ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

CIEV®YNTPIA =

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ “SSSgs."

ί ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ/Λ€ΝΟΝ

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ

9»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διά τούς Διδασκάλους

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

Δραχμαί
»
Δολλάρια
Λίρα ’Αγγλίας
Σελίνια
Δρ. Χρ.

ΜΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

RUG SOLONOS No 1

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

"Εν όδώ ‘Ερμου άρ. 42

SOPHIE ZILLER

Madamle

12—
8—
3—
1)2
10—
12—

Έκδοσις έκλεκτή γενικώς Φρ. χρ. ή Δραχ. 2&·—

ACADEMIE DE' MUSIQUE
Concert Training
Musique classique et moderne. Lemons d’ acompagnement pour les dames et Messieurs qui jouent un instrument quelconque.
CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la «Reforme pianistique».
Systeme Deppe
i
Le^on par semaine
i5 fr.
le
cachet
2
»
»
»
io
»
»
»
i
» tous le 25 jeurs 5
(Chez elle de 3—5 h.) t

Δ I ΕΥ Θ Υ Ν Σ I Σ :

Δεσποινίδα

PRINTEMPS

Q. ΑΦ- Μ0ΥΤ50Π0ΥΛί2Ν
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον’καί πολύμορφον
και πολύχρωμον εμπορικόν πλοΟτον τοΰ καταστήμα
τος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς
τελευταίας μόδας είς υφάσματα. Δέν θά σάς προσελκύση μόνον ό πλούτος και ή'εύθυνία τοΰ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ TAIEIAIQN

Σ.Π.Α.Π.

Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ

Πρός όδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειοευοντων μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, ίν συγκρίσει
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων.

Τηλεγραφική Διεύθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΝ,, - ΑΦΗΝΑ2

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενοι' ή μή δέν έπιστρέφεται

Έξ ’Αθηνών

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον εΐς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

Θέσις Α’

Διά Κόρινθον
έγχραφαι άρχονται άπό 1ης έκάστου μηνός.—Τό τεύχος δρ. 1.
»

Άργος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

»

Τρίπολιν

Η γυναικεία έκπαιδευσις έν Έπταννήσφ έπί ’Αγγλικής προστασίας : Σπνρ. Δέ Βιάξη—
Φυσιογνωμίαι της ημέρας: Ο πριγκηψ τής Ουαλίας.— Κοινωνικοί μελέται: Ένοικιασται καί
οίκοδεσποται: Αριστομ. Θεοδωρίδη.—Τό χέρι τόϋ Ινδιάνου (Διήγημα—L. Stoddart) :
Κρήΰοης Περί της αναγκης τών ποινών : I. Φραγκιά — Αί γεωργικοί πρόοδοι τών Αρ
χαίων : Δημ. Α. Ζωγράφον—Μία ’Αρμενία ποιήτρια: Ή δεσποινίς Τέρ-Σανιάν.— Είκοσι
πολεμοι εντός ενός έτους.— Οκτώβριος 1915 Από τή πολεμική ζωή.— Θεατρική Επιθεώ
ρησές.
Ο θάνατος ένος ήρωίκοΰ Γάλλου.—’Από τή ζωή τοΰ μηνός : Δ. Λ. Ζ.—-’Από τά
περίεργα τής ζωής.— Ολιγόστιχα.—Έστιάδες.—Δήλωσις.
ΚΟΣΜΟΙ: Ή Σερβία.—Δε ΐγμα φιλοπατρίας.—Ή λαϊκότης τοϋ Άνακτος.
ΕΙΚΟΝΕΣ : Τό κύλισμα επάνω είς τό χιόνι.—Μία ωραία άποψις τοΰ Δυρραχίου.—Ή
Χειμάρα άπο θαλάσσης.-—Χειμερινοί περίπατοι τόΰ Ζαππείου.

»

Μεγαλ.

» Κυπαρ.
»

Άκρ.

»

Πάτρας

Πύργον

»

Β'

Γ

Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ^
Βιβλιάρ.

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

4950
3.85
7.85
6.10
11.60
9—
14.60
11—
12.75
13.90
9.20
6.55
10—
9.35
16.35
13.55

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

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11—

10.10
6.95
6—
4.05
5—
2.80
13.10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
9.65
9.50
6.75

12.25
8.05
7.80
5.60

7.30
4.85
4.70
3.40

Έκ Πατρών
Διά Πύργον

»

Λεχαινά

» Αϊγιον
■

i

Κόρινθον

» Ναύπλιον

(Έκ τοΰ Γραφείου)

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. μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Έξ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με
γαλούπολη, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον,Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ
λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια. '
7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις ’Ακράτας
στάσεις.
12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

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

θ.
θ.
θ.
θ.
θ.
θ.

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

διάρκειας
6 μηνών

δίαρκείας
1 μηνός

ΕύΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THE ΕΑΛΑ40Σ

ΛΑΧΕΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΙ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακοξ τών τόκων τών είς
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν
δψει ή έπι προθεσμία δήλοποιεΑαι, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε

ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήμάτι καί τοΐς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία επί τόκφ.
1'/„ τοΐς
κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας

καταθέσεις μέχρι ποσοδ δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς "ή, κατ’ έτος
Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταΐ καί είς άνοικτόν
λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.
2'/5
κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά έν έτος τούλάχιστον.

3 τοΐς
κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.
3 ,/. τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοΐς °/ά διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς και διά τάς πέρας τών 5
έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρνσόν
Δέχεται έτι έντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι

είς φράγκα και λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν «ορι

σμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπι τόκφ·

τοις* °/ 0 κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλ.άχ.

2
/,
*
2

>
»

»

»

3
4

Σ>

»

»

»

'»

»

»,·

1 έτους

»

2 έτών

»

4 έτών

«

5 έτών

At όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται

κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαΐ ή άνώνυμοι.

ΤΩΝ

ΤΚΡΧ^ΙΟΤΗ’ΓΧΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προς, προστασίαν της παραγωγής και τής εμπορίας τής σταφίδοσ
Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγούστου 1915—30 Οκτωβρίου 1915

ΕΞ^ΓΠΓΗ

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

Κέρδη

έκάστης

τών

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντΐ τεσσάρων δραχμών,
ίσχύοντα οι ’ 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 ύπέρ 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‘70, είς οέ τούς άγοράζοντας διά μιάς
έπι προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμή
ματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστονπαρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς °/0, καί εις τούς δημο
σίους υπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων και τμημάτων γραμματίου, παρέχε
ται έκπτωσις 5 τοΐς °/0.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχεΐον τοΰ Έθνικοΰ
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομι
κών, είς ’Αθήνας.
Ό Διευθύνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

101.330.294
98.815.616
143.108.835

1914—1915
1913—1914
1912—1913

κληρώσεων

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

Λίτραι ένετικαί

Έτη

ΤΚΠΟθΜΚΑί HT7UPEI7SS:
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

ΤΙσσόν δελτίων

Έτη
1914—1915
1913—1914
1912—1913

Έκδοθέντα και παρελθούσης χρήσεως
»

Λ

»

»

Λ \

*

*

»

61.882.400
96.686.100
64.865.300

Συμψηφισμός

Υπόλοιπον

35.801.500
36.338.800
. 50.447.000

26.080.900
33.347.300
14.418.300

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

’Έτη

Εισαγωγή

Εξαγωγή

€ Υπόλοιπον

1914—1915
1913—1914
1912—1913

10.541-442
32.078.047
13.232.694

3.046.535
3.653,066
162.430.

7.491.107
?8.424.981
13.070.264

ΔΑΝΕΙΑ
Έτη
1914—1915
1913—1914

ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

Ενεχυριάσεις

’Αναλήψεις

'Υπόλοιπον

9.209.100
2.933.000

5.405.300
514.200

3.803.800
2.418.800

♦

Σημείωσις.—Έκτος τών λίτρων ενετικών 101.330.294 τής εξαγωγής παρεμειναν και ανεκκαθάριστοι
διασαφήσεις παρά τώ τελωνείω Πατρών τήν 20’Οκτωβρίου ε ε. λιτρ. ενετ. 1 0.742.543 μικτοϋ βάρους.
(Έκ τοϋ Γραφείου)
Έν Άθήναις τή 23 ’Οκτωβρίου 1915·
‘Ε

ΚΙΝΗΜΑΤ6ΓΡΑΦ6Σ

ΚΥΒΕΛΗΣ

Τό συμπαθέστατου εαρινόν θέατρον μεταβάλλεται
άπό τής 15 προσεχούς μηνός εις κινηματογράφον
Ή μετασκευή του θά παρουσίαση εκπλήξεις. Η
διεύθυνσις καταβάλλει κάθε προσπάθειαν διά τήν ικα
νοποίηση' δλων τών γούστων.
Ταινίαι έκλεκταί, ένδιαφέρουσαι μέ έργα καλλιτεχ' νικής αξίας.
______________________ ________

ΠΑΝΘΕ6Ν

ΠΑΤΕ

’Ένας άπό τούς πλέον εύρυχώρους και άνετους Κι
νηματογράφους τής πόλεώς μας.
Έπι τής δδοϋ Πανεπιστημίου—Παραπλεύρως
τοϋ συνωνύμου Ζυθεστιατορίου. 1 αινίαι γοητευτικαι—
συγ/.ινητικαί. Συχνή εναλλαγή έργων. πρώτιστης άξίας
"Ενα άπό τά πλέον ευχάριστα κέντρα τών ’Αθηνών.

SALON FEMINA
COIFFERS DES DAMES
NIKIS 10— ATHENES

ΠΑΛΛΑΣ
’Από τούς πλέον δημοφιλείς Κινηματογράφους τής
πόλεώς μας· Έπι τής δδοϋ Σταδίου. Έργα μέ με
γάλους καλλιτέχνας,μέ υπέροχους εκτελεστός εμφανίζον
ται, έπι τής οθόνης- Ή άμιλλα τώνάρίστων παρ’ ήμΐν
κινηματογράφων έδημιούργησε κέντρα εύρωπαϊκώτατα
'Όλα κενούργια, ευρύχωρα, άνετα. 'Υπηρεσία άμεμ
πτος. Τό ΠΑΛΛΑΣ ευρίσκεφαι εις τήν πρώτην γραμ
μήν. Συχνή εναλλαγή ταινιών,
«,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ

STEINS ORIENTAL
ΕΤΟΣ

Η',

I

ΑΘΗΝΑΙ,

OKT9BPIOS

1915.

STORES LalMITHID
PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

VETEMENS POUR HOMMES et ENFANTS
ROBES, MANTAUX

Ε. T. C.

POUR DAMES

et FILLETTES
ΠΩΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝΕΙΣ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΑ

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie, fines Articles de Blanc, Chapelerie,
Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleur ect.

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

AMATMKA ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΪΝ

LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΔΙΑ

ΚΤΡΙΟΤΣ

ΚΑΙ

ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας καϊ κοράσια.

Εϊδη πλεκτικής, υποκάμισα, άρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών, δλα τά είδη
έαωρρούχων πολυτελείας ή μή, εϊδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα,
εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, άνϋ·η κ.τ.λ.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (Γαλατά καί Σταμπούλ.)

Τό κύλισμα έπάνω είς τό χιόνι.
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ΦΥΧΙΟΓΝΛΜΙΤ^Ι ΤΗΣ ΗΜΗΡΤ^Χ
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Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ
ΕΠΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
θρώπου. Διά τής άνατεθραμμένης καί έκπεπαιδευμένης γυ»Ό Θεός έπλασε τόν άνθρωπον έκ τοϋ χοός, την δέ γυ ναικός τήν φιλοκαλίαν τακτοποιούμεν τό πνεύμα, εκπαιδεύο
ναίκα έκ μιάς τών πλευρών αύτού. Ό δέ *Απόστολος ΙΙαύ"
με ν, τελειοποιούμεν τήν καρδίαν, καί θάπτομεν τάς διαβρωλος λέγει’ γυνή δέ γάρ δόξα άνδρός iotiv. Ου γάρ έοτιν
τικάς εκκινήσεις, αϊτινες συχνάκις δηλητηριάζουσι τήν ύπαράνήρέκ γυναικός, άλλά γυνή έξ άνδρός. Και γάρ ουκ
ξίν μας, γεννώσιν αρρώστιας, καί βραχύνουσι τήν διάρκειαν
έκτίσ&η άνηρ διά την γυναίκα, άλλά γυνή διά τόν άνδρα.
τού ανθρωπίνου βίου. Ή γυνή άποκαθίσταται τό κέντρον
Επομένως δέν θέλει ό Θεάς νά καταφρονώ μεν τήν γυναίκα
παντός ότι μάς περικυκλοϊ, μάς εύχαριστεί καί μάς κάμνει
καινά τήν έξευτελίζωμεν. Ή γυνή’ναί |ΐέν διωρίσΟη παρά
νά υποφέρω μεν, νά έλπίζωμεν καί νά φοβούμεθα. Τώ δντι,
τού Θεού ώς παρακαταθήκη τού ανθρωπίνου γένους, ώς
δέν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ούτε μίαν στιγμήν τής ζωής
βοήθεια τών δύο τής ζωής άκρων, άποκαθιστώσα εύχάρ ι
ήμών, καθ’ ήν εϊτε άμέσως, εϊτε εμμέσως νά μ ή έπηρεαζώστόν τό μεταξύ τούτων διάστημα. Άλλά δέν άρκεϊ τούτο.
μεθα καλώς ή κακώς ύπό τής γυναικός. Οί συλλογισμοί, αί
Αί νοητικαί δυνάμεις αύτής πρέπει νά άναπτυχθώσιν, ϊνα
νοητικαί ήμών δυνάμεις, πάν δ,τι δυνάμεθα νά θαυμάσω μεν,
άναπληριόσωσι πολλά κενά, ϊνα καρποφορώσι τάπνευματικά αί ήθικαί ήμών ύποχρεώσεις, δτι αίσθανόμεθα μέ εύχαρίτων έκεϊνα μέσα, τά όποια όέξησκημένος καί ό εκτεταμένος
στησιν ή έλεγχον, αί άρεταί τάς οποίας αγαπώμεν, τά ελατ
νούς είναι ικανός νά μεταχειρισθή. Ναί, έξοχον νοΰν, μεγά
τώματα τά όποια βλέπομεν μέ φρίκην ή οίκτον, τά ίχνη
λην ευφυΐαν έχουσιν αί γυναίκες· επομένως μεγάλα μέσα
τής θείας καλοκαγαθίας, τά αισθήματα τής έξαρτήσεαός μας
απαιτούνται πρός άνάπτυξιν εϊτε τού νού τούτου, είτε τής
πρός τήν θείαν δύναμιν ήτις μάς έπλασσεν, δλα ταύτα καί
ευφυΐας ταύτης· καί τούτο δέν δύναται τις ν’ άρχίση ν’ άποάλλα, γεννώνται, αύξάνουσι, παρακμάζουσιν, άφανίζονται
λαύση είμή διά τής συστάσεως Καταστήματος χορηγούντος
ύπό τήν επιρροήν τής γυναικός. Τήν γυναίκα λοιπόν πρέπει
τά μέσα ταύτα, καί’νομίζω ότι ό σκοπός ούτος έν μέρει κατά
νά άναθρέψιομεν, νά εκπαιδεύσω μεν, ήτις είναι ή βάσις τής
τό παρόν θέλει πραγματοποίησή διά τής έγκαθιδρύσεως ένός
ύπάρξεώς μας, ή βάσις τής κοινωνικήςήμών καταστάσεως
.
*
Παρθεναγωγείου >.
«Είναι ανωφελές νά φωνάζω μεν πρόοδον, πρόοδον, άν ή
γυνή δέν άναλάβη τήν κοινωνικήν αύτής θέσιν. Διά τής γυ
ναίκας άνέτειλεν ό ήλιος τής δικαιοσύνης καί διά τής γυναι«Άλλά δύναται τις νά εϊπη ϊσως αί μελέται τάς οποίας
κός θέλει πάλινάναλάμψει καί ό Ελληνικός όρίζων».
μάς παρουσιάζει είς τόν Κανονισμόν τού προκειμένου Παρ
Είςτό άριστον τούτο παρθεναγωγεϊον έδιδάσκοντο τά ελ
θεναγωγείου καθιστώσι τά μέσα ταύτα; Είς τί θέλουσι μάς
ληνικά. ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, φιλολογία, ιστορία, γεω
οδηγήσει ; Είς μεγάλας εκκινήσεις, είς ενδόξους αναμνήσεις,
γραφία, ίχιογραφία, μουσική, χορός, παιδαγωγία, οικιακή
είς ύψηλάς θεωρίας, είς γοητευτικά; μελφδίας, αίτινες υψώοικονομία, οικονομική ανατομία, χειροτεχνήματα. Τό· παρ
νουσ.ι τούς συλλογισμούς ήμών, τελειοποιούσι τήν καρδίαν
θεναγωγείο ν έδέχετο καί οίκο τροφούς. Κατά τάς επισήμους
μας, έξευγενίζουσι τήν ήμετέραν φύσιν, καθαρίζουσι τούς
εξετάσεις ό ϊδιος διευθυντής Ζαβιτσιάνος έξεφιόνει κατάλλη
τρόπους ήμών, καί ρίπτουσι φωτεινήν τού ήλιου ακτίνα είς
λον λόγον κατά τήν διανομήν τών βραβείων, ό όποιος καί
τόν φρικώδητής ζωής δρόμον. Ή γυνή καλώς άνατεθραμδιά τού τύπου έξεδίδετο.
μένη καί έκπεπαιδευμένιμ άποκαθιστφ τό θέλγητρου καί τήν
Οί άδελφοί Ύόρκ είχον έν Ζακύνθω ιδρύσει ΙΙαρθεναγωποίησιν τής ζωής, καί έχει ισχυρά άμεσα άποτελέσματα έπί
γείον, ένθα έξεπαιδεύοντο αί θυγατέρες τών αριστοκρατών
τών νοερών προόδων τών εθνών, έπί τού έξευγενισμού τού
καί πλουσίων.
κόσμου καί έπί τού χαρακτήρος καί τής ευτυχίας τού αν
(Ακολουθεί)

