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“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
(ΛΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ/ΛΕΝΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ I
Διά to ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Δνι
Διά
Διά
Διά

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!
ΔραχμαΙ

.

»
Λολλάρια
Λίρα’Αγγλίας
Σελίνια
Δρ. Χρ.

'

12.-ί
8.—\
3.—
1)2
10 —
12.—

Φρ·

χρ.

ή

άραχ.

25.—

2ΤΑΝΤΙΝΟΣ» καί δή εις ώρισμενην τιμήν στε
ρούνται πάσης οιασδήποτε ΰποστάσεως καί .οτι υπο
τής ήμετέρας Εταιρείας καί τοϋ Διοικητικού ΣυμSo.
“Τ5

εδοθη

άφορμή μέ/«ι τοϋδε πρός τόιαύτην σκεψτν.

ΔΙ ΕΥ Θ ΥΝΣΙΣ :

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
‘Οδός Μενάνδρου 83.

PRINTEMPS

Q. A <$· ^ΟΥΤδΟηΟΥΛΩ Ν

πωλήσεως τοϋ υπερωκεάνιου «ΒΑΣΙΛΕΥΣ Kt

σεως τοϋ Υπερωκεανίου τουτου και ούτε

Έκδοτης εκλεκτή γενικώς

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Διεύθυνσις τής Εθνικής Άτμοπλοΐας τής

Ή

Ελλάδος θεωρεί καθήκον νά δήλωση προς γνωσιν
^Κοινού και τών Μετόχων αυτής, οτι

-

τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ
τήν ΚΥΠΡΟΝ
τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΜΟΠΛΟ I ΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διά τούς Διδασκάλους

’Εν δδω Έρμου άρ. 42

δηλωςις

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτα^ον καί πολύμορφον
καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον του καταστήμα
τος τών αδελφών Μουτσοποήλων ζητήσατε τό τελειό
τέρα άσπρόρρου,χα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίλκιτα κεντήματα καί δ αντέλλας καί τάς
τελευταίας μόδας είς ύφάσματα. Δέν θά σάς- προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθυνία τού καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζόυσα είς τούς Καταστηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΣ

Τη?.εγραφίκή Διεύθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΝ,, - ΑΦΗΝΑΣ

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενοι' ή μή δέν έπιστρέφεται.
Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας άναγγέλλεται..

Ποός δδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτρμεν τήν
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευοντ£ν μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει
μέ τάς τιμάς τών διπλών εισιτηρίων.

Έξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον

Αί έγγραφα! Άρχονται Λπδ 1ης έκάατου μηνάς.

Τδ τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ευχή άπό τήν Άπω Ανατολήν: Ευγενίας Ζωγράφον.— Έκ τών μετά τήν Άλωσιν:
Γ. Ν. Χατζιδάκι. Μία Σέρβις Ήρωΐς. Ή Κοραλλιοσόστας: Κρήοοας. -'Η τεχνική ζωή:
Πολυδώρου Κ. Χατξηδημητριόν.—Ο ερως ζωγράφος: «X'».—'Η βασίλισσα μας καί η
γεωργία: Δ. Α. Ζωγράφον.—Τά χυτήριά ΚρουΛ. -Τά γλυκίσματα τών άρχαίων: Μ.—Δε
κέμβριος 1916. Γύρω άπο τήν-πολεμικήν ζωήν.—Πώς πίπτουν τά είδωλα: X . Άπο
τήν Καλλιτεχνική Κίνησι.—Άπο τήν ζωήν τοΰ μηνός. —Άπό τά περίεργα τοΰ πολέμου. ’Ολιγόστιχα.—Νέαι εκδόσεις. — Έπανόρΰωσις.
ΚΟΣΜΟΣ: Ό Κόμης Μποσδάρι.—Ή Διακοίνωσις.
ΕΙΚΟΝΕΣ : Ή πώλησις τών εσπερινών εφημερίδων.

»

Άργος

»

Τρίπόλιν

»

Μεγαλ.

»

Κυπαρ.

» . Άκρ.

Πάτρας
Πύργον

»

Θέσις Α'

Β'

7.30
9.20
Είσιτήρ.
6.40
Βιβλιάρ. . 7.65
Είσιτήρ. 15.70 12.50
Βιβλιάρ. 12.20 10.16
Είσιτήρ. 23.20 18.80
Βιβλιάρ. 18.— 15.—
Είσιτήρ. 29.20 22.—
Βιβλιάρ. 21.95 18.30
Είσιτήρ. 34.50 25.75
Βιβλιάρ. 27.80 23.20
Είσιτήρ. 19.50 15.00
Βιβλιάρ. 13.05 10,85
Είσιτήρ. 25.— 18.—
Βιβλιάρ. 19.65 15.55
Είσιτήρ. 37.70 18.10
Βιβλιάρ. 27.05 15.55

4,60
3.85
7.85
6,10
11.60
9.—
14.60
11.—
12,75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπόλιν, Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλαμας'
. 7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας

Έκ Πατρών
Διά Πύργον

»

Αεχαινά

»

Αϊγιον

»

Κόρινθον

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

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
ιι:—

6.35
10.10
6.95 ' 4.Ϊ5\
3.80
6.—
2.45
4.05
•2.55
5'.—
1.70
2.80
8.25
13.10
5.50
9.20

Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας
-» Ναύπλιον

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70 Ζ 12.25
"8.05
9.65
7.80
9.50
5.60
6.75

(Έκ τού Γραφείου)

7.30?
4.85
4.70
3.40

στάσεις.
12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, .Ναύπλιον, Πάτρας.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.
''
7.40
11.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Αθήνας.
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, Όλύμ-%
πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπόλιν.
✓
3.50 μ. μ.' Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμ

πια.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ
7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον Μεγαλόπολιν,. Τρίπόλιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.
12.05> π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπόλιν.

ΑΦΙΞΕΙΣ άΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.50 μ. μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.1ό μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Έξ 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ. ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
διαρκείας
1000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 90)
6 μηνών
έκπτωσις 25 ο)ο
(Β' θ. Δρ. 75)
(Γ' θ. Δρ. 45)
25000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 210)
διαρκείας
(Β' θ. Δρ. 175)
1 μηνός
(Γ θ. Δρ. 105(
έκπτωσις 40 ο>

ι

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

>

Προς προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδος

AAXE10N TOY ΕΘΝΙΚΟΥ MY KAI TON ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ

.Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπδ 10 Αύγούστου 1916—31 ’Οκτωβρίου 1916

ΕΞΑΓΩΓΗ
Λίτραι ένετΐκαι

’■Efa

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:

'
·
■ ·,
26’Ιουνίου, 25 Σεπτεμβρίου, 27 Νοεμβρίου και

' ■
·,'■.■■
■ ■
Τή 28 Φεβρουάριου, 24 Απριλίου,

31 Δεκεμβρίου, 1916

· r )<·■ ·,...
Κέρδη έκάστης

)

ι

·

.·?'

των

·.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

- -·

- ί ·:-Ζ-

■ . ·

■_ - ’

κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
’Εκαστον άκέραιον γραμμάτιον τιμάται δρ. 4, δυνάμενοχ) νά διαιρεθή έίς τέσσαρα τέταρτα γραμματίου
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής. '
■
'

Κέρδη
1
1
λ
2
6
15
25
1,950
2,000

ΔραχμαΙ
80,000
20,000
2,500
1,000
400
200
40

έξ ■
έξ
άπό
άπό
άπό
άπό
άπό

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

,

’

-

·

%

Ποσδν δελτίων

Συμψηφισμός

‘Υπόλοπον

1915—1917
1914—1916
J913—191.5

15.238.700
63.026.600
73.836.500

3.479.100
42.002.300
43.089.000

8.759.600
21.024.300
30.247.500

Έκδοθεντα κάί παρελβοΰσης χρήσεως
»
»
»
»

JIPOKATABOAAI ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

^ΕΙσαγωγή

"Ετη
0)15-1917

Ετη
1915—1917
1914-1916 '

‘Υπόλοιπον

Εξαγωγή
3.842.195 ’

14.830.586
18.672.781
1692.840
3.555.815
11.248.655
25.333:409
6.045.391
32.378.800
ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

’Ενεχυριάσεις

’Αναλήψεις

‘Υπόλοιπον

320.500
9.300.800

320.500
6;848.900

2.451.900

I

Σημείωσις.— ’Εκτός τών λίτρων ένετικών 85.239.172 ^τής εξαγωγής παρέμειναν άνεκκαΦάριστο
*
διασαφήσεις παρά τώ τελωνείο» Πατρών την 31 Όκ)βρίου ε έ. λιτρ,. ένετ. 5.220.500 «μικτού βάρους.
J

'

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης
■
'
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

"Ετη

1914—1916
1913—1915
ΔΑΝΕΙΑ

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρφν δραχμών·,
}σχύοντα οΓ όλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί
μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν έίς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.
ΆμοίβαΙ, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται υπέρ τοΰ
Ταμείου τοϋ ’Εθνικού Στόλου.'
Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας επί προκαταβολή τοϋ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά
τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπ! τοϋ τιμήματος αύτών 15
*
τοίς °/0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιας
έπΐ προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας- χιλίων δραχμών τούλάχιστον
παρέχεται έκπτωσις 10 τοις°/0, καί είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τούς, έπιτετραμμένους τήν πώλη«ιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοίς °/0.
Δ'.ά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχεΐον' τοΰ Έθνικοΰ
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργειον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.
. I

ΛΠΟΟΜΚ7ΧΙ ΗΠΓ^ΙΡΕΙΑ^

·

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ,ΚΕΡΔΗ

■ ·

/

’

85.239.178
118.513.534.
113.083.023

1915—1917
1914—1916
1913-1915

(’Εκ τοΰ Γραφείου)
Εν ’ΑΟήναις τή 5 Νοεμβρίου 1916.

LAZ. THEODOSSIOY
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CAHMPOINC

P0STICHE8 Κ ART

'

CHEVEUI GARANTI^
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STEINS ORIENTAL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΠΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ

I'.

||

ΑΘΗΝΑΙ,

*\BPIOS
A€Ke/

1916.

||

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

,

...

VETEMENS POUR HOMMES et ENFANTS
ROBES, MANTAUX E. T. C. POUR DAMES et FILLETTES
Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie
*

Lingerie, fines Articles de Blanc, C hapelerie,

Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs ect.
I

ΑΠ© ΤΗΝ ΑΦΗΝΑΓΚΗ ΖΩΗ
LE CAIRE,' ALEXANDRIE. TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT,

SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA « STAMBOUL).

«ATOM» Κ&ΤΑΪΠΊΧΙΜΑΪΑ

STEIN
ΕΜΠΟΡΙΚΟ! ΟΙΚΟΣ EH ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΟΤΙΣΤΗΣ

I

LIMITED

ΤΑΞΕΙΣ

ΕΧΙΗ

ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ!

Tit

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας και κοράσια.
Ή πώληβις των εσπερινών εφημερίδων.
Είδη πλεκτικής, ύποκάμισα, άρώματα, χειρόκτια, είδη ψιλικών, ό'λα τά είδη

έαωρρούχων πολυτελείας ή μή, είδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα,
είδη ταξειδίου, είδη μόδας, άνδη κ.τ.λ.

ΚΆΦΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (Γαλατά καί Σταμπούλ.)

Τ€ΥΧΟΣ

110

195

^im© tom am amatoa»
Εις το χάος αυτό τής Χριστιανικής παραφροσύνης.
Εϊς τήν άφάνταστον άλληλοσφαγήν ή οποία πιέζει
ολόκληρον τήν ανθρωπότητα, καί μαραίνει τάς ευγενεστέρας εκδηλώσεις τής ανθρώπινης άνθήσεως. Εϊς
τήν μοιραίαν αυτήν ανθρωποθυσίαν τήν οποίαν οΰδεμία δύναμις εΐνε ικανή νά συγκράτηση. ,Ε’ις τόν
στρόβιλον αυτόν τών παθών και τών συμφερόντων
εις τήν έκφανσιν δλης αυτής τής άνθρωπίνης υποκρι
σίας τήν οποίαν ήγειρεν ό Φαρισσσαϊσμός, δ Μεσαι
ωνισμός, δ Μακιαβελισμός, δ ’Ιησουιτισμός, κα'ι ή
δποία σήμερον συνολικώς ΰπερέβη κάθε δριον άν
θρωπίνης φρίκης, άνθρωπίνης κακίας, άνθρωπίνης
δολιότητος και άπληστίας.

*
* *
Μέσα εϊς δλην τήν χρεωκοπίαν τών Χριστιανικών
διδαγμάτων και παραγγελμάτων. Μέσα εϊς τόν σκλη
ρόν αύτοΰ αγώνα τής επικρατή σεως διά τοΰ Θανάτου,
διά τοϋ Πόνου, διά τής ’Οδύνης, διά τής Καταστρο
φής, διά τής Θυσίας και τοϋ Αίματος.
Μέσα εϊς τήν πνιγηράν άτμόσφαιραν τών ι'πογείων
χαρακωμάτων, τών διαβολικών κρότων, τών άποπνικτικών καπνών τής πυρίτιδος, τών εναερίων κινδύ
νων, τών υποθαλασσίων καταστροφών, εις τό σύνολον μιάς ΰπερκοσμίου άποσυνθέσεως εμψύχων και ά
ψυχων μαζή, έρχεται μία παράδοξος φωνή νά ει’χηθή
υπέρ τής εϊρηνεύσεως τής Γης.
*
Οΐ πολϊται τής Σινικής Δημοκρατίας, και λάτρεις
πιστοί τοϋ Βούδδα έκλήθησαν διά μιάς προκηρύ-

ξεως να ενώσουν, τάς προσευχάς των έπί έπτά συνε
χείς ημέρας άπαγγέλλοντες άκαταπαύστως τής δεήσεις
τοϋ Λουν—Νώ, όποιος ύπήρξεν έξ ϊσου φωτοειδής
ώς αύτό τοϋ Βούδδα τό μέτωπον ! !
Αΐ εύχαϊ θά άναπεμφθώσι υπό τών Βουδδιστών
ιερέων καί μοναχών εις τήν περίφημον «Παγόδαν
*
Καγκτών
τήν άλλως καλουμένην, «Παγόδαν τών
"Επτά Πύργων >, προς κατάπαυσιν τής συνεχιζομένης αιματοχυσίας εϊς τά Χριστιανικά έθνη. ’Εκ τής
’Άπω ’Ανατολής, άπό τήν πηγήν τής Ειδωλολατρίας
ακούεται έντονος διαμαρτυρία κατά τής τρομεράς αυ
τής άνθρωποκτονίας. «Εϊϋε ό Βούδδας, έν τή άγαϋότητί του νά άναστείλη τήν σκέψιν έκείνην,
ή δποία έξαποστέλλει είς τόν ϋάνατον τόσους καί
τόσους», λέγει κάπου ή προκήρυξις, «Μέ τάς δεή
σεις μας. λεγει κάπου άλλου, ϋά έπιτύχωμεν τήν
άνακοπήν τής κλαγγής τών όπλων και τών μα
χών. ’Όσον δέ διά τούς πεσόντας είς τά πεδία
τήζ μάχης εϊμεϋα βέβαιοι ότι χάρις είς τάς Ικεσίας
μας, ϋ'ά τούς δοϋή νέα ζωή μετ’ επιτυχούς μετενσωματώσεως καί καϋόδου πρός γήν ήγνισμένην καί ήγιασμένην».
Φαίνεται δμως δτι αΐ εΰχαι αΐ δεήσεις, και αί παρατεταμέναι προσευχα'ι τών αγαθών Βουδδιστών, δέν
φφέλησαν εϊς τίποτε τήν άγωνιζομένην και δεινοπαθουσανάνθρωπότητα. ’Απομένει μόνον ή παρηγορία
δτι οΐ φονευόμενοι χάρις εϊς τάς ικεσίας των θά λά
βουν θέσιν εΐς τήν ήγνισμένην γή^ τοΰ Παραδείσου.
Έάν τό επιτύχουν - θά εΐνε καί αυτό ένα μεγάλο
κέρδος.

ύπερηφανείας παρατηροϋμεν δτι ιδού, άγαθή τύχη, δύο
νέοι άνδρες έμφανίζονται άπό τίνος ότρηρώς άγωνιζόμενοι, ΐνα τήν ποικίλην δράσιν τών αειμνήστων
έκείνων πατέρων ήμών έρευνήσωσι καί διηγηθώσιν
ήμϊν, οί Παντελής Κοντογιάννης καί 6 Κωνσταντίνος
Ράδρς. Ό πρώτος διά τοϋ ύπ’ έσχάτων έκδοθέντος
βιβλίου αύτοΰ Οί προστατευόμ-ενοι, άποδεικνύει
κατά τίνας τρόπους εύθύς σχεδόν μετά τήν "Αλωσιν
πολλοί τών ήμετέρων έπεζήτουν καί έπετύγχανον νά
προσλαμβάνονται ώς διερμηνείς ή όπωσδήποτε προσηρτημένοι είς ξένην πρεσβείαν ή προξενεϊον ή καί
νά γίνωνται πρόξενοι Εύρωπαϊκών Δυνάμεων, καί ού
τως έζων, έκινοϋντο καί είργάζοντο άπηλλαγμένοι τής
Τουρκικής τυραννίας, καί έφρόντιζον περί τής σω
τηρίας καί παιδείας πολλών όμογενών. Άπεδείχθη
άρα οΰτω καί πάλιν, περί τοΰ Ελληνικού έθνους
άληθής ό χρησμός τής Πυθίας, ασκός βαπτίζη, δϋναι
δέ τοι ού »έμις έότίν. Ό δέ·κ. Γάδος διά τών δύο
βιβλιαρίων αύτοΰ «Οί Σουλιώται καί οί άρματωλοί
έν Έπτανήσω . καί «’Ελληνες στρατιώται έντή υπη
ρεσία τοϋ Μ. Ναπολέοντος» διδάσκει δτι ή Ελ
λάς καί πρό τοΰ μεγάλου ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος
δέν ήτο νεκρά, δπως έφαίνετο καί ύπό έπιπολαίων
παρατηρητών έκρίνετο, δτι οί διεξαγάγοντες τήν μεγάλην έκείνην πάλην δέν ήσαν αύτοσχέδιοί τινες
μαχηταί, άλλά τούναντίον έπί μακρόν πρότερον προέπαιδεύοντο έν διαφόροις πολέμοις καί ούτως έμπει
ροι τών τοΰ Άρεως και έν έπιγνώσει τοΰ μεγάλου
άγώνος έτόλμησαν αύτόν. Οΰτω δέ άπεδείχθη καί πά
λιν δτι κατ’ άλήθειαν τά μεγάλα έργα δεν έκτελοΰνται ούδ’ έπιτυγχάνονται έκ τοϋ προχείρου, έκ τών
ένόντων, άλλ’ δτι πάντοτε δέονται μακράς προμελέ
της καί προπονήσεως. Καί τό δίδαγμα τοϋτο δέν εί
ναι νομίζω, άχρηστον ήμϊν.
Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

——----
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ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΑΩΣΙΝ
Πάντες όμολογοΟμεν δτι εϊς διόρθωσιν, άληθή νόησιν, κρίσιν καί έκτίμησιν τών άρχαίων συγγραμμά
των καί τής άρχαίας γλώσσης μέγιστον συνεβάλοντο
οί λόγιοι τής Δύσεως, καθώς καί είς έξακρίβωσιν καί
προσήκουσαν έκτίμησιν τής αρχαίας τέχνης, τής
άρχαίας ιστορίας, τοΰ άρχαίου βίου καθόλου. Έπι
τούτοις μεγάλη δφείλεται αύτοϊς εύγνωμοσύνη ύπό
τε τοΰ έπιστημονικοΰ κόσμου καί ούχ ήκιστα ύφ’
ήμών τών Ελλήνων. Καί περί τήν μεσαιωνικήν δέ

