ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙδΕΩΡΗ^ΙΕ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

αΐΕΥ®ΥΝΤΡΙΑ :

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ

ΕΤΟΣ Η'.-Τεύχος 93
ΙΟΥΛΙΟΣ 1915

ΕΠ I © Ε Ω Ρ Η ΣIΣ ,,

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ

ΕΙΧΟΝΟΓΡΑΦΗ/ΛΕΝΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διά τούς Διδασκάλους
τήν
τήν
τήν
τήν

ΑΜΕΡΙΚΗΝ
ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ
ΚΥΠΡΟΝ
ΕΥΡΩΠΗΝ

Δραχμαί
»■
Δολλάρια
Λίρα ’Αγγλίας
Σελίνια
Δρ. Χρ.

Έν όδώ Έρμοϋ άρ. 42

SOPHIE Z1LLER

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Rue SOLONOS No 1

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά
Διά
Διά
Διά

MADAME

12.—
8.—
3.—
1)2
10.—
12.—

Έκδοοις έκλεκτή γενικώς Φρ. χρ. ή Δραχ. 25.—

ACADEMIE DE MUSIQUE
Concert Training
Musique classique et moderne, Εβςοηε d’ acornpagnement pour les dames et Messieurs qui jouent un instrument quelconque.
CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la «Reforme pianistique->.
Systeme Deppe
I
Le^on par semaine
i3 fr.
le
cachet
2
»
»
»
io
»
»
»
i
» tous le 25 jeurs 5
(Chez elle de 3—5 h.)

Δ I ΕΥ Θ Υ Ν Σ I Σ :

Δεσποινίδα

«

ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σ.Π.Α.Π.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ TAZEIAIQN

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δεν έπιστρέφεται

Πρός όδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων,

Έξ ’Αθηνών

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας άναγγέλλεται.

Διά Κόρινθον
«4$ έ/χραφαί d'o/ovtcu άπό 1ης έκάστου μηνός.—Τό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή Γυναικεία έκπαίδευσις έν Έπτανήσφ έπί ’Αγγλικής προστασίας : Σπ. Δέ Βιάξη.—
Αί μεταμφιέσεις τοΰ Σουλτάνου : Θεοδώρου Βελλιανίτου.—Περί τής ανάγκης τών ποινών.
Ίωάνν. Γ. Φραγκιά.—Ό τυφλός (έκ τοϋ Γαλλικού—Διήγημα): Σ. Θ. Λάσκαρη.—Ή φυ
σιογνωμία: Κ. Π. Παπαστρατηγάκη.—Αί Γεωργικαί πρόοδοι τών αρχαίων. Δ. Λ. Ζω
γράφου.—Ή μεταφορά τής είκόνος.—Έστιάδες (ποίησις): I. Πολέμη.— ’Ιούλιος 1915:
—Γύρω άπό τήν πολεμική ζωή.—’Από τήν καλλιτεχνική κίνησι.—Άπό τήν ζωή τοϋ μηνός:
Δ. Λ Ζ.—Μ. Λαμπρινίδης.—Τά περίεργα τής ζωής.—’Ολιγόστιχα.
ΚΟΣΜΟΣ: Ό κ. Β„νιζέλος έπανήλθε στή πολιτική.—Τά ένοίκια καί ή Πολιτεία.—Ή έξασθένησις τών έμπολέμων καί τό συμφέρον τής 'Ελλάδος.-—Ό υπουργός τής Έθν. Οικονομίας.
ΕΙΚΟΝΕΣ: Ό Σάκλετον.—Βυθισθεν Αγγλικόν υποβρύχιον.—Ό Κάίζερ καί οί έξ υιοί
του.—Τό Δυρράχιον.—Βυζαντινή Άκρόπολις τοϋ Βυζαντίου.—Όδός Σερίφ Πασσα.

*

Άργος

»

Τρίπολιν

. »

Μεγαλ,

» Κυπαρ.

»

Άκρ.

»

Πάτρας

»

Πύργον

Θέαίς Α'

Β'

Γ

Εΐσιτήρ.
*
Βιβλιάρ
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ,
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ,
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29,20
21.95
34.50
27.80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

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
15.55

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

Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

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

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

Έκ Πατρών
Διά Πύργον

»

Λεχαινά

»

Αϊγιον

*

Κόρινθον

» Ναύπλιον

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον
καί πολύχρωμον έμπορικόν πλοϋτον τού καταστήμα
τος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς
τελευταίας μόδας είς ύφάσματα. Δέν θά σας προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθτνία τοΰ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρχας τούτους ευγένεια και άβρότης τών τρόπων.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

6,30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπόλιν, Μέγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας,
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια,
7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις ’Ακράτας
στάσεις.
12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλίόν, Πάτρας,

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ
7.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας; Ναύπλιίν,
11.45 π, μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθόν; ’Αθήνας,
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον; ’Ολύμ
πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας; Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμ
πια.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ
7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον Μέγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.
12.05 π. μ. Διά Πύργον,’Ολύμπια, Τρίπολιν.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.50 μ. μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Έξ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Έκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας

ft. Α Φ- ΜΟΥ Τ5ΟΓ[ΟΥΛΩ ν

Σ.Π.Α.Π.

'Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική Διεΰ&υνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ,, - ΑΘΗΝΑΣ

PRINTEMPS

Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
9.65
9.50
6.75

(Έκ τοΰ Γραφείου)

12.25
8.05
7.80
5.60

7.30
4.85
4.70
3.40

1000 χιλιόμ. (Α'
έκπτωσις 25 ο)ο
(Β'
(Γ'
25000 χιλιόμ. (Α'
(Β'
έκπτωσις 40 ο)ό
(Γ'

θ.
θ.
θ.
θ.
θ.
θ.

Δρ. 90)
Δρ. 75)
Δρ. 45)
Δρ. 210)
Δρ. 175)
Δρ. 105)

δίαρκείας
6 μηνών

δίαρκείας
1 μηνός

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑ.ΔΟΣ

Προ; προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδοσ

ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΪ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΗΛΑΑΔΟΣ

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγουστου 1914 — 20 Ιουλίου 1915

ΕΞΑΓΩΓΗ
Καταθέσεις είς

τραπεζικά γραμμάτια

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: Τή 27 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου
καί 31 Δεκεμβρίου 1915

Τροποποιηθείσης τής κλίμαχσς τών τόκων τών είς
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τώ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοίς ύποκαταστήμάσιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.
1'/2 τοίς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοίς °/0 κατ’ έτος
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν
λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογοριασμοΰ καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 τοίς °/„ κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.
21/, °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάςάποδοτέας
μετά έν έτος τουλάχιστον;
3 τοίς °/“ κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.
3 ,/2 τοίς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοις °/0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5
έτών ή τάς διαρκείς.

Κέρδη

έκάστης

τών

Κέρδη
1
1
2
6
15
25
1,950
2,000

έξ
έξ
άπό
άπό
άπό
άπό
άπό

Δραχμαί
80,000
20,000
2.500
1,000
400
200
40

Έν βλφ
80.000
20,000
5,000
6,000
6,000
5,000
78,000
200,000

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδόνται Ιδία άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντι τεσσάρων δραχμών,
ίσχύοντα δι3 ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά
διαιρέθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί
μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν έ’-ί
τό τέταρτον τοΰ κέρδους.
Άμοίβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών
μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τοΟ
Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.
Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιά;
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά
Καταθέσεις είς χρυσόν
τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμ
μάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύ
είς φράγκα καί λίρας Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι" τών 15 τοίς °/0, εις δέ τούς άγοράζοντας διά μ'-άζ
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμή
σμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπί τόκφ·
ματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον
1’/„ τοίς “/„ κατ’έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ. παρέχεται έκπτωσις 10 τοίς °/0, καί είς τούς δημο
σίους υπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλη»
y>
»
))
2
1 έτους
σιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχε
»
»
/ 2
2*
2 έτών
ται έκπτωσις 5 τοίς °/0.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων ά3
»
>
4 έτών
πευθυντέον είς τό Γραφειον Λαχεΐον τοΰ ’Εθνικού
» »
>
»
4
5 έτών
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομι
κών, είς ’Αθήνας.
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται
Ό Διευθύνων Τμηματάρχηί
κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου δνομαστικαί ή άνώνυμοι.
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

218.287.148
242.407.144
248.382.263

1914—1915
1913-19141912—1913

κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμ
μάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη εί;
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
Έκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δρ» 4, δυνάμενοννά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτο· γραμματίου
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

Λίτραι ένετ καί

”Ετη

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

ΑΠΟΘΗΚΑΙ εττκιρηιτ^έ:
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
'Έτη

1914-1915
1913—1914
1912—1913

Έκδοθέντα και παρελθοΰσης χρήσεως
»
ϊ>

»

»

Ποσόν δελτίων

Συμψηφισμός

’Υπόλοιπον

104.432.200
81.039.900
91.867.300

96.928.600

7.504.600
17.530.200
17.334.100

74.533.200

ΓΙΡΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ
’Έτη

Εισαγωγή

’Εξαγωγή

‘Υπόλοιπον

1914—1915
1913—1914
1912—1913

36.307.927
22.150.163
15.767.319

32.114.635
17.745.876
12.842.844

1.193.325
4.404.287
2.924.475

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΛΤΗΣΕΩΣ
'Έτη

1914—1915

Ενεχυριάσεις

Παραλήψεις

4.347.300

4.278.500

’Υπόλοιπον

68.800

j Σημείωσις.—Έκτος τών λίτρων ένετικών 218.287.148 τής εξαγωγής παρέμειναν καί άνεκκαθάριστοι
διασαφήσεις παρά τώ τελωνεία» Πατρών τήν 10 ’Απριλίου έ έ. λιτρ. ένετ. 3.500.773 μικτοϋ βάρους.
| Διετέθησαν μέχρι 20Ίουλίου έ. έ. έκτώναποθηκών τής Έταιρίαςπρός δρ. 145 δι’εξαγωγήν λ. 6.900.000
(Έκ τοϋ Γραφείου)

Έν Άθήναις τή 23 .’Ιουλίου 1915-

STEINS ORIENTAL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ
ετοε

Η'.

!|

€Ν ΑΘΗΝΑΙΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ

1915

ΤΕΥΧΟΣ

STRES BIMITH1D
PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

VETEMENS POUR HOMMES et ENFANTS
ROBES, MANTAUX Ε. T. C.

POUR DAMES

et FILLETTES

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Canterie, Lingerie, fine Articles de Blanc, Chapelerie,

Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleur ect.

LECA1RE, ALEXANDR1E. TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT,
SALON1QUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL).

ΣΊΈΙΝ

LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΤίΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ EXQN ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ

ΚΥΡΙΟΥΣ

ΚΑΙ

ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας και κοράσια.

Εϊδη πλεχτικής, ύποκάμιοα, άρώματα, χειρόκτια, είδη ψιλικών, δλα τά εϊδη

έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, εϊδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα,
εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, &νϋ·η κ.τ.λ.
Ό Σάκλετον μελετών το δρομολόγιου τής έτοιμαζομένης παρ’ αύτοΰ νέας έκστρα
τείας εις τάς παγωμένας εκτάσεις τοΰ Ν. Πόλου.

ΚΑ Ι ΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΗΟΛΙΣ (Γαλατά καί Σταμποΰλ.)
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ουτοτρόπως αντί νά καθίσταται βάσανος μεταβάλλεται είς
τά μικρά είς διασκέδασιν, καίτά ετοιμάζει διά τό δημοτικόν
σχολεϊον.
Ώς πρός τά μικτά σχολεία λέγει: «Δέν τολμώ ν’ α
ποφασίσω άν τά δημοτικά σχολεία τής έξοχής ήδύναντο νά
χρησιμεύσωσι καί παρ’ ήμϊν προς άμφότερα τά φύλα, προσ-

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ
ΕΠΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Συνέχεια)

< Εις τήν Νήσον τών Κυθήρων έν πολυάριθμον Σχολεϊον
κορασίων μορφωθέν πρό τινων χρόνων από τόν τοποτηρη"
τήν τόν αξιωματικόν Μάκφαιλ, ακμάζει ακόμη καθιος καί
έν άλλο συστηθέν είς την Ζάκυνθον.
< Καί έλήφθησαν μέτρα διά τήν σύστασιν όμοιων σχο
λείων είς τάς Νήσους Κεφαλληνίας καί Παξών. νΑλλο σχο
λεϊον, τό όποιον έβάσταξε καιρόν τινα είς τήν Ιθάκην, εΐ"
ναι τήν σήμερον κλεισμένον. €Ελπίζεται δμως νά άποκατασταθή πάλιν.
«Τό σχολεϊον είς τήν χώραν τής Κέρκυρας, διά τό ό
ποιον ευρύχωρος καί ωραία οικοδομή προ ολίγον ήτοιμάσθη
μέ τά έξοδα τής Διοικήσεως, διευθύνεται από Επιτροπήν
’Αρχοντίσσων ύπό τήν προεδρίαν τής Λαίδης *
Αδαμ καί κρα
τείται από τάς αυτοπροαίρετους συνεισφοράς τών κατοίκων.
Τά δέ αναγκαία έξοδα διά τήν διατήρησιν τών σχολείων τής
εξοχής, έως τώρα έπρομηθεύθησαν ώς επί τό πλεϊστον από
συνεισφοράς γενομένας είς τήν ’Αγγλίαν καί Σκωτίαν.
< Διά τήν διεύθυνσιν λοιπόν τών σχολείων τούτων, καί
διά τήν έξάπλωσιν τής ανατροφής τών κορασίων είς τήν νή
σον τής Κερκύρας καί ώς ήθελε δοθή ευκαιρία, είς τάς άλλας νήσους τής Ίονικής ’Επικράτειας έσυστήθη τήν 12 ’Ο
κτωβρίου 1830, ύπό τήν προστασίαν τής A. Ε. του Μεγάλου
Άρμοστού μία ’Επιτροπή συνισταμένη από τά ακόλουθα
μέλη: Τόν προφέσορα Βάμβαν, Πρόεδρον τόν Δόκτορα
Γαγκάδην, τόν Αίδέσιμον Γεώργιον Ούίνοκ, τόν κύριον Άρλιώτην, τόν κύριον Κάρτραϊτ, τόν Αίδέσιμον Ε. Δ. Λήβς,
γραμματέα
καί τόν Αίδέσιμον I. Λάουνδς, θησαυροφύλακα.
< Παρρησιασθέντων τών λογαριασμών τού περασμένου
έτους, ή ’Επιτροπή εύρήκεν, δτι τά είς τό ταμεϊόν της χρή
ματα έφθασαν είς λίρας στερλίνας 130, σελίνια 9 καί πένες
11 1]4 καί τά έξελθόντα διά τήν Κυβέρνησιν τών τεσσάρων
σχολείων ευρισκομένων ύπό τήν διεύθυνσιν της είς λίρας
Στερλίνας 97, σελ. 13 π. 3 1]4, ώστε άπέμεινεν είςχεϊρας τού
θησαυροφύλακος διά τάς χρείας τού τρέχοντος έτους ή ποσότης λιρών Στερ. 33, σελ. 16, πεν. 8. Τά έξοδα λοιπόν έκάστου σχολείου τής έξοχής ή μπορούν νά λογαριασθώσι κατ’ έ
τος ώς περίπου 25 λίρας στερλίνας.
< Ή ’Επιτροπή, έλπίζουσι νά εύρεθώσι πολλοί μέτο
χοι τής ίδικής της ίσχυράς πεποιθήσεως, δτι είς τήν καλήν
ανατροφήν τών θηλυκών παιδιών πρέπει νά τεθή ή πλέον
σταθερά βάσις τών δσα είναι σεμνά, δίκαια, κ α θ αρά, αγαπητά καί εύφημα είς τήν άνθρωπίνην κοι
νωνίαν καί δτι φιλανθρωπότερον έργον δέν δύναται νά ύπάρ‘/.η παρά νά συνεισφέρω τις είς τοιούτον σκοπόν, τολμά νά
προσκαλέση τούς καλοκαγάθους πολίτας νά τήν βοηθήσωσι

μέ ετησίους συνεισφοράς, ή μέ ιδιαιτέρας δόσεις, διά νά ήμπορή νά προμηθεύη τά αναγκαία έξοδα είς τά ήδη ύπάρχοντα
σχολεία καί νά συστήση όμοια μέ αυτά είς άλλα χωρία τών
Νήσων».
Αί εξετάσεις έγένοντο έπισήμως. Είς τήν "Κέρκυραν
παρευρίσκετο καί ό 'Αρμοστής. Ό Βάμβας έξεφώνησε λόγον
περί τής ώφελείας καί έπιδράσεως τής γυναικείας έκπαιδείύ
σεως καί τέλος διενέμοντο βραβεία είς τάς άριστευσάσας.

* *
*
Έτέθη ούτως ή πρώτη βάσις τής δημοτικής έκπαιδεύσεως τών θηλέων. Πολλάκις έγένετο σκέψις περί μεταρ
ρυθμίσεως τής παιδείας καί επί τώ σκοπφ τούτφ καί Έπι'
εροπαί έσχηματίζοντο. Μία τούτων ήτο καί εκείνη τού δεκάτου Κοινοβουλίου, τής οποίας πρόεδρος ήτο ό σοφός Ζακύνθιος Έρμάνος Λούντση, ό γνωστός Ιστοριογράφος, δστις
καί ώς βουλευτής ύπηρέτησε τήν πατρίδα. Κύριος σκοπός
τής βουλευτικής τούτης ’Επιτροπής ήτο τό, πώς ή έν Έπτα
νήσφ δημοσία έκπαίδευσις δυνατόν νά έπανορθωθή. Προσ
κόμματα συνήθη παρέλυσαν τάς μετά ζήλου έπιχειρισθείσας
εργασίας καί συνεπώς δέν έφθασαν είς τό ποθούμενον συμπέ
ρασμα.
Ό Λούντσης δμως μελετήσας τό ζήτημα έδημοσίευσε
τό 1857 έν Άθήναις τήν άξιόλογον πραγματείαν τιτλοφορουμένην : Περί τής έν Έπτανήσφ διοργανώσεως τής Δη
μοσίας έκπαιδεύσεως, είς τήν όποιαν άναγινώσκονται τά
εξής περί τής γυναικείας έκπαιδεύσεως «..... Όποιονδήποτε
σχέδιον μεταρρυθμίσεως τής προκαταρκτικής παιδεύσεως
παραμελούν τήν διοργάνωσιν τών παρθεναγωγείων, ήώς δευτερεύουσαν μόνον θεωρούν αυτήν, θέλει άποτύχη τού σκοπού
τούτου. Τό νά έκπαιδεύωνται τά κοράσια είναι τό αυτό ώς
νά ένιδρύεται έν έκάστη οικογένεια έν Σχολεϊον. Ή μέν
παιδεία τού πατρός ό>ς έπι τό πλεϊστον ώφελεϊ πρός αυτόν
μόνον, ή δέ τής μητρός ανευρίσκεται πάντοτε είς τά τέκνα
αυτής. Φέρουσιν έν τοϊς κόλποις αυτών αί γυναίκες τό μέλ
λον τών κοινωνιών, ουδέποτε δέ θέλη ύπάρξη ταχεία καί α
ληθής πρόοδος, έκτος εκείνης, ήτις είς τάς γυναίκας θέλει
χρεωστήται, διότι είς τάς μητέρας, πολλώ μάλλον ή είς τούς
νόμους, ανήκει τό νά ένεργώσι σωτήριον έπιρροήν έπι τών
ήθών τού λαού καί έπι τής προόδου τοϋ άνθρωπίνου νοός.»
Προτείνει ό Λούντση, νά συσταθώσιν είς τάς Νήσους μας ύπό
τής Κυβερνήσεως καί νηπιαγωγεία (Salles d Asile^ διά νά
χρησιμεύσουν είς νήπια άμφοτέρων τών φύλλων, από τού τρί
του τής ηλικίας έτους μέχρι τής ώρας’νά μεταβώσι είς τά
Δημοτικά, πρός διδαχήν, δι’ εύκολου μεθόδου καί σχεδόν έν
άγνοια τής άναγκαιοτέρας γνιόσεως. Καί ή διδασκαλία τοι

τιθεμένης μόνον είς τόν διδάσκαλον, μιάς ύποδιδασκαλίσσης
καί κατασκευαζομένου τού έσωτερικού τού σχολείου ούτω
πως, ώστε νά είναι κεχωρισμένα τά άρρενα από τών θηλέων
καί ταυτοχρόνως νά μετάσχωσι τών αυτών μαθημάτων, κα
θώς γίνονται έν τοϊςσχολείοις τής Γερμανίας καί αλλαχού».
Είς τά μικτά ταύτα σχολεία ή ύποδιδασκάλισσα έχρειάζετο
διά τά γυναικεία έργα.
Προσέτι ό Λούντση προτείνει καί τήν καταναγκάσει
κήν παίδευσιν λέγων τά έξής: «Ή δημοτική έκπαίδευσις, διά
νά έπιφέρη τούς έπιθυμητούς καρπούς πρέπει νά είναι ύπο/ρεωτική, δηλαδή νά έπιβλη&ή διά νόμου εις τά παιδία άπαντα ανεξαιρέτως τό χρέος νά φοιτώσι εις τά δη
μοτικά σχολεία. ’Εκτός άν αποδείξουν είτε δτι ύπό νομί
μου αιτίας κωλύονται, olov, σωματικής άσθενείας κλ. ή δτι
Ιδιαιτέρως λαμβάνουν τήν προσήκουσαν διδασκαλίαν. Οι δέ
γονείς οί άμελούντες νά στέλλωσι τά τέκνα των είς τό σχο
λεϊον, νά ύπόκεινται είς τάς παρά νόμου έπιβληθησομένας
ποινάς».
Πολλά άλλα καλά προτείνει ό Λούντση, ή Κυβέρνησις δμως δέν τά έλαβεν ύπ’ δψει δυστυχώς. 'Οσάκις έπιτροπαί έδκορίζοντο περί βελτιώσεως τής δημοσίας έκπαιδεύσεως πάντοτε καί περί τής μορφώσεως τών θηλέων λόγος έ
γένετο.
Φέρ’ είπειν:
Τό 1859 έδημοσιεύθη έν Κερκύρφ. Πρός τήν εύγενεστάτην Βουλήν *Έκ"&εσις περί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως παραγγελλομένη τω "Αρχοντι υπό τοΰ 50ου άρ&ρου
τοΰ Κ' Νόμου τοΰ ενδεκάτου Κοινοβουλίου, έκ τής οποίας
φαίνεται δτι ύπήρχον έν έπτανήσφ δέκα παρθεναγωγεία, δη
λαδή: έν είς τήν πόλιν Κερκύρας, έν είς τό προάστειον Γαρίτση, καί έν είς τό προάστειον Μανδούκιον, έν είς Άργοστόλιον, έν είς Λυξούριον καί άνά έν είς τάς λοιπάς νήσους
Ζάκυνθον, Λευκάδα, ’Ιθάκης καί Παξούς. Είς τό έπι τής πόλεως Κερκύρας έδιδάσκετο καί ή ’Αγγλική. Σημειωτέον δτι
έκτος τών γραμμάτων έδιδάσκοντο καί γυναικεία έργα, είς
τά όποια συμπεριλαμβάνετο τό σιδέρωμα καί τό κολλάρισμα.
Τώ 1859 έδημοσιεύθη έπίσης έν Κερκύρα βιβλίον τιτλοφορούμενον
Ίά Κυριώτερα τής περί παιδείας επισήμου τοΰ
νΑρχοντος αλληλογραφίας πρό τήν έκλαμπροτάτην Γερου
σίαν,
Είναι έργον τού τότε άρχοντος τής δημοσίας έκπαιδεύσεως σοφού Μουστοξύδου, δστις φέρει τάς παρατηρήσεις
ταύτας προκειμένου περί τών δημοτικών σχολείων τιόν έν
Έπτανήσφ θηλέων: «......... ’Αποτεινόμενος πρός Κυβέρνησιν έκ πολλού ήδη άναγνωρίσασαν τήν ύπό τής δεούσης άγω
γής καί έκπαιδεύσεως τού γυναικείου φύλλου περιγινομένην
ωφέλειαν καί έκ πολλού ήδη καθιδρύσασαν πρός τόν σκοπόν
τούτον σχολεία, άκαιρον δλως ύπολαμβάνω πάντα ύπέρ τών

