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ΑΓΙΟΚΕΡΙ*

Σ’ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΜΠΑ

* Την δεινήν άπώλειαν τον 
‘Αλεξάνδρου Καμπα δέν έ&ρή- 
νησε μόνον ή βα&έως πληγεΐσα 
οικογένεια του, οί τόαον δο· 
κιμασ&έντες αδελφοί του κα'ι οί 
απαρηγόρητοι φίλοι του, άλλά 
καί πάντες εκείνοι δσοι συνην- 
τή&ησαν μετ' αύτοΰ καί ήγω- 
νίσ&ησαν τον άγώνα τοΰ δι
καίου καί τής άληύέείας άπό 
τών στηλών τής «Ελληνικής 
‘Επι&εωρήσεως*. Πάντες ού- 
τοι μ'ε λόγους άποπνέονιας τήν 
ειλικρινή ΰλϊψίν των μάς έκ- 
φράζουσι τήν οδύνην ήν ήσ- 
&άν&ησαν έπί τή άπροόπτφ 
συμφορά. Ύπέρ πάντας δμως 
ήλγησε καί έπόνεσεν ό φίλτατός 
του συναθλητής, <5 γνωστός σο
φός ερημίτης τοΰ Ξυλοκάστρου, 
οστις καί μάς άπέστειλε τοίς 
εκφραστικούς καί ανταξίους 
εκείνου στίχους του. Ή < ‘Ελ
ληνική ‘Επιθεώρησις* τιμώσα 
τόν θρηνούμενον πολύτιμον 
συνεργάτην της καί πολυσέβα- 
στον φίλον της, άλλά καί τόν 
θρηνωδόν αύτοΰ, δημοσιεύει τό 
* Αγιοκέρι* είς τήν τιμηιικω- 
τέραν στήλην της.

"Ενα πουλλί καθότανε

Σ’ τήν έρημίά στους λόγγους

’Άκουσ’ ένα παράξενο,
Ένα μεγάλο θάμα'

Πάνω πού γλυκοχάραξε
Καί ροδινίξ’ ό Ήλιος

Οί κούκοι ’πάψαν τή λαλιά
Τ’ άηδόνία τό τραγούδι

’Σάν άνθρωπος τά ρώτησε
’Σάν άνθρωπος τούς λέει

Κούκοι τί ’πάψτε τή λαλιά

Κι’ άηδόνία τό τραγούδι

Τώρα χειμώνας ’πέρασε,

Κοντά ’ν’ νά μπή Άπρίλις.

— Και τά πουλλίά τού λέγανε

Μέ πόνο μέ λαχτάρα

’Κεϊν’ τόν αητό π’ αγάπαγες

Μέσ’ άπ’ τά καρδιοφύλλια

'Ο Χάρος τόν έλόχεψε
Μέ πέντ’ όργυΐαϊς κοντάρι

Βοήθα καί Σΰ πουλλάκι μου
Νά στήσουμ’ μοιρολόι

Γιά τόν άητό ποΰ χάσαμε
Γιά τό σωστό τό φίλο.

1. Π STA ΜΑΤΟΥΛΗS
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MIA ΩΡΑΙΑ ΊΎΧΙΙ

To Αρσάκειου διαφέρει τών άλλων ιδιωτικών 
σχολείων και πρέπει νά διαφέρη. Τά άλλα σχο
λεία, ών δέν άρνούμεθα και τον εύγενή σκοπόν 
τής μορφώσεως τών τέκνων τών συμπολιτών 
ήμών, είνε κατά τό μάλλον και ήττον έμπορικα'ι 
επιχειρήσεις. Ούδείς είνε διατεθειμένος νά έρ- 
γάζηται, χωρίς νά κερδίζη. Εύθύς ώς τά έσοδα 
δέν καλύπτουν τά έξοδα, τό κατάστημα διαλύε
ται. Άλλως δμως έχει τό πράγμα ώς πρός τά 
σχολεία τής πολιτείας. Αυτή ίορύει σχολεία, 
προικοδοτεί αύτά καί μισθοδοτεί πρόσωπα, ινα 
διαδώση ιδέας, ίνα διαδώση πολιτισμόν καί ήθι- 
κήν μόρφωσιν. . Καί ταϋτα πάντα ποιεί δωρεάν 
ούδέν ζητούσα αντάλλαγμα διά .τάς Οαπάνας. 
Μεταξύ τών σχολείων τών ιδιωτικών καί τής 
πολιτείας ίσταται τό ’Αρσάκειου. Πρός τήν πο
λιτείαν συμφωνεί δτι δέν είνε σχολείου κερδο
σκοπικόν, αναγκάζεται δμως νά έπιβαρύνη τάς 
μαθήτριας του μέ ελαφρά δίδακτρα, ίνα ούνα- 
ται νά έπαρκή εις πάσας τάς δαπάνας τών έκ- 
παιδευτηρίων, είς άς δέν έπαρκεΐ ή σχετικώς 
μικρά τοΰ σχολείου περιουσία. Έάν δέν ύπήρχον 
τά έκπαιδευτήρια ταϋτα, τά όποια λειτουργούν 
είς τάς μεγαλειτέρας πόλεις τής Έλλάδος, πόσα 
ιδιωτικά σχολεία δέν θά εύρισκον ασφαλείς πό
ρους πρός έργασίαν !

Φ
Κατά τοΰ καθιδρύματος τούτου, δπερ άντι- 

προσωπεύει καί άναπληροίτήν πολιτείαν είς τήν 
γυναικείαν παίδευσιν, ούχί σπανίως δ ανταγω
νισμός καί τό φοβερόν τής αύτοσυντηρησίας αί
σθημα τών ιδιωτικών σχολείων, ίσως δέ καί 
έπιπολαιότης ανθρώπινη ή άλλα έξεγερθέντα 
ανθρώπινα μίση καί πάθη διεξήγαγον αξιοκατά
κριτον αγώνα καί εύρέθησαν άνθρωποι, οϊτινες 
δέν έδίστασαν νά ζητήσωσιν εύθύνας διά παρεκ- 
τροπάς,αίτινες τήν αιτίαν αύτών έχουσιν είς άλ
λους τής ανατροφής παράγοντας, δλως ξένους 
πρός τό καθίδρυμα. Τό σχολείον κατεκρίθη ούχί 
σπανίως δτι δέν έσχε τήν ύπεράνθρωπον δύναμιν 
νά Οεραπεύση τά αθεράπευτα. Φύσεις τοΰ Ιούδα 
ύπάρχουν είς πάντας τούς λαούς καί είς πάντας 
τούς αιώνας. Οτι έκ τής σχολής τοΰ Ιησοΰ 
άνεφάνη καί είς Ιούδας, τοϋτο ούδαμώς έλατ- 
τώνει τήν παιδευτικήν δύναμιν τοΰ θείου παι
δαγωγού. Άποβλέψατε είς τάς ιδέας καί είς τήν 
ήθικήν ένέργειαν τών άλλων μαθητών τοΰ θεαν
θρώπου καί άποκαλυφθήτε πρό τοΰ θαύματος τής 
ουνάμεως τής ορθής παιδαγωγικής, δτι οι άλ
λοι μαθηταί συμφώνως πρός τά ρήματα τοΰ δι
δασκάλου, πεινώντες καί γυμνητεύοντες, λιθο- 
βολούμενοι καί στερούμενοι έκήρυττον πανταχοΰ 
τοΰ κόσμου καί διά τοΰ παραδείγματος καί διά 

τής διδασκαλίας τήν νέαν θεωρίαν περί τοΰ κό
σμου καί τάς νέας ήθικάς άρχάς τοΰ διδασκά
λου, ίνα διά τής αμοιβαίας αδελφικής δμονοίας 
καί συμπράξεως έλθη ή βασιλεία τών ούρανών 
επι γής!

Φ
Πόσαι δέ γυναίκες, μορφωθεΐσαι καί μορφού- 

μεναι όσημέραι έν τώ Άρσακείω, έν τώ μεγάλω 
τούτω τής Έλλάδος έκπαιδευτηρίω, δέν έξετέ- 
λεσαν καί δέν έκτελοΰσι καθ’ ήμέραν έργα, άτινα 
κοσμοΰσι τόν βίου τόν ελληνικόν, καί περί ών 
ή γυναικεία μετριοφροσύνη καί λεπτότης δέν 
ήθέλησεν ούδέποτε νά γίνη δημοσία λόγος ! Έν 
παράδειγμα τοιοϋτον είνε καί τό πρό βραχέος 
χρόνου συμβάν έν τώ Άρσακείω μεταξύ διευ
θύντριας καί μιας πρώην μαθήτριας αύτοΰ. 
Η νεάνις αύτη είχε λάβει πρό τριετίας τό 

Μποτάσειον βραβείου τής προόδου καί αρετής, 
δπερ ώς γνωστόν άποτελεϊται έκ πεντακοσίων 
δραχμών. Εί καί ή κόρη δέν ήτο πλούσια, κατά
γεται έκ Χαλανδρίου, έχουσα δμως θειον εύπο- 
ρον αδελφόν τοΰ πατρός, ήθέλησε νά χαρίση 
άκόμη τότε,τό βραβείου πρός τάς πτωχάς μαθή
τριας, ών τάς στερήσεις έβλεπε καθ’ ήμέραν έν 
τώ έκπαιδευτηρίω μετά πολλής συμπάθειας. 
Άλλ’ ό θείος άυτεϊπευ είς τοϋτο, διϊσχυρισθείς 
δτι τό βραβείου άνήκεν είς αύτήν καί ή κόρη 
παρέλαβε τά χρήματα ύπείκουσα είς τόν προ
στάτην καί άντιλήπτορα. Νΰν όέ, δτε ό θείος 
άπέθανε καί άφήκε καί είς τήν άυεψιάυ περιου
σίαν τινά, ή κόρη άνεμνήσθη τό προσφιλές σχο
λεϊον καί τήν δυστυχίαν τών πτωχών μαθητριών 
καί έλθοϋσα παρέδωκε είς τήν διευθύντριαν τάς 
πεντακοσίας όραχμάς, έπί τώ ρητώ δρω νά μή 
γνωσθή τό όνομά της. Τήν κόρην, ήν ηύτύχησα 
νά έχω έπί τρία έτη μαθήτριαν μου, ειδον έν τώ 
Άρσακείω καθ’ ήν στιγμήν παρέδωκε τά χρή
ματα περίφοβου, μή γνωσθή το όνομά της. 
Καθησύχασα αύτήν, δτι δέν θά γνωσθή. Τό πρό- 
σωπόν της, δπερ λαμπρύνει ή εύφυία, θαυμασίως 
έχει διαπλάσει έπί τό άγιώτερον ή πρός τούς 
πάσχοντας καί τεθλιμμένους χριστιανούς άγάπη. 
Άκτίς υπερκόσμιος καταυγάζει τόμέτωπόν της. 
Καί τώρα είδον μέ τούς οφθαλμούς μου δτι τό 
ώραιότατον πάντων τών ώραίων πλασμάτων τοΰ 
θεοΰ εινε μία ώραία ψυχή.

Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

Κατά τους ύπό τής κυβερνήσεως δημοσιευθέντας 
στατιστικούς πίνακας Εξήγθησαν Εκ τής Κύπρου κατά 

τό εννεάμηνον τό 
Τό έμπόριον τιϊη Κύπρου λήξαν τήν 36ήν 

Σ)μβρίου 1908 
Εμπορεύματα άξίας Εν ολω 400,243 λ., 9 σελ. κα'ι 
6 γρ. Είσήχθησαν δε είς τήν νήσον κατά τό αύτό 
χρονικόν διάστημα 405,089 λ., σελ. και 8 γρ.

Ούτως ή εισαγωγή υπερβαίνει τήν Εξαγωγήν μό
νον κατά 4,845 λ., 15 σελ. και 8 γρ.

Κονδύλια εξαγωγής

Έκ τών Εξαχθέντων Εμπορευμάτων τά μεγαλή-
τέρα κονδύλια αντιπροσωπεύονται διά τών άκολού-
ί)ων ειδών :

Λίρ.
Χαρούπια τον. 146,821 110.194
Γύψος »
Φιιόχωμα (Terra

10,033 10,189

umbra) » 2,168 1,857
Σίτος κοιλά 389,732 75,236
ΚριΟή » 627,542 68,146
Βρώμη » 14,432 1,072
Κουκούλια όκάδ. 37,383 17,560
Σπόγγοι » 852 1,933
Σιγαρέττα » 1,620 2,032
Οίνοι γαλ. 623,669 17,197
Κουμανδαρία » 26,969 1,498
Οινόπνευμα » 34,892 3,585
’Όξος 165,749 1,945
Βάμβαξ καντ. 3,886 9.293
'Έρια » 3,244 6,723
Δέρματα » 1,182 6,640
Λινόσπορος » 7.703 3,652
Ρώδια » 22,913 4,401
Κρόμμυα » 22,355 3,707
Γεώμηλα » 15,755 2,228
’Αμίαντος » 8,184 1,304
'Εσπεριδ. καρποί άρ. 3,939,725 3,799
Βόες · » 1,330 8,886
' 11 μίονοι » 142 1,859
’’Ονοι » 559 1,525
Κάμηλοι » 27 0,159
Χοίροι » 369 0,505

Κονδύλια εισαγωγής
Λίρ.

Βαμβακερά υφάσματα • 38,632
Μάλλινα » 22,294
Βαμβακερά νήματα 22,426
Ξυλεία 22,055
Ζάχαρις 16,458
Ιίετρέλαια 14,678
Σάκκοι 13,208
Καπνός 13,980
Σίδηρος 6,019
Βούτυρον 7,106
Βύρσα 23,217
Σάπων 8,662
Μηχανήματα 8,905
Κέραμοι 3,859
Καφές 6,304

Ζ\Ι7^Λ.ΟΓΟΙ

ΠΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΣ

Η ΧΕΙΡΑΦΕΣΙΑ

■— Άνεγνώσατε, πάππε, εις τάς εφημερίδας τήν 
πρόοδον τοϋ γυναικείου άγώνος πρός άπόκτησιν ψή
φου ; Σας βεβαιώ, δτι μεγάλως θά έπεθύμουν νά 
παρευρεθώ ώς θεατής κατά τινα έπίθεσιν τών ώ
ραίων έπαναστατίδων καθότι φρονώ δτι ολόκληρος 
ό θόρυβος τοΰ άγώνος δέν αποβλέπει ή εις τήν έν 
διαδηλώσεσιν έπίδειξιν της γυναικείας χάριτος.

— Έάν παρευρίσκεσο, παντελώς άλλοίαν ήθελες 
έχει "περί τουτου γνώμην. Άντί τών μεθυστικών 
βλεμμάτων άπό μειδειώντων αγγελικών προσώπων, 
άτινα φαντάζεσαι, δτι συνοδεύουσι τάς εκδηλώσεις 
τών γυναικείων αξιώσεων ήθελες ϊδει προτετσμένον 
γρόνθον απειλητικόν, δστις άφεύκτως ήθελε σέ φο
βίσει.

-— Παρευρέθητε ποτέ είς διαδήλωσιν γυναικών ;
-— ’Όχι. Δύναμαι δμως νά εννοήσω, δτι αί πρός 

άπόκτησιν ψήφου διαδηλιόσεις τών γυναικών, αίτι
νες πηγάζουσιν έκ τής συναισθήσεως προσγιγνομένης 
αύταϊς άδικίας δέν είνε δυνατόν νά σκοπώσι τήν 
σποράν θελκτικών μειδιαμάτων.

— Φρονείτε, δτι αί γυναίκες είλικρινώς θεωροϋ- 
σιν έαυτάς άδικουμένας ;

— Βεβαίως, άφοϋ πράγματι ανέκαθεν αδικούνται 
υπό τοϋ έγωιστοϋ άνδρός.

— Κηρυττεσθε λοιπόν υπέρ τής χειραφεσίας ;
— Σχεδόν.
— 'Υπέθετον δτι σείς άνθρωποι τής παλαιάς ε

ποχής, ήθέλατε άπεριορίστως κατακρίνει τάς νέας 
ταύτας ιδέας, δταν μάλιστα διά τούτων παντελώς 
καταστρέφηται δ ώραϊος οικογενειακός βίος τών 
παρελθόντων χρόνων. Ένθυμεϊσθε τό κάλλος τής 
ζωής τής εποχής έκείνης ; Δέν κατέλιπεν αύτη 
άγαθάς παρ’ ύμΐν αναμνήσεις ; Έκτος τούτου 
υπέθετον έπίσης, δτι δ πάππος μου ήθελε κα
τανοήσει τό έπικίνδυνον τής έξισώσεως τών γυ
ναικών πρός τούς άνδρας, ήτις άφ’ ενός ήθελε 
παραχωρήσει εις αύτάς ϊσα μετ’ έκείνων δικαιώματα, 
άλλ’ άφ’ ετέρου ήθελεν επιβάλει καί τάς αύτάς υπο
χρεώσεις. Τούτου γενομένου ή γυνή, ήτις έν τή μη
τρική αύτής ίδιότητι έχει έκ φύσεως έπιφορτισθή 
τήν ήθικήν τής κοινωνίας μόρφωσιν, ήθελε παρα
μελήσει τά παιδαγωγικά αύτής καθήκοντα, έν τοΐς 
δποίοις αδύνατον νά εύρεθή έφάμιλλος άντικαταστά- 
της, πρός μεγίστην βλάβην τοϋ ανθρωπίνου όντος.
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Διακρίνω τό πλεΐστον τών λόγων σου τού- 
νων ύπαγορευόμενον υπό τής βαθείας σου ευγνωμο
σύνης πρός τήν ηθικώς, έπιτυχώς έκθρέψασαν σε κα
λήν σου μητέρα. Διά τοϋτο δέν θά θελήσω νά εξε
τάσω έάν ή γυνή εΐνε όντως απαράμιλλος εις τά 
παιδαγωγικά αύτής καθήκοντα, άφοΰ βεβαίως αλ
λέως άντιληφθεΐς τήν φύσιν τοΰ ζητήματος ουδό
λως θέλεις δυνηθή νά παρακολουθήσης τάς σκέψεις 
μου. Έπι τοΰ παρόντος νΰν θέματος τής ήμε,έρας 
συζητήσεως διατριβών, θεωρώ έπάναγκες δπως σο'ι 
έκφράσω τήν λύπην μου ήν ήσθάνθην έπί τώ άκού- 
σματι τών τελευταίων σου λόγων, οίτινες σέ παρου
σιάζουσι πιστώς έμμένοντα έν ταΐς τοΰ παρελθόν
τος δοξασίαις. Φρονώ δτι ό νέος οφείλει νά άσπά- 
ζηται ριψοκινδύνως πάν τό νέον. Ποιητής τις τής 
νεωτέρας Ελλάδος και έν πολλοϊς φιλόσοφος δρθώς 
παρατηρεί δτι τό παρελθόν ανήκει είς τούς γέρον
τας, έν άντιθέσει πρός τό μέλλον, δπερ ανήκει ει? 
τούς νέους. Συμμεριζόμενος πληρέστατα τήν γνώ
μην τοΰ ποιητοΰ θά έχαιρον μεγάλως έάν έ'βλεπον 
τόν άγαπητόν μου έ'γγονον τολμηρώς έγκολπούμε- 
νον τάς νέας ιδέας, δπερ θά ήτο δι’ έμέ εύχάριστον 
τεκμήριον τής έπι τοΰ αορίστου μέλλοντος άπεριορί" 
στου αύτοΰ έμπιστοσύνης.

— Θά προετίμων ούδέποτε νά άσπάζωμαι γνώ
μας και έγκολπώμαι ιδέας, άβασανίστως. ’Ασχέτως 
δμως πρός τοϋτο θά τολμήσω, άφοΰ άλλως τε μέ 
έδιδάξατε νά ομιλώ έλευθέρως, νά παρατηρήσω ΰ· 
μϊν δτι σείς αύτός, παρέχετε φαινόμενον παντελώς 
άντιφάσκον πρός τάς δοξασίας τοΰ ποιητοΰ ας δια- 
τείνεσθε, δτι συμμερίζεσθε καθότι καίτοι γέρων 
φαίνεσθε διατεθειμένος νά άσπασθήτε τάς νέας ιδέας 
άφοΰ έκηρύχθητε ήδη ύπέρ τής χειραφεσίας.

— Χαίρω διότι σέ βλέπω μηδόλως έπηρεαζόμε- 
νον ύπό σεβασμού ύπερμέτρου, δστις κακώς ήθελε 
σοί άπαγορεύσει, δπως έκφέρης παρατήρησιν ήν έν 
τφ νφ συνέλαβες, έφ’ δσον έννοεϊται αυτή στηρίζη- 
ται έπι τοΰ δρθοΰ. Πριν ή δμως σοι άπαντήσω έπί 
τούτου, θά έπεθύμουν νά γνωρίζω πόθεν ώρμήθης 
εις τήν παρατήρησιν ταύτην.

— Έκ τοΰ δτι εΐσθε γέρων. Βεβαίως ή έπικρα- 
τοΰσα πεποίθησις τών παρελθόντων χρόνων— άπό 
τών οποίων κατά τόν ποιητήν οφείλετε δπως άντλή- 
σητε τήν ΰμετέραν έπί οΐουδήποτε θέματος κρίσιν— 
ήτο δτι ή γυνή εΐνε όν κατώτερον τοΰ άνδρός και 
ώς έκ τούτου άδυνατεΐ δπως άναλάβη έν τή κοινω
νία τό βάρος τών αύτών μετ’ έκείνου ύποχρεώσεων. 
Τούτου ένεκα προσεδόκων άπό τοΰ στόματος ύμών 
καταδικαστικήν περί χειραφεσίας τήν ύμετέραν κρί
σιν. ’Επειδή δέ ύμεϊς δλως τούναντίον περί ταύτης 
ώμιλήσατε, συνεπέρανα δτι έλκύεσθε περισσότερον 
άπό τάς νέας ή τάς πεπαλαιωμένος ιδέας.

— Όμιλεϊς έξαισίως, άλλά καί κατά τι έπιπο 
λαίως. Τό ζήτημα τής χειραφεσίας έδημιουργήθη έν 
τώ παρελθόντί ούτως ώστε κατά τούς χρόνους τής 
έμής νεότητος κατελέγειο έν τώ κύκλφ τών νέων ΐ 
δεών καί έξηκολούθησε νά καταλέγηται μέχρι τής σή
μερον, άφοΰ εις ούδέν πέρας, εις ούδεμίαν οριστικήν 
λύσιν εΐσέτι κατέληξεν. Οΰτω κατά τήν νεανικήν μου 
ηλικίαν εύρισκόμενος εις τό σιάδιον τής διαπλάσεως 
τοΰ έμοΰ χαρακτήρος είλκύσθην, έν τή μορφώσει 
τών έμών πεποιθήσεων και καθωδηγήθην εις τούτο, 
ώς νέος, ύπό τών νέων ιδεών. Ούχ'ι λοιπόν ή 
πνοή τοΰ μέλλοντος παρέσυρέ με δπως μή κρίνω 
δυσμενώς τόν γυναικεΐον άγώνα. άλλά αί έμαί πε
ποιθήσεις αί μορφωθεΐσαι κατά τούς χρόνους τής 
έμής νεότητος, ήτοι έν τώ παρελθόντί. Κα'ι γνωρί
ζεις βεβαίως, δτι ό άνθρωπος μορφόϊ τόν χαρακτή
ρα αύτοΰ κατά τήν νεανικήν ηλικίαν εις τρόπον, 
ώστε εύθύς ώς εισέλθη εις τήν ανδρικήν νά μή δύ
ναται τίποτε τό θεμελιώδες νά μεταβάλη, νά προσ- 
θέση ή άφαιρέση άπ’ αύτοΰ.

Ούτως έάν δέν ύπήρχεν ή διαρκής τής νεανικής 
ψυχής ώθησις πρός τό «νέον» θά εύρισκώμεθα πρό 
τοΰ περιέργου φαινομένου νά βλέπωμεν τούς νέους 
έχοντας τάς αύτάς μετά τών γερόντων πεποιθήσεις, 
δπερ ήθελε σημάνη τόν θάνατον τής προόδου.

«Τό ζήτημα τής χειραφεσίας κατά τούς χρόνους 
τής έμής νεότητος μόλις εΐχεν άναφανή. ’Ελάχιστοι 
ήσαν οΐ τήν ύπαρξιν τούτου γιγνώσκοντες, έγώ δέ 
αύτός έλαβον γνώσιν αύτοΰ τό πρώτον δεκαοκταετής 
έκ τίνος συνελεύσεως, τής πρώτης νομίζω, γυναι
κών, λαβούσης χώραν έν ’Αγγλία, περί ής πληροφο
ρίας μετέδωκέ μοι γηραιός τις διδάσκαλος δστις έπέ- 
στρεφεν έκείθεν. Ενθυμούμαι μάλιστα δτι ό άγαθός 
ούτος γέρων, μή διαβλέπων εις τάς διατυπωθείσας 
έν τή συνελεύσει άξιώσεις τών γυναικών ούδέν πλέον 
ή παραφροσύνην προελθοΰσαν έξ ύπερτάτης έξα- 
χρειώσεως, έθρήνει πικρώς τήν διαφθοράν τών ηθών. 
Επειδή δέ έγώ μυρίας άντιρρήσεις, εις τάς άπηνεϊς 
περί χειραφεσίας κρίσεις αύτοΰ, άντέταξα, έξήγειρα 
έπί τοσοϋτον τήν μήνιν τοΰ γηραιού διδασκάλου 
ώστε νά μέ άποκαλέση θηλυπρεπές τεκνίον».

— Καί ήδυνήθητε νά μορφώσητε πεποίθησιν έπί 
ζητήματος δπερ μόλις ήκούσατε τοσοϋτον ταχέως 
ώστε ν’ άντιταχθήτε άμέσως κατά τής γνώμης 
έκείνου ;

— Κατ’ άρχάς ούδεμίαν είχον μορφώσει πεποί- 
θησιν άλλ’ άπλώς άντετάχθην μόνον καί μόνον δπως 
αισθανθώ τήν ηδονήν τής άντιλογίας. Ίδιότης καί 
τούτο τής νεανικής ψυχής ήτις κατά τήν έμήν άντί- 
ληψιν πηγάζει έκ τής δίψης τοΰ «καινού» δπερ διά 
τής αντιλογίας δύναται νά προέλθη.

(’Axoaou9«) ι Γ ΚΑΠΕΤΑΚΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΤΕΙΝΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕ
ΧΝΙΚΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΤ ΖΑΠΠΕΙΟΥ 
«ΩιΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ»^ 
ΕΡΓΟΝ ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ^

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ τής έφετεινής Καλλιτε
χνικής Έκϋέσεως τον Ζαππείον, άνοίγει 
και τό περιοδικόν μας μίαν Καλλιτεχνικήν 

Πινακοϋήκην δι' ’Ελληνικά πραίτίστως έργα καί διά 
νά παρουσιάζν) είς τονς άναγνώστας τον τά καλλιτε- 
χνικώτερα δείγματα τής ζωγραφικής, γλυπτικής και 
διακοσμητικής προόδου τών ήμετέρων, συνφδευό- 
μενα μέ σχετικός αίσ&ητικάς παρατηρήσεις.

Σήμερον, εϊμεϋα εις τήν εύχάριστον ϋέσιν νάρχί- 
σωμεν μέ έν άπό τά ωραιότερα και ποιητικώτερα 
έργα τής εφετεινής έκ&έσεως—μέ τήν «‘Ωδήν πρός 
τόν ‘Απόλλωνα» τον καλλιτέχνου κ. ’Αλεκτορίδου.

‘Ο πίναζ ουτος τοϋ κ. ’Αλεκτορίδου, ό όποιος 
τυγχάνει διακοσμητικής κυρίως τεχνοτροπίας, είνε 
γεμάτος άπό μίαν ίσχυρωτάτην καί έλ'.ηνοπρεπεστά- 
την έμπτευσιν, διατυπωμένην μέ τάς ευγενεστέρας 
καί αίθεριαιτέρας γραμμάς .Τοιαΰτα δ’ έργα κάϋαυτό 
έλληνικής έμπνενσεως, δέν εϊμεϋα συνειϋισμένοι τά 
βλέπωμεν είς ελληνικός έκϋέσεις.

Μέσα είς μίαν διαφανεστάτην καίϋερίαν αρμονίαν 
μιας ελληνικής δύσεως, διαγράφετ’ έλαφρώς καί ώς 
εν δνείρω ένα ποιητικώτατον άνδηρον, δπου κάϋηται 
είς ποιητής κΰπτων έπί τής λύρας τον, καί βυθι
σμένος είς τήν αρμονίαν αυτήν τής εσπερινής προ
σευχής, τής άναδιδομένης άπό τήν γύρω του φύσιν 
πρός τόν άπερχόμενον Θεόν—ένφ μία ‘Ιέρεια, καίει 
έντός πυζίδος θυμίαμα καί παρά τόν τρίποδα άπο- 
χαιρε’ά τόν Φοίβον ’Απόλλωνα.

