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Φανερωμένης.

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται

ΙΙαν χειρόγραφόν αποατελλομενυν εις τά γραφεία τής «.‘Ελληνικής Έπιΰ’εωρήσεως*  
άναγγέλλεται δι*  αυτής

ΣΗΜ. Γνωριζομεν τοϊς ίνδιαφερομενοις, on al ΙγγραφαΙ τώι-άπό τοϋ παρόντος μηνός έγγραφομένων νέων 
συνδρομητών μας λιγιζονται άπό τής πρώτης έκάστου μηνός.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ· ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Αντιπρόσωπός καθ’ όλην τήν Ρωσσίαν τής «Ελληνικής ΈπιΟεωρησεως» αναγνωρίζεται ό Καθηγητής κ. Άχαστάσιος 
Μάλτος. ('Οδησσός.— Hue I’uuschkine, No 66).

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
TQH ΠΟΣΙΜΟΝ UANT. ΥΔίΤΟΗ ΤΗΣ ΕλΛΑΔΟΣ 

θεωρεί χβθήχόν της νά είδοποιήσ/) δττ μόνον αύτή γεμί
ζει τάς φιάλας τών ΰδάτων Σαρίζης Ιντ'ζς τής πηγής 
Σαρίζης διά μηχανήματος άγγλικο5, άλλοι 8έ φιάλαι, 
πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύχό άλλων εμπόρων πληροΰνται 
έν Άθήνα:ς.

Επίσης μόνον ή ’Ανώνυμος Εταιρία έχει τήν άπο- 
κλειστικην Ικμετάλλευσιν τών ύϊάτων Λουτρακιού Κυλ-

'Οδός Μένανδρον 83. ’Αθήνας 

λήνης, Όασης ΒΓ επισήμων συμβολαίων, πληρ'.Τ τάς φιά
λας εις τάς πηγάς αύτάς χαι συνίσταμαι διά πιστοποιη
τικών τών Δημάρχων Άνδρου ζαΐ Λουτραχίου καί διά 
δύο έγχυχλίων το5 Β. Ίατροσυνεδρΐου.

’Αποφεύγετε άλλα ϋδατα μεταφερόμενα διά δαμιζανών 
χαι χάνοντα τάς ιδιότητας χαί τά θεραπευτικά ,ων συ
στατικά. Δοκιμάσατε το ΰδωρ Τσάγεσι μοναδικόν έν τφ 
χόσμω χατά τήν γνώμην το5 Γάλλου ’Ακαδημαϊκού Ρομ- 
πεν κατά τής αναιμίας, χλωρώσεως χαί έςασΟενήσεως. 
Οαυμάσιον δέ εις ίάν γεΟσιν.

§§ Ε(Ν ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1909ΤΟΜΟΣ Β .

Μ ΤΚΛΜΘΗΙΤΚ ΠΗΡΙ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ

Καί δμως πρέπει νά παρατηρηθή δτι ή ξηοότης 
αυτή ή εύρισκομένη είς τό βάθος τής καρό ιας τής 
λαίδης Βύρωνος αποτελεί άχραν άντίθεσιν πρός 
τήν μυστικοπαθή αισθηματικότητα ή τις αποκα
λύπτεται παρ αυτή ένίοτε είς στίχους παθητικούς 
ώς είνε οί κατωτέρω παρατιθέμενοι είς οΰς ζωγρα
φίζει τό άλγος τής ζωής της μέ τόνον τόν όποιον 
δέν Οά άπηζίου ή Μούσα τοΰ λόρδου Βύρωνος

—Μην άπορήτε άν έκείνη ήτις ήγάπησεν άλ
λοτε μέ τόσην φλογερότητα δύναται νά παρατηρή 
σήμερον μέ δμμα σταθερόν τους δεσμού, <-ης, 
τούς τελευταίους θραυσθεντας δεσμούς της. Η ού- 
ναιιις αύτη έδόθη είς αυτήν άνωθεν. Έκαστη 
στιγμή τοιαύτης γαλήνης μαρτυρεί οτι τά έτη 
σιωπηλού μαρτυρίου παρετάθησαν μέχρι τής ήμέ- 
ρας καθ’ ήν ή πίστις επέτυχε τοΰ έπιγείου σκοποϋ 
της, καθ’ ήν ή έλπίς και ό φόβος ύπήρζαν άνίσ- 
γυροι νά άφυπνισωσι τους κλυδωνας τών παθών.

Ή ζωή της ύπήρξεν έαρ καί χειμών. Τά θερινά 
άνθη δέν είδεν ή διά μέσου τώ ν νεανικών της δνεί- 
ρων είς τόν κόσμον τής φαντασίας όπου γοργοί 
ρύακες έλίσσοντο είς^άργυρά νάματα είς τάς κοι
λάδας ύπό μυστηριώδεις Οόλους. Τά λαμπρά κρυ
στάλλινα νερά έπηζαν είς ακίνητον πάγον καί 
δεικνύουσι μόνον δτι έκεϊ άλλοτε όρμητικη πηγή 
άνέβλυζεν είς τό φώς.

In frozen stillness dwells the crystal bright 
Shewing where once the fountain gushed 

to light.
Δύο γυναίκες, έζ ών ή μία τόσον έπιφανης, καί 

αί δύο φίλαι τής λαίδης Βύρωνος καί φυσικώς 
μάλλον διατεθειμένοι πρός ύποστήριζιν τοΰ φύλου 
των ή Madame Stael καί ή κυρία Βλέσιγ- 
κτον έξέφοασαν δλην των τήν άποστροφήν διά τήν

Συνέχεια έκ σελ. 779
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λαίδην Βύρωνος, τήν διαγωγήν τής οποία; ώς συ
ζύγου έκηναν άδικαιολόγητον, οιότι τό νά άπελ· 
πιζη τις ένα μέγαν ποιητήν, νά άτιμάζη ένα έζο- 
χον άνδρα, νά τόν καθιστά παρίαν τής κοινωνίας, 
νά έπισύρη έπ“ αύτοΰ τάς κατάρας τοΰ κλήρου, νά 
τόν Οέτη σκοπόν καί στόχον πασης άνανδρίας καί 
συκοφαντίας καί άφοΰ προκαλέση τήν άποκήρυζιν 
αύτοΰ παρά τής κοινής γνώμης, καί τόν στιγμα- 
τισμόν, τό δνειδος, καί τήν χλεύην τής άριστοκρα- 
τίας ή τοΰ οχλου, νά ύποχρεωνη αύτον είς έςορίαν 
τόσον περισσότερον δόυνηράν καθοσον Οεν θα είνε 
έκουσία, καί ήτις δέν Οά τελείωση παρά είς τον 
τάφον, νά τόν στείλη Οΰμα τής έκοικησεως τών 
αιθουσών νά σύρη τήν άνίαν αύτοΰ απο τόπου είς 
τόπον, καί άκράτητος έν τήάπελπισία του νά ζητή 
δπως πνιζη έν ταύτώ τήν μεγα'λοφυία/ καί την 
ζωήν του είς τά δργια τής Βενετίας, τοΰτο εινε α
νόσιου, βεβήλωσις άναζία έζιλασμοΰ καί συγχωρή- 
σεως ! Νά προκαλέση τις τοιαΰτα δάκρυα, νά 
προζενήση τοιαύτας λειποψυχίας, νά άποτελέση τό 
μαρτύριον μιάς τοιαύτης ύπαρζεως, τοΰτο είνε 
κρίμα αιώνιο/, προκαλοΰν την καταραν, καί είς 
πάντα χρόνον ό στυλοβατης τοΰ ανδρ.αντος τοΰ 
Βύρωνος θά είνε ικρίωμα Οιά τήν γυναίκα τοΰ ποι· 
ητοΰ, άναζίαν νά φέρη τόδνομά του, ή άθανασία 
τοΰ οποίου θά είνε ή τιμωρία της.

Αί περιστάσεις ύφ’ άς δ λόρδος Βύρων έγκατέ- 
λιπε τήν ’Αγγλίαν θά ήσαν διά κοινόν άνθρωπον 
ταπεινωτικοί καί δλέθριαι. Πρός δνειδος τής Αγ
γλικής κοινωνίας, λέγει ό Μούρ, ήγέρθη τότε γε
νική κατά τοΰ Βύρωνος κραυγή άγανακτήσεως πρω- 
τάκουοτος καί πρωτοφανής. Πάν ο,τι είχε χερδή- 
σει είς ποιητικήν δόζαν ύπεχώρησεν έν διαστήματι 
εβδομάδων τινών είς τόν χείμαρρον τής κακολο- 
γίας. *Άρθρα  έφημερίδων, σατυραι, γε7>οιογραφίαι>
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τά πάντα έχρησιμοποιήθησαν διά νά καταστήσωσι 
τδ πρόσωπον του καί τδν χαρακτήρά του μισητόν. 
'Όλος ό κόσμος έπεθύμει πριν νά τδν γνωρίση και 
ήτο τοΰτο δοκιμασία, έξ ής δέν ήδύνατο παρά νά 
κερδήση διότι οί τρόποι του ήσαν γοητευτικοί και 
τά χαρακτηριστικά τής μορφής του τελείως ώ- 
ραϊα. Είχε τδ μέτωπον υψηλόν καί δλίγον άναπε- 
πταμένον, μαύρην τήν κόμην, καί τούς δφθαλμούς 
βαθέως κυανούς. Τδ βλέμμα του γλυκύ καί διαπε
ραστικόν ήτο κάποτε ζωηρόν καί ύπερήφανον. Τδ 
στόμα του έξέφραζε διαδοχικώς τήν υπεροψίαν καί 
τήν τρυφερότητα. Άλλ’ ό χαρακτήρ ό μάλλον συ
νήθης τής φυσιογνωμίας τον ήτον Απεριόριστος εύ- 
γένεια. Ποιητής σύγχρονός του έλεγε περί αύτού 
«Εΐνε ώραίον άλαβάστρινον σκεύος, λεϊον έξωτερι- 
κώς καί γλυπτόν έσωτερικώς*  ανάψατε φλό^α έν- 
τδς καί θά ϊδητε άμέσως τοΰτο φεγγοβολούν μέ 
πάσας τάς γλυφάς του».

Ή ρήξις αύτού μετά τής λαίδης Βύρωνος μετέ
βαλε πάντα ταύτα. “Ολοι οί ύποκριταί τής άρετής 
ώρμησαν κατά τής μεγαλοφυίας του καί ή μεγα- 
λοφυία του δέν ήδυνήθη νά τόν σώση έκ τού γενι
κού άναθέματος. Έμμέτρως καέ πεζώς τόν έξαπέ- 
στελλον είς τάς κολάσεις. Οί στίχοι του δέν ήσαν 
πλέον παρά ανήθικα άσματα, impious songs, 
τδ στάδιον αύτού ήτον ύφασμένον μέ τδ έγκλημα 
καί τήν Απελπισίαν. Νεότατος καί δμως γέρων 
έν τή κακία μετέβαινεν είς Απομεμακρυσμένα κλί
ματα διΑ νά εύρη τόπον είς τδν όποιον νά κρυφθή, 
ζαίάπήλλαττε τέλος τήν πατρίδα του έπονειδί- 
στου φορτίου. Φρίκη τών σοφών, άντικείμενονθαυ
μασμού είς τούς μωρούς, οί μέν άγαθοί τδν άπεχ- 
Οάνονται αί δέ Μούσαι τδν άποκηρύττουσι. 
Shunn’d by the wise, admired by fools alone 
The good shallmourn theeand the Mu«e di

sown 
γράφει περί τού Βύρωνος ποιητής τής έποχής έκεί- 
νης, ούτινος ή λήθη έλαβεν άμέσως τδ δνομα.

Τοιουτοτρόπως έν έλαχίστφ χρονικώ διαστή- 
ματι έξήντλησεν δ Βύρων μέχρι πυθμένος δλας τάς 
πικρίας. Είδε τήν οίκογειακήν του έστίαν διαλυο- 
μένην καί βεβηλουμένην δι’έρευνών κατ’ οίκον, 
καί μόλις διέφυγε τήν ειρκτήν χάρις είς τά προ
νόμια τής τάξεως του. Άπεξενώθη—ανείνεάλη- 
θές δτι άνήκε ποτέ είς αύτδν—τής καρδίας τήςγυ- 
ναικός του, καί ήδη έγκαταλελλε'.μμένος υπ’ αυ
τής, καταδεδικασμένος ΰπδ τοΰ κόσμου, χωρίς ή 
άλαζονεία του νά δύναται νά παρηγορηθή έκ τής 
φαινομενικής εκούσιας αυτής έξορία?, έφευγε φυ- 
γαδευομενος παρά τής κοινωνίας καί τής παντοδυ
νάμου κοινής γνώμης. Άνήρ ευαίσθητος, άλλά 
συνήθους φύσεως, ήττημένος είς τδν πόλεμόν τού
τον ήθελε καμφθή ύπδ τδ βάρος τοιούτων θλίψεων, 
καί θά έχανε διά παντός τήν είς έαυτδν πεποίθη- 
σιν, μοναδικήν καί Ασφαλή βάσιν κατά τών προ
στριβών τούτων τής τύχης. Άλλ’ ήτον δ Βύρων 
έν δλη αυτού τή δργίλη καί ύπερηφάνφ φίσει, έν

δλη τή Ακμή τού Άχιλλέως άναβαπτιζομένου είς 
τά ύδατα τής Στυ ρδς, καί δίκην Τιτάνος προκα- 
λούντος τδ σύμπαν. Ή ψυχή αύτού είχε δυνάμεις 
έν έπικουρία, θησαυρούς ένεργείας, τούς οποίους ή 
όδύνη άπέσπα έξ αύτού. Ήλαϊλαψ τής κατακραυ
γής, αί λοίδοροι συκοφαντίαι, καί τά ψεύδη συνε- 
σωρεύθησαν περί τδ όνομά του, καί λίαν δρθώς δ 
Γκαίτε είπε περί τού Βύρωνος δτι ένεπνέετο Από 
τδν δαίμονα τής όδύνης καθ’ δλην τήν περίοδον 
τού ταραχώδους σταδίου του, είς τήν πικράν αύ- 
τήν πηγήν τών δακρύων αί δυνάμεις του άνενε- 
ούντο.

Άν άνέλθη τις μέχρι τών Αληθών αίτιων τής 
κατακραυγής ταύτης κατά τού Βύρωνος θά εύρη 
δτι δ Βύρων άνήκων έκ γενετής εις τήν πρώτην 
γραμμήν τής Αγγλικής Αριστοκρατίας περιεφρό- 
νησε πάντοτε τάς προνομίας της. Έδειξε τήν 
μηδαμινό τητα τών διακρίσεων τούτων δπισθεν τών 
οποίων ζητεί άσυλον ή μετριότης. Προσέκρουσε 
κατά τών πολιτικών Ανδρών μέχρις άποκαλύψεως 
είς τδν λαόν δλης τής παλιμβουλίας καί υπηρεσίας 
των. Προσέβαλεν σύτούς διά τής σαρκαστικής του 
περίφρονήσεως. Άνευ προσωπικών βλέψεών, άνευ 
μικροζηλοτυπιών, δ Βύρων δέν έφείσθη ούτε δαφ- 
νηφόρων ποιητών, ούτε μισθάρ.ων συγγραφέων, 
ούτε πολιτικών δημαγωγών, ούτε πριγκήπων διε
φθαρμένων ή διαφθορέων, τούς πάντας έν τω Δδν 
Ζουάν προκαλεί καί κρατεί ύπδ τήν αιχμήν τού ξί
φους του πάσαν τήν σύγχρονον Αγγλίαν. Άφή- 
ρεσε τήν προσωπίδα τής σεμνοτυφίας έκτών γυναι
κών, τής υποκρισίας τής τιμής έκ τών Ανδρών, έν 
ένί λόγω έξήγειρε τήν Αγγλικήν Αλαζονείαν, καί 
δ λαός δστίς έπίστευεν έαυτδν ώς τδν μεγαλήτε- 
ρον λαόν τού κόσμου έξεπλάγή νά εύρεθή τόσον μι
κρός. Ή Αγγλία δέν έαυγχώρησε μέχρι σήμιρον 
τδ εύγενέστερον τών τέκνων της δτι τήν έταπεί- 
νωσε" ή άλαζών αύτή πατρίς τόν άπώθησεν έκ τού 
στήθους της, καί έγεινε πολίτης τής Ελλάδος.

(Ακολουθεί) ΜΙΛΤ- I- ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
A. CONAN DOYLE

ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΟ ΚΟΤΤΓ
— Αύτό εΐνε τό περίεργοι. "Οταν πέθανε ή γυ

ναίκα του. όλοι ένομίσαμεν ότι αυτός δ άνθρωπος θά 
ξανάρχιζε την παλιά του ζωή. Και αυτή τό έφοβέίτο 
αυτό καί μόνη ή σκέψις τοϋ τί θά έγίνετο αυτός δ 
άνθρωπος αν αυτή άπέθνησκε τήν έτρόμαζε, διότι 
πράγματι αυτή ήτο δ φύλαξ άγγελός του και θά 
έλεγε κάνεις πώς ή ζωή της μόνον αυτόν τόν σκοπόν 
είχε. ’Αλήθεια είδατε ενα μαϋρο βερνικωμένο κουτί 
ατό δωμάτιό του ;

— Ναι, τό είδα.
— ‘Υποθέτω ότι είς τό κουτί έχει γράμματά της. 
Και τοΰτο τό υποθέτω διότι ποτέ δέν τυγχάνει νά 
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λείψη άπ ’ έδώ χωρίς νά τό πάρη μαζί του. Έ ! βλέ
πεις Κόλ/ιορ, όλα σοΰ τά έίπα καί μοϋ φαίνεται πώς 
σοϋ είπα περισσότερα άφ’ ό,τι έπρεπε. ’Ελπίζω δμως 
ότι καί σύ δέν θά μάφήσης χωρίς νέα έάν μάθης τίποτε 
τό όποιον νά μας ένδιαφέρη.’Έβλεπα πώς έτρωγόντου-

Ό Μπόλλαμοζ καθήμενος προ τοΰ γραφείου τον 

σαν τά σωθικά άπό περιέργεια αΰτοϋ τοΰ άξιολόγου 
άνθρώπου, έπειράχτηκε δέ καί λιγάκι διότι έγόι,φρεο- 
κοφερμένος κατώρθωσα νά είσδύσω μέσα είς τό δω
μάτων ποϋ δέν είχε κανείς πατήση. Τό γεγονός όμως 
τοΰτο μέ άνύψωσεν είς τήν συνείδησιν καί άπό μιά 
μέρα σ’ άλλην άπέκτησα περισσότερον τήν έμπιστοσύ- 

νην του.
Τώρα δέ τό σοβαρόν καί σιγηλόν πρόσωπον τοΰ 

προϊσταμένου μου προσείλκυσε περισσότερον τό ένδια- 
φέρον μου. Τώρα ήρχισα »’ά έξηγώ τό βαθΰ καί άπεί- 
ρως μελαγχολικόν βλέμμα τοΰ άνθρώπου αΰτοϋ τής 
βαθειαϊς έκείναις γραμμαίς ποΰ είχαν όργώση τό πρό- 
σονπόν του. Έμάχετο τόν άτέλιοτο πόλεμο, νύχτα καί 
μέρα, γιά νά κρατήση μακρυά φρικτόν εχθρόν δ ό
ποιος προσπαθούσε μια νά τόν πλησιάση καί νά τοϋ 
χώση τό νύχι γιά νά τόν χαντακώση άλλη μια φορά 
ψυχή καί σώμα. ’’Εβλεπα τό βλοσυρό, τό συσπασμένο 
αυτό πρόσωπον νά πηγαινοέρχεται στό διάδρομο ή »·α 
περιπατή στον κήπο καί μοΰ έφαίνετο ότι ό κίνδυνος 
αυτός έγινότανε άνθρωπος κα' σχεδόν διέκρινον μέ τή 
φαντασία μου τόν πειό συχαμερό καί έπικίνδυνο έχθρό 
νά σύρεται πλησίον τοϋ προϊσταμένου μου, σάν κανένα 
θηρίο συσπειρωμένο ποϋ σύρεται ύπουλα πλησίον στή 
λεία του γ)ά νά δρμήση έπάνω στό οηήθός της. Κα] 
ήρχετο έπειτα ή σκιά τής γυναικός εκείνης, ποΰ έθυ- 
αίασε τή ζωή της γιά νά τόν σώση άπό αυτόν τόν κίν
δυνον έβλεπα λέγω, τήν ώραίαν αυτήν σκιάν νά ΰ- 
ψώνη τά χέρια της καί μ’αυτά νά σκεπάζη τόν άν
θρωπον ποϋ άγάπησε.

Έμάντευε τρόπον τινά τήν συμπάθειάν μου δ άν
θρωπος αυτός καί χωρίς νά μοΰ τό λέγη μοΰ έδειχνε 
πώς ήξενρε νά τήν εκτίμηση. Μπά φορά μέ έπροσκά- 
λεσε νά πάμε μαζί περίπατο, καί δείγμα εμπιστοσύ
νης κι’ αυτό για μένα,άν καί ούτε λέξιν δέν είπαμε 
στό δρόμο. Τέτοια τιμή όμως σέ κανένα δέν είχε κάμει 
έως τότε. Μέ παρεκάλεσε επίσης νά τοϋ ταξινομήσω 
είς ευρετήριον τήν βιβλιοθήκην του (καί ήτο μία άπό 
τάς σπουδαιοτέρας ιδιωτικός βιβλιοθήκας τής ’Αγ
γλίας) καί έπέρασα πολλαις ώραις έτσι κάνοντες συν
τροφιά δ ένας τοΰ άλλου, γιά νά βγάλω άπό τό χάος 
τής άταξίας όλα αυτά τά βιβλία ποΰ ήσαν έκεϊ μέσα 
φύρδην μίγδην. ’Εκείνος υπαγόρευε τους τίτλους τών 
βιβλίων άπό τό γραφεΐόν του ποΰ ίκάθητο καί έγόι 
έταξινομοϋσα τόν κατάλογον καθισμένος σ ’ ένα μικρό 
τραπέζι πλησίον στό παράθυρο. Καί όμως μέ όλας 
αύτάς τάς ενδείξεις τής εμπιστοσύνης του, ποτέ άλλοτε 
δέ·’ μοϋ έδωσεν άφορμήν νά μπώ στό γραφείο του.

’Έπειτα ήρχισεν ή πρός αυτόν άποστροφή μου, 
Άπλοϋν περιστατικού μετέβαλεν όλην τήν συμπάθειάν 
μου είς άηδίαν καί μοϋ έδωσε νά εννοήσω ότι δ προϊ
στάμενός μου. όχι μό ’ον έμεινεν δ ίδιος άνθρωπος 
τοϋ παρελθόντος, άλλά ότι είς τά άλλα ίλαττώματά του 
προσετέθη καί τό τής υποκρισίας. ’Ιδού τί μοϋ συνέβη.

Είχα ύποσχεθή μιά βραδυά νά υπάγω νά παρα
λάβω άπό ένα γειτονικόν χωρίον τήν δεσποινίδα Γουϊ- 
δερτον ή δποία έπρόκειτο νά τραγουδήση είς μίαν 
συναυλίαν φιλανθρωπικού σκοπού καί νά τήν συνο
δεύσω κατά τήν επιστροφήν της. Έπρεπε νά διέλθω- 
μεν κάτωθεν τοϋ άνατολικοΰ πυργίσκου έπιστρέφοντες 
καί όταν εΰρέθημεν κάτωθεν αΰτοϋ παρετήρησα ότι ήτο 
φώς άναμμένον εντός τοϋ δωμττίου. Ήτο βραδυά 
καλοκαιρινή καί τό παράθυρον, τό δποϊον ήτο ολίγον 
υψηλότερα τών κεφαλών μας, ήτο ανοικτόν. Έβημα- 
τίζαμεν ζωηρώς δμιλοϋντες καί οί δύο κατ’ εκείνην 
τήν στιγμήν καί έν τή ζωηρότητι τής δμιλίας μας έ- 
στάθημεν μιά στιγμή είς τόν δρομίσκον δ όποιος έκρα- 
σπέδωνε τόν πυργίσκον. Αίφνης κάτι τι άπρόοπτον 
συνέβη τό όποιον μάς διέκοψε καί νήμα ιδεών καί 

δμιλιών.
Ήκούσαμεν καθαρά μιά φοινή γυναικός νά έρχεται 

άπό τό άνοικτό παράθυρο ! Φωνή χαμηλή’ τόσο) χα- 
μηλή ώστε έπρεπε νά επικρατή ή νυκτερινή εκείνη 
ησυχία ποΰ έπεκράτει γιά νά τήν άκούσωμεν.

Καί ένώ ήσθμαινε δμιλοΰσα έν τούτοις ήτο άδύνατον 
νάμφιβάλλτ] τις περί τοΰ γένους τοΰ προσώπου. Αΰτό 
τό μεταλλικόν τοΰ ήχου της τήν έπρόδιδε, είπε κάτι τι 
βιαστικά, άσθμαίνουσα και έπειτα έσιώπησε.

Μοϋ έφάνη ότι ή γυι οικεία εκείνη φωνή, ή χωρίς 
άναπνοήν, σάν νά έζήτει έλεος, κάτι νά παρεκάλει ίκε- 
τεύουσα. ’Εστάθημεν πρός στιγμήν βλέποντες δ είς 
τόν άλλον καί άμέσως έταχύναμεν χωρίς νάνταλλάξω- 
μεν ουδέ λέξιν πρός τήν είσοδον τοΰ πύργου.
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Απο τό παράθυρο δέν ήκούετο ; ήρώτησα.
Δεν πρεπει να ειμεθα ωτακουσταί, μοΰ άπήν- 

τησεν η δις I ουιδερτον. Όφείλομεν νά λησμονήσω- 
μεν ο,τι ήκοΰσαμεν προ ολίγου.

Δεν διέκρινον όμως εις την φρα,σίν της αυτήν καί 
τ)> έννύπωσιν της πρώτης περιέργειας, ήτις γεννάται 
είς τον άνθρωπον, ευρισκόμενον πρώτην φοράν πρό 
τοϋ απροόπτου. Τοϋτο με έκαμε νά ύποψιασθώ.

· Γιά πήτε μου, της λέγω, μήπως ήκούσατε και 
άλλοτε τήν φωνήν αυτήν ;

— Δέν μπορώ νά τό άρηηθώ αυτό. Τό δωμάτιόν 
μου είνε άνωθεν αυτού τοϋ δωματίου είς τόν ίδιον 
πυργίσκον. Ώς έκ τούτου συχνά ακούω αυτήν τήν 
φωνήν.

— Ποια νά είνε άρά γε αυτή ή κυρία ;
Ούτε ιδέαν έχω καί θά έπροτίμων νά μή τό 

συλλογίζωμαι καν.

Η φράσις της αυτή μοϋ ε'δωκε να εννοήσω τί έσκέ- 
πτετο η δις Γουίδερτον. Δεδομένου όμως ότι ό κ. 
Μπόλλαμορ δέν ήτο ή ένας υποκριτής, ποια μπορούσε , 
νά είνε αυτή ή γυναίκα ή όποια, έμενε μαζί του; Έξ 
ιδίας αντιληψεως εγνώριζα τήν γυμνότητα καί τό αν
θυγιεινόν τοϋ περί ού <5 λόγος δωματίου' συνεπώς δέν 
ήτο δυνανόν νά μένη έκεΐ μέσα ή γυναίκα α’υιή. Άλλά 
τότε πόθεν ήρχετο ! Αδύνατον βεβαίως νά άνήκεν είς 
τό προσωπικόν, διότι όλοι διετέλουν υπό τόν άγρυπνον 
έλεγχον τής κ. Στήβενς. Ώστε απ’ έξω ήρχετο Άλλά 
πώς ;

Τότε μοϋ ήλθεν είς τήν μνήμην ή παλαιότης τοϋ 
κτιρίου έκείνου καί ότι πιθανόν νά υπήρχε κάποια 
μυστικί] δίοδος οδηγούσα είς τό δωμάτων έκείνο. "Ο
λοι σχεδόν οί πύργοι έχουν τοιαύτας μυστικός διόδους. 
Τό μυστηριώδες έκείνο δωμάτων άπειέλει τήν βάσιν 
τοϋ πυργίσκου, ώστε πιθανόν νά υπήρχε τοιαύτη τις 
μυστική διέξοδος έπί τοΰ δαπέδου τοΰ δωματίου. ’Όχι 
εις πολύ μακράν άπόστασιν ύπήρχον πολλά μικρά οική
ματα καί πιθανόν ή μυστική αυτή δίοδος διερχομένη 
κάτωθεν αυτών νά είχε τήν είσοδόν της μεταξύ θά
μνων οΐτινες ύπήρχον πέραν είς τούς αγρούς καί οΐ
τινες τήν άπέκρυπτον άπό τά βλέμματα τών αδιάκρι
των. Καίτοι είς ουδένα άνεκοίνωσα τό μυστικόν μου 
ήσθν.νόμην όμως ότι τοϋτο ύπερέβαινε τάς δυνάμεις 
μου — Και όσον πλέον πεπεισμένος ήμουν περί τής 
υποκρισίας τοϋ ανθρώπου έκείνο > τόσω περισσότερον 
έθαύμαζα τήν έπιτηδειότητα μεθ’ ής άπέκρυπτε τήν 
αληθή τουφύοιν. Συχνά έν ω έψυχολόγουν τόν άνθρω
πον έκείνον δέν κατώρθώνα νά έννοήσω πώς ήτο 
δυνατόν νά συνδυάζη τό διπλοϋν έκείνο είδος τής 
ζωής, καί πολλάκις προσεπάθησα νά πείσω τόν εαυτόν 
μου ότι αϊ ύποψίαι μου ήσαν άβίσιμοι. ’’Ηρχ.,το όμως 
ή γυναικεία φωνή αί μυστικαί συνεντεύξεις του είς τό 
Δωμάτων τοϋ πυργίσκου, τά όποια άπέν.λεων πάσαν

'II αίτια αυτή 
καθ’ έαυτήν τοΰ
θυμού του ήτο 
ασήμαντος, διότι 
έπρόκειτο άπλώς
περί τής ήλικιω-

μένηςεκεινης υπηρέτριας τήν όποιαν άνωτέρω έμνημό- 
νε,υσα καί ή όποια καί μόνη διά λόγους καθαριότητας 
είχε τό δικαίωμα νάείσέρχεται είς τό μύστη ριώδεςέκείνο
δωμάτων. Διηρχόμην τόν διάδρομον τόν όδηγοϋντα 
εις^ τον πυργίσκον διά νά μεταβώ είς τό δωμάτων, 
κείμενον πρός αυτήν τήν διεύθυνσιν, όταν ήκουσα μίαν 
ισχυράν καί βιαίαν κραυγήν ανθρώπου μόλις δυνα- 
μένου έκ του θυμού νάρθρώση λέξιν. Μοί έφάνη ώς 
μυκηθμός έξερχόμενος άπό τούς ρώθωνας μανιώδους 
θηρίου. Καί έπί τέλους ήδυνήθην νά διακρίνω τήν 
αγωνιώσαν καί διαπεραστικήν φωνήν του νά λέγη :

- Πώς έτόλμησες νά παρακόυσες τάς διαταγάς
μου !

Καί μετά μίαν στιγμήν είδον διερχομένην βιαίως 
εμπρός μου τήν υπηρέτριαν, ή όποια διήλθε τρέχουσα 
τόν διάδρομον μέ τό πρόσωπον ώχρόν καί τρέχουσα, 
ένώ ή τρομερά φωνή τήν έκεραύνου όπισθέν της :

— Γρήγορα νά πας στήν Κυρίαν Στήβενς νά σοϋ 
κάμη τόν λογαριασμόν του καί νά φύγης ! Νά μή σέ 
ίδώ δέ νά πατήσης πλέον τό πόδι σου έδώ μέσα.

Κατατριχόμένος υπό περιέργειας δέν ήδυνήθην νά 
άντιστώ είς τόν πειρασμόν τοΰ νά ακολουθήσω τήν 
γραίαν ύπηρέτριαν. Τήν εύρον στηριζομένην έπί τοΰ 
τοίχου τρέμουσαν καί άσθμαίνουσαν ώς φοβισμένον 
λαγωόν.

— Τι συμβαίνει, Κυρία Μπράουν ; τή» ήροότησα.
— Νάό Κύριος ; Άχ ! πόσο μέ φόβισε ! ”Αν έ-

υπέρ τής άθωότητός του δικαιολογίαν. Κατήντησα ν’ά 
πεχθάνωμαι στό τέλος τόν άνθρωπον, έφθασε στιγμή 
που ήσθανόμην είδος μίσους έναντίον τής έντέχνου καί

πιμονου αυτής υποκρισίας.

