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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΦΕΩΡΗΕΙΕ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ r ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

4ΙΕΥ®ΥΝΤΡΙΑ:

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

-Μ

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ,,
(ΛΗΝΙΑΙΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ/ν\€ΝΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

MADAME

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διά τούς Διδασκάλους
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ
Λιά τήν ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΟΙΚΟΣ

RU€ SOLONOS No 1

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

Έν όδώ Έρμου άρ. 42

SOPHIE ZILLER

Δραχμαί

12.— I

»
Δολλάρια
Λίρα ’Αγγλίας
Σελίνια
Δρ. Χρ.

8.
1
3.— I
1)2- I
10.
j
12. I

Έκδοσις έκίεκτή γενικώς/ Φρ. χρ. ή Δραχ. 25.—

ACADEMIE DE MUSIQUE
Concert Training
Musique classique et moder ne. Lemons d’ acornpagnement pour les dames et Messieurs qui jouent un instrument quelconque.
CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la «Reforme pianistique-».
Systeme Deppe
ι
Εεςοη par semaine i5 fr.
le cachet
2
»
»
d
io
»
»
»
i
»
tous le 25 jeurs 5
(Chez elle de 3—5 h.)

Δ I ΕΥ Θ ΥΝΣΙΣ:

Δεσποινίδα

’ Σ.Π.Α. Π.

ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται

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

Έξ ’Αθηνών

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
■Αί έγγραφα! άρχονται άπό 1ης έκάστου μηνός.—Τό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή έργασία τής Γυναικός: Εύγενίας Ζωγράφον.—Σκέψεις (Αυτοκτονία): Άμαριλλίδος.—Ό καταποντισμός τοΰ Bouvet (Jean Aicard-Μετάφραση) N. Δ.—Ή γυναικεία
έκπαίδευσις έν Έπταννήσω έπί ’Αγγλικής προστασίας : Σπυρ. Δέ Βιάζη—Τό χέρι τόΰ ’Ινδιά
νου (Διήγημα—L. Stoddart) : Κρήοσης—Περί τής άνάγκης τών ποινών (Παράδοξοι άλήΟειαι) : I. Φραγκιά—Αί γεωργικοί πρόοδοι τών ’Αρχαίων : Δημ. Λ. Ζωγράφον—Ανγονστος-Σεπτέμβριος 1915 Άπό τή πολεμική ζωή.—Τά πολεμικά Διηγήματα—Άπό τήν καλ
λιτεχνική κίνηση—Έκλιποϋσαι φυσιυγνωμίαι—Άπό τή ζωή τοΰ μηνός : Δ. Λ. Ζ.—Τό ξύ
πνημα τήςΓυναικός—Άπό τά επεισόδια τοΰ πολέμου—Βιβλία καί Περιοδικά—’Ολιγόστιχα—
Δήλωσις
ΚΟΣΜΟΙ : Ή πρώτη Βουλή τής Έ?Λάδος—Αί υψηλοί φροντίδες.—Ό ΣΠΑΠ—Το
Άθλοντοΰκ. Όάωνος Σταθάτου—Δύο φωτεινοί φυσιογνωμίαι—'Ο ύφυπόυργός—Αί άνασκαφαί τής Νικοπόλεως—Άπό τά απροσδόκητα.
ΕΙΚΟΝΕΣ : Τό καρτέρι—Άγγλοι έθελονταί—ΤΊ Σάρα είς ήλικίαν 20 έτών—Πολε
μικά αερόπλοια.

7.30
9.20
6.40
7.65
15.70 12.50
12.20 10.16
23.20 18.80
18.— 15.—
29.20 22.—
21.95 18.30
34.50 25.75
27.80 23.20
19.50 15.50
13.05 10.85
25.— 18.—
19.65 15.55
37.70 18.10
27.05 15.55

Ρ
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
6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

Θέσις Α'

Διά Κόρινθον
•
» Άργος

Τρίπολιν

»

» Μεγαλ.
» Κυπαρ.
»

Άκρ.

»

Πάτρας

Πύργον

»

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
*
Είσιτήρ
Βιβλιάρ.

Β'

Έκ Πατρών
Διά Πύργον

»

Αεχαινά

»

Αίγιον

»

Κόρινθον

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

12.70
8,38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

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

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
9.65
9.5(·
6.75

12.25
8.05
7.80
5.60

Έκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας
» Ναύπλιον

(Έκ τού Γραφείου)

α-Αί-ΜογτεοπογΛΩΝι
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον
και πολύχρωμο? εμπορικόν πλούτον τού καταστήμα
τος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς
τελευταίας, μόδας είς ύ φ ά σ μ α τ α. Δέν θά σας προσελκύση μόνον ό πλούτος και ή εύθυνία τοΰ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα εις τούς Καταστηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Σ.Π.Α.Π.

’Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ
Τηλεγραφική Διεΰθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» - ΑΘΗΝΑΣ

PRINTEMPS

7.30
4.85
4.70
3.40

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ
λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας
στάσεις.
12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

7.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, ΝαύπλΛν.
11.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’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 Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.
12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.50 μ. φ 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
διαρκείας
1000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 90)
6 μηνών
(Β' θ. Δρ. 75)
έκπτωσις 25 ο)ο
(Γ' θ. Δρ. 45)
25000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 210)
διαρκείας
(Β' θ. Δρ. 175)
1 μηνός
(Γ’ θ, Δρ. 105)
έκπτωσις 40 ο)ο

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

τραπεζικά γραμμάτια

Καταθέσεις είς

Τροποποιηθείσης της κλίμακος τών τόκων τών είς
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν
δψει ή έπι προθεσμία δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι και τοΐς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπΙ τόκφ.
I1/, τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ
τούτου τοΰ τόκου δριζομένου είς 1 τοΐς “/Π κατ’ έτος
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκτά’, καί είς άνοικτόν
λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 τοΐς u/e κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον.
2'/, */ 0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά έν έτος τούλάχιστον.
3 τοΐς °/° κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.
3 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοΐς °Ι0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5
έτών ή τάς διαρκείς.
Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπι τόκφ·

1'/, τοΐς °/0 κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ.
2

»

»

» »

»

«

1 έτους

21/,

»

>

» >

»

»

2 έτών

3

»

»

» »

»

>4 έτών

4

»»>>»

»

5έτών

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου δνομαστικαί ή άνώνυμοι.

I

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προς προστασίαν της παραγωγής και της εμπορίας τής σταφίδοσ

ΑΡΧΑΙΟΤΜΤΏ.Ν ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγουστου 1915—30 Σεπτεμβρίου 1915

ΕΞ/ξΓ ΏΓΜ

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ : Τή 24 Φεβρουάριου, 26 ’Απριλίου,
28 ’Ιουνίου, 27 Σεπτεμβρίου, 29 Νοεμβρίου καί
31 Δεκεμβρίου 1915
ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
Κέρδη

έκάστης

τών

κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμ
μάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
Έκαστον άκέραιον γραμμάτιον τιμάται δρ. 4, δυνάμενοννά διαιρεθή εις τέσσαρα τέταρτα γραμματίου
τιμώμενα άντΐ μιάς δραχμής.
Κέρδη
Δραχμαΐ
Έν δλφ
1
80,000
80.000
έξ
1
20,000
20,000
έξ
2
άπό
2,500
5,000
6
άπό
1,000
6,000
15
400
άπό
6,000
25
άπό
200
5,000
1,950
άπό
40
78,000
2,000
200,000

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται Ιδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντΐ τεσσάρων δραχμών,
ίσχύοντα δι’όλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά
διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντΐ
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς
τό τέταρτον τοΰ κέρδους.
Άμοίβαΐ, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών
μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται υπέρ τοΰ
Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.
Είς τούς άγοράζοντας. πρός μεταπώλησιν διά μιάς
έπΙ προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά
τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμ
μάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπι τοΰ τιμήματος αύτών 15 τοΐς °/0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς
έπΙ προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμή
ματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς °/0, καί είς τους δημο
σίους ύπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχε
ται έκπτωσις 5 τοΐς °/0.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Ααχεΐον τοΰ Έθνικοΰ
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, 'Υπουργεΐον Οικονομι
κών, είς ’Αθήνας.
Ό Διευθύνων Τμηματάρχηί
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

'Έτη

Αίτραι ένετικαϊ

1915—1916
1913—1914
1912—1913

65.099.052
88.558.973
111.764.382

•

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
[

Έτη

1914—1915
1913—1914
1912—1913

Έκδοθέντα και παρελ&οΰσης χρήσεως
j
»
»
>
>
>
>

Ποσδν δελτίων

Συμψηφισμός

Υπόλοιπον

58,943.200
61.526.300
59121.900.

23.060.900
31.255.100
39.396.100

35.882.300
30.271.200
19.725.800

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ
Έτη

ΕΙσαγωγή

’Εξαγωγή

’Υπόλοιπον

8.095.442
9.141.161
1.045.719
1914—1915
25.981,188
27.807.407
1.826.219.
1913—1914
9.955.454
10.057.574
102.120.
1912—1913
'
ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
*

.

’Έτη

1914—1915
1913—1914
ί

Σημείωσις —Έκτος

’Ενεχυριάσεις

8.214.200
1.633.000

Αναλήψεις

3.976.800
150.300

'Υπόλοιπον

9.955.454
1.482.70Q

τών λίτρων ένετικών 65.099.052 τής εξαγωγής παρέμειναν και άνεκκαθάριστοι

διασαφήσεις παρά τώ τελωνείω Πατρών τήν 30 Σεπτεμβρίου ε ε. λιτρ. ένετ. 14.847.431 μικτού βάρου„.
(Έκ τοϋ Γραφείου)

Έν Άθήναις τή 30 Σεπτεμβρίου 1915-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
STEINS ORIENTAL

X-

ΕΤΟΣ

Η'.

■

■

-

-

......

ΑΘΗΝΛΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ2-2εΠΤ€/ΛΒΡΙΟ2 1915.

.

------

■----------τ--------------------------

· ΤΕΥΧΟΣ 94-95

STORES LIMITED
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, Ganterie, Lingerie, fines Articles de Blanc, Chapelerie,

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

LE CAIRE, ALEXANDRIE. TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT,
SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL).

ΣΤΕΙΝ

LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΫΜΑΤΑ ΔΙΑ

ΚΤΡΙΟΤΣ

ΚΑΙ

ΠΑΙΔΙΑ

*
’Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας και κοράσιά.
ι.’
■ .
·.
■
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ΤΟ ΚΑΡΤΕΡΙ
ΕΙκών τον κ. Ντινε έμπνενσ&εϊσα άπό τόν πόλεμον τής Τριπολιτιδος.

Εϊδη πλεκτικής, υποκάμισα, άρώματα, χειρόκτια, είδη ψιλικών, δλα τά εϊδη

έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, εϊδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα,
εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, (ίν&η κ.τ.λ.

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (Γαλατα και Σταμπούλ.)
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ΦΙΛΟΞΟΦΙΟ

ΣΚΕΨΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Παρά τοϋ κυρίου X . ελτβον τετάρτην επιστολήν.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
Ό καθημερινός τύπος άπό τής στιγμής ποΰ έκηρύχθη
ή έπιστράτευσχς όμιλεΐ συνεχώς περί τής έργασίας τής
γυναικός. Ή άπομάκρυνσις τών άνδρών άπό τής έρ
γασίας των λόγφ τών πολεμικών αναγκών τής χώρας
δείχνει πόσον μεγάλην σημασίαν έχει διά τήν κοινωνι
κήν καί οικογενειακήν αρμονίαν ή συμμετοχή τής γυναικοςεις ευρυτερον κυκίον δρασεω». Εινε ποοφανέστατον καί δέν χωρεΐ δεύτερα γνώμη ότι Επιβάλλεται
εις τήν ελληνίδα νά βγή μέ περισσότερον θάρρος εις
τήν βιοπάλην τής ζωής. Άλλά τοΰτο δέν αρκεί. Αί
άνάγκαι θά δημιουργήσουν μερικάς ήρωίδας, θά γί
νουν άφορμή νά έπιπλεύσουν μερικοί αποφασιστικοί
γυναικείοι χαρακτήρες καί ένας αριθμός ελάχιστος, μη
δαμινός, γυναικών θά εύρεθή είς τήν πρώτην γραιιμήν τών βιωτικών άγώνων. Πέραν αύτοΰ θά άπλωθή
ή μεγάλη είκών στήν οθόνην τής οποίας θά εΐνε χα
ραγμένες η έλλειψις θάρρους καί άποφασιστικότητος,
αι προλήψεις, οι δισταγμοί, καί τό σπουδαιότερον τό
άκατάρτιστον τής γυναικός διά νά προχωρήση νικηφόρως είς τόν άγώνα τής ζωής.
Πρό παντός έπ’ αύτοΰ τοϋ σημείου δφείλομεν νά
στραφώμεν. Μαζύ μέ τάς ένεργείας μας πρός ένθάρρυνσιν τής γυναικός, διά ν’ άνταποκριθή πρός τάς
σημερινός άνάγκας, δφείλομεν νά έργασθώμεν διά νά
παρασκευάσωμεν τή ν γυναίκα ικανήν διά τάς έργα
σίας διά τάς οποίας τήν προορίζομεν. Όργάνωσις καί
προπαρασκευή πρέπει νά μάς απασχολήσουν όχι μό
νον διά τό ταραγμένον καί κινδυνώδες αύτό παρόν
άλλά καί διά τό άδιατάρακτον καί γαληνιαΐον προσε
χές μέλλον ποΰ θά εΐνε προοίμιον νέων κινδύνων καί
διαταραχών διά τήν μελλοντικήν ζωήν τής πατρίδας
μας. Έφ’ όσον δ Βουλγαρισμός θά τολμά νά ζητή
ηγεμονίαν είς τά Βαλκάνια ό ελληνισμός θάεΐνε άνάγ-

—

κη άκατάπαυστα νά εύρίσκεται έν επιφυλακή. Θά
άπαιτηθή λοιπόν έως ότου καταστραφή ό Βουλγαρισμός πολλές φορές ή Έλληνίς νά έπιστρατευθή. Πρέ
πει όμως νά μήν άνήκη είς τάς τάξεις τών άγυμνάστων ή τών άπαλλαγέντων. Πρέπει νά εύρεθή γυμνα
σμένη καί ώπλισμένη μέ τά ψυχικά καί υλικά εφόδια
ποΰ θά τήν στηρίξουν είς τήν επιτυχή σταδιοδρομίαν
της. Ότι δέν έγινε μέχρι σήμερον ά'ς γίνη άπό τής
στιγμής αύτής. Σχολαί είδικαί άς καταρτισθοΰν διά
τήν γυναίκα τής έργασίας, τό άναποφάσιστον Άρσάκειον ποΰ διστάζει ν’ άφίση νά είσέλθη άπλετον τό φώς
τής νεωτέρας ζωής, τής θετικής έργασίας, άς χρησιμεύση ώς φυτώριον πρός διάδοσιν γνώσεων πρακτι
κών διά τήν ελληνίδα τής αύρων. Τά γυναικεία Σω
ματεία άς έργασθοϋν νά προπαρασκευάσουν τήν γυ
ναίκα. Αί συντεχνίαι καί οί σύλλογοι οί άνήκοντες εις
επαγγελματικός τάξεις άς σκεφθοΰν πώς θά καταστή
δυνατόν νά μεταβληθοΰν τά γυναικεία μέλη τών
οικογενειών των είς έργάτας χρήσιμους καί ουνεργάτας σοβαρούς σέ κάθε περίστασι τής ζωής. Άς άνακοποϋν αί πληθωρικά! συγκεντρώσεις τών ωδείων
ποΰ άπασχολοΰν τάς σκέψεις κάθε άχρήστου κορασίδας
καί άς γίνη ένέργεια νά τραπή τό άκατάσχετον ρεΰμα
τής νεανικής κουφότητος εις έργον άληθινής ζωής.
Ολοι οι παράγοντες ποΰ σέ κάθε έκτακτον περίστασιν παρουσιάζονται σωτήρες τοΰ έλληνισμοΰ άς δεί
ξουν τέλος οτι αισθάνονται σοβαρωτέραν τήν αποστο
λήν των, ας εργασθοΰν μέ κάποιον σύστημα, διά νά
καταστήσουν τήν ελληνίδα ικανήν νά έργάζεται νά
βοηθή τόν άνδρα της ή τόν άδελφόντης καί τό σπου
δαιότερον μόνη της νά μπορή νά βγάζη τό ψωμί της.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τώρα ποΰ έπέρασεν ό Μάϊος καί δέν φοβούμαι
νά έπηρεασθώ καί έγώ άπο τήν έπίδρασιν του κατά τήν
διατύπωσιν τών σκέψεών μου θά ασχοληθώ ολίγον μέ
τά φαινόμενά του. Θά ομιλήσω δηλαδή περί τών αύτοκτονιών αί όποΐαι κατά Μάϊον λαμβάνουσι Ενδημικήν
μορφήν όχι μόνον έν Έλλάδι, άλλά καί έν πάση τή
διεθνεϊ κοινωνία.
Μέχρι σήμερον τό πράγμα διά μακρών έξητάσθη
ύπό ένός κυριολεκτικώς ψυχοπαθούς έπιστημονικοΰ
κλάδου «τής ψυχιατρικής», ή οποία μετά περιέργου
αύταπαρνήσεως περισυνέλεξε πάντα τά πολύπλοκα ζη
τήματα έπί τών οποίων οί λοιποί κλάδοι εξεδήλωσαν
αδυναμίαν έξηγήσεως καί ένόμισεν ότι διαχέει φώς
δταν μετά συνεχείς υποθέσεις κατορθώνει νά καθορίζη
τόν τρόπον καθ’ δν συντελεϊται μία δυσνόητος ενέρ
γεια. Τό αίτιον τό άπώτερον, όπόθεν πηγάζει, όχι
μόνον ποτέ δέν κατώρθωσε νά τό σαφηνίση άλλ’ ούδέ
καν νά τό αίσθανθή, πολύ δικαίως άλλωςτε, διότι
τοΰτο δέν είναι δυνατόν ν’ άποτελέση θέμαέπιστημονικής έρεύνης ώς νοητόν καί συλληπτόν μόνον ύπό
τών αισθητικών τεχνών.
Είδικώς έπί τής αύτοκτονίας ήκούσαμεν κατ’ έπανάληψιν τήν νευρολογίαν νά δμιλή περί προδιαθέσεως
έξ οργανικών λόγων, νευρολογικών μελαγχολιών καί
νευρικών ατροφιών. Βεβαίως, άπολύτως δέν σκοπεύω
ν’ άρνηθώ τήν έκτίμησίν μου πρός τήν καλήν αύτήν
τέχνην τής ταξιθετήσεως τών περιπτώσεων τής αύτο
κτονίας, θά ήξίουν δμως άπό μίαν σοβαράν έπιστήμην νά όμιλή πρό πόντιον περί προδιαθέσεως πρός
τήν προδιάθεσιν αύτήν τών οργανικών λόγων καί κατά
τρόπον παρέχοντα έλπίδας πρός έπιτυχή άναζήτησιν
τής πρώτης πηγής.
Είναι φανερόν δμως δτι ή πηγή είμπορεί Ελάχιστα
νά ίκανοποιήση τήν επιστήμην ώς παρέχουσα Εξηγή
σεις έστω καί άκαθορίστους μόνον είς τήν αϊσθησιν
ούδόλως δέ εις τήν λογικήν. Ή με^αλειτέρα παραδο
ξολογία τοΰ μεγάλου ποιητοΰ, τό έπαναστατικώτερον
ζωγράφημα τοΰ μεγάλου ζωγράφου καί τό μεταπτωτικώτερον δημιούργημα τοΰ μεγάλου μουσικοΰ άποτελοΰντα αύτά καθ’ έαυτά,επεξηγηματικήν άνασκόπησιν μέρους τής ψυχικής πηγής ούδέποτε έχρειάσθησαν
λογικήν άνάλυσιν διάνά γίνουν καταληπτά άπό μίαν
λεπτήν αϊσθησιν. Άντιθέτως τό λογικώτερον εύρημα
τής έπιστήμης καί πάντοτε μέν, κυρίως δμως δταν
θίγη τήν σφαίραν τοΰ άφηρημένου αιτίου χρήζει ιδι
αιτέρας εισαγωγής καί προεισαγωγής πρός παραδοχήν
άπό μέρους λογικοΰ έστω-ούχί λίαν αύστηροΰ.
Ό ποιητής, ό ζωγράφος μάς παρουσιάζουντήν αύ·
τοκτονίαν ώς καταφύγιον ύπάρξεων ποΰ ήστόχησαν.
Ή λεπτότης τής φυής των—ίδιότης ύπεργεία—δέν
παρέχει είς αύτάς δπλα κατά τής άτυχίας—συμπτώ
ματος πάγκοινου—πράγμα τό όποιον τάς εξαναγκάζει
πρός αύτοκτονίαν. ’Ακόμη καί διά τήν μετά φόνου αύτοκτονίαν θά ϊσχυεν ή γνώμη αΰτη. Διότι είναι φανε
ρόν δτι άν ή λεπτότης τής φυής ελάχιστη ή ούδόλως
ύφίσταται, είναι δμως πραγματική άπέναντι τής εξαιρετικότηπος τής άτυχίας καθ’ ής πρόκειται νά έπακολουθήσηπάλη. Ένα άνθρωπον μέ στέφανον μαρτυρίου
τόν φανταζόμεθα συμπαθώς πάντοτε χωρίς νά ένδιαφερόμεθα διά τό έπαξίως ή μή. Καί τοΰτο διότι ή

