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(Ιάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δ£ν έπιστρέφεται.
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας Αναγγέλλεται.
Αί έγγραφαί άρχονται άπό 1η; έκαστου μηνό;.—Γό τεΰχο; δρ. I.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Καλλιεργούμενα φυτά καί κατοικίδια ζφα, ύπό Βίκτωρ ις Hehn, κατά μετάφρασιν ύπό Εύίονίου ΚουρΜα διδάκτορος τής φιλολογίας.— Τά ’Ιταλικά καί τά έν πεζώ λόγω έργα τοΰ Κάλβοο. Ση.ΔεΒι
ά$^.=Ή νοθεία τών τροφών ύπό ΙΙολυδ. Κ Χατζηδημητριού. -Τό ζήτημα τής Γυναικός. Τί λέγει δ α νθρωπος τής δουλειάς ύπό Νανώς Ροντάκη.—’Α.ιώ τήν Καλλιτεχνική ζωή. — Τά γσργά καί τά ίσια —Έ κλιποΰσαι φυσωγνωμίαι, “Αδωνις Κύρου.—Δηλώσεις τοΰ κ. Βενιζέλου._*Η άνασύστασις τοΰ Κοάτου- τ ών
Κομνηνών.—’Από τή ζωή τοΰ μηνάς.— Ό Κόσμος.— ’Ολιγόστιχα κ.λ.π.

ΔΗΛΩΣΙΣ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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Ή «Ελληνική Έπιΰεώρησις» παλαίσασα μέχρι τοΰδε είς μυρίας δυσκολίας
διά τήν έξεύρεσιν χάρτου είναι ήδη υποχρεωμένη νά εμφανίζεται μέ μορφήν καθαρώς πολεμικήν, μορφήν τής άνάγκης.Ή κρίσις τοΰ χάρτου έφ&ασε στο όξύτατον σημεϊον καί δέον νά θεωρήται ά&λος και δτι κατορίϊώνομεν νά έκδιδώμεθα.
Ή τιμή τοΰ χάρτου έφθασε πλέον είς απρόσιτα ΰψη.

ΚΜΛΙΕΡΓΟΪΜΕΝί ΦΪΠΜΙ UTOKliUZOT
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μασίας τών φυτών μετά τών συνωνύμων, ή τοΰ έν
χρήσει δημώδους ονόματος αυτών, αλλά καί τά αντί
στοιχα πολλάκις έξ άλλων γλωσσών, ήτοι τής Λατινι
κής ή ’Ιταλικής, τής Αραβικής ή Τουρκικής, πρός
τούτοις καί άλλα ονόματα, ορυκτών λίθων καί στοι
χείων, μετάλλων, ζφων κττ. δσα έν χρήσει ήσαν έν τή
Βοτανική, καί ορούς δέ Βοτανικούς ή ιατρικούς άπαντώμεν σπανιώτερον έν αΰτοΐς, πρός δέ καί άλχημιστικούς' ιΐναι ούτως εϊπεϊν ή κλείς τών Ίατροσοφίων, δθεν καί τά άριστα εξ αυτών περιέχουσιν
κατά τύπον τό γλωσσάριου έν αρχή ή έν τελεί.
’Αναφαίνονται δέ τά Βοτανικά γλωσσάρια, έφ’ δσον
παρηγκωνίζετο ή άρχαία'Ελληνική γλώσσα καί ύπερίσχυεν έν τώ κλάδφ τούτω ή δημώδης· εϊπομεν δέ
ανωτέρω δτι τά ’Ιατροσόφια είναι γνήσιον τ^ροϊόν
τοΰ λαοϋ. Κατά τόν IB' καί ΙΓ' αιώνα λοιπόν άνευρίσκομεν τά πρώτα γλωσσάρια, έν οΐς πρώτον, κατά
τάξιν αλφαβητικήν, τίθεται τό άρχάϊον τοΰ φυτοΰ
λογή.
ό'νομα έπειτα τό δημώδες, έπειτα δέ τά ξένα ονόματα.
Έν τοϊς ποιήμασι τούτοις διά βραχέων εκτίθεν “Οτι δέ ούιος είναι ό λόγος τής γενέσεως τών γλωσ
ται αϊ ώς τροφής ιδιότητες τού φυτού, άλλ’ εκείνο σάριων ούδεμία αμφιβολία ύπάρ/εΓ άλλως προς καιαδπερ ενδιαφέρει τόν Βοτανικόν δέν είναι βεβαίως νόησιν τών συγγραμμάτων τών αρχαίων ιατρών καί
τούτο, είναι ή περιγραφή τοΰ φυτοΰ καί τά συνώ δή τοΰ Ίπποκράτους ήσαν τά ειδικά λεξικά τοΰ Γα
νυμα αύτ,οΰ, άπερ άποτελοϋσι πολύιιιιον συνεισφοράν ληνού καί Έρωτιανοΰ, ατινα δμως κατά τήν περίο
εις τήν Βοτανικήν δνοματολογίαν, διό άσυγκρίτως πο- δον ταύτην .σπανιότατα άπαντώμεν έν τοϊς χειρογράλυτιμωτέρα είναι ή τών Βοτανικών γλωσσάριων, άπερ, φοις, δπερ άποδεικνύει μαθηματικώς, δτι ταΰτα εί
ώς εϊπομεν, εύρίσκονται έν τοΐς Ίατροσοφίοις, σπα χαν περιέλθει εις αχρηστίαν, καί έπρεπε νά συντανιότατα δέ κ<ά έν ΐδίω τεύχει.Είναι τό άνεκτίμητον έν χθώσι χάριν τών πολλών νέα λεξικά, δπως έπίσης
τφ κλάδφ τούτω προϊόν τής Βυζαντινής περιόδου, δι’ συνετάχθησαν καί τά νέα βιβλία, τά ’Ιατροσόφια.
ών καί μόνων δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν τό δύσ ’Από τοΰ ΙΓ' -δμως ή ΙΔ' αίώνος εισέρχεται νέον
κολου καί πολυδαίδαλον περιεχόμενον τοΰ ιδιάζοντος στοιχείου έν τή φαρμακολογία έκ μέν τής ’Ανατολής
τούτου είδους τή Βιζαντινή ιατρική φιλολογία. Δέν καί δή τής Αίγυπτου διά τών ’Αράβων, έκ δέ τής
περιέχουσι δέ τά γλωσσάρια ταΰτα μόνον τάς δνο- Δύσεως έπίσης διά τών Φράγκων, δπερ κατέστησε τήν
γλώσσαν έν τοΐς άντιδότοις (—συνταγαΐς) πράγματι
κυκεώνα- έντεΰθεν ή αναγραφή'έν τοΐς γλωσσαρίοις
*) ΔιορίΙωτέα έκ τοΰ προηγουμένου τεύχους τά εξής :
καί τών ξένων τούτων δνόμάτων τών φυτών. Διά τών
Στήλη 1 Στίχ. Β έκ τών κάτω: "Λν δέν, άντΜαν δέ.—Στίχ.
5'κ. μετ’ έμαυτοϋ, αντί μεθ’ έαυτοΰ.—Στίχ. Γ κ. σφάλλωΒοτανικών λοιπών γλωσσάριων duvet έξικνοΰνται μέ
μαι, άντί σφάλλω.—Στίχ. 282 κ. προϋποτίθησι, άντί προϋ χρι τών αρχών τυΰ ΙΘ' αίώνο.·, δυνίμεθα νά παραποθέτει.—Σ. 2 Στίχ. 322 τάς περί φυτών, αντί τά περί φυ
τών.—Στίχ. 2-12 παρουσιάζουσι, άντί παρουσιάζουν.—Στίχ. κολουθήσωμέν τά ονόματα τών φυτών καί τήν ποι72 Graeci, άντί Qraeci.- Στ. 52 Heinz, άντί Henn κίλην αυτών έξέλιξιν από τε μορφολογικής καί φθογΣτίχ. 32 Daremberg.avvi Darembverg.—Στίχ. ιίί- κ. γολογικής άπόψεως καθ’ δλους τι ύς αιώνας μέχρι τών
ημερών ημών. Καί είναι μέν αληθές δτι ταΰτα είναι
■ δστις, άντί δστις.
(Σημ. Έλλην. ’ΕπιΘ.). Εις τό προηγούμενον τεύχος; λίαν σύντομα, διότι μόνον τά συνώνυμα παρατίθεν
κατά παραδρομήν, προζληθεΐσαν ύπό τοΰ μεταφραστοϋ. ται άνευ προσδιορισμού ή περιγραφής τίνος τοΰ φυ
οί υποσημειώσεις έτέθησαν παρενθετικώς έντός τοΰ κειμέ τού, άλλ’ έκ τών έν τώ Ί ζτροσοφίω, είς δ άναφέ-

Τοιοϋτον βιβλίον λίαν διαδεδομένου παρά τοϊς
Βυζαντινοϊς είναι τό τοΰ Συμεών Σήθ, ιίκμάσαντος
κατά τόν ΙΓ' αιώνα, καί τιτλοφορούμενων απλώς
«Περί τροφών·>, έκδοθέν δέ εσχάτως έν τή βιβλιο
θήκη ιοΰ Teubner ύπό τού Langkabel- αλλά καί
άλλοι μή ιατροί έκ τών πολυϊστόρων τής Βυζαντινής
περιόδου ήσχολήθησαν περί τοιαΰτα θέματα, οϋιως ό
Μ. Ψελλός έγραψε ποίησα έν δωδεκασυλλάβοις «Περί
υγιεινών τροφώτ», δημοσιευθέν έν τοϊς άνεκδότοις
Έλληνικοϊς ύπό Boissonade, έτερον δέ εύρηται παρ’
έμοί ανέκδοτον. “Ετερον είδος τοιούτων πραγμα
τειών. είναι καί τά ποιήματα έκεϊνα έν οίς ορίζεται
τίνα τών λαχάνων καί τών καρπών άρμόζουσιν έν
έκάστω μηνί πρός ύγιεινήν τροφήν, είδος διαιτητι
κής. Τοιοΰτον έξέδωκεν έπίσης δ Boissonade έν, έξ
ών τινά εδρηνται καί έν τή έμή άνεκδότω Βοτ. συλ

νου άντί νά τεθώσι κάτωθι αύτοΰ διά παραπομπών.

54 ύ

ρονται, δυνάμεθα μετ' ακρίβειας νά άναγνωρίσωμεν
αυτό, δν καί έν πολλοΐς αυτών έχομεν καί περιγραφής. αμέσως παρημελήθη, εύθύς ώς διά τής ίδρύσεως τών
Δυστυχώς τό πολύτιμον τούτο υλικόν μένει έν αποικιών ήνοιξαν οί σιτοβολώνες τοΰ Εύςείνου,· τής
ταϊς βιβλιοθήκαις ανέκδοτον’ έξεδόθησαν δέ μέχρι Σικελίας καί τής Αίγύττου. Έπί τών ’Αλεξανδρινών
τούδε τρία μόνον Βοτανικά γλωσσάρια- τό μέν πρώ χρόνων Νίκανδρος ό Κολοφώνιος, ώς εϊτομεν, συνέ
τον έν τή τελευταία έκδόσει τοϋ Λεξικού τοΰ Ζωναρά γραψε μέγα ποίημα τά «Γεωργικά», ού απόσπασμα
μεταξύ τών προλεγομένων, τό δέ δεύτερον έν τοΐς διέσωσεν ό Άθήναιος. ’Αλλά καί έν τφ «τερί φυτών
'Ελληνικοΐς άνεκδότοις τοΰ Boissonade καί τό τρί ιστορίας» έ'ργφ τοΰ Θίοφράστου- άνευρίσκομεν πολλά
τον έν τφ περιοδικά» τής Ουψάλας «Eranos», προ διδάγματα τών αρχαίων περί καλλιεργίας καί έκλογής
τοΰ έδάφους καί τής σποράς κ.ά.τ, Ό δέ Θεόκριτος
ολίγων ετών. *
έν τοΐς «Βνυκολικοΐς» εξύμνησε θεσπεσίως τά καλά
τοΰ γεωργικού ώς καί τοϋ ποιμενικοΰ βίου. Οί Βυ
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ
ζαντινοί Αύτοκράτορες εϊργάσθησαν άνενδότως πρός
ΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ
άνάπτυξιν τής γεωργίας, καί διά γενναίας καί συνετής
Μετά τήν οΰτω γενικήν άνασκόπησιν τής Βοτανι νομοθεσίας ύπεστήριξαν τούς γεωργικούς πληθυσμούς,
κής έν τή παρελεύσει τών αιώνων, υπολείπεται ήδη ώς δεικνύει καί δ υπέρ τών παρ ·ίκων (είδος σημερι
νά είπω ολίγα καί περί τοϋ σπουδαιοτέρου αυτής κλά νών κολίγων) προστατευτικός νόμος, οΐτινες σύν τφ
δου, τής Γεωργίας, περί ή; τόσον πενιχραί είναι αί έκ χρόνφ άπέκτων τήν κυριότητα έπί τών καλλιεργούμε
τϋς αρχαιότητας περιελθοΰσαι είς ημάς ειδήσεις, δσην νων γαιών. Τό ΰψιστον υπέρ τής γεωργίας ένδιαφέρον
σπουδαιότητα ενέχει τό θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, έμφαίνει καί ή υπό τοΰ Κασιανοΰ Βάσσου έκδοδτι έν ούδεμιφ χώρα τής γήινου σφαίρας τοσαύτης τι σις πάντων τών μέχρι τότε σωζομένων έργων τών
μής ήξιώθη ή Γεωργία δσον έν Έλλάδι, ένθα καί Γεωπόνων, κελεύσει καί βασιλική συνδρομή τοΰ φιθεότης τής γονιμότητας καί ευκαρπίας τής γής έπλά- λομουσοτάτου Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τού Πορ
σθη ή Δήιιητρα, καί τελεταί καί πανηγύρεις άγροτικαί φυρογέννητου. Τά «Γεωπονικά» είναι πολύτιμος θη
έπισήμως ύ.τό τής Πολιτείας είχον θεσπισθή, καί εις σαυρός διά πάντας τούς αιώνας ώς πρός τήν Γεωπο
διαφόρους άλλους θεούς χάριν τής ευφορίας τής γής νίαν, περιλαμβάνων παν δ,τι έ/νώριζον όΪ αρχαία ι
θυσίαι προσεφέροντο : «Ποσειδώνι γε φυταλαίφ, Διο- περί αυτής, έν αΰτοΐς αναγράφονται τά σπουδαιότερα
νύσω δέ δόνδπτη» (Πλούταρχος έν Συμποσίφ). Περί καί κάλλιστα είδη τών φυτών, σπορίων καί καρπών,
πολλοΰ δέ ειχυν τήν καλλιέργιαν τής γής, καί θεοστυγή δ τρόπος καί δ χρόνος τής φυτεύσεως καί συγκομι
έθεώρουν τόν μή άσχολούμενον περί τήν γεωργίαν, δής αύτών, τά μέσα καί αί μέθοδοι τής διατηρήσεως,
ώς λέγει δ’Όμηρος δνειδίζων τόν Μαργίτην,: «τόν άποξηράνσεως κ.τ.τ., ή δΓ έπιλογής τελειοποίησις καί
δ* οΰτ’ άρ σκαπτήοα θεοί θέσαν, ούτ' άροτήρα», έν δ έξευγενισμός τών καρπίμων καί δτωροφόρων δέν
τούτοι; γραπτά μνημεία ελάχιστα διεσώθησαν, καίτοι δρων, δ έγκεντρισαός καί ενοφθαλμισμός αύτών, αί
άπό τή: πρωϊμοτάτης άρχαιότητος δ ’Ησίοδος έν τφ ποικιλίαι καί αί ιδιότητες τή; σπορίμου καί καλλιερ
ποιήματι αυτού «Έργα καί Ήμέραι» έποιήσατο α γησίμου γής, τό κλίμα, αί μετεωρολογικοί καθ’ έκάπαρχήν τής διά τοΰ καλάμου καλλιεργίας καί άναπτύ- στην τοΰ έτους ώραν μεταβολαί κ τ.τ., πρός τούτοι;
ξεως τών περί τήν θεραπείαν τής γής θεμάτων. Καί πραγματεύονται καί περί παντός, δτερ χρησιμεύει έν
αυτοί δέ οί φιλόσοφοι δέν άπηξίουν νά διαλέγωνται τή τραπέζη καί τή μαγειρική έκ τών καρπών καί αλ
ήδέως περί «τέχνης γεωργικής»,ώς αναφέρει περί τοΰ φίτων (αλεύρων), καί περί τοΰ τρόπου τής παρασκευής
Σωκράτους δ Ξενοφών sv τφ Οικονομικά» αυτού- καί αύτών. Έν δέ τφ κεφαλαίφ «περί οίνων καί οξέων»
βεβαίως έγράφησαν έγχ ιρίδια καί πρακτικοί περί τής έκπλήσσεταί τις προ τής ποικιλίας τών οίνων καί τής
τέχνης ταύτης οδηγοί, έτι δέ καί θεωρητικώτερα συγ εκτάκτου έμπειρίας πρός κατασκευήν καί διατήρησιν
γράμματα, ώς πειθόμεθα έκ τών παρ’ Άθηναίφ απο αύτών, έτι δέ καί διά τά πολυειδή καί έξα·'ρετα «σείσπασμάτων, αλλά ταΰτα εγκαίρως άπωλέσθηταν. Αιτία ρια» (σειοότια), «έψήμπτα» (γλυκίσματα) κ.τ.τ , ών
δέ τοΰ φαινομένου τούτου είναι δτι ή γεωργία έν'Ελ- έλάχιστα σήμερον γνωρίζομεν.Ουτω δαψιλώς άτελάμλάδι, χώροι κατ’ εξοχήν ορεινή (ή Θεσσαλία σχεδόν βανεν δ γεωργός έτι τής τραπέζη; αύτοΰ τών αγαθών
ούδέποτε άτετέλεσε μέρος τής έντεΰθεν Ελλάδος, δια- τής γής καί άντημείβετο πλουσίως διά τούς κόπους
τελούσα ύπό ίδιους ηγεμόνας έχθρικώς ώς τό πολύ καί μόχθους. Τοιαΰτα έν συντόμφ τά «Γεωπονικά»
πρός αυτήν διακειμένους), δέν ήδύνατο νά ευδοκί δικαίως θεωρούνται τών άριστων προϊόντων τής Βυ
μηση, καί μάλιστα έν τή λεπτογείφ ’Αττική, καί οΰτω ζαντινής φιλολογίας, μαρτυροΰντα ού μόνον τήν θαυν’ άνταμείψη τούς κόπους τών γεωργών- διά τούτο μασίαν ακμήν τής γεωργίας, άλλά καί τήν ζωηράν κίνησιν καί φιλοπονίαν, μεθ’ η; έθεράπευον ταύτην οί
*) Σηα. ’Ενταύθα θεωρώ έπάναγκες νά φέρω λόγιοι τής έποχής έκείνης- διότι τό βιβλίον, κοινός
είς γνώσιν τών περί τά τοιαΰτα ένδιαφερομέ- έρανος έκλεκτών διδαγμάτων, περιέχει ολίγα έκ τών
νων, δτι άπό πενταετίας διερευνών τάς βιβλιοθήκας πολλών ύπό τών συγχρόνων καί αρχαιότερων Γεωπό
τών χειρογράφων έν τε τή ’Ανατολή καί τή Δύσει, νων συγγραφέντα, δ δέ εκδότης, ιερομύστης καί αύτός
κατώρθωσα, χάριτι θείοι, νά καταρτίσω πλήρη συλ έκ τών αρίστων τής τέχνης, δίκην μελίσσης άπεκόλογήν τών σωζομέχφν Bor, γλωσσάριων, τή προ μισε καί έναποταμίευσεν ένταΰθα τά σπουδαιότερα
τροπή δέ τοΰ σεβ.καθήγητοΰ τοΰ Γλωσσολογίας έν τφ καί χρησιμότερα, κατέταξεν αύτά καθ’ ώρισμένον σύ
Καποδιστριακφ Πανεπιστημίφ, ώς καί τοΰ άόκνως στησα, προσθείς καί δσα αύτός ή ιουσε καί έκ πείρας
καί αφειδώς περί τόν προσδιορισμόν τών φυτών τής έγνώριζε. Δυστυχώς τοιοΰτον δν τό βιβλίον, έλάχιστα
Ελληνικής χλωρίδος άσχολουμένου κ. Κρίνου, πρώην κυκλοφορεί παρ’ ήμΐν, καίτοι, πλήν τών παλαιοτέρων
καθηγητοΰ τής Φαρμακολογίας έν τφ Έθν. Πανεπι δύο έκδόσεων, έχομεν καί νεωτάτην κριτικήν, γένομέστήμιο), έπετάχυνα τήν πρός έκδοσιν αυτών παρα νην ύπό τοΰ έκδοτικοΰ οϊκου Teubner έν Λειψία (ήσκευήν, καί έάν δ Θεάς θέλη, δσονούπφ μέλλουσι νά τις δυστυχώς έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη δέν υπάρχει!)
ϊδωσι το φώς διά τοΰ τύπου, έάν εννοείται έσώθησαν
έκ τής καταστροφής.
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Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΤΗ ΔΥΣΕΙ
λιιμ isjyvio»
Μετά τήν δίλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως σύν
τή άναγεννήσει τών γραμμάτων έν τή Δύσει, ήρχισε
φυσικώς ν’ άταγεννάται καί ή Βοτανική. Νέον σταθ
μόν έν τή καθόλου έπιστήμη άποτελεΐ ήδη δ δαιμό
νιος Λινναΐος, δστις περί τήν συστηματοποίησιν τών
φυτών ιδιαίτατα ασχοληθείς έν τφ «Systema natu
rae» (1735) ύπερηκόντισεν έν τφ κεφαλαίφ τούτφ
ολους τούς προ αύτοΰ, καί έπεβλήθη μετά κύρους
καί αυθεντίας αδιάσειστου- αύτόξ έβάπτισε τά φυτά
διά διπλού ονόματος τοΰ γένους καί τοΰ είδους, ώς
είναι γνωστά αύτά μέχρι σήμερον έν τή έπιστήμηάλλά τό σπουδαιότερον δΓ ημάς είναι τούτο, δτι τά
ονόματα τούτων ώς έπί τό πλεΐστον έλαβεν έκ τής
Ελληνικής Βοτανικής, μεταγροήίος αύτά Λατινιστί,
καί διήνοιξεν έκτοτε νέους δρίζοντος έν τή
σπουδή περί τήν τών αρχαίων Ελλήνων Βο
τανικήν ονοματολογίαν, δφείλουσι δέ οί "Ελληνες
άπειρον ευγνωμοσύνην τφ μεγάία» τούτφ Βο
τανικά) διά τήν προτίμησιν τής έθνικής αύτών γλώσσης, ούδ’ έπιτρέπεται νά παρεκκλίνωσιν αυτοί τού
κανόνος τούτου, είσάγοντες τά ξένα έν τή γλώσση
αύτών καί περιφρονοΰντες τά ίδια. Καί οί μετά ταΰτα
δέ Βοτανικοί άπαξαπαντες σχεδόν προκειμέτου νά
δνομάσωσι νέον τι φυτόν κατέφενγον πάντοτε εις
τόΕλληνικό»Λεξικόν-*) καί έάν δέν εΰρισκον ένταΰθα
τό σχετικόν όνομα, προέβαινον είς πρωτοτύπους συν
θέσεις, άλλ’ έπειδή ή έπιτυχία έν ταύταις έξηρτάτο,
ώς παρατηρεί δ κ. Μηλιαράκησ, «έκ τής έκάστοτε
έλληνομαθείας καί περί τήν λέξιν ευαισθησία!.- τοΰ
Έλληνιστοΰ», έπήλθεν έν τισιν δνόμασι σύγχυσις
ούκ ολίγη.
)
**

