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Τήν παρκλθοΰσαν εβδομάδα το Λ. Σ. 
τον Συλλόγου έπεσκέφϋ η καί συν
έχαρη τον κ. Ί. ‘Αρβανίτην, επί 
τ.ί) άναλήψει ύπΓ αητού των vecov 
του καθηκόντων ώς Υπουργού 
τής ΊνΟνίκης Οικονομίας. Διά τού 
διορισμού ώς rΥπουργού τής ’Ε
θνικής Οικονομίας τού κ. I. ’Αρ
βανίτου. >| Κυβέρνησις κτοποΌέτη- 
οεν the right man in the right 
place, και εϊμεύα βέβαιοι ότι τό 
δύσκολον εργον τού κ. r Υπουργού 
ϋά στεφθή υπό επιτυχίας.

Ή προσφώνησις 
τού κ. Προέδρου

Κύριε Υπουργέ,

Μέ άνυπόκριτον χαράν έρχόμεθα 

νά Σέ συγχαρωμεν διά χήν υψηλήν 

τιμήν τήν όποιαν ή Πολιτεία Σοϋ 

άπέδωκε καλέσασα νά ήγηθής Υ

πουργείου. το όποιον πάντοτε μέν, 

σήμερον δμωςέξαιρετικέδς έχει άνάγ- 

κην άνδρός συγκεντροΰντος τά ηθικά 

καί πνευματικά Σου προσόντα.

Είμεθα ύπερήφανοι δτι έν τω προ- 

σώπω Σου έτιμήθη ολόκληρον τό 

προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέζης 

διότι άποδεικνύει δτι τό ίδρυμά μας 

περιλαμβάνει πάντοτε, στοιχεία, τά 

οποία ή Πολιτεία, δταν εύρίσκηται 
είς.τό ϋψος της, γνωρίζει νά έπι-ί

στρατεύη διά τό καλόν τοΟ "Εθνους 
Καί είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής δτι 

έλαχεν εις έμέ ό κλήρος νά συγχαρώ 
διά τήν προσγενομένην τιμήν, τόν 
καλόν συνάδελφον, τόν εύορκον συμ
παραστάτην, τόν αγαθόν φίλον, τόν 
χρηστόν πολίτην καί τόν Ικανόν καί 
έντιμον υπάλληλον καί έξ δλης τής 

ψυχής νά τοϋ εύχηθω έξ ονόματος 

δλων των συναδέλφων τής Τραπέ

ζης, δπωςκαι εις τό δημόσιον αξίωμα 

έμψανίση τήν αύτήν έπιτυχίαν, ήν ώς 

λειτουργός τής Εθνικής Τραπέζης 

μέ τόσον άδρ'άς γραμμάς έσημεί- 

ωσεν.

Ή αντιφώνησές 
τοϋ κ. Ύπουργοϋ.

Κύριε Πρόεδρε,

Είμαι ιδιαιτέρως εύτυχής δεχόμε

νος τά συγχαρητήρια του Διοικητι

κού Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου των 

ύπαλλήλλων τής Εθνικής Τραπέζης, 

Σάς διαβεβαιώ δέ δτι μέ συγκινοΟν 

βαθύτατα τά πρός έμέ αισθήματα 

τών άγαπητών συναδέλφων. Εύχα- 

ριστών Ύμας κ. Πρόεδρε, τταρακα- 

I λώ δπως γίνητε διερμηνεύς τών αι

σθημάτων μου άφοσιώσεως πρός 

τούς αγαπητούς συναδέλφους.

Τη 1η Ιανουάριου 1938 συμπλη- 
ροΟνται πεντήκοντα δλα έτη, άφ’ής 
ό Διοικητής μας κ. Ιωάννης Άθ. 
Δροσόπουλος είσήλθεν εις τήν υπη
ρεσίαν τής Εθνικής Τραπέζης.

"Λνευ μέσων, άνευ ύποστηρίξεως, 
μέ μόνα εφόδια τήν έξαιρετικήν ικα
νότητα, τήν άφθα στον έργατικότητα, 
τήν όξυτάτην άντίληψιν, τήν ευστρο
φίαν τοΟ πνεύματος καί τήν βαθεΐαν 
προσήλωσιν πρός τό καθήκον, κα- 
τώρθωσε, παλαιών καί άγωνιζόμενος 
καί υπό περιστάσεις παν άλλο ή εύ- 
νοϊκάς, νά άνέλθη μίαν, πρός μίαν, 
δλας τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας, 
διά νά φθάση είς τήν κορυφήν τού 
Εθνικού ιδρύματος, ήν έλάμπρυναν 
τόσαι μεγάλαι φυσιογνωμίαι, ού μό
νον τής Τραπεζικής καί οικονομικής,

άλλά καί τής δλης ’Εθνικής ιστο
ρίας τής χώρας μας.

Το Ίωβιλαΐον τού Διοικητοΰ μας 
δέν είναι τυχαΐον γεγονός.

Προβάλλεται διά τούς έπερχομέ- 
νους ώς φωτεινόν παράδειγιχα έπι- 
μόνου προσπάθειας, άδιασείστου αύ- 
τοπεποιθήσεως, επιβολής τής πνευ
ματικής αξίας καί τής άνεξαντλήτου 
ψυχικής ίκανότητος καί αντοχής, 
πάντα δέ ταΰτα πλαισιωμένα μέ ά
πειρον άγαθότητα, μεγάθυμον άνεξι- 
κακίαν καί όλύμπιον ψυχραιμίαν.

