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At έγγραφοί αρχονται άπο 1ης έχάβτου μ.ηνάς.—Τό τίΰχος Βρ

Τ', ϊχαμεν ή Έλληνΐς εις το 1943 : Ευγενίας Ζωγράφου.— Βιομηχανικού Μάστιγες : θεοδώρου Βελλιανίτη.— Δια
πρεπείς Ελλήνισες κατά τρν ΙΘ’ αιώνα. (Μαρία Ράδύυ) : Σπυρ. Δε-Βιάζη. — Ό Μαύρος Κούκος (Διήγημα) Δ.’ νΡ.— 
’Ολίγες γραμμές γιά τή Ρωσαική λογοτεχνία : ’Άννας Σταματελλάτου—Ή ’Αφροδίτη τής Μήλου : Salomon Reinach 
(μετάφρασις) θ. Σ. Λάσκαρι—Ή Αλβανική Φυλή—Τά Δώρα,τής Πρωτοχρονιάς άνά τους αιώνας—Έπί τής Σιγής τών 
Λαών : Μετ·—’Ιανουάριος 1914. Ό Ραμπιτρανάτ-Ταγόρ. Α. Σ.—'Ο Χορός Ταγκό—-Κοσμική Κίνησις—Ώραϊαι Τέχναι 
Μουσική Κίνησις—Διαλέξεις—θεατρική Κίνησις—’Από τήν Ζώήν τοΰ Μηνός—Στήλη διά τάς Κυρίας:, 'Υγιεινή τή< 
Ωραιότητος—Άπό τά Περίεργα τής Ζωής—Λουιζα Φίστερ—’Ολιγόστιχα. — ' ·

'Ο Κόσμος: Τά-Μετάλλια τών Πολέμων—“Ελληνες Καλλιτέχναι—'Η ’Αγορά τοΰ Ζαππείου—Ή προσφώνησές τοί 
κ. Δασκαλάκη—'Η Σηροτροφική Έκθεσις—Τό Ώδεϊόν μας.

Εικόνες : Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς καί αί δύο θυγατέρες Του—Τά Κάλλανδα έν -Ιταλία—'Ο στρατηγός Ίτζέτ Πασσας— 
Αγορά δωρων από τα υπαίθρια πρατήρια τής όδοΰ Αιόλου—Ό Ρισπέν βλέπων τό Ταγκό χ^ορευόμενον άπό ένα άνδρεί* 

κελλον Ό Διαοοχος τής 'Ελλάδος έν Βερολίνω—'Ο κ. Ρήβς—'Ο Μητροπολίτην Καστοριάς έν μέσω τών κορυφαίων Δερ· 
βισσάδων τοΰ μεγάλου Τεκέ Φράσαρης—Φορέματα ύποδοχής.

REyqE MENSUELLE 
ι. I L L u S Τ R έ Ε

Δ4 τδ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ·.; . , . . .
, >· ·*" ? Διάώτους Διδασκάλους

Διά την ΑΜΕΡΙΚΗΝ \ . .
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ .' . . 
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ . . . . . . . .
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ . . ... . .

”ΚκΒθβις έκλικτή γβνεκώς

Δολλάρια 
Λίρα ’Αγγλίας 

Σελίνια

Φρ· ΧΡ· η Αραχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

Παν χειρόγραφον δημοοιευόμενον ή μή δεν έπιστρέφεται

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεΐά μας Αναγγέλλεται

ΙΩΑΝ. Γ. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ 
ΟΔΟΝΤΟΤΑΤΡΟΧ 

ΟΜΗΡΟΥ 5A (“Εναντι Βουλής) 
ΑΘΗΝΑΙ

Πάσα εργασία έκτελεϊται δι’ ήλεκτρικών ερ
γαλείων τελείως άνωδύνως και κατά τάς νεωτά- 
'τας μεθόδους της δδοντοϊατρικής επιστήμης καί 
■ τέχνης.

’s.

L A PARFUMERIE

S. BACH ARI A
31-RUE OE STADE-31 

GRANDE COLLECTION DE TOUS 
LES NOUVEAUX PARFUMS

Άφίχ&ησαν όλα τά νεώτερα αρώματα τών οίκων 
■ D’Orleny, Coty, Gabilla, Houbihant, Querlain, 
Leutheric κ.λ.π.

Σννιστάται ιδιαιτέρως τό νέον άρωμα 
CASTALIA VIVILLI

ΧΑΡΤΟΠΠΛΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ : Α. Γ. ΠΑΛΛΗΣ
Τό άρχαιότερον τών έν ‘Ελλάδι Χαρτοπωλείων 

Τδρν&έν τώ 1870

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγ
γραμμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος.

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πά
σης προελεύσεως.

’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φα- 
κέλλων καί φωτογραφικών χαρτονίων.

Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελ
ταρίων.

Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. 
Έξεδόθησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.

’Ατμοκίνητον Τυπογραφεΐον μέ 10 πιεστήρια 
διά μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux 
da peville) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς 
τοιαύτας.
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ: Μεγάλη παρακα
ταθήκη φωτογραφικών πλακών καί χάρτου δια
φόρων προελεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φω
τογραφικών πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ

JEAN 6. CRANICTIS
CHIRURGIEN —DENDISTE

RUE OMERE 5Α (vis-a-vis du Parlement)

ATHIxNES

Toutes le interventions se font avec une in

* * * * % * * 
* * & * * * * *

ά strumentation electrique sans aucune doulcur 
γ et d’ apres les toutes nouvelles methodes de la 
* spacialite.

ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
ΟΔΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ ΑΡΙΘ. ΙΟ

λ*  / $· 5Λ 11Τό ραφεϊον τοϋτο χαρακτηρίζει ακρα προσοχή και 
απαράμιλλος κομψότης, εξ ον καί ή καλλίτερα πελα
τεία τών Ά&ηνών,τιμαί λογικαί, προ&υμία καί πολλή 
ευσυνειδησία εξ ου καί ή κατάκτησις όλων τών κοινω
νικών τάξεων τών Ά&ηνών.

Μία Βοκεμ-ή άρκβϊ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΑΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΟΣ

3—ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ-3

Διά τής υγιεινής τοϋ στόματος και τών δδόντων 
σώζετε ον μόνον τους όδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε απείρους νόσους τον στόματος, τών δδόντων, τών 
ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοϋ λάρνγγος, τών βρόγχων, 
τών πνευμόνων, ώς καί τοϋ πεπτικού συστήματος, 
πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν έν&έρμως τόν διακεκριμένον επιστή
μονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοϋ οποίου αί 
τρεις σκευασίαι «Έλείξεριαι, ΌΒοντόκονες και 
Ά.Βαμ.αιντενη, είνε μοναδικοί εις τό είδος των.

Διά τοΰ Έλεξερεοι» παύει ή ΌΒονταλγεαι 
καί ή νΐυραλγέα. Είναι συσκευασία άλάν&αστος 
καί Αποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ϊδίφ αντί 2 δρ. τό φιαλίδιον
3 — Κο ρ αή — 3



DEMETRIUS SKIADAS
EGTPTE, LE CAIRE, - RUE RUYE N<> 5

Fourriisseur de L’armee d’Occupati<n 
Maison Fondee en 1870.

Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs 
Grande Depot de Vins

IMPORTATION-EXPORTATION
A_________________ ________________________

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Δελτιον κινησεως Σταφιδοκάρπου άπδ 10 Αύγουστον 1913 εως 10 Ιανουάριου 1914

"Ετη

1913)14 
1912)13 
1911)12

ΕΞΑΓΩΓΉ
Λίτοαι Ένετχκαί

174.375.604
192.764.428
194.015.748

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παρακρατησεως
"Ετη Ποόόν δελτίων Σνμφηφεόιιός ‘Υ«όλ.

1913)14 Έζδοθέντα ζαί παρελθ. -/ρήσεως 70.924.300 61.491.600 9.432.700
1912)13 » » » » 79.885.300 68.331.500 11,553.800
1911)12 » » » » 89.238.000 68.885.500 20.352.500

Προκαταβολών επ’ ένεχύρω

"Ετη ΕΙόαγωγή ’Εξαγωγή Υπόλοιπον
1913)14 21.163.333 1.371.982 19.791.351
1912)13 15.130.240 3.303.057 11.827.183
1911)12 16.149.513 4.389.132 11.760.381

ΣΗΜ. Έζτ'ις τών λίτρων 174,375.604 τής εξαγωγής παρέμειναν ζαί άνεζαθάριστοι διασαςίσεις παρά τώ Τε
λωνείο) Πατρών τήν 10 ’Ιανουάριου έ. έ. Λ. Έν. 2.120.323 μιζτοϋ βάρους.

(’Εκ τοΰ' Γραφείου)

•ΧΑΡΤ0ΠΩΛΕΙ0Ν

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΠΟΤΑΣΗ I A, GARAGE ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 26Α

εύθείαν αναχωρήσεις εκ Πατρών διά Βόρειον καί Νότιόν Αμερικήν καί

times srs nr ιμς
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Αυτοκίνητα πολυτελείας, φορτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, ελαστικά ζτλ.
Το άνω Carage αναλαμβάνει οίανδήποτε έπ'.ι 

ενοικιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα προς 
θέτησιν αύτοζινήτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ) ΠΛΗΡΟΜΗΣ

Τακτικαί κατ’ εύθείαν αναχωρήσεις εκ Πατρών διά Βόρειόν και Νότιόν Αμερικήν και 
Καναδά διά τών νεοτεύκτων καί πολυτελέστατων ύπερωκεανείων ατμόπλοιων της, μέ οιπλοΰς έλικας 
καί ασύρματον τηλέγραφον.

ΔΓείσιτήρια Αζ, Β’ καί Γζ θέσεως, ώς καί διά φορτίον και πλείονας πληροφορίας, αποτανθη- 
τωσαν οί βουλόμενοι είς τά Γραφεία τής ’Εταιρίας.

Έν Πάτραις.— Γ, Μόρφυ καί Γίδς-Κρώββ καί Στίβενς.— Όδδς 'Αγίου Άνδρέου
Έν Πειραιεί.— » » »
Έν Άθήναις.— » » »

σακείου καί είς τούς κατά τόπους Πράκτορας της.

— Πλατεία Καραϊσκάκη
— Όδδς Σταδίου κάτωθι Άρ-

Φ.ΠΡΟΒΕΛΕΓΠΟΥ

ΟΔΟΣ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡ. 4 (Όμόνοια)

'Αποκλειστική πώλησις και αντιπροσωπεία της πε- 
φημισμένης μελάνης Blue Blak μάρκας R e i Πill. 
Tetzer (Ρέννη Τέτζερ) ήτις δεν πίγννται επί τών 
πενών οντε όξυδόνει αντάς. "Εχει είσαχ&ή είς τά πλεϊ- 
στα Ιδιωτικά καί δημόσια Ευρωπαϊκά γραφεία' πώ
λον μένη 55 ο)ο εΰάυνώτερον τών άλλων Ευρωπαϊκών 
μελανών.

ΚΟΛΩΝΙΑ ί ΒΕΛΙΣΣΑΡΙίΤ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 67 ΑθΗΝΑΙ-ΑΡ. ΤΗΛ. 416

Βραβεν&εΐσα είς ολας τάς μεγάλας εκδόσεις διά 15 
πρώτων βραβείων. ΑΙ μόνη ιατρική κολώνια διά μα
σάζ καί λουτρά.

Κ.



ειδοποιηζιζ
Aci τοί>ξ ίδεοκτήτας οικιών και οικοπέδων > 

επί ιδιωτικών οδών
Άπαγορευθείσης τής άνεγέρσεως οικοδομών 

έπ'ι ιδιωτικών οδών συνεπεία γενικού μέτρου τής 
αρμόδιας ύπηρεσίας τών Δημοσίων Έργων, ά- 
Λορρέοντος έκ τοΰ νόμου και προκειμένου νά 
προκληθή ή άπαιτουμένη άπόφασις τοϋ Δημ. 
Συμβουλίου περί τής κατά τδ δυνατόν έκ τών ύ
στερων εγκρισεως τών οδών τούτων, ίνα καταστή 
έφικτή ή άνοικοδόμησις τών παρ’ αύτάς ασκεπών 
έτι οικοπέδων, παρακαλοΰνται οί έν τή περιφέ
ρεια τοϋ Δήμου ’Αθηναίων ένδιαφερόμενοι, δπως 
δι’ αναφορών των πρός τον Δήμον ύποδείξωσι τάς 
τοιαύτας οδούς, συνυποβάλλοντες άμα καί διά
γραμμα έσχετισμένον μέ τδ έγκεκριμένον σχέ- 
διον πόλεως, καθ’ δσον άλλως δέν είνε δυνατόν ή 
Δημ. ’Αρχή νά έξακριβώση οικοθεν ούτε τήν ΰ- 
παρξιν τών τοιούτων οδών ούτε τάς κεκανονισμέ- 
νας διαστάσεις των, στοιχεία αναγκαία, ών δέον 
νά εινε έν πλήρει γνώσει, ί'να προκαλέση τήν θε
ραπείαν τοΰ πράγματος.

(Έκ του Δημαρχείου ’Αθηνών)

TO IETIT07T0S ΤΓΙΕΙΝΠ2 ΣΗ EAUOUHS
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

I
Άρι&μός τηλεφώνου 464

ΜΑΣΣΑΖ—ΧΕΙΡΟΚΟΜΙΑ—ΚΟΜΜΩΣΙΣ

Διάφοροι θεραπεΐαι πρός άφαίρεσιν ρυτίδων, 
πιτσιλάδων κτλ. έπί τή βάσει επιστημονικών πα
ραγγελμάτων καί έπιμελημένης θεραπευτικής.

Ζητείτε άπό τδ
Ίνστιτοντον

Ολα τά καλλυντικά ε’ίδη τών κυριών :

Κρέμες, Πούδρες, Αρώματα.
Διά τήν άπόκτησιν ή τήν διατήρησιν δροσε

ρού προσώπου καί απαλής έπιδερμίδος. Τό Ίν- 
στιτοΰτον έχει τδ ρεκόρ τής έπιτυχίας.

Καλαισθησία απαράμιλλος και ασύγκριτος 
δια τας κομμώσεις τών κνριών

7— ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΓ —7

Κάτωθι ‘Υπονογείον Δικαιοόννιις

Προς τούς κ. κ. Ύδρολήπτας της πό
λεως Αθηνών

Εκτελουμένων κατ’ αύτάς εις τινα σημεία 
του Άδριανείου ύδραγωγείου έργασιών καθαρι
σμού καί έπισκευής αύτοϋ, παρακαλοΰνται οί κ.κ. 
ύδρολήπται οι τε έκ τών Δεξαμενών Αυκαβητοΰ 
και οι απ ευθείας έκ τοΰ ύδραγωγείου αρδευόμε
νοι δπως εφιστώσι τήν προσοχήν αύτών έπί τής 
καταναλωσεως τοΰ ύοατος; καθόσον, λόγιρ τών 
έργασιών, ή έκ τοΰ ύδραγωγείου παροχή εινε μι- 
κροτερας διάρκειας, εξ ής θά προκύψη καί μικρά 
ανωμαλία καί ως προς τάς ώρας τής διανομής.

( Εκ τοΰ Γραφείου τοΰ Γοραυλικοΰ Τμήματος)

ΔΗΛΩΖΙΖ
ΙΙρός τους ζ. ζ· Έμπορους ’/%βν]νών

Παρακαλοΰμεν υμάς, δπως διά τά έκάστοτε 
παραλαμβανόμενα έμπορεύματα ιδίως έκ τοΰ τε
λωνείου Πειραιώς ζητήτε καί τά διπλότυπα πλη
ρωμής τοΰ οημοτικού φόρου, καθόσον κατά τήν 
ένεργουμένην έξέλεγξιν τινές τών κ. κ. ’Εμπόρων 
φέρονται οφειλοντες δημοτικούς φόρους ένφ πράγ
ματι έπλήρωσαν αύτούς εις τούς άναλαμβάνοντας 
τόν έκτελωνισμδν τών έμπορευμάτων αύτών.

(Έκ τοΰ Γραφείου)
Ό δήμαρχος ’Αθηναίων

Σ· ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
0Σ Ζ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1914 | ΤΕΥΧΟΣ"

01 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΕΩΣ,,
Έν Ρωσσία (’Οδησσός) ή Δίς ’Αγγελική Κοκινάκη. Rue Gretsclihesaja No 30. Έν Αονδινω Δις Ολγα Παπα- 

Wx-r (61 Hereford, Road Bayswater, W). - Έν Μάντζεστερ ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. — Έν Kafr-Zayat 
X Αίνύπτου ό κ. Παναγιώτης Ίατρίοης.- Έν Ζαγαζΐκ τής Αίγυπτου ό κ. Ζήνων Στρατης, πρόεορος του Ελληνικού 
ν>λλ0Ύου_ _ Έν Facous τής Αίγυπτου δ κ. Νέαο/ος Παπάς.— Έν Μανσούρμ τής Αίγυπτου ο κ. Περικλής Κωνσταν-
τόπουλος.— Έν Shnbellawein τής Αίγύπτου δ Μιχαήλ Μπαμίχας, ιατρός.- Έν Benha τής Αίγυπτου ο κ. Κων-

Δάνισκας._  Έν Πδοτ-Σαιτ ή Δνίς ’Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια του ΠαρΟεναγωγε.ου.—- Εν Αμμοχωστω η
Ελένη Χατζηπέτοου. Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.— Έν Λευκωσία ή Δνίς Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια του 

ΠαοΟενανωγείου.- Έν Λάονακι ή Κα Ελένη Πούρτζη.— Έν Λεμεσσώ δ κ. Ευγένιος Ζήνων,, Βουλευτης-Δικηγόρος — 
Έν Πάοω δ κ. Σπυρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος.— Έν 'Ιερουσαλήμ δ κ. Ματθιας Παυλιοης. Εν Μυτιλήνη ο κ. 
ΡοδόλφοςΤ. Ράλλης.— Έν Κερκύρςιή Δνίς Άγάθη Νικοκάβουρα.

‘Η Α. Μ. ό Βασιλεύς και αί δύο θυγατέρες Τον
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ΤΙ ΕΚΑΜΕΝ Η ΕΑΑΗΝΙΣ ΕΙΣ ΤΟ 1913
Ή Έλληνίς κατά τό διαρρεΰσαν έτος έδειξε τά με- 

γαλείτερα σημεία τής δράσεώς της. Μία πρόχειφος στα
τιστική έπί τή ευκαιρία τοΰ Νέου έτους θά είνε τό κά- 
τοπτρον τό άσθενές, τό οποίον θά φανερώση δμως πώς 
εΐργάσθη, πώς έδρασεν ίσως καί πώς έζησεν ή Έλληνίς 
κατά τούς δώδεκώ μήνας τοΰ 1913.

Ή μεγαλείτ^ρή ένεργητικότης παρετηρήθη βεβαίως 
εις τάς άγρότιδάς γυναίκας. Κατά τάς ημέρας τοΰ πολέ
μου αί χωρικαί γυναίκες έξετέλεσαν μόναι των σχεδόν δλας 
τάς γεωργικάς έργασίας άπό τό πότισμα έως τό σκάψι- 
μον καί σπάρσιμον,·καί είς πολλά μέρη ή παραγωγή ά- 
πέδειξεν δτι κατ’ ούδέν ήλαττώθη ή καλλιέργεια μέ δλην 
τήν έλλειψιν τών άνδρικών χειρών.

Ή δράσις τών Έλληνίδων είς τά νοσοκομεία ύπήρξ6 
πραγματικώς ένεργητική καί μεγάλη. Έπί κεφαλής τών 
Έλληνίδων έτέθησαν αί δύο Βασίλισσα', καί αί Πριγκή- 
π’.σσα! τής Ελλάδος.

Δέν θά ομιλήσω διά τάς αρχάς τοΰ πολέμου ούτε διά 
τούς τραυματίας τών πρώτων μαχών, ούτε δ’.ά τήν ζάλην 
τών πρώτων ένθρυσιασμών. Όμ’.λώ δ’.ά τό 1913. Ή δρα- 
σις τών Βασιλισσών καί τών ΙΙριγκηπ'.σσών είχε πλέον 
είσέλθει είς τόν, κανονικόν δρόμον της. Ή ΐδρυσις τών νο
σοκομείων, ή πέριποίησις τών τραυματιών, ή δ’.ατήρησις 
τών περισσοτέρων έξ αύτών ανήκει σχεδόν έξ ολοκλήρου 
είς τάς Βασίλισσας και τάς συζύγους τών Βασιλοπαίδων 
αί οποία', μέ έίτιτελείον έκλεκτών κυριών είργάσθησαν, 
έκοπίασαν,έθεράπευσαν, άνεκούφισαν τούς Έλληνας στρα- 
τιώτας, οί όποιοι είχον τήν τιμήν τραυματιζόμενοι νά. κα
ταστήσουν μεγάλην τήν πατρίδα των.

*
Καί ή έκπληρωσις τοΰ πατριωτικού αύτοΰ καθήκοντος 

έξακολουθεί. Κατά Ιανουάριον ή Πριγκήπισσα Ελένη 
συνεχίζουσα τό ευεργετικόν έργον της άναχωρεί είς "Η
πειρον όπως ίδρύση νοοοκομείον είς Πρέβεζαν καί Φιλίπ- 
π’.άδα.

Τήν Πρ’.γκή^’.σσαν Ελένην άκολουθοΰν πρός 
τόν σκοπόν αί Πρ’.γκήπισσαι Μαρία κανΆλίκη.

¥ ¥

Το πλωτόν νοσοκομείον ή ’Αλβανία δέν παύει 
ταφέρη τούς τραυματίας. Τούς συνοδεύει πάντοτε 
γκήπισσα Μαρία.

αυ-

να με· 
ή Ιΐρ

Πρωτοβουλία τής κυρίας Ελένης Γρίβα κατηρτίσθη 
έπίτροπή έκ διακεκριμένων κυριών, πρός παροχήν θερ
μών έσωρρούχων είς τούς πάσχοντας τραυματίας.

Τήν γενναιοτέραν ύποστήριξιν είς τό έργον τής κυ
ρίας Γρίβα παρέσχεν ή Βασίλισσα Σοφία καί ή Πριγκή- 

πίσσα ’Αλίκη, αί οποία! άπέστειλαν 
άπό 10 χιλ. δρ. έκαστη. εις τήν έπιτροπήν

Είς τήνΚέρκυραν, αί κυρία*,  τής πόλεως ταύτης δέχονται 
κατά χιλιάδας τούς πρόσφυγας καί περιθάλπουν τούς γυμ 
νους, και περιποιούνται μέ άδελφικήν άφοσίωσιν τούς 
τραυματίας.

Αί κυρίαι τής Κρήτης δέν υστέρησαν είς πατριωτικόν 
ζήλον.

Ή Κεντρική έπίτροπή τών Κυριών έδρεύουσα είς τά 
Χανιά παρέσχε θερμαντικά είδη είς τούς άγωνιζομένους 
στρατιώτας μας.

’Επίσης είς τό Έλληνικώτατον Πόρτ-Σάιδ αί κυρία! 
έδρασαν πολύ πατριωτικώς. Μεγάλα ποσά συνελέγησαν 
άπό σχηματισθείσαν επιτροπήν έκ κυρίων, ύπέρ τών 
τραυματιών τοΰ πολέμου. ’Ακόμη καί προσωπικήν έργα
σίαν προσέφερον αί Έλληνίδες τοΰ Πόρτ-Σάιτ καί ό με
γάλος κατάλογοςχτών προσφορών ό οποίος ήνοίχθη είς τό 
'Ελληνικόν Παοξενείον, δέν ήργησε νά πληρωθή άπό με
γάλουκαί γενναία -ποσά.

Έπίσης γενναία άρωγή ήλθε καί άπό τάς κυρίας τής 
Μυτιλήνης. S

Δύο ήρωίδες γυναίκες αί όποίαι έπολέμησαν γενναιό
τατα ήσαν Σουλ'.ώτιδες καί ώνομάζοντο Μαρία Κωτσα- 
κίτσαινα και Εύθυμία Γιάννη. Έπίσής καί ή κυρία ’Α
σπασία Ράλλη, τό γένος Μαυρομι^άλη παρηκολούθηαε 
τάς μάχας των Γαριβαλδινών.

Κατά τόν ’Απρίλιον έκυριάρχησεν ή πολεμική έκθεσ’.ς 
τής Κας Φλώρα Καραβία, είς τήν αίθουσαν τοΰ Λυκείου 
τών Έλληνίδων. Διά τής έκθέσεως έκείνης ή κ. Φλώρα 
έδημιούργησε δι’ έαυτήν ένα γεγονός, τό οποίον άμφιβάλ- 
λω άν έχουν έως τώρα νά τό έπιδείξουν πολλοί καλλι- 
τέχναι μας.

Κατά τό θριαμβευτικόν ταξείδι του Διαδόχου είς τήν 
"Ηπειρον γυναίκες έπρωτοστάτησαν είς τήν έκδήλωσιν τής 
πατριωτικής έκρήξεως, γυναίκες έδωκαν τόν τόνον τών 
πανηγυρικών σκιρτημάτων.τής Ελληνικής ψυχής, γυ
ναίκες τόν έστεφάνωσαν, καί γυναίκες τόν προσεφώνησαν 
κατά τήν περιοδείαν του. Καί όλοι αΰτοί οί γυναικείοι 
ένθουσιασμοί κατέληξαν είς τόν ιερόν λόχον τής Κορυτσάς 
ήτις τόν έπιδεικνύει σήμερον ώς τό μεγαλήτερον γνώρι
σμα τής άτρομήτου Ελληνικής ψυχής, ή οποία γνωρίζει 
πότε πρέπει νά φανή μεγάλη.

Ή Βασίλισσα Όλγα δίδει τήν ιδέαν μαζή μέ τήν 
πρώτην γενναίαν εισφοράν διά τό ταμεϊον τών απομάχων.

*
* ¥

Τά μέλη τής Ένώσεως τών Έλληνίδων, καί τοΰ Ε
θνικού Γυναικείου Συνδέσμου συνελθόντ'α είς έκτακτον 
συνεδρίασιν τήν 1 ’Ιουλίου άπέστειλαν πρός τάς γυναίκας 
τοΰ πολιτισμένου κόσμου ψήφισμα διαμαρτυρίας διά τας 
βουλγαρικάς θηριωδίας. *

¥ ¥
Ή δεσποινίς Λαμπίρη κατά Αύγουστον έδωκε τήν ό- 

περέττα της τό «Άποκρηάτιζ.ο “Ονειρο». Ή δεσποινίς 
Λαμπίρη είνε ή πρώτη Έλληνίς μουσουργός, τής οποίας 
ή όπερέττα έπαίχθη καί έσημείωσε τόσην έπιτυχίαν. Ή 
δεσποινίς Λαμπίρη άκόμη είνε ή πρώτη γυναίκα είς τόν 
κόσμον ή όποια έγραψε μουσικοθεατρικόν έργον.

*
¥ ¥

Ή δεσποινίς Λήδα Ευλαμπίου έγένετο πτυχιοΰχος 
τοΰ Ωδείου τής Βιέννης καί άριστοΰχος μαθήτρια τοΰ 
μεγαλητέρου τών συγχρόνων κλειδοκυμβαλιστών.

*
¥ ¥

Ή δεσποινίς Παντζοπούλου έτιμήθη μέ τό Οίκονόμε’.ο*
βραβείον τής έν Τεργέστη κοινότητας. 

*
• ¥ ¥

Αί έργάτιδες τών ’Αθηνών ίδρυσαν άλληλοβοηθητικον 
Σύνδεσμον Εργατριών, μέ τόν σκοπόν τής αμοιβαίας ε- 
ξυπηρετήσεως τών άναγκών αύτών. Κατά τα έγκαίνια 
τοΰ Συνδέσμου ώμίλησεν ή Πρόεδρος, ή Γραμμ.ατεύς καί 
ή Ταμίας.

*
¥ ¥

Έπίσης είς τήν Εταιρείαν τώ/ Διαλέξεων, ώμίλησαν 
δύο Έλληνίδες Κυρίαι. Ή κ. Ειρήνη Δημητρακοπούλου 
καί ή κ. ’Άννα Μελά.

ΟίΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧεΛΙΧ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ! ΜΑΣΤΙΓΕΣ
Ό μελετών μετ’ έπ’.στασίας τό έλληνικόν δασμολο

γίου θλιβερά αναγκάζεται νά έξαγάγη συμπεράσματα καί 
να έξηγήση πολλά κοινωνικά φαινόμενα τά όποια προ
βάλλονται ώς δύσλυτα προβλήματα. Ή φορολογία τών 
έκ τής αλλοδαπής είσαγομένων έμπορευμάτων παρ’ ήμίν 
είνε λίαν δυσανάλογος. Ύπάρχουσιν είδη φορολογούμενα 
πρός 315 ο)ο καί άλλα πρός G ο)ο μόνον. Ύπάρχουσιν 
έτερα αντικείμενα τά οποία λίγω·τών υφισταμένων μετ’ 
άλλων κρατών συμβάσεων μένουσιν έντελώς αφορολόγητα. 
Γενικώς όμως καί είς όλας τάς κλάσεις τών είσαγομένων 
αντικειμένων παρατηρείται μεγάλη προστατευτική πρό
νοια τής έγχωρίου βιομηχανίας και τάσ'.ς φορολογίας τα
μιευτικής, καταντώσι δέ σχεδόν άπαγορευτικοί οί δασμοί 
και περιορίζουσιν ε’ις τό έπακρου τήν κατανάλωσιν πλεί- 
στων ειδών τής ξένης βιομηχανίας.