τίου, δστις ιατρός καί βοτανικός ών συνέταξε πολύγλωττον βοτανικόν λεξικόν Ελληνιστί, Λατινιστί,
Γαλλιστί, Άραβιστί, ΙΊερσιστί καί Τουρκιστί, καί
συνέστησε τόν πρώτον βοτανικόν κήπον έν Κων)πόλει- άλλά περί άμφοτέρων τούτων πλήν τής απλής
τοΰ Σάθα συγγραφής ούδέν πλέον είναι γνωστόν. Τοΰ
τοιούτου είδους Λεξικόν είναι καί ή ένΠέστη έκδοθεΐσα τφ 1787 «’Ονοματολογία Βοτανική τετράγλωσσος»
τοΰ Κωνσταντίνου ΖαβίραΣτατιστέως.
)
*
Καί ένταΰθα
τίθενται απλώς, πρώτον ή άρχαίαΈλληνική τοΰ φυτού
ονομασία, έπειτα ή Λατινική καί Ουγγρική καί τελευταΐον ή δημώδης Ελληνική, 800 φυτών περίπου.
“Αλλος εργασίας Ελλήνων περί τήν Βοτανικήν έλαχίστας έχομεν.
)
**
Ούτως δ Κεφαλλήν ιατρός Νικ. Δελαδέιζιμας έξέδωκε περί τά τέλη τοϋ ΙΗ' αϊώνος Ίταλιστί «Περί τών ιαματικών φυτών τής Κεφαλληνίας»δ δέ ποιητής Βηλαράς ονομάζεται παρά τφ Σάθα, δ
πρώτος Βοτανικός τής Ελλάδος, καί λέγεται δτι εϊσήγαγεν έν τή φαρμακολογία πρώτος τήν χρήσιν τής
Ελληνικής (ώς γνωστόν δ Βηλαράς ήτο έκ τών σπου
δαιότερων τής έποχής ίατρσαν έν τή αύλή τοΰ Άλή
Πασά). Σπουδαιότατον άπό πρακτικής» άπόψεως είναι
καί τό «Γεωπονικόν» ’Αγαπίου τοΰ Λάνδου, δπερ τφ
1620 τό πρώτον τυπωθέν έξεδόθη έπειτα πλεισιάκις
καί άναγινώσκεται μέχρι τής σήμερον άπλήστως ύπό
τοΰ λαού- είνε δέ γεγραμμένον έν άπλονστάτφ δημώδεί ίδιώματι. Είναι τό μόνον βιβλίον έπί θέματος
τοιούτου δπερ έγράφη χάριν τοΰ λσοΰ μετά τήν
άλωσιν.

01 ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ

Πολύ έκίνησαν τό ένδιαφέρον τών Βοτανικών προς
σπουδήν τής Ελληνικής χλωρίδος οί άμέσως μειά τήν
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως περίοδεύσαντες τήν
ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΪΠΟ ΕΑΑΗΝΑΝ ΣΓΓΓΡΑΦΕΝΤΑ
'Ελλάδα διάφοροι Εύρωπαϊοι ιστορικοί, εθνολό
γοι, γεωγράφοι, ιατροί κ.τ.τ. άπό τού Belonius καί
Κατά τήν περίοδον ταύτην συνετάχθησαν πολλά
Tournefort μέχρι τοΰ Leak καί Pouqueville, δστις
Βοτανικά Λεξικά έπί τή βάσει τών Ελληνικών ονο
μάλιστα καί ιδιαίτερον Βοτανικόν λεξιλόγιον κατεχώμάτων τών φυτά»ν ύπό Ευρωπαίων, οΐτινες παρέτα
ρισεν έν τή 'Ιστορία τής Ελλάδος- οί δέ δύο πρώτοι
ξαν περί έκάστου αύτών σοφωτάτας παρατηρήσεις καί
καί αριστοι μύσται τής τέχνης τού ’Ασκληπιού έσταμαρτυρίας έκ τών αρχαίων συγγραφέων- άλλά καί
χυολόγησαν τά κάλλιστα τών Ελληνικών φυτών, καί
ήμέτεροι ήσχολήθησαν περί τήν Βοτανικήν Λεξικο
περιέγραψαν αύτά έν τοΐς συγγράμμασιν αύτών έν
γραφίαν, ώς έπί τό πλεΐστον δμως πρακτικώς καί
ενεκα τής προχείρου ανάγκης, καί ως έκ τούτου τά
*) Είναι περίεργον πώς δ μακ. Σάθας έν τή Νεοτοιαΰτα λεξικά δύνανται νά καταταχθώσι κυρίως εις
τά βοτανικά γλωσσάρια. Τοιαΰτα αναφέρει δ μακα ελλ. Φιλολ. αποδίδει αυτήν είς τόν άδελφ'ιν τούτου
τόν
γνωστόν Γεώργιον Ζαβίραν, ένφ ή έκδοσις έν
ρίτη; Κ. Σάθας έν τή Νεοελληνική αύτοΰ Φιλολογία
δύο ανέκδοτα συνταχθέντα κατά τόν ΙΗ' αιώνα, τό τφ έξωφύλλφ φέρει τό όνομα τοΰ Κωνσταντίνου.
μέν ύπό τοΰ ’Αναστασίου Γορδίου, δπερ έκτος τών
**) (Σημ. Βοτανικόν Λεξικόν, ώς έπληροφορήθην
άρχαίων ελληνικών ονομάτων είχε καί τά δημώδη, θετικώς, άφήκεν ανέκδοτον κο ί δ έν Κωνσιαντινουπόέπίσηε δέ κσί τά ονόματα τών ζώων, πτηνών καί λει ιατροφιλόσοφος έν μακαρία τή λήξει Στέφανος
ιχθύων, τό δέ ύπό Δημ. Άργυράμου τοΰ Βυζαν- δ Καραθεωρής, ιδιαίτερος ιατρός τοΰ Σουλτάνου, είς
τήν σύνταξιν τοΰ οποίου ήσχολεΐτο έπί ΙΟετίαν, πε*) Σημ.Τοσούτην πρετίμησιν ήσθάνετο εύτοςπρός ριελάμβανε δέ διεξοδικώς περί έκάστου φυτού καί, ώς
τήν'Ελληνικήν, ώστε συνέθετο καί ένια τραγελαφιμά, έπείσθην, τό σύγγραμμα ήτο μάλλον ’Εγκυκλοπαίδεια
οΐοτ Metameren (έκ τοΰ μετά καί μέρος), Tricho- τής Βοτανικής. ’Επειδή δέ δ μακαρίτης ήτο τών πολυ
gyne (έκ τοΰ θρίξ καί γυνή), Leptosporangiatae μαθέστατων καί πολυγραφωτάτων τής έποχής, κάτο
(έκ τοΰ λεπτός καί σποριάγγειον), Epinastie καί Hy- χος καί ξένων γλωσσών, ή έργασία αύτοΰ, ώς καί έκ
ponastie (έκ τοΰ έπί, ύπό καί δυναστεία) ΐδε Βοτ. τών άλλων κρίνομεν, θά ήτο πολύτιμος, δυστυχώς δέν
Μηλιαράκη προλ.
έξεδόθη. 'Ως έ'μαθον δέ εύρίσκεται παρά τφ άνεψιφ
** ) Σημ. Ούτως πσρατίθησιν δ κ. Μηλιαρά- αύτοΰ έν Κωνσταντινουπόλει- ευχής έργον θά ήτο υΐ
κης(έ'τθ. άνωτ. σ. θ') άλλοκότους τινάς συνθέσεις, εύγενεΐς αύτοΰ συγγενείς καί κληρονόμοι έάν προέβαιοϊον Symphorocarpus (έκ τοΰ συμφέρειν,αθρο^ειν νον τό ταχύτερον εις τήν έ'κδοσιν τοιούτου βιβλίου,
τούς καρπούς), astrantia (έκ τοΰ άστέρι άντία= δπερ θ’ άπηθανάτιζε τό όνομα τοΰ συγγραφέως, θά
όμοια), iatropha (έκ τοΰ ιάω καί τροφή—εύ'χρηστον περιεποιεΐτο δέ καί τιμήν είς τό ελληνικόν γένος- πρός
τούτοις θ’ άνεπλήοου κενόν έν τή έπιστήμη.
καί ώς φσρμοκον καί ώς τροφή κττ.).
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πάση λεπτομερείς, προσεπιδηλοΰντε; και τάέπιχωριάζοντα ονόματα αυτών- πολλών δέ έσκιαγράφησαν καί ώ; έν μικροκόσμφ τινι πάντα τά φυτά τών τροπικών
τάς εικόνας. ’Επίσης ουτοι καί περ'ι ιών ζώων τής χωρών. *)
'Ελλάδος πολλά αναφέρουσιν. *) Καί δπως δ SchaΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΑΕΤβΕΡΒΙΙΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
teaubriand. καί δ Barthelemy, οΐ διαπρύσιοι κήρυκε, τή;‘Ελληνική; ιδέας, διά τή; ζωηράς αυτών πε
FRAAS—ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π ΥΡΡΟΣ—ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ—ΠΥΡΛΑΣ
ριγραφής τών ‘Ελληνικών ήναψαν φλόγας ενθουσια
σμού εις τάς καρδίας τών φιλάρχαιων συμπατριωτών
Μετά τήν άτελδυθέρωσιν τής 'Ελλάδος καί τήν
- αυτών και έδημιούργησαν τό φλογερόν ρεύμα τού
φιλελληνισμού, ουτω καί οΐ έν λόγφ περιηγηταί έξή- σύστασιν τοΰ Όθωναίου Π ινεπιστημίου, έκλήθησαν
γειραν τό ενδιαφέρον τών βοτανολόγων, οΐτινες έκτοτε διά τάς φυσικά; έπιστήα ι; Γερμανοί έν οί; δ Fraas
συνεχώς έποιουντο εκστρατείας εις την Ελλάδα καί διά τήν Βοτανικήν καί δ Landerer διά τήν Φαρμα
τάς παρακειμένας αυτή χώρας χάριν φυτολογικών κολογίαν' δ πρώτος άναλαβών τήν διδασκαλίαν τοϋ
μαθήματος τούτου έν χώρα έν ή έγεννήθησαν καί
ερευνών.
έδίδαξαν οΐ πρώτοι ΐδρυταί καί μυσταγωγοί τή;
Βοτανική;
επιστήμης, διενοήθη νά καλλιεργήση ίδια
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
τόν ιστορικόν αυτή; κλάδον καί νά άνασυνθέση τό
παρόν προς τό παρελθόν- διό κιίτοι προ ολίγων ήδη
ετών έτερος Γερμανός Λ Bilderberg είχεν έκδόσει
Έκ τούτων παραλίά πω ν τού; άλλους,**) περιορί βιβλίον τού κλάδου τούτου τήν «Flora classica
ζομαι εις τον διάσημον ’’Αγγλον Sibthorp, δστις έπι- graeca». οΰτος έξεπόνησεν ’ίδιον έργον υπό τόν τί
σκεφθείς τήν Έλλαδα περί τά τέλη τού ΙΗ' αίώνος, τλον: «Synopsis Florae classicae» τφ 1845, ένθα
περιήλθε πάσας τάς Έλληνικάς χώρας καί κατέγρα
έξετάζων τα αρχαία φυτά, έν σχέσει προς τά δημώδη
ψενέπιμελώς τά φυτά αυτών- έχων δέ μεθ’εαυτόΰ ονόματα ολίγον προσέχει τόν νοΰν, διότι είναι τή;
καί καλλιτέχνην ζωγράφον έσχεδίασε καί τάς εικόνας γνώ .η; δτι ταΰτα προέρχονται έξ έσφαλμένων πληρο
τών πλείστων έξ αυτών. Τό πολύτιμον προϊόν τών φοριών, άλλ’ εις τούτο δέν έχει δίκαι ·ν, διότι εις τόν
πολυμόχθων καί δαπανηρών αύτοΰ περιοδειών άτο· έρευνητήν άπόκειται νά έξακριβώση αν τό παραδιδόκομίσας έν ’Λγγλ'α επί πολύ χρόνον έπεξειργάσθη μενον δ'·ομα ζή ή οΰχί παρά τφ λαφ.
καί κατήρτισεν άριστα, άλλ’ ή έκδοσις συνετελέσθη
’άίδη ίνεφ ίνησαν καί δυο περί Βοτανικής ελλη
μετά τόν θάνατον αυτού τφ 1807-1808. Καί τό αέν νικά συγγράμματα, ά τερ κέκτηνται μεγάλην πρακτι
κείμενον κατέλαβε δυο τόμους υπό τόν τίτλον Pro· κήν αξίαν μέχρι τή; σήμερον έτι. Τούτων ή μέν «Βο
dromus Florae Graecae», οΐ δ&πίνακες πολύχρω τανική πρακτική προσηρμοσμένη εις τήν Ιατρικήν καί
μοι καί καλλιτεχνικότατοι ετί χάρτου πολυτίμου, πλη- οικονομίαν», έξεδόθη έν Άθήναις ύπο τοΰ ιατροφι
ροΰσι 12 κολοσσιαίους τόμους εις 2ον, ών δ τελ$υ
λοσόφου Θετταλοΰ Διονυσίου τού Πόρρου τφ 1838
ταΐος περιέχει τάς εικόνας τής Άθωϊκή; Χερσονή εις διαφόρους τόμους μετά 200 πολύχρωμων εικόνων
σου. Τό μέγα καί σπουδιϊον τούτο έ'ργον τού Sib φιλοκάλως υπό τοϋ ίδιου έκπονηθεισών, βιβλίον πο
thorp εις δν αιώνιον ευγνωμοσύνην οφείλει ή 'Ελ λύτιμον ιδίως διά τάς εικόνας, άφοΰ μέχρι τού νϋν
λάς, ου δμοιον, καίτοι παρήλθον έκτοτε 110 έτη, δέν δεύτερον τοιοΰτον δέν έξεδόθη. άλλα καί σπανιώτατον
ειδεν εΐσέτι τό φώς, έξετίμησε μεγάλως σόμπας 'δ επι (δέν εδρίσκεται ούτε έν τή εθνική βιβλιοθήκη). Ό
στημονικός κόσμος' αποτελεί δέ ασφαλή σταθμόν καί πολύιαθή; ουτο; ιρχίιίανδρίτης, στουδάσα; άριστα
εγκαινιάζει περίοδον δναγεννήσεω; τών περί τήν'Ελ- τήν ιατρικήν εις τά Πανεπιστήμια τής ’Ιταλία; έλθόον
ληνικήν χλωρίδα συστηματικών σπουδών. Κατατάσσει έν ‘Ελλάδι, έξέδωκε πλεΐστα σγγράμματα διά τήν έκδέ τά φυτά ακολουθών τφ συστήματι τού Λινναίου,καί παίδευσιν καί τόν λαόν, χρήσιμα συγγράμματα καί δή
συμπαρατίθησι παρά τφ άρχαίφ ‘Ελληνικφ δνόματι φυσικομαθηματικά καί ιστορικά- ιδίως μεγάλως ωφέ
καί τό έκασταχοΰ επικρατούν δημώδες μετά συντόμων λησαν αί δύο «Φαομακοποιΐαι» αυτού, ή μέν έργον
παρατηρήσεων περί τού τρόπου τής καλλιέργειας τού πόνηαα ίδιον, έκδ ιθεΐσα τφ 1818, ή δέ έκ μεταφράφυτού κττ. Σχεδόν τό αυτό σύστημα ακολουθεί καί σεω; πολλάκις ατό τοϋ 1850.
έν τοΐς πίναξι, συνοδεύων έκάστην εικόνα διά τών
αναγκαίων επεξηγήσεων' καί ούτω καταντώσιν ούτοι
ή πολυτελής ώς ειπεϊν έκδοσις τού «Prodromus
*
. .
**)
(’Ακολουθεί)
Έπλούτισε προς τούτοις τά βιβλία καί δια λεπτομε
ρών ευρετηρίων. 'Η Ελλάς έκτοτε θαυμάζεται προς
τοΐς άλλοις προτερήμασι καί διά τήν έκτακτον ποικι
λίαν καί τόν πλούτον τών φυτών καί δή τών Ια
ματικών. Ό μέγας ιστορικός τής 'Ελλάδος δ Γερμανός
Έρνέστος Κούρτιος εύρίρκει έν τή χλωρίδι τού “Αθω
*) Τό τοιοΰτον εξηγείται ώ; έκ τής ποι
*) Σημ. Έκ τών σπουδαιοτάτων διά τήν άφθο" κιλίας τής γεωλογική; συστάσεως καί τών μετεωρολο
νίαν τών περί φυτών ειδήσεων είναι καί τό βιβλίον γικών έπιδράσεων τοΰ παραδόξου τούτου καί έξηρμέτοϋ Γερμανού Κ. Gustaw Fiedler: Reise durchalte νου κώνου τή; υδρογείου σφαίρας’ δ ήμέτερος Βοτα
Theile des Konigsreichs Griechenland 1840 νικός Όρφανίδης έξηρεύνησε μετά ζήλου τά έκεϊ
φυτά, ών πολλά τό πρώτον έν ”Αθ<^ άποκαλύψας
Ton. 2.
**) Σπουδαίοv είναι επίσης τό έργον τού Unger ώνομασεν «Άθφα» ως π. χ. τό sedum Athoum,
draba
atboa κ.ά.. Φίλος μου αγιορείτη; φαρμακο
καί Kotschy «Die Insel Cypern», πλουσιώτατον
εις ΐστορικάς ειδήσεις γενικώς περί τής χλωρίδος τής ποιός, μέ έπληροφόρησεν δτι άνεκάλυψεν έπί τής
’Ανατολής. "Ετερος Ευρωπαίος κατέγραψεν εσχάτως κορυφή; τοΰ "Αθω τό περίφημον δένδρον τής Κίνας
δθεν δ γνωστός φλοιός !, ΰπεσχέθη δέ καί νά μοί
τήν χλωρίδα τής νήσου Λέσβου.’
περιγράψη αυτό μάλιστα.