μονικόν διαφέρον ούδέ δτι δέν είναι διδακτικά— αλλ δτι
οί μέν ξένοι ύπέλαδον καί διαρρήδην έδίδαξαν δτι τό
Ελληνικόν έθνος μετά τήν δούλωσιν έκείνην άπέθανεν οί δέ νεκροί, ώς γνωστόν, ούτε διδάσκουσιν ούτε
άξίζουσι τόν κόπον ν’ άσχολήταί τις περί άύτούς.
”Αφετετούς νεκρούς ϋάπτειντούς έαυτών νεκρούς,
παραγγέλλει καί τό Εύαγγέλιον. Πρόσθες δτι πάσα
σχεδόν ή έπίσημος καί όπωσδήποτε άφανής δράσις
παρ’ ήμϊν κατά τούς δεινούς εκείνους χρόνους διενηργεΐτο ύπό κληρικών, ήτοι ύπό σχισματικών κατά
τήν γνώμην τών άλλογενών νοείται δέ οϊκοθεν δτι
ούδείς άσχολείται ήδέως ούδ’ έπιτυχώς περί τήν δρασιν άνθρώπων μισητών καί καταφρονουμένων ύπ’ αύτοΰ. 'Ημείς δέ οί "Ελληνες τό μέν διότι μιμούμενοι
τούς Δυτικούς περιεφρονοΰμεν τήν γλώσσαν καί τά
έργα τών πατέρων ήμών έκείνων, τό δέ διότι ή με
λέτη καί έξιστόρησις τής άφανοϋς μέν έν πολλοις
σπουδαιοτάτης δέ δράσεως έκείνων άπήτει πολλούς
μόχθους καί μακράν προπαρασκευήν, δλίγα καθόλου
εϊπείν κατωρθώσαμεν. Καί δμως οί άτυχείς έκεΐνοι
Έλληνες κληρικοί, οΐ τε έπίσημοι. Πατριάρχαι, Μητροπολιται,’Αρχιεπίσκοποι,’Επίσκοποι,καί οί άσημοι
καλόγηροι καί εφημέριοι, πάντες πάντοτε προεκινδύνευον, ούκ ολίγοι δέ καί άπέθανον ύπέρ τοϋ Χριστεπωνύμου ποιμνίου των, διαρκώς δέ πάση ' δυνάμει
ήγωνίζοντο πώς νά συγκρατώσιν αυτό είς τήν πίστιν
τών πατέρων των καί μετ’ αύτής είς τόν έθνισμόν
των, καί αυτοί έλπίζοντες καί τοϊς άλλοις παρέχοντες έλπίδας αίσιωτέρων ημερών. Αίωνία δέ όφείλεται
αύτοϊς έπί τούτοις ή έθνική ευγνωμοσύνη. Άλλά
πλήν τών κληρικών καί άλλαι τάξεις 'Ελλήνων είργάζοντο καί έκινδύνευον έπί μακρόν όύ μόνον διασώζουσαι τήν κλυδωνιζομένην Ελληνικήν ψυχήν,
άλλά καί παρασκευάζουσαι διά τής δράσεως αύτών
τήν ’Εθνικήν παλιγγενεσίαν.
Διά πάντα ταϋτα μετ’ άγαλλιάσεως καί έθνικής

Ελληνικήν ιστορίαν καί τέχνην καί γλώσσαν άσχολοΟνται άπό μακροΰ ούκ όλίγοι σοφοί τής Εσπερίας
καθώς καί Ρώσοι, άλλ’ ούχί μετά τοσούτου ζήλου μεθ’
δσου περί τά καθεστώτα τών άρχαίων καί μεταγενε
στέρων Ελλήνων καί Ρωμαίων. Μόνον δέ ό μετά τήν
φοβεράν Άλωσιν βίος τοδ ΈλληνικοΟ έθνους δέν έτυχε
μέχρι τοΰδε τής προσηκούσηςέπιμελείας οδτε παρ’ άλλογενών ούτε παρ’ δμογενών λο ρίων. Αιτία δέ τούτου
είναι ούχί δτι τά κατ’ αυτόν δέν παρέχουσιν έπιστη-

I Ό απεσταλμένος τοΰ «’Αγγελίαρόρου» τής Ρώ
μης μάς παρουσίασε διά μαχράς άνταποκρίσεως του,
μίαν νεάνιδα είκοσαέτιδα τοΰ Βελιγραδιού, την όεσποινίδα Σοφίαν Γκοβάνοβιτς, ή οποία αφήκε μάρ
μαρο, τήν νραφομηχανήν της εις ένα σιδηρομ'.κον
γραοεϊον διά νά πολεμήση ύπέρ τής πατρίοος της.
’Εγράφησαν ήδη μερικά οι’ αυτήν. Άλλ’ ιοου νεώτεραι λεπτομέρεια!.
Ή δεσποινίς Σοφία έκοψε τήν ξανθήν κόμην της
καί έοόρεσεν ανδρικά, διά να πραγματοποίηση τόν ευγενή πόθον της. Κατ’ αρχάς ήθέλησε νά καταταχθή
εΐς τόν στοατόν, άλλ’ επειδή δέν τήν έδέχθησαν, κα
τόρθωσε κατόπιν ικεσιών νά λάβη μέρος εΐς μίαν συμ
μορίαν πολεμιστών.
— Μά πώς άπεοασίσατε ; τήν ήρώτησεν ό ’Ιταλός

δημοσιογράφος νά πάτε εις τον πόλεμόν μ ενα σώμα
άνταρτικόν ;
— "Ενα μήνα εΐς τό Βελιγράδι, εΐς τό γραφεϊον
οπού εΐργαζόμην, εί^τό σπήτι μου, εΐς τους δρόμους,
παντοΰ τεΑος πάντων δέν ήκουα τίποτε άλλο παρά διά
τόν πόλεμον. Κ’ έλεγαν δλοι τάς ατιμίας τών Τούρ
κων κατά τών Σέρβων. Έλεγαν δτι ήλθεν έπί τέλους
ή ώοα ή καλή τού άγώνος· ή τώρα ή ποτέ πλέον. Ό
Βαλκανικός Σύνδεσμος έγέννησε τάς καλλιτέρας έλπίδας.
’Ήρχισεν ή κινητοποίησις, ήρχισεν ή κατάταξις τών
έθελοντών. "Ολοι έφευγαν. Τά γραφεία, καί τό δικό
μας βέβαια, έκενοΰντο άπό ημέρας εΐς ημέραν. Ή
μοναξιά ήτο άνυπόφορος καί ή θριαμβευτική προπομπή
τών άπεμχομένων στρατιωτών καί άνταρτών ήτο ένας

πειρασμός.
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«Άπεοάσισα νά φύ^ω καί εγώ. Έγνώριζα έ’να Λο
χαγόν. Τόν παρεκάλεσα νά μεσολάβησή δ'.α νά παρα εφοδιοπομπές, πάντοτε είς τήν πρώτην γραμμήν, με
κολουθήσω τόν στρατόν. Έμειδίασεν είρων'.κώς καί ταξύ τών συντρόφων μου. Ρωτήστε νά μάθετε παρα
ήρνήθη. Τί νά κάμω ; Κατέφυγα τότε είς ένα σώμα καλώ.
— Είνε περιττόν, δεσποινίς.
κομητατζήδων. Μέ πολλ.άς παρακλήσεις, μέ πολλά
Οί σύντροφοί της άκροώνται καί νεύουν έπιβεβαισυστατικά, μέ τήν βεβαίωσι? δτι έχω τήν συναίνεσιν
τών γονέων μου κατόρθωσα νά λάβω μέρος είς μίαν οΰντες μετά θαυμασμού τούς λόγους τής νεάνιδος.
— Ιδίως είς τά βουνά τοΰ 'Αγίου Ήλία, έπάνω
συμμορίαν καταρτισθεϊσαν άπό νέους καλών οικογε
νειών τοΰ Βελιγραδιού. Ό αρχηγός τής συμμορίας, άπό τό Πρίβοζο, ή συμμορία μας έκαμε πολλάς αιμα
μηχανικός Συγχαρόβιτς δέν παρέλειψε νά μοΰ παρα- τηρές συγκρούσεις μέ τάς τουρκικός προφυλακάς καί
στήστ τούς κινδύνους είς τούς όποιους έξετιθέμην, μέ συμμορίας ’ Αρναούτηδων.
αλλά τίποτε δέν ίσχυσε νά μετατρέψη τήν άπόφασίν
— Καί ό απολογισμός σας οεσποινίς ;
— Έσκότωσα ένα Τούρκον καί έτραυμάτισα δύο
μου. Κι’ έφυγα διά τά σύνορα ευτυχής.
’Αλβανούς.
— Δέν σάς έτρόμαξεν ή ιδέα τοΰ θανάτου ;
— Ένας νεκρός καί δύο πληγωμένοι δέν είναι λίγο
— Ή ζωή έχει πολύ περιωρισμένην άξίαν διά
γιά μιά πρωτόβγαλτη.
μίαν δακτυλογράφον.
—ΤΑ τί νυχτιές. Τί συγκινήσεις, Η σφαίρες έσφύ—■ Ώς τόσον εΐσθε μόλις είκοσι χρόνων.
— Ναί, αλλά συλλογίζομαι πώς καί δταν θά γίνω ριζαν είς τά κεφάλια μας. ’Ακούαμε καί τάς φωνάς
σαράντα καί πενήντα ετών πάλιν δακτυλογράφος θζ τών εχθρών μας, τάς άπειλάς των ποΰ έπλησίαζον
μείνω. “Επειτα ή ιδέα νά συντελέσω μέ τάς μικρός λυσσαλέοι σάν θηρία πληγωμένα.
δυνάμεις μου, είς τήν άμυναν τής πατρίδος μέ ειχεν
— Δέν έφύγατε ποτέ ;
ύποδουλώσει πλέον καί θά ήμην ή εύτυγεστέρα γυ
— Κάποτε, κάποτε ναί. "Αμα τελειώση κάνεις
ναίκα τοΰ κόσμου αν θά ήμποροΰσα νά κάμω κάτι τόν σκοπόν του έχει καί καθήκον μάλιστα νά φύγη,
όιά νά έπαναργίση ύστερα
κατά τών αιωνίων εχθρών μας.
— Αί φίλα'. σας θά έπήγαν νοσοκόμοι είς τόν ’Ε
— Καί άπό τούς δικούς σας δέν έπεσε κανείς ;
ρυθρόν Σταυρόν. Ήτο φυσικώτατον.
— Είχαμε δύο νεκρούς καί δύο πληγωμένους, οί
— "Οταν εΐνε κανείς νέος μπορεί νά κάμη κάτι πε όποιοι άπέθανον διότι έλλειψεν ιατρική βοήθεια.
ρισσότερον και καλλίτερον.
— Καί τώρα ;
— Τώρα άναπαυόμεθα εδώ. ’Αλλά δέν έχαμεν
— Σείς εΐσθε νέα καί δυνατή.
— Ρωτήστε τούς συντρόφους μου νά σάς είποΰν τί πλέον νά κάιιωμεν τίποτε σπουδαΐον. Ό πόλεμος ετελείωσεν. Οί τρομεροί αύτοί εχθροί μας τό σκάζουν παν ·
έκαμα.
Πράγματι οί σύντροφοι τής Σοφίας βεβαιοΰν, δτι ή τοΰ. Δέν βρίσκεται ούτε ένας νά πληρωθή ένα... ναποεύσωμος καί γενναία νεάνις απέκτησε καί δικαίως τό λεόνι.
όνομα «Σοφία ή λεοντόκαρδη»,
— Ναί αλλά οί ’Αλβανοί θά εξακολουθήσουν τόν
κλεοτοπόλευον.
— Είχα γνωρίσει, εΐπεν ό Ιταλός δημοσιογράφος,
κάποιες γυναίκες ποΰ ήσαν άήιαι τοΰ ονόματος «καρδιά
— Καί μεΐς θά τούς περιποιηθούμε όπως τούς
τίγρεως» μά δέν ηςευρα ακόμη προσωπικός, μίαν γυ πρέπει.
ναίκα άξίαν νά λέγεται λεοντόκαρδη. Συγχαρητήρια
— Καί τό γραφεϊόν σας ;
δεσποινίς.
Ή υπόμνησις τής γραφομηχανής της τήν έρριψεν
— Είς ένα μήνα έξηκολούθησεν ή Σοφία, δέν έκοι- είς μελαγχολίαν.
μηθήκαμε παρά μόνον τρεις νύκτες, κάτω ύπό στέγην
—- Θά έπιστρέψω εΐπεν ή Σοφία δταν ό βοεβόδας
Όλας τάς άλλας είργάσθημεν είς τό ύπαιθρον καί μέ διαλύση τήν συμμορίαν.
κρύο δυνατό.
'Ένας “Αγγλος δημοσιογράφος τής εΐπεν, δτι θά
— ’Εργασίαν ωφέλιμον βέβαια.
προτείνη είς τόν διευθυντήν καμμιάς «μιοΟζικ χώλλ»
— “Ερριψα μέ τά χέρια μου βόμβας δυναμίτιδος τοΰ Λονδίνου νά πάρη τήν Σοφίαν διά μίαν τουρνέ
μέσα είς τάς καπνοδόχους οικιών οπού ήσαν άποθη- άγγλοαμερικανικήν.
Ή Σοφία έμειδίασεν είς τό άκουσμα, άναποφάσικευμένα δπλα καί φυσίγγια τουρκικά. “Ελαβα μέρος
είς δλας τάς συμπλοκάς τών συνόρων άπό Τσεμπέφτοι στος ολίγον καί κάπως δύσπιστος.
έως τό Κουμάνοβον. Έτίναξα είς τόν αέρα τουρκικός
Αί ήρωίδες είς τό <καφεσαντάν» είναι σημεία τών
καιρών.
Ajem^MEPIKANIKHN ΠΟΙΗΣΙΝ

.

Η ΚΟΡΑΛΛΙΟΣΥΣΤΑΣ
(ΥΠ© JAMES GATES PERCIVAL)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. 'Ο James Gates Percival έγεννήθη είς τήν πόλιν Βερολΐνον τής πο
λιτείας Κονεκτικούτης τφ 1795 καί άπέθανε τφ 1856.'ϊπήρξε ποιητής καί γεωλόγος διακεκριμένος,
χρηματίσας καθηγητής τής γεωλογίας έπί μακράν σειράν έτών, είς διάφορα κολέγια κ»ί πανεπιστήμια
τής Β. 'Ομοσπονδίας. ’Από τοΟ 1822 μέχρι τοΟ 1824 έξέδωσε, είδός τι περιοδικού μέ πρωτότυπον ΰλην έν
τφ πεζφ καί έμμέτρως, τήν «ΚΛΕΙΩ» ώς τό ώνόμαζε.

197
'Ο Πέρσιβαλ άφήκε πολλά έργα, ποιητικά ίδίως. Πρό ολίγων άκόμη δεκαετηρίδων έθεωρείτο είς τών
κορυφαίων ποιητών τής ’Αμερικής. Τό ποίημά του «ΚΟΡΑΛΛΙΟΣΓΣΤΑΣ» είναι έκ τών περιφημοτέρων
καί συγχρόνως γλυκυτέρων καί άρμονικωτέρων είς τήν άγγλικήν γλώσσαν.
Στών κυμάτων τάβύθι] είν’ ένα δάσος κοραλλιών
τοΰ μενεξένιου φωληά, μύλου καί τών χρυσοψαριών,
6η’ απλών’ ή ανεμώνη πέταλά της γαλανά .
ποΰ ποτέ άπ’ τής δροσύολας τές σταλιές δέν είν’ υγρά
ώς άλλάσουνε χρώμα καί λαμπρή, στιλπνή μορφιά
βαθειά κάτω στά πράσινα, αλμυρά, ρεμβά νερά.
Καί τό χρώμα είν’ άμμουδένιο σάν τό χιόνι τοΰ βουνού
Καί σεντέφια σμιλτιόνουν τ’ άτσαλένιο αυτό χιόνι
κι’άπ’ τούς όγκους τοΰ κοραλλιού, τά λουλούδια τοΰ νερυΰ
τά κλαδιά των σηκώνουν κεϊ ποΰ κύμα, ρεΰμ’ απλώνει.
Τά νερά ήσυχα' ’ναι καί ήρεμα κε· κάτω >
γιατί λείπουν οί άνεμοι, τών κυμάτων ή βοή
κι’ οί άμμόκοκκοι στίλβουνε σαν τ’ αστέρια ’κεΐ πάνω
εις τ’ απέραντα πεδία, στών αιθέρων τήν σιγή.
Έκεΐ, ώς μιά τό πράσινο φυλλάριο του κινεί
Τό θαλάσσιο έμμετρο, στά ρεμβά νερά σαλεύει
καί τοΰ κόκκινου φύκιου τό κατέρυθρο κλωνί
σαν σημαία ματόφαβη ’κεϊ πέρ’ σγναντεύει.