Το περίεργον είνε ότι οί πλεϊστοι τών δασμών τούτων 
επιβάλλονται ώς είδη τής πρώτης άνάγκης, και τοΰτο έ
γένετο όπως προστατευθώσιν αί έγχώριοι βιομηχανία: 
κ®! βιοτεχνία’.. Άγνωστον έντελώς τυγχάνει άν οί ύπέρ- 
μετροι οΰτοι δασμοί έτέθησαν κατόπιν σοβαράς μελέτης 
τών όρων ύφ’ οΰς ύφίστανται αί βιομηχανία’, άς προστα- 
τεύουσ’.ν ή αμελετήτως καί προς εςυπηρετησιν απ/.ώς 
συμφερόντων ώρισμένων ατόμων προεκληθησαν οι οασμ,οι 
ούτοι. Δυστυχώς δέν έχομεν οΰδεμίαν τοιαυτης φυσεως 
μελέτην έπίσημον, ϊνα ίδωμεν κατά ποσον ή παρασχε- 
θείσα ύπό του δημοσίου προστασία συνετελεσεν εις τήν 
προκοπήν τής έθνικής λεγομένης βιομηχανίας, οι ήν το

Αί συναυλία*,  αί δοθείσαι τόν τελευταίου αύτόν μήνα, 
καί κατά τάς οποίας έδειξαν τα καλλιτεχνικά των χαρί
σματα κυρίαι, ύπήρξαν συναυλίαι τέλεια*..  Ή Καλογε
ροπούλου, ή Φωκά, ή Καμπανάκη, ή Τζίφου, μάς έδω
καν δείγματα τέχνης μεγάλης, καί ένέπνευσαν τήν πε- 
ποίθησιν έπί τό καλλιτεχνικόν παρόν τής Έλληνίδος γυ- 
ναικός. *

¥ ¥
Ή Βασίλισσα Σοφία προσφέρει πεντακοσίας χιλιάδας 

ύπέρ τοΰ ταμείου τής Περιθάλψεως τών ’Απομάχων.
*

¥ ¥
Ή δίς Νοεμή Ζωηρού πασά είς τήν Κωνσταντινούπο

λή κρίνει μέ πολλή/ πρωτοτυπία/ καί έμβρίθειαν είς τόν 
Έλλ. Φιλολ. Σύλλογον τό κοινωνικόν διαγώνισμα τοΰ 
περιοδικού «’Απ' όλα». Βραβεύεται ή δίς Ά/αγνώστου, 
ή όποια άπήντησε θαυμασίως είς τό έρώτημα : «Πώς ήμ- 
πορεϊ νά γίνη τελεία ή Έλληνίς».

*
¥ ¥

Ή κ. Μαρία Κοσμετάτου ναυλώνει πλοίον είς τήν Κε
φαλληνίαν, άναχωρεί είς τήν "Ηπειρον, φέρουσα είς τούς 
άγωνιζομένονς ανδρείους στρατιώτας μας. ό,τι τοίς άναγ- 
καιοϊ, διά νά έξακολουθήσουν τό ηρωικόν έργον των.

Αυτός είνε ό πρόχειρος άπολογισμές τής γυναικείας 
δράσεως. Ή Έλληνίς φαίνεται ότι δέν θ’ άργήση νά ύ- 
περβή τά στενά όρια εις τά οποία έως τώρα έμενε περιω- 
ρισμένη.

Έχει μέσα της τόν πόθον τής προόδου καί τής πνευ
ματικής χειραφετήσεως. 'Όταν είς τήν γυναικεία-/ ψυχή/ 
ριζώθοΰν οί δύο εύγενείς αυτοί πόθοι τότε δέν πρέπει νά 
ύπάρξη ποτέ άμφιβολία, οτ·. ή Έλληνίς δέν θ’ άργήση νά 
κερδίση τό μέλλον μέ μίνας τάς ιδίας της δυνάμεις.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

μέν κράτος έζημιώθη σπουδαίως έκ τής έλαττώσεως τών 
τελωνιακών προσόδων, ή δέ κοινωνία έπεδαρύνθη διά νέων 
δαπανών ή ύπέστη στερήσεις έκ τής μή εισαγωγής αντι
κειμένων, τά οποία άριστα τήν ποιότητα καί εύθυνότατα 
έπρομηθεύετο πρό τής έπιβολής τών προστατευτικών τού
των δεσμών.

Το ζήτημα 
ξετάσθη σύμφωνά 
έμελετήθη κατά 
αύτής, καθ’ ον 
βιομηχανία: καί 
χαρακτήρα καί 
άντιλέγει. 
οί οποίοι έπηύξησαν έτ 
νομισματικής διαφοράς 

αί ύποίαι

ιής έθνικής παρ’ ήμίν βιομηχανίας δέν έ- 
‘.ς τά συμφέροντα τοΰ λαοΰ, ουδέ 

πόσον ύπήρξε συμφερουσα ή προστασία 
τρόπον παρέχεται αΰτη. 'Ότι ύπάρχουσι 

βιοτεχνία’, έν Έλλάδι έχουσαι έθνικόν 
__  αί όποϊαι δ’ον νά προστατευθώσιν, οΰδείς 
Αλλά διά τής ύπερμέτρου έπιβολής δασμών 

ι μάλλον 'ένεκα τής παγιώσεως τής 
, προέκυψαν πλείσται βιομηχανία: 

έν Έλλάδι, αί ύποίαι δέν θά ήδύναντο νά ζήσωσιν ούδ’ 
έπί μίαν ημέραν άνευ τών αληθώς απαγορευτικών δα
σμών. Αί το’.αΰται βιομηχανία; ούδένα λόγον ύπάρξέως 
έχουσι, πολύ πλειότερον δέ, οΰδείς λόγος ύπάρχει νά προ- 
στατεύωντα; κατά τοιοϋτον τρόπον πρός ζημίαν τοΰ δημο
σίου καί πρός καταπίεσιν τής κοινωνίας, ή όποια ούδέν 
χρεωστεϊ είς τό δημόσιον, λόγω άσυνέτου ύποστηρίξεως 
θνησιγεννών βιομηχανιών να ύφίσταται στερήσεις καί 
νά υποβάλλεται ’ s—~··~*

Οΰδείς δύναται ν’ άρνηθή 
έλαττώσεως ' ’ ’ ' ~- 
δασμών είδε μειουμένας σπουδαίως τας

.τερον δέ, ούδ: 
τοιοϋτον τρόπον πρ 

κοινωνίας 
γω άσυνέτου ύποστη 

ύφίσταται στερήσει 
.ς άδικους δαπάνας.

οτι τό δημόσιον Ινεκεν τής 
έπιβολής τών απαγορευτικών τούτων 

λωνιακάς είσπρά-
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ςεις του, αλλα οεν ειοεν ουδόλως ελαττουμενην τήν αξίαν 
τών ειδών τής έλληνικής βιομηχανίας, όπως ανακούφι
σή ή κοινωνία έκ τών δαπανών του καθημεραν βίου. 
Εκείνο οπερ είδε θετικώς είνε έμφάνισις ώρισμένων ατό

μων, τα οποϊα εκμεταλλευόμενα τήν περίεργον ταύτην 
προστατευτικήν του κράτους πολιτικήν, απήλαυσαν άφθονα 
κέρδη. Αλλα διά ν’ απολαύσωσι τά άφθονα ταυτα κέρδη 
τα εν λογω ατομα ουοεις λογος συντρέχει ο κακόυιοιοος 
αυτός λαός να πληρωνη 80. συνήθως 120 καί πολλάκις 
150 και 200 ο)ο τελωνιακούς δασμούς νά συμβαίνη δέ 
ώστε όλοκληροι τάξεις τής κοινωνίας να μή δυνανται 
ούτε να τραφωσι καλώς, ούτε νά ενδυθώσιν. ούτε τής προ
κοπής καπελλον να φορεσωσι. Εις τί εινε χρήσιμοι παρα
καλώ, νά μου εξηγήσετε, αί τοιαυται βιομηχανία'., άφ’ ού 
ούτο το οημοσιον ωφελείται ες αυτών, ούτε ή κοινωνία 
ανακουφίζεται, καί τί είδους βιομηχανία είνε αύτη ή όποια 
όπως συναγωνισθή πρός τήν ξένην, έχει άνάγκην νά οο- 
ρολογηθή ή ξένη αύτη βιομηχανία πρϊς 120 καί 150 καί 
200 θ)θ. ’Άν ό β’.ομήχανος ούτος διά νά πλουτίση έχει 
άνάγκην τής τοιαίτης προστασίας τού δημοσίου, έχει πολύ 
μεγαλ:ΐτέραν άνάγκην ό πολίτης διά νά ζήση ν’ απαίτηση 
τήν κατάπαυσιν τοιαύτης προστασίας.

Αλλως τε ή προστατευτική αύτη πολιτική γίνεται 
αφορμή άλλου έπίσης κακού. ’Ενθαρρύνει τήν διάθεσιν 

κεφαλαίων πρ.ς συστασιν επισφαλών βιομηχανικών επι- 
7.Ξ'·ΡΖσεω'ώ όποια θά ήδύναντο νά διατεθώσιν είς μάλ 

εθνικάς επιχειρήσεις. Ή βιομηχανία 
αυ.η Ο:.ν ουνα.αι να γεινη ε.τ άπειρον ουτω προτεινομένζ.

Αργά ή ταχέως το κράτος δεν δύναται νά μήν άντιληφθ/ 
την προσγενομένην είς αύτό καί είς τήν κοινωνίαν ζη
μίαν, κατ άνάγκην δέ θά προέλθη είς τήν άρσιν τών 
προστατευτικών δασμών, ήτις θά έπιφέρη τόν θάνατον είς 
τάς βιομηχανίας. Τότε δέ θά είσέλθωμεν είς τό στάδιον 
των αποζημιώσεων και ώς συνήθως συμβαίνει, τό κράτος 
θα ύποχρεωθή ν’ αποζημίωση τά μηχανήματα καί τά ερ
γοστάσια τών βιομηχανιών τούτων.

σήμερον οεν εινε μυστήριον οτι τάς καθημερινάς δα- 
πανας τού ήμετερου βίου έπηύξησαν τερατωδώς αί λαμ- 
πραι αυται βιομηχανία’, ούτε αγνοεί τις οτι ό έν Έλλάδι 
βιος κατέστη οχι απλώς δύσκολος αλλ’ αδύνατος καί οτι 
ο βιος τών ελληνικών πόλεων είνε διπλασίως καί πολ· 

»Αακις τριπλασιως ακριβότερος ή τών' άλλων πόλεων τής 
Ευρώπης. Δεν ομιλώ περί τής εύθυνίας τών ανατολικών 
π^λ^ων, ένθα ακμαςει ο ελληνισμός, τινές τών οποίων 
έγένοντο ελληνικά! ήδη, διότι μεταξύ αύτών καί τών ελ
ληνικών πόλεων ούδεις υπάρχει λόγος συγκρίσεως. Άλλ’ 
ή καταστασις αυτή οεν δύναται νά παραταθή έπί μακρόν. 
ΙΙρεπει να εςετασθώσι τώρα μετά μεγάλης προσοχής οί 
οασμοι και οι λογοι, οιτινες προεκάλεσαν αύτούς, νά έρευ- 
νηθη κατά ποσον εινε χρήσιμος έκαστη βιομηχανία καί 
κατά ποσον εινε δίκαιον νά ύφίσταται ή κοινωνία τοιαύτα 
βάρη. Η βιομηχανία, ήτις δεν εινε βιώσιμος, καταντά 
νόσος κοινωνική αθεράπευτος, τήν οποίαν ύποτρέφίυν οί 
υπέρμετροι δασμοί.

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ' ΑΙΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ ΡΑΔΟΥ (Τό γένος Σπανόν)

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Καί είς τάς ’Αθήνας λοιπόν έδρασεν ή οικογένεια 
Σπανού. Ή δέ Μαρία έθαυμάζετο. Φαντασθήτε ώραίαν 
νεάνιδα είς συναναστροφήν μετά έξοχου καί ποικίλης 
παιδείας, μετά ανατροφής και αγωγής εξαιρέσου, εφά
μιλλου τών αριστοκρατικών τούτων οικογενειών τής ’Ιτα
λίας, καλλιτέχνιδα καθημένην πρό τού κλειδοκυμβάλου 
νά παίζη.έκ μνήμης ολόκληρον όπεραν, καί νά συζητή 
περί καλλιτεχνίας, νά είναι ένήμερος είς τάς προόδους τών 
επιστήμων και περί τής σύγχρονου φιλολογίας τής Ευ
ρώπης νά ομιλή. Φαντασθήτε τήν έντύπωσιν κατά τήν 
έγκατάστασίν της έν Άθήναις τότε όταν μάλιστα ειδον 
κόρην να ζωγραφιζη με λαοί και κραγιόν καί να κάμη 
άκουαρέλλες καί μινιατούρες.

Σήμερον αύτά είναι κοινά, κοινότατα έν Άθήναις.άλλα 
τότε ήτο κάτι τι σπάνιον, σπανιώτατον, κάτι νέον.

*
* ¥

Κατά τήν ιταλικήν και ουγγρικήν έπανάστασιν. του 
1848, ό Ράδος ήτο νομάρχης Κυκλάδων. Τότε ίταλοί καί 
Ούγγροι προσφυγές κατέκλυσαν καί τήν Σύρον. ΙΙολιτικο' 
καταδιωκόμενοι ή ά.τ.όμαχοι τών-διαφόρων πολέμων. Ή 
Ράδου καί τότε έδειξε όλην τήν ευαισθησίαν τής ψνχής 
της καί τόν υψηλόν άλτρουισμόν της.

ΙΙεριφρονούσα κάθε πρόληψιν τής όπισθοδρομικής τότε 
κοινωνίας, έπήρε τόν δίσκον διά τούς μάρτυρας τής έλευ- 
θερίας καί παρασύρουσα μαζί της τήν κυρίαν Ράλλη καί 
τήν κ. Δαμαλά. έγύρισαν όλην τήν Σύρον, έγραψαν είς ο- 
λας τας νήσους συνεκεντρωσεν υπέρ των δυστυχών προ
σφύγων χιλιάδας δραχμών καί πλήθος ενδυμάτων και άλ
λα χρειώδη.

- Εις πολλάς άλλας περιστάσεις, δέν έλειψε νά δείξη 
τήν δραστηριότητα αυτής είς έργα εύποιιας, είς έργα 
χριστιανικά.

Μαθημένη απο τήν Ιταλίαν, όπου αί γυναίκες τελε- 
σφορως εργάζωνται, δεν έμεινε ποτέ αργή. Καί τό παρά- 
οειγμά της επεδρασεν εις το Ναύπλιον καί τάς ’Αθήνας.

Γεννημένη καί άναθρεμμένη είς χώραν, οπού ή τέχνη 
και ή ποιησις, κυριαρχούσιν, έχουσα πολύ άνεπτυγμένον τό 
αίσθημα τού αλτρουισμου, με θέλησιν ίσχυράν, μέ ά^νόν 
πατριωτισμόν γεμάτη άπό ζωήν ήτο έπόμενον νά έχη μίαν 
και μονήν σκέψιν νά φανή ώφέλιμος είς ίνα τόπον, τόν 
όποιον η βαρβαροτης, τόν είχε καταστήση άγριον, άλλ’έ
νεκα τής γονιμοτητος είχεν άνάγκην παιδαγωγήσεως. ό
πως αναπτυχθούν αι αρεταί, αίτινες άπό τήν δουλείαν ή
σαν ναρκωμένα’..

Η Ράδου κάτοχος τής Ελληνικής ιστορίας καί τής 
ιστορίας τινι τρόπω ή Ιταλία έμεγαλούργησεν, ουδόλως 
απηγοητευθη και μή ήττωμενη εκ τού έλεεινού περιβάλ
λοντος, αλλά χωρούσα νικήφόρως, καταθέλγουσα, μεταδί- 
οουσα τον πολιτισμόν, τήν καλαισθησίαν, οήν φιλοκαλίαν, 
το bon gout, ώς θά έλεγον οί γαλλομανεϊς. έδρασεν 
αποτελεσματικώς.

Τά παραοειγματα είναι ο οδηγός τού βίου μας, ή καλ- 
λι<.ςρα πρακτική εκπαιοευσις. Γο σχολεϊον δίδει μόνον τα 
στοιχεία τής παιδεύσεους καί τήν θεωρίαν. Διά τούτο ό 
Βακων ώμολόγησεν ότι η μελέτη δέν διδάσκει τόν τρό
πον πώς να έπωφεληΟώμεν άπό αυτήν. Υπάρχει ι
διαιτέρα επιστήμη, ή οποία υπερβαίνει τήν μελέτην 
και αποκτάται διά τής παρατηρήσεως. Διά τούτο ή 
I ^°θυ ανηκουσα εις το High life ώραϊα, γλωσσομαθής 
με έρωτα προς τά γράμματα, τήν μουσικήν, τήν ζωγρα
φικήν, με καλούς τρόπους, ήτο ζώσα διδασκαλία καί πρα
κτικόν υ.άθημα οια τούς ανθρώπους έκείνους πού έδιδον 
σημασίαν μονον είς τά χρήματα, διά τούς άνθρώπους έ- 
κεινους, οιτινες ένόμιζον ότι ή γυνή πρέπει μόνον καί 
μονον νά καταγίνεται είς το νοικοκοιριό, διά τάς ν·υναϊ- 
κας έκεινας πού έδιδον άςίαν μόνον είς τά στολίδια, είσ

τήν οικογενειακήν των αϊγλην καί έζων έν παχυλή αμα- 
θεία dolce far niente. Καί ή γυνή έχει δικαιώματα 
καί κα&ή^οντα εν τή κοινωνία. Είναι ή άνασσα τής οι
κίας, ό παρήγορος του άνδρός άγγελος άλλα συγχρόνως 
πρέπει νά δράση έν τή κοινωνία νά είναι καί έκείνη από
στολος έκπολιτισμού, συνεργαζομένη μετά τού ανορος 
πρός άνύψωσιν τής οικογένειας, συνεπώς δέ τής κοινωνίας 
καί του έθνους.

Άνευ κοινής έργασίας ούδέν σοβαρόν δύναται να γινη 
έν μια κοινωνία.

Ό ηθικός βίος, είναι ό βίος τής καρδιας και έχει με 
γίστην σημασίαν, διότι καθιστά ήμάς σεβαστούς και πα
ρέχει ήμϊν αληθή ευδαιμονίαν. Ό βίος ούτος οφείλεται 
είς τήν γυναίκα, διότι ώς μήτηρ έχει εις τήν , οιεύθυνσιν 
της τάς ψυχικάς δυνάμεις τού τέκνου, άς διευθύνει και είς 
τάς άγκάλας της άνδριζόμενον χωρίς νά το έννοήση μαν
θάνει πρακτικώς τά δικακόματα καί τά καθήκοντα τα 

ΘΕΟΔ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

[Μετά πολλής εύχαριστήσεως δημοσιεύει σήμερον εις 
τάς στήλας της ή «Έλλ. Έπιθέώρησις» το κάτωθι εκ 
τού ’Αγγλικού διήγημα, μεταφρασθέν ύπό τής έν Αεμεσώ 
τής Κύπρου εύγενεστάτης καί άριστα μεμορφωμενης Δε
σποινίδας Λέλας Γ. Ρωσσίδου.

Ή Δίς Ρωσσίδου, μία τών άριστα μεμορφωμενων Ελ- 
ληνίδων τής Έλληνικωτάτης μεγαλονήσου και εκ τών 
συγζεντρουσών τά σπανιώτερα χάρισμά πνεύματος και 
πτοτάτης καλλιτεχνικής αίσθήσεως θά άπανθι.η οια τήν 
«Έλλ. Έπιθεώρη’σιν» τά ώραιότερα προϊόντα τής Αγ
γλικής φιλολογίας, ής είνε τελείως κάτοχος].

0 ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

Ναι, ναι, ο,τι θέλετε. Γιά τό Θεό, στείλετε μου τόν παπά. 
Φοβούμαι πώς τού φέρθηκα λιγάκι απότομα προχθές, μα 
τώρα, δέν υ.έ μέλει πε^ά, άς γεμίσουν αν Οε/ουν τά κελ- 
λιά μέ παπάδες. Είναι τό σύστημα, έ ; Πολλοί φυλακισμέ
νοι τό βρίσκουν παρηγορητικόν. Παρηγορητικόν ; Γι παρά
ξενη λέςις ! Μόλις κατορθώνω νά τήν προφέρω παρηγορη
τικόν 1 ’Έχει σβυσθή άπό τό λεξιλόγιό μου, τώρα τόσα */ρο  
Via, βλέπεις. ’Όχι, μου φαίνεται, πώς κανένας άνθρωπος 
πειά δέν θά μπορέση νά μου δώση παρηγοριά. Μπορεί όμωζ 
νά τον ήσυ/άση αύτόν όταν αισθάνεται πώς τελείωσε ενα 
δυσάρεστο καθήκον.

«Ά ! έδω είναι, έ ! Καλησπέρα σας, κύριε 1 Νομίζιο πώς 
δέν μέ βοήκατε πολύ πρόθυμο τήν τελευταία φορά πού μ 
έπισκεφθήκατε, άλλά, αί περιστάσεις άλλαζαν τώρα. Δεν 
κάθεσθε ; Τά μέσα τής φιλοξενίας μου είναι λιγάκι περιωρι- 
σμένα, βλέπετε άλλά πάρτε τήν καρέκλα, άν και θά τήν βρήτε, 
φοβούμαι, σκληρή. Έγώ θά καθήσω στό κρεββάτι έτσι. 
Δέν ήσθε στό δικαστήριο σήμερα—οχι ; Τότε δεν είδατε το 
τέλος τού πεώ άπίθανου δράματος άπό οσα έχουν γραφή α.πό 
τό χέρι τής αισθηματικής άπειριας. Ισως νά εχετε φίλου 
αφιερωμένους στή διηγηματογρ αφία. Σεις ό ίδιος καταγιν© 
σθε— δέν είν’ έτσι: Πολλοί τού έπαγγέλματός σας τό κά- 
μνουν. Έγνώριζα ένα ’Άγγλον παπά πρό χρόνων στήν Καλ- 
κούτα — άλλ’ αύτό πέρασε σάν τόσα άλλα πραγματα. Ε, 
λοιπόν γιά τήν καλωσύνην σας πού θελετε νά μου ομαλύ
νετε τό τελευταίο δύσβατο μονοπάτι,’ θά σάς δώσω ένα θέμα
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οποϊα έχομεν πρός τόν πλησίον, τήν πατρίδα καί τήν οι
κογένειαν.

Εϊδομεν ότι ή Ράδου είχε καλλιτεχνικήν ευφυΐαν καί 
ότι έχειρίζετο καλά τον χρωστήρα και ειργαζετο.

’Εκτός τών καθαρών έργων ζωγραφικής με λάοι, ακουα- 
ρέλλες καί μέ κραγιόν της Ραοου, σώζονται εις^ τινας 
οικογένειας τών Αθηνών εικόνες της εςειργασμεναι το 
υ.έν έκ μεταςης, τα οε εκ. χρωμάτων.

Δήλα δή ή κεφαλή, το στήθος, οι βραχίονες ζωγρα
φισμένα τό δέ λοιπόν σώμα κεντημενον με μετάςι. Αυτά 
είναι μικρά αριστουργήματα όμοιάζοντα προς μινιατούρες 
έξαισίας, 5

Πρό πο*Λλού  ή Ράδου είχε παύση νά ζωγραφιζη, οχι 
όμως καί νά μουσουργή.

("Επεται συνέχεια)
ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

[Μία σελίς άπό τό σημειωματάριον εγηιιερίου των φυλακών]

γΐά τό προσεχές σας διήγημα.—'Ως γεγονός, κάνεις δεν θα 
τό πίστευε, καί άκόμα ώς φαντασία θά είναι πολύ υπερβολικό 
άν δέν προσέξετε. ’Ακούσατε λοιπόν.

Ειααι ’Ιταλός — σ’ όλες τής έφημερίδες, θά τό είδατε 
αύτό, άν καί δέν είδατε τό αληθινό μου όνομα, ούτε πώς εςε- 
παιδεύθηκα στήν ’Αγγλία, στό μεγάλο Πανεπιστήμιο σας 
τής ’Οξφόρδης. ’Άρχισα τό στάδιό μου με μεγάλες υποσχέ
σεις, καί εκείνος πού ένεθάρρυνε ο,τι κα)ό είχα μέσα μου, 
ήτο ένας νεαρός ’Άγγλος τής ηλικίας μου, πού πρός τό πα- 
οόν δέν θά τόν ονομάσω. ’ΊΙμεθα μαζί σάν τόν Δαβίδ και 
τόν Ίωναθάν. Έχετε ποτέ παρατηρήσει οτι άν ή φιλία 
αεταξύ δύο άνθρώπιον διαφόρων εθνικοτήτων τύχη να είναι 
δυνατή, είναι εξαιρετικά δυνατή ; Τέτοια ήτο ή δική μας. 
Μέ έλεγε Δάντην (είχα μΐά ομοιότητα τότε με ΐής εικόνες 
τού Ρωσσέτη) καί έγώ τον έλεγα Ίωναθάν. Είχα ένα περί
εργον εύερέθιστον αισθητικόν χαρακτήρα και μπορούσα νά 
παρασυρθώ πολλές φορές*  αλλά φιλοδοξούσα πολύ ψηλά 
πράγματα κ’ ή ψυχή μου τότε ήτο καθαρή τό ορκίζομαι. 
Καί ό Ίωναθάν μου ήτο πάντα κοντά γΐά νά κράτη τήν 
ισορροπία όταν έταλαντεύετο. Ήτο Αγγλος. Εςηρτωμην 
άποκλειστικώς άπ’ αύτόν καί γ?ά επτά σχεδόν χρόνια ήμεθα 
τό πάν δ ένας γιά τόν άλλο. Δέν θά σάς διηγηθώ τίποτε 
γι’ αύτά τά χρόνια, γιατί θά σάς κρατούσα όλη τήν νύκτα. 
Είναι άρκετό μόνο νά σάς πώ πώς σιγά - σιγά ήλθε ή ρήςις 
κι’ ήτο ή μοιραίαγυναϊκα — ή δική μου γυναίκα I — πού τήν 

έφερε.
Ναι, μά δέν ήτο ζήτημα ζήλοτυπίας. Ό Ίωναθάν έβλεπε 

πΓο μακρά άπό μένχ — αύτό ήτο ολο. Έκατάλαβε^τήν άξια 
της μέ τό πρώτο βλέμμα, γιατί ήτο πρακτικός άνθρωπος, 
όχι-δνειροπόλος. Πέρασε ένα δειλινό μέ τή συντροφιά της. 
τήν ζύγισε (ήτο θαυμάσιος κριτής χαρακτήρων) καί τήν ίδια 
στιγμή φαίνεται άπεφάσισε νά μέ προειδοποιήση γιά τόν κίν
δυνόν μου, γιατί ή προειδοποίησή ήρθε γρήγορα. Νομίζω 
πώς πολύ δυσκολεύθηκε γιά νά τό κάμη δ κκυμενος ο 
Ίωναθάν! Δέν ήθελε νά προξένησε κανένα πονο. Ποσ, 
δ.αφοοετ-,χδς ητο οτχν αοϋ >ίλησε. Θεέ ! Σαν νά 
βλέπω τώρα. Στάθηκε u-έ τή ράχι του στή Οερααστρα. Ει/ε
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55πίπα στο στόμχ του καί κάθε λίγο τήν έτριζε μέ τά δόντια 
του σάν συνήθιζε νά κάμνη πάντα στήν ’Οξφόρδη ότχν είχε 
κάτι δυσάρεστο νά πή. Πρώτα έτεινε τό δεξί του χέρι καί 
τό έβαλε στον ωμό μου (κι’ αύτή παληά του συνήθεια) καί 
κίτρινη λάμψι έβγαινε άπό τά ήσυχα μάτια του.

Νά πώς άρχισε : έφερε τήν πίπα του στήν άκρη τοΰ στό- 
αχτός του κχί άφοΰ μέ κύτταξε μέ λύπη στά μάτια, είπε :

Είχε μιά φορά ένχ άνθρωπο, ποΰ λάτρευε όάκη καί κόκ- 
καλα καί μιά μαζα μαλλιά. Άγ ! Δάντη, Δάντη !

