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“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,

MADAME SOPHIE ZILLEH

’Εν όδώ 'Ειρμόν άρι&μδς 42

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ
*

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΜΕΓΑΖ ΕΜΠΟΡΙΕΟ^ OIEOE

Concert Training

PRINTEMPS

Musique classique et moderne. Εεςοηβ d’ accompagnement pour les dammes et Messieurs qui jouent un
instrument quelconque.

I. & Δ. ΜΟΥΤΖΟΠ0ΥΔΩΗ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Διά το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά τούς Διδασκάλους
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝκαιΑΓΓΛΙΑΝ
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
’Έκδοβος εκλεκτή γενικώς

ACADEMIE DE MUSIQUE

12.—
Δραχμάς
>
8.—
Δολλάρια
3.—
Λίρα ’Αγγλίας
1)2
Σελίνια
10.—
12.Δρ. Χρ.

'

Φρ.

χρ. ή Λραχ.

CONCERTS A 2 PIANOS
Systeme Deppe

Εεςοη par semain
»
&
»
» tons les 25 jours
(Chez elle de 3—5

i
2
i

^£5.—

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

Έξ Αθηνών

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεΐά μας αναγγέλλεται

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
’Άργος
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Τρίπολιν Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Μεγαλ,
Βιβλιάρ.
Κυπαρ,
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Άκρ»
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Πάτρας
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Πύργον
Βιβλιάρ.

Διά Κόρινθον

»

Λί έγγρκφ»1'ϊρχοντ»ι άπο 1ης έκάβτου μ.ηνός.—Τό τεΰχος δρ. 1

»
»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

»

Περί του 'Ελληνικού Λεξικού ύπό Γ. Ν. Χατζιδάκι.— Τά όνειρα καί ή σημασία αυτών διά τον άνθρωπον ύπό ’Αριστοτέλούς Κουρτίδου.—-'Π “’Άλλη·· (Διήγημα) ύπό Εύγενίας Ζωγράφοι».-— Αί ’Αρσακειάδες τής Κέρκυρας εν Αθήναις
ϋπό Δίδος Λ. Ν.—-Jo ’ Αρ/ειφυλακεΐον Ζακύνθου (Συνέχεια) ύπό Λ. Ζώη.—’Αντιλήψεις διάφοροι : Νιρβάνας και Γιαννοπουλος ύπό Δημ. Γρ. Καμπούρογλου.—ΜΑΊΌΣ 1914 : Αί Έορτχί τής Επτάνησου.—’ Από τήν Ξένη Ζωή : Το Ίρλαν
δικόν ζήτημα.—Πεοιοδική χρονογραφία : Γυναίκες, Γούναι καί Πτερά.—Θέατρα,—-’Εκθέσεις.—’Απο τήν Ζωήν του Μηνός.—Κόσμος.—’Ολιγόστιχα.—Νέάι ’Εκδόσεις.
»
ΕΙΚΟΝΕΣ : 'Ο "Ελλην Στρατιώτης.—Έπαναστάται ’Αλβανοί.—Οι κηρύςαντες τήν Ενωσιν τής Επτάνησου Βουλευταί.—Άλγερινόν είδύλλιον.—Ή μέλλουσα πενθερά του Διαδόχου μας.

»
»
»

LA T~? EVI T TT
1914

||

»

Λεχαινά

»

Α’ίγιΟν

»

Κόρινθ,

MENSUELLE

ILLUSTRiE

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9.—
14.60
11 —
12.75
13.90
9.20
6.55
10 —
9.35
16.35
13.55

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
6.—
4.05
5.—
2.80
13.10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2,55
1.70
8.25
5.50

»

Ναύπλ.

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ,
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ,

13.70
9.65
9.50
6.75

12.25
8.05
7.80
5.60

7.35
4.85
4.70
3.40

Εκ
(*

PRIX DU NUMERO:

I FRANC

τον Γραόείον)

*

7.4ο π.μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας.
11.45 π.μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Ναύιέλιον, W
θήνασ.
<6.30 ■π.μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμπια»
Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρί
πολις.
3.50 μ.μ. Διά Κυλλήνην (λβυτρά). Πύργον,’Ολύμπια»
»

Αναχωρήσεις εκ Καλαμών

7.- π.μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον. Πά1
τρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον.
’Αθήνας.
J2.05 π.μ. Διά Πύργον ’Ολύμπια, Τρίπολιν»

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.50 μ.μ. ’Εκ Πατρών. Τριπόλεως, Ναυπλίου»
6.15 μ.μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05 μ.μ. Έξ ’Ολυμπίων,Πύργου, Κυλλήνης(λουτρών)
Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ.μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Χ.ολεομ.ε'ϊροκά. Βιβλιάρια ταξβιδέων.

Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας

REVUE

9.20
7.30
7,65
6.40
15.70 12.50
12,20 10.16
23.20 18.80
18.— 15.—
29.20 .22.—
21.95 18.30
34.50 25.75
27.80 23.20
19.50 15.50
13.05 10.85
25.— 18 —
19.65 15.55
37.70 18.10
27.05 22,55

Ά,ναχωρήβείς έξ Άβηνών

6.30 π.μ. Διά Κόρινθον, Ναύτάλίον, Τρίπολιν, Μεγα“
λούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
7.— π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας^ Κυλδ
λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
*
? 8.20 π.μ, Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις ’Ακράτας στά·
$Τ
σεις.
* 12.— μ.μ. Διά Κόρινθον, ΝαύπλιΟν, Πάτρας.
•
$
Λναχωρήσεος έκ Ιίοιτρών

Έκ Πατρών

Διά Πύργον

ATHtNES, MAl’

-*■
; ~

Προς οδηγίαν των ενδιαφερομένων παραδέτομεν
την προκνπτονσαν διαφοράν προς όφελος των τάξειδενόντων μ'ε βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν σνγκρίσει με τάς τιμάς των απλών εισιτηρίων.

ΙΙαν χειρόγραφον δημοσιένόμενον η μη δεν επιστρέφεται

y

cachet
»
( »

Γ - ------------

"ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΝ,,-ΙίΗΝΙΙ

HELLENIQUE

le
»
»

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΛΙΟΝ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.- ΑΘΗΝΑΣ

BVGENIE ZOGRAPHOTT

15 fr.
IO»
25 »
h.)

Σ.Π. Α.Π.

Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου
Τηλεγραφική Διεύθννσις :

Εις τον άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον
και πολύχρωμου εμπορικόν πλούτον τού καταστήματος
των αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειότερα
άβπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίζ-λλα κεντήμ-ατα και δκντέλλας καί τάς τελευ
ταίας μόδας ύφάβμ.ατα. Δέν θά σάς προσέλκυση μό
νον ό πλούτος καί ή εύθηνία τού καταστήματος άλλά καί
ή ίδιάζουσα εις τούς Καταστηματάρχας τούτοτς εύγένεια
καί ή άδρότης των τρόπων.

Knseignement sur la «Reforme pianistrique»

1000 χιλιόμ.
ίζπ-ιωσις 25 0)0
2500 ν ιλιόμ.

SCfl

Μ
εκπΐωσις 30 ο)ο

(Α'
(Β'
(Γ'
(Α'
(Β1
(Γ'

Θ.
Θ.
Θ.
Θ.
θ.
Θ.

Δρ.
Δρ.,
Δρ.
Δρ.
Δρ,
Δρ.

90) διαρκεία^
75) 6 μηνών
45)
210)
175) διαρκείας
105) Ι^μηνός

%

W W Vf w w w w w w W Vf W W Κ W MT W

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THE ΕΛΛΑΛΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια

Τρ&ποποιηθείσης της κλίμακος τών τόκων τών εις
τραπεζικά γραμμάτιά νέων εντόκων καταθέσεων έν δψει
ή έπί προθεσμία, δηλοποιεϊται, οτι άπό 15 ’Απριλίου
1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε
τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοϊς ’ Γποκαταστήμασιν
αυτής καταθέσεις εις τραπεζογραμμάτια άποδοτέας έν
δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκω :
1 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν ϊψει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τοϋ ποσοΰ τούτου
τοϋ τόκου όριζομένου εις 1 τοϊς ο)θ κατ’ έτος. Αί κατα
θέσεις αύται γίνονται δεκταί καί εις άνοικτόν λογαρια
σμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαρια
σμού καί βιβλιαρίου έΛιταγών.
2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά ές μήνας τουλάχιστον.
2 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά έν έτος τούλάχιστον.
3 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά δύο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος δία τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.
4 τοϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πεντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
έτών ή τάς διαρκείς.
Καταθέσεις εις χρυσόν

Δέχεται ετι εντόκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι εις
ψράγκα και λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία ή διαρκεϊ, έπί τόκφ :
1 1)2 τοϊς ο)θ κατ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλάχ.
2
» » »
»
»
»
1 έτους
2 1)2 »
» »
»
»
»
2 ετών
3
» » »
S
>5
» ·
4 έτών
4
» » »
» »
»
5 έτών
Αί δμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ
εκλογήν τοϋ καταθέτου ονομαστικά: ή άνώνυμοι.
Το κεφάλαιόν και οί τόκο! τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοϋ
καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης εις
τό αύτό νόμισμα, εις ο έγένετο ή κατάθεσις.

Ύπό τήν υψηλήν προστασίαν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέ ω

ΤΟ »ΆΤΟΠΟΙ MS EU MOT
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
Αριθμός τηλεφώνου 464

ΜΑΣΣΑΖ
—ΧΕΙΡΟΚΟΜΙΑ- ΚοΜΜΩΣΙΣ
/
Διάφοροι θεραπεία·, πρδς άφαίρεσιν ρυτίδων,
πιτσιλάδων κτλ. έπί τή βάσει επιστημονικών πα
ραγγελμάτων καί επιμελημένης θεραπευτικής.

W W W ΜΤ ΜΤ ΜΤ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΖΣΖ

ΕΝ ΑΘ Η Ν A IΣ (Πλατεία Κάνιγγος)
Σχολαί ειδικοί άνωτέρων τεχνικών σπουδών

ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ

Ζητείτε άπο τό

ΜΗΧΑΝΟΓΡΓΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ινστιτοϋτον

'Όλα τά καλλυντικά είδη τών κυριών :

Κρέμες, Πούδρες, ’Αρώματα.

Διά τήν άπόκτησιν ή τήν διατήρησιν δροσε
ρού προσώπου καί απαλής έπιδερμίοος. Τδ ’Ιν
στιτούτου έχει τδ ρεκδρ τής έπιτυχίας.

Φοίτησις διετής.
’Έναρξις μαθημάτων τή 15 Σεπτεμβρίου.
Έγγραφοί άπό τής 20 Αύγουστου.
Γίνονται δεκταί καί μαθήτριαι.—Πρόγραμμα άποστέλλεται δωρεάν.

Καλαισθησία απαράμιλλος και ασύγκριτος
διά τάς κομμώσεις τών κυριών

Ί— ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΓ —7
Κάτωθι ‘Υπονργείον

Δτκατοόννης

ΜΕΓΑ SPrOZTASIOlt

KOISTI Α.Κ.
2., Η. Λ Α. ΜΕΤΑΞΑ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
Έιησέα παραγωγή
120,000 ΦΙΑΛΩΝ

’Αντιπροσωπεία εις δλας τάς μεγάλας
πόλεις 'Αμερικής, Τουρκίας
καί Αίγυπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν" 9

Γενικός πληρεξούσιος

GANTERIE
Ν. η ΑΝ ΑΠ ΩΤΟΠΟ Υ ΛΟΣ & 0. ΛΥ1ΑΠ ΕΡΟΠΟ ΥΛΟί
'Οδός X τα δ ίου άριθ.

Συνισταται ιδιαιτέρως παρά τής «Ελληνικής
*Επιθεωτήσεως *;

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ ΕΡΓΑΙΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.
[|ϊ] ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ jj]

X. ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΡΕν ’Αλεξανδρεία
ΗΛΙ ΑΣ Γ. Κ.ΕΣΣΕΣ

Έν Καίρω
A. I. ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ

IHI ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΓΙΑ 1^

/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

DEMETRIUS SKIADAS
EGTPTE, LE CAIRE, * RUE RUTE N« 5
Fournisseur de L, armee d Occupation
Maison Fondee en !87o.

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

___
I

ΕΤΟΣ Ζ'·

[

ΕΪΤαΘΗΝΑΙΣ, ΜΑΊΌΣ 1914

|

^ ΤΕΥΧΟΣ 79

^

Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs
Grande Depot de Vins

CI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

IMPORTATION-EXPORTATION

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

[

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

,s,.. ΠΡ0Σ
Δε/πιον

κινήσεως

Σταφιδοκάρπου

άπδ 10 Αύγουστου 1913 εως 10

"Ετη

*
Λίτρα

1913)14'
1912)13
1911)12

1914^

Ένετικαΐ

225,571.606
230,835,250

ΑΠΟΘΗΚΑΙ

27 992 033

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

W" -

Παρακρατήσεως
"Ετη

1913)14
1912)13
1911)12

’Ιανουάριου

’Εν Ρωσσίμ ('Οδησσός) ή Δίς ’Αγγελική Κοκινάκη. Rue Gretsclihesaja No 30. Έν Δονδίνω Δίς "Ολγα Παπαί
οάκη, (61 Heroford, Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεστερ ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. — Έν Kafr-Zaya'^
τής Αίγυπτου ό κ. Παναγιώτης Ίατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυπτου δ κ. Ζήνων Στράτης. πρόεδρος τοΰ ΈλληνικοΣυλλόγου.—- Έν Facous τής Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος Παπας.— Έν Μανσούρι# τής Αίγυπτου δ κ. Περικλής Κωνσταντόπουλος.—- Έν Simbellawein τής Αίγυπτου ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας. ιατρός.—- Έν Benha τής Αίγυπτου ό κ. Κωνσταν. Δάνισκας.—■ Έν Πόρτ-Σαιτ ή Δνίς Άγλαία Γεωργιάδου, Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου.— Έν Άμμοχώστω ή
Δνίς Ελένη Χατζηπέτρου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.— Έν Λευκωσίςι ή Δνίς ’Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τού
Παρθεναγοιγείου.—■ Έν Δάρνακι ή Κα Ελένη Πούρτζη.— Έν Λεμεσσω ό κ. Ευγένιος Ζήνων, Βουλευτής-Δικηγόρος.—
Έν Πάφω ό κ. Σπυρίδων Μαυρομάτης. Δικηγόρος.—■ Έν "Ιερουσαλήμ δ κ. Ματθίας Παυλίδης.^—- Έν Μυτιλήνη ό κ,
Ροδόλφος Γ, Ράλλης.—■ ’Ε,ν Κερκύραή Δνίς Άγάθη ?{ικοκάβουρα.—Έν Σάμω ή Κα Ελπινίκη Σταμάτη,

Ποόόν δελτίων

Έκδοθέντα καί παρελθ. χρήσεως
»
»
»
»
»
»
»
»

78,362,900
87,452,500
92,336.100

Σνμήτηφιόμός

63.509,700
74.533,200
81,047.000

14,853,200
12,919,300
11.289.100

Προκαταβολών επ’ ένεχύρω
Ετη

1913)14
1912)13
1911)12

_

Εισαγωγή

’Εξαγωγή

22,140.163
15.767,319
16,458.583

12,226.593
9,904,145
10.406.605

Υπόλοιπον

9.913.570
5,863.174
6.051.978

. ΣΗΜ. Έκτος τών Λίτρων 225,571,606 τής εξαγωγής παρέμε-.ναν και άνεκαθάρ-.στοι δ-ασαοίσι
/.ωνε-.ω ΙΙατρών την 20 Μα-.ου έ. έ. Λ. Έν. 1,491,375 μικτού βάρους.

παρα τώ Tr

(Έκ τοΰ Γραφείον)

Ο

ΕΛΛΗΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

’Έργον τον Γάλλον ^ιογράγον κ. Σκόη, άγορασΰεν άπό^τδν Βασιλόπαιδα Νικόλαον

149

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ
Άφοΰ ή Βουλή τών 'Ελλήνων υιοθέτησε τήν σύνταξίν ληνικήν. Καί εύσεδές άρα πρός τάς παλαιοτέρας Έλλη!
τοΰ 'Ελληνικού λεξικού κα! έψήφισεν ίδιον νόμον ύπέρ νικάς γενεάς καί επιστημονικόν καθήκον επιβάλλει ήμϊν
αύτοΰ, δίκαια φαίνεται ή άξίωσις πολλών νά γνωσθώσιν να σπεύσωμεν είς τήν μελέτην καί ερμηνείαν αύτών’
εις το ήμέτερον Εθνος οΐ λόγοι, ών ένεκα έκρίθη αλλα τοΰτο προδήλως δέν δύναται να γίνη προσηκόντως,
τοΰτο αναγκαϊον. Λοιπόν άς ίδωμεν έν πάση συντομία αν μή έπιστημονικώς έπιμεληθώμεν τής νΰν ύφ’ ήμών
τούτους.
πανταχοΰ λαλουμένης γλώσσης.
Α'.) 'Ομολογεϊται ύπό πάντων οτι έν τών κυρίων γνω
Ε'.) ΙΙάντες γινώσκουσιν δτι ημείς μετά τον αοίδιμον
ρισμάτων παντός έθνους είναι ή λαλουμένη ύπ’ αύτοΰ Κοραήν έπί άλλα τραπέντες δέν ήθελήσαμεν έπί πολύν
γλώσσα’ καί ημών άρα τών Ελλήνων σήμερον ή νέα χρόνον να ακολουθήσωμεν τώ παραδείγματι αύτοΰ καί άΕλληνική αποτελεί έν τοιοϋτον μέγα εθνολογικόν γνώ σχοληθώμεν, ώς έδει, περί τήν νέαν Ελληνικήν. Διά
ρισμα. Γοσαυτην δε έχουσα δι’ ημάς σημασίαν δίκαιον τοΰτο δέ, έξαιρουμένων τών τοΰ αειμνήστου Μαυροφρύφαίνεται νά μελετηθή καί γνωσθή έπιστημονικώς.
δου. μικρά καί άσήμαντα είναι τά είς αύτήν έργα ήμών.
Β'.) Ηδη πρό 100 καί επέκεινα ετών δ αοίδιμος Κο Έκ τούτου συνέβαινε τό παράδοξον φαινόμενον, ήμεϊς μέν,
ρφής σύνοιδε τήν μεγάλην επιστημονικήν καί εθνικήν ώς οί βάρβαροι τής ’Ασίας κα! ’Αφρικής, νά φαινώμεθα
σπουδαιότητα, ήν ήδύνατο νά έχη ή επιστημονική εξα αδιάφορο·, πρός τήν λαλουμένην γλώσσαν ήμών, ήτοι πρός
κρίβωσες τής λαλουμένης ήμών γλώσσης, διό κα! γραμ αύτόν τόν έπιούσιον άρτον ήμών, ξένοι δέ Επιστήμονες ή
ματικήν αύτής συνέγραψε καί δοκίμιον λεξικοΰ αύτής έπε- μάλλον συχνότερον άνεπιστήμονες νά διαλαμβάνωσι περί
χείρησε καί ήμίν συνέστησε νά συμπληρώσωμεν αύτό> αύτής καί διατείνωντα: δ,τι ήθελον καί πολλάκις νά
τοΰτο δ’ δμως άτυχώς έπί μακρόν χρόνον παρημελήσαμεν χλευάζωσι καί άδικώσιν ήμάς.
νά πράξωμεν.
ΣΤ'.) Ομολογεϊται σήμερον ότι είς καταρτισμόν καί
Γ'.ί Ώς γνωστόν, καί άσματα και παροιμία·, καί άλλα διαμόρφωσιν ακριβούς, έπιστημονικής γλωσσικής μεθόδου
πολλά καί ποικίλα πολλοΰ λόγου καί μελετών άξια Φι πολλώ μάλλον τών παλαιών κα: γραπτώς παραδοθέντων
λολογικά δημώδη προϊόντα τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ φέρον ήμϊν γλωσσικών μνημείων συμβάλλεται ή έπιστημονικθ·
ται σήμερον έν τή λαλουμένη γλώσση, καί δτι έν τούτοις έξακρίβώσις τών νέων, λαλουμένων γλωσσών, διαλέκτων
έμφανίζεται μεγάλη βιοσοφία, πολλή χάρις καί βαθύ και ιδιωμάτων’ έπιτακτικδν άρα καθήκον ήμών σήμερον
αίσθημα αύτοΰ’ άλλ’ επίσης είναι γνωστόν δτι τά λαϊκά είναι ή έκτ-νής συναγωγή καί έπιστημονική έρευνα παν
φιλολογικά προϊόντα ταΰτα δέν είναι πάσιν ήμίν οϋτε εύ- τός ανεξαιρέτως του λαλουμένου ήμών λόγου, ήτοι τών
προσιτα ούτε πάντοτε ευνόητα, αλλ οτι έχουσιν ανάγκην διαλέκτων καί ιδιωμάτων, τ. έ. ή σύνταξις γραμματικής
καί επιμελούς συναγωγής καί έπιστημονικής μελέτης καί λεξικού τής νέας Ελληνικής, ίνα ούτω μορφώσωμεν
προς πλήρη κατανόησιν. Ταΰτα δ’ δμως δέν δύνανται νά ακριβή έπιστημονικήν μέθοδον.
κατορθωθώσιν άνευ μεγάλης προπαρασκευής, ήτο·. άνευ
Ζ',) ’Αφού κατ’ έξαιρετικήν τού Θεού εύλογίαν έν τή
κόπων καί δαπανών πολλών, άνευ γραμματικής καί λε ήμετέρα, έν τή Ελληνική γλώσση συνετάχθη καί ή πρω
ξικού.
τότυπος, ή δοκιμωτάτη Ελληνική φιλολογία, τό άριΑ'.) Ομολογεϊται δτι πολλά ποιητικά κα! πεζογρα- στον τούτο παίδευμα παντός τοΰ ανθρωπίνου γένους, κα
γραφ’.κά γλωσσικά μνημεία κατέλ’.πον ήμίν οί ήμέτεροι τό ιερόν Εύαγγέλιον, ή κρηπίς καί βάσις παντός τού
πατερες απο τών μεσαιωνικών χρόνων και έξής, καθώς Χριστιανισμού, κα! αφού τα εννέα δέκατα τών έν τοϊς
και δτι ταΰτα οεοντα: ‘ερμηνείας πρός ορθήν κατανόησιν, γλωσσικοϊς τούτοις μνημειοις κειμένων λέξεων σώζονται
ταύτης δέ δύνανται νά τύχωσι κυρίως μόνον παρ’ ήμών
μέχρι σήμερον έν παγκοίνω χρήσει παρ’ ήμϊν, θά ήτο
τών νεωτερων Ελλήνων και μόνον παρεξεταζόμενα διαρ έσχάτη άφιλοτιμία ήμών, άν μή ήθέλομεν νά έξετάσωκώς πρός τον νύν βίον ήμών και τήν νΰν λαλουμένην Ελ μεν τήν ιστορίαν τών λέξεων τούτων καθ’ δλον τό χρόνε-

κόν διάστημα τής χβήσεως αύτών' ήτοι άπδ τών άρχαίων
χρόνων μέχρι σήμερον (κα! σημειωτέου οτι τοΰτο πολλάκις έλέχθη καί συνεστάθη ήμϊν τούτο ύπό πολλών ήμεδαπών ζα! αλλοδαπών ώς καθήκον ήμών), καί αν
μή ήγωνιζόμεθα πάση δυνάμει νά δείξωμεν πάσιν ού μό
νον τήν αδιάκοπου συνέχειαν τής ήμετέρας γλώσσης κα)
δή ζα! τοΰ έθνους ήμών άπδ τοΰ παλαιοτάτου μέχρι τού
νΰν, (άλλως τε καί άτέπως άμφισβητηθεϊσαυ) άλλά ζα!
να διαφωτίσωμεν έπιστημονικώς, δια τής παρεξετάσεως
άρχαίων μεσαιωνικών ζα! νεωτέρων δσα δυνάμεθα ζα! τής
παλαιοτέρας γραπτής παραδόσεως ζα! του νΰν λαλου
μένου λόγου, ’Αλλά κα! ταΰτα, ώς έκαστος βλέπει, δέν
δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν άνευ μεγάλων καί έκτεταμένων
μελετών κα! άνευ τής βάσεως τών μελετών τούτων, τής
γραμματικής καί τοΰ λεξικού.
Η’.) Τοΰ άρχαίου γλωσσικού θησαυρού μικρόν μόνον
μέρος έγράφη τό πάλαι κα! έτι μικρότερον διεσώθη ήμϊν,
τό δέ λοιπόν άγραφον μεϊναν ή άπώλετο ή διεφυλάχθη έν
τώ στόματι τοΰ Ελληνικού λαοΰ άθησαύριστον καί άγνω

στον μέχρι σήμερον. Έκ τούτου συμβαίνει πολλάκις ώστε
διά πράγματα, ών δέν έχομεν έν τή γνωστή καί συνήθει
γλώσση ιδίαν ονομασίαν ή τά ϊνομάζομεν διά ξένης λέξεως. νά σώζεται έν τή γλώσση τού λαοΰ σαφέστατη Ελ
ληνική λέξις (πρβλ. ό έπίδρομος άντί τοΰ ξένου
ή φόρα).
Άλλά άνάγκη νά κατακαύσω τόν λόγον, αφού ώς .βλέ
πω. παρά προσδοκίαν τό μικρόν μου άρθρον καταντά να
αύξηθή είς πραγματείαν. Διά τοΰτο συγκεφαλαιών τά ειρημένα. τοσοΰτο μόνον λέγω οτι λόγοι έθνικοί, έπιστημονικοί και πρακτικοί έπιβάλλουσιν ήμϊν έπιτακτικώς τήν
σύνταξιν τοΰ έργου τούτου’ πρόδηλον δέ φαίνεται μοι ότι
άφοΰ ταΰτα ούτως έχουσι καί άφοΰ ή σεβαστή Κυβερνησίς
έγνω να αναλαβη τό λεξικόν ϋπο τήν άμεσον προστασίαν
αύτής, τό καθήκον ήμών τώρα είναι νά φιλοτιμηθώμεν να
έκτελέσωμεν αύτδ άξίως τού τε παρελθόντος καί τοΰ ένεστώτος ήμών. άξίως τής μεγαλώνυμου Έλλαδος.
Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΤΑ. ΟΝΕΙΡΑ
ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ
Την νύκτα εύεργέτιδα προσαγορεύουν Οι αρ
χαίοι ποιηταί' την ονομάζουν «.πότν.αν, ύπνοδοτειραν
τών πολυπόνων βροντών». Φέρει μετ ’ αύτής τον ύπνον,
τον γλυκόν, τον νήδυμον, τόν άναπαύοντα τα κουραομένα σώματα καί τάς κουρασμένος ψυχάς. Τό περι
οδικόν τοΰτο φαινόμενου, τό μυστηριώδες, το αναζω
ογονούν τόν άνθρωπον ώς νά ήτον λουτρόν αναγεννήσεως, συζητείται είσέτι ύπό τών φυσιολογίαν.
"Ο άνθρωπος τής διάνοιας ή ό τελευταίος χειρώναξ
διευθύνονταΤ_κατάκοποι εις τήν κλίνην. Βυθίζονται εις
ευεργετικόν ύπνον καί τήν πρωίαν αφυπνίζονται δρο
σεροί καί ακμαίοι καί άναλαμβάινουν τήν γραφίδα ή
τό εργαλείου. Παρωμοίαοαν τήν νευρικήν ενέργειαν
τοΰ άνθρώπου, πνευματικήν ή σωματικήν, προς ηλε
κτρικήν δύναμιν, ήτις βαθμηδόν εξαντλείται την ημέ
ραν διά τής εργασίας. Τήν νύκτα ο ύπνος πληροί πά
λιν τήν κενωθεϊσαν ηλεκτρικήν συστοιχίαν.
Άλλ" ό ύπνος συνδέεται και πρός εν άλλο φαίνόμενον παράδοξον, μυστηριώδες, περίπλοκον' φαινομενον ένδιαφέρον άπό τών άρχαιοτατων χ,ρονων μέχρι σήμερον βασιλείς καί έπαίτας, σοφούς καί άσο
φους, παιδία καί γέροντας. Οι άνθρωποι εζητηοαν
εις αύτό τήν έξήγησιν τον μέλλοντος, το εφαντασθησαν ώς άγγελμα ερχόμενον άπό τό μυστηριώδες άγνω
στον διά ν’ άναγγείλη τήν ευτυχίαν ή τήν δυστυχίαν.
'Ο ύπνος συνδέεται πρός τό δνειρον.
,\!/ γί*.