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΠΕΖΩ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου!

Διά νά κερδίση καλλίτερα τά προ; τό ζήν δ Κάλ, _βος, πρ ισέφερε τόν κάλαμόν τ >υ καί εις τήν Προτεββοτντικήν ’Εκκλησίαν. Γω 1821 έδημοσιεύθη έν
Λονδίνφ βιβλίον όγκώδες φέρον τίτλον : Liturgia
Anglicana Polyglotta, eeii liber precum commanium anglice, gallice, neograece, italice, germanicc, hispanicc, latine et graece.
Έν τή αγγλική εισαγωγή άναγινώσκεται: «'Η
νεοελληνική είν α καθ’δλ ικληρίαν νέα μετάφρ ισις
τού κυρίου Άνδρέοο .Κάλβου "Ελληνος τή; νήσου
Ζακύνθου.
Τοΰ βιβλίου τούτου εκδότη; ήτο δ Σαμουήλ Bag
gier, δστις τφ 1824 έδηαοσίευσε τοΰ Κάλβου καί.
τήνεξής μετάφρασιν ελληνικήν: «Βιβλίον τών δη ιο
ί σίων προσευχών καί τής υπηρεσίας τών μυστηρίων
«και άλλων εκκλησιαστικών θεσμών καί τελετών κατά
»τό έθος τή; 'Η νω ι-:νη;’Εκκλη σίας ’Αγγλία; καί
1 «Ίβερνίαςφ προσετέθη «ό ψιλτήριον τοΰ Δ ιβ δ καί
»αΐ μετά τάς συναπτά; έ τιστοΑαί καί Ευαγγέλια». Έ-Λημοσωύθη εις τήν σειράν τόπων μέ τον κοινόν τίτλον:
Liturgia Polyglotta. The common Prayer.
’Επειδή δ λογάς περί έργων τοΰ Κάλβου διά τήν
-διαμαρτυρουμένην Έκκ^η σίαν,άναφέρομεν καί τά κά
τωθι δύο βιβλία τοϋ Κάλβου, τά όποια αναφέρει δ
Χιώτης καί ήμεΐ; μέχρι τ >ύδε δέν εϊδομεν.
— Περί δογμάτων, δι >ικήσεω; καί ιερουργιών τή;
Άγγλικανικής’Εκκλησίας πονημάτων Κοσίου επισκό
που Λενέρνου, φ προσετέθη βραχέα μέν τινά περί
τής καθολική; πίστεως καί τής ’Αγγλική; μεταρρυθμίσεως έρανιοθέντα έκ τών συγγραμμάτων Άνδρηεω; ’Ιουλίου.
— Κατήχησις τής Άγγλικανική; ’Εκκλησία,.
’Αφού δέν τά εϊδομεν άγνωστον είναι ήαΐν τό
έπος τή; έκδόσεως διότι δέν αναφέρει τούτο δ Χιώτης.
Τφ 1861 έδηιισσίευσεν δ Κάλβος έν Λονδίνφ μετάφρασιν εις τήν ελληνικήν ιιέ τόν τίτλον: «Ποία
»κατά τού; Άρχαί >υς ή Κυριαρχία τοΰ Πάπα υπό
»τοϋ Αΐδ. Jan. Μερρίκου, Τ. Δ. πρεσβυτέρου τής
Γ»Άγγλικανική; ’Εκκλησίας.»
♦
* *

Τφ 1826 έξεδόθη έν Π ιρισίοις: «Κάλβου καί
’Χρηστοπούλου Λυρικά» μετά γαλλική; μεταφράσεως. ’Εν αρχή υτάρχει έπιστολή τοΰ Κάλβου προ;
πόν στρατηγόν I/afayette, εί; τήν οποίαν προ; τοΐς
ίλλοις λέγει δτι κατέρχεται εις τήν 'Ελλάδα διά νά

πολεμήση. ’Ιδού έπί λέξει τί λέγει; Je quitte la
France avec regret : mon devoir m’appelle dans
ma patrie pour exposer un coeur do plus an fer
des Musulmans. Κατά νοΰν είχε νά προσφέρή τήν
υπηρεσίαν του εις τό έθνος. Μεταβάς εις Ναύτλιον
δέν ήδυνήθη νά πράξη τίποτε προ; δφελος τή; Πα
τρίδας καί άπελπισθείς ένεκα τών διχονοίων τώνάγωνιζομένων, άνεχώρησε μετά πόνου ψυχής.
Τώ 1827 δ Κάλβος ήτο εις τήν πρωτεύουσαν τοΰ
Ίονίου Κράτους, τήν Κέρκυραν.
Ό σύγχρονός του Άνδρέα; Π ιπαδότουλος Βρετός
γράφει : δτι τόν Κάλβον «δπεδέχθη κ ίλλιστα δ έν»θερμο; προστάτη; τών πεπαιδευμένων 'Ελλή-ω» καί
»’Άρχων τής Ίονίου ’Ακαδημία; κόμη; Γυΐιφορδ.
>’Επειδή δ Κάλβ;ς έγνώριζε τήν ιταλικήν φιλολογίαν
»ώ; τήν πατρφ ιν αυτού, δ κόμης Γυΐλφορδ τόν
»επρότεινεν εις τήν Γερουσίαν ώς καθηγ τήν τή^ρη»θείσης φιλολογίας καί γλώσσης, πλήν δ Αρμοστής
»”Αδαμ δέν έπεκύρωσε τήν πρότασιν τοΰ Άρχ >ντος
»τής Ακαδημία; Γάτε δ Κίλβος ή >χισε τήν διδα»σκαλίαν του Ιδιαιτέρως έν τή οικίρι του μέ πολλήν
»έπιτυ/ίαν. Μετά παρέλευσιν δέ πολλών ετών ή Ίό»νιος Κυβέρνησις, έτ; τοΰ 'Αρμ ιστού τ >ΰ διαδόχου
»του ”λδαμ, έδιώρισε τόν Κάλβον συντάκτην τή; έλ»ληνική; επισήμου έφηαερίδος. Π ισχων δέ τών ο«φθ ιλμών του, έβιάσθη νάπαριιτηθή καί νά ζήση
«ζωήν ήσυχον, άποχαιρειήσας προ παλιού τά; Μού>σα;.»"Ομως ή έν Κερκύρφ δράσι; τοΰ Κ ίλβου υπήρξε
μεγαλειιέρα από αυτήν ήν περιγράφει δ Βρετός.
Τώ 1827 έδημοσίευσεν έν Κερκύρφ δ καθηγητής
’Ιωάν η; Καρανδηνο; τήν «"Ερευναν περί τής φύσεω; τοϋ διαφορικού δτολογισμοΰ» ιιετά γ ΐΛ,λική;
μεταφράσεω; φερούτης τίτλον: Recherches sur la
nature du calcul differentiel... Tradution du gree
moderne par A. Κ.Ό A. Κ. είναι δ Άνδοέας Κάλ-

e

.

’Επειδή δ λόγος περί τοΰ ωραίου έργου τοϋ Καρανδην >ΰ, άνοίγομεν μίαν παρένθεσιν διά νά κάμωμεν προσθήκην τινά μικράν εις οσ·> γράφει περί τοΰ
καθηγητοΰ τούτου τοΰ Ίονίου Πάνε τιστη ιίου δ
διαπρεπή; φίλος ιστοριοδίφη; Η. Τιτσέλη; («Κεφαλληνιακά Σύμμικτα» σελ. 199), ‘Ο Καρανδηνός, θέλων νά πεισθή δν ή μέθοδός του ή ο δλως ΐδική του,
άπέστειλε τό έργον του, μετά τής γαλλική; εννοείται
μεταφράσεω;, ει; τόν έν Παρισίοις διαμένοντα Κων
σταντίνον Νικολόπουλον, βοηθόν τή; Βιβλιοθήκη;
τοΰ Γαλλικού Ινστιτούτου, διάσημον βιβλιομανή,

551

550
υστις μετο τοΰ Κερχυραίου Σ. Κοντού έξέδιθε.ν εν Παρισίοις τήν εφημερίδα «Μέλισσαν» (1) διά νά δώση
τό έργον εις διάσημον Μαθηματικόν τής γαλλική;
πρωτευούσης διά νά πΡίσθή περί τής αξίας αυτού Και
ό Νιχολόπουλος τό εδωχεν εις τόν περιίάλητον Fou
rier, δστις εΰχαριστήθη ίδών δτι εις τό Ίόνιον Πανεπιστήμιον διδάσκονται τοιαύτα υψηλά Μαθηματικά
και παρότρυνε τόν Καρανδηνόν νά τό καθυποβάλη
εΐς τό γαλλικόν Ίνστιτόύτον, δπερ καί έγένετο, και δ
διάσημος επιστήμων βαρόνος Cuvier, έν δνδματι
τής Ακαδημίας τών ’Επιστημών, άπέστειλε προς τόν
ήμέτερον Καρανδηνόν τό εξής συγχαρητήριον :

Academie Royal des Sciences

L’Academie, Monsieur, a re^u 1’ouvrage que
vous^avez bien voulu lui adresser et qui est inti
tule : Recherches sur la nature du Galen] differentiel, tradution du Cree Moderne.
J’ai 1’honneur de vous off rir les remerciments
de I’Academie et de vous Temoigner cn son notn
le Prix qu’elle attache a cette publication
L’Ouvrage a ete depose dans la Biblioteque
de 1’Institut.
.Agreez, Monsieur,?assurance de ma conside
ration distinguee!
B. C. Guvier(2). ■
Κλείομεν τήν παρένθεση·.

Paris la 8 Septembre 1827.

Le Secretaire perpetuet de l’/cndemie a Mon
sieur le doeteur J. Carandino de Cephalonie.
(1) Fig τήν «Μέλισσαν» ό Νικολύπουλος έθιτε τό ψευδώννμόν του «ΆγαΟόφρων Λακεδαιμόνιος».

(’Ακολουθεί)

ΣΠ ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

(2) Όρα Gazzeta degli Stati unit! delle isole
Jonie αριθ. 566 τού έτους 1828.
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ΤΙ ΛΕΓΕΙ © ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Άφιεροΰται :
Στους ανδρας ποΰ ενθυμίζουν
μεσαιωνικές εποχές.

(Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις* μέ μεγάλην της ευ
χαρίστηση δημοσιεύει τήν κατωτέρω μετάφραση εκ
^τού 'Αγγλικού, δφει/ομέτην εϊε εκλεκτήν της φίλην
κα'ι συνεργάτιδα, τήν Δίδα Νανώ Ροντάκη.
Είς εποχήν κατά τήν όποιαν ό όρθώς νοούμενος
φεμινισμός κατακτφ τόσον έδαφος και αί μάλλον προ
ηγμένοι εις τον πολιτισμόν-Κν βερνήσεις τών δημο
κρατικών χωρών φιλοτιμούνται ή μία μετά τήν άλλην
νά παράσχουν είς τήν γυναίκα »αι τό δικαίωμα τής
πολιτικής ψήφου, δημοσιεύματα δπως ιό κατωτέρω,
εις τά όποια έρευνώττει από τής ευρυτέρας αντικειμε
νικής των απόψεως τά μεγάλα προβλήματα τής κοινωνικής προόδου, εις τά όποια δύναται τά στμβάλη ή
εργασία τής γυναικός, εηαιέξσχως διοφωτιοτικά και
ωφέλιμα εις τήν Ελληνικήν κοινωνίαν, παρά τή
οποία, ένφ η εργαζόμενη γυνή έχει από πολλοΰ εξα
σφαλίσει τιμιωτάτην θέση διά τής πολλαπλής καί τε
λεσφόρου οι μμετοχής της είς το έργα τής κοινωνικής
προόδου, έν τούτοις εξακολουθούν είσέτι νά επικρα
τούν αί δπιοθοδρομικώτεραι τών ιδεών ώς προς τό
κεφάλαιον τούτο.
Ή Δες Ροντάκη, πλήρης εΰγενούς ζήλου και ζωηράς επιθυμίας δπως ενίσχυση τό κατά δύναμιν τόν έν
Έλλάδι φεμινιστικόν αγώνα, υπόσχεται νά παρακολουθή, χαριν τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως , τήν
παγκόσμιον γυναικείαν κίνησιν.)