τοιούτων λόγον. Άλλά τά σχολεία ταύτα ώς έχουσιν έπι τού
παρόντος πολύ άποδέχονται τής σημασίας εκείνης καταστάσεως, έξ ής ήδύνατο νά έλπισθή ή σκοπουμένη ώφέλεια. Τά έν
αύτοϊς παραδιδόμενα μαθήματα ούδαμού ύπερβαίνοντα τήν
λίαν περιωρισμένην προκαταρκτικήν τών άρρένων έκπαίδευσιν έν τισι τούτων καί περιστέλλονται εντός στενωτέρων όρίων. Έκτενεστέρα τις διδασκαλία τής Ελληνικής γλώσσης,
στοιχεία ιστορίας καί γεωγραφίας καί άλλα τινά τών μαθη
μάτων, δσα καί πρός τήν διανοητικήν άνάπτυξιν συμβάλλουσιν οπωσδήποτε καί πρός τήν ήθικήν αγωγήν συντελούσι καί
τήν εσωτερικήν οικονομίαν δίδάσκουσιν, είναι όμολογουμένως αναγκαία. Περί πάντων δέ τούτων καί δή καί περί τής
καθόλου μεταρρυθμίσεως τών προκειμένων σχολείων, ούδενί
έπι τού παρόντος τολμήσας, έπιφυλάττομαι, έάν μή άλλως
περί τής χρήσεως τού ύπάρχοντος περισσεύματος φρονή ή
έκλαμπροτάτη Γερουσία, νά προτείνη ιδιαίτερον σχέδιον».
Πάσα ή ύπέρ τών δημοτικών σχολείων τών θηλέων έτησία
δαπάνη συγκεφαλαιούται είς δραχμάς 16,875 >.
Είς τήν εκ·&εσιν τής επί τής Παιδείας επιτροπής,
δημοσιευ&εΐσαν τήν 8 ’Απριλίου 1862 έτους περί τής Γυ
ναικείας Έκπαιδεύσεως άναγινίόσκονται τά έξής: «Επει
δή τό γυναικεϊον φύλλον άποτελεϊ τό ήμισυ τής κοινωνίας,
ανάγκη νά ληφθή ή προσήκουσα πρόνοια καί περί τής τών
κορασίων έκπαιδεύσεως, άλλά πρός τόν μοναδικόν σκοπόν
τού νά ρυθμίζωνται τόν τε νούν καί τήν καρδίαν είς τρόπον
όίστε νά άποβαίνωσιν ίκαναί πρός έκπλήρωσιν τών θρησκευ
τικών, συζυγικών, καί μητρικών αυτών καθηκόντων. Πάσα
περαιτέρω έκπαίδευσις παρίσταται ματαιόσχολος πολυτέλεια
καί έπιτετηδευμένη έπίδειξις φθοροποιά εις τε την κοινωνίαν
καί τήν οικογένειαν. Άλλ’ ή Επιτροπή αδυνατούσα έπι
τού παρόντος έν ούτω βραχεί χρόνου διαστήματι ν’ άρυσθή
τάς άναγκαιούσας πληροφορίας έκ καθαρών πηγών, δι’ δ αι
σθάνεται καθήκον της νά διαδήλωσή δτι ήθελε είσθαι παράτολμον νά έπιφέρη αύτοσχεδίως εύσυνείδητον καί πεφωτισμένην κρίσιν έπι ζητήματος δπερ διά τε τήν σπουδαιότητα
καί διά τήν έπι τής οικογενειακής ανατροφής σημαντικήν
αυτού έπήρειαν χρήζει ώριμου μελέτης καί έμβριθούς σκέψεως.»
Σημειωτέον δτι ή έπιτροπή αύτη συνισταμένη έκ τών
βουλευτών Στεφάνου Παδοβά, Ευσταθίου ,Φίλιππα, ’Αχίλ
λειος Δελβινιώτη, Άνδρέου Πλέσα, Άριστοτέλους Βαλαωρίτη, Αναστασίου Μεταξά, ’Ιωσήφ Μομφερράτου, Γεωργίου
Βερυκίου καί Θεωδόρου Καρούσου είσηγητού, σκοπόν εί
χε τήν μεταρρύθμισιν τής δημοσίας έκπαιδεύσεως.
Άλλά τά πνεύματα τών έθνοφρόνων Έπτανησίων δέν
έδιδον πλέον καμμίαν σημασίαν είς μεταρρυθμίσεις. Ή ιδέα
ήρχιζε νά λάβη σάρκα, τά όνείρατα νά πραγματοποιούνται.
Περιφρόνησις έδίδετο είς τήν ευημερίαν τής Αγγλικής προ
στασίας, δέν έφρόντιζον περί τών μεγάλων, μεγίστων μεταρ
ρυθμίσεων τού Συντάγματος, πού ή Αγγλία παρεχώρησεν.
Είς καί μόνος ήτο ό πόθος τών Ίονίων. Ή ένωσις μετά τού
'Ελληνικού Βασιλείου.

(Ακολουθεί)

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΛΖΗΣ
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ΜΙΚΡΑ

ΙΞΤΟΡΙΑ

Αϊ
Περί τού Σουλτάνου Μαχμούτ τού Β’, πεο». τού
οποίου έγραψα πρό τίνος χρόνου κατά τινα τρόπον άπηλΛαςε τήν Χίον παντός φόρου, άνα^έρονται πολλά άνέκοοτα σχετίζομε'/α μέ τήν συνήθειαν, τήν οποίαν είχε
νά κάμιρ τεπτίλι, ήτο». νά μεταμφιέζεται καί ν’ αναμι
γνύεται μετ’ ανθρώπων ;οϋ λαού, ώστε νά πληροΦορήται τήν κοινήν γνώμην τής επικράτειας του. Είς "ήν
Τουρκίαν κατά τήν εποχήν εκείνην ή co ό μό/ο, τρόπος
τής έρεύνης τής δημοσίας γνώμης. Ούτε Βουλή υπήρχεν, ούτε εφημερίδες, ό Σουλτάνος λοιπόν θέλων νά
πληροΦορηθτ) τίσυνέβαινεν είς τό αχανές κράτος του ή
ώφειλε νά έχτ) εμπίστους ανθρώπους οί οποίοι νά τού
μεταφέρουν ασφαλείς πληροφορίας ή έπρεπε νά κατέοχηται μέχρι τού λαού του δπως λαμβάνη αύτάς ό ίδιος.
Αί συνήθειας αύται είς τούς παλαιο
έρους
*
χρόνους
ήσαν κοιναί Και σήμερον ακόμη καθ’ ολην τήν ’Ανα
τολήν κυκλοφορούν παντοειδή ανέκδοτα τών αρχαίων
χαλιφών, οί δέ γέροντες ’Οθωμανοί έχουν ένα δλως
ιοιαίτερόν τρόπον ν’ αφηγούνται τά ανέκδοτα ταύτα,
όταν συνέρχωνται καί καθήμενοι όκλαδόν καπνίζουν τά
τσιμπούκια ή τούς ναργιλέδες των. Υπάρχουν μάλιστα
εις τήν Ασίαν διάφοροι άνθρωποι, οίτινες κάμνουν τήν
τύχην των, τερποντες τους μεγιστάνας μέ τήν άφήγησιν διαφόρων σουλτανικών ιστοριών τάς οποίας πεοισυλλέγουν άπό τά στόματα γερόντων ίμάμιδων καί είς
τάς όποιας δίδουν ούτοι μία/ ποίησιν έχουσαν τήν ποικίλην εκείνην ανατολικήν χροιάν, ώστε /ά κρέαωντσι
οι ακροαταί άπό τά χείλη των.
Ό Μαχμούτ ήτο άπο τούς σουλτάνους πεοί τών
όποιων άναφέρονται τά πλειότεοα ανέκδοτα. Ή ίστοοία
γράφει περί αυτού οτι ήτο αίμοβόρος καί ότι έοσιύεν είς
τά υδατα τού Βοσπόρου έρραμμένους έντός σάκκων πάντας εκείνους εκ τών συννενών του, οίτινες ήδύναντο
μίαν ημέραν ν’ άποβλέψουν είς τόν θρόνον ή νά πσοκαλέσουν ταραχάς είς τό Κράτος. Ή συνήθεια αυτή ήτο
άλλως τε έν είδος θεσμού μεταξύ τών ήγεαονευόντων
Μουσουλμάνων. Ό Βανιαζήτ, ό διαδεχθείς τόν πατέρα
του έπί αυτού τού ΚοσίΦοπεδίου, ολίγον μετά την κατατρόπωσιν τού Βασιλέως τής Σερβίας Λαζάρου, άμέσως
οιέταςε τόν φόνον τού αδελφού του, δστις είχε συντελθσει κυρίως εις τήν νίκην έκείνην, τήν καταλύσασαν
τήν σέρβικήν μοναρχίαν.
Ή ιστορία δμως αναφέρει έπίσης ότι ήτο δίκαιος καί
ότι είχε τάσεις μεγάλου μεταρρυθμιστούν Άλλ’ αύτά
είνε ιστορικά ζητήματα πολύπλοκα, τών όποιων δένποοτιθημαι τήν λύσιν. ’Εκείνο οπερ ενδιαφέρει πλειότερον
είνε τά ανέκδοτά του, τά όποια σχετίζονται πρός τά
πρόσωπα Ελλήνων, μεθ’ ών ήλθε/ είς συνάφειαν καί
τών οποίων οι απόγονοι καί σήμερον άκόμη κατέχουν
σημαινούσαν θέσιν έν Τουρκίφ.

Είς εκ τών Ελλήνων τούτων είνε ό Γιαννάκος Κάλ
φας Ίωαννίδης, πατήρ τού διάσημου Βασιλάκη Κάλφα
τού οποίου ή θυγάτηρ είχε νυμΦευθή Σέρβον τινα
Υπουργόν, καί τής όποιας τό κάλλος ήτο τοιούτον,
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ώστε ό μέν βασιλεύς τής Σερβίας Μιλάνος τήν έρωτεύθη
παραφόρως, προέκυψε δέ έκ τού έρωτος τούτου υιός,
δστις μετά τήν βασίλοκτονίαν τού Βελιγραδιού έπεδίωξε νά καταλάβη τόν σερβικόν θρόνον, άλλ’ άποτυχών
έγένετο σκοπευτής εις εν τών ιπποδρομίων τής Βιέν
νης. Ή βασίλισσα Ναθαλία, λέγει, ότι έξ αύτής προ
ήλθαν αί μετά τού Μιλάνου έριδές των, αίτινες κατέλη
ξαν ·ίς τήν καταστροφήν τής δυναστείας τών Όβρένοβιτς.
Ό παντοδύναμος Γιαννάκος Κάλφας έπί τής βασι
λείας τού Μαχμούτ δέν ήτο είμή άπλούς κτίστης. Έλλην
τήν καταγωγήν, γέννημα καί θρέμμα τής Κωνσταντι
νουπόλεως έγνώριζε τήν τουρκικήν γλώσσαν όπως τήν
ίδικήν του, ώς έκ τού έργου του δέ συνανεστρέφετο διαρ
κώς μετ ’ εργατών Οθωμανών. Εσπέραν τινα εύρέθη
ούτος έντός ένός έκ τών καλουμένων παζάρ καΐκ, μεταφερόμενος άπό τήν Σταμπούλ είς τόν Γαλατάν. Τά
Καΐκια κατά τήν εποχήν έκείνην έξετέλουν τήν διαπόρθμευσ ν άπό τής μιάς εις τήν έτέραν ακτήν τής Κων
σταντινουπόλεως, μετακομίζοντα παντός είδους άνθρωπους. Τούτο εςακολουθεΐ γενόμενον καί σήμερον άκόμη
μέ μόνην τήν διαφοράν ότι άλλοτε οί έπιβάται ήσαν
πολυαριθμότεροι, τά δέ ήθη άπλούστερα καί ή έξοικείωσις μεταξύ αύτών εύκολωτέρα.
Κατά τήν διαπόρθμευσιν ταύτη/ μεταξύ τών επιβα
τών ύπήρχον καί δύο άνόρες οί όποιοι καί τοι φέρουσιν
πενιχρά ίμάτια, διεκρίνοντο ευχερώς ότι δέν άνήκων είς
τήν τάξιν τών έονατικών άνθρώπων τής Στααπούλ. Ό
είς έκ τών δύο τούτο>ν ήτο ό σουλτάνος Μαχμούτ,
δστις μετεμφιεσμένος είσήλθεν είς τό καίκιον, ό άλλος
ητο αςιωματικος τής σωματοφυλακής του, ώς ννωστόν
οέ ο Μαχμούτ ητο λεπτός τό σώμα καί είχεν ευγενεστάτην τήν έκφρασιν. Μέσα είς τάς φλέβάς του έρρεεν
Ελληνικόν έπτανησ ακόν αίαα, οί τοόποι του ήσαν
άβροί ή δέ ομιλία του θελκτική καί έυ,πνέουσα τήν έμπιστοσύτην άμέσως. ‘Ως έξεκίνησε το καΐκι, κατά τήν
συνήθειαν τών ’Οθωμανών, ήρχισεν ή συνομιλία μετά
τών επιβατών, εις ήν άνεμίχθη καί ό σουλτάνος ζητών
πληροφορίας περί τής έργασίας έκάστου καί τών κεροών, τά οποία απέδιόεν εις αυτούς ή έργασία των.

Ό εργατικός κόσμος ουδέποτε είνε εύχαρισταμένος
εκ τής καταστάσειός του. Πάντοτε ευρίσκει ότι υποφέ
ρει καί οτι στερείται, καταδιώκει δέ αιωνίως όνειρα καί
κατέρχεται εις τόν τάφον χωρίς νά ίδη ποτέ τήν πραγματοποίησιν αυτών. Έκ τών άφηγήσεων άς ήκουεν ό
Μαχμούτ εσχημάτιζε τήν γνώμην ότι ούδείς είνε ευχα
ριστημένος εκ τού έργου του καί έκ τής ζωής του είς τό
κράτος του. ίΖΟταν έστοάφη πρός τόν Γιαννάκον Κάλ
φαν, κάλφας δέ σημαίνει έργάτης είς τήν τουρκικήν,
και τον ερωτησε πώς τά πέρνα, ήκουσε παοαδόξως ότι
αυτός δέν ήτο απαισιόδοξος δπως οί σύντροφοί του.
— Έγώ τού είπε, τσελεπή μου, πεονώ καλά. Είμαι
πτωχός εργάτης, έχω οικογένειαν, άλλά χάρις είς τήν
προστασίαν τήν όποιαν δίδει ό παντοδύναμος σουλτάνος

μας είς τούς έργάτας, λέγων δέ ταύτα έκαμε καί τόν
σχετικόν τεμενάς κερδίζω τόσα ώστε δέν στερούμαι τό
ψωμί τής οικογένειας μου
— Καί τί έργασίαν κάμεις ;
— Είμαι χτίστης, άλλά μπορώ νά δώσω και σχέ
δια μικρών σπιτιών, δπως δήποτε δέν έστερήθηκα μέ
χρι σήμερον, διά τήν αύριον άλάχ κερίμ (έχειό θεός).
Ό σουλτάνος άφ’ ού έζήτησε καί άλλας τινάς πλη
ροφορίας, διέγνωσεν ότι άπό τόν άπλούν έργάτην υπήρ
χε/ ένας έξυπνος άνθρωπος καί έπιτήδειος τεχνίτης.
Του έζήτησε τήν διεύθυνσήν του λέγων δτι προετιθετο
καί αύτός νά οίκοδομήση είς τάΤαταύλα μικράν οικίαν
καί ήθελε νά ζητήση τήν γνώμην του.
Τήν έπομένην ένω ό Γιαννάκος Κάλφας, ευρισκετο
μετά της οικογένειας του, αίφνιδίως εισέρχεται απε
σταλμένος τού σουλτάνου, δστις τόν έκάλει εσπευσμένως είς τά άνάκτορα. Ή οικογένεια κατελήφθη ύπό
τρόμου, τού οποίου άμέτοχος δέν ήτο καί ό ίδιος καθ’
δσον είς τήν διάνοιαν τών απλοϊκών ανθρώπων, πάσα
τοιαύτη πρόσκλησις ήδύνατο νά έχη ώς άποτέλεσμα
τόν απαγχονισμόν.

Έν τούτοις έκών άκων έποοεύθη εις τά ανάκτορα
καί παοέστη ποό τού σουλτάνου, τόν όποιον ανεγνωρισεν ότι ήτο ό συνεπιβάτης τής προτεραίας. Τό μειδί
αμα τού Παδισάχ έδωκεν είς αύτόν θάρρος, οπερ μετεβλήθη είς κατάπληξιν δταν τού ήγγέλθη ότι θά τον
έκράτουν είς τά άνάκτορα ώς γενικόν έπόπτην τών αυτοκρατορικών οικοδομών.
Άπό τής έποχής έκείνης έσχημστίσθη μία δυναστεία
άρχιτεκτόνων έν τή αύλή τής Κωνσταντινουπόλεως
άπό τούς Ίωαννίδας Κάλφας. Ή οικογένεια αυτή εγένετο πλούσια καί ισχυρά, ύπήρξε δέ ευνοούμενη πεντε
σουλτάνων. Ή αρχή δμως τής άναδείξεως αυτής εινε η
νυκτερινή διαπόρθμευσις άπό τήν Σταμπούλ είς τόν Γα
λατάν μέ τόν μετεμφιεσμένον σουλτάνον, ο οποίος
ήτο μία λίαν περίεργος φυσιογνωμία. Έκτος τής επο
χής τής Ελληνικής έπαναστάσεως, ό σουλτάνος ουτος
ύπήοξεν εύ/ους είς τούς 'Έλληνας καθ’ δλον τόν άλλον
βίον του.
ΘΕΟΔ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΑΛΜθΕ,ΙΑΙ !ί

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
Α'. Ή άλή&εια τής βονλήσεως
ΙΙρό τού μαρμάρινου άνδριάντος τού Σωκράτους δστις
κάθηται προ τής Σιναίας ’Ακαδημίας, ήκουσά ποτέ τόν εξής
διάλογον μεταξύ ένός σοφού κληρικού καί ένός καύηγητού
φιλοσόφου. Τά μεταξύ αύτών λεχ^έντα λαμ.Ιάνω ώς αφετη
ρίαν τής μελέτης τού θέματός μου περί τής ανάγκης τών
ποινών.
— ’Ιδού είς μέγας άνθρωπος, εΐπεν ό κληρικός δεικνύων
τόν ανδριάντα..
— Τό μαρμάρινον ομοίωμά του εννοείς, ήρώτησεν ό φι
λόσοφος. ή τόν Σωκράτην;
— Τόν Σωκράτη βεβαίως, άπήντησεν εκείνος.
— ’'Αξιος θαυμασμού τωόντι ό άνήρ, εΐπεν ό καθηγητής,
διά τάς άρετάς του συγκρινόμενος πρός τούς λοιπούς άνθριόπους. Άλλ’ ειπέ μοι. σέ παρακαλώ, μήπως καί ό Σωκράτης
δέν ήτο καί αύίός κατασκεύασμα ώς καί αυτό; ό άνδριάςτου;
* Ό άναγνώστης τής παρούσης μελέτης, διατυπούσης
τολμηρόν ίσως καί καινοτόμον έκφρασιν φιλοσοφικών τινων
αληθειών, θά εύρη έν αύτή τό ίδιάζον, δτι καίτοι διέρχεται
αύτη διά μέσου μεγάλων ποινικών καί φιλοσοφικών προβλη
μάτων, περί ών πλεΐστοι αρχαίοι καί νεώτεροι. άλλοδαποί
καί ήμέτεροι. συνέγραψαν, ούδεμίαν περιέχει αναφοράν ή
παραπομπήν είς όμοιας ύλης συγγράμματα. Τούτο άπέφυγεν
επίτηδες ό γράψας, διότι ήθέλησε νά μείνη μετά τού ανα
γνώστου του ανεπηρέαστος άπό πάσης άλλοτρίας ιδέας καί
επιβολήςέν τή διατυπιόσει καί άλληλουχίμ τών Ιδεών τούιων.
Μοναδική έξαίρεσις τού κανύνος τούτου έστω ό παρά
Πλάτωνι έν τώ σιερί δικαίου διαλόγω άναφερόμενος αρχαίος
στίχος.
«Ουδεις έκών σζονηρός ούδ3 άκων μάκαρ», δστις έδιοκε
καί τήν αφορμήν είς τήν άνά χεΐρας μελέτην, σύμφωνον μέν
ούσαν πρός τό πρώτον ήμισυ τού στίχου τού αρχαίου αγνώ
στου ποιητού, αντίθετον δμως πρός τό δεύτερον ήμισυ.
I. Γ. Φ.

Ό κληρικός ήτένισε τόν φιλόσοφον έκπληκτος.
— Βέβαια, άπήντησε. Καί ό Σωκράτης ήτο κατασκεύασμα»
πλάσμα τού Δημιουργού. Τί θέλεις νά συμπεράνης έξ αύτού;
— Θέλω νά συμπεράνω. εΐπεν ό φιλόσοφος, δτι ό θαυμα
σμός ή τό βραβειον πρός τήν αρετήν τού Σωκράτους δέν
πρέπει ν’ άπευθύνηται πρός τόν Σιοκράτη, άλλά πρός εκείνον
δςτις έπλασεν αύτόν ένάρετον, άπαραλλάκτως ώς έν καλλι
τεχνική έκθέσει π. χ. γλυπτικής ή ζιογραφικής, θαυμάζομεν
μέ τό τελειότερου άγαλμα ή τήν τεχνικιοτέραν εικόνα, άλλά
τό βραβειον άπονέμομεν είς τόν ζωγράφον ή τόν γλύπτην,
καί ούχί είς τήν εικόνα ή είς τό άγαλμα.
— Δέν είναι άκριβής ή παρομοίωσές σου, εΐπεν ό κληρι
κός, διότι ή είκών καί τό άγαλγμα είναι πράγματα άψυχα, ή
δέ καλλονή των δέν οφείλεται είς τήν θέλησιν αύτών. Αύτά
είναι ώραϊα χωρίς νά τό γνωρίζωσι καί χωρίς νά τό θέλουν,
ένφ ό Σωκράτης καί έν γένει πάς ένάρετος ή μέγας άνθρωπος
είναι τοιούτος έξ έλευθέρας αύτού λογικής βουλήσεως. ΤΙ
άρετή του οφείλεται είς αύτόν τόν ίδιον. Άρα αύτόν τόν ίδιον
πρέπει νά θαυμάζωμεν.
— Φρονείς λοιπόν, αιδεσιμότατε, ήρώτησεν ό φιλόσοφος,
δτι πάς λογικώς ύγιής άνθρωπος έχει έλευθέραν βούλησιν
καί δι’ αύτής εκλέγει έλευθέραν τήν οδόν του είτε πρός τήν
άρετήν είτε πρός τήν κακίαν, καί δτι έπομένως ό ένάρετος
είναι έκουσίως ένάρετος ό δέ κακός έκουσίως κακός;
— Είμαι άπολύτως βέβαιος περί τούτου, εΐπεν ό κληρικός.
— Άριστα. Είπέ μοι τώρα, σέ παρακαλώ, διατί τότε νά
μή ήναι ένάρετοι δλοι έν γένει οί άνθρωποι, άφού πρός τούτο
θά ήρκει μόνη ή έλευθέρα θέλησίς των καί θά είχον μάλιστα
καί ταύτην τήν ωφέλειαν, δτι ήθελον άποφύγει ούτω τάς
ποινάς τού θεού καί τού νόμου, τήν κατάκρισιν τής κοινω
νίας καί τήν τύψιν τού σττνειδότος των;
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Ό κληρικός έμειδίασεν ώς άνθρωπος βέβαιος περί τής
νίκης του.
— Διότι άπεκρίθη, ή κακή πράξις θεραπεύει τάς κακάς
έξεις τοϋ άνθριόπου, τόν εγωισμόν, τά πάθη, τήν πλεονεξίαν
του, αυτός δέ πολλάκις στερείται ήθικής δυνάμεως ιν
* άντισταθή εις τόν έκ ταύτης πειρασμόν καί διά τούτο παρασύ
ρεται εις τό κακόν.
— Συμφωνώ. Άλλ
*
ήθελον νά μάθωαύταί αί κακαί έξεις
ή αδυναμία τοϋ χαρακτήρος, τά πάθη καί έν γένει όλα ταϋτα,
τά όποια είπες, ποιος άρά γε τά έθεσε ν έντός τοϋ άνθρώπου,
(ύστε νά τόν ωθώσι πρός τό κακόν μέ δύναμιν ύπερτέραν τής
ήθικής αυτού αντιστάσεως ή τής συνειδήσεώς του, ώς ήθελον
νά μάθω επίσης ποιος κατεσκεύασε τόν ένάρετον άνθρωπον
με δύναμιν χαρακτήρος ή μέ άγαθάς έξεις ή άπηλλαγμένον
παθών, ώστε νά μή ώθήται ύπ’ αύτών πρός τό κακόν ή καί
ώθουμενος ν’ άνθίσταται καί νά νικφ τά ϊδια πάθη ;
Α! εΐπεν ό κληρικός μετ’ ευδιάκριτου άμηχανίας
ταϋτα προέρχονται έκ τής καλής ή κακής φυσικής κατα
σκευής τοϋ άνθρώπου κληρονομικής ή έκ περιστάσεως, έκ
τής καλής ή κακής ανατροφής, έκ τοϋ καλού ή κακού περι
βάλλοντος.
Κατασκευή, ανατροφή, περιβάλλον, έπανέλαβεν ό φιλό
σοφος. Αλλ αύτά τά τρία αίτια δέν οφείλονται βεβαίως είς
τήν θέλησιν τοϋ άνθρώπου, διότι ούτε κατεσκεύασεν ούτος
εαυτόν ούτε εαυτόν άνέθρεψεν, ούτε έδημιούργησεν αύτός τό
περιβάλλον εν τώ οποίω ζή. Διότι άλλως θά ήρώτων πάλιν,
διατί αραγενά κατασκευάση, ή ν’ άναθρέψη, εαυτόν τοιοϋτον
κλπ.