Καί έκεΐ τόσο ελαφρά περνά τώρα μέ καμάρι
τό θαλάσσιο ριπίδι, άπ’ τό κρυστάλλι τοΰ γιαλού
καί λιγάει κάθε κίτρινο καί κόκκινο κλωνάρι
ωσάν κώνοι αραβόσιτου στά ψηλά πλάγια τοΰ βουνού.
Κι’ ή ζωή έκεΐ, σέ σπάνιες κι’ ωραιότατε; μορφές
χαρωπή, περνά μέσα στές κοράλλινες συστάδες
ασφαλής, δταν τό πνεύμα ποΰ γεννφ τές τρικυμίες
στους άφρούς τής θαλάσσης, ξαπολφ τούς βορρηάδες.
Κι’ όπόταν τό καράβι άπ’ τήν οργή του μακραίνη
έκεΐ π’ ουρλιάζουν μύριες τού Πόντου βοές
σάν ό Αίολος στόν ζόφο τών αιθέρων ξεθυμαίνη
κι’ οί δαιμόνοι τό ναυάγιο περιμένουν στές άκτές,
τότε κάτω είς τά βύθη τά ρεμβά, σιωπηλά
οί μύλοι, τά χρυσόψαρα χαρωπά κολυμβοϋνε
έκεΐ πού πάντα τά νερά μουρμουρίζουν σιγανά
άπό μέσ’ άπ
*
τοΰ κοράλλιου τά κλωνιά ώς λυγοϋνε.
ΚΡ1ΙΣΣΑ

—
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ
Τφ φιλτάτφ Γεωργίφ Βώττη

Διατρέχομεν ήδη τόν τρίτον ένιαυτόν, άφ’ ής ή
’Επιστήμη υπηρετεί τό ατιμωτικόν εργον τοϋ δολο
φόνου Άρεως. "Απαντες οί μεγάλοι νόες, οίτινες διά
τής άναζητήσεως τής ’Αλήθειας προσεπάθησαν έπί
μάκρους χρόνους νά έπιτευχθή ή προσέγγισις τών
λαών, ή άδελφοποίησις αυτών, μετεβλήθησαν άρδην
είς ταπεινούς πυροτεχνουργούς καί είς δ,τι τέλος
έχει σχέσιν μέ τό άπαίσιον εργον τής τελειοποιήσεως
τών φονικών μέσων. Σήμερον ημείς άφίνοντες κατά
μέρος δλην αυτήν τήν τραγικήν εργασίαν, τό στίγμα
τοϋτο τής ’Επιστήμης, άνακεφαλαιοϋμεν τάς εργασίας
τών πρό τοϋ πολέμου ειρηνικών επιστημονικών εργα
στηρίων δι’ έν ζήτημα, τό οποίον τοσοΰτον πρό τινων έτών έκίνησε τό ένδιαφέρον τοΰ ανεπτυγμένου
κοινοΰ. Τό πρός λύσιν πρόβλημα εΐνε φανερόν, δτι
συνδέεται στενώς μέ τήν άνακάλυψιν τών αρχών τής
ζώσηςΰλης. Ή άνακάλυψις ακριβώς αύτη δέν έχει
πραγματοποιηθή, ευρισκόμενη πάντοτε είς υποθέσεις
καί πιθανότητας.
Άναμφιβόλως αί άρχαϊαι δοξασίαι ώ; πρός τήν
αυτόματον γένεσιν έγκατελείφθησαν. Πρό τινων δ’
έτών ή αναπαραγωγή τών έγχέλυων ούδέν μυστήριον
παρουσιάζει. Γ νωρίζομεν δτι οί σκώληκες δέν έ/.κολάπτονται έκ τών πτωμάτων, έάν μή αί μυΐαι δέν
άποθέσουν τά ωάρια αυτών, έπίσης καί οί σκώληκες
τών έντέρων γεννώνται παρά τών σπερμάτων, άτι να
καταπίνουν οί άνθρωποι ή τά ζώα έν γένει. Έάν δέ
εΰρίσκωμεν έντομα εντός τώ; αποφύσεων τών στελε
χών ώρισμένων φυτών, χωρίς νά δυνηθώμεν νά ίδω
μεν πόθεν είσήλθον, τοϋτο προέρχεται έκ τών ωών
τών έντόμων, άτινα έξεκολάφθησαν προκαλέσαντα
τήν παραγωγήν αυτών έντός τοϋ φυτοΰ, δπερ τά
περιέκλεισε. Καί οΰτω καθ’ εξής.
'Ο μέγας Παστέρ, μετά τόν ’Ιταλόν μοναχόν Σπαλ-

λαντσάνι άπεφάνθη όριστικώς, δτι ή ζωή δέν ανα
πτύσσεται ποσώς ένθα άπεκλείσθη καί δέν έπανεσπάρη
διά ζώντων σπερμάτων.
Έν τουτοις, παρ’ δλα ταϋτα, ή ζωή υπάρχει καί
συνεπώς θά έχη έλθη έκ τίνος μέρους, δέν έχει δέ
παύση ποσώς ή περιέργεια ήμών νά μάθωμεν πόθεν ;
'Η θεωρία τής έξελίξεως, ήτις δέν συναντά πλέον
ούδαμόθεν σοβαράς αντιδράσεις, παραδέχεται δτι αί
απειράριθμο ζωϊκαι μορφαί—παρελθοϋσαι ή παροϋσαι διεδέχθησαν άπλουστέρας αρχικά; μορφάς. ’Αλλά
διά νά έξηγηθή ή έμφάνισις τών αρχικών αυτών μορ
φών,—χωρίς νά γείνη δεκτή ή θεία δημιουργία τών
ειδών, ήτις άφ’ έαυτής διαψεύδεται άμετακλήτως,
παρ’ αυτών τών πραγμάτων—πρέπει νά παραδεχθώμεν, δτι εις μίαν εποχήν, λίαν άπομεμακρυσμένην
άναμφιβόλως, ή ανόργανος ΰλη μετεμορφώθη είς
στοιχειώδη ζώσαν ύπό τήν έπήρειαν ειδικών περι
στάσεων. ’Αλλά διά τής σκέψεως ταΰτης έπανερχόμεθα
είς τήν αυτόματον γένεσιν.
Ή άποψις αύτη τοϋ ζητήματος εΐνε παραδεκτή
παρ’ ικανών βιολόγων, οϊτινες παραδέχονται δτι ή
μεταβολή τής άνοργάνου ύλης εις οργανικήν δέν έλαβε
χώραν είς μίαν καί μόνην ώρισμένην στιγμήν τής
ύπάρξεω; τής Γης, άλλ’ δτι οφείλει νά λαμβάνη χώ
ραν συνεχώς, δταν αί άναγκαϊαι πρός τοϋτο συνθήκαι
πραγματοποιούνται, καθότι οί φυσικοί νόμοι είσίν
αμετάβλητοι καί αί αύταί αίτίαι παράγουν άναποφεύκτως τά αυτά άποτελέσματα.
Έάν ή έν λόγω μεταμόρφωσις δέν λαμβάνη χώραν
πρό τών οφθαλμών μας, τοϋτο προέρχεται έξ άγνοιας,
μή κατορθώσαντε; νά πραγματοποιήσωμεν τάς άναγκαίας πρός τοϋτο συνθήκας.
Ένιοι φυσικοί, οίοι ό πολύ; Σουηδός Άρρένιου;
καί δ λόρδος Κέλβιν, πιστεύουν, δτι ή έπί τοϋ ήμετέρου πλανήτου ζωή προ ήλθε ν έκ σπερμάτων άλλων
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κόσμων μεταφερθένιων είτε διά τών φωτεινών αχτί
νων είτε διά τών μετεώρων. Αλλά τοΰτο δέν εξηγεί
τίνι τρόπφ έγεννήθησαν εις αυτούς τούς κόσμους,
καί συνεπώς δέν προοδεΰομεν ποσώς εις τήν λΰσιν
τοϋ σκοτεινού τούτου προβλήματος. Ούδείς πλέον σή
μερον παραδέχεται δτι οί φυσικοί νόμοι δέν εϊνε οί
αυτοί έν τφ σύμπαντι καί δ,τι λαμβάνει χώραν έν
δεδομένφ κόσμφ, γίνεται ακριβώς to αυτό καί είς
έτερον, δοθέντος δτι δ τε βαθμός φωτός, θερμότητος,
υγρασίας, κατάστασις ηλεκτρική, φύσις τών δρώντων
χημικών στοιχείων κτλ. είσι τά αυτά.
Δέν έχουν παρέλθη πολλά έτη, άφ’ ής έγένετο γνω
στόν δτι τά φαινόμενα, άτινα έχουν τήν έ'δραν αυτών
έν τή ζώση ύλη εξαρτώνται έκ φυσικών εξωτερικών
συνθηκών καί ούχί έκ θαυματουργού επιρροής. Έχρειάσθη, τώ δντι, πολύς κόπος διά νά τεθή έκποδών ή περίφημος ύπόθεσις τής ξώοης δννάμεως
καί άτυχώς υπάρχουν έτι ωρισμένοι ΐσχυρογνώμονες.
οίτινες θεωρούσιν εαυτούς ικανοποιημένους, θέτοντες ταύτην ως είδος έπισήματος έπί τοΰ αγνώστου.
’Αλλά δυνάμεθα νά θέσωμεν κατά μέρος τήν τάσίν
ταύτην, ής ό σκοπός εϊνε λίαν ευνόητος καίήν ιδίως,
ακολουθούν οί δι’ ώρισμένους λόγους διακηρύσσοντες τήν αδυναμίαν τής ’Επιστήμης καί θέλοντες νά
υποδουλώσουν τό παν είς τήν θρησκείαν, οί περίφη
μοι οΰτοι θηρευτοί ωραίων λέξεων οί προσπαθοϋντες
νά καλύψουν τήν άγνοιάν των δι’ έπιτετηδευμένων
φράσεων. Ή αληθής Επιστήμη ομολογεί είλικρινώς
δ,τι ακόμη αγνοεί καί προσπαθεί νά διεισδύση είς τό
άγνωστον, μή παραλείπουσα ν’ αναγνώριση δτι ύφίσιανται προ αυτής δυσχερέστατα σημεία έν οις δέν
θά εισχωρήση, ίσως ποτέ.
Αί τελευταίοι Αναζητήσεις διά τήν ζωήν φέρονται
έπί τινων ώρισμένων αντικειμένων.
’Έχομεν έν πρώτοίς τό πρωτόπλασμα, τήν πρώτην
ύλην τής ζωής, τήν ουσίαν ή μάλλον τόν συνδυασμόν
τών ουσιών, ό οποίος απαντάται εις τά κύτταρα απάν
των τών φυτών καί τών ζώων. Γνωρίζομεν πολλά
έπ’ αύτοΰ τοΰ αντικειμένου άλλ’ άγνοοϋμεν περισ
σότερα.
Πολλαί γνώμαι υπάρχουν διά τήν σύστασιν τής
υφής τοΰ πρωτοπλάσματος. ’Άλλοι ένόμισαν αυτήν
ινώδη, έτεροι δικτυοειδή καί άλλοι αφρώδη. Αί μαρτυρίαι τού μικροσκοπίου ποικίλουσιν άναλόγως τών
περιστάσεων. Εϊνε λίαν πιθανόν, δτι ή υφή τοΰ
πρωτοπλάσματος δέν εϊνε ή αύτή είς τούς διαφόρους
οργανισμούς ή είς τά διάφορα μέρη τοΰ αύτοΰ ορ
γανισμού ή καί έν αύτφ τφ κυττάρφ άναλόγως τών
συνθηκών.
Ό Μπίτσχλι έκ τελών τήν άντίδρασιν άνθρακικοΰ
καλίου έπί έλαίου έξ έλαιών, επέτυχε μικρότατα σφαι
ρίδια ανθρακικού οξέος, άτινα έξετασθέντα μικροσκοπικώς παρουσίασαν δλα τά φαινόμενα τοΰ αφρώδους
πρωτοπλάσματος καί ώρισμένας κινήσεις άναλόγους
τών παρατηρουμένων είς ζών κύτταρον.
Αί έφημερίδες διεκήρυξαν τότε—παρήλθεν ήδη είκοσάς ετών—δτι ό Μπίτσχλι παρήγαγε ζώσαν ύλην,
άλλ’ δ καθηγητής δέν είχε ποσώς τοιαύτην άξίωσιν.
'Απλώς προσεπάθησε νά βοηθήση ϊνα έννοηθώσιν
ώρισμέναι κινήσεις, αϊτινες λαμβάνουν χώραν είς τό
έσωτερικόν τών κυττάρων.
"Ετερον πρόβλημα έδέετο λύσεως : πώς αναπτύσ
σονται τά τοιχώματα τών κυττάρων. Ό Μάριτς Τράουμπε έκαμε τά εξής πειράματα. Τή βοήθεια τριχοει
δούς σωλήνας έφερεν είς επαφήν διάλυσιν ζακχάρεως
καί πηκτίνης μέ διάλυσιν ταννίνης. "Αμα τή επαφή
τής ταννίνης έπί τής πηκτίνης έσχηματίζετο μία μεμ
βράνη διαπεραστή υπό τοΰ ΰδατος άλλ’ ούχί ύπο τής

Δέον νά σημειωθή δτι άπασαι αί προσπάθειαι
πρός παραγωγήν τεχνικής ζωής έγένοντο ύπό φυσι
κών μάλλον ή βιολόγων. Φαίνεται δτι οί βιολόγοι
παρασκευάσματα νωπού ζωμοΰ.
γνωρίζοντες καλώς τό πολύπλοκον τοΰ φαινομένου
Ό Μποΰρκε δέν παρεδέχθη τήν διάψευσιν ταύτην.
τής ζωής πολύ ολίγον έσκέφθησαν εις τήν παραγω
Δέν είχε μέν—ώς έλεγε—δημιουργήσει βακτηρίδια,
άλλά «ραδιόβια» (radiobes), ήτοι ζώντα δντα διαφέ- γήν τοιαύτης διά τοσούτων απλών μέσων. Ικανοποι
ροντα τών άλλων, άλλ’ δμως ζώντα καί συνεπώς ύπε- ούνται, έπί τοΰ παρόντος, άναλύοντες τά φυσικά καί
χημικά συμπτώματα, άτινα έδρεύουσιν έν τοΐς κυττάστήριζεν δτι άνεκάλυψε μίαν νέαν τεχνικήν ζωήν.
Άτυχώς δι’ αύτόν δ μέγας Ούΐλιαμ Ράμσεϋ έξή- ροις. Έάν δέ κατορθοδνουν ν’ άναπαραγάγουν ένια
γησεν δτι τά ραδιόβια δέν ήσαν είμή φυσαλίδες οξυ τούτων, δέν ισχυρίζονται ποσώς, δτι έπραγματοποίηγόνου καί υδρογόνου, προερχόμενα έκ τής άποσυνθέ- σαν τήν κατάκτησιν τής ζωής !
Διά τοΰ σημερινού άρθρου μου άπηρίθμησα τάς
σεως τοΰ ΰδατος διά τής έπιδράσεως τοΰ ραδίου. 'Η
αύξησις αύτών προήρχετο έκ τής παραγωγής νέων κυριωτέρας εργασίας, αϊτινες, κατά καιρούς, προύκά
ποσοτήτων τών αερίων αύτών τοΰ ΰδατος συνεχώς λεσαν πολεμικός μεταξύ τών ίεροφαντών τής Επιστή
μης. Ήτο δέ, νομίζω, άρκετά ενδιαφέρον νά συγκεάποσυντιθεμένου ύπό τήν έπίδρασιν τών άναθυμιάφαλαιώση τις τήν μακράν αύτήν έργασίαν καί νά τήν
σεων τοΰ ραδίου. 'Η διαστολή τοΰ αερίου ήδύνατο

σκότει καί δτι δέν ηύξάνοντο μεταφερόμενα έν έτέρφ

ζακχάρεως, ούτως ώστε τό έν τή μεμβράνη περιεχόμενον σφαιρίδιον έξηκολούθει ν’ άπορροφά ύδωρ έκ
τής διαλύσεως τής ταννίνης καί ηύξανε διαστέλλον
τήν μεμβράνην, ήτις «μεγενθυνομένη» καί ένίοτε έπιμηκυνομένη πρός ώρισμένας διευθύνσεις έδείκνυεν
αναλογίας πρός γνωστά είδη φυκών,
Δέν ήτο εϊμή φαινόμενον δσμώσεως καί έλαστικότητος λίαν ενδιαφέρον άλλως τε, δι’ ου έρρίφθη ολί
γον φώς έπί τοΰ μηχανισμού τής άναπτύξεως τών
κυττάρων. Άλλ’ οί βιολόγοι δέν έφαντάσθησαν δτι δ
Τράουμπε έδημιούργησεν έκ τούτου τεχνικήν ζωήν.
’Εν τούτοις προ δεκαετίας περίπου δ Στέφανος
Αεντύη τής Νάντης, άνήγγειλεν δτι άνεκάλυψε τάς
φυσικοχημικός βάσεις τής ζωής καί έπαρουσίασε τά
πειράματα αύτοΰ εις τήν Ακαδημίαν τών ’Επιστη
μών, δι’ ων έφαίνοντο φυτά, προελθόντα έκ τεχνικής
σποράς.
Ή σπορά αυτή άπετελεϊτο έκ ζακχάρεως έν ή
προσετίθετο άλας τι, δπερ, διά κατακρημνισμοΰ, έσχημάτιζε μίαν μεμβράνην διά τής ουσίας τοΰ μέσου τής
άναπτύξεως : ώς έπί παραδείγματι θειϊκόν χαλκόν έν
διαλύσει σιδηροκυανιούχου καλίου. Τά παραδείγματα
ταΰτα τής άναπτύξεως δέν διέφέρον τών τοΰ Τρά
ουμπε εί μή δτι δ Λεντύκ μετεχειρίζετο μείζονα ποι
κιλίαν ούσιών τοΰ προηγηθέντος αύτοΰ. Ούχ ήττον
δμως τά τεχνικά αύτά φυτά προύκάλεσαν ικανήν α’ίσθησιν. ’Ητο λίαν εύκολος ή άναπαραγωγή αύτών.
Θέτοντες εντός φιαλιδίων κρύσταλλά τινα βαρέων με
τάλλων (θειϊκοΰ χαλκού, σιδήρου, ψευδαργύρου, κο
βαλτίου) καί είτα ρίπτοντες μετά μεγάλης προσοχής
μίαν διάλυσιν, 10 έπί τοΐς έκατόν, πυριτικοΰ νατρίου.
Τά ούτω σχηματισθέντα πυριτικά άλατα, άδιάλυτα
ό'ντα, σχηματίζουσι τήν μεμβράνην, ήτις διά τής δσμώ
σεως άναπτύσσεται, ή δέ διαφορά τοΰ ειδικού βά
ρους τής διαλύσεως εύνοεί τήν παραγωγήν άκανονίστων κλάδων, έν ω τά διάφορα χρώματα τών αλά
των συμπληρώνουν τήν ομοιότητα πρός τά φυτά.
Ό Λεντύκ έπροχώρησεν άκόμη είς τά πειράματα
αύτοΰ παράγων «τεχνικά κύτταρα» διά τής εισαγω
γής σταγόνος έκ διαλύσεως έγχρώμου άλατος έν έτέρα
διαλύσει δλιγώτερον πυκνή. Παρουσίασεν επίσης
τήν ύποδιαίρεσιν ενός κατταρικοΰ πυρήνος, πλησιάζων δύο σταγόνας έκ τής αύτής διαλύσεως είς διά
φορον διάλυσιν. Άλλ’ άπασαι αΰται αί έκδηλώσεις,
δσονδήποτε ένδιαφέρουσαι καί αν έφαίνοντο, δέν
ήσαν είμή φαινόμενα δσμώσεως. Οί βιολόγοι δέν
ήπατήθησαν. Αύτός ούτος δ Λεντύκ έδήλωσεν δτι δέν
τάς συνέχεε μετά τών ζώντων φαινομένων. 'Η κριτική
τών εργασιών τούτων έγένετο ύπό τοΰ Άλλουέν,
διευθυντοΰ τοΰ φυσιολογικού έργαστηρίου τοΰ Πα
νεπιστημίου τής Λίλλης. Έν τούτοις παρ’ δλα ταΰτα
πολλάκις προσέτρεξαν είς τά πειράματα ταΰτα προσπαθοΰντες νά συμπληριόσουν τό χάσμα, δπερ χωρίζει
τόν δργανικόν τοΰ άνοργάνου κόσμου.
Άπό τοΰ 1905 πολύς λόγος έγένετο διά τάς φαι
νομενικός ζώσας μορφάς ας παρήγαγεν δ Τζών Μπλάτερ Μποΰρκε, τοΰ Πανεπιστημίου τής Κανταβριγίας,
διά τής έπιδράσεως τοΰ ραδίου έπί άπεστειρωμένου
παρασκευάσματος άναπαραγωγής καί έγκεκλεισμένου
εντός σωλήνων έσφραγισμένων.
Έβλεπε τις ν’ άναφαίνωνται έπί τής πηκτίνης
φαινομενικά βακτηρίδια μικρών στρογγύλων σημείων,
άτινα έμεγεθύνοντο, διηροΰντο καί έκινοΰντο ήρέμως. Έφαίνοντο τφ δντι ώς ζώντα. Άλλ’ δ πολύς
Βούδχηδ, τοΰ αύτοΰ Πανεπιστημίου, αυθεντία έν τή
επιστήμη τής βακτηριδιολογίας, άπέδειξεν δτι δέν
ήσαν εΰζωα δντα καθότι διελύοντο έν τφ ύδατι καί
έξηφανίζοντο έν τώ φωτί διά ν’ άναφανώσιν έν τώ

οΰτω νά προκαλέση τήν διμρρηξιν τών φυσαλίδων
είς δύο ή καί πλείονας άλλας, δπερ παρουσίαζε τήν

παρουσιάση έν τή άληθεϊ αύτής άξια.

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΛΊΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ύποδιαίρεσιν τών δήθεν κυττάρων.

Ο Ο Ε Τ HE

©
(Στόν Κώστα Καλοσγούρου)

Πρωί—πρωί σ’ άκρόβουνο καθήμην
καί άπλανα τη καταχνιά κυττοΰσα,
όπου άπλιόνετο καθώς σεντόνι σκούρο
καί σκέπαζε τά γύρω καί τά επάνω.