Είς ιήν οημερινήν εποχήν ήμποροΰν νά σας
συγχωρήσουν έάν είπήιε έλευθέρως τι φρο
νείτε περί Θεού, δέν θά σάς συγχωρήσουν

δμως ποτέ έάν είπήτυ μίαν λέξιν εναντίον τής
γυναικός.
Υπάρχει, ήμπορεΐ κανείς νά είπή, μία συν
ωμοσία ή οποία έπιβ<χλλ.ευ ενα μόνον χαρακτη
ριστικόν έπί&ετον προκειμένου περί γυναικός,
τήν λέξιν : θ α υ μ α σ ί α.
Οί πολιτικοί τήν εκφέρουν μέ τήν γνωστήν
των έπιφΰλαξιν, ένφ άφ’ ετέρου οί πολυβασα
νισμένοι διευθυνταί τών διαφόρων καταστη
μάτων καί εργοστασίων ποΰ έστερήθησαν τοΰ
άνδρικοΰ των προσωπικοΰ, τήν ψιθυρίζουν
κάβε λίγο καί λιγάκι. Τό δέ Κοινόν, ποΰ δέν
έσυνήθισε ποτέ νά σκέπτεται μόνον του, επα
ναλαμβάνει τήν κοινοτυπίαν αυτήν μέ θρη
σκευτικήν εύλάβειαν.
Είναι αλήθεια, λοιπόν, δτι αί γυναίκες απέ
δειξαν τήν αξίαν των είς τόν πόλεμον αυτόν.
Απέδειξαν δμως έπίσης, δσον ίσως ούδέποτε
άλλοτε, καί τά μειονεκτήματά των.
’Έχουν θάρρος, δταν αί περιστάσεις τό α
παιτήσουν. "Εχουν καί έπιμονήν ήμποροΰν
καί νά συμπονέσουν είλικρινώς. Κανείς άπό
όσους έχουν γνώσιν τοΰ φεμινιστικοΰ άγώνος
ήρνήθη ποτέ είς τάς γυναίκας τάς ιδιότητάς
των αύτάς. Στερούνται ολίγον κρίσεως καθώς
καί πρωτοβουλίας. Στερούνται έπίσης, περισ
σότερον άπό κάθε άλλο, καί τοΰ πνεύματος
τής ομαδικής έργασίας καί δέν μπορούν νά

συνηθίσουν είς τό σύστημα τής κοινή: καί έν- σίαν, τήν οποίαν διηύθυναν αποκλειστικός
γυναίκες. Μετά 2 μήνας έτηλεφώνησεν είς τόν
τατικής ένεργείας.
Ή γυναίκα είναι φυσικά «μικρόμυαλη».Δέν πρώην διευθυντήν της: «Αισθάνομαι τήν
μπορεί νά έ/η τήν εύρεϊαν άποψιν, δέν ήμπο ανάγκην νά μιλήσω μέ ένα άνδρα έπί τέλους,
ρεΐ ν’ άποβαλη άπό τήν σκέψιν της τήν υπο διότι θά σκάσω» του είπε. Μοΰ φαίνεται πώς
τώρα θά έπαιρνα ευχαρίστως όπίσω κάθε τι
κειμενικήν βάσιν.
Είς έξηρτημένας δμως θέσεις,είς τάς οποίας ποΰ έχω είπή ύτέρ τοΰ φύλου μου. Ποτέ άλ
δέν απαιτείται άτομική πρωτοβουλία, ή εΐς έρ λοτε δέν είργάσθηκα μέ γυναίκες αλλά καί
γασίας τής ρουτίνας παρουσιάζει συχνά θαυ- ούδέποτε πλέον θά έργασθώ είς τό μέλλον.
μασίας ιδιότητας. Δέν είναι κατάλληλος νά Ά! εΐνε άδύνατον νά τής ύποφέρη κανένας.»
Άπό τήν στιγμήν πού ή Δνίς X. άνέλαβε
διευθύνη καί νά έξασκή έλεγχον έπί άλλων.
Διά ν’άποδείξωμεν τήν αλήθειαν τοΰ τελευ τά νέα καθήκοντά της, τήν έμποϋκόταραν. 'Η
ταίου αύτοΰ ισχυρισμού, δέν έχομεν παρά νά ταμίας τοΰ έργοστασίου έθεώρησε τόν μισθόν
τήν παρακολουθήσωμεν καί είς τόν κύκλον τής Δδος X ύπερβολικόν καί δέν έδίστασε νά
άκόμη εκείνον, ό όποιος θεωρείται κοινώς δτι τής έκδηλώση τήν άποδοκιμασίαν της καί νά
αποτελεί καθαρώς ίδικόν της βασίλειον—τό τής όρίση ταύτοχρόνως τό ποσόν ποΰ έπρεπε
σπίτι—καί έκεϊ άκόμη δέν έχει νά έπιδείξΐ] νά παίρνη.
Δέν έλήφθη καν ύπ’ δψιν τό έάν ή Δνίς X
καμμίαν χαρακτηριστικήν έπιτυχίαν.
Πολύ πρό· τοΰ πολέμου αί γυναίκες είχαν ήτο κατάλληλος ή δχι διά τήν έκτέλεσιν τών
κατορθώση νά θαλασσώσουν κυριολεκτικός καθηκόντων της. Ή μόνη ιδέα, ή δποία τάς
είς τοιοΰτον βαθμόν τά πράγματα ώστε καί άπησχόλει δλας, ήτο νά παρεμβάλουν κάθε
αύταί άκόμη αί ύπηρέτριαι νά καταστούν δυνατόν πρόσκομμα είς τόν δρόμον τής Δ8ο?Χ.
-σπάνιον είδος, καί έκεΐνοι είς τούς όποιους τό
("Επεται συνέχεια)
ΝΑΝΩ ΡΟΝΤΑΚΗ
έπέτρεπε τό πορτοφόλι των, έξηναγκάζοντο
νά καταφεύγουν είς τά ξενοδοχεία καί είς
■άλλα σπίτια «μέ υπηρεσίαν»· είχε δέ τότε άναγνωρισθή ώς κάτι απαραίτητον ή ειδική έκπαίδευσις τών γυναικών δλων έν γένει τών τά
ξεων είς τάς οίκοκυρικάς λεγομένας άσχολίας.
Έκεϊ οπού εργάζονται μαζί γυναίκες ύπό
Δέν υπάρχει, άτυχώς, αίσχοοκέρδε'.α μόνον έπί τών
την διεύθυνσιν άλλων γυναικών, θά βρήτε τιμών τών τροφίμων άλλα καί έπι τή; ποιότητος τούτων.
ένα κυκεώνα άντιζηλίας, γλωσσοφαγιάς καί "Ητε αύ'ξησις τών τιμών καί νόθευσις τών τροφίμων ένα
έχει: τόν άμεσον πλουτισμόν τώζ «έμπόρων».Άμκάθε είδους μικρορραδιουργίας. Καί έκεϊ πά σκοπόν
οοτερά είσιν απαίσια εγκλήματα. Άλλ’ ή νόΟεσσις τών
λιν δ.του συνεργάζονται ύπό ίσους δρους γυ τροφίμων εΐνε φόνο; έ* προμελέτη; — άνευ έ^αφρυντι*
ναίκες καί άνδρες δέν εΐνε δυνατόν νά έπιτευ- χών περιπτώσεων—καί δέον οί τοιαΰτα εμπορευόμενοι νά
χθούν τά καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μό καταδίκάζωνται, δπω; ό νόμο; δοίζη διά του; ληστάς.
νον καί μόνον διότι αναφαίνεται πάντοτε έτοι Έάν δέ δεν εΐνε δυνατοί εΐ; το Κράτος νά διαθέτη τό
ειδικού;, "να προβαίνουν εί; χημικά; αναλύσει;, άς
μον νά διεκδικήση τάς απόψεις καί τά δικαιώ σους
προδή είς προκηρύξεις, δπω; και διά τού; ληστάς, καί
ματα του, τό φ ΰ λ ο ν.
ά; άνταμείδη τού; υποδεικνύοντας τού; ειδεχθείς τού
Όμιλο) διά τάς γυναίκας ώς σύνολον καί του; δολοφόνους, οί’τινε; κρύπτονται ύπό τήν αιγίδα τον
δχι ώς άτομα. Διότι είναι γεγονός, δτι ύπάρ- καλού κάγαθο) «οίκοκύρη».
τήν σύλληψιν τώ> μισαρών τοότυν «εμπόρων»
χουν γυναίκες αί όποίαι ώς άτομα είναι προι δένΔιά
χρειάζονται ούτε στρατιωτικά αποσπάσματα ούδέ
κισμένοι καθ’ δλα μέ άρετάς καθ’ εαυτό άν- •ηρωισμοί, δπω; διά τήν σύλληψιν τώι «ήοώων τοΰ κλαj -δρικάς, δπως πάλιν υπάρχουν άνδρες οί όποιοι ρλοΰ», άλλ’ άπλώ;, όλίγαι πρακτικά·, γνώσεις χηαείας.
■ώς άτομα, καλύτερα θά έκχμναν νά κάθωνται 'Ό-:ν δέ διά τήν έξάλειψιν τών καθαρμάτων τούτων, νο
πλάι στην θερμάστρα καί νά κεντούν καί νά μίζομε?, ΐτι δύναται ή λαιμητόμος ν’ άναλάόη τον κα
θαρμόν.
μπαλώνουν κάλτσες.
*·
* *
Τήν στιγμήν αυτήν ακριβώς μοΰ έρχεται είς
Ή νόθευσις έχει ύπεισέλθη ίίπο,λος καί θανατηφόρος
τήν μνήμην κάποια Δνίς X. Έπί δέκα έτη εΐς όκα έν γ.νει τά τρόφιμα Η σοφιστική τέχνη τοΰ
είργάζετο είς ένα εμπορικόν κατάστημα. Ητο νοθευτοΰ δέν εξαιρεί οΰδεμίαν βρώσιν. Ό νοθευτής, έάν
π}λύ Ικανή μέ πραττικώτατο μυαλό καί έπαιρνε δέν εΐνε αυτός οδτος ό άμεσο- φονεύ; τοΰ πελάτου τοσ—·
άρκετά στοογγύλον μισθόν—γιά μιά γυναίκα. πράγμα δπερ διττώ; δέν τόν συμφέρει—εΐνε πάντως δ
τό έδαφος διά τά; ποικιλώνυμους άσθενείας
‘Ητο φανατική φεμινίστρια, μέ βαθειάν πί- προλειαίνων
καί δ αρεστός θεράπων τής φυματιώσεως.
σαν είς τό δόγμα τής ισότητας τών δύο φύ
Ενίοτε ένειάθη ή προσοχή τής ειδική; υπηρεσίας τοΰ
λων, Πρό μηνών ή Δνίς X. άνέλαβε κάποιαν Κράτους διά τό γάλα και τό βούτυρον, ΐδίω; διά τόπρώ
σημαντικήν θέσιν είς μίαν πολεμικήν ύπηρε- τον και δικαιότατα, διότι οίαδήποτε νόθευσις τοΰ γάλα -
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κτος etve ή μ5λλΓν κακούργος, δοθέντος οτι άποτελεϊ
στον πανδεσίαν τών χοιρείων παρασκευασμάτων καί μετήν κατ' εξοχήν τροφήν τού παιδός ’καί τού ασθενούς.
ταφερόμεθα εις ένα τραπεζάκι έστρωμένον διά χειρόμ.άΆλλα μήπως ό άρτος, το άλ.-υρον/ δ καφές, ο οίνος, ό κτροο έκ τριχάπτου, δπου αχνίζουν οί κύαθοι μέ τό
ζύθος, τά γλυκίσματα, το τέϊον, ή σοκολάτα, τά ποικι
παχύ καστανομέλαν υγρόν. ’Ελπίζω, δτι θά τύχω τΰς
λώνυμα είδη τής αλλαντοποιίας δέν ύφίστανται απειρα
συγγνώμης τοΰ αναγνώστου διά τήν τόσην διαφοράν τοΰ
ρίθμους συνδυασμούς τής ολέθριας νοθεύσεως ;
αντικειμένου τής ομιλίας, άρκεϊ πρός τούτο νά λάβη ύπ’
*
οψει του οτι πρόκειται πάντοτε περί τροφής ού μόνον εύ* *
Διά τήν άνακάλυψιν τής νοθεύσεως.οϊ χημικοί διαθέ γεΰστοό, άλλά και θρεπτικής, οϊα ή σοκολάτα.
Ή καλή σοκολάτα είνε έν άπλοΰν μίγμα σακχάρου
τουν άτλας καί λίαν ευμεταχείριστους μεθόδους δι’ οίονΒήποτε καί μηδεμιας έστω σχέσεως έχοντα μέ τήν’Επι καί κακάου. Ε’νε μία έξοχος τροφή Ενδιαφέρει όμως
στήμην τοϋ Λαίουοζιέ. Πρός τούτο παραθέτομεν ένια τόν καταναλωτήν νά γνωρίζη πώς εινε δυνατ ν νά νοθενθή καί τίνες είσίν αί μέθοδοι, δι’ ών δύναται ν’άναπαραδείγματα :
'Όλοι γνωρίζετε, τουλάχιστον έξ ακοής, ρτι τά αλ καλ φθή ή νόθευσις.
Ή σοκολάτα περιέχει ιδίως λίπος, σάκχαρον έκ σακλαντοποιεία μεταχειρίζονται ί’ππειον κρέας. Κατ’ αρχήν
το ί’ππειον κρέας εινε τόσον καλόν, δσον καί το τοϋ χοί χαροκαλάμου καί·άμυλον. Τό λίπος ή βούτυρον τοϋ κα
ρου ή τοϋ βοός Άτυχώς Ομως διά τον καταναλωτήν τών κάου καί τό άμυλον προμηθεύονται έκ τοΰ καρπού τούτου
άλλαντοποιητικών παρασκευασμάτων δέν σφάζονται οί τοΰ κακάου.
Ή καλή σοκολάτα εις μικρά παραλληλεπίπεδα τεμά
σφριγώντες καί νεαροί ίπποι, άλλ’ οϊ έξησθενιμένοι καί
χια, έχει θραΰσιν λεπτήν και άναλύεται ευκόλως έν τω
θνησιμαίοι άχαμνόοντες.'Ωστε ειιε ανάγκη εις τούς φί
λους τών άλλάντων ν’ αναγνωρίζουν εάν εν τοϊς κυλιν- στόμαιι. Το χρώμα δ' αυτής είνε αμαυρόν, Τήν νοθεύ
ουν δί αλεύρου οσπρίων, -μεταλλικών κόνεων καί ετέρων
δρομόρφας τούτοις παρασκευάσμασιν ένυπάρχη καί ίπλιπών ή τών τοΰ κακάου.
πειον κρέας.
Πώς δυνάμεθα ν’ άνακαλύψωμεν τάς νοθείας ταύτας ;
Τό πείρσμα είνε άπλούστατον : Βράζομεν το αμφίβο
Βράζομεν έν τεμάχιον σοκολάτα, έντ-.ς ΰδατος δεκά
λον κρέας .καί εΐτα πτοσθέτομεν εις τό· ζωμόν όλίγην
ίωδιούχον διάλυσιν. Έάν λοιπόν τό «προϊόν» περιέχει κις πε-ισσοτέρου ζατ’ όγκον. Κατά τόν βρασμόν θά παΐππειον κρέας τό υγρόν χρωματίζεται Ιρυθροϊώδες. Έάν ραχθή κόλλα αμύλου. Άφίνομεν νά ψυχθή ζαί εΐτα διηδέ περιέχει χοίρειον ή βόειον τό υγρόν δέν λαμβάνει τήν θοϊμεν. Μία πηγματώδης μάζα μένει έπί τοΰ διηθητικοΰ
χροιάν τούτην.(Μέθοδος τών BrautigamzaiFdelmann). χάρτου. Ή μάζα αΰτη άποτελεϊται έξ άμύ/,ου. Διά νά
ευρωμεν άν τό άμυλον τούτο είνε τοΰ κακάου ή προ'ρχε’Ιδού καί έτέρα μέθοδος ύποδεικνυομένη ϋπό τού
ται έκ ξένης Ουσίας,,μεταχειριζόμεθα τό βάμμα τοΰ ιω
Zundel. Ή μέθοδος αΰτη βασίζεται εις τήν διά τής
δίου,
δπερ χρωματίζει δι’ ιώδους χρώματος μόνον τό
έσφρήσεως πραγματογνωμοσύνην. Είσάγομεν έντός δοκι
αμυλον τοΰ κακάου, διά κυανού δέ χρώματος παν ξένον
μαστικού σωλήνος ολίγον κρέας καί ειτα έπιχέομεν πυ
κνόν Οειϊκον οξύ. Άναταρασσοντες δέ δι’ ένός. ύαλίνου ά ιυλον.
Οσον δ’ άφορα διά τήν άνακάλυψιν τών ξένων τοΰ
ραβδίου, έςέρχεται έκ τοΰ δοκιμαστικού σωλήνος, έάν τό
κρέας εινε ί’ππειον. μία χαρακτηριστικωτάτη οσμή : ή κακάου ?.ιπών απαιτείται λεπτή, έ^ασία έκτελουμένη διά
ποσοτικής άναλύσεως. Ούχ ήττον όυϊως τά ξένα τοΰ κα
οσμή τοϋ σταύλου. (Arnould, traite d’hygiene).
κάου λίπη ταγγίζουν ταχέως έν τή σοκολάτα, ή δ’ οσμή
*
κα» γεΰσις τούτων προδίδουν τήν σοφιστικήν τέχνην τοΰ
* *
Εϊτα έχομεν τά τρομερά αποτελέσματα τής άποσυν- κατασκευαστοΰ.
Αί διάφοροι κάνεις, τά χώματα καί τά μεταλλικά μό
θέσεως τών τροφών, πολύ, βεβαίως, τρομερότερα τών
νοθεύσεων. Είναι δέ, νομίζομεν, χρησιμώτατον ν’ύποδεί- ρια ανακαλύπτονται άμέοως διά καθιζήσεως. ’Αφού βράσωμεν, άφίνομεν τό υγρόν νά ήρεμήση, οπότε άπασμι αί
ξωμεν τούτο εις τό κοινόν καί νά τό έεοδιάσωμεν έναντίον τούτων, ϋίίτω φοβούμενοι, μή τυχόν, ενα σαλάμι ή κονεις και τα μεταλλικά μόρια καθιζάνουν έν τώ
ένα «κρέας τοΰ κουτιού» έρχεται νά μας φονεύση πρό τής πυθμένι.
Εδώ σταματώ, διότι, διά τού άρθρου μου, δέν πρόκει
ηλικίας—ήτις άλλως τε είνε τόσον σύντομος—καί τά
όποϊα εϊμεθα ήναγκασμένοι νά έσθίωμεν έως διού άνα- ται ν’ άπαριθμήσω ολας τάς νοθεύσεις τών τροφίμων καί
καλυφθή (!) τό περίφημον θρεπτικόν καταπότιον ή ή τσν τρόπον τής άνακαλύψεως αυτών, άλλ’ άπλώς νά
ήλεκρικτ, τροφή, έπαναλαμβάνομεν οτι οφείλει έκαστος προτείνω καί έγώ την ταπεινήν μου γνώμην διά τόν τρό
πον τής καταδιώξεως καί τής, κατά τό έφικτον, απαλ
νά προβαίνη εις τήν ά' αζήτησιν τής άποσυνθέσεως.
λαγής από τά χονδροπρεπή κτήνη, τών «τιμίων έμποροΔιά τήν άναγνώρισιν τών χονδροειδών αλλοιώσεων,
βιομηχανων» (!), ών ή περιουσία καί κοινωνική ύπόληψις
τών παραγομένων έκ τής άποσυνθέσεως τών προϊόντων
έχει ώς βάσιν τήν ασθένειαν ή τόν θάνατον τών έν ά
τοϋ άλλαντοποιου, άρκεϊ ένίοτε ή οψις τούτων ή ή συνεκτκότης των καί ιδίως ή οσμή των. 'Αλλά τούτο δέν γνοια διατελούντων δύσμοιρων καταναλωτών.
άρκεϊ δι’ άρχομένην άλλοίωσιν τοΰ κρέατος, ήτις είνε
χατζηαημητριογ
δυνατόν νά μή γίνεται αισθητή ούτε διά τής όράσεως,
ούτε διά τής αφής ούδέ διά τής οσφρήσεως. Διά ν’ άνακαλυφθή ή έκ τής άποσυνθέσεως άλλοίωσίς δυνάμεθα νά
μεταχειρισθώμεν τήν μέθοδιν τοΰ W.Eber. Έν άντιδραστήριον άποτελούμενον έξ ενός μ-έρους ύδροχλ.ωρικοΰ
οξέος, τριών μερών οινοπνεύματος καί ένός θειϊκου αΐθέρος. τεθέν εις επαφήν μετά τοϋ έν άποσυνθέσει κρέατος,
θά προκαλέση τήν παραγωγήν τεφρών καί ύπόκυάνων
Ένεκα πληθώρας ΰλης ή συνέχεια τών
άτμών, ό δέ έξ οξεικοϋ μολύβδου δοκιμαστικός χάρτης
Λαϊκών Δικαστηρίων, αναβάλλεται διά τό
θ’ άμαυρωθή έκ τής επαφής'ταύτης.