ΣΠ· ΔΕ - ΒΙΑΖΗΣ

ϊκιι

Ή ψυχή τού Πρίγχηπος Διαδόχου τής ’ νγγλίας
—λέγε», ό ανταποκριτής τής «Έφημ&ρίδος τής ’Ιτα
λίας»—είναι ήρεμος καί γλυκεία όπως είναι οί οφ
θαλμοί του. ΌοΘαλμοί μελανοί έκφράζοντες μελαγ
χολίαν, ώς Sx ?έρη με κόπον τήν σκέψιν τού μέλλον
τος αυτού στέμματος.
Περί διαδόχου ελάχιστα πά/τοτε έγινε λόγος είς
τήν’Αγγλίαν. Έμεγάλο>σε χωρίς κανείς νά τον έννοήση. ’’Επρεπε να έλθη ό πόλεμος διά νζ ένθυμηθούν είς
τήν ’Αγγλίαν οτι είς τόν Γερμανόν Κοόνποιντς ή απο
ρούν νά άντιτάςουν τόν πρίγκηπα τής Ουαλίας. Κατά
τάς πρώτας ήμέρας του πολέμου όταν αί εφημερίδες
έδημοσίευον τάς πομπώδεις περί πολέμου βράσεις τού
Διαδόχου τού Γερμανικού Θρόνου υπάρχουν * Αγγλοι
οί οποίοι ελυποϋντο διότι δέν ειχον καί αύτοί ένα
Κρόνπριντς. Καί άτενίζοντες εις τον ’Ανάκτοροντού Βούκινκαμ
εθλίβοντο
διότι
ό ποίγκηύ
είναι άκόαη
παιδί.
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Δέν έμεινεν όμως ο πρίγκηύ ποιδί ή μόνον εις τήν
έςωτεοικήν μοοτήν του καί εις τήν άπλότητα τής ύυχής του. 'Υψηλός, ισχνός, ολίγον κυρτός ουδέποτε έζή
τησε νά γί>η δημοτικός, ή μόνον αισθηματικώς. Περί
αυτού κατά βάθος δέν ήτο γνωστόν ή μόνον ή άναθή
αυτού καί γαληνιαία φυσιογνωμία πολύ παιδική, ώστε
νά ήμπορή κανείς νά άναγνώσα; εντός αυτής. Τόν ήγζπων κατά συνθήκην. Δέν έγνώριζον περί αυτού τίποτε.
Ούτε τι έκαμνεν, ούτε τί ύπέσχετο νά γίνη ό βασι
λικός αυτός βλαστός.
Άλλ’ όχι. Κάτι έγνούριζον’ ήτο αίσθηματίας. Έγι
νε λόγος πεοί τής ευκο ίας μέ τήν όποιαν ήοάτο τόσον
μάλιστα ώστε πολλαϊς «οραίς είς τήν Αυλήν ήνανκάσθησαν νά λάβουν οραστήοια μέτρα διά νά ψυχράνουν
ολίγον τά αισθήματά του. Καί διηγούνται πολλά πράγ
ματα οιά τον ερωτά του, εοωτα διακαή ποος αίανάπό
τάς κυρίας τής *τΐ'^ής τής Βασιλίσσης. Έπίσης πολλά
ελέχθησαν περί τής κλίσεώς του, ή οποία κατήντησε
σ'ροορον πάθος προς μίαν νεάνιδα αγροτικής οικογένειας
είς τήν οικίαν τής οποίας έτυ/ε 7ά ζητήση μίαν »ορκν καταφύγιο'/ άπό τήν τοικυμίαν ή όποια έςεροάνη
κατά τήν (όραν μακρυνού τίνος περιπάτου είς τήν έςοχήν.
Τά περισσότερα δμως άπ’ αυτά ήσαν φανταστικαί διηγή
σεις μιάς έβοομαδιαίας έ'ρημερίδος ή οποία έχει κυκλοροοίαν τέσσαοα έκατο·α αύοια ούλλα τήν έβδου,άδα δη·αοσιεύουσα άοιακρισίας τοιούτου είδους πεοί τής Αυλής.
’Ενθυμούμαι δτι είδα μεοικές ^οοές τον ποί^κηπαπέρυσιν εις τάς ιπποδρομίας. Δέν μοϋ έ'^άνη νά έλάμβανε
περισσότερον ένδιαρέρον διά τζς ώραίας δεσποινίδας άπό
τό ενδιαφέρον τό οποίον εδείκνυεν πρός τους έςόχους ίπ
πους οι οποίοι εκάλπαζον εΖς τό/ στίβον. Τουναντίον ή
στάσις του, ή συμπεριφορά του, οί τρόποι του, εδείκνυον μεγάλην μετριο^ροσύντν, διά τής οποίας θά
ανεγν.όοιζε έκαστος τόν μέλλοντα βασιλέα τής ’Αγ
γλίας. Δημοφιλέστατος δέ καί άγαπητότατος κατέστη
εις τους κύκλους τών συμμαθητών καί συντσό'^ων του

©υαλιις

μεταξύ τών όποιων συνεπλήρωσεν τήν άοτίαν αυτού
μόρρωσιν.
'Όταν έςερράγη ό πόλεμος, ό πρίγκηψ έζήτησε νά
άναλάβη υπηρεσίαν είς τόν στρατόν δπως πάς καλός
πολίτης Άγνλος. Τού τό παρεχώρησαν καί τον διόρι
σαν άνθυπολοχαγόν είς έν πεζικόν σύνταγμα δπου συνεμερίσθη όλους τούς κόπους τών λοιπών συντρόφων του.
Έφαίνετο ευτυχής καί ύπερήφανος βαδίζων ούτως έν
μέσω τού λαού του, ©έρων τό βάρος τής σημαίας ή
οποία έμπεριέκλειε τά δικαιώματά του καθώς καί τά
δικαιώματα τών μελλόντων ύπηκόων του. Τόν ειοον
μίαν ημέραν διά μέσου τών χ^γχλίοοΓ/ τών άνακτόρων
τού Βούκινκαμ έπί κεφαλής τού λόχου του νά βαδίζη
πρός συνάντησιν τού πατρός του. Είχε κάτι τό πολύ
θελτικόν ή νεανική μοο^ή του κάτωθεν τής σημαίας,
μορφή έκρράζουσα γαλήνην κκί ηρεμίαν χωρίς ίχνος
αύστηρότητος.
Το ονείοόν του όμως ήτο νά υπάνη νά πολεμήση.
'Ως έάν είχε διαρκώς τήν σκέψιν νά ΐίέρη παλληκαρισμον μεταςύ αυτού καί τού εςαδέλφου του τής Γέρμα·
νέας, τού οποίου αί καυχησιολογίαι του εις τόν πόλε
μον τον χχτζχττ^χΊ είς τούς ’Άγγλους πλέον- μισητόν
άπό τον πατέρα του. Ό πρίγκηψ τής Ουαλίας δέν είχε
όνειρα στρατηλάτου. "Ηθελεν άντί πάσης θυσίας νά ριψοκινδυνεύση είς τό πεδίον τής μάχης δπως ριψοκινουν
νεύουν καί άλλοι. Μού άφηγήθησαν είς τήν περίστασιταύτην δτιέςεδηλώθη είς αύτόν δύναμις θ^λήσεως άνέλπιστος μέχρι σήμερο/. Καθ’ έκάστην έπανελάμβανεν εις
ιό/ βασιλέα τήν παράκλησίν του. Καί έπειόή ο ηγεμων
έδίσταζεν ένεκα τήςμικοάςτου ηλικίας καί εθεώρει αναγ
καίου νζ μή ζ'ύίση τόν νεαρόν πρίγκηπα νά έκτεθή εις
τούς κόπους καί τάς απαιτήσεις τού πολέμου, ο πρίγ
κηψ έοείκ/υε καθ’ έκάστην περισσοτέραν επιμονήν καί
άποοασιστικότητα. Μίαν ημέραν εΐπεν εις ενα εκ τών
Αύλικών. Άλλά δέν έχω τό δικαίωμα ώς πίργκηψ
τής Ουαλλίας νά παρουσιασθώ είς τό στρατολογικόν
γραφεΐον ;»
Κατέληξε νά νικήση. Καί ο θρίαμβός του οφείλεται
είς μίαν συνδιάλεξιν τήν όποιαν είχε μέ τόν Κίτσενερ.
Δέν ήδυνήθησαν πλέον κατόπιν νά άρνηθούν εις τό βα
σιλικόν αυτό τέκνον τό δικαίωμα τοϋ πολίτου. Και
άνεχώρησε διζ Γαλλίαν. Χωρίς πομπή/, μέ μικρά/ ακο
λουθίαν ένδεουμένος δπως καί οί άλλοι μέ τήν /,ακένιαν στολήν τού άνθυπολοχαγού, χωρίς έςωτερικόν
δείγμα τής Βασιλικής του καταγωγής. Καί αυταί αι
έφημερίδες μόλις έκαμαν λόνον.

*
* *

Κοί τούτο αποτελεί μίαν άπό τάς ευγενεστέρας καί
λεπτοτέσας ·λεπτομεοείας τού ’Αγγλικού οημοσίου
πνεύματος Νά λησμονούν πάν ιδιωτικόν δικαίωμα προ
τού δικά ώματος τρς Πατρικός. Κατά βάθος δέν
υπάρχει εις τόν κόσμον άλλο έθνος νζ σέβ'^τχ·. έν
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καιρώ ειρήνης μ.’ άφοσίωσιν τάς βασίλικάς ποονομίας όσον τό ’Αγγλικόν. Σήμερον όμως ή οικογένεια
του έγιναν άπλοι πολϊται. Εις τήν Γερμανίαν αυτός ό
Κάιζερ είναι εκείνος ό οποίος έκπσοσωποϊ τήν στρατι
ωτικήν όύναμιν τής χώρας. Εις τήν ’Αγγλίαν είναι ό
βασιλεύς ό όποιος γίνεται πολίτης "Αγγλος άποδεικνύων τήν αυστηράν συνταύτισιν τού "Εθνους απέναντι
τοΰ κινουνου. Τό έκ τού πολέμου άποτέλεσυ,α εις τήν
Αγγλίαν είναι δημοκρατικώτατον δΓ αυτόν τόν λό
γον.
Ιπαρχουν λόρδοι βασιλικής καταγωγής οί
οποίοι παρουσιάζονται σήμερον μέ τό έξής έπισκεπτήριον. «Λοχαγός Τάδε είς τό Δείνα σύνταγμα τού πυ
ροβολικού». ’Απορρίπτουν κοσμικζς προσκλήσεις ιαέ
την απλήν αυτήν Οιατύπωσιν. «Ή Δούκισσα X. είδο- ή
t
ιγ
<
ν
,
,
,
ποιεί οτι ο συ^υγος της είναι εις το μετώπου του πο
λέμου». 'Υπάρχουν Πατρίκιοι τής ’Αγγλίας οί όποιοι
ύπηρετοΰν ύπό διαταγάς τών ιδίων αύτών άνθσώπων
τής υπηρεσίας των. Μή λησμονείτε ότι δλον αύτό
γίνεται εις ένα στρατόν άπό έθελοντάς οί όποιοι μά
χονται πρό τών συνόρων τής Πατρίδος των.
*
* *
Ουτω λοιπόν ο πρίγκηψ τής Ουαλίας άνεχώρησε
χωρίς θόρυβόν καί μένει από εξ μηνών είς τό
πεοιον τής μάχης άποφευγων νά γίνεται πεοί αύτου
λόγος καί μή επιτρόπων είς κανένα νά φροντίζη δι’ αυ
τόν. Και το επετυχε διότι εις τήν Ευρώπην κανείς δέν
ελαβεν αφορμήν να τον ενθυμηθή. ’Ενώ ό Κρόμπριντζ
εις τας εφημερίδας αποθνήσκει, άναστήνεται, θοιαιαβευει, και άπειλεϊ δέκα φορές τήν εβδομάδα, τουναν
τίον διά τόν ξανθόν πρίγκηπα τής Αγγλίας δέν γίνε
ται καθολου λόγος, ό όποιος άπέδειξεν δτι δέν ήσθάνθη
τον έλάχιστον φοβον και ο όποιος έτίμησε τόν λαόν

του ζατά τόν ίδιον τρόπον μέ τόν όποιον οί άντίπαλοι
του τών Γερμανικών Οίκων έδειξαν είς τόν κόσμον θαυ
μάσιου δείγμα εθελοθυσίας καί γενναιότητας. Ό ποίνκηψ τής Ουαλίας υπερβάλλει τούτους είς τούτο. 'Ότι
ηθελησε νζ παοααείνη άπλούς στοατιώτης τής ’Αγ
γλίας, ζαί είς τό έδαφος αύτό τής μάχης, δπου θά ήτο
ωραιον καί ένδοςον νά άντεΛροσώπευε τον ποίνκηπα
rl
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ηρώα. 1 αςειοευει απο το εν μέρος εις το άλλο του με
τώπου τού πολέμου, χωρίς συνοδείαν, χωείς ποοειδοποιήσεις, χωρίς στρατιωτικά; τιμάς. Ή βασιλική του
ιοιοτης αναγνωρίζεται μόνον τήν στιγμήν κατά τήν
οποία·/ αναμιγνύεται εις τάς κατασκηνώσεις καί είς τό.
χαρακώματα τώ Τόμμηδων τής 'Αγγλίας δπου ζαί
τους εμψυχώνει είς τήν μακράν καί τραχεΐαν πάλην.
Πολλάκις μένει είς τούς καταυλισμούς δπου τρώγει
καί κοιμάται.
Όλοι θαυμάζουν τόν νηφάλιον χαρακτήρά του, τήν
απλότητα της ζωής του, τήν ευκολίαν μέ τήν όποιαν
εσυνείθισεν είς αυτήν τήν τραχεΐαν ζωήν τού πολέα,ου.
'Όταν ταςειδεύη μέτό αυτοκίνητο'/ πάντοτε τό διευθύνει
ό ίδιος. Μίαν ήμέραν ένας Γάλλος σκοπός έσταμάτησε
το αυτοκίνητου
είς ένα σταυροδρομιού. 'Υπέθετεν
ίσως οτιεπ’ αυτού ήσαν Γερμανοί μέ Άν/λικάςστολάς.
Ο πρίγκηψ ό όποιος ήτο εμπρός είπεν είς τόν σκοπόν
«Στρατιωτική ’Αγγλική υπηρεσία». Ό λαμπρός δμως
«π'.ου- πιου» δέν είχεν εμπιστοσύνην καί έζήτει νά τού
δείξουν τακτικά διαβατήρια. Τότε ό πρίνκηψ έκλινε
καί πάλιν στ’ αυτί τοϋ σκοπού καί τοϋ είπε μειδιών μέ
αγαθότητα καί λαμπρόν Γαλλικήν γλώσσαν. «Είμαι
ο υιός τοΰ Βασιλέως της ’Αγγλίας...»
Ευκολον νά φαντασθή κανείς τήν έκπληξιν καί τήν
στενοχώριαν τοΰ αύστηρού στρατιώτου δταν ήνανκάσθη
νά πεισθή περί τής αλήθειας.

πάθη συσκοτίσωσιν αύτήν πλειότερον, καί τούτο έπ’
ώφελεία δληςτής κοινωνίας, μηδ’ αυτών τών οικοδε
σποτών έξαιρουμένων. Καί γνωρίζομεν καλώς ποίω
φόβφ συνέχονται οί τελευταίοι ούτοι πρό τής ιδέας
οίασδήποτε πμρεμβάσεως τρίτου είς τις μετά τών εν
οικιαστών σχέσεις των, άλλά καί δέν τούς άδικούμεν
ουτω σκεπτομένους. ’Εσυνειθίσαμεν δλοι, καί τόσον
πολύ, εις τήν μέχρι πρό ολίγου παγετώδη άδιαφορίαν τοϋ Κράτους, ιοστε νά σκανδαλίζη ήμάς καί ή
ελάχιστη άπό τής τετριμμένης οδού παρέκκλισις. Μή
πως δέν έχρειάσθη μία έπανάστασις ΐνα κινηθή τέλος
ό μέγας ούτος παραλυτικός; 'Η κοινωνική λεγομένη
νομοθεσία ήτο τέως γή άγνωστος δΓ ήμάς καί ^δυ
σκόλως θά κατανοήσωμεν δτι δΓ αύτής καί μόνης είναι
δυνατή ή έναρμόνισις τών δΐαμαχομένων συμφερόν
των. Θά ήτο λοιπόν άπορον αν τό ζήτημα τών εν
οικίων ήθελεν άποτελέση έξαίρεσιν, άν δηλ. δεν συνέβαινε καί έπ’ αύτοΰ δ,τι καί είς τά ζητήματα τοΰ
περιορισμού τοΰ τόκου, τής Κυριακής άργίας, τής
εργατικής νομοθεσίας καί εϊς πολλά άλλα τά περί τών
οποίων νομοθετήματα τά οφείλει δλα δ Έλλην.
λαός είς τήν πολιτικήν μεταβολήν τοΰ 1999 καί τά
όποια δμως και σήμερον άκόμη, άμειλίκτως πολεμούμενα ύπό τών κακοσυνειθισμένων, άποκηρύσσονται ώς καινά δαιμόνια, ανατρεπτικά τής κοινωνι
κής τάξεως καί επομένως φευκτέα.
Υπάρχει λοιπόν ζήτημα ενοικίων έν Άθήναις ;
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Πώς καί άπό πότε έκαμε τήν έμφάνισίν του ; Έκ τής
έπισκοπήσεως ιδίως τής δδοΰ, ήν τά πράγματα διέτρεξαν μέχρις ού φθάστοσιν είς τό επικίνδυνον σημε
ρινόν σημεϊον, θά έξευρεθή ίσως ευχερέστεροι' καί ό
τρόπος τής έπανόδου είς τήν ευθείαν. Δικαιούμεθα δε,
φρονοϋμεν, νά θεωρήσωμεν ώς δεδομένον τόν κοινω
νικόν κίνδυνον, ού μόνον διότι ούτος βοά πανταχόθεν,
άλλ’ άκόμη καί έκ μόνου τοΰ γεγονότος, δτι αύτό τό
Κράτος τόν άνεγνάιρισεν, έν διαδοχή μάλιστα Κυβερ
νήσεων, καταφυγουσών εις διοικητικά μέτρα ύπέρ
τών παραπονουμένων ενοικιαστών. ’ Αν τά δύο στρα
τόπεδα οικοδεσποτών καί ενοικιαστών δέν ήλθον
άκόμη είςχεϊρας τοΰτο ούδέν σημαίνει, άρκεϊ δτι έμπαθώς καί έπί μακρύν ήδη άλληλοκαταγγέλλο νται, ΐνα
παρουσιάζωσι τοΰ κοινωνικού ζητήματος τήν δψιν.
Καί δτι μέν τά πράγματα έξετραχύνθησαν άφ’ δτου
είς τόν συνήθη κινητόν πληθυσμόν προσετέθη καί ύ
τών προσφύγων, συσσωρευθέντων έν Άθήναις, ένεκα
τών έκ τοΰ πολέμου ανωμαλιών, έπί άποτόμφ αυξήσει
τών ενοικίων, τοΰτο ώς κατάδηλον γενικώς άναγνωρίζεται, άλλ’έντεΰθεν δέν έπεται δτι προηγουμένως αί
μεταξύ ενοικιαστών καί οικοδεσποτών σχέσεις ήσαν
όμαλαί, τούναντίον συχνά ήκούοντο παράπονα κατά
τών οικοδεσποτών, ώς καταχρωμένων τής προνομια
κής θέσεως, ήν ή πρωτεύουσα τοΰ Κράτους έξησφάλιζεν αύτοϊς.
( Έπεται συνέχεια)

ΑΡΙΣΤΟΜ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΦΙΔΟΔΟΓΙΑ_

Τ©Υ ίΐΑΟΛΟΪ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Κ 61 Ν Ω Ν ι Κ A I

Μ ΕΛ ΕΤA I

——(Συνέχεια, έκ τοϋ προηγουμένου)

SWH3AM ΜΙ
« Έκάστω τό ίδιον»
Τό ζήτημα τής στεγάσεως είναι βεβαίως σύγχοο-Ον
τθν κ«^ωνικόν άνθρωπον, εις τήν αρχήν δμως
ήτο απλώς, ζήτημα πήξεως μιάς καλΰβης, ήν δλοι
ωφειλον καί ήδύναντο νά έχωσιν, επομένως καί αί
ενοικιάσεις τότε ήσαν άκόμη άγνωστοι. ’Αλλά καί
δταν έπαρουσιά’σθησαν οίκίαι πρός ένοικίασιν τό
πράγμα, διά τό σπάνιον, θά ήτο άσήμαντον, τό δέ
<ητημα τών ένοικιασεων
οΐ]ΐιερον το εννοούμε ν,
ηρξατο βεβαίως από τής πυκνώσεως τοϋ πληθυσμού
εν ταΐς πόλεσιν. Έν τώ συγχρόνω πάλιν πολιτισμό
ϊ] Οϊ|μ(ΐοι(χ τής xctTOixmg τού uvOpconiov, τής οτοιχοιώδ'ους ταύτης καί απολύτου ανάγκης, ηυξησε διά
τής, έν τοΐς βιομηχανικοί;κέντροις, συρροής εργατιού
κόσμου, δτε καί τό ζήτημα συνεδέθη στενώς μέ τό
γενικώτερον εργατικόν ζήτημα, καί ύπό τόν τύπον
ιδίως τούτον από πολλοΰ ήδη έπέσυρε τήν προσοχήν
τών διεπόντων τάς τύχας τών εθνών.
Παρ’ ήμϊν, κατ’ άντίθεσιν πρός τά άλλοθι συμβαίνοντα, ή στεγασις κατέστη ζήτημα μάλλον τής
μέσης τάξεως, η τών εργατών, καί ύπό τήν έποψιν
ταύτην θά τό πραγματευθώμεν καί ενταύθα, άφ’ ού
καί το περιβάλλον, έντός τού οποίου βιοΰμεν, τής