«Γιά λίγη ώρα δέν κατάλαβα τί ήθελε νά πή. ’Έπειτα τό 
ποίημα ποΰ διαβάσαμε λίγες μέρες πριν ήρθε στό νοΰ μου 
καί τότε εννόησα πώς ήθελε νά ειπή τό είδωλό μου κίβδηλο. 
Έγινα μανιώδης, κύριε, άπό θυμό, γιατί νόμιζα πώς κάθε 
κοαιιατάκι αύτοΰ τοΰ ειδώλου ήτο πιο πολύτιμο από χρυσό> 
κΓ έκείνη τήν ώρα μισοΰσα — ναι, μισούσα τόν άνθρωπο ποΰ 
προσπαΟοΰσε νά συντρίψη σέ χίλια κομμάτια τήν εύτυχία 
αου, απροστά στά μάτια μου. Έσπρωξα τό χέρι του καί μα· 
ζ: του τήν έγκράτειά μου, κΓ έλυσσοΰσχ καί βλασφημοΰσα 
κατά τοΰ φίλου μου ποΰ προσπαΟοΰσε νά μέ σιόση. Τά λυ
πημένα γεμάτα μάτια του, κΓ ή σιωπή ποΰ διεδέχΟη τή 
μανία μου, μ’ έκαμαν χειρότερο. Προσπαθούσα νά τοΰ κεν
τήσω τήν έκδίκησι, άλλ’ αύτός ήσυχα κρατούσε τό θυμό του, 
γιατί μοΰ φαίνεται πώς μ’ έλυπάτο. Τότε έγινα έκδικητικός 
καί στρίγγλιζα σά γυναίκα. Σκάλισα κάποια μικροεπεισόδια 
ποΰ συνέβησαν πρό χρόνων, και τοΰ τά πέτχξα κατάμουτρα, 
τό ενα κατόπιν τοΰ άλλου.

«Θά γελοΰσατώρα — άν μποροΰσα — γιά μερικά άπ’ αύτά. 
'Έξαφνα θυμήθηκα τό έξης. Τόν κατηγόρησα γιά άσχημους 
τρόπους πρός τήν έρωμένην μου, 3ταν τήν πρωτοειδε—τήν 
πήρα νά τόν έπισκεφθή — κΓ αύτό τόν έρέθισε. Τά μάτια 
του έλαμφαν έξαφνα, καί μ’ έρώτησε άπότομχ τί έννοοΰσα.

«Δέν γεννήθηκα στή Νεάπολι, είπε σκυθρωπός, άλλά δέν 
υποχωρώ σέ κανένα ξένον όσον αφόρα εύγένειαν πρός κυοίαν, 
οίαδήποτε καί άν είναι. Σέ παρακαλώ νά μοΰ πής τί έννοεϊς.

Τής μιλούσες τόση ώρα μέ τόν κοΰκο στό κεφάλι, έψιθύ. 
ρισα. Τά μάτια τοΰ Ίωναθάν ήλθαν στή φυσική τους κατά- 
στασι άμέσως. Μ’ έκύτταξε καλά κΓ έγέλασε.

Δέν είσαι καλά, είπε.
Μά τό έκαμες ! έφώνχξχ, παράφορος άπό θυμό’ τόν ϊδο._ 

κοΰκο ποΰ φορείς αύτή τή στιγμή, έκεΐνο τό μαΰρο μετα
ξωτό πράγμα.

’Έδειξα τήν κεφαλή του. όπου είδα όσον καθαρά βλέπω 
τό πρόσωπό σας, κύριε, καί μπορώ νά τό περιγράφω λεπτο
μερέστατα — ένχ τυλιγμένο πράγμα ποΰ έυ,οιαζε σάν ένχ 
κομμάτι μαΰρο μεταξωτό. *0  Ίωναθάν ήτο άφηρημένος καί 
φοροΰσε ότι έφθανε. Είχε συλλογήν άπό κούκους διαφόοων 
έποχών, αυτός όμως ητο ή δευτέρα φορά ποΰ τόν φοοοΰσε. 
7 Ητο καθισμένος σέ μιά άναπαυτική καρέκλα, όταν έγώ κΓ 
έκείνη φθασχμε. "Ημουν βέβαιος πώς τό φόρεσα άπό ενωρίς 
καί τό ξέχασα.

Είσαι τρελλός, είπε πάλι, τρελλός σάν μπούφος ή σάν 
Ναπολιτάνος.

’Ίσα μέ τότε δέν ήμουν τρελλός, μά έπειτα άπό τά λόγια 
του μοΰ φαίνεται πώς θά τρελλάθηκα γιά λίγη ώρα. γιατί 
δοκίμασα νά όρμήσω απάνω του καί ν’ αρπάξω τό ααΰοο 
πράγμα άπό . ς καστανές του μποΰκλες. Σήκωσε τό χέοι 
του γιά νά μέ»άπωθήση, ’Έπεσα, κτύπησα τήν κεφαλή μου 
άπάνω στή θερμάστρα καί έμεινα άναίσθητος.

"Οταν συνήλθα ήμουν ξαπλωμένος στό κρεββάτι του, κΓ 
αύτός μ’ έπρόσεχε μέ άγωνία μετάνοιας Μά έγώ σηκώθηκα 
καί ζαλισμένος σάν ήμουν, έφυγα καί ούτε ήθελα ν’ άκούσω 
καμμιά έςήγησιν. Ναι, άρνήθηκα νά τόν ξανκσυναντήσω τόν 
Ίωναθάν μου. Τήν ένυμφεύθηκα, κύριε, καί σέ μιά έβδο- 
μάδα μέσα, έννόησα πώς ό Ίωναθάν είχε δίκηο. Τό χρυσάφι 
ήτο πρότυχο μέταλλο, τόσο πρόστυχο, ποΰ μ’ έξανάγκασε 
έπειτα άπό δέκα χρόνια κόλασι νά κάμω κακούργημα. Ναι. 
Σκότωσα τήν γυναίκα μου, όπως ξέρει όλος ό κόσμος, οάν 
θά σκότωνα φαρμακερό φεΐδι.

Είπα πώς ήμουν όνειροπόλος, καί πάντα γεμάτος άπό 
ποίησι καί όνειρα, καί όχι πραγματικότητες. ’Ίσα μέ τή 
στιγμή ποΰ στάθηκα στό εδώλιο ’Αγγλικού δικαστηρίου δέν 
είχα ιδέαν τί ήτο μία δίκη γιά φόνο. ’Από τήν ώρα ποΰ 1 
μπήκα δέν έβλεπα παρά ένα πρόσωπο—τήν ήσυχη έκφρασι 
τοΰ άνθρώπου μέ τά ζωηρά μάτια κάτω άπό τήν μακρυά . ι 
μπουκλωτή μπεροΰκα—τόν Δικαστή. Δέν μέ άνεγνώρισε, ί 
κΓ άν μέ άνεγνώρισε δέν τό έδειξε. Έγύ> άλλαξα πολύ καί . 
έχω γένεια. Ό Δάντης μέ γένεια 1 Έγώ όμως τόν κατά- I 
λαβα άμέσως, καί σήμερα τό πρωί, όταν ό άνθρωπος αύτός 
μέ τό κίτρινο πρόσωπο καί τής φαβορίτες, σήκωσε ένα κομ
μάτι μαΰρο ύφασμα καί τό έβαλε στό κεφάλι του, τό^πλή- j 
Οος, οί ένορκοι, όλα σβύσθηκαν από τά μάτια μου. Βρέθηκα 
πάλι σ’ ένα άναπαυτικό γραφείο, καί κύτταξα ένα φίλο ποΰ I 
έτριξε μέ τά δόντια του μιά ξύλινη πίπα. "Ηθελα νά όρμήσω 
ν’ αρπάξω τό μαΰρο κουρέλι από τό κεφάλι του καί νά τοΰ 
τό πετάξω στό πρόσωπό του—τόν Ίωναθάν. Έπειτα άλ
λαξα καί ήθελα νά κλάψω καί νά πέσω στους ώμους του- αύ
τή ήτο ή Ιταλική μου φύσις. Μά δέν τό έκαμα. Σκέπασα 
τά μάτια μου κΓ άκουσα από τό στόμα του — τοΰ Ίωνάθαν 
τό στόμα—έκεΐνο ποΰ ξέρετε ποΰ ό κόσμος όλος ξέρει τώρα. 
ΚΓ ή μαύρη φρίκη άνεπαύετο στήν κεφαλή του όλη τήν 
ώοα—ή μαύρη φρίκη ποΰ ακόμα ουό φορές είχα δή έκεϊ. 
"Ω ! Θεέ μου !

Τί ώρα είνκι, κύριε ; Έπτάμισυ. Μόλις θά κάθεται στό 
δείπνο, ό δικαστής μου ! Δέν μοΰ φαίνεται νά τρώγη μέ ό- 
οεξι τέτοιες μέρες’ είχε τόσο καλή καρδιά άν καί πολλές φο- 
οές έκαμνε τόν αύστηρό.

”Ω. Ίωναθάν, Ίωναθάν—συγχώρεσέ με 1 Πιστέψετέ με, 
κύριε, έζησα πολλά χρόνια στήν ’Αγγλία καί ξέρω πώς ό 
"Αγγλος άντιμετωπίζει—έκεΐνο ποΰ πρέπει ν’ άντιμετωπισθή.

Ναι, θά προσευχηθώ μαζί σας’ γιατί οχι ;
Μά ποώτα πέστε μου τί φρονείτε γι’ αύτά ολα ; Καί ότχν 

τό γράψητε, μή τό στείλετε σέ περιοδικό ποΰ... μπορεί νά 
τό διαβάση ένας Δικαστής.

(Έκτου ’Αγγλικού). Λ. Ρ.

ΟΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δ'.

Κοντή δέ σ’ αυτούς τούς συγγραφείς «τούς διδα
σκάλους καί φίλους τοΰ λαοΰ» πρέπει νά θέσωμε καί 
τους ποιητάς τής εποχής αυτής τόν Νικόλαον Νικρά- 
σωφ(1821—1877) καί τόν Ίβάν Νικήτην (1824— 
1861). Ή ποίησις τοΰ Νικράσωφ φανερώνει τήν 
ζωή τοΰ ποιητοϋ καί εϊνε γεμάτη με χρώματα παρ
μένα άπό τήν πραγματικότητα. Στά ποιήματά του είλι- 
κρινά μας διηγήθηκε τή ζωή του, τά σφάλματα καί 
τές Αμαρτίες του καί έψαλλε διαρκώς τήν λατρενομέ- 
νην του μητέρα. Διά τόν ποιητή κάθε στιγμή τοΰ 
παρελθόντος ποΰ συνδέεται μέ τήν μητέρα εινέ αλη
σμόνητη. Καί πόση δυστυχία καί πόσος πόνος βρίσκε
ται στες αναμνήσεις αυτές. Πέρασε παρά πολλά βά
σανα στή ζωή, σκέφθηκε πολύ, έμαθε λίγο, λίγο τήν 
πραγματικότητα κοντά στήν πολυβασανισμένη μητέρα 
καί ύστερον μόνος του ορφανός γι ’ αυτό γέμισε ή καρ
διά του μέ άγανάκτησι—καί νά μπροστά μας «ό ποιη
τής τής θλίψεως καί τής οργής» τοΰ φλογερού μίσους 
καί τών τρυφερωτάτων αισθημάτων τής έκδικήσεως 
χιά κάθε ψευτιά καί βία, τής συμπόνιας καί συμπά
θειας πρός τους αδύνατους καί δυστυχείς. ΓΓ αυτό ό 
ποιητής δέν έχει άνάγκη μεγάλης φαντασίας άρκεϊ νά 
κυττάζη γύρω του καί έκεϊ θά βρή καί τές άδικίες καί 
τά βάσανα τά ατέλειωτα τοΰ λαοΰ. Τήν φρίκη τής δου
λείας έψαλλεν ό ποιητής στά μελαγχολικά του τραγού
δια" άλλά καί όταν ό λαός ελευθερώθηκε ό ποιητής 
δέν έμεινε ευχαριστημένος. Τότε κτυπά μέ τόν στίχον 
τον δλους ποΰ Αποφεύγουν τόν κόπο, τήν μόρφωσι, 
τους Αδιάφορους, τους παράσιτους. 'Ολοφάνερη είνε 
λοιπόν ή μεγάλη αγάπη τοΰ Νικράσωφ πρός τόν λαόν 
στον όποιον «ξυπνώντας τήν συνείδησι» έδειχνε τόν 
ίσιο δρόμο. Καί ό Νικήτην εϊνε «ό ποιητής τής πί
κρας αλήθειας». Καί αυτός ό ποιητής εϊνε άνθρωπος 
βγαλμένος άπ’ τό λαό, ποΰ σπούδασε σέ ιερατική 
«χολή, κατόπιν έγινε νοικοκύρης ταβέρνας ·Λαί στά τε
λευταία βιβλιοπωλείου. Καί αυτός όπως ό Νικράσωφ 
βλέπει ολόγυρά του καί έμπνέεται καί ή λύρα του εϊνε 
γεμάτη άγανάκτησι γιά τήν κοινωνία στήν όποια ζή 
καί ποΰ εϊνε γεμάτη πόθο πρός άπόκτησιν χρήματος, 
μονον χρήματος αύτοΰ τοΰ θεοΰ τών τοκογλύφων" 
εϊνε γεμάτη πόνο γιά τήν μοναξιά του ανάμεσα σέ 
ανθρώπους ποΰ δέν τόν καταλαβαίνουν. Αύτή δμως 
ή πικρή λύρα πόσο φωτεινούς ήχους σκορπίζει όταν 
ό Νικήτην μακρυά άπό τόν κόσμο, μόνος έχει μπρο
στά του τήν Φύσι. Τότε δμως καί πάλι δέν έχει άνάγκη 
μεγάλης φαντασίας" ή φύσις άληθινά, μέ μέγιστη ευ
κολία ζωγραφίζεται—-γιατί ό ποιητής τήν ξεύρει καλά 
σαν φίλη, σάν μητέρα γιατί άπό μικρό παιδί δταν ή 
καρδιά του ήταν πικραμένη πάντα έτρεχε πρός αύτή 
να βρή παρηγοριά καί πάντα τήν εΰρισκε.

Οί συγγραφείς λοιπόν τώρα βγαίνουν άπ’ αύτά τά 
σπλάγχνα τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ κι’ αύτός ό λαός λίγο, 
λίγο γίνεται ό σκοπός τής εργασίας του. Γι’ αύτό πα
ρουσιάζεται ολόκληρη σειρά «.λαϊκών» συγγραφέων 
σαν τούς Νικόλαον Πομιαλόφσκι (1835—1863),’Αλέ
ξανδρον Αιβιτώφ (1842—1877), Θεόδωρον Iεσχέτνι- 
κωφ (1841—1871), Νικόλαον (1839— 1889) καί 
Γλεμπ (1840), Ούσπένσκι κλπ. ’Απ’ αύτοΰς πρέ
πει να άναφέρωμεν τά έργα τοΰ Γεσιέτνικωφ οί 
«Ποδλίποβτσι», «Ανάμεσα ατούς άνθρώπους» τά οποία 
έκαμαν φρικτήν έντύπωσιν γιά τήν άπαίσια ζωή ποΰ 
■περιγράφουν καί τά έργα τοΰ μεγίστου τών λαϊκών 
Γλέμπ Ούσπένσκι. Μέχρις άσθενείας κατακυρίευσε τόν 
Γλέμπ Ούσπένσκι ή ιδέα τής ευτυχίας τοΰ λαοΰ. Γι’ 

αύτό δέν άρκέσθηκε ό συγγραφεΰς νά γράφη γιά τόν 
λαό άπό μακρυά άλλά θέλησε νά ζήση άνάμεσά του, 
νά τόν μελετήση άπό κοντά. ’Ακριβώς δέ καί σ’ αύτό 
συνίσταται ή τραγωδία τής ζωής του διότι ενώ άπό 
τή μιά μεριά έφέρετο πρός τόν λαόν άκράτητα, άπό 
τήν άλλη μελετώντας αύτόν άπό κοντά έφθασε στό ση
μείο-—έχοντας ώς οδηγόν μόνον τήν άλήθεια — νά πή 
γι’ αύτόν τόν λαό πώς εϊνε «γουρούνι» πώς «κάμνει 
τά πειό άτιμα, άσυνείδητα έργα». Ό Ούσπένσκι τα- 
ξειδεύων άπό τό ένα άκρον τής Ρωσσίας στ’ άλλο, 
διαβάζει άτέλειωτα τί γίνεται στές ψυχές τών άδελφών 
του και σημειώνει πάντα στό σημειωματάριόν του 
προσπαθώντας νά κλείση σ’ αύτό αύτή τή ζωή. Καί 
φρίττει γιά τήν άθλια οικονομική κατάστασι τοΰ λαοΰ 
καί περισσότερο άκόμα γιά τήν ηθική χρεωκοπία του. 
Ή άνάγκη, ή φτώχεια καταστρέφει τόν εσωτερικό 
κόσμο, τόν άσχημίζει. Άλλ’ εϊνε δύσκολη ή σωτηρία 
τοΰ λαοΰ καί γι’ αύτό σ’ δλους ποΰ αισθάνονται μέσα 
τους άκράτητη ροπή νά έλευθεροιθοΰν άπό τήν βαρειά 
ζωή ποΰ τούς πιέζει δέν μένει τίποτε άλλο μέσ’ τήν 
ανώφελη πάλη παρά νά λησμονοΰνται—νά λησμονοΰν- 
ται μέ τήν βότκα. Καί δμως ό Ούσπένσκι βλέποντας 
δλην αύτή τήν πάλη τών λίγων καί τήν υλική ζωή 
τών πολλών μέ τήν όποια αύτοί οί εύχαριστημένοι μέ 
τόν εαυτό τους προσπαθούν νά αποκοιμίζουν τήν 
συνείδησι πιστεύουν στήν μέλλουσα αρμονία διότι δια
κρίνει στό παρόν τό σκοτεινό άκτϊνες φωτός, ομορ
φιάς. Τήν πίστι δέ αύτή είς φωτεινόν μέλλον τοΰ γεν
νούν καί τοΰ τήν στερεώνουν μέσα του ή διδασκάλισσα 

(τοΰ χωριού καί ή φοιτήτρια. Αυτές οί δυο θά συντε- 
λέσουν ώστε στον κόσμον αύτόν νά ξαπλωθή ή ήρεμος, 
ποΰ δέν έχει άνάγκη θυμάτων αρμονία.

’ Καθ’ δλην δέ αύτήν τήν περίοδον, άπό τοΰ 1890 
δηλαδή, έργάζονται καί ό Θεόδωρος Δοστογέφσκι 
(1822—1881) καί ό Αέων Τολστόη (1828—1910). 
Ό Δοστογέφσκι δπως καί ό Τουργένεφ εϊνε καλλι
τέχνης άλλ’ ή φύσις του ή νευρική, ή βαθειά αισθη
ματική τόν εμπόδιζε άπό τοΰ νά εϊνε συγγραφεΰς άντι- 
κειμενικός καί γι’ αύτό τό έργον του εϊνε πολύ συνδε- 
δεμένον μέ τό άτομό του. Αύτό τό πρώτο του μυθι
στόρημα «οί Φτωχοί άνθρωποι» κατά τήν Ιδίαν του 
ομολογίαν έγραφε μέ πάθος, μέ δάκρυα. Ό συγγρα
φεΰς ζή μέ τήν ζωή τών ηρώων ποΰ δημιουργεί, μέ 
τά πάθη τους, τές χαρές καί τές λύπες τους, βασανί
ζεται μέ τά βάσανά τους, αισθάνεται βαθειά τόν πόνο 
τους. Εϊνε μέγιστος ψυχολόγος—μάς φανερώνει εϊλι- 
κρινά, μέ πρωτοφανή ικανότητα τήν ψυχή τών άπει
ρων προσώπων τών πολλών του έργων μάς δείχνει 
τές πλέον άπαρατήρητες γραμμές στήν εξέλιξι τών 
αισθημάτων καί ιδεών. Σ ’ αύτήν τήν Σιβηρία δπου 
ώς πολιτικός κατάδικος έρρίφθη — τήν εκεί ζωή του 
περιέγραψε στές «σημειώσεις άπό τό νεκρό σπίτι»— 
σ’ αύτοΰς τούς κακούργους, τοΰς φονεΐς βρίσκει άν
θρώπους ποΰ διασώζουν μέσ’ τήν ψυχή τους κάποια 
φλόγα άγάπης, πίστι. Κατά τόν Μερεσκόφσκι, στήν 
λαμπρά του μελέτη «ό Τολστόη καί ό Δοστογέφσκη», 
ό Δοστογέγφσκη δέν φοβήθηκε τήν πολύπλοκη σύγ
χρονη ζωή μας καί τά άλυτα προβλήματά της, δέν 
κρύφθηκε άπ’ τά βάσανά μας, τές άρρώστιες τοΰ 
αίτονος μας ούτε στον κόσμον τοΰ κάλλους ούτε στον 
κόσμον τής ηθικής. Μάς άγαπά απλά, σάν φίλος οχι 
άπό τόν μακρυνόν καλλιτεχνικόν κόσμον δπως ό Τουρ- 
γένεβ ούτε μέ τήν ύψηλοφροσύνη προφήτου δπως <5 
Αέων Τολστόη. Δέν εϊνε ήρεμος καλλιτέχνης, δέν εϊνε 
προφήτης άλλά ζωντανός άνθρωπος — δικός μας μέ



57
56

τές σκέψεις τον καί τά βάσανά του. Κανένας δέ σαν 
κι’ ανιόν δέν ξεύρει τές πλέον μυστικές σκέψεις μας, 
τους πλέον παράνομους πόθους τής καρδιάς μας' και 
όμως όλους μάς αγαπά και μάς συγχωρεϊ. Τό κύριον 
χαρακτηριστικόν τοΰ ταλάντου του εινε ή συμπόνια, ή 
καλωσύνη πρό; όλους τους αμαρτωλούς, τούς δυστυ
χείς «τούς ταπειναζμένους και εξευτελισμένους'». Στο 
«έγκλημα και ή τιμωρία» παρουσιάζεται ώς μέγιστος 
ψυχολόγος' σ’ αυτό τό έργο μάς παρουσιάζονται αί 
συνθήκες, πού άμα κατακυριεύσουν τήν ψυχή τοΰ αν
θρώπου τήν σκουντούν στο έγκλημα' μάς ζωγραφί
ζεται αυτό τοΰτο τό έγκλημα και αμέσως μετ’ αυτό ή 
είσοδος τοΰ έγκληματίου στον κόσμον τοΰ σκότους, τής 
φρίκης. Ή ψυχή τοΰ δολοφόνου δέν μπορεί «νά γίνη 
άνωτέρα έαυτής» είνε διχασμένη και στον διχασμόν 
αυτόν βρίσκεται ή αδυναμία τη;. Διότι ναι μέν ό Ρα
σκόλνικωφ φόνευσε τήν γρηά — τοκογλύφο σάν «τήν 
ψείρα, σάν άχρηστο κάποιο πράγμα»' άλλ’ δμως τόν 
φόνον αύτόν, τήν αμαρτίαν πρέπει νά ξεπλύνη μέ τόν 
πόνον. ‘Η άναγέννησις όμως μάς δείχνεται μόνον 
άπό μακρυά' κατά τόν Δοστογέφσκι «ή Ιστορία της 
πρέπει νά άποτελέση καινούργιο μυθιστόρημα» .... 
τό όποιο όμως ποτέ δέν έγράφη. 'Ο συγγραφεύς έχει 
βαθειά ριζωμένη μέσα του τήν ιδέα τής πίστεως σέ 
κάτι τι' ζητεί τό στήριγμα άπ’ τό όποιο νά μπορή 
νά πιασθή άνάμεσα στές άμφιβολίες πού τόν έχουν 
κατακυριεύσει — συγχρόνως όμως δέν μπορεί νά βρή 
αυτήν τήν άλήθεια, πού θά τοϋ έφερνε τήν ηρεμία. 
Δέν τήν βρίσκει ό συγγραφεύς, δέν τήν βρίσκουν επο
μένως οϊ ήραιές του καί κοντά σ’ αυτούς δέν τήν βρί
σκει καί ό αναγνώστης. Διαβάζοντας τά έργα τοΰ Δο- 
οτογέφσκι α’ισθάνεσθε πώ; μπήκατε μέσα σέ κόσμο 
άσυνήθιστο' βλέπετε όχι ζωή ήρεμα, ήσυχα άκολου- 
θονσαν τόν δρόμον της άλλά ζωή όπου όλα συγκρούον
ται, όπου οί άνθρωποι βασανίζονται μέ τές πεποιθή
σεις τους, όλα τά παίρνουν κατάκαρδα, βασανίζουν 
τόν εαυτόν τους και τούς άλλους, άγανακτοΰν και δια
μαρτύρονται, προσβάλλονται άλλά καί συγχρόνως και 
οί ’ίδιοι προσβάλλουν. ‘Ο Δοστογέφσκι κατάβαθα γνω
ρίζει τήν πραγματικότητα, άναλύει τέλεια τήν ψυχή 
τοΰ άνθριόπου καί ζωγραφίζει εικόνα φρίκης, πόνον, 
άντιφάσκων, όλων τών κρημνών τής ύπάρξεώς μας 
όλα δέ αυτά τό ένα κατόπιν τοΰ άλλου καί γι’ αυτό 
τό κάθε του έργο φαίνεται σάν κάποιο βουνό πού ακο
λουθεί τό άλλο ούτως ώστε ατά τελευταία ό άναγνώ- 
στης αισθάνεται κόπον, κούρασι. Πραγματικά ό Δο- 
στογέφσκι δύσκολα διαβάζεται.

Τούς ήρωάς του καί τές ήρωΐδες βάζει συχνά εις 
παντελή αδιέξοδο σάν τές ήρωίδες τών μυθιστορημά
των «ό βλάξ» καί οί «άδελφοί Καραμέζωφ», είς πά
λην μέ τόν εαυτόν τους σάν τόν Ρασκόλνικωφ «στό 
έγκλημα καί τιμωρία», εις πάλην μέ τόν κόσμον τών 
άκατανικήτων παθών σάν τούς Ρογόλιν καί Δημήτρι- 
ον Καραμάζωφ. Στό μυθιστόρημα «οί δαίμονες» πα
ρουσιάζει τόν Κιρίλωβ ώς δημιουργόν, πρό τοϋ Νίτσε 
υπό τήν έπίδρασιν τοΰ Σταυρόγιν — τοΰ ύπερανθρώ- 
που. Είς δέ τόν Ίβάν Καραμάζωφ δείχνει τήν πάλην 
μέ τήν σφαίραν τών μεταφυσικών θρησκευτικών μυ
στηρίων. «Καί όλοι αυτοί οί ήρωες τοΰ Δοστογέφσκη 
ζοΰν χάρις στον ύψηλότερον πνευματικόν κόσμο τους 
μέ άκατανόητα —έπισπευσμένης μέ δεκαπλάσια ζωή' 
σ’ όλους, όπως στον Ρασκόλνικωφ «ή καρδιά κτυπα 
πειό γρήγορα, όλο πειό γρήγορα, άτελείωτα πειό γρή
γορα «καί νομίζει κανείς πώς αυτοί δέν περπατούν 
σάν τούς συνηθισμένους άνθρώπους άλλά πώς πετοϋν 
καί μεσ’ τήν καταστροφή αισθάνονται τήν μαγείαν 
αυτής τής τρομερός πτήσεως γιατί έπί τέλους έτσι κι’ 
έτσι πετοϋν στό βάραθρο».

’Επλησίασε πολύ τήν ζωή ό Δοστογιέφσκη, ό ό^.Ι 
μιουργός τοΰ «μεγάλου ίεροξεταστοΰ» παρά πολύ τή4 
επλησίασε καί γι’ αυτό ή ζέσή βρήκε τήν πιστή της ή.| 
χώ στή πο ζεμένη, καταβασανισμένη καρδιά του.