μορφή τοΰ νικηθέντος είναι πάντοτε λεπτή διά τήν
αϊσθησιν μας.
Ό Μάϊος είμπορεί νά δνομασθή μήν τής έκλεπτυνσεως. "Ολο τό περιβάλλον άπό τοΰ ούρανοΰ τοΰ πλαισιουμένου μέ ώραίας άπαλάς δύσεις μέχρι τής άποτόμου σχισμής μιάς χαράδρας τής έξημερώθείσης άπό
ένα στρώμα ωραίων λουλουδιών, δλαι αί ζωαί ποΰ'
είναι σκορπισμένοι μέσα είς τό αίφνιδίως έκλεπτυνθέν περιβάλλον τών λουλουδοστολίστων εξοχών καί
τών δροσερών ακρογιαλιών έχουσι καταφανή δείγματα
ζωηράς αίσθητικότητος. Τά πουλιά Επιδεικνύουν εξαι
ρετικήν ωδικήν έπίδοσιν, τά λουλούδια διαχέουν άρωματικότητα καί παρουσιάζουν εύχρωμίαν αίσθητικως
προηγμένην, τά δέ ζώα τής κατωτέρας ακόμη βαθμί
δας δέν άπέχουν πολύ άπό τοΰ νά καταληφθούν άπό
μετηρσιωμέ νην κάπως έρωτοπάθειαν.
Έν τώ μέσω τοιούτου περιβάλλοντος ό άνθρωπος,
δν πιστοποιημένης άνωτέρας αισθητικής κατασκευής
ύφίσταται άπολύτως τήν έπίδρασιν. ’Έμποροι , έπιχειρηματίαι, γεωργοί καταλαμβάνονται άπό μίαν άσυγκράτητον τάσιν πρός αϊσθησιν έκδηλουμένην άλλοτε
διά προσπάθειας πρός δημιουργικήν ποίησίν καί άλ
λοτε διά περιπάτων καί εκδρομών τών όποιων τήν έλκυστικότητα μόνον κατόπιν έξειος θά έξετίμων είς παρελθοΰσαν έποχήν.
Ή έκλέπτυνσις λοιπόν άναντιρρήτως έπέρχεται.
Άλλ’ άν πρός τούτο ύπήρξε τό περιβάλλον πρώτιστη
αιτία, δένείναι τούτο ή έκεΐνο τό όποιον κυρίως θά
δεσμεύση τήν εφεξής άντίληψιν καί σκέψιν^Ό νέος
τρόπος τής παρατηρήσεως καί ή διάφορος κατεύθυνσις τού συμπεράσματος θά άνατέμνη έξ ίσου άν μή
περισσότερον τόσα» τοΰ άτομισμοΰ τάς ιδιότητας δσω
καί παντός τοΰ έξω κόσμου. Τά κακσισθήτως ούτως
είπεΐν έχοντα τού ίδιου κόσμου καί τοΰ έξω κόσμου
περιπίπτουν τοιουτοτρόπως είς άμεσον άντίληψιν.
Ό εγωισμός σπανίως ή ούδέποτε κατορθιόνεί νά
έπιτελέση εσωτερικήν αύταπάτην. 'Η άλαζονία, ό αύτοέπαινος καί πάσαι αί εκδηλώσεις αί άναφερόμεναι
είς τήν έξαρσιν τού άτομισμοΰ στηρίζονται μόνον έπί
τής θεατρικότητας. Στοιχηματίζω δτι έάν κατωρθωνον
νά διαγνώσω τάς ενδομύχους συναισθήσεις τοΰ πλέον
άνυποφόρου διαλαλητοϋ τής ατομικής του ίκανότητος
θά εΰρισκον άποτυπωμένην ορθήν καί μετριόφρονα
άντίληψιν τής πραγματικότητας.
Λεπτοί ύπερλεπτυνθέντες καί μή λεπτοί λεπτυνθέντες διά τής έπιδράσεως τοΰ Μαΐου άσυναισθήτως υπο
κύπτουν είς μίαν φευγαλέαν κρίσιν τοΰ έσω καί έξω
κόσμου. 'Η άκριβώς ένδόμυχΟς συνείδησις τοΰ άτομισμοΰ δέν Επιτρέπει εγωιστικός παραισθήσεις, άλλ’ ή
θέσις τών πραγμάτων εξελέγχεται σαφής έν άναλογία
πάντοτε πρός τήν οξύτητα τής κρίσεως καί τήν ικανό
τητα τής συγκρίσεως.
Θά ήθελα νά γνωρίζω ποιος θά ήτο έκείνος, ό
όποιος θά έμενεν εύθυτενής πρό τοιαύτης αισθητικής
έξετάσεως. Ποιο? θά ήτο εκείνος, ό όποιος θά εΰρισκεν
άμεμπτον ύπό έποψιν ψυχικής ώραιότητος δχι ένα
ολόκληρον παρελθόν, άλλά μίαν ήμέραντοΰ ατομισμού
του. Όλοι καί έκεϊνοι οί όποιοι ύφίστανται έξέτασιν
αμβλείας κρίσεως μέ βεβαιότητα διαφυγής κόσμου
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ολοκλήρου δυσδιάκριτων άσχημων καί εκείνοι οί όποιοι
άπηλλαγμένοι χονδροειδεστέρων ατελείων υποβάλλον
ται συνεπώς είς τήν παρατήρησιν τής λεπτοτέρας αύ
τών αίσθήσεως παρουσιάζουν φαινόμενα τάσεως πρός
αποστροφήν τοΰ ίδιου αύτών άτόμου.
Θρυλλική, ιστορική καί θρησκευτική διαβεβαίωσες
έχει ύποθάλψει γενικώς παρά τώ άνθρώπφ τήν έξύψιοσιν τής υφής του. Διά τοΰτο άκριβώς έχει άξιώσεις
παρά τοΰ άτομίσμοΰ του. Διά τοΰτο ή συναίσθησις τής
πραγματικότητας τόν συντρίβει καί τόν βυθίζει είς
άπογοήτευσιν.
'Υπάρχουν δμως περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή
άμβλύτης τής κρίσεως δέν εννοεί τήν αναλυτικήν αύ
τήν εργασίαν.'Ο άτομισμός δίδει τήν έντύπωσιν τοϋ
μοιραίως τεθέντος, τό όποιον δέν προκαλεΐ πρός με
λέτην. Ό εξωτερικός τότε κόσμος έρχεται νά τόν άντικαταστήση. Ή συμπεριφορά, ή ομιλία, ή στάσις τοΰ
γείτονος άποβαίνει τοιουτοτρόπως στόχος παρατηρήσεως καί πασαι αί ψυχικοί άσχημίαι, άτέλειαι καί Αδε
ξιότητες, αί όποΐαι δέν έζητήθησαν έν τω άτομισμω
γίνονται καταφανείς καί εξωθούν εις άπογοήτευσιν.
Καί έχομεν τό συμπέρασμα τής άτυχοΰς έκβάσεως
μιάς πάλης, πάλης αισθητικής κατά τοΰ έσω ή κατά τοΰ
έξω κόσμου, μιάς πάλης τήν όποιαν εύσυνειδήτως θά
είμποροΰσε κανείς νά βεβαίωση άν ήτο εις θέσιν νά
παράσχη άκριβή άπολογισμόν τών εντυπώσεων καί
συναισθημάτων. ’Έχομεν τό συμπέρασμα τής έκβά
σεως μιάς άτυχοΰς πάλης κατά τήν οποίαν σώζει άπό
τής μελαγχολικής καταστάσεως μόνον ή άπόλυτος τοΰ
λογικοΰ ύπερίσχυσις. ’Έχομεν τά συμπτώματα τήςάποκληθείσης νευρασθενείας.

Πολλαί αί άφορμαί πρός αύτοκτονίαν. ’ Απορίαν έντελώς ύλιστικαί ήάδυναμίαι άπολυτως ήθικαί οδηγούν
εις άδιέξοδον δταν ή ύπερίσχυσις τής αίσθήσεως έχει
έκδηλωθεϊ. Έάν κρατήση κανείς σημείωσιν τών δ καιολογητικών επιστολών τών αύτοκτονοΰντων θά
ϊδη δτι όπισθεν τών άφηρημένων στενοχώριών ποΰ
φέρονται ώς αίτια τοΰ διαβήματος ύποκρΰπτεται κατά
κανόνα μίααίτίασις κατά τοΰ έαυτοΰήκατά τών άλλων.
Είναι ή αίτίασις ή οποία κατά Μάϊον μεγεθύνεται
δπως μεγεθύνεται καί γιγαντοΰται κατά πάσας τάς
στιγμάς τής ψυχικής ύπεραισθήσεως.
Διαβλέπω τάς κατά τοΰ έαυτοΰ αιτιάσεις καί παρα
στατικούς καί άνατομικώς. Τοΰτο, δταν διά σειράς φι·
λοσοφικών κατηγοριών ποΰ δέν είναι δυνατόν νάέξακριβωθοΰν άπό τυχοΰσαν άντίληψιν κατά τοΰ έξω κό
σμου παρέχεται τέλειος κατοπτρισμός συνειδήσεως τοΰ
άτομίσμοΰ. Εκείνο, δταν ή κατηγορία έκ.φέρεται ύπό
μορφήν παραπόνου, κατά τών άλλων, οπότε είς τόν
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άνθρωπον π. χ. ποΰ δέν ήγαπήθη διακρίνω τήν άπογοήτευσιν μάλλον, διότι έσχε τήν άδεξιότητα νά άγαπήση παρά τήνθλϊψιν δτι δέν τΰν ήγάπησαν
Αί κυρίως κατά τών άλλων άπευθυνόμεναι αιτιά
σεις δέν χρήζουν έρεύνης πρός πιστοποίησιν. Αί καταγγελίαι εξαγγέλλονται τόσω καθαραί, άίστε άν υπήρχε
τίποτε ποΰ θά είμποροΰσε νά μέ άπασχολήση είναι
ή συνύφανσις αύτών μετ’ έκείνων τοΰ άτομίσμοΰ.
Πράγματι θά έπρεπε κανείς νά δεχθή τελείαν έλλειψιν άντιλήψεως, αισθητικής συνειδήσεως, έκεϊ ένθα
θά φαντασθή δτι δλαι έκεϊναι αί πικρόχολοι μορφαί
καί αστείρευτοι άραί τής τελευταίας επιστολής μιάς αυ
τοκτονίας, συνετεία έρωτος άγνοΰ περιφρονηθέντος,
δέν είναι παρά άπλαϊ καί άσύνθετοι κατά τών άλλων
αιτιάσεις. Ή έπίγνωσιςτών αισθητικών δικαιωμάτων
δέν είναι δυνατόν νά άμφισβητηθή. Μία χορδή, μία
άκρα εις τά μυχιαίτατα τής ψυχής ένός έρώντος, μιάς
έρώσης, εΐνε άδύνατον νά μή ύπενθυμίζη δτι τό αί
σθημα δέν είναι αύταπαρνητικόν.
Ήγάπησεν ό είς, ήγάπησεν ή άλλη, όχι άπό οίκτον
καί αγαθοεργίαν, άλλά άπό άτομικήν άνάγκην καί
επομένως άν δύναται ίσως νά διατυπωθή παράπονον
κατά τής αισθητικής άτροφίαςτών άλλων, οπότε προ
σάπτεται μέρος μόνον τής αίτιάσεως διά τήν έπελθοΰσαν άπογοήτευσιν, δέν έπιτρέπεται δμως νά έκφρασθη άγανάκτησις διά κακήν άπόδοσιν ύποθετικοΰ εύεργετήματος, οπότε πάσα ή αίτίασις θά άνήκεν είς τούς
άλλους.
'Η έκδήλωσιςτής παραφοράς είναι συνέπεια διπλής
ένεργείας.Έκ.ττωσις τής αισθητικής τών άλλων σημαντικότητος, άλλά προπάντων άρνησις τής άτομικής ψυ
χικής δντότητος, ή όποια δέν άπέτρεψε τήν αποτυχίαν
έν τή αισθητική ζητήσει.
Αογικόν οιςέκ τούτου είναι νά θεωρηθή ό μεγαλείτερος συντελεστής ώς τό κύριον τής αύτοκτονίας
αίτιον. 'Η μεγάλη μορφή άνήκει είς τήν έσωτερικότητα τοΰ αύτοκτονοΰντος, άφ’ού δέν είμπορεϊ νάστηριχθή δικαιολογημένος έπί τής ύποτιμήσεως τής αισθη
τικότητας τοΰ άλλου συντελεστοΰ ώς δυναμένης μόνον
καθ’ ύπόθεσιν καί ύπό ενδιαφερομένου νά διακηρυχθή.
Δέν αρμόζουν αί άραί καί οί πικρόχολοι θρήνοι
εις τούς αύτοκτονούντας. Έάν κάποιος τρόμος πρό
τής συνταράξει»; τών ευπαθών και εύθικτων νόμων
ένός κοινοτάτου μπουρζοαζισμοΰ άναγκάζει αύτούς είς
προσπάθειαν έπιρρίψεως ευθύνης πρός άλλους άς άποδώσουν μομφήν εις τήν άντανάκλασιν τής ώραιοπαθείας τοΰ περιβάλλοντος κατά ώρισμένην ιδίως περίο
δον τοΰ έτους, ή οποία δυσκόλως έννοεϊ τόν συμβι
βαστικόν τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι καί αίσθάνεσθαι πρός
τούςάβροδιαίτους διατάξειςτήςάσυνταράκτου κοινωνίας.
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Ελλάς, δταν τά ακρωτήριά σου, δταν δλη ή εύγενικειά σου, γή ποΰ τήν χαϊδεύουν τά ερωτικά κύματα,
άντίκρυσαν τά ’Αγγλικά καί Γαλλικά θωρηκτά νά

«Έρχόμεθα ώ μητέρα 'Ελλάς νά ύπερασπισθοΰμε
τό παρελθόν σου, τή ψυχή σου, τό όνομά σου, τή δόξα
τοΰ Αισχύλου καί τοΰ 'Ομήρου καί τή Παλλάδα τοΰ
Παρθενώνος».

τ’Ερχόμεθα δπώς σύ άλλοτε στούς Πέρσας, δπως
ό ’Λριστείδης’στό Μαραθώνα, γιά νά πολεμήσωμε τές
μοχθηρές δυνάμεις τοΰ Τούρκου καί τοΰ Τεύτονος
εμείς τά πνευματικά σου παιδιά, θέλομε νά σώσωμε
τές ώμορφιές σου καί τήν χάρι σου άπό ένα Μινώ
ταυρο ποΰ ξαναγεννιέται
<! Δέν έχεις ώ Ελλάς μερικούς νέους ήρωας τοΰ έρω
τος καί δαμαστάς τοΰ τρόμου, άποφασιστικούς σαν
καί μάς, καί ετοίμους νά μά; ακολουθήσουν μέ τό
Βασιληά σου ;»
’Ίσως είνε γραφτό νά πολεμήσωμε χωρίς εσένα τό
φοβερό Τοΰρ'κο καί τό τρομερό Γερμανό, ώ σεβαστή
Πατρίδα τοΰ Σωκράτη, σύ ποΰ έχυσες παντού τά
πνευματικά σου φώτα.
« Ελλάς ! ποΰ μιά περιφανή δόξα σέ φωτίζει μέ τις
γαλανές της άκτϊνες, άπαντησε μέ κάποιο σημείο στό
χαιρετισμό τών σημαιών μας !»

Άλλά τό δοξασμένο Ελληνικό χώμα μέ τές άθάνατες ώμορφιές του δέν άπαντά.
Οΰτε μιά κίνηση
Οΰτε μιά φωνή.
Έκεϊ κάτω στά Δαρδανέλλια ό στόλος αψηφώντας

τή φοπιά ύπερήφανος προσεγγίζει πρός τήν Σταμπούλ, δταν στήν αιφνίδια σύγκρουσι μιάς τορπίλληζ
αύτοΰ τοΰ θηρίου ποΰ τό προησθάνοντο άλλά ποΰ
ήθελαν νά τό υπερνικήσουν στή γαλανή θάλασσά σου,
ω Σαλαμίς ! έκεϊ κατεβυθίσττρκαν διά μιάς ή ναύτες
τοΰ ΜπουβέΚαί μέσα στο άσπλαγχνο κύμα ποΰ τούς πετάει
τρέχουν νά μαζέψουν τούς πνιγμένους νεκρούς μας,
ποΰ ό σάλος καί ή φωτειά τούς διαμφισβητοΰν.

Δέν θάχουν γιά προσωρινό κρεββάτι παρά τή γέ
φυρα τοΰ άντιτορπιλλικοΰ, καί στο δοξασμένο τους
αύτό στρώμα κυματίζει ή τρίχρωμη σημαία.
Καί κάθε φορά ποΰ μεταφέρουν ένα άπ’ αύτούς
στο πλωτό νοσοκομείο, ή θάλασσα καί αύτή σπαράσσεται καί κλαίει μέ λυγμούς σαν βλέπει τέτοια ώμορφη
νεότητα νά πεθαίνη.
Όλες ή σημαίες εΐνε κατεβασμένες γιατί ή Γαλλία
πενθεί. 'Η ψυχή προσεύχεται καί ή καμπάνα στο
πλοίο κτυπά θλιβερά—θλιβερά.

’Εκείνη δμως τή στιγμή γίνεται κάποιο θαύμα στή;
ακτές τοΰ Ελλησπόντου, ή ψυχή σου, ώ Ελλάς, ξυ
πνάει, σηκώνεται έπί τέλους καί μάς άποκρίνεται.
Τό δοξασμένο σου χώμα, ξαναβρίσκει τήν ανάμνηση
τών ήρώων της, τών θεών της. Ή δόξα σου θά χαιρετήση τή δόξα ποΰ τής έμπνέουν οί πρόγονοί σου.
Καί τή στιγμή ποΰ καίνε τό θυμίαμά του ςγιά τούς
νεκρούς μας, ή γυναϊκές σου δακρύζοντας άγκαλιάζουν
λουλούδια καί τά πετοΰν στούς λευκούς αδελφούς τής
θαλάσσης.
Ν. Δ.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ
ΕΠΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

ακαημδτκου

(Αημοσιεϋομεν εις πεζόν, ποίημα εμπνενομένον ,ενα ύμνον πρός
τήν 'Ελλάδα, τον Ακαδημαϊκόν ΑΙν,άρ, γραφλν επ’ ενκαιρίρ. τής
καταβν&ίοεως τοϋ Γαλλικού Πολεμικού «Bouvet» είς τα Λαρδανέλλια. Ή όημοαίενοϊς του εΐνε εξόχως επίκαιρος λόγω των
τελευταίων γεγονότων.)

Ώ άρχαία Ελλάς, σύ ποΰ οί μεγάλοι σου άνδρες
μάς ένέπνευσαν τό ιδανικό τους·
'Π εύμορφιά ποΰ ακτινοβολεί άκόμη σ’ δλο τόν
απελπισμένο κόσμο γεννήθηκε στά κύματά σου μαζή
μέ τήν ’Αφροδίτη.

περνοΰν μπρός τους γιά νά πολεμήσουν τούς Τούρ
κους, αύτούς τούς δούλους τής Γερμανίας, ή άκτές σου
σαν ν’ άκουσαν ένα άναστεναγμό, έννοιωσαν μιά πικρή
έκπληξι, μέσα στο παραπονιάρικο καί τρυφερό θόρυβο
ποΰ προξενούν στή θάλασσα τά μεγάλα πολεμικά πλοία.

Αν μάς γνωρίζης ποιοι είμεθα, άς φανή στον ου
ρανό σου ένα σημείο.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).
Ή έκπαίδευσις, ώς γνωστόν, είναι τό ισχυρότεροι· μέσον
πρός πολιτισμόν τοϋ λαοϋ, άλλ’ έκπαίδευσις ηνωμένη μετά
τοιαύτης ανατροφής, ής ή άνβησις νά παράγη καρπούς πρός
αληθή ευδαιμονίαν τής κοινωνίας, πρός μόρφωσιν αληθών
πολιτών μέ Ιδεώδες διά τό μεγαλεϊον τής πατρίδας. Αί πρώται βάσεις τής καλής ανατροφής ρίπτονται είς τήν οίκογένειαν καϊ στερεοΰνται είς τάσχολεία. Ή ηθική και θρησκευτική’άνατροφή διευθύνει τήν τελειοποίησιν τής έκπαιδεύσεως.
'Ο φυσικός βίος καϊ ό ήθικός δτανεΐναι έν άρμονίρ, φέρει’τήν άμοιβαίαν αγάπην πασών τών κοινωνικών τάξεων. ’Α
γάπη δμως όχι έπιπολαία άλλ’ αγάπη ποΰ νά έχη τάς ρίζας εις
τήν καρδίαν. Λί κάλαϊ καρδίαι ούδέποτε γηράσκουσιν, ουδέ
ποτε μεταβάλλονται καί θεωρούνται άμοιβαίως άδελφαί,
γνήσια τέκνα τής αυτής πατρίδος.

Ούτως ή φοίτησις είς τά δημόσια σχολεία τών τέκνων πο
λιτών πάσης κοινωνικής τάξεως, παντός δόγματος καί θρη
σκεύματος είναι πολύ ωφέλιμος. Διότι τό τέκνον τοϋ αριστο
κράτου καϊ τοΰ πλουσίου συνδέει φιλίαν μέ τό τέκνον τοϋ
έργατικοΰ λαοϋ. Έν τώ σχολείφ ό μικρός αριστοκράτης καί
εύπορος μανθάνει νά έκτιμρ καί νά άγαπρ. τόν μικρόν συμ
μαθητήν τής κατωτάτης κοινωνικής τέξεως καί ό μικρός πένης, υιός άπλοΰ εργάτου λαμβάνει θάρρος πρός τόν] εύγενή
συμμαθητήν, τόν π?.ούσιον, θάρρος προερχόμενον άπ’ αγά
πην, ποΰ έχει τήν ρίζαν είς τήν καρδίαν. Ή καρδία, συνε
πώς, έχει περισσοτέραν άνάγκην μορφιόσεως άπό τόν νοϋν.
'Ο νοΰς, δυνατόν, νά βλάψη τήν καρδίαν, άλλ’ ουδέποτε
τόσον, δσον ή καρδία τόν νοϋν. ’Απόδειξις δτι είς τάς κοι
νωνίας οί γενναίοι τήν καρδίαν. οί φιλότιμοι, οί φιλευσπλαχ-
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νοι, οί ηθικοί προσελκύουν περισσότερον τήν εύνοιαν
τοΰ λαού.
Δυστυχώς καί έν Έπτανήσω τότε είς τά δημοτικά εκπαι
δευτήρια δέν ήτο εύκολος ή συμφοίτησι; τοΰ τέκνου τοϋ
κόμητος, τοϋ εύγενοϋς καί, τοΰ πλουσίου μέ τό τέκνον τοΰ
εργάτου, τοΰ πτωχοΰ, τοΰ χωρικού. Ή δωρεάν έκπαίδευσις
έθεωρεϊτο κάτι τι ταπεινόν. Τό ποΰμπλικο σχολειό ήτο κάτι
τι εξευτελιστικόν· ιδίως διά τάς δεσποινίδας. Βεβαίως
ύπήρχον καί εξαιρέσεις καί τόνε.
Ούτως έξηκολούθουν οί οικοδιδάσκαλοι καί τά ιδιωτικά
σχολεία καί τά σχολάκια.
Άλλ’ έπαισθητή ήτο ή έλλειψις καλού παρθεναγωγείου
πρός τελειοτέραν μόρφωσιν τών θυγατέρων τών άριστακρα
τών καί τών πλουσίων. Καί περί τούτου έφρόντισεν ή Λαίδυ
Άδαμ, ή φιλοπρόοδος Κερκυραία, σύζυγος τοΰ Άρμοστοΰ,
ώς άριστοκράτιοσα ποΰ ήτο. 'Ιδρύθη ύπό τόν τίτλον Κυβερ
νητική σχολή έ,ν Κέρκυρα δια. τάς δεσποινίδας ύπό τήν
προστασίαν τοϋ Άρμοστοΰ καί τής Κυρίας του καί ύπό
τήν διεύθυνσιν Άγγλίδος Παιδαγωγού. Τά δίδακτρα ήσαν
έτησίως είκοσι καί έξ λίρας στερλίνας. Έδιδάσκετο ή Ελ
ληνική, ’Ιταλική,Αγγλική, Γαλλική, εργόχειρα, Ιχνογραφία,
χορός καί μουσική. Αί ώραι τών μαθημάτων ήσαν άπό τάς
εννέα έως τάς τρεις. Αί εξετάσεις έγένοντο έπισήμως καί είς
τάς άριστευσάσας ό 'Αρμοστής καί ή Κυρία αύτοΰ διένεμον
τά βραβεία. Παρατηρητέον δτι έξεφωνοΰντο καί κατάλλη
λοι λόγοι.
*

Εϊπομεν άνωτέρω δτι ύπήρχον ιδιωτικά σχολεία. Σύν
τώ χρόνιο ίδρύθησαν παρθεναγωγεία διευθυνόμενα ύπό Έλληνίδων, Άγγλίδων καί ’Ιταλίδων. ’Επειδή ό λόγος περί
ιδιωτικών παρθεναγωγείων πρέπει νά άναφέρωμεν τό ίδρυθέν ύπό τοΰ διαπρεπούς ιατρού καί συγγραφέως Κωνστανιίνου Ζαβιτσάνου τφ 1852. Ήκμασβν έπί αρκετόν χρόνον καί
έκ τής αγγελίας περί συστάσεως παρθεναγωγείου δημοσιευθείσης τφ 1852 άποσπώμεν τήν εισαγωγήν είς τόν Κανονι

; «Ή νοητή καί σωματική άνάπτυξις τού γυναικείου
φύλου πρέπει νά θεωρήται παρά πάντων -ώς βάσις άναγεννητική άπάσης τής Κοινωνίαςς. Ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει δτι τό ήθικόν, ή ύγεία τών μητέρων άντανακλαται είς
τά τέκνα αύτών πολύ περισσότερον ή τών πατέρων καί δσφ
μάλλον εύρωστοι είναι αί γυναίκες δσφ μάλλον δύναται καί
ενεργητικού, τόσοι μάλλον βιοισιμα, εύρωστα, δυνατά καί
ένεργητικά είναι τά έξ αύτών τεχθησόμενα καί άνατραφησόμενα βρέφη.
«Τήν σωματικήν καί νοητικήν εύρωστίαν θέλομεν άπολαύσει διά τού κανονικού τρόπου τοΰ ζην, διά τής χρηστοή
θειας, διά τακτικής σωμασκίας καί διά τής μεθοδικής καί
νοητικής άοχολήσεως.
«Παρατηροΰμεν καθ’ έκάστην τά δεινά άποτελέσματα
άτάκτου ανατροφής καί έκπαιδεϋσεως, τήν είς τάς μή κα
λώς άνατεθραμμένας καί έκπεπαιδευμένας νεάνιδας επιρ
ροήν αύτή; 1 Άντί τού έρωτος πρό; τήν παιδείαν έγείρειαι
ή άπέχθεια- άντί σεβασμού πρός τούς γονείς ή αμέλεια- άντί
τή; αγάπη; πρό; τούς άδελφούς, ή αδιαφορία- άντί τή; γαμική; τρυφερότητα;, ή κατά τό φαινόμενον μόνον συμπάθεια
άντί τή; ένεργητικότητος, ή ήθική καί σωματική άδράνεια.
'Όλα ταΰτα δυνάμεθα νά άποφύγωμεν διά τής ορθή; άνατροφή; καί έκπαιδεύσεω;, ώστε νά δύνανται αί γυναίκες νά
γνωρίζωσι, τήν κοινωνικήν αύτών θέσιν, νά μάθωσι τά κα
θήκοντα καί δικαιώματά των. Πρέπει νά θεωρήσωμεν τήν
γυναίκα ύπό τόν πνευματικόν χαρακτήρα καί κατά τάς πνευ
ματικός αύτής σχέσεις, έχουσαν ύπό τήν διαταγήν της καί
ύπό τήν έξέλεγξίν τη; εναργούς μεγάλης δυνάμει»; υλικόν,
σημαντικωτάτη; άξίας τό όποιον ούτε ίκανώ; άνεγνωρίσθη
ούτε έξετιμήθη. Δέν έκτιμώμεν τήν υψηλήν αύτών έντολήν
τα καθήκοντα τή; εύγενοϋς καί άξιοτίμου αύτών κλήσεως,
αν στοχασθώμεν δτι δλη ή ζωή τή; γυναικό; περιορίζεται
εί; τό νά έκπληριόνη έν μόνον τάς άνάγκας τού πληθυσμού1
ή τά; απλά; καί περιωρισμένας οικιακά; έργασίας».
σμόν