Ηκοΰσαμεν καθαρά μίαν φωνήν γυ
ναίκας νά έρχεται απο τό ανοικτό 

ηαράΌ'νρο

Απαξ μόνον μετά παρέλευ- 
σιν τόσων μηνών, τόν είδον νά- 
ποβάλη τό σκυθρωπόν άλλ’ α
παθές έκείνο προσωπεών, μέ 

το όποιον συνή
θως παρουσιά- 
ζετο είς τόν κό
σμον. Διά μίαν 
στιγμήν συνέλα- 
βον μίαν λάμψιν 
τοϋ ύφαωτείου, 
το όποιον έπί τό- 

χρόνον είχε 
] μέσα

«ρησανδιάτόν χαρκκτήρά του....... Τούτος ο ανδρας
«όποΰ θά πάρω είναι τή άληθεία κρθώς επιθυμούσα, 
«άλλά πρέπει νά κάμω τήν περιγραφήν του. Ή ηλικία 
«του είνε περισσότερον άπό τεσσαράκοντα χρόνων—το 
«όποιον μοΰ άρέσει, επειδή καί έγώ είμαι είκοσι οκτώ 
«καί δέκα μηνών,σχεδόν είκοσιενέα -ειςτο κορμί είναι 
«ψηλός, λιγνός, εύμορφαις πλάταις· είς τό πρόσωπον 
«μήτε εύμορφος, μήτε άσχημος, μαλλιά μαύρα, οψιν 
«μελαχροινήν. Τά ήθη του είναι πολύ άγαθά, σέβας 
^άπειρον πρός τούς γονείς—οί όποιοι τώρα είναι α- 
«ποθαμμένοι—έστάθη μακράν άπό κακάς σμίξεις,ποτε 
«δέν έβλαψεν άνθρώπους,φυλάττει άγάπην καί αντα- 
«πόκρισιν μέ όλους τούς συγγενείς καί φίλους, φερνε- 
«ται πολύ ταπεινά μέ όλους τούς άνθρώπους· άλλ’δμως 
«είς τρόπον όποΰ δέν άφίνει νά χάνη τήν υποληψιν 
«του· είναι εύσπλαγχνος, ήσυχος, ήρεμος, είναι διακρι- 
«τικός καί φρόνιμος εις τόν νοΰν άληθώςμία δύοφο- 
«ράςέσφαλλεν είς τήν νεότητα του άλλά πρέπει νά είναι 
«συμπαθισμένος, επειδή καί νομίζω πώς δέν ήθελε 
«σφάλλη μήτε είς τούτο, αν ίσως καί ή μητέρα του, ή 
«καμμία άλλη αιτία τού σπητιοϋ δέν ήθελε τον έμπο- 
«δίση νά λάβη νόμιμον γυναίκα. Είναι γλυκυς εις το 
«φέρσιμον καί είς τήν δμιλίαν,δσοι τόν γνωρίζουν τόν 
«έπαινοΰσικαί τόν έγκωμιάζουσιν,αλλά οί πλέον άξιόπι- 
«στοι είναι οί δούλοι του μέ τούς όποιουςζή ωσάν ένας 
«πατέρας μέ τά τέκνα του. Δέν έχει πολλά γράμματα, 
«άλλά δμως γνωρίζει καλά τήν γεωργικήν επιστήμην, 
«ή όποια είναι ή μήτηρ δλων τών επιστημών καί γί- 
«νεται κατά πολλά ωφέλιμη είς εκείνους τούς άνθρώ- 
«πους όποΰ έχουσιν υποστατικά.Ζή μέ μετριότητα καί 
«οικονομίαν, ωσάν όποΰ φυλάττη νά μήν εξοδε,υη ώς 
«τά άχρηστα πράγματα, διά νά έχη νά έξοδεύη είς τα 
«χρειαζόμενα. Τέλος πάντων τό όνομά του είναι: Ν ι- 
«κό λαός ή γενεά του Μαρτινέγκος. Πλούτηάρκετα, 
«αίμα εύγενέστατον,άλλά περισσότερον άπό δλα εύχα- 
«ριστοΰμαιδιά τήν Θεοσέβειάν νου, ωσάν όποΰ τώρα 
«όποΰ θά μέ πάρη,λέγει, πώς εχει νά πλνισιάση είς τήν 
χθείαν έξομολόγησιν καί ίεράν Κοινωνίαν, πράγματα, 
«όποΰ διά κακήν τύχην όλίγιστοι εύγενεΐς έδώ είς τήν 
«Ζάκυνθον, τό μεταχειρίζονται. Μαζύ μέ όλα ετούτα 
«τά καλά όποΰ έχει ευρίσκω είς αύτόν καί δυο αλλα. 
«Ήγουν τό σέβας κκίτήν άγάπην, όποΰ φέρει είς το 
«σπήτί μου καί είτ εμένα χωρίς νάμέ ίδή ποτέ. Τού- 
«ταις ταίς ήμέραις τελειώνει ό γάμος (ό όποιος έβά- 
« στάξε δέκα μήνας).Έγ<ο έπρεπε νά είμαι ή πλέον χα-

• «ρούμενη κοπέλλα τοΰ κόσμου, ωσάν όποΰ άπό Θεού 
«ευσπλαχνίαν έλαβα μίαν τόσον καλήν τύχην, άλλά 
«έπειτα άπό τόσαις καί τόσαις πίκραις, οπού ύπόφερα 
«καί άπό αύταίς ταίς ίδέαις, οπού ό ίδιος μοΰ έπρο- 
«ξένησε μέ τήν άργοπορίαν όποΰ έκαμενείς τό νά 
«άποφασίση τόν γάμον καί μέ τήν λαιμαργίαν, όποΰ 
«έδειξεν είς τά προικιά, ή καρδία μου δέν ήμπο- 
«ρεΐ πλέον νά αίσθανθή χαράν, σλλ δμως μοΰ φθά-

βλέπατε μόνον τά μάτια του, Κύριε Κόμμορ, Θεε 

μου ! Ένόμιοα πώς θά μ’ εσκοτωνε.
— Μά τί έκαμες ;
— Τί έκανα ; Τίποτε. Ίούλάχιστον τίποτε ποϋ να- 

ξιζε τόση φωνή καί τόσο κακό. ’Έπιανα μέ τό χέρι 
μου έκείνο τό μαύρο κουτί του, χωρίς νά τό άνοιξω 
καί άμα μπήκε μέσα καί μέ είδε έβαλε έκείναις τής 
άγρωφωναίς πού άκούσατε, Κύριε. Δέν μέ μελλει 
γιατί έχασα τή θέσι μου καί υ.όνο αυτό τό κακό να 
πάθιύ, γιατί, νά σάς πώ, έγώ φοβούμαι πειά νά μείνω 

έδώ μέσα.
"Ωστε τό βερνικωμένο κουτί ήτο ή αιτία όλης αυτής 

τής έκρήξεως- τό κουτί άπό τό όποιον δέν έννόει ποτέ 
νάχωρισθή. Τίςήσχέσις, ή υπήρχε τουλάχιστον σχέ- 
σις τις μεταξύ τοϋ κουτιού έκείνου καί τών μυστηρι
ωδών επισκέψεων τής γυναικός, ής είχεν άκουσθή ή 

φωνή ;
'Ηάπαισίαόργή τοϋ κ. Μπόλλαμορ διετηρήθη έπί 

ήμέρας ολοκλήρους έξ αιτίας αυτού τού περιστατικού, 
όσον άφορά τήν κυρίαν Μπράουν, δέν άνεφάνη πλέον 

έντός τής οικίας.
Και τώρα πρέπει νά σάς έξηγήσω τό πώ>ς έλύθη 

τό παράδοξον έκείνο μυστήριον διηγούμενος ύμίν τά 
γεγονότα r άιινα μέ κατέστησαν έκ συμπτώσεως κύριον 
τοϋ μυστικού τοϋ προϊσταμένου μου. Πιθανού νά σας 
γεννηθή κάποια αόριστος άμφιβολία, πώς ό χαρακτήρ 
μου δέν κατέπνιγε παν αίσθημα περιέργειας ώστε . α 
καταδεχθώ νά παίζω τό πρόσωπον ιού κατασκόπου. 
Έάν προτιμάτε αυτήν τήν άλληλουχίαν τών σκέψεων, 
δέν έχω καμμίαν άντίρρησιν Σάς διαβεβαιώ ότι όσον 
άπίθανον καί αν φαίνεται τό γεγονός, τούτο συνέβη 

ακριβώς όπως τό περιγράφω.
[Συνέχει»] Ts-"

λιιμεΓεμιλει
κ AT A Τ Ο Ν Ιθ ΑΙΩΝΑ

Άλλά και τό ταζείδιον εις τήν Ιταλίαν πρός ευρε- 
σιν γαμβρού έναυάγησε! Διότι εύρον έναν αριστο
κράτην διά σύζυγον αυτής. Πάλιν τόν λόγον δίδομεν 
διά τελευταίαν φοράν δμως, εις τήν ιδίαν : «............
«Έπειτα τέλος πάντων άπό κάποιον καιρόν εύρέθηκεν 
«ένας άνθρωπος χρησιμότατος δι’ εμένα....Οι γονείς 
«μου καί ό θείος μου διά τήν μεγάλην ελλειψιν όπου 
«ήτον είς τούς γαμβρούς, διά ταίς χάραις τοΰ ύποκει- 
«μένου του καί διά τήν μεγάλην ταπείνωσιν, όπου 
«έδειξε, τόν έδέχθησαν ασμένως...’Εγώ δ/1 μονον δέν 
«τόν εγνώριζα τελείως τούτον τόν άνθρωπον, άλλά 
νμήτε είχα άκούση ποτέ ποιαν θεωρίαν είχεν . . . 
«Άφοϋ λοιπόν έγεινεν ή συνθήκη τοϋ γάμου ήρχισεν 
«αυτός νά σμίγη μέ τούς συγγενείς μου, καί μέ τούς 
«άνθρώπους τοΰ σπητιοϋ μου, οί όποιοι μ έπληροφο-

Συνέχει» έκ σελ. 746
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»νει νά τήν έχω ήσυχην και άτάραχην, καθώς τήν έχω 
«άπό έτότε όπου έγίνηκεν ή συνθήκη τοΰ γάμου— 
«Σήμερον εις τάς 26 τοΰ ’Ιουνίου 1831, τελειώνω τό 
«ένα μέρος τής ιστορίας μου, τό δέ άλλο μέρος θέλω 
«τό γράψει είςτό γήρας (άν ίσως και γηράσω), εις τό 
«όποιον θέλω κάμει γνωστόν,άν ίσως καί τοΰτος ό άν- 
«δρας, είναι αληθώς τόσον ενάρετος, καθώς ό κόσμος 
«μοΰ τόν λέγει».

'Ο Νικόλαος Μαρτινέγκος ήτο γόνος αριστοκρατι
κής οικογένειας έλκούσης τήν καταγωγήν εξ ’Ιταλίας· 
Κλάδος τοΰ ιταλικού τούτου οίκου μετοικήσας είς τήν 
Ελλάδα ήλθεν έπειτα είς τήν Ζάκυνθον, ένθα ένε- 
γράφη μεταξύτώνΖακυνθίων ευπατριδώνέντή Χρυ
σή Βίβλφκαί μάλιστα ήτο μία έκ τών έννενή- 
κοντα τριών οικογενειών τών άποκλεισασών τό μέγα 
συμβούλων κατά τό 1684.

* 
♦ *

Τό τέλος τής αυτοβιογραφίας τής ήμετέρας λογίας 
έχει δόσιν τινά πεσιμισμού. Ή δυστυχής άπέ- 
θανε νεωτάτη, μετά τόν γάμον, έκ τοκετού τή 9 Νοεμ
βρίου τοΰ 1832, ήμέρας 16 μετά τήν γέννησιν τοΰ 
τέκνου, τό όποιον είς τό βάπτισμα έπειτα έκλήθη Έ- 
λισαβέτιος καί διέπρεψεν ώς ποιητής καί άρι- 
στος πολίτης.

*
* »

Ή Μουτζάν πολλά συνέγραψε ιταλικά καί ελλη
νικά : οΐον τραγφδίας, δράματα, κωμωδίας, διηγή
ματα, αίσωπείους μύθους, μελέτας, ποιήσεις. Επίσης 
πολλά μετέφρασεν έκ τής αρχαίας ελληνικής καί τής 
’Ιταλικής. Πάντοτε δμως είχε τό ιδεώδες τής ήθικής, 
τής ήθικοποιήσεως, διό είς πάντα τά έργα της προ- 
σεπάθει νά είνε ωφέλιμος, καί νά βελτιώση τήν θέσιν 
τΰς γυναικός είς τήν κοινωνίαν. Δέν έδημοσίευσε τί
ποτε, διότι δέν είχε τήν ψύχωσιν τής έπιδείξεως καί 
νά όνομασθή λογία, αλλά τήν ψύχωσιν νά κάμη γνω
στά έργα καλά. Διό είς τήν αυτοβιογραφίαν έκεϊ ένθα 
Ιστορή τήν ιδέαν ήν είχε νά μεταβή είς τήν ’Ιταλίαν 
έπί λέξει εΐλικρινώς άποφαίνεται οΰτω πως : «...όσον 
«διά τά συγγράμματά μου έστοχαζόμουν νά τά δώσω 
«νά τάκυττάξουν οί πλέον έξαίρετοι κριτικοί καί έ- 
« πειτα άφοΰ ήθελαν επιτύχει τόν κοινόν έπαινον είς 
«τά θέατρα νά τά τυπώσω». Τήν γνώμην ταύτην είχε 
καί διά τά λοιπά διανοητικά της έργα. Άλλ’ ό θάνα
τος τήν ήμπόδισε.

Τά πλεΐστα αυτής έργα άπωλέσθησαν. Οί έγγονοι 
αυτής διαφυλάττουσι μόνον τά εξής :

Ελληνικά δεκατρία ήτοι: Αί Θήβαι έλευθερωμέ- 
ναι—'Η Τιμωρημένη ’Απάτη—Εύρύμαχος—Εύρύ- 
κλεια καί Θεανώ—Ροδόπη — Ή ουράνιος δικαιοσύνη 
— Ό καλός πατήρ—Περί οικονομίας—Περί ποιη
τικής— Ώδή είς τό πάθος τοΰ Χριστού— Απλοελ
ληνική μετάφρασις πεζή τοΰ Όδυσσέως καί τοΰ Προ- 
μηθέως Δεσμώτου.

’Ιταλικά δέ τά εξής δέκα καί έξ :
Nomitore, τραγοιδία—Enrico ο Γ innocen- 

za, τραγωδία — Bruto I, τραγωδία — Laodice ο 
laprudenza, τραγωδία — II Tiranno punito, 
δράμα—La Teano o la Giustizia legale, δράμα 
—Licurgo o la mansuetudine, δράμα—Glicf- 
fetti della discordia, τραγωδία—L’ eccellenza 
della Gins tizia, δράμα—Il buon Re, δράμα— 
I pastor!, κωμωδία — La saggia madamigel 
la, κωμφδία—II buon procuratore, κωμωδία — 
’Ηθικά διηγήματα καί ποιήσεις.

Ό θάνατος αυτής ήτο αληθές δυστύχημα, άφήκε 
κενόν ούχί μικρόν.

« 
¥ »

'Ο τελευταίος έπιζήσας Μουτζάν ήτο ό πατήρ της, 
δστις άποθανών έδειξεν εύαίσθητον καί φιλάνθρω
πον καρδίαν, άφήσας φιλανθρωπικά κληροδοτήματα, 
Κληρονόμοι τής έκλιπούσης οικογένειας Μουτζάν είνε 
σήμερον οί αδελφοί Μαρτινέγκου καί οί αδελφοί Θε- 
οδότου κόμητος Μερκάτη. 'Η ήμετέρα συγγραφεύς 
εΐχεν αδελφήν τήν Μαρίαν, ήτις έγένετο σύζυγος τοΰ 
Θεοδότου Μερκάτη.

Ό υιός της, ό Έ λ ι σα βέ τ ι ος, τφ 1881 έξέ- 
δοτο πολύτιμον βιβλίον ύπό τήν έπιγραφήν : 'Η Μ ή- 
τ η ρ μου, είς τό όποιον έτύπωσεν αποσπάσματα τήί 
αυτοβιογραφίας τής θαυμαστής μητρός του καί ποι
ητικά του έργα. Άπέθανε καί αυτός τή 3ϊ Δεκεμβρίου 
τοΰ 1885.

(άχολουΰεϊ) ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΖ

ΔΪΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΤΤΤΡΙΣΜΟΤ
Περιγράφω χπλώς δύο φζινόμ,ενζ κζτοπτρισμοΰ έν 

Έλλάδι χωρίς νά ζποπειρζθώ τήν έρμηνείζν τούτων, 
όφειλομένην εις τήν μεταβολήν διευΟύνσεως τών φω
τιστικών άκτίνων τοΰ Ήλιου, ώς διδάσκει ή φυσική.

Τό πρώτον φκινόμενον κζτοπτρισμοΰ πζρετηρησζ 
έκ τής ΐδιχιτέρχς μου πατρίδος καί άπό ύψους 70-80 
μ. ύπέρ τήν επιφάνειαν τοΰ Κορινθιακού κατά τό φθι
νόπωρο*  τοΰ 1884. Ήτο τό πρώτον ΙΟήμερον τοΰ 
7)βρίου δτε άπό τής 4ης πρωινής ώρας χάριν θήρζς 
εύρέθην έπί τοΰ ύψώματος, άλλ’ ένεκα τοΰ έπικρα- 
τοΰντος σκότους άνέκοψχ τήν πορείαν ίνα άναμ.είνω 
τήν άνζτολήν τοΰ Ήλιου. 'Ως εΐκός κατά τόν χρόνον 
τής άναμονής μου περιέφερα τό βλέμμα μου έπί τοΰ 
Κορινθιζκοΰ, τοΰ Γερανείου, τοΰ Έλικώνος καί τοΰ 
Παρνασσοΰ, οτε έπί τής κορυφής τοΰ Έλικώνος έφ’ 
ής έπεκάθητο νέφος, τό βλέμ.μα μου συνήντησε τό ε”- 
δωλον ούτως εΐπεΐν ολοκλήρου λευκαζούσης πόλεως 
μετά οδών, πλατειών καί οικοδομής έναργώς δέ διε- 
κρίνοντο μία πλατεία κζί μία όδός.Τό θέαμα, πρωτο
φανές δι’ έμέ μέ έξέπληξε κζί νομίσζς πρός στιγμήν 
ότι κάποια οφθαλμαπάτη παρεμβάλλεται, άπετρεψχ

τους οφθαλμούς μου έκ τοΰ θεάματος, άπησχόλησχ 
τήν δρασίν μου έπί έγγυτάτων σημείων, ήλλζξζ δια
φόρους θέσεις, καί άπό τούτων πζρηκολούθησζ τό 
φαινόαενον, άλλ’ ή λευκάζουσζ ή μάλλον χιονόβλητος 
πόλις μετά τών οδών, πλατειών καί οικοδομών έμενε 
πάντοτε έκεϊ. Τό θέαμα άπήλαυσζ πέραν τής ώρας 
καί πρό τής άνατολής τοΰ Ήλίοο έξέλιπε διά τής 
διζ.σκορπίσεως ή άοζιώσεω; τοΰ νέφους. Τό έπ’ έμοί 
απλώς βεβαιώ τό φαινόμενον χωρίς νά δύναμαι νά βε
βαιώσω άν τοΰτο άπείκαζε τήν γείτονα Κόρινθον ή 
τάς Θήβας ή άλλην τινα πόλιν, εί καί αποκλίνω ν’ 
αποδεχθώ, οτι πρόκειται πεοί τοΰ· ειδώλου τής Κο- 
οίνθου, διότι αύτη έξ άπόπτου θεωμένη, παρουσιάζει 
εικόνα λευκαζούσης πόλεως έν συγκρίσει πρός τάς

Θήβας.
Τό β’. φαινόμενον τοΰ κζτοπτρισμοΰ παρετήρησα· 

μετά δύο συνεκδρομέων μου τών κ. κ. Γ. Προβελεγ- 
γίου Νομάρχου κζί Ν. Μετζξά Νομομηχανικοΰ φθί
νοντας τοΰ 8)βρίοσ 1890 άπό τοΰ χωρίου Καψης τοΰ 
δήμου Τυμφρηστοΰ κειμένου ύπέρ τά 1000 μέτρα 
ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. Ήτο ή 9 π. μ. 
ώρα, ό ούρζνός αί'θριος καί ή άτμοσφζίρα κεκορεσμένη 
ύδρατμ.ών,ή δέ κοιλάς τοΰ Σπερχειού καί ό Εύοίκός 
κόλπος άόοατος έφ’ ού ίστάμεθα σημείου, δτε έπί τής 
άνατολικής άκρας τής Οίτης τά. έπί ταύτης έπικαθή- 
μενα νέφη πιστώς άπείκζζον τόν Εύβοΐκόν κόλπον 
μετά μιας νήσου. Τό φαινόμενον ήτο τοσοΰτον έναργές 
ώστε ό έτερος τών συνεκδρομέων μου, δτζν τώ ύπε- 
δείχθη έπλανήθη πιστεύσας δτι βλέπει τό άπό Στυ- 
λίδος πρός τήν Χαλκίδα τμήμζ τοΰ Εύβοίκοΰ κόλπου, 
στερουμένου ώς γνωστόν νήσων, διότι αί Λιχάδες 
είναι σύμπλεγμα μάλλον ύφάλων ή σκοπέλων.

Τό έπί τής Οίτης παρατηρηθέν φζινόμενον τοΰ κζ- 
τοπτρισμοΰ, ένεκα τής έν τούτω άπεικαζομένης νή
σου έχούσης μάλλον κυκλικόν σχήμα, ζπείκζζεν έκ 
τε τοΰ σχήματος καί τής νήσου πιθζνώς τό μεσημ
βρινόν μέρος τοΰ Εύβοίκοΰ τό περικλειόμενον μεταξύ 
Σουνίου, Κέας, Καφηρέως καί ^Ταμονής ή Άλιβερίου 
τής σήμερον. 1

Κοινά σημεία τών δύο τούτων φαινομένων είναι δτι 
άμφότεραι παρετηρήθησζν κζτά τό φθινόπωρον κζί 
έπί κορυφών όρέων ένώ διζφέρουσιν ώς πρός τόν χρό
νον διότι τό μέν πρώτον πζρετηρήθη δτε ό 'Ήλιος 
ήτο ύπό τόν ορίζοντα., τό δέ δεύτερον ύπέρ τοΰτον.

Ξνλόχασχβον |. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

HEPIΪΒΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΟΑΡΙΟΤΗΤΟΣ TQN ΛΟΥΤΡΟΝ
α') Σχοπιμότηα τής σωματικής καθαριότητας καί βλάβαι 

δννάμεναι νά επέλθωσιν εκ τής ελλείψεως ταυτής

Τό ζήτημα τής καθαριότητας τοΰ σώματος, ώς καί 
τών περιβαλλόντων τοΰτο ένδυμάτων, τυγχάνει εν έκ 
τών σπουδαιοτέρων αντικειμένων τής καθ’ δλου υγιει
νής, καί δη έξ έκείνων, έφ’ ών δέον άμέριστος νά έ- 
φιστάται αείποτε ή προσοχή τών τε ΰγιεινολόγων, τών 
κατά τόπους αρχών καί τής κοινωνίας ολοκλήρου. Έκ 
τής καλής καί καθαράς καταστάσεως τοΰ σώματος, καί 
τής άρρύπου τούτου περιβολής, έξαρτάται κατά μέγα 
μέρος ή ευεξία ήμών καί ·η διατήρησις καί προφύλα- 
ξις τής καθ’ ολου ήμών ύγιείας. Αύτη καί μόνη αντι
τάσσεται, ώς τά πολλά, εις τήν άνάπτυξιν καί έπέκτα- 
σιν δερματικών τινων καί μεταδοτικών νοσημάτων, 
καί μόνη αύτη αποτελεί ένίοτε τό μέγ ιστόν τών κατ’ 
αυτών άντιτασσομένων αντισηπτικών καί απολυμαν
τικών θεραπευτικών μέσων.

Καί τοΰ μέν σώματος ή καθαριότης αποβλέπει κυ
ρίως εις τήν διατήρησιν τής αδήλου διαπνοής 
τοΰ δέρματος καί εις τήν ευχερή έκτέλεσιν τών λοιπών 
τούτου λειτουργιών, αϊτινες παρακωλύονται ή καί έπέ- 
χονται τέλεον, όπόταν ακαθαρσία καί ρύπος έπικάθην- 
ται έπ’ αύτοΰ καί έμφράττουσι τους πόρους τοΰ δέρ
ματος, δι’ ών έκτελοΰνται ανται. 'Η δέ καθαριότης 
τών περιβαλλόντων τό σώμα ένδυμάτων αποβλέπει 
μάλλον πρός διατήρησιν τής καθαριότητας τοΰ 
άέρος, ον είσπνέομεν, καί δντινα ή ακαθαρσία τού
των άλλοιοΐ καί μολύνει μάλλον ή ήττον ούσιωδώς, 
διά τήσ προσμίξεως έν αύτφ περιττωματικών ουσιών, 
αϊτινες άναπετόμεναι μετ’ αύτοΰ έπάγονται βλάβην 
τής ύγιείας ήμών καί πρόκλησιν διαφόρων νοση

μάτων.
Τούτου έ'νεκεν ό άνθρωπος φύσει φιλεΐ τήν καθα

ριότητα καί άποστρέφεται τήν ακαθαρσίαν. "Οσω δέ 
τελειότερος τυγχάνει ούτος καί μάλλον ανεπτυγμένος 
κατά τό πνεύμα, τοσούτω μείζονα τέρψιν αισθάνεται 
πρός τήν καθαριότητα. Τούναντίον δέ δσον ατελέστε
ρος τυγχάνει καί μάλλον καθομοιούμενος πρός τά ά
λογα ζφα, τοσοΰτον αναίσθητος πρός τήν καθαριό
τητα δείκνυται καί άκαθαρτότερον Βίον διάγει. Τοντ’ 
αύτό συμβαίνει έπίσης καί διά τά λοιπά ζώα, ών τά 
μάλλον ατελή ρυπαρά είσί, κυλιόμενα έν πηλώ καί βορ- 
βόρω, δπως οί χοίροι καί οί σκώληκες,ένφ τά εύγενέ- 
στερα καί τελειότερα, όποια τά οίκόβια καί τά πτηνά, 
είσί καθαρά, ώς ή γαλή, ήτις διηνεκώς καθαρίζεται 
καί ούδέ ύδωρ δέχεται νά βρέξη τούς πόδας της.

Ή Χριστιανική θρησκεία, έπομένη τοϊς διδάγμασι 
τής υγιεινής, έπιβάλλει τήν καθαριότητα είς πάσαν ίε- 
ράν πράξιν. Αί γυναίκες ύποχρεοΰνται νά καθαρίζων·· 
ται καλώς» δτχν μέλλωσι νά ζυμούσωσι πρόσφορα, καί
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αποκλείονται τοΰ ασπασμού τών θείων εικόνων και 
τής μεταλήψεως τών αχράντων μυστηρίων, κατά τήν 
διάρκειαν τής λοχείας και τής εμμήνου αύτών καθάρ- 
σεως, καθ’ δσον δέν θεωρούνται κατά τάς έποχάς ταύ- 
τας ώς καθαραί. Πάς δέ προσερχόμενος εις τούς να
ούς τοΰ Θεού, ή μέλλων νά κοινωνήση τής θείας με- 
ταλήψεως, οφείλει νά ή καθαρώς ένδεδυμένος καί νά 
έ'χη τό σώμα αύτοΰ καθαρόν.

Άλλά καί άπό τών αρχαιότατων χρόνων ή καθαρι- 
ότης έθεωρεϊτο ώς ιδιάζον συστατικόν παντός εύγενοΰς 
καί έξέχοντος ανθρώπου. Ό "Ομηρος αναφέρει δτι ή 
Ναυσικάα, περιποιουμένη τόν πατέρα αυτής, εΐπεν δτι: 
«εις αύτόν ανήκει ώς βουληφόρον νά έχη καθαρά εν
δύματα».

«Καί δέ σοι αύιφ έοικε μετά πρώτοισιν έόντα 
Βουλάς βουλεύειν καθαρά χροι οΐματα έχοντα»

("Ομ. Όδ. Ν. 60) Καί αλλαχού δέ δτι :
«Εύπρεπές ή» κ»ί εν χορφ φέρειν καθαρά ενδύματα» 

(Όμ. Όδ. Ζ. 65)Καί αλλαχού πάλιν δτι : «ή μέν ’ Αθήνα ένέδυσε 
τόν Όδυσσέα ένδυμα εύπλανές».

«Φάρος μέν οί πρώτον έϋπλονές ήδέ χιτώνα 
θήκ’ άμφί στήθεσι, δέμας δ*  ώφειλε καί ήβη».

(Όδ. Θ. 392 καί Ν 67) Ή δέ Πηνελόπη διέταξε νά ένδυθή ό άγνωστος αύ-
τής ξένος καθαρά ενδύματα ("Όδ. Τ. 315).

Καί ού μόνον ώς έμβλημα εύγενείας καί υπεροχής 
έθεωρεϊτο κατά τήν αρχαιότητα ή καθαριότης τοΰ σώ

ματος καί τής περιβολής, άλλά καί ώς μέσον προκλή- 
σεως συμπάθειας καί έκτιμήσεως έκ μέρους τών άλλων.

‘Ο κυνικός φιλόσοφος Διογένης, καίτοι ών ρακέν
δυτος έκ τής πενίας του, ήτο έν τούτοις προσφιλής 
τοΐς πάσι, διότι διεκρίνετο διά τήν καθαριότητα τοΰ 
σώματος αύτοΰ. Ό δέ Σωκράτης, καίπερ σωματικώς 
έλαττωματίας καί άσχημος, ένεκα τής φιλοκαλίας καί 
τής καθαριότητας τού σώματός του, ήτο εύάρεστος εις 
πάντας καί συνανεστρέφοντο τούτω οί εύγενέστεροι 
τών συμπολιτών αύτοΰ.

Ή καθαριότης έξευγενίζει επίσης καί δλας τάς αι
σθήσεις τού άνθρώπου καί καθίστησι τούτον μεγαλο
πρεπή καί φιλόκαλον.

’Ενώ ή άκαθαρσία τοΰ σοόματος καθιστά τόν άν
θρωπον ταπεινόν, βδελυρόν καί άπεχθή πρός τούς άλ
λους. Πρός δέ έπιφέρει αύτφ πολλά καί ποικίλα νο
σήματα, άτε προδιαθέτουσα τό σώμα εις τήν άνάπτυ- 
ξιν αύτών. Διά τής άποφράξεως τών πόρων τού δέρ
ματος παρακωλύεται ή έλευθέρα ένέργεια τής άδήλου 
διαπνοής καί αναγκάζεται ούτως ή διά τών πόρων τοΰ 
δέρματος έκπεμπομένη περιττή καί σηπτική ύλη νά 
παραμείνη έν τώ σώματι προκαλοϋσα διάφορα νοσή
ματα καί καθιστώσα τόν άνθρωπον καχεκτικόν. Πάν- 
τες οί άκάθαρτοι κχτά τό σώμα ύπόκεινται εις ποικίλα 
δερματικά νοσήματα καί έχουσι τό χρώμα τού προσώ

που αύτών ωχρόν. Διά τούτο καί τό γάλα τών ακαθάρ
των ζώων θεωρείται έπιβλαβές καί προκαλεϊ διαφό 
ρους δερματοπαθείας εις τούς δι’ αύτοΰ τρεφομένους. 
Ό Πλούταρχος άναφέρει δτι τό γάλα τοΰ χοίρου έπι- 
φέρει λέπραν καί ψωρικάς τραχύτητας εις τούς τρώγον
τας αύτό.

’Εκτός δμως τών παθήσεων τοΰ δέρματος ή άκα
θαρσία καί ή ρυπαρότης τοΰ σώματος, διά τής άπο
φράξεως τών πόρων τοΰ δέρματος καί τής παρακωλύ- 
σεως τής άδήλου διαπνοής, προκαλεϊ καί άλλας εσω
τερικής παθήσεις, έπί τε τών πνευμόνων τοΰ γαστρο- 
εντερικοΰ σωλήνος. κλπ.

Ή τοιαύτη παρεμπόδισις τής άδήλου διαπνοής 
εξασκει μεγιστην επιροήν ου μονον επι της υγιειας 
άλλά καί έπ’ αύτής τής ζωής ήμών, ούτως δστε έάν 
διακοπή αύτη καθ’ δλον τό δέρμα έπέρχεται τάχιστα 
ό θάνατος. Τά δέ νεώτιρα φυσιολογικά πειράματα 
καί παθολογικά γεγονότα κατέδειξαν δτι καί τοΰ ενός 
τρίτου τής δερματικής έπιφανείας, ή λειτουργία έάν 
διακοπή πάλιν έπέρχεται τάχιον ή βράδιον ούραιμία 
καί θάνατος.

Τούτο άποδεικνύεται πειραματικώς μέν έάν ζώου 
τίνος τό δέρμα καλυφθή διά μίγματος έμφράσσον- 
τος τούς πόρους αυτού, οπότε έντός ολίγου έπέρ
χεται μεγίστη κακουχία, σφοδρός πυρετός καί αύτός ό 
θάνατος, κλινικώς δέ έπί άτόμων παθόντων έγκαύ- 
ματα έπί μεγάλης έκτάσεως τοΰ δέρματος, άπερ θνή- 
σκουσιν έπίσηςέκ παρόμοιας αιτίας,διότι καταστρεφο- 
μένης τής έπιδερμίδος ή ύπεγειρομενης εις φλύκταινας 
πλήρεις ορρού, διακόπτεται ώσαύτως ή διαπνοή τού 
δέρματος.

Ό Άρεταϊος άναφέρει έπίσης δτι : «αί γυναίκες 
καθίστανται μανιακαί ένεκα τήςάκαΟαρσίας τού σώ
ματος, ήτις παρακωλύει τήν άδηλον διαπνοήν καί ε
πάγεται συσσώρευσιν τών περιττωματικών υλών εις 
τήν μήτραν έν ή έπέρχεται έπίσχεσις τών έμμήνων καί 
σκλήρυνσις».

Έν δέ τή κτηνιατρική έκπαλαι εινε γνωστόν δτι ή 
άκαθαρσία ισχναίνει τόν ίππον, ή δέ περιποίησις 
καί ή καθαριότης τού δέρματος αύτοΰ παχύνει αύτόν.

Άρχαιόθεν δ’ήτο γνωστόν, καί παραμένει άναμφί- 
ρηστον, δτι ή ανατομική διάπλασις τοΰ δέρματος καί 
ή ώς έκ ταύτης φυσιολογική αύτοΰ λειτουργία, έξισοΰ- 
ται πρός τάς λειτουργίας σπουδαιοτάτων άλλων οργά
νων τού σώματος (πνεύμονες, νεφροί) καί έπιδρά ο’>- 
σιωδώς έπί τε τής ύγιείας καί τής ζωής ήμών.

Εντεύθεν συνάγεται δτι ή καθαριότης τού σώμα
τος καί ιδίως τής εξωτερικής αύτοΰ έπιφανείας, ήτοι 
τοΰ δέρματος, είναι έν.έκ τών σπουδαιότερων παραγ
γελμάτων τής υγιεινής,καί δέον άείποτε νά παραμένη 
έν εκ τών σπουδαιοτέρων μελημάτων τοΰ άνθρώπου, 
έν πάση περίοδοι τοΰ βίου αύτοΰ, καί έν παντί τόπφ 
καί χρόνφ.

Διότι όπόταν καταλίπωμε/ τό σώμα ήμών άκάθαρ- 
τον τότε οί ιδρώτες μιγνύμενοι μετά τών άπολεπισμά- 
των τής έπιδερμίδος καί τοΰ έπικαθημένου κονιορ- 
τοϋ, απεργάζονται στιβάδα τινά έπί τού δέρματος, 
ήτις προσκολλάται έπί τών πόρων καί κωλύει τήν έ- 
λευθέραν αύτών έργασίαν, τήν τοσοΰτον συντελού
σαν εις τήν ύγιείαν τοΰ άνθρώπου. Ού μήν δ’άλλά 
συμβάλλεται καί εις τήν άνάπτυξιν καί συντήρησιν μο
λυσματικών σπερμάτων έν μεγίστη ποσότητι έπί τού 
δέρματος υπαρχόντων. Ό Remlinger ήρίθμησετ 
40,000 μικροβιακών σπερμάτων έπί 1 τετραγωνικού 
ύφεκατομέτρου δέρματος.Καί εΐνε μέν άληθές δτι συν
ήθως τά βακτηρίδια ταΰτα είσίν άβλαβή, ένίοτε δμως 
άσκοΰσι μεγίστην έπίδρασιν έν τή αιτιολογία τών δο- 
θιήνων, τών αποστημάτων, τών φλεγμονών, τών πα- 
ρονυχιών τοΰ έρυσιπέλατος κλπ., άπερ αναπτύσσονται 
συχνότερου παρά έκείνοις, οΐτινες έλάχιστα μεριμνώσι 
περί τής σωματικής αύτών καθαριότητος.

’Εντεύθεν άποβαίνει έπάναγκες, ΐνα πάντες ύποβάλ- 
λώμεθα άκαταπαύστως εις συχνός καί άφθονους πλύ
σεις πρός καθαρισμόν τοΰ σώματος ήμών. Ή δέ σω
ματική αύτη καθαριότης ού μόνον τήν καθ’ δλου ύγι
είαν ήμών ωφελεί, άλλά καί εις τήν ρώμην τού σώμα
τος συμβάλλεται καί ώς έκπολιτιστικόν μέσον δύνα- 
ται νά χρησιμεύση.

Δι’αύτής άποφεύγεται ή άηδής εκείνη κακοσμία, 
ήτις άναδίδεται έν τοΐς ύπνωτηρίοις τών διαφόρων 
σχολών καί στρατώνων, ώς καί έν ταϊς φυλακαϊς, ιδία 
δέ παρ’ ήμϊν, έν ώρα νυκτός, έλλείψει έπαρκούς άε- 
ρισμού καί μερίμνης καθαριότητας, *καί  προφυλάσ-

Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΝ ΕΛΛ^ΔΙ * ·
Ωραΐον ονειρον άντάςιον μιάς εύγενοΰς ψυχής-3τΙ 

γαλοίδεάτου πατριώτου εΐνε ή ριφθεΐσα ιδέα, περί τοΰ 
πώς θά ήδυνάμεθα νά καταστήσωμεν τήν πτηνοτρο
φίαν ’Εθνικήν άγροτικήν έπασχόλησιν έν Έλλάδι.

Ώραϊον ονειρον τό όποιον άλλοι λαοί εύτυχοΰσι νά 
βλέπωσιν έν τή πραγματικότητι καί νά όρέπωσι τούς

, ύ ικαρπούς αυτου.
Τό ονειρον αύτό διά νδ λάβν) σάρκα καί ύπόστασ·.ν 

είς τόν τόπον μας, τρεις τρόποι ύπάρχουσι κατά τήν 
γνώμην μου. Καί είνε οί έξης : Τό πρακτικόν ’Αγρο
τικόν Σχολεϊον άφ’ ενός, τά Γεωργικά Σωματεία 
καί δή ή Γεωργική Εταιρεία άφ’ ετέρου, καί τρίτον οί 
Μεγάλοι Γεωκτημονες τών Γεωργικών περιφερειών. 
Έξετάσωμεν ένα έκαστον αύτών.

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΪΟΝ
Διά τήν άνάπλασιν τοΰ Ελληνισμού άποδίδου.εν 

μεγίστην σημασίαν είς τήν δημ.ιουργίαν πρακτικών’Α- 
γροτικών Σχολείων, τά όποια θά έπιδράσωσιν έπωφε-

Συνέχεια έκ σελ. 777 

σονται οί τρόφιμοι αύτών άπό τής άναπτύξεως καί έ- 
πεκτάσεωςτών έπιδημικών νοσημάτων καί άλλων πα
θήσεων τοΰ δέρματος, περί ών άνωτέρω έγένετο λό
γος. Πρός δέ μεταδίδεται είς τούς ποιουμένους ταύτης 
χρήσιν ωφέλιμος συνήθεια, ήν θέλουσι διατηρεί καί έν 
τώ έφεξής βίω μετά τής έκ τών σχολών, τών φυλακών 
καί τών τάξεων τού στρατού άπόλυσιν αύτών, γινό
μενοι ούτω κοινωνοί καί διδάσκαλοι τοΰ ύγιεινού 
τούτου παραγγέλματος, πρός τε τά τέκνα καί τούς λοι
πούς αύτών συγγ:νεϊς.

Καί έχομεν όντως μεγίστην άνάγκην τοιούτων δι
δαγμάτων οίΈλληνες,καί Ιδία οί χερσαίοι χωρικοί καί 
οί κάτοικοι τών μεσογείων καί ορεινών τόπων. Διότι 
πολλών έκ τούτων τό σώμα δέν ήλθε ποτέ εις συνάφειν 
μετά τοΰ ύδατος ή άλλου τίνος καθαρτηρίου ύγρού 
πλήν τού έναμνίου, έντός τού οποίου έλούνοντο πρό 
τής γεννήσεως αύτών κατά τήν ένδομήτριον διαμονήν 
καί τοΰ έν τή κολυμβήθρα, τοΰ Αγίου Βαπτίσματος 
τοιούτου, κατά τό άκούσιον εκείνο λουτρόν ! Μετά 
μεγίστης ήμών λύπης καί μετ’ εθνικής άπογοητεύσεως 
όμολογοΰμεν δτι ό Ελληνικός λαός δέν πλύνεται έ- 
παρκώς, ούδέ καθαρίζει τό σώμα αύτοΰ, ώς δεϊ.

Ένώ δέ τόσα παρελάβομεν κακά άπό τήν πολυετή 
δουλείαν, μόνον τήν μέχρις έλαττώματος καθαριό
τητα τών Τούρκων δέν έλάβομεν 1 Καί ένφ τόσας διε- 
τηρήσαμεν άλλας συνήθειας τών προγόνων ήμών μό
νον τήν συνήθειαν τών έν τοΐς άπειροπληθέσι βαλα- 
νίοις λούσεων εκείνων δέν άπεμιμήθημεν ! .. .

(άκολου&εϊ) ΣΛ Ν-ΧΜΝΤΣ

λώς έπί τών αγροτικών ήμών πληθυσμών του μέλλον
τος. δχι μόνον ύπό έποψιν γεωργικής μορφωσεως καί 
άναπτύξεως άλλά καί ύπό έποψιν ηθικής άναγεν- 
νησεως.

