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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά τούς Διδασκάλους
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΙ1Ν
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
■ίκδοβις εκλεκτή γενικώς

Δραχμα1
»
. Δολλάοια
Λίρα ’Αγγλίας
Σελίνια
Δρ χο

12 _
8
3.__
1)2
10.__
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routes ies interventions se ιοητ rvecunemΠασα εργασία εκτελειται δ( ηλεκτρικών έργα- % strumentation electriqae sans aucuue douleur
λείων τελείως άνωδύνως καί κατά τάς νεωτάτας μεθό- 1 et d’apres les toutes nouvelles methodes de la
δους τής δδοντοϊατρική; επιστήμης καί τέχνης.
specialite.

«Ι»ρ. χρ. ή Λραχ 58 8S.

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:
^ΥΓΕΝΙΑΝ

^ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ

,ΖίΙΓΡΑΦΟΥ

ΕΜΠΟ?ΟΡΡΑΠΤΗΣ

•ΠΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.—ΑΘΗΝΑΣ
Τηλεγραφική διεύΟυνσις .·

‘ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙθΕΟΡΗΣΙΝ,,—ΑΘΗΝΑΣ

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενου ή μ ή δέν έπιστρέφεται.
Παν σύγγραμμα άποστ3λ>όμενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Λ,ί

Ο£ΟΖ

Ε^ΟΥΗΡΑΟΥ ΑΩ ΑΡ. ΙΟ

Τό ραφείου τοΰτο χαρακτηρίζει άκρα προσοχή καί
απαράμιλλος κομψότης, έ| ου καί ή καλλιτέρα πελα
τεία τών ’Αθηνών, τιμαί λογικοί, προθυμία καί πολλή
ευσυνειδησία έξ ού καί ή κατάκτησις όλων τών κοινω
νικών τάξεων τών Αθηνών.
Μία δοκιμή άρκεϊ.

έγγραφοί άρχονταt άηό ν1ης έκάατου μ,ηνός.—Το τβΟχος δρ. 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

'

Ν. ΓΚΑΤ

^ΑΡΤΟΠΏΛΕΙΟΝ

Ή Βουλγαροκατοχή τής ’Ανατολικής Μακεδονίας τό 1912 : Μητροπολίτου Δράμας κ.’Αγαθάγγελου.—
Τά όνειρα καί ή σημασία αυτών διά τόν άνθρωπον : Άριστ. Κουρτίδου.—Μαζύ μέ τόν Ελληνικόν στρατόν.
—'Η ’Άλλη (διήγημα) : Εΰγενείας Ζωγράφου.—Στο Βόσπορο (ποίημα) : Έλπ δος Δ. Βοτζαλίδου.—Τό Άρχειοφυλακεΐον Ζακύνθου : Δέον. Ζώη.—Ό Ναπολέων άηέθανεν είς τήν Αγίαν Ελένην;: Dateson — ’Ιού
νιος 1914.—Παγκόσμιος γυναικεία κίνησις.—Τό νέον ποίημα τής Σαπφούς.—Παύλο; Χάϊζε.— Θεατρική έπιθεώρησις.—Αί διπλωματικοί τοΰ ’Ωδείου.—Τά θαύματα τής δΓ υποβολής θεραπείας.—Μία φοβερά μάστιξ.—
Τό γυναικείου συιέδριον τής Ρώμης. — Άπό τήν ζωήν τοϋ μηνός (’Ιούνιος) Φ. Β. 8— Άπό τά περίεργα τής
ζωής.—'Υγιεινή τής ώραιότητος.—ΚΟΣΜΟΣ.—Ό Μητροπολίτης Δράμας.—Οί Ιππικοί αγώνες. — 'Η απερ
γία τών τροχιοδρόμων.—’Ολιγόστιχα.—Νέαι εκδόσεις.
ΕΙΚΟΝΕΣ.— Ό Ρώσσος Αύτοκράτωρ καί ό Διάδοχός του.—Τό Τζαμί τών Αθηνών.—Τό φούτ-μπώλ
τών Κυριών.—Ό Μενδρεσές. — 'Η Δίς Νίνα Κακιούζη.—Ή χορεύτρια Τερεζίνα Νέρη.—Οί ιππικοί αγώνες.
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FRANC

ΠΑΛΛΗ KAI KOTZlAf| ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ ft. Γ- HflAAHS

ί

Τό άρχαιότερον των έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων
'Ιδρυ&εν τω 1870
·

ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ
3

ΟΔΟΧ ΚΟΡΑΗ-3

--------------------- @ Διά τής υγιεινής τοϋ στόματος καί τών όδόντων
Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων,συγγραμ- | σώζετε ον μόνον τούς όδόντας σας, αλλά προλαμβάμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητας,
| Χετε ««φους νόσους τού σώματος, τών όδόντων,των
Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικήςύλης πάσης ϋ ωτων, του φαρυγγος, τοΰ λαρυγγος, των βρόγχων,
προελεύσεως
» τοιν πνευμο>ων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος,
’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων g πολλάκι; δέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.
καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Κ Συνιστωμεν ενθέρμως τον διακεκριμένου επιστημοΜόνοι έκδόται έν Έλλάδι Επιστολικών δελταρίων. | να οδοντοιατρον κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ του οποίου αι τρεις
Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδό-1 βχβυασι»,· Κλιξίρια, Όδοντόκάνις καί Άθησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοϋδε.
© οαμκντίνη, είνε μοναδικαι εις το είδος των
’Ατμοκίνητου Τυπογραφείου μέ 10 πιεστήρια διά
Δια του 'Κηρίου παύει η ’Οδονταλγίκ
μικρά; έπιμεμελημένας εργασίας (TraVaux de pevil- |
’) ν^ρκλγια. Είναι συσκευασια άλανθαστος
le) ώς καί διά μεγάλα; καλλιτεχνικός τοιαύτας.
| και
- ix- · ■ 9 κ
λ
iwx
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ: Μεγάλη παρακαταθήκην
τιωι παρα τ<ι> I8u>> αντί - όρ. τά φιλλάδων
φωτογραφικών πλακών και χάρτου διαφόρων πρρε · £
Λ —·<ορκή—Zt
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών 4
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd
®
’Κ«ισκε«τήρι® σττγμιαίως
g

SOPHIE Z1UUER
ACADEMIE DE MUfoIQUE

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Concert Training

PRINTEMPS

Musique classique et moderne. Demons d’acompagnement pour les dammes et Messieurs qui
jouent tin instrument quelconque.

1. A a. MOYTEOrtOyASN

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
Έάν αί. Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλη
κτικός προόδους των, μία αφορμή πρός τοΰτο είνε και τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον
συνεκεντρόθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδικΐ]
αφθονία όλων τών ειδών τής Ζαχαροπλαστικής και τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησε είς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οΐκον άγνοΰ καί νωπού 'Αγελαδινόν Γάλα
κτος'. Τά Γιαούρτιά του κατέστησαν όνομαστά, όλα δέ τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται
άφί}σνα, εύθηνά και μέ υλικά έκλεκτά καί επιμελημένα. Τά είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικάιτατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν όλων αύτών δικαίως θεωρείται τόκέντρον
όλου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουν έγ
καιρωςνά τάς καταλαμβάνωσι καί ακόμη δικαιότερον οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν θεωροΰσι
τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των
η τό παγωμένο γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

CONCERTS A 2 PIANOS

ι
2
1

Enseignement sur la «Reforme pianistrique».
Systeme Deppe
’
ί,εροη par semain '
15· fr.
le cachet
, »
»
»
10
»
.»
»
»
tous les 25 jours 5
»
»
» ,
(Chez elle de 3—5 h.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ . ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

ΗΝΩΜΕΝΩΝ βΟΥΤΠΙΣΙΩμ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ» ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ» 4Ρ

60 000 000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Μπενάχης, X. Εύγενέδης, ΙΙαράνος
δέ ΙΧεφλΐζ χαί Έμμ. Ι*
.Ποχνάχης
.
Γενικός διευθυντή;
I Ήλεάβκος
Λιεύθυνσις Τηλεγραφική
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ATHENOCLES

' Υποκαταστήματα

Έν Έλλ άδτ : Έν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ίωαννίνοις, Χίω, Πάτραις, Σύρο»
Καλάμαις, Τριπόλει, βάλω, Λαρίσση, ’Αγρίνιο)
και Καρδίτση.
Έν Κρήτη: Έν Χτνίοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνω.
45ν Τουρκία: Έν Κο,ινσταντινουπόλει. ('Υπο
κατάστημα έν Γαλατά μειά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, Μερσίνη, Σμύρνη.
Έν Λίγύπτω : Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτή
ματος έν τή συνοικία Midan), Καΐρω (μετά παραρ
τήματος έν τή συνοικώ Mousky), Ζαγαζικίω,
Χαρτούμ.
Έν Λ,Ονδίνω : (No 22 Fenchurch Street).
Έν’ Αμ,βούργω: (Domhol, Monckcbeberg
strasse 18).
Kv Λ,εμ.εαώ (Κύπρου).
Έν /'Vip.ivt Βαθέος (Σάμου),
Διοικητικόν Συμβούλιον
Λ. Χτεφάνου (Πρόεδρος), Μαρκήσιος δέ Ι*
εβερσώ, (’Αντιπρόεδρο;) Ίάχωβος Μποννιέ
(διευθύνων Σύμβουλος) Ίω. Άθηνογένης,
■<- Βερούγκ, Λ. Χαρίφης. Έμμ.

‘Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν
εργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγραφών καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγμα
τικών, γραμματίων εσωτερικού καί εξωτερικού, έκτελεΐ
χρηματιστικάς έντολας, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός
έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τε
τώ έσωτερικώ καί έξωτερικώ" ανοίγει τρέχονταςλ)σμούς
ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός
φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ενοικιάζει
διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων
ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.
'Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) επί τού εξωτερικού καί είς
τραπεζογραμμάτια ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νόνισμα ένηργήθησαν, αί δέ
* είς έπιταγάς (cheques) ο
μοίως αποδίδονται δΓ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τώ εξωτερική) ανταποκριτών της. Οί
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν άπό
τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου
έκαστου έτους.

Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

Είς τόν άφθονυν καί ποικιλώτατον καί πολύμορμον καί πολύχρωμοι’ εμπορικόν πλούτον τού καταστήλατος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τε
λειότερα άσ«ρόρροι>χα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον
πολυποίκιλλα χεντή|Α.ατα καί Βαντέλλας καί τάς
τελευταίας μόδας είς ύφ άσμ.ατα.Δέν θά σάς προσέλ
κυση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία τού καταστήμα
τος αλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρχας τούτους ευγένεια καί ή άβοότης τών τρόπων.
■€> θθ θ θ θ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

Εν δδώ Γ Ερμου άρι&μός 42

Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν
τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος των τάξειδευόντων με βιβλιάριον 20,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων t
ΈΕ Αθηνών

Διά Κόρινθον

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
> "Αργος
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Τρίπολιν
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
* Μεγαλ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Κυπαο.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Άκρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
»Πάτρας · Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πύργον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

11.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34.50
27.80
19.50
13.05
25.19.65
37.70
27(Ό5

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.—
18.30
25.75
23.20
15.50
10.85
18.15.55
18.10
22.55

»

Αεχαινά

■·>

Αϊγιον

»

Κόρινθον

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

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
? οδ π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα. Πάτρας, Κυλ' λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια,
8 20 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας
' στάσεις.
1.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

4.6ο
Αναχωρήσεις έχ ΙΙατρών.
3.85
Λ
7.85 7.30 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας.
6.10 11,40 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Ναύπλιον,
11.60
’Αθήνας.
9.— μ 30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμ
*
14.60
πΐ(Χ) Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλίπο11 .—
λιν, Τρίπολιν.
12.75 3 45 μ ιι. Διά Κυλλήνην (Λ’-υτυά) Πύργον’Ολύμπια.
13.90
9.20
Αναχωρήσεις έχ Καλαμ,ών
6.55
,
_
10.- 7.00 π. μ. Δια Κυπαρισσίαν, Ολυμπία, Πύργον,
9.35
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, Α16.35
θήνας.
13.55 12.05 πμ. Δια Πύργον,
Ολυμπία, Ιριπολίν.
ΑΦΙ—ΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ιΐανρών

Διά Πύργον

’.^ναχωρήσετς έΕ Αθηνών

12.70 10.10
8.38
6.95
7.60
6.
4.98
4.05
5.10
5.—
3.35
2.80
16.50 13.10
11—
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

4.40 μ. μ. ΈκΙΙατρών, Ιριπολεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05 μ. μ. Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λουτρων) ΙΙατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ
Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριτόλεως, Ναυπλίου.

χΟ,τοικετριχ» ΙΙτδλτίρια τχξε’.δέων.

Έζ Τρτπόλεω
100θ χ^,ήμ.
(Α' Θ.
Διά Καλάμας
Είσιτήρ.
13.70 12.25 7.30 έκπτωσις 25 ο)ο
(Β' Θ.
Βιβλιάρ.
9.65
8.05
4.85
2500 χιλιόμ.
(Γ' Θ.
» Ναύπλιον
Είσιτήρ.
9.50 7.80
4.70
(Α ■ Θ.
Βιβλιάρ.
6.75
5.60
3.40
(Β' Θ.
(Έζ τοΰ γραφείου)
έκπτωσις 30 ο)ο (Γ' Θ.

Δρ. 90)
Δρ. 75)
Δρ. 45)
Δρ. 210)
\ρ. 175)
Δρ. 10ο)

ώαρ,.είας
6 μηνών

διάρκειας
1 μηνος

STEIFS ORIENTAL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΙΣ

STORES LIMITED
PREMIERE MAISON

DE L’ORIENT VENDANT

LE

MEILLEUR

I ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ_________

MARCHE

ΕΤΟΣ

VETEMEN®X POUl^ HOMMEjS
Ό&·

ROBES,

MANTAUX

E.T.C.

DAMES

POUR

Ml —-

III

et

Ζ'.

|

ΕΝ

fi®HNfilg~ioYMQS

|

ΤΕΥΧΟΣ 80

ENEANTJS'
ΚΦ

FILLETTES—s^’

— fc,

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganlerie, Lingerie fine. Articles de Blanc, Chapellerie,
Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs ect.

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, MANSOURAH, M1NIEH, ASSIOUT,
SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (Galata et Stamboul)

>5^

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ZTETJSi

LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΟΡΟΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΟΣ EXQN ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ
*

■■■

ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ,

ΔΙΑ

ΚΤΡΙΟΪΣ

ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ.

ΔΙΑ

ΚΑΙ ΠΑΪΑ.ΙΑ

ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ

Κί’δη πλεχτεχής, ΰποχάμχβα, αρώματα, χειρόκτια, εί'δη ψιλικών, όλα τά εί'δη
*
έσωρρούχιο

πολυτελείας η μή, είδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα,

είδη ταςειδιου, είδη μόδας, άνθη χτλ.

*0 Ρώσσος Αύτοκοάτωρ καί ό Διάδοχός του μεταξύ τών αξιωματικών τοϋ συντάγματος τής

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΛΝΣΟΥΡΑ. ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΙΙΟΛ1Σ

(ΓΑΛΑΤΑ καί ΣΤΑΜΠΟΥΛ)
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Η ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΑΤΟΧΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ 1912
Έπιθιμοΰντες χάριν τής όντως έθνωφελοΰς «Έλληνκής Έπιθεωίρήσεως» νά γράι|>ωμεν όλίγας συντό
μους γραμμής, θά προσπαθήσωμεν δσον τό δυνατόν
συντόμως νά περιγράψωμεν "πην άπαισιωτάτην γενομένην υπό τών Βουλγάρων κατοχήν
τής Δράμας,
ΚαβαΑΛας καί Σερρών καί τήν κατ’ αύτήν δράσιν
τών Ελληνίδων ήμών. Πρό τοΰ Βαλκανοτουρκικοΰ
πολέμου, διά τής στρεβλής πολιτικής των εΐχον κατορθώοει οί Νεότουρκοι, ώστε "Ελληνες και Βούλγα
ροι εν Τουρκία νά συνεργαζώμεθα είς τάς βουλευτι
κός δηλαδή έκλογάς, κα-ft’ δσον εναντίον δλων ήμών
φανερά είργάζοντο οί Νεότουρκοι. "Οτε λοιπόν άρχάς ’Οκτωβρίου τοΰ 1912 "Ελληνες, Βούλγαροι, Σέρ6οι καί Μαυροβούνιο, έκήρυττον τόν πόλεμον όμοΰ
κατά τών Τούρκων, οί έν Μακεδονία χριστιανοί δλοι,
ύπέρ ών έγίνετο ό πόλεμος, διετρέχομεν κίνδυνον
σφαγής. Ευτυχώς οί τότε τέσσαρες σύμμαχοι όρμητικώς διέσπασαν τάς τουρκικός στρατιωτικός δυνά
μεις καί ούτω 'τούς Τούρκους τοιοΰτος πανικός είχε
καταλάβει, ώστε δέν ήδτινήθησαν νά προβώσιν είς
σφαγάς Χριστιανών, ώς προεσχεδίαζον. Τή 22 ’Ο
κτωβρίου ήμεροί Δευτέρα έξωθεν τής Δράμας συνήφθη μάχη μεταξύ Βουλγάρων καί Τούρκων καί τή
23 έπανελήφθη,’ τή δέ 11 π. μ. αύθημερόν ήμέρα
Τρίτη είσήρχονΤο οί Βούλγαροι νικηταί είς τήν Δρά
μαν, μετά τρεις’δέ ήμέρας άμαχητεί πλέον κατέλαβον
κα! τάς Σέρρας καί τήν Καβάλλαν, τού Ελληνικού
ήμών στρατού δαφνοστεφούς καταλαμβάνοντας τήν
Θεσσαλονίκην κατά τήν26 ’Οκτωβρίου. "Ολοι οί "Ελ
ληνες τής Δράμας ύπεδέχθημεν τούς Βουλγάρους είλικρινώς ό'χι ώς' συναδέλφους, άλλ’ ώς αδελφούς τοΰ
'Ελληνικού μας ’ στρατού, δπως ρητώς τότε εΐπομεν
τούτο είς τόν Βούλγαρον στρατηγόν Κοβάτσεφ, εύγενώς πράγματι προσενεχθέντα. Δυστυχώς δμως δέν
παρήλθον δέκα πέντε ήμέραι, ήσθάνθημεν οί Έλ
ληνες, δτι δχι αδελφούς, άλλ’ έχθρούς, έξολοθρευτάς
ήμών έν Δράμα ύπεδέχθημεν, καθώς καί έν δλη τή
ανατολική μας Μακεδονία. Διά διαφόρους συκοφαν
τίας έφυλακίζοντο "Ελληνες χωρικοί, κατά σύμπτωσιν
δέ ούδεις Βούλγαρος, καίτοι καί σφαγάς καί άρπαγάς τών Τουρκικών περιουσιών οί Βούλγαροι χωρι
κοί διέπραττον. Διά τήν μικροτέραν έξ άγνοιας τό
κλειστόν παράβασιν βουλγαρικού τίνος νόμου, δι’ άπλούστατον τέλος πλημμέλημα κατεβάλλετο ύπό
-ών βουλγαρικών Αρχών προσπάθεια ή μεγίστη

ποινή είς τόν Έλληνα νά έπιβληθή, νά χαρακτηρισθή έγκληματίας, ένψ οί πράγματι έγκληματούντες
Βούλγαροι είτε έφυλακίζοντο ώρας τινάς, είτε έντε
λώς πολλάκις ατιμώρητοι έ'μενον.
’Οκτώ μήνας καί οκτώ ήμέρας άπό τής 23 ’Οκτω
βρίου 1912 δίχρι τής 1ης ’Ιουλίου 1913 διήρκεσεν ή
τυραννική κατοχή ύπό τοΰ βουλγαρικού στρατού τής
Δράμας και έκάστη ήμερα καί ώρα ύπήρξε διά τούς
"Ελληνας ημάς κόλασις ανυπόφορος, ζωή πολυστένα
κτος.
Τέλη ’Ιουνίου τοΰ 1913 καί άρχάς ’Ιουλίου άπηλευθερώθη ή Δράμα καί άπασα ή ανατολική μας Μα
κεδονία άπό τής άπαισιωτάτης γενομένης ήμίν βουλγαροκατοχής, ήτις όπισθεν τί άφήκε ; Τά έρείπια
τής Νιγρίτας, τών Σερρών καί τοΰ Δοξάτου, τάς
σφαγάς, τάς βαρβαρότητας τοΰ Δεμίρ Ίσσάρ, ένθα
ό αοίδιμος Μητροπολίτης Κωνσταντίνος καί έβδομήκοντά πρόκριτοι κυριολεκτικώς κατεκρεουργήθησαν,
τάς σφαγάς τών Σερρών καί Δοξάτου, τάς φυλακί
σεις καί έξορίας δλων σχεδόν τών Μητροπολιτών καί
’Επισκόπων καί προκρίτων τής περιφερείας έκείνης
άπό τής Δοϊράνης άχρι τοΰ Δεδεαγάτς. Καί δμως ή
Κυανόλευκος μας δταν ήλθε δαφνοστεφής, τότε αί
βουλγαρικοί βαρβαρότητες αυτοστιγμεί έλησμονοΰντο : Καί όποϊαι βαρβαρότητες, Θεέ μου ■ "Οσον καί
αν θέλη τις νά φανή έπιεικής, δέν δύναται παρά μέ
μεγίστην άγανάκτησιν νά λέγη, δτι οί Βούλγαροι ού
τε ώς Χριστιανοί, ούτε ώς άνθρωποι έπολιτευθησαν
έν τή ’Ανατολική Μακεδονία. Χριστιανοί ήσαν καί
δμως άνευ ά ν ά γ κ η ς είς τάς Σέρρας έκαυσαν
καί έλεηλάτησαν είκοσιν έκκλησίας ! Τόν Μητροπολιτικόν Ναόν, έκκλησίαν μέ ψηφιδωτά έν Σέρραις, έκκλησίαν χιλίων περίπου έτών, μέ εικόνας ώραιοτά,
τας, Βούλγαροι στρατιώται κατέκαυσαν ! "Ανθρωποι
ήσαν καί άνθρωπισμόν στοιχειωδέστατον δυστυχώς
δέν έδειξαν. Είς τό Δοξάτόν μας κατά τήν 30ήν ’Ιου
νίου 1913, ήμέραν τής κατατροφής του, 150 γυναι
κόπαιδα, παρακαλώ, έξαλλα έκ τού τρόμου έφευγον
είς τόν πλησίον τού Δοξάτου, πυρπολουμένσυ πανταχόθεν, ξηρόν χείμαρρον, καί Βούλγαρος άξιωματικός, ό ταγματάρχης Μπίρνεφ, μέ 60 ιππείς έκαμεν
έπέλασιν κατ’ αύτών, φωνάζων «"Ελληνες σκυλλιά,
δέν θά άφήσωμεν άπό σάς ούτε γυναίκα, ούτε παι
διά !» Καί μόνον τούτο ; Αύθημερόν έθεάθησαν έξ
Βούλγαροι στρατιώται νά έχωσιν έξ νήπια 4—5 μη

νών περασμένα είς τήν λόγχην των άσπαίροντα καί
δμως ό αξιωματικός των έγέλα βλέπων αύτούς άντί
νά τούς τουφεκίση 1 Ήσαν λοιπόν αύτοί άνθρωποι ;
’Εκ τών δλίγων τούτων δύναταί τις νά συμπεράνη
τήν όντως άνυπόφορον ζωήν έν Δράμα έπί οκτώ μή
νας καί οκτώ ήμέρας τής άπαισιωτάτης βουλγαροκατοχής έν τή ’Ανατολική μας Μακεδονία. Ποια δέ ή
δράσις τών Ελλήνων μας ; Καί έν Δράμα καί έν
Σέρραις καί έν Καβάλλα καί είς κωμοπόλεις έτι με
ρικάς, ώς έν Πρωσοτσάνη, ύπήρχον άδελφότητες τών
Κυριών. Κατά τήν έμπόλεμον έκείνην κατάστασιν αί
Έλληνίδες μας καί άσθενεϊς καί πτωχούς, άνεξαρτήτως φυλής καί θρησκείας, προθύμως έβοήθουν.’Αλλ’
έπιτραπήτω ν’ αναφέρω δύο παραδείγματα έκ πολ
λών είς μαρτυρίαν τού φλογερού πατριωτικού αισθή
ματος τών Έλληνίδων. Οί Βούλγαροι έν Δοξάτω φονεύουσι τόν πρόκριτον ’Αναστάσιον καί Χρήστον
Παμποϋκον, πατέρα καί υίόν. Ή εύειδής σύζυγος
τοΰ υίοΰ μετά τών δύο θυγατέρων της ηλικίας 18
καί 16 έτών κλαίει απαρηγόρητα, καταφυγοΰσα είς
Τουρκικήν οικίαν, Τούρκου εύεργετηθέντος ύπ’ αύ
τών. Επειδή ό βάρβαρος καί άχάριστος Τούρκος,
νομίσας δτι κατεστράφη πλέον ό Ελληνισμός μας
αύτόθι, προέτεινε νά έχη ώς σύζυγον αύτήν νόμιμον,
έκείνη συνεννοήθη μετά τών θυγατέρων της καί άπεφάσισαν καί αί τρεις νά ριφθώσιν είς τό πηγάδιον
παρά νά ύποστώσι τοιοϋτον όνεδος ! Καί θά έφονεύοντο καί αί τρεις, έάν δέν προέφθανε τή έπαύριον ό
Ελληνικός στρατός μας νά σώση καί αύτάς άπό βε-

βαιοτάτης αυτοκτονίας ή μάλλον αύτοθυσίας ώς τοΰ
Ζαλόγγου.
Τή 29 ’Ιουλίου 1913 έρχεται τό πρώτον ό Βασι
λεύς μας ό λατρευτός Κωνσταντίνος ό IB' είς Δρά
μαν. Αί Έλληνίδες μας παρουσιάζονται διά τού Δι
οικητικού Συμβουλίου τής ’Αδελφότητος των πρό Αύ
τοΰ καί άφοΰ προσεφώνησενή Πρόεδρος Κοινωφελής
άξιότιμος κυρία ΈλευθερίαΓεωργιάδου, προσέφερε δέ
ή άξιότιμος κυρία Εσπερία Σιδεριάδου, ώς ταμίας,
στρογγύλον ποσόν ώς πρώτην δόσιν ύπέρ τών τραυ
’ματιών τοΰ πολέμου, δλαι διεβεβαίωσαν δλοψύχως
τόν δαφνοστεφή μας Βασιλέα, δτι έάν κηρυχθή πό
λεμος κατά τών Τούρκων, ώς έλέγετο, προθυμότατα
ώς νοσοκόμοι θά άκολουθήσωσιν. Ό στρατηλάτης
Βασιλεύς μας συνεκινήθη καί τάς ηύχαρίστησεν.
’Αλλά μήπως αί Έλληνίδες μας πανταχού κυρίαι καί
δεσποινίδες δέν έπραξαν καί κατά τόν πρώτον κα!
κατά τόν δεύτερον πόλεμον τόσα συγκινητικά καί
πατριωτικά έργα ; Δέν υπάρχει δέ έλαχίστη αμφιβο
λία, δτι καί έν προσέχει μέλλοντι διά τήν άνάκτησιν
τής Αγίας μας Σοφίας τής Κωνσταντινουπόλεώς
μας καί πάλιν δλαι ανεξαιρέτως αί Έλληνίδες μας
θ’ άναφανώσι μητέρες Σπαρτιάτιδες, άδελφαί ήρωϊ
καί, κόραι έπάξιοι μητέρων καί πατέρων Ελλήνων
ορθοδόξων, τών οποίων τό γλυκύτερον, τό δικαιότε
ρον, τό αιώνιον όνειρον ήτο καί εΐνε ό Σταυρός είς
τήν Αγίαν Σοφίαν μας μέ βασιλείς μας τής Θείας
Προνοίας Κωνσταντίνον καί Σοφίαν.
Ό Μητροπολίτης Δράμας ’Αγαθάγγελος

ΙΑ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΚΟΝ
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Περί ονείρων καί τής διανοητικής έργασίας καθ’ ύ
πνον έγένετο μία φορά συζήτησις έν Άθήναις είς κύ
κλον, είς τόν όποιον παρευρίσκετο καί εις άξιωματικός
τεχνικού δπλου.
"Οτε άνέφερον τό παράδειγμα τοΰ 'Ολλανδού φοιτητού δ άξιωματικός είπε.
— Κάτι δμοιον είδα καί ένώ μέ τά μάτια μου. Ήμην
εύελπις είς τήν σχολήν, κάτω είς τόν Πειραιά- ή Άβερώφειος δέν εΐχεν άκόμη κτισθή είς τό πεδίον τού "Αρεως- ήσαν παραμοναί έξετάσεων. Ό συμμαθητής μου
Τ. . . ., άξιωματικός τώρα τοΰ ίδιου δπλου μ’ έμέ, δλην
τήν ήμέραν έπαιδεύετο μέ μερικά δύσκολα προβλήματα.
"Εν πρό πάντων τόν είχε βασανίσει, χωρίς νά κατορθώση νά τό λύση. Έπλάγιασε κατακουρασμένος τήν
συνηθισμένην ώραν. "Οτε τό πρωί έξύπνησε 'καί έκαθισεν είς τό τραπέζι του νά έργασθή, εύρήκε τό πρό
βλημα λελυμένον. Οί άριθμοί ήσαν γραμμένοι μέ τό
χέρι του. Δέν έπίστευε τά μάτια του. Μ’ έφώναξε καί
μοϋ έδειξε τό θαύμα. Ήτο βέβαιον, δτι έσηκώθη τήν
νύκτα είς τόν ύπνον του καί έλυσε τό πρόβλημα. Πολύς
λόγος είχε γίνει τότε είς τήν Σχολήν δι’ αύτό.
***

Πώς ερμηνεύει αύτά ή ψυχολογία ;
Τό φαινόμενον τής διανοητικής έργασίας είς τόν ύ
πνον, ώς καί τής συγγενούς πρός αύτό ύπνοβασίας, εΐ
χεν έλκύσει ήδη τήν προσοχήν τού Άριστοτέλους. Είς
τό «περί ύπνου καί ένρηγόρσεως» λέγει κατά λέξιν «κι
νούνται δ’ ένιοι καθεύδοντες καί ποιοΰσι πολλά έγρηγορικά ού μέντοι ά'νευ φαντάσματος καί αίσθήσεώς τί
νος.»
Εκτοτε, ιδίως είς τούς νεωτέρους χρόνους, πολλοί
έπεχείρησαν νά έξηγήσουν τό φαινόμενον τούτο. Ώρ·