τάξεως ταύτης τά παράπονα σήμερον άπηχεΐ. ’Αληθώς
τό ζήτημα είναι κυρίως ’Αθηναϊκόν, έχει δμως τά
σεις νά καταστή ταχέως γενικώτερον, τούθ’ δπερ,
έπαυξάνον τήν σοβαρότητά του, επιβάλλει έγκαιρον
αύτοΰ μελέτην. Εις τήν άντίρρησιν πάλιν δτι ή πα
ρούσα στιγμή θά ήτο ήκιστα κατάλληλος πρός απαθή
εξέτασιν ζητήματος φλέγοντος ήδη, καθόσον τοιοΰτον
τωόντι τό κατέστησεν ή τελευταία παρόξυνσίς του, θά
ηδύνατό τις ν’ άντιπαρατηρήση δτι παρ’ ήμϊν πλέον
ή άλλοθι δέν πρέπει, διά τό αψίκορον τοΰ εθνικού
χαρακτήρας, νά λησμονήται ή άξία τοΰ ρήματος, δτι
ό σίδηρος καταλλήλως σφυρηλατήται ενόσω είναι
θερμός, έν ω άφ’ ετέρου ή ήμετέρα συζήτησις, μα
κράν τού νά όμοιάση έλαιον, ριπτόμενον έτί τής πυ
ράς, θά ζηλώση τουναντίον τήν ευεργετικήν λειτουργίαν
τοΰ χρησιμοποιουμένου είς τάς μηχανάς καί τάς προστριβάς άμβλύνοντος.
Θά περιυρισθώμεν ούτως εις τήν έκθεσιν απλούς
παντός ό,τι δύναται νά χρησιμεύση είς διαλεύκανσιν
υποθέσεως, πολλά παρουσιαζούσης τά χρήζοντα μελέ
της, καί θά το πράξωμεν άνευ ούδεμιάς προκαταλήψεως πρός τόν σκοπόν μόνον τοΰ νά γίνη φώς έκ’
αύτής, ΐνα ληφθή πρόνοια εγκαίρως,' πριν δηλ. τά

'Η σκόνι τήν έπνιγε, καί έσκάνταπτε συχνά, καί ή
σόλα τοϋ ένός τών υποδημάτων της έκρεμάσθη και έκτυποϋσεν κα'ι τήν εμπόδιζε νά περιπατή γρήγορα. Τήν
έκοψε καί έξηκολούθησε νά πηγαίνη γοργά, άλλά τέλος
ή άμμος τόσο τήν έκαψε καί τήν κατέκοψε, ώστε έκάθισε κάτω καί ήρχισε νά κλαίη καί νά θέ/.η νά γυρίστ
όπίσω διά νά παση τά άλλο ζευγάρι τά υποδήματα. Τά
Κυριακατικά της. Άλλ’ ό λόφος έφαίνετο τώρα τόσον
μεμακρυσμένος, ώστε έσηκώθη καί κουρασμένα έπανήρχετο τόν δρόμον της, καί έπήγαινε καί έπήγαινεν έως
ό’του δέν ήδύνατο νά προχωρήση πλέον και εχώθη κάτω
άπό τόν ίσκιον ένός βράχου. Δέν είχε νερό πουθενό
έκεϊ κοντά. Ό λαιμός της ήτο καταξηρος κα- οί μήνιννές της έκτυπων σφοδρά. Έπρεπε, ναι, έπρεπε νά
νυρίση όπίσω, νά δυναμώση, νά πάρη θάρρος ζαί υστέρα
νά άρχίση τόν δρομον της στά σωστά. Και θάνεχώρει
τήν νύκτα ή τήν έποαένην ποϋ ή δροσιά θά τήν εβοηθοϋσε νά προχωρήση μακρυά καί έτσι νά μήν μπορεί,
καί άν ήθελε, νά γυοίση οπίσω.
Σιγά σινά έσύοθη πάλιν πίσω εις τόν λόφον και τον
ανερριχήθη. Ή ωχρά γυναίκα έξήλθε άπό τό σπίτι της
καί τήν έχαιρέτισε διά κλίσεως τής κεφαλής, άλλ’ ή
μαυροφόρα, δέν έχαιρέτησε, ούτε με χαμάγελο. Έμπήκε εϊς τό σπίει της, έκλεισε τήν θύραν της, άνέβηκεν
έπάνω καί έπεσεν εϊς τό κρεββάτι της καί έν μέσω τοϋ

θοούβου τής σζιάοος του παραθύρου ποϋ την εκινει η
αϋοα καί τοϋ βόαβου τών μυιών, άπεκοιμήθη.
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Ή ωχρά γυναίκα ανεστεναςε και εκυτταςε πέραν
ποός τήν έρημον. Το νέφος του κονιορτοϋ ητο τώρα
μεγαλείτερον, καί ήρχετο πλησιέστερον καί κανονικά.
Καί ή γυνή έρρίγησεν ένορ τά έβλεπε νά πλησιάση όλοέν, βραδέως πίσω άπότζς πυραμίδας τής άμμου. Πάντα
ουσά καί σηκώνεται σκόνη, είπε καθ εαυτην, αλλ όχι
τόσον κανονικά καί τόσον έξακολουθητικά, Εκάρφωσε
τό βλέμμα της πρός τά μέρος τοϋ κονιορτοϋ, διά να
ίδη καλλίτεοον άλλά μόνον σκόνη έφαίνετο. 1 ότε ενεθυμήθη ότι ή σύζυγος τοϋ ιερεως, ή οποία κατηγετο
άπό παράλιον πόλιν, είχε ένα τηλεσκοπιον, και ετρεςε
νά τό πάρη. Καί αί δυο γυναίκες εςήλθον και εσταθησσν με τό τηλεσκοπιον εις τ*ην
θυραν. Η πρεσβυτέρα
έγέλα μέ τούς φβους τής φίλης της ως έλεγε- Ητο
τόσον δειλή ή φίλη της. . . .
Άλλ’ ή ώχρά γυνή ήτο υπερποτε άλλοτε ωχρά,
καί τό χέρι της έτρεμε τόσον ώστε δέν ηουνατο να
κοατήση τό τηλεσκόπιό/. Και εκείνη που εγελουσε το
έπήρε καί έκύτϊαξε—καί ό γέλως της διεκόπη.
__ Διακοίνω μιζ κε-ίαλή πέοα έκεϊ στόν άμμοσωρόν,
— Ή ώχρά γυνή άφήκεν όξεϊαν κραυγήν.
— Είναι μίλλια μακρυά άκόμη- Ήμπορεί νζ προοθάσωμ,ε ; ; ;
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— Νά πσοφθάσωμε τί :
— Νά ούγωμε
*44
— ’ Ισως νά εί?α». ^ίλοι............
—’I Είναι Ίνδια?οί. Λευκοί, Πο
~ ’οί λευκοί θάk απορόύσΑν νζ περάσουν ζωντανοί άπό κείνα τά βουνά της
άμμ )υ ; Πρέπει νζ φύγτομε στό δάσος. Βοήθησέ με.
Φώναξε τές γυναίκας. Μάζεψε τά παιδιά. Έλα.
— Και ώρμησε εντός τής οικίας της. Ή άλλη άκό ·
μη ΐστάτο καί παρετήρει/Τό νέφος του κονιορτού είχε
πλησιάσει κατά τι τώρα. Μιά στινμή καί τά πάντα
έγιναν άνω κάτω. Μεγάλη σύγχυσις έπεκράτησε, ονό
ματα αντηχούσαν, άλλ’ όχι δυνατά, κορίτσια έθρηνουν, άλλοι έπήραν τά μικρά κσσμήματά των μαζί,
ένώ έφευγαν, αί μητέρες έκρατούσαν τά παιδιά των.
"Ολαι συνεμαζεύθησα/έϋοιμοι πρός άνα/ώρησιν, άλλ’
άπό τήν έρημον δέν έφαίνοντο. Τάς άπέκουβε τό σπίτι
ποό τού οποίου ισταντο.
ΤΙ ωχρά γυναίκα ώδήγησεν τον πατέρα της έξω
» σ
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»
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άίχ 'jmzi. εζζεςζΊ εις της νειτονισσης της το σπίτι.
Ήνοιξε τήν θύραν καί έφώναςε^καθαρά, άλλά σιγά :
«Μαοία. Μαρία.» Άλλ’ κανείς δέν τής άπήντησε. 'Η
μαυροφόρα, εξαπλωμένη εις τήν κλίνην τγς έκο.μάτο
Ή γειτόνισσα της εοίστασε πρός στιγμήν, υστέρα έτοεξε νά οθάστ) τάς άλλας πού ανέβαιναν άπό τούς γηλό
φους πρός τά βουνά πού|οί άνδρες των εύρίσκοντο.
Τό νέφος τού κονιορτού έπλησίαζε. Που καί πού διζ
μέσου του, μιά κεφαλή διεκρίνετο. Άλλ
*
ησυχία τάτου έπεκράτει παντού. Ή γυνή μέ τά μαύρα έκοιαάτο
βαθειά καί ώνειρεύετο, ότι ή έκδίκησις τέλος έτθασε.—
Ότι στο χέρι της έκρατούσε τήν κεταλήν ένός Τν-
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Ή σκιάδα τού παραθύρου έτινάχθη δυνατά καί ή
γυναίκα έξύπνησε μ’ ένα βάοος πού έπλάκωνε τήν καοδιά της. Εσηκώθη καί εστάθη εις το παράθυοον καί
έκύτταςεν έξω. Δέν εταί/ετο σκόνη καθόλου είς τήν
έρημον, καί ό δρόμες ήτο έρημοι. Αί θύρα τών σπιτιών
ήσαν άνοικταί. 'Ένα σάλι ήτο ριγμένον είς τό μέσον τού
δρόμου. Ή γυναίκα έσκυψε καί έκύτταξεν είς τό δάσος.
Ε'.δεν εις τήν κοουτήν ενός λότου τάς έσθήτας τών
γυναικών, λεύκάς, πού έτευγοι, καί έπειτα, κάτω, αα·
κρυά κάτω εις τόν όοόυ,ον, ενώ ή άνζπνοή της έπιάνετο, τό έξησκημένο αυτί, έπιασε τον ποδοβολητό'?
έρχ ομένων ίππων.
Τώρα, ήξευσε τί ήτο.
Έζάθισε στήν άκραν του κρεββατιοϋ της. "Ο,τι
έπερίμενε τόσα χρόνα, άλήθευε τώρα. Ήτο ή σειοά της
τώρα, ή ή δική των πάλι ;
Άλλά, θά ήμπορούσε νζ σκοτώση ένα τούλάχ ιστόν.
Πού ήτο τό όπλον της ;
Τό είχε δανείστ, στους άνδρας.
Άλλ’ ό πέλεκύς της — ήταν κάτω, στό ίσόνειον.
Καί ένώ έ/.ατέβαινε νά τόν πάρη άκουσε δυνατά
ςε^ωνητά— πολεμικές κραυνές.
Έκατέβη γρήγορα τήν στενή σκάλα καί έπηοε
τόν πέλεκυν, άπ’ εκεί πού έκρέματο είς τον τοίχον.
Έπερνούσαν άπό τήν θύραν της τώρα. Τό δωαάτιον
εφωτίσθη περισσότερον. Έστράοη καί έκύτταξε. Ένας
ιστατο είς τό κατώφλιον τής άνοικτής θύοας, ααύσος
μέσα^εις το πλημμυρούν έξω ήλιόοως. Συνέσφΐ' ξε τούς
όδόντας της. Έκρυψε πίσω της τόν πέλεκυν, εστάθη
καί τόν έκύτταξεν άκίνητος.

— Άπλωσε'? εκείνος τό χέρι του, σάν πόδι αίλούρου ευκίνητα, καί έγέλασε καί τά μάτια του ήστραψαν,
ένώ μέ αίλούρου κίνησιν τήν έπλησίασε. Φοίκη atavrδία. :ήν κατέλαβε τότε. Άφίνουσά ά?αρθρον κραυγήν,
άνήλθεν άστραπίχίως τήν κλίμακα, ρίπτουσα έπάνω
του μίαν καθέκλαν, όταν τήν ήκολούθησε κοπιωδώς ανα
πνέω?.
Γρήγορα εβγήκε μέ τήν κρεμαστήν σκάλαν είς τό
υπερώον, έκλεισε τήν κλαβανήν, έπεσεν έπάνω μ’ όλην
τήν δύναμιν της καί τήν έστερέωσε, καί έπερίμενε
’Άκρα σιγή έπεκράτησεν. ’Έξω ήκούοντο οί όου-vuoi
τών άλλων, αακρυά.
Έικυψεν άθορύβως καιέθηκε το ούς είς τό πάτωαα.
’Ήκουσε μιαν έλαφράν άναπνοήν νά βγαίνη άπό κάτω
καί μέσω χαραμάδας τίνος είς τό πάτωμα είδεν ένα
μάτι πού τήν έκύτταζε.
Έπί μακρόν, ιστατο άκίνητος μέ τόν πέλεκυν
εις τήν γείσα, έτοιμος.
Είχε στρέψει τήν πλάτην πρός τό μάνδαλον, άλλ’
εξαονα ήσθάνθη σζν νά είχε κάτι έ''γίσει τον βάνδα
λον. Έστράφη άθορύβως καί έκύτταξε. Ένα λεπτό
καστανό χέρι, είχε περάσει όλο σχεδόν μέσω μιάς χαοαδάδας εις τό πάτωμα πλησίον έκεϊ.
Έσήκωσε τό πέλεκύν της. Τά λεπτά, δάκτυλα
τού χεριού ήγγισαν τόν μάνδαλον, τόν έπιασαν καί
ποοσεκτικα τόν έσυραν διά τήν θέσιν του.
Τότε μέ δύναμιν πού έκλειε δλον τό μίσος της,
ό πέλεκυς έπεσεν έπάνω είς τόν καρπόν τού χεριού. Τό
χέρι έπετάχθη έπάνω της. Μέ όρυγμά? άνωνίας, ό
άννωστος έπεσε κάτω.
Καί πάλιν σιγή άπόλυτος έπεκράτησε.
Τό πρόσωπον της ήτο υγρόν, καί θερμόν άπό τό
αί'αα πού τήν κατέβρεξε.
’Έξω ήκούοντο τώρα, ό τρυγμός μιάς καιοιαένης οι
κίας, πυροβολισμοί έρχόμενοι μακρόθεν, καί αακρυναί
φωναί. Βαδίζουσα επί τών οακτύλων τώνποδώ,, έπλη
σίασε τό παράθυρον τού υπερώου καί έκύτταξε κουαζ
άπό τήν άκρα? του. Άπό τούς λόγους πέραν είδε τούς
άνδρας νά έπιστρέφουν. Ήσαν πολύ πλησ’ον τώοα.
'Ένα σπίτι ήτο ήδη παρανάλωμα τού πυοός. Ήτο τό
σπίτι τού Τερεως. Οι ’Ινδιάνοι ύπεχώρουν. Πλησίον
τής θύρας της έβοσκεν εις άδέσποτος ίππος (’) "Ενας
’Ινδιάνος νέος, όίρμησεν έςω άπό τό σπίτι της αέ σηκωμενον τον γυμνόν οεςιον ρραχιονα απο τον οποίον
έλειπε τό χέρι.
Καί είς τήν γλώσσαν του, τούς έφώναζε νά. έκδ-.κηθούν, δεικνύων μέ τόν αιματωμένον βραχίονα, τήν σοφίτταν όπου είχε καταφύγει.
Οί οφθαλμοί τής γυναικός έξήστραψαν έκ τού μίσους.
Έκρεμάσθη άπό τό παράθυρό? της καί μ* όλην τήν δύνααί? της, ερριςε τον πελεκυν επάνω των. Άλλ' έπεσε
πολύ μακράν άπο τό μέρος πού ήσαν.
'Ένα Ινδιάνον τουλάχιστον.
Άλλάδέν έκτύπησε κανένα. Καί αυτοί ένώ έ^ευγον τήν έσκόπευσαν, άλλά αί σφαίραι δέν ήγγισαν. Καί
οί άνδρες οί λευκοί έπλησίαζον όλοέν.
Ό πληγωμένος, έπήδησε? έπί τού ίππου του καί
καί βλασφημών άπεμακρύνθη καλπάζω?.
Ή γυναίκα έγέλασεν ώς τον είδε νά περνά, καί

(’) Έγνώριζε τόν κύριόν του αύνή δμως. Ένώ οί λοιμοί
Ινδιάνοι έπερνούσαν.