Όφείλομεν νά δμολογήσωμεν ότι άν ώς Κράτος καί 
ώς Κοινωνία ύστεροΰμεν είς πολλάς προόδους, άπαν- 
τωμένας είς άλλους λαούς, τούτο κυρίως δέον ν’ άπο- 
δοθγί είς τήν παντελή στέρησιν άνθρωπινοτέρας μορ- 
φώσεως τοΰ 'Ελληνικού Λαού. Αί Λαϊκαΐ Συνεργατι
κά! Τράπεζαι, οί συνεργατικοί συνεταιρισμοί, αί άγρο- 
τικαί άλληλασφάλειαι, τά γεωργικά συνδικάτα, οί 
γεωργικοί συνεταιρισμοί, αί κατά τής θνησιμότητος 
τών ζώων άσφάλειαι κ.τ.λ., είνε δι’ ημάς μέσα τά 
όποια έν ω εύεργετοΰσι καί προάγουσιν άλλους Λαούς 
καί άλλας Κοινωνίας, ούδεμίαν έξασκοΰσιν επιρροήν 
έπί τής κοινωνικής μας προόδου. Καί τοΰτο διότι έλ
λείψει μορφώσεως καί τών άστυκών καί τών αγροτι
κών τάξεων είνε ματαιοπονίαή καλλιέργεια τών ιδεών 
αύτών.

Ούδείς τάς προσέχει διότι ούδείς τάς εννοεί. Έπι-
2
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βοηθεί δέ άλλως είς τήν δυσκολίαν της πραγματο· 
ποιήσεως καί έφαρμογής τοιούτων ιδεών καί μία δυσ
πιστία γεννηθείσα είς τόν ελληνικόν λαόν λόγω τή: 
άενναου έκαεταλλεύσεως αύτών παρ’ εκείνων οΐτινες 
έκήρυςαν καί έπηγγέλθησαν δτι εργάζονται ύπέρ της 
προόδου του καί της εύημερίας του.

Είναι ανάγκη λοιπόν οί εργατικοί πληθυσμοί της 
Ελλάδος νά άνέλθωσιν είς κάποιον ύψηλότερον πνευ
ματικόν επίπεδον, νά μορφωθώσι κάπως άνΟρωπινώ- 
τερον καί νά είσδύση είς τό πνεύμα καί είς την ψυ
χήν των κάποια δρόσος αγροτικής έκπαιδεύσεως καί 
μορφώσεως. Τά αποτελέσματα τά όποια θά προκύ- 
ψωσιν έκ της πρακτικής μορφώσεως τών χωρικοπαί- 
δων μας θά είνε ίσως βραδέα άλλά θά είνε ασφαλή 
διά τό μέλλον τό άπώτερον. Διά της διδασκαλίας, 
διά της άποκτησεως γνώσεων, διά της ειδικής αγρο
τικής μορφωσεως θ’ άνοιγή χάσμα μεταςύ της συγ
χρόνου γεννεαςτών πάτερων καί πάππων, οΐτινες είνε 
πλήρης άμαθείας, προλήψεων καί ηθικού μαρασμού, 
καί τών τέκνων αύτών άτινα θά είνε έμπεποτισμένα 
άπό άρχάς ηθικάς, άπό μόρφωσιν πρακτικήν, καί θά 
είνε κάτοχα τών άπαιτουμενων επαγγελματικών 
γνώσεων αΐτινες θά διανοίξωσιν είς αύτούς εύρύ στά- 
διον δράσεως άνθρωπινοτέρας καί περισσότερον άρμο- 
ζούσης ’είς τό πνεύμα της σημερινής εποχής. Αλλά 
τό χάσμα αύτό ταχέως θά πληρωθη διά της έπιδρά- 
σεως ήν θά έςασκησουν τά μορφωμένα τέκνα έπί τών 
αγροίκων πατέρων ους θά διδάζωσι πώς νά συντη- 
ρώσι καλλίτερα τά ζώά των, πώς νά τά έκμεταλλεύ- 
ωνται πλουσιωτερα, πώς νά καλλιεργώσι την γην έπω- 
φελεστερον,πώς νά περιποιώνται τά λαχανικά των. τά 
δένδρα των, τά άνθη των. τούς σταύλους των, τάς 
οικίας των, διά νά άπολαμβάνουν περισσότερα μέ 
όλιγωτέραν δαπάνην καί τέλος πώς νά κερδίζωσι 
έπωφελώνται άπό τάς όρνιθάς των, άπό τά αύγά τ 
άπό τά τεχνιτώς παραγόμενα ορνίθια των.

'Όταν ουτω κατορθωθώ μία άναγέννησις γεωργική 
διά της λελογισμένης διδασκαλίας καί της άναλόγου 
ειδικής μορφώσεως τών χιλιάδων ’Ελλήνων χωρικο- 
παίδων τότε κατ’ άνάγκην καί οί γεωργικοί κλάδοι 
θά άναπτυχθώσι καί η ζωοτεχνία θά είσέλθη είς την 
οδόν της προόδου καί της άνυψώσεως καί έποαένως 
καί η πτηνοτροφία θά καταστή εθνική ’Αγροτική 
ένασχόλησίς. Κατ’ άνάγκην τότε θά λάβη τάς δια
στάσεις άςέχει λάβει είς τινα χωρία της Γαλλίας 
οπού κόραι τών αγροτικών οικογενειών τών χωρίων 
αύτών κατασκευάζουσι τήν προίκα των άφοσιούμεναι 
3 μήνας τού έτους Δ)6ριον, ’Ιανουάριον καί Φεβρουά
ριον είς την τεχνητήν ανατροφήν τών ορνιθίων. Κατ’ 
άνάγκην τότε θά εύτυχησουν χωρία τινα άτινα θά 
δειχθώσι προσφορότερα άπό άλλα χωρία της Ελλά
δος δπως καί είς την Γαλλίαν δπου τά περί τό Gain-
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ων,

κήν έκείνην 
μερον έλλείψει
καί θ’ άγνοούμεν άκόμη έπί πολύ, άφού δέν 
Κυβέρνησιν ή οποία τούλάχ ιστόν νά 
θέσιν κατόπιν μελέτης ειδικών νά t 
είδους όρνιθας καί μέ ποιας ιδιότητα 
έπαρχία τής Ελλάδος, ώς έπραςαν 
θνη καί άνεκάλυψε κάθε έθνος τήν 
λήν. δπως ή Γαλλία, ή ’Ιταλία, ή

baiS καί Houdau χωρία εισπράττουν περί τά 7 — 
8.000.000 φο. κατ’ έτος άπό υ.όνα τά ορνίθια άτινα 
πρωίμως έκκολάπτουσι καί άνατρέφουσι.

Κατ’ άνάγκην δέ θά είσαχθώσιν αί άριστοι ώοτό- 
κοι φυλαί καί θά διαδοθώσιν άπό χωρίου είς χωρίον, 
έπαυςάνουσαι τό εισόδημα τό έκ τής ωοτοκίας προερ- 
χόμενον άνευ ούδεμιας δαπάνης. Κατ’ άνάγκην δέ θά 
δημιουργηθη καί έντοπία έθνική φυλή ή οποία θά ά- 
ναδείζη καί θά καταστήση ονομαστήν τήν άγροτι- 

εριφέρειαν ή το χωρίον έκείνο δπερ σή- 
ηνοτροφικής κινησεως άγνοούμεν, 

άγνοούμεν άκόμη έπί πολύ, άφού δέν έχομεν 
νά ήτο σήμερον είς 

ατόπιν μελέτης ειδικών νά μάς ύποδείςη τι 

αράγει κάθε ι »
w ef*.  'ηδη ολα τα ε- 
έθνικήν του φυ- 
Γερμανία. ή Άγ-

Κατ’ άνάγκην τότε θά ζήση καί 0’ άνδρωθή η ει
δική άρθρογραφία έπί ένός έκάστου κλάδου καί γεωρ
γικού ζητήματος καί θά βλέπωμεν εισερχόμενοι καί 
είς την δυστυχεστέραν καλύβην, δπως έν Γαλλία το 
ειδικόν περιοδικόν το φωτίζον, τό διδάσκον καί υπο
βοηθούν τάς έργασίας τών χωρικών. Εννοείται δτι 
αύτά πρός τό παρόν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς χί- 
μαιραι, διότι έως δτου εύρεθη μεγαλόνους καί φιλό- 
πατρις Κυβερνήτης δστις νά στρέψη την προσοχήν 
του είς την έπιστημονικωτέραν καί πρακτικωτέραν δι- 
αμόρφωσιν τού έλληνος χωρικόπαιδος διά τού Γεωρ
γικού Πρακτικού Σχολείου ίσως παρελθωσιν αιώνες 
έκτος αν φιλόπατρίς τις ομογενής άποφασίση νά δια- 
θέσηκεφάλαιόν τι πρός πειραματικήν λειτουργίαν έ- 

σχολείων είς έν οίονδήποτε χωρίοννός η δύο τοιούτων 
της Ελλάδος.

ΤΑ
’Ιδού η δύναμις, 

τός γεωργικού μεγαλουργήματος εις δλα τά έθνη.
Ή άγελάς, τό πρόβατον, η αίζ, ό ίππος, ή δρνις, 

αί περιστεραί, οί κόνικλοι καί αυτός δ ποιμενικός 
κΰων διά τών γεωργικών Σωματείων άνηλθον είς τά 
ύψη είς ά σήμερον εύρίσκονται. Παρ’ ημΐν γεωργικά 
σωματεία δέν έχομεν έκτος της Γεωογικης Εται
ρείας, ην ή ύπέρ της Γεωργίας μέριμνα της Α. Μ. έ- 
δημιούργησεν. 'Η Γεωργική εταιρεία έν τώ καταστα
τικό της άναφέρει ρητώς δτι ίν τών μελημάτων της 
θά είνε καί ή πτηνοτροφία έν *Ελλάδΐ.  Δυστυχώς αν 
καί παρήλθεν βετία άπό τής ίδρύσεως της ούδεμίαν 
προσοχήν καί ούδέν ένδιαφέρον παρέσχε διά τον ζω- 
τικότατον αυτόν κλάδον τής Ζωοτεχνίας. 'Όταν έν 
τώ ίδρύματι τούτω ύπήρχον άνδρες μέ ζήλον καί εν
θουσιασμόν καί άφοσίωσιν ήδύναντο έν μέρει ν’ άνα-

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ή ζωή, ή δράσις, ο μοχλός παν-

πληρωσωσι τήν έλλειψιν τών 
πρακτικών ’Αγροτικών Σχο
λείων καί σήμερον ή πτηνο
τροφία θά ήτο δυνατόν νά 
τείνη νά καταστή Έθνική 
’Αγροτική ένασχόλησίς.

”Av φαντασθώμεν πρός στιγ
μήν δτι ή Γεωργική Εταιρία 
συναισθανόμενη τάς τόσας ύ- 
ποχρεώσεις της, γνωρίζουσα 
τάς καταπληκτικάς προόδους 
άς είς άλλα έθνη έκαμεν ή 
πτηνοτροφία καί κατανοούσα 
συνεπώς οΐων ωφελειών θά έ- 
γένετο είς τό έθνος πρόςενος 
άν συνετέλει είς τήν διάδοσιν 
αύτής καί έν Έλλάδι, άπε- 
φάσιζε νά έργασθή μεθοδικώς
πρός έπιτυχίαν τού σκοπού - - —
της. Τό πρώτον της μέλημαθά ήτο νά ίδρύση 
σταθμούς πτηνοτροφικούς είς τά χωρία έκείνα άτινα 
θά ήσαν κατά τήν κρίσιν της πλέον κατάλληλα πρός 
σχετικήν έργασίαν. Τούς σταθμούς αύτούς θά τους 
έθετε ύπό τήν διεύθυνσιν τού διδασκάλου, τής διδα- 
σκαλισσ/ις ή τού ίερέως τού τόπου. Αύτή θά έκρινε 
ποιον πρόσωπον θά ήτο τό καταλληλότερον καί πλέον 
εύσυνείδητον καί είς αύτό τό πρόσωπον θά άνέθετεν 
άπλουστάτας ύποχρεωσεις. θά τού ένεπιστεύετο ολί
γους πετεινούς καί δονιθας άπό τήν πλέον άναγνωρισ- 
μένην παγκοίνως ώς άρίστην ώοτόκον φυλήν, θά τού 
έκανε 2 ορνιθώνας καί θά τού έςησφάλιζε τήν συντή- 
ρ/ΐσιν ο διατροφεύς τών πτηνών αύτών, αύτός θά ήτο 
υποχρεωμένος νά κάμη έκκολάψεις μέ τάς όρνιθας του 
διά νά πολλαπλασιάση διά τό επόμενον έτος τόν ά- 
ριθμον τών πτηνών του, τά δέ περισσεύοντα αύγά θά 
τά έδιδε δωοεάν είς τούς κατοίκους τού χωρίου του 
έπί άποδείζει ένδεικνυούση τον αριθμόν τών παρα- 
δοθεντων αύγών καί τούτο διά νά λάβη άπό τήν Ε
ταιρίαν τόσες πεντάρες οσα αύγά έδώρησεν. Εννοείται 
δτι αύτά τά πράγματα εύδοκιμούσιν άσφαλέστερον 
δταν θά ύποβοηθή καί κάποιον συμφέρον. Αύτό διδά
σκει ή παγκόσμιος πείρα. Οί λαμβάνοντες δωρεάν τά 
αύγά θά είχον τήν ύποχρέωσ.ν τά ες αύτών εκκολα
πτόμενα ορνίθια νά τά διατρέφουν χωριστά άπό τάς έν- 
τοπίους δονιθας. ’Εννοείται δε δτι θά έλάυ.βανον τά

* 1 · »
αύγά έκείνοι πού θά ήσαν είς θέσιν νά έκπληρώσουν 

αύτον τον δρον.
”Ας ©αντασθώυ.εν τώοα δτι ό διευθύνων τον πτηνο- 

τροφικόν σταθμόν έζεκόλαψε τό πρώτον έτος 50 πε
τεινούς καί 150 όρνιθας, θά ήτο έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει ύποχοεωμένος νά δίαμοιράση τούς πετεινούς του 
αύτούς είς τούς διατηρούντας όρνιθας λαμβάνων ώς 
άντάλμαγμα τούς έντοπίους πετεινούς είς τρόπον ώ
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στε νά καταστή δυνατόν έντός 2 — 3 έτών νά έζαλει- 
φθή άπό τό χωρίον πας έντόπιος πετεινός, οί δέ χω
ρικοί οί έκκολάψαντες άπ’ εύθείας τά αύγά τού σταθ
μού θά είχον έπίσης τήν αύτήν ύποχρέωσιν νά έζα- 
©ανίζωσι πάντα έντόπιον πετεινόν διά νά διαδοθή καί 
κυριαρχήση διά τών ζένων πετεινών ή νέα φυλή ή 
έχουσα τό μέγα προτέρημα τής πολυτοκίας, Τά τέ
κνα τά γεννηθέντα έκ τών πετεινών αύτών καί τών 
έντοπίων ορνίθων είς ^ήν δευτέραν γενεάν θά έχωσι 
3)4 αΐμα τής νέας φυλής καί 1)4 τής έντοπίας είς δέ 
τήν τρίτην γενεάν θά έχωσι 7)8 αίματος ώς παραγω
γού φυλής καί 1)8 έντοπίας, οπότε πλέον παύουσι 
νά θεωρούνται μίζεις καί είνε καθαρά φυλή’ ούτως διά 
τού μέσου αύτού τής διαδόσεως τών πετεινών ταύ
της τής φυλής έντός 3ετίας έδημιουργήθη νέα φυλή 
έγκληματισμού ήδη. Αύταί είνε αί βάσεις*  αί λεπτο
μέρεια». τών σχέσεων μεταςύ Εταιρίας καί Διευθυν- 
τού τού πτηνοτροφικού αύτού σταθμού θά κανονίζοντο 
εύκόλως, ούτως ώστε καί αύτός ν’ άμοίβεται διά 
τους κόπους του καί ή Εταιρία βελτιοΰσα τήν έντο- 
πίαν φυλήν νά μή ζημιούται. Αύτό θά ήτο τό κύριον 
μέλημα αύτής, πώς νά πολλαπλασιάση τούς σταθ
μούς καί πώς νά διαδώση σήν φυλήν αύτήν καί μόνην 
είς δλας τάς πτηνοτροφικάς περιφέρειας τής ’Ελλά
δος. Θά ήτο τό στοιχειώδες σχέδιόν της διά νά με
ταμόρφωση άσυνειδήτως καί άσυναισθήτως τήν πτη- 
νοτροφικήν καχεςίαν από σήμερον είς πτηνοτροφικήν 
εύημερίαν τής αύριον.

fΑκολουθεί; ΔΗΜ. Λ. ΖΟΓΡΑΦΟΣ
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ
• [Λ. ΤΟΛΣΤΟΗ)

Τω Σεβαστώ κ. 'Ιωάννη Σταματούλη 
έν&έρμω προςτάτη των δένδρων.

Τό παν καλύπτει ψυχρά δρόσος, σκοτεινή, μή φω- 
τισ&έϊσα ακόμη υπό τον ήλιου. Ή ανατολή ήρχισε νά 
ροδίζη άντανακλώσα τό άοθενές αυτής φως είς τόν θό· 
λον τοϋ ουρανού κεν.αλυμμένου ύπό λεπτών νεφών. 
Τό πά > έσίγα, ήρεμα. Ουδέ εν φύλλου είς τους ανώ
τατους κλάδσυς τοϋ δένδρου έκινείτο, ουδέ ή ελάχιστη 
πνοή έθώπευε τήν ύγράν πόαν. Σπανίως μόνον ελα
φρός κρότος πτερών μεταξύ τών δένδρων ή θροϋς έπι 
τής γης έιάραττον τήν ησυχίαν τοϋ δάσους.

Αίφνης παράδοξος, ξένος πρός τήν φύσιν κρότος 
ήκούσθη και εσβνσεν εις τήγ ακραν τοϋ δάσους. Και 
πάλιν ήκούσθη δ κρότος καί κανωνικώς ήρχισε νά έ- 
παναλαμβάνηται πλησίον τοϋ κορμού ενός έκ τών ακι
νήτων δένδρων. Μία έκ τών κορυφών άσυνήθως ήρ- 
•χισε εά τρέιιη. Τά χυμώδη φύλλα αυιής κάτι τίέψιθύ- 
ριζον καί ή πολαίς καθημένη είς ένα τών κλάδων αυ
τής μετά σφυρίγματος έπτερύγισε δύο φοράς καί σει
ούσα τήν ουράν έκάθησεν έπι ετέρου δένδρου.

"Ο πέλεκυς κάτω ύποκώφως αντηχεί. Χυμώδεις 
λευκαί σχίζαι έπέτων είς τήν δροσόλουστον χλόην. Τό 
δένδρον έτρεμε καθ' δλον τόσώμα του, έκλινε καί πά·

το κάλλος
'Η φύσις δέν φοβείται διά το κάλλος της τάς πλη- 

γάς τοΰ χρόνου. 'Ο χρόνος το άλλάσει άλλά δέν το κα- 
ςαστρέφει. Αί έποχαί εΐνε δλαι ώραϊαι, καί εάν ή μία 
φθίνουσα άφαιρεϊ άπό τήν φόσιν τά ίδιά της κάλλη, 
έρχεται έτέρα πλούσια είς άλλου είδους θέλγητρα είς 
άλλα δώρα. Καί οΰτω ή Φύσις άλλάσουσα διαρκώς μέ
νει καί αιωνίως ωραία, αιωνίως δέ γηράσκουσα αιω
νίως άναζεϊ.

Μόλις τό φθινόπωρον ρένει τόν τάφον του μέ τά 
χρυσάνθεμά του, μόλις ό χειμών καλύψει τήν νεκράν 
μέ τό λευκόν σάβανόν του, αρχίζει εντός τοΰ τάφου 
νέα ζωή καί ή χιών μετά βίας συγκρατεϊ τό σφρίγος 
τών νέων βλαστών.

Μόλις φυσήση η πρώτη λεπτή καί γλυκεία πνοή τοΰ 
Ζέφυρου, μόλις ό ουρανός άρχίσει νά κλαίη καί νά 
γελά, πότε νά ποτίζη τήν γήν μέ τά δάκρυά του καί 
πότε νά τήν ζωογονή μέ μερικάς θερμάς άκτϊνας, τότε 
δλα τά άνθη, τά άνθη τών κήπων καί τά άνθη τών 
άγρών, τό ρόδον καί ή άνεμώνη,τό κρίνον καί ή μαρ
γαρίτα άνοίγουν σιγά σιγά τά βλέφαρά των διά νά 
ΐδουν εάν ήλθε πράγματι ή ώρα νά τά άνοίξουν δλο- 
τελώς. Τότε άρχίζει μία ωραία εποχή. Άπό κάθε γω
νίαν βράχου, άπό κάθε πέτραν, μέσα είς δλους τους 
κήπους, είς τους άγρούς, φυτρώνουν μικραί κεφαλαί

λιν ταχέως επανήλθε είς τήν θέσιν του κλονιζόμενου 
έπί τών ριζών του. Πρός στιγμήν τό παν έσίγησεν 
άλλά πάλιν τό δένδρον έκλινεν. Ήκούσθη τριγμός είς 
τόν κορμόν του καί θραύον κλώνους καί παρασύρον 
κλάδους βαρέως κατέπεσεν έπί τής ύγρας γης. 'Ο κρό
τος τοϋ πελέκεως έπαυσεν. Ήπολαίς έσύριξεν καί φο
βισμένη άνήλθεν υψηλότερου.' Ο κλάδος έπί τοΰ όποιου 
προ ολίγου έκάθητο έταλαντεύθη. έπί τινα χρόνον καί 
άπέθανεν όπως καί οϊ άλλοι μετά πάντων τών φύλ
λων αυτών. Τά δέιδρα μετά περισσοτέρας υπερηφά
νειας ύψοΰντο έπί τής νέας έκτάσεως διά τών ακινή
των κλάδων αυτών.

Αί πρώται ακτίνες τοΰ ήλιου διαπερώ ιαι τά λεπτά 
νέφη έλαμπον εις τόν ουρανόν καίέπαιζον άνά τήν γήν. 
Κύματα ομίχλης διεχύύησαν είς τάς κοιλάδας. Ή 
δρόσος λάμπουσα έπαιζεν έπί τής χλόης. Ίά διαφανή 
κατάλευκα νέφη ταχέως διελύοντο άνά τόν κυανοΰν θό- 
λον τοΰ ουρανού. Τά πτηνά άνησύχως έπέτων έδώ 
καί έκεϊ είς τό πυκνόν δάσος καί τεθορυβημένα έτερέ- 
τιζον κάτι τι θελκτικόν. Τά χυμώδη φύλλα είς τάς υ
ψηλός κορυφάς χαρμοσύνως καί ήσύχως έψιθύριζον 
καί οϊ κλάδοι τών ζωντανών δένδρων βραδέως καί με- 
γαλοπρεπώς έσείοντο άνωθεν τοΰ νεκρού, τοϋ έξη- 
πλωμένου δένδρου.

Έκ Νοδορωσσίσκης

Π Δ· ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝ τΗ φρέει
άνθέων κόκκινοι, κίτριναι, λευκαί, προβάλλουν ευώ
δεις κάλυκες καί ταπεινά άνθύλλια άνυπόμονα νά άνα- 
πνεύσουν, νά ζήσουν, νά άπολαύσουν. Ή γη στολι
σμένη καί καταπράσινη μειδιά διότι ευχαριστείται νά 
αισθάνεται δτι εΐνε ωραία καί νέα. Είς τάς φωλεάς ε
πικρατεί άλλη ανυπομονησία. Έκεϊ φυτρώνουν μι
κροί κεφαλαί νεοσσών καί άνάμεσα είς τους κλάδους 
καί τό φύλλωμα τών οένδρων ακούονται κάτι μικρά 
καί άσθενή πτερυγίσματα....

...'Οποία άνυπομονησία ! Τά φυτά θέλουν νά φυ
τρώσουν, νά άνθήσουν καί τά πτηνά ζητοΰν νάπετά- 
ξουν μακράν...Ό ήλιος δμως ολίγον κατ’ ολίγον αρχί
ζει νά γίνεται πολύ θερμός. Τά βουνά καί οί λόφοι 
ξηραίνονται, τό χόρτον κιτρινίζει, καί ποΰ καί ποΰ είς 
τούς άγρούς φαίνεται ωχρά καί μαραμένη ή τελευταία 
μαργαρίτα. Αί άνεμώναι προ πολλοΰ έχασαν τά πέ
ταλά των, ή άνοιξις διαρκεϊ τόσον ολίγον. Τώρα 
πλέον εΐνε θέρος. Ή γη έχασε τά θέλγητρά της ή φύ- 
σις δέν θά εΐνε πλέον τόσον ωραία. Καί δμως...

'Όταν ό ήλιος κρύψη τάς τελευταίας άκτϊνας όπι
σθεν τοΰ βουνού, δταν μέσα εις τούς βάτους άρχίση δ 
γρύλλος τό άσμα του, δταν δ είς κατόπιν τοΰ άλλου 
άναφαίνονται είς τό στερέωμα οί άστέρες, πόσον ωραία 
εΐνε ή Φΰσις !

817

/V ΑΟΓΡΑΦΙΚ A
[η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ]

Μιά παιγνιδιάρα παπαδιά γιά νά διώχνη τό παπά 
άπ’ τό σπίτι και νά βρίσκη καιρό νά ξεφαντώνη μέ 
τό καΰκο της, όλο έλεγε τοΰ παππά, πότε πώς τή 
πονάει τοΰτο, πότ’ εκείνο, καί πότε πώς δέν είναι 
καλά. Έμπαιζόβγαιναν οί γιατροί κι’ ή άρρώστεια 
τής παππαδιάς πήγαινε χειρότερα. Τό λέπεις, έλεγε 
τού παππά- δέν πάω καλά. Σήμερα τού ’λεγε άντε, 
παππά μου, στο τάδε χωρίς νά μού φέρης τούτο, 
τήν άλλη σύρ’ στ’ αμπέλια νά μού φέρης ’κείνο. Έ- 
τρεχ’ δπαππάς, ήφερνεδτι τοΰ γύρευε ή παπαδιά, τά 

γιατρικά δέν έπιαναν τόπο.
'Ο παππάς ποΰ δέν είχε παρμένη μυρουδιά τί άρ- 

ρώστεια εΐχ’ ή παππαδιά του, πήγαινε νά σκάσ’ άπ 
τό κακό τοΰ, και σαν τόν έλεπ’ έτσι ή παππαδιά του 
τοΰ λέει μιά ημέρα. Μήν κάνεις έτσι παππά μου ! 
Μή μοΰ στενοχωριέσαι. Γραφτό μου ήτανε. Δέ λυ- 
πάμε νά νηάτα μου, ποΰ θά πεθάνω, όσο λυπάμαι 
τή άγιωσύνη Σου, ποΰ θά χηρέψης καί θά κλείση άό 
ρημαδιακό μας τό σπίτι : Παππαδιά μου, τής λέει δ 
παππάς, δέ μοΰ χεις τίποτα- θά πουλήσ’ δ,τι κι’ άν 
έχω, γιά νά γείνης καλά. Θά πάρω χώραις καί χωριά 
’ρωτώντες νά βρώ τό γιατρικό. Σάν εΐν’ έτσι τού λε’ 
ή παππαδιά—ελπίδα πολλή δέν είναι, κάμ’ άκόμη 
έναν κόπο νά πάς στ’ άγρια βουνά, νά βρής τό βο
τάνι ποΰ τό λένε κ ό κ κ ι ν α τ σ ι λ ι γ κ ρ η σ τ ά 
νά μού τό φέρης. Μού τό εΐπ’ ένας διακονιάρης. Τοΰ 
δωκε μακρειά στράτα καί λίγο ψωμί κατά ποΰ λέει 
δ λόγος. Φεύγω τιόρα, γυρίζει καί τής λέει δ παππάς. 
Στο δρόμο πού πήγαινε όποιον ευρισκε τόν ρώταγε 
μή ξέρεις, τέκνο μου, πούναι τ’ άγρια βουνά πού 
φυτρών’ ένα βοτάνι καί τό λέν κόκκινα τσιλιγκριστά 
άπ’ δσους’ρώτησε κανείς δέν ήξερε ούτε τά βουνά ούτε 
τό βοτάνι. 'Ένας λαδάς όμως, τού λέει, τί τό θές τό 
βοτάνι δέσποτά μου, έχεις κάνεν’ άρρωστο ; Έχω 
τήν παππαδιά μου, τοΰ εΐπ’ ό παππάς. Ξέρω καί τά 
βουνά, ξέρω καί τό βατάνι, τού λέει δ λαδάς. Ό παπ
πάς άπ’ τή χαρά του σάν τ’ άκουσε έκαμε φτερά, πήγε 
νά πετάξη καί λέει τοΰ λαδά. Πούναι βλοημένε μου 
τ’ άγρια βουνά ; σέ τί μέρος πέφτουνε : Τί σημάδια 
έχουν τά κόκκινα τσιλιγκρηστά ; Δέν εΐν’ άνάγκη νά 
πάς πουθενά, δέσποτά μου, τό βοτάνι μου τό σούρν’ 
άπάνω μου γιά ώρα χρεία, τοΰ εΐπ’ δ. Λαδάς. Έ ! 
νάχης τή εύκή μου, τοϋ λέει δ παππάς. Νά μοΰ τό 
δώσης νά γλυτώσω τί] παππαδιά μου ποΰ πάει νά πε- 
θάνη. Σ’ τό δίνω, τοΰ λέει δ Λαδάς, μά θέλω εκατό 
γρόσια καί νά κάνεις δτι σοΰ είπώ. Λόγο τό λόγο, δ 
παππάς κι’ δ Λαδάς έσυμφωνήσανε νά γυρίσουν πίσω 
στο χωριό τοϋ παππά, νά βάλλη τόν παππά μέσ στο 
σακκί, νά τόν περάση γιά ένα τουλούμι λάδι, καί τά

Ή δρόσος απαλά απαλά έπικάθηται έπί τών και- 
όντων καλύκων καί παύει τήν δίψαν των, ή δέ άνα- 
πνοή τών κοιμισμένων άνθέων πληροί τήν άτμόσφάι- 

ραν μέ άρωμα λεπτόν.
ΙΙοίαν μαγείαν καί πόσην μεγαλοπρέπειαν άποπνέ- 

ουσιν αί θεριναί νύκτες !
Είτε άπό τής κορυφής λόφου άπολαμβάνει τις τοΰ 

θεάματος είτε άπό τής άκτής δέν εΐνε δυνατόν παρά 
νά αίσθανθή τήν μάγον αρμονίαν τής Φύσεως. ’Επάνω 
είς τούς λόφους ό ουρανός φαίνεται πλησιέστερος δ δέ 
θροϋς τών κυμάτων άκούεται μακρόθεν γλυκύς. Κάτω 
είς τήν άκτήν βλέπομεν τήν θάλασσαν άπαστράπτου- 
σαν καί τό κύμα χρυσίζον ύπό τό φως τής σελήνης. 
Τό βουνόν άποπνέει τήν οσμήν τών χόρτων, τήνύγιά, 
είς δέ τήν παραλίαν μέ άρωμα θαλάσσιον φυσά ή 

αύρο.
Πόσον ωραία εΐνε τό θέρος ή Φύσις καί πόσην 

άνέκφραστον γαλήνην εγκλείει μία θερινή νύξ!
Φθινόπωρον! Τό μεγαλιΐον τοΰ θανάτου περιβάλ

λει τήν φύσιν. Τά φύλλα φθίνουν καί κιτρινίζουν, 
μαραίνονται καί πίπτουν. 'Ο ουρανός δέν κλαίει, δέν 
γελά, τά δάκρυά του δέν σκουπίζει έν γλυκύ μειδίαμα 
ούτε τό χαμόγελο τοΰ σταματά έν δάκρυ, άλλ’ εΐνε ό
λος σκυθρωπός καί μέλας καί δ πόνος του εΐνε λυγ - 
μός. 'Η Φύσις εκπνέει. 'Όταν δ ήλιος δύει τά βουνά 
καί ή θάλασσα, δ ουρανός, γίνονται καταπόρφυροι 
καί άντανακλώσι τό πύρινοι’ αύτοΰ χρώμα. Σειραί ώ- 
χραί καί σειρα'^φλογεραί έρυθραί ταινίαι, νέφη φλέ
γόμενα δεικνύουσι τό μέρος όπου έσβέσθη δ ήλιος. 
Τό κΰμα έλησμόνησε τάς θωπείας του καί έρχεται 
τώρα μαινόμενον καί άφρίζον, δέρνει τούς βράχους 
σπάζει είς τά μαύρα πλευρά των καί μέ άγρίαν βοήν 
σκορπίζει τούς άφρούς του είς τήν πετρώδη παραλίαν. 
Πόσον ωραία εΐνε ή φύσις δταν εκπνέει! Έξέπνευσεν! 
Χειμών '■ Γυμνά δένδρα καί γυμνοί κλάδοι, φύλλα 
ξηρά καί κεναί φωλεαί σήπονται κατά γής. 'Ο βορράς 
παρασύρει τά πάντα εις τόν άγριον δρόμον του ή δέ 
παγερά πνοή τόν διαχέει τήν νέκρωσιν πανταχού. Τά 
όρη στέφουν οί πάγοι, ή γή ναρκοΰται ύπό τήν χιόνα, 
θά κοιμηθή. Εΐνε ωραία ή Φύσις δταν κοιμάται. Εΐνε 
ζωογόνος καί άναπαυτικός ό ύπνος τής φύσεως, εΐνε 
βαθύς καί γλυκύς άν καί είς αυτόν τήν λικνίζουν δ 
βορράς καί ή βροχή. Ή βροχή πληγώνει τήν γήν καί 
σκάπτει πληγάς είς τά σπλάγχνα της, τά σπλάγχνα 
αύτά άπό τά δποϊα θά ρεύση άφθονον τό αίμα νέας 

ζωής.
'Η Φύσις είνε πάντοτε ωραία τό δέ κάλλος της ού- 

δέποτε γηράσκει: άλλάσει μορφάς διηνεκώς άλλά μέ
νει πάντοτε άμάραντον. Ανοιξις, κάλλος νεότητος καί 
σφρίγους! Θέρος κάλλος άκμής! Φθινόπωρον ! ύστάτη 
άγωνία ! Χειμών ! Κάλλος ειρήνης, κάλλος θανάτου !

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ
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έκατό γρόσια νά τά πληρώσ’ δ παππάς σαν γείν’ καλά 
ή παππαδιά. Μέ δυο τρεις ώραις δρόμο κι’ δ,τι ένύ- 
χτωνε δ Λαδάς μέ τον παππά φορτωμένο πήγαν ’στοΰ 
παππά τδ σπίτι. Ξεφορτών’ δ Λαδάς τό μουλάρι, 
βγαίνει κι’ ή παππαδιά. Σ’τό δρόμο ποΰ ερχόμουνα 
τής λέει δ Λαδάς, άπήντησα τό δέσποτα, έπήρε ένα 
τουλούμι λάδι καί τό πλέρωσε. Τό λάδι εΐνε δυο λο
γιών, καί γιάνά μήν κάνω λάθος καί πάρτε τό χειρό
τερο, δέν μέ βαστάει ή ψυχή μου νά γελάσω τό Δέσ
ποτα νά πιάσω λίγο λάδι άπ’ τό ένα τουλούμι, νά 
τηγανίσης λι’αυγά'νά δοκιμάσουμε τό λάδι ποιο ν’ 
τό καλλΰτερο.

Σέ λίγο τό τραπέζι εΐταν στρωμένο, τ ’ αυγά τηγα
νισμένα, κι’ δ Λαδάς μέ τή παπαδιά έτρωγαν καί έ
πιναν. “Αρεσε τής παππαδιάς δ Λαδάς, καί λόγον τό

---------- -----------------------------
Συλλογή ΙΩ ANNOY Γ. ΦΡΑΓΚΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΝΟΣ ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΥ
Επιστολή τετάρτη : Πολετ&ιαχή ΙΙαθολογία

’Ιδού καί μία επιστολή, ήτις μέ άναγκάζει νά προ
τάξω αύτής όλίγας λέξεις ϊνα μή μείνη έν πολλοΐς 
άκατάληπτος.

Αί έλληνικαί εφημερίδες ήσχολοΰντο πολύ τώ 
καιρώ έκείνω εις μίαν κυβερνητικήν κρίσιν. Ή Κυβέρ
νησές, μή έ'χουσα έκ μόνων τών φίλων της άπαρτίζν 
έν τή Βουλή, βλέπουσζ δέ κζί τόν αριθμόν τών φίλων 
αυτής βουλευτών έλαττούμενον κζί μ.ή κατορθώσζσζ 
νά λάβη πζρά τοΰ Βασιλέως τήν διάλυσιν της Βου
λής, ύπέβαλε τήν παραίτησίν της. Τότε έκλήθη ύπό 
τοΰ Βζσιλέως έπί τήν αρχήν υπουργεΐον άχρουν, ώς 
ονομάζονται παρ’ ήμΐν τά έξ άνδρών μή άνηκόντων 
εις τούς ύπό ένα άρχηγόν προσωπικάς άνευ δεσαοΰ 
πολιτικών πεποιθήσεων ενώσεις ή κόμματα. Ό κλη
θείς όπως σχηματίση, ώς συνήθως λέγεται, τήν νέζν 
Κυβέρνησιν, πρός διάλυσιν της Βουλής κζί ένέργειζν 
νέων βουλευτικών έκλογών άχρους πρωθυπουργός, 
ήσχολεΐτο πυρετ^δώς πρός εύρεσιν υπουργών έξ άν
δρών ανεξαρτήτων κζί όσον ένεστιν ύπερόχου ηθικής 
αξίας καί ύπολήψεως.