(Ακολουθεί)

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ
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(Μεπάφρασις έκ τοΰ Αμερικανικού τοΰ Λόριμερ Stoddard
Βιογρ. Σημ. Ό Λόριμερ Στόδδαρντ έγεννήθη τφ 1863
είς Νέαν Ύόρκην καί άπέθανε τώ 1901. Ήτο υίός τών διασήμων συγγραφέων Ριχάρδου Ερρίκου Στόδδαρντ καί τή;
Έλλισσάβετ Στόδδαρντ. "Εγραψε πολλά διηγήματα, τά
όποϊα διακρίνει εξαιρετική δραματική δύναμις πλοκής καί
περιγραφής. Ό Λ. Σ. είναι καλύτερον γνωστός ώς θεατρι
κός συγγραφεύς. Έκ τών δραματικών έργων του γνωστότε
ρων είναι «ό Ναπολέων». Έκ τών καλυτέρων διηγημάτων
του είναι καί «τό Χέρι τού Ίνδιανοΰ»).
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Οί άνδρες είχον φύγει. Τα αμάξια καί οί ίπποι των
έχάθησαν πίσω άπό τόν όγκον τών χαμηλών λόφων.
Πότε καί πότε έξανα^αϊνοντο, καθώς βάρκες εί; τούς
άτοούς τοΰ κύματος, άλλα μακρύτερα κάθε οοράν. Και
οί γέλωτες καί τά άσματα καί αί φωναί των, έγένοντο
όλοέν άσθενέστεοαι.
τού; άπέκσυβαν
1 2 έ»j ’ όσον οί θάμνοι
I
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άπό τό βλέμμα.
Μόνον δύο νέσοντες άπέμειναν όπίσω νά προστατεύ
σουν τά; γυναίκας καί τά παιδιά. Άν καί αυτοί, άν

ήθελαν, ήμποροϋσαν νά υπάγουν με τού; άλλους κυνη
γούς, διότι, ώς είπαν οί τελευταίοι ουτοι, τι κακόν
μποροΰσι νά συμβή εις τάς γυναίκας και τα παιοια εν
πλήρει μεσημβρία : Άρκτοι καί πάνθηρες ήσαν πολύ
ιαακοάν άπό τήν μικράν αποικίαν. "Ωστε δεν υπήρχε
κίνδυνο; κανείς. Καί αυτοί, οί κυνηγοί, θά έπέστρεφαν
πσίν νυκτώση.
Καί ο Τζιμ, ο καλύτερος σκοπευτής της αποικίας,
προσέθηκε : ’Αρκούδες ; Θά γεμίσωμεν τά κάρρα μα;
μ’ αύτάς καί θά τές φέρωμε» νεκρες έοω.
Καί τά παιδιά έφώναζον καί έχόρευον με χαράν,
άναλογιζόμενα, τήν ώραίαν βραδυάν ποϋ θά περνούσαν,
όταν οί κυνηγοί θά έπέστρεφον με τό κυνήγι, και θά
άναβαν τές μεγάλες φωτιές όπως πάντοτε δια να εορ
τάσουν τήν έπιτυχίαν των.
Μια ωχρά γυναίκα, κατά τήν ώραν τοϋ αποχωρι
σμού, έκρεμάσθη είς τόν βραχίονα τοΰ συζυγου της.
Καί, «έξεχάσετε τού; ’Ινδιάνους;» είπε στενοχωοημένα.
Ή έρώτησις έκαμεν όλους τούς άνδρας νά γελάσουν.

—«Οί ’Ινδιάνοι» άνεφώνησαν. Μπά. Ινδιάνοι δέν έπάτησαν εδώ τώρα καί είκοσι χρόνια. Γιατί τούς διώξαμεν άρκετά μακρυά. Κάτω έκεϊ, (πσός τήν διεύθυνσιν
τοϋ μεγάλου κάμπου) όπου ό τόπος είναι πολύ πλιό
ζεστό; άπ’ έδώ, όπου ή άμμος τούς καίειτά πόδια καί
ποϋ πηγαίνουν μέρες ολόκληρε; πριν νά βροϋν νερό.
Ή ώχρα γυναίκα έψιθύρ'.σε, Ναί, τό ξεύσω. Άλλά
καί άλλη co,σά πριν μά; ήλθαν.
— Ναί, έφώναςεν ό μεγαλόσωμος σύζυγός της, τό
στήθος τοΰ όποιου έσκέπαζε μια μεγάλη καστανή γενειάς. Έγύρισαν άλήθεια μια -jopz. Καί τί έκαμαν ;
Έκαψαν δυο καλύβες. Αύτό ήταν ή καταστοοφή ποϋ
έκαμαν, τά σκυλλιά.
— Σώπα, είπεν η ωχρά γυναίκα, σφίγγουσσ τόν
βραχίονα του. Καί όλοι οί άνδρες γύρω έσιώπησαν
έξαφνα, προσποιούμενοι ότι κατεγίνοντο νά διωοθώνουν
τής σέλλες τών ίππων των, ένώ ‘συγχρόνως έκρυφοκύτταζον μιάν άλλην μαυροφόραν γυναίκα, ή όποια άπεμακρύνθη καί είσήλθεν είς τό σπίτι της.
— Έξεχασα τό παιδί της, άλήθεια, είπεν ό νενειοΐίόοος, σκεπτικώς, ενώ εσήκωνε τό όπλον του.
Καί οί κυνηγοί άνεχώρησαν. Ήτο άκόμη δροσερή
αυγή. Μετ’ ολίγον έχάθησαν πίσω άπό τά όρη ποϋ τά
έστόλιζαν τά δένδρα. Καί τό σκότος ήρχισε νά, διαλύε
ται, ένώ ό ήλιο; έξεπρόβαλλεν είς τόν θύσανόν.
Ή μελανειμονούσα γυναίκα ίστατο σιωπηλή είς τήν
θύραν της. Κανείς δέν τήν εϊχεν άποχαιρετίση καί εκεί
νην. Αί λοιπαί γυναίκες είχαν είσέλθη είς τά σπίτια
των καί ήρχισαν τήν έργασίαν τής ήμέρας. Τά παιδιά
έπαιζον είς τό χώμα τοϋ δρόμου. Νέοη σκόνης έσηκώνοντο ένώ έτρεχαν καί έφώναζον. Είχαν μίαν ολόκλη
ρον ήμέραν έλευθερίας καί παιγνιδιού ποό αύτών.
Ή γυναίκα όμως μέ τά μαύρα έξηκολούθει νά στέκη
ακίνητος είς τήν θύραν της. 'Ομοίαζε καθιο; φάσμα
είς τό ήλιόφως, μέ τά λεπτά χέρια της τό ένα μέσα στό
άλλο, καί μέ τό βλέμμα της πλανώμενον μακράν πέ
ραν τής πεδιάδας πρός τό μέρος τοΰ Μεξικού.
Το πρόσωπον της ητο άποστεγνωμενον καί ζαοωμένον, ώς άν ό ήλιος τών αμμωδών εκτάσεων τήν είχε
καύσει μέχρι μυελού όστέων. Μόνον τά μάτια της ήσαν
ζωντανά. Τό βλέμμα της ήτο λαμπρόν καί σκληρόν.
Τό σπίτι της εύρίσκετο, ολίγον μακρύτερον άπό τά
άλλα, είς τήν κορυφήν λόοου πρό τοϋ όποιου ήπλοϋτο
η έρημος.
Εϊχεν άκούσει τά λόγια τοϋ γενειοφόρου : «Λίγο
κακό μάς έκαμαν οί ’Ινδιάνοι.» Είχε ξεχάσει ό γενειόφορο; τό παιδί της; Πώς ήτο δυνατόν νά ξεχάση, έφ’
οσον αυτή έζούσεν μεταξύ των, διά νά τούς τό ένθυμίζη ; Νά τούς κάμνη νά ένθυμοϋνται τόν νεκρόν;
Πλησίον τοϋ σπιτιού της εύρίσκετο ένας μικρός βράχος.
Τά έπ’ αυτού χονδροσκαλισμένα, άκομψα γράμματα :
«Γουήλ. Άπέθανε. 69.» Τά είχε χαράξει έκείνη μέ
τά ίδια της τά χέρια. Ό βράχος ήτο τό τελευταϊον
μέρος, όπου ο Γουλιέλμος της, τό παιδί της εύρί
σκετο τήν τελευταίαν φοράν ποΰ έπαιζε. Καί ενθυμείτο
πόσο σιγά σιγά, εϊχεν απομακρυνθεί έκείθεν, διά νά μή
προκαλέση τήν προσοχήν του, καί τόν κάμη νά φωνάζη νά τόν πάρη μαζί της. Καί τδν εϊχεν άφίσει
εκεί, φεύγουσα, χωρίς λέξιν, χωρίς ένα φίλημα καν.
Καί είς τήν τελευταίαν σκέψιν μέ τά χεριά της έκτύΛησεν απελπισμένη τοίχον τοϋ σπιτιού της.
—”Ω! Νά μποοοϋσα
Ik ι νά
1 τόν βιλήσω—όπως δέν τόν

έφίλησα τότε .Άλλά τότε, τό είχε άισίσει τό παιδί
της, χωρίς νά σκεφθή, μονάχο, διά νάπάγη λίγο
παραπάνω, δπου ή ωχρά γυναίκα, νεόνυμοη τότε,
όχι χήρα όπως αύτή, έκατοικοΰσε. ’Επέσασαν'ώσαία,
μέ γέλια καί κουβέντες σχετικώς μέ μερικούς νεο·
φερμένους εί; τήν «αποικίαν». Είχαν εορτήν καί
αργίαν, διότι όλοι οί άνδρες είχαν φύγει είς τούς
λόφους άντιπέραν, νά κόψουν δένδρα όπως κατασκευά
σουν μέ αυτά, τά σπίτιά των.
Καί ένώ ώμιλοϋσαν αί δυό των άσκόπως, ήκουσαν
φωνές ποϋ έμοιαζαν γαυγίσματα σκύλλων, άνερχομένων τόν λόϊον. Τρομανμέναι έπήναν νά κυττάξουν
άπό τό παράθυρον. Γύρω είς τήν καμπήν της όδοϋ έφαίνσντο ίπποι τρέχοντες μανιωδώς. 'Ίπποι, άλλ
όχι
*
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ρίς άναβάτας. Τούς έπέβαινον. Έδώ ή .ωχρά γυναίκα,
άφίνουσα όξεϊαν κραυγήν εϊχεν άπομακρυνθεϊ βιαίως
τοϋ παραθύρου. Οί άναβάται τών ίππων, ήσαν ’Ινδιάνοι.
Οί γυμνοί πόδες των έκτύπων τά πλευρά τών ζώων,
αί μαϋραι κόμαι των έκυμάτιζον εί; τόν άνεμον.
Μέ ταχύτητα άστραπής, αύτή, ή μαυροφόρα, έμανδάλωσε θύ:αν
καί
ένώ οί ’Ινδιάνοι
k‘
k · παοαθυοόίυλλα,
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έκάλπαζον πρός τό σπίτι της. Καί έπειτα έστοάοη καί
έκύτταξε. Άπό τήν όπισθίαν θύραν, ήτις ήτο άνοικτή,
είδε τάς γυναίκας κραυγαζούσας γοερώς νά άνέρχωνται
δρομέως τόν λόισον, μέ τά παιδιά των είς τάς άνκάλας των.
Τά παιδιά των.. Πού ήτο τό Ιδιχόν της; Έστάθη,
άκίνητος, ό>ς νά μετεβλήθη εί; πέτραν, καί υστεοα
έξαμανδάλωσε τήν θύραν.
—Τήν ήρπασαν άπό τάς χεϊρας καί άπδ τά μαλλιά
καί τήν έσυραν έξω. Τούς άντεστάθη, ώς ά/ είχε τήν
δύναμιν δέκα άνδρών πραγματικώς Άλλ’ ήσαν είκοσι
εκείνοι. Ήτο μόνη αύτή. Ό μικρός δρόμος ήτο έρη
μος. Τή; έσφιγξαν τόν λαιμόν, τής έμαύρισαντό πρόσω
πον μέ τά κτυπήματα, τήν έσυραν τέλος καί τήν έοριψαν έπί τής ράχεως ενός ίππου, καί μέ αύτήν είς τήν
κατάστασιν αυτήν έπί τοϋ ζώου, έκάλπαζαν άδιακόπως
έπάνω καί κάτω εις τόν μικρόν δρόμον, βάζοντες φω
τιάν εις τά ξύλινα σπίτια καί εί; τά παοαπήγματα.
Τά χέρια της ήσαν δεμένα, τά μάτια της γεμάτα αί
ματα, άλλ’ ή μόνη σκέψις της ήτο γι’ τό παιδί της.-^
Ποΰ νά ήτο ;
Πυροβολισμοί ήκούσθησαν έξαονα. Καί κάτω άπό
τους λοφους, ως μανιακοί έτρεχον οί λευκοί άνδοες, νά
προστατεύσουν τές γυναίκες καί- τά παιδιά των. Καί
τότε οι ’Ινδιάνοι, ήρχισαν νά φεύγουν κκλπάζοντες πρό;
τήν έρημον. Εί; την φυγήν των έπέράσαν έμπρός άπό
τό σπίτι της.
—Έκεϊ, εκεί ποϋ τό εϊχεν άοίσει έστέκετο τδ παιδί
της, ζαλισμένο άπό τδν τρόμον καί τήν έκπληξίν,
’Έτεινε τά οεμένα χέρια της πρός τό μέρος καί τοϋ
έφώναζε να πάγη κοντά της.
—‘«Τρελλή. Τρελλή» Καί ή μαυροφόρα, έκτύπησε
τούς κροτάφους μέ τά χέριά της. «Τρελλή.» Γιατί, τί
τήν έκαμε νά σταματήση; Γιατί νά μή προσπεοάση
χωρίς νά φανή πώς τό είδε ;
—Άλλά έφώναζε, έπιασε τό κεφάλι τοϋ 'ίππου,
έδοκίμασε μέ κάθε τρόπον νά πάγη κοντά του, καί ό
Ίνδιανός, εσταμάτησε μιά στιγμήν άνακόψας τήν φυγήν
του, έπήρε τδ παιδί καί έξηκολούθησε τδν δρόμον του.
— Καί τότε έσκέφθη, τότε μόνον, τί θά συνέβαινεν,
όταν έφθασαν έκεϊ ποϋ έπήναιναν τώσα, Τί θά έπάθαι-
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ναν.— Καί επροσπάθησΐ νά ρίςτ) κάτω άπό τόν ίππον
τό πα’.οι, νά τό άφίσιρ νά γλυστρίσ^ κάτω, χωρίς, κά
νεις η. τα ».οη. Άλλ’ ό Ίνδ’.ανός τούς κρατούσε καλά.—
Ματαία ελπίς.
Όπισω, όλοέν έπλησίαζον οί λευκοί, δυνατώτεοα
ηκούοντο τώρα τά όπλα των. Ό ίππος έο’ ού ήτο εοριγιχέν/,, εχρψέ-ισεν ε;αρνα, έτινάχθς και έδιπλοπόοισε υπό το φορτιαν τών τριών που έσήκωνε, καί τήν
στιγμήν πού εισήρχοντο είς τήν πεδιάδα, ό ’Ινδιάνος
τήν έρριύε κάτω, άποσπών τό παιδί της άπό πλησίον
της συγχρόνως. Εσηκωθή άπό κάτω άπό μέσα άπό τήν
πυκνήν σκόνην, καί έτρεςε κατόπιν τού καλπάζοντος ϊπποτ. Έπρεπε νά τήν πάρουν μαζί των έφώναζε. Θοηνούσα τούς έ'ρώναζεν ένώ άπεμακρύνοντο, νά τήν πάοουν
και αυτήν με τ.ό παιοι^της, τούς ε^ώναζε ακολουθούσα
πίσω των. Πολλές φορές επεσε. Και υστεοα, δέν ή απο
ρούσα πλέον νά προχωρήση.
Αυτή ητο ολη η ιστορία. Ιστορία πού έτελείωσε μέ
τόν ποοοβολητόν τών ίππων καί τό στόμα της γεμάτο
χώμα’ Τήν εύρον εκεί πεσμένη/, αναίσθητο. Οί φίλοι
της τήν έπεριποιήθησαν. Ότα/ συνήλθε, δέν ήρώτησε
νά μάθη τίποτε, παρά έφυγε άπό τής γειτονίσσης της
τό σπίτι καί επήγεν είς τό ίοικόν της, καί έστάθη είς
τήν θυραν της, όπως καί τώρα, καί έκύτταςε πέοαν άπό
τας αμμώοεις εκτάσεις όπου τό παιδί της είχε πάγει
—αρπαγεί—μακράν πέραν πρός τό Μεςικόν.
Τά χρόνια έπερνούσαν, καί άκόμη ήτο μοναχή της
εις το σπίτι οπού έπρεπε νά είναι δύο. Καί τώοα,
πέραν μακρυά, έβλεπε τήν σκόνη νά υψώνεται σέ μίαν
μακραν ροόινοχρωμην γραμμήν. ’Αλλ’ ή σκόνη έσηκώνετο σε μακρυές γραμμές τόσον συχνά, καί ύστερα δέν
εδειχτε τίποτε—‘απολύτως τίποτε — ούτε αυτούς τούς
Ίνδιανούς καν.
Το παιδί, τό έγνώριζεν, ήτο ' εκρόν
*
Άλλ’ αυτοί,
οι οολοφονοι του — κάπου θά ήσαν, κάπου. Πού ;
— Αν είχεν ένα καί μόνον άπ’ αυτούς στά χέρια
1ης τώρα....
— Και η μαυροφόρα, έσχεδίαζε καί έσκέπτετο, όπως
πολλές φορές πριν πώς θά τόν έβασάνιζεν άν τόν είχε.

Κανένα βάσανο δέν θά ήταν αρκετά ιροικώοες δι
* αυτόν.
Έκύτταζε τήν φωτιάν είς τήν σόμπαν, καί έβαλε
σωρούς τά κούτσουρα διά ν’ άνάψη καλύτεοα — τά κού
τσουρα, πού έφέροντο μέ τόσους μόχθους άπό τά όρη,
όπου τά δένδρα εύρίσκοντο. Άλλζ δέν τήν εύοισκε άοκετά θερμή. Έγονάτισε καί έκύτταςε τό σίδηοον τής
σόμπας πού έπύρωνε. Σιγά σιγά, άπό τήν θερμότητα,
τζ γράμματα τού ονόματος τού έργοστασιάρχου, μισοσβυσμένα, καθώς καί ή λέςις «Κόγκρες» καί ό αριθμός
64, πού ήσαν χαραγμένα εμπρός είς τήν σόμπαν έγιναν
ευκρινέστερα. Ά τζ αγαπημένα γράμματα. Άν ήμπορούσε, θά τά έφιλοϋσε. Διότι τό παιδί της τά είχεν ένγίσει. Μιά φορά πού ήτο μονάχο εκεί, καί ή σόμπα
έλαμπε μέ τήν φωτιά της, είχε μαγευθεί άπό τήν
λάμψιν καί είχε απλώσει τό χεράκι του έπάνω είς τά
γράμματα, καί τά γράμματα αύτά άπετυπώθησαν βαθείά στήν παλάμη του. Τά γράμματα «Σ. Σ., 64».
— Θά τόν άγνώριζε μέσα σέ έκατο·υιαύοια άπ
* αύτό
τό σημείον μονάχα.
— Άλλ’ είχεν άποθά/ει. Οί ’Ινδιάνοι όμως έζούσαν άκόμη.
Ή μαυροφόρα έσηκώθη. Διατί νά μήν πάγη νά
τους εύρη; Είς τήν ερημιά πού θ'χ πεονουσε θά εύοισκε
κολύμπες νερό νά σβυνη τήν δίψα της. Δέν ήθελε τί
ποτε άλλο.
— Οί άνδρες έλειπου. Αί γυναίκες είργάζοντο. Ποιος
ημπορούσε νά τήν έμποδίση ;
Έβαλε τό καπέλλο της καί μέσω τών πσασίνων
θάμνων έςεκίνησε νά κατέβη τόν λόοον. Ό άέοας ήτο
άκόμη δροσερός, άν καί ό ήλιος είχεν άνατείλει. Κάπου
θά έτελείωνεν καί ή έρημος. Θά έπήγαινε περπατηχτή
έως τό Μεξικόν. Έπεριπατούσε γρήγορα καί τό ^όοεαά
της έγινε άσπρο άπό τήν σκόνιν καί ό άέρας πνιγηρός
καί καυστικός όταν έφθασε τήν άκραν τής έοήυ.ου,
Άλλ’ έςηκολού^ησε τόν δρόμον της
*
Μιάν φοράν μόνον
έκύτταςεν όπίσω πρός τό μέρος πού τό σπιτάκι ΐστατο
είς τήν κορυφήν τού λόφου καί είς τό παοάθυοον όπου
έκάθητο ή ωχρά γυναίκα.
(Έπεται τό τέλος)

ΚΡΗΣΣΑ

Γί^ΡΑΔΟΞΙΟΙ ΑαΜΘΗΙΑΙ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
Α\ Αλήϋ'εια τής βουλήόεως
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Ή τοιαύτη κρίσις καί άπόφασις δέν’έπήλΦε βεβαίως διά
ρητού συμβολαίου μεταξύ τών μελών τήςζάνΟρωπίνης κοινω
νίας, άλλ’ ώς πρόδηλος ανάγκη έπεβλήδη καί έπραγματ<ί)ΰ·η
βαθμηδόν ί»πό τών ηγεμόνων τών κοινωνιών τούτων διά
σιωπηρός αποστολής καί υποταγής τών ατόμων, τά δέ χαραχθέντα όρια ταΰτα άπετέλεσαν τούς νόμους έκάστης κοι
νωνίας, νόμους, ών ή έπιταγή, δπως έχη κύρος καί δύναμιν, έδει νά ήναι βία έξαναγκασιή ύπ’ αύτής τής κοινωνίας,
ής ή θέλησις τοϋ συνόλου τών ατόμων, σιωπηρά καί τεκ
μαρτή τουλάχιστον, οσάκις δέν ήτο ρητή. Άρα ή δύναμις
τής κοινωνίας πρός επιβολήν καίέκτέλεσιν τών νόμων αύτής

κατά πάσης απείθειας τών μελών της είναι ή ύπερτάτη καί
μεγίστη δύναμις, διότι είναι τό συγκεντρωμ-ένον σύνολον τών
κατά μέρος δυνάμεων τών μελών αυτής
*
Καί τοιαύτη μέν ύπήρξεν ή φυσική έξέλεγξις τοϋ ετέρου
τών είρημένων δύο εμφύτων αισθημάτων τής αύτοσυντηρησίας περιορισθέντος καί έξελιχθέντος μ«χρι τής κοινωνικής
*
άμύνης
Τί δμως είναι τό έτερον αίσθημα, τό τής ίσότητος, δπερ,
ώς είπον, έχει έπίσης έν έαυτφ έμφυτον ό άνθρωπος ;
Τό αίσθημα τής ίσότητος συνάπτεται στενώς πρός τήν
έν τω άνθριόπω δύναμιν τοϋ λογικού, δι’ ού καί βαθμηδόν
διεμορφιόθη καί έρρυθμίσθη κατά τάς έκάστοτε κοινωνιπάς