Είς τό βάθος διαγράφεται τό ιερόν άλσος καί ό 
ι αός έντός αυτόν. ΙΙέραν δέ έξαπλοϋται ή κυανή 
θάλασσα, έναγκαλιζομένη ώς έν δνείρω καί αυτή, 
μέσα είς τόν αρμονικόν αύτόν καί συμβολικόν συν
δυασμόν τών χρωμάτων, τόν Θεόν τον φωτός.
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Εν τώ « Ελληνισμώ» άνέγνωμεν ολόκληρον 
τό άρθρον τής γερμανικής έφημερίδος τό τόσον 
θόρυβον προκαλέσαν έν Άθήναις καί τόσην άγα- 

νάκτησιν καί χο- 
Γο αοθοον Χήν προξενήσαν

της έοημεοίδος του «Φός» είς τινας έκ τοϋ 
ημερησίου τών 

Αθηνών τύπου. Έν τώ «Ελληνισμώ» δημο- 
μοσιεύεται άρτιον καί ό αναγνώστης λαμβάνει 
σαφή ιδέαν τοϋ γερμανικοΰ δημοσιεύματος. Αί 
περικοπαι,ας παρελειψαν άλλαι έφημερίδες, ανα
γράφονται έν τώ α. Ελληνισμώ» καί ή άνάγνω- 
σις τοΰ άρθρου ολοκλήρου εινε μία άπόλαυσις 
δι ένα ψυχρόν καί άνεπηρέαστον αναγνώστην. 
Δίδεται μια είκων τής έλληνικής καταστάσεως 
ή οποία δέν απέχει πολύ τής πραγματικότητας, 
καί άποροΰμεν ήδη μεγάλως πώς έγέννησε τήν 
ιεράν έκείνην άγανάκτησιν, ήν παρακολουθήσα- 
μεν τάς πρωτας ήμέρας, ή αληθής άπεικόνισις 
πραγμάτων, αντικειμένων καί προσώπων, παγ- 
κοίνως γνωστών καί τόσον μάλιστα γνωστών, 
ώστε ούχί σπανίως έγένοντο ταΰτα καί αντικεί
μενα δημοσίων συζητήσεων έν τή ελληνική δη
μοσιογραφία. Έάν ή είκών αύτη είς τινα ση
μεία γίνεται μέ χρωματισμούς ζωηρούς καί κατά 
τινας στιγμάς δύναται τις ν’ άνεύρη ύπερβολάς 
καί αναλήθειας, τοΰτο είνε έλάττωμα τοϋ γρά- 
φοντος, δι’ ο δυνάμεθα νά τόν ψέξωμεν, άλλά 
άπό τό βάθος τής είκονος ούδείς δύναται ν’ άρ- 
νηθή οτι άναβλύζει πολλή φυσικότης, άλήθεια 
καί πραγματικότης. Τί θά κερδίση τό Έθνος, 
τό Κράτος, ή Κοινωνία άν θελήσωμεν τήν φυ
σικότητα, τήν άλήθειαν καί τήν πραγματικό
τητα αύτήν / άρνηθώμεν δι’ ύστερικών κραυ
γών καί έκδηλώσεων πατριωτικής ίεράς φρίκης!! 
Οχι μόνον δέν θά κερδίσωμεν ούδέν, άλλά καί 

θά συντελέσωμεν είς τό νά καλύψωμεν διά μίαν 
άκόμη φοράν τήν κατάστασιν μας, φοβούμενοι 
ώς δ ένοχος άτιμωτικής πράξεως τό φώς τής 
άληθείας, ήτις σώζει όχι μόνον τά άτομα, άλλά 
καί τούς Λαούς τούς ποθοϋντας τήν πρόοδον, 
τήν άκμήν καί τήν πραγματοποίησιν τών έθνι- 
κών ονείρων καί πόθων των.

Τήν άλήθειαν αύτήν τήν σκληράν, τήν πλήτ- 
τουσαν οξέως Οά τήν ήθέλομεν συχνότερον κη- 
ρυττομένην έν τή πεποιθήσει, δτι δι’ ήμάς, διά 
τό Εθνος μας, εινε δ ακρογωνιαίος λίθος οστις 
Οά χρησιμεύση ώς βάσις τοϋ όνειροπωλουμένου 
νέου οικοδομήματος οπερ Οά στεγάση δλας τάς 
έπί τοΰ μέλλοντος τής φυλής μας στηριζομένας 
λπίδας.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠδΡΙ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ’

Τοιαύτην τύχην έλαβεν ή τοσοΰτον παταγω
δώς συζητηθεΐσα τότε έν τώ Αγγλικώ τύπω 
άφήγησις τής Στόβε. Ήτο τόσον εύκολον διά 
τόν Αγγλικόν τύπον νά άνασκευάση έντελώς 
ένα τοιοϋτον λίβελλον, δν έχαρακτήρισεν ώς 
σύμφυρμα πλήρες άνακριβειών καί άπιθανοτή- 
των, ώς συμπέρασμα δέ τελειωτικόν τώνέρευνών 
καί συζητήσεων τούτων προέκυψε τότε, ώς προ
κύπτει καί σήμερον, δτι εινε άληθώς άποτρό- 
παιον νά δημοσιεύωνται κατηγορίαι τοιαΰται 
κατά τοϋ λόρδου Βύρωνος άφοϋ τά άπομνημο- 
νεύματα αύτοΰ, άτινα έμπεριεΐχον τήν άπόδειξιν 
τής άθωότητός του έθυσιάσθησαν είς τούς κατη
γόρους του. Είνε γνωστόν δτι δ λόρδος Βύρων 
είχε γράψη απομνημονεύματα έν οϊς άφηγεϊτο 
λεπτομερώς πάν ο,τι είχε συμβή μεταξύ αύτοΰ 
καί τής Λαίδης Βύρωνος, τό ένδιαφέρον δ’ αύτοΰ 
περί τής άκριβείας τών άπομνημονευμάτων τού
των ήτο τόσον, ώστε παρεκάλεσε τήν Λαίδην 
Βύρωνος νά λάβη γνώσιν τοΰ περιεχομένου αύ
τών διά νά έπανορθώση έν άνάγκη παρεισδύ- 
σαντα τυχόν σφάλματα. ΤΙ Λαίδη Βύρωνος 
ήρνήθη νά άναγνώση τδ χειρόγραφον έκφράσασα 
τήν έπιθυμίαν νά μή δημοσιευθή ποτέ. Καί έπέ- 
τυχε τήν έξαφάνισιν τοΰ χειρογράφου μετά τόν 
θάνατον τοΰ ποιητοϋ.

•φ·

Θέλομεν προβή εί<: λεπτομερή έρευναν τών 
αιτίων άτινα προεκάλεσαν τόν χωρισμόν τής 
Λαίδης Βύρωνος καί τοϋ ποιητοϋ, καί άτινα 
ύπήρξαν άφορμή τών μυρίων κατ’ αύτοΰ συκο
φαντιών έχοντες ύπ’ δψει, -π"ρ5τιστα πάντων, τά 
έργα τοΰ λόρδου Βύρωνος, έν οϊς γίνετοι τοιοΰ- 
τος υπαινιγμός, τήν βιογραφίαν αύτοΰ ύπό τοϋ 
φίλου του ποιητοϋ Θωμά Μούρ, καί άλλων, καί 
ίδια τών Λεσκύρ, Μεζιέρ, Μονδό, τής κυρίας 
Βελλό, καί τοΰ μεγάλου Αγγλου ίστορικοΰ 
Μακώλεϋ Ε

Ήτο, κατά τόν Λεσκύρ, τό έτος 1813, καθ’ 
ο δ λόρδος Βύρων ευρέθη είς μίαν έκ τών στιγ
μών έκείνων τής άνίας καθ’ άς ονειρεύεται τις 
τόν λιμένα μετά τόσας τρικυμίας, καί κατά τάς 
όποιας τά γαλήνια άσυλα καί αί σεμναί ήδοναί 
τοΰ γάμου φαίνονται είς τόν ναυαγόν τών παθών 
μέ τήν αύτήν λάμψιν καί τήν αύτήν ποίησιν ώς 
άλλοτε τά άπατηλά τής Καλυψοΰς σπήλαια, 
‘ϊπάρχουσι στιγμαί καθ’ άς κεκμηκώς τις έκ

* Συνέχεια έκ σελ. 553.
1 Macau ley’s Essays. 

τής δδοϋ, μηχανικώς άκολουθει τον πρώτον έλ- 
θόντα καί παρουσιαζόμενον δια νά αποζευςη την 
άμαξανΤή οδηγήση τον ίππον είς το ιπποστασιον, 
καί άν άκόμη εϊνε κλέπτης οστις Οά πηδηση επι 
τών νώτων τοΰ ίππου κοι τραπή εις φυγήν 
άπευθύνων ειρωνικόν χαΐρε. Ιπαρχουσι στιγμαι 
καθ’ άς ρίπτεταί τις είς τόν θάνατον ώς άνθρω
πος κουρασμένος οστις διασκελίζει την κλίνην 
του καί βυθίζεται ύπο τά σκεπάσματα.

Εύρισκόμενος κατά τήν έποχήν έκείνην έν 
Λονδίνφ, ό Λόρδος Βύρων, ήκουσε φειδιών έν τω 
οί'κω τοϋ έκδοτου τών έργων τοϋ Μυραι οτι 
υ.όνον ίσως ιχία φωνή, και φωνή γυναικός, είχε 
τολμήση νά διαααρτυρηθή κατά τοϋ σκανδα- 
λώδους θριάμβου του ποιητοϋ, οτι ή γυνή αύτη, 
ήτις ήτο νεαρά κόρη,δέν έφοβήθη νά άποβαλη τό 
προσωπειον καί νά άποκαλυφθή ως δεσποινίς 
Μίλμπανκ,Ουγάτηρ μονογενής τοϋ Ράλφ Μίλμ- 
πανκ, τό ονοματεπωνύμου του οποίου φερει και 
δ σημερινός συγγραφεύς τοΰ κατά τοΰ Βύρωνος 
βιβλίου. Καί διά νά προσθέση είς τήν άφελή 
Οραούτητα τής προκλησεως ταύτης η νεαρά τής 
σεμνοτυφίας έκδικήτρια έγραψευ. έμμετρως, και 
είς ποιητικήν γλώσσαν έψεγε τόν μέγιστον, ώς 
τόν ώνόμαζε, ποιητήν τής Αγγλίας, διότι εγκα- 
τέλιπε τήν Μοΰσαν τής άρετής, τής ευσεβειας, 
τοΰ άγνοΰ καί τιμίου έρωτος. Εν τή κριτική 
της ταύτη προσέβαλλε μάλλον τον ποιητην ή 
τά ποιήματα αύτοΰ. Ελεγεν οτι ητον ευκδλον 
νά τόν άναγνωρίση τις έκ τής είκονος ην έχα- 
ρασσε τοϋ Ίσάϊλδ Αρολδ, και η διαγωγή του 
ήτο κατά πάντα σύμφωνος προς τάς άρχ,ας του 
οί φίλοι του προσέθετον οτι ήσθάνετο αύτη οιά 
τόν Βύρωνα άκατανίκητον φρίκην και εθεωρει 
αύτόν τέρας. Ο Βύρων έκ περιεργίας ηθελησε 
νά γνωρίση τήν νεαράν κόρην ήτις έτόλμησεν 
άτάραχος νά τόν άτενίση καί μετρήση διά τών 
μικύλων δακτύλων της τον γίγαντα τής σατα
νικής ποιήσεως.

Τό είδος τοΰτο τής προκλήσεως έξήγειρε τήν 
ματαιότητα τοΰ Βύρωνος. Ανέγνωσε τους στί
χους της, εύρεν αύτούς δηκτικούς, καί έξεφρασε 
τήν έπιθυμίαν νά παρουσιασωσιν αυτόν εις το 
πρόσωπον, οπερ τόσον κακώς τον έχαρακτηρι- 
ζεν. Ή περιέργεια τής Μίλμπανκ κατισχυσεν 
άναμφιβόλως του μίσους της, άφοΰ συνήνεσε'7 
αύτη νά συναντηθή εσπέραν τινά μετ αύτοΰ. 
Καί τότε διά πρώτην φοράν ειδεν δ εϊς τδν άλ
λον. Είδε λοιπόν μετά περιέργειας ούχί έστερη- 
μένης συγκινήσεως τήν νέαν κόρην, άγνήν, 
πνευματώδη, άτρόμητον, ήτις πρώτη έτόλμησε 
χωρίς νά πτοηθή ή έλκυσθή νά έρευνήση ολον 
τό σκοτοδινιών βάθος τής μεγαλοφυίας του. Χω
ρίς νά ήνε ώραία, ήτον εύχάριστος, καί το 
πνεΰμά της κατήγαγε τήν τελικήν νίκην τής 

κατακτήσεως τοΰ ποιητοϋ, οστις ούδεμιάς έφεί- 
σθη φροντίδος όπως πείση αύτήν περί τόΰ άδι
κου τών κατ’ αύτοΰ προκαταλήψεων. Ανέπτυ- 
ξεν εϊδός τι φιλαρεσκείας δπως γείνη είς αύτήν 
άρεστός, νικηθείς έκ τών θελγήτρων της. Εϊνε 
λίαν πιθανόν οτι ή άτομική ύπεροψία τοΰ Βύ
ρωνος έξ ένός, δπως νικήση κηρυχθεΐσαν άντι- 
πάθειαν καί έξ ετέρου δ ύπερφίαλος έγωϊσμός 
τής Μίλμπανκ δπως δεσμεύση μεγαλοφυά ποιη
τήν, ούτινος τό όνομα έφέρετο είς τά στόματα 
πάντων, ύπήρξαν τά αίτια τής άμοιβαίας αύτής 
προσηλώσεως. Οπως πότ άν η, ή προσήλωσις 
αύτη ύπήρξε τόσον ζωηρά έκατερωθεν ώστε 
κατά τάς άρχάς τοΰ Δεκεμβρίου 1814 δ Βύρων 
έζήτησε τήν χεΐρα τής μίσσ Μίλμπανκ, ήτις 
αίτησις άπεκρούσθη κατ άρχάς δι άρνησεως, 
ήτις ούδέν, κατά τήν ομολογίαν τοΰ ποιητοϋ, 
εϊχε τό προσβλητικόν κατ’ αύτοΰ. Ή άρνησίς 
της, λέγει, έξεφράζετο μέ λόγους ούδέν έχοντας 
τό προσβλητικόν κατ έμοΰ. Αλλως ο ήμην 
πεπεισμένος δτι άπορρίπτουσα τήν πρότασίν 
μου ύπέκυπτεν είς τήν έπιρροήν τής μητρός 
της. Έκεΐνο προ πάντων οπερ ένίσχυσε τήν 
γνώμην μου ταύτην είνε οτι αύτή ή ίδια μετά 
έν έτος ύστερον άνενέωσε τήν μετ έμοΰ άλλη- 
λογραφίαν. Ή έπιστολή της άνέφερεν ..έν συν- 
τόμω δτι άν καί δέν ήδυνήθη νά μέ άγαπήση 
έπεθύμει δμως τήν φιλίαν μου. Η φιλία εϊνε 
λέξις έπικίνδυνος διά νεαρά πρόσωπα, εϊνε δ 
έρο'ς μέ δλα του τά πτερά δστις δέν άναμένει 
πλέον ή μίαν ώραίαν ήμέραν διά νά λάβη τήν 
πτήσίν του.

•φ·

Ήτον ή δευτέρα Ιανουάριου τοΰ 181»>.^Ο 
καιρός ήτο θολός καί ψυχρός. Ό Βύρων άφυ- 
πνίσθη κατεχόμενος ύπό άνεκφράστου κακοδια
θεσίας. Ήγέρθη, έξήλθεν είς μακρόν έξοχικόν, 
καί μονήρη περίπατον έξ έκείνων οίτινες έδιδον 
άλλοτε είς αύτόν γαλήνην καί άναψυχήν, καί 
έφθασε καθ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο νά άναφθώσι 
αί λαμπάδες τοΰ Υμεναίου, χωρίς δμως νά δυ- 
νηθή νά άπαλλαγή τής άθυμίας αύτής, χωρίς 
νά δυνηθή νά άπομακρύνη έκ τών οφθαλμών του 
τήν οπτασίαν παρελθόντος τόσον άντιτιθεμένου 
πρός τό μέλλον. 'Έδωκε τήν χεΐρά του είς τήν 
άπαθή μνηστήν του χωρίς νά τήν παρατηρήση, 
καί άπήγγειλε χωρίς νά τούς άκούση, τούς ά- 
μετακλήτους λόγους.
‘ And he stood calm and quiet and he spoke 
The fitting vows, but heard not his own words.

Ναι ήτον άκριβώς ή κατηραμένη ημέρα τών 
είκοσιν επτά αύτοΰ έτών, ήν εϊχε προείπη ή 
υ,άντίς Villiam. Ή άδιαφορία τής νύμφης, τά 
ζηλότυπα δάκρυα τής πενθεράς, ήτις έκλαιε την 
λείαν τής συζυγικής κλίνης, δποΐα καί πόσα 
δυσοίωνα προμηνύματα. Άπό τής πρώτης έσπέ-
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ρας τών γάμωυ, άπο τής εσπέρας ταύτης ήτις 
γενικώς παρέρχεται λευκή και ανέφελος, ήρχι- 
σαν αι συγκρούσεις και άντιπάθειαι.

Ή διπλή και φοβερά τοϋ ποιητοϋ πάλη μετά 
τής γυναικός και τής πενθεράς του έφερε τήν 
ταραχήν μέχρις αύτοΰ τοΰ πρώτου φιλήματος. 
Εισερχόμενος εις τό συζυγικόν διαμέρισμα ό Βύ
ρων έξεπλάγη ούχί ολίγον ευρίσκων έν αύτω 
θαλαμηπόλον, παρεισηγμένην μεταξύ αύτοΰ καί 
τής γυναικός του. Ή σεμνοτυφία αυτή έφάνη 
είς αύτόν κατά τοσοΰτον μάλλον απρεπής, κα
θόσον διά του τρόπου τούτου άνετίθετο ή φύλαξις 
τής γυναικός του είς μίαν έκ τών δουλικών καί 
παρασίτων τούτων φρουρών, ών ή αρετή δέν 
φαίνεται τόσον στερεά ώστε νά άνθίσταται. Είς 
στίχους αιμοσταγείς περιγράφει ό ποιητής τήν 
θαλαμηπόλον ταύτην, τήν προσκεκολλημένην 
είς τό πρόσωπόν τής λαίδης Βύρωνος, ίνα δηλη- 
τηριαςη τας μεταςυ αυτής και του συζυγου 
της σχέσεις.
Born in the garret in the kitchen bred
With eye unmoved and forehead unabash’d 
bhe dines from off the plate she lately wash’d 

— Γεννηθεΐσα έν τή αποθήκη, άνατραφεϊσα 
έν τώ μαγειρείω, μέ όφλαθμόν απαθή, μέ μέ- 
τωπον δπερ δέν έρυθριά ποτέ, τρώγει είς τό 
πινάκιον οπερ άλλοτε έπλυνε.

Συνεκράτησεν έν τούτοις έαυτόν, καί ύπέ- 
μεινε τήν παρουσίαν τής γυναικός αύτής, άλλ’ 
όχι μετά μεγάλης προθυμίας, ώς έννοεϊ τις 
εύκόλως. Κατά τήν δεκάτην Ιανουάριου άπευ- 
θύνει έπιστολήν πρός τόν Μούρ πλήρη λεπτο
μερειών καί φιλολογικών εντυπώσεων. Τό πο- 
τήριον τοΰ έρωτος έκενώθη ήδη ολόκληρον, ή 
φαίνεται κενωθέν άν ούχί έξ ολοκλήρου άλλά 
μέχρι τής ύποστάθμης τούλάχιστον. Ή λαίδη 
Βύρωνος δέν μνημονεύεται ή έν ύστερογράφω. 
Τήν 17 Ίανουαρίου προαισθήματα καί άραί. Τό 
μοιραΐδν φάντασμα ό δαίμων τής ζωής δέν έρρί- 
φθη λοιπόν χαμαί ; Παλιντροπήσεις καί μετα
πτώσεις άπό τής γαλήνης είς τήν τρικυμίαν, 
άπό τής έλπίδος είς τήν άπελπισίαν. Η σελήνη 
του μέλιτος ώχρια μικρόν κατά μικρόν καί δέν 
εινε άνέφελος.

Τήν 2 Φεβρουάριου παρήλθεν ή σελήνη τοΰ 
μέλιτος, άλλ’ οί δύο ούτοι σύζυγοι οϊτινες δέν 
άγαπώνται πλέον πιστεύουσιν άκόμη είς τήν 
άμοιβαίαν έκτίμησιν, ομόνοιαν, πίστιν, είς πάν 
ο,τι άποτελεΐ τούς δεσμούς έγκαρδίου καί γλυ
κείας συνήθειας. Ίσως θά άγαπηθώσιν άκόμη έν 
τώ προσώπω ωραίου τέκνου καί τά ψυχραθέντα 
χείλη των θά ένωθώσιν έπί τών παρειών τοΰ 
τέκνου τούτου, θά έπιστρέψωσιν είς Λονδΐνον 
μακράν τής δύστροπου καί ζηλοτύπου πενθεράς, 
μακράν τοΰ γελοίου πενθεροΰ. Φθάνουσιν έντός 
όλίγου είς Λονδΐνον δπου πολύ ταχέως ήρχισαν 
αί μέριμναι, αί απογοητεύσεις καί χρηματικά! 

έριδες. Μεθ’ δλην τήν μεγαλοπρέπειαν αποκα
λύπτεται ολίγον κατ’ όλίγον ή χρηματική ένδεια 
τοΰ Βύρωνος κεκρυμμένη ύπό τήν λαμπροτέραν 
έξωτερικήν επιφάνειαν. Δέκα χιλιάδες λιρών, 
ας έλαβε παρά τής γυναικός του έδαπανήθησαν 
τάχιστα μετ’εγωιστικής άμεριμνησίας καί άπε- 
ρισκέπτου σπατάλης. Τό άδυτον έβεβηλώθη. 
Ενηργήθη κατάσχεσις μέχρις αύτών τών κλι

νών. Τί τό άξιον έκπλήξεως, άν κάποτε άπώ- 
λεσεν υπομονήν, όχι μέχρι τοΰ σημείου νά 
έξέλθη τών ορίων τής εύπρεπείας, άλλά νά καθ- 
υστερήση μόνον είς γλυκύτητα ; Διατί κατά τάς 
λυπηράς ταύτας στιγμάς νά μή τόν άφήση μόνον 
άντιπαλαίοντα μέ τον άγγελον τοΰ σκότους καί 
Οριαμβεύοντα, άναλαμβάνοντα ολίγον κατ’ ολί
γον τήν δύναμιν καί τήν αιθρίαν του, ώς πηγή 
διαυγής έπί στιγμήν θολωθεΐσα ; Ή Λαίδη Βύ
ρωνος έθεώρει ώς ύβριν στυγνοτάτην τής δποίας 
άπεκρύπτοντο είς αύτήν τά έλατήρια έξ άλαζο- 
νείας καί οίκτου, καί προσεβά?ν) ετο ώς έξ ανταρ
σίας ή αντιζηλίας. διά πάσαν άπιστίαν τοΰ 
ονείρου, διά πάντα ρεμβασμόν τής μελαγχολίας. 
Άλλά δέν έπρεπε τότε νά λάβη σύζυγον ποιη
τήν, έπρεπε νά συνενώση τήν μαρμαρίνην αδια
φορίαν της μέ τήν ροδαλήν εύχαρίστησιν τραπε
ζίτου γνωρίζοντος καλώς νά πολλαπλασιάζη τά 
κέρδη του.

(’Ακολουθεί)
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ I. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ή άσυστόλως τελουμένη έκμετάλλευσις τών πτω ■ 
χών Έλληνίδων τάς οποίας αί βιωτικαί άνάγκαι 
ώθοΰσιν εις τάς διαφόρους πόλεις τής Αίγυπτου έ- 

φθασε πλέον 
'II έν Αεγύπτω Σωματεμπορία είς πολύ δυ- 

σάρεστον ση- 
μεΐον. Είς τόν βωμόν αύτόν της καταστροφής τά πε
ρισσότερα θύματα προσφέρουσιν αί νήσοι τής Ελ
λάδος καί εινε τοΰτο διπλασίως φοβερώτερον διότι η 
ηθική τών ελληνικών νησιωτικών οικογενειών παρέ- 
μεινεν είσέτι αγνή καί άσπιλος καί έπρεπεν ή μοι
ραία αΰτη περίστασις νά παρουσιασθή δια νά πλησ- 
σεται αΰτη είς τά βαθύτερα αισθήματα τής κατα- 
βαραθρουμένης τιμής της. Ή πληγη δμως αΰτη είσ- 
εχώρησε πλέον πολύ βαθέως και μέτρα σωστικά 
ή'ρχισαν λαμβανόμενα πρός έπούλωσιν καί ιασιν 
αύτής.

Εύχαρίστως δέ άναγράφομεν δτι καί ό Πρόεδρος τής 
έν Πόρτ-Σα'ίτ Ελληνικής Κοινότητας κ. Γ. Καρώνης 
έν συνεννοήσει μετά τοϋ Προξενείου καί άλλων άρχών 
λαυ.βάνει ήδη πάντα τά’άναγκαιοΰντα μέτρα πρός σω
τηρίαν τών δυστυχών αύτών νεανίδων τάς οποίας 
ασυνείδητοι κερδοσκόποι ώθοΰσι πρός τό αίσχος καί 

τήν ατιμίαν. Έπίσης εύχάριστον δέον νά θεωρηθή 
δτι καί τό Ύπουργεΐον τών ’Εσωτερικών τής 'Ελλά
δος συνέστησε μέτρα προληπτικά κατά τής δεινής 
αύτής μάστιγος καί τό Πατριαρχεΐον τής ’Αλεξάν
δρειάς μέριμνα, καί αί κατά τόπους Προξενικά! Άρ
χαί μετά τών αξιότιμων Προέδρων τών Έλλην. Κοι
νοτήτων έργάζονται ποΰ μέν δραστηρίως καί άποτε- 
λεσματικώς, ποϋ δέ μετά τής συνήθους ελληνικής 
μοιρολατρείας, άλλά τέλος πάντων κινοΰνται, έν ω 
άτυχώς μόνη ή ’Εκκλησία, της 'Ελλάδος, ή κατ’ έ- 
ξοχήν ύπόχρεως είς κολοσσιαίαν και έπιβάλλουσαν 
δράσιν άντισωματεμπορικήν έφησυχάζει θεωροϋσα 
άνάξιον ί'σως τής άποστολής τής νά άνεγερθή ύπέρο- 
χος καί επιβλητική καί νά ζητήση νά θρυμματίσν) 
τήν κεφαλήν τοϋ δφεως, δστις καλείται μεσίτης ύ- 
πηρετριών. Καί ό Μητροπολίτης ’Αθηνών καί ό ’Αρ
χιεπίσκοπος Σύρου καί Τήνου δέν νομίζουσιν δτι τοϊς 
έτιβάλλεται νά έργασθώσι πρός τοΰτο ;

1IUFEUI2 ΜΙΕ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ !<->'. ΑΙΩΝΑ

ΕΥΓΕΕΝΓΙΤΑΣ ΜΟΥΤΖΑΝ

(Συνέχεια ίκ τής σελίδος 555)

Ήλθε στιγμή καθ’ ήν εύρέθη είς τοιαύτην στε
νοχώριαν κατά τοΰ πατρός της, ώστε είς τήν αύτο- 
βιογραφίαν έγραψε τά εξής : «...’Αποθυμούσα νάμήν 
ήθελε κάμω γνωσταίς είς τούς μεταγενεστέρους τού
τους ταΐς σύγχυσεις, όποΰ έγώ έλαβα έξ αιτίας τοΰ 
πατρός μου, άλλά δέν ήμποροΰσα νά κάμω αλλέως, 
διατί άπεφάσισα νά μή κρύψω τίποτες άπό τά πε
ριστατικά τής ζωής μου καί διότι ήθελα παρακα- 
λεσω δλους τούς πατέρας νά μή προτιμοΰν καλήτερα 
τόν έαυτόν τους άπό τά τέκνα τους. ’Αγαπάτε, 
άγαπάτε, πατέρες, σάς παρακαλώ τά τέκνα σας, 
φροντίζετε πάντοτε νά τά κάμνετε νά ζοΰν εύτυχώς 
μίαν φοράν, όποΰ χωρίς αύτά νά σάς τήν ζητήσουν 
έσεϊς αύτοθελήτως τούς έδώσατε τήν ζωήν. Άλλά 
εϊνε θηλυκά· μάλιστα διατί εϊνε θηλυκά χρεωστήτε 
νά τά άγαπάτε περισσότερον. ’Εμείς αί μαύραις γυ
ναίκες όντας γεναμέναις άπό τήν φύσιν πλέον αίσθη- 
τικαίς, όντας καταδικασμέναις άπό τήν συνήθειαν 
νά εϊμεθα πλέον ύποκείμεναι είς τούς πατέρας, άφ’ 
δ,τι εινε οί άνδρες, γροικοΰμεν τήν πατρικήν άγά- 
πην περισσότερον καί περισσότερον φροντίζομεν νά 
δειχνώμασθε είς τούς πατέραις ύποτεταγμέναις.’Από 
τό άλλο μέρος χρεωστήτε, διατί εϊνε θηλυκά νά τά 

άγαπάτε καλήτερα, επειδή καί αύτά, ομιλώ διά 
τά θηλυκά τής πατρίδος μου— δντως φυλακωμένα 
είς ένα σπήτι έχουσι περισσότερον χρείαν άπό τήν 
πατρικήν φοοντίδα σας...»

•Φ·
Καλόν εϊνε νά άοίσωμεν τήν ιδίαν Μουτζάν νά 

μάς άφηγηθή έπεισόδια τοϋ βίου της.«’Εγώ άγκαλά 
καί πάντοτε είς τό σπήτι κλεισμένη άπό έκεΐνα 
τα ολίγα ύποκειμενα, τά όποια ήμποοοΰσα νά 
ίδώ άγροικοΰσα νά λέγουν βάσανα καί πάθη καί 
δλα διά ταΐς ύπανδρευμέναις, πρός τούτοις μία 
έξαδέλφη μου πρώτη καί μία δεύτερη, κοράσια μέ 
φρονιμάδα, μέ εύμορφιάν, μέ εύγένειαν καί μέ κα
λόν προικών ύπανδρεύθηκαν καί έπερνοΰσαν τήν πλέον 
χειρότερην ζωήν, όποΰ ήμπορεΐ νά περάση γυναίκα 
είς τόν κόσμον. Δέν φθάνει τοΰτο. Μία βραδυά ή 
μητέρα μου, μοΰ έδωκε νά περάσω ένα σειρήτι άπό 
ένα βρακάκι τοΰ άδελφοΰ μου τοΰ μικροΰ, έγώ δέν 
έκατάλαβα πώς άπερνοΰσε καί τό έπέρασα κακά, 
δθεν θυμόνει (δέν λέγω πώς εϊχεν άδικον) καί όνει- 
δίζοντάς με μοΰ λέγει πώς δέν είμαι διά τίποτε, 
παρά διά νά γίνω καλογραία. Έγώ δέν τής είπα 
τίποτε, παρά έπήγα είς τήν κάμαρά μου έκλεί- 
σθηκα καί έδωκα άρχή καί τέλος είς ένα μεγα- 
λότατον θρήνος. Ό λόγος τής μητρός μου, ήτον 
λόγος τοΰ άέρος, άλλ’ έγώ έστοχάσθηκα πώς μία 
κάποια θεία έμπνευσις τήν έκαμε νά τόν προφέρη. 
Μοΰ ήλθαν παρευθύς είς τόν νοΰν δλαι αί δυστυ- 
χίαι, είς τάς όποιας εϊνε ύποκείμεναι αί ύπανδρευ- 
μέναι. Μέ τό δγλίγωρον μάτι τοΰ νοός μου έκύττα
ξα, τάς έπαρατήρησα καί έμενα τρομασμένη. Άπό 
τότε άρχισα νά συγκρίνω τήν μοναστικήν μέ τήν 
κοσμικήν καί πάντοτε ηύρα πολλά καλήτερην έκεί
νην άπό ταύτην.