Ή Διοικητική τού Συλλόγου Επι
τροπή έν πλήρει πεποιθήσει δτι έκ- 
φράζει τήν ένδόμυχον σκέψιν ολου 
τού προσωπικού τής Τραπέζης, έκρι- 
νεν δτι έπιβάλ/εται δπως έναργέστε- 
ρον έκδηλωθή ή συμμετοχή του εις

την Έθνοτραπεζικήν οικογένειαν γε
γονός, έχουσα δέ καί τήν έξουσιοδό- 
τησιν καί άπό τάς δύο άλλας τού 
προσωπικού τής Τραπέζης, όργανώ- 
σεις, άπεφάσισεν δπως ' ένεργηθή 
έρανος έπεκτεινόμενος έφ’ δλων άνε- 
ξαιρέτως τών παρά τή Εθνική Τρα- 
πέζη εργαζομένων, τό προϊόν τού 
όποιου Εράνου, νά διατεθή διά σκο
πόν, δστις θά όπομιμνήσκη διαρκώς 
καί ά'διαλείπτως εις τούς νεωτέρους, 
πώς δύνανται νά άνέλθουν, δταν εί- 
ναι ^ξιο; καί έχωσι τήν προς τήν 
άνοδον θέλησιν, έπιμονήνκαί ψυχι
κήν αντοχήν.

Μέ συναδελφικήν αγάπην 

Η ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Καίτοι παρήλθε πολύς χρόνος 
δέν πρέπει νά παρέλθη άπαρατή- 
ρητος ή λαμπρά εορτή ή οποία 
έδόθη παρά τοΰ σχολείου τον συ
νοικισμού μας, τής Φιλοθέης, επί 
τή λήξει τών μαθημάτων του.

Εις τό πρόχειρον, αλλά καθ’ 
όλα τέλειον θεατράκι τοϋ σχο
λειό» οί μαθηταί παρουσίασαν 
έργα ίδικά των διδαχθέντα εις 
τούς μικρούς ηθοποιούς καί άνα- 
βιβασθέντα εις τήν σκηνήν παρ’ 
αυτών τών ιδίων. Ή δημιουργι- 
κότης έν τή παιδική βεβαίωςβαθ- 
μίδι της παρουσιάσθη τόσον έναρ- 
γώς προ τών έκπλ ήκτουν γονέων 
όίστε κατεφ'άνη ή λαμπρά εργα
σία τόσον τοΰ διευθυντοΰ τοϋ 
σχολείου κ. Κατσούφρη όσον καί 
τής διδασκαλίσσ)]ς Λ)ος Σοφίας 
Χαΰτα.

Μέ μεγάλην έπιτυχίαν ύπεδύ- 
θησαν τούς ρόλους των αί μαθή- 
τριαι ’Άλμπα Ταρέντσιο, ’Ιωάννα 
Βεκιαρέλη, Πηνελόπη ΙΙαπασπύ- 
ρου, Κανδία Παπουρτζή, Άθηνά 
Κατσούφρη κ. α. καί οί μαθηταί 
Ίω. ΙΊαπαζαχαρίου, Γεώργιος, 
Τσακόπουλος Διον. Πολίτης κ. ά.

’Επίσης λαμπράν έπιτυχίαν 
είχε καί. ή υπό τον κ. Σακελλα- 
ρίδην μαθητική χορωδία ή οποία 
μέ φωνάς πειθαρχημιένας καί αρ
μόνικάς έξετέλεσε διάφορα αρ
κετά δύσκολα διά μικρούς μαθη- 
τας έργα.

’Εκείνο τό όποιον επίσης έ- 
θαυμάσθη ήτο ή λαμπρά χειρο
τεχνία τών μαθητών όφειλομένη

ΙΜ ΦΙΙΟΙΕΒΙ ΣΕΡ ΑΡΜΠΟΥΤΘΝΟΤ ΛΕΊ Ν

κατά τό μέγιστον ε.ίς τήν Λ)α Σο
φίαν Χαΰτα, ήτις μέ ικανήν δεξιο- 
τεχνίαν καί εργατικότητα κατώρ- 
θωσε νά έκτελέσουν οί μαθηταί 
καί μαθήτριαι άριστα έργα.

Εις τό μέσον τής εορτής ό Δι
ευθυντής κ. Κατσοόφρης άνέφερε 
τά πεπραγμένα τοϋ Σχολείου 
άποδώσας τυ μέγιστον τών επιτυ
χιών του εις τόν Πρόεδρον τής 
Κοινότητας κ. Μαλαματιανύν εις 
τόν όποιον οφείλεται καί ή προ
σθήκη μεταξύ τοϋ διδακτικού προ
σωπικού τοΰκ. Σακελλαρίδου άλλά 
καί ό πλουτισμός τοϋ σχολείου δΓ 

αργαλειού παραχωρηθέντος παρά 
τοϋ Ταπητουργικοϋ όργάνισμοϋ 
εις τόν όποιον αί μικροί μια ί) ή- 
τριαι διδάσκονται παρά διδασκα- 
λίσσης, άποστελλομένης παρά τοΰ 
Ταπητουργικοϋ οργανισμού τήν 
τέχνην τής κατασκευής ταπήτων.

Εν τελεί ό κ. Βεκιαρέλης ώς 
Πρόεδρος τής Ένοισεως τών οι
κιστών έξέφρασε τάς ευχαριστίας 
τών γονέων πρός τό διδάξαν προ
σωπικόν τοϋ σχολείου.