"Οταν ό ύπνος—τοΰ οποίου ήδύτατος πρόλογος
είναι ό νυσταγμός—καταλαμβάνη ημάς, οι ίδέαι μας
σκοτίζονται, όνους μας καλύπτεται οίονε'ι ύπό νέφους.
Τήν έπίδρασιν τήν όποιαν επιφέρει ό ύπνος είς τάς
ψυχικός μας ένεργείας παρομοιάζει είς φιλόσοφος προς
κατεδάφισιν πύργου' κατά πρώτον πίπτει ή υπερή
φανος κορυφή του, εΐτα ή περικαλλής πρόσοψίς του
καί τελευταίου κατεδαφίζονται οί πρός τά θεμέλια τοί
χοι. "Ομοίως καί ό ύπνος, κατεδαφιστής τής διανοη
τικής ένεργείας πρώτον—πρώτον άφαιρεϊ τήν κορυ
φήν, τό λογικόν, τήν κρίσιν, τόν συλλογισμόν, καί τε
λευταία άφίνει τά έκ τών αισθητηρίων αισθήματα καί
τήν φαντασίαν διά νά δίδη είς τάς έντυπώσεις τών αι
σθητηρίων τήν συμβολικήν παράστασιν τών ονείρων.
Τήν έπίδρασιν τών έντυπώσεων τών αισθήσεων
έπί τοΰ σχηματισμού τών ονείρων έξηκρίβωσαν δι
έπανειλημμένων πειραμάτων φυσιολόγοι καί ιατροί.
’Ονειρεύεται τις ότι τόν άπαγχονίζουν καί έξυπνα)
ευρίσκει ότι τό νυκτικόν αύτοΰ ύποκάμισον περιέοφιγγεν ίσχυρώς τόν λαιμόν του. Τό όνειρον τοΰτο τήν κα
ταγωγήν έλκει έκ τής αφής.
"Ο ιατρός Μωρό, οστις έδημοσίευοε θαυμάσιας
έογασίας περί ονείρων, διηγείται περί εαυτού οτι ημέ
ραν τινά τοΰ θέρους άπεκοιμήθη έκ τού πολλοΰ καύ
σωνας' ώνειρεύθη δέ τότε ότι έθηκαν τήν κεφαλήν του
έπι άκμωνος καί διά κτυπημάτων τήν έσφυρηλάτουν
κατ’ έπανάληψιν. Άλλά κατά παράδοξον αποτέλεσμά
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αντί νά θραύηται ή κεφαλή του, άνελύετο είς ύδωρ.
Εξυπνα, καί αισθάνεται τό πρόσωπον του διάβροχον
από ίδρωτα, άλλ’ Ακούει συγχρόνως είς γειτονικήν ανί-ΐ/V τόν πραγματικόν κτύπον σφύρας. Εις τό όνειρον

η μεν Αφη έδωκε δια τοΰ ίδρωτος, ή δέ ακοή διά των

πραγματικών σφυρήλατημάτων τό υλικόν διά τοΰ
οποίου ή φαντασία «σχημάτισε τό όνειρον.
Ετερος ιατρός, ο Tissie, οστις έξέδωκε πρό τινων
ετών ωραίου βιβλίου περί ονείρων πλήρες παρατηρή
σεων, διηγείται ότι ώυειρεύθη ότι εΐχεν έγκλεισθή είς
ευρύ γήπεδον περιφραγμένου διά ξύλων. Τό παράδο
ξον δέ ήτο ότι μόλις ήδύυατο νά διακρίνη διάμεσου
τών πεταύρωυ, διότι ζωηρά λάμψις έθάμβωυεν αυ
τόν. "Οτε έξύπνησε, παρετήρησε μικράν ηλιακήν ακτίνα
διερχομένην διά μέσου τών ημίκλειστων δικτυωτών
τοΰ παραθύρου.

Είς τά όνειρα ταΰτα,καί είς πάντα τά όμοια, παοαΤηροΰμεν ότι όσον μικροί καί αν είναι οί ερεθισμοί οί
έπενεργοΰντες έπί τώεν αισθήσεων μας, ή ψυχή ημών
τους αισθάνεται πολύ ζιοηρώς καί ερμηνεύει αυτούς
μετ’ ακρας υπερβολής.
Τό κέντημα φύλλου έφάνη είς τόν φιλόσοφον Καρτέσιον ώς βαθειά σπαθιά, κροτάλισμα δέ πυράγρας
είς τό ούς τού Μωρύ, ώς ηχηρά κωδωνοκρουσία. Τούτο
εΐχεν ήδη παρατηρήσει ό φιλόσοφος ’Αριστοτέλης,

οστις εγραφε προ δυο χιλιάδων διακοσίων πεντήκοντα
περίπου ετών «οΐονται κεραυνοΰσθαι καί βροντασθαι
μικρών ήχων έν τοϊς ώσί γινομένων. . . . καί βαδίζειν
διά πυρός ν.αί θερμαίνεσθαι σφόδρα μικρας θερμο
κρασίας περί τινα μέρη γινομένης».
’Άλλος νόμος, τόν όποιον έξηκρίβωσεν ή επιστή
μη, είνε ό εξής ; άπό οίανδήποτε αϊσθησιν καί Αν προέλθη ή έντύπωσις, είς τό όνειρον θά μεταβληθή εις
οπτικήν εικόνα, είς κάτι τό όποιον βλέπομεν' οσμή
άνθέων είς τόν ύπνον μας, θά μάς μεταφέρη εις κή
πον.

’Άλλος νόμος : ή ψυχή μας είς τά όνειρα έργάζεται μέ ταχύτητα Απερίγραπτου καί ίλιγγιώδη. Ό
γραμματέας τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ είς τά περί τοΰ με
γάλου ποιητοΰ απομνημονεύματά του, γράφει ότι ήμέραν τινά, καθ ’ ήν ό Ούγγώ ύπηγόρευέ τι, έκλεισεν
έπί τινας στιγγ,άς τούς οφθαλμούς. Άφυπνισθείς,
σχεδόν Αμέσως, διηγήθη ότι είδε περιπετειώδες όνειρον, περιλαμβάνον μακράν σειράν γεγονότων. Καί έν
τούτοις. εΐχεν άποκοιμηθή μόλις ολίγα λεπτά.
’Άλλη παρατήρησις. Μεταξύ τών κινητηρίων νεύ
ρων καί τών κινήσεων, τάς όποιας έκτελούμεν, σχη
ματίζεται σύνδεσμος, ώστε ευθύς ώς τό σώμα λάβη
στάσιν άρμόζουσαν είς πραξίν τινα, ουνεπακολουθεΐ
αμέσως καί ή πράξις. Ό συνειρμός ούτος γίνε
ται καί έν έγρηγόρσεί, Αλλά πρό πάντων είς τά ονειοιί
μας' ή σφαίρωσις τοΰ γρόνθου είς τόν ύπνον φέ
ρει είς τόν νοΰν μας τόν θυμόν' εις κυνηγός, αν κατά
τϋχην λαβή είς τόν ύπνον του τήν θέσιν σκοπεύοντας,
θά όνειρευθή ότι είναι είς τό κυνήγιον, είς τούς Αγρούς'

μια κόρη ένεκα τής θέσεως τών χειρών της δυνατόν
νά όνειρευθή ότι προσεύχεται.

**
’Όπως ό εξωτερικός κόσμος επιδρά έπί τοΰ σχη
ματισμού τ<~>ν ονείρων, ομοίως καί τά όνει τα έπιδοώσιν έπί τοΰ σχηματισμού τατν ψυχικών διαθέσεων.
Συμπάθειαι καί άντιπάθειαι, φόβοι, ανησυχίας προ
αισθήματα ανεξήγητα, τά όποια άγνοοΰμι ν πώς εύρίσκονται έν τή ψυχή ήμών, είνε μ ετ αισ θή ματ a
λ η σ μ ο ν η θ έ ν τ ο ς π ρ ο φ η τ ι κ ο ΰ ονείρου. Ή

εντυπωσις έσχηματίσθησαφής έν τώ έγκεφάλω κατά
προηγηθεντα ύπνον, αλλά μετά τήν άφύπνισιν ή αι
τία έλησμον ήθη, έμεινε δ' έν τή ψυχή ή παραχθείσα
διάθεσις. Ή λύπη, ή ανησυχία, τό προαίσθημα ομοι
άζουν προς τά φύκη, τά όποια εόρίσκομεν τήν πρω
ίαν είς τήν παραλίαν, Αφ’ ού τά κύματα τής τρικυ
μίας, τά οποία έφεραν αυτά τήν νύκτα, έπέστρεψαν
είς τό βαθύ πέλαγος καί έξηφανίσθησαν.

Πολλοί παρωμοίασαν τά όνειρα πρός παροδικήν
παραφροσύνην, ό δέ φιλόσοφος Λεϊβνίτιος έλεγεν ότι
αν έπρόκειτο νά έκτελέσωμεν όσα βλέπομεν είς τόν
ύπνον μας, έπρεπε νά μάς δένουν έκάστην εσπέραν
πριν μεταβώμεν είς τήν κλίνην μας.
Πραγματικώς, ό έν όνείρω ψυχικός βίος συνδέε

ται συνήθως μέ Αναρίθμητα νήματα πρός τόν βίου
τής έγρηγόρσεως. ’Εντυπώσεις είσελθοΰσαι είς τήν
ψυχήν μας τήν ήμέραν, έξακ.ολουθοΰν νά ύφαίνωνται
είς παράδοξα και ιδιότροπα συμπλέγματα κατά τόν
ύπνον μας. Παλαιαί αναμνήσεις, έτη όλόκληρα ακί

των καλλιτεχνών, ό συσχετισμός τών ονείρων προς
τήν τηλεπάθειαν, ή σημασία τών ονείρων διά τάς
θαυματουργούς ίάσεις είς τά αρχαία Ασκληπιεία, ή
έπίδρασις τών όνείροον έπί τής ιδέας τής αθανασίας
τής ψυχής είς τούς πρωτογόνους λαούς, ή προφητική
διαίσθηαις τής ψυχής έν όνείρω, ή ανεύρεσις τών φυ·
βιολογικών, ψυχολογικών καί παθολογικών αιτίων,
ταΰτα καί άλλα προβλήματα απασχολούν ακόμη φι
λοσόφους, Ιατρούς, φυσιοδίφας.
Ενταύθα θ’ αρκεσθώ νά πραγματευθώ περί δύο
μόνοτν όψεων τοΰ μεγάλου ζητήματος.

Β'.
Μολονότι ό συνήθης χαρακτήρ τών ονείρων είναι
ή ασυναρτησία, όχι σπανίως συμβαίνει τό φαινόμενου,
τό όποιον ή νεοετέρα ψυχολογία ονομάζει «λογικόν
ψυχικόν αυτοματισμόν.»
Οσαι ιδεαι απησχολ.ησαν
τήν ψυχήν μας τήν ημέραν, δέν αποκοιμώνται πάν-

ιοτε
vvhtci ρετά τί/ζ (ΐνο.«ι<ινορεν)]ζ ετιι
τον τιοοσκεφαλαίου κεφαλής' κύτταρά τινα τοΰ έγκεφάλου μέ
νουν άγρυπνα καί ή δημιουργική έργασία έξακολουθεί ύπό τήν ουνείδησιν, ώς ρυάκιον συνεχιζον υπο το
έδαφος τόν έπί τής κοίτης ροΰν του.
Ό μέγας ποιητής τής Γερμανίας Γκαίτε διηγείται
είς τά ’Απομνημονεύματά του τό εξής: «”Οτε έγρα
φαν τόν Προμηθέα, δ,τι έσκεπτόμην τήν ημέραν
έξυπνος, μετεβάλλετο πολλάκις τήν νύκτα είς όνειρον,
καί δτε ήνοιγον τούς οφθαλμούς εύρισκον είς τό πνεύ
μα μου ή νέον μέρος δλως αυτοτελές, ή συνέχειαν προ

γενεστέρου μέρους.
Ό γάλλος μυθογράφος Λαφονταϊνος είχε προσκα-

νητοι καί λησμονημένοι είς γωνίαν τινά τοΰ εγκε
φάλου. Αναζωογονούνται διά μιας Αλλοκότως, ή Ιδέα
τού χρόνου καί τής άποστάσεως έξαφάνίζεταΓ ό τά
φος δέν αποτελεί πλέον Ανυπέρβλητον σύνορον μεταξύ
ζωής καί θανάτου' συγκοινωνούμεν μέ τούς πολύ μα
κράν μας, ζώντας ή νεκρούς' τά Αδύνατα βλέπομεν ώς
δυνατά' τά τερατώδη ώς φυσικά. Πετώμεν είς τόν
αέρα ταχύτερον καί διαρκέστερου παντός Αεροπόρου.

λέσει δύο φίλους του είς δείπνον. Άλλ αφηρημενος,
όπως ήτο συνήθως, τό έλησμόνησε και κατεκλιθη. II
σύζυγός του έδέχθη τούς δυο προσκεκλημένους, εδι-

Μία άμαξα ετοιμάζεται νά μάς φέρη είς τήν Σελήνην,
καί έν τώ μεταξύ σταθμεύει έναέριος προτού έξώστου
τοΰ τρίτου πατώματος ! . . .

οφθαλμοί του ήσαν Ανοικτοί, αλλά δέν έβλεπε. Λιηυθύνθη είς τό γραφείόν του, έκλεισε την θύραν, έμεινεν εκεί ήμίσειαν ώραν καί έπεστρεψεν είς την κλί
νην του τρίβων έξ εύχαριστήσεως τας χείρας του. Οι
προσκεκλημένοι, τών όποιων έξηγέρθη ή περιέργεια,
είσήλθον είς τό γραφείόν του καί ευρον επι τής τραπέζης διά προσφάτου μελάνης,μή ξηρανθείσης ακόμη,
τόν ώραίον μύθον τών δύο περιστερών (deux

’Εν τούτοις τά «.παιδιά αυτά

τής κεφαλής τής

άδειας, γεννήματα τοΰ τίποτε ήγουν τής φαντασίας»
ώς άποκαλεϊ.τά όνειρα ό Σαίξπηρ,εΐλκυσαν πρό αμνημονεύτοτν χρόνων τό ένδιαφέρον τιον φιλοσόφτον καί
τήν αγωνιώδη περιέργειαν τών ανθρώπων τοΰ λαού.
Ή αυτή Ανάγκη ώθει και ώθεϊ καί τά αφελή πνεύματα,
τά είς χθαμαλά συρόμενα, και τά υψηλότερα, τά περιβλέποντα ορίζοντα εύρύν. Έκ τής αυτής Ανάγκης
ανοίγουν τά παράθυρά των πρός τό φώς καί τά ισό
γεια φτωχόσπιτα καί τά υψηλά καλλιμάρμαρα μέγαρα.
Τό ζήτημα τών ονείρων είναι λίαν περίπλοκον καί
πολυσχιδές, καί έχει πολλάς όψεις. ‘Ησχέσις τών ονεί
ρων πρός τήν παραφροσύνην,ή αναλογία τής φαντασίας
τοΰ όνειρευομένου πρός τήν δημιουργικήν φαντασίαν

καιολόγησεν όπως ήδυνήθη τόν ποιητην και τόν αφήκε
κοιμώμενον. Πάρε κάθησε δε εις την τράπεζαν κα
έδείπνει μετά τών προσκεκλημένων.
Αίφνης ό μυθογράφος είσήλθεν είς το δωματιον
μέ τό υποκάμισου καί τόν νυκτικόν σκούφον. Οί

pigeons/
**

Ό διάσημος

’Αμερικανός διηγηματογραφος καί

ποιητής Έδγκαρ Πόε, τόν όποιον ό I άλλος ποιητης
Μπωδελαίρ έλάτρευεν ώς θεότητα, τά φοβερά φαντα

στικά του διηγήματα συνέθετε καθ’ ύπνον. 'Η«προσωπίς τοΰ έρυθροΰ θανάτου» είναι οπτασία όνείρου,
κατά τήν όποιαν τά γεγονότα απεικονίσθηααν εις την
ψυχήν του μέ καταπληκτικήν παραστατικότητα καί
ζωήν.
Καί είς τήν αρχαιότητα αναφέρονται παραδείγ
ματα καλλιτεχνικής κατεργασίας τής ιδέας έν ονειρω.
Ό Πλίνιος διά τόν διάσημου ζοίγράφον Παρράσιον
λέγει' οτι έζωγράφησε τόν 'Ηρακλέα,_δπως συχνακις
είδεν αυτόν καθ’ ύπνον. Ό δέ Παυσανίας ο περιηγητής διηγείται ότι ό γλύπτης Όνάτας τό υπό τών Φι-

γαλέωυ παραγγελθέν άγαλμα τής Δήμητρος κατεσκευασεν ώς λέγεται «κατά ονειράτων όψιν».
Άλλ’ ας έπανέλθωμεν είς τούς νεωτέρους χρό
νους. ’Έν άπό τά πρωτοτυπιότερα έργα τοΰ μουσι
κού Ταρτίνη είναι τό γνωστόν ύπό τό όνομα «Σο
νάτα τοΰ Διαβόλου». Κατά τήν παράδοσιν ή σονάτα

αΰτη συνετέθη ώς εξής ;
Ό ’Ιταλός μελοποιός έπί ημέρας έβασανίζετο να
σύνθεση μίαν ίδιάζουσαν καί καινότροπον μελωδίαν.
Κάτι έμβρυώδες έκινεϊτο έν τή φαντασία του, αλλά
δέν έγεννάτο. Κουρασμένος έκ τής ματαίας έντάσεως
τής φαντασίς, Απεκοιμήθη. Καί Ιδού έξαφνα εμφα
νίζεται είς αυτόν ό διάβολος.

—-Αδίκως τυραννείσαι, τφ λέγει. Τίποτε δέν θά
κάμης' έγά> είμπορώ νά σοΰ συνθέσω τήν σονάταν,
αλλά μέ μίαν συμφωνίαν' νά μοΰ παραδώσης τήν
ψυχήν σου.
Μετά μικρόν δισταγμόν,
—Δέχομαι, λέγει ό Ταρτίνης.
Τότε ό διάβολος έκτελεΐ έπί τού βιολιού τό θαυ
μάσιου μέλος, τό πλήρες παραδόξου, εξωτικού και
διαβολικού κάλλοΐ'ς. Ό μελοποιός αφυπνίζεται έξαλ
λος, τρέχει είς τό γραφείόν του καί καταγράφει αμέ
σως τήν σονάταν τοΰ διαβόλου άπό μνήμης.

Καί έπιστημονικαί έρευναι συνεχίζονται είς τό ονεί
ρου. "Ο,τι ή ψυχή δέν δύναται νά έξηγήση, νά λύση
ή νά έπινοήση έν έγρηγόρσεί, τό πράττει ένίοτε έν
όνείρω. Ό μαθηματικός Μαινιάν έλυεν είς τόν ύπνον
του περίπλοκα προβλήματα. Ό φυσιολόγος Βουρδάχ
βέβαιοί ότι πλεΐσται ίδέαι περί φυσιολογικών ζητημά
των έπεφοίτ ησαν είς αυτόν καθ’ ύπνους. Ό άνθρωπολόγος Πέρτυ αναφέρει φοιτητήν ’Ολλανδόν, οστις
άφοΰ τρεις νύκτας ματαίως έμόχθησε διά ν’ άνεύρη
έν λάθος είς δύσκολου υπολογισμόν, τί/ν πρωίαν τής
τετάρτης ήμέρας εύρεν έπί τής τραπέζης του ίδιοχείοως γραμμένην τήν λύσιν, καί μάλιστα κατά νέαν μέ
θοδον άγνωστον καί είς αυτόν τόν καθηγητήν τον.

( άκολουθεί)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
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Η ΑΛΛΗ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)
Το μικρό αιγυπτιακό χωριό έξύπνησεν ένα πρωί ανή
συχο. Άπδ τδ εσπέρας διεσπάρη ή εϊδησις είς όλους τούς
"Ελληνας —όσοι απετέλουν τήν μικράν καί εύρωστον
Κοινότητα-— ότι είς ένα άπδ τά ελληνικά σπίτια έφθασαν καί έφιλοξενήθησαν δύο νέα! καί ωραία! Έλληνίδες
Γο σπίτι εις τδ όποιον έμειναν αί δύο παρεπίδημοι ή.
τον από τά πλέον εκλεκτά τής μ'.κρας ελληνικής Κο'.νότητος.
Η Φρόσω καί τα δύο παιδιά της, ή Νινοΰλα καί ό
Νίκος —ό σύζυγος απουσίαζεν,— έθεώρησαν τήν άοιξιν
τών δύο ξένων ώς κάτ: τδ όποιον έφθασε διά νά διακόψη
τήν μονοτονίαν τής ζωής καί άναλόγως πρδς τήν εύχαρίστησιν αύτήν έδέχθησαν μέ πραγματικήν χαράν νά φι
λοξενήσουν είς τδ σπίτι των τάς δύο ’Αθηναίας.
7Ησαν άλλως τε καί at δύο τόσον καλαί, τόσον θελκτικαί, τόσον άγαπηταί ώστε δέν ύπήρχεν άμφιβολία οτ,
οπουδήποτε θά εύρισκον φιλοξενίαν καί περ!ποιήσε!ς, Ή
μία ώνομάζετο Νίνα καί ή μικρότερα άδελφή της Ζαννέτα.
Ή Νίνα ήτο υπανδρος.
Ε’.χεν ύπανδρευθή προ τεσσάρων έτών μέ ένα υπάλληλον
άθηναϊκής Τραπέζης. Ό γάμος των ήτο γάμος αμοιβαίας
έκτιμήσεως. ’Εκείνος είχεν έξασφαλίσει τδ μέλλον, έκείνη
είχε μικραν προίκα τόσην ώστε νά δημιουργήσουν τδ σπήτ!
των. Είχον όλα τά εφόδια δ’.ά νά είναι είς τδν συζυγικόντων
βίον ευτυχείς, αφού είχον τήν άμοιβαίαν άγάπην καί τήν
ολιγάρκειαν. ’Αλλά μετά δύο έτη είς τδ ευτυχές των άπί’
τι, τδ όποιον καθισιά εύθυμον ή άγαθότης καί ή ζωηρότηί
τής Ζαννέτας—ή οποία ορφανή όπως ήτο έμενεν είς τήν
άδελφήν ΐης—παρουσιάσθη ή άσθέν-ια.
Ή Νίνα Ικρυολόγησε. Καί ή Νίνα ευπαθής καί λε
πτή όπως ήτο ένέπνευσεν είς τούς ιατρούς φόβους διά τδ
στήθος της.Έγεινεν ένα συμβούλιον, έγεινε δεύτερον, τοίτον, καί άπεφασίσθη παρά τών ιατρών νά περάση ένα
χειμώνα είς κλίμα εύκραέστερον, καί τής υπέδειξαν νά
ύπάγή είς Κάΐρον.
Ο άνδρας της δεν είμποροΰσε νά τήν συνοδεύση καί
απεφασισθη αί δύο αδελφαί να φύγουν μόναι. "Ενα υ,κνα
έζησαν είς Κάΐρον είς ένα άπδ τά δευτερεύοντα ξενοδο
χεία τής πολυποίκιλου πόλεως, και ή Νίνα ήρχισε νά
βλέπη μεγάλην βελτίωσιν είς τήν ύγείαν της. Άλλ’ ό
περιορισμένος βίος τδν όποιον έζοϋσαν έκεϊ,—δέν είχον
τίποτε, αλλα από έναν περίπατον είς τδν κήπον τής Έσ δ ε κ ί α ς—τάς είχεν στενοχωρήσει φοβερά και ή Νίνα
τδ έγραψεν είς τδν άνδρα της.
Ο Στέφανος θέλων νά τάς κάμη ν’ άλλάξουν ολίγον ’
τδ περιβάλλον, και νά τάς σχετίση μέ Έλληνικάς οι
κογένειας τας οποίας οεν κατωρθωσαν να γνωίσουν είς

Καιρόν — ένθυμήθη ότι είχε κάποιΟν παλαιόν πατριχνό
του φίλον είς ένα πλησίον χωριό τοΰ Και'ρου, καί έσπευσε