’Άγγλοι. έϋ>ελονtai μεταβαίνοντες νά καταταγ&οϋν είς τόν στρατόν.
άνάγκας. Διά τούτο δυσκολωτέρε αποβαίνει ή άνεύρεσις αυ
τού ώς αισθήματος χωριστού, άκατεργάστου καί άμιγούς.
Έν τούτοις θά προσπαθήσω νά τό αναζητήσω έν τή καθαρά
καί άμιγεϊ αύτού ούσίρ. καθ’ δσον είναι δυνατόν.
Ή περί ημάς ύλική φύσις παριστφ πανταχού κατά κα
νόνα τό φαινόμενον τελείας Ισότητος καί συμμετρίας. Εκάστη ουρανία σφαίρα, ώς πάσα σφαίρα, αποτελεί καθ’ εαυτην
Ισότητα γραμμών. Ή περιφέρεια, καμπυλουμένη πανταχού
κατ’ ίσα τόξα, συναντά έαυτήν όμοιομόρφως πανταχού, άνευ
κοιλοτήτων ή γωνιών. Άφ’ οιουδήποτε σημείου βλεπομένη
ή σφαίρα παριστφ τό αύτό ίσον σχήμα. Πάσαι αύτής αί άπό
τού κέντρου ακτίνες είναι ισαι. Τά φύλλα τών δένδριον ώς
έπί τό πολύ παριστώσι δυαδικήν συμμετρίαν ούτως, (άστε τό
έντεΰθεν ήμισυ έκάστου αύτών είναι ίσον καί συμμετρικώς
ομοιόμορφον πρός τό έτερον ήμισυ. Τά πλεΐστα τών άνθέων
άποτελούνται έκ πετάλων άντιστοίχως ίσων καί ίσομέτρως
περικυκλούννων τό κέντρον αύτών. Τό σώμα παντός ζφου,
διαιρούμενον διά νοητής εύθείας έν τω μέσω γραμμής απ’
άκρου είς άκρον παριστφ έφ’ έκατέρας πλευράς ίσα καί δμοια
άντίστοιχα μέλη. Τό ύπέρ τας κεφαλάς ήμών ήμισφαιρικόν
φαινόμενον στερέωμα, ού έκαστος ήμών άποτελεϊτο κεντρον,
παριστά τελείαν Ισότητα άποστάσεο>ν. Μετά τήν σφαίραν,
τδ σχήμα δπερ έπαναπαύει τελειότερον τό ήμέτερον βλέμμα,
είναι τό έξ ϊσων συγκείμενον αντιστοίχων γραμμών καί γω
νιών. Έπί οριζοντίου εύθείας ή μάλλον εύάρεστος εις τό
βλέμμα ήμών γραμμή είναι ή κάθετος, είτε διότι ισορροπεί
έπ’ αύτής, είτε διότι άποτελεΐ μετά ταύιης δύο ϊσας γωνίας.
Έάν παρεκκλίνη κατά τι, αμέσως γεννά έν ήμϊν τό δυσάρεστον αίσθημα τής άτελείας. Ή συμμετρία έν γένει τών σω
μάτων καί τών γεωμετρικών σχημάτων άποτελεΐ τήν στοι
χειώδη βάσιν τής Ιδέας τού καλού, έξ ής παράγεται έν ήμϊν
εύάρετον συναίσθημα.
*
* #

Δέν πρέπει δμως νά συγχέωμεν τήν έν τή περί ήμάς φύ
σει παρισταμένην ισότητα καί συμμετρίαν πρός τήν ποικι
λίαν καί τήν διαφοράν τών δντων καί άτόμων πρός άλληλα.
Τό δτι ό είς πλανήτης είναι μείζων τού άλλου, τό δείνα
δρος. τό δείνα δένδρον. ή ζφον μεγαλείτερον ή Ισχυρόχερον

τών άλλων όμοείδών ή διάφορον τήν μορφήν τό χρώμα, τήν
δύναμιν άποτελεΐ μέν ποικιλίαν ειδών, ούχί δμως άνισότητα έν ένί καί τφ αύτφ άτόμω, τούλάχιστον κατά κανόνα.
Ή περί ήμάς αΰτη πανταχού διακεχυμένη ίσότης παρήγαγεν έν ήμϊν διά τού λογικού τήν ιδέαν δτι πας άνθρωπος
έχων τάς αύτάς άνάγκας ύπάρξεως καί άπολαύσεως τών περί
αύτόν άγαθών, πρέπει νά έχη ϊσην έπ’ αύτών έξουσίαν, έστω
καί άν ήναι κατά τυχαίαν περίστασιν άσθενέστερος άλλου
άνθριόπου. Πάσα δέ τού κανόνος τούιου παραβίασις έπηρεάζουσα τόν εγωισμόν ήμών, γεννρ. έν ήμϊν φυσικοΤς τό μίσος,
τόν φθόνον, ή τον θαυμασμόν πρός τόν ίσχυρότερον ή πλουσιιότερον καί τήν περιφρόνησιν ή τόν οίκτον πρός τόν πτωχότερον ή τόν άσθενέστερον. Μόνη δέ ή ίσότης καταλείπει
άδιατάρακτον τήν συνείδησιν ήμών ώς φυσική, άρα δικαία
κατάστασις.
Τό αύτό πάλιν αίσθημα τής ίσότητος, προκειμένου ούχί
πλέον περί διαπράξεως κακού, άλλ’ άντιστρόφως περί άγαθοποιΐας έξεγείρει πάλιν έν ήμϊν τόν πόθον πρός έξίσωσϊν.
Καί αίσθανόμεθα δτι ό ευεργετηθείς παρ’ άλλου (έάν μάλι
στα δ εύεργετήσας έστερήθη άγαθού τίνος έπ’ ώφελείρ τού
εύεργετηθέντος, άνευ ίσου άνταλλάγματος),πρέπει ν* άποδώση
εις τόν ευεργέτην ισότιμο^’, αγαθόν πρός άποκατάστασιν τής
Ισότητος. Καθώς άδικούμενοι, αίσθανόμεθα πόνον, οργήν
καί πόθον έκδικήσεως, ομοίως ευεργετούμενοι αίσθανόμεθα
ήδονήν, ευγνωμοσύνην, πόθον άνταποδόσεως τού άγαθού.
Διά τούτο, οσάκις βλέπομεν τόν εύεργετηθέντα ν’ άποδίδη
τφ εύεργέτη κακόν αντί άγαθούί παριστάμεθα είς θέαμα δι
πλάσιάς άνισότητος, διπλάσιάς δέ τότε δυνάμεως αίσθημα
γεννάται έν ήμϊν πρός άντικατάστασιν τής Ισότητος.
Άλλά τό αίσθημα τούτο τής ίσότητος ύπό τήν έπίδρασιν
τού έν ήμϊν λογικού καί πολλών άλλων αισθημάτων καί
αναγκών εμφανίζεται σύνθετον έν τφ κοινωνικφ βίψ καί
άποτελεΐ έκεϊνο τό αίσθημα, δπερ άποκαλούμεν αίσθημα τού
δικαίου, συμβολιζόμενον προσφυώς διά τής ίσορρόπου πλά
στιγγας τής θεάς Δικαιοσύνης, καί τό όποιον παράγει έν
ήμϊν τόν πόθον τής άρσεως πάσης άνισότητος μή ύπαγορευομένης ύπό τίνος άκαταμαχήτου άνάγκης.
(Άκολουθ.ϊ)
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Θα [χάς άπασχολήσιρ σ^μύρο? ή κτηνοτροφία τής τών ποτών, βραδύτερο·? δέ συνιστάτο ως ποτόν ΰνιεινόν.
’Αρχαίας 'Ελλάδος. Θά δώσωριεν είς γενιχάς γραίας
Χάριν περιεργείας θ’ άναφέρωμε
*?
καί τί έφρονουν οί
τήν είχό?α τοϋ σπουδαιότατου αύτοΰ κλάδου τοϋ εθνι
’Αρχαίοι περί τού γάλακτος ενός έκαστου ζώου. Τό
κού πλούτου ένος^Εθνους. ’Εκ παραλλήλου πρός τάς γάλα τών προβάτων συνιστάτο ώς γλυκύτερου καί θρε
προόδους και τήν ακμήν τής γεωργίας έβαινε και ή
πτικότερου καθό παχύτερου άλλά καί διά τούτο δύσπε
κτηνοτροφία. Οί ’Αρχαίοι "Ελληνες έςεδήλτυν διά τά
πτου διά τούς ασθενείς στομάχους. Τό γάλα τής αίγός
ζώα αέγιστον ενδιαφέρον καί είς τήν συντήρήσιν καί
εθεωρεϊτο ευπεπτότερον λόγω τού τρόπου τής διατρο
ίϊιλτίωσίν των άπέδιδον εξαιρετικήν σημασίαν. Ή κτη
φής τού ζώου αύτοΰ. Μεταξύ τών αιγών έφημίζοντο αί
νοτροφία έθεωρεϊτο αδελφός κλάδος τής γεωργίας και
αίγες τής Σκύρου «ώς έξοχώτάται είς άμελξιν γάλα
πηνή πλούτου καί ευημερίας. Ό Όμηρος είνε ό άνεκτος». Τό αγελαδινόν έθεωρεϊτο ώς έχον θεραπευτικός
ξαντλήτως παρέχω·? τάς άρίστας τών πληροφοριών περί
ιδιότητας διά τό στόμαχον. Είς τήν ’Αρκαδίαν μάλι
τών άφορώντων τήν κτηνοτροφίαν τής ’Αρχαίας Ελ
στα έπινον αύτό οί φθισικοί καί έν γένει οί καχεκτικοί.
λάδος. Μέσα εις τάς περιγραφάς του διαβλέπομεν κα
’Ιαματικήν δύναμιν άπέδιδον καί είς τό γάλα τής όνου.
θαρότατα όλα
*
τά μέτρα καί δλας τάς φροντίδας αί
Τής δέ φοράδας τό γάλα έπινον μόνον οί γαλακτοίίάόποϊαι κατεβάλλοντο δι’ δλσ έν γένει τά είδη τών ζώων
γοι καί ίππημολγοί Σκύθαι. Έκ τού γάλακτος παρήκατά τήν εποχήν εκείνην.
γετο έκτοτε τό βούτυρου και ό τυρός. Είς τήν μαγειρι
Καί αί σηκοί καί οί συφεοί, καί τά βούσταθμά καί αι ' κήν τών άρχαίων έγίνετο κατ’ άρχάς μεγάλη χρήσις
κατηρεφεϊς κλισίαι καί όλη ή άλλη ποικίλη σειρά τών ελαίου, ιδίως εις τήν παρασκευήν τών ιχθύων—τών
ονομασιών τών δηλωτικών τού τρόπου τοϋ σταυλίσμαόποιων, είρήσθω έν παοόδω είδη γνωστά είνε 80 έκτος
τος τών κτηνών φανερώνει τήν λεπτεπίλεπτου μέριμνα? τών παραλλαγών !— βραδύτερο·?, δμως ήρχισε καί ή
ενός λαού διά τό? παραγωγικώτατον αύτό? χλάδον.
χρήσις τοΰ βουτύρου τό όποιον καί έκαλεϊτο «έλαιον έκ
Άλλως ύπεβοήθει τήν άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας καί
γάλακτος».
ή κοινωνική) οϋτως εΐπεϊν, άντίληψις καί ανατροφή
Τό βούτυρου παρήγετο κατ’ άρχάς άπό βόειον γάλα
τών πολιτών, αφού καί αυτοί οί ’Άρχοντες έκ τών έπιέξ ού καί ή ονομασία του καί κατά τούς πρώτους χρό
φανεστέρων δέν άπηξίουν νά είνε ποιμένες πραγματικοί νους τοϋ άρχαίου ελληνικού βίου έθεωρεϊτο ώς έδεσμα
προβάτων τά όποια άπετέλουν τόν προίμώτατο
'
*
πλοΰκατάλληλον μόνον διά τούς βασβάρους λαούς, δταν
τον τοΰ "Ελληνος κτηνοτρόφου. "Οτι δέ μπορεί νά έκ
δμως βραδύτερο·? έγενικεύθη ή χρήσις του καί κατενοήπληξη τόν σημερινόν μελετητήν τής ζωοτεχνίας παρά
θησαν αί ίδιότητές του έθεωρεϊτο ώς έδεσμα πλέον πο
τοΐς ’Αρχαίοι ς είνε τό γεγονός ότι υπήρχε νομοθεσία λυτελείας προσιτόν μόνον εις τούς πλουσίους. Άν κρίνη
ένισχύουσα καί προστατεύουσα τήν πλήρη άνάπτυξιν
κανείς άπό τήν σημερινήν ποιότητα βουτύσου πρέπει νά
τών κτηνών. Είς τήν Αττικήν καί εις άλλας πόλεις
μακαρίση τούς καλοφαγάδες εκείνους προνό?ους μας οί
τής 'Ελλάδος άπηγορεύετΟ διά νόμου νά θυσιάζεται όποιοι ευτυχέστεροι τών σημερινών Ελλήνων έτρωγον
πρόβατον «άπεκτον ή μή κεκαρμένον έτι ή άτοκον ή τουλάχιστον βούτυρου γνήσιον καί άνόθευτον !
μηκέτι γέννησαν». Δείγμα καί τοΰτο ύπερόχου πολιτι
Πολύ διαδομένος δμως ήτο ό τυρός, ό όποιος είτε
σμού τών πολιτών τή,ς εποχής εκείνης. "Οπως δείγμα
έτρώγετο μόνος είτε μέ άλλα άρτύματα άποτέλει μίαν
ιδιαιτέρου πολιτισμού ήτο καί ϋπαρξις μιάς φυλής βελ άπό τάς κυριωτέρας τροφός τών άρχαίων 'Ελλήνων.
τιωμένης προβάτων τά οποία εκαλούντο μαλακά καί Έκαμον δέ μεγάλην χρήσιν τοΰ τυροΰ είς διάφορα γλυτά όποια μετ’ ιδιαιτέρας έπιμελείας ανάτρεφαν καί
κύσματα τά όποια κατεσκευάζοντο άπό μέλι. ’Επίσης
έπολλαπλασίαζον Ιδίως είς τά Μέγαρα. Κάτι τι δη
κατεσκεύαζον πλακούντας άπό κρέας ή άπό ίχθΰς είς
λαδή τό όποιον ή σημερινή ζωοτεχνική Ελλάς δέν κα τούς όποιους άνεμίγνυον έκτος τοΰ τυρού καί έλαιον καί
τόρθωσε νά έπιτύχη μέ δλην τήν -σωρείαν τών σοφών σταφίδας, καί μάραθον καί άνηθον καί συνάπι καί κόνεωπόνων ποΰ ταντάζο?ται ότι κτίζουν τό μέγα γεωρ λιανδρον καί κύμινον καί κάπαρι καί ρίγανιν καί πιπέρι
γικόν ζωοτεχνικόν οικοδόμημα τής νεωτέρας Ελλά
καί κάρδαμου καί θύμον καί δυόσμον καί άλλα παρό
δος. Έχει σήμερον ή Ελλάς τά περίφημα Γλωσσότικα μοια υλικά ύπενθυμίζοντα κατά ένα βαθμόν τής σημε
πρόβατα τά τόσον πολύτεκνα καί γαλακτοοόρα καί ού- ρινές λαδαρές πήττες τώ? χωριών ή τών οικογενειών
δείς έφρόντισε νά τά διαδώση καί τά έξαπλώσγ σέ
είς τάς όποιας δέν είσεχώρησεν ή ξενολατρεία. Έκ τών
κάθε γωνίαν προβατοτρόφον τής Ελλάδος !
τυρών τής άρχαιότητος ό πλέον ευγεστος τυρός έθεω
Τό πρόβατο? καί ή αίξ είνε τά ζώα τά γνωστά άπό
ρεϊτο ό άπό γάλα αίγός κατασκευαζόμενος είς τήν Α
τών αρχαιότατων χρόνών, τό δέ κρέας, τό γάλα καί τό
χ αίαν καί δή είς τήν πόλιν Τρομιλείων έξ ού Τρομιέριο? αύτών έχρησίμευε διά τήν έξυπηρέτησιν πΛείστων λικός έκαλεϊτο.
αναγκών τών αγροτών. Τό γάλα μάλιστα πρό τής εύΔ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ρέσεως τού οίνου κατεϊχεν τήν πρώτην θέσιν μεταξύ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1915
ΓΥΡΩ ΑΠ6 ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ Ζ£>Η
1 Αύγούστου 1915.— ΟΙ Γερμανοί έτοιιάζονται νά στρα
φούν κατά τοϋ δυτικού μετώπου
2 Αύγούστου 1915.—*Ο Κά'ίζερ έδήλωσε είς τήν A. Α.
τόν Πάπαν δτι θά δεχθη διαπραγματεύσεις περί ειρήνης
άρκεϊ νά προτείνουν οί αντίπαλοι.
3 Αύγούστου 1915. — Έν Ρωσσίφ έπίκειται υπουργική
κρίσις.
4 Αύγούστου 1915.—Ή « Εφημερίς τής Λωζάνης· δημο
σιεύει δτι γίνεται σκέψις νά παραχο>ρηθή εϊς τήν Ελλάδα
ή Κύπρος άντί τής Καβάλλας.
ό Αύγούστου 1915.—Οί Γερμανοί επιτίθενται κατά τοΰ
Κόβνο μέ λύσσαν.
6 Αύγούστου 1915.— Οί Ρώσσοι έξεκένωσαν δλόκληρον
τήν Πολωνίαν.
7 Αύγούστου 1915.—01 Ρώσσοι κλονίζονται καί έπί τής
δευτέρας αμυντική; γραμμή;.
8 Αύγούστου 1915.—Εις τήν ναυμαχίαν τής Ρίγας οί Γερ
μανοί κατεβύθισαν 4 Ρωσσικά καταδρομικά καί 5 άντιτορπιλλικά.
9 Αύγούστου 1915.—Μελετάται γενική αύστρογερμανική
έπίθεσις κατά τών Σέρβων καί ’Ιταλών.
10 Αύγούστου 1915.—Γερμανική στρατιά βαδίζει κατά
τών ’Ιταλών.
— Ή Ρωσσία παραπονεϊται κατά τών συμμάχων της.
11 Αύγούστου 1915. — Διαψεύδεται ή μελετωμένη κατά
τών Σέρβων έπίθεσις τών Γερμανών.—Είνε αδύνατος πρός
τό παρόν ή άπόσπασις στρατιωτικών δυνάμεων έκ τοΰ Ρωσσικοΰ μετώπου.
12 Αύγούστου 1915.—’Αναγγέλλεται ή υπογραφή τήςτουρκοβουλγαρικής συμφωνίας καί πάλιν.
13 Αύγούστου 1915.—Ή Ρουμανία έκλεισε συνεννόησιν
μετά τής Ρωσσίας.
14 Αύγούστου 1915.—Κατετέθησαν εις χρυσόν μέχρι σή
μερον είς τήν Τράπεζαν τής Γαλλίας 400,000,000 φρ.
15 Αύγούστου 1915.— Οί Βούλγαροι θά έπιτεθοϋν κατά
τής Σερβίας άπό κοινού μετά τών Γερμανοαυστριακών.
16 Αύγούστου 1915.—Ό Βασιλεύς ’Αλβέρτος κατόπιν έπιθεωρήσεως τοΰ Γαλλικού στρατού έτηλεγράφησεν εϊς τόν κ.
Ποαγκαρέ ένθουσιωδώς. 'Ο κ.· Ποαγκαρέ άπήντησε μέ τήν
αύτήν θέρμην.
17 Αύγούστου 1915. — Οί ’Ιταλοί κατέλαβον τό Μπελβεντέρε.
18 Αύγούστου 1915.—Οί Ρώσσοι άποστέλλουν ενισχύσεις
είς Σερβίαν.
19 Αύγούστου 191δ.—Οί Τούρκοι προετοιμάζουν μεγάλην
έπίθεσιν κατά τών συμμάχων.
20 Αύγούστου 1915.—Ή Ρωσσία προετοιμάζει διά τήν
έκστρατείαν τού χειμώνος 1.000,000 Κοζάκων.
22 Αύγούστου 1915.—Οί Βούλγαροι έμποδίζουν τήν διέλευσιν έμπορευμάτων προοριζομένων διά τήν Ρωσσίαν.
23 Αύγούστου11915.—Οί Γερμανοί βαδίζουν πρός τήν Πετρούπολιν καί τό Κίεβον.
24 Αύγούστου 1915.— Οί Γερμανοί άπετάνθησαν είς τόν
Πρόεδρον τής ’Αμερικής διά τήν σύναψιν τής ειρήνης.
25 Αύγούστου 1915.—Έκλείσθη συμφωνία μεταξύ Ρου
μανίας καί Άντάντ, άναλαβούσης τής πρώτης τήν ύποχρέωσιν νά μή έπιτρέψη τήν διέλευσιν πολεμοφοδίων Γερμανι
κών διά τήν Τουρκίαν.

26 Αύγούστου 1915.—Οί Γερμανοί κατεσκεύχσαν υποβρύ
χιον λιμένα διά νά προ ρυλάσσωνται τά καταδυόμενα άπό τάς
επιθέσεις τών άεροπλάνων.
27 Αύγούστου 1915.—Οί Ρώσσοι νικούν εις τόν Βιστούλαν.
28 Αύγούστου 1915.—Ή 'Οδησσός όχυρούται έπειγόντως.
29 Αύγούστου 1915.—Άνεκόπη ή προέλασις τών Γερμα
νών έπί πάντων τών σημείων τού Ρωσσικοΰ μετώπου.
30 Αύγούστου 1915.—Αί μάχαι εις τό Ρωσσικόν μέτωπον
έξακολουθοΰν πεισματώδεις.
31 Αύγούστου 1915.—Οί Σύμμαχοι έπισπεύδουν τήν γενι
κήν έπίθεσιν κατά τής Καλλιπόλεως.
1 Σεπτεμβρίου 1915,.—Ή Ρουμανία έχει ύπό τά όπλα
350,000 στρατού. Οί Πρεσβευταί τής Άντάντ έτοιμάζονται
ν’ άπέλθουν τής Βουλγαρίας.
2 Σεπτεμβρίου 1915.—Έξηγέρθησαν έν Κ(πόλει κατά
τής Γερμανικής παντοδυναμίας. 'Ετοιμάζονται κατά τών
στενών 350,000 συμμαχικού 'στρατού δι’ έπίθεσιν άποφασιστικήν.
3 Σεπτεμβρίου 1915.—Ό Πάσιτς έδήλωσεν εις τόν
Πρεσβευτήν τής 'Αγγλίας δτι ή Σερβία δέχεται νά παραχώ
ρηση καί τό Μοναστήριον είς τήν Βουλγαρίαν άρκεϊ νά κρά
τηση τόν Περλεπέ!
4 Σεπτεμβρίου 1915.—’Επιβραδύνεται ή κάθοδος τών
Αύστρογερμανών εϊς τόν Αίμον.
— Ή θέσις τών Τούρκων τής Μικρασίας κατέστη έπίσης
τραγική.
5 Σεπεμβρίου 1915.—Ή ’Ιαπωνία διά νά βοηθήση τήν
Ρωσσίαν ΐδρυσεν έργοστάσια πολεμοφοδίων.
6 Σεπτεμβρίου 1915.—Ή Σερβία δηλώνει δτι θά είνε
πιστή στό πλευρό τής Ρωσσίας.
7 Σεπτεμβρίου 1915.—Οί Ρώσοι άποσύρονται πρός άγνω
στον διεύθυνσιν.—Ή Βουλγαρία πρόκειται νά καταστή πεδίον διεθνούς πολέμου.
8. Σεπτεμβρίου 1915.—Αί Δυνάμεις άποσύρουν τάς πρός
τή/Βουλγαρίαν’γενομένας παραχωρήσεις.
9 Σεπτεμβρίου 1915.—Οί κύκλοι τής Τετραπλής έσπαυ
σαν νά έλπίζουν έπί τήν Βουλγαρίαν. Τούς καϋμένους τούς
έγέλασε 1 Τό μεσονύκτιον διετάχθη 'ή έπιστράτευσις τής
Βουλγαρία 28 ηλικιών.
10 Σεπτεμβρίου 1915.—Ή Ρουμανία θά μείνη θεατής
άδιάφορος τής Βαλκανικής συρράξεως.
11 Σεπτεμβρίου 1915.—Ή Τετραπλή αμφιβάλλει άκόμη
περί τής άπιστίας τής Βουλγαρίας.
12 Σεπτεμβρίου 1915.— Ή Βουλγαρία έτοιμάζει τελεσίγραφον πρός τήν Σερβίαν.—Έσημειώθη έπίθεσις Γερμανι
κού άεροπλάνου κατά Γαλλικού θωρηκτοΰ εϊς τόν κόλπον

