μουτσοχίτο ήτο εύφυής, αγαθός, γενναίος καί 

ε·χεν εύρεία; τάς ιδίας. Η προσωπικότης του ύψηλη 
καί άιγνή, έλκουσα τό γένος έκ τής θεότητας υπήρξε 
τό θεμέλιον τοΰ πατριωτισμού τών υπηκόων του».

--------- .-------------------------- 

Η MOQA Toy MHNOS
"Οπου καί άν βρεΟήτι τήν ίποχή αύτή, στό δρόμο ή σέ 

σπήτι, στό κτφφϊνϊΐο ή στήν plage, 0’ ακούσετε άπό τόν πιό 
παληό σα; γνώριμο, ώς τόν ά,Ορωπο ποϋ γνωρίσατε πρό ολί

γου μιά ερώ.-ησι : Θά ταςειόεύσετε φέτος, καί ανεξαρτήτως 
τής άπαντήσεως τήν όποιαν Οά σώσετε, πολλές δέ βορές πριν 

τχ,όγ,η προφΟάσετε νά τήν δώσετε, εκείνος Οά πρόσθεση. 
'< Έμιΐς σέ λίγο φεύγομε.» Φαίνεται οτι οί άνθρωποι δέν σας 
ρωτούν ή γιά νά σα; ειδοποιήσουν, πώς όλους αύτούς τούς 
ζεστούς μήνας, σάν εύτυχείς θνητοί παν κάπου νά δροσισΟοΰν. 

11 παραλίες γεμίζουν κόσμο, καί τά δασώδη εξοχικά κέν
τρα έπίσης. ’Εκεί μαζεύεται ό.τι κομψόν,ώραίον,χαριτωμένον, 
έφιγουράρησεν όλο τόν χειμώνα, στούς χορούς καί στάς δια

φόρους μεγάλας συγκεντρώσεις τών πόλεων. ’Εκεί αί κυρίαι 

τοϋ κόσμου επιδεικνύουν τής θαυμάσιες τουαλέττες των καί 
οί διασημότεροι ράπται έξαποστέλλουν τά nianequens των. 
Ή μόδα βλέπετε, τρέχει παντοΰ, δέν ξεκουράζεται ποτέ. 
Μά καί πώς νά ξεκουρασόή : Π γυναίκα οπού κι’άν βρεΟή 
θέλει καί—άς τό ποϋμε—πρέπει νά είνε όσο τό δυνατόν πιό 
καλοβαλμένη. ’Έτσι λοιπόν σέρνει άπό πίσω της τήν μόδα, 
ή όποία τό καλοκαίρι μά; βροντοφωνεϊ: «Φορεϊτε άσπρα... 
άσπρα. «Αύτό είνε τό κυρίως χιώμα τής ζεστής εποχής ίσως 
γιατί καί ή θέα του μονάχα είνε δροσερή. Ως έκ τούτου έπε- 
κράτησαν φέτος όπως καί άλλοτε τά Lingeries φορέματα 
απλά καί χαριτωμένα έχοντα γιά μόνο στόλισμα τήν φυσικήν 

τους—μπορεί νά πή κανείς φρεσκάδα. Οί μεγαλείτεροι 11α- 
ρισινοί ράπται, έπιμένουσιν είς αύτά καί καθώς γράφει γαλλι
κόν περιοδικόν μία από τής τουαλέττες ποΰ έΟαυμάσΟησαν 
περισσότερο κατά τής κοϋρσες τοΰ ’Ιουνίου ήτο κάποια άπό 
άσπρην μουσελίναν ερχοαένη έν είδε tuniqie, στολισμένην 

μοναχά μέ κάτι μικρά κουμπιά καί μέ μιά μπλε μεταξωτή 
κορδέλλα γιά ζώνη. Τίποτε άλλο δέν είχε καί δμως ήτο 
έν τή άπλότητί της Οαυμασία, όπως όλα τά Lingeries φορέ

ματα. Άλλά δυστυχώς — υπάρχει καί έδώ ένα άλλά — ή 
άπλότης αύτή χάνει άμέσως όλη της τήν χάρι καί τό φό

ρεμα δέν αξίζει τίποτε—μόλις χάσει τήν φρεσκάδα του, δη
λαδή άμα τσαλακωΟή. Καί ξέρουμε πολύ καλά τί εύκολα 
τσαλακώνονται τά φορέματα αύτά—ώστε κάθε φορά σχ.εδόν 
ποΰ Οά τά βάλωμε νά χρειάζονται καί σιδέρωμα. Τό συχνό 
δμως σίδερο χαλατό ύφασμα κ’ έτσι, όσες θέλουν νά είνα'· 
πιό σίγουρες γιά τά καθημερινά τους φορέμοτα, όσες θέλουν 

νά τά χαροΰν πιό πολύ ά: τά κάνουν άπό εταμί ή από ασ· 
προν κρεπόν ποΰ είναι έξ ίσου τής μόδα;. Άπό τά ύφάσματα 
αύτά, μπορεί κάλλιστα νά γείνη ένα ωραιότατο φορεματάκι. 
ΊΙ φούστα του Οά έχη μεγάλες πιέτες, —καί συνετίζονται 
πολύ—- ένώ ή κορσάζ του Οά στολίζεται μέ κανένα βλάχικο 
κέντημα, ή μέ κανένα λα'μοδέτη, κ*  ένα ναυτικό γιακά άπδ 

λινό, κεντημένο μέ τρυπογάζι.
Άλλά μήπως δέν φοροΰνται άκόμη τά tissu eponge, γαρ

νιρισμένα μέ μεγάλα πασμαντερί ή χονδρά ιρλανδικά μοτίφ — 
καί τά λεπτά λινά σέ όλους τούς χρωματισμό 1ς, ιδίως δέ ροζ 
καί κίτρινο. Φυσικά τά λινά καί τά t ssor τά μεταχειριζό" 
μέθα ώ; έπί τό πλείστον γιά ταίγέρ, τά όποια δμως αύτή 

τήν εποχή γίνονται καί άπό serge, ή che.iotte. Πρός απο
φυγήν μάλιστα τή; μονοτονία; τοϋ χρωματισμού ή μάλλον 
πρός έπίδειξιν κάποια; έκκεντρικότητος γούστου, άποφε 
γομε νά κάνωμε τήν φούστα και τήν ζακέττα άπό τό ίδιο 

χρώμα. Καί ώς παράδειγμα μιά ζακέττα χρώματος κακκί 
συμφωνεί — καθώς λένε — έκτακτα μέ άσπρες πράσινες κα1 
μπλέ de Roy φούστες, ένώ συν τοϊς άλλοις ή άλλαγή αύτή, 

δέν’μά; άοίνει νά βαρεθούμε και οί ίδιοι τό φόριμά μας πράγμα 
σπουδαιότατον μά τήν αλήθεια. Άν δμως τό π/εονέκτημα 
αύτό κάνει μιά τέτοια ιδιοτροπία ύποφερτή ποί; συγχωρείται 
τό άνακόλουΟον το»ν καπέλλων; ΙΙοϊος μπορεί νά τό χ<·>- 
νέψη, οτι τώρα μεσ’ τήν καρδιά τοΰ καλοκαιριού μπορεί ή 
κομ'όευομένη νά φορέση καπέλλο άπό gent e, ταφτά, σατέν, 

τούλι καί μόνον άπό 'ψάθα όχι. "Λν έξαιρέση κανείς τής 
μεγάλες pailles d’ltalie — πού παρουσιάζονται κάπου καί 
πού σάν παρείσακτοι, τήν έποχήν ποϋ έπρεπε, ποΰ ήτο φυ
σικό νά βασιλεύουν, ή ψάθα έχει καταργηόή, χαντακωίή 
ποιος ξέρει ποΰ. γιά νά φορεόή πότε ; Τόν χειμώνα μάλιστα 
ή ψάθα στήν έποχήν μας δέν φορεΐται ή τόν ’Ιανουάριο, μό
λις πιάσουν ή ζέστες, τήν παραιτοΰμεν γιά ένα καπέλλο άπό 
gentre ή βελοΰδο, απαράλλακτα όπως γαρνίρομε άπό καιοό 
τώρα,τά λεπτότερα καλοκαιρινά φορέματα μέ όλων τών είδώ; 
τής γούνες. Αύτό είναι τό sic τών χρόνων μα;, ή καλαισθησία 
τής εποχής μα;. Ο κόσμος τήν βρίσκει σωστή κ’ έμ·ϊ; τήν 

γςάφομε. Αϊς Μ Π

Ό ’Ιούλιο; ήρχισε μέ τήν διδασκαλίαν πρωτοτύ

πων έργων. Τό πρώτον έδόθη εί; τό θέατραν τή; 
Δνίδο; Κοτοπούλη. Τό έργον ήτο τή; Κα; Αύρα; 
θέρου μέ τίτλον «Σπίθε; ποΰ σβύνουν». Ή Κριτική 
τών έφημερίδων κατέκρινε και κατεδίκασε τήν έπο
μένην άνεξαιρέτω; τή; «Σπίθε; ποΰ σβύνουν«. Καί 

εί; έπίμετρον ό φίλο; Διευθυντή; τών «’Αθηνών» κ. 
Πώπ ήθέλησε νά μάθη τά; γνώμα; τών συγγραφέων 
Κυριών, καί άπέστειλεν είς αύτά; έναν συντάκτην 
του. Και αί κυρίαι ώμίλησαν. Καί τήν έπομένην 
σκαιόν άρθρον έδημοσιεύθη εί; μίαν έφημερίδα έναν-

τίον τών κυριών αί δποΐαι είχον τό θάρρος νά δμι· 
λήσουν.Καί άπό τό θάρρος αύτό φαίνεται έταράχθησαν 
περισσότερον οί κύριοι, διότι είδον σθένο; καί ζωήν 
και ειλικρίνειαν μέσα εί; τά; γραμμάς τή; όμιλία; τών 
δύο κυριών. Και τούτο διατί; Συνηθισμένοι νά άλ- 
ληλοθαυμάζωνται δημοσία καθ’ ήν στιγμήν σπαράσ- 
σονται και άλληλοκατηγοροΰνται ιδιαιτέρως, συνη
θισμένοι μέ τήν έπιφύλαξιν είς τήν πέννα, καί τήν 
κολακείαν εί; τά χείλη, φοβούμενοι νά κρίνουν αυ
στηρά, διά νά μήν κριθοΰν αύστηρότερα, κρίνοντε; 
προτιμότερον νά έπαινώσι τού; πάντα;, και τά πάντα 
διά νά μήν εύρεθοΰν καί αυτοί έξω τοΰ κύκλου τή; 
προσωπολατρεία;, παρεξενεύθησαν, έταράχθησαν καί 
τινε; έξ αύτών έλαβον και τόν κάλαμόν ανά χείρας 
καί έζήτησαν νά είρωνευθώσι τά; τολμηρά; κυρία; 

τών γραμμάτων.