ν αποστειλη μιαν επιστολήν δι’ αυτόν πρδς τήν γυναϊκά
του, και ολίγας οδηγίας, διά τών όποιων θά κατωρθώσουν αι δυο Αθηναία: νά συναντήσουν και νά έπισκεφθοΰν
τήν οικογένειαν του παλαιού αύτοΰ φίλου.
Ή Νίνα και ή Ζαννέτα έθεσαν ευθύς είς ένέργειαν
τοΰ Στεφάνου τήν εντολήν. Τήν έπομένην τδ άπόγευμα
επερναν τδ τραίνο καί διηυθύνοντο είς τδ μικρό χωριό.
Εκεί εις το πλούσιο Ελληνικό σπίτι, αντί τοΰ συζύγου
εύρισκον τήν σύζυγον καί έγένοντο μέ τέτοιον ενθουσια
σμόν δεκται ώστε δεν ήσθανθησαν καμμίαν στενοχώριαν
παρατείνουσαι έπί τινας ημέρας τήν έκεϊ διαμονήν των.
Άλλά ή άφιξίς των έπροξένησεν εις τήν μικράν Ελλη
νικήν κοινότητα, τήν άσυνείθηστη άπδ νέας γυναικείας
φυσιογνωμίας, μία άναστάτωσιν, ή οποία άσφαλώς δέν θά
έκόπαζε σύντομα.
Ο
Εις τδ μοναδικόν ’Ελληνικόν Ξενοδοχεϊον τοΰ ψωργιοΰ
τδ όποιον ήτον καί καφφενέϊον έν ταυτώ ειχον συναχθή
τδ μεσημέρι ό άρρην 'Ελληνικός πληθυσμός τής κοινότητος. Ήτο ώρα τοΰ μεσημεριανού καφφέ, ή ώρα κατά τήν
όποιαν κλείνουν τά γραφεία, και όσοι έκ τών Ελλήνων
δέν είχον οικογένειας, — καί ήσαν οΐ περισσότεροι—· άφοΰ
έφαγαν είς τδ ξενοδοχεΐον, διηρήμένοι είς τρία διάφορα
τραπεζάκια, συνεζήτουν μεγαλοφώνως περί τής άφίξεως
τών Έλληνίδων.
’Ακόμη δέν είχε τίποτε ξεκαθαρίσει ούτε περί τής άφιξεώς των, ούτε περί τής διαμονής των. Διά τοΰτο καί
οΐ "Ελληνες τοΰ Αιγυπτιακού χωριού, ώς γνήσιοι τοιουτοι,ελεγον έκαστος τάς σκέψεις των, είς τάς οποίας έδιδον
τύπον έπισήμου άνακοινώσεως.
— Ναι, ναι έλεγεν ό ιατρός, ένας πεντηκονταετές γεροντοπαλλήκαρον,—τδ όποιον είχε κατωρθώσει άφαιμ.άσ“
σον τούς άράπηδες νά δημιουργήση, δύο-τριών χιλιάδων
λιρών περιουσίαν—·, ναί, έμαθον θετικά, ότι ήρθαν έδώ
γιά νά πανδρευθοΰνε.
— Αλήθεια, γιά νά πανδρευθοΰνε ;
— Βέβαια.
—· Λεφτά έχουν ; Ήρώτησεν ό φαρμακοποιός καί αυ
τός έλλην παχυνθεϊς άπδ άραβικδν αιμα.
— Πόσον χρόνων νά είναι : Ήρώτησεν άπδ τδ άνϊΐκρυνδ τραπεζάκι ένας έμπορος.
—· ’Εγώ δέν τής κάνω πάρα πάνω άπδ τά εϊκοσι-δύο,
άπήντησεν ά Κώστας, υπάλληλος είς ένα άπδ τά μεγάλα
καταστήματα βάμβακος.
— "Ωστε είνε δίδυμες ;
— Δηλαδή θέλω νά πώ οτι μία άπδ τής δύο είναι ένα

χρόνο πάρα-πάνω ή πάρα κάτω.
— Μά τάς είδες λοιπόν ;
— Όχι.... δέν τής είδα, άλλά καθώς μοΰ τής παρέ
στησαν.
— Ά ! σοΰ τής παρέστησαν ; Είπεν ό γιατρός.
— Καί πώς είναι λοιπόν ;
— Νά σάς πώ.
"Ολοι έστράφησαν πρδς τδ μέρος τοΰ Κώστα. Ό ίατοδς κατέπιε, ό φαρμακοποιός έβηξε, ό έμπορος έθώπευσε
τδν μύστακά του, και όλοι οί άλλοι έκαμαν κάποιαν άδιόρατον κίνησιν, έκαστος κατά τήν ιδιοσυγκρασίαν του,
ή τάς έξεις του, ή τδν χαρακτήρά του.
Ό Κώστας ηρχισε.
— Ή μία ή όποια θά είναι καί ή μεγαλείτερη έχει
μέτριο άνάστημα καί είναι και λίγο χλωμή. Άλλ’ ή χλωμάδα αύτή πηγαίνει περίφημα στά μεγάλα γαλανά της
μάτια καί τά καστανά μαλλιά της. Ιδίως όταν περπατεϊ
καί άνεβαίνει λίγο χρώμα στά μάγουλά της ή όταν λέ
γει μέ μιά έμμορφη γρηγοράδα, τά λόγια της και ζωη
ρεύει ή δψις της, τότε νομίζεις πώς βλέπεις μπροστά σου
μιά άληθινή εικόνα....
— Ή άδερφή πώς είναι, ή αδερφή ήρώτησεν άνυπόμο-

— Ναί, ναί, τελείωσε, έφώναξαν συγχρόνως και οι
άλλο: καί ένας θόρυβος ήγέρθη τώρα πλέον από όλα τα
'Ελληνικά τραπεζάκια.
Αίφνης όμως όλοι «σιώπησαν. Ένα άδιόρατον νεύμα
ένός έξ αύτών πρδς τήν θύραν τούς έκαμεν όλους να
στραφούν πρδς τά έκεΐ. Εις τήν πόρτα είχε φανή ένας
κύριος τριακονταετής ό όποιος μειδιών εδαινε προς τα
τραπεζάκια τών Ελλήνων.
— ’Έλα νά πάρης καφέ Παύλο, είπεν ό γιατρός, ενώ
οί άλλοι παρημέριζον μετά σεβασμού.
Πριν προφθάσει ν’ άπαντήση ό Παύλος, ό Γιώργος
ήγέρθη άποτόμως καί άνεχώρησεν έπιδεικτικώς τοΰ καφφενείου χωρίς καν νά άποχαιρετήστ, τούς φίλους του.
Ό Παύλος προσεποιήθη ότι δέν άντελήφθη τήν θορυ
βώδη άναχώρησιν τοΰ Γιώργου άλλά με το βλέμμα απα
θές τδν παρηκολούθησε μέχρι τής θύρας επειτα επήρε ένα
κάθισμα και έκάθισε λέγων.
—Μέ ταϊς Αθηναίες μουσαφίρησες τής άδελφής μου
άργησα ναρθώ νά πάρω τδν καφφέ μου.
**

Μέσα είς ένα γραφείο άν μή κομψό άλλ’οπωσδήποτε
πλούσιον έργάζεται ό Παύλος. Είνε ή εποχή τής εμπο
ρικής άκμής τοΰ βάμβακος καί οί άράπηδες ό ένας μετά
νος δ γιατρός.
— Αύτή όπως τήν παρέστησες δέ θά μ’ αρεσει είπεν τδν άλλον έρχονται εις τδ γραφεϊον τοΰ γαμβρού του, το
όποιον σχεδόν διευθύνει αύτδς, οί μέν διά να δανε’.σθοΰν
ό φαρμακοποιός.
χρήματα, οί δέ διά νά φέρουν καθυστερουμένους τοκους.
— Χλωμή καί λιγνή δηλαδή κοκκαλιάρα.
Ό
Άράπης ώς έπί τδ πλεϊστον κουρελής καί άπεχθής
— Λοιπόν τώρα άκοΰστε καί γιά αύτήν. Περισσότερό
ψιλή άπδ τήν άδελφή της αλλά και περισσότερό έμμορφη· πλησιάζει σχεδόν πάντοτε έρπων πρδν τδν Έλληνα τον
’Έχει τήν έμμορφιά ποΰ σκλαβώνει, ποΰ γοητεύει, ποϋ σοΰ όποιον ονομάζει X α β ά κ α ν δηλ. κύριον, διότι φορεϊ
τραβά τή ψυχή καί σέ κάνει νά ονειροπολής και σε οενε'- καπέλλο καί έχει χρήματα είς τήν κάσσαν του. Είς αύ
τάς τάς περιστάσεις οί τόκοι τών δανείων είνε υπέρογκοι.
στδ περήφανο άρμά της.
Ο "Ελλην δέν λησμονεί τάς τοκογλυφικάς τάσεις του. Ό
"Ολοι οί άνδρες μέ μιά λάμψι πυρετού στα ματια πα”
Αράπης, άγράμματος πάντοτε, υπογράφει με σφραγίδα
ρηκολούθουν τά λόγια τά όποια έξήρχοντο βραδέως απο
τυφλώςτδ
δανειστικόν ομόλογον τδ όποιον τοΰ παρουσιάζει
τά χείλη τοΰ Κώστα.
ο
δανειστής.
Καί πολλάκις τδ δάνειον τών δέκα λιρών
’Εκείνος έξηκολούθησε.
μετετράπη
είς
έκατ’ον καί τών εκατόν είς χιλίας. Δεν εΐ— Σάς είπα, ψηλότερη άπδ τήν άδερφή της και πιο ·
ξεύρω
έάν
καί
ό
Παύλος καί ό γαμβρός του έκαμαν τοιαύγιομάτη’ μέ κάτι χέργια ποΰ νομίζεις πώς είναι πλα
τας
άδικίας.
Τδ
βέβαιον είνε ότι πολλάκις έψιθυρίζετο
σμένα άπδ κερί , μέ λαιμό καλλιτεχνικό και διάφανο, με
ότι
τοιαύτα
πραξικοπήματα
έδημιούργησαν τήν έξ εκατό
μάτια μεγάλα καί ρεμβώδη, μέ στόμα..,, ώ στόμα. Γο
καί
πλέον
χιλιάδων
λιρών
περιουσίαν τού γαμβρού τοΰ
γλυκύτερο μέρος τής ύπάρξεώς της θά είναι βεβαίως τ'ο
Άλλά
ό
Παύλος
έργαζόμενος
σήμερον είς τδ
Παύλου.
στόμά της. Είναι τόσο μικρό, τόσο γλυκό, τόσο έμμορφο...
γραφεϊον
διά
πρώτη
φορά
είς
τήν
ζωήν
του
φαίνεται αφη■—· Γιά νά σοΰ πώ : ΐέ ρεις οτι κοντεύεις να μάς τρελρημένος.
Οί
άράπηδες
ό
ένας
μετά
τδν
άλλον
*·
έρχοντα
λάνης : Τδν διέκοψεν αίφνης άγρίως ό γιατρός.
καί
παρέρχονται
εις
τδ
γραφεϊον
του
χωρίς
νά
ελκύσουν
•— Άφήστέ τον λοιπόν νά τελειώση, εφώναςεν ό 1 ιώρόπως
άλλοτε
τήν
προσοχήν
του.
Προ
τοΰ
ταπεινού
τεμενά
γος ένας λεπτοκαμωμένος νέος με ώχραν μορφήν και
των,μόλις
κατεδέχετο
νά
κλίνη
τήν
κεφαλήν
καί
με τά
λάμποντας εύφυεΐς οφθαλμούς, και εκ τών πλουσιωτερων
άκρα τών δακτύλων του μόλις προσψαύει τήν τεινομένην
έμπορων τής μικράς κο'.νότητος.
— Καλέ καί ποΰ τής είδες έσύ γιά νά τής παριστάνεις πρδς αυτόν χεϊρα. Έν τούτοις έναν άράπην κακοενδυμένον
τδν δέχεται μέ σχετικήν προσοχήν, καί μετά τα πρώτα
Γ έτσι ; Είπε μ.έ κάποια δοσιν αγριοτητος ο φαρμακοποιός·
λόγια
τδν πέρνει είς τδ ιδιαίτερον διαμέρισμα τοϋ γρα
— ’Άν δέν τής είδα εγω, είπεν ο Κωστάς μου της
φείου
τη>
διά νά συνεννοηθή μαζή του.
παοέστησε δ Νίκος ποΰ μένουν στο σπίτι του. Και κατ^
—Λοιπόν Γιουσούφ, τδν έρωτα άμα εύρέθησαν μονοί
βάζων τδν τόνον τής φωνής του έξηκολούθησε.: Αύτδς μοΰ
—Δέν έχω νέα καλά Χαβάκα άπαντά ό άράπης.
είπε άκόμη καί ένα μυστικό. Ο θειος του ό Παύλος πα-ΐ
—Πώς ;
νά τρελλαθή.
—
Ό Γαμπρός σου δεν ήρθε άκόμη ;
— Άφήστέ τον λοιπόν νά τελείωση έπανέλαβεν ίκε— θΖ! φα:>ίται θά πάη κατ’ εύθείαν στήν Αθήνα.
I τευτικώς ο Γιώργος μέ τήν ώχρα μορφή καί τά λάμποντα
Άλλά ή δουλειά ; Λέγε λοιπόν.
I μάτια.
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— Έχάλασε. Ώς ποϋ νά ~.ζ αποφασίσης τ'ο χάσαμε.
— Άπ'ο ποών :
— Άπ'ο τ'ο «ώχρό νέο».
—Άπ'ο τ'ο Γεωργό:
—Ναί’ άπ'ο τ'ο Γεώργο, έςηκολούθησε τώρα πλέον
άραδιστ'ι ό Γιουσούφ. Έδωκε τ'ο δάνειο. Ή δουλεία

ήτον σίγουρη. Εκατό φυντάνια αμανάτι. Ούτε μικρό
οϋ’τε λίγο. Στό χέρι βάσταγα τή δουλειά. Πώς τή7
έχασα ακόμη δέν έκατάλαβα καλά. ΤΗρθε ό μεσίτης τοΰ
Γεωργού, είδε μία στιγμή τον Μπέη, τόν άνθρωπόν μου>

τοΰ μίλησε καί πάει. Φαίνεται ό «ώχρ'ος νέος» πέρνε
τόκο λιγότερο καί κάνει έτσι καλλίτερα τή δουλειά του.
Τά έκατ'ο φιντάνια σέ δύο τρία χρόνια θά είνε δικάτου.
Το ξέρω τ'ο Μπέη. Χιλιάδες λίρες έτσι τής έφαγε.Τή δου"
λειά τή χάσαμε άπό τά χέρια μας μέσα. Χαβάκα Παΰλο
πρόσεξε. Τό ωχρό νέο πολλά πράμματα θά πάρη από
χέρια δικά σου’ συνεπέρανεν ελληνιστί.
Καθ’ δλην αυτήν τήν διήγησιν τό μελαχραινο πρό
σωπο τοΰ Παύλου εϊχεν άλλάξη πολλά χρώματα.
Ή ειδησις τήν όποιαν τοΰ έφερε ό Γιουσούφ ήτο ένα
πλήγμα διά τάς έμπορικάς του επιχειρήσεις.
"Εχασε ένα δάνειο πρός ένα άπό τούς ύπερπλούτους
Άραβας, δάνειον τό όποϊον θά έφερε μίαν ημέραν καί εις
αυτόν καί είς τόν γαμβρόν του ένα κέρδος μυθώδες. Καί
τό πλέον δυσάρεστον, δέν ήτο ή πρώτη φορά κατά τήν
όποιαν συνέβηκε τοιοΰτόν τι. Ό Γεώργος, ό ώχρ'ος νέος,
ο πως τά έλεγον οί άράπηδες άπ'ο ήμέρας εις ήμέραν
καθίστατο ένας επικίνδυνος αντίπαλος είς τ'ο έμπόριον.
Δέν εϊχεν έγκατασταθή είς τ'ο ίδιο χωρίο παρά προ έν'ος
έτους. Άλλα από τή πρώτη στιγμή έδειξε οτι ήξευρε
οχι μόνον νά έργασθή άλλά καί νά ένεργήση καί νά έπι
τύχη. Δύο τρεις φοραϊς μάλιστα ήλθεν είς ρήξιν, διότ’·
σχεδόν ολαι αί επιτυχία·, τοΰ Γεωργοί» έβασίζοντο είς έρ
γασίας τάς όποιας ό Παΰλος έσχεδίαζε καί τάς όποια
*
εφαίνετο μαντεύων καί ένεργών ταχύτερα αϋτοΰ, ό πρώ_
τος. Δια τοΰτο οί δύο αυτοί άνδρες ήσαν σχεδόν έχθρο,
εις τή μικρή ελληνική κοινότητα. Και διά τοΰτ
οπού παρίστατο ό είς δέν εισεχώρει ό άλλος, καί οπο
εισεχώρει ό δεύτερος άπομακρύνετο ό πρώτος. Καί ε·.ς
αυτό τ'ο καφφενεϊον ουδέποτε παρέμειναν καί οί δύο, δι
ότι φαίνεται οτι πλήν τής εμπορικής αντιζηλίας και κά
*
ποια άλλη φυσική αντιπάθεια έχώριζε τούς δύο αυτούς
άνδρας τής μικράς Κοινότητας. Άλλά και ώς χαρα"
κτήρες ήσαν ανόμοιοι. Ό Παΰλος ελαφρά φιλάργυρος,
άναποφάσιτος καί άβουλος. Ό Γιώργος άπ’ εναντίας

αποφασιστικός καί μεγαλοπρεπής, δέν έθεώρησε ποτέ
τό χρήμα ώς σκοπόν τοΰ βίου, αλλά ώς μέσον τής έξυπηρετήσεως τών αναγκών αϋτοΰ.
Τήν ήμέραν έκείνην ό Παΰλος πνέων μένεα έναντίον
τοΰ Γιώργου, άφοΰ έφυγεν ό Γιουσούφ έπέστρεψεν είς τό
γραφεϊόν του. Τήν αφηρημένην έκφρασιν τοΰ προσώπου
του εϊχεν αντικαταστήσει τώρα πλέον μία στυγνή κατή
φεια. Μή έχων ποΰ νά στρέψη τήν οργήν του ήτοίμάζετο
νά επιτεθη κατά τοΰ υπηρέτου του, όταν τήν στιγμήν έ
κείνην ήκούσθησαν εύθυμοι ομιλία·, και γυναικείοι γέλω
τες είς τήν όδόν. Ό Παΰλος συνεταράχθη. Καί πριν προφθάση νά διορθώση τόν λαιμοδέτην του, καί νά φορέση τά

μανικετια του, τα όποϊα έβγαζε πάντοτε όταν είργάζετο
—ίσως διά νά μή τά λερώνη— ή αδελφή του, ό ανεψιόν
τσυ καί αί δύο παρεπίδημο·. εύρίσκοντο ένώπιόν του.
— Αντίο Παΰλο, τοΰ είπεν ή αδελφή του.
—Καλώς ώρίσατε, άπήντησεν έκεϊνος, μέ τήν μεγαλειτέραν εύχαρίστησιν, λησμονών είς τήν θέαν τών δύο
Αθηναίων κυριών κάθε εμπορικήν σκέψιν ή στυγνήν απόφασιν.
—Κύριε Παΰλο ήλθαμε νά σάς πάρουμε μαζή μας
τοΰ είπε μέ τήν καθαρά φωνή της ή Ζαννέτα.
—Δέν πιστεύω νά μήν έρθετε, συνεπλήρωσε μέ τό
γλυκύ μειδίαμά της ή Νίνα.
—Νά μήν έρθω ; Τί λέτε ; άπήντησεν έκεϊνος. ΕΑμαι είς τάς διαταγάς σας. Μετά ένα λεπτό έρχομαι.
—Λοιπόν εμπρός, πάμε, μάς φθάνεις θείε, είπε:
ό ανεψιός του.
Έξήλθον από τό γραφεϊόν.
—Καλλίτερα νά τόν περιμένωαε έδώ, είπεν ή Ζαν
νέτα ίσταμένη.
Μετά τινα λεπτά ό Παΰλος τούς κατέφθασε λέγων :
—Θέλετε νά πάμε περίπατο πρός τόν ποταμό ; ΔέΑ
έχομε άλλο τίποτε καλλίτερο νά σάς δείξουμε. Τήν εκ
κλησία τήν είδατε. Τ'ο σχολειό μας έπίσης. Μένε·, τώρα
νά δήτε τόν ποταμό μας.
—"Οπου θέλετε πηγαίνομεν, άπήντησαν αί δύο ξένα·..

Ό Παΰλος έτοποθετήθη παρά τό πλευρόν τής Ζαννέτας. Μέσα είς τήν ταξειδιωτικήν ζακέττα της, τήν
πράσινη έσάρπα της καί τό μικρό της καπέλλο, άπό τό
όποϊον έξέφευγαν τά καστανά μαλλιά της ή Ζαννέτα άνεδεικνύτετο παρά ποτέ κομψή και ώραία. Ό Παΰλος μέ
παιδική σχεδόν χαρά έπροχώρε·. μαζή της ένώ 'όπισθεν
ήκολούθει ή Νίνα, ή Φρόσω καί ό Νϊκος. Μέ τήν τάξιν
αύτήν έπ=ρασαν δύο-τρεϊς στενωπούς καί υπήρξε μεγάλη
ή χαρά τοΰ Παύλου όταν είς τήν άκραν τής τελευταίας
παρετήρησε τόν Γιώργο ίστάμενον είς τήν θύραν τοΰ γρα
φείου του. Έπέρασε άδιάφορος έμπρός του καί δ·ά πρώ
την φοράν άντελήφθη ένα βλέμμα ζηλοτυπίας τό όποϊον
έρριψε πρ'ος αϋτ'ον ό Γιώργος. Έζηλοτύπησε φαίνεται τήν
ευτυχίαν τήν όποιαν απελαμβανεν ό Παΰλος τήν ώραν
έκείνην πλησίον τής χαριτωμένης καί ωραίας αυτής κό
ρης. Καί τήν ώραν αύτήν τόσην χαράν ήσθάνθη ό Παΰ
λος ώστε απέναντι τής ωραίας έκείνης στιγμής, έλησμόνησεν ή μάλλον έσυγχώρησε τήν πρωινήν έμπορικήν
έπιτυχίαν τοΰ άντιπάλου του.

—Είδατε τόν Νείλο μαμαζέλ ;
—Ναί τόν είδα είς τό Κάϊρον.
— Ώ. έκεϊ τό είδατε γεφυρωμένον, τόν είδατε πολιτισμένον, μεταδεβλημένον.Είς τήν φυσικήν του κατάστασιν
θά τόν ίδήτε, δεσποινίς,μόνον έδώ στό χωριό μας.Μή περι
μένετε όμως νά θαυμάσετε τούς δέκα καταρράκτας του δ'.ά
τών όποιων εισέρχεται άπό τό Άσσουάν είς τήν Αίγυπτον.
Μή περιμένετε νά ίδήτε τήν Νυμφαίαν ή όποια δέν άναφύετα·. ποτέ άπό τό νερό του. ούδέ τόν κροκόδειλον ό
όποιος δέ ζή ποια καί δέν κοιμάται είς τούς καλαμώνάς
του.