— Τό '^οβάσθε είπε? ή μαυροφόρα. <1>οβάσθε τό
ύστερο, έαποός στον αιματόλακκο στά πόδια της, στό
πράμμα αυτό ;
σκονισμένο πάτωμα, εκάθησε νά ςεκουρασθή.
Μ ετ
* ολίγον οί άνδρες κατέφθασαν. Μερικοί έξηκο
’Άνοιξε τά δάκτυλα καί έκύτταξε τήν παλάμην
λούθησαν τήν καταδίωξιν τών Ινδιάνων, άλλοι κατέμειδιώσα πεοιφρονητικώς Τό παοσωπον της τώρα
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νιναν νά σβύσουν τήν οωτιάν. Παντού έπεκράτει σύγχυενινε θανασιμως ιοχρον. Ιο χέρι επεσε στην ακραν
τού τοαπεζιού καί ένλύστρησε κάτω στό πάτωμα.
σις, κίνησις, θόρυβος.
Έπειτα, αί γυναίκες καί τζ παιδιά έγύρισαν, καί
Εστάθη έπί εν δευτερόλεπτο'?, ώ$ άν έπροσπάθη νά
ποοσέθηκαν καί αύταί είς τό? θόρυβον, καί τέλος καί οί
συνκεντοώση τάς σκέύεις της. "Υστεοα άτήκε τρομεάνδρες πού είχαν καταδιώξει τούς Ίνδιανούς επέστρε φζν κραυγήν, καί άκούμβησε τό χέρι της εις τόν τοί
ψαν καί αυτοί. Άλλ’ ή μαυροφόρα έκάθητο μόνη είς
χον, ένώ αί χείρές της αδρανείς έκρέμαντο είς τό
τήν σουίταν της, (ος ότου ήκουσε τους άλλους εις τήν
πλευρό'? της.
θύοαν της κάτω, καί τήν (όχράν γυναίκα νά λέγτ) : —
ΤΙ ώχρζ γυναίκα τήν έπλησίασεν, άλλ’ ο σύζυγό;
Πού είναι ή Μαρία ;
’
της τήν έτράβηξεν όπίσω, καί ένώ οί άλλοι σιωπηλοί
Έσηκώθη τότε,1 έσήκωσε τήν κλαβανήν, που ήτο
ήτέ?ιζον γύρω, σιγά εσήκωσε τό χέρι από τό πά
ξεμανδάλωτος, καί κατέβη κάτω.
τωμα.
‘Η ιοχρά γυναίκα την έπλησίασεν, άλλ’ έκείνη τήν
Έδίστασεν έπί στιγμήν. "Υστερα έκαμεν οτι έκείνη,
απώθησε καί έσπογγισε τό πρόσωπον της εις τό μα
ήνοιξε τά δάκτυλα, άλλ
*
ελαφρά. Ήνοιςε τά σφιγμένα
νίκι της.
δάκτυλα, καί έδιάβασε τή? ιστορίαν τού χεριοΟ γραμ
— Έσκοτώθη κανείς των ; ήρώτησε. Καί ή φίλη
μένη'? μέ λευκά γράμματα είς τήν παλάμην »Σ.Σ 64».
της άπήντηση : — ”Οχι Μαρία, ούτε ένας.—Τίποτε
Καί ένεθυμήθη τώρα, πώς πρό είκοσιν έτών, όταν
δέν έπάθαμεν αυτήν τήν φοράν είπεν ο γενειοφόρος. —
ή γυ/αίκα τού είχε φέρει τό πονεμένο παιοί της, τού
Μόνον τά σπίτι μου που έκάηκε, είπεν ή πρεσβυτέρα: —
είχε δέσει τό χεράκι του καί το είχε άλειψε», μέ οροΘζ κάμωμεν άλλο γρήγο?^, 'ή^ άπήντησε κάποιος.
σιστικήν αλοιφήν.
— Δέ? εννοώ εσάς, είπεν ή μαυροφόρα. Εννοώ άν
Ήτο το ίδιο χέρι μεγαλείτερο τώρα.
έσκοτώθη κανείς άπ’ αυτούς τούς κόκκινους οιαβόλους.
Γύοω νύρω ήκούσθη ό ψίθυρος :—Τού παιδιού
—Έσκότωσες κανένα *—Σύ ·—ηρώτησε τόν
I ζίν
της τό χέρι. Καί δλοι’ενας ένας έφυγαν,
πού ποτέ δέν έχανε στό σκόπευμα, σύ, στρε φομέ?η
Ή (όχρά γυναίκα, έπήρε ένα λουλουοι πού είχε
πρός τον γενειοφόρον, έσκότωσες σύ κανένα;
καρφώσει στό στήθος της πρό πολλών (ορών, τό έβαλεν
— Καί εκείνοι άπήντησαν : Ούτε ένα.
άνάυεσα στά καστανόχρωμα δάκτυλα, είς τό τραπέζι,
— "Ενας ποοσέθηκε :—Τ’ άλογά των ήσα πολύ
' ’ ------ \ !
ε.
γρηγορώτερα άπό τά δικά μας.
Ή άλλη δέν έκινήθη άπό τόν τοίχον. «Άφίσετε
— Ούτε ένα. Καί ή Μαυροφόρα ύψώθη υπερήφανα
έκεϊ το χέρι, είπε μόνον.
τώρα,—Άλλ’ έγό) έχω έ?α. Καί καλύτερα άπό σκοτω
— Είναι στό στραπέζι, είπεν ό γενειφόρος, καί
μένου. Περιμένετε μιά στιγμή. Αί γυναίκες αί άλλαι
έκλεισε? έ<αοοά τήν θύοαν πίσω του.
άποτραβήχθησαν, ένώ ώρμησεν επάνω στην σοφίτταν.
Άλληλεκυττόζο?το αέ άποοίαν. Ή νυναίκα έπέστρεψε,
ΤΙ ααύροφόρα έστράφη. Τό σκληρόν βλέμμα της
κρατούσα κάτι είς τό χέρι της Το πέταξε στό τραπέζι
ήτο θολόν άπό τά δάκρυα τώρα. Έπήρε τό χέρι,
έπάνω. Είναι χέρι Ινδιάνου. Τό μπράτσο του θά μαάπό το τραπέζι, άνοιξε τό φόρεμά της καί τό" έβαλεν
ζευθή ώς τό κόκκαλο τώοα Θά τον άφί-ουνε καμμιά
έπάνω είς το στήθος της, έπήγεν εις τό παράθυρον, καί
αέοα
ν
’
άποθάνη
στήν
άμμο
επάνω.
—
Αί
γυναίκες
εοοίέκύτταξε πρός τά πέρα, έκεϊ πού ένα σύννεφο σκόνης,
k ι
··
·
4 4
wk
* ,
νησαν καί οπισθοχώρησαν ολίγον. Οι ανορες περιεκυπού τήν έχρύσιζε? ό ήλιος, έκυλιετο πέραν τής ερήμου
κλωσαν τό τραπέζι καί έκύτταζαν χωρίς νά. εγγίσουν πρός τό Μεξικό'?.
ΚΡΗΣΣΑ
το *
/εοι.

ΠΑΡΆΔΟΞΟΙ ΑΔΜΟΗΙΑΙ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
Β\ ΑΙαϋ'ήματα Ίσότητος καί Αύτοαυντηρησίας
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
’Ολίγα παραδείγματα δύνανται νά καταστήσωσι σαφή καί
άναμφισβήτητον τήν έννοιαν ταύτην.
Δύο πεινώντες οδοιπόροι ίσης ηλικίας καί δυνάμειος εί»ρίσκουσιν έν τή έρήμω δύο ισομεγέθεις καρπούς. Δίκαιον,
δηλ. ίσον, είναι νά λάβη καί νά φάγμ έκατερος αύτών άνά
ένα. Έάν τούτο γίνη, ή ισότης δέν παρεβιάσθη. Ή συνείδησις μένει άδιατάρακτος. Έάν δμως ό εΧς έξ αύτών φάγη

καί τούς δύο καρπούς, ή άνισότης αυτή εξεγείρει τήν συνείδησιν ήμών καί παρορμα είς άποκατάστασιν τής ίσότητος.
διότι αί έκ τής πείνης άνάγκαι έκατέρου τών οδοιπόρων,
ήσαν ϊσαι. Έκ τής αδικίας, ήτοι τής άνισότητος ταύτης,
έγεννήθη έν ήμΐν ό οίκτος πρός τόν άδικη-θεντα καί ή Απέ
χθεια πρός τόν άδικήσαντα.
Εργάτης πτωχός έργασδείς μετά κόπ )υ έπί ένα μήνα
είς υπηρεσίαν τινά έλαβε τό ισότιμον τής εργασίας του είς
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χρήματα. ΓΙΙ ίσότης δέν διεταράχθη. "Ο,τι έδωκεν είς εργα
σίαν, έλαβε ν είς χρήματα. Επανερχόμενος όμως είς τόν οικόν^του όπως άναπαυθή μετά τής οικογένειας του καί τήν
θρέψη διά τού μισθού τών κόπων του ληστεύεται καθ’ οδόν
ύπό άεργων κλεπτών. βΗ ισορροπία έπαυσε. Καί αίσθανόμεΟα έν ήμϊν ισχυρόν πόθον πρός άποκατάστασιν αύτής.
ΙΙεριπατεΐτε μετά τού τέκνου σας μόλις τριετούς. Δέν
βλάπτετε κανένα. ’Απολαύετε τής χαράς καί τής δικαίας καί
γλυκείας τέρψεως, ήν σάς παρέχει ή προσφιλής θέα καί
φωνή τού παιδιού, περικαλλούς, φαιδρού καί ύγιαίνοντος.
Αίφνης κακούργος γιγαντόσωμος κτυπά τό μικρόν δι’ ενός
γρόνθου του καί τό φονεύει έκ φθόνου ή απλώς είς ένδειξιν
άνδρείας. Άφήρεσεν ουτω έν αγαθόν, τήν ζωήν, άνευ άνταλλάγματος. Καί γεννάται έν ήμϊν άμέσως τό έκ τής άνισότητος ταύτης οδυνηρόν συναίσθημα έκφραζόμενον διά τής
ιδέας : — Τί τφέπταισε τό άθώον έκεϊνο μικρόν ;—Τούτο ση
μαίνει ότι, έάν τό παιδίον ήτο δυνατόν νά πταίση καί ν’
άδικήση τόν κακούργοι· καί έάν τόν ήδίκει, ή άνισότης ί)ά
ήτο μικρότερα καί τό έξ αύτής αίσθημα ήμών θά ήτο Ασθε
νέστερο)·. Άρα όσω μείζων ή άνισότης τόσω ισχυρότεροι· τό
έξ αυτής αίσθημα.

Γ' Ή έκδίκησις. *
Τήν έκ τών αισθημάτων τούτων παραγομένην έν ήμϊν
ορμήν πρός άποκατάστασιν τήςδιαχαραχθείσης ισότητας, τόν
φυσικόν τούτον πόθον, άποκαταστάσεως τού ίσου καί)’ οίονδήποτε τρόπον, ήδυνάμεθα νά ονομάσω μεν αίσθημα ή πό
θον άνορθώσεως τού δικαίου ή άνταποδόσεως. Καί ώνομάσαμεν αύτόν πόθον έκδικήσεως. II έκδίκησις άρα όύδέν
άλλο είναι, ή ή πράξις δι’ ής κατά τήν κρίσιν ήμών άποκαθίσταται ή κατά τήν διανομήν ή άπόλαυσιν τών άγαθών
ύπαιτίως διαχαραχθεϊσα ίσότης. ’Επειδή δέ ό άδικήσας άφή
ρεσεν ή έσφετερίσθη άνευ ίσορρόπου άνταλλάγματος έν άλλότριον αγαθόν, ή έκδίκησις, ΐνα έπαναφέρη τήν ισότητα,
πρέπει ν’ άνταφαιρέση παρά τού άδικήσαντος ολόκληρον,
άλλά καί μόνον, αύτό τό αγαθόν καί νά τό άποδώση είς τόν
άδικηθέντα.
"Οταν όμως ή άπόδοσις αύτη ήναι αδύνατος, διότι ή
άφαιρεθεϊσα ζωή δέν αποδίδεται, ό έξορυχθείς οφθαλμός,
ή άποκοπεϊσα χειρ δέν είναι πλέον δυνατόν νά έπανέλθωσιν
είς τήν θέσιν αύτών δαπάνη τού άδικήσαντος, τό κενόν,
δπερ ή άδικος πράξις έπήνεγκε τφ άδικηθέντι, πρέπει νά
άναπληρωθή δι’ άλλου ίσου κενού παρά τώ άδικήσαντι χά
ριν τής ισορροπίας πάντοτε. "Οταν έκ τού ετέρου τών ζυγών
τής ίσορροπούσης πλάστιγγος άφαιρεϊται έν βάρος, ή πλάστιγξ κλίνει προς τόν έτερον ζυγόν. Ινα έπανέλθη τότε ή
ισορροπία, δύο μόνον τρόποι ύπάρχουσιν : ή τό άφαιρεθέν
βάρος τίθεται έκ νέου είς τόν ζυγόν, έξ ού άφηρέθη, ή, έάν
τούτο δέν ήναι πλέον δυνατόν, διότι τό άφαιρεθέν έχάθη,
άφαιρεϊται έκ τού ετέρου ζυγού ίσον βάρος, καί ή ισορρο
πία τής πλάστιγγος άποκαθίσταται.
Ούτως ή άρχέγονος έκδίκησις καθιερώθη διά τού κανόνος < ’Οφθαλμόν αντί όφ&αλμον καί όδόντα αντί όδόντος >,
κανόνος, δστις σαφώς έκδηλοϊ τήν ισότητα, ’Εντεύθεν δέ ή
καλούμενη θεωρία τον άντιπεπον&ότος. καθ’ ήν ό έκδικήσας πρέπει νά ύποστή ϊσην στέρησιν τού αύτού αγαθού,δπερ
άπεστέρησεν, δπως κατασιγασθή καί ίκανοποιηθή τό έν τή
ανθρώπινη κοινωνίρ έκ τού άδικήματος, ήτοι έκ τής διαταραχθείσης ίσότητος, έξεγερθέν αίσθημα πρός άποκατάστασιν
αύτης.
Τά ρηθέντα άπέδειξαν προφανώς ότι ή ποινή τού άδική
ματος άρχικήν καταγωγήν καί πηγήν έχει τήν έμφυτον άνάγ
κην τής έκδικήσεως, ύπαγορευομένην άκταταμαχήτως έκ τού
αισθήματος τής ίσότητος. ’Αλλ’ ό πόθος ούτος τής έκδική
σεως έπάγει προφανώς τόν κίνδυνον, πληρούμενος άνίσως,
νά διαταράξη καί αύτός τήν ισότητα, δτε ήθελε γεννηθή νέα
άνισότης, έάν ή έκδίκησις ύπερβή τό άνάλογον μέτρον, διότι

*Σημ. Έλλ. Έπιθ: Σημειούμεν παρόραμα έμφιλοχωρήσαν
είς τό προηγούμενον τεύχος καθ’ δ άνιί ή *Ελεν&ερία τής
Βουλήσεως έδημοσιεύθη ή Αλή&εια τής Βουλήσεως.

είτε αύτός ό άδικηθείς, ωθούμενος ύπό τής έν έαυτφ έκ τού
άδικήματος έξεγερθείσης οργής ή τού μίσους πρός τόν άδικήσαντα, ήθελεν έπενέγκει αύτώ βλάβην μείζονα τής ήν
ύπέστη, είτε, ασθενέστερος ών τού άδικήσαντος, ήθελεν άπόσχει τής έκδικήσεως. ότε ή ίσότης θά έμενεν άναποκατάστατος. Ό αύτός κίνδυνος θά ήπειλήτο καί έκ τής πρός έκδίκησιν ένεργείας τών περί τον άδικηθέντα συγγενών η προσ
τατών. ’Εάν δέ δι’ οιονδήποτε λόγον ή έκδίκησις έβράδυνεν
ή έματαιούτο, ό άδικήσας ήθελεν ένθαρρυνθεϊ είς νέα άδικήματα, καί τέλος, έάν ή έκδίκήσις ύπερέβαινε τό μέτρον,
ήθελε προκαλέσει νέας αντεκδικήσεις καί ολέθριος πόλεμος
ουτω ήθελεν έγκαθιδρυθή μεταξύ τών μελών μιάς καί τής
αύτής κοινωνίας. Εντεύθεν κατέστη πρόδηλος ή άνάγκη
όπως αφαιρεθή άπό τού άδικηθέντος καί τών προστατών αύ_
τούτο φυσικόν δικαίωμα τής ιδίας κρίσεως καί αύτοδυνάμου έκδικήσεως, καί άπονεμηθή είς άλλότριόν τινα νουν,
άμέτοχον πάθους καί μάλλον πεφωτισμένοι·, παρέχοντα πάντα
τά δυνατά έχέγγυα άκριβούς διαγνιόσεως καί υπολογισμού
τού άδικήματος, τού είδους καί τού βαθμού τής δεούσης έκ
δικήσεως, όπως δι’ αύτής, ήτοι διά τής ποινής, άποκατασταθή ή ίσότης άνευ πλεονασμού ή έλλείψεως καί ίκανοποι
ηθή τό έκ τής διαταραχθείσης ίσότητος έξεγερθέν κοινόν
αίσθημα.
Καί πρός έπίτευξιν τούτου τό σύνολον τών μελών τής
κοινωνίας, ήτοι αύτή ή Πολιτεία, άνέλαβεν ώς άντιπρόσω.
πος πάντων τών μελών αύτής νά όρίση καί ώρισε τόν δικα
στήν τόν άμερόληπτον, τόν ψύχραιμον καί πεφωτισμένου,
διέγραψε τούς κανόνας καί έθετο τό μέτρον τής έκδικήσεως
έν άναλογία πρός τό μέγεθος τού άδική ιατος άπαγορεύσασα
έπί ποινή εις τε τόν παθόντα καί είς πάντα άλλον ίδκότην
τήν αύτοδύναμον καί αυθαίρετον τιμωρίαν τού άδικήσαντος.
Ή δέ κρίσις αΰτη καί θέλησις καί άπόφασις τής Πολιτείας
είναι ή κρίσις καί άπόφασις πάντων τών μελών αύτής, συλ
λήβδην, καί διά τούτο άποτελεϊ συνάμα καί τήν συγκεκεντρωμένην δύναμιν πάντων τών μελών τούτων, άρα είναι σε
βαστή καί άκαταμάχητος προς έκτέλεσιν τώνάποφάσεόη· της.
Άλλ’ είς τόσημεϊον τούτο ακριβώς ή προσοχή ήμών δέον
νά ένταθή άπροκάλυπτος ΐνα δυνηθώμεν νά κατανοήσωμεν
τήν βαθμιαίαν έξέλιξιν, δι’ ής ή ποινή, ήτοι τό κακόν αντί
τοϋ κακόν, ώς άρχικον μέσον άδικήσεως, τούτέστιν ώς μέσον
κατευνασμού τού έκ τής διά τού άδικήματος παραχθείσης
άνισότητος έξεγερθέντος δυσάρεστου αισθήματος, διεμορφιόθηκαί μετετράπη ούσιωδώς διά τού χρόνου κατ’ άνάγκην
λογικήν καί άναπιιδραστον.