Έγώ έκαμα ένα συμπερασμόν καί έλεγα : "Οπου 
εϊνε ειρήνη εϊνε και ευτυχία' είς το μοναστήρι, εϊνε 
ειρήνη, λοιπδν εϊιε καί ευτυχία. Άπό ήμέραν είς 
ήμέραν έστερεωνόμουν πάντοτε είς τήν γνώμην καί 
ήθελα νά τήν φανερώσω τής μητρός μου, άλλά δέν 
τό έκρινα πρέπον, διότι έφοβόμουνμήν ήθελεν άλλάξτ-, 
ό στοχασμός μου καί τοιούτης λογής ήθελε φανώ 
ακατάστατη, δείχνοντας σήμερον μίαν γνώμην καί 
αΰριον μίαν άλλην, δθεν έστοχάστηκα νά τής τό 
φανερώσω, άφοΰ εϊχεν άπεραση ένας χρόνος. "Εως 
τόσον έξεφάντωνα μέ τήν φαντασίαν συλλογιζομένη 
τό Μοναστήριον τοΰ Αγίου Ίωάννου, τό όποιον 
εϊνε τό καλλίτερον μοναστήρι γυναικεϊον, δπου να 
έχωμεν. Έγώ δταν ήμουν μικρή καί ευγαινα άκόμη 
άπό τό σπήτι έπήγα συντροφευμένη άπό άλλαις 
γυναίκες καί εϊδα έτοΰτο τό μοναστήρι, τό οποίον 
εϊνε μέσα είς τό Κάστρον. Αύτό περικυκλωμένον εϊνε

2
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μένον άπό τειχία δέ

άπό τείχη, έχει ένα προαύλιον, εχει αέρα δροσερόν 
και ύγιέστατον και άγκαλά κα'ι νά εινε περικυκλω- 

ν εύρίσκεται δμως τελείως έστε- 
ρημένον άπό θεωρίαν, διότι εινε τοποθετημένον είς 
ψήλωμα, έχει πολλά όλίγαις καλογραίαις, έχει καμ- 
ποσαις κοπέλλαις άπό ταΐς όποίαις τό περισσότερον 
μέρος εινε πτωχα'ις και αί έπίλοιπαις εινε κυβερνι- 
σμέναις, άλλά δέν εινε’μήτε πλούσιαις [Λητέ πτω- 
χαίς. Έγώ λοιπόν έστοχαζόμουν πώς είχα νά λάβω 
δύο κελλιά ώς κατοικίαν μου, διότι είχα έξ άκοης 
[Λάθη πώς τά έδιδαν είς όποιαν γυναίκα εύγενη ηθε- 
λεν ύπάγη νά κατοίκηση, τά όποια έσυλλογιζόμουν 
πώς είχα νά τά στολίσω κατά πώς [Λοΰηρεσαν, έστο
χαζόμουν πρός τούτοις τόν τρόπον μέ τόν όποϊον 
έπρεπε νά ζήσω είς αύτό τό μοναστήοι, ό όποιος νά 
γυρεύω την εκκλησίαν μου, την σπουδήν ρ.ου και τό 
έργόχειρόν μου, νά είμαι άγαπημένη μέ ολαις και νά 
μή δίδω θάρρος είς καμμίαν. Ένας άλλος στοχασμός 
μοΰ έδιδε πολλήν εύχαρίστησιν,ό όποιος ήτο πώς είχα 
να έςηγησω άπό τήν ελληνική είς τήν ήμετέραν διά
λεκτον διαφόρους έξοχους συγγραφείς της εκκλησίας 
μας και πώς είχα νά τούς τυπώσω διά νά προξενήσω 
εις τους άλλους ωφέλειαν και είς τόν εαυτόν υ,ου, 
([Λωρία παιδιάστικη) τιμήν και δόξαν . . . .»

Φ
Αμα ενόμισε κατάλληλον τόν καιρόν, έφανέρωσε 

είς τήν μητέρα της τήν ιδέαν τοΰ νά γείνη μοναχή. 
Εννοείται ότι ή μήτηρ κατεπολέμ-ησε τήν ιδέαν καί 
τεταραγμένη προσεπάθησε νά έκριζώση άπό τόν νουν 
καί άπό τήν καρδίαν τοιαύτην ιδέαν. Άλλ’ ή ιδία 
κόρη είς τήν αύτοβιογραφίαν της λέγει φυσικά ότι : 
«....τα λόγια της άγκαλά καί ειπωμένα μέ Φυσικήν 
εύγλωττίαν καί άντί νά μέ καταπείσουν δέν έκα
μαν άλλο παρά νά μέ στερεώσουν είς τήν γνώμην 
όπου έλαβα, επειδή, καθώς λέγει ό Τάσσος, eire φυ- 
σικόιζτοΰ άνϋρώπου νά επιθυμη περισσότερον εκείνο 
όπου περισσότερον εμποδίζεται...........Τέλος πάντων
ήλθεν ο καιρός, κατά τον όποιον είχα άποφασίση νά 
φανερώσω τοΰ πατέρα μου καί τοΰ θείου uou τήν 
άπόφασιν, όποΰ είχα γεναμένην διά νά ύπάγω νά 
ςησω είς το μοναστήρι, άλλά πώς νά τούς τήν φανε
ρώσω : Τάχα αύτοί έσυνηθοϋσαν νά συνομιλούν μέ 
εμ.ενα, ή ανισως και ήθελε συνηθοΰν τάχα ήμποροΰσα 
τους εξηγησω τους στοχασμούς μου μέ τό στόυ,α ούτω 
σωστά, καθώς ήθελα εςηγήσω μ.έ τό κονδύλι ;....» 
Ή κόρη πράγματι έγραψεν επιστολήν ίταλιστί πρός 
τον πατέρα και θειον καί έθεσεν αύτήν είς τό τοϋ 
θειου δωματιον. Η επιστολή είνε άρκετά μεγάλη 
και λεγει τους λογους, οί όποιοι θά τήν ήνάγκαζον 
να καρη μ.οναχη. Η επιστολή είνε ώραία καί τήν 
άντεγραψεν εις την αύτοβιογραφίαν της. Ό πατήρ 
της. φυσικά, θυμωμ.ενος την έπεπληξε δεινά καί ένό- 

μιζεν ότι οί διδάσκαλοι αύτής, οί ιερείς Ρωμαντζάς 
καί Τσουκαλάς, τή ένέπνευσαν αύτοί τό αίσθημα τοΰ 
νά κλεισθή είς μοναστήριον. Τό έπεισόδιον τοϋτο 
περιγράφει μετά συγκινήσεως. 'Ο πατήρ της όμως 
καί ή μήτηρ ίδόντες τήν επιμονήν της, τή είπον ότι 
θά τήν άποστείλουν είς Βενετίαν, ένθα ύπάρχουν 
μοναί, είς τάς όποιας διαμένουν καί κόραι της άρι- 
στοκρατικής τάξεως. Δίδομεν πάλιν τόν λόγον είς 
τήν ιδίαν :

« . . . . Πατέρα, τοΰ λέγω, είμαι πολλά ευχα
ριστημένη είς την γνώμην σου, σέ παρακαλώ τδ 
γέρι σου νά φίλησαν—Τό μοναστήρι της Βενετίας 
κάμνει μεγαλειτέραν τήν ιδέαν της εύτυχίας μου καί 
νομίζω ότι μίαν τοιαύτην γνώμ,ην του τήν είχεν έμ
πνευσή ή Θεοτόκος, είς τήν όποιαν άποδίδω μυρίας 
εύχαρίστήσεις. Είδα πώς τό μοναστήρι τής Βενετίας 
μοΰ ηύξησε τήν ιδέαν τής εύτυχίας μου, διότι ένό- 
μιζα, πώς έκεΐ μέσα είχα νά κάμ.ω διά μέσου σοφών 
διδασκάλων, μεγαλειτέρας προόδους εις τήν σπουδήν 
καί πώς εκείνα τά συγγράμματα, τά όποια ήιιπο- 
ροΰσα νά γράψω, ή'θελε τυπωθούν καί δέν ή'θελεν 
ύπάγουν χαμένα. Άλλά πώς ! Θέλει είπή τινάς, 
συ όποΰ έως τώρα είχες ζήσης μέ τά δόγματα 
τής Ανατολικής εκκλησίας ήμποροΰσες νά ζή
σης είς τό έπίλοιπον μέ εκείνα τής Δυτικής ; “Οχι 
ποτέ, άπεκρίνομαι, άλλά έστοχαζόμην πώς άνίσως 
δέν ήθελεν επιτύχει (τό όποιον ή τον βέβαιον) νά 
ζώ έκεΐ μέσα, καθώς ορίζει ή εκκλησία τής Ανατο
λής, νά ύπάγω συντροφευμένη άπό τόν πατέρα ή άπό 
τόναδελφόν μου είς κανένα Μοναστήρι τής Ρωσσίας».

(ΜχολονιΜ) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Ο Συνάδελφος «Πύρρος», ό άπό έξαετίας άνελ- 
λιπώς έκδιδόμενος καί έξυπηρετών κυρίως τά συμ
φέροντα τοΰ Έλληνισμοϋ έν Ήπείρω καί Άλβανί^ 

έ'θεσεν είς ένέρ- 
Μία πατριωτική εργαιίία γειαν μίαν έξόχως 

τον «ΙΙνρρου» πατριωτικήν ιδέαν
ήν έπικροτοΰμεν 

όλοψύχως καί ής εύχόμεθα καί άναμένομεν τούς καρ
πούς άφθονους καί άγλαούς. Απευθύνει είς τούς 
πολυπληθείς άναγνώστας του τήν εξής έκκλησιν:

«Παρακαλοΰνται δ'σοι γνωρίζουσιν οιαςδή- 
ποτε καταχρήσεις καί άργομισθίας νά μάς τάς 
καταγγέλλωσιν. Επιτροπή έξ ειδημόνων θά τάς 
έξελέγχη καί θά τάς καταγράφη, δταν δέ συνα- 
χθώσι πάντα τά κενά θά συντάξη πλήρη πίνακα, 
δν θά έκδώση, όπως διά τής κοινής γνώμης έπι- 
βάλλη τήν έξάλειψιν πάσης περιττής δαπάνης. 
Οσοι πονούν τόν τόπον, καί δέν περιορίζουν τδν 

πατριωτισμόν των, εις λόγους, άς μάς συντρέ
ξουν. Άναλαμβάνομεν έργον μέγα, άλλά είμεθα 
άποφασισμένοι νά τδ φέρωμεν εις πέρας, καί θά 
τό φέρωμεν».

f
Ή χρησιμότης τοΰ μέτρου τούτου είνε άμέσως κα

ταφανής καί δέν άμφιβάλλομεν ότι πάντες θα σπευ- 
σωσιν νά συντρεξωσι τό φιλοπατρι εργον τοΰ Διευ- 
θυντοΰ κ. Χατζηγιαννακόγλου όστις, διά τής μέχρι 
τοΰδε σοβαράς καί μεμετρημένης πορείας του, εμπνέει 
πάσαν πεποίθησιν περί τής άποτελεσματικής διεξα
γωγής αύτοΰ. Ή «Ελληνική Έπιθεωρησις» εύχαρί- 
στως άναλααβάνει νά μεταβιβάση εις τόν «Πυρρον» 
πάσαν καταγγελίαν ήν θά εύηρεστώντο νά τή διαβι- 
βάσωσιν οί αξιότιμοι άναγνώσται αύτής.

mWTE ΤΒΝ ΓΥΝΑΙΚΑ!
Έπί τοΰ φλέγοντος τούτου ζητήματος ώμί- 

λησε κατ’ αύτάς έν τή αιθούση τής έν Κερκύρα 
’Ιταλικής άδελφότητος μετά περισσής σαφή
νειας καί ευγλωττίας ό νέος Ίταλδς δημοσιο
γράφος κ. Luizi Mastrovitti, οστις πλέον ή άπαξ 
παρέσχε τή I ερκυραΐκή κοινωνία δαψιλή δείγ
ματα έγκυκλοπαιδικής καί φιλολογικής μορφώ- 
πεως, πλούτον δέ γνώσεων κοινωνιολογικών διά 
σειράς όλης διαλέξεων.

θέλων νά τονίση έν τή διαλέξει του τδν προς 
τήν γυναίκα σεβασμόν παρουσιάσθη ένώπιον 
άκροατηρίου τδ όποιον άπετελεΐτο άπδ τδ άν
θος τής παρ’ ήμϊν κοινωνίας καί έπελήφθη άμέ
σως τού ζητήματος διά τής άναπτύξεως τού 
θέματος, οτι ό έπουράνιος άγγελος τοΰ άνθρώ- 
που εινε ή γυνή ή οποία είς τήν άνθρωπότητα 
άσκεΐ σπουδαιοτάτην έπιρροήν. ’Ανέπτυξε τά 
αί'τια καί τούς λόγους δι’ οδς καί καθ’ ους δ 
άνήρ δέον νά υπολήπτεται τήν γυναίκα, ή οποία 
έκλήθη ύπδ τοΰ Θεού ώς απαραίτητος σύμβου
λος (consortium omnis vitae) είς τδ νά βοηθή 
τδν άνδρα έν τή σκολιά καί δυσκόλω όδω ήτις 
άποκαλεΐται ζωή. Παρέστησε τδν άνδρα δρώντα 
έναντι τής γυναικός είς τέσσαρας περιόδους έν τή 
κοινωνία, ώς υιόν, πατέρα, σύζυγον καί άδελφον 
καί περιέγραψε τάς διαφόρους ταύτας φάσεις ά- 
παγγείλας στίχους καί άποφθέγματα διαφόρων 
συγγραφέων.

Μετά τούτο έπραγματεύθη περί τού γυναι
κείου φύλου ολίγον δριμέως παραστήσας τήν 
γυναίκα κατά τήν σύγχρονον αυτής έν τή κοι
νωνία δράσιν άνευ διακρίσεως θρησκεύματος καί 
είπών δτι συχνάκις αύτη άντί νά εινε δ παρα- 
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φυλάττων άγγελος μεταβάλλεται είς δαίμονα. 
Έξάρας κατόπιν τάς ίδιαζούσας ιδιότητας τής 
γυναικός έν τή συγχρόνω ιστορική περιόδω έξε- 
φράσθη λίαν κολακευτικώς θεωρησας ταύτην 
ικανήν ώς φιλοπάτριδα, καλλιτέχνιδα καί έπι- 
στήμονα, άλλ’ δλως άκατάλληλον ώς πολιτευο- 
μένην λέγων οτι «τδ εύγενές φύλον δέον νά 
πρυτανεύση είς τδ βασίλειον τής αισθητικής, 
είς τδ νά παράγη, διοική καί κυβερνά τήν οικο
γένειαν, νά μειδιά, νάπαραμυθή καί νάεύφραίνη, 
άγνόν, άσπιλον καί φύλαξ τής οικογενειακής 
εστίας καί τοϋ άσύλου, μή δυνάμενον επομένως 
νά κατέρχεται είς τήν πολιτικήν παλαίστραν καί 
νά καταπίπτη έκ τού πλούτου καί τών τιμών 
τού θρόνου του ίνα παρακάθηται είς τά κεκο- 
νιασμένα εδώλια τοϋ βουλευτηρίου».

Έν έπιλόγφ δέ δι’ ώραιοτάτου ύμνου πρδς 
τάς μεγαλοψύχους Σπαρτιάτιδας γυναίκας αί 
δποϊαι άνέθρεψαν τά τέκνα των είς τδν πρδς 
τήν πατρίδα έρωτα καί τήν υπέρ ταύτης θυσίαν, 
ής λίαν χαρακτηριστικόν εινε τδ άρχαΐδν πρό
σταγμα «ή τάν ή έπί τάς», κατέστρεψε τήν έπί 
μίαν ώραν διαρκέσασαν ώραίαν ταύτην διάλεξιν 
έν τώ μέσω φρενητιωδών χειροκροτημάτων άπο- 
σπάσας τά ζωηρότατα συγχαρητήρια τού έπι- 
λέκτου άκροατηρίου καί ιδίως τών κυριών αιτι- 
νες έπλήρουν τήν αίθουσαν.

ΟΥΡ Ν ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ—ΣΔΡΙΝ

Τήν 3 Απριλίου διενεηργήθη καθ’ δλον τό κρά
τος ό προαγγελθείς έ'ρανος ύπέρ τοΰ μέλλοντος ν’ άνε- 

γερθή πρωτοβουλία της Βα- 
’<) Λαϊκός έρανος σιλίσσης Φθισιατρείου. Πρός 

τοϋτο άπό πρωίας διάφοροι 
κυρίαι έτοποθετήθησαν εις τά διάφορα κέντρα της 
πόλεως φέρουσαι κυτία, έφ’ ών οί διαβάται έρριπτον 
τόν έ'ρανόν των. Διαρκοΰντος τοΰ εράνου ή Α. Μ. ή 
βασίλισσα περιήλθε δι’ αύτοκινητου καί έπιθεώρησεν 
ένθαρρύνουσα τάς κυρίας. Διά τοΰ Λαϊκοΰ τούτου 
εράνου συνελέγησαν έν Άθήναις μόνον 20,061.65. 
Έν Πειραιεΐ συνελέγησαν 2,151.55. Έπίσης καί έκ 
διαφόρων επαρχιών ήγγέλθη ότι είσεπράχθησκν έκ 
τοΰ Λαϊκοΰ έράνου τά έξης ποσά : Είς τόν Βόλον 
δραχ. 4,755, είς τάς Πάτρας 2,800.20, είς τάς Κα- 
λάμας 1,753.60, καί είς τήν Σΰρον 936.
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Ή«Λαϊκή Τράπεζα» Αθηνών δέν εϊνε Λαϊ
κόν Πιστωτικόν ίδρυμα μέ ^άόεις 

και ’Αρχάς Συνεργατικότητος.

Άφορμή τοϋ παρόντος άρθρου μου είναι τό εξής 
γεγονός :

Πρό ήμερων, ομίλων δημοσία, από τοΰ βήματος 
τής «.Κυκλαδικής Ένώσεως» καί τοΰ εύγενώς παρα- 
χωρηθέντος μοι «Συλλόγου τών Έμποροϋπαλλή- 
λ.ων»,περί τών αγαθών τής Συνεργατικότητος, είπον, 
ιός ήτο επόμενον, καί ολίγα τινά περί τών Πιστωτι
κών Συνεργατικών ιδρυμάτων, δηλ. τών Αγροτικών 
καί Λαϊκών Τραπεζών, τών όποιων ή κοινωφέλεια 
και ή πρόοδος είναι κυριολεκτικούς παμμέγιστος. 
Άνέφερα, έν όλίγοις, τήν καταπληκτικήν διάδοσιν 
τών Τραπεζών τούτων είς δλα έν γένει τά ξένα 
Κράτη καί τήν μυθώδη αύτών πρόοδον έπ’ άγαθφ 
τής ανθρωπότητας καί είπον δτι είναι απολύτως 
λυπηρόν τό δτι, μόνη ή 'Ελλάς σήμερον δέν έχει 
ούδέ έν τοιοϋτον λαϊκόν πιστωτικόν 'ίδρυμα.

Μετά τό πέρας τής διαλέξεώς μου, τινές έκ τών 
παρακολουθησάντων τήν άνάπτυξιν τον θέματος, μέ 
ήρώτησαν μετ’ άπορίας, διατί είπον δτι μόνον είς 
τήν 'Ελλάδα δέν λειτουργούν σήμερον Λαϊκαί Τρά- 
πεζαι, άφοΰ έχομεν καί ήμεΐς έδώ μίαν Λαϊκήν 
Τράπεζαν, σημαντικώς προοδεύσασαν έντός ολίγων 
άπό τής ίδρύσεώς της έτών;

'Ομολογώ, δτι έξεπλάγην διά τήν έρώτησιν, καθ’ 
δσον κατόπιν τής άναπτύξεως ήν είχον κάμει περί 
τών βάσεων τής λειτουργίας τών Πιστωτικών Συν
εργατικών 'ιδρυμάτων καί τοΰ σκοπού καί προορι
σμού αύτών, ολόκληρον τό άκροατήριόν μου έπρεπε 
νά έννοήση δτι ή «Λαϊκή Τράπεζα» τής πόλεως μας 
ούδεμίαν έχει σχέσιν μέ τάς άρχάς τής Συνεργα
τικότητος καί διαφέρει απολύτως τών Λαϊκών 
Συνεργατικών Τραπεζών, ών έτόνισα τήν άπειρον 
κοινωφέλειαν.

Είς τούτο τό γεγογός όφείλεται τό σημερνόν αρ- 
θρον μου, σκοπός τοΰ όποιου είναι ή έν συντόμφ 
άνάπτυξις τών βάσεων τής λειτουργίας τών ξένων 
Λαϊκών Τραπεζών καί τής άπολύτου διαφοράς ήτις 
υπάρχει μεταξύ τοϋ σκοποΰ καί προορισμού αύτών 
καί έκείνου δν έχει ή «Λαϊκή Τράπεζα» τής πόλεώς 
μας, ήτις είναι μέν πολλαπλώς ωφέλιμος είς τόν 
τόπον, ώς είναι άλλως τε δλαι α'ι άλλαι Τράπεζαί 
μας, άλλά δέν είναι «Λαϊκή Τράπεζα», είμή μόνον 
κατ’ όνομα.

•Φ·
Αί «Λαϊκαί Τράπεζαί» ώς αύτή ή έπωνυμία των 

έμφαίνει, είναι Τράπεζαν τοΰ Λαοΰ, εις τάς 
όποιας ό έργάτης, δ μικρέμπορος καί ό μικροεπιτη- 
δευματίας, εύρίσκουσι τήν πίστωσιν ήν τοϊς άρνοΰν- 
ται τά μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα.

Οί θεμελιωταί καί οί μέτοχοι τών λαϊκών πιστω
τικών τούτων εταιριών είναι άκριβώς εκείνοι ύπέρ 
τών όποιων συνιστώνται αύται. Δηλ. οί άποτελοΰντες 
τόν μετοχικόν κύκλον έκάστης λαϊκής Τραπέζης, 
ανήκουν είς τάς λαϊκός καί έργατικάς τάξεις καί 
αύτοΐ καταβάλλουσι τό κεφάλαιον αύτής, διανεμό
μενοι τά έκ τής έργασίας της κέρδη.

Τό κεφάλαιον αποκτάται δι’ υποχρεωτικών κατα
βολών τών μελών, μηνιαίων ώς έπί τό πλεϊστον, έκ 
5 φράγκων περίπου, μέχρι συμπληροίισεως τής άξίας 
τής μετοχής, όριζομένης συνήθως είς 50 φράγκα. 
’ Ητοι ό θέλων νά γίνη μέτοχος μιας λαϊκής Τρα
πέζης, πρέπει νά προταθή ύπό δύο άλλων μετόχων 
τής Τραπέζης, νά πλήρωσή δικαίωμα εισόδου ορι
ζόμενου συνήθως είς 5 φράγκα καί ν’ άναλάβη νά 
πληρώνη 5 φράγκα κατά μήνα έναντι τής άξίας τής 
μετοχής του. 'Άμα άποπληρώση ταύτην, γίνεται μέ
τοχος καί λαμβάνει συμμετοχήν είς τά κέρδη. Έάν 
ό μέτοχος άφήση είς τό ταμεϊον τό έπί τών κερδών 
μερίδιόν του ή Τράπεζα τό δέχεται ώς δάνειον καί 
τφ πληρώνει έπ’ αύτοΰ τόκον 5 °/θ εκτός τής εις τά 
κέρδη συμμετοχής του.

Είς τάς Λαϊκός Τραπέζας ούδείς δύναται νά 
ήναι κάτοχος πλέον τών ιοο μετοχών, έκαστος 
δέ μέτοχος έχει μίαν καί μόνην ψήφον, είτε μίαν 
μετοχήν έχων είτε περισσοτέρας. Αί μετοχαι δέ είναι 
πάντοτε όνομαστικαΐ, ούδέποτε δέ ανώνυμοι.

'Η Τράπεζα δανείζει είς τούς μετόχους της μέ 
τόκον 7 ή 8 °/0 τό πολύ καί πληρώνει έπί τών κατα
θέσεων των 5 °/0 έτησίθ)ς, δεχομένη καταθέσεις άπό 
50 λεπτών μέχρις όσουδήποτε ποσοΰ. 'Ο μέτοχος 
έν πάση στιγμή δύναται νά δανεισθή παρά τής Τρα
πέζης, ούχί μόνον ολόκληρον τήν αξίαν τών μετοχών 
του, άλλά καί τό διπλάσιαν αυτής έφ’ όσον ή Τρά
πεζα άναπτύσσεται είς τάς έργασίας της. Δύναται 
νά λάβη καί μεγαλειτέραν είσέτι πίστωσιν, τή έγ- 
γυήσει ένός άλλου μετόχου καί έφ’ όσον είναι άξιος 
ύποστηρίξεως είς τήν έργασίαν του. Έκτος τούτου, 
πας μικρέμπορος ή μικροεπιτηδευματίας μέτοχος, 
έχων λαμβάνειν παρά φερέγγυου πελάτου του ποσόν 
τι έξ έργασίας, πληρωτέον μετά τινα προθεσμίαν, 
παρουσιάζει τόν λ)σμόν είς τήν Τράπεζαν, άποδε- 
δεγμένον ύπό τοΰ πελάτου καί λαμβάνει παρ’ αύτής 
προκαταβολικώς τά 2)3 τοΰ λ)σμοΰ καί είς τήν πλη
ρωμήν τό ύπόλοιπον.

Τά έκ τών έργασιών τούτων, ώς καί πάσης άλλης 
όμοιας φύσεως έργασίας τής Τραπέζης άπομένοντα 
κέρδη κατ’ έτος, διανέμονται πάλιν μεταξύ τών με-

Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΝ

τόχων πελατών, οιτινες ούτως,ούχί μόνον εύρίσκουσι 
προστασίαν έν τή έργασία των, άλλα καί καθίστανται 
μικρόν κατά μικρόν καί σχεδόν άνεπαισθήτως κε
φαλαιούχοι, ώς πας τις αντιλαμβάνεται.

Αύτός είναι έν γενικαΐς γραμμαΐς ό κύριος σκο
πός καί προορισμός τών Λαϊκών Τραπεζόϋν, τών 
έχουσών ώς βάσιν τήν συνεργατικότητα, δηλ. τήν 
προνοητικότητα, τήν άλληλεγγύην καί τήν κοινοπρα
ξίαν. Τό δέ άξιοσημείωτον είναι ότι ή ηθική ώφέλεια 
τών πιστωτικών αύτών 'ιδρυμάτων, ύπερβαίνει, δύ- 
ναταί τις ειπειν, τήν ύλικήν. Διότι διδάσκουσι-τούς 
βιοπαλαιστάς ιά βοηθώσιν άλλήλους καί νά μή 
προσμένωσι τά πάντα παρά τής κυβερνήσεως καί 
τής πολιτικής. Ύψοΰσι τόν βιοπαλαιστήν είς τήν 
τάξιν τοϋ κεφαλαιούχου διά τοΰ περισσεύματος τής 
δαπάνης οπερ ύποχρεοϋται ούτος νά δημιουργήση 
καί διά τής συμμετοχής του είς τά κέρδη τών συν
εργατών μετόχων. Έθίζουσι τόν έργάτην είς τήν 
οικονομίαν καί τήν τάξιν έν ταΐς έπιχειρήσεσιν αύτού 
καί άιαπτύσσουσι τό αίσθημα τής όμονοίας, τής 
προνοητικότητος καί τής άλληλεγγύης. Διδάσκουσιν 
ότι ή βελτίωσις τής τύχης έκάστου, παρ’ αύτοΰ έξαρ- 
ταται καί ότι δέον νά ζητή ταύτην έν τή εκπληρώσει 
τών καθηκόντων του, έν τή προνοητικότητι καί τή 
ευφυΐα τον.

•Φ·
'Η άμετρος κοινωφέλεια τών λαϊκών αύτών πι

στωτικών ιδρυμάτων καταφαίνεται έκ τής καταπλη
κτικής διαδόσεως αύτών έντός ολίγων δεκαετηρίδων 
είς όλον περίπου τόν κόσμον, έκτος τής 'Ελλάδος 
καί έκ τής μυθώδους αύτών προόδου.