Άπενεμήθησαν επίσης παρά 
τοΰ Προέδρου τής Σχολική; ’Ε
φορείας κ. Έμμι. Ηαπαδάκη καί 
βραβεία αθλοθέτηθεντα παρά τής 
Κοινότητας ’Αρετής Λ' μέν εις 
τάς μαθήτριας Πηνελόπην Παπα- 
σπύρου καί Κανδία ν Παπουρτζή, 
Β' δέ εις τον Ίω. ΙΙαπαζαχαρίου; 
καί έπιδόσεως Α' μιέν εις τήν 
’Ιωάνναν Βεκιαρέλη, Β' εις τόν 
Διονύσιον Πολίτην καί Γ' εις τόν 
Ίω. ΙΊαπαζαχαρίου.

MIX. IIΟ ΥΛΑΚΗΣ

3ΟΝ

Πρά δύο χιλιάδων έτών ό Ιππο
κράτης, ό δικαίως άποκληθείς «πα
τήρ τής ιατρικής», έλεγε: «Έν άνα- 
λογία πρός τάς λαμβανομένας τρο- 
φάς, ό ασθενής θά έπρεπε νά έχη 
δύο ή τρεις λειτουργίας τών έντέ- 
ρων τήν ήμέραν καί μίαν τήν νύ
κτα». Ό Ιπποκράτης, έπί πλέον, 
κατεδίκαζε τήν συνήθειαν τών δρα
στικών καθαρκτικών καί τήν κακήν 
τροφήν. Δυστυχώς τά καθαρκτικά 
καθίστανται αναγκαία εις τήν περί- 
πτωσιν τής προχωρημένης δυσκοι- 
λιότητος. Είς τάς έλαφράς περιπτώ
σεις δμως, καθώς καί πρός πρόλη- 
ψιν αύτής, άρκεΐ καλή τροφή, σω
ματική ασκησις, ή συνήθεια νά πί- 
νωμεν άφθόνως ύδωρ μεταξύ τών 
γευμάτων, ώς έτόνισα είς τό πρώ
τον άρθρον. Τά μέτρα αυτά θά εί
ναι τότε έπαρκή. "Οταν έχουν άπο- 
κτηθή κακαί συνήθειαι κατά τήν 
παιδικήν ήλικίαν, τά βεβλαμένα- 
έντερα δέν αντιδρούν άμέσως είς 
τούς τρόπους αυτούς καί ίσως Ηά 
παραστή άνάγκη προσφυγής είς λι- 
παράς τροφάς, πρός διευκόλυνσιν 
τής μηχανικής λειτουργίας των" εί
ναι έπίσης δυνατή προσφυγή είς πό
τισμα τών εντέρων αυτοί όμως είναι 
τρόποι θεραπείας οί όποιοι δέν είναι 
δυνατόν νά συμβουλευθοΰν, παρά 
μόνον άπό τόν ιατρόν. Είς τάς ■ όλι- 
γώτερον προχωρημένας περιπτώσεις, 
πρέπει νά μή λν,σμονηθή δτι, έάν τό 
κρέας είναι τροφή τονική, έπενερ 
γοΰσα ταχέως, τείνει είς άποσύνθε- 
σιν δταν, λόγω κακής λειτουργίας 
τών εντέρων, δέν έξέρχέτάι κανο- 
νικώς. Εις τήν περίπτωσιν αύτήν τό 
κρέας πρέπει νά καταργηθή έντε- 
λώς ή νά λαμβάνεται σπανίως καί 
μετρίως. Δέν πρέπει, ώστόσον, νά 
έπιχειρή κανείς νά μεταβάλη πολύ 
άποτόμως τάς συνήθειας τής ζωής 
του. Νά έλαττώνετε προοδευτικώς

τήν ποσότητα κρέατοτ καί κοινού 
άρτου καί νά τήν αντικαθιστάτε, 
προοδευτικώς έπίσης, μέ τυρόν, ί- 
χθεις καί «πλήρη» άρτον. Νά αυξά
νεται τήν άναλογίαν γάλακτος, χόρ
των, λαχανικών καί νωπών καρπών. 
Ν’ αποφεύγετε έπίσης τά καρυκεύ
ματα, σάλτσες ’καί κονσέρβες, τά 
κέικ καί τά δύσπεπτα γλυκύσματα. 
Καί πρά παντός νά ένθυμεΐσθε Ενα 
άλλο ρητόν τού Ίπποκράτους: «"Ο
ταν τό σώμα δέν καθαρίζεται έπαρ- 
κώς, δσον περισσότερον τό τρέφετε, 
τόσον περισσότερον τό βλάπτετε».