Δ’. Ή αμννα.
Ώς εΐπον ανωτέρω, έν τώ άνθριόπορ τό αίσθημα τής ίσό
τητος· συνυπάρχει μετά τού έπίσης εμφύτου αισθήματος ή
ένστικτου, τής αύτοσυντηρησίας. Ειδομεν δέ ότι άμφοτέρων
τούτων τών αίσθημάτων τήν πλΐ^ρωσιν συνεκέντρωσεν έν
έαυτή ή Πολιτεία όπως τά διαρρύθμιση καί τά εξασφάλιση
διά τής μεγάλης καί ενιαίας αυτής ισχύος κατά τρόπον άποσοβούντα τόν κίνδυνον εμφυλίων ερίδων καί συρράξεων.
Ουτω δύναται τις νά είπη ότι ή Πολιτεία, ώς άν εί ήτο έν jitγιστον άνθριόπινον όν συναποτελούμενον ύπό πλήθους άνθριόπων, έχει τρόπον τινά αύτή έν έαυτή τά δύο ταύτα αίσθήματα, δυνάμει τών οποίων έπιδιώκουσα μέν τήν ισότητα
δικαιοδοτεί διά τής ποινής, ήτοι εκδικεΐ τόν άδικηθέντα.
έπιδιιόκουσα δέ τήν ιδίαν έαυτής, άρα καί πάντων τών με
λών συντήρησιν, άμύνεται κατά πάσης μελλούσης προσ
βολής.
Άλλ’ ή μέν άμυνα, έννοιαν καί σκοπόν έχουσα τήν άπόκρουσιν άπειλουμένου κακού, άποβλέπει φυσικφ τώ λόγο),
είς μόνον τό μέλλον κακόν καί τούτο σκοπεί ν’ άποτρέψη
καί προλάβη, διότι όταν ή προσβολή καϊ ή έξ αύτής βλάβη
έπήλθεν ήδη, άμυνα δέν είναι πλέον νοητή. rII έκδίκησις
όμως, σκοπούσα νά άρη τήν έκ τού παρελθόντος κακού, ήτοι
έκ τού άδικήματος έπελθούσαν ανισότητα, άποβλέπει είς τό
παρελ&όν. διότι έκδίκησις άδικήματος μήπω τελεσθέντος
είναι άκατανόητος καί επομένως άδύνατος.
("Επεται συνέχεια)
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ
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ιχένω καί ελκυσον λαγάνια δύο είς έν θές υποκάτω κχ
τζΐρ’.εργείας, συνεχίζοντας τά ολίγα περί τυτό άλλο έπάνω, ΐνα τό [χέλαν είς αέσον γένι/ται εύ ρύθρώζ πού εγράύααεν είς το προηγούριενονχρΟρον [Λας, θά
-χισόν τε αυτό».
άνα^έρωαεν συνταγάς τινάς γλνκνσαάτων αί όποια», άναΚατά τήν αρχαιότητα ύπερείχεν ή ’Αττική εί; τήν
φέροντα». είς τή/ ααγε’.ρίχήν τού Χρύσιππον παρ’ Άθηκατασκευή/ τών γλυκυσιχάτων καί λόγω τής άρίστης
ναίω. Αί σηαερζναί τηγανίτες, αΐτ'.νες καί τηγανία».
ποιότητος τών έντοπίω/ αλεύρων καί λόγω τής γευστι·
εκαλούντο κατεσκ-υάζοντο έπίσης ύπό τών αρχαίων
κότητος τού Ύίχηττίου ιχέλιτος, δέν ύστέρουν δίχως είς
προγόνων [χας οί όποιο», έπέχεον έπ
* αυτών τυρόν, |χέ.λ».,
©ήμην καί τκ κατασκευάσματα τής Ρόδου, τής Χίθυ5
ίλα’.ον κα». σήσααον. Τό τυρί παίζει δσον καί τό [χέλ».
τής Σπάρτης καί τής Δήλου. Σήμερον έθνική/ γλυκυσπουοαίον ρόλον είς τήν πλακουντοποάαν τών αρχαίων
σματοποιίαν δέν έχομεν
*
Μάς κατέκλυσαν αί άπομιτά οέ κυρ'.ιότέοα είδη τής πλακουντοπο’.ίας περί ών κατω
μίσεις
τήςδύσ-ως
ό
δέ
κλασσικός
μπακλαβάς καί τά άλ
τέρω θα ό·α».λήσο)[χεν 3άσ»#ν εΐχον τά εϊδη ταύτα.
λα
όμοειδή
τά
έκληρονομήσαμεν
έκ τής Τουρκικής δου
Ό φθοίς (όνοιχάσία ένός είδους πλακού/τος) κατελείας. ’Εν τούτοις
*
ό κλάδος ούτος έν ’Αθήναις ιδίως
*
σκευάζετο ώς έξης· «Τυρόν έκπ».έσας τρίβΐ καί έυιβαλώ/
προήχθη είς βαθμόν έπίζηλον άφ’ οτου μάλιστα τά κατ’
είς κόσκ’.νον γ χλκεον διηθεί είτ ’επίβαλε ιχέλ». καί σ’.λίέξοχήν προοδευτικά καταστήματα έζήτησαν διά τής
γνεως (σ».»χ».γδάλ».) ήιχίαναν (ήτο». 80 δράίχ’.α) καί σμάέλάττώσεως τών τιμών τήν έξάπλωσι/ τού είδους ·των;
λαξον είς εν». Τό τυροκόσχ»νον (άλλο είδος πλακοΰνΘά ήτο άσκοπο / αν έ^ιστώμεν τήν προσοχήν τών κατα
τος) κατεσκευάζετο ούτο,ς· «Τυρόν έκπ’.έσας καλώς θές
στηματαρχών έπί τών καθαρώς ελληνικών κατασκευα
εις άγγος (αγγείο/ οίασδήποτε γωρητικότητος) εϊτ
*
άνω
σμάτων τών αρχαίων προγόνων μας
*
Δέ / θά έκυριαρκόσκ’.νον χαλκούν έπ’.θείς δίανε τόν τυρόν
*
όταν δέ ιχέλχούσεν ένα νέον γλύκυσμα έχον βάσιν τήν προγονικήν
λης προσφέρει/^ βάλε [χέλ’.τος αύταρκες επάνω»
*
Αί δέ
προέλευσιν; Μία διαφήμισις γλυκύσματος αρχαιοπρεπούς
«ύποτυρίδες» κατεσκευάζοντο ώς εξής. «Είς γάλα βα
*
συμφώνως πρός τάς οδη
λών ιχέλ». έκπ'.εσον καί βάλε είς σκεύος καί εα παγήνα». ελληνικωτάτης δέ κατασκευής
γίας τών αρχαίων δέν θά μάς έφερεν όλους τούς γλυκοέάν δέ σο». παρή χοσκίνια |χ».κοά, επίβαλε είς αυτά τό
φάνους άθοόους ποό του νεωτερίστικού αύτού ζαχαρο
σκεύος, καί εα έκρείν τον ορόν· καί όταν σο». χλόςζι πεπηπλαστείου;
γέναΓ^ άρας τό σκεύος αετάβαλε είς χργύρωρ.α καί ?στα».
"Ας έπανέλθωμεν είς τά ζφάμας. ’Εκτός τής προβα
ή ού’.ς άνωθεν
*
έάν δέ ιχή κοσκίνια, τλαβ'.λλίο'.ς κα'.νοίς
τοτροφίας
καί ή αίγοτροφία καί μεταγενεστέρους καί ή
χρω,έν οΐς τό πύρ ριπίζεται‘τήν’γάρ αυτήνποιεΐν χρείαν».
χοιροτροφία ήτο είς ακμήν παρζ τοίς αρχαίοις. Έκ τών
Ό δέ κοπτοπλακούς κατεσκευάζετο ώς εξής ΚάρυαΘχαινώ / έ©ημίζοντο αί αίγες τής Νάξου καί ίδίώς τής Σκύ
σ·.α καί Πόντικα καί άάύνδαλα, ετι δέ [χήκωνα, δν κόν
ρου,
αί όποια», καί σήμερον ακόμη έπισύρουν τήν προξας θερίπευσον καλώς καί είς θυείαν καθαοάν τοΐψον
σοχήν τών μεγάλων ζωοτεχνών τής Ευρώπης.’Ενθυμου*
επιιχελώς
συιχιχίξας τε τήν οπώραν [χάξον αίλιτι ή’ύη-

585
584
μα', ότ'. ό άποΟν. 'ών εν πολέριω Κτηνίατοος Κωνσταντίνίοης [Λθύ ύ’.ηγΐϊτο οτι έλαβεν αφορμήν νζ μελετήση
τήν αΐ'Ότοο^ία> καί εν *'ένει κτηνοτροφίαν τής Σκύλου
έκ τών παρατηρήσεων τού έν Γερμανία καθηγητού του
οστις ίομίλει με ιοιαίτερον ενοιαχερον πεοί αυτής, αποκα
λύπτω'/ είς σΕΛΛηνα μαθητήν του κόσμον άγνωστον
τής πατρίδος του. Άλλ’ έν τή ’Αττική έτοέτοντο καί
συνετηρούντο αίγες, μια δέ εκ τών αρχαίων τεσσάοων
φυλών αυτής, οί ποιμένες, εκαλούντο αίγικοοείς.

Οι χοίροι «θεωρούντο ώς δίδοντες κρέας κατάλληλον
οΐζ τούς τρυφηλους, άπό τής εποχής οε τοΰ 'Ομήρου
αναφερονται οι σιτευτοί χοίροι καί τά οεΛτ-άκια νσ.λαΟτι'/χ τχ οτζο’.α ετρεφον εις ειοικους συφεούς, είς χοιρο
τροφεία. Υπενθυμίζουν δέ τήν σημερινήν γουρνοπούΛα.ν τού ’Άργους περίφζμον διά τήν νλυκύτητά της,
τήν τρυφερότητα της καί τήν άπολαυστκήν νευστικότητά της.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ

Δ· Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

MIA A Ρ Μ* ΕΝΙΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ
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Ή Χειμάρα άπό ^αλάααης

Ή διάσημος χορεύτρια Τέρ—Σανιάν, ’Αρμενία τήν
καταγωγήν, διαμένουσα προ πολλοί’ έν Παρισίοις
έχει μέν καταστή γνωστή διά τό έκτακτον χορευτικόν
της τάλαντου, ήδη δέ αποκαλύπτεται δτι εινε έξ ΐσου
έκτακτος ποιήτρια. Τελευταίως κατά τήν συνάθροισιν
εις τάς αινούσα; μιάς εταιρίας ’Ανατολιστών εις τήν
οποίαν παρήσαν πλεϊστοι έξ ’Ανατολής διακεκριμένοι
άνδρες καί γυναίκες, σοφοί επιστήμονες Γάλλοι και
πλεΐστοι πολιτευόμενοι, άνεγνώσθη εν ποίημα απευθύ
νομε νον πρός τήν Γαλλίαν δπερ προεκάλεσε ρίγη συγκινήσεως. Τό ποίημα έγραψεν ή δεσποινίς Τέρ—Σανιάν, ή χορεύτρια περί ής έγράψαμεν άνωτέρω. ’Ιδού
δέ τούτο έν πεζή μεταφράσει.
«Έπλανώμην εξόριστος είς ξένας χώρας, διωγμένη
άπό τήν πατρίδα μου καί έζητούσα έπί τής γής νά
ευρώ μίαν άλλην πατρίδα».
«Έφθασα είς μίαν χώραν ή οποία δέν γνιορίζει
παρά μόνον μακράν άνοιξιν καί τό παρατεταμένον
φθινόπωρου, καί ή οποία αγνοεί τούς αφόρητους
καύσωνας τού ίδικού μας θέρους καί τά θανατηφόρα
ψυχή τών όρέων μας. Εις τούς ηλιόλουστους αμπε
λώνας καί τάς πρασίνους πεδιάδας, έβλεπα νά έργάζωνται οί άνθρωποι, πάντοτε νέοι, πάντοτε μειδιών·
τες, πάντες φιλόξενοι.»
Καί ήρώτησα
*
«Ποία είναι ή ευδαίμων αυτή χιορα;
Καί μού άπήντησαν’ ΤΙ ηδυπαθής Γαλλία».
*
♦

*

«Έπλησίασα πόλεις πλήρεις θαυμάσιων μνημείων
γεμούσας αρμονικών παλατίων καί ύπερηφάνων αψί
δων παρελθόντων θριάμβων της. Άπό τού ύψους
αύτών έβλεπον πάντοτε τάς κορυφάς γίγαντιαίων μητρρπόλεων, αί όποϊαι ύψούνται πρός τόν ουρανόν μέ
μίαν εκστατικήν επιθυμίαν νά προσεγγίσουν τόν θεόν
των.
Καί ήριότησα' «Ποία είναι ή ευδαίμων αύτή
χώρα; α
Καί μού άπήντησαν’ «Ή ένδοξος Γαλλία».
V

πτον μειδιώντες πρός τόν θάνατον, όί δέ τούς άντικαθιστίον ά'δοντες.
Καί ήρώτησα: «Ποια είνε ή ίπποτική αυτή χώρα;»
Καί μού άπήντησαν: εΉ ήρωϊκή Γαλλία».
* *

«Τέλος έφθασα είς μίαν πόλιν Απέραντον, τής
οποίας δέν έβλεπον ούτε τήνάρχήν ούτε τό τέλος, μίαν
πόλιν πληρη παλατίων έκλαμπρων, άνδηρών παραδεί
σων καί δροσερών δεξαμενών. Ό ήλιος έλαμπεν έπί
τών μαρμάρινων λιθοστρώτων της καί έθιυπευε πρό
σωπα γαλήνια γυναικών καλυπτόμεναάπό τόν πέπλον
βαθυτάτου πένθους. Οί κώδωνες έπλήρουν τόν αέρα
μέ σπαρακτικούς ήχους, καί λέξεις άγνωστοι έφθανον
είς τάς άκοάς μου. «Δόξα σοι Κύριε» έξήρχεχο άπό
τά στήθη χιλιάδων ανθρώπων.
Καί μέ βαθύτατον σεβασμόν ήρώτησα. «Ποία εινε
αύτή ή γή τού πένθους;
Καί μού άπήντησαν. «ΤΙ νικήτρια Γαλλία».
Έφίλησα τότε τό χώμα τής χώρας ταύτης καί είπα.
«Εύρήκα τήν δεύτερα μου πατρίδα».
Ή άτελής αύτη μετάφρασις δέν άποδίδεί είμή τήν Λ
σκιάν τού ωραίου ποιήματος τών λαξευτών στίχων
καί τής υπέροχου έμπνεύσεως. Εκείνοι οί όποιοι
ηκουσαν τούς στίχους τούτουςάπαγγελθέντας άπό μίαν
ηθοποιόν τού Γα/Δίκού θεάτρου, ήσθάνθησαν νάάνέρχωνται τά δάκρυα των είς τούς οφθαλμούς. Δεν ήτο
μόνον διότι είς τοιαύτας σκληράς ήμέρας άνεγείρετο
το όνομα τής αιώνιας ίπποτικής καί τής αιώνιας έν
*
δόξου Γαλλίας. Ήτο καί ή τέχνη καί ή ποίησις, ή
οποία συνκίνησε τούς παρίσταμένους, τούς έχοντας με
ταξύ τών οικείων νά αριθμήσουν τόσα θύματα τού
άπαισίωτέρου τών πολέμων, δστις έμόλυνε-ποτέ τήν
ιστορίαν τής άνθρωπότητος.
ΕΙΚΟΣΙ Π6ΛΕΜ6Ι

ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΫΣ

♦

«Έπροχώρουν πάντοτε, έως δτου έφθασα είς ένα
πλατύν ποταμόν καταπόρφυρον. Φρίκη! Ήτο ένας
ποταμός κυλίων θερμόν αίμα, τό όποϊον έφερε μακρόθεν τό πυκνόν του ρεύμα. Έπροχώρησα άκόμη. Πρό
εμού, τά νέφη τού καπνού έκάλυπτον τόν ήλιον καί
έπί μιάς πεδιάδος δπου έμαίνετο ή μάχη, οι μέν έπι-

Ό πόλεμος τύν όποιον έκήρυξεν ή ’Ιταλία κατά τής
Αυστρίας εΐναΐ. κατά τόν πίνακα τόν όποϊον κατέστρωσεν
ένας υπομονητικός στρατιωτικός, ό εικοστός πρώτος πόλε
μος τοϋ μεγάλου αύτού Εύρωπαϊκού πολέμου. Πράγματι ό
κατωτέρω πίναξ άρκεϊ διά νά μάς πείση.
Οταν η περίφημος «τραγική εβδομάς
*
τών διαπραγμα-

τεόσεων μεταξύ τών Δυνάμεων πρός . . . άποσόβησιν τοϋ πο
λέμου έληξε τόσον ένδόξως διά τήν διπλωματίαν, ήρχισαν
αί κηρύξεις πολέμων μεταξύ τών κρατών τά όποϊα διεπραγματεύοντο πώς νά τόν άποφύγουν. Οϋτω :
Τήν 28ην Ιουλίου 1914 ή Αυστρία έκήρυξε τόν πόλεμον
έναντίον τής Σερβίας.
Τήν Ιην Αύγούστου ή Γερμανία έκήρυξε τόν πόλεμον
έναντίον τής Ρωσίας.
Τήν 3ην Αύγούστου ή Γερμανία κατά τή; Γαλλίας.
Τήν οην Αύγούστου ή Γερμανία κατά τοΰ Βελγίου.
Τήν 4ην Αύγούστου ή Αγγλία κατά τής Γερμανίας.
Τήν όην Αύγούστου ή Αύστρία κατά τής Ρωσίας.
Τήν 5ην Αύγούστου τό Μαυροβούνιου κατά τής Αύστρίας

Τήν βην Δύγούστου ή Σερβία κατά τής Γερμανίας.
Τήν 19ην Αύγούστου τό Μαυροβοϊστον κατά τή; I ερ·
μανίας.
Τήν 11ην Αύγούστου ή Γαλλία κατά τής Αύστρίας.
Τήν 13ην Αύγούστου ή ’Αγγλία κατά τής Αύστρίας.
Τήν 2Βην Αύγούστου ή ’Ιαπωνία κατά τής Γερμανίας.
Τήν 25ην Αύγούστου ή Αύστρία κατά τής ’Ιαπωνίας.
Τήν 28ηγ Αύγούστου ή Αύστρία κατά τοϋ Βελγίου.
Τήν 2αν Νοεμβρίου ή Ρωσία κατά τής Τουρκίας.
Τήν 5ην Νοεμβρίου ή Γαλλία κατά τής Τουρκίας.
Τήν 5ην Νοεμβρίου ή ’Αγγλία κατά τής Τουρκίας.
Τήν 7ην Νοεμβρίου τό Βέλγιον κατά τής Τουρκίας.
Τήν 24ην Μαΐου 1915 ή Ιταλία κατά τής Αυστρίας.
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12 Όκτ. Διαι|»εύδεται ή εϊδησις τής καταλήψεως τών Βε
λεσσών.
13 Όκτ. Οί Αύστρογερμανοί ήρχισαν καμπτόμενοι πρό
1 Όκτιυβρίου 1915 : Εξακολουθεί ή σιη'κέντρωσι; Ρωστού
ήρωϊσμοΰ τών Σέρβων.
σικών στρατευμάτων εί; τήν ’Οδησσόν.
1'ι Όκτ. Ή Ρίγα πολιυρκεϊται ύπό τών Γερμανών.
2 Όκτ. Ό Σερ Γκρέϋ όμιλών είς τήν ’Αγγλικήν Βουλήν
15 Όκτ. ‘Ετοιμάζεται Ρωσσικός στρατός νά σταλη κατα
έδήλωσεν ότι δέν πιστεύει είς τήν διάψευσιν περί μή ύπάρτής
Βουλγαρίας άλλ’ ούδεμία έπίσημος βεβαίωσις περί
ξεως Βουλγαρογερμανικής συνθήκης. Έν τή ρύμη τοϋ λόγου
τούτου.
του ό αξιότιμος Σερ έφθέγξατο ότι Έλλ<ϊς και Σερβία ή
1G Όκτ. Οί Γερμανοί πυροβολούν έναντίον λέμβων πλη
πρέπει νά υπάρξουν μαζή ή πρέπει νά πέσουν μαζή .
ρών
ναυαγώ ν !
3 Όκτ. Ή Ιταλία θά μετάσχη είς τήν εκστρατείαν τής
17 Όκτ. Ό Βασιλεύς τή; ’Ιταλίας έπί άεροπλάνου έφθα
Βαλκανικής.
σε ν ύπεράνω τή; Τεργέστης. Συνωδεύετο καί υπό τού κλα
4 Όκτ. Ό γενναιότατος Βούλγαρος ’Αρχιστράτηγος έν
σικού Στρατηγού Καντόρνα.
ήιιερΐ)σία διαταγή έδήλωσεν ότι ή Βουλγαρία δέν μεταβαίνει
18 Όκτ. Σοβαρά Γαλλοβουλγαρική μάχη εί; τήν αριστε
διά νά θέση άλι'·σσεις άλλά διά νά συντρίψη ! !
ρόν όχθην τού ’Αξιού.
5 Όκτ. Διαψει'ιδεται ή εϊδησις τής καταλήψεως τής Στρω19 . Όκτ. Αύστρογερμανοί καί Β.ιυζ,γαροι προελαυναυν.Οι
μνίτσης ύπό τών Βουλγάρων. Οί Σέρβοι κάμπτονται παρά τό
Σέρβοι υποχωρούν πρός τήν ’Αλβανίαν.
Βαλάντοβον.
20 Όκτ. Οί Ρώσσοι εξακολουθούν άκόμη έλπίζοντες εί;
6
Όκτ. eII ηρωική άμυνα τών Σέρβών έκάμφθη.
τήν Βουλγαρίαν.
21 Όκτ. Εί; τήν Βουλήν τών Κοινοτήτιυν όμιλών ό κ.
7
Όκτ. Οί Βούλγαροι έφθασαν έξωθι τών Βελεσσών.
8 Όκτ. ’Εξακολουθούν λυσσώδεις ιιάχαι παρά τά Βελεσσά Άσκουϊθ έδήλωσεν ότι ή άνεξαρτησία τή; Σερβίας εινε εις
έκ τών κυρίων σκοπών τή; Συμμαχία; ! !
είς τάς οποίας συμμετέσχε καί Τουρκικόν ιππικόν.
22 Όκτ. Ό κ. Μποιάν έδήλωσεν είς τήν Γαλλικήν Βου
9
Όκτ. Οί Σέρβοι οχυρούνται εί; τήν δευτέραν γραμμήν.
10 Όκτ. Οί Ρωσσόφιλοι Βουλγαρικοί κύκλοι δέν άπιόλε- λήν δ:ι οί Σύμμαχοι δέν θά έγκαταλείψουν τήν ηρωικήν
σαν πάσαν έλπίδα διά τά φιλικά αισθήματα τής Βουλγαρίας.
Σερβίαν.
,
,
,
23 Όκτ. Οί Γάλλοι κατέλαβαν οχυρά; θέσει: έντό; τού
11 Όκτ. Οί Γάλλοι δέν παύουν στηρίζοντε; τάς ελπίδας
Β.ιυλγαρι κού εδάφους.
των είς τήν Ελλάδα.
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24 Όκτ. Ή Ρωσσία διά νά βοηθήση τήν Σερβίαν θά έκβιάσ>| έν ανάγκη τό Ρουμανικόν έδαφος.
ζ
25/Οκτ. Ό Λόρδος Κίτσενερ 'Υπουργός τών Στρατιωτι
κών τής ’Αγγλίας αναλαμβάνει τήν γενικήν ’Αρχηγίαν τών
έν τή Βαλκανική πολεμικών επιχειρήσεων.
26 Όκτ. 'Η Ρουμανία άρνεΐται νά έπιτρέψη τήν διάβασιν
τοΰ Ρωσσικοΰ στρατού άπότά εδάφη της.
27 Όκτ. Οί ’Ιταλοί ζητούν νά έξαναγκασδή ή Ελλάς νά
καθορίση τήν στάσιν της ! !
28 Όκτ.. Ή Σέρβική Κυβέρνησις έδήλωσεν εΐς τήν Έλ’
ληνικήν δτι θάντιστή είς πάσαν απόπειραν αφοπλισμού τού
Στρατού της έν ή περιπτώσει είσέλθη είς τό Έλλ. έδαφος·
29 Όκτ. Ό Πρέσβυς τής Γαλλίας δηλοϊ / δτι ή Άντάντ
δέν αναμιγνύεται είς τάέσωτερικά τής Ελλάδος. *
Έξακολου
θοϋν αί διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσσίας καί Ρουμανίας.
30 Όκτ. Ή Ρωσσία έδήλωσεν δτι δέν δύναται νά βοηθήσητήν Σερβίαν !!
31 Όκτ. Ό δαφνοστεφής Στρατάρχης τής Γερμανίας
Χιντέμπουργ δηλοϊ δτι θά παραιτηύή έν ή περιπτώσει δ
Αύτοκράτωρ έπιμείνει είς τήν καιάληψιν τοΰ Δβίνσκ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Τό θέατρο? τό έ/ μετά τό άλλο ύπεχώρησαν είς της
εποχής τάς αξιώσεις. Άντέσχον μόνον μέχρι τέλους
τοϋ μηνός καί ίσως θά εξακολουθήσουν και κατά τόν
προσεχή Νοέμβριον, τό θέατρον τοϋ Συντάγματος
οπού κάθε βράδυ έν μέσω συρροής ενθουσιωδών ακροα
τών ψάλλει ή πολυχαριτωμένη κ. Έγκελ καί τό Θέα
τρον τής Ν. Σκηνής όπου έπεκράτησαν τά Παναθήναια. Ό καιρός έν τούτοις έςηκολούθησε τελείως κα
λοκαιρινός καί ηύνόησε κατ’ εξοχήν τάς παραστάσεις
τών δύο Θιάσων. Παρά τοΰτο οί κινηματογράφοι δέν
υστέρησαν είς ορμήν καί άπό τής ημέρας ποϋ ήνοιξαν
τάς πύλας των ουδέποτε εστερήθησαν θεατών. Είς τάς
έκπνοάς τής θερινής περιόδου έδόθησαν ύπό τής δ°«
Κοτοπούλη δύο νέα έργα. Ό «Φλοίσβος» τής δ°« Νεγρεπόντη καί ή «Καινούργια Ζωή» τοϋ κ. ’Ιωσήφ.
Ή «Καινούργια Ζωήν τόνεώτερον έργον τοϋ κ. ’Ιω
σή» δέν στερείται ούτε λεπτότητος έν τφ διαλόγω
ούτε ευστροφίας εις τήν έκφρασιν καί τήν διατύπωσιν τών διανοημάτων. Ίδίφ ή πρώτη πράξις έχει ολην
τήν άβράν έκφρασιν ποϋ διακρίνει;τά|έργα',’τοϋ,κ ’Ιω
σήφ. Υπολείπεται όμως καί ύπό έ'ποψιν^ τέχνηςΚκαί
ύπό έποψιν ιδεών. Ή ρητορεία είς τά νεώτεοα έργα
είνε μία έλλειψις ουσιώδης. Ή άνάπτυξις ηθικών ιδεών
έν μέσφ άγριών φωνών, έξηγριωμένων οφθαλμών^καί
άκρατήτου άγανακτήσεως δέν μπορεί ,γΑή ^συγκίνηση
τόν σημερινόν θεατήν. Εκείνο τό όποιον όμως ύπέρ
παν άλλο ψέγεται είς τό έργον τοΰ κ. ’Ιωσήφ είνε ή
ατυχέστατη έξωτερίκευσίς τής κεντρικής ιδέας τοϋ συνγραφεως.
Ή ήρώ’ίς τοϋ έργου του καί ό αδελφός της εύοίσκουν
αφορμήν διά νά άνέλθουν είς τήν σκηνήν τήν ηθι
κήν τους κατάπτωσιν. Χωρίς νά φαίνεται πουθενά
άν έχουν τάλαντον ικανόν νά τούς ώθηση είς|τήν άπόφασιν αύτήν καί θεωροϋντες αρκετήν τήν φιλίαν μετά
μιας ’Ηθοποιού ή οποία γενναίως τούς εύεογετεϊ, προσ
φεύγουν κοινωνικά ναυάγια είς τό θέατρον διά νά δη
μιουργήσουν καινούργια ζωήν. "Ενας ύποστηοικτής τοϋ
Θεάτρου, ένας φανατικός λάτρης τής σκηνής, διευθύ-