Τά κατωτέρω ήκουσζ μετά καιρόν έξ άοηγήσεως 
τοΰ τότε πρωθυπουργοΰ.

Περί ώραν Ιην μετά νό μεσονύκτιον μία άμαξα φέ- 
ρουσα τόν κληθέντα ώς πρωθυπουργόν έστάθη πρό της 
θύρας της οικίαςτοΰ Θζλλίδου, ήτις έκρούσθη ίσχυ- 
ρώς κζί μετ’ ολίγον ό Θζλλίδης έγερθείς έκ της κλί
νης φέρων τά νυκτικά του κζί έπ’ αύτών τόν κοιτω- 
νιτην του έ'κπληκτος ύπεδέχετο έν τή μικρά αιθούση 
του τόν πρωθυπουργόν τής Ελλάδος.

— Συγγνώμην κ. Θαλλίδη, ότι σας έξύπνησα εις 
τοιαύτην ώραν ειπεν ό έλθών. άλλ’ είναι ανάγκη νά 

λόγο ό Λαδάς λέει τής παππαδιάς, δέ χορεύουμε καί 
λιγάκι κυρά παππαδιά έτσι γιά τό ίμπρέτι ’Σ τ’ ά- 
τζάλι στέκω τοΰ λέ ή παππαδιά. Άκουγ δ παππάς 
κι’ έβοΰζωνε. Εΐπ’ ή παππαδιά ένα τραγούδι, κι’ δτι 
τό τελείωσε τής λέει δ Λαδάς· άραδίτσα μου, παππα- 
διά, θά είπώ κι’ εγώ τό δικό μου. Ή παππαδιά έ
σουρνε τό χορό καμαρωτά κι ’ δ Λαδάς έτραγούδαγε 
Τό δρόμο δρόμο πήγαινα, κι’ άπάντησ’ έναν παππά. 
Κόκκινα τσιλιγκρηστά.

Πήγαινε σ’τ’ άγρια βουνά κόκκινα τσιλιγκρηστά. 
Δός μου τα τά έκατό, τι’ έχω στράβη νά διαβώ. ’’Α
κου τα σακκί δεμένο καί σ'τότοΐχ’α
κουμπισμένο

(Έκ τής ανεκδότου λαογραφικής συλλογής μου).
Ξυλόκαστρον |. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

μάθητε ότι πρό τινων ώρών ό Βασιλεύς μοί άνεθηκε 
νά σχηματίσω κυβέρνησιν.

Ό Θαλλίδης έκύτταξε τόν έπισκέπτην του ώς άν- 
θοωπος μή έννοών ποιαν σχέσιν έχει τό άναγγελθέν 
γεγονός μέ τό άλλο γεγονός τοΰ νά τόν έξυπνησουν 
εις τοιαύτην ώραν.

— Σάς συγχαίρω, κύριε Πρόεδρε, δτά τήν τιμήν 
αύτήν, είπε, αλλά δέν έννοώ εις τί δύνατζι νά χρησι- 
μεύση εις τήν κυβέρνησιν σζς ή διακοπή τοΰ ύπνου 
μου.

Ό πρωθυπουργός γινώσκων καλλισεζ τόν ύπερμέ- 
τρως ειλικρινή χαρακτήρα τοΰ φίλου μου, κζί διά 
τοΰτο ακριβώς έχων αύτοΰ άνάγκην έμειδιασε.

— Σάς έξέλεξα, ειπεν, ώς ύπουργόν έπί της δι
καιοσύνης.

Ό Θζλλίδης έμόρφζσεν ώς άν εί προσεφέρετο εις 
αύτόν νά καταπίη καθάρσιον.

— Κύριε Πρόεδρε, είπε, σάς εύχαριστώ πολύ διά 
τήν τιμήν αύτήν, άλλ’ εί δυνζτόν, πζρελθέτω άπ’ έ- 
μοΰ τό ποτηριον τοΰτο.

— ’Λ / δχι, όχι. Θά δεχθητε, πρέπει νά δεχθητε. 
Γνωρίζω οτι πάξ άλλος θά έθεώρει τοιαύτην πρόσκλη- 
σιν ώς εύτύχημζ μέγα, ότι σείς τήν θεωρείτε ώς θυ
σίαν. Άλλ’ άκριβώς διά τοΰτο άπευθύνομζι πρός 
ύμάς. Δέν σάς άπονέμω τό άζίωμζ ώς τιμήν ζητώ νά 
τό τιμήσητε σείς, διότι έχει άνάγκην της άξίας σας. 
Ή δικαιοσύνη της πατρίδας μας σάς ζητεί βοήθειαν. 
Σάς γνωρίζω πολύ καλά ώστε νά ήμαι βέβαιος ότι δέν 
θά τη άρνηθητε τοιαύτην θυσίζν.

— Δέχνμαι τότε προθύμως. κ. Πρόεδρε, ειπεν ό 
Θαλλίδης, άλλ’ύπό ένα όρον άπαραίτητον, άνευ τοΰ

ναντι τής πραγματικής, τής φοβεράς άληθείας, τήν ό- 
ποίί-.ν μόνον ό είσελθών είς τό κέντρον τοΰ οργανισμού 

τούτου δύναται ν’ άντιληφθή, ,
»Ά ! άγαπητέ μου φίλε, πόσον βρομερά είναι έσω- 

τερικώς ή δόξα τής άρχής !
«Είναι ζδύνζτον νά σοί έκθέσω κζί αυτά άκόμη 

χά άδρότερζ γεγονότα όσα παρήλασζν πρό έμοΰ κατά 

τό βρζχύ διάστημα τής ύπουργείζς μου.
Μόλις έγνώσθη οτι διωρίσθην υπουργός, είδον ύπζλ- 

ληλους άνωτατους οίτινες πρό τής ημέρας έκείνης, σο
βαροί καί ύπερήφζνοι πρός έμέ ώς ρωμαίοι σύγκλητι- 
κοί, μόλις κζτεδέχοντο νά μέ χαιρετήσωσιν, είδον νά 
μεταμορφωθώσιν αίφνιδίως είς φιλομειδεΐς θεράποντας. 
δαψιλείς είς μειδιάματα και χειραψίας άμιλλωμένους 
τίς πρώτος νά μοΰ φζνή ευάρεστος, νά μοΰ βοηθήσν) 
νά φορέσω τό έπανοφόριόν μου, τίς νά έξάρτ) πανηγυ- 
ρικώτερον τάς άρετας μου. Ποΰ εύρέθησαν τόσοι ά
γνωστοί μου φίλοι διατεινόμενοι είτε προφορικώς είτε 
δΓ έπιστολών ότι άπό παιδικών χρόνων μέ γνωρίζω- 
σον, ότι θζυμάζωσιν τήν άρετήν μου, ότι μέ θεωροΰσιν 
ώς τόν μεσίαν τόν περιμενόμενον όπως άνορθώση τήν 
δικαιοσύνην καί καταλήγοντες είς τό νά μοί ζητήσωσιν 
μίαν παρανομ.ίαν χάριν έαυτών ή τών άνεψιών ή τών 

τέκνων των!«Πρέπει νά ίδής άνωθεν τούς υψηλούς όιά νά έννο- 
ήσης πόσον είναι ταπεινοί, καθώς πρέπει νά ίδής έκ 
τών όπισθεν τάς λαμπράς θεατρικάς σκηνογραφίας βα
σιλικών αιθουσών καί θρόνων, διά νά έννοήσης πόσον 
είναι άτελεΐς καί ψεύστριαι. Πω ! πω ! Τ’ άσχημον 

είναι άπ’ έπάνω οί υψηλοί.
«Έδώ όμως πρέπει νά σημειώσω μίαν περίεργον 

καί μοναδικήν έξα!ρεσιν. Ότε μετά τήν ορκοδοσίαν 
μ.ου μετέβαινον είς τό Ύπουργεΐον ΐνα περιλάβω τήν 
ύπηρεσίαν παρετήρησα καθήμενον έξωθι καφενείου 
τίνος ένα μικρέμπορον γείτονά μου, πτωχόν, μικράς 
μορφώσεως άνθρωπον καί πολύ γνωστόν μου, δστις 
μέ έχαιρέτιζε καθ’ οδόν οσάκις μέ συνήντα. Τώρα μέ 
είδεν Ύπουργόν μεταβζίνοντα είς τό Ύπουργεΐον έν 
δλγι τή άπροσδοκήτω δόξη μου καί τί νομίζεις δτι έ- 
καμεν ; ...Έστρεσεν άλλοΰ τό πρόσωπόν του διά νά 
μή μέ χαιρετίση. Πώς τό εξηγείς σύ αύτό τό πράγμα ; 
Μήπως τό έπραξεν έκ φθόνου ; Μήπως διότι είχεν 
έως τότε καλήν ίδέζν περί έμοΰ καί τότε τήν έχασεν 
ίδών καί νομίσας ότι έγεινα καί έγώ πολιτευόμενος ; 
'Οπωσδήποτε έγώ άπό τής στιγμής έκείνης αισθάνο
μαι μεγάλην ύπόληψιν δι’ αύτόν τόν άνθρωπον.

Τοΰτο μοί έ'φερεν είς τήν μνήμην έν άλλο γεγονός 
άντιστρόφως άνάλογον. “Ενα μήνα πριν γίνω ύπουρ- 
γός συνέπεσε νά βαδίζω είς τήν οδόν Πανεπιστημίου 
μόνος, δτε βλέπω άντιθέτως ερχόμενον ένα φίλον μου, 
’Έφορον τής . .. τόν όποιον βέβαια γνωρίζεις και σύ. 
Πλησιάσας μέ είδε καί ενώ έπερίμενα νά μέ χκιρε- 
τίσν), ώς έπραττε πάντοτε, αίφνης τόν βλέπω νά

οποίου θά όμαΐαιουτο αυτός ό σκοπός διά τόν όποιον 

ζητείτε παρ’ έμοΰ τήν συνδρομήν μου.

— Ποιον όρον ,
— "Οτι θά μέ άφήσητε νά έργασθώ ύπεράνω της 

σφαίρας τών κομματικών δοσοληψιών κατ’ ιδίαν μου 
τελείως άνεπηρέαστον κρίσιν κζί ότι εις τάς ένερ- 
γείας μου ούδέν πρόσκομμα θά μοί παρεμβάλωσιν ούτε 

ή Αύλή ούτε οί άλλοι ύπουργοί.
— Καθ’ όσον έξαρτάται άπ’ έμοΰ σάς δίδω ρη

τήν καί άνεπιφύλζκτον ύπόσχεσιν.
— “Εστω, μοί άρκεϊ τοΰτο. Αύριον λοιπόν ή μάλ

λον σήμ.ερον θά έλθω εις τήν οικίαν σζς διά τά πε

ραιτέρω.Τήν έπιοΰσαν ό Θαλίδης εύρισκύμενος έντός φρά
κου εις μεγάλην διαφωνίαν πρός τό σώμα του διζτε- 
λοΰντος κζί ύποκάτω ύψηλοΰ πίλου, τοΰ οποίου θά 
ένόμιζε κανείς ότι τόν έθεσαν έπί της κεφαλής του μό
νον διά νά τόν μεταφεοη άπό της οικίας του είς τήν 
οικίαν τοΰ Πρωθυπουργοΰ καί έκεϊθεν είς τά ’Ανά
κτορα, μ,ετέβη έκεΐ και άπήγγειλε μετά τών άλλων 
συναδέλφων του τόν νενομισμένον όρκον του ώς Υ

πουργός της Δικαιοσύνης.
Μετά πεντήκοντα καί τρεις ημέρας άπό της όρκο- 

μοσίας του ταύτης ό Θαλλίδης ύπέβαλε τήν παραίτη- 
σίν του. Μετά δέκα δέ περίπου ημέρας άπό τηςπα- 
ραιτήσεώς του έλάμβανον έγώ έκ τοΰ ταχυδρομείου 

τήν έπόμενην έπιστολήν.

Φίλε μου,
«Σοΰ ζητώ συγγνώμην διά μίαν άνόητον πράξιν τήν 

οποίαν έκαμον προχθές άπέναντί σου... Σέ είδον μα- 
κρόθεν έρχον.ενον καί διά ν’ άποφύγω τήν συνάντησιν 
είσήλθον είς έν εμπορικόν κατάστημα μέ τό πρόσ
χημα ότι ήθελον τάχα ν’ άγοράσω πράγμά τι. Έφο- 
βήθην οτι θά έσπευδες νά μέ έρωτήσης διατί παρή- 
τησα τό άξίωμα τοΰ Υπουργού καί τότε θά ήνζγκα- 
ζόμην ή νά μή σοί άποκριθώ ή νά σοί έκθέσω προφο- 
ρικώς τό περί τούτου, καί γνωρίζεις πόσον άποστρέ- 
φομαι τήν προφορικήν περιαυτολογίαν. ’Αλλά τοΰτο 
δέν μ’ έξηλεώνει ποσώς άπέναντί τοΰ έαυτοΰ μου 
διότι δπωςδήποτε μετηλθον άνανδραν καί γελοίαν 
πράςιν άποφυγων κατά τοιοΰτον τρόπον τήν συνάντη- 
σίν σου, ώς πράττουσι συνήθως οί δειλοί καί προστύ- 
χου χαρακτήρας άνθρώπου. Σοί ζητώ συγγνώμην.

Έγνώριζαν πολύ καλά, ώς καί σύ γνωρίζεις ίσως, 
τί είναι ό πολιτικός βίος είς κοινοβουλευτικά κράτη ώς 
ή Ελλάς, όπου δρώσι κυρίως οί προσωπικοί εγωισμοί. 
Καθ’ ίκάστην άναγινώσκομεν είς τάς εφημερίδας ή 
μεταξύ μας έπαναλαμβάνομεν τά ταπεινώς εγωιστικά 
ελατήρια, τά όποια, άφζνή καί λανθάνοντα, κινοΰσιν 
όπισθεν τόν έπίσημον καί μεγαλοπρεπή οργανισμόν 
τοΰ όλου κράτους. Άλλ’ όσον γνωστά καί άν ήναι 
ταΰτα έξωθεν κρινόμενα είνε τελείως άγνωστα άπέ-
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στρέφη την κεφαλήν δεξιά καί νά προσηλωνη 
τούς οφθαλμούς πρός έναάλλον κύριον, όστις ολί
γον μακρύτερα έβαδιζε και αύτος μονος προς 
την αύτήν καί εγώ διεύθυνσιν. Ό κύριος αύτος 
ήτο εις ποώην υπουργός, ήδη βοτλευτης καί έκ 
τών κορυφαίων τοϋ ίσχυροτέρου τών κομμάτων. 
Ό Έφορος διήρχετο ήδη μεταξύ ημών τών δύο. 
—Τον καϋαένον 1 έσκεπτόμην. Τί άρά γε θά 
•AK'j.'n τώρα ; Θά χαιρετίσνι καί τους δύο μαή 
τόν ένα, καί ποιον ; Έμέ τόν φίλον του η εκεί
νον έκεϊ τόν πολιτευτήν, τοϋ όποιου εχει την 
ανάγκην : Ή σθανόμ.ην πολλήν άπόλαυσιν έκ 
της συν.πτώσεως εκείνης, ως ενώπιον περιέργου 
ψυχολογικού πειράματος. Αίφνης τόν βλέπω ν’
άποκαλύπτν) την κεφαλήν έστραμμένος πρός 
τόν ισχυρόν έκεϊνον πολιτευτην καί νά τυν χαι- 
ρετίζν) ταπεινότατα, ένώ εκείνος ύψαυχην καί ..... .....
μόλις στρέφων πρός αύτόν τό βλέμμα έκίνησεν ολί
γον τήν κεφαλήν είς έ'νδειξιν χαιρετισμού καί παρήλθε.

«—Καλημέρα κύριε X...είπον τότε έγω μεγαλο
φώνως πρός τόν ’Έφορον.

«—-Καλημέρα κ. Θαλλίδη, μοί άπήντησεν εκείνος 
στραφείς πρός έμέ. Συγγνώμην, δέν σας είδα.

<ι—Αί φίλε μου, τω είπον. ’Έχεις πολύ δίκαιον. 
"Οταν ό ήλιος περνή έπανω εις τόν θύσανόν, ποιος 
βλέπει τά άστρα ;

«Κατά περίεργον σύμπτωσιν, όλίγας ημέρας μετά 
τήν έναρξιν τής ύπουργίας μου οί αύτοί τρεις άνθρω
ποι ό βουλευτής εκείνος, ό ’Έφορος καί εγώ, εύρισκό- 
μεθα πάλιν, είς άλλην τινά οδόν, μέ μόνην τήν διαφο
ράν δτι τώρα ό βουλευτής έβάδιζε πλησίον μου. Ό 
Έφορος έπλησίαζε νά διέλΟη πρός τά δεξιά, οεε ένώ 
παραμερίσας επίτηδες τόν ήνάγκασα νά διέλθγι έν τω 
μέσω. Τώρα πλέον αντί νά χκιρετίσγ τόν βουλευτήν 
έστράφη ολόκληρος πρός έμέ καί άποκαλυφθείς έχαι- 
ρέτισεν έμέ μόνον.

«—Καλημέρα κ. Χ.,.τώ είπον έγώ μεγαλοφώνως 
πάλιν, Ζητήσατε συγγνώμην παρά τοϋ κ. Μ. διότι 
δέν τον εί'δατε.

»Είς τόπον οπού βλέπει 
φαινόμενα χαμεπείας καί 
διστάκτως νά πιστεύης δτ

έπικροτοΰνται τοιαύτα 
δέους εύτελοϋς, πρέπει ά- 
όσονδήποτε Φιλελεύθερον 

καί άν ήναι τό πολίτευμα, ή ελευθερία έ'χει ήδη φύ
γει μακράν.

« Ή άχρούς κυβέρνησίς μας διαλυθείσης τής Βου
λής παρεσκεύαζε τάς βουλευτικάς έκλογάς. Άλλά 
φαίνεται δτι μαγειρεύουσα ού'τω πλειονοψηφίαν δι’άλ- 
λους ήσθάνθη τήν δρεξιν νά κοατήση διά τόν εαυτόν 
της τό φαγητόν. Πολλοί ύποψήφιοι βουλευταί, οί 
πλεΐστοι μέν ψευδώς, άλλοι δέ ίσως καί άγαθοπίστως 
διεβεβαίουν τόν Πρόεδρον καί τινας τών ύπουργών 
δτι, έάν ή εκλογή των έπιτύχ·/), θά ήναι πολιτικοί

Το Άρχαιολ. Μουσεΐον Σπάρτης
(Σχ. Hamsen)

φίλοι τής Κυβερνήσεως καί πρός τούτο ε^ήτησκν την 
ύποστήριξιν αύτής κατά τάς έκλογάς.

«Γνωρίζεις τί σημαίνει ύποστήριξις τής Κυβερνη- 
σεως είς βουλευτικάς έκλογάς ; Φοβούμαι ότι θά ήσαι 
καί σύ έξ ίσου άααθής κατά τούτο ώς ήμην έγω τότε. 
"Ακούσε λοιπόν.

«Πας άνθρωπος δστις θέλει νά πολιτευθή, έχει 
αίαν πολύ άξιέπαινον Φιλοδοξίαν, νά ώφελησ·/) την πα
τρίδα του. Πρόσεξε δμως είς τήν έξής διαφοράν, διότι 
έάν δέν τήν έννοήσης καλώς δέν θά έννοησγς τίποτε. 
Υπάρχει μεγίστη διαφορά μεταξύ τοΰ νά θέλω τήν 
εύημερίαν καί τήν πρόοδον τής πατρίδας μου καί τού 
νά θέλω ν ά φέρω έ γ ώ τήν πατρίδα μου είς τήν εύ- 
ηαεοίαν καί τήν πρόοδον. Ο πρώτος πόθος είναι κοι- \ ί 1 ι k
νός είς όλους τούς πολίτας, διότι ποιος δέν έπιθυμεΐ 
τήν πρόοδον τής πατρίδας του ; Ό δεύτερος δμως πό
θος είναι, ή, τουλάχιστον πρέπει νά ήναι, πόθος μό
νον τών πολιτευτών. ’Επειδή λοιπόν τό μεν σκάφος 
τής πατρίδας έχει έν μόνον πηδάλιον. τήν Κυβερνησιν, 
οί δέ πολιτευταί. δηλ. οί έξ επαγγέλματος πηδαλι
ούχοι, είναι πολλοί καί δέν είναι δυνατόν νά κρατώσι 
ολοι όυ.ού τό πηδάλιον αύτό, διά τοΰτο έκαστος έζ 
αύτών θέλει νά ρίψν) τούς άλλους άπό τής θέσεως τού 
πηδαλίου καί ν’ άναβή αύτος έκεϊ, διότι άλλως, θά 
συμβή έν έκ τών δύο. ή θά φθάση ή πατρίς είς τόν 
ποθητόν λιμένα δ·.’ άλλου πηδαλιούχου, καί τότε αύ
τό.' Οάν.είνη άχρηστος καί δέν θά έ'χγ τήν δόξαν τής 
επιτυχίας, τοΰτο δέ είναι τό παντός άλλου σπουδαιό- 
τερον, ή θά πέση τό σκάφος είς τούς βράχους καί θά 
συντριβή, και τότε ό κοινός φιλόπατρις πόθος δέν θά 
έκπληρωθή».

«"Εως έδώ τό πράγμα είναι φυσικώτατον καί ή φι
λοδοξία άξιέπαινος. Έάν δμως ζητήσγς νά εΐσδύσγς 
μετά Φωτός είς τό βάθος τής φιλοδοξίας τών πηδαλι
ούχων τούτων, θά εΰργς είς όλους μέν σχεδόν τήν πε-
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τίποτε ή νά χρωματισθη διόλου, κύριε de Grondlys, 
θ’ απαντήσω πρώτα εις τάς ερωτήσεις σας.

«Ποιος είμαι ; τά δικαιώματα μου ; τούς τίτλους 
μου ; Καλά, είμαι δ’Ιωσήφ Fouche, Διευθυντής τής 
Αύτοκρατορικής αστυνομίας.

Ό Grandlys έβγαλε μίαν φωνήν.
— ’Εσείς, έσεϊς.
Ό Fouche έδηξε τά χείλη του.
— ’Εννοώ, τ’ δνομά μου σάς φέρει λυπζράς άνα- 

μ.ήσεις, ϊσως δμως συνηγορήσω ύπέρ τοΰ σκοποϋ 
σας κατά τήν παρούσαν ώραν. Άλλ’ ας άφήσωμεν 
αύτά. ’Ήλθατε λοιπόν εις τήν Γαλλίαν διά νά κατα- 
ταχθήτε εις τόν γαλλικόν στρατόν ; Δέν μοΰ λέτε δμως 
διά τίνος μέσου σκέπτεσθε ύπό τό πλαστόν δνομά 
σας νά φέρετε αποτέλεσμα ;

— Ελπίζω εις προστασίας αί δποΐαι μέ ύπεστή- 
ριξαν ήδη κΓ εντός τής Αυλής.

Ό Fouche έσκέπτετο’ ένα μειδίαμα έφάνη έπί 
τών χειλέων του. Εΐχεν εννοήσει.

Ή Αύτοκράτειρα.
’Αμέσως τό μέτωπόν του έφωτίσθη- αλλά τό φώς 

αυτό ήτο δλέθριον.
— Μάλιστα, μάλιστα, δλ’ αύτά εΐνε πολύ παρά

δοξα. Εκτός τούτου έχετε και άλλους προστάτας.........
’στήν ’Ιταλία......... ’στήν Ρώμη.

Αύτήν τήν φοράν δ Grandlys ώχρίασε' δ αστυ
νομικός είχε διεισδύσει μέχρι τοΰ μυστικού του τό 
δποΐον αύτός ένόμιζε τόσον καλά φυλαγμένον.

Καί δ Fouche επωφελούμενος τής ταραχής του 
έξηκολούθησεν απαθής.

— Κύριέ μου, είσθε άφρων, τό παράδειγμα τού 
δουκός τοΰ Enghien έπρεπε νά σάς σταματήση καθ’ 
δδόν.

Εις τήν φρίκτήν αύτήν φράσιν δ νέος ήνωρθώθη.
-- ’Εάν δ σκοπός σας εΐνε αύτός τότε εμπρός· μή 

χάνωμεν καιρόν.
Παρεδίδετο άνευ άντιστάσεως.
Ό Boran δμως καί ή Renee κατατρομαγμένοι 

έρρίφθησαν επάνω του, καλύπτοντες αύτόν διά τών 
σωμάτων των καί κλαίοντες άμφότεροι.

— Δέν πρόκειται περί τούτου σάς βεβαιώ άπήντη- 
σεν δ Fouche δστις έφαίνετο σκεπτόμενος.

Πρώτην φοράν ϊσως είς τήν ζωήν του δ πρώην 
βασιλοκτόνος εύρέθη έν άμηχανίφ. Κόσμος ολόκληρος 
αντιθέτων σκέψεων διεσταυρούτο έντός του.

Κ’ έσκέπτετο : Άν άφινε τήν ’Ιωσηφίναν νά ύπο- 
στηρίξη τόν έκ γενετής τούτον έχθρόν τού Αύτοκράτο- 
ρος, έκείνη μέν θά τού ήτο ευγνώμων αύτός δέ θά τήν 
είχε υποχείριόν του. Ένώ συγχρόνως θά έξέθετε δπως 
καί δποτε ήθελε τήν Pauline Borghese. Άλλ’έκτος 
τούτου έσκέπτετο δτι αύτού δντος μόνου κατόχου τοΰ 
φοβερού τούτου μυστικού, ή μέχρι τοΰδε μεγάλη δύ- 

ναμίς του καθίστατο ακόμη τρομερωτέρα. ’'Επειτα 
πού καλλίτερου μπορούσε νά έπιβλέπη καί νά έχη εις 
τήν διάθεσίν του τόν πρίγκηπα ή εις τ’ αύτοκρατορικά 
στρατεύματα ; Άργότερον μόυου ϊσως έπρεπε υά κάμη 
ένα αρκετά καλόν δρόμον, γιά νά τόν παραδώση 
στούς θείους του. Καί τέλος, έλεγε μέσα του, δτι δ νέος 
αύτός ήξιζε κάποιαν ύπόληψιν καί δτι τά όργανά 
του ήδύναντο νά φεισθοΰν τής νεότητάς του.

Τοιουτοτρόπως δέ άπέκτα καί δικαιιυματα έπί τής 
εύγνωμοσύνης τού νέου καί θά τοΰ ήτο ϊσως ποτέ πολύ 
χρήσιμος κατά τήν έποχήν έκείνην κατά τήν οποίαν 
τά πάντα ήλλαζον. Τά μάτια του είχαν πολλά ίδεΐ

’Εάν δμως δ Αύτοκράτωρ έμάνθανε κατά τύχην δλ’ 
αύτά ; Καί τί μ’ αύτό ; μήπως έχανε τό δικαίωμα νά 
φυλακίση τόν πρίγκηπα δποτε ήθελε ισχυριζόμενος δτι 
ή ύποτιθεμένη αδυναμία του, δέν ήτο παρά μεγάλη έ- 
πιτηδειότης.

Βεβαίως δλα έτσι θά έγένοντο. Μέ μίαν βραδεΐαν 
κίνησιν δ πρώην δρατοριανός, κατηύνασε τήν γενικήν 
ταραχήν καί μέ φωνήν δλως διόλου μαλακήν ήρχισε νά 
λέγη.

«Κύριε de Grandlys, δώσατε μοι τόν λόγον τού 
πρώτου εύγενοΰς τής Γαλλίας δτι δσα μοΰ είπατε ή- 
σαν ή καθαρά αλήθεια, δτι δέν μελετάτε τίποτε κακόν 
έναντίον τοΰ Αύτοκράτορος καί τής Αύτοκρατορίας καί 
τότε έγώ μέ κλειστά μάτια σάς χαρίζω τήν έλευθερίαν. 
Είσέλθετε έάν μπορέσετε εις τόν αύτοκρατορικόν στρα
τόν, έάλ όχι, τότε έπιστρέψατε είς τήν έξορίαν σας. 
'Όπου δμως καί άν εύρίσκεσθε, γνωρίζετε καλά, 
δτι έγώ θά μπορώ πάντοτε νά σάς συλλάβω, δέν μοΰ 
ξεφεύγουν έμένα εύκολα.

«Καλλίτερον θά εΐνε νά κλείσωμεν μίαν συμφωνίαν 
ή οποία νά στηρίζεται είς τήν καλήν πίστιν άμφοτέ- 
ρων. Λοιπόν απαντήσατε θέλετε ; Θέλετε νά υπογρά
ψετε ;

Ό Grandlys έσκυψε τό κεφάλι καί ώνειρεύετο.
’Έβλεπε μπροστά του τήν Renee καί τόν γέροντα 

Boran οί όποιοι τόν παρεκάλουν σιωπηλώς μέ χεϊ- 
ρας σταυρωμένος, ένώ μακράν ύπό τόν γαλανόν τής 
Ρώμης ούρανόν διεκρίνετο ή χαρίεσσα καί λατρευτή, 
μορφή μιάς Pauline, χάριν τήςδποίας τά πάντα έθυ- 
σίαζε.

Άναστενάξας βαθειά άπήντηθεν: «Κύριε Fouche, 
σάς δίδω τόν λόγον μου, ώς δ πρώτος εύγενής τοΰ 
κόσμου,δτι δέν σάς εΐπον παρά τήν καθαράν αλήθειαν, 
δτι δέν μελετώ τίποτε κακόν έναντίον τής Αυτοκρατο
ρίας καί τοΰ Αύτοκράτορος καί δτι έάν δέν καταταχθώ 
είς τ’ αύτοκρατορικά στρατεύματα θά έπανέλθω εις 
τήν έξορίαν μου. Δέχομαι τούς δρους σας διότι εύρί- 
σκομαι ύπό τήν ανάγκην. Τοΰ λοιπού δέν θά κρύ- 
πτωμάι έλπίζω δέ δτι καί σείς δέν θά μέ καταδιώκετε 
πλέον ».

«— Σάς ύπόσχομαι» άπεκρίθη δ Fouche ύποκλι- 
θείς έκ νέου, μή τολμών δμως νά δώση τόν λόγον τής 
τιμής του. «Καί άν κάποτε θυμηθήτε δσα συνέβησαν 
απόψε, έλπίζω νά συμβή αύτό χωρίς πικρίαν».Κατόπιν 
δέ στρεφόμενος πρός τόν ώρολογοποιόν εΐπεναύστηρώς:

— 'Υάκυνθε Boran, αύτό ας σάς γείνη μάθημα. 
Αύριο τό πρωϊ ή κρύπτη δέν πρέπει νά ύπάρχη πλέον 
καί ποτέ άλλοτε, άκούτε καλά, ποτέ άλλοτε ύποπτος 
άνθρωπος, νά μήν εύρη καταφύγιον σπίτι σας. Έάν 
δμως σείς έξακολουθεϊτε νά παραβαίνετε τάς διαταγάς 
μου, ξεύρετε πολύ κκλά τούς λόγους διά τούς δποίους 

μπορώ νά σάς καταδιώξω.'Ο Boran εΐχεν ήδη έκτείνει τήν χεΐρα του διά νά 
ύπογράψη άνευ άντιρρήσεως τό έγγραφον, άλλ’ δ 
διευθυντής τής αστυνομίας είχε πλέον έξέλθει. Πίσω 
του ήρχετο δ Cantecor, απογοητευμένος καί αρ

κετά τεθορυβημένος.Έξελθόντες είς τήν δδόν ή έξοχότης του, πριν ά- 
ναβή είς τήν άμαξαν, εΐπεν είς τόν ταπεινόν αστυ
νομικόν : «Cantecor, αν δέν θέλης νά καταστροφής 
καθ’ δλοκληρίαν, πρέπει νά λησμονήσης αύτήν τήν 
βραδειάν. Εΐνε ώς νά μή ξέρης, νά μήν είδες, ούτε 
νά ήκουσες τίποτε. Άπό σήμερον σέ προσκολλώ είς 
αύτόν τόν νέον, σοΰ τού αναθέτω, σού τόν παραδίδω. 
Πρέπει νά ξέρης πάντοτε ποϋ εΐνε, τί κάνει, τί σκέ
πτεται, τί θέλει, έσο δέ βέβαιος δτι αν κατορθώσης 

αύτά ή προαγωγή σου δέν θ’ άργήση».
Ό Cantacor ύπεκλίθη έδαφιάνως καί τό μέτω

πόν του ήγγιζε ακόμη τό χώμα δταν ή άμαξα τχς 

έξοχότητός του έξηφανίσθη.
’Άλλου είδους σκηνή διεδραματίζετο όπισθεν των, 

εις τήν οικίαν τοΰ ώρολογοποιού. Οί τέσσαρες πιστοί, 
περικυκλώσαντες τόν πρίγκηπά των, συνεχαίροντο έ- 
αυτούς διά τήν καλήν δσον καί άπροσδόκητον λύσιν.

Άλλ’ εκείνος, έξαλλος, φρυάσων, τρελλός έκ τοΰ 
πάθους, έσφιγγε τάς χεΐρας τών πιστών τοΰ άφοσιω- 

μένων.«"Επρεπε νά ύποχωρήσω στον δολοφόνο, στον ά

θλιον αύτόν γιά σάς. 1
«Ό άθλιος, ναι δ ύπέρποτε τρισάθλιος,δ προδίδων 

τώρα τόν αύτοκράτορά του, χωρίς νά έλευθερώση 

έμέ »."Υστερον ολίγον, κατ’ ολίγον τό πρόσωπόν του 

έγεινε κατέρυθρον.«Ά / φίλοι μου ! μή κλαΐτε τούναντίον πρέπει νά 
χαιρώμεάα. 'Υπάρχουν ακόμη καί γιά μάς έλπίδες.
Τί καλλιτέραν άπόδειξιν θέλετε άπό τήν διαγωγήν 
αύτοΰ τού κατασκόπου δ όποιος γνωρίζει δλα ; Δέν 
εϊμεθα οί μόνοι οί όποιοι βλέπομεν τήν έκ νέου άν- 

θησιν τών κρίνων τής Γαλλίας μας.

II
Περί τά μέσα ’Ιουλίου, κατόπιν παρακλητικού έγ- 

γράφου τών κατοίκων τής Compiegne, ή όποια ήτο 
αντίζηλος τών Saint-Cloud καί Malmaison, ήαύ- 
τοκράτειρα μετά τής Όρτενσίας μετέβησαν νά διέλθουν 
έκεϊ δύο εβδομάδας, άναμένουσαι μετ’ δλίγας ήμέρας

X X 3 /και τον αυτοκρατορα.Ή έπαυλις τής Compiegue δέν εύρίσκετο καί 
είς πολύ καλήν κατάστασιν, ή δέ αύτοκράτειρα μετά 
τής αύλής της, έτακτοποιήθησαν έκεϊ δπου ήδύναντο 
καλλίτερα, άκολουθούμεναι,δπως πάντοτε, ύπό παντός 

είδους ραδιουργιών.Τήν παρούσαν δέ ιδίως έποχήν αί σκευωρίαι αύ- 
ται εΐχον, ώς έκ μιάς προσφάτου πράξεως τού αύτοκρά

τορος, διπλασιασθή.
Πρό καιρού δ Ναπολέων προσεπάθει νά χρησιμο- 

ποιήση ένα μεγάλον άριθμόν πριόην έξορίστων καί 
νέων εύγενών, οί δποϊοι έπιθυμοΰντες νά συναθροι- 
σθώσι καί πάλιν περί τήν πολιτείαν δέν τό έκαμνον 
μή θέλοντες νά καταταχθώσιν εις τόν στρατόν ώς ά

πλοι στρατιώται.Ό αύτοκράτωρ λοιπόν έκλέξας έξ χιλιάδας έκ τών 
ώραιοτέρων φυλακισμένων τής Άουστερλίτσης, τούς 
διέταξε νά σχηματίσωσι διά λογαριασμόν τής Γαλλίας 

δύο συντάγματα.Φυσικά, τά νέα ταύτα σώματα, δέν ίδρύθησαν έπί 
τών διεθνών βάσεων δ Ναπολέων έμοίρασε τούς 
βαθμούς τών άξιωματικών, δπως αύτός ήθελε.

Δέν ήτο άνάγκη νά έχη τις καί άλλοτε ύπηρετήσει 
έν τώ στρατφ διά νά λάβη τάς έπωμίδας τοΰ άξιωμα- 
τικοϋ. Ήρκει νά άνήκεν είς μεγάλων οικογένειαν, νά 
ήτο γεννημένος εύγενής καί νά έδείκνυε ζήλον είς τήν 
αύτοκρατορικήε ύπηρεσίαν. Βεβαίως οί προβιβασμοί 
αύτοί, άντέκειντο πρός τά κεκανονισμένα· δΓ αύτοΰ 
δμως τοΰ τρόπου, κατώρθωσεν δ αύτοκράτωρ νά συν
άθροιση περί αύτόν πλείονας τών εκατό νέων, καλώς 
άνατεθραμμένων, μορφωμένων καί πλουσίων, άπο- 
σπών αύτούς συγχρόνως έκ τής άργίας ή δποία ήτο 
τόσον κινδυνώδης είς τήν πλήρη συνωμοτών άτμο- 

σφαϊραν τών Παρισίων.
Ό άνεψιός τού μεγάλου La Tour d’Auvergne 

έλαβε τόν βαθμόν συνταγματάρχου εις τό Ιον σύν
ταγμα, ένας άλλος δέ Γερμανός εύπατρίδης άνέλαβετήν 
διοίκησιν τού 2ου. Μετ’ολίγον τά σώματα αύτάέλάμ- 
βανον τά ονόματα τών διοικητών των. Οί άποσπώ- 
μενοι εϊς τήν ακολουθίαν των, εΐχον άναλάβει τήν έ- 
ποπτείαν καί καθείς άνέπτυσσε τόν ζήλον του διά νά 

καταλάβη τήν θέσιν αύτήν.
Νεόπλουτοι, δημοκρατικοί, βασιλικοί άλλάξαντες 

φρονήματα, καί πολλοί άλλοι νέοι ύπέβαλλον ύποψη- 
φιότητα νά καταταχθώσιν είς τά συντάγματα αύτά.
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Οί τελευταίοι δισταγμοί καί οί κλονοΰμενοι ενδοια
σμοί ένικήθησαν δια τής έπιτυχοΰς ταύτης ίδρύσεως. 
Καθ’δλοντό διάστημα τής διαμονής τής αυλής εις 
Oomipiegne, αί παρακλήσ3ΐς πρός κατάληψιν τών 
θέσεων αυτών έδιπλασιάσθησαν. Σχεδόν όλοι, άπε- 
τείνοντο πρός τήν Josephine, ή όποια ήτο εκ φύ- 
σεως εύγενής μή κρύπτουσα τό ενδιαφέρον τό όποιον 
είχε διά τήν χρυσήν νεότητα,

Είς τήν εξοχήν όπου ήτο πλέον ελεύθερα, πλέον ευ
πρόσιτος, οί θεσιθήραι τήν περιεκύκλωνον πανταχό- 
θεν, πλέον απαιτητικοί.