θά άπαντήσω σήμερον μέ ολίγα; λέξει; είς 
αύτού; τού; κυρίου; έπικριτά;, καί θά τού; είπώ δτι 
μέ τό αιώνιον ψεΰδο; καί τήν α’ωνίαν έπιφυλακτι- 
κότητα δέν οημιουργοΰνται εί; ένα τόπον ζωή καί 
πρόοδο;. Δημιουργοΰνται οί Ελληνικοί χαρακτήρε; 
δπω; τού; γνωρίζομεν,χαρακτήρε; ο· όποίοι μάς πα
ρέχουν τού; πολίτα; τού; δειλού;, τούς συμφεροντο
λόγους, τούς άτομιστάς, οί όποιοι παραλύουν κάθε 
έθνικήν δύναμιν καί φέρουν τό έθνος — δπω; τό ίδικόν 
μα;, —εί; τήν νέκρωσιν και τόν μαρασμόν.

Βεβαίως θά ήτο άπλούστατον καί διά τά; κυρία; 
τών γραμμάτων έάν ήθελον,νά όμιλήσου| μέ τήν γλώσ
σαν τή; έπιφυλακτικότητος. Ήτο τόσον άπλούν νά 
άντιληφθοΰν δτι θά κινήσουν τήν μήνιν καί τήν άγα- 
νάκτησιν! Άλλ’ άπέναντι τής ειλικρίνειας, τής γνώ
μη; μου—τούλάχιστον έγώ ή όμιλήσασα, πρώτη — 
δέν έσκέφθην τίποτε άλλο. Κατά τή; συγγραφέω; 
τών Σπιθών ποϋ Σρύνοιτ » δέν έχω τίποτε τό προ
σωπικόν. Ούδαμοΰ συνεκρούσθημεν διότι ούδέποτε 
εύρέθημεν εί; τόν ίδιον δρόμον—έκτό; άπό μερικά; 
έκδρομά; τοΰ «Όμίλου τών ’Εκδρομών.» ’Εάν δέν 
μοΰ ήρεσε τό έργον τη;, δπω; δέν ήρεσε καί είς τό 
κοινόν, τό σφάλμα βεβαίως δέν είναι ίδικόν μου.

Αύτά είχα νά είπώ σχετικώ; μέ τά δημοσιευθέντα 
εί; άπάντησιν τή; όλιγολόγου συνεντεύξεω; τήν 
όποιαν έζήτησαν αί «’Αθήναι». Καί είχα νά είπώ 
αύτά διότι δλη μου ή έργασία είναι μία ειλικρίνεια, 
καί όσάκι; προεκλήθην δέν έδίστασα νά τήν έκδη- 
λώσω,διότι δέν έσκέφθην ποτέ ποιου; θάδυσαρεστήσω, 

άλλά ποιαν ιδέαν θά έξυπερετήσω.

Είς τό θεάτρον τής Δεσποινιδο; Κοτοπούλτ; έ- 
παίχθη τόν μήνα αύτόν ένα άκόμη πρωτότυπον έρ-
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γον. «Τά Λάθη τής όσιας». Τό έργον είναι φάρσα 
τοΰ κ. Τοτοΰ Δαμίρη Ώς πρωτόλειου δέ δέν είμπορεί 
νά κριθή παρά μέ πολλήν έπιείκιαν. Τά «Λάθη τής 
Όσιας» δέν έκράτησαν ειςτά προγράμματα παρά δύο 
μόνον έσπέρας, Άντιθέτως ή «Κοκέττα» υπήρξε μια 
έπιτυχία τοΰ θιάσου τής Δδος Κοτοπούλη καί έδόθη 
κατ' έπανάληψιν. Το έργον τοΰ Ίταλοΰ συγγραφέως 
Τραβέρο έκίνησε ζωηρόν τό ένδιαφέρον τοΰ ’Αθη
ναϊκού κοινού. Και δικαίως. Έχει τόσον λεπτόν καί 
έξυπνον διάλογον ώστε μόνον δΓ αύτό αξίζει νά τό 
παρακολούθηση κανείς πλέον ή άπαξ. Ώς κοντέσσα 
Τζούλια ή Δνίς Κοτοπούλη παίζει άπαραμίλλως ώ- 
ραία. Ωραία δ’μως παίζουν καί οί κ. κ. Μυράτ, Πα- 
παγεωργίου, καί Παλμύρας.

Εις τό θέατρον Κνβέλης άνεβιβάσθησαν τά 
τρία μονόπρακτα τοΰ κ. Ροδοκανάκη. Ό κ. Ροδοκα- 
νάκης έκαμε διά πρώτην φοράν τήν έμφάνισίν του 
ώς δραματικός συγγραφεύς.

Γνωστός έως τώρα από τό «Φλογισμένο Ράσσο» 
περισσότερον παρά από κάθε άλλο έργον του, ώς ένα 
πνεύμα ισχυρόν, δέν ήτο δυνατόν παρά νά προκαλέση 
τήν προσοχήν τοΰ κόσμου των γραμμάτων μέ τά 
τρία μονόπρακτα δραμάτια. Τήν «θεατρίναν» τό 
«Τσακάλι» καί τόν «Πιερόττον»; Εις τό πρώτον έδι- 
καίωσε σχεδόν δλας τάς αξιώσεις. Μάς έδειξε ένα 
έργον ζωντανό, δυνατό, φρικιαστικό, άδιάφορον έάν 
ή ύπόθεσις ήτο τετριμμένη καί τό θέμα δχι πρωτό
τυπον. Το πρωτότυπον ύπήρχεν εις τήν σκηνοθεσίαν, 
καί τον ισχυρόν κλονισμόν, τόν δποΓον έφερεν εις 
τήν ψυχήν το τραγικό γέλιο τής Κυβέλης τήν 
στιγμήν κατά τήν οποίαν αντιλαμβάνεται δτι τό 
παιδί της ξεψύχησεν. Εις τά δύο άλλα έργα δέν μάς 
έδειξεν ό κ. Ροδοκανάκης τά αυτά χαρίσματα. Τό 
«Τσακάλι» άρχιζε μέ έμφάνισίν ένός χαρακτήρος δυ
νατού δ δποίος εις τό τέλος έχαλαροΰτο εις ένα τέτοιον 
βαθμόν ώστε νά καταστρέφη τήν πρώτην έντύπωσιν. 
Όσον αφορά τόν «Πιερόττον» αύτός δέν ήρεσε σχε
δόν καθόλου.Άλλως μία καταφανής τάσις πρός άπο- 
μίμησιν τοΰ Συρανό δέΜπερζεράκ, εις δλον τόν διά
λογόν του, έδωκεν άφορμήν εις πολλαπλά σχόλια 
καί διαφόρους κρίσεις.

Ή κ. Κυβέλη μάς έδωσεν τόν μήνα αύτόν μίαν 
πρώτης τάξεως καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν.Έδίδαξε τρις 
τόν Νύραν τοΰ Ίψεν βοηθουμένη,είς τήν τελείως από 
σκηνής διδασκαλίαν τοΰ έργου, ύπδ τοΰ κ. Οικονό
μου. Εκείνο δμως τό όποιον είναι εύχάριστον σημεϊον 
εις τήν διδασκαλίαν τοΰ έργου αύτοΰ, είναι ή αυ
θόρμητος συρροή τοΰ ’Αθηναϊκού κοινού, εις τήν πα- 
ράστασιν τοΰ Ίψενίου έργου. Κόσμος πολύς, κόσμος 
άπειρος, ιδίως τήν πρώτην έσπέραν τής διδασκα
λίας, κόσμος δλων τών τάξεων συνωθείτο εις τάς 

θυρίδας τοΰ θεάτρου ζητών ώς χάριν μία θέσιν διά νά 
παρακολούθηση τό έργον τοΰ μεγάλου Νορβηγού 
συγγραφέως. Τό θέατρον Κυβέλης δέν είδε τόσην συρ
ροήν παρά εις έξαιρετικάς παραστάσεις. Ή κ. Κυ
βέλη μάς έπαρουσίασε μίαν Νόραν θαυμασίαν.Είς τήν 
στιγμήν τού χορού ήτο ύπέροχος.Όπως ΰπέροχοςέφάνη 
καί κατά τήν στιγμήν τής μεταμορφώσεώς της από 
κούκλας εις γυναίκα. "Οταν τό έργον έτελείώσεν ένας 
βόμβος διαμαρτυριών, σχολίων, έντυπώσεων έξε- 
χύθη από δλον έκεϊνον τόν κόσμον εις τόν οποίον ώς 
έπί τό πλείστον έφάνη άφύσικον τό τελευταίου διάβημα 
τής Νόρας.Ή'Ηρωιςέγκαταλείπει σύζυγον,τέκνα,σπίτι 
τήνστιγμήν κατά τήν όποιαν εύρίσκει τόν άνδρα της εις 
χαμηλότερον έπίπεδον. Καί το παράξενον είναι δτι τό 
άφύσικον δέν τό ευρίσκουν μόνον οί άνδρες αλλά καί 
αι γυναίκες δσαι παρευρίσκοντο εις τάς δύο παραστά
σεις τοΰ θεάτρου τής Κυβέλης. Τήν έντύπωσιν άλ
λως τε αυτήν άν θέληση κανείς νά ψυχολογήση τήν 
σημερινήν γυναίκα θά τήν εύρη έντελώς φυσικήν. Ό 
Ίψεν δέν ζωγραφίζει, δέν άναπαριστά διά τής Νόρας 
τήν γυναίκα τής σήμερον. Ό μέγας συγγραφεύς άνα- 
παριστά διά τού έργου του τήν μεγάλην ψυχήν τής 
γυναικός όποια μέλλει νά είναι αύριον άδιάφορον εις 
τό μέλλον τό προσεχές ή τό άπώτερον. Ευχή γεμάτη 
άπό τήν συναίσθησιν τής άτομικότητος, τό προτέρημα 
τής ύπερηφανίας, τήν βάσιν τής άποφασιστικότητος. 
Καί μία τέτοια γυναικεία ψυχή οποία πρέπει νά κα- 
ταστή—άφοΰ δέν είναι—ή ψυχή τής γυναικός καί ή 
άτομικότης τής γυναικός, καί δ χαρακτήρ τής γυναι- 
κός, θά ρυθμίση πολύ διαφορετικά τήν ζωήν της καί 
φυσικά καί τήν ζωήν τοΰ συντρόφου της, τόσον ώστε 
πράξεις καί άποφάσεις δπως τά διαβήματα τής Νό
ρας νά μή προξενούν ούτε σχόλια δυσμενή διά τήν 
ήρωΐδα, ούτε παρεξηγήσεις διά τήν ζωήν της.