Ένα παιδί πού πλάγι μου στέκονταν
μοΰπε
Καλέ μου φίλε πώς χαζεύεις ;
Πώς ; Ξέχασες τής ζωγραφιάς τή τέρψι
καί ξέμαθες λοιπόν νά ζωγραφίζης ;

Κυττάω τό παιδί καί μέσα μου είπα,
μας κάμνει δά τό δάσκαλο καί τοΰτο'.
—Σάν μένεις, ξαναλέει, δίχως κέφι,
όκνός κάτι μεγάλο δέν ζθά κάμης
*
Νά ! Κύττα μένα πώς θά ζωγραφίσω
καί σέ νά ζωγραφίζης θά σέ μάθω.

Καί πρόβαλε τό δείχτη τοϋ χεριού του,
πούχε τή ροδαλότητα τού ρόδου,
κι’ άρχισε στ’ απλωμένο τό σεντόνι
τή ζωγραφιά του μέ τό δάχτυλο νά σύρη.
Ζωγράφισε ψηλά πάνω τόν ήλιο
πού έλαμπε λαμπρά ’μπρός στή ματιά μου,
καί χρύσωνε τίς άκρες τών συσσήρων,
καί φώτιζεν άνάμεσ’ άπ’ τά νέφη.
Κατόπι τρυφερές δενδρών κορφοΰλες
ολόδροσες, καί χάραξε τούς λόφους
τόν ένα μέ τόν άλλον στην αράδα,
τών κάμπων δέν έξέχασε τά ρυάκια,
τόν ποταμό ζωγράφισεν .ωραία
πού φαίνέτο πώςλάμπη άπ’ τή λιακάδα,
πού φαίνετο στές άκρες πώς φλοισβίζει.

Άχ, γέμισε μ’ άνθους τ’ άκροποτάμι,
πολύχρωμο έγίνη τό λειβάδι,
χρυσό, πορφύρα, σμάλτο, πρασινάδα
παντού, ωσάν σμαράγδια καί ρουμπίνια,

Καί διάφανο τόν ουρανό υψώνει
καί τά κοντά καί τά μακρά βουνάκχα,
πού μέ μαγεία καί ζωή καινούργια
μιά τό ζωγράφο, μιά τό έργο βλέπω.

—Σοΰ έδειξα λοιπόν, μού λέγει,
ότι καλά τήν τέχνη τούτη ξέρω,
μά μένει τύ καλλίτερο νά γίνη.
Καί μέ τό χέρι πάλι ζωγραφίζει
μέ προσοχή μεγάλη ένα κορίτσι, .
στήν άκρη—άκρη εκεί δπου τόν ήλιο
ή φωτεινή ή γή άντανακλούσε,
ζωγράφισε αξιαγάπητη παιδούλα
πεντάμορφη κι’ ωραία εντυμένη,
μέ δψι δροσερή, σκούρα μαλάκια
καί μάγουλα ωσάν τά δαχτυλάκια,
όποΰ τά ζωγραφοΰσαν, ’ίδιο χρώμα.
—Ώ, πές μου, άγοράκι ποιος τεχνίτης,
τοΰ φώναξα, σέ πήρε στό σχόλιό του
πού έτσι φυσικά καί μέ ταχύτη
αρχίζεις δίχως λάθος καί τελειώνεις ;

Καί νά ! Φυσάει, καθώς μιλούσα,
αέρας, καί κινεί τά δένδρα,
καί δίνει κυματάκια στό ποτάμι,
τόν πέπλο τής μικρής αναταράζει,
καί μ' έκπληξι κυττώ στήν έκπληξί μου
Τό πόδι νάκινάη ή παιδούλα
καί πάνω πρός τό μέρος νά προβαίνή
πούέγώ μέζτόν τεχνίτη της βρισκόμην.

Καί αφού δά τότε δλα έκινηθήκαν,
δένδρα, άνθη, ποταμός καί πέπλος
μαζή καί τής πεντάμορφης τό πόδι,
μή λέτε πώς άπέμεινα.κΓ δ ϊδιος
στό βράχο μου σάν βράχος κολλημένος ;
«X’»
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ
[Δημοαιεύομεν in ευκαιρία τής ύηερόχου ηρω-

παραμείνη Απαθής θεατής τής καταστροφής καί τής
Εγκαταλείψεως τής δασικής εύμορφ.άς τής ‘Ελλάδος
μας. Καί μιά μέρα ήλιόλουστη ώρκίσθη στους θεούς
τοΰ δάσους, ότι θά γίνη προοτατίς των.
Μετά τά δάση εστράφη πρός άλλας πηγάς τής ‘Ελ
ληνικής ζωής. Έστράφη πρός τήν 'Αλιείαν.Ή ποίηοις τοϋ δάσους τήν Εφερε στήν ποίησιν τής θαλάσσης.
‘Από τό ψιθύρισμα τού δάσους Εζήτησε νά μεταπηδήση εις rd μυστήρια τοΰ πόντου.'Η έλληνικιές Ακρο
γιαλιές ποΰ Αδιάκοπα Εξομολογούνται ord γαλανά κύ
Ή Α. Μεγαλειότης ή Βασίλισσα Σοφία. Νά ενα
ματα τούς λογισμούς των μέ μιά Αφάντασταν άγαλλίαοιν
αστέρι ποΰ θά λάμπη στο Ελληνικό στερέωμα διά νά
τούς διηγήθηκαν τό ενδιαφέρον τής Βασιλίσης μας.
φωτίζη μέ τδ πειό ζωηρόν καί Εκθαμβωτικόν φως
Άπό τά δάση κάποτε κατέβη ενα γλυκό καί χαρωπό
κάθε τι ποϋ είνε αξιον νά εξευγενίζη καί έκπολιτίζη
ιραγούδι πού Εψαλε τήν ευγνωμοσύνη τών πουλιών
τήν φυλή μας.
καί τής νεράϊδάς τήν χαράν γιά τής δοξασμένης ΒασιΈξύπνηοε μέσα Της ή ζωή στά βόρεια κλίματα,
λίσσης ιήν λαχτάρα καί Αντήχησε στές ακροθαλασσιές,
μέσα στής πάχνες καί τής ομίχλες καί τήν έθώπευσε
άκούσθη στά νησιά, εφθασε στα πελάγη καί άνεμίχθη
βραδύ ιερόν ό Αττικός ήλιος καί τήν έχρωμάτισεν ή
μέ τήν βοή τής φουρτούνας όταν Εζήλεψεν ή θάλασσα
Αττική δύσις. Έγεννήθη στά βάθρα ένός μεγάλου
γιά τήν προτίμησι τοϋ δάσυς. Καί Ετσι Εφθασε στο
Θρόνου καί νεάνίς έγέμισεν άπό ελπίδας τά όνειρα
Παλάτι, γύρω άπό τήν νοικοκυρεμένη ζωή Της τό πα
μιας Φυλής. Τό όνομά της άπήχησις τών ύψηλοτέρων
ράπονο τοΰ ‘Ελληνικού κύματος, τής ‘Ελληνικής
καί πατριωτικωτέρων πόθων τοΰ ‘Ελληνικού Λαοϋ,
Αλμης.
ένώθηκε μέ τό όνομα Εκείνου ποΰ εσυμβόλιοε καί
"Ετσι τά ψάρια ποϋ τά λένε Αμίλητα καί άφωνα
Επραγματοποίησε τά ζωντανώτερα όνειρα τοΰ Γένους.
είπαν στήν Βασίλισσάν τους τόν πόνο τους, Εδειξαν
"Ωριμος πλέον γυναίκα Βασίλισσα θέρμουργός στέκει
τή ζήλια τους καί ή μαγική Βασίλισσα ποϋ ξέρει να
μέ δικαιολογημένην υπερηφάνειαν Επάνω στον φωτει
μιλάη μέ τό Δάσος καί νά ακούη τήν φα νή τών Ψα
νόν ερον Θρόνον άπό όσους ή ιστορία έζήτησε νά περιβάλη μέ Ακτινοβολίαν άπό δόξαν υπερκόσμιου. Ίό ριών Ελαβε καί αύτά υπό τήν προστασίαν της.
*
στέμμα Της δέν σκορπίζει λάμψεις άπό διαμάντια καί
* *
σαπφείρους καί μαλαματένιες παρυφές, άλλ’ άκτινοβο"Τστερα ήρθευ ή σειρά τών ίππων. Τό πιο εύγενιτό
λεΐ άπό άδιάκοπον ιστορίαν τριών χιλιάδων χρόνων, ζώου εύρε στο πρόσωπό Της τόν ά\ηθινό προστάτη
άφθαστη σέ μεγάλουργήματα πνευματικής καί ψυχικής Του. Γνωρίζει τήν αξίαν του, εκτιμά τήν αποστολήν
υπεροχής.
του και είς τήν μεγάληυ ψυχήν Της εύρε θέσιν ή
Ή μοϊρα τής ‘Ελλάδος καί ή Ιδική Της μοίρα, ιδέα νά καταακευααθή τό νοσοκομείου τών ζώων. Γιά
τήυ Ελλάδα τό ίδρυμα αύτό εϊνε ενα αντάξιο τής
αρμονικά Αδελφωμένες τήν ώδήγησαν στήν ήλιόλονοτον πατρίδα μας μέ μιά μεγάλη άποοτολή. Και ή βασιλικής. Τής μ^ρίμνηςκαί τών Αδιάπτωτων προσπα
θειών
της διά τήν έκπολιστικήυ πρόοδον τής φυλής μας.
Κόρη μέ τά ωραία Ιδανικά, ή Γυναίκα μέ τήν άσυγΉ φωτεινή δράσις τής Μεγαλειότητας Της δέν στα
κράτητη ορμή τής σκέψεως καί τής Ιδέας καί τοΰ
ματά, εως εδώ. Εινε ποικίλη, πολυμερής, πολύμορφος.
φρονήματος, ή Βασίλισσα μέ τάς ώριομένας αντιλήψεις
Έθίξαμεν όμως μόνον τά σημεία αύτά, διότι εύρίμέ τάς θετικάς Αποφάσεις, μέ τους προδιαγεγραμμέ
σκονται περισσότερον πλησίον πρός τό θέμα ποΰ μας
νους σκοπούς, βαδίζει, προχωρεί Ακούραστη στήν Εκ- απασχολεί. Και τά έθίξαμεν διότι μας εμπνέουν τήν
πλήρωσιν τής μεγάλης αυτής Αποστολής Της. Τά δάση πεποιθησιν επί τής ευεργετικής έπεμβάσεώς Της, τής
τό πράσινο στόλισμα, ή πράσινη ζωή καί υγεία καί Αποτελεσματικής, τής θαυματουργού, άν θέληση νά
άκμή κάθε τόπου, τά δάση ποΰ ό Αρχαίος ‘Ελληνικός στραφή συστηματικώτερον πρός τήν γεωργίαν τής
Ελλάδος. Χρήματα δέν θά Τής λείψουυ ποτέ. Μία
κόσμος περιέβαλλε μέ Ιδιότητας θεϊκάς, έκίνησαν, πρώ
τιστα όλων, τήν ‘Υψηλήν προσοχήν Της. Αύτή ποΰ έκκλησίς Της δι' Εναν τοιοΰτον σκοπόν, θά φέρη Ανοι
Ιγνώρισεν άπό τήν μεγάλην πατρίδα Της τήν ύψίστην κτά τά βαλάντια τών πατριωτών είς τά χέρια τής Βασιλίσσης μας. θά ήθέλομεν λοιπόν άπό τήν Ανεξάν
σημασίαν τής δασικής Ακμής ένός τόπου, Αυτή ποΰ
τλητου δραστηριότητα Της, τήν φιλοπατρίαν Της, τήν
έμεγάλωσε μέσα σέ υπέροχα παραδείγματα καί άντεγενικότητα τών σκέψεων Της, άπό τήν μόρφωσίν Της,
λήφθη τήν Επίμονον, τήν άσφαλή Εργασίαν διά τήν τήν επιβολήν Της, ενα γεωργικόν Σχολείου πρότυπου
διαφύλαξιν καί Ανάπτυξιν καί περιποίησιν τοϋ δασικού διά τήυ Ελλάδα λειτουργούν είς τό Τατόί.
πλούτου τής Γερμανικής Αύτοκρατορίας, Αυτή ήτο
Δέν έχει παρά νά καταδεχθή νά καλέση υπό τήν
προωρισμένη νά κηρυχθή ή λευκογαλάζια προστάτις ΤΙροεδρείαν Της τούς καλλιτέρους γεωπόνους μας καί
τής δασικής βλαστήοεως τής πατρίδος μας. Αυτή τινας μορφωμένους και ζηλωτάς τοιούτων ιδεών—όπως
γεννημένη καί διαπαιδαγωγημένη άπό τα υψηλά διδά- ο κ. Ρουσσόπουλος, ο κ. Χασιώτης, ό κ. Βιρβίλης
γμαια τοϋ γοργόπτερου πολιτισμού, δέν μπορούσε νά καί εις τις άλλος—διά νά θέση τάς βάσεις τοΰ εύεργετικοΰ καί ΰπερπατριωτικοΰ αυτού έργου. Δέν θ'

τοβουλίας τής Α. Μ. τής Βασιλίσαης μας Σο
φίας, ηρδς λήψιν μέτρων διά τήν ένίαχυαιν
τής ηατατοηαραγωγής, ϋ,ρθρον τοϋ κ. Δ. Ζω
γράφου είδικώς έ'κτοτε γραμμένον διά τήν Βασίλισσάν μας έκ τής σειράς τής συμπεριλαμβανομένης είς τδν ύη αύτοϋ έτοιμαζόμενον
ηοίυσέλιδον τόμον ύηδ τδν τίτλον «ΓΕΩΡ
ΓΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ- ]

αποβλέψη κατ' αυτόν τόν τρόπον είς τήν έξυπηρέτησιν, είς τήν άνακούφισιν ώρισμέυων κοινωνικών τά
ξεων, θ' άποβλέψη εί<ζ τήν άνάπτυξιν, είς τήν μόρ
φωσήν τής μεγαλειτέρας μερίδος τοΰ Έθνους. Καί

άν θέληση αάλιστα είδικώτερον νά μόρφωση γεωργικώς τήν Έλληυίδα χωρικήν ευ συυδυασμώ πρός τήν
Έλληνίδαδιδασκάλισσαν, τότε τό έργου τής Βασίλίσοης Σοφίας θά έΐυε τό επιστέγασμα τής φωτειυής Της
δράσεως καί τό λαμπρότερου καί φωτειυότερον δια

Ή γεωργία έχει ανάγκην τής συνδρομής όλων τών
κοινωνικών δυνάμεων τής πατρίδος, καί όταν επί κε
φαλής αυτών τεθοΰν οί Βασιλείς μας μέ συνεπικούρους τόν Διάδοχου, τούς Πρίγκηπας καί τάς Πριγκηπίσσας τοΰ Βασιλικού Οίκου, τότε ολόκληρος ή Ελ
λάς θά εΰρεθή παρά τό πλευράν Των διά νά ενίσχυση
τάς προσπάθειας Των καί υ' Ανύψωση τάς έθυικάς

αύτάς δυνάμεις.
Δ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

μάντι τοΰ Ελληνικού Στέμματός Της.

ΤΑ ΧΥΤΗΡΙΑ ΚΡΟΥΠ |=ΞγΚαί μόνον το όνομα Κροΰπ ανακαλεί είς τήν μνή
μην τήν εικόνα τηλεβόλων, οπλών και τοιούτων α?Λων
φονικών οργάνων καταστρεφόντων και έρημοΰντων

νεμβουργ κΟιταλαμβάνουσα έμβαδόν 50 εκταρίων,
προσφέρουσα 226 μεγάλας πλινθόκτιστους οικίας,
τετραωρόφους, έκάστην μετά τοΰ κήπου της. Αί δδοί
έχουν δενδροστοιχίας φιλυρών καί μέγα πάρκον έπιτρέπον είς τόν μικρόκοσμον τάς έν τώ ύπαίθρω παιδιάς του. Παραπλεύρως τής πλατείας τής αγοράς άνυψοΰται πελώρια οικοδομή περιλαμβάνουσα έστιατόριον, βιβλιοπωλεΐον μετά αναγνωστηρίου καί μίαν
άπέραντον αίθουσαν χρησιμεύουσαν ως θέατρον, δύο
άλλα μεγάλα οικήματα χρησιμοποιούνται διά τάς έρ·