— Εννοείται, εΐπεν ό κληρικός, δτι τά αίτια ταϋτα προ
έρχονται έξωθεν αύτοΰ.
— ’Ανεξάρτητα λοιπόν τής θελήσεώς του ;
— ’Ανεξάρτητα.
Πρόσεχε, αιδεσιμότατε, διότι ομολογείς άρχήν γόνι
μον είς πολύ μεγάλα συμπεράσματα, εΐπενό καθηγητής.Διότι
τότε θά έρωτήσω : διατί οί νόμοι τών άνθρώπων επαγγέλ
λονται άνταμοιβήν είς τούς έναρέτους τιμωρίαν δέ είς τούς
κακούργους, άφοϋ ομολογείς δτι ούτε ό ένάρετος ούτε ό κα
κός είναι δημιουργήματα τής έλει^θέρας αύτών βουλήσεως
αλλ είναι τοιοϋτοι έξ άναποδράστου άνάγκης, έξ αιτίων κει
μένων έκτος τής θελήσεώς αύτών καί τά όποια επομένως
δεν είναι δίκαιον νά καταλογισθώσιν είς αύτούς;
Ο κληρικός εμεινε σιωπηλός καί σύννους, άπέναντι τής
δεινής άληθείας, ήν ψηλαφητήν καί άπροσμάχητον έθηκεν
αποτομως ό φιλόσοφος πρό τών οφθαλμών τής διανοίας του
Πώς ! Η άρετή λοιπόν δέν οφείλεται είς τούς έναρέτους,
τούς ασκούντας αυτήν, ούδ’ ή κακία είς τούς κακούς ; Δέν
άπονέμομεν λοιπόν δικαιοσύνην άκριβή δταν έπαινώμεν ή
βραβεύωμεν τούς έναρέτους καί δταν τιμωρώμεν καί περιφρονώμεν τούς κακούς, άφοϋ οί πρώτοι καί οί τελευταίοι
είναι τοιοϋτοι άκουσίως των, ήρωες ή θύματα περιστάσεων
άβουλήτων ;
Οί πολεμησαντες τήν άλήθειαν ταύτην, ήτις εσχάτως
άνεγνωρισθη πλέον έν τή φιλοσοφική δικαιολογία τοϋ ποι
νικού δικαίου ως λογικώς άδιάσειστος, έρριψαν κατ’ αύτής,
ως ητο επόμενον, μύδρους φλογερούς. Πώς, εΐπον, είναι λοι
πόν ό λογικός καί έλεύθερος άνθρωπος μηχανή καλής ή κα
κής κατασκευής, χρήσιμος ώς όνος, εύγενής ώς ό ίππος, ολέ
θριος ώς ή δηλητηριώδης έχιδνα κατ’ άνάγκην όφειλομένην
είς τήν ιδίαν αυτού φύσιν ή είς τήν άνατροφήν αυτού ; Δέν
έννοεϊτε δτι καταβιβάζετε καί εξευτελίζετε διά τοιούτων σο
φιστικών θεωριών τό άριστούργημα τής δημιουργίας ; Άρνούμενοι είς τόν άνθρωπον τήν έλευθερίαν τής βουλήσεως,
δεν βλεπετε δτι έμπίπτετε είς άντίθεσιν πρός τήν θρησκείαν
σας, πρός αύτήν τήν ιστορικήν άλήθειαν ; Καί πώς θά έξηγήσητε τότε τούς μεγάλους ηρωισμούς ανθρώπων, οϊτινες
αύθορμήτως ύπέβαλον έαυτούς είς έκουσίας στερήσεις, είς
βασάνους, είς ταλαιπωρίας, είς αυτόν τόν θάνατον, πρός πραγμάτωσιν ή διάδοσιν μιάς ιδέας, πρός άσκησιν αισθήματος

φιλανθρωπικού ή άπόδειξιν έπιστημονικής τίνος άληθείας ;
Μήπως ιατροί δέν σπεύδουσι προθύμως είς χώρας μεμολυσμένας κινδυνεύοντες ν’ άποθάνωσιν ίνα σώσωσίν άλλους ;
Μήπως τοιοϋτοι δέν έμβάλλουσι πολλάκις είς τό ίδιον αύτών
σώμα ιόν πανώλους ή άλλης τίνος νόσου πρός δοκιμήν τής
θεραπευτικής αύτών μεθόδου έπ
* άγαθφ τής άνθρωπότητος ;
Μήπως ιεραπόστολοι δέν εκπατρίζονται μεταβαίνοντες είς
τόπους άγριων καί άνθρωποφάγων φυλών πρός έξημέρωσνν
αύτών έπί κινδύνφ θανάτου ; Πώς άλλως δύνανται ταϋτα νά
έξηγηθώσιν είμή διά τής έλευθερίας τής βουλήσεως ;
Άλλά πλήν τούτου, λέγουσιν, άντιφάσκετε καί πρός τάς
ιδίας υμών άρχάς. Άφ’ ένός δέχεσθε δτι ό λογικός εγκλημα
τίας κακουργεί έκ βουλήσεως ούχί έλευθέρας άλλ’ έτεροκινήτου, άρα κατ’ άνάγκην, ήν αύτός δέν δύναται ν’ άποτρέψη,
καί δμως τόν τιμωρεί ή Πολιτεία σας άφαιροϋσα αύτού τήν
ζωήν, τήν έλευθερίαν, τήν περιουσίαν άφ’ ετέρου δέ τόν παράφρονα, τόν ηλίθιον, δστις βλάπτει ώς κτήνος, δέν τόν τι
μωρείτε, διότι θεωρείτε τάς 'πράξεις του ώς διαπραχθείσας
άβουλήτιος καί άσυνειδήτως. Τί άλλο σημαίνει τούτο, είμή
δτι άναγνωρίζετε τήν έλευθερίαν τής βουλήσεως έν τώ πρώτω
τής όποιας δμως τήν ύπαρξιν ένταυτώ άρνεΐσθε ;
Το ζήτημα τίθεται ουτω πρό τού άνθρωπίνου λογικού
έν όλη αύτοΰ τή άμειλίκτω στυγνότητι. Συνήθως οί πολλοί
άντιπαρέρχονται αύτό, ώς καί παν ό,τι έχει χαρακτήρα ζητή
ματος φιλοσοφικού, μή θέλοντες νά βασανίζωσι τόν νούν
αύτών είς μελέτην πραγμάτων, τά όποια, έπιπολαίως βλέπο
με να, δέν φαίνονται έχοντα άμεσον πρακτικήν χρησιμότητα
είς τόν έν τφ κόσμφ τούτω βίον.
Καθώς δμως οί συνήθως άδιαφοροϋντες πρός τό μέγα
πρόβλημα τής άθανασίαςτής ψυχής, συνταράσσονται έν οδύνη
πρό τοϋ τάφου τών προσφιλών αύτοϊς δντων, καί δέν άδιαφορούσι πλέον κατά τάς στιγμάς έκείνας τού χωρισμού, ουτω
καί οί άδιαφοροϋντες πρός τό ζήτημα τής δικαιολογικής βάσεως τής ποινής έρωτώσιν έαυτούς έν ταΐς είρκταϊς καί πρός
τής λαιμητόμου : Μέ ποιον άρά γε δικαίωμα ή Πολιτεία φυ
λακίζει καί θανατώνει τούς άνθριόπους τούς παραβάντας τούς
νόμους αύτής; Μέ ποϊον δικαίωμα αύτή, ισχυρότερα ούσα
καί ποιούμενη χρήσιν τής κτηνώδους αύτής δυνάμεως, άφαιρεϊ άπό άνθρωπίνων πλασμάτων, άδυνάτων άπέναντι αύτής,
τά δύο πολυτιμότατα αύτών άγαθά, τήν ζωήν καί τήν έλευ
θερίαν, έν όνόματι τοϋ δικαίου καί τών νόμων, οΰς αύτή ή
ιδία έθηκεν έπί άπειλή θανάτου καί ειρκτής ;
Καί καταδεικνύει έτι λογικώτερον τό έρώτημα τούτο ή
συναίσθησις τής άνωτέρω άποδειχθείσης φιλοσοφικής άλη
θείας, δτι, καθώς ό ένάρετος άνθρωπος δέν έπλασεν έαυτόν
τοιοϋτον έξ ιδίας έαυτοϋ βουλήσεως, ουτω καί ό κακούργος
έγένετο τοιούτος έξ άνατροφής, έκ φύσεως, ή έκ περιστάσεων
μή όφειλομένων είς τήν θέλησιν αύτοΰ. Διατί λοιπόν νά βρα
βεύωμεν τόν πρώτον καί νά τιμωρώμεν τόν δεύτερον, άφού
άμφότεροι είναι άκουσίως τοιοϋτοι;
Είς τά έρωτήματα ταϋτα θά προσπαθήσω ν’ άπαντήσω
δσον τό δυνατόν συντόμως καί κατά τρόπον αϊροντα πάσαν
άμφιβολίαν έν τή διανοίρ: τοϋ θέλοντος νά μέ παρακολουθήση άπροκαλύπτως είς τήν έργασίαν ταύτην.

τού πρώτου, καί ουτω καταστησή δυνατήν τήν έν έλευθερίρ
διαβίωσιν τού άνθρώπου ώς μέλους τής κοινωνίας καί τής
πολιτείας πρός ήθικήν άμα καί ύλικήν αύτού ευημερίαν.
Ή άλήθεια αύτη δέον νά έξηγηθή σαφέστερον καί άναλυτικώτερον ίνα καταστή καταληπτή, διότι άποτελεϊ τόν μέγαν θεμέλιον λίθον, έφ’ ού στηρίζεται ή δλη θεωρία τής
ποινής.
Δέν είναι βεβαίως άνάγκη νά επιχειρήσω ένταύθα τήν
άπόδειξιν δτι ό άνθρωπος είναι δν λογικόν καί φύσει κοινω
νικόν, δτι δηλ. κατ’ έμφυτον άνάγκην ζή έν λογική κοινωνία μετά τών όμοιων του. Ή άλήθεια αύτη είναι άναμφισβήτητος δσον καί γνωστή. Άλλ’ ή αύτή άλήθεια συνυπάρχει
καί συμπορεύεται μετά τής ’έτέρας άληθείας, δτι έκαστον
άτομον τής κοινωνίας ταύτης, ώς καί παν ζφον, έχει έν έαυτφ
τό όρμέμφυτον τής ιδίας εαυτού συντηρήσεως, άρα ώθεϊται
ίσχυρώς δπως διατηρήση τήν ιδίαν αύτού ζωήν κατακτών
καί χρησιμοποιούν παν πρός τούτο γνωστόν πρόσφορον μέ
σον. Καί έάν μέν τά μέσα ταϋτα τής συντηρήσεως ύπήρχον
έπαρκή έπί τής γής δπως διαθρέψωσι καί παράσχωσι τήν
ζωήν καί τήν ευημερίαν είς πάντα τά μέλη τής άνθριοπίνης
κοινωνίας, ούδεμία σύγκρουσις θά ήδύνατο νά ύπάρξη με
ταξύ αύτών έπειδή δμως τά μέσα ταϋτα είναι άνεπαρκή ή
δυσέφικτα, ή σύγκρουσις άποβαίνει άναπόδραστος. Τότε έν
τή άνθρωπίνη ταύτη κοινωνίρ κατ’ άνάγκην φυσικήν ιδρύε
ται ό πόλεμος πρός διανομήν τών πρός συντήρησιν μέσων,
άρα ή έξόντωσις τών άσθενεστέρων ύπό τών ισχυρότερων.
’Εντεύθεν ή ύπαρξις πλέον κοινωνίας καί κοινωνικής ζωής
καθίσταται άδύνατος. Τό έμφυτον άρα αίσθημα τής αύτο
συντηρησίας άποβαίνει εχθρός αδιάλλακτος τού ετέρου άν
θρωπίνου όρμεμφύτου, τού έν κοινωνία ζήν, δπερ έπίσης
άποτελεϊ άκαταμάχητον άνάγκην ένός έκάστου μέλους, δπως
τούτο ζήση έν άσφαλείφ καί ειρήνη πρός τά λοιπά μέλη τής
κοινωνίας. Πρός συνδιαλλαγήν άρα καί συνύπαρξιν τών δύο
τούτων έχθρικών πρός άλληλα όρμεμφύιων, τό άνθρώπινον
λογικόν άνέκαθεν είργάσθη δπως χαράξη καί έχάραξε μεταξύ
τών ατόμων όρια τοιαύτα, ώστε έκαστον άτομον νά ζή καί
κινήται έντός αύτών χωρίς νά παραβλάπτη τήν ζωήν καί τήν
κίνησιν τού άλλου. Καί ναι μέν διά τών ορίων τούιων έμελλε
νά περιορισθή ή άπόλυτος έλευθερία τού άτόμου έπί τής άπολαύσεως τών έξωτερικών άγαθών, άλλά μεταξύ τού κινδύνου
τής καταστροφής τής κοινωνίας, ήτις θά ήτο καί καταστροφή
τών άτόμων, άφ’ ετέρου δέ του περιορισμού τής άπολύτου
έλευθερίας τών άτόμων, ούδείς χωρεϊ δισταγμός, δτι έπρεπε
νά προτιμηθή τό δεύτερον, δτι ή έλευθερία αύτη ή άτομική
έπρεπε νά ύποχωρήση καί μειωθή κατά τι δπως έξασφαλισθή
κατά τό ύπόλοιπον, διότι άλλως έκινδύνευεν ολόκληρος.
("Επεται συνέχεια)
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ
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Β\ ΑΙαϋ'ήματα ίσότητος
καί αύτοσυντηρησίας.
*Εχομεν οί άνθρωποι έντήψυχή ήμών έμφυτα καίάβούλητα δύο ισχυρά αισθήματα, τό τής ίσότητος καί τό τής αύτο
συντηρησίας. Ή έκπαίδευσις καί ό έν γένει ήθικός πολιτι
σμός τοϋ άνθρώπου τό μέν πρώτον τών αισθημάτων τούτων
έκαλλιέργησε καί έκράτυνε διαλεπτύνας αύτό βαθμηδόν άναλόγως τών άναγκών τοϋ κοινωνικού καί πολιτικού βίου διά
τού λογικού καί ρυθμίσας αύτό διά κανόνων άναγκαστικών,
ήτοι διά νόμων, τό δέ δεύτερον άντιστρόφως προσεπάθησε
νά έξασθενήση περιορίσας αύτό είς όρια δσον ένδέχετο στε
γνότερα δπως τό ύπαγάγη είς τάς άπαιτήσεις καί τάς άνάγκας

Εύγενής Κυρία,
»Συμφώνως τιρός τήν επιστολήν σας ήδυνή&ην
νά σχηματίσω μίαν ιδέαν περϊ τής καταστάσεως τοΰ
συζύγου σας, νομίζω δτι δύναται νά ΰεραπευ&ή. Έάν
εχετε σκοπόν δι9 έγχείρισιν σάς παρακαλώ νά μοΰ τό
γράφετε δσον τό δυνατόν ταχύτερον, διότι ή εδώ δι
αμονή μου &ά είναι πολύ βραχεία.

Δεχάήτε παρακαλώ τήν διαβεβαίωσιν τής καλυτέρας πρός υμάς νπολήφεως μεΰ' ής διατελώ.
«’Ιατρός

Ζακέ»

eH Καικιλία ε&εσε τρέμουσα τήν έπιστολήν έπι
τής τραπέζης καϊ έκ τών όφάαλμών της έρρευσαν δύο
χονδρά δάκρυα. Δάκρυα ευτυχίας^ δάκρυα άγάπης
τά οποία έντός ολίγων δευτερολέπτων εσβυσαν τους
πικρούς κλαυθμούς τούς οποίους έπί δύο ολόκληρα ετη
είχε χύσει. Πόσον εϊχεν ύποφέρη. Έζη μέ οικονομίας
μέ στερήσεις, διά νά συναάροίση τό ποσόν τό όποιον έ
μελλε νά σώση τόν σύζυγόν της, τίληρώνουσα τήν έγχείρισιν τοΰ διάσημου περί τούτου είδικοΰ ίατροΰ.
9Αλλά καί πόσον ευτυχής ήτο τώρα.
Μετά τάς ΰλίψεις ήρχετο ή αμοιβή.
Ένεΰυμεϊτο τώρα δλας τάς πικράς καί λυπηράς
ώρας τάς οποίας είχε διέλΰει. Μετ9 δλίγας φεΰ! ημέ
ρας ευτυχίας! ό Γεώργιος μίαν πρωίαν δέν είδε πλέον
τό προσφιλές πρόσωπον τής συζύγου του’ δέν είδε
τάς προσφιλείς του εικόνας’ δέν είδετδ φώς’ οί οφθαλ
μοί του ήσαν κλειστοί, κλειστοί διά πάντοτε.
Τό δυστύχημα υπήρξε τρομερόν. 'Ο Γεώργιος ή^
το ζωγράφος καϊ δέν ήδύνατο νά παρέλθη μία ημέρα
χωρίς νά ίδη τάς προσφιλείς του εικόνας’ ένόμιζεν δτι
δέν θά ήδύνατο νά ζήση χωρίς νά παρατηρήση τήν
ωραιότητα τής Καικιλίας του. Καί έν τούτοις έζησε
δι9 αύτήν μέ τήν μυστικήν έλπίδα δτι μίαν ημέραν
πάλιν οί όφθαλμοί του θά άνοιχθώσινείς τό φώς.
eH Καικιλία τότε ηρχισε νά έργάζεται αύτή ή ό
ποια εϊχεν ύπηρέτας, έπήγαίνε είς τάς οικίας τών
άλλων διά νά πλύνη τά πιάτα καί διά νά καθαρίση τά
υποδήματα. Ύπέφερεν άπό τό ψύχος, άπό τήν πεί
ναν. Τό σώμα της τής έφώναζε. « 9Αρκιτά εκαμες τό
καθήκον σου, ήσύχασον τώρα)). 'Η καρδΐα της τής
έψιθύριζε (ΓΟχι, έξηκολούθησον, είναι
αύτόν!».
Καί ό ψίθυρος ήτο Ισχυρότερος τής φωνής.
Έπώλησε τήν μίαν μετά τήν άλλην δλας τάς εικό
νας τοΰ συζύγου της’ τά πλούσια έπιπλα άντεκατεστάθησαν μέ άπλούστατα καί πενιχρά
*
καί αύτό τό πλού
σιον διαμέρισμα τό όποιον κατωκουν άντεκατεστάθη
διά πενιχρού υπερώου. Καί αύτός δέν ήξευρε τίποτε.
—Καικιλία !
eO Γεώργιος τήν έκραζε.
3Από κάποιαν γυναικείαν κακίαν δέν ή θέλησε νά
τοΰ άνακοίνώση άμέσως τήν είδησιν.
—Πάντοτε τίποτε άκόμη άπό τόν ιατρόν Ζακέ;
Τίποτε.
— Πώς άργεί νά έλθη αύτή ή άπάντησίς. Φοβού
μαι μήπως θά είναι κακή. 'Άλλως τε, δέν θά μάς είχεν άπαντήση άμέσως;
Καθ9 έκάστην ήσαν οί ίδιοι λόγοι. Καί έκάστοτε,
μέ τήν καρδίαν πεπληρωμένην δακρύων, ώφειλε νά
γελά, νά χαριεντίζεται, δπως τόν ένθαρρύνη.
— Τίποτε, έπί τέλους βιάζομαι νά ίδω δλα αύτά τά
πράγματα τά οποία μοΰ είναι προσφιλή. Έν τούτοις
μοΰ εξήγησες τόσον καλά τήν θέσιν ποΰ έχει έκαστον
άντικείμενον, ώστε νομίζω δτι τά βλέπω πραγματικώς. 9Εδώ ό ωραίος μου Βελασικέ, έκεί ό Ρεμβράν,
—έδείκνυε τεμάχια χαρτονιού περιβεβλημένα μέ ξύλον
— έπειτα έδώ τό ύάλινον έρμάριον — δέν ήσαν παρά
κάτι εύθυνά γυαλιά. — Πόσον θά ήθελα νά ϊδω τά ώ-
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ραία παραπετάσματα με τά άν&η—-ό δάκτυλός τον εδείκνυεν υφάσματα χονδρά τά όποϊα οίκτρώς Ικρεμαντο
άπδ κάθε μέρος τοϋ παραθύρου. Νομίζω δτι βλέπω
τδ ώραϊογ σκιερδν πάρκον, τδ όποϊον έξαπλοϋται πρό
τής οικίας μας-—καί τδ νεκρόν του βλέμα έπλανάτο έ
πάνω εις τά κόκκινα κεραμίδια μικρών σπιτιών.—Βε
βαίως, έσκέπτετο ή Καικιλία, &ά έχη μίαν μεγάλην άπογοήτευσιν, άλλ' οικονομικούς ζώντες, &ά δυνηάώμεν
νά έπαναφέρωμεν ολίγον κατ' ολίγον τήν άπολεσάεϊσαν
μεγαλοπρέπειαν ■
Ό Ιεώργιος ίξηκολούάει:
— Καί τέλος, σέ, άγαπητή μου, ή&ελον νά σέ ξεναΐδω, νά σέ θαυμάσω·.
Ή Καικιλία άνετινάγ&η. Τδν ήρώτησε:
— Άλλά δέν μέ αγαπάς διά τήν ωραιότητά μου, έ;
—' Ω! Δέν &ά ήδυνάμην νά άγαπήοω μίαν Καικιλίαν άλλην άπδ αυτήν μέ τά ώραϊα χρυσά μαλιά—τά
δυστυχή άσπρισμένα μαλιά—μέ τά τόσον λεπτά χαρα

κτηριστικά, μέ τά &εϊα χέρια—έκάλυπτε με τα φιλία
του όνο χέρια κόκκινα, ρυτιδωμένα.
Αί ρυτίδες τής Καικιλίας έβά&ύνοντό περισσότερον.
Έσκέπτετο: Τώρα έτελείωσε δέν άά μέ άγαπά πλέον.
‘Ο θεός είναι πάρα πολύ άδικος. Τόσοι κόποι δέν έχρησίμευσαν παρά νά φέρουν τήν δυστυχίαν είς τδν
Γεώργιον και είς εμέ;
Καλύτερον νά άγνοή.
Έρριψε τήν έπιστολήν είς τήν πυράν. Ή άριαμβεύουσα καί κακέ/ πυρά, παρέλαβε τήν ελπίδα τών δύο
φυχών.
— Γεοτργιε, είπεν ή Καικιλία, ό ιατρός άπήντησε.
—Καί τί;
Έίέεσεν έπάνω είς τδ μέτωπον τοΰ τυφλού ένα
μακρύ φιλί, ένα φιλί πολύ λυπηρόν, είς το όποϊον
μία ένοχος έζήτει τήν συγχώρησίν της, είς το όποϊον
μία ερωμένη έκραζε τδν έρωτά της.