nomapos κ.

* *
Διά ταχυδακτυλουργικής μεθόδου, άφίνομεν τήν εύγε-

προσεχές.
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Τά Θέατρα κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα δέν έπαυσαν, τά
έστεγασμένα, νά καλούν τούς θεατροφίλους εις τάς πλατείας.
των.Τό Θέατρον «Κυβέλης», τό Θέατρον «Κοτοποΰ?.η>, τό
« Έτουολ», τά «Διονύσια»,τό«Πανελλήνιον«, τά «’Ολύμπια»,
τό «Δημοτικόν», τό «Βασιλικόν» έμψυχωιιένα άπό τήν
πνοήν τής τέχνης, ή οποία άλλοτε μέν απορρέει άπό τά
έργα, άλλοτε δέ άπό τήν δύναμιν τής ΰποκρίσεως, ή βυθι
σμένα σνήν νάρκη μιας άτονισμένης καλλιτεχνικής ζωής,
δέν έπαυσαν νά προσελκύουν θεατός.
‘Η Γρίππη εϊχεν άμεσον άντίκτυπον έπί τής Θεατρικής
μας ζωής.
Μετέβαλε ριζικώς κάθε τι ποϋ συνεδέετο μαςή της. Με
τέβαλε τάς συνήθειας τών Ηθοποιών μας, μετέβαλε τάς
συνήθειας τοΰ Κοινού. Καί οί μέν καί οί δέ εύρέθησαν έπί
ξένου εδάφους, μέσα οέ καινούργιο.περιβάλλον. Έν τούτοις
δέν έβράδυνεν ή έπικράτησις τών νέων θεατρικών συνθη
κών καί κοινόν καί ήθοποιοί εύρέθησαν τελείως προσανα
τολισμένοι εις τό νέον καθεστώς.
Κατά τόν μήνα τούτον τό «Θέατρον τού ’Ωδείου», φιλοξενούμενον εις τό «Βασιλικόν», έκαμεν έπανηλειμμένας εμ
φανίσεις. "Επαιξε τόν «Βιβλιοθηκάριον» καί τήν «Όρέστειαν». ’Ο «Βιβλιοθηκάριος» άφήκεν άρίστας εντυπώσεις.
’Ατυχής ύπήρξεν ή παράστασις τής «’Ορεστείας» .’Απέδειξεν
δτι τό καλλιτεχνικόν τάλαντον τών μελών τού ,έου τούτου
Θεάτρου δέν ώρίμασε μέχρι τοΰ σημείου νά έμφανίζωνιαι
ταΰτα μέ έργα τής δυνάμεως τής «’Ορεστείας». ΊΙ αποτυ
χία αΰτη τουλάχιστον θ’ άποβή διδακτική διά τήν εκλογήν
τών έργων εις τούς διευθύτόντας τό «Θέατρον ’Ωδείου».
'

Αν·ΛΙΛτ

_

Έπανηλειμμέναι ουναυλίαι έδόθησαν κατά τόν Δεκέμ
βριον. Τό Δημοτικόν Θέατρον καί τό Κοτοπούλειον έφιλοξένησαν τό Ελληνικόν Κο’. αρτέττον, τήν Συναυλίαν τής
Στρατιωτικής ’Ορχήστρας, τήν συναυλίαν τής κ. ’Αλεξάν
δρας Κυργουοίου — Δημητρακοπούλου, τάς Συναυλίας τού
, ’Ωδείου, τήν Συναυλίαν τής Μανδολινάτας, τήν συναυλίαν
τοΰ κ. Άγγελοπούλου.
"Ολη αυτή ή μουσική κίνήσις έδωκε τόν τόνον τής καλλίτ
τεχνικής μας ζωής κατά τόν τελευταϊον μήνα τοΰ άπελθόντος έτους.
Βεβαίως ή αμφίβολος άκόμη καίάστασις τής εθνικής μας
ζωής δέν ο.<|ήτει «ά έκδηλωΟή ή καλλιτεχνική ορμή μας, ή
οποία μετά τίνος μήνας θά λάβή τάς διαστάσεις τάς οποίας
εύχεται καί ποθεί ή άνογεννα μένη πνευματικόςπατρίς μας.
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Λένε, στον κήπο τον απάτητο κοντά
ήλθατε κάποιοι κι’ έχτισαν καλύβι,
κι' εκεί σκοπός νύχτα καί μέρα άγρυπνα
νά μάθη δ απάτητος τί κρύβει.
Άπό τά φύλλα κι' απ’ τι ύς κλώνους κάπου-ποΰ
τά χερουβείμ πρ< βάλλουν κοί οί διάβολοι
περνούν τή σκέψι καί σκοτίζουνε τό νοϋ
μέ τό μυστήριο ποΰ κρύβει τό περβόλι.
Κι’ άπό τά φύλλα κι’άπ’τούς κλώνους κάπου-ποΰ
ξάφνου καπνός σκορπιέται στο καλύβι
πέρνει τή σκέψι τ’ απονήρευτου σκοπού
*αί πλονιρά τόν σύρει καί ιόν κρύβει.

Καί δταν έρχονται οί κάποιοι εκεί ξανά
οί σειληνοί τούς βλέπουν και γελούνε :
—Τρελλοί στο κήπο τής κρινόθωρης μπροστά
μόνο διάβολοι κι’ άγγελοι φρουρούνε«Χ·»

ΕΚΛΙΠΟΥΣΑΙ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ!

ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
‘Η βροτολοιγδς γρίππη, με την αναλγησίαν
ποϋ κρύβει μέσα του >:ά&ε τι ποϋ απορρέει άπό
τήν ψύχραν και άσυγκίνητον φύσιν, πολϋτρόπΐύς καί αδιακρίτως έπληξε τήν ελληνικήν κοι
νωνίαν. Δέν ήρκέσΰη ατά ϋύματα τής νεότητας
καί τής εύμορφιας, τής χάριτος καί τής δροσιάς.
Έζήτησε καί είς τούς εκλεκτούς παλαιστάς τής
ζωής νά οκορπίση τά πλήγματά της.”Ετσι στάς
άρχάς τοϋ μηνός μέσα σε τρεις-τέσσαρας ημέ
ρας άνήρπασεν άπό τήν δημοσιογραφικήν οικο
γένειαν ένα άπό τά πλέον επίλεκτα μέλη της.
Τόν Διευθυντήν τής «.Εστίας» "Αδωνιν Κόρον.
CO μέχρι πρό ολίγου σφριγών δημοσιογρά
φος, άκούραστος ύπέρμαχος τών ωραίων ιδανι
κών, δ αγνός παλαιστής τής ιδέας, δ γιομάτος
ζωήν, δ πλήρης άπό ευτυχίαν οικογενειακήν καί
έπαγγελματικήν, έ&ραύσθη διά παντός άπό τήν
ίσχυράν πτοήν τής Μοίρας. 'Ο ‘Αντιπρόεδρος
τής Κνβερνήσεως κ. Ρέπουλης, άποχαιρετών
τόν νεκρόν τοΰ αειμνήστου Κάρου, είς τό ση
μείου αυτό έσταμάτησε μέ αληθινήν συγκίνησιν.
«Μοίρα μοχθηρά συνέτριψε τόν άκμαϊον
ι>βΐον του είς τάς ώραιοτέρας του ημέρας' ώ»ραίας ημέρας πατρός, μεταδίδοντας είς τούς
^εφήβους υιούς τ,ου τήν πλουσιωτάτην καί τι»μιωτάτην διδασκαλίαν τοΰ έναρέτου, άγαθοΰ
»καί φιλοπάτριδος βίου τόν όποιον τόσον έβλΐΊ>πον τιμώμενον ύπό τής κοινωνίας είς τό πρό·
ίσωπον αύτοΰ· ωραίας ημέρας άγωνιστοϋ, βλέ»ποντος τά περίλαμπρα αποτελέσματα τοϋ άγώ»νος είς τόν όποιον τόσα εισέφερε διά τής ύπε»ρόχου δημοσιογραφικής του δυνάμεως, τόσα
νύποστάς, καρτερικός καί άκαμπτος μάρτυς ίε»ρών ιδεών διά τήν Πατρίδα.ν
Τοϋ ήςιζε τοϋ αειμνήστου Κύρου, τοϋ έπιλέκτου Δημοσιογράφου, δ υπέροχος πανηγυρικός
τοϋ κ. Ρέπονλη. Τοϋ ήξιζαν αί άποδοθεϊσαι
ύπό τής Πολιτείας τιμαί. Τοϋ ήξιζεν δ σπαραγ
μός τών ίδικών του. Τοϋ ήζιζε τό κρυφό δάκρυ
δλων εκείνων ποϋ εύηργετοϋντο άπό τήν άπειρον
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καλοσύνην του. Τοΰ ήξιζε τή; κοινωνία; ή έτιβλητική προπομτή μέχρι τοΰ τάγου. Τοΰ ήξιζε
τοϋ πολλοϋ κόσμου ό πόνο;, τοϋ κόμματος τών
Φιλελευθέρων ή άπροσ τοίητο; έκδήλωσις τοϋ
μεγαλειτέρου σεβασμού. Τοΰ ήξιζε τών φίλων
του ή ό^ύνη, τών συνεργατών του και συναγω
νιστών του ή βαθύτατη θλΐψις. Τοΰ ήξιζαν αί
ουμτάθειαι μέ τά; ότοία; περιέβαλον όλοι τήν
οικογένειαν του καί Ιδία ιόν άτυχή πατέρα του,
δοκιμασθέντα διά τή; πλέον σκληρά; και ανε
πανόρθωτου συμφορά;.
' II δημοσιογραφική ίσιορία τή; συγχρόνου
εποχή;, μεταξύ τών ολίγων προσωπικοτήτων
τη;, θά επιφύλαξη ίδιάζουσαν θέσιν είς τον έκλιπόντα τόσον προώρω; επίλεκτον δημοσιο
γράφον.

ΑΗ1ΩΣΕΙΣΤ0Ϊ κ. BENIZEAOT
Άναδηιιοσιεύομβν εΰχηωίσιω; duo τήν συνάδελφον
«Άί^ήναι» αύτουσιον τό κείμενον τών πρός ’Ιταλόν
δημοσιογράς ον γενομένων δηλώσεων τοϋ κ. Βενιζέλου. Άνεκούφισαν άπείρως τήν ελληνικήν ψυχήν.

Είς τδ *Βήμα» τή; Ρώμης δημοσιεύεται
συνέντευξις συντάκτου τή; εφημερίδας ιαύτης
μετά τοϋ πρωθυπουργού κ. Έλευθ. Βενιζέλον,
δοθεϊσα κατά τήνέκεΐθεν διάβασιν αυτού. "Ο κ.
Πρωθυπουργό; έδέχθη τδν ’Ιταλόν δημοσιο
γράφον έπί παρουσία τού υπουργού τών ’Εξω
τερικών κ. Πολίτου, περιωρίσθη δέ νά τοΰ εϊπη
τά εξής μόνον;
— Είμαι ευτυχή; διότι σάς έπαναβλέπω σή
μερον. ‘Αλλά, πιστεόσατέ με" Προτού ομιλήσω
μέ τήν Κυβέρνησίν σας, δέν δύναμαι νά προβώ
είς αμμίαν δήλωσιν.
—Θή ίδήτε και τδν Σοννΐνο σήμερον ; ήρώτησεν ό δημοσιογράφος.
—Βεβαίως, άπήντησεν ο κ. Βενιζέλος.
— Και τδν Όρλάνδο, προσέθεσεν ό κ. Πολί
της, άφίνων τήν σφιγγώδη σιγήν του.
— Νά φύγω λοιπόν μ’ Sv όχι, Έξοχώτατε,
επέμεινεν δ δημοσιογράφος.
— Μέ εν απόλυτον δχι. Δέν δύναται νά εϊπη
τίποτε, έβεβαιωσεν ό κ. Πολίτες.
Τότε, λέγει ό Ιταλός δημοσιογράφος, δστις
άναφέρει δτι υπήρξε και χειροβομβιστής έν τώ
Ιταλική στρατώ, έξεσφενδόνισα τήν τελενταίαν
βόμβαν.
— Τουλάχιστον δέν δύναμαι νά εΐπω είς τούς
άναγνώστας μου δτι έ τανεΰρον έν τώ προσώπω
τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέλου τδν παλαιόν φίλον
τής ’Ιταλίας, δπω; πολλάκις μοϋ έπανέλαβεν
η ‘Υμετέρα Έξοχότηςκατά τάς άλλα; συναντή
σεις μας ;

Τότε ό κ. Βενιζέλο; άτήντησεν ώ; έξή;:
— ά’ΐ'.δ δχι! 1}ν δύ ’ΐι ι ι’χ ιί ι ο τή.· δη λωσιν αυτήν!
(«Pas iu»ini ca 1 Je ncjjctx; faire pas mine
cette declaration»).
Καί <5 συντάκτη; τοΰ «Βήιιττο;» επιλέγει :
— ’ΕταναλαμΤίνω τήν άπάντησιν ταύτην
γαλλιστί διότι εί; τήν στνομιΐίτν ιύτήν, τή;
ότοία; δύναααι να έγγυηθΰ τή· τ.ατήν χτΗ>σιν τών λεχθέντων, είνε αναγκαία ή άιρβεια
έκαστη; λέξεως.
(Έτ τών «.’Αθηνών»).
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Ή έν Μασσαλία έδρεύσυσα επιτροπή τοΰ
Εύξείνου Πόντου, μέ Πρόεδρον τδν θερμουργδν
καί από άγνοτάτη; φιλοπατρία; ωθούμενου κ.
Κ. Γ. Κωνσταντινίδην, άτηύθυνε νέον υτό·
μνήμα πρδς τού; κ. κ. Κλεμανσώ, Ούιλσωνα
και Αόνδ Τζώπζ. Ζητείται δι’ αύιοΰ άπδ τδν
Λιεθνή ” Αρειον Πάγον, τδν έφορεύοντα έπι
τών τυχών τή; ’Ανθρωπότητας, ή άνασύστασις
άνεξάρτήτου ’Ελληνικού Κράτους περιλαμβανομένου έντδ; τών ορίων τή; άλλοτε ‘Ελληνι
κή; Αύτοιρατορία; τών Κομνηνών.
Τδ Κράτος αΰτδ, εί; τδ όποιον δμιλεϊται ή
‘Ελληνική γλώσσα και τηρούνται άναλλ·>ίωτα τά
■ελληνικά ή,θη και αί ελληνικά! παραδόσεις και
δπου κυριαρχεί τδ ελληνικόν πνεύμα και ή ελ
ληνική παιδεία, περιλαμβάνει έκτασιν 170,000
τετραγωνικών χιλιομέτρων καί πληθυσμόν 3,
500,000 κατοίκων.
Ή Τραπεζοΰς, ή Ροδόπολις, ή Νεοκαισάρεια, ή Άμάσσια, ή Καισαρεία κτλ. πάλλονται
άπδ ελληνικά αισθήματα και ή έλ ηνικότης
των καταφαίνεται άπρ τάς 1,850 ορθοδόξους
εκκλησίας, τά; 1,401 ελληνικά; σχολάς, τούς
2,607 ‘Έλληνας διδασκάλους των και τούς
85,650 ‘Έλληνας μαθητάς των.
Ούδεμία άμφιβολία δτι ή θερμή και πατριω
τική έκκλησις τοϋ κ. Κωτσταντινίδου, ή άναπαριστώσα πλήρη τήν ιστορικήν εΐιόνα τή; ελλη
νικής αυτή; Γή;, θά προκαλέση βαθυιάιην τήν
προσοχήν τών ισχυρών τή; ημέρας. Είναι έρ
γον στοιχειώδους δικαιοσύνη; ή άπόδοσις τής
ελευθερίας είς ελληνικού; πληθυσμού; μαρτυρήσαντας έπί αιώνας ύπδ τήν τυραννικήν διοίκησιν τή; Τουρκική; Φυλή;. Είναι έργον δι
καιοσύνης ή άποκατάστασις μια; γωνία; ελλη
νικής γιομάτης άπδ ύπέροχαν ελληνικήν Ιστο
ρίαν. Είναι στοιχειώδης δικαιοσύνη ή άνασυστασις τον Κράτους τών Κομνηνών.

