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ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡΑΧ. 12.- ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡ. 8.-

Πΰν χειρόγραφόν δημοσιευομενον ή μη δεν επιστρεφεται

Παν χειρόγραφον άποστελλόμενον εις τά γραφεία τής «'Ελληνικής 'Επιΰεωρήσεως 
αναγγέλλεται δι* αυτής

Αιεύδυνσις: Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

'Οδάς Μενάνδρου 83. ’Αθήνας

Αντιπρόσωπος έν Μιτυλήνη δ κ. MIX· Β· ΜΠΙΝΟΣ

’Ανταποκριτής κα&*  δλην τήν Αίγυπτον δ κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΪΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΑΗΣ
’Αντιπρόσωπος ir Καλάμαις δ Λ. IQ ΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ·

Βιβλιοπώλης έν "Αλεξάνδρειά, έναντι τοϋ Άβερωφείου Γυμνασίου

ΣΗΜ.— Γνωρίζομεν τοΐς ίιδιαφερομίνοις, δτι αί ΙγγραφαΙ τώι άπδ τον παρόντος μηνος έγγραφο μενών νεω ν 
συνδρομητών μας λιγίζονται δπδ τής πρώτη- έκαστου μηνάς. . -

Άντιπρόσωπος καθ’όλην τήν Ρωσσίαν τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεοις» αναγνωρίζεται ό Καθηγητής κ. Άασιάσιος 
Μάλτος. ( Οδησσός.— Rue Pousclikine, No 6fi).

' ΔΙΕΓΘΓΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΣΙΗΟΜ ΙΑλλΤΥΔλΤΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

θεωρεί καθήκάν τηί νά είδέποιήση ·οτι μόνον αυτή γε,οί- 
ζει τάς φιάλας τών ΰδάτων ΣαρΙζης ένττς τή; πηγής 
Σαρίζης διά μηχανήματος άγγλικαϋ, άλλαι δε φιάλαί, 
πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύχι άλλων εμπόρων πληρο5ν-»ι 
έν Άθήναις. .ί ί-’

’Επίσης μόνον ή ’Ανώνυμος 'Εταιρία έχει τήν απο
κλειστικήν έκμετάλλευσιν των ΰδάτων Λουτρακιού Κυλ*

Οσσης δι’ επισήμων συμέαλαίων, πληρ.ϊ τα 
λας εις τάς πηγάς αυτές καΐ'αον'ττάται διά π·.ττ 
τικών των Δημάρχων Άνδρου καί Λουτραν.ί'.υ και διά 
δύο εγκυκλίων ταϋ Β· Ίατροσυνεδρίου.

’Αποφεύγετε άλλα ύδατα μεταοερομενα διά δαμιζανών 
και χάνοντα τάς ιδιότητας καί τά θεραπευτικά ;ων συ
στατικά. Δοκιμάσατε το .ύδωρ Τσάγεοι μοναδικόν έν τω 
κόσμω κατά τήν γνώμην τοδ Γάλλου ’Ακαδημαϊκού Ρομ.- 
πέν κατά τής άνυιμίας, χλωρώσεως καί έςασΟεκήσεως, 
θαυμάσιον δε εις ;ήν γεΰσιν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ
ΚΟΡΣΕΔΕΣ ROYAL·ES

KOPSETS ROYALES

Οί μόνοι Κορσέδες οΐτινες έ'τυχον των καλλίτε
ρων βραβείων είς πάσας τάς διεθνείς εκθέσεις.

Εις τον ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ : Θά ευρητε άπαντα 
τά είδη τής γυναικείας άμφιέσεως, είδη γόμων και 
προικών ώς και πλουσίαν συλλογήν φορεμάτων.

ΤΙΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ!

ΕΙΣ TO NEON ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΘΕΟΔ. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΔΟΥ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡ. 60

Εύρίσκονται έν πλουτφ και αφθονία Πλοϋζες έτοι

μες Δαντελλένιες, Τούλλινες, Ίρλάν. Λοαχόσοα νέα 

σχέδια από δρ. 20 μέχρι 250, και Τούλια εις δλα τά 

νουβωτέ χρώματα.
’Επίσης σννιστώμεν τήν A 1 S e i (1 a creme an

tiride. Εϊνε ή μόνη κρέμα ή παρασκευαζομένη επι

στημονικούς από τούς διασημοτέρους δερματολόγους 

των Παρισίων. ’Εξαλείφει τελείως τάς ρυτίδας, μπι

μπίκια και πανάδες, Έπισκεφθήτε τό νέον Κατά

στημα τοϋ κ. Θεοδ. Π. Πετροποΰλου.

Ή έν Άθήναις υπό τήν Υ. 
προστασίαν τής Α. Μ. τοϋ 
Βασιλέως. Β»ε.ομ.ηχαντ«ή 
χν.ΐ Έμ.«ορτχή ’Λκα· 

δηλοϊ, δτι τά μαθή
ματα των σχολών αυτήςί Γί· 
ιοργικής, Ο to μ. η χαντ
ζής, Έμ.Λορεκ^ς,Μ·η- 
χανοοργτκής, ’ Λ p/J - 
τεκτονικής), ά'ρχονται τή 
15 Σεπτεμβρίου, αί δέ έγ
γραφοι από τής 20ής Αύ
γουστου. Πρόγραμμα άπο- 
στέλλεται δωρεάν τφ αΐ- 
τοϋντι. Γίνονται δεκται καί 
μαθήτρια’..

&HMHTPJQY ΑΘΗΝΑΙΟΥ
m ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΒΑΡΑΓΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠ λΟΠΟΙΤΑΣ
EH ΟΔΟ ΟΑΙΗΡΟΤ >? 4

Μία έπίσκεψις είς τό ανωτέρω Έπιπλοποιεΐον Θέ
λει πείση καί τόν πλέον δύσπισταν περί τής καλλι
τεχνικής τελειότητας εις ήν έφθασεν ή εργασία τοϋ έν 
λόγω καταστήματος. ’Ασφαλώς ύπερβάλλει τά Εύ- 
ρωπκίκά, έφ’ ω καί τήν έκτίμησιν τής εκλεκτής ’Α
θηναϊκής κοινωνίας έ'χει επισύρει. Συνιστώμεν έκθύμως 
τά Κατάστημα των κ.κ. ’Αθηναίου καί Βαραγκη.

'ΉΪΑ^ΣίΓτόΫΑΑΧΕΪ^ΎΗΓΕΘΗΟΣ··'

Τά κεαδηθέντα ποσά πληρώνονται από τής 30ής 
’Οκτωβρίου έ. έ. είς τραπεζογραμμάτια επί τή προσα
γωγή των οικείων τίτλων.

Ενώπιον τής άρμοδίας ’Επιτροπής έγένετο ή 22α 
κλήρωσις τοϋ Κτηματικού λαχειοφορου δανείου των
20,500,000 δρ.

Έκ τής κληρωτίδας έξήχθησαν οί ακόλουθοι δέκα 
έξ (16) άριθμοί κερδίζοντες τά εξής ποσά:

17,166 Κερδίζων Δρ. 50,000
64,161 ΐ) » 3.000

177,388 » » 3,000
111,757 » » 3,000

11,002 » » 3,000
168,190 » . » 3,000

13.868 » » 1,000
51,099 » » 1.000
57,913 » » 1,000

151,798 » » 1,000
29,097 » » 1,000

167 977 » » 1,000
31,372 » » 1,000

135.247 » » 1.000
53,817 » » 1.000
71,880 » » 1,000
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Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθιίσης -τής χλίμακο; των τόκων των είς τρα" 
πεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν όψει 
ή έπί προθεσμίρ δηλοποίεϋίαί δτι άπο 15 τρέχοντος ’Απρι
λίου 1909 ή ‘Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά 
τε τφΚεντριχφ Κρταστήματι καί τοΐς Ύποκαταστήμασιν 
αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας 
έν όψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπΐ τόκφ :

1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά τάς έν δήει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, πέραν του ποσού τούτου 
τού τόκου δριζομένρυ εις 1 ταίς 0)0 κατ' έτος μέχρι 50,000 
πέρα δέ καί τού ποσού τούτου εις 1)2 ταϊς 0)0, At καταθέ
σεις αύται γίνονται δεκταί καί εις ανοικτόν λογαριασμόν πα- 
ραδιδομένου τω καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου επιταγών.

2 ταϊς 0)0 κατ’ ίτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εξ μΑνας τουλάχιστον.

2 τα ς 0)0 κατ’ έτος δ.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας εν 
έτος τ ΰλάχιστον.

3 ταος 0)0 δ·ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δίτο 
ετη τοΐύλάχιστον.

3 1)2 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
τέάάαρα έτη τούλάχιστον.

4 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε 
έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν των πέντε ετών ή 
τάς διαρκείς

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι έντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι εις

οράγκα καί λίρας’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθε
σμία ή διαρκείς επί τόκω:

1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
2 »

σμία ή διαρκείς επί τόκω: 
1 ■·*  ' ’
2

• 2 1)2 
3 
4 »

» 
» 
» 
» » »

»
»
»
»

»
»

»

1 έτους
2 ετών

4 »
5 »

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκοίδονται κατ’έκ- 
λογήν τού καταθέτου δνομαστικαί ή άνώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται 
παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι *αί  τή αιτήσει τού κατα
θέτου παρά τοϊς ‘Υποκαταστήμασι τής Τραπέζης εις τό 
αύτό νόμισμα είς ο έγένετο ή κατάθεσις.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ! ΜΙ
ΠΑΝΑΓ. Κ. ΣΟΥΚΑ

ΙΔΡΥΘΞΝ ΤΩ 1880
Έν Άβήγαες οδός Χοφοκλέους ΙΟ
’Εκτελεϊ αγοραπωλησίας χρεωγράφων καί εν γένει 

χρηματιστικάς έντολάς
’Εκτελεϊ άγοράπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 

παντός Κράτουςί
Παρέχει δάνειμ, επί ένεχύρω χρεωγράφων καί λα

χειοφόρων ομολογιών
Προεξοφλεί; τάς κληρωθείσας ομολογίες διά λαχνών 

ή εις τό άρτιον
Προεξοφλεί τοκομερίδια Ομολογιών.
’Ασφαλίζει λφχειοφόρους ομολογίας κατά τής κλη- 

ρώσεως είς το άρτιον
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας επί τών κληρωθέν- 

των αριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κρά
τους.

Η ΜΤΟΓΡΑΜΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ

Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΪΛΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 10

Πρωτην φοράν έν ’Αθήναις καί καθ’ δλην τήν'Ελ- 
λαδα παρουσιάζεται φωτογράφος μέ καλλιτεχνικός δι- 
καιωματικώς αξιώσεις

Ό κ Δανθοπουλος άνήγαγε κένταΰθα τήν φωτογρα
φικήν είς τών Καλών Τεχνών τήν περιωπήν, δπως όί 
Ευρωπαίοι συνάδελφοί του οί συναγωνιζόμενοι προ 
πολλοϋ με τους καλλιτέχνας ζωγράφους τών ξένων με- 
γαλοπόλεων.

Πρέπει δέ νά θεωρή κάνεις ευτύχημα να έχη μίαν ' 
φωτογραφίαν του από τον κ Ξανθόπουλον, τό φωτο
γραφείου τοϋ οποίου έτίμησαν δλοι οί διακεκριμένοι 
καλλιτέχναι μας καί οί άνθρωποι τών γραμμάτων

ΕΝ OAQ ΕΡΙΟΪ
ΑΡΙΘΜ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

1.1 Δ. ΜΟΥΤΖΟΠΟΤΔΠΙ
Είς τον άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον 

καί πολύχρωμον εμπορικήν πλούτον τοΰ καταστήμα
τος τών άδελφών Μητσοπούλων ζητήσατε τά τελειό
τερα ασπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο
λυποίκιλα χευτή|χατα και δαιντέλλας καί τά τε
λευταίας μόδας ύφάσμ.ατα. Δεν θά σας προσελ- 
κύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τοΰ καταστή
ματος αλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς καταστημα- 
τάρχας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ u. ΥΔΡΟΑΗΠΤΑΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. ύδρολήπται οί καθυστερή- 
σαντες τό άντίτιμον τοϋ υδατος διά τό τρέχον έτος 
1909 ΐνα εντός οκτώ ημερών άπό τής σήμερον προσ- 
έλθωσιν είς τό ταμεϊον τοΰ Δήμου καί καταβαλωσιν 
αύτό, όπως μη ή ύπηρεσία εύρεθή είς τήν άνάγκην νά 
διακόψη τήν παροχήν αύτοΰ.

Άθήναι τή 25 Σεπτεμβρίου 1909.
(’£% τοϋ υδραυλικόν τμήματος 

τοϋ Δήμου Άΰηναίων)

1910-1911 · ΕΤΟΣTPlTQfy

ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΙΓΓΛΕΧΗ
ΙΔΡΪΤΟΤ ΔΙΕΤΘΤΜΤΟΤ ΤΗΣ ETMNU Till &ΗΦΗΝΗΙΕΩΙΙ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛ7* δος
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΣΤΙ ΕΙΣ ΔΥΟ ΧΟΡΙΣΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

ΚΑΙΑΕΣ HEFIW 3000. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΝ 8 ΣΤΙΓΜβΝ. ΜΕΓΑ ΣΧΗΜΑ-ΤΟ 0 3ΣΤΗΑ0Ν & 4ΣΤΗΛ0Ν 
ΤΙΜΗ ΤίΙΝ 2 ΤΟΜΟΝ ΑΡ. ό ΦΡ. 20 ΜΕΤΑ ΤΑΧΥΑΡ. 25,0 ΤΟΜΟΣ ΑΡ· ό ΦΡ. 10 ΜΕΤΑΤΑΧΥΛΡ. 12Χ 

=4» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Α.1 ΑΠΑΣ Α. Μ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΛΛΑΣ

Β’ ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ 3ΝΤΗΣ2Ώ.Τ<Γ ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΣΑΜΟΥ 

Τ' ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.’ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ Ινί. Δ. ΣΙ Δ. 8 ΚΑΙ ΤΧΙΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ 

Ε’ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛ.Π.

^ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΙΜ0Λ0Π0Ν ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
1 ον Χελίδες εις τήν αρχήν καί τέλος.—Λεπλαί Χελίδες δρχ. vj φρ- 400, ή Χελίς 

δρχ. η φρ. 2i»O, ή 1)» ΧελΙς δρχ- η φρ. 180.

ίίον Χελίδες μ-εταξό τοΟ κεεμ-ένοτ».— Λε«λαϊ Χελίδες δρχ. η φρ. 200, η Χελες δρχ. 
η φρ. 1«8, 1)» Χελες δρχ. η φρ. ?Ο, 1)4 Χελίδος δρχ. ηφρ. -4» 1)8. Χε
λίδος δρχ. η φρ. 30.

•
3ον Άγγελίαε μεταξό τών ΛεευΟύνσεων.— Άγγελεαε ΐ» στίχων (εντός πλαεβεου) δρχ. 

η φρ. ίϊΟ Άγγελεαε 3 στίχων (εντός «λαεσεου) δρχ. η φρ. 1S, Άγγελίαε 1 
στίχου κεφαλαία δρχ. η φρ- *2-

-Ιον Χελεδες εες τότμ.ίΣμα άγγελεών.—Λεπλαε Χελίδες δρχ. η φρ. 'Η σελές
δρχ. $φρ. 1ΟΟ, 1)» σελες δρχ. η φρ. 60, 1)^4 σελίδας δρχ. η φρ. -40, 1)8 
σελίδας δρχ. η φρ. ΐί8. ,

mom®»
ΙΔΡΓΘΕΙΣΑ ΤΩ 1839

। :
1 ,. .'.4 ο)ο έτησ. έπί άποδόσει μετά 2 ετη έχρι 4 ετώ»

4 1)2 ο)ο » » » » 4 » καί επέκεινα
Είς χρυίόν

'Έδρα έν Λ,ονδίνω. — Γενική διεεθυνσις έν Έλ- 
λάδι, έν Άθήναις.

’1·ϊΐοκατάστιημ.α : έν ’Αλεξανδρεία, Κέρκυρα, 
' Κεφαλληνία, Ζακύνθφ, Πειραιεϊ, Τριπόλει.

ΙΙρακτορεεον : έν Ναύπλιο».
Όρο» καταθέσεων εές Τραπεζογραρμάττα

2 1)2 ο)ο έιησ. έπί άποδόσει είς πρώτην ζήιησιν διά ποσά 
μέχρι δρ. 100,000 

1)2 c»o » » » » » ζήιησιν διά πυσά
* πέραν τών 100,000

3 ο)ο » » » μετά 3 μήνας
3 1)2 ο)ο » » » » 6 » μέχρι 2 ετών

3 ο)ο έτησίως έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν
3 1)4 ο)ο
3 1)2 ο)ο

»

))

» » μετά 6 μήνας. 
» 1 έτος.

-4 ο]ο » » » . 2 έτη καί έπέ- 
. [κείνα.

Τίτλοι πρός φύλαξτν-
Ή Ίονική Τράπεζα Limidet δέχεται τίτλους 

προς φύλαζιν αντί ελάχιστου δικαιώματος φυλακτρων 
1)4 ο)οο έτησίως (έλάχιστον όριον όρ. 1) έπιτής άζιας 
τών τίτλων υπολογιζόμενης είς την τρέχουσαν τιμήν 
τής ημέρας τής καταθέσεως.



mmra»
KAI TON APXAIOTHTQN ΤΗΣ EMME ΣΟΥ 1903

Δ' ΚΑΗΡΩΣΙΣ ΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1909

τιον ισχνόν διά ' ΔΡΑΧ. 900,000 ΚΕΡΔΗ . μάτιον Ισχνόν 
τας 4 κληρω- £ διά μίαν κλή-

4 δραχμαίεκα- tffa δραχμή
στον γραμμή- ? ___ ____ ( έκαστον ~γραμ-

ρωσιν.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΞΣ ΚΛΗΡ2ΣΕΩΣ
1 Μέγα κέρδος έξ 100, Δραχμών
1 Κέρδος » 25, »
1 » έκ 10, »
ο 
Ο Κέρδη » 5, »
5 » » 1,000 «

414 100 »
578 » » 50 »

1000 έν δλφ Κέρδί] αξίας 225,000 »
Γραμμάτια πωλούνται : Είςτά δημόσια ταμεία καί 

λοιπάς δημοσίας άρχάς, εις τάς Τράπεζας, εις τούς 
σταθμαρχας καί στασιάρχας των σιδηροδρόμων, τούς 
διαχειριστάς των μονοπωλίων καί τά πρακτορεία των 
εφημερίδων πρός δραχμήν μίαν έκαστον γραμ.μάτιον, 
ΐσχύον διά μίαν έκ των τεσσάρων κληρώσεων.

Δία πασαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων ά- 
πευΟυντέον εις τό Γραφεΐον τοΰ ’Εθνικού Στόλου καί 
των ’Αρχαιοτήτων. 'Γπουργεϊον Οικονομικών εις ’Α
θήνας,

'Ο 5ιει»0ύ»ων -μημιτάρχης

Γ· Ν ΚΟΦΙΝΑΣ

Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

Έν όδώ Ίωάννου ΙΙαππαρρηγοπούλου
(Πρώην Νομισματοκοπείου] 

’'pjvavrt Υπουργείου Ο’.ΧθνθΐΜΧ<όν

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τον έμπορορραπτικόν οί
κον τοΰ κ. Γαβαλάκη διακρινόμενον διά την έκλεκτι- 
κότητα των υλικών του, διά την στερεότητα καί κομ
ψότητα τής εργασίας του καί διά τήν εύθηνίαν τών 
τιμών του.

Κομψότης, στερεότης, οικονομία. Διά τούς ξένους 
τών ’Αθηνών έπιβάλλεται ή έπίσκεψις τοΰ Έμπορορ- 
ραπτικοϋ Οϊκου Γαβαλάκη.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ! ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Γραμμή Θεσσαλίας

Εϊσπράςί'.ς προηγουμ. μηνών δρ. 
» μηνάς. Δ^δρίου » 

δρ.

1908 19ι·9
1.268.278.30 1.132.838.90

227.755.45 199.970.50
1.496.033.75 1.332.809.40

Γ ραμμη Βόλον—Λεχωνίων 
Είσπροίςβις προηγουμ. μηνών δρ. 

» μηνός Σ^βρίου » 
δρ.

63.403.75
6.430.25

69.834,—

26.111.70
3.045.70

29,157.40

56.229.05
7.268.70

63.197.75

23.888.75
3.938.15

27,826.90

ΚΟΝΙΑΚ 
ΑΔΕΛΦΗΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ 

ΕΝ ΠΕΙΡΑ1ΕΙ
ΟΖΧΟΣ3 Μ/ΚΡ ΑΣ ΣΤΟ AS ΑΡ. 51

ΪΔΙΎΘΕΝ 11»
Γό Ελληνικόν Κονιάκ τών 

Αδελφών Μπαρμπαρέσου,τών 
οποίων ο μέγας βιομηχανικός 
οικος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής, εΐνε αγνόν προ
ϊόν έκ σταφυλής.

Εχέγγυο εΐνε ή παλαιότης 
καί τά έπίσημα βραβεία τών 
Ελληνικών ’Εκθέσεων τών 

έτών 1875, 1880, τοΰ Σικά
γου 1894, τοΰ Βορδώ 1895 
ως καί τών έν Παρισίοις Πα
γκοσμίων τοΰ!889 καί 1900.

TIMUTIKAI ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΠρομηΟευιαΐ τής Βασιλ. Αύλής 
καί τετιμημένοι διά τουΣιαυ- 

ρού τοΰ Σωτήρος. ,

Διά πάσαν παραγγελίαν ή 
σχετικήν πληροφορίαν άποταν- 
θητωσαν οι βουλόμενοι εις τό 
εν Πειραιεΐ Κεντρ. Κατάστημα.

1845

“Η ΑΝΑΤΟΛΗ,, 
.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ111 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 1ΙΜΓΙΠ0Σ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ — ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Μετογ. Κεγάλαιον Δρ. 2,0110,000, καταβεβλημένη

Διοικητικόν Συμβούλων
Γεώργιος Άβέρωφ, Πρόεδρος, ’Ζω. Καλαμάρης, 

Αντιπρόεδρος, Άγ. Σλήμαν, Λο. Θεοδωρίδης, Άθ. 
Τυπάλδος Μπασιάς, Π. Σάρογλος, Ν. Μοσγοβάκης, 
Ν. Κοντός.

Γεν. Διευθυντής : ΑΘ. Η. ΦΙΛΩΝ
Μεταςυ τών Μετόχων τής Εταιρίας καταλέγονται :

Η Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, ή Τράπεζα 
’Αθηνών, ή Τράπεζα τής ’Ανατολής, ή Λαϊκή Τρά
πεζα, Κ. Ήλιάσκου (Κωνσταντινουπόλεως).

Διενεργουνται άσφάλειαι Ζωής παντός εί'όους, άσ©ά- 
λειαι Μικταί, Λαίκαί άσφάλειαι κλπ.

Πρακτορεία εις τάς κυριωτέρας πόλεις Ελλάδος, 
Τουρκίας καί Αίγυπτου.

Πληροφορίαι καί έντυπα παντί τω αίτοϋντι.

COURS DE PIANO
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ

ΑΝΝΗΣ Ν· ΤΣΙΜΠΑ ;
ΠΙΑΟΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΕ ΑΦΑΙ 0Δ3Σ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 25

-ΕΗΗΝΙΕΗ ΕΠΙΒΕίΙΡΗΪΙΛ
ΤΟΜΟΣ Β . §§ ί)Ν ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1909 ΤΕΥΧΟΣ 25

ΠΡΟΣ ΤΑΣΕΛΛΗΝΙΔΑΣ
Προ πολλοΰ καιρού μία Ιδέα μέ κατέχει. ’Από τό 

1830 άφ’ ής ήρχισεν ή παιδεία νά γίνεται κοινόν 
κτήμα έν Έλλάδι,—εις άρρενας καί θήλεις—ή Έλ- 
ληνίς μεθ’ δλην τήν παρεχομένην εις αυτήν έκπαί- 
δευσιν δεν άνεδείχθη εις πνεύμα, εις δράσιν, εις ερ
γασίαν, αφού μετριόνται μόνον εις τά δάκτυλα δσαι 
κατόρθωσαν νά υψωθούν ύπεράνω τής πεζότητος τοΰ 
οικογενειακού περιβάλλοντος, καί τοΰ καθημερινού 
βίου.

Ύπ’ αυτό τό πνεύμα έγραφα προ ημερών εις μίαν 
έν Ρωσσία φίλην μου, μίαν Έλληνίδα μέ μόρφωσιν 
καί υψηλά ιδανικά, καί από τήν 'Ελληνίδα αυτήν, 
έλαβα χθες άπάντησιν εις τήν έπιστολήν μου έκείνην.

Καί μού γράφει.
.«Έπί τής Αικατερίνης τής Μεγάλης έπί τής 

«οποίας ή Ρωσσίς αρχίζει νά γίνεται ά ν θ ρ ω π ο ς δ 
«Νόβικοβ, έκδοτης τοΰ Περιοδικού Καλλιτέχνης, 
«είχε προκήρυξή τό εξής. '«Δημοσιεύω οποίο- 
»δ ή π ο τ ε, κα ί δ τ ι δ ή π οτε γυναικεϊον έρ- 
»γ ο ν ή θ ε λ ε σ τ α λ ή ε ί ς τ ό Περιοδικό μου». 
»Καί ακριβώς μέ τήν ένθάρρυνσιν έκείνην, άνεφά- 
»νησαν μετ’ ολίγον αΐ πρώται Ρωσσίδες Ποιήτριαι 
«Επιστήμονες, Συγγραφείς. Και ημείς αί Έλληνίδες, 
«έξακολουθει ή έν Ρωσσία φίλη μου, έχομεν άνάγ- 
»κην μιάςτοιαύτης ένθαρρύνσειος, διά νά προβώμεν 
«καί νά φθάσωμεν εις επιφάνειαν καί εις έργα. Τί 
«ωραία σκέψις, τί ωραία ιδέα, δλαις αί γυναίκες 
«ηνωμένες, καί κάθε μία, εις τον κλάδον της, καί εις 
«τήν κλίσιν της άναπτύσσουσαι τό αίσθημα, ζωογονοϋ- 
«σαι τήν αλήθειαν, μεγαλόνουσαι τον πνευματικόν δρί- 
«ζοντα—διατί νά τό κρύπτη κανείς—καί αυτών τών 

«άνδρών ; Τί ώραία σκέψις. Άς άφίσωμεν τήν έπαγ- 
«γελματικήν μόρφωσιν μακράν από τά δρια τής φι- 
«λολογικής έργασίας, τά δρια τής δημιουργίας τού 
«ανθρωπίνου πνεύματος τά δποΐα καί μόνον δύνανται 
«ν’ ανυψώσουν τον άνδρα καί τήν γυναίκα εις τήν 
«σφαίραν τού ωραίου ιδανικού».

★ 
¥ *

«Έχω τήν ιδέαν δμως δτι ή έργασία τών Έλλη- 
«νίδων μας πρέπει νά γίνεται κατά σύστημα καί μέ- 
«θοδον. Δηλαδή ή κάθε μία ν’ άποβλέπη εις κάτι τι, 
«εις ένα ώρισμένον σκοπόν έργασίας. Κάθε μία έχει 
«τήν ίδικήν της πείραν, τήν ίδική της διεύθυνσιν σκέ- 
«ψεων, ή δποία έξαρτάται από τον κύκλον τών γνώ- 
«σεών της, είτε θεωρητικών, είτε πρακτικών, τού 
«ίδικού της κύκλου εις τον δποΐον ζή, αναπνέει, δρά, 
«εργάζεται. Αυτή τήν πείραν, αύτάς τάς σκέψεις, θά 
«ήτο καλόν, ή Έλληνίς νά μάς τάς έδειχνε μέ ολην 
«τής ψυχής της τήν αφέλειαν, καί τού νού της την 
«πνευματικήν ΐσχύν. ’Άς ανοίξουν έπί τέλους τό στο- 
»μα των αί έν κρύπτω τοσαι αυθεντιαι παιδαγωγικαι, 
«φιλολογικοί. ’Άς μή φοβούνται νά προσέλθουν ά- 
«φανεϊς, άγνωστοι, διότι αυτών ή πείρα και το πνεΰ- 
»μα, ’ίσως μάς διόση, έξω από τήν γραμματικήν καί 
«τό συντακτικόν καί τό Πανεπιστήμιον, ένα ζωηρό 
«καί καθαρό πνεύμα, μία ζωή καί κίνησι μέσα εις τήν 
«γύρω μας νέκρα.

«Άς κάμουμε τήν αρχή μιας γυναικείας γενικής 
«έργασίας, αφού ή γυναίκα ώς μητέρα, ως αδελφή, 
«ώς επιστήμων, ώς έργάτις, ώς ύπΥίλληλος και ως χω- 
«ρική ακόμη, δέν εΐμπορεΐ παρά νά έχη κάποιαν ε- 
«πίδρασιν μέσα εις τον κύκλον της, μέσα εις τό σπίτι 
«της, καί ακόμη καί λίγο μακρύτερα απ αυτά. Λς 
«μάς εΐποΰν δλαι τί έχουν μέσα εις το μυαλό των, εις
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»τήν καρδιά των, εις τήν ψυχήν <ων, εις την σκέψιν 
»των, (ίλες όσες εϊμποροΰν και θέλουν και θά ίδής δτι 
»ιιέσα εις όλα αυτά, καίγιόνον δΓ αυτών, θά ήιιπορέ- 
»σουμε νά μάθουμε τί ειμεθα και εις ποιαν βαθμίδα 
»ευρισκ<»μεθα μορφώσεω;και πολιτισμού».

4·
Αΰτά μοϋ έγραψεν ή έν Ρωσσία φίλη μου, και 

αυτά τά επαναλαμβάνω καί εγώ σήμερον προς δλας 
τάς Έλληνίδας. Θέλω νά δώσω τήν ζουήν τής πραγμα
τικότητας εις τήν ώραΐίί σκέψιν έκείνης. Θέλω ν’ 
άνοιξα» ένα βήμα ελεύθερον εις τά γυναικεία όνειρα, 
θέλω νά ενθαρρύνω προς τήν επιτυχίαν $αί τήν δρά- 
σιν πάσαν γυναικείαν φιλοδοξίαν. Φιλοδοξώ νά γίνω 
διά τήν Έλληνίδα γυναίκα δτι έγεινε ό Νόβικοβ διά 
τήν Ρωσσίδα. Καί άπό τάς στήλαςτών «’Αθηνών» αί 
δποΐαι φιλόφρονες έφιλοξένησαν το άρθρον μου τούτο 
δηλώ προς δλας τάς Έλληνίδας αί δποΐαι αισθάνονται 
κάποιαν υψηλοτέραν πνοήν μέσα των, δηλώ, δτι θέτω 
εις τήν διάθεσιν αυτών τέσσαρας σελίδας 
τής Έ λ λ η ν ι κ ή ς Έ π ι θ ε ω ρ ή σ ε ,ω ς δπως 
δημοσιεύονται εις αύτάς δποιονδήποτε γυναικεΐον 
εργον καί αν μοϋ άποσταλή, αρκεί νά φέρη έ
στω ίχνος φιλολογικής καί συγγραφικής αξίας, ίχνος 
εύγενών βλέψεων, ίχνος ωραίων ιδεών καί ωραίων 
ιδανικών, εις οΐονδήποτε. δέ κλάδον ’Επιστήμης καί 
Τέχνης καί εάν άνήκη. Μέ ελπίδας πολλάς απευθύνο
μαι προς δλας καί ιδία πρός τάς 'Ελληνίδας παιδαγω
γούς καί διδασκαλίσσας. Προς έκείνας αί δποΐαι μορ
φωμένοι καί ανεπτυγμένοι κατέλειπον τάς Πανεπιστι- 
μιακάς βαθμίδας, φέρουσαι δέ δλαι εις τήν ψυχήν των 
ένα ευγενές Ιδανικόν έσκορπίσθησαν εις τά άτέρμονα ά
κρα τοΰ Ελληνισμού, καί διαπαιδαγιογοϋν, μορφώ
νουν, αναπτύσσουν, μέ άφοσίωσιν καί ζήλον, δλαζ 
τάς μικράς παιδικάς καρδίας αί δποΐαι ανατίθενται 
εις τάς φροντίδας αυτών, καί αί δποΐαι θ’ άποτελέ- 
σουν τούς πολίτας καί τάς πολιτίδας τής αύριον.

Αύταί περισσότερον ίσως από τάς άλλας έλληνίδας 
εΐνε εις θέσιν σήμερον νά ομιλήσουν περί τής βελ- 
τιώσεως τής Παιδείας. Νά μάς υποδείξουν τάς ένορ 
μήσεις τής γυναικείας ψυχής. Τήν παιδικήν βούλησιν. 
Τήν ανθρώπινον θέλησιν. Τήν ενδόμυχον συνείδησιν. 
Τά ελαττώματα ή τά προτερήματα τέλος τών παιδικών 
αυτών δντων, από τά δποΐα έξαρτάται τό μέλλον τής 
φυλής μας.

Ή γυνή διά τής γυναικός, άς άνυιρωθή, άς έργα- 
σθή, άς δράση, άς βελτιωθή.

Εΐνε καιρός πλέον σήμερον δπόταν ή Ελληνική 
ψυχή άναγεννάται καί ατενίζει εις μέλλον αίθριώτερον 
καί αίσιώτερον, νά δώσωμεν καί δλαι ημείς τά αυτά 
δείγματα, καί νά δείξωμεν τί έχομεν μέσα εις τήν 
ψυχήν μας, τί όνειροπολοϋμεν ως μητέρες, τί προσδο- 
κώμεν ώς άδελφαί, τί φιλοδοξοϋμεν ώς Έλληνίδες, 
ώς θυγατέρες καί σύζυγοι.

ΊΙ « 'Ελληνική Έπιθεώρησις» θά εΐνε υπερήφανος 
έαν συνεισφέρη εις ενα τόσον υψηλόν ευγενές, μέγα, 
καί ώραϊον έργον.

('Κχ,Λ,· „-.4ΙίηνΛν'·) ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ο ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ματσούκας, άληθής θριαμ
βευτής τής ελληνικής ιδίας, καί τών ελληνικών ι

δανικών καί τών έλληνικώ» πόθων, διασχίζει τήν άπέραν- 
οαντον ’Αμερικανικήν Όμοσπον- 

ΠΑΤΡΙΟΤΙΚΑΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ δίαν καί σκορπίζει με τήν άστεί- 
ρευτον μ'.ΰσαν του όλον τό μεγα- 

λεΐον τής πατριωτικής καρδίας του. Καί τά ξενητεμένα 
παιδιά τής πατρίδος μας παρασυρόμενα άπό τήν γοητευτι
κήν λαλιάν ταΰ εμπνευσμένου ψάλτου έκσπώσιν εις εκρή
ξεις αφθάστου πατριωτισμού ο οποίος προ'καλεϊ τον θαυ
μασμόν αυτών τών συνοίκων έν ’Αμερική Λαών. Εις κάθε 
θριαμβευτικήν διέλευσιν τοΰ ποιήσου άπο μ'κράς ή μεγά
λος 'Ελληνικός τής ’Αμερικής παροικίας φρενϊτις αλη
θής καταλαμβάνει τους συμπατριώτας μας άπειρα δέ συγ
κινητικά επεισόδια εκτυλίσσονται εις τά κέντρα οπού δ 
ποιητής εμφανίζεται.Άπο τήν «Άτλαντίδα» παραλαμβά- 
νομεν τά εξής συγκινητικά επεισόδια λαβόντα χώραν κατά 
τήν διαμονήν τοΰ Ματσοΰκα εις τινα πόλιν τής Αμερι
κής όπου οι έκεΐ “Ελληνες τον ύπεδίχθησαν άνταξίως τών 
αισθημάτων του καί τής μεγάλης ψυχής του.

«“Ενα παιδάκι πέντε χρονών μέ ναυτικήν ενδυμασίαν, 
αληθινό 'Ελληνόπουλο τοΰ ομογενείς κ. Φιλίππου Καρα- 
τζά άνέρχεται ’σένα κάθισμα καί ρίπτει εις τον σάκκον 
τοΰ εθναποστόλου δυο δολλάρια, τά όποια συνοδεύει μέ 
τό κάτωθι ποιηματάκι, άπαγγέλλον αυτό μέ άξιοθαύμα- 
στον ψυχραιμίαν»;

Δέν είμαι πλούσιο παιδί 
έχω πτωχό πατέρα 

Άλλ’ έχω τά αισθήματα 
ώς "Ελλην έδώ πέρα.

Μόνον δύο δολλάρια 
μέ δλη μου τή φτώχεια 

θά τά προσφέρω Σπΰρό μου 
σιήν Πυροβολαρχία.

Είθε καί πας ομοεθνής 
ότι μπορεί νά δώση 

καί τότε ή Πατρίδα μας 
εύθϋς θά μεγαλώσω.

«Ό εθναπόστολος πνίγεται έκ τής συγκινήσεως,έκ τών 
λυγμών. Το άρπάζει εις τήν άγκαλιά του καί μέ φι
λιά καί κλάυματα τό παρουσιάζει εις τούς ομογενείς καί 
εύχεται ή Νέα Γενεά νά γαλουχηθή καί νά άνδρωθή μέ 
τά πατριωτικά αισθήματα αύτοΰ τοΰ μικροΰ.»

«“Ενας πτωχός έργάτης Μακεδών άπο τον ενθουσιασ
μόν του έδωκε καί τό τελευταίο του σέντς καί δέν είχε 
carfare νά έπιστρέψη σπίτι του' πολλοί προσεφέρθησαν νά 
τοΰ δώσουν, άλλ’ αυτός δέ> έδέχθη λέγων δτι θέλει νά 
ΰπάγη πεζ-.ς στο σπίτι του, γιά νά κλαΰση περισσότερο 
στο δρόμο, Ουμούμενος τήν Πατρίδα μας.»

A. CONAN DOYLE

ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ
Παράξενο πράγμα αύτό ποΰ συνέβη, λέγει ό παι

δαγωγός' ενα άπό τά παράδοξα κν.ί περίεργα εκείνα 
περιστατικά τά οποία σου συμβαίνουν μέσα εις τό 
ρεϋμα τής ζωής. Εξ αιτίας δέ αύτοΰ τοΰ περιστατικού 
έχασα καί τήν καλλιτέραν θέσιν ποΰ είχα εύρη μέχρι 
σήμερον.Θεωρώ έν τούτοις ευτυχή τον εαυτόν μου διά 
τήν θέσιν εκείνην εις τό Θόρπ, διότι έκέρδισα...'Αλλά 
θά μάθετε έφ" όσον προβαίνει ή Ιστορία μου. τό 
τί έκέρδισα.

Γνωρίζετε τό μέρος αυτό των μεσογείων τής Αγ
γλίας τό διατρεχόμενον υπό τοΰ "Έβον ποταμού ; Τό 
άγγλικιΰτερον μέρος τής "Αγγλίας. Μέσα στήν καρδιά 
τοΰ τόπου αύτοΰ έγεννήθη και ό Σαίκσπηρ,ή κορωνίς 
αυτή τής όλης ράτσας. Χιόρα κυρίως έπιδεδομένη εις 
τήν κτηνοτροφίαν, ής τά πρώτα σημεία άρχίζουν γε- 
νόμενα καταφανή πρός νότον, προσλαμβάνει (ίλην 
της τήν έντασιν εις τά Μαλβέρνια όρη. Πόλις εις τά 
μέρη εκείνα ούδεμία υπάρχει, αλλά μόνοι χωρία. "Ε
καστον τών όποιων στολίζει καί ή στακτόχρους εκκλη
σία Νορμανδικού ρυθμού. Μετά τάς πλίνθους τών νο
τίων και ανατολικών μερών ας άφίνετε όπισθέν σας, 
έδώ μόνον, ή πέτρα παίζει τον ρόλον της. Πέτρινοι 
τοίχοι, πέτρινοι οτέγαι, σκεπασμένα μέ τεμάχια πλα
κών λειασμένα. "Ολα βλοσυρά, στερεά καί ογκώδη, ώς 
αρμόζει : τήν καρδιά ένός μεγάλου έθνους.

"Εν μέσω λοιπόν τής χο'ιρας αυτής, όχι μακράν τοΰ 
"Εβεσαμ, έζη ό Σερ Τζών Μπόλλαμορ έν τώ προγο
νικά) οίκτο τοΰ Θόρπ 
καί εις έμέ έλαχε νά 
προσκληθώ δπως ά- 
ναλάβω τήν διδασκα
λίαν τών δύο του 
υιών. Ό Σερ Τζών 
ήτο χήρος, — ή σύζυ
γός του έΐχεν άποθά- 
ιει προ τριών έτών— 
καί έμεινε μέ τά δύο 
αυτά άγόρια, ηλικίας 
δκτώ καί δέκα έτών 
καί ένα χαριτωμένο 
κοριτσάκι επτά έτών 
— ή δεσπο·.νίς Ούι- 
δερτον, ή σήμερονσύ- 
ζυγός μου, ήτο διδα- 
σκάλισσα τοΰ κορι
τσιού αύτοΰ ν.αί έγώ,
ώς σάς ελπον, διδά- Τξάίν

σκαλος τών δύο παιδιών.
Τέτοιοι δεσμοί μπορούσαν νά δώσουν καμμίαν αμ

φιβολίαν περί τής μελλούσης ένοόοεώς μας ;

Σήμερα έκείνη διοικεί έμένα καί έγώ τά δύο μικρά 
μας αγγελούδια τών όποιων είμαι καί διδάσκαλος. Καί 
τότε-.ένόησα τί έκέρδισα άπό τήν θέσιν μου εις τό Θόρπ!