άπασαν τήν Ευρώπην.
* Διά τούς ’Αμερικανούς ό Κρούπ είναι δημιουργός
τής στρατιωτικής ισχύος τής Γερμανίας καί ή «Φράου
Βέρθα Κρούπ φόν Μπόλεν» είναι μία τών πλουσιωτέρων γυναικών τοϋ κόσμου.
Άλλα όμως, μά/J.ov ενδιαφέροντα γεγονότα προτιθέμεθα νά σημειώσωμεν ενταύθα.
συγκεντρώσεις.
Τό ’Έσσεν, ή πόλις τοϋ Κρούπ, είναι τύπος καί γατικάς
Διά τάς πτωχοτέρας τάξεις καί διά τούς αγάμους
υπογραμμός ’Άστεως. Ό ουρανός μόλις είναι φαιό- υπάρχουν ιδιαίτερα καθιδρύμάτα έπιτρέποντα αύτοΐς
τερος εκεί ή όσον άλλαχοΰ, ή καίίαριότης βασιλεύει έκ νά ζώσιν εύθηνότερον, τουναντίον δέ οί εύπορώτεροι
τοΰ μεγέθους δε καί τής άνέτου έγκαταστάσεως τών απολαύουν όλων έκείνων τών συνθηκών αΐτινές δύοικιών αντιλαμβάνεται τις δτι οί κάτοικοι δέν ήσθάννανται νά παράσχωσιν είς αυτούς αληθή άνεσιν. Όσον
θησαν τήν ανάγκην νά ζήσουν έν τοΐς περιχώροις καί αφορά τούς αναπήρους καί τούς ηλικιωμένους έργάτας,
δτι τά πάντα προεβλέφθησαν υπό υγιεινήν έ'ποψιν.
οί Κρούπ ύπερέβαλον εαυτούς. Τό Άλτενχώφ είναι
Τά εργοστάσια άπασχολοΰσιν 70,000 έργάτας καί θελκτικώς διαγελώσα κώμη κειμένη έπί τών δυτικών
200,000 κάτοικοι έξαρτώνται παρ’ αυτών.
οχθών τοΰ Κούρ, έκεϊζώσι γηραλέα ζεύγη τών δποίων
Τό άθροισμα τών ήμερομισθίων ανέρχεται είς 250 οί άνδρες διήνυσαν μακρά έ'τη έν τή ύπηρεσίοι τοΰ με
εκατομμύρια φράγκων έτησίως καί ή αξία τοΰ ύλικοΰ γάλου έργοστασίου. Ίδιαίτεραι ωσαύτως κατοικία),
υπολογίζεται είς 300 έκατ. Τά εργοστάσια καί μέγι- διά χήρας άνηγέρθησαν περί τάς 125 ήδη τόν άριθμόν.
στον τμήμα τής πόλεως εινε έκτισμένα επί ανθρακω
Σήμερον 30,000 άτομα διαμένουν έν ταΐς διαφόρυχείων. Αί απέραντοι στοαί άντηχοϋσι νυχθημερόν
άποικίαις Κρούπ.
έκ τοΰ κρότου τής σφύρας καί τοΰ άκμονος, χάνεται ροις
Τεράστια έμπορικά ίδρύθησαν. Κατ’ άρχάς τά έμποτις έν μέσφ τών επάκτιων τηλεβόλων καί τών διά ρεύματα έπωλοΰντο είς τήν αξίαν των, άλλά κατόπιν
φρούρια προωρισμένων, τών περιστροφικών πυργί διαμαρτυριών τών άλλων έμπορων, έπεβλήθη ομοιό
σκων πανέτοιμων ήδη, τών θωρακισμένων βαγονίων,
μορφος περίπου τιμοκατάλογος καί είς τό τέλος τοΰ
τών γιγαντιαίων οβίδων κ.τ.λ.
ενιαυτού διά νά μή κλέπτωνται οί έργάται τά κέρδη
’Έκτακτον θέαμα άποτεζεΐ ή άφιξις τών 70,000
μεταβιβάζονται είς τά ταμεία αλληλοβοήθειας.
τούτων εργατών, ών οί πλεϊστοι εΐναι.'ίσχυροί καί ρω
Χάριν ψυχαγωγίας ίδρύθησαν δύο Καζίνα μέ αίθούμαλέοι. Μόλις αντηχήσουν οί διάφοροι συριγμοί οί σας σφαιριστηρίου, αύλάς διά τέννις καί καφενεία.
άγγέλλοντες τήν έ'ναρξιν τής έργασίας, τό ύπερμέγεθες Πολλά σχολεία έκπαιδεύουν τά τέκνα τών έργατών καί
πλήθος εισορμά διά τών άνοικτών θυρών καί έν όλι- ιδιαίτερον ίδρυμα διδάσκει είς δισχιλίας νεάνιδας τόν
γολέπτφ διαστήματι δ καθείς είναι είς τήν θέσιν του.
ρόλον τών οικοκυρών.
"Οτε τφ 1848, δ Άλφρέδος Κρούπ κατέστη ιδιο μέλλοντα
Επειδή τά δυστυχήματα, έν παρομοίρ τέχνη είναι
κτήτης τοΰ έργοστασίου άπησχόλει έν αύτφ μόνον 70 πολυάριθμα, πρότυπον νοσοκομεϊον άνηγέρθη μεθ’
έργάτας, δποία άνήκουστος άνάπτυξις έν τή ιστορία όλων τών ιατρικών καί λοιπών τελειοποιήσεων. Ό
τής βιομηχανίας! Τό ’Έσσεν ήτο άλλοτε μικρά πολί Οίκος Κρούπ καταβάλλει είς έργάτην δστις έπληρώχνη καί μέ τήν έλευσιν δλοκλήρου πληθυσμού, έπήλ- νετο 1500 φράγκα έτησίως μετά τριακονταετή υπη
θεν έλλενψις οικημάτων, αί οίκογένειαι συνεσωρεύ- ρεσίαν σύνταξιν 825 φράγκων είς <1 προστίθενται άλλα
οντο αγεληδόν έντός ένός ή δύο δωματίων διό καί 200 φράγκα παρεχόμενα υπό τής Κυβερνήσεως.
έξερράγη επιδημία χολέρας. Τώ 1861 δ ’Αλφρέδος
Άν ή έλλειψις διαρκούς έργασίας άποτελή τήν με■ Κρούπ άνήγειρε κατοικίας διά τούς έργάτας, οικήματα γαλειτέραν μάστιγα καί αφορμήν δυσαρεσκειών διά
|ί δηλονότι διώροφα, περίλαμβάνοντα διαμερίσματα τόν πανταχοΰ άπορον έργάτην, ένταΰθα ούδέν τό τοι■ μετά δύο ή τριών δωματίων. Πάραυτα έχρησιμοποιή- οΰτον συμβαίνει, καθότι άπό τής γεννήσεώςτου μέχρι
I θησαν καί ή θνησιμότης κατέπεσεν έπαισθητώς. Αί τής τελευτής του έχει έξησφαλισμένην τήν θέσιν του.
|
άνοικοδομήσεις ηύξησαν, ίδρύθη ή αποικία τοΰ Κρό-
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Εν τοσούτώ ό βίος ούτος δεν εΐναι τέλειος, διότι
ό εργάτης τοΰ Κρούπ δεν χαίρει πολιτικήν έλευθερίαν
δεν έχει τό δικαίωμα νά γίνη μέλος Συνδικάτου, οστις
δε έκφράση σοσιαλιστικός ιδέας οφείλει νά καταλίπη
τό έδαφος τοΰ Έσσεν. Αί άπεργίαι κατέστησαν αδύ
νατοι ώς έκ τοΰ φόβου τών ενδιαφερομένων νά άπολέσωσι διά παντός τάς έξησφαλισμένας θέσεις των,

τήν εύθυνήν διατροφήν και τήν τελικήν σύνταξιν.
Ό Γερμανός εργάτης δέσμιος υπό αληθινόν «καπί
στρι» οδηγείται σήμερον δίκην υποζυγίου εις τήν
μάχην.
Η Γερμανική στρατιωτική μηχανή ούδέν άλλο εινε
η τό φεουδαλικόν σύστημα τοΰ Κρούπ έφηρμοσμένον
επι εύρείας κλίμακος.

πευσον καλώς καί είς θυείαν καθαρά ν τρΐψον επιμε*ίλώς ουμμίξας τε τήν οπώραν μάξον μέλιτι ήψημενφ
καίέλκυσον λαγάνια δύο, καί έν θές υποκάτω, καί το
άλλο έπάνω, ΐνα τόμέλαν είς μέσον γένηται, ευ ρυθ.μισόν τεαύτό». Άρκούν διά τούς νοήμονας Ελλη
νας ζαχαροπλάστας τά ολίγα αύτά. Θα ήτο δε, ευχής
Υργον άν έδίδετο ή δέουσα προσοχή καί έτρωγαμεν

κεκαρυκευμένα πέμματα διά τυρού, μύκωνος κτλ. και
έκαλούμεθα είς τήν πανδαισίαν ενός τετυρυμώνου πλα
κούντας ή σησαμίδων μετά καρύων Θασίων καί Πον
τικών καί άμυγδάλωνέφ
*
ώνέπιχέεται μέλι γευστικόν,
μέλι Ύμμήτιον.
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“Ξ| ΤΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ |==Ξ
ΓΥΡΩ ΑΠ6 ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ζωΗΝ
Προ δυο περίπου έτών εις τήν «Νέαν 'Ημέραν»
εδημοσιευσα σειράν άρθρων περί τών Γεωργικών προ
όδων τών αρχαίων Ελλήνων. Εις έν έξ αυτών άνέ-

φερα συνταγας τινας χρησίμους διά τήν κατασκευήν
ποικιλωτάτων και γευστικωτάτων γλυκυσμάτων υπό
τών προγονών μας. 'Υπό τούς σημερινούς όρους τής
δύσκολου ζωής καί κατόπιν τής δυσφορίας τής κοινής
γνώμης και τών γλυκυσματοφάγων συμπολιτών μας
διά τήν στέρησιν τής πλουσιωτάτης παρακαταθήκης
τών ζαχαροπλαστείων νομίζομεν είς άκρον έπίκαιρον
από τών στηλών τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως
*
νά επανέλθωμεν έπί τοΰ ζητήματος αύτοΰ. Θ’ άναφέρωμεν λεπτομέρειας τινάς αί δποΐαι πολύ πιθανόν νά
χρησιμεύσουν είς τήν νεωτέραν ζαχαροπλαστικήν διά
τήν άνανέωσιν τοΰ καταλόγου τών γλυκισμάτων.

ν Οί αρχαίοι Έλληνες είχον είς χρήσιν παντός είδους
και πάσης ποικιλίας πλακοΰντας ήπέμματα, ών τάκυριώτερα άναφέρομεν δνομαστί διά τούς προοδευτικούς
ζαχαροπλάστας οί όποιοι, δημιουργοΰντες τυχόν γνησίως Ελληνικά γλυκίσματα θά ήθελον νά δώσωσιν
είς αυτά καί τά αντίστοιχα αρχαία ονόματα. Είς τά
περί πλακουντοποιΐας συγγράμματα τών αρχαίων άναφέρονται ονόματα γλυκισμάτων όπως "Αμης καί Άμητίσκος, Πυραμοϋς, Σησαμοΰς, Έγχυτος, Ενθρυπτα,
Στρεπτοί, Νεήλατα, Κοτυλίσκος, Φθοΐς καί φθοίδια,
Έπίχυτος, Θρυμματίδες, Τυροκόσκινον, Γποτυρίδες’
Κοπτοπλακοΰς, Έχϊνος,’Εσχαρίτης, Έρια, Τηγανίας,
Έγκρίδες, Κριμνίται καί Σταιτίται κτλ. κτλ.
Είς τήν άρχαίαν πεμματοποιΐαν ή πλακουντοποιΐαν
σπουδαιότατον ρόλον έπαιζεν ό τυρός καί τό μέλι,
άλλά καί μήκωνες καί σήσαμον καί γάλα καί κάρυά
καί άμύγδαλα καί άλευρα καί έλαιον. Διεκρίνοντο δέ
πρωτίστως διά τήν υπεροχήν τής κατασκευής καί τήν
λεπτότητα τής γεύσεως τά ’Αττικά πέμματα, άλλά καί
ούχ’ήττον δνομαστά ήσαν καί τά κατασκευάσματα
τής Ρόδου, τής Χίου, τής Κρήτης, τής Σπάρτης καί
τής Δήλου. Εινε δέ περίεργος ή αφορμή τής κατα.
σκευής τών γλυκισμάτων τών άρχαίων. ’Ανάγεται,
όπως άλλως καί πάσα άλλη βιωτική ή κοινωνική, η

τεχνική, ή νομική,—όπως άλλοτε άνεπτύξαμεν—ή
καλλιτεχνική έκδήλωσις αυτών, είς τάς θρησκευτικός
ροπάς τής αρχαιότητας καί ’ιδίως τάς τελετάς, κατά
τάς οποίας είδικώς έθύοντο τοιοΰτοι πλακούντες ονο
μαζόμενοι τότε Πέλανοι, ή Πόπανα, ή Ψαιστά.άνευ
τίνος διακρίσεως σημασίας καί οί όποιοι συμπεριελαμβάνοντο μεταξύ τών αγνών θυμάτων, όπως άλλως
καί ό Πλάτων λέγει «θύματά τε ούκ ήν τοΐς Θεοϊς
ζώα, πέλανοι δέ καί μέλιτι καρποί δεδευμένοι καί τοιαΰτα άλλα αγνά θύματα».
Τά πρωτεία είς τήν κατασκευήν τών πλακούντων
άνεγνωρίζοντο είς τάς Αθήνας ούχ’ ήττον καί ό άττικος άρτος ήτον έπίσης δνομαστό? καθ’ δ βέβαιοί ό
Αρχέστρατος άποφαινόμενος ότι «τόν είς άγοράν ποι
ούμενο ν άρτον αί κλειναί παρέχουσι κάλλιστον βροτοΐς Άθήναι».
Οσον αφορφ δμως τήν ’Αθηναϊκήν πεμματοποιΐαν συνετέλει είς τήν υπεροχήν της τό ’Αττικόν μέλι
το περίφημον καί σήμερον Ύμήττιον μέλι, τό όποιον
εχρησιμοποιεΐτο καί έφ^ν ή ήη,ημένον, καί άνευ
του οποίου γλύκισμα παρά τοΐς άρχαίοιςήτο κάτι τι
αδύνατον καί άκατάληπτον.
Επανερχόμεθα είς τάς συνταγάς. Ό «φθοΐς» έπί
παραδείγματι κατασκευάζεται ούτως.-«Τυρόν έκ’πιέσας τρίβε και εμβολών είς κόσκινον χάλκεον διήθει
ειτ επίβαλε μέλικαί σιλίγνεωςήμίμνανκαί συιιιιάλα^ον
εις εν». Τό «Τυροκόσκινον» ούτως· «Τυρόν έκπιέσας
καλως, θές είς άγγος, είτ’ άνω κόσκινον χαλκοΰν έπιθεις δίαγε τόν τυρόν- όταν δέ μέλλης προσφέρειν,
ραλε μελιτος αυτάρκες έπάνω».
Αί,δέ «Ύποτυρίδες» ούτως· «Είς γάλα βαλών
μέλι εκπιεσον και βάλε είς σκεύος καί έα παγήναι’
εαν δε σοι παρη κοσκίνια μ1κρά, επίβαλε είς αύτά τό
σκεύος καί έα έκρεϊν τόν όρον καί όταν σοι δόξη
πεπηγεναι, άρας τό σκεύος μετάβαλε είς άργύρωμά
και εοται η οψις άνωθεν, εάν δέ μή ή κοσκίνι01)
φλαβιλλιοις καινοϊς χρώ, έν οίς τό πΰρ ριπίζεται’
την γαρ αύτήν ποιεί χρείαν».
Ο δε κοπτοπλακοΰς ούτω «κάρυα θάσια καί πον
τικά καί άμύγδαλα έτι δέ μήκωνα, δν φρύξας θερά-

1 Α.κ.μβρίου.-’Ο
‘Εξωτερικών
·,τ«Μας κ. Σοννϊνο προέβη
Ιταλικήν Βουλήν
είς δηλώσεις διά τάς έκ μέρους τής Γερμανίας προτά

σεις π»ρί ειρήνης.
2 Αεκεμβρίου.-Οί Γερμανοί διέβησαν τόν ποταμον
Ζαλομίτσαν έν Ρουμανία καί προελαύνουν συνεχώς προς

16 Αεκεμβρίου.—Οί Γ’ρμ-Ανι»1 προελαύνουν πρός βορ-

ράν τοΰ Ρουμανικού Σερέτ.
17 Αεκεμβρίου.—Αίετάχβησαν οί απανταχού Πρεσβευταί Αανίας, Χορβήγίας, καί Σουηδίας νά έπιδώσουν διακοινώσεις είς τάς Κυβερνήσεις τών έμπολέμων κρατών
πρός ένίσχυσιν τών περί είρήνης προσπαθειών.
ι« Δεκεμβρίου. —Έπεδόβη είς τήν ‘Ελληνικήν Κυβέρ-

τό Γαλάτσιον—Φοσκάνι.
5 Αεκεμβρίου.— Ο Υπουργός τών Εξωτερικών τής
Ρωσσίας κ. Προκόφσκυ προέβη είς δηλώσεις περί ειρή
νης έν Συνεδρία τής Αοϋμας.-Τό Γαλλικόν Ύπουργεϊον

μετερρυθμίσθη.
4 Αεκιμβρίου. —Ό Ιϊρόεδρος Ούΐλσων καί ό Τπουρ.
γός τών Εξωτερικών τών Ηνωμένων Πολιτειών συνειργάσθησαν έπί τών προτάσεων τής ειρήνης·-Οί Ρώσσοι

καί οί Ρουμάνοι υποχωρούν είς Αοβρουτσαν.
» Αεκεμβρίου.— Αίεδόθη ότι άνεκατέλαβον τό ΜοI ναστήριον οί Γερμανοβούλγαροι.
6 Αεκεμβρίου.— Χέαι σοβαραι δηλώσεις τοΰ *
.
SovΚ νϊνο εις την ’Ιταλικήν Βουλήν.
7 Αεκεμβρίου.—Οί Γερμανοί άποκρούουν τάς Ρωσσο Ρουμανικάς έπιθέσεις καί προελαύνουν ταχέως πρός

τήν γραμμήν Γαλατσίου - Φοσκάνη.
« Αεκεμβρίου -Ό Πρεσβευτής τών Ηνωμένων ΠολιI τειών έπέδωκεν είς τόν Υπουργόν τών Εξωτερικών τής
6

Ρωσσίας τήν νόταν μέ τάς

I

γερμανικάς προτάσεις περί

ειρήνης.
9 Δεκεμβρίου.—Είς τήν Βουλήν των Κοινοτήτων ο
πρωθυπουργός κ. Λόΰδ Τζώρτζ καί ό τέως κ. Άσκουϊθ

I

προέβησαν είς δηλώσεις περί είρήνης ζητοϋντος εγγυήσεις διά τό μέλλον.
ΙΟ Αεκεμδρίου.-'Ο Πρόεδρος τών ‘Ηνωμένων Βόλι
I κειώνκ. ουιλσων άπηύθυνεν είς τάς Κυβερνήσεις τών
I έμπολέμων νόταν ϋποδεικνύων είς αΰτάς όπως καταστή-

|
I

£ ' σουν γνωστόν τόν σκοπόν τού πολέμου.
11 Δεκεμβρίου.— "Λπασα ή Αοδρουτσά εϋρίσκεται είς
Ε χεΐρας τών Γερμανοαυστριακών.
12 Αεκεμβρίου.—Οί Γερμανοί κατέλαβαν μετά τήν

|

Ντούλτσαν, τήν Ίζατσέαν.
15 Αεκεμβρίου.—'Η Ελβετία έπίσης άπηύ&υνε πρός
τούς έμπολέμους διακοίνωσιν περί τής είρήνης.
14 Αεκεμβρίου.—’Αναγγέλλονται στρατιωτικαί μεταβολαί είς Γαλλίαν. - 'Ο Ζόφρ προάγεται είς τό άξίωμα

I

τοΰ Στρατάρχου τής Γαλλίας.
15 Αεκεμβρίου.—Οί Γερμανοί κατέλαβον τό Ρουμανικόν Σερέτ.—Συνήλβεν είς Παρισίους τό συνέδριον τών

I

Σοσιαλιστών είς ό παρέστησαν οί κ. κ. Βανδερβέλ καί
-Ανδερσων. Έτονίσθη ή άνάγκη νά θριαμβεύσει τό δί-

Γ

καιον καί ό πολιτισμός.

f

f

t

νησιν ή διακοίνωσις τών Δυνάμεων διά τοΰ Κόμητος κ.
Μποσδάρι πρεσδευτοΰ τής ’Ιταλίας.
19 Δεκεμβρίου. — Έπεδόβη ή άπάντησις τής Ένταντ
πρός τόν Πρεσβευτήν τών Ηνωμένων Πολιτειών διά τάς

περί είρήνης γερμανικάς προτάσέις.
20 Δεκεμβρίου.—ΊΙ Γαλλική Βουλή άναβάλλει έπ’ άόριστον τάς. έργασίας της.
21 Δεκεμβρίου.—Έλλείπουσιν

γαιάνθρακες είς ’Αγ

γλίαν καί ’Ιταλίαν.
22 Δεκεμβρίου.—θ’

τορπιλλίζοντες

Γερμανοί

βυθί

ζουν άθρόα τά έχθρικά των πλοία.
23 Δεκεμβρίου.-Διεδόθη ότι ξνεκηρόχθη ύπό τής -Ι
ταλίας ή Βόρειος Ηπειρος Ίίγεμονία υπό τήν -Ιταλι

κήν προστασίαν ! !
24 Δεκεμβρίου. -‘Η Δουδρουτσά έξεκενώθη τελείως
άπό Ρώσσους ή Ρουμάνους στρατιώτας.
28 Δεκεμβρίου.-Αί έπιτυχίαι τών Γερμανών συνεχίζονται βίς τό Εερέτ.
26 Δεκεμβρίου.—Έληξαν αί έργασίαι τής συνδιασκέψεως τής Ρώμης μέ τήν άπόφασιν νά καταδάλλωσι πά
σαν προσπάθειαν διά τήν νίκην.-Έπεδόβη τελεσιγράφον

είς τήν Ελλάδα τήν 11 τής νυκτός.
27 Δεκεμβρίου.—θέμα τής Συνδιασκέψεως τής Ρώμης
ϊ,το ή προσεχής έπίοεσις τών συμμαχικών στρατών καί
ό ανεφοδιασμός των -'Η Ελλάς άποδέχεται τούς όρους
τοΰ τελεσιγράφου.
28 Δεκεμβρίου.—Χέαι μεταβολαί είς τήν Ρωσσικήν
Κυβέρνησιν. —Πρωθυπουργός διωρίσθη ό Πρίγκηψ Κα-

λίτζκυ.
29 Δεκεμβρίου.—Κατελήφβησαν τά Κύθηρα ύπό τών έπαναστατών.-Είς τήν συνδιάσκεψιν τής Ρώμης, κατά
δηλώσεις τοΰ Γάλλου -Υπουργοΰ έξωμαλύνθησαν αί ριζικαί διαφοραί γνωμών μεταξύ τών Συμμάχων.
50 Δεκδμβρίου.-Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος έτηλε
γράφησε πρός τόν Πρόεδρον τής Αμερικανικής Δημο
κρατίας κ. Οϋϊλσων έκφράζων τάς συμπάθειας του διά

τάς ύπέρ τής είρήνης προσπάθειας του.
51 Δεκεμβρίου.—Ο Κα’ίζερ άπηΰθυνε διάγγελμα πρός
Γερμανικόν Λαόν διάτή.· άπόρριψιν τών περί ειρή

νης προτάσεων τής Γερμανίας.
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όφειλόμενον εις τόν ηθοποιόν κ. Πρινέαν μέ μου-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

“ΠΛ2 ΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔίΧΛΑ,,
Προς κάποιον φίλο μου.