μήθησαν δέ είς τήν έρευναν αύτήν άπό δύο άφετηρίας.
Αλλοι έπραγματεύθησαν τό ζήτημα ώς μέρος τού
μεγάλου προβλήματος τοΰ ύπνου καί τών ονείρων, καί
άλλοι πάλιν ώς μέρος τού έπίσης μεγάλου προβλήρατος
τού υποσυνειδήτου ψυχικού βίου. Διά νά έννοήσωμεν
οπωσδήποτε τόν ψυχικόν αύτοματισμόν, τήν έξακολούθησιν δηλαδή τής νυκτικής ένεργείας καί πέραν τής
έγρηγόρσεως, άνάνκη νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν
ήμών είς δύο τινά.
Πρώτον, δτι ή πνευματική έργασία είς τόν ύπνον
μας δέν εΐνε τίποτε αύθαίρετον καί αίφνίδιον, άλλά
συνέχεια τής έν έγρηγόρσει έργασίας. Ό μέγας ι|ωχολόγος Ρίλοτ παρομοιάζει αυτήν πρός μακράν έπώασιν
υποσυνείδητον ή άσυνείδητον φθάνουσαν αίφνιδίως είς
τήν έκκόλαψιν. Διά τούτο είς τό δνειρον δέν μελοποιεί
ό μαθηματικός, άλλ’ ό μελοποιός, ούδέ λύει προβλήματα
ή θεωρήματα ό ποιητής ή ό γλύπτης, άλλ’ ό μαθημα
τικός.
Δεύτερον πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι ό νούς είς
τόν ύπνον καθίσταται πολλάκις όξύτερος, αί ίδέαι γίνον
ται διαυγέστεροι.
"Οπως έννοήσωμεν τούτο, άς άναλογισθώμεν πώς
σχηματίζεται τό φαινόμενον τοΰ ύπνου. Ό θέλων να
κοιμηθή, ζητεί τό σκότος, τήν σιωπήν, κλείει τούς
οφθαλμούς, άπομακρύνει πάσαν έντύπωσιν τών όφθαλ
μών καί τών ώτων, έξαπλώνεται άνέτως, ώστε νά
έπέλθη πλήρης χαλάρωσις τών μυών, καλύπτεται κα
ταλλήλως διά νά άποφύγη τήν θερμότητα ή τό ψύχος,
τέλος προσπαθεί νά έκδιώξη έκ τής ψυχής πάσαν ιδέαν
ικανήν νά τόν άπασχολήση. Έν ένί λόγω άπομονοΰται
δσον δύναται άπό παντός δ,τι θά ήδύνατο νά έξεγείρη
τάς αισθήσεις του ή νά κινήση είς ένέργειαν τάς δια
νοητικάς δυνάμεις του. Άλλά τοιουτοτρόπως άφίνει
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διαθέσιμον δλην τήν προσοχήν, τήν οποίαν άπησχολούν
δλα έκεΐνα τά αισθήματα, δλαι αί κινήσεις, δλαι αί
σκέψεις.
***

Άλλ’ αν ή προσοχή αυτή, ή δποία άφέθη έλευθέρα,
συγκεντρωθή εις μίαν ιδέαν, φυσικόν είνε δτι ή Ιδέα
αΰτη θά προσλάβη Ιδιάζουσαν έντασιν. Άν δέ οί έξωτερικοί έρεθισμοί τής αφής, τής ακοής και τής δράσεως δέν έχωσι πλέον τήν δύναμιν νά ένεργήσωσιν έπ'ι
τών σχετικών εγκεφαλικών κέντρων, αν κατά τόν νόμον
τής άδρανείας, δστις δέν είνε μόνον φυσικός άλλά καί
ψυχικός νόμος, έξακολουθή μέ τήν κεκτημένην δύναμιν
ή έργασία τών έγκεφαλικών κυττάρων, ή Ιδέα θά συνέ
χιση τόν δρόμον της, θ’ άναπτυχθή, θά έξελιχθή άκόπως, καί τό σπουδαιότατον, ένεκα τής εξαιρετικής συγκεντρώσεως τοΰ πνεύματος, θά προσλάβη διαύγειαν,
ακρίβειαν καί λογικότητα μεγαλειτέραν ή έν τή έγρηγόρσει. Έντεΰθεν ή έκτακτος τότε δραστηριότης τής
ψυχής, τής δποίας ή δξύτης καί ή δημιουργικότης έμποιοϋσιν ένίοτε κατάπληξιν. 01 αρχαίοι "Ελληνες έκάλουν τήν νύκτα εύφρόνην «δτι νυκτός τό φρονεϊν ώς
μάλιστα τοϊς άνθρώποις παραγίγνεται.» Έπ'ι τής αλή
θειας δέ ταύτης στηρίζεται καί ή γαλλική παροιμία :
«Ή νύξ είνε σύμβουλος».
Ώς βλέπομεν είς τάς έπιστολάς τοϋ Κοραή, τό δξύ
πνεύμα τοΰ μεγάλου σοφού έγίνετο δξύτερον έν τή
σιωπή τής νυκτός. Μία περίοδος τοΰ Πλουτάρχου, έ
γραφε τφ 1808, μ’ έκράτησε δύο ήμέρας τής παρελθούσης έβδομάδος, έπειδή δέν έκαταλάμβανα. Μόλις
τήν νύκτα στρεφόμενος καί μεταστρεφόμενος εις τήν
κλίνην ένόησα τί ένόει δ Πλούταρχος. Καί πάλιν «πολλάκις σέ βεβαιώνω, πηδώ τήν νύκτα άπό τήν κλίνην
καί άνάπτω φώς διά νά σημειώσω μίαν ιδέαν τής κεφα
λής μου, διά τόν φόβον μή τήν λησμονήσω τό πρωΐ.»
Καί βραδύτερον διεκτραγωδών τους ποικίλους οικονο
μικούς περισπασμούς καί τάς άλλας δυσχερείας, καθ’
ών έπάλαιε, προσέθετε : «Δέν ήξεύρουν δτι πολλάκις
τήν νύκτα (καί τοΰτο συμβαίνει δίς καί τρις τής έβδο
μάδος) πηδώ ώς διωκόμενος άπό τήν κλίνην, καί άνά
πτω φώς διά νά σημειώσω μέ τό μολύβδινον κονδύλων
καμμίαν έννοιαν οίκειοτέραν εις τάς σημειώσεις ή τά
προλεγόμενα, τήν όποιαν έγέννησεν ή σιωπή τής νυ
κτός καί φοβούμαι μήν έξαλείψη άπό τήν μνήμην μου
τό μέχρι τής ήμέρας διάστημα.»
***
Γ\
01 άρχαϊοι "Ελληνες είχον έπισήμους έξηγητάς
τών ονείρων, τούς δνειροπόλους, δνειροσκόπους, δνειρομάντεις. Είς άπόγονος τοΰ μεγάλου Άριστείδου εϊχεν έπάγγελμα, καί έζη έξ αύτοΰ, τήν ερμηνείαν δνείρων. Φαίνεται δέ δτι ή ίδιάζουσα ικανότης τών νεωτέρων Μανιατών περί τήν έξήγησιν τών ονείρων είνε
πολύ παλαιά κληρονομιά. Τό πάλαι έν Λακωνίφ με
ταξύ ΟΙτύλου καί Πέφνου υπήρχε πόλις Θ α λ ά μ α ι.
ένθα έλειτούργει μαντείον ονείρων.
Ό Άρτεμίδωρος, δ συγγραφεύς τών περίφημων
δνειροκριτών, περιηγήθη δλον σχεδόν τόν τότε
γνωστόν κόσμον, συλλέγων τά έπαληθεύσαντα δνειρα·
«έτεσι πολλοϊς ώμίλησα, λέγει, έν Έλλάδι κατά πόλεις
καί πανηγύρεις καί έν ’Ασία καί ’Ιταλία ύπομένων άκούων παλαιούς δνείρους καί τούτων τάς άποβάσεις.»
Ό έπίσημος ούτος δνειροκρίτης τής άρχαιότητος
διακρίνει δύο είδη δνείρων : τό έ ν ύ π ν ι ον καί τό
κυρίως δ ν ε ι ρ ο ν καί τό μέν ένύπνιον είνε σημαντι
κόν τών δντων, τό δέ δνειρον τών μελλόντων ! Ό
πεινών λοιπόν καί δνειρευόμενος καρβέλια βλέπει ένύπνιον. Τά δνειρα πάλιν υποδιαιρούνται είς θεωρημα-
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τικά καί άλληγορικά. Καί τά μεν άλληγορικά προδηλοΰσι τό μέλλον συμβολικώς, τά δέ θεωρηματικά άναπαριστώσι τό μέλλον, τό όποιον μέλλει νά συμβή «οίον
πλέον τις έδοξε ναυαγεϊν καί διατεθείς έτυχεν ούτως.»
***
Ύπάρχουσιν όνειρα περιώνυμα είς τήν Ιστορίαν.
Ή τύχη δχι μόνον τής Ελλάδος, άλλά τής άνθρωπότητος καί τοΰ πολιτισμού, τοΰ μέλλοντος ή τύχη έξηρτήθη ποτέ άπό τήν έν Πλαταιαΐς μάχην. ’Αλλ’ ή
μεγάλη, ή σώτειρα νίκη είνε προϊόν ενός δνείρου. Ό
’Αριστείδης έρωτήσας τό μαντείον τών Δελφών έλα
βε τήν άπόκρισιν δτι οι ’Αθηναίοι θά νικήσωσι τούς
έχθρούς, αν θυσιάσωσιν εις τούς ηρωας τών Πλαταιέων καί τήν μάχην συνάψωσιν έν τη ιδία αύτών
γή, τή πεδιάδι τής Έλευσινίας Δήμητρος. Ό ’Αρι
στείδης έβασανίζετο ύπό φοβέρας άδημονίας άγνοών
πώς νά συμβιβάση τούς ηρωας τών Πλαταιών πρός
τό πεδίον τής Έλευσινίας Δήμητρος.
Τότε, ώς διαβεβαιοΐ ό Πλούταρχος, δ στρατηγός
τών Πλαταιέων Άρίμνηστος είδε καθ’ ύπνον Δία τόν
Σωτήρα.
— ’Αρίμνηστε, τί άπεφασίσατε ; τόν έρωτφ ;
— Αύρων θά μετακινήσωμεν τόν στρατόν εις ’Ε
λευσίνα καί έκεΐ θά συνάψωμεν τήν πρός τούς βαρ
βάρους μάχην, κατά τόν χρησμόν τής Πυθίας.
— Πολύ σφάλλεσθε- άν καλώς έξετάσητε, θά εύρητε δτι δ τόπος, είς δν πρέπει νά συνάψητε μάχην
είνε έδώ, έν τή χώρα τών Πλαταιών.
Ό Άρίμνηστος άφυπνίζεται τεταραγμένος, προσκαλεί τάχιστα τούς γεροντοτέρους καί έμπειροτέρους
τών πολιτών καί συνδιασκεφθείς μετ’ αύτών μανθά
νει δτι ύπό τόν Κιθαιρώνα ύπήρχε ναός άρχαΐος έπ’
δνόματι τής Έλευσινίας Δήμητρος. Παραλαβών δ’ α
μέσως τόν Άριστείδην, ώδήγησεν αυτόν είς τόν τό
πον. Ούτος ήτο καταλληλότατος διά παράταξιν πεζικής δυνάμεως, δλως δ’ άκατάλληλος διά τήν ένέργειαν Ιππικού, καθ’ ήν ύπερεΐχον οί Πέρσαι.
** *
Θεωρηματικόν έπίσης είνε καί τό δνειρον τοΰ Περικλέους. "Οτε κατεσκευάζοντο τά Προπύλαια,
τά όποια τό πάλαι έθαυμάζοντο διά τό κάλλος αύτών
δσον καί δ Παρθενών, είς τών άριστων τεχνιτών καί
φίλτατος τοΰ Περικλέους πεσών άπό τής στέγης έτραυματίσθη βαρέως καί εύρίσκετο έν κινδύνφ. 01
Ιατροί έδήλωσαν δτι δέν ύπάρχει έλπίς, δ δέ μέγσς
άνήρ ήτο βαθέως λυπημένος καί τήν νύκτα δέν ήδύνατο νά κοιμηθή. Έκ τής κοπώσεως έκλεισεν δλίγον τούς οφθαλμούς καί είδε τήν Άθηνάν. Ή θεά
τόν συνεβούλευσε νά θεραπεύση τόν τραυματίαν διά
χόρτου·φυομένου έπί τής Άκροπόλεως, τοΰ παρθε
νίου. Ό Περικλής άφυπνίσθη κατάπληκτος, τήν
πρωίαν έξετέλεσε τήν παραγγελίαν τής θεάς καί δ
τεχνίτης έσ«>θη. Είς άνάμνησιν δέ τής θαυματουρ
γού ίάσεως, άκριβώς έπί τής θέσεως τής πτώσεο>ς,
έστησε χαλκοΰν άγαλμα είς τήν ’Αθήναν. Τό άγαλμα
έξηφάνισεν χρόνος ή ή άνθρωπίνη θύελλα ή τόσας
φοράς καί τόσον άγρίως έπισκήψασα κατά τής Άκροπόλεως. Άλλά τό βάθρον διεσώθη, άνεκαλύφθη
τφ 1840, καί δστις έξ ήμών αύρων διέλθη τήν άνατολικήν στοάν τών Προπυλαίων καί στρέψη τό βλέμ
μα πρός τά δεξιά θά τό ϊδη καί θ’άναγνωρίση τήν έπιγραφήν : 01 Αθηναίοι Άθηνά τή ύγιείφ.
Τό δνειρον, τό όποιον κατά κανόνα τοποθετοΰμεν
είς τήν χώραν τοΰ φανταστικού, άφίνει, ώς βλέπετε,
ίχνη αισθητά τής διαβάσεώς του έπί τοΰ πραγματικοΰ κόσμου !.. Τά δνειρα ταΰτα καλοΰμεν άλλως καί προφητικά.

Τοωΰτο περίφημον δνειρον είνε τό τής συζύγου τού
’Ιουλίου Καίσαρος Καπουρνίας. Αΰτη είδε καθ’ ύ
πνους άετόν αίμόφυρτον, διάτρητον ύπό τραυμάτων,
έκπνέοντα είς τάς άγκάλας της. Άφυπνισθείσα περί
τρομος καθικέτευσε τόν Καίσαρα νά μή έξέλθη τήν
ήμέραν έκείνην άλλ’ ό Καΐσαρ διά νά μή φανή δτι
άπέδιδε σημασίαν είς δνειρα γυναικός, μετέβη είς τή’’
Γερουσίαν καί έλαβε τά είκοσι τρία τραύματα, άτινα
κατέρριψαν αύτόν νεκρόν παρά τόν άνδριάντα τοΰ
Πομπηΐου.
"Ομοιον είνε τό δνειρον τοΰ Λίγγολν, τοΰ Προέ
δρου τών Ηνωμένων Πολιτειών, ενός τών μεγί
στων άνδρών τής Βορείου Αμερικής. Τήν προηγουμένην τής δολοφονίας του νύκτα είδε καθ’ ύπνον δτι
κατήρχετο τήν κλίμακα τοΰ προεδρικού μεγάρου. Οΐ
τοίχοι ήσαν πενθίμως ένδεδυμένοι, διήρχοντο δέ ύπηρέται μελανείμονες.—Τί συμβαίνει ; ήρώτησεν ένα
έξ αύτών.—Έφόνευσαν τόν πρόεδρον είς τό Μελό
δραμα, άπεκρίθη ούτος.
Ό Λίγγολν άφυπνίσθη βιαίως, πολύ τεταραγμέ
νος. Τήν έπωΰσαν ή σύζυγός του, πρός τήν δποίαν
διηγήθη τό δνειρον, τόν ίκέτευσε νά μή έξέλθη.Άλλ’
ό Λίγγολν μετέβη είς τό θέατρον καί έπλήγη θανασίμως ύπό τής σφαίρας τοΰ Τζών Ούίλκες Βάθ.
★*★
Άκόμη δέν έλησμονήθη τό μυστηριώδες δράμα,
τό έν τή λίμνη τής Βαυαρίας Στέρνμπεργ, είς τής
όποιας τά ήρεμα καί γραφικά ύδατα δ βασιλεύς τής
Βαυαρίας Λουδοβίκος, άφ’ ού έπνιξε τόν άρχίατρόν
του φόν Γοΰδεν, έπνίγη καί αύτός. 'Ημέρας τινάς
πριν άπέλθη ό φόν Γοΰδεν πρός τόν βασιλέα είς τό
θαυμάσων παρά τήν λίμνην εξοχικόν άνάκτορον, δι

ηγήθη πρός τήν σύζυγόν του δτι δλην τήν νύκτα έν
δνειρον έτάραττεν αύτόν έπάλαιε μετά τίνος άνθρώπου έντός τοΰ ύδατος. Ή χήρα τοΰ φόν Γοΰδεν άνεκοίνωσε βραδύτερον τό δνειρον τοΰτο είς τήν επιτρο
πήν τής άνθρωπολογικής Εταιρείας Μονάχου, τήν
μεταβάσαν νά συλληπηθή αύτήν.
***
Κατά τόν άτυχή πόλεμον τοΰ 1897 έτραυματίσθη
θανασίμως είς τινα μάχην έν Ήπείρφ εις άξιωματικός τοΰ ύλικοΰ πυροβολικού. Τό θλιβερόν άγγελμα
έτηλεγραφήθη είς τήν έν Άθήναις σύζυγόν του, ήτις έκφρων έκ τής λύπης, ώρμησεν είς τό πρώτον
άναχωροΰν άτμόπλοων καί έπειδή ή είσοδος είς τόν
Άμβρακικόν δέν ήτο δυνατή, άπεβιβάσθη είς τό Α
κτών. Έκεΐ έπέβη άμάξης διά νά διευθυνθή είς τήν
’Άρταν. «Μέσα είς τήν άμαξαν, μοί διηγείτο ή ιδία
βραδύτερον, ή άγωνία μου έμάκραινε τάς ώρας είς
αιώνας· άγρυπνισμένη, έξηντλημένη δπως ήμην, ίσως
καί άπό τό ταλάντευμα τής άμάξης, έβυθίσθηκα σέ
μιά νοσηρά νάρκη κ’ έκλεισα ολίγον τά μάτια μου.
Είς τά ολίγα έκεΐνα λεπτά τοΰ ύπνου, μού έφάνη δτι
κάποιος έκτύπησε τό τζάμι τής άμάξης, καί κάποια
φωνή μοΰ είπε : Ό άνδρας σου άπέθανε ! Έτινάχθηκα τρομαγμένη καί έβαλα τις φωνές... "Οταν
έφθασα είς τήν "Αρτα, τόν εύρήκα νεκρόν. Ήρώτησα διά τάς λεπτομέρειας τοΰ θανάτου του καί έ
μαθα δτι έξεψύχησεν άκριβώς τήν ώραν ποΰ ήκουσα
τό κτύπημα είς τό τζάμι τής άμάξης καί τήν μυστη
ριώδη φωνήν.
(Ακολουθεί)
’Αριστοτέλης Κουρτίδης

MAZY Μ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
Διάλεξις τής Graecia γενομένη έν Παρισίοις είς τήν αίθουσαν τής Γεωγραφίας ύπό G. Boudron ·
Ό κ. Μπενάκης, άριστος έκτιμητής τής άξίας έκείνων ποΰ είργάσθησαν πλησίον του, εύθύς ώς άνέλαβε
τά καθήκοντά του έστράφη πρός τόν κ. Γ. Χριστάκην,
τόν πολύτιμον διευθυντήν τοΰ Ελληνικού Νοσοκομείου
Αλεξάνδρειάς, καί τόν έκάλεσεν ενταύθα, άναθέσα;
είς αύτόν τήν διεύθυνσιν τοΰ Πολιτικού Νοσοκομείου
Αθηνών. Διά τόν κ. Χριστάκην δμοθύμως δ Έλληνι
κός τύπος έτόνισε διθυράμβους, άνατρέξας είς δλον
του τό παρελθόν, τό πλήρες φωτεινής καί ύπερόχου
πατριωτικής δράσεως. Άνήκων είς τάς τάξεις τοΰ
Ελληνικού Στρατού καί δή έπίλεκτος άξιωματικός τοΰ
Οικονομικού Σώματος, έχάραξεν ένα δρόμον άρετής
καί άφοσιώσεως πρός τό καθήκον ποΰ παραμένει ώς
παράδοσις πλέον είς τό Σώμα τών Αξιωματικών. "Ο
που έτάχθη ύπό τής Πολιτείας έσημείωσε περιφανή
έπιτυχίαν καί άπεκόμισε δάφνας ποΰ στέφουν τό μέτωπον τοΰ σεμνού στρατιώτου, τοΰ αληθινού Σπαρτιά
του τήν καταγωγήν καί τήν ψυχήν.
Κατωτέρω δημοσιεύομεν άπόσπασμα ομιλίας τοΰ περιφήμουΓάλλου συγγραφέως κ. Γ.Μπουντρών, δστις
δμιλών έν Γαλλία περί τών έντυπώσεών του έκ τοϋ
Έλληνοβουλγαρικοΰ πολέμου, άφιέρωσε θερμάς λέξεις
διά τό έργον τοΰ κ. Γ. Χριστάκη.

σπονδίας. Άφηγεΐται τήν οργήν τοΰ ’Έθνους, τή/
ορμήν αύτοΰ νά έκδικηθή τόν ύπουλον έχθρόν καί τήν
άπόφασίν του ν’ άνακτήση τήν πατρώαν εύκλειαν.
Εξιστορεί τάς μάχας καί έξετάζει τά γεγονότα τοΰ πο/εμου καί τήν διοίκησιν τοΰ στρατού.

Είς τό ώραΐον περιβάλλον τοΰ χωρίου έπί τής γραμ
μής τής άγούσης άπό τοΰ «Βασιλικού άνακτόρου» εις
τό «μέγαρον» τοΰ επιτελείου, έν ύπόστεγον έμπροσθεν
έρειπίου, άτινα όμοΰ άσφαλώς ήσαν κατοικία ζώων καί
άνθρώπων, ίδρύθη τό μαγειρεϊον καί κατεσκευάζετο ιο
συσσίτων τών άξιωματικών. Ούτοι είχον έπιμελητήν
άνδρα έξαίρετον καί μειλίχιον(γλυκύν),τόν κ. Χριστάκην, δοτις έν δμαλώ χρόνφ, είνε διευθυντής τοΰ Έλ
Ζην.κοΰ νοσοκομείου Αλεξάνδρειάς καί νΰν ύπολοχαγός τής Επιμελητείας.
Καλοκάγαθε, κ. Χριστάκη, ή εύγνώμων άνάμνησίς
μου δέν παύει νά φέρη μαρτύρων τής πολλαπλής εύγενείας σας '■ Σάς οφείλω πρωινά καφεδάκια μετά γά
λακτος, ούσιαστικά κυτία χαβιαριού, βασιλικά γλυκύσματα, τά όποια άπετέλουν τήν μόνην ύλικήν εύχαρίστησιν τής έξοχικής ζωής μου καί μέ ήνάγκασαν νά
παραδεχθώ, δτι ύπάρχουν στιγμαί, καθ’ άς τά άντικείμενα τοΰ στόματος δέν είνε άμοιρα κάποιας γοη
Ό κ. Μπουντρών δμιλεϊ είς τήν αίθουσαν τής Γεω τείας. Σάς οφείλω προ παντός τά μειδιάματα, τήν άγραφίας εις διάλεξιν γενομένην ύπό τής Γκραίτσια πλότητα τής άγαθότητος, τήν εύγενή φιλοφροσύνην,
καί άρχεται άπό 17)30 ’Ιουνίου, δτε έφθασαν έν Ά- αϊτινες συνώδευον τάς περιποιήσεις σας. "Εχετε τρό
πον νά κλίνετε τήν κεφαλήν καί νά θέτετε τήν χεΐρα
θήναις αί πρώται ειδήσεις τής Βουλγαρικής παρα

152

153

έπί τοΰ στήθους, δπερ μαρτυρεί πάντοτε, οτι κάτι μετ’
ειλικρίνειας εξέρχεται τής καρδίας σας. "Οταν αργό
τερα έγκατέλειπον τό Λιβούνοβον και έπεχαιρέτισα τόν
κ. Χριστάκην, έζήτουν λόγους ικανούς νά έκδηλώσιυ
όπόσην άξιέραστον άνάμνησιν θά έτήρων της τόση;
προσηνούς χάριτος· άλλά μ’ έσταμάτησε πάραυτα.
— Ημείς, άλλοι Σπαρτιάται, εΐπεν, έχομεν συνή
θειαν νά λέγωμεν οτι δταν έδώκαμεν είς τόν ξένον δ,τι
έχομεν, μας μένει ακόμη κάτι νά τώ προσφέρωμεν :
«ημάς αυτούς.» Μη λησμονείτε τόν Χριστάκην καί ένθυμεΐσθε πάντοτε δτι είνε δλως ιδικός σας.

’’Επειτα έστήριξε τήν χεϊρα έπί τής καρδίας του, έ
κλινε τήν κεφαλήν, έμειδίασε καί έχαιρέτησεν....

Ό γλυκύς ρήτωρ έξακολουθεΐ διά μελιρρύτου λόγου
νά σκιαγραφή τήν ανδρείαν τοΰ στρατού καί τήν μεγα
λοφυΐαν τοΰ Βασιλέως Στρατηλάτου. Ψάλλει έν έπι·
λόγφ τό έγκώμιον τής άναγεννωμένης 'Ελλάδος, ήν
άποκαλεϊ «φώς καί δύναμιν» τής ’Ανατολικής Μεσο
γείου.

—·——

(^ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

*
«s~

Η ΑΛΛΗ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Έν τούτοις ή άπλότης αυτή τών δύο νεαρών γυ
ναικών έκαμε τήν χειριστήν έντύπωσιν είς τήν Φρό
σω. Τόσον ώστε μίαν στιγμήν διερχομένη προ τοΰ
αδελφού της μέ ένα άσημόπλεκτον καλαθάκι πλήρες
άπό φρουί-γκλασέ, —τά όποια είχε φέρει άπό τό Κάϊρον διά τήν έξαιρετικήν αυτήν περίπτωσιν·,—τοΰ έψιθύρισε :
— Καλέ Παύλε, τί φτώχεια θά έχουν αυτές ή γυ
ναίκες, άφοΰ δέν τούς βρίσκεται ένα διαμαντικά νά
φορέσουν. Τουλάχιστον δέν βάζουν κανένα ψεύτικο ;
Είνε άηδία καί λύπη νά της βλέπη κανείς.
Ό Παύλος δέν άπήντησε τίποτε. Κατά βάθος εύρισκε καί αυτός σωστήν τήν άνόητον σκέψιν τής α
δελφής του.
Μετ’ ολίγον παρετέθη τό τσάι.
Ή Ζαννέτα έσηκώθη καί μέ τήν χάριν ή οποία
τήν έχαρακτήριζεν, έδοήθησε τήν Φρόσω είς τό φιλι
κόν αύτό καθήκον.
— 'Ως πού νά γίνη ή Νινοΰλά σας μεγάλη καί νά
σάς βοηθή, θά έχετε ξένες στο πλευρό σας, εΐπεν είς
τήν Φρόσω ή μητέρα τής δασκάλας.
— "Ω ! ή κόρη μου. Εχω ακόμη πολύν καιρόν ώ;
πού νά τήν ίδώ μεγάλην.
— Πόσων χρονών είνε ; ήρώτησεν ή Παπαδιά.
— ’Έκλεισε τά πέντε προ δύο μηνών.
— Έγώ τήν ένόμιζα πολύ μεγαλειτέραν, εΐπεν ή
δασκάλα.
— ”Ω ναί, είνε πολύ άνεπτυγμένη γιά τήν ηλικία
της, εΐπεν ό Παύλος.
— Καί είνε καί έξυπνη καί χαριτωμένη, συνεπέρανεν ή Νίνα.
— Ναί, τόσω έξυπνη είνε ή Ζαννέτα, πού πολλές
φορές μέ κάμνει νά σκεφθώ γιά ν’ άπαντήσω στάς
ερωτήσεις της. Ξέρετε, κυρία Φρόσω. Τήν κόρη σας
πρεπει νά την σπουδάσετε καλά καί νά τήν άφήσετε
έπειτα μόνη της νά δημιουργήση τό μέλλον της.
— Τί εννοείτε μέ αύτό ; ήρώτησεν ή Φρόσω.
— Είσθε λοιπόν ύπέρ τής γυναικείας χειραφετήσεως, μαμζέλ ; Ήρώτησεν δ Νίκος.
— Είμαι, κύριε, υπέρ τής γυναικείας εργασίας,
εΐπεν ή Ζαννέτα.
— ' Ωστε βρίσκετε δτι ή κόρη μου πρέπει νά γίνη
δασκάλα ; Ήρώτησε μέ τόνον άγέρωχον ή Φρόσω.
— Καί τί άνάγκη θά έχη αύτή νά γίνη διδασκάλισσα ; είπε μέ στεναγμόν ή μητέρα τής δασκάλας.
— Αλλά δέν γίνεται μόνον δασκάλα εκείνη πού
θέλει νά έργασθή, εΐπεν ή Νίνα.