Σταμάτιος Θ. Λάσκαρης
Τό

€ΠΙΣΤΗ/ΛΟΝΙΚΗ £ΤΗώΗ

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ
όιιοιάζουσι καί δσον άοορά τόν χαρακτήρα» 'Άπαντα
τώ δντι τά νεοννά είσί λαίμαργα. Τίς θά ήδύνατο νά
Έκ τής μικράς ταύτης έπισκοπήσεώς τών διαφόρων άρνηθή τήν αλήθειαν τής παρατηρήσεως ταύτης ; Ή
φυσιογνωμικών τύπων γίνεται δήλον δτι σχέσις τις Χίαν λαιμαργία, ιδού τδ πάθος τής πρώτης ηλικίας τό προστενή ύοίσταται μεταξύ τοΰ χαρακτήρος ατόμου τίνος καλοΰν ανάλογου τής φυσιογνωμίας διαμόρφωσιν καί
και τής φυσιογνωμίας αυτού Τής ενδομύχου δέ φυσεως κλίσιν αύτής πρός τόν πεπτικόν τύπον. Τό κάτω επίπε
τής σχέσεως ταύτης μή δυναμένης νά άποκαλυφθή έτι δον τού προσώπου είνε είς άπαντα ανεςαιρετως τά βρέφη
ήμίν, εΐμεθα ήναγκασμένοι νά περιορισθώμεν οσον αφορφ αάλλον άνεπτυγμένον τών λοιπών. I ό παιοίον εινε λαί
τδ σπουδαϊον τούτο ζήτημα μόνον εις τήν εξέτασιν τών μαργου διότι παρ’ αύτφ τό μόνον πραγματικώς υφιστά
αιτίων άτινα έπίδρώσι διά τής παρουσίας των επιιής μενον ένστικτον είνε τό τής αύτοσυντηρήσεως. Μικρά
διαμοροώσεως τοιούτου ή τοιουτου χαρακτήρος. Απο δέ παρατήοησις είνε αρκετή ϊνα ΐδη τις ότι πλλν τής
τής άπόψεως δέ ταύτης δυνάμεθα αμέσως /ά διατυπώ- λαιμαργίας ήτις διά τήν έν λόγω ήλικίαν άποτελεϊ φυ
σωμεν τόν ακόλουθον νόμον : ή έξέλιξις τής φυσιογνω σιολογικόν πάθος, παιοία τινα είσίν ευέξαπτα και δειλά
μίας τού ατόμου είνε άμεσον αποτέλεσμα τής έξελίξεως ώς αί πλεϊσται τών άνεπαρκέστατα έκπροσωπουσών το
τού χαρακτήρας αύτού. ’Εξελίσσεται λοιπόν καί ό χα- ώραϊον φύλον. Κατ’ άκολουθίαν συμφώνως προς τον
οακτήρ άναμοιβόλως. Θεωρήσωμεν άρτιγέννητον νεο- άνωτέοω εκτεθέντα νόμον τον σαφώς καθοριζοντα τας
γνδν έξ υγιών γονέων προελθόν. Δυνάται νά γεινη ως μεταξύ φυσιογνωμίας καί χαρακτήρος σχέσεις τδ παιποδς αύτό λόγος περί χαρακτήρος; Μέ κίνδυνον νά θεω- δίον είνε άδύνατον νά όμοιάζτ, άμα τή εις τον κοσμον
ρηθώμεν ώς παραδοξολογοϋντες θά άπαντήσώμεν είς τό άίίξει του πρός τον ένα ή και τοΐς δυο εκ τών γενζήτημα τούτο καταφάσκοντες. Το νεογνόν έχει καί νητόοων αύτού ώς μή έχον τδ/ αυτό / πρός εκείνους χα
τούτο έν έαυτώ τά σπέρματα τοϋ χαρακτήρος όπως φέ ρακτήρα. Μόνο/ έν ή περιπτώσει πατήρ καί τέκνον τυγρει καί έπί τού προσώπου τά σπέρματατα τής φυσιο χάνουσι φορείς κληρονομικών δυστροφιών Ουναται τις
γνωμίας του έάν δύναμαι ούτως νά έκφρασθώ. Μόνον ό νά εύρη τάς μεταξύ αυτών ομοιότητας, ως επίσης και
πονηρός γυναικείος οφθαλμός καί ή έπιπολαιότης τών έν ή πεοιπτώσει ό πατήρ δέν ήδυνήθη νά εξάλειψή τό
πλείστων έκ τών γυναικών είνε είς θέσιν νά άνακαλύ- βρεοικόν πάθος παραμείνας λαίμαργος. Την φοράν οε
ψουν μεταξύ τών γεννητόρων καί τοΰ γεννήματος ομοιό ταύτην ή μεταξύ πατρδς καί τέκνου όμοιότης εινε με
τητας καί διαφοράς,
γάλη ιδίως δπου άφορά τδ στόμα. Τού χρονου προϊόν
Ώς πρός ημάς νομίζομεν δτι άπαντα τά έξ υγιών τος τδ παιδίον άναπτύσσεται σωματικώς και διανοητιγονέων προερχόμενα βρέφη, έπί τού προσώπου τών κώς συγχρόνως δέ τήν θέσιν τής λαιμαργίας οσημέραι
έλαττουμένης καταλαμβάνουσι νέα πάθη (υπο την λέξιν
οποίων ή κληρονομικότης δέν έθεσε τήν ανεξίτηλου υπο
ταύτην
δέν πρέπει νά θεωρώνται μόνον τά ελαττώματα
γραφήν της δπως τδ τοιούτον συμβαίνει έπι άλλων,
όμοιάζουσιν άλληλα ώς πρός τήν φυσιογνωμίαν δπως άλλά καί τά προτερήματα) μεγάλας επιφέροντα μετα(Συνέχεια)

βυθισθέν τελευταίως ’Αγγλικόν υποβρύχιον

βολάς είς τή / φυσιογνωμίαν καί πηγάζοντα κατά βάθος
εκ τού αυτού πάντοτε ένστικτου τής αύτοσυντηρήσεως
έίζ τήν άνάπτυξιν δμως τών οποίων τά μάλιστα συμβάλ
λεται ή μόρφωσις καί τδ παράδειγμα. Νέον φυσιολογι
κόν πάθος δπως ή λαιμαργία τού βρέφους άπότοκον
άμέσου οργανικής άνάγκης δέν θά έμφανισθή ή μόνον
αργότερου κατά τήν έφηβική·/ ήλικίαν κατά τήν οποίαν
άρχεται διακρινόμενος καί ό χαρακτήρ τού φύλου δπερ
μέχρι τής στιγμής έκείνης ήδύνατο νά θεωρηθή ουδέτε
ρον. Ό αναγνώστης μου θά εμάντευσεν ήδη δτι έχω
κατά νούν τδν έρωτα. Δύο μόνον λέξεις διά τούτον. Είνε
πάθος δπερ δσον άπλούν καί άν παρουσιάζεται έκ πρώτηςδψεωςείνε έκ τών μάλλον συνθέτων περιέχον πλεϊστα
άλλα μικροτέρας άξίας. ’Αποτέλεσμα δύο άνάγκαι
υιάς φυσικής ήτις δέν είνε καί πάλιν άλλο τι ή τό έν
στικτον τής αύτοσυντηρήσεως καί έτέρας ηθικής αΐτινες
συνυπάρχουσιν άλλ’ ούχί είς τόν αύτόν βαθμόν τής ποώτης παρουσιαζομένης είς τόν υψίστον αύτής βαθμόν πασά
τοΐς ζώοις καί τοΐς τούτοις όμοιάζουσιν άνθοώποις ένώ
ή δευτέρα έμφανίζεται έν άπάση αύτής τή αίνλη είς τδν
καλούμενο'/ Πλατωνικόν έρωτα ού άριστον ύπόδειγμα
παρίστησιν’ό έρωτομανής τού Esquirol, δέν είνε άμέτοχος φιλαυτίας τίνος 'καί περιεργείας καί φόβου καί
ζηλοτυπίας, ιδίως δέ μεγάλης δόσεως φαντασίας.
Ή άνάπτυξις αύτη τών δύο φύλων συνεπάγεται με
γάλας διανοητικός καί σωματικός μεταβολάς αΐτινες έν
τώ συνόλφ αυτών διακρίνουσι τδν άνδρα έκ τής νυναικός 'Ότι δέ τό πράγμα ούτως έχει άποοεικνύει καί τδ
γεγονός καθ’ δ άτομα έφ’ ών ή άνάπτυξις τών νέων λει
τουργιών καθυστέρησεν διατηρούσιν έπί μακοόν τόν ούδέτερον τύπον μή δυνάμενα νά ύπαχθώσιν ούτε είς τδ
έν ούτε είς τδ έτερον τών φύλων, εύλόγως κληθέντα
παιδικά (infantiles). Άντιθέτως άτομα παρ’οίς ένεκεν
πλημμελούς τοϋ έγκεφάλου αύτών λειτουργίας ένεοανίσθησαν όοπαί τού εναντίου φύλου παρουσιάζουσι καί
φυσιοννωμικώς τούς έξωτερικούς χαρακτήοας τού τε
λευταίου τούτου. Δύναται τις νά άρνηθή έχων ύπ’ δψει
του τά γεγονότα ταΰτα τήν έπίδρασιν ήν έξασκούσι
τά έσωτερικά αίτια έπί τήν έξωτερικήν τού άτόμου διαμόρτωσιν τουτέστιν έπί τήν φυσιοννωμίαν αύτοΰ ; Ή
έπίδρασις αύτη τών είρημένων λειτουργιών τών συνα
φών έκάστω τών ©ύλων είνε έτι υάλλον κατατανής παοά

τοις ζωοις παρ’ οίς αποτελεί καί τδ άποκλειστικδν σχε
δόν αίτιον τής οιαφοράς τής έξωτερικής αύτών μοροής.
Τφ οντι, τί όιακρίνει τόν μόσχον δστις πρόκειται άογότερον νά μεταβληθή είς άγελάδα τού μόσχου δστις
θελει αναπτυχθή εις ταύρον. Ή διάκρισις ή βασιζό
μενη επι μόνων τών φυσιογνωμικών χαρακτήρων τοϋ
προσώπου αυτών εινε άδύνατος πρό τής έμφανίσεως τών
εφηβικών λειτουργιών. Δύναται καί κατ’ έλάχιστον έν
τή περ'πτώσει ταύτιρ νά γείνα) λόγο; περί περιβάλλον
τος καί τής έπιδράσεως αύτού; Ούδαμώς.
Προχωροϋμεν, ό έφηβος μετά πάροδον χρόνου τίνος
γίνεται άνήρ. Δύναται νομίζομεν νά λεχθή δτι είς δν
βαθμόν ο πρώτος ύπήρξεν έρωτόληπτος ό δίύτερος τυνχάνει φιλόδοξος, έπιθυμών διακαώς να ύ!/ωθή ύπεράνω
τών Λοιπών άνθρώπων άψηφών μάλιστα ένίοτε καί άν
στηρίζεται έπί πτωμάτων. Είρήσθω έν παρόδφ, δτι άν
τιθέτως πρός τήν κοινήν γνώμην δέν θεωροϋμεν τήν
φιλοδοξίαν ώς κτήμα εύγενούς άλλά μάλλον χαμερπούς
ψυχήί, τούτο κυρίως έχοντες ύπ’ δψιν δτι οί άναοειχθέντες διά μόνης τής έργασίας αύτών εί/ε ελάχιστοι
ενφ οί διά τοϋ δόλου καί τής συκοφαντία; διακοιθέντες
άποτελυύσι τήν πλειοψηφούσαν μερίδα. Παρά τώ άνδρί
ή οιαφορά τού έπαγγέλματος συνεπάγεται άναγκαστικώς διαφοράν χαρακτήρος ή τελευταία δέ αύτη διαοοράν
φυσιογνωμίας. Ουδείς νομίζομεν ύπάρχει ό άμοισβητών
οτι οι ιατροί είνε θαρραλέοι καί εχέμυθοι, ρί άνθρωποι
τών νόμων ασυτείδητοι, οί διδάσκαλοι ύπεσήοανοι διά
την σχολαστικότητα των, οι έμποροι ψεΰσται καί οί
λειτουργοί του Υψίστου λαίμαργοι. Δέν γνωρίζω έάν
ταύτα λεγων διαθέτω κακώς τόν άναγνώστην μου. Έάν
όμως ούτος έθίγη ώς έκ τής ιδιότητάς του έστω καί
κατά μικρόν άς μοί έπιτραπή νά τφ ύπενθυμίσω έάν
μέν τυγχάνη άνθρωπος τών νόμων δτι ή Δυτική έκκλησία έπιθυμούσα νκ καταλέξη μεταξύ τών λοιπών αγίων
καί τδν άγιον Ίβον τδν πατέρα τούτον τής νομικής, ώς
μόνον τίτλον παρέχοντα είς αύτόν τδ δικαίωμα τής
αγιοποιήσεως ενόμισεν ότι έδει νά σημειώση δτι ό έν
λόγφ άγιος ώς δικαστής ύπήρξεν έντιμος (!) έάν δέ συνκαταλέγεται μεταξύ τών διδασκάλων τήν έπιμονήν μεθ’
ής προσπαθούσι νά εισαγάγουν είς τόν μαθητικόν έγκέφαλον ακατανόήτους καί δι’ αύτούς άκόμη τούς ίδιους
ορισμούς, έάν είνε λειτουργοί του 'Υψίστου τόν ύπεο-
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βάλλοντα όγκον της κοιλίας του καί τήν μακοότητά
τών χειλέων του εάν δέ τέλος τό τού εμπόρου μετέρ
χεται επάγγελμα . . . άλλ’ άς σταματήσω εως έδώ διότι
ή χείρ μου θά εγραφεν ίσως πράγματα τά όποια αί κοι
νωνικά! απαιτήσεις, μεταξύ τών όποιων καί ή άβσδτης κατ’ ούδέ/α λόγον ήθελον επιτρέψει. ’Άλλως τε
εΐνε λίαν πιθανόν ότι αίγραμμαί αύται δέν θέλουσι πλήξει εμπορικούς οφθαλμούς ούς διαρκώς απασχολεί τό
δούναι καί λαβείν. *
Ώς πρός τούς ιατρούς ούδέν έχω νά
προσθέσω κατ’ ούδέν έρεθίσας τήν φιλοτιμίαν αύτών.
Δύναται τις καί πάλιν /ά κάρίδη τήνέπίδοασιν τών δια
φόρων τούτων χαρακτήρων έπί τής ατομικής Φυσιογνω
μίας ; Τά γεγονότα όμιλούσιν άφ’ ετέρου άφ’ εαυτών
καθιστώντα περιττάς πλείονας εξηγήσεις.
Τέλος παρά τφ γέροντι τφ διακρινομένφ διά τήν φιλαργυρίαν του ή παύσις τών λειτουργιών αΐτινες τήν
έμφάνισι/ αύτών έκαμον κατά τήν εφηβικήν ηλικίαν
συνεπάγεται καί πάλιν διανοητικός καί σωματικός μεταβολάς άλλά τήν ©οραν ταύτην κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν. Ή πνευματική οπισθοδρόμησές ιδίως καταφανής
έπί άπαιδεύτων άτόμων πλησιάζει τόν γέροντα προς τόν
παίδα. 'Ώς πρός τήν σωματικήν τοιαύτην ό γέρων έπανέρχεται μετά θλίψεως εις τήν παιδικήν ουδετερότητα
άπολέσας διά τό μέλλον πάσαν ελπίδα πατρότητος. Καί
πάλιν άρσ ό νόμος ό καθορίζων τήν σχέσιν τής φυσιο
γνωμίας μετά τού χαρακτήρος τοϋ τελευταίου δντος ύπό
τήν άμεσον έπίδρασιν τής έξελίξεως τού ατόμου, παρου
σιάζεται ήμίν αληθής καί ισχυρός.
* *
*

Άλλα αίτια, παροδικά ταύτα, έξασκούσιν άναντίορητόν επιρροήν έπί τής φυσιογνωμίας μεταξύ δέ τούτων
τό κυριώτερον νομίζομε/ είνε ή νόσος
*
Χωρίς νά θέλωμεν νά ίσχυρισθώμεν ότι έκ μόνης τής φυσιογνωμίας
τού άρρούστου δύναται ό ιατρός νά διάγνωση τήν ασθέ
νειαν αύτού, ως τι/ές ήθέλησαν, θά είπωμεν έν τούτοις
ότι υπάρχει έν προσωπείον φυματικού, έν άλλο διά τά
νοσήματα τού ήπατος καί του στομάχου καί έν τρίτον
διά τά καρδιακά τοιαύτα. Έν νένει δέ άντιθέτως ποός
τά οξέα νοσήματα ατινα μάλλον ή ήττον ομοιάζουσιν
άλληλα όσον άφορα τήν φυσιογνωμίαν, τά χρόνια ώς έκ
της μακράς αυτών εςελίξεως έχουσι μείζονα τάσιν νά
προσδώσωσιν εις τήν φυσιογνωμίαν ίοιάζουσαν μορφήν.
Τίς ιατρός δέν ήθελεν άμέσως διαγνώσει διά μόνης τής
μορφής αύτοΰ άνθρωπον πάσχοντα έξ έξοφθάλμου βρογ
χοκήλης ; Κα! είς τίνα ιατρόν δέν συνέβη νά παρατή
ρηση ότι ό χαρακτήρ τού τελευταίου τούτου κατ’ ούδέν
ομοιάζει τόν τού φυματικού ; Υπάρχει τι τό κοινόν με
ταξύ τής αποθαρρυνσεως, τής αηδίας, τής οκνηρίας καί
τής άπαισιοοοξίας τού φυματικού είς τήν πρώτην πε
ρίοδον τής νόσου αυτού, τής αισιοδοξίας τού αύτού αρ
ρώστου κατά τό τελευταίου στάδιον ούσης άποτόκου
σχετικού τίνος αισθήματος εύεξίας ιδίως δέ διανοητικής
καταπτώσεως ής ενεκεν ό πάσχων εύκόλως πιστεύει είς
τήν προσεχή αύτού ΐασι/ καί σχεδιάζει νέον τρόπον
ζωής, καθ’ ήν ώραν έν μόνον βήμα εΐνε έτι άναγκαίον
ϊνα είσέλθη είς τόν τάφον, καί τού εύερεθίστου τού χα
ρακτήρος καί τής μεγάλης πνευματικής άσταθείας ής
ενεκεν τά πλέον άσήμαντα αίτια κάμνουσι τό/ πάσχοντα
εξόφθαλμου βρογχοκήλην νά κλαίη νά νελα καί νά ταρασσηται ; Κατ ουοεν διαφέρουσιν ο μελαγχολικός και
σιωπηλός καί διαβητικός τού όνειροπολούντος καί ούδέ-

ποτε ικανοποιημένου ιδίως άπό τόν ιατρόν αυτού ήπατίκού ; Ό έκ γενετής τυολός εΐνε άπαθής ε/φ ό έκ γενε
τής κωφάλαλος αισθάνεται άδιακόπως την ά/άγκην τής
κινήσεως. Ό πρώτος εΐνε κατά τό πλείστον άναθός ένφ
ό δεύτερος τυγχάνει κατ’ εξοχήν ευερέθιστοςΔιά τών άνωτέρω πάντων /ομίζ ιμεν ότι κατεστήσσμεν πλέον η καταφανή τόν σύνδεσμον τόνσυνέχοντα τήν
φυσιογνωμίαν τού ατόμου πρώτον μετά τής κληρονομι
κότητας καί δεύτερον μετά τοϋ άτομικοΟ χαρακτήρος.
Πρός άπόόειξιν δέ τούτου δυνάμεθα νά είπωμεν ότι τά
επιχειρήματα ήμών πά/τα υπήρξαν θετικά. Άλλά καί
διά τής αντιθέτου οδού θά ηδυνάμεθα εύκόλως νά ©θάσωμεν είς τό αυτό άποτέλεσμα. Τφ όντι όπως έπί τού
ανθρώπου ό χαρακτήρ έθεωρήθη ώς ή βάσις τών άτομικών διαοορών ούτω δυνάμεθα ωσαύτως νά είπωμεν ότι
επί τών ζώων άτινα στερούνται χαρακτήρος αί ατομικαί διαφοραί έλλείπουσιν ωσαύτως. Θά ήτο ματαιοπονία ει μή άλλο τι νά άναζητήση τις τήν διαφοράν τών
φυσιογνωμικών χαρακτήρων μεταξύ δύο μηρμύκωυ ή
δυο μυιών. ’Έχουσι βεβαίως καί τά διάφορα ζωα τόν
χαρακτήρά των όστις όμως παρά τούτοις ούδέν άλλο
τυγχάνει ή ή κατά διαφόρους τρόπους έξωτευρίκευσις
τοϋ ενστίκτου τής αυτοσυντηρήσεως διά τόν λόνον δέ
ακριβώς τούτον τά είς τήν αυτήν οικογένειαν άνήκοντά
ζωα έχουσι τόν αυτόν χαρακτήρα. 'Η άλώπηξ εΐ,ε πο
νηρά, ό κύων αγαθός, ή γαλή ύπουλος, ό λέων γενναίος
καί ό ίππος εύγενής. Ούδέποτε δέ θέλει συ/αντήσει τις
άλώπεκα μή πονηράν, γαλήν μή ύπουλον, κύνα έστερημένου άγαθότητος, λέο/τα δειλόν καί ίππον αγενή.
'Άπαντα τά ζωα ταύτα προσαρμοσθίντα κατά τή / έξέΛίςιν τών οντων άπας πρός τό περιβάλλον μεταδίδουσιν
ήδη κληρονομικές τούς χαρακτήρας αύτών είς τούς
απογόνους.Ή διηνεκής πρός τό περιβάλλον προσαρμογή
δέν είνε εφικτή ή μόνον έτι άπλουστάτων οργανισμών
καί ιδία έπί τών μονοκυττάρου τοιούτων. Άοίστη τού
του άπόδείξις πρόκεινται ήμίν τά μικρόβια. Τό βακτη>
ρίδιον τής φυματιώσεως εΐνε δυνατόν νά άλλάξη χαρα
κτήρα μεταβαίνον άπό τού άνθρώΐτου είς τόν,βούν πάντα
δέ ανεξαιρέτως κατά διάφορον αναπτύσσονται τρόπον
άναλόγως τών όρων τής τροφής καί τής θερμοκρασίας
εις ούς υποβάλλωνται. Ό άνθρωπος έςελίσσεται έτι
διαρκώς ή έξέλιξις όμως αύτη δέν άφορα πλέον πάντα
τά όργανα άλλά μόνον τόν έγκέφαλον αύτού καί δή είς
τάς άνωτάτας λειτουργίας του. Εντεύθεν έκ τών προτέρων γίνεται δήλον οτι αί νέαι λειτουργίαι δέν δύ/ανται νά έχωσιν ως συνέπειαν τήν έμφάνισίν νέων Φυσιο
γνωμικών χαρακτήρα)'/ τών ήδη υφισταμένων όντων
άρκετών. Ούδείς άρα κίνδυνος υπάρχει ριζικής μεταμορφώσεως τού ά/θρωπίνου σώματος ώς πρός τήν έξωτερικήν αυτού μορφήν. Ουδέποτε οί δύο οφθαλμοί δέν θά
έπαρκέσωσιν πρός περισυλλογήν τών οπτικών εντυπώ
σεων καί τά δύο ωτα τών άκουστικών τοιούτων. Άλλά
καί μέ μίαν μόνον γλώσσαν αί γυναίκες δέ> εΐνε φλύαpoij·, Μόνον τό έν στόμα θεωρούσιν ίσως τινες ανεπαρκές
ϊνα χρησιμεύη ώς μοναδική είσοδος είς τόν μεγαλόσχη
μο'/ στόμαχόν των. 'Η ανθρώπινη φυσιογνωμία οϊα διεμορφώθη εΐνε ικανή όχι μόνον τάς σωματικάς άνάγκας
νά αντιμετώπιση αλλά καί πάσας τάς έκ τών λειτουρ
γιών τών διαφόρων οργάνων πηγαζούσας διαθέσεις νά
έκφράση γινομένη ούτω πιστός δείκτης τών έξωτερικών
εντυπώσεων καί πιστότερος ετι πομπός τών έσωτερικών
καταστάσεων. Ή φυσιογνωμία τού άνθρώπου εΐνε κατά
μέγα μέρος υπεύθυνος τής άγάπης ή τού μίσους ά οί

άλλοι τρέφουσι πρός αύτόν συχνάκις μέν δικαίως σπανιώτατα δέ άδίκως. Συνέβη ποτέ είς τινα νά σύναψη φιλίαν
παντός συμφέροντος ξένην μέ πρόσωπον όπερ τφ έκίνησεν έ'4' ποώτης όψεως τή / άντιπάθειαν ; Αί γυναίκες
Υνωοίζουσαι ύπέρ πάντα άλλον τήν έπίδρασιν τής πρώ
της ταύτης έντυπώσεως προσπαθούσι διά παντός τροπου
νά φανώσιν ευάρεστοι εις τόν μέλλοντα προστάτην του
βίου των όταν δια πρώτην. φοράν εμφανίζονται προ αυ
τού, διαπρέπουσαι κυριολεκτικώς την στιγμήν εκείνην
είς τεχνικήν ώραιότητα καί είς φυσικήν πονηριά/, και
άαβλύνοιαν. ΆναμΦίβόλως αί άληθεις ιοραιαί μου άναγνώστριαι θέλουσι μέ κατηγορήσει επί παράβάσει τών
κανονισμών τής καλής συμπεριφοράς. 'Η κατηγορία
εΐνε αληθώς μεγίστη, πικρά συγχρόνως όσον καί Οι’ αυ·
τάς ή αλήθεια τήν οποίαν έκφράζω.