ΑΠ© ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΦΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1918
Εκπνέει ό παλαιός χρόνος ύποχωρών, άποσΰρεται, βυθίζεται στο άπειρον αιμοσταγής
και αίμόφυρτος για νά δώση τή θέσι του στόν
είρητικό χρόνο τοΰ 1919.
Τό έκπνεΰσαν δμως έτος άφήνει κληρονο
μιάν είς το άνατέλλον 1919 πάλιν οϊματα,
πάλιν θυσίας, πάλιν έπα,ναστάσεις, πάλιν πο
λεμικός κραυγάς και αίφνηδιασμούς καί καταστροφάς.
Μέγα μέρος τής άνθρωπότητος, θωρακι·
σμένον μέ τήνδύναμιν τής νίκης, απολαμβά
νει σήμερον τους καρπούς τών προειρηνικών
ημερών. Διά τήν ζωήν δμως τοΰ υπολοίπου
μέρους ό’πόλεμος συνεχίζεται άγριος, ώμος,
καταστρεπτικός, πολύνεκρος.Ή Ρωσία άσπαίρει ύπό τήν πτέρναν τοΰ Μπολσεβικισμοΰ τούτέστιν τής μετημφιεσμένης κακουργίας, λη
στείας και δολοφονίας. Ή Γερμανία είναι
κοχλάζον ήφαίστειον, από τήν λάβαν τοΰ
οποίου άγνωστον μέχρις ώρας τί θά πρόκυψη.
Οί Πολωνοί καίοί Γιουκοσλαΰοι συνταράσονται ακόμη από τήν γύρω τους μαινομένην
καταιγίδα. Γαλλικά, Ελληνικά καί Αγγλικά
στρατεύματα άπασχολ.οϋνται εδώ και εκεί και
κυρίως μέ τήν αθλιότητα τής ποτέ κραταιας
Ρωσίας. Ή Ουκρανία εΐνε σήμερον πεδίον
όδυνηρας άποσυν&έσεως καί απαιτείται ή επι
βολή ώργανωμένων Σωμάτων διά νά έπιτευχΰή ή επάνοδος είς ένα καθεστώς ήσυχίας καί
γαλήνης. Διά τό έργο'> αύτό έθεωρήθη Απα
ραίτητος .και ή συμμετοχή τής Ελλάδος, ή
δποία μετά ιήν κατάληψιντής Θράκης θ’άποστείλη τά πλεονάζοντα στρατεύματά της είς
βοήθειαν τοΰ Ουκρανικού στρατοΰ άγωνιζομένου κατά τοΰ απαίσιου μπολσεβικισμοΰ.
*
Λήγσντος τοΰ έτους δ Ελληνικός Στρατός
πραγματοποιεί ένα από τά εθνικότερα όνειρα
τής φυλής μας. Καταλαμβάνει, μετ’άλλων
συμμαχικών στρατευμάτων, τήν έλ.ληνικωτάτην μας Θράκην. Αί ελληνικά! δυνάμεις θά
προελάσουν μέχρι τής Τσατάλτζσς και θά κα
ταλάβουν τάς Σαράντα Εκκλησίας και τό
Αουλέ Μπουργας. Ελληνικός Στρατός, Ελ
ληνική Σημαία, Ελληνική Διοίκησις είς τά
πρόθυρα τής Κωνσταντινουπόλεως ! !
Είναι μία από τάς άπολαυστικωτέρας έθνι-

λάς ονειροπολήσεις ποΰ γίνονται έπ! τών ήμε
ρων μας πραγματικότης, γεγονός, αλήθεια.
’Επομένως τό 1919 θ’άνατείλη έ£ωτερικώς
μέν μέ τούς σφαδαομούς τοϋ Θανάτου διά τινας ακόμη έκ τών άγωνισθέντων Λαών, έσωτερικώς δμως μέ μίαν έκπλήρωσιν ενός προαι
ώνιου πατριωτικού πόθου. Επίσης έσωτερικώς υπόσχεται δ καινούργιος χρόνος μίαν άλ
λην ευχάριστου επαγγελίαν. Τήν μερικήν άποστράτευσιν. Ή μάλλον τήν άπόλυσιν τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τών έν επιστρατεύσει -ηλι
κιών. Διότι; λέγεται, δτι θ’ άφεθώσιν έκ τών
τάξεων τοΰ Στρατοΰ μας δλαι αί εφεδρικά!
ήλικίαι διατηρουμένων μόνον τών κληρωτών
και μικράς τίνος ε’ισέτι δυνάμεως διά νά ύπάρξη
επάρκεια Στρατού προκειμένου νά προστεθώσιν είς τό Ελληνικόν Βασίλειον νέα εδάφη έκ
τών τέως υποδούλων ελληνικών χωρών.
***
Μέσα σ’ αυτά τά ευχάριστα σημεία πλανδται ή άβεβαιότης περί τοΰ εθνικού μας μέλ
λοντος. Οί πολιτικοί μας οίωνοσκόποι, ςί φιλοδοξοΰντες νά χαρακτηρισθώσι μάντεις κα
κών, διασπείρουν παντού τήν άθυμίαν, τήν
απαισιοδοξίαν, τήν άποκαρτέρησιν. Συνεπι
κουρεί είς τούτους και ή ’Ιταλική αυθάδεια, ό
’Ιταλικός παραλογισμός, δστις δέν έχει δρια
στάς απαιτήσεις του και τάς κωμικός αξιώσεις
του. Κάποιος άντιϊταλικός δαίμων σπρώχνει
τούς πλείστους έκ τών πολιτικών τής ’Ιτα
λίας είς τάς μεγαλειτέρας πολιτικός μωρίας
και παρίσταται σήμερον ό Ελληνισμός έκπλη
κτος προ μιας Δυνάμεως καυχωμένης διά τάς
ανθρωπιστικός ιδέας της, νά προβάλη τάς τυραννικωτέρας και άνελευθερωτέρας αξιώσεις
εναντίον τής πατρίδος μας. Ή ’Ιταλία, έκ τής
τοιαύτης τακτικής, ένα μόνον ασφαλές κέρδος
αποκομίζει, τήν περιφρόνησιν τής διανοουμένης άνθρωπότητος, τάς επιτιμήσεις τοΰ υπέρο
χου Ούΐλσωνος, τάς αυστηρός παρατηρήσεις
τοΰ μεγάλου Κλεμανσώ και τό μίσος τοΰ Ελ
ληνικού Λαοΰ. Μίσος τό όποιον οφείλει κάθε
Ελληνόπαις από κοιτϊδος νά διδαχθή. Μή
ζητώμεν νά κρυπτώμεθα όπισθεν σκιών, διότι
ή αλήθεια λάμπει τόσον ώστε νά έξαλείφη και
κάτι τι πυκναότερον τής σκιάς. ’Από τής επο
χής τοΰ εθνικού μας ποιητοΰ αειμνήστου Πα
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ράσχου, έκφράζοντος δλην τήν οδύνην τής έλ
ληνικής ψυχής διά τήν Ιταλικήν αδικίαν και
άπληστείαν, έπρεπε νά γνωρίζωμεν δλοι οί
"Ελληνες, δτι εις τό πρόσωπον κάθε ’Ιταλού
άναθάλλει ό τρίτος συμπαραστάτης τής εχθρι
κής μας δυάδος, τοΰ Τούρκου και τοΰ Βουλ
γάρου. Καί ό τρίτος αυτός είναι ή ’Ιταλία.Ευ
τυχώς δτι σήμερον αί συνθήκαι τής έξελίξεως
τών ’Εθνών είναι τοιαΰται ώσιε νά μήν άπομένη έκ τής ’Ιταλικής βουλιμίας παρά μόνον ή
υποστάθμη τής κακοπιστίας ενός Λαοΰ συγκαταριθμουμένου μεταξύ τών πολιτισμένων ’Ε
θνών !!
Ό υπέροχος Ούΐλσων τούς τό διεκήρυξε.
Τούς τό έφώναξε, τούς τό έιόνισε, τούς τό
έπανέλαβεν. "Ολοι οί μεγαλείτεροι πολίτικοι
τής Ευρώπης δέν παύουν καυτηριάζοντες τήν
παθολογικήν σκέψιν τής ’Ιταλικής πολιτικής,
αυτός ό θαυμαστός Μπισσολάτι, υπουργός
άνευ χαρτοφυλακίου υπό τόν περίφημον Όρλάνδο, καί άλλοι επιφανείς ’Ιταλοί, δέν έδίστασαν νά τό βροντοφωνήσουν καί κατά τά
‘Υπουργικά Συμβούλια καί πρό τοΰ ’Ιταλικού
Λαού.
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καί γνωρίζοντας νά ζήση μεταξύ τών προηγ
μένων λαών. Αύτό- είνε καί ό πόθος τοΰ Ούΐλσωνος και τών άλλων ’Ηγετών τής πολιτι
κής ζωής τοΰ κόσμου καί πρό τοΰ Συνεδρίου
τής Ειρήνης θά εύρεθοΰν Γερμανοί άναπρό
σωποι έκπροσωποΰντες κάτι τι νόμιμον, θετι
κόν, ώργανωμένον..
Ή Γερμανική τιμωρία έπήλθε ραγδαία καί
άνωτέρα άπόκά&ε εύχήν καί τοΰ πλέον άσπον
δου έχθροΰ της. Τής έδόθη τό μάθημα ποΰ
τής άξιζε καί άπεκαλύφθη εις τούς άπλήστους
Λαούς δτι ή βία καί ή πίεσις καί ή τυραννία
δέν έχουν τόσον ίσχυράς βάσεις ώστε νά είναι
αίώνιαι.
Αύτά τά τελευταία άξίζει νά τά προσέξη
καί ή Ιταλία ποΰ σύρει τούς πλοκάμους της
στά Δωδεκάνησα, στήν "Ηπειρον καί στήν Μ.
’Ασίαν.

Δ. Λ. Ζ.
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Τήν Ίταλικί|ν αύτήν ιλαροτραγωδίαν, ή
οποία δμως ταράσσει καί Σέρβους καί ΓιουΜία επιτυχής φράσις μπορεί νά ξεθεμελτώαη
κοσλάβους, καί Γσέχους καί "Ελληνας, παρακαι
τδ πιο δυνατό φρούριο. Φαντασθήτε ποιαν
κολουθεϊ ή Γερμανική ανεμοζάλη. Τό Βερο
λίνου πλέει εις τό αίμα. Έπαναστάται, Άν- έπίδρασιν δύναται νά έχη μια ακαταμάχητος
ΑΘΑΝΑΤΟΣ γνώμη ενός Ούιλσωνος καί μάλιτεπαναστάται, Σοσιαλισταί, Δημοκρατικοί, ΟΟΥ
ΙΆΣΩΝ ατα όταν αύτη δίδεται προς τόν
Μπολσεβικίζοντες, Παγγερμανίζοντες, Αύτοπολύν ^Ιταλόν Πρωθυπουργόν Όρλάνδο. Προκρατορίζοντες. Λαός, Στρατιώται, Ναΰται, κειμένης μεταξύ των συζητήσεως καί τοΰ δευτέ
Έργάται, Γυναίκες, Φοιτηταί, Πολιτευόμε
νοι, ’Υπουργοί, ’Αστυνόμοι, ’Αξιωματικοί, ρου ίαχυριζομένου δτι πάσα χώρα, στήν οποίαν
Επιστήμονες ένα σύμφυρμα γνωμών, ιδεών, μιλούνε Ιταλικά, πρέπει νά δοθή στήν ’Ιταλίαν,
ό αθάνατος Ούΐλσων τοΰ άπήντησεν ώς εξής ;
αντιλήψεων, φιλοδοξιών, συμφερόντων, ίδεο«Λυπούμαι πού δέν μπορώ νά παραχωρήσω
λογισμοϋ, χωρίς έρμα, χωρίς φραγμούς, χωρίς
αστήν ’Ιταλίαν καί τήν Ν'. Ύόρκην πού ή ’Ι
χαλινούς, δρμά προς τά εκεί, στρέφεται άλλου,
ταλική γλώσσα όμιλεΐται περισσότερον και άπό
έξωδεϊται άπό άλλα έλατήρια καί ούτως δλό- »τήν
Ρώμην.'»
κληρος ή Γερμανία άσπαίρει ύπό τήν άχαλί’Έτσι μέ μια εύστοχη άπάντησι τοΰ Ύπερόνωτον πίεσιν μιας οδυνηρός άναρχίας.’Εξ δλης χου Αμερικανού άνατρέπονται εκατόν Όρλάναυτής τής καταστάσεως τί ώρισμένον καί σα δοι και άπογυμνοϋται ή ’Ιταλική πολιτική άπό
φές θά προκύψη άδηλον. Ποιος θά υπερί κάθε σοβαρότητα, άπό κάθε σκέψι πού έχει
σχυση δριστικώς άβέβαιον. Ποία μορφή θά μέσα της άλήθειαν καί ζωήν. Τής μένει τό κω
σταθή επί τής επιφάνειας άκαθόριστόν.Τό γε
μικόν, τό γελοϊον, τό άνόητον.
γονός δμως είνε δτι ή άμπωτις καί παλίρροια
*
**
αύτη δέν θά διαρκέση επί πολύ. Ό Γερμανι
Εις τάς έορταστικάς αντάς ημέρας τής Άνακός Λαός δέν είναι ρωσική άγέλη μουζίκιυν
τήν δποίαν χρησιμοποιεί δ πρώτος άσυνείδη- στάσεως τής Δικαιοσύνης καί τής Άναγνωρίτος δημοκόπος καί τήν ώθεϊ εις τάς έπαισχύν- σεως τών ’Εθνικών Δικαίων, δ ’Ελληνισμός άντους αύτάς πράξεις, ποΰ διενεργοΰνται άπό ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ τ,ικ^ει καί νέαν εχθρικήν φυλήν
άντιτιθεμένην εις τήν έκπλήρ υσιν
μηνών έκτοτε μέσα στή Ρωσική ζωή. Ό Γερ
μανικός Λαός, άνωτέρας διανοήσεως, ταχέως τών εθνικών του πόθων και ονείρων.
Τούς ’Ιταλούς.
θά συνέλθη διά νά ύπαχθή ύπό τό κράτος τοΰ
Δέν τοΰ άρκοϋν οί Βούλγαροι καί οί Τούρκοι
νόμου καί δώση τήν είκόνα "Εθνους θέλοντος
οί όποιοι έχουν τήν ελευθερίαν καί τώρα άκόμη

νά οργιάζουν, έπρεπε νά προβάλουν καί οί άπόγονοι τοΰ Μ,ακιαβέλη άξιουντες καταβαράθρωοιν ’Ελληνικών Δικαίων προς όφελος ‘Ιταλικών
βλέψεων και ανίερων σχεδίων.
Ή ελληνική συνείόησις ταράσσεται εις βαθ
μόν άπερίγραπτον, άσπαίρει κυριολεκτικά); πρό
τής ιταλικής ίταμότητος. Δέν θέλει νά πιστεύση
δτι εις εποχήν κυριαρχίας τής άνεπιφυλάκτου
Δικαιοσύνης, σοβεί κίνδυνος ’Ιταλικός άτότοκος τυφλού ’Ιμπεριαλισμού.Δένθέλει νά τό πα·
ραδεχθή μολονότι καθημερινώς ή αδελφή ’Ιτα
λία φροντίζει νά μάς τό ύπενθυμίζη μέ τήν τυ
ραννικήν διαγωγήν της στά Δωδεκάνησα, μέ
τάς προπαγανδιστικάς πράξεις της εις την Β.
"Ήπειρον, μέ τάς άνοήτους άξιώσεις της διά τήν
Μ. ’Ασίαν.
Άτυχώς ή ’Ιταλική τυφλότης, ό κωμικός
εθνικός εγωισμός ιής χώρας ταύτης δέν άφήνει
καμμίαν άμφιβολίαν εις τήν ελληνικήν ψυχήν
περί τών άνθελληνικών προθέσεών της. Ευτυ
χώς δτι τό νεώτερον πνεύμα τών Λαών δέν είνε
διατεθειμένοι· νά έπιβραβεύση Ιμπεριαλιστικός
άνιερότητας καί έτι μάλλον έφ’ όσον άντιμέτωπος τών ούτω σκεπτομένων υπάρχει ό εθνικός
μας Κολοσσός άγωνιζόμενος παρά τό πλευρόν
ενός Κλεμανσώ, ενός Ούΐλσων καί ενός Λόϋδ
Τξώρζ, οί όποιοι έιάχθησαν φύλακες τών μεγά
λων ανθρωπιστικών ιδεών τής Δικαιοσύνης καί
τής Ίσότητος.
***
Εις τάς 6 Δεκεμβρίου έδημοσιεύθη εις τάς
εφημερίδας εϊδησις ή δποία έπροκάλεσεν εξαι
ρετικήν έντύπωσιν καί άνέκφραστον άγαλλίασιν εις τό Κοινόν. Κατ’ αύτήν
Ο ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
ό ‘Υπουργός τοΰ Επισιτισμού
κ. Βουρλούμης έίαβε τήν άπόφασιν νά ζητήση
τήν έγκρισιν τοΰ ‘Υπουργικού Συμβουλίου,
δπως είδη τινά έκ τών ύπό τοΰ ‘Υπουργείου
πωλουμένων διατιμηθώσιν’ εφεξής εις τιμάς
πωλήσεως κάτω τέρας τοΰ κόστους. Έπανηγυρίσαμεν λοιπόν οί οίκογενειάρχαι τήν έξαιρετικήν αύτήν εϊδησιν. Τέλος πάντων εύρέθη
'Υπουργός νά πονέση λιγάκι καί τούς άτυχεϊς
βιοπαλαιστάς. Θά έγκαινιασθή πολιτική έκπτώσεως τιμών ικανή νά έπηρεάση καί τάς τι
μάς τής άγόράς προς άνακούφισιν τής κοινω
νίας μας.
Είς τάς 15 Δεκεμβρίου τί τρομακτική εϊδησις έδημοσιεύθη εις τάς έφημερίδας! “Οτι τά
διά τοΰ τάδε πλοίου κομισθέντα διά λογαρια
σμόν τοΰ Κράτους 12 εκατομμυρίων έμπορεύματα άφήκαν είς τό Κράτος κέρδος 10,000,
000 δραχμών.
Ζήτω δ κ. Βουρλούμης καί ή υπέροχος άπόφασίς του.