—Τότε τι θά ιδώ λοιπόν; Διέκοψε τόν Παΰλο μέ πε ναίκες ζοϋν είς μίαν απομόνωσιν σχεδόν, >αί μόνον ότι
δέν έφαρμόζουν τόν άνδρωνίτην καί τόν γυναικωνίτην, ’Εν
ριέργεια καθώς έδάδιζεν ή Ζαννέτα.
—Νάτος ό Νείλος, νάτος, έκραξε τήν στιγμή έκείνη τούτοις ό Παΰλος κα! ό Νϊκος παρευρίσκοντο έςαιρετικώς
έκεϊ. "Οσον άφορα τάς προσκεκλημένας. ή απαρτία ήτο
μέ παιδική χαρά ή Νίνα.
πλήρης. Δέν έλειπεν ούτε ή δασκάλα μέ τήν μητέρα της.
Καί οί πέντε περιπατηταί εύρίσκοντο πρό αϋτοΰ.
ούτε ή πρεσβυτέρα μέ τά κορίτσια της —διότι είχε καί
Αύτ'ος εινε λοιπόν ο Νείλος σας ; Ήρώτησε καί πά
τόν παπά της ή μικρά ελληνική κοινότης— ούδέ αί σύ
λιν ή Ζαννέτα.
ζυγοι τών έμπόρων, ούδέ τοΰ καπνοπώλου ή άδελφή.
—·Ναί δεσποινίς, αϋτός. άπήντησεν ό Παΰλος, περπα
Το σάλον·, κα! ή τραπεζαρία δύο μεγάλα συνεχόμενα
τήστε παρά τήν όχθην του καί θά καταλάβετε τό μυστή
δωμάτια μέ βαρειά έπιπλα,κατέπλησσον τούς προσκεκλη
ριό του...
μένους μέ τόν όγκον των. Τό μπουφέ κα! ή σερβάντ ύπερ
Ο ήλιος έκλινε πρός τήν δύσ'.ν του. Δέν έγερνε πίσω
πλήρη από τά ασημένια τσαγίνια έλαμποκοποϋσαν είς τάς
απο βουνά, ούτε από νέφη πυρπολούμενα. ’’Εφευγε ήρε"
γωνίας των και προσείλκυον τών Κυριών τά ζηλότυπα
μος, έσβυνε σιγά καί μέ τής τελευταίες ακτίνες έπαιζε7
ήρεμα μέ τοΰ Νείλου τά νερά, και έφιλοΰσε τά καστανά βλέμματα.Ή Φρόσω μέσα είς τήν γκρενά βελουδένιαν πο
λυτελή έσθήτά της έκαμε τήν άντιπολίτευσιν είς τά άσημα/.λια στό παιδικό μέτωπο τής Ζαννέτας.Και ένώ έσβυνεν
μέν.α τοΰ μπουφέ της. Είς τά χέρια της. καί είς τόν
ό ήλιος έρριπτε τό μυστήριόν του είς τήν γύρω έκεί
λαιμόν της, καί τά αϋτιά της,έφοροϋσεν δ,τι πολύτιμον είνην έκτασιν. Οί καλαμώνες δέν έσείοντο, τά νερά δέν
χεν αποταμιεύσει άπό τής έποχής άφ’ ής ήρχισε νά πλουεκινοΰντο άλλά μ·'α απέραντος έκτασις ήρέμου γής παρά
τίζη ό άνδρας της, έμπορευόμενος είς τό μικρό έκεϊνο Αι
τήν ύγράν έκείνην λωρίδα προσεκάλει τούς περιπατητάς
γυπτιακό χωριό. Άλλως τε, αϋτή μόνη ήτο κα! ή φιλο
εις μακρυνόν περίπατον. Ό Παΰλος καί ή Ζαννέτα έπηδοξία της. Πολλά διαμαντικά, πολλούς ύπηρέτας, καλό
ρεασθέντες άσυναισθήτως άπό τό μεγαλεϊον τής στιγμής
σπίτι, καλό φαί τό χειμώνα, είς τό μικρό χωριό τής Αί
έκείνης έπεριπάτουν σιωπώντας. Υπήρχε γύρω των είς
γυπτου κα! τό καλοκαίρι βίλλα είς τή Κηφισσιά. Τίποτε
τήν φύσιν πολύ μυστήριον. Καί τό μυστήριον έκεϊνο είσεάλλο δέν ονειροπολεί δ·.’ έαυτήν καί τίποτε άλλο δέν ηύχώρησε βαθειά είς τήν ψυχήν των καί τήν έκαμε νά έξυ
χετο δ·.’ έκεϊνον ποϋ θά άγαποϋσε. Τά απήλαυσεν ή ίδια
πνα άπό ένα ύπνον διά νά βυθισθη είς ροδινά ονειροπολή
θά τά άπελάμβανον τά παιδιά της.και ηύχετο κα! έπόθε·.
ματα. Αίφνης είς μίαν μικράν έκτασιν καταπράσινον ένας
τώρα πλέον νά τά κερδίση καί ο άδελφός της.
Άράπης γονυπετής έπί ενός τετραγώνου γής, έκαμε τήν
’Ολίγον πριν συμπληρωθή ό άριθυ.ός τών προσκεκλη
σιωπηλήν προσευχήν του, άδιάφορος πρός τούς διερχομέμένων παρουσιάσθησαν αί δύο παρεπίδημο·. άδελφαί.’Ήσαν
νους ξένους. Ή Ζαννέτα πρώτην φοράν έβλεπε τό θέαμα
ένδεδυμέναι άπλούστατα : Ιδίως ή Ζαννέτα, έφοροΰσε
έκεϊνο. Έστράφη πρός τό Παΰλον, τόν ένητένισε μέ
ένα κρέμ φουλάρι τό όποϊον δέν είχε ούτε στολισμούς πε
τούς μεγάλους φωτεινούς οφθαλμούς της, άλλά δέν έσχε
ριττούς ούτε δαντέλλες κρεμασμένες. Άπλοϋν και σκέτο
τό θάρρος νά τόν έρωτήση. Είδε τόσην έκστασιν ευτυχίας
περιέβαλε τό κομψόν σώμά της. τό όποϊον σύμμετρον κα!
είς τό μελαγχροινόν πρόσωπόν του καί τής έφανη —πλά
άγαλματώδες άνεδεικνύετο πάρα ποτέ. Τό κτένισμα της
σμ.α ίσως τής φαντασίας της— ότι και τά χείλη τοϋ
καί αϋτό αφελές προσέδιδεν είς τήν ώραίαν μορφήν της
Παύλου έψιθύριζον προσευχήν, άλλης όμως φύσεως απο
ένα θέλγητρον ακαταγώνιστον.
τήν προσευχήν τοϋ Άράπη.
Ούτε ή Ζαννέτα ούτε ή Νίνα έφοροΰσαν κοσμήματα.
Φαίνεται ότι δέν τά ήγάπων ή μάλλον είχον κατανοήσει
Μετ’ όλίγας ήμέρας αί ξένα·, πρόκειται νά άναχωρή- έντελώς ότι ή γυναικεία προσωπικότης όταν ύπάρχη δέν
σουν άπό τό μικρό αιγυπτιακό χωριό. Ει »ε αναγκη να επα- έχει άνάγκην άπό στολισμούς δ·.ά νά φανή, ούτε από μαρνέλθουν είς τό Κάϊρον.
μαρυγάς διά νά λάμψη. “Ενα μειδίαμα τής Νίνας έλαμπε
Τήν προηγουμένην τής άναχωρήσεώς των,ή Φρόσω εδωκε περισσότερον απο τά διαμάντια τής Ί’ρόσως καί μία σκέτσάι είς τό σπίτι της. Προσεκάλεσε δλην τήν γυναι/.ειαν ψις τής Ζαννέτας έσπινθήριζε περισσότερον άπό τά μπριλπαροικίαν τοϋ μικροϋ χωριοϋ, καί τοΰτο διότι κατα το ε· λάντια τών αύτιών τής αδελφής τοϋ Παύλου.
θιμον μερικών έλληνικών κοινοτήτων
ευτυχώς ολί
(Ακολουθεί)
γων— είς τά χωρία οεν επιτρέπεται νά προσκαλώνται
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
καί οί κύριοι είς τάς γυναικείας συναναστροφές. Αί γυ
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διαφένοντος, διεγείρονται είς αύτά αισθήματα δεσμού αδελ

ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΖ
’Αξιέπαινος ύπό πάσαν έποψιν είναι ή Φιλεκπαιδευτική
Εταιρία διά τήν λαμπρόν ιδέαν τής διοργανώσεως εκπαι
δευτικών εκδρομών τών έπαρχιακών της σχολείων εις τάς
’Αθήνας. Ή πολλαπλή ωφέλεια τών τοιούτων ταξειδίων
είναι αναμφισβήτητος. Διά τών εκδρομών αύτών μορφόίνονται τά παιδία πραγματικώς, διότι δίδεται είς αύτά αφορμή
νά ΐδουν νέα δι’ αύτά αντικείμενα αμέσου καί εθνικού έν-

φικού, έξυψούται τό έθνικόν φρόνημα καί διά τής έπισκέ■ψεως τών έθνικών μας κειμηλίων καί τών βασιλείων τοΰ
αρχαίου 'Ελληνικού κάλλους βλαστάνουν είς τήν ψυχήν των
ό πρός τόν Ελληνισμόν θαυμασμός καί ή πρός τήν πάτριον
γλώσσαν αγάπη.
Αύτά τά ωφελήματα έχουσα ύπ’ δψιν ή Φιλεκπαιδευτική
'Εταιρία διωργάνωσε τήν έκδρομήν αύτήν τής όποιας ή
πραγματοποίησις έγένετο έξόχως λαμπρά,
’Εκείνο δμως τό όποιοι’ κατεγοήτευσε τάς έπισκεπτρίας
καί συνετέλεσε κατά μέγιστοι’ μέρος είς τήν λαμπρότητα τής

τασίαν των καί θά αποτελούν ένα φωτεινόν σημείον είς τόν
βίον των μέ τάς παιδικός ευχαριστήσεις καί αναμνήσεις τάς
τόσον αθώας καί ιδιαιτέρας γλυκείας.
Τά κατακλύζοντα δέ τήν ψυχήν των αισθήματα ταΰτα,
καί ιδιαιτέρως τό τής βαθείας εύγνωμοσύνη; αί Κερκυραϊαι
’Αρσακειάδες θεωρούν καθήκον καί δημοσίφ νά έκφράσουν
πρός τό προσωπικόν τών έν Άθήναις σχολείων καί ιδίως
πρός τήν Φιλεκπ. Εταιρίαν, ή όποια είχε τήν έμπνευοιν
αΰτη πρώτη τής διοργανώσεως τοιούτων μορφωτικών σχο

λικών έκόρομών, αί όποΐαι δεικνύουν μίαν 'Εταιρίαν φιλό
στοργοι’, α ’ιτόχρημα πατρικής φερομένην.
Ή έκδρομή αύτή είνε τό πρώτον βήμα τοΰ πολιτισμού
τού μαθητικού γυναικείου ιδίως βίου έν 'Ελλάδι, εύχόμεθα
δέ τήν είς τό μέλλον συνέχισιν τής πραγματοπσιήσεως τής
έξοχοι αύτής ιδέας καί τήν μίμησιν νών άλλων Εταιριών,
καί σωματείων έπ’ ώφελεία τής Ελληνικής νεολαίας.

Jii A. Ν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑΝ
Ιστορικά

Μελετηματα

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΤΛΑΚΕΙΟΝ ΖΑΚΓΝΘΟΤ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ή τώ 1807 τήν 'Επτάνησον Πολιτείαν διαδεχθείσα
Γαλλική Κυβερνησις ύπό τόν διαχειριστήν τής έπιτοπιου Διοικ,ησεως Στυλ. Μιχαλίτσην έλαβε ριζικά μέτρα
ώς προς τήν ύφισταμένην αταξίαν τοΰ ’Αρχείου τών πο
λιτικών Δικαστηρίων διορίσασα Άρχειοφύλακα τόν θωμάν Δρακον, δστις διαταχθεΐς νά τακτοποίηση αύτό καί
αναγνωρίσας τήν ανεπάρκειαν του πρός ταξινόμησιν τηλικοότου όγκου εγγράφων, άπησχολημένος δέ εις τό έ
τερον Αρχείου, το τών συμβολαιογραφικών πράξεων υ
πέβαλε, τώ 1808, παραίτησιν, άφήσας τήν υπηρεσίαν
είς τον νεαρόν βοηθόν Άντ. Τροΰπον.
Ακολούθως (1815) ή Κυβέρνησις άνέθηκε τήν ταξινόμησιν είς τόν Γαητάνον Δέ-Ρώσσην, εντεταλμένου
καί τήν συστηματοποίησιν τοΰ ’Αρχείου τοΰ Ταμείου.'Ο
Ρωσσης όχι μόνον έθεσεν είς κανονικήν συστηματοποίκσιν τό ’Αρχείον τοΰ Ταμείου, άλλά καί τή προτάσει τοΰ
Κάμπελ, έτακτοποέησε καί τό τών Πολιτικών Δικαστη
ρίων ένεγκών είς πέρας τήν άνατεθείσαν είς αύτόν εντο
λήν, τή 10 ’Απριλίου 1816.
'Ο διαδεχθείς τον Ρώσσην' Άρχειοφόλας Άντ. Κοττούβαλης κατέγινε καί αυτός είς τήν ταίιθέτησιν τών
εγγράφων καί τόν σχηματισμόν καταλόγων. Δι’ ΰπομνή-

Επανασταται Αλβανοί επιτιθέμενοι κατά τών στρατευμάτων τής προσωρινής Κνβερνήσεως

διασκεδάσεως ήτο ή άγαθότης καί ή ευγένεια, ή ακαταπό
νητος περιποίησις έκ μέρους δλων πρός αύτάς.
Μία διαρκής άγάπη τάς περιέβαλλε πάντοτε. Σύμβουλοι
:ιαί καθηγηταί καί διευθύνσεις καί λοιπόν προσωπικόν τών
σχολείων προσεπάθουν διά παντός μέσου νά τάς ευχαριστή
σουν. Έγένοντο χάριν αύτών συναυλίαι καί χοροί, παρεσιάθηοαν δράματα, κωμιιιδίαι, έψάλησαν άσματα, τό πάν

τέλος έγινε χάριν αύτών.
"Ολα ταύτα άφησαν βαθέως χαραγμένην τήν εύγνωμοσύνην είς τήν καρδίαν τών έπισκεπτριών, δλων βεβαίως, ιδιαι
τέρως δέ τών Κερκυραίων, τών οποίων ένιαϋθα εκφράζεται
ό ομόφωνος ενθουσιασμός.
ΑΙ ήμέραι τάς οποίας διήλθον αύται είς τάς ’Αθήνας
ύπ’ αύτάς τάς συνθήκας θά είναι ανεξάλειπτοι είς τήν φαν

ματός του άπό 20 Αύγουστου 1821 πρός τόν 'Έπαρχον
Φρ, Μουτσάν έγνώριζεν, οτι ή παρά τόν ναόν τής Σάντα
Μαρίας οικία, οπού τά έγγραφα και βιβλία τών Πολιτι
κών Δικαστηρίων καί δπου είχον μετακομισθή καί τά
τοΰ Κακουργιοδικείου ήτο πάντη ακατάλληλος, καθώς
καί ή παρά τόν "Αγιον Μάρκον οικία, όπου ειχον κατατεθή τά συμβολαιογραφικά βιβλία, ήπείλει καταστροφήν.
"Οθεν έπρότεινε τήν ένωσιν τών δυο ’Αρχείων είς εν και
το αύτό κατάλληλον μέρος. Δι έτερου δε υπομνήματος
τθυ άπό 29 ’Απριλίου 1822 προς τόν αύτόν ' Υπαρχον
ύπεδείκνυε τήν ανάγκην άναδιοργανώσεως τών Αρχείων.
Έπί τής προστασίας πολλά έλήφθησαν μέτρα, ώς
πρός τήν εύπρέπειαν τών ’Άρχ]κειων. Διά προβουλεύμα
τος τής Γερουσίας άπό 14 Μαίου 1825 (άρθρ. ΑΕ' περί

ανακαινίσεως τοΰ επαγγέλματος τών Σ]γράφων, έλαμβάνετο πρόνοια καί περί παρακαταθήκης είς τά Άρχ]κεϊα
τών Νοταρικών Χαρτιών, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. Διά
δέ τής ύπ' άριθ. Γ' καί άπό 25 ’Ιουλίου 1825 Κυβερνητι
κής πράξεως. διετάσσετο ή είς τά Επαρχεία προσαγωγή
τών παρ’ ίδιώταις τηρούμενων δημοσίων έγγράφων, όπως
κατατεθώσιν είς τά Τοπικά Άρχ]κεϊα.
’Αφέτου ίδρύθη τό κατάστημα τοΰ ’Ενεχυροδανειστη
ρίου (Santo Monte di Pieta 1670), τό ίσόγαιον τοΰ
αύτοΰ οικήματος έχρησιμοποιεΐτο παρά τών έκάστοτε Κυ
βερνήσεων διά διαφόρους άνάγκας. Άναγνωρισθείσης όμως
τής σπουδαιότητος τής συνενώσεως τών δύο δημοσίων ’Αρ
χείων, τοΰ τε Άστυκοΰ, Διοικητικού καί Δικαστικού αφ’
ένός και τοΰ Συμβ]γραφικοΰ άφ’ έτέρου είς έν καί τό αύτό
οίκημα δ’.ά τήν ταχυτέραν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας καί
τήν καλυτέραν προφύλαξιν τών βιβλίων και έγγράφων, ό
"Υπαρχος Διον. Βοΰλτσος έσκέφθη νά χρησιμοποίηση τό
ίσόγαιον τοΰ ’Ενεχυροδανειστηρίου είς ?ν γενικόν ’Αρ
χειοφυλακείου. Τάς σκέψεις του ταύτας δι’ υπομνήματος
του άπό 9 ’Ιουλίου 1826 υπέβαλε πρός τόν Τοποτηρητήν,
οστις καί διεβίβασε τό υπόμνημα πρός τήν έν Κέρκυρα
’Αρχήν (Γερουσίαν), ή οποία καί ένέκρινε τήν έγκατάστασιν τών διαφόρων τής Ζακύνθου Αρχείων είς τό ύπό
τό ’Ενεχυροδανειστήριου ίσόγαιου, τή 7 ’Ιουλίου 1826.
προέδρου οντος τοΰ Μαρίυου Βέγια.
"Αμα τήέγκρίσει, γευομένωυ τώυ άπαιτουμέυωυ έπισκευών, μετά τήυ μετακόμισιν έκ τώυ άλλων ’Αρχείων
τών έγγραφοθηκών, είς άς νέα
*.
τοιαΰται προσετέθησαν,
ών ή δαπάνη άνήλθεν είς 60 λίρας καί 13σελλίνια, με·
τεκομίσθησαν, τώ 1827, τά δημόσια αρχεία είς τό νέου
Κατάστημα.
Έν τώ ’Αρχειοφυλακείου τούτφ καίετέθησαν καί σώ
ζονται έγγραφα χρονολογούμενα άπό τοΰ 1487, άφ’ ής
δήλον δ,τι εποχής περίπου ύπήχθη ή Ζάκυνθος ύπό τήν
βενετκιήν κυριαρχίαν, πολλά τών οποίων έχουσιν ιστο
ρικήν καί έθνικήν σημασίαν μεγίστην, δουκικά διατάγματα
(ducali), βιβλία διαταγών καί αποφάσεων (llbri ordini,
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terminazioni , πρακτικά τοΰ

έπί βενετοκρατίας Συμ

βουλίου τής Κοινότητας (atti del Consiglio della Coinunita), έγγραφα τής κατοχής τής Ζακύνθου, καί τής
λοιπής Έπταννήσου, ύπό τών Γάλλων δημοκρατικών, τών
Ρώσσο-Τούρκων, τής έπ’ ολίγα έτη β'.ωσάσης Έπταν
νήσου Πολιτείας, τών Γάλλων αύτοκρατορικών, τών ’Άγ
γλων καί τέλος τής ύπό τήν προστασίαν τής Αγγλίας
Ίονίου Πολιτείας, τα βιβλία τών ναών όλης τής νήσου

καί τών συμβολαιογράφων, περί ών κατωτέρω, τά αρχεία
όλων τών Ποινικών καί Πολιτικών Δικαστηρίων, τών
Διοικητικών γραφείων. Ταμείου, Τελωνείων, Ύγειονομείου, Λιμεναρχείου. ’Αστυνομίας. Δημοτικού Συμβου
λίου καί 'Επαρχείου, έγγραφα τής Γερουσίας καί άλλων

έκτός τής νήσου ’Αρχών πλεϊστα οσα τής έλλ. έπαναστάσεως, ώς επίσης ή ιστορία τής κατασκευής καί τά l·'γραφα απάντων τών δημ.οσίων έργων τής νήσου καί ή κα
ταγραφή τής περιουσίας καί τών κτημάτων τών μονών,
έζκλησιών καί απάντων τών αγαθοεργών ιδρυμάτων.
Ώς έκ τής πληθώρας καί τής πάντοτε αύξούσης συσσωρεύσεως εις τό Άρχ]κεϊον τών ανωτέρω βιβλίων καί
εγγράφων, έγκρίσει τής Γερουσίας, έλήφθη τώ 1859,
ώς παράρτημα, τό ύπό τά τέως Δικαστήρια ισόγειον, διαιρεθέν εις δύο τμήματα, ών τό μέν έχρησίμευεν ώς γρα-

φειον, τό δέ ώς αποθήκη, ή δέ εις αύτό μετακόμισις τών
ήττον έν χρήσει φακέλλων καί βιβλίων άπεπερατώθη τή

22 Μαρτ. 1860 έπληρώθησαν δέ τοσοΰτον αί έγγραφοθήκαι, ώστε κατετέθη κατα γής μέγα μέρος αυτών, τά
όποια καί διά τό ύγρόν τοΰ εδάφους ήρχισαν σηπόμενα.
"Εκαστος δύναται να φαντασθή καί σταθμίση όποια ανε
πανόρθωτα δυστυχήματα θα έπέφερε βραδύτερου ή απώ
λεια καί ή έςαφάνισις εγγράφων έπί τών οποίων καί ή

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΝΙΡΒΑΝΑΣ ΚΑ ΓΙΑΝΝΟΠόΤΛΟΣ
Εις ένα άπό τά τελευταία χρονογραφήματα τοϋ,
ψραμμένον /ιέ την συνήθη του έμπνενσιν, λέγει <5 Νιρ
βάνας τά έξης ώραϊα i Καί ό ποιητής (ό Σολωμός)
άγναντεύει άπό τόν έλεύθερον λόφον τοΰ νησιού too,
ώς άπό άνθισμένην σκοπιάν, την γην τών άγώνων
καί τών μαρτυρίων, άκούει την μακρυνήν βροντήν
τοϋ πολέμου καί τραγουδεΐ τόν ήρωισμόν, περικυκλωμένύς άπό φιλήματα, διότι αυτός είνε τοϋ ποιητοϋ
καί τής τέχνης του ό μυστικός κανών».
Αυτά μοϋ φέρουν εις τόν νοΰν μου μίαν ταραχώδη
συζήτησίν μου μέ τόν φίλον μου Περικλή Γιαννόπουλον.
Ό Σολωμός τοϋ ήτον άνυπόφορος.
—’Έλα ’δώ), τοϋ λέγω μιά ’μέρα, κρατώντας στο
χέρι μου τά ποιήματα τοΰ Σολωμοΰ, ακούσε αύτό,

ακούσε εκείνο... δέν είνε στίχοι μεγάλου ποιητοϋ ;
— Ναι, άλλά κάμνεις εκλογήν. Ό μεγάλος εάνε πάντα
μεγάλος και <5 δυνατός πάντα δυνατός. ’Ιδίως δέ <5

Κυβέρνησις καί ή Πολιτεία όχι μόνον έδιεφέροντο, άλλ’
άμεσον είχον συμφέρον διά τήν διατήρησίν των, Έν τού-

το'.ςή φθορά όσημέραι γιγαντιαιοις βήμασι προώδευε, κα
θότι ή τοΰ έδάφους θέσις ουσα, ώς ειπομεν, φύσει κάθυγρος καί μή άεριζομένη έπέφερε τήν σήψιν καί τήν
παρουσίαν μυών, όί όποιο·, κατέτρωγον τά έγγραφα. Ύπό
τοΰ ίεροΰ όρμώμ.ενος καθήκοντος, τό οποίον πας πολίτης,
πολλω δέ μάλλον ό δημόσιος ύπάλληλος έχει νά έπιβλέπη
καί ένδιαφέρηται ύπέρ τών συμφερόντων τής Κυβερνήσεως
καί τής πολιτείας, ό άρχ]φύλαξ Άντ. Λεονταράκης. καί
άλλοι τών προ αυτού καί μετ’ αυτόν, δι’ επανειλημμένων

αναφορών προς τήν Νομαρχίαν, ύπεδείκνυε τόν άφευκτον
τοΰτον κίνδυνον. Δυστυχώς δέν έδόθη ή δέουσα προσοχή
ή δέ ύγρασία έπετέλεσε τό φθοροποιόν έργον της. Τήντοιαύτην κατάστασιν αντιληφθείς έ λόγιος Νομάρχης II.
Ματαράγκας βλέπων δέ τό έρείψιμον τοΰ κτιρίου τών Δι
καστηρίων ώς έκ τών καταστρεπτικών τοΰ 1893 σεισμών,
έν συνεννοήσει μετά τοΰ Άρχειοφύλακος, έγραψε προς
τό Ύπουργεϊον περί τής άνάγκης τής εις τό Άρχειοφυ
*
λακεϊον μεταφοράς τοΰ Παραρτήματος, ή οποία και έγενετο τώ 1894, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

1 Είδικώτερα τά δικαστικά αρχεία κΛτανέμονται, ώς
εξής: Officio alia Banca e Reggimento. Giudici Urbani, Giudici di Pace Civile, Tribunale Civile di Pri
me Istanza. Tribunale di Appello e Corte di Commercio. Camera Correzionale ed Inquirenza. Corte Cri
minate. Polizia Giudiziaria. (Ramo Civile) Polizia
Esecutiva. Officio ad Pias Causas ece.
("Επεται συνέχεια)

Λ. ΖίΙΙΙΧ

καλλιτέχνης είνε πάντα καλλιτέχνης.
Καί παίρνει τό βιβλίο άπό τό χέρι μου καί άρχίζεί
νά διαβάζη κατά τρόπον που είμποροϋσε καί τά ω

ραία νά τά κάμνη άνυπόφορα.
Τόν διακόπτω έγώ τότε.
—Νά σοϋ ’πώ μίαν υποψίαν μου ; Κάτι προσω
πικά έχεις μαζί του.
■—Άγάλια-άγάλια θά μοϋ βγάλης τό μυστικό !...
—Πές το λοιπόν έπί τέλους !... ·
—Μάλιστα' Τάχω μαζί του, γιατί ενώ ό κόσμος
πολεμούσε καί έσκοτώνετο, αυτός ήσυχα-ήσυχα, άσφαλής καί καλοξουρισμένος...τραγουδούσε :
κΣέ γνωρίζω άπό τήν κόψι...»
Καί μοϋ έτραγούδησε θυμωμένος τό πρώτον τετρά
στιχον, σάν νά έπρόκειτο περί παρωδίας.
—Καλά' μά τί ήθελες, νά πάρη ό Σολωμός τό
ντουφέκι του καί νά πάη νά πολεμήση ;

—Βέβαια.
■—Καί έίν δέν μπορούσε ;
— Τότε νά μην τραγουδή τουλάχιστον.
—’’Αφησε τά χωρατά, όποιος δέν ειμπορεί νά πο-

λεμή γιατί νά μην ύμνή, καί έτσι μάλιστα, τους άλ

λους ;!...
— Καί <5 Ζαμπέλιος δέν έπολεμοϋσε άλλά ξώδευε,
ειργάζετο, ήτο τό κέντρον τής πρός τά εκεί πολεμικής
κινήοεως. Αέν μπορούσε !;... Δέ λές πώς δέν ή&ελε !...

—Περικλή, τού λέο) τότε. 'Ομολόγησε οτι ό Σολω
μός ήτο μεγάλος ποιητής καί τότε ομολογώ) καί έγώ
πιος δέν ήτο Βύρων, οιπε.,.Γιαννόπουλος.
Έξεκαρδίσθη στα γέλοια μέ τό τελευταΐον άπρόοπτον καί έφυγε φωνάζοντας: ’Ομολογώ), ομολογώ)....