'Η πρώτη «Λαϊκή Τράπεζα» ίδρύθη έν ΓεριΛι- 
νία τώ 1850 ύπό τοΰ έν τή πόλει Delitzsch τής 
Πρωσσικής Σαξωνίας είρηνοδίκου κ. Schulze, όστις 
έν αρχή κατεδιώχθη καί ποινικώς διά τάς νεωτε
ριστικός ιδέας καί άρχάς του, αίτινες έκρίθησαν 
τότε ώς έπικίνδυνοι διά τήν κοινωνικήν αρμονίαν 
καί ομόνοιαν. Παρ’ όλα<ααύτα, ή κοινωφέλεια τών 
άρχών τούτων άπεδείχθη άμέσως τοιαύτη, ώστε 
έντός 15 έτών άπό τής συστάσεως τής πρώτης 
αύτής Λαϊκής Τραπέζης, είχον ίδρυθή έν Γερμανία 
άλλαι Ι3θ4 τοιαύται, άριθμούσαι 220,000 μετό
χους καί έχουσαι κεφάλαια 83 έκατομμυρίων 
φράγκων ! Τφ 1897 ό άριθμός τών έν Γερμανία 
τοιούτων Τραπεζών άνήλθεν είς 9·4°°· Έκ τού
των 1055—κυριώτεραι— ήρίθμουν 527·°°° 
μετόχους. Τά μετοχικά κεφάλαιά των άνήρχοντο 
είς 212 έκατομμύρια φράγκων, αί δέ είς τά Τα- 
μεϊά των καταθέσεις είς 645 έκατομμύρια φράγκα. 
Έκ τής κυκλοφορίας τών κεφαλαίων τούτων, ταΐς 
έπετράπη νά δανείσωσιν είς τούς μετόχους των 2 
δισεκατομμύρια φράγκα καί έπί τής κολοσσιαίας 
ταύτης ποσότητος δέν έσχον άπωλείας ή έλαχίστας, 
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άναλογούσας προζ */a τοϊς χιλίοις περίπου. Τά 
ποαγματοτιοιηθέντα κατά τό έτος εκεϊτο κέρδη 
άνήλθον είς 12,000,000 φρ. περίπου, ών τδ μεγα- 
λείτερον μέρος διετεμήΟη τοίς μετόχοις

Είς την ’Ιταλίαν ενώ τώ 1870 έλειτούργονν 50 
μό ον τοιαϋται Τράπεζαι, μέ κεφάλαια 15.000.000 
φράγκων, σήμερον λειτουργούν 8 JO περίπου τοιαϋ- 
ται, εχουσαι εν δλω κεφάλαια ι ςο έκατομμυρίων 
φρ. Ή «Λαϊκή Τράπεζα» τοϋ Μιλάνου, ιδρυϋεΐσα 
τα> 1866 υπδ τοΰ οοφον Οικονομολόγου L. Luz- 
zati μέ κεφάλαιον 7°° φρ. μόνον, έχει οήμερ ν 
περί τά 17 εκατομμύρια φράγκων μετοχικόν και 
άποθεματικόν κεφάλαιον !

Λαϊκαι Τράπεζαι λειτουργούν ήδη παντού, είς τήν 
Γαλλίαν, Αγγλίαν, Ρωοαίαν, Δανίαν, Ελβετίαν, 
Βέλγιον, Ρουμανίαν κλπ.

Φ
'Εκ τών άνωτέρω εν γενικαίς γραμμαίς έκτε- 

θεντων, προκύπτει απολύτως τό δτι ή «Λαϊκή Τρά
πεζα» Αθηνών, ίδρυθεϊσα παρ’ όμιλον κεφαλαιούχων 
μέ τάς αύτάς περίπου βάσεις τών άλλων τοΰ τόπον 
μας Τραπεζών, δέν είναι ποσώς πιστωτικόν συν
εργατικόν ίδρυμα, ούτε Τράπεζα τοϋ Λαοΰ ώς 
■θέλουν νά μας τήν ποριστούν ένίοτε, άδηλον πρός 
τίνα σκοπόν.

Διότι έάν ήτο Λαϊκή Συνεργατική Τράπεζα, δέν 
έπρεπε νά έχη ανωνύμους τίτλους μετοχών, δέν 
έπρεπε νά έπιτρέπη τήν συγκέντ πωσιν δσων δήποτε 
μετοχών καί δσων δήποτε ψήφων είς χεΐρας ένδς 
μετόχου.

Έάν ήτο Λαϊκόν πιστωτικόν ίδρυμα, μέ βάσεις 
καί έίρχάς συνεργατικός, δέν θά έδιδε κατά προτί- 
μησιν πιστώσεις είς τούς μεγάλους τής άγοράς εμ
πόρους καί βιομηχάνονς, ακολουθούσα τδ σύστημα 
τών προεςοφλήσεατν τών άλλων τοϋ τόπου Τραπε
ζών καί ιδία τό έν ίσχύϊ παρά τή ’Εθνική Τραπέζη 
μας, άλλά θά έτόνωνε τό μικρόν έμπόριον καί 
την μικρόν βιομηχανίαν τοΰ τόπου, ήτις άφίεται 
παρ δλων είς τήν τύχην της καί είς τήν άγρίαν έκ- 
μετάλλευσιν τών πολυπληθών ασυνειδήτων τοκο
γλύφων τής χώρας.

Έάν ήτο Λαϊκή Τράπεζα συνεργατική, δέν θά 
ίδρυε πρατήρια πωλήσεως έπίπλων, έφ’ ών δίδει 
μικρός προκαταβολάς,λαμβάνουσα προμήθειαν, άλλά 
θά συνετέλη είς τήν ϊδρυσιν μιας συνεργατικής 
έταιρίας παραγωγής, μεταξύ τών τεγνιτώι λεπτουρ
γών καί έπιπλοποιών τής πόλεώς μας, οίτινες σύν
εργαν ικώς έργαζόμενοι, καί ίδια ϊδρύοντες πρατήρια 
τών ειδών τής τέχνης των, θά διανέμοντο μεταξύ 
των τά έκ τής κοινής έργασίας των κέρδη.

Έάν ήτο Λαϊκή συνεργατική Τράπεζα, θά είχε 
κύκλον μετόχων έκ τής έργατικής τάξεως, θά έπρο- 

στάτευε τδ μικρόν έμπόριον καί τήν μικρόν βιομη
χανίαν, θά άπήλλασσε τδν κόσμον τών βιοπαλαιστών 
άπδ τούς όνυχας τής άγριας τοκογλυφίας ήτις έκ- 
μυζα καί μαραίνει τδν τόπον άπ’ άκρου είς δκρον, 
θά έδίδασκεν έμπράκτως τάς μεγάλας καί λαοσωτη- 
ρίους άρχάς τής συνεργατικότητος δηλ. τήν προνοη- 
τικότητα καί τήν αλληλεγγύην καί θά διέδιδε, δια 
τής πρωτοστατήσεόις της είς τήν ϊδρυσιν συνεργα
τικών εταιριών πάσης φύσεως, ώς πλεϊσται Λαϊκαι 
Τράπεζαι πράττουσι, τάς άρχάς ταύτας εις τδν τό
πον μας.

Έάν ήτο Συνεργατικόν πιστωτικόν ίδρυμα, δηλ. 
«Λαϊκή Τράπεζα» ώς έκεΐναι αϊιινες λειτουργούν 
είς δλον τδν άλλον κόσμον, δέν θά εΐχε τμήμα ενε
χυροδανειστηρίου, διότι εΐνε γνωστόν, δτι ή Συνερ- 
γατικότης καταδικάζει απολύτως τά ’Ενεχυροδανει
στήρια καί τά θεωρεί ώς μέσον άπάνθρωπον ιός 
έπι τό πλεΐστον, πρδς στιγμιαίου άνακούφισιν έκ 
τί}ς χρηματικής Ανάγκης.

Θά φανή ίσως παράδοξον είς πολλούς τό τοι- 
οΰτον, έκ πρώτης δψεως καί δι’ αύτδ εΐνε ’ίσως 
άνάγκη νά έξηγηθώ σαφέστερου.

Τά ένεχνροδανειστήρια τότε μόνον εΐνε ίσως κά
πως ώφέλιμα είς τούς βιοπαλαιστάς διά μερικός 
έξαιρετικάς περιστάσεις, δταν δέχωνται ώς ένέχυρα 
δχι μόνον χρυσά καί άργυρο. κοσμήματα και πο
λυτίμους λίθους, άλλά καί παν άλλο οιοδήποτε 
σκεύος ή άντικείμενον μεταχειρισμένον, άκόμη και 
παλαιό ένδύματα, υποδήματα κλπ. ώς τά είς πολ- 
λάς Εύρωπαϊκάς πόλεις λειτουργοΰντα Κυβερνηνι- 
κά ίδίαις ένεχυροδανειστήρια. Τά κοσμήματα καί 
τά χρυσά είδη δέν τά έχει δλος δ κόσμος, ιδιαίτα
τα ό πτωχόκοσμος, ό όποιος εΐνε ό συνηθέστατα 
έκτιθέμενος εις τήν περίπτωσιν τής άγριας ανάγ
κης καί δι’ αύτό δέν διστάζω νά ομολογήσω, δτι 
θεαιρώ απορίας άξιον πώς ή Κυβέρνησις δταν έδιδε 
τή «Λαϊκή Τραπέζη» μας τδ δικαίωμα τής έκποι- 
ήσεως τών ένεχύρων, δέν τή έπέβαλεν είς αντάλ
λαγμα τδ νά ίδρύση ευθύς άμέσως τό Ένεχειρο- 
δανιστήριον της ΰτό τοιαύτας ώς άνω βάσεις.

’Ανεξαρτήτως δμως δλων αύτών, ή Σννεργατι- 
κότης έχει κηρυχθή άπολύτως κατά τών ’Ενεχυ
ροδανειστηρίων, έστω καί άν λειτουργούν ταΰτα 
κατά τόν τελειότερου τρόπον δεχόμενα ώς ένέχυρα 
καί τά άπλούστερα καί εύτελέστερα πράγματα. Οί 
άπόστολοι τής συνεργατικότητος, υποστηρίζουν καί 
άποδεικνύουν δτι είς τήν νεωτέραν οικονομολογι
κήν περίοδον, τά Ενεχυροδανειστήρια αντιπροσω
πεύουν τόν λίθινον αιώνα, τά Ταμιευτήρια τόν 
χαλκοϋν καί αί Λαϊκαι Τράπεζαι τόν χρυσοΰν 
αιώνα. Διότι αί Λαϊκαι Τράπεζαι, διά τοΰ πρακτι- 
κωτάτου καί εύφυεστάτου οργανισμού των, παρέ- 

χουσι τδ μέσον είς πάντα έντιμον βιοπαλαιστήν να 
σγηματίση εν μικρόν κεφάλαιον δλως άνεπαισθήτως 
καί τφ δίδουσιν ύποστήριξιν έν τή έργασία του καί 
βοήθειαν είς τάς έκτάκτους δυσχερείς τοΰ βίου περι
στάσεις, χωρίς νά τού περνούν είςτδ */3 ή τδ τής 
αξίας του τδ ώρολόγιον του ή τδ δακτυλίδι του ?ώς 
ένέχυρον, άφοΰ μάλιστα εΐνε γνωστόν δτι κατά γε
νικόν κανόνα τά διδόμενα, ώς ένέχυρον, τιμαλφή είδη 
τόσον έδώ δσον καί άλλαχοΰ, κατά 90 °/0 έκποιοΰν- 
ται έπί δημοπρασία, καθ’ δσον οί κάτοχοί των 
σπανίως ευρίσκουν τά χρηματικά μέσα διά νά τά 
έπανακτήσουν. Συνεπώς, ούδεμία Λαϊκή Τράπεζα 
μέ βάσεις Συνεργατικός, θά έδέχετο ποτέ νά προσ- 
θέση είς τόν κύκλον τών έργασιών της καί τδ έπί 
ένεχύρω κοσμημάτων δανείζειν.

♦φ·
Τ’ άνωτέρω ολίγα περί τών κυρίως έργασιών τής 

«Λαϊκής Τραπέζης» τής πόλεώς μας καί τών βάσεων 
τής ίδρύσεως καί λειτουργίας της, μόνον σκοπόν 
έχουν τήν κατάδειξιν δτι ή Τράπεζα αυτή, δέν έχει 
άλλο κοινόν μέ τάς Λαϊκός Τραπέζας τών ξένων 
Κρατών, είμή μόνον τό όνομα.

Διά τοΰ άρθρου μου αύτοΰ, τδ όποιον είναι άπόρ- 
ροια τής απολύτου άφοσιο'ισεονς μου είς τάς άρχάς 
τής συνεργατικότητος ών είμαι ένθερμος, φανατικός 
δύναμαι νά είπω οπαδός, δέν θέλω ούτε νά σχο
λιάσω τδν σκοπόν καί τήν δρασιν τής «Λαϊκής Τρα
πέζης,» ούτε νά είπω δτι τό πιστωτικόν αύτδ ίδρυμα 
δέν είναι ωφέλιμον είς τόν τόπον. "Ολως τουναν
τίον, είμαι τής απολύτου γνώμης δτι ή «Λαϊκή 
Τράπεζά» μας είναι πιστωτικόν ίδρυμα χρήσιμον 
πολύ είς τήν πόλιν μας καί παρέχει αρκετός ωφέ
λειας καί είς τό έμπόριον καί είς τούς συνταξιού
χους ών· προεξοφλεί τάς συντάξεις, έστω καί μέ τό
κον όχι ολίγον βαρύν, κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην.

Εκείνο τδ όποιον έχω τδ θάρρος νά υποστηρίξω, 
είναι δτι δέν βοηθεϊ παντάπασι τδ μικρόν έμπόριον 
καί τήν μικρόν βιομηχανίαν τής πόλεώς, αν μή έκ 
πνεύματος ένδιαφέροντος, τούλάχιστον χάριν τής 
έπαινυμίας ήν έχει.

’Εκείνο τδ όποιον σχολιάζω καί μετά παρρησίας 
διακηρύττω είναι, δτι ή έπωνυμία ήτις έδόθη είς τό 
κατά τά άλλα σύνηθες πιστωτικόν αύτδ ίδρυμα, δέν 
είναι ή άρμόζουσα. Έάν κατά τήν ϊδρυσιν της 
προεκηρύσσετο διαγωνισμός διά τού τύπου περί εύ- 
ρέσεως τής καταλληλοτέρας είς τδν σκοπόν καί τδ 
πρόγραμμα τών έργασιών της επωνυμίας, θά έτολ- 
μοΰσα να προτείνω δπως τή δοθή ή έπωνυμία «Έ- 
νεχυροδανειστική Τράπεζα ’Αθηνών». Δέν νομί
ζετε δτι θά έκέρδιζα ;

Έν Άθήναις τή 10 ‘Απριλίου 1909

ΦΩΤΙΟΣ Ν· ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Μέ ιδιαιτέραν εΰχαρίστησιν μεταφέρομεν εις τάς στήλας μας 
εκ τής αξιολογον «Θεσσαλίας» τοΰ Βώλου τάς έξής πληροφο
ρίας αίτινες ενδιαφερονοιν άμέσατς τήν έμπορικωτάτην Θεσ

σαλονίκην 8πον 
Το 'Ελληνικόν ’Εμπορικόν ουμπαγής καί ά- 

Ilvcfrua " " κρα,?νίις 1Ελλη' 
ν νισμος ακμαζει

καί εργάζεται. Έν 
τή πρωτενούσΐ) τής Μακεδονίας άφΟονονσι μεγάλα καί σημαν
τικά εμπορικά ιδρύματα οφειλόμενα είς τήν ζωτικότητα καί 
τό προοδευτικόν τον Ελληνισμόν. Αί Τράπεζαι μας έπαξίως 
άντιπροσωπευόμεναι έκεΐ καί ιδιαίτατα ή τόσην ζωήν καί 
ορμήν έγκλείοισα Τράπεζα των ‘Αθηνών, ής τάς έργασίας 
μετά τόσης ίκανότητος καί ζηλευτής έπιτνχίας διευθύνει ό κ. 
Ρονσσέν, παρέχουσιν πολυτιμοτάτας υπηρεσίας είς το Ελλη
νικόν Έμπόριον, άλλά καί ή Τράπεζα τής ‘Ανατολής καί 
αλλαι ασφαλιστικοί Έταιρίαι καί εμπορικά κατασιήματα καί 
ξενοδοχεία καί καφφενεΐα μεγάλα είς χεϊρας Ελληνικός εν- 
ρίσκονται καί υπό Ελλήνων διευθύνονται. Μεθ’ δλα ταΰτα 
κενόν τι παρετηρεΐτο ώς έκ τής έλλείψεως παμμεγίστου ελλη
νικού καταστήματος είς δ δ εισερχόμενος νά ήδύνατο ν’ άνενρρ 
είδη πάσης ανάγκης καί χρησιμότητας. Τήν έλλειψιν ταύτην 
έσκφθησαν πρό τίνος νά έπανορθώσωσιν ομογενείς προοδευ
τικοί καί φιλοπάτριδες.

Πρός τόν σκοπόν τοΐτον αί τραπεζικοί καί πλουτοκρατικά! 
κορυφαί τής Θεσσαλονίκης έλθοΰσαι είς συνεννόησιν μετ’Άγ
γλων κεφαλαιούχων άπετέλεσαν Έλληνοαγγλικήν Εταιρίαν 
Limited τής όποιας σκοπός θά είνε ή ΐδρυσις καί λειτουργία 
τοιοντου καταστήματος, τοιούτου πανεμπορίου είς τήν παράλ
ληλον τών Orosdi — Rak καί τοΰ οίκου Herrera.

Αιά νά συμπληρωθή τό δίκτυον τών έπιτυχιών τοΰ ‘Ελ
ληνικόν έμπορίου έπρεπε νά γίνη δτι έγεινεν.

Ήτο άναγκαιότατον νά μή εϊσέρχοινται τά έλληνικά χρή
ματα είς ξένα θυλάκια ένισχυομένων οϋτω άλλων διά τοΰ 
ελληνικού αίματος—έφ’ δσον τό χρήμα τό θεωροΰμεν συνυ- 
φασμένον μέ τό αίμα ! Ήτο απαραίτητον νά μή ταπεινόν- 
ται τό Ελληνικόν έμπόριον καταφεΰγον διά τάς μεγάλας αν- 
τοΰ άνάγκας είς ξένα έμπορενματα καί ξένους έμπορους.Ουτω 
συνετηροΰντο έν τή ζωή καί προώδευον Ιδρύματα ξένα δι' 
ελληνικών χρημάτων καί μόνον σχεδόν δί’ αυτών.

Διά τοϋτο ήδη δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν έκ τών προτέρων 
ασφαλή τήν έπιχείρησιν. Διότι έλληνικά χρήματα έδαπανώντο 
καί δαπανώνται πάντοτε, δέν έμεινε δέ άλλο τι είμή νά κανο- 
νισθή δ ρους αϊτών είς έλληνικά ταμεία διά νά είσέρχωνται 
διαρκώς είς αυτά. Ποιος βεβαίως δμογενής έμπορος τοϋ εσω
τερικού θά προτιμήση ξένον κατάστημα διά τήν προμήθειάν 
του ή τό ελληνικόν ; Καί μήπως είνε ολίγοι ούτοι ; Είνε οί 
κυριώτατοι πελάται τών μεγάλων καταστημάτων' είνε σχεδόν 
αί αποκλειστικοί των τροφοί.

Ευτυχώς, δτι τήν ιδέαν ταύτην τής έμπορικής αλληλεγ
γύης τήν έχουν πάντες άνεπτυγμένην είς μέγαν βαθμόν. Άν 
υπάρχουν καταστήματα ξένα έργαζόμενα μετά τών 'Ελλήνων 
είνε διότι καί Έλληνας υπαλλήλους έχουσι και έλληνικήν 
χροιάν φροντίζουσι νά προσδο'ισωσιν είς τά καταστήματά των. 
Μετενόηοε δχι ολίγον δ πολύς Στάίν πρό τινων έτών, δπότε 
παρέλειψε νά ανάρτηση μεταξύ άλλων, έν διακόσμφ, τήν 
'Ελληνικήν σημαίαν !

Ή ΐδρυσις τής έταιρίας ταύτης ύπό ομογενών δέν εινε 
σύνηθες έμπορικύν βήμα πρός τά πρόσω, εινε άληθής κατά- 
κτηοις τοΰ επιχειρηματικού πνεύματος τών 'Ελλήνων καί ώς 
τοιαύτη αξίζει νά χαιρετισθή. Χαιρετισμός δέ μόνον καί έπαι
νοι άξίζουσιν δι' αύτήν. Αί εύχαί περιττεύουν· Έκεΐ δπου 
βλέπει κανείς καθαρά τήν έπιτυχίαν δέν είνε περιττολογία τό 
νά καταφεύγη είς εΰχάς ;
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ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΪΟΝ*

Φαντζσθήτε είς τό Άααρούσιον ή Κηφισσιάν ή είς 
οίον δήποτε άλλο χωρίον λειτουργούσαν μ.ίαν Σχολήν 
παρομοίαν, συντηρουμένην άπό τά κεφάλαια ενός με- 
γαλοϊδεάτου δωρητοϋ καί διευθυνομένην άπό τούς 
ειδικούς τής εκλογής του. Φαντασθήτε τούς χωρικό- 
παιδας φοιτώντας και άναπτυσσομένους έν αύτη, οΐα 
διδάδαγματα πρακτικά και ωφέλιμα θ’ άποκομίσωσιν 
έκεϊθεν. Και είμαι βέβαιος ότι τά διδάγματα δέν θά 
είνε μ.όνον πρακτικά, άλλά καί ηθικά καί χριστια
νικά. Δυστυχώς ύπό τούς όρους της σημερινής διδα
σκαλίας οΰτε τό σχολεϊον οΰτε ή Εκκλησία έπιδραέπί 
τών τέκνων τών χωρίων μας ιδίως. 'Υπάρχουν χωρία 
άτυχώς πλέοντα εις τελείαν έξαχρείωσιν. Έζαχρείω- 
σις συνειδήσεως, ηθικής, οικογενειακής αγωγής. Ού
δείς ένδιαφέρεται δι’ αύτούς. Ό διδάσκαλος, ό ίερεύς, 
οί προύχοντες. Κάθε άλλο, καί παρέρχονται τά έτη 
καί η διαφθορά εισδύει βαθύτερον καί ό έ'λλην χωρι
κός, ιδία δέ ό μετά τών πόλεων γειτνιάζων, χάνει 
καί αύτάς τάς φυσικάς και πατροπαραδότους άρετάς 
του. "Εν σχολεϊον λοιπόν άγροτικόν καθαρώς, ήόύ- 
νατο, άπό εύσυνείδητον γεωπόνον διευθυνόμενον νά 
όημιουργήση τόν έλληνα της έργασίας, της αρετής, 
της πρός τόν πλησίον άγάπης. Σχολεϊον τοιοϋτον μέ 
πρόγραμ,μα σαφές, ώρισμένον συστηματικούς καί μεθ’ 
ύπομονής έφαρμοζόμενον θά διαπλάση σύν τώ χρόνω 
[λίαν ύγιά ροερίδα έν τω χωρίω ή οποία είνε άδύνατον 
νά μή έπιδράση σωτηρίως έφ’ όλου τοϋ χωρίου κατ’ 
άρχάς, είς τό γειτονικόν χωρίον βραδύτερον, καί σύν 
τώ χρόνω έφ’ όλου τοΰ δήμου καί της λοιπής διοικη
τικής περιφερείας μέχρις ού διαδοθή έφ’ όλου τοϋ 
Έθνους.

Σχολεϊον τοιοϋτον θά έχη τοιαυτην ήθικήν επιρ
ροήν έπί τοΰ πνεύματος του χωρικοΰ όσην ούόεμία 
άλλη δύναμις θά ήδύνατο νά έπιτύχη. Ό Έλλην ό 
φιλότιμος, ό δραστήριος, ό έργατικός, ό έντιμος έφ’ 
όσον βλέπει έαυτόν έγκαταλελειμμένον παρασύρεται 
άπό τά ένστικτά του τά κτηνώδη καί εκφυλίζεται 
όλονέν, έν ω άντιστρόφως δταν γνωρίζη οτι κάποιος 
άρχοντας η πλούσιος έλλην έστρεψε την προσοχήν 
είς τό χωρίον του καί θυσιάζει χρήματα διά την άνά- 
πτυξιν τών τέκνων του καθίσταται ό τέλειος, ό ευπει
θής πολίτης, ό ευσυνείδητος άνθρωπος. Έλθον.εν είς 
τό σχολεϊον. Τό φανταζόμεθα εύπρεπές, εύρύχωρον 
περιβκλλόμενον άπό κήπον εύρύχωρον μέ τά άνάλογα

’Συνέχεια είς Σελ. 563. 

οίκοδομήματά του, σταύλους διά τούς ίππους του της 
έργασίας, διά τούς ήμιόνους, διά τούς ό’νους, διά τούς 
χοίρους, διά τάς αίγας, διά τά ολίγα πρόβατά του, 
τούς όρνιθώνάς του, τούς μελισσώνάς του, μέ τά άνθη 
του, τά δένδρα του, τούς λαχανόκηπους του, τάς 
συλλογάς έντοκων, επιβλαβών καί ωφελίμων πτηνών, 
τάς εικόνας του άγροτικών σκηνογραφιών καί έντός 
αύτοΰ τοϋ περιβάλλοντος μέ ολίγα γράμματα [/.όνον 
διά την στοιχειώδη μόρφωσιν τών χωρικοπαίδων 
φανταζόμεθα φοιτώντα όλα τά χωρικόπαιδα άμφο- 
τερων τών φύλων.

Καμπας είς τό ύπό τόν τίτλον «ό Διάδοχος ώς

Φαντασθήτε τίνα εικόνα θά άποτελέσουν ζωής αλη
θινής,έζανθρωπιστικης, πολιτισμού καί προόδου. Φαν
τασθητε τίνα έπίδρασιν θά έζασκήση έπ’ αύτών τών 
άγροίκων, άπαιδεύτων, γιομάτων άπό προλήψεις καί 
βαναυσότητα γονέων των, δταν ή άγροτικη αΰτη 
έκπαίδευσις στρέφει τόν νοΰν των πρός μίαν άμιλλαν 
έργασίας, ηθικης, έςευγενισμοϋ καί μζθήσεως. Φαν
τασθητε τό σχολεϊον αύτό νά έχη τόν ένάοετον καί 
μορφωμενον ιερέα του, όπως έτόνισεν ό άείμνηστος 

γαιο
κτησιών» άρθρον του, μέ τήνεκκλησίαν του είς ήν νά 
φοιτώσιν τά παιδία τών χωρίων καί άπό τούς θο
λούς τής όποιας ν’ άκούωνται κατά Κυριακήν λόγοι 
άπλοι άγάπης πρός τον πλησίον, άγάπης πρός την 
έργασίαν, άγάπης πρός την μητέρα γην, άγάπης πρός 
τά ζφα. Έν τή άπλή αύτη λέςει της άγάπης πε
ρικλείεται όλος ό χριστιανικός θρίαμβος καί όταν είς 
την ψυχήν τοϋ παιδός ένεσταλάςατε καί ένεχαράζατε 
τάς ένοίας αύτής διά τοϋ ίδιου παραδείγματος έπε- 
τύχατε τό πάν. Τήν κλοπήν, τήν αρπαγήν, τήν πλεο- 
ξίαν, τήν κακεντρέχειαν, τό μίσος τά εξαφανίζετε διά 
τών μεγάλων διδαγμάτων τής άγάπης.

Τό σχολεϊον αύτό θά διαθέτη έλαχίστας ώρας τήν 
έβδομάδα διά τά ολίγα γράμματα τά άναγκαιοΰντα 
μόνον πρός κατανόησιν τών πλείστων γεωργικών εγ
χειριδίων τάς δέ έπιλοίπους ώρας θά τάς διαθέτη 
είς τούς σταύλους, εις τούς οίνώνας, είς τήν τυοοκο- 
μίαν, βουτυροκομίαν, είς τάς πρασιάς, είς τά φυτώ
ρια, είς τούς άγρούς, είς τούς κήπους, είς τούς ορ
νιθώνας, είς τά θερμοκήπια, όπου κατά ηλικίας κατά 
τάζεις, θά έργάζωνται οί μικροί σκαπανείς τών με
γάλων ονείρων τοϋ μέλλοντος. Αύτή είνε ή ιδέα μας. 
Τήν μορφήν, τήν τροπήν ήν θά λάβη μιά τοιαύτη 
Σχολή, ήτις θά χρησιμεύση ώς υπόδειγμα δι’ άλλας 
μελλούσας, αίτινες θά έπακολουθησωσι καί τάς οποίας 
άδύνατον νά μή έγκολπωθή τό Κράτος αύτό, διότι 
είς τό μέλλον ύπάρχει έλπίς νά εύρεθή κάποιος ύπουρ- 
γός φιλότιμος, μέ διάνοιαν εύρεϊαν δστις νά θελήση 
νά έργασθή έπωφελώς διά τό έθνος, άφίνομεν είς τούς 

εΰγενείς ονειροπόλους τής πραγματωσεως μιάς τόι· 

αύτης ιδέας. ■

(’ Ακολουθεί)
ΔΗΜ· Λ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Κατά ποσόν ή ιδέα, ην έρρίψαμεν διά τον πρώτον ημών 
ΰρ&ρον, εχει ωριμάσει καί παρ' ήμϊν τό απέδειξε σειρά λίαν 
ενδιαφερόντων άρΰρων δηιιοσιεν&έντων υπό τόν τίτλον *ή 

Γεωπονία καί τό Δη-

Τό γεωργικόν ιίχολεϊον τιχόν Σχολεϊον» εν r?7 
«Άχροπόλει» τού πα

ρελθόντος μηνός όφειλομένων εις τόν κάλαμον τον κ. Χαρ. 
Κνριακάτον εξόχως μορφωμένου μέλους τοΰ διδασκαλικόν 
παρ' ήμΐν κόσμου. Έπί πλέον τήν αύτήν ιδέαν αναπτύσσει 
καί ό κ. Π. Καναγκίνης είς τό δεύτερον τεΰχος τοϋ «Γεωρ- 
γικοΰ Δελτίου» τής Γεωργικής Έταιρίας υπό τόν τίτλον 
ε Γεωργική έν Έλλάδι πρόοδος καί σημασία τής Γεωργικής 
Διδασκαλίας*. "Οταν εν τοιοϋτον ζήτημα ζωτικώτατον και 
τοιαύτης εθνικής σημασίας καταστή άντικείμενον μελέτης, 
ερευνών καί συζητήσεων τών πολλών, τότε υπάρχει έλπίς 
δτι θά είρεθώσιν τά ενθουσιώδη καί ΰπέρ τοϋ καλού όρ- 
γώντα πνεύματα, ατινα θά δώσωσι σάρκα καί όστα είς τάς 
τόσον σωτηρίους ιδέας ταύτας. Έπί τή είκαιρίρ ταύτη δέν 
κρίνομεν ασκοπον νά μεταφέρωμεν καί σχετικήν τινα εϊδη- 
σιν ένισχύουσαν τήν γνώμην μας δτι τά έργα ταϋτα τότε τί
θενται έν τή όδω τής πραγματικότητας δταν ενρίσκωνται εν- 
γενεΐς διάνοιαι αίτινες τά έγκολποϋνται καί τά ζωογονούν- 
"Ιδού ή είδησις. Εις τό Λέτση τής 'Ιταλίας ή Μοναχά Βε- 
ρονίνη ύουνίλλίν ίδρυσε σχολήν διά τήν ανατροφήν καί μόρ- 
φωσιν «τών θυγατέρων τών χωρικών». Έν τή σχολή 
ταύτη θά διδάσκωνται πρακτικώς καί μετ' έφαρμογής τήν 
κτηνοτροφίαν, σηροτροφίαν, τυροκομίαν, τήν καλλιέργειαν τών 
αγρών, τήν υφαντικήν, τήν αρτοποιίαν κτλ.

ΣΤΗΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Σκωρία
Μέσον πρός προούλεξιν άπό τής όξειδώσεως τοΟ σιδήρου 

χ«ΐ τοϋ χάλυβος.
Στέαρ χοίρειον....................... 250 γραμ.

Καοορά εις χόνιν. ... 16 »
Άναλύομεν τό όλον είς διαθερμαντήρα (bain —mane). 

*Άμ« τηχθή ή χαφορά, άποσΰ,.ομεν τοϋ δΐϊόερμαντήρος τό 

περιέχον τό μίγμα δοχεΐον χαί πρ:σ3έτομεν άρκετήν ποσό

τητα γραφίτου λεπτοΰ ώστε τό μίγμα νά προσλάβη τό χρώμα 

τοΰ σιδήρου.
Διά τοΰ μίγματος τούτου βερμοΰ οντος έπαλείψατε τά 

πρός προφύλαξιν σιδηρά ή χαλύβδινα άντικείμενα καί σπογ- 

γίσατέ τα μέ μαλακόν ύφασμα.
Διά τοΰ μίγματος τούτου τά, ώς είρηται, άντιχείμενα κα

θίστανται άπρόσβλητα υπό τής όξειδώσεως.

Κηλίδες κηρόν
Διά ν’ άφαιρέσητε κηλίδας κηρίων ή στεατοχηρίων έξ 

υφασμάτων, άποςέσατε τό ίξέχον μέρος τής σταγόνος προσε

χτικά διά μαχαιριδίου,' επειτα έμβαπτίσατε τεμάχιον βάμ- 

βαχος εις βενζίναν καί προστρι'Φατε τήν άπομείνασαν χη- 

λίδα μέχρις ου έξαλειφθή.
'Τ’3-·..

Κατά την παραμονήν τής έπετείου τής Εθνικής 
Παλιγγενεσίας έν τφ Νεκροταφεία) 'Αθηνών σεμνή 
και έπιβάλλουσα πένθιμος .τελετή έτελεΐτο ύπό τών 

μελών τής «.Έταιρίας 
Ή ότέφις τών τάφων Περιοδικού Τύπου Ά- 

τών 'Ηρώων. θηνών». Ώς γνωστόν 
τήν Εταιρίαν ταύτην 

άποτελοΰσιν οί Διευθυνται τών έβδομαδιαίων εφη
μερίδων «Αλήθειας», «Έλλάδος», «Ρωμηοΰ», 
«Πανελληνίου Κράτους», «Εθνικού Βήματος», 
«Πύρρου» καί «Κράτους», καί τών περιοδικών 
«Εικονογραφημένης», «Παναθηναίων», «Πινακο
θήκης», καί «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως». "Π Ε
ταιρία έν σώματι παρευρεθείσα έν τώ Νεκροταφείφ 
Αθηνών, συμπαρισταμένων έν ίερα συγκινήσει καί 
πλείστων έκ τής υποδούλου Έλλάδος, έστεφάνωσε 
μέ τόν άμάραντον τής δάφνης στέφανον τούς τά
φους τού 'Οδυσσέως Άνδρούτσου, τοΰ στρατάρχου 
Κολοκοτρώνη, τοΰ ένδοξου ναυάρχου Κανάρη καί 
τού 'Αδαμάντιου Κοραή. Έκάστην κατάθεσιν στε
φάνου παρηκολούθει εύγλωττος καί πλήρης πατριω
τικών αποστροφών προσφώνησις. Καί έπί μέν τοΰ 
τάφον τοΰ Κοραή καί Κολοκοτρώνη προσεφώνησεν 
δ κ. Καλογερόπουλος τής «Πινακοθήκης», έπί δέ 
τοΰ τάφου τοΰ Άνδρούτσου δ κ. Σπηλιωτόπουλος 
τοΰ «Πανελληνίου Κράτους», έπί δέ τοΰ τάφου τοΰ 
Κανάρη δ κ. Τσαλοΰχος τού «Εθνικού Βήματος». 
Λυπούμεθα άκρως μή δυνάμενοι, ίλλείφει χώρου, 
νά δημοσιεύσωμεν τάς ωραίας αύτάς προσφωνήσεις 
αίτινες έπροκάλουν ρίγος πατριωτικών συγκινήσεων 
καί δάκρυα είς τούς οφθαλμούς. Τήν πένθιμον ταύ
την τελετήν έτίμησε δ ‘Υπουργός τών Εσωτερικών 
αυτοπροσώπως καί ή Δημοτική Αρχή δΤ αντιπρο
σώπου της.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΑΣ

Μ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εις τό «περί αστυνομίας» τελευταΐον άρθρον τής 
«Ελληνικής Έπιθεωρήσεως», άντικείμενον τοϋ ό
ποίου ήτο «αί μεταθέσεις» τοϋ προσωπικού τής 
Χωροφυλακής, έξεδηλοϋτο ή γνώμη, δτι τό μέσον 
τοϋτο τών μεταθέσεων, μή χρησιμοποιοΰμενον έξ 

αφετηρίας τοϋ τής υπηρεσίας συμφέροντος, προκα- 
λεϊ απογοητεύσεις, διαφθείρει τάς συνειδήσεις καί έν 
γένει μεταστρέφει τό πνεϋμα τοΰ τής υπηρεσίας 

καθήκοντος.
Άσπαζόμενοι τάς περί τής αστυνομίας άρχάς τής 

«Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» θά παρακολουθήσω- 
μεν τό θέμα. Άλλ’ έάν τΰχωμεν φιλοξενίας θέλομεν 
πρός τούτοις προσπαθήσει νά τηρήσωμεν συνέχειαν
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ιών ερευνών, ως πρός τά τής Χωροφυλακής πράγ
ματα, χωρίς ν’ άπομακρυνθώμεν τής άρχής τοΰ 
απροσωπόληπτου καί τής άκριβοδικίας.

Φ
“Οταν έπ’ εσχάτων διά τών διοικητικών πράξεων 

διενεργεΐτο ή προκαταρκτική περί μεταθέσεων αξιω
ματικών τής Χωροφυλακής ενέργεια, ταυτόσημος σκέ- 
ψις κατείχε τούς βαθμοφόρους, αν δ τρόπος τής τοι
αύτης ένεργείας ένέπνεε τήν πεποίθησιν, δτι αί διε · 
νεργούμεναι μεταθέσεις ήσαν άπότοκοι τών αύτών 
έκείνωναιτίων,άτινα άπό τής έφαρμογής τοϋ αστυνο
μικού θεσμού προεκάλουν συνήθως τάς μεταβολάς τοΰ 
προσωπικοΰ. Καί ήτο καταφανής ή κρατοΰσα αύτή 
σκέψις, διότι καί έν τή κοινή γνώμη καί έν τοϊς 
πλείστοις τών κατά τάς έπαρχίας τμημάτων τής Χω
ροφυλακής είχε τήν άπήχησιν. Έπιστεύετο δέ μάλι
στα, δτι θά ήτο δυσχερής ή έπί πλέον συντήρησις 
τοΰ αστυνομικού θεσμοΰ, αν δντως ήδύναντο νά πα- 
ροραθώσιν αί ύπό τοΰ θεσμοΰ τούτου άναγνωρισθεΐ- 
σαι θεμελιώδεις, ως πρός τάς μεταθέσεις, έν γένει, 
τοΰ προσωπικοΰ, άρχαί.

Ήσαν δεδικαιολογημέναι αί σκέψεις αύται είτε 
άπό τής ούσιαστικής άπόψεως είτε άναφορικώς πρός 
τάς ύποχρειόσεις τής πειθαρχίας ;

Περιστατικά, στενώς συνδεόμενα πρός τάς ένερ
γείας τών πέριξ τών πολιτευτών δρώντων ιδιωτών, 
κατέδειξαν δτι τινών πολιτευτών αί προθέσεις Ετεινον 
εις τήν πΰαγματοποίησιν ωρισμένων μεταθέσεων. 
Ήτο φυσικόν έντεΰθεν νά έξετασθή ΰν αί σχετικαί 
διοικητικοί πράξεις ήσαν σύμφωνοι πρός τάς έκδηλω- 
θείσας προθέσεις. Ύπ’ ούδενός αιτίου δύναται ν’ 
ανακοπή τό αίσθημα τής άμύνης καί τής ηθικής αύ- 
τοσυντηρήσεως, διότι αύτό άκριβώς τό συναίσθημα 
έ'δει νά δδηγήση τό σώμα τής Χωροφυλακής ολό
κληρον, δταν κυρίως πρόκειται ούχί περί ένεργειών 
άιομα μόνον θιγουσών, άλλά περί άναιρέσεως τών 
«περί μεταθέσεων.» διατάξεων τοΰ θεσμοΰ, ήτοι περί 
καταλύσεως τών άρχών έκείνων, έφ’ ών,ώς έπί θεμε
λίων, έβασίσθη ή άναβίωσις καί ή ηθική αύτοΰ αύ- 
θυπαρξία. "Αν ούτως είς τήν έν έκάστφ βαθμοφόρφ 
έπικράτησιν τής άνάγκης, δπως δι’ άτομικής ένερ
γείας διερευνήση πρός τήν τής πεποιθήσεώς του 
μόρφωσιν, παρατηρήται παράβασίς τις τών περί πει
θαρχίας κανόνων, τό άτρμικόν τοΰτο παράπτωμα δέν 
εύθύνει τόν άλλως" τε άπλώς μόνον διανοηθέντα βα
θμοφόρον.Ούτος,τό δημόσιον συμφέρον Ενστερνιζό- 
μενοςκαί πρός τήν ηθικήν τοΰ σώματος πρόοδον ορ
γών, είναι άποφασισμένος νάλησμονήση τάς έξεις τής 
παλαιός Σχολής’ διαρκώς άγρυπνεϊ έν τή όδώ τοΰ 
καθήκοντος καί προσπαθεί νά έξουδετερώση τούς επι
βλαβείς έπηρεασμούς’ άμύνετάι ύπέρ τής ηθικής 

αύτοΰ ζωής καί τής κοινής εύημερίας- δέν επιτί
θεται διότι μόνον τά μέσα τής ύπηρεσίας χρησιμο
ποιεί’ στερρώς έχεται πρός τάς τής πειθαρχίας υπα
γορεύσεις, διότι αισθάνεται τήν άνάγκην τής μείζονος 
ένισχύσεως τών ύποχρεώσεων έκείνων, αΐτινες δέν 
συντείνωσι μόνον είς τήν συνοχήν τοΰ σώματος 
άλλ’έγγυώνται πρός τούτοις τήν ακρίβειαν έν τή 
ύπ·ιρεσία. 'Ο βαθμοφόρος ένεργών ούτως, Επιζητεί 
τήν πρόοδον αν, άντιμετωπίζων τήν κατά τοΰ δη
μοσίου συμφέροντος καί τής ήθικής έπικρατήσεως 
άντίδρασιν, άντιτάσσεται, καθ’ έαυτόν σκεπτόμενος, 
υποκύπτει είς τήν άνυπέρβλητον άνάγκην τήν δποίαν 
προκαλει ή άντίδρασις αΰτη’ δέν παρεκκλίνει τοΰ 
καθήκοντος’ άμύνετάι ύπέρ αύτοΰ. Επομένως άλλα- 
χοΰ ένυπάρχει ή εύθύνη έπί τή τυχόν παρομαρτούση 
παρεκκλίσει’ έκεΐ δηλαδή, δπόθεν ή άντίδρασις ή ή 
άδιαφορία καί αί ένέργειαι πρός έξουδετέρωσιν τών 
δρων έκείνων, τούς οποίους δ νομοθέτης έκρινεν 
άπαραιτήτους διά τήν λυσιτελή τοΰ νόμου εφαρμο
γήν καί πρό παντός διά τήν καταστολήν τών Επι
βλαβών έξεων.

Ήτο λοιπόν εύλογος ή συγκίνησις καί δεδικαιο- 
λογημένη ή σκέψις τών βαθμοφόρων. Έπαλήθευσαν 
δ’ άλλως οί φόβοι αύτών, διότι συνέτρεξαν άτνχώς 
καί καταδήλως έξωτερικεύθησαν τά επιβλαβή τών 
έπηρεασμών άποτελέσματα.

Είς τάς τής κοινής γνώμης διακυμάνσεις δέν συ- 
ναντώμεν εύμενεϊς Εντυπώσεις. Γενική κρατεί πε- 
ποίθησις, δτι τινές, μή δυνηθέντες νά άντιστώσιν 
είς τόν άκάθεκτον έπηρεασμόν, ύπέκυψαν είς τόν 
νόμον τής άνάγκης.

Δέν συμφωνοΰμίν πρός τήν κοινήν γνώμην, διότι 
πεποίθαμεν έπί τόν χαρακτήρα τών βαθμοφόρων. 
Έπισκοποΰντες δμως τά πράγματα διαγινώσκομεν 
Επεμβάσεις προκαλούσας τήν άποθάρρυνσιν. Έάν ή 
κατάστασις Επικρατήση ζοφώδες θά παραστή τό 
μέλλον.

Σώμα, δπερ περισυλλεγόμενον, πειράται νά άνα- 
βιώση' δέν θά δυνηθή νά άντιταχθή αποτελεσματι
κούς είς τήν κατά τής πορείας του άντίδρασιν. Έν 
τή άρχή τής δράσεώς του δ άγά>ν δΓ αύτό θά είναι 
ίσως άνισος, διότι πάντες γνωρίζομεν, δτι εν τή 
περιβαλλούση ήμάς ατμόσφαιρα δέν δύναται άτυχώς 
νά κυριαρχήση είσέτι ή ιδέα τοΰ γενικού καθήκοντος.

"Αν εν τή πάλη αύτή ύποκύψη, τό νΰν καθεστώς 
θά διαδεχθή κατάστασις αίρουσα τήν οντότητα καί 
τήν αύθυπαρξίαν τοΰ Σώματος. ’Έστω τοΰτο προς 
γνώσιν εκείνων, οϊτινες άντιπαρέρχονται δδιαφόρως 
τόν άγώνα αύτόν τής Ενισχύσεως τών υγιών άρχών.

’Αλλά τό σπουδαϊον, είναι ότι τοιαύτη κατάστα- 
σις τό Κράτος πρωτίστως θά έπηρεάση, διότι θέλει

(ι

άναμφισβητήτως άναιρέση τάς Εγγυήσεις τής κοινής 
ησυχίας καί τής Εσωτερικής τάξεως.

Διά τούτον κυρίως τόν λόγον πρέπει άποτελεσμα- 
τικώς νά ανακοπή πάσα κατά τής ύπηρεσίας τοΰ 

Σώματος Εξωτερική Επενέργεια
Οί οίανδήποτε εν τώ Σώματι διαχειριζόμενοι δι- 

οίκησιν, ας Ενισχύσωσι τήν συναίσθησιν τοΰ καθή
κοντος, διότι Εν αυτή θά δυνηθώσι νά Επιτύχωσι τήν 
έξουδετέρωσιν παντός έξ Εξωτερικής Επηρείας άποτε- 
λέσματος. Όφείλουσι νά έμμείνωσι πάντες έν ταΐς 
άρχαϊς, τάς δποίας έμπνέει ή φιλοπατρία καί τδ δη
μόσιον συμφέρον. Πιστοί είς τό καθήκον, ας άγω- 
νισθώσι τόν άγώνα, δστις ωθεί πρός τήν πρόοδον.

Είς τόν άγώνα τοΰ καθήκοντος δέν ύπάρχει άπο- 
γοήτευσις άλλ’ ή έγγύησις τοΰ μέλλοντος.

Φοονρός

Τό <Πανελλήνιον Κράτος·, τό νπό τον κ. —πηλιωτοπού- 
λου διευθυνόμενον, τό έξασκοΰν τοσαύτην έπιρροήν έπί των 
πνευμάτων τών έν διασπορά ευρισκομένων 'Ελληνικών παροι

κιών, διά 
"Εν άρθρον ελληνικής έοηκερί- πατρι- 

. ρί&ος περί Σερβίας ωτικήν πό
ρε ί α ν ήν 

έχάραξε και άπαρεγκλίτως επί έτη τηρεί, έδημοοίευσε πρό 
τίνος άρθρον νπ'ερ τοϋ Σέρβικου Λαοΰ, τον τοσοντον εσχά
τως δοκιμασθέντος νπό τών ισχυρών ώς εκ τον ζητήματος 
τής καταλήψεως νπό τής Αυστρίας τής Βοσνίας καί ‘Ερζε
γοβίνης. Τό άρθρον αντό διεπνέετο νπό αγνών πρός τήν 
Σερβίαν αισθημάτων καί έξέφραζεν ολην τήν θλίψιν τον συμ- 
πονονντος 'Ελληνικού Λαοΰ όίά τά άτυχήματα τών Σέρβων 
αδελφών μας. Ώς γνωστόν πολιτικά ολισθήματα αμφοτέρω
θεν ίμετρίασαν άπό τίνος τήν ζωηρότητα τών φιλικωτάτων 
τοΰ 'Ελληνικού καί Σέρβικου Λαοΰ αίσθημάτων καί κάποια 
ψνχςότη; έβασίλευε μεταξύ έκείνων καί ήμών. Ή βαθεία 
δμως τοϋ Σέρβικου Λαοΰ έκτίμησίς πρός τάς άρετάς καί τά 
αισθήματα τον 'Ελληνικού Λαόν αφορμήν άνέμενε διά νά έκ- 
δηλωθή θερμή καί ακράτητος. Τήν άφορμήν ταύτην παρέσχε 
τό άρθρον τοΰ κ. Σπηλιιοτοπούλον δπερ άπηχονν τάς μυ- 
χίας σκέψεις τον ίλληνικοΰ Λαοΰ ενρεν άνάλογον αντίκτυπον 
καί εις τήν καρδίαν τών Σέρβων. Τό ώραΐον αύτό άρθρον 
μετεφέρθη καί έδημοσιεύθη είς τήν Σερβικήν εφημερίδα <Ει
δήσεις τοΰ Βελιγραδιού· έκεΐθεν δε άνεδημοσιεύθη είς άλλας 
σέρβικός εφημερίδας, έπροξένησε δεΧάρίστην έντύπωσιν καί 
εγέννησεν ακρότηταν ύπέρ τής 'Ελλάδος καί τον 'Ελληνι
κού “Εθνους ενθουσιασμόν. Τόν ενθουσιασμόν τούτον διερ- 
μηνενων ό μεταφραστής τον άρθρου τούτου κ. Σ. “Ιλλιτς 
άπέστειλεν επιστολήν πρός τόν Διευθυντήν τοΰ «Πανελληνίου 
Κράτους» πλήρη θαυμασμόν καί άγάπης πρός τήν ήμετέραν 
πατρίδα. Λνπούμεθα δτι ό χώρος δεν μάς επιτρέπει τήν άνα- 

δημοσι'εναιν αυτής.
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ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μίαν κίνησιν ιδιαιτέραν, ξεχωριστήν, εί'χομεν 

κατά τόν παρελθόντα μήνα, κίνησιν ή όποια 
μας Επανέφερεν είς περασμένους χρόνους, τούς 
όποιους μέ κρυφόν πόνον άναλογιζόμεθα. Κίνη- 
σιν Ενθυμίζουσαν τά ’Αθηναϊκά φιλολογικά κέν
τρα, είς τά όποια τόσον ευχάριστους διηρχό- 
μεθα ώρας, καί συγκεντρώσεις, αί όποΐαι άφη
σαν βαθύτατα είς τήν ψυχήν μας τά ίχνη μιάς 
ζωής, τήν δποίαν τόσο πολύ ήγαπήσαμεν καί 
μέ τήν όποιαν τόσον πολύ εί'χομεν εξοικειωθή, 
ώστε μέσα είς τόν μονότονον καί ανιαρόν ά
γώνα, τόν όποιον είς τόν τόπον διά τό ψωμί 
καί μόνον διά τό ψωμί διεξάγομεν, αί αναμνή
σεις έκειναι νά μας Ενσταλάζουν είς τήν ψυχήν 
τήν οδύνην έκείνην τήν οποίαν πας τις αισθά
νεται όταν αποχωρίζεται οτι πολυτιμότερον έχει 
είς τόν κόσμον αύτόν.

Καί ή κίνησις αυτή οφείλεται είς τόν Ενταΰθα 
Σύλλογον «Νέα Ζωή», ό όποιος διά τοΰ δμω- 
νύμου περιοδικού του, καταστάντος Εσχάτως τε- 
λειοτάτου, έδωκεν έδώ μίαν πρωτοφανή ώθη- 
σιν είς τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν. Αί εύ- 
ρεΐαι αϊθουσαί του συνεκέντρωσαν είς τρεις κατά 
σειράν διαλέξεις ο,τι Εκλεκτόν έχει νά Επί
δειξη ή Ελληνική παροικία μας καί οί τρεις ά- 
γορηταί εχειρίσθησαν μέ δύναμιν καί σαφήνειαν 
τά θέματά των καί έφάνησαν αληθώς αντάξιοι 
τών προσδοκιών τόσον τοΰ κοινού οσον καί τών 
νεοζωϊτών. Μέσα είς τόν τόπον αύτόν τοΰ ύλι- 
σμοΰ καί τής πλήρους αδιαφορίας πρός w βι- 
βλίον είνε δύσκολον καί βαρύ τό έργον τοΰ έν 
λόγψ Συλλόγου.Δύναται τις δ'μως μετάπεποιθή- 
σεωςνά τονίση δτι οί άναλαβόντες αύτό νέοι, δια- 
πνεόμενοι άπό μίαν ίεράν ιδέαν καί πεποίθησιν, 
καί συγκεντρώνοντες δλα τά εφόδια θά σκορπί
σουν καί θά μεταδώσουν τήν κίνησιν τής πνευ
ματικής ζωής, ήτις ήτο άγνωστος ένταΰθα, θά 
γείνουν οί δημιουργοί ένός νέου περιβάλλοντος 
καί οί πρόδρομοι ένός βίου άληθώς πνευματικού.

Παραπλεύρως είς τήν κίνησιν αύτήν καί ή 
φιλανθρωπία δέν υστέρησεν είς τό έργον αύτής. 
Μία λογοδοσία τοΰΜικροϋ’Ασύλου,διευθυνομένου 
υπό τής μεγάλης φιλανθρώπου Εριτίμου κυρίας 
Μπενάκη, γενομένη Ενώπιον τών προξενικών 
άρχών μας καί παρουσία τής Επιλέκτου τής κοι
νωνίας μας μερίδος άπέδειξε τήν ευεργετικήν 
έπίδρασιν τοΰ ιδρύματος τούτου καί μάς παρου
σίασε μίαν άξιοζήλευτον δράσιν τοΰ ωραίου φύ
λου. Καί είς τό τέλος τής λογοδοσίας άνεκοι- 
νώθη δτι κατ’ άπόφασιν τών ευεργετών Μπε
νάκη τό Μικρόν Ασυλον συγχωνεύεται μετά 
τοϋ Μπενακείου ’Ορφανοτροφείου, ουτω δέ τά 
πτωχά όρφανά άναλαμβάνονται ύπό Επίσημο- 
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τέραν οίονεϊ προστασίαν, έξασφαλιζουσαν είς 
αύτά μεγαλειτέραν εύμάρειαν, πρακτικωτέραν 
μόρφωσιν και θελκτικωτέραν περί άποκαταστά- 
σεως έλπίδα.

Μέ ολα δμως αύτά εις εύσυνείδητος χρονο
γράφος δέν πρέπει νά παραλείπη και τά γεγο
νότα εκείνα, άτινα στιγματίζουν μίαν υπηρεσίαν 
και δή άντιπροσωπεύουσαν τήν έπίσημον Ελ
ληνικήν Πολιτείαν έν τω τόπω αύτώ.

Άπό τήν Μανσούραν μας έρχεται ή εί'δησις 
ενός τοιούτου γεγονότος κατά τό όποιον είς μίαν 
διάλεξιν έκεϊ γενομένην υπό τίνος ιατρού, έξυ- 
βρίσθη κατά τδν άπαισιότερον και χυδαιότερου 
τρόπον ή Ελλάς ένώπιον δλης τής Ελληνικής 
Παροικίας, ή οποία έτρεξε νά παρευρεθή είς τήν 
διάλεξιν. Έπρόκειτο ό ρήτωρ ν άναπτύξη τδ 
θέμα του «περί νεωτέρου Ελληνικού Πνεύμα
τος», άντ'ι τούτου δμως έκρινεν ορθότερου υά 
έπιτεθή τώυ Ελλήνων πολιτευομένωυ, ούς ώυό- 
μασε κλέπτας, λωποδύτας και έκβιαστάς, υά 
υπευθυμίση τά απαίσιας μυήμης μεταλλειακά 
σκάυδαλα, είς α έυέχουται, ώς είπεν, οί σήμερον 
κυβερνώντες τά κοινά, και ν άποκαλέση τέλος 
ολόκληρον τδν έσω και υπόδουλον Ελληνισμόν 
κόπρον του Αύγείου. Έπι ήμίσειαν και πλέον 
ώραν ή άλουργις τής Ελλάδος έκυλίετο είς τδν 
βόρβορον και τδ όνομά της άνεμιγνύετο μέ τάς 
ποταπωτέρας τών ύβρεων και έν τούτοις δ έπι- 
σημος αντιπρόσωπος αύτής και του Βασιλέως 
Γεωργίου, δ υποπρόξενος κ. Π. Παρασκευόπου- 
λος κατέχων τήν πρώτην έπίσημον θέσιν έν τή 
αιθούση όχι μόνον δέν κατεβίβασεν άπδ τοΰ βή
ματος τον υβριστήν, άλλά τούναντίον και τδν 
έχειροκρότησεν έν τέλει, και τδν συνεχάρη ύπδ 
τά έκπεπληγμένα δμματα τών ομογενών.

Ιδού άντίληψις δρθή !! άντιπροσώπου έντε- 
ταλμένου νά περιφρουρή τήν τιμήν τής Ελλά
δος καϊ νά συνηγορή υπέρ αύτής.

Εϊνε άκριβή, άκριβέστατα μέχρι κεραίας τά 
άνωτέρω, δταν δέ οί ομογενείς διεμαρτυρήθη- 
σαν διά τήν στάσιν αύτήν,δ κ.υποπρόξενος άπήν- 
τησεν μέ ηρεμίαν ψυχής άπόλυτον δτι ή άντί- 
ληψίς του εινε δτι ούδένκατά τής Ελλάδος υβρι
στικόν είπεν δ ρήτωρ. Καϊ δταν ήθέλησε κά
ποιος νά τοϋ υπενθυμίση τάς ύβρεις άπήντησεν 
αφελέστατα:

«Μά μήπως δέν είνε άλήθεια !!!.... Μή
πως αύτά δέν έγειναν, δέν τά διαβάζομεν καϊ 

είς τάς έφημερίδας ;»
Παν σχόλιου ύποθέτω παρέλκει. Αύτοϊ εϊνε οί 

αντιπρόσωποι, οί όποιοι έξαποστέλλονται έδώ 
διά νά έξυπηρετήσουν τά συμφέροντα τών ύπη- 
κόων τοϋ Βασιλέως τών ’Ελλήνων Γεωργίου, 
ν άναπτερώσουν τδ έθνικδν φρόνημα αύτών καϊ 
νά έμπνεύσουν τήν πεποίθησιν έπι τδ μέλλον 
τής Πατρίδος.

Είμαι βεβαιότατος δτι τοϋ κ. έπι τών Έξω
τερικών ύπουργοϋ δέν τοϋ καίεται ζτρφι διά τέ
τοιες ψιλοδουλιές άφοΰ διά τά μεγάλα ζητή
ματα, οΰτε καν λαμβάνει γνώσιν ώς λ. χ. είνε 
τδ τής καλλιέργειας τοΰ καπνοΰ, ζήτημα ζωτι- 
κώτατον, άφορών σπουδαιότατα τοΰ έδώ Έλλη- 
νισμοϋ συμφέροντα. Είχε τήν άφέλειαν νά δή
λωσή είς τήν Βουλήν, ώς έδιάβασα κάπου, δτι 
ούτε είχε καν εί'δησιν περϊ τοΰ ζητήματος.

Άλλ’ έλησμόνησα, δΓ δλα αύτά καϊ δι’άλλα 
πολλά έ'χει σταλή δ έπιθεωρητής τών προξε
νείων κ. Φοντάνας δ δποϊος θά διαφώτιση τήν 
Ελληνικήν Κυβέρνησιν ! ! !

’Αλεξάνδρεια.