Αί μεταγενέστεροι γενεαί θά σταματούν μέ
όδυνηράν έιπληξιν πρό τών αιμοχαρών ένστι
κτων τής Βουλγαρίας καί Τουρκίας τών χρό
νων τής Δικαιοσύνης καί τής
απανθβωιιια ελεύθερα; Σκέψεως.
Οίδύοαύτοί Λαοί, αί δύο
αύταί φυλαί, ποΰ μολύνουν άκόμη τά Εύρωπαϊκά έδάφη διεκρίθησαν, έν θαυμαστή ά·
μίλλη, είς τήν έξεύρεσιν τών τυραννικότερων
μέσων προς έξόντωσιν. τοΰ ελληνισμού.
Είναι τρομακτιικαί αί συμφοραί τοΰ Υπο
δούλου Έλληνισμοΰ. Είνε άνεκδιήγητα τά
μαρτύριά του. Αί λέξεις έπαυσαν πλέον νά έκφράζουν τά πράγματα.Έπτώχυναν πλέον πρό
τών γεγονότων. Είνε άνίσχυροι ν’ άναπαραστήσουν τοΰ πόνου καί τής φρίκης καί τής
οδύνης τήν είκόνα.
Καί θά είνε άνεξήγητον διά τάς μεταγενεστέρας γενεάς, διά τάς γενεάς τοΰ Πολιτισμοΰ
καί· τών ‘Ανθρωπιστικών ιδεών, πώς Λαοί
τής μορφώσεως καί τοΰ νοΰ καί τής ψυχής
τών "Αγγλων, τών Γάλλων καί τών ’Αμερι
κανών μποροΰσαν ν’ άνέχωνται τά όργι ιστικά
βασανιστήρια τών Τούρκων καί Βουλγάρων
είς βάρος τής εύγενεστέρας φυλής τοΰ κόσμου,
της δικής μας φυλής. ’Αλλά τήν όδυνηράν
αύτήν έκπληξιν τήν δοκιμάζομεν καί ήμεΐς οί
σύγχρονοι παρακολουθοΰντες καί σήμερον ά
κόμη τήν Βουλγαρίαν καί τήν Τουρκίαν όργιαζούσας ύπό τά δμματα άντιπροσώπων τής
Εύρώπης καί σπαρασσούσας τάς σάρκας μας
καί φονευούσας καί έξαφανιζούσας τούς άδελφούς μας.
Καί δμως "ούδεμία δύναμις είνε ικανή νά
μάς προστατεύση. Αί έπαγγελίαι τών νικητών
είναι γράμμα νεκρόν. ’Αλήθεια είναι ή Τουρ
κική άπανθρωπία.
**
Ή διαπρεπής λογογράφος κ. Δέλτα έδημοοίευσεν άπό τών στηλών τής συναδέλφου «’Ε
στίας» μερικά γράμματα γιομάτα άπό πόνον
γιά τούς παλινοστοΰντας ΜακεΗ Εψγχΐΐ ΚΗ όόνας. Μέσα στής άλλες ζωντα
νές περιγραφές της παρέχει και
μίαν υπέροχη εικόνα τής ελληνικής ψυχής. Όμιλεϊ γιά τόν πατριωτισμό τής Μακεδονοπούλας
και σέ λίγες γραμμές μάς κάνει μια συγκινητική
άποκάλυψι γιά τό χαρακτήρά της, γιά τά αίσθήματά της, γιά τήν άφθαστη άφοσίωσί της
στήν ’Ελληνική ιδέα. Μιλεϊ γιά τά ελληνικά
τραγούδια ποΰ είνε ό θησαυρός καί ή ζωή και
ή υπερηφάνεια τής Μακεδονοπούλας καί τά λό
για της άξίζουν νά τά μεταφέρωμε καί στής δι
κές μας στήλες. «Βιβλία ελληνικά δέν έχουν,
»τά κορίτσια τής Μακεδονίας, γιατί τά λίγα ποΰ
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*πρόφθασαν νά μαζέψοϊ ν δσο ή Δράμα ήτον
»έλλητική, τά ξοταχύφατ σάν τους παράδωσε
»στό Βούλγαρο ή Παίατική σπείρα’ μά τά τρα»γούδια ιό εθνικά τά φύλαγαν μέσα τους καί
»τό όθ7»({6ίτ πρεφορικώς σάν ίερά παράδοσι’
»όζοι αττδ το καιρδ της Βουλγάρικτ]ς τρομο»κροτίας νά κορίτσια μαζεύοινταν μτοτικά,
»πότε οτής μιας τδ σπήτι, πόιε οτής άλλης,
»καί μέ κλειστά :ό παράθυρά καί τής πόρνες
»οτ; οοτήϋιοαν τά εθνικά τρ αγούδια, έτσι ποΰ,
καν ή μιά ξεχνοίσεν έτα στίχο, ή άλλη τδν θυ»μοίνταν καί τον έλεγε. Ξέρουν ετα άωρο ποιή»ματα γιά τον Μακεδονικό ά]ώτα, ποΰ ούτε τά
»φαττοζόμουν. Κ’ έτσι, μέ τή μνήμη, διατητκροΰοαν τ’ όπαγορεν μένα τραγούδια ποΰ φτλά»γουν την ‘Ελληνική ψτχ^ ακμαία. στ ή βοοα»νισμένη Μακεδονία καί Θράκη».
’ (λλετ ή επιστολές τής κ. Δέλτα περικλείουν
μεχά/ο ι’νδιιφίρον, γιατί εινε βγα) μίνες όπδ
τήν όλκ,θινή ζαή τον πότου και τής οδύνης τής
δεινοποθησάσης Άν ατολικής Μακεδονίας.

**
ΣΙ ίσα στην παγκόσμιον συμφωνίαν τών δί
καιο [όνων τών Αοών καί-τών δικαίων των ’Ε
θνοτήτων, ακούονται ενίοτε καί απροσδόκητοι
τινες πάρε ηωνίαι δπως αί ’ΙταΑΒΓοΙδΟΚΗΤΑ
φ^οδοξίαι αί έκδηλούμεναι διά των άρπακτικ ωτέρων
διαθέσεων έπί ξένων έδοεγών καί έπι ξένων
χωρών.
Μίαν ταιάύτην παραφωνίαν, άπδ τήν πιο
άπρεσδόκηταν μάλιστα, συνελάβομεν καί είς τάς
Σέρβικός σκέψεις και προσπάθειας. Αί ’Ιταλι
κοί ιηηγ ερίδες βέβαιοίν, δτι ή Σερβία προσπα
θεί ν’ σπ<ρροηήση τδ μικροσκοπικ δ Ματροβούνιον. Ζητεί τδν αποκλεισμό του όπδ τδ Συ
νέδριου τής Ειρήνης, έπί τω ίοχυρρσμω, δτι οί
Ματροβούτιοι έπαυσαν άνήκ.οντες είς ίδίατ έθνικότητα καί δτι περιλαμβάνονται εΐς τήν Μεγάλην Σε(βίαν! ! Άπδ τά σπρσοδόκητα και ή εΐ·
δησις σύνή. Ή πολτ ποθής Σερβία λησμονεί
τόσον ταχέως ιάς προς τά ιδεώδη τής άνθρωπότητος υποχρεώσεις της ;
Μία επιστολή τοΰ καλλιτέχνου κ. Α. Κο;ε’βίνα οιήν «.’Εστία» δνμοοιειϋεϊαα, γέννα τής
πιδ με/ αγχολικές σκέψεις.
Μ1Λ1™ΕΙΣΕΣ
Δι ιύτής δ κ Κογεβίνας, αφ’ ού εξιστορεί τδ
πώς έρ)άζεται ή Σερβία έκ.θέτουσα είς τάς
μεγαλοπάλεις τής Ευρώπης έργα συγχρόνων
καλλιτεχνών, υπάγεται μελογχολικώτατα, δτι
«παρ * ήμΐν ή καλλιτεχνία δέν έχει ούτε καν είς
>τδ (σατιρικόν στέγην» και δτι προσφέρει τήν
άςίαν ένας εκ τών έργων του διά νά χρηοιμεύαγχ

ώς πυρήν συγκεντρώσεως ποσού προς ίδρυα ιν
τής ύνειρογιολ θυμένης Αιθούσης διαρκών καλ*
λιτεχνικών εκθέσεων.
Είναι άπδ τά όπογοητευτικώτερα θεάματα ϊοί
τόπου μας ή ανυπαρξία ενδιαφέροντος διά τάς
Καλάς Τέχνας. Σκορπίζονται αφειδώς δεκάδες
καί εκατοντάδες χιλιάδων δραχμών άσκόπως,
μέ καταπλήσοοτσαν ευχέρειαν, οπαταλαται εδώ
και έκεϊ χρήμα καθημερινώς χωρίς καμμίαν
διάθεσιν υπερβολής είς τδν χαρακτηρισμόν μας
καί διά τήν μόλις άναγεννωμένην ‘Ελληνικήν
Τέχνην εΐνε άλυτον πρόβλημα ή έξεύρεσις ολί
γων γιλ.άδ αν δραχμών πρός άνέγερσιν απλής
καί απέριττου στέγης.
Καί δμως έχαμεν τήν σφέλειαν νά καυχώμέθα δτι πνετ ματικώς καί διανοητικώς εΐμεθα
ό πρωτεύων Ααδς τής Βαλκανικής Χερσονήσους

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

— ’Αντιπρόσωπο; τής Β'περιφέρειας τής πο/.εως,Ι
Σπρίγεφε/.δ ίΕε2ε>η ΰιιό τοΐ Ρεμποιιπλίακοΰ κόμμα
τος δ “Ελλην κ. Ηλ. Τζανετής.
— Εΐδησις ποΰ δά οιγκιιήοϊ] τούς λεγεώνας τών
πολίτικε?ογοίντο>ν έν Έλ/άδι.
— Εΐδησις δμως έξ α/J ου ποΰ δα ΰρΰπτει και τήν
ελληνικήν μο'ς φιλοτιμίαν.
—Ό ' Ελλην ποΰ δέν γνο ς ίζιι έμπόδια στην δρμή
του άναέεικνΰεται κοι εις τούς πολιτικούς αγώνας
ξένων έθν ών.
— Εΐνοι μία πολύ πολύ ευχάριστος καί ικανοποιη
τική πληροφορία.
— 'Ένα περίεργον έ’γγροφον διεβιβάσθη έκ τοϋ 'Υ
πουργείου τών Οικονομικών εΐς τος Τραπιζας.
— Νά μή προσλαμβάνουν δημοσίους ΰπαλλήλούς,
παραιτοτ μένους, εις τήν ύπηρισίαν των!!
— Ευτυχώς ή όπογόρευσκ αύιή δέν στηρίζεται εΐς
κανένα νόμον.
— Τά π(ώτα Αί ματα τής ειρήνης.
— Οίναιογιί τής «Ελένης».
— Έκτε/οΰντες ειρηνικώτατον ταξείδιον, προσέκροτοον εις νάρκην και είρον τον Αάνατον εις τά
βάθη τοΰ πόντου.
— Οΐ πνιγέντες υπερβαίνουν τούς 80 οί δέ τραυ
ματισμόν τες τιύς 20.
— Ούτε ίιά τήν αλωσιν φρουρίου δέν έέ)ρηνή{)ησαν τόσα θύματα !
— Ίδρύθη Έλληνοελβετικός Σύνδεσμος ανάλογος
προς τδν έν Έ/βετία υπάρχοντα τοιοΰτον.
—Σκοπός του είναι ή σε'τφιγξις τών εμπορικών
καί έπιστήμονικώιν σχέσεων Ελβετίας καί Ελλάδος.
— 'Η μετά τοϋ κ. Ούΐλοα τος ουνεργασία τοϋ Βα
σιλέας τής ’Ιταλίας ίν Παριοίοις έχαρακτιρίσθη ώς
πιλύ σοβορά.
•—Ελπίζεμεν ό ηλεγματικδς και δίκαιος ’Αμερι
κανός Πρόεδρος να έδωσε κόπε ιο λαογραφικό καί
εθνολογικό μάθημα στο θερμόαιμο ’Ιταλό Μονάρχη.
—Νά ήλθε δευτέρα ψυχρολουσία ύστερα άπό τά
λόγια τοΰ υπέροχου Κλεμανοώ πρός τόν Ιταλόν
Βουλευτήν Ραΐμόντον.
— Νά προσέξουν, τοΰτέστιν,οί ’Ιταλοί νά μην υπο
βάλουν διά τών πληρεξουσίων των εΐς τήν Συμμαχι κήν Δισσκεψιν αξιώσεις εΐς βάρος άλλων έθνοτήτω ν»

—Καί αόνον αί παρατηρήσεις των νά διαπνέωνται
ύπό τοΰ πνεύματος τής’Ισότηιος και τή; Δικαιοσύνης.
—‘Ο Αρχιστράτηγος τοΰ Συμμαχικού Στρατεύμα
τος τής ’Ανατολής Φρανσέ ΝτΈτρέ έφθασεεν εΐς
Παρισίους.
—Ήτο αναγκαία έκεϊ ή παρουσία του διά τάς
συνεννοήσεις προκειμένου περί τή; καταλήψεως τής
Θράκης και τής εκστρατείας τή; Ουκρανίας.
—Αί έν Άγγλιφ έκλογαΐ άτέδωκαν εξαιρετικήν
πλειοψηφίαν εΐς τήν ύπό τήν προεδρείων τοΰ ΛόϋδΤζώ.αζ Κυβέρνησιν.
--Συνεπείφ τών εκλογών μετεσχηματίσθη ή ’Αγ
γλική Κιβέονησις με Πρόεδρον τόν ίδιον Πρωθυ
πουργόν κ. Λόϋ'ί-Τζώρτζ.
— ‘Ο τέως Πρωθυπουργός και Αρχηγός τής Άντιπολιτεύσεως κ. “Ασκοιιϊθ άιτοτυ/ών καί ώς Βουλευτής
έπεσκέφθη τόν Π/όεδρον τής Κυβιρνήσεως καί έδήλωσεν δει άτοσόρεται τής πολιτικής.
— Άπέθανβν αίφνηδίως ό π >λύς πρώην Πρόεδρος
τών 'Ηνωαένων Πολιτειών Θεόδωρος Ροΰζβελτ.
—Διεδόάη δτι ό. τολύ; Λιινδεδορφ ώ/οιάσθη
Γενικός ’Αρχηγός τών Μ τολσεβικικών στρατευμάτων.
—Τό περίεργ >ν Έλλη ικόν Κ >άτος έστρ ίφη ίκράτηίον εΐ; φορ ιλογικήν τίεσιν κατά τών χρησιιιοποιούντων ηλεκτρικόν φώς.
—"Ας τό φωτίση ό καινούργιος χρόνος νάσυνέλθη
«από τήν ζάλην τή; δομής του.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Τ-ΖΧ. Τ£>Λ.ΧΌ»ΛΙΑ.