Αί γειτονικά! επαύλεις, αί όποϊαι δέν ήσαν καί ό- 
λίγαι, έφιλοξένουν τούς απαιτητάς, έκτος δέ τούτων 
καί τά ξενοδοχεία, ιδίως δέ «ή Χρυσή Καμπάνα» ή
σαν γεμάτα.Οί εύγενεϊς οΰτοι διήγον δ'πως δήποτε ύ
ποπτον βίον, καί δι’ αυτό ήκολουθοΰντο, χωρίς βε
βαίως νά τό γνωρίζουν, άπό διάφορα άτομα ούδε- 
μίαν έχοντα σχέσιν μεταξύ των. Ούτοι ήσαν αστυνο
μικοί και κατάσκοποι τών διαφόρων ισχυρών ατόμων 
ή κομμάτων. Μοναδική εποχή, βρίθουσα φιλοδοξιών, 
κρυφών ελπίδων, συνομωσιών, απείρων αφοσιώσεων 
καί άτιμων προδοσιών.

Ο Ναπολέων είχε τους εμπίστους του, ό Talley- 
iand τούς ίδικούς του, δπως ό Fouche, ό Sa vary 
ό Desmarets, ό Dubois, δλοι δέ αυτοί κατεσκοπευ- 
οντο αναμεταξύ των.

Η Αστυνομία έζήλευε τό ύπουργεΐον καί τήν Νο
μαρχίαν ή οποία τής άντέπραττε, καί τάνάπαλιν.

Ό κόμης de Provence, ό κόμης d’ Artois, εΐ- 
χον απεσταλμένους είς Παρισίους, Γάλλους ή ξένους. 
1 έλος δέ καί αί διάφοροι ευρωπαϊκοί κυβερνήσεις, 
τής Αγγλίας, Ρωσσίας, Αυστρίας, Πρωσσίας, είχον 
περιξ των Tuileries ιδρύσει γραφεία κατασκοπείας. 
Οι κατάσκοποι έτρύπωνον παντού μέχρι καί αυτού τοϋ 
κύκλου τής Josephine ακόμη, μεταξύ τών κυριών τών 
ανακτόρων αί όποϊαι έστοίχιζον είς τόν Fouche όχι 
ολίγα.

Ό αύτοκράτωρ έπαγρυπνεΐτο δπως καί δλοι οί 
πρίγκηπες άπό τούς διαφόρους αυτούς αστυνόμους, 
οΐτινες ήμιλλώντο ώς πρός τήν πανουργίαν τό θρά
σος. τήν δεξιότητα.

Κάποτε κάποτε έσημεϊούντο κκί λεπτολογίαι τινές, 
πολλοί δέ εκ τών δήθεν εμπίστων έπαιζον τόν παπ- 
πάν τούτο βεβαίως συνετέλει είς τό νά συμπληρή καί 
νά μπερδεύη τάς μηχανορραφίας. Γύρωθεν λοιπόν τής 
εύγενοΰς αυτής νεότητος είχον μαζευθή κάθε άποχρώ- 
σεως μετημφιεσμένοι κατάσκοποι, εργαζόμενοι άθο- 
ρύβως, μαντεύοντες ό είς τά σχέδια τοΰ άλλου καί κα- 
ταστρέφοντες αυτά χωρίς νά φαίνωνται.

Ενα σαββατο πρωί, δπως συνήθως, ό περίβολος 
τών ανακτόρων, είχε καταληφθή ύπό τών απαιτητών, 
οΐτινες σήμερον είχον γεμίσει καί τόν πρώτον διάδρο

μον και την κλίμακα. "Ολοι είχον δώσει τά όνόματά 
των άπό τάς πρώτας ήμέρας , ή αύτοκράτειρα δμως, 
μή διδουσα προσοχήν είς τήν εθιμοτυπίαν, εξέλεξε 
απο τον κατάλογον τά γνωστά της ονόματα, ονόματα 
τα οποία τής ήρεζον καί τής είχον θερμότερον συ- 
σταθή.

Κάθε πρωί, δταν δέν είχε πονοκέφαλον ή τίποτε 
άλλο νά κάμη, έδέχετο μίαν ολόκληρον δωδεκάδα άπό 
τους υποψηφίους αξιωματικούς, μεταξύ τής δεκάτης 
καί δωδεκάτης ώρας.

ΙΙρέσκετο πολύ είς τόν ρόλον τής εύεργέτιδος τόν 
όποιον μόνη της εξέλεξε. "Ολη αυτή ή σφριγώσα εύ- 
γενής καί έξυπνος νεολαία ή ένθυμίζουσα τό πρώην 
καθεστώς καί τάς έξαφανισθείσας ήμέρας, τήν ένδιέ- 
φερε καί τήν έγοήτευε. Αυτή ήτο ό κόσμος της, τόν ό
ποιον έπανεύρισκε μετά χαράς.

Ανευ ίχνους υπερηφάνειας έδέχετο τάς κολακείας 
και ήκουε είς κάς παρακλήσεις των, ύποσχομένη πάν
τοτε. Γούτο έθΰμωνεν όχι ολίγον τόν Ναπολέοντα, δ- 
στις αρνουμενος κατά πρώτον τά πάντα, ΰπεχώρει τέ
λος πρό τής επιμονής τής συζύγου του. Πολλάκ-.ς δμως 
όταν ό αύτοκράτωρ έφαίνετο αμετάπειστος, ή ’Ιωση
φίνα εκαλει καί τήν Όρτενσίαν είς βοήθειαν της, τάς 
κυριπς τής τιμής, τούς προσκεκλημένους της, οπότε 
π/ώον ευρισκόμενος ό Ναπολέων πρό τής εκτελεστι
κής αυτής συναυλίας, ήναγκάζετο νά ύποχωρήση.

Ντο τέλος, θά καναντήσωμε νά όνομάζεςε σεις τούς 
στρατηγούς μου έλεγε μεμψιμοιρών.

Γιατίι όχι ; άπήντων μερικά! αύθάδεις ώραϊαι.
Αχ ! ζητιάνες, ζητιάνες.

Καί ό μέγας άνήρ, δέν μπορούσε παρά νά γελάση.
Η επιρροή τής Ίωσηφίνης, έπί αυτού τού ζητή

ματος ένομιμοποιήθη πλέον. Διά τούτο, δταν άργό- 
τερον οί άρχαιότεροι τοΰ στρατεύματος, ήθελον νά 
ειπουν τι περί τής κατατάξεως τών αξιωματικών, τούς 
ωνομαζον χαρακτηριστικώτατα οί αξιωματικοί τής αύ- 
τοκρατείρας.

Προς τό παρόν, οί υποψήφιοι αξιωματικοί άνέ- 
μενον περιπατοΰντες κατά μήκος τής αυλής τών ’Α
νακτόρων, άλλοι κατά μόνας, άλλοι καθ’ ομίλους. "Ο
λοι σχεδόν ώμσίαζον αναμεταξύ των, διότι έκτος τοΰ 
οτι οι περισσότεροι είχον στενήν ή μακρυνήν συγγέ
νειαν, ήσαν του αύτοΰ έξωτερικοΰ, τής αυτής καταγω
γής, δπως καί ανατροφής.

(' Ακολουθεί', ΜΗΤΣΑ ΠΕΡΡΟΤΗ 

τών Γραμμάτων πλήρη ανεξαρτησίαν: ανεξαρτησίαν 
ιδεών καί ανεξαρτησίαν αισθημάτων, υλικήν δε ανε
ξαρτησίαν πρωτίστως, διότι φαντάζομαι οτι δέν , θά 
ήρκεϊτο τότε ή γυνή είς δειλά? άποπείρας επιβολής άλλά 
θά μετεχειρίζετο τά υλικά μέσα της πρός έξυπηρέτη- 
σιν τών μεγάλων ιδανικών της. Άντιστρόφως πολλών 
συναδέλφων της τού ισχυρού φύλου άποβλεποντων 
είς τδ χρήμα διά ιού πνεύματος, θά έπε'έτεινε τήν 
δοασιν τού πνεύματος της διά τού χρήματος, καί ή 
γ~ραφίς της, ό νους της, θά έπέδρων εύεργετικώς επί 
τής κοινωνίας καί δσοι δυστροπούν είς τήν τραχεία»’ 
φωνήν ένδς συμβούλου θά υπεχώρουν έκουσίως πρό 
τής απαλής πειστηκότητος τής γυναικείας προτροπής.

Δεν θέλω νά όμιλήσω έδώ συγκεκριμένο)? περί 
τών γυναικών αί όποϊαι γράφουν έν Έλλάδι, αν και 
άνε τόσον ευάριθμοι ώστε νά Υφίσταμαι άναγκα- 
στικώς τήν έπήρειαν τών έργων των θέλω μόνον νά 
τονίσω δτι ή γυναικεία έργασία πρέπει νά φέρη τήν 
σφραγίδα τή? υπεροχή?, δτι άφ’ ή? στιγμή? η γυνή 
Αποφασίζει νά αφιέρωση τήν αβρότητά τη? εις τον 
ά'/ώνα τής φιλολογίας, είς βάρος ίσως τής κοινά)? εν
νοούμενης οικογενειακής εύτυχίας, δφείλει νά Αντιμε- 
πίση μέ θάρρος τάς απογοητεύσεις και νά χωρήση 
κατ’ ευθείαν π ρδς τον σκοπόν της, πάντοτε βελτιουσα 
τδ έργον της, ουδέποτε μετριάζουσα τήν δράσιν της ή, 
δΓυποχωρήσεων, μειούσα δπως δήποτε το γοητρον 

τής έργασίας της. ΜΙΛΤ. ΙΩΣΗΦ

ΜΓΥΝΜΚΕΣΠΟΪΓΡΛΦΟΤΝ
ζΙέν γνωρίζω αν αί γυναίκες πρέπει νά γράφουν, αν 

πρέπει δηλαδή νά φιλολογούν καί ν’ άφωοιούνται είς 
τά Γράμματα. Πολλοί φρονούν οτι ή φιλολογία δημι
ουργεί χάσμα μεταξύ τής γυναικδς καί τών οικιακών 
καθηκόντων της- έγώ, μολονότι τρέφω ίδιάζουσαν έκ- 
τίμησιν προς τάς φιλολογούσα?, δέν αποκρούω έντελώς 
τήν γνώμην αυτήν τών πολλών, ομολογώ) όμως οτι ή 
πνευματική δρασις προσδίδει είς τήν γυναίκα κάποιαν 
αι'γλην ή όποια, όταν συμπίπτει 1·ά περιβαλλη προ- 
σωπον φύσει συμπαθές, αποτελεί δΓαυτήν άκαταμα- 
χητον θέλγητρον. ΕΓε δέ ή φιλολογία καϊτδ μόνον έ- 
πίπεδον όπου ή άδύνατος γυνή ΰφοΰται ηθικώς υπε- 
ράνω τού άνδρδς, διότι κατανοεί βαθύτερου τήν απο
στολήν της καί τήν έξιδανικευει.

Πολλάκις συνεζήτησα μέ άρρενα; συναδέλφους μου 
έπι φιλολογικών ζητημάτων, καί οφείλω νά ομολογή
σω, προς μείωσιν τού ανδρικού γοήτρου, οτι σχεδόν 
πάντοτε, ύπό τά έπιχειρήματα τής τέχνης, διέκρινα 
τάσιν προς βιομηχανίαν. Είχον τδ εύτύχημα ΐ’ά ομι
λήσω καί μέ “Ελληνίδας φιλολόγους καί με κατεπληξε, 
τδ άγνδν τών αισθημάτων των, ή αληθινή άγαπη δι 
ο,τι παράγει τδ πνεύμα, ό θερμός, δ άδολος ενθουσι

ασμός των.
' Υπό τοιούτους ορούς θά ηύχόμην είς τήν γυναίκα

ΚΟΣΜΟΣ
Η ΑΠΕΡΓΙΑ φαίνεται πρέπει νά θεωρηθή αος 

άναγκάϊον κακόν καί ό εργάτης έχει πλέον, τή 
ανοχή τών άρχών, φοβερόν δπλον εναντίον τώη’ προϊ

σταμένων του. Διότι, τι άλλο ση- 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΑ μαίνει ή προθυμία μετά τής ο

ποίας ή Κυβέρνησις έσπευσε να 
άποσύρη τδ ύποβληθέν νομοοχέδιον κατά τών άπερ- 
γιΰνν ■ Ούδείς άιιφισβητεϊ τά δικαιώματα τιον εργατι
κών τάξεων καί έν 'Ελλάδι αί δίκαιαι άπαιτήσεις του 
εογατικού κόσμου εύρον πάντοτε ύποστηρικτας. Αθ- 
μος διιως κατά τής άπεργίας καθ’ δν τροπον εχει 
αναπτυχθεί έν τή χώρα μας, δηλαδή κατά του α ν α ρ
χικού καθεστώτος τδ όποιον δημιουργείται πολλάκις 
έξ εισηγήσεων τρίιων καί εφαρμόζεται διά τής επιθετι
κής στάσεως τιον άπεργούντων ,θά ήτο έκπολιτιστικος εν 
πολλούς καί θά άπέτρεπε τον έργάτην έκ τής συνήθειας 
ένδς κακού τού όποιου τά αποτελέσματα, οια δήποτε 
καί αν είνε ή προσωρινή έκβασις μιάς απεργίας, στρέ
φονται πάντοτε κατά τού ίδιου έαυτού του. Ο EUi}v 
έογάτης, λόγω τής ιδιοσυγκρασίας του, δυσκολως συγ- 
κοατεΐται έντδς τού ορίου τών δικαιωμάτων τον όταν 
άπαιτεϊ, εύπιστος δέ κα'·· εύκόλως έπηρεαζόμένος, ακο
λουθεί είς τοιαύτας περιστάσεις τδν πρώτον έπιτηδειον 
δστις έχει συμφέρον νά προσεταιρισθή τήν εργατικήν 
δύναμιν.

ΕΙΝΕ μεγίστης σημασίας αι υπο ομογενούς γενο 
μεναι είς τήν Κυβέρνησιν προτάσεις περί ίδρυ- 
σεως Ναυτικής Τραπέζης καί συντελεστικαί εύρυτερας 

άναπτύξεωςτής Ελληνικής Ναυ-
Ι&ΡΥΣΡ τιλίας ήτις καί σήμερον κατέχει 

ΝΠΤΙΚΗΪ ΤΡΑΠΕΖΗΣ τά σκήπτρα τόσον έν τφ Δουνά- 
βει καί τή Μαύρη Θαλασσή Ο

σον καί έν τή ’Ανατολική Μεσογειω. Εκ τών^ κυριω 
τέρων μελημάτων τής Τραπέζης θά είνε καί ή σύστα- 
σις Ναυτασφαλιστικοΰ τμήματος πρός έξουδετερωσιν 
τών σοβαρωτάτων δυσχερειών είς τάς όποιας προσ
κρούει άπό τίνος ή σύναψις έν ’Αγγλία ασφαλειών 
φορτίων ύπό Ελληνικήν σημαίαν. Καί εινε μεν αλη
θές” δτι αί δυσχέρειαι αύται προέκυψαν έξ υπονοιών 
ναυταπάτης έκ μέρους ένίων ’Εφοπλιστικών Οικων 
τής χώρας μας, άλλ’ είνε τόσον πασιφανής ή πληρης 
καλή πίστις καί τό φερέγγυον τής μεγάλης πλειονό
τητας τών έφοπλιστών μας καί άριθμεϊ ή εθνική μας 
ναντιλία τόσους αμέμπτους χαρακτήρας, ώστε τοϊς ο
φείλεται άμέριστος ή συνδρομή τοΰ επισήμου Κρά
τους. ' e

Κατά τάς πληροφορίας μας, δ υποβολών τας προ
τάσεις ομογενής αντιπροσωπεύει ομάδα ’Ελλήνων κε
φαλαιούχων, διατίθεται δέ υπέρ τής ίδρύσεως της 
Τραπέζης τό ποσόν 50,000,000 φράγκων.
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ΕΝ ΤΗ Αιθούση της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 
έγένετο τήν Ιην Νοεμβρίου ή έπίσηριος εναρκτή

ριος τελετή τοΰ Πανελληνίου Συνεδρίου τής Γεωργίας 
τής Βιομηχανίας και τοΰ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ’Εμπορίου, συγκεντρώ-
Ε1ΠΟΡΟΒΙΟΒΗΙΑΝΙΚΟΝ ΣΤΝΕΔΡΙΟΝ σασα, περί του, 75 αντ· 

προσώπους σωματείων, 
τοΰ έσω καί έξω Ελληνισμού. Αί συνεδριάσεις διηρ- 
κεσαν έπί σειράν ήμερων, πλείστοι δέ ήσαν οί άγορη- 
ται μεταξύ των οποίων πολλοί άνεγνωρισμένης είδι- 
κότητος.

Έξεφράσθησαν γνώμαι καί διημείφθησαν σοφαί 
σκέψεις, καί ύπεδείχΟησαν πολλά τά ωφέλιμα εις την 
κυβέρνησιν είς τήν οποίαν ήδη εναπόκειται ή εφαρ
μογή. Χρειάζεται όμως έπισταμένη μελέτη έκ 
μέρους τών αρμοδίων καί σύστημα εφαρμογής διά 
νά φέρουν πρακτικόν αποτέλεσμα αί διατυπωΟεϊ- 
σαι εύχαί. Τό όγδοον Ύπουργεΐον, τής ΓΕΩΡ
ΓΙΑΣ καί τοΰ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, τοΰ οποίου τήν σύστα- 
σιν άπεφάσισε ή Κυβέρνησις, είνε ένδεδειγμένον διά 
νά φέρη εις πέρας τήν αποστολήν.

ΟΨΗΦΙΣΘΕΙΣ Νόμος περί άκατασχέτου τών 
’Επίπλων δεν φαίνεται ίκανοποιήσας έξ ίσου δ
λας τάς λαϊκάς τάξεις, διότι καθημερινώς προβάλ

λουν διαμαρτυρίαι κατά της άδυ-
ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΝ ναμίας είς ην περιήλθον διά τοΰ 

ΤΟΝ ΕΠΙΠΛΩΝ νόμου οί διάφοροι μικροπιστω- 
ταί προκειμένου rd ζητήσουν 

τήν έξασφάλισιν τών δφειλομένων. Και κατ ’ αρχήν 
μεν το μέτρον είνε φιλάνθρωπον ώς θέτον φραγμόν 
εις τήν έκμετάλλευσιν εκ μέρους ασυνειδήτων δανει
στών, καί θά λειψή ό έξευτελισμός καί ή ηθική κατά- 
πτωσις τών καταδυναστευομένων πτωχών, ούχ ήτ- 
τον πρέπει νά δμολογηθή δτι υπάρχουν ούκ ολίγοι 
δυστυχώς, οί όποιοι, εντελώς άδιαφοροΰντες διά τά 
χρέη των, έντρυφοΰν εις πολυδάπανον καί μαλθακώ- 
τατον οικιακόν περιβάλλον, έξωθοΰντες διά τής κακο- 
πιοτίας των τους δανειστάς των είς τά έσχατα μέτρα 
Φρονοΰμεν συνεπώς δτι μερικοί περιορισμοί κατά τήν 
έπιψήφισιν τοΰ νομοσχεδίου δεν ήσαν περιτττοί.

ΟΕΓΕΡΘΕΙΣθόρυβος περί τά ονόματα τών οφει
λετών τοΰ Δημοσίου έκ καθυστερούμενων ή χαρι- 
σθέντων φόρων έκόπασεν δλως άνεξηγήτως, ενώ καί

Βουλευταί πολλοί άπήτησαν τήν
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ προσαγωγήν τών ονομάτων τών 

ΤΟΪ ΛΗΙΟΣΙΟΤ προνομιούχων καί ό κύριος έπί 
τών Οικονομικών υπουργός ύπε- 

σχέθη νά διαφώτιση πλήρως τήν Βουλήν. ”Αν δέν 
άπατώμεθα ή υπηρεσία τοΰ υπουργείου ήρκέσθη είς 
τήν τιμωρίαν τοΰ αποκαλύψαντος τό σκάνδαλον, μο
λονότι εΐνε ζήτημα αν τιμωρία ήρμοζεν είς τόν υπάλ
ληλον αυτόν. 'Όπως δήποτε ήτο έπιβεβλημένον εις 
τόν υπουργόν ή νά καταρρίψη τήν κατηγορίαν, άφοΰ 
μάλιστα καί κατάλογος ονομάτων είδε τό φώς τής 
δημοσιότητας, ή νά διατάξη εντόνους ανακρίσεις. 'Η 
σιωπή είς τοιαύτας περιστάσεις καί ή παρέλκυσις τών 
ζητημάτων δίδει είς τόν λαόν πολύ πτωχήν ιδέαν τήι 
επιβολής τοΰ Νόμου έπί μερικών τάξεων αί όποΐαι 
φαίνονται περιβεβλημέναι διά τοΰ προνομίου τής α
συδοσίας.

Η ΜΟΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ή οποία δέν έπέφερε 
έξέγερσιν παρά τοΐς ένδιαφερομένοις εΐνε ή έπι- 

βληθεΐσα επί τών παιγνιοχάρτων καί τοϋτο εΐνε αρ
κούντως ενδεικτικόν τής ευημερίας 

ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΑ τών καταναλωτών. Και δέν έννο- 
οΰμεν δσους γενικώς κάμνουν χρή- 

σιν τοΰ είδους τούτου, διότι οί παίζοντες δυστυχώς 
σπανίως πλουτίζουν, άλλά τους διαφόρους επιχειρη
ματίας διευθυντάς Καφενείων, Λεσχών, Συλλόγων, 
Συνδέσμων καί Σωματείων δπου συστηματικώς καλ
λιεργείται ή χαρτοπαιξία. 'Υπό τοιαύτας συνθήκας, 
φρονοΰμεν δτι οί φορολογήσαντες ήδύναντο νά φανοΰν 
πολύ άπαιτητικώτεροι χωρίς τόν έλάχιστον κίνδυνον 
μειώσεως τής καταναλώσεως.

ΑΠΑΙΤΟΥΝ οί Γυμναστικοί κύκλοι καί οί έμπο
ροι νά μήν αναβληθούν οί ’Ολυμπιακοί αγώ

νες καί φέρουν ώς έπιχείρημα, οί μέν τήν νωθρότητα 
ήτις έχει καταλάβει τόν αθλητισμόν, οί δέ 

ΑΓΩΝΕΣ Τήν ανάγκην άναζωογονήσεως τών συναλ
λαγών Δέν λαμβάνουν δμως υπό σοβαράν 

έποψιν τήν έκρυθμον κατάστασιν τοΰ τόπου καί τό 
ά δ ύ ν α τ ο ν τής έπιτυχίας τών αγώνων. Εΐνε κωμικόν 
νά σκεπτώμεθα περί αγώνων τέρψεως δταν εύρισκό- 
μεθα έν πλήρει άγώνι έπαναστάσεως. καί εΐνε παρά
λογον νά νομίζωμεν δτι υπάρχει καιρός νά διοργανω- 
θοΰν έορταί δταν εΐνε ζήτημα άν τό σημερινόν καθε
στώς δέν θά καταλήξη είς πένθη καί αίμα. ’Αναβολή 
ενός ή καί δύο έτών δέν εμποδίζει τόν αθλητικόν κό
σμον νά άσκήται, ούτε εΐνε βεβαιωμένον δτι ή εισροή 
τών ξένων, ύπό τάς κρατούσας συνθήκας, θά εΐνε τοι
αύτη ώστε νά φέρη σημαντικήν βελτίωσιν είς τήν έμ- 
ρικήν κίνησιν. Τουναντίον μία αποτυχία τών ’Ολυμ
πιακών αγώνων, καί μεγάλη δπως ασφαλώς θά εΐνε, 
θά ρίψη τό γόητρον τοΰ 'Ελληνισμού.

ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΕΙ ό κ. έπί τών ’Εσωτερικών υπουρ
γός ότι δύναται νά μιμηθ·?) τόν προκάτοχόν του 

οστις περυσιν, είς παρομοίαν έποχήν, κατώρθωσε νά 
περιορίση είς τό έλάχιστον τήν λει- 

ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ τουργίαν τών χαρτοπαιγνίων ; Καί δέν 
φρονεί ό κ. Πρόεδρος της Κυβερνησεως 

ότι πρέπει νά συμπεριλάβη είς τό άνορθωτικόν του 
πρόγραμμα καί τήν καταδίωξιν αύτής τής μεγάλης 
πληγής ή οποία έκμυζα τό χρήμα τών πολιτών ; Δέν 
πιστεύομεν νά αγνοούν οί αρμόδιοι ότι κάθε Σύλλογος 
έν τή Πρωτευούση κκί έν ταΐς έπαρχίαις, έχει καθι
ερώσει τήν χαρτοπαιξίαν ώς κύριον πόρον, ότι ύπό τό 
πρόσχημα κοινωνικής δράσεως τά πλειστα τών έν 
λόγω Σωματείων δέν έχουν άλλην δράσιν ή τήν χαρ- 
τοπαικτικήν, ότι οί ιθύνοντες αύτά προσπαθούν παντί 
σθένει νά έλκύσουν όχι τούς δυναμένου; νά συντελέ- 
σουν εις τόν κοινωφελή σκοπόν τόν όποιον αναγράφουν 
τά Καταστατικά των άλλ’ οσους κρίνουν καταλλή
λους διά νά συνεισφέρουν εις τήν χαρτοπαικτικήν κί- 
νησιν. Κκί συντελείται είς τά δήθεν έκπολιτιστικά 
αύτά καταστήματα ή θλιβερωτέρκ κκτάπτωσις, καί 
διαστρέφονται χαρακτήρες, καί λησμονεϊται ή αξιο
πρέπεια, κκί χάνεται πασκλεπτότης κκί καλή συμ
περιφορά. Τό σπαταλούμενον χρήμα εινε έλαχίστη 
ζημία έν συγκρίσει πρός τάς ήθικάς απώλειας. Είνε 
καιρός νά τεθή χαλινός είς καθεστώς τόσον έπιβλαβές

καί νά έπέμβη ή Πολιτεία είς τόν οργανισμόν τών 
λεγομένων Έντευκτη ρίων έπιβάλλεται δέ 
είς τούς φιλότιμους καί έχοντας συναίσθησιν τού αν
θρωπισμού των νά άνκκρούσουν πρύμναν καί νά άπο- 
κηρύξουν άπαξ διά παντός τά κατ' εύφημισμόν ψυ
χαγωγικά ταύτα κέντρα.

ΕΨΗΦΙΣΕΝ ή Βουλή τήν Κυριακήν αργίαν ύπέρ 
τών ύφισταμένων τάξεων έξαιρέσκσα ολίγους 

κλάδους, αλλά καί οί ολίγοι έξαιρεθέντες ζητούν σή· 
ν.εραν νά συμπεριληφθούν εις τό εύερ- 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ γέτημα τού Νόμου. Άντιθέτως, οί 
προϊστάμενοι γενικώς δυσφοροΰν, καί 

εινε ζήτημα άν, έφκρμοζομένης τής αργίας άπό 1ης 
προσεχούς ’Ιανουάριου. δέν θά εύρεθώμεν τάχιστα πρό 
έπιβεβλημένης ανάγκης νά μεταρρυθμίσωμεν τά ψη- 
φισθέντα μέχρι έντελούς σχεδόν ανατροπής τού νόμου.

"Ολοι οί έργαζόμενοι δικαιούνται είς άνάπαυσιν, 
άλλά καλόν είνε ή στιγμή τής άναπαύσεως νά κανο- 
νίζηται άναλόγως τών κοινών συμφερόντων τών προϊ
σταμένων καί τών ύφισταμένων, έξαρτωμένη άπό τάς 
απαιτήσεις τής καθημερινής ζωής Είνε έντελώς άδύ- 
νατον νά άποκλεισθγ ή χρήσις μερικών πραγμάτων 
άναγκαίων τόσον τήν Κυριακήν όσον κκί τάς άλλας 
ημέρας τής έβδομάδος κκί μερικών άλλων άναγκαιο- 
τέρων ίσως τήν Κυριακήν ή τάς έπιλοίπους ημέρας, θά 
ήτο δέ τόσον εΰκολον, διά λογικής συνεννοήσεως τοΰ 
πάτρωνος καί τοΰ ύπαλλήλου, νά όρισθή ήμερησία άρ- 
γία διά τόν τελευταϊον άπαξ τής έβδομάδος όχι όμως 
άνκγκαστικώς τήν Κυριακήν καί ταύτόχρονος δι’ολους 
τούς κλάδους. Πρέπει άφ’ έτέρου νά ληφθγ ΰπ’ όψιν 
καί τό άποτέλεσμα μιάς γενικής άργίας, ή οποία είς 
τούς πλείστους θά δείξη τόν δρόμον τής ταβέρνας καί 

τής σπατάλης.

ΕΙΝΕ ΛΥΠΗΡΟΝ δτι προκειμένου νά ψηφισθή 
ύπό τής Βουλής τό νομοσχέδιον τής πνευματι

κής ιδιοκτησίας, έσχετίσθη μέ τά ξένα έργα τά όποια

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΝ ΛΡΑΜΑΐΙΚΟΝ ΠΓΓΡΑΦΕΟΝ

παίζονται έν τώ θεάτρφ , έν 
μεταφράσει καί τήν έν γένει 
ξένην φιλολογίαν. Οι δραμα

τικοί συγγραφείς, ε’ις τάς ένεργείας τών όποιων δφεί-
λεται ή πρότασις νόμου, δέν έπερίμεναν τοιαύτην τρο
πήν καί δικαίως έδυσφόρησαν, διότι δέν αποτελεί βε
βαίως πρόοδον διά τήν Ελλάδα ή έλλειψις πάσης
προστασίας διά τήν πνευματικήν παραγωγήν, ούτε 
ένθάρρυνσιν διά τούς γράφοντας. Εΐνε γνωστή ή βου- 
λημία μερικών θιασαρχών οΐ όποιοι έξεμεταλλεύθησαν
καί εκμεταλλεύονται τήν έργασίαν θεατρικών συγγρα
φέων πενομένων σήμερον ένώ τά έργα των άπέδιοκαν 
χιλιάδας έπί χιλιάδων εις τό Θέατρον. Εΐνε λοιπόν δί
καιον νά άπαλειφθή άπό τοΰ Νομοσχεδίου ή διάτα- 
ξις περί τών ξένων έργων καί νά προστατευθή ή εγ
χώριος παραγωγή, όπόταν θά έξομαλυνθοΰν καί αΐ 
σχέσεις μεταξύ ηθοποιών καί συγγραφέων.

ΣΕΜΝΗ καί επιβλητική έγένετο τήν 8ην Νοεμ 
βρίου είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν ή έπιμνημό 

συνος τελετή υπέρ τών έν τή ιστορική Μονή τοΰ Άρ- 
καδίου ήρωϊκώς ταφέντων καί υ-

ΤΟ «ΝΗΙΟΣΪΝΟΝ πέρ τών εΰρόντων έξ ίσου ήρωϊ- 
TQN KPHTDN κόν θάνατον είς τά δρη τής Μα

κεδονίας Κρητών. Κόσμος άπει· 
ρος κατέκλυσε τότ ναόν, περιστοιχίζων τό κενοτάφιον. 
δαφνοστόλιστον, ύπό τήν γαλανήν σημαίαν τής Κρη
τικής 'Αδελφότητος μέ τήν σεβασμίαν μορφήν τοΰ ή- 
ρωος πυρπολητοΰ τής Μονής τοΰ Άρκαδίου Γαβριήλ. 
Οί έπίσημοι καί ό Στρατός, αί Αημοτικαί άρχαί και 
τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον, μετέσχον τής ίεράς μυ
σταγωγίας. Τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα άντεπροσώπευε δ 

υπασπιστής Αύτοΰ κ. Κουντουριώτης.
'Άκρως έπιβλητική όπήρξεν ή στιγμή κατά τήν ο

ποίαν δ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης άνέπεμφε τάς 
δεήσεις τής ’Εκκλησίας ύπέρ τών εύγενών θυμάτων 
τής ’Ελευθερίας, ολίγοι δέ οφθαλμοί δέν έδάκρυσαν 
έπί τή άναμνήσει τοΰ θανάτου τόσων πιστών τέκνων 
τής Πατρίδας, πεσόντωι διά νά δείξουν τόν δρόμον 
τής ’Ανεξαρτησίας καί νά δώσουν τό παράδειγμα τής 

αυτοθυσίας.
Μετά τό πέρας τής έπιμνημοσύνου άκολουθίας, ό 

ποιητής κ. Γ. Στρατήγης, άπήγγειλε έμπνευσμένον 
ποίημα πρός τήν Κρητικήν άρετήν κχί άνδρείαν, καί 
ό κόσμος άπεχώρησε συναποκομίζων τήν άνάμνησιν 
μεγάλων πράξεων καί μεστός ήδείων διά τό μέλλον 

ελπίδων.

ΕΠΑΙΝΟΣ καί ευγνωμοσύνη οφείλεται εις τάς 
εύγενεϊς Κυρίας τών ’Αξιωματικών τοΰ Ναυτι

κού αΐ όποΐαι διωργάνωσαν τήν ύπέρ τών οΐχργε- 
νειών τών θυμάτων τής 16ης

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΪ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ’Οκτωβρίου φιλανθρωπικήν 
’Αγοράν. Καί δ κόσμος έ- 

σπευσε νά συνδράμη τό έργον συναισθανόμενος βα- 
θέως τό έπιβεβλημένον καθήκον τής φιλανθρωπίας.

Δωρεαί πόλλαί έστάλησαν καί αΐ εισπράξεις έν γέ- 
νει ύπέρέβησαν τό ποσόν τών 5,000 δραχμών. Τοι
ουτοτρόπως, καί διά τοΰ ύπό τής «Εστίας» δργανω- 
θέντος έράνου, αΐ άπορφανίσθεισαι οΐκογένειαι έκ 
τών θλιβερών γεγονότων τής Ναυτικής στάσεως θά 
εΰρουν σημαντικήν άνακούφισιν καί τά δάκρυά των 
θά βαρύνουν ίσως δλιγώτερον έκείνους οΐ όποιοι τό
σον έλαφρώς έκηρύχθησαν κατά τοΰ Νόμου καί τής 

Πολιτείας.

ΑΝΕΣΤΗΘΗ δ Λασσάνειος διαγωνισμός καί έ- 
δημοσιεύθη ή σχετική προκήρυξις ύπό τής Πρυ

τανείας τοΰ Πανεπιστημίου, δρίζουσα χιλιόδραχμον γέ· 
ρας διά τάδύο βραβευθησόμενα έργα:

ΤΟ ΑΑΣΣΑΝΕΙΟΝ ιστορικόν δραμα τής Βυζαντινής έπο- 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ζήζ ή τών τεσσάρων αιώνων τής ’Ο

θωμανικής κυριαρχίας καί κωμω
δίαν τών συγχρόνων ηθών τής 'Ελλάδος.

Έπεκράτησε παρά τοΐς νεωτέροις φιλολόγοις μας
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ΔΗΛΩΣΙΣ
Ή διευθύντρια τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ Δεσποινίς ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ άνεχώρησεν είς Κύπρον καί Αίγυπτον. Τό ταξείδιον τούτο θά διαρ
κέσω έπί τρίμηνον περίπου. Διά παν δ,τι αφορά τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ 
άπευθυντέον είς τήν Δα ΟΥΡΑΝΙΑΝ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ,είς τά γραφεία τουΠεριοδικου.

ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ
Χρονογραφικως δτψ.οσιεύομεν τό διατακτικόν τοΰ 

έκδοθέντος βουλεύματος.κατά τών Αξιωματικών τοΰ 
Ναυτικού διά τά θλιβερά γεγονότα της 16ης παρελ
θόντος ’Οκτωβρίου.

Ίδών τ’ άρθρα 251 § 4, 2 και 1 τής Ποινικής 
Δικονομίας.