Μαζή μέ μερικούς ανθρώπους ποΰ ύπωπτεύθηοαν
τήν άλήθεια ήκούσθη καί ή δική σου απορία, οίλεμου.
Γιατί το τελευταίο αύτό διήγημά μου τό παρουσίασα
ώς ξένο καί γιατί έκράτησα για τόν εαυτό μου τό χα

ρακτήρα τοΰ άπλοΰ μεταφραστοΰ ;

Μήπως καί αυτό

ανήκει εΐς τα φιλολογικά τεχνάσματα ποΰ εΐς τάς η
μέρας μας παίζουν τό μεγαλείτερο μέρος εις τήν άναγνώρισι καί τήν άνάδειξι ; "Η μήπως έφοβήθην νά δεί
ξω ό ίδιος πώς πίπτουν τά είδωλα, καί τό ανέβηκα
εις τόν X. Strich, πού δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή
μέ λέξεις έκφρασις τοΰ ψευδωνυμικοΰ μου γράμματος ;
’Ώ I φίλε μου, γιατί δέ/ ήνόησες μόνος σου τό λόγο

μου; Δέν μέ έγνώρισες λοιπόν αρκετά ώστε νά μή πιστεύης πώς είναι δυνατόν νά περιμένω εγώ κάτι άπό
τή φιλολογία; Δέν σοϋ έχω ψιθυρίσει πολλές βορές
δτι ή αύτοπεποίθησις χάνεται μέ τήν άνερεύνησι τής
βιβλιοθήκης μου, όπου οί μεγάλοι καί οί γίγαντες δέν
ζητούν, καί δέν έχουν δικαίωμα νά ζητήσουν, παρά
μίαν γωνίαν ; Καί δέν τό ξεύρω άλλωστε πώς αφού
είμαι καί γιά τόν εαυτό μου ένας άγνωστος, δέν θά
θελήσω παρά νά μείνω καί γϊά τόν κόσμον δλον ένας
αιώνιος <χ!»;
"Αν ήθελες νά μοΰ πής πώς μοϋ έλειψε τό θάρρος
νά παρουσιάσω κάτι δικό μου, ίσως δέν θά έσφαλλες.
’Αλήθεια, αύτό θά είναι Μοΰ έ'λειψε τό θάρρος νά
δώσω ένα κομμάτι άπό τό βίο μου. Πρέπει νά μοΰ
συγχωρηθή δμως ή άδυ/αμία μου. Έγώ ποΰ έγέλασα,
έγώ ποΰ είρωνεΰθην μέ δλας τάς αΐσθηματικάς πλα·
δαρότητας τών νεανίδων πού μέ έπλησίασαν, κατήντησα εΐς μίαν ηλίθια/ στιγμήν έμφοβος καί νήπιον.Χω
ρίς νά ξεύρω γιατί, έπήρα χώμα καί έπλασα άνθρώπους. Έγινα δηλαδή δημιουργός. Καί έπειτα φαίνε
ται άλαζονεύθην. Αυτού; τούς περιέργους άνθοώπουδέν τούς άφήκα νά ζήσουν είς τήν γήν. ’Αδιαφορών
προς τους φυσικούς νόμους καί μεταμορφώνω·/ τούς
αΐσθητικούς’μετερρύθμισα τά πλάσματά μου είς μετέωρα!
Φαντάσου φίλε μου τήν στιγμήν ποΰ προσπαθούσα
νά στηρίξω γήινα πράγματα εΐς τόν ορίζοντα. Άπορροφημένος μέ τήν σκέψι μου θά παρουσίαζα τό φαινό’
μενον ενός ανισορρόπου ποΰ χωρίς νά προσεχή ποΰ πατεϊ, τείνει, κοπιάζει καί βασανίζεται νά φθάση τόν ούρανόν. Φαντάσου δέ ό ούρανός αύτός νά έχη τήν δια
φάνειαν τής Αττικής. "Αν ζοΰσα είς ένα βορεινόν τό
πον δπως π. χ. εΐς τήν ’Αγγλία ή εΐς τάς απέναντι
άκτάς, δπου ή ομίχλη δέν άφίνει καλά—καλά νά ξεχωρισθοΰν τά γήινα άπό τά ούράνια, ΐυως νά κατώρ-

θωια τό θσΰμά μου. Ίσως νά έπερνα πηλό καί νά
έφτιανα άστρα γιά τά μάτια τοΰ άλλου κόσμου, μπο
ρεί δέ καί γιά τά δικά υ,ου.

' σουργόν τόν ίδιον κ. Λεπενιώτην.
Διά τής πρωτοτύπου αύτής όπερέττας σατυρίζεται
■ έπιτυχώς τό θνησιγενές ’Αλβανικόν Βασίλειον καί
παρέχεται κωμική είκών τής δλιγοχρονίου ΰπάρξεώς

Άλλά στό φώς αύτό τών ’Αθηνών πού μάς κάμ/ει
δλους εύγενικούς καί ώραίους, ποιά μου ή τρέλλα νά

του. Ή μουσική ήρεσε καί ή έκτέλεσις άπέβη επίσης

πλάσω ούρανό ! Δέν έπρεπε λοιπόν νά το ξεύρω πώς
τό αεράκι τής στιγμής ποΰ τά θέλει δλα ελαφρά, κα

θώς άνθη πορτοκαλιάς, γιά νά τά σκορπίζτ, σέ μία ώραία άνθοβροχή, δέν θά ήνείχετο τά χονδροειδή μετέ
ωρα ; Τί έκαμνα λοιπόν ό ανόητος ; Είχα τόσο άπορροφηθή άπό τλν παιδαριότητα εκείνη, ποΰ τήν πε
ριγελούσα είς τούς νεανίσκους τής εποχής μου ;
Καί τώοα τί μοΰ πταίουν οί άλλοι, άν άπέμειναν
δπως ήσαν προωρισμένοι νά είναι, καί δέν έγιναν δπως
έγώ ηθέλησα νά τούς πλάσω j Τί μοΰ πταίουν άν έζύγιζα > κάτι ϋλικώτερον άπό δ,τι θά εΐμποροΰσε νά κρατν'ση ένα άνοιξιάτικο συννεφάκι επάνω εις τό γαλανό
ειδύλλιο ποΰ ’Αττικού ούρανοΰ ; Τί μοΰ πταίουν άν
έγώ έπί τέλους γεννήθηκα ποιητής ;
Νά, φίλε μου, τί μέ έκαμε νά κρύψω ένα κομμάτι
τού βίου μου γραμμένο μέ ειλικρίνεια, αδιάφορο άν

τεχνική ή άτεχνη; Τό γόητρο τής ζωής μας ποΰ
δέν έχομε δικαίωμα νά τό περιφρονοΰμε, άφοΰ ανήκει
καί σέ κείνους ποΰ βρίσκονται κοντά μας, μέ έκαμε νά
υποθέσω πώς δ,τι έγώ δέν είμπορούσα νά διηγηθώ, θά
εΐμποροΰσε κάποιος Strich vat. τό κάμιρ. Τώρα δμως
ποΰ ή αναγνώρισές μου έγινε, δέν έχω νά κάμω τί
ποτε άλλο παρά νά σοΰ δώσω τές ολίγες αύτές έξηγήσεις καί νά έπσνέλθω εις τήν άσυντάρακτον γαλήνη
μου, πού υπήρξε πάντα γιά μένα ή ένσάρκωσις τής
αρμονίας καί τοΰ φωτός.
«X'»
------

·

—$

-

είς άκρου επιτυχής.
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Κ

ΘΕΑΤΡΑ
Μολονότι ή κοινωνία μας περιδεής παρακολουθεί
τήν έξελισσομενην πίεσιν τών ισχυρών έν τούτοις δέν
λησμονεί νά έμψυχώνη τήν καλλιτεχνικήν ζωήν τή<ί
πρωτευούσης. Εις τό Βασιλικόν θέατρον παίζει δ
«Μρυσικός θίασος»τό δέ«Ξιφίρ-<Ι>αλέρ» ένισχυθέν άπό
νέα άσματα καί σκηνάς προκαλεΐ άθρόαν τήν συρροήν
τών θεατών. Ύπό τοϋ ΐδίου θιάσου έπαίχθη καί τό
«Κάστρο τής Ώρη&ς» θεαματικόν παραμύθι τρίπρακτον μέ δραματουργόν τόν κ. Τσοκόπουλον καί
μουσουργόν τόν κ. Σακελλαρίδην.

οτασις» έχασε πλέον τήν σημασίαν της. Αφ οτου
θυμούμαι τόν εαυτόν μου, εΐς πάσαν εποχήν, ή φρασίς
κρίσιμος κατάστασις παρηκολούθει κάθε εξελισσόμενο'/
γεγονός. Κρίσιμους στιγμάς εΐς τήν σύγχρονον ιστορίαν
τοΰ τόπου θά άνεύρωμεν εΐς πάσαν εποχήν. 'Όλη ή

L Τέχνης.
ί ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Εϊς τόν «Παρνασσόν» ένεφανίσθη εφέτος ή κονΚΡ τράλτα Δνίς ’Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου έν συμ» μετοχή τοΰ κλειδοκυμβαλιστοΰ κ. ’Αγαπητού.
HE)
'Η θαυμαστή καλλιτέχνις άπέδοσε μέ μοναδικήν
Β’
τέχνην τά αθάνατα αριστουργήματα τών Γλύκ, ΜπεΕ
τόβεν κτλ.καί προκάλεσεν ένθουσιώδεις'έπευφημίας τών
Κ ακροατών της. Ό ένθουσιασμός έκορυφώθη δταν
Β έψαλε τό «Περιστέρι τής Ειρήνης» νεωτάτην σύνΚ
θεσιν τοΰ κ. Ξανθοπούλου άφιερωμένηυ εϊς τήν Α.Μ.

δεινόν έπρόβαλλε πρό ήμών μέ τάς καταστρεπτικές
συνέπειας του. Άν, δ μή γένοιτο, παρετείνετο ό απο
κλεισμός καί ή επάρκεια τής χώρας καθίστατο ανίκα
νος διά τήν διατοοβήν τοΰ 'Ελληνικού .λαού ό τόπος
αυτός τών χρωμάτων καί τοΰ ήλιου, τής μακαριότητος καί τής γαλήνης,τής εύμορφιάς καί τής γοητείας,
τών κυανών ονείρων καί τών ενθουσιασμών, θά άντίκρυζε σκηνάς αί όποϊαι θά κατήσχυνον τήν εκπολιτι

τόν Βασιλέα.

ψ.

^Β
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Κ

Αί συναυλίαι τοΰ ’ξέδείου ήρχισαν μέ τήν έπιτυ-,
χίαν προς τάς τών παλαιοτέρων ετών. Ή αυτή έπιμέλεια, ή ιδία έκλεκτικότης καί ή αυτή έπιτνχής έκτέ-

Κ

λεσις.

στικήν άποστολήν τής πατρίδος μας. Εύτυχώς ή σω
φροσύνη τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως μας μάς άπήλλαξεν άπό τήν συμφοράν αύτήν άποδεχθέντος τάς πιεστι- .
κάς αξιώσεις τών ισχυρών. Καί ή ύποχώρησις τοΰ Βα-

σιλέως, τής Κυβερνήσεώς του καί τών Κορυφαίων πο
λιτικών έδημιούργησε καθεστώς άπηλλαγμένον άπό

❖
* *

ι
Ύπό τής ΔοςΑ- Ζαφειροπούλου έδόθη εϊς τό Ώf δεϊον συναυλία έν συμμετοχή καί τής Δος Άν. Καί-I
σαρη. 'Ένας συνδυασμός καλλιτεχνικός έξόχως έπιτυΖήζ έδημιούργησε καλλιτεχνικήν έμφάνισιν άλησμό. νητον δΓ δσους ηύτήχησαν νά παραστώσιν εϊς τήν

συναυλίαν ταύτην.

^Β
ΜΚ
■

*
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Είς τό «Κεντρικόν» έδόθη ύπό τοΰ θιάσου τοΰ κ.
Λεπενιώτου ή «Πριγκήπισσα τής Βαγδάτης» έ'ργον

Ό Δεκέμβριος ύπήρξεν άπό τούς τραγικωτέρους μή
νας τής έθνικής μας ζωής. 'Η λέξις «κρίσιμος κατά-

L Τό θέατρον Διονύσια αργεί. 'Η κ. Κυβέλη άντι» κρύσασα απροσδόκητον άντίδρασιν εϊς τήν καλλιτεχνιέθ/ική, στρατιωτική, πολιτική καί κοινωνική ακόμη
t κήν της δράσιν, δφειλομένην εϊς τάς ανωμάλους πολι|Ε τικάς στιγμάς τάς οποίας διατρέχομεν, έκρινε σκόπι- ιστορία τής 'Ελλάδος άπό τής άπόκαταστάσεώς της εις
I μον ν’ άπόσχη τής Σκηνικής ζωής, ώς δέ διεδόθη, κράτος γέμει κρίσιμων στιγμών διά τούτο τά γεγο
ί προτίθεται, αϊρουμένου τοΰ άποκλεισμοΰ, νά μεταβή νότα τοΰ λ.ήξαντος ήδη μηνάς δέν δύνανται νά υπαF είς ’Ελβετίαν προς πολύμηνου άνάπαυσιν. Εύχόμεθα χθώσιν είς τό ίδιον επίπεδον ττς συνήθους σοβαράς
I καίέλπίζομεν αίρουμένων αδικαιολογήτων παρεξηγή- κρίσεως. ΤΗσαν κατά πολύ άνώτερα. “Ηγγιζόν τό ση
r σεων νάεύρεθώμεν είς τήν ευχάριστον θέσιν νάπαρα- μείου τής τραγικότητος . ΙΙρώτιοτα πάντων ήπειλήθηκολουθήσωμεν τόν καλλιτεχνικόν αστερισμόν της με- μεν συνεπεία τοΰ βαρβάρου καί σκληρού μέτρου τού
[. σουρανοΰντα καί πάλιν είς τό γλαυκόν τής 'Ελληνικής αποκλεισμού άπό τήν πεΐνσν. Τό φάσμα τής πείνης
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Είς τό «Δημοτικόν Θέατρον» παρισταμένου καί
τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως έδόθη συναυλία ύπό τοΰ
δξυφώνου τής «'Όπερα Κωμίκ», κ. Κ. Τριανταφύλλου. Ό Έλλην καλλιτέχνης μέ τελείαν καλλιτεχνικήν
μόρφωσιν, έφάνη αντάξιος τής φήμης του καί προκάλεσεν ειλικρινείς καί αυθορμήτους τάς επευφημίας

τών πολυπληθών ακροατών του.

κινδύνους άκόμη μεγ αλειτέρους τής πείνης. Τούς κιν
δύνους τής συρράξεως. Καί μόνον νά σκεφθή κανείς
δτι θά εύρισκώμεθα αντιμέτωποι τεσσάρων Μεγάλων
Δυνάμεων αισθάνεται τό μέγεθος τών συμφορών αί
όποϊαι θά έπήρχοντο εις δλην τήν Ελλάδα. Ή αγω
νία τοΰ ένδεχομένου αυτού ήτο έκ τών χαρακτηριστι
κότερων νεγονότων τοΰ ιιη/ός αύτοΰ. Εϊ/ε αληθές ότι

ό Ελληνικός Λαός άπεδέχετο μετά γενναιότητος,
μετά ψυχραιμίας, μετά καρτερίας, μετ’ άφροντισίας
δύναταί τις νά εΐπη τόν έπικρεμάμενον κίνδυνον, διότι
έκαλλιεργήθη στην ψυχή του τό συναίσθημα τοΰ πα
τριωτισμοί·, τής φιλοτιμίας καί τού πόθου τής ένισχύσεως τού Βασιλέως, άλλά μέ τούτο δέν έπεται ότι δέν
εστρέφετο ό νοΰς μέ κάποιαν ταραχήν πρός τήν ιδέαν
τής οουνης πσΰ θά έπροκάλει ό κίνδυνος τών παιδιών
μας, τής οικογένειας μας, ή έγκατάλειψις τού σπητιου μας, ή ερήμο/σις τών πάντων, αί καταστοοοαί
ένος βομβαρδισμού, ή έν ώρα χειμώνος καταφυγή εΐς

τό ύπαιθρον καί έν γένει αί ταλαιπωρία', καί αί δοκι-
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μασίαι τάς όποιας θά υφιστάμεθα χωρίς καμμίαν άνάγ
κην, χωρίς κανένα λόγον,χωρίς καμμίαν αφορμήν έξ εκεί
νο»? πού ά?αποτρέπτως δημιουργούν τάς έθνικάς συμ
βοράς εϊς ενα Λαόν. Ευτυχώς τό τελεσίγραφου τώ·
Δυνάμεων τό περιφρουροΰν έξ άλλου τό σημερινόν κα
θεστώς καί ή άμεσος αποδοχή τών ορών του έκ μέρους
τής 'Ελλάδος, καταδειξάσης τάς άρίστας πρός τάς Δυ_

ν εμείς διαθέσεις της, άνέστειλαν δλας αύτάς τάς συμ
φοράς καί δυνάμεθα εύέλπιδες ν’ άτενίζωμεν πρός τό
άνατέλλον 1917.
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Ό συμπαθή: "Ιταλός Διπλωμάτης άπέβη κατά τάς
πονηρά; αύτάς ημέρας, ό κύριος μοχλός τής πολιτι
κής παρ’ ημών έξελίξεως. Άντίπροσωπεύων τους πρε-

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΓ ΠΟΑΕΜΟΓ

σβευτάς τήςΆντάντ διεξήγαγε τήν έπίσημον

εντολήν του μετά παρα
δειγματικής λεπΐότητος καί έν πλήρει άντιλήψει τών
υψηλών καθηκόντων του. Άπό χαρακτήρας καί πνευ
ματικής υπεροχή; θαυμαστής τών ιστορικών παραδό
σεων καί τής εξαιρετικής αποστολής τοϋ τόπου μας
κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν δπυ>ς άποβώσιν όλιγώτερον επίμοχθοι αί άνταντικαί αξιώσεις. Τάς προσ
πάθειας του άντελήφθη μαζή μέ τό έπίσημον Κρά
τος καί ό Ελληνικός Λαός ό όποιος μνημών τών φι
λικών διαθέσεων του δέν θέλει λησμονήσή ποτέ τάς
υπηρεσίας τοϋ εκλεκτού αντιπροσώπου τής ’Ιταλίας.