Πλησιάζοντες δέ τόν Τολστόη καταλαμβάνεται κα- 
νείς άπό έκπληξι καί θαυμασμό γιά τό μεγαλείο καίι 
τόν πλούτο τοΰ μεγίστου δημιουργού τής εποχής μας.Ι 
'Ο Τολστόη — καλλιτέχνης — περιέκλεισε στήν 
του καί τήν δύναμιν τής δημιουργίας νέων τύπων! 
συγχρόνως όλως καί τήν τής άποδόσεως τοϋ ίδικοΰ τον! 
εσωτερικού κόσμου. Στά πρώτά του έργα « ή τταώι-Ι 
κή, ή εφηβική καί νεανική ηλικία» στό «πρωί τοϋ κτη-ΐ 
ματίου» στό πρόσωπο τοΰ Όλένιν — στό διήγ 
οί «Κοζάκοι» στον Λέβιν— τόν ηρώα τοΰ μυ-Ι 
θιστορήματος «"Αννα Καρένινα» ■— παρουσιάζει μί[ 
θαυμαστήν ειλικρίνειαν τόν εαυτόν του, τές ιδέεςI 
του γιά τήν ζωή καί τόν κόσμο. Άλλά γιά τόν ϊοΖ- 
στόη, πού μέ τόση επιμονή άνατέμνει τήν ίδική του! 
ψυχή δέν υπάρχει κανένα εμπόδιου, καμμιά δυσκολία! 
είς τό νά είσχωρήση καί στήν ψυχήν τών γύρω τον,! 
επίσης δέ καί άνθρώπων εντελώς άλλης ζωής, αλλα»} 
άντιθέτων ιδεών καί άντιλήψεων τών ίδικών του. Kail 
στον άνθρωπον τίποτε δέν τοΰ εινε άκατανόητο, απρό-Ι 
σίτο' τόν γνωρίζει άπό τά ανώτερα στρώματα ώςτάΙ 
κατώτερα— άπό τόν Ναπολέοντα τόν αύτοκράτορα,Ι 
τους Βρόνσκι, κόμητμ Μπολκόνσκι, Λέβιν, άνθρώ-1 
πους τοΰ κύκλου του μέχρι τοΰ Γερόσκα, τοΰ Καρα-| 
τάεφ, τών στρατιωτών πού πολεμούν στήν Σεβαστού·! 
πολι, τών χωρικών. Iνωρίζει τέλεια τόν «πνευματι-Ι 
κόν άνθρωπον», πού σκέπτεται' κάθε άπόχρωσι τοτΙ 
εσωτερικού μας κόσμου, κάθε κίνησί του, κάθε άσι;-| 
μαντον κατάτά φαινόμενα γραμμή του. Δέν είνε δ/ζως| 
ό Τολστόη μονομερής, δέν άποβλέπει μόνον στον «- 
σωτερικόν κόσμο τοϋ άνθρώπου άλλ’ έξ ίσου μέ τοι 
πνεύμα ξεύρει καί τό άνθρώπινο σώμα. Ό ΛΓερεσκόφ-Ι 
σκι ό βαθύς μελετητής τοΰ Τολστόη καί ΔοστογιέφσκιΙ 
λέγει' «νομίζω πώς στήν παγκόσμιον φιλολογίαν δέ>'{ 
υπάρχει συγγραφεύς ίσος μέ τόν Τολστόη στήν άπει-1 
κόνισι τοϋ ανθρωπίνου σαόματος διά τοΰ λόγου. Α»’φ| 
κάμνει κατάχρησι τών επαναλήψεων σπανίως, δώτιΙ 
μ’ αυτές κατορθώνει νά έπιτύχη εκείνο, πού ζητεί, I 
ποτέ δέν μεταχειρίζεται τές συνηθισμένες ατούς άλ
λους δυνατούς καί μέ πείραν τεχνίτες, μακράς περιό
δους, συσσωρεύσεις περιγραφών τών σωματικών χα
ρακτηριστικών κατά τάς περιγραφάς τών προσώπων 
τών έργων του' εινε άκριβής, άπλοΰς καί όσο τό δν~ | 
νατόν σύντομος' εκλέγει λίγα άπαρατήρητα στους πολ
λούς, ατομικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καί τά πα
ρουσιάζει όχι διά μιας όλα «ΛΛ« τό ένα κατόπιν τοϋ 
άλλου, τά μοιράζει στήν άνάπτυξι τοΰ διηγήματος, τά 
εισάγει στήν έξέλιξι τών επεισοδίων, στήν ζωντανή ει
κόνα τής δράσεως».

Γιά τόν Τολστόη κάθε κίνησις τοΰ σώματος, το 
βλέμμα, καμμιά ρυτίδα, άκούσια σπασμωδική κίνησις 
κανενός νεύρου στό πρόσωπο φανερώνει εκείνα τά ό
ποια δέν μπορούν νά έξηγηθοΰν μέ τά λόγια. Δέν ζή 
όμως γιά τόν Τολστόη μόνον ό άνθρωπος' σ’ αυτόν 
είνε προσιτά καί τά φυτά.

Στό διήγημά του «οί τρεϊς θάνατοι» λέγει πώς πε
θαίνει ή μηλέα κάτω άπό τό τσεκούρι τοΰ άνθρώπου 
καί πώς «ξαφνικά άρχισε νά τρίζη » πώς τά «φύλλα 
τά ζουμερά κάτι τι ψιθ ύρισαν» πώς «όλου τοΰ δέν
δρου έρρίζωσε τό κορμί» καί «σάν νά φιόναζε καί έ- 
κλαιγε κάτι τι μέσα του» καί πώς στά τελευταία το 
δένδρο «έπεσε μέ τήν κορφή κάτω στό υγρό χώμα». 
Δέν υπάρχει λοιπόν «γιά τόν συγγραφέα τής ρωσσι- 
κής γής» κανένα αίνιγμα, κανένα μυστικό' γι’ αίπόν 
ζή ολόκληρη ή φύσις στήν όποιαν όλα είνε σκόπιμα,

ΤΑ ΚΑΛΛΑΝΔΑ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ
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τέ2«α, αρμονικά και ανάμεσα σ’ αύτήν την φύσιν ζή 
ό άνθρωπος και η ζωή τον άνθρώπου είνε ολόκλη
ρη γνωστή στόν συγγραφέα. Πάρετε «τόν Πόλεμον 
και την Ειρήνην)) και νά μπροστά σας μ’ όλες τές λε
πτομέρειες ή ζωή τής ρα>σσικής κοινωνίας άπό τό α
νάκτορο ώς τήν καλύβα. Κατά τήν άνάγνωσι δέ αύτοΰ 
τοΰ έργον καθώς καί δλων τών άλλων τοΰ Τολστόη ό 
αναγνώστης σάν νά λαμβάνη ό ίδιος μέρος στή ζωή 
τών ηρώων, μπαίνει μέσ’ τήν ψυχή τους, ένδιαφέ- 
ρεται γιά τήν τύχη τους σάν νά έχη μπροστά τον δχι 
φανταστικά πρόσωπα άλλά πραγματικά. Αύτό δέ τό 
κατορθώνει δ Τολστόη μόνον μέ τήν δύναμιν τής 
πραγματικής άποδώσεως τής ζωής — εξωτερικής καϊ 
εσωτερικής — κμέτήν τάξιν ή μάλλον τήν αταξίαν μέ 
τήν όποιαν πραγματικά αύτή μπροστά στά μάτια μας 
περνά». *0  Τολστόη λοιπόν είνε μέγιστος νατουραλι- 
στής" φανερώνει τήν ζωή ύπό δλας της τάς μορφάς 
στήν άπεικόνισί της δέ δέν σταματά μπρος σέ τίποτε— 
διότι τίποτε δέν έντρέπεται" καϊ δμως αύτός ό νατου
ραλισμός τον είνε άγνός, καθάριος, φωτεινός ποΰ πο
τέ δέν προσβάλλει τήν έντροπή.

Ό Τολστόη μάς δείχνει καϊ τήν παράδοσι στόν 
έρωτα, στά ακατανίκητα πάθη δπως στήν «Ανάστα
ση») τής Κατιούσιας, στήν «"Αννα Καρένινα» τής 
"Αννας, μάς οδηγεί στο κρεββάτι γεννώσης γυναίκας, 
μάς φανερώνει τήν διαφθοράν, τόν πόθον μόνον τής 
άναδείξεως, τήν προστυχιά καϊ δμως δλα αύτά χωρίς 
ρητορική, έντροπαλά — απλά. Ό ψάλτης δμως τής 
ζωής πολύ έσκέπτετο καϊ γιά τόν θάνατο. 'Ο θάνατος 
στόν Τολστόη παρουσιάζεται ώς άπελενθέρωσις άπό 
τήν γή, άπό τή σκλαβιά. Μέ θαυμαστή δέ δύναμι απο
δίδονται νπ’ αύτοΰ τά συναισθήματα τών άποθνη- 
σκόντων ώς στά πασίγνωστα έργα του «ό θάνατος 
τοΰ Ίβάν Ήλτίτσ», οί «τρεις θάνατοι)) δπον διηγεί
ται πώς άποθνήσκει μιά πλούσια κυρία, κάποιος άμα
ξας και ή μικρά μελία. Καϊ ή μέν πλούσια κυρίά πού 
πνίγεται άπό τόν βήχα φοβείται τόν θάνατο, τόσο τόν 
φοβείται «ποΰ δλη τήν ώρα θερμά προσεύχεται)) καϊ 
παρακαλεΐ τόν Θεόν νά τήν σιώση. Καϊ δμως δταν 
ήλθε ή άνοιξις και «δλα ήσαν χαρούμενα, καινούργια 
καϊ στόν ούρανό και στή γή καϊ στήν καρδιά τοΰ άν
θρώπου)) ή νέα, ώραία κυρία άπέθανε και «μετεβλή- 
θηκε εις πτώμα)). Στήν νέαν, ώραίαν κυρίαν δ θάνα
τος ένέπνεε φρίκη, φόβο. Πόσο δμως αντίθετος είνε 
ό θάνατος τοΰ άμαξα θεοδώρον, ποΰ έπίσης έπνίγετο 
μέ βήχα, δ όποιος δμως άπέθανε άπλά, ήσυχα παρα- 
καλών νά μή θυμώνουν έναντίον του διότι καταλαμ
βάνει τόπο στήν κάμαρα" καϊ έπϊ τέλους χωρίς λόγια, 
δλότελα άπλά πέθανε ή μικρή μελία κάτω άπό τό τσε
κούρι τοΰ άνθρώπου χωρίς νά έπιφέρη καμμιά άλ-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
SALOMON REINACH

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
Ή ’Αφροδίτη τής Μήλου, τό αριστούργημα αύτό τοϋ 

Λούβρου τδ άνευρεθέν έν τή νήσω Μήλω κατά 1820, 
θεωρεϊτα*.  ύπό τών πλείστων αρχαιολόγων τής σήμερον 
ώς άνήκον είς τάς αρχας τοϋ 1 π. ·/. αίώνος’ έγώ όμως 
είμαι πεπεισμένος ότι είναι κατα τρεις αιώνας αρχαιότε
ρων’ νομίζω μάλιστα ότι δέν παριστα τήν Άφροδίτην, 
άλλά τήν θεάν τής Οαλάοσης, τήν Άμφιτρίτην, κρατού
σαν διά τοϋ άριστεροϋ βραχίονας εκτεταμένου, τρίαιναν, 
καί ότι είναι αριστούργημα έξελθόν τής σχολής τοϋ Φει- 

λαγή στο δλον, χωρϊς νά έλκύση τήν προσοχή τών 
γύρω της" διότι δπιος καϊ πρϊν «τά πουλιά έφώνάζαν 
στο δάσος και σάν τρελλά έτερέτιζαν κάτι τι εύτνχι- 
σμένο" τά ζουμερά φύλλα χαρούμενα καϊ ήσυχα κου
βέντιαζαν στες κορφές και τά κλαδιά τών ζιοντανών 
δένδρων ήρεμα καϊ μεγαλόπρεπα έκινοΰντο επάνω 
άπ’ τό νεκρό δένδρο)). ’Αλλά καϊ ό Τολστόη, ό μέγι
στος καλλιτέχνης, άπαρνήθηκε τά φωτεινά, ώραία, 
άληθινά δημιονργήματά του καϊ κατηγόρησε τόν εαυ
τόν του καϊ δέν έμεινε εύχαριστημένος άπ’ τή ζωή του. 
Στήν «έξομολόγησί» δπου δ Τολστόη έφανέρωσε μέ 
πρωτοφανή ειλικρίνεια τόν εαυτό τον λέγει πώς συχνά, 
πολύ συχνά τοΰ ερχότανε τό έρώτημα «πρός τί δλα.... 
καϊ ύστερον;». Σκεπτότανε δτι έχει δλα δσα μπορεί 
ΐ’ά εύτυχής άνθρωπος σ’ αυτόν τόν κόσμο" «πλού
τον, οικογένεια, δόξα, υγεία, δύναμι ονοματική καϊ 
ψυχική, νομίζω δλη....)) καϊ συγχρόνως σκεπτότανε 
γιά τήν αύτοκτονία" αύτή δέ ή σκέψις «ήτο τόσο δι' 
εμέ))" — λέγει δ Τολστόη στήν «έξομολόγησί» — έλκυ- 
στική ποΰ γιά νά μή αύτοκτονήσω έπρεπε νά έπινοώ 
διάφορες μέ τόν εαυτόν μου πονηριές». ‘Ο Τολστόη 
λοιπόν προσπαθεί νά λύση τό μέγιστον ζήτημα τής 
άνθρωπότητος — «πρός τί νά ζή κανείς ; ποιος είνε ό 
σκοπός τής ζωής;» Γιά νά βρή δέ τήν λτισι ρίχνεται 
στήν έπιστήμη, στήν φιλοσοφία καϊ δέν τήν βρίσκει, 
στά τελευταία έστράφηκε πρός τόν Χριστόν καϊ τόν 
λαόν — και τήν βρήκε. Κατά τόν Τολστόη ή ζωή ένα 
οκοπόν έχει — τήν άγάπην. Γι’ αύτό μας συμβουλεύει 
νά άγαποΰμε και νά πιστεύουμε και νομίζει πώς θά 
άρχίσουμε νά άγαποΰμε καϊ νά πιστεύουμε έάν έννοή- 
σουμε «πόσο έγκληματική καϊ κακή είνε ή ζωή μας ή 
βασιζόμενη στήν δύναμι, στόν θαυμασμό πρός αύτή».

Κανείς σάν κΓ αύτόν άλήθεια δέν μάς έδειξε τές 
άντιφάσεις τής ζωής, τές όποιες πρέπει νά άπομακρύ- 
νουμε γιά νά άλλάξη ριζικά ή ζωή μας.

’Εξετάζοντες δέ δλόκληρον τό έργον του άθελα θυ
μάται κανείς τόν «περιπλανώμενον Ιουδαίον» ποΰ δλο 
προχωρεί καί ζητεί χωρίς ποτέ, πουθενά νά σταματά. 
Νομίζει κανείς πώς κάποια μυστηριώδης φωνή άκα- 
τάπαυστα λέγει τοΰ Τολστόη" «πήγαινε...ζήτει" πήγαι
νε... ζήτει». Βέβαια εις τό έργον του υπάρχουν πολλαί 
άντιφάσεις" δέν βρίσκονται δρισμοί. 'Ο Τολστόη δμως 
δέν μπορεί νά μάς διόση δρισμούς διότι είνε ή αίω- 
νία ζήτησις, μέρος έλάχιστον εκείνου τοΰ ποταμού 
ποΰ λέγεται ζωή. Καί μήπως αύτός δ ποταμός μπορεί 
νά σταματήση ποτέ;

ΓΓ αύτό πόσο άληθινά καί ώραία λέγει δ de Vogne 
στόν Τολστόη" διακρίνει κανείς κάτι τι τό άπέραντο, 
τό φοβερό, τό μυστηριώδες :

ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ

δίου. Είς τών λόγων τούς όποιους προβάλλω, είναι ότ 
ευρίσκω έν αύτή παν δ,τι αποτελεί τό πνεϋμα τοϋ Φει- 
δίου καί ούδέν ξένον αύτφ. Ή Αφροδίτη τής Μήλου δέν 
είνε ούτε χαρίεσσα, ού’τε σκεπτική ούτε παθητική’ είνε 
σοβαρά καί γαλήνιος. Ή καλλονή αύτής άποτελειται έξ 
εύγενοϋς άπλότητος καί ήρέμου σεμνότητας, ώς ή τοϋ 
ΙΙαρθενώνος καί τών γλυφών αύτοϋ. Δέν είναι αύτή ή αί
τια διά τήν οποίαν έγένετο και παρέμεινε τόσον λαϊκή, 
παρά τό μυστήριον τής τόσον συζητηθείσης στάσεως της : 
Γενεα'ι ταραγμένα*,  καί πυρετώδεις βλέπουσιν έν αύτή τήν 
ΰψηλοτέραν έκφρασιν τοϋ προτερήματος τοϋ οποίου α
κριβώς τά μέγιστα στερούνται, αύτής τής γαλήνης ήτις 
δέν είναι ή απαθής αδιαφορία, αλλ’ ή ύγεία τοϋ σώματος 
καί τοϋ πνεύματος.

ΠΑΡΙΣ1ΟΙ 1914 Σ· Θ· ΛΑΣΚΑΡΙΣ

στρεψεν είς τήν πατρίδα του, δ αλβανικός πατριωτισμός του 
έξήφθη τό δέ ύπόλοιπον τού βίου του τό άφιέρωσεν είς άγριον 
πόλεμον κα ά τού Σουλτάνου, διαρκέσαντα άπό τοΰ έτους 

1 ί43 μέχρι τού έτους 1467 όπόταν άπέθανε προσβληθείς 
ύπό πυρετού. Οί ’Αλβανοί άπώλεσαν αρχηγόν δστις συχνά 
ώδήγησεν αύτούς εί; τήν νίκην, μετά δέ τόν θάνατόν του οί 
Τούρκοι πάλιν ύπερίσχυσαν έν τή χώρφ.

* 
* *

Κατά τήν συνομολογηθεϊσαν έν Βενετίρ ειρήνην τφ 1478 
άνεγνωρίσθη ή κυριαρχία τή; Τουρκίας έπί τής ’Αλβανίας 
καίτοι ούδέποτε έγκατεστάθη μονίμως. Αί έξεγέρσει; ύπήρ
ξαν συχναί, τό μόνον δέ δπερ προυκάλει εύάρεστον σχέσιν 
ήτο δτι ή Τουρκία εΐχεν άνάγκην ριψοκίνδυνων στρατιωτών. 
Οί Τούρκοι έστρατολόγουν έν Άλβανίφ έπιτυχώς διότι οί 
’Αλβανοί ήσαν φύσει πρόθυμοι πάντοτε εί; συγκρούσεις καί 
άπληστοι διά λάφυρα, επομένως εύκόλω; έπείθοντο νά λά
βουν τά δπλα ύπέρ οίουδήποτε καθ’ οίονδήποτε άρκεϊ νά 
προσδοκώσι λάφυρα. Διά τάς φιλικά; σχέσεις μεταξύ τών 
ήμι-κατακτητών τούρκων καί τών έν μέρει ύποτεταγμένων 
άλβανών ή μωαμεθανική θρησκεία έρριψε ρίζας είς τήν 
χώραν άλλ’ ό ’Ισλαμισμός τών ’Αλβανών δέν είνε ποσώς 
ή ορθόδοξο; θρησκεία τού Μωάμεθ. Ό Χριστιανι
σμός δέν κατεστάλη, άπεναντίας διετηρήθη, οί δέ δύο 
έκκλησίαι ή ορθόδοξος καί ή λατινική μισούν άλλήλας πε
ρισσότερον παρ’ δσον άμφότεραι μισούν τού; μωαμεθανούς. 
Έκ τούτου συμβαίνει δτι αί θρησκευτικοί συνθήκαι έν Άλ- 
βανία εύρίσκονται εί; άληθέ; χάος. Έκ μιάς οικογένειας οί 
μέν άνδρες μεταβαίνουν εί; τά τζαμία αί δέ γυναίκες έκκλη- 
σιάζονται είτε εί; τού; ελληνικούς είτε εί; τούς λατινικούς 
ναούς. 'Ερι; θρησκευτική έν Άλβανίρ δέν ύπάρχει είμή 
μεταξύ έλλήνων καί λατίνων.

Ή άλβανική φυλή είνε ίσως λείψανον τών προγόνων τής 
άρχαία; Ελλάδος. Αί ελληνικά! παραδόσεις άναφέρρυν μετά 
μεγάλης εύλαβείας τήν Ίεράν Δρύν καί τό Μαντεϊον τής Δω
δώνη; κατά συνέπειαν οί άρχαϊοι Ήπειρώται θά ήσαν έξά- 
δελφοι τών μακεδόνων, θρακών, ίλλυρών καί τών πελασγών 
τής άρχαία; 'Ελλάδος. Οί πελασγοί κατά πάσαν πιθανότητα 
ήσαν οί συγγενέστεροι αύτών. Ή σημερινή άλβανική γλώσσα 
φαίνεται διασώζουσα ίχνη προ ,λληνικής γλώσσης, άλλ’ ύ- 
πέστη διαδοχικώς έπιδράσεις τοΰ ελληνικού, τοϋ ρωμαϊκού, 
τού σλαυϊκοΰ (σερβικού καί βουλγαρικού) καί τού τουρκι
κού στοιχείου.

Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΦΤΑΗ
’Ερευνητής τών αλβανικών φυλών γραφών εί; τό περιο

δικόν Open Court δίδει λεπτομέρειας τινας περί τής ’Αλ
βανίας καί τοΰ λαοϋ της, ποώτην φοράν δημοσιευομένας 
τόσον διαυγείς. Οί καλλίτεροι γεωγραφικοί χάρται, λέγει, 
είνε οί γενόμενοι ύπό τοΰ αυστριακού Γενικού ’Επιτελείου 
καί αυτούς δέ τμήματα μόνον τινά τών προσιτωτέρων κοιλά
δων άκολουθοΰσιν,άφινομένων μεγάλων τμημάτων άχαρτογρα- 
φήτων ή απλώς ύποδεικνυόντων τό είδος τής χώρας.Ό λόγος 
τοϋ γεγονότος τούτου είνε δτι όλίγιστοι έξερε.νηταί έχουν 
τολμήσει νά εϊσδύσουν εις τό εσωτερικόν, διότι οί κάτοικοι 
δέν κέκτηνται τά ήθη τών πεπολιτισμένων χωρών τοΰ κό
σμου. Οί πλεϊστοι είνε λησταί ή κλέπται, δ φόνος δέ παρ’ 
αυτοί; δέν θεωρείται έγκλημα. Ό ξένο; ούδέν δικαίωμα 
προστασίας έχει είμή έάν προσαχθή είς αλβανικήν οικογε
νειακήν έστίαν σύμφωνα μέ τάς συνειθίας τών άρχεγόνων 
αγρίων. Θεωρείται παρ'ιας έάν εύρεθή καθ’ οδόν καί δύνα- 
ται νά φονευθή έξ ένέδρας χωρίς νά προκαλέση παρέμβασιν 
τής έξουσίας. Τό νότιον μέρος τής χώρας είνε ή άρχαία 
'Ηπειρος, ή μόνη δέ περίπτωσις καθ’ ήν διεδραμάτισε σπου
δαίου μέρος είς τήν ιστορίαν ύπήρξεν δταν ό ΙΙύρρο; ωδή 
γησε τόν στρατόν του κατά τή; Ρ όμι.ς καί ήπείλησε αυτήν 
τήν ΰπαρξίν της διά άγριας καί φοβερός έφόδου, ή οποία 
δμως έστερεϊτο έμμονή; λήξασα εί; άξιοθρήνητον αποτυχίαν 
κατόπιν μεγάλου ηρωισμού. Ή χώρα ώνομάσθη ’Αλβανία 
τόν δέκατον πέμπτον αιώνα όπόταν πολλαί· άρκτώαι φυλαι 
συνησπίσθησαν μέ τήν Ήπειρον, άποτελέσασαι έν έθνος 
διακρινόμενον διά ταυτότητος αίματος, γλώσσης καί εθίμων.
*0 λόγος ένεκα τοΰ οποίου ουδέποτε ή ’Αλβανία έπροκάλεσεν 
έντύπωσιν είς τόν κόσμον καί ουδέποτε συνεπήχθη εί; Κρά
τος είνε διότι οι κάτοικοί της ύπήρξαν πάντοτε τόσον ανυ
πότακτοι εί; οίονδήποτε σήστημα νόμου ώστε δέν κατέστη 
δυνατόν νά συνταχθοΰν είς Πολιτείαν.

* 
Φ *

"Εκαστον άτομον αισθάνεται ύποχρέωσιν νά διασώση τά 
πάτρια, ύπέρτατον δέ νόμον θεωρεί νά μή άναγνωρίζη 
καμμίαν αρχήν ύπεράνω τοϋ ατομισμού των.

"Εκαστον άτομον χειροδικεί καί κρίνει προνόμιόν του νά 
αρπάζη, νά λεηλατή οσάκις δύναται νά : ράττη τοΰτο άτιμω- 
ρητεί. "Εκαστον άτομον έχει τό δπλον του άχώριστον σύν
τροφον, ούδείς δέ τολμά νά ταξειδεύση ή καν νά έξέλθη είς 
ιξοχικόν περίπατον, άνευ πυροβόλου. Τά αρχαιότατα έθιμα 
τή? άρχεγόνου Ευρώπης διασώζονται έν ’Αλβανία, ή δέ έπί- 
δρασις τής προόδου τοϋ πολιτισμού άπό τών ημερών τού βα- 
σιλέως Πύρρου είναι κατ’ ουσίαν μηδαμινή. Ή Ήπειρος 
και ή θυγάτηρ της ’Αλβανία έπανειλημμένως καθυπετάχθη- 
σαν, άλλ’ ή καθυπόταξίς των ύπήρξε πάντοτε τυπική. Ή 
Μακεδονία κατιόρθωσε νά άποκτήση άνεγνωρισμένην κυριαρ. 
χίαν αλλά τό μακεδονικόν πολίτευμα θά ήτο άδύνατον νά 
καθιερωθή είς τάς όρεινάς χώρας τής ’ ’Αλβανίας. "Οταν ό 
Καΐσαρ άπεβιβάσθη είς τό Δυρράχιον, κατέπεισε τόν λαόν 
νά έξεγερθή κατά τοΰ Πομπηΐου, οί δέ κάτοικοι τής ’Ηπεί
ρου ανεγνώρισαν τόν Ρωμαΐον Αύτοκράτορα, άλλ’ ούδείς ού- 
δεποτε Ρωμαίος Διοικητής έτόλμησε νά έφαρμόση τό Ρωμαϊ
κόν Δίκαιον εί; τά ενδότερα τής χώρας, τούτο δέ παρέμεινεν 
άληθέ; καί μετά τήν διαίρεσιν τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους. Οί
Ελληνες Αύτοκράτορες έθεώρουν τήν ’Αλβανίαν έλληνικήν 

επαρχίαν, άλλ’ οί ’Αλβανοί άπέμειναν άγριοι καί απολίτιστοι 
ώς πρότερον. "Οταν ή Ελληνική Αύτοκρατορία κατέρρευσεν 
εκ τών έφόδων τών Τούρκων ύπό τού Μωάμεθ Β' μεταβολή 
τις συνετελέσθη ώς πρός τήν τυπικήν κυριότητα τής ’Αλβα
νίας, άλλ’ ούδεμία μεταβολή ώς πρός τάς συνθήκας.

’Εκ τών πολλών πολέμων μεταξύ Τούρκων καί ’Αλβανών 
ο περιφημότερος ύπήρξεν έκεϊνος καθ’ δν οί ’Αλβανοί ώδη- 
γοΰντο ύπό τού Γεωργίου Καστριώτη, δν οί Τούρκοι ονο
μάζουν Σκαινδέρβεην. Ό άνήρ ούτος κατέστη έθνικός ήρως 
πολλάκις δέ άπώθησε τούς νικηφόρους μωαμεθανούς τολμή- 
σαντας νά είσελάσουν είς τήν ’Αλβανίαν. Ήτο υιός άλβανού 
φυλάρχου καί Σερβίδος πριγκηπίσσης ένεκα δέ τής διαπρε
πούς θέσεως τού πατρός του έστάλη είς τήν αύλήν τής Κων- 
πολεως ένθα έλαβε μωαμεθανικήν άνατροφήν. "Οταν έπέ-

ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

Ιί
Ό Στρατηγός Ίτζέτ ίίαιίθιϊς ό οποίος ίζήτηθε διά 

πραξηκοπήρατος νά άνέλΟη εις τόν θρόνον 
τής ’Αλβανίας.
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ΤΑ ΛΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ

Την χρή^ιν των δώρων του νέου έτους εύρίσζου.εν κα- 
θιερωμένην εις την Ρώμην από των αρχαιότατων χρόνων. 
Εθος ύπήρχέ ποτέ ν’ άποστέλλωσιν εις τούς άρχοντας 

εις ένδειξιν τής προς αυτούς ύπολήψεως και τ-μής. κλώ
νους δένδρων έζ τού ιερού δάσους τής θεάς Στοενείας 
■Strenia), έκ παραφθοράς τού ονόματος τής οποίας καί 
ώνομάσθησαν εις την γαλλικήν γλώσσαν και τά δώρα 
ταύτα etrenes.

Κατόπιν αντί κλώνων δένδρων προσέφερον ώς δώοα 
καρπούς, σύκα και μέλι εις παν οίκείον καί αγαπητόν 
προσωπον, ή όπως εύχωνται ίνα ή εύάρεστον καί γλυκύ 
παν ο, τι ήθελε συμβή καθ’ άπαν τδ άρχόμενον νέον έτοσ 
εις το προσωπον, εις τδ οποίον προσεφέροντο τά δώρα.

Βραουτερον οί Ρωμαίοι, καθ’ όσον ύφίσταντο την απώ
λειαν τής πρώτης των άπλότητος, προσέφεραν προς άλ- 
ληλους ιδιαιτέρως νομίσματα ζα'ι μετάλλια αργυρά. Τέ- 
"Λο<£ ή Ζ?ήσ'-ζ των δώρων εγένετο ολίγον κατ’ ολίγον τό
σον γενική κατα τούς χρονους τών Αυτοκρατορων. ώστε 
άπας ο λαός εσπευδε να εύχηθή εύτυχές τδ νέον έτος εις 
τον Αύτοζράτορα και έκαστος πολίτης άναλόγως τών δυ
νάμεων του προσεφερε μετά τών ευχών του καί τδ δώρόν 
του εις πολύτιμα μέταλλα, λίθους καί χρήματα.