Παραπέμπει είς τό άκροατήριον τοΰ κατά τήν πε
ριφέρειαν τών έν Άθήναις Έφετών νομίμως συστα- 
θησομένου Κακουργιοδικείου τούςκατηγορουμένους 1) 
Κ. Τυπάλδον γεννηθέντα έν Άθήναις έτών 36, υπο
πλοίαρχον, 2) Περ. Δημοΰλην γεννηθέντα έν Άθή- 
αις έιών 29 ανθυποπλοίαρχον, 3) Ίω. Δεμέστιχα 
γεννηθένταν έν Άθήναις έτών 27 ανθυποπλοίαρχον, 
4) Γεώργιον Παπαγεωργίου γεννηθέντα έν Άθήναις 
έτών 24 σημαιοφόρον 5) Δημήτριον Οικονόμου γεν
νηθέντα έν Άθήναις έτών 25, σημαιοφόρον 6) Ά- 
ριστ. Κανάρην γεννηθέντα έν Πάτραις έτών 34, 
ανθυποπλοίαρχον 7) Περικλήν Ρεδιάδην γεννηθέντα 
έν Κέα έτών 34 ανθυποπλοίαρχον, κάτοικον Πει
ραιώς, τών λοιπών άνω κατοίκων Αθηνών, 8) Βρα
σίδαν Κλεομένην γεννηθέντα έν Ναυπλίω κατοικοϋντα 
έν Ναυστάθμω έτών 33 υποπλοίαρχον, Δημ. Έμ. Ζα- 
λακώσταν γεννηθέντα έν Ίωαννίνοις έτών 24 σημα
ιοφόρον, 10) Άνδρένα Άγ. Κολιαλέξην γεννηθέντα 
έν Σύρω έιών 25 σημαιοφόρον, 11) Γ,Παντ. Μπούμ- 
πουλην γεννηθέντα εις Σπέτσας έτών 27 σημαιοφό
ρον, 12) Δημ. Λουντραν γεννηθέντα έν Άθήναις 
έτών 25 σημαιοφόρον, 13) Βασ. Λ. Ζωϊόπουλον 
γεννηθέντα έν Άθήναις έτών 27 σημαιοφόρον, 14) 
Δημ. Μελ. Μελετόπουλον γεννηθέντα έν Πάτραις έ
τών 22 σημαιοφόρον, 15) Λέων. Μιλτ. Κανάρην γεν
νηθέντα έν Άθήναις έτών 29. ανθυποπλοίαρχον, 16) 
Δημ. Ν. Καζάκον γεννηθέντα έν Άθήναις έτών 26 
σημαιοφόρον, 17) ’Ιωάν. Ν. Τσαμαδόν γεννηθέντα 
έν Άθήναις έτών 26, σημαιοφόρον 18) Δημ. Να- 
πολ. Ζοόραν γεννηθέντα έν Άθήναις έτών 37 υπο
πλοίαρχον, 19) Γρ. Ίω. Θεοφιλάτου γεννηθέντα έν 
Άθήναις έτών 33 ναυπηγόν, 20) Κ. Θ. Φραγκόπου- 
λον γεννηθέντα έν Ζακυνθω έτών 27 ανθυποπλοίαρ
χον και 21) Χρ. Ν. Ζουμήν γεννηθέντα είς Χαλκίδα 
έτών 34 ανθυπίατρον, κατοίκους Αθηνών και χριστι
ανούς ορθοδόξους άπαντας αξιωματικούς τοΰ Ελλη
νικού Βασιλικού Ναυτικού, προ φυλακισμένους, ϊνα 
αυτόθι δικασθώσιν ώς υπαίτιοι τοΰδτι. έν Σαλαμϊνι 
κατά τά μέσα’Οκτωβρίου 1909 μετά πολλών άλλων 
ατόμων, ήτοι ύπαξιωματικών καί ναυτών τού Ελλη
νικού Ναυτικού, έποιήσαντο, ένεκα πολιτικών λόγων 
καί σκοπών δημοσίαν συνάθροισιν τείνουσαν είς τό 
νά προσβάλη βιαίως τάς έν τφ κράτει καί δυνάμει
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τοΰ ίσχύοντος πολιτεύματος καθεστηκυίας άρχάς, ήτοι 
τήν Κυβέρνησιν καί ιδία τόν ύπουργόν τών Ναυτικών 
καί τήν Βουλήν, β άντισταθή είς αύτάς καί νά τάς 
άναγκάση είς έπιχείρησιν έπισήμου πράξεως, ήτοι τήν 
μεν Κυβέρνησιν καί ι’δίφ τόν ύπουργόν τών Ναυτι
κών νά παραιτηθή τής άρχής ή νά ύποβάλη είς τήν 
Βουλήν καί έπιδιώξη τήν ψήφισιν τήν δέ Βουλήν νά 
ψηφίση, νομοσχέδια δι’ ών θά άπεστρατεύετο καί 
θ’ άπετάσσετο ικανός αριθμός αξιωματικών τοΰ Ελ
ληνικού Ναυτικού καί θά κατηργοΰντο ή θά έμενον 
προσωρινώς κεναί αί θέσεις αυτών καί θά έπήρχοντο 
καί άλλαι μεταβολαί έν αύτφ κλπ. κατά δέ τήν πρά- 
ξίν των ταύτην (στάσιν) έξετελέσθησαν αληθώς καί 
βιαιοπραγίαι ύπότών στασιαστών έναντίον προσώπων 
καί πραγμάτων καί είδικώτερον, α')ό μέν πρώτος έκ 
τών αμέσως άνωτέριο κατηγορουμένων Κ. Τυπάλδος 
ήτο αρχηγός, ώς προκαλέσας τήν στάσιν καί δούς πρώ
τος αφορμήν είς τήν εγκληματικήν ταύτην έ'νωσιν καί 
ένεγκών αύτήν εις πέρας, οί δέ αμέσως επόμενοι Π. 
Δημούλης, I. Δεμέστιχας, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Οι
κονόμου, Α. Κανάρης, Π. Ρεδιάδης, Β. Κλεομένης, 
Δ. Ζαλακώστας, Δ. Κολιαλέξης, Γ. Μπούμπουλης, Δ. 
Λούντρας, Β. Ζωϊόπουλος, Δ. Μελετόπουλος, Λ. Κα
νάρης, Δ. Καζάκος καί I. Τσαμαδός, ήσαν δδήγοί, 
ώς αυτοπροσώπως διευθυνοντες τάς έπί τούτω διαφό
ρους έπιχειρήσεις, ήτοι τούς λοιπούς στατιαστάς μετά 
τώνπλοίων καί οί Δ. Ζώρας, Γ. Θεοφιλάτος, Κ.Φραγ- 
κόπουλος καί Χρ. Ζουμής άπλοι συναίτιοι, β') συ
νέβη άνοίρεσις τοΰ ναύτου Α. Σαραμαντή· εις δέ τάς 
έπί τή αναιρέσει ταύτη γενομένας βιαιοπραγίας συμμε
τέσχον καί έπροκάλεσαν ρητώςεΐς · τοιαΰτα κακουργή
ματα ό αρχηγός Κ. Τυπάλδος καί ό οδηγός Περ. Δη
μούλης, ούχί δέ καί οί λοιποί οδηγοί, γ') έκακώθησαν 
οί ναΰται I. Ίγγλέσης καί Ν. Τζογάνης, εις δέ τάς 
έπί τούτω γενομένας βιαιοπραγίας συμμετέσχον οί 
αυτοί Κ. Τυπάλδος καί Περ. Δημούλης, ούχί δέ καί 
οί λοιποί οδηγοί, δ') συνέβησαν τό μένέκβιάσεις ακι
νήτων κτημάτων καί κτιρίων, ήτοι τών έν Λέρω καί 
Ναυστάθμω Σαλαμΐνος δημοσίων αποθηκών οπλών, 
πυρομαχικών καί έν γένει ύλικών πολέμου, διά βι- 
αίας εισβολής είς αύτάς, τό δέ, καί διαρπαγή τών έν 
αύταΐς ύλικών τούτων πολέμου καί βλάβαι καί κατα- 
στροφαί τούτων ώς καί πλοίων τοΰ Ελληνικού Ναυ
τικού, εις δέ τάς έπί τούτω γενομένας βιαιοπραγίας 
συμμετέσχον, δ αρχηγός Κ.Τυπάλδος καί οί δδηγοί Π. 
Δημούλης, Ίωάνντις Δεμέστιχας, Γεώργιο; Παπαγε
ωργίου καί Δημήτριος Οικονόμου, ούχί δέ καί οί 
λοιποί δδηγοί. ε') έτελέσθησαν βιαιοπραγίαι μι- 
κροτέρου είδους, ήτοι δΓ οπλών έπιθέσεις κατά προ-
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σώπων και ιδίως κατά τών Δημ-ητρίου Βουδούρη, Δ. 
Λάλα Δ. Σκοπελίτου και πυροβολισμοί κατ’ άλλων 
αξιωματικών, ύπαξιωματικών και ναυτών τοϋ Ελ
ληνικού Ναυτικού, ώς καί κατά πραγμάτων καί ιδίως 
τών πλοίων τοΰ Κράτους, είς δέ τάς έπί τοΰτω γενο- 
νας μικράς βιαιοπραγίας συμμετέσχον, δτε αρχηγός Κ. 
Τυπάλδος καί πάντες οί ανωτέρω οδηγοί, πλήν τών 
Λ. Κανάρη, Δ. Καζάκου, Ίω. Τσαμαδοΰ καί Γ. 
Παπαγεωργίου, Τ') οί κατηγορούμενοι Δ. Ζώρας, Γρ. 
Θεοφιλάτος, Κ. Φραγκόπουλος καί Χρ. Ζουμής ώς 
άπλοι συναίτιοι, καθ’ εαυτούς μέν, δένέξετέλεσαν καμ- 
μίαν βιαιοπραγίαν, έ'λαβον όμως μέρος είςτήν στάσιν, 
έφωδιασμένοι δντες μέ δπλα ή καί μεταδίδοντες, έν 
γνώσει τοΰ σκοπού, δπλα είς πολλούς άλλους συναι- 
τίους.

Β') Τούς αυτούς έπίσης κατηγορουμένους 1) Κ. 
Τυπάλδον, 2) Π. Δημούλην, 3) I. Δεμέστιχαν, 4) Γ. 
ΙΙαπαγεωργίου, 5) Π. Ρεδιάδην, 6) Δ. Οικονόμου, 
7) Βρ. Κλεομένην. 8) Δ. Ζαλακώσταν, 9) Β. Ζωϊό 
πουλον, 10) Λ. Κανάρην, 11) Δ. Καζάκον, 12) I. 
Τσαμαδόν καί 13) Γ. Μπούμπουλην, ινα αυτόθι δι- 
κασθώσιν καί ώς υπαίτιοι τοΰ δτι, ύπό κοινού συμ
φέροντος κινούμενοι συναπεφάσισαν τήν έκτέλεσιν τής 
επομένης αξιοποίνου πράξεως, καί ένεκα ταύτης συ- 
νοιιολογήσαντες πρός άλλήλους άμοιβαίαν συνδρομήν, 
κατά τόν αυτόν ώς άνω τόπον καί χρόνον δντες έν 
ένεργεία αξιωματικοί τοΰ Ελληνικού ναυτικού καί 
έχοντες τό δικαίωμα νά διατάττωσι τήν ύπ’ αυτούς έ
νοπλον δύναμιν, ήτοι τούς ύπ’ αυτούς διατελοΰντας 
ένοπλους ύπαξιωματικούς καί ναύτας μετά πολεμικών 
πλοίων τοΰ 'Ελληνικού ναυτικού, μετεχειρίσθησον τό 
δικαίωμα τοΰτο εις τό νά άντιτάξωσι τήν ένοπλον 
ταύτην δύναμιν, κατ’ άλλης νομίμου δυνάμεως, ήτοι 
άλλης νομίμως συγκε κροτημένης στρατιωτικής καί 
ιδία τακτικής δυνάμεως τοΰ Κράτους, ήτοι κατά τών 
πολεμικών θωρηκτών πλοίων καί τών έν αύτοΐς ναυ
τικών καί τοΰ στρατοΰ διατάχθείσης καί σταλείσης 
παρά τών αρμοδίων προϊσταμένων αρχών πρός πε
ριστολήν καί κατάπαυσιν τής κατά τόν αυτόν τόπον 
καί χρόνον γενομένης άνω στάσεως, άτε δόντες διατα
γήν εις τήν τοιαύτην δι’ ένοπλων ναυτών καί πολεμι
κών πλοίων άντίταξιν καί έναντίωσιν, ή οποία δια
ταγή των καί εϊσηκούσθη έπακολουθησάσης πράγματι 
καί έκτελεσθείσης τής άνωτέρω άντιτάξεως καί έναν- 
τιώσεως.

Διατάσσει τήν διάρκειαν τής προφυλακίσεως τών 
κατηγορουμένων Π. Δημούλη, Κ. Τυπάλδου, I. Δε- 
μέστιχα, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Οικονόμου, Α. Κα
νάρη, 11. Ρεδιάδη, Β. Κλεομένη, Δ. Ζαλακώστα, Α. 
Κολιαλέξη, Γ. Μπούμπουλη, Δ. Λούντρα, καί Ζωϊο- 
πούλου, Δ. Μελετοπούλου, Λ. Κανάρη, Δ. Καζά
κου, καί I. Τσαμαδοΰ μέχρις οριστικής έκδικάσεως 
τών προκειμένων κατηγοριών.

Παύει πρός καιρόν τήν περαιτέρω ποινικήν κατα- 
δίωξιν κατά τών κατηγορουμένων Θεοδώρου Μού- 
τσουλα ύπολογιστοΰ τοΰ Β. Ναυτικού Κ. Στριζώνη 
άρχικελευστοΰ έπί τή ανωτέρω πράξει τής στάσεως.

’Αποφαίνεται δτι δέν πρέπει νά γίνη κατηγορία 
κατά τών κατηγορουμένων Θ. Μουτσούλα, Κ. Στρι
ζώνη, Άρ. Κανάρη, Δ. Ζώρα, Δ. Λούντρα, Δ. Μελε
τοπούλου, Άνδ. Κολιαλέξη, Κ. Φραγκοπούλου, Γ. 
Θεοφιλάτου κοί Χρ. Ζουμή έπί τή άνω παραβάσειτοΰ 

άρθρου 128 τοΰ Ποιν. Νόμου καί κατά τών Ευγε
νίου Χατζηδημητρίου, Κλεοβ. Παπαγεωργίου, Σπ. 
Πρεβενά καί Π. Κοκονδύνη αξιωματικών τοΰ Βασιλ. 
Ναυτικού έπ’ άμφοτέραις ταϊς ανωτέρω πράξεσι τής 
στάσεως καί παραβάσεως τοΰ ίδιου άρθρ. 128 τού 
Ποιν. Νόμου.

Διατάσσει τήν έκ τών φυλακών άπόλυσιν τών κα
τηγορουμένων Δ. Ζώρα, Γρ. Θεοφιλάτου, Κ. Φραγ
κοπούλου, Χρ. Ζουμή καί Θ. Μουτσούλα, αν δΓ άλ
λην αιτίαν δέν πρέπει νά κρατώνται έν αύταΐς.

Άπεφασίσθη καί έγένετο έν Άθήναις τή 19 Νοεμ
βρίου 1909 καί έξεδόθη αυτόθι τή 21 Νοεμβρίου 
1909.

ΟΙ ΛικασταΙ
Λ. Παπαληγούρας
Μ. Μιόιος Ό ύ.τογραι ματεϋς
Κ. *Λ'αγ-νωιίτόπονλος  Λ. υεταλίΐς

Άκριίές άντίγραςον έν ΆΟήνιις αυθημερόν.
Ό ΰπογραμμαιεν;

πολιτΓκοΤδεδτιον

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ

Άθήναι 24 Νοεμβρίου 1909.

"Οσοι χαιρεκάκω; έμεγαλοποίουν τάς διαδόσεις οτι 
δήθεν ό στρατιωτικός Σύνδεσμος, εύρίσκεται έν τω 
διαλυέσθζι, μετά έκπλήξεως βεβαίως θά έμαθον δτι 
καί πάλιν άπεδείχθησαν κακώς πληρόφορημένοι. Ή 
γενομένη ψηφοφορία δπως άποδειχθή άν ή επιτροπή 
τοΰ στρατιωτικού Συνδέσμου άπολαύη της εμπιστο
σύνης τοϋ στρατεύματος, δέν ήτο άπόδειξι; διαφωνίας 
άλλά διά ταύτης έπεζητήθη ΐνα διαλυθώσι άπαξ διά 
παντός δλαι αί σχετικά! φήμαι. Έπίσης αί περί δια
φωνίας τών άςιωματ'κών τοΰ ναυτικού πρός τούς α
ξιωματικούς της ςηράς άπεδείχθησαν αστήρικτοι. Τό 
πρός τιμήν δέ τοΰ κ. Ζορμπα γεΰμα, τών αξιωματι
κών τοΰ Ναυτικού, οφείλει νά διαλύση πάντα φόβον 
διαφωνίας. Ώς έπισφράγισμα, ήλθον και αί δηλώσεις 
τοΰ πρωθυπουργού πρός τήν «Νέαν Ήμερησίαν» της 
Βιέννης, βεβαιούντος δτι πλήρης συνεννόησή μεταξύ 
Κυβερνησεως καί Συνδέσμου ύπάρχει. Πρέπει έπίσης 
νά σηαειωθή δτι τόν μήνα τούτον ή Βουλή έπέδειξε 
πολύ μεγαλείτερον ζήλον, οί βουλευταί ήρχησαν έν- 
θουσιωδώς νά συζητούν τά διάφορα νομοσχέδια καί 
μετά ένδιαφεοοντος αγνού, ώστε νά ύποβάλλωσι 
τροποποιήσεις σωτηρίας καί κοινωνιστικωτάτας.

Άναμφιβόλως είς τό γεγονός τοΰτο πρέπει νά δια- 
κρίνη κανείς έξοικείωσιν της Βουλής πρός τό νέον κα
θεστώς. καί αποδοχήν τούτου, φυσικώς δέ έζαπλωσιν 
τών νεωτέρων ιδεών καί καθολίκευσιν. Ουτω ολίγον 
κατ’ ολίγον ή νέα κατάστασις θά γενικευθή καί ή 
θέρμη τοϋ πατριωτισμού, μεταδιδομένη είς πάντας, θά 
έξεγείρη δλον το ’Έθνος, ώς δλον τι καί άδιάσπαστον, 
άνευ προσωπικών λόγων καί ιδιαιτέρων συμφερόντων, 
μέ ένα δέ κοινόν πόθον, νά χωρηση έμπρός τό Κρά
τος, ν’ απόκτηση τήν δόξαν του τό ’Έθνος.

Μόνον οσοι δέν γνωρίζουν τόν χαρακτήρα τον Ελ
ληνικόν δύνανται νά ανησυχούν άκόμ-η’ δσοι γνωρίζουν 
τόν Έλληνα μέ θαυμασμόν καί ησυχίαν παρακολου
θούν τά πράγματα. "Οπως χωρούν ταύτα, και μόλις, 
πολλοί τών ψηφισθέντων νόμων,έφαρμοσθώσιν,ιδίως οί 
στρατιωτικοί, καί άρχίσωμεν δλοι νά βλέπωμεν τούς 
νέους βωμούς άνιδρυομένους, δλοι έγκληματίαι καί μή,

πλούσιοι καί πένητες, ξενίζοντες καί ίερεμ,ίαι, δλοι 
ώ; οί πρόγονοι τοΰ 1821, θά ριφθώμεν είς τόν μέγαν 
αγώνα. Αυτή είνε ή πορεία τών πραγμάτων.

Φαίνεται δμως δτι καί ή θεία πρόνοια έπινεύει είς 
τό άνορθωτικόν έ'ργον τοΰ ’Έθνους, ώς έπένευε πάν
τοτε είς τούς αγώνας της σωτηρίας, καί παρεσκεύα- 
ζεν τά μεγάλα γεγονότα. Ούτω καί νΰν ή διά τοΰ 
ταξειδίου τυΰ Φερδινάνδου είς Βελιγράδιον γεννηθεΐσα 
ιδέα της ομοσπονδίας τών Σλαυικών κοατών κατατα- 
ράζασα τήν Τουρκίαν, ποοώρισται νά έπιταχύνη τήν 
συνάσπισιν τής Ελλάδος καί Τουρκίας, καί ίσως να 
φέρη καί τήν φιλικήν λύσιν τοΰ Κοητικού ζητήματος. 
Ό λόγος τού Προέδρου τής Τουρκικής Βουλής, έπι- 
σήμ.ω; διατυπώσζντος, οτι ή Κυβέρνησις μόνον σεβο- 
μένη τά ή'θη καί έ'θιν.α τών σ>νοίκων λαών,δύναται νά 
έπιτύχη είς τό έργον της, αί έπισκέψεις του παρά τω 
κ. Γρυπάρη, ή έν γένει άρθρογραφία τοΰ Τουρκικού 
τύπου, πείθουσιν δτι όντως πολύ προχωροΰσιν αί Ελ

ληνοτουρκικά! σχ έσεις.’Ανοίγεται ουτω διάπλατος ή οδός πρός άπόκτη · 
σιν ύφ’ ήμών τής θέσεως, ήν έδει νά κατέχωμεν, καί 
αρχίζει πάλιν καί ώς έξωτερικός παράγων νά θεωρή- 
ται,δύναμις ή Ελλάς. Καί δμως αύταί είνε αί κρίσι
μοι στιγμαί τών έθνών. Ό ένθουσιασμός είνε ό προκα- 
λών τόν θάνατον τών έθνών. Αί έπιτυχίαι αύται δέν 
πρέπει ποσώς, νά μας άναχαιτίσωσιν. Έκάμαμεν 
παλλά, άλλ’ έχομεν νά κάμωμεν ακόμη αναρίθμητα. 
Μόλις σταματήσωμεν διά μιας θά μεταπέσωμεν είς 
τήν προτέραν κατάστασιν καί παν δτι έκαμομεν τε

λείως θά καταστρζφή.Si vis pacem para bellum, είπον οί Λατίνοι, 
ακριβώς δέ διότι άρχήσαμεν νά παρασκευαζόμεθζ πρός 
πόλεμον, ίσως λύσωμεν ε’.ρηνικώς τά ζητήματά μας. 
Αί παρασκευαί μας δμως ουδέποτε πρέπει νά σταμα- 
τήσωσι, μόλις καί ή έλαχίστη άναχαίτισις γίνη αν
τιληπτή, καί πάλιν τήν περιφοόνησιν τοΰ κόσμου θά 
έπισύρωμεν. Εύτυχώς τοΰτο καλώς τό γνωρίζει ή κυ- 
βέρνησις, τό ήσθάνθη δέ καί ή Βουλή, καί διά τοΰτο 
άνευ συζητήσει»; καν έψηφίσθη ή πίστωσις έκτος τών 
άλλων, τών 37.UOO.OOO δρ. πρός αγοράν πυρομαχι- 
κών κτλ. ή δέ προαγωγή τών έφέδρων άνθυπολοχα- 
γών είς ύπολοχαγούς δπως είνε έτοιμοι νά συμπλη- 
ρώσωσι τά. στελέχη, είνε άπόδειξις, δτι ή στρατιωτική 

όργάνωσι; βαίνει ακάθεκτος.Εύτυχώς δέν θά φέρη ούδέν έμπόδιον είς τούτο, ή 
οικονομική κατάστασις τής χώρα;. Είνε αληθές δτι 
είνε έμπερίστατος ή Κυβέρνησις διά τάς δυσκολίας, άς 
ευρίσκει διά τήν ψήφισιν τοΰ νομοσχεδίου,τού φορολο
γούντο; τό οινόπνευμα. Εύτυχώς δμως ή ιδέα τοΰ κ. 
Εύταξία δπως κάμη μονοπώλιον τήν ζάχαριν, θά κκ- 

λύψη παν X'r/i'i κενόν.
ΓΕΩΡ Δ.. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΣ

Άναδημοσιεόομεν έκ τών «’Αθηνών» περικοπάς 
τής πραγματείας τοΰ έγκριτου νομομαθοΰς τής πό- 
λεώς μας κ. Ν. Γ. Μαντζαβίνου, περί καταργήσεως. 
τοΰ παρ’ ήμΐν θεσμοΰ τής μυστικής άνακρίσεως, πε
πεισμένοι δτι ή έφαρμογή τοΰ εΰεργετικοΰ τούτου μέ
τρου θέλει άναγάγει είς περιωπήν τήν Ελληνικήν

Δικαιοσύνην.«Έκρίθη καθ’ ημάς αναγκαία ή παρουσία τοΰ άνα- 
κριτοϋ, διότι αύτό; γνωρίζει, ώς διεξαγαγών αύτο- 
προσώπω; τήν άνάκρισιν, άπάσας τάς λεπτομεοείας 
αοτής καί δύναται νά διαφώτιση τό δικαστήριον ή τό 
δικαστικόν συμβούλιον λίαν τελεσφορώ;. ’Αλλά του
ναντίον τήν παρουσίαν ακριβώς τοΰ ύπαλλήλου τού
του έθεώρησε ούχί μόνον περιττήν, άλλά καί έπικίν- 
δυνον ό Γάλλος νομοθέτης· περιττήν διότι οί δικα- 
σταί θ’ άκούσωσιν ή θά μελετήσωσι τάς καταθέσεις 
καί άνεπηρεάστως θ’ άποφκσίσωσι μή έχοντες ανάγ
κην ύποβολέως, έπικίνδυνον δέ, διότι καί ό ανακριτής, 
ώ; ά^θοιοπος, έχει καί αϊτός τάς άτελείας καί τάς α
δυναμίας του, τά πάθη καί τάς άμα.θείας του, τάς 
προλήψεις καί τάς συμπάθειας του, καί πάντα ταύτα 
θά δύναται μετά ιδιαιτέρου κύρους νά είσκομίση ένώ- 
πιον τοΰ Συμβουλίου ή καί βραδύτερου ένωπιον τοΰ 
δικαστηρίου. Εινε περιττόν νά διεξέλθη τις καί άνα- 
πτύξη πλειότερον τό σοφόν νομοθέτημα, προσθέτομ.εν 
μόνον δτι ένώ περί τών κατωτέρω άρθρων τοΰ περί ού 
ό λόγος νόμου μεγάλαι διεξήχθησαν συζητήσεις, περί 
τοΰ πρώτου τούτου άρθρου ούχί μόνον ούδεμία έγενετο 
συζήτησις, ώς άνω είπομεν, καί έψηφίσθη παμψηφεί, 
άλλά καί αύτό τό ’Ακυρωτικόν τής Γαλλίας έν τη 
γνωμοδοτήσει του ένέκρινε καί έπλειοδότησεν ύπέρ 

τής παραδοχής του.»
-)=(-

«Ή μυστική άνάκρισις είνε εστίαπολυειδών κατα
χρήσεων καί πηγή δλων τών δικαστικών πλανών τάς 
οποίας κατά καιρούς, δυστυχώς ούχί μακρούς, έση- 
μείωσην τά δικαστικά χρονικά δλων τών έθνών, πηγή 
άσυστόλων καί έγκληματικών καταχρήσεων είς χεϊ- 
ρας άσυνειδήτου ή ηλιθίου άνακριτοΰ καί δυστυχώς 
τοιοΰτοι ύπάρχουσι παντού καί πάντοτε. Μήπως δέν 
είνε γνωστή ή περίφημος άγόρευσιςτοΰ κ. Constans, 
κζτά τήν συζήτησιν άκριβώς τοΰ νόμου περί καταρ
γήσεως τής μυστικής άνακρίσεως. καθ’ ήν έν τή Γε
ρουσία διατόρως άνέφερε παραδείγματα πάμπολλα ά- 
συνειδήτων άνακριτών χαιρόντων έν τούτοι; φήμης ά- 
δεκάστω/ καί τιμίων δικαστών, οΐτινες δΓ δλων τών 
άποεπών μέσων περιέπλεκον τόν κατηγορούμενον ΐν’ 
άγάγωσι αυτόν είς τό σημεϊον νά καταθέση δ,τι αύ- 
τοί έπεθύμουν : καί έτερον παράδειγμα άνακριτοΰ, δ- 
στις καλέσας χωροφύλακα διεταξεν αυτόν νά σύσ
φιγξη τάς χειροπέδας τοΰ κατηγορουμένου μέχρις ού 
έκ τών πόνων άναγκαστικώ; ούτος νά όμολογήση (ίδε 
Journal Official Συνδρ. Γαλλικής Γερουσίας 24 καί 
25 Μαΐου 1897)—καί ετέρου άνακριτοΰ, φήμης δι
καστικής έντιμου (!!) δστις διά καταθλιπτικών άνακοί- 
σεων έγένετο αιτία τής αυτοκτονίας κατηγορουμένου 
τίνος ονόματι Maltorey, άποδειχθέντος κατόπιν, δ- 
λως τυχαίως, άθώου τής προσαφθείσης κατηγορίας.»
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«Άλλ’ έτέρα ούχ ήττον ολέθρια συνέπεια. της μυ
στικής άνακρίσεω; εΐνε ή συνεχής παράβζσις τών δι
ατάξεων της ποινικής οικονομίας ύπό τών έκάστοτε 
έξ ακράτου ζήλου παρζσυρομίνων ανακριτών, οιτινες 
είτε διεξάγουσι τήν άνάκρισιν εκτός τών τύπων οΰς 
διαγράφει ό νόμος γενόμενοι έπιλήσμονες και αύτης 
της δικαστικής άςιοπρεπείας των ή ύποβάλλουσι τόν 
μέν κατηγορούμενον είς ζητητέζς ερωτήσεις έπιζ η· 
τοΰντες τήν ομολογίαν του, είς δέ τούς μάρτυρας ά- 
πευΟύνουσι παραπειστικής τοιαύτας (127 ποιν. δι
κόν.) μετζχειριζόμενοι τήν ύπόκρισιν ή κζί τύν δόλον 
όπως έξωθήσωσι τον κατηγορούμενον είς ενοχοποιη
τικής καταθέσεις.»

«Οί έχοντες πείράν τινζ τών άνακριτικών γραφείων 
θά γνωρίζωσι κάλλιστζ πώς διεξάγονται αί ανακρί
σεις τών μαρτύρων κζί πόσον είνε εύχερές άπό δειλόν 
καί αμαθή μάρτυρζ ν' άποσπάσ'/ι, άν θέλη, οίανδήποτε 
κατάθεσιν σύμφωνον μέ τήν πεποίθησιν ήν τυχόν έχει 
έσχημ.ατισμένην ό ανακριτής ή σύμφωνον μέ τής ορέ
ξεις του.

Τοιουτοτρόπως ή αρχή τής ατομικής ελευθερίας 
κζί τό δικαίωμα τής ύπερασπίσεως, οί δύο δήλον ότι 
οί άκρογωνιζϊοι λίθοι, έφ’ ών έρείδεται ή κοινωνική 
τάξις, άφίενται είς τήν διάθεσιν τοΰ πρώτου άνακρι- 
τικοΰ ύπαλλήλου, όστις δύναται να σχηματίση φά- 
κελλον δικογραφίας κατά τάς διαθέσεις ή αντιλήψεις 
του, φάκελλον έφ’ ου βραδύτερον θ’ αποκρυσταλλωθώ 
έν βουλεύμκτι ή άπόφζσις θίγουσα ότε μέν τήν περι
ουσίαν, συχνότατα τήν ελευθερίαν, πάντοτε όμως τήν 
τιμήν τοΰ ατόμου.»

-ψ?
Ό γράφων εξακολουθεί άρυόμενος πειστικιότατα 

επιχειρήματα έκ τής Γαλλικής Νομοθεσίας καί παρα
θέτει τά άρθρα 9ον καί ΙΟον τοΰ σχετικού Νόμου ώς 
έίής :

’Άρθρον 9ον. Ό κατηγορούμενος οφείλει νά δη- 
λώση τδ όνομα τοΰ διύηγόρου (ό νόμος μεταχειρίζε
ται την λέξιν CCnseil) ον έξέλεςε, γνωσσοποιών αυτό 
είς τόν Γραμματέα τής Άνακρίσεως είτε είς τόν άρχι- 
φύλακα τής φυλακής.

'Ο κατηγορούμενος είτε κρατούμενος είτε ελεύθερος 
δέν Επιτρέπεται τά ύποβληΐλή είς ούδεμίαν άνάκρισιν ή 
άντιπαράστασιν άνευ τής παρουσίας τοΰ δικηγόρον 
τον, νομίμως κληθέντος, εκτός αν ρητώς παρητήθη 
τοΰ δικαιώματος τούτου.

'Ο δικηγόρος δέν δύναται νά λαμβάνη τόν λόγον 
άνευ τής συναινέσεως τοΰ άνακριτοΰ. ’Er άρνήσει του 
όμως τό τοιοΰτον θά μνημονεύηται έν τοΐς πρακτικοϊς.

‘Ο δικηγόρος θά καλήται διά τακτικής κλήσεως εί- 
κοσιτέσσαρας τουλάχιστον ώρας πρό πόσης άνακρί
σεως.

Αρθρον ΙΟον. "Απαντα τά περί τήν άνάκρισιν έγ
γραφα δέον νά τίθενται είς τήν δ'.άθεσιν τοΰ δικηγόρου 
τήν προτεραίαν έκάστης άνακρίσεως είς ήν πρόκειται 
νά ύποβληθή ό κατηγορούμενος.

Δέον επίσης νά γνωστοποιήται αμέσως τώ δικ,ηγόρω 
τή έπιμελεία τοΰ Γραμματέως τής άνακρίσεοτς, πάσα 
τυχόν διαταγή ήν έξέδωκεν ό άνακριτής άφορώσα τόν 
κατηγορούμενον.

Καί προσθέτει :
«Αύται είσίν αί κύριαι διατάξεις τοΰ σωτηρίου νό

μου. ’Εν ταΐς όλίγαις ταύταις γραμ.μαΐς διαλάμπει ή

μέριμνα τής πολιτείας διά τήν έλευθερίαν τοΰ ατόμου. 
Τήν σήμερον παρ’ ήμΐν τή θεμελιώδη ύον καί 5ον 
άρθρα τοΰ Συντάγματος τα προστατεύοντα τήν έλευ
θερίαν τοΰ ατόμου δύνζνται νά ποδοπατηθώσιν παρ’ 
οίουδήποτε άνζκριτικοΰ ύπαλλήλου άνεξελέγκτως, 
καί τοΰτο χαριν οήθεν τής επιτυχίας τοΰ ύψηλοϋ σκο
πού τής δικαιοσύνης, ήγουν πρός άνεύρεσιν καί τιμω
ριών τών αυτουργών τών αδικημάτων. Οί περιορισμοί 
τής προσωπικής έλευθερίας έν τή ήμετεργ ποινική δι
κονομία άφειδώς τίθενται είς τήν διάθεσιν τοΰ ζνα- 
κριτοϋ καί τά έντάλμζτα βιζίας προσαγωγής, συλλή- 
ψεως και προφυλακίσεως, βροχηδόν καθ' ήμέρπν Εξέρ
χονται τών άνακριτικών γραφείων κατά τάς ορέξεις 
τών κυρίων ανακριτών, έστιν ότε καί μόνου τοΰ γρζμ- 
ματέως αύτών. ώς νά έπρόκειτο περί τοΰ εσχάτου 
φελλάχου τής Αίγύπτου. Είνε περιττόν ν’ άνζφέρω- 
μεν κζί τήν θέσιν, είς ήν, δυνάμει τοΰ νέου περί δικη
γόρων Συλλόγου νόμου, περιήλθον καί αύτοί οί δικη
γόροι έν Έλλάδι σήμερον. Διά τής ίδιαζούσης διαδι
κασίας, είς ήν ύπεβλήθησζν, καί τής απολύτου μ.υ- 
στικότητος τής άνζκρίσεως δύναται ό ανακριτής έφέ- 
της σήμερον ίεροεξεταστικώς νά συλλάοή δικηγόρον έκ 
τοΰ ώτίου κζί δΓ ενός άπλουστάτου έντάλματος νά 
συντρίψή άφ’ ένός τήν φιλοτιμίαν διεγείρων ύπονοίας 
επιβλαβείς είς τήν ύπόληψίν του κζί εντελώς ανίκα
νον ν’ άντιτάξή οίανδήποτε ύπεράσπισιν, νά στιγμζ- 
τίσή άφ’ έτέρου διά βουλεύματος, ούτινος τήν έκδο- 
σιν πζρεσκεύζσζν αί ύπό τό κράτος τοΰ μυστηρίου 
διεςαχθεΐσαι ανακρίσεις. Τίνζς μάρτυρας έξήτασεν ό 
ανακριτής κζί τίνζς μζρτυρίας κατέθεσαν ούτοι, α
γνοεί ό κατηγορούμενος, καί δέν δύναται ν’ άπαντησή 
είς τζύτζς, όπως διαφώτισή τυχόν τήν άνάκρισιν περί 
τοΰ ποιοΰ τών τε μαρτύρων καί τών καταθέσεων.

Ό ύψηλός σκοπός τής δικαιοσύνης, χάριν τσΰ ο
ποίου έπιτρέπονται σήμερον έν ταΐς άπηρχ αιωμέναις 
δικονομίαις είς τόν ανακριτήν τοιαΰται αύθαιρεσίαι, 
δέν θεωρείται πζρά τοΰ νέου πολιτισμού ώς έκπλη- 
ρούμενος διά τής διακυνδεύσεως καταδίκης ή κζί πα
ραπομπής άθώου, άλλ’ έκυριάρχησεν ή ιδέα τοΰ άπο- 
λύτου σεβζσμοΰ τοΰ άτόμου. Δέν έπιτρέπει ό νέος 
πολιτισμός σήμερον νά διακινδυνεύσει είς χάριν τών 
πολλών. Ή άρχή τής προτιμήσεως τής έκλογής χι- 
λίων ένοχων έκ τών χειρών τής δικαιοσύνης ή τής 
καταδίκης ένός άθώου, κυριαρχεί πανταχοΰ, κζί έκ 
τής άρχής τζύτης έπήγασαν οί νέοι θεσμοί, εις τών ό
ποιων καί ό προκείμενος.»

Επιλέγει δέ :
«Ό νόμος ούτος διέπει τόΓαλλικόν’Εθνος άπό δω

δεκαετίας κζί έκ τής μακροχρονίου τζύτης πείρας ά- 
πεδείχθη τρανώς ή έξόχως έπιχής αύτοΰ δρασις.»