— «Προτοΰ σκεφθώ’τά καθήκοντά μου,πρός τόν άν
δρα μου, καί τά παιδιά μου, έχω άλλα καθήκοντα, 
πρός τόν έαυτόν μου» λέγει ή Νόρα, ειςτόν σύζυγόν 
της δστις προσπαθεί νά τήν κρατήση καί νά τήν κάμη 
νά μεταβάλη τήν άπόφασιν τής άναχωρήσεώς της. 
,ύύτότό «πρός τόν έαυτόν μου» είναι μία πολύ μεγάλη 
άλήθεια. Καί ή άλήθεια αύτή πρέπει νά γίνη είς τό 
μέλλον τό σύμβολον τής γυναικός ή όποια έχει τήν 
ύποχρέωσιν νά έξυπνήση άπό τόν ληθαργικόν ύπνον 
τού παρελθόντος καί τού παρόντος.

θέατρον Συντάγματος. Εις τό Σύνταγμα 
έπαίχθησαν τά «Γεράκια» τοΰ κ. θωμά. Τό έργον 
παρά τήν βράβευσίν του δέν ήρεσε καθόλου εις τούς 
παρακολουθήσαντας αύτό. Τό «Πανόραμα» τοΰ κ. 
Μωραϊτίνη έξακολουθεϊ θριαμβευτικάς παραστάσεις. 
Είναι ή μόνη έπιθεώρησις έφέτος ή οποία συγκεντρώνει 
πολυπληθές τό ’Αθηναϊκόν κοινόν. Καί δικαίως διότι 
έχει σκηνάς εις τάς όποιας πλημμυροΰσιν ή σάτυρα, 
καί ή εύφυία καί ή εύθυμος καί έκλεκτή μουσική.Είς

Μεσολόγγι», ήτο έργον τού μικρού ΙΙαπά, τό δεύτερον, 
Κωμωδία «ό Συνταγματάρχης , ήτο έργον τού μικρού υιού 

τής κ. Κυβέλης.— Άνασυσταται τό Έλλ. Μελόδραμα, υπό τήν διεύθυν

σήν Σακελλαρίου καί Κυπαρίσση.
'Ϋ*

Έλάβομεν τήν κατωτέρω έπιοιοΖή» έκ τής όποιας, ελλείψει 
χώροι-, θημοσιεύομαν μικρά αποσπάσματα. Τό ζήτημα τής θεα
τρικής κριτικής τό όποιον θίγει ή άγνωστος επιστολογράφος είναι 
αρκετά σπουδαΐον. Ό « Έλίηνική Έπιθεώρηοις» επεθύμει ποί.ν 
νά ϊικονοη έπι τοΰ ζητήματος αντοϋ τήν γνώμην τοΰ φίλου κ. 
Ξενοποϋλου άφοϋ άλλως τε ή επιστολογράφος όμιλεϊ άπροκα- 

λΰπτοις περί τών κριτικών αυτόν.

'Αγαπητή Έλλ. Έπιθεώρησις.
Ετά ολόκληρα 'έτη ό κ. αενόττουλος διηΰθυνε την 

κριτικήν σελίδα τών Παναθηναίων χωρίς νά διε'γείρη 
τήν δυσπιστίαν τοΰ διευθυντοΰ τοΰ -περιοδικού διά 
τήν αδαημοσύνην του. Απεναντίας μάλιστα ήκούομεν 
παρά τοΰ κ. Μιχαηλίδου λό-γους επαινετικούς διά τήν 
δεινότητα τήν όποιαν έκέκτητο ό κ. αενόπονλος εις τό 
νά έμβαθύνη εις τά κείμενα, ν' άναλύη τά, θεατρικά 
έργί καί νά έπιδεικνύη γυμνά τά ελαττώματα καί προ

τερήματα τοΰ έργου.Παραδόξως σήμερον τά. πράγματα μετεβλήθησαν, 
Ο κ. αενόπουλος άπεχώρησε τώιν Παναθηναίων και 

ο κ. Μιχαηλίδης ευρίσκει τάς κριτικός δοζασίας του 
αλλοκότους καί χρηζοΰσας ιδιαιτέρας μελέτης πρός κα- 
τανόησιν. Μέμφεται τόν πρώην κριτικόν τοΰ περιοδι
κού του ότι ζητεί νά δημιουργήσρ διπρόσωπου κριτι
κήν δια τήν καθημερινήν έφημεριδογραφίαν αφ ενός 
και διά τόν περιοδικόν τύπον άφ' έτέρου.

. . . Παρηκολούθησα έπί πολύ τήν κριτικήν τοΰ κ. 
Άενοπούλου. Εκτός μερικών ασήμαντων πλανών είς 
τάς όποιας είναι φυσικόν κάθε κριτικός νά περιπίπτη, 
εύρον τήν εργασίαν του λογικήν καί προ παντός μελε- 
τημένην. Δέν δύναμαι λοιπόν παρά νά συλληπηθώι 
τόν κ. Μιχαηλίδην διότι έπετέλεσεν ή απλώς, διότι 
δέν ήμπόδισε τήν άποχώρησιν τού 'ισχυρότερου στοι

χείου τού περιοδικού του. Ανίς ΜΕΡΟΠΗ

τάς εμφανίσεις της ή κ. Αγνή 1’ο.ζάν είναι πολύ χα
ριτωμένη έπίσης καί αί μικραί θυγατέρες τού κ. 

Ιίλέσσα. Ό κ. Πλέσσας είναι άμίμητος.
Συρανό δέ Μπερζεραη. Μετά «τόν Ισραήλ» δ 

κ. Μυράτ μάς έδωκε τόν Συρανό δέ Μπερζεράκ άπό 
τό θέατρον τής Δος Κοτοπούλη. Το έργον τού Ρο- 
στάν τού δαφνοστεφούς συγγραφέως είνε ένα άπό τά 
πλέον γνωστά είς τάς ’Αθήνας. ΔΓ αύτό δέν θά το 
κρίνωμεν, τό μεγάλο αύτό έργον, ούτε θά τό ά- 
ναλύσωμεν σήμερον, θά όμιλήσωμεν μόνον διά 
τό παίξιμο τοΰ κ. Μυράτ. Τπήρξεν δσον ήτο 
άνθρωπί»ως δυνατόν, ένας Συρανό τέλειος. Καί 
είς στάσιν, καί είς έκφρασιν, καί είς έπιβολήν, 
καί είς αίσθημα, καί είς γενναιότητα. Σύντροφος 
άπαράμιλλος ή Δις Κοτοπούλη μάς παρουσίασε 
μίαν Ροξάνην,είς τήν δποίαν άπέδωσεν δλον τό έρω- 
τικόν πάθος καί τήν έρωτικήν φλόγα τής ίπποτικής 
έκείνης έποχής. Έν γένει δλος δ θίασος έφιλοτιμήθη 
νά άναπαραστήση δσον τό δυνατόν τελειότερον τό 

μεγάλο έργον τοΰ Ρωστάν.
ΘΕΑΤΡΊΚΑί ΕΙΔΗΣΕΙΣ

■—Τήν μιγαλιιτέραν εισπραξιν έδωκεν έφέτος ε’ιςτό θέατρον 
Κυβέλης ή πρώτη διδασκαλία τής Νόρας. Άντιθέτως την μι
κρότερων εις τό θέατρον Κοτοπούλη τήν ΰπέστησαν αί Σπίθες 
ποΰ Σβΰνουτ. Εισέπραςαν όγδοήκοντα δρα/μάς.

--Είς την Δα Κοτοπούλη παρεδόΟησαν οί «Ταρταρίνοι» τό 
νέον έργον τού κ. Θ. Συναδινοϋ. Έπίσης είς τόν αύτόν θία
σον παρεδόύη τό δεύτερον έργον τής Δος Ζωγράφου «Τδ Στοί

χημα» μονόπρακτου δραματικόν έργον.
—Καί ό κ. Γ. Βώκος έδωκεν νέον έργον είς τόν θίασον τής 

κ. Κυβέλης.— Έπίσης έργα έδωσαν καί οί κ. Μακρηςκαί Άσπρέας.
— Εις τό «ΆΟήναιον» Οά δοθούν προσεχώς τά «Άνορ- 

Οωτήρια» τοΰ κ. Γ. Χατζηγιαννάκογλου.— Είς τό θέατρον τής κ. Κυβέλης έδόΟησαν δύο έργα, 
λιλιπουτείων συγγραφέων. Τό πρώτον υπό τόν τίτλον «Τό

ιςηο ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥΜΚΝΟΖ

I ον ΝΙΟΣ
Μ’ οώτήν τήν φλογώδη ατμόσφαιραν τήν όποιαν 

κατά περιόδους εύτυχϋς έδοκιμάσαμεν κατά τόν μήνα 
αύτόν δέν αισθάνεται κάνεις τόν έαυτόν του ικανόν 
νά ανασκόπηση ένα παρελθόν περιλαμβανόμενου εις 
διάστημα ένός ολοκλήρου μηνάς. Ά/.λως άπο εσωτε
ρικής μεν άπόψεως δέν είχομεν σοόαράς σημασίας 
γεγονότα. Μάς άπησχόλησε μόνον ή έγκληματική 
έπίτασις ή όποια έφθασεν είς έπίφοβον σημεϊον, τό 
κλείσιμον τών χαρτοπαιγνίων απόρροια άμεσος τών 
αιμοχαρών διαθέσεων πολλών έκ τών συμπολιτών 
μας, τό θεατρικόν ζήτημα χειρισθέν τελείως άδεζίως 
υπό τών άρχών, τού 'Υπουργείου καί τοΰ κ. Νομάρ · 
χου ιδιαίτατα, καί τά 'Υπουργικά Συμβούλια είς
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τά όποϊα έκ περιτροπής οί Υπουργοί έκαμαν ειση
γήσεις έπί τής έτοιμαξομένης ύπ’ αύτών νομοθετικής 
έργασίας. Αύτά μάς άπησχόλησαν καί έπί πλέον 
άρκετόν θόρυβόν ήγειρεν καί ή παραγγελία τοϋ Θω- 
ρηκτοΰ το όποιον άνέλαβε νά κατασκευάση τό έργο- 
στάσιον Βουλκάν άντί ποσοΰ μικρότερου κατά 6-γ εκα
τομμύρια τής άρχικής προσφοράς του. Καί ό θόρυβος 
ήτο τελείως δικαιολογημένος άφ' ου προκειμένου 
περί όρων έλαφροτέρων τό έργοστάσιον έξήτησε 
τιμήν μεγάλην,έπαναληφθείσης όμως έν τώ μεταϊύ τής 
μειοδοσίας μέ συγγραφήν όρων βαρύτερων τό έργο— 
στάσιον άντί ν’ αύξήση τήν τιμήν τήν ήλάττωσεν 
ούτω καταπληκτικώς! "Αλλοι εύρίσκουν ότι τοΰτο 
είνε έπιτυχία τής Κυβεονήσεως, οί όρθώς καί ψυ- 
χραίμως σκεπτόμενοι έκφράξουσι τήν άπορίαν των.
Ας μείνωμεν καί ημείς μέ τήν άπορίαν.