Τό οικοδόμημα περί ού άνωτέρω, πολύ,μά πολι> πα
λαιόν, άνήκεν εις τήν προ τών Νορμανδών έποχήν ή 
περίπου τήν έποχήν αυτήν, οί δέ Μπόλλαμορ ίσχυρί- 
ζοντο ότι έζησαν εις τό μέρος αυτό καί προ τής κατοχής. 
Ρίγος διέδραμε τό σώμα τήν πρώτην φοράν ποΰ είσήλ- 
θον εις αυτό τό οικοδόμημα μέ τους πελωρίους καί 
φαιόχρους τοίχους, μέ τους ογκώδεις καί κάπου κά
που κρημνισμένους λίθους, μέ τήν ιδιάζουσαν εκείνην 
οσμήν τήν όποιαν αισθάνεσαι άπό κανέν άρρωστο ζιοον 
καί ή όποια προήρχετο ά.τό τό παλαιόν άμμοκονίαμα 
τοΰ παλαιού κτιρίου. Λαμπρά έν τούτοις ή νέα πτέρυξ 
τοΰ οικοδομήματος καί ό κήπος συνετηρείτο καλώς.

"Εκτός τού υπηρετικού προσωπικού, τό όποιον ήτο 
πλήρες είμεθα τέσσαρες τό όλον έν τή οικία. Π δε
σποινίς Γουίδερτον ή όποια ήτο τότε είκοσι τεσσάρων 
έτών καί τόσον ωραία όσον...ωραία εΐνε καί σήμερον 
ή κυρία Φράνσεν Κόμμορ, δηλαδή έγό) Φράνκ Κόμμορ, 
τριάκοντα έτών τότε,ή κυρία Στήβενς ή οικονόμος,ξηρά, 
καί σιωπηλή γυναίκα καί ό κ. Ρίτσαρτς, ύγηλός σάν 
στρατιωτικός, ό οποίος είργάζετο ώς διαχειριστής τών 
κτημάτων Μπόλλαμορ. Καί οι τέσσαρες έτράιγαμε 
πάντοτε μαζί. Ό σερ Τζών τουναντίον έγευμάτιζε 
μόνος του εις τήν βιβλιοθήκην. Καμμιά φορά κατά 
τά δείπνα μάς έσυντρόφευε, πράγμα τό οποίον μάς έ- 
λύπει έν τούτοις, οσάκις τό έπραττε.

Φοβερός άλλωςτε άνθρωπος. Φαντασθήτε άνάστημα 
εξ ποδών καί έξ δακτύλων, ρωμαλαϊος,με ύπερήφανον 
αριστοκρατικήν όψιν,μέ μιξοπόλιον κόμην, μέ δασείας 
δφρεϊς. μικρόν καί Μεγιστοφέλειον ύπογένειοι^πρόισω- 
πον γεμάτο άπό ρυτίδες εις τό μέτωπον καί τάς παρειάς, 
μά τόσον βαθειαίς,ποΰ έλεγες πτϋς κάποιος τής έσκάλισε 
μέ μαχαίρι. Εί/ε τούς οφθαλμούς γαλανούς, όνειροπό- 
λο'ίς, άπέλπιδας καί κουρασμένους· υπερήφανος ό
μως, αν καί πάσχοντας άπό κάποιο βάρος μυστικό. 
Μάτια ποΰ ζητούσαν παρηγοριά, μά υπερήφανα ποΰ 
μόλις τό ώμολογοΰσαν. "Η πλάτη του καμπουριασμένη 
άπό τήν μελέτην, κατά τ<ί ά,λλα όμως κομηιός άν
θρωπος γιά τήν ηλικία του ίγήτο τότε πενήντα πέντε 
έτών) ποΰ καί γυναίκα θά τον έζήλευε.

Καί έν τούτοις ή συναναστροφή του ήτο δυσάρε
στος. Δέν λέγω, ήτο πάντοτε εύγενής καί λεπτός πρός 
τούς άλλους, παραδόξως όμως σιωπηλός και έπιφυλα- 
κτικός. "Ελά/ιστα πράγματα έμαθαν καί ένόησα περί 
αύτοΰ τοΰ άνθρώπου, καίτοι έπί τόσον χρόνον τον 
συνανεστράφην. 'Όταν έμενε μέσα, ή στή βιβλιοθήκη 
του περνούσε τον καιρό του ή εις τό γραφείόν του, τό 
οποίον ήτο εις τον άνατολικόν πύργον τού παλαιού κτι · 
ρίου.

"Πτο τόσον άκριβής εις τάς συνήθειας του ώστε α
σφαλώς θά μπορούσε κανείς κάθε ώρα νά είπη πού
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έίνε. Δυο φορές την ημέραν έπεσκέπτετο τό γρα
φείου του, μία μειά τό πρόγευμα και την άλλην περ'ι 
την δεκάτην τής νυκτός. Θά μπορούσες νά κτνονίσης 
τό ρολόγι σου άκούωυ τό τρίξιμον τής βαρείας θύρας 
του. Τό υπόλοιπον τής ημέρας του τό διήρχετο εις την 
βιβλιοθήκην, έκτος μιας ή δύο ιδρών καθ’ ας έξήρ· 
γετο εις περίπατον πεζή ή έφιππος, διασκεδάσεις καί 
αι’ταί μονότονοι όπως καί ό όλος ό άλλος βίος του. 
’Αγαπούσε τά παιδιά του καί ένδιαφέρετο μεγάλως 
διά την πρόοδόν των φοβισμένα όμως καί αυτά κά
πως από την σιωπηλήν χαί σκυθρωπήν μορφήν του 
τόν άπέφευγον μέ κάθε τρόπον, πράγμα τό όποιον έ- 
κάμνομεν δλοι μας.

Είχε περάσει αρκετός καιρός ποϋ δεν είχα μάθει 
τά κατά τόν κ. Μπόλλαμορ καί οί μόνοι οι όποιοι μπο
ρούσαν νά συζητούν άνέτως τά κατ’ αυτόν ήσαν ή 
κυρία Στήβενς ή οικονόμος, καί ό κ. Ρίτσαρτς ό επι
στάτης των κτημάτων του. "Οσον αφορά τήν διδασκά- 
λισσαν, αυτί έγνώριζε τόσον <’>λίγ'-. δσον καί ίγώ, καί 
αυτή ήτο μία άπό τάς αιτίας ή όποιο καί μάς έσχέτισε 
περισσότερον. Συνέβη τέλος περιστατικόν τό όποιον μέ 
μετέφερε πλησιέστερον προς τόν κ. Ρίτσαρτς καί /ιέ 
έκαμε νά μάθω περισσότερα άπό τήν ζωί/ν τού αν
θρώπου, τόν όποιον υπηρέτουν.

'Ο μάσιρο-Πέρου, ό μικρότερος των μαθητών 
μου τά κατάφερε μιά μέρα καί εύρέθη μέσα ’στο 
ρεύμα τού μύλου, πράγμα τό όποιον μέ έκαμε νά 
κινδυνεύσω καί ίγώ τήν ζωήν μου για rd ιόν σώσω. 
Μουσκευμένος καί κατάκοπος, δπως ήμουν έπήγαινα 
στο δωμάτιόν μου όπόταν βλέπω τόν σερ Τζών 
ό όποιος ήκουσε τόν θόρυβον καί ήνοιξε τήν θύ- 
ραν τού μικρού του γραφείου καί μέ ήριότησε τί 
συμβαίνει. Τού διηγήθην τά συμβάντα καί τόν έβε- 
βαίωσα συγχρόνως δτι τό παιδί του δέν διέτρεχε πλέον 
κανένα κίνδυνον. Μέ ήκουσε μέ συσπειρωμένου, ακί
νητον πρόσωπον, άπό τό όποιον, άπό τά σφιγμένα χεί
λη του χαί τά τεντοιμένα μάτια του διέκρινα τήν συγ- 
κίνησιν πού προσπαθούσε νά κρύψη.

— Μιά στιγμή, σάς πχρακαλώ, έμπάτε μέσα. Γιά 
πήτέ μου πώς συνέβη αυτό ; μου λέγει οπισθο
δρομούν εις τό γραφείου του διά τής ανοικτής ΐέύρας.

Καί έτσι εΰρέθην μέσα εις αυτό τό μυστηριώδες 
μέρος, εις τό όποιοι όπως έμαθα άργότερα προ τριών 
ετών δέν έπάιησε πόδι άνθρωπον έκτος τής γρηάς 
υπηρέτριας, ή όποια τό ’καθάριζε. Ήτο ένα στρογ
γυλό δωμάτιόν, σύμφωνα μέ τ,όν πύργον, εις τόν ό
ποιον άνήκεν, /ιέ -χαμηλό ταβάνι, μέ ένα καί μόνο 
στενό παράθυρο'τό όποιον έβούλωνε άπ’ έξω ένας κισ
σός καί τά απολύτως άναγκαια έπιπλα.”Ενα παλαιό χαλί, 
μιά απλή καρέκλα, μιά τράπεζα άπό έλάτην καί μιά 
εταζέρα μέ βιβλία ήσαν δλα τά έπιπλά του. Στο τρα
πέζι έπάνω έστεκε μιά φωτογραφία μιάς γυναικός 
μέ δλο τό Ανάστημα, τής όποιας δμο>; δέν έπρόσεξα 

καί καλά τά χαρακτηριστικά, θυμούμαι μόνον δτι 
κάποια ευγένεια πού είχεν έπάνωτης /ιού έκα/ιεν έν- 
τύπωσιν. Δίπλα στη φωτογραφία έστεκεν ένα μεγάλο 
βερνικωμένο κουτί καί ένα ή δύο δέματα μέ γράμματα 
ή χαρτιά δεμένα μέ ελαστικές λωρίδες.

Δέν έβάσταξε πολλή ώρα ή ομιλία μας καί τούτο

• ...Δεν έβάσταξε πολλή ώρα ή ομιλία μας·...

διότι ό κ. I. Μπόλλαμορ ένόησεν δτι ήμουνα μουσκίδι 
καί έπρεπε νά πάω νάλλάξω.

Τό περί πατιχόν αυτό μέ έκαμε νά μάθω πολλά 
πράγματα πού δέν έγνώριζα εις μίαν συνομιλίαν πού 
έκαμα μέ τόν επιστάτην Ρίτσαρτς, <5 όποιος ποτέ του 
δέν είχε κατορθώση rd χωθή μέσα σ’ αυτό τό δω,/αί
τιον, εις τό όποιον έμπασεν εμένα έν άπλοΰν περιστα- 
τικόν.

Αυτός λοιπόν τό ίδιο απόγευμα νότος καί μοΰρχε- 
ται γεμάτος περιέργεια.

’Επεριπατούσα/ιε καί οί δύο μέσα στον κήπο, έν ώ 
παρακάτω άπό-’μας, στή χλόη, παίζουν τένις οί δύο 
μου /ιαθηταί.

— Σύ, μόλις έννοεΐς, /ιού λέγει, τήν έξαίρεσιν πού 
έγεινε γιά σένα. Τό δωμάτων αυτό έμεινε μυστήριον 
γιά μάς καί αί τακτικοί καί διαρκείς επισκέψεις τού 
σερ Τζιύν μάς έκαναν δλους εδώ μέσα νά αίσθανώ- 
ιΐεθα γι’ ι ύτό κάποιο αίσθημα προλήψεως. ’Εάν σοΰ 
διηγηθώ δσας ιστορίας ψιθυρίζονται σ’ αυτό τό ζή
τημα, ίστορίαις γιά μυστηριώδεις έπισκέπτας καί γιά 
τής περίεργες φωνάϊς πού ακούονται άπό τούς ύπηρέ- 
τας εκεί μέσα, οέ βεβαιώ δτι καί σύ θά «πίστευες, 
δτι ό σέρ Τζών ξανάρχισε τής παληαίς του τρέλλαις.

■—- Τί εννοείς μέ τής παληαΐς του τρέλλαις; ήρώ- 
τησα.

Μέ εκύτταξε μέ περιέργεια.
— Φαίνεται πώς δέν γνωρίζεις τό παρελθόν τού σέρ 

Τζών Μπόλλαμορ, μού λέγει.
— ’Εντελώς.
— Παράδοξον! Κι εγώ ένόμιζα δτι δέν ύπήρχεν 

άνθρωπος στήν ’Αγγλία ποϋ νά μή γνωρίζη κάτι άπό 
τό παρελθόν του. Καί βεβαιιόσου πώς δέν θά σοΰ έ- 
καμνα καθόλου λόγον, εάν δέν ήσουν καί σύ τού σπι
τιού. Πιθανόν άλλως τε καμμιά στιγμή νά τά ίδής 
καί σύ ό ίδιος μέ τά μάτια σου καί νά τάκούσης μέ 
ταύτιά σου. Τί τό όφελος λοιπόν νά μή σοΰ τά πώ 
προτήτερα ; ’Εγώ ένόμιζα πώς έγνώριζες δτι ΰπη- 
ρέτεις στο σπίτι τού «τσαχπίνη Μπόλλαμορ» δπως 
τόν έλεγαν.

— Μά γιατί τσαχπίνη ; έπανέλαβον.
— ”A ! είσαι νέος σύ καί δέν μπορείς νά ξεύρης. 

Αί λέξεις σβύνουν γρήγορα καί λησμονούνται. Είνε ό
μως 20 χρόνια τώρα πού τό άνομα «.τσαχπίνη Μπολ» 
λαμοο» αντηχούσε σ’ δλο τό Αονδίνον. "Ο σέρ Τζιύν 
τότε ήτο ό άρχηγός τής χειρότερης παρέας. Γυναίκας, 
χαρτοπαίκτης, μέθυσος- σάν έκείνους τούς τύπους ποϋ 
διαβάζουμε στά μυθιστορήματα τού παλαιού καιρού 
καί μέ χαρακτήρα άπό τούς πειό άθλιους.

Τόν έκύτταξα μέ θαυμασμόν.
— Τί λές, καλέ; Αυτός ό ήσυχος, αυτός ό φιλόσο

φος καί σκυθρωπός άνθρωπος;
— Κυριολεκτικώς παραλυμένος καί διεφθαρμένος 

πού δέν υπήρχε άλλος σ’ δλη τήν ’Αγγλία. ’Αλλά 
σάς παρακαλώ, Κόλμορ, μεταξύ μας γιά ονομα Θεού ! 
Καταλαμβάνεις τώρα γιατί,μδλην τήν σοβαρότητάτου, 
υποψιάζομαι δταν άκούω φωναίς γυναικείαις μέσα στο 
γραφείο του ;

— Μά τί νομίζεις δτι τόν έκανε νάλλάξη άπό τόν 
παλαιό του βίο.

— "Αλλαξε, φίλε μου, άπό τήν στιγμήν ποϋ ή γυ- 
ναίκά του ή Κλάρα, μιά κομψή γυναικούλα άπεφάσισε 
rd τόν παντρευτή. ’Από τή στιγμή αυτή έγεινε άλλος 
άνθρωπος. ΊΊλλαξε τόσον ώστε καί αυτή ή παρέα τον 
τόν άπεκήρυξεν. ’Άλλο τό νά πίνης, βλέπεις, καί άλλο 
rd είσαι μέθυσος. "Ολος αυτός ό κόσμος πίνει, μά συ- 
χαίνεται τόν μέθυσο,' κι ’ αυτός ήτο πλέον σκλάβος τού 
πιοτού' γιά νά τόν σώση κανείς καμμιά ελπίδα ! Καί 
έμπήκεν άξαφνα στή μέση αυτή ή γυναίκα,ή όποια διέ- 
κρινε μέσα σ’ αυτό τό έρείπιον τής ζωής, ένα εύγενή 
χαρακτήρα, έκαμε τήν άποφασίν της καί τόν παντρεύ
τηκε έν ώ μπορούσε νά πάρη μεταξύ τόσων άλλων 
πού τήν ζητούσαν, τόν καλλίτερου, καί έθυσίασεν δλη 
τή ζωή εις τό νά σώση αύτόν τόν δυστυχισμένου καί 
τό κατώρθωσε. Θά παρετηρήσατε βέβαια δτι δέν μπαί
νει ποτέ εδώ μέσα σπίρτο, καί σημειώσατε, δτι τούτο 
γίνεται άφ’ δτου αυτή έπάτησε τό πόδι της σ’ αυτό τό 
σπίτι. Τό αίμα στήν τίγρη καί τά σπίρτα σ’ αυτόν τόν 
άνθρωπο σήμερον κάνουν τήν ίδια έντύπωσιν.

— "Ωστε ή επιρροή της τόν κρατεί άκόμη;

[Συνέχειι] Τς...

ΑΙΡΕ, ώ μήτερ τών ισχυρών καί των ηρώων' ώ 
μήτβρ αήττητος καί δοξασμένη, νήσος μεγάλη καί 

φοβερά. Σήμερον, ώς καί το χάλα!, τά βλέμματα το3 
κόσμου σύμχαντος καί τής μητρός σου άτενίζουσίν έχί σέ 

ώς εις Ναόν, έν ώ χαραφυλάτ- 
ΧΑΙΡΕ ΚΡΗΤΗ τεταί μέγας τοδ άνθρωχίνου βίου 

(Suigi Masthoviti) θησαυρός ενδόξου αίματος ηρωι
κής νεότητος. Όνομα έχεις έν 

καί Νόμον ‘να δίακελεύεις. Το όνομα φοβέρας καταιγί
δας, φόβητρον μυσαρωτέρων τυραννιών, άδυσωχήτων κε
ραυνών τή; Δικαιοσύνης, τών νόμων τοδ μεγαλείου, τής 
δόξης, τής ελευθερίας. Οί χεπολιτισμένοι λαοί καί αί μ.ό- 
νιμαι γενεαΐ ΰχοκλίνονται ένώχιόν σου μετά σεβασμοδ ώς 
ένώχιον γονίμου εδάφους δχερ παράγει τούς ήρωας καί 
τού; δικαίους.. Ή κραυγή τής έκ τοδ ζυγοδ άχολυ- 
τρώσεώς σου καί τή; άναγεννήσεώς σου εύρεν έν αΰτοος 
άντήχησιν καί παλμόν ή δέ κραυγή έκείνη ΰχ'ο τούτων 
έπαναλαμδανομένη, δεν άπετέλεσε τήν έκφρασιν όλων 
έκείνων οΐτινες έχουσιν μίαν καρδίαν, μίαν ψυχήν, μίαν 
συνείδησιν τιμίαν καί έλευθέραν. Έναντι τής αδυναμίας 
τών άλλων καί τή; άνανδρου υπεροψίας ένος λαοδ ανή
θικου καί αίμοδορου, έναντι τών δακρύων καί τών θυ
σιών, άνυψοϊ τήν άρχαίαν ένδοξον ελληνικήν σημαίαν 
καί μία κραυγή άτελεύτητος ισχυρά έξέρχεται έκ τοδ με- 
γαΟύμου σου στήθους. «Ελλάς καί ’Ελευθερία». Είναι ή 
φωνή τή; ψυχή; έκείνη;, ήτις άπεχθάνεται πάντα ζυγόν 
καί δέν έννοεΐ νά καταπατηθή, είναι ή κραυγή λαοδ πε- 
πολι-ισμένου καί ΐσχυροδ, δστις μέγας ών θέλει νά απο- 
θάνη έλεύθερος, είναι ή κραυγή τών γερόντων, οΐτινες άνα- , 
μένουσιν έλπίζουτες, τών μητέρων αίτινες συμπληροδσιν 
ένωσιν και αγάπην, τών νέων οΐτινες έπιζητοδσι τήν συ
νέχειαν τοδ ένδόξου έργου τών πατέρων αυτών τεθαμμέ- 
νων εις τόν βυθόν τής θαλάσσης ή ύχό τούς χρόποδας 
τών φοβερών όρέων.

Χαίρετε, ώ εΰγενεις καί αρειμάνιοι Κρήτες. Εις ύμάς 
αποδίδεται έν συναυλία ό έπαινος διά τήν δικά αν έξέ- 
γερσιν μιάς αύτοκρατορίας έν άγνοια τών υψηλών αγώνων 
υπέρ τής άπολυτρώσεω;, έναντίον αυτοκρατορίας ήδη ψυ- 
χορραγούσης καί βαινούσης πρός τήν μοιραίαν άποσύνθε- 
σιν. Ιερά είναι ή κραυγή άγανακτήσεως καί μίοους έναν
τίον λαοδ ό όποιος δέν ύχήοξέ ποτέ ήρως ούτε ποιητής 
καί δστις ούδέχοτε έσχε τέχνην ούδέ ποίησίν.

Χαίρετε, ώ άνδρες τής καρδίας καί τοδ ξίφους- ημείς 
δέ οΐτινες έχετε έν τφ αίματί σας τήν φλόγα τών ιερών 
τή; Ελλάδος ’Ελευθερωτών, έν δέ τ ρ έγκεφάλφ σας τά 
φωτεινά νάματα τών αρχαίων ποιητών, υμνήσατε τον ύ
μνον τή; πίστεως καί τής έλευθερίας, αλλά πίστεως εις 
ύμάς αυτού;, και έλευθερίας εις τήν ίεράν σας χώραν ή- 
τις καταυγάζεται σήμερον υπό τοδ ήλιου διά λάμψεως 
ζωηρά; καί φαεινοτάτης. Συγκεντρωθήτε ύπό τάς πτυ
χές τή; σημαίας ύμών, έτοιμοι καί ηρωικοί πάντοτε, έ- 

στέ φάροι φαεινοί και πύρινος στήλη, φωτίσατε δια τοδ 
Νοδ καί θερμάνατε διά τή; καρδίας, έν χάση δέ περι- 
πτώσει έστέ έπαναστάται, ούδέχοτε όμως υπόδουλοι.

Κέρκυρα
Ονρανέα Ζαβ* —£··««
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ *
Καί έγκατέλιπεν αυτόν μετά φαινομενικής τρυ- 

φεροτητος κατά συμβουλήν ιατρού τίνος, ΐνα μή 
έπιδεινωθη ή άσθένε-ά του, καί εγραψεν ε!ς αυτόν 
μετά περιπαθούς άγάπης. Καί δταν έξησφαλίσΟη 
τέλος υπό την σκεπήν των γονέων της ή πρώτη 
αυτής^μέριμνα υπήρξε νά βεβαιωθή περί τής πραγ
ματικής ζαταστασεως τού συζύγου της. "Αν ό 
™ζυγός της ητο φρενοβλαβής, ώς τό υπέθετε, δεν 
ήδύνατο νά μνησικαχήση κατ’ αυτού διά την συμ
περιφοράν του ούτε νά άποσπασΟή έξ αύτοΰ. Τό 
καθήκον της ήτο νά μην άμελήση οΰδενός διά νά 
τον περιποιηΟή καί τον θεραπευτή. "Ελαβε λοιπόν 
πληροφορίας άπό τούς περικυκλοΰντας αυτόν, καί 
ένήργησεν ώστε νά έπισκεφΟή τόν λόρϊον Βύρω -α 
ιατρός συνοδευόμενος ύπό δικαστικού προσώπου ό
πως έςακριβωΟή αν οί περί τού συζύγου της φόβοι 
έν Λονδίνφ ήσαν πραγματικοί. ” II μαρτυρία των 
δύο τούτων προσώπων καί έτέοωθεν αί πληροφορία-, 
ας απεκόμισεν άπό τούς περί αυτόν δεν έπέτρεπον 
πλέον εις αυτήν νά πιστεύη περί τής παραφροσύ
νης του. Διεβεβαίωσαν αύΟεντικώς αυτήν ότι ό σύ
ζυγός της δέν ήτο παράφρων. Πάραυτα ή συμπε
ριφορά της μετεβλήΟη. Ό οίκτος τόν όποιον ,ίχεν 
αΐσΟανΟή διά τόν άσΟε,ή μετετράπη εις ζωηράν ά- 
γανάκτησιν. Οταν άνελογίσΟη έκεϊνατά οποία εί- 
δεν, έκεϊνα,τά οποία ήκουσε καί ύπέφερε, δέν ή- 
σθανθη πλέον παρά ποΟον άπομακρύνσεως έκ τής 
συζυγικής οικίας. Διεκήρυξεν έ/τοτε εις τούς γο- 
\εϊς της ότι δέν θά έπέστρεφε πλέον έπ’ ςύδενί 
λόγω πλησίον του Λόρδου Βύρωνος. Καί είνε 
τούτο δπερ έξηγεί κατ’ αύτήν, διατί ό Λόρδος Βύ
ρων προσκληθείς κατ’ άρχάς παρά τής πενΟερας 
του όπως συνάντηση τήν γυναϊκά του έν τή έξοχή 
είοοποιήΟη κατόπιν παρά τού πενΟερού του ότι ή 
σύζυγός του έχωρ-.ζετο αυτού. Ή πρώτη έπιστολή 
άπηυΟύ,ετο είς άσΟενή τόν οποίον έπρεπε νά πεοι- 
ποιηθη, ή δευτέρα άπηυΟύνετο εις ένοχον, δστις 
οέν ητο πλέον άξιος περιποιήσεων.

Και πρός έπιβεβαίωσιν τής άληΟείας τής έεη- 
γήσεως ταύτης έπεκαλέσΟη καί έδημοσίευσε τήν 
μαρτυρίαν προσώπου δπερ είχε > άβει γνώσιν των 
δυστυχιών της. Ο οόκτωρ Λούσιγκτον προσκλη
θείς παρ αυτής νά άναφέρη δημοσία τά ' διατρέ- 
ςαντα οιεβεβαίωσενδτι είχε κατ’άρχάςσυμβουλεύ
σει συνδιαλλαγήν καί άνανέωσιν των συζυγικών 
σχέσεων άλλά πληροφορηθείς κατόπιν παοά τής 
λαιοης Βύρωνος έκεϊνο διά τό όποϊ.'ν έκατηγόρει 
τόν σύζυγόν της, καί τό όποιον καί αυτοί άκόμη'οί 
γονείς της ήγνόουν, έκρινεν άδύνατον τήν συνδιαλ- 
, αγήν έάν μαλιστα, προσεΟετεν ό δόκτωρ ούτος, 
άπεφάσιζον νά έπαναλάβωσι τόν συζυγικόν βίον’ 
δέν θά ήδυνάμην έν ούδεμια --εριπτώσει νά τοί’ 
χρησιμεύσω πρός τούτο. Ιδού μία βαρυτάτη κα

ί*)  Συνέχεια ίχ σελ. 7Π

τηγορία. Τίνες ήσαν αί πράξεις τού Λόρδου Βύρω
νος ας ή γυναικεία κουφότης θά ήδύνατο νά συγ
χώρηση αλλ αιτινες είναι άσυγχώρητοι υποβαλ
λόμενοι εις τήν κρίσιν νουνεχούς άνδρός; Ή άο- 
ρισ ι-.α μά/ιστα τής κατηγορίας επαυξάνει τήν 
σοβαρότητα αυτής γεννώσα εις τό πνεύμα τάς όλι- 
γω.ερον κολακευτικός οιά τον κατηγορούμενον 
ύπονοιας. Αλλά δεν είνετιύτο κατάχρησις τού δι
καιώματος τής ύπερασπίσεως να έπιρρίπτωνται 
τοιαύται ύποψίαι έπί τού τάφου ενός νεκρού άφού 
άφηρέθησαν τά μέσα δι ών ήδύνατο νά δικαιωθή ; 
Ητο δίκαιον να άρνηθώσιν εις αυτόν έπί τόσον 

χρόνον τάς έξηγήσεις ας έζήτει καί νά άναβάλωσι 
να έξηγηθώσι μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν δέν θά 
ηόύνατυ πλέον νά άπαντήση. Τηρούσα σιωπήν έφ ’ 
όσον ό σύζυγος αυτής έζη, έπιμένουσα όπως μή 
Οημοτιευθή ή άπολογία τού Βύρωνος, δέν έστέοει 
-αυτήν ή λαιοη Βύρωνος τού δικαιώματος τής κα
τηγορίας ; II μέριμνα ιήν όποιαν έλαβε διά τήν 
ύπόληψιν των γονέων της ήδύνατο νά τήν κάμη 
ώστε νά λησμονήση έπί τοσούτον τό σέβας δπεό 
ώφειλεν έπίσης εις τήν μνήμην τού συζύγου της ; 
r Αλαλος καθ δν χρόνον έπίεζον πανταχοθεν νά 

έςηγηθή ή λαίδη Βύρωνος, έξηγήθη δταν δέν έζη- 
τεϊτο πλέον παρ’ αυτής ή μόνον ή σιωπή. Ή 
πρώτη αυτής έξομολόγησις πρός τό άγγλικόν κοι
νόν, ήν ό Μούρ περιέλαβεν έν τή δευτέρα έκδόσει 
τής βιογραφίας τού λόρδου Βύρωνος, παρεσκεύασε 
τάς άπείρως σοβαρωτέρας έξομολογήσεις αιτινες 
θα έγίνοντο ήμε'ραν τινά παρά τής Στοβν διά νά 
έπαναληφθωσιν εύρωτιώσαι σήμερον μετά πάρο
δον τόσων δεκαετηρίδων ύπό τού Ράφλ Μίλμπανκ. 
Κατά τόν Μεδουϊν ή λαίδη Βύρωνος παρακινού
μενη υπό τής θαλαμηπόλου κλειόονχου Κλερμόν 
έςεβίασε τό γραφείου τού συζύγου της καί έλαβε 
.άς άπευθυνομενας εις τόν λόρδον Βύρωνα προγε- 
νεστερας τού γάμου του έπιστολάς τάς όπς,ίας 
είχε τήν άγενή Ορασύτητα νά στείλη αυτή ή ίδια 
ε'ς τόν σύζυγον τής γυναικόςήτις τάς είχε γράψη. 
Αν ό βίος έφαίνετο άφόρητος εις τήν λαίδην Βύ

ρωνος υπό τήν συζυγικήν στέγην, τό δικαίωμά 
της νά έγκαταλειψη αυτήν ήτον άναμφισβήτητον, 
ό λόρδος Βύρων δέν ήόύνατο ούτε νά τήν κρατήση 
ακόυσαν, ούτε νά τήν ύποχρεώση δπως ύπομείνη 
τήν παρουσίαν του. Εξεπλήρωσε τουλάχιστον τά 
καθήκοντα άπερ εϊχεν άφού έξησφάλισε τήν ήσυ- 
χιαν τής ζωής της καί έθεσεν εις άσυλον άσφα- 
λες την τιμήν της ύπό τήν στέγην τού πατρός 
της; Δέν ώφειλε τίποτε εις τόν μέγαν ποιητήν, 
δστις τήν -ίχεν άνασύρη έκ τής άφανείας διά νά 
προσφέρη εις, αυτήν τήν ένδοξον φήμην τού ονό
ματος του ; Ί1 λαίδη Βύρωνος έγνώριζεν δτι ή άνα- 
χώρησις αυτής έκ τής συζυγικής οικίας Οά έγί- 
νετο έντός ολίγου τό αντικείμενου γενικής συζη- 
τήσεως. Δέν ήτον υποχρεωμένη δπως λάβη προ
φυλάξεις τινάς ί'να μή ή κακολογία εύρη παρε- 
σκευασμένον το έδαφος καί μεγαλοποιήση ‘τό 
γεγονός. Επραςε καλώς σκεφθεϊσα έαυτήν, τήν

δτι είς αύτήν μόνην άπέκειτο τό δικαίωμα νά κρί- 
νη περί τών οικιακών διαφορών των, καί δτι αν τό 
συζυγικόν φίλτρον ύπέστη προσβολήν τινα εις τάς 
οικογενειακός έριδας, άλλ ή άμοιβαία τούλαχι- 
στον έκτίμησις άπέμενεν άθικτος καίάκεραια. Ολί— 
γαι τινές λέξεις άς μία γυνή μέ καρδίαν δέν Οά 
έδίσταζε ποσώς νά προφέρη εις μιαν τόσον όδυνη- 
ράν περίστασιν θά έκλειον τό στόμα εις τους συ- 
κοφάντας.

(Άκολουϋ-εΐ) ΜΙΛΤ- I- ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΠΟΛΛΟΙ, οι δποίοι αετέβησαν εις τήν νήσον Μυτι- 
λήνην—ήτις Μυτιλήνη είνε ορθόν ά λέγηται, χα- 
Οώς ευρηται παρά Θουκυδίδη, καί ούχί Μιτυλήνη, οπερ είνε 

πολύ μεταγενέστερον—Οά ηχούσαν νά γίνεται λόγος περί 
ενός βουνού τ ρός Ν τής νήσου κειμένου, οπερ και έν τω 
χάρτη καί παρ’ αύτοίς τοϊς Μυτιληναίοις Άμαλί(α) λέγεται 

Καί δ/t μόνον ταΰτο Ονομά· 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΗΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ζουσιν ούτως,άλλά καί τι πα- 

ρεκλήσιον οπερ έχει υπάρχει.
Ήμεϊς μελετώντες τόν Θουχυδίδην εΰρομεν έν βιβλιω_3, 

3,25 χωρίον, οπερ άναοέρει περί μιας εορτής, ήτις ετελειτο 
άπ’ αρχαιότατων χρόνων έν Μυτιλήνη, ύπήοχε δέ καί κατά 
τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον.ΊΙ εορτή αυτή είχε χαρακτήρα 
πανδημ-κόν τόση μάλιστα ήτο ή συρροή τών έκεϊ.μεταβαι- 
νόντων, ώστε, καθώς άναοέρει ό Θουκυδίδης, οί Αθηναίοι 
έπωφελούμενοί τής έορτής ταύτης «έν ή πκνοημεί Μυτίλη- 
ναΐοι έορτάζουσιν» ώρμησαν αίφνης καί χατελοβον την νή
σον. ΊΙ εορτή αυτή έτελεΐτο εζω τής πόλεως έν τωπεοιω 
’Απόλλωνος Μαλόεντος. , ,

’Ιδού δέ καί τό σχετικόν παρά ΘουκυΟώη,χωρ-.ον : «Και 
πέμπαυσι έξαπιναίως τεσσαράκοντα ναΰς αϊ έτυχον περί Πε
λοπόννησον πχρασκευασμέναι πλεϊν.........  έπηγγέλθη γάρ αυ·
τοϊς ώς είη Απόλλωνος Μαλόεντος εζω τής πόλεως έορτη, 
έν ή πχνδημεί Μυτιληνχίοι έορτάζουσιν.....

Έκ πάντων λοιπόν τούτων έξήγαγον, ότι ό τόπος, επι 
τοΰ όποιου εύρίσκεται σήμερον τό παρεκκλήσιον τής Πανα
γίας τής Άμαλιώτισσας—0π >ς τήν όνομάζουσιν οί χωρικοί 
τής Μυτιλήνης—δ τόπος, λέγω ούτος ούδείς άλλος είνε ή ό 
χώρος έπί τοΰ όποιου εκειτο ό ναός τοΰ Μ«.λόεντος Άπόλ- . 
λωνος Ό λαός τής Μυτιλήνης φαίνεται, ότι άπ’ άρχαιοτά- 
των χρόνων διε-ήρησε τήν ονομασίαν ταύτηνζάλλ’ άργότερον 
οτε άνέτείλε τό φως τοΰ Χριστιανίσμοΰ καί ήρχισε πλέον να 
καταπίπτηή πολυΟείχ τών άρχαίων, καί τό δ.,ομα τοΰτο δι- 
εοόάρη. Καί διεφΟάρη μέν τό όνομα τοΰτο, άλλά κατά τοι- 
οΰτον τρόπον, ώστε νά διατηρήση τά στοιχεία τής άρχαίας 
αύτοΰ έννοιας. Καί επόμενον ήτο έπί των > ριστιανικών χρό
νων νά διαφίαρή τό όνομα τοΰτο, καόότι οι χριστιανοί των 
χρόνων έκείνων, καό’ ους είσέτι υπήρχε πολύς χριστιανι
κός φανατισμός καί βδελυγμός πρός παν τό μή χριστιανικόν 
όπερ αύδέν άλλο κατ’ αυτούς έσυμβόλιζεν, ειμή την κατά- 
πτωσιν καί έκμηδένισιν τοΰ άνόρωπίνου πνεύματος, οί Χρι
στιανοί, λέγω, έκεϊνοι, καί έκ φόβου καί έπίτηδες ίσως με- 
τέβχλλον τό όνομα.

Καί ΐνα πείσωμεν περισσότερον τούς τυχόν αντιλέγοντας 
περί τοΰ πράγματος φέρομεν ώς παράδειγμα και τούτο, οτί 
ού μόνον τό ύπάρχον όρος έκαλεϊτο Μαλόεις ’Απόλλων, 
άλλά καί τό κάτωόεν τοΰ όρους τούτου άκρωτήριον ύπό τήν 
έπίδρασιν αύτοΰ, Μαλέας εισετι καλείται. ,

Ταΰτα ένόμισα καλόν νά γράψω, διότι δέν εχει εισετι ε
ξακριβωθεί ή προέλευσις τοΰ ονόματος τούτου.

Μετά τιμής καί ΰπολήψεως
An(t. Βερν.