Ό Αύτοκράκωρ Αύγουστος έδέχετο τοιαύτα δώρα εις 
τοσφ μεγαλην ποσότητα, ώστε είχε την συνήθειαν μέ το 
αντίτιμου αυτών ν άγοράζη είδωλα χρυσά καί αργυρά, τά 
ο.νΟία κατόπιν εοωρει και αφιέρου εις τούς ναούς τών θεών.

Ο Γιοεριος, ό διάδοχός του, όστις ήτο δυστροπωτέρου 

Άγοράβόώρων άπό τά νπαιθρια Πρατήρια ^τής όδον Αιόλου·

χαραζτήρος, ήρνείτο νά δέχεται δώρα καί άπηγόρευσε μά
λιστα εις τούς υπηκόους του νά τώ προσφέρωσι τοιαύτα 
πέραν τής πρώτης έτους.

Άλλ’ ό Καλλιγούλας, όστις άνήλθεν εις τον θρόνον 
ευθύς αμέσως μετά τον Τιβέριον καί όστις τόσω διεκρίνετο 
διά την φιλαργυρίαν αυτού, όσον καί διά τάς λοιπάς κακίας 
καί ωμότητας αυτού άνεζοίνωσε διά διαγγέλματος του εις 
τον λαόν, οτι κατά την ημέραν τών ευχών τής πρώτης 
τού νέου έτους έπεθύμει νά λάβη παρά τών υπηκόων του 
όλα τα δώρα, όσα κατά το διάστημα τής βασιλείας του 
είχεν άρνηθή νά δεχθή δ προκάτοχός του.

Οί αρχαίοι Γαλάται είχον ώσαύτως κατά πάσαν πιθα
νότητα καθιερωμένην παρ’ αύτοίς την χρήσιν τών δώρων 
τού νέου έτους καί προσέφερον προς άλλήλους δέσμας ιξού, 
τού παρασιτικού εκείνου φυτού, όπερ αναφύεται επί τών 
κλώνων τών δένδρων, ές ου καί βραδύτερον ή πρώτη 
ημέρα τού νέου έτους έλαβε τδ όνομα Ιξός του νέου 
έτους.

Κατα τον Μεσαιώνα τά δώρα τού νέου έτους προσεφέ
ροντο τόσον άπδ τούς μικρούς, όσον καί άπδ τούς μεγάλους 
καί ή χρήσις αυτών έλαβε τον χαρακτήρα γενικής καί 
κοινής ανταλλαγής χρησίμων ειδών καί πραγμάτων.

Μόλις κατά έτος 1563 δ Κάρολος Θ' έν Γαλλία διά 
Διατάγματος του ώρισεν, όπως τδ έτος άρχηται την Ιην 
’Ιανουάριου, ένώ κατά τον δέκατον τέταρτον καί δέκατον 
πέμπτον αιώνα,, ότε τδ έτος δεν ήρχιζε την έποχήν ταύ- 
την, ή προσφορά τών δώρων έγίνετο την ημέραν τής 
Περιτομής. Διά τον λόγον τούτον μέ την λέςιν «δώρα» 
ένόουν τότε τά τιμαλφή, τά προσφερόμενα ώς δώρα επί 
τή ευκαιρία άποκλειστικώς τής έορτής τής ημέρας έκεί- 
νης, τα όποια εκαλούντο έκ τούτου καί «χρυσά <5ώρα».

Σήμερον, μέ την λέςιν δώρα έυνοούμεν επίσης καί τά 
φιλοδωρήματα προς τούς ύπηρέτας.

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
τάς ώρας ταύτας άνά μέσον αυτών μέ τον ιστορικόν του 
δαυλόν άνημμένον άκομη. και τούς ενθαρρύνει εις τήν 
άπόφασιν τού θανάτου. Τού θανάτου, δ όποιος παραδίδει 
εις τούς άχορτάστους το σώμα, αλλά οιατηρει τήν 'ψυχήν 
έλευθέραν, διά νά διακηρύττη πάντοτε εις τούς αιώςας, 
ότι, άν ή βία κατορθώνηνά ύποδουλώνη τήν ύλην, ή ’Ιδέα, 
έν τή όποια θά ευρωσι μίαν ημέραν τά δίκαιά των οί λαοί 
ές ολοκλήρου, δέν αποθνήσκει ποτέ, οίοιδήποτε καί όσοι- 
δήποτε καν ώσιν οί βδελυροι αύτής πολέμιοι.

Είναι όμως τδ φαινόμενον τής αδιαφορίας, περί ής ό- 
μιλούμεν. απελπιστικόν δι’ αυτούς τούτους τούς λαούς.

Όταν οί λαοί, οί τοσάκις έν τή έςελίςει τής ’Ανθρώ-' 
πότητος σπαράςαντες άλλήλους, ινα έκαστος αυτών ε- 
δραιώση τά μάλλον προσαρμοζοντα εις τον Πολιτισμού και 
τήν έκ Θεού πνευματικήν έλευθερίαν δικαιώματα τού αν
θρώπου καί πολίτου' όταν οί λαοί, οί διά τών ιδίων αγώ
νων καί τού ίδιου αίματος, κατακρημνίσαντες δεσποτικάς 
τυραννίας καί άπολαύοντες τών Θειων τής ελευθερίας 
αγαθών μένουσι ψυχροί και στυγνώς ανάλγητοι πρ^ τής 
άνοσιουργίας μιάς πράξεως ώς εκείνη, την όποιαν τελεί 
έν Ήπείρω ή Ευρώπη, έπερχομένη ώς ό κακουργώτερος 
τών ληστών έν μέσω κτηθείσης έλευθερίας καί σύρουσα 
βία εις τήν δουλείαν καί του θάνατον τον ηθικόν έλευθε- 
ρωθέντας χριστιανικούς πληθυσμούς, ή ψυχροτης και ή 
αναλγησία τών λαών αυτή θά ένθαρρύνη αύριον τδ λανθά- 
νον άκόμ.η έν τή συνειδήσει πολλών κυβερνητών τής κρα- 
τούσης ' πάντοτε ’Ολιγαρχίας δεσποτικδν πνεύμα καί τά 
δικαιώματα τών λαών θ’ αρχισωσιν ίσως εςαλειφομενα 
ίν προς ίν βαθμιαίως. Καί άν δέν έπέλθη καί πάλιν ή 
προς τήν ύλικήν βίαν δουλεία, θά έπέλθη όμως άσφα- 
/νώς ή δουλεία τής συνειδήσεως.

’Ώ, έάν ήτο δυνατόν νά ήκούετο ή πτωχή μας φωνή 
μέχρι πάντων τών αδιαφορουντων οια τήν εν Ηπειρω 
τραγωδίαν λαών !

Θά έλέγομεν :
Μή βλέπετε άδιαφόρως προς τήν σφαγιαζομενην Η

πειρον. Μή μένετε απαθείς εις τήν δολόφονουμένην ενώ
πιον σας έλευθερίαν ένδς λαού.Τά δεσμά. τά όποια εχαλ- 
κευσε, καί ή αποτρόπαια μάχαιρα, ή\ έγείρει κατα τής 
’Ηπείρου, ή Διπλωματία, είναι προάγγελος κινδύνων δια 
πάσας εις τδ μέλλον τάς έλευθερίας τών λαών.

Φοβηθήτε τήν έταίραν αυτήν τοσούτων καί τηλικούτων 
ποταπώυ συμφερόντων, ή οποία λέγεται μέν διπλωματία 
καί έχει συνήθως μειλίχια τήν μορφήν καί τά χείλκ, αλλα 
κρύπτει τήν ψυχήν μεγαίρης, τά σκληρά και άοικα και 
μιαρά καθ’ όλων μηχανωμένης.

Φοβηθήτέ την διά σάς αυτούς, έάν δεν θελετε ες αισθή
ματος αλληλεγγύης νά συμπαθήσητε προς τήν σφαδάζου- 
σαν έν Ήπείρω έλευθερίαν καί νά ύψώσητε σείς ύπέρ αυ
τής τον γρόνθον, ό όποιος θά ήδύνατο νά τήν σώση.

Μετ.

Έάν ακόμη δεν έπεδόθη ή διακοίνωσις τών Δυνάμεων 
διά τδ Ηπειρωτικόν καί τδ Νησιωτικόν, ούδέν σημαίνει, 
θά έπιδοθή αύριον.

Τδ γεγονός είναι, ότι ή μάχαιρα ύψώθη καί τδ κτύπη
μα καταφέρεται μεθ’ όρμής καί απανθρωπιάς εναντίον 
τής ’Ηπείρου. Καί προς τούτο ή προσοχή.

Λεπτομέρεια», περί άσημάντων διαφωνιών τών Δυνάμε
ων μέχρι τούδε, δεν ένδιαφέρουσιν. Ή ’Ήπειρος κείται 
δέσμια’ επί τού μιαρού βωμού τών Ευρωπαϊκών συμφε
ρόντων καί κρεουργείται άδυσωπήτως. ’Ιδού τδ θέμα τδ 
κύριον.

Καί είναι πολλή περί αυτό ή οδύνη, τήν οποίαν μετά 
ανδρικής υπερηφάνειας κρύπτουσιν ακόμη τά ελληνικά 
στήθη, χωρίς όμως καί νά δύνανται νά συγκρατήσωσιν εν 
κυρίως παράπονον, τδ όποιον στρέφεται προς τούς πεπολι- 
τισμένους λαούς, ίΐρδς τήν σιγήν αυτήν τών λαών, τήν 
παράδοξον, τήν έκπλήττουσαν καί άπελπίζουσαν.

λεν τήν θρηνούμεν ακόμη οί "Ελληνες την Ήπειρον 
ώς άπολεσθείσαν. ’Ανάγκη διπλωματική αναπότρεπτος 
αναγκάζει τήν Κυβέρνησιν τήν Ελληνικήν, αυτήν εκεί
νην τήν Κυβέρνησιν, ή όποια, εύτυχήσασα νά τελέση τής 
θείας Ιίρονοίας τάς μεγαθύμους βουλάς, τον έστειλε, με 
τον Διάδοχον τού Ελληνικού Θρόνου έπί κεφαλής, Στρα
τηλάτην καί μαχητήν, ίνα έλευθερώση τήν περιπόθητου 
γήν, τήν αναγκάζει νά διατάξη τον έλληνικον στρατόν 
νά έγκαταλίπη τήν ’Ήπειρον εις χείρας τών Αλβανών 
δημίων. Άλλ’ ή ’Ήπειρος, καίτοι σφαδάζουσα υπό τήν 
Ευρωπαϊκήν μάχαιραν, δεν θά παραδώση τήν τελευταιαν 
πνοήν, προτού καί μέ τά δόντια έτι τού Κυναιγειρου α 
μυνθή τής έλληνικότητός της, τών δικαιωμάτων της, τής 
έλευθερίας της, διά τήν οποίαν έπί τόσους επαλαιεν αιώ
νας καί εις τοσαύτα ύπεβλήθη καρτερικώς μαρτύρια. Δεν 
πρόκειται περί τούτου.

Πώς όμως οί πεπολισισμένοι λαοί, οί έχοντες, με τήν 
κρατούσαν σήμερον έλευθερίαν τής συνειδήσεως, πάσαν 
τήν δύναμιν νά έπιβάλωοι πανταχού τής ανθρώπινης ζωής 
τδ δίκαιον, ανέχονται τον τελούμενον έν Ήπειρω σφα- 
γιασμον τής έλευθερίας; Μιας έλευθερίας καθαγιασθείσης 
μέ τδ τίμιον αίμα αμέτρητων εις αιώνας μαρτύρων, χθες 
δε μόλις διά νέων θυσιών άναστάσης:

Δέν έχουσι πλέον καρδίαν οί λαοί: Δεν συγκινεί. αυ
τούς, ότι λαός χριστιανικός, έπί πολύ δουλεύσας εις τύ
ραννου άποτροπαίου μνήμης καί άρτι μόλις έλευθερωθεις, 
δένεται υπό τής χριστιανικής Ευρώπης τας χείρας και 
παράδίδεται εις νέαν δουλείαν ; Βορά λυσσώντων λύκων, 
τούς όποιους ή Διπλωματία διενοήθη νά καταστήση βασι
λείου με ξένας σάρκας ;

Τραγικώς απελπιστικόν τδ φαινόμενου. 'Οχι δια τούς 
Ήπειρώτας. Οί Ήπειρώται—ε'ι'πομεν—θά προσπαθή- 
σωσι νά συυτρίψωσι τήν στυγεράν απόπειραν. Και δεν 
εχουσι χρείαν εις τούτο κανενός. Δέν θά ίκετεύσωσι, δεν 
θά έκλιπαρήσωσι κανένα. Ό Σαμουήλ περιέρχεται κατά
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΖΩΗ

Ο ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΤ ΤΑΓΟΡ

’Ανάμεσα στους εκλεκτούς ποΰ πήραν τό βραβείο τοΰ 
Νόμπελ τοΰ 1913 είνε καί ό Ραμπεντρανάτ Ταγόρ-ίνδός 
ποιητής.

Ό Ταγ'ορ έγεννήθη το 1861 στήν Καλκούττα, νεό
τατος δέ ένεφανίσθη καί ώς μουσικός καί ώς ποιητής. 
"Εχει γράψη μελοδράματα, μυθιστορήματα, καί διηγή
ματα καί ποιήματα. Ή συλλογή του «Γιταντζαλι» (ύμνοι 
προς θυσίαν) τον έδόξασε. Ό ίδιος δέ ό Ταγ'ορ τή συλ- 
λαγή αύτή μετέφρασε στήν αγγλική.

ΙΙρώτος ποΰ κατέστησε γνωστή τήν ποίησι τοΰ Ταγ'οο 
στούς Ευρωπαίους είνε ό γνωστός κριτικός Βίλιαμ Ροτεν- 
στάϊν.

Ταξιδεύοντας στας ’Ινδίας γνώρισε τον ποιητή καί το 
έργον του.

Έπίσης άνάλυσι τοΰ έργου τοΰ Ταγ'ορ έκαμε καί ό 
ΐρλανδ'ος ποιητής Β. Ίτσ.

Ό "Ιτσ μας κάμνει γνωστή μιά του συνομιλία περί τοΰ 
ίνδοΰ ποιητοΰ μέ ιατρόν. ’Ινδόν, σπουδάσαντα όμως έν 
Ευρώπη.

«Κάθε μέρα, λέγει ό Ίνδός, διαβάζω τά ποιήματα τοΰ 
Ραμπεντρανάτ. Τά ποιήματά του μέ κάμνουν νά λησμονώ 
όλες μου τές λύπες. Στάς ’Ινδίας υπάρχουν πολλοί ποιη- 
ταί, κανείς δμως δέν μπορεί νά παραβληθή μέ τον Ταγ'ορ 
δι’ αύτδ καί τήν έποχή μας τήν ώνομάσαμε—εποχή τοΰ 
Ταμπεντρανάτ. Κανένας ποιητής μήτε Εύρωπαίος, μήτε 
Ίνδ'ος δέν τιμάται τόσον δσο δ Ταγόρ.Πενήντα έκατομμύ 
ρια άνθρωποι, παντοΰ δπου μιλούνε τή γλώσσα «μπεγ- 
γαλί», κάθε μέρα ψάλλουν τούς ύμνους του... Πρό λίγου 
καιρού ό ποιητής απήγγειλε τά ποιήματά του στον μεγα
λύτερο ναό τής Καλκούττας καί ό λαός είχε γέμιση τόν 
ναό, πολλές δέ χιλιάδες βρίσκοντο ολόγυρα.»

Τά ποιήματα τοΰ Ταγόρ πρέπει νά διαβάζωνται άργα. 
φωναχτα, σχεδόν τραγουδιστά. Μόνον κατ’ αύτόν τόν τοό- 
πον μπορεί κανείς να κατανοήση όλη τήν ομορφιά, τό ά
ρωμα τοΰ κάθε στίχου, τοΰ κάθε λόγου. Οί ύμνοι του άλλοι 
ψάλλονται κατά τήν άνατολή, άλλοι κατά τήν δύσι τοΰ 
ήλιου. Μερικοί είνε προωρισμένοι διά τάς διαφόρους έπο- 
χάς τοΰ έτους. Ό Ταγ'ορ είνε όπτιμιστής καί πανθεϊστής.

Ό Ραμπεντρανατ είνε ό πρώτος, λέγει δ ίνδός ίατοός, 
καί ό μόνος άπό τούς αγίους μας ποΰ δέν περιφρόνησε τή 
ζωή, άλλά τούναντίον τήν έλάτρευσεν ύμνών δλες τές 
χαρές της...

Παράξενο στάς ’Ινδίας, τήν χώρα πού έκήρυξε τήν 
«νιρβάνα» ώς τήν εύτυχεστέραν κατάστασιν τοΰ άνθρώ- 
που, πού έδίδαςε πώς ή άγάπη πρός τήν ζωή εινε ή πηγή 
κάθε δυστυχίας μας, εμφανίζεται ποιητής, άγιος, πού δια
κηρύττει δτι ή ζωή είνε θαυμασία, δτι ή ζωή εινε ώραία.

’Ιδού μερικοί στίχοι μεταφρασμένοι στό πεζόν, πού χα
ρακτηρίζουν τήν άντίληψι τοΰ Ταγόρ περί Θεού καί Ζωής,

«Μήν προσεύχεσαι, μήν παίζεις κομβολόγιον, μήν 
ύμνής ’Εκείνον, τόν δποίον προσκυνάς στή σκοτεινή γωνιά 
τοΰ ναοΰ, τοΰ όποιου οί πόρτες είνε κλεισμένες. "Ανοιξε 
τά μάτια σου καί δές πώς δ Θεός δέν είνε μπροστά σου.

Ό Θεός είνε εκεί δπου δ γεωργός σπαράσσει τή γή μέ 
τό άροτρο, δπου δ πέτρας μέ τό σφυρί σπάει τήν πέτρα, 
τήν προορισμένη γιά τό στρώσιμο τοΰ δρόμου. Ό Θεός 
είνε μαζύ τους καί δταν τούς καίει δ καυστικός ήλιος, 
καί δταν τούς καταβρέχει ή ραγδαία βροχή. Τό φόρεμά 
του είνε ξεχισμένο καί κατασκονισμένο. Βγάλε άπό πήσω 
σου τά ιερά άμφια καί σάν τόν Θεό πήγαινε καί σύ στόν 
σκονισμένο δρόμο και στόν άγρό.

Ποθείς τήν άπελευθέρωσι άπό τή ζωή; Ξεύρεις πού 
μπορείς νά τήν βρής : Ό Δημιουργός ύπήρξεν εργάτης’ 
Αύτός έδημιούργησε τόν κόσμο. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο 
συνέδεσε γιά πάντα τόν έαυτόν του μέ όλους μας.

’Έβγα λοιπόν άπό τήν ακινησία, άπό τήν κατάστασι τής 
ψυχρής παρατηρητικότητας ! 'Άφησε τά προορισμένα γιά 
τή θυσία λουλούδια καί τό λάβδανο ! ’Άς μεταβληθοΰν τά 
ιερά σου άμφια σέ ράκη καί άς λερωθοΰν μέ τόν ιδρώτα 
τοϋ κόπου. Πήγαινε είς συνάντησιν τοΰ Θεού δουλεύοντας».

Διαβάζοντας αύτή τήν γεμάτη πάθους θεοποίησι τής 
ζωής καί τής δημιουργικής έργασίας καταλαμβάνεται κα
νείς από έκπληξι διότι τέτια λόγια μάς έρχονται άπό τάς 
’Ινδίας.Αληθινά μέ χαρά οί κουρασμένοι εύρωπαίοι παρα
δίδονται στή φιλοσοφία τοΰ Βούδδα, πού διδάσκει τήν άπο- 
στροφή πρός τήν ζωή, τήν άρνησι τής εύτυχίας. ’Ιδού 
όμως δ σημερινός ίνδός ποιητής τί λέγει γιά τήν εύτυχία 
σ’ ένα άπό τά ωραιότερα του ποιήματα, πού βέβαια χάνει 
πολύ μεταφραζόμενο.

«Ανέφελη είνε ή ήμέρα τοΰ φθινοπώρου. Τό ποτάμι 
είνε γεμάτο ώς τές όχθες. Τό νερό δροσίζει τές γυμνές 
ρίζες τών παρόχθιων δένδρων. Τό μακρυνό, στενό μονο
πάτι μοιάζει μέ γλώσσα.τήν οποίαν τό διψασμένο χωριου- 
δάκι άπλωσε πρός τό νερό τοΰ ποταμιοΰ. Ό θόρυβος τών 
κυμάτων ανακατεύεται μέ τό γέλοιο καί τα παιγνίδια τών 
λουσμένων γυναικών. Ό ψαράς μεσ’ τή βάρκα, τή δεμένη 
στό καλαμένιο κοντάρι, πλέκει τό δίχτυ του. Τά αγόρια 
μέ χαρούμενες φωνές βουτοΰν στόν ποταμό.

Ή καρδιά μου γέμισε χαρά. Αισθάνομαι πώς ή ευτυχία 
είνε άπλή δπως τό λουλούδι τοΰ αγροΰ. ’Εμείς δμως τήν 
άρπάζουμε μέ φριχτή λαιμαργία, τήν τσαλακώνουμε, τήν 
πετοΰμε καί κατόπιν ριχνόμαστε στήν τρελλή άναζήτησί 
της. Καί έτσι τήν χάνομε γιά πάντα.

Έκύτταζα ολόγυρά μου, παρατήρησα τόν σιωπηλό ού- 
ρανό. τό τρεχάμενο νερό καί κατάλαβα πώς ή εύτυχία είνε 
σκορπισμένη παντοΰ, πώς ή εύτυχία είνε άπλή δπως τό 
χαμόγελο στό παιδικό πρόσωπο».

Το ποίημα αύτό μοΰ θυμίζει τά λόγια γιά τήν εύτυχία, 
ενός άπό τούς καλύτερους σύγχρονους άγγλους συγγρα
φείς, τοΰ Ούέλσ.

«Καθένας μας μια φορά τουλάχιστον στή ζωή του 
περνά μπρός σέ άνοιχτή πόρτα, ποΰ οδηγεί σέ ώραίο

κήπο, δηλαδή πρός τήν εύτυχία. Ή πόρτα αύτή παρου
σιάζεται πάντα έκεί δπου ποτέ δέν έλπίζαμε νά τήν εΰ- 
ρουμε. 'Όλοι μας περίφημα γνωρίζομε πώς άν μπούμε θά 
βοοΰμε εκείνη τήν εύτυχία, ή δποία. έστω καί γιά λίγο, 
μπορεί νά γεμίση ώς τά χείλια τό ποτήρι τής ζωής μας. 
'Όλοι μας δμως βρίσκομε πώς έχομε κάποιο έμπόδιο, πού 
δέν μάς άφίνει εκείνη τή στιγμή νά μποΰμε’στόν κήπο. 
Καί λέγομε στόν έαυτόν μας 1 «Θά τελειώσω τή δουλειά 
μου καί θά έπιστρέψω καί τότε μέ έλαφρή καρδιά θά μπώ 
στον κήπο». Σέ λίγο επιστρέφουμε, άλλ’ είς μάτην ζη
τούμε τήν ανοιχτή πόρτα. Μπροστά μας βρίσκεται σειρά 
σπιτιών και δέν ύπάρχει ίχνος κάν τοΰ κήπου. Ή στιγμή 
χάθηκε γιά πάντα μαζύ δέ μ’ αύτή καί ή πιθανότης τής 
εύτυχίας». ,

Ό Ταγ'ορ άγαπά τή ζωή, κυριολεκτικά τήν λατραύει 
καί δι’ αύτ'ο αναφωνεί !

«Θεέ μου ! τόσο άγαπώ τήν ζωή, ποΰ άφοβα μπορώ να 
συναντήσω τόν θάνατο !»

Ή ηρεμία, ή άπλότης, τό μεγαλείον είνε χυμένα στά 
ποιήματά του.

Ό Ρισπεν βλέπων τό ταγκό χορευόμενον άπό ενα άνδρείκελον.

Ή πίστις του είνε ειλικρινής, μεγάλη, ή καρδιά του 
είνε γεμάτη άγάπη.

Κατά τόν Ταμπεντρανάτ στή ζωή δεν υπάρχει-τίποτε 
τό ποταπόν, τό άσχημο, τό άξιο περιφρονήσεως. "Ολα 
είνε άξια τοΰ θαυμασμού 'μας, τής αγαπης μας.

Ή γή μας είνε ένας μεγάλος κήπος και όλα τα ύπαρ- 
χοντα σ’ αύτή είνε ιερά’ ολα δέ τά διευθύνει ό Θεός. Και 
πόσο αύτόν τόν Θεό άγαπά ό ποιητής.—«Θα σε στολίσω 
μέ στεφάνους άνθέων καί τροπαίων... Στή σκιά καθισμέ
νος θά σέ περιμένω, Θεέ μου, νά έλθης πρός έμε και να 
καθίσης δίπλα μου... Σέ περιμένω Θεέ μου !»

Καινούργιο φώς μάς έρχεται άπό τήν Άνατολή, και
νούργιο κήρυγμα—τής άγάπης πρός τήν ζωή, ώς προς 
τήν «χαράν τοΰ μυστηρίου», φωτεινό κήρυγμα, ποΰ ανέλ
πιστα αδελφώνει τήν πατρίδα τής «Νιρβάνα» με τήν 
πατρίδα τοΰ Απόλλωνος.
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Ο ΧΟΡΟΣ “ΤΑΓΚΟ,, ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ·

ΤΙ «Μπέρλ’.νερ Σαλίν», Βερολίνειος έφημερίς τής 
μόδας, ανέγραψε τήν εϊδησιν, ήν έδηυ.οσιεύσαμεν καί καθ’ 
ήν ο Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας απηγόρευσεν είς τούς α
ξιωματικούς τής ξηράς καί τής θαλάσσης να χορεύωσι τό 
«Ταγκό». Ή αύτοκρατορ’.κή διαταγή, ή απαγορεύουσα τό 
«Ταγκό», έχει ούτως : «Είς τούς άξ’.ωματιζούς τοΰ στρα
τού καί τοΰ στόλου, συνιστάται, ίίπως μή χορεύωσιν ούτε 
τό «Ταγκό» ούτε τούς άλλους έξ ενός ή δύο βημάτων χο
ρούς έν στολή καί αποφεύγωσι τας οικογενειακά; συνα
θροίσεις ή εσπερίδας, έν αίς χορεύονται οί χοροί ούτοι».

Ή αύτοκρατορ’.κή διαταγή δέν περιορίζεται είς μόνον 
στρατόν. Δεδομένου ότι οί αξιωματικοί έχουσι τήν ύπο- 
χρέωσιν νά μεταδαίνωσι και είς τάς ίδιωτικας άκόμη χο- 
ρευτικάς έσπερίδας έν στολή, χορευτική δε συγκέντρω- 
σις εϊνε άδύνατος άνευ αξιωματικών, ή απαγόρευσις τοΰ 
Κάϊζερ άφορα είς τήν γερμανικήν κοινωνίαν ολόκληρον. 
Καί οΰτω δέν απομένουσι παρά οί χοροί τών καφενείων 
και τών άλλων δημοσίων κέντρων διασκεδάσεως, οπού θά 
χορεύηται ό εξόριστος χορός, διότι καί ή προσέλευσις 
τών αξιωματικών έν στολή είς τα κέντρα αύτά αύστηρώς 
απαγορεύεται.

Κατά τήν «Μπερλίνερ Τάγκεμπλατ», ή αντιπάθεια 
τοΰ Κάϊζερ κατά τοΰ «Ταγκό» καί τοΰ έτέρου χοροΰ δε’ 
ενός βήματος είνε τοιαύτη, ώστε καί εις τό μπαλέττον 
άκόμη τής «Βασιλικής ’Όπερας» άπηγορύθη νά χορεύε
ται δημοσία τό «Ταγκό» προκειμένου άκόμη περί φιλαν
θρωπικής συναθροίσεως.

Ή αύτοκρατορ’.κή απαγόρευσις έπεσεν ώς βόμβα έν 
Βερολίνω, ίσοδυναμουσα πρός πλήοες ναυάγιον όλων τών 
έν σχεδίω έσπερίδων. αί'τινες εΐχον ώς κυριωτάτην ατρα
ξιόν τόν «Ταγκό». Άφοΰ καί αύτά τά εγκαίνια τής χει 
μερινής περιόδου, τά όποια έγιναν είς τήν επίσημον έν τή 
Βουλή κατοικίαν τής κομήσση; Σβέριν Λαίδυες, συζύγου 
τοΰ ΙΙροέδρου τής Πρωσσ’.κής Βουλής, έπί παρουσία 
διαφόρων πρεσβευτών καί αξιωματικών εΐχον ώς διακρι
τικόν έπί τών προσκλητηρίων «Τσάϊ Ταγκό», όπως έση- 
μειοΰτο μέχρι τοΰδε «Τσάϊ μπριτζς», άλλ’ αύτό έγινεν 
όλίγας ήμέρας πρό τής άπαγορεύσεως.