Ή Σημασία τής τροφής.
Μεταξύ πολλών άλλων κακών 

αντιλήψεων, που υπάρχουν είς τήν 
σκέψιν ώρισμένων κατηγοριών Αν
θρώπων, μία είναι ιδιαιτέρως θλι
βερά, ή ιδέα ότι διά νά όμιλή 
κανείς περί τροφής, καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπον, πρέπει νά είναι μα
νιακός, ιδιότροπος ή καί παρά- 
φρων. Έν τούτοις, όταν οί μηχα
νολόγοι συζητούν διά τύ λάδι ή 
τό όρυκτέλαιον πού χρησιμοποι
ούν είς τάς μηχανάς των, ή μέ
ριμνά. των αυτή φαίνεται πολύ 
φυσική καί λογική. Έπλήρωσαν 
διά νά αγοράσουν ένα είδος, άπό 
τό όποιον θέλουν ν’ άποσπάσουν 
τήν καλλιτέραν άπόδοσιν πρός 
χρήσίν των. Επιθυμούν φυσικά, 
όσον ήμποροΰν, νά προστατεύ
σουν τόν πολύπλοκον μηχανισμόν 
τής μηχανή; των, δίδόντες είς 
αυτόν τά καλλίτερα ζωτικά στοι
χεία καί άποφεύγοντες τήν πε
ριττήν κύπωσιν καί ανωμαλίαν. 
Μέ μίαν λέξιν, λαμβάνουν όλας 
τάς φροντίδας, αί όποίαι ήμπο- 
ροΰν νά παρατείνουν τήν ζωήν 
τής μηχανής των. Πόσον διαφο
ρετικά φέρεται ή πλειονότης τών 
ανθρώπων πρός τόν άπείρως πο- 
λυπλοκάιτερον καί λεπτότερον μη
χανισμόν τοϋ ανθρωπίνου σώμα

τος ! Έάν μία ρωμαλέα κράσις 
και μία καλή υγεία ήτο δυνατόν 
ν’ άγορασθούν, πόσα τεράστια 
χρηματικά ποσά θά έκυκλοφοροϋ- 
σαν άπο χειρός είς χείρα μέ αυ
τά; τάς αγοραπωλησίας! Καί έν 
τούτοις φερύμεθα μέ. περιφρόνη- 
σιν καί αδιαφορίαν πρός τόν θαυ
μαστού καί αναντικατάστατοι' αυ
τόν μηχανισμόν : τό ανθρώπινον 
σώμα I Έπικαλούμεθα τήν άπί- 
στευτον ικανότητα προσαρμογής 
καί άντιστάσεως, τήν οποίαν έχει 
είς όλας τάς περιπτώσεις... έ'ως 
ότου μίαν ήμέραν τύ κουρασμέ
νοι’ σώμα επαναστατεί" τότε οί 
ιατροί γίνονται άντικείμενον τής 
περίφρονήσεώς μας, διότι δέν ή- 
ιιποροϋν νά έπικολλ ήσουν άπό 
μίαν λατινικήν λέξιν είς κάθε 
φάσιν τής φθοράς τοϋ σοίματος 
ή νά δώσουν ένα μαγικόν φάρμα- 
κον είς τούς άθεραπεύτως κατε
στραμμένους οργανισμούς.

’Αφού στερήσωμεν τούς πνεύ
μονας μας άπό αέρα καί τούς μΰς 
άπό ά'σκηοιν, άξιοϋμεν άπό τήν 
πέψιν νά έκτελέση θαύματα άφο- 
μόίώσεως καί μάλιστα μέ τροφάς, 
διά τάς όποιας δέν είναι πλα- 
σμένον το πεπτικόν μας σύστη
μα. Ήμπορεί, λοιπόν, νά έκπλα- 
γή κανείς διά τό πλήθος τών 
διαταραχών τής πέψεως είς δλας 
τάς τάξεις, είς όλας τάς ήλικίας 
καί διά τή ν τρομερά ν συνοδείαν 
τών φλεγμονών, τών εξελκώσεων 
καί τέλος τών καρκίνων, πού εί
ναι συνέπεια τών επιμόνων κατα
χρήσεων τής όρέξεώς μας ; Ή τρο
φή καί ή δίαιτα είναι μία νέα 
επιστήμη, έάν δέν είναι αληθώς 
ότι ή γνώμη τών ειδικών διαφέ
ρει είς ώρισμένας είδικάς περι- 
πτούσεις, είναι έξ άλλου αληθές 
ότι οί ειδικοί είναι σύμφωνοι είς 
τά ουσιώδη σημεία. Έπί τών 
αρχών αυτών τής διαίτης, αρχών



Η ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΟΙ 32 κινηματογράφοι καί τά 

10 ύπαίθρια θέατρα τής Πρω- 
τευούσης έστάθησαν κατά τόν 
παρελθόντα μήνα ανίκανα νά 
περιλάβουν το κΰμα τοϋ κόσμου 
δπερ τά κατέκλυζε διά νά σω- 
θή άπό τό... κύμα του καύσω-

μένον άρχαΐον Ιερόν τής Τέ-19τοΰ παρελθόντος μηνός. Εις ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ: 
χνης. | τήν έποχην των θαυμάτων τής

'Οπωσδήποτε είναι εύχάρι-1 μηχανικής τελειοποιήσεως κα- 
στον δτι τό άρχαΐον θέατρον ! τηύγασε τό στερέωμα ή φωτει-
καταλαμβάνει την προσή*ουσαν 
έν τώ δραματολογία) τής Εθνι
κής σκηνής θέσιν, εύκταΐον δέ

νος, δπερ είχεν έπί σειράν ήμε-! ή πραγματοποίησις τής έν τή
ρων ένσκόψει εις τάς Αθήνας. 
Χάρις εις αυτό λοιπόν θεατρώ- 
ναι καί ήθοποιοί έτριβαν τά 
χέρια τους μή έξαιρουμένου 
ούδ* αύτού του κλειστού μέν 
αλλά... κατεψυγμένου Rex.

Παρά τήν μεγάλην ζέστην ή 
όποια δέν έπιτρέπει μεγάλην 
πνευματικήν προσήλωσιν ό ’Ι
ούλιος υπήρξε καί μήν άνωτέ- 
ρων καλλιτεχνικών έκδηλώσεων 
μέ τάς συναυλίας τής Συμφω
νικής ’Ορχήστρας καί τάς πα
ραστάσεις άρχαίου δράματος 
του Βασιλικού θεάτρου.