ήσυχίαν της, καί τήν ήσυχίαν τής οικογένειας της, 
άλλ’ ή τιμή τού συζύγου της, ή τιμή τού πα
τρός του τέκνου της, δέν ήξιζε καθόλου τόν κό
πον νά λάβη καμμίαν μέριμναν ; Αν τήν έπαύ- 
ριον τού χωρισμού των, τό δ^ομα οπερ εφερεν πα- 
ρεδίδετο εις τάς ύβρεις καί τάς συκοφαντίας όλων 
δέν ήτο καί αύτή υπεύθυνος διά την έκραγεϊσαν 
θύελλαν τής κοινής γνώμης ; ΆλΛ άφού εθεσεν 
έν άσταλεία τήν ύπόληψίν της, ή ύπόληψις τού 
λόρδου Βύρωνος έθεωρήθη τελείως άδιάφορος. Και 
όταν είδον κυρίαν άπολαύουσαν τοιαύτης έκτιμή- 
σεως, δσον ή λαίδη Βύρωνος, δταν είδον μητέρα 
νεαράν, ήτις έθεωρεϊτο τό ύπόοειγμα τής άρετής 
νά έγκαταλείπη τόν συζυγικόν οικ;ν, όταν προ 
πάντων είδον αύτήν νά τηρή συστηματικήν σιω- 
ωπήν διά τά αίτια τής άναχωρήσεώς της συνε- 
πέραναν εΰλόγως δτι τά σφάλματα τού συζύγου 
της ήσαν ύπέρ τό δέον σοβαρά διά νά μην άπο- 
καλύπτωνται. Δέν ήρκέσθησαν ποσώς εις τό να 
έκφράσωσι τήν λύπην των, άλλ έκατηγόρησαν 
τον ένοχον δστις τήν κατεδίκαζεν εις τοιαύτην 
σιωπήν δτι είχε διαπράξη έγκλήματα άτινα ή γεν- 
ναιοφροσύνη της τήν ήμπόδιζε νά κατονομαση. 
"Οσον ή λαίδη Βύρωνος ύπήρξεν έπιφυλακτική, 
τόσον ή έπιφυλακτικότης αυτή υπήρξε καταθλι- 
πτικώς προσβλητική δια τόν λόρδον Βύρωνα. 
Άρνουμένη νά έξηγηθήέπί τών αιτίων άτινα τήν 
άπεμάκρυναν έξ αυτού έπέτρεψεν έναντίον τού άν
δρός, δν έχωρίζετο, τάς μάλλον ^βδελυράς κατη 
γορίας. Δέν έβράδυνα> αύται νά διατυπωθώσι, καί 
άπλούν καί τόσον σύνηθες γεγονός,^ μια οικογενει
ακή διένεξις, προσέλαβε οιαστάσεις μυστηρίου 
φρικώδους εις τήν φαντασίαν τής κοινής γνώμης. 
Έγράφησαν λίβελλοι, έδημοσιεύθησαν κατ’ αυ
τού σάτυραι καί ό ποιητής δστις τήν προτεραίαν 
άκόμη ήτο τό ιϊδωλον τού θαυμασμού καί τής 
δημοτικότητος παρεδίδετο εις τήν κοινήν περιφρό- 
νησιν. Καί είδεν εαυτόν έκδιωκόμενον έκ ,τής 
’Αγγλίας χωρίς καμμία νά διατυπωθή κατ’ αυτού 
κατηγορία, χωρίς ούδ’ αυτοί οι κατηγορεί του νά 
είνε σύμφωνοι διά τό είδος τών προσαπ ςομενων 
εις αύτόν έγκλημάτων. Αυτός ό ίδιος άνεμίμνη- 
σκε μετά σαρκασμού δτι ό Αγγλικός τύπος πριν 
συλλέξη μίαν καί μόνην σοβαρόν πληροφορίαν έπί 
τής ούσεως τών οικογενειακών του διενέξεων εις 
τόν πρώτον έκραγέντα θόρυβον περί τού χωρισμού 
των έφόρτωσεν έπί τής ραχεως αυτού όλα τά έγ
κλήματα καί παρέβαλεν έκ περιτροπής αυ τόν προ, 
τόν Νέρωνα, πρός τόν ’Επίκουρον, πρός τόν Καλι- 
γούλαν καί Ήλιογάβαλον. Ή λαίδη Βύρωνος 
ήτις έξαπέλυσεν έναντίον αύτού δλην αυτήν τήν 
θύελλαν ήδύ· ατο νσ τήν προλάβη διά μιας μόνον 
λέξεως. Δέν εϊχεν άνάγκην πρός τούτο ιυτενά^έ- 
παναπέση είη τάς χεϊρας τού συζύγου της ούτε 
νά προσχωρήση εις συνδιαλλαγήν, ήν ή άξιοπρε- 
πειά της άπέκρουεν. Ίίρκει μόνον νά δηλώση δτι 
δέν άνεγνώριζεν εις κανένα τό δικαίωμα νά γίνε
ται δικαστής τής διαγωγής τού συζύγου της,
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(*) Συνέχεια έκ Σεά, 72G

Παροιμίας Τρικκίλων Κορινθία,; (*)

Κάστρο ποΰ φαίνεται κολαούζο δεν θέλει 
'Ο καπετάν ψωμάς παραδόνει τά κάστρα 
Κάστρο χωρίς προδότη δεν πέρνεται.
Ψόφησ’ ό μαύρος μας ; Πά’ ή σεμπρίά μας 
Τό αίμα νερό δεν γίνεται, κι’ αν γίνεται, δεν πίνεται. 
Βοηθά με, φτωχέ, νά μή σού ’μοιάσω.
Για τό χατήρι τού βοϊδιοΰ γλΰφ’ ό λύκος τό ζυγό. 
Τής αδικίας τό γέννημα σέ ποντισμένο μύλο. 
Τήρα με μέ τό ’να ’μμάτι, νά σέ τηράξω μέτά δυό. 
Ούλα τά γουρνάκια μία μύτη έχουνε.
Ούλ’ ή θάλασσ’ αρμυρή, μέ τόπους τόπους λύσσα.
Πώς παν’ άράπη τά παιδιά σου ; 'Όσο ’παν’, τόσο 

[μαυρίζουν.
Κουκιά τρως καί κουκιά μαρτυράς.
Ό βλάχος άρχος κι ’ αν γενή βλ?.χίλας θά μυρίση.
Τον άρχοντα γαϊδούρι νάν τον ίδής, νά μην τον καβα- 

[λικέψης.
Πολλοί νεκροί πού κάθουνται ’στ’ αρρώστου τό κεφάλι 
Πέσε πέσε τό κοπέλι, έκαμε τή κυρά νά θέλη.
Σύρ’ σ’ τό γύφτο γΐά προζύμι
Δέν άδειάζ’ έχει τό παρά του σ’ τή γούβα. 
"Εβαλαν τό μουρλό νά βγάλ’ τό φείδ’ άπ’ τήν τρύπα. 
’Αλλού τ’ όνειρο κι’ άλλου τό θάμα.
Κοιμήσου άκαμάτρα μου κι’ ή μοίρα σου δουλεύει. 
Κατά πού στρώσης, θά κοιμηθής.
"Οποιος μικρομάθει, δέν γερονταφίνει.
Τό χοϋϊ εΐν’ άπουκάτ’ άπ’ τή ψυχή.
Κρεμάστε τον αδελφό μου, τί έγώ σκοτίζουμαι 
Θά χάσ’ ή Πόλι ζάχαρι, κι’ ή Βενατίά βελόνη 
Σ’ τής οχτώ τοΰ μακαρίτη, άλλον έμπαζε ’στο σπίτι. 
Οί μικροί τρων’ τά δαμάσκηνα κι’ οί τρανοί άμουδι- 

[άνε.
Έπεθάναν τά παιδιά τοΰ μυλωνά άπ’ τή δίψα.
"(ίσο εΐν’ καινούργιο τό κόσκινο ’ψηλά τό κρεμάνε 
Έστολίστ’ ή νύφη κι’ άπόμεινε.
Θέλ’ ή νύφη κι’ ό γαμπρός ; ’Στη πομπή τών συμπε

θέρων.
'Η οργή τοΰ Θεού καταβαίν’ άπ’ τά κεραμίδια.
Ούλα τά παίζ’ ό κασιδιάρης, τό κλωτσοσκούφι δέν τό 

[παίζει.
Κάμεις, λάβεις, κοιλιά σου μή σέ πόνεση.
Πές μου πώς σέ δείρανε, καί ξέρω πόσαις έφαγες. 
Σ’ άγαπώ κυρά νά.......μή νά μήν τό παρακάνης.
"Ακου τα σακκί δεμένο καί ’σ τό τοϊχ’ ακουμπισμένο, 
Ό μουρλός τον άνήφορο ή τρώει ή τραγουδάει.
Κάθε τέχνη θέλει τό μάστορή της.
’() κανατάς όπου θέλει τό κολλάει τό χέρι. 
Κάμε καλό καί ρίχ’ το ’σ τό γιαλό.

Κάμε καλό ’σ τού διαβόλου τό χωριό.
Άν είσαι καί παππάς, μέ τήν άράδα σου θά πας.
Άν δέν κουνήσ’ ή σκύλλα τήν ουρά της, δέν πάν τά 

[σκυλλιά κοντά της.
Πού ήσουν ; Ποΰποτε ! Τί έκανες; Κάν τίποτε. 
Θέλεις θέριζε καί δένε, θέλεις δένε και κουβάλα. 
Ό λύκος ’στήν ανεμοζάλη χαίρεται.
Ό λύκος άπ’ τά μετρημένα τρώει.
Έπεσ’ δ λύκος ’ςτή κοπή ;’Αλλοί πόχει τό ένα, 
Βλάγκο άλογο τό Μάϊ καί γυναίκα τήν Λαμπρή ποτέ 

[σου μήν ψωνίσης
Θές καλόγερε γυναίκα ;
Σαράντα χρονών γαϊδούρι, περπατησιά δέν άλλάζει. 
'Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι άργεϊ νάξημερώση. 
Τό σκυλί πού τρώει, ’κεϊ βαβύζει.
Τού διακονιάρη καρβέλια δός του καί στράταις 

[μήν τοΰ δείχνεις.
Άγάπ’ ή Μάρω τό χορό, ηύρε κι’ άντρα σοηρλεντζέ. 
Κι’ ή κοσκινοΰ τον άντρα της μέ τούς πραματευτάδες. 
('Απόσπασμα έκ’ τής ανεκδότου λαογραφικής συλλογής μου^

Ξυλόχασιρον |. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ

Γ.,.Οί S' άλλοι άηήν ϊααν, ουδέ κεν φαίης 
[τόσσον λαόν επεσ&αι ίχοντ’ίν στή&εαιν αύδήν. J

[Ίλιάδος Δ 429—30]
Τούς στίχους τούτους δΓ ών ό θείος "Ομηρος 

ύπεμφαίνει τήν μεγάλην ανδρεία > καί πε.Οαρχίαν, 
μεΟ’ ής οί ’Αχαιοί έχώρουν είς τήν μάχην, άνε- 
πόλησα κατά νοΟν πολλάκις έν Κρήτη, δτε έβλε- 
πον τούς άνδρας έκείνους, πολεμώ κεχαρηότας 
ήΰτεδαιτί, και ενα&υμδν έχοντας νά προβαίνωσιν 
ήνωμένοι έπί τούς πολεμίους. Έχει τι τό έπι- 
βλητικο; πάντοτε ή θέα χιλιάδων άνΟρώπων κινού
μενων πάντων έλευΟέρως καί προΟύμως πρός έ ία 
κοινόν σκοπόν. Νομίζει τις δτι βούλευμα άνωτέρας 
Δυνάμεως τελείται τήν ώραν έκείνην, διό καί μετά 
προθυμίας σπεύδει νά συμμετάσχη τής κινήσεως 
καί συγκινήσεως.

Τά συναισθήματα ταΰτα κατέλαβαν τήν ψυχήν 
μου, δτε έπ*  έχάτων Λδον τόν λαόν τών Αθηνών 
Λαί τοΰ Πειραιώς χωροΰνα σιωπηρώς πρός τά ’Α
νάκτορα, ΐ·.α έκφράση πρός τόν Βασιλέα καί πατέρα 
του πρώτον μέν τήν λύπην ήτις κατείχε καί κατέ
χει τήν ψυχήν πάντων ήμών διά τάς έΟνικάς άτυ- 
χίας καί ταπεινώσεις, έπειτα δέ τήν στερεάν άπο- 
φασιν ήμών, δπως διά τής βοηθείας Αύτοΰ έξέλ- 
Οωμεν ώς τάχιστα έκ τής άδοξίας, είς ήν άδέξιοι 
κυβερνήται ώδτ.γησαν τό σκάφος τής πατρίδος.

Τήν στιγμήν έκείνην συγκινηΟείς έβλεπον κατά 
διάνοιαν έζερχομένους, δπ<ο τό πάλαι, είκοσι χι
λιάδας 'Αθηναίους στρατιώτας άριστα συγκεκροτη- 
μένους διά συνεχών άσκήσεων καί έτοιμους νά 
σπεύσωσιν δπου ή πατρίς έκάλει αύτούς, ΐνα ύπε- 

ρασπίσωσι, κλείσωσι καί αύξήσωσιν αύτήν. Μετ’ 
αύτών δέ έφανταζομην συμβαδίζοντας τούς νέονς 
Πειραιεϊς, τούς νέους Λακεδαιμονίους, τούς νέους 
Άρκάδας, τούς νέους Άργείους, τούς νέους Αίτω- 
λούς, τούς νέους Άχαρνάνας, τούς νέους Βοιωτούς 
κλπ. κλπ. πάντας ώρκισμένους την πατρίδα οΰκ 
έλάττω τοΐς παισι παραδώσειν, κρείττω δε και 
άρείω.

'Αλλά βραδύτερου, παρελθούσης τής συγκινή- 
σεως καί τών όνείρων τού εων, ήρχισα νά σκέπτω- 
μαι άκριβέστερον καί νά έρωτώ έμαυτόν, μή τυχόν 
έσφάλην παραβολών τούς 'Αχαιούς καί τούς Κρή- 
τας μαχητάς πρός τούς ’Αθηναίους χαί Πειραιεΐς 
διαδηλωτάς. Εκείνοι έχώρουν έπί τό έργον καί 
μάλιστα έργον έπικινδυνότατον, ούτοι δέ έπί λό
γους. Έρωτάται δέ άν ήμεϊς οί νυν Αθηναίοι καί 
Πειραιεΐς θά έχωμεν τήν έπιμονήν καί τήν πίστιν 
είς τόν άγώνα ήμών, ώσεε νά λέγωμεν μετά του 
Βοήν άγαθοΰ Διομήδους '....μενέουσι κόρη κομό- 
ωντες Αχαιοί, είςδκεπερ Ίροίην διαπέρσο- 
μεν...μαγησόμε&α είς δ κε τέκμωρ ‘Ιλίου εΰ- 
ρωμεν συν χάρ Θεω είλήλουΰ μεν. Δη
λαδή : είναι θέλημα τοΰ θεού νά σωθή καί μεγα- 
λυνθή πάλιν τό Ελληνικόν έθνος. Λοιπόν ήμεϊς θά 
έπιμείνωμεν καί θά συντελέσωμεν πάση δυνάμει 
είς τήν έκπλήρωοιντοΰ θείου τούτου βουλεύματος; 
’Ημείς θά μεταβαίνωμεν πάντες καθ’ έκάστην έορ- 
τήν τό άπόγευμα είς τό πεδίον τοΰ Άρεως, δπου 
αξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί θά διδάσκωσιν ή- 
μάς πρώτον μέν τά ύψηλά καί μεγάλα ήμών κα
θήκοντα ώς πολιτών καί ώς στρατιωτών Ελλή
νων, ώστε κο ί νά πειθαρχώμεν τελείως καί νά σπεύ- 
δωμεν είς τήν φωνήν τής πχτρίδος, έπειτα δέ τήν 
σκοποβολήν καί δσα άλλα δφείλει νά ήξεύρη ό κα
λός στρατιώτης, καί θά άσκούμεθα τοιουτοτρόπως 
έπί έτη άδιακόπως, ώστε νά είμεθα άληθείς ύπερα- 
σπισταί τής πατρίδος καί νά μή ύπολειπώμεθα 
τών πολεμικώς κατηρτισμένων γειτόνων λαών, οι- 
τινες σήμερον γαυριώσιν έπί τούτψ καί καταφρο- 
νουσιν ήμών;

Έρωτάται, λέγω, θά κάμωμεν τήν άπόφασιν 
ταύτην καί θά καταστώμεν ούτως άξιοι νά παρα- 
βαλλώμεθα πρός τούς 'Αχαιούς έκείνους καί πρός 
τούς νΰν Κρήτας, ή θά μάς καταλάβη πάλιν τό 
σύνηθες άψίκορον καί ό ένθουσιασμός ήμών θά πε - 
ριορισθή έν λόγοις καί θά έξατμισθή τάχιστα ;

Γ· Ν· ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ημοβιεύομεν κατωτέρω κατά καθήκον τήν ώ- 
ραίαν ταύτην επιστολήν ήν άπεύθυνεν είς τάς 

«’Αθήνας» ό κ.Δραγάτσης.Φρονοΰρεν οτι έν αυτή δια- 
τυποϋνται αί ορθώτεραι γνωμο.ι καί υποδείξεις διά 
τήν εορτήν τής Σημαίας.

Έχετε μ,ίγα δίχαιον διά τήν ψυ- 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ χρότητα τής εορτής τής Σημαίας. 

Ή πρέπει νά γίνεται ανάλογος τής 
αληθούς σημασίας αΰτής, ή καλλίτερα νά άρθή.

Δέν δύναμαι νά νοήσω τί προστίθεται είς τήν ψυχήν τοΰ

μαθητου απδ τόν ψυχρόν, ψυχρότατον αυτόν τύπον, ΰσιερα 
άπό τό ώριϊον περιβάλλον τοΰ ούρανοΰ μας, τών παραδό
σεων τής ιστορίας, υστέρα άπό τόσην πέριξ ζωήν. Δέν υπάρ
χει άμαώολία 8τι οί περισσότεροι μαθηταί χαί μάλιστα ο; 
μιχροί δέν ενόησαν τίποτε άλλο άπό τήν προσβώνησίν μέ τά 
οπ^οβατενίσαεεούτε άπό τό σίνολον παρά ο ι, άινοΰ ά- 
χόμη δέν ήρχίσαν, μαλισια δέν ήρχίσαν (έν πλήρει 3η’Ο
κτωβρίου i τά μαθήματα των δέν είχαν σχολείο χθίς I I Τέ
λειον ζεχαρβάλωμα ! !

Φρονοΰμεν ;αί ήμεϊς μεθ*  υμών, χαί ούτως επράζαμεν εν 
τω ίδρύματι ήμών χθές, οτι, άιροΰ άπεΐααίσθη νά γείνη 
κάτι τι τήν ήμεραν αυτήν πρέπει νά άρχίζη τό μάθημα 
τής ‘Εθνικής χατηχήσεως, τό καλλίτερον άπό τά μαθήματα 
δι’ ήι ας. Θέμα τής ήμέρας, με ζωήν, μέ δύναμιν, μέ σθέ
νος, μέ απλά Λόγια άναπτυσσόμενον δι’ ολα τά παιδία, εν
τός ολίγων λεπτών τής ώρας,Ιστω, ή Σημαία μας."Ας μάθη 
ό μαθητής χαί άς διδάξη καί είς τό σπίτι του τήν σημασίαν 
τής Σημαίας, τήν σημασίαν τής εορτής της.

”Ας μάθη δ κατηχούμενος νά σέβηται τό ιερόν συμβολον 
τής πατρίδος, 8πως τά ιερά τής θρησκείας σύμβολα. ’Ας 
τοΰ λεχθή πού πρέπει νά τεθή, πώς πρέπει νά μή εξευτε
λίζεται είς τάς θύρας τών οινοπωλείων, ε’ς τάς διαδηλώ
σεις, είς τάς διαφημίσεις καί τους διατυμπανισμοΰς ά.ά τάς 
όδούς τών θεάτρων χαί τών ιπποδρομίων, Αύτά βλχ μέ ω
ραία λόγια.

Πλήν τούτου, πρέπει έν αρχή τής έορτής, έν χορω νά 
ψάλλωσιν οί μαθηταί ενα ύμνον τής Σημαίας καί έν τέλει τόν 
Εθνικόν ύμνον,καταλλήλως παρασκευαζόμενοι καί ούχί άλα- 
λάζοντες μόνον καί χωρίς κχμμ:αν προθυμίαν, όπως τό πα- 
ρετηρήσατε. ’Αλλά πρός τοΰτο πρίπει νά δ.δάσχωνται καί 
ολίγην μουσικήν, ϊ/α μή συμβή δ,τι είς πολλά σχολεία έ
γινε, μίαν ή δύο ή τρεις ήμέρας πρότερον,νά διδάσκωνται έ· 
κείνο τό όποιον πρέπει νά γνωρίζη χάθε παιδάχι άπό τό 
σπίτι του, τόν ’Εθνικόν μας ύμνον'

Αύτάς τάς παρατηρήσεις μας τάς ΰπηγόρευσεν ή πείρα’ 
τό παιδάκι Ιχει ανάγκην πολλής προσοχής έν τή ίιαπλάσει, 
δ μαθητής δ σημερινός πρέπει νά αποτίναξη πάσαν τήν 
ψυχρότητα πρός τάς έθνικάς μας παραδόσεις καί νά διδάξη 
αυτός ημάς, πρός τούς παγώσαντας πρεσβυ έραυς,βτι πρέπει 
νά τό ένθουσιάσωμεν. Τοΰτο όμως δέν γίνεται μέ τά Δια
τάγματα καί τάς άκατανοήτους λέξεις αί δποίαι δέν δύναν- 
ται νά φθάσωσι μέχρι τής καρδίας του.

Έν τή διδασκαλία τοΰ μαθήματος τής ’Εθνικής Κατηχή- 
σεως, τή άληθεϊ ταύτη ιερουργία· τή ’Εθνική, είδομεν 
χθές άπαστράπτοντας τους όφθαλαοΰς τών μαθητών ΰπό 
υπερηφάνεια; διά τό σύμβολον τής Ελληνικής πατρίδος’ 
είδομεν έν τφ ανωτέρω ΙΙαρθεναγωγείω τοΰ Δήμου, ένθα 
κατά παράκλησιν τής χ. Διευθύντριας, έτελέσαμεν τήν άνά- 
λογον διά τάς μελλούσας Έλληνίδας μητέρας ιερουργίαν, δι- 
δάξαντες περί τής Σημαίας, δάκρυα νά άνέρχωνται είς τούς 
οφθαλμούς τών σεμνών χορασίων.

Έχομεν τοιαύτην ζύμην χαί όμως δέν δίδομεν είς αυτήν 
τήν δέουσαν προσοχήνΙΙΙ

Είθε νά ληφθή περισσοτέρα μέριμνα διά τών νέων νομο
σχεδίων, είθε νά Φωτισθώσιν οί αρμόδιο: καί διοργανώσωσι 
χαί τά τής έορτής ταύτης τής σημαντικωτάτης μέ περισσό
τερον ένθουσιασμόν, αλλά καί μέ άνάλογον πρός τό ύψος 
αυτής σοβαρότητα.

Διότι τώρα, όπως γίνεται, είναι έντελώς ψυχρά καί πα
ρέρχεται χωρίς νά μένη τι είς τήν Ψυχήν τοΰ μέλλοντος τής 
πατρίδος, τής χρυσής νεότητος.

Ίάκ. X. Δραγάτάης
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ΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΩΣ Ν’ ΑΡΧΙΣΩ;
Ν« γράψω...πώς ν’ άρχίσο» ; Βασανίζω τήν κεφα

λήν μου από δυο ήδη ήμερων. Χθες άπεφάσισα κάτι 
να γράψω χαριν τής « Ελληνικής Έπιθεωρήσεως». 
Εσκέφθην ποιον θέμα να εκλεξω. Μόλις εΐχεν άνατεί- 

λει ό χρυσοβόλος ήλιος, δ'στις ήρυθρίου τάς φθινοπω
ρινός ό'ψεις τοϋ ύψικαρήνου Μοριχόβου.’Εσκέφθην νά 
περιγράψω τήνφΰσιν, αϋτάς τάς φυσικός καλλονάς τοϋ 
Μοναστηριού. Ή διάνοια μου αίφνης έζήλευσε νά 
άνέλθη εις ιδανικά αιθέρια ·&ψη περιγραφικής δυνά- 
μεως ενός αληθούς φιλοσόφου, λάτρου των έξοχων, 
ήθέλησε ν’ αποτύπωση ε’ις έν εϋχαρι, ανθηρόν πλαί- 
σιον τάς γοητευτικός έξοχάς τοϋ Χριστόφορου και τοϋ 
Μπουκόβου, τοϋ Μπροΰσνια και τοΰ Διχόβου, τοϋ 
Λαχτσι και Σμολεβου, τοϋ Μεγαρόβου καί Τυρνόβου 
xcti TtciQcz-ftEQct τόσων αχομη άλλων χωρίων τάς κατά
φυτους εστίας φαιδρών αληθώς ειδυλλίων. Ήθέλησε... 
αλλά ή νοερά δρασις μοϋ έφαίνετο έξηντλημένη. Ή 
ακοή τήν παρηκολοϋθει χαλαρά, πολύ ασθενής. Δεν 
ήκουα τό γλυκύ των πτηνών τοϋ Μαΐου τερέτισμα, δεν 
κατεκΰλει τά ώτά μου τό μάγον τής άηδόνος άσμα, δεν 
διέκρινον όλοπράσινον τον μανδύαν τοϋ ορεινού πε
ριβάλλοντος.

***
Νά στραφώ, ακολούθως, έσκέφθην, άλλοϋ ; Νά βυ- 

θισθώ εντός τής κινήσεως τοϋ εμπορίου ; Ναι νά έπι
σκεφθώ τήν έβδομαδιαίαν άγοράν τάς Δευτέρας, δπου 
νά δυνηθώ νά σπουδάσω τάς ιδιορρύθμους αγοραπω
λησίας τών ζώων καί τών πτηνών τοϋ δρνιθώνος, τής 
καυσίμου ύλης καί τών προμηθειών—τών τροφίμων— 
τοϋ χειμώνος, άπό τοΰ βουτύρου καί τοϋ τυροϋ μέχρι 
τής πιπεριάς και τών φασίολων, καί νά περιτρέξω 
έξαφνα τήν κυρίως εμπορικήν άγοράν—άς εϊπω τοΰ 
μεγάλου (;) εμπορίου — δπου παρά τό κατάστημα τών 
αραχνοειδών υφασμάτων τών αβρών δεσποινίδων 
βλεπεις εγκαθισταμενον είς μίαν πρόχειρον μπαράκαν 
ένα άτιμέλητον φρουτοπώλην, δπου ήεύγενής συνομι
λία πωλητοϋ καί πελατρίας συμφύρεται μέ τάς έκκω- 
φαντικάς φωνάς τοΰ γαλακτοπώλου καί κεμπαπτσή, 
δπου άν δέν συναντάς μεσίτας χρηματιστηρίου καί 
Τραπεζών, ευρίσκεις εν τουτοις καλοφασκιωμένοϋς 
τοιούτους δι’αγοραπωλησίας δερμάτων, κτημάτων, οι
κιών, αγρών και αμπέλων καί. ,,δπου δέν θ’ ανακού
φισης βεβαίως τον Ιδρώτά σου—εάν τυχόν, κουρα- 
σθής— είς κεντρικόν τι Ζαχαράτον, άλλα είς έν 
κρασοκοπούν καπηλεΐον... Αυτήν λοιπόν τήν άγοράν 
έσκέφθην νά έπισκεφθώ καί περιγράψω τάς 35 αύτοϋ 
ελληνικός συντεχνίας ν’ άριθμήσω τον βίον αυτών τά 
ηθη τα πολλά, τά καλά των έθιμα νά ιστορήσω.

’Αλλά χρειάζεται «πέννα» καί πέννα γεροντική — 
πολυΐδμων.

Καί έν ώ δέν ήδυνάμην τοιουτοτρόπως νά παρη
γορήσω τήν δυσθυμίαν έπί τή τοιαύτη αδυναμία αί
φνης με εν αθώον τακ ! τάκ! άνοίγει τήν θύραν καί 
εισέρχεται είς τό 1 ραφεΐόν μου ή μικρά μου ανεψιά 
καί μ έν διαπεραστικόν άλλά γεμάτο γέλοια καί χαρά 
παιδικό φώναγμα «ήγόρασα καινούργιο βιβλίο» μοϋ 
λέγει. Καινούργιο βιβλίο ! Νά Θεός, είπα, άπό μη
χανής. Γί καλλίτερο θέμα. Σεπτέμβριος, καιρός μαθη
μάτων, άνοιγμα σχολείων. Συμφωνείτε ; Δέν εΐνε 
5/ έτσι ;

Καί δμως εινε—δι’ έμέ—ζήτημα, άν δυνηθώ, άν 
κατορθώσω νά διατρέφω δλας τάς συνοικίας τάς οδούς 
διά ν άριθμήσω τάς 20 περίπου σχολάς μας, νά χαι
ρετίσω τάς τόσας δεκάδας τών διδασκάλων, νά παρε- 
λάσω έπειτα μονος προ τών μαθητικών ευλογημένων 
έκείνων εδωλίων έφ’ ών στηρίζουσι τάς χρυσάς των 
πεποιθήσεις 3000 μαθητικοί τρυφεροί υπάρξεις, δ- 
πως εινε ζήτημα άν δυνηθώ νά συγκρατήσω τάς συγ
κινήσεις μου, όταν θα εισεπήδων τό κατώφλιον τών 
συσσιτίων, δπου σιτίζονται—άνω τών 150 άρρενα 
καί άνω τών 250 θήλεα—τά ορφανά καί άπροστά- 
στευτα θύματα τής βουλγαρικής θηριωδίας καί τών 
τόσων άλλων ποικίλλων προπαγανδών.

ΙΙσθανθην τι κρίμα —· αδύνατον νάφοσιω- 
θώ είς περιγραφήν μιας λατρείας προς τούς πνευ
ματικούς βωμούς τής Έλληνικΰς παιδείας, ούς τόσα 
ύψηρεφή, τόσα καλλιπρεπή καί φωτοβόλα περιβάλ- 
λουσι Μουσών τεμένη άπό τελείου—κλασσικού —Γυ
μνασίου καί ΙΙαρθεναγωγείου μέχρι καί αύτοϋ τοϋ τε- 
λειοτέρου Νηπιαγωγείου.

*
* »

Νά έπισκεφθώ τούς Συλλόγους λοιπόν. ’Εμπρός. 
Ιον «Πολιτικόν μας Σύνδεσμον», τον «Μουσικόν 
Ομιλον Λύρα» η την «Φιλοπτωχον ’Αδελφότητα τών 

Κυριών» η τον « Οθωμανικόν Έλλην. Γυμναστικόν 
Σύλλογον». Νά εξυμνήσω—θά προσεπάθουν ν’ άπέ- 
κτων τήν έμπνευσιν—τάς εύγενεΐς δρμάς τοΰ Έλληνος 
είς διατήρησιν τόσων καί τοιούτων συλλόγων. “Ισως 
να έγραφα—ακουσιως ή έκουσίως—έπαίνους, ψόγους 
καί δι αυτό...τραβώ παρακάτω. “Ας γράψω λοιπόν 
κάτι δια το Νοσοκομεΐον κάτι τι τέλος διά τό άνακαι- 
νιζόμενον νεκροταφεϊον τής Ήρακλείας μας.

• * * *
Η συναναστροφή μου μετά τών άσθενών τοϋ νο

σοκομείου μας «δ Ευαγγελισμός» θά μοι έδιδε τρο
φήν δι υγιεστατην—το πιστεύω—‘πνευματικήν έργα- 
σιαν, θα μοι ενεφυσα φιλοσοφικά ρίγη, θά με καθι
στά ψυχραιμον—ήρεμον μελετητήν τών παθών τοϋ 
ανθρώπου. Θα έμελέτων—άνθρωπος καί έγώ—προς 
στιγμήν τον ζώντα, τον άσθενοϋντα θνητόν διά νά ρι- 
φθισ ταχύτερον έπειτα καί προσκυνήσω μέ έν εύλα·

βες γονάτισμα τήν εικόνα τής φιλοπάτριδος δυάδος 
τών μεγάλων τής πατρίδος μας ευεργετών «’Αδελφών 
Δημητρίου», οΐτινες δνειροπολήσαντες ιδανικά άγαθά 
ίδρυσαν τό ένταϋθα Ελληνικόν Νοσοκομεΐον εξασφά
λισα ντες καί αθάνατον αύτοϋ τήν λειτουργίαν έκ γεν
ναίου κληροδοτήματος έπί τώ μονιρ σκοποί ν απαλ- 
λάξωσι άπό τό φάσμα τοϋ θανάτου χιλιάδας κατ έτος 
θεραπευομένων έν τώ φιλανθρωπικό» τούτα» τεμενει 
ψυχών.

Εΐπον φάσμα θανάτου, χωρίς νά τολμήσω νά λη
σμονήσω τό Νεκροταφεϊον τής Ήρακλείας, δπερ άνα- 
καινιζόμενον παρουσιάζει μίαν παρήγορον καλλονήν 
διά τούς.,.τεθνεώτας είσερχομένους εν αυτώ αντί τής 
προτέρας στυγνής μορφής τής άτέχνου εκείνης ερει
πωμένης κλιτύος τής μεγαλωνύμου μακεδονικής άκρο- 
πόλεως, τής Ήρακλείας.

Καί έν ω σιγά-σιγά καταντώ ν’ άποφασίσω νά 
γράψω τέλος πάντων μέ τρέμουσαν έκ συγκινήσεως 
χεΐρα δλίγας δακρύων σε;ράς εις μνήμην μιάς φάλαγ- 
γος, μιάς σειράς μαρτύρων—έθνομαρτύρων νεκρών, 
οΐτινες πεσόντες θύματα τής βουλγαρικής προπαγάν
δας ή τής κρεμάλας τής άπολυταρχικής δυναστείας, σάς 
βλέπω, σάς διακρίνω, φίλοι άναγνώσται, καί σάς τε
θλιμμένους, συγκινουμένους. Ήσαν σκληρά τά μαρ
τύρια, δπως σκληρά ή άπαισία έποχή τοϋ τρόμου καί 
τής βίας, καθ’ ήν υπέρ πατρίδος καί θρησκείας έπαυ
σαν νά λειτουργώσι τόσαι λεοντόθυμοι καρδίαι.

’Εννοώ, άναγνώσται μου, ότι τέλος δέν] θέλετε τήν 
στιγμήν, ίσως ταύτην, γΐά πεθαμμένους καί γι’ αρρώ
στους νά δμιλώμεν.

Αΐ ! λοιπόν ; Τήν...οργήν σας;
Μά τίποτε, τίποτε δέν ευρίσκω. Έδοκίμασα- τίποτε 

άπό τάς έξοχικάς δέν ήδυνήθη ν’ άρυσθώ καλλονάς. 
Έσπευσα νά έναγκαλισθώ τάς Έλληνίδας Μούσας. 
Τίποτε.

Μοναστήριον-./Ω πόλις ένδοξος, πόλις έπαλξις υ
ψηλή, ισχυρά τοϋ Ελληνικού 
στερεώματος 1 Ήθέλησα ώρι- 
σμένον τι σημεϊον τών Ελ
ληνικών άρετών σου νά πε- 
ριγράψω. Έδοκίμασα, άλλά 
χωρίς νά τό άντιληφθώ ή 
γραφίς μου έταμεν ή μάλλον 
άλλην ήκολούθησεν δδόν. 
Έσπευσε νά προσέλθη ξενα
γός πρόχειρος τών πνευματι
κών περιηγητών τής φίλης 
«Έλλην. Έπιθεωρήσεως» 
διά νά τούς δδηγήσηκατ’άρ- 
χάς μεν προς αναψυχήν είς 
τάς καλλονάς τών έξοχών τοϋ 
Μοναστηριού, ϊνα ζωηρότε- 
ρον δυνηθώσι νά παρακολοη- 

θήσωσι τής πόλεως την εμπορικήν άγοράν έν ή έπαν- 
θεϊ ή ζωοποιός ένεργητικότης τής Ελληνικής βιοτε
χνίας καί βιοπάλης, ύπερηφάνως δέ δυνηθώσιν άκο- 
λούθως νά έπισκεφθώσι τά σχολεία, ατινα έκπροσω- 
ποϋσι τήν έκπολιτιστικήν λαμπηδόνα τοϋ ελληνικού 
πνεύματος, τά συσσίτια έν οίς διαπαιδαγωγεϊται τό 
θύμα τών κομιτάτων καί τών προπαγανδών, τούς 
Συλλόγους, οΐτινες έχουσιν ανάγκην πανελληνίου συν
δρομής καί ύποστηρίξεως, τό Νοσοκομεΐον τέλος έν ο» 
άποτυποϋται καί έν Μοναστήρια» ή φιλοπατρις μέρι
μνα τών μεγάλων τέκνων τοΰ Ελληνικού “Εθνους.

Καί ή γραφίς μου, γράφει, βλέπω έγραψε, συνώ- 
δευσε, έν ω έγώ άκόμη σκέπτομαι...πώς ν’ άρχίσω I

ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ

ΩΣ ΕΚ τής παντελούς έλλείψεως ιδρύματος έν.Ά- 
Οήναις ένθα οί έξερχόμενοι τών Νοσοκομείων άπο

ροι νά δύνανται νά άποπερατώσωσι τήν Θεραπείαν των, 
άφιερώσαμεν προς το παρόν 8 κλινας

ΝΟΣΗΛΕΙΑ «« τήν κλινικήν ήμών, ένθα οί άσθε- 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ νεϊς, άπολααδάνοντες τοΰ καθαροΰ 

άέρος καί τής τερπνής θέας τοΰ κή
που τοΰ Ζαππείου ώς καί πάσης άλλης περιθάλψεως, θα 
άνακτήσωσι τάς δυνάμεις αυτών χωρίς νά ματαιωθή ή 
προηγουμένη θεραπεία, δπως δυστυχώς συμβαίνει πολλα- 
κις ώς έκ τής προώρου εξόδου αυτοΰ.

Οί άναρρωνύοντες θά γίνωνται δεκτοί παρουσιάζοντες 
είσιτήρων έκδοθέν ύπδ τοΰ σωματείου ήμών καί. αγορα- 
σθέν ύπδ φιλάνθρωπου συνδρομητοΰ, έκτος άν ο ίδιος α
σθενής δύναται νά πληρώση τοΰτο. Πάντως ομως_ δέον 
νά φέρωσιν οί άοϋετεις πιστοποιητικών ιατρού,, οτι 
ώεν πάσχουσιν άπώ μολυσματικήν ί} μεταδοτικήν νόσον.

Οί εύαρεστούμενοι νά προσφέρωσι δραχ. 15 δικαιοΰν- 
ται νά λάδωσιν 1 είσιτήριον 7 ημερών διαμονής δωρεάν 
είς τδ Άναρρωτήριον.

"Οσοι προσφέρουσι 25 δραχ. 2 εισιτήρια
» » 50 » 4 »
» » 100 » 8 »

Δεξασθε τήν εκφρασιν τής διακεκριμένης προς ύμας ύπο- 
λήψεως ήμών.

Ή Πρόεδρος Μαρία Καλαποθάκη, ιατρός, Αί ’Αντι
πρόεδροι ΆνΟΐι ΒαιΗλετάόον, ιατρός, Ειρήνη Μαρτέ-

Εικονες Απο την Μακεδονίαν

'Εξετάσεις της Γυμναστικής έν Μοναστηρίω
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λου, Ή Γραμματεύς Μαριέττα Κεάαλθ, Ή Ταμίας 
'Ελέχη Α. Άντωνοποϋλου.

Αί Σύμβουλοι
Εύανθ,α Έμπεδοχλέους, Φχνή Μιιαυτσή, Αικατερίνη Γλα- 

ράκη, Αικατερίνη Μπαξεβανίδου, Ελένη Λαγοπάτη.

Τό τμήμα Νοσηλείας καί ‘Υγιεινής δρών και 
έργαζόμενον προ έτών παρέχει προς τήν κοινωνίαν 
μίαν έπί πλέον άνακούφισιν διά τής ίδρύσεως ’Α
ναρρωτηρίου. Έν μέσφ κύκλου έκλεκτών κεκλη- 
μένων, έγένοντο τήν Ιην Οκτωβρίου τά έγκαίνια 
αυτού, δέν μένει δέ άλλο παρά τής κοινωνίας ή 
ύποστήριξις διά νά εύοδωθή πλήρως τδ εύγενές ίρ- 
γον τών Κυριών, τού τμήματος Νοσηλείας καί 
'Υγιεινής.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΤΝΕΔΡΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΤΗ Γ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1909

Ή συγκρότησις του Συνεδρίου τούτου ίνε πλέον 
γεγονός. Ή Κυβέρνησις άνήγγειλεν έπισήμως εις τήν 
Βουλήν ότι περιμένει νά φωτισθγ έκ τών εργασιών 
τοδ σπουδαίου τούτου κέντρου τη; συνεννοήσεως 48 
Σωματείων τών παραγωγικών κλάδων έξ όλη; τη; 
Ελλάδος. Τά δηλώσαντα συμμετοχήν μέχρι σήμε
ρον Σωματεία είσι τά έξη; :

’Εμπορικός Σύλλογος Πύργου, ’Εμπορικός Σύλλο
γος Γυθείου ή «'Ομόνοια», Έμποροβιομηχανικός 
Σύλλογος Τριπόλεως, Κτηματικό; Σύνδεσμος Πύρ
γου, Εμπορικός Σύλλογος Χαλκίδας, Ένωσις τών 
'Ελλήνων Γεωπόνων ’Αθηνών, Γεωργικός Σύνδεσμος 
Τρικκάλων, Κτημ.ατικός Σύλλογος Γυθείου, ’Εμπορι
κός Σύλλογος Έρμουπόλεως, ’Εμπορικόν καί Βιομη
χανικόν Επιμελητήριου Πειραιώς, ’Εμπορικός Σύλ
λογος ’Αθηνών, Βιομηχανική καί ’Εμπορική ’Ακα
δημία ’Αθηνών, Σύνδεσμος τών ’Αποφοίτων της ’Α
καδημίας, Εταιρία φυτοιρίων, Καλαμών, Γεωπονικός 
Σύνδεσμος Ξυλοκάστρου, ’Εμπορικός Σύλλογος Καρ
πενησιού, ’Εμπορικός Σύλλογο: Βόλου, ’Εμπορικός 
Σύλλογος Πατρών «Έρμης», Γεωπονικός Σύνδεσμος 
Τρανοΰ-Ζευγολατειοΰ «"Αγιος Γεώργιος», Σύλλογος 
Γαυρείου-Άρνη; ό «Προμηθεύς,» Εργατική ’Αδελ
φότης Λευκάδος, Εμπορικός Σύλλογος Καλαμπά
κας, Εμπορικός Σύλλογος Μουζακίου, Πανθεσσαλι- 
κός Σύλλογος έν Άθηναι; «Κοινόν τών Θεσσαλών», 
Πτηνοτροφική Εταιρία, Κτηματικός Σύλ
λογος Άντικίρας Δεσφίνα Άμφίσσης, Γεωργικός 
Σύλλογος Κείων, ’Εμπορικός Σύλλογος Καλά- 
μών, Φιλοδασικός Σύλλογος Πτέρη Αίγιου, Σύλλο
γος Εισαγωγικού ’Εμπορίου Πάτραι, Εμπορικός 
Σύλλογος Μεσσήνης, Σηροτροφική 'Εταιρεία Κύμης, 
Συντεχνία Οίνοπωλών, Άθηναι, ’Εμπορικός Σύλλο
γος «Έρμης», Κυπαρισσία, Ελληνικός Πολυτεχνι

κός Σύλλογος, Άθηναι, Σύνδεσμος τών φιλοδένδρων, 
Τρίπολις, Εμπορικός Σύλλογος Λάρισσα, Γεωργική 
Εταιρεία Σκόπελος, Μετοχικός Γεωργικός Σύλλο
γος, Αλμυρός, Εργατικόν Κέντρον, Βόλος, Τεχνοερ- 
γατικός Σύνδεσμος, Λάρισσα, Σύνδεσμος Ελλήνων 
βιομηχάνων και βιοτεχνών, Άθηναι, Κεντρική έπι- 
τροπή της κοινότητος Νέας Άγχιάλου, Γεωργικός 
Σύνδεσμος, Τρίκκαλα, Γεωπονικός Σύνδεσμος «"Α
γιος Δημήτριος», Χασάναγα-Κορινθίας, Εταιρεία 
Μεταλλουργείων Λαυρίου, Άθηναι, Εμπορικός Σύλ
λογος, Καρδίτσα, Γεωργικός Σταθμός Τίρυνθος.

Ή διοργανωτική έπιτροπή του Συνεδρίου άπετε- 
λέσθη έκ μελών του Εμπορικού Συλλόγου, τοδ Συν
δέσμου τών ’Ελλήνων βιομηχάνων καί βιοτεχνών καί 
της ένώσεως τών Ελλήνων γεωπόνων, άπαρτίζουσι 
δέ αυτήν οί έξη; :

Ά Άναστασιάδης, Σ. Ζαχαρίας, Ν. Κανελλόπου- 
λος, Γ. Σταμπάδος, Α. Ματζουλΐνο; (εισηγητής) Π. 
Γεωργαντας, Α. Μπρούμης, Α. Σκαρδιάκος, Γ. Του- 
φεξης, Σ. Χασιώτης, Λ. Ζαχαρίου, Α. Οίκονομίδης, 
Μ. Πολίτης, Η. ΙΙουλόπουλος. Ο. Λ. Ρουσόπουλος 
(εισηγητής/

Γενικά θέματα τοδ Συνεδρίου έσονται τά 
ληπτέα μέτρα:

ά.) Υπέρ της παρ’ ήμΐν γεωργίας καί τών σχετι
κών κλάδων.