τής Μυτιλήνης.
13 Σεπτεμβρίου 1915.—'Ωρίσθησαν νέοι άρχηγοί τού
Βουλγαρικού στρατού.— 'Ο Σάβωφ καί ό Ίβάνωφ εϊς απο
στρατείαν. Ή Τουρκία έτοιμος πρός κινητοποίησιν.
14 Σεπτεμβρίου 1915.—Άγγλογαλλικός στρατός έτοιμάζεται ν’ άποσταλή εϊς Βαλκάνια.
15 Σεπτεμβρίου 1915.—Ή Κυβέρνησίς Ραδοσλάβωφ ένισχύεται διά τσύ κόμματος Γεννάδιεφ.
16 Σεπτεμβρίου 1915.—Σίρ Γκρέϋ προέβη είς σοβαρωτάτας δηλώσεις κατά τής Βουλγαρίας. Άτυχώς αί δηλώσεις
τής ’Αγγλικής Κυβερνήοεως έχασαν πρό πολλοΰ τήν άξίαν
των. 01 σύμμαχοι θά βοηθήσουν τήν Ελλάδα καί Σερβίαν.
17. Σεπτεμβρίου 1915.—Ή Ρουμανία θά λάβη μέρος εϊς

τήν σύρραξιν ύπέρ τής Τετραπλής.
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18. Σεπτεμβρίου 1915.—Οι Γερμανοί άνομολογοΰν τάς
Γαλλικάς νικάς, Οί Βούλγαροι επίστρατοι είνε απρόθυμοι.
19 Σεπτεμβρίου 1915.—Ή Θεσσαλονίκη κατελήφδη ύπό
συμμαχικού Στρατού. Συγκίνησις !
20 Σεπτεμβρίου 1915. - Ό Στρατηγός Σαββωφ άνεχώρησε
μεταβαίνων είς τό Γερμανικόν Στρατηγεΐον.
Τά άγγλογαλλικά στρατεύματα ήρχισαν ετοιμαζόμενα διά
τήν άπόβασιν καί όχι κατάληψιν τής Θεσσαλονίκης.
21 Σεπτεμβρίου 1915.—Ή Τετραπλή θεωρεί τάς πρός τήν
Βουλγαρίαν γενομένας προτάσεις άκύρους.
— Άπό τό τρελλόπαιδο παΰ δέν είνε υπάκουο έπήραν
τά λιλιά.
22 Σεπτεμβρίου 1915.—Ή Ρουμανία αναμένει άγρυπνος
τήν ώραν τής έπεμβάσεως.
23 Σεπτεμβρίου 1915.—'Ο Βρατιάνο έδήλωσεν είς τήν
Κοινοβουλευτικήν επιτροπήν δτι ή Ρουμανία δέν θά έπιστρατευθή ούτε θά έξέλθη τής ουδετερότητας.
24 Σεπτεμβρίου 1915.—Ή Βουλγαρία έπέδωκε τελεσίγραφον στή Σερβία περί αμέσου παραχωρήσεως τοΰ Μακε
δονικού εδάφους.
25 Σεπτεμβρίου 1915.—Έγνώσθη μυστική συνθήκη με
ταξύ Βουλγαρίας καί Γερμανίας. Δι’ αυτής παραχωρεΐται εις
τήν Βουλγαρίαν ολόκληρος ή Μακεδονία. Διάψευσις άμεσος
τής καταπληκτικής αυτής είδήσεως.
26 Σεπτεμβρίου 1915.—'Ο τύπος τής Τετραπλής συνιστφ
έντονον δράσιν είς τά Βαλκανικά μετά ή άνευ τής ‘Ελλάδος.
27 Σεπτεμβρίου 1915.—Αγγέλλεται δτι οί σύμμαχόι θά
ένισχύσουν πάση δυνάμει τήν Σερβίαν.
28 Σεπτεμβρίου 1915.—Οί Γερμανοί είσήλθον είς Βελιγράδιον.—Δύο Βουλγαρικοί μεραρχίαι είσέβαλον είς Σερ
βίαν.—Οί Σέρβοι μάχονται γενναίως. 'Η Ελλάς τούς άπηρήθη. Ή μεταφορά συμμαχικών στρατευμάτων έξακολουθεϊ
εις Θεσσαλονίκην.
29 Σεπτεμβρίου 1915.—Σφοδραί μάχαι Αύστρογερμανών
καί Σέρβων.—Οί Γερμανοί προελαύνουν δυσχερώς.
30 Σεπτεμβρίου 1915.—Ό κ. Βιβιανί προέβη είς δηλιύσεις έπι τής καταστάσεως εί; τήν Γαλλικήν Βουλήν. *Εκηρύχθη ό Βουλγαροσερβικός πόλεμος.
---- 1

γελίδου (Τανάγρα). «Χριστούγεννα στρατιώτου
*
τοΰ
κ. Θρ. Ζωϊοπούλου. «Ήμέρωμα Τούρκου» τοΰ κ.
κ. ’Αγγέλου Εύαγγελίδου (Τανάγρα).
Είς έκαστον έκ τών ανωτέρω βραβευθέντων δίδον
ται τετρακόσιοι δραχμαί.
Τά έπαινεθέντα.

Έπηνέθησαν τά έξής: «Πώς πήραμε τά Βοδενά»
τοΰ κ. Νεοκόσμου Γρηγοριάδου. «Διπλοσκοπός» τοΰ
Αιμίλιου Ν. Βεάκη, ηθοποιού τής «Ν. Σκηνής».
«Προσκύνημα Χριστουγέννων» τοϋ κ. ’Αγγέλου Εύαγ»
γελίδου (Τανάγρα). «Ζήτω ό Στρατός» τοΰ κ. ’Ανδρέα Φ. Πρίντεζη. «Φωτογραφία ’Αδελφής» τοΰ κ.
’Αγγέλου Εύαγγελίδου (Τανάγρα). «Στο μαρτύριο»
τοΰ κ. Νεοκόσμου Γρηγοριάδου. «Αιχμάλωτος» τοΰ
κ. Θρ. Ζωϊοπούλου. «Έκδίκησις φαντάρου» τοΰ κ,
’Αγγέλου Εύαγγελίδου (Τανάγρα).
Είς έκαστον τών ανωτέρω έπαινεθέντων δίδονται’
διάκόσιαι δραχμαί.
Εϋφημος μνεία.

Είς τά κατωτέρω άπενεμήθη εύφημος μνεία: «Τά
τρία Βασιλόπουλα». «Οί νεοσύλλεκτο·.». «Δάφνες καί
λεμονάνθη». «Άναγνώρισις» «’Από τόν θάνατϋ στή
ζωή». «Γιάτήν Πατρίδα». «'Η καρδιά τοΰ Πέτρου»·
«'Ο μικρός εθελοντής».
Τά ονόματα τών συγγραφέων τών ανωτέρω διηγη
μάτων δέν θάνακοινωθώσιν.
Ή έκδοσις τών βραβευθέντων καί έπαινεθέντων
εις κομψά τεύχη θά πραγματοποιηθή συντομώτατα.

.—

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Ό κ. Βενιζέλος αληθινός θαυμαστής τής πνευματι
κής εργασίας, ποθών δέ δι’ δλων τών μέσων τήν ένθάρρυνσιν καί ένίσχυσιν τοΰ ωραίου καί τοΰ καλοΰ,
προεκάλεσε διαγωνισμόν πρός συγγραφήν πολεμικών
διηγημάτων εμπνευσμένων άπό τούς δύο νικηφόρους
πολέμους μας. Τά βραβευθέντα καί έπαινεθέντα διη
γήματα έκτυπούμενα θά κυκλοφορήσουν κατά χιλιάδας
αντιτύπων είς τόν Ελληνικόν στρατόν.
Ή κρίσις τής επιτροπής έξεδόθη εις τό γραφεΐον τοΰ ’Ανακτόρου τής A. Υ. τοΰ πρίγκηπος Νι
κολάου. Τήν επιτροπήν άπετέλουν ή Α. Υ. ό πρίγκηψ
Νικόλαος, ό κ. ’Ιωάννης Δαμβέργης εισηγητής τής
επιτροπής, καί οί κ.κ. Κουρτίδης, Βολωνάκης, Προβελέγγιος καί οί ταγματάρχαι κ.κ. Ρακτιβάν καί Έξαδάκτυλος.
Τά βραβευθέντα.

Κατόπιν έπισταμένης μελέτης τής ανωτέρω επιτρο
πής έβραβεύθησαντά έξής: Τό «Ευαγγελίαν» ύπό Θρ.
Ζωϊοπούλου. «Ζήτω ή Πατρίδα» τοΰ κ. ’Αγγέλου
Εύαγγελίδου (Τανάγρα). «Παρών» τοϋ κ. Δ. Γ. Καμπούρογλου. «Στο βωμό τής Πατρίδος» τοΰ κ. Νεοκόσμου Γρηγοριάδου. Τό «Πολυβόλον» τοΰ κ. Ήλ.
Βουτιερίδόυ. «“Εφοδος λοχία» τοΰ κ. ’Αγγέλου Εύαγ
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συναγωνισμού, άπέμεινε δέ ή κρίσις τών θεατών έπι
τών δύο άλλων έργων. Κατά τήν φράσιν τοΰ ίδιου
Τά υπαίθριό θέατρα κατά τούς δύο διαρρεύσαντας ευφυούς συγγραφέως ό κ. Παππαμιχαήλ. μέ τον «Διμήνας έξηκολούθησαν μέ πόλλήν ζωήν τάς έργασίας πλοΰν Πόνον > ήλθε πρώτος έπιλαχών. Τά έργα ήρετών. 'Η κήρύξις τής έπιστρατεύόεως ένέπνευσε φό σαν. 'Υπέρτεροι1 δλων έκρίθη πρίγματικώς το «Πα
βους oti πρός στιγμήν μπορόΰσε νά ανακοπή ή ορμή τρικό Σπήτι». "Αμα έληξεν ή έαρινή εποχή τοΰ Φα
*
έζήτησε στέ
τής θεατρικής ζωής. ’Αλλά όί- φόβοι αύτοί άπεδεί- λήρου, δ συμπαθής «Μουσικός Θίασος
χθησάν άνυΛόστατΟι. Οί επίστρατοί έΛλημμύριζόν γην είς τάς ’Αθήνμς. Τό Θέατρον τοΰ Συντάγματος
τάς πλατείας τοΰ Θεάτρού κόί αί έργασίαι τών θιάσων έφιλοξένησε τόν Θίασον τοΰ κ. Κοντορράτου, τής κ.
ήσαν λίαν ικανοποιητικοί. Ή μόνη θλιβερά περιπέ Ρεζάν καί τών συνεταίρων της άποσυρθέντων μετά
τεια ήτο ή πρός στιγμήν κάίαλαβοΰσα τούς θιασάρ- δικαστικούς άγώνας άπολήξαντας συμβιβαστικές. Είς
:χας δειλία σϋνεπεία τής οποίας άπεφασίσθη ή έλάττω- τό «Σύνταγμα» ό κόσμος προσέρχεται άθρόως παρα
<5ις τών μηνιαίων άπολαυών τών ηθοποιών τών με- κολουθώ ν μέ πολύ ένδιαφέρον τά παίζόμενα μουσικά
γαλειτέρων θιάσων. Κατά τοΰ μέτρου αύτοΰ άντετά- έργα. Τήν ορχήστραν άνέλαβε νά διευθύνη ό έκλεκτός
χθησαν διά πρωτοκόλλου έπτά ήθοποιοί τοΰ θιάσου διδάσκαλος κ. Λαυράγκας.
τής κ. Κυβέλης οΐτινες καί άπεσύρθησαν άπαρτίσαντες
ίδιον θίασον. Ή άπομάκρυνσις ηθοποιών τής άξίας ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ
τών κ. Λεπενιώτου, Νέζερ καί άλλων ήτο σοβαρά μείΕίς τό συμπαθές Θέατρον τής Κυβέλης έκυριάρχηωσις τής ευπροσώπου παραστάσεως τοΰ θιάσου. Τό σεν ή Έπιθεώρησις τοΰ κ. Μωραϊτίνη τό Πανό
κακόν δμως έθεραπεύθη κατά πολύ διά τής προσλή- ραμα. Προσετέθησαν νέαι σκηναί καί έπι πλέον έλαβε
ψεως είς τόν θίασον τοΰ κ. Γαβριηλίδου, τοΰ ζεύ μέρος ή Δις Δαλεζίου. Ή άπόφασις τής νεαρας κόρης
γους Ίακωβίδου καί άλλων οί όποιοι ήσαν διαθέσιμοι ν’ άνέλθη τάς ολισθηρός βαθμίδας τής σκηνής έπε·
κατόπιν τής διαλύσεως τοϋ θιάσου τής κ. Ρεζάν.
κροτήθη ύπό τής μορφωμένης κοινωνίας καί έθεωρήθη
ώς ένα βήμα κοινωνικής χειραφετήσεως. Ή κ. Κυ
βέλη τό πλεϊστον τοΰ χρόνου παρεθέρισε είς Μέγα
ΘΕΤΡΟΝ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Σπήλαιον έπανελθοΰσα δέ έκεϊθεν έλαβε μέρος είς
Τό πάραθάλάσσίον αυτό θέατρον εΐχεν έφέτος διάφορα παλαιά έργα έν μέσφ συρροής άπειρων θαυ
στίγμάς άξιοσημειώτού άναζωογΟνήσεως. Τοΰτο οφεί μαστών τοΰ ταλάντου της. Τήν έχειροκρότησαν είς
λεται εις τήν θαυματουργόν έπέμβασιν τοΰ κ. Κοντο- τήν «Γυναίκα καί τό Νευρόσπαστον», εις τήν «Νόράϊου καί τήν ελκτικήν δύναμιν τής συμπαθούς καλ- ραν», τόν «Βραζιλιανόν», τόν «Πειρασμόν», τήν «Άλιτέχνιδος Δος ’Ένκελ. ’Επί πλέον είς αυτό έκαμε θαυ θώαν 'Αμαρτωλήν», τήν «Γυναίκα» κτλ. Τά Δικα
μάσιας έμφανίσεις»καί όκ. Νικολάου. Ή συμμετοχή του στήρια έπαιξαν έφέτος σπουδαϊον ρόλον είς τά θέ ιεις τόν Φάουστ άπετέλεσε θεατρικόν γεγονός καί τό τρά μας. 'Η ίδιοκτήτρια τοΰ κτιρίου κ. Λόου έζή
ση ήτο ή έπιτυχία ώστε έθεωρήθη άπαραίτητος ή τησε τήν έ'ξωσιν τού Θιάσου Κυβέλης διότι καταστρα
έπανάληψις τής παραστάσεως. Επίσης θεατρικόν γε τηγούνται οί δροι τοΰ ένοικιαστηρίου συμβολαίου.
γονός ήτο καί ή τιμητική τής Δ05 ’Ένκελ. Ητο ένα Οίδικασταί καλοΰνται νά γνοηιατεύσουν άνή'Έτιθεώάληθινό πανηγύρι. Μία καλλιτεχνική έορτή έκ τών ρησις καί ή Όπερέττα θεωροΰνται είς έν καί τό αυτό
σπανίων. Γενικός ένθουσιασμός έπεκράτησε παρασύ- θεατρικόν είδος !
ρας καί _αύτόν τόν φορατζήν ό όποιος διέθεσε τάς εισ
πράξεις τής παραστάσεως ύπέρ τής χαριτωμένης καλ- ΘΕΑΤΡΟΝ ΜΑΡΙΚΛΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
λιτέχνιδος. Τά δώρα ποΰ τής προσεφέρθησαν ήσαν
Τά «Παναθήναια» ύπεχώρησαν έφέτος πρό σοβαάφθονώτατα καί πλουσιώτατα. Είς τό ίδιον θέατρον
έδόθη πανηγυρικώς έπίσης καί ή τιμητική τοΰ κ. Νι ρωτέρας θεατρικής έργασίας. Είς τήν Ν. Σκηνήν
κολάου. ’Εκεί έφιλοξενήθησαν καί οί δραματικοί συγ έδόθησαν τό «Σαν τά φύλλα» τοΰ Τζακόζα, ή Στέλλα
γραφείς. Έπαίχθησαν τά τρία μονόπρακτα έργα τά Βιολάντη», ή «Μήδεια» κατ’ έπανάληψιν, άφ’ ού
βραβευθέντα ύπό τής επιτροπής τών Θεατρικών έδόθη καί ώς τιμητική τής έκλεκτής καλλιτέχνιδος δ 05
Συγγραφέων καί λαβόντα κατόπιν ύπό τών θεατών Κοτοπούλη, ό «Δόν Κιχώτος» μέ Δον Κιχώτον τόν
ψήφους πρωτείων. Ή έσπερίς ήτο καθαρώς φιλολο παλαίμαχον τής έλλ. Σκηνής κ. Κοτοπούλη, ό «’Ι
γική είχε δέ τΐ] ν πρωτοτυπίαν δτι έκλήθησαν οί θεα- σραήλ» τοΰ Μπερνσταΐν καί άλλα έργα παρόμοια
ταί νά δηλώσουν κατά πόσον έγκρίνουν τήν κρίσιν έφελκύσαντα πυκνόν άκροατήριον, δείγμα τής άγάπης
τής Ελλανοδίκου ’Επιτροπής. Τό πράγμα ήτο κά τοΰ κοινού πρός τά έργα τής άνωτέρας πνευματικής
πως άνάποδον άφ’ ού τό έπίσημον χρίσμα είχε δοθή παραγωγής. Μετά τήν λήξιν τής περιόδου αύτής έπαπλέον ύπό τής έπιτροπής καί ή γνώμη τών θεατών νελήφθησαν τά «Παναθήναια»·τελειότερα καί περισ
κατ’ ούδέν θά ίσχυεν είς τήν μεταβολήν τών καθωρι- σότερα θεαματικά. Μεγίστην έπιτυχίαν είχε καί ή πασμένων. Έπαίχθησαν τό ('Πατρικό Σπήτι» τοϋ κ. ράστασις τής «Τύχης τής Μαρούλας» ! Έπανέφερε
Θρ. Ζωϊοπούλου, δ ('Διπλός Πόνος» τοΰ κ. Τ. Παπ- λησμονημένος αναμνήσεις καί άφήκε νά άναζήση ένα
παμιχαήλ καί τό «Γκλόρια Βικτίς» τής κ.Αίμιλ. Ζωϊο- σβυσμένο παρελθόν.
πούλοσ. Τό εύχάριστον είνε δτι εις πνευματικούς άγώ- ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
νας έπέπλευσε καί ή γυναικεία ελληνική έργασ'α καί
’Εδώ έχει στήσει τό καλλιτεχνικόν του στρατηγεΐον
έπευφημήθη τό γυναικεΐον πνεύμα. Τό «Πατρικό
Σπήτι» κατά τήν κρίσιν τής Έπιτροπής έτέθη έκτος ό άληθής εργάτης τής τέχνης κ, Παππαϊωάννου. Έ-
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σημειώθη δέεις τό θέατρον αύτό καί ένα αξιοσημείωτον μουσικόν γεγονός. Ή Ότέρεττα τοΰ κ. Σακελλαρίδου καί Λάσκαρη «Πίκ-Νίκ» ηύτΰχησε νά πανη
γυρίση τήν 5Οήν παράστασιν της. Τό γεγογός έωρτάσθη ιδιαιτέρως ύπό τοΰ συνθέτου, τοΰ λιμπρετίστα
καί τοΰ Θιασάρχου διά μεγαλοπρεπούς καλλιτεχνικού
■ γεύματος. Αί έργασίαι τοΰ Θιάσου τοΰ κ. Παππαϊωάννου έστέφθησαν ύπό πλήρους έπίτυχίας. Η έκτέλεσίς τών παιχθέντων έργων άψογος ύπό πάσαν έποψιν,
ή δέ συμμέτοχή ίής συμποίθοϋς κ4 ’Έλλης Άψέντάκη
ένίσχυσε τήν πεποίθησιν τοΰ κΟίνοϋ έπί τής Αρτιότητος τοΰ Θιάσου. Είνε εύχάριστον ό'τι τήν ευσυνείδη
των έργασίαν τοΰ κ Παπιταϊωάννου άντελήφθη πλέον
τό κοινόν καΐί Αθρόον προσέρχεται δία νά ενίσχυ
ση καίί συντελέσή έίς τήν κρατάίωσιν τοΰ έργου τοΰ
διακεκριμένου καλλίτέχνοΰ;

πτεμβρίου. Ό Κωνσταντίνος ίμολένόκής ’Αντιστρά
τηγος απέθανεν αίφνηδίως· Ό ήρωςτοΰ 1897,· εΐοίν^
πένθους καί ντροπής διά τό Ελληνικόν έθνος,' λη
σμονημένος σχεδόν καί ποιος ξεύρει μέ ποιό πικρό
μειδίαμα έξέλιπεν ε’ις στιγμάς δείνας διά τας τύχας τής
πατρίδος. Ό κόσμος απερροφημένος Από μά έκπληκτικά γεγονότα ποΰ συμβαίνουν πέριξτου μόλις έπρόσεξε τήν εϊδησιν τοΰ θανάτου τοΰ Στρατηγού. Κο
λοσσός τό σώμα, κολοσσός τήν ψυχήν, τά αισθήματα,
τήν Αντίληψίν τοϋ καθήκοντος. Στρατηγός, "Ηρως,
βουλευτής) Υπουργός ήτο δ ίδιος, αλύγιστος, ευθύς,
χαλύβδινος. 'Η κηδεία του έγένετο ανταξία τοΰ βα
θμού του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Αντιστράτηγος· Ένας Από τούς έργάτας τών_ τε
λευταίων
πολεμικών θριάμβων; Μία φυσιογνωμία
ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΛΑΜΠΡας
έξαιρέτϊκή. 'Ως Μέραρχος τής Ρ'. Μεραρχίάςτής σι§ή
*
Εϊς τόν Θίασον τής κ. Ρεωργιάδου έκίίριάρχησέ τό ράς; έξετέλεσεν πάραδειγματικώς έλληνικώίατα τήν
πατριωτικόν δράμα τοΰ κ. Άσπρέα δ «Μαύρος Κα- έντολήν πού τού Ανέθεσεν ή πατρίς, Αυστηρός έκτελεβαλλάρης. Τό έργον ήρεσε καί έσημείωσε σειράν πα στής τθΰ καθήκοντάς, μορφωμένος; άκαμπτος) γλυ
ραστάσεων. Είς τήν «Άλάμπραν» έπαίχθησαν τρία κύς, δίκαιος, δμιλητικός, αποφασιστικός; Ακούρα
μπνόπρακτα έργα ύπό τούς τίτλους ή «Γκιούλα Βε- στος, είχεν έφελκύσει τήνέμπιστοσύνην καί τήν αγάπην
ρέντη, τό «Φετίχ» καί δ «Νόθος». Τά έργα είχον τών ύπηρετούντων ύπό τάς διαταγάς του'Η Ιστορία θά αφιερώση γραμμάς ένθουσιώδεις
σταλή είςτόν δραματικόν διαγωνισμόν τής «Εταιρείας
τών Θεατρικών Συγγραφέων» καί είχον άπορρίφθή. διά τόν εκλεκτόν στρατιώτην καί τό 'Ελληνικόν Στρά
Οϊ συγγραφείς των έζήτησαν διά τής διδασκαλίας νά τευμα θ’ Αργήση νά λησμΟνήση τάς ύπερόχους Αρετάς
Αποδείξουντήν λανθασμένην Απόφασιν τών κριτών. Οί τοΰ στρατηγού Κ· Δαμιανού.
*Ή 'Ελληνική κοινωνία, δ Βασιλεύς καί δ Στρατός
παρακολουθήσαντες τήν παράστασιν εύρίσκονται τε
λείως σύμφωνοι πρός τούς κριτάς. 'Η κρίσις των ήτο τόν έκήδευΟαν μέ πραγματικόν πένθος.
δικαία. ’Ασχέτως πρός τήν επιτυχίαν ή αποτυχίαν θά
σημέιώσωμεν δτι δ «Νόθος» Ανήκεν εις συγγραφέα ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΑΤΑΝΟΣ
τοΰ ωραίου φύλλου τήν Δ“ Άρσινόην ΤαμπακοπούΕίς τό Μάνστεθτερ κέντρον τών έμπορικών του έρ
*
λου. Έπί τή ευκαιρία ταύτη ας σημειώθη δτι καί ή γασιψν Απέθανεν αίφνηδίως δ Αείμνηστος Ερ. ΖλαΔίς Μαίρη Παπασπυροπούλου συνέγραψε δράμα ύπό τάνος. 'Από 55 έτών εγκατεστημένος εις Αγγλίαν
τόν τίτλον «Γιά τήν Πατρίδα καί τόν Έρωτα».
προήγαγε τήν έμπορικήν του θέσιν είς έπίζηλον βα
Τί άλλα θέατρα ήγωνίσθησαν τόν καλόν Αγώνα θμόν. 'Ολόκληρος δ βίος του ήτο σειρά εύποιίας καί
καί μέ τά πρώτα ψύχη έζήτησαν τήν ανάπαυσιν έπί καλοσύνης. Ούδέποτε έζήτησε νά έκφύγη Από τόν μεμαλακού στρώματος άπό δάφνας τάς όποιας Αφθονους τριόφρονα κύκλον είς δν ήρέσκετο νά ζή. Άπέρριψε
συνελέξαν κατά τήν έφετεινήν θερινήν έτοχήν.
κάθε πρότασιν Αντικειμένην πρός τήν αθόρυβον ζωήν
καί τά θέλγητρα έργασίας θετικής προσποριζούσης
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΣΗΦ
καέ είς εαυτόν καί είς τούς περί εαυτόν τά μέσα τοϋ
Έπανήρχισαν τά μαθήματα τής Θεατρικής Σχολής ευ ζην καί εύ πράττειν. ’Εργατικότατος; πρότυπον
τοΰ κ. ’Ιωσήφ από τής 15 Σεμπτεμβρίου. Έ Σχολή τιμιότητας καί ακρίβειας έξετιμάτο τόσον ύπό τών
Απεκατεστάθη εφέτος είς τήν δδόν Κριεζώτου αριθ. 5, συμπατριωτών του δσον καί ύπό τών δισπροσίτων
πρώτον πότωμα.
Αγγλων οί όποιοι πολλάκις έλαβον αφορμήν νά κατανοήσωσι τά μεγάλα χαρίσματά του καί τήν αρετήν
ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΔΟΥ—ΦΥΡΣΤ
τοΰ άνδρός. Ό νεκρός τοΰ Γρ. Ζλαλτάνου μεταφερ
Είνε τό κενούργιο θέατρο πού οϊκοδομεϊται ακόμη θείς είς ’Αθήνας έκηδεύθη μεγαλοπρεπώς. Ή Ελ
καί θά είνε έτοιμο τόν προσεχή Μάρτιον. Θά είνε τό ληνική γή έδέχθη είς τούς κόλπους της ένα εύγενές
καί πολύτιμον τέκνον τής πατρίδος. Θερμά συλλυπη
πλέον νεωτεριστικό θέατρον τώυ ’Αθηνών.
τήρια είς τήν έρίτιμον κ. Ζλατάνουκαί τήν εϋγενεστάτην κ. Μακά.
ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΣΙΛΣ
Είςτό Κεφαλάρι διωργανώθη ύπό τών Δ®ν Σπανδωνίδου φιλανθρωπική εορτή σημειώσασα μεγίστην έπι
τυχίαν. Είς δέ τό Ξενοδοχείων Μελά έδόθη έσπερίς
ύπέρ τών παιδικών λουτρών τής Βουλιαγμένης. "Ολος
δ πλούσιος κόσμος τής Κηφισσιάς παρέστη καί αί
εισπράξεις απέβησαν τελείως ικανοποιητικοί.