* *
*
Καιρός ηδη νά συμπεράνωμε/. . ΙΙροσπαθήσαμεν νά
άποδείξωμεν ότι ή φυσιογνωμία καί αί διαφοραί τάς
οποίας αύτη παρουσιάζει έπί τών διαφόρων άτόμων δέν
τυγχά/ουσιν άπότονοι έπιδράσεως τού περιβάλλοντος
άλλά τής κληρονομηκότητος καί τού άτομικού χαρα
κτήρος. Είδομεν ότι ό τελευταίος ουτος διατελει ύπό

τήν άυ.·σον έπίδρασιν δύο ειδών αιτίων τών μέν φυσιολο
γικών άποτόκων τής έςελίςεως τοϋ ατόμου τών όε τυ
χαίων καί ώς επί τό πλείστον παροδικών. Ειοομεν
ωσαύτως ότι τά μέν πρώτα τών αιτίων τούτων πηγάζουσι πάντα εκ τού ενστίκτου τής αυτοσυντηοήσεως ενώ
τά δ^υτεοα εισίν άποτέλεσμα έτέοών δευτεοευόντων παραγόντων μεταξύ τών οποίων τή/ πρώτην θέσιν κατέχουσ.ν ή νόσος, τό έπάγγελμα, ή άνατροφή καί τό φύλον. Τέλος είδομεν ότι ή συνεχής πρός τό περιβάλλον
προσαρμογή είνε κτήμα τών μονοκυττάρων οργανισμών.
ΙΙαρ’ δλα όαως ταϋ^α δέ/ έξητάσαμεν ή τάς γενικάς
γραμμάς τού ζητήματος. Μακράν άφ’ ήμών ή ιδέα ότι
είνε δυνατόν διά τής ά^λής έπισκοπήσεως τής έξωτερικής μορφής ατόμου :ινος νά σχηματίση τις σαφή ιδέαν
τού χαρακτήρος αυτού. Ή ποικιλία των χαρακτήρων
είνε τόση όση καί ή ποικιλία τών μορφών, θά ήτο δέ
αυτόχρημα μωρία νά ζητή τις πάντοτε τάς μεταςυ τών Ουο
ύπαρχούσας σχέσεις υπερβαίνω'/ τά όρια τών λογικών
συμπερασμάτων είς ά άγει ή άμερόληπτος παρατήρησις,
καί άτινα νομίζοντας οτι άρκετά σαφώς διεγράψαμεν
σπογγίζομε'/ τόν κάλαμον.

Κ. II. ΠΑΠΑΣΤ7ΑΤΗΓΛΚΗΣ
Διδάκτιυρ τής Ιατρικής σχολής έν Λυών

και οικονομικής εύπραγίας, άλλά καί έθεωρείτο φύλαξ ακοίμητος καί αδιάφθορος πασών τών ηθικών
Τό θέμα μας, περί τής γεωργικής ακμής παρά καί πολιτικών αρετών. Έν τή διαμορφώσει τής κοι
τοΐς άρχαίοις προγόνοις μας δεν έξηντλήθη ακόμη. νωνίας ύπεισήγόντο θεσμοί στηρίζομε/οι έπί τής ίεΜολονότι θίγεται είς τά πλέον γενικά σημεία έν τού- ρότητος τών πράξεων τών σχετιζομένων πρός τήν ιδι
τοις είναι τόσον ποικιλόμορφο'/ καί πολυσχεδές ώστε οκτησίαν καί τήν καλλιέργειαν τής Γής. Καί βλέποδέν κατωρθώθη νά άναπαρασταθή διά τοϋ πρώτου άρ μεν τούς μεγάλους συγγραφείς τής εποχής εκείνης νά
θρου μας. * CH Γεωργία είς τούς άρχαίους "Ελλη περιβάλλουν μέ κάποιαν μυστικοπάθειαν κάθε τι πού
νας δέν κατέστη μόνον ή σπουδαιότατη πηγή πλούτου συνετέλει είς τήν ηθικήν έπίδρασιν τής Γεωργίας. Άπέόιδον είς ίεράν μεσολάβησιν τάς έκ τής γεωργίας
άπορρεούσας νομοθεσίας. Αύτός ό Πλάτων καλεί τόν
περί ορίων νόμον Διός δρίου «Διός ορίου πρώ
τος ώδε νόμος όρίσθω».
Έπεκαλοϋντο δέ τήν φιλίον τοϋ θεοϋ διά τούς
σεβομένους τά όρια τής ιδιοκτησίας καί τήν έχθραν
διά τούς άπληστους καταπατητάς τής ξένης κτηματι
κής περιουσίας.
Ύπό τοιούτους ορούς ή Γεωργία ήνδροϋτρ και έξηπλοϋτο ισχυρά καί ικανοποιητική διά τον Ελληνι
κόν λαόν τής άρχαιότητος. Οί ποιηταί, οί φιλόσοφοι,
οί δραματικοί μετεχειρίζοντο τάς πλέον αιθέριους καί
βαθείς περιγραφάς καί εικόνας διά νά ύμνήσωσι τά
άγαθά της καί τήν άποστολήν της, 'Ο 'Όμηρος κατ’
έπανάληψιν είς τά έργα του κάμνει λόγον περί αύτής
παρέχων θαυμασίας καί χαριεστάτας εικόνας καί άρυόμενος έξόχως έπιτυχεις παραβολάς. ό δέ ’Ησίοδος
έχει ώς κυρίαν ύπόθεσιν τοϋ συγγράμματος του, «’Έρ
γα καί Έμέραι» τάς γεωργικάς άσχολίας καί τήν γε
ωργικήν ζωήν. Τό άροτρον τό κυριώτερον δργανον
CO Κάϊξε^ κα! οί εξ υίοί του
τής καλλιέργειας τής Γής καί δ θερισμός ή σπουδαι(*) Το πρώτον άρθρον έδημοσιευθη εις τό τεύχος τού
οτέρα γεωργική έργασία είναι άντικείμενα έρεύνης δ-
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λων σχεδόν τών ποιητών της άρχαιότητος. 'Ο "Ομηρος
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
περιγράφει με έξοχους εικόνας καϊ τήν χρήσιν τοΰ ά.
ρότρου και τήν έργασίαν τοΰ θερισμού. Καταπλήσσει
όντως ή μελέτη τών άρχαίων συγγραφέων προκειμένου
Λαός καϊ Βασιλεία εύρον καϊ πάλιν άφορμήν νά
περί τών όσων είς αυτούς άναφέρονται περί τών αρό συνταυτίσωσι τά αίσθήματά των καϊ νά συνενώσουν
τρων καϊ τήςχρήσεως καϊ τοΰ σκοποΰ καϊ τής αποστο τούς παλμούς των πρός μίαν ίεράν και ύψηλήν καλής αυτών. Είναι δλα τέλεια, άρτια, πλήρη. Άποδει- τεύθυνσιν. 'Η μεταφορά τής θαυματουργού Είκόνος
κνύει δέ τό προοδευτικόν πνεΰμα τών άρχαίων καϊ τό τής Παναγίας τής Τήνου έκ τών ’Ανακτόρων είς τήν
γεγονός οτι πρός άροσιν τής γής δέν μετεχειρίζοντο μό Μητρόπολιν δπου τή άπαιτήσει τοΰ Λαοΰ παρέμεινεν
νον βόας καϊ ήμιόνους άλλά καϊ ίππους. Σημειωτέον δέ είς κοινόν προσκύνημα έπ’ άρκετάς ήμέρας καϊ έκεϊοτι σήμερον ή προηγμένη γεωργία διά τήν έργασίαν αύ θεν είς Τήνον έφανέρωσεν άκόμη μίαν φοράν τά θρη
τήν έπαυσε πλέον νά χρησιμοποιή βώδια προσφεύγουσα σκευτικά αισθήματα τόσον τοΰ Ελληνικού λαοΰ δσον
άποκλειστικώς είς τούς ίππους. "Εγραψα δέ άλλοτε καϊ τής φιλοχρίστου Βασιλικής Οικογένειας τής 'Ελ
ποια άξιομίμητα μέτρα έχει θέσει είς ένέργειαν ή γε- λάδος. Βαθύ αίσθημα άτέρμονος εύγνωμοσύνης καί βαωργικώς προηγμένη Βουλγαρία διά νά καταστήση τόν θυτάτης εύλαβείας έξεδηλώθη πανταχόθεν. Ή θαυμα
ίππον προσιτόν είς δλους τούς Βουλγάρους Γεωργούς. τουργός έπέμβασις τής Μεγαλόχαρης ύπέρ τής κινδυ'Ώστε καϊ έπϊ τοΰ σπουδαιοτάτου αύτοΰ σημείου τής νευούσης ύγείας τής Α. Μ. ηύξησε τό θρησκευτικόν
Γεωργίας οί πρόγονοί μας εύρίσκοντο είς πολύ άνωτέ- αίσθημα καϊ ό Λαός άκράτητος, όρμητικός, φανατι
ραν βαθμίδα προόδου άφ’ δτι εύρίσκεται σήμερον άκό σμένος προσέπεσε ταπεινός προσκηνυτής τής θείας χάμη ή σύγχρονος είς τήν πατρίδα μας καλλιέργεια τής ριτος τής άγιας Είκόνος.
Γής.
'Η μεταφορά Της είς Τήνον έγένετο μέ τήν πλέον
Είναι εςόχως ένδιαφέροντα δλα τά σημεία τής γε έπιβάλλουσαν μεγαλοπρέπειαν. Λαός, Βασιλεία καϊ
ωργικής ζωής τών προτρισχιλιετών προγόνων μας. Πολιτεία άπέοωκαν τάς μεγαλειτέρας τιμάς πρός τό
Δέν ήγνόουν τήν χρήσιν καϊ τήν σημασίαν τής κόπρου σεπτόν όμοίωμα τής θεομήτορος. Ό Βασιλοπαις
ό Ξενοφών μάλιστα άναφέρει δτι πάντες έγίνωσκον ’Αλέξανδρος, ό 'Υπουργός τών Ναυτικών καϊ άλλαι
δτι άριστον εις γωργίαν ή κόπρος καϊ κάμνει μνείαν πολιτιακαϊκορυφαϊ καϊ έν συνοδεία πολεμικών πλοίων
τής έπιμελείας ή άμελείας διά τήν έξεύρεσιν καϊ χρή τΰΰ ένδοξου Ναυτικού μας, μετέφερον έν πομπή τήν
σιν αύτής. θά είναι άκρως ένδιαφέρον, άν παραλεί- θαυματουργόν Εικόνα τήν όποιαν έδεξιώθη ό Λαός τής
ποντες άλλας λεπτομέρειας, άναφέρωμεν δνομασίας Τήνου μέ τήν πλέον βαθειάν συγκίνησιν.
τινάς γεωργών άναλόγως τών διαφόρων εργασιών των
Τό γεγονός αύτό θά άναφέρεται μετά σεβασμού άπό
τών καθαρώς γεωργικών. Έκαλοΰντο φυτουργοί, νεο- τάς μεταγενεστέρας γενεάς.
ποιοϊ ή νεοΰντες, όχεταγωγοί. σκαλεΐς, άρόται, σπο
ρείς, θερισταί, θερίστριαι ή άμιτρίδες, άμαλλοδετήρες, λικμηταί, σκαφείς καϊ σκαπανείς. Τάδε εργαλεία
αυτών έλέγοντο δρέπανον ή δρεπανίς, δίκελλα, άμη, άξίνη, λίστρον, θρίναξ, μ νύη, πτΰον, άροτραν, βωλοκόπος, σφΰρα, σκαλϊς, φορμός, ψιάθος, κόφινος, άρριχος
ΑΠ’ ΤΗ ΣΦΙΧΤΗ....
σμινύδιον καϊ σκαπάνη.
'Η καλλιέργεια τών σιτηρών ήτο εϊς άκρον προ
—‘Απ’ τή σφιχτή αγκαλιά τής μάννας της
ηγμένη. "Ολα τά είδη τών οσπρίων ή χεδρόπων έπί
άκόμα δέν έβγήκε. ’Αθώα παρθένα
σης εύρύτατα έκαλλιεργοΰντο, αί δέ κηπευτικαϊ αύ
τής πονηριές τοϋ κόσμου δέν τής έσπούδασε...
τών έργασίαι ήσαν εις μεγάλην ακμήν. 'Ο Πολυδεύ
Έκείνην παίρνω, έκείνη εΐνε γιά μένα.
κης άναφέρει ονομασίας διαφόρων τόπων άνταποκρινο— 'Ωραία τά χείλη αύτά ποϋ δέν ξεστόμισαν
μένας πρός ποικίλας κατηγορίας καρποφόρου εδά
παρά μονάχα προσευχές’ τά χέρια
φους. 'Η άνθοκομία έπίσης είχε πολύ προσελκύσει τό
ποϋ ξένο χέρι πονηρό δέν τάγγιξε’
ένδιαφέρον των.'Ο Αριστοφάνης άναφέρει κήποι
τά μάτια ποϋ θωροϋν μόνο τ’ αστέρια.
εύώδεις, ό δέ Σοφοκλής διά στόματος τοΰ χοροΰ
δίδει όπέροχον εικόνα άνθοφόρου τοπίου δπου «λι— 'Ωραία τ’ αυτιά πού πειρασμούς δέν ακόυσαν’
γεία μινύρεται θαμμίζουσα μάλιστ’ άηδών χλωραΐς
δλα εΐν’ ώραία μ’ άν θές νά μέ πιστέψης,
ύπό βύσσαις τόν οϊνώπα νέμουσα κισσόν καϊ τάν άβαποτέ σου μέ καράβι πρωτοτάξειδο μήν ταξειδέψης.
τον θεοΰ φυλλάδα» .
'Η δέ άμπελουργία ήτο κλάδος γεωργικός έκ
τών έξόχως εύδοκιμούντων είς τήν άρχαίαν Ελλάδα
/ΛΑΥΡΟ ΤΟ ΧΕΡΙ
καϊ παρέχει εύρύτατον στάδιον έρεύνης διά τήν σπουΜαύρο τό χέρι κοκκαλιάρικο,
δαιότητα τήν οποίαν καϊ σήμερον παρουσιάζει ώς μία
γεμάτη ρόζους ή παλάμη,
έκ τών σοβαρωτέρων πηγών τοΰ έθνικοΰ πλούτου.
τά νύχια του μαυροστεφάνωτα,
Μένουν ήδη οί κλάδοι οί ζωοτεχνικοϊ άλλά περί
τό κάθε δάχτυλο καλάμι.
αύτών ολίγα είς προσεχές άρθρον μας.

ΕΣΤΙΑΔΕΣ

Δ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Τί διαμαντόπετρες χρυσόδετες
τί θησαυροί τώχουν στολίσει !
Ώμορφο χέρι! Ποιος δέν έσκυψε νά τό φιλήση!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕ.ΜΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΓΥΡΩ ΑΠ6 ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 'Ιουλίου 1915.—Αί έγγραφαί διά τό ’Αγγλικόν δάνειον
άνήλθον είς 600 εκατομμύρια λιρών ’Αγγλικών. Εϊς τά ταχυ
δρομεία αί έγγραφαί εξακολουθούν. 547 χιλ. πρόσωπα ενεγράφησαν διά 15 έκατομμ. λιρών στερλινών.
—'Ο Πρόεδρος τής ’Αμερικανικής Δημοκρατίας έδήλωσεν
δτι θά παρέμβη ύπέρ τής ειρήνης έντός δύο μηνών.
—Ό Άμέλιο διωρίσθη διοικητής τήςΛυβικής.
—Ό άγων είς τό ανατολικόν μέτωπον τρέπεται ύπέρ τών
Ρώσσων.
2 ’Ιουλίου 1915.—Αί Ίταλικαί εφημερίδες βεβαιοΰν δτι ή
άναχώρησις τοΰ Βαρώνου Βαγκενχάϊιί έπ’ άδείρ είς Βερολί
νου, οφείλεται εις διαφωνίαν μεταξύ αύτού καί τοϋ Έμβέρ
Πασά.
— Ή Βουλγαρία διευκολύνει τήν αποστολήν πολεμοφοδίων
είς Κωνσταντινούπολιν.
—Οί ’Ιταλοί άπό τής θέσεως Καμπανίλη, δπου τό άρχηγεΐον τοϋ Στρατηγού Καντόρνα, μέ τόν Βασιλέα των έπί κε
φαλής ... έχαιρέτισαν άπό μακράν τήν μόλις φαινομενην είς
τόν ορίζοντα Τεργέστην.
— Μπουμ!
— Μεταξύ τών συλληφθέντων ύπό τών ’Ιταλών Αυστρια
κών αιχμαλώτων εύρέθησαν καί αρκετοί Γερμανοί στρατιώται.
—'Ωμίλησεν εύγλώττως ό Πρόεδρος Ποαγκαρέ κατά τήν
μετακομιδήν τών οστών τού ποιητοΰ τής Μασσαλιώτιδας είς
Παρισίους.
— Είς Ρώμην διεξάγονται Ρουμανοβουλγαρικαί διαπραγ
ματεύσεις.
3 ’Ιουλίου 1915.— Ό Αΰστρογερμανικός στρατός διέβη τόν
Δνίστερ.
—Έπανεστάτησαν οί Μουσουλμάνοι είς τήν Βόρειον ’Αλ
βανίαν.
— 'Ο ’Ιταλικός τύπο; συζητεΐ τό ζήτημα τής συμμετοχής
τής ’Ιταλίας είς τήν εκστρατείαν τών Δαρδανελλίων.
— Οί Σύμμαχοι έπετέθησαν είς Καλλίπολιν άνεπιτυχώς.
— Τά Γερμανικά υποβρύχια διετάχθησαν νά μή βυθίζουν
χωρίς προηγουμένην είδοποίησιν τά έχθρικά σκάφη.
—Έλαβον δέ τήν έντολήν νά φροντίζουν νά σώζουν δσον
τό δυνατόν τούς ειρηνικούς έπιβάτας.
4 ’Ιουλίου 1915.—Οί Μεταλλουργοί τής Ούαλλίας κηρύσ
σουν απεργίαν.
— Οί Αυστριακοί δέν άναγνωρίζουν τήν κατάληψιν τής
Αύλώνος ύπό τής Ιταλίας.
—’Αγγέλλεται δτι έξ δλων τών βαλκανικών κρατών ή Ρου
μανία ήσθάνθη περισσότερον τάς οικονομικά; συνέπειας τοΰ
πολέμου.
5 ’Ιουλίου 1915.—Προετοιμάζεται μεγάλη κυκλωτική κίνησις τών Γερμανικών στρατευμάτων εναντίον τής Ρωσσικής
παρατάξεως.
— Θεωρείται έξόχως παράτολμον τό σχέδιον αύτό.
6 ’Ιουλίου 1915.—Δέν έληξαν άκόμη αί διαπραγματεύσεις
μεταξύ τοϋ άντιπροσώπου τών μεταλλουργών τής Ούαλλίας
καί τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως.
— Οί Ρώσσοι υποχωρούν έκ νέου είς τό ανατολικόν μέτω
πον.
— Αί άντιμαχόμεναι Δυνάμεις προβαίνουσιν είς διαμαρτυ
ρίας πρός τήν Ρουμανικήν Κυβέρνησιν διά τό διενεργούμενον
διά μέσου τοϋ εδάφους της λαθρεμπόριον πολέμου.
—Άφίκετο είς Βουκουρέστιον μέ ειδικήν έντολήν ό νέος
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Πρέσβυς τής Γερμανίας έν Κωνσταντινουπόλει Πρίγκηψ
Χοενλόε, συγγενής τής Βασιλίσσης τής Ρουμανίας.
— Τό ’Αγγλικόν ύπερδρήδνωτ «Βασίλισσα Έλισσάβετ >
έτέθη έκτός μάχης κατόπιν βλάβης προελθούσης άπό έκρηξιν
τοϋ κλείστρου έπί τών τηλεβόλων τών 38.
— Ό Στρατηγός Πόρρι ύπαρχηγός τοϋ ’Ιταλικού ’Επιτε
λείου θά θέση τάς βάσεις συνεργασίας μεταξύ Γαλλικού καί
’Ιταλικού Στρατού.
— Τό ’Ιταλικόν εϋδρομον <Γαριβάλδης> έβυθίσθη άπό
Αυστριακόν υποβρύχιον.
7 ’Ιουλίου 1915.— Ό ’Ιταλός Στρατηλάτης Καντόρνα επι
διώκει νά καταλάβη τήν Τεργέστην άφ’ οΰ κυριεύσει ολό
κληρον τήν οροσειράν τού Μόντε-Κάρσο.
— Είς τήν Σόφιαν κυριαρχεί τό γερμανόφιλον πιριβάλλον.
— Ό Ραδοσλάυωφ έδήλωσεν δτι ή Βουϊ.γαρία θά τηρήση
τήν ουδετερότητά της.
— Οί μέχρι σήμερον αίχμ λωτισθέντες Αύστριακοί άνέρχονται είς 80.000.
8 ’Ιουλίου 1915,—Οί Βούλγαροι έδειραν τόν Πρόξενον τής
Ιταλίας είς Δεδεαγάτς.
— Καί ε’ις άνώτερα.
■—Τηλεγραφεΐται δτι υπάρχει φόβος Σουηδικής έπεμβάσεως κατά τής Ρωσσίας.
— Οί Τούρκοι άγγέλουσιν επιτυχίας στά στενά.
— Οί Ρώσσοι έξεκένωσαν τήν Ρήγαν.
9 ’Ιουλίου 1915.— Οί Άγγλοι φρονούν δτι θά συντρίψουν
τελείως τούς Γερμανούς.
— Ή Βουλγαρία προετοιμάζεται νά έπιτεθή κατά τής
Σερβίας.
—'Η ’Αμερική άπειλεϊ τήν Γερμανίαν διά τήν συνέχειαν
τής δράσεως τών Γερμανικών υποβρυχίων.
— Ή κατά τής Τουρκίας έξαψις τού Ίταλικρϋ Λαού επι
τείνεται.
— Γάλλοι άεροπόροι σημειώνουν έπιτυχεϊς απόπειρας κατα
Γερμανικών θέσεων.
10 ’Ιουλίου 1915.—Κατά τήν διάρκειαν τών 3 τελευταίων
εβδομάδων είσέρρευσαν είς τήν Τράπεζαν τής Γαλλίας 118
εκατομμύρια είς χρυσόν, άντί τού οποίου έξήλθεν ’ίσον ποσόν
είς χαρτονόμισμα.
—Οί Ρώσσοι υποχωρούν χωρίς νά μειούται τό ήθικόν των.
— Ό ’Αγγλικός στόλος συνέλαβεν επτά υποβρύχια.
11 ’Ιουλίου 1915.—Λυσσώδεις μάχαι είς τό Γαλλικόν μέ
τωπον.
—'Η Βαρσοβία ήρχισε πολιορκουμένη ό δέ πληθυσμός της
πόλεω; άποσύρεται.
12 ’Ιουλίου 1915.— Ή Βαρσοβία περισφίγγεται άπό δυσμών καί βορρά.
—Οί ’Ιταλοί ήχμαλώτησαν μέχρι σήμερον 13 χιλ. Αύστριακούς.
—Συμμαχικά άεροπλάνα βομβαρδίζουσιν τήν Σμύρνην,
—Διεξάγονται μυστικαί Βούλγαρο τουρκικαί διαπραγμα
τεύσεις.
13 ’Ιουλίου 1915.—Οί Γερμανοί διέβησαν τόν Ναρέβ καί
κατέλαβον έξ εφόδου τά φρούρια Πουλτουνίκ καί Ραζονι.
—Διεδόθη δτι ύπεγράφη τουρκοβουλγαρική σύμβασις.
14 ’Ιουλίου 1915.—'Ο Στρατηγός Φαλκεν-χάουζεν άπειλεϊ
τό Ρωσσικόν κέντρον διά κολοσιαίας κυκλωτικής κινήσεως.
—Ή ’Ιταλία θά καταγγείλη τήν συνθήκην τή; Λωζάνης.
—Οί ’Ιταλοί προελαύνουν άντιστάσεω; μή ούσης.
— Σημειοϋται έντονος δράσις τών σημαχικών υποβρυχίων.
15 ’Ιουλίου 1915.—Οί Γάλλοι σημειώνουν επιτυχίας τινας
εις τά Βόσγια,
—Ή Τουρκοβουλγαρική συνθήκη θεωρείται γεγονός:
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—'Η ’Οθωμανική Πρεσβεία άνακοινοϊ οτι έβυθισθη έντός
τών στενών τό Γαλλικόν υποβρύχιον «Μαριότ». Έκ τοΰ πλη
ρώματος ήχμαλωτίσθησαν 31 άνδρες.
— Πυρκαιά έν Τουλώνι κατέστρεψε τάς άποθήκας τής
χορτονομής τοΰ στρατού.
16 ’Ιουλίου 1915.—Οί Αυστριακοί άγγέλουν ’Ιταλικήν κατατρόπωσιν εϊς τό Ίζόντζο.
—Ή ’Ιαπωνία θά ένισχύση προσεχώς διά τοΰ στρατού της