Αί πρώται κατωρθώθη νά

«Τραπεζιτική» δημοσιευθείσης 
είσηγήσεως του δραματικού 
καλλιτέχνου κ. Αίμ. Βεάκη περί 
καθιερώσεως ‘Ελληνικού θεα
τρικού—Μουσικού δεκαπενθη
μέρου κατά τήν άκμήν τής του
ριστικής περιόδου.

— Πνευματική Ζωή» : Έξαι-

νη μεγαλοφυΐα του μεγάλου καί 
ένδοξου Τέκνου τής ’Ιταλίας. 
Μέ τά τεσσαράκοντα έτη τής 
ζωής τ’ άφιερωμένα εις τήν ’Ε
πιστήμην, τής όποιας ήτο ό με
γαλύτερος ίερεύς καί μύστης, 
ό Γουλιέλμος Μαρκόνι έχάρι- 
οε είς τούς συνανθρώπους του 
τήν μεγαλυτέραν έφεύρεσιν. τήν 
όποιαν δέν θά ήδύναντο νά χω- 
ρέσουν αί πτωχοί έλικες

ρέτικώς ένδιαφέρον τό περιε- τ°ΰ εγκεφάλου των. Μετά τόν
χόμενον τού φύλλου τού Ιου
νίου του λογοτεχνικού καί βι
βλιογραφικού περιοδικού* Πνευ
ματική Ζωή . Ό Διευθυντής 
του κ. Μελής Νικολαΐδης στό 
κύριο άρθρο, τονίζει τήν άγω- 
νίαν πού περνά τό Ελληνικό 

συνεχισθοΰν παρά τάς δυσκο-' βιβλίο και σαλπίζει τόν μέλλον- 
λίας έκ τής βιοποριστικής άπα-1 τα νά προκύψη έκ τής έξαφα- 
σχολησεως των μουσικών, αί, νίσεώς του κίνδυνο. Σχετικώς 
δεύτεροι όέ περιΛαμβάνουσαι | δημοσιεύται ή γνώμη τών Ά- 
διδασκαλίαν τού «Ίππολύτου » | καδημαϊκών κ. κ. Π. Νιρβάνα 
καί έπανάληψιντής«Ήλέκτρας» | καί Γ. Ξενοπούλου. 
έγένοντο ικανοποιητικός. Με
γάλοι έπιφυλάξεις ύπάρχουν ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΜΑΡΚΟΝΙ
διά τήν μουσικήν, άποτελούσαν Ό σοφός τών σοφών τού 20ου!; 
έπικίνδυνον συγχρονισμόν διά αίώνος καί μία τών μεγαλυτέ- 
τήν άρχαίαν τραγωδίαν καί μή ρων διανοιών τής άνθρωπότη-
ήχούσαν καλώς είς τό ήρηπω- τος έξεμέτρησε τό ζήν είς τάς τους τό όνομά Του.
ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!!!!!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||||||ΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ|ΐΗΐίΐΙΙΙΙΙ||||||||||||||||||||||||||||||||||ΐηΐΙΙΙΙΙ|||||||||||||ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙ
πού_ έχουν γίνη γενικώς παραδε- μα' αί μή πλήρεις τροφοί δμως 
κταί, ί>α ήθελα να έφελκΰσω τήν πρέπει νά συμπληρώνονται καθ’

Παστέρ, τόν σωτήρα τής άν 
θρωπότητος διά τής καταπολε- 
μήσεως τών παθογόνων όργα- 
νισμών, οϊτινες έλυμαίνοντο τό 
άνθρώπινον γένος, ό Μαρκόνι 
έσωσε τόν άνθρωπον άπό τήν 
μανίαν τών στοιχείων τής Φύ- 
σεως μέ τόν άσύρματον τη
λέγραφον καί έξωράϊσε τήν 
Ζωήν μέ τάς μεταγενεστέρας 
εφευρέσεις του. Ή Ύφήλιος έν 
μια ψυχή κλίνει εύλαβώς τό 
γόνυ πρό τής σωρού του καί ή 
Ιστορία καί ή ’Αθανασία άνα- 

γράφουν είς τάς χρυσάς δέλ-

προσοχην και οχι επι τον εκκεν
τρικοί ητών τών ϊδιοτρόπων εκεί
νων, οί όποιοι δέν τρώγουν άλας, 
δέν πίνουν γάλα, δέν τρώγουν 
φροΰτα καί παραδίδονται είς άλ
λος αλλοκότους λατρείας καί μα
νίας. () σκοπός μας πρέπει νά 
είναι ή ισορροπημένη τροφή. Τού
το προϋποθέτει, πρώτον, δτι ί) έ- 
λομεν νά τροήγομεν τροφός, αί 
όποίαι δίδουν είς το σώμα " θερ- 
μότητα καί ενέργειαν. Αί τροφαί 
αύται είναι ταξιθετημέναι ώς υ
δατάνθρακες καί περιλαμβάνουν 
τό άμυλον, τήν ζάχαριν, τά λίπη 
καί τά έλαια καί τά ζωικά προϊ
όντα. Κατόπιν πρέπει νά λαμβά- 
νωμεν τροφας ίκανάς νά ανανεώ
σουν καί νά επισκευάσουν τούς 
ιστούς μας. Αί τροφαί αύταί προ
έρχονται άπό ζωικάς καί φυτι
κά ς πηγάς καί ονομάζονται πρώ