Ουδέποτε Λαό; έδοκιμάσθη μετά τόσης σκληρότητος
δσον δ Ελληνικός έφ’ όλόκληρονσχεδόν τόν διαρρεύσαντα Δεκέμβριον άναμένωντήν Διακοίνωσιν τών Δυ-

• νάμεων μετά τήν έπίδοσιν τοΰ
Η ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ πρώτου τελεσιγράφου.Τό τελεσί

γραφου έπηκολούθησεν ό απο
κλεισμός έξ οΰ καί ή αγωνία τοΰ κόσμου άναιιένοντο;
έκ τής έπιδόσεως τής πολυθρυλλήτου διακοινώσεως μίαν
οίανδήποιε λύσιν. ”Η τήν ρήξιν ή τήν ειρηνικήν λύσιν τήν συνεπαγομένην τήν άρσιν τοϋ άφορήτου άποκσεισμοΰ. Ήμέραι θλίβεσαι όντως όχι διότι ήσθάνθημεν τάς συνέπειας τής πείνης ή τών στερήσεων,
αλλά διότι έζούσαμεν μέ τήν άοριστίαν ή οποία έδιδε
λαβήν εϊς τούς φαντασιοπλήκτους νά δημιουργούν τούς
πλέον αποτρόπαιους μελλοντικούς κινδύνους. ’Εν τού
τοι; ή διακοίνωσις έπεδόθη καί ταύτην έπηκολούθη
σεν νέον τελεσίγραφον γενόμενον επίσης άποδεκτόν
καί ακόμη δέν δυνάμεθα νά ϊσχυρισθώμεν δτι ιϊσήλθομεν εις οδόν οριστικής καί τελειωτικής έξομαλύνσεως
Μόνη ή γενική ειρήνη θά φέρη τήν πλήρη γαλήνην
εις τήν χώραν μας.

'Ολλανδική

έφημερίς «Μασπούντ» αναφέρει

απουργ αρκετά πρωτότυπα.
■ "Εν τών τεχνασμάτων τά όποια έχρησιμοποίησεν
Κατά πληρΟβορίας έκ Φλωοεντίας τήν εβδομάδα
ταύτην αφού ύπέστη τήν ιατρικήν έςετασιν καί ένεκρίθη, ώς άξιος στρατεύσιμος, κατετάχθη, ώς εθελον
τής εις τό ’Ιταλικόν πεζικόν ό Γαριβαλδινός παλαί

μαχος Τσιδίνης ηλικίας 72 έτών, δστις είχε λάβει
μέρος κατά τάς μάχας τοΰ 1859 καί 1866
*
εϊς τόν
υπέρ τής ανεξαρτησίας τής ’Ιταλίας αγώνα.
Ό γέρων πολεμιστής έθεώρησε? έγκλημα νά καθυ
στέρησή εις το? νέον πόλεμον τής Ιταλίας καί πλή
ρης αναμνήσεων έκ τών εκστρατειών τοΰ Γαριβάλδη/
προσέρερε τούς γεγηρακότας, άλλα στιβαροΰς ακόμη
εσίαν τής πατρίδος.

τον Τσιδίνη
Ο ΚΟΜΗΣ ΜΠΟΣΔΑΡΙ

Ή

Β. τινα. έκ τών τεχνασμάτων τοΟ στρατηγού Χίντερ-

εϊς ολον

εχαιρέτισε α,έ ενθουσιασ·
μένει νά ίδωμεν τά νέ

αγματάρχης παρουσίασε
Ινταγμα, τό όποιον τόν
?αφωνήαεις. Τώοα άπο-

εξής : Μετέβαλε

σημαντικώς τήν τοπογραφίαν τής

Κ ’Ανατολικής Πρωσσίας. Πρός τούτο μετεμόρφωσεν εις
S λειμώνας τά; μάλλον γνωστός δημοσίους οδούς καί
■ έχάραξε νέας οδούς διά τών παλαιών πεδιάδων. Έτύ-

Β πωσε κατόπιν χάρτας τής νέας τοπογραφίας τής ΆS νατολικής Πρωσσίας, τούς δέ χάρτας αυτούς έγκατέ'S? λειπον άπό σκοπού αί Πρωσσικαί περιπολίαν τών Ού

Κ Χάνων εϊς τά πλέον προκεχωρημένα σημεία εϊς τά
Κ όποια έφθανον διά νά τούς εύρουν οί Ρώσοι.
Ε Πράγματι οί Ρώσοι καταδιώκοντες τάς περιπολίας
Κ ειίρισκον τούς χάρτας τούς οποίου; ένόμιζον δτι αί
■ έχθρικαί περίπολοι έγκατέλειψαν εκεί κατά τήν φυγήν
Κ των. Τά έπιτελεΐα τών Ρωσικών σωμάτων έλάμβανον
*; κατόπιν τούς χάρτας τούτους ώς οδηγούς, δταν τά

Κ στρατεύματα των είσέβαλλον εϊς τήν ’Ανατολικήν
Β Πρωσσίαν. Ούτως έπλανώντο εϊς τό άγνωστον καί εΰ:ολύ μετχβλη.

■ ρισκον Πρωσσικόν στρατόν εις τά νώτα των καθ’ δν
Β, χρόνον συμφώνως πρός τόν χάρτην διηυθύνοντο πρός

Ογκον τών συγ-

Κ ώρισμένο? σημεϊον, δπως τόν σταματήσουν.
Ό στρατηγός Χίντερμπουργ μετεχειρίσθη έπίσης
Κ καί τό τέχνασμα τών πλαστών κινήσεων τοΰ στρατού.
ε. Κατά τήν ημέραν άπέστελλεν έν σύνταγμα πεζικού,
Ε μέ τήν μουσικήν έπί κεφαλής πρός ώρισμένον σημεϊον.
κ Την νύκτα έπωρελούμ-νος τού σκότους άπέσυρε τό
σύνταγμα αυτό, τήν δέ ημέραν άπέστελλε, μέ τήν

θέντα άπό τής Γαρ'.βαλδ'.νής έποχ

τών οβίδων, τά ριυδρχΛιοβόλχ καί
χρουομένων αντιπάλων στοατευαάτι

£ ό στρατηγός πρός έξαπάτησιν τών Ρώσων είναι καί τό

Τά * Χρονικά > τών Παρισίων δημοσιεύουν ήρώϊκάς άΐίηνήσεις στρατιωτικών έκ τών οποίων μεταοέρομεν δύο όμολογουμένως υπέροχους.
Είς λοχαγός τοΰ πυροβολικού γράφων εις τά «Χρο
νικά-» διάφορκ επεισόδια τοΰ πολέμου άναρέρει ότι εϊς
μίαν έπίθεσιν διά τής λόγχης γερμανική όβίς έξερράγη
εϊς τάς τάξεις τών Γάλλων καί πλησίον ενός δεκανέως
τών Ζουάβων τοΰ οποίου ό δεξιάς ποΰς άποκοπεΐς έρρίφθη είς δέκα μέτρων άπόστασιν. Είς νοσοκόμος
έσπευσεν δπως επίδεση τό τραύμα τοΰ δυστυχούς, οστις

μέ στωϊκότητα αξιοθαύμαστου ήκούσθη λέγων :

— Τρέχα νά πάρης το πόδι μου. Δέν θέλω νά τό
χαρίσω είς τούς Μπός (Γερμανούς).
Τό δεύτερον έπεισόδιον τ «φηγειται Άγγ
τρός νοσοκομείου τίνος τοΰ Ερυθρού Σταυρού
’Ιταλικόν μέτωπον.
Ό Βασιλεύς ης Ιταλίας έπισκεπτόμενος εις τό
νοσοκομεϊον τοϋ. φαυματίας έπλησίασε πρός τήν κλί-

,ώτου όνόματι Πομπίλι, δστις τραυματισθείς σοβαρώς εϊς τό μέτωπον ει·
δρασιν. 'Ο Βασιλεύς προσεπάθησε νά
παργ γορήσή
πατρικών τινων λέςεων. 'Ο στρατ.ώτ
—- Δέν λυπούμαι διότι έχασα τήν ορασιν, διότι τή·
τελευταίαν στιγμήν είδον τούς Αυστριακούς νά φεύ·

■ μουσικήν πάντοτε έπί κεφαλής, άλλο σύνταγμα διά νά
I άποσύρη καί αυτό τήν νύκτα Οί Ρώσοι βλέποντες τκς

μετακινήσεις ταύτας τού Πρωσσικού στρατού συνεπέραινσν δτι ό Χίντερμπουργ συνεκέντρωσε πρός τό ση£ μεϊον έκ-ϊνο- μεγάλας δυνάμεις, άνέπτυσσον έπομ,ένως
Βί καί αύτοί σημαντικός δυνάμεις διά τήν έπίθεσιν
"Οταν συνεπτύσσοντο καί έπροχώρουν εύρίσκοντο
I πρό κενού, ένψ απεναντίας ό Χίντερμπουργ έπετίθετο
Κ εϊς άλλο σημεϊον καί τούς άπεδεκάτιζε ιήρίν λάβουν και-

Β ρόν νκ συμπτυχθούν. Τρεις ήττας ΰπέστησαν οί Ρώσ-

κ σοι διά τοΰ τεχνάσματος αυτού.
I Πρός τόν ίδιον σκοπόν άπέστελλε πρός τά διάφορα
Κ σημεία τοΰ μετώπου του κενός άμαξοστοιχίας δπως
Γ πιστεύουν οί Ρώσοι δτι συνεκέντρου δυνάμεις εϊς ώριΚ. σμένον τι σημεϊον ή δτι καταφθάνουν ενισχύσεις.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
I

— Τήν 1 Δεκεμβρίου κατήλθεν εις τόν Πειραιά ό Πρε-

Ε- σβευτής τής Αγγλίας μετά τής οίκογενείας του καί έπεβιΕ βάσόη έπί τοΰ Γαλλικαΰ μεταγωγικού Άμπατζία.

— Ό κ. Γκιγιεμέν, ό πρέσβυς τής Γαλλίας χατηυύϋνθη
είς Κερατσίνιον έπιβιβασθείς μετά τοΰ Ρουμάνου καί Σέρβου πρέσβεως έπί τοΰ θωρηκτοΰ «Λατούς -Τρεβίλ».
__ Οί κ. κ. Μποσκέ καί Ροκφέϊρ Στρατιωτικός καί
Ναυτικός ακόλουθοι τής Γαλλικής Πρεσβείας έπεβιβάσθησαν έπί τοΰ Μεταγωγικού Άμπαζία.
— Οί Πρεσβευταί Ρωσσίας καί ’Ιταλίας μετά τοΰ Στρα
τιωτικού καί Ναυτικού Ακολούθου παρέμειναν είς Αθήνας.
— Έπίσης καί πολλαί οίκογένειαι ξένων υπηκόων καί
Ιδίως Γαλλικαί καί Άγγλικαί έπεβιβάσθησαν έπί τοΰ <Βασιλέως Κωνσταντίνου
,
*
τοΰ 'Ιταλικού «Πόλιςτής Κατάνης»
καί τής Γαλλικής θαλαμηγού «Λά Ρεζολύ».
— Καί δλα ταύτα μετά τήν έπίδοσιν τελεσιγράφου πρός
τήν Κυβέρνησιν γενομένου καθ’ δλα αποδεκτού!
—Έκτοτε ήρχισεν δ άδικος αποκλεισμός τής Ελλάδος υπό
τών Άγγλογαλλικών καί κυρίως τών Γαλλικών ναυτικών
δυνάμεων.
— Ό 'Αντιναύαρχος κ. Μαρχιάβ Κυβερνήτης τοΰ «Λατοϋς Τρεβίλ
*
ώς ’Ανώτερος Διοικητής τών έν τφ λιμένι τοΰ
Πειραιώς ναυτικών συμμαχικών δυνάμεων έξέδωκε τήν 2
Δεκεμβρίου προκήρυξιν άναγγέλλουσαν τόν βομβαρδισμόν
τής πρωτευούσης !
—' ’Αντεκατεστάθη ό περίπυστος Ναύαρχος κ. Φούρνε διά
τοΰ ’Αντιναυάρχου κ. Γκωσέ είς τήν αρχηγίαν τοϋ έν Κερατσινίω στόλου τών συμμάχων.
— Διά νέων φορολογικών αυξήσεων ή Γαλλία προσθέτει
έσοδα είς τόν «πολεμικόν .προϋπολογισμόν» της, δπως τόν
άπεκάλεσεν, 470 περίπου εκατομμυρίων κατ’ έτος.
— Οί πρεσβευταί τής Άντάντ έπεσκέφθησαν είς τάς φυλακάς τούς κ.κ. Μπενάκην, Κΰρον καί Κόρακαν·
— Προσήραξε παρά τήν Λέρον τό άντιτορπιλλικόν «Νίκη»
έξ άδεξιότητος τοΰ Γάλλου Κυβερνήτου.
— Οί φίλοι μας οί Γάλλοι κατά τήν διάρκειαν τοΰ απο
κλεισμού μέ τήν μεγαλυτέραν αφέλειαν κατεβύθιζον δσα
ιστιοφόρα ελληνικά συνήντων είς τούς πλόας των.
— Διά τόν ηρωισμόν τιον αυτόν δέν τούς συγχαίρεταιό
’Ελληνικός Λαός.
— Είς τάς άρχάς τού μηνός κατελήφθησαν αί Κυκλάδες
ΰπό τών ‘Επαναστατών τής προσωρινής Κυβερνήσεως.
— Ό Γερμανός Στρατάρχης Χίνδεμπουργ είς συνέντευξιν δημοσιογραφικήν ώμίλησεν υπέρ τής ειρήνης.
— Έκ τής παρατάσεως τοΰ πολέμου ή Άντάντ δέν έχει
νά κερδίση τίποτε, έγνωμάτευσεν ό πολύς στρατηγός.
- Λόγφ τών μέτρων άτινα έλήφθησαν πρός περιορισμόν
τής καταναλώσεως τοΰ φωτισμού ώρίσθησαν εις τάς τραπέζας εργάσιμοι ώραι άπό τής 9 π. μ. μέχρι τής 1 μ.μ.
— Διά τούς υπαλλήλους, ή έπάνοδος είς τό πρώην καθε
στώς, θά είναι οδυνηρά.
— Αί συλλήψεις, αί κρατήσεις, αί άνακρίσεις, αί έκδόσεις βουλευμάτων, αί παραπομπαί ή αί άπαλλαγαί έξηκολούθησαν καί κατά τόν μήνα αυτόν χαλαρωθεΐσαι δμως
κατά τάς τελευταίας ήμέρας τού Δεκεμβρίου.
— Διωρίσθη Διευθυντής τής Διοικήσεως τού Δήμου Αθη
ναίων ό κ. Φραγ. Βιρβίλης πρώην Νομάρχης διακριθείς έν
τή υπηρεσία ταύιη καί έκ τών διαπρεπεστέρων πολιτικών
άρθρογράφων έν τφ ήμερησίφ Άθηναϊκφ τύπφ.
— Έδημοσιεύθη έπίσημος έκθεσις άφορώσα τά γεγονότα
τής 18ης Νοεμβρίου.
— Ή έκθεσις αΰτη άνεκοινώθη καί πρός τάς Δυνάμεις.
— Ό Πατριωτικός Σύνδεσμος τών Έλληνίδων ό διατελών υπό τήν ένεργόν Πρόεδρείαν τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης
μας άπεφάσισε νά δημοσιεύη διά τών έφημερίδων οικονο
μικός συνταγάς φαγητών συντεταγμένα; ΰπό τής Δος
Ζερβού.
— Μέχρι τέλους τοΰ μηνός έδημοσιεύθησαν άρκεταί έξ
αυτών άξιαι πολλής προσοχής.
— Ή αφόρητος κατάστασις τών έθνικών πραγμάτων
έπηρέασεν εις φοβερόν βαθμόν μίαν έκ τών συμπαθέστερων
' έπαγγελματικών τάξεων.
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— Τούς ηθοποιούς.
Τά θέατρα έκλεισαν, αί καλλιτεχνικοί περιοδεΐαι εις
τάς Επαρχίας ανέσταλησαν.
— Διά τάς πιέσεις τής Άντάντ άπηυθύνθη ή ’Ιερά Σύ
νοδος τής Ελλάδος πρός τήν ομόδοξου Ρωσσικήν Ίεράν
Σύνοδον καί τόν Αρχιεπίσκοπον τής Κανταβρυγίας ώς 'Αρ
χηγόν τής επισήμου Άγγλικανικής ’Εκκλησίας.
— Έπί τής προτελευταίας διακοινιόσεως τής Νότας τής
μή έχούσης χαρακτήρα τελεσιγραφικόν δ Βασιλεύς έζήτησε
τάς γνώμας τών κ, κ. πρώην Πρωθυπουργών καί τοΰ κ.
Δημητρακοπούλου.
— Έν πλήρει ομοφωνία άπεφάνΟησαν δη δέν πρέπει νά
γίνη δεκτή.
— Ή ήμερησία μερίς τής κατ' άτομον διανομής τοΰ
άρτου ώρίσθη διά δελτίων άρχικώς μέν είς 100 δράμια μετ’
έλαχίστας δέ ήμέρας ήλαττώθη είς 7δ.
— Προηγουμένως μάχαι δμηρικαί συνήπιοντο πρό έκα
στου φούρνου διά τήν έξασφάλισιν ενός άρτου.
— Τάς προιτας ήμέρας δ μετά κριθής άρτος ήτο άθλιέστατος εσχάτως δμως έβελτιιόθη καί είναι ανεκτός.
— Διά πολλούς τό μαύρο ψωμί είνε κάτι περισσότερον.
Είναι αγαπητόν.
— Εύρέθη είς τόν Ίλισσόν όπισθεν τού Κεντρικού Γυ
μναστηρίου Οάυμάσιον ψηφιδωτόν τού αρχαίου Ναού.
— Τά ευρήματα έπεσκέφδη καί ή Α. Μ. ό Βασιλεύς.
Τήν έπομέυην τής έπιδόσεως τού τελευταίου τελεσι
γράφου καί μετά τήν έπιβεβαίωσιν τής φήμης δτι οί δροι
του έγένοντο δεκτοί ύπό τού Συμβουλίου τοΰ Στέμματος ό
Λαός συνήλθεν αΰθορμήτως είς διαδήλωσιν καί κατηυθύνΟη
είς τά 'Ανάκτορα.
— Η Α. Μ. ό Βασιλεύς είς επιτροπήν παρουσιασθεϊσαν
πρό Αυτού ήξίωσεν ήσυχίαν δηλώσας δτι αγρυπνεί έπί τών
συμφερόντων τής πατρίδος.
— Ό Λαός έσπευσε νά συμμορφωθή πρός τήν εντολήν Του.
— Ύπενθεμίζομεν τό κατάστημα τής Κας Ευαγγελίας
Μπουλούκου. Αί κομψαί Άθηναϊαι ενθουσιασμένοι μέ τό
καλλιτεχνικό γνωστό τών Καπέλλων τής Κας Μπουλούκου
έξακολουθών νά κατακλύζουν τό κατάστημά της. Όδός
Έρμού άρ. 10,

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο Οδηγός τής 'Ελλάδος.— ’Ακαταπόνητος, άληθής "Ατλας τής έξυπηρετήσεως τών γενικωτέρων συμ
φερόντων τοϋ εμπορίου, τής βιομηχανίας καί τής κοι
νωνίας ό κ. Ν. Ίγγλέσης έξέδωκε τον 'Οδηγόν
του», ("Ετος Β'., Τόμος Ε'., έτος 1916). Πληρέστε
ρος, σαφέστερος, ευχρηστότερος δλονέν καθιστάμενος
ο πολύτιμος αυτός «'Οδηγός^ αποβαίνει απα
ραίτητον εφόδιο ν κάθε γραφείου, κάθε οικογένειας
πού αισθάνεται την ανάγκην μιας ζωής ένεργητικωτέρας καί περισσότερον κοσμικής.