νων ήδη Σχολήν μέ αζ'.ώαε’.ς, ώφειλε νομίζ'όμεν να
όνειροπολή διά τήν Σκηνήν πρόσωπα άνωςίρου ηθικού
επιπέδου. Δέν τοϋ έπετρέπετο νά ζητήση νά δείςη διά
τοϋ έονου του ότι ή Σκηνή είνε προορισμένη νά δέχε
ται τούς ήρωας κοινωνικών σκανδάλων: η τούς ηθικώς
μειωμένους έν τή κοινή συνειδήσει. Θά ήτο καινούργια
ζωή άν ε-αρω ήοωάς του βγαλμένους άπό τούς κόλπους
μιας κοινωνίας ηθικής^ αέλη οικογένειας αξιοπρεπούς,
νέους μέ ωραία ιδανικά, μέ ύγειεΐς πόθους, ικανούς είς
τήν καινούργια ζωή νά ά «εύρουν τήν εκπλήρωσιν
ωραίων όνείοων. ”Αν σήμερον διστάζου * κορίτσια κα
λών οικογενειών, ενάρετα, αξιοπρεπή, ν’ άνέλθουν τάς
σανίδας τής Σκηνής τό πράττουν διότι άκόμη ή κοινω
νία έχει τήν σφαλεράν ιδέαν δτι στό Θέατρον κατα
φεύγουν άτομα κοινωνικώς μειωμένα καί έρχεται ο κ.
Ίωσή» νά έπιβεβαιώσγ άπό Σκηνής ότι τό θέατρον τό
'Ελληνικόν εξακολουθεί νά στρατολογή τάς δυνάμεις
του άπό τάς τελευταίας ήθικάς βαθμίδας τής κοινωνίας.
"Ενας πλαστογράφος καί μία μέθυσος χειροκρατούαενοι διευθύνονται έν θριάμβω εις τον Ναόν τής Τέ
χνης διά νά δημιουργήσουν καινούργιαν ζωήν !
Αύτό είνε τό τέλος τοϋ έργου τό όποιον μέ τόσην
δυσφορίαν έδέχθη τό έπίλεκτον άκροάτήριον τής πρώτης
τοϋ κ. Ίωσή».

Είς τάς άρχάς τού μηνός έδόθη καί το τρίπρακτον
κοινωνικόν δράμα της δεσποινίδος Νεγρεπόντη . ό
Φλοίσβος». Τό έργον είνε συμβολικόν καί συμβολί
ζει τήν αιώνιον πάλην τής ζωής πρός τό Μοιραίου,
δπως δ άκατάπαυστος φλοίσβος τής θαλάσσης. Ή
δεσποινίς Νεγρεπόντη ήθέλησε νά μάς παρουσίαση μέ
τούς ήρωας τού έργου της τύπους τολμηρούς, χαρακτή
ρας δυνατούς, άπό εκείνους ποΰ εΐνε ίσως σπάνιοι εις
τήν ζωήν, καί οί όποιοι δταν όντως εύρίσκωνται καμμίαν φοράν εις αύτήν θεωρούνται ως ΰπεράνω τοϋ
κόσμου τούτου. Αυτή ήτο ή προσπάθεια τής Δος Νε
γρεπόντη. Νά μάς δείξη τόν άνδρα τόν τολμηρόν, τήν
γυναίκα τήν δυνατήν,' οί οποίοι, δυναμωμένοι άπό τή
μεγάλη αγάπη, μπορούν νά περιφρονήσουν δλα τά
άλλα καθήκοντα τής ζωής. Άπό τήν προσπάθειαν
δμως έως τήν έπιτυχίαν υπάρχει ένας ανηφορικός
δρόμος. Ή δεσποινίς Νεγρεπόνίη !τόν έπέρασε μέ άγωνίανκαί ΐσως-ϊσως δέν έφθασεν εις τό τέρμα του. Πάν
τοτε δμως θά μείνη ή εύγενής της προσπάθεια μαζή
μέ τήν πρωτοτυπίαν καί τόν λυρισμόν της, τά όποια
ανεβάζουν τήν συγγραφέα τοΰ «Φλοίσβου» είς ένα
επίπεδον άνώτερον τών κοινών, καί κάμνουντήν Έλληνίδα γυναίκα ν’ άτενίζη πρός αύτήν ώς πρός μίαν
ελπίδα τής πνευματικής χειραφετήσεως τής αΰριον. Ή
κριτική — άλλοίμονον — ή κριτική τών εφημερίδων
ύπήρζεν, ώς έπί τό πλείστον, σκληρά καί άνηλεής πρός
τό έργον τής νεαράς κόρης. Τούτο δμως δέν θά έμποδίση τήν δεσποινίδα Νεγρεπόντη νά γράφη είς τό
μέλλον καί νά εργάζεται μέ τήν ζέσιν, μέ τήν όποιαν
εργάζεται σήμερον.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΗΡβΤΚΟΥ ΓΑΛΛΟΥ
"Ενας Γάλλος, ώραϊος. άνήκων σέ αριστοκρατικήν
οικογένειαν ζωγράφος δόκιμος, μέ άρτίαν μόρφωσιν.
"Ενας δυνατός καλλιτέχνης μέ μέλλον φωτεινόν. "Ενας
νέος πλούσιος καί.... άρραβωνισμένος πίπτει καί αυ
τός μαζή μέ τάς χιλιάδας τών συμπατριωτών του. Ό
αδελφός του συνδεόμενος διά φιλίας μέ νεαραν Άτθίδα τής στέλλει τήν κάτωθι χαρακτηριστικήν έπι-

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Χειμερινοί περίπατοι τον Ζαππειον
,ταφεϊον έβομβαρδίσθη άργότερον και συνεπώς τά

στολήν. Ή επιστολή δέν φέρει κανένα ^σημείο ν πει
ο θους. ‘Η Γαλλική Οικογένεια δέν πενθεί δια την απώ Λΐινηιιεϊα κατεστραφησαν.
«
”Αρα γε θά μπορέσωμε νά τόν ξαναβροΰμε ; Ίε>·
λειαν τοΰ φιλτάτου της. Σήμερον ή Γ αλλική ψυχή
τ,άξίζεΐτόν κόπο μά αλήθεια, νά πολεμήση 14 μήσυγκεντρωμένη είς μίαν ιδέαν,' είς ένα ’πόθον,
ιδέαν τής Πατρίδος καί είς τόν πόθον τη, Νίκη, »νας γιά νά καταλήξΐ] σ’ αύτό τό τέλος.
Αέντόν γνωρίζετε αρκετά γιά νά νοήσετε τί έχασαμε .
παραμερίζει κάθε άλλο συναίσθημα διά^νά έντεινη τηι
δύναμιν της πρός τήν εκπλήρωσιν τοΰ ωραίου ονείρου »Στόν αδελφό μου διέβλεπα ένα έξοχοπνενμα, και είμαι
της. Ή μητέρα τοΰ Πέτρου Μπρετόν μί ένα μεγάλο ινπετιεισιιένος πώς δέν έχω απατηθή.
θάρρος αντιμετωπίζει τήν συμφοράν. Εχασε το πο
ά'Η μητέρα μου ξέρει καί
κρύβει τον πονο της
λύτιμο παιδί της, άλλά δέν έχασε τήν ενεργητικό
, μέ τό πειό μεγάλο θάρρος, κα'ι δείχνει τή/ Ινεργητιτητά της.
,.
νκότητα ’εκείνη ποΰ πάντα τήν χαρακτήριζε ύποφερει
Ή Γαλλία έχει άνάγκην τών φροντίδων της, των .περισσότερο γιά τή λύπη τής μικρούλας Νάντιας
μερίμνων της γιά τά άλλα παιδιά πού πληγωμεια
.παρά γιά τη δίκη της.
_
ζητούν νά θεραπευθοΰν γιά να τρέξουν και πα
■
φτωχή μικρά εΐνε άπηλπισμένη γιατί δεν είχε
λιν στό παιδίον τής τιμής. Τόν μεγαλοπρεπή 11νρ
ένωση τήζωή της προτοΰ φύγη γιά τόν πόλεμο ο αγαγον τής οικογένειας Breton ή ευγενής οικοδέσποινα
, πημένος της γιά νά μπορούσε τώρα
*
νά έχη ένα ωέχει μεταβάλει είς νοσοκομείον καί από τής αρχής του
πολέμου προσφέρει τάς πολυτίμους υπηρεσίας της εις .ιιοοφο αγγελούδι στι/ν αγκαλιά της.,.υ
•
-τ
< <
■() φΙΙος ΓΜς
τούς τραυματαίς ποΰ της εμπιστεύεται η 1 αλ/.ια.
Jean Breton
’Ιδού ή επιστολή.
'Η ελληνική ήηιχή στέλλει λίγα λουλούδια, λίγες
Αγαπητή μου φίλη ■
δάφνες τοΰ Ίλισσόΰ νά σκορπιστούν είς τον^ τάφον
< Όταν διαβάσετε τό γράμμα μου θά ένοήσετε ένός εύγενοΰς Γάλλου, ενός ώραίου έφηβου, ενός εκκλεκτοΰ πνευματικού τέκνου τής αγαπημένης μας
»βεβαίως γιατί. Άργησα τόσο πολύ »’ά σας χραφω.
Ά’άς αναγγέλλω ί'»-α τρομερό πένθος. Ό αδελφός Γαλλίας. Καί ή ελληνική νεότης, αι ελληνιδες παρθέ
.μου Πέτρος πέθανε στό πεδίον τής τιμής, τήν 2‘π νοι στήν Νάντια τήν τρυφερή και απη/.πισμενη αρραβυτνίστικιά του στέλλουν τήν πιό θερμή συμπάθεια για
.Σεπτεμβρίου είς τήν Κομπανία, φονενθείς άπο
τήν
μεγάλη της απώλεια.
-,οβίδα καθ’ ήν στιγμήν ίπί κεφαλής τών στρατιωτών
»τον ώρμα πρός έφοδον.
>01 οτρατιώται του καί ιδίως ένας, υνόμάτί Floch,
^έδειξαν 'άξιοθαύμαστόν άφοσίωσιν τόν ένεταφίασαν
.ιδιαιτέρως σ’ έναμικρό στρατιωτικό νεκροταφείο
^έπειτα αφού τοΰ ετοίμασαν ένα φέρετρον μετέβησον
.μετά 6 ημέρας καί τόν έξέθαφαν διά νά τοποθετή■9οουν τήν σωρόν του είς αυτό. Ολα αυτάέγιναν τη>
»νύκτα καί με κίνδυνον τής ζωής των γιατί αυτό εινε
ανοτηοώς άπηγορευμένον. δυστυχώς όμως το νεκρο-
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Νέα θύελλα έξέιπασε μέσα ττϋ.? άβυσσόν που ευρ'.σκόαεθα έσωτερ-.κώς καί έςωτερ'.κώς. Η θύελλα των
έκλονών . Ή έξέλιξις τών πραγμάτων ό'.κα..ο/.ογε·.· το
μέτρόν αύτό, ή συσγίτ·π·.ζ δμως τών μεγάλων γεγονο-
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τω> -ΰϋ εκτυλίσσονται οΐπλχ μχ^ έμπνίΐΐ έ'νά είοος
τροαΟν πρό τή; ιοέας ότι ή Ελλάς έν επιστρατεύσει
κοίί μέ τόν κρότον τών πυροβόλων εις τά πλέυοά της
Οά ριφθή ακράτητος είς εκλογικούς αγώνας, Προηγήθη
πτώσ'.ς της Κυβερνήσεως Ζαιμη, προκληθείσης ές ασή
μαντου γεγονότος εις τήν Βουλήν καί έ?ς στιγμήν πλή
ρους γαληνης. Επηκολουθησεν ή πρόσκλησ’.ς του κ.
ΣκουλουΟη αναλαβόντος τήν Προεδρείαν τής Κυβέρνη
σε ως με τούς αυτούς Υπουργούς, σύν τή προσθήκη τού
γεραροϋ κ. Μιχελιδάκη αναλαβόντος τό Ύπουργεΐον
της Παιδείας.
"Ετο'.μαζόμεθα δ·.' εκλογάς. Θχ διεν-ργηθοΰν τήν
8 Δεκεμβρίου, καλουμένης τής Βουλής τήν I 1 Ία
νουαρίου 1916.

Εν ω ήμεις -ιχομεν πολιτικά ζητήματα καί Κυ
βερνητικές άλλαγάς ή Σερβία, ή ήρωϊκή σύμμαχός
μα.ς, μάχεται απεγνωσμένως υπέρ τής ελευθερίας τού
πατρίου εδάφους.
Ιερμανοί, Αυστριακοί, Βούλγαροι καί Τούρκοι μέ
τον Σταύρον άπο τό ένα χέρι καί μέ τό Κοράνι άπο το
άλλο μέ ακράτητου λύσσαν έξορμούν κατά τού Σεοβικου Εθνους, το όποιον σύσσωαον άαύνεται ύπέρ 'ίωαιΰν
καί εστιών.
Οι 1 ερμανοαυστριακοί σφάζουν, ακρωτηριάζουν, άποκοπ.ουν σάρκας, τουρεκιζουν, Λογχίζουν τούς ηρωικούς
Σερβους και τάς υπερήφανους Σερβίδας καί οί Βούλγα
ροι ερημώνουν, πυρπολούν, λεηλατούν πόλεις, χωσία,
συνοικισμούς, παν ο,τι ευρεθή εις τον δρόμον των, Τά
Στενά τής Μπαμπούνας, αί άπόρθητοι αύταί Σεσβικαί
θέσεις θά
.μωρία των
αληθινοί
ατοβοι

ζαταστροφα

νουσιν εις τό πεδίον
όποιον τόσον γενναίους άντιπροσουπεύει ό Σέρβικός Λαός
σηιαερον.
Και ή Ελλάς μέ εσταυρωμένα; τάς χεϊρας καλείται
να εκχεςη τούς αντιπροσώπους της.
Ολόκληρος ό Νοέμβριος θά παρέλθη έν μέσω εκλο

γικών παρασκευών καί ό Ελληνικός Λαός θά συνκεν.ρωση όλας τάς δυνάμεις του διά νά άναδείςη τούς
εκλεκτούς του ! !