« Ή ποινική δικονομία ήμών όεΐται ώς γνωστόν τα
χείας μετζρρυθμίσεως κζί έπί πλείστων άλλων θεμά
των διαφευγύντων τήν προκειμενην σύντομον μελέ
την. II περιστολή τής ύπερβολικής έξουσίας, ήτις 
δίδεται τώ άνζκριτικώ ύπζλληλω, ή διαρρύθμισις 
τοΰ δικαιώματος τής συλλήψεως καί τής προφυλακί
σεως, είνε θέμζτα χρήζοντζ μετζρρυθμίσεως.»

«Ήθεωρίζ τής άνζ-.ρίσεως σήμερον μετήλλαξε φά- 
σιν διδάσκεται ό άνακριτής πώς, διεξάγων άνάκρι- 
σιν, οφείλει νά έχη ώς αρχήν του τήν αθωότητα τοΰ 
κατηγορουμέντυ, φωτίζων ζύτόν έπί τών έπιβζρυντι- 
κών περιπτώσεων ζ; συνέλεςε, κζί βοηθών αυτόν 0- 

πως έξεκεγχή κζί συζητή ταύτας κζί ούδέν άποκρύ- 
πτων αύτώ. Τά μυστήρια κζτηργήθησζν. Ό κατηγο- 
οούμενος χαίρει τά αυτά δικαιώματα.»

«Αίμεταρρυθμίσεις αύτζι χρήζουσζι τής νομοθετικής 
έξουσίας τήν ταχεΐαν άντίληψιν γράφονται ούχί διά 
νά έλέγξωσιν εξουσίας τινάς άλλ’ όπως άνυψώσωσι 
τζύτζς, άφοΰ πρόκειται διά τών μεταρρυθμίσεων τού
των νά περιβληθώσι δι’ εύεργετικών νομοθετημάτων 
άναγκζίων διά τήν προστασίαν όλων. Είς τά δημο
κρατικά πολιτεύματα αί διάφοροι έξουσίαι δύνανται 
νά ζήσωσι μόνον διά τοΰ σεβζσμοΰ ον έμπνέουσι καί 
τής κοινής έκτιμήσεως, ούχί δέ διά τοΰ φόβου ον δύ- 

νζντζι νά ένσπείρωσι.»«Λαός δέ άποτινάξας τόν ζυγόν τής δουλείας κζί 
κατορθωσας ν’ άνακηρύζγ θεμελιώδεις νόμους κζί κυ- 
βέρνησιν άντιπροσωπευτικήν, ώς ό ήμέτερος, δέν ώφε- 
λήθη τίποτε έκ τής τοιαύτης μεταβολής αν έξακο- 
λουθή διατηρών δευτερεύοντζς νόμους άνζξίους δι’ 

έλευθέρους πολίτας.»
Ν. Γ· ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ

Δικηγόρος

^ΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ξλώΗΝΟΣ 

Ό τελευταίος μήν έσημείωσε σοβαρός προσπάθειας 
αποτελεσματικής δράσεως τόσον έκ μέρους τής Κυβερ- 
νήσεως δσον καί τών άλλων στοιχείων τών οποίων ή 
σΰμπραξις, υπό τάς κρατουοας περιστάσεις, εΐνε απα
ραίτητος διά τήν απρόσκοπτου εφαρμογήν τοΰ άνορ- 

θωτικοϋ προγράμματος.
Έψηφίσθησαν νομοσχέδια πολλής σπουδαιότητος. 

ύψίστην δέ τοιαΰτην έχει τό τής Εύρείας εκλογικής Πε
ριφέρειας τό όποιον έφαρμοζόμενον θά θέση τέρμα 
είς φαΰλον καί δλέθριον καθεστώς. Ή στάσις τοΰ 
’Αρχηγού τής μείζονος Άντιπολιτεόσεως εις τό ζωτι- 
κώτατον τοΰτο ζήτημα ύπήρξεν οποία έδει, άνω τέρα 
δηλονότι κομματικών βλέψεων, καί εΐνε λυπηρόν, πολύ 
λυπηρόν, δτι εύρέθησαν βουλευταί άναπτυξεως καί 
δυνάμενοι νά ένισχύσουν τό έργον τής Κυβερνήσεις, 
οιτινες έτάχθησαν κατά τοΰ νομοσχεδίου καί ήθέλη- 
σαν νά ύπεραμυνθοΰν .προσώπικών συμφερόντων.Καί 
δυστυχώς διά τό κοινοβουλευτικόν γόητρον, τοΰ οποίου 
ή αλληλεγγύη δέν κατενοήθη έπαρκώς ύπό τών ολίγων 
τούτων, έδέησε ν’ άντιτάξή ή Κυβέρνησές κατά τών 
συμφεροντολόγων μέτρον τοιαύτης σημασίας ώστε νά 
έκλειψη αυθωρεί πάσα άντενέργεια. Τύ μέτρον ήτο 
βεβαίως βαρύ, άλλά καί άναπόφευκτον, έφ’ δσον δέ ή 
Εθνική γνώμη έγκρίνει τήν έπιβολήν τής δυνάμεως 
διά τήν έξασφάλισιν τής έπιδιωκομένης άνορθώσεως, 
δφείλομεν δλοι νά έπικροτήσωμεν εις τήν σθεναρόν 
πολιτείαν τών ισχυρών τής ήμέρας καί νά ένστερνισθώ- 
μεν τόν σκοπόν άποδεχόμενοι τά μέσα.

Έτερον δείγμα τής τοιαύτης σθεναρότητος έδωκεν

ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος διά τής άπαρχής τής έκκα- 
θαρίσεως τών προσώπων. Τό κατηγορητήριου του 
έυαυτίου τοΰ Γευικοΰ Γραμματέως τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρίας ευρε βαθείαυ ήχώ είς τήυ ψυχήυ τοΰ 
λαού καί άυεκούφισευ δλους δσοι άπηλπίζοντο διά 
τήν διόρθωσιν τώνκακώς κειμένων. Γενικώτεροιλόγοι 
έπέβαλλον τήν προσωρινήν άναστολήν περαιτέρω κα
τηγορητηρίων καί έκρίθη σκόπιμον νά άναβληθή προσ- 
καίρως ή συνέχεια τής άρξαμένης έκκαθαρίσεως’ άλλά 
τοΰτο εΐνε απλώς ζήτημα χρόνου καί δέν πρέπει νά 
ύπάρχη ή έλαχίστη άμφιβολία δτι, έξομαλυνομένων 
τών παρεμπιπτόντων ζητημάτων, θά άπαιτηθή αυ
στηρά ή έφαρμογή τοΰ νόμου τής ήθικής, αδιακρίτως 
προσώπων καί συμπαθειών. Ή έκκαθάρισις δέον νά 
γείνη τελεία δσον καί άμερόληπτος. Τό ρεύμα τής έπι- 
εικίας τό όποιον εΐνε φυσικόν νά γεννηθή καί νά ά- 
ναπτυχθή είς μερικούς κύκλους προκειμένου περί ατό
μων έχόντων πολλαπλούς κοινωνικούς δεσμούς, δέν 
πρέπει νά άναχαιτίση τούς έκτελεστάς άποφάσεων αί 
όποΐαι έλήφθησαν ώρίμως καί έσκεμμένως. Άς λεχθή 
δέ προσέτι δτι οί ήγέται μιάς Έπαναστάσεως φέρουν 
ευθύνην άπέναντι τής ιστορίας άλλά δέν οφείλουν λό

γον εις τούς πολλούς.

Μολονότι σχεδόν δέν έρρευσεν αίμα, μολονότι δσα 
μέχρι τοΰδε έπετεύχθησαν, έπετεύχθνισαν είρηνικώς, 
ούχ’ ήττον εύρισκόμεθα έν Έπαναστάσει καί κάθε βήμα 
πρός τά πρόσω έπαπειλεΐ σύρραξιν, καί ή σύρραξις 
αιματοχυσίαν. Οί ιθύνοντες τά πράγματα άς τό έχουν 
πρό οφθαλμών, άλλά καί οί παρασκευάζοντες τυχόν 
άντίδρασιν άς σκεφθοΰν δτι πάσα μονομερής ένέργεια 
έναντίον τής έπιβολής τοΰ Νόμου θά εύρεθή προ ένο
πλου δυνάμεως. Δέν πρέπει ϊσως νά δοθή πολλή πί- 
στις είς τά θρυλλούμενα περί φανερός άντιστάσεως, έν 
δεδομένη στιγμή, κατά τής έφαρμογής τής Δικαιοσύνης 
εις ζήτημα τό όποιον, δσας δήποτε έλαφρυντικάς πε
ριπτώσεις κζί άν έχη διά τούς ένοχους, έκρίθη καί εΐνε 
στασιαστικόν. Ούδείς βεβαίως θά μείνη άσυγκίνητος 
πρό τής καταδίκης όμάδος δλης νέων καί ακμαίων ά- 
ξιωματικών τοΰ Ναυτικού, άπό τήν μόρφωσιν καί τήν 
δράσιν τών όποιων πολλά έπερίμενεν ή πατρίς. Άλλά, 
σύν τή έγνωσμένη άνδρεία των, μερικοί έξ αυτών έ- 
φάνησαν τολμηροί μέχρις άφροσύνης καί οί άλλοι 
τούς ήκολούθησαν άπερισκέπτως είς κίνημα δχι μό
νον άντιπειθαρχικόν άλλά καί άντεθνικόν ύπό τάς πα
ρούσας συνθήκας. Διότι, έάν τό κίνημα τής 14ης 
Αύγούστου, τυχόν τής Πανελληνίου έπιδοκιμασίας, έ
θεσε τάς βάσεις τής μελλούσης’Αναγεννήσεως, τότής 16 
’Οκτωβρίου έκινδύνευσε νά καταστρέψη τό πρώτον, 
καί θά τό κατέστρεφε άνεπιστρεπτεΐ άν έπεκράτουν δ- 
σοι άπεπειράθησαν νά ένεργήσουν έν διαστάσει πρός 
τόν πυρήνα τής έθνικής Άναμορφώσεως. “Ισως οίδη-
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μιουργήσαντες τήν στάσιν τοϋ Ναυστάθμου ύπέκυψαν 
εις τήν έπίδρασιντής στάσεως τοϋ Γουδή, και υπό τοι- 
οϋτον πνεΰμα πρέπει βεβαίως νά κριθώσιν έπιεικέστε- 
ρον, άλλ’ ή Έπανάστασις δέν έχει τά αυτά αποτελέ
σματα δι’ δλους καί, εύρισκομένη έκτος τοϋ νόμου, αί
ρει τάς επιτυχίας της έκ τοϋ αριθμοί τών οπαδών της 
καί έκ τής δυνάμεως τήν όποιαν διαθέτει. — 'Η τύχη 
τών στασιαστών τοΰ Ναυτικοί άφέθη εις τήν κρίσιν τής 
Δικαιοσύνης· οίον δήποτε έσεται τό αποτέλεσμα, οφεί
λεται σεβασμός καί ύπακοή.

Είτε εμμέσως είτε ϋπευθΰνως σκέπτεται νά δράση 
είς εό μέλλον ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος, έχει τήν ύ- 
ποχρέωσιν νά φαίνεται αδιάσπαστος. Πάσα διάδοσις 
περί διαιρέσεως τών άπαρτιζόντων αυτόν έχει ολέθριοι' 
αντίκτυπον εις τό πνεϋμα τοϋ ’'Εθνους καί χαλαρώνει 
τήν κοινήν προσπάθειαν πρός εΰύδωσιν τοϋ ιεροί 
σκοποί. 'Ό,τι έγράφη τελευταίως έν τώ Τύπω περί 
διαφωνίας σωμάτων τινών πρός τήν διοικούσαν ’Επι
τροπήν κακώς έγράφη. Είς οργανισμόν τόσον πολυ
σύνθετον είνε φυσικόν ν’ άναφυοϋν διαφοραί γνω
μών δέν έπεται δτι πρέπει νά γίνονται δημοσίως 
γνωσταί. Έξ άλλου αί συχναί δηλώσεις περί σύμπνοιας 
καί άδιασπάστου ομοιάζουν πολύ πρός διαφήμισιν 
καί παράγουν κάποτε δλως έναντίαν έντόπωσιν τής 
προσδοκωμένης. "Ας ληφθή ή δέουσα πρόνοια πρός 
τήρησιν αυστηρός έχεμυθείας τόσον έκ μέρους τών με
λών δσον καί έκ μέρους έκείνων οι όποιοι, λόγω τής 
θέσεως ή τής ιδιότητάς των, δύνανται νά γνωρίζουν 
τά τής έσωτερικής λειτουργίας τοϋ Συνδένμου, καί τό 
όφελος θά είνε μέγα.

Μο)@>ο
Μεταξύ τών ευκταίων μεταρρυθμίσεων είνε καί αί 

προβλεπόμεναι μεταβολαί έν τή διπλωματική υπηρε- 
σία. Πλήν δλιγίστων έξαιρέσεων, οί μέχρι τοΰδε άν- 
τιπροσωπευσαντες τό Κράτος είς τό ’Εξωτερικόν δέν ά- 
νεδείχθησαν είς τό ύψος τής αποστολής των, διέρχεται 
δέ τό ’Έθνος στιγμάς τόσον κρίσιμους όίστε πολλά ζω
τικά συμφέροντα νά έξαρτώνται έκ τής προσωπικής 
αξίας τών αντιπροσώπων του. Ό διπλωμαεικός μας 
κλάδος είνε σήμερον ό κατ’ έξοχήν μή έπιδεχόμενος 
ρουσφετολογικούς διορισμούς καί δέν έχομεν, άφ’ ε
τέρου, ανάγκην λογίων ή σεβαστών έρειπίων, άλλ’ 
άνδρών άκμαίων καί στιβαρών. Ό τίτλος «persona 
grata» τόν όποιον μερικοί άρέσκονται νά διατυμπα
νίζουν δέν είνε πάντοτε ένδεικτικός διπλωματικής ικα
νότητας, διότι εϋννοιαι Μοναρχών επιδεικνύονται πολ
λάκις καί είς δσους δέν γνωρίζουν νά άνθίστανται.

Ή προσθήκη μιάς έτι μονάδος εις τήν θωρηκτήν 
μας Μοίραν, καί πολεμικϋς άξίας οία τοϋ νεωστί άγο- 
ρασθένος θωρηκτοϋ «Άβέρωφ», άποτελεϊ σπουδαίαν

ένίσχυσιν τών Ναυτικών δυνάμεων τής χώρας· άφ’ ε
τέρου, ή ψηφισθεϊσα συγχρόνως πίστωσις διά τήν κα
τασκευήν νέων τορπιλλοβόλων καί άντιτορπιλλικών, 
καί ή σοβαρώς μελετωμένη άναδιοργάνωσις τοΰ Στό
λου, θά έξασφαλίσουν έν προσέχει μέλλοντι είς τήν 
Ελλάδα τήν έπιβολήν τήν όποιαν, ώς Ναυτικόν κρά
τος, πρέπει νά έμπνέη εις τούς γείτονάς της. ’Εξο
πλισμός δέν σημαίνει άναγκαστικώς φιλοπολέμους δι
αθέσεις καί είνε γνωστόν ότι ή Ελλάς δέν έμφορεϊται 
σήμερον υπό έχθρικών τάσεων πρός τήν όμορον ’Ε
πικράτειαν έθίγη δμως τόσον βαθέως ή ’Εθνική φι
λοτιμία υπό τών τελευταίων γεγονότων καί υπάρχουν 
τόσον σπουδαία έκκρεμή συμφέροντα τών υπό ξένην 
έπικυριαρχίαν 'Ελλήνων, ώστε ήτο έπιβεβλημένη ή 
ένίσχυσις τών μέσων διά τών οποίων, έλλείψει φιλι
κής συνεννοήσεως, θά είνε μόνονδυνατόν νάάποσοβη- 
θοϋν νέαι ταπεινώσεις καί νέοι έξευτελισμοί. ”Αν άλη- 
θεϋουν όσα φέρονται ώς λεχθέντα υπό τοϋ Προέδρου 
τής Τουρκικής Βουλής έν σχέσει πρός τήν διακανόνισιν 
τοΰ Κρητικοί ζητήματος καί τήν έδραίωσιν φιλικών 
μεταξύ τών δύο Κρατών σχέσεων, σημαίνει δτι οί γεί- 
τονές μας κατενόησαν τήν ειλικρινή πολιτικήν μας 
καί ποϋ έγκειται τό άληθές κοινόν συμφέρον.

.Σκάνδαλα έκκλησιαστικά είνε κάτι άνήκουστον καί 
τερατώδες, δταν δέ λαμβάνουν τάς διαστάσεις τάς ο
ποίας έλαβε κατά τόν τελευταΐον μήνα ή ύπόθεσις τοΰ 
Αρχιεπισκόπου Λαρίσσης, έρωτάται άν έμεινε τίποτε 
σεβαστόν εις τόν τόπον αυτόν καί άν ή Άνόρθωσις 
δέν πρέπει νά συμπεριλάβη καί όσους, έκ τής ίεράς 
των ιδιότητας, έπρεπε νά ΐστανται ύπεράνω πάσης 
μομφής. Καί έν τούτοις τό Κράτος τής ’Εκκλη
σίας δέν είναι δμοιον μέ άλλα Κράτη : στάσεις καί 
άναρχικά κινήματα δέν χωροϋν έκεΐ όπου πρέπει 
νά πρεσβευη ένότης καί χριστιανική αύταπάρνησις, 
άλλως έξασθενεΐ παρά τώ Λαώ ή πεποίθησις πρός τά 
Θεία. ’Άς μή λησμονηθή δτι ό ξένος Ελληνισμός ύ- 
πείκει πρό αιώνων είς τόν θρησκευτικόν του Αρχη
γόν, δέν είνε δέ σήμερον κατάλληλος ή στιγμή δπως 
μειωθή καί κατ’ έλάχιστον τό γόητρον τής Θρησκείας.

ΜΙΛΤ. ΙΩΣΗΦ

Η «'Ελληνική * Επι&εώρησις*  συμμεριξομένη τήν γε
νικήν Ό'λί'ψιν επι τή δεινή σνμϊρορα ήτις επληξε τόν σε
βαστόν καθηγητήν τών 'Ελληνικών Γραμμάτων κ. Γ. 
ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΝ διά τοϋ θανάτου τον προσφιλούς τον 
νΐον, εκφράξει αδτώ τά ειλικρινή της σνλληπητήρια, ευ
χόμενη έγκαρτέρησιν και τταραμν'&'ίαν.

+ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑ_ΠΑΑΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
"Ο,τι δήποτε καί άν λεχθή περί τής έκλιπουσης εύ- 

γενοϋς μορφής τοϋ Άρχηγοϋ τοΰ Στρατιωτικοί Οϊ-

Ό ’Ιωάννης Παππδιαμ^τόπονλος
κου τοϋ Βασιλέως εινε κατώτερον τής άξίας τοΰ άν- 
δρός καί τών σπανίων άρετών τοϋ αύλικοϋ.

Ό Στρατηγός ’Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, μο
λονότι κατεϊχεν υψηλήν θέσιν έν τή Αυλή, μολονότι 
άπελάμβανε τής ιδιαιτέρας φιλίας καί έκτιμήσεως 
τοϋ ’Άνακτος, άπέθανε πτωχός· είνε ή τρανωτέρα έν- 

δειξις τής έντιμότητός του. .Ό Βασιλικός του φίλος θά πενθήση βεβαίως τήν 
άπώλειαν συμβούλου τόσον άφιλοκερδοϋς, ιδίως εις 
στιγμάς καθ’ ας ή άνάγκη πραγματικής άφοσιώσεως 

είνε τόσον αισθητή.

τοπρογραοΠ^τΓϊϊΓλρακοϊλη
Ευχαρίστως δημοσιεύομεν τδ εκ Λονδίνου άποστα- 

λέν ήμϊν Πρόγραμμα τοΰ διακεκριμένου κοινωνιολό
γου καί φίλου της «.'Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» κ. 
Πλάτωνος Σ. Δρακούλη.Κατάργησις.τής πλουτοκρατίας διά τών έξης βαθ

μιαίων μέσων :1. ’Αναγνώρισΐς τής άρχής οτι πάσα δρασις της 
Πολιτείας δέον νά άφορα πρωτίστως είς τήν άνεσιν, 
εύημερίζν καί άνάπτυζιν τοϋ παραγωγέως· επομένως

χρτϊσΐ[4θποί·/)σις πάντων τών [χέσων τ*ίς  παραγωγής 
ζζι συγκοινωνία.; ύπέρ τού πζρκγωγέως.

2. Άνα.γνώρισ·.; τής αρχής δτι έθνος δικαιούνται 
μόνον νά δνομάζωντζι οί παρζγωγεϊς, δηλαδή αι έρ- 
γατικαί τάξεις. Έργατικζί τάξεις λογίζονται δλοι οί 
ζώντες άπό τάς χεΐρας των ολοι δηλαδή οί μή τρε
φόμενοι άπό τό Δημόσιον Ταμεϊον ή άπό εισόδημα έκ 
κεφαλαίων ή γαιών έν είδει ένοικίου, τόκου, ή κέρ
δους. Έργάτζι έλληνες επομένως ύπολογίζονται, 
μαζύ μέ τάς οικογένεια; των, είς έν καί ήμισυ έκα- 
τομμύριον. Έκ τούτων έπείγει νά δργανωθή φαλαγζ 
έκ δέκζ χιλιάδων έργζτών ώς πυρήν τής όλης πολι

τειακής όργανωσεως.3. Ή Πολιτεία οφείλει νά νομοθετήσγ συντάξεις 
διά τούς υπερηλίκους έργάτας οί όποιοι ύπολογίζον

ται είς 100.000.4. Πρέπει νά νομοθετηθή δριον ηλικίας έργζτών 
άνώτζτος όρος εργασίμων ωρών, κζί έλάχιστος δρος 

ημερομισθίου.5. Ή Πολιτεία οφείλει νά εύρίσκη εργασίαν διά 
τούς στερουμένους τοιαύτης ίδρύουσζ πρός τοϋτο Ερ
γαστήρια (ΐδε Έρευναν, τόμ. Δ', τεϋχος 10) θεσπί- 
ζουσζ άσφζλιστικόν σύστημα κατά τοϋ κινδύνου τής 
άεργίας (ιόε ’Έρευναν, τόμ. Δ', τεϋχος 8) καί όργανί- 

ζουσα δημόσια έργα.6. Κατάργησις τών έμμεσων φόρων καί φορολόγη- 
σις τοϋ άπροσδουλεύτου έπζυξήμζτος (ΐδε ’Έρευναν, 
τόμ. Α', σελ. 141) καθώς έπίσης τών εισοδημάτων 

καί τών κληρονομιών.7. Δικαίωμα ψήφου είς τάς γυναίκας έπί τή βάσει 
ώρισμένης άνζτροφής καί παιδεύσεως.

8. Όργάνωσις τοϋ στρζτοϋ κατά τό ελβετικόν σύ

στημα.9. Αύτονομική ’Ομοσπονδία τών Δήμων.
10. Πλήρης καί έκ θεμελίων άνζδιοργάνωσις τοϋ 

έκπαιδευτικοϋ συστήματος.11 Άνζδιοργάνωσις τοϋ Ποινικού Συστήματος έπί 
τή βάσει μετατροπής τοϋ συστήματος τών φυλακών 
άπό στρατιωηκοποινικοϋ είς ήθικοβιομ.ηχανικόν.

12. Έν ταίς έξωτερικαϊς σχέσεσι καλλιέργεια διε
θνούς έγκαρδιότητος, έπιδίωξις συστήματος πολιτικών 
φιλιών μέ ολα τά κράτη τοϋ Αίμου κζί συνεννόησις 
μ.έ τάς έργζτικάς τάζεις δλων τών ευρωπαϊκών χω
ρών. ιδίως τής Βαλκανικής Χερσονήσους.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
Τδ ’Αθηναϊκόν κοπ όν έσχε τήν ευκαιρίαν νά θαυ- 

μάση είς τέσσαρας συνεχείς παραστάσεις δοθείσας 
κατά τόν τελευταΐον μήνα εις τδ Βασιλικόν θέατρον 
όπό τοϋ θιάσου Feraudy-Robinne τήν υπέροχον 
τέχνην τοΰ διάσημου εταίρου τής γαλλικής κωμωδίας 
κ. Max. de Ferandy καί τήν ζηλευτήν καλλονήν τής 
πρωταγωνίστριας τοΰθιάσου δος Gabrielle Robinne 
ήτις έπέδειξε και τελεί ιν υπόκρισιν καίμεγίστην καλαι
σθησίαν άμφιέσεως. Τά διδαχθέντα έργα ήσαν τά εξής: 
Chacun sa vie, le Voyage de Mr. Perrichon, L’ 
ane de Buridan, Policlie καί ή κωμωδία L’ 
Anglais tel qu’ on le parle. Τάς παραστάσεις 
παρηκολούθησε καί ή Βασιλική Οικογένεια.

Ό θίασος τής Δεσποινίδας Cecile d’ Arciee έ-
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δωκε σειράν παραστάσεων εί· τό Λ, 
μετ αρκετής έπιτυχίας. Τά }pya ^aT^w
ovSav πλειονότητα άρρένων ^τών

Ο θίασος τοΰ κ. (9 θ'
παρελθόντα μήνα τάς παοαστ^™’ ?l'* Lae κατδ τον 
^ήπον», διδάξας, μεταξύ Άλ) ™V^S ™ «Γ^ελ- 
τθΰ Γόρκυ «Είς τόν βυ&όν»^’ ™ ώααιον εΤγον

Ίον Φιαοον τοντον Ατ,^ /
™ -Πανελλήνιον, θίασος δΐαδέ*ε™ είς
Ροζαλίαν Νίκα τής όποίταc ™ό τήν κ.

“"Οί“™ ΠΕΜ ΠΙΤ^ΓΐUKAIMjTd,

* .a Λ«<;.«Χζν ’’Λ Βο^ ’··'«’■ 
εγγραφέων. Έπαινοι δφείλοντω'^, §εατ^κ^ 
(>«ος ένεργήσαντας. ψεΐλον^ι είς το 'υς δραστ)/_

Ζ ίπιβλαβής είς τά συμη,έοοντα r ‘ ί
<^ομών παρά τοΐς όποιοι J
συναλλαγών κατά τήν Κυριακήν ™ V ™''^εΐα τών 
και τα ολέθρια άποτελέσματα Lie επίαης
βλημενης αργίας παρά τώ „ ενικής και έπιβε- 

πρδς τήν πόσιν καί τήν σπατάλ
ν^ιο τοΰ νομοθέτου ποοβλεπη 1V, ™ρα πρόζ τΨ’ δ κ· ^μπΟς Μπτν^^^ ^djtaVaiV· 
^ευθερίας τών σωματικών κα'ι 'καία>ματ0ζ ε- 
μεων τοΰ ανθρώπου και συ2 ηνεν^κών δυνά
στου.. ένέΧουν πολύ "Ε^ος

Β,ΒΛ,ΛΜΛΙΜ_ΠΕΡΙΟήΙΚΑ
°meoWW «Νίος 'ΒλΧηθο^’μωγ/^'Τ10* ’’ϊ»'οδ«δν 
η του Π^'ΐσνημίου χ Σχ Λάμπρου“'πρεποδς *“«»!

2ΚΙ<Ψ£Ι2 Κλι ΕΝΤΥΠ*** „ ,η

ί|ν Μακεδονίαν τ.,ΰ χ Γ Χαίι- < πε<?ιο<5είας άνά 
τοπογραφιχών> 1(κο -, ’ ,“^Ίκυριακου, έξεδόθη μετά 
πολλου ένδιαφέροντος. ΡΧ«ιολογ(.χών σημειώσεων

^I!2N_It!£EAA *ΓΕΩΡΠΚΗΓ  ρτλ

ως Κερχΰρας χλπ ά σ™τ’-Γεω<?Υ«ής καίω
, με^σχεειχων Πινάκων.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: * *

ΔΥ^ΑΜΤν _1 p ft < «■s«6.„ „„„ώ! μί;Χ^“”,·. ·™χ. M<w, 
Μ.«ή.««: ^Ι,„,ήν 5Α,'

L’ QRIENT.— Τοΰ κ μ ’μ ,
’η)ν έν Βρυ^έλίαις π “ΐ8θυ’ εκδ,δό^ον έκό-
σχέσεων μεταξύ’Οθωμανών χαί ^ν
οιφιτιωτι^. ϋΐ]χε. Χα> Ελλη,ων, ϊης ίν Τουρχ
Οθωμανική Αύνοχρ«ιορ ^^^^ovcwv ΐόν έν τή 

μαδιαίας έκδόσΐώς της^0 άζίσλ-" .ύε.ύτερον ”°5 τής έβδο- 

μέθα είς τήν συνάδελφον τά βέλτωτω^ προόδου· Εύχό-

Τα ΠΑΝ ΑΘΗΝΑΙΑ —τα* χ
τθΰκ. Κίμ. Μιχαηλίδου έξεδόθη^Π8<?ι°δικόν 
«Οδρατ ον κ. π. Δ- p 1, τ°ν παρελθόντα μήνο μέ^τ. Δεβιάζηκαί άλλων έΧ7των°Υ <Ν’ Κ“Λ4 
πλεκτός εικόνας. έγκριτων φιλολόγων, καί μέ J.

π εικονογραφημεν’*_τ  - -

τικου κ. Δήμου Βρατσάνου έξεδόθη α^μ^ *αί "Οοοδευ-

-ον, Νονοδινοΐ και ^“αμα
ντ“υή Ασωτου», είχών τοΰβ. FendelX άλη^άρ^Χ^

ΑΙ ΘΕΡΜΟΠΥλαι. — Εθνικόν 'F11
δικόιε εκδιδόμενον μηνιαίως■ έν Νέ ^W^v Περιο- 
ης Αναγεννήσεως έν Έλλάδι τοΰ?Γ? Q*U’ °»“λέϊ περί

κτι της Φιλολογικής καί Κ„η ’ Γλωσσικοΰ ξητήαατοτ
»«’»> ίν ■Λμ.Λ?ίΔΧ“*1"'07*«-·" 1"“5
Αμερική περωδεόοντος εθνικού π-, ρ“ιον ποιημα τ »ΰ έν 

Μ» τίτλον <Σ· τήν Πα7ρ£* 0 ’‘ΊΗ,ϋ0° «· ^τ. Ματσούκα,

κ μ. Αλ-^λογραφΙΑ
Κους Μαρ ον Π.-Ζ ά ΓΓΤΤΓν ·Γ

" Χ ” ν· -ώθησαν μετ’ εό^Χ* 1* Σ' 'Ν έ -

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

έγκριτος ίν Π1 *όλει  μας
^^εδωκε λίαν Ινδιαφέρουσαν ί ?2γ°γρα<ΡΟς *Jules  
™" Ωδείου ’ενώπιον Εκλεκτό ' <ΐλεξ,ιν εν τθ αιθούση 
^εμα του,ιι Άνθρωπότηςϋ ,ακ9θατηρίον^ γλ 
-- ror δμιλητήν, δέον νάΙ^Έ^
Γολγοθά και δχι ή ύπεοάνθοω " ™τανβω·“&θς τοΰ 
μ^ δ δεξιός ρήττορ μρ"ά
αΧ(Ομ^Γιας, άποσπάσας'l-^Qyn.^S<pl',a^s Χάριτος Jal 
.. 0 *·  Jules Bois είνε λία“1 ατα.

·' ^-^.τωίίασιλεϊ.
^ίε τήν άπολαυπικώ^Τ^η’

Μπάμπης ~Αν \ του °βμοριστικότητα ό κ. 
^ Στομά,ου και τώνΖ^λ ^^οόνι, 
οργάνου τούτου, συγκοατύσα^ ,ώΐοτ^ον τοΰ 
τ°, ^νδίαφερον τοΰ άκοοατηοίοι 'Τ*  *<*  ^ον 
μετιτκον «Τό Σνναξάοιον τοϋ 1Ζ' Τ™’
οημεια ενδιαφέροντα. ' -άμαχου», εϊχε _Ύολλά

Είς τήν ΕλληνογΖλΖήΓχ ,. ,
^αδγ Γάλλος καθι1γ>.τής y Τ^\ Α^ών ό ε'υ- 
ίΤ** ’ διάλεξιν, ώΖΧΛ Β. UCi™ 'έκαμε φίλο ■ 
bom -, Sul1* ρ™<1-
μεγάλο-, ποιητοϋ «L ’ agonie» Κ’ αρΜτθύ^ΐμα τοΰ 
θηκολούθηοε τήν διάλεξιν. άοσμος ξκλεκτός πα-

μεν εν ύ Καλάμαις δ διακε ,Αργίαζ εκα-
«Ελληνικής Έπιθεωο’ρΐμεν0ς Απρόσωπος

«■ «αχ»*,  *·  Μ 'α. ι„Ύ^ν ·Ο

BE7^U Visage
ΕΤ PLUS DE RIDES!!
------- -^►Xxz»--------

COUPON GRATIS DE BEAUTE AUX LECTEURS
Des arrangements ont e'te' faits aver Harriett Meta 

Smith, la fameuse spe'cialiste de heaute', qui a bien 
vouhi consentir a fournir gratuitenent a tons les 
Jecleurs de cet article les pre'eieux renseignements 
qu elle possbde sur 1’art de faire disparaitre les ri
des. Cette methode est 1’unique trou- 
ve'e jusqu’ a ce jour et est veritable- 
ment efficace et remarquablc.

D’ailleurs, Harriett Meta Smith a 
ete hautement re'eompensee par les 
divers jurys sie'geant aux expositions 
de Loudres, Bruxelles, Rome; elle 
possede nenf me'dailles d’or accordees 
en laveur de sa merveilleuse decou- 
verte, qui est brevetee en France et 
aux Etats-Unis.

Harriett Meta Smith est elle-meme 
un exemple vivant de la remarpuablc 
effieacite de ses produits. Elle est con- 
side're'e comme une des plus jolies fem
mes de Paris. A 1’aide de sa decouverte, ella fit 
entieremsnt disparaitre ses rides il y a environ trois 
ans : elle avait jusqu’alors essaye le massage, le 
masque, les fnmigatione, tout en un mot, sans la 
moindre chance de reussite : seul ec miraculeux pro- 
ce'dc qu’elle venait de de'couvrir fit disparaitre ses 
rides en trois nuits, Maintenant, sa peau est douce 
et veloute'e, son teint frais et clair, et nul ne peut 
deviner son Sge, tant son visage a un aspect de jeu- 
nesse. II est impoesible a quiconque de lui de'cou- 
vrir nne seulc ride.

Non seulement sa de'couverte lui rcussit a elle- 
meme, mais des resultats plus surprenants encore 
furent obtenus dans beaucoup d’autres eas.

Parmi des centaines de lettres, citons celle de 
Madame Louis FOREST Kupfergraben, 7 a Berlin :

COMMENT ENLEVER VOS RIDES
De'taehez ce coupon aujourd’hui ; envoyez-le έ la fameuse spe'cialiste de beaute' de Lonbres 

et Paris, Harriett Meta Smith ; vous reeevrez gratuitement tous renseignements pour enlcver 
vos rides par un procijde unique et merveilleux. qui, souvent, produit un re'sultat en une nuit.

Beaucoup de dames affirment que ce procede les a rajeunies de dix a vingt ans. Pas de mas
sages, masques eourroies, fumigations, pas d’ injections sousc-utane'es ; mais un moyen nou
veau et merveilleux que toute femme peut employer meme seerfetement Lisez attentivement 
1’articlc ci-dessus et ecrivez aujourd’hui meme a :

HARRIETT META SMITH. DIVISION 170, RUE AUBER 7, PARIS.

ΠΛΟΥΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΝ KAI ΦΥΤΡΝ

, TIM Al ΑΣΥΝ ΑΤΟΝΙΣΤΟ I
ΕΙδοποιονμεν τό Σον κοινόν τής πρωτευοΰσης καί 

τών Ιπαρχιών, διι είς τά έν Σεπολίοις Δενδροκομεία 
καί ώυτοκομεΐά μας, εΰρίσκονται πρός πώλησιν καί 
είς τιμάς άουναγα>νίοτους άπαντα τά ίκλεκτά είδη τών 
Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί νγεια. 'Ο

«Les questions e'tonne'es de mes amies me prouvent 
plus silrement que mon miroir, que ma figure a re- 
conquis la beaute et la fraicheur de la jeunesse. — 
Les rides ont entierement disparu et la peau est de- 
venue lisse et rose».

— Ci tons encore ce passage d’ nne 
lettrc de Madame Wanda de Za- 
rembska de Berlin : «J’ e'tais de'cue, 
de'silusionne'e, maie aprfcs un seul essai 
de votre traitement toutes mes rides 
e'taient disparnes».

Mademoiselle Visonneau de Nantes 
dit : «C’est avec joie que je vois au- 
jourd hui toutes mes rides di parues 
grace a votre traitement».

II n’existe pas, il n a jamais existe' 
une specialiste de beaute' qui ait recu 
autant de medailles d’ or et de hautes 
recompenses qu’en a recues Harriett 
Meta Smith

Nulle ue peut, comme elle, se vanter d’avoir 
comme clientfete autant de femmes de haut rang.

Vous n’anrez plug jamais, soyez-en persnade'es, 
1’oecasion de consulter une'specialiste de beaute' 
aussi verse'e qu’Harriett Meta Smith ‘dens la question 
et qui, comme elle, jonisse d’une reputation univei— 
selle.