Η Φιλολογική Κυψέλη. -Μετά τήν ’Αγκυραν,
τόν Οίκον Φέξη, τήν Εταιρείαν τά «Έργα . νέα
εκδοτική 'Εταιρεία είδεν εσχάτως τό φώς. Η «Φιλο
λογική Κυψέλη» έργαζομένη μέ πολύν ευσυνειδη
σίαν καί έκλεκτικότητα έξέδωκε μέχρι τοΰδε τά εξής
νεώτατα έργα. Τό Πράσινο Ραβδί»,τοϋ Τολστόη, τήν
Ύβέτ, τοΰ Γκύδέ Μωπασάν, τάς Λεύκάς Νύκτας, τοΰ

Δοστογιέφσκη καί τής «Κουρασμένες ψυχές», τοϋ Άνδρέα Μαρκέλλου.Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι τό πλούσιον
ευτυχώς ελληνικόν αναγνωστικόν κοινόν θά προσφυγή
εις τά εύχυμα προϊόντα τής Φιλολογικής Κυψέλης μετά
προθύμου εμπιστοσύνης,άμείβων οΰιω τάς θυσίας της
καί ίκανοποιών τάς εύγενεΐς καί φιλότιμους προσπά
θειας τής νέας εύέλπιδος εκδοτικής 'Εταιρείας.
Οί έπιθυμοϋντες νά έγγραφώσι συνδρομηταί απευ
θύνονται είς τά γραφεία τής 'Εταιρείας
Οδός
Έδουάρδου Λώ 9.
Διά βιβλία αξίας δρ. 45 μέ μηνιαίας δόσεις δρ. 2.25.
Διά βιβλία αξίας δρ. 90 μέ μηνιαίας δόσεις δρ.4.25.
*
* *

Τά έργα.
Εξεδόθη ή 'Ελένη τής Σπάρτης τοϋ
Βεράρεν κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Παλαμά.
Η έκλεκτικότης τής εκδόσεως είνε χαρακτηριστικόν
τοΰ εκδοτικοΰ αύτοΰ Οϊκου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ
κ. Ποριώτου δ όποιος όλονέν κατακτά έδαφος έν τή

εκτιμήσει τών πολυπληθών
γων του.
♦
* *

αναγνωστών

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

τών έρ

Ημερολόγιου τής Τσέπης. Παρά τοΰ Τυπογρα
φείου τών ’Αδελφών Μπλάτζουδάκη εξεδόθη κομψό
τατου καί χρησιμότατον τό Ήμερολόγιον τής Τσέπης
του 1917.'Η 'Ελληνική ’Επιθεώρησις τό συνιστά θερ
μώς πρός όλους τούς άναγνώστας τη;.

ΕΙΣ
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(ΕΓΙΙΝΗΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΤΧΝΣΒΑΛ^

* *
Ερνάνης».— Από τά λυρικά έργα τοΰ Βίκτωρος
υυγκω, τον οποίον οί κριτικοί όλου τοϋ κόσμου άνα•,νωριζουν ώς πατέρα τής Γαλλικής Φιλολογίας, τό
τελειότερον καί περίπαθέστερον, άναμφιβόλως, είναι
ο « Ερνάνης.,Τοΰ αθανάτου αύτοΰ έργου, τό όποιον
συνεκίνησε χαί συγκινεΐ ολοκλήρους γενεάς, πλήρη
καί επιμελημένην έκδοσιν μάς παρέχει ή ’Άγκυρα είς
την Λογοτεχνικήν της Βιβλιοθήκην. ’Άν χρειάζεται
και άλλο συστατικόν διά τήν εκλεκτήν αυτήν έκδοσιν
προσθετομεν ότι τήν νέαν μετάφρασιν έκαλλιτέχνησε

ΤΟ

Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ καϊ 1£ίως είς τούς συμπατριώταςμας τδ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙθΝ

ΚΕΝΤΡΚΟΝ

ΕΙυετδ καλλίτερου' ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

|

Ξενοδοχείου τής

πόλεως.
Είς θέσιν κε ντ ρ ι κ ω τ ά·τ η ν μόλις άπέχον τρία λ ε π τ α

εις ωραίους στίχους ό γλυκύς ποιητής κ. I. Πολέμης.

έκ τοϋ Σταθμού καϊ τής προκυμαίας.
Θερμά καϊ ψυχρά Λουτρά. Οικογενειακή περιποίησης. Ηλεκτρο-

ΕΠΑΝΟΡΦΩΕΙΧ

f
Είς το ποίημα «Κύματα» παρελήφθη έκ τυπογρα
φικής αβλεψίας εν ολόκληρον τρίστιχου, τό όποιον
οημοσιευομεν σήμερον καθώς καϊ τό πρό αύτοΰ τρί
στιχου.
r
Μούπε, στά παλάτια μου
ελα τά ΐηρά,
είναι μιά χαρά.

φώτιστον. Κουζίνα Γαλλική.
ΑΡΙΘΜΟΣ

τι μ .ν ι
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Αα (1)

"Οχι, οχι είπα. της,
μείνε μου σιμά,
είναι πείό καλά.

ΙΑΤΡΟΣ
μ ϊ ’
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ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

1-ΤΣΑΜΑΔΟΥ— 1 τΩραι ίπισκάψεως 3-6 μ. μ.
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΜΛΙΕΥΤΗΡ
’Επί 13 έτη ένΒερολίνω έκπαιδευθείς. 'Υφηγητής έπι τριετίαν έν τώ
Πανεπιστημίψ Βερολίνου. Συνεργάτης τοϋΓυναικολογικού Περιοδικού Βερο
λίνου. Διευθυντής τής Γυναιλολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Βερολίνου
έπι πενταιτίαν.

’Εάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σήμειωθείσας καταπληκτικός προόδους
Κ> των, μία αφορμή πρός τούτο είνε καί τό μέγα αυτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρόθη πλουσία έπίπλω-

S—11 π. μ.—3—6 μ. μ.

®Λ

- __ ΑθίίίΙΜ,
ΜΙΜΙΚΕ ΣΪΜΉΒΪ. «m
(ΠΛΑΤ€ΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗ)

Τό ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ έν Έλλάδι συνεργατι
κόν ίδρυμα.
Τό διαθέτου τά μεγαλείτεΰα ΧΡΗΜΑΤΙ
ΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και τήν ασφαλή καί πολυπληθεστάτην πελατείαν.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ άπαντα τά είδη εις
τάς άρίστας ποιότητας καί πωλεΐ αυτά είς τάς
μικροτέρας τιμάς.
'Αποκλειστικός σκοπός του δεν είνε τό κέρ
δος άλλά ή ΚΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ τών αναγ
κών τών μετόχων αύτοΰ.
Συνεπώς ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ καί ΕΙΛΙ
ΚΡΙΝΕΙΑ χαρακτηρίζουσιν αυτό.
Ευρίσκει τις έν αύτώ δτι θέληση. ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ — ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
είδη— Πίλοι Γυναικείοι — Υποδήματα κ.λ.π

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Π7ΧΛΛΜ & ΚΟΤΖΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α

Τό άρχαιότερον τών έν

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

Γ- ΠΑΛΛΗΣ

'Ελλάδι Χαρτοπωλείων

t. σις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική αφθονία όλών τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟ1ΙΛΑ5L· ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΑΑΚΤΟΜΙΑΣ. Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, όλα δέ τά είδη τής
’■■
*·'·'
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά καί μέ υλικά έκλεκτά καί επιμελημένα. Τά είδη
F τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικότατα. Κατόπιν όλων αυτών δικαίως
| θεωρείται τό κέντρον δλου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποϋ φροντί-

Κ■·■ 50υν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιωτερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωροϋσι τήν δια?·, σκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν τών ή τό παγωμένο γάλα
Κ των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

'Ιδρυ&έν τφ 1870

48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48
Μεγάλη άποθήκαι χάρτου Έφν.μερίδων# «υγγοαμαάτων, περιοδικών καί πάοης πΟιότητος
*
Μενάλχι άποθήκα1. ειδών γραφικής ύλης πάσ/,ς
προελεύσεως.
’Ατμοκίνητα Εο οστάο.ά Κατάστιχων
*
Φακέλλων
κάι φωτογραφικών χαρτονίώχ.
-Μόνοι’ έκαρτα'. εν Έλλάδι επιστολικών δελτάρίων.
Δικταί άπ αγγελίαν έκτελούμεναι τάχιστα. ΈςεοόΟησαζ ι’ος κριτών 500 ειδών μέχρι,τοΰδε.
’Ατμοκίνητο? Τυπογραφείου μέ 10 ■ πιεστήρια Sir.
μικρά; έπιμεμελημένας- εργασίας (Travaux de peville)
ώς κα· διά μεγάλας καλλιτεχνικά; τοιαύτας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα
θήκη φωτογραφικών -λακών καί χάρτου οιαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φιοτο γραφικών
-λακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛ. Δρ. 60.000 000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Υποκαταστήματα.
F
Ε

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: ’Εν Πειραιεΐ, .Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις,

Κ

'Ηρακλείω

Ρέθυμνο» και Σάμο» (λιμήν Βαθέως).

Προσωρινά Πρακτορεία . έν ΑΗΜΝΩ (Κάστρον) κα)
ΚΕΡΚΙΡΑ.

ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ’Εν Κων,πόλει, ('Υποκατάστημα έν

Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμποΰλ), Σμύρνη.

ΜηχκνοΟερα.'πείας καί φυσικοθεραπείας
ΝΕΥΡΑΣθΕΝΕΙΑΐ, παθήσεις στομάχου καί έντε
ρων, Δυσκοιλιότης, αναιμία, άρθρΐτίς, κεφαλαλγίαι,
δυσκρασία!, Παχυσαρκία, ψαμμίασις, προστατϊτις
κχιί άλλα χρόνια νοσήματα. ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ διά
νέας όλης μεθόδου, εις το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ Μηχανοί
θεραπείας και Φυσικοθεραπείας τοΰ έν ’Αμερική καΆγγλίόί σπουδάσαντος

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤ12: ’Εν Αλεξάνδρειά, καί Καΐρφ
Γ · ENAONAINQ: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣ12 (Κύπρου).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

S

a. mm

.Μη χανοθερ απευτοϋ

1<ΟΙ\ΙΙ

\ II

ΔΗΜΟΣ©.

Ο,ΝθΥ

ΠΟΥΡΗ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕι

Αιευΰυνόμενον ύπό τοϋ ιατρού κ. Α. Πέταλά

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μπονιέ (έντεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. Άάηνογένης, Κ. Βεροΰγκ, Λ. Ζαφίρης,Σ. Εύγενίδης, Π. Καραπάνος,
Βαρώνος δέ Νεφλίζ, Έμμ. Ροδοκανάκης Μ.
Αάσκαρης καί Σ. Φούντης.

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΑ1ΑΣΚΟΣ

Πλατεία ϋάνιγγος
6—Όδός Τζώρτζ—6

Ε

Διεύ&υνσις τηλεγραφική

ΑΘΗΝΑ ΓΚΗΝ - TKTMENOClaES

II ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Έκτελεϊ προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων καί
εισπράξεις τοίούτών έν Έλλάδι καί τώ ΈξωτερικώΆγοράζει καί πωλεΐ ξένα νομίσματα καί χαρτονθ.
μίσματα.
\
’Εκδίδει πιστωτικός έπιστολάς καί αναλαμβάνει τήν
απανταχού αποστολήν χρηματικών ποσών διά τηλε
γραφικών ή ταχυδρομικών εντολών.
’Ανοίγει, πιστώσεις επί φορτωτικών.
Δέχεται τίτλους πρός φύλαξιν’ εισπράττει τοκομερί
δια καί πληρωμένους εις τό άρτιον τίτλους’ έκτελεϊ
χρηματικός έντολάς· δέχεται άνεξόδως έγγραφός εις
νέας εκδόσεις καί έν γένει έκτελεϊ πάσαν έπι τίτλων
εργασίαν : ανταλλαγής, εισπράξεις δόσεων ασφαλείας
κατά τής είςτό άρτιον κληριόσεως κτλ··.
Χορηγεί δάνεια έπι τίτλων·
Ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς καί δέχεται χρη
ματικός καταθέσεις : όψεως επί τόκαίΌ0/), έτησίως καί
επί προθεσμία πρός 3 */s °/· έτησίως διά τάς άποδοτέας μετά Ομήνας, πρός 4 ° „ διά τάς άποδοτέας μετά
1 έτος καί ό", . διάτάς μετά δύο έτη καί επέκεινα άπο
δοτέας. (Διά καταθέσεις όψεως είς· συνάλλαγμα όψεως
έπι Λονδίνου άποδοτέας είς συνάλλαγμα ’επί τής αυ
τής πόλεώς πληρώνει πρός τό παρόν εξαιρετικός τό
κον 4 % έτησίως). ’Έχει ειδικήν ι'πηρεσίαν Ταμιευ
τηρίου επί τόκο» 4 "/0 έτησίως.
Έκτελεϊ παντός είδους ναυτιλιακός εργασίας : ναυ
λώσεις άτμοπλοίων διά λογαριασμόν πλοιοκτητών ή
φορτωτών πωλήσεις καί άγοράς άτμοπλοίων' άσφαλείας επί άτμοπλοίων, έναντίον παντός κινδύνου (θα
λάσσης καί πολέμου), εμπορευμάτων, τίτλων’ εισπρά
ξεις άβαριών’ άνθρακεύσεις πλοίων, κτλ. κτλ.
Έχει είς τήν διάθεσιν τοΰ κοινοΰ, ύπό πάντας τούς
επιθυμητούς όρους άσφαλείας, υπηρεσίαν ένοικιάσεως
σιδηρών διαμερισμάτων έν τώ θησαυροφυλακίφ της,
επί ένοικίω άπό Δρχ. 30— έτησίως καί άνω. Ειδική
κλείς παραδίδεται είς έκαστον πελάτην δι’ ής ούτος
καί μόνος δύναται ν’ άνοιξη τό ύπ’ αύτοΰ ένοικιασθέν
διαμέρισμα.

ΚΟΜΟ K. KFFAKMS

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

:ι-ολοχ κοριιι - η

rnffirw wi a. wjhi-soia, i©^naa

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Διά της υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων
/

σώζετε ού μόνον τούς δοόντας σας, αλλά προλαμβά

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

νετε απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών οδόντων, τών
ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤ1ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

πνευμόνων, ώς και τοΰ πεπτικοΰ συστήματος πολλάκις.

δε σώζετε τήν ζώήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον επιστήμονα
όοόντοϊατρόν κ, ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί τρεις σκε-

αυόίαι ’Ελιξίρια,

Όδοντοκόνις καί Άδα-

αντίνη, εϊνε μοναδικαί είς τό είδος των.
Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία

καί ή νεύραλγία. Εϊνε συσκευασίαι άλάνθαστοι
καί άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τώ ϊδίςυ αντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.

3 — ΚΟΡΑΗ — 3

. Τροποποιηθείσής τής κλίμακος τών τόκων τών εις

τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐς υποκα-

ταστήμασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια
άποδοτέας έν~δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκω.

1'/2 τοΐς "ή, κατ’ έτος, διά τάς έν δψει άποδοτέας
τκαταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ
ύτου τοΰ τόκου δριζομένου είς 1 τοΐς θ/(| κατ’ έτος

λογοριασμοΰ και βιβλιαρίου έπιταγών.
»
2 τοΐς ”/„ *nun έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο

“ΜΟΥΣΙ ΚΗ„

τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.
2'/2
κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάςάποδοτέας
μετά έν έτος τούλάχιστον.
3 τοΐς "/" κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο-

13-15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13—15
ΑΘΗΝΑ I

δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον. \
3 τοΐςΜ/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ

δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοΐς °/υ διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5

‘Από την όπερέττα τον κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

έτών ή τάς διαρκείς.

240 — 'Ο Παράς
Δρ.
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ
»
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance
τής Λευκής)
»
243 —Πεταλούδα (Βάλς διά πιάνο μόνον)
>
247 —Λευκή Πεταλούδα (Duetto)
■»
248—Έρασμία— Πολυδεύκης (Tango)
»

1.50
1.50

»

1.50
1. —
1.50
1,50
6,50

‘Από την όπτρέττα τον κ. θ. I. Σακείλαρίδον

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

ΈίΣΑΙ ΤΗΤ );.' : Υ ΑΗΤ

:

■

ΣΤΑΔΙΟΥ 34
I

Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων είς-δλα τά γούστα καί όλους τούς-

ίΥοωματ ι σμούς.
, . , _
|
Εκεί ή συνάντησις όλων τών κομψως ένδυομενων.

Αί καταθέσεις αυται γίνονται δεκται και είς ανοικτόν
λογαριασμόν,'παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

δλα μαζή είς ένα τόμον

I

’»
>
»
»

1,25
1.25
1.25
1.25

Πιάνα και άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσιες
έκ βρ, 40.

"ttHKlS »'!)

Modes Chapeaux .

ΟΔΟΝΤΟΓΛΤΡΟΣ

- ■•■Τ.Α.ΟϋΗΤ' Η * RTOTEA

(

r

s

J ;

ν ήλεκτροκίνη- )·
Το ίίόναδικάν τών ’Αθηνών

“

Α -,

τον ατελιέ·
~ ■
Εξαγωγή όδόντων όλ«>ς ιίνοδυνως.
Κατασκευή, οδοντοστοιχιών ηγγυήμένη;.
Θεραπεία στόματος άποτε^σματική.

Ο Μ 111
0
*

ερμογ

\

\

Τά νεώτεοα και τελειότερα . Παρισινά μον

t

< τέλα ε’ς δλα τά γούστα και σχήματα,
r
38—ΕΡΜΟΥ-38

V ΐ»—ΑΘΗΝΑ1

Καταθέσεις εις χρυσόν
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι

σμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπί τόκω’

Μ Ε Γ A

Ε Σ Τ I A Τ Ο Ρ I Ο Ν

Γ/„ τοΐς “/„ κατ’ έτος διά καταθ, 6 μηνών τουλάχ

2

»

»

»

»

3»

»

1 έτους

2’/.,

»

»

»

>>

>

»

2 έτών

3

»

»

»

»

»

»

4 έτών

4

*

»

>

?

5 έτών

Άρεβμός

Α 1 II X I « W

«

’Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς Εργασίας του
Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαΐ ή άνώνυμβι

TIMOACriCN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Δραχ.

'Ολόκληρος σελΐς είς έν τεΟχ·
'Ημίσεια
Τέταρτον σελίδος
»
»
Όγδοον
»■
>
■■>

&

00

*

20

Διά χώρον μικρότερα
*
αί τιμάί Ανάλογοι
Δι εικονογραφημένος διαφημίσεις, -δί"
τεύχη fj περισσότερα ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

ΕΡΓΑ ΤΚΕ 0ΟΪ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

-

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
>2.00
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΪΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Ο ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΑΙΟΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον
»1.50
μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν."
ΗΤΑΝ ΑΕΗΊΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί
5.00
πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής

Α-'. Τόμος.......................... φρ.' 3.00

> ·

Β'. ’

»

Γ'.

>
»

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα
έξ ύπερεπτακοσίω> σελίδων .

.

. .

.

>>

Σειραι τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ Α'. Β'.Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ.
Ζ . και Η’, έτους πωλοΰνται είς τά Γραφεία μας πρός 25 φρ. έκαστη.

I ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “5ΤΑ?„ I

13—15 Στοά Αρσάκειου
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Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
Όλα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes,
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά έξαρτηματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.

ΤΪΠΟΙΣ ίΜΛΦΜ HUAZDVUKIL, ΕΤΡΙΠΙΔΟΎ J
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