[$'.) Υπέρ της βιομηχανίας καί τών βιοτεχνιών.
γ'.) 'Υπέρ τοδ εμπορίου.
Ειδικόν δέ θέμα περί ίδρύσεως ύπουργείου 

Γεωργίας, Βιομηχανίας καί Εμπορίου.
Τό συνέδριον τούτο της πλουτοπαραγωγικνίς έργα- 

σίας είνε γεγονός, τό όποιον θά σημειωσγ ίχνη έν τή 
ιστορία της έζελίςεως τοϋ άναγεννηθέντο; μικρού 
Ελληνικού έθνους.

Ημείς τό θεωροδμεν ώς μικράν απαρχήν βελτίο- 
νος μέλλοντος, διότι παρουσιάζει φωτεινότατα σημεία.

Ώς έγραφεν έσχάτως Γερμανός δημοσιολόγος :
«Ελλείπει άπό τόν σημερινόν "Ελληνα, όπως καί 

άπό τόν παλαιόν, ή συναίσθησις ότι ένωσιςάτό- 
μ ω ν εις πολίτευμα σημαίνει κοι
νότητα συμφερόντων ίεράν έκπροσωποΰ- 
σαν τήν ιδέαν της πατρίδος. Καί τήν έλλειψιν τοϋ 
πατριωτικού τούτου αισθήματος άπό τόν Έλληνα 
δέν δύναται νά άναπληρώσγι τό λίαν άνεπτυγμένον 
έθνικόν φρόνημα.»

Κατηγορούμ.εθζ δηλαδή οτι μά; λείπει, τό αί
σθημα της άλληλεγγύη; ή έν άλλοις λόγοις ότι πά- 
σχομεν άπό ύπερβολικήν ύπεραυτοεκτίμησιν έκαστος 
καί διά τοΰτο ένώ ώς άτομα προοδεύομεν ώς ομάδες 
ή ώς σύνοδον άποτυγχάνομεν.

Άλλ’ ιδού τρία σωματεία έκπροσωποϋντα όλους 
τούς κλάδους της έργασίας, συνενούμενα έπί ταύτό

καί συνεργαζόμενα άδελφικώς ούχί δι’άε-( 
ρολογίας ή τάς συνήθεις ρητορίας, εις ας 
ένασμενίζονται οι διάφοροι πατριωτίαι, 
άλλά, καί έδώ είνε τό έτερον φωτεινόν 
σημεϊον, σημεΐον προόδου καί πρακτικό- 
τητος, δια νά έπιδιώξωσι τήν ύποστήριξιν 
τής παραγωγικής έργασίας, τήν ένίσχυσιν 
τών πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων τής 
χώρας, τήν δημιουργίαν ειδικού άντιλή- 
πτορος τούτων έν τώ κράτει, ήτοι ειδικού 
ύπουργείου Γεωργίας, Βιομηχανίας καί 
’Εμπορίου. Εύτυχώς δέ τήν ιδέαν ταύτην 
ήσπασθησαν αμέσως καί πρό τής συγκρο- 
τήσεως τοϋ συνεδρίου ή τε πρώην καί ή 
νΰν Κυβέρνησις, ήτις πρόκειται, καθ’ ά έξ 
άσφαλοϋς πηγής γνωρίζομεν, νά προβή εις 
τήν ΐδρυσιν τοϋ ύπουργείου τούτου έφ’ ω 
καί συγχαίρομεν άπό καρδίας.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑ£_ΑΡΤΕΜΙΣ—ΛΝΛΓΛΥΦΟΝ^ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗ^

ΗΑΠΟΜΑΚΡΥΡΣΙΣ τών Βασιλοπαίδων άπό 
του στρατού έάν θεωρηθή ώς απαρχή άνα- 
καινίσεωςτών καθ’ ήμας είνε σοβά ώτατον έργον 

τής αναγεννώ μένης Ελλάδος, 

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ έάν όμως πρόκειται νά φανώμεν 
σκληρά μόνον εις τούς υιούς τοδ· 

Βασιλέως έπί τή υποθέσει δτι παρεγνώρισαν τήν 
θέσιν των και δείξωμεν άσυγχώρητον έπιείκειαν 
προς τούς δημιουργούς τής σημερινής κακοδαιμο
νίας μας, τότε ή ιστορία θά άναγράψη δτι τό Ελ
ληνικόν Έθνος καί ό Ελληνικός Ααός έξεγερθέι- 
τες διά νά πατάξωσι τήν έκμετάλλευσιν δέν κα
τόρθωσαν νά ύψωθώσιν εις τό ύψος τών περιστά
σεων άλλά μικροί καί ταπεινοί προέβησαν εις 
μίαν άπόφασιν ή όποια όσον καί αν είνε τολμηρά 
δέν ικανοποιεί τήν έθνικήν ψυχήν, ή όποια, δέν 
άποκρύπτομεν, ύπέστη σπαραγμόν διά τήν άπο- 
μόνωσιν τών βλαστών τής Ελληνικής Βασιλικής 
Οικογένειας τούς όποιους μέχρι χθές άκόμη άπε- 
καλοΰμεν θαλερούς καί έθεωρούμεν δτι ένεσάρκουν 
τά γνησιότερα καί μεγαλείςερα ιδανικά μας...

Έάν λοιπόν θέλωμεν νά κερδίσωμεν τήν φή
μην Έθνους μέζωήν, μέ σθένος, μέ ψυχικήν ρώ
μην καί μέ πόθους πραγματικής άναβιώσεως, άς 
πατάξωμεν άμειλίκτως όλους τούς γνωστούς έκ- 
μεταλλευτάς μας είτε εις τήν πολιτικήν άνήκου- 
σιν ούτοι είτε εις τήν άλλην πολιτικήν ιεραρχίαν.

Άς άρχίσωμεν καί άς έπιβάλωμεν έκκαθάρι- 
οιν σωτήριον, πατριωτικήν, πραγματικήν εις τόν 
Δικαστικόν κλάδον, εις τό Πανεπιστήμιων εις 
τήν Διοίκησιν εις τό Διπλωματικόν Σώμα, εις τή/ 
’Εκκλησίαν, εις τούς άνώτατα άξιώματα του Οικο
νομικού Κλάοου δι ιχειρ.ζομένους καί άς καιαλή- 
ξωμεν εις τόν στρατόν καί τό ναυτικόν. Πας ά
χρηστος, έπιβλαβής, έκμεταλλευτής, άσυνείδη- 
τος, άμαθής, άνίκανος, φατριαστής άς υποστή 
τήν τιμωρίαν του καί άφ’ ού έν Έθνος έχει τό ά-

'Ο άντιπρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών Ja
mes S. Shermann έν άρθρω δημοσιευθέντι έσχά
τως ύποδεικνύει δι’ ολίγων λέξεων καί αριθμών τό 
μεγαλεϊον τών Ηνωμένων Πολιτειών, άπέναντι τοϋ 
κόσμου ολοκλήρου, δεικνύει τί κάμνει ή τακτική καί 
έπιμελής έργασία, δεικνύει δε καί τό σπουδαιότα
των, ότι τό έθνος τοϋτο έχει τήν εύτυχίαν νά επι
τυγχάνω διοικητής ανθρώπους πρακτικούς, άνδρας έρ
γων καί ούχί λόγων.

Τοιοϋτοι άνδρες έργων είσίν οί δημιουργοϋντες τό 
Πανελλήνιον συνέδριον τής παραγωγικής έργασίας, 
τό όποιον έλπίζουσιν οτι θά γίντι άφετηρία βελτίονος 
μέλλοντος διά τήν χώοαν μας, διά τήν φυλήν μας.

Έπιτυγχ άνοντος τοϋ σκοποϋ τοϋ Συνεδρίου θά δυ- 
νανται ίσως εις τό μέλλον οί διοικοϋντες τήν Ελλάδα 
νά σεμνυνωνται διά τήν δράσ.ν καί πρόοδόν της, ό
πως σήμερον ό Σέρμαν διά τήν ’Αμερικήν λέγων :

«ΕΐμεΟα πλούσιοι ; Μόνον πρό δύο δεκάδων ετών ήρχό 
μέθα δεύτεροι μετά τήν ’Αγγλίαν εις τήν έξχγωγήν σιδή
ρου καί χάλυβος. Ήδη ή εξαγωγή μας υπερβαίνει τήν τοϋ 
ολου κότμου δμοΰ. Ζώμεν καλώς καί ειμεΟα ευτυχείς, έχο· 
μεν καλάς οΐκίος, εις ας εύρίτκςμεν πάσαν ευμάρειαν. Έκτος 
τούτου είμεΟα καί οικονόμος λαός.

«Έ/ομεν εις έναποταμιευτικά; τραπίζκς 3.500.000,000 
δολ., εις έΟνικάς τραπέζας τών διαφόρων Πολιτειών 13,000, 
000,000 δολ. Εις έκαστον άνίρωπον έκ τών 80 εκατομμυ
ρίων κατοίκων μας ισοδυνάμου σι 35 δολ. Εις τοϋιο ΰπερ- 
βχίνομεν ολα τά έθνη, εκτός τοϋ Γαλλικού.

«Αί έργασίαι τής χώρας έτησίως ανέρχονται εις 3,0 0, 
000,000 δολλάρια».

Τοιαύτην ονειρεύονται καί τήν Ελλάδα τοϋ μέλ
λοντος, έν τώ μετρώ τών δυνάμεών των, οί διοργα- 
νοϋντες τό Πανελλήνιον Συνέδριον τής Γεωργίας, τής 
Βιομηχανίας καί τοϋ Εμπορίου. Τότε δέ, άλλά μό
νον τότε, θά δυνηθή κύτη νά καταστή παλιν, ώς 
άλλοτε, φυτώριον τών έπιστημών, καταφύγιου τοϋ 
άγαθοϋ καί τοϋ καλοϋ, άσυλον πάσης προοδευτικής 
γνώμης.

Ο. Α. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ



786
787

ξιοΟαύμαστον θάρρος νά άξιοι άπδ "Ελληνας, ά- 
νήκοντας εις τήνπρώτην και ύψίστην οικογένειαν 
της Ελλάδος ν άπομακρυνθώσιν άπδ τής τάξεως 
τοΰ στρατού έπι τω λο'γω δτι ή συμμετοχή των 
φερει βλάβην, πόσον μάλλον δεν πρέπει νά έχη τδ 
θάρρος νά δηλώση δτ: δέον νά άπομακρυνΟώσιν 3- 
λοι οι μέχρι σήμερον έγωιστικώς και συμφεροντο
λογικής διαχειρισΟέντες τάς έμπιστευΟείσας αύ- 
τοις υπηρεσίας,

Και αν δέν μάς έμπνέη το ίδιον ήμών συμφέρον 
ή Ιδία ήμών φιλοτιμία διά νά λάβωμεν τήν άπο- 
φασιν τούτην( άς ζητοΰμεν παραδείγματα άπδ 
τήν Τουρκίαν ή οποία άναγεννωμένη έπίσης δεν 
ήρκέσΟη εις τήν έκθρόνισιν ένδς Σουλτάνου άλλά 
έστράφη καί είς τήν έκκαθάρισιν δλων τών κλάδων 
ώς έξάγεται έκ τής κάτωθι Οαυμασίας είκόνος ήν 
δίδει ή αριστοτεχνική γραφίς τοΰ έν Κων)πόλει 
c. νταποκριτοΰ τοΰ Χρονου τών Παρισίων.

«Παρά τάς αιτιάσεις,λεγει, τών μεμ,ψ'μοίρων εις διάστημα 
πέντε μηνών άπδ τοΰ ’Απριλίου, οτε πραγματιχώς χατελυθη 
τδ παλαιόν καθεστώς καί ήττήΟη ή άντίορασις, δ οίχαιος 
πα.ατηρητής τών συμοαινόντων έν Τουρκία δέν δύναται νά 
μη Οχυμάση δι’ οσχ έγένοντο εχτοτε».

« Ο Ταχαάτ βέης—ΰπουργδς τών ’Εσωτερικών -χαί δ 
Δζαβίτ βεης τών Οικονομικών, δύο νέο» άνδρες είς ό· 
λίγας ημέρας έπετέλεσαν έκχαΟάρισιν τοΰ ΰπηρετοδντος 
εις τους κλάδους των προσωπικού, τήν δποίαν φοβ,ΰμαι ότι 
καμμια κυβέρνησις δέν Οά ήδόνατο νά χάμη I Δύο χιλιά
δες καί πεντακόσιοι ύπάλληλοι έξεβλήΟηάαν έξω 
τών <$τελεχ<5ν>·

«Νέοι διοικηταί δίωρίσΟησαν σχεδόν εις δλας τάς έπ- 
αρχίας».

«Ίδρύθη διοικητική έποπτεία καί ύπηρεόία δηαοόίας 
ά άψα λείας, τδ δέ ΰπουργεϊον τών Οικονομικών άνενεώΟη 
έκ βάθρων».

«Νέοι Αδη υπάλληλοι έργάζ .νται έν αύτω προσλη- 
Λέντες άπδ τραπέζας καί έταιρίας ή άπδ τούς έν Μν 
κεοον α ύπδ τήν έπιτήρησιν καί τόν έλεγχον τών Ευρω
παίων ϋπηρειήσαντας».

«Τά υπουργεία τών ’Εξωτερικών καί τών Στρατιωτι- 
χών έμιμήΟησαν τά παραδείγματα. Ούδαμοΰ συνέβη ο,τι εις 
τόν Τουρκικόν στρατόν διά μιας έπιΟεωρήσεως τών βαθμών. 
Διοικηται στρατ. σώματος, ώς δ Μουχτάρ πασάς, ΰπε6ι· 
βάόθηάαν είς άυνταγματάρχας, στρατηγοί δέ μεραρ. 
χιών καί ταξιαρχιών ύπεβιδάόΟηάαν είς κατωτέρους 
άξιωματικ ΰς ! Και όλα αύτά άπδ πατριωτικόν ενδιαφέ
ρον, μέ πνεύμα δικαιοσύνης, μέ θάρρος, μέ κύρος καί πλήρη 
αδιαφορίαν πρός πολιτικές συνέπειας, πράγμα δπερ έξεγεί ε·. 
τδν θαυμασμό»».

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ
[ Ωρισμένως και ξεχασμένα] 

για την ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Παντζ είχα μεγάλο ενδιαφέρο γιά τόγυναικεϊο ζή

τημα μά ολίγα δείγματα τής προόδου στην Ελλάδα 
εφθασαν εις τήν γωνία ποϋ μ’ έρριψεν ή τύχη.Διάβασα 
αρκετά ονοματα γυναικών ποϋ εργάζονται για τό 
κζλό τοΰ τόπου μας και έχω όλο τόν θαυμασμό για 
οσζ έκζμαν στη φιλανθρωπία. "Ακόυσα πώς ύπάρχουν 
και μερικές ποϋ γράφουν και παρεκάλεσα κάποιον φί
λον μου να μου δώση μερικά έργζ. Τό πρώτο, πρώτο 
που μοϋ σύστησε ήταν ή Έφημερίς τών Κυριών τής 
Κας Πζρρέν καί μοϋ έφερε δύο τρεις τόμους. "Αρχισα 
μέ μεγάλο ενδιαφέρον νά διαβάζω τό περιοδικό αύτό 
οπού διάπλατα φανερώνεται ή δύναμις, ή χάρις, και 
τό γερό μηαλό τής έκδοτρίας του και έ'φθασζ σέ μια 
νεκρολογία δπου είχε γράψει ή Άξ.Κυρία Παρρέν γιά 
τήν διηγηματογράφον ’Αλεξάνδραν Παπαδοπούλου.

Δυστυχώς δέν μπόρεσα νά βρώ καμμιά συλλογή έρ
γων της, μοναχα δύο τρία είχα τήν εύτυχία νά δια
βάσω γι αυτό ας μή νομίση κανείς πώς θά κάμω κρι
τική μελετη γιά τό έργο της γιατί πρώτα πρώτζ 
καθώς είπον δέν διάβασα δλα της τά έργα καί ύστε
ρον μου φαίνεται πώς θά είναι πολύ δυνατά, Sv τό 
συμπεράνω άπδ τό θαυμάσιο Βυζαντινό διήγημά της 
«στό Μοναστήρι» (φύλλο 15ης Μαρτίου 1909 «Έ- 
φημερις Κυριών») όπου γιά νά κρίνη κανείς θέλει δυ
νατή πέννα, άλλως τε καί ή ίδια Κα Παρρέν λέγει 
είς τόν μικρόν πρόλογόν της τά εξής : «’Από τάς όλί- 
γας Ελληνίδας ποϋ έγραψαν έως τώρα διηγήματα 
βεβαίως ή Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου κατέχει τήν 
πρωτην Οεσιν. Δυστυχώς ένας θάνατος άγριος, πρόω
ρες, μαρτυρικός εκοψε τον δρόμον τοΰ Όριάμβου, πρός 
τόν όποιον ασφαλώς έβάδιζεκλ.» καθώς καί είς τήν 
Νεκρολογίαν (φύλλα 19 Μαρτίου 1906 καί 26 Μαρ
τίου του αύτοΰ έτους) πολλά επαινετικά.

Μεσζ δμως σ’ δλζ αύτά σαν κάτι τι ψεύτικο πα- 
ρουσιάσθηκε διά μιας στά μάτια μου καί ίσως άδικο, 
πώς δέν μπορούσε νά είνε τακτική συνεργάτρια. γιατί 
δέν συμφωνούσε μέ τό πρόγραμμα τής έφημερίδος, δέν 
συμφωνούσε δέ διότι αγαπούσε «τήν πολυτέλειαν, 
τήν εύμάρειζν, τούς κοσμικούς θριάμβους».

Νά εδώ μού φαίνεται καί ή τρομερά άντίφζσις, ώς 
διηγηματογράφον τή λέμε πρώτη, ώς τακτική συνεο- 
γάτρια δμως δέν τήν δεχόμεθζ, αν καί, έν πζρόδω 
τούτο λέγομεν,δημοσιεύωμεν τώρζ διήγημά της χωρίς 
πιστεύω νά άλλάξη τό πρόγρζμμζ τού φύλλου γιατί 
από εφημερίδα έγινε περιοδικό.

Κατόπιν μοΰ φάνηκε πώς αυται ζί παράγραφοι δέν 
ταίριαζαν καθόλου πώς «εις τήν Έφημ. τών Κυριών 
δέν ήτο δυνατόν νά προσληφθγ κλπ.» εκτός εάν πε- 

από κάποια κακ,ιά μοίρα αντί νά πιάνη τήν πέννα 
καί νά γράφη, νά πέρνη τή γραμματική και κανένα 
άναγνωσματάριο γιά νά μαθαίνη τά παιδιά άναγνωσι 
άπό τά γεμάτα λάθη καί άνοησιες σχολικά μας βι

βλία.
Πραγματικώς τί μαρτυρική ζωή να μην μπορώ νά 

άφήση έλεύθερα τήν ψυχή της νά φέρηται είς κόσμους 
άλλοιώτικους καί νά μάς τούς άποδίδη μέ ολοζών
τανα χρώματα, τί βασανιστική νά μην μπορώ νά ά- 
φήση τό σχολαστικό της (έτσι κατήντησε στήν πα
τρίδα μας) έπάγγελμα γιατί τήν άλλη μέρα δεν θα 
είχε τί νά φάγη. Καί υστέρα άπ’ δλα αύτά πώς νά 
μή ζηλέψη μικρή υλική άνεξαρτησία (όχι πολυτέλεια 
κυρία, θά άπητηθήκατε) γιά νά άπολαυση μια μέρα 
τούλάχιστον έλεύθερη καί ελεύθερα να κρούση τήν 
λύρα της γιά νά μάς πή τί παρετηρήσε τό μάτι της 
ποϋ βέβαια άλλοιώτικα θά έβλεπε τόν κόσμο καί 
όχι τόσο υλικά δπως φαντάζεσθε πώς ’τόν είχε πλάση 

ή ψυχή της.
7Ητο δυνατόν νά μένη εύχαριστημένη άπό τό βρώ

μικο ’Εβραϊκό προάστειο ; (τό λέγω βρώμικο γιατί 
δλα τά προάστεια, καί δλα τά εβραίικα σοκακια εινε 
γεμάτα άκαθαρσίες) ’Ίσα ισα εκεί θα λαχταρούσε η 
ψυχή της νά έχη γύρω της ώραια φύση καί μέσα 
ςτούς 4 τοίχους τού δημοτικού σχολείου, κοντά στους 
σχολαστικούς θά ποθούσε νά συναναστρέφεται καμ- 
μιά φορά μέ άνθρώπους ποϋ νά τήν νοιώθουν. Τι τρο
μερά ζωή νάνε δλα άντίθεσις πρός τά όνειρά της ! Θά 
έπονούσε παρά πολύ δταν είδε νά τελειώνη ή άχαρη 
ζωή της σέ νοσοκομείο μέ τόσα μαρτύρια άλλά 
βέβαια θά πόνεσε καί στον τάφον της, άν πονούν οι 
νεκροί, γιά τά άδικα λόγια. Άλλ’ έστω και αν είχε 
αύτή τήν άγάπη, μανία, γιά τόν πλούτο, τήν πολυ
τέλειαν μού φαίνεται πώς γιά αύτά δέν ήρμοζε νά 
μήν τής έδίδετο θέσις ςτό φύλλο, τό όποιον μονάχα 

νά τψ-7]<77) [z/rcopovcs, τώρα 6 ^uvxr/.siz
κίνησις βρίσκεται ςτήν άρχή. ’Αφήστε τους ανδρας να 
Σάς βρίσκουν κάθε λίγο καί λιγάκι ελαττώματα καί 
νά Σάς παρουσιάζουν σέ κάθε βήμα προσκόμματα. 
Αί παράδοξοι αποφάσεις τού νά άπορριπ τωνται έργα 
σαν τής Άλ. Παπαδοπούλου δύνανται νά επιφέρουν 
έπιβράδυνσιν είς τήν γυναικείαν πρόοδον. Η δύναμις 
μονάχα ςτήν ένωσι βρίσκεται. Δέν λέγω πώς και ςτήν 
Ελλάδα θά.μπορούσαμε νά έχουμε καθαρώς γυναι
κεία περιοδικά δπως ςτήν Εύρώπη, για μάς εινε πολύ 
ενωρίς ακόμα καί ίσως δεν θα ηχαμε γερές πεννες σ 
δλα τά είδη άλλά θά ήτο καλόν νά ευρισκε ό καθέ
νας ποϋ θέλει νά μελετήση τό γυναικείο ζητημα 
ςτήν Ελλάδα, θά ήθελε, λέγω,’νά ευρισκε περισσό
τερη στοργή γιά εκείνες πού αρχίζουν νά έργάζωνται 
καί πρός τάς έργαζομένας τές πιο πολλές φορές σε 
περιβάλλον καί σέ κοινωνία εντελώς άταίριαστη γιά

ριεχουν κάποιαν πιο βζθειά έννοιαν ίσως η Κα Παρ- 

οέν πού τήν είχε γνωρίσει προσωπικώς και ηςευρενολες 
τές οικογενειακές στενοχώριες τής Άλ. Παπαδοπου- 

λου προ τοΰ ακούσματος «τού άγριου θανατου, τού 
προώρου καί μαρτυρικού «αίσθάνθηκε, με δισταγμό τό 
λέγω, κάποιαν στενοχώρια γιά νάμην πω τυψι και θα 
ήθελε νά δικαιολογηθώ απέναντι τού εαυτού της και 
τών άναγνωστριών της γιατί δεν υπεστηριξεν αυτή τη 
θαυμασία ψυχή πού «άσφαλώς εβαδιζε τον όρομον 
τού θριάμβου». Λίγη ύποστηριζις δεν δόθηκε από τήν 
ΰποστήριξιν τών γυναικών πού προθύμως τόσα χρόνια 
δίδεται στήν Κα Παρρέν, καί ίσως αυτή η ελλειψις 
τής ύποστηρίξεως θά ήταν μ.εγάλη πίκρα είς την 
τόσο πονεμένη ψυχή άπό τήν άθλια πραγματικότητα 
γιατί νομίζω πώς γιά γυναίκα η υποστηριξις τής ομο
φύλου της έχει διπλή άξια στον τόπο πού πρωταρχί
ζει μάλιστα ή γυναικεία κίνησις' εδώ ή υποστηριξις, 

βέβαια, θά σημαίνη όχι μόνον πώς αι γυναίκες πού 
διαβάζουν γυναικεία έργα εύχαριστούνται μοναχα 
άλλά καί νοιώθουν τούς κόπους εκείνου πού εργάζε

ται καί ξεύρουν δτι ύποστηριζουν, ας μην εινε ς το 
έργον έξοχοι, τήν άνατολην τής προοδου τής ομοφύλου 

των έπομένως καί ίόικην των.
Αύταί δέ αί κατηγορηματικαι δηλώσεις το οτι ει- 

χεν «εντελώς διαφόρους ιδέας περί τού σκοπού και 
τοΰ προορισμού τού φύλλου μ.ας» το οτι «ήθελε την 
γυναίκα νά ζή μέσα σέ σαλόνια κλπ.» σηκώνουν α- 
θελα έμπρός μ.ου μερικες σκεψεις ωσάν αυτή, πώς τι 
σχέσι έχουν δλα αύτά μιας συγγραφέως μέ τό περιοδι
κόν, τό όποιον επιδιώκει την μορφωσιν και την προο- 
δον τής γυναικός άφού τά έ'ργα, τα οποία παραγει 
δέν διαφθείρουν τήν γυναίκα, δεν την ωθούν προς την 
πολυτέλειαν, νωθρότητα κτλ. Εαν βεβαίως τα έργα 
της δπως τόσων άλλων διδάσκουν τόν σεβασμόν πρός 
τό χρυσάφι, τά πολυτελή αμάξια, παμμεγιστα κα- 
πέλλα, μεταξωτά κλπ. κλπ. είχον τοιαύτας διδαχάς 
βεβαίως δέν έπρεπε νά τυπώνονται έν τη «Έφ. τών 
Κυριών.Θά μού πή δμως κανένας πώς τολμώ νά λέγω 
αύτά άφού δέν διάβασα τά έργα της. Ναι αλλα καί 
ή Κα Παρρέν κρίνει μάλλον τή.· Άλ. Παπαδοπούλου 
ώς όίτομον παρά ώς συγγραφέα ενώ πασιγνωστον εινε 
οτι οί συγγραφείς δέν πρέπει νά κρίνωνται κατά τήν 
ιδιωτικήν των ζωήν άλλά μονον κατα τα έργα των 
διότι έπί τέλους τί σχέβιν έχουν τά έ'ργα μέ τάς ά- 
τομικάς ιδέας, μέ τόν άτομικόν χαρακτήρα. Καί σκέ
πτομαι πώς έπρεπε νά συμβή τό εναντίον άπ οτι έ
γινε δηλαδή δλα της τά έργα νά βρίσκαμε τυπωμένα 
ςτήν Έφ. τών Κυριών, τό όποιον θά εφερνε οχι έμ- 
πόδιον ςτό έργον άλλά τιμή και δοςα, και σε σας Αξ. 
Κυρία Παρρέν διότι θά την ύπεστηριζατε έτσι και δεν 
θά τήν άφήνατε νά παλαίη μέσα στή δυστυχία, στά 
βάσανα, στή φρικτή ζωή της οπότε αναγκαζότανε
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τούς πόθους αύτών. Καί πόσες τέτιε; Οάνε μέ 
τήν άγνωστη μιαρή τους εργασία, μπροστά όμως στες 
όποιες, τές αφανείς, μιαρές, κάθε, γυναΐαα όσο ύψηλά 
καινέ. στέκεται πρέπει μέ σεβασμό νά κλίνη τό 
κεφάλι γιατί αυτές εΐνε αί αληθινές έργάτισσες τής 
ίοέας ποΰ θά προπαρασκευάσουν τό έδαφος για μια 
μεγάλη άναμόρφωσι τής Έλληνίόος άπό τήν οποίαν 
πολλά βέβαια έχουν νά ωφεληθούν καί οί άνόρες. 
’Αλλά πρέπει νά παυσω γιατί επί τέλους δέν πρό
κειται νά ποϋυ.ε υ.ήτε γϊά τήν χέιραφέτησι αητέ γΐά 
τις ωφέλειες ή βλάβες ποΰ απορεί νά φέρη, μονάχα ή
θελα νά πω πώς καθένας έχει τις αδυναμίες του αλλά 
γιά αύτές δέν πιστεύω πώς πρέπει νά εκμηδενίζεται.

Άλλοίμονον σ’ εκείνους ποΰ δέν εΐνε επιεικείς πρός 
τάς αδυναμίας αύτάς γιατί κατά τόν μεγάλον φιλάν
θρωπον συγγραφέα Δοστογίβσκην «όταν ή κοινωνία 
παύση νά λυπήται τούς αδυνάτους καί βασανισμένους 
τότε αύτή ή ιδία θά αισθάνεται τόν έαυτόν της άσχη
μη· θά άποσκληρυνθή καί θά άποξηραθή, θά γίντ) δι- 
φθαρμένη και άκαρπη». Καί ή ’Αλεξάνδρα Παπαδο- 
πούλου ήταν μια άπ’ αύτούς «τούς αδυνάτους καί βα
σανισμένους» καί θά ήθέλαμε ήΚα Παρρέν, ή οποία 
έχει έργασθή γιά τούς πτωχούς καί δυστυχείς,νά φαι
νότανε πιο επιεικής εις τήν αδυναμίαν [αν πραγαα- 
τικά κιόλας ύπήρχε καί ή οποία δέν μπορεί κατ’ού- 
δένα λόγον νά έχη σχέσι μέ τή δημιουργική εργασία] 
τής «πρώτης διηγηματογράφου». “Ας μή νομΐση κα
νείς πώς ήθελε νά κάμω έπίκρισιν αλλά μοΰ φάνηκαν 
μερικές ιδέες καί γνώμες τόσο παράδοξοι ποΰ δέ μπό
ρεσε νά μη πώ αύτές τις ολίγες σκέψεις μου καί πώς 
στά διαβασμένα βρήκα κάτι τι ακατανόητο, ψεύτικο.

Έπαρχεώτες
ΣΙΙΜ. Τό μέρος ςτή νεκρολογία, ιό όποιο' μοΰ έκαμε 

μεγάλη ένιύπωσι, ολόκληροι εΐνε τό έξης : «. .Εις τήν ε
φημερίδα τών Κυριών δέν ήτο δυνατόν νά προσληφβή ώς 
τακτική ουνεργάτις διότι είχεν ιδέας έντελώς διαφόρους περί 
τοΰ σκοποΰ καί τοΰ προορισμοΰ τοΰ φύλλου μας. Κουρα
σμένη αυτή άπό τή ζωή τής βιοπάλης, διψώσα τήν άνά- 
παυσιν καί ήουχίαν σώματος καί πνεύματος, ποθούσα ίσως 
εύμάρειαν καί πολυτέλειαν, καί αγάπην κπί κοσμικούς θρι
άμβους ήθελε τήν γυναίκα νά ζή μέσα εις σαλόνια, νά άνα- 
παύη τό σώμά της εις πλήθος μαλακών μαξιλαριών, νά μή 
σκοτίζεται παρά πόςνά άπολαμβάνη περισσότερον καί με 
μεγαλειτέραν ευμάρειαν τήν ζωήν, νά είναι τό χαϊδεμένου 
άνθος τών θερμοκηπίων. Μέ τοιαύιας Ιδέας ή ’Αλεξάνδρα 
ή οποία πρό παντός ήτο ειλικρινής καί πιστή εις τάς πε
ποιθήσεις της, ήτο λύσκολον, αν όχι αδύνατον, νά συμμορ 
φωθή μέτό πρόγραμμά μου καί νά έκτελέση διά τής φι
λολογικής καί δημοσιογραφικής εργασίας της εις τήν πραγ- 
ματοποίησιν αύτοΰ». *11  Ιδία

ΣΗΜ. Διευ&ύνσεως Ελληνικής ’Επι&εωρήοεως
Έπί ττ, ευκαιρία τής ϊημοαιεϋσεως τών ανωτέρω σκέψεων 

τής ήμετέρας συνεργοίτιδος, δημοσιεύομεν σημείωσιν, άπό τό 
Ανέκδοτον βιβλίον τοΰ Κωνσταντίνου Μάκρη «ΑΡΑΓΜΕΝΟΣ» 
τό όποιον έκδοθήσεται προσεχώς ημιτελές, ώς τό άφήκεν δ δυ
στυχής συγγραφεύς.

Κωνσταντινούπολις. Μάιος 1905, ή ’Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλαν ήτο μια δύναν.ις. — Το άγαλμά της το 
φαντάζομαι ώς εξής : (1900}—Ώς ’Αγίαν Βυζαντι
νήν, rigidc, μέ μελαγχολίαν εις τό πρόοωπον.— Με
λαγχολία και άπλυτης—άγιωσύνη. — Νά μή δίδεται 
σημασίαν εις τήν χάριν τοΰ δλου σώματος. ^-Styliie 
(Γοτθικής}.

wjr ΠΟ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗΝ καί έπιστημ.ονικω- 
τάτην μελέτην τού Καθηγητοΰ του ΙΙανε- 

πιστημιου καί ήμετέρου διαπρεπούς συνεργάτου κ.
Κ.Μητσοπούλου δη- 

0 ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ μοσιευθεΐσαν εις τάς
AFP0TIKQY ΠΑΗβϊΣΒΙΟΪ ·’Αθήνας. «<?ι τής

« ’Αγραμματοσύνης 
τοΰ Ελληνικού Ααοϋ», άποσπώμεν μίαν εικόνα 
χαρακτηριστικήν τών αγροτικών πληθυσμών τής 
Ελλάδος.

«Τοιχύτη εΐνε ή μορφωτική κβτάστχσις τής υπαιθρίου χώ
ρας, καί ιδίως τοΰ γεωργικού πληθυσμού, άνερχομένου κατά 
τήν άπογραρήν ε’·ς 257,000 (252,360 άρρενες καί 5,172 
Οήλεις), καί τών κτηνοτρόοων ή τσοπάνηδων άνερχομένων 
εις 70,560, έξ ών 1800 ποιμενίοες. Πάντες δ’ ουτοι εΐνε 
ώρ μου ήλικίας καί ούχί παιδία».

«Κχί δ βίος αυτών εΐνε οίκτρότατος».
Ό εν -ΐνΐ πολυτελεί αιθούση καταυγκζομένη ϋπδ άπλε

του -ηλεκτρικού φωτός, άποθαυμάζων τό κάλλος, τήν κομ
ψότητα τού ώρχίου φύλου καί τόν πλούτον τού χρυσού, τών 
χδαμχντων καί σαπφείρων, ουδέποτε δ έπισκεφΟείς χωρϊον 
τι ή συνοικισμόν τής Ελληνικής γής, αγνοεί έν ποίω βορ- 
βόρω κχί παχυλή άμχΟεία κυλίονται εκατοντάδες χιλιάδων 
Ελλήνων. Καλύβη άχυρό πλεκτός ή τρώγλη έξ ωμών πλίν
θων εΐνε ή κατοικία χωρικής τίνος οικογένειας, άνευ πατώ

ματος, οροφής καί πχραθύρων, έν ή ζώα καί λογικά όντα 
εύρίσκουσι κχτχούγιον κατά τού Ψύχους ή τών φλογερών τού 
ήλιου άκτίνων».

«’Αφού ίλην τήν ήμερχν έργασΟώσι τά μέλη τής οικογέ
νειας έν τώ άγρώ ώς τα κτήνη μετά τών κτηνών των, 
συνέρχονται περί τήν εσπέραν εν τή τρώγλη των, ϊνα συμ- 
φάγωσι τό λιτόν αύτών δεϊπνον έκ σκληρού άρτου, συνήθως 
μπομπότας, καί κρομμύων, ύπό τό άμυδρόν φώς προϊστορι
κής λυχνίας. Καί τό μέν βέρος κοιμούνται έν ύπαίβρω, τόν 
δέ χειμώνα συσπε’.ρούνται περί τήν γωνιάν, έφ’ ής καίεται 
δέσμη ογκώδης ξύλων. Κλίνην άγνοούσι 1»

«ΊΙ δέ πολιτεία τούς ένθυμει-at μόνον όταν πρόκηται νά 
είσπράξη τόν ©όρον τών άροτριώντων κτηνών ή νά ζητήση 
τό-· φόρον τού αίματος, 8/ δμως άτυχώς Οεωρούσιν ώς τουρ
κικόν παιδομάζωμα».

«Καί δμως οί δυστυχείς ουτοι εΐνε Υγιέστατοι καί στι6α- 
ρ/ι τό σώμα, μετά μεγίστης άντοχής, τό δέ κρανίον αύτών 
έγκλείει ισχυρόν πνεύμα, άλλά δυστυχώς καθεΰδον, καί ψυ
χήν γενναίαν καί φιλοπάτριδα. Ουτοι εηοντες τήν άπχιτου- 
μένην μόροωσιν υπό ένθουσιωδών δημοδιδασκάλων καί ενα- 
ρέτων καί τού καθηκιντος ιερέων, ού μό/ον Οά καλλίερ- 
γώσι τήν γην μετ’ έπιστήμη; πρός αΰξησιν τού έθνίκού 
πλούτου, άλλά καί Οδηγούμενοι ύπό έμπειρων σ.ρατηγών 
εις τά πεδία τής τιμής θά δοξάσωσι τήν πατρίδα».

«Άλλ’ ώς μή ώφελε, διχτελούσιν έν άρχεγόνω, έν προϊ
στορική καιαστάσει».

«Το δημοτικόν σχολεϊον, τό πραγματικόν, τό αληθές, πρέ
πει νά εισχώρηση μέχρι τής καλύβης τού άγρότου, τού ποι
μένας, τού άλιέως, τού ναύτου, τού μεταλλευτού, καί ού 
μόνον νά εξημεριόνη καί άγχθύνη τ ί ν καρδίαν του διά τών 
ηθικών διδαγμάτων τής άγιας ημών θρησκείας καί τής προ 
γονικής εύκλειας, αλλά καί νά διδάξη αύτούς πώς νά καλ- 
λιεργώσι τήν γήν, ν’ άνιτρέτ,ωσι τά χρήσιμα τώ άνθρώπω 
ζώα, ν’ άλιεύωσι καί έξάγωσι τόν έν τή γή εγκεκλείσμένο< 

π/ού ;ον ··.
Κ. Μητάόπουλος

^ΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ,ΚαΛΩΝ ^ΤΕΧΝΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΨΙΝ

I ·
Παν άρχιτεκτοτικόν κτίσμα οί άρχαϊοι δεν ίδρυαν 

τυχαίως και έν χιάρω οΐωδήποτε, άλλ’ ένθα χρησιμώ- 
τερον, μάλιστα δέ εύπρεπέστερον εις τάς όψεις τοΰ 
Οεεομέ.νον ήθελεν είναι. Ούτως αί μεν άγοοαί (τόποι 
ουναΟροίοεως) διά τό χρηαιμώτερον κατά τό κέντρον 
τών πόλεων καθίσταντο έν χώρτο βεβαίως ούχί τα
πεινά), καί. υιερε τόν τώ κένιρεο αυτής βεομόν καί 
τό έλενθερον βήμα αί στοαί ίδρύοντο. τ<ί πρυτανεία, 

τά αρχεία, τά βουλευτήρια, αί λεσχαι. Κατά τάς με- 

γαλοπρεπεστάτας και υπό τών πλ,είστων σι^γναζομέ- 
νας πύλας τών πάλετον οί τάφοι ήσαν οί δημόσιοι 
τών άποθανόντων υπέρ τοΰ κοινού αγαθού ή τών ιίλ- 
λων πολιτών οί πολυτελέστατοι. αυτόθι δέ, ή έπί άλλης 
υπέροχου θέσεως, τάναθήματα καί τά τρο-πχϊζ.Κατά 
τήν κλιτΰν λόφον τΛ Θέατρα καί τά ’Ωδεία καί, δπου 
μεταξύ λιιφατν ύπήρχεν αΰλάιν, στάδια ίδρύοντο καί 
παρ’ αυτά συνήθοες τά γυμνάσια και αί παλαΐστραι, 
κατά τέμ> πλευράν δέ ιερού τίνος περιβόλου, τήν άγου
σαν πρός τά κάλλιστα τών έν τώ περιβόλφ τούτα) 
ιδρυμάτων, ήνοίγοντο τά προπύλαια.