— Τότε νά τήν κάμω καπελλοΰ ή ράφτρα, συνεπλήρωσε μέ τόν αυτόν τόνον ή Φρόσω.
— "Ωστε μόνον γιά αύτά τά τρία βρίσκετε κατάλληλον τήν γυναίκα ; Άπήντησε γελώσα τό θελκτικό
της καί θωπευτικό γέλιο ή Ζαννέτα.
— Ή γυναίκα ξέρω δτι έπλάσθη γιά τό σπίτι
της, γιά τόν άνδρα της, γιά τά παιδιά της. Καί ή
κόρη μου θά μορφωθή γι’ αύτά, άπήντησε μέ αρκε
τήν δόσιν οργής ή Φρόσω. Βεβαίως θά μάθη τή;
γλώσσές της, θά μάθη τό πιάνο της, θά μάθη νά ξέρη πώς νά δίνη τό τσάι καί πώς νά κάμη μιά υπο
δοχή στο σπίτι της. Άλλά τίποτε παραπάνω άπ’αύτά
δέν θά τής επιτρέψω ποτέ νά σκεφθή. Είνε αρκετό
τό καθήκον της δταν θά ξέρη νά περιποιηθη τόν άν
δρα της καί τά παιδιά της.
— "Εχετε πολύ λάθος, κυρία μου, άπήντησε μέ τή
γλυκεία καί ήρεμη φωνή της ή Ζαννέτα, νά νομίζετε
δτι ή κόρη σας, ή οποία έχει δλα τά μέσα νά μορφω
θή καί νά γίνη καί αύτή κάτι, θά έχη ώς μόνον κα
θήκον τόν άνδρα της καί τά παιδιά της. Πριν άπ’
αύτά έχει ένα άλλο καθήκον, κυρία. Τό καθήκον προ;
τόν εαυτόν της. Τά λόγια σας δέν μοΰ φαίνονται πα
ράξενα, γιατί ξέρω δτι μέ αύτές τις ιδέες άνατρέφουν σήμερα ή Έλληνίδες τά κορίτσια τους. Δέν δη
μιουργοΰν παρά κούκλες, ή όποιες δέν σκέπτονται
άλλο παρά τί νά φορέσουν καί πώς νά έπιδειχθοΰν.
Καί δμως πόσες χεΐρες άδρανούν καί πόσα μυαλά
σκουριάζουν, καί πόσαι ψυχαί καταστρέφονται άπό
τήν άδράνειαν, είς τήν όποιαν τής κρατεί κλεισμένε;
ή ψευτοϋπερηφάνεια καί τό άσφυκτικόν περιβάλλον.
— ’Άφησε, Ζαννέτα, τής ιδέες αύτές, τής έφώναξε ή Νίνα, ή οποία παρετήρησε πόσον έστενοχώ·
ρησαν τά λόγια της δχι μόνον τήν Φρόσω, άλλά καί
τάς άλλα; κυρίας.
— Καί εσείς γιατί δέν έργάζεσθε ; τήν ήρώτησε
μία άλλη κυρία.
—Γιατί άνετράφηκα καί έγώ μέ τής ιδέες πού μάς
παρέστησε προ ολίγου ή κυρία Φρόσω. Άλλ’ άκριβώ;
άφ’ δτου ήλθα εδώ είς τό μεγάλο Κάϊρον, ήρχισα νά
σκέπτωμαι περί εργασίας, διότι εδώ είδα τήν γυ
ναίκα περισσότεροί’ έργαζομένην παρά είς τάς Ά
θήνας.
— Αφού σάς άρέσει νά έργάζεσθε, μαμζέλ, εΐπεν
ό Παύλος, δώσατέ μας άκόμη ένα τσάι. Καί αύτό
είνε έργασία.
— Καί έργασία ίσως πού τής αρμόζει περισσότε
ρον, είπε χαριτολογών καί ό Νίκος.

στάς Αθήνας. Θά ζήσουμε μιά χρυσή ζωή μαζί στήν
Κηφισσιά.
— Άλήθια ; "Ωστε τής άγαπφς ;
— ΤΩ ναί- είνε τόσο καλές καί ή δυό. Έγώ τής
θεωρώ άγγέλους.
— Τότε τήν Ζαννέτα δέν τήν κάνεις άδελφή σου ;
— Τί έννοείς ;
— Τί θά πή τί εννοώ. Νά τήν πάρω γιά νά τήν
κάμης άδελφή σου.
— Δέν εΐσα καλά, Παύλο, γιά νά λές έστω καί
γιά άστείο ένα τέτοιο πράγμα.
— Καί γιατί, παρακαλώ, άστείο ;
— Γιατί ποτέ δέν θά κάμω νύφη μου τή Ζαννέτα.
— ’Επαναλαμβάνω : Καί γιατί ;
— Άπλούστατα γιατί είνε φτωχή. Δέν είδες δτι
δέν είχε ένα διαμαντικά νά βάλη στο λαιμό της, ένα
δαχτυλίδι νά φορέση στά δάχτυλά της τήν ημέρα ποΰ
έδωκα τό τσάϊ γιά χατήρι τους ; Δέν είδες τής ιδέες
της γιά τήν έργασία ; Αύτή, σέ βεβαιώ, δέν θά έχη
πεντάρα. Είδες ή άλλη ποΰ είνε έξησφαλισμένη μέ
τήν παντρειά της δέν σκέπτεται ούτε γιά έργασία,
ούτε γιά τίποτε. Ένώ αύτή ; Ποιος ξέρει μήπως ή
άδερφή της δέν τήν τρέφει γιά ψυχικό καί δέν είνε
βάρος στό γαμπρό. Έγώ άπό ’κείνη τήν ήμέρα αύτί|
τήν ιδέα τούλάχιστον έσχημάτισα. Άκούς ; ’Εσύ ό
Παύλος νά πάρης τή Ζαννέτα ; Χωρίς πεντάρα ή μέ
τιποτένια πράγματα. Θεός φυλάξοι. Καί άλλως τε τι
έχεις καί σύ ; Ή θαρρείς δτι ή χίλιες λίρες πού βγά
ζεις τό χρόνο κοντά στον άνδρα μου θά σού άρκέσουν
γιά νά ζήσης έσύ καί ή οίκογένειά σου ; "Η θέλεις
Τήν έπομένην ή Νίνα καί ή Ζαννέτα έπεστρεψαν νά είσαι σαν τούς τελευταίους καί σαν τούς χειρότε
I είς τό Κάϊρον. Δέν θά έμενον έκεί παρά δέκα πέντε ρους ; Νά μή μπορείς ένα ταξείδι νά κάνης τό κα
ημέρας άκόμη. Κατόπιν θά άνεχώρουν 'είς Αθήνα; λοκαίρι στήν Αθήνα, ή στήν Εύρώπη καί νά σέ τρώη
' καί εις τήν Κηφισσιάν θά έπανεβλέποντο μέ τήν Φρό- τής Αραπιάς τό χαμψίνι καί ν’ άποστραγγίζη τή ζωή
k σω καί τά παιδιά της. Καθ’ δλον αύτό τό διάστημά καί τά νειάτά σου ; Σ’ άρέσουν αύτά ;
Ό Παύλος δέν άπήντησε ;
τών δέκα πέντε ημερών ό Παύλος τήν έπεσκέφθη
I έπανειλημμένως είς τό Κάϊρον. Πάντοτε εύγενη;. —Καί άλλως τε τό ξέρεις τί νύφη σού έτοιμάζω.Αύ ■
πάντοτε καλός, πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε φιλο- τή θά πάρης, Παύλο μου. Τ ή ν ά λ λ η. Ή άλλη που
φρων, πάντοτε έτοιμος ν’ άνοιξη τήν ψυχήν του προ; σού ταιριάζει, πού είνε γιά σένα. Πού σού τήν ετοί
τήν Ζαννέτα καί νά τής παραστήση πάν δ,τι ήσθά- μασα έγώ, γιά νά μπορέσης νά γίνης καί έσύ νοικο
[ νέτο δΓ αύτήν. Άλλά πάντοτε διατακτικός, δέν τό κύρης. Νά μπορέσης νά σηκώσης καί σύ τό κεφάλι
σου καί νά μή τά περιμένης δλα άπό τήν καλωσύνη
κατώρθωνε, καί ή Ζαννέτα πάντοτε έπερίμενε.
Είς τό έστιατόριον δμως τοΰ «Νείλου», είς τό ο τοΰ γαμπρού σου. Σού είπα. Τήν ξέρεις τή νύφη.
ποίον αί δύο άδελφαί έτρωγον έκάστην εσπέραν, ή Μπορεί νά μήν είνε ώμορφη. Άλλά ό πλούτος πού
Ζαννέτα άπό τήν πρώτην ημέραν τής έπανόδου τη; τήν συνοδεύει φθάνει ’Άλλως έχω καί τήν ιδέα δτι
πολύ θά φτιάση άργότερα. Ένφ ή Ζαννέτα νομίζω
I παρετήρησε τό εξής :
"Ενας νέος ωχρός, μέ μεγάλα καστανά μάτια, άνα- πώς θά χαλάση πολύ γλήγορα. Δέν είνε δά καί τόσο
στήματος μέτριου καί πολύ κομψός, έτρωγεν άντικρύ ώμορφη γιά νά θυσιασθή κανένας γι’ αύτήν.
των καί ήτον ή προσοχή του έστραμμένη περισσότεΌ Παύλος καί πάλιν δέν άπήντησε, καί ή Φρόσω
ί ρον πρός τήν Ζαννέτα παρά πρός τό δεΐπνόν του.
ένθαρρυνομένη άπό τήν σιωπήν του έξηκολούθησε.
Έκ πρώτης δψεως ό νέος αύτός δέν έφάνη πρός
— Αοιπόν έγώ μετά οκτώ μέρες φεύγω γιά τήν
I τήν Ζαννέταν ξένος. Δέν κατώρθωνε έν τούτοις νά Αθήνα. Θά μέ συνοδεύσης στήν Αλεξάνδρεια γιά
I ένθυμηθή πού τόν έγνώρισε ή ποΰ τόν συνήντησε
νά ίδής τή νύφη καί νά τελειώσουμε, καί άφοΰ γί
[ Καί δέν ήτο δυνατόν νά ένθυμηθή, διότι ούδαμοϋ νουν οί γάμοι σας έρχεσθε καί σείς στήν Αθήνα.
I τόν είχε γνωρίσει, άλλ’ άπλώς τόν είχε συναντήσει
— Κάτι πολύ βιάζεσαι, άπήντησε τέλος ό Παύ
L είς τό μικρό χωριό κατά τούς μακρυνούς περιπάτου; λος. Έγώ στάς Αθήνας, άν δέν πάρω τή Ζαννέτα
I τούς οποίους έκαμεν είς τάς δχθας τού Νείλου μέ δέν θά ταξειδεύσω έφέτος. "Ας μείνη αύτή ή συζήτησις. Αύριο θά πάμε νά τής άποχαιρετίσουμε άφοΰ
I τοΰ Παύλου πάντοτε τήν συνοδείαν.
Ό νέος αύτός δέν ήτον άλλος, παρά ό Γιώργος, ό φεύγουν ;
[ ωχρός νέος τοΰ μικρού χωργιού.
— ’Όχι, όχι. Εμένα ξέρεις μού κάνει πολύ κόπο
* *·
τό Κάϊρο Δέν μπορώ νά πάω ώς έκεί γιά χάρι των.
’Άλλως τε νά σού πώ καί τήν άλήθεια, ούτε θέλω νά
— Ξέρεις, Φρόσω, εΐπεν ένα πρωί ό Παύλος είσf ερχόμενος είς τήν κάμαρα τής άδελφής του, ξέρεις τής ξαναϊδώ. Αρκετά τής περιποιήθηκα χωρίς νά
έχω καί καμμία ύποχρέωσι. "Αν θέλουν νά έρθουν
[ δτι ή Ζαννέτα καί ή Νίνα φεύγουν αύριο ;
— "Εχεις δίκηο. Τό ξέχασα. Πρέπει νά πάμε στό στήν Κηφισσιά, άς έρθουν, έγώ ούτε θά τής καλέ-σω,
Κάϊρον νά τής ίδούμε, νά τής άποχαιρετίσουμε. Δέν καί ούτε θά πατήσω ποτέ στό σπίτι τους.
— "Οπως καί έγώ δέν θά πατήσω στήν Αθήνα
I φαντάζεσαι πόσο θά χαρώ πού θά της συναντήσω
t — Ευχαρίστως, κύριε, άπήντησεν ή Ζαννέτα, να
σάς δώσω.
Έπλησίασε πρός τό μέρος του διά νά τόν περίποιηθή καί ένώ τού έδιδε τό τσάι, ό Παύλος τήν ήρώτα θεωρών αύτήν μέ βλέμμα άγάπης·
— "Ωστε άπεφασίσατε νά έργασθήτε είς τάς Α
θήνας, μαμζέλ ;
— Σχεδόν.
— Και τί έργασίαν θά κάμετε ;
— ΤΩ άκόμη δέν ήξεύρω τίποτε, δέν άπεφασισα
| τίποτε.
— Καί έγώ νομίζω, ούτε θά άποφασίσετε ποτέ
— Πώς τό ξεύρετε ;
’
-—Καί άν τό άποφασίσετε, θά εύρεθή κάποιος να
σάς έμποδίση. Ή έργασία δέν είνε γιά σάς, γιά σάς
είνε μόνον ή εύτυχία...
Ή Ζαννέτα τόν έκύτταξε. Είς τά μεγάλα φωτεινά
της μάτια έπέρασε ή λάμψις κάποιου μακρυνοΰ δνειροπολήματος. Καί τό ονειροπόλημα τής έφάνη πραγ
ματικότης· τήν άνεύρισκε είς τόν χαμηλόν τόνον τή;
φωνής τοΰ Παύλου.
Σκεπτική έπέστρεψεν εις τήν θέσιν της. "Εως τό
βράδυ δέν έλαβε πλέον μέρος είς καμμίαν άλλην συ
ζήτησιν, ούτε διά τά καπέλλα τής μόδας, ούτε διά τά
φορέματα τών κυριών, ούτε διά τήν άξίαν τών τουαI λεττών τής Φρόσως. Μόνον ή Νίνα ήγωνίζετο καθ’
ολον αύτό τό διάστημα νά διορθώνη μέ πολλήν εύ·
I γένειαν τάς άνοησίας τής Φρόσως, τής δασκάλας καί
τών θυγατέρων τής Πρεσβυτέρας.
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Ή ώρα τής άναχωρήσεως τής Νίνα; και τής Ζαννέτας φθάνει. Εύρίσκονται μόναι εις τόν μεγάλον
σταθμόν τοϋ Κάιρου. Τά τραίνα πηγαίνουν και έρ
χονται. Ή κίνησις είνε μεγάλη. Οί έπιβάται φωνά
ζουν, οί οδηγοί προτρέπουν, οί άράπηδες απαιτούν,
οί αμαξάδες διαμαρτύρονται, οί λοϋστροι σπρώχνον
ται. Ή Ζαννέτα και ή Νίνα ολίγον σαστισμένοι μέσα
είς δλα αυτά, κτορθώνουν τέλος και τοποθετούνται
εις τό βαγόνι των. Ή Νίνα μέ στεναγμούς άνακουφίσεως φεύγει άπό τό Κάϊρον καί είνε ευτυχής διότι
έρχεται νά συναντήση τόν άνδρα της. Ή Ζαννέτα
φεύγει μέ βαρεία καί πικραμένη την καρδιά. Ό Παύ
λος ούτε καν νά τήν άποχαιρετήση έπήγε. Καί έν
τούτοις ελπίζει ακόμη. Βγαίνει είς τό στενό παράθυρο
τοϋ τραίνου καί νομίζει οτι θά τόν ίδή μεταξύ τοΰ
πλήθους νά έρχεται σπεύδων πρός αύτήν καί νά τής
άφίνη γιά παρηγοριά τοϋ χωρισμού τήν ελπίδα τής
συναντήσεως είς τάς ’Αθήνας.
Είς μάτην δμως.
Ό σιδηρόδρομος σφυρίζει. Άλλά τή στιγμή έκείνη
ένα έρύθημα ανεβαίνει είς τάς παρειάς τής Ζαννέτας. Βλέπει, αναγνωρίζει είς ολίγων βημάτων άπόστασιν τό Γιώργο, δστις, παρά ποτέ ωχρός, τήν ένατενίζει σιγών.
Ό σιδηρόδρομος κινείται.
Ή Νίνα αφού έτοποθέτησε τά πράγματά της έξέρχεται καί αύτή στό άλλο παράθυρο λέγουσα :
- - ’Ας άποχαιρετήσω και έγώ τό Κάϊρον. . ■ άλλ’
έξαφνα σιωπά καί στρέφεται πρός τήν άδελφή της.
Ή Ζαννέτα τήν στιγμήν έκείνην κύπτει περισσό
τερον έξω άπό τό παράθυρον καί ένώ τό τραϊνον
φεύγει βραδέως, νομίζει δτι άκούει τή φωνή τοϋ
Γιώργου νά τής κράζη·
— Είς τάς ’Αθήνας.
Ή Νίνα ήμιαντιληφθεϊσα τήν σκηνήν έστράφη
πρός τήν άδελφή της καί τής είπε·
— Είδες, Ζαννέτα, είδες ; Ό νέος έκεϊνος ό ω
χρός, ό νόστιμος, ό κομψός, τόν όποϊον έβλέπαμε κάθε
βράδυ στό έστιατόριον τοΰ «Νείλου». Τόν είδες :
Δέν νομίζεις πώς ήλθε γιά νά μάς άποχαιρετίση ;
Ή Ζαννέτα τόν χάνει τώρα πειά άπό τά μάτια
της. Μέ ρεμβώδες ύφος άποσύρεται άπό τό παρά
θυρον, κάθεται είς τήν θέσιν της καί κλείουσα τά
μάτια άπαντά σιγαλά είς τής άδελφής της τό έρώτημα·
— Μπορεί...
Άπό τήν στιγμήν έκείνην ή είκών τοΰ Παύλου δέν
τήν συνώδευεν είς τό ταξεϊδί της.
Ή Φρόσω έχει ήδη ένα μήνα είς τήν Κηφισσιά.
Ή Ζαννέτα καί ή Νίνα τήν έπεσκέφθησαν δ'ις, άλλά
δέν τήν εϋρον είς τό σπϊτί της καί άποροΰν πώς δέν
έσπευσε νά τούς άνταποδώση τήν έπίσκεψίν των.
Σχεδόν κάθε βράδυ καί οί τρεις, ή Ζαννέτα, ή .Νίνα
καί ό άνδρας της σχολιάζουν τήν άδιαφορίαν αυτήν,
τήν σχεδόν περιφρόνησιν τής Φρόσως, καί δέν είμποροϋν νά εξηγήσουν τάς περιποιήσεις τή; Αίγυπτου καί
τήν συμπεριφοράν τής Κηφισιάς.
Ή Ζαννέτα δμως μαντεύει τήν άφορμήν. Εύφυής
καί μορφωμένη δπως ήτο, μέ τήν δύναμιν τής γυναι
κείας όξυδερκείας της έφαντάσθη τά πάντα, άφ’ ής
στιγμής δέν είδε τόν Παύλον εις τό Κάϊρον νά τήν
άποχαιρετίση. Άλλά καί υπερήφανη τόν χαρακτήρα,
έκρυψε μέσα είς τά βάθη τής ψυχής της κάθε ονειρο
πόλημα, καί κάθε γλυκύ συναίσθημα, τόσον ώστε νά
μειδιά κάποτε μειδίαμα οίκτου διά τήν άδυναμίαν τοϋ
χαρακτήρος τοϋ Παύλου.
"Ενα άπόγευμα ή Ζαννέτα μέ τήν Νίνα ήτοιμά-

ζοντο νά έξέλθουν, δτε ή υπηρέτρια τήν είδοποίησεν,
δτι έιας ξένος κύριος τήν έζήτει. Έσπευσε εις τό
σαλόνι καί μέ άπερίγραπτον έκπληξιν εϊδον καί αί δύο
προ αυτών τόν Παύλον.
— - Άλλά πώς ; εΐσθε σεϊς ; άλήθεια σείς ; τού εΐπεν ή Ζαννέτα.
— Ναί. ’Εγώ ολόκληρος, άπήντησεν ό Παύλος, μέ
καταφανή συγκίνησιν.
— Πότε ήλθατε ; τόν ήρώτησεν ή Νίνα.
— Προ μιάς ώρας.
— Ή κυρία Φρόσω ;
— Δέν τήν είδα άκόμη.
— Δυστυχώς δέν τήν είδαμε ούτε ημείς, είπεν ή
Νίνα.
— Σάς έπερίμενε σήμερον ; είπεν ή Ζαννέτα.
— Όχι. Έφαντάζετο, δτι τό ταξεϊδί μου δέν θά
έφθανε παρά μόνον έως τήν Αλεξάνδρειαν.
-— "Ωστε δέν έμείνατε διόλου έκεϊ ;
— Δύο ήμέρας. Έπρόκειτο γιά κάποια έργασία, ή
όποια δμως έματαιώθη. Ή Αθήνα είνε καλλιτέρα άπό
τήν Αλεξάνδρειαν, είπεν ό Παύλος μειδιών.
— Καί βέβαια, άπήντησεν ή Ζαννέτα, μή φανταζομένη τι υπενοουν οί λόγοι τοΰ Παύλου, καί πρέπει νά
σάς αρεσει περισσότερον άπό τήν ’Αλεξάνδρειαν ή
Αθήνα μας.
— Σας βεβαιώνω, δτι έτσι τό αισθάνομαι καί έγώ,
μαμαζέλ. Καί στρεφόμενος πρός τήν Νίναν, έξηκολούθησ®. Πότε ι ιμπορώ νά ίδώ τόν σύζυγόν σας, κυρία
μου ;
— Τόν σύζυγόν μου ;
— Ναί, αύτήν τήν ώρα ;
— Είνε είς τό γραφεϊόν του.
— Κρίμα, λυπούμαι δτι δέν είμπορώ νά τόν περι
μένω. Βιάζομαι. Πρέπει νά φύγω μέ τό τραίνο τών
πεντε για τήν Κηφισσιά. Θά έχετε δμως τήν καλοσύ
νην, κυρία μου, νά είπήτε είς τόν σύζυγόν σας, δτι
αύριο το πρωί είς τάς ένδεκα θά μοΰ κάμη τήν εύχαρίστησι να με περιμενη έδώ. "Εχω άπόλυτον άνάγκην
νά τόν ιδώ καί νά τοϋ ομιλήσω.
Μέ τούς λόγους αυτούς δ Παύλος ήγέρθη.
— Πώς ; φεύγετε άπό τώρα ; είπεν ή Ζαννέτα.
' — Ναί. Γιατί είνε άνάγκη. Αύριο τό πρωί δμως
δεν θα λησμονήσετε και σείς νά υπενθυμίσετε είς τόν
γαμβρόν σας, δτι πρέπει νά μέ περιμένη ;
(Έπεται συνέχεια)
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ
Χαρισμένο τοΰ *Ίδα

Κι’ άν μ’ έρωτεμένα
τού Βορριά ή νύφη
σάντικρύζη μάτια.
Κι’ άν τής Δύσης δλης
λαίμαργα σέ βλέπουν
τά τρανά παλάτια.

' ***

ΓΤ'

Πετους μνηστεμένον
δ Χριστός πώς σ’ έχει
μ’ άλυτη άρραβώνα.

Πέ τους —μιά γιά πάντα—
πώς θενά φορέσης
Γαλανή κορώνα.
Άπό τόν «Νουμά».
’Ελπίδα Δ. Βοντζαλίδη

Το ιστορικόν Τζαμί τών Αθηνών, τό όποϊον κατεδαφίσθη χαρακτηρισθέν ώς έρειπιον.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
συμβολαιογραφικόν τμήμα
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Συσταθέντος διά τής άπο 1ης ’Οκτωβρίου 1559
διαταγής τής Διοικήσεως (Reggimento) Ζακύνθου
τοΰ Σωματείου τών Συμβολαιογράφων (*
)
έληφθη
πρόνοια έν τή κανονιστική εκείνη διατάξει και περί
τών βιβλίων τών μέχρι τότε άποθανόντων συμβόλαιό
γράφων, ύποχρεωθέντων τών κληρονόμων αυτών,
έπί προστίμφ 50 δουκάτων, νά καταθέσωσι παρά τώ
Άρχείω τής Κοινύιητος, ού ό γραμματεύς έφερε
τόν τίτλον Συμβολαιογράφος τοΰ Αρχείου (Nodaro (teputato all’Archivio), άπαντα τά βιβλία καί
πρωτόκολλα τών άποθανόντων συγγενών αυτών συμ
βολαιογράφων, διά μεταγενέστερων δε διατάξεων
αύστηρώς άπηγορεΰθη ή έκ μέρους τών υιών , και
κληρονόμων, δντων καί τούτων συμβολαιογράφων,
διακράτησις τών βιβλίων και πρωτοκόλλων τών αποθνησκόντων συγγενών αυτών συμβολαιογράφων, υποχρεουμένων, ώς άνωτέρω, να καταθετωσι τα εν
λόγω βιβλία εις τό Άρχεϊον τής Κοινότητος.
Ή διάταξις αύτη έτηρήθη έν Ζακύνθω καί έπί
τών διαδοχικών τής πεσούσης Βενετοκρατίας (1797^
Κυβερνήσεων. Ούχ ήττον διά τού 11ου άρθρου τοϋ
(♦) Λ. X. Ζώη «Σωματεϊον Συμβολαιογράφων» έν έφημ.
Ζακύνθου «Τό Δίκαιον» 1898. Φύλλ. 1—17.

Κανονισμοΰ τών Συμβολαιογράφων (Regolaniento
dei Notai), έγκριθέντος διά τοϋ άπό 27 Αύγούστου
1908 διατάγματος τής Ίονίου Γερουσίας, έπιτρέπε
ται είς τόν υιόν τοϋ άποθανόντος συμβολαιογράφου
μετερχόμενον καί τούτον τήν συμβολαιογραφικήν,^ να
διαχειρίζηται τά βιβλία τοΰ πατρός του, έάν άπήλαυεν άρίστης φήμης, άλλως έδει νά καταθέτη ταϋτα
είς τό Άρχειοφυλακεϊον.
Ή αυτή διάταξις έτηρήθη καί διά τής άπό 28
Μαΐου 1820 ΛΑ' πράξεως (άρθρον 5) τής Α' Γε
ρουσίας τοϋ 'Ηνωμένου Κράτους τών Ιονιων Νή
σων, δυνάμει τού Συντάγματος τοϋ 1817, δι’ ής κα
νονίζεται τό έπάγγελμα τών Νοταρίων.
Διά τής ΛΕ' δμως πράξεως τοϋ Β' Κοινοβουλίου
άπό 14 Μαΐου 1825, δι’ ής άναδιωργανώθησαν διά
τών συμβολαιογράφων, καί άκριβώς διά τού 74ου
άρθρου αύτής, σαφώς καθορίζεται, δπως, μετά τόν
θάνατον τών συμβολαιογράφων «...Τά χαρτία, βι» βλία καί φίλτζαι, θά μεταφέρωνται είς τό Χαρτο»φυλάκειον, άλλ’ δ έξ άπορρήτων τοϋ Υπουργείου
»θά βαστα άντίγραφον τοΰ καταλόγου, ύπογεγραμ»μένου άπό τόν Άρχειοφύλακα. Ό "Υπαρχος θά διο» ρίζη νά κόπτουν. ..»
Καί διά τού 75ου άρθρου προστίθενται : «Θά ά-
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»κολουθή κατά τον ίδιον τρόπον, καί όταν κάθε Νο
τάριος άποδειχθή διά πάντα ανάξιος, ή λάβη τήν
» παραίτησίν του.»
Μετά τήν προσάρτησιν τής 'Επτάνησου εις τήν
Ελλάδα, ό από 20 ’Ιανουάριου 1868 ΡΝ' Νόμο;
περί εισαγωγής έν Επτανήσω τής 'Ελληνικής Νομο
θεσίας, διά των άρθρων 1, 2 και 3 όλοσχερώς κατήργησε τον περί Συμβολαιογράφων νόμον τής Ίονίου
Νομοθεσίας (πλήν των περί διαθηκών διατάξεων),
κΰρος άντ’ αύτοΰ έχουσών των σχετικών διατάξεων
τοϋ ’Οργανισμού τών Δικαστηρίων, διά τού 204 άρ
θρου τού οποίου ορίζεται : «Μετά τήν άποβίωσιν τού
» συμβολαιογράφου ή άλλου κατέχοντας συμβόλαιό ·
»γράφου έγγραφα, τά πρωτότυπα καί τά ευρετήρια
»σφραγίζονται παρά τού αρμοδίου είρηνοδίκου, μέ» χρις ού ό πρόεδρος τού αρμοδίου δικαστηρίου τών
»Πρωτοδικών έπιτρέψη τήν προσωρινήν φύλαξιν
» αύτών εις άλλον συμβολαιογράφον τής περιφερείας
»τού αύτοΰ Ειρηνοδικείο^. "Αν δεν ύπάρχη άλλος
»συμβολαιογράφος, παραδίδονται τά έγγραφα καί
» τά ευρετήρια προς τον είρηνοδίκ.ην.»
Δυνάμει τού Νόμου τούτου έξηκολούθησαν καί έξακολουθούσι διαβιβαζόμενα τά βιβλία καί έγγραφα
τών άποθνησκόντων συμβολαιογράφων εις άλλους,
έπιζώντας τοιούτους, άλλ’ έντεύθεν προέκυψεν ατοπον, ή θεραπεία τού οποίου ταχεία επιβάλλεται.
Ή συσσώρευσις τών βιβλίων καί εγγράφων πολ
λών συμβολαιογράφων εις έν καί τό αυτό πρόσωπον
δέν επιφέρει μόνον σύγχυσιν, ώς έκ τής έλλείψεως
παρά πολλοϊς σχετικών ευρετηρίων, άλλ’ απαιτεί προ
σέτι καί ’ιδιαίτερον οίκημα προς τοποθέτησιν αυτών.
'Αλλά τοιούτου συνήθως μή διατιθέμενου, ρίπτοντσι
είκή καί ώς έτυχε εις υπόγεια ή υπερώα καί υγρά
καί ανήλια μέρη, δπου σηπόμενα, αδύνατον νά μή
διαφύγωσι τήν καταστροφήν. Ύπάρχουσι συμβολαιο
γράφοι έχοντες τά βιβλία δύο, άλλοι τριών, τεσσά
ρων, εις δέ καί πλέον τών είκοσι τέως συμβολαιογρά
φων, όλονέν δέ αύξάνει ό αριθμός, ώς έκ τού θανά
του άλλων συμβολαιογράφων καί τής παραλήψεως
τών βιβλίων αυτών.
Αλλά καί οΐ πολϊται, έκτος τού δτι τά πλεΐστα συμ
φέροντα των διακινδυνεύουσι τόν έσχατον κίνδυνον,
ώς έκ τής καταστροφής τών βιβλίων καί έγγράφων,
αλλά καί μή γνωρίζοντες πού εύρίσκονται τά βιβλία
τού δεινός ή τάδε τέως συμβολαιογράφου, αναγκά
ζονται ν« περιέρχονται τά διάφορα συμβολαιογρα
φικά γραφεία τής τε πόλεως καί έξοχής, ζητοΰντες
καί συνήθως μή εύρίσκοντες ταύτα, πάντως δμως
δαπανώντες πολύτιμον ίσως εις αυτούς χρόνον.
Καί δμως—διά νά ύπάρχη πάντοτε καί ή έξαίρεσις—παρά τόν ανωτέρω ΡΝ' Νόμον τού 1868, παρά
τώ Αρχειοφυλακείο τηρούνται τ’ αρχεία τού συμ
βολαιογράφου Διον. Δικοπούλου, άποθανόντος τω
1889 (*
).
Καί δμως έν τώ αύτφ ’Αρχειοφυλακείο)
έχουσι κατατεθή[ σορεΐαι διαθηκών έσφραγισμένων
ζώντων προσώπων καί συνταχθεισών παρά ζώντων
συμβολαιογράφων. Καί δμως διά τήν άνάγνωσιν πολ
λών συμβολαίων εις τά γραφεία συμβολαιογράφων
τηρούμενων, εις ήμάς πλειστάκις καταφεύγουσι. Καί
δμως διά τής διαθήκης του, τής προσαχθείσης είς
(*) Τά άρχιϊα ταύτα, κατά τό ύπ' άρ. 36 τής 2 Φ«βρ.
1889 πρακτικόν τού ΕΙρηνοδίκου Ζακύνθου,
παραγγβλίφ
τού τότβ ΕΙσαγγεΛίω« Ζακύνθου, παρίλαββν ό τέως συμβο
λαιογράφος Νικόλ. Α. Γιγάντβς, άλΐ’ ένεκα τής πολυασχόλου
εργασίας του καί τοΰ στ«νοχώρου τοϋ γραφείου του μή δυνάμβνος νά τηρή ταύτα παρέδωκε διά τοΰ άπό 17 "Απρ. 1893,
παραγγελίφ τοϋ τότε Προέδρου τών Προιτοδ. Ζακύνθου, «Ις
τό δημόσιον *Αρχ)κεΐον.
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τάς πράξεις τοΰ τέως συμβολαιογράφου Δημ. Πολί
του, δ συμβολαιογράφος Διον. Γ. Βαρβιάνης ρητώς
διέταξε τήν άμεσον είς τό ’Αρχειοφυλακείου παρακατάθεσιν τών συμβολαιογραφικών αύτοΰ πράξεων
μετά τοΰ προσαχθέντος καί παρά τώ ’Αρχειοφυλα
κεία) ένυπάρχοντος βιβλίου του υπό τίτλον « X ρ ο ),
*
νικά»(
τοΰ άπαρτίζοντος μέρος τών ιδίων,
καθό, πλήν τών πολυτίμων ιστορικών σημειώσεων,
έμπεριέχοντος αλφαβητικόν κατάλογον τών διαφό
ρων μερών τών είς τάς πράξεις του συμβαλλόμενων.
Καί ή διάταξις αυτή τοΰ διαθέτου δέν ήτο άσκοπος
καθότι τό Άρχειοφυλακεϊον προ αιώνων έγκαθιδριθέν έπί τούτο) ακριβώς ίερώ προορισμό, τής ακρι
βούς δηλονότι διατηρήσεως είς αιώνα τόν άπαντα
τών έγγράφων, τών άφορώντων είς τά τιμαλφέστερα
συμφέροντα τής τε πατρίδος καί τής Κυβερνήσεως,
έγένετο σεβαστόν παρά πασών τώνδιαφόρων Κυβερ
νήσεων, υπό τό σκήπτρον τών όποιων ύπέπεσεν ή
'Επτάνησος, προτού τεθή είς τάς πατρομητρικάς άγ·
κάλας τού 'Ελληνικού Βασιλείου. Έπί τοιούτω δέ
σκοπώ συνετάγη καί ή, ώς ανωτέρω, ΛΕ' πραξις
τοΰ Β' Κοινοβουλίου.
Καί έρωτώμεν : Διατί νά μή κατατίθενται τά βι
βλία καί πρωτόκολλα τών άποθανόντων συμβολαιο
γράφων παρά τώ ’Αρχειοφυλακείο), δπου καί ασφα
λέστερα θά ήσαν καί είς τούς πολίτας εύπροσιτότερα
καί έκ τού χαρτοσήμου πολλά τό Δημόσιον θά έκαρποΰτο έκ τής έξαγωγής αντιγράφων, ή όποια πλειστάκις ναυαγεί διά τής μή έξευρέσεως τών ζητουμένων συμβολαίων ; Παρά τώ ’Αρχειοφυλακεία) εύρί
σκονται κατατεθειμένα τά βιβλία καί πρωτόκολλα
586 συμβολαιογράφων άπό τού έτους 1506 καί έντεΰθεν, αν παραδεχθή τις δέ ώς μέσον δρον 10 βι
βλία δι’ έκαστον συμβολαιογράφον, αφού πολλοί έ
χουσι τοιαΰτα άνω τών 80, τά συμβλαιογραφικά μό
νον βιβλία ανέρχονται έν τώ ’Αρχειοφυλακεία) είς έξακισχίλια περίπου. Όποιος δέ θησαυρός τοπικής ι
στορίας Ιδίως περικλείεται είς τά βιβλία ταΰτα, μό
νον δ διεξελθάιν ταΰτα δύναται νά γνωρίζη καί είχομεν τήν υπομονήν πλείονα τών τετρακισχιλίων νά διεξέλθωμεν καί πολλάς έκεϊθεν ν’ άρυσθώμεν πληροφο
ρίας.
Λογικόν λοιπόν, δπως τό σύστημα τούτο παύση υ
φιστάμενον, πάνυ δέ προφρόνως έγραφε καί ή έφημερίς «Άργοστόλιον» (έτος Α', άρ. 4 τού 1900) δτι
τό σύστημα τούτο—τής παραδόσεως καίδιαπιστεύσεως τών βιβλίων καί έγγράφων τοΰ είτε ένεκα θανά
του έκλιπόντος, είτε δι’ άλλην αιτίαν άπολυομένου
συμβολαιογράφου προς έτερον συμβολαιογράφον,—
έξ ού ικανή βλάβη προσγίγνεται είς τήν κοινωνίαν,
δέν έπρεπε νά είσαχθή καί έν Επτανήσω, ένθα έξακολουθοϋν νά ύφίστανται Ιδιαίτερα ’Αρχειοφυλακεία,
καί άπερ ώς προς μόνα τά προ τής Ένώσεως παρα
κατατεθειμένα δημόσια έγγραφα, ών ή χρησιμότης
αν ένεκεν τής παρόδου μακροΰ χρόνου δέν έξέλιπεν.
έξηντλήθη σχεδόν, οΰδαμώς δικαιολογοΰσι νά ύφίσταται τό Δημόσιον τοσαύτας δαπάνας, χωρίς τουλά
χιστον ν’ άπολαμβάνη ώφέλειάν τινα έκ τοΰ δικαστι
κού χαρτοσήμου τών άντιγράφων (διότι είς τά συμ
βολαιογραφεία γίνεται χρήσις χαρτοσήμου ήττονο;
άξίας διά το Δημόσιον).