‘Ο Βύρων γιατί ήλ&ε νά πολεμήση, κουτσός άνθρω
Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΤΣ

πος!;...
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Άπό τήν Ζάκυνθον ήρχισαν αί έορταί τής πεντηκονταετηρίδος τών Ίονίων Νήσων. Πρώτη ή μυροβόλος νήσος
εδεχθη τήν έπίσκεψιν τών εορταστών, οί όποιοι άφοΰ έστεφανωσαν τόν Σολωμόν άνεχώρησαν εις Κεφαλληνίαν έκτεκοΰντες τό έορταστικόν των πρόγραμμα καί κατόπιν εις

Κέρκυραν εις τήν όποιαν έδόθησαν αί μεγάλα·, πανηγυ
ρικά·. έορταί εις άνάμνησιν τοΰ μεγάλου ιστορικού γεγο
νότος τής Ένώσεως τών Νήσων.
Ο ζ. I Ιαπαντωνίου, Νομάρχης Ζακύνθου, εις τήν θέ-

σ·.ν "Αγιος Γεώργιος οπού ώρκίζοντο οί Φιλικοί καί οπού
σώζεται ή ιερά είκών τής ορκωμοσίας, έςεφώνησε τόν κά

τωθι θαυμάσιον λόγον :
ιιΕις τό χαρμόσυνον αυτό τοπίον τής Ζακύνθου,
όπου οί Φιλικοί έκρυφαν τό μέγα των μυστικόν, έρχόμεθα νά άναζητήσωμεν τά ίχνη των, ν’ άκούσωμεν
μετά 100 έτη τόν όρκον των,νά ζήσωμεν εις τό σκότος
τής συνωμοσίας των, τό όποιον έκράτησαν πυκνόν
καί άδιαπέραστον διά νά τό λύσουν μόνον αί λαμπάδες

τής Ελληνικής άναστάσεως. Οί πόλεμοι ιστορούνται,
αί νίκαι ηχούν, οί πολεμισταί ψάλλονται εις πελάγη
καί Ηπείρους, άλλ ’ οί συνωμόται πού σιωπούν, οί
όρκιζόμενοι που κρύπτονται έΐς παρεκκλήσια, οί άποφασισμένοι πού κρατούν τό μυστικόν μέχρι θανάτου,
οί Φιλικοί οί όποιοι διαδίδονται, πολλαπλασιάζονται,
γίνονται χιλιάδες δΓ όρκων, διά νευμάτων, όιά συμ
βόλων, όιά πίστεως, διά σιωπής, αυτοί δέν φαίνονται
ούτε άκούονται, αύτοί άποτελοΰν θαυμάσια κενά τής
ιστορίας. Έάν ό Κοραής καί πολλοί έκλεκτοί τοΰ
έθνους εύρηκαν ότι οί Φιλικοί έβιάσθησαν, έάν ή ιστο
ρία δέν υπήρξεν έπιεικής διά τά άτυχήματά των είς
Μολδοβλαχίαν, ημείς σήμερον πολϊται Ελλάδος Με
γάλης δέν ευρίσκομεν εις τό έργον των λάθη, άλλά μό
νον προφητείαν και δόξαν. Εΐμεθα ευτυχείς ότι ό
χρόνος άφήκεν όρθιον τό συγκινητικόν τούτο έρείπιον
εις μέρος έορτασμοΰ τής ένώσεως διά νά ήμπορέσωμεν νά προσαρμόσωμεν πλάκα διηγουμένην επτανη

σιακήν δόξαν. ’Εδώ) συνηντήθησαν τά ελληνικά ρεύ
ματα άπό Μοιρηάν, άπό “Ηπειρον, Ρούμελην, Κωνσταντινούπολιν έν τή άνησυχίει των νά ενωθούν. ΕΙς
τήν φωνήν τώ>ν ’Αποστόλων Παγκάλων καί Άναγνωσταρά έδώ) έδωκαν οί λαμπρότεροι βλαστοί Ζακύνθιοι ύπόσχεσιν τήν όποιαν ό ιστορικός ονομάζει μέγαν καί φρικτόν όρκον τών Φιλικών, έδώ> ώρκίσθη
πρώτος ό Σολομός καί έδώ) όρκισθείς καί κατηχηθείς
ορκίζει καί κατηχεί άλλους ό Κολοκοτρώινης έο)ς ότου
έξιόρμησεν έντεϋθεν κατά τής Τουρκίας δίκοπος σπάθη
μένους καί νοΰ. Είς τό κέντρον τούτο τής εταιρείας
Ζακύνθου μέ τήν τριάδα Ρώμα, Στεφάνου, Δραγώνα
σκορπίζονται περιούσιοι, φεύγουν φυσίγγια, άναβρύζει πηγή ελέους στά γυναικόπαιδα, λυτριόνονται ,αιχ
μάλωτοι, έμψυχόνεται τό Μεσολόγγι τών ίλευθέρων
πολιορκημένων. 'Άθλα άνθρωπισμοϋ, άθλα Ελληνι
σμού διά τά όποϊα ό Κάλβος άφήκε τήν κραυγήν εκεί
νην τής εθνικής υπερηφανίας ψάλλοιν τούς στίχους"
ώ “Ελλην, ώ θείαι ψυχαί πού είς τους μεγάλους κιν
δύνους φανερώνετε άκάματον ένέργειαν καί ΰφηλήν

φύσιν. Εκατόν έτη ύστερον άπό τής θυσίας το)ν κρα
τούμε)1 σήμερον μέ εύλάβειαν μικράν βυζαντινήν ει
κόνα, έπί τής όποιας ό Άνθιμος Άργυρόπουλος τούς
ώρκιζεν ένώπιον (~)εοΰ καί Γένους καί μέ στοργήν ζητοϋμεν νά συγκρατήσωμεν τά ίχνη τής διαβάσειός των.
Ή επιγραφή αυτή ας ένθυμίζη είς τούς νέους "Ελ
ληνας ότι έάν ή Επτάνησος ηΰτύχησε νά ζήση καί
φωτισθή άπό πολιτισμένους κατακτητάς νά έπωφεληθή τής τύχης ταύτης διά νά προσφέρη τάς εύγενεστέρας υπηρεσίας είς τό υπόδουλον Γένος. Άπότώ>ν
Φιλικών δέ μέχρι τών Βαλκανικών πολέμων είς τό
Σκουλένι καί είς τούς βράχους τών ’Αντικυθήρων καί
είς τά βουνά τοΰ Κιλκίς πάντοτε όραματισθείς τό μέγα
όραμα τής μιας 'Ελληνικής πατρίδος.
Ζήτω τό “Εθνος. Ζητώ ό Βασιλεύς.

ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Αί έορταί τής Κερκύρας αναζωογονούν τό παρελθόν’

ο,τι ήΐο μαλράν, τό φέρουν πλησίον’ 0,τ·. ώς έκ τής χρο
νικής άάοστάσεως είχε γίνει συγκεχυμένου καί θαμβόν,
γίνεται πάλιν ζωηρόν καί έντονον. Αί έορταί τής πεντη-
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κονταετηρίδος τής ένώσεως τής Έπτανήσου
θερμόν ένδιαφέρον πρός παν σ,τι σχετίζεται
ώραίας νύμφας τοϋ Ίονίου.
"Εν έκ τών σπουδαιότερων σημείων πρός
στρέφεται τδ ένδιαφέρον τοϋτο. είνε τδ πρώτον
κόν Πανέπιστήμιον, ή ή Ίόνιος ’Ακαδημία.

εξεγείρουν
πρός τάς

τδ όποιον
Ελληνι

Ιδρυτής τής Ίονίου ’Ακαδημίας υπήρξε ό φιλελλη-

νικώτατος Γυίλφορδ, “Αγγλος τήν καταγωγήν αλλα Έλλην τήν ψυχήν. Τόσον φλογερά ήτο ή πρός τήν Ελλάδα
αγάπη του. ώστε καί ορθόδοξος έδαπτίσθη καί είς τήν'
έκπαίδευσιν τής Ελληνικής νεολαίας αφιέρωσε τά πλούτη
του. Έν μέσω τών κρίσιμων ήμερων τοϋ Γένους, ό εύγενής ούτος άνήρ όλον τον ενθουσιασμόν του καί ολην τήν
εύέλπιδα αισιοδοξίαν του συνεκέντρωσ· πρός τήν Ελλη
νικήν φυλήν.

Αι μορφαι τών βουλευτών ριζοσπαοτών, ό'τιτες εκήρνξαν την ενωσιν επι της 9 ης βουλευτικής περιόδου.
1) Δρ. Γεράσιμος Λιβαδας, 2) Δρ. Σταμάτιος Πυλαρινός, 3) Δρ. Ίω. Τυπάλδος Διτορδτος, 4) Δρ. ’Ιωσήφ Μομφερραΐος,
5) Δρ. Ήλίας Ζερβός, 6) Κος Ναθ. Δομενεγίνης, 7) Δρ. Γειόργ. Τυπάλδος Ίακωβατος, 8) Δρ. Άνδρέας Καροΰσος,
9) Δρ. Τηλέμαχος Πάίξης, 10) Κος Φραγκ. Δομενεγίνης.
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Τήν ι'δρυσιν 'Ακαδημίας έν ταΐς Ίονίοις νήσοις άνεκήρυξε τδ Σύνταγμα τοϋ Μαίτλανδ τοϋ 1818. Τώ 1820
αρχών τής ’Ακαδημίας άνηγορεύθη ό Γυίλφορδ, προτάσει
αϋτοϋ τοϋ βασιλέως τας 'Αγγλίας Γεωργίου Δ'
Ο Γυίλφορδ κατά νοϋν είχε νά ίδρύση τδ άνώτατον
Ελληνικόν πανδιδακτήριον είς τήν κλασσικήν πατρίδα
τοϋ Οδυσσέως, τήν ’Ιθάκην άλλά μετά ώριμ,ον σκέψιν
προετίμησε τήν Κέρκυραν. ■
Τον Μάϊον τοΰ 1824 έδημοσιεύθη τδ διάταγμα τής
συστασεως τής ’Ακαδημίας. Οίκημα πρός στέγασιν αυ
τής παρεχώρησεν ό Αρμοστής τδ έν τή Άκροπόλει μέγαρον, το όποιον έως τότε έχρησίμευεν ώς κατοικία του.
« Η 17 Μαι'ου τοϋ 1824», λέγει εις τών διακεκρι
μένων έπτανησίων λογιών, έξιστορών τήν ι'δρυσιν τής Ίονιου Ακαδημίας, «είνε ήμερα αξιομνημόνευτος είς τά
Ελληνικά χρονικά. "Απαντες οί έν τέλει καί οί πρόκρι
τοι συνήλθον είς τήν αίθουσαν τοΰ μεγάρου. Προπορευομένων τριών ραβδούχων, τών όποιων ό πρώτος είχεν επι
τής ράβδου χρυσότευκτον γλαΰκα, σύμβολον τοϋ Ίονίου
Πανεπιστημίου, εισέρχονται οί καθηγηται καί μετ’ αυ
τούς ό Γυίλφορδ και γίνονται δεκτοί μετ’ άκρου ένθουσιασμοΰ. Έφόρουν άρχαίαν ένδυμασίαν. Ό Κερκυραϊος καλ
λιτέχνης ΙΙαΰλος Προσαλέντης, είχε διαγράψει τά σχέ
δια τοϋ ίματ'.σμοϋ. σστις συνίστατο εκ χιτωνίσκου κα!
χλαμύδος, ερυθρών πέδιλων καί στεφάνου»,
Ό αρχαιοπρεπής ούτος ιματισμός ήτο διάφορος κατά
τάς σχολάς, Οί καθηγηται τής νομικής καί ό Γυίλφορδ
έφερον ίόχρουν χλαμύδα, οί τής φιλοσοφίας κυανήν, τής
ιατρικής κιτρινωπήν.

Οί φοιτηταί έκαλοΰντο φιλόλογοι, καί έφερον στολήν
έκ χιτωνίσκου κυανοχρόου χλαμύδος καί πέτασον άρχαίκοϋ σχήματος.
Τήν πρώτην ακαδημαϊκήν Σύγκλησιν απετέλεσαν ό
Γυίλφορδ ώς δ’.δάκτωρ τής νομικής, ό Α. Πολίτης καί s
X. Φιλητάς. διδάκτορες ιταλικών πανεπιστημίων καί οί
δύο. Ή πρώτη πραξις αυτής ήτο ή άπανομή διπλώματος
είς έπτά καθηγητάς, οιτινες έξ μήνας προ τών εγκαινίων
τοΰ Πανεπιστημίου. έδίδασκον ελληνιστί περί τούς 150
νέους.
Οί πρώτοι επτά ούτοι διδάκτορες ήσαν οί ιερείς Άν
δρέας Ίδρωμένος καί θεόκλητος Φαρμακίδης, τής θεο
λογίας, καί ’Ιωάννης Καρανδηνδς. Κωνσταντίνος Άσώπιος, Νικόλαος ΙΙίκολος, I. Λουσιανός καί Γεώργιος Ίωαννίδης τής Φιλολογίας.
Ό Γυίλφορδ άπέτεινε προσκαλιάν πλήρη φιλοπα
τρίας καί εύλαβείας.
« Έφθασεν άληθώς ή ήμέρα. είπεν ή όποια προ το
σων χρόνων έπεριμένετο μέ πόθον καί ελπίδα καί ήτις
καθόσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν μέ τόν ασθενή μας νοϋν,
είνε ήμέρα εύτυχεστάτη. ’Αλλά διά νά καταστή άληθώς

τοιαύτη πρός μετάδοσιν τής Θρησκείας, τής ’Ηθικής καί
τής Παιδείας, ας έπικαλεσθώμεν τον Πατέρα τών φώτων,
είς τον ναόν του όποιου πορευόμεθα τώρα».
**
Ουτω δέ απαντες οί έκεΐ παρευρισκόμενοι, ό Αρμο
στής, ή Γερουσία, αί άρχαι, οί καθηγηται, καί οί φοίτη
σα! διηυθύνθησαν είς τήν Σπηλιώτισσαν. τον μητροπολιτικον ναόν. Έκεΐ έψάλη δοξολογία, ό δέ Μητροπολίτης
Μακάριος άπήγγειλε μετ.’ άκρας κατανύξεως ευχήν, ύπ’
αύτοΰ συνταχθεισαν. ή όποια ήρχιζεν ώς έξής :
«Δέσποτα Κύριε ό Θεός ήμών: ό τον Σολομώντα δ'.°άξας, ό φωτίσας τούς άγιους σου μαθητάς καί έξ αλ.‘ων θεολόγους αυτούς καί κήρυκας τών μεγαλείων σου
άναδείξας, Θεέ τοϋ παντός, έπιδε έπί τάς ικεσίας ήμών
τών ταπεινών δούλων σου καί έπάκουσον ήμών δεόμενων
τής Σής άγαθότητος ύπέρ τοΰ έν τώ Κράτει τής ισχύος
Σου συσταθέντος Πανεπιστημίου, πρός φωτισμόν παντός
τοΰ λαοΰ σου καί δ’.αφύλαξον αύτ’ο στερεόν, άκλόνητον και
ύπεράνω πάσης άντικειμένης έπηρείας» κτλ.
**

Ή Ίόνιος ’Ακαδημία διηρέθη είς τέσσαρας σχολάς,
τής Θεολογίας, τής Νομικής, τής ’Ιατρικής καί τής Φι
λοσοφίας.
Ό Γυίλφορδ δέν εφρόντιζε μόνον περί τής έπιστημο·
νικής μορφώσεως τών Ελλήνων φοιτητών, αλλα καί
περί τής ήθικής μορφώσεώς των’ ήθελεν αύτούς όχι μό
νον ικανούς επιστήμονας άλλά κα! χρηστούς πολίτας. Τον
Οκτώβριον τοϋ 1824 έδημοσίευσε προκήρυξιν. διά τής
Οποίας καθίστα τούς προφέσσορας υπευθύνους όχι μόνον
διά τήν άτακτον φοίτησιν τών σπουδαστών ή τήν αταξίαν
αύτών έν καιρώ τών μαθημάτων, άλλά κα! διά τήν συμ
περιφοράν των έκτος τοϋ Πανεπιστημίου’ «ούδεμία μέθη,
κανέν παιγνίδιον τυχηρδν, ούδεμία συντροφιά μετά γυναι
κών ασέμνων ή φαυλοβίων υποκειμένων θέλει είνε υπο
φερτή.» «’Όποιος νέος, λοιπόν, τής ’Ακαδημίας ευρεθή
παραβάτης τούτων τών προσταγών θέλει παιδευθή μέ τήν
έγκάθειρξιν είς τ’ο Παλαιόν Φρούριον, κατά τ’ο βάρος τοϋ
έγκλήματός του.»
’Γψηλή ατμόσφαιρα άρχαϊκής αρετής καί ήθικοϋ με
γαλείου ήτο ή άτμόσφαιρα τής Ίονίου ’Ακαδημίας. Ένώ
ό τήν άρχαίαν ένδυμασίαν καθ’ όλον τ’ο έτος φέρων κα:
τήν φίλην Γλαΰκα τήν έπί τής άκαδημαικής ράβδου έν
θέρμως ασπαζόμενος μεγαλόφρων ανήρ απετέλει ύπέροχον παράδειγμα άρετής άλλα παραδείγματα γενναιότητος.
εύψυχίας καί μεγαλουργίας έφερεν ή ήχώ τοϋ Ίονίου και
τοϋ Αιγαίου πελάγους ή θάλασσα καί ή στερεά.Παραδείγ
ματα πρός ύψωσιν τών χαρακτήρων έστελλεν όχι μόνον
τδ παρελθόν, άλλά καί τδ ένεστώς. όχι μόνον ή αρχαία
Ελλάς.άλλά καί ή ήρωικώς τότε άγωνιζομένη νέα Ελλάς.
A. Κ.
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Al EOPTAI ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Πεντήκοντα έτη συνεπληρώθησαν, άφ’ ότου τά νησιά
τοΰ Ίονίου ήνώθησαν μέ τόσην χαράν μέ τήν μητέρα
'Ελλάδα. Το γεγονός έωρτάσθη μέ πολλήν λαμπρότητα
είς τήν Κέρκυραν και αποτελεί σταθμόν σπουδαΐον έν τή
ιστορία τών Ίονίων νήσων.
Προς διοργάνωσιν τών έορτών σΰνέστησαν δύο έπιτροπαί, ή Κεντρική έν Άθήναις χαί μία Κερκυραϊκή.
Τάς έορτάς έτίμησε διά τής παρουσίας Του ό Βασι
λεύς μας, έορτασας ου'τω τήν πρώτην Του εν ειρηνική
ζωή έορτήν μέ αυτό τό εύχάριστον ιστορικόν γεγονός.
’Εκ τών επισήμων παρευρέθησαν ό Πρωθυπουργός κ.
Βενιζέλος, πολλοί έκ τών Υπουργών, ό Πρόεδρος τής
Βουλής κ. Ζαβιτζιάνος, ανώτεροι καθηγηταί, καί άλλοι
έπίσημοι Έπτανήσιοι καί μή ώς και οί Επίσκοποι Κε
φαλληνίας, Χαλκίδος καί Λευκάδος.
Κατά τό πρόγραμμα αί έορταί ήρχισαν άπό τής 19ης
Μαιου, ότε έγένετο ή έπίσημος δεξίωσις τών ξένων είς
τό Δημαρχεϊον.
Έκεϊ προσεφώνησε καταλλήλως τούς ξένους ό Δή
μαρχος κ. Μαυρογιάννης και άπήντησεν ό Πρόεδρος τής
Κεντρικής ’Επιτροπής κ. Διον. Στεφάνου, έν ω είς τήν
πρό τοΰ Δημ.αρχείου πλατείαν έν μέσω πολλοΰ κόσμου
έπαιάνιζον αί μουσικά!.
Άπ’ αυτής τής ημέρας ή όψις τής πόλεως είχεν άλ
λαξε!. Αί οικίαι, οί δρόμοι και τά καταστήματα έστολίσθησαν μέ Έλληνικάς καί Άγγλικάς σημαίας, έπιγραφάς κλ.
Τήν έπομένην έγεινεν ή δεξίωσις τής Α. Μεγαλ. τοΰ
Βασιλεως. Εις τήν αποβάθραν συνήχθησαν δλαι αί άρχαι
και πλήθος λαοΰ, το όποιον ζωηρώς επευφήμησε τους
Βασιλείς. Τήν αυτήν ημέραν μετά μίαν σχεδόν ώραν, άπό
τής αποβιβασεως τοΰ Βασιλέως έγιναν τά έγκαίνια τοΰ
ΙΙανιονιου Συνεδρίου, αί αρχαιρεσία·. καί ή έναρξις τών
έργασιών αύτοΰ,
Γήν έσπέραν παρεστάθη έπιτυχέστατα τό μελοδραμά
των «Πόλεμός έν πολεμώ» ύπό τήν διεύθυνσιν, αύτοΰ τοΰ
συνθέτου του κ. Σ. Σαμάρα.

«Ή ημέρα ή μεγαλοπρεπεστέρα ήτο ή 21 Μαίου.
‘Όλα προεμήνυον χαράν καί άπόλαυσιν. Είχε κανείς
τόσα νά ίδη ! Είς τήν φαντασίαν του ή ήμερα έκείνη παρίστατο ή ίδαν.κωτέρα τών ημερών. Ημέρα έθνικής καί
βασιλικής εορτής ! Καί είχε πραγματικώς ή ήμέρα έκείνη
κάτι τό έξαιρετικόν. Έν πρώτοις μέ τήν ανατολήν τοΰ
ήλίόυ ήκούσθησαν κανονιοβολισμοί χαιρετίζοντες τόν Βα
σιλέα. "Επειτα οί μαθηταί ψάλλοντες καί αί μουσικά!
παιανίζουσαι περιήρχοντο τήν πάλιν
*
όλα δ’ αυτά θά έπίστεφεν ή δοξολογία.
Κύματα κόσμου συρρέουν άπό τής πρωίας είς τό Φρούριον. Μία σκηνογραφία ποικιλωτάτη παρουσιάζεται πρό
τών οφθαλμών εις τι μ.εσον τής οποιασ διέρχονται οί έπίσημοι. Μετ’ ολίγον ένας ψίθυρος ακούεται καί ή σάλπιγξ
ειδοποιεί,—Ό Βασιλεύς !—Ό Κουμπάρος ! Οί στρατιώται τίθενται εις προσοχήν καί άναγκάζουν τό πλή

θος να παραμερίση.—Θά τιμωρηθούμε, λέγουν, έάν δέν
παραμερίσετε άπ’ έδώ σείς. Τό μάτι εκείνο ποΰ τόσον
παρατηρεί θά τά δή όλα.
Φθάνει τό βασιλ. αύτοκίνητον πρό τής Σημ.αίας του
Συντάγματος. Τήν χαιρέτα καί είς τήν φαντασίαν Του
βεβαίως θα περνούν εικόνες και στίγμα! μιας ζωής πο
λεμικής, οτε τό ξεθωριασμένο, άλλά πολύτιμον έκεϊνο
ύφασμα θά τοΰ ένέπνευσε τό θάρρος, τήν τόλμην . . .
Μετά τήν δοξολογίαν παρήλασαν πρό τών άνακτόρων
οί σύλλογοι, αί μουσικά! και τά σχολεία, οί δέ μαθηταί
και μαθήτρια: έψαλλον έμβατήρια τής Ένώσεως ένδεδυμένοι μέ έθνικά καί αγγλικά χρώματα.
Κόσμος παντοΰ, κίνησις, χαρά, μουσικά·., έορτή.
Τό απόγευμα έγειναν τά έγκαίνια τών δύο Έκθέσεων τής ’Αναδρομικής και τής Καλλιτεχνικής παρου
σία τών Βασιλέων, έξηκολούθησαν δ’ αί εργασία·. τοΰ
Συνεδρίου.
1
Τήν έσπέραν τό θέαμα τής έορταζούσης πόλεως ήτο
φαντασμαγορικόν. Ή πόλις έφωταγωγήθη' ό κόσμος
έπλημμύρει τάς δύο πλατείας καί τά κέντρα, άπό δέ τής
9ης μ. μ. ήρχισε νά συρρέη είς τό Θέατρον, όπου έδόθη
πανηγυρική έσπερίς.

Ταύτης προηγήθη λόγος πανηγυρικός τοΰ κ. Δ. Στε
φάνου. Μεταξύ τών ασμάτων, τά όποια έψάλησαν τό ώρα·.ότερον ήτο τό έξοχον ποίημα τοΰ άθανάτου ποιητοΰ μ.ας
Α. Βαλαωρίτου τό κατα τήν Ένωσιν ακριβώς ύπ’ αύτοΰ
δημοσιευθέν καί συγκινήσαν πάντας,
*
Τοΰτο έψαλαν αί
μαθήτρια·, τοΰ ’Αρσάκειου καί οί Γυμνασιόπαιδες μετά
πολλών κυριών καί δεσποινίδων τής πόλεως μας καί τοΰ
ωδικού Συλλόγου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ τονίσαντος αύτ’ο
μουσουργού και Σ. Σαμάρα.
Αί έμπνευσμέναι «/.έξεις τοΰ ένδοξου ποιητοΰ είς τάς
όποιας τόσον θαυμασίως έκφράζεται ό πόνος τών Ίονίων
έν δουλεία καί ή μεγάλη των χαρά ένεκα τής Ένώσεως,
μελοποιημένα! άπό τόν θεμουργόν συνθέτην δέν ήτο δυνα
τόν παρά ρίγη ύπερτάτης συγκινήσεως νά προκαλέσουν.
.Άνοιξε μάνα μας γλυκεία τήν άφθαρτη καρδιά σου
κι’ αγκάλιασέ τα τά φτωχά, τά μαΰοα τά παιδιά σου.». . .

Είς τό τέλος έγεινε ή στέψις τής προτομής τοΰ Μαν
ζαρου ύπό τής έν Αθήναις επιτροπής τών δραμματικών
συγγραφέων και έληξεν ή ωραία έορτή μέ τήν αθάνατον
έμπνευσιν τοΰ στεφθέντος Μουσουργού, τόν Εθνικόν ύμνον.
Μετά τήν θεατρικήν διασκέδασιν ήρχισεν ή λαϊκή
■υπαίθριος τοιαύτη είς τήν πλατείαν διά τών πυροτέχνη
μάτων. Χιλιάδες κόσμ.ου παρίστατο είς μίαν άναψυχήν δ·.’
ολίγον, είς μίαν στιγμιαίαν άπαλλαγήν άπό τής βιωτικής πάλης.

Τήν έπομένην τελευταίαν ημέραν τών έορτών ένένοντο παρόντος τοΰ Βασιλέως και τών Πριγκήπων και τών
επισήμων τά αποκαλυπτήρια τής άναμνηστικής πλακάς
τοΰ Φρουραρχείου, οπού το πρώτον ίδρύθη ή Ίόνιος Άκα-

Τό ποίημα αύτό έπιγραφόμενον «’Ασπασμός τών Ίο
νίων πρός τήν μητέρα Ελλάδα περιγράφει ζωντανά πολύ
τά αισθήματα τών νήσων πρός τήν μητέρα Ελλάδα.