Άπό τά φαιδρότατα επακόλουθα τής αύτοκρατορικής 
διαταγής, είναι ότι καί Άγγλίδες τινές, αί όποΐαι 
έξησκοΰντο είς τόν Ταγκό μετά νεαρών Γερμανών άνθυ- 
πολοχαγών, ήναγκάσθησαν να παύσωσιν ασκούμενα1, διότι 
οί άνθυπολοχαγοί ούτοι έδήλωσαν, ότι δέν δύνανται νά 
έξακολουθήσωσιν. Είς δέ έξ αύτών ώμολόγησεν έμπιστευ- 
τικώς, ότι καί ή προσπάθεια άκόμη νά μάθη τόν «Ταγκό» 
Οά έχαρακτηρίζετο δυσμενώς.

Κατ’ άλλάς πληροφορίας τοΰ «Νταίηλυ Μαίηλ», ή 
άληθής αιτία, δι’ ήν ό Κάϊζερ απηγόρευσεν είς τούς 
αξιωματικούς του τόν χορόν «Ταγκό», ύπήρξεν ή άποκά- 
λυψις, ότι ή σύζυγός τοΰ Διαδόχου τής Γερμανίας έλάμ- 
βανε μαθήματα «Ταγκό» παρά τίνος ’Αμερικανίδας 
κυρίας, ήτ'.ς ήνοιξεν έν Βερολίνω σχολήν χοροΰ. ’Επειδή 
άλλως τε διά πολλούς λόγους ήδύνατο νά πιστευθή, ότι 
καί ό Διάδοχος πιθανόν νά έπεδείκνυεν ένδιαφέρον διά τόν 
νέον χορόν, ό Κάϊζερ απεφάσισε νά απαγόρευση τόν χορόν 
τούτον είς όλους τούς αξιωματικούς τοΰ Γερμανικού 
στρατού.

Κατά τινα χοροεσπερίδα έν Σαρχότεμβουργ εις ήν πα- 
ρευρίσ/.οντο καί οί πρέσβεις τής Αγγλίας καί τών Ηνω
μένων ΙΙολιτειών, ό χορός «Ταγκό» έπετράπη, άφοΰ 
άπαντες οί προσκεκλημένοι αξιωματικοί και άλλοι Γερ
μανοί υπάλληλοι άπήλθον.

[Γνωστός λόγιος σατυρίζει έμμέτρως είς τήν «Εστίαν» 
περιγραφας τής κοσμικής κινήσεως τών έφημερίδων.Άνα- 
δημοσιεύομεν δύο έκ τών σατυρικών αύτοΰ ποιημάτων].

Τέϊον μπριτζ στοϋ Γιάνη τοΰ νταή
Ποΰ κάθεται κοντά στά Πυθαράδικα
Καί ποΰ πρό ημερών ένα πρωΐ 
Τόν πήγαν στήν ’Αστυνομίαν άδικα.

Παρήσαν ή Φανή ή καπελλοΰ
Καί ή λογία ή ράφτρα ή Κοκκίο 
Γνωστή έρασιτέχνις κουρελού 
Καί τής φιλολογίας λαδικό.

"Εγεινε καί διάλεξις' έμίλησε
Είς γραμματοδιδάσκαλος μέ σάλιον 
Ό λόγος γλαφυρός. αδρός, έκΰλισε... 
Ώς πορτοκάλλιον...

Κατόπιν, επειδή ήτο καιρός, 
Ό ’Ανάστασης, ό έκ Νάξου 
Σείων άξίνην καί τόν κόσμοι· συνταράττων, 
Ώμίλησε μέ τέχνην καί μέ νοΰ, 
Περί καλλιέργειας τών γραμμάτων
’Εν σχέσει πρός τήν καλλιέργειαν τοϋ μαϊαντ.ινοΰ

ΒΑΧΙΛΙΚΑ ταχειδια

Ό Διάδοχος τής Ελλάδος κατά το Ιν Βερολίνω 
ταζείδιόν τον.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Φ1ΛΕΛΛΗΝΕΪ

Ό κ. ΡΗΒΣ
Ποόεδρος τον 'Ελληνοαγγλικον Σύνδεσμον 

' οστις ίδρυσε καί Ινταν&α τμήμα αυτοί’.

* *

Φασκόμηλου παρέθεσαν καί ο’τής κουτσής τής Έλενιώς 
Τοϋ Νικολοΰ το 5 άμαξα
Καί διεκρίθησαν έκεϊ ό Γιάννης ό όμορφονειός
Πολλά σακκάκια καντριλλιέ κι’ ένας ζακές μ’ ένα μποξά.

’Επίσης διεκρίθησαν ή Είρηνοϋλα ή μαμμή 
Ή έν έσθήτι πορφυρά μετά λευκού μπαλώματος 
Έγένετο δ’ απόπειρα κι’ άγ’ρίου μαχαιρώματος 
Καί οί παρευρισκόμενοι φωνάξαν δλοι «μή».

Περί τό τέλος ήρχισε τραγούδι καί μεράκι 
Καί έμελψεν ή Κατερινιώ μέ τόν ψωμά τόν Ζήση 
Καί τέλος τής Βαγγέλαινας τό μάγο Μαρικάκι 
•Απήγγειλε μίαν στροφήν άπό to «Ραβαΐσι».

ΟΈΕΠΟΡΤΓ.Γ

rO Μητροπολίτης Καστοριάς έν μέσφ τών κορυφαίων 
Λερβισάδων τον Μεγάλου Τεκ'ε Φράσαρης
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ΩΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Ή ϊ’ν.Οεόις τοί? κ. Φερεκίδον.

Είς τήν αίθουσαν τοϋ Λυκείου τών Έλληνίδων έγένετι 
ή έκθεσις τής ζωγραφικής τών έργων τοϋ κ. Φερεκίδου.

Τά έργα τοϋ Ιλληνος ζωγράφου είνε όλα σχεδόν έμ· 
πνευσμένα από τούς ενδόξους πολέμους μας. Τα περισσό
τερα τοπογραφικά, όλα δέ χαρακτηρισμένα μέ μίαν άξιο- 
ζηλευτόν έναρμ.όνισιν χρωμάτων καί τέχνης. «Τό Χάν 
τοϋ Σαρανταπίρου». ‘«Τό Κιλκίς» 
χωρική». «Ό Τούρκικος Τάφος». «Οί δύο 
«Μία δύσις είς τά Ιλη τών Γιαννιτσών».
τοϋ Ά7νΐάκμ£αος». Αυτοί οί
κων τοϋ κ. Φερεκίδου δεικνύουν πόθέν ό Έλλην 
φος ήρύσθη τάς έμπνεύσεις του. Καψ ευτυχώς ότι 
πνευσις καί ή παρατήρησές συνδυαζομένη μέ τήν 
τοϋ κ. Φερεάιδου, μάς έδωκεν τάς ωραίας εικόνας 
ποιας τόσον άπεθαύμασαν όσοι ηΰτύχησαν νά έπισ; 
τήν έκθεσίν του. Ή Βασιλική οικογένεια έπεσκέφθη έκ 
τών πρώτων τήν έκθεσιν τοϋ κ. Φερεκίδου. Πρώτη ή Λ.

ή Βασίλισσα Σοφία ήγόρασε ενα πί,νακα παριστών 
«Τάσον τοϋ Όδρενοϋ».

' - ' ■ 

εκθεόις τοί? κ. ΜποναΦΙονίϊ.
, , ' ν.■■'· ’ * , ··,

Τα Γαλλικα φύλλα αναφέρουν μίαν? -λ 
σαν έκθεσιν τοϋ Μπουασσονά εις τό Ηαρί

Ένδιαφέρουσαν ιδίως γιά μάς.Εινε έκ: ....___  .......
φωτογραφιών ποϋ έπήρε^ άιή τήν Γίρ£δεζά< ό δό^κεκριμ- 
μένος καλλιτέχνης. Τήν έκθεσιν αύτήδ έπεσκέφθησαν ολα 
σχεδόν τά μέλη τής Έλ^ήνικηξ παροικίας .·κάΓπ$.ύς κό
σμος ξένος.

έχνης.
Ή «Μακεδονίτισα 

ύζωνοι».
«Ή διάδασις 

ίτλοι τών κυριωτέρων πινά- 
ζωγρά- 

ή έμ- 
τέχνην 
τάς ο- 

εεφθοϋν

Μ.
"CV

α

•ιι
αφερου-

'Όλοι δέ εκφράζουν τόν θαυμασμόν τους διά τήν εύμορ- 
φιά τής φύσεως.

Καί μία Γαλλίς κυρία είπε’ «Εννοώ γιατί οί "Ελλη
νες δέν έδίστασαν νά χύσουντόίον αίμα γιά Ινα τέτοιο 
τόπο».

Ή εκθεθις τοι' κ. Κογεβίνα.

Είς τόν «Παρνασσόν» έγένετο ή τρίτη πολεμική έκθε- 
σις έκ τών έργων τοϋ έκ Κερκύρας ζωγράφου κ. Κογε- 
δίνα. Ό Κερκυραΐος καλλιτέχνης φαίνεται οτι κατέχει 
σοδαρώς τήν τέχνην του τήν όποιαν έχε: σκορπίσει είς ό- 
λας τάς εικόνας τάς οποίας έκθέτει είς τήν κομψήν αί
θουσαν τοϋ Παρνασσού, τήν.ειδικήν πλέον διά τοιαύτας 
εκθέσεις. Τά έργα είνε πολλά, καί έν τώ συνίλω ολα τέ
λεια, μέ πολλήν παρατηρητικότητα, έμέ’^δύναμιν συλ- 
λήψεως, μέ πολύ καλόν χρωματισμό·»,. Είς τά χρώματα ι
δίως έπιτυγχάνει πολύ ό κί Κτόγεδίνας είς τά·-. οποία 
δίδει τόνον τελείας αίθεριότητος. Ή Βασιλική οι
κογένεια έτίμ.ησε δΓ έπισκέψεως τήν- Πολεμικήν έκθε- 
σιν. 'Ο Βασιλεύς και ό πρίγκηψ Νικόλαος ήγόρασ^ν uwc 
έξής εικόνας : «Αί τρεδ; Ακρ’ίΛά/ίις». Τό «"Αργυρο? 
καστρον» καί ή «Κερκϋραίκή Βρϊδυά». ήγόρασθησαν ύπό 
τοϋ Βασιλέως. Τό. «Μαντοϋδ: τής Κερκύρας» -iso ή- 
γόρασεν ό πρίγκηψ Νικόλαος, καί τό «Φρούριον τής Κερ-, 
κόρας» ό πρίγκηψ Χριστόφορος. * «*  .·,

. ’Εκτος τής Βασιλικής Οικογένειας καί άλλα μέλη τής 
’Αθηναϊκής κοινωνία^ ήγόρασαν εικόνας άρκετάς.

Ή ’Επιτροπή τής Πινακοθήκης. 4

Συνήλθεν έν τώ Μετσοδείω Πολυτεχνείω ή έπι τής 
Πινακοθήκης ’Επιτροπή καί ή διαχειριστική τής περιου
σίας τοϋ Πολυτεχνείου ’Επιτροπή ύπό τήν προεδρίαν τοϋ 
πρίγκηπος Νικολάου. Έκ τών μελών τής πρώτης παρή- 
σαν οί κ. κ. Σ. Σκουλούδης. Σ. Στάής, Στ. Ράλλης, I. 
Καφταντζόγλου καί Ίακωδίδης, έκ τών τής δευτέρας, 

Διευθυντής τοΰ Πολυτεχνείο» κ. Α. Γκίνης καί ό ’Αντι
πρόεδρος τοϋ Έλλ. Συνεδρίου κ. I. Χαραλάμπους. Κα
τόπιν μακράς συζητήσεως καί μελέτης έπί τών πλεονα
σμάτων τοϋ 17ου κληροδοτήματος τοϋ Άδερωφείου κλη
ροδοτήματος, αί δύο έπιτροπεΐαι άπεφάσισαν όμοφώνως 
όπως τά έκ τής μερίδθς ταύτης πλεονάσματα, άνερχόμενα 
είς 150 χιλιάδας δραχμών, διατεθώσι πρός άνέγερσιν τής 
Πινακοθήκης. Ούτω τό πρός άνέγερσιν τοϋ μεγάρου- τού
του διαθέσιμον νϋν ποσόν ανέρχεται είς 450 χιλ. δραχμών 
κατατεθειμένων παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής Ελλά
δος. Αί δύο έπιτροπεΐαι επίσης άπεφάσισαν, όπως τό έκά- 
στοτε πλεονάζον κατ’ έτος χρηματικόν ποσόν; έ^ τοϋ 17ου 
κ’/.ηροδοτήματος τοϋ Άδέρωφ, άναγράφε.ταί/ν ξείδικώ έ- 
δαφίω τοϋ προϋπολογισμού τοϋ Μετροδείου Πολυτεχνείου 
ποός άγοοάν συνωδά τή διαθήκη πού,αειμνήστου; Γ. Ά- 
«ερωφ. έργων τέχνης εςαιρετικης αςιας προς ’.πι/.ουτισμον 
τής συλλογής τών εικόνων τοϋ άοιδή'μου Άδέρώφ. 

-
Φωτογραφική εκθεόις.

Ώς γνωστόν. ό σύλλογος «Παρνασσός» δφργανώνει 
φωτογραφικήν έκθεσιν εγκόνων των δύο πολέμων. ΊΙ έκ- 
Οεσ'.ς ετεΟη υπο την ) ψη^ην τον ^ρ'.γκηπος
Νικολάου. --3

Κατά ft’s έκόοθεν πρόγραμμα, νίνονται δεκτά' είς τήν 
έκθεσιν φωτογραφικά έργα έξ έπαγγέ'/.ματος φωτογράφων 
καί ερασιτεχνών. Εκαστος έκθέτης θέλει άποστείλει 
μετά τής δηλώσεως συμμετοχής καί κατάλογον τών έρ
γων του μέ πάσας -τάς περί τούτων σχετικάς σημειώσεις. 
Έ/.αστον φωτογραφικόν άντ-τυπον θέλει φέρει έπι τής 
ϊψεως αυτού τό σνόμα τού εκθέτου ή Ώυδώνυ^ν. ώς καί 
τόν τίτλον, τοϋ έργου.

Ή έκθεστς-Λ^-άρχίση τήν^θηΫ Μαρτίου καί θά διαρκέση 
δέκα ήμέρας. Αιτήσεις πρός συμμετοχήν γίνονται 
μέχρι τής 15ης Φεβρουάριου, τά δέ φωτογραφικά 
ματα δέον νά παραδοθώσι τό βραδύτερον μέχρι τής
Φεδρουαρίου. Τά έξοδα τής άποστολής καί έπιστροφής 
τών έκθεμάτων βαρύνουσι τούς έκθέτας. Έκαστος έκθέ- 
της δύναται νά άποστείλη όσαδήποτε έργα. Δέν γίνονται 
δεκτά: άποτυπώσε’.ς πλαστών μαχών καί έπεισοδίων, έργα 
έξ άντιγράφων, ώς καί έργα μεγαλείτερα τών 30X40.

Θά άπονεμηθώσιν έν όλω έξ τουλάχιστον χρηματικά ή 
άναμνηστ'.κά βραδεία. Τρία είς έκθέματα έξ έπαγγέλμα- 
τος φωτογράφων καί τρία είς έρασίτέχνας.

Ό σύλλογος «Παρνασσός» έπιφυλάσσει αύτώ τό δι
καίωμα νά δημοσιεύση, είς ειδικόν-λεύκωμα τά βραδευθη- 
σδμενα*έργα  καί όσα έκ τών λοιπών θεωρήση κατάλληλα.

οεκτα 
έκθέ- 
15ης

Μουσική ΚίΝΗΙΙΙζ
Σννανλίαι

Είς τβ-βασιλικόν θέατρον έδόθη ή συναυλία τής «'Ενώ 
^εως τών, Φοιτητών» ύπέρ τών απόρων οικογενειών τών 
όοι-ίήτων, τών όποιων τά τέκνα έπεσαν είς τούς δύο πο
λέμους. qjt

Τήν συναυλίαν έί.ίμησαν - οί _Βα-ϊ;λιβςΐ*Τιί  Πριγκήπισσαι 
καί οί Ιίρΐγκηπες.·-"Εςετελέσθησαν έργα τοϋ Γκλούκ καί 
Σοϋμπερτ, καί έψαλε τήν Σεμιράμιδχ, ή κ. Καμπανάκη. 
Ό κ. Πολέμης απήγγειλε ποιήματα του. , α

Ν ’
Ή όννανλία τής Μανδολινάτας
'-'ΌΤως πάντοτε πολύ Επιτυχής ύπήρςεν ή συναυλία τής 

Μανδολινάτας ή όποια έδόθη ’βίς τό Βασιλικόν Οέατρον. 
Χωρωδία, ορχήστρα, μονωδία, όλα καλοβαλμένα μέ μία τε
λειότητα, τής όποιας μόνον ό κ. Λάβδας γνωρίζη τό μυ
στήριον.

Ή όννανλία τον κ. Καλεγέρη
Είς τό Δημοτικόν Οεατρον έδόθη ή συναυλία τοϋ πλαγι- 

αυλιστοϋ κ. Άλεξ. Καλλιγερη. 'Ο κ. Καλλιγέοης έπέδειζε 

μεγάλην δεξιοτεχνίαν καί μίαν ημέραν θά δείξη περισσότε- 
οον τό πραγματικόν του τάλαντον.

ΊΙ δνίς Δημητρακοπούλου καί ή δνίς Σακελλαροπούλου 
έτοαγούδησαν μέ πολλήν χάριν καί ίδίςι ή δνίς Σακελλαρο
πούλου διερμήνευσε μέ αρκετόν χρωματισμόν, τό ’Άίρ ντί 
Μιμί, άπό τήν Μποίμ.

ΊΙ dwai'Xta τοί? Σύλλογον τών Έμπορονπαλλήλων 
ΙΙλήρης έπιτυχία έστεψε τήν συναυλίαν τοϋ καλοϋ Συλ

λόγου τών ’Εμποροϋπαλλήλων ή όποια έδόθη είς τήν αί
θουσαν του ύπέρ τών νυκτερινών Σχολών του. ΊΙ ’Αθη
ναϊκή Μανδολινάτα καί πάλιν έθαυματούργησεν.

ΊΙ ίμφάνεόις τής Μονόικής Άκαόηιεΐας
ΙΙρώτης τάζεως έμφάνισιν έκαμεν ή Μουσική ’Ακαδημία 

είς τό Βασιλικόν Θέατρον. Τό πρόγραμμά της πολύ καλόν. 
ΊΙ έκτέλεσις άρίστη. ΊΙ ορχήστρα άπετελεΐτο άπό τά 
καλλίτερα μανδολίνα καί ό μαέστρος κ. Βαλτετσιώτης διηύ- 
θυνε θαυμασίως καλά. “Εκτακτον τό βιολί τοϋ κ. Δούρη. 
’Εκλήθη τετράκις έπί τής σκηνής, τόσος ητο ό ,ένθουσια- 
μός τοϋ κόσμου. ΊΙ κ. Γιαννάρου έσημείωσε μίαν έπιτυ- 
χίαν μέ τό δροσερό τραγούδι της. ’Εν γένει όλοι άπεκόμισαν 
τάς ώραιοτέρας έντυπώσεις.

ΊΙ όννανλϊα τοί? Ώόείον
Μεγάλην έπιτυχίαν έσημείωσε καί ή πρώτη έφετεινή συ

ναυλία τών μαθητών τοϋ ’Ωδείου. Τό «Κοντσέρτο» είς σΐ 
έλασσον τοϋ Σαίν-Σάνς άπεδόθή μέ όλην τήν τελειότητα 
άπό τό βιολί τής δίδος Ζαφειροπούλου. ’Αλλά καί ό κ. 
Καρατζας καί ή δίς Δημητρακοπούλου καί αί δίδες Ήπί- 
του Βερσή καί ή δεσποινίς Σοφιανού άπέδωκαν μέ δύνα- 
μιν καί τελειότητα σπάνιάν διά μαθητάς ολα τά συναι
σθήματα ποϋ είμπορεΐ νά έκφράσουν μία ωραία φωνή ή τά 
άλλα μουσικά όργανα.

Σννανλέα τών καθηγητών τον Ώόείον
’Ενώπιον έκλεκτοϋ άκροατηρίου οί καλλιτέχναι τοϋ ’Ω

δείου μάς έδωκαν τήν πριότην συναυλίαν,—Μουσική Δωμα
τίου,—είς τήν αΐθουσάν του.Τό πρόγραμμα έκλεκτό καί δύ
σκολο —Χάϊντελ, Μπετόβεν, Δβόρακ. Ή έκτέλεσις άντα- 
πεκρίθη είς τάς -αξιώσεις τού κοινού καί ιδίως είς τό τρίο 
τοϋ Μπετόβεν άπέδωκεν όλην τήν κρυσταλλίνην ήχηρότητα 
καί τήν πιστότητα τού πνεύματος τοϋ μουσουργού.

Λιαλεξεις
Είς τόν Παρναθόύν

Ό λοχαγός τοϋ ’Αγγλικού Επιτελείου καί στρατιωτι
κός ανταποκριτής τοϋ «Ημερησίου Τηλεγράφου» ώμίλη- 
σεν είς τόν Παρνασσόν. Τό θέμα του : «Εντυπώσεις περί 
τοϋ Έλληνος στρατιώτου κατά τόν πόλεμον». Τό πνεύμα 
τής ομιλίας τοϋ εύγενοϋς “Αγγλου ήτο μία έκτίμησις και 
Ινας θαυμασμός διά τήν αξίαν τοϋ "Ελληνος στρατιώτου. 
’Ανέφερε πολλά χαρακτηριστικά ανέκδοτα καί κατέληξε 
νά όνομ.άση τόν "Ελληνα, ώς τόν ποιητην Στρατιώτην 
τής ’Ανατολής. Τήν διάλεξιν τοϋ κ. Τράπμαν παρηκρ- 
λούθησε και ή Α. Μ. ό Βασιλεύς.

Ο κ. Πετρακάκος εις τήν αίθουσαν τοϋ Παρνασσού ώ- 
μιλησεν περί Τύπου. Ό ομιλητής ήρχισε τήν διάλεξιν 
του απο τών αρχαιοτάτων χρόνων όταν ή έφημερΐς δέν 
ύπήρχεν άκομη και εφθασεν είς τόν πολύπλοκον μηχανι
σμόν τών σημερινών χρόνων, κατά τούς οποίους ό Τύπος 
εχει.κοινωνικήν καί πολιτικήν καί έκπολιτιστικήν δύνα- 
μιν ανυπολόγιστον.

Θ κ. Πετρακάκος κομψός είς τήν ομιλίαν του καί δια- 
/.εκτος εις τήν ορασιν του έχειροκροτήθη ένθουσιωδώς άπό 
το πυκνόν άκροατήριόν του.
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Είς τό Πιιρίόι
Ό κ. Γάστων Δεσάν, ό έπιφανής Γαλάτης, είς τήν 

ρητορείαν και άρθρογραφίαν τοϋ όποιου τόσα οφείλει ή 
προαγωγή τών εθνικών μας δικαίων, απέκτησε καί νέους 
τίτλους έπί τής εύγνωμ.οσύνης μας διά Οαυμασίας περί 
τών νήσων τοϋ Αιγαίου διαλέξεως. τήν οποίαν έκαμε πρό 
ολίγων ήμερών είς τό Παρίσι’.

Ό κ. Δεσάν άνέπτυξε μέ κα/.λιλογίαν, διανθιζομένην 
καί άπό ένδιαφέροντα άνέκδοτα, έντυπώσεις του άπό τά 
νησιά, τών οποίων έξήρε τό αμιγές έλληνικόν φρόνημα, 
ύπομνηματίζων τά οσα έλεγε μέ ιστορίαν καί άριθμούς.

'Ο ομιλητής έτόνισε τό καθήκον τής Ευρώπης νά εξα
σφάλιση τήν ένωσίν των προς τήν μητέρα Ελλάδα’, δη- 
λώνων ότι θά ήτο ιεροσυλία καί μόνη τοϋ Καστελλορί- 
ζου ή επιστροφή είς τήν Τουρκίαν, διότι έτυχε γεωγρα
φικός νά εύρίσκεται έγγύς τής ασιατικής ακτής, χωρίς 
δι’ αύτό ούδεμιάς τών άλλων νήσων νά ύστερή είς έλλη- 
ν.κότητα.

Τήν διάλεξιν έπηκολούθησαν νησιωτκιά τραγούδια άπό 
τόν ’Έλληνα καλλιτέχνην “Αραμιν*  τό έκλεκτότατον δέ 
ακροατήριον, μεταξύ τοϋ οποίου καί οί τα πρώτα φέρον- 
τες τής ελληνικής παροικίας, κατεχειροκρότησε τόν ομι
λητήν καί τόν τραγουδιστήν.

♦ 
♦ ♦

Αί διαλέξεις τον κ. Παλααα.
Ό κ. Παλαμάς έκαμε δύο διαλέξεις περί Βαλαωρίτου. 

Τήν πρώτην τήν έδωκε είς τήν αίθουσαν τοϋ «’Εκπαι
δευτικού ’Ομίλου», τήν δευτέραν είς τάς αίθούσας τοϋ 
«Λυκείου τών Έλληνίδων». Καί είς τάς δύο διαλέξεις δ 
κ. Παλαμάς έφάνη ό υπέροχος κριτικός και ό μεγάλος 
"Ελλην ποιητής ό όποιος γνωρίζει νά κρίνη,οπως είξεύρει 
καί νά δημιουργή τούς ώραίους ποιητικούς κόσμους τών 
έργων των. Ό Παλαμάς μάς έδωκεν είς τάς δύο αύτάς 
διαλέξεις Ινα Βαλαωρίτην ζωντανόν, Βαλαωρίτην γεμά- 
τον άπό μεγάλα όνειρα, άπό ύπέροχον πατριωτισμόν, κ«ί 
έρχεται στιγμή κατά τήν οποίαν μάς δείχνει τήν ποίησίν 
τοϋ Βαλαωρίτου, τόσον μεγάλην, τόσον φωτεινήν, τόσον 
άπέραντον. ώστε νά περιπτύσσεται ολην τήν ιστορίαν τής 
Ελληνικής Φυλής καί νά έκφράζη όλους τούς σπαραγμούς, 
της, καί όλους τούς πόνους της. . ·

Καί ό Παλαμάς άναλύων τό έργον τοϋ Βαλαωρίτου και. 
έμπνεόμενος άπό τά μεγάλα έκείνου ιδανικά, έμψυχού- 
μενος άπό τό κάλλος τής ποιήσεώς του, καθίσταται ολί
γον κατ’ ολίγον ό υπέροχος ψάλτης του. ό όποιος μέ; τό 
βαθύ μάτι τοϋ κριτικού ξεθάπτει μίαν πρός μίαν καί μάς 
δεικνύει ζωντανεμένες τής μαγικές σελίδες τοϋ έργου 
τοϋ Άριστοτέλους Βαλαωρίτου.

"Ενα ύπέροχον ψυχικό λουτρό υπήρξε δι’ όλους καί ό- 
λας όσοι ηύτύχησαν νά άκούσωσι τάς δύο αύτάς διαλέξεις 
τοϋ Κωστή ΙΙαλαμά. Διαλέξεις τόσον ζωντανάς, .τόσον 
παραστατικός, τόσον βαθείας δέν ακούομεν δυστυχώς συ
χνά καί διά τούτο είμπορεΐ νά θεωρηθούν ώς ενα φιλολο
γικόν γεγονός, αί δύο διαλέξεις τοϋ ποιητοΰ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
θεατρική έσπερίς είς τής κ. Γκοντέμ. Ή κ. Γκοντέμ 

ή σύζυγος τοϋ Ρώσσου στρατιωτικού ακολούθου έσχε τήν 
έμπνέυσιν νά δώση έορτήν θεατρικήν είς τάς αίθουσας τηξ 
μέ έλληνικόν πρωτότυπον έργον. Συγγραφεύς ό κ. Α. 
Τανάγρας, ό όποιος συνέγραψε ενα είδύλλιον ύπό τόν τί
τλον «Ή αρραβωνιαστικιά τοϋ Εύζώνου». Πράγματι ή 
ώραία έορτή έδόθη μέ πολλήν έπιτυχίαν, και ό έκλεκτός 
κόσμος, προεξαρχούσης τής Βασιλικής Οικογένειας έχει- 
ροκρότησε μέ όλην τήν ειλικρίνειαν τό χαριτωμένον έργον
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του κ. Τανάγρα και τήν επιτυχή δ’.ερμήνευσιν αύτου απο 
τούς έρασιτέχν’δας κυρίας καί κυρίους.

¥ 
* *

*11 Δραματική Σχολά τοϋ ’ίϊδείου.

Μάς έδωκε καί .εφέτος ή δραματική σχολή τοϋ Ω
δείου τά αποτελέσματα τής εργασίας της. Είς τό Δημο
τικόν θέατρον οί ύπό τόν κ. Ζάνον μαθηται καί μαθήγ 
τριαι τής Δραματικής Σχολής έδίδαξαν διάφορα έργα. 
Δυστυχώς τά αποτελέσματα τής Διδασκαλίας τής Δρα
ματικής Σχολής τοϋ ’Ωδείου απεδείχθησαν σχεδόν μέτρια 
όχι βέβαια άπό έλλειψιν ταλάντων άλλά φαίνεται άπό δι
δασκαλίαν έλλειπή.