Croyez-moi, dfetaehez ce coupon immediatement. 
Que risquez-vous ? La chauce de vous embellir. Inu
tile d’envoyer de I’argent, pas meme uu timbre. Re- 
tournez simplement ce coupon dans une Isttre affran- 
ehie de 25 lepta a Harriett Meta Smith,division 170, 
rue Auber, 7. Paris. ·

Vous reeevrez par courrier une rc'ponse sous pli 
cash ete'. ·

μοίως άπαντα zd είδη τών Φοινικοειδών καί έσπερο- 
ειδών φυτών.

Άναλαμβάνομεν τόν καταρτισμόν Κήπων καί Δεν- 
δροοτοιχιών.
'’Αδελφοί KANTQPQI

COURS DE PIANO
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ

ΑΝΝΗΣ Ν· ΤΣΙΜΠΑ
ΜΑΘΗΚΙλΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 25



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΑΡ. 40,000,000 -ΑΠΟΘΕΟΤίΚΟΝ ΑΡ. 9,095,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : 

ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ ■ Έν Πειραιεΐ, Πάτρατς, Σϋρφ, Καλάμαχς, Τρτπόλει, Βόλφ, καί Aapuidn 
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, Ήρακλείφ καί Ρεθύηνφ 
ΕΝ ΤΟΤΡΚΙΑ '. Έν Κωνόταντινουπόλετ (Γαλατά καί Σταμι»ούλ), Σαμή'οϋντι, Τμαπε- 

ζοίΊντι, Σιιΰρνη, Θεόόαλονίκη, Σέροαχς, Καδάλλα, Ξάνθη. 
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ: Έν ’Αλεξάνδρειά, Καΐρφ, Ζαγοζίκ, Μονόθυρα.
ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ : (Σουδάν) καί έν Λονδίνω Ε." C. (No 22 Fencliuroh street).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31”* ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1909
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί Τράπεζα!..................................................... Δρ.
Διαθέσιμα παρά ταϊς έν Ευρώπη Τρ. εις χρ............................................................. »
Συναλλάγματα έν Χαρτοφυλακίω καί χρυσός....................................................... »
Προεξοολήσεις καί Προκαταβολαί Ε)γραμματ'ων................................................. »
Τρέχοντες λ)σμοί 

έπί ένεχύρω χρεωγράφων......................................................................»
έπί έμπορ. καί άλλων εγγυήσεων ................................................................... »
έπί ύποθήκη ακίνητων.................................................................................... »

Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων............................. »
Προσωρινοί λ)σμοί ('Υποκαταστήματα καί Άνταποκριταί)............................... »
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια.................................................................................... »
'Ομολογία: ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δήμους, Λιμένας καί λοιπά

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

7,905,314.80 
1.566,665.68 
2,986,473,10

18,448,058.90

57,550,688.13 
30,174,658.99
9,137,583.55 
2,641,609.10 
8,602,443.19

11,568,998.35

9,285,030.30
480,000.— 

4,267,902.27
709,161.36
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ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρ. 165,324,588.22

Κεφάλαιον 'Εταιρικόν...................... .. ............................................................... Δρ. 40.000,000.—
Άποθεμ,ατίκόν τακτικόν.................................................................................. » 9,095,000.—
'C μολογί® φρ. χρ. 2 1)2 έκατ. έςοφλητέαι τή 1η ’Ιουλίου 1924 ... » 2,500,000.—
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς . . . Δρ. 77,185,538.18) . . . » «eon non
Ταμιευτήριου .......... 8,725,580.95) ... » 1,11 ν.ΐό
Ταμεϊον συντάξεων ) ’Αξία Χρεωγράφων . Δρ. 480,000.— ... » , „„Q .

ύπαλλήλων ) Λ)σμός Καταθέσεως . » 90,979.65 ... » οι , ι .65
’Εξωτερικοί λ)σμοί είς χρυσόν....................................................................... » 25,132,970.21
Έπιταγαί πληρωτέαι.........................................................................................» 1,474,370,93
Γραμμάτια είσπραχθέντα καί μήπω έκκαΟαρισΟέντα........................................... » 511,347.30
Μερίσματα πληρωτέα................................................................................................ » 128,801.—

Ό Γενικός Διευθυντής Δρ. 165.324,588.22
Ζ. Κ IvI.A.TS.A.S Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου

Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς έπί 

χρεωγράφων καί έμπορευμάτων. Ανοίγει τρεχουμένους λογαριασμούς ήγγυημένους καί έν γένει ά- 
ναδέχεται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπεζιτικής καί έμπορικής έπιχειρήσεως ύπό συμφερωτάτους όρους. 
Δέχεται χρεόγραφα πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων, ’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς 
ίδιώτας. Δέχεται καταθέσεις χρημάτων είς χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια πληρωνουσα τόκον ;

3 ο)ο είς πρώτην ζήτησιν
3 1)2 ο)ο διά καταθέσεις έξ μηνών
4 ο)ο » » ένός έτους
5 ο)ο » » δυο ετών καί επέκεινα

Διά τάς είς τό Ταηιευτήρτόν της, λειτουργούν καθ’ έκάάτην, καταθέσεις ώς καί διά 
τάς χάριν αγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τόκον 4 ο ίο.

V

οί {ιγτεινοτ καί

ΚΟΝΙΑΚ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ

■ λ ι σ ι

ΟΖΔ.ΟΣ3
ΙΔΡΥΟΕΝ ΤΟ 1845

καθιστώντες τά 
τοΰ καθηγητοΰ 
3£ινίλ& είς δλα

Παρελήφθησαν
σώματα άγαλμ-ατώδη ζοροέδες 
GLENARD. ’Επίσης ^Βουτάς καί 
τά χρώματα καί αί πλέον nonveautes γαρνττοΰ- 
ρες φορεμάτων είς τό κατάστημα ειδών πολυτε

λείας ΘΕ0Δ. Π. ΠΕΤΡ0Π0ΥΔ0Υ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡ. 60

ί.«ι εΚ

Τό Ελληνικόν Κονιάκ τών 
’Αδελφών Μπαρμπαρέσου,τών 
οποίων δ μέγας βιομηχανικός 
οίκος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής, εΐνε αγνόν προ
ϊόν έκ σταφυλής. »

’Εχέγγυα εινε ή παλαιότης 
καί τά επίσημα βραβεία τών 
Ελληνικών ’Εκθέσεων τών 
ετών 1875, 1880, τοΰ Σικά
γου 1894, τοΰ Βορδώ 1895 
ώς καί τών έν Παρισίόις Πα
γκοσμίων τοΰ1889 καί 1900.

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Προμηθευταί τής Βασιλ. Αύλής 
και τετιμημένοι διά τοϋΣταυ- 

ροϋ τοϋ Σωτήρος.

Διά πάσαν παραγγελίαν ή 
σχετικήν πληροφορίαν άποταν- 
θήτωσαν οί βουλόμενοι είς τό 

' έν Πειραιεϊ Κεντρ.Κατάστημα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ^ ΦΟΡΜΑ
Γουναρικκ πλουσιωτάττις συΛΛυγν^

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΙ ΕΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ ΤΟΪ 1909 

. r-i/rMDD|nY 1909
Μία δραχμή 

( έκαστον γραμ
ί μάτιον Ισχνόν 
) διά μίαν κλή- 

QCOOIV.

ΚΔΗΡ2ΣΕ2Σ
100

..... Hi Ahiw ■ ·. _____Δ' ΚΛΗΡΩΣΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1909
4 δραχμαιεκα- Μία δραχμή
στον γραμμά- ( \ έκαστον γραιι-

τιον ισχνόν διά ') ΔΡΑΧ. 900,000 ΚΕΡΔΗ -- 
τας 4 κ/.ηρω- 
οεις.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΔΣΤΞΣ 
Μέγα κέρδος έξ 
Κέρδος 

» 
Κέρδη

1
1
1 εκ

» .

Δραχμών

Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

Έν όδω Ίωάννου ΙΙαππαρρηγοΛούλου 
[Πρώην Νομισματοκοπείου]

Έναντι Υπουργείου Οικονομικών
Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τόν έμπορορραπτικόν οί

κον τοΰ κ. Γαβαλάκη διακρινόμενον διά τήν έκλεκτι- 
κότητα τών υλικών του, διά τήν στερεότητα και κομ
ψότητα τής εργασίας του και διά τήν ευθηνίαν τών 
τιμών του.

Κομψότης, στερεότης, οικονομία. Διά τους ξένους 
τών ’Αθηνών έπιβάλλεται^ή έπίσκεψις τοΰ ’Εμπορορ- 
ραπτικοΰ Οίκου Γαβαλάκη.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΑΝθΟΜΑΕΙΟΝ
Ν· Ε· ΞΕΝΑΚΗ

'Οδός Σταδίου 26

Τά Εκλεκτότερα ανϋη διά γόμους καί έορτάς, τά Α
ραιότερα Εστολισμίνα κάνιστρα, στέφανα καί σταυρούς 
κηδειών Εκ φυσικών και τεχνιτών άνϋέων, σπόρους, 
βολβούς καί διάφορα φυτά τής τροπικής, ευρίσκετε κα
θημερινώς είς τό άνω άνάοπωλείον. "Ομοίως άνα- 
λαμβάνομεν τήν φΰτευσιν καί σ^ντήρησιν κήπων ΰπδ 
είδικοϋ τεχνίτου.

Είς τδ άνω άν&οπωλεϊον ευρίσκετε καί τά Αραιό
τερα εις φωνάς καί χρωματισμούς καλικέλαδα *Ολαν-  
δέζικα καναρίνια με τήν Εγγύησιν τής Επιστροφής τοϋ 
χρήματος έάν δεν εΐνε τής τελείας άρεσκείας τοϋ άγο- 
ραστοϋ.

Ο
414 
57 8

»
»

1000 έν δλοι Κέρδη αξίας
Γραμμάτια πωλοΰνται : Εί 

λοιπά; δημοσίας άρχάς, εί; τά, 
σ'

»

»

»

10, 
5, 
1,000

100 
50 

225,000
; τά δημόσια ταμεΐκ και 

__ . δημοσίκ; άρχάς. εί; τάς Τρκπέζκς, εί; τού; 
.ιτκΟμάρχκς και στασιάρχα; τών σιδηροδρόμων, τού; 
διαχειριστά; τών μονοπωλίων κζί τά πρκκτορεϊζ τών 
εφημερίδων προς δραχμήν μίαν έκαστον γραμμάτιον, 
ΐσχύον διά μίαν έκ τών τεσσάρων κληρώσεων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων ά- 
πευθυντέον είς τό Γραφείον τοΰ ’Εθνικοΰ Στόλου καί 
τών ’Αρχαιοτήτων, Τ'πουργεΐον Οικονομικών είς ’Α

θήνας, Ό δίευθΰνων τμηυ,ατάρχης
Γ· Ν· ΚΟΦΙΝΑΣ '

KOPSETS ROYALES
Οί μόνοι Κορσέδες ζοιτινες έτυχον τών καλλίτε

ρων βραβείων εις πάσας τάς διεθνείς έκθέσεις.
Είς τόν ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ : Θά εΰρητε άπαντα 

τά είδη τής γυναικείας άμφιέσεως, είδη γάμων καί 
προικών ώς καί πλουσίαν συλλογήν φορεμάτων.

ΤΙΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ!



ΣΥΝΟΙΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΧ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
»______ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΟΚΤΩΒΡϊπυ ί

Δρ. 61.778,575.42
» 62,512,441.80

Γ 2

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1 r f τις μεταλλικόν . . .
1 Ιαμεϊον , » τραπεζικά γραμμάτια Ίον:κής Τραπέζ 

\ » κερματικα γραμμ. δίδραχμα και μονόδραν 
.ρι , ( Αντ'·τί9·ον μεταλλικού Τραπέζης είς τι

Εξωτερικοί \ Εξωτερικόν ..... 1
Λ)σμοΤ / Προϊόν έκοοΟέντος ΈΟν'. δαν. 'είς’χρζσόι 

1 . , λ Ελλην. Σιδηροδρόμων 4 0)ο του 1902
Δάνειον προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκαί 

στικη κυκλοφορία τρ.· γραααατίων . ‘
ΌααχΓ- Τήν 'ιλΛ Κυβ'έ?ν· δί5?ά^· ^'μο^ά/ 

1 °&Μ>λογ»<« ) Εις χρυσόν Δραχ. 28,120,926.2,
Εθνικών οανειων) » τρ.γραμ. » * 32,433,366.2,

Γεωργικόν ««σσαλικάν δάνειον -------
ΠρΖξ^^Γ/εις15^^.· Δη· ΤρΧπεζ·

Καθυστερήσεις προεξοολήσεων .
Δάνεια Επ’ έπ’ ^εχόρω χρηματογράοω.;

1 Δάνειά επ ενεχύρω εμπορευμάτων ....
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί υποΗήκη ’ ’ ‘| 
ΧοοηνΑσει?1"··0^’ λψέν“ζ Χα1· λ°!πά ^™πα

1 Αορηγησεις εις γεωργοκ-ηματίας ,
Καθυστερήσεις χορηγη'σεων είς γεωργοκτηματίας ’

I Μετο^αΙ εις εγχωρίους έταιοίας . .
I Συμμέτοχη εις Τράπεζαν Κρήτης .
' λα/·εΙΟ?ΟΡω’ ’Εθνικής Τραπέζης

1 Τοκομερίδια έν γένει . . · · · · .1
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ άναγκαστ·- 

ι κων εκποιήσεων........................ r I
1 Απαιτήσεις έπισφαλεϊς . Ί

Εξοδα έγκατασ,άσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τοα- 
πεζικων γραματιων)...................... > I

|ι Διάφοροι λογαριασμοί
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτερικώ
Λογαριασμός Εξαγοράς συμμετοχής Κυβερ. έκ τοαπεζι- 

j τικων γραμματίων . . r , ν· ι

Δρ L
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ I-

31 Όκτωβρί 
1909

1 δρ8ζ· ι

ου 30 Σεπτεμβρίου
_ 1909
Λ· άραχ. |Λ.

•I 3,503,478
Π 506,345
I 1,159,614I
Ι 40,508,3611

160,357

I 61,778,575
1 9,750,000

60,554,292
1,440,000 ■
5,150,903 8

1 21,273,213 3
3,541,276 2

23,034,855 2
6,277,775 1

70,378,948 3
46,181,948 8
11,912,143 7
5,616,441 9
7,471,158 2
1,250,000 -

728,182 3 
11

9,246,440 91
3,526,210 11

1,394,002 11
2,574,379 35
5,881,596 24

1,075,200 —
560,000 —
50,000 —

_822,146 25

07 3,524,86 
— 356,68
— 1.057,18

52 43,580,59

33 173,7Κ

61,778,575 
- 9,750,000

Ό 60,630,910

1,440,000
2 5,150,903
7 21,394,815
1 3,519,040
7 23,508,951
1 4,553,302
4 72,421 044
3 46,264,435
5 13,006,033 
° 5,566,492
6 7,471,158 
- 1,250,000

3 733,871

9,267,702 
3,499,776

1,389,140
2,373,619 
2,197,096

1,075,200 
560,000
50,000

684,997

5 72 
9 — 
δ —

74 1

83 1 

42 (Ι 
__ I

50

82123 II
81 I
151 
92
26 
98
75 
35
20

75 |

77 
75

41
64 
88

-
1407,307,846 49 408,230,112|’

1 Μετοχικόν κεφάλαιον ... 
’Αποθεματικά κεφάλαια .............................................. I

1 J ραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία : 1
20,000,000 —
13,500,000 —

20,000,000
13,500,000

1910-1911

νικολαοτ ΙΓΓΛΕϊΗ
ΙΛΡΠΟΤ ΔΙΕΪΘΪΝΤΟΪ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΙΝΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΜΣ1 ΕΛΛ^δΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΚΑΙ ΓΛΛΛΙΣΤΙ [II ΑΤΟ ΧΩΡΙΣΤΟΥΣ Τ0ΝΙ0ΪΙ

ΙΕΜΕΙIWIIW 30Μ· ΠΟΒ TQN 8 ΠΜ· ΜΕΓΑ ΣΧΗΜΑ-TO ΝΤΟ 3ΣΤΗΑ0Η 8 4ΣΤΙΙΛ0Ν 
ΤΙΜΗ ΤΗΝ 2 ΤΟΜΗΝ Ν>. 5 ♦?. 20 ΜΕΤΑ Τ1ΠΑΡ. 25,0 ΤΟΜΟΙ ΑΡ· 5 ΦΡ· 10ΙΕΤΑΤΜΥΑΡ. 12» 

αφ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΑΟΣΕΩΣ

ΝΗΣΟΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΣΑΜΟΥ

1. Οία λ)σμόν τής Κυβερνήσεως... 
“· ” ® » Τραπέζης.......ν

£8ρν“?'κά ΪΡ«μμάτια δίδραχμα καί μονόδραχ μα Ί 
Καταθέσεις εν 3ψε[ είς μ'ταλλίΧ·ν ’ ’·
Καταθέσεις » · . .
Έπιταγαί πληρωτέα: ................................................
Μερίσματα πληρωτέα ....................................
Δτεθν^ΟΙκ. ’Επιτραπ/(λ^σμός

υπεγγ. προσόδων ΖΡ«σον......... Δρ. 734,857.08
) » . τραπ. γραμ.. λ 3,742,860.69

Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν .
Κα-αθέί»Γ ’E0vtx“v 5?νείω/ είς ' τραπεζικά γοαμαάτια· 
Ινα.αοεοετς Δημοσίου επι τοχω -’·- ' ’
Καταθέσεις Δημοσίου » 
"Εντοκος χατ.Δημ.είς χρυσ.

» » » » ί
Κατα θέσεις έντοκο:

124,291,017
9.750.000
9,547,315

19,691,782
1,608,729

228,430

2

36
95
25

125,313,490
9,750,000 

11,964,352 
21,069,671

1,491,208
284,035

15

16
56
41

^ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝΒ4?

-Κ» SW.S -- * - ‘
-■ κίτκ-ι ι:s,- ΐ. 

λίδος δρχ. η φρ· 30 ·

στίχο’-» κεφαλαία, δρχ- η ?Ρ· *-

'τ· * ' - ·4),ι.ν. α,ννεΧεών.·—Λ,εττΧσιϊ ΧεΧίοες C»PX· *6 ■ 1®'"''ί')) ί W ' ΒΡΖ. ί ««. *>«  ® «'· Λ°’ ”β
αελίδος δρχ. η φρ- *· ίε»· ____________

ω χρυσόν . . ' .
ε:ς τραπεζικά γραμαάτιαί

„ „ ■■· , 1 ”'1ν κατασκ.σου Σ.ΙΊ.Δ.Σ.
«τ . » τρ.γρ)τ:α » » „ ,,
Κατα θεόεις svtqxoc ...
Ααχειοψόρονδάνε:ον Τραπέζης ' 3’o)o‘είς χρΰσδ^ Ί 

λαζ.δ„. Τρ„ίζ,(»W-1

Καταθέσεις ταμιευτηρίου . 2 1)2 °>° ε’!< τΡ“π· 7P«|J 

Διάφορα........................  I

» »

Έν Άθήναις -.ή 10 Νοεμβρίου 1909

4,477,717
640,396 

I 306,431
4,808

15,062
160,357

1,257 
1119,698,362 

40,574,160 
20,367,900

1,495,698
267,345 

13,418,013 
7,263,061

407,307,846

77
80

39
65
83
21
26 1

16
05
37
39
65
83
21
18

1,874,092
705,659
372,560

4,808
15 062

173,713
59,996

18,799,336
40,574,160
20,367,900

1,727,474
280,142

13,275,501
6,624,948

08,230,112 I

Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΑΕΞΗΣ

■mime®
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1839

«Εδρα έν Λ.ονδ£νω· —Γενική διεεθυνσις εν Ελ- 
λάδι, έν Άθήναις.

’ν«οχατάστημ.α : έν ’Αλεξάνδρες, Κέρκυρα, 
Κεφαλληνία, Ζακυνθω, Πειραιει, Γριπολει.

Upaxxopetov ζ έν Ναυπλίω.
Όροι καταθέσεων εές Τραπεζογραμμάτια

εις πρώτην ζήτησιν διά ποσά

i 0)0 έιησ. έπί άποδόσει μετά 2 έτη έχρι 4 έτών
1 1)2 ο)ο > » > > 4 »

Είς χρυόάν

άποδόσει εις πρώτην ζήτησιν
»
»

3 ο)ο έτησίως έπί
3 1)4 ο)ο
3 1)2 ο)ο
1 ο]ο

»
))

μετά 6 μήνας.
» 1 έτος.
» 2 έτη και επέ

κεινα.

18
40

. Δρ. 1407,307,846 49 408,230 
Ο Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

50
83
20
84

ο 1)2 ο)ο έιησ.

1)2 op

3 ο)ο
3 1)2 ο)ο

»

η
»

έπί

»

άποδόσει

» τ>

μειά 3
» 6

μέχρι δρ. 100,000 
ζήτησιν διά ποσά 

πέραν τών 100,000
μήνας

» μέχρι 2 έτών

πρός φύλαξιν
Ή Ίονική Τράπεζα Limidet δέχεται τίτλους 

πρός φύλαξιν άντί ελάχιστου δικαιώματος 
14 ο)οο έτησίως (ελάχιστου οριον δρ. 1) επι τής ας- ς 
τών τίτλων υπολογιζόμενης είς την τρεχουσαν τιμήν 
—Ζσ ήαέοας τής καταΟέσεως,

Τίτλοι



ΕΒΜΗΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣΕΑΑΑΛΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακες τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν δψει 
ή έπί ποοθεσμίρ οηλοποιεϊται δτι άπό 1 5 τρέχοντος ’Απρι
λίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται παρά 
τε τφ Κεντρικφ Κρτααιήματι καί τοΐς Ύποκαταστήμασιν 
αΰιής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας 
έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ :

1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’ Ετος διά τάς έν δι]ιει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, πέραν τοΰ ποσού τούτου 
τού τόκου δριζομένου εις 1 ταϊς 0)0 κατ’ έτος μέχρι 50,000 
πέρα δέ και τού ποσού τούτου είς 1)2 ταϊς 0)0. Αί καταθέ
σεις αυται γίνονται δεκταί καί είς ανοικτόν λογαριασμόν πα- 
ραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλία 
ρίου επιταγών.

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

2 τα ς 0)0 κατ’ έτος δ.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας έν 
έτος τύλάχιστον.

3 ταος 0)0 δ'ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά όνο 
έτη τοϊΰλάχιστον.

3 1)2 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
τέσόαρα έτη τουλάχιστον.

4 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε 
ετη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε έτών ή 
τάς διαρκείς

Η ΦΟΤΟΓΡΑΦΪΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΑΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ Ι Ο

Πρώτην φοράν έν Άθήναις και καθ’ δλην τήν Ελ
λάδα παρουσιάζεται φωτογράφος μέ καλλιτεχνικός δι- 
καιωματικώς αξιώσεις

Ό κ Ξανθόπουλος άνήγαγε κένταΰθα τήν φωτογρα- 
φικήν εις τών Καλών Τεχνών τήν περιωπήν, δ'πως οί 
Ευρωπαίοι συνάδελφοί του οί συναγωνιζόμενοι πρό 
πολλοΰ μέ τούς καλλιτέχνας ζωγράφους τών ξένων με- 
γαλοπόλεων.

Πρέπει δέ νά θεωρή κανείς ευτύχημα νά έχη μίαν 
φωτογραφίαν του άπό τόν κ Ξανθόπουλον, τό φωτο- 
γραφεϊον τοΰ οποίου έτίμησαν δλοι οί διακεκριμένοι 
καλλιτέχναι μας καίοί άνθρωποι τών γραμμάτων

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ήΡΟΒΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠ01 9/ΒΡΙΟΪ 1808
ΓΡΑΜΜΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

’Εξ ’Αθηνών Έκ Στροφυλίου Έκ Κηφισιάς 

Πρό μ.εσηίΑ.δρίας
6.— 6.55' 7.10' κατ’εϋθεΐαν
7.30'κατ’εϋθεΐαν — 8.25'κατ’εϋθεΐαν

10.— - 11.10'
12.05'.κατ’εϋθεΐαν — —

Μετά μ.εση]*.6ρίαν
1.20' κατ’εϋθεΐαν 
3.10’ 
5.10' 
7.10' 
9.10'

10.40'

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέ- 

τομεν τήν προκύπτουσαν διαφοράν προς όφελος 
τών ταξειδειιόντων μέ βιδλιάριον 2500 χιλιο
μέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών 

εισιτηρίων.

Εξ ΑΟΚΝΩΝ

3ιά Κόρινθον

, "Aefot

Καταθέσεις είς χρνΟον
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς 

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

1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’ ετοι
2 » » » »
2 1)2 » » » »
3 » » » »
4 » » » »

διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
» » 1 έτους »
» » 2 έτών »
» » 4 » »
» » 5 » »

Αί δμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίοονται κατ’εκ- 
λογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται 
παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ κατα
θέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό 
αύτό νόμισμα εις δ έγένετο ή κατάθεσις.

TMKZITIKOH ΓΡΑΦΕ10Ϊ
ΠΑΝΑΓ. Κ. ΣΟΥΚΑ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΏ. 1880

Έν Άθήναες όδός Χοφοκλέους ΙΟ
Έκτελεϊ αγοραπωλησίας χρεωγράφων και έν γένει 

χρηματιστικάς έντολάς
Έκτελεϊ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 

παντός Κράτους.
Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρω χρεωγράφων καί λα

χειοφόρων ομολογιών
Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας ομολογίας διά λαχνών 

ή είς τό άρτιον
Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών·
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά τής κλη- 

ρώσεως είς τό άρτιον
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας έπί τών κληρωθέν- 

των αριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κρά
τους.

1.Μ.ML
ΑΡΙΘΜ. 42

ΜΕΓΑΣ ENinOPimiKOy_

!. it i JKTTSflnOTAQl
Είς τόν άφθονον καί ποικιλότατου καί πολύμορφον 

καί πολύχρωμου εμπορικήν πλούτον τοΰ κκταστήμα- 
τος τών αδελφών Μητσοπούλων ζητήσατε τά τελειό
τερα άβπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο
λυποίκιλα κεντήμ.ατα καί δαντέλλας καί τά τε
λευταίας μόδας ύφάβμ.ατα. Δέν θά σάς προσελ- 
κύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τοΰ καταστή
ματος αλλά καί ή ΐόιάζουσα είς τούς καταστημα- 
τάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

2.-4.05' 2.55'
6.— κατ’εϋθεΐαν — 
8.- , , 6.55'
10.— κατ’εϋθεΐαν —

Κνρτακάς καί έορτάς προστίθενται : 
’Εξ Αθηνών διά Κηφισίαν 3 μ.μ. 4.15' μ.μ.

Σημ. 1η. — Λαίκαι τιμά! τών μετ’ επι
στροφής εισιτηρίων έφ’ όλης τής γραμμής Κη
φισίας κατά πασαν Τρίτην καί Παρασκευήν.

Σημ. 2α.—Λαϊκα! τιμαι τών μετ’ έπιστρο- 
φής εισιτηρίων τάς Κυριακάς έκ τών Σταθ
μών ’Αθηνών, Στρούμποιι και ’Αττικής μέ 

τήν αμαξοστοιχίαν τών 2 μ. μ.

Γραμμή Λαυρίου

’Αναχωρήσεις
Έκ Λαυρίου
7.10' π. μ.
4.15' μ. μ.

καθ’ έκάστην τών ά-
• Γ' θέσεως έξ Ά- 

.ι’ Αθή- 
θέσεως 8ρ. 2.50

είσιτήρ- 
βιδλιάρ- 
είσιτήρ- 
βιδλιάρ. 
είσιτήρ- 
βιδλιάρ- 
είσιτήρ·

AHMHTPIOY Α0ΗΝΑΙΟΥ
και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΒΑΡΑΓΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΑΟΠΟΙΤΑΣ
ΕΝ ΟΔΟ OfflHPOY ΑΡ 4

Μία έπίσκεψις είς το ανωτέρω ’Επιπλοποιείου θέ
λει πείση καί τόν πλέον δύσπισταν περί τής καλλι
τεχνικής τελειότητας είς ήν έ'φθασεν ή εργασία τοΰ έν 
λόγω καταστήματος. ’Ασφαλώς ύπερβάλλει τά Ευ
ρωπαϊκά, έφ’ ω καί τήν έκτίμησιν τής εκλεκτής ’Α
θηναϊκής κοινωνίας έχει επισύρει. Συνιστώμεν έκθύυ.ως 
τό Κατάστημα τών κ.κ. ’Αθηναίου καί Βαράγκη.

Β 
7.30 
6.40 

12.50 
10.15 
18.80 

18.— 15__
29.20 22.— 
21.95 
34.50 
27.80 
19.50 15.50 9.20 
13.05 10.85 6.55 
25_ 1«— 10.—’
18.65 15.55 9.35 
37.70 28.10 16.35 

. 27.05 22.55 13.55

6.35 
4.15 
3.80 
2.45 
2.55 
1.70 
8.25 
5.50

9.20
7.65

15.70
12.20
23.20

, Τρίπολιν

. Μτγαλόπολιν β.ζ,λίά?. 
είσιτήρ· 

, Κνπαρίοοίαν βιδλιάρ.
είσιτήρ- 
βιδλιάρ. 
είσιτήρ- 
βιδλιάρ. 
είσιτήρ- 
βιδλιάρ·

, Άκράταν

, Πάτρας

, Πυρ/'”'

Ε.Χ παγίων 
διά Πύργον

» ζ1ε%<“»’“

> υΐ'χιον

είσιτήρ· 
βιδλιάρ. 
είσιτήρ. 
βιδλιάρ- 
είσιτήρ· 
βιδλιάρ- 
είσιτήρ- 
βιδλιάρ.

18.30
25.75
23.20

4.60
3 85
7.85
6.10

11.60
9.—

14.60
11.—
17.25

ι 13.90

6.55

9.35

ν

Έξ ’Αθηνών
8.45' π. μ.
3.50' μ. μ.

Σημ.—Λαϊκα! τιμαι 
πλών εισιτηρίων μόνον τής 1 οεσεω, 
θηνών διά Λαύριον κα! έκ Λαυρίου δι 
νας.— Τιμή εισιτηρίων Γ -ό----
άπλής μεταδάσεως.

ΠΕΛΟΠ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΧ
Δικηγόρος

Άθηναι (Σοφόκλειον)

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤίΙΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ
Έκδεδομ.ένη κατά. Κ,υρεακήν ύπό τοΰ δη- 

μ.οσεογράφου καε Άρχεσ-υντάκτου 
τής «Άμ.αλ6εεας»

X. ΘΕΟΔ- Κ· ΥΠΕΡΙΔΟΥ
Ό κ. 'Υπερίδης ουγκεντροΐ Ιν τή «.Έφημβρίδι τών 

Κυριών*  πασαν τήν γυναικείαν κίνηοιν τής Σμύρνης 
καί τοΰ Εσωτερικού αυτής δπου εχει μεγίοτην διάδοσιν 
καί κυκλοφορίαν. ‘Η δρασις τοΰ γυναικείου τούτου 
περιοδικού Εγένετο αφορμή νά έμφανισθώσι γυναικείοι 
φιλολογικά! μορφα! πολλά υποσχόμενοι. Συνιστώμεν 
είς πασαν Έλληνίδα τήν άπόκτησιν τού ωφελίμου 
τούτου περιοδικού. Έτησία συνδρομή φρ.χρ.Η 
Συνδρομητα! ίγγράφονται και παρ' ήμϊν-

, Λορινθ·

Έκ ΤΡίΠΟΛΕΟϊ

όιά Καλάμαί

1-2.70 10.10
8.30
7.60
4.90
5.10
3.35

16.50 
. Π-—

6.95
6.—
4.05
4.—
2.80

13.10
9.20

. Ναύπλιον

είσιτήρ- 
βιδλιάρ. 
είσιτήρ- 
βιδλιάρ.

Έ*

14.70 12.25
9.65
9.50
6.75

τοΰ Γραφείου.

8.05
7.80
5.60

7.35 
4.85
4.-7’ 
3.45

0

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 3
Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων 

σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας. αλλά προλαμβάνετε 
απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων, τών ώ- 
των, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος, πολλά- 

κις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμμένον έπιστή- 
μονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί 
τρεις σκευασίαι Έλεξίρια, Όδοντόκονις καί 
Άδαμ-αντίνιη εΐνε μοναδικαί εις τό είδος των.

Διά τοΰ Έλεξηρίου παύε: ή οδονταλγία καί 
ή νευραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος καί απο

τελεσματική.Πωλείται παρά τψ ίδίφ αντί 2 δρ· τό φιαλίδιον

3 Κ,οραή 3



ΑΙ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ

ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ

cVpHers MPMEA^^.(““noiTW
ΕΚ ΝΩΠΗΣ ΣΤ

ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΊΟΣ
60 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. 150

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
120 ΑΥΓ^Ν

ΔΡ. 200

ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΙΙΤΟΣ
220 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ.250

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
360 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. 325

τών όποιων ή φήμη εΐνε παγκόσμιος διά τά έξοχα αποτελέσματα των και διά τήν 
μεγάλην επιτυχίαν των, εις τάς μεγάλας εκθέσεις τοΰ Έξωτερικοΰ.

ΠΟΤΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ καί ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ 
ΑΝΕΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

Τά γραφεία τής « Έλλ· Έπιθεωρήσεως» έπιθυμουντα νά δικδώσωσιν έν Έλλάδι καί ’Ανατολή) 
τάς μοναδικά' αύτάς ’Αμερικανικά; μηχανάς, άναλαμβάνουσι νά προμηθεύωσιν αύτάς εις τούς ενδιαφερομένους 

μέ τιμάς Παρισίων παραδοτέας εις τό τελωνεΐον Πειραιώς έλευΟέρας παστός βάρους.

Παραγγελίαι γίνονται δεκταί, προκαταβαλλομένου τοϋ τιμήματος, είτε είς τά γραφεία ήμών, είτε είς τά 

ταμεία τής Τραπέζνις ’φθηνών και τών Ύ)μάτων καί ’Ανταποκριτών αύτής.

Έπίσης τά Γραφεία τής « *Ελλ.  Επίθετο ρήσεως» προμηΟεύουσι :

=ΉΡΛ/νΤΗΡ/Α
ΟΈΊΧΓΙΘΠ.ΝΆ.Σ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ

1®4 ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ ·» ΜΠΙΠΩ ί»

και λοιπά εϊδη πτηνοτροφίας άπό τάς άρίστας μάρκας τής Ευρώπης και ’Αμερικής.

Λεπτομέρειαι πλειότεραι ώς και πάσα πληροφορία <5Γ επιστολών :

RUE MENANDROS 83

Athenes (Crece)

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83

Αθήνας

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

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

Λιγιρημένον εις 80,000 μετοχάς φράγκα χρυσά 250 έκάστην

ΕΔΡΑ Σ1ΝΓ Α.ΘΗΤΤΑ.ΙΣ3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης ’Αθηνών). "Ιωάννης Εύταξίας (Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ’Ελλάδος).Σιέφ. Φί?αγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιό.τουλος, Ν. Μισυρ?.ής, Ε. Bowron,

Ε. D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ. EIHTPOHHΖαφείριος Κ. Μάτσας, Στέφανος Φραγκιάδης Δημήτριος Ήλιόπουλος, Γενικός Γραμματέας 
Δημ. Γαλανόπουλος, Γενικός ’Επιίεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΙΣ ΔΟΝΔΙΝΟΝΎηοκαταηΐήματα κπΐ Πρακτοριϊα; Εις Πάτρας, ΑΓγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα, 
Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινα, Άγουλι- 

νίτσυν, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον και Γόθειον.

ΕΡΓΑΣΙΑ!
Προστασό έν γένει τής παραγωγής καί τής ’Εμπορίας τής Σταφίδος.Παροχή δανείων έπί ένεχόρφ σταφιδοκάρπου Αποταμιευμένου εις τάς άποϋήκας της μέχρι τών 4)5 τής Αξίας αύιοϋ

καί έπί τόκφ ούχί ανωτέρω τών 6 ο)ο έιησίο ς.
Αγορά προσφερομένου αυτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένυς έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλισιν τοϋ κατωτά- 

του ορίου τιμής. Διαφήμισις τοϋ προϊόντος εις τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεώς του κ,τ.λ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

«mra’°«SSi



ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
48-ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - 48

’Εάν αί Άθήναι δύνανται νά ΰπερης 'ανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας 
καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοΰτο εΐνε και τδ μέγα αν ιό Κατά- 

Η στημα εις τδ όποιον συνεκεντρόθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης 
W πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία και ποικιλία δλων των ειδών τής ΖΑΧΑΡΟ- 

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ και τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμησεν είς τδ 
Ο ζήΐημα τής εΰθυνής διανομής κατ’ οίκον άγνοΰ καί νωποϋ Άγελαδινοϋ ΓΑΛΑ- 
CQ ΚΤΟΣ!! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τα είδη τής ΓΑΛΑ-

ω 
2 
α 
ζ 
κ

ΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά, και μέ υλικά εκλεκτά και επιμελημένα. 
Τά δέ εϊδη τής Ζαχαροπλαβτικ^ς γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικό
τατα. Καιόπιν δλων αυτών δτκαίως θεωρείται τδ κέντρον δλου τοΰ εκλεκτού κό
σμου. Λικαιως εΰρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως 
νά τάς καταλαμβάνωσι και ακόμη δικαιότεροι δλοι οί συχνάζοντες εις τά θέατρα 

δέν θε σροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστά- 
σεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα των, ή τδ γευστικόν γλύκισμά των, 
ή τήν άβράν κρέμαν των εις τάς πολυτελείς Αίθουσας τών

Η
Ν

Ω
Μ

ΕΝ
Α ΒΟ

Υ
ΣΤΑ

ΣΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ,,ΑΘΗΝΑΙ/