τήν Ρωσσίαν.
—Εις τά στενά απραξία. ’Εκτός άσημάντου προελάσεως
τών Γάλλων.
17 ’Ιουλίου 1915.—'Η Σερβία βολιδοσκοπεί τάς περί αύ
τής διαθέσεις τής Βουλγαρίας.
— 'Ο Αΰτοκράτωρ τής Αυστρίας δέν συνέχαρη τόν Πάπαν
έπί τή ονομαστική έορτή του. Τό γεγονός σχολιάζεται ζωη
ρότατα.
18 ’Ιουλίου 1915.—Έντός τής διώρυγος τού Σουέζ έτορπιλίσάη υπερωκεάνιον τής Εταιρείας Φαιν Λάιν.
—Ήρχισεν ή έκκένωσις τής Βαρσοβίας.
—Λέγεται δτι ή Βουλγαρική έπέμβασις θά πραγματοποιηθή μετά τήν συγκομιδήν τών σιτηρών.
19 ’Ιουλίου 1915.—Έπί τή έπετείφ τής κηρυξεως τοΰ πο
λέμου ό Πάπας άπηύθυνεν έκκλησιν πρός τά εμπόλεμα κράτη
ύπέρ τής εϊρήνης.

30 ’Ιουλίου 1915.—Οί Ρώσσοι άνθίστανται λυσσωδώς κα
τά τών Γερμανών.
—"Ο ’Αντιναύαρχος Δέ Μπόν διωρίσθη αρχηγός τής Ναυ
τικής Μοίρας τής ’Ανατολής.
—Οί ’Ιταλοί έβύθισαν Αύστριακόν υποβρύχιον.
31 ’Ιουλίου 1915.—Οί Ρώσσοι διεκδικούν σπιθαμήν πρός
σπιθαμήν τό Πολωνικόν έδαφος.
—Οί Αύστριακοί ενισχύουν τό πρός τήν Σερβίαν μέτωπον
μέ 120 χιλ. νέου στρατού.

Αί πόλεις τής ’Αλβανίας

20 Ιουλίου 1915.—Ή Τουρκοβουλγαρική σύμβασις βεβαιούται.

21 Ιουλίου 1915.—Ετοιμάζεται έπίθεσις τών Αΰστρογερμανών κατά τής Σερβίας
22 ’Ιουλίου 1915.—Αιεδόθη δτι οί Αυστριακοί θά έκκενώσουντήν Τεργέστην.

— Ή Ρουμανία ετοιμάζεται νά κινητοποιηθή. Πιστεύε
ται δτι ό συγκεντρωθείς στρατός εις Δυύμαν ύπερβαίνη τάς
100,000.
23 Ιουλίου 1915.—Οί Ρώσσοι ήρχισαν παραπονούμενοι κα
τά τών Συμμάχων των.
—’Αγγλικόν υποβρύχιον έβύθισεν εΐ; τήν Βαλκτικήν Γερ
μανικόν μεταγωγικόν.
—Οί Αύστρογερμανοί έφθασαν εις τά φρούρια τής Βαρ
σοβίας καί τοΰ/Ιβαγκορίοδ,

21 ’Ιουλίου 1915.—Οί Γερμαμοί είσήλθον έντός τής Βαρ
σοβίας. Είς δλην τήν Γερμανίαν πανηγυρίζουν διά τό γεγο
νός.
25 ’Ιουλίου 1915.—Προετοιμάζονται 16,000,000 Ρώσσων
κατά τών Αύστρογερμανών.
- Οί Ρώσσοι κατέστρεψαν έξ ολοκλήρου τήν Βαρσοβίαν.
26 Ιουλίου 1915.—Αί μάχαι εις τό Ρωσσικόν μέτωπον ε
ξακολουθούν.

27 Ιουλίου 1915.—Ό Βαρβαρόσας έβυθίσθη στά Δαρδανέλλια.
—Ό Τσάρος άπέρριψε τάς περί ειρήνης προτάσεις τοϋ Κάΐζερ,
28 ’Ιουλίου 1915. Τά Γερμανικά στρατεύματα κατέλαβον
τήν Ρίγαν.
—Ήμισυ έκατομμύριον Γερμανικού στρατού θά κατευθυνθή διά Συρίας είς Αίγυπτον.
— Ή ’Ιταλία θά κηρύξη τόν πόλεμον κατά τής Τουρκίας.
29 ’Ιουλίου 1915.—Οί Ρώσσοι έγκατέλειψαν τήν δεξιάν
τού Βιστούλα.

καί κύριοι έκ τών πλουτοκρατικών τάξεων συνέτρεξαν
μέ ολην των τήν καρδιάν τό εύγενές έργον τής φιλάν
θρωπου Πριγκηπίσσης.

ΕΚΘΕΣΙΣ

Η Βιοτεχνική, ή τόσον ευεργετική είς τάς επαγγελ
ματικός λαϊκάς τάξεις, έτέλεσεν είς τό Πολυτεχνεΐον τά
εγκαίνια τής έκθέσεως τών έργων τών μαθητών της.
Η ηθική σημασία τοϋ έργου είναι καταφανής καί
είναι έπάναγκες νά εύρεθή πλούσιος Έλλην νά ένισχύση σημαντικώς τό φιλόπατρι έργον τοΰ διαπρεπούς
καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου μας κ. Κυπαρίσσου
Στεφάνου.
Πρέπει νά παρασχεθούν άφθονα τά ύλικά μέσα είς
έργον τοΰ οποίου ή σκοπιμότης είναι τόσον καταφα
νής καί τά αποτελέσματα τόσον ευεργετικά διά τόν
"Ελληνα έπαγγελματίαν, στοιχείον έξόχως προοδευτι
κόν καί φιλότιμον.
ΘΕΑΤΡΑ

ΚΥΒΕΛΗΣ

—Ό Τσάρος άπηύθυνεν έπί τή ευκαιρία τής συμπληρώσεως τού πρώτου πολεμικού έτους ήμερησίαν διαταγήν πρός
τόν στρατόν καί τόν στόλον πλήρης αισιοδοξίας.
—Έπί τή αύτή εύκαιρίρ. ό Γκρέϋ έτηλεγράφησεν εις τόν
Πρόεδρον τών 'Ηνωμένων Πολιτιών Ούίλσων δτι ό πόλεμος
θά έξακολουθήση μέχρι τελείας νίκης.
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Τό Δυρράχιον

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Είς τήν αίθουσαν τοϋ Παρνασοΰ ή «Μουσική
’Ακαδημία» έξετέλεσε θαυμάσιου πρόγραμμα πρός έπδειξιν τών άριστευσάντων κατά τό τρέχον έτος μα
θητών καί μαθητριών της.
Έξετελέσθη πρόγραμμα εκλεκτόν στεφθέν ύπό
πλήρους επιτυχίας.
Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΜΑΝΔΟΔΙΝΑΤΑ
Έπ’ εύκαιρία τής άναρρώσεως τοΰ Βασιλέως ή
’Αθηναϊκή Μανδολινάτα, τό τόσον συμπαθές εϊς τήν
’Αθηναϊκήν κοινωνίαν, μουσικόν Σωματεΐον έδωκε
μεγάλην συναυλίαν εις τό περιστΰλιον τοΰ Ζαπείου τή
συμμετοχή τοϋ περίφημου Έλληνος βαθυφώνου κ. Κ.
Νικολάου.
Ή συναυλία είχε τεθή ύπό τήν προοτασίαν τοΰ
βασιλόπαιδος Νικολάου και άφήκε τάς άρίστας εντυ
πώσεις εις τούς πολυπληθείς άκροατάς.

Η ΛΑ’ΓΚΗ ΤΗΣ ΚΗΦΗΣΣίΑΣ

Έξετελέσθη μέ μεγάλην επιτυχίαν ή Λαϊκή εορτή
τοϋ άλσους τής Κίφισσιάς ή διοργανωθεϊσα ύπό τήν
Προεδρείαν τής Πριγκηπίσσης Ελένης.
Σκοπόν είχε τήν έξασφάλισιν χρηματικού τίνος
ποσοϋ ύπέρ τών ατυχών προσφύγων. Αί εισπράξεις
υπήρξαν αρκετά ικανοποιητικοί. Τά δημοφιλέστερα
μέλη τής Β. Οικογένειας, άπηλλαγμένα τής άγωνίας τοϋ
κινδύνου τής ζωής τοϋ Βασιλέως, έλαβον ενεργόν μέ
ρος συνελέσαντα είς τήν τελειοτέραν διεξαγωγήν τής
εορτής καί είς τήν επιτυχίαν τοϋ σκοποϋ της. Κυρίαΐ

'Η θεατρικήκίνησις'εύρίσκεται εϊς τό ζενίθ. Οί
καλλιτεχνικοί αστέρες φεγγοβολούν άπό δλα τά σημεία
τής πόλεως καί μέ τάς άναλαμπάς των φωτίζουν καί
την πλέον μελαγχολικήν καί απαισιόδοξου σκέψιν. Εϊς
τό συμπαθές θέατρον τής Κας Κυβέλλης δίδονται έργα
σοβαρά πρωτοστατούσης τής ονειρώδους καλλιτέχνιδος.
Τό ’Ιψενικό έργον «Έντα Γκάμπλερ» σύρει πρό
τής Κυβελείου Σκηνής τούς θαυμαστός τής ύπερβορείου σκέψεως καί δίδει αφορμήν νά θαυμασθοΰν αί
κομψότατοι αμφιέσεις τής Πρωταγωνίστριας.
Ό αυτός θίασος έπαιξε τή συμμετοχή τοΰ κ. Οικο
νόμου καί τήν α’Λγριόπαπιαν» τοΰ ίδιου συγγραφέως
καί επέτυχε κρίσινευσυνείδητοι- τοΰκ. ’Ιωσήφ. Σχεδόν
’Ιψενικόν τό ύπό τοΰ κ. Χόρν διασκευασθέν μυθιστό
ρημα τοΰ αειμνήστου Χριστομάνου ή «Κερένια Κού
κλα» . "Ενας απέραντος εκνευρισμός, μία συνεχής κι
νηματογραφική ε’ικών πόνου, δακρύων, θλίψεων έβά
*
ρυνε στή ψυχή κάθε θεατού καθ’ δλην τήν διάρκειαν
τής παραστάσεως. Χωρίς νά τολμώμεν νά φαντασθώμεν νά ύποτιμήσωμε τό έξοχον έργον τού δυνατού
“Ελληνος συγγραφέως, εϊχομεν τήν άντίληψιν δτι ή
ώραιοτέρα στιγμή τοϋ έργου διά τούς θεατάς, ήτο ή
στιγμή κατά τήν δποία,ν άφήκαν τάς θέσεις των καί
διηυθύνοντο πρός τήν έξοδον αισθανόμενοι νά ύποχωρή ό εφιάλτης πού έπίεζε έπί δίωρον τά στήθη των.
Πρός τό τέλος τοΰ μηνός έπαίχθη καί τό «Πανόραμά
τοϋ 1915» τοΰ φίλου κ. Τ. Μωραϊτίνη. Σκηνικός δι
άκοσμος πλουσιώτατος. Ή ακτινογραφία τού βυθού
τής θαλάσσης άπολαυστικωτάτη καί πρωτοφανής.
Εχει καί ή έπιθεώρησις αύτή τά εύμορφα μέρη της
άλλά δέν άνταποκρίνεται πρός τάς προσδοκίας τοΰ κοι
νού άναμένοντος άπό τήν άνεγνωρισμένην ευφυΐαν
τού κ. Μωραϊιίνη κάτι τι ποΰ νά είναι εύφυέστερον
καινά άποκαλύπτη σάτυραν άληθινή. Έν τούτοις
τό σ Πανόραμα» κατέστη δημοφιλέστατον καί κάθε
1 βράδυ ή πλατεία τοϋ θεάτρου πλημμυρίζει άπό κόσμον
μετά θρησκευτικής Εύλαβίας παρακολουθοΰντα τάς
έξιλισσομένας σκηνάς.

τάς παραλόγους αξιώσεις της τό θέατρον τής Ν. Σκη
νής μετεβλήθη είς πεδίον πολιτικών άνταγωνισσμών
Ή Ελληνική ψυχή πληγεΐσα βαθύτατα άπό τά εχθρι
κά καί βάναυσα αισθήματα τών συμμαχικών Δυνά
μεων έστράφη συμπαθής πρός τήν Γερμανίαν καί εύρε στάδιον διά τήν έκδήλωσιν τών συναισθημάτων της
τήν σκηνήν τών «Παναθηναίων» κατά τήν οποίαν
ψάλλεται ό Γαλλικός καί Γερμανικός ύμνος. Εύτυχώς
δτι ή έ'ξαψις δέν διήρκεσεν έπί πολύ.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Εις τό θέατρον πού προταγωνιστεϊ ή συμπαθεστάτη καλλιτέχνις κ. Ροζάν έδόθη ή δεύτερα φιλολο
γική έσπερίς τών μονοπράκτων τής Εταιρείας τών
Θεατρικών Συγγραφέων.
Έπαίχθησαν κατ’ αύτήν «Ένφ έκεΐνος πολεμούσε
..... » τοΰ κ. Λαδοπούλου, ό «’Άγνωστος» τοΰ κ.
Τσοκοπούλου καί τό «Γιατρικό» τοΰκ. Δεληκατερίνη,
Κόσμος άπειρος προεξάρχοντος τών Βασιλοπαίδων Νι
κολάου επιτίμου Προέδρου τής εταιρείας καί Χριστό
φορου παρέστη τήν έσπέραν τής παραστάσεως. Τά έρ
γα ήρεσαν, έχειροκροτήθησαν καί οί συγγραφείς έκλήθησαν έπί τής Σκηνής. Τήν εσπερίδα έστόλισε καί
τό άσμα τοΰ κ. Νικολάου. Έψάλη τό «φιλί τής μάν
νας». Σύνθεσις Ψαρούδα.
’Εξακολουθούν αί παραστάσεις τοϋ Παπαγάλλου
άνανεουμένων τών σκηνών καί τονωμένου τοϋ έρ
γου διά τής συμμετοχής ένίοτε τοΰ ίδιου συγγραφέως.
Άτυχώς ή έπιθεώρησις δέν ικανοποιεί τελείως τούς πο
λυπληθείς θεατάς, παρά τήν θαυμασίανέμφάνισιν τής
κ. Ροζάν, τοΰ κ. Ίακωβίδου καί τών άλλων χαριτω
μένων ήθοποιών τοϋ θιάσου.
Μία θαυμασία παρένθεσις έσημειώθη περί τό τέ
λος τοΰ μηνός είς τάς θεατρικός παραστάσεις, τοΰ.θεά
τρου τοΰ Συντάγματος. Έπαίχθη ύπό τοΰ X. Βονασέρα, τοΰ σκηπτούχου τής Ελληνικής σκηνής ή «Σι
μό νη» τό δυνατόν έργον τοΰ Μπρυές καί άνεδείχθη ά
κόμη μιά φορά τό ύπέροχον τάλαντον τοϋ έξοχου καλ
λιτέχνου μας. Έδόθη ούτως εύκαιρία νά έμφανισθή
ό κ. Γαβριηλίδης ό τόσον συμπαθής πρωταγωνιστής
καί ή κ. Ρεζάν ή οποία έφάνη κατά πολύ ύπερτέρα
έαυτής.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Ή νέα δπερέττα τοΰ κ. Θ. Σακελλαρίδου τής ο
ποίας τό κείμενον διεσκεύασε ό κ. Ν. Λάσκαρης έθεωρήθη θεατρικό γεγονός. Έσημειώθη θαυμαστή έπιτυχία καί έδικαίωσε ίήν φήμην τοΰ κ. Σακελλαρίδου
ώς μουσικοσυνθέτου. Τήν χαρακτηρίζει γοργότης, ζωή,
κίνησις. Ήρεσεκαίεϊςτάςλεπτομέρειας καί είςτόσύνολον, έδωκε δέ καί πάλιν άφορμήν νά θαυμασθή τό
έργον τοΰ κ. Παππαϊωάννου δ όποιος διά τής έπιμο.
νής του καί τοΰ θάρρους του έστερέωσε έργασίαν καλ
λιτεχνικήν τιμώσαν τό 'Ελληνικό θέατρον. 'Η σειρά
τών παραστάσεων άπέδειξε πόσης έκτιμήσεως έτυχε τό
έργον άπό τό ’Αθηναϊκόν κοινόν,
ΘΕΑΤΡΟΝ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΜΑΒΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Μεσουρανούν τάΠαναθήναια άνευ διακοπής. Κό
σμος πολύς παρακολουθεί τάς παραστάσεις έκάστης ε
σπέρας, άπό τής ημέρας δέ ποΰ έπεδόθη είς τήν ΚυI βέρνησίν μας ή νότα τών Δυνάμεων τής Άντάντ μέ

Πανεγκελισμός καθ’ σλήν τήν γραμμήν. Ή δαι
μόνια Έγκελ θ’ άφίση έποχή εϊς τά χρονικά τοΰ θεά
τρου . Χρόνια πολλά είχε νά δή τό θέατρον τοΰ Ν.
Φαλήρου τήν κοσμοπλυμμήρα ποΰ κάθε βράδυ παρατηρεϊται εις τό κομψόν Φαληρικόν θεατράκι.

5o0

551

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΛΕΣΣα
Διαρκής ευθυμία σκορπίζεται εις τό δροσερό Θεατράκι τής όδοΰ Πατησίων. Κυριαρχεί εκεί ή ωαιδροποιός καλλίτιχνική φυσιογνωμία τόΰ αθανάτου
Πήέσσα. Αυτό αρκεί για νά τρέχη ό κόσμος νά καταλάβη θέσιν πάϋ τοϋ εξασφαλίζει δίωρον χαράν καί ευ
θυμίαν.
ΘΕΑΤΡΟΝ

ΛΑΑΜΠΡα

’Εδώ κυριαρχεί ή τέχνη τής κ. Φωφώς Γεωργ.άδου. Είς τό μόνο θέατρού ποΰ δέν έΐσεχώρησεν ή Έπιθειόρησις. Κόσμος πολύς παρακολουθεί τάς παρα
στάσεις τοϋ θιάσου της.
ΘΗΣΕΙΟΝ
Τό θεατράκι τοΰ Θησείου μετεβλήθη είς κέντρο ν
εκλεκτού ’Αθηναϊκού κόσμου. Ή έπιθεοόρησις «Α. Ο.
Δ. Ο.» μεσουρανεί. 'Η ευφυΐα της καί ό σαρκασμός
της προκαλοϋν ευχάριστα συναισθήματα. "Ολοι οί φί
λοι τοΰ ελαφρού καί άβιάστου σκώμματος εύρίσκουσι
ικανοποιημένα τά γοΰστα των.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΑΤΡΑ
"Ολαι αί συνοικίαι έχουν τό θεατράκι των. Παν
ζουρλισμός θεατρικός κατέλαβε τήν πόλιν τών ’Αθη
νών. Ή Πλάκα, τά Έξάρχεια, τό Μεταξουργεΐον έ
χουν νά έπιδείξουν ζηλευτήν θεατρικήν κίνησιν, μή
άνακοπτομένην από τήν ϊδρυσιν τόσων θεατρικών κέν
τρων.

ΑΓ πόλεις τής Αλβανίας

»·

Ή Βυζαντινή και Φραγκική άκρόπολις τοϋ
Δυρραχίου

ΔΗΛΟΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΕΟΣ

Τό Τεύχος τον προσεχούς μηνός Ανγούστον κατά τό κα&ιερωμένον σύστημα,
άπό σειράς έτών, λόγω τών θερινών δια
κοπών, &ά έκδοϋ'ή όμον μετά τον τεύχονς
τον μηνός Σ)βρίον.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ:

Εικόνες άπό τήν ’Αλεξάνδρειαν

Ότα/έχη κανείς τέτοιους φίλους δέν τού χρειάζον
ται πλέον εχθροί.
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Γου φτάνουν οι θαυμάσιοι αυτοί βίλοι.

Μέσα είς τήν τρανικότητα τών καθημερινώς τερα
στίων απωλειών πού ύοίστανται οί αθώοι ευρωπαϊκοί
Λαοί, προβάλλει καί μία είκών πού είνε ικανή νά προκαλέση τό μειδίαμα εις τά χείλη καί τήν ραιορότητα
στήν ψυχήν.
'Η νκλοριόζα ’Ιταλία, προλογιζομένη τήν είσοδόν
της είς τήν πολεμικήν ενέργειαν εσκηνοθέτησε μέ άπαράμιλλον τελειότητα κάθε τι πού θά έπροκάλει εντύπω
σήν καί θα ϊξήγειρε τόν ενθουσιασμόν τού Λαού. Γερου
σία, Βουλή, Βασιλεία, Λαός, Καπιτώλιον, λόγια πομ
πώδη, εικόνες διεγερτικά/, ένδοξον παρελθόν, ιστορικά
γεγονότα έπεστρατεύθησαν διά να καταπλήξωσι τήν
ανθρωπότητα καί βεβαιώσουν τόν κόσμον ότι τό ’Ιτα
λικόν ’Εθνος θά ϋποστή κάθε θυσίαν διά τήν πολεμικήν
του δόξαν καί τήν εθνικήν του τιμήν!