οίονδήποτε τρόπον. Καί τούτο πρα
γματοποιείται διά τήν αρχήν τής 
συνδυασμένης τροφής. ’Αναζητή
σεις απέδειξαν, χωρίς καμμίαν αμ
φιβολίαν, τήν σχέσιν μεταξύ μιας 
καλής υγείας καί μιάς πλούσιας 
είς φυσικάς τροφάς διαίτης' είναι 
σαφές επίσης ότι αί ασθένειαι καί 
οί εκφυλισμοί—πού οφείλονται είς 
τήν απουσίαν ουσιωδών στοιχείων 
απο τήν δίαιταν -είναι συνέπεια 
τών συνηθειών τού. πολιτισμού. 
Ένφ ή οριστική συμφωνία δέν έχει 
επιτευχίΐή μεταξύ των σοφών όσον 
αφορά τήν ακριβή φύσιν τών βιτα
μινών, ή λειτουργία των καί ή επε- 
νέργειά των είς τόν οργανισμόν 
έχουν κατανοηίΐή πλήρως.

ΙΙροσωπικώς αποκλίνω υπέρ τών 
συμπερασμάτων τοϋ δόκτορος Τσάλ 
μερς—Ούάτσον, τά όποια βασίζον
ται έπί ερευνών, σχετιζομένων πρός

τε| ναι. Είς τήν ομάδα αυτήν κα-1 τήνέπίδρασιν τής ακτινοβολίας έπί 
τατασσονται αί, πρωτειναι «προ,)- I τής Φρέψεως.Ό δόκτοορ Τοτίλμερς 
της κατηγορίας», αί όποίαι είναι, —Ούάτσον θεωρεί δτι ή έλλειψις ... 
ουσιώδεις είς τήν υγείαν καί προ- αποδείξεων σχετικώς μέ τό μυστι- καίας βιτάμίνας, διατ

κάνεις τεχνητως την ηλιακήν ενέρ
γειαν είς τήν παραγωγήν βιταμι
νών, εάν έκθεση λόγου χάριν, τό 
σώμα είςύπερκόδεις ακτίνας· ή διά 
τής λήψεως ώρισμ,ένων φαρμακευ
τικών ουσιών.

Οίαδήποτε καί αν είναι τά τε
λευταία συμπεράσματα τής επι
στήμης σχετικώς πρός τήν προηαρ- 
χικήν αιτίαν τών βιταμινών, είναι

* Ό έπικρεμάμενος κίνδυνος 
πολέμου έφερεν καί πάλιν έπί 
τάπηταςτό φλέγον ζήτημα τής 
προστασίας τών άριστουργημά- 
των τής Τέχνης καί τής Σκέψε- 
ως άπό τάς καταστροφάς καί 
τούς βομβαρδισμούς. Μεταξύ 
άλλων προύτάθη ή δημιουργία 
είς τάς πόλεις ζωνών καλλιτε
χνικής άσυλίας, αϊτινες ύπό έπι- 
τήρησιν τριμελούς έξ ουδετέ
ρων επιτροπής, θά γίνωνται σε
βαστοί άπό τάς αεροπορικός 
κλίτ. έπιθέσεις.

* Εις τά Nouvelles Citteraires 
δημοσιεύεται λίαν ένδιαφέρον 
reportage τού κ. A. Gide άπό με- 
ταλλωρυχεΐον 1200 μέτρων ύπό 
τήν γήν είς τό όποιον ό συγ- 
γραφεύς κηρύσσεται ύπέρ τής 
καταργήσεως τής άνθρωπίνης 
σωματικής άθλιότητος πρό τής 
ηθικής έξυψώσεως τών μαζών.

* Εκδόσεις ’Ιουλίου : J. Ber- 
taut: 1848 et la 2me Republi- 
que-

Maryse Bastie : A lies Ou-
vertes.

Lucy Claivin : Journal d’ un 
Mannequin.

Nicolas Ostrovski: Et Γ acier 
fut trempe....

Toni Kromer: Les Vagabonds 
de la faim.

R. Niklaus: Jean Moreas.
C. Budaux: Sur les autres 

mondes.
Roland Dorgeles: Vive.la li- 

berte !
* Μέ πάσαν επισημότητα έ

γένοντο τά έγκαίνια τού Ρουμα
νικού περιπτέρου είς τήν έκθε- 
σιν Παρισίων είς τό όποιον έ- 
πεκράτη ό άγροτικός χαρακτήρ 
τής μεγάλης Βαλκανικής Χώ-πρόδηλον ότι ή παρουσία των είς 

τήν τροφήν μας είναι ουσιόίδης 1 Ρα£·, Α
διά τήν υγείαν καί μάλιστα καί δι’ I Από τάς 8 — 11 Ιουλίου έ- 
αύτήν τήν ζωήν. 1 Ιού είναι αίσ η-! λαβ£ ΧώΡσν έν Παρισίοις τό 
μαντικαί αύταί βιταμίναι, τάς ό- οικονομικόν συνέδριον _τής Α1- 
ποίας πρόκειται νά ευρωμεν; El- *lance Erancaise τού έκπολιτι- 
ναι δυνατόν μέ τόν σημερινόν τρό
πον, μέ τόν όποιον τρέφονται οί 
άνθρωποι παραδείγματα; χάριν είς 
τήν Μεγάλην Βρεττανίαν, ή έλλει- 
ψις ή ή ανεπάρκεια βιταμινών νά 
προκαλή τάς άσθενείας μας; Ένφ 
είναι ασφαλώς αληθές δτι, ή δίαι
τα μέ βάσιν τις πατάτες, τά ωμά 
χόρτα, τά νωπά φροΰτα, τις σαλά- 
τες, τό γάλα καί τά γαλακτερά, 
τόν άρτον, παρέχει δ λας τάς άναγ-