ΕΛΛΗΝ

"Εχομεν άπόλυτον πεποίθησιν εϊς δσα άνωτέρω 
γράφει δ έπιστέλλων συνεχώς τή Ελληνική ’Επι
θεωρήσει τάς υπό τόν τίτλον «Αϊγυπτιακά Γράμ

ματα» ωραίας 
ΊΙ διάλεξις της Μανάούρας περιγραφάς του 

περί τών έν Αΐ· 
γύπτφ ενδιαφερόντων ζητημάτων. "Εχομεν άπόλυ
τον πεποίθησιν και εις τήν φιλοπατρίαν του και εις 
τά εύγενή α’ισθήματά του καϊ διά τοΰτο συμμεριζό- 
μεθα άπολύτως τήν άγανάκτησιν του διά τήν άξιο- 
κατάκριτον καϊ άξίαν τιμωρίας στάσιν ήν έτήρησεν 
δ επίσημος αντιπρόσωπος τής Ελλάδος, καθ’ ήν 
στιγμήν δ ελληνισμός δεινώς έξυβρίζετο παρά ελ- 
ληνος έπιστήμονος. Φρονοΰμεν δτι τό αύστηρώςέπι- 
κρίνειν καϊ καυτηριάζειν τά τρωτά τοϋ Κράτους μας 
εινε έργον φιλόπατρι, άλλά άπό τοϋ σημείου τού: 
του δφείλομεν νά εϊμεθα προσεκτικοί, διότι τό ύβρί- 
ζειν εινε άνάξιον μορφωμένου άνδρός καϊ καταβι- 
βάζει καϊ αύτόν καϊ τόν άνεχόμενον τάς ύβρεις, δταν 
ούτος μάλιστα τυγχάνει καϊ επίσημος άντιπρόσωπος. 
'Ολόκληρος δ τύπος διεμαρτυρήθη καϊ ή σύσσωμος 
αύτοΰ κραυγή έλπίζομεν δτήθά έπιβάλη εϊς τό υπουρ
γείου τών Έξωτερικών μέτρα ικανοποιητικά κατά 
τής προσβληθείσης έθνικής φιλοτιμίας μας.

_________ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ____________ΒΑΓΙΛΕΥε ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ*
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ΥΠΟ 

MAURICE MONTEGUT

"ΗRenee άπό κίτρινη έγινε κατακόκκινη."Υστερα 
όταν ήλθεν ή σειρά των άλλων δ πριγκηψ έσφιξεν 
έγκαρδίως τάς χεΐρας των.

Αίφνης ήρχισε νά λέγη. Προσοχή παιδιά μου' 
άκούσατέ με καλά' γιά δλον τδν κόσμον ονομάζο
μαι καί είμαι δ Κάρολος de Grandlys τίποτε 
πάρα πάνω' κ*  έπειδή γιά λίγες ήμέρες πρέπει να 
κρυφθώ άκόμη ήλθα σε σας, ζητών ασυλον έπάνω 
στην σιταποθήκην. Έχω έπί τά ίχνη μου δλας τάς 
αστυνομίας τοϋ κόσμου, προπάντων δε αυτους τους 
καταραμένους θείους μου οί όποιοι μέ νομίζουν 
νεκρόν, πρέπει λοιπόν νά μεταχειρισθώ παν μέσον 
δπως τους πείσω περί τούτου. Είμαι ένας άλήτης, 
ένας διαγεγραμμένος' ώς έκ θαύματος έσώθην άπδ 
δέκα δολοφονίας καί πάντοτε οί θείοι μου. Άπο 
έχθρούς παντού περικυκλωμένος κατέφυγα στήν 
Γαλλία καί ξέρετε; Έδώ διεκόπη παρατηρών τόν 
ενα κατόπιν τοϋ άλλου. "Ολοι τδν ήκουον σιωπη
λοί' αί γυναίκες μέ σταυρωμένα χέρια, οί ανδρες μέ 
μάτια γουρλωμένα έκφράζοντα άλλοτε μέν θαυμα
σμόν, λατρείαν, έκπληξιν, θυμόν δέ καί άγανάκτη- 
σιν δταν ήκουον τί ύπέφερε.

Εκείνος έπανέλαβε.
Καί ξέρετε πού;
“Οχι ! κανείς δέν τό έφαντάζετο.
— Λοιπόν καλά έξηκολούθησεν μέ τραχεϊαν καί 

ειρωνικήν φωνήν θά καταφύγω στον στρατόν αυτού 
τοϋ Ιδιου τοΰ Ναπολέοντος θά υπηρετήσω έκεϊ έάν 
μπορώ. Ποιδς θά έλθη >·ά μέ ταράξη.

“Ολοι γύρω του έμειναν έκπληκτοι. Αύτό τδν διε- 
σκέδαζε πολύ.

— Μάλιστα έτσι εινε' καί τδχω πάρει άπόφασι. 
Τό άνήγγειλα ήδη είς τούς τελευταίους ύποστηρικτάς 
μου στον Immarmont καί στον Prungey, σ’ αύτούς 
οί όποιοι θά ηύχαριστήθησαν άμα έμαθον δτι 
υπάρχω άκόμη και οί όποιοι χωρίς άλλο θά μέ 
άκολουθήσουν.

— “Ολ’ αύτά είνε μιά τρέλλα έ; άλλλ’ δχι είνε 
ορθά, κΤ ύστερα έχω κΤ άλλας άφορμάς !

Έστάθη σκεπτικός μειδιών σέ κάποιαν μακρυ- 
νήν οπτασίαν. Οί άλλοι τδν έκύτταζον άφωνοι, ζα
λισμένοι.

Πόσον είχε μεγαλώσει, πόσον ήτο ώραϊος, πόσον 
έφαίνετο δυνατός καί γερός δ μικρός των πριγκηψ, 
δ μικρός των βασιλεύς· καί ή χονδρή ’Ιωάννα μή 
ξεύρουσα τί νά κάμη έξέσπασε σέ κλάμματα.

Ό κ. de Grandlys ήρχισε νά γελρ. νευρικώς 
ένφ δ BlaiSSOt μανιώδης έμάλωνε τήν γυναϊκά του 
γιά τά κουτά της δάκρυα σέ μιά τέτοια ήμέρα 
χαράς.

Έν τώ μεταξύ δ νέος έκύτταζε γύρω του προ
σεκτικούς, καί άναγνοιρίζων κάθε πράγμα τδ όποϊον 
εύρίσκετο είς τήν παλαιόν του θέσιν έχαιρέτα τδ 
παρελθόν.

Τέλος έστάθη πρδ τοϋ υψηλού σκάμνίου τδ 
δποΐον ήτό ίδικόν του κατά τήν έποχήν έκείνην 
κατά τήν όποιαν αί βασιλικοί του χεϊρες έμάνθα- 
νον τήν τέχνην τοϋ ώρολογοποιοϋ.

Μέ τά άκρα τών ρόδινων ονύχων του τών λευ
κών και πλήρων δακτυλιδίων δακτύλων του, έμά- 
ζευσε μερικές πλάκες ώρολογίων, τάς παρετήρησε 
μέ τδν φακόν προσπαθών νά τάς συναρμολογήση.

Κύριε Grandlys, έψιθύρισεν δ Boran, ένθυμεϊ- 
σθε άκόμη. «

— Μάλιστα άπήντησεν δ πριγκηψ άναστενάξας 
βαθέως δέν έλησμόνησα τίποτε «.κανένα·»' καί ήρχι- 
σεν πάλιν νά παρατηρή τόν ένα κατόπιν τοϋ άλλου.

Τό βλέμμα του έστάθη έπι τής νέας.
— Καί σύ Renee μ' έσκέπτεσο καμμιά φορά.
Έκείνη τρέμόυσα άκόμη έψυθίρισε.
— Κάθε μέρα κΤ δλη τήν ώρα.
Κ’ ένώ τό πρόσωπον τοϋ πρίγκηπος έλαμψεν έξ 

εύχαριστήσεως δ Boran ήρώτησεν.
— Ή μεγαλειότης σας θά μείνη.
— Σούτ ! διέκοψε δ νέος θέτων τόν δάκτυλον έπί 

τών χειλέων του, είμαι δ κ. Grandlys.
Τότε δ Boran διώρθωσε. Θά μείνετε λοιπόν με

ταξύ ήμών ή μικρή είπε καλά' κάθε μέρα, κι’ δλη 
τήν ώρα μιλούσαμε γιά σάς κ' έλέγαμε, τί νά κά
νει ; Γιατί δέν γράφει καί σέ μάς τούς πτωχούς 
ύπηρέτας του δυο λόγια. Ένομίζαμεν δτι μέσ’ τδ 
ισχυρό μνημονικό σας θά έξισώνατε τήν ταπεινήν 
μας άφοσίωσιν πρός ένα τίτλο.
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Ό πρίγκηψ έρυθριάσας ολίγον άπήντησε.
— Δεν ήμπόρεσα καλοί μου φίλοι- τώρα γνωρί

ζετε καλά δσα μοϋ συνέβηααν διέτρεξα κινδύνους, 
έγνώρισα έκ νέον τές φυλακές, τους δεσμόφύλακας 
δραπέτευσα και πάλιν .... ένα θαύμα .. . . . .

— Ποιος λοιπόν έτόλμησεν; είπε ή Renee κάτω- 
χρος καί μέ οφθαλμούς λάμποντας.

— Ποιος έτόλμησεν; έπανέλαβε δ πρίγκηψ οί 
έπαναστάται, οί θείοι μου οί όποιοι παρ’ δλας τάς 
άποδείξεις και υποσχέσεις των μέ περιεκύκλουν άπό 
ραδιούργους, άπό τυχοδιώκτας μή θέλοντες νά μέ 
άναγνωρίσουν ώς ανεψιόν των, ώς άρχηγόν των, καί 
ώς νόμιμον κληρονόμον τών όσων έκλεψαν. ’ Εχω 
άποδείξεις όπου πιό πολύ πρέπει νά φοβούμαι αυ
τούς παρά τούς αυτοκρατορικούς. Άπ’ αύτή τήν 
μεριά μπορώ νά ελπίσω καμμιά ύποστήριξι....

— Άλλ’ ας άφήσωμε αύτά, άρκετα είπα άπ’ τά 
μυστικά τά όποια δέν ανήκουν μόνον σέ μένα καί ώς 
έκ τούτου δέν έχω τό δικαίωμα νά τά φανεράισω 
έστω καί σε σάς τούς τόσον άφοσιωμένους.

Καί έπρόφερε τάς λέξεις αύτάς μέ ύφος άξιοπρε- 
πές τό όποιον είχε πάντοτε οσάκις ήθελε νά περι- 
βάλλη τόν εαυτόν του μέ κάποιαν αΐγλην.

'Ακόμη μιάν φοράν προξένησεν αΐσθησιν είςτούς 
ιαπεινούς αύτούς ανθρώπους.

"Ολοι ύπεκλίθησαν ήσαν έκ τών πρώτων οί 
όποιοι έθεώρόυν αύτούς αναξίους τά μάθωοι τά 
μυστικά του. "Οταν όμως δύο διαβάται έστάθησαν 
Λτΐ μακρόν έμπροσθεν τής προθήκης ή όποια, άν 
καί μετρίως φωτιζομένη, έχυνεν έν τούτοις μίαν 
άμυδράν λάμψιν έπί τής όδοϋ δ Boran, ένεθυμήθη 
ότι έπρεπε νά προφυλάσσωνται καί είπε.

— Κύριε de GrandlyS δέν περνάτε στήν τραπε
ζαρία, άπ’ έδώ μάς βλέπουν πολύ.

—"Εχεις δίκαιον Boran, άπήντησεν ό νέος, στρέ- 
φων τά νώτα πρός τήν δδόν έχεις δίκαιον, κι’ 
επειδή άπό σήμερα τό πρωί δέν έχω φάγει τίποτε 
θά μοϋ ήτο πολύ εύχάριστον έάν δειπνούσα τώρα».

«Εΐνε δυνατόν» άνέκραξε μέ λυπητερήν φωνήν ή 
Renee τήν οποίαν κατετρόμαξεν ή άφελής αύτή ομο
λογία.

’Εν τώ μεταξύ ή ’Ιωάννα εϊχεν ετοιμάσει τό φα
γητόν δ BlaiSSOt έκλεισε τήν προθήκην καί δ Bo
ran θέλων νά τίμηση τόν ξενιζόμενόν του κατέβη 
είς τό υπόγειον γιά νά φέρη λίγο καλό κρασί.

Μετ’ ολίγον δ GrandlyS έτρωγε μέ πολλήν δρεξιν 
μίαν όμελέτταν, κρύο ψητό κρέας, φρούτα κ’ έπινεν 
ώραϊον κρασί.

Γύρω τον στηριζόμενοι έπ'ι τοϋ τοίχου οί πα
λαιοί τον ύπηρέται τόν παρετήρουν μετ’ άπληστίας 
ηύχαριοτοΰντο διά τήν καλήν του δρεξιν κάί διά τήν 

χάριν καί ταχύτητα μέ τήν οποίαν έκένου τό πο- 
τήριον.

"Οταν ούτος έφαγε τούς είπεν ότι ήτο άποκαμω- 
μένος άπό τήν κούρασιν καί χασμώμένος έζήτησε 
τό δωμάτιον του. ’Π Renee προσεφέρθη νά τόν 
δδηγήση.

Έν τώ μεταξύ ή ’Ιωάννα είχε βιαστικά έτοι- 
μάση. ένα υποφερτό κρεββάτι σκοπεύουσα τό άλλο 
πρωί νά τό χαλάση διά νά τό έτοιμάση αναπαυτικά.

*0 πρίγκηψ προηγούμενος πάντοτε τής Renee 
έφθασε στήν στενήν καί γυριστήν σκάλαν ήτις έ- 
φερεν άπό τοϋ καταστήματος εις τόν πρώτον όροφον 
καί άπ’ έκεϊ στήν σιταποθήκην, άναβαίνων δέ έψι- 
θύριζεν.

— Μοϋ φαίνεται πώς είμαι κατά πέντε έτη νεώ- 
τερος, πώς είμαι άκόμη δ μαθητευόμενος τοΰ προ- 
αστείου. "Αχ! ίσως ήσαν έκεΐνα τά καλλίτερά μου 
χρόνια.

Μέσα στήν έρημον καί κενήν σιταποθήκην τά βή
ματα τών δύο νέων έξύπνησαν τήν ηχώ καί ή δμι- 
λία των ήκούετο βαρεία εις τό πλήρες άναμνήσεων 
αύτό περιβάλλον.

‘Π Renee άκούμπηοε τήν λάμπαν κατά γης κι’ 
ύστερα μέ συνειθισμένο χέρι έσπρωξε έλαφρώς τό ξύ
λινο κουμβί τό όποιον εύρίσκετο έντός τοΰ τοίχου. 
"Ενα τρίξιμον ήκούσθη κάτι τι δμοιάζον προς με
λαγχολικόν αναστεναγμόν καί ή θνρα ήνοιξε πρό 
τοϋ πρίγκηπος' τότε αύτός άπεκαλύφθη, λαβόιν δέ 
άσυνειδήτως μίαν θεατρικήν στάσιν έσκέπτετο- 
ύστερα ώσάν νά εύρίσκετο είς τό βάθος ένός δνεί- 
ρου, ώσάν νά εύρίσκετο μόνος μέ τάς άναμνήσεις 
ήρχισε νά λέγη.

—Πήγαν έκεϊ, κρυπτόμενοι, καταδιωκόμενοι,προ
διαγεγραμμένοι δπως έγώ δ ίδιος τώρα, όλοι οί λαμ
προί έκεΐνοι στρστιώται οί όποιοι ύπερήσπιζον τά 
δίκαιά μου. Έμαζεύθησαν έκεϊ δπως τά ζώα τά 
όποια περικυκλώνουν είς τό έπισφαλές καταφύγιόν 
των. Έσύ στρατηγέ κόμη Λουδοβίκε de Trotte δ 
πιστώτερος δλων, έσύ γενναίε στρατηγέ Charette 
τόν όποιον τώρα κλαίω, έσύ στρατηγέ Pichagru <5 
συναθροίσας τούς στρατιώτας σου διά νά κατασ
τροφής, έσύ παντοδύναμε Georges, Gadoudal δ 
όποιος υπήρξες <5 τρόμος τών κυανών, τό καύχημα 
τών λευκών Νορμανδοί, Βανδεοί, Βρετανοί όλοι ίδιοι 
κατά τήν άνδρείαν ένο>θέντες είς τόν τάφον, δπως 
καί είς τήν καρδίαν μου......Έσεΐς δλοι γνωρίζετε
τό τρομερόν μυστικόν μου. έσεΐς ξέρετε ποιος ήτο δ 
βασιλεύς σας τόν όποιον άνεκηρύξατε ενώπιον τοΰ 
Θεοΰ.

Άλλ’ έφύγατε έν μέσφ τής τρικυμίας, είς τό άν
θος τής ήλικίας σας, πρό τής ώρας σας άφήσαντές 
με μόνον έν μέσφ τών κινδύνων»,

Ξ r ψ Ξ Λ Η ΠΓ Λ Η

Έστάθη· τά χείλη του έκινοΰντο σιγά ώς νά προ- 
σηύχοντο διά νά άρχίση μετ’ ολίγον είς άκόμη τρα- 
γικώτερον τόνον.

(Ακολουθεί)
ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΩΤΗ

Η άνάγνωσις τής έκθέσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τής έταιρίας ταύτης, τής ύποβληθείσης ύπό 
τοΰ άξιοτίμου αύτής προέδρου κ. Ν. Βλάγκαλη εις 

τήν Γενικήν Συ-
‘Ελληνικη Έταιμία νέλευσιν τών με- 

Οϊνων και Οινοπνευμάτων τόχων προξενεί 
ένθουσιώδη, αύ- 

τόχρημα, έντύπωσιν είς πάντα ένδιαφερόμενον ύπέρ 
τής προόδου τών παραγωγικών τοΰ τόπου δυνάμεων 
καί τής εΰρωστίας τής έγχωρίου βιομηχανίας. Ό 
παρακολουθών τάς λεπτομέρειας τής έκθέσεως 
ταύτης κατανοεί εύθύς άμέσως τάς έδραίας καί 
άσαλεύτους βάσεις έφ’ ών Ιδρύεται τό έθνικής δν
τως σημασίας βιομηχανικόν αύτό κέντρον, διαβλέπει 
δέ μέλλον εύρύ είς όλους τούς κλάδους τούς δη- 
μιουργηθέντας άπό τήν ίσχυράν καί σώφρονα πρω
τοβουλίαν τών μετά τόσης θριαμβευτικής έπιτυχίας 
διευθυνόντων αύτό.

Έντύπωσιν προξενεί ή άκρα έπιτυχία τών οίνων 
ων ή έξαγωγή είς τό έξωτερικόν βαίνει διαρκίϋς αύ- 
ξουσα καθ’ ήν έποχήν, τό προϊόν αύτό διέρχεται 
κρίσιν τόσον ίσχυράν έν τή παγκοσμίφ καταναλώσει, 
ώστε κινδυνεύουσι νά κλονισθώσι καί αύτά τά θε 
μέλια ισχυρών πολιτικών οργανισμών. Ή Έταιρία 
όμως βαίνουσα έπί βάσεων σταθερών διήλθεν όχι 
μόνον αβλαβής τήν δεινήν αύτήν κρίσιν άλλά καί 
θριαμβευτικήν εσχεν έπιτυχίαν, άφ’ ού έφέτος έξη- 

γαγεν είς τό έξωτερικόν 33,000 έκατόλιτρα περί- 
πλέον τής περισυνής έξαγωγής. Άλλά διά τήν 
έπίτευξιν τών τοιούτο)ν άποτελεσμάτων δέν έδί- 
στασεν ή Διεύθυνσις τής Έταιρίας, έν τή εύρύτητι 
τών βλέψεών της, νά προβή είς κολοσσιαίας συμ
πληρωματικός έγκαταστάσεις αΐτινες συνετέλεσαν 
είς τήν διευκόλυνσιν τών έργασιών της καί είς τήν 
νικηφόρον σταδιοδρομίαν αύτών. Έκεΐνο δμως δπερ 
προκαλεϊ τήν προσοχήν τοΰ αναγνώστου εΐνε δ νέος 
κλάδος τόν όποιον πρώτη ή έταιρία διεμόρφωσεν έν 
Έλλάδι καί δ όποιος κέκληται νά προσφέρη άπει
ρους καί θετικός ύπηρεσίας είς τόν τόπον μας. 'Ο- 
μιλοΰμεν διά τά προϊόντα τών έκ σταφίδος καί 
σταφυλών γλυκυσμάτων (marmelades) τά δποία 
δύνανται νά θεωρηθώσι λόγφ τής εύθηνίας των, 
τής άρίστης συστάσεώς των, τής έξοχου γεύσεώς 
των, τής ελκυστικής δψεώς των ώς πραγματικόν 
αγαθόν διά τήν κοινωνίαν μας ή δποία δέν έσυνεί- 
θισε νά άπολαμβάνη τοιούτων εύργετημάτων παρ’ 
οϊας δήποτε βιομηχανικής έπιχειρήσεως. Άλλ’ οί 
γνωρίζοντες τούς Διευθυντάς τής έπιχειρήσεως 
ταύτης κ. κ. Αρ. Ζάννον, Ρό)ς καί Χαρίλαον καί τά 
εύγενή αίσθήματά των διά ζητήματα γενικής ώφε
λείας, δέν εκπλήσσονται διότι είργάσθησαν μετά 
ζήλου καί έπιμονής δπως ένώσωσι τό συμφέρον τής 
έπιχειρήσεαις των μέ τό άμεσον συμφέρον τής κοι
νωνίας. Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» ή δποία 
μέχρι σήμερον ώς πρόγραμμα αύτής έθετο τήν ένί- 
σχυσιν τών παραγωγικών δυνάμεων τής χώρας δέν 
ήδύνατο παρά λέξεις θερμός καί συγχαρητήρια ει
λικρινή ν’ άπευθύιη και είς τήν Διεύθυνσιν τής 
Έταιρίας καί είς τό Διοικητικόν αύτής Συμβούλιον.
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Φίλοι, έταϊροι, Έλληνες

Πρδ πέντε έτών κκί επέκεινα $λθον εις την Ελ
λάδα" ηλθον ΐνζ ί'δω έκ τοΰ σύνεγγυς τά λείψκνκ 
τοΰ χρυσού αίώνος τοΰ κόσμου. Άνεβην εις την 
Άκρόπολιν τών Αθηνών κκί καθ’ έκάστην έπι μη- 
νας, έπι μζκρκς ώρας έθεώριην και ητένιζον πρδς τούς 
λίθους και τούς στύλους τοΰ Παρθενώνας.

Αμαθής και άπειρος τυγχάνων πρδς κατανόησιν 
τοΰ σχεδίου και της παοζστάσεως τοΰ θαυρ.αστοΰ 
έκείνου μνημείου,έπεζήτησα διδασκάλους, βιβλία, καί 
ιστορίας. Άλλ’ οί διδάσκαλοι και τά βιβλία έπρζγ* 
ματεύοντο περί νεκρών αντικειμένων, το δέ μνημεΐον 
τδ πρδ τών όμμάτων μου, ούχί νεκρδν άλλά ζών 
έτύγχανε. Διδ καταλιπών τούς τε διδασκάλους καί 
τά βιβλία προέβην περαιτέρω τών μαρμάρινων στυλών 
καί διελθών την ’Αττικήν κοιλάδα καί τά δρη διέ
πλευσα τήν θάλασσαν καί έπεσκέφθην νήσους καί 
χωρία, ήκουσα τούς κώδωνας τής αίγδς έπί τών κο
ρυφών τών δρέων, ειδον τούς ιππεύοντας καί δνοδρο- 
μοΰντας, τούς πορευομένους εις τήν πεδινήν ή καί 
ορεινήν καλύβην των καί παρηκολούθησα αύτούς 
μέχρι τών καλυβών αύτών. Μετέδωκάν υ.οι τδν εαυ
τών άρτον, οί ορεινοί μου φίλοι. Μοί έμαγείρευσαν 
άγρια χόρτα άρτύσαντες αύτά δι’ εύοσμου έλαίου καί 
έκέρασάν με νεαρδν οίνον, περί δέ τδ έσπέρας μοί 
προσέφερον θέσιν παρά τήν εστίαν αύτών άδοντές μοι 
τά καλλίφωνα Ελληνικά άσματα. Όπόσον προσφι
λείς τυγχάνουσιν έκεΐναι αί ήμέραι, καί αί έσπέραι 
έκεΐναι, καί οί μακάριοι χωρικοί άνθρωποι! Ή καλ
λονή τής εαυτών ψυχής διεχύθη έν τοΐς σπλάγχνοις 
μ.ου, καί ήδη φαίνομαι μεγαλυνθείς έν τή γή καί τή 
χώργ τή Ελληνική· ήδη οί κίονες έκεΐνοι τοΰ Παρ
θενώνας παριστώσιν ένώπιόν μου νέαν ζωήν. Κατανοώ 
νΰν περί αύτοΰ πλείονα τών διδασκάλων καί τών 
βιβλίων, διότι νΰν άρχομαι έννοών τήν σημασίαν τών 
ερειπίων έκείνων.

❖
Ή Ελληνική παιδεία άπώλετο άρα διά παντός ; 

Ή δέ 'Ελληνική διάνοια ώχετο άπιοΰσα έσαεί; Ή 
δέ πολυπληθής έκείνη όμάς τών αθανάτων ηρώων 
καί φιλοσόφων, τών ποιητών καί αρχιτεκτόνων μά
την έζετελεσαν τδ έργον αύτών ;

Πέποιθα οτι ώς καί έκεΐνοι οί κατερειπωμένοι 
ναοί, ώς καί έκεΐνοι οί κατακείμενοϊ κίονες, πρό
κειται άναντιρρήτως νά παραγάγωσι τήν μόνην άννήν 
τέχνην, ήν ό κόσμος έγνώρισεν, ώς έπίσης καί ή Ελ
ληνική γλώσσα άναμφιβόλως νά παραγάγή άληθεϊς 
διανοητικής ιδέας καί σκέψεις· πρόσθες δ’ δτι καί 

αύτή ή Ελληνική μ-ρυβική, ήτις κατέχει σπουδκίαν 
θέσιν εις τήν ανθρώπινον άντίληψιν ώς καί ή γλώσσα 
αύτή, πέποιθα, λέγω, τοιαΰται εύγενεΐς μαθεύσεις 
αΐτινες κατέχουσι τήν καρδίαν τοΰ 'Ελληνικού λαού 
εΐσί προωρισμέναι νά γεννήσωσιν ημέραν τινα τά 
άληθή ιδεώδη τής ανθρώπινης φυλής.

Έν τή πεποιθήσει ταύτη καί τή κατανοήσει τών 
πραγμάτων τούτων διέτριψκ έργαζόμενος έν Έΰλάδι. 
Διάταΰτα μεγάλως θλίβομαι αναγκαζόμενος νά σας 
αποχαιρετίσω καί μάλισήα νυν κατά τήν έναρξιν τοϋ 
έργου μου.Άλλ’ δμως καί μακράν, έν τή πατρίδι μου 
διατελών, ούδέποτε παύ^ομαι έργαζόμενος μετ’ άφο- 
σιώσεως, δσ/ι έμοί δύναμ.ις, περί ού φρονώ δτι τυγ
χάνει ή άληθής οδός πρδς άναζωογόνησιν τοΰ 'Ελ
ληνικού πνεύματος και τής Ελληνικής παιδεύσεως. 
Έν μέλλον τι χρόνω θά έπανακάμψω, ημέραν τινά 
δτε ό κατάλληλος έπιστή τοΰ άγώνος τοΰ Ελλη
νικού λαού καιρός πρδς άνάκτησ ν τών άληθών ιδεω
δών τής φυλής των, οπότε, λέγω, παύσηται άκο- 
λουθών σκαιώς τήν Εύρωπαϊκήν κενοσπουδίαν 
άναλαμβάνων τόν Άριαδνειον μΰθον τής Ελληνικής 
παιδείας καί σοφίας, δι’ ών οί πρόγονοι αύτοΰ έποδη- 
γέτησαν τόν κόσμον, ΐνα καί αύτός άκολουθήσγ τδν 
άληθή αύτοΰ προορισμόν.

Διδ φίλοι, έταϊροι, "Ελληνες, χαίρετε έσαεί. Καί 
διά τήν φιλοξενίαν καί τδ κάλλος άπερ μετεδώκατε 
είς τήν υπαρξίν μου δέξασθε τήν αΐωνίαν άγά
πην μου.

RAYMOND DUNCAN

Κατά τδ ι86ο αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι ήρχον- 
το τετάρτη είς τήν σειράν τών βιομηχανικών 

χωρών. Αί Άγ- 
Αί Λοόοδοι τών ΊΙνωμέ- γλία, Γαλλία καί 

νων Ιίολιτειών Γερμανία προη
γούντο αύτών ώς 

εϊρηται. Αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι κατά τό ι88ο 
ύπερτέρησαν τήν ’Αγγλίαν. Σιήμερον δέ ό ολι
κός αριθμός τής βιομηχανίας αύτών ισοδύναμε! 
μέ τό σύνολον τής βιομηχανίας ’Αγγλίας, Γαλ
λίας καί Γερμανίας.

Πρώτος παραγωγικός παράγων τής χώρας έρ
χεται ή γεωργία, δεύτερος οί σιδηρόδρομοι 
καί ώς τρίτος ή βιομηχανία. Αί Ήνωμέναι Πο- 
λιτεΐαι σήμερον κατασκευάζουσιν βιομηχανικά 
είδη 3 5 τ0·ζ εκατόν έπί πλέον τής όλης παρα
γωγής τοΰ άλλου κόσμου.