ΛΗΞΙΛΡΧΕΙΘΝ
Γνωστόν τυγχάνει πόσον ένδιαφέρει τήν κοινωνίαν
ή τήρησις τού περί ληξιαρχείων νόμου, διά τής ακρι
βούς έκτελέσεως τών διατάξεων αυτού. Όποια δέ ή
σπουδαιότης τών ληξιαρχείων, αυτή καταφανής γί
νεται έκ τής πληθώρας τών υποθέσεων, δημοσίων τε
καί ιδιωτικών, αί όποϊαι έκ τού κλάδου τούτου έξαρτώνται. Έν κοινώ ίερώ καταστήματι έλήιρθη μέριμνα
νά κατατίθενται τά βιβλία πασών τών ληξιαρχικών
πράξεων, δπως έν καλή τή πίστει προστατεύωνται
έκ τής άμελείας, τών παθών καί τών αδικημάτων.
Έντεύθεν ό πολίτης μένει βέβαιος διά τήν ύπεράοπισιν καί προστασίαν τών δικαιωμάτων του εύρίσκων έν τώ Άρχειοφυλακείφ τάς ληξιαρχικός πρά
ξεις του. Ό νόμος προβλέπει διιι τό μέλλον, δταν δέ
ούτος δύναται νά έπεκτείνηται καί είς τό παρελθόν
μετά επωφελών είς πάντας άποτελεσμάτων καί άνευ
βλάβης τινός, τότε ό νόμος ούτος καθίσταται ευερ
γετικός.
'Π Επτάνησος μέχρι τής 30 Απριλίου 1841 διεί
πέτο κατά τούς βενετικούς νόμους, υπό τήν ίσχύν
τών όποιων δέν ήτο συστημένον τακτικόν Δηξιαρχεΐον, άλλ’ έκαστος ίερεύς κατεχώριζε τάς ληξιαρχι
κός τής ένορίας του πράξεις είς ιδιαίτερα βιβλία έπιθεωρούμενα έκάστοτε υπό τής προϊστάμενης έκκλησιαστικής άρχής. Τούτο δμως δέν άπηγόρευσεν ώστε
ένορίτης (ορισμένου ναού, είτε χάριν εύλαβείας, είτε
δι’ άλλην αιτίαν, νά βαπτίζη εν ή καί περισσότερα
τέκνα του είς άλλον ναόν, είς δν ούδέν έ'χαιρε δικαί
ωμα" ήρκει μόνον ό ένεργών τήν ληξιαρχικήν ταύτην
πραξιν ξένης ένορίας ίερεύς νά δίδη σημείωσιν είς
τόν τακτικόν εφημέριον, δπως καταχωρίζη τήν πράξιν είς τά ληξιαρχικά του βιβλία.
Υπάρχει διάταξις τού Γενικού Προνοητοΰ Θα
λάσσης Φραγκ. Γρυμάνη, δι’ ής έλαμβάνετο πρόνοια
περί καταγραφής τών ληξιαρχικών πράξεων έν τοί;
βιβλίοις τών ναών, τήν οποίαν διά τό ιστορικόν αυ
τής άναδημοσιεύομεν :
«Εμείς Φραγκίσκος Γρυμάνης διά τήν Γαληνοτάτην Αριστοκρατίαν τών 'Ενετών, Προβλεπτής Γκενεράλ τού πελάτου μέ έξουσίαν ’Αρχιστρατήγου. Κατασκορπώντας τόν ζήλον μας είς τόν πόθον νά προ-

βλέπωμεν ταϊς άταξίαις καί νά κατασταίνωμεν σω
στούς νόμους καί κάμωντας είς δλον εκείνο οπού φαί
νεται νά τού λείπη ή μέθοδος διά νά περπατή κάθε
πράγμα υποκάτω τής έξουσίας ενός πραοτάτου Λφεντός μέ συμμετρίαν πάντοτε καί τάξιν καλητερην,
ϊδαμεν πώς είς τό Νησί τούτο πολλά σφάλλοντας εν
ταϊς ένορίαις καί έπιλοίπαις έκκλησίαις,δέν γράφουσι
σέ βιβλίον όπου έχρειαζότουν νά έ'χουσι, ταϊς βάπτησαις, στεφανώματα καί θανάτους, άπό τήν όποιαν
αταξίαν ήμπορώντας πάντα νά άκολουθήσουν πολλά
κακά αποτελέσματα, πιστεύομεν αρμόδιον νά έπιθέσωμεν τήν πρεπούμενην πρόβλεψιν, κατά ταϊς διαταγαϊς τού Πρέντζιπε, καί κάθε άλλου τόπου συνή
θειου, είς δυνάμεως τών παρόντων καί μέ τήν υπέρ
τατον ’Αρχιστρατήγου έξουσίαν, όπου κρατούμεν,
δογματίζοντας νά γένη είς πάσαν έκκλησίαν τοΰ νηιίου τούτου άπό κάθε έφημεριον ένα βιβλίον, είς
ιέρη τρία διαμεριζόμενον, τούς καιρούς είς αΰτό ξε
χωρίζοντας, καί είς τό ένα μέρος ταϊς βάπτησαις,
στό άλλο τά στεφανώματα καί είς τό τρίτον ίδίφ χειρί
γράφωντας τών άπεθαμένων όπού είχαν θάψει τά
ονόματα, σημαδεύοντας είς μέν ταϊς βάπτισαις μέ
τήν ημέραν τής γεννήσεως τό όνομα καί παρανόμι
τών βαπτισθέντων όχι μόνον, άλλά καί τοΰ πατρός
καί μητέρος τους καί τών παρισταμένων συντέκνων,
καί τούτη ή τάξις θέλει κρατιέται καί είς τά στεφα
νώματα. Άλλά είς τήν σημείωσιν τών άπεθαμένων
ήμπορεϊ νά προσθέτεται τό όνομα, παρανόμι καί πα
τέρας τους καί ή ημέρα είς τήν οποίαν θάπτεται.Δ'.ά
νά λάθη ή προβλεπτική μας τούτη διάταξις είς κάθ·:
καιρόν άδιακόπως τήν πλήρωσιν, είς τον τοΰ έκλαμποοτάτου Προβλεπτοΰ ζήλον συστέλλεται ή έπιτέλεσις. Παραγγέλνωντας νά γένουν τά αυτά βιβλία σέ
ήμέραις 15, τά οποία θέλουν πρεζενταρισθή τού άνω
θεν έκλαμπροτάτου Προβλεπτού άπό τούς έφημεριους διά νά κάμη νά άντιγραφθή είς αυτά ή παρούσα
διάταξις, σημαδεύοντας περιπλέον τά φύλλα κάθε
βιβλίου μέ γράμματα, διά ν’ άντισκόπτεται κάθε ά
πρεπου.
Α. ΖΩΗΣ

(Συνέχεια)

(*) Τό βιβλίον τούτο, έξ ού πολλά ήρύσθησαν διάφορο,
περιηγηταί έκ Ζακύνθου διελβόντες, άαα τώ θανάτω τοϋ
διαθέτου, πτριήλθεν el- χείρας τών έν Πάτραις Παναγιώτου
καί Φωτεινή; δμοζύγων Χαλικιοπούλου, ώς δήθεν έπιδόξων
κληρονόμων αύτοΰ, άλλά δημοσιευθείση; τής διαθήκης, έαπευσαν διά τοΰ πληρεξουσίου αύτών Διον. Δημητρακοπούλου
καί κατέθεσαν αΰτό παρά τφ Άρχειοφυλακείφ.

'Η γυναικεία άριστοκρατία τοΰ Λονδίνου είσήγαγεν ώς μόδαν νά παίζη φούτ-μπώλ μέ κοντά
άνδρικά πανταλονάκια καί άσπρες φανέλλες.
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Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΠΕΒΑΝΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΕΛΕΝΗΝ!
'Όλοι δσοι άνέγνωσαν τήν Ναπολεόντειον Ιστορίαν
εϊνε έτοιμοι νά ορκιστούν, δτι δ μέγας Αύτοκράτςορ
άπέθανε τήν 5ην Μαΐου τοΰ 1821 είς τόν στενόν θάλα
μον τής ειρκτής του είς τήν Άγ. 'Ελένην. Καταιγΐς
έ σκέπαζε τήν στιγμήν εκείνην τήν νήσον καί δ αύτοκρατορικός στρατηλάτης έκστομίζων έν τή παραισθήσει τής επιθανάτιου αγωνίας τάς ασυνάρτητους λέξεις’·
«Γαλλία!... Στρατός!.... ’Αρχηγός τοϋ στρατού!...
Ίωσηφίνη !...» παρέδωκε τό πνεύμα εντός τών τεσ
σάρων ταπεινών τοίχων τής ειρκτής, δπου τόν ένέκλεισεν δ φόβος αλλά καί ό φθόνος τών ισχυρών τής ήμέρας.
Αυτή είνε ή κλασσική, ούτως είπεϊν, έκδοσις τοΰ
θανάτου τοΰ μεγίστου στρατιωτικοΰ δαιμόνιου τών
νεωτέρων χρόνων.
Καί δμως ή ανήσυχος ερευνά προβάλλει νέας σή
μερον αφηγήσεις, διά τών οποίων ζητεί νά άναστρέψη
τάς έπικρατούσας έως τώρα ιστορικός παραδόσεις περί
τών τελευταίων στιγμών τοΰ μεγάλου Κορσικανοΰ.
Ό Ναπολέων — λέγουν οί καινοτόμοι αυτοί έρευνηταί— άπέθανεν, όχι δμως είς τήν 'Αγ. 'Ελένην,
άλλ’ είς τήν Αυστρίαν. Άπέθανεν δχι έπί τής κλίνης
του, περιστοιχιζόμενος ύπό τών πιστών του ακολούθων,
αλλά προσβληθείς ύπό Αυστριακού φρουρού. Άπέθανε
δέ δχι ώς Ναπολέων, άλλ’ ώς άγνωστος πρόσφυξ έξ
’Ιταλίας.
Πώς δμως είνε δυνατόν νά συμβιβασθοΰν αφηγή
σεις τόσον παράδοξοι ;
'Απλούστατα ; Ό Ναπολέων είχε Σωσίαν. Ό Σωσίας ούτος, πλήρες πανομοιότυπον τοΰ Αύτοκράτορος,
έχρησιμοποιήθη πολλάκις άντ’ αυτού είς διαφόρους
περιστάσεις, προ πάντων οσάκις έπρόκειτο νά έξακριβωθή ή αλήθεια συνωμοσίας τίνος κατά τοΰ Αύτοκρά
τορος, περί τής όποιας έλαμβάνετο έγκαίρως είδησις
ύπό τής ύπηρεσίας τής έντεταλμένης τήν φρούρησιν
τοΰ αύτοκρατορικοΰ προσώπου. Ή αύτοκρατορική α
στυνομία έγνώριζε καί κατ’ δψιν καί κατ’ όνομα τόν
Σωσίαν τούτον.
"Οταν λοιπόν μετά τήν ήτταν τοΰ Βατερλώ, έπρόκειτο νά μεταφερθή ό Ναπολέων είς τήν έρημόνησον
τοΰ ’Ατλαντικού, συνέβη μία παρομοία άντικατάστασίς
του ύπό τοΰ Σωσίου του. 'Ο άφωσιωμένος αύτός ακό
λουθος παραδίδεται δεσμώτης είς τόν περίφημον
πλοίαρχον Μαίτλανδ τοΰ «Βελλεροφώντος» καί αύτός
έγκαθίσταται εις τήν ειρκτήν τής Άγ. 'Ελένης μέ τόν
Βετράνδον, μέ τόν Μονθολών καί τόν Λασκάλ.
Άλλα δ πραγματικός Ναπολέων ; Τί άπέγεινε λοι
πόν δ Ναπολέων ;
Ό Αντοκράτωρ μετημφιεσμένος καί μεταμορφωμέ
νος μεταβαίνει κρυφίως είς Φλωρεντίαν. ’Εκεί αγορά
ζει έν κατάστημα οπτικών ειδών καί έπιδίδεται είς τό
έπάγγελμα τούτο. Κατακτά τήν αγάπην καί τήν έκτίμησιν τών γειτόνων του. Ή μεταμφίεσες δμως τοΰ
«Ανθρώπου τής ειμαρμένης» κάποιαν έλλειψιν θά πα
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ρουσίαζε, διότι μετ’ ολίγον οί γείτονες άνεγνώρισαν εις
αυτόν τόσην ομοιότητα μέ τόν Ναπολέοντα, ώστε τόν
άπεκάλουν οίκείως διά τοΰ ονόματος αυτού. Δέν παρήλθον πολλαί ήμέραι καί ό «σινιόρ Ναπολεόνε», ώς
ώνομάζετο, έξηφανίσθη. Τό μικρόν του κατάστημα έκλεισεν. Ό μικρόσωμος άνθρωπος, δ όποιος παρου
σίαζε τόσην ομοιότητα μέ τόν νικητήν τής ’Άουστερλιτζ καί τόν ήττημένον τοΰ Βατερλώ, δέν έφάνη πλέον.
'II Φλωρεντία, τουλάχιστον, δέν τόν έπανεΐδεν έκτοτε
Πρό τής άναχωρήσεώς του έκ Φλωρεντίας δ «σι
νιόρ Ναπολεόνε» άπέστειλεν έμπιστευτικήν έπιστολήν
προς τόν νέον τότε βασιλέα τής Γαλλίας Λουδοβίκον.
Συνέβη δμως ένεκεν ακριτομυθίας τίνος έκ τών αύλ.κών νά διασπαροΰν φήμαί τινες περί τοΰ περιεχομένου
τής μυστηριώδους έπιστολής. Ταύτοχρόνως σχεδόν έγινώσκετο δτι κάποιον μικρόσωμον καί ευτραφές ύποκείμενον, πενήντα περίπου έτών ηλικίας, έπυροβολήθη
καί έφονεύθη ύπό ενός στρατιώτου τής σωματοφυλα
κής τοΰ Αύτοκράτορος τής Αυστρίας, καθ' ήν στιγ
μήν τό άγνωστον πρόσωπον έπειράτο νά άνέλθη διά
κλίμακος τόν τοίχον τοΰ πάρκου τοΰ ανακτόρου Σαίμπρουν.
Γνωρίζουν βεβαίως οί άναγνώσται, δτι εις τό ιστο
ρικόν αύτό άνάκτορον ένεκλείσθη ό Άετιδεύς, δ νεα
ρός Δούξ τοΰ Ράϊχστατ, ό υιός καί ή ελπίς τοΰ Ναπολέοντος, δπου τή ένόχω άμελεία τής μητρός του Μα
ρίας Λουΐζης, άφέθη νά μαρανθή είς άωρον θάνατον,
θύμα μιας έπιχρύσου αιχμαλωσίας. Αγωνιών λοιπόν
έκ τοΰ πόθου νά ϊδη τόν υιόν του ό Ναπολέων κατώρθωσε νά είσδύση είς τόν χρυσοΰν κλωβόν, εύρών δμως
τόν θάνατον πρό τής ίκανοποιήσεως τής πατρικής του
αδυναμίας.
Τό περίεργον εϊνε, δτι είς τά ληξιαρχικά βιβλία τοΰ
χωρίου τής Λωρραίνης, είς τό όποιον έγεννήθη δ Σωσίας τοΰ Ναπολέοντος, άναφέρονται τά εξής περί αύτοΰ : «Άπέθανεν έν Άγ. 'Ελένη», ή δέ ήμερομηνία
συμπίπτει ακριβώς μέ τήν ήμέραν τού θανάτου τοΰ
ΝαπολέοντοςΣημειωθήτω έπίσης, δτι Άγγλίς κυρία τής άνωτάτης αριστοκρατίας, παρουσιασθείσα τότε έν Άγ. 'Ε
λένη ένώπιον τού έκπτώτου Μονάρχου (προς τόν όποι
ον, κατά τάς ημέρας τής αύτοκρατορικής του δόξης,
είχε παρουσιασθή είς τά ανάκτορα τοΰ Κεραμεικοΰ),
διεμαρτυρήθη έπισήμως προς τάς άρχάς τής νήσου,
δτι δέν άνεγνώρισεν είς τό πρόσωπον, προς τόν όποιον
τήν είσήγαγον, τόν Αύτοκράτορα ■
"Ολαι αύταί αί λεπτομέρειαι θέλουν νά αποδείξουν,
δτι ή μετά τήν ήτταν τοΰ Βαρτελώ έξέλιξις τής ζωής
τοΰ Ναπολέοντος, δπως μάς τήν παρέδωκεν ή ιστορία,
στηρίζεται έπί μιάς μεγάλης πλάνης.
"Εν μόνον πράγμα δέν μάς έξηγοΰν οί παραδεχόμε
νοι τάς άνω καινοτρόπους θεωρίας ·’
Ποιος άρά γε έγραψε, τά περίφημα «Απομνημο
νεύματα τής Άγ. 'Ελένης» ;
Μήπως τά εγραψε καί αύτά δ Σωσίας ;
DATESON

Τό εσωτερικόν τοΰ περιφήμου μενδρεσέ

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ ΖΟΗΝ

Παγκόσμιός Γυναικεία Κινηςις
Λαμπρά ύπήρξεν ή σωφραζετική έπίδειξις καθ’ δλην τήν
’Αμερικανικήν .Ομοσπονδίαν τήν 2αν Μαίου. Όργανώδησαν συλλαλητήρια, διαλέξεις, χοροεσπερίδες, τσάγια κ.λ.π.,
είς τά όποια διέπρεψαν αί γυναίκες καί.... ολίγοι ανδρες,
οΐτινες είχον τό θάρρος νά εκδηλώσουν καί δημοσίρ καί
έπισήμως τάς σωφραζετικάς τάσεις των. "Ολοι οί γυναι
κείοι σύλλογοι τής Νέας 'Υόρκης έλαβον μέρος, είς τόν
πανηγυρισμόν τής εορτής. ’Αλλά δέν διωργανώδη —ώς
πέρυσι— παρέλασις εις Νέαν Ύόρκην. Εις τήν πρωτεύου
σαν τής χώρας καί είς αλλας πόλεις αί παρελάσεις ήσαν
πολυπληθέστατοι καί έπιδεικτικαί.
***
Δύο θρίαμβοι τοΰ γυναικείου .κινήματος προέχουν εδώ.
Ή παροχή μερικής ψήφου εις τάς γυναίκας τής πολι
τείας Ίλλινόης καί ή παροχή καδολικής τοιαύτης εις τάς
γυναίκας τοΰ μεγάλου Τερριτορίου τής ’Αλάσκας. Τό πρώ
τον νομοσχέδιον, τό όποιον διά βοής έψηφίσδη ύπό τοΰ νέου
νομοθετικού σώματος τής ’Αλάσκας, ήτο τό περί παροχής
ψήφου εις τάς γυναίκας, εις άναγνώρισιν τοΰ μεγάλου έρ
γου, τό όποιον ή γυνή τής ’Αλάσκας έχει άναλάβει, έργαζομένη παραπλεύροις τοϋ άνδρός, διά τήν άνάπτυξιν, εξημέρωσιν καί τήν καδόλου πρόοδον τής «Μεγάλης Χώρας»
τών Σίτκας.

★**

Μία άπό τάς διαπρεπεστέρας ’Αμερικανίδας είνε καί ή κυρία
Ella Flagg Young, ή Γενική Έπιδεωρήτρια τών Σχο
λείων τοΰ Σικάγου. (Τό Σικάγον είνε πρωτεύουσα τής πο
λιτείας Ίλλινόης καί έχει σχεδόν δύο εκατομμύρια πληδυσμόν.) Ή κ. Γιόγκ έχρημάτισεν έπιδεωρήτρια έπί τέσσαρα
συνεχή έτη. τόσον δέ Ικανή, συστηματική καί προοδευτική
είς τό έργον της άπεδείχδη, ώστε οί Σικαγινοί τήν άποκαλοϋν «Ή πολιτικός τής Έκπαιδεύσεως». Μερικοί τών
μελών τής Σχολικής ’Επιτροπής τοΰ Σικάγου δυσηρεστή-
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δησαν μέ τά νέα έκπαιδευτικά συστήματά της καί έπεζήτησαν τήν άπομάκρυνσίν της. Ή κ. Γιόγκ υπέβαλε τήν
παραίτησήν της άμέσως καί τήν έπομένην είχε τηλεγραφι
κός προσφοράς διά διαφόρους δέσεις άπό τήν Οΰασιγκτώνα
καί αλλας δΛ> πόλεις.
'Ο δήμαρχος τοϋ Σικάγου κ. Χάρρισων, δστις δωρίζει τά
μέλη τής Σχολικής ’Επιτροπής, έχων μέ τό μέρος του όλον
τόν λαόν καί τόν τύπον τοΰ Σικάγου, έκαμε χρήσιν τοΰ
δικαιώματος του καί έζήτησε τήν παραίτησιν τών άντιφρονούντων μελών. Τά μέλη παρητήδησαν. άλλοι τούς διεδέχδησαν καί ή δέσις τής Έπιδεωρητρίας προσεφέρδη έκ
νέου είς τήν κ. Γιόγκ, ήτις προδύμως τήν έδέχδη προς μεγάλην χαράν καί άγαλλίασιν τών οικογενειαρχών1 τοΰ Σι
κάγου.
Λέγεται τώρα, δτι έπίκειται ή άπομάκρυνσις τής κ. Γιόγκ
έκ νέου, διότι’ ήρνήδη νά δεχδή δωροδοκίας μελών τινιον
τής ’Επιτροπής καί έγινεν ούτως αιτία δημιουργίας σκαν
δάλου είς βάρος τών έν λόγιο ’Επιτρόπων. Άλλ’ είνε βέ
βαιον, δτι ή κ. Γιόγκ δά μείνη είς τήν δέσιν της, διότι
έχει δλους τούς χρηστούς πολίτας μέ τό μέρος της.
**★
Ή δεσποινίς Davis είνε ’Επίτροπος τών Φυλακών καί
Ποινικών 'Ιδρυμάτων τής πόλεως Νέας 'Υόρκης. Ή δνίς
Davis είνε ή πρώτη γυνή, ήτις ποτέ διωρίσδη είς τόσο
σπουδαϊαν δημοτικήν δέσιν έν Νέρ Ύόρκη. 'Υπό τήν δι
καιοδοσίαν της υπάγονται δλα τά ποινικά Ιδρύματα, είς τά
όποια χιλιάδες γυναικών καί άνδρών κρατούνται. Ή δνίς
Davis είνε απόφοιτος τοΰ Κολλεγίου Βάσσαρ τής Νέας
'Υόρκης καί έχει σπουδάσει τήν Ποινικήν Δικονομίαν καί
τά διάφορα κοινωνικά ζητήματα ύπό τήν οδηγίαν τών καλλιτέρων καβηγητών τής Ευρώπης καί ’Αμερικής. Είνε πολύ
γλυκειά καί συμπαδής φυσιογνωμία, πολύ ένεργητική καί
πρακτική καί σωφραζέττα. Πιστεύει δέ, δτι δταν ή πολι
τεία έκπαιδεύει καί μεριμνρ υπέρ τών πολιτών της, βά έχη
ανάγκην πολύ ολίγων φυλακών.