II
"Αλλά καί εις τό χρήσιμον &ν τάρχαϊα μνημεία 

άπέβλεπον, δέν έ/γείροντο άδιαφόρως πρός τόν τυχόν 
διατρίβοντα έν αυτούς καί πρρς τόν περί αυτά χώρον. 
Ούτως, άν τις έν τώ σταδίω έκάθητο τώ Παναθ)/- 
ναϊκώ, άπό τής σφενδόνης μέν τό δαιμόνων έθεατο 
έίστυ μέ τόν ναόν τού Λυκείου ’Απόλλωνος πρό αυ
τού δεξιά έν μέσω θαλερού άλσους, ολίγον παραι- 
τέρω τήν ίεράν ’Ακρόπολιν καί τόν Αιγάλεων εις 
τόβάθος, υπέρ ον έν μέσω χρυσοπαρύφων νεφών 
έδύετο ό ήλιος τήν εσπέραν πρός τό δεξιόν (τφ εισερ- 
χομένω) σκέλος τού Στκδίου καθήμενος τόν Λυκα- 
βητόν έβλεπε καί περαιτέρω τό Πεντελικόν βαθυκύα
νου, καί πορφύραν φαίδραν περιβαλλόμενου τόν 'Κ- 
μηττόν, πρός τό άριστερόν δέ ίστάμενος σκέλος τήν 
σεμνήν έβλεπε Κρανάαν καί τόν Μουσών τόν λόφον 
καί όπίσω αυτών τήν άκτήν τού Πειραιώς καί τήν

Σαλαμίνα καί τά γλαυκά ύδατα τοΰ Σαροτνικοΰ. Αί 
στοαί έν τάΐς πόλεοι καί τούς ίερόϊς πρός άνατολάς καί 
πρός μεσημβρίαν ίδρύοντο, σκέπουσαι μέν άπό τοΰ 
ΰετοΰ καί τοΰ ήλιου τοΰ θέρους καί άπό τού χειμερίου 
βορρά τους ύπ’ αύτάς περιπατοΰντας, φΐρουοαι δέ 
εις αύιούς, ώς έν ’Αθήναις τοΰ Φαληρικοΰ τά μύρα 
καί τού c Υμηττού τοΰ πολυανθοΰς.

III
Καί κατά ταΰτα μέν τάγαθά τά μνημεία μαρτυ- 

ρουσιν δτι εις τό χρήσιμον μάλιστα άφορώντα ίδρύοντο, 
άλλ’ δμως καί ώς εικόνες θαυμαστώς διεγράφοντο διά 
τούς θεωμένους σύτά. Ούτως αί στοαί αί κατά τέ/ν άγο- 
ράν τών ’Αθηνών είχαν περιβαλλού ιας τόν χρυσΐζοντα 
πώρον ή τό π ίλλευκον μάρμαρον καί άλλα δένδρα βε- 
βαίω; καί τάς πλατάνους τάς φυτευθείσας ύπό τοΰ Κί- 
μωνος, καί ή Περσική Στοά ή έν Σπάρτη παρά τούς 
ναούς καί τά ιερά καί τάγάλματα θεών καί ηρώων τά 
ιδρυμένα περί αυτήν είχε τούς έπί στύλων άνδριάντας 
τής 'Αρτεμίσιας καί τοΰ Μαοδονίου και άλλων έπι- 
σήαων Περσών διαγραφόμενα έπί τής σμαραγδίνης 
πλευράς τοΰ Ταϋγέτου' ό τύμβος δ έν Μαραθώνι 
άφ’ ενός μέν έπί τών πέριξ όρέων, άφ’ ετέρου δ’ έπί. 
τού κυανού αιθέρας τοΰ πρός άνατολάς εΐκονίζετο" ή 
λάμπουσα έκ τοΰ υπολεύκαν έγχωρίου μαρμάρου δφις 
τοΰ θεάτρου τής ’Επίδαυρου ύπό χλωρού περιεβάλ- 
λεπο στεφανώματος δένδρων καί θάμνων ηρώα τέσ- 
σαρα ήσαν ιδρυμένα παρά, τόν έν Σπάρτη Πλατανι- 
στάν καί ύπό τάς έν ”Αλτει τής ’Ολυμπίας πλατάνους 
είχε στηθή τό άπό Λακεδαιμονίων τροπάϊον τών 
'Πλείων.

Οί ναοί δέ μάλιστα ίδρύοντο έν καλώ έκ προνοίας 
ύπό τών άρχιτεκτόνων καί ήσαν μέν ένίοτε έν· χατρω 
ταπεινώ έκτισμένοι — δπου τά ιερά αύτών — ένεκα 
θρησκευτικής παραδόσεως, ώς τό Άμφιάρειον έν 
Όρωπώ καί τό Άσκληπιεϊον έν Έπιδαύρφ, άλλά 
συνήθως ήγείροντο έπί άναπεπταμένων πεδίων καί 
λόφων υψηλών. Ούτως έν Πλαταιαϊς ό τής "Ηρας 
ναός έν τή βόρεια τής άκροπόλεως άκρα κάτοπτος 
άπό τής πεδιάδος ήτο έπί τοΰ έξ έλάτης θαλερού πρα
σίνου έπενδύματος τοΰ Κιθαιρώνος ξανθός διαγραφό*  
μένος έκ τοΰ πώρου λίθου. Ούτω καί τάλλα τοΰ ιερού 
χώρου ιδρύματα έν Αελφοΐς καί τοΰ ’Απόλλωνος δ 
ναός έπί τής κλιτύος τής Φαιδριάδος Πέτρας θαυμά
σιος ήρετο πρό τών όμμάτων τών ερχομένων άπό τής 
Άντικύρρας- ούτως ό έν Βάσσαις τής Φιγαλείας τοΰ 
Έπικουρίου ’Απόλλωνος ναός έπί υψηλού άπό τής 
πεδιάδος τής Μεσσηνιακής καί τοΰ Ίονίου πελάγους 
καθοραταΓ ούτως ό ναός τοΰ Ίθωμάτου Διός, έπί 
τής κορυφής τού ορούς ιδρυμένος θεατός ήτο εις 
τούς άπό τοΰ Ταινάρου ή τού ’Ακρίτα πλέοντας καί 
άπό τοΰ στεφάνου τών πέριξ άρκαδικών ή λακω
νικών όρέων, υψηλός,χρυστζων διαγραφόμενος έπί τοΰ 
σαπφειρίνον ουρανού. Καί ύ τοΰ Άμυκλαίου δε Ά- 
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πόλλωνος και <5 της Ψωφίδος παρά τά Τριπόταμα τών 
Καλαβρύτων καί ό τής Κράνης έν Κεφαλληνία και ό 
τοΰ Λεοντίου τής Άχαΐας κατά τήν νΰν παρά τό Λ'ί- 
γιον Τραπεζάν καί <5 τής βοιωτικής θίσβης ώς υδα- 
τογραφίαι διεγράφοντο έπί τοΰ σμαράγδου τών περί 
αυτά λόφων ή όρέων ή επί τοΰ κυανού ουρανού.

Έπί εύρείας δε πεδιάδος ήτο εν Τεγέα ό τής Α
θήνας, καί τοΰ Διός εν ’Ολυμπία, καί εν Κορίνθω ό 
τής Χαλινίτιδος Άθηνάς καί <5 τών Χαρίτων εν Όρ- 
χομενώ τώ Μυνηίω μαρμαρύσσοντες εκ τής λευκότη
τας τοΰ λίθου ή εκ τοΰ πώρου ξανθοί εν μέσω τών 
προαιώνιων τών ιερών αλοών, δρυών ή πιτύων. 
Κατά τήν κλιτυν τών λόφων ή όρέων καί ναοί, ο>ς 
τής ’Αθήνας ή 'Αφαίας εν Αιγίνη ήγείροντο καί τελε- 
στήρια, ιός τής Δεσποίνης εν Λυκοσοΰόα τής ’Αρκα
δίας καί τής Δήμητρας εν Έλευσϊνι τής ’Αττικής, 
παρά τήν ακτήν δέ τής θαλάσσης υψοΰτο <5 τής ’/I- 
φροδίτης εν Αιγίνη καί ό τοΰ Ποσειδώνος εν Σου- 
νίω πρός τούς ναυτιλλομένους χαιρετισμούς ενγενής 
καί αγία ευχή. ‘Ήσαν λοιπόν τάργαϊα κτίσματα τά άνά 
πάσαν τήν Έλληνίδα γήν αληθώς ιός ζωγραφίαι εφ’ 
υγρού. έπί σαπφειρίνης, σμαραγδίνης ή χρυσιζούσης 
βάσεως.

IV
Άλλ’ άριστά ήσαν ιδρυμένα τά έν’Αθήναις μνημεία, 

εν τώ άσιει μεν τοΰΉρακλεους τό ήρώον (θησεΐον} επί 
τής αιρόμενης υπέρ τόν Κεραμεικόν και το Λεωκόρειον 
γής επί τής Άκροπόλεως διαγραφόαενον ή τοΰ Λυκα
βηττού, τό Όλυμπεϊον επί τοΰ υπέρ τόν Σαρωνικόν 
ουρανού είκονιζόμενον ή κατά τήν δύσιν τοΰ ήλιον 
επί τού πορφυρού περιβολαίου τοΰ ' Υμηττού καί τό 
Ασκληπιείου επί. τού ερυθρού τής Άκροπόλεως βρ ί- 
χου. Τά επί τοΰ βράχον δε τούτου ιδρύματα υπέρ παν 
άλλο κάλλιστα είχον ζωγραφικώς.

’Ιδού δ τής Αθήνας Νίκης ναός έπί τοΰ πύργου 
διά μαρμάρινων έπενδεδυμέτου στρωτήρων μετά τοΰ 
περί τό μετωπον αύτοΰ στηθαίου τοΰ φέροντος τάς 
άναγλύφονς νικάς τάς πτερωτός’ άληθώς φαίνεται επί 
τής βάσεως ταύτης δ ναός ώς επί κίονος ιωνικού ή 
Φαρνεσία Άθηνά τοΰ έν Νεαπόλει μουσείου. ’Ιδού τά 
Προπύλαια. Λέγεται ύπό τών έπιπολαίοτέρων ότι 
άπλετοι· είχον τό λευκόν καί μονοτονίαν χρίσματος έκ 
τούτου. Πόσον άταλαιπιόρως' διότι πρώτον εί/ου κατά 
τι'/ι κρηπίδα σειράν μίαν ί δόμον} λίθου έλευσινίου με
λανός, είχε δέ τάς' πέντε πύλας διά θυρωμάτων κλειό
μενος χαλκών πρός τάνω βεβαίως χαλκάς μόνον έχού- 
οών ράβδους, αΐτινες άφηνον νά διέρχηται, κατά τό 
διάστημα τό μεταξύ αυτών, φώς καί τούρανοΰ νά δια- 
φαίνηται τό κυανοΰν, κατά τά άκρα δέ τής προ τής 
Πινακοθήκης στοάς καί τής προ τοΰ ναού τής ’Αθή
νας Νίκης αγάλματα ιδρυμένα άνδρών έπί ίππων 
υψηλά αιρόμενα χαλκά. διά τοΰ χρώματος τοΰ μετάλ
λου παύοντα τοΰ λευκού τήν μονοτονίαν. Τό δέ ση- 

μαντικώτατον δτι, παρά τούς εφίππους ανδριάντας 
τούτους τούς χαλκούς, παρά τόν αιθέρα τόν σάπφει
ρο ον τον περιβάλλοντα τό οικοδόμημα ή διαφαινόμε- 
νον διά τών χαλκών τορευτών πυλών αί σκιαί αί έπι 
τοΰ μνημείου πίπ τουσαι διά τοΰ περιβάλλοντος αύτο 
φωτός τοΰ ήλιου παρέχουσιν εις αυτό πλούτον απα
ράμιλλου γραφικών εικόνων.

Είσέλθωμεν νΰν διά τών Προπυλαίων εις τήν Ά- 
κρόπολιν. Παρά τόν στύλον τής όπίσω στοάς τόν αρι
στερά τής πομπικής εισόδου άς σταθώμεν. Οποίον 
έκπαλγον θέαμα' ένθεν μέν ό ΙΙαρθενιον, ένθεν δέ τό 
Έρέχθειον δ μέν σεμνός είναι διόριος άλλά καί χσριν 
έχει τήν έν π αντί έργω Έλληνικώ, δ δέ χαρίεις είναι 
ιωνικός άλλά καί τήν σεμνήν γαλήνην έχει, έτερον ώ- 
σαύτως χαρακτήρα τής εθνικής ψυχής.

Τούτο δέ πρέπει νά παρατηρήσωμεν ενταύθα, δτι 
οί Αθηναίοι τεχνΐται οί σοφοί δέν έπεσώρευον έπί το 
αυτό τού αύτοΰ ρυθμού έργα, ώς οί σκαιότερον συν- 
αισθινόμενοι τό καλόν, ώς οί έν ’Ολυμπία, οΐτινες καί 
τόν ναόν τού Διάς καί τόν τής 'Ήρας καί τό Μη
τρώου δώρια ΐδρυον έν τή στενή ΆλτεΓ διότι πολλά 
έπί τό αυτό οικήματα δυάρια πιέζουσι τήν ψυχήν έξ 
εμβριθούς σεμνότητας, πάντα δ’ έπί τό αυτό Ιωνικά 
κούφου συναισθήματος παρέχουσιν εικόνα. Τούτου 
ένεκα παρά τόν ιωνικόν τής ’Αθήνας Νίκης ναόν 
ίδρυσε δοιρια τά Προπύλαια δ Μνησικλής και παρά 
τόν δαιριον Παρθενώνα <5 Φιλοκλής ιωνικόν τό Έρέ- 
χθειον.

Άλλ’ όμως σήμερον, καίτοι απαράμιλλος ώς πα· 
ράστασις τοΰ μεγαλείου καί τοΰ υψηλού είνε ό Παρ
θενίαν, τό Έρέχθειον δέ τέμενος Χαρίτων, ή έπί τοΰ 
δρίζοντος καί τών δύο είκι’ον καί πενιχρά καί πλημμε
λής είναι. Διότι μεταξύ τών δύο μνημείων ευρύ τούρα
νοΰ πεδίον έκτείνεται κάκιστον κενόν διά τήν τέχνην. 
διά τό καλόν. Άλλά τοΰτο κάλλιστα πληροΰμεν εις 
τούς χρόνους άνερχόμενοι έκείνους τούς παλαιούς, 
καθ’ οΰς ή ιερά Κεκροπία, ή Άκρόπολις, δέν είχε 
μόνον τούς δύο τής Αθήνας ναούς, τής Παρθένον 
καί τής Πολιάδος (Έρε/θείου}. Τότε μεταξύ Προπυ
λαίων ζαΐ Παρθενώνας είχε δεξιά μέν βωμόν καί τον 
χάλκινου δούρειον ίππον καί ναούς Βρανρωνίας Άρ- 
τέμιδος καί Αθήνας Έργάυης καί τήν χαλκοθήχην 
καί αγαλμάτων πληθύν χαλκών καί μαρμάρινων κατά 
τε τήν δδόν τήν πομπικήν καί προ τοΰ κρηπιδοτματος 
τοΰ Παρθενώνας, αριστερά δέ πρός τόν τής Ιίολιά- 
δος ναόν τών ίερέονν καί τών άρρηφόρων τά οική
ματα καί άγάλματα πάμπολλα καί έν αύτοΐς τό άπό 
Βοιωτών τέθριππον άρμα διά τοΰ χαλκού μετριάζον 
τοΰ Έρεχθείου τό πάλλευκον.

Άλλά τό έν τφ μέσφ τών δύο ναών, Έρεχθείου 
καί Παρθενώνας, κενόν πώς έπληροΰτο ; Όλίγω πε

ραιτέρω τών Προπυλαίων ιδρυμένου τής Προμάχου 
Άθηνάς ήτο τό υψηλόν καί εύρύ άναλόγως χάλκινου 
άγαλμα, τήν ασπίδα αίρο’’ καί τό δόρυ τινάσσον, οντι- 
νος προ τού Ζωστήρος έτι εις τούς π ροσπλέοντας άπό τοΰ 
Σουνίου έφαίνετο ή στίλβουσα λόγχη. Πούϊστατο τούτο;
Αν. ώς λέγουσί τινες, έπί τοΰ πωρίνου βάθρου, ούτινος 

λείψανα σώζονται μέχρι ημών μεταξύ Προπυλαίων καί 
Έρεχθείου, τοΰτο ήθελεν άποκλείη διά τοΰ όγκου αύ
τοΰ τήν θέαν τού ναού τής Πολιάδος. Ήτο λοιπόν 
ιδρυμένου τής Προμάχου τό άγαλμα, δπου μετάξι' 
Προπυλαίων, Έρεχθείου καί Παρθενώνας φαίνεται 
έξωμαλισμένος δ βράχος τής Άκροπόλεως. Ενταύθα 
δέ ίστάμενον ούδέν μέν μνημεέϊον άπέκρυπτεν, έπλή- 
ρου δέ τούρανοΰ τό κενόν, καί κάλλιστα μέν διεγρά- 
φετο έπί τοΰ κυανού αίθέρος, κάλλιττα δέ με τήν με- 
λανοπρασίνην τού χαλκού χροιάν ήρμόζετο πρός τιϋν 
άλλων, έκ μαρμάρου τό πλεϊστον, άγαλμάτων καί τών 
ένθεν καί ένθεν αρχιτεκτονικών μνημείων τήν λευ
κότητα.

VI
Άλλ’ έν τούς άρχαίοις μνημείοις τής άρχιτεκτονι- 

κής—πλι' ν τής έπι τοΰ δρίζοντος ή πρός άλληλα γρα
φικής θέσεως αύτών — εύρνθμίας καί καλού μυστήρια 
περί τάς γραμμάς εύρον έρευνήσαντες οί σοφοί. * Ευ
ραν oil έν τοΐς Έλληνικοΐς κτίσμασι, — ναούς, προπυ- 
λαίοις, στοαΰς καί τούς τοιούτοις — ούδαμοϋ υπάρχει 
εύθεϊα γραμμή, ούτε κάθετος κατά τό νήμα τής στά
θμης, ούτε κατά τήν υδροστάθμην παράλληλος πρός 
τήμ όρίζονττ, άλλά πανταχοΰ κεκλιμένα έ.πίπεδα καί 
κυρταί γραμμαί. Έκ τούτου δ αρχαίος ναός ούτε τούς 
στύλους τοΰ περιστιιοιι ούτε τούς τοίχους καθέτους έχει 
έπί τοΰ δρίζοντος, άλλ’ άνεπαισθήτως συγκλίνοντας ώς 
πυραμίδας, ώστε αί πλιυραί αύτοΰ προεκτεινόμενα1 
ήθελον συναντηθή εις τό άπειρον εις κορυφήν. Κατά 
τοΰτο λοιπόν δέι είνε δ άρχαϊος ναός Ορθογώνιον πα- 
ραλληλεπίπδεον. άλλά βατιορθογώνιος κόλουρος πν- 
ραμίς.

Παρετήρησαν ώσαύτως δτι αί πρός τόν δρίζοντα 
παράλληλοι γραμμαί καί τοΰ στερεοβάτου καί τοΰ επι
στυλίου καί τοΰ γείσου δέν είναι άκριβώς οριζόντιοι, 
ιόπενά ισορροπή τής υδροστάθμης τό ύδωρ, άλλά 
κυρταί, δτι οί πρός άνατολάς στύλοι καί οί πρός νότον 
είναι παχύτεροι τών τής βόρειας καί δυτικής πλευράς, 
οί δέ κατά τάς τέσσαρας γωνίας παχύτεροι τών άλλων. 
Ευρον ώσαύτως δτι δ κορμός τοΰ' στύλου δέν μειοΰται 
άπαύστως, καθ’ δσον άναβαίνει πρός τό κιονόκρανον. 
άλλά κατά τά δύο πέμπτα του υψους οιδαίνεται, 
εκτείνεται, καί ειτα πάλιν λεπτύνεται μέχρι τοΰ υπο
τραχηλίου του στύλου, τοΰτο δέ είναι ι/ /.αλουμέ'’η

(*|  Pen rose’ Principles of Athenian architecture.— 
Boettichcr. Untersuchungcn auf <ler Akropulis.— 
Ad. M i c h a 6 1 i s’ der Parthenon. 

έντασις ύπό τών παλαιών (Vitruvii de archite
ctlira III, 3,13).

Πάντα δέ ταϋτα μετά παρατηρήσεις βεβαίως αιώ
νων ή λεπτότης τών Ελληνικών φρενών έξειργάοατο 
διάλογους δ π τ ι κ ή ς (λόγος οπτικός). Διότι 
αν οικοδόμημά τι κτισθή κάθετον κατά τό νήμα τής 
στάέμης, φαίνεται διι κλίνη πρός τά έξω, διι δέ θέ· 
λουσι καταπέοη πρός τούς θεωμένους αί πλευραί, άν 
αί προς τόν δρίζοντα παράλληλοι πλευραί κτισθώ- 
οιν άκριβώς ευθεΐαι άλλσ μή κ ρταί. φαίνονται κοΐ- 
λαι, οί κατά τάς γωνίας στύλοι καί οί τής ανατολικής 
καί νοτιάς πλευράς 5ν πρός τούς τών άλλων πλευ
ρών Ισοπαχείς κατασκευασθώσι, φαίνονται Ισχνότεροι, 
αυτός δέ <5 στύλος άπαύστως μειούμενος πρός τό κιο- 
νόκρανον φαίνεται κατά τά δύο πέμπτα τοΰ ύψους 
αύτοΰ κοίλος, ώς εί εϊχεν όσφύν. Ή κλίσις δέ αΰτη ή 
κατά πυραμίδα, πρός τά έσσ, τοΰ ναού, αί κυρτότη- 
τες, ή έντασις, ή πάχυνσις τών στύλων έγεινεν άιεπαί- 
οθητος εϊς γυμνόν οφθαλμόν κατ' έλάχιστον, καί τοΰτο 
έπειδή τό φώς άλλοιώνει τά σώματα άφαιροΰν έκ τοΰ 
όγκου αύτών. Διά λόγους λοιπόν οπτικής χαΐ τοΰτο δι
δάσκει Ήλιόδω ος δ Λαρισαϊος (κεφάλαια οπτικών) 
λέγων’ «.σκοπός διά τόν άρχιτέκτονα είνε νά ίδρυση τό 
έργον του πρός δ τι φαίνεται εύρυθμον, καί δπόσον έγ- 
χωρεϊ, νά εύρίσκη μέσα προφυλακτικά πρός τάς τής 
όψεως άπάτας, άποβλέπων ούχί εις τήν κατ' αλήθειαν 
Ισότητα καί εύρυθμίαν, άλλ’ εις τήν εύρυθμίαν καί 
Ισόιητα τήν πρός τ ή ν ό ψ ι ν.τ>

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΖΗΣΙΟΥ

Η ΠΑΓΚΟΣΛΙΙΟΣ Π\ΡΑΓΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
ΙΙαρβΟίτομεν στατιστικήν περί τής παγκοσμίου παρα

γωγής τοΰ χαλκού έχουσαν οίίτω :
“Ετη Εις άγγλ, τόν. των 1.016 χιλ. λίρ. σελ. πέν.
1899 472.244 72. 16. 6
1900 479.514 73. 10. 7
1901 516.628 67. 19. 3
1902 541.295 52. 13. 5
1903 574.775 57. 18. 8
1904 643.000 58. 14. 8
1905 682.125 60. 2. 6
1906 714 100 86. 5. 2
1907 713.665 87. 1.8
1908 748.625 60. 0. 6

Ή παραγωγή τών τβλευταίων τριών ετών κατανέμε- 
ται ώς ακολούθως κατά χώρας :

(Εις χιλιάδας ’Αγγλικών τόννων)
190<> 1907 1908

Ήνωμ. Πολιτεϊαι 427 416
Καναδάς 13 13 512
Κεντρ. καί νότιος 62 56
Ευρώπη 134 140 139
Άσία 42 44 35
Αυστραλία 28 31 33
Διάφοροι — — —

706 700 719
Κατά τήν Me tai 1g e icllscliaft, το 1908 ή παγκό

σμιος κατανάλωσις τοΰ χαλκού άνήλθεν εις 675.177 
αγγλικούς τοννους, έναντι 637.190 τόννων τώ 1907. 
Ή μερις τής Ευρώπης έν τή καταναλώσει ταύτης ό·



792 793

χήρςε 459.140 τόννοι, ών 176 000 iti τήν Γερμανίαν, 
125 550 ϊιά τήν ’Αγγλίαν κιί 72.0000 τόννοι ίιζ τήν 
Γαλλίαν. Κατά το αΰτ'ο έτος ή χατανάλωτις γαλχ,οΰ έν 
ταϊς Ήνωμέναις Πολ'.τείαις έςίχετο είς 204.540 τόνν.

ΘΥΕΛΛΑ ΑΜΜΟΥ
•χ 'Χ -

’’Οπισθεν τών ευκαλύπτων καί τών πελωρίων α
κακιών αργά καί μεγαλοπρεπώς φαίνεται κατερχόμε- 
νος ό ήλιος. ’Όπισθεν τών λεπτών φοινίκων απο
στέλλει τάς τελευταίας του ώχρας ακτίνας, όπισθεν τοϋ 
όρίζοντος τον όποιον χρυσώνει καί καίει, ό ήλιος ε
ξαφανίζεται καί δύει. Τον χρυσοΰν πέπλον τοΰ λυκό- 
φωτος έτερος βαθύς καί σκοτεινός διαδέχεται πέπλος, 
ή νύξ άπλοΰται, καλύπτει τήν γην. Άνεμος δροσερός 
πνέει έξ ανατολών ερχόμενος από τά βάθη τής ’Ερή
μου. Οί αστέρες άνάπτουν είς τον ουρανόν οσο> δέ 
βαθυτέρα -γίνεται ή νύξ τόσον διαυγέστερον ακτινο
βολεί ό χρυσούς κόσμος.

Ό ά'νεμος ήδη γίνεται Ισχυρότερος, αυξάνει, δέν 
εΐνε πλέον ή αύρα ή όλισθαίνουσα διά μέσου τών 
δένδρων καί ύποκλέπτουσα το άρωμα τών ανθισμέ
νων κλάδων, εΐνε άνεμος σφοδρός συρίζων μετ’ ορ
γής, κλονίζων δένδρα, καταρρίπτων κλάδους" εΐνε βοή 
άγρια καταπνίγουσα τήν κραυγήν τών ghaiir (*),  
εΐνε βοή έμπνέουσα τον τρόμον. Ή νύξ όλοέν άπλοΰ
ται βαθυτέρα καί ό άνεμος γίνεται σφοδρότερος. 
Πνέει διαρκώς ακούραστος, πνέη δλην τήν νύκτα, ού- 
δέν δαμάζει τήν ίσχύν του καί δταν ακόμη ή λάμψις 
τών αστέρων ώχρια καί ή ημέρα ανατέλλει πνέει πά
λιν, αήττητος διαρκώς πνέει. . . θυελλώδης καί σκο
τεινή εΐνε ή ημέρα, μέλας ό ουρανός, ό ήλιος δέν φαί
νεται, πυκνά σύννεφκ άμμου αποκρύπτω υσι τάς ακτί
νας του, πα/εία δέ ομίχλη άμμου καλύπτει τά πάντα 
Άμμος ό ουρανός, άμμος τά νέφη, άμμος ό αήρ.... 
Σιμούν ! Πνέει τό σιμούν πνέει, πνέει ή μάστιξ τής 
’Ερήμου, τό φόβητρον τών καραβανίων πνέει! Ή αμ
μώδης θάλασσα κινείται, προχωρεί, μεταβάλλεται είς 
κύματα μαϋρα καί σκοτεινά ώς τά κύματα τής θαλάσ 
σης, ό άνεμος εγείρει νιφάδας άμμου καί διασκορπίζει 
αύτάς, ή ατμόσφαιρα εΐνε υποκίτρινος καί έρυθρά ώς 
εάν απέραντος πυρκαϊα έμάστιζε τήν γήν καί έκαιεν 
αυτήν από άκρου είς άκρον. Θύελλα άμμου ! Μεγαλο
πρεπής καί φοβερά έξέγερσις τής κοιμωμένης ερήμου, 
τρομακτικός χορός ακινήτων στοιχείων 1

(*) Συνέχεια έκ Σελ. 758

Πνέει τό Σιμούν πνέει ! Αί κάμηλοι τρέχουν φεύ- 
γουσκι τον πνιγμόν, ώς μαύρα δέ πτερά ώς κόρακες 
καί άγγελοι θανάτου κιματίζουσι μακρόθεν οί μέλανες 
μανδύαι, τών Αράβων. Κρωγμοί κοράκων καί τρο
μαγμένοι ύλακαί κυνών διασχίζουσι τον αέρα, τά 
πρόβατα φεύγουσι τήν βοσκήν. Τό χόρτον έγινε φαιόν 
έγινεν άμμος ! . . .

Εΐνε ώρα καθ’ ήν όπισθεν τών ευκαλύπτων καί τών

(*)  Νυκτοφύλαξ.

πελωρίων ακακιών ό ήλιος φαίνεται κατερχομενος. 
Εΐνε ή ώρα καθ’ ήν όπισθεν τών λεπτών φοινίκων 
πέμπει τάς τελευταίας του ώχράς ακτίνας... Εΐνε η 
ώρα καθ’ ήν έν μέσω φλεγομένων νεφών όπισθεν τοΰ 
οποίου χρυσώνει καί καίει, ό ήλιος εξαφανίζεται καί 
δύει... Πλήν ό αμμώδης πέπλος έχει τά πάντα συγ- 
καλύψη, φοίνικες καί άκακίαι, ουρανός καί γή, έχουσι 
σβεσθή κζί μόνον τό Σιμούν μαίνεται, μόνον τό Σι- 
μούν πνέει... Εΐνε ή ώρα καθ’ ήν άπλοΰται τό λυκό
φως... εΐνε ή ώρα τής σκιάς... άλλ’ ή ήμέρζ δέν έχει 
ώρας, σκιαί δέν ύπάρχουσι, σκότος βαθύ επικρατεί καί 
μόνον τό Σιμούν ακούεται μόνον τό Σιμούν πνέει... 
Εΐνε ή-ώρα καθ’ ήν ό ουρανός αποκαλύπτει μυστηρι
ώδεις θησαυρούς... καθ’ ήν σιωπηλή εμφανίζεται ή 
σελήνη, άλλ’ οί άστέρες άπέσυρον τό φώς των και ή 
σελήνη φοβουμένη έκρύβη.

Εΐνε ή ώρακαθ’ ήν ή σιγή βασιλεύει, εΐνε ή ώρα 
τής γαλήνης τοΰ μυστηρίου καί τοΰ θανάτου... Τ I γή 
ταράσσεται άπό τά βάθη τής ’Ερήμου άγρια έρχεται 
βοή. Πνέει τό Σιμούν, πνέει !

Δι; U. Λ. Λ.
-----—Λ. ·---

0 ΕΘΝΟΣ ήξίωσε νά καταργηθώσι προνο
μία! αί όποΐαι παρείχοντο είς Ελληνας πο- 

λίτας άνήκον:ας λόγφ γ·νρήσεως είς τήν άνωτά- 
την κοινωνικήν βαθμίδα τοϋ 

01 ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΕΣ τόπου. Τό έθνος, ό λαός καί 
ό στρατός,μολονότι έγνώριζον 

δτε Οά πικοάνωσι τήν κ^ρδίαν τοϋ [Ιατρός έν τού- 
τοις γάοιν ύψίστων εθνικών συμφερόντων και χά- 
ριν τοΰ γοήτρου αύτοϋ τοϋ θιγομένου Πατρός καί 
τής Οικογένειας του ήξίωταν νά τεθοϋν φραγμοί 
είς μίαν κατάστασιν ή όποια συνεκλονει τήν πει
θαρχίαν τοΰ στρατού καί κατέρριπτε τό γοήτρου 
τών ήγεμονοπαίδων. Καί είς τήν άζίωσιν ακτήν 
τήν δ.καί tv καί λο μκήν καί άνορΰωτικην ύπί- 
κυψε καί ό Πατήρ Βασιλεύς καί οι Γιοι Βασιλό- 
παιδες. Καί τό έθνος ήτθάνθη ά^ακούφισιν διότι έ- 
κείθεν έδοθη παράδειγμα υπακοής είς τάς θελήσεις 
καί είς τούς νόμους τής πατρίδας. Καί μέχριτ αύ
τοϋ τοϋ σημείου όλοι είμεθα ευχαριστημένοι καί 
ικανοποιημένο’, διότι τα πράγματα έζετυλίχθησαν 
σύμφωνα μέ τούς πόθους όλων μας, Ουστυχώς ό
μως έπήλθον γεγονότα τά όποια έςεμηοένισαν όλα 
ταϋτα. Οί Υιοί τοϋ Βασιλέως μας, τα τέκνα τής 
Βασιλικής Οικογένειας τής 'Ελλάδος, οί Έλληνες 
Αξιωματικοί Γεώιγιος, Νικόλαος, Άνδρέας και 
Χριστόφορος ύπό τήν πίεσιν λόγων καί γνωμών μή 
άνταποκρίνομένω > είς τοϋ ΈθΌυς τήν θέλησιν ύ- 
πέίίαλον τάς παραιτήσεις των άπό τάς τάξεις τοϋ 
στρατοϋ καί έν ω όλοι άνεμένομεν νά μή άποδεχθη 
ταύτας ή Κυβέρνησες, δυστυχώς ή «Έφημερίς 
τής Κυβερνήσεως» ήλθε καί διέψευσε τάς έλπίδας 
μας ταύτας. Δέν εί'μεθα έξ εκείνων, οί'τίνες ποτέ 
έκολακεύσαμεν τά μέλη τής Β. Οικογένειας ή έ- 
πεδοκιμάσαμεν τούς μεγάλους βαθμούς τών συν

ταγματαρχών καί αντιναυάρχων, αλλά θαρρούντως 
λέγομεν ότι έφ’ όσον ή Βασιλική Οικογένεια τής 
'Ελλάδος άποτελεϊ, καί όλοι θέλομεν ν’ άποτελή, 
τήν άνωτάτην κορυφήν τής πολιτειακής ιεραρχίας 
μας δέν έπετρέπετο είς τό έθν>ς νά δεχθή τάς πα
ραιτήσεις τών βασιλοπαίδων, οΐτινες “Ελληνες καί 
αυτοί έδικαιοϋντο καί ώφειλον νά ύπηρετήσωσι τήν 
πατρίδα των παραμένοντες είς τάς τάξεις τοϋ στρα
τοϋ. Δυστυχώς ή Κυβέρνησις δέν έζήτησε νά 
άρθή είς τό ύψος πατριωτικής Κυβερνήσεως καί 
Λακώς έκτιμήσασα τά πράγματα άπεδέχθη έκεϊνο 
δπερ όλοι ηύχοντο καί έπόθουν νά μή τό ίδωσι ποτέ 
πραγματοποιούμε ι/ον.

Η ΠΤΗΝΟΪΪΟίΜΕΑΑΑΑΓ
[Πώς ΰά ήδυνάμεϋα καί ήμεϊς ώς ή 

Δανία νά κατασιήσωμεν τήν πτη
νοτροφίαν ’Εθνικήν ’Αγροτικήν 
’Ενασχόλησιν.]

Β. Γαβρτηλίόης

ΤΙ Ρωσσική Κυβέρνησις παρακολουθεί μέ άγρυ
πνο? δμμζ τάς παγκοσμίους προόδους τών δύο αύτών 
κλάδων κζί εύθύς αμέσως έφαρυ.όζει αύτάς έν τή πζ- 
τρίδι της μ.εταχειριζομένη διαφόρους τρόπους πρός 
επιτυχή εφαρμογήν αύτών.

Σήμερον εΐνε κάτοχος τών θζυμασιωτέοων ζώων, 
διότι δτζν ή παγκόσμιος φήμη άποδώση εξαιρετικής 
ιδιότητας εις ένα επιβήτορα, αμέσως, διά πάσης θυ
σίας ύλικής σπεύδει καί τόν εξασφαλίζει είτε ίππος 
εΐνε ούτος, είτε βοϋς, είτε χοίρος.

Παρατηρεί, φερ’ εΐπεϊν, δτι ό 'Ελβετικός ή ό ’Ολ
λανδικός τυρός είσάγετζι άφθόνως έν Ρωσσία, αμέσως 
αποστέλλει στρατιάν Ρώσσων έχόντων κλίσιν πρός 
τήν τυροκομίαν είς τόν τόπον της παραγωγής ΐνα τε
λειοποιηθούν εις τήν κατασκευήν τοϋ είδους τούτου, 
άλλα κζί έπί πλέον δΓ αδρών μισθοδοσιών καί αμοι
βών καλεΐπαρ’ έαυτγ τούς σπουδαιότερους τυροκόμους 
τής Ολλανδίας καί ’Ελβετίας κζί ιδρύει είς τό 
κράτος της, παρεχουσα είς αύτούς άφθονα, τά μέσζ, 
τα τελειότερα τυροκομεία άτινα σήμερον, ζπίστευτον, 
έςαγουσιν είς τό έζωτερικόν τούς έξοχωτέρους,γευστι- 
κωτερους, τελειότερους ’Ολλανδικούς τυρούς.

Τί έξοχα παραδείγματα δια τήν μικρύνουν καί 
στενοκέφαλον γενεάν μας ή όποια άφίνει κατ’ έτος 
καί χάνονται άπό τήν άμάθειαν καί κακομοιριάν 
προϊόντα άξίας εκατομμυρίων. Τά χοιροστάσιά της 
τά άπέραντα, τά βουστάσιά της τά παμπληθή προ- 
καλοΰν τόν άπροκάλυπτον θαυμασμόν τοϋ επισκέ
πτου οστις είς παν βήμ,ά του θά συνάντηση άρίστους 
αντιπροσώπους τοϋ είδους ενός έκάστου έκ τών ζώων 
αύτών και παντός άλλου είδους ζώων, τών οποίων 
πολλάκις ή άξίζ άνερχεται είς μυθώδες ποσόν. Αλλά 

κζί είς άλλα είδη βιομηχανικά ή Ρωσσία παρακο
λουθεί τάς προόδους τών άλλων εθνών. Διά τής αύ- 
τής αεθόδου διά τής μετακλήσεως τών πλέον πεφη- 
αισμένων "Αγγλων τεχνιτών αδρότατα άμοιβομένων 
κζτώρθωσε νά κατασκευάζη τβότεα άνώτερα τών 
’Αγγλικών !! καί σήμερον τά Ρωσσικά τσοτεα, πλημ- 
υ.υροϋν τάς ξένας άγοράς, αΐτινες όσημέραι κατακτών- 
ται άπό τήν Ρωσσικήν βιομηχανίαν καί γεωργίαν.

Κατόπιν τούτων εννοείται εύκόλως δτι έκεϊ δπου 
άκαάζουν τά πάντα,εκεί δπου ένισχύονται τά παντα,. 
έκεϊ δπου εργάζονται διά νά άποκτήσωσι γενικήν ύ- 
περοχήν έπί τής παγκοσμίου κινήσεως δέν ήτο δυνα
τόν νά ύστερή ή πτηνοτροφία.

Χάρις είς τήν εύγενή καλοσύνην τοϋ κ. Πολονεφσκη 
Διευθυντοϋ τής ’Αγροτικής Στατιστικής τοϋ Υπουρ
γείου τής Γεωργίας τής Ρωσσίας δύνζμζι νά παράσχω 
άκριβεστάτας πληροφορίας περί Πτηνοτροφίας εν 
Ρωσσία. Δέν θά ένδιατρίψω είς λεπτομέρειας διότι θά 
άπητήτο ή συγγοαφή είδικοϋ βιβλίου διά νά γίν/] τε
λεία περ.γραφή τής πτηνοτροφικής έν Ρωσσία κινη- 
σεω; καί τών άπειρων αύτής προόδων. Θά άναφερω 
μόνον χαρακτηριστικά τινζ σημεία διά νά ένισχυσω 
τήν γνώμην μου δτι ή Ρωσσία εΐνε τό πρώτον πτηνο- 
τοοοικόν έθνος τοϋ κόσμου α). Η Ρωσσία εισπράττει 
κζτ’ έτος από προϊόντα τής πτηνοτροφείας της υπέρ 
τό εν καί ήμισυ δισεκατομμύριον φρ. δηλαδή κατά 
τήν έπίσημον έκθεσιν «ή εξαγωγή πτηνών καί προϊόν" 
των έν γένει τής πτηνοτροφίας άποτελεϊ τό ημ.εβτ> 
τής άξίας τής δλης έξαγωγής τών ζώων καί προϊόν- 
των τής Ζωοτεχνίας τής Ρωσσίας» καί δτι «σχετικώς 
πρός τήν παγκόσμιον αγοράν τών πτηνοτροφικών 
προϊόντων ή Ρωσσία κατέχει τήν «ρωτβύοιίβαν 
Οέσεν εις δέ τήν γενικήν κατανάλωσιν τών ώών τής 
ανήκει σχβδόν τό μέρος. Μέ άλλους λό-
νους τό ήμισυ τής αξίας τής δλης έξαγωγής προϊόν
των τής Ζωοτεχνίας» δηλονότι τά πρόβατα, αί αίγες, 
τό βούτυρον, οί ίπποι, ό τυρός κτλ. τής Ρωσσίας δί
δουν τόσα προϊόντα δλα όμοϋ δσζ παρέχει μόνον ή 
πτηνοτροφία.