Καί άν μέν έσωτερικώς δέν είχομεν κλονισμούς 
έίωτερικώς τά πράγματα δέν έ^ετιλύχθησαν μετά 
τής αύτής ηρεμίας.
'Η γείτων μας έπικράτεια έπί τριετίαν ήδη εύρεθεΐσα 
ύπό τό κράτος τυραννικής πολυκέφαλου διοικήσεως 
έδοκίμασε τάς άναποφεύκτους συνέπειας μιας μαινο- 
μένης ολιγαρχίας ή όποϊα άνερμάτιστος καί άκρά- 
τητος έρριψεν είς τό άδιέξοδον τήν 'Οθωμανικήν 
Αύτοκρατορίαν.

Καί αί συνέπειαι ήσαν έπαναστάσεις, άκρωτη- 
ριασμοί, γενικός έκτροχιασμός τών πάντων καί έσχα
τοι κίνδυνοι αύτής τής ύποστάσεως ώς Κράτους τής 
γείτονος Έπικρατ*ίας.  Σήμερον έχομεν Κυβέρνησιν 
τοϋ Μουχτάρ Πασσά διαδεχθεΤσαν Κυβέρνησιν Σαϊτ 
καί κύριον μοχλόν τής Πολιτικής μηχανής τόν Κια- 
μήλ Πασσάν τόν έξοχώτερον πολιτικόν τής 4 ουρκίας.

Ή Αλβανία έπαναστατεϊ ό Στρατός καί οί Αξιω
ματικοί διηθημένοι είς ομάδας καί Συλλόγους διά— 
κεινται έχθρικώς πρός κάθε καθεστώς μ ή άνταποκρι- 
νόμενον πρός τούς πόθους των, οί Νεότουρκοι έργά- 
έονται θηριωδώς διά νά συγκρατήσουν τήν έκφεύ- 
γουσαν δύναμίν των, καί έν μέσω άγώνων λυσσαλέων 
ϊσταται μία Κυοέρνησις παλαίουσα νά συγκρατήοη 
τό κλονούμενον οικοδόμημα. "Αγνωστον τί θά προ- 
κύψη έξ όλων αύτών. Σήμερον έχομεν γεγονός τήν 
διάλυσιν τής Βουλής, θεωρηθέντος τοΰ διαβήματος 
τούτου ώς πραξικοπήματος καί τά άντιμαχόμενα συμ
φέροντα τόσον ισχυρά, ώστε κάθε άπρόοπτον νά μή 
θεωρείται δύσκολον ή άδύνατον διά τήν Τουρκίαν. 
Ό Ελληνισμός οφείλει νά έχη τήν προσοχήν του 
έστραμμένην πρός τά έκεϊ καί ή έπίσημος 'Ελλάς μέ 
άγρυπνον όμμα νά παρακολουθή τά έν Τουρκία.

Δ· Λ· Ζ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
Μία ποιήτοια.

Η Γαλλική ποίησις,καθοιςγνωρίζομεν, εΰρε τόν ι/γε- 

μονιι της, ένα ποιητην άγνωστον έν Ελλάδι, τον Πωλ 
Φόρτ, ό όποιος eyei πρωτοτυπίαν και δύναμιν άσυνηθη. 
Επήρε 338 ψήφους κατά τήν πρωτότυπον εκείνην 

έκλογήν. Εκτός όμως τής εκλογής τοΰ πριγκηπος τών 
ποιητών τής Γαλλίας, διακόσιοι άνθρωποι τών γραμ
μάτων άνεκήρυξαν ώς πριγκήπισσαν τής Γαλλικής 
ποιήσεως τήν δεσποινίδα Μαργαρίταν Φλώρε, μίαν 
επίσης άγνωστον έν Ελλάδι, άλλά λίαν έκτιμωμενην 
εν Γαλλία.

Κατά τους διτσημοτέρους λογίους καί κριτικούς τής 
Γαλλίας, κατά τόν Ρισπέν, τόν Ρενέ Ντουμεκ, τον 
Ροσφορ καί πολλούς άλλους, ή νεαρά αύτή ποιητρια 
έχει μέγα τάλαντόν -αληθώς καί πολύ γρήγορα θά δο- 
ξάση τήν Γαλλικήν ποίησιν.

Τα ποιήματά της χαρακτηρίζει εις αφελής αλλά δυ
νατός κλασικισμός.

Τό έξαιρετικόν δέ δι ημάς τούς 'Ελληνας είνε οτι 
ή νεαρά αύτή ποιήτοια είνε μεγάλη φίλελληνίς, ενθου
σιώδης λάτρις τής Ελλάδος. 'Άλλως τε μέσα el? τάς 
φλέβας της ρεει Ελληνικόν ά·μα. Διότι ό πατήρ της 
ενε Γάλλος Κορσικανός, ή μάμμη της όμως ήτο Έλ
ληνίς, από τήν μεγάλην παροικίαν τών Ελλήνων με
ταναστών , οι οποίοι ειχον καταφυγή el? την Κορσικήν 
φευγοντες τόν Τουρκικόν ζυγόν.

Ιδού λοιπόν ή έξήγησις τοϋ κλασικισμού τής ποιή
σεως της καί τής αγάπης της πρός τήν Ελλάδα. Με- 
ρικαί σταγόνες τοΰ κόκκινου ρευστού ποΰ τρέχει εϊς 
τάς φλέβας της είναι Ελληνικαί.

Μέσα της άναζεί ή Ελληνική ψυχή ποΰ πάντοτε 
εμεγαλούργησε καί ανύψωσε.

Δι ’ αύτό όφείλομεν εξαιρετικήν έκτίμησιν el? τήν 
Μαργαρίταν Φλωρέ, τήν Έλληνογαλλίδα ποιήτριαν 
ποΰ δρέπει τιάρα δάφνας εϊς τόν Γαλλικόν Παρνασσόν.

Καί θά ήτο αληθώς ευτύχημα άν μερικά ποιήματά 
της, έκενα ιδίως el? τά όποια ψάλλει καί εξυμνεί τό 
μεγαλείου τής αρχαίας Ελλάδος, ε<ς τά όποια ζωντα
νεύει el? εκλεκτούς στίχους τό περασμένου μεγαλείου 
μας, μετεφράζοντο Ελληνιστί όπως γνωσθή τό εργον 
τής νεαράς όσον καί διακεκριμένης αύτής ποιητρίας.

'II ήιηόος τών γυναικών είς την ’Aye- 
οικήν.

Ο Ροΰζβελτ, ό σίδηρους τέως Πρόεδρος τών Ηνωμ. 
Πολιτειών, κηρύσσεται αναφανδόν υπέρ τής ψήφου τών 
γυναικών. Η μεγάλη εϊδησις διεβιβάσθη δι’ επείγον
τος τηλεγραφήματος πρός τήν φεμενιστικήν ένωσιν τοΰ 
Λονδίνου, καί διαδοθείσα άστραπιαίως διά τοΰ τηλε
γράφου el? όλου τόν κόσμον, καθιστά έκφρονας έξ έν- 
θουσιασμοΰ τάς φεμινίστριας.

Ο Ροΰζβελτ μέχρι τοΰδε είχε τηρήση άκρώς έπιφυ- 
λακτικήν στάσιν, καί 'άπέφυγε νά έκδηλώσησαφή γνώ
μην έπί τού ζητήματος, όπερ τόσον ζωηρώς συγκινεί 
τον κόσμον. Άλλ ήδη έδημοσίευσεν el? τήν έπιθεώρη-
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II ζωη της 'Ελβετίδος.
Τό 1912 εδωσε νεαν ένισχυσιν εϊς τήν ζωήν τής 

Ελβετιδος, ήτις είνε ή μάλλον προνομιούχος πολι- 
τικώς έξ όλων τών γυναικών τού κόσμου.

Εις τήν Ελβετίαν άπό τής 1 Ιανουάριου έδόθησαν 
μεγάλα δικαιώματα el? τάς Ελβετίδας.

Αΰται είνε ϊσαι ενώπιον τοΰ νόμου μέ τούς άνδρας, 
έχουσιν όλα τά δικαιώματα ως καί αυτοί μέ τήν δια

φοράν οτι δέν δύνανται νά ψηφίσωσιν.
’Έχει π. χ. τό δικαίωμα νά κτάτα-, περιουσίαν κινη

τήν καί άκίνητον καί νά διευθύνη αύτήν κατά βούλη- 
σίν της άνευ τής συμβουλής καί έπιβολής τοΰ άνδρός 
της.Ε',νε έλευθέρα νά έγκαταλείψη τήν οικίαν τοΰ συ
ζύγου της οπότε θέλει άνευ τής έπεμβάσεως τής άστυ- 
νομίας.Δύναται έπίσης ύπο τους αύτούς όρους νά ζητήση 
διαζύγιον. Δέν έχει όμως τό δικαίωμα νά έλθη el? γά

μον ένωοίτερον τών 18 ετών.
Τό κυριώτερον καί σπουδαιότερον είνε τό δικαίωμα, 

το όποιον έχουσιν αί γυναίκες έπϊ τών κερδών τών συ
ζύγων των όταν οΰτοι εινε μέθυσοι ή χαρτοπαίκται. 
Αΰται δύνανται νά λαμβάνωσι κατ εύθείαν τήν πλη
ρωμήν των άνευ ούδεμιάς υπογραφής τοΰ άνδρός.

Γυναίκες δημοόιογράφοι.
Ο αριθμός τών γυναικών δημοσιογράφων el? τάς 

Ήν. Πολιτείας αύξάνει άπό ήμέρας el? ημέραν. Κατά 
τό 1870, αί γυναίκες δημοσιογράφοι άνήρχοντο μό
νον είς 35. Κατά τό 1900 άνήρχοντο, μεταξύ χρο
νογράφων, συντακτών, άρθρογράφων τεχνικών καί 
άνταποκοιτών el? 2193, έπί 30,098 δημοσιογράφων 
τής υπηρεσίας τοΰ Τύπου. Σήμερον ό άριθμός τών 
γυναικών δημοσιογράφων έφθασε τάς 2400. Κατόπιν 
τής παρατηρηθείσης αύξήσεως ταύτης τών γυναικών 
δημοσιογράφων, ή Δημοσιογραφική Σχολή ήρχισε δε- 
χομένη και μαθήτριας, πράγμα το όποιον είχεν άρνηθή 

μέχρι τοΰδε.