δημια μέ προσλαλιάν του κ. Σ. Σακελλ. ροπούλου. Μετά
ταΰτα έξηκολούθησαν αί έργασίαι τοΰ Συνεδρίου, τό όποϊον
rc ί ί 'ι ι ΐ.ί -.ί ciipijc -.Ό αύτής ημέρας.
Το απόγευμα μετά τήν λήξιν τοΰ Συνεδρίου έγιναν τά
αποκαλυπτήρια τής άναμνηστικής πλακάς τοΰ τότε Βουλευτηρίου, όπου σήμερον ή ’Αγγλική Εκκλησία. Μετά
τήν προσλαλιάν τοΰ Προέδρου τής Κερκυραϊκής Επιτρο
πής κ. Β. Μυλωνοπούλου ό Βασιλεύς άπεκάλυψε τάς
δύο πλάκας, όπου είναι γραμμένη Ελληνιστί καί ’Αγ
γλιστί ή απόφασις περί τής Ένώσεως.
Μετά ταΰτα έγένετο ή στέψις τοΰ ανδριάντας τοΰ Καποδιστρίου κατόπιν προσλαλιάς τοΰ κ. Άνδρεάδον.
Τσ εσπέρας παρετέθη δεϊπνον είς τούς ξένους καΐ
μετά τοΰτο, οί μαθηταί λαμπαδηφοροΰντες καί ψάλλοντεδιήλθον τάς κεντρικάς οδούς τής πόλεως. '’Ήτο δέ τόσον
ύραϊον το θέαμα τόσων φώτων κινούμενων μέ τήν συνο
δείαν καθαρών παιδικών φωνών.
Τήν αναχώρησιν τών Βασιλέων το απόγευμα τής αύ
τής ημέρας έπηκολούθησεν ή τών ξένων κατά τό μεσο
νύκτιον.
Καί έληξαν ούτω αί έορταί αυται, τάς οποίας κάθε
Έπτανήσως τόσον βαθέως ήσθάνθη ιδίως τώρα μέ τήν
αϋξησιν τής πατρίδος. Διότι τό λυπηρόν θά ήτο είς τούς
Έπταννησίους, έάν ήσαν ξένοι προς τά τελευταία μεγάλα
εθνικά γεγονότα καί τήν μεγάλην ’Εθνικήν δόξαν !
Έπειτα όσον καί άν φαντασθή κανείς τήν ξένην επι
κράτειαν εύγενή καί γεννα’.όφρονα, όπως πράγματι ήτο ή
Μεγάλη ’Αγγλία, δέν ήτο δυνατόν νά μή νοσταλγούν αί
νήσο·. τήν ένωσιν μέ τήν γλυκειά τους μητέρα, όπως λέ

ΑΠΟΤΗ

ΗΖΟΗ

ΤΟ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΝ
ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Τό μέγα καί ιστορικόν ζητημα τής Ιρλανδικής αύτονομίαξ έκαμεν έν οριστικόν βήμα πρός τήν λύσιν του.
Τό πολυθρύλητον νομοσχέδιου τής- κυβερνήσεως τών
Φιλελευθέρων έπεψηφίσθη είς τρίτην καί τελευταίαν άνά'
γωσιν έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων, έντός ένός δέ μηνός
θά ύποβληθή ενώπιον τοΰ Βασιλέως προς κύρωσιν, μεθ
ήν θά καταστή νόμος τοΰ Κράτους. Ούδεμίαν σημασίαν
έχει πλέον δια τήν περαιτέρω έξελιξιν του νομοσχέδιου
οίαδήποτε άντίσίασις έκ μέρους τής Βουλής τών Αορδωνι
διότι κ.ατα τον ποό τίνος ψηφισθεντα νεον περί Κοινοβου
λίου νόμον, οίανδήποτε νομοθετικού μετράν επ’.ψηφιζομε_
Vov είς’τρίτην άνάγνωσιν ύπό τής Βουλής τών Κοινοτή
των, τής έκροσωπούσης γνησίως τήν λαϊκήν γνώμην κα,
θίστατα·. αυτοδικαίως νόμος μετά τήν βασιλικήν κύρωσιν
είτε ή Βουλή τών Λόρδων άποδεχθή επίσης τό μέτρον,
είτε μή.
Ώς γνωστόν, ή Βουλή τών Λόρδων άποτελουμένη κατά
ΐό μέγιστον αύτής μέρος έκ μελών τά όποια δέν .έκλέ-

γει καί ό’εμπνευσμένος ποιητής εις τον «’Ασπασμόν πρός
τήν μητέρα 'Ελλάδα.ν
«Γιά μας δέν εΐχεν ή ζουή γλυκάδαις καί Ζουκουδια
δέν εΐχ’ ή άνοιξε /,αρές καί τά πουλιά τραγούδια.«

"Οσην δέ χαράν αίσθανόμεθα τόσην καί ευγνωμοσύνην
πρέπει νά έχωμεν πρός τήν γεννα’.όφρονα Άγγ'λίαν. ή
οποία τόσον εύγενώς προσεφέρθη νά μας χαρίση μίαν τοιαύτην ευτυχίαν.
Έξ άλλου βαθεϊα ευγνωμοσύνη οφείλεται καί πρός
τούς άειμνήστους φιλοπάτριδας άνδρας, οί όποιοι είργάσθ·ησαν διά τήν "Ενωσιν καί αυτοί πρώτοι ήσθάνθησαν
τήν ανάγκην ταύτης.

Η έορτή αύτη δέν είναι μόνον Πανιόνιος, είναι ΙΙανελλήνιος, διότι συνδέει δύο αισθήματα υίϊκής χαράς καί
μητρικής στοργής. Ή μητέρα Ελλάς δέχετατ είς τήν
αγκάλην της τήν αγαπητήν της κόρην τήν Επτάνησον
καί τήν τότε χαράν διεδέχθη διά τοΰτο μετά πεντήκοντα
έτη άλλη, έξ ’ίσου μεγάλη, έξ ίσου βαθεϊα.
Ό αείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος μέ πατρικήν χα
ράν δέχεται τά παραχωρούμενα νησιά καί ό δαφνοστεφής
Βασιλεύς μας τώρα μέ έθνικήν ύπερηφάν-ιαν πρωτοστα
τεί κατά τάς έορτάς.
Καί πάντοτε δέ είς τό μέλλον, πάντοτε θα έπαναλαμβάνωνται αί ώραΐαι αύται έορταί διαρκώς λαμπρότεραι καί ένθουσιωδέστεροι μέ πατρίδα πάντοτε μεγαλειτεοαν, εύτυχεοτέραν, άκμαιοτέραν καί μέ βασιλείς τής πο
λιτικής δεξιότητος τοΰ άειμνήστου Γεωργίου Α' καί τής
ύπερόχου στρατιωτικής δυνάμεως τοΰ Στρατηλάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Κέοκυοα 28 Μαιου 1914

Ανίς Α· Ν.

γονΐαι ύπό τοΰ λαόΰ, άλλ1 έχουν, δυνάμει ίου τίτλου των,
τό δικαίωμα νά παρακάθηντα·. είς τήν ’Άνω Βουλήν ή
Μέγα Συμβούλων (Magnum Consiliun) όπως ώνομάζεΐο ύπό τών παλαιών χρονογράφων, δέν εκπροσωπεί,
ουσικά, τήν γνώμην τοΰ άγγλ'.κοΰ λαοΰ, κατόπιν ίέ μα
κροχρονίων αγώνων καί διαπάλης μεταξύ τών δύο νομο
θετικών σωμάτων, κ&ίώρθωσε προσφάτως ή Βουλή τών
Κοινοτήτων διά τβϋ νέου Parliament Act τοΰ 1911 νά
άφαιρέσή τά προσβλητικά κατά τής λαϊκής κυριαρχίας
προνόμια έής Βουλής τών Λόρδων καί νά θέσπιση ότι
παν νομοθετικόν μέτρον έπιψηφιζομενον τρις ύπό τής Βου
λής τών Κοινοτήτων γίνεται αύτοδικαίως νόμος μετά τήν
βασιλικήν κύρωσιν. έστω καί άν τό νομοθέτημα απερριφθη
ίσαρίθμως ύπό τής Άνω Βουλής.
Είνε γνωίτή είς τούς άναγνώστας τής «Έλλ. Έπ·.θεωρήσεως» ή ιστορία τοΰ πολυθρυλήτου Νομοσχεδίου,
τοΰ οποίου ή οριστική είς τρίτην άνάγνωσιν έπιψήφισιξ
καθιστά κατά έννέα δέκατα γεγονός τήν ιδέαν τής ’Ιρλαν
δικής αύτονομίας καί έπιίραδεύει πολυχρονίους άγώνας
τής Έθνικόφρονος ’Ιρλανδικής μερίδος κα! τοΰ Κόμματος
τών φιλελευθέρων. Τώ 1886 και τώ 1893 ειχον ΰποβληθή τό πρώτον ύπό τοΰ αοιδίμου Γλάδστωνος τα περί-'
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φημα Νομοσχέδιά του περί «καλύτερα; διακυβερνήσεων
τής Ιρλανδίας» έπί τή βάσει αυτονόμων θεσμών παραχωρουμένων εις τήν ταραχώδη νήσον, ώς γνωστόν όμως τά νοοσχέδ’.α έκεϊνα του Μεγ. Γέροντες βπερρίφθησαν τό μέν
πρώτον ύπό τής Βουλής τών Κοινοτήτων, τό δέ δεύτερον
ύπό τής Βουλής τών Λόρδων.
Ή σημερινή Κυβέρνησις Ασκουϊθ συνεχίζουσα τό
πρόγραμμα του αοίδιμο, της άρχηγοϋ εΐσήγαγε τώ 1912
—13 τό τρίτον κατά σειράν νομοσχέδιου περί ’Ιρλανδι
κής αυτονομίας, τό όποιον έπιψηφισθέν μέχρι τοΰδε ύπό
τής Βουλής τών Κοινοτήτων είς τρίτην ανάγνωσιν άπερρίφθη μετ’ ίσης έμφαντικής επιμονής ύπό τής 'Άνω Βου
λής.
Ή έξέλιξις τοϋ επίμαχου Νομοσχεδίου προΰκάλεσε
βαθυτάτην συγκίνησιν καθ’ άπαοαν τήν Αγγλίαν, καθότι
ή μία έκ τών τεσσάρων έπαρχιώ·/_τής καθολικής 'Ιρλαν
δίας, τό Ώλοτερ, έν τώ όποίω επικρατούν ο! Διαμαρτυρόμενοι, έςηγέρθη σφοδρώς κατά τοϋ μέτρου, στρατολογή"
σαν δέ, όπλισαν και εκγύμνασαν 100 χιλιάδας έθελοντών
στρατιωτών ήπείλησε και απειλεί ότι θά’άντιστή ένόπλως
κατά’πάσης απόπειρας εφαρμογής τοϋ μισητού νομοσχέ
διο" καί έπί τοϋ Ώλστερ, τό όποϊον^έννοεϊ νά παραμείνη
πιστόν είς τήν μετά τοϋ λοιποϋ ’Αγγλικού κράτους διοι
κητικήν καί κοινοβουλευτικήν ένωσίν του, τήν θεσπιθεϊσαν κατά τό 1801. ΙΙολλαί προσπάθεια.: έγένοντο περί
συνεννοήσεως μεταξύ τών μελών τής Κυδερνήσεως καί
τών ηγουμένων τής έςεγέρσεως ’Ωλστερ, άνευ
*
όμως ου
σιώδους αποτελέσματος. Ό πρωθυπουργός κ. ’’Ασκουϊθ
έπρότεινεν εξαετή έξαίρεσιν τής έπαρχίας τοϋ Ώλστερ
έκ τής εφαρμογής τοϋ νόμου τής ’Ιρλανδικής αϋτονομίαςή διαμαρτυρομένη όμως επαρχία ζητεί απεριόριστον έξαί"
ρεσίν της έκ τοϋ νέου διοικητικού οργανισμού τής Ίρλαν
δίας.
**
Κατά τάς τελευταίας συνεδριάσεις τής Βουλής τών
Κοινοτήτων ό κ. ’’Ασκουϊθ έδήλωσεν οτι ευθύς μετά τήν
είς τρίτην ανάγνωσιν έπιψήφισιν τής Ιρλανδικής αΰτονος
μίας, θά είσαγάγη νέον νομοσχέδίον τροποποιψικον νο
μοσχέδιου, διά τοϋ όποιου- θά γίνη πρόβλεψις περί τών
περιορισμών καί εξαιρέσεων διά τήν περίπτωσιν το3Ώλ“
στερ.
’Εάν όμως αί παραχωρήσεις είς τάς όποιας θά φανδιατεθειμένη νά προβή ή Κυβέρνησις, δέν γίνουν δεκτά:
υπό τοϋ Ώλστερ ;
Έν τοιαύτη περιπτώσει προβάλλει καί πάλιν τό στυ
γνόν φάσμα τοϋ εμφυλίου σπαραγμού.
"Απας ό πεπολιτισμένος κόσμος καί ιδία ό ‘Ελληνι
κός, ό όποιος παρηκολούθησε τήν μέχρι τοΰδε διαπάλη·/
τών δύο μεγάλων έν ’Αγγλία πολιτικών κομμάτων καί
έθαύμαϊε τήν καταδεχθεϊσαν αμφοτέρωθεν εμμονήν εις
άρχάς και τήν μεγάλην άρετήν τής πολιτικής συνεχείας,
εύχεται όλοψύχως όπως τό μέγα ζήτημα όπερ απασχο
λεί τήν προσοχήν <ϋ κατ’ εξοχήν φιλελευθέρου έν τώ
κόσμω έθνους, λυθή αισίως καί εϊρηνικώς έπ’ άγαθω τής
μείαςυ τώ» Ευρωππϊκών ’Εθνών θέσεως τής Μεγ. Βρεττανίας καί έπ’ αγαθώ τής παγκοσμίου ίσοροοπίας.

Dateson
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΓΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΠΤΕΡΑ
Τον περασμένον Φεβρουάριον έδόθη εις Νέα / ' Γόρκην
μια φανταστική «μάσκ» τοϋ γνωστοτάτου θεατιιζοΰ συνγράφέως ΙΙέρσυ Μάκαϊ ύπό τόν τίτλον «Άδ.τα», εις τήν
όποιαν έλαβον μέρος καί αί δύο νεώτεραι θ.,ατέρες τοϋ
Προέδρου τών Ήνωμ. Πολιτειών. Ή «μάσκ» αύτή είχε
παιχθή και άλλοτε είς τήν πάλιν Κόρνισ, Και τάς δύο
φοράς έςήγειρε μεγα ενδιαφέρον διότι παρουσιάζει τά κακά
τής καταδιώςεως τών πτηνών. Και όπως οί αδελφοί μας
^.π.ουν το βάρος τής αμαρτίας τοϋ πρώτου ανθρώπου είς
τούς ώμους τής πρώτης γυναικός, έτσι και στήν περίσταctv Λυτήν ό συγγραφευς δεν δίσταζε
*,
νά ζαταστήση τ?/ν
γυναίκα ύπεύθυνον γιατί τόσες χιλιάδες πουλιά φονεύον
ται κάθε χρονον όπως κατά τόν πουλητήν είς τό έν λόγω
έργον «αί ώραϊαι κυρία: φοροϋν πτερά κατά τάς Κυριακάς
και τήν ήμεραν τοϋ Πάσχα, δια τά οποία μέ πληρώνουν».
Ομολογώ οτι ποτέ μου δέν έφόρεσα πτερά στα καπελλα μου. Και τοϋτο, διότι ένα λουλούδι. μιά δαντέλλα.
ένα κομμάτι πλουσίου βελούδου, ή τούλλιου. εϊνε κατά
τήν γνώμην μου ωραιότερα, πλιό χαριτωμένα άπό τά
ωραιότερα πτερά τών ώραιοτέρων σπανιωτερων πτηνών,
’Αλλα, γιά νά ίδοϋμε όμως κύριο: αντιπρόσωποι τοϋ κι
σου ανθρωπίνου γένους ποϋ σάς άφήκαν αί γυναίκες άνεςε/,εγκτους τόσα καί τόσα χρόνια νά λέγετε οτι θέλετε
και νά ρίπτετε όλην τήν ευθύνην στήν ράχιν τής πτωχής
γυναικός, γιά νά ίδοϋμε, έχετε τό δικαίωμα νά κατηγο
ρείτε τήν γυναίκα ώς σκληρόκαρδου, ματαιόφρονα, κακήν
οιοτι, κατ εσάς, λησμονεί τά βάσανα τών πτηνών διά νά
ευχαρίστηση και ικανοποίηση τό γιά καλλωπισμόν γούστο
■ης;
Ποιος έπρωτοφόρεσε τά πτερά τής στρουθοκαμήλου
απο τών άρχαιοτάτων χρόνων καί είς τά δυο ημισφαίρια ;

Οί Άσσύριοί καί οί Χαλδαϊοι οί οποίοι έθεωροϋντο άρχαίοι λαοί καί στήν έποχήν τοϋ ’Ηροδότου μας ακόμη,
έστόλιζον όχι μόνον τά κεφαλάκια των μ’ αύτά άλλα καί
τα τών ίππων καί άλλων ζώων των, ώς διάοορα ανά
γλυφα καί αγαλματά των φανερώνουν.
Οί καλίφηδες καί μονάρχαι—όλοι άρσενικοί—διότι τ
μία ή δύο διακριθείσαι βασίλισσα: δέν ήμποοοϋσαν νά
καταργήσουν ότι οι προκ.ατοχοι των επέτρπεαν καί οί άρχηγοι τής 'Αρχαίας Βαβυλώνος. τής Αίγύπτου, τής ’Ιν
δίας τής Καρχηδόνος. Οί Καίσαρες καί οί Πραίτωρες καί
οί Στρατηγοί καί οί Πατρίκιοι τής Ρώμης στά κατόπιν
χρόνια. Οί ίππόται καί οί Πάππα: και οί Καρδινάλιοι
τοϋ Μεσαίωνος. οί Αύτοκράτορες καί οί μεγιστάνες τών
πρωτων τοϋ Χριστιανισμού χρόνών, οί μονάρχαι καί οί
άρχοντες τής κατόπιν χριστιανικής Ευρώπης. Ο! άρχηγοί καί στρατηγοί καί εύγενείς τής 16ης, 17ης, 18ης και
19ης εκατονταετηρίδος. Και οί άξιωματικοι τών διαφό
ρων στρατών Ευρώπης και ’Αμερικής καί ’Ασίας καί
Αφρικής σήμερον άκόμη.
Οΐ άγριοι αρχηγοί τών αφρικανικών φυλών τής σή
μερον, οί Ερυθρόδερμοι ’Αμερικανοί ’Ινδιάνοι ά,·.’ τήν
μιάν άκραν ώς τήν άλλην, οί Αυστραλιανοί άγριο: καί

οΐ κάτοικοι τών νήσων τών Νοτίων θαλασσών, όλοιο κα
μαρώνουν μέσα σέ φτερά πολύχρωμα, πολυκύμαντα, κομψά
καί γυαλιστερά, ή λερωμένα καί μισομαδημένα άναλόγως τών μέσων του έκαστος. Καί ένα πλατΰ-πλατίι χα
μόγβλο μοϋ διαφεύγει κάθε φορά ποϋ ακούω νά κατηγο
ρούν τάς γυναίκας ώς υπαίτιοις τής καταστροφής τόσων
πτηνών.
Άλλα, δέν εινε μόνο·/ τά πτερά γιά τά όποια αί αιμο
χαρείς γυναίκες έχουν πάθος. Εινε καί το δέρμα τών
ζώων. Και κατηγορητήρια τό εν πίσω του άλλου άκολουθοΰν καί μανθάναμεν πώς άν έλειπεν ή πλεονεξία, ή κού
ρασης καί ή ματαιοδοξία τών γυναικών κανέν μηλωτοφόρον ζώον δέν θά έφονεύετο καί θά περνοϋσαν έκεϊνα κδλά
καί ημείς καλύτερα.
Χμ, χμ ! Καί άπό ποϋ παράγονται αί βαρύτιμοι ανδρι
κοί γοϋναι παρακαλώ ; Καί τά καπέλλα τών σωφέρ καί
αί ρόμπαι τοϋ ταξειδίου των ; Άπο ποϋ βγαίνουν αί γαρ
νιτούρες εκείνες τών μανδυών τών Βασιλέων καί μεγιστά
νων ποϋ είς μίαν έπίσημον τελετήν σάς ζαλίζουν τήν όρασιν μέ τήν λαμπρότητα και σάς, κεντούν τόν θαυμασμόν
μέ τήν στίλβουσαν απαλότητα των ; Άπό ποϋ βγαίνουν
τά περίφημ-α «κείνα τοπία, άτινα διατηρούν καί τάς κε
φάλας τών ζώων είς τά οποία μιά φορά καί έναν καιρόν
άνήκιον, καί τά όποια σταλίζουν τάς αίθουσας τών λε
σχών των καί τών συλλόγων των καί τών ιδιαιτέρων
δωμάτων των όταν εινε άγαμοι ; ’’Αραγε ποίον δένδρον
νά παράγη τάς βαρείας έκείνας τριχωτάς ενδυμασίας
τών Έσκιμώων, τών Λαπλανδών, τών Σίτκας, τών
Γροιλανδών καί άλλων κατοίκων τών βορείων καί ύπερβορείων μερών ; Καί άν φέρετε τήν δικαιολογίαν ότι
ένεκα τού ψύχους αναγκάζονται οί τελευταίοι νά φορούν
δέρματα ζώων τί δικαιολογεί τους πρώ ιούς ;
Μήπως πηγαίνουν αί γυναίκες, καί κηνυγούν τές τί
γρεις καί τους πάνθηρας καί τές κόκκινες αλεπούδες
καί τάς ικτίδας καί τάς πολικάς άρκτους και τάς μηλωτυφόρους φώκας μέ δυναμίτιδα καί παγίδα και άλλα
απάνθρωπα μέσα ; Μήπως κηνυγούν τας πολικας νήσ
σας καί τά παραδείσια πτηνά, τάς στρουθοκαμήλους καί
τά μαραμποΰ ; Έδώ, στήν Καλιφορνίαν ιδίως έχομεν
«φάρμας» είς τάς όποιας χιλιάδες στρουθοκαμήλων άνατρέφονται «δι’ εμπορικούς σκοπούς» αλλα διευθύνονται
άπό άνδρας, ούτε σκι άγυναικός εινε εις αϋτας όρατη.
Είς τήν νήσον τοϋ πρίγκηπος Έδουαρδου στον ποταμόν
τοϋ Αγίου Λαυρέντιου έχομεν «φάρμας» είς τάς όποιας
άνατρέφονται έρυθραί και κυαναί αλωπεκές κ,αι τα δέρ
ματά των στέλ'λονται είς τό Λονδίνο·/ κ·αι άλλας αγορράς πωλούμενα αντί εκατοντάδων και χιϋ.ιαοιον λιρών.
Εκείνος ποϋ ήρχισε τήν «βιομηχανίαν,) αυτήν προ τινων έτών έγινεν έκατομμυριυΰχος καί άπό απλούς ερ
γάτης έπροβιβάσθη τώρα εις μεγαν και πολυν πολιτι
κόν και ιλάνθρωπον. Έκ. τού εμπορίου τών δερματω/ αυ
τών ζοϋν κυρίως οΐ κάτοικοι τής νήσου.
Καί γιά νά έλθωμεν καί στο άλλο ζήτημα. Ή μόδα
τών γυναικών διευθύνεται άπό άνδρας κυρίως. Τήν στιγ
μήν ποϋ δέν θά ύπήρχον γούνες καί φτερά είς τήν αγοράν
καμμιά γυναίκα δέν θά έσκοτίζετο νά τά γυρέψη.
Άλλα μεγάλοι ’Ολύμπιοι ! Τί θά έγίνοντο τότε εκα

τομμυρίων λκρών βιομηχανίαι καί πώς θά ζοΰσε τόσος
κόσμος ποϋ ζή άπ’ αυτές τώρα ; Καί πώς θ' ανεδεικνυοντο μερικοί αρσενικοί μεγαϋΛφιλάνθρωποι και πώς θα
έσχημ.ατίζοντο έταιρείαι προς προστασίαν τών πτηνών
καί τών μηλωτοφόρων ζώων καί τό σπουδαιότερον, γιατί
νά όλιγωστεύσουν κατά μίαν αί εναντίον τής γυναικός

κατηγορία. :
Έχόμεθα νϋν καί στό ζήτημα τής γυναβκείας σκληρό
τητες όσον αφορά ζώα καί πτηνά.
Αί γυναίκες ποϋ ποτέ δεν κηνυγούν διά νά πάρουν δέρ
ματα καί πού δέν φονεύουν πτηνά διά τά πτερά των, καί
πού αν έβλεπαν τήν φωλεάν ενός πτηνού μισογυμνωμένου και τρέμοντος μέ τά μιικρά του φονευμένα θά έξεχνούσαν στήν στιγμήν όλην τήν αγάπην τοϋ στολισμού
στό μητρικόν α’σθημα ποϋ θά τάς έπιανε—εινε σκληρό
καρδοι.
ϋ
Πώς νά ονομάση κανείς τότε τούς άξιοτίμους έκείνους
κυρίους ποϋ σέ Ευρωπαϊκά; πεπολιτισμένας χώρας διατη
ρούν άπέραντα πάρκα γεμάτα έλάφων και άλλων ζώων
μέ τόν μ,όνον και αποκλειστικόν σκοπόν να τα φονεύουν
έτσι γιά γούστο ; Άλλ' αύτή δέν είναι σκληροκαρδία.—■
Είναι σπόρ. Τί νά είπή κανείς γιά τό κυνήγιον είς τά
δάση πού έπιτρέπεται ύπό τοϋ νόμου εις ώρισμένας εποχά; τοϋ έτους, είς ολα τά κράτη: ΙΙπαρευρέθην μιά φορά
σέ μιά τέτοια σκηνή ποϋ πέντε άγριοι φοβεροί σκύλλοι
έκυνήγουν ένα πτωχό λαγουδάκι ώς δτου το έφερον κομ
ματιασμένο στά πόδια τού μειδιώντο; άπό εύχαρίστησιν
αφεντικού των. Άλλ’ αύτή δέν είναι σκληροκαρδία. Οχι
δά ! Είναι άτλή διασκέδασις άνίας ! Τίποτε περισσότερον !
—Βέβαια αί γυναίκες δέν πάγουν νά κυνηγήσουν ελέ
φαντας στήν Ασίαν, ή στήν Αφρικήν. Και βέβαια τα
φιλντισένια κοσμήματα που γίνονται δεν είναι γ:1 άποκλειστικήν χρήσιν τής γυναικός. Τί γιά τάς λαβάς τών
μπαστουνιών τάς φιλδισένιας : Τι γιά τά κουμπιά τά άνδρικά τά φ’λδισένια : Καί προ παντός τί νά είπή κανείς
γιά τές φιλδισένιες σφαίρες τών μπιλλιάρδων διά τήν κα
τασκευήν τών οποίων γίνεται κυρίως τό κηνύγιον τών
ελεφάντων, άπειλοϋν, τήν έξόντωσιν τών Ινδικών τοιούτων : Άλλ’ αυτή δέν είναι σκληρότης. Με συγχωρείτε.
Είναι άπαραίτητον νά γίνη τό κυνήγι καί ή έξολοθρευσις αυτή διά νά συναχθή σεντέφι προς κατασκευήν τών
σφαιρών αυτών άνευ τών οποίων μπιλλιάρδο δέν παίζε
ται διότι δέν μπορούν να γίνουν και απο άλλον ύλικον,
καί χωρίς μπιλλιάρδο πώς θά ξεκουρασθή το πολυάσχο
λου ανδρικόν πνεύμα :