ερχονται αμέσως η εμμεσως απο; ·,:ον τής ένε
πιστώνεται ες

. .. , , ,- ,- , ■ ·.. ΐ'εργείας τών βιταμινών, άλλου δτι, εάν τά φυσικά προϊόν
ζωι,κας πηγας.^ 1 ο κρέας, τα ψα- οφείλεται είς τό.γεγονός, δτι έμε- τα τής τροφής αυτής είναι έπαρ 
ρια, το γαλα και τα γαλακτερα, τά I λετηθησαν μάλλον άπό τούς βιο- 
«ύγά -αποτελούν τά στοιχεία της j χημικούς παρά άπό τούς ·βι,οφυσιο- 
κατηγορίας αυτής. Δέν είναι δυνα- : λόγους. Κατ’ αυτόν, αί βιταμίναι 
τον ν αντικατα σταθούν απο λα- ; είναι κυρίως προϊόντα άκτενεργείάς 
χανικά. και είναι αδύνατον νά δια- καί ούχΐ. χημικαί ούσίαι. Είς'τήν 
τηρηθή η υγεία μέ έξ ολοκλήρου , φύσιν—λέγει—αί βιταμίναι εύρί- 
χορτοφαγικήν δίαιταν κατά προτί- σκονται μόνον είς τά φυτά καί 
μησιν αντί τής γαλακτόχορτοφα- | συμπεραίνει δτι έχουν τοποθετη- 
γίας, ^ αντί μιας διαίτης, δηλαδή, 1 θή εις αυτά άπό τόν ήλιον,ό όποιος 
είς τήν οποίαν περιέχονται καίγα-| είναι ή πηγή ένεργείας, Ή ζωική 
λακτερα. Οί οργανισμοί μας, επί | ζωή—συνεχίζει — έξαρτάται έξόλο- 
πλέον, έχουν ανάγκην μεταλλικών ( κλήρου άπό τήν συμβολήν ή λιακής 
αλάτων καί βιταμινών. Γά άπα- ένεργείας,, σύντελουμένης αμέσως

επαρ
κή κατά τό θέρος, είναι ανεπαρκή 
κατα τόν χειμώνα. Καί έν τού- 
τοις κατά τάς σκοτεινάς ημέρας, 
όταν δέν έχομεν πλέον ήλιον, έχο- 
μεν μεγαλειτέραν ανάγκη ωμών 
χόρτω ν, δροσερών σαλατοχν καί νω
πών φρούτων. Οϋτω μία άπό τάς 
ουσιώδεις βιταμίνας, ή βιταμίνηβ, 
τείνει ν’ άποκλει.σθή άπό τήν συνή
θη τροφήν ή νά μετέχη είς αυτήν 
είς ανεπαρκείς ποσότητας. Αυτός 
είναι είς άπό τούς λόγους, διά τούς 
οποίους επιμένω πάντοτε έπί τής 
σημασίας τοϋ «πλήρους» άρτου,πη
γής ιδιαιτέρως πλούσιας είς βιτα
μίνην Β.

Πρέπει νά λεχθούν ολίγα τινά 
διά τά οξέα καί τά αλκάλια. "Ο
λοι, οί ιστοί τού σάιματος είναι φυ-

» s, , ·ν , - -S—, χ—· σικώς ελαφρώς,αλκαλικοί. Διά τόν
ενδείκνυται είς ολους ανεξαιρέτως ζωα τα οποία είχον προηγουμένως λόγον αυτόν ή λήψις αλκαλικών

m 111 IIivi'ilar ποσότητας χόρ- j τροφών πρέπει νά είναι μεγαλειτέ- 
χρησιμόποιήση ρα παρά ή λήψις οξέων τροφών

βούτυρον καί είς τά δημητριακά. τευχθή απ' ευθείας διά τής χορτο- 
Ούδεμία τροφή, πλήν τοϋ γάλα- ' φαγίας ή έμμέσως διά τής κρεοφα- 

κτος--μολονότι ^ καί το γάλα δέν γίας, έφ’ όσον τό κρέας ανήκει είς 
ενδείκνυται είς ολους^ ανεξαιρέτως ζωα τά όποια είχον προηγουμένως Λνγνν u
τους οργανισμούς—είναι αυτή καί: τραφή μέ μεγάλας ποσότητας χόρ- τροφών πρέπει νά είναι μεγαλειτέ- 
μονη πληρης δια το ανθρώπινο σώ- των. Ημπορεΐ νά νοτισιαόπΟιιίση ηα παηά