Έκ τών ολίγων δέ τούτων καταδείκνυται ότι 
αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι έντός όλίγων έτών έκα- 
μον γιγαντιαϊα βήματα είς τήν βιομηχανίαν ύπό· 

σκελίσασαι ‘Αγγλίαν, Γαλλίαν καί Εερμανίαν’
Έάν ή Εύρώπη σήμερον δέν είχε τήν εύθη· 

νίαν τών ημερομισθίων δέν θά ήδύνατο κατ’ 
ούδένα λόγον νά συναγωνισθή είδη τινά τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, άτινα σήμερον συναγω
νίζεται. Έν τούτοις δμως έάν αί Ήνωμέναι 
Πολιτεϊαι έζακολουθήσωσι προοδεύουσαι εις τό 
μέλλ.ον ώς καί εϊς τό παρελθόν θά δυνηθώσιν 
ήμέραν τινά νά καταστώσιν άκαταγώνιστοι.

(«Εμπορική Έπι&εώρηοις» )

Χαρακτηριστικόν τής άδιακόπου προοδευτικής 
δράσεως τών έργασιών τής Τραπέζης ’Αθηνών 
είνε καϊ ή κατ’έτοςσχεδόν σύστασιςνέων'Υποκατα- 

στημάτων είς τά 
Τά νέα ' Υποκαταστήματα σπουδαιότερα έμ- 
της Τραπέζης ’Αθηνών πορικά κέντρατοΰ 

τεέσωκαίέζωΈλ- 
ληνισμοϋ. ’Εφέτος ή πατρική μέριμνα τής Διευ- 
θύνσεως τής Τραπέζης ’Αθηνών έστρεψε τήν προ
σοχήν της εϊς κέντρα όπου όχι μόνον τό Έμπό- 
ριον δύναται ν’ άντλήση ύποστήριζιν καί νά εύρη 
άντιλήπτορα τών ποικίλων αναγκών του, άλλά 
καί ή Γεωργία, ήτις, κατ’ έζοχήν ένΈλλάδι δέν 
έζησφάλισε τάς τόσον άφθόνως παρεχομένας αύ 
τή, εϊς άλλα έθνη, χρηματικάς εύκολίας. Τού
του ένεκα μετ’ ιδιαιτέρας χαράς έπανηγυρίσθη 
καί έν Λαρίσση, τή πρωτευούση τής Θεσσαλίας, 
καί έν Τριπόλει, τώ όμφαλώ τής Πελοποννήσου, 
ή ΐδρυσις τών νέων ‘Υποκαταστημάτων τής Τρα
πέζης ’Αθηνών, ών ή λειτουργία ήρζατο ήδη άπό 
τάς άρχάς τοϋ παρελθόντος μηνός. ’Έχομεν ιδιαι
τέρας πληροφορίας ότι καί ή έκλογή τοΰ προσω
πικού ύπήρζεν ιδιαζόντως έπιτυχής καί τούτο είνε 
εις λόγος έπί πλέον διά νά συγχαρή τις μετά 
θέρμης τόν Γενικόν Διευθυντήν κ. Ζαφ. Μάτσαν 
δστις έν τώ εύγενεϊ πόθω τής προαγωγής τών 
συμφερόντων τοΰ μεγάλου Πιστωτικού τούτου 
'Ιδρύματος, δέν παραλείπει ούδεμίαν εύκαιρίαν 
καί διά τήν ήθικήν αύτοΰ έπιβολήν καϊ άζιο- 
πρεπή παράστασιν.

Ένας άπό τούς πλέον γονιμωτέρους μήνας 
είς μεγάλα καί σοβαρά γεγονότα, είς έπεισόδια. 
είς άπρόοπτα. ’Αρχίζει μέ μίαν έπανάστασιν είς 
τήν Τουρκίαν, έπανάστασιν τείνουσαν νά έζου- 
δετερώση τά ώραΐα άποτελέσματα τοΰ έργου 
τών Νιαζή καί Έμβέρ Βέη καί καταλήγει μέ 
τήν καθαίρεσιν ένός Σουλτάνου!! 'Ο Σουλτάνος 
Χαμ>τ μολονότι ώρκίζετο πίστιν καί άφοσίωσιν 
είς τό Σύνταγμα, έν τούτοις ώνειροπόλει, άκόμη 
καί έπεδίωκε, τήν άπολυταρχίαν. Καί πλεϊστοι έκ 
τών παρ’ ήμϊν φοβούμενοι τήν μοναδικήν του 
πανουργίαν, έπίστευσαν ότι ήλθεν ή στιγμή καθ’ 
ήν τό κατόρθωμα τών Νεοτούρκων έσβέσθη 
καί έμαράνθη. Καί έπίστευσαν είς τούτο διότι 
τά σχέδια τοΰ Χαμϊτ έζυπηρέτουν αύτοί οί Νεό- 
τουρκοι διά τής άπολυταρχικής συμπεριφοράς των 
διά τών έκβιασμών, διά τής τρομοκρατίας των, 
διά τών πολιτικών δολοφονιών των. Καί έπί
στευσαν είς τούτο έπί πλέον, δταν είδον πίπτου- 
σαν τήν Κυβέρνησιν Χιλμή καί έρχομένων είς 
τά πράγματα τού Τεφήκ πασσά ώς Βεζύρου, καί 
τού Έτέμ πασσά, κατηγορηθέντος καί ώς Χαφιέ 
έπί τής άπολυταρχίας, ώς υπουργού έπί τών 
Στρατιωτικών ! I Άλλ’ οί Νεότουρκοι δέν έκοι- 
μώντο, οίάγνοί άρχηγοί των, οί Έμβέρ καί Νια
ζή, έσπευσαν άπό τάς πρωτευούσας τών Εύρω- 
παϊκών Κρατών,όπου, ώς Στρατιωτικοί ’Ακόλου
θοι ύπηρέτουν, καί παρ’ αύτούς έτερος σώφρισν, 
γενναίος, καί ίπποτικός άρχηγός προβάλλει, ό 
στρατηγός Μαχμούτ-Σεβκέτ πασσάς, καί καθ’ ήν 
στιγμήν ό κόσμος μετά δέους έβλεπε μεσουρα
νούσαν καί πάλιν τήν ίσχύν τού Χαμϊτ, ούτοι 
συγκεντρώσαντες τάς δυνάμεις των καί λαβόν- 
τες γενναίας καί άκλονήτους άποφάσεις, τίθεν
ται έπί κεφαλής τών άφοσιωμένων αύτοΐς στρα
τιωτικών σωμάτων Θεσσαλονίκης καί Άδρια- 
νουπόλεως καί όρμώσι πρός άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως. Καί όντως μετά ολιγοήμερον 
πολιορκίαν ό συνταγματικός, έπικληθείς, στρα
τός κυριεύει τά πάντα, καί αύτό τό μυθικόν καί 
άπόρθητον Γιλδίζ καί προτάσει τής Έθνοσυνε- 
λεύσεως (Βουλής καί Γερουσίας) καί έπινεύσει 
τού Σείχουλισλάμη, κηρύσσει έκπτωτον τόν τέως 
πανίσχυρον Σουλτάνον Χαμίτ, δν αιχμάλωτον 
μεταφέρει καί έγκλείει είς τήν μαγευτικήν έζο- 
χικήν έπαυλιν Άλλατίνι τής Θεσσαλονίκης.

Νομίζει κανείς ότι τοΰ διηγούνται κάποιο πα-

4
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ραμύθι άλλων εποχών, δταν άκούη περιγραφής 
τών τελευταίων έκπληκτικών γεγενότων, άτινα 
άνεδίβασαν ήδη έπί τοϋ ένδοξου Θρόνου τών 
Όσμανιδών τόν τέως Διάδοχον Ρεσσάτ έφέντην 
ύπό τόν τίτλον τοΰ Σουλτάνου Μεχμέτ τοϋ Ε'.

’Ολίγοι άνθρωποι είς τόν κόσμον αύτόν θά 
ήσθάνθησαν τάς συγκινήσεις τάς όποιας θά έδο- 
κίμασεν ό Υψηλός Αύθέντης τής ’Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας τής σήμερον, κατά τάς ήμέρας 
έκείνας τής αγωνίας καί τοϋ τρόμου. ’Ασχέτως 
πρός τήν άνάρρησίν του είς τόν περίβλεπτον 
αύτόν Θρόνον, ή έξουδετέρωσις τοϋ Χαμΐτ, ή έξα- 
φάνισις τοΰ Χαμΐτ ήτο ή ήθική νεκρανάστασις 
τοϋ Όθωμανοϋ αύτοϋ Ήγεμονίδου. Διότι συνέ
πιπτε νά είνε κατά 2 έτη νεώτερος τοϋ τέως 
Όθωμανοϋ Μονάρχου και συνεπώς κληρονομικώ 
δικαιώματι έγγύτερον πρός τόν Θρόνον, ήτο καί 
ό άσπλαγχνώτερον καταδιωχθεις άπό τόν έκ
πτωτον ήδη αδελφόν του καί Κυρίαρχον. Φαντα
σθήτε λοιπόν αύτόν τόν άνθρωπον τόν μέχρι 
χθες τρέμοντα διά τήν ξωήν του, διά τήν ξωήν 
τών φιλτάτων του, τόν διατελοϋντα ύπό τήν 
φρίκην τοΰ θανάτου, τής έξορίας ή τής φυλακί- 
σεως, τόν ξώντα ξωήν τυραννικήν ύπό τήν έπι- 
τήρησιν άνιλεών κατασκόπων, ϊσως ύπό τήν 
πυγμήν τραχέων σωματοφυλάκων. Φαντασθήτε 
τόν ήγεμονίδην αύτόν τόν διερχόμενον τόν βίον 
ώς ό έσχατος τών έγκληματιών ού αί τύψεις βε- 
δαρυμένης συνειδήσεως τόν παρακολουθοΰσι καί 
έν έγρηγόρσει και καθ’ ύπνους άκόμη. Φαντα
σθήτε αύτόν ό όποιος έστερεΐτο μέχρι χθες τών 
δικαιωμάτων καί τοϋ πλέον άσημου καί κοινοϋ 
ύπηκόου του, φαντασθήτέ τον τί ύπέφερεν δταν 
αί κινήσεις του, αί όμιλίαι του, αί σχέσεις του, 
αί κλίσεις του, αί προτιμήσεις του, καί αύταί, εί 
δυνατόν,αί σκέψεις του ήσαν κίνδυνος δι’ αύτόν 
άρκεϊ νά έδιδον άφορμήν είς παρεξηγήσεις....

Κα’ι δλα αύτά έπί τριάκοντα δύο συνεχή έτη. 
Φαντασθήτε λοιπόν αύτόν τόν άνθρωπον τί έδο- 
κίμασε τάς ήμέρας έκείνας τών έλπίδων καί 
ποιαν πνοήν άναγεννήσεως κα’ι άνακουφίσεως 
ήσθάνθη δταν τοΰ άνήγγειλαν δτι άνεκηρύχθη 
Σουλτάνος. Είμαι βεδαία περισσοτέραν χαράν 
θά ήσθάνθη δταν έπείσθη δτι άνέκτησε τά δικαιώ
ματα κοινοϋ άνθρώπου παρά δτι άνήλθε τάς 
βαθμίδας τοϋ άκτινοδολοϋντος θρόνου !Ι ’Εάν ό 
ελληνισμός δύναται νά προσδοκά σήμερον άπό 
τά εύγενή αισθήματα ένός Σουλτάνου, πολύ έν- 
θαρρυντικά είνε τά δσα είπε περί τοΰ Γένους 
ήμών είς τόν κ. Εύγενίδην καθώς καί αί ιδιαί
τερα! περιποιήσεις άς έπιδαψίλευσεν είς τόν Πα
τριάρχην κατά τήν ήμέραν τής έορτής τής έπι- 

σήμου περιξώσέως τής σπάθης ό Μεχμέτ ό Ε*.

*

Έν ώ δμως ειχομεν έστραμμένην δλην μας 
τήν προσοχήν είς τά έκπληκτικά γεγονότα τοϋ 
μαγευτικού Βοσπόρου, ό νοΰς μας άνήσυχος 
έστρέφετο είς μίαν νήσον προνομιοϋχον τοϋ τό
που μας ή όποία μέ τάς άρρήτου γοητείας φυ- 
σικάς καλλονάς της ήχμαλώτισε τήν ποιητικήν 
ψυχήν ένός ίσχυροϋ τής ήμέρας. Έφιλοξενοΰμεν 
έν Κερκύρμ τήν Αύτοκρατορικήν Οικογένειαν 
τής Γερμανίας καί ένομίξαμεν ύποχρέωσίν μας 
χάριν τών καθηκόντων τής ξενίας, νά πληροφο- 
ρούμεθα άν οί Υψηλοί μας Ξένοι διέρχωνται 
εύχαρίστως έκεϊ τάς ήμέρας των. Εύτυχώς δτι 
τήν ποιητικωτάτην έκεϊ διαμονήν τοΰ Αύτοκρά- 
τρρος Γουλιέλμου ούδέν έτάρσξε καί άνεχώρη- 
σεν ούτος ύπό τάς πλέον εύαρέστους έντυπώσεις.

* 
* *

Τούς ξένους δμως τής νήσου διεδέχθησαν οί 
ξένοι τοΰ Βασιλέως δστις άπό χθές φιλοξενεί έν 
τοϊς Άνακτόροις τάς δύο προσφιλείς άδελφάς 
του τήν Βασίλισσαν τής ’Αγγλίας ’Αλεξάνδραν 
και τήν χήραν Αύτοκράτειραν τής Ρωσσίας Μα
ρίαν ήτις καί πρώτην φοράν έπισκέπτεται τήν 
χώραν μας.

* ·

Ό κ. Θεοτόκης άφ’ ού έξετέλεσε τά καθή
κοντα τής ξενίας μετά τής ίδιαξούσης αύτώ χά· 
ριτος καί δεξιότητος, έπέστρεψεν είς ’Αθήνας μέ 
πολλήν διάθεσιν πρός έργασίαν σοδαράν καί 
έθνικήν. Έχει δέ ήδη πρός τοΰτο τήν κεκτημέ- 
νην ταχύτητα καί δυνάμεθα νά προσδοκώμεν έκ 
τής κληθείσης ήδη πρός έργασίαν Βουλής τήν 
έπιψήφισιν έπωφελών τινων νομοθετημάτων. Ό 
κ. Θεοτόκης κατόπιν τών ύγιεινών ταξειδίων του, 
κατόπιν τής ήθικής ίκανοποιήσεώς του δτι έξησεν 
έπί μακρόν έν μέσω τών οικείων του, τών έξο- 
χών του, τών κτημάτων του, τής βαλσαμώδυυς 
πνοής τής ώραίας πατρίδος του καί μέ τήν θέλ- 
γουσαν συντροφιάν ένός Κάϊξερ,έχομεν έδραίαν 
τήν πεποίθησιν δτι θά έχη δλον τό σθένος πρός 
έργασίαν ή όποία θά ικανοποίηση καί τήν φήμην 
του ώς δεξιοϋ Κυβερνήτου τής χώρας του. Δέν 
είνε άρά γε κατάλληλος ψυχολογική στιγμή διά 
τούς Προέδρους τών Συντεχνιών ;

* 
β *

Ή πολιτική γαλήνη ούδέποτε κυριαρχεί είς 
δλα τά έθνη, ή έκκλησιαστική δμως τρικυμία καί 
καταιγΐς ολίγους τόπους μαστίξει. Ό άτυχέστε- 

ρος έξ δλων, διά τάς πολλάς τρικυμίας και κα
ταιγίδας άς ύφίσταται είνε ή πατρίς μας. Τό Κυ
πριακόν, τό Άντιοχικόν, τό Τερουσαλημιτικόν 
κτλ. κτλ. έκκλησιαστικά ξητήματα καταρρίπτουσι 
τό γόητρον τής Εκκλησίας καί θέτουσιν έν φρι- 
κώδει κινδύνφ τά ΰψιστα αύτής συμφέροντα,άτινα 
εινε καί συμφέροντα τοΰ έλληνισμοΰ.Εύτυχώς τό 
Κυπριακόν είσήλθεν ήδη είς τήν οδόν λύσεως 
εύχαρίστου, έκλεγέντος Μητροπολίτου,τοϋ 'Αγίου 
Κιτίου, δστις τυγχάνει τής έκτιμήσεως καί άγάπης 
τής πλειονότητας τοΰ Κυπριακού λαού, έλπίξο- 
μεν δέ δτι δέν θά εύρεθή ούδεμία έκκλησιαστική 
κορυφή ή όποία θά θελήση νά θέση έν άμφιδόλιρ 
τήν αίσίαν ταύτην λύσιν δι’ ής καταπαύουσιν 
έτών μίση καί άλληλοσπαραγμοί. ’Αλλ’ άν τό 
Κυπριακόν έληξεν αισίως, διά τήν άτυχίαν τοϋ 
τόπου γεννάται ΐΐδη όκάνδαλον πρωτοφα
νές, είς αυτονς τονς κόλπονς της ελλη

νικής ’Εκκλησίας. Πληροφορούρεθα ότι 

τό νπονργεϊον τών Έκκληόιατίτικών της 

'Ελλάδος φέρει προάκόμματα είς τό έρ

γον της Ίεράς Σύνοδον της ’Εκκλησίας 

μας προκειμένον περί τών ορθοδόξων 

έλληνικών έκκληόιών τϊις ’Αμερικής τάς 

όποιας ή άγια Ρ ω d di α μέ κάθε θν· 

diav προόπαθεϊ νά θέάη νπό την προάτα- 
diav της διά τον έν Νέα Ύόρκη έδρενον- 

τος Ρώόόον άρχιεπιόκόπον Πλάτω

νος. Ό χρόνος δέν μάς έπιτρέπει νά άνα- 
γράψωμεν δλας τάς έγκληματικάς λεπτομέ
ρειας, ούτε νά έξακριδώσωμεν έάν καί κατά 
πόσον έχωνται άληθείας. Έπιφυλασσόμεθα νά 
πληροφορηθώμεν τήν άλήθειαν κα'ι θ’ άποκαλύ- 
ψωμεν τά πάντα έν ή περιπτώσει αί μέλλουσαι 
πληροφορίαι μας συμφωνοϋσι πρός τάς ληφθεί- 
σας τήν στιγμήν αύτήν.

* 
* *

Μία μερ’ις σοφών τής Ελλάδος έκήρυξε πρό 
τίνος τόν πόλεμον κατά τοΰ σοφοϋ Έλληνιστοΰ 
Βιλλάμοδιτς. Τόν παρέστησεν ή περίφημος αύ
τοϋ μερΐς ώς διαπνεόμενον ύπό τών πλέον μι- 
σελληνικών κατά τοΰ τόπου μας αισθημάτων.Καί 
δμως ολίγοι μήνες ήρκεσαν διά νά σιγήσουν οί 
άγρυπνοι αύτοί φρουροί τών έλληνικών δικαίων 
και πανηι υρικώς νά διαψευσθώσιν είς τάς πα
τριωτικός διαμαρτυρίας των. Έκλήθη ό πολύς 
Βιλλάμοδιτς έν Βιέννη καί έκεϊ μέ λόγους τούς 
όποιους μεγάλη φιλελληνική διάνοια ήδύ
νατο ν’ άνεύρη, έξύμνησε τό Έθνος μας καί άνύ 
ψωσεν είς τήν σφαίραν τοΰ μεγάλου και τοϋ ώ- 
ραίου τήν άρχαίαν καί σύγχρονον Ελλάδα I I 

Άλλά καί ό μέγας φιλέλλην Γάλλος κ. Δ. Κοσ- 
σέν, βουλευτής, έπ’ εύκαιρία τής έθνικής μας 
έορτής έξεφώνησεν έν Παρισίοις φιλελληνικώ- 
τατον λόγον αντάξιον τής μεγάλης άξίας του 
κα'ι τών ύπερόχων αισθημάτων του.

* 
% *

Καθ’ δλον τόν μήνα τούτον έσωτερικώς διήλ
θομεν άδιαταράκτως τάς ήμέρας μας. Αί μόναι 
συγκινήσεις τάς όποιας ύπέστησαν οί ανυπόμο
νοι, ήσαν οί τυφλώς πιστεύοντες είς τών παραρ
τημάτων τάς άναληθείας καί σπεύδοντες νά 
άνταλλάξωσιν αύτά μέ τά ώραία καί αληθή πεν
τάλεπτα τοϋ θυλακίου των. Έως ού ό Monde 
Hellfcnique άηδιάσας διά τήν κατάστασιν αύτήν 
έξέδοτο τεραστίως άναληθές παράρτημα δπερ 
κατεδίκασεν αύτά είς έντελή έξαφάνισιν καί ού
τως έσώθη τό κοινόν τό άνυπόμονον καί φιλό- 
καινον.

ΕΥΓ· ΖΩΓΡ-

'Ήξιζεν ή παιδιά αΰτη, ή άναδεικνύονσα τά κομψά 
σώματα, τά λυγηρά αναστήματα, τάς περικόμψους 
δσφεϊς, ή ένισχνουσα τήν ευκινησίαν, τήν γοργότητα 

και τήν χάριν, ήξιζε νά είσαχθή είς 
Τό όκαϊτιγκ τήν πόλιν μας κα'ι νά καταστή κατ' 

εξοχήν κέντρον ψυχαγωγικόν τής 
νεότητος καί τής χαράς. Κάθε πόλις, όπως αί'Αθή- 
ναι, αί συγκεντροΰσαι ξένους πάσης έθνικόιητος, 
δέον νά μή εμφανίζεται πρδ αυτών γυμνή παντός 
θελ.γήτρου έξ έκείνων άτινα άνταποκρίνονται είς τά 
διεθνή γούστα, και όμως έάν έξαιρέσητε τδν γλυκόν 
ουρανόν, τόν άττικόν ήλιον καί τάς πέριξ τής πό
λεως ζωγραφικός τοποθεσίας, καί τόν πλρϋτον τών 
αρχαίων καλλιτέχνημάτο)ν, τίποτε άλλο δεν έχετε διά 
νά διασκεδάσετε τήν ανίαν τών πολυπληθών ξένων 
μας. Καί ή παιδιά αΰτη φαίνεται οτι προσαρμόζει 
είς κάθε γούστο, κάθε φυλήν, καί είς κάθε εθνικό
τητα καί ούτως έξηγεϊται καί ή άγάπη, ή προσήλω- 
σις τής 'Αθηναϊκής κοινωνίας, ήτις προσεκολλήθη 
είς αυτήν όπως θά προσεκολλάτο κάθε άλλη κοινω
νία. Φαίνεται οτι άνταποκρίτεται είς τήν άνάγκην 
κάθε άνθρώπου άδιαφόρως άν ουτος έγεννήθη είς 
μεσημβρινά ή βόρεια κλίματα, did τοΰτο φρονοΰμεν 
οτι. οί είσηγηταί τής παιδιάς ταύτης είνε άξιοι όχι 
μόνον συγχαρητηρίων, αλλα καί πολλής ένθαρρυν- 
σεως. Τόση είνε ή έπίδοσις έν ’Αγγλία, ώστε μία έκ 
τών πλέον προσοδοφόρων επιχειρήσεων θεωρείται ή 
ΐδρυσις σκαϊτιγκ.
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ΘΕΑΤΡΙΚΆ

ΜΑΡΙΚΑ[ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Άρχίζοντες άπό σήμερον καί τήν Θεατρικήν 
ΙΙινακοΟήκην μας, μέ τάς σχετικάς τεχνοκριτικάς 
παρατηρήσεις μας—τάς μή ύπαγορευομένας όπισθεν 
τών παρασκηνίων—ούτε άπό τά στόματα τών φανα
τικών φίλων κέχθρών τοΰ κρινομένου προσώπου— 
δέν ήδυνάμεθα ή νάρχίσωμεν μέ τήν δραματικήν 
πρωταγωνίστριαν τοΰ συγχρόνου θεάτρου μας—τήν 
Δεσποινίδα Μαρίκαν Κοτοπούλη.

Ή Δνίς Κοτοπούλη εΐνε ένα άπό τά καλλιτεχνικά 
εκείνα δαιμόνια τά όποια γεννώνται διά νά γίνουν 
ώρισμένως μεγάλα. Καί ή φύσις, έχάρισεν είς αύτήν 
δλα πρός τοϋτο τά εφόδια. ’Άν δέ δέν έφρόντισε 
καί πολύ διά τόν καλλωπισμόν τοΰ εξωτερικού περι
βλήματος τής ωραίας καί μεγάλης αύτής ψυχής, 
τούτο τό έ'καμεν ίσως διότι αί ώραΐαι άποτυγχά- 
νουσι πάντοτε είς τό θέατρον.

Άλλ’ δ,τι δέν τελειώνει ή φύσις, τό συμπληρώνει 
ή τέχνη. Καί ή καλή μοίρα έστειλεν είς τήν Δδα Κο
τοπούλη ένα μεγάλον διδάσκαλον τής θεατρικής τέχνης 
—τόν μοναδικόν μας—Κον Θωμάν Οικονόμου, ό 
όποιος ένεφύσησεν είς αύτήν τό πνεύμα τής γερμα
νικής—τής άληθινής τέχνης—τό όποιον μεταμορφώ
νει μέ τήν δύναμίν του κέξωραίζει ώς διά μαγείας 
τάς μορφάς, μέ τήν χάριν τής άληθείας.

Άπό τά έτη δ’ εκείνα κατά τά όποια τήν παρέλα- 
βεν ό τότε διευθυντής τής σκηνής*·.τού Βασιλικού— 
τά καλλίτερα έτη καί τοΰ άειμνήστου αύτοΰ θεά

τρου—ήρχισεν ό άστήρ τής Δδος Κοτοπούλη νάνέρ- 
χεται μέ αύξάνουσαν όλονέν ταχύτητα εις τό καλλι
τεχνικόν στερέωμα τής δόξης της.

Άλλ’ ήτο πεπρωμένον νά ύποκύψη καί αύτή είς 
τόν νόμον τής παραδόξου έξελίξεως τοΰ νεοελληνι
κού θεάτρου, καί, άπό τήν «Ήρώ» καί τήν «Προ
μάμμην» τοΰ Γκριλπάρτσερ, καί άπό τήν «’Ιφιγέ
νειαν» καί τήν «Μαργαρίταν» τοΰ Γκαΐτε, καί άπό 
τήν «Δισδαιμόναν» τοΰ Σαίκσπηρ καί τήν «Κυρά- 
’Ένσελ» τοΰ Χάουπτμαν—άπό τάς άλησμονήτους 
αύτάς επιτυχίας της είς τό Βασιλικόν, τάς όποιας 
θά έζήλευε καί μία πρώτιστης τάξεως εύρωπαία καλ- 
λιτέχνις—άπό τά ύψη, λοιπόν, αύτά τής τελειοποιή- 
σεως εις τά όποια έφθασεν, έ'καμεν αίφνης ένα 
σάλτο μορτάλε κέπήδησεν—άλλά, χωρίς αύτή νά 
πέση—είς τά έργα (;ί τής έκπεσούσης θεατρικής φι
λολογίας, κέλαφροτέρα καί άπό τούς έλαφροτέρους 
έκείνους ρόλους ιών διαφόρων «’Επιθεωρήσεων» 
τής νεοελληνικής παραγωγής.

Ή άλήθεια άπαιτεΐ νά είπωμεν δτι αν καί δέν θά 
έκολακεύετο πολύ ή καλλιτέχνις δταν έπανελαμβά- 
νωμεν κ’ έδώ περί τοΰ πόσον συνεισέφερεν αύτή 
είς τήν πανηγυρικήν «Παναθηναϊκήν» έπιτυχίαν 
τών ηνωμένων, συγγραφέων, έν τούτοις, τονίζομεν 
δτι, ώς «Κυρία τοΰ Μαξίμ» καί ώς «Ζωζέττα» 
έπαρουσίασε χαρακτήρας καί ρόλους τούς οποίους 
μόνον μία Ρεζάν θά ήδύνατο νά διαπλάση, ή άλλη 
τις αύτής τής φύσεως μεγάλη παρισινή καλλιτέχνις.

Ή παρουσίασις—ή «μετεμψύχωσες» θά ήμπο- 
ροΰσε νά εϊπη κάνεις—ύπήρξε καταπληκτική !

Μόνον Έλληνίς ηθοποιός, ή όποια εΐνε. υπο
χρεωμένη νά ίκανοποιή δλα τά γούστα, καί ή οποία 
—διατί νά μ ή τό λέγωμεν ;—εΐν’ έκ φύσεως καί 
κληρονομικότητας προικισμένη μέ τόσον καλλιτεχνι
κόν τάλαντον, καί άντίληψιν, κέπιτηδειότητα,θά ήμ- 
ποροΰσε νά τό’κατορθώση !

Μόνον ή Δνίς Κοτοπούλη !
Καί δικαίως τό άναγεννώμενον θέατρον μας περι

μένει πολλά άκόμη άπό αύτήν.

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ-ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ

Τελειότερον μεφιστοφελικόν τύπον δέν ήτο δυνα
τόν νά φαντασθή ούτε δ Γκαΐτε, ούτε ό Γκουνώ, 
ούτε ό Μπόϊττο !

Τό οστεώδες—φαινομενικώς—καί τόσον νευρώ
δες σώμά του έχει τήν έλαστικότητα καί τήν εύστρο- 
φίαν τής γαλής καί τοΰ δφεως. Τό δέ φαιόν έκεϊνο 
βλέμμα του έχει τήν άκαμψίαν καί τήν παγερότητα 
τοΰ χάλυβος—δταν δέν έχη τάς άστραπάς καί τήν 
κεραυνοβόλον του γοργότητα.

Δέν πιστεύω δέ νά εύρίσκηται άλλη έπιτυχεστέρα 
μεφιστοφελική μάσκα, είς τήν όποιαν, μένα τόσφ 
κατάλληλον μυϊκόν σύστημα νά έξωτερικεύωνιαι έν- 
τελέστερον δλα τά πολυσύνθετα πάθη τοΰ μεγάίου 
πρωταγωνιστοΰ τών άριστουργημάτων τοΰ Γκουνώ 
καί τοΰ Μπόϊττο.

Άλλ’ δπως διαψεύδωνται τόσαςφοράς δλα σχε
δόν τά παλαιά άξιώαατα, καί δ κ. Πασχαλίδης μάς 

άποδεικνύει μίαν άκόμη φοράν, δτι 
τό «οϊα ή μορφή-τοιάδε καί^ή ψυχή» 
δέν άληθεύει πάνιοιε.