Έξεδόθη με ιδιαιτέραν καλαισθησίαν ή δευτέρα σειρά
τοϋ ποιητικού έργου τή; Δα; Αικατερίνη; Β. Κατσιφοϋ, Μέσα
στα; 169 σελίδας τοϋ έρ/ου τη; ανευρίσκονται αί έκδηλώ
βεις τής ποιητική; ψυχής τη; γιομάιες άτό τρυφε ρότητα,
άπό πόνο, άτι έγκιρτέοησι, άτό ιιί ι φιλοσοφική άντίληψι
τής ζωή; ποϋ εΐνε σ.τληρι, πού είναι εΰιορφη, ποΰ είναι
ήρεμη, ποΰ είναι τρικυμιώδης, μέ τά όνειρά τη;, μέ τή;
έλπίοε; τη;, μέ τό χαμόγελό τη;, ά'.λά καί μέ τά δάκρυα τη,
καί μέ τού; στεναγμ <ύ; τη;. Μ ί αρμονία καί ένα λεττό
άρ.υμα εύ/ενικών κόΤων στορτίςεται ιτό τά; σελίδας τοΰ
βιβνίου ποΰ δέν σταματούν ούτε στην ψευτιά, οΰτε στην ει
ρωνεία, οΰτε στη ματαιότητα τής ζωή;. Έτσι τά «Τραγού■θια» τή; Λος Κατσιφυΰ διαβάζονται μέ ίτεοίσ.ταστον τό
ενδιαφέρον γιατί θ.γοιιν ίί'.α τά άνβρώτινα συναισθήματα
καί δέν ίφή.'ουν τήν φτντασίαν νά «ίσθανθή τήν παρά μικράν κούιαην. Λείτει μάλιστα άτό τό έργον τής ποιητρια;
τό ι’ικατίληττον, τό συμβ'λιστικόν, τό άκατανόητον καί ή
. άλλη τεχνοτροπία τή; νεωτεριζ > ;ση; συγχρόνου ποιητική;
γενεά;, ή ό τοία πιθανόν νά μεγαλουργό θί? τά απρόσιτα
■υψη τής ποιητική; ορμής της, άλλα πάντως δέν κατορθώ
νει τού; κοινού; θνητού; ·”ά τού; ρέρι) έγ/ύ; πρός τά;με·
■γαλό.τνοας έμπνεύσει; τη;. Ή άτ.ότη; είναι ενα άτό τά
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών «Τραγουδιών» τής ποιητρίας μας.
τα

'Η αντιπροσωπευτική τών νέων μας πνευματική ορμή
«ρχεταινά ζητήΐρ φιλοξενίαν μέσα στής σελίδεςτήςιΛύρας».
περιοδικού έκλεκτικοΰ όσον άφορφ τό περιεχόμενον καί τά;
•φιλολογικά; καί καλλιτεχνικά; αντιλήψεις τοϋ Διευθυντοΰ
πης κ. Γ. I. Μπούρλου.
Πλειάς ποιητών καί λογογράφων όλων δυναμένων νά
φανερώσουν Ατομικότητα, συνεργάζεται άνάδεικνύουσα τήν
Αύραν· εΐς φιλολογιών καί καλλιτεχνικόν περιοδικόν
πρώτης τάξεως. Γιά μας ήτον σωστή άτοκάλυψι; ή στιγμή
ποΰ τό έλάβοψΛ. γιά ντρώτην φορά.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡρ. ΤΗΧ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Είς δσα ίγράφησαν ρέχρ» σήμερον

περί τοϋ ’Ανακτορικού Κήπου.
Έν σχέσει πρός τά κατ’ έπανάληψιν γραφέντα είς τάς
έφηφερίδας «Καιρούς», «Έθνος», «Νέαν Ελλάδα·, «Ε
στίαν» καί «Πολιτείαν» διά τό πρός κοινόν χρήσιν τού ανα
κτορικού πάρκου τμήμα, ή άρμοδία υπηρεσία εύρίσκεται είς
τήν άνάγκην νά δώση τάς κάτωθι υπευθύνους πληροφορίας'·
ι) 'Η βραδύτης ώς πρός τό άνοιγμα τοϋ πάρκου προήλθεν έκ τσΰ δτι ολόκληρον τό πάρκον διηρέθη εί; δύο τμή
ματα, τά δτοΐα διά κιγκλιδωμάτων νά χοιεισθώαν άλλήλων, έξ ών τό έξ 25 βασ. στρεμμάτων, έμεινε πρές χρήσιν
τής Α. Μ. τού Βασιλέως, τό δέ υπόλοιπον έξ 105 β. στρεμ
μάτων, δτερ προωρίσθη πρός κοινήν χρήσιν είχε .τρό διε
τίας έγκαταλειφθή. άφοΰ έπρόκειτο νά παραδοθή είς τό
Δημόσιον. Κή τος δέ έγκαταλειφθείς πρό διετίας είχεν
άνάγκην καθαρισμού πλήρους, καθόσον καί λόγφ τώυ
στενών οδών ήτο άδύνατοςή κυκλοφορία τών περιπατητών;
’Έλειπον πρό; τούτοις εντελώς τά καθίσματα, κατεσκευάσθησαν δέ διακό ιια νέα τοιαΰτα.
2) Ή άφαίρεσις τού κιγκλιδώματος δέν έγεινεν οϋτε
πρόκειται νά γίνη καθόσο» δλα σχεδόν τά καλλίτερα δημό
σια πάρκα τής Ευρώ ιης ώ; π. χ. έν Άγγλίφ το Χαΐδπάρκ, Κήν-πάρκ' έν Ίταλίφ τό Τζιαρτίνο ντί .4 τόμπολι,
Μοργκέζ; έν Αίγύττφ τό Έσμπεκία Νέοα πάρκ κλπ , εχουσι κιγκλιδώματα καί μάλιστα σιδηρά.
3) Διατί επετράπη μόνον ή είσοδος άπό 9—12 καί 2—5
μ. μ.
Διότι έν τφ πάικφ ή φύτευσις είνε πυκνοτάτη είς τρό
πον ώστε εμποτίζεται ούσιωδώς ή έξάτμησις, καίανένωρίτερον έτετρέτετο, τότε άσφαλώ;, λόγω τής αεγίστης υγρα
σία; θά προΰξένη κακόν είς τού; έπισκέ ττα;. Διά τόν χει
μώνα λοιπόν δέν πρέπει ν’ άλλάξη αύιή ή ώρα. Τό ί >ιον
ισχύει '/σ', ή διά τήν πέραν τής ;5η; μ. μ. παραμονή τών
επισκεπτών.
Διά τήν μεσημβρίαν ύπάρχει λόγος νά κλείη δ κήτος
τήν Γ2ην κά ν' άωίγη τήν 2αν μ. μ. ΐνα συντελείται πρό
χειρον καθάρισμα τών δρωΐστων κλπ. Θά καττβληθή
δμω; μέριμνα, συμπληρουμένου τοΰ εργατικού προσωπι
κού, ίνα κλείη μόνον κατά μίαν καί οΰχί κατά δύο ώρας.
Βεβαίως κατά τήν άνυιξιν θά είναι άΑ,λ τι αί ώραι τής
εισόδου, ώ, <ιί τό θέρος.
4) Ώς πρός τόν ισχυρισμόν μερικών δτι εΐς τήν Εύρώπην εΐνε ελεύθερα τά πάρκ ·, καθιστώμεν γνωστόν, δτι
τοΰτο δέν είνε κανών άλλ’ έξαίρεσις. Καί πρ ιγματι έκεϊ
επιτρέπεται Ηύτι διά τών πάρκων έκτελεϊιαι καί συγ
κοινωνία. Έκεϊ αί οδοί είνε άπό 1 —11 μέτρα πΛ,ατεϊαι.
’Εδώ είνε άτό 1—2 μέτρα, έκεϊ τό μήκος τών πάρκων φθά
νει ποϋ 5 χιλιόαεταα καί ποΰ 10 χιλιόμ., έκεϊ υπάρχουν
άκτίνες θεαματικοί, έκεϊ εΐς τά ιάρκ ι έ «τελούνται καί
έορταί. ί τ <οόρομίαι κλπ. Εί; τά έκεϊ πάρκα υπάρχει ά ρθοσον ηλεκτρικόν φώ;, θέατρα, ξενοδοχεία κλπ , ά'.λά τό μή
κος των καί τΰ πλάτος των εΐνε έκαντονταπλάσιον τοϋ δη
μοσίου πάρκου τών Αθηνών. Έν Άγγλίρ το Χιί.ν.τάρκ
έχει ακτίνα άπ* ’Αθηνών είς Φάληρον. Τό Καζίνο τής
Φλωρεντίας έχει μήκος ξι) γιλιομέτιιων.
5) άιατί άτοψιλοΰται ό κήπο; και γίνεται καί υλοτο
μία Οΰτε άτοψίλω η; γίνεται, οϋιε υλοτομία. Έάν δέ τι;
άντελήρθη δ«ι έγένοντο τοιαϋται, παρακαλείταιδπως διέλθη
τοΰ πάρκου καί ύπο ιειξη πού έξετελέσθησαν.
6) Ό κήτος πρέπει νάμείνη ώς έχει καί μόνον πότισμα
γίνεται.
Τοιοΰτον σύστη ια καλλιέργειας πάρκου δέν γνωρίζει ή
υπηρεσία, οϋ ε νομίζει δτι γίνεται είς μέρος τι τι ϋ πε.τολιτισμενου κόσμου Τούναντίον γνωρίζει οτι πλεϊστα δσα έκατομμΰρΐ ι δαπαν όνται διά τά πάρκα τή; Ευρώ τη; τέ πολυτελεστάτα: έν αύτοϊς φυτείας, έγκαταστάσεις καί προσωπι
κόν δ.οικητικόν άφθονώτατον.
Τ) Διατί δέν ανοίγονται οδοί οί; τό πάρκον.
Διότι θά κιτωτραφή έντελώ; δλη ή έ ιγτιία του. ’Ά;
εΰχη ιώμεν ή άκτί; του νά φθάοη είς θίληρν κιί τότε
βεβαίως θά πραγματοποιηθούν οί πόθοι ό’Α,ων. Έφ’όσον
δμως περιορίζεται είς 105 στρέμματα δέν είνε δυνατόν νά
γίνωσιν εκείνα ποϋ εϊδον οί διάφοροι είς Ευρώπην μεταβιίντες.
(Διεύθυνσις Γεωργίας)
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Ειδοποιούνται οί ένδιαφερόμενοι τυροκόμοι, δτι έκομίσθή έξ ’Ιταλίας πυτιά ύπό
μορφήν κόνεως. Οί θέλοντες νά προμηθευθώσι τοιούτην όφείλουσι μέχρι τής 31 Ίανουαρίου1919 νά ύποβάλλωσι πρός τό’Υπουργεΐον τής Γεωργίας (Γραφεΐον είσηγητοΰ Γα
λακτοκομίας) αΐτησιν έπί πεντηκονταλέπτου
χαρτοσήμου, έν τή οποία νά άναφέρωσι τό
ποσόν τοΰ γάλακτος, τό όποιον θά τυροκομίσωσι κατά τήν προσεχή τυροκομικήν περίο
δον καί τόν έν Άθήνάις αντιπρόσωπον, δστις
θά παραλαβή ταύτην διά λογαριασμόν των.
Έπί τής αίτήσεως πιστοποιεί ό αρμόδιος
Πρόεδρος τής Κοινότητος ή ό Δήμαρχος τήν
ιδιότητα τού αίτοΰντος ώς τυροκόμου ώς καί
τό ποσόν τοΰ γάλακτος,.τό όποιον οΰτος κατ’
έτος κατεργάζεται.
Είς τόν αντιπρόσωπον, ον ό τυροκόμος ήθελ3ν ορίσει, θά άνακοινωθή τό ποσόν τής
πυτιάς, ήτις θά τφ παραδοθή έπί τή προσα
γωγή άποδείξεως τής ’Εθνικής Τραπέζης, έμφαινούσης τήν κατάθεσιν τοΰ αντιτίμου. Ή
διανομή θά γίνη από 1 μέχρι 15 Φεβρουάριου
1919. Τιμή τής πυτιάς κατά δράμιον 55 λεπ.
Έν ’Αθήναις τή 28 Δεκεμβρίου 1919.
Ό Διευθυντής τής Γεωργίας

ΥΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ζέρκήρι ξις διαγωνισμού διά δέκα δύσεις
Γραμματέων β' τάξεως.
Τήν 28 Μαρτίου 1919, ημέραν, Πέμπτην και
ώραν 9 π. μ. ένεργηδήοεται έντώ Καταοτήματι
τον υπουργείου τής Γεωργίας διαγωνισμός πρός
πλήρωοιν δέκα νετών δέσεων γραμματέων Β’
τάξεως τοΰ υπουργείου τούτου και καταρτισμόν
πίνακας ίοχύοντος έπι έν έτος άπό τής δημοοιεύοεώς του διά τήν ττχόν πλήρασιν καί άλλων
κετών ή κιτ ωδηοομέτ ων δέσεων. Οί έπιδνμοΰντες νά λόβωσι μέρος εις τόν διαγωνισμόν εφείλουσινά ύποβάλωσι μέχρι τής 26 Μαρτίου1919
συμπεριλομβανομένης, αΐτησιν περί τούτου
είς ήν ν’ άναγράφωσι καί τήν ξένην γλώσσαν,
είς ήν έπιδυμοϋοι νά διαγωνιοδώσι καί δά έπιοϋτ άψαοιν είς αυτήν 7) Πιοταποιητκόν αρμό
διας αργής δτι έξεπλήραοαν τήν στρατιωτικήν
των ΰποχρέωοιν ή δτι έϋηρίδηοαν ή άπηλλάγησαν τούτης' άντί τοΰ πιοτοποιτικοΰ τούτου δΰνανται νά προααγάγωοι τό ατομικόν των βιβλιά
ριου. 2) Πιοτοποιητικόν ιών αρμοδίων τής
κατοικίας ίων παρ’ Έηέταις και Πλημμελειτδίκαις Εισαγγελέων, δτι δεν κ.ατεδικάοθησαν ιτδέ παρεπιμηθηααν δΓ εριστικού
βουλεύματος έπί όξίτποίιφ πρόξει έκ ιώνάταφερομέτων είς τά άρθρα 21, 22, 24 καί 449
έως 489 τοΰ Ποινικού Νόμου. Τά πιστοποιη

τικά ταΰτα πρέπει νά είνε έκδεδομένα ένα
μήνα κατ’ άνώτατον δρον προ τής ήμέρας
τής ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού. 3) Τό πρω
τότυπον ή κεκυρωμένον άντίγραφον διπλώ
ματος τής Νομικής Σχολής τοΰ Καποδιστριακοΰ ή άλλου όμοταγοΰς Πανεπιστημίου ή άνεγνωρισμένης Σχολής Πολιτικών Επιστημών.
Μετά τής αίτήσεως καί τών πιστοποιητικών
έκαστος τών υποψηφίων θά καταθέση ε’ις τόν
έπί τοΰ πρωτοκόλλου τών εισερχομένων έγγράφων υπάλληλον τοΰ Υπουργείου καί δρχ.
25 δΓ αμοιβήν τών μελών τήςέξεταστικής Ε
πιτροπής, λαμβάνων'άπόδειξιν.
Διά τά έξετασθησόμενα μαθήματα καί πά
σαν άλλην πληροφορίαν, άπευθυνθήτωσαν οί
ενδιαφερόμενοι είς τό γραφεΐον Προσωπικού
τοΰ Υπουργείου τής Γεωργίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δοκιμασία πρδ. ηρόσληφιν δύο γραμματέων
και ένδς λογιοτοϋ.

Τήν 11ην Φεβρουάριου έ. έ., ημέραν Παρα
σκευήν καί ώραν 9 π. μ., έν τώ καταοτήματι
τοΰ ’Υπουργείου τής Γεωργίας, ένεργηδήοεται
δοκιμασία διά τήν κατάληψιν δύο 'δέσεων
γραμματέων α’ ή β' τάξεως καί ενός λογιστοΰ
έπί βαδμώ γραμματέως α' ή β' τάξεως.
Οί δέλοντές νά μετάσχωσι τής δοκιμασίας
ταύτης δέον νά ύποβάλωσιν είς τό ’Υπουργείου
τής Γεωργίας μέχρι τής 29 ’Ιανουάριου έ. έ.,
ουμπεριλαμβανομένης, αΐτησιν έπι πεντηκοντα
λέπτου χαρτοσήμου, είς ήν νά έπισυνάπτωσι:
1) Πιστοποιητικού τής αρμόδιας άρχής δτι έξεπλήρασαν ιήν στρατιωτικήν των ύποχρέωοιν ή
δτι έξηρέδηοσν ή άπηλλάγησαν ταύτης. Άντί
τοΰ πιστοποιητικού τούτου δύνανται νά προσαγάγωσι τό ατομικόν των βιβλιάριου. 2) Πιστοποιητικόν τών αρμοδίων τής κατοικίας των παρ’
Έφέταις καί Πλημμελειοδίκαις Εισαγγελέων
δτι δέν κατεδικάοδηοαν ουδέ παρεπέμφδησαν
δΓ οριστικού βουλεύματος έπίτιτι άξιοποίνφ
πράξει έκ τών άναγραφομένων είς τά άρδρα 27,
22 24 καί 444—489 τοΰ Ποιν. Νόμου. 3) ’Α
ποδεικτικόν τών σπουδών των, ήτοι οί μένύποψήφιοι γραμματείς τό πρότυπον ή κεκυρωμένον
άννίγραφον διπλώματος τής Νομικής Σχολής
τοΰ Καποδιστριακοΰ ή άλλου όμοταγοΰς Πα νεπιοτημίου ή άνεγνωρισμένης Σχολής τών Πο
λιτικών ’Επιστημών, οί δέ υποψήφιοι Αογισται
τό πρωτότυπον ή κεκυρωμένον άντίγρκφον πτυ
χίου δημοσίας ή άνεγνωρισμένης ’Εμπορικής
Σχολής. ’Εν τή αιτήσει τα ν δέον νά άναφέρωνται και αί ξέναι γλώσσαι είς ας έπιδυμοϋοι νά
έξετασδώσιν.
"Εκαστος τών αίτούντων δέον έπίσης νά καταβάλμ είς τόν έπί τοΰ πρωτοκόλλου τοΰ υπουρ
γείου υπάλληλον έπι άποδείξει δραχ. 25.
(Έκ τοΰ ’Υπουργείου).
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ΊΙ- Μοναχή Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
'Ο Ί£ξελασμ.ός Δραμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
>2.00
ΊΙ Η,λεφτοποΰλα Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον
λ1.50
ΊΙ Τζένη μ.έ τό γέλοτο τηςΚοινωνικόν δραμα

Φρ. 3.C0

»

τιον μονόπρακτον μεταφρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν

ΊΙ Γζούραινα 'Ιστορικόν μυθιστόρημα
εξ ύπερεπτακοσίων σελίδων

...»

'Όταν λείπγ) τό χρήμ.α Δράμα κοινωνικόν τρί5.00

πρακτον. Παντα Διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνή;,

Σειραι τής «ΕλληνικήςΈπιθεωρήσεως» τοΰ A’. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. ΣΤ',
Ζ·. Η’. Θ'. Γ. και ΙΑ' έτουςπωλοΰνται εΙςτάΓραφεϊάμας προς 30 φρ.
έκαστη.
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