ΚΡΗΣΣΑ

161

160
TO NEON ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΠΦΟΥΣ
Εις παρελθόν ψύλλον τής « Εστίας» άνεγράφη
κατά τηλεγραφικήν άνακοίνωσιν τοΰ έν Λονδίνω άνταποκριτοΰ της, ή έξόχως ενδιαφέρουσα τόν φιλολογικόν
κόσμον πληροφορία τής άνευρεσεως νέου ποιήματος
τής Σαπφοΰς.
Δημοσιεύομεν κατωτέρω τό κείμενον τοΰ ποιήματος,
ώς συνεπληρώθη διά τήν «Κλασικήν Έπιθεώρησιν»ύπό
τοΰ κ. Έδμονδς καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τής
Κανταβριγίας, όμοΰ μετά τών μεταφράσεων τοΰ ίδιου ■
0)1 μέν ίππήων στράταν οί δέ πέσδων οί ί>έ νάων
φαΐσ’ έπι γάν μέλαιναν
έ')μμεναι κάλλιστον έγώ δέ κήν' δττφ τις έ'ραται.
πάϊγχυ δ’ εΰμαρες συνετόν πόησαι πά)ντι τ(οΰ)τ’· ά
γάρ πολύ περσκόπεισα
κά)λλος ανθρώπων Έλένα τόν ανδρα κρίννεν άρ) ιστόν
δς τό παν (σέβας Τροία Ις δ)λεσσ(ε,
κωΰδέ πα)ϊδος ουδέ (φίλ)ων το(κ)ήων
μάλλονΙέμνάσθη, άίλλά) παραγαγ’ αΰταν
πήλε φίλει ίσαν
Ώρος· εΰκ)αμπτον γάρ (αεί τό θήλυ αϊ κέ) τις κού
φιος τ(ό πόρον ν)οήση·
ού)δέ νΰν, Άνακτορί(α, τ)ΰ μέμνα δή) παρεοίσας,
τά)ς κε βολλοίμαν έ'ρατόν τε βάμα
κ)άμάρυγμα λαμπρόν ίδην προσώπω ή τά Λύδων άρ
ματα καν δπλοισι
πεσδομ) άχεντας·
εΰ μέν ϊδ) μεν ου δυνατόν γένεσθαι
λφστ’ έ)ν άνθρώποις· πεδέχην δ’ άρασθαι
(τών πέδειχόν έστι βρότοισι λώον)
(ή λελάθεσθαι.
Σημειωτέου δτι αί έν άγκύλαις λέξεις καί γράιι
ματα δέν άπαντώσιν έν τφ παπύρφ καί δτι, ένώ ή
έπανόρθωσις τοΰ βεβλαμμένου κειμένου είςτινα σημεία
ύπήρξεν εύκολωτάτη, είνε άλλα τινά χωρία, ίδίοι έν τή
τελευταία στροφή, δπου αί παρεμβληθεϊσαι λέξεις έ·
στηρίχθησαν καθαρός έπί τής εικασίας. Τό ποίημα άτυχώς δέν είνε πλήρες.
Ή μετάφρασις, τήν οποίαν παρέχει ό κ. ’'Εδμονδς,
έχει ώς εξής :
«Τό ώραιότερον πράγμα είς τόν κόσμον μερικοί λέγουν, δτι είνε πληθυς ιππέων, άλ/^οι πληθυς πεζών, και
άλλοι όμάς πλοίων άλλ’ έγώ νομίζω δτι είνε έκεΐνος,
τόν όποιον αγαπά κανείς. Καί είνε εΰκολον νά γείνη
τοΰτο νοητόν είς πάντα. Ή Ελένη, ή οποία άντίκρυσεν
τόσην άνθρωπίνην ώραιότητα, έξέλεξεν ώς άριστον
εκείνον τόν άνδρα, ό όποιος ύπήρξεν ό πλήρης καταστροφεύς τής τιμής τής Τροίας· ουδέ έλαδεν ύπ’ δψιν
της τό τέκνον ή τούς προσφιλείς γονείς, άλλά παρεπλανήθη ύπό τοΰ Ερωτος νά χαρίση τήν καρδίαν της
πολύ μακράν. Διότι ή γυνή είνε πάντοτε ευμετάβλητος,
δταν άποβλέψΐ] έπιπολαίως είς τό παρόν καί τό εύχάριστον.
«Τοιουτοτρόπως σήμερον καί σύ, ώ Άνακτορία μου,
δέν φαίνεσαι δτι φροντίζεις διά τήν παρουσίαν εκεί
νης, τής όποιας έγώ θά έπροτιμοΰσα τά γλυκέα ίχνη
τών ποδών καί τήν θέαν τοΰ έκπάγλου προσώπου της
άπό δλα τά άρματα καί τούς σιδηροφράκτους δπλίτας
τής Λυδίας. (Γνωρίζω, δτι είς τόν κόσμον τούτον ό άν
θρωπος δέν δύναται νά απόλαυση τά βέλτιστα- έν τοΰ·
τοις, τό νά προκαλή τις δπως απόκτηση συμμετοχήν είς
δ,τι άλλοτε συμμετέσχεν. είνε καλλίτερου παρά νά τό
λησμονή τις....»
Σημειωτέου, δτι ό πάπυρος, έπί τοΰ όποιου περιλαμ
βάνονται οί άνωτέρω στίχοι, φέρει τήν εξής ταντάλειον
αληθώς επιγραφήν : «Τό πρώτον βιβλίον τών λυρικών

τής Σαπφοΰς, 1,332 στίχοι.» Άτυχός δμως έξ όλου
τούτου τοΰ θησαυρού μόλις άλλαι δώδεκα στροφαί είνε
δυνατόν νά συμπληρωθώσιν. Οί λοιποί στίχοι είνε εν
τελώς κατεστραμμένοι.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΎ-ΖΕ
Άπέθανε πρό μηνός είς τό Μονάχον ό ποιητής Παύλο;
Χάϋζε.
Λυρικός, δραματικός, διηγηματογράφος ό Παύλος Χά
ϋζε, έγεννήθη τήν 15 Μαρτίου 1830 εις τό Βερολϊνον. Άπό
τούς δύο μεγάλους φιλολόγους θείους του, τόν Κάρολον
καί τόν Θεόδωρον Χάϋζε, είχε κληρονομήσει τήν αγάπην
πρός τήν κλασικήν τέχνην καί πρός τήν τελειότητα τής
μορφής.
Τό φιλολογικόν του έργον περιλαμβάνει περί τούς τρι
άντα τόμους. Ελληνιστί έχει μεταφρασθή μόνον ένα του
έργον «Πώς αγαπούν είς τήν Ιταλίαν». ’Εκτός τούτου ό
Χάϋζε ύπήρξεν εξαίρετος μεταφραστής, μετέφρασε δέ Γερμανιστΐ ποιήματα τοϋ Τζιούσττ, τού Λεοπάρδη, τοΰ Μαντζίνη. τοϋ Καρδούτση.
Ό Παύλος.. Χάϋζε έκαλείτο «Τεύτων Απόλλων» κ’ έθεωρείτο ό κληρονόμος τοϋ ιδανικού κόσμου τοΰ Γκαϊτε
καί τοϋ Σύλλερ.

Γεννηθείς είς τό Βερολϊνον δύο έτη πρό τοΰ θανάτου
τοΰ Ι’καϊτε ό Παύλος Χάϋζε, έσπούδασεν είς τό Λύκειον—
Γυμνάσιον τής γενεθλίου του πόλεως, διακρινόμενος εΐ;
όλα τά άλλα μαθήματα,· πλήν τών μαθηματικών. Ό πατέ
ρας του ήτο διάσημος γλωσσολόγος. ’Επήρε ταχέως δί
πλωμα διδάκτορος νεολατινικής φιλολογίας. Ή διδακτο
ρική του διατριβή έκαμε τόσην έντύπωσιν, ώστε τό ύπουργεϊον τής Παιδείας νά λάβη τήν άπόφασιν τής αποστολής
του είς Ρώμην μέ υποτροφίαν. Μετέβη είς Ρώμην καί έμελέτησε διάφορα αρχαία χειρόγραφα είς τήν Βιβλιοθήκην
τοΰ Βατικανού. Άλλ’ ή σπουδή αυτή δέν τόν εΐλκυε. Με
τέβη φιλόλογος είς τήν Ρώμην κ’ έπέστρεψε ποιητής.

Έξαιρουμένου τοΰ ’Ερρίκου Χάϊνε, κανείς σύγχρονος
ποιητής δέν είχε τό αίσθημα τής μορφής είς τήν Γερμα
νίαν, όσον ό Παύλος Χάϋζε.
Ζητητής τοΰ ώραίου δπου τούτο εύρίσκετο ό Χάϋζε, έξεδίψασεν είς τά; πηγάς τών αρχαίων διηγηματογράφων
τής ’Ιταλίας. Ό Βοκκάκιος ύπήρξεν ό διδάσκαλός του.Διά
τοΰτο καί πολλοί τόν ώνόμασαν «Βοκκάκιον τής Γερμα
νίας». Έν τούτοις μεταξύ τών δύο συγγραφέων υπάρχει
μεγάλη διαφορά, διότι ό καθένας είνε προϊόν ξεχωριστού
πολιτισμού. Άλλά καί οί δύο συνηντήθησαν είς τήν μορφή»
τής τέχνης καί είς τήν τέχνην τής μορφής.

Ό Χάϋζε είνε ό πρώτος άξιος λόγου διηγηματογράφος
ιής Γερμανίας. Ό Γκαϊτε, ό Κλάϊστ, είχαν μόνον υποδεί
ξει τόν σωστόν δρόμον. Ό Παύλος Χάϋζε μετεφύτευσε τήν
ιέχνην αύτήν άπό τής ’Ιταλίας είς τήν Γερμανίαν,
Τό διήγημα τοΰ Χάϋζε δέν προδίδει ψυχολογικόν βά
θος. Έχει μύθον, πλοκήν, ύφος. ’Ιδού τό παν.
Ό Χάϋζε διέπρεψεν ώς κριτικός. Αί μελέται του περί
τοί Δάντη, τοΰ Λεοπάρδη, τοΰ Τζιούστι, τοΰ Στεκέττι, τή;
Άντα Νέγκρι, τοΰ Μπέλλι, τοΰ Πασκαρέλλα έγνώρισαν
τήν ’Ιταλικήν φιλολογίαν είς τήν Γερμανίαν. Ό Χάϋζε
δέν συνεμερίζετο πάντοτε ώς κριτικός τούς ενθουσιασμού:
τών ’Ιταλών κριτικών. Προσφάτως μάλιστα είχεν έκφρατθή κατά τρόπον δχι εγκωμιαστικόν διά τόν Καρδούτσι.
Ό Χάϋζε δέν συνεμερίζετο επίσης τόν ενθουσιασμόν τοΰ
κόσμου διά τόν Τολστόη καί διά τόν ’Ίψεν. ’Εντεύθεν έννοεϊ κανείς πώς δέν τοϋ ήρεσκε καί ή ρητορική τών στίχων
τοί ’Ιταλού ποιητοϋ Καρδούτσι.

ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

θΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Κατά τόν παρελθόντα μήνα έδόθη άπό τού θεάτρου τη;
δεσποινίδας Κοτοπούλη τό ώραιότατον έργον ό «Διάβολος»,
είς τό όποιον ό κ. Μυράτ διέπλασεν ένα πρώτης τάξεω;
τύπον. Ή ύπόθεσις τοΰ έργου, τό όποιον είς τά ξένα θέα
τρα παίζεται έπί σειράν έτών, συνοψίζεται είς τά εξής· Ο
Χάνς, δστις είνε ή προσωποποίησις τού έπί τής γής πει
ρασμού, ή τού Διαβόλου, δπως τόν θέλει ό συγγραφεύς,
προσπαθεί νά ρίψη τήν νυμφευμένην Γιολάνδαν είς τας
άγκάλας τού έραστού. Καί τό κατορθώνει έν μέσφ άπει
ρων έπεισοδίων, προπαρασκευάζων δι’ /ιμφοτέρους τό έδα
φος καί αιρων τά παρεντιθέμενα εμπόδια. Τό έργον ήρεσεν
ύπερβολικά είς τό κοινόν καί έπαίχθη έπί δώδεκα περίπου
συνεχείς παραστάσεις, άπειλήσαν να εξοστρακίση και τα
«Παναθήναια», πράγμα, δπερ δυστυχώς δέν κατόρθωσε.
Τά «Παναθήναια» τοΰ 1914» τής φιλολογικής τριάδο;
Άννίνου—Δημητρακοπούλου—Τσοκοπούλου
ενεφανίσθησαν
καί έφέτος, έν μέσφ ασφυκτικής συρροής πλήθους, τό ό
ποιον δμως δέν εύρέθη είς τήν εϋχάρωτον περίστασιν ούτε
άπαξ νά καλέση τοΰ; συγγράφει; των έπί σκηνής. Ο αιω■ νιος τύπος τής Ματίνας καί τοΰ Τζανέττου, προαχθεντος
έφέτος διττώς (καθότι έγένετο Πρόεδρος τή; Κοινότητος
καί έπανδρειθηκε τελοσπάντων μέ τήν πολυπαθή Μαντι
ναν), ό τύπο; τού χωροφύλακα;, τοΰ διπλωμάτου, τοΰ ευζώνου μετεπήδησαν άπό τών περυσινών είς τά εφετεινα
Παναθήναια. Άλλά καμμία σάτυρα ευφυής, κανένα πετα
χτό νούμερο, καμμία ευφυολογία άξια λόγου δέν ήκουσθη
κατά τήν παράστασιν τών «Παναθηναιων» τοΰ 1914» και η
έμφάνισις τών φανοκόρων, τής γκουβερναντας και τών
λοιπών υπενθύμισαν είς τού; θεατά; τας σκηνάς τοΰ «Πα
νοράματος», άτεχνέστερα καί άφυέστερα μεταφερθεισα;
1 είς τα «Παναθήναια». Οί συγγραφείς άντελήφθησαν δτ,
τό κοινόν δέν θά ήτο διατεθειμένου νά υποστήριξη τό εφετεινόν των κατασκεύασμα καί έπεδόθησαν μετά θέρμης
' είς τό μπάλωμά του, χωρίς δμως νά κατορθώσωσι τίποτε
, Λξιον λόγου. ΟΙ ύποστηρικταί τών «Παναθηναιων» είπον
1 δτι ή γυμνότης τούτων προήλθε διότι δεν υπήρχον κατα
τύ έφετεινον χρονικόν διάστημά μεγάλα γεγονότα, ατινα
•ά ένέπνεον είς τούς συγγραφείς «τήν υψηλήν σάτυραν».
| Καί δμως ύπήρχον σκηναί, οί όποΐαι θα ηδυναντο τεχνιf κώτερον διατυπούμεναι νά έμετρίαζον τήν έντύπωσιν τών
I Παναθηναιων. Άλλά οί κ. κ. ’Άννινος και Σια ηδίκησαν
| καί τήν συγγραφικήν φήμην των καί τό κοινόν καί τήν δε
1 σποινίδα Κοτοπούλη, ήτις δέν έφείσθη πραγματικός δαI πανών διά νά έτοιμάση πλουσιότατα βεστιάρια διά τό έρ■ γον τής συγγραφικής τριάδος. ·
Είς τό αύτό θέατρον έπαίχθη καί ή «Μόνα Βάννα» τοΰ
ί Μαίτερλγκ, κατά τήν όποιαν έκαμε τήν πρώτην έμφάνισίν
■ του ό ήβοποιός Μάριος Παλαιολόγος. Ό συμπαθής νέος
t ήθέλησε νά παρουσιάσω κάτι ύπέρτερον τών δυνάμεών του
I καί δι’ αι>τό εδολοφόνησε τόν δυστυχή ποιητήν, είς τήν
I ψυχήν τοΰ ποιήματος τοΰ όποιου δέν ήδυνήθη νά είσχω1 ρήση· Ό κ. Παλαιολόγος δμως πρέπει νά όμολογήσωμεν
I δτι τραγουδεϊ πολύ καλά ενα Γαλλικό άσμα τής ταραντέλλα; στά «Παναθήναια».
’Επίσης έφέτος έπαίχθησαν καί οί «Σκλάβοι», τό γνω
στόν έργον τοΰ κ. Νικολοπούλου καί ή «’Ιφιγένεια έν Ταύ
ροι;» τού Γκαϊτε, ής αί εισπράξεις διετέθησαν ύπέρ τής
Ναυαρχίδος.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ
Εις τό θέατρον Κυβέλης έκτος τών έπαναληφθέντων
έργων «Ή επιστροφή τοΰ Άσιίιτου», ό «Βραζιλιανός», ή
«Έρ«>τική περιπέτεια» (δπερ είνε τό αύτό τό ύπό τοΰ θεά
τρου Κοτοπούλη παιχθέν έργον «Μία ώραία περιπέ
τεια» καί περί ού έγράφομεν είς τό προηγούμενοι· φύλλον),

Ή Δγίς Νίνα Κακιοΰζη
ό «Κύριος Ανακριτής» κλπ., έπαίχθησαν ύπό τοΰ θιάσου
τοΰ κ. Λεπενιώτου καί διάφορα νεότερα έργα.
Τοιουτοτρόπως έδόθη τό περίφημον ’Ιταλικόν έργον τοΰ
Πράγα «Ή Κρίσις», δπερ συνεκλόνιζεν έπί συνεχείς έσπέρα; τό άκροατήριον καί ή «Τρίλμπυ», τή συμμετοχή τοΰ
κ. θωμά Οικονόμου. Φυσικώς κάθε έπαινος καί κάθε θαυ
μασμό; περιττεύει δι’ έκείνον δστις κατέχει τό μυστήριον
τής ηθοποιία; μέχρι τελείου βαθμοΰ φυσκότητος καί τοΰ
όποιου έκαστη χειρονομία καί εύγλωττος ομιλία. Γενικώς
δμως τό έργον έκρίθη ύπό τοΰ θεατρικοΰ κοινοΰ βαρύ (είνε
τόσον έλαφρά, βλέπετε, ή έπιθεωρησις), τήν γνώμην δέ
ταύτην ήκολούθησεν καί ό έσμός τών κριτικών τών διαφό
ρων έφημερίδων. ’Επίσης εις τό άνωτέρω θέατρον έπαί
χθη καί ή Γαλλική κωμφδία «Τό κοθώνι», μία χονδροκομμένη, άσεμνος καί άνόητη φάρσα.
Ό κ. Ξενόπουλος έδωκεν έφέτος είς τόν θίασον τοΰ κ.
Λεπενιώτου τό νέον δίπρακτον έργον του «Ακτίνες Ν.».
Ή ύπόθεσις πλέκεται γύροι άπό τέσσαρα πρόσωπα, τόν
Κώστα, τόν Κωστάκη, τήν Κωστοΰλα καί τήν Κωνσταντινιά, είνε δέ μία σκηνή είς δύο πράξεις χωριζομένας ύπό
τού ύπνου τοΰ Κώστα καί ληγούσας μέ τόν ύπνον τών θεα
τών. Ό Κωστάκης άγαπ§ τήν Κωστοΰλα καί τήν φέρνει
είς τήν γκαρσονιέρα τοΰ Κιόστα, ό όποιος διά νά περιποιηθή τόν έξάδελφόν του μεταμορφώνεται είς ύπηρέτην.
Άλλ’ ή Κωστοΰλα δέν εννοεί νά ένδοιση είς τάς απαιτή
σεις τοϋ Κωστάκη, έάν δέν τής ύποσχεθή γάμον καί ό Κω-
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στάκης φ-εύγει διά νά ζητήση αμάξι γιά νά τήν πάη στο
σπήτί της. Άλλ’ ό Κώστας αγαπούσε τήν Κωστοΰλα, ποΰ
τήν εϊχε δή μιά βραδειά στό θέατρο, τής τά μαρτυρεί δλα
καί τής προτείνει νά τήν πόρη εκείνο;. Έκείνη δέχεται,
ένφ δ’ έν τφ μεταξύ επανέρχεται ό Κωστάκης καί ό Κώ
στας πηγαίνει γιά νά ντυθή, ή Κωστοΰλα κάθεται στά γό
νατα τοΰ Κωστάκη καί τοΰ λέει δτι θά παντρευθή τόν έξάδελφό του γιά νάχη κι’ αύτόν έρωμένο της. Ό Κώστας
μπαίνει καί τούς βλέπει σ’ αύτή τή θέσι, τούς διώχνει καί
υστέρα κλαίει στήν άγκαλά τής Κωνσταντινιάς, τής υπη
ρέτριας του, ένμ> πίπτει ή αυλαία καί δέν πίπτουν τά μα
ξιλάρια.
***
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
Άφοΰ ό θίασος Νίκα—Φύρστ προσεπάθησε νά κ.ατηθή μέ
τό «Πανόραμα» τού κ. Μωραϊτίνη καί δέν τό κατώρθωσε
άγνωστον διατί, ένφ ήτο κατά πολύ άνοιτερον τών «Παναθηναίων»,
έδωσε κατόπιν διάφορα γαλλικά έργα,
στερούμενα ιδιαιτέρας τινός σημασίας καί πα'υεχιόρησε τήν
θέσιν του είς τ<Λ· δίασον τής Ελληνικής Όπερέττας, έπανελδόντα έν τώ μεταξύ έκ Κέρκυρας.
Ή ’Ελληνική Όπερέττα έπί σειράν παραστάσεων έδίδαξε τό ιόραιότατον έργον «Στά Παραπήγματα» μέ έξυπνότατον λιμπρέττο τοΰ κ. Λάσκαρη καί μέ γλυκυτάτην
μουσικήν τού κ. Σακελαρίδη, τήν όποιαν έν τούτοις πολ
λοί έκατηγόρησαν.
'Ομοίως έπανέλαίίε καί τόν «Πόλεμον έν Πολέμιο», μέ
μουσικήν τοΰ κ. Σαμάρα καί μέ λιμπρέττον τών κ. κ. Τσοκοπούλου καί Δεληκατερίνη. Τό έργον είνε γνωστόν άπό
τήν χειμερινήν περίοδον καί μέ τήν μουσικήν του βεδαίω;
δέν θά άσχοληθώμεν. Όφείλομεν δμως νά έπαναλάδωμεν
τήν έκφρασιν τής λύπης μας διά τό παιδαριώδες τοΰ λιμπρέττου, διά τό οποίον συνειργάσδησαν ό συγγραφεύς τών
«Χαμινίων» καί ό συνεργάτης τών «Παναδηναίων». Του
λάχιστον δέν έλυπήδησαν τόν κ. Σαμάραν ! Είς τά «Παρα
πήγματα» ή δεσποινίς "Εγκελ διαπλάσσει ώραιότατον ρό
λον, έπίσης δέ ενεφανίσθη καί ή μικρά δεσποινίς Άνθοπούλου, ή οποία παρέχει τάς καλλιτέρας έγγυήσεις διά τό
μέλλον.
***

ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Τό θέατρον τοΰ Συντάγματος άπησχολήδη μέχρι πρό
μικρού μέ τήν έπιθεώρησιν τοΰ κ. Κυριάκού «Τά Έπιντκεια», ή οποία συνεκέντρωσεν τόν περισσότερον κόσβ?ν.
Είς τό αύτό δμως θέατρον έδωκε πρό μικρού ό κ. Γρ.
Ξενόπουλος νέον του έργον «Τό Φιόρο τοΰ Λεδάντε». Ό
Ζακυνδινός συγγραφεύς ήδέλησε νά έξαγνίση ένώπιον τού
πλήθους τούς συμπατριώτας του, τούς οποίους οί ευφυείς
έπιθεωρησεογρόφοι μεταμορφώνουν είς ήλιθίους, δειλούς,
χαμερπεϊς καί άνοήτους, χωρίς νά δελήση καί διά τοΰ έρ
γου τούτου νά προσθέση τίποτε είς τήν φιλολογικήν φή
μην του, όπως σαφώς τό έδήλωσεν εις τήν έφημερίδα
« Εθνος». Καί πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι ή προσπάθεια
αΰτη τοΰ κ. Ξενοπούλου άν καί προσέκρουσεν είς πλείστας
δυσκολίας καί είς τήν προκατειλημμένην γνώμην τοΰ κοι
νούς έπέτυχε κατά πάντα. Ό τύπος τοΰ Φιόρο τοΰ Λε
δάντε είνε ό άληθής Ζακυνθινός, έκεΐνος τόν όποιον κάθε
ήμέραν βλέπομεν είς τήν ζωήν μας, εκείνος μετά τοΰ ο
ποίου συναναστρεφόμεθα. Ευφυής, καπάτσος, μανιώδης
γιά τά μπουγαρίνια καί τήν κιθάρα, πιστός είς τούς κυ
ρίους του, λάτρης μέχρι παραφροσύνη; τής πατρίδος του,
γλεντζές, άνοιχτόκαρδος, συγκεντρώνει δλα τά προσόντα
τών κατοίκων τοΰ μυροδόλου νησιοΰ, τών οποίων ή διά
φορά δεν συνισταται μόνον είς τήν έπί τό κωμικώτερον
μεταμόρφωσιν τής προφοράς. Αί έφημερίδες κατηγόρησαν
τόν ηρώα τοΰ κ. Ξενοπούλου ώς δειλόν. Καί δμως δέν είνε
δειλία εκείνο τό όποιον τόν άναγκάζει νά φερθή συμδιδα-

στικώς είς κάποιαν ύπόθεσιν. Είνε άπλούστατα εξυπνάδα,
ή καπατσοσύνη τών Ζακυνθινών.
Ή έν γένει πλοκή τής κωμφδίας δέν έγινε παρά διά
νά δείξη τά άνωτέρω προτερήματα τών Ζακυνθινών. Δέν
έχει πλοκήν, δέν έχει δέσιν, δέν έχει δράσιν. Άλλ’ ό κ.
Ξενόπουλος τό έδήλωσεν, δτι τό «Φιόρο τοΰ Λεδάντε» δέν
έγράφη παρά διά τόν άνωτέρω σκοπόν. Καί ώς τοιοϋτον
έπέτυχεν άρκετά.
’Ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρθή τό αριστοτεχνικό παί
ξιμο τοΰ κ. Πλέσσα. Ό συγγραφεύς έδοηθήθη κατά τό
ήμισυ σχεδόν άπό τόν συμπατριώτην του πρωταγωνιστήν,
δστις εφιλοτιμήθη νά έπιδείξη διά πρώτην φοράν άπό τής
Έλλην. σκηνής τόν τέλειον τύπον τοΰ άληθινοΰ Ζακυνθινοΰ.
** *

ΘΕΑΤΡΟΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Ό θίασος τής κυρίας Νίτσας Μουστάκα άφοΰ έξήντλησε τό ρεπερτόριον τών περυσινών έργων τοΰ «δαιμό
νιου Έλληνος ει’ιθυμογράφου» κ. Κοππακάκη, άνεδίδασε
καί νέον έργον αύτοΰ, έπωνομαζόμενον ή «Γκάφα».
Ή «Γκάφα» δέν είνε είμή άντίγραφον τών Γαλλικών
κωμωδιών μέ τά έλαττώματά των έν πολλοΐς, άλλά καί μέ
προτερήματα τοΰ συγγραφέως της έν όλίγοις, δστις τήν
παρεγέμισε καί μέ διάφορα πεταχτά τραγουδάκια.
Άλλά ή γκάφα τοΰ κ. Κοππακάκη ήτο δτι τό έργον του
τό είχε κάμει άκατάλληλον διά δεσποινίδας, πράγμα δπερ
κατεΐδε καί αύτός άργότερον περικαλύψας «νεφέλη φω
τεινή» τά άσεμνα μέρη τής κωμφδίας του καί νομίζων δτι
κατέστησε ταύτην κατάλληλον καί γιά τά κορίτσια.
** *

ΘΕΑΤΡΟΝ ΛΘΗΝΑΙΟΝ
Τό θέατρον τοΰτο, μένον πιστόν εις τάς παραδόσεις
του, έξηκολούθησε τήν διδασκαλίαν τών έργων τών σκο
τεινών καί ίπποτικών χρόνων, παρουσιάσαν τόν «Περιπλανώμενον ’Ιουδαίον», τόν «Ρακοσυλλέκτην τών Παρισίων»,
τάς «Δύο ’Ορφανά;» κτλ., άλλά καί τό νέον έργον τοΰ
θιασάρχου του κ. Βεντούρα «Στά Γιάννενα». Ώς εύνόητον, τό έργον τοΰτο κάμνει κατάχρησιν πατριωτισμού καί
πυροβολισμών.
Αί παραστάσεις τοΰ Αθηναίου είνε κατά τοΰτο άξιοσημείωτοι, δτι κατά τινα έξ αύτών καί ένφ έδιδάσκοντο
αί «Νεφέλαι» τοΰ Άριστοφάνους, ευρε τόν θάνατον έπί
τής σκηνής, προσβληθείς έξ άποπληξίας ό παλαίμαχος ήθοποιός Γρ. Σταυρόπουλος.
★**
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ρ·ο; κ. Βώττη, τοΰ συγγραφέως τοΰ «Καρνέ» τοΰ 1911,
ιϋ 1912 καί τοΰ 1913.
Ή νέα έπιθεώρησις έχει ώραιότατα τραγουδάκια, ώμότατα κουστούμια, σκηνικά, ώραιοτάτους χορούς καί
Jvov πνεΰμα δέν έχει, παρ’ δλην τήν Έλληνογαλλικήν
ίμτραξιν. Ή μόνη καινοτομία του είνε δτι άμφότεροι οί
(γγραφεϊς λαμβάνουσι μέρος, έκτελοΰντες διάφορα νούφα. πράγμα δπερ δέν συμδουλεύομεν καί τούς λοιπού;
εγγραφείς τών έπιθεωρήσεων νά πράξωσι.
ι Ή άξια τοΰ φλυάρου παπαγάλου έξέπεσε άπό δραχμών
καί 55 είς δραχ. 2 καί 35. Εύχάριστον καί αύτό.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
, Ή «Σκούπα». Ό θιασάρχης τοΰ θεάτρου τοΰ Λαοΰ κ.
Ζ. Θάνος έπεχείρησε νά καταπατήση καί αύτός τά οίκό,τεδα τών διαφόρων έπιθεωρησογράφων καί έπαρουσιασ;
μήμν έπιθεώρησίν του μέ τόν τίτλον ή «Σκοΰπα».
Ε Ή νέα έπιθεώρησις, ήτις παίζεται είς τό παρά τό Μειαξουργεϊον θέατρον, ηλέκτρισε τά πλήθη τών ’Αθηναίων
οΐτινες κατρακυλοΰσι άπό τάς διαφόρους ανωφερείς συν
οικία; μέχρι τοΰ Μεταξουργείου, καταφθάνοντες μέ άμά·
ξα; καί αύτοκίνητα καί διαπληκτιζόμενοι διά τήν εδρεσιν
μιά; θέσεως ε’ις τό θέατρον τοΰ Λαοΰ. Δέν θά ήτο ΰπεροολικόν νά εϊπη τι; δτι δλη ή Αθηναϊκή κοινωνία, άπό
τοΰ μεγαλειτέρου άριστοκράτου μέχρι τοΰ ταπεινοτέρου
βιοπαλαιστοΰ έπεσκέφθη τήν Σκοΰπαν. Τό άληθές είνε δτι
Η7κατερχόμενοι μέχρι τοΰ θεάτρου τοΰ Μεταξουργείου δέν
μεταδαίνουσιν έχοντες άπαιτήσεις τεχνικής ή σκηνικής τε
λειότητας, αίφνηδίως δέ βλέπουσι κάτι δπερ υπερβαίνει
κατά πολύ τάς άπαιτήσεις των ταύτας. *
0 κόσμος στρέ
φει τά νώτα πρό; τούς μεγαλοσχήμους συγγραφείς καί
καταφεύγει είς τόν λαϊκόν θιασάρχην τής έπιθεωρήσεως,
tom όποιου μερικοί σκηναί, ώς τής Ρετσίνας, τής ’Αλβα
νίας, τοΰ Εύζώνόυ κλπ., ΰπερδαίνουσι πάσας τάς αλλας
Επιθεωρήσεις, σωρηδόν λαμδανομένας.
Γ Καί τοιουτοτρόπως πλουτίζει ό κ. Ζ. Θάνος, δστις σημειωτέον, υποδύεται ώραιότατα τύπους τινάς, καί τοιουτοτρόπως διαμορφώνεται τό καλλιτεχνικόν αίσθημα τού
λαοΰ.
ΘΕΑΤΉΣ
Σ. Ε· Ε. Ή Ελληνική έπιθεώρησις έχει τήν άρχήν έπί
καλλιτεχνικών ζητημάτων ν’ άφίνη πλήρη έλευθερίαν είς
tom; κριτικούς της.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΛΑΜΠΡΑ
Ή θιασάρχης τού άνωτέρω θιάσου, άγνωστον πώς άποφεύγουσα τά δράματα, είς τά όποια θά έπιτυγχάνη άναμφιδόλως καλλίτερον ώς έκ τής φυσικής της δαπλάσεως
καί τοΰ θλιβερού ϋφους της, κατέφυγεν είς τά άσεμνα
έργα, άναδιδάζουσα καθημερινώς έπί τής σκηνής τοΰ θε
άτρου της τό «Ξυνό φρούτο», τό «Πρακτορεϊον Συνοικε
σίων», τήν «Κοραλλίαν καί Σία», τήν «Προιτη νύχτα τού
γάμου» κλπ., είς τήν έπιτυχίαν τών όποιων δέν συμδάλει
έν τούτοις τό παίξιμόν της.
***
ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑ
Μετά τήν άποχώρησιν τοΰ Γαλλικού θιάσου έγκατεστάθη είς τά «’Ολύμπια» θίασος ποικιλιών μέ τόν γνωστόν
Ζύπ, δστις τώρα λέγεται δτι θά προσληφθή είς τόν θία
σον τοΰ Συντάγματος.
’Ήδη είς τά «’Ολύμπια» παίζεται ό «Παπαγάλος τού
1914», ό όποιος προσέλαδε φαίνεται καί τό έτος τής γεννήσεώς του πλησίον τοΰ ονόματος του, διότι θά έχη σκο
πόν νά ζήση δσα έτη ζή καί τό συνιόνυμόν του πουλερικόν.
ί
Ή νέα έπιθεοιρησις οφείλεται είς τόν κάλαμον, ή μάλ
λον εις τούς καλάμους τοΰ Γάλλου κ. Λεζέ καί τοΰ Έλ-
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Ό Διάδοχος τοϋ Άβισσηνιακοΰ ΰρόνον
Λίτξ - Γιαοΰν