ΕΚΛΙΠ6ΥΣΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ

Ό κολοσσός κατέπεσε. 'Ο αρηΐος Στρατηγός κατέ
λαβε καί αύτός τρεις πήχεις χώμα. Μία δόξα τής νεω
τέρας Ελλάδος έτάφη τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ Σε

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

Μία σημαντική Απώλεια γιά τό μέλλον τής πα
τρίδος. Έχάθη μιά νεότης θερμουργός, οϊστρηλατουμένη από τά μεγάλα ό’νειρα τής κοινωνικής αναπλάσεως. Μυαλά σαν τοΰ Γρανίτσα δέν είνε εΰκολον νά
δημιουργώνται μέσα στής κοινωνίες. 'Η ίδική μας
μάλιστα κοινωνία παρουσιάζει μεγίστην δυστοκίαν εις
τήν έμφάνισίν τοιούτων άνδρών. Μέσα στή γενική
αναστάτωσιν, ποϋ αναποδογυρίζει κάθε αξία διά νά
τήν ρίψη εις τόν βυθόν καί βοηθεΐ κάθε μηδαμινότητα γιά νά τήν φέρη στήν έπιφάνειαν, χρειάζεται με
γάλος ήρωϊσμάς νά μπορούν νά υπάρχουν άνθρωποι
διατρέφοντες ιδανικά καί έργαζόμενοι ανενδότως ύπέρ
τής έπικρατήσεώς των. Δέν θά μιλήσωμε γιά τό δήμοι

βιογράφο Γρανίτσα. Έχομεν πολλούς καί έκλεκτους
δημοσιογράφους. Ούτε διά τόν ποιητή, ούτε διά τον
δραματικόν, ούτε διά τόν λαογράφον. Ή Ελληνική
φυλή δέν θά κατηγορηθή ποτέ δτι τής έλλειψαν οί
πνευματικοί αύτοί έργάται· Γιά μάς έχει σημασία
τό, Ανακαινιστικό έργον τό όποιον ωνειροπώλησε
καί διά τό όποιον είργάσθη δ νεαρός πολιτευτής· Έ
χουν μεγάλην σημασίαν αί μελέται του, ή προσήλωσίς του, αί προσπάθειαί του, οί αγνοί του πόθοι δια
τό γεωργικόν μέλλον τής Ελλάδος. Καί έάν μεγαλειτέραν σημασίαν αποδώσωμεν είς τάς εύγενεΐς προσπά
θειας του, άλλο τόσο πρέπει νά κλαύσωμεν γιά τόν
άωρον θάνατό του. Καί τό λυπηρό δτι δέν έπρόφθασε
νά θέση θεμέλια, νά παγιώση κάποιο καθεστώς, νά
συνεγείρη δπαδούς, νά δημιουργήση θαυμαστός καί
διαδόχους ικανούς νά συνεχίσωσι τήν έργασίαν του,
τάς έρεύνας του, καί τάς προσπάθειας του. Έχάθη
ένας μεγάλος ανακαινιστής καί δικαίως ή κοινωνία
έθρήνησε τήν απώλειαν τού Στεφάνου Γρανίτσα.

ΑΥΓΟΥΣΤΟ Σ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ
Παρασύρει καί μάς ή ορμή τής πανευρωπαϊκής συρραξεως προς τον εξοντωτικόν, τον άγριον, τον κατα
στρεπτικόν αύτόν πόλεμον. Τά δεινά τής άνθρωπότητος μεναλώνουν άπό ήμέρας είς ημέραν καί ή φρίκη
τής οδύνης καί τής συαοοράς απλώνει μαύρες πτέ
ρυγες παντού. "Όλοι οί Ευρωπαϊκοί Ααοί άμιλλώνται
είς αγριότητα, είς βαρβαρότητα, είς καταστροφήν.
Κσίουν, βυθίζουν, κομματιάζουν, ενσπείρουν τήν ενδειαν, τήν πείναν καί έργάζονται μέ ενχ ζήλον υπε
ράνθρωπου διά τλν έξόντωσιν τών όμοιων των, Ή ιστο
ρία έκπληκτος προσβλέπει πρός ένα άπαίσιον καθεστώς
καί αισθάνεται ίσως αποτροπιασμόν καί αυτή πρό τής
άνάγκης νά περιλάβη είς τάς σελίδας της ιστορικά γε
γονότα τόσον άπαισίως οδυνηρά καί άπάνθρωπα.
Οί ισχυροί τής γής ορενόπληκτοι εμφανίζονται μέσα
εις τάς τάξεις τών άντιμαχομένων δια νά ένισχύσουν
τόν θάνατον καί εντείνουν τήν σοανήν. Τό αίμα πού
•χύνεται άπό τήν άνθισμένην νεότητα είνε ή αύρα πού
δροσίζει τά στήθη των, και ή φλόγα πού καίει σάρκας
καί οστά καί αποτεφρώνει δημιουργήματα έργασίας ή
σκέψεως είνε τό άρωμα πού εύφραίνει τάς καρδίαςτων!!
— Παρεορόνησεν ή άνθρωπότης ;
— Είνε φυσικός νόμος ή άπηνής αύτή καταστροφή ;
— Μήπως τό θειον άσπλαγχνον καί αύτό ήθέλησε
νά τιμωρήση τήν αυθάδη Ανθρωπότητα ;
Ίλιγγιά ό νούς πρό τής πρωτοφανούς αύτής θυέλλης
ή όποια παρασύρει τούς πάντας καί τά πάντα.
’Από τά έγκατα τής γής μέχρι τών γαλανών αιθέ
ρων μία δύναμις κυριαρχεί. Ή δύναμις τής καταστρο
φής. 'Η καταστροοή μέ ένα σαρκαστικό γελοίο στό πρό
σωπο εμφανίζεται μπροστά μας καί μέ μιά πελώρια,
κυκλώπειον, σιδερένια, φλογισμένη ρομφαία στό -χέρι
ορμητική, τυφλή, ακράτητος, συντρίβει, θρυμματίζει,
αναμοχλεύει κάθε τι πού βρίσκεται μπροστά της. Τήν
ρομφαίαν αύτήν άρχίζομεν νά τήν αίσθανώμεθα καί
μεϊς. Ύπέστημεν ήδη τόν πρώτον τιναγμόν. Έπεστρατεύθημεν καί μεϊς καί είμεθα έτοιμοι νά χύσωμεν

αίμα δικό μας καί αίμα εχθρικό. "Υύιστκ συμφέροντα
τής πκτοίδος διακινδυνεύουν καί δύο. αντίρροποι δυνά
μεις τής πατρίδος προβάλλουν διά νά κανονίσουν τήν
θέσιν μας. Ό Βασιλεύς φωνάζει αλτ. Ό Βενιζέλος
φωνάζει ίμπρός. Ό Ελληνικός Λαός ζαλισμένος καί
αυτός καί επιθυμών απόλυτον συνεργασίαν Βασιλέως
καί Βενιζέλου δέν μπορεί νά δίακρίνη πού θά βαούνη ή
ζυγαριά καί άναμένει μέ παλμούς τό άποτέλεσμα τής
πατοιωτικής πάλης τών μεγάλων αυτών παραγόντων
τού Έθνους.
*
* *
Ό Αύγουστος μην μάς έδωκε τήν Κυβέονησιν Βε
νιζέλου, μάς έδωκε τήν πρώτην Βουλήν τής Μενάλης
Ελλάδος, μάς έδωκε τήν συνεργασίαν τού Βασιλέως
μετά τού εκλεκτού τού Λαού. Ήλθεν ό Σεπτέμβοιος
καί τά άνέτρεψεν όλα. Έδοκιμάσαμεν τάς συγκινήσεις
τής έπιστρατεύσεως, συνεπεία τής κηρύξεως τής Βουλ
γαρικής έπιστρατεϊας, εΐδομεν έκπληκτοι πίπτουσαν καί
πάλιν συνεπεία διαφωνίας τήν Κυβέρνησιν Βενιζέλου
καί εύρέθημεν μέ Βουλήν ύποστηρίζουσαν σιωπηοώς
μίαν άπο τάς πλέον έκλεκτάς καί σοβαράς Κυβέρνήσεις έξ όσων διώκησαν ποτέ τήν Ελλάδα.
Ζαίμης, Θεοτόκης, Ράλλης, Δραγούμης, Γούναρης
είνε κορυφαί τού ’Έθνους άποτελούντες δυνάμεις αύτοί
καθ’ έαυτούς καί-κολοσσούς άληθινούς συνηνωμένοι είς
τάς ποοσπαθείας των πρός έξυπηρέτησιν ύψίστων συμφεοόντων τού Έθνους.
Λήγει ό Σεπτέμβριος καί ή εσωτερική κατάστασις
εύρίσκεται είς τό σημεΐον αυτό. Ένοπλος ουδετερότης
καϊ άγρυπνος προσοχή διά τά πρό ήμών εξελισσόμενα
Έξωτερικώς δμως τά πράγματα πολύ μπερδευμένα.
'Η κυρίαρχος ’Αγγλία έως χθές άκόμη ύπεκλίνετο
μειδιώσα καί κολακεύουσα τήν άπιστον Βουλγαρίαν.
Είς παλαιοτέρας έποχάς ή ’Αγγλία εκαλείτο «Άπι
στος Άλβυών». Ή διαρκής έξυπηρέτησις ίδίοΛ συμφε
ρόντων ύπό τό πρόσχημ» ευγενών αγώνων τής είχε
δημιουργήση τόν χαρακτηριστικόν αύτόν τίτλον. 'Η
φιλτάτη της Βουλγαρία ζηλοτυπούσα έφέρθη προδοτικώς πρός τήν ’Αγγλίαν καί πρός τήν προστάτιδά της
Ρωσσίαν διά νά διεκδική υπερηφάνως τόν τίτλον αυ
τόν. Σήμερον διά τούς ” νγγλους καί τούς Ρώσσους είνε
ή άπιστος Βουλγαρία. Όχι μόνον έπεστρατεύθη, άλλά
καί ποοδοτικώς έπετέθη κατά τής Σερβίας, άγωνίζομένη νά πλήξη θανασίμως τήν -ηρωικήν γείτονά της
πού μέ τόσην αυτοπεποίθησιν καί άνδρείαν εδέχ.θη τάς
όρμητικάς εφόδους τών Αυστρογερμανών.
Ή αύριο? είνε άγνωστος.
Έξαρτάται άπό τήν έπίλυσιν άπειρων αποριών, άπείροιν προβλημάτων.
'Η Άντσί/τ θά στείλη τάς ύπεσχημένας 200,000
στρατού ;
Λήνει ό μήν, ή Σεοβία ύπέστη επιθέσεις καί αί
τέσσαρες Δυνάμεις μόλις άπεβίβασαν είς Θεσσαλονίκην
25,000 Άγγλογαλλους.
Ή Σερβία θά δυνηθή νά άντιστή κατά τών εχθρι
κών επιθέσεων ;
Ή Ρωσσία θά έπιτεθή κατά τής Βουλγαρίας ·,
Ό άγών τών Δαρδανελλίων θά συνεχισθή ;
Οί Άνταντικοΐ θά κάνουν αποβάσεις είς Δεδεαγάτς
διά νά διευθυνθούν πρός τήν Κωνσταντινούπολιν ;
Ή Ρουμανία θά λάβη μέρος είς τόν πόλεμον καί
ύπέρ τίνος ;
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'Η ’Ιταλία θά στείλη στρατόν είς τά Βαλκάνια ·
Θά γείνη ή γενική έπίθεσίς Άγγλων, Βέλγων,
Γάλλων, ’Ιταλών και Ρώσσων κατά τών Αύστοονεσ’> 1-1
>
■
■ ‘ 1
μανών εις ολα τα μέτωπα ,
Οί Γερμανοαυστριακοί θά ενωθούν μέ τούς Τούρκους
μέσον Βουλγαρίας ;
Θά γίνουν ολα αύτά ή μέρος αύτών καί τίνα έπίορασιν θά έχουν έπί τής όλης έκβάσεως καί έπί τών
αποφάσεων τοϋ Βασιλέως μας καί τής ΚυβεονήσεώςΤου;
Χάος μέγα επικρατεί. 'Η Ευρώπη πάσχει, άλλά
καί ό Ελληνισμός διέρχεται κρίσιμους στιγμάς. Ή
κοινωνία διέρχεται χαλεπάς στιγμάς άλλά καί τό άτομον υποφέρει. Ό άγουν τοϋ βίου δύσκολος. Πάντες μέ
κάποιον φόβον άποβλέπομεν πρός τήν αύριον καί μέσα
σ’ όλα αύτά άντιλαμβανόμεθα καί κάποιο νέβος στοατοκρατίας ποϋ βαρύνει πολύ έπί τής ψυχής τοϋ 'Έλληνος_
Δ. Λ. Ζ.

---------- -—

ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
Δύο ’Αμερικανίδες αδιάφοροι πρός τούς κόπους καί
τάς περιπετείας ένός μακρόΰ ταξειδίου διέσχισαν τόν
ωκεανόν και ήλθον είς τήν πατρίδα, μας διά νά μελε
τήσουν, νά ερευνήσουν, νά διδαχθούν. Ή μία αρ
χαιολόγος καί ή άλλη δημοσιογράφος. Έφεραν μαζή
των σκηνάς μέ δλα των τά χρειώδη καί δέν στενοχωροΰνται αν δέν εύρουν στέγην κατάλληλον ή συναν
τήσουν δυσκολίας στο δρόμο των. Προχωρούν είς τό
έργον των, έκτελοϋν τόν σκοπόν των καί μόναι των
χωρίς φόβους καί προλήψεις διανύουν τήν επαγγελ
ματικήν των ζωήν. Τόξύπνημα τής γυναικός αρχίζει νά
ξεφεύγη άπό τήν κυριότητα τής δειλίας. Γίνεται έντονώτερον, χρωματίζεται βαθύτερου καί απλώνεται παντού
όπου γλυκοχαράζει ή γυναικεία πνευματική χειραφέτησις. Μέ τήν τήρησιν τών αναλογών αποστάσεων
μπορεί κανείς νά ίσχυρισθή, δτι δέν υστερεί καί ή
πατρίς μας. Έχομεν ύπ’ δψιν μας τήν νεαράν Έλληνίδα Δα Δενδραμή τήν τιμητικώς είσελθοΰσαν πρώτην
είς τήν δημοσίαν γεωπονικήν υπηρεσίαν τής πατρίδος
μας, ή οποία τάς ημέρας αύτάς ταξειδεύει στά χωριά
τής Ηλείας κατ’εντολήν τού 'Υπουργείου της. 'Η
ευπαθής κόρη, ή νεαρωτάτη κορασίς απτόητος, άφο
βος, μέ ένα ενθουσιασμόν καί μέ μίαν πίστιν άκλόνητον, μεταβαίνει άπό χωρίου είς χωρίον, διδάσκει,
προσηλυτίζει, μελετά, έρευνα καί δημιουργεϊται είςένα
παράγοντα, εις ένα σημαιοφόρον τοΰ ξυπνήματος τής
Έλληνίδος γυναικός. Τό ώραΐον έργον τής Δος Δεν
δραμή θά τό περιβάλη μιά μέρα ό θρύλλος καί θά
είνε τιμή γιά τή γενναία κόρη καί τήν Πατρίδα μας
τά πτηνοτροφικά κηρύγματά της μέσα στάς καλύβας
των ’ χωρικών ποΰ μέ έκπληξιν καί θαυμασμόν τήν
ήκουσαν.

ΚΟΣΜΟΣ
Τήν 3 Αύγούστου 1915 ήνοιξαν αί πύλαι τοΰ Ελ
ληνικού Βουλευτηρίου διά νά δεχθώσι τούς πρώτους
Βουλευιάς τής Μ. Ελλάδος. Ή Κρήτη, ή Μακεδονία,
αί Νήσοι καί ή ’Ήπειρος
Η ΠΡΩΤΗ ΒΟΥΛΗ
έλεύθεραι άπό τόν άπαίΤΗΣ Μ. ΕΛΛΑΔΟΣ σιον ζυγόν πέντε αιώνων
άπέστειλαν τούς άντιπροσώπους των. Ή σύνθεσις τοΰ Κοινοβουλίου είνε μία

τως είργάσθη, έπετελέσθη εκείνο τό όποιον μάς έζήτη
σε; ή Πατρίς.
«Βασίζομαι έκ νέου είς τήν φιλοπονίαν σας, εις
τήν όοθήν άντίληψι· τής υπηρεσίας σας, είς τόν ζήλον
ώς καί τήν ιοιΑοπατοίαν σας, διά νά έπιτελέσωμεν καί
πάλιν τό καθήκον μας».

είκών μεγαλείου καί επιβολής καί ή ψυχή τού θεατού
δέχεται μέ υπερηφάνειαν τήν άπλουμένην εκεί σκηνο
γραφίαν. Τά στενά δρια τοΰ· μικρού Βασιλείου ευρύ
νονται, νέον αίμα εισέρχεται είς τόν οργανισμόν του
οί πό&οι του άναπτεροΰνται καί αί ελπίδες του καί
τά όνειρά του εκτείνονται μέχρι καί πέραν τών ακτών
τοΰΒοσπόρου. Τιμή'καίδόξα ε'ς τόν Ελληνικόν στρα
τόν, είς τόν ύπέροχον Αρχηγόν καί δοξασμένοιΣτρατηλάτην καί τούς διαπρεπείς συ νεργάτας Του καί
είς τόν πολιτικόν ποΰ μέ τό γερό μυαλό του καί τήν
λογισμένην ορμήν του έδημιούργησαν τήν σημερινήν
ζηλευτήν θέσιν τής πατρίδος μας.
*
* *

Πρέπει νά έξαρθή τό ενδιαφέρον τής Βασιλίσσης
μας καί τών Πριγκηπισσών ύπέρ τών αναγκών τών
έπιστρατευθέντων καί των οικογενειών των. Ή Μεγαλειοτάτη μέ τήν πολλαπλήν
ΑΙ ΥΨΗΛΑΙ
δράσίν Της καί τήν. ενεργόν
ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ συμμετοχήν Της εις δλα τά Σω
ματεία τά έχοντα αποστολήν
ευεργετικήν εξαντλεί κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά
νά ενίσχυση καί ανακούφιση δλους εκείνους οί όποιοι
θά ύποστώσι θυσίας ύπέρ τοΰ μεγαλείου τής Πατρί
δος. Ή A. Υ. ή Πριγκήπισσα ’Αλίκη άπηύθυνεν θερ
μήν έκκλησιν διά τήν «Φανέλλαν τοΰ Στρατιώτου»,
ή δέ Βασίλισσά μας έζήτησε μέ λόγια πλήρη πατρι
ωτισμού τήν συνδρομήν δλων μας ύπέρ τών «’Ερυ
θρού Σταυρού» καί τοΰ «Πατριωτικού Συνδέσμου
τών Έλληνίδων» Σωματείων τελούντων ύπό τήν
Προστασίαν Της. Δημοσιεύομεν τήν έκκλησιν τής
Βασιλίσσης μας μέ τήν πεποίθησιν δτι κάθε φίλος
τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» θά ενίσχυση τάς
ύψηλάς φροντίδας τών μελών τής Β τσιλικής Οικογέ
νειας τής Ελλάδος.
”Ε κ κ λ η σ ι ς
Είς άμυναν τοΰ πατρίου εδάφους καλεΐ τούς Πανέλληνας ή φωνή τοΰ Βασιλέως καί τής Πατρίδος.
Καί είς τήν ίεράν ταύτην φωνήν προστρέχουσιν
οί πάντες μετά τοΰ ενθουσιασμού τοΰ χαρακτηρίζοντος τήν αίωνίαν ήμών φυλήν.
Είς τόν εθνικόν τοΰτον συναγερμόν άπεκδέχομαι,
δτι αί Έλληνίδες έξυψοΰσαι τάς ψυχάς των είς τό μέ
γεθος τής σοβαρότητοςτών περιστάσεων, δέν θά ύστερήσωσιν. Ούδεμία εθνική ενέργεια δέον νά μείνηάχρησιμοποίητος.
Οί πλεϊστοι τών προμάχων τής Πατρίδος προσδραμόντεςείςτάς σημαίας άφίνουσι τά άροτρα είς τούς
άγρούς καί τάς μητέρας, συζύγους, τέκνα, άδελφάς
των άπροστατεύτους καί στερουμένας' 'ίσως καί τόΰ
έπιουσίου.
Έχομεν επομένως αί Έλληνίδες τήν ίερωτάτην
ύποχρέωσιν δπως προσέλθωμεν αρωγοί τών οικογε
νειών τών επιστράτων καί προσφέρωμεν τάς υπηρεσίας
μας διά τήν νοσηλείαν τών άσθενών καί τραυματιών·
Τά ύπό τήν Έμήν προστασίαν Σωματεία τοΰ ’Ερυ
θρού Σταυρού καί τοΰ Πατριωτικού Συνδέσμου τών
Έλληνίδων, έκ παραλλήλου πρός τό Κράτος καί τάς
Κοινότητας, θά μεριμνήσωσιν ύπέρ τών άνω σκοπών·
Ποιούμαι λοιπόν έκκλησιν είς πάντας, δπως συν
*
δράμωσι τό έργον τών δύο Σωματείων διά συνδρο
μών, εισφορών, προσωπικής έργασίας, έκαστος όπως
δύναται.
·
■
·
· '
’Εμπρός, όλοι είς τό έργον, μέ τήν βοήθειαν τοΰ
Θεοΰ ύπέρ τής Πατρίδος καί τοΰ Βασιλέως.
(Ύπ.)

ΣΟΦΙΑ
Βασίλισσα τών ‘Ελλήνων

Άθήναι, 11 Σεπτεμβρίου 1915.