Είς τό στάδιον τών λόνων, τών υποσχέσεων, τών
πόθων, τών πατριωτικών ονείρων ή ΊταΛία ητο ορμη
τική, πλήρης πολεμικού μένους, ασυγκράτητος, απει
λητική. Ήλθεν όμως καί τό στάδιον τών έργων. Μία
ατελεύτητος συντηρητικότης, μία εναγώνιος προσπά
θεια συγκρατήσεως τών κεκτημένων, ένας φόβος νά μή
έσεθίσωσι τόν εχθρόν επικράτησε καθ’ όλην τήν γραμ
μήν. ’Ενθυμούμαι κάποτε είς τήν Γένουαν πού είχον
ανάγκην νά παραλάβω έκ τού Τελωνείου είδη τινα ερ
χόμενα έκ Γαλλίας μέ προορισμόν τήν Ελλάδα. Είχον
αναθέσει είς κάποιον ’Ιταλόν τήν διεκπεραίωσιν τών ερ
γασιών αου έπ’ αμοιβή. 'Ο άγαθώτατος Γενουήσιος
υ.έ τούς σιδηοοδρομικούς υπαλλήλους, μέ τούς τελω
νειακούς, μέ τούς αντιπροσώπους τού Δήμου καί μέ
τούς ύπαλλήλους τής ’Ατμοπλοϊκής Εταιρείας Φλόριο
έϊ'.λο νικούσε κάθε δέκα λεπτά καί έφαίνετο νά τόν καταλαιαβάνη τόση άγανάκτησις πού πολλάκις έοοβήθην
ότι θά έπηκολούθε·- αιματηρός καυγάς μέ συνεπείας
άνεπανοσθώτους. Τί φωνές, τί συζητήσεις, τί άγρια
βλέμματα, τί απειλητικές γροθιές, τί ύβρεολόγιον ήτο
εκείνο μεταξύ τών διαφόρων αρμοδίων καί τοΰ αντιπρο
σώπου μου. Σέκάθε παρουσιαζομένην δυσκολίαν, σέ κάθε
προβαλλόμενον έμπόδιον ορμητικός έξεγείρετο ό φωνα
κλάς ’Ιταλός έτοιμος νά έπιπέση κατά πάντων οσοι
παοενεβάλλοντο είς τήν ομαλήν διεξαγωγήν τής έργ ασίας τής οποίας είχεν άναλάβει τήν διεκπεραίωσήν.
Πέντε ήμέρες διήρκεσεν αυτή ή ατελεύτητος ιστο
ρία. Πόσες βορές δέν έδοκίμασα ισχυράν αγωνίαν εκ
τού βόβου ότι θά γίνω αφορμή δυστυχήματος. Στάς αρχάς είχον σχηματίση τήν ιδέαν ότι ό Λαός αυτός είνε
πλήρης άπό αιμοχαρή ένστικτα. ’Αλλά ταχέως έπείσθην ότι κάθε άλλο μπορούσε νά γίνη όχι δμως καί νά
ρεύση σταγών αίματος. Οί έκφρονες άπό άγανάκτησιν,
οί άσυνκοάτητοι άπό οργήν, οί αδιάλλακτοι είς τάς
αξιώσεις των, οί έτοιμοι δι’ αλληλοσπαραγμόν αιφνηδίως ήλλαζον τακτικήν, έγένοντο ταπεινοί, φιλομειδεϊς
παρακλητικοί, υποχωρητικοί καί αντί γροθιάς καί
άγριας πάλης σώμα πρός σώμα, άντίκρυζα χειραψίας,
αγκαλιάσματα, εκδηλώσεις φιλικωτάτας καί προθυμίαν
διευκολύνσεως καθ’ όλην τήν γραμμήν. ’Ενθυμούμαι πό ·
σες βορές κατεπλάγην μέ τό άπροσδόκητον αυτό θέαμα
καί πόσες βορές έγέλασα μέ τήν παιδικότητα τής ’Ιτα
λικής ψυχής.
Αυτό τό γεγονός μού υπενθυμίζει ή συμμετοχή τών

Εις τον τεβτάν αυτόν άπήννησεν αξιοπρεπέστατα
και άνδρικωτατα η Κυβερνησις Γουναρη

-κπροσωπή-

σασα τελείως τήν εθνικήν θΐλησιν καί άπόβασιν.

Κατά τόν μήνα αυτόν μαζή

μέ τάς άποπνικτικάς

αξιώσεις τών Κυβερνήσεων έδοκιμάσααεν καί τήν πλέον

πνιγηρόν ατμοσφαιρικήν κατάστασιν.

Ζέστες ανυπόφορες, πού μεταβάλλουν τήν ζωήν είς
κολασιν. *
Λν πνεύστ, καί λίγη δροσιά μπορεί κανείς νά
τήν εύρη σέ εύμορφα μάτια καί σέ γλυκά καί ολόδροσα

χαμόγελα πού στολίζουν τήν Αττικήν γλν.
Δ. Λ. Ζ.

ΆΟΣΜΟΣ
Ή οδός Σερίφ πασσά.

’Ιταλών είς τόν Ευρωπαϊκόν πόλεμον. Φωνές, κακό,
απειλές, φουσκωμένα λόγια, δόξες, θρίαμβοι, πριν μπουν
είς τό χορό Άπό τής στιγμής δμως πού εΰρέθησαν
μέσα στήν επικίνδυνο ζώνην, άρχισαν νά βαίνωνται εν
τελώς διαβορετικοί.
Συνεκέντρωσαν ύπερδεκαπλασίας δυνάμεις άπό τούς
άντιπάλους των καί άποβεύγουσι κάθε σοβαρόν πολεμι
κήν έπιχείρησιν. Δέν είνε παράδοξον νά λήξη ό ανιόν
καί οί ’Ιταλοί μας νά κατορθώσουν νά μείνουν άμαχώτεροι άβ
* δτι ήσαν πρό τού πολέμου καί δέν ποέπει νά
θεωρηθή επίσης παράδοξον άν δέν έλθη στιγμή πού δακρύοντες άπό ύπερκχειλίζαντα φιλικόν ενθουσιασμόν
θά πέσουν είς τάς άγκάλας τών αυστριακών πλήρεις δια
χυτικών εκδηλώσεων.
★ ★
♦

Κατά τά άλλα αί πολεμικαί επιχειρήσεις παραμένουβι σχεδόν αναλλοίωτοι. Είς τό Γαλλικόν μέτωπον
εξακολουθεί ό πολιορκητικός άγών, είς τό ανατολικόν
μέτωπον οί Γερμανοί βαίνουσι νικηφόροι καί μολονότι
μπορεί κανείς ν’ άνεύρη νικήτας καί νικημένους καθ’
ολας τάς πολεμικός επιχειρήσεις τίποτε δέν δεικνύει
Οτι θά είνε εγγύς ή ήμέρα πού θά έξευρεθή ή άγουσα
πρός τήν πολυπόθητο·/ ειρήνην.
Έν τώ μεταξύ αί φίλαι προστάτιδες Δυνάμεις, Ά /γλία, Γαλλία και Ρωσσία καθώς καί ή άνδρειοτάτη
’Ιταλία μάς έστειλαν ένα αρκετά περίεργον τεβτάν διά
τοϋ οποίου μάς ώριζαν δτι προσβέρουσιν ώς δώρον είς
τήν πολιτισμένην και άκακον Βουλγαρίαν μερικούς Ελ
ληνικούς πληθυσμούς καί όλί/α τετραγωνικά χιλιόμε
τρα 'Ελληνικής γης.

Ψήφω καί γνώμη καί απαιτήσει τοϋ Λαοϋ δ αρ
χηγός τοϋ μεγαλειτέρου καί παγιωτέρου πολιτικού κόμ
ματος τής Ελλάδος κ. Βενιζελος επανήλθεν είς τήν
ενεργόν πολιτικήν. Οί
Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΑ- συναθροισθέντες είς τόν
ΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΓΗΝ ΠΟ- οίκον τοϋ κ. ’Ιωάν.
ΑΓΙ1ΚΗΝ
Τρικοϋπη φίλοι του,
συμμαχηταΐ του, συνεργάται του, συναθληταί του καί θαυμασταί του μέ
Ιδιαιτέραν συγκίνησιν έπανέβλεπον μέσω αυτών τήν
επιβλητικήν φυσιογνωμίαν τοΰ μεγάλου άργηγοϋ των.
Μέσα στήν Ελληνικήν ψυχήν είνε βαθέως ριζω
μένη ή πίστις πρός τήν πολιτικήν υπεροχήν καί τάς
μεγάλας άρετάς τοΰ Κρητός πολιτευτοΰ. Αί έχθρικαί
τηλεβολοστοιχίαι μαίνονται, τό κατ’ αύτοΰ μίσος τών
πολιτικών καί προσωπικών εχθρών του έκδηλοϋται μέ
λύσσαν, πρό τών χαρακωμάτων τοϋ πολιτικοϋ του
στρατοπέδου άπέλπιδες προσπάθειαι καταβάλλονται
διά νά έξοντωθή δ εχθρός. Ματαίως. "Εχει παρεντιθή
μεταξύ εκείνων καί αύτοΰ τής Λαϊκής ψυχής -δ ισχυ
ρός θαυμασμός, ή αγνή άφοσίωσις, ή θερμή λατρεία,
ή ακλόνητος πεποίθησις διά νά τόν ένισχύσουν εις
τούς άγώνάς του καί τόν καταστήσουν απρόσβλητον
άπό κάθε εχθρικήν επιβολήν.
’Ισχυρά καί ακλόνητος πλειονοψηφία τόν περιβάλ
λει προϊόν τών τοιούτων αισθημάτων τοΰ Ελληνικού
Λαοϋ. Καί δ κ. Βενιζελος αναλαμβανόμενος τάς υπο
χρεώσεις του πρός τόν Λαόν, τήν Πατρίδα καί τόν
Βασιλέα έπανήλθεν είς τάς τάξεις του καί έτέθη επί
κεφαλής τοΰ μεγάλου κόμματός του.

* *
*

Μέσα στής άλλες πληγές ποΰ βασανίζουν τήν Ελ
ληνικήν οικογένειαν προσετέθη άπό πέρυσιν καί ή με
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γάλη καί αθεράπευτος πληγή τής ραγδαίας αΰξήσεως
τών ένοικίων. Κατοικείς σένα
ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ σπήτι επτά—οκτώ χρόνια πληΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ρώνεις τακτικά, υπομένεις τήν
αδιαφορίαν τοΰ οικοδεσπότου
φιλαργυρευομένου διά τήν προσθήκην καί ενός
καρφιού άκόμη, υποφέρεις άπό τήν ελαττωματικήν
διανομήν τοΰ νεροΰ, άπό τό χαλάρωμα ποΰ επιφέρει
ό χρόνος, σέ πόρτες, παράθυρα, κεραμίδια, πατώματα,
τοίχους, ποΰ παραμένουν χρόνια αδιόρθωτα, δέν μπο
ρείς νά κάμης μίαν χρήσιμον προσθήκην καί ένφ ό
σπητονικοκοίρης σου εΐνε ενθουσιασμένος μαζή σου
καί διά τήν τακτικήν καταβολήν τοΰ ενοικίου καί διά
τήν άνεξάντλητον άνεκτικότητά σου, διά νά σοΰ δείξη
τήν εύχαρίστησίν του εις μέν τό 1914 σοΰ αυξάνει κατά
180 δρ. έτησίως τόν προϋπολογισμόν τών δαπανών
σου, εις δέ τό 1915 κατά 300 δραχ. έτησίως.
Νά νοικοκύρης, νά μάλαμα ! ’
Καί δμως αύτήν τήν αδικίαν, τόν άληθινόν αυτόν
εκβιασμόν είμεθα υποχρεωμένοι ήμεΐς οί άκτήμονες
διά διαφόρους λόγους νά τόν δεχώμεθα άγογγΰστονς.
Καί δι’ δσους μέν εΐνε δυνατή ή καταβολή τής αύξήσεως τό ζήτημα περιορίζεται εις μίαν βαρυτάτην φο
ρολογίαν 30 °/0 έπί τοΰ άρχικοΰ ένοικίου, άλλά διά τούς
μή άντέχοντας εις μίαν τοιαύτην άδικον, ασυνείδητον,
παράφρονα έπιβάρυνσιν ποιος θά σώση τόν άδικούμενον, τόν έκβιαζόμενον οικογενειάρχην ;
Μόνη ή Πολιτεία τής οποίας τά βήματα μία στορ
γική καί σώφρων Κυβέρνησις δύναται νά καθοδη
γήσω καί εΐνε εύχής έργον τό μέτρον τής μή παροχής
άδειας πρός έξωσιν τοΰ ένοικιαστοΰ έφ’ δσον καταβάλ
λει ανελλιπώς τό πρό τής έξώσεως συμφωνημένον
ένοίκιον. Τό μόνον φυσικόν, λογικόν καί δίκαιον μέ
τρον διά νά αμυνθούν οί οΐκΟγενειάρχαι κατά τών
ληστρικών διαθέσεων τών Ιδιοκτητών.
*
* *
Ή πατρίς μας διέρχεται μίαν άπό τάς κρισιμωτέρας στιγμάς τής ζωής της. “Εως πρό τίνος ένομίζαμεν
δλοι δτι προσκείμενοι εύνοϊκώς πρός τήν Άντάντ καί
εν κατάλληλοι στιγμή τασ
Η ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΙΣ
σόμενοι παρά τό πλευράν
ΤΩΝ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ της θά εϊχαμεν έξασφαΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ λίση δχι μόνον τήν άκεΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ραιότητα τοΰ Κράτους
μας άλλά καί θά έβλέπαμε
πληρέστερον συντελοΰμενα τά προαιώνια όνειρα τής
φυλής μας. Ένομίζαμεν έχθρούς μας αδιαλλάκτους τούς
συμμάχους τής Τουρκίας ή οποία έξολοθρεύει, ξερριζώνει, νεκρώνει τούς τέως ανθηρούς καί ακμάζοντας
ελληνικούς πληθυσμούς τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. 'Η νίκη τοΰ Γερμανισμοΰ θά ήτο επικίνδυνος
διά τήν Ελλάδα, διότι θά ήτο νίκη τής Βουλγαρίας
καί τής Τουρκίας τών μεγαλειτέρων καί μάλλον θανά
σιμων έχθρών τής πατρίδας μας. Καί έν ω εις τάς γε
νικός γραμμάς ήλπίζαμε ή έφοβούμεθα έκ τής τοιαύτης ή τοιαύτης έκβάσεως τών πολεμικών επιχειρήσεων
εις τάς λεπτομέρειας τρέμομεν μήπως νικήση ή ’Ιτα

λία, έκ τών πλέον έπικινδυνωδεστέρων έχθρών τής 'Ελ
λάδος, φοβούμεθα ισχυρόν τήν Ρωσσίαν ετοίμην νά
καταβροχθίση τήν Κωνσταντινούπολιν, μάς έμπνέει
υποψίας μεγάλας μία πανίσχυρος καί εγωιστική ’Αγ
γλία, μάς άποκαρδιώνει τό θέαμα μιάς Αύστρίας ένισχυομένης καί καθισταμένης απειλητικής τών μακεδο
νικών λιμένων καί κατ’ έκτασιν δέν μάς συμφέρει νά
ίδωμεν μεγαλυνομένας εις βάρος μας τάς εθνότητας
τών Βαλκανίων. 'Η γεωγραφική μας θέσις εΐνε τοιαύτη όίστε μόνον άπό μέν τής Γαλλίας άτομικώς νά
προσδοκώμεν αισθήματα άγάπης ειλικρινούς άπό δέ
τής Γερμανίας άτομικώς, χωρίς νά μεσολαβήσουν άλλοι
πολιτικοί συνδυασμοί καί συμφέροντα, νά άναμένωμεν
τήν δλιγοτέραν άντίδρασιν κατά τών έθνικών μας δι
καίων,
‘Έχει -τήν τύχην λοιπόν ό ελληνισμός νά άντικρύζη
παντού έχθρούς. ’Εχθρούς συμφέροντος ή έχθρούς έξ
ανάγκης καί μπορεί κανείς νά ϊσχυρισθή δτι τότε μό
νον άσφαλέστερον θά έξυπηρετηθοΰν τά έθνικά μας
δίκαια δσον άσθενέστεροι καταστώσι οί σήμερον έμπόλεμοι.
Τό συμφέρον μας τό έθνικόν άπαιτεϊ άτυχώς νά
παρακολουθοΰμεν νικωμένους, πληττομένους, καταβαλλομένους, έξασθενοΰντας δλους τούς άντιπάλους
καί αν πάσχωμεν ως φυλή εύγενής διά τά πλήγματα
τής πασχούσης άνθρωπότητος, καί τάς έκατόμβας τής
θυσιαζομένης νεότητος, ώς έθνος σήμερον ένδιαφερόμενον ύπέρ τών δικαίων του καί έπιδιώκον τήν αύτοσυντήρησίν του, συγκρατοΰμεν τήν οδύνην μας, διά ν’
άντικρύσωμεν μέ ψύχραιμον δμμα τάς συμφοράς, τάς '
καταστροφάς, καί τάς ταπεινώσεις τών Λαών τής
Δύσεως.
*
* *
Άποδίδομεν τήν μεγαλειτέραν σπουδαιότητα είς
τό 'Υπουργείον τής Εθνικής Οικονομίας.
Άπό τήν εργασίαν, τά μέτρα, τό πρόγραμμα τρΟ
'Υπουργείου αύτοΰ έξαρ0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ τάται ή πρόοδος τής παΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τρίδος μας. Είναι ανάγκη
λοιπόν νά έδρεύη είς τό
μέγαρον τής δδοΰ Σταδίου διάνοια φωτεινή, ένισχυομένη άπό μελέτας, άπό εύφυΐαν, άπό άντίληψιν, άπό
ένθουσιασμόν, άπό φιλεργατικότητα, άπό φιλοδοξίαν
άγνήν. 'Η Κυβέρνησις Βενιζέλου ήδύνατο νά είναι υ
περήφανος έμπιστευθεΐσα είς τό παρελθόν τό Ύπουργεϊον αύτό είς τάς στιβαράς χεΐρας καί τά υπέροχα
πνευματικά εφόδια τοΰ κ. Α. Μιχαλακοπούλου, θά
έθεωρεΐτο δέ μέγα σφάλμα άν έπανερχομένη είς τά
πράγματα, τόν προσεχή μήνα, δέν έστρέφετο καί πά
λιν πρός τόν αυτόν ήλιον τόν δοτήρα άληθινής ζωής
είς αύτήν τήν σπουδαιοτάτην δημοσίαν υπηρεσίαν.
Τό συντελεσθέν έργον τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου είναι
καλοσσχαΐον καί τά έξ αύτοΰ εύεργετικά άποτελέσματα δέν θά .βραδύνουν νά εκδηλωθούν, άλλά τοΰτο
δέν είναι καί λόγος διά νά μή συνεχίση και συμπληρώση ό ίδιος δτι ύπό τούς άρίστους οιωνούς ήρχισε δημιουργών καί διαπλάττων. 'Ο κ. Βενιζέλος γνωρίζων τήν άξίαν του ώς 'Υπουργού δέν θά διστάση νά
τόν καλέση συνεργάτην πεφωτισμένον είς τήν νέαν πο
λιτικήν καί έθνικήν σταδιοδρομίαν του.

ΕΚΛΙΠ6ΥΣΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Μ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

'Ο έγκριτος ήμών συνεργάτης, τοΰ οποίου λίαν ένδιαφέρον άρθρον έδημοσιεύσαμεν εις τό προηγούμε
νο ν τεύχος, εις τάς άρχάςτοΰ παρόντος μηνός έξεμέτρησε τό ζην.
Πλήρης άκμής καί σφρίγους πνευματικού ό άείμνητος Μιχαήλ Λαμπρυνίδης ύπέκυψεν εις θανατηφόρου
ασθένειαν άποστερήσασαν τήν κοινωνίαν μας έπιλέκτου μέλους της.
Γεννηθείς εις τύ αριστοκρατικόν καί ήρωϊκόν Ναύπλιον κατέγινε μετά φανατισμού εις τήν μελέτην τοΰ
βίου τής ίστορικωτάτης αύτής πόλεώς.
'Η «Ναυπλία» του έργον βαθείας παρατηρητικό
τητας περικλείει είς τάς σελίδας της δλας τάς περιπέ
τειας τής πρώτης πρωτευούσης τοΰ ΈίΛηνικοΰ Βασι
λείου.
Άπό τής πρώτης έμφανίσεώς της, άπό τής μυθολο
γικής άκόμη έποχής μέχρι τής έξώσεως τοΰ ’Όθωνος
άναπαρίσταται μέ πολλήν πρωτοτυπίαν δ πολυτάρα
χος βίος τής μεσαιωνικής Πελοποννησιακής πόλεώς.
Άλλ’ έκτος τοΰ πολυσέλιδου αύτοΰ έργου έδημοσίευσεν ό Λαμπρυνίδης πληθύν ιστορικών μονογρα
φιών, μέσα είς τάς οποίας έσκορπίσθη πλήθος ιστορι
κών πληροφοριών, παρατηρήσεων, έρευνών άναφερομένων εις τήν έποχήν τοΰ Καποδίστρια καί τοΰ
"Οθωνος.
Ό άείμνηστος Λαμπρινίδης άπέθανε κατέχων τήν
θέσιν τοΰ Βασιλικού ’Επιτρόπου τής Ίεράς Συνόδου,
ή πολυμάθειά του δμως καί ήένεργητικότης του καί τά
πνευματικά του χαρίσματα τόν έφερον καί είς άλλα
επίζηλα αξιώματα. Διετέλεσε Γενικός Γραμματεύς τοΰ
'Υπουργείου τών Οικονομικών καί κατόπιν Διευθυν
τής τών «Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων» έπί Ράλλη.
'Η γενέτε:ρα άνέδειξεν αύτόν Βουλευτήν της μέσα δέ
είς τήν Βουλήν έπέδειξε ζηλευτά ρητορικά χαρίσματα
καί έφείλκυσε τήν προσοχήν τοΰ Πανελληνίου διά
τών σοβαρών αύτοΰ ομιλιών έπί σπουδαιοτάτων θε
μάτων. Τό άρθρον του τό δημοσιευθέν είς τό προηγούμενον τεύχος έγράφη κατά τό διάστημα τής ασθέ
νειας του. Μόλις έπρόλαβε νά θέση τήν υπογραφήν
του καί έκτοτε έπεδεινώθη ή κατάστασίς του. Έκηδεύθη μεγαλοπρεπώς, μ’ δλας τάς τιμάς τάς δφειλομένας είς τό άξίωμά του καί έν εΐλικρινεΐ θλίψει τών
Ναυπλιέων οί όποιοι άπώλεσαν διαπρεπή συμπα
τριώτην των.

------ ------------------------------

άκόλουθος ιστορία άποδίδεται είς τόν διάσημου
νΰν έκ Σκωτίας συνταγματάρχην Σάνδυ. Νέος τό
τε άνθυπολοχαγός ήτο μίαν ήμέραν φρουρός μεθ’ ένός
ετέρου άξιωματικοΰ είς Γιβραλτάρην όπότε ό τελευ
ταίος πεσών άπό τι να άπόκρημνον βράχον έφονεύθη.
'Ο άνθυπολοχαγός Σάνδυ δέν έσημείωσε τό γεγονός
είς τήνάναφοράν τής φρουράς γράψας μόνον δτι «ούδέν τό έκτακτον είς τήν ορεινήν φρουράν». Μετά τινας ώρας ό στρατηγός έζήτησεν έξηγήσεις. «Λέγετε,
κύριε, είς τήν έκθεσίν σας δτι ούδέν συνέβη τό έκταταν ένφ ό σύντροφός σας άξιωματικός έπεσεν άπό ο
λόκληρον κρημνόν τετρακοσίων ποδών ύψους καί έφο
νεύθη». «Μάλιστα στρατηγέ μου» άπήντησεν ό άνθυ
πολοχαγός Σάνδυ, «Δέν εύρον είς τοΰτο τίποτε τό έκτατον. Έάν ό σύντροφός μουέπιπτεν άπό κρημνόν τε
τρακοσίων ποδών ύψους καί δέν έφονεύετο θά ήτο τό
γεγονός έκτακτον καί θά τό άνέγραφον είς τήν έκθε
σίν μου».