Πώς κατωρθώθη ζύτό εΐνε μία άπό τάς ώραιοτέρας 
διδασκαλίας τάς όποίζς οί προοδευτικοί λαοί όφεί- 
λουσι νά έχωσι πάντοτε πρό οφθαλμών διά νά εύρι- 
σκωσιν εύκολώτερον τόν δρόμον ό όποιος φέρει πρός 
τό μεγζλεϊον κζί τήν έπιτυχίζν. .’Αλλά ές άλλοτε 
ζί λεπτομέρεια?., ήδη έξζκολουθοϋμεν τήν άναγραφήν 
τών χζρακτηριστικωτέρων σημείων, β’). Ή Ρωσσία 
ήχθη είς τό ζηλευτόν αύτό σημεΐον διά τής σπουδής 
τής πτηνοτροφίας. Δέν έδίστασαν με-, άλοι γεωκτη- 
μονες Ρώσσοι, Στρατηγοί, εύγενεϊς κυρίαι καί κύριοι 
νά είσέλθωσιν ώςμαθηταί είς τήν ΙΙτηνοτροφικήν Σχο
λήν τοϋ Gambais τής Γαλλίας διά νά έγκαταστή- 
σωσι παμμέγιστζ πτηνοτροφεία άτινα θά έχρησί- 
μευον πρός διδασκαλίαν τοϋ Ρωσσικοϋ λαοϋ. γ) Ή 
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Ρωσσίζ ένησχολήθη πολύ είς την δημιουργίζν έπα- 
νηλειμμένων πτηνοτροφικών εκθέσεων καί είς τό πλέον 
άσημον χωρίον τής άχζνοΰς Αύτοκρζτοριζς. ό') Ή 
Ρωσσίζ κζτεϊδε την χρησιμότητα τών Πτηνοτροφι- 
κών 'Εταιριών κζί συνέστησε πρώτον είς Μόσχαν τήν 
Εταιρίαν τών Φίλων της Πτηνοτροφίας ήν έπηκο- 

λούθησε σειρά όλη παρομοίων Εταιριών έζ ών έζ είνε 
αί έπισην.ότερζι κζί μεγζλείτερζι. μίζ έν Πετρουπό- 
λει (Λύτοκοζτορική) 2 έν Μόσχζ κζί ζνά μίζ έν Ρίγα 
Καζάν κζί Κιέβ. Αυτζι δέ κζτήρτισζν απείρους δια
κλαδώσεις κζί ύποκζτζστημζτζ καθ’ όλην την Αύ- 
τοκρατορίζν. έ) Ή Ρωσσίζ'ίδρυσε Βιβλιοθηκας είδι- 
κάς συγγραμμάτων πτηνοτροφικών κζί στ') Το μο- 
νζδικον είς δλον τόν κόσμον, συνέστησε διαρκές Πτηνό- 
τροφικόν μουσεϊον είς ο συγκεντροϋτζι παν ό,τι σχε
τικόν πρός τήν πτηνοτροφίαν έπενόησεν ό έπιστημο- 
νικός κόσμος της ύφηλίου.

Τά [μηχανήματα ταΰτα είνε ποικίλα καί είς είδος 
κζί είς χρησιμότητα. Τό τέλειον όμως προσεγγίζουσι 

τα τεχνητά έκκολζπτήριζ δι’ ών χειμώνος καί θέρους 
δόνζταί τις νά έκκολάπτη οονίθιζ.Ένός τοιούτου μη
χανήματος δημοσιεύομεν τήν εικόνα.

Αύτά κζί άπειρζ άλλα συνετέλεσζν είς τό νά ση
μείωση τάς κατζπληκτικάς αύτάς προόδους ή πτηνο
τροφία, έν Ρωσσίζ ήτις αποστέλλει είς τή»’ Νότιον 
’Αφρικήν όρνι&ας έσφαγυ.ένας ! !

Τήν εικόνα ζύτήν της πζνκοσμίου πτηνοτροφικής 
κινησεως δεν τήν έδημιούργησεν ή τύχη κζί ζί συμ
πτώσεις. Είναι προϊόν μιζς τεράστιας αδιάλειπτου 
κζί συστηματικής έργασίας.. 'Π έπιστήμη είργάσθη 
διά της κτηνιατρικής, της φυσικής τής χημείας κζί 
τή: ζωοτεχνίας. Ή φιλολογία, είργάσθη διά τής έκ- 
ιόσεως απείρων έγχειριδίων κζί περιοδικών. Τό έμ- 
πόριον διά τής διαδόσεως τών μηχανημάτων κζί ορ
γάνων. Αί Κυβερνήσεις διά. τών σχολών κζί τών επι
χορηγήσεων, διά τών ειδικών έπιτροπών κζί διά τών 
στατιστικών. Ή Κ ον/ωνίζ υι/.ω: συνετελεσεν ύπέο 
πάντα άλλον είς τήν άνάοεις^ν καί διάδοσήν χύτης.

Η ζο’.νωνίζ όιζ τών Σωματείων, Συλλόγων /.ζί » } »
Έτζιοιών ζ ίδρύουσιν άτομζ διζζρινόμενζ διά. τήν

λου ονόματος των. Τά ύπ αύτών συνιστωμενζ σωμζ- 
τεϊζ εργάζονται διά διαλέξεων, δι’ εκθέσεων, δια 
δημοσιευμάτων, δι’ ενθαρρύνσεων χρηματικών ή ηθι
κών. διά βραβείων, διά διδασκαλίας καί πρακτικότε- 
ρον έονάζοντζι διά τήν διευκόλυνσιν τής κζτζνζλω- 
σεως, διά τών συνεργατικών συνδέσμων, διά τής δια- 
νοίςεως νέων αγορών, όιά τής εύθυνής παροχής τών 
ποώτων ύλών καί δι’ άλλων μέσων συντελεστικών I k
είς τήν πρόοδον ζύτής. ’Επί πλέον Βασιλείς είνε πτη- 
νοτρόφοι, βζσιλόπζιδες είνε ένε^γά μέλη [μεγάλων 
Σωματείων, λζμβάνουσι μέρος είς τάς εκθέσεις, γεν- 
νώσι τήν άμιλλαν είς τάς κζτωτέρας κοινωνικάς τά
ζεις κζί ούτω πώς δημιουργεΐται έν μεγα διά τήν 
πτηνοτροφίαν ένδιεφέρον τό όποιον δέν στζμζτα ούτε 
προ τής κζλύβης τών χωρικών ούτε πρό τών ανακτό
ρων τών αρχόντων.

’Από τήν εικόνα αύτήν δέν λείπει ούδέν έθνος. Π 
Όλλζνδίζ, ή Σουηδία καί Νορβηγία ή Ελβετία, ή 
Πορτογαλλία, τά Γερυαν.κά Δουκάτα εργάζονται διά 
τήν πτηνοτροφίαν [μετά τού ζήλου έκείνου όστις χα
ρακτηρίζει τούς εύγενεΐς καί προηγμένους λζούς. 
’Αλλά κζί ή Τουρκία, καί ή Ρουμανία κζί ή Βουλ
γαρία κζί ή Σερβία έχουν τήν θέσιν των είς την παγ
κόσμιον πτηνοτροφικήν στατιστικήν καί μόνη ή Ελ
λάς λείπει έζ αύτής.

Είς τά έπου.ενζ. άρθρα τί δύνζται νά γίνν) κζί παρ 
ύμϊν διά νά κζτζστήσωμεν τήν πτηνοτροφίαν εθνικήν 
αγροτικήν ένασχόλησιν κατά τήν θζυμασίζν έκφρζσιν 
τοΰ κ. Γζβριηλίδου.

ίΆκολουθε·; ΔΗ Μ. Λ. ΖΟΓΡΑΦΟΣ
------ -------------------

πενταετίας ειχον νά παρευρεθώ είς τάς συνε- 
*̂̂5ρ'.άσε·ς  τής Βουλής. Μετέβην τήν 6 8βοίου καί 

έκ τοΰ δημοσιογραφικού θεωρείου παρηκολούθησα τήν 
Βουλήν συνεδριάζονταν, ειδον τήν αίθουσαν σεμνήν, ευ
πρόσωπον, καθαράν, αξιοπρεπή, είδον ίμως καί τούςΒου- 

λευτάς μεταβεβλημένοος είς σκιάς. 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ Μόλις παρέλθη μικρόν τι διάστημα 

ό θεατής χάνει τήν αΐσθησιν καί 
τήν άντίληψιν τών περί αυτόν διότι έκ τής ακινησίας,τής 
ηρεμίας κ»ΐ τής άκρας ησυχίας τής έπικρατούσης έκεϊ 
συγχέει τούς καθημένους μέ τά καθίσματα. Είς έν άψυχον 
πανόραμα βλέπει κανείς μεγαλειτέραν ζωήν, έκεϊ δέ 
άπατώμενος νομίζει οτι καί θόρυβον ακούει. Έν τή Ελ
ληνική όμως Βουλή καί ό ολίγος θόρυβος τής ομιλίας τού 
Προέδρου καί τοΰ Υπουργού τών Οικονομικών (οί μόνοι 
κινούμενοι καί άνοίγοντες τά χείλη των) άφομοιοΰται πρός 
τήν πέριξ σιγήν καί άπόλυται καί αυτός ό ήχος τής φω
νής των. Είναι μία τελεία σύγχυσις μεταξύ εμψύχων καί 
άψύχων καί τό περίεργον ότι τό άψυχον κυριαρχούν αφο- 
μοιοϊ τά πάντα είς μίαν άτέρμονα σιγήν και νέκρωσιν. 
Αύτή είναι ή ύλική ούτως ε’ιπεϊν είκών τής Βουλής, ή 
πνευματική είκών είναι οτι διατελοΰμεν ύπό τό κράτος 
μιας Αιδακτορίας τελούσης υπό τό Συνταγματικόν Πολί
τευμα.

Ό κ. Ευταξίας, έκπροσωπών τήν Κυβέρνησιν, ώς 
πραγματικός κυρίαρχος επιβάλλει είς τούς ήττημένους καί 
κύπτοντας δουλικώς πρό τών αγέρωχων τρόπων του επι
βάλλει τούς ορουξ του καί ύπαγορεύει τάς θελήσεις του. 
Οϋδείς ό αντιλόγων (καί άν δώσωμεν προσοχήν είς τας 
αστειότητας ό κ. Νέγρης χάριν τών προσχημάτων καί 
διά νά κολάζεται ή έλλειψις πάσης άντιγνωμίας λαμ
βάνει τήν θέσιν γενικής άντιπολιτεύσεως), ούδείς ο άντι- 
φρονών, ούδείς ό ένιστάμεν,ς. Υποβάλλονται νομοσχέ
δια σπουδαία, σοβαρά καί όμως ή Ελληνική άμετροέπεια 
*αί φλυαρία φιμωμένη σιγά καί αποδέχεται. Αυτή είναι 
ή είκών τής Βουλής κατά τήν 6 8βρίθυ, τί έπιφυλάσσει 
ή αύριον, άγνωστον. Ούδείς δύναται ασφαλώς να προιδη.

ΦΡΟΥΦΡΟΥ·
Φρού-φρού.. .τά κύματα την αμμουδιά 

μέ πόί)<> αφάνταστο φιλούνε,
Και ξένοιαστα κι άίλώα, σαν παιδιά, 

“Αχ ! πότε κλαΐν και πότε τραγουδούνε !

Φρού-φρού...τά κύματα τη ·> αμμουδιά 
φθάνουν δροσάτα ενα-ετα,

Και μοϋ δροσίζουν την καρδιά 
και μοϋ ϋυμίζουνε τά περασμένα.

“ΙΙτανε βράδυ.· .Θεέ μου, τί βραδιά 
Ιΐοΰ περπατούσαμε άκρογιάλι...

Φιλάτε, κύματα, την αμμουδιά 
ξυπνάτε καί τδν “Ερωτα νά φάλη !...

Κι' ήταν Φεγγάρι, κ' ητανε δροσιά, 
κ' εκείνη στέκονταν κοντά μου,

Καί μέ τά μάτια της τά ϋ·αλασσιά 
γλυκομιλοϋσε στην καρδιά μοι·...

Φρού-φρού.. .τά αιώνια τ άματα φιλούν 
την αμμουδιά μέ πόύο ολοένα.

“Λ ! πόσα μυστικά δεν μοϋ λαλ τϋν 
άχ ! πόσα δέν μοϋ φέρνουν άπδ σένα !
Σμύρνη χρ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

0 ΕΦΕΣΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΟΕΪΘΥΒΟΪΛΗΣ
Δ’.ζζεζρ’.μένη έν -·η Ίερζρχίζ τού Οίζουμενίζού 

Θρόνου προσωπιζότης ζέζτητζ’. περιφανή ζζτζγωγήν 
πζτρόθεν ζζι μητρόθεν κζί περιουσίαν επιζήλων πλε
ονεκτημάτων. Εύσεβέστζτζ άνζτεθρζμμένος, εύπρο- 
σήγορος καί φιλομειδής, ύπεράγαν φιλόκαλος, αφελέ
στατος και γλυκύς τούς τρόπους, ψυχή άδολος καί ά- 
κακος, κζρδία απαλή κζί εύζίσθητος, ρέκτης άμζ 
κζί δραστήριος, ζωηρός κζί ακάματος εις τε τάς σκέ
ψεις κζί ένεργείζς τάς άφορώσζς τήν έκπλήρωσιν τών 
ιερών αύτοΰ καθηκόντων, φιλόξενος κζί φιλόφρων. Τό 
ευαγγελικόν τής δράσεως αύτοΰ ώς ιεράρχου μαρτυ- 
ροΰσιν ή Φιλιππούπολις, ή Χαλκιδών καί ή μεγάλη 
καί ιστορική Επαρχία τής ’Εφέσου. Έγεννήθη κζτά 
Φεβρουάριον τώ 1856 έν Φαναρίω Κων)πόλεως. Γο
νείς αύτοΰ ύπήρξαν ό Κωνσταντίνος Εύθυβούλης, κα

θηγητής τής Φιλοσοφίζς έν τή Πζτριζρχική Μεγάλη 
τού Γένους Σχολή κζί ή Αικατερίνη θυγάτηρ Αλε-

Ό Έφεσον ’Ιωακείμ
ξάνδρου Πετροπούλου πρώην Μεγάλου Λογοθέτου. 
Τά πρώτα γράμμζτζ εσποόδασεν έν τή έν Φζνζριω 
'Ελληνική —χολή, τοΰ Άγιοτζφιτικοΰ Μετοχιού. 
Εϊτα είσήχθη είς τήν Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν, 
έξ ής ζποφοιτήσζς τό 1874, τή, έγγυήσει καί προστα
σία τοΰ τότε Πζτριαρχεύοντος ’Ιωακείμ τοΰ Βου κζτά 
Σεπτέμβριον τώ 1875 εΐσήχθη είς τήν έν Χάλκη ίε- 
ράν θεολογικήν Σχολήν. Άποφοιτησζς αριστούχος 
τζύτης τώ 1878 αμέσως διωρίσθη είς τήν ύπηρεσίζν 
τών Πατριαρχείων ύπό τοΰ διαδεξζμένου ’Ιωακείμ 
τόν Βον ’Ιωακείμ τοΰ Γου κζτά τήν πρωτην αύτοΰ 
Πζτριαρχείαν κζτά ’Οκτώβριον τού ίδιου έ'τους. Έ- 
ξελέγη Μέγζς ’Αρχιδιάκονος τού Οικουμενικού Θρό
νου. τήν Γην δέ Ίζνουαρίου τοΰ 1883 διωρίσθη Μέ- 
γας Πρωτοσύγκελλος προχειριστείς είς ίερέζ ύπό τοΰ 
ΙΙατοιάρχου Ίωζκείμ τοΰ Γου. Ώς Μέγζς Άρχιδιά- 
άκονος κζί Μέγζς Πρωτοσύγκελλος έν τοϊς Πατριαρ- 
χείοις διά τών άριζήλων αύτοΰ προσόντων κζί τής 
άπαραμίλλου εύγενείζς τών τρόπων κζτεκτησζτο τάς 
συμπάθειας ού μόνον τών Ιεραρχών, τών Λογάδων 
τοΰ Γένους κζί τών έζοχωτάτων Πρέσβεων, αλλά κζί 
αύτοΰ τοΰ ίεροΰ κλήρου τής Βζσιλευούσης, όστις 
πάντοτε μέμνητζι εύφήμως τής έν τοΐς Πζτριαρχείοις 
άζιομνημονεύτου δράσεως ’Ιωακείμ τοΰ Εύθυβούλη. 
Πζτριαρχεύοντος Ιωζκείμ τού Δου κζτά Δεκέμβριον 
τοΰ 1884 ύπό τοΰ Πζτριάρχου κζί τής Ίερζς Συνό
δου τοΰ Οικουμενικού Θρόνου πζμψηφεί έξελέγη Μη
τροπολίτης Φιλιππουπόλεως. Ή έν Φιλιππουπόλει έ- 
θνικωτάτη δρζσις τοΰ νεζροΰ μέν πλήν πολλοΰ τήν 
φρένα 'Ιεράρχου είνε πασίγνωστος. Έπί τής εύκλεοΰς
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ποιααντοοίας τοΰ Ίωκκείμ. έν Φιλιππουπόλει άνεγνω- 
ρίσθησζν τά Ζκρείφικ Εκπαιδευτήρια ύπό τοΰ ’Εθνι
κού Πανεπιστημίου ώς τέλειον Γυμνάσιον, έκτίσθη 
δέ η λίθινη πλευρά της ίερας Μητροπόλεως καί πολλά 
άλλα εθνωφελή έγένοντο έργα. Τον Φεβρουάριον του 
1889 προσεκληθη ύπό του Πατριάρχου Διονυσίου 
τοΰ Εου άοιστίνδην μέλος της Ιερας Συνόδου. Απο- 
βιώσαντος τοΰ Χζλκιδόνος Καλλινίκου κατά Δεκέμ
βριον τοΰ ΐδίου έτους έξελέγη Μητροπολίτης της πα- 
λαιοδόξου καί επίζηλου ’Επαρχίας Χαλκιδόνος. δια- 
αείνας καί ώς τοιοΰτος έν τή Ιερά Συνόδω. Τό 1892 
καί αύθις προσκληθείς άριστίνδην ύπό τοΰ Πατριάρ
χου Νεοφύτου τοΰ Που διατέλεσε Πρόεδρος τοΰ Μι
κτού ’Εθνικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της ’Εφορείας 
της Μεγ. τοΰ Γένους Σχολής, Πρόεδρος της Εφο
ρείας της έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής, Πρόεδρος 
της Κεντρικής ’Εκπαιδευτικής Έτιτροπης. Κατά την 
άνάρρησιν εις τον Οικουμενικόν Πατριαρχικόν Θρόνον 
Κωνσταντίνου τοΰ Εου συνεπεία τής έκλογής αύτοΰ 
χηρευσάσης τής περιδόξου καί ιστορικής Επαρχία? 
τής των Έφεσίων ’Εκκλησίας, ώς διάδοχος τοΰ Πα
τριάρχου Κωνσταντίνου τοΰ από ’Εφέσου παμψηφε' 
έξελέγη ’Ιωακείμ ό Εύθυβούλης Μητροπολίτης ’Εφέ
σου, ένθα έπί δεκατριετίαν ήδη έξακολουθεϊ διακυ- 
βερνών έθνοπρεπέστατα τήν μεγάλην καί ιστορικήν 
ταύτην ’Επαρχίαν τοΰ Οικουμενικού Θρόνου. ’Επί 
τής ποιμαντορίας ταύτης ύπό ’Ιωακείμ τοΰ Γου κατά 
τήν Βαν αύτοΰ Πατριαρχείαν κατά ’Ιούνιον τοΰ 1 902 
καί αύθις πρ’οσεκλήθη ώς μέλος τής Ιερας Συνόδου 
ένθα ώς πρώτος τή τάξει μετά σθένους καί άριπρεπώς 
ύπερησπίσθη τά τιμαλφή συμφέροντα τοΰ εύσεβοΰς η
μών Γένους καί τής ’Εκκλησίας, διατελέσας καί αύ
θις Πρόεδρος καί έρίτιμον μέλος τής Θεολογικής Σχο
λής, των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων καί πλει- 
στων άλλων Φιλανθρωπικών καί Φιλεκπαιδευτικών 
Σωματείων. Ή Σεβαστή ’Οθωμανική Κυβέρνησις, 
ή Ρωσσική, ή Βουλγαρική, ή Σέρβική καί ή Ελλη
νική έκτιμώσζι τά φυσικά καί έπίκτητζ προσόντα τοΰ 
’Αριστοκράτου καί πεπνημένου Μητροπολίτου ’Εφέ
σου, ώς καί τήν ’Εθνοπρεπή δρασιν αύτοΰ έτίμησζν 
αύτόν διά τιμητικωτάτων καί επιζήλων παρασήμων 
καί μεταλίων.

*

0 ΕΙΡΗΝΟΪΙΪΟΑΕΰΗΡΙΕΝΙΟί
Ό Είρηνουπόλεως ’Αρσένιος Κ. Άφεντούλης έκ 

Μυριοφύτου τών Γζνοχώρων (Θράκης) όρμώμ.ενοςέ-

Ό Είρηνουπόλεως ’Αρσένιος
γεννήθη κκτά Δεκέμβριον τοΰ έτους 1871. Έν- 
δεκζέτης περίπου προσληφθείς παρά τώ έν τή ’Ερα
τεινή Χάλκη Κων)πόλεως άσκητεύοντι ίερομονάχω 
Άρσενίω Γανοχωρίτη έπίσης, τής γενικής δ’ άπο- 
λαύοντι έκτιμήσεως καί τοΰ άμερίστου σεβασμού τής 
διεθνούς κοινωνίας Κων)πόλεως, ένεκα τοΰ σεμνού 
απέριττου καί ένζρέτου βίου αύτοΰ, άπεστάλη ύπ’ 
αύτοΰ εις τήν ’Αστικήν Σχολήν Χάλκης. Μετά τήν 
άποφοίτησίν του έκ ταύτης, συστάσει τοΰ γέροντος 
καί προστάτου ζύτοΰ ’Αρσενίου, διακούσας ανώτερα 
μαθήματα κατ’ ιδίαν πζρά διαφόροις τότε Καθηγη- 
ταϊςτήςτε Ελληνικής, Εμπορικής καί Θεολογικής 
Σχολής Χάλκης, κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1887 εΐσή- 
χθη ώς τακτικός έσωτερικός φοιτητής εις τήν Θεολο- 
γικήν Σχολήν, όπόθεν δαπάναις τοΰ ίδιου Γέροντος 
αύτοΰ Αρσενίου περαιώσας αισίως και έπιτυχώς 
τάς σπουδάς του, άπεφοιτησε ταύτης τό 1894. Έπί 
έτος διετέλεσεν ίεροκήρυξ έν Χαλκιδόνι καί διδάσκα
λος έν τή Νήσω Χάλκη. Κατά τήν άνάρρησιν όέ τότε 
τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου Κων)πόλεως ’Ανθίμου 
Ζ’. τοΰ Τσάτσου, συστηματοποιησαντος τό κήρυγμα 
τοΰ θείου λόγου έν τή ’Αρχιεπισκοπή ιδίως διά τοΰ 
παραδείγματος αύτοΰ κηρύσσοντος έν πάσαις σχεδόν 
τζϊς θείζις λειτουργίαις, άνετέθη αύτώ έν ταΐς κεν- 
τρικαΐς Έκκλησίαις Γαλατά ή διακονία τοΰ θείου 
κηρύγματος, οπερ σθεναρώς καί έπωφελώς έξηκο- 
λούθησεν έπί δεκαπεντάυ.ηνον προσληφθείς άκο- 

λούθως εις τήν υπηρεσίαν τής Μητροπόλεως Χαλκι- 
δόνος, ώς’Αρχιδιάκονος καί Ιεροκήρυξ αυτής, ύπό τοΰ 
Σεβασμιωτάτου Γέροντος αύτοΰ Χαλκιδόνος τότε, ή- 
κολούθησεν έιτζ αύτώ μετζτεθέντι μετά έν έτος εις 
τόν Άποστολικόν Μητροπολιτικόν Θρόνον τής τών 
Έφεσίων Εκκλησίας, ύπηρετήσζς καί ενταύθα εύδο- 
κίμως καί λυσιτελώς έπ'ι πενταετίαν όλην ύπό τήν 
άύτήν ιδιότητα. Κατ’ Αύγουστον τοΰ 1901 χηρευ
σάσης της Επισκοπικής θέσεως έν Κυδωνίαις έπιαόνω 
αιτήσει τών φιλοιχούσων πολιτών ύπό τοΰ εύμούσου 
κζί γεραροΰ Μητροπολίτου Γέροντος Αγίου Εφέσου, 
κατ’ άπόφζσιν τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, έξε
λέγη Επίσκοπος έν Κυδωνίαις ύπό τόν τίτλον τής 
πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Είρηνουπό
λεως, προχειρισθείς εις τό ύψηλόν τής ’ Αρχιερωσύνης 
Αξίωμα έν Σμύρνη έν τή ί. Εκκλησία Αγίου Πζν- 

τελεήμονος (Γκιοστεπέ) τελεταρχοΰντος τοΰ Γέροντος 
αύτοΰ Αγίου Εφέσου, συμπαραστατουμένου ύπό έξ
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Ήνόει δτι ώφειλε τόν σεβασμόν αύτόν προς εκεί
νον τοΰ οποίου άπέστειλε τούς γονείς εις τήν λαιμη
τόμον.

Ό Grandlys έξηκολούθησεν :
— Οΐ άνθρωποι αύτοί μ’ έφιλοξένησαν χωρίς νά 

μέ γνωρίζουν*  δ μόνος ένοχος είμαι εγώ, εάν πραγ- 
ματικώς ύπάρχη τοιοΰτος 1 Κάμετε με δτι θέλετε θά 
ύποκύψω στην βίαν διά μίαν φοράν ακόμη.

— Κύριε, εΐπεν,δ Fouche πρέπει νά σάς εξετάσω*  
θ’ απαντήσετε ;

— ’Ίσως, αύτό έξαρτάται έκ τών ερωτήσεων.
— Έστω.
’Αμέσως ό υπουργός τής αστυνομίας έδωκε συντό

μους διαταγάς εις τόν Cantecor δ δποΐος εύχαριστη- 
μένος πλέον τάς μειέδωκε διά φωνής ύποκάιφου εις 
τούς ύπ’ αύτόν. Μετ’ ολίγον δυο καθίσματα καί μία 
μικρά τράπεζα έκομίσθησαν έκ τοΰ πρώιου πατιόματος 
εις τήν σιταποθήκην.

Ό δε Fouche διά δυνατής φωνής διέταζε :
— 'Όλοι νά βγουν έξω έκτος τοΰ Boran, τΰς δε- 

σποινίδος καί τοΰ Cantecor*  υστέρα δε προσέθεσε :
— Έδώ εϊμεθα καλά, μπορούμε νά μιλήσωμε χω

ρίς ν’ άκουώμεθα.
Ή σιταποθήκη έκεγώθη αμέσως, ή θΰρα έκλείσθη 

καί δ Fouche έδειξεν έν κάθισμα εις xovGrandlyS.
— Δεν κάθεσθε κύριε;
Ό νέος ύπήκουσε μηχανικώς, δ δε Fouche λα

βών τό άλλο κάθισμα έτοποθετήθη πρό τής τραπέζης. 
Σιγά σιγά έβγαλε από τήν τσέπην του μερικά χαρτιά, 
έν άσημένιον μολύβι καί κατόπιν διέταξεν :

— Centecor ή λάμπα έδώ.
Ό αστυνομικός έθεσε τήν λάμπαν έπί τής τραπέζης.
— Καλά.
'Υπό τό φώς αυτό, δ μικροκαμωμένος καί πυρρό- 

μαλλος διευθυντής δστις μέχρι τοΰδε υπήρξε μέλος 

’Αρχιερέων καί πλείστων άνωτέρων κληρικών. Τήν 
φιλοπρόοδον καί φιλογενή Πόλιν τών Κυδωνιέων μετά 
τών πέριξ Κοινοτήτων άποτελουσών τό σπουδαιότε- 
ρον κζί μεγαλείτερον τμήμα τής ιστορικής κζί μεγα- 
κλεοΰς Επαρχίας Εφέσου έπί πενταετίαν έθνοπρε- 
πώς καί Θεαρέοτως διακυβερνήσας, συνεπεία έπαρχι- 
ακών τινών μεταρρυθμίσεων καί κοινοτικών προσαρ
τήσεων ύπό τοΰ μουσοτραφούς καί ότρηροΰ Γέροντος 
αύτοΰ Άγιου Εφέσου, έπινεύσει τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου προαχθείς μετετέθη ύπό τήν αύτην ιδι
ότητα εις τήν παρά τήν Σμύρνην κεντρικωτέραν έ
δραν τής Θεοσώστου Έπαρχίζς Εφέσου,έν Κορδελιώ, 
ένθα έπί τετραετίαν ήδη έςακολουθεϊ μετά τοΰ αύτοΰ 
ακαμάτου ζήλου καί λίαν φιλογενώς καί θεαρέστως 
έργαζόμενος εις τήν μεγαλειτέραν καί μάλλον ιστορι
κήν ’Επαρχίαν τοΰ κλήματος τοΰ Οικουμενικού Θρό
νου.

τοΰ γαλλικοΰ δρατορίου, βασιλοκτόνος, ανθύπατος, 
τρομοκράτης, πυροβολητής εις τήν Λυών, δ δποΐος 
προς τό παρόν ήτο αύτοκρατορικός έμελλε δέ νά 
πεθάνη κληρικός καί νομιμόφρων άπεκαλύφθη έν 
δλη αύτοΰ τή τραγική ασχήμια. Παρ’ δλην τήν 
σχετικήν νεότητά του, δεν ήτο περισσότερον τών 
σαράντα δύο έτών, έφαίνετο έν τούτοις γέρων. Τό 
μελαγχολικόν καί κάτωχρον πρόσωπόν του, τά θα
λασσόχρωμα μάτια του τάύπό αίματος στεφζνούμενα, 
έπρόδιδον'άγένιαν ψυχής, σκληρότητα, άσυνειδησίαν.

'Ωμίλει ύποκώφως καί βραδέως :
— Βλέπετε κύριε, είπε προς τόν Grandlys,’0Ti 

έδιωξα δλους τούς υπαλλήλους μου, οί δποϊοι τώρα 
εύρίσκονται στήν κλίμακα ή εις τό άλλο πάτωμα, 
διότι ένόμισα περιττόν ν’ ακούσουν δ,τι θά είπήτε. 
Λοιπόν ας άρχίσωμεν. ’Εάν έχετε δπλα πρέπει νά μοΰ 
τά διόσετε.

— Δέν δπλοφορώ άπήντησεν δ Grand!ys.
— Τά χαρτιά σας ;
— Δέν έχω κανένα... έδώ.
— Μοΰ δίδετε τόν λόγον τής τιμής σας ;
— Σάςτόν δίδω.
— Τότε καλά, σάς πιστεύω.
— Κι’ αύτό τ’ εινε ; εΐπεν δ Cantecor δστις στα- 

θείς-όπισθεν τοΰ πρίγκηπος χωρίς ούτος νά τό έννο- 
ήση έβγαλε από τήν τσέπην τοΰ ίδιου ένα χαρτί. Καί 
πλήρης κακίας έσήκωσε ψηλά τό φύλλον έπί τοΰ ό
ποιου δ δυστυχής έρωτευμένος τής Pauline είχε χα
ράξει μετά κόπου οκτώ πτωχούς στίχους. Ό πρίγκηψ 
τότε έπίπέσών έναντίον του ήρπασε από τάς ίεροσύ- 
λους χεϊράς του, τό τσαλακωθέν χαρτί σχίσας αύτό εις 
χίλια κομμάτια.

— Τί συμβαίνει ; ήριότησεν δ Fouche αύστη- 
ρώς.

— Τίποτε εξοχότατε*  μερικοί στίχοι, σάς βεβαιώ 
άθωότατοι γραμμένοι γιά κάποια ωραία.

4
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Ήτο μεγάλη εύχαρίστησις διά τόν διευθυντήν τής 
αστυνομίας νά άνακαλύπτη καί νά έξελέγχη τάς μι- 
κράς αδυναμίας τών μεγάλων τής γης. Σιγή έπηκο- 
λούθησε διακοπεΐσα υπό τοϋ Fouche.

Ό εξόριστος έδίστασε προς στιγμήν ύστερον δέ 
θέλων νά έγκαρδιώση δΓ ενός βλέμματος τήν Renee 
και τον Boran, και μειδιών προς τούς πτωχούς του 
άφοσιωμένους εΐπεν εύτόλμως :

— Κάρολος Λουδοβίκος de Grandlys.
— Είσθε βέβαιος περί τούτου ; ήρώτησεν ό Fou

che είρωνικώς.
’Έστω ας έξακολουθήσωμεν άφού κύριε είσθε 

προγεγραμμένος καί τόν λόγον τόν ξεύρετε, πώς εύρί- 
σκεσθεέν Γαλλία ;

— Αυτό είν’ σωστό· είν’ δμως καί βέβαιον δτι 
πολλοί άλλοι εξόριστοι έπανήλθον προ έμοΰ. Τώρα 
δε κ εγώ ένόμισα τήν εποχήν πλέον ήσυχον καταλλη- 
λοτέραν.

/Ακολουθεί)___________________ ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΟΤΗ

Η1 εωργική Εταιρία ή τέως έν νεκροφάνειά ζώσα 
ήρχισε νά δεικνύη σημεία ύγιοϋς σκέψεως καί ορ
θής έκτιμήσεως τοϋ προορισμοί της. Τήν 25 ’Οκτωβρίου 

ήνοιξε τάς αίθοίσας της διά νά 
Η ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ στέγαση τήν πρ ότην « Τυροκο

μικήν Ek&roivd τήν ύπ' αυ
τής διοργανωθεϊσαν. Όφείλομεν νά έξάρωμεν το πρώτον 
αυτό βήμα της καί νά Οεωρήσωμεν τήν Εταιρίαν βαί- 
νουσαν εύθύ πρός τον εθνικόν σκοπόν της διά τής πραγ- 
ματοποιήσεως τής ώραίας ταύτης ιδέας.

Από έπταετίας ήδη ιδρυμένη διά πρώτην φοράν έθε- 
σεν εις ενεργειαν δτι τής έπεδάλλετο ώς πρώτος δρος 
τής υπάρξεώς της άλλά καί τής ζωτικότητάς της. Δι’ 
ήρ·®ϊ ή 1 εωργική Εταιρία έχει έθνικώτατον σκοπόν κοί 
αί πράξεις της καί αί ένέργειαί της και ή δρασίς της θά 
έχωσιν αναλογον επίδρασιν έπί τή; καθολου γεοιργίας καί 
ζφοτεχνίας τοϋ τόπου, διά τοϋτο καί έκρίναμεν καί κρίνο- 
μεν αυτήν μέ τήν άποοσωπόληπτον αυστηρότητα τήν 
άπορρεουσαν καί άπ'ο χρηστοϋ συνειδότος καί άπ'ο τήν 
μεγάλην ιδέαν ήν έχομεν προς τον προορισμόν της. Ώς 
εκ τουτου μαζΰ μέ τήν χαράν μας διότι συνεκένιρωσεν 
ύπο τήν αιγίδα της και φιλοστόργως έφιλοξένησε προϊόντα 
Ελλήνων τυροκόμων δέν θα διστάσωμεν νά διατυπώσω - 

μεν δτι άξιοι καί αναμένει παρ’ αύτής ή Ελληνική κοι
νωνία και ή Γεωργία τής Ελλάδος σχετικώς προς τόν 
ήμελημένον ΰπ'ο τής πολιτείας κλάδον τής τυροκομίας. 
Η «Τυροκομική Έκθεσις» κατά τήν όποιαν έξετέθησαν 

αρκετα.ειδη Ελληνικών τυρών, μερικά τών όποιων υπέ
ροχου αξίας επιβεβαίωσε τήν ιδέαν ήν πάντοτε διατρέ- 
φομεν περί τοϋ δτι ή ‘Ελληνική γεωργική καί ζωοτεχνική 
παραγωγή κρύπτει άγνωστους θησαυρούς μάτην παραγο- 
μενους εις τας διαφόρους ’Επαρχίας καί Δήμους τής Ελ
λάδος. "Αν έγίνετο συστηματική εργασία πρό έτών παρ’ 
ήμϊν, θά ήσαν ήδη δι.θνώς γνωστά ονόματα πόλεων ή χω
ρίων άτινα παράγουν έξοχα είδη παντός γεωργικοϋ καί 
ζωοτεχνικοϋ κλάδου. Δυστυχώς οί αρμόδιοι τό ζήτημα 
τοϋτο ουδέποτε έλαβον ύπό σπουδαίαν έποψιν, ιδού δμως 
η I εωργική Εταιρία μέ Συμβούλων προοδευτικόν καί 
Διεύθυνσιν πλήρη ζωής καί ορμής κάμει τό πρώτον βήμα. 
’Αλλά τ: βήμα αυτό δέν άρκεΤ. Εις τήν Γεωργικήν ’Ε
ταιρίαν, τήν συγκεντροϋσαν τάς κορυφάς τής Ελληνικής 
Κοινωνίας επιβάλλονται μεγάλοι υποχρεώσεις, καί τάς 
υποχρεώσεις αύτάς έχομεν τήν πεποίθησιν δτι και το 
Συμβούλων καί ή Διεΰθυνσις τάς αναγνωρίζουν διά τοϋτο 
πεποιθότες άναμένομεν ότι μετά τήν τυροκομικήν έκθεσιν 
θά ί'δώμεν έπακολουθοϋντα όλα έκεϊνα τά μέτρα οσα 
άπαιτοϋνται ϊνα ή τυροκομία τής 'Ελλάδος είσέλθη εις 
τήν οδόν τής προόδου καί τής ακμής.

Άπό ΤΗΝ ζζΩΗΝ TOY 7/.HN0£

Τό κίνημα τών αξιωματικών τοϋ Ναυτικού τό ό
ποιον έλαβε χώραν κατά τόν μήνα τούτον είνε έξ εκεί
νων τά όποια άφίνουν οδυνηρός εντυπώσεις καί λυ- 
πηρώς άπήχησεν είς τήν Ελληνικήν ψυχήν καί καρ
διάν.

Οί κρότοι τών κανονιοβολισμών, δπως ήκούσθη- 
σαν, καί ό καπνός τών πυροβόλων, δστις έκάλυψε τό 
στενόν τής Σαλαμΐνος δσον μεγαλειτέρας διάρκειας 
και αν ήτο δέν θά ήτο δμως ποτέ αρκετός ώστε νά 
άμαυρώση τήν δόξαν ή οποία άπό τών υπέροχων εκεί
νων χρόνων τοΰ Παρελθόντος πλανάται εις τό περί- 
δοξον εκείνο στενόν.

-$·
Τά έθνη δέν κρίνονται πολλάκις δπως τά άτομα 

άπό μιάς ήμέρας ζωήν. Τά έθνη αν άνυψούνται ενί
οτε άπό έν άτομον, δέν καταστρέφονται δμως ποτέ— 
δταν έχουν εντός των ζωήν—άπό άνοήτους πράξεις 
μεμονομένων άτόμων. Άλλως παρόμοια επεισόδια εις 
άγώνας μεταρρυθμιστικούς ζητούντας νά έδραιώσωσι 
μετ’ ειλικρινούς προσοχής, παν δτι έθεωρεΐτο έκπεπτω- 
κός καί κακώς βαΐνον, δέν είνε μόνον διά τόν τό
πον μας πρωτοφανή.

Μακρά σειρά ιστορικών γεγονότων δλων σχεδόν 
τών έθνών, μάς διδάσκει, δτι κάθε έθνος διήλθε τάς 
κρίσιμους στιγμάς του καί τήν μεταβατικήν του πε
ρίοδον. ΙΙαράδειγμα αυτή ή ’Αγγλία. Τί ήτον, τί ύ- 
πέστη. καί τί έγινε ! Ό παρακολουθούν τόν Μακώ- 
λεϋ εις τάς σελίδας τής ιστορίας τής ’Αγγλίας αισθά
νεται ίλιγγον άπό τό μέγεθος τών καταστροφών, άπό 
τήν πληθύν τών επαναστάσεων, άπό τάς δημεγερτι- 
κάς εξεγέρσεις, άπό τάς φιλοδόξους ροπάς άπό τάς 
προσωπικός έμπαθείας καί τούς εγωιστικούς υπολογι
σμούς. Καί δμως δλα αυτά βαθμηθόν καί κατ’ ολίγοι’ 
θραύονται πρό τής ζωής τού έθνους καί τής δυνάμεώς 
του.

«Μετά μακράν καί περιπετειώδη περίοδον έτών 
«γράφει ό Μακώλεϋ, κατώρθωσε τό ’Αγγλικόν έθνος. 
»νά περιφρουρήση εαυτό άπό τήν έφοδον τώντεέσω- 
» χερικών εχθρών καί τών ξένων. Διά πολιτεύματος 
«σιόφρονος κατωρθώθη νά συμβιβασθή ή ισχύς τοϋ 
«νόμου καί ή ασφάλεια τής ιδιοκτησίας μετ’ άγνώ- 
«στου μέχρι τής εποχής εκείνης ελευθερίας συζητή- 
»σεως καί άτομικής ένεργείας, καί έκ τού εύοιώνου 
«εκείνου συνδυασμού τής τάξεως μετά τής ελευθερίας 
«έκαρπώθη τό έθνος ευπραγίαν άνωτέραν εις πάντα 
«άλλου έθνους τά χρονικά. Άπό καταπτώσεως αί- 
«σχράς ύποτελείας, άνήλθε τάχιστα ή χώρα εις τό ά- 
«ξίωμα διαιτητού τών ευρωπαϊκών διαφορών, καί 
«συνηύξησεν ό πλούτος μετά τής στρατιωτικής αύ- 
>τής φήμης. Διά τής τελειότητος ηνωμένης μετά τής 

«άγχινοίας καί τής επιμονής έκραταιώθη βαθμηδόν η 
«δημοσία πίστις, πάροχος άγαθών τά όποια θά εφαι- 
«νοντο μυθώδη είς τούς πολιτικούς άνδρας πάσης 
»προγενεστέρας εποχής, καί διά τής τεράστιας άνα- 
»πτύξεως τοΰ εμπορίου έδημιουργήθη ναυτική δύνα- 
«μις προς τήν οποίαν δέν υπομένει τήν συγκρισιν ου- 
«δεμία άλλη ούτε άρχαίου ούτε νεωτέρου ’Έθνους».