Ό Γενικός Διευθυντής
A. Κ. Μάτσας

’Εντός ΙΟημέρου καθ’ δ έξηντλήθη αφάνταστος
δραστηριότης άπό τοΰ Διευθυντού μέχρι τού κατωτάτου ύπαλλήλου έταξείδευσαν 113.713 έπιβάται δυσαναλόγως ύπέρτεροι πρός τά διατεθειμένα ύπό τής Εται
ρείας μέσα. Είς δμαλάς περιστάσεις θά έταξείδευον
6,500 έπιβάται μόνον καί δμως αί γραμμαί εξυπηρέτη
σαν τάς άνάγκας 20πλασίων σχεδόν επιβατών. "Οταν ή
κίνησις έφθασεν είς τό ζενίθ έταξείδευσαν ήμερησίως
27 χιλιάδες επιβατών. Τό δέ σπουδαιότερον δτι έν ω
αί στρατιωτικοί άνάγκαι δέν καθυστεροΰντο ή συνή
θης επιβατική κίνησις ούδόλως διεκόπη, ούτε ή με
ταφορά τών έμπορευμάτων άνεστάλη. Καί τά θαυμα
στά αύτά τής Εταιρείας μέτρα κατεδείχθησαν ευερ
γετικά καί κατά τήν περίοδον τών δύο άλλων πολέ
μων καί δμως ούτε ό Διευθυντής ούτε τό άλλο προ
σωπικόν έτιμήθησαν ύπό τής Πολιτείας μέ τάς ήθικάς
άμοιβάς ποΰ έδείχθησαν τόσοι άξιοι. Τά μετάλλια τού
πολέμου ακόμη δέν έδόθησαν είς τούς συντελεστάς
ένός τόσονέθνικοΰ έργου! Άπίστευτον άλλ’ άληθές.

*

Πολεμικά αερόπλοια

"Ενας κολοσσός έργασίας διεξήχθη τάς πρώτας
ημέρας τής έπιστρατεύσεοίς διά μέσου τών γραμμών
τής Εταιρείας ΣΙΙΛΓΙ. Ή τάξις, ή έπικρατήσασα
κατά τήν μεταφοράν χιλιάδων
Ο ΣΠΑΠ
επιστράτων, ασυγκροτήτων, α
νυπόμονων, δλων βιαστικών έφανέρωσε τόν ζήλον τής Εταιρείας καί απέδειξε πό
σον βαθειά εΐνε ριζωμένη ή έννοια τοΰ καθήκοντος
καί είς τόν προοδευτικά» ιατον Διευθυντήν της κ. Μάτσαν καί είς τούς ύπ’ αυτόν καί έκ τού παραδείγματος
του φρονηματιζομένους άνωτέρους καί κατωτέρους
υπαλλήλους τής Εταιρείας» Σαφή έννοιαν τούτου θά
μας δώση καί ή κατωτέρω θαυμασία έγκύκλιος ήν ό
κ. Μάτσας άπηύθυνεν ευθύς ώς έδημοσιεύθη τό διά
ταγμα τής έπιστρατεύσεως τών πολεμικών δυνάμεων
τής Χώρας«.Πρός απαν τό προσωπικόν.

»Καλούμεθα πάλιν νά ΰπηρετήσωμεν τήν Πατρίδα,
παοαμένοντες είς τάς θέσεις μας καί έκτελοΰντες τό
καθήκον μας.
»Ή ταχϋτης καί ή ακρίβεια τής διεξαγωγής τής
υπηρεσίας ήμών εΐνε τά κυριώτερα στοιχεία άτινα απαι
τούνται ιδίως τώρα, καί τά όποια ή οργάνωσις τής Έταιοείας ήμών άπέδειξεν ήδη έκ τής προηγούμενης έπι
στρατεύσεως ότι έχει, καί άτινα, δεν αμφιβάλλω, ότι
θά απόδειξη καί πάλιν δτι διατηρεί είς μείζονα έτι
βαθμόν.
»Πρό τοιώ? έτών όλον τό προσωπικόν είργάσθη μετά
παοαδειναατικοϋ ζήλου καί φιλοπονιας, και, οιότι ού

Ίδομ δ άνθρωπος. Ό κ. Όθων Σταθάτος. Πλού
σιος άπολαμβάνων άφθονα κέρδη έκ τής έργασίαςτου,
δυνάμενος νά έπωφελεΐται τών αγαθών του καί νά
ζή μέ χλιδήν καί πολυτέΊΌ ΑΘΛΟΝ ΤΟΥ κ.
λείαν. Άπληστος εις αύΟΘΩΝΟΣ ΣΤΛΘΑΤΟΥ ξησιν τών εκατομμυρίων
του, ζηλότυπος τοΰ πλού
του του, μή άποβλέπων καί μή έπιδιώκων άλλο τι
άπό τήν ατομικήν ή οικογενειακήν του εύδαιμονίαν.
Μπορούσε νά εΐνέ τοιοΰτος καί κανείς- δέν θά είχε δι
καίωμα νά τόν κατηγορήση. Μάλιστα οί περισαίνοντες
τούς πλουσίους δέν θά ευρισκον λόγους διά νά έκφράσουν τόν θαυμασμόν τους καί διαθρύψουν τήν μαται
οφροσύνην του. Ό κ. Σταθάτος δμως δέν έπλάσθη
διά νά σωρεύη θησαυρούς, δέν έζησε διά νά τέρπεται
μέ τάς λάμψεις τοΰ χρυσού του,μέσα στήν ώραίαν ψυχή
του καί τήν κοσμημένη άπό λουλούδια δροσερά φαν
τασία τού άπεξενώθησαν τά εγωιστικά συναισθήματα
διά νά εύρουν έδαφος, νά ριζωθούν πολύ πολύ βαθειάt
αί ώραιότεραι σκέψεις καί ν’ άποκαλυφθή δ άνθρω
πος τών αγνών αισθημάτων καί τού άλτρουϊσμοΰ.
Πρό έτών ίδρυσε στήν ’πατρίδα του ’Ιθάκην Ναυτι
κήν Σχολήν καί κατόπιν έδώρησε τό κτίριον εις τήν
Κυβέρνησιν. Τώρα τελευταίως κατέθεσε μεγάλο ποσόν
εΐς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, οί τόκοι τοΰ δποίου θά
χρησιμεύσουν διά τήν αποστολήν εΐς Εύρώπην ύποτρόφων πρός τελειοτέραν μόρφωσιν είς τά τοΰ κλάδου
των. Ή έπιτροπή εΐς τήν όποιαν έχει το εύτύχημα νά
συμμετέχη καί δ ίδιος, καί ή δποία τελεί ύπό τήν
Προεδρείαν τοΰ Διαδόχου Γεωργίου καθώρισε τά πρό
σωπα τά όποια θά λάβουν μέρος εΐς τήν πρώτην απο
στολήν. Άπέβλεψεν είς τό νά μορφωθώσι πρώτον
αληθώς καί άξιοι τοΰ ονόματος των διδάσκαλοι καί νά
καταρτισθή τέλειον προσωπικόν τής μέσης καί κατωτέρας έκπαιδεύσεως, κατόπιν δέ νά άποβλέψουν καί εΐς
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τούς άλλους κλάδους. Ή εκλογή έπεσε είς πέντε λει
τουργούς τής μέσης έκπαιδεύσεως, εις δύο Καθηγητάς, είς πέντε δημοδιδασκάί.ους καί είς τάς Δδας Μυρ
σίνην Κλεάν&·ους διδάκτορα τής Φιλοσοφικής Σχο
λής καί έκ τών άριστα κατηρτισμένων Έλληνίδων έπιστημόνων, πλήρη άπό ενθουσιασμόν καί άκατάβλητον ζήλον διά τό υψηλόν έργον της, Ζωήν Χαλκιοπούλου πτυχιοΰχον τοΰ Διδασκαλείου τής Μέσης
Έκπαιδευσεως καί "Ελλην Ααμπρίδου τελειόφοιτον
τής Φιλοσοφικής Σχολής καί είς τόν κ. Κοκοτσάκην παρασχόντα εξαιρετικά δείγματα ιδιοφυίας ζωγραφικής.
Λόγια κατάλληλα δέν μπορεί κανείς νά βρή γιά νά
συγχαρή τόν μεγαλόφρονα συμπολίτην μας.

Ή παραίτησις τής Κυβερνήσεως Βενιζέλου άπεμάκρυνεν άπό τήν ’Αρχήν δύο πολιτικά; φυσιογνωμίας
ποΰ έπεβληθησα πλέον εις τήν συνείδησιν τοΰ ελλη
νικού Λαού. Οί κ. κ’
ΔΥΟ ΦΩΤΕΙΝΑΙ
Μιχαλακόπουλος καί ΔιΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ!
αμαντίδης πολύτιμοι συνεργάται τοΰ κ. Βενιζέ
λου διεχάραξαν βαθύτατα τά ίχνη τής υπηρεσιακής
διαβάσεως των. Τά 'Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας
καί Συγκοινωνίας εύρον είς τό προσώπον τών πολιτευτών Πατρών καί ’Αττικής ισχυρούς παράγοντας
προόδου καί θετικής έργασίας. Έάν κατορθωθή μίαν
ημέραν νά έξυγειανθή καί τό προσωπικόν τών σχετι
κών υπηρεσιών καί ίδιαίτάτα τών υπηρεσιών ποΰ
υπάγονται είς τό ’Υπουργείον τής Εθνικής Οικονο
μίας καί μεταδοθή καί εις αύτούς δ ίδιος ένθουσιασμός καί δ ίδιος πόθος τής άναγεννήσεως καί άναπλάσεως, δ Ελληνικός Λαός θά δή έξελισσομένην νέαν
ζωήν άνταξίαν τών έλπίδων του καί τών θυσιών του.

Έάν δ θεσμός τών υφυπουργών ένομοθετεΐτο καί
παρ’ ύμΐν, αυτοδικαίως θά κατελάμβανε τό υψηλόν
αύτό Υπούργημα είς τό Ύπουργεΐον τών Οικονομι
κών δ κ. Γ. Κοφινάς. ΚατέΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ χων σήμερον τό αξίωμα τοΰ
Λιευθυνταΰτών Εμμέσων Φό
ρων άναδεικνύεται καθημερινώς δ κύριος μοχλός πά
σης ανακαινιστικής έργασίας έν τφ κύκλφ τής δρά
σεως τοΰ Υπουργείου τούτου. Ή πολλαπλή έπιστημονική εργασία τοΰ κ. Κοφινά, ή αδάμαστος προσήλωσίς του πρός τήν ύψηλοτέραν αποστολήν τοΰ Υ
πουργείου του, ή βαθυτάτη του μόρφωσις, ή ακάμα
τος έργατικότης του, ή δξυτάτη άντίληψίς του, ή θαυ
μαστή εύχέρεια μεθ’ ής άκόπως προσαρμόζεται πρός
κάθε νέαν δργάνωσιν τής υπηρεσίας άπαιτούσης συγκεν
τρωμένα μεγάλα πνευματικά έφόδια, απέδειξαν μέχρι
σήμερον τόν κ. Κοφινά παραγόντα σοβαρώτατον τής
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προόδου τών οικονομικών δυνάμεων τής πατρίδος
Είνε ή ψυχή τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών καί
κάθε νέος 'Υπουργός τόν θεωρεί πολύτιμον συνεργά
την του. Ή έργασία του διά τήν ϊδρυσιν τής έλευθέρας
Ζώνης είς τόν λιμένα Θεσσαλονίκης μάς έδωκε τήν
εύχάριστον εύκαιρίαν νά δμιλήσωμεν διά τό έργον του
καί μάς ένεπνευσε την πεποίθησιν οτι έπαξίως θά κα
τελάμβανε τήν θέσιν τοΰ Υφυπουργού, άν δ τίτλος
αύτός ένομοθετεΐτο καί παρ’ ήμΐν.
*

'Η φιλόστοργος ελληνική γή ποΰ έκρυψεν έπί αιώ
νας εις τά σπλάγχνα της ανεκτίμητους θησαυρούς τής
Ελληνικής τέχνης, τώρα ποΰ τά όριά της έξετάθησαν
καί είς τήν ’Ήπειρον καί είς
ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ
τήν Μακεδονίαν έπιφυλάσΤΠΣ ΝΙΚΟΠΟΑΕΩΣ σει νέας δάφνας διά τήν αρ
χαιολογικήν επιστήμην τής
πατρίδος μας. Ό ακαταπόνητος έφορος τών χριστια
νικών αρχαιοτήτων κ. Φιλαδελφεύς άόκνως εργαζόμε
νος εις τά έρείπια τής Νικοπόλεως έφερε ν είς φώς
ψηφιδωτόν τής πέρυσι άνασκαφείσης Χριστιανικής
Βασιλικής σπουδαιοτάτης καλλιτεχνικής σημασίας, Ή
αρμονία τών χρωμάτων, ή έπιτυχής άπομίμησις ολο
κλήρου τοΰ ζωϊκοΰ καί φυτικού βασιλείου, δ πλούτος
τών άναπαριστωμένων εικόνων άναδεικνύει τό ψηφι
δωτόν αύτό έργον δαιμόνιο'/ καί ένα έκ των θαυμασιωτέρων καί καλλιτεχνικωτέρων ευρημάτων τής χρι
στιανικής αρχαιολογίας. 'Η ελληνική γή μάς έπιφυλάσσει καί άλλας εκπλήξεις καί εύχόμεθα όμοια ν έπιτυχιαν είς τον κ. Φιλαδελφέα
*

Τό Ελληνικόν τμήμα τής Παναμαϊκής έκθέσεως
τό τόσον διαφημισθέν, διά τό’όποϊον καί κόποι καί
δαπάναι αφειδώς διετέθησαν, φαίνεται δτι ήκολούθησε τήν γνωστήν τύΑΠΟ ΤΑ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΑ χην κάθε έργου είς τό
δποΐον ή ελληνική έπιπολαιότης έχωσε τήν ούρίτσα της. Ντρεπόμεθα νά
έπαναλάβωμεν δτι διαβάσαμεν είς Ελληνικήν έφημερίδα τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου. Τό μόνον ποΰ μάς
έπιβάλλεται νά συστήσωμεν καί νά άπαιτήσωμεν είνε
μία αύστηρά έρευνα διά νά βρεθή ποιος είναι δ αί
τιος τοΰ ρεζιλεύματος αύτοΰ καί κατά τίνα τρόπον θά
καταλογισθοΰν αί εύιθύναι είς τού; δημιουργούς αύ
τής τής άθλιότητος. Είνε μοιραϊον καί είς τά μάτια
τών ξένων νά άποκαλυπτώμεθα σωστοί τενεκέδες. Δέν
λησμονεϊται άκόμη τό ρεζίλευμα εις τήν έκθεσιν τοΰ
Βελγίου. "Ολους αύτούς ποΰ είς βάρος τής Ελλάδος
δργιάζουν δέν θά βρεθή ποτέ τό δυνατό χέρι νά τούς
διδάξη, άν δχι άλλο τι, άλλά τόν στοιχειώδη σεβασμόν
πρός τήν άξιοπρέπειαν ένός Κράτους ;

ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ίς έκ τών Γάλλων στρατολόγων, οϊτινες, δυνάμει
Βασιλικού διατάγματος (τοΰ Βασιλέως τού Βελ
γίου) άνέλαβον τήν στρατολογίαν τών Βέλγων άπό
ηλικίας 18—40 έτών διηγείται τό εξής έπεισόδιον :
Είς μίαν πόλιν τοΰ νομού Λοαρέ δπου ένήργει τήν
στρατολογίαν μεταξύ τών Βέλγων προσφύγων παρουσιάσθη ένώπιόν του είς νέος ηλικίας 20 έτών, ισχνός
είς τοιοϋτον βαθμόν, ώστε ό στρατολόγος ήρνεϊτο νά
τόν κατατάξη εις τόν στρατόν.
— Είσθε πολύ ισχνός καί δέν θά αντέχετε είς τάς
πορείας.
— Διατί ;
— Δέν φαίνεσθε ισχυρού οργανισμού. Δέν έχετε
μυώνας.
— Πώς. "Αν θέλετε βγάζετε τό ένανωφόριόν σας
νά παλαίσωμεν. Θά δοΰμε ποιος θά ρίψη τόν άλλον,
άπήντησεν άφελώς δ Βέλγος έπιμένων όπως υπηρετήση τήν πατρίδα του.
Ό στρατολόγος έμειδίασε.
— Τό άναβάλλομεν δΓ άλλοτε, άπήντησε. Τώρα μή
Επιμένετε.
— Θέλω νά πολεμήσω,
— Προηγουμένως πρέπει νά δυναμώσετε.
— Έγώ ; Είμαι άρκετά δυνατός καί σάς τό άποδεικνύω άμέσως.
Καί δ Βέλγος πηδήσας μέ έλαστικωτάτην κίνησιν
έπί τής τραπέζης έκαμε δύο τοΰμπες είς τόν άέρα καί
εύρέθη όρθιος έτοιμος νά έπαναρχίση.
— Φθάνει... Φθάνει, εΐπεν δ στρατολόγος. Έγίνατε δεκτός.
— Εύχαριστώ άπήντησεν δ Βέλγος.
Καί άμέσως έκαμε δύο άκόμη τοΰμπες είς τόν
αέρα.
— Αύτά είναι διά νά σάς εύχαριστήσω εΐπεν όταν
εύρέθη καί πάλιν δρθιος. “Ολος νεύρα καί δχι σάρκες
δπως ή έξοχότης σας.
ία γαλλική έφημερίς δ «“Ηλιος τής Μεσημβρίας»
διηγείται τό εξής σχεδόν άπίστευτον έπεισόδιον.
Είς έν τών γαλλικών συνταγμάτων τά όποια μάχον
ται είς τήν πριότην γραμμήν έν ’Αλσατία παρουσιάσθη πρό τίνος είς μικρός παϊς, δεκατριών μόλις έτών,
δστις διηγήθη δτι φονευθέντων τών γονέων του παρά
τών Γερμανών ήναγκάσθη νά καταφύγη είς τό γαλλικόν έδαφος καί ζητήση προστασίαν. Τό σύνταγμα υιο
θέτησε τόν μικρόν, τοΰ έδωμε μίαν στρατιωτικήν στο
λήν, έκαστος οπλίτης ή αξιωματικός ήμιλλώντο ποιος
νά έπιδαψιλεύση μεγαλειτέρας περιποιήσεις είς τόν μι
κρόν ορφανόν Άλσατόν «θύμα τών Μπός».
Ό μικρός άπό καιροΰ είς καιρόν έξηφανίζετο, άλλά
κατόπιν έπέστρεφε χωρίς νά έγείρη ούδενός τήν υπό
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νοιαν διά τήν άπουσίαν του. Μίαν ημέραν είς άξιωματικός τοΰ συντάγματος συνέλαβεν έπ’ αύτοφώρω τόν
μικρόν νά ιιετρά διά τοΰ δεκαμέτρου τόν χώρον έπί
τοΰ όποιου εΐχον τοποθετηθή τρία βαρέα τηλεβόλα
τών 15. Tc πυροβολικόν έκεϊνο οί Γερμανοί δέν τό
εΐχον άκόμη βομβαρδίσει διότι ήγνόουν τήν άληθή αύ
τοΰ θέσιν.
Όταν ό αξιωματικός ήρώτησε τόν μικρόν διατί κα
ταμετρά τόν χώρον τοΰ πυροβολικού καί τήν άπόστασιν άπό τών προχωμάτων ούτος ήρνήθη νά άπαντήση. Είς τήν άπειλήν τοΰ αξιωματικού δτι θά τοΰ
έτίναζε τά μυαλά άμέσως διά τοΰ περιστρόφου του, ό
μικρός άπήντησεν άπαθώς.
— Δέν έχετε δικαίωμα νά μέ φονεύσετε διότι έχω
ύπέρ έμοΰ τό άκαταλόγιστον.
Γέλος δ μικρός ώμολόγησεν δτι ήτο κατάσκοπος
τών Γερμανών. Υιός Γερμανού ύπηρετοΰντος εις τόν
Γερμανικόν στρατόν άπεστάλη εΐ; τό γαλλικόν στρατόπεδον ώς πρόσφυξ, δπως κατασκοπεύη. Άπό καιρού
είς κφιρον μετέβαινε κρυφίως είς τάς γραμμάς τοΰ Γερ
μανικού στρατού καί έδιδε λεπτομερή σημείωσιν τών
δσων άντελαμβάνετο.
Ό μικρός κατάσκοπος έκλείσθη είς τάς φυλακάς.
ΓΓΙηλεγράφημα έκ Πετρουπόλεως άνήγγειλεν δτι
* ό Ρώσσος στρατηγός Μαϊσεντώφ κατηγορηθείς
έπί προδοσία παρεπέμφθη έ.νώπιον τού Στρατοδικείου
κατεδικάσθη είς θάνατον καί έτουφεκίσθη. Τοϋ μυ
στηριώδους τούτου δράματος παρέχουν αί τελευταίαι
Γαλλικαί εφημερίδες τάς έπομένας ένδιαφερούσας λε
πτομέρειας. 'Ο στρατηγός Μαϊσεντό>φ κατείχεν υψη
λήν θέσιν είς τάς τάξεις τής μυστικής πολιτικής αστυ
νομίας, είχε δέ τοποθετηθή είς ένα σταθμόν τής Γερμανορωσσικής μεθορίου γραμμής, δπου διεκρίθη διά
τήν έκτακτον αυτού ικανότητα ε’ς τήν άνακάλυψιν
ενόχων πολιτικής φύσεως εγκλημάτων, οϊτινες έπέστρεφον έκ τοΰ έξωτερικοΰ είς τήν Ρωσσίαν. Αί ύπηρεσίαι του έξετιμήθησαν μεγάλως καί προαχθείς εις
άνωτέραν θέσιν έτοποθετήθη είς τήν Ιίετρούπολιν.
Έκεΐ προσείλκυσαν τήν προσοχήν πολλών, τά υπερ
βολικά του έξοδα καί ή πολυδάπανος έν γένει ζωή ήν
διήγεν. Ή έφημερίς «Βετσέρνα Βρέμια» έκατηγόρησεν άπροκαλύπτως τόν στρατηγόν ώς ένεργοΰντα κα
τασκοπείαν πρός δφελος ξένιης δυνάμεως. 'Ο διευθυν
τής τής άνωτέρω έφημερίδος έρωτηθείς ποΰ έβάσιζε
τήν εναντίον τοΰ στρατηγού έκτοξευθεϊσαν σοβαράν
έκείνην μομφήν, έδήλωσεν δτι κατέχει στοιχεία άρκετά
νά άποδείξουν βάσιμον τήν κατηγορίαν του. Ό Μαϊ
σεντώφ, συναντήσας μίαν εσπέραν τόν Ρώσσον εκεί
νον δημοσιογράφον εις τό ίπποδρόμιον τόν ερραπισε,
δ τελευταίος τόν κατήγγειλε καί ή ύπόθεσις έφθασε
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μέχρι τοΰ δικαστηρίου, δπερ κάτεδίζασε τόν στρατί,γόν εις επτά ήμερων φυλάκισιν.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

Έν τφ μεταξύ ή υπόδεσις έλάμβανε μεγαλειτέρας
διαστάσεις. 'Ο βουλευτής Κουττώφ επιβεβαίωσα; εις
δημοσιογραφικήν συνέντευξιν τάς έναντίον τοϋ στρα
τηγού καταγγελίας τής έφημερίδος «Βεστέρνα Βρόμια»
έκλήθη παρ’ αύτοΰ είς μονομαχίαν, ήτις δέν έσχεν αι
ματηρόν αποτέλεσμα, έξηνάγκασεν δμως τόν Μαϊσεν
τώφ νά παραιτηθή τών τάξεων τοΰ στρατού. Όλ.α
αυτά συνέβησαν τό 1912.