σμού καί μορφωτικού ιδρύμα
τος διά του όποιου ή μεγάλη 
Γαλλική Δημοκρατία μακράν 
πονηρών προσηλυτισμών μετα
λαμπαδεύει καίεΐς τάς έσχατιάς 
ιής άνθρωπότητος τά φώτα 
τού εύγενούς Γαλατικού πολιτι
σμού.
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διότι ή μείωσις τής άλκαλικότητος 
τών ιστών άφαιρεί άπό αυτούς τήν 
δύναμιν άντι,δράσεως κατά τών πο
λυαρίθμων διαταραχών τής υγείας. 
Τό γάλα, τά φρούτα—περιλαμβα
νόμενων καί, εκείνων τά όποια πε
ριέχουν τό κιτρικόν οξύ, τό οποίον 
καίε,ται είς τό εργαστήριον τού σώ
ματος καί άφίνει αλκαλικόν κατά
λοιπον—και τά χορταρικά, είναι 
αλκαλικά προϊόντα, ένφ τό κρέας, 
τά αυγά καί τά δημητριακά είναι 
προϊόντα οξέα. Τά φροΰτα καί τά 
χορταρικά ποικίλλουν είς τάς ιδιό
τητάς των, αί, όποίαι εξουδετερώ
νουν τά οξέα, τά σπουδαιότερα 
όμως έν προκειμένη) είναι τά πορ- 
τοκάλλια,τά λεμόνια, τά σταφύλια, 
τά καρόττα, αί αγκινάραν καί τά 
φασόλια.1 Είναι σαφές πλέον δτι, 
διά νά έξασφαλισθή ή αναγκαία 
είς τήν υγείαν ποσότης αλκαλικών, 
πρέπει νά προτι,μ.άται κατά κανόνα 
ή αφθονία γάλακτος, φρούτων καί 
χόρτων, παρά ή άφιθονία κρέατος 
καί δημητριακών.

ARBUTHNOT LANE

* Τόν άγγλικόν τύπον απα
σχολεί ζωηρώς ή όλονέν αυξου- 
σα συχνότης τών δυστηχημά- 
των είς τό λονδΐνον παρά τά 
μέτρα τά όποια άδιαλείπτως 
λαμβάνει τό Τμήμα Τροχαίας 
Κινήσεως, Τό δυσάρεστου δέ 
είναι δτι δέν άπόκειται πλέον 
παρά είς τήν προσοχήν τού 
Κοινού ή έλάττωσις τών δυ
στυχημάτων.

* Είς τήν ’Αγγλίαν έδημο- 
σιεύθη νόμος προστασίας τών 
υπηρετριών άπό τήν έκμετάλ- 
λευσιν τών κυριών των άλλά 
καί κατά τής καταδυναστεύ- 
σεως τών τελευταίων άπό τό υ
πηρετικόν των προσωπικόν.

* ’Αποφεύγουσα τάς θεαμα
τικός έντυπώσεις τής Γερμα
νίας, τής ’Ιταλίας καί τής Ρωσ 
αίας ή Βρεττανική Αυτοκρατο
ρία άνήγειρε είς τήν Έκθεσιν 
τών Παρισίων μικρού σχετικώς 
καί αύστηρού ρυθμού περίπτε
ρον εντός τού όποιου δμως χω
ρίς έκζητήσεις εκτίθενται τά 
θαυμάσια προϊόντα καί αί μη
χανικοί τελειοποιήσεις τού 
’Αγγλικού νοός.

* Ό παρελθών μήν ύπήρξε 
συμαντικώτατος είς τάς προ
σπάθειας διά τήν κατάκτησιν 
τού άέρος. Παρά τό τραγικόν 
τέλος τής Amalia Earhart, ό 
Ρώσσος άεροπόρος Γρομώφ καί 
αί άγγλικαί καί άμερικανικαί 
άεράκατοι Caledonia καί Μ. Β. 
ήσχολήθησαν μέ τήν καθιέρω- 
σιν έναερίου έπιβατικής συγ
κοινωνίας Ευρώπης—’Αμερι
κής. "Ας εύχηθώμεν ϊνα αί εύ- 
γενεϊς αύταί προσπάθειαι απο
δώσουν τά ποθούμενα διά τήν 
ειρηνικήν πρόοδον τής άνθρωπό
τητος, αποτελέσματα.

* Ο νέος Γάλλος πρωθυπουρ
γός κ. Σωτάν μέ άπαράμιλλον 
δεξιοτεχνίαν κατόρθωσε νά 
συμφιλιωθή μέ την Γερουσίαν 
καί συγχρόνως προέβη είς αύ" 
στηράς προειδοποιητικός δηλώ
σεις πρός το ύς άλλους πολίτας 
είς τούς όποιους έτόνισε δτι ή 
Κυβέρνησίς του θά καναστήση 
έντός ιού πλαισίου τών Νόμων 
καί τού Συντάγματος, τό Κρά
τος σεβαστόν.

Εξ άφορμής τού ζητήματος 
τού Μονοπωλίου σιτηρών ή 
Κυβέρνησίς τού κ. Χόζα ύπέ- 
βαλε τόν παρελθόντα ’Ιούλιον 
είς τόν Πρόεδρον τής Τσεχο
σλοβακικής Δημοκρατίας τήν 
παραίτησίν της. Κατόπιν δμως 
τής σύσσωμου άξιώσεως τού 
Τύπου καί τής κοινής γνώμης, 
ό κ. Μπένες άνέθεσεν καί πάλιν 
είς τήν λαοφιλή Κυβέρνησιν τήν 
έντολήν σχηματισμού τής 
νέας Κυβερνήσεως.

Είς τήν Τσεχοσλοβακίαν 
καθιερώθη ή παραγωγή films 
άναγομένων είς τήν ζωήν καί 
τό έργον τών έξοχων πολιτι

κών άνδρών τής χώρας. Ή 
πρώτη ταινία έχουσα άντικεί- 
μενον τήν ζωήν τού Προέδρου 
καί έλευθερωτοΰ θωμά Μάζα- 
ρυκ έγυρίσθη ήδη καί προβάλ
λεται είς δλα τά σχολεία τού 
Κράτους. Ν. Μ.