σιν «Άουτλουκ», el? ήν, ώς γνωστόν, άρθρογραφεί 
μέ έτησίαν αντιμισθίαν 50.000 φρ., μακρόν άρθρον, 
έν τώ όποίω κηρύσσεται άδιστάκτως υπέρ τής ϊσότητος 
τών πολιτικών δικαιωμάτων μεταξύ τών δύο φύλων, 
θέτει έν τούτοις περιορισμόν τινα, όστις όμως, άντί νά 
δυσχεραίνη τήν λύσιν τοΰ ζητήματος, τουναντίον τήν 
διευκολύνει, διότι ικανοποιούνται δι’ αύτοΰ συγχρόνως 
καί οί φεμινισταί και οι αντιφεμινισταί. Ο περιορισμός 
είνε, οτι τό δικαίωμα τοΰτο δέν θά παραχωρηθή εϊμή 
έφ όσον ή πλειοψηφία τών γυναικών έν έκαστη πολι
τεία τό ζητήση διά δημοψηφίσματος. Οί άνδρεςεϊς τήν 
περιπτωσιν ταύτην τίθενται έκτος γνώμης, υποχρεωμέ
νοι απλώς καί ξηρώς νά δεχθώσι τήν γνώμην τών γυ

ναικών των.
Ο Ροΰζβελτ παρατηρεί έν τώ άρθρω του, ότι αί 

πέντε Αμερικανικοί πολιτείαν,>εϊς άς αί γυναίκες έχουν 
ήδη δικαίωμα ψήφου, αί κοινωνικοί καί πολιτικοί συν- 
θήκαι έλάχιστα μετεβλήθησαν. Η δράσις τών γυναι
κών είναι μάλλον αγαθοποιός καί συνεπώς είναι έντε- 
λώς κωμικοί οί φόβοι, ότι ή έπέκτασις τοΰ δικαιώμα
τος τής ψήφου δύναται νά έχη δυσαρέστους συνέ
πειας. ‘Άλλως ό τέως Πρόεδρος θεωρεί ώς δευτερεΰον 
ζήτημα, ύπό έθνικήν έποψιν, τό παροχής ψήφου el? 
τάς γυναίκας καί δέν διστάζει νά άποκαλέση τρεΧλούς 
ή τυφλούς τούς ϊσχυριζομένους, ότι ή άνάμιξις τής γυ
ναίκας el? τήν πολιτικήν ζωήν διά τής ψήφου, δύνα
ται νά φέρη μεταβολάς εϊς τάς φυσιολογικός σχέσεις, 
el? το ανθρώπινον ένστικτον καί ei? τήν γενικήν συμ- 

. περιφοράν τών όιτων. Η πολίτικη ϊσότης τών δύο 
φύλων δέν σημαίνει ισότητα κοινωνικών λειτουργιών, 
άλλά μόνον ισότητα ευθυνών καί καθηκόντων πρός τό 
κοινωνικόν σύνολον. Ο Ροΰζβελτ είναι τόσον ΰπέρ 
τής ψήφου τής γυναικός, όσον έλπίζει, ότι ή φεμινι
στική αΰτη νίκη μέλλει νά ένισχύση καί νά εύρύνη 
τήν νομοθεσίαν, ήτις προστατεύει τήν μητέρα, τό τέ

κνου καί τήν οικογένειαν.

ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΙ MAX

Ό κ. ΓοϊΙ.ός (Σκίιοο τοΰ ‘ώίον).



251
250

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ώς σοβαρόν γεγονός έθεωρήθη ή σθεναρά καϊ ριζο

σπαστική έπιστολή τοϋ τέως 'Γπουργοϋ κ. Μπενάκη 
τήν όποιαν τυπικώς άπηύθυνεν ούτος πρόςτόν κ. Νο

μάρχην ’Αττικής και ή δποία
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ έδημοσιεύθη είς τήν «Άκρό- 

ΤΟΥ κ ΜΠΕΝΑΚΗ πολιν».Ε!νε αξία προσοχής ή 
δρμητικοτης μέ τήν οποίαν έκ- 

φράζεται μία διακεκριμένη προσωπικότης τοϋ τόπου 
μας κατά τοσοΰτον μάλλον καθ’ δσον αί δι’ αύτής άπο- 
καλυπτόμεναι άλήθειαι θίγουσαι ΰψιστα συμφέροντα 
τών γεωργικών πληθυσμών τής Ελλάδος καταδεικνύ- 
ουσι τήν άστοργίαν καϊ άδιαφορίαν τής Ελληνικής Πο
λιτείας. Λυπούμεθα δτι δέν δυνάμεθα νά άναδημοσιεύ- 
σωμεν δλόκληρον τήν έπιστολήν τοΰ κ. Μπενάκη, διότι 
κάθε γραμμή αυτής εΐνε καί ένας κόλαφος κατά τής 
Πολιτείας, κάθε έκφρασις καί μία κτυπητή αλήθεια 
καϊ κάθε έννοια καί μία μεγάλη άποκάλυψις τών 
άφορμών τνς κακοδαιμονίας τοϋ Έθνους.

Ό κ. Μπενάκης μέ τήν ωμήν φρασεολογίαν του, 
μέ τάς άπροκαλύπτους περιγραφάς του, μέ τήν πα- 
ράθεσιν γεγονότων καί εικόνων ζωντανών συγκεν
τρώνει εις μίαν έπιστολήν τό ριζοσπαστικώτερον πρό
γραμμα τό όποίον έξήλθε άπό τόν νοϋν καί τήν γρα
φίδα Έλληνος πολιτικοΰ. Τό μέρος έκείνο τής έπι
στολής του τό έκφράζον τήν κορύφωσιν τής άγανα- 
κτήσεώς του διά τών φράσεων : «Άλλ’ έγώ κ. Νο- 
μάρχα δέν είμαι ραγιάς. Δέν μεταναστεύω, άλλά γί
νομαι ’Επαναστάτης», είνε έ'να ηχηρόν έγερτήριον 
σάλπισμα τό όποίον βαθέως θά συγκίνηση τήν Ελ
ληνικήν ψυχήν. Έάν δλοι γίνωμεν έπαναστάται έ'κα- 
στος εϊς τόν κύκλον του, έάν δλοι αΐσθανθώμεν τήν 
άνάγκην νά συγκεντρώσωμεν τό ψυχικόν μας σθένος 
εις μίαν ίσχυράν διαμαρτυρίαν κατά τών έγκλημά- 
των τής Πολιτείας ώρισμένως θά έξυγειάνωμεν τόν 
τόπον αύτόν δ δποϊος κακοδαιμονεΐ, διότι υστερεί εις 
τήν πλήρη καϊ άσφαλή διάγνωσιν τών έλλείψεών 
του. Ή «Έλλ. Έπιθεώρησις» άπευθύνει θερμά συγ
χαρητήρια είς τόν κ. Μπενάκην.

Κατόπιν άνταλλαγής γνωμών τό Υπουργικόν Συμ
βούλιον διώρισε τούς έξής καθηγητάς εις τάς κενάς 
έδρας τοϋ Πανεπιστημίου. Είς τήν έδραν τής Φιλοσο-

01 ΝΕΟΙ ΚΛΟΗΓΗΤΑΙ τόν *·  ^?έαν, τής Παι- 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤ δαγωγικής τόν κ. Έξαρχό- 

πουλον, τής Γενικής 'Ιστο
ρίας τόν κ. Γ. Σωτηριάδην, τής Βυζαντινής Τέχνης 
καϊ ’Αρχαιολογίας τόν κ. Άδ. Αδαμάντιου καϊ τοΰ 
’Εμπορικού Δικαίου τόν κ. θρασύβ. Πετμεζάν.

Άπεφασίσθη, δπως μείνω οι κεναϊ δύο έδρα: ή τοΰ 
Διεθνούς καϊ ή τοΰ Εκκλησιαστικού Δικαίου. 'Η 
πρώτη διότι ούδεϊς έκρίθη άξιος νά καταλάβη αύτήν,- 
ένώ διά τήν δευτέραν τό Υπουργικόν Συμβούλιον έ
κρινε καλόν^ δπως άνατεθή εϊς τήν Σχολήν ή ύπό- 
δειξις τοΰ καταλλήλου καθηγητοϋ.

Εις τήν ’Ιατρικήν Σχολήν άπεφασίσθη νά διορι- 
σθώσιν οί έξής : Νευρικών καϊ Φρενιτικών νόσων, δ 
δ κ. Μ. Κατσαράς, Παιδιατρικής δ κ. Μαλανδρίνος, 
Παθολογικής ανατομίας δ κ. Κ. Μελησσινός, ’Ιατρο
δικαστικής καί Τοξικολογίας δ κ. I. Γεωργιάδης, 
Μαιευτικής καϊ Γυναικολογίας δ κ Αοϋρος. Φυσι
κής δ κ. Γ. Άθανασιάδης καϊ ’Οργανικής Χημείας δ 
κ. Ματθαιόπουλος.

Είς τόν ήμέτερον έν Τεργέστη συνεργάτην αρχι
μανδρίτην κ. Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτην άπενεμήθη υπό 

τοϋ Οικουμενικού Πατριάρ- 
ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΑΝΔΡΙΤΗΝ χου Ιωακείμ, κατ’ άπόφα-

ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ σιν τής 'Ιεράς Συνόδου Κων-
σταν[πόλεως, «τό δφφίκιον 

τοϋ αρχιμανδρίτου τοΰ πατριαρχικού καϊ άποστολι- 
κοΰ θρόνου καϊ κληρικού τής Πατριαρχικής αύλής». 
Έκ τών συγχρόνων κληρικών τής ’Εκκλησίας τής 
έλευθέρας Ελλάδος ούδεϊς άλλος είναι τιτλούχος τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ό δαφνοστεφής Όλυμπιονίκης κ. Τσικλητήρας 
έπέστρεψεν έκ Στοκχόλμης καϊ Βερολίνου. Ή γενο- 

μένη είς αύτόν υποδοχή είς 
Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ τόν σιδηροδρ. σταθμόν ύ- 

πήρξεν άποθεωτική. Κατό
πιν ώδηγήθη εϊς τόν «Πανελλήνιον Γυμναστικόν 
Σύλλογον» ένθα προσεφώνησεν αύτόν δ γρ^μματεύς 
τοϋ υπουργείου τής Παιδείας κ. Βολωνάκης έξ δνό- 
ματος τοΰ κ. Τσιριμώκου, δστις άπουσίαζενέξ ’Αθη
νών. Ό κ, Βολωνάκης προσέφερεν είς αύτόν ώς δώ- 
ρον έν ά /αλμάτιον. Μεθ" δ προσεφώνησαν αύτόν καϊ 
άλλοι παριστάμενοι έκ τών έπισήμων, εϊς ούς άπήν- 
τησεν δ κ. Τσικλητήρας εύχαριστών καϊ εϊς άκρον 
συγκεκινημένος, διά τάς έκ μέρους τής Πατρίδος του 
τιμάς.