Η

* *
*
αράέντρέμπ». Σημαίνει ή γυναίκα θέλει ξΰλο. Ό
ταν ό άνταποκριτής τής Τριμπούνας είς τήν Τρί
πολιν άνέπτυσσε τήνέκπολιστιτικήν δράσιν τήν όποι
αν δύναται νά έχη ή γυναίκα, «Μαρά έντρέμπυ.,τοΰ
άπήντησαν. "Οταν γυρίζης σπήτι σου, τοΰ έλεγαν,
πρώτα πρώτα δόσε δυο χαστούκια προκαταβολικώς
στήν γυναίκα σου διά νά τήν τιμωρήσης δΓ αύτό ποΰ
έκαμεν. Είναι διά νά τήν προπληρώσης δι’ αύτό ποΰ
σκέπτεται νά κάμη. Έσο βέβαιος πώς είναι καλά δομένα,.,.

Μ

* *
*
ρό έτών δτε παρεστάθη είς Παρισίους τό «Μαρτύριον τοΰ Αγίου Σεβαστιανόΰ», τό μέρος μιάς άσθενοΰς γυναικός έπαίχθη ύπό τής Βέρας Σερζέν, ήτις
έπρεπε νά φέρη έπί τοΰ στήθους της τό σουδάριον τοΰ
Ίησοΰ Χριστού.

Π

Μετά τό τέλος τής παραστάσεως, ό Δ’Άννούντσιο
δ ποιητής τοΰ δράματος, διά νά δείξη τήν εύγνωμοσύνην του πρός τήν ήθοποίόν, ήθέλησε νά τή δωρήση τό
σουδάριον έκεϊνο έφ’ ού έγραψε μίαν τών είλικρινεστέρων άφιερώσεών του,

'Η Σερζέν κατενθουσιάσθη έκ τοΰ παραδόξου έκεί
νου δώρου καί έφύλαξεν αύτό ώς πολύτιμον κειμήλιον.
"Οταν πρό τίνος ή Γαλλίς ήθοποιός ήθέλησε
νά έπιδείξη τό δώρον, είςτιναςτών φίλων της εύρισκομένων έν τή αιθούση της. Είς μάτην δμως έζήτησε νά
εύρη τό σουδάριον. Βεβαίως θά είχε κλαπή τό πο
λύτιμον διά τήν ήθοποίόν έγχρωμον ύφασμα. Μετά
μακράν, άλλ’ άκαρπον άναζήτησιν ή Σερζέν ήθέλησε
νά έρωτήση τήν θαλαμηπόλον ττ.ς άν εύρε τό φέρον
τήν μορφήν τοΰ Ίησοΰ προσόψιον.
Ή παιδίσκη ταραχθείσα, πρό τών κεκλημένων
ώμολόγησεν δτι ένόμισεν δτι τό ύφασμα έκεϊνο είχεν άνάγκην πλύσεως καί διά τόν λόγον αύτόν, τό
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τιμήσεις έγένετο άντικείμενον έρεύνης τής Κυβερνήσεως καί
άπησχόλησε τήν δημοσιογραφίαν καί τήν αμέσως ένδιαφερομένην κοινωνίαν.
* *
— Βούλγαροι κομιτατζήδες πληατσικολογοΰν είς βάρος άο
*
πλων χωρικών καί ποιμένων τών παραμεθορίων.
— Βεβαίως δμως ή θρασύτής των δέν θά βραδύνρ νά τιέπιστήμη δέν άνεκάλυψεν άκόμη τόν τρόπον διά μωρηθή άπό τάς στρατιωτικός φρουράς τών μεθορίων.
τοΰ όποιου θά καταστώμεν άθάνατοι. Μέχρι τοΰ— Τήν 1 ’Ιουλίου ύπέγραψεν ό Βασιλεύς μετά τήν άσθέδε φαίνεται δτι
κατόρθωσε νά μάς βοηθήση
νειάν του τό πρώτον στρατιωτικόν διάταγμα.
ώστε νά άποκρύπτωμεν τό γήρας.
— 'Ο Ναύαρχος Κάρρ άνεχιόρησεν έπ’ άδεια είς Κέρκυραν.
— Οί άφιχθέντες 19 Κρήτες Βουλευταί, οί πρώτοι Βουλευ'Ο Άρσόνβας διά τής ήλεκτρικής του συσκευής
κατεπολέμησε τήν άρτηριοσκλήρωσιν, τό άλάνθαστον ταί τής άπελευθερωθείσης μεγαλοννήσου έγένοντο δεκτοί είς
αύτό επακολούθημα τοΰ γήρατος καί τοΰ προδρόμου Πειραιά μετά συγκινητικής μεγαλοπρεπείας.
— Παρητήθη ό 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών κ. Γ. Ζωγρά
τοΰ θανάτου. Ή δδοντοϊατρική μάς δίδει τούς όδόν
τας. Τό μασάζ μάς άφαιρεΐ τάς ρυτίδας. Ήδη ένας φος καί άνέλαβε τά παρά τή ’Εθνική Τραπέζη καθήκοντα
του ώς Συνδιοικητού.
’Αμερικανός καθηγητής, στηριζόμενος έπί τής θεω
— Τήν διεύθυνσιν τού 'Υπουργείου τών ’Εξωτερικών άνέρίας τών χρωμοφάγων τοΰ Μετσνικώφ μάς ύπόσχεται
λαβεν ό Πρωθυπουργός κ. Γούναρης.
δτι έμποδίζει τήν λεύκανσιν τής κόμης.
—Άνεβλήθησαν αί έργασίαι τής Βουλής χάριν τής υγείας
'Ως γνωστόν, ό Μετσνικώφ άνεκοίνωσε πρό έτών τοϋ Βασιλέως.
σχεδόν είς τήν ’Ακαδημίαν τής ’Ιατρικής τών Παρι—'Ημέρα ένάρξεως ώρίσθη ή 3η τού προσεχούς Αύγούάτου.
σίων, δτι άνεκάλυψε τά μικρόβια τά όποια κατέτρω— Παρουσιάσθησαν πρό τού κ. Βενιζέλου οί Βουλευταί
γον τήν χρωστικήν ουσίαν τών τριχών τής κεφαλής τής ήρωϊκής μεγαλοννήσου.
—“Εκρυπτε κάτι τι τό ύπερόχως συγκινητικόν ή στιγμή
και τά όποια επομένως προκαλοΰν τήν λεύκασιν τής
κόμης καί τών γενείων. Τά μικρόβια ταΰτα ό Μετσνι αύτή.

παρέοωκε μετά τών άλλων εσωτερικών ένδυμάτων είς
τήν πλύντριαν ήτις τό έπέστρέψεν..... είς λευκόν.

Η

κώφ ώνόμασε «χρωμοφάγα» άκριβώς λόγω τής ιδιό
τητάς των.
'Ο Μετσνικώφ άπέδειξεν δτι φονευομένων τών
χρωμοφάγων παύει και ή λεύκανσις τής κόμης. Τά
χρωμοφάγα άποθνήσκουν είς θερμοκρασίαν 60 βαθμών.
'Ο Μετσνικώφ τήν καταστροφήν τών μικροβίων έπί
τής κόμης έπιτυγχάνει διά πεπυρακτωμένου σιδήρου.
Έπί τής άνακαλύψεως ταύτης τοΰ Μετσνικώφ,
στηριζόμενος είς ήλεκτρολόγος καί ιατρός είς τό Γλεβελίκδ τής ’Αμερικής, άνεκάλυψε μηχάνημα ηλεκτρι
κόν τό όποιον τοποθετούμενον επί τής κεφαλής προκαλεϊ βαθμιαίαν αύξησιν τής θερμοκρασίας μέχρι 60
βαθμών ικανής δηλαδή νά φονεύση τά χρωμοφάγα.
Τοιουτοτρόπως δχι μόνον προλαμβάνεται ή λεύκανσις
τής κόμης, άλλά καί σταματά καί είς τήν πλέον προκεχωρημένην ήλικίαν. Φονευομένων τών χρωμοφάγων,
ή χρωστική ούσία τής κόμης άναγεννάται καί ή κόμη
μαυρίζει πάλιν... άνευ βαφής.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
θαυμασίας μελέτας περί αύτοδιοικήσεως τών παίδων έδημοσίευσεν εις τήν «Άκρόπολιν» ό κ. Γ. θ. Σακελλαρίου.
— Εΐνε παρήγορον δτι υπάρχουν άνδρες εις τόν καιρόν
αύτόν ποϋ ξεφεύγουν άπό τά συμφεροντολογικά καί ίδιοτελή
διά νά μάς παρουσιάσουν έργασίαν εθνικήν πολλής άξίας.

— ΑΙ άδικοι καί επιζήμιοι νηοψίαι τοΰ ’Αγγλικού Στόλου
εξακολουθούν διαμαρτυρομένων τών έλλήνων εμπόρων διά
τάς μεγάλας ζημίας των.

— 'Εωρτάσθη ή εθνική εορτή τών Γάλλων καί έλαβε χώ
ραν δεξίωσις είς τήν Γαλ. Πρεσβείαν.
— Είς άντιφώνησιν δμως ό Γάλλος Πρεσβευτής κ. Ντεβίλλ άνέμιξεν άτόπως καί τήν εσωτερικήν πολιτικήν.
— Συνέπεια τούτου ύπήρξεν ή άπομάκρυνσίς του έκ τής
Πρεσβείας τών ’Αθηνών.
— Ή A. Β. Υ. ά Διάδοχος Γεώργιος άνέλαβε τρίμηνον
υπηρεσίαν είς τό Ναυτικόν.
— Τό ζήτημα τής ζακχάρεως μέ τάς άπροσδοκήτους υπερ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικάς προόδους
των, μία άφορμή πρός τοΰτο είνε καί τό μέγα αυτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότητος, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική αφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ, Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής ευθηνής διανομής κατ’ οί
κον άγνοΰ καί νωποΰ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΙ" ΓΑΛΑΚΤΟΣ ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν ονομαστά, δλα δέ τά

είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύιθηνά καί μέ ύλικά έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά είδη
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικωτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως
θεωρείται τό κέντρον δλου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντί
ζουν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιωτερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των ή τό παγωμένο γάλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΦΤΣΤΑΣΙΩΝ
48-π Α Ν Ε ΠI ΣΤΗ Μ10 Υ-48

— Πυρκάίά είς Σκιάθον κατέκαυσεν 1,000,000 πεύκα ! !

—'Ο νεαρός άλλά καϊ διαπρεπής ιατρός τής πόλεώς μας
κ. Γκίνης, ό ενθουσιώδης δσον καί εύσυνείδητος επιστήμων,
ό παρασχισν πολυτιμοτάτας ύπηρεσίας είς τό στράτευμα κατά
τούς δύο πολέμους καί διακινδυνεύσαςτήν ζωήν του καί ώς έκ
θαύματος διασωθείς, έδημοσίευσε θαρραλέαν καί καυστικήν
έπιστολήν ε’ις τούς «Καιρούς > διά τήν ύγείαν τής πόλεως.
— Τό ’Ατμόπλοιου «'Ελένη» τού Τζών έκανονιοβολήθη
ύπό τών ’Αγγλικών Πυροβολείων ’Αλεξάνδρειάς.

— Πλεϊσται διαδόσεις έκυκλοφόρησαν καθ’ δλον τό μήνα
περί επικείμενης διαλύσεως τής μή άρξαμένης τάς εργασίας
της Βουλής.
—Ό κ. Βενιζέλος τάς άντέκρουσε καί τάς διέψευσε διαρ
ρήδην.
— 'Ο άφελέστατος Γκαλήπ Βέης, ό Πρεσβευτής τής Τουρ
κίας παρ’ ήμϊν δι’ έπιστολής του δικαιολογεί τάς σφαγάς,
άτιμιόσεις, διαπομπεύσεις καί καταστροφάς τών ομογενών,
ώς μέτρον στρατηγικόν.!!!
—'Απλώς λέγει μετατοπίζουν τούς "Ελληνας κατοίκους
τών παραλίων τής Τουρκίας, διά νά μή βοηθούν τούς συμμά
χους εις τάς πολεμικός των έπιχηρήσεις ! !
—’Επίκειται μία μεγάλη συμφορά κατά τού 'Ελληνισμού.
—'Η κατάργησις τών προνομίων του. 'Ο Πατριάρχης έπαυ
σε νά έξασκή τήν ήθικήν καί πραγματικήν έπιρροήν έπί
τών άποφάσεων τής Πύλης. Μαύραι ήμέραι διά τόν ύπόδουλον 'Ελληνισμόν.
—Κατόπιν τής έπιδόσεως τής Διακοινώσεως τών Μεγά
λων Δυνάμεων περί παρχωρήσεως τή; Καβάλας είς τήν
Βουλγαρίαν έξηγέρθη σύσσωμος ό Ελληνικός Λαός.

—Συλλαλητήρια έγένοντο παντού επιβλητικά διά νά διαδηλωθή έμφαντικώτερον ή διαμαρτυρία καί ή άγανάκτησις
δλων μας.
—‘Επί τή άναρρώσει τοΰ Βασιλέως έτελέσθη δοξολογία
καί παρετέθη γεύμα πανηγυρικόν είς 1,000 άντιπροσώπους
διαφόρων τάξεων.

—Είς τό Παλαιόν Φάληρον άνευρέθησαν σκελετοί άνθρώπινοι μέ σιδηρούς κρίκους.
—Ή άποκάλυψις αύτή έδημιούργησε πλήθος γνωμών.
—Κάθε άρχαιολόγος καί άνθρωπολόγος έξέφερε καί μίαν
γνώμην άντίθετον πρός τάς γνώμας τών άλλων καί καμμία
φορά καί πρός άλλην γνώμην ύπό τού ίδιου έξενεχθεϊσαν.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνσις τηλεγραφική

ΑΘΗΝΑΪΚΗΝ -ATHENOCLES

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑ. Δρ. 60.000.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

' Υποκαταστήματα;
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεϊ, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Ίωαννίοις, Χίω, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις, Ήρακλείω
Ρεθύμνη καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως).
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κων)πόλει, ('Υποκατάστημα έν
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ,
Σμύρνη.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ: Έν ’Αλεξανδρεία, Καίρω, Ζαγαζίκ.

ΕΝΛΟΝΔΙΝφ: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μπονιε
(Διευθύνων Σύμβουλος), Ίω. Άθηνογένης, Κ. Βερούγκ, Α. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Βαρώνος <5έ
Νεφλίζ, Έμμ. Ροδοκανάκης καί Μ. Αάσκαρης
Γενικός Διευθυντής

I. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσειςέμπορικών γραμματίων
καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγρά
φων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ, έκτελεϊ χρηματιστικάς έν
τολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών εν τώ έσωτερικώ καί
έξωτερικω, άνοίγει τρέχόντας λ)σμούς ήγγυημένους,

δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί
έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα
χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς

λίαν εύνοϊκους διά τό κοινόν.
'Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί είς
τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (nheques)
όμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών ^cheques) τής Τρα
πέζης έπί τών έν τώ έξωτερικω ανταποκριτών της. Οί
δεδουλευμένοι τόκοι πληρωνωνται καθ’ εξαμηνίαν άπό
τής πρώτης Ιανουάριου καί άπό^ τής πρώτης ’Ιου

λίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ “ΣΤΑΜΟΤ,

Β. ΙΕΤΛΟΟ

ΕΝ ΛΙΟΠΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

SALON FEMINA

Γραφεία έν Άθήναις όδός Βύσσης 11

CONST. DES1PRIS & L. THEODOSSIOl)

ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ
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Διά τής ύγιεινής τού στόματος καί τών δδόντων
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμβά

COIFFEURS DES DAMES

νετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων, τών
ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών

RUE HERMES No 7 — ATHENES

πνευμόνων, ως καί τοΰ πεπτικού συστήματος πολλάκις
δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπισΐήμονα
έδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΑΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί τρεις σκε-

Ondulation Marcel: Postiches d’ art, Cheveux Garantis, Frisure Naturelle, Manucure.

υασίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί ’Αδα
μαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.
Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία

Secret Oriental: Teinture a Base de Henne, Nuances solides et Naturelies.

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ

EMPLOI FACILE

Τό ΐελειότατον καί μοναδικόν Μηχανικόν Βυρσοδεψεΐον Ελλάδος καί ’Ανατολής. Κατεργασία ταχεία
διά χρωμίου. Tannerie prompte au Chrome. Δέρ
ματα έργοστασίου: ’Αδιάβροχα, σεβρά λευκά.

Χαί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστος
καί άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.
3 — ΚΟΡΑΗ — 3

~

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

*
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ

FlffAAH & KOTZI7
*
Λιαγωνιβρ-ος Γερωγικών υπαλλήλων.—
Έγγραφή μ.α6ήτών είς τήν Άβερώφειαύ
Ι’εωργικήν Χχολήν.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α Γ· ΠΑΛΛΗΣ
To Αρχαιότερων τών έν

'Ελλάδι Χαρτοπωλείων

'Ιδρυ&έν τώ 1870

Μεγάλα'. άποθήκαι -χάρτου ’Εφημερίδων,
συγνραμματων, περιοδικών καί πάσης ποιότητας.
Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραο'.κής ύλης πάσης
προοελεύσεώς.
Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Μόνοι έκδόται έν 'Ελλάδι επιστολικών δελταρίων.
Δεκταί παραγγελίαι έκτελοΰαεναι τάχιστα. Έξεοόθησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.
’Ατμοκίνητου Τυπογραφεΐον μέ 10 πιεστήρια οιά
αικράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux de peville)
ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικά; τοιαύτας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα
θήκη φωτογραφικών πλακών καί -χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

TO ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ίΙΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
Θά μάθετε μόνον δταν πλύνεσθε μέ Savon Filo
derma (Σάπων φιλόδερμα).
Διά τοΰ «Filodeama Savon» κατορθώνετε τήν ω
ραιότητα τοΰ προσώπου, τών χειρών καί τού σωΡατ0«·

,

,

~
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Συνιστάται ιδιαιτέρως παρά τών κ. κ. ιατρών όια
τά βρέφη, είνε αγνός, λευκός, αρωματικός.
’Αποκλειστική πώλησις χονδρική καί λιανική Οιά
τήν παλζιάν κοί νέαν ‘Ελλάδα. Μυροϊΐωλεεον

Μπαχαρόα έν Άθήναις, Χταδίου 31.

Προκηρύχθη διαγωνισμός πρός κατάληψιν πέντε
(5) θέσεων Νομογεωπόνων καί δκτώ (8) θέσεων έρχοδηγών, ένεργηθησόμενος τήν 31 Αύγούστου έ. έ. έν
τώ Καταστήματι τοΰ ύπουργείου τής ’Εθνικής Οικο
νομίας.
Οί βουλόμενοι νά λάβωσι μέρος δέον νά ύποβάλωσι
τήν πρός τούτο αίτησίν των ώς καί τά διά τού Νόμου
βριζόμενα ποιστοποιητικά, διά μέν τάς θέσεις Νομο
γεωπόνων μέχρι τής 25ης Αύγούστου διά δέ τάς
θέσεις έργοδηγών μέχρι τής 10 Αύγούστου.
Προς τούτοις δημοσιευθείσης είς τήν ’Εφημ. Κυ
βερνήσεως τής σχετικής ύπουργικής πράξεως δι’ ής
ώρίσθη ό άριθμός τών εισακτέων μαθητών διά τό προ
σεχές σχολικόν έτος εις τήν Άβερώφειον Γεωργικήν
Σχολήν Ααρίσσης είς 5, καλούνται οί βουλόμενοι νά
έγγραφώσιν δπως ύποβάλωσιν τήν πρός τοΰτο αιτησίν των μετά τών σχετικών πιστοποιητικών είς τήν
Διεύθυνσιν τής άνω Σχολής, ή καί άπ’ εύθείας είς τό
ύπουργεΐον τής ’Εθνικής Οικονομίας μέχρι τής 15
Αύγούστου. Τά ένδεικτικά δέον νά ώσι βαθμολογη
μένα, προτιμωμένων κατά τόν νόμον τών έχόντων
άνώτερον βαθμόν.
Περισσότερα! πληροφορίαι χορηγούνται είς τό
ύπουργεΐον τής ’Εθν. Οικονομίας. (Τμήμα Γεωργίας)
μετά νήν 1 Ιην π. μ. καθ’ έκάστην.
Δημοσιευθήτω μόνον διά τών έχουσών έγγραφον έντολήν έφημερίδων.
’Εκ τοΰ ύπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας.
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ΟΙΚΟΣ

“ΜΟΥΣΙΚΗ,,
13—13 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚ€ΙΘΥ 13—13
ΑΘΗΝΑI

*
ΔΙ

ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕίΔΟΚϊΜΒΑΛΟΝ

Άπό την όπερέττα τοΰ κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
240 — 'Ο Παράς
Δρ.
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ
»
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance
τής Λευκής)
»
243—Πεταλούδα (Βάλς διά πιάνο μόνον)
»
247—Λευκή Πεταλούδα (Duetto)
»
248—’Ερασμία—Πολυδεύκης (Tango)
»
δλα μαζή είς ένα τόμον
»

1.50
1.50
1.50
1.—1.50
1.50
6.50

Άπό την όπερέττα τον κ. Θ. I. Σακελλαρίδον

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ
251—Πώ-Πώ τί νά κάνω
252—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε
253—Θυμάσαι ένα βράδυ (βάλς)
254—Είνε πεταχτή (Πόλκα)

»
»
»
»

1.25
1.25
1.25
1.25

Πιάνα καί άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσιες
έκ δρ. 40.

TIMES SQUARE C° OF NEW-YORK
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΜΠΟΤΑΣΗ

1

α — GARAGE

SO ΚΡΑΤΟΥΣ

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορίηγά (Gamines).

βενζίνη( έλαια; έλαστίκά κ.τ.λ;

Τό άνω carage αναλαμβάνει οίανδήπόΐέ επισκευήν; ενοι
κιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρόζ τοποθέΐησιν αυτοκινήτων!

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μ Η Γ Π

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΟΝΙΑΚ
X.

&

Π.
ΕΝ

ΜΕΤ^ΞΤΧΣ
Π Ε I Ρ A 1 Ε I

36 Βραβεία Διε&νών έκ&έσεων
7 Βασιλικά

παράσημα

ΕΊΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120.000 φιαλών

’Αντιπροσωπεία εις δλας τάς μεγάλας πόλεκ
’Αμερικής, Τουρκίας καί Αίγυπτου

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ ΔΙ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν<> 9
Γενικός πληρεξούσιος: Σ. ΣΤ^ΓΙ/^ΝΝΗΣ

Έν ’Αλεξάνδρειά: ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ
Έν Καϊρω; A. I. ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ

20 at

ΤΙΜΟΔΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος σελίς
Ήμίσεια
» '
Τέταρτον σελίδας
Όγδοον
»

λ

Δραχ.

έν τεύχος

60
35
12

Διά χώρον μικρότερον αί τιμαί άνάλογοι
Δι είκονογραφημένας διαφημίσεις, δι’ έξ τεύχη η περισσότερα ιδιαίτεροι σνμφοινίαι.

ΕΡΓΑ TKS 0βϊ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΏΓΡΑΟ^Υ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Τόμος........................... Φρ.

3.00

»

Β'.

»

......................... »

2.00

»

Γ'.

»

..........................»

1.50

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων .....

»

5.00

ΜΟΝΑΧΗ Δραμα Βυζαντινόν τρϊπρακτον.
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτόν.
ΚΛΕΦΤΟΠΟΪΛΑ Δράμα ιστορικόν τρϊπρακτον.
ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον
μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν τρϊ
πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.
Η
Ο
Η
Η

Σειραϊ τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'.
ΣΤ'. καί Ζ'. έτους πωλοΰνται είς τά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκαστη.

I

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “ΕΤΑΡ^
13—15 Σεοά ’Αρσάκειου — "Οδός Σταδίου άρι&. 21
ι

§
S

L

'

—

Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
"Ολα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes.
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους και τά εξαρτήματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.

ΤΥΠΟΙΣ ΜΕΑΦΓR ΜΠΛΛ20Υ&ΑΚΗ, ΕΥΡ1ΠΙΛ0Υ 3
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