Ευρισ κομεθα εις τά πρόθυρα τού χειμώνος καί τά
εμπόλεμα Κράτη εντείνουν τάς προσπάθειας των δια. νά

χυσουν περισσότερόν αίμα καί σκορπίσουν μεγαλειτέρας καταστροφές. Κυβερνήσεις καί Κυβερνήται κλονίνΟντϊι και ζητούν νά συγκεντρώσουν νέας δυνάμεις διά
νά αντιμετωπίσουν μέ π· ρισσοτέραν σταθερότητα τήν
έπικειμένην θύελλαν.
Η ειρηνη εινε ακόμη κρυμμένη. Δέν τολμά ν’ άντιπαραταχθή προς το πολεμικόν υ.ενος των ισχυρών της
ήμερα, που διακηρύσσουν πρώτιστα τήν Νίκην πού άσύλ*λπτος πέτα από στρατοπέδου εις στρατόπεδον. Βτερυγίζει ενίοτε δειλά κρατούσα κλάδον ελαίας εις τό ράαφος αλλά τάχιστα ζητεί καταρύγιον πρύ τών άπειλη■ΐκών κηρυγμάτων Βασιλέων, Στρατηγών καί άλλων
ρυθμιστών τής τύχης των Λαών. Καί στάζονται καί

νεκρόύνταϊ καί πίπτουν έίς τό πεδίον τής μάχης λεΟντόθυμοι νεανία?, και θερίζεται κίτά χιλιάδας ή ουραία,
η ευελπις νεότης τών εμπολέμων έθνώ .
Εκουράσθη ή σνθρωπότης, ό κόσμος άπέκαμε πλέον.
Νομίζει κάνεις οτι θά έλθη στιγμή πού θά σχηματισθή ένας ορμητικός χείμαρρος διά νά σκορπίση εις δλην
τήν επιφάνειαν τής γής τό αίμα π'.ύ αλύπητα χύνεται
από τά σπλάγχνα τής άλκίμου νεότητος. Καί μάς φο
βίζει αϋτη ή ιδέα. Παντού αίμα βλέπομεν.
Η θάλασσα αυτή πού άχόρταγη καί ασυγκίνητη
καταπίνει οιαρκώς ανθρώπινα κορμιά μπορεί καί αυτή
ακόμη νά κοκκινίση άπό τό πολύ αίμα !
Η γή απέκαμε νά απορροφά αίμα. Έκόρέσθη από
κόκκινο υγρό και είμεθα βέβαιοι ότι ευχαρίστως θά
έβλεπε νά πνιγωνται σε κόκκινες λίμνες οί δημιουργ οί
αυτής τής αδίκου, άπανθρώπου, βαρβάρου σφαγής.
Λαοί πού εισθε υποχρεωμένοι ύπό τάς σημερινός
συνθήκας νά κύπτετε εις τών ολίγων τάς αποφάσεις
συλλέξατε έπιμελώς αίμα από βαθειές πληγές, αίμα
μαυροκόκκινο καί στείλατε το μέσα σέ άσκούς εις σ’
όλους τούς δημιουργούς τού σημερινού ολέθρου διά νά
ευφραίνωνται κοκκινίζον.ες τά αρωματικά λουτοά των
μέ τό αιμα γενναίων πολεμιστών ή χ-'ρίων καί αιμο
χαρών οπλοφόρων.
—τείλατε εις αυτούς σάκκους ολοκλήρους από κόκκαλα, άπο σάρκες, απο κρανία άδικοσκοτωμένων διά
να στρώνουν τα κρ-ββατια των καί άναπαύωντ.αι επάνω
στούς σκελετούς τών θυμάτων των.
Λαοί πού εισθε υποχρεωμένοι νά κύπτετε, μητέρες
που θά πονειτε σ ολην σας την ζωήν, σβελτάδες που
θά σβύνετε με ενχ ουνατο πόνο στή ψυχή, πώς θά πλη
ρώσετε τους ολίγους αυτούς που στάζουν τά πα.οιά σας
και κρεουργουν τούς άοελφούς σας καί τούς πατέρας τών
τέκνων σας ;
Η Ευρώπη ή πολιτισμένη, ή ευαίσθητος, ή ευπα
θή?, ή εύθικτος αιμα τοκυλίεται μήνας τώοα καί οί
Λαοί και τά Σωματεία και αί Ενώσεις, καί οί οπαδοί
τών ανθρωπιστικών ιοεών καί οι διανοούμενοι τής αν
θρωπότητας ακόμη δεν αισθάνονται τήν άνάνκην νά
οωνάεουν
ένα ‘αενάλο
’Αλτ.
‘
I

ΚΟΣΜΟΣ
Μετά τό Βέλγιον ή Σερβία αισθάνεται εις τά
σπλάγχνα της τήν οδύνην καί τήν καταστροφήν. "Ε
νας ήρωϊκός Λαός μέ επί κεφαλής γηραιόν Βασιλέα
άπελπις χύνει τό αίμα του διά νά
Η ΣΕΡΒΙΑ
δ'ατηρηάή ελεύθερος εις τά προ
γονικά τουέδάφη. Κανένα δέν
συγκινοΰν αί ίΚσίαιτου. Είςτό παγκόσμιον αιματοκύ
λισμα τό μικρόν Σεοβικόν Κράτος ί)εωρ·ΐται τό γεω·
γραιρικόν σημεϊον τοΰ πολεμικού χάρτου πρός τό
όποιον θά δοιθή ή πλέον ασήμαντος προσοχή. Καί τό
γεωγραφικόν αύτ» σημεϊον άσπαίρει σήμερον ύπό
τήν πτέρναν ενός υπερφιάλου κατακτητοΰ καί τό κέν
τημα της λόγχης ενός θρασυτάτου καί άδυσωπήτου
έπιδρομέως.
Είναι αδάμαστον δμώ; τό θάρρος τοΰ Σέρβικου
Λαού καί άν σήμερον κτυπούμενος από δλα τά μέρη
συσπειρουται διά νά πιροφυλαχιθή, θά έλθη στιγμή
όμως πού θά όριιήση σαν λέων νά συντρίιρη καί νά

ιθρυμματίση ιόν άπιστον γείτονα καί τους άνανδρους

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

εχθρούς του.
, ,
,
’Από τών απροσίτων όρέων τας χιονολευκους κορυφάς, θά έξορμήση ή υπέροχος αυτή φυλή νά τίμωρήση τούς σημερινούς έκμεταλλευτας ίης άδυναμιας

(Η Γαλλική Ιΐουλη λι/'^η ιαε τό ί·.τΰ τής επιτροπής
τοΰ προϋπολογισμού ίγκοΐί^ει' νομοσχέδιον όΓ ου αυ

τΤ)ξ·
,
ί
Ό ουρανός τής Σερβίας πορφυρωνεται με_ αιμα
αλλά σύντομα θα τον στολίση ή ακτινοβολία τής χα
ράς, τής δόξης, τής νίκης.

Εις τό έπΐ τής όδοΰ Πατησίων μαρμαρογλυφείον
τοΰ κ. Μοσχοΰ κατεσκευάσθη δαπάναις τοΰ, κ. Αθ
Γεωργιάδου μέγα μαρΔΕΙΓΜΑ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ μάρινον ήριΰον δωρι
κού ρυθμού υπέρ τών
πεσόντων δημοτών Καρδαμΰλης. Το ηρώον τό όποιον
πρόκειται νά σταθή έ ν Καρδαμύλη φέρει εις τήν έμπρο
σθεν αύτοϋ πλευράν γεγλυμμένην τήν εικόνα τοΰ Βα
σιλέων καί κάτωθεν μιας δάφνης καί μιας Σπαρτια
τικής άσπίδος τά ονόματα πάντων τών κατά τούς δυο
πολέμους πεσόντων Καρδαμυλίων. Εις, τάς τρεις άλλας πλευράς τοΰ ηρώου υπάρχουν τά ονόματα πάν
των τών πληγωθέντων κατά τούς δύο πολέμους Καρ
δαμυλίων τών λαβόντων μέρος εις αυτούς καί των μα
χών ε’ις ας έχουν λάβει μέρός οί Λάκωνεςαπό τής αρχής
τοΰ Όμήρου μέχρι σήμερον.
Εις τάς άρχάς τοΰ μηνός ή A. Υ. ό Διάδοχος I »ωρ
*
γιος έπισκεφθείς τό μαρμαρογλυφείον τοΰ κ. Μοσχοΰ
εθαύμασε τό μεγαλοπρεπές καί καλλιτεχνικωτατον
ήρώον τών Καρδαμυλίων καίσυνεχάρη τον έκεϊ παριστάμενον κ. Γεωργιάδην.

ξάνεται to όρισε τής έκθόσεως γραμματίων τοΰ κράτοϋς καί τοιοντων τής ΈΙΙνΙκής Άμύνης εις εξ δισ
εκατομμύρια. c0 υπουργός τών Οικονομικών Γιμπώ-,
υποστήριξών τό νομοοχέδιον ίξ ονόματος τής Κνβερνήοεως εδήλωοενι οτι επί τοΰ παρόντος εύριοκονται έν
κυκλοφορίμ 4975 εκατομμύρια γραμματίων τοΰ δη
μοσίου ταμείου καί oil τό κιίνόν έκαμε καλήν υποδο
χήν εις τά ομόλογα τής Έάνικής Άμύνης. c0 υπουρ
γός προσέίλίοεν δτΐ ή Κυβερνηοίς, πρός ειντιμετώπίοιν
τών δαπανοιν τοΰ πολέμου επέτυχε καί παρά τής Τραπέζης τής Γαλλίας συμφωνίαν δθ ής τό ποσόν τών
ποοκαταβολων ίλα ανελάρ εις 9 δίσεκοτομμύρια. Ο
κ. Ριμπιο κατέληξεν είπών ότι επειδή ή εργασία απο
τελεί τήν καλλιτέραν πηγήν πλούτου, αί γενικοί προσπάίλειαι πρέπει νά τείνουν εις τήν άνάπτυξιν τών βιο

μηχανιών τής '/ώρας.
Ή κατά τούς προηους τέοσαρας μήνας τοΰ 1915
έξαγωγή γαιανθράκων υπεστη σημαντικήν ελαττωσιν
έν ουγκρίσει πρός τήν αντίστοιχον έποχήν τοΰ 1914,
ήτίς πάλιν ΰπελείπετο κατά τι τής τοΰ 191ο. II
έλάττωσίς αϋτη πρέπει νά άποδοθή εις τήν διακοπήν
τών φορτώοεων δια την ί ερμανίαν, Αυστρίαν και
Τουρκίαν, ώς καί εις τάς δυσκολίας τάς όποιας συναντή
ή διά τόν λιμένα τοΰ ’Αρχαγγέλου μεταφορά γαιαν
θράκων.
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’Αναρίθμητοι είναι οί μΰθοι περί τών κατα τό μάλ
λον καί ήττον γνησίων κρανίων τών μεγάλων ανδρών.
Ψ *
Τελευταίως εις τήν Γαλλίαν — ίσως ως συνέχειαν
"Ενα θαυμάσιο επεισόδιο θά άναφέρωμεν χαρακτη τής συζητήοειος περί τού κρανίου τοΰ μεγάλου φιλοσό
ριστικό καί τών αισθημάτων τοΰ 'Ελληνικού Λαού φου Καρτεσίου—άπησχολήθησαν πολύ καί *με τάς πε
αλλά καί τής απεριορίστου ριπέτειας τοΰ κρανίου τοΰ Εολταιρου. ΙΙοϊον ατύχημα.
ΠΑΑΤ ΚΟΤΗΣ ΤΟΥ καλοσύνης καί δημοκρατικό- Τό κρανίον αυτό έξηφανίοθη προ πεντηκοντα έτων.
ΑΝΑΚΤΟΣ
τητος τοΰ λατρευτού Βασι- Τό 1798—99, τό έβδομον έτος τής Δημοκρατίας, τό
λέως μας. Κάποιος εργατικός κρανίον ήτο ιδιοκτησία τοΰ αξιότιμου πολίτου Μιθουείχε τάξει τήν Μεγαλειότητα του στην Παναγία. Ε
άρδ, φαρμακοποιού τό επάγγελμα κατοικοΰντος εις το
ταξε νά γίνη καλά, νά φύγη από πάνω Του ή μαύρη
Παρίσι εις τήν όδον Μπουλωά, ο οποίος το είχε κλη
αρρώστια, νά παύσουν τά βάσανά, του καί αυτός θα
ποοσέφερε στή Μεγαλόχαρη τής 1 ηνου μιά /.αμπάδα ρονομήσει από τόν πατέρα του. Ο πατήρ του είχε
ΐσια πρός τό ανάστημα τού Κωνσταντίνου μας, τού βαλσάμωση δ ίδιος τόν νεκρόν τοΰ φιλοσόερου καί
αγαπημένου μας ασθενούς. Ιο θαύμα τής Παναγία,, «πρός ένδειξιν ενγνωμοόύνηςυ τοΰ έδιόρησεν ή οικο
γένεια τήν «έδραν τής σκέφεως» τοΰ φίλοσοφου.
ή ισχυρά κράσίς του καί αί διάθερμοί ικεσίαι τοΰ
λαού συνετέλεσαν εις τό νά έπανακτηση ο Βασι/.ηάς
Τό 1801 δ Μιθουάρδ προεέφερε τό κρανίον εις
μας τήν πολύτιμο υγείαν 1ου καί ο ευσεβής εργατι τόν τότε Γ'ίλλον υπουργόν τών εσωτερικών ώς δοιρον
κός ήτοιμάσθη νά πραγματοποιήση τήν ύποσχεσιν προς τό κράτος διά νά γίνη « στόλισμα τοΰ μουσείου
του. Γό ίάμα εϊπομεν θά ήτανε μια μεγάλη λαμπαδα τών φϋύικών επιστημών». Αλλ ο υπουργός έθεωίση πρός τό ανάστημά Γου, από καθαρό κάί αγνό
ρησε καλλίτερον χώρον την Εθνικήν Βιβλιοθήκην
κερί. Έχρείάζετο λοιπόν νά μάθη το ακριβές ανά
όπως στολίση τούτην τό κρανίον τοΰ μεγάλου άνδρος^
στημα τοΰ ^Εουμηάρου καί έσκέφθη ότι άν α.το’Αλλ’ δ Μιθουάρδ δέν ήτο σύμφωνος καί εζητησε νά
τανθή στό Παλάτι θα ειχεν οτι τοΰ εχρειαςετο. I οαφει λοιπόν εις το Αΰλαρχεϊον μίαν απλήν αλλά θερ τοποθετηθή τό κρανίον εις τό Μουσεϊον. άέν τό ηχού
μήν επιστολήν καί εξιστορεί τον πόθον του_ καί τήν σαν καί αυτός δέν παρέδιϋκε το κρανίον. Ο Μιθουάρδ
παράκλησίν του. Ό Μεγαλειότατος εις γνώσήν Τοΰ δέν έπέμεινε τότε, άλλα το 18ο0 παρουοιάσθη πάλιν
όποιου περιήλθε τό συγκινητικόν αυτό γεγονός όχι μο- και ύπέβαλεν έγγραφον αΐτησιν, ζητήσας νά προφέρη
νον έδέχθη μέ προθυμίαν καί καλωσύνην να μετρηθη
αύτό τό πολύτιμον ανατομικόν κομμάτι» δια το Μου
τό ανάστημά Του, εύρεθέν 1,87' », α/ά.ά καί διέταξε σεϊον. Ή αίι'τηοίς του άπερρίφθη. Μετά τόν θάνατόν
νά ευχαριστήσουν τόν άγνωστόν 1ου φίλον. Ιέτοιος του έκλρονόμησε τό κρανίον δ ανεψιός του, ένας κύ
Βασιληάς εϊνε Αδύνατον νά μή λατρεύεται από τόν
ριος Βερδιέ, ό όποιος ήθελε νά τό προσφέρη εις τήν
αίσθηματίαν, φιλότιμον καί ένθουσιώδη Ελληνικόν
Γαλλικήν ‘Ακαδημίαν, ’Αλλ’ αυτή Ιδίσταξε νά γίνη

Λαόν.

I

TIMES SQUARE C° OF NEW-YORK

Γδ90
κίιοχος τον «ιστορικού» . κρανίου;ίοΰ μεγάλου φιλο

σόφου. Τό έτος 1862 τουλάχιστον καθόις διηγείται
ή >ίΡ*11 ,,1·. εύρώκετο τδ κρανών είς τάς χεΐρας, μια;
εγγονής τον φαρμακοποιού Μιθουάρδ και άπ’ έκείνην
τήν έποχήν έξηφανώθη χωρίς ίχνος. Κανείς δεν γνωρίζομεν πλέον τί άπέγινε.
*

ΑΙ ΙΙαρισιναί, έφημερίδες δημοσιεύουν τας έξής λε
πτομέρειας περί τοΰ θανάτΟυ τοΰ Κολινιόν.
..·
Τό' 46ον 'πεζτκόν σύνταγμα περίφημου διά τούς
ήριοϊσμούς του άπώλεσεν ένα στρατιώτην διά τον όποιον
νΛερηφανεύττο.
'■
ί .
' ■
’Τον ^σύμβουλον τής ’Επικράτειας Κολινιόν, πριόην
γενικόν γραμματέα τοΰ ΙΙροέδρου τής Δημοκρατίας
ήλικίας 58 έτιμν, ό όποιος εΐχε'καταταχθή είς τό 46ον
σύνταγμα. Άπεποίήθη τάς έπωμίδας τοΰ υπολοχάγοΰ
καί ήκολούθησε τόν στρατόν ώς άπλοΰς στρατιώτης. "Ο
συναγμ πάρχης-τοΰ ένεπιστεύθη τήν φύλαξιν τής ση
μαίας καί δλοι ηύχαριστοΰντο βλέποντες τόν στρατιώ
την αύτόν μέ τά άσπρα γένεια, ό όποιος έφεΟεν είς τό
στήθος του τήν κόκκινην ροζέτταν.
Τήν Ιθηντρέχ, μηνός τό σύνταγμα κατεΐχεν είς τό
Ιίωκοά τό βομβαρδισθέν χωρών. Οί άνδρες έζήτηόάν καταφύγιο'» είς τά υπόγεια τών καταοτραίρεισων
οικιών. 'Τπό βροχήν σφαιραϊν δ Κολινιόν έξήλθε'νά
φέρη συνδρόμήν είς ένα τραυματίαν στρατιώτην. “Εν
τεμάχιον δβίδος τόν έκτύπησεν είς τήν καρωτίδα καί
τόν άφήκεν άπνουν.
"Ο Κολινιόν έτάφη τήν 18ην τρ. είς τό Ώμπεσβί).
"Ολοι οί σύντροφοί του είς τόν στρατόν έκλαυσαν τόν
βάνατόν τορ.
Διά νά τιμήσουν τό. όνομα,τοΰ Κολινιόν, όνομα όχι
όλιγώτερον ένδοξον άπό τοΰ πρώτου γρεναδιέρου τής
Γαλλίας, τδ όνομά του είς τάς προσκλήσεις τοΰ 46ου
συντάγματος ιΐά φσμάζεται'κατόπιν του Αατουρ Δωβέρυ. Καί κατά τήν άρχαίαν συνήθειαν θά δίδηταμή
άπάντησις. «Νεκρός ε/ς τό πεδών τής τιμής». .
·’

©ΛΙΓΟ ΣΤ IX Α
Έκλάπήσαν είς τό Ξενοδοχείου «Μινέρβά» έκ τοΰ δωμα
τίου τής κ. ’Αθήνας Μπελαμόρε διάφορα τιμαλφή άξίας
175,000 φρ. περίπου.
7— Οΐ δράσται παρέμειναν οφ'φστοι.
- Οΐ Έλληνες τοϋ Μάντσεστερ. μέ έπί κεφαλής, τον φιλογενέστατον Λακεδαιμόνιον κ. Τσοχώνην, άπηύθυνον πρός
τήν Κυβέρνησιν τοΰ κ. Ζαίμη θερμήν ευχήν ύπέρ τής εξό
δου τής Ελλάδος παρά τό πλευράν τής "Αντάντ.
— Άτυχώς ό Άντιανταντικος τύπος τής πρωτευούσης κατειρωνεύθη τό διάβημα αύτό.
— Ό ενθουσιασμός των Κυπρίων ύπέρ τής κατατάξεο'ις
των είς τόν Ελληνικόν στρατόν έξεδηλώθη ακράτητος.
— Ή Προξενική ’Αρχή Κύπρου έζήτησεν οδηγίας άπό^τό
ύπουργεϊον τών ’Εξωτερικών αν επιτρέπεται ή κατάταξις.
— ’Απέθανεν ό πριρην βουλευτής καί υπουργός τής Δι
καιοσύνης Κ. Τοπάλης έκ τών έκλεκτών συνεργατών τής
«"Ελληνικής Έπιθεωρήσεως >.
—.‘Απελύθησαν οΐ βοηθητικοί ϊών κλάσεων 1000-1.907.
— Μέχρι τής 9 ’Οκτωβρίου (ν- η) αί άγγλικαί άπώλειαι
είς νεκρούς, τραυματίας και άγνοουμένους αξιωματικούς,
ύπαξιωματικούς κ»ί στρατιώτας έφθασαν τόν αριθμόν 96.900.
— Είς υήν Θεσσαλολίκην έκηρύχθη ό Στρατιωτικός νόμος.
— Ό Δσύξ τοΰ Όρλεάν άποζηρύσσει τόν Φερδινάνδον

τής Βουλγαρίας άνήκοντα έκ μητρός εις τόν οίκον των
Βουρβώνων,
- — "Ο Βασιλόπαις Αλέξανδρος κατερχόμενος είς Πειραιά
έφιππος ίπι κεφαλής τής "Ιλης τοτ κατέπεσε τοΰ ίππου του
καί ύπέστη διάστρεμμα κατά τήν άρθρωσι.ν τοϋ δεξιού ποδός.
- "Αμα τή άναρριόσσει του θά μεταβή εις Θεσσαλονίκην
διά ν’ άναλάβη υπηρεσίανείς τό έκεϊ σύνταγμά του. · ■
— ‘Η Α. Β. ¥, ό Διάδοχος Γεώργιός · προήχθη είς
Πλωτάρχην.
■ ,ι
<
< . .,
— Εις τόν Στρατόν φέρει τόν βαθμόν τοΰ ταγματάρχου τοΰ
Πεζικού.
— 'Ο Γάλλος Συνταγματάρχες κ. Μπορντό» ό επιφανής
’Αξιωματικός έπανήλθεν εις ’Αθήνας.
— Είναι αλησμόνητος ή δρασίς του ιός μέλους τήξ μαλθα
κής διοργανωτικής ’Αποστολής.
— Ή ’Αθηναϊκή κοινωνία τό,ν έδέχθη μέ έξαιρετικήν ,έν;.
θουσιασμόν καί ή ελληνική Βουλή έχάϊρέτησέ χειροκροτούσα
τήν. έμφάνισίν του άπό τίνος θεωρείου. .
— ’Αγγέλλεται οτι ή πρώην Αυτόκράτειρα τών Γάλλιού
Βΰγενία κατάκειται άγωνιώσα κάί άναμένόυσα τό μοιραϊον
τέλος.
— Ή κίνησις είς τό κατάστημα τής κ. Μπουλούκου "Οδός
'Ερμου άριθ. 10 εξακολουθεί αδιάκοπος.
— Αί κυρίαι τών ’Αθηνών καί.’ αί παρεπίδημοι είνε γοη
τευμένοι μέ τήν κομψήν καί λεπτήν έργασίαν τών καπίλλών
καί μέ τά τελευταία μοντέλα της τά θαυμάσια.
• ■
·

ΕΣΤΙΑΔΕΣ
ΖΗΤΑΣ ...
Ζήτας τήν εύτυχία στό θάνατο;
Μ’ ιίν δέν τήν εύρης μητ’ έκεϊ, π'οΰ τάχα
θά τήν ζητήσης τότε; "Ενας θάνατός
εΐνε μονάχα.