Ή Δνις Ζερδοϋ έχει πραγματικόν τάλαντον, καί ευρύ

"II ί«}περί<; τών Θεατρικών Συγγραφέων.
Είς τό Βασιλικόν θέατρον έδόθη ή μετά τόσης ανυπο

μονησίας αναμενόμενη έσπερίς τών Θεατρικών συγγρα
φέων. Ή έσπερ’,ς είχε μίαν έξαιρετικήν συρροήν λόγω 
τής φήμης ότι ό συγγραφεύς τοϋ Θάρρους τής Άγνοιας 
ανήκε'είς κύκλον υψηλόν, καί όλο: με μίαν περιέργειαν 
έσπευδαν είς τό θέατρον έτοιμο'. νά κρίνουν', καί πρό πάν
των νά επικρίνουν μέ τήν πολλαπλή δόσιν τής κακίας, 
μέ τήν όπόίάν κρίνονται συνήθως τά πρωτότυπα Ελληνικά 
έργα.

Καί τό έργον τοϋ κ. Φωκ. Φυλλίδου ώς έργον 
πρώτόν, ώς έργον μονόπρακτον δέν είμπορεϊ φυσικά νά 
άνθέξη είς τήν αύστηράν καί ίδια τήν πρόχειρον κριτικήν. 
Καί τοϋτο διότι είνε τόσον αβρόν τήν σύλληψιν καί τόσον 
λεπτόν, ώστε πολύ ολίγοι θά είνε έκεϊνοι οί όποιοι θά δύ- 
νανται νά εννοήσουν τό πνεϋμα τοϋ συγγραφέως. Τό Θάρ
ρος τής Άγνοιας μας παρουσιάζει έ'ναν τύπον άνδρός 
ό όποιος καθίστ&ίαι δέ'.λότέρος παιδιού πρό τής άγαπω- 
μένης. Καί αύτή ή δειλία εκτυλίσσεται εμπρός μας 
και τήν αίσθανόμεθα, καί τήν βλέπόμεν καί συμπαθοϋμεν 
τόν ήρωα αύτόν ό όποιος πάσχει μόνον και μόνον άπό τόν 
χαρακτήρα του. Αυτό έπεδίωξε ό συγγραφεύς, καί αύτό τό 
κατορθώνει. Τί άλλο πρέπει νά ζητήση κανείς άπό ένα 
έργον μονόπρακτον ; "Οταν ένας χαρακτήρ φαίνεται τόσον 
καλά χαραγμένος είς ένα έργον άρκεΐ διά νά τοϋ δώση 
τήν επιτυχίαν, καί ό χαρακτήρ τοϋ Σαρτίδου είνε πολύ 
ζωντανά χαραγμένος, ώστε νά δίδη τήν έντύπωσιν τής 
πραγματικότητας ή άπό σκηνής διδασκαλία.

Όσον αφόρα τό παίξιμον των Ερασιτεχνών, ό κ. Λοι- 
δορίκης ύπήρξεν τέλειος, ή Δνις Γαδριηλίδου έκράτησε 
πολύ καλά τόν μικρόν της ρόλον. Ψυχρά ήτο διά τό μέ
ρος της ή Δνίς Παπαχατζή καί πολύ άδικημένη άπό τήν 
φωνήν της ή κ. Βασιλίδου

Ό Βασιλεύς τής Ρέγγας τοϋ κ. Τσοκοπούλου, μία 
κωμωδία'πόλύ άπλή ήρεσε πολύ είς τό κοινόν, διότι τής 
έδωκαν πραγματικήν ζωήν οί εκτελεστά! της. Ό κ. Λά- 
σκαρης, ή Δνίς Χρυσούλή καί ιδίως ή Δνίς Γαζή υπήρ
ξαν απαράμιλλοι. Έπίσής ήρεσε πολύ καί τό μουσικόν 
πρόγραμμα τής εορτής. Ή κ. Φωκά κατεχειροκροτήθη 
καί έθριάμδευσεν τό βιολί τής Δδος Τζίφου,

Έν γένει ή έσπερίς τών θεατρικών Συγγραφέων, έση- 
μ.είωσεν μίαν έπιτυχίαν πρώτης τάξεως καί διά τήν επι
τυχίαν αύτήν είνε άξιοι πολλών συγχαρητηρίων όλοι όσοι 
συμμετέσχον είς τήν διοργάνωσίν της, καί πρό πάντων 
διότι μας έδόθη ή βεδαίωσις—διά τής συμμετοχής τοϋ ΰ- 
ψηλοϋ συγγραφέως εις τήν εορτήν, ότι τό ένδιαφέρον του 
διά τήν 'Ελληνικήν Σκηνήν, είνε τόσον πραγματικόν καί 
τόσον μεγάλο ώστε να δύναται πολλά νά έλπίζη άτενίζον 
πρός αύτόν τό Ελληνικόν Θέατρον. 

τατα τής ανοίγεται ό δρόμος τοϋ Θεάτρου, όπως και εις 
τήν δεσποινίδα Κοτσάλη και Βρασιδανοπούλόύ.

Ή κ. Ρολλύ έδωκε τέσσαρας παραστάσεις είς τό βα
σιλικόν θέατρον. ’Ήδη άναμένεται ή κ. Ρεζάν, παλαιά 
γνώριμος τών ’Αθηνών ή οποία θά δώση τας παραστάσεις 
της είς τό Δημοτικόν Θέατρον.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟ.Σ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ευρισκόμενα είς τό τέλος τοΰ ’Ιανουάριου 
και τά ζητήματα τά σχετιζόμενα πρός τόν 
καθορισμόν τών Έλληνοαλβανικών συνόρων 
καί τήν τύχην τών Νήσων τοΰ Αιγαίου δέν 
ελαβον τήν οριστικήν αυτών λύσιν. Ό κ. 
Βενιζέλος δ όποιος μέ άστραπιαίαν ταχύτητα 
καί έν μέσφ εξαιρετικών τιμών καί άσυνήθων φι
λοφρονήσεων διέσχισεν ακούραστος τό πλεΐστον 
τής Ευρώπης έπισκεφθείς τάς Κυβερνήσεις καί 
τούς αρχηγούς τών έξ Μ. Δυνάμεων καί τάς 
Αύλάς τών συμμάχων καί φίλων Σέρβων καί Ρου
μάνων, έγγίζει τό τέρμα τοΰ ταξειδίου του 
χωρίς έξ αύτοΰ νά προκόψουν σημεία παρέχοντα 
έγγύησιν δτι τά έλληνικά δίκαια θά τύχωσι τής 
έπιθυμητής ύποστηρίξεως τών ισχυρών. Δέν υπάρ
χει αμφιβολία δτι τό ταξείδιον αυτό δέν άπέβη 
άπολύτως άκαρπον, τουναντίον πολλά πείθουν 
περί τής σκοπιμότητας καί άποτελεσματικό.τητος 
άλλ’ αί έλπίδες αί στηριχθεΐσαι έπ’ αύτοΰ δέν 
έξεπληρώθησαν τελείως κάί απομένει ήδη είς 
τόν Ελληνισμόν νά έγκαρτερήση είς τάς νέας 
δοκιμασίας έτοιμος νά συμπληρώση είς προσεχές 
μέλλον διά τοΰ ηρωισμού του εκείνο τό όποιον 
τοΰ άρνοΰνται σήμερον οί ισχυροί τής γής.

¥ ¥

Ό ’Ιανουάριος έσωτερικώς μάς άφίνει ίσχυρω- 
τάτας συγκινήσεις. ’Έχομεν πρώτον τάς Δημοτι
κός έκλογάς είς τάς οποίας κάτήλθον μέ πόθον 
έπικρατήσεως οί κ.κ. Μερκούρης καί Μπενάκης. 
Ό πρώτος μέ τον δγκον τής έργασίας του, τής 
δραστηριότητός του, καί τής πολυετούς φιλοπα- 
λίδος μερίμνης καί δράσεώς του, ό δεύτερος μέ 
τά εφόδια τοΰ άγνώστου, τοΰ νέού,τοΰ πολλά ύπο- 
σχομένου καί τόν δγκον τής Κυβερνητικής ύπρ- 
στηρίξεως. Ό άγων προμηνύεται κρατερός. Η; 
νίκη άφίεται είς τήν λαϊκήν έκτίμησιν. Ό κ. 
Τουφεξής έκθέσας υποψηφιότητα προελείφεται 
βεβαίως διά τούς αγώνας τοΰ μέλλοντος.

*

Ίσχυρότατον κλονισμόν έδοκίμασεν ή κοινω
νία έκ τής συλλήψεως τών τραπεζιτών. Μία 
κορυφή τής κοινωνίας μας ό κ. Ζαφείριος Μάή 
τσας, ένας πρώην ύπουργός ό κ. Ε. 'Εμπειρικός 
καί μία συμπαθώς γνωστή τραπεζιτική προσωπι- 
κότης ό κ. Τ. Ήλιόπουλος, κατηγορηθέντες διά 

διαφόρους κολασίμους πράξεις συνελήφθησαν, 
έκρατήθησαν είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα καί 
άπορριφθείσης τής αίτήσεως τών συνηγόρων των 
πρός άποφυλάκισιν έπί έγγυήσει έπροφυλακίσθη- 
σαν είς τάς φυλακάς Συγγροΰ.

Γεγονότα τά όποια δέν άφήκαν έλληνα άσυγ- 
κίνητον. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι δλοι έπε- 
κρότησαν τήν ένέργειαν τής δικαιοσύνης έν τή 
εκπληρώσει τοΰ καθήκοντος της, άλλά καί κάθε 
έχεφρονών σκέπτεται δτι δέν εινε δίκαιον νά θεώ
ρηση ώς ληστάς ανθρώπους οί όποιοι πρό ολίγου 
έθεωροΰντο ώς οί άριστεϊς τής πατρίδος μας. Μία 
τραπεζιτική δράσις πολυσχιδής τοΰ κ. Ζαφειριού 
Μάτσα έγγίζουσα τά όρια τής έθνικής έργασίας 
δέν απορρίπτεται μέ τήν ευκολίαν παλαιού ενδύ
ματος, διά νά στραφή ή προσοχή όλων είς τά 
σκάνδαλα τής Τραπέζης τών όποιων ή μοιραία 
δύναμις είνε δ κυριώτερος αίτιος όλων αύτών 
τών άταθαλιών ποΰ άνεκαλύφθησαν διά τής 
άνακρίσεως.

Ή κοινωνία, τό άτομον, ό πολίτης πρέπει 
νά εύρίσκεται πολύ ύψηλά καί νά κρίνη ζητή
ματα τοιαύτης σπουδαιότητος μέ έπιφύλαξιν, 
άναμένων τήν πλήρη τής δικαιοσύνης διαφώ- 
τισιν διότι εινε σκληρόνκαί άδικον νά σύρωνται 
είς τάς τριόδους δνόματα μέχρι πρό δλίγου σεβα
στά καί τιμώμενα. Δέν θίγομεν τό ζήτημα τοΰ 
διχασμού είς ένόχους καί μή ένοχους άνδρας συμ- 
πράξαντας καί συνεργασθέντας. καί συνεπώς έχον
τας τάς αύτάς εύθύνας μετ’ έκείνων τούς οποίους 
ή δικαστική άρχή έκρινεν εύλογον νάκαταδιώξη, 
δέν τό θίγομεν διότι φρονοΰμεν δτι συμπληρωμένου 
τοΰ έργου τής άνακρίσεως οί ένοχοι θά τυχώσι 

• τής δεούσης τιμωρίας καί οί αθώοι μέ τό μέτωπον 
ύψηλά θά ζήσουν ώς σεβαστά καί άξιόχιμα μέλη 
τής κοινωνία μας.

Δ. Ζ.

ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ 1 . 1
ΥΓΙΕΙΝΗ Τ.ΗΣ LtPAJCTHTOZ

ΎδροθΫραπιία

Όλαι αί γνναΐχες δέν έλαθον παρά τής φύσεως τό πο
λύτιμον δωρον νά έχωσιν ώραϊον σώμα, χάρις όμως εις 
τήν καθαριότητα και τήν μγιεινήν ώς και τή βοήθεια 
μαλάξεων έπιστημον.κώς γινομένων, ή γυνή δύναται να 
έπιτύ'χή θαυμάσια αποτελέσματα, άναπτύσσούσα τό σχή
μα τοϋ σώματος καί έξωραιζουσα τό δέρμα.

Το δέρμα είνε αναπνευστικόν σύστημα ώς καί οί πνεύ
μονες.

Δία τών πόρων τοϋ δέρματος γίνεται άδηλος διαπνοή. 
’Εννοείται πόσον σημαντικόν είνε όπως διά τής αδήλου 
ταύτης αναπνοής άποκαθαίρονται όλαι αί άκαθαρσίαι και 
τα δηλητήρια τά όποια γέννα ό οργανισμός μας. Τοιου- 
τρόπως τό πρώτον στοιχεϊον τής διατηρήσεως τής νεό- 
τητος καί τής ώραίότητος είνε ή άκρα καθαριότης' ούτω 
το ύδωρ είνε ωφέλιμον εις τό δέρμα όσον ό αήρ είνε εις 
τούς πνεύμονας- δυνάμεθα νά εΐπωμεν, άνευ ύπερθολής, 
ότι ή ύδροθεραπεία συνδυαζομένη μετά λογισμένης καί

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΝ ΜΟΔΑΝ

Φορέματα νποδοχής

μεθοδικής υγιεινής είνε ή σωτηρία τής ώραίότητος.
Το κατ’ εξοχής πλύσιμον είνε τό λουτρόν" νομίζομεν δέ 

ότι είνε περιττόν νά έξάρ.ωμ.εν ένταϋθα τήν σπουδαιότητά 
του. Ή χρήσις τοϋ λουτροϋ όχι μόνον άπό άπόψεως υγι
εινής άλλά και άπό άπόψεως περιπο’.ήσεως τής γυναικείας 
ώραίότητος άνέρχεται είς τήν μάλλον μακρυσμένην 
άρχαιότητα.

Αί κόραι τοϋ Φαραώ, ώραϊαι ώς αστέρες, έλούοντο έν 
τώ Νείλφ’ ή κ®ΡΧ τ0® β«ΤΆεως τών φοινίκων
καί μία τών έπιχαριτωτέρων νεανίδων τάς όποιας μάς 
άφήκεν ή άρχαιότης, έλούετο καθ’ έκάσφην εισερχόμενη 
έντός τοϋ καθαροϋ κάί διαυγοϋς ΰδατος πηγής, ή δέ ώραία 
'Ελένη έν τώ Εύρώτα έκολύμθα μετά τών συντρόφων της.

Τό ψυχρόν ύδωρ είνε θαυμάσιος παράγων αναγεννά 
καί δίδει εις τό αίμα ώθησιν πρός ζωηράν κυκλοφορίαν 
καί ούτω κανονίζει τάς ζωίκάς λειτουργίας. Άλλ,’ ένώ 
είνε ένδεδειγμένον δια τήν τόνωσιν καί είς τήν απόδοσιν 
τής δυνάμεως είς τά υποκείμενα άτινα δύνανται νά ύπο- 
φέρωσι τοϋτο, άφ’ έτέρου δύναται νά προξενήση παρ’ 
άλλοις δυσαρέστους συνέπειας*  καί δια να ήνε λοιπόν ή 
χρήσις του άίλαόής καλόν είνε νά τώ δίδωμεν βαθμρ,ν 
τινα θερμότητας.

Έν πάση περιπτώσει τό ψυχρόν ύδωρ, πλήν τών ψυ- 
χρολουσιών, θαλασσίων λουτρών έντός ποταμού πρέπει νά 
συγκεντρώνη τήν ένέργειάν του μόνον είς τά άνω άκρα*  
τά κατώτερα μέλη έχουσιν άνάγκην ΰδατος θερμού’ τής 
άρχής δέ ταύτης πρέπει νά μή άποκλίνη τις, έκτος άν 
έχη ιδιαιτέραν ιατρικήν οδηγίαν.

Όλοι βεβαίως δέν δύναται νά κάμωσι καθ’ έκάστην 
ολόκληρον λουτρόν, χωρίς νά προκαλέσωσιν έπιζήμιον 
έξασθένησιν τής όλης σωματικής των καταστάσεως, άλλ’ 
έκαστος δύναται νά πλύνηται διά σπόγγου κί ΰδατος τιθς-
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μένου εντός λεκάνης, καί έπειτα νά προστριβή δυνατά 
δλον τό σώμα μέ τρίχινο*  ξηρόν χειρόκτιον ή μ.έ ύδωρ 
τής Κολωνίας. Το ύδωρ τών πλύσεων τούτων δύναται νά 
ήνε ψυχρόν τό πρωί καί θερμόν το εσπέρας, άναμεμιγμέ- 
νον μέ μαλακτικήν τινα ουσίαν, ήτις νά προξενή είς τά 
καταπεπονημένα του σώματος μέλη έπιθυμητήν άνα- 
κούφισιν.

"Οσον άφορα τα θερμόλουτρα, ή γυνή ή φροντίζουσα 
διά τήν ύγιεινήν πρέπει νά θέτη πάντοτε εντός αυτών 
μαλακτικήν τινα ουσίαν, κατεσκευασμένην έπί τή βάσει 
φυτικών χυμών, ή όλίγην άρωματικήν κόνιμ, Τά λουτρά 
μέ σύνηθες άμυλον, ή μέ άμυλον έκ γεωμήλων, ή μέ 
πηκτήν (ζελατίνην), ή μέ πίτυρον ή μέ άνθος φιλλύρας 
(φλαμούρι), έχουσιν έπί τοΰ δέρματος ένέργειαν κατα
πραϋντικήν καί μαλακτικήν είνε δέ τά κυρίως μαλακτικά 
λουτρά" τό λουτρδν μέ δρυο’φλοιϊδά (τανίνην) είναι στυ- 
πτ’.κόν" το άρωματικον λουτρδν είνε έρεθιστικόν, πρόσδιδε: 
δ:ά τής προσθήκης ειδικών ουσιών μίαν γέαν ένεργητι- 
κότητα καί προξενεί έρεθ’.σμδν τοΰ δέρματος.

Αί ψυχρολουσία: παίζουσ: σπόυδαιότατον ρόλον έν τή 
καθόλου ύγιεινή τοΰ σώματος, είνε δέ δυνατόν νά γίνωνται 
κατά διεύθυνσιν άνιοΰσαν ή κατιοΰσαν ή κάθετον. Συνι- 
στώμεν ιδία τά douchesculliers, συσκέυάς τελειοτάτας 
διά τών όποιων δύναται τις νά κάμη ό ίδιος ψυχρολουσίαν 
χωρίς νά βρέξη τήν κεφαλήν. Έν τούτοις αί ψυχρολουσία: 
δέν είναι έξ ίσου κατάλληλο: δ:’ ολας τάς Ιδιοσυγκρασίας 
καί δ:ά τούτο καλλίτερων εινε όταν τις θελήση νά άρχίση 
τήν ψυχρολουσίαν νά ζητή προηγουμένως τάς συμδουλάς 
ενός καλού ιατρού.

’Αφού πλύνη τις τό σώμα, καλόν είνε νά θέτη έπί τοΰ 
δέρματος ειδικήν τ’.να κρέμαν, ίδ ως παρασκευαζομένην έκ 
φυτικών ουσιών, ή καί νά δροσίζη τό σώμα μέ lotions 
έκλεγομένας αναλόγως τής καταστάσεως τοΰ δέρματος. 
Τό σύστημα τοΰτο, όταν ήνα: συνεχές, δύναται νά μαλα- 
κώση καί να έξωραίση τό δέρμ.α τό μάλλον ξηρόν ή καί τό 
μάλλον άνυπότακτον.

‘Η απονομή τών μεταλλίων τοΰ Έλληνο- 
βουλγαρικοΰ πολέμου προς τούς Μονάρχας τών 
συμμάχων Κρατών όί’ αυτής τής χειρός τοΰ

Διαδόχου τής Έλ- 
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ λάδος, δύναται νά

ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ίέεωρητέή ώς πρά- 
ξις επιβεβλημένης 

τιμής προς τους Αρχηγούς τών συμμάχων 
Έ&νών. Τδ γεγονός αύτό ολόκληρος ό ελληνι
σμός έπεκρώτησε και εινε υπερήφανος διότι τοΰ 
δίδεται ευκαιρία νά κόσμηση βασιλικά στήίλη 
φιλτάτων Μοναρχών μέ αναμνηστικά μετάλλια 
μιας άπό τάς πλέον ενδόξους περιόδους τής 
‘Ελληνικής Φυλής.

Τοΰτο όμως δέν εμποδίζει νά σκεφίλώμεν ότι 
ή ’Ελληνική Κυβέρνησις δεικνύεται άστοργος 
και ασυνεπής πρός τάς στοιχειώδεις υποχρεώ
σεις της πρός τούς πολεμιστάς, πρός τούς δη
μιουργούς αυτής τής ενδόξου και υπερτιμημένης 
περιόδου, άναβάιλλουσα επ’ αόριστον τήν άπο- 
νομήν τών μεταλλίων τών δύο πολέμων εις τούς 
ηρωικούς άνδρας οί όποιοι μέ τό αίμά των και 

τάς ίίυσίας των διέπλασσαν τήν σημερινήν 
Μεγάλην ’Ελλάδα. Καιρός πλέον νά διευίίετη-ίίή 
τό ζήτημα αύτό τό ταχύτερου πρός κατευνασμόν 
τής δημοσίας συνειδήσεως ή οποία όχι ολίγον I 
έχει έξεγερύή έκ τής τοιαύτης ολιγωρίας.

Κατ’ ειδήσεις έκ Παρισίων ή Α.Ι*.  ή ΙΙριγκή- ! 
πίσσα Μαρία τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν έδοσεν 
είς το Μέγαρον τής Τένης ώραιοτάτην καλλιτε- j 

χνικήν εσπερίδα είς τήν ! 
ΕΛΛΗΝΕΣ όποίαν μετέσχον δλοι οί ί

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ έν Παρίσίοις'Έλληνεςκαλ- 
λιτέχναι, γλύπται, μου- I 

σικοι, ζωγράφοι. Ή έσπερίς υπήρξε ζωηρότατη, I 
τδ πρόγραμμα δέ αύτής ποικΐλον. Οί προσκε- I 
κλημένοι προσήλθον άθρόοι, διότι ή Πριγκή- 
πισσα Μαρία είνε μία άπδ τάς έκτιμώσας και 
λατρευούσας τήν Ελληνικήν Καλλιτεχνίαν τήν 
όποιαν έχει μελετήση άπδ τής άρχαίας Έλλη- I 
νικής έποχής. Μέ τήν έσπερίδα αύτήν έδόθη I 
εύκαιρία νά έμφανισθώσιν οί "Ελληνες τών Πα- I 
ρισίων, είς τήν αίθουσαν τοΰ Πριγκηπικοΰ Με
γάρου, νά δμιλήσωσιν τήν γλώσσάν των, νά 
παίξουν Ελληνικά άσματα. Διότι είνε αξιοση
μείωτο'/ δτι πρδ τοΰ πολέμου, προτοΰ συντελε- 
σθώσι τά ευτυχή γεγονότα, τά όποια έμεγάλυναν I 
τήν Ελλάδα, οί "Ελληνες τών Παρισίων πολύ 
σπανίως παρουσιάζοντο ώς "Ελληνες. Είς τήν 
ώραίαν έσπερίδα έπαιξεν έπί πιάνου δ κ. Εύστρα- 
τίου συνοδευόμενος άπδ τδν κ. Άνεμογιάννην, 
βιολιστήν, έτραγούδησεν ό κ. Κίμων Τριαντα- 
φύλλου, έπαιξε βιολί ό κ. Σπάθης. Παρευρέθησαν I
άκόμη άντιπρόσωποι τοΰ τύπου, ό γλύπτης κ. I
Δημητριάδης, οί ζωγράφοι Μελίδης και ή Δίς I 
Λασκαρίδου, δ κ. Χρυσαφίδης,και πολλοί έκ τοΰ 
καλλιτεχνικού κόσμου.

Είς τό Ζάππειον έγινε ή ύπό τοΰ ’Ορθοδόξου Χριστια
νικού Συλλόγου υπέρ σχηματισμού προικώου κεφαλαίου 
διά τάς θυγατέρας τών έν πολέμω πεσόντων, δ’.οργανω- 

θεϊσα άγορά μετά λαχνού.
Η ΑΓΟΡΑ Αί αίθουσα: πού μόλις πρό δύο-
ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ τριών ημερών είχον έκκενωθή άπό 

τά διάφορα μικροπράγματα πού 
είχον χρησιμεύσει διά τήν υπέρ τής ναυαρχίδας άγοράν 
έστολίσθησαν έκ νέου. Κυρία: καί δεσποινίδες έπιστατοΰν, 
επιβλέπουν, πωλούν εισιτήρια, δρώσι τελεσφόρως ύπέρ 
τής έπιτυχίας τού σκοπού τής εορτής.

Αί προθήκαι ωραιότατα έστολισμέναι μέ κεντήματα, 
μαξιλαράκια, γάστρες, σαπούνια, μανδήλια, εικόνες, 
τσαρουχάκια, βιβλία, άνθη, μυρωδιές, βουρτσάκια και ο,τι 
είνε δυνατόν να σκεφθή κανείς μικρόν καί χρήσιμον καί 
ώραϊον. "Ολα μέ έναν άριθμόν άντιστοιχοΰντα είς έκαστον 
κλήρον.

Ή έορτή είχε πολύ καλά άποτελέσματα.

«Ουτω λοιπόν, ή Κρήτη, ήτις μέ τόσον φοβερούς κεραυ
νούς κατέλαμψε τοσάκις τά σκότη τής δουλείας της, Σέ 
υποδέχεται σήμερον έλευθερωτήν, Βασιλεύ, καί πάσα 

Κρητική καρδία, σκιρτώσα έξ ένθου- 
Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ σιασμοΰ, κλίνε*,  εΰλαβώς πρό τής 

ΤΟΥ κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Βασιλικής πορφύρας Σου, αίσθανο- 
μένη τήν άπειρον χαράν της νά εξι

σώνεται πρός τούς ποταμούς τών δακρύων τούς ρέοντας 
καί τούς ώκεανούς τής εύγνωμοσύνης τούς πλημμυρούν 
τας. Είσαι, Βασιλεύ, ό μυθικός ήρως ονείρου, όπερ έλί- 
κνισε γενεάς γενεών, καί τό όποιον βλέπόμεν σήμερον 
πραγματοποιούμενον έν ολη τή πορφυρογενε: αίγλη. 
"Υμνος έκθάμβου θαυμασμού καί άγνής άγαλλιάσεως 
άνυψοϋται πρός τόν ούρανόν διά τόν γίγαντα Βασιλέα, 
άπό τά ύψικόρυφα Λευκά Όρη καί τάς φάραγγας τής 
Ίδης. Καί τό θυμίαμα τοΰτο τής λατρείας πρός τόν 
στρατηλάτην Άνακτα άνέρχεται όχι μόνον άπό τής Ίδης 
και τών Λευκών Όρέων άλλά καί άπό τοΰ Όλυμπου 
μέχρι τής Ροδόπης, άπό τών άκτών τής Μικράς ’Ασίας 
μέχρι τών Άκροκεραννίων ’Ορέων. Φέρεις έπί τοΰ με
τώπου, Βασιλεύ, όχι μόνον ακτινοβόλον διάδημα άλλά 
τήν πυρίνην σφραγίδα τής μεγαλοφυίας, ήτις ένέπνευσεν 
όλον τό μένος καί όλην τήν άλκ’.μον ορμήν είς τούς άητ- 
τήτους στρατιώτας Σου, οιτινες άνέστησαν τούς άρχαίους 
ημίθεους καί ήρωας. Είθε, Βασιλεύ, ύπό το τετιμημένον 
σκήπτρόν Σου νά πληρωθώσι ταχέως οί πόθοι σύμπαντος 
τοΰ Ελληνισμού».

Έπί παρουσία τών Βασιλέων, τού ύπουργοϋ τής Έθν. 
Οικονομίας κ. Α. Μιχαλακοπούλου καί πολλου έκλεκτοϋ 
κόσμου έλαβε χώραν ή έορτή τής άπονομής τών βραβείων 

πρός τούς δ’.ακριθέντας έκθέτας εί- 
Η ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗ δών Σηροτροφίας καί Μεταξουρ- 

ΕΚ θ Ε Σ I Σ γίας. Ή έορτή αύτη ήτο τό δίκαιον 
έπιστέγασμα τής έπιτυχίας ή όποια 

έσημειώθη πέρυσιν είς τάς αίθούσας τοΰ Ζαππείου. Έκεΐ 
συνεκεντρώθη θησαυρός προϊόντων τής πλουτοφόρου μετα
ξοσκωληκοτροφίας, είς τήν ταξινόμησιν καί παραλα
βήν τών οποίων μέ άληθή στοργήν έπρωτοστάτησεν ό κ. 
Δαμβέργης, ή κ. Ρουσοπούλου, ή κ. Ζλατάνου καί άλλα 
έπίλεκτα μέλη τής παρ’ ήμϊν κοινωνίας.