Ή χορεύτρια Τερεζίνα Νέρη

ΑΙ ΔΙΠΔΩΜΑΤΙΚΑΙ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
Αί έφετειναί διπλωματικοί καί πτυχιακοί έξετάσεις τοΰ
’Ωδείου Αθηνών έδωκαν τά έξής άποτελέσματα :
Απολυτήριον δίπλωμα σολίστ έλαδον· Φαραντάτος ΣΛ,
Νέλλη Ήπίτη, Γεώργιος ’Αγαπητός καί Μίνα Λοΐζου είς τό
κλειδοκύμδαλον, ’Αντιγόνη Κοψίδα εις τό βιολίον, ’Αλε
ξάνδρα Παντζοπούλου καί Όρέστης Κοντογιάννης είς τήν
μονφδίαν καί Βασίλειος Σωζόπουλος είς τήν σάλπιγγα.
Πτυχίον διδασκαλίας έλαβον· Ελένη Διοσκουρίδου καί
Μαρία Καζάκου είς τό κλειδοκύμδαλον καί Διονύσιος Τσερετόπουλος είς τό βιολίον, βιόλαν καί ορχήστραν.
Πτυχίον ένοργανώσεως καί διευθύνσεως μπάντας έλοδον Γεώργιος ”Αψης, Βασίλειος Σωζόπουλος καί ’Αναστά
σιος Πρίφτης.
Πτυχίον αρμονίας έλαδον Αλέξανδρος Άλμπέρτης, Σο
φία Δανασή, 'Ελένη Ίωαννίδου, ’Ιούλιος Σεΐδας, Δημήτρ.
Μητρόπουλος, ’Αλεξάνδρα Κουρή καί Μαρία Παπαϊωάννου.
Πτυχίον Βυζαντινής έλαδον Θεόδωρος Χατζηθεοδωρου,
Κωνστ. Κρικελής καί Γεώργιος "Αψης.
Χρυσοΰν Μετάλλων Άνδρέου καί ’Ιφιγένειας Συγγροΰ
έλαδον Φαραντάτος Σπ. (τάξις Μ. Βελουδίου) καί Ήπιτη Νέλλη (τάξις Βασεγχόδεν) είς τό κλειδοκύμδαλον Κο
ψίδα ’Αντιγόνη εΐς τό βιολίον (τάξις Μπουστίντουϊ) · καί
Παντζοπούλου Αλεξάνδρα είς τήν μονφδίαν (τάξις Σ.
Γεννάδη).
Χαλκοΰν μετάλλων έλαδον Γεώργιος Αγαπητός εις τό
κλειδοκύμδαλον (τάξις Λ. Βασεγχόδεν), Ξαδερια Κανελλοπούλου είς τήν δραματικήν (τάξις Ν. Ζάννου).
Τό Οίκονόμειον βραδεϊον έκ δραχμών 500 τής έν Τερ
γέστη ’Ελληνικής Κοινότητος διενεμήθη ώς έξής·
Κοντογιάννης Όρέστης δρ. 200 (είς τήν μονφδίαν τά
ξις Σ. Γεννάδη), Πίστη Μαρία δρ. 150 (εΐς τό βιολοντσέλον, τάξις Γαϊδεμδέργερ), "Αψης Γεώργιος δρ. 150,
(είς τά Θεωρητικά).
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Τό μέγα καφενεϊον τοΰ Νείλου

ΤΑΒΑΪΜΑΙΑ ΙΗΣΑΙ'ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΟΕΡΑΠΕΙαΣ

Όσονδήποτε Επιφυλακτικάς καί άν είνε κανείς άπέναντ.
τής τάξεως Εκείνης τών ερευνητών, οί όποιοι Ενεργούν
ιαματικά θαυματουργήματα διά τής λεγομένης υποβολής,
καί Ιδίςε τής θρησκευτικής ταύτης· οίασδήποτε επικρίσεις
καί σκώμματα καί άν προεκάλεσαν αί πεποιθήσεις των, δέν
υπάρχει αμφιβολία, δτι είς τήν μέθοδόν των ήμπορεί ή Επι
στημονική έρευνα νά άνακαλύψη τά στοιχεία Ικανής άληθείας. Τελευταίως μεγάλη ’Ιατρική ’Επιτροπή ’Άγγλων
Επιστημόνων, διορισθεϊσα δπως Εξέταση τά κατά τήν μέ
θοδόν των, άπεφάνθη Εν Εκθέσει της, δτι οί θεραπευτώ
ουτοι, οί χρησιμοποιΟΰντες τήν θρησκευτικήν υποβολήν ώς
τό μόνον των φάρμακον, Επετέλεσαν θεραπείας άξίας παν
τός θαυμασμού.
Ό λόρδος Σάνδουϊτς, δστις υπήρξε συνομήλιξ καί συμπαίκτωρ τοΰ Βασιλέως ’Εδουάρδου κατά τάς μαθητικά;
του ήμέρας καί δστις ήτο είς τών μεγαλειτέρων συγχρόνων
“Αγγλων φιλανθρώπων, δράσας κατ’ εξοχήν υπέρ τών
πτωχών καί απροστάτευτων παιδιών, τυγχάνει φανατικός
θιασώτης τής «δι’ υποβολής θεραπευτικής» διακήρυξα;
δτι έθεράπευσεν ό ίδιος πολλούς άπό καρκίνου καί τυφλό
τητας δι’ απλής «έπιθέσεως τών χειρών καί διά προσευχής».
Ό λόρδος ώμολόγησεν, δτι πρό τίνος χρόνου, κατά τινα
διάλεξιν, τήν οποίαν έκαμεν είς Πανεπιστιμιακόν Κολλέγιον, τόν είχον Εκλάβει ώς παράφρονα ή απατεώνα. Καί έν
τούτοις μέχρι σήμερον πλείστους δσους ,άνεκούφισε καί έθεράπευσε πάσχοντας Εκ πολλών καί διαφόρων άσθενειών,
έκ καρκίνου, έκ παραλυσεως, έξ ίσχιάδων, έκ νεφρίτιδας,
έκ τυφλότητος, έκ μανίας, τάς θεραπείας δέ ταύτας, γενομένας ξίς νοσοκομεία, εις καλύβας καί είς άνάκτορα, δύνανται νά Επιμαρτυρήσουν δσοι ανήκουν είς τό Ιατρικόν
Επάγγελμα καί εις τόν κλήρον.
"Ετερος μύστης τής εν λόγφ θεραπευτικής, ό α(δ. I.
Φιτζ-Ζέραλ Εκ Μίρφιλδ, διαβεβαιοϊ, δτι Εθεράπευσεν άπό
τελείας τυφλότητος κόρην 22 Ετών. Ό Ιατρός είχε χαρακτηρήσει τήν πάθησιν ώς όφειλομένην είς ρευματισμόν τοΰ
οπτικού νεύρου, Ενφ δέ ή πάσχουσα είχε θεωρηθή άνίατος,
ό αιδεσιμώτατος τήν ^θεράπευσε στιγμιαίως δι’ απλής Επιθέσεως τών χειρών.
Πολλοί Ιατροί καί άλλοι Επιστήμονες διακηρύττουν, δτι
εΰρον τήν δι’ υποβολής θεραπείαν πολύτιμον. Είς έξ αύ
τών διαβεβαιοϊ, δτι Εθεράπευσε τελείως διά τής αυτής με
θόδου τόν σπασμόν τής χειρός, τόν όποιον προκαλεΐ ή υπερ
βολική κατάχρησις τής γραφής.

ΜΙΑ φΟΒΕΡΑ ΜΑΖΤΙΞ
Είς τήν κλασσικήν μας χώραν, βπου τά ζητήματα τή;
καθαριότητος καί τής υγιεινής είνε τά τελευταία άπό όσα
ήμποροΰν νά έλκύσουν τήν προσοχήν Ενός σοβαρού άνθρώπου, συξήτησις περί τών κακών, τά όποια δύναται νά προ
ξενήση ή μάστι-ξ τής μ υ ί γ α ς, τής κοινής μ υ ί γ α;,
τής ρυπαράς μ υ ί γ α ς, ήμπορεί νά θεωρηθή ώς ένδειξις φρενολογικής διαταραχής ή τουλάχιστον σχολαστικότητος τού διενεργούντος τήν τοιαύτην συζήτησιν. Τοιαύιη
δμως άντίληψις δέν Επικρατεί καί έν Ευρώπη, είς τάς πλέον
τουλάχιστον πεπολιτισμένας Εύρωπαϊκάς κοινωνίας, προ
χθές δέ άκόμη τό παγκόσμιον δημοσιογραφικόν δργανον
τών «Τάϊμς» έκήρυττεν, δτι θά έλθη λίαν συντόμως ή Επο
χή, κατά τήν όποιαν ή άνακάλυψις μιας μυίας είς έν εστια
τόριο» θά δίδη δικαίωμα ποινικής καταδιώξεως κατά τοί
διευθυντοΰ τού καταστήματος εκ μέρους τοΰ πελάτου.
Χαρακτηριστική είνε μία δίκη, ή όποια έξεδικάσθη προσφάτως Ενώπιον ένός δικαστηρίου τού Λονδίνου. Κάποιον
άνδρόγυνον έκίνησεν άγωγήν κατά τίνος καλλιεργητοΰ, γείτονος, ό όποιος διά τών λιπασμάτων, τά όποια Εχρησιμοποίει εις τήν έπαυλίν του, συνετέλει είς τόν πολλαπλασια
σμόν τών μυιών καί συνεπώς είς τήν Ενόχλησιν τοΰ παροι
κούντο; ζεύγους.
Ό δικαστής, παρ’ δλην τήν στενοχώριαν, είς τήν όποιαν,
ώς είπεν, εύρέθη νά φανή αυστηρός απέναντι μιας προ
οδευτικής βιοτεχνίας, κατεδίκασε τόν καλλιεργητήν είς τή’
πληρωμήν τών εξόδων τής δίκης, καί τόν διέταξε ν0
παύση τοΰ λοιποΰ συσσωρεύω» λιπάσματα κατά τρόπον, θ
όποιος δύναται νά συντελέση εί; τόν πολλαπλασιασμόν τό>ν
μυιών.
Άλλ’ Εκείνο, τό όποιον είνε άξιον δημοσιεύσεως είς
ληνικάς Εφημερίδας καί περιοδικά, είνε ή γνωμοδότη®»
ένός ειδικού "Αγγλου μυιολόγου, δ όποιος έκλήθη νά δ®
φωτίση τό δικαστήριον ώς πρός τά κακά, τών όποιων δ”
ναται νά γίνη φορεύς ή μυϊα.
’Ιδού ή γνωμοδότησις, τήν όποιαν δέν άμφιβάλλομεν, δτι
θά θεωρήσουν γελοίαν δλαι αί γενεαί τών Νεοελλήνων,
όποιοι είνε συνειθισμένοι νά άποβλέπουν είς τήν μυίαν
πρός άναγκαζον σύντροφον καί Εφέστιον θεόν.
«—’Επί μιας γάστρας άνθέων —είπεν— έμέτρησα ό®
μυίας. Ή οικιακή μυϊα γενν§ έκάστην φοράν 150 ώά, ώοτ°·
κεΐ πολλάκις Εντός μιας καί τής αυτής Εποχής τοΰ έτονξ,
έκάστη δέ μυϊα συμπληροϊ τήν τελείαν άνάπτυξίν της Εντόί

1-1 1)2 ημερών.

ΤΟ ΓΤΝ ΜΚΕΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Είς τήν Ρώμην πρόκειται κατ’ αΰτάς νά συνέλθη τό «Δ<εθνέ; Συνέδριον τών Γυναικών» εις τό πενταετές συνέδριό»
Κ Τό «κόκκινο σαλόνι» τής κομήσσης Σπαλέττι-Ρασπόνι,
Προέδρου τής Ένώσεως τών ’Ιταλίδων γυναικών, μετεβλήθη
χατ' αΰτάς ε’ις μίαν άληθινήν Βαβυλωνίαν. Φιλοξενεί Γαλίδας, Άγγλίδας, Γερμανίδας, Ρωσσίδας, ’Αμερικανίδας,
Ούγγαρίδας κ.λ.π. Τοΰ Συνεδρίου θά προεδρεύση ή λαίδη
Αμ.τερντίϊν, άντιβασίλισσα τής ’Ιρλανδίας, ταξειδεύσασα
έπί τοΰτο έξ ’Αγγλίας.
,
ΊΙ κομησσα Σπαλέττι, μία άπό τάς μάλλον μορφωμένας
ζαί διανοητικά; γυναίκα; τής ’Ιταλίας, Ερωτηθείσα άπό δη
μοσιογράφους, άνέπτυξεν ώς Εξής τόν σκοπόν τοΰ Συνεδρίου.
[Γ—"Οταν κατά τό 1888 συνεπήχθη ε’ις τήν Βασιγκτώνα
ώ πρώτον γυναικεϊον Κομιτάτον, τοΰ όποιου σκοπός ήτο ή
διάδοσι; είς τήν άνθρωπότητα τοΰ μεγάλου νόμου- «Κάμετε
είς τούς άλλου; δ,τι θά ήθέλατε νά κάμουν καί γιά σάς»,
■γεννήθη ή σκέψις νά συγκεντρωθούν εις Εθνικά συμβούλια
αί γυναικείοι δυνάμεις κάθε χώρας. ’Εάν ή όργάνωσις αΰτη
#ά κατώρθωνε νά περιλάβη τά μεγαλείτερα "Εθνη τοΰ κό
σμου, ιδού δτι αί γυναίκες θά εΰρισκον τόν τρόπον, δπως
Εσκήσουν μίαν μεγάλην Επιρροήν Επί τής δημοσίας γνώμης
καί νά Επιτύχουν ύπέρ τής·γυναικός νομοθετικά; μεταρρυθμί
ζεις, τάς όποιας δ άνθρωπισμός καί ή δικαιοσύνη υποδεικνύ
ουν Λοιπόν τό δνειρον τοΰ Συνεδρίου τής Βασιγκτώνος, σή
μερον είνε πραγματικότης. Σήμερον κάθε Κράτος σχεδόν έ
χει τό γυναικεϊον Συμβούλιόν του. Εις τό σημερινόν Συνέ
δριο» τής Ρώμης αντιπροσωπεύονται περισσότερα άπό εξ
Εκατομμύρια γυναικών κάθε χώρας, θρησκείας καί Επαγγέλ
ματος. Πρόκειται δηλαδή περί μεγαλειώδους κινήματος.
'Επτά Εκατομμύρια γυναικών αγνώστων μεταξύ των, άλλα
Χαλώ; (Οργανωμένων, έρχονται νά συνεργασθοΰν διά τήν
βελτίωσιν τής γυναικός εις τήν σημερινήν κοινωνίαν.
Κ-—Έλέχθη. δτι πρόκειται περί κινήματος χειραφετήσεων,
όπως Εκείνο τών σουφραζεττών, παρετηρήθη ε’ις τήν κόμησ-

σαν.
Kk— Κάθε άλλο, άπήντησε. Τό κίνημά μα; δέν Ενέχει καμI μίαν άπό τάς σωφραζεττικάς ΰπερβολάς. Αί γυναίκες τοΰ
ί «Διεθνούς Συνεδρίου» ζητούν δπως επιτύχουν τήν βελτίωσιν
τής νομική; καταστάσεως τής γυναικός Εν τή οίκογενείφ καί
τφι Κράτει, δπως αΰτη δυνηθή χωρίς Εμπόδια νά σννεργ ισθή είς τό γενικόν καλόν, είς τήν πρόοδον τής κοινωνίας καί
τοΰ Κράτους, εις τήν άνθρωπίνην ευτυχίαν.
κ—Καί ποϊαι είνε περίπου αί βλέψεις σας ;
■ —’Αλλά σάς είπα. Ή βελτίωσις'τή; νομικής θέσεως τής
I /γυναικός, ό άγων κατά τής φθίσεως, ή βαθμιαία κατάκτησις
«ον δικαιώματος τής ψήφου, ή Ιδέα τής είρήνης καί τής διοιτησίας, ή συστηματοποίησις τής ^ογασίας τής γυναικός
, είς τάς δημοσίας υπηρεσίας, ή βελτίωσις τής δημοσίας υ
γείας καί τοΰ γένους, ή προστασία τής γυναικός καί τών

Τό πρόβλημα τής ψήφου τίθεται εί; δευτέραν γραμμήν.
’Αναγνωρίζομε»' καί ημείς, δτι ή ήιήφος υπαγορεύεται άπό
τήν Ισότητα καί τήν δικαιοσύνην, ή όποια πρέπει νά βασιλεύη μεταξύ τών δύο φίλων. Άλλ’ ή Ίταλίς δέν δύναται νά
τήν λάβη παρά μόνον δταν άποκτήση μίαν μεγαλειτέραν ώριμότητα πολιτικής καί κοινωνικής συνειδήσεως. Τά Ιδεώδη
μας πρέπει προηγουμένως νά τείνουν εί; χρησιμωτέραν Ερ
γασίαν. Σάς άναφέρω Ενα μέγα ζήτημα πού θά μάς άπασχολήση. Προκειμένου περί τοΰ ζητήματος τής οικιακής έργα
σίας τής γυναικός. ’Επ’ αι’αοΰ θ’ άκούσωμεν τ’ άποτελέσματα τής μακράς καί λεπτομεροΰ; Ερεύνης τής κομήσσης
Νταιζό Ρομπιλάν. Τό πρόβλημα, τοΰ οποίου Εζητήθη ή λύσις
είνε τό Εξής. Ποία κερδίζει περισσότερον. Ή Εργάτις ποΰ
πηγαίνει εις τό εργοστάσιον, ή ή Εργάτις ποΰ κάθηται εις τό
σπίτι της καί Ετοιμάζει τό φαγητόν διά τόν σύζυγον καί τά
παιδιία της ; Ή κόμησσα Ρομπιλάν Εξήτασεν ένα πλήθος
πτωχών Εργατικών οικογενειών. Καί ε’ις τί συμπεράσματα
νομίζετε, δτι κατέληξε ; θά σάς φανή Ισως περίεργον, άλλά
ή κόμησσα θά μάς τό άποδείξη μέ άριθμούς. Θά μάς άποδείξη, δτι τό «οικονομικόν κέρδος» τής γυναικός ποΰ Εργά
ζεται εί; τό σπίτι της, είνε άνώτερον άπό τό ημερομίσθιον
ποΰ κερδίζει εργαζόμενη είς κατάστημα ή Εργοστάσιον. 'Η
μαρκησία Λουτσιφέρο, ειδική είς τά ζητήματα τής ύγιεινής,
θά μάς άναπτύξη πώς ζή ή σημερινή οικογένεια τοΰ Εργά
του, άπό τί συνήθως πάσχει κ.λ.λ. Κυρίως δμως θά προτείνη
τά μέτρα, άτινα δέον νά ληφθοΰν, πρός προστασίαν τής υ
γείας τής πτωχή; γυναικός καί βελτίωσιν τοΰ γένους. ’Ιδού
μεγάλα ζητήματα, άτινα όμοΰ μέ Εκείνο τής μεταναστεύσεως
δέον πρωτίστως ν’ άπασχολήσουν τάς ’Ιταλίδας. ’Υπάρχει
καιρός διά τήν ψήφον.
— "Ωστε ό κύριος σκοπό; σας είνε ν’ άναπτύξετε δσσν τό
δυνατόν περισσότερον τήν χρησιμότητα τής γυναικός. Καί
μόνον δταν αΰτη άναπτυχθή εις τόν ΰψιστον βαθμόν..... ,
— Μόνον τότε θά δυνάμεθα νά σκεφθώμεν διά τήν ψή
φον, Δηλαδή πρώτον θά θελήσωμεν νά δημιουργήσωμεν γυ
ναίκα—πολίτην καί έπειτα θά φροντίσωμεν δπως χορηγηθή
είς τόν πολίτην τό δικαίωμα τής ψήφου. Καί Επειδή θά πε
ράσουν πολλά έτη διά νά κατορθώσωμεν τδ πρώτον, είνε
πλέον ή άσκοπον νά ομιλούμε» καί ν’ άσχολούμεθα διά τό

δεύτερον.
Καθώς βλέπετε, πρόκειται περί τοΰ ύγιεστέρου γυναικείου
κινήματος. Μία άπό τάς συμμετεχούσας είς τό Συνέδριον,

είπε.
— Τό κίνημά μας ήμπορεί νά χαρακτηρισθή καί κίνημα
ύπέρ τοΰ άνδρός. Είς τί άποβλέπομεν ; Είς τήν προστασίαν
καί τήν βελτίωσιν τής γυναικός καί τοΰ παιδιού. Κατά συνέ
πειαν Εργαζόμεθα καί ύπέρ τοΰ άνδρός.
Καί ή λαίδη Άμπερντίϊν, Ερωτηθείσα σχετικώς μέ τούς
σκοπούς τοΰ Διεθνούς Γυναικείου Συνεδρίου, είπεν.
παιδιών ποΰ μεταναστεύουν.
— Άγωνιζόμεθα διά τήν άνύψωσιν τής γυναικός, τής συ
Αΰταί είνε αί γενικαί άρχαί, τάς οποίας Επιδιώκει το γυ·
ζύγου καί τής μητρός. Δέν άγωνιζόμεθα απλώς ύπέρ τοΰ φύ
” ναικεϊον Συνέδριον. Ή κόμησσα Σπαλέττι όμως ωμιλησε καί
λου μας, άλλ’ ύπέρ Ολοκλήρου τήςάνθρωπότητος, ή όποια,
■ περί τοΰ δικαιώματος τής ψήφου είδικώς διά τάς ’Ιταλίδας.
καθώς γνωρίζετε, δίχως τάς γυναίκας δέν θά υπήρχε. Τό
tf1 Δεδομένου δτι αί συνθήκαι, ύπό τάς όποιας ζή ή Ίταλίς, είνε
ζήτημα τής ψήφου καί δι’ ημάς τά; Άγγλίδας είνε τό τε
11 σχεδόν ομοιαι πρός έκείνας τή; Έλληνιδος, οι λογοι τής
λευταίο». Ή ψήφος καί εις χείρας τ&ν άνδρών, δέν ΕχρηΛώρφωμένης κομήσσης άξίζει νά μάς απασχολήσουν.
σιμοποιήθη ύπέρ τού άνθρωπίνου άγαθοΰ. Τό ίδιον καί χει
f Οί δημοσιογράφοι, οΐτινες Εζήτησαν τάς γνώμα; της,
ρότερον θά συμδή Εάν καί αί σημερινοί γυναίκες, αΐ όποϊαι
Β&ιηυθύνθησαν πρός αυτήν τήν ερωτησιν Εαν και εί; την I;■ ταλίαν θ’ άρχίση ή διενεργουμένη άλλαχοΰ προπαγάνδα υπέρ
κατά τό πλείστον εύρίσκονται είς τό ίδιον διανοητικόν Επίπε
δον μετά τοΰ άνδρός, κατακτήσουν τό δικαίωμα τοΰτο. 'Ο
τή; γυναικείας ψήφου.
άγών τής γυναικός πρέπει πρός τό παρόν νά στρέφεται κατά
f' — Λί ’Ιταλίδες, είπε, δέν θεωρούν τήν κατάκτησιν ταύτοΰ άλκοολισμοΰ καί τή; διαφθοράς, ύπέρ τών άνηλίκων,
την ώς άναγκαίαν καί Επείγουσαν. Όφείλομεν νά σκεφθώμεν
τής οικογένειας καί τής γυναικείας Εργασίας.
| διά πολλά άλλα πράγματα ζωτικώτερα καί Ενδιαφερώτερσ.
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ΪΟΓΝ1ΟΣ
Άπό εθνική; άπόψεω; ό μήν ’Ιούνιος ύπήρξεν έκ τών
πλέον οδυνηρών καί ανήσυχων,, τούς όποιους διήλθομεν ιό
έτος τοΰτο.
Αΐ φοβεραί Τουρκικαί θηριωδίαι κατά τών
ημετερων δμογενών, άρξάμεναι έν Θράκη προ μηνών καί
συνεχισθείσαι gv Μικρασίρ, έξέσπασαν κατά τά τέλη
Μαΐου είς ραγδαίον καί άθρόον διωγμόν τοϋ 'Ελληνικού
πληθυσμού ιδίως τών παραλίων τής Μικράς ’Ασίας. Πό
λεις καί χωρία κατεστράφησαν διά πυρκαϊών, οί κάτοικο
έσφάγησαν όπου παρουσίασαν άντίστασιν, ατιμώσεις φρικταί έγένοντο, δλαι αί περιουσίαι των διηρπάγησαν ή έξηφανίσθησαν. Πρωτηγωνίστησαν εις τούς βανδαλισμούς αυ
τούς αί Τουρκικαί άρχαί άνώτεραι καί κατώτεροι, στρα
τιωτικοί καί πολιτικοί, έπιστρατεύσασαι, φανατίσασαι καί
εις πάσαν αγριότητα έξωθήσασαι τόν μαινόμενον Τουρκι
κόν όχλον.Εκατόνπεντήκοντα χιλ.τούλ.χιστονΈλλήνων διεσπάρησαν είς τά όρη καί τήν παραλίαν, μέγιστον δέ μέ
ρος αύτών ζητούν σωτηρίαν κατέφυγεν εις Λέσβον, Χίον,
Σάμον καί τάς λοιπάς Έλληνικάς νήσους. Ήπειλήθη διά
καταστροφής καί αυτή ή πόλις τών Κυδωνιών. Ή Ελλη
νική κυβέρνησις δέν ήδύνατο πλέον νά μένη θεατή; άπλοΰς
τοιούτων θηριωδιών. Προέβη εις διακοίνωσιν πρός τήν
Τουρκίαν ζητούσα τήν περιστολήν τών βαρβαροτήτων αύ
τών καί καθιστώσα αύτήν ύπεύθυνον. Συγχρόνως ό πρω
θυπουργός κ. Βενιζέλος προέβη είς σχετικάς βαρυσημάντους δηλώσεις, αΐτινες έθεωρήθησαν ώς πολεμιστήριον
σάλπισμά. 'Ο πόλεμος έκρίθη αναπόφευκτος καί ή κήρυξίς
του κατα το πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ ’Ιουνίου άνεμένετο έναγωνιως. Ή Βουλή έπαυσε τάς έργασίας της καί
τα Ελληνικά ατμόπλοια, οσα εύρίσκοντο έν τφ Δουνάβει
ή τήν Μαύρην Θάλασσαν διαλύσαντα τάς συμφωνίας των,
εσπευσαν νά εξέλθωσι τών στενών. Τό δεύτερον δεκαπεν
θήμερον τοΰ μηνός ύπήρξε καΰησυχαστικώτερον, καίτοι ή
καταστασις εξακολουθεί κρίσιμος. Ή Τουρκία ύπεσχέθη
αποκαταστασιν τής ταξεως, αλλ’ ή ασφάλεια μένει άγνω
στος δια τους ημετέρους ομογενείς, οΐτινες εξακολουθούν
νά είνε τό άντικείμενον τοΰ Τουρκικοΰ διωγμοΰ.
Δραματικόν γεγονός κινήσαν τό διεθνές ένδιαφέρον,
ανυπολόγιστον δ’ έπίδρασιν προωρισμένον ν’ άσκήση £ν
Αυστριφ, ελαβε χώραν εις τήν πρωτεύουσαν τής Βοσνίας,
τό Σαράγιεβον.
Εδολοφονήθησαν έκεϊ τήν 15ην ’Ιουνίου
π. μ. ό άρχιδούξ Διάδοχος τής Αύστρίας Φραγκίσκος Φερδινανδος και η συζυγος του Σοφία δούκισσα Χόεμπεργκ.
Οί δράσται οΐτινες ανήκουν είς πατριωτικήν εθνικήν συνω
μοσίαν είνε Σερβοι, επεχείρησαν δέ δίς τή αύτή ήμέρρ
τήν δολοφονικήν απόπειραν, πρώτον διά βόμβας, άποτυχοΰσαν, και κατόπιν διά περιστρόφου Μπράουνιγκ, ήτις ύ
πήρξε διά τό ζεύγος όλεβρία. Ό άρχιδούξ έπληγώθη θανασιμως εις την καρωτίδα και το στόμα, ή δέ σύζυγός του
εις τό υ.τογαστριον. 'Ο πρώτος τών δραστών ονομάζεται
Καμπρίνοβιτζ, τυπογράφος, ό δεύτερος Πρίντζιπ, μαθητή;.
Άμφότεροι συνελήφθησαν. 'Υπό τών Σέρβων ό δολοφο
νηθείς άρχιδούξ διάδοχος έθεωρεϊτο ώς άμείλικτος έχβρός
των, ως ο συντελεσας εις τήν οριστικήν προσάρτησιν τής
Βοσνίας καί ’Ερζεγοβίνης είς τό Αύστριακόν στέμμα καί
ώς πρωτεργάτης τής έχθρικής πολιτικής τής Αυστρίας
κατα τον Βαλκανικόν πόλεμόν, καθ’ δν ή Σερβία έστερήθη
διεξόδου προς την Αδριατικήν καί πολλαχώς ήπειλήθη
διά τής Αύστριακής έπιστρατεύσεως. Διάδοχος τής Αύ
στρίας άνεκηρύχθη ό άρχιδούξ Κάρολος Φραγκίσκος Ίωσηφ, ετών 27, ανεψιός τοΰ δολοφονηθέντος.
Ό ’Ιούνιος έγεννήθη καί μέ τήν γέννησιν καί άμεσον
έγκαινίασιν νέου ύπουργείου έν Έλλάδι, έννάτου κατ’ ά-

ριθμόν, τοΰ τής Συγκοινοινίας. Είς τό νεοσύστατον ύπουρ.
’γεϊον, ού ή άποστολή έν τφ κράτει καί τφ κοινωνικφ συμ
φέροντι είνε πολλής καί μεγάλης σημασίας, έγκαθιστώνται πρός τό παρόν αί ύπηρεσίαι τών Δημοσίων "Εργων καί
έκείνη τών Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων καί Τηλεφώνων
αΐτινες μέχρι τοΰδε άπετέλουν τμήματα τοϋ 'Υπουργείου
τών ’Εσωτερικών. Μελετάται δμως ή είς αύτό μετάθεσικαί τοΰ τμήματος τοΰ Εμπορικού Ναυτικού, δπερ μέχρι
τοΰδε άποτελεϊ μέρος τοΰ 'Υπουργείου τών Ναυτικών
ΙΙαρά τά έπί δεκαετηρίδας ίσχύσαντα παρ’ ήμίν κοινοβο,·
λευτικά έθιμα, ή κυβέρνησις δέν έζήτησε μεταξύ τών έν
τή Βουλή φίλων της τόν νέον ύπουργδν κ. Α. Διαμαντίδην. Έπροτίμηοε τήν ειδικότητα καί τήν ενημερότητα
έπί τών ζητημάτων τοΰ 'Υπουργείου τούτου, είς δ διακρίνεται ό νέος ύπουργός, άσχοληθείς καί ώς νομομηχανικδ;
καί ώς τμηματάρχης καί ώς έπιφορτισθείς μέ παντοίας ό
ποστολάς σχετικάς μέ τά δημόσια έργα, ιδίως δέ μέ τήν
σιδηροδρομικήν νομοθεσίαν καί τήν έν γένει συγκοινωνια
κήν πολιτικήν τής κυβερνήσεως.