Οί Ερυθρόδερμο: τής Άμεριμής πρέπει νά φονεύουν
ώρισμένον αριθμών άρκτων πριν άναγνωρισθοϋν αρχηγό:
τής φυλής των. Καί ό νέος ό όποιος θα ζητήση μίαν κό
ρην άπό τον πατέρα της πρέπει να έ'χη περισσότερα δέρ
ματα άπό άλλους υποψηφίους καί ένα περιδέραιο·/ επί
σης άπο τούς όνυχας τών φονευθέντων ζώων τούς όποι
ους ξεκολλά άπό τούς πόδας των ένώ άκόμη είναι ζων
τανά καί αίματωμένους πολλάκις τούς προσφέρει εις τήν
μνηστήν του.—Άλλ’ αύτή δέν είναι σκληροκαρδία. Κύ
ριε ελέησαν ! Οχι!—άπλή συνήθεια τής ουλής. Τίποτε
άλλο.
“Αν δικαιολογείται s άνθρωπος φονεύων ζώα,πτηνά,
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καί ίχθϋς όπως τούς φάγη καί ζήση ή όταν ύπερασπίζεται
εαυτόν άπό τούς όνυχας ή τούς έδόντας των ποιαν δικαι
ολογίαν έχει όταν τά φονεύη διά άλλους σκοπούς ; Φο
νεύει καί ώς δτου τήν φονεύσει την κάρυνη νά ύποφέρη
μαρτύρια την φάλαιναν. Διατί ; Διότι άνεκάλυψε κάποια
χρήσιν γιά τό κόκκαλόν της (μήπως δεν θά ήδύνατο νά
χρησιμοποιήση κάτι άλλο άντ’ αύτοϋ ; ) Καί έδημιούργησε
πολλας άνάγκας διά το λίπος της (τδ όποιον κάλλ'.στα
θα ήδύνατο ν’ άντ’.καταστήση δ'.’ άλλης τίνος ουσίας.)—
Άλλ’ αύτό, συγγνώμην ! Δέν είναι άπανθρωπία. ‘Απλή
ίζανοποίησις εμπορικών καί βιομηχανικών αναγκών.
Τα κακομοίρα τά βατράχια που κοάζουν χαρωπά στες
λίμνες καί στές «κολύμπες» είναι ανάγκη νά χρησιμο
ποιηθούν κάπου. Και συλλαμδάνονται καί έκδέρονται,
πολλάκ’.ς ζωντανά καί άπό το δέρμα των κατασκευάζον

Θέατρα
Πρωτότυπον ελληνικόν έργον δέν έκαμεν ακόμη τήν
έμφάνισίν του εις τά θερινά αθηναϊκά θέατρα. Έάν έξαιρέση κανείς τάς Επιθεωρήσεις όλα τά άλλα έργα που
παίζονται προ του άθηναϊκου κοινού, είνε μεταφράσεις
καί κάποτε-κάποτε καί επαναλήψεις περυσινών έργων.
Ούτε καν ακόμη, όπως άλλοτε, ήρχισαν νά ψιθυρίζωνται
τίτλο-, πρωτοτύπων έργων. Οί συγγραφείς φαίνονται απο
γοητευμένο'. ή οί θιασάρχαι αύστηροί; “Ας έλπίσωμεν ότι
ούτε τό ένα θά συμβαίνη ούτε τό άλλο καί οί "Ελληνες
συγγραφείς θά μάς δώσουν καί εφέτος τήν εύκαιρίαν νά
παρακολουθήσωμεν τά έργα των.
Λ1<ι_>ίκ«ς Κοτοπούλη

Ή δίς Κοτοπούλη καθιέρωσεν εις τό θέατρόν της τάς
φιλολογικός Δευτέρας. Ένφ όλην τήν εβδομάδα παίζε»,
Παναθήναια τήν Δευτέραν τό βράδυ μάς δίδει καί άπό
ένα φιλολογικόν έργον, ενίοτε δέ καί τήν Παρασκευήν.
Έπαιςεν ήδη Συρανό δέ Μπερζεράκ, εις τόν όποιον τό”
σον έςα'.ρετ’.κά επιτυγχάνει ό κ. Μυράτ, ό εκλεκτός μας
καλλιτέχνης, έδωκε τό «Σάν τά φύλλα», τόν « Ισραήλ»,
τήν «Φλωρεντινήν τραγωδίαν» καί τά «Γαρύφαλλα».
Νέας μεταφράσεις έδωκε τάς έζής :

«Μία ωραία περιπέτεια» τών Φλέρς καί Καγιαδέ. Τό
έργον είνε μία τφυφερά καί αισθηματική ύπόθεσις ή ό
ποια έκτυλίσσεται μέ πολλά κωμικά έπεισόδια.
Ή διδασκαλία τοϋ έργου αύτοϋ άνέδειςεν έπί πλέον
και τήν δίδα Κοτοπούλη καί τόν κ. Μυράτ. Τελεία όμως
μάμμη ύφήρξεν ή κυρία ’Αλκαίου. Ύπεδύθη τόν ρόλον
την μέ θαυμασίαν έντέλειαν. Ή κυρία ’Αλκαίου καί ύπό
έποψ'.ν μιμικής και ύπόέποψ'.ν έξωτερικεύσεως τών παθών
καί ώς ϋπόκρισις έκράτησεν εις ένα ύψος άσυνείθιστον τόν
γεροντικόν της ρόλον, καταχειροκροτηθεΐσα άπό τό κοινόν.

«Μέ τάς τιμάς τον πόλεμόν». ’Επίσης ή κωμωδία
αύτή τοϋ Έννεκέν έπαίχθη έφέτος διά πρώτην φοράν ύπό
τοϋ θιάσου τής δίδος Κοτοπούλη. ’Επίσης έδόθησαν εις
τό αύτό θέατρον «Τά σκυλόψαρά».

ται καρτοθήκες καί πορτοφόλια καί παρόμοια—ανδρικά
ώς έπί τό πλεϊστον—κομψοτεχνήματα. —Άλλ’ αύτά δέν
είναι άσπλαγχνία. Ποιος είπε τέτοιο πράγμα ; Είναι
άπλούστατα μία δημιουργία νέου βιομηχανικού κλάδου.
Και όταν θυμηθώμεν τά έθιμα πολλών αγρίων λαών
οί όποιοι θάβουν ζωντανά χιλιάδας ζώων έτησίως προς τι
μήν τών μεγάλων νεκρών των—καί μαζί μέ τά ζώα καί
οσας γυναίκας μπορούν, δέν νομίζετε ότι οί άνδρες κατηγοροΰντες τάς γυναίκας έπί οκληροκαρδία στην περίπτωσιν τών ζώων καί πτηνών τά δέρματα και τα πτερά τών
οποίων φορούν, θέτουν έαυτούς στήν θέσιν τοϋ φίλου μας
μέ τά μακρά ώτία τής παροιμίας όστις κατηγόρησε τον
πετεινόν ώς «κεφαλαν ; »
Νέα Ύόοκη.
ΚΡΗΣ2Α

«Κνβέλης» (θίασος Λεπενιώτου)

«Ή ωραία περιπέτεια», έπαίχθη συγχρόνως και εις
τό θέατρον «Κυβέλης». Καί ό θίασος τοϋ κ. Λεπενιώτου
έπαιξε τελείως τό κομψόν έργον, εις τό όποιον διεκρίθησαν ή κυρία Καλογερικού καί ό κ. Παπαγεωργϊου.

σιλέως αύτοϋ ό όποιος τίποτε δέν έσέβετο καί δέν έφ°βεϊτο παρά μόνον ο,τι άφεώρα τόν έαυτόν του, εύρε τέ
λειον διερμηνευτήν εις τό πρίσωπον τοϋ κ. Φύρστ.
Το αύτό όμως ’ίσως δέν ήμπορεϊ νά λεχθή και διά τόν
«Άετιδέα», τόν όποιον έπαιςεν ή κ. Νίκα. Το εύγενικόν
και λεπτόν έργον τοϋ Ροστάν θά μένη έργον μόνον διά
τό γυναικεϊον πρόσωπον τής Σάρας Μπερνάρ καί ό ρόλος
τοϋ άσθενικοϋ υίοϋ τοϋ Ναπολέοντος, ό κατ’ έξοχήν ρόλος
ό οποίος τής άρμόζει, άφοϋ έγράφη σχεδόν άπεκλειστικώς
δ'.’ αυτήν. Ή κυρία Νίκα έκαμε βεβαίως ό,τι είμποροϋσε
καί είνε έπαινετή ή προσπάθεια της.’Αλλά δυστυχώς δέν
άρκεϊ πάντοτε ή προσπάθεια δ'.ά νά έπιτύχη κανείς.
Τό «Πανόραμα» τοϋ κ. Μωραϊτίνη έδόθη έφέτος εις
τόν θίασον τοϋ «Πανελληνίου». ’Ήτο ή πρώτη Έπιθεώρησις ή όποια έδίδετο έφέτος καί τό κοινόν έσπευσε μέ
πολλήν προθυμίαν νά τήν παρακολούθηση. Τό «ΙΙανόραμα» έχει εύθύμους σκηνάς, λεπτήν σάτυραν καί καλαί-

σθητον έν γένει έμφάνισίν. Διά τοϋτο ήρεσε γενικώς εις
τό κοινόν καί εϊμεθα βέβαιο: ότι θά έξασφαλίση μακράν
σειράν παραστάσεων.
Συντάγματος

«Τά ’Επινίκεια» τοϋ κ. Κυριακοϋ έδόθησαν άπό τής
σκηνής τοϋ θεάτρου τοϋ Συντάγματος. Καί ή έπιθεώρησις

αυτή ήρεσεν εις τό κοινόν διά τήν σάτυραν καί τήν εύ"
φυιαν της. Ό κ. Κυριάκός πρώτην φοράν έφέτος έμφανίζετα: εις τό θέατρον μέ Έπιθεώρησιν. Ή έντύπωσις
τοϋ έργου του ύπήρξεν ευνοϊκή και δέν υπάρχει αμφιβολία
οτι καί τά «Επινίκεια» θά σημειώσουν μίαν μακράν σει
ράν παραστάσεων καθ’ όλην τήν έποχήν τοϋ θέρους.
’Ολύμπια

Εις τά «’Ολύμπια» έπαίχθη δΓ σλίγας μόνον έσπέρας ή όπερέττα τοϋ κ. Σακελλαρίδου «Στά Παραπήγ
ματα». μέ λ'.μπρέττο τοϋ κ. Ν. Λάσκαρη. Τό έργον ύπερήρεσε. Ή μουσική του έπιτυχεστάτη. τό λ’.μπρέττο του
άπό τά πλέον ευχάριστα. Δυστυχώς ή άναχώρησις τοϋ
θιάσου εις τήν Κέρκυραν διά τάς έορτάς τής Πεντηκονταετηρ'δος διέκοψε τάς παραστάσεις και ό κόσμος μέ
πολλήν ανυπομονησίαν περιμένει τήν έπάνοδον τοϋ θιάσου

διά ν’ άπολαύση τό έργον τοϋ κ. Σακελλαρίδου.
Γαλλικός μελοδραματικός Οϊαόος

.
Επίσης εις τό αύτό θέατρον έδωκε σειράν παραστά
σεων ό γαλλικός θίασος ύπό τήν διεύθυσιν τοϋ κ. Μ. Renez. ’Έπαιςεν όπερας καί όπερέττας. ’Ήρεσεν εις τό
άθηναϊκον κοινόν ιδίως όταν έπαιςεν ’όπεραν διότι ό θία
σος τών σπερεττών δέν είχε τά κατάλληλα πρόσωπα διά

τό έλαφρόν καί χάριεν αύτό είδος.

«Ή επιστροφή τον άσωτον» εινε μία εύφυεστάτη
φάρσα τών κ. κ. Βέμπρ καί Σερμπ'.ττόν. Η φάρσα περι
στρέφεται εις μίαν πλαστοπροσωπείαν, ή όποια γεννά διά
φορα απρόοπτα έπεισόδια ευχάριστα.
Τό έργον αύτό, τό όποιον ήμποροϋσε νά χρησιμεύση
καί ώς υπόδειγμα φάρσας διά τούς γράφοντας, έπαίχθη
εις τό θέατρον Κυβέλης όσον ήτο δυνατόν καλλίτερα. Ό
κ. Παπαγεωργϊου εις τήν έπιστροφήν τοϋ άσώτου ήτο
άπαράμ'.λλος. Μία φυσικότης ή όποια έξέπληττε καί ένα
χιούμορ άπροσδόκητον. μά έντελώς άπροσδίκητον. Γενι
κώς ό θίασος εις τό έργον αύτό παρουσιάσθη ώς ένα σύνολον ζηλευτόν. ’Επίσης ήρεσε πολύ καί ή κυρία Παρασκευοπούλου.

«Ό Βραζιλιανός» εινε ή νέα κωμωδία τών κ. κ.
Πετροκοκκίνου καί Ζουροϋ ή οποία έπαίχθη ύπό τοϋ θιά~
σου τοϋ κ. Λεπενιώτη. Τό έργον είνε άρκετά έξυπνον.
Έπεισόδια, πλοκή, σζηναί εύφυεϊς καί ένίοτε καί άνόητοι.
πολλά ευφυολογήματα, αυτός είνε ό «Βραζιλιανός» ό ό
ποιος κάμνει τόν άκροατήν του νά γελά σχεδόν διαρκώς,
Όλος ό θίασος μελετημένος καί μέ πολύ κέφι. Ό κ. Λεπενιώτης απαράμιλλος, έδειξε δια μίαν άκόμη φοράν ότι
είνε ό βασιλεύς τοϋ γέλωτος καί τής ευθυμίας.
Ό θίασος Λεπενιώτη, δίδει και αύτός τάς φιλολογι
κός έσπερίδας του, τή συμπράξει τοϋ κ. Θ. Οικονόμου.
Ό κ. Οικονόμου μάς έχάρισεν έκλεκτάς καλλιτεχνικός
απολαύσει; μέ τόν «Νάρκισσον» τοϋ Μυροχφβγκεν καί
μέ τούς «Βρυκόλακας» τοϋ "Ίψεν.
«ΙΙανελλήνεον» (θίασος Νίκα-Φύρστ)

Τά προαναγγελθέντα έργα «Λουδοβίκος 11ος» και ό
«Άετιδεύς» έδόθησαν τόν μήνα αυτόν ύπό τοϋ κ. Φύρστ
καί τής κ. Νίκα.
Ό κ. Φύρστ ήννόησε καί διέπλασε κάλλ'.στα τόν χα
ρακτήρα τοϋ Λουδοβίκου όπως τόν ήθέλησεν ό Δελαβίν.
Ή φαυλότης καί τό ΰπουλον και τό έγωιστικόν τοϋ βα-

\1 λγερι ν<'>ν είόνλλιον
Έργον τοϋ Γάλλου καλλιτέχνου κ. Ντ'.νέ. βραβευθέν εις τήν έκθεσιν τών Παρισιων.
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αναμένει τήν μοιραίαν στιγμήν διά νάάναμετρηθή καί

Εκφεςεις

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ

Ή ίκβεόες το# κ. Στρατηγό#

Τόν μήνα αυτόν ήνοιξαν τάς πύλας των δύο νέαι πολεμι
κά! εκθέσεις εις τάς αίθουσας τοΰ Ζαππείου. Ή έκθεσις τοϋ
κ. Στρατηγού κάί ή εκθεσις τοΰ κ. Σκώτ. Ό κ. Στρατηγός
Κερκυραϊος καί αυτός καλλιτέχνης, έσπούδασεν εις τό Μο
νάχον. Μέ τήν έκθεσιν τών έργων του άπέδειξεν ότι είνε
ένας δυνατός καλλιτέχνης, ό όποιος έσπούδασε πραγματικά,
εχει γερήν τήν παρατήρηση· καί βαθύ τό αίσθημα καί ό ό
ποιος τά πολεμικά θέματα τά όποια απεικονίζει είς τούς πί
νακας του τά είδε καί τά άντελήφθη μέ μεγάλην βαθύτητα,
Τά έργα τά όποια έξέθεσεν είς τήν αίθουσαν τοΰ Ζαππείου
ό κ. Στρατηγός ήσαν περίπου έβδομήκοντα έξ ών τά τριά
κοντα εννέα ήσαν έμπνευσμένα έκ τών πολέμων μας, τά
λοιπά ήσαν προσωπογραφίας σκίτσα καί σπουδαΐ φιλοτεχνηθέντα είς τό Μονάχον.
Έκ τών έργων τοΰ κ. Στρατηγού ήγοράσθησαν τά εξής ■
Τό «Γκαράζ έν Θεσσαλονίκη» υπό τοΰ άντισυνταγματάρ»
χου κ. Δελλαπόρτα, «Καταυλισμός είς Λιβούνοβον· ύπό τής
κυρίας Κοσμετάτου, «Είς τούς πρόποδας Μπέλεσι» ύπό τοϋ
κ. Μεταξά, «Ό φρουρός τών συγκοινωνιών» υπό τοΰ αντί"
συνταγματάρχου κ. Παπαβασιλείοϋ, «Ή μάχη τοΰ Σαραν
ταπόρου» έπίσης, καθώς καί τά «Έμπρός διά τής Λόγχης».
«Είςτό δάσος», «Στρατιώτης αναπαυόμενος», «Σταθμός άνταποκρίσεως ιππέων» ύπό τοΰ κ. Λαμπαδαρίου», «Ύπον
γραφή διαταγής είς Λιβούνοβον» ύπό τού κ. υπουργού τώ .
’Εξωτερικών, «’Αξιωματικοί Γης Μεραρχίας» ύπό τοΰ κ
Τρικούπη, «Τό Γενικόν Στρατηγεϊον είς τήν μάχην τών Γι
αννιτσών» ύπό τοΰ κ. Δαγκλή, «Είσοδος τοΰ Γεν. Στρατη
γείου είς Γιαννιτσά» ί·πό τοΰ κ. Δέλτα. «Αλιευτικά πλοία»
ύπό τού κ. Ίακωβίδου, «Άποβίβασις είς Δοϊράνην», ύπό
τοΰ κ. Παπαρρηγοπούλου, Τό φορτηγόν αΰτοκίνητον» ύπό
τοΰ κ. Μεταξά, «Είς Σβέτι Βράνι ύπό τοΰ κ. Μπενάκη κα1
«Ή Α. Μ. άναχωρών έκ Δράμας · ύπό τού κ. Άδ. Κύρου·
‘ II έκβεόις το# κ. Σκώτ

Ό διάσημος γάλλος Ίλλουστραταίρ κ. Σκώτ, τού όποιου
εικόνας έδημοσίευσεν ή «’Ελληνική Έπιθεώρησις, καί δήμο"
σιεύει καί είς τό σημερινόν τεύχος της.έξέθηκε είς μίαν τών
αιθουσών τοΰ Ζαππείου ωραίας πολεμικός εικόνας δέκα οκτώ
περίπου τόν αριθμόν."Ολαι είνε έμπνεσπέναι έκ τοΰ Έλληνο
*
βουλγαρικού Πολέμου.
Ό κυριώτερος τών πινάκων τής μικράς έκθέσεως τού
κ. Σκωτ είνε έκεϊνος ό όποιος παριστά τόν Βασιλέα έφιππον.
Είνε γνωστόν ότι, ό κ. Σκωτ έφιλοτέχνησε τήν εικόνα τοΰ
Βασιλέως έλθών έπί τούτου είς ’Αθήνας. Ούτως ή μεγάλη
αυτή προσωπογραφία τού Βασιλέως, ό δποϊ >ς έφιππυς μέ
φοντο τά όρη, διά μέσου τών οποίων μαντεύεται ύιελθών ό
Ελληνικός στρατός, μέ τό άγέρωχον ύφος τοΰ στρατηλάτου·
μέ τόν τεφροπόρφυρον χρωματισμόν καί τήν έκτακτον φωτο”
σκίασιν τής είκόνος αποτελεί μίαν μεγάλην επιτυχίαν τή; Τέ
χνης. Έπίσης μία άλλη είκών, ή όποια παριστά Εύζωνον είς
στάσιν, Γεμίσατε θεωρείται ώς μία μεγάλη επιτυχία. 'Η
έκφρασις τών οφθαλμών καί έν γένει τά χαρακτηριστικά
, τής μορφής τοΰ Έλληνος στρατιώτου είνε τόσον ζωηρά κα1
τόσον έκφραστικά ώστε ή κοινή κρίσις νά θεωρήση τήν ει
κόνα τοΰ Εύζώνου ώς τήν μεγαλειτέραν επιτυχίαν τοΰ Γάλ
λου καλλιτέχνου.
Έκ τών έργων τοΰ κ. Σκώτ ήγοράσθησαν τέσοαρα ύπό
τοΰ Βασιλέως, έν άπό τοΰ πρίγκηπος Νικολάου καί άλλα
ύπό τών κ. κ. Ύψηλάντη, Λ. Μελά καί ’Αθηναϊκή: Λέσχης.

Μ ΑΤΟ Σ
«Ή τρίτη έκδοσις τον «’Έθνους» και ή διακοπή
τών σχέσεων μετά τής Τουρκίας.» Ή δευτέρα έκδοοις τής «.Εστίας» και ή κήρυξις τον Πολέμου». Οί
ακαταπόνητοι έφημεριδοπιολαι λήγοντος τον Μαιον
μέ αύτάς τάς πομπώδεις φράσεις διαλαλοϋν τάς μετα
μεσημβρινός ’Αθηναϊκός Εφημερίδας.
Και δέν είνε διόλο ν υπερβολικοί. Ή «’Εστία» είς
τήν δευτέραν έκδοσίν της, ή τόσον συντηρητική αύτη
έφημερίς, τό ακροτελεύτιου άρθρίδιόν της τό τιτλοφορεί

«Βαίνομεν ασφαλώς εις πόλεμον»,
Είνε άληθώς ότι όλοι μας προβλέπαμε ότι θάττον ή βράδιον ή ’Ελλάς θά έλάμβανε καί πάλιν τά
όπλα διά νά τιμωρήση τους έχθρούς της καί ονδείς
όμως έφαντάζετο οτι τόσον συντόμως θά ύποχρεούμεθα νά ζητήοωμεν νά έπι βάλωμεν τό δίκαιον εις
τήν Τουρκίαν δργιάζουσαν μέ τόν πλέον απάνθρωπου
και βάρβαρον τρόπον κατά τών ’Ελληνικών πληθυ
σμών τής Θράκης καί τής Μικράς ’Ασίας.
Αιά τόν μήνα πλέον αυτόν προέχει καί άπό διε
θνούς καί άπό ’Ελληνικής άπόψεως ή έπικειμένη μετά
τής Τουρκίας ρήξις. Καί αύτότό ’Αλβανικόν ζήτημα,
είς τήν δίνην τοϋ όποιου κινδυνεύει ένας νεότευκτος
Θρόνος ύπεχώρησεν. Ή αυτόνομος ’Ήπειρος μετά
τήν συνεννόησίν της μετά τής Αιεθνοϋς ’Επιτροπής
βιόΐ πλέον λεληθότως καί μόνον άπό τοΰ Βήματος
τής ’Ελληνικής Βουλής ανδροπρεπής ήκούσθη ή φωνή
τοϋ ’Έλληνος Βουλεντοϋ καί ’Αρχηγού τής Χειμάρρας κ. Σπυρομήλιου. Ή ’Αλβανική Έπανάστασις
έπαυσε πλέον νά συγκινή. Οί κίνδυνοι τοϋ Βήδ καί
ό επικείμενος αλληλοσπαραγμός τών ’Αλβανικών φυ
λών θεωρούνται ζητήματα δευτερευούσης σημασίας.
Πρωτεύει ό ελληνοτουρκικός πόλεμος. Θά γείνη ή δέν
θά γίνη ;
"Ολα προσημαίνουν ότι θά γίνη. Καί αυτής τής
Εύρώπης ό δισταγμός πρός άμεσον αποτελεσματικήν
έπέμβασιν εινε προάγγελος τής ρήξεως. Ή Ευρώπη
διαβλέπουσα είς τήν άλλόφρονα έκδήλωσιν τοϋ Νεο
τουρκισμού ένα διαρκή κίνδυνον τής ειρήνης προτιμά
μίαν άμεσον ρήξιν έκ τοϋ αποτελέσματος τής όποιας
θά δημιουργηθή μακρον άδιατάρακτον καθεστιος,
παρά προσωρινήν ματαίωσιν αυτής χωρίς νά είνε
δυνατόν νά θεμελιωθή διαρκής ειρήνη. Και τήν ρήξιν
αύτήν ό ’Ελληνισμός τόν αναμένει μέ πίστιν έπί τάς
δυνάμεις του καί τήν αποφασιστικότητα του. Τά ανή
κουστα μαρτύρια ποϋ όπέστησαν σί αδελφοί μας κατά
τάς τελευταίας αύτάς ήμέρας, οί διωγμοί, αί καταστοοφαί, τά δεινά, αί άπανθρωπίαι έχαλνβδιναν τόν
πόθον τοϋ Έθνους διά μίαν έκδίκησιν καί τιμωρίαν
τοϋ παράφρονος Νεοτουρκισμού. Αί δέ δηλώσεις τής
Κυβερνήοεως, τάς όποιας ό κ. Βενιζέλος άπό τοΰ βή
ματος τής Βουλής έξήγγειλεν, έτόνωσαν έπί πλέρν τό
Εθνικόν φρόνημα καί φυχραίμως ό ’Ελληνικός λαός

πάλιν μέ τούς προαιώνιους έχθρούς του.
Ό Έμβέρ πασσάς <5 ήρως τών εύκολων κατορ
θωμάτων μέ τήν άουλλόγιοτον εμμονήν του είς έν
πρόγραμμα έξοντώνσεως τοϋ ’Ελληνισμού, παρασκευ
άζει νέους θριάμβους διά τήν ’Ελλάδα καί κατεργά
ζεται νέας συμφοράς είς τήν πατρίδα του.
Ποιος ξεύρει αν δέν εινε τής Θείας Πρόνοιας ή
έπέμβαοις. Ποιος ξεύρει άν δέν έορτάση <5 ’Ελληνι
σμός έκφρων από έθνικήν υπερηφάνειαν, μετά τής
Θεσσαλονίκης καί τών ’Ιώαννίνων τήν άπελευθέρωσιν καί τής ’Αγίας Σοφίας τόν λυτρωμόν ! !