Καί δλα αυτά έγιναν καί συνετελέσθησαν είς τό 
διάστημα εκατόν εξήκοντα έτών.

4-
Εις τήν μικρόν Ελλάδα δμως τήν έπαναστατημένην 

άπό τής έσπέρας τής δεκάτης τετάρτης Αύγούστου, 
δέν άνεφάνη άκόμη, καί δέν φαίνεται ούδε πορρωθεν, 
ό νούς έκεϊνος ό όποιος θα θέση φραγμούς εις ακαί- 
ρους φιλοδοξίας, καί θά όδηγήση τόν τόπον είς τό 
όνειροπολούμενον βήμα τής πραγματικής ανορθωσεως 
έως δτου διά τής παρόδου τού χρόνου φθάσει έκεΐ ό
που ή Ελληνική φιλοπατρία ονειροπολεί. Ό κ. Ζορ- 
μπάς είνε ένας σώφρων άνήρ οστις αναμφιβολως διά 
τής μετριοπάθειας του καί τής ψυχραιμίας του συνε- 
κράτησε πολύ τά πνεύματα και έσωσεν απο αιματοκυ
λίσματα τόν τόπον. Ό κ. Λαπαθιωτης, ο έντιμος 
στρατιώτης, κάμει δτι ήμπορεΐ διά τοΰ στρατού τήν 
άνόρθωσιν. Καί έν γένει ή Κυβέρνησις έδωκεν έως 
τώρα δείγματα μετρημένων σκέψεων καί σωφρόνων 
υπολογισμών. Τό νομοθετικόν έργον τής Βουλής πε- 
ρατοΰται μετά δέκα ήμέρας καί ληγούσης τής βουλευ
τικής Συνόδου λήγει καί τών έπαναστατών τό πρό
γραμμα. Άλλά γεννώνται ήδη πολλαπλά ζητήματα. 
Τά Νομοθετήματα τά έκ συναρπαγής ούτως είπεϊν ψη- 
φισθέντα θά κατορθωθή νά έφαρμοσθώσι; Ιίλήν 
τούτου δμωςποία έκκαθάρισις συνετιλέσθη είς τούς 
διαφόρους πολιτικούς κλάδους ; 'Η δικαιοσύνη, τό 
Πανεπιστήμιου, ό στρατός, τό ναυτικόν, ό οικονομι
κός κλάδος καί δ προξενικός καί δλα τά άλλα θά 
διευθύνωνται καί είς τό μέλλον δπως καί ε’ις τό πα
ρελθόν άπό τούς άνθρώπους έκείνους, οΐτινες μάς έ- 
φερον σήμερον, είςτό σημεΐον νά έξεγερθώμεν καί δι 
έπαναστάσεως νά σωθώμεν;

Ακριβώς δέ σκέψεις τοιαύτης «ρύσεως έκαμον ώστε 
νά γεννηθή καί νά πραγματοποιηθή καί τών αξιω
ματικών τού Ναυτικού ή Έπανάστασις. Διότι δέν ήμ- 
πορώ νά φαντασθώ δτι Έλληνες στρατιώται φθα- 
σαντες είς τό σημεΐον, εις τό όποιον έφθασαν εκείνοι, 
δέν ώρμηθησαν άπό σκέψεις εύγενεΐς καί άπό πα
τριωτικά; ιδέας. ’Ίσως, δέν ήσαν λογικά τά μέσα διά 
τών όποιων έζήτησαν νά επιβάλλουν τούς σκοπούς 
των. Ώς Έλληνες αξιωματικοί οφείλουν πρό παντός 
νά σεβασθώσι καί νά υπερασπίσουν άκόμη μέ τό αίμά 
των τά Πλοία έπί τών οποίων δλοκληρος ο ελεύθερος 
καί δούλος Ελληνισμός στρέφει περίδακρυ βλέμμα 
καί τά άτενίζει μέ χαρωπάς έλπίδας.

Είνε δύσκολον βεβαίως νά περιγραφή ή άγωνία 
τού Ελληνικού λαού, καί τό πένθος του, τήν στιγμήν 
κατά τήν οποίαν έκεΐ είς τής Σαλαμΐνος τό στενόν άν- 
τήχησεν ή βροντερά φωνή τών πυροβόλων τών πλοίων. 
Καί μόνη ή άγωνία αυτή καί ή κατάρα ή οποία έξήρ- 
χετο άπό τά χείλη ήμών θά ήτο ικανή ν αναχαίτιση 
"Ελληνας στρατιώτας νά προβώσιν είς τήν καταστρο
φήν τών ίερωτέρων καί νά βυθίσωσιν εις ανεπ?.νορ- 
θωτον συμφοράν δλόκληρον τό Έθνος.

4·
’Ήδη δμως οί άξιωματικοί οί μετασχόντες τοΰ κι

νήματος συνελήφθησαν. ’Έχομεν τήν ύποχρέωσιν νά 
τούς άκούσωμεν πριν τούς καταδικάσωμεν. Διότι επα
ναλαμβάνω δτι ώς νεαροί Θερμοκέφαλοι Ελληνες πα- 
ρεσύρθησαν έκ τής σκέψεως, έκ τής άποφάσεως,έκ τής 
κρίσεώς των, παρεσύρθησαν ίσως άπό ύπέρμετρον πα
τριωτισμόν, διότι άδύνατον νά παραδεχθώ οτι αξιω
ματικοί τού Ελληνικού Ναυτικού χάριν σκοπών ΐδιο- 
τελών θά καθίσταντο ποτέ νέοι Ήρόστρατοι, ή 
καί κατά πολύ χείρονες τούτου.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΙ είς έν Έθνος είναι οί έκ περιω
πής μ.ελετώντες τά μεγάλα τοϋ Εθνικού βίου 

προβλήματα καί δυνάμενοι νά ποδηγετώσι τους πολ
λούς είς τήν οδόν τών καθηκόντων.

Ή ιδρυσιςΣχολής
“ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,, Πολιτικών ’Επιστη

μών έπιβάλεται και 
σήμερον. ΔΓ αυτής καί μόνης θά μορφωθώσιν οί μέλλον
τες πολιτευόμενοι,οί ανώτεροι Δημόσιοι ύπάλληλοι πάντων 
τών κλαίων καί δΓ αυτών θέλει μορφωθή ό Λαός Πολι- 
τειακώς ού μήν άλλά καί κόμματα άρχών και ιδεών θέ- 
λουσιν ίδρυθή. ’Εντός 2—3 έτών θά έχωμεν τούς άποφοί- 
τους τής Σχολής ταύτης έκ τών έχόντων απολυτήρια Γυ
μνασίου ή Πανεπιστημίου.

Διδακτικόν προσωπικόν υπάρχει έκ τών Καθηγητών 
καί Υφηγητών τοϋ Πανεπιστημίου, έκ τών νϋν καί τέως 
Τμηματαρχών πάντων τών Υπουργείων, έκ τών έχόν
των δίπλωμα τών έν Εύρώπη Πο/ατικών Σχολών και εκ 
Στρατιωτικών καί Ναυτικών καθηγητών.

Ό αριθμός τών μαθητών είναι πλέον ή έξησιαλισμε- 
νος έξ υιών Βουλευτών, Δημάρχων καί μελλόντων νά πο- 
λιτευθώσΓ έπίσης έκ τών μελλόντων να εΐσελθωσιν είς 
τήν Δημόσιον ύπηρεοίαν καί είς τήν Δημοσιογραφίαν, 
άλλά και έκ τών νϋν υπαρχόντων ούκ ολίγοι θά θελήσωσι 
νά συμπληρώσωσι τάς είδιχ,άς των γνώσεις.

Ούτως ή Πολιτική μόρςωσις θέλει έπέλθει άρμονικώς.
Οι έν Ευρώπη σπουδάσαντες Πολιτικάς Έπιστήμας 

πρωτοστατοϋντες είς τήν ϊδρυσιν τής Σχολής ταύτης θά 
δράσωσιν έν τή Πολιτεία ταχύτερον καί άποτελεσμ «τικώ- 
τερον καί θά ήγηθώσι πολιτικών μερίδων άρχών καί 
ιδεών.

Γ- Ν. Δ.
Συντηρητικός
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Άθήναι 26 ’Οκτωβρίου 1909.

Έλέχθη είς τό προηγούμενου ψύλλον 5τι τό στρα
τιωτικόν κίνημα εινε οργανικόν και ώς τοιοϋτον Ο’ ά- 
ποίή ώφέλιμον ώ.ζ την χώραν. Νέαν ά—οδειξιν τού
του παρέσχε τό τρομακτικόν δια τάς διαστάσεις, άς 
ηδύνατο νά λάβη, πραξικόπημα τού Ναυστάθμου. 'Ο 
ισχυρός οργανισμός τού στρατιωτικού συνδέσμου, κα- 
τέπν.ζε καί τούτο, άνευ και της ελάχιστης διαταρά- 
ξεως. Διά της καταστολής ταύτης άπέδειςεν ό στρα
τιωτικός σύνδεσμος οτι δέν εινε ξένη πρός τήν Πο
λιτείαν δύναμις, άλλά ύπήκοος τελείως είς ταύτην 
καί τήν γενικήν πειθαρχίαν επισκοπούσα καί έπιβάλ- 
λουσα. Πρέπει πράγματι νά σκεφθή τις, οποίας 
συνέπειας θά είχε διά τήν Ελλάδα διοικουμένην ώς 
έσυνειθίζετο, τό ώς άνω πραξικόπημα, εάν δέν ύπηρ- 
χεν ή στιβαρά χειρ, τού ενιαίου στρατεύματος.

Άλλ’ αν τό στράτευμα ξηρας καί θαλάσσης όυ.ού, 
διά της άμεσου καταστολής τής στάσεως, άπέδειξεν 
την πολιτειακήν του όργάνωσιν, διά τών ύποβληθέν- 
των νομοσχέδιων, άπέδειξεν τήν ιδίαν ικανότητα, 
πρός επιστημονικήν τού όργάνωσιν. Έμερίμνησε περί 
πάντων μετά φειδούς φρονίμου, άλλά καί αύστηρό- 
τητος. Διά τών νομοσχεδίων τούτων πας Έλλην τουν- 
τεύθεν θά γινώσκη τήν χρήσιν τού όπλου, καί άνω 
τοΰ 52 έτους, έξ άνάγκης δέ καί πάσα ή Ελλάς θά 
γινν) σιδηρόφρακτος, ώς ήτο έπί τής άρχαιότητος καί 
έπί τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων καί ή έπί τό στρα
τιωτικόν αυτή όργανωσις δεν εινε δυνατόν νά άποτύχη 
διότι την όργάνωσιν θά έπιβλέπωσιν έμπειροι ανώτε
ροι ξένοι αξιωματικοί.

Ιίολύ όμως επικινδυνωδεστερον κίνημα κκτά τον 
μήνα τούτον ήτο τό έν Κρήτη ύποκώφως παρασκευα- 
σθέν, ευτυχώς και τούτο κατεπνίγη· ό πατριωτισμός 
τών Κρητών καί πάλιν έκυριάρχησεν εΐνε ενδεικτικόν 
και τούτο τής ενότητας καί τής πειθαρχίας, ήτις παρά 
τά φαινομενικά, αντίθετα γεγονότα, κυριαρχεί με
ταξύ τών Ελλήνων. Ώς έσίγησεν καί οπωσδήποτε 
έλύθη τό Αντιοχικον ζήτημα, τό Τεροσολυμητικόν, 
ως ηρεμησεν το Κυπριακόν, ώς αί σχέσεις μεταξύ Οι
κουμενικού I Ιατριαρχου καί Συνόδου άπεκατεστάθη- 
σζν, ως συνεφιλιωθησαν οί δύο Πατριάρχαι, ουτω 
και οί Κρήτες ύπεκυψκν είς τήν ’Εθνικήν ’Ανάγκην, 
κατεσιγασαν τάς μεταξύ των διαφοράς.

Ιόν μήνα τούτον, ή Κυβέρνησις ύπέβαλλεν τά οί,.ο- 
νομολογικον της πρόγραμμα. Τό πρόγραμμα τούτο, 
εινε αληθές ότι είχεν πολλά τά κενά, καί τά άυ.ελέ- 
τητα, δικαίως προκαλεσζν πολλάς αντιδράσεις. Εύ- 
τυχώς όμως σύν τώ χρόνω έπήλθεν σενεννόησις Κυ- 
βερνησεως καί Λαού καί πλεΐστα τούτων έδιορθώθη- 
σαν. Ενώ άλλα άπεσύρθησαν. ΙΙρέπει όμως νά όυ.ο- 
λογηθή οτι πολλαχού αί έξεγέρσεις ήσαν άσκοποι, 
και άγριοι μέχρι τού νά λυπήται τις, διότι ή Κυβέρ- 
νησις δεν έπέδειξεν τήν ίσχύν της, έπιβάλλουσα τήν 
ταζιν διά τής βίας. Παρ’ όλα ταύτα όμως, άσφζλώς 
εικάζεται, οτι δια τών ολονεν ψηφιζομένων νομοσχέ
διων καί τό έλλειμμα θά καλυφθή καί τά αναγκαία 
διά τόν στρατόν καί στόλον έπηυξημένα έξοδα θά εύ- 
ρεθώσιν, ή βεβαιότης περί τούτου συνίσταται είς τό 
οτι ή Κυβέρνησις, επιδιώκει τήν είσπραξιν, πολύ με- 

γαλειτέρου αριθμού τών 20,000,000 δρ. συνεπώς 
πάντως θά λάβη τούτο.

ΙΙροκειμένου περί τού μήλου τής Έοιδος, τού 
Κρητικού ζητήματος, πολύς περί τούτου έδηυ.ιουρ· 
γηθη θόρυβος ές αφορμής τής συνκντήσεως είς ’Ιτα
λίαν Τσάρου καί Βίκτωρος. ’Εν Έλλάδι, ή συνάντη- 
σις αυτή, μεταξύ τών νουνεχών ιδία, ούδέν προύκάλε- 
σεν ενδιαφέρον, διότι πάντες έννοούν ή’δη, ότι τό 
Κρητικόν ζήτημα δέν έξαρτάται έκ τών Δυνάμεων, 
άλλα έκ τής ίδικής μας όργανώσεως· τούτο, κάλλιστα 
άντεληφθη ή Τουρκία, καί διά τούτο καί έπιαόνως 
ζητεί τήν λύσιν του άπό τούδε, φοβουμένη τήν θέσιν 
τού ζητήματος, όταν ή Ελλάς θά δύναται νά δεχθή 
τόν πόλεμον. Διά τούτο ή άγγελομένη εί'δησις ότι 
αναβάλλονται αί Έλληνικαί έκλογαί. είς τον προ
σεχή 7)βριον δέον μάλλον νά θεωρηθη, ώς έντεύθεν 
προερχόμενη, πρός εξαγοράν καιρού, παρά έξ Εύρώ- 
πης.

Έν Τουρκία ό Ελληνισμός εύρίσκετκι καί αύτός 
ύπό καλούς οιωνούς. Ή Πύλη ύπεχώρησεν είς τό προ
νομιακόν ζήτημα καί παρέσχε πάσαν έγγύησιν περί 
τού οτι δεν θά θιγώσιν ταύτα. Πρέπει νά όμολογήσν) 
κάνεις ότι ή λύσις τού προνομιακού ζητήματος,δέν εινε 
άσχετος πρός τά ενταύθα γινόμενα διότι ή ένίσχυσις 
τής Ελλάδος, εΐνε πάντοτε άξιον σημειώσεως γεγο
νός δια την Τουρκίαν. Τό γεγονός εΐνε κατά τοσούτον 
μάλλον εύχάριστον, όσον εΐνε οιωνός, ότι είτε σή
μερον είτε είς άπωτερον μέλλον, αί σχέσεις Τουρκίας 
καί Ελλάδος, γινόμενα.', πρός στιγμήν έχθρικαί, θά 
κατκληζουν είς πληρη συμμαχιαν καί έπιμκχίαν, ά
φού κοινοί εΐνε οί κίνδυνοι καί κοινά τά συμφέροντα 
ή δημιουργία δέ τής Τουρκίας είς μέγζ κράτος, όντως 
σεβόμενον τήν Ελλάδα, καί δίδον αύτή τήν άρμόζου- 
σκν θεσιν,δέν άντίκειται είς τά έθνικά ελληνικά ιδεώδη.

Τπό τήν έννοιαν ταύτην, ή ύπό τής Τουρκίας άρ- 
ξαμένη τόν μήνα τούτον, περί τά τέλη ιδίως, στρατο
λογία και τών Χριστιανών, καί ή προθυμία τής κατα- 
ταξεως τών Ελλήνων, δέν εΐνε βεβαίως γεγονός 
δυσάρεστον, καί δυνάμενον έπιβλαβώς νά έπιδοάσγ έπί 
τών σχέσεων τών δύο χωρών.

ΓΕΩΡ. Δ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
■%- -χ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
"ΕΜΠΡΟΣ! ΜΑΡΣ!.....

Πράξεις τρεις τοΰ κ. Γ. ΣταΟοπ >ι λου

"Οταν ύ DreytllS καταδικάσθηκε, διάφορα 
θέατρα τών Παρισίων καί τών Βρυξελλών, άνεβί- 
βασαν έργα έπί σκηνής ύπό τούς τίτλους : «Le 
traitre» «Une affaire scandaleuse» κλπ. "Οταν 
ή υπόδεσις Dreyfus αναθεωρήθηκε, τά αύτά θέα
τρα καί άλλα νεογένν ητα καί εφήμερα έπαιξαν έργα 
μέ τούς εξής τίτλους : «Εη avant la verite» «L’ 
affaire Dreyfus», «Une victime du militari- 
sme» κλπ. Έπαίζοντο ένα διάστημα, έχειροκρο- 
τοΰντο, έξεμεταλλεύοντο τήν ψυχολογικήν κατάστασιν 
τής στιγμής τοΰ λαού, έκέρδιζαν οί συγγραφείς, ο<· 

θεατρώναι, οί ηθοποιοί καί έμπαιναν στο χρονο
ντούλαπο.

Είς τάς ’Αθήνας τό σύστημα αυτό τής εκμεταλλεύ
σεων τοΰ διεγερμένου ενδιαφέροντος τοΰ κοινού τό 
έπραγματοποίησαν ώρισμέναι εφημερίδες, άναγνω- 
σματοποιώντας διάφορα γεγονότα τής ημέρας, πρός 
δψωσιν τής κυκλοφορίας των. ’Έχουν δέ φθάσει είς 
τήν τελειοποίησιν τοΰ είδους διά τών «άφαντάστου 
γοητείας ερωτικών σκηνών» «τών άσυλλήπτου και 
υπέροχου κάλλους σελίδων» «τών άνζμνήσεων καί 
ιστορικών γεγονότων τής Νεωτέρας Ελληνικής Ιστο
ρίας» κλπ. κλπ.

Τό Θέατρον δέν είχε σκεφθή' τόν τρόπον αυτόν 
τής έκμεταλλεύσεως καί έπρεπε νά βγοΰν πάλιν δη
μοσιογράφοι νά τόν υποδείξουν καί ιδού, ένα τέτοιο 
έργον, το «’Εμπρός! Μάρς !...»

Ό κ. Σταθόπουλος δέν έγραψεν έργον φιλολογι
κόν. Ούτε πιστεύομεν νά έχη αξιώσεις. Ήθέλησεν 
απλώς βλέπων τόν μαρασμόν, άπό τον όποιον έκιν- 
δύνευσαν εφέτος τά ’Αθηναϊκά θέατρα, νά κάμη είς 
αύτά μίαν ένεσιν καφεΐνης, καί κατά τό σύστημα τών 
άναγνωσματοποιών, μέ πολύ δημοσιογραφικόν τά
λαντου καί μέ π.ολλήν επίσης γνώσιν τοΰ βίου τών 
στρατιωτικών, μάς παρουσίασε τό δράμά του. "Ενα 
πολύ καλό λαϊκό δράμα, όπου τά ωραία καί πομ
πώδη πατριωτικά λόγια άφθονοΰν καί τά όποια εύα- 
ρέστως γαργαλίζουν τά τοΰ ενθουσιασμού κέντρα τοΰ 
εγκεφάλου. Όμολογουμένως εξ όλων τών τοιούτου 
είδους έργων, τό τοΰ κ. Σταθοπούλου υπερέχει. Αυτό 
δέ τό κατώρθωσεν ό συγγραφεύς, διότι θά έδιάβασε 
φαίνεται τήν «psychoIogift de la loule» τοΰΝοΓ- 
daOU καί θά γνωρίζη τάς διαθέσεις τοΰ Άθηναϊκοΰ 
λαϊκού κοινοΰ, τό όποιον πάντοτε ενθουσιάζεται προ 
πατριωτικών ωραίων εικόνων.

Τό έργον εΐνε ή διήγησις τών αιτίων τοΰ στρα
τιωτικού κινήματος τής 14 Αύγουστου έ. έ. καί τίποτε 
περιπλέον. Γιά νά φαίνεται δέ ότι εΐνε δράμα, έχει 
καί θέμα τό εξής : Τά αποτελέσματα τών αιτίων τής 
έπαναστάσεως, ό λοχαγός—επαναστάτης τά βλέπει 
σπίτι του κάθε μέρα καί αυτό τόν κάμνει νά έπανα- 
στατήση καί αρχίζει άπό τό σπίτι του. Καί προσκαλεϊ 
τήν γυναϊκά του νά τόν άκολουθήση στι/ς μητέρας 
του, στο αγνό σπίτι καί νά φύγη άπό τό φαΰλον πε
ριβάλλον τής οικίας τοΰ πεθεροΰ του. Καί εις τήν 
τελευταίαν πράξιν αμείβεται ή αρετή του, διότι ή γυ- 
ναΐκά του, τή προτροπή τοΰ πατέρα της (ό όποιος α
μέσους μεταβάλλεται καί συμφωνεί μέ τόν γαμβρόν 
του) τόν έπανευρίσκει καί θέλει νά ζήση μαζύ του. ΤΙ 
δέ κακία πρόκειται νά ’παταχθή διά τής ύψιυσεως τοΰ 
ξίφους τοΰ λοχαγοΰ καί τοΰ στρατιωτικού διατάγμα
τος....Εμπρός ! Μάρς ! οπότε παρελαύνει δ στρα
τός βαίνων πρός τό άνορθωτικόν του έργον. ’Απα

ράλλακτα όπως στά έργα τοΰ Ainbigu καί τοΰ Thea
tre de la Republique τοΰ ΙΙαρισιοΰ, όπου ή άρετί] 
άμείβεται καί τιμωρείται ή κακία στο τέλος τής παρα- 
στάσεους μέ μόνην τήν διαφοράν, οτι εδώ άμείβεται 
μέν ή αρετή, άλλά δέν έτιμωρήθη άκόμη ή κακία....

Έν πάση περιπτουσει έξ δλων τών δημοσιογραφι
κών έργων εφέτος, τό «Εμπρός Μάρς !» εΐνε τό μό
νον, τοΰ οποίου ό συγγραφεύς έσεβάσθη περισσότε
ρον τό κοινόν, παρουσιάσας καθαρά καί ξάστερα τά 
λανθάνοντα, εις άλλα έργα, ελατήρια τοΰ δράματός 
του. Τώρα αν ήνε προτιμότερον αυτό τό σύστημα, τό 
κοινοί' άπεφάνθη μόνον του.

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ
“Ο ΕΥΘΥΜΟΣ ΧΗΡΟΣ,, 

Πράξεις τρεις τοΰ κ. Τ. Μωραΐτίνη

Άλλοτε έπβίχθη ή κωμωϊίζ αυτή ύπτ τ':ν τίτλον ό 
«Άνθρωπος τής ημέρας».

Ημείς δέν τήν εΐδομεν τότε. Τώρα μετασχηματι
σμένη—ώς λέγουν—ξαναπαίχθηκε μέ νέον τίτλον «Ό 
Εύθυμος χήρο-», διά δύο λόγους. Ιον Διιτι ή όπερέττα 
«Εύθυμη χήσα» τοΰ Lehar είχεν επιτυχίαν καί 2θν διότι 
μέ τό χήοος—χοίρος γίνεται καλαμπούρι.

Ό κ. Μωραϊτίνης καί εις τούς δύο αύτούς λόγους εΐ- 
χεν άδικον. Ιον Διότι ό κόσμος βαρέθηκε τήν Εύθυμη 
χήρα καί όλες τις εύθυμες χήρες άφοΰεΐδε διάφορες από 
πέρυσι καί εις ποιόν καί εις μορφήν. Ούτε δέ έχει ό 
συγγραφεύς τήν δικαιολογίαν τής παρωδίας ή οπερέτ- 
τας, διότι καμμίαν σχέσίν δέν έχουν τά δύο έργα. Συνε
πώς ώνομάσθηκε τό έργον ό «Εύθυμος χήρος» διότι έ- 
σφαλμένως ένόμισεν οτι θά γελάση ό κόσμος καί 2ον 
διότι τό καλαμποΰρι αυτό έπαναλαμθανόμενον τόσο συ
χνά καί δή στο έργον του, κατόπιν τοΰ παθήματος τοΰ 
Δασκάλου τοΰ «Ζητείται υπηρέτης» τοΰ κ. Άννίνου κα
ταντά σαχλό καί ανόητο.

Ή φάρσα αύτή άπ’ αρχής μέχρι τοΰ τέλους τής δευ- 
τέρας πράςεως εινε ανιαρά. Είς τήν τρίτην πράςινΆμως 
αρχίζει καί γίνεται διασκεδαστική. Πραγματικός εινε 
εύτυχής έμπνευσις τό νά μας παρουσίαση τον εύθυμον 
χήρον καί υποψήφιον γαμδρόν τής Δος Κουοκουσέ μέ τις 
300,000 δρ. ώς προίκα, ώς όρντινέντσα τής τέως γυναι- 
κός του, πανδρεμένης τώρα μέ ταγματάρχην.

Νομίζοντες οτι εινε περιττή ή διήγησις τής ύποθέσεως 
τής φάρσας, άφοΰ εινε γνωστή, φρονοΰμεν ότι δέν εινε τό 
καλλίτερον έργον τοΰ συγγραφέως καί αποροΰμεν πώς 
τήν παρουσιάζει κάθε τόσον, άφοΰ καί ό ίδιος ύποθέτομεν 
θά γνωρίζη τήν αξίαν του.

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ 
Ο "ΛΛ/lOr ΚΟΣΜΟΣ., 

Πράξεις ιρεϊς τοΰ κ. Σ. ιΧιν.ολοποΰλου

Μιά βραδείά σ’ ένα σπίτι ό γυίός τής οικογένειας, 
άπόφοιτος τής σχολής τών Δοκίμων, μανθάνει άπό 
τόν μόλις άφιχθέντα έκ τοΰ έξωτερικοΰ, ομογενή 
θειον του — άδελφόν τοΰ πατέρα του—οτι ό πατέρας 
του ηύτοζ.τόνησεν, επειδή συνέλαβεν έπ’ αύτοφόρω 
τήν μητέρα του μέ τόν εραστήν της, άφοΰ προηγου 
μένω; έπλήγωσε τούς έραστάς διά τοΰ όπλου του, καί 
οτι άποθνήσκων έγραψεν επιστολήν πρός τόν υιόν 
του ζητών παρ’ αύτοΰ νά τον έκδικήση καί νά μισήση 
την μητέρα του. Τήν επιστολήν αυτήν τήν παρέλαβεν 
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ύ αδελφός του ενώπιον τοΰ ίατροΰ, στενού οικογε
νειακού φίλου του, μέ τήν εντολήν νά τήν παραδώση 
είς τόν υιόν τού άποΟανόντος καί ανεψιόν του, όταν 
γίνη στρατιώτης. Ό υιός παραλαμβάνει τήν επιστο
λήν καί σχεδόν πείθεται, περί τής ένοχης τής μητρός 
του καί μ’ δλας τάς διαμαρτυρίας της αποφασίζει νά 
έκδικηθή, θέλων πρώτα νά φονεύση τόν καί νύν ερα
στήν της καί φίλον οικογενειακόν καί τόν όποιον άπό 
μικρό παιδί έμαθε νά σέβεται.

— "Εως εδώ όλος ό κόσμος νομίζει δτι πράγματι 
ή μητέρα του εΐνε ένοχος. Καί έως εδώ έχομεν τά εν
νέα δέκατα τού δράματος. Ούτε αί διαμαρτυρίαι τής 
μητέρας εΐνε άρκετά πειστικοί, γιά νά μάς κάμουν νά 
τήν συμπαθήσωμεν καί άκούομτν διαρκώς νά ομι
λούν περί χρημάτων. Άφ’ ενός τό εκατομμύριου τού 
θείου, ό όποιος προτείνει είς τόν άνεψιότ*  του νά συγ
κατοικήσουν, άφ’ ετέρου ή περιουσία ή δική του, ή 
οποία κατεσπαταλήθη άπό τήν μητέρα του είς διασκε
δάσεις καί έξ άλλου τά χρήματα τού έραστού, ό ό
ποιος τά έκέρδισεν, ώς βάσιν εργασιών έχων τήν πε
ριουσίαν τού υιού.

Είς τό τέλος τού δράματος αποκαλύπτεται, δτι ό 
πατέρας του κακώς έξέλαβε τόν φίλον του ώς εραστήν 
τής γυναικός του, καί δτι αυτός τήν ήγάπα απλώς μέ 
περιπάθειαν καί τίποτε περισσότερον, καί δτι ό άπο- 
θανι^ν ήταν ένας άθλιος χαρτοπαίκτης καί τύραννος, 
κατασπαταλήσας τήν περιουσίαν του καί άφήσας χρέη 
μετά τόν θάνατόν του, τά όποια έπλήρωσεν ή μητέρα 
του μέ τήν περιουσίαν της, καί μ’ εκείνην τού υιού 
της, γιά νά σώση τήν τιμήν τού ονόματος τού παιδιού 
της.

Βλέπουσα όμως δτι καί αυτή ή άγάπη τού υιού της 
δέν ήτο μεγάλη ώς τήν έφαντάζετο, φωνάζει στή 
σκηνή τούς προσκεκλημένους της καί ενώπιον των 
διακηρύττει, δτι αγαπά τόν οικογενειακόν της φί
λον καί φεύγει μαζύ του.

Λυτή εΐνε ή ύπόθεσις τοΰ«Άλλου Κόσμου > τοΰ κ. 
Νικολοπούλου.

Τόέργόν αυτό βεβαίως εΐνε πρός έπαινον τού συγ- 
γραφέως καί διαβλέπει κανείς άμέσως τήν πρόοδον 
τήν όποιαν έκαμεν κατόπιν τού «Μαρμαρωμένου Βα
σιλιά», δπου δχι μόνον άπέτυχεν άλλ*  ώρισμένως γί
νεται ανιαρός.

Δέν μπορούμε βέβαια νά διακηρύξωμεν, δτι εΐνε 
έργον άρτιον. Πολλού γε καί δει. Άλλ’ ώς δράμα 
γραμμένον μετά τόν < Μαρμαρωμένον Βασιλιά»—τό 
όποιον δέν πρέπει νά θεωρήται ώς δραματικόν έρ
γον—εΐνε άρκετά καλόν. Καί έν πρώτοις ώραιοτάτη 
ή ιδέα τού συγγραφέως τού νά θέλη νά περιγράψη 
τήν ψυχολογικήν κατάστασιν ενός νέου ευρισκομένου 
ύπο τήν έπήρειαν δύο συναισθημάτων : Τής άγάπης 
πρός τήν μητέρα του καί τής κατηγορίας τής ατιμίας 

της. ’Επίσης ώραία ιδέα νά βλέπωμεν είς τό τέλος 
τού έργου τήν έπανάκτησιν τών δικαιωμάτων τοΰ έ
ρωτος καί τήν μητέρα του, άφού προηγουμένως έν- 
νοίωσεν δτι πολύ μεγάλη καί μάταιη ήταν ή αυτοθυ
σία της γιά τό παιδί της. νά θέλη νά ζήση καί αυτή, 
δσα χρόνια τής μένουν ακόμη, άν δχι εντελώς ευτυ
χής, τούλάχιστον μ’ έκεΐνον, ό όποιος άπέδειξεν δτι 
άληθινά τήν άγαποΰσε καί ύπέφερεν έπί τόσα χρόνια 
έν τή στερήσει της.

’Αλλά διατί ή πλοκή τοΰ έργου, ένφ τό διέπει τό
σον ώραία ιδέα, νά ήνε τόσον κακή ; Διατί ό θείος 
αυτός τώρα μόνον άναφαίνεται καί καθ’ δλον τό διά
στημα τών εϊκοσιν έτών, δέν έφάνη γΐά νά σταμα- 
τήση τήν ύποτιθεμένην σπατάλην τής περιουσίας τοΰ 
άνεψιοΰ του ; Διατί άκόμη ένόμιζεν, δτι σπαταλώνται 
τά χρήματα άπό τήν νύμφην του, ένώ πάντως—το- 
νίζομεν αύτό ιδιαιτέρως, διότι έπρόκειτο περί τού ά- 
δελφοΰ του, τόν όποιον άγαποΰσε — ουφειλε νά γνω- 
ρίζη δτι ό άδελφός του ήτο χαρτοπαίκτης καί άφησε 
χρέη μετά τόν θάνατόν του ; Πώς συμβιβάζονται 
αύτά;

Είς τήν δευτέραν πράξιν, δτε ό υιός ζητεί άποδεί- 
ξεις άπό τήν μητέρα του διά τήν άθωότητά της, διατί 
τό παιδί αύτό νά θέλη νάδιδάξη τό κοινόν—σάν νά 
ήταν ίεροκήρυξ—λέγοντας δτι άποτείνεται εις δλας 
τάς μητέρας, ενώ ευρισκόμενο στήν κατάστασιν αύτήν 
τής διαμάχης τής υίϊκής στοργής μετά τής υποψίας, 
κάθε άλλο θά έσκέπτετο παρά νά διδάξη τάς μητέ
ρας τοϋ κόσμου ;

Επίσης καί είς τήν τρίτην πράξιν. Διά ποιον λό
γον ή κατηγορηθεϊσα μητέρα φωνάζει στή σκηνή τούς 
καλεσμένους της ; ΤΗταν ανάγκη τάχα αύτά πού είπε 
vw τά πή μπροστά στον κόσμο; 'Ο ένδιαφερόμενος 
φίλος της άρκούσε.

"Ρίνα έπίσης μεγάλο ελάττωμα τοΰ έργου εΐνε δτι 
απ’ άρχής μέχρι τέλους ό θεατής δέν ξέρει πού νά στα- 
ματήση, διά ποιον νά ένδιαφερθή. Καί αύτό τό ζητεί 
διότι ή φύσις τού άνθρώπου εΐνε τέτοια, ώστε είς 
κάθε ιστορίαν, ή μυθιστόρημα ή δράμα νά θέλη νά 
συμπαθή κάποιον. Κ’ έδώ δέν ξεύρει ποιον. “Εξαφνα 
αρχίζει νά συμπαθή τόν υιόν, άλλά βλέπει δτι δέν 
εΐνε χαρακτήρ καλός καί δτι πιθανόν έλατήριον τής 
έξεγέρσεώς του νά ήνε καί τά χρήματα καί τόν θεω
ρεί άνάξιον συμπάθειας. Θέλει νά συμπαθήση τήν 
μητέρα, άλλ’ άδημονεΐ διότι δέν άποδεικνύεται ή ά- 
θωότης της άμέσως, ένώ μπορεί αύτή ή ιδία, μ’ δλην 
τήν δοκιμασίαν εις τήν όποιαν βάζει τήν στοργήν τοΰ 
υιού της, νά μάς δώση νά έννοήσωμεν δτι δέν εΐνε 
ένοχη.

Τά άλλα πρόσωπα εΐνε δευτν.ρεύοντα εντελώς, ίσιος 
ό θειος νά ήτο συμπαθέστερος, άν ήταν συνεπέστερος.

Καί στο τέλος μίκν απορίαν. Διατί ό «Άλλος Κό
σμος

Πόντιος τό έργον αύτό τοΰ κ. Νικολοπούλου τόν 
τιμά, διότι καί άνώτερον τού πρώτου του έργου εΐνε 
καί καταφανής ειλικρινής προσπάθεια πρός συγγραφήν 
έργου Τέχνης καί δχι δημοσιογραφικού ή πρός έκμε 
τάλλευσιν τών ευκόλως διεγειρομένων χορδών τής 
ευαισθησίας τών νοικοκυραίων.

Χζηνεζόί

ΔΥΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑΙ

Δύο πρώτης περιωπής καλλιτεχνικά τάλαντα αριθ
μεί ή Ελληνική Σκηνή καί τήν έξέλιζίν των παρακο
λουθεί μέ ενδιαφέρον δχι μόνον ό κόσμος τής πρωτευ- 
ούσης αλλά καί όλος ό Ελληνικός· κόσμος τοϋ Θέα
τρου.

Ή Κυβέλη καί ή Κοτοπούλη, ή, άν Θέλετε. ή Κο
τοπούλη καί ή Κυβέλη, πρωταγωνίστριαι ίσης άζίας, 
χωρίς ούδαμώς νά έπισκιάζη ή μία τήν άλλην, χω
ρίς νά ύστερή ή μέν τής δέ.

Διά τούς γνωστας τοΰ Θεάτρου ή Κοτοπούλη καί ή 
Κυβέλη αποτελούν δύο εντελώς χωριστάς ιδιοφυίας, 
ένδεδειγμένας νά δράσουν μέ Γσην επιτυχίαν χωρίς νά 
συγκρουσθοΰν : καί τούτο διότι άλλου έγκειται ή δύ- 
ναμις τής μιας καί αλλού ή τέχνη τής άλλης. Καί 
θά ήτο εύχής έργον καί αληθινή πρόοδος διά τήν Ελ
ληνικήν Σκηνήν άν καί ή μέν καί ή δέ έπείθοντο νά 
ακολουθήσουν αύστηρώς τήν ιδιαιτέραν τροχιάν τήν 
οποίαν ή Θεατρική Μούσα έχ άραξε διά τό τάλαντον 
έκάστης, άποκηρύττουσαι έξ ολοκλήρου ρόλους οί 
όποιοι καί ανάξιοι αύτών εΐνε καί ασυμβίβαστοι μέ 
τήν καλλιτεχνικήν των ιδιοσυγκρασίαν.

'Π Κοτοπούλη εΐνε καί πρέπει νά μείνη ή δραμα
τική ηθοποιός· ή Κυβέλη δέν εΐνε δυνατόν νά παρεκ- 
κλίνη τής Comedie. Ή πρώτη άς άποβλέψη εις τό 
μεγαλεΐον τής Sarah Bernardt, ή δεύτερα άς λάβη 
ώς ύπόδειγμα τήν πολλήν Rejane. Οί ελαφροί ρόλοι 
οί άσεμνοι, δέν αρμόζουν ούτε εις τήν μίαν ούτε είς 
τήν άλλην : ή Κοτοπούλη τούς επιτυγχάνει πρός ζη
μίαν τής τέχνης της· ή Κυβέλη άπλούστατα άπο- 
τυγχ άνειι

Άς μή νομίσουν αί συμπαθείς καλλιτέχνιδες δτι, 
περιοριζόμεναι είς το είδος της έκάστη, θά περιστεί- 
λουν τόν ορίζοντα τοΰ σταδίου των. Τουναντίον, θά 
δυνηθοΰν νά φθάσουν τήν τελειότητα καί αντί δύο 
πρώτης τάξεως ηθοποιών μόνον, θά έχωμεν δύο πε
ριφανείς ειδικότητας.

Είνε τόσον εύρεία ή κλίμαξ τής δραματικής ύπο- 
κρίσεως, καί εΐνε τόσα τά φυσικά χαρίσματα τής Κο
τοπούλη διά τό δράμα, ώστε νά κατακτήση ή γόησσα 
τελείως τό κοινόν καί νά τό κράτηση έπ’ άπειρον ύπό 
τήν έπήρειαν τής φωνής καί τοϋ βλέμματός της.— 
"Εχει τόσας αποχρώσεις ή Comedie, καί εΐνε τόσον 
θελκτική ή Κυβέλη δταν ψυχολογη εντελώς τούς ρό
λους της, ώστε νά αύξάνη διαρκώς ό θαυμασμός τοϋ 
κοινού διά τήν έπιβάλλουσκν καλλιτέχνιδα.

Άλλά χρειάζεται μελέτη καί εργασία : άκατά- 
παυστος μελέτη καί εύσυνείδητος εργασία. Είς πρω
ταγωνίστριας δέν επιτρέπονται ήμιμαθημένοι ρόλοι, 
δέν επιτρέπονται δισταγμοί έπί τής σκηνής, δέν επι
τρέπεται ή προσθήκη περιττών λέξεων πρός συμπλή- 
ρωσιν ήκρωτηριασμένων φράσεων. Χρειάζεται πλήρης 

ένσάρκωσις χαρακτήρων, πλήρης έκμάθησις ρόλων, 
πλήρης ελευθερία κινήσεων. ΙΙρό πζντός δέ χρειάζε
ται ανεξαρτησία είς τήν εκλογήν τοϋ ρόλου : άς μήν 
ύποκύπτουν είς τήν επιρροήν τρίτων άς μή δέχωνται 
παρά ρόλους τούς οποίους πρωτίστως εγκρίνουν, καί 
δταν τούς δεχθοϋν. άς τούς ύποδυθοϋν μέ αγάπην καί 
ενδιαφέρον άλλως ύποτιμοϋν καί τήν ιδίαν των άξίζν 
καί ύποτιμώντζι είς τήν έκτίμησιν τοϋ κοινοϋ.