Αί εξετάσεις τον Ωδείου έληξαν πανηγυρικώς όπως 
συνήθως κατά τόν π. μήνα .Βραβεία και διακρίσεις άπε- 
νεμήθησαν καϊ διπλώματα έδόθησαν ε'ς αρκετόν αριθμόν 

μαθητριών καϊ μαθητών.Με- 
ΧΠΟ ΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΥ ταξυ τών αποφοίτων τοΰ Ω

δείου ήτο καί ή Δνϊς Εράσμια 
Αναστασιάδου ή οποία πρωτην φοράν άπό τής συστά- 

σεως τοΰ ’ Ωδείου συνεκέντρωσεν ε'ς ευπρόσωπον δίπλω
μα αρμονίας καί δίπλωμα μονωδίας χωριζόμενον (Soll- 
ste) με βαθμόν άριστα και με διακριτικόν μεταλλίου. 
Μαζή μετά άπειρα συγχαρητήρια τά οποία τόσον δαφι- 
λώςκαϊ ενθουσιώδους τή παρεσχέθησαν άπό τάς συμμα- 
θητρίας της καί τους καθηγητάς της ενοΰμεν και ημείς 
τάϊδικά μας.Καί τής άξιζουν διότι ή μουσική της μόρ- 
φωσις ένουμενη πρός ευφυΐαν σπινθηροβολούσαν καϊ 
πρός άντίληφιν ευρυτάτην θά άναδείξωσι τάχιστα τήν 
Δ α Αναστασιάδου ενα εκπολιτιστικόν παράγοντα τής 
κοινωνίας μας ή όποια μεθ όλας τάς φαινομενικός 
προόδους της υστερεί εϊς πολλά σημεία πραγματικής 
νοητικής καί πνευματικής άναπτΰξεως.

ΕΝΑ άκόμη Ελληνικόν θρίαμβον έν διεθνεΐ δια- 
γωνισμώ άναγράφσμεν μετά δικαίας έθνικής υπερη
φάνειας, συμμετέοχοντες έγκαρδίως τής μεγάλης 

χαράς τοϋ δμογενούς νικητοΰ. 
Ο Κ· ΧΡίΣΤΟΦίΔΗΣ ’ Έ έν llamsgate τής’Αγ

γλίας ’Ακαδημία τής Στενο
γραφίας προκηρύσσει κατ’ έτος παγκόσμιον διαγωνι
σμόν μεταξύ διπλωματούχων στενογράφων. Ό δια
γωνισμός ούτος διαιρείται είς τάξιν ταχύτητος καϊ τά- 
ξιν άκριβείας, μεγάλη δμως σημασία άποδίδεται κατ’ 
άμφοτέρους τούς διαγωνισμούς τούτους εϊς τήν καλ
λιγραφίαν.

Τά μέλη τής έν λόγω ’Ακαδημίας άριθμούνται 
κατά εκατοντάδας, τοϋ διαγωνισμού δέ αύτής συμμε- 
τέχουσιν άπειράριθμοι διπλωματούχοι Στενογράφοι τής 
’Αγγλίας, Εύρώπης, ’Αμερικής, Νοτίου Αφρικής άφι-

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ανέκδοτον toy Balzac
’Εσπέραν τινά ό Balzac είχε προσκληθή είς γεύμα ύπό 

τίνος συμβολαιογράφου, δστις παρατηρών τοϋτον σκεπτικόν 
ήριότησε περί τής αιτίας, ήτις προεκάλει τήν άθυμίαν του. 
«Αγαπητέ συμβολαιογράφε,· άπεκρίθη δ συγγραφεύς τοΰ 
Peregeriot «ή μελαγχολία μου έχει σπουδαίαν αιτίαν τήν 
οποίαν δέν δυσκολεύομαι νά σΐ; έμπιστευθώ. Νομίζετε δτι 
δύναται τις νά εΐνε εύθυμος τήν προτεραίαν τής λήξεως 
μιας συναλλαγματικής, δταν εύρίσκεται έν τή άδυναμία 
τής έξοφλήσεως;» «Καί ποιον ποσόν άπαιτεΐται πρός έξό- 
φλησιν τής συναλλαγματικής» ήρώτησεν ό συμβολαιογρά
φος. «Χίλια φράγκα» άπήντησεν ό Balzac «’Ιδού, φίλε 
μου, λάβετε αύτά καί θέλετε μοί τά πληρώσει έκ τοΰ κέρ
δους τοΰ πρώτου έργου σας». «Όχι άπεκρίθη ό Balzac, θά 
προετίμων έκ τοΰ καλυτέρου έργου τό δποϊον θά δημοσι
εύσω- υπέγραψε δέ τήν άκόλουθον δήλωσιν. «Υπόσχομαι 
ν’ άποδιόσω είς τόν συμβολαιογράφον κ. Δ. τό ποσόν τών 
χιλίων φράγκων έκ τοΰ κέρδους τοΰ καλυτέρου μου έργου.» 
Ή δήλωσις αΰτη παρέμεινεν άζήτητος έπί τριετίαν δλό
κληρον είς τό άρχεΐον τοΰ δανειστοΰ, δστις έπί τέλους βα- 
ρυνθείς ν’ άναμένη έπί πλέον γράφει είς τόν Balzac τά 
έξής. «Άνέγνωσα τό ύπό τόν τίτλον Eugenic qrandet 
έπιτρέψατέ μοι νά σις εϊπω, άγαπητέ φίλε, δτι εΐνε 
τό τελειότερον καί καλλιεπέστερο»· τών έργω»· σας.» Άλλ’ 
ό Balzac άπήντησε «Μέ νομίζετε ήδη έξηντλημένον; Ά- 
ναμείνατε καί θά άναγνώσητε άκόμη πολλά μεγαλειτέρας

άξίας.»Μετά πάροδον δεκατριών άλω»· έτώ»· δ δανειστής συμ
βολαιογράφος επανερχόμενος έπί τοϋ τρυφερού ζητήματος 
γράφει πρός τό»· Balzac έκ νέου. «Άγαπητέ φίλε άνέγνωσα 
τό ύπό τό»· τίτλον «Les parents pauvres» έργον σας- άπο- 
τελεϊ τοΰτο τήν κορωνίδα τών έργω»· σας’ δέν είναι δυ»·α- 
τόν νά φθάσητε είς μεγαλύτερου ΰψος.» ‘Αλλά καί πάλι»· 
δ Ba zac άπαντρ λακωνικώτατα. «Θά γράψω κάτι τι άνώ- 
τερο»·· άναμείνατε». Άναμφιβόλως δέ θά έτήρει τήν ύπό- 
σχεσίν του ά»· μή τό επόμενον έτος έπήρχετο δ θάνατος 
δστις συνεπέφερε καί τήν άφ’ έαυτής άπόσβεσιν τοΰ ύφι- 
σταμένου χρέους.

εμένης τής έκλογής τής τάξεως τοΰ διαγωνισμού εις 
τήν βούλησιν τών διαγωνιζομένων.

Τοΰ διαγωνισμού τής στενογραφικής άκριβείας 
(accuracy examination) συμμετέσχε καϊ δ παρά 
τφ έκεϊ Πρακτορείφ τοϋ κ. Grace ύπάλληλος 
κ. Κωνσταντίνος Έμ. Χριστοφίδης έκ Αάρνακος τής 
Κύπρου έλκων τήν καταγωγήν, μόνος αύτός έξ δλων 
τών Ελλήνων διπλωματούχων Στενογράφων. Καί 
ένίκησεν άναδειχθείς πρώτος μεταξύ τών συναγωνι- 
σθέντων, πρό τίνος δέ μετ’ ανέκφραστου χαράς έλαβε 
τό άγγελμα τής έπιτυχίας του μετά τοϋ ωραίου με
ταλλίου τής ’Ακαδημίας καί τών θερμών συγχαρη
τηρίων τοΰ Προέδρου αύτής.

Ή περιφανής έπιτυχία τοΰ νεαροΰ Έλληνος, δστις 
δέν διατρέχει άκόμη τό εικοστόν τής ήλικίας του 
έτος, τηρουμένων τών σχετικών άναλογιών, δύναται 
νά παραβληθή μέ τήν νίκην τοΰ Τσικλητήρα έν Στοκ-» 
χόλμη καϊ μέ τό τελευταϊον κατόρθωμα τοΰ άτρομή- 
του μας άεροπόρου, έρχεται δέ ώς επιπρόσθετον τεκ- 
μήριον τής ζωτικότητας τής φυλής ήμών, ήτις προ
χωρεί δΓ άλμάτων πρός τήν πρόοδον καί τόν πολι
τισμόν καϊ έπαυσε πλέον νά παρακολουθώ, άλλ’ έπι- 
τυχώς συναγωνίζεται ήδη μέ τά μάλλον προηγούμενα 
εις τόν πολιτισμόν έθνη τοΰ κόσμου.

Εύχαρίστως άναγγέλλομα»· οτι ή’Εταιρεία τοϋ Σ.Π.Α.Π. 
προβαίνει δσονούπω είς μεγάλας μεταρρυθμίσεις χάρις είς 
τά περισσεύματα τοΰ τελευταίου δανείου πρός διακα

νονισμόν τών υποχρεώσεων
XI ΙΕΤΚΡΡϊΒΙΙΙΣΊΣ ΤΟΥ ΣΙΪΧΠ αυτής ατινα ένέρχονται είς 2 

καί 1)2 έκατομ.
Τό μεγαλείτερον μέρος τών χρημάτων αύτών, ύπό τήν 

έγκρισιν τής Κυβερνήσεως, διατίθεται διά τήν άνανέω.τιν 
τών μηχανημάτων τοΰ κεντρικού εργοστασίου, δπου ένερ- 
γοΰνται αίέπισκευαί τοϋ τροχαίου υλικού. Νέα μεγάλη αί
θουσα, μέ σιδηρϊν στέγην άνοίγματος 47) 12 μέτρων,νέαι 
ήλεκτρικαΐ εγκαταστάσεις, ανυψωτήρες κ. λ. π. ΐ)ά κατα
κτήσουν τό έργοστάσιον πρώτης τάξεως.

Άφ’ έτέρου παρηγγέλθησαν 11 νέαι άτμάμαξαι, ών τι- 
। νες βάρους 45 τόννων διά τήν γραμμήν Τριπόλεως, 50 δέ 

νέα βαγόνια εμπορευμάτων κλειστά καί 20 άκόμη ανοικτά.
’Επίσης παρηγγέλθησαν εις Βιέννην δέκα νέα βαγόνια 

επιβατών πολύ μεγαλείτερα τών υπαρχόντων ήδη καί άνε- 
τώτερα, μ’ εσωτερικήν συγκοινωνίαν, προοριζόμενα διά 
τήν ταχεΐαν αμαξοστοιχίαν τής γραμμής Πατρών, περί τής 
όποιας σκέψις γίνεται δπως καθιερωθή καθημερινώς με
ταξύ ’Αθηνών καί Πατρών καί τάνάπαλιν.

Σπουδαιότερον εΐνε, δτι ό ΣΠΑΠ διαπραγματεύεται μέ 
τήν «Coni, agoiede wagons lits· καί μελετάτήν κατασκευήν 
ειδικών όχημάτων-έ στιατορίων μέ 30 θέσεις, τά όποια ύπό 
τήν έκμετάλλευσιν έκείνης νά τεθούν είς χρήσιν διά τήν 
γραμμήν ’Αθηνών - Πατρών, χρησιμοποιούμενα κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ ταξειδίου καί ώς καφενεία, κατά τό σύστημα 
τών bar-cai!e.