Φ. Β.

Ο ΚΟΧΜΟΧ
Μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν δημοσιεύομεν σήμερον βαρυσήμαντον αρθρον διαπρεπούς 'Ιεράρχου τής Μακεδονίας,
γνωστού διά τό σθένος του, τήν’ εύφυΐαν του, τήν μόρφωσίν του καί τάς δλΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ λας αυτού άρετάς,
τοΰ Μητροπολί τ ο ι;
Δράμας κ. Άγαθαγγέλου. Ήλθεν εις ’Αθήνας κληθείς
δια τας έργασίας τής έπιτροπής πρός διαρρύθμισιν τώ'·
έκκλησιαστικών παρ’ ήμίν πραγμάτων καί δέν άφήκε στιγ
μήν άχρησιμοποίητον. Διά σθεναράς άρθρογραφίας άπό
τών στηλών τής «Σημαίας» άνέπτυξε τό ζήτημα τών σχέ
σεων τοΰ Πατριαρχείου πρός τήν Πύλην καί άπεκάλυψτήν μεγάλην δύναμιν τοΰ ’Εθνάρχου ήμών, τήν όποιαν εΰ
τυχώς μέ τόσην ύπερήφανον επιμονήν έξασκεί ή Α. Παγα
νιστής εις Κων)πολιν. Ή πολύμορφος καί πολυποίκιλο;
δράσις τοΰ 'Αγίου Δράμας έρχεται νά έπικυρώση την κρα
τούσαν περί τών 'Ιεραρχών τής Ν. Ελλάδος έκτίμησιν καί
νά κρατύνη τάς επ’ αύτών ελπίδας τής έκκλησίας καί τού
γένους.

Οι Κοζάκοι, οί φανατικώτεροι λάτραι τοΰ ίππου, έχουν μίαν
ώραίαν περί τοΰ εύγενοΰς ζώου παράδοσιν : «'Ο Θεός —λέ
γουν— είχε δημιουργήσει δλα του τά πλάσματα, άκόμη καί
τόν δνθρωπον. Άλλ’ έφαίνετο
ΟΙ ΙΠΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
σκεπτικός άκόμη· ήθελε νά
πλάση κάτι τελειότερον. Κάτι
ποΰ νά συγκεντρώνη δλα τά χαρίσματα τών άλλων. Καί δ με
γάλος Θεός έπήρε άπό καθένα ένα χάρισμα καί τά ήνωσεν
δλα μαζύ : Εύλυγισίαν άπό τόν δφιν, ταχύτητα άπό τήν δορκάδα, νοημοσύνην άπό τόν σκύλλαν, άντοχήν άπό τήν κάμηλον, ύπερηφάνειαν άπό τόν λέοντα· άπό τόν κύκνον τέλος
έπήρε τόν ώραϊον καί ύπερήφανον τράχηλον καί έπάνω εί;
αύτόν προσέθεσε τήν χαίτην, τήν οποίαν έδανείσθη άπό τήν
κόμην τής γυναικός. Καί έτσι έπλάσθη ό ίππος.»
Ή άγάπη τού ανθρώπου πρός τόν ίππον —τήν όποίαν νό
σον ενδεικτικοί; χαρακτηρίζει ή παράδοσις αύτή— είνε πα
λαιό όσον καί ή έμφάνισις τών δύο δντων είς τήν επιφάνειαν
τοΰ πλανήτου. Πιστός σύντροφος τής ζωής τοΰ αύθέντου του,
θυσιαζόμενος συχνά πρός χάριν του, άπελπιζόμενος δταν τόν
χάση καί φθάνων μέχρις αυτοκτονίας πολλάκις διά τής Λεινης, δ ίππος άπεδείχθη πάντοτε άξιος τής άγάπης καί τών
περί αυτού φροντίδων του άνθρώπου. ΑΙ δέ φροντίδες αύται
κατά τά τελευταία έτη έλαβον μορφήν έντελώς έπιστημον
*·
κήν. Διά τών έξαιρετικών περιποιήσειον καί διά τής διασταν-

Τό Στάδιον κατά τούς Ιππικούς άγώνας

ρώσεως τών γενών παρήχθησαν ίπποι τόσον εξηυγενισμενοι,
τόσον τέλειοι, ώστε ή άξία των νά φθάνη είς τιμάς μυθώ

δεις.
Είς τόν τόπον μας, άτυχώς, ολίγοι είνε είς θεσιν να δια
τηρούν ίππους άξίας, διότι, έκτος τοΰ δτι στοιχίζουν πολλά,
απαιτούν καί μεγάλην δαπάνην διά την συντηρησιν των. Εν
τούτοις έσχάτως ήρχισε νά παρατηρήται κάποια ώθησις έπί
τοΰ προκειμένου, χάρις είς τήν όργάνωσιν 'ιππικών αγώνων,
ύπό τήν πρωτοβουλίαν ιδίως μελών τινων τής Βασιλικής Οι
κογένειας, άγαπώντων μετά πάθους τήν ιππασίαν. Ή A. Υ.
ό Διάδοχος, οστις προήδρευσε ιών τελεσθεντων εις το Στά
διον άγώνων τής 16ης ’Ιουνίου, καί η Α. Υ. η πριγκηπισσα
Ελένη, φανατική Ιππεύτρια, ήτις άπένειμεν ίδιοχείρως τά
βραβεία εις τούς νικητάς, διατηρούν τήν πεποίθησιν, δτι χά
ρις είς τοής άγώνας τούτους, συχνά έπαναλαμβανομένους,
θά γεννηθη άμιλλα καί μεταξύ τών ίδικών μας πλουσίων καί
δτι θά φιλοτιμηθοΰν ουτοι νά διαμφισβητησουν είς προσεχή
έτη τό γέρας δι’ ίδικών των ίππων. Και κατα πόσον μεν θα
κινηθή τδ ένδιαφέρον τών πλουσίων μας δέν γνωρίζομεν.
Γεγονός δμως είνε, δτι τό ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ διά τά ίπ
πικά άγωνίσματα άπεδείχθη μίαν φοράν ακόμη ζωηρότατα
κατά τούς τελευταίους άγώνας.
Τδ Στάδιον είχε πλημμυρίσει άπό κόσμον, δταν περί την
5ην απογευματινήν προσήλθεν ύπό τόν χαιρετισμόν τής μου
σικής καί τάς ζητωκραυγάς τοΰ πλήθους ή Α. Μ. δ Βασιλεύς
συνοδευόμενος ύπδ τοϋ Διαδόχου, τών πριγκήπων Αλεξάν
δρου καί Παύλου, τής βασιλόπαιδος Ελένης, τής πριγκηπίσσης Ελένης τοΰ Νικολάου καί τών μικρών πριγκηπισσών.
Προηγουμένως είχον προσέλθει δ Πρωθυπουργός, τινές τών
ύπουργών καί ό Γάλλος στρατηγός Βιλλαρε.
Προηγήθη ή παρέλασις αμαξών Ιδιωτικών καί άγοραίων.
Έκ τών Ιδιωτικών έβραβεύθησαν δύο τοΰ κ. Μπενάκη καί
μία τοΰ κ. Σερπιέρη, οκτώ δέ έκ τών άγοραίων.
Μετ’ αύτάς παρήλασαν τρία βασιλικά οχήματα. Προηγείτο
ή τέθριππο; άμαξα τών τελετών με θυμοειδείς μελανας ίπ
πους, ήκολούθει τδ δίϊππον αμαξάκι τής πριγκηπίσσης Ελέ
νης καί είπετο τρίτον, δίϊππον έπίσης.
’Επηκολούθησαν είτα τά ιππικά άγωνίσματα, είς τά όποϊα
συμμετέσχον ικανοί έκ τών αξιωματικών μας και τινες υπαξιωματικοί. Μετά το πέρας αύτών δ κήρυξ έξεφώνησε τά
ονόματα τών βραβευθέντων, οΐτινες ανερχομενοι είς την Β
Κερκίδα Ιλάμβανον τά βραβεϊά των —διάσημα ταινιών—
άπονεμόμενα ίδιοχείρως ύπδ τής Πριγκηπίσσης Ελένης.

Έκ τών αξιωματικών έβραβεύθησαν : Είς τόν δρόμον μετ’
εμποδίων : Αον βραβείον : έπίλαρχος κ. Λεβίδης, έπίλαρχος
κ. Μάνος, ίλαρχος κ. Μεταξάς καί λοχαγός Πυροβολικού κ.
Βοΰλτσος δίς. Βον βραβείον : άντισυνταγματάρχης πυροβο
λικού κ. Τρικούπης, έπίλαρχος κ. Μανος δίς και ίλαρχος κ.
Κ. Βάσσος. Γον βραβείον : έπίλαρχος κ. Γαυριαλάκης καί
ίλαρχος κ. Παπαδιαμαντόπουλος τρίς. Π
Είς τό άγώνισμα ύψους έλαβε τδ Αον βραβείον δ ίλαρχος
κ. Παπαδιαμαντόπουλος καί τδ Βον ό λοχαγός τοΰ πυροβο
λικού κ. Βοΰλτσος.
Έκ τών ύπαξιωματικών έβραβεύθησαν μέ Αον βραβείον
οί λοχίαι κ. κ. Καρασούλας, Μπελάλας καί Χριστόπουλος και
μέ Βον τοιοΰτον δ έπιλοχίας Μπαλτατζής.
«

'Ο ’Ιούνιο; μάς έφιλοδώρησεν ούκ ολίγα; άπεργίας,
δφειλομένα; βέβαια είς βαθύτερα αίτια, άλλά διά τάς ό
ποιας νά μή είνε ξένη κσ’ ή ύψηλή θερμοκρασία του. Είχομεν λοιπόν
Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ απεργίαν τών
εργατών τοΰ
άεριόφωτος, άπεργίαν τών σιδηροδρομικών, τών τριχιοδρομικών. ’Αληθής επιδημία κοινωνικής φύσεως, δίδουσα χώ
ραν είς σκέψεις δχι πολύ ευχάριστους, όταν ληφθή υπ δψει ό'τι τδ κοινωνικόν αύτό νόσημα δέν είνε παλαιόν είς
τδν τόπον μας, έκαμεν δμως τρομερά; προόδους. Ευτυχώς
καί αί τρεις άπεργίαι έκανονίσθησαν ταχέως. Άλλα το
πλέον εύχάριστον σύμπτωμα είνε δτι σύσσωμος δ Ελληνι
κός λαός καί μάλιστα ή κοινωνία ’Αθηνών καί Πειραιά);
έξεδήλωσεν άνεπιφύλακτον δυσφορίαν καί άγανάκτησιν.
ώστε νά γνωσθή διά τό μέλλον τουλάχιστον, οτι τοιαύται
έπιχειρήσεις δέν θά ευρίσκουν καμμίαν χάριν καί συμπά
θειαν παρ’ αύτφ.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΘ’ ά γράφουσιν -έξ Άμστελοδάμου είς τήν «Νέαν
Βιενναίαν ’Εφημερίδα», ή μικρά διάδοχος τής Ολλανδίας,
παρ’ δλην την τρυφεράν ηλικίαν της. φαίνεται, οτι γνωρί
ζει ήδη τό μέρος, δπερ προώρισται νά διαδραματιση ημέ
ραν τινά έν τή πατριόν της, έν ή περιπτώσει συνέβαινε νά
μή απόκτηση άλλον αδελφόν.
Κατά τάς έκ τών ανακτόρων διαδόσεις, ή μικρά πριγκήπισσα άφίνει νά έννοηθή, δτι θέλει νά γίνη πολύ Ιδιότροπος
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βασίλισσα. ΑΙ άκριβώτεραι κοΰκλαι μετά παρέλευσιν δλίγων
ωρών κομματιάζονται, οί δέ πόδες καί οί βραχίονες των κα
λύπτουν καθημερινώς τό έδαφος τοΰ δωματίου, ε’ις τό ό
ποιον ή μικρά πριγκήπισσα Ίουλιανή συνήθως παίζει.
Κύριοι καί δεσποινίδες τής Αυλής διηγούνται ιστορία;
πολύ δυσάρεστους περί σκηνών, τάς οποίας έκαμεν ή μικρά
πριγκήπισσα. περί πινακίων, φιαλών, ύελοπινάκων συντρι
βόμενων ύπ’ αύτής έν στιγμή οργής.
’Άν δέ ή κατάστασι; αΰτη έξηκολούθει, καθ’ δλον τό βα
σίλειον, δέν θά εύρίσκετο πλέον .οϋύεμία κυρία τής άριστο
κρατίας διατεθειμένη ν’ άναλάβη τά καθήκοντα παιδαγω
γού, παρά τή μελλούση Βασιλίσση.
’Επεισόδιον σημαντικώτατον διά τόν χαρακτήμα τής ιιικράς πριγκηπίσσης συνέβη έπί τή ευκαιρώ τής υποδοχής
τής πρώτης τοΰ νέου έτους είς τά ανάκτορα.
Ή εθιμοτυπία απαιτεί δπως αί κυρίαι τής Αυλής κατά,
τήν διάβασιν πρό τής Βασιλίσσης, ήτις κρατεί έκ τής χει
ρός εις τά; ΰποδοχάς ταύτας τήν μικράν Ίουλιανήν, νά φιλώσι τρυφερώς εις τάς παρειάς τήν μέλλουσαν Βασίλισσαν.
Τήν στιγμήν δέ τής παρελάσεως ή πρεσβυτέρα κυρία τής
Αυλής, ήτις ήρχετο έπί κεφαλής τής συνοδείας, μόλις έπλησίασε τήν μέλλουσαν Βασίλισσαν, είδε παρουσιαζομένην
πρό τοΰ στόματός της τήν μικράν χεΐρα τής πριγκηπίσσης,
ήτις περιφρονητικώς άπέστρεψε πρός τά Λπίσω τό πρόσωπον.
Είς τήν γραίαν κυρίαν δέν έμεινε ν άλλο νά κάμη παρά
νά ύπακούση, φιλούσα εΰλαβώς τήν μικρά εκείνην χεΐρα.
τήν τεταμένην έν χειρονομώ προσταγής.
★ ★
Ό ΝΕΟΣ Βασιλεύς τής Βαυαρίας άγαπρ τόν άπλοΰν
βίον. Ή άπλότης αΰτη είνε παροιμιώδης έν τώ Οίκφ Βέττελσμπαχ. ’Από τού ίδρυτοΰ αύτοΰ μέχρι τού άποθανόντος
άντιβασιλέως, έξαιρέσει τοΰ Λουδοβίκου Β'. Ό Λουδοβί
κος Α'., καίπερ έχων έπίσης άνεπτυγμένον τό αίσθημα τής
πολυτελείας εις αρχιτεκτονικά μνημεία, έλάχιστα έδαπάνα
δι’ έαυτόν, διά τροφήν, διά δεξιώσεις.
Ό Μαξιμιλιανός καί ή Βασίλισσα Μαρία ομοίως ήσαν
άπλούστατοι. Περί αύτής ή κόμησσα ντε Λαϊνίγκεν γράφει
έν νεωτάτφ βιβλίφ περί Μονάχου, «δτε ήτο πριγκήπισσα
Πρωσσίς, ώραιοτάτη καί δροσερά ώς ρόδον. "Αμα ώς ?φθασεν είς Βαυαρίαν, κατέκτησεν δλων τάς καρδίας. "Ητο
άπλή, άπλουστάτη, καί περιεφρόνει τήν εξωτερικήν έπίδειξιν. ’Εν τή Αύλή τής Βαυαρίας κρατεί παλαιότατον καί
περιεργότατον έθιμον κατά τήν πριότην έκαστου μηνάς ζεύ
γος καινουργών υποδημάτων τοποθετείται πρό τής θύρας
τής Βασιλίσσης, ήτις λαμβάνουσα αύτά, δωρεί τά παλαιότερα υποδήματά της εις τάς θαλαμηπόλους της. Ή Βασί
λισσα Μαρία ούδέποτε έτήρησε τό έθιμον αύτό, λέγουσα
οτι είνε άστείον νά δίδη κατά μήνα υποδήματα, καινουργή
ακόμη καί λίαν αναπαυτικά έκ τής χρήσεως. Είχε τήν μα
νίαν νά φωτογραφήται συχνότατα μετά τής Βασιλικής Οι
κογένειας. Κατά τόν θάνατόν της εΰρέβησαν 327 λευκώ
ματα. περιέχοντα φωτογραφίας τής Βασιλικής Οικογένειας.
Τά τέϊά της δυσαρέστως ήκούοντο, διάβι παρηκολουθούντο
πάντοτε ύπό λαχείου. τοΰ όποιου χό μέγα κέρδος άπηρτίζετο
έκ τεμαχίων^ κυδωνοπάστου. Ή Βασίλισσα Μαρία ύπήρξεν
υπέροχος κατά τά άλλα. Έν έτει 1866 έφάνη έπιδημία τύ
φου. Κατά τινα μετάβασιν τής Βασιλίσσης εις τό στρατιω
τικόν νοσοκομεϊον, παρετήρησεν, δτι είς ασθενής ήρνείτο
νά λάβη ζωμόν. Ή Βασίλισσα έπλησίασε τήν κλίνην τού
τυφικού καί είπε- «Φίλε μου, νά πίωμεν μαζύ τόν ζωμόν.
’Εμπρός. Μίαν φοράν νά μεταχειρίζεσαι σύ τό κοχλιάριον
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καί μίαν έγώ.» Ό ασθενής στρατιώτης ϋπήκουσε, διά τοΰ
αύτοΰ δέ κοχλιαρίου έναλλάξ έλάμβανον ζωμόν.
***

ΠΡΟ τίνος έπήλθε συμφωνία μεταξύ τών Κυβερνήσεων
Γαλ/ίας καί Γερμανίας όσον άφορρί τό λεπτόν ζήτημα τών
ταξειδίων καί τών προσγειώσεων τών άεροπλάνων καί τών
πηδαλιουχουμένων έπί ξένης χώρας.
Κατά τούς όρου; τής συμφωνίας ταύτης, έκάστη χώρα
επιφυλάσσει είς έαυτήν τό δικαίωμα νά χαράξη μίαν ζώνην
I έπεξηγοΰσα ταύτην είς τήν άλλην ι, έντός τής οποίας ή
αερόπλοια τελείως απαγορεύεται ένεκα λόγων έθνικής α
σφαλείας.
Συνεπείρ τής συμφωνία; ταύτης, ή έν ΙΙαρισίοις Γερμα
νική Πρεσβεία κατέστησε γνωστόν είς τό ύπουργείον τών
Εξωτερικών τής Γαλλίας χάρτην, έπί τοΰ όποιου σημειοΰνται αί άπηγορευμέναι ζώναι διά τοής ξένους αεροπόρους.
Ό υπουργός τών Εξωτερικών άπέστειλε τόν χάρτην τού
τον είς τόν έπί τών Δημοσίων ’Έργων συνάδελφόν του, ό
όποιος πάλιν τόν άπέστειλε πρός τόν πρόεδρον τής ’Αερο
ναυτικής Λέσχης.
Ό χάρτης οΰτος είνε ένδιαφέρων κατά τοΰτο, δτι αί ζώ
ναι αί άπηγορευμέναι εις τά γαλλικά πηδαλιουχούμενα καί
άεροπλάνα έκτείνεται έφ’ δλων τών συνόρων τής Άλσα
τίας καί Λωραίνης. Μία καί μόνη στενή δίοδο; πρός τό
Ζελσενκίρχεν καί τήν Βάν επιτρέπει είς τά γαλλικά άερο
πλάνα νά είσέλθουν είς τήν γείτονα έπικράτειαν. Πάσα
άλλη δίοδος είνε άπηγορευμένη.
"Οσοι δοκιμάσουν νά παραβοΰν τούς δρους τούτους θά
εΰρεθοΰν έκτεθειμένοι ϊί είς τό νά δεχθούν πυροβολισμούς,
ή κατά τήν έκφραση τοΰ Τιερρύ είς τό νά προκαλέσουν
σοδαράς περίπλοκά;.
Ούδείς δύναται νά διατύπωση άντεγκλήσει; έναντίσν τοΰ
χάρτου τούτου, τοΰ σχηματισθέντος ύπό τών Γερμανικών
αρχών, αΐτινες έκαμον πλήρες τό καθήκον των. Θά ήτο
δμως ένδιαφέρον νά έγνωρίζομεν τόν άνάλογον χάρτην,
τόν οποίον ύποχρεοΰται νά σχηματίση ή Γαλλική Κυβέρνησις. Θά είνε ενδιαφέρον νά μάθωμεν άν ό χάρτης ούτος
θά είνε έπίσης αύοιηρός δσον καί ό γερμανικός.
★**

Ή «Βερολιναία Ημερήσια» δημοσιεύει τόν κατάλογον
τών εκατομμυρίων, τά όποια κατέχουν οί Γερμανοί ήγεμόνες καί εύγενείς, δπως απόδειξη τήν μεγάλην ένίσχυσιν,
τήν όποιαν δύνανται νά δώσουν είς τό δημόσιον ταμεϊον.
Ό πλουσιώτερος τών Γερμανών μοναρχών είνε δ Γουλιέλμος Β', τοΰ οποίου ή περιουσία ανέρχεται εις 140 εκα
τομμύρια φρ., τά δέ έτήσια είσοδήματά του, συμπεριλαμβανομένης καί τή; έπιχορηγήσεως τού κράτους, φθάνουν
τά 22 εκατομμύρια. Άλλ’ είς τόν γενικόν κατάλογον τών
εκατομμυριούχων τής Πρωσσίας, ό Κάίζερ κατέχει δχι τάς
πρώτα; βαθμίδας, διότι πρό αύτοΰ έρχονται ή χήραΚρούπ,
ό πρίγκηψ τοΰ Δόντομερκ, ό βαρώνος Γολδομίθ Ρότσιλδ
καί ό δούξ τοΰ Ούγέσε. Ή ιδιαιτέρα περιουσία τοΰ Δια
δόχου τής Γερμανίας ύπολογίζεται εις 15 εκατομμύρια φρ.
ή τοΰ βασιλέως τή; Σαξωνία; εί; 25.
"Αλλο; βαθύπλουτο; ήγεμών είνε ό μέγα; δούξ τής Σα
ξωνία; Βαϊμερ. τοΰ όποιου ή περιουσία ανέρχεται είς 70
εκατομμύρια.

κλοφορία τού αίματος καί πάντοτε ή άκαθαρσία τοΰ
αίματος. Αί αύταί εσωτερικοί α’ιτίαι προξενοΰσι καί
τά συνήθη σπειριά, τά έρυθτήματα καί τήν φλόγωσιν
τής έπιδερμίδος. Δι’ δλας τάς παθήσεις ταύτας ένδείκνυται καθαρτική δίαιτα καί θεραπεία, ώς καί δί
Πρέπει νά ηλένηται τό ηρόαωηον ;
Τό νερό είνε τό αρχαιότερου μέσον διά τήν τουα αιτα περί τήν τροφήν, ή οποία πρέπει νά συνδιάζηται μέ θεραπείαν έξωτερικήν διά κρεμών, πλύσεων
λέταν καί τό μεγαλείτερον δώρον, τό δοθέν είς την
ανθρωπότητα. Παρ’ όλα; δμως τά; ιδιότητας, τάς καί πουδρών τής ώραιότητος.
Τό ήλιόκαυμα προσδίδει είς τό δέρμα χρώμα μεΙδιότητας, τάς οποίας έχει ή θεωρείται, δτι κατεχει,
ή πείρα μάς έδίδαξεν. δτι είς πολλά πρόσωπα τό ά λαγχροινόν καί ήλιοκαές, τό όποιον δυσκόλως εξαφα
νίζεται. 'Όταν τό ήλιόκαυμα είνε έλαφρόν, θεραπεύε
πλοΰν ΰδωρ καί ό σάκων έξασκοΰσ: καταστρεπτικήν
ται αποτελεσματικοί; μέ τόν οπόν τών σικυών ή μέ
μάλλον επιρροήν έπί τής ώραιότητος καί τής χροιάς
τό ξυνόγαλα κατά τήν νύκτα- τό μέσον τοΰτο, τό ό
τοΰ προσώπου. Τό ΰδωρ εντελώς αμιγές έν γενει δεν
ποιον
μάς συνεβσύλευον αί μάμμαι μας, δέν είνε κα
πλύνει. Είνε ανεπαρκές διά τήν διάλυσιν δλων τών
κόν, έν τούτοις δίδομεν τήν συμβουλήν νά μή γίνηται
υλών τών μηχανικώς συσσωρευομένων έπί τής έπιφακατάχρησις τούτου· έπίθεσις αύτοΰ κάθε 3 ή 4 ήμένείας τής έπιδερμίδος· δσον αφορά τόν σάπωνα, η
χρήσις του δίδει πολλάκις αποτελέσματα δλως αρνη ρας άρκεΐ νά πολεμήση έν έλαφρόν ήλιόκαυμα. ’Εάν
τό ήλιόκαυμα είνε παλαιόν καί πολύ προχωρημένου,
τικά : καθιστρ δηλ. τό πρόσιοπον ξηρόν, ρικνόν και
τότε έπιβάλλεται ειδική θεραπεία μέ ζύμας (pHtes)
'Επομένως πάσα γυνή, φροντιζουσα δια την ωραιό ειδικώς πρός τοΰτο παρεσκευασμένας.
τητά της, δφείλει νά εχη ώς κανόνα τό νά μεταχειρίΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
ζηται διά τήν πλύσιν τοΰ προσώπου μόνον ΰδωρ βρα
— Εί; τό προηγούμενου τέΰχο; έγράψαμεν περί τή; Σασμένον, έντός τοΰ οποίου έτέθη ουσία τις, ιδίως χυμοί
φυτών, δι’ ών έξουδετεροΰνται τά ολέθρια αποτελέ μία; ποιητρία; Έλπίδο; Βοτζαλίδου.
— "Ηδη εί; τό παρόν τεΰχο; δημοσιεύομεν ένα μικρόν
σματα τοΰ αμιγούς ΰδατος καί καθιστάται τοΰτο κα
τάλληλον διά την τουαλέταν. Ή έκλογή έπίσης του ποίημά τη; ώ; δείγμα τή; έμπνεύσεώ; τη;.
Ή Νομική Σχολή συνελθοΰσα ύπεδειξεν ώ; ύποψηφίσάπωνος είνε κατ’ ανάγκην σπσυδαιοτάτη διά τήν διαου; κοσμήτορα; διά τό προσεχές Ακαδημαϊκόν έτος τούς
τήρησιν τοΰ δέρματος τοΰ προσώπου.
Μετά πολλά; μελέτα; δυνάμεθα νά δώσωμεν τους κ.κ. Ήλιόπουλον, Βασιλείου καί Σαρίπολον.
— Έξ αυτών ό κ. 'Υπουργός θά διορίση οριστικόν τοιεπομένους κανόνα; σχετικώ; πρό; τά; καθημερινά;
πλύσεις τοΰ προσώπου· ή χρήσις τοΰ ΰδατος καί τοΰ οΰτον τόν κ. Ήλιόπουλον.
— Αί εξετάσεις τοΰ ΙΙολυτεχνείου άρχίσασαι άπό τά;
καλοΰ σάπωνος θά είνε βοηθητική δι’ έκεΐνον, δστις
έ'χει δέρμα κανονικόν ή ιδία χρήσις είνε ούσιώδη; 2 ’Ιουνίου, έπερατώθησαν τήν 17ην.
— Αντί τοϋ παραιτηθέντος καθηγητοΰ τοΰ Πολυτε
διά τόν έχοντα δέρμα λιπαρόν καί προσβεβλημένου
άπό μελανά; κηλίδας’ ένώ άφ' ετέρου δέρμα τρυφε χνείου κ. Χατζηδάκη διωρίσθη ό κ. Κ. Μαλτέζο;.
— Διακόσιοι μαθηταί τοΰ Συλλόγου τών Έμποροϋπαλρόν, ξηρόν καί ευπαθές δέν δύναται νά πλυθή χωρίς
λήλων έδωσαν τάς έτησίας εξετάσεις των δικαιώσαντες
νά διάτρέχη μεγάλου; κινδύνους.
τήν έκτίμησιν καί τήν συνδρομήν ήν παρέχει ή κοινωνία
'Υπάρχει μία ακόμη φροντίς, τήν οποίαν πολλοί
παραμελοΰσΓ αΰτη συνίσταται εί; τό νά τρίβη τι; πρός τάς σχολάς τοΰ Συλλόγου.
— Διά τόν διαγωνισμόν Ρότσιλδ ύπεβλήθησαν περί τα
καλώς τό πρόσωπον διά μάκτρου σπογγώδους έως δ20 έργα.
του έξαλειθφή πάν ίχνος υγρασίας καί ή έπιδερμίς
— Ό κ. Ρότσιλδ λαμβάνων ύπ’ δψιν του δτι δυνατόν
μή διατηρή καμμίαν τραχύτητα- τότε αρχίζει τις τάς
φροντίδας τής ώραιότητος. Άποξηραίνοντες διά τών νά εύρεθώσιν έργα ισοδύναμα άπαιτοΰντα κατάτμησιν τοΰ
βραβείου, άνεβίβασε τό ποσόν είς δρ. 7.500.
εντριβών τό ΰδωρ τών πλύσεων, έπαναδίδομεν διά τοΰ
— Τά Ιον, 7ον καί 34ον πεζικά συντάγματα έξετέλεείδους τούτου τής μαλάξεως είς τους μυώνας νέαν
σαν γυμνάσια μαχητικής, άτινα παρηκολούθησε καί ό Διά
δύναμιν.
***
δοχος Γεώργιος.

ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΟΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

— Τό ύπουργείον τών Εσωτερικών προέβη έσπευσμέ’Ιδού αί δυσάρεστοι παθήσεις, αΐτινες, άν δέν παραμορφώνωσι τελείως, άλλοιοΰσιν ούχ’ ήττον πολύ τήν νως εί; τήν παραγγελίαν δύο χιλιάδων είσέτι σκηνών.
— Αί σκηναί αύται θ’ άποσταλώσιν εί; Μακεδονίαν χά
ωραιότητα τοΰ προσώπου. 'Εν τούτοις θεραπεία, διαρριν τών προσφύγων.
κοΰσα έπί τινα καιρόν, ούχί μακρόν, αρκεί, γενικώς,
νά έξαλείψη δλας τά; παθήσεις ταύτας· ούχί μόνον
— Τερματισθείση; τής δίκη; τών διπλωματών κ. κ.
Σκάση καί Ξανθοπούλου, έξεδόύη άπόφασις καταδικάσασα
τά έξανθήματα, τά έρυθρήματα, οί ίονθοι (σπειριά),
ή φλεγμονή, τών οποίων ή θεραπεία είνε σχετικώ; τόν πρώτον είς μηνιαίαν φυλάκισιν.
— Γενομένης δμως δεκτής τή; περί άναστολή; αίτήεύκολος, άλλ’ ακόμη καί αί έφηλϊδες (κ. ρεκνάδες1
καί αί κρεατοεληές και άλλαι παθήσεις, θεωρούμενοι
σεως τοϋ κ. Σκάση, τό δικαστήριον άνέστειλεν έπί τριε
άλλοτε ώς δυσίατοι. χάρις είς τάς προόδους τής έπι- τίαν τήν έπιβληθείσαν αϋτφ ποινήν.
— Τό Συμβούλων τών Δημοσίων "Εργων |νέκρινε
στήμης έξαλείφονται έντελώς, άφίνουσαι τό δέρμα
μαλακώτερον, άπαλότερον καί λευκότερον παρά πρό· προϋπολογισμόν 530 χιλιάδων δραχμών πρό; άποξήρανσιν
τοΰ έλους τοΰ Φαληρικοΰ Δέλτα.
τερον.
— Εί; τήν Πειραϊκήν Γαλλικήν Σχολήν τοΰ 'Αγίου
Ή ήλιοκαια, αί έφηλϊδες καί τά μέλανα στίγματα,
ώς πθήσεις όφειλόμεναι είς αιτία; καθαρώς έξωτερι
Παύλου έγένοντο τά αποκαλυπτήρια τή; αναθηματική;
κάς, θεραπεύονται μόνον δι’ έξωτερικών μέσων.
στήλης τών ήρωϊκώ; πεσόντων τροφίμων τής Σχολή; κατ’
Τά έξανθήματα καί τά σπειριά, άν δέν λάβη τις
άμφοτέρους τούς πολέμους.
— Εις τήν τελετήν παρίσταντο ό υπουργός τής Παι
έγκαίρως πρόνοιαν διά νά τά σταματήση, καθίσταν
ται χρόνια. 'Ως πρώτη άφορμή τών έκδηλώσεων τού δεία; κ. Τσιριμώκος, ό πρεσβευτής τής Γαλλίας, ό κ. Νο
των είνε κυρίως ή ελαττωματική θρέψις, ή κακή κυ μάρχη; καί πολλοί άλλοι έπίσημοι.
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Έν τφ Ώδείφ Λόττνερ έγένετο ή εορτή ρυθμικής γυμνα
στικής υπέρ τών προσφύγων τής Θράκης.

— Τήν εορτήν έτίμησαν ή Βασ. Οικογένεια, ή A. Β. Υ.

ό πρίγκηψ Νικόλαος καί ο'ι Α.Α. Β.Β. Υ.Υ. οί πρίγκηπες.
— Έκτος τών άλλων εκτάκτως ωραίων μερών, οί μικροί
μαθητα'ι καί μαθήτριαι έξετέλεσαν το Φρούλινγξράουζεν τοϋ

Σίνδιγκ.
— Ή καθηγήτρια δέ δίς Ριόττερ έξετέλεσε θαυμάσια τήν
«νύνθεσιν τοΰ Γκλούκ.

άπεδέχθη ευχαρίστως τά; ορθά; παρατηρήσεις τοΰ κ.
Μπορντώ.
— Προσέθεσε δέ, οτι έμβλημα τοΰ στρατού υπήρξε τό
«πάντοτε εμπρός» καί αύτό πρέπει νά τηρηθή καί διά τό
μέλλον.
— Τής προελάσεως δμως λογιζομένης μέ πλήρη έπίγνωσιν
τής θέσεως τών πραγμάτων.
— Κατόπιν τών παρατηρηθεισών μεγάλων φθορών τών εΐκύνων τής Ακαδημίας, τό ύπουργείον τής Παιδείας θά καλέση ειδικόν έξ ’Ιταλίας ζωγράφον προς έπιδιόρθωσιν τών
εικόνων.

HIES SQUARE C“ OF IEW - YORK
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΓΡΛΦΕΙΛ ΠΠΟΤΛΧΗ ΙΑ QHKrtQC ΧΩΚΓΑΤΟΤΣ 26/

—ι Ό Διάδοχος Γεώργιος άπέστειλε 3 χιλ. εις τό νοσο-

Αυτοκίνητα πολυτελείας φ ρτηγά (camines).
Βενζίνη, ελαία, ελαστικά κτλ.
Τό άνω Garage αναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν, ενοικιάζει
δέ και μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποάέτησιν αυτοκινήτων.

κομεΐον τών Παίδων 'Αγία Σοφία καί δρ. 1000 είς τό Άσυ
λον τών ’Ανιάτων. 3,000 δρ. υπέρ τοΰ Οίκονομικοΰ συσσι

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

τίου, ώς καί 1,000 δρ. εις τόν διευθυντήν τής Πολυκλινικής

Γεωργίου Ν. Φιλαρέτου :

κ. Άλεβιζάτον.
— .Ωσαύτως 1,000 δρ. υπέρ τοΰ Οίκου τών Τυφλών καί 2

— Είς τό περισπούδαστοι· μέ τόν άνωτέρω τίτλον βιβλίον
του ό παρ’ ήμίν έγκριτος δικηγόρος καί συγγραφεύς κ. Γ.
Ν. Φιλάρετος, έπ’ αφορμή τών ύπό τής πολιτείας άνασυσταθέντων θεσμών τών κοινοτήτων καί δήμων, έποιήσατο
σοφωτάτην διάλεξη·, ήν μετασκευάσας, έξέδωκε καί ε[ς
βιβλίον. Ό συγγραφεύς διεξέρχεται ίστοοικώς τήν σύστασιν τών άρχαίων έλληνικών πολιτειών ΰφ’ δλους τούς τύ
που; καί τάς έμφανίσει; των μέχρι τής ρωμαϊκής κυριαρ
χίας καί παρέχει έν τέλει ώφελιμωτάτα; συμβουλάς έξηγμένας έκ τής πολυτελοΰς μελέτης καί πείρας.

000 υπέρ τοΰ Δρομοκαϊτίου θεραπευτηρίου.
— Τό ύπουργείον τής Συγκοινωνίας προσωρινώς θά έργα-

σθή είς οίκημά τι έπί τής δδοΰ Νίκης.
— Άπό δέ τοΰ 7)βρίου είς τήν έπί τής όδοΰ Πανεπιστη

μίου μεγάλην οικίαν Μελά.
— Είς τήν ανακτορικήν φρουράν προσετέθη καί σώμα έπι-

λέκτων Κρητών χωροφυλάκων, άποτελούμενον έξ ένός ούλαμοΰ φέροντος τήν Κρητικήν στολήν.
— Διά Βασ. Διατάγματος έγένετο αποδεκτή ή παραίτησις

άπό τής υπηρεσίας τοϋ Διευθυντοΰ τών Ταχυδρομείων καί

Τηλεγράφων κ. Μαρίνου.
— Τήν 25ην Σ) βρίου γενησονται αί έξετάσει; τών έμποροπλοιάρχων.
— Άπολογηθεΐς ό πλοίαρχος τοΰ «Ποσειδώνος» κ. Μάνε-

σης διά τό δυστύχημα τοϋ αειμνήστου Βαλαωρίτου, άφέθη
ελεύθερος, καθ’ όσον ή πράξις έχαρακτηρίσθη ώς πλημμέ
λημα.

— Διά Βασ. Διατάγματος ορίζεται ό αριθμός τών είς τήν
Στρατιωτικήν Σχολήν Εϋελπίδων εισακτέων είς 100 μέν έκ

τών άστών, 40 δέ έκ τών ύπαξιωματικών.
— Κατά τάς γενομένας άνασκαφάς παρά τήν Άγ. Τριάδα,

άπεκαλύφθη οδός διερχομένη διά τοΰάρχαίου νεκροταφείου

τοΰ Κεραμεικοΰ καί φέρουσα προς τήν Άκαδήμειαν.
— Προς βεβαίωση· τής όδοϋ άνευρέθησαν 3 μαρμάρινοι

στήλαι καί μικροί έκτισμένοι περίβολοι, οΐτινες υποτίθεται

οτι εϊνε τάφοι αρχαίων Αθηναϊκών οικογενειών.
— Εις τό νεογέννητον θήλυ τής πριγκηπίσσης Άλικης έ-

δόθη τό όνομα Σοφία.

•— 'Υπό τής Α. Β. Υ. τή; πριγκηπίσσης Νικολάου έδό
θησαν μεγάλα ποσά ένδυμάτων, όπως διανεμηθώσι προς τούς
έν Μικρφ Άσίρ πρόσφυγας.

— Πρό; τόν σκοπόν τούτον άνεχώρησαν ή κ. Ναταλία Π.

Μελά καί ό κ. Κάσδαγλης.
— Ενώπιον τή; Α. Μ. του Βασιλέω; παρουσιάσθη ό έκ
Λονδίνου μετακληθεί; διά τόν έξωραϊσμόν τή; πρωτευούσης

άρχιτέκτων κ. Μώσσον, άναπτύξα; τάς γνιόμας του περί
τοΰ τρόπου τοΰ έξωραϊσμοϋ τής πρωτευούσης.

— Μετά τάς γενομένας άσκήσεις τής Φρουράς, περί τού;
100 άξιωματικούς ήκροάσθησαν τή; κριτικής τοΰ Μεράρχου

κ. Μπορντώ, έπαινέσαντος τάς έκτελεσθείσας ασκήσεις.
— Μετά τόν κ. Μπορντώ, λαβών τόν λόγον ό Βασιλεύς,

'Ελληνικοί Πολιτεϊαι

Κ.Φ.Καρούζον.Κατεύϋ'νναις τής’ Αγροτ.Πολιτικής
— .Ο κ. Κ. Καροϋζο; έξέδωκεν εις ίδιον τεύχος μελέτην
του περί τής κατευθύνσεως ήν πρέπει νά λάβη ή άγροτική
πολιτική.
Ό κ. Καροϋζο; μελετήσα; έπί σειράν έτών τό ζήτημα
τοΰτο καί μορφώσα; έπ’ αύτοϋ σαφή γνώμην, κληθείς δ’
έπανειλημμένω; ίνα μετάσχη τών έπισήμων συνεννοήσεων
διά τ’ αγροτικά έν γένει ζητήματα, άπεκρυστάλλωσε τάς
γνώμας του ταύτας είς τό άνωτέρω βιβλίον, δπερ πρέπει
νά χρησιμεύση ώς όδηγό; τοΰ 'Υπουργείου τής Γεωργίας.

ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! ΪΙΛΗΡΩΜΗ2

ατςτροαμερικανα
ΥΠΕΡΟΚΕΑΝΕΙΟΣ ΑΤΜ0ΠΑ0ΤΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕπιακόπουΜυρίων’Α&ανασίου:Βουλγ.·&·ηοικδ'αι
—'Ο Σεβασμιώτατυς ’Επίσκοπος Μυρέων κ. ’Αθανάσιος
πρό; άντίκρουσιν τών βουλγαρικών ψευδολογιών έξέδωκε
τά απομνημονεύματά „ου, εί; α μέ τά μελανώτερα χρώ
ματα περιγράφονται αί φρικώδεις θηριωδίαι τών Βουλγά
ρων άπό τής ύπ’ αύτών καταλήψεως τής Καβάλλας. Τά
άπομνημονεύιιατα τοΰ Σεβασμιωτάτου βασίζονται έπί μαρ
τυρικών άποδείξεων καί επισήμων έγγράφων, παρεντίθεν
ται δέ καί φωτογραφίαι τών κακουργηθέντων ’Οθωμανών,
προκαλοΰσαι τήν φρίκην καί τήν κατάπληξιν.

Τδ έν Έλλάδι Συμβούλιων τής Επικράτειας.
— Έξεδόθη ύπό τοϋ πολυτίμου συνεργάτου τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» κ. I. Φργκιά ιστορική μελέτη περί τοΰ θε
σμού τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας.
'Ο κ. Φραγκιάς, βαθής έρευνητής τής έπιστημονικής άληθείας, άλλά καί μέ εύρύτατον πνευματικόν ορίζοντα καί
ζηλευτά χαρίσματα εύστροφίας καί δροσερότατος εις τήν
έκφρασιν καί διατύπωση· τών διανοημάτων του, μάς δίδει
διά τοΰ έν λόγφ τομιδίου άπαρχήν σοβαροτάτης μελέτης
περί τοΰ σπουδαιότατου αύτοϋ θεσμού, περί τής κορωνίδας
τών διοικητικών θεσμών, δπως προσφυέστατα τόν χαρα
κτηρίζει ό συγγραφεύς. Εϊνε παρήγορον διά τήν έλληνικήν έπιστήμην ή έργατικότη; άνδρών τής περιωπής τοΰ
κ. Φραγκιά. Συμπληροΰν ούτοι μεγάλα κενά καί καθιστούν
τό έπιστημονικόν πεδίον τού τόπου μας ικανόν νά ύφίσταται άφόβως έπικινδύνους άλλως τε συγκρίσεις.
Ό Θεσμός τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας δέν υπάρ
χει άμφιβολία δτι θά έξασκήση μεγίστην έπιρροήν εις τά
δημόσια παρ’ ήμίν πράγματα καί διά τούς ένδιαφερομένρυς
τό εργον τοϋ κ. Φραγκιά θέλει εϊσθαι πολύτιμος βοηθό;
είς πάσαν διδομένην στιγμήν.

Τακτικοί κατ’ εύθεΐαν αναχωρήσεις έκ [ΙΑΤΡΩΝ διά ΒΟΡΕΙΟΝ και ΝΟ11ΟΝ ΑΜΕ
Ρ1ΚΗΝ καί ΚΑΝΑΔΑ διά τών νεότευκτων και πολυτελέστατων ύπερωκεανείων ατμόπλοιων
ιης, μέ διπλούς έλικας και ασύρματον τηλέγραφον.
* εισιτήρια A', Β' και Γ' θέσεως, ώς και διά φορτίον και πλείονας πληροφορίας, απο
Δι
ίανθήτωσαν οί βουλόμενοι'είς τά Γραφεία τής 'Εταιρίας.
Έν Πάτραις — Γ. Μόρφυ καί Υίός-Κρώββ καί Στίβενς.—'Οδός'Αγίου Άνδρεου
» »
■»
»
»
—Πλατεία Καραϊσκάκη
Έν Πειραιεΐ.—
» >.
>
»
»
— Όδός Σταδίου κάτωθι ’Αρ
»
Έν ’Αθήναις.—
σάκειου καί είς τούς κατά τόπους ΙΙράκτοράς της.
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Ε0ΝΙΚΗ TPAHEZA ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ

Υπό την 'Υψήλήν Ιίροστασίαν τής Α. Μ. τόύ Βασίλειος

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΝ ΑθΗ N AI Σ (IΙλαιεϊα Κάνιγγος)
-χολαί είδικαί άνωτέρων τεχνικών σπουδών

ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ

£

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Φοίτησις διετής.
Έναρξις μαθημάτων τή 15 Σεπτεμβρίου.
Έγγραφα! άπό τής 20.Αύγουστου.
Γίνονται δεκτά! και μαθήτρια!.—ΙΙρογραμμα άποστέλλεται δωρεάν.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ»
I. Η· & Α. ΜΕΤΑΞΑ
Ε Ν

Π Ε I Ρ A IE I

36 8ΡΙ8ΕΙΙ 6ΙΕΘΗ0Ν EKBEiEQH
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑΠΑΡΑΙΝΒΑ
Ίί τ η ο £ α παραγωγή
120.000 ΦΙΑΛΩΝ

Άγαπροσωπβία είς δλας τάς μεγάλας
πόλεις Αμερικής, Τουρκίας
καί Αίγυπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΑΓ ΟΑΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° W

Γενικός πληρεξούσιος
X.

ΧΑΓΙΑΝΝΗΧ

Εν Αλεξανδρεία
Ήπιας γ· κεςςες

Εν Καίριο
A. 1. ΙΕΡΑΠΥΜΙΑΗΣ

Διαταγή τοϋ υπουργείου τής Εθνικής Οικονομίας διορ- 1
γανοϋνται καί εφέτος σειραί γεωπονικών μαδημάτων έν
τψ Γεωργικψ Σταδμφ Άάηνών υπό ειδικών καδηγητών
όρισΟησομένων υπό τοϋ υπουργού. ΕΙς ταΰτα γίνονται 6εκτοί ώς άκροαταί οί βουλόμενοι ύποβάλλοντες αΐτησιν έπΐ
πεντηκονταλέπτο,υ χαρτοσήμου άπό τοϋδε πρός τό αΰτό Ύ·
πουργεϊον.
Τά μαδήματα, άρχόμενα άπό 20 ’Ιουνίου καί λήγοντα
τήν 30 ’Ιουλίου έ. ε., δά διδαχδώσιν εις τρία τμήματα ά- I
κροατών.
Τμήμα Αον.— Γεωπονικά, ζφοτεχνικά καί οίκονομολο- I
γικά.
ι
'Τ'1|
Περί καλλιέργειας σιτηρών, κτηνοτροφικών καί βιομη
χανικών φυτών. Περί χημικών λιπασμάτων. Περί ΰγεινής .
τών κτηνών. Περί έμδολιασμοϋ κατά τοϋ άνδρακος, εΰφλο- 3
γίας κλπ. Περί άσδενέιών αμπέλων, έλαίας καί άλλων δέν
δρων. Περί πολλαπλασιασμοί καί εμβολιασμού όπωροφόρων δένδρων. Περί γεωργικών συνεταιρισμών καί πρακτι
κής γεωργικής λογιστικής.
Ώραι έν συνόλω 60 κατ’ Ιδιαίτερον πρόγραμμα.
Τμήμα Βον. Οίνολογικά.—Ώραι δεωρίας 20 καί πρα
κτικών άσκι'ισεων 40 έν οίνολογικοϊς έργαστηρίοις.
Τμήμα Γον. Μελισσοκομικά.—Μαδήματα καί άσκήσει;
έν δλη> ώραι 40.
Τά μαδήματα ταΰτα δά έπακολουβήσωσιν όλίγαι έκδρομαί προαιρετικοί είς σχετικός έγκταστάσεις πέριξ τών
Άδηνών.
A ,1
"‘j Α
Μ
Δημοσιευδήτω άπαξ διά τής «'Ελληνικής Έπιδεωρησεως».
’Εν Άδήναις τή 18 Ιουνίου 1914.
Ό τμηματάρχης βιεκπεραιώσεως καί αρχείου τοϋ 'Υ
πουργείου τής ’Εδνικής Οικονομίας.

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ» ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΑλΟΝΗΣ
ΤΟΝ κύριον
’Αριθμός τηλεφώνου 464

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια
I .Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς
■απεζιτικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν
Βψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεΐται, δτι άπό 15 Άίριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέfctai πασά τε τώ Κεντρικοί Καταστήματι καί τοΐς
Ύποκαταστήμασιν αυτής καταθέσεις εις τραπεζογραμ
μάτια άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία
κί τόκο,) :
f 1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έιος διά τάς έν δψει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσού
Κυτου τοΰ τόκου όριζομένου εις 1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος,
■ί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς ανοικτόν
■γαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου
Ιογαριασμοΰ καί βιβλιαρίου έπιταγών.
I 2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο■εας μετά έξ μήνας τουλάχιστον
। 2 1)2 τοΐξ ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο■οτέας μετά'έν έτος τουλάχιστον.
M3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοΒας μετά δύο έτη τουλάχιστον.
| 3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποΒοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.
I 4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
ρέντε έτή τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
ετών ή τάς διαρκείς.

MflSSAZ-^EiPOICOMIfl-KOMMnSlS

Διάφοροι θεραπεΐαι πρός άφαίρεσιν ρυτί
δων, πιτσιλάδων κτλ. έπι τή βάσει επιστημονι
κών παραγγελμάτων καί Επιμελημένης θερα
πευτικής.
Ζητείτε άπό τό
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ

"Ολα τά καλλυντικά εϊδη τών κυριών :
ΚΡΕΜΕΣ, ΠΟΥΑΡΕΣ, ΚΡΑΜΑΤΑ

Διά τήν άπόκτησιν ή τήν διατήρησιν δροσε
ρού προσώπου και απαλής επιδερμίδας. Τό Ίνστιτοϋτον έχει τό ρεκόρ τής επιτυχίας.
ΚαλατβΟηαίαι άπαράμΛλλος xat άβύγχριτος δια τάς χ«ηκμ.ώσβις τών κυριών
7—-ΟΔΟΣ

ΕΡΜΟΥ —7

Καταθέσεις είς χρυσόν
■ Λέχεται έ'τι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
Ειράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη
ηριιθεσμίςι ή διαρκεΐ, έπί τόκω :
1 1)2 τοΐς ο)ο και’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τοΰλ.
»
»
1 έτους
-------2
»
»
»
»
2 ετών
2 1)2 »
». »
» >
4 ετών
5 ετών
ί Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται
[κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι.
Ε Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αίτή■ει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής
Τραπέζης είς τό αυτό νόμισμα, εις δ έγένετο ή καιάΙθεσις.

ΚΑΤΩΘΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝ.Σ

« ΠΑΗΑΓΙ ΤΟΠΟΥ ΛΟΣ&θ Λ ΥΒΙΠΕΡΟΠΟ ΥΛΟΣ
'Οδός Χΐχδίου άρεβ. ΛΙϊ

Ι Συνιστάται ιδιαιτέρως παρά τής «'Ελληνικής
■Επιθεωρήσεως».

I
I

I

«
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ‘ΜΟΥΣΙΚΗ,
F πτοηΗθΕΤτιιχ tux ε. λτληχ

DSMETRIUS SKIRDAS
EGYPTE, LE CAIRE,-RVE RVYE NO ·,
Fournisseur de L/annee d’Occupation
Maison Fondee en 1870.

Η 3—IS — ΣΤΟΑ

Grande Fabrique, Disrillerie de Liqueurs
Grande Depots de Vins

IMPORTATION EXPORTATION

ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ- A 3-4 5

Λ Θ Η Ν A I
;

Δΐ’ ΑΣΜΑ Ι^ΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΩΝ

Γ

’Από τήν δπερέττα τού κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗ! ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ! ΤΗΣ ΣΙΑΦΙΔΟΣ
Δείτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου από 10 Αύγούατου 1913 εως 10 Ιανουάριον 1914

ΕΞΑΓΩΓΗ

1<τη

215,426,075
216,235,946
220,601,790

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πκρακρατήοεως
Βοσόν δελτίων
ΈκδιηΤέντα καί παρελθ. /ρήσεως 75,876,700
»
»
85,772,800
>
»
»
'>
92.052,400

Κΐσαγωγή

0.80
0.70
0.50
0.50
0.70
0.70

»

1.—

<»

0.80

60
35
20
12

&

Σ. ΣΑΜΑΡΤΖΗ

»

1.50
1.50

»
»

1 50
1.—
150

92—"Ηπειρος (έμβατήριον)..........
Pr. Thairakis
65—Sans fa^on. ..................................

Χυμ.ψηφισμιός
63,χΟ9,7ΟΟ
74,533,200
78,402,100

Ί·πόλο·.πον
12,467,000
11,239,600
13.650,300

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

?,·

'Ολόκληρος σελις εις έν τεύχος
Ήμίσεια
»
Τέταρτον σελίδος
’Όγδοον

Ίΰξαγιογή

Δραχ.

Λιά χώρον μιίκρότερον αί τιμ.αι ανάλογοι
Jkt’ εϊκονογραφημ,ένας διαφημίσεις, δι ’ εξ τεύχη η περισσότερα
ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

ΙΙροκαταβολών έπ' ένεχύρφ
”Κτη

».
»
»
»
»
»

νίτραι ’Κνετικ·
!
*

1913)14
1912)13
1911)12

”Κτη
1913)14
1912)13
1911)12

Κ)—Ό παράς.............................. Δρ.
)1—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ................
12—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance τής
Λεικής)................................
>
13—Πεταλούδα (βαλς διά πιάνομόνοι)
17 Λευκή Πεταλούδα (Duetto).,

1.50

Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΥ

195—Μ’ αρέσει (πόλκα).......... '.......
59—Γελαστή-Χαρωπή..........................
189—Μονάκριβη....... .............................
200—Σ’άγάπησα μικρούλα μου........ .
209—“Εχε γειά........ ......................
87—Τό φτωχό μου λουλούδι................

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

248—Έρασμία-Πολυδεΰκης (tango) .. . Δρ.
Όλα μαζύ εις ένα τόμον.
»
6.60

πόλοιπον
*
Ί

8,891,726
13,248,547
22,140,163
1913)14
6,428,595
9,338,724
1912)13
15,767,319
7,579,216
8,879,367
1911)12
16,458,583
ΣΗΜ. Έκτο; των λιτρ'Ξ ν 215,426,075 τή; εξαγωγής παρέμειναν καί άνεκαδάριστοι διασαφίσεις παρά
ιώ τελωνείω Πάτριον τήν 20 ''Απριλίου έ. ε. Λ. Έν. 1,904,624 αικτοΰ βάρους.

έργα ths α0£ eyreNiAs ζωγράφου

("Κκ τού γραφείου)

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

εκδοθεντα

ΗΗΓΗΜΑΤΑ Α'τόμος.
.
»
Β'
» . .

.
.

» . .

■

->

Γ'

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
.. . .
Η,ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ ‘Ιστορικόν μυθιστό
F ρήμα έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων

Φρ.

3.00
2.00
1.50
2.00

5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτων.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΑΕΦΤΟΠΟΥΛΑ Δράμα ίσ,'ορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον μονόπρακτου, μεταφρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν,
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν
τρίπρακτον. Πάντα διδαχθέντα από τής Έλλ. Σκηνής.

Χειραι τί)ς « Ελληνικές Έπιθεωρήσεως » τού Λ
Β
Κουβ πωλούνται εις τά Γραφεϊά μ.ας προς 18 φρ. έκαστη.

Γ ', Λ',

Ι<' και ϊΤ’
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πετροθιτς

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

|

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΙ Σια

Όέός Σοφοκλέονς 3.

Τηλέφ. 794

Ίΐλεκτρικαι έγχαταιατάσβες. ·Ή Εταιρία
αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν παντός είδους ήλεκτροφωτισμοΰ πόλεων, εργοστασίων, έπαύλεων, ξενοδοχείων,
νοσοκομείων κ. τ. λ.
Έγχατάβταβτς Ψυγείων—Παγοποιείων, πρός
ψΰξιν αιθουσών, Θεάτρων, Κινηματογράφων, άτμοπλοίων κ.τ.λ. Έγκατάστασις πλήρης σφαγείων και Ζυ·
θοποιείων. Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιομηχαναί Diesel-Tosi, χρησιμοποίησις υδραυλικών πτώσεων, άνυψωτϋ ;καί ανελκυστήρες βαρών, άτμομηχαναί, άτμοτουρβίναι, ύδροτουρβίναι, άεριομηχαναί
καί άεριογόνα.

’ΙίγχατάβτασΑς εργ<
οτκσίιονχαιτ
*

<«««««
«
*
«««
«««<«««««<
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ET/UPElfl ΠΙΑΝΩΝ “STAPP”
13—Ιίί

Xtoi ^Λρσαχείου—Ό?5ός ΧτχΗίου άρι6. 3 1

a
Ί
d
a
3
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’χποχοπήν

ΙΙιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40.
Όλα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών καί δλα τά νεώτερα cacces
Βιολιά, μανδολΐνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπο χ καί τά εξαρτήματα αύτών.
Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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