'
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α — GARAGE ΣΩ ΚΡΑΤΟΥΣ. 2 6 «

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).

Βενζίνη, έλαια, Μαστικά κ.τ.λ.
Τό άνω carage αναλαμβάνει οίανδήπότε επισκευήν; ενοι
κιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αυτοκινήτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΑΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μ Ε Γ Α

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΟΝΙΑΚ
χ. & π. ΜΗτττΞττχ

ΠΤ^ΛΑΜ & ΚΟΤΖΙΤ^

ΕΝ

Π Ε I Ρ A I Ε I

7 Βασιλικά

■■ /

·’
“’

ΚΓ ό γνωστικός ποΰ άναγελή
τ’ άφηνιασμένο του μυαλό,
βρίσκει τά λόγια του ,τρελλά
κι’ δμοτς ζηλεύει τόν τρελλό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

ΔΗΛΩΣΙΣ
Λόγοι τών μεγίστοιν δυσκολιών περί την
έξεύρεσιν τοΰ άπαιτουμένου χάρτου εΐνε υπό
χρεοι; καί ή «Ελληνική Έπιθεώρησις^ νά
ύπαχθή είς τΐ)ν ανάγκην τής έμφανίσεώς της
ύπό τούς σημερινούς ορούς. Ευθύς ώς σημεριι
ναι δυσκολίαι άρθώσιν ή «Έλληνικ,ή Έπ-θεώρησις θ’άνταποκριθή καθ ’ δλα τά σημεία
είς τάς υποχρεώσεις της.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α Γ· ΠΑΛΛΗΣ
Γό Αρχαιότερων τών έν

• 36 Βραβεία Διεθνών εκθέσεων
παράσημα

ΕΊΗΣ1Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120.000 φιαλών

’Αντιπροσωπεία εϊς δλας τάς μεγάλας πόλεις
’Αμερικής, Τουρκίας καί Αίγυπτού

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Νθ 9
Γενικός πληρεξούσιος: Σ. Σ7ΚΓΙΑΝΝΗΣ

Τ6 ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΩΡΑ|0ΤΗΤ(5Σ

ΕΙΠ 6 ΤΡΕΛΛ6Σ. Εΐτΐ’ ό τρελλός : «Είτε δικός μου ■
όλος ό κόσμος' ή χαρά '
’
κ’ ή δόξα καί τό βιος τοΰ κόσμου
κι’ δ,τι καθένας λαχταρά!»

Μ II OTA Σ Η

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

Ζήτα την στή ζωή, ποΰ άν χάσης όλες της
- τής πλανερές ίλπίδες έδώ κάτου,
σοΰ μένει πάντα άλάθευτη κι ’ ασάλευτη
ή έλπίδα τοΰ θανάτου.
■

ΥΠΟ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ:

Θά μάθετε μόνον δταν πλύνεσθε μέ Savon Filo
derma (Σάπων οιλόδερμα).
.
_
Διά τοΰ «Filodeama Savon» χατορθόινετε τήν ώ
ραιότητα τοΰ προσώπου, τών χειρών καί τοΰ σώ
ματος.
ι
Συ>ιστάται ιδιαιτέρως παρά τών κ. κ. ιατρών διά
τά βρέφη, είνε αγνός, λευκός, αρωματικός.
’Αποκλειστική πώλησίς χονδρική καϊ Λιανική διά
τήν παλαιάν κοϊ νέα; Ελλάδα. Λϊυροτιωλεΐον

Μπαχαρόα έν Άθήναις, Χταδίου 31.

"Ελλάδι Χαρτοπωλείων

Ίδρνθέν τω 1870
Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων,
συγ
γραμμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος.
Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γρα-ρικής ϋλης πάσης
προοελεύσεως.
’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κα-ίαστίχων, Φακέλλων.
καί φωτογραφικών χαρτονίών.
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι έπιστο/ικώ? δελταρίών.
Δεκταί παοανγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδόθησαζ πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραοεϊον μέ 10 πιεστήρια δια
μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux de peville)
ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαύτας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα
θήκη φωτογραφικών πλακών καϊ χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι άντιπεόσωποι τών ιεωτο φατικών
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

‘

1ΕΓΠ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΙΚΗΙΙΠΟΓΡΙΦΟΣ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔ'—ΑΘΗΝΑΙ
I

9Όλας τάς τυπογραφικάς σας εργασίας
είς τό Τνπογραφεΐον

Αδελφόν ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ
3 (ούριινίδου 3, ΝΉδήναι

Πλούσια συλλο
στοιχείων και κοσμημάτων
Μηχανήματα τελεί ότατα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ

Μεγάλη ’Ορχήστρα ΚΡΑΣΣΑ
Μεγάλη συλλογή εκλεκτών ταινιών.
Αποκλειστικότης διά τήν Ελλάδα τών πε
ρίφημων ταινιών τοΰ Οίκου >ΝΟΡΑΙΣΚ>
τής Κοπεγχάγης.
Τέλειος αερισμός.—Καλοριφέρ.—Τρεις έξοδοι.
.—Νέα άναπαντικώτατα Αμερικανικά καθίσματα.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ 3—5 μ. μ.
Μεγάλαι παιδικαί παραστάσεις με ταινίας είδικάς διά παιδία.

ΕΞΕΔΟΟΗ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
>

I

ΙΓΓΛΕΣΗ

*
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ. ΓΕΏΡΓΑΝΤΗ
Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικά; προόδους
των, μία αφορμή πρός τοΰτο είνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν-εις τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οί
κον άγνοΰ καί νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΙ’ ΓΑΛΑΚΤΟΣ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά
είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά καί μέ υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. Τά είδη
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως
θεωρείται τό .κέντρον δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιώτερον οί σύχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλοξ τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των ή τό παγωμένο γάλα
των, ή τήν άβρ'άν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

1915

ΤΟΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΣ

θ OJtlll’OS THS ΕΛΑΑΑΟΪ έξεδόθη μετά τριώ/ ετών διακοκην ενεκεν των δύο πολέ
μων. Καταρτισθείς τέλειος δι’ ευσυνείδητου άπό επιστημονικής άπόψεως εργασίας, μέλλει νά παράσχη είς τό

,

Πανελλήνιον πολυτιμωτάτας ύπηρεσίας.

'

,

(

,

θ ΟΛΙΙΓΟϊ THS ΕΛΛΑΔΟϊ μόνον ο Α . τόμος συγκειται εκ 1HJO και πλέον μεγά

λων 4ου σχήματος σελίδων τοιστήλων καί διστήλων διά μικρών στοιχείων με χάρτας, εικόνας, πίνακας κτλ.
καί τιμάται χρυσόδετος φρ. 10 δι’ άπασαν τήν Ελλάδα, φρ. 12 .'/, έκτος τής Ελλάδος καί φρ. 15 ή όολ. 3
διά ιήν ’Αμερικήν. Οί δύο τόμου όμού τό διπλούν φρ. 20 — 25 30, μετά ταχυδρομικών.
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Μετά τήν έκδοσιντσΰ' Α'. τόμού τού ’Οδηγού τής Ελλάδος διά τό 1915 άγγέλεται ό Β'. διά τό 1916,
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύ&υναις τηλεγραφικέ]
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑ. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΗΗΝΑΙΣ

‘ Υποκαταστήματα:
%

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεί, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Ιωαννίοις, Χίω, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλω, Ααρίσση, Χανίοις, 'Ηρακλείω
Ρεθύμνη καί Σάμω (λιμήν Βαθέως).
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κωνπόλει. ('Υποκατάστημα έν
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), ’Αμισώ,
Σμύρνη.
ΕΝ ΑΙΓΙΪΙΓΩ: Εν ’Αλεξάνδρειά, Καίριο, Ζαγαζίκ.

ΕΝΛΟΝΔΙΝΩ : (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ A EM ΕΣΩ < Κύπρου).
*

•

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρός), ’Ιάκωβος Μπονιέ
(Διευθυνων Συμβονλος), Ίω. ΑΊέηνογένης, Κ. Βερουγκ, Α. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Βαρώνος δέ
ΝεφλΙζ, Έμμ. Ροδοκανάκης και Μ. Λάσκαρης
Γενικός Διευθυντής

I. ΗΛ1ΑΣΚ0Σ

έκδοθησόμενος προσεχέστατα.

'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεί πάσαν Τραπεζιτικήν
εργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων
καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγρά
φων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσώτερικοΰ καί έξωτερικοϋ, έκτελ$ χρηματιστικάς έν
τολάς, εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικά; έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τώ έσωτερίκώ καί
έςωτερικώ, ανοίγει τρέχόντας λ)σμούς ήγγυημένους,
δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί
έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα
χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς
λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.
'Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τού έξωτερικοϋ καί είς
τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαιίείς' δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques)
ομοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών icheques) τής Τρα
πέζης έπί τών έν τώ έξωτερικφ άνταποκριτών της. Οί
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνωνται καθ’ έξαμηνίαν άπό
τής πρώτης Ιανουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ιου
λίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριο'/ μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν λειτουργεί
καθ’ έκάστην.
-—·—casta
* —»·—·—

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ

ΕΙΑΟθΗΕΟΜΕΗΟΥ. Β'· ΤΟΜΟΥ

Έπαγγελματίαι ’Αθηνών είς έν αυτοτελές *
ίεχος
Δ
έξ 150 σελίδων καί πλέον μέ τάς νέας δΓευθύνσεις
αύτών αί όποίαι ώς γνωστόν έτακτοποιήθησαν ηοη τον παρελθόντα Σεπτέμβριον.
Χάρτην’Αθηνών κατά Νέον πλήρες Σχεδιάγραμμα.
,
. s
,
- ,. «·
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Πελοπόννησος. Νομοί. Άχαίας καί Ήλιοος.—Αργολίοος και Κορινθίας
—’Αρκαδίας.·—Λακωνίας.—Μεσσηνίας.
,
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ : ΛΙ/,βοι τοϋ Αιγαίου. Νομοί. Εύβοιας.—Κυκλαοων.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ : Ίόνιοι iWiJeot. Νομοί. Ζακύνθου. Κεφαλληνίας.—Κερκύραξ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ : Οεσβαλία. Νομοί. Λαρίσσης.—Τρικάλλων.

ΑΙ NEAL ΧίΙΡΑΙ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
Γεωγραφικώς, Ίστορικώς, ’Αρχαιολογικής, Επιστημονικής, Πλουτολογικώς, ΓεωργιΖώς,

Τοαπεζικώς, Βιομηχανικώς.

ΈμπορΙκώς,
-

,

Μεφ’ όλων τών έπιτηδευμ-ατιών καί Έπθστημ.όνων πάσης πόλεως μ-έχρι και
αύτών τών χωρίων.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ—ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΜΕΓΑ ΤΕΥΧΟΣ.
Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Σερραι Δράμα, Βέρροια, Γρεβενά, Έδεσσα, Έλασσών, Καστορία, Κοζά/η, ,
Φλώρινα, Χαλκιδική, Σιάτιστα, Γενιτζά, Καίλάρια, Αικατερίνη, Κιλκίς, Λαγκαδά, θάσσος, Ζίχνη, Καρανζόβα, Κόνιτσα, Πράβιον, Σερβία.
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ=ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΕΥΧΟΣ βόρειος—ΛΙοτιος : Αρτα,
’Ιωάννινα, Ποέβεζα, Άογυρόκαστρον, Κορυτσά, Παραμυθία, Σιδηροκαστρο, Φιλιατά.
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ=ΝΗΣΟΙ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ Μυτιλήνη, Χίος Σάμος, Λήμνος,

*Ίαβοος, Μαρναρίτιον, Πλωμάριον.
‘ ΜΕΡΟΣ ΕΝΝΑΤΟΝ=ΚΡΗΤΗ—ΚΥΠΡΟΣ—ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ,

ΕΑλΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡ»ΑΤί1Ν< ΣΤΑΒΟΥ..
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

EM Λ1ΟΠΕΣ1 ΑΤΤΙΚΗΣ

:t - ΟΛΟΧ

Γραφεία έν Άθήναις όδός Βύσσης 11

ΚΟΡΑΙΙ - »

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων .
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας. άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών /δδόντων, τών
ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών
πνευμόνων, άς καί τοϋ πεπτικοΰ συστήματος πολλάκις
δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον επιστήμονα
όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί τρεις σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί ’Αδα
μαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.
Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστος
καί άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τώ ίδίω άντί ,2 δρ. τό φυλλάδιον.

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

3 — ΚΟΡΑΗ— 3

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΥΠ6ΥΡΓΕΙ6Ν ΕΘΝΙΚΗΣ 6ΙΚ6Ν6ΜΙΑΣ
/

“MCYS I ΚΗ„

Έχοντες ύπ’ δψει τό άρθρον 1 (έδ. Β' καί γ') τοΰ
ύπ’ άριθ- 260 νόμου τοϋ 1914, ώς καί τήν άπό 3 ’Ιου
λίου έ. έ. γνωμοδότησιν τοΰ Γνωμοδοτικοΰ Συμβου
λίου τής Γεωργίας, προκειμένου νά προβώμεν εϊς τήν
αγοράν κτήματος έκτάσεως 30-50 Τουρκικών στρέμάτων πρός ίδρυσιν αγροκηπίου έν ’Εδέσση, προσκαλοΰμεν τούς ϊδιοκτήτας, δπως έντός μηνός άπό τής
δημοσιεύσεως τής παρούσηςδιά τής «Έφημερίδος τής
Κυβερνήσεως», ύποβάλωσι τάς προσφοράς αύτών εϊς
τό καθ’ ημάς Ύπουργείον.
Οι δροι, ους δέον νά πληροί τό ώς άνω κτήμα,
εϊσίν ot εξής:
1) Τό έδαφος πρέπει νά είναι κατάλληλον διά δενδροκομεΐον, κατά τήν κρίσιν τής ύπό τοϋ νόμου όριζομένης επιτροπής, καί νά δύναται νά άρδευηται κατά
νους μήνας τοΰ έαρος καί θέρους διά ρέοντος ΰδατος.
2) Νά μή είναι έκτεθειμένον είς σφοδρούς ανέμους
καί εις πλημμύρας. 3) Νά μή άπέχη πέραν τών 5 χι
λιομέτρων τής πόλεως Εδέσσης, καί νά κεϊται κατά
προτίμησιν πλησίον δημοσίας ή αγροτικής όδοΰ αμα
ξιτής. 4) Νά είναι έλεύθερον παντός βάρους καί δου
λείας καί νά εύρίσκηται εϊς τήν αποκλειστικήν κυριό
τητα τοΰ προσφορέως. 5) Ή προσφορά γενήσεται
κατά Τουρκικόν στρέμμα (40—40—1600 τ. μ. 6) Δύο
ή περισσότεροι ϊδιοκτήται δύνανται νά ύποβάλωσι
κοινήν αίτησιν, έάν κατέχωσι 30-50 Τουρκικά στρέ
μματα, συνεχόμενα. 7) Ή πληρωμή τοΰ αντιτίμου
γενήσεται έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου διά χρηματικού
εντάλματος.
Έν ’λ&ήνατς τη 21 Αννονοτου 1915.

Ό Ύουργός

.

ανδρ. μιχαλακοπ,ογλος
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ΔΓ ΑΧΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ

Άπό την όπερέττα τον κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΑΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
Δρ.
240 — '0 Παράς
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance
»
της Λευκής)
243—Πεταλούδα (Βάλς διά πιάνο μόνον)
»
247 —Λευκή Πεταλούδα (Duetto)
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango)
δλα μαζή είς ενα τόμον »

1.50
1.50.
1.50
ί.—
1.50
1.50
6.50

Άπό την δπερέττα τον κ, Θ. I. Σακελλαρίδον

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

»

»
»

1.25
1 25
1.25
1.25

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

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Δραχ.

ϊ
60
35
20
12

Διά χώρον μικρότερον αί τιμα'ι άνάλογοι
ιίκονογραφημένας διαφημίσεις, δι’ έ'ξ τεύχη η περισσότερα ιδιαίτεροι σνμφωνίαι.
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ΕΡΓΑ THE Qox ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

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

»

Βλ

»

........................ »

»

Γ'.

»

........................ ' »

3.00

2.00

1.50

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

5.00

Η
Ο
Η
Η

ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
ΚΛΕΦΤΟΙΙΟΓΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον
μονόπρακτον, μεταφρασθέν εις τήν-’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΙΙΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν τρί
πρακτον. Πάντα διοαχθέντα από τής Έλλ. Σκηνής

Σειρά! τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ A'. Β'. Γ'. Δ'. Ε\
ΣΤ'. και Ζ . έτους πωλοϋνται εις τά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκαστη.

5ΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
|
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΑΝΩΝ "ΕΤΑΡ« Η
13—15 Σζοά ’Agcanetov

,

;ί
Γι άεροκύμβαλαμέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
τραγούδια δλων των 'Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes.
ιανδολίνα. κιθάρες, σάλπιγγες και τύμπανα διά προσκόπους και τά έξαρτήματα αυτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.

ΐΤΠΟΙΣ UUMN ΜΠλΜΟΥΙΑΚΗ, EYPIHI10Y 3
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