Λίαν προσεχώς επίσης, καθορισθείσης, μετά συνεννόη- 
σιν πρός τήν Κυβέρνησιν τής Οέσεως, αρχίζουν έργασίαι 
διά τήν άνέγερσιν νέου κεντρικού στάθμου έν Άθήναις, μέ 
άνέτους καί πολυτελείς αίθούσας αναμονής επιβατών, μέ 
ΰπόστεγον, κρηπιδοσματα ασφαλτοστρωμένα, Βασιλικήν αί
θουσαν κλπ. Έπίκειται δέ τέλος καί ό διακανονισμός τοϋ 
ζητήματος τοΰ νέου σταθμού Πατρών, διά τόν όποιον σο- 
βαρώς καί ή Κυβέρνησις απασχολείται, ώς πρός τήν θέσιν 
έν τή οποία θά άνεγερθή, ϊνα έξυπηρετήση προσφυέστερο»· 
τάς άνάγκας τής συγκοινωνίας.

Διά τάς σοβαρός αύτάς μεταρρυθμίσεις αί όποίαι θά 
άναδείξωσι τ )ν συγκοινωνίαν τής ’Ελλάδος ακολουθούσαν 
τά ίχνη τών αληθώς πολιτισμένων έθνών, όφείλομεν θερ
μώς νά συγχαρώμεν τόν Γ. Διευθυντήν τής ’Εταιρείας 
άξιότιμον κ. Άντ. Κ. Μάτσαν είς τάς ενδελεχείς τοΰ οποίου 
μέριμνας καί τήν προοδευτικήν άντίληψιν οφείλονται τά 
σπουδαία αύτά μέτρα τοΰ ΣΠΑΠ.

Η ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ ΤΟΤ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

Πλουσιότατος κτηματίας ςΐχε κάμε: πρό καφοΰ τήν δια
θήκην του άοείς δλην του τήν περιουσίαν εις κληρικόν τινα, 
οστις ητο ό στενότατος αύτοϋ φίλος.

"Επραςε οέ τοΰτο μυστικός παραδούς τήν διαθήκην είς μό- 
νας τάς χεΐρας τοΰ φίλου του κληρικοΰ. *

’Εν τούτοις ολίγον πριν άποθάνη μεταβαλών γνώμην έκαμε 
νέαν διαθήκην έν ή άφινεν είς τόν κληρικόν μόνον 500 λί
ρας, τό δ’ υπόλοιπον τής περιουσίας του είς τόν ανεψιόν αύτοϋ.

’Ολίγον μετά τόν θάνατον τοΰ γέροντος, ό ανεψιός ερευ
νών τά διάφορα έγγραφα τοΰ θείου του. εύρε καί τήν τελευ
ταίαν διαθήκην’ βλέπων δέ τάς 500 λίρας τάς όποιας άφινεν 
είς τόν κλητικόν άνευ δισταγμοΰ ή τίψεως συνειδότος τήν 
έρριψεν είς τό πΰρ καί έλαβε κατοχήν άπάσης τής περιουσίας, 
ώς μόνος τοΰ θείου του κληρονόμος, άποΟανόντος άνευ δ αΟήκης.

Ό κληρικός έλζών είς τήν πόλιν μετά ταΰτα καί πληρο- 
οορηθείς περί τών περιστατικών τοΰ θανάτου τοΰ αρχαίου 
αύτοϋ φίλου, ήρώτησεν άν έκαμε διαθήκην πριν ή άποθάνη’ 
λαβών δέ άρνητικήν απάντησιν, έθεσε ψυχρώς τήν χε'ρα είς 
τό Ουλάκιόν του καί εςήγαγε τήν προτέραν διαθήκην, ήτις 
άοέθη είς τήν ίδιαν αύτοϋ φροντίδα καί διά τής όποιας ό γέ
ρων θείος κατέλειπε πάσαν αύτοϋ τήν περιουσίαν, είς έκα- 
τομμόριον σχεδόν άνερχομένην, είς τόν ιερέα, έκτος 500 λι

ρών είς τόν άνεψιόν του.Τό Παρίσι άκόμη γέλα διά λογαριασμόν τοΰ άπλήστου α
νεψιού, δστις κτυπα τώρα τήν κεφαλήν του διά τό πάθημά του.

Μικρά Στατιστική
Έν έκατομμίριον προσώπων έν Αγγλία έχει εισόδημα άνω 

τώ/τεσσάρων χιλιάδων φράγκων κατ’ έτος. Δώδεκα εκατομμύρια 
προσώπων σχεδόν λιμοκτονούν. Εϊκοσιν εκατομμύρια προσώ
πων πενονται. Τεσσαράκοντα εκατομμύρια στενοχωροΰνται οί-
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κονομικώς. Έν Λονδίνω τδ τρίτον τοΰ πληθυσμού έχει ειοό- 
δημα μή ύπερβαΐνον τά χίλια φράγκα κατ’ έτος κατά οικο
γένειαν

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
—Ή Α. Μ. δ Βασιλεύς άνεχώρησεν εις τά λουτρά τοΰ 

Αίξ Λέ Μπέν.
— ’Επίσης άνεχώρησεν εις Ρωσσίαν δ Βασιλόπαις Νικό

λαος μετά τής συζύγου αύτού Έίχνης.
—Ή Α. Υ.δ Διάδοχος Κωνσταντίνος έπέστρεψεν άπό τό 

είς Γερμανίαν ταξείδιόν του.
— Ό Υπουργός τής Παιδείας κ. Τσιριμώκος άνεχώρησεν 

δι’ 'Υπάτην.
—Μετά τήν άπεργίαν τών ’Αθηνών άρτοποιών έχομεν 

τοιαύτας καί είς τήν Κέρκυραν καί Σύρον. Ευτυχώς καί αί 
δύο τελευταΐαι έληξαν δπως τών ’Αθηνών αίσιώτατα.

— Είς τήν Ζάκυνθον έγένοντο τά εγκαίνια τών Γενικών 
’Αποθηκών.

— Τό ποσόν τό δποΐον συνελέγη ύπέρ τών Σεισμοπλήκτων
Ζακυνθίων έφθασεν τάς 62 χιλιάδας δραχμάς.
—Ή μοίρα τοΰ ’Εθνικού Στόλου θά μεταβή τήν 15 Αύ- 

γούστου είς Τήνον χάριν τής εορτής τής Παναγίας. Κατό
πιν θά διευθυνθή είς τό Ίόνιον Πέλαγος δπου Οά έκτελέση 
τό δεύτερον μέρος τών γυμνασίων τά όποια Οά διαρκέσουν 
μέχρι τής 12 ’Οκτωβρίου.

—Ό έν Βουκουρεστίω πρεσβευτής Κ. Καροΰσος παρη- 
τήθη.

—Υπολογίζεται έφέτος ή εσοδεία τών σιτηρών τής Ρωσ- 
σίας κατά 30ο)ο άνωτέρα τής περισινής.

— Καί ή έφετεινή εσοδεία τής Ααρίσσης εΐνε άφθονος είς 
ποσότητα καί ποιόιητα

— Είς τόν ποιητήν κ. Ματσούκαν άνεκοινώθη ύπό τής 
Διοικήσεως, δτι ή ’Εθνική Τράπεζα διαθέτει τό άπαιτού- 
μενον ποσόν διά τήν άγοράν ενός άκόμη Στρατιωτικού ’Αε
ροπλάνου.

—Ό κ. Καραμανλίκης δ δεύτερος άεροπόρος μας έξετέ- 
λεσε πολλάς έπιτυχεϊς πτήσεις μέ τό άεροπλάνον του. Έ· 
φθασε τό μεγαλείτερον ρεκόρ ύψους.

— Είς τήν Κηφισιάν <δ Σύλλογος τών 'Ελλήνων καλ
λιτεχνών» παρεκάθισεν είς τό ετήσιον πρόγευμά σου. Ό 
Πρόεδρος κ. Ίακωβίδης προέπιεν ύπέρ τοΰ επιτίμου Προ
έδρου τοΰ Συλλόγου πρίγκηπος Νικολάου Κατόπιν, προπί- 
νων ύπέρ τών μελών τοΰ Συνδέσμου, προέτρεψε τούς κάλ- 
λιτέχνας είς δμόνοιαν πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού τοΰ Συν
δέσμου. Είς τήν συνάθροισιν μετέσχον καί χαριτωμέναι 
καλλιτέχνιδες τοΰ ωραίου φύλου καί τινες δημοσιογράφοι.

—Ή εσοδεία τών οίνων έν Γαλλία προβλ.έπεται πλουσι
ότατη. Ίσως θά εΐνε καλλιτέρα καί αύτής τής ιστορικής 
εσοδείας τοΰ 1875. Ώς έκ τούτου ή τιμή τών οίνων έξέ- 
πεσε κατά πέντε φρ. τό έκατόλιτρον.

— Είς τήν Κωνσταντινούπολη, έγκαθιδρύθη καί πάλιν ή 
λογοκρισία είς τά έκ τοΰ έξωτερικοΰ τηλεγραφήματα.

—*0  Τσηκλητήρας ήλθε πρώτος είς τούς διεθνείς άγώνας 
τοΰ Βερολίνου εις τό άλμα ύψους άνευ φοράς. ’Επίσης ό 
Δώριζας είς τούς αυτούς άγώνας ήλθε πρώτος είς τό άκόν- 
τιον. Οί έκλεκτοί "Ελληνες άθληταί, έλαβον μέρος είς τούς 
άγώνας τοΰ Βερολίνου έπιστρέφοντες έκ .Στοκχόλμης είς 
'Ελλάδα.

— Είς τό Λονδΐνον έλαβε χώραν συνέδριον πρός ύποστή- 
ριξιν τοΰ έξευγενισμοΰ τής ανθρώπινης φυλής ύπό τόν 
τίτλον διεθνές Συνέδριον τών «Εύγενιστών.» "Ολαι αί κο- 
ρυφαί είς τάς έπιστήμας, τά γράμματα, τάς τέχνας, είς τήν 
άνθρωπολογίαν καί τήν βιολογίαν έσπευσαν νά συμμετά- 
σχώσιν είς αύτό.
’ —Ό Λόρδος Μπάλφουρ άπήγγειλε τόν λόγον τών έγκαι- 
νίων καί έξέφρασε τήν πεποίθησιν, δτι τοΰτο δέν εΐνε ικα
νόν νά διαφώτιση τήν φυσικήν έξελιξιν καί πρόοδον τών 
ειδών.

— Ό 'Υπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας κ. Μιχαλακό- 
πουλος έπεθεώρησε τούς Γεωργικούς σταθμούς.

— Τά έσχάτως παραγγελθέντα δύο νέα τορπιλλικά μας Οά 
λάβωσι τά ονόματα «Νέα Γενεά» καί «Κεραυνός.»

ΝΗΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΙοιήιιατα. Τόν μετριόφρονα αύτόν τίτλον φέρει ποιη
τική συλλογή Κυπρίου ποιητοΰ γνησίου άντιπροσώπου τής 
λαϊκής ψυχής ζωγραφιζομένης ύπό έξύχως ποιητικής πνοής, 
ή όποία άγνή καί μεγάλη καί ωραία έμφωλεύει είς τά εύ
γενή στήθη τοΰ κ. Βασιλείου Μιχαηλίδου τοΰ ποιητοΰ τοΰ 
έπους τών Κυπρίων ’Αρχιερέων καί άλλων έργων καθα
ρών κυπριακών, έν διαλέκτω έπιχωρίω,τά όποια ούχί άπαξ 
συνεκίνησαν τήν καρδίαν τών Κυπρίων. ’Επιφυλασσόμενοι 
βραδύτερον νά γράψωμεν έκτενώς περί τών έργων καί νά 
άναδημοσιεύσωμεν μέρη τινα σφίγγομεν είλικρινώς καί μέ 
συγκίνησιν τό τιμημένο χέρι τοΰ ποιητοΰ.

Άνακοίνωάις περί τον Ελληνικού Λεξικοί· ίν τώ 
Σννεΰρίω τών ’Ανατολιστών. Γενομένη ύπό τοΰ δια
πρεπούς καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου καί δεινού γλωσ
σολόγου κ. Γ. Ν. Χατζηδάκη καί δημοσιευθεΐσα εϊς ίδιον 
ΐεΰχος.

Άνακοϊνωιίις πρώτη ’Επιμέλεια τοΰ κ. Π. Ν. Παπ- 
παγεωργίου γραμματεύοντος τής έπιτροπής τοΰ Λεξικού 
τής 'Ελληνικής γλώσσης έξεδόθη τομίδιον περιέχον έν- 
νέα λέξεων συντακτικά δοκίμια. Τό έργον αύτό 
δίδει ιδέαν τοΰ τρόπου τής έργασίας τής ’Επιτροπής καί 
έπιβάλλει είς πάντα δυνάμενον τήν ύποχρέωσιν νά τήν 
συντρέξη εις τόν έθνικιύτατον σκοπόν της.

Ύγιεία : Δελτίον έκδιδόμενον ύπό τοϋτμήματος Νοση
λείας καί Υγιεινής τής Ένώσεως τών Έλληνίδων. Μετά 
πολλής έπιμελείας έκτυπούμενον καί περιέχον ύλην χρησι- 
μωτάτην άναπληροΐ μίαν έλλειψιν αίσθητοτάτην διά τήν 
ελληνικήν οικογένειαν τήν άπαράσκευον τελείως είς τά ζη
τήματα τής ύγιεινής·

Δελτίον τοϋ ‘Υπουργείου τών Εξωτερικών. Έξε
δόθη ή έκθεσις τοΰ έν Μελίτη Προξένου τής 'Ελλάδος κ. 
Καλούτση άφορώσα τήν εμπορικήν καί Ναυτιλιακήν κίνη- 
σιν τής Νήσου. Επίσης έξεδόθη πλήρης άπό πίνακας χρη- 
σιμοτάτους καί μέ πληροφορίας λεπτομερείς ή έκθεσις τοΰ 
έν Όδησσφ Προξένου τής 'Ελλάδος κ. Α. Καψαμπέλη. 
Χαίρομεν οτι μάς δίδεται εύκαιρία νά έξάρωμεν τιήν πα
τριωτικήν δρά πν τοΰ διακεκριμένου αύτοΰ Προξενικού ύ- 
παλλήλου τοΰ όποιου τον ζήλον καί τήν πρός τό καθήκον 
αφοσίωσιν έπιμαρτυρεί καί ή πολύτιμος καί εύσυνείδητος 
αυτή έκθεσις του.

Νέος Έλληνοιινιϊιιων. Έξεδόθη ό όγδοος τόμος τοΰ 
τριμηνιαίου συγγράμματος τοΰ έκδιδοιιένου ύπό τοΰ καθη- 
γητοΰ κ. Σ. Λάμπρου περιέχων, ώς συνήθως, μεγίστης; 
άξίας ιστορικήν ύλην.

Λόγος κατά τό ιινηηόόυνον τοϋ Ίωάννον Καπο- 
ΰιιίτριου και τοϋ Ιωαν. Δοαπόλη έκφωνηθείς έν τμ 
Μητροπόλει ’Αθηνών ύπό τοΰ πρυτάνεως κ. Σ. Λάμπρου 
καί έκδοθείς είς ιδιαίτερον ιεΰχος. Έπ’ εύκαιρία τής ΐδρύ- 
σεως τοΰ δευτέρου Πανεπιστημίου ό κ. Λάμπρος έπλεξε 
μετά τής οικείας αύτφ σπανίας εύφραδείας τό δίκαιον έγ- 
κώμιον τών άειμνήστων ιδρυτών οΐ όποιοι (ονειροπόλη
σαν άπό αίώνος σχεδόν τήν 'Ελλάδα εστίαν τών Επιστη
μών καί τής προόδου.

L’efforl A/ililaire de la grece. Μελέτη θαυμασία δη- 
μοσιευθεϊσα είς τήν NouveDe Revue καί άναδημοσιευθεΐσα 
είς ίδιον τεύχος ύπό τοΰ συγγραφέως τηςκ. Jean Leone. Εξε
τάζει μέ έξοχον άναλυτικότητα καί σπανίαν έπίγνωσιν τάς 
έπενεχθείσας προόδους είς τόν 'Ελληνικόν στρατόν ύπό 
τής Γαλλικής άποστολής. Ό κ. Leune δέν είναι άγνωστος 
είς τόν πνευματικόν κόσμον τής πρωτευούσης. Συνδέσας 
τόν βίον του μετά ύπερόχου Έλληνίδος ένδιαφέρεται είλι- 
κρινώς ύπέρ τής προόδου τής 'Ελλάδος.

Χάριν τών διακοπών τοϋ θέρους τό τεϋχος 
τοϋ προσεχοΰς μηνός Αύγουστου έκδοθήσεταο 
όμοϋ μέ τό τεϋχος τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου.

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE, LE CAIRE, - RUE RUET N" 5

FOURHISSEUR DE L’ARMfiE DOCCUPATION T GRAMDE FABRIQUE, DISHLLERiE DE LIQUEURS
MAISON FONDEE EN 1870 GRAND ϋέΡΟΤ DE VINS

Importation - Exportation

E. IL JL IL
It.35 »
6.30 »

3.45 μ. μ.
Άνα^ωρίιάεις ίξ Αθηνών

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα- **·
λόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας. q

7.05 » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλή- " ,u"
νην, Πύργον, ’Ολύμπια.

8.20 » Τοπική διά Κόρινθον
11.30 » Διά Κόρινθον Ναύπλιο», Πάτρας. 2.4 5 μ. μ.

1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν καί Τε- 4.4 5 »
τάρτην. 6.15 »
’Αναχωρήσεις ίκ Πατρών 7.05 »

7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
8.15 » Ταχεία δι* ’Αθήνας, κατά Τρίτην καί Πα- 8.15 »

ρασκευήν.

Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα
λά μας, Μεγαλόπολι-, Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

‘Λνανωρι'ιόεις ίκ ΚαΧαιιών
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα- 
λόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με- 
γαλόπολιν, Τρίπολιν.

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
Ταχεία έκ Πατρών (δις ώς άνω).
Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κόρινθου.
Ές ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, II*-  

τρών, Καλαβρύτων,
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως 
Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΕΡΓΑ ΤΗΧ ΑΟ1 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖβΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος Φρ. 3.00

» Β' » > 2.00
» Γ' » > 1.50

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ » » 2.00
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα, 

έξ ύΛερεπτακοσίων σελίδων. 5.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν »
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΛΑ. > ιστορικόν
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα- 
μάτιον μονόπρακτου, μεταφρασθέν εϊς τήν’Αγγλικήν. 

(Διδαχθέντα άπό τής 'Ελληνικής Σκηνής)

Σετραί τής 'Ελληνικής ΈπιΟεωοήείεως τοϋ A’ Β καί Γ'έτονς «ωλοϋνται εϊς τά 
'Γραφεία ηας πρός 18 φρ. έκάίίτή.
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ΗΜΕΡΟ ΑΟΓΙΟΝ
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ΤΟΥ· ΕΤΟΥΣ 1S>12

ΥΛΗ έκλεκτή, έλκυστική, μέ ένδιαφερούσας φιλολογικάς με- 
λέτας, ηθογραφίας, Ιστορικάς περιγραφάς, καλλιτεχνικά άρθρα, διη
γήματα, θεατρικά έργα, ποιήσεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΒ θΐ γνωστότεροι και δοκιμώτεροι λογογράφοι. 
Συνεργασία έκ τών σπουδαιοτέρων κέντρων τοΰ Ελληνισμού.

Ύφ’ ήμών άποστέλλεται, άμα τή πληρωμή, έλεύ^ερον ταχυ
δρομικών τελών.

Έν Άθήναις πωλείται είς τά Βιβλιοπωλεία τής .«Εστ ίας» 
όδδς Σταδίου και Έλευΰερουδάκη, Πλατεία Συντάγματος.

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Διά τούς συνδρομητάς μας /\ p 2. Λιά τούς μή τοιούτους 2\.Ι°· 3.

ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΝ ΔΡ. 4 <5ιά τούς συνδρομητάς μας. 2kP. S διά τούς λοιπούς^

Κυκλοφορούν έν Άθήναις ψευδείς αποδείξεις έπ’όνόματι τής «'Ελληνικής Έπιθεωρή- 
σεως». Παρακαλοΰμεν ώςέκ τούτου τους συνδρομητάς μας νά βεβαιώνται περί τής γνησιότη
τας τών άποδείξεών μας και κατόπιν νά έ£οφλώσιν αύτάς. Ή αστυνομία εύρίσκεται έπ'τ- 
τά ίχνη τών απατεώνων.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΖ 
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’Εάν al Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανευωνται διά τάς τελευταίως σημειω- 
θείσας καταπληκτικός προόδους των μία άφορμή πρδς τοΰτο είνε και τδ μέγα αύτδ 
Κατάστημα είς τδ όποιον ουνεκεντρώθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπιουσα καθα- 
ριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία και ποικιλία δλων τών ειδών τής 
Ζαχαροπλαστικής και τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμη· 
σεν είς τδ ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οίκον άγιου και νωποϋ Αγελα
δινού Γάλακτος ϊ I Τά Γιαούρτια του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά 
είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφθονα, ευθηνά, και μέ υλικά εκλεκτά 
καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γευ- 
στικώτατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αυτών δικαίως θεωρείται τδ κέν- 
τρον δλου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουσι θέσιν μόνον οΐ προνοητικοί 
πού φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί ακόμη δίκαιότερον δλοι 
οι συχνάζοντες εις τά θέατρα δέν θεωροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη αν δέν πά- 
ρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναφυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
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4Η- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

2333. ■— Τνποις <Ανγή; ‘Αθηνών. Άηοστολοπούλου