— Ό έν Μασαλίη Γεν. Πρόξενος τής 'Ελλάδος κατέστησε
γνωστόν ότι πάσα ή έξ Ελλάδος καί τοϋ έξωτερικοΰ άλλη,
λογραφία αποσφραγίζεται έν Γαλλία καί εξελέγχεται τό περιε
χόμενο»’ αυτής.
-— Διά Β. Δ. άντί τοϋ παράτη&έντος Καθηγητοΰ τοϋ Πα
νεπιστημίου κ. Άνδρεάδου διωρίσθη μέλος τής Επιτροπή;
τής απονομή; τοϋ Μεταλλίου τών Γραμμάτων καί Τεχνών
ό κ. Κουρτίδης.
— Έδόθη εορτή είς τήν ’Ιταλικήν Πρεσβείαν έπί τή
άναρρώσει τή; Α. Μ. τοϋ Βασιλέως μας.
— Διεξήχθη μεγαλοπρεπώς καί μέ πολλήν ευθυμίαν πρώτου
δίδοντος τύ σύνθημα τοϋ Μεγο,λειοτάτου.
— Τό Ύπερωκεάνειον Άθήναι κατόπιν έκραγείσης πυρκαίάς έκάη είς τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν.
— "Απαντες οί έπιβάται έσώθησαν.
— Τήν 7 Σεπτεμβρίου ή Βουλγαρία έκήρυξε μερικήν επι
στράτευση·.
— "Αμα τή κηρύξει τής επίστρατε ύσεως ή Εθνική Τρά
πεζα έδήλωσεν δτι θά ενίσχυση ΰλικώς τό Κράτος.
— Τήν 12 Σεπτεμβρίου τήν μεθεπομένην τής χηρύξεως τής
έπιστρατεύσεως ήπειλήθη,καί πάλιν υπουργική κρίσις ματαιωθεϊσα.
— Κυβερνητικόν ανακοινωθέν έβεβαίου τήν συμφωνίαν
Στέμματος καί Κυβερνήσεως.
— Οί πρόσφσγες ζητούν έπιμόνως νά κληθούν είς τά
όπλα.
— Θά παραγγελθοϋν 200.000 άντισφυξιογόνοι προσω
πίδες.
— Πρό τής πτώσεως τής Κυβερνήσεως Βενιζέλου διεδόθη δτι ή Άντάντ μάς παρέχει δάνειον 150 εκατομ
μυρίων.
— Είς τάς 18 Σεπτεμβρίου άπεβιβάσθη δ στρατηγός Χάμιλτων μεθ’ δλουτοϋ ’Επιτελείου είς τήν Θεσσαλονίκην. Γε
νική συγκίνησις.
— Οί έν τή Βουλή αντιπρόσωποι τής Κρήτη; έώρτασαν διά μεγαλοπρεπούς γεύματος τό ιστορικόν γεγονός τής
τής συμμετοχής των είς τήν πρώτην Βουλήν τής Μεγάλης
Ελλάδος.
— Είς τό γεύμα έλαβε μέρος καί δ τέως Πρωθυπουργός
κ. Βενιζέλος.
— Ή Α. Μ. ή Βασίλισσα έν τή μερίμνη της ύπέρ τών
δασών τής πατρίδος έπεσκέφθη τάς Θήβας, έν συνοδεία τού
Βασιλόπαιδπς Νικολάου καί πολλών έπιτετραμμένων, πρός
μελέτην τών έργασιών τού έκεϊ τμήματος τής δασικής,
— Μέ μεγάλη ζωηρότητα ήρχισε έφέτος ή νέα μόδα τών
μικρών καπέλλων.
— "Ολα τά γούστα, καί δλα τά βαλάντια τά ικανοποιεί
τό καλλιτεχνικό κατάστημα τής Κας Εύαγγελίας Μπουλούκου
οδός 'Ερμοϋ άρ. 10.
== Τά τελευταία μοδέλλα του εϊνε θαυμάσια.

Μόλις έξερράγη ό πόλεμος ό παραιτηθεί; στρατηγός
Μαϊσεντώφ ώνομάσθη διερμήνευε τοΰ 10ου στρατιω
τικού σώματος. Μέχρι τής εποχής έκείνη; ουτος κατοικοΰσεν εις Κιέβον έξασκών κατασκοπείαν διά λογαρια
σμόν τής Γερμανίας. Ό πόλεμος τοΰ παρείχε ν ήδη
άπέραντυν πεδίον δράσεως. Δέν έβράδυνε δέ νά έξαγοράση τήν συνείδησιν πολλών αξιωματικών καί πολι
τικών υπαλλήλων. Ενώπιον τοΰ στρατοδικείου οί
προδόται ώμολόγησαν δτι έ'λαβον παρά τής Γερμανίας
έξ έκατομμύρια ρούβλια ήτοι δεκαέξ έκατομμύρια
φράγκων. Πρός δικαιολογίαν των ε’ιπον δτι θεωροΰν
τόν κατά τής Γερμανίας πόλεμον καταστρεπτικόν διά
τά Ρωσσικά συμφέροντα καί προέβησαν ε’ις αποκαλύ
ψεις μυστικών τής Ρωσσικής στρατιωτικής κινητοποιήσεως δχι χάριν τών χρημάτων, άλλά διά νά διευκολύ
νουν τήν νίκην τών Γερμανών πρός τό καλόν τής πα
τρίδος των. Τύ στρατοδικείον, ώς ήτο επόμενον, κατεδίκασε πάντα; εις θάνατον. Είς τήν προδοσίαν τοΰ
Μαϊσεντώφ οφείλεται κυρίως ή πρό τών Γερμανών
καταστροφή τοΰ δεκάτου Ρώσσικοΰ στρατιωτικού
σώματος παρά τό δάσος τοΰ Αύγοστόβου.
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ΠΕΡίοαικς

Οί Διδάσκαλοι τοϋ Γένους.
Ύπό τοΰ
γίστης

ακαταπόνητου

συνγαατέως έργων με

σπουδαιότητος κ. Κ. Γ, Ζησίου καθηνζτοϋ

έςεδόθη τεύχος περιέχον είς

ύπερεζατόν σελίδας τάς

βιογραφίας 16 διδασκάλων τού Γένους.’Αρχίζει άπό τόν

Γεώργιον Γεμιστόν Πλήθωνα καί καταλήγει είς τόν

διδάσκαλον του Γένους Γεώσνιον

Γενάδιον.

Έν τώ

μεταξύ σεβάσμια». μορφαί λησμονημένα», άπό τού χρόνου
τήν επήρειαν ανακύπτουν

μέσα είς τάς

σελίδας τού

φετεινού έργου του κ. Ζησίου καί μάς ■ φρονηματίζουν,
μάς εμπνέουν, μάς διοασζουν μέ τάς λεπτομέρειας

ω

ραίου καί ιδεώδους βίου. Τό έςέδωκεν ιός ΙΗόεδσος τού
Κεντρικού ’Εκπαιδευτικού Συλλόγου καί τό άντίτιαον
τών 2600 αντίτυπων οαπάναις τοϋ ίδιου τυπωθέντων

διατίθενται ύπέρ τού Ταμείου
Συλλόγου.

τής Περιθαλύεως τού

Λόγω τών μεγίστων δυσκολιών περί τήν
έξεύρεσιν τοΰ άπαιτουμένού χάρτου είνε ύπόχρεως καί ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» νά ύπαχθή είς τήν ανάγκην της έμφανίσεώς της ύπό
τούς σημερινούς όρους. Εύθυς ώς αί σημερινά!
δυσκολίαι άρθώσιν ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» θ’ άνταποκριθή καθ’ δλα τά σημεία είς
τάς ύποχρεώσεις της.

Προσφέρεται ύπό τής ενταύθα ’Αγγλικής Πρεσβείας αμοιβή έκ λιρών στερλινών 2,000 (δύο χιλιάδων)
£ιά τήν τελεσφόρον καταγγελιών εχθρικού υποβρυχίου. Ή αμοιβή αύτη πληρωθήσεται μετά τήν καταστρο
φήν τού υποβρυχίου.
Πλήν τούτου, και ε’ις τόν κομιστήν σχετικών πληροφοριών περί πάσης ποσότητος ελαίου ή άλλου είδους,
δπερ ήθελεν άποδειχθή ώς προωρισμένον δΓ εχθρικόν σκάφος, πληρωθήσεται ποσόν ϊσον πρός τήν ΰπο διαμετακόμισιν άξίαν τού άνακαλνφθησομένου είδους.
Πληροφορίαι δίδονται παρά τφ πλησιεστέρφ Άγγλικφ Προξενικω Γραφείφ.
(Έκτου Γραφείου τής ’Αγγλικής Πρεσβείας).

ΚΙΝΗΜΑΤ6ΓΡΑΦ6Σ

ΚΥ0ΕΛΗΣ

Τό συμπαθέστατον εαρινόν θέατρον μεταβάλλεται
άπό τής 15 προσεχούς μηνός εις κινηματογράφον.
Ή μετασκευή του θά παρουσιάση εκπλήξεις. Ή
διεΰθυνσις καταβάλλει κάθε προσπάθειαν διάτήνίκανοποίησιν δλων τών γούστων.
Ταινίαι εκλεκτοί, ένδιαφέρουσαι μέ έργα καλλιτεχ
νικής άξίας.

Π ΑΛΛΑΣ
’Από τούς πλέον δημοφιλείς Κινηματογράφους τής
πόλεως μας. ’Επι τής όδοϋ Σταδίου. ’Έργα μέ με
γάλους καλλιτέχνας,μέ υπέροχους έκτ^,εστάς εμφανίζον
ται,έπι τής οθόνης- Ή άμιλλα τών αρίστων παρ’ ήμΐν
κινηματογράφων έδημιοΰργησε κέντρα εύρωπαϊκώτατα
"Ολα κενοΰργια, εύρύχωρα, άνετα. 'Υπηρεσία άμεμ
πτος. Τό ΠΑΛΛΑΣ εύρίσκεται ε’ις τήν πρώτην γραμ
μήν· Συχνή εναλλαγή ταινιών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
^Τΐρόςάζοοβζο^ην ύαοζρόφων είς 31νβζρίαν
αρός σιαουόην ζής ^αβο^ογίας.
Ό ’Υπουργός τής Έ&νικής Οικονομίας.

ΠΑΝΘΕ6Ν ΠΑΤΕ
"Ενας άπό τούς πλέον εύρυχώρους καί άνετους Κι
νηματογράφους τής πόλεώς μας.
Έπί τής όδοϋ Πανεπιστημίου—Παραπλεύρως
τοΰ συνωνύμου Ζυθεστιατορίου· Ταινίαι γοητευτικοί—
συγκινητικοί. Συχνή έναλλαγή έργων πρώτιστης άξίας
"Ενα άπό τά πλέον εύχάριστα κέντρα τών Αθηνών.

ΑΠΟΛΛΩΝ

GRAND

CINEMA

Διεύθυνσις Κ. Έμπεόγλου
"Ηρχισε τάς έργασίας ό έπί τής οδού Σταδίου Κι
νηματογράφος τοΰ κ. Έμπέογλου. Θά έπιδεικνύη θαυ
μάσιας καί έκλεκτάς ταινίας άξίας νά προσελκύουν τό
κοινόν τής Πρωτευούσης.
Πολυτέλεια.—°Ανεσις.—Μουσική.
’Εγκαινιάζει καί τάς παιδικάς ταινίας άπό τάς
2—4 μ. μ. Ό νεωτερισμός αύτός άξίζει κάθε ένθάρρυνσιν. Ό ’Αθηναϊκός μικροκόσμος πρέπει νά έξυπηρετηθή καί ψυχικώςκαί σωματικώς. Νά μή κουρά
ζεται τό σώμα του, νά μορφώνηται τό πνεΰμά του και
νά διαπλάσεται ή ψυχή του·

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΑΑΑΜ & ΚΟΤΖΙΑ

Έχοντες ύπ’ ό'ψει τόν ύπ’ άριθ. 99 νόμον τής 18
ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α· Γ· ΠΑΛΛΗΣ
Δεκεμβρίου 1913, ώςκαί τό άπό 12 Αύγούστου π· έ.
Β. Διάταγμα «Περί τής συμπληρώσεως καί τής έκ- Τδ άρχαιότεριν τών έν ‘Ελλάδι Χαρτοπωλείων
παιήεύσεως τοΰ άνωτέρου προσωπικού τής ύπηρεσίας
'Ιδρυ&έν τώ 1870
τών δασών», προκηρύσσομεν διαγωνισμόν, διεξαχθησόμενον τήν 10 Σεπτεμβρίου έ. έ. πρός αποστολήν
Μεγάλα». άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων,
συγε’ις Αυστρίαν ώς ύποτρόφων τής Κυβερνήσεως, διά
γσαμμάτων, περιοδικών και πάσης ποιοτητος.
τήν σπουδήν τής Δασολογίας δέκα πέντε (15; τελειό
Μεγάλα», άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης
φοιτων τού Γυμνασίου ή τοΰ Πρακτικού Λυκείου,
προοελεύσεως.
χρησιμοποιηθησομένων εις τήν συμπλήρωσιν τοΰ προ
’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
σωπικού τών δασών.
καί
φωτογραφικών χαρτονίών.
.
Οί ύποψήφιοι δέον νά ύποβάλωσι δι’ αίτήσεως είς
Μόνοι έκδόται έν Ελλάδι επιστολικών δελταρίων.
τό 'Υπουργεΐον τής Εθνικής Οικονομίας τό βραδύ Δεκτά! παραγγέλίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδότερον μέχρι 8 Σεπτεμβρίου έ. έ. τά έξής έγγραφα:
1) Πιστοποιητικού τής οικείας Δημοτικής ’Αρχής θησα» πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοϋόε.
δτι είνε πολίται Έλληνες. 2) Ενδείξεις έκτών ληξιαρ
’Ατμοκίνητου Τυπογραφείο
/
*
με 10 πιεστήρια οιά
χικών βιβλίων δτι τήν 1 ’Ιανουάριου 1915 έχουν συμ μικράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux de peville)
πληρώσει τό 17 δχι δμως καί ύπερβή τό 25 έτος τής ώς καί διά ρεγάλας καλλιτεχνικά; τοιαύτας.
ηλικίας των· 3)Πιστοποιητικόν τής αρμόδιας ΕισαγΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα
γελικής ’Αρχής παρά πλημμελειοδίκαις καί Έφέταις,
θήκη
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε
δτι δέν κατεδικάσθησαν διά πράξεις προβλεπομένας
ύπό τών άρθρων 21, 22 καί 24 τού Ποιν. Νόμου. λεύσεων. Μόνο», αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών
4) Πιστοποιητίκόν τής Άνωτάτης 'Υγειονομικής πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.
’Επιτροπής δτι είναι φυσικώς ικανοί διά τά έργα τής
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
δασικής ύπηρεσίας. 5) ’Απολυτήριον Γυμνασίου ή
Πρακτικού Λυκείου. 6) Γραμμάτων καταθέσεως είς
T6 ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΩΡΑ|0ΤΗΤ6Σ
δημόσιόν τι Ταμεϊον δραχ. 10 ώς έξετάστρων. 7) Οί
έχοντες έκληρώσει τήν στρατιωτικήν των ύποχρέωσιν·
θά μάθετε μόνον ο'ταν πλυνεσθε με Savon Εΐΐοτό άτομικόν τοΰ στρατού βιβλιάριον, ώς καί οί έχον derma (Σάπων φιλόδερμα).
τες ενός τουλάχιστον έτους φοίτησιν έν τή Σχολήτών
Διά τοϋ «Filodeama Savon» κατορθώνετε την ωΦυσικομαθητικών τού Εθνικού Πανεπιστημίου ή έν
οαιότητα τοϋ προσώπου, τών χειρών και του σώ
Σχολή τών Πολιτικών Μηχανικών τοΰ Μετσοβειου
ματος.
,
_ ~ ,
Πολυτεχνείου, σχετικόν περί τούτου πιστοποιητικών·
Συ/ιστάται ιδιαιτέρως παρά τών κ. κ. ιατρών οια
Ή έκλογή τών ύποψηφίων ένεργηθήσεται κατά τάς
διατάξεις τοΰ άπό 12 Αύγούστου 1913 Β. Διατάγμα τά βρέφη, εινε αγνός, λευκός, αρωματικός.
’Αποκλειστική πώλ,ησις χονδρική καί λιανική οια
τος, έξεταζομένων τούτων έν τή Γερμανική γλώσση.
Ό 'Υπουργός ·
ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

τήν παλαιάν κοί νέα» Ελλάδα. Μυροπωλεϊον

Μπαχαρία έν Άθήναις, Χταδόου 31.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΒΗΧΛΝΙΛ ΛΕΡΒΙΑΤΟΝ “ΙΤΛΒΟΥ,
ΕΝ ΛΙΟΠΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

Γραφεία έν Άθήναις δδός Βύσσης 11
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Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικάς προόδους
των, μία άφορμή πρός τοΰτο είνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότητος, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οί
κον άγνοΰ καί νωποΰ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ! Τά ΓΙΑΟΓΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά
εϊδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά καί μέ υλικά έκλέκτά καί έπιμελημένα. Τά εϊδη
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικωτατα. Κατόπιν δλων αυτών δικαίως
θεωρείται τό κέντρον δλου τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιώτερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωροΰσι τήν δία·
*
σκέδασίν 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
ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

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

Διεύ&υνσις τηλεγραφική

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑ. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

' Υποκαταστήματα :
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: ’Εν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Ίωαννίοϊς, Χίφ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Χανίοις, 'Ηρακλείφ
Ρεθύμνη καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως),

ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κων)πόλει. ('Υποκατάστημα εν
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμποΰλ), Άμισφ,
Σμύρνη.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ: Έν ’Αλεξάνδρειά, Καιρφ, Ζαγαζϊκ.
ΕΝΛΟΝΔΙΝΩ: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μπονιέ
(Διευθύνων Σύμβουλος), Ίω. ’Α&ηνογένης, Κ. Btρούγκ, Λ. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Βαρώνος δέ
Νεφλιξ, Έμμ. Ροδοκανάκης και Μ. Αάσκαρης
Γενικός Διευθυντής

I. ΗΛ1ΑΣΚ0Σ
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσειςέμπορικών γραμματίων
καί. συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπϊ χρεωγρά
φων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ, έκτελεΐ χρηματιστικάς έν
τολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τφ έσωτερικφ καί
έξωτερικφ, άνοίγει τρέχΰντας λ)σμούς ήγγυημένους,
δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φυλαςιν άντί
έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα
χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων υπό δρους
λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.
'Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπϊ τοΰ έξωτερικοΰ καί είς
τραπεζογραμμάτια υπό δρους λίαν ευνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques)
δμοίως άποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τρα
πέζης έπϊ τών έν τφ έξωτερικφ άνταποκριτών της. Οί
δεδουλευμένοι τόκοι πληρωνωνται καθ’ έξαμηνίαν άπό
τής πρώτης Ιανουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ιου
λίου έκάστου έτους.
Ταμιευτηριον μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί
καθ? έκάστην.

Διά τής ύγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων
σώζετε ού. μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων, τών
ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος πολλάκις
δέ σώζετε τήν ζώήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένο'/ έπιστήμονα
όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί τρεις σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί ’Αδα
μαντίνη, εϊνε μοναδικαί είς τό είδος των.
Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλ,άνθαστος
καί άποτελεσματική·.
Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.

Έχοντες ύπ’ δψει τό άρθρον 1 (έδ. Β' και γ') τοϋ
ύπ’ άριθ· 260 νόμου τοϋ 1914, ώς και τήν άπό 3 ’Ιου
λίου έ. έ. γνωμοδότησιν τοϋ Γνωμοδοτικοΰ Συμβου
λίου, τής Γεωργίας, προκειμένου νά προβώμεν εις τήν
’ αγοράν κτήματος έκτάσεως 30-50 Τουρκικών στρέμάτων πρός ϊδρυσιν αγροκηπίου έν ’Εδέσση, προσκαλοϋμεν τούς ϊδιοκτήτας, δπως έντός μηνός άπό τής
δημοσιεύσεως τής παρούσης διά τής «’Εφημερίδας τής
Κυβερνήσεως», ύποβάλωσι τάς προσφοράς αύτών εϊς
τό καθ’ ημάς Ύπουργείον.
Οί δροι, ούς δέον νά πληροί τό ώς άνω κτήμα,
εϊσιν οί εξής:
.1) Τό έδαφος πρέπει νά είναι κατάλληλον διά δενδροκομεϊόν, κατά τήν κρίσιν τής ύπό τοΰ νόμου δριζομένης έπιτροπής, και νά δύναται νά άρδεύηται κατά
νους μήνας τοϋ έαρος καί θέρους διά ρέοντος ΰδατος.
2) Νά μή είναι έκτεθειμένον εϊς σφοδρούς ανέμους
καί εϊς πλημμύρας. 3) Νά μή άπέχη πέραν τών 5 χι
λιομέτρων τής πόλεως ’Εδέσσης, καί νά κεϊται κατά
προτίμησιν πλησίον δημοσίας ή αγροτικής δδοϋ αμα
ξιτής. 4) Νά είναι .ελεύθερον παντός βάρους καί δου
λείας καί νά εύρίσκηται εις τήν αποκλειστικήν κυριό
τητα τοϋ προσφορέώς. 5) Ή προσφορά γενήσεται
κατά Τουρκικόν στρέμμα (40—40—1600 τ· μ. 6) Δύο
ή περισσότεροι ϊδιοκτήται δύνανται νά ύποβάλωσι
κοινήν αϊτησιν, έάν κατέχωσι 30-50 Τουρκικά στρέ
μματα, συνεχόμενα. 7) Ή πληρωμή τοΰ Αντιτίμου
γενήσεται έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου διά χρηματικού
εντάλματος.
Έν ‘Α&ήναις ijj 21 Αύγονοτον 1915.

Ό Ύουργός
'
ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

“ΜΟΥΣΙΚΗ,,
13-15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15
ΑΘΗΝΑΙ
__

(

ΔΙ’ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΔΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ
Άπό την όπερίττα τον κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΏ

240 —'0 Παράς
Δρ. 1.50
>
241—Σερενατίνα τού Μπεμπέ
1.50
241—Νύχτα τ’ Απρίλη (Romance
τής Λευκής)
1.50
243 —Πεταλούδα (Βάλς διά πιάνο μόνον)
Τ
247—Λευκή Πεταλούδα (Duetto)
Ι .50
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango) .♦ » . 1.50
δλα μαζή είς ένα τόμον
6.50
Άπό την όπερίττα τον

χ.

Θ. I. ΣοΜελίαρΐ&ον

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 - .G AR AGE ■ ΣΩ ΚΡ ΑΤΟ ΓΣ

26 α

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κ.τ.λ.
Τό άνω carage αναλαμβάνει οίανδήπότε επισκευήν, ένοι-

κιάζει δέ και μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αυτοκινήτων.
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΑΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μ Ε ΓΆ

ΥΗΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΟΝΙΑΚ
X. & Π- ΜΕΤΑΞΑΧ
ΕΝ

<36

Π Ε I Ρ A I Ε I

Βραβεία Διε&νών έκϋ'έσεων

7 Βασιλικά

παράσημα

^ΕΊΒΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120.000 ψ1αλύν

’Αντιπροσωπεία είς δλας τάς μεγάλας πόλεις
’Αμερικής, Τουρκίας καί Αίγυπτου

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ
ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° 9
Γενικός πληρεξούσιος: Σ. ΣΑΠΙΤ’ΐΝΝΗΣ

Διά τής ύπ’ άρΊθ. 32118 προκηρύξεως τοΰ ύπουρ'
γείου τών ’Εσωτερικών, δημοσιευθείσης έν τώ ύπ
άριθ. 187 τεΰχ. βΖ φύλλα) τής ('Έφημερίδος τής Κυ·
βερνήσεώς-), ώρίσθη ήμέρα τελέσεως διαγωνισμού διά
τόν καταρτισμόν πίνακος πρός πλήρωσιν τών κενών
ή κενοθησομένων θέσεων ακολούθων τοΰ υπουργείου
τών ’Εσωτερικών ή τών Νομαρχιών ή εικοστή δγδόη
(28) Σεπτεμβρίου έ. έ. ήμέρα Δευτέρα καί ώρα
ένατη (9) π. μ.
*
Προσκαλούνται οι βουλόμενοι νά μετάσχωσι τοΰ
διαγωνισμού τούτου νά ύποβάλωσι τάς αιτήσεις των
μετά τών σχετικών πιστοποιητικών πρός τόν Πρθ£"
δρον τής εξεταστικής έπιτροπής μέχρι τής προτεραίας
τής ένάρξεως τής δοκιμασίας.

Έν Άθήναις τή 18 Αύγούστου 1915.
(Έκ τής Διευθύνσεφς τής Διοικήσεως τοΰ ‘Υπουργείου·

Έν ’Αλεξανδρεία: ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ
Έν Καΐρω: A. I. ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ

TIMOACHON ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
&

Δραχ.

'Ολόκληρος σελίς είς εν τεύχος
'Ημίσεια
»
Τέταρτον σελίδος
Όγδοον
»

did

»

.................................................................

60
35
20
12

χώρον μικρότερον αί ζιμαί άνάλογοι

Δι’ εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ έξ τεύχη ή περισσότερα ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

ΕΡΓΑ THE 3ΟΪ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΏΓΡΑΟφΥ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Τόμος . .

. . Φρ.

3.00

»

Β'.

2.00

»

Γ'.

1.50

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων..............

5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ Δράμα ίστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάιιον
μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί
πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.

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

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ,,

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΑΝΩΝ

“ΕΤΑΡ„

13—15 Σζοά ’Αρσάκειου

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

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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