Διότι, ό συμπαθής καλλιτέχνης, 
δταν δέν εΐνε Μεφιστοφελής—[έπί 
σκηνής—εΐνε ό καλλίτερος άνθρωπος 
τοΰ κόσμου.

£Ν.
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Τέλος πάντων, κατόπιν πολλών 
δεινών άφορήτων καί άπροσδοκήτων 
θεατρικών περιστάσεων αί όποΐαι 
έξανάγκασαν τούς κ. κ. ’Ηθοποιούς 
καί Θεατρώνας νάλλάξωσιν ιδέας 
καί τακτικήν καί προγράμματα, 
καί δλα αύτά διά τά τόσον ώραΐα 
ντεκολτέ τής Όπερέττας, ποΰ ξετρελ- 
λαίνει σήμερον τό φιλόμουσον καί 
φιλοθεάμον κοινόν τής πρωτευούσης 
—καί διά τά ώραΐα άποτελέσματα τής 
όποιας τόσον είργάσθησαν άπό τινων 
έτών οί διάφοροι τών ’Επιθεωρή
σεων συγγραφείς μας, προετοιμάζον- 
τες τόν δρόμον ποΰ τήν έφερεν έδώ 
—κατόπιν δλων αύτών—τέλος πάν
των, έπήραν μίαν άπόφασιν οί κ. Θεατρώναι—καί 
έδωσαν τά θέατρά των—καί άλλην μίαν οί κ. Θια- 
σάρχαι—καί κατήρτισαν τούς θιάσους των.

’Επήραν δμως καί μίαν άλλην μεγαλειτέραν άπό- 
φασιν μερικοί τών τελευταίων τούτων—νά άποδεί- 
ξωσι—κατόπιν μιάς κάθαυτό καλλιτεχνικής έργασίας 
— δτι....τά άστικά γούστα παρέρχονται’πολύ ταχέως 
—καί μάλιστα, ύπό τόν άττικόν ούρανόν.

Κ’ έγνώσθη, λοιπόν, δτι θά έχωμεν είς τό «Βα
ριετέ» τήν Κυβέλην μέ τόν Φύρστ—είς τό «Πανελ
λήνιον» τόν Παντόπουλον—είς τήν «Νέαν Σκηνήν» 
τήν Κοτοπούλη καί τόν Σαγιώρ—είς τό «Σύνταγμα» 
τό ζεύγος Νίκα—καί είς τό «Άθήναιον» τήν Στεφά
νου καί τόν Δελενάρδον.

Είς τοΰ Άρνιώτη θά έλθη ίπποδρόμιον—είς δέ 
τόν Πειραιά έγκατεστάθη ή κ. Καρδοβίλη μετά τοΰ 
κ. Πέταλά. Θά προτιμήσουν τά.κωμειδύλλια καί τά 
Σαικσπήρεια δράματα, καθώς'καί τά έργα τών καλ- 
λιτέρων Ελλήνων συγγραφέων.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Παρ’ δλα τά τραγελαφικά φαινόμενα τών ύ
ποπτων έπιτυχιών καί τής όπερέττας, τελευταίως, 
ή έφετεινή παραγωγή τών γονιμωτάτων θεατρικών 
συγγραφέων μας προμηνύεται πλουσιωτάτη είς δλα 
τά είδη τής θεατρικής λογοτεχνίας.

Καί έγνώσθη [δτι [ετοιμάζονται τά έξής έπί τοΰ 
παρόντοςγνέα έργα :

Τοΰ κ. Νιρβάνα «"Αμα σπάση τά δεσμά». Τοΰ κ.

Ο ΒΑΘΥΦΩΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Χρηστομάνου «Ή κερένια κούκλα»—διασκευή είς 
δράμα άπό τό γνωστόν του μυθιστόρημα. Τοΰ κ. 
Μελά «Τό χαλασμένο σπήτι». Τοΰ κ. Ποριώτου 
«Τά συναλλάγματα» καί μία μειάφρασις τής «Βου
κολικής τραγφδίας» τοΰ Δ’ Άννούντσιο. Τοΰ κ. 
Ξενοπούλου ή «Ραχήλ» καί ή «Βάρεγκα». Ίοΰ 
κ. Περεσιάδου «'Ο μαγευμένος βοσκός». Τοΰ κ. 
Νικολοπούλου «'Ο άλλος κόσμος».Τοΰ κ. Χόρν « Η 
Μελάχρα». Τής Δνίδος Ζωγράφου—τής διευθύν
τριας τοΰ ήμειέρου περιοδικού—«Ή διαρκώς γελώ- 
σα», διασκευή άπό τό ομώνυμόν της διήγημα, κέν 
άλλο δράμα είςτό όποιον δέν έδόθη άκόμη ό τίτλος. 
Τοΰ κ. Γρανίτσα «Τό καμπαναριό». Τοΰ κ. Κυριά
κού «Ή Πενταγιώτισσα». Τοΰ κ. Άσπρέα τό 
«1897» καί ή «Πάπισσα ’Ιωάννα». Τοΰ κ. Λάσκα- 
ρη «Ή σύζυγος». Τοΰ κ. Νέη «Ό θάνατος δ ζων
τανός» καί ή «Σεμήραμις». Καί τοΰ κ. Ταγκοπού- 
λου «Ή φαγάνες» καί τό «Στήν δξώπορτα».

Θά έχωμεν κέφέτος τά «Νέα Παναθήναια», καθώς 
καί άλλα; άκόμη «Νέας» Επιθεωρήσεις —ώς τό 
«Σκαΐτιγκ Ρήν» τοΰ κ. Μωραϊτίνη καί τό «Σία 
κιάράξαμε» ιών κ.κ. Γρανίτσα καί Δημητρακοπού- 
λου μέ μουσικήν τοΰ κ. Σακελλαρίδου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΓΚΟΥΛΑΣ

Μίαν άπελπιστικήν εϊδησιν διά τό Ελληνικόν 
Θέατρον άνήγγειλεν έκ Μιτυλήνης ό τηλέγραφος. Ό 
Νικόλαος Μέγκουλας, ό κατ’ έξοχήν πρωταγωνιστής 
τής νεοελληνικής σκηνής, άπέθανεν !

Τό βαθύτατον άλγος τό όποιον καταπλημμυροΐ 
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τήν στιγμήν αύτήν τάς καρδίας δλων τών φίλων τοϋ 
θεάτρου και τοΰ μεταστάντος, ιδιαιτέρως, παραλύει 
καί τάς ιδικάς μας χεΐρας καί δέν δυνάμεθα τήν 
ώραν ταύτην νά γράψωμεν τίποτε περισσότερον !

Είς τδ προσεχές, θά προσπαθήσωμεν νά παρου- 
σιάσωμεν πιστοτάτην τήν εικόνα τοΰέκλιπόντος συμ- 
παθοΰς καλλιτέχνου.

— Τούς έκ δάφνης στεφάνους, οί όποιοι κατετέ 
θηάαν έκ μέρους της Έταιρίας τοϋ Περιοδικού 
Τύπου ’Αθηνών έπί τών τάφων τών Αραιών τοϋ 
18'21, κατεΟκεύαάεν μετά περάδης φιλοκαλίας καϊ 
άφτλοκερδώς ό μοναδικός καλλιτέχνης Ανθοπώλης 
τιϊς πρωτευούσης κ. Τσοϋτάος, είς δν οφείλονται 
καί δηαοδίμ χΑριτες, μη θελήάαντα ούδέν νά λάβμ 
προκειμένου περί τοιούτου ίεροϋ σκοπού.

— Μετ’ Ιδιαιτέρας εύχαρτστήσεως Αναγράφομεν 
τήν παρασημοφορίαν τοϋ κ. Χρ. Οίκονομοπούλου 
γραμματέως τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών καί 
είσηγητοϋ τοΰ Διοικητικού Τμήματος. Τό παράόη- 
μον τοΰτο τό Απονεμηθέν ύπό τοΰ φιλοξενηθέντος 
παρ’ ήμΐν Γερμανοΰ Αύτοκράτορος είνε δικαία 
Αμοιβή τής φιλοπονίας, τής μορφώάεως, τής νοη
μοσύνης καί τών άλλων προσόντων ύφ’ ών κοσμεί
ται ό κ. Οίκονομόπουλος. Τφ Απευθύνομεν θερμά 
συγχαρητήρια, ίδίςτ δέ τφ γηραιώ πατρί του πρώην 
Νομάρχη. ’Αττικής, Αξιοτίμφ κ Άνδρ. Οίκονομο- 
πούλφ.

— Εύρέθη τέλος Σωματάρχης είς τό ύψος τής 
θέσεώς του καί τής Αποστολής του. Ό Διοικητής 
τοΰ έν Τρικκάλοις συντάγματος τοΰ πεζικού, Αντι- 
συνταγματάρχης κ. Νικολόπουλος, γνωστός καί έν 
Άθήναις διά τήν διοικητικήν του Ικανότητα καί 
τήν έξαίρετον στρατιωτικήν του μόρφωσιν, είσήγα- 
γεν είς τό ύπ’ αύτόν σύνταγμα τά πατριωτικά 
μσματα. *0 Έλλην κληρωτός, άμαθής, ώς έπί τό 
πλεϊστον,Αμόρφωτος, Ανιστόρητος, χωρίς ένθουόια- 
σμόν, χωρίς φρόνημα, διανύει τήν στρατιωτικήν 
του θητείαν καί έπανέρχεται είς τό χωρίον του ό 
ίδιος, Αν μή χειρότερος. Ό στρατών ούδέν τόν δι
δάσκει, κατ’ ούδέν τόν βελτιοϊ, διότι έλλείπει έξ 
αύτοΰ καί Λ πρακτική διδασκαλία, Λ Ανάπτυξις 
καί περιγραφή τών μεγάλων ιστορικών τής πατρί- 
δος γεγονότων καί τά μέσα πρός διέγερσιν τοΰ 
Φρονήματος καί τής πρός τήν πατρίδα Αγάπης καί 
Αφοσιώσεως. *0 κ. Νικολόπουλος ίδού δτι Αναπλη- 
ροϊ τήν τελευταίαν ταύτην έλλειψιν, είθε δέ νά 
εΰρμ μιμητός καί τούς άλλους Αξιοτίμους συνα
δέλφους.

— Ό κ. Γ. Ζερδουδάκης ό χορηγός τόσων σπου
δαίων έν Αίγύπτφ έπιχειρήσεων έτέθη έπί κεφαλής 
όμίλου ’Αλεξανδρινών κεφαλαιούχων πρός έκμετάλ· 
- ευσιν τών έν τμ χερόονήσφ τοΰ Σινά Ανακαλυ- 
φθέντων πλουσίων μεταλλείων χαλκού καί μαγνη
σίου. Εύχόμεθα Από καρδίας είς τόν μεγαλεπίδολον 
ομογενή πλήρη εύδοκίμηόιν τών έργαδιών του 

αύτών αϊτινες θά συντελέσωσιν είς τήν ύλικήν 
Ανακούφιδιν τόσων Ελληνικών χωρών.

— Ό κ. Βάνιας προξενικός ύπάλληλος έν Πά
τραις ΑπέσεελΛε κιδώτιόν τι είς Μασσαλίαν είς πα
ραλαβήν τοϋ γυναικαδέλφου του κ. Σπυρ. ΚαΟτελ- 
λάνου. Τό περιεχόμενον τοΰ κιβωτίου έγέννηόεν 
ύπονοίας είς τόν Δεκάρχην κ. Πανόπουλον καί τη 
ένεργείμ του ήνοίχθη παρισταμένων τών Αρμοδίων 
υπαλλήλων. Ό κ. Πανόπουλος δέν ήπατάτο, άντί 
τοΰ δηλωθέντος έμπορεύματος περιείχε κορμόν Αρ
χαίου Αγάλματος. Δέν Αρκεί τά όσα τραβά τό Κρά
τος μας, άπό μάς τούς ίδίους, πρέπει καί οί ξένοι 
νά μάς δολιεύωνται !

— Τόν τέως πρόεδρον τής ’Αμερικής διελθόντα 
πρό τίνος έξ ’Ιταλίας καί ό ’Ιταλικός λαός έδεξιώθη 
μετί μεγάλων τιμών καί είλικριιοΰς ένθουόιασμοΰ 
καί ή Βασιλική Οικογένεια τής ’Ιταλίας έπεδαψί- 
λευΟεν αύτφ Απείρους καί έξαιρετικάς περιποιή
σεις. Ούτω τό Ιταλικόν “Εθνος εΰρε τήν εύκαιρίαν 
νά έπιδείξμ τήν εύγνωμοσύνην του είς τόν ’Αμερι
κανικόν Λαόν διά τήν γενναίαν Αρωγήν ην προσέ- 
φερεν είς τούς παθόντας κατά τούς τελευταίους 
τής Σικελίας σεισμούς.

— Πολλήν έντύπωσιν μάς έπροξένηάε καί όφεί- 
λομεν νά τό όμολογήσωμεν τό φύλλον τοΰ «Νεο- 
λόγου» Πατρών τό έκδοθέν κατά τήν ήμέραν τοΰ 
Πάσχα. Περιεϊ εν έπίκαιρον, ποικίλην καί έκλε- 
κτήν ύλην τήν όποίαν θά έζήλευε πάσα έφημερίς 
έπιθυμοΰσα νά ϊσταται είς ζηλευτόν ύψος Ακμής 
καί έπιβολής.

— ’Ανώτερος δικαστικός λειτουργός καϊ τετιμη- 
μένος πολίτης, δ Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, 
Πρόεδρος τών έν Γυθείφ πρωτοδικών, έξεμέτρησε 
τό ζήν έν Άθήναις τόν παρελθ. μήνα. Τήν κηδείαν 
του παρηκολούθη'σεν έκλεκτή μερίς τής Αθηναϊκής 
κοινωνίας, καθώς καί Λ μουσική τοΰ πυροβολικού, 
διότι ό μεταότάς ήτο τετιμημένος διά τοΰ χρυσού 
Σταυρού τοΰ Σωτήρος. Είς τόν υιόν τοΰ Αειμνή
στου προέδρου κ. Σπ. Νικολόπουλον,'Αρχισυντά
κτην τών «Καιρών», Απευθύνομεν τά θερμότατα 
τών συλλυπητηρίων, καί εύχόμεθα αύτφ τε καί 
τμ οίκογενείμ του τήν έξ ύψους παρηγορίαν.

— Περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος μηνός έτελέ- 
σθησαν έν στενφ οίκογενειακφ κύκλφ οί γάμοι 
έκκλεκτής τών Αθηνών κόρης, τής δεσποινίδας 
Φανής Α Καμπά, μετά τοΰ κ. Βασιλείου Α. Μάτσα. 
Εύγένεια ψυχής, καί λεπτότης αισθημάτων, καί 
τελειότης χαρακτήρων, κοσμούν τούς δύο συμπα
θείς είς τήν κοινωνίαν μας νέους. Άς εύχηθώμεν 
δλα αύτά τά ψυχικά χαρίσματα νά καταστήσουν 
εύτυχή τόν βίον των καί μειδιώντες νά διέλθουν 
τήν λεωφόρον τής ζωής.

— *0 κ. Ν. Ζητουνιάτης πρώην βουλευτής Λα
μίας καί ή δ)ίς Ανδρομάχη Πετμεζα έτέλεάαν έν 
στενοτάτω οίκογενειακφ κύκλφ τούς γάμους των. 
Είς τούς συμπαθείς νεονύμφους Απελθόντας εύθύς 
μετά τό μυστήριον είς Ευρώπην εύχόμεθα άπό καρ
δίας τόν βίον εύτυχή καί Ανέφελον.
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Ο χ· ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΛΙΒΑΔΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΕΝΟ

ΔΟΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

Ούδείς βεβαίως αγνοεί τό μέγα και κατ’ έξο-
χήν αριστοκρατικόν ξενοδοχεϊον «Τής 
’Αγγλίας» τό δποΐον περιποιεΐ τόσην 
τιμήν εις τήν πρωτεύουσαν τής Ελλά
δος, και διά τό δποΐον τόσον ένθουσιω- 
δώς έξεφράσθησαν πάντοτε και δλοι οι 
έπίλεκτοι έκεΐνοι καί ’Υψηλοί ξένοι τούς 
δποίους έφιλοξένησεν εις τάνακτορικής 
μεγαλοπρεπείας δώματά του.

Τό μέγα τοΰτο ξενοδοχεϊον ϊδρυσεν, 
πρό πεντηκονταετίας, δ άείμνηστος Γε
ράσιμος Μ. Λιβαδάς, τέκνον καί ούτος 
τής εύάνδρου Κεφαλληνίας, δ δποϊος 

εις τήν άκιιήν τής δράσέώς του κατέλιπε 
τήν πατρίδα του κένεκατέστη ένταΰθα, 
δπου δι’ άδιακόπου έργασίας κέφευρετι-

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ}

Έν τώ Παρνασσώ ένώπιον πυκνοϋ ακροατήριου 
ό κ. Α. ’Αξιώτης άνέγνωσε μελέτην του περί 
«Άαλετ» καί «Δον Κιχώτου» πολλής άξίας και 
πολλοϋ ενδιαφέροντος.

κωτάτου εμπορικού πνεύματος κατώρθωσεν όχι μό

νον τοΰτο, άλλά καί νά τό καταστήση έφάμιλλον 

πρός τά πρώτης τάξεως τοιούτου είδους ευρωπαϊκά, 

τήν δέ φήμην του παγκόσμιον.
Και δλ’ αυτά τά πραγματικώς αξιοθαύμαστα, έπε- 

τυχεν ό δραστήριος εκείνος άνθρωπος,καίτοι έντελώς 

τυφλός !
Μίαν τοιαύτην μεγίστην έπιχείρησιν έκλήθη ήδη 

δ κ. ’Ιωάννης Ε. Λιβαδάς, δ ανεψιός τοΰ Γ. Μ.Λι- 

βαδά, νά διευθύνη.
Νέος κα'ι αύτός φιλοπρόοδος, καί άνθρωπος τής 

δράσεως, αντάξιος τοΰ αειμνήστου θείου του, μέ 

ευρωπαϊκήν μόρφωσιν και πολύγλωσσος, μέ διοικη- 

τικώτατον πνεΰμα και φωτεινοτάτην άντίληψιν, κά

τοχος δέ, ως ούδείς άλλος παρ’ ήμΐν, τής ξενοδοχικής 
τέχνης, ήν έπ'ι μακρά έτη έν τή αλλοδαπή έσπούδα- 

σεν, υπόσχεται νά άναγάγη εις άνωτέραν άκόμη πε- 

ριωπήν τό ίδρυμα τοΰτο, τό δποΐον δικαίως ύπερη- 
φανεύεται κα'ι διά τόν νέον του τοΰτον διευθυντήν 
και ιδιοκτήτην.

ΤΟ ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ ΤΗΣ “ΑΓΓΛΙΑΣ.,

Έορταί φιλολογικά!

Έωρτάσδη έν τώ Παρνασσώ μετά περισσής μεγα
λοπρεπείας άνταξίας πρός τό πολύτιμον έργον της 
η τριακονταετηρίς της «Διαπλάσεως τών Παίδων». 
Ή εορτή αυτή όντως άπετέλεσεν άληθη πανήγυριν 
τών γραμμάτων άποδοθεισης δικαιας τιμής εις τον 
διευθυντήν κ. Παππαδόπουλον.
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ΔΕΛΤ1ΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ — 
*Εξεδόθη τό τρίτον τεύχος μέ άρθρα περισπούδαστα τών κ. κ. 
Π. Παπαγεωργίου, Κ. Καρούσον, Σ *1ασεμίδου, Π. Καναγ- 
κί»η, Π. Γεωργαντά καί Λ. Ζωγράφον. Συνισιώμεν έκθύμως 
την μελέτην τοΰ Δελτίου τής Γεωργικής Εταιρίας.

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <ΑΘΗΝΩΝ*. — 'Εξεδόθη τό 
τεΰχος τοΰ μηνός ’Απριλίου περιέχον είς τάς ύπερεβδομήκοντα 
καλλιτεχνικός τυπωμένος σελίδας του άρθρα ποικίλα καί μελετάς 
μεγίστης άξίας *Αναφέρομεν ιά ονόματα τών Κ. Κόντου, Π. 
Δημητρακοπονλου, I. Ε. Κρεστειίτου βουλευτοΰ, A. Κ. Δαμ- 
βέργη, Μ. Λαμπριι ίδου, Δ Σ Μπαλάνου κτλ. κιλ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. —Έξε
δόθη τό τεύχος τοΰ μηνός * Απριλίου <

«ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑ*. — Ή καθ* εβδομάδα έμφάνισίς του 
ανελλιπής. Είς τό τεΰχος τής 19 'Απριλίου ανευρίσκει τις 
πληθύν εικόνων άναπαριστασών τά σπουδαιότερα γεγονότα τής 
γείτονος Επικράτειας.

«ΝΕΑ ΖΩΗ*.—Έξεδόθη τό τεΰχος τοΰ Μαρτίου τοΰ όμω- 
νύμου εν Αλεξάνδρειά Φιλολογικού Συλλόγου.

«ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ». — Έξεδόθη τό τεΰχος τοΰ μηνός 'Απρι
λίου τοΰ νεοφανούς περιοδικού τοΰ έκδιδομένου εν Νέα "Υόρκη 
υπό τού κ. Β. Τξαραβέλα. Περιέχει καί ύλην εκλεκτήν καί ει
κόνας ενδιαφέρουσας,

«ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ*.— Έξεδόθη ώς πάντοτε άπο- 
στίλβουσα άπό τήν έκλεκτικότητα τού χάρτου της τήν καλ- 
λιτεχνικότητα τών πολυποίκιλων εικόνων της, τήν έπιμελη- 
μένην έκτύπωσιν της, άλλά καί μέ τήν ποικίλην καί εκλεκτήν 
ύλην της ή «Εικονογραφημένη* τού μηνός Μαρτίου.

«Η ΑΥΓΗ*.— Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν, παιδαγωγικόν, 
Γεωργικόν καί έπιστημονικόν Περιοδικόν έκδιδόμενον έν Λευ
κωσία τής Κύπρου. Έξεδόθη μέ έ.θιαφέρουσαν ύλην τό τεύχος 
τού Μαρτίου.

«Η ΤΟΛΜΗ*. — Εβδομαδιαία έφημερίς έκδιδομένη υπό τού 
εύπαιδεύτου καί ευθαρσούς Δικηγόρου κ. Βλαβιανοΰ. Ειοήλθεν 
είς τό Γ' έτος τής έκδόσεώς της Εύχόμεθα νά τά χιλιάση.

«ΑΤΛΑΝΤ1Σ*.— Ή σπουδαιοτέρα καθημερινή ελληνική έ
φημερίς ή έκδιδομένη έν Νέα ‘Υόρκη. Εσχάτως έξίδοτο πα
νηγυρικόν 28οέλιδον φύλλον προξενήσαν πολλήν έντύπωσιν καί 
ένθουσιάσαν τούς φίλους καί θαυμαστός τού πολυτίμου αύτοΰ 
δημοσιογραφικού οργάνου.

• ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ*.— Έξεδόθη μέ έκλεκτήν ύλην φιλολο
γικήν καί καλλιτεχνικός εικόνας τό τεύχος τού Απριλίου τής 
«Πινακοθήκης». Περιέχει πλήν άλλων, μελετάς περί Κρητικής 
φαλμωδίτς έν Έπτανήσω. ύπό κ. Σπ. Δέ Βιάζη, περί Συβα- 
ρυτισμού, ύπό Π. Δημητρακοπούλου, περί Ποέ, ποίημα τού 
κ. Μπρούβερ, περί άνασκαφών τής Κρήτης,εντυπώσεις τοΰ κ. 
Δ. Γρ. Καμπούρογλου, κρίσεις περί τής καλλιτεχνικής Έκθέ
σεως τού Ζαππείου κλπ.

αθ ΚΑΠΝΟΣ*. — Έξεδόθη ύπό τόν τίτλον τούτον περι- 
σπούδαστον βιβλίον ύπό τού παρ* ήμϊν Μεγαλεμπόρου τών Κα
πνών κ. Ήλία Β. Παπαηλιού. *Η εΈΙληνική Έπιθεώρησι-Τ) 
είς τά τοιούτου είδους έργα άποδίδει έξαιρετικην σημασίαν φρο· 
νοΰσα δτι κατ* εξοχήν έχει ό τόπος άνάγκην παρομοίων βοηθη

μάτων δΓ ών τά δύναται νά δοθή ώθησις είς τούς ζωτικωτέ- 
ρους κλάδους τής ελληνικής παραγωγής.

*Ως τοιούτος δέ κλάδος είνε ή καπνοπαραγωγή ή οποία ύπάρ- 
χει έλπίς νά είσέλθη τίς τήν οδόν τής προόδου καί τής άκμής 
δταν άνδρες τοΰ ένθουσιασμοΰ, τής πείρας καί τής μορφώσεως 
τού κ Παππαηλιοΰ εργάζονται μετά τόσον ζήλου καί άφοσιώ- 
σεως ύπέρ αύτής. Διά νά συντελέσωμεν καί ήμεϊς εις τήν εύρυ- 
τέραν διάδοβιν τών πολυτίμων γνώσεων αΐτινες εινε τόσον άφθό- 
νως έγκατεσπαρμέναι είς τό βιβλίον τοΰτο, έζηιήσαμεν καί έλά ■ 
βομεν τήν άδειαν παρά τοΰ συγγραφέως ν* άναδημοσιεύσωμεν 
τά πλέον σοβαρότερα έκ τών κεφαλαίων του. Καί τούτο θέλο
μεν πράξει άπό τοΰ προσεχούς τεύχους.

«ΒΥΖΑΝΙΙΣ* Επιστημονική Έπιθεώρησις τών Βυζαντι 
ιών ιπούδών.— ‘Υπό τόν άνωτέρω τίτλον ή έν ‘Αθήναις «Βυ- 
ζαντιολογή Εταιρεία* αναγγέλλει τήν έκδοοιν επιστημονικού 
περιοδικού συγγράμματος προδιαγράφουσα τούς έξής περίπου 
ορούς.

α') Έν τή · Βυζαντίδι» θά δημοσιεύωνται επιστημονικοί 
έργασίαι σχετικοί πρός τόν κύκλον τών σπουδών τής έν *Αθή. 
ναις Βυζαντιολογικής ‘Εταιρείας. Ήτοι μελέται καί κείμενα 
άφορώντα πρός τάς ποικίλας έκφάνοεις τού καθ* δλου βυζαν- 
τιακοΰ βίου, άπό τού 330 μ.Χ. μέχρι τών καθ* ήμάς χρόνων, 
μελέται τής καθ* δλου Χριστιανικής άρχαιολογίας, κατάλογοι 
ελληνικών χειρογράφων, έπιγραφαί καί χαράγματα.

β') Τά έν τή Βυζαντίδι άρθρα δύνανται οί σννερ 
γάται νά γράφωσι κατά βούλησιν έλληνισΊ, γαλλιστί, γερμανι 
στί, αγγλιστί, ίταλιστί καί λατινιστί.

γ*) Έν τή «Βυζαντίδι* θέλουσι δημοοιεύεοθαι επιστημονικοί 
έργασίαι καί παρά μή εταίρων τής έν 'Αθήναις «Βυζαντιολογι- 
κής ‘Εταιρείας*.

δ') ‘Έκαστος τόμος τής «Βυζαντίδος*, έκ 30 —40 τυπογρ. 
φύλλων, μετ* εικόνων, πανομοιοτύπων, παρενθέντων πινάκων 
κλπ. κλπ. απαρτίζεται έκ 4 τευχα>ν έκδιδομένων κατά τριμη - 
νίαν. Ή τιμή έκάστου τόμου ορίζεται δραχ. 20 διά τήν Ελ
λάδα καί φρ. χρυσά 20 διά τό Εξωτερικόν.

ε*) Ή «Βυζαντίς* έκδίδεται έπιμελείρ ειδικής επιτροπής.
ς') Πάν άφορών εις τήν σύνταξιν τού περιοδικού άπευθυν 

τέον πρός τά γραφεία τής Βυζαντιολογικής Εταιρείας, οδός 
Βερανζέρου 5α, είς ’Αθήνας. Τό πρώτον τεΰχος έκδοθήσεται 
λίαν προσεχώς.

• ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ* . — Τριμηνιαϊον περιοδικόν 
σύγγραμμα ουντασσόμενον καί έκδιδόμενον ύπό τοΰ κ. Σπυρ. 
Λάμπρου καθηγητοΰ. Τόμος Ε*. Τεύχος Δ . Περιέχει ώς πάν
τοτε πολύτιμον ιστορικήν ύλην όφειλομένην είς τάς άκαταπονή- 
τονς έρεύνας, τήν φιλομάθειαν καί τήν έπιστημονικήν άξίαν 
τοΰ σοφού καθηγητοΰ.

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ». — Έξεδόθη τό Θ τεΰχος τοΰ ώραίου 
τούτου καί χρησίμου περιοδικού τοΰ μετά τόσης καλαισθησίας 
έκτυπουμένου καί περικοσμήτου άπό εικόνας καλλιτεχνικω 
τάτας.

• ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΊΡΟΧ*. — Έξεδόθη είς ίδιον κομ- 
φότατον τομίδιον ή έν τφ Παρνασσω γενομένη διάλεξις τού 
συνεργάτου μας κ. Δ. Σ. Μπαλάνου. *Ήδη παρουσιάζεται ευ · 
καιρία είς τούς μή παραστάντας κατ* αύτήν νά λάβωσι γνώσιν 
τής ένδιαφερούσης ταύτης μελέτης ήτις πρός τή επιστημονική 
της άξία δέν στερείται καί κοινωνικού ενδιαφέροντος.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.- Έξε- 
δόθησαν ό πέμπτος καί έκτος τόμος μέ ύλην νομοθετικήν καί 
διοικητικές πολλής άξίας καί πολλού ένδιαφέροντας.