Βααδεΐα χρυσά, άργυρά, χαλκά καί έπαινοι καί διπλώ
ματα τιμής άπενεμήθησαν έν δ'.καίω μέτρω καί άναλόγως 
της αξίας τοΰ έκθέματος έπί πλέον δέ.είς τούς ύπερτρια- 
κοσίους έκθέτας τούς προερχομένους άπό κάθε ελληνικήν 
γωνίαν έδόθησαν χρηματικαί ένθαρρύνσεις καί χρηματικά 
βραβεία άθλοθετών ύπέρ τάς 7,000 δρ.

θερμά συγχαρητήρια.

Διά τό Ώδεΐον τών ’Αθηνών έδημοσιεύθη έπει- 
σόδιον τδ όποιον εινε δλως πρωτοφανές διά τά 
χρονικά τής καλλιτεχνικής μας ζωής έν Έλλάδι.

Καλλιτέχνις νεαρά και μορ- 
ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ ΜΑΣ φωμένη, διαπνεομένη άπδ 

ένθεου ζήλου πρδς τήν Τέ
χνην καί έργαζομένη μέ άφοσίωσιν διά νά έπι- 
τυΧή, ^ντ'ζ ένθαρρύνσεων καί άναλόγου ύποστη- 
ρίςεως άπδ τδν αρμόδιον καθηγητήν της, εύρε 
καταδίωξιν άπηνή, ΰπουλον δυνάμεθα νά ίσχυρι- 
σθώμεν, μή δπισθοχωροΰσαν πρδ ούδενδς μέσου 
έξυπηρετικοΰ τών σκέψεών του καί τών άποφά- 
σεών του.

Τάλαντον άνεγνωρισμένον άπδ τους άριστεΐς 
τής Δραματικής Τέχνης ή Δίς Κ. λαμβάνουσα 

καί έπί πλέον ιδιαίτερα μαθήματα άπδ τδν αυ
τόν καθηγητήν της, άντί άδράς άμοιβής, έγένετο 
ό στόχος μιάς συστηματικής έκ μέρους του κατα- 
διώξεως τεινούσης νά δημιουργήση είς τήν ψυχήν 
της τήν άποθάρρυνσιν καί τήν άπογοήτευσιν.

Εινε λυπηρά τά δσα γράφομεν διότι άπεδεί- 
χθησαν δλα άληθή ένισχύοντα τήν πεποίθησιν 
δτι μέσα εις τδ Ώδεΐον ύπάρχει κάτι τδ σάπιον 
τδ όποιον ό κ. Νάζος όφείλει νά άποκαθάρη τδ 
ταχύτερον. Ή νεαρά καλλιτέχνις ή οποία είς τά 
πρώτά της βήματα εύρεν άντιμετώπους δλας τάς 
δυσκολίας τής καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας δέν 
άπεθαρρύνθη ευτυχώς, άλλά μέ τδν αυτόν ζήλον 
βαίνει πρδς τδν ώραϊον καί εύγενή σκοπόν της.

ΑΠΟΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Είς τήν Νέαν Ύόρκην διεξάγεται κατ’ αύτάς ή περι
βόητος δίκη Σμίθ. Κόσμος κυρία*,  καί δεσποινίδες συρ- 

ρέουσ: καθημερινώς είς τό δικαστήριον διά νά παρακολου
θήσουν τήν δίκην ταύτην.

Μία κόρη ήτις ήτο άρραδωνιασμένη προσεκλήθη αίφνης 
ύπό τοΰ κλητήρος νά έξέλθη τής αιθούσης διότι κάποιος 
τήν άνέμενεν έξω. Ήτο ό μνηστήρ δστις έζήτησε τήν 
άμεσον επιστροφήν τού δακτυλιδιού τών άρραβώνων. Είπε 
οτι διαλύει τούς άρραβώνας διότι μία κόρη ή όποια ευχα
ριστείται νά παρακολουθή παρομοίαν δίκην εινε άναξία νά 
γίνη σύζυγος τίμιου άνθρώπου,

Ή κόρη, τελεία Άμερικανίς, έπέστρεψε ψυχραίμως 
είς τήν αίθουσαν κατόπιν τής συνεδριάσεως.

* 
¥ ¥

Εν Λονδίνω έξετέθησαν έσχάτως διάφορα χειροτεχνήματα 
όφειλόμενα είς τήν εργατικότητα τής Ρωσσίδος άγρό- 

τιδος. Υπολογίζεται ότι έν Ρωσσία 8 περίπου εκατομμύ
ρια άνδρών καί γυναικών, συνεχίζοντα οίκογενειακάς παρα
δόσεις. άσχολοΰνται είς τοιαΰτα έργα χειροτεχνικής.

Μεταξύ τών ποικίλων χειροτεχνημάτων τής έν Λονδίνω 
Ρωσσικής έκθέσεως, θαυμάζεται κλινοσκέπασμα, διά τήν 
κατασκευήν τοΰ όποιου άπητήθη έργασία δύο έτών καί ή 
κοινή έργασία τοΰ θήλεος πληθυσμού ολοκλήρου χωρίου,

Τά έκ ξύλου έργα λεπτουργικής τοΰ Ρώσσου άγρότου 
είνε άληθώς καλλιτεχνικά.

¥ 
¥ ¥

Το έν Λουγκάνω συνελθόν πρό ημερών συνέδρων τών
Ελβετών σοσιαλιστών έκηρύχθη κατά τής γενικής 

άπεργίας. Άπεφάσισε δέ όπως έν περιπτώσει γενικής 
άπεργίας, ή ένωσις τών συνδικάτων αντιταχθή κατ’ αυ
τής, συμπράττουσα μετά προσώπων έμπιστων έκ τών πο
λιτικών οργανώσεων.

Έπεφυλάχθη όμως νά ύποστηρίξη τάς έκ λόγων αλλη
λεγγύης προερχομένας άπεργίας, ώς καί έκείνας, αί’τινες 
άφορώσιν ώρισμένον κύκλον βιομηχανίας, έν περιπτώσει 
καθ’ ήν αί άρχαί δέν ήθελον σεβασθή τά δικαιώματα τής 
εργατικής τάξεως.

Τό Ελβετικόν σοσιαλιστικόν κόμμα έχει τήν γνώμην, 
ότι συνηθέστατα ή όργάνωσις τών εργατών προσφέρει μέσα 
άποτελεσματικώτερα τής απεργίας.

¥ 
¥ ¥

Ηεταξύ τών πολλών, οιτινες θλίβονται καί νυν έτι διά 
τήν έκθρόνισιν τοΰ Άβδούλ Χαμήτ, ίσως ό είλικρινέ 

στερος είναι ό Γερμανός ιατρός κ. Ερρίκος Schafer, 
διατελών έν τή υπηρεσία τοΰ εκπτώτου Σουλτάνου έπί



τι

σειράν έτών, ώς αύλικός κτηνίατρος επιτετραμμένος τήν 
φροντίδα τής μεγάλης ςυλλογής ζώων, ήτις ύπήρχεν έν 
τοϊς κήποις τοΰ Γιλδίζ Κιόσκ. Ό z. Sclidfer, γράφων 
σειράν άπδμνήμονεύμάτών έν τή Πάρίσινή «Έφήμερίδ: 
τών Συζητήσεων» παρέχει ήμϊν πλείστας περίεργους 
πληροοο'ρίας όσον αφορά τά άίσθήματα τοΰ Άβδούλ Χά- 
μήτ, οστ’.ς ένω προς τάς ανθρωπίνους υπάρξεις έδείκνυτο 
τυραννικός καί αιμοχαρής, έλάτρευεν δμως τά ζώα. Έν 
τοϊς σταύλοις του διετηροΰντο 3.50(1 ίπποι, 18 ζέδροϊ, 
2-00 Αιγυπτιακό! ήμίόνοι καί 80 κάμηλοι' άπαντα ταΰτα 
τά ζώα έστελλε κατ’ έτος ό πρώην Σουλτάνος, όπως χρή- 
σίμέύσώσι διά τήν ίεράν πομπήν τοΰ προσκυνήματος τής 
Μέκκας. Πλήν αυτών έν τοϊς Άνακτόροις τοΰ Γιλδίζ διε- 
τηρόΰντο ούχί όλ'.γώτεραι τών 1,500 γαλών!

* *

0 φυσιολόγος κ. Σαμουήλ Βοΰτλερ, έν εσχάτως κυκλοφο- 
φορήσαντι βιβλίω αύτοΰ περί πτηνών, άφιεροϊ ειδικόν 

ζεφάλαιον έπί τής μουσικής αξίας τοΰ κελαδήματος αυ
τών. Κατά τήν γνώμην του ή άηδών έσφαλμ.ένως θεωρεί
ται ώς έχουία τήν γλυζ.υτέραν καί άρμονικώτέραν φωνήν 
έξ όλων τών πτηνών. Άπδ τεχνικής άπόψεως κρινομένη 
αΰτη εύρίσλετί: ώς μή ποιοΰσα χρήσιν τής διατονικής κλί
μακάς. "ΟϊΟν άφόρα τά κανάρια ό κ. Βοΰτλερ γράφει οτι 
προτιμά ν’ άκόύση τούς γρΰλίίμούς ένός χοίρου, ή τά τε
ρετίσματα ένός καναρίου. Κατ’ αυτόν δ κοΰκος υπερβάλ
λει εις μ.ούσικήν αξίαν πάντα τά κοινώς γνωστά πτηνά, 
ίδίώς δέ τά κλειόμενα έν κλώίοϊς καί έπιμελώς διατηρού
μενα χάριν τής φώνής τών.

’Αλλά τ'ί π'τηνόν, ο'ίερ έχει τήν θαυμασιωτέράν φωνήν 
έξ όλων είναι σπάνιόν είδος σπουργίτου, δπερ ό συγγρα
φείς φυίιολόγίίς ήκουσεν έν ταϊς ίταλίκάϊς Άλίίεσ'.ν. Ό 
σπουργίτης οΰτος γνωστός ύπό τό έπιθετον «ερημίτης» 
(solitary sparrow) δύνατάι ευκόλως νά έθισθή εις τήν 
ζωήν τοΰ κλωβοΰ, ΐάφοσιώνεται δε είς τον κύριόν του καί 
είναι ευφυέστατος. Είς χωρία τινα τών Άλπεων έπέχει 
θέσιν κυνός, ειδοποιών δια τών οξειών κραυγών του περί 
τής πρόοεγγίσεώ'ς αγνώστου τίνος είς τήν οικίαν τοΰ κυ
ρίου του.

Η ΛΟΥΤΖΑ ΦΙΣΤΕΡ

Είς τήν Κοπεγχάγην άπεβίωσε πρό τινών ημερών 
ή Λοϋίξα Φίσιερ, ήτις ήτο ή πλέον ηλικιωμένη ηθο
ποιός τθν κόσμου, καθ’ ότι έγεννήθη τώ 1816.

Ή Φίστερ ηρχισε τό καλλιτεχνικόν της στάδιον 
πρό 80 Ακριβώς έτών, είς νεαρωτάτην ηλικίαν, μόλις 
δεκαπενταέτις. Εύθυς αμέσως άνήλθεν έπί τής σκη
νής τοϋ Βασιλικού θεάτρ'όυ τής Κοπεγχάγης εις τό 
οποίον είργάζετο έπϊ 60 δλα έτη, κατά τά όποια 
έλαβε μέρος είς 10:Ε20 παραστάσεις.

Η Φίστερ έπαιξέν όλα τά σπουδαιότερα έργα τόϋ 
Δάύίκόϋ θεάτρου έθεώρείϊό δέ είς~ τήν Δανίάν ώς ή 
μεγαλειτερα ηθοποιός. ’Εντελώς άγνώστος έν Ευρώπη 
διότι δεν ανήλθε ποτέ είς άλλην σκηνήν, έλ'ατρέύετο 
έν Δανία τό δέ νπέροχον τάλαντόν τής, έξετιμήθη 
παρά τών διασημοτέβων καλλιτεχνών, φιλολόγων καί 
πολιτικών Ανδρών τής Δανίας. Οί Βασιλείς καί Αυτο- 
κρατορες, ο.τινες ζώντος τοϋ Χριστιανού έπέσκέ- 
πτοντο τακτικώτατα τήν Κοπεγχάγην έσπευδόν νά 
γνώρΐόούν τήν μεγάλην καλλιτέχνιδα. Μεταξύ τών 
πολυτίμων έγγράφων τής Φίστερ εύρέθηκαί μία έπι- 
στολή τοϋ Αΰτοκράτορος ’Αλεξάνδρου Γ" τής Ρωσ- 
σίας άπευθυνομένη προς αυτήν. "Ο Αύτοκράτωρ 
’W έγγραφε.

ΓΑγάπητή μου γλυκυτάτη Φίστερ. "Ολοι σέ άγα- 
πώμεν τρνφερώτατα...»

'Ο Βασιλεύς Χριστιανός έσυνήθιζε πάντοτε νά έπι- 
σκέπτεται τήν καλλιτέχνιδα κατά τήν ημέραν τών γεν- 
νεθλίων της.

Διά τελευταίαν φοράν ή Φίστερ άνήλθεν έπί τής 
σκηνής τήν 18 Μαΐου 1895,

Έκτοτε μετέβαινε καθ’ εκάστην εσπέραν είς τό θέα- 
τρον ώς θεατής καί έκάθητο πάντοτε είς τήν ιδίαν 
πολυθρόναν τής πλατείας.

Αί έφημερίδες τής Δανίας δημοσιεύουν μακράς νε
κρολογίας τής άποθανούσης καλλιτέχνιδος.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
‘Ως γεγονός έθεωρήθη ή κατεδάφησις τον 

Πανοράματος.
— "Ενας ογκος ακαλαίσθητος παρεκάθητο 

ώς ασχήμια πλησίον τοϋ περικαλλούς Σταδίου.
—Ευτυχώς οτι εξέλιπε πλέον.
— Εφέτος είς τάς δημοτικάς έκλογάς οί 'ψη

φοφόροι θά ψηφίσουν, όχι πλέον μέ τδ άπήρ- 
χαιωμένόν σφαιρίδιον, άλλα μέ δελτία είς τά 
όποια θά γράφουν τά ονόματα τών εκλεκτών 
των.

— Οί μικίροι Πρόσκοποι, τά σώμα των ‘Ελ
λήνων Μπόϊ-Σκάουτς, ηρχισε τάς έκδρομάς του,

—Και εινε μία πραγματικέ] χαρά νά τά βλέ- 
πη κιινείς ζωηρά, υγεία, εϋθύμά, έπΐστρέφοντα 
άπδ τάς έκδρομάς των.

— ‘Η Α. Μ.· ή Βασίλισσα “Ολγα έκαμεν ο
λιγοήμερον ταξεΐδι είς τι/ν άνω Αίγυπτον. Έκεϊ 
έπεϋκέφθη tov παραχείμάζοντα αδελφόν τής 
Μέγάν Δόϋκαν Κωνσταντίνον.

— ‘Η Α. μ· ή βασίλισσα Σοφία δεικνύει 
μεγάλο ενδιαφέρον διά τον έξωραϊσμδν τών ’Α
θηνών.

— Συνοδευομένη ύπδ τοϋ “Αγγλου αρχιτέ
κτονας κ. Μάξων καί ύπδ τοϋ έίδίκοϋ δασολό- 
γου κ. Σανται περιήλθε τά πέριξ τής Άκροπο- 
λεως τοπεϊα τά όποια πρόκειται νά δενδροφυ- 
τευθοϋν.

— ’Επιθυμία τής Βασιλίσσης ή δενδροφύ- 
τενσις ήρχισεν ήδή.

—‘Ωραϊαι Βυζαντινοί άρχάιότήτήτες άνέκά- 
λνφθησαν είς τδ Γεράκι τής Λακωνίας.

—ΕΙβτδ Σχολέΐον τών Εύελπίδων είσάγον- 
ται έφέτος αί έκδρομαί.

— Τδ μέτρον έθεωρύχθη άριστον.
—Τδν μήνα αυτόν έλαβε χώρα άπεργία τών 

τυπογράφων.
-—‘Η άπέργία αυτί] θίγει ιδία τήν ζωί]ν τών 

περιοδικών.
—Άς ελπίσω μεν ότι θά λήξη δι’ αμοιβαίων 

υποχωρήσεων.
—: Άπέθανέν ο Γεώργιος Άντωνόπουλος, ό 

Αλησμόνητος διδάσκαλος τών φοιτητών είς τάς 
στρατιωτικός άσκύ]σεις καί τήν οπλασκίαν.

—Οί ύπδ καταδίωζιν ποινικήν ευρισκόμενοι 
Τραπεζΐται μετεφέρθησαν είς τάς φυλακάς τοϋ 
Συγγροϋ μέχρι τής ημέρας τής δΐκιχς των.

ΜΕΤΑ ΒΓΟΜΙ
ΚΟΝΙΛΚ

Σ., Η.&Α. ΜΕΤΑΞΑ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΈΊησέα παραγωγή
120,000 ΦΙΑΛΩΝ

’Αντιπροσωπεία έις δλας τάς ρεγάλας 
πόλεις 'Αμερικής, Τουρκίας 

καί Αίγυπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡ ΑΦΕΙΟΝ 
ΛΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ 

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Νθ 9
Γ ε νικ ό ς πληρεξούσιος

£. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ

Έν ’Αλεξανδρεία
ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ

Έν Καίρω
A. I. ΙΕΡΩΝΤΜΙΔΗΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ IU Γ Τ ΤΛ Γ
ΑΛΕΥΡΟΝ 1-4ι I f 1 ί·
< ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ
ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
ΠωλεΖταχ ecs δλα τά. φαρμ-ακεοα χαό φαρμακεφπορεόα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Δοά. την Ελλάδα χαΖ Κρήτην.
Κοχ ΕΥΓ. ΤΓΛΟΚ AQHN-A1________



STEINS ORIENTAL
STORES LIMITED

PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHIx

VETEMENTS POUR HONIMES ET ENFANTS

ROBES, MANTAUX ETC. POUR DAMES &FILLETTES
Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Mercerie, Lingerie fine, Articles de Blanc, Cha- 

pellerie, Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs etc.

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, MANSOURAH, MINIEH. ASSIOUT, SALO- 
NIQUE, CONSTANTINOPLE (Galataet Stamboul)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΤΝ LIMITED
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ffliWi, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΜΑ ΚΐΡΙΑΖ ΚΑΙ Ε0ΡΑ2ΙΑ

Είδη πλεκτικής, υποκάμισα, αρώματα, χειρόκτια, είδη -ψιλικών, όλα τά 
εϊδη έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, είδη δερμάτινα, 

υποδήματα, καπέλλα, εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, άνδη κ. τ. λ.

ΚΑ ΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΛ)

HNQMENA ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

’Εάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλη- 
κτικάς προόδους των μία αφορμή πρός τοΰτο εΐνε καί τό μέγα αυτό Κατάστημα είς τό όποιον συ- 
νεκεντρώθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική άφθονία 
καί ποικιλία δλων τών ειδών τής Ζαχαροπλαστικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαινο- 
τύμημεν είς τό ζήτημα τής εύθυνής διανομής κατ’ οίκον άγνοΰ καί νωπού ’Αγελαδινού Γάλακτος !! 
Τά Γιαοΰρτιά του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά εϊδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφθονα, 
εύθυνά, καί μέ υλικά και έκλεκτά καί επιμελημένα. Τά εϊδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικώ- 
τατα, γευστικότατα, άπολαυστικώτατα. Καμόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται τό κέντρον δλου 
τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι θέσιν μόνον οι προνοητικοί ποΰ φροντίζουν έγκαίρως νά 
τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιότερον δλοι οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν θεωροΰσι τήν 
διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των, ή τό 
παγωμένο γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΝΗΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΝΙΕΝΟΝ ΔΡ. 60,000,000 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

’ Υποκαταστήματα
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεϊ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Κα- 

βάλλα, Ίωαννίνοις, Χίω, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Άγρινίω καί Καρδιτση.

ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χαγίοις, ‘Ηρακλείω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κωνσταντινουπόλει. ('Υποκατάστημα 

έν Γαλατά μετά Ποακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισω, 
Τραπεζοϋντι, Κερασοϋντι, Μπάφρα, Άδάνοις, Ταρσω, 
Μερσίνη, Σμύρνη.

ΕΝ ΛΙΓΥΠΤΩ : Έν’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν 
τη συνοικία Mitan), Καίρω, (μετά παραρτήματος έν 
τη συνοικία Mousky), Μανσούρα και Ζαγαζικίω. Μίτ- 
Γκάμ, Τάντα καί Μπένι-Σουέφ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΩ (Domhol, Monckcbeberg strase 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιμάνι 

Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

Διοικητικόν Συμβούλιον
Σ. Φραγκιά&ης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπόταάης, ’Αν

τιπρόεδρος. Κ. Βιρούγν., Ε. Έρπειρίκος, Ενάτ. 
I. Εύγτνίδης, Λ. Ζαρίφης*  Δ. Ε. ΊΙλεόπονλος, 
7.. Κ. Μάτόας, Έριι. Μπενάκης, Μαρκήάεος δέ 
Ρεβερόώ, Ί. Ήλτάάκος, Βαρόνος Δέ Νίφλίζ, 
Μ»χ. Σαλβάγος*  Δ. Στεφάνου καί ’Ey. 1’οδοκα- 
νάκης.

Γενικός Διευθυντής
Ί Ήλαάόκος

Διεύθυνσις Τηλεγραφική
ΑΝΗΝΑΤΚΗΝ ATHONECLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεί πάσαν Τραπεζιτικήν 
έργασίαν, ήτοι*  Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων 
και συναλλαγματικών, προκαταδολας έπί χρεογράφων 
καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός εί
δους χρεογράφων, φορτοτικών, συναλλαγματικών, γραμ
ματίων έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ έκτελεϊ χρηματιστικάς 
έντολάς’ έκδίδει έπιταγας πιστωτικάς έπιστολάς και τη
λεγραφικός έντολάς, πληρωμών έν τε τώ εσωτερικό καί 
έξωτερικώ’ ανοίγει τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέ
χεται καταθέσεις χρεογράφων προς φύλαξιν άντί έλα- 
χίστων δικαιωμάτων και ένοικιάζει διαμερίσματα χρημα
τοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς 
διά το κοινόν.

Ή Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, 
είς έπιταγας (cheques) έπί του έξωτερικοΰ καί εις τρα
πεζογραμμάτια ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε αποδοτέαι είς ό νόμισμα 
ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγας (cheques) ομοίως απο
δίδονται δι’ επιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών 
έν τώ έξωτεπικώ ανταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι τό
κο: πληρώνονται καφ’ εξαμηνίαν άπό τής πρώτης Ια
νουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ 
έκάστην.
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ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Madame SOPHIE ZILLER
ACADEMIE DE MUSIQUE

Concert Training

Musique classique et moderne. Le?ons d’ accompa- 
gnement pour les datnmes et Messieurs qui jouent un 
instrument quelconque.

CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la «Reforme pianistrique»

Systeme Deppe
i Εβςοη par semain 15 fr. le cachet
2 » > » iq »’ » »

1 » tous les 25 jours 25 » » »
(Chez elle de 3—5 h.)

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Προς οδηγίαν των ενδιαφερομένων παρα&έτομεν 
την προκνπτουσαν διαφοράν προς δφελος των ταξει- 
δενόντων με βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν σνγ- 
κρίσει με τάς τιμάς^των απλών εισιτηρίων.

(Έκ τον Γραφείου)

Έξ ’Αθηνών
Δ’.ά Κόρινθον Είσιτήρ. 9.20

Βιβλιάρ. 7.65
7.30
6.40

4.60
3.85

Χ> "Αργος Είσιτήρ. 15.70
Βιβλιάρ. 12.20

12.50
10.16

7.85
6.10

D Τρίπολ'.ν Είσιτήρ. 23.20
Βιβλιάρ. 18.—

18.80
15.—

11.60 
Ο

D Μεγαλ. Είσιτήρ. 29.20
Βιβλιάρ. 21.95

22.—
18.30

Ι 4.60
11.—

Κυπαρ. Είσιτήρ. 34.50
Βιβλιάρ. 27.80

25.75
23.20

12.75
13.90

Άζρ. Είσιτήρ. 19.50
Βιβλιάρ. 13.05

15.50
10.85

9.20
6.55

)) Πάτρας Είσιτήρ. 25.—
Βιβλιάρ. 19.65

18.—
15.55

10.—
9.35

» Πύργον

Έκ Πατρών

Είσιτήρ. 37.70
Βιβλιάρ. 27.05

18.10
22.55

16.35
13.55

Δ’.ά Πύργον Είσιτήρ. 12.70
Βιβλιάρ. 8.38

10.10
6.95

6.35.
4.15

Λεχαινά Είσιτήρ. 7.60
Βιβλιάρ. 4.98

6.—
4.05

3.80
2.45

D Αί’γιον Είσιτήρ. 5.10
Βιβλιάρ. 3.35 2.80

2.55
1.70

» Κόρινθ. Είσιτήρ. 16.50
Βιβλιάρ. 11.—

Έκ Τριπόλεως

13.10
9.20

8.25
5.50

Δ’.ά Καλάμας Είσιτήρ. 13.70
Βιβλιάρ. 9.65

12.25
8.05

7.35
4.85

Ναύπλ. Είσιτήρ. 9.50
Βιβλιάρ. 6.75

7.80
5.60

4.70
3.40

Έν δδώ Έρμον άριϋ'μδς 42

ΜΕΓΑΖ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

I. & Δ. ΜΟΥΤΖΟΠΟΥΑΩΝ

Εις τον άφθονον καί ποικ'.λώτατον καί πολύμορφον! 
καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τού ζαταστήματος.1 
των αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειότερα! 
άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποί-1 
κιλλα κεντήμ,αεα καί δαντέλλας καί τάς τελευ-1 
ταίας μόδας υφάσματα. Δέν θά σάς προσελκύση μόι | 
νον ό πλούτος καί ή εύθηνία τού καταστήματος άλλά καί 
ή ίδιάζουσα εις τούς Καταστηματάρχας τούτοτς ευγένεια 1 
καί ή άδρότης των τρόπων.

S. X X. -A-· X X. I 

Άναχωρήσεες έξ Αθηνών

6.30 π.μ. Δ’.ά Κόρινθον. Ναύπλ’.ον, Τρίπολ'.ν, Μεγα- ] 
λούπολ'.ν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.

7.05 π.μ. Δ'.ά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ- | 
λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.

8.20 π.μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας στά- I 
σε-.ς.

1.00 μ.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλ’.ον, Πάτρας.

Αναχωρήσεις έκ ΙΙατρών
7.30 π.μ. Δ'.ά Κόρινθον, ’Αθήνας.

11.40 π.μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Ναύπλ’.ον, Ά-1 
θήνας.

6.30 π.μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμπια. 1 
Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρί | 
πολιν.

3.45 μ.μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον,’Ολύμπια. |
Άναχωρήσεες έκ Καλαμών

7.00 π.μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον, Πά
τρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολ’.ν, Ναύπλιον, I 
’Αθήνας.

12.05 π.μ. Διά Πύργον ’Ολύμπια, Τρίπολ’.ν.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.40 μ.μ. Έκ ΙΙατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ.μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05 μ.μ. Ές ’Ολυμπίων,Πύργου, Κυλλήνης(λουτρών) 

ΙΙατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ.μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό- 

λεως, Τριπόλεως. Ναυπλίου.

Χ.ελεομετρεκά Βεδλεάρεα ταξεεδίων.
1000 χιλιόμ. (Α’ Θ. Δρ. 90) διαρκείας

έκπτωσισ 25 θ)θ (Β' Θ. Δρ. 75) 6 μηνών
2500 χιλιόμ. (Γ' Θ. Αρ. 45)

(Α' Θ. Δρ. 210)
(Β' θ. Δρ. 175) διαρκείας

έκπτωσις 30 clb (Γ' Θ. Δρ. 105) 1 μηνός

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Αραχ.

σελίδος

Λεά χώρον μεκρότερον αε τεμαε ανάλογος 
Λε ’ εεκονογραφημενας δεαφεμβσεες, δε ’ εξ τεύχη ή περεσσότερα 

έδεαετεραε συμφωνίας.

'Ολόκληρος σελις εις έν τεϋγος. 
Ήμίοεια 
Τέταρτον 
"Ογδοον

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α’τόμος. . . . Φρ. 3,00

» Β’ » ...» 2,00
» Γ* » ...» 1,50

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ.........................................» 2,00
Η ΓΚΟΤΡΑΙΝΑ Τστορικόν μ,υθιστό- 

; ύπερεπτακοσίων σελίδων. ... » 5,00

_ α · ■* ’ Γ’ Λ.' Ε ' καί ϊΤ ' έτους πω-Χεσραέ τής ‘Ελληνεκής Έπεθεωρηβεως τού Λ ·« * 
Χούντας εές τά Γραφεία μας προς 18 φρ. έκαστη-

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
II ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα- 

υ.άτΐον μονόποακτον, μεταιρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΙΙΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν 

τρίπρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.