Εκ τών αςιομνημονεύτων γεγονότων του μηνός Μαίου
είνε ή είς Μακεδονίαν μετάβασις προς έπιθεώρησιν τοΰ
στρατοΰ τής Λ. Μ. τοΰ Βασιλέως μας. Όχι μόνον διότι
τοΰτο μαρτυρεί τήν άγρυπνον μέ-

0 ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ριμναν τοΰ εστεμμένου Στρατηλάτου διά τον εθνικόν στρατόν, άλλα
καί δια τήν εϋεργετικωτάτην επί-

ορασιν ην ασκεί επί της κα/,ης εςε/.ιςεως των στρατιωτι
κών μας πραγμάτων ή παρουσία καί ό έλεγχος τοΰ ενδό
ξου ’Αρχιστρατήγου. Ή Λ. Μ. έπέστρεψε καταγοητευ
μένος έκ τής έν γένει καταστάσεως τοΰ 2ου στρατ. Σώ
ματος δπερ έπεθεώρησεν, άναδαλών είς προσεχή μετάδασιν τήν τοΰ 3ου Σώμ.ατος. Οί νεοσύλλεκτοι Μακεδόνες
έχουσι κάλλιστον παράστημα είνε δέ πειθαρχικώτατοι κα
επιμελείς είς τοΰτο δ’ όοείλεται οτι ή έκγύμνασίς τω
παρουσιάζει ταχείας καί απροσδόκητους προόδους.
Ή A. Υ. ή Πριγκήπισσα ’Ελένη τοϋ Νικολάου
ώρισε μετάλλια άπονεμόμενα είς τάς κυρίας καί όε_
1 οποί νίδας, αίτινες μετέσχον τής υπηρεσίας τών νοσο
κομειακών τραίνων κατά τοΐ ς

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

I ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ ΕΛΕΝΗΣ

δύο ενδόξους μας πολέμους.

Τά μετάλλια τής Πριγκηπίσσης είναι κατεσκευασμένα

μου είχαριστιίον διά τέ/V συνδρομήν υμών προς έπιτέλεσιν τοϋ φιλανθρωπικού τούτου ίργοιφ
ΕΛΕΝΗ

**
ΙΙοιός έδιάβασε μέ άβρεχα μάτια τήν αφελή προσφώνηοιν μέ τήν όποιαν μία οκταετής μαθήτρια έχαιρέτησε τόν Στρατηλάτ ην Βασιλέα διερχόμενον τελευ
ταίως άπό τήν Φλοόριναν ; «Χρύ-

ΔΑΚΡϊ ΚΑΙ ΜΕΙΔΙΑΜΑ

>·ια καί χρόνια Βασιληά,—είπεν ή
παιδούλα,— ώνειρευθήκαμε τήν εύτυχισμένην αύτί/ν ήμέραν ποϋ σέ δεχόμασθε έλεύθεροι σ ’ τόν τόπον μας. Μαζυ μέ τήν καρδιά μας δέ-

ξου καί τά λουλούδια αυτά, ποϋ φυτρώνουν χαρωπά
τώρα σ’ τά αίματοποτισμένα μας γιόματα».
’Ο Βασιλεύς έπήρε τι/ν ανθοδέσμην μειδιών και
έφίλησε τήν μικροϋλαν είς τό μάγουλο. ’Εκείνη τοϋ
άνταπέδιοκε τό φίλημα είς τά χείλη. Καί οί παριστάμενοι εις τήν ύπέροχον σκηνήν είδον ένα διίκρυ νά
λαμπυρίση είς τό όμμα τοϋ Πορθητοϋ.
Τί ποίημα ό αφελής χαιρετισμός τής μικρούλας
Φλωρινκότισσας ! Τί ποίημα ό ασπασμός έλευθερωτοϋ
καί έλευθερωμένης ! Άλλά καί τί ποίημα τό βασιλι

κόν έκεΐνο δάκρυ !
**

Ό ΣάΘας άπέθαν-. Καί άπέθανε προτοΰ ή έκ μέρους
τής έλληνικής Ιίολιτείας υστερογενής άνα «νώρισις τής
σοφίας καί τής άςίας τοΰ έργου του προλάβτ, ν’ άνακουοίση τήν πενίαν καί τήν στέρησιν ήτις υπήρξε μέχρι τών
δυσμών τοΰ βίου του ή μόνη άντα-

ΚίϊΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΘΑΣ

μοιδή τής άφοσιώσεώς του πρός τήν
’Επιστήμην καί τήν 'Ελλάδα. ’Εχρειάσθη νά περιέλΟη ό μέγας ιστοριοδίφης είς τήν έσχάτην ένδειαν, έχρειάσθη ν’ άπειληθή καί άπό τόν κίνδυνον
τής πείνης ακόμη, έχρειάσθη νά φθάση μέχρι τής τραγι
κής άνάγκης νά ένεχυριάση τήν βιβλιοθήκην του ! —τήν
στοργήν καί τον έρωτά του !—· διά ν’ άνταπεςέλθ-η είς
τάς βιωτικάς άνάγκας, έχρειάσθη νά ρήξη διά μυριοστήν
φοράν διαμαρτυρίας ό κόσμος τών γραμμάτων καί τής
διανοητικότητας διά νά συγκινηθή τέλος τό έπίσημον έλλ.
Κράτος καί νά σκεφθήν’ άπονείμη τιμήν καί άνακούφισιν
πρός τόν Έλληνα σοφόν διά τής παροχής μιας συντά
ξεως, τής όποιας τήν υλικήν έκδούλευσιν οϋδ’ έπ’ ολίγον

τόν άφήκε νά καρπωθή ό Θάνατος.
Μία χαλκέντερος μελέτη καί άναδίφισις αρχείων
και χειρογράφων, μία άκαταπόνητος έργατικότης καί
I τον καί είς τήν έτέραν τό Βασιλικόν Στέμμα, κάτω- άνεξάντλητος ρώμη διανοητική, μία στοργική αναστροφή
ι θεν τοϋ όποιου τό άρχικόν τής Πριγκηπίσσης γράμμα πρός παλαιά έγγραφα και παλαιά βιβλία, πρός κάθε
«Ε» καί ή επιγραφή «ένθύμιον ευγνωμοσύνης».
πηγήν έξ ής ήτο δυνατόν ν’ αντληθή ή άλήθεια τής
Αί κυρίαι καί δεσποινίδες είς τάς όποιας άπενεσκοτεινής ιστορίας τοΰ υ.εσαιωνικοΰ Έλληνισμοΰ, έπέI μήθη τό μετάλλων έλαβον άπό μέρους τής πριγκηπίσ. τοεψαν είς τόν άείμνηστον Κωνσταντίνον Σάθαν νά δημιI σης καί τήν.κάτωθι έπιστολήν.
ουογήαη εν μνημειώδες έργον, τοΰ οποίου έλάχιστον μό
«Φίλη κυρία. Παρακαλώ υμάς νά δεχθήτε τό μινον μέρος είδε τό φώς τής δημοσιότητας. Τά πλεϊστα
Η κρόν τούτο ένθύμιον είς άνάμνησιν τών παρ υμών τών συγγοαμμάτων του παραμένουσιν ανέκδοτα ακόμη.—
f καταβληθέντοιν κόποσν πρός περίθαλφιν τών έν τοΐς πολύτιμος κεκρυμμένος θησαυρός, οστιςάς έλπίσωμεν ότι
ΰπ’ έμέ νοσοκομείοις, κατά τήν διάρκειαν τών δύο
θ’ άποδοθή το ταχύτερου είς τήν έπιστήμην. είς τόν ελ
I ενδόξων καί άλησμονήτων πολέμων νοσηλευθέντων ληνισμόν έκ μέρους τής Ιίολιτείας. ’Ας συμπληρωθή
| τραυματιιυν, μέ τήν βεβαίωσιν τών είλικρινεστέρων

I

άπό πλατίναν, είς τό μέσον τής μιας πλευράς ευρίσκεται έκτυπος μικρός έρυθροϋς σταυρός άπό σμάλ-

no
τουλάχιστον, τό ταχύτερον ή τόσον καθυστερήσασα άνα-

γνώρισίς της πρός τό έργον τοΰ Σάθα μέ τήν
σή τών ανεκδότων άζόμη έργων του.

ΤΙΜΗ SPHI ΜΕ

ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΣΥΝΟΙΚΕ^!

δημοσίευ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΠΟΤΑΣΗ I A, GARAGE ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 26Α

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
Τό -Αρσάκειου διωργάνωσεν είς τό Στάδ'.ον εορ
τήν υπέρ τοΰ Συλλόγου «.Προς προστασίαν της υγείας
τών μαθητριών»,
— ΊΙ έορτή έντελώς μαθητική επέτυχε τελείοες.
Χίλιαι μαθέμριαι έλαβον μέρος είς αυτήν.
— Τά καθαρά κέρδη ΐφθασαν περίπου τάς II χι
λιάδας δραχ.
— Έπίσης καί εντός τών αιθουσών τοΰ ’Αρσά
κειου διωργανώθη αγορά πρός τόν αυτόν σκοπόν.
■—Και η άγορά αυτή επέτυχε πληρέστατα, χ/ιρις
εις την πρωτοτυπίαν της.
— Έπεσκέη θη τάς ’Αθήνας ό Σέρβικός Ωδικός
"Ομιλος άποτελοέ’/ιενος άπό Σέρβους και Σερβίδας.
— Οί εκδρομείς εγένοντο παντού δεκτοί μέ ένθουσιιόδεις ενδείξεις φιλίας. ΙΙρός τιμήν των ώργανώθησαν έορταί. ΊΙ πριότη έδόθη είς τό ξενοδοχείου Μελά
έν Κηφισσία υπό τοΰ Δημάρχου κ. Μπενάκη. II Δευ
τέρα είς τό « Άκταΐον» υπό τοΰ Ιηιιάρχου ΙΙειραιώς
κ. Παναγιοττοποΰλου.
— ’Επίσης έδόθη πανηγυρική παριίστασις είς τό
θέατρον τής δίδος Κοτοπούλη μέ τήν ιι’ΙΙλέκτραν».
— Είς τό Δημοτικόν δέ θέατρον οί Σέρβοι, μέσω
κόσμου έκλεκτόν μέ έπί κεφαλής τήν Βασ. Οικογέ
νειαν, εδωκαν μίαν συναυλίαν.
— Τό πρόγραμμα έκλεκτόν. Τά σέρβικά Άσματα
ύπερήρεσαν. ’Ιδίως έν δημώδες σερβικόν άσμα υπερήρεσεν καί κατεχειροκροτήθη άπό τό έλληνικόν άκροα
τήριον μέ πολυν ενθουσιασμόν.
— ΉΑ. Μ. <5 Βασιλεύς συνοδευόμενος υπό τής
πρίγκηπίσσης 'Ελένης έπεχείρησε μικράν περιοδείαν
είς Μακεδονίαν.
— Έπεσκέφθη τήν Θεσσαλονίκην καί μερικάς αλλας πόλεις, έπέστρεψε δέ πολύ ευχαριστημένος άπό
τό ταξεΐδι του.
Ό κ. Ε. Ζωγράφος έξελέγη βουλευτής κατά
τήν Αναπληρωματικήν εκλογήν τής 18ης Μαΐου.

— ’Επίσης επέτυχεν ό κυβερνητικός υποψήφιος κ.
’Αναστασιάδης.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Λόγω τών έξακολουϋουσών τυπογραφικών
ανωμαλιών, είς τό πρώτον μέρος τον παρόντος
φυλαδίου ενυπάρχει ανωμαλία τις περί τήν κα
*
τάταζιν τής ϋλης δι’ ήν παρακαλοΰμεν τούς
άναγνώστας μας νά μάς συγχωρήσουν.

Αύτοκίνητα πολυτελείας, φορτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, έλαστικά κτλ.
Τό άνω Carage αναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν,
ενοικιάζει δέ κα! μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αυτοκινήτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ή πριγκήπισσα Μαρία,
μήτηρ τής πρίγκηπίσσης ’Ελισάβετ τής Ρουμανίας
μέλλουσα πενθερά τοΰ Διαδόχου μας Γεωργίου.

Τακτικαί κατ’ ευθείαν αναχωρήσεις έκ Πατριόν διά Βόρειον και Νότιον ’Αμερικήν και
Καναδά διά τών νεοτεύκτων και πολυτελεστάτωνύπερωκεανείων ατμόπλοιων της, μέ διπλούς έλικας
καί ασύρματον
τηλέγραφον.
ΔΓείσιτήρια
A', Β' καί Γ' θέσεως, ώς και διά φορτίων καί πλείονας πληροφορίας, άποτανθή-

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
'ΑΙ Έπανάσταβος καί το εργον
Ό βαθύς μελετητής τήξ συγχρόνου ‘Ιστορίας. ό αμέ

σως αναμιχθεΐς εις τά σπουδαιότερα αύτής σημεία ν,.
’Αριστομένης Θεοδωρίδης έςέδωζε τόμον πολυσέλιδου δ’.’
ού περιγράφει τά αφορώντα τήν τελευταίαν Έπανάστασιν καί τό έργον αύτής. Τό βιβλίον είνε άξιαναγνωστον
διότι ό πολύπειρος ζαΐ πολυμαθής συγγραφεύς δέν περιο
ρίζεται είς τήν ςηράν άφήγησιν γεγονότων, άλλά παρεμ
βάλλει κριτικήν διηνθισμένην από παρατηρήσεις, σκέψειό,
γνώμας καί ιδέας τάς οποίας αντλεί άπό τήν πολλα
πλήν μόρφωσίν του και τάς πολυμερείς γνώσεις του.
Συνιστώμεν έκθύμως τήν ανάγνωίίν τοΰ έργου τούτου.

τωσαν οί βουλωμένοι είς τά Γραφεία τής ’Εταιρίας.
Έν ΙΙάτραίς.— Γ, Μόρφυ καί Γΐος-Κρώ^ καί Στίβενς.
Όδδς Αγίου Άνδρέου
Έν ΙΙειραιεΐ.—
»
»
»
»
»
»
— ΙΙλατεΐα Καραισκάκη
Έν Άθήναις.—»
»
»
»
»
»
— Όδδς Σταδίου κάτωθι Άρ

σακείου καί είς τούς κατά τόπους Πράκτορας της.

ΚΟΛΩΝΙΑ

Βραβευθεΐσα είς δλας τάς μεγάλας έκθέσεις διά 15

βελιςςαριου
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πρώτων βραβείων. ΊΙ μόνη ιατρική κολώνια διά μα

σάζ καί λουτρά.

STEINS ORIENTAL
ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

STORES LIMITED

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE
;

VETEMENTS POUR HOMIES ET ENFANTS

ROBES, MANTAUX E T C. POUR DAMES & FILLETTES
Bonr.eterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Mercerie, Lingerie fine, Articles de Blanc, Chapellarie, Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs etc.

• LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT, SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (Gapata et Stamboul)

'

I

■

■

\

■

Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλη
κτικάς προόδους των μία αφορμή πρός τοΰτο είνε και τό μέγα αυτό Κατάστημα είς τό όποιον συ
νεκεντρώθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική άφθονία
και ποικιλία δλων τών ειδών τής Ζαχαροπλαστικής και τής Γαλακτοκομίας. ΙΙρώτον αυτό έπαινο
τύμημεν είς τό ζήτημα τής εύθυνής. διανομής κατ’ οικον άγνοΰ καί νωποϋ ’Αγελαδινού Γάλακτος ,!
Τά Γιαούρτιά του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά εϊδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφθονεύθυνά, καί με ύλικά καί έκλεκτά καί επιμελημένα. Τά εϊδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικώ
τατα, γευστικώτατα, απολαυστικότατα. Καμόπιν δλων αυτών δικαίως θεωρείται τό κέντρον δλου
τοϋ έκλεκτοϋ κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποϋ φροντίζουν εγκαίρως να
τάς καταλαμβάνωσι καί ακόμη δικαιότερον δλοι οί συχνάζοντες είς τά ίίεατρα δέν θεωροΰσι την
διασκέδασή» των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των, ή τδ
παγωμένο γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών
_
7
.. .

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

,___ ,
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

'

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΝΗίΙΝ
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΝΙΕΝΟΝ ΔΡ. 60,000,000

ΠΑΤΜΤΑ, ΕΠΑΪΟΦΟΡΙΑ ffi. ΔΙΑ ΠΒ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ
Ε'ίδη πλεκτικής, υποκάμισα, αρώματα, χειρόκτια, είδη ψιλικών, όλα τά
είδη έσοιρροΰχων πολυτελείας η μη, είδη δερμάτινα,

υποδήματα, καπελλα, εί’δη ταξειδίου, είδη μόδας, άνΌη κ. τ. λ.

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, 9ΕΣΣΑ
ΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΛ)

■

’

'
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Διεύθυνσις Τηλεγραφική
ΑΝΗΝΑΤΚΗΝ

ATHENOCLES

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

‘ Υποκαταστήματα

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

...

ΕΝΕΑΑΑΔΙ: Έν Πέιράιέϊ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ίωαννίνοις, Χίώ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βάλω, Λαρίσση, Άγρινίω καί Καρδίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, Τίραχλειω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κωνσταντινουπόλει. (Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου ,έν Σταμπούλ), Άμισω,
Μερσίνη, Σμύρνη.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ: Έν’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν
τή συνοικία Mitan), Καιρω, (μετά παραρτήματος έν
τή συνοικία Mousky), Ζαγαζικίω, Χαρτούμ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhol, Mdnckcbeberg strase 18).
ΕΝ ΛΕΜΣΩ (Κύποου).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ ΒαΟέος (Σάμου);

Διοικητικόν Συμβοΰλιον
Δ. Στεφάνου (Πρόεδρος), Μαρκήόιος δέ Ρεβερόώ,Γ Αν
τιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μποννεέ (διευΟύνων Σύμβου
λος),Ίω. Άθηνογένης, Κ. Βεροΰγκ,Λ. Ζαρίφης,
Έηη.Μπενάκης, Σ. Εύγενίδης, Βαρόνος ΔέΝίφλίζ καί *
Ε|ε· Ροδοκνάκης.
Γενικός Διευθυντής
Ί. Ήλτάθκος

Ή Τράπεζα Αθηνών έκτελεϊ πασαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν. ήτοι" Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων
και συναλλαγματικών, προκαταδολάς έπί χρεωγράφων
καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός εί
δους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμ
ματίων εσωτερικού καί εξωτερικού έκτελεΐ χρηματιστικάς
έντολάς’ εκδίδει έπιταγάς πιστωτικάς έπιστολάς και τηλεγραφ’.κάς έντολάς, πληρωμών έν τε τώ έσωτερικώ καί
εξωτερικά? ανοίγει τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέ
χεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καϊ «νοικιάζει διαμερίσματα χρημα
τοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπο δρουξ λίαν ευνοϊκούς
διά τδ κοινόν;
Ή Τράπεζα 'Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν,
εις έπιταγάς (cheques) έπί τόϋ έξωτερικοϋ καί εις τρα
πεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς.
Αί εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς ο νόμισμα
ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) ομοίως απο
δίδονται δΓ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών
έν τώ έξωτερικώ άνταποκριτών της. Οί δεδουλευμένο», τό
κοι πληρώνονται κας’ εξαμηνίαν άπό τής πρώτης Ια
νουάριου καί άπο τής πρώτης Ιουλίου έκαστου έτους.

Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί καθ
έκάστην.
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ΙΩΑΝ. Γ. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ
ΟΔΟΝΤΟ’ΓΑΤΡΟΧ

JEAN G. CRANICTIS

I
$

CH IRURGIEN

*

ΟΜΗΡΟΥ 5Α (Έναντι Βουλής)

ΑΘΗΝΑΙ

RUE OMERE 5A (vis-a-vis du Parlement)

ATHENES

ί

Πάσα έργασία έκτελεϊται δι’ ηλεκτρικών ερ
γαλείων τελείως άν'ωδύνως και κατά τάς νεωτάτας μεθόδους τής δδοντοϊατρικής επιστήμης κα(
τέχνης.

DENDISTE

[ΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

*
*
Toutes le interventions se font avec une in#
...
1 1 *
g strumentation electnque sans aucune doulcur
ig et d’ apres les toutes nouvelles methodes de la
~ spacialite.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ & Σια
'Οδός Σοφοκλέους 3.—Τηλέφ. 794

Γ" Κ

ΙΝΓ.

A.

Ηλεκτρικά! έγκαταβτάβεις. Ή 'Εταιρεία
αναλαμβάνει τήν έζτέλεσιν παντός είδους ήλεκτροφωτι-

ΤΓ

σμοϋ πόλεων, εργοστασίων, έπαι'λεων, ξενοδοχείων,
νοσοκομείων κ.τ.λ.
Έγκατάατασις Ψυγείων-Παγοποιείοον, πρός
γνξιγ αιθουσών, Θεάτρων, Κινηματογράφων, ατμό
πλοιων, κτλ. ’Εγκατάστασις πλήρης σφαγείων καί Ζυ
θοποιείων. 'Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιομηχαναί Diesel-Tosi, χρησιμοποίησις υδραυλικών πτώ
σεων, Ανυψωτήρες καί ανελκυστήρες βαρών, ά,τμομηχαναι, άτμο/ονρβίναι, υδροτουρβίναι, άεριομηχανα
καί αεριογόνα.

ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

ΟΔΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ

ΛΩ ΑΡΙΘ. 10

To ραφεϊον τοΰτο χαρακτηρίζει άκρα προσοχή κα
απαράμιλλος κομψότης, εξ ον καί ή καλλιτέρα πελα

τεία τών ’Αθηνών, τιμαί λογικοί, προθυμία καί πολλή
ευσυνειδησία εξ ον και ή κατάκτηοις δλων τών κοινω
νικών τάξεων τών Αθηνών.

ία. δοκιμή αρκεί

Έγκατάσταβος έργοβταβίων κατ ’αποκοπήν

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

κΐίϊ. — Ιΐανεπιβτημόου —

ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ : Α. Γ. ΠΑΛΛΗΣ
Το άρχαιότερον τών εν 'Ελλάδι Χαρτοπωλείων
'Τδρυθεν τώ 1870

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΊ ΑΤΡΟΣ

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

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πά
σης προελεύσεως.

Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελ
ταρίων.

Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα’Εξεδόθησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραφεΐον μέ 10 πιεστήρια
διά μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux
da peville) ώς και 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

3-ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ-3
Αιά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων
νσώζετε ον μόνον τους όδόντας σας, αλλά προαμβάετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών όδόντων, τώνλ
ώτων, τον φάρυγγος, τον λάρνγγος, τών βρόγχων,
τών πνευμόνων, ώς καί τον πεπτικόν συστήματος,
πολλάκις δε σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.
Συνιστώμεν ενθέρμως τόν διακεκριμένον επιστή
μονα όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΙΛΕΣΗΝ τον όποιου αί
τρεις σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις καί
’Αδαμαντίνη, είνε μοναδικοί εις τό είδος των.
Αιά τον Ελιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία
καί ή νευραλγία. Είναι ονσκενασία άλάνθαστος
καί αποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ Ιδίω αντί 2δρ. τό φιαλίδιον

3 — Κο ρ α ή — 3

ΚΔΟΤΙΚΟ.Σ ΟΙΚΟΣ ,,ΜΟΥΣΙΚΕΓ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ

,,ΣΤΑΡΡ

S Χτοα Άρβακείου - ‘Οδός Χταδίου άρεβ.« 1

Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40.
"Ολα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών καί δλα τά νεώτερα cucc^s
Βιολιά, μανδολΐνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά έςαρτήματα αύτών.
•Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.

248—Έρασμία-Πολυδεύκης (tango)
"Ολα μαζύ εις ί'να τόμον . . .

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ‘ΟΙΚΟΙ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

13-15

ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

υ

1.50
6.60

Ν. Κοκκίνον

13-15

ΑΘΗΝΑΣ

195—Μ’ άρέοει (πόλκα).......
59-Γελαοτή-Χαρωπή .......
189—Μονάκριβη.................................
200—Σ’άγάπηοα μικρούλα μοΰ~. . .
209— "Εχε γειά.....................................
87—Τό φτωχό μου λουλούδι. . . .

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ
’Από την όπερέττα τον κ. Σπ. Σαμάρα

■

Δρ.

Δρ.
»
»
»
»

0.80
0.70
0.50
0.50
0.70
0.70

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
Σ. Σαιιαρτζή

240—‘Ο παρας ...........
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπε ....
242—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance
■> ·*■
τής Λευκής), ..........
243—Πεταλούδα (βαλς διά μόνον πιάνο)
247—Λευκή-Πεταλοΰδα (Duetto) . .

Δρ. . 1.50
»
1.50

ν
■»
»

1.50
1· —
1.50

92—"Ηπειρος (έμβατήριον). . .

1.— 3

Pr. Thairakis
0.80

65—Sans fa^on

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
‘Ολόκληρος σελίς είς εν τεϋγ^ος.
‘ΙΙμίοεια
»
»
Τέταρτον σελίόος
»
"Ογδοον
»
»

Λ>«Ζ·

Λιά χώρον μ.ι
ρότερον
*
αί τιμ,αί ανάλογοι
At’ εΐχονογραφημ.ένας διαφιμ.£βεις, Be’ εξ τεύχη η περιββότερα
ΐδιαίτεραε βυμ.φων£αι.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος.
.
.
.
Φρ.
»
Β'
...
»
»
Γ’ »
...»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ. ....
»
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ- Ιστορικόν μυΟιστόές ύπερεπτακοσίων σελίδων.
...
»

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
3,00
2,00
1,50
2,00
5,00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δραμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δραμα κοινωνικόν τρϊπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ Δραμα ιστορικόν τρϊπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτίον μονόπρακτον, μεταιρασΟέν εις τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δραμα κοινωνικόν
τρϊπρακτον. Πάντα δ’.δαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής. J

Χεσραό τ/4ς ‘Ελληνικής Έπιθεωρήβεως τού Λ.' Β' Γ' Λ' Ε ' χαι XT ' έτους π<Λ'
λούνται εις τά Γραφεία μ.ας πρός 18 φρ. έχάβτη.