Μελτ. ΊωΟήφ

ΕκΛΙΠΟΤΣΑ' Φτςιογνομιαι

ΠΕΤΡΟΣ ΖΗΤΟΥΝ ΙΑΤΗΣ
"Ενας ποιητής Λπέθανε !... ”0 Πέτρος Ζητουνιά- 

της !... "Οπως τόσοι και τόσοι άλλοι ποιητα'ι στην 
Ελλάδα πέθανε κι’ αυτός μη δυνηθείς ν’ άφήση ένα 
βιβλίου. Ή μεγαλειτέρα κακοτυχία ή οποία κυνηγά, 
όλους τους "Ελληνας ποιητάς εΐνε αυτή. Διότι δυστυ
χώς στα γράμματα ασχολούνται μόνον οί πτωχοί ή 
μάλλον οί έχοντες τήν άγάπην αυτήν, που άνυψώνει 
ένα έθνος, πρός τά γράμματα τυχαίνει νά ήνε όλοι 
πτωχοί. Πόσοι και πόσοι τέτοιοι ποιητα'ι δεν άπέθα- 
ναν καί μαζυ μ αύτους δέν έχάθηκαν δλα τά χειρό
γραφά τους, όλαι αί ώραϊαι σκέψεις των καί τά με
γάλα όνειρά των ;... Κάνεις μετά τόν θάνατόν των δέν 
έσκέφθη νά συνάξη τά σπαρμένα έδώ καί εκεί—3ν 
κατώρθω ταν νά δημοσιεύσουν ποτέ—ποιήματα των 
και μαζυ μέ τά μισοτελειωμένα βιβλία των, νά τά δη· 
μοσιεύση. Άλλά και γιατί νά τά δημοσιεύσουν; Ποιος 
θά τά διαβάση;... Άφοϋ δέν υπάρχει ό άνθρωπος ε
κείνος ή ή 'Εταιρία ποϋ θά άναλάβη νά διασκορπίση 
σ’ δλην τήν Ελλάδα και σ' δλον τό 'Ελληνικόν Γένος 
τά τραγούδια τών ποιητών της Νεωτέρας Ελλάδος.

'Όλων αυτών τών ποιητών ποϋ πεθαίνουν έτσι 
γρήγορα ή Ζωή περνά σάν ενα μικρό συννεφάκι στον 
Όρίζοντα ποϋ διαλύεται σιγά σιγά αδύνατο και κουρα
σμένο άπό τόν λίγο δρόμο ποϋ έκαμε. Διψασμένη ή 
ψυχή τους γιά τό γλυκό νερό τής πραγματοποιήσεως 
τών ωραίων τοιν ονείρων, δέν βρίσκει νά ένσαρκώση 
τά ιδανικά της και άπό τήν άναμονή ή άπό τήν κού- 
ρασι τής άναμονής ξεραίνεται και σιγά σιγά σάν τό 
συνεφάκι διαλύεται και μένει μονάχα ό Πόθος των. 
Πόθος μεγάλος 1... άποτυπωμένος σέ μερικά χαρτιά.

Πόσο τραγική και τραγικώς ώραία εΐνε ή ζωή αυ
τών τών ποιητών !...

"Ετσι και ό Πέτρος Ζητουνιάτης γεμάτος όνειρα 
και άγάπη στή νέα μας λογοτεχνία, προσπαθώντας 
κΓ αυτός μέ τά ποιήματά του νά στερεώση μια πέτρα 
στο οικοδόμημα ποϋ θά κτίση ή φιλολογία μας κου
ράστηκε -αί πέθανε.

Στάλα στάλα στράγγισε στή Λήκυθό του τό κλάμμα 
τοϋ Πόθου του καί μάς τήν χάρισε έτσι μισογιομάτη.

Μερικά μονάχα πρόφθασε νά δημοσιεύση ποιήματά 
του και άλλα τόσανά άφήση γραμαένα σέ χειρόγραφα, 
θά τά διαβάσουμε άρά γε ή κι ’ αυτός θά πάγη ξεχα
σμένος, χωρίς ή νεωτέρα fΕλληνικέ] γραμματολογία νά 
μιλήση καί γΓ αΰτόνη

Ζ. Μ ΑΚΡΗΣ
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ΒΙΒΛΙΑ t ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Η «ΔΥΝΑΜΙΣ». Έ6"»οι_ια")ΐαί<ι πολίτικη καί οί- 

κονομολογεκή έπιΟεώρηθις. —Τό νέον αύιό δημοσιο
γραφικόν δργανον εΰθίς αμέσως κατέλαβεν επίζηλον θέσιν 
μεταξύ τών έβδομαδιαύ >ν περιοδικών τής πρώτευούσης. 
Διευθυντής αύιοϋ τυγχάνει ό κ. Λ. X. Μοσχονας οΰιινος ό 
δυνατός κάλαμος παρέχει σθεναρών πολιτικήν καί οικονο
μολογικήν άρθρογραφιαν εις τούς άνογνώστας τής «Δυιά- 
μεως». Ίδίφ τά έπί τής κατοστάσεως κύρια άρθρα του 
άποδεικνύουσι τόν έμβριθή καί βαθύν χειριστήν τών 
σπουδαιότερων πολιτικών ζητημάτων τού τόπου. Έν τφ πε
ριοδική τούτφ άπανιαται ποικίλη όσον καί σοβαρά ύλη έπί 
όλων τών οικονομολογικών καί πλουτοπαραγωγικών ζητη
μάτων. Διδακτικωτάτη διά τάς σημερινός ίδιρ περιστά
σεις εΐνε ή περί τής Γεωργίας καί Κτηνοτροφίας τής Έρζε- 
γοβί· ης μελέτη.

* *

Ο «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ». — Έξεδόθη τό Ε' τεύχος τ ·ΰ 
έν Ήρακλε φ έκδιδι μένου περιοδικού.

*

«ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ καί ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗ- 
ΣΙΣ».—Έξεδόθησαν τά τεύχη Μαΐ· υ—’Ιουνίου.

* *
ΑΙ «ΘΕΡΜΟΠΥΆΑΙ».—Εθνικόν Έλληνοαγλικόν πε

ριοδικόν έκδιδόμενον έν Ν. Ύόρκη ύπό τού κ. Μ. I. Θεο- 
δωροπούλου. Τό περιοδικόν τούτο παρουσιάζει τό έξής 
άξιοπερίεργον δτι μεταξύ τών έπιοήμων, ούτως εΐπεΐν, συν
τακτών του συγκαταριθμεί μίαν κυρίαν, τήν Δα Καλ- 
λιόπην’Λντύπα. Ή δλη του εΐνε ϊ οικ λη καί ένδιαφέρουσα 
περιστρεφομένη εις ζητήματα ενδιαφέροντα καί τό 'Ελληνι
κόν καί τό ’Αμερικανικόν κτινόν.

* « 
»

«ΕΡΕΥΝΑ.» — Έξεδόθη ό τόμος τού Νοεμβρίου μέ ύλην 
ώς π ίντοτε σοβαράν καί διδακτικήν.

* *

«ΔΕΛΤΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ».—Έξε'όθη τό 
τεύχος τι ύ μηνός ’Οκτωβρίου. Σημειοΰμεν τό άρθρον τού 
κ. ΙΙαπαγεωργίου. «ΊΙ Ζφαγορά τής Λαρίσσης καί ή κτη
νοτροφία.»

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΣ».—Σκηνικόν έργον όφει- 
λόμινον εις τόν κάλαμον τού κ. Τ. Άμπελά. Άνατύπωσις 
έκ τοΰ «Παραρτήματος» τών «’Αθηνών».

«ΠΙΝΑΚΟΘΙ1ΚΙΙ». — Έξεδόθη τό τεύχος τού ’Οκτω
βρίου. Περιεχόμενα ό «Τραγουδιστής»—τά «Τρία Σύμ
βολα»—«’Δπό τά παράδοξα τής τέχνης» κ.τ.λ. 9 εικόνες 
καί ποικίλα άλλα δημοσιεύματα.

Une annee tic constitution
11)24 Juillet 1908-11)24 Juillet 1909
Par Mcur. N. Nicolaiclis
dircctcur tin Journal «<Γ Orient».
Bruxelles Imprimeric Th Dewarichcl
52 Rue de la Montagne

Ό κ. Ν. Νικολαΐδης δημοσιογράφος, άπέστειλεν ήμϊν 
έκ Βρυξελλών τήν δξυιέραν έκδοσιν τοΰ δντως περισπου 
δάστου ώς άνω έργου του.

Μολονότι κατ’ αρχήν δέν συμφωνού, εν μέ τό πρόγραμμα 
αϋιού καί ριζικώς διαφωνούμεν πρός τάς σκέψεις του άνα- 
φορικώς τή συμμαχίρ μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας, άνο- 
μολογούμεν, ότι ή ΰπσρξις καί ή ζωή τής γείτονος έπικρα- 
τείας έν τφ παρόντι τούλάχιστον ένδιαφέρει τά μάλιστα ή 
μας τούς "Ελληνας. ’Αλλ’ οΰ τού παρόντος συζήιησις πο
λιτική, καί έργον ημών έσιί μάλλον ή διαπραγμάτευσις τών 
έν τφ άτφ βιβλ’ω σκέψεων τοΰ διαπρεπούς δημοσιογράφου.

Έν μεγίστη καί καταπληκτική μάλιστα σαφηνε φ ό συγ
γραφείς άναφέρει τά πεπραγμένα καθ’ όλον τό παρελθόν 

συνταγματικόν έτος τής Τουρκίας, άνατρέχων πλειστάκις εις 
πηγάς διαφόρους καί άμερολήπτιος συνάζων παν έγγραφον 
χρήσιμον πρός άπόδειξιν τών ύπ’ αύτοΰ λεγομένων. Άνα- 
κεφαλαιών δέ δίκην ιστορικού άμερολήπτου τήν έν γένει 
έξέλιξιν τής συνταγμαι ι<ής πολιτείας τών Νεοτούρκων καί 
τών σύν αύτοΐς φιλελευθέρων, καυτηριάζει δριμύτατα, πά
σαν ΰπέρβασιν τών έλευθερωτών τής ’Οθωμανικής Λύτο- 
κρατίας άπό τής απολυταρχικής δουλείας. Δέν παραλείπει 
πισώς ώς αγνός φιλόπατρις, πάσχων έκ τής ανωμάλου κατα- 
στάσεως τής γείτονος καί προβλέπων, πολύπειρος αυτός καί 
ευρυμαθέστατος, τά μέγιστα κακά, άτιια προετοιμάζει, τό 
νεανικόν σφρίγος τοΰ Νεοτουρκικοΰ καθεστώτος, ώς έκ τής 
απειρίας του περί τά πολιτικά καί τής άγιοίας του περί τά 
διοικητικά καί οίκ νομικά, νά παρουσιάση εις τούς ιθύ
νοντας τά έν τή Τουρκίρ τά ώφέλιμα διδάγματα τής Ιστορίας 
καί νά έκλιπαρήση παρ’ αύτών τόν ακραιφνή ζήλον καί 
αύτοθυσιαν χάριν τοΰ μεγαλείου τής πατρίδος μακράν 
παντός φυλετικού πάθους κ ιί προσωπικής έκδικήσεως.

Άπ’ αρχής μέχρι τέλους τό σύγγραμμα τούτο τού κ. 
Νικολαΐδου διαπνέει άκρατος φιλοπατρία καί ειλικρινής 
κρίσις ώς καί προσπάθεια πρός καθοδήγησιν τών έκ τής 
νίκης μεθυσθέντων Νεοτούρκων. Εξετάζει λεπτομερώς τά 
τε αίτια καί τόν σκοπόν τής έπαναστάσεις, άναλύων συνάμα 
καί τήν ψυχολογικήν κατάστασιν τοΰ έξεγερθέντος στρατού.

Έν τι μόνον έπικρίνομεν εις τήν περισπούδαστον τού
την μελέτην τοΰ κ. Νικολαΐδου, τό ότι έκ τής συζητητι- 
κής αύτοΰ κριτικής, δέν λησμονεί νά ύπεραμυνθή τοΰ ’Εκ
πτώτου καί νά ζηιήοη τήν άπελευθέρωσιν αύτοΰ, θεωρών 
άπό τυπικής δλως δικαστικής άπόψεως, άδικον τόν εγκλεισ
μόν αύτοΰ καί άναζητή άπεγνωσμέιως τήν δικαιοσύνην παρά 
πάντων, ύπαινιττόμενος καί τούς ισχυρούς τής γής. ’Αλλά 
τά έπιχειρήματα, άτινα προβάλλει, μολονότι άκαταμάχητα 
περιορ ζονται απλώς εις τό γράμμα τών Νόμων καί τάς 
continues. Έ'φ ώφειλε νομίζομεννά έξετάση καί άπό δλως 
ήθικής άπόψεως τό σπουδαιότατον τούτο ζήτημα. Καί 
φρονοΰμεν δλως τό αντίθετον, ίσχυριζόμενοι δτι οι Νεό- 
τουρκοι, μόλις κηρυχθέντος τοΰ Συντάγματος ώς πρωτ'στην 
μέριμναν ήδη νά έχωσι τόν εξαναγκασμόν τοΰ πρώην εις 
abdica'ion. Δέν έπρεπε νά λησμονήση, δτι τό Σύνταγμα 
παρεχωρήθη κατόπιν έπαναστάσεως καί ότι το:·το έγένετο 
αδυναμίας ένεκεν, συνεπώς πάντως ό Abdul Hamid, θά 
έδράττετο τής πρώτης εύκαιρίας πρός έπαναφοράν τής α
πολυταρχίας. Έξ άλλου λησμονεί ό κ. Νικολαΐδης, δτι 
πρός έπίρρωσιν τοΰ Συνταγματικού καθεστώτος έπρεπε νά 
έκλειψη ό πρω ουργός τής διαφθοράς τών χαρακτήρων τοΰ 
Όθαιμανικοΰ λαού, τόσον πρός παραδειγματισμόν τών οπα
δών του, όσον καί ώς έκ τής έκλείψεως τής κεφαλής θά 
ήσπάζοντο τό νέον καθεστώς οί περιδεείς ή καί πλειονότης 
τοΰ λαοΰ—καί θ’ άπεκδύοντο τόν παλαιόν άνθρωπον.

Σημ. 'Ελληνικήα ’ Επι&εωρήσεως
Ή ΔιεύΘυνσις τοΰ Περιοδικού έςασφαλίσασα ειδικήν υπηρε

σίαν διά τήν μελέτην τής έν γένει βιβλιογραφικής κινήσεως 
παρακαλεί. απαντας τούς λογίους όσον καί τούς επιστήμονας 
δπως ευαρεστούμενοι άποστέλλουσι πρός αύτήν έκάστοτε δύο 
αντίτυπα τών έργων των, ών τό έν προορίζεται διά τήν δ- 
ρισΰ-ΐσαν ταϋτην υπηρεσία»·.

Mr Dem. Morgenstern ΈνταϋΟκ.—Τάς περ 
Στέλλας Βιολάντη κρίσεις σας άδυνατοΰμεν νά δημοσι- 
εύσωμεν ύπό ψευδώνυμον. Αί ϋεατρικαί κρίσεις έχου- 
σιν άνατείίή εις ειδικόν συνεργάτην, αν δμως μας σταλή 
ενυπόγραφος τοιαύτη κατ’ έξαιρεσιν δυνάμε&α 
νά τήν δημοσιεύσωμεν. — Δ a II η ν ε λ. Σ. Ά ί) α ν. 
Κκλάμκς.— Μετάφραοίς σας έλήφ&η. Ενχαριατονμεν 
διά τόενδιαφέρον σας. Δημοσιευ&ήσειαι.—Mr D. SK. 
Κά’ίρον.— ’Ανυπόγραφος επιταγή σας έπεστράφη την 
23 π. μ. — Κ ο ν Ν. Ν ι κ ο λ. Βρυςέλλας.— θά σάς 
ι’όφειλε χάριτας η Έλλ. Έπ. αν άπεστέλλετο έν αντί- 
τυπον τού έργου σας διά τόν ειδικόν κριτικόν έπί της 
βιβλιογραφίας τοΰ φύλλου μας. — Κ ον Σ. Β λ α.β. 
ΈντκΰΘα. — Τιι αίτούμενα τεύχη έξηντλή&ησαν άτυχώς.

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠ01 8/ΒΡΙΟΥ 1909
ΓΡΑΜΜΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Έξ Αθηνών Έκ Στροφυλίου Έκ Κηφισιάς
Προ μ.εσημ.βρίας

6.- 6.55' 7.10'
7.— 8.05’ 8.20' ταχεία
8.—ταχεία 8.55' 9.10'
9.- 10.25' 10.40'

10.30
11.30'
12.30' ταχεία

11.25' 11.40'

Μετά !».εσημ.ορίαν
9.__ 1.— 1.10’ κατ’εύθεϊαν
3.— 1.55' 2.10'
4.- 2.55' 3.10'
5.05 κατ’εύθεϊαν 3.55' 4.10'
6.05’ κατ’εΰθεΤα:/ 4,55' 5.10'
7.05' 5.55' 6.10' κατ’εύθεϊαν
8.— 6.55' 7.10’

10.- 7.55' 8.10'
9.55' 10.10'

10.55' 11.10'
Κνριακάς ν.αΐ έορτάς προστίθενται :

Ές ’Αθηνών διά Κηφισίαν 3.30’ μ.μ. ταχεία
Σημ. 1η. — Λαίκαί τιμαί τών μετ’ επι

στροφής εισιτηρίων έσ’ όλης τής γραμμής Κη
φισίας κατά πάσαν Τρίτην, Πέμπτην και Σάβ
βα τον.

Σημ. 2α.—Λαϊκαΐ τιμαί τών μετ’ Ιπςστρο- 
φής εισιτηρίων τάς Κυρ’.ακάς έκ τών Σταθ
μών ’Αθηνών, Στρούμπου καί ’Αττικής μέ 
τήν αμαξοστοιχίαν τών 2 μ. μ.

Σημ. 3.— Με τας ταχείας άμαξοσ ,οιχίας 
δέν έκδίδονται εισιτήρια Γ' θέσεως ώς καί ά- 
ποσκεύαΐ καί φορτωτικά! εμπορευμάτων.

Γραμμη Λαυρίου

’Αναχωρήσεις ,
Έξ Άϋηνών Έκ Ααυρίου
8.45’ π. μ. 7.10’ π. μ.
3.50’ μ. μ. 4.15’ μ. μ.

Σημ.—Λαϊκαΐ τιμαί κι θ’ έκαστην των α
πλών εισιτήριο»/ μόνον τής Γ’ θέσεως έξ ’Α
θηνών διά Λαύρων καί έκ Λαυρίου σι’ ’Αθή
νας.—■ Τιμή εισιτηρίων Γ’ θέσεωι ίρ. 2.50 
απλής μεταβάσεως.

ΕΦΗΜΕΗΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΠΝ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ
Έκδτδομ-ένη κχτά Κυρταχήν ΰττό τοΰ δ·η- 

μ,οσεογράφοτί καί Αρχισυντάκτου 
τ^ς « Άμ-αλΟείας»

X. ΘΕΟΔ Κ- ΥΠΕΡΙΔΟΥ
Ό κ. " Υπερίδης συγκεντροϊ έν τη «.Έφημεοίδι τών 

Κνριόν» πά,σαν την γνναικείιν κίνηοιν τής Σμύρνης 
και τοΰ ίοωτερικοΰ ανιής δπου έχει μεγίστην διάίοσιν 
καί κυκλοφορίαν. "II δράσις τοΰ γυναικείου τούτου 
περιοδικού έγένετο αφορμή νά έμφανισάώσι γυναικεϊιι 
φιλολογικοί μιιρφαί πολλά ύποσχόμεναι. Συνιστώμεν 
εις πάσαν Έλληνίδα τήν ά.ιόκτησιν τοΰ ωφελίμου 
τούτου περιοδικού. Έτησό κ στ>νδρομ.ή φρ.χρ.8 
ΣννδρομηταΙ έγγράφονται και παρ’ ήμϊν.

WJ7·
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΪΔΪΩΝ
Πρός δδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέ- 

τσμεν τήν προκυπτουσαν διαφοράν πρός όφελος 
τών ταξειδευόντων μέ βιβλιάριου 2500 χιλιο
μέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών 
εισιτηρίων.

Έκ τοΰ Γραφείου.

Εξ ΑΘΗΝΩΝ A Β Γ

Κοοι ν ^ον
είσιτήρ. 9.20 7.30 4.60
βιβλιάρ. 7.6’5 6.40 3 85
εισιτήρ. 15.70 12.50 7.85

» “Αογοί βιβλιάρ. J2.2.0 10.15 6 10
είσιτήρ. 23.20 18.80 1 1.60

» Τ^ίπολιν βιβλιάρ. 78.— 75__ 9.—
είσιτήρ. 29.20 22.— 14.60

• Βίεγαλόιτολιν βιβλιάρ. 21.95 18.30 77.—

ΚνπαοισσΙαν
είσιτήρ. 34.50 25.75 17.25

» βιβλιάρ. 27.SO 23.20 13.90
είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20

* Άκοάταν βιβλιάρ. 13 05 70.85 6’. 55

Πάτρας
είσιτήρ. 25.— 18.— 10—

> βιβλιάρ. 18.65 15.5ο 9.35

» Πυργυν είσιτήρ. 37.70
βιβλιάρ. 27.05

28.10
22.55

16.35
73.55

Εκ ΓΙΑΤΡΩΝ

δια Πύογον
είσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
βιβλιάρ. 8.80 6’..95 4.15
είσιτήρ. 7.60 6— 3.80

* Λεχαινά βιβλιάρ. 4.90 4.05 2.45
είσιτήρ. 5.10 4__ 2.55

» Αϊγιον βιβλιάρ. 3.35 2.80 7.70

> Κόρινθον
είσιτήρ. 16.50 
βιβλιάρ. 11—

13.10
9.20

8.25
5.50

Έκ ΤΡΙΠΟΔΕΩΣ

δια Καλάμας
είσιτήρ. 11.70
βιβλιάρ. 9.65

12.25
8.05

7.35
4.85

Ναύπλιον
είσιτήρ. 9.50 7.80 4.75 *
βιβλιάρ. 6.75 5.6’0 3.40

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΤΑΤ-ΌΣ

3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 3
Διά τής υγιεινής τυΰ στόματος και τών δδόντων 

σώζετε ού μόνον τούς ύδόντας σας. άλλά προλαμβάνετε 
απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων, τών σί
των, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς’καί τοΰ πεπτικού συστήματος, πολλά- 
κις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμμένον επιστή
μονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί 
τρεις σκευασίαι Έλό'ξίρεχ, Όδούτόκονος και 
Ά.δαμ.'Χ.ντόνκι εΐνε μοναδικαί εις τό είδος των.

Διά τοΰ ΈλιξηρόΐΈΔ παύε: ή οδονταλγία, και 
ή νευραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος καί απο
τελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ϊδίφ αντί 2 δρ· τό φιαλίδιον

Xt Κ.οραή 3

/



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
κεφλιλιομ tuiom if. WHO-MMlunu if smwo

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πειραιεΐ, Πά τραις, Σύρω, Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλτρ, καί Λαρίσθη
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεβνιινφ
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κων.ίταντινονπόλει (Γαλατά καί Σταμ.τούλ^ Σαηύοίντχ, Τραπε» 

ζονντι, Σιινονη, θεόάα^ονίκη, Σέαραχ<9 ΚαβάΧ^.α9 Ξά\0η·
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΏ ■ Έν Άλεξανοοεί<ι9 Καιοω9 Ζαγηζικ, Μαν^ονρα·
ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ : (Σουδάν) και έν Λονδίνω Ε. C. (No 22 Fenchurch street).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ '30ΙΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1909
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμείο ν καί Τράπεζα:..............................................................................................
Διαθέσιμα παρά ταις έν Ευρώπη Τρ. εις χρ............................................................
Συναλλάγματα έν Χαρτοφυλακίω καί χρυσός.....................................................
Προεξοφλήσεις κα’ ΙΙροκαταβολαί Ε)γραααατ'ων...............................................
Τρέχοντες λ)σμοί 

επί ενεχύρω χ,ρεωγράοων......................................................................
επί εμπορ. καί άλλων εγγυήσεων...................................................................
επί υποθήκη ακινήτων.......................................................................................

Δάνεια επί ενεχύρω χρεωγράοων..........................................................................
Προσωρινοί λ)σμοί ('Υποκαταστήματα καί Άνταποκοιταί)...........................
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια.......................................................................................
'Ομολογία: Εθνικών Δανείων καί Δάνεια εις Δήμους, Λιμένας καί λοιπά 

Νομικά πρόσωπα..................................................................................
Χρεόγραφα Ταμείου Συντάξεων καί ασφαλείας ζωής υπαλλήλων. . . .
Κτήματα Τραπέζης...........................................................................................................
Έγκατάστασις καί έπιπλα Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων ....

Δο. 7,28»,521.17
» 3,867,273.—
» 3,212,091.78
» 18,349,716.48

» 56.872,183.34
» 28,232,235.60
» 9.012,531.75
» 2,752,827.14
» 12.278,979.53
» 11,229,731.62

» 9,321,952.65
» 480,000.—
» 1,265,700.01
» 681,701.44

Δρ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον Εταιρικόν..........................................................................................................Δρ.
ΆποΟεματικόν τακτικόν.......................................................................................................
'Ομολογία1. φρ. χρ. 2 1)2 έκατ. εξοφλητέα! τή 1η Ιουλίου 1924 ... »
Καταθέσεις εις χρυσόν καί δραχμάς . . . Δρ. 79,094,115.02) ... »
Ταμιευτήριου......................................................» 8,558,814.—) ... »
Ταμεϊον συντάξεων ) Άξια Χρεωγράφων . Δρ. 480,000.— ... »

υπαλλήλων ) Λ)σμός ΚαταΟέσεως . » 80,686.40 ... »
’Εξωτερικοί λ)σμοί εις χρυσόν................................................................................ ..........
Έπιταγαί πληρωτέα1..............................................................................................................»
Γραμμάτια είσπραχΟέντα καί μήπω έκκαΟαρισθέντα...............................................»
Μερίσματα πληρωτέα.............................................................................................................,,

167,845,445.51

40.000,000.—
9,095,000.—
2,500,600. —

87,652,929.02

560,686.40

25,898,488.84
1,531,661.67

438,133 5»
168,516.—

Ό Γενικός Διευθυντής
Ζ· Κ. ΜΑΤΕΑΣ

Δρ. 167.845,445.51
Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
II 1 ράπεζα Αθηνών εκτελε: Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γοαμματίων, Προκαταβολάς επί 

χρεωγραφων και εμπορευμάτων. Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς ήγγυημένους καί έν γένει ά- 
νκοεχετα: την εζ.τεΛεσ:ν πασης τραπεζιτικής και εμπορικής επιχειρήσεως ύπό συμφερωτάτους ορούς. 
Δέχεται χρεωγραφα προς φύλαξιν αντί ελάχιστων δικαιωμάτων, ’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια εις 
ίδιωτας. Δέχεται καταθέσεις χρημάτων εις χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια πληρόνουσα τόκον :

3 ο)ο εις πρώτην ζήτησιν
3 1)2 ο)ο διά καταθέσεις εξ μηνών
4 Ο)ο » » ένός έτους
3 ° Ιο ·' » δύο ετών καί επέκεινα

Διά τάς εις το I αμιευτιιριόν της, λειτουργούν καθ’ έκαότην, καταθέσεις ώς καί διά 
τάς χάοιν αγαθοεργών σκοπιών, πληρώνει τόκον 4 θ|ο.

ύ.30 ■> Δια Κυλλήνην. ’Ολυμπία, Κυπα
ρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, 
Τ ρίπολιν.

3.45 μ. μ. Διά Κυλλήνην, ΙΙυργον, ’Ολύμπια
’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών

7.—π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ίΙύργον, Πάτρας, 
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Αθήνας, 

12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμ
πια, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
2.45 μ. μ. Ταχεία εκ ΙΙατρών (δίς ώς άνω).
4.45 Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου
6.15 » Τοπική έκ Κόρινθόν. ·
7.05 Έζ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλή

νης, Πατριών, Καλαβρύτων.
8.15 » Έκ Καλαμιών, Κυπαρισσίας, Μεγκ

λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Σ.Π.Α.ίΊ.
’Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, 
Μεγαλόποκ. ,Κυπαοισσ., Καλάμας.

7.— “ Διά Κόρινθον, ΚαΛίυρυτα, Πάτρας,
Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

8.30 » Τοπική διά Κόρ: νθον.
11.30 » Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας,

1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν 
και Τετάρτην.

Άναχωριιύεις έκ ΙΙατρών
7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
8.15 » Ταχεία δΓ Αθήνας, κατά Τρίτην

καί Παρασκευήν.
11.35 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Αθήνας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1909

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

/ εις μεταλλικόν.....................................................

30 Σεπτεμβρίου
1909

31 Αύγουστου
1909

Δραχ. | Λ. Δραχ. ΙΛ.

3,524,865 72 3,601,752 09
Ταμεϊον , » τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης 

» κερματικά γραμμ. δίδραχμα καί μονόδραχ. 
/ ’ Αντίτιμου μεταλλικού Τραπέζης εις τό

Λ)(5μοί / Προϊόν έκδοθέντος ΈΟν. δαν. εις χρυσόν 
\ Έλλητ. Σιδηροδρόμων 4 0 )θ τού 1902 

Δάνειον πρός τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν επ’ αναγκα
στική κυκλοφορία τρ. γραμματίων............................ ·

Δάνειον πρός τήν 'Ελλ. Κυβερν. αιοραχμ. και μονοοραχ.
"Ομολογίαι ) Εις .χρυσόν Δραχ. 28,1 18,513 7a 

Εθνικών δανείων) » τρ.γραμ. » 32,512,396 75

356,680 
1.057,188

43,580,591

173,7 13

61,778,575 
9,750,060

60,630,910

74

83

42

50

458,145
887,938

43,586,452

208,713

61,778,575
9,750,000

60,661,522

31

S3

42

25

Γεωργικόν Θεόάαλικόν δάνειον........................................
"Εντοκα γραυ.. Έλλην. Δημοσίου εις τραπεζ. γραιι.ιχ.άτία
Προεξοφλήσεις....................................................................

■ ΚαΟνύτερήόεις προεξοφλήσεων........................... ·
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σαοί επ’ ενεχύρω χρηματογράφων
Δάνεια έπ’ ενεχύρω εαπορευν.άτων........................................
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί επί ύποθήκτ.
Δάνεια εις δ'ήαους, λιαένας και λοιπά νου.ικά πρόσωπα
Χοοηγήόεις εις γεωργοκτηαατίας . . . . ·
Καθνάτεοήάεις χορηγήσεων εις γεωργοκτη|ΐατιας

1 Μετο^αΙ εις εγχωρίους έταιριας........................................
Σναιιετο-Ηι εις Τράπεζαν Κρήτης........................... ......
Ό^ιολογίαι λαχειοφόρων οανειων Εθνικής Τραπέζης

Τοκομερίδια έν γένει.................................., Γ, ' ' '
Καταντήματα Τραπέζης καί κτήματα εξ αναγκαστι-

’Απαιτήσεις έπιάόαλεϊς.................................................
Έξοδα έγκαταότάόεως (Ιδίως δαπάνη κατασκευής τοα-

Διάφοροι λογαριασμοί.................................................
Λογαριασμοί τρίτων εν τω εξωτερικό .....
Λογαριασμός έξαγορας συμμετοχής Κυβερ. εκ τραπεζι

τικών γραμματίων.......................................................  ■
’Εξαγορά προνομίου Προν. Τραπέζης ΉπειροΟεσσαλιας 
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου εις τρχπ. γραμματια

1,440,000 
5,150,903

21,394,815 
3,519.040

23,568,951
4,553,302

72,421,044 
46,264,435
13,006,033
5,566,492 
7,471,158 
1,250,000

733,871

9,267,702 
3,499,776

1,339,140 
2,373,619
2,197,096

1.075,200
560,000
50,000

684,997

82
23
«1
15
• 2
26
98
75
3 5
20

75

77
75

41
64
88

96

1,440,000
5,150,903

21,947,641
3,465,508

21,768,414
4,819,279

69.326,143
46,353,718
14,141,753
5,505,376 
7,468,658 
1,250,000

754,248
255,561

9,220,046 
3,460,003

1,385,742
0 ‘>ηο 4 QO 
*’406’609

1,075,200
560,000
50,000

660,462

82
55
06
34
84
09
53
45
10
20

87

02
70

81
55
33

73
Δρ. 408,230,1 12184 403,657,492 89

ΤΊΤΑΘΤΓΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν κεφάλαιον........................................................
’Αποθεματικά κεφάλαια.................................................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία :

I. διά λ)συ.όν τής Κυβεονήσεως......Δρ. 61.778,575.42
II. » »*  » Τραπέζης............. » 63,536,914.92

20,000,000
13,500,000

125,3 1 5,490 15

20,000 000
13,500,000

121,370,399 34

Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα
Καταθέσεις έν οψει εις μεταλλικόν.................................
Καταθέσεις . ......................................................................
Έπιταγαί πληρωτέα1......................................................
Μερίσματα πληρωτέα........................................ ......
Διεθνής Οίκ. Έπιτροπ. (λ(σμός καταδεσεουν εκδημοσ.

, ,, ) Ε’ς 7-υσόν.......... Δο. 357,946.32
υπεγγ. προσοοων } ■ 1;516,145.84

9,750,060 
11,964.352 
21,069,671

1,491,208 
284,035

1,874.092

16
56
41

16

9.750.000 
12,808,702 
22,254,362

1,510,176
493,725

2,929,656

4 5
46
21

91

Ύπποεόία Εθνικών δανείων εις χρυσόν .
; Ύπηρεόία Εθνικών δανείων εις τραπεζικά γραρ.αάτια. 

Καταθέσεις Δηαοσίου επί τόκω εις χρυσόν .
Καταθέόεις Δηαοσίου » > εις τραπεζικά γραυ,υ,άτια
"Εντοκος κατ.Δηα.είς χρυσ. διά τήν κατασκ.τού Σ.1ΕΔ.Σ.

» » » » τρ.γρ)τια » » » Λ

Λα^ζειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν .
» » » 21)2 ο)ο εις τραπ. γραμ.

"Υπηρεσία λαχ.δαν. Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν .
>> » » » 2 1)2 ο)ο εις τραπ. γραμ·

Καταθέσεις ταμιευτηρίου.....................................................

. Λρ’
Έν ΆΟήναις ·ή 9 ’Οκτωβρίου 1909 θ

705,652
372,562

4,808 
15.062

173,713
59,996 

1 18,799,336 
40,574,160 
20,36",900 

1,727,474
280,142 

13,275,501
6,624,948

05
37
39
65
83
21
18

50
83
20

326,680 
809,042 
494,808 
515,062 
208,713

8,686 
118,530,118 
40,574,160 
20,367,900 

1,899,684
297,697 

13,240,533 
1,767,382

Ο Η
 σ: 1Ο 70 - Μ 

I 
I 

I Ο 
CC 

I 
τ- > co ο ω σι c 

1 
1 

1 
«ο 

·*ϊ» to 
1

408,230,1 12 
ιευΟυντής τοΰ 
. Α. ΚΟΥΤΣ

84 
Λο· 

ΑΛΕ

403,657,492
^τστηρίου 
ΕΞΗΣ

89



ΑΙ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ

ΕΚΚΟΛΑΠΤI Κ AI ΜΗΧΑΝΑΙ

cyphers
ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΙΟΣ

60 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. ! 50

’ ΧίΙΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
1 20 A Υ Γ Ν

Δ·'·. 200

ΧίΙΡΗΤΙΚΟΤΙΙΤΟΣ
220 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. 250
>»<

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΙΙΤΟΣ
360 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. 325

τών οποίων ή φήμη εινε παγκόσμιος διά τά έςοχα αποτελέσματα των και διά τήν 

μεγάλην επιτυχίαν των, είς τάς μεγάλας εκθέσεις τοΰ Ίί^ωτερικοΰ.

Τά γραφεΐζ τής « *Ελλ.  ΈπιΟεωρήσεως» έπιθυμουντζ νά ώ.ζώόσωσ'.ν έν Ελλάώ. ζζΐ Λνζτολή 

τζς μ.ονζό'.κζς ζύτζς Αμεςιζζν'.ζάς μηχζνάς. ζνζλζμβάνουσι νά πιον.ηθεύωσιν ζύτάς εις τούς ένώ.ζφεσομ.ενους
μ.ε τιμάς Πζρισίων πζρζδοτέκς εις τό τελωνεΐον Πειοζιώς έλευθέσζς παντός βάρους.

I Ιαραγγε/.ιαι γίνονται όεζταί. ποοζζτζοζλλομένου τοΰ τιμήμζτος. είτε εις τά νσζοεΐζ ήμουν, 
τζμεΐζ τής Τρζπεζγς ’Αθηνών ζζ'ι τών ϊ’μάτων ζζΐ Αντζποζοιτών ζύτής.

’Επίσης τά Γραφεία της « Έλλ. ΈπιΟεοορήσεως > πρου-ηθεύουσι :

ΕΗΡΑΝΤΗΡΙΑ

Ο F 1ST I <9 Ώ, ΚΓ Α. Σ.

ΑΝΑ&ΡΕΠΤΗΡΙΑ

• ΤΑΓΙΣΤΡΑ! ΜΠΙΠΩ

και λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπύ τάς άρίστας μάρκας τής Ευρώπης και ’Αμερικής.

Λεπτομέρειαι πλειότεραι ώς και πάσα πληροφορία <5Γ επιστολών :

1IUE MENANDROS 83

Athenes (Crece)

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83

'.νΟήνας

ΜΑΡΜΕΛΑΛΑ1 (ΚΟΜΠΟΣΤΑ) 
ΕΚ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΝΕΚΤΑΡ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΓ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΠΟΤΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ, χαί ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ
ΑΝΕΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ ΝΩΠΙΙΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΓΜΛΤΩΝ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000.000

Λιηρημένον εις ΜΟ,ΟίΜ) μετοχάς φράγκα χρυσά 280 έκάστην

ΕΔΡΑ ΧΙΝ ΑΘΗΝΑ.ΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης 'Λ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τωάννης Εύιαξίας (Ύποοιοιχητής τής ΈΟν'.εής Τραπέζης-τής Ελλάδος)
ΜΕΛΙ! : Σιέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιό.τουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bowron,

. Ε. Ο’ Erlanger, Α. Ζαρίφης, Gh. AVehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαφείριος Κ. Μάτσας, Στέφανο; Φραγκιάδης Δημήτριος Ήλιόπουλος, Γενικός Γραααατεΰς 

1 Δημ. Γαλανό.τουλος, Γενικός Έπι Ιεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
Υποκσταστη/απα καί Πιραχτορΰι: Εις ϊΐίτςας, Atfiiv, Πύργον, ΚαΥάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα, 

Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, ΙΙΰλιν, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, ’Λγουλι- 
νίτσαν, ΚριεκτΧκι, Ζαχάρων, Ξυλιηαστρον και Γύθειον.

ΕΡΓΑΣΙΑ!
Προσιαοίι έν γένει τής παραγωγής καί τής ’Εμπορίας τής Σταφίδος.
Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευμένου εις τάς άποθήκας της μέχρι τών 1)5 τής αξίας αύτοΰ 

καί έπί τόκφ οΰχί ανωτέρω τών 6 ο)ο ετήσιας.
Αγορά προσφερομένου αύιή σταφιδοκάρπου εις τάς ώρισμένας έ.· τή συμβάσει τιμάς, προς έξασφάλισιν τοΰ καιωιά- 

του ορίου τιμής. Διαφήμιοις τον προϊόντος εις τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καιαναλώσεώς του κ.τ.λ.
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ 
Α8-ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ■ Α8

Έάν αί Άΰήναι δύνανται να ύπερης ανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω&είσας

καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοϋτο είνε και τδ μέγα αύτδ Κατά

στημα είς τδ όποιον συνεκεντρώ&η πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα κα&αριότης 

πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφϋονία 'και ποικιλία όλων τών ειδών της ΖΑΧΑΡΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ καϊ της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμησεν είς τδ 

ζήτημα τής εύΰυνής διανομής κατ’ οίκον άγνοΰ και νωπού Αγελαδινοί ΓΑΛΑ

ΚΤΟΣ// Ια ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέσ-ησαν όνομαστά, όλα δέ τά είδη τής ΓΑΛΑ

ΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφ Ιονα, εύΐηνά, και μέ υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. 
Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικές γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικό

τατα. Κατόπιν όλων αυτών δτκαίως <? ωρεϊται τδ κέντρον όλου τοϋ εκλεκτού κό

σμου. Λικαΐως εύρίσκουσι &έσιν μόνον οί. προνοητικοί ποϋ φροντίζουσιν εγκαίρως 

νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη δικαιότεροι όλοι οί συχνάζοντες «ς τα θέατρα 
■Cd δέν ΰεοροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη αν δέν πάρρισι μετά τδ τέλος τής παραστά- 

σεως τδ άναψυκτικόν των7 ή τδ παγωμένον γάλα των, ή τδ γευστικόν γλύκισμά των, 

ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Μ

Μ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ER ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ,,αθηναι/


