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Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.
ΙΙ&ν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής *
' Ελληνικής Έπιΰεωρήσεως
αναγγέλλεται δΓ αυτής.
ΣΗΜ.- Γνωρίζομεν τοΐς ίνδιαφερομένοις δτιal ΙγγραφαΙ τωι συνδρομητών μας άρχονται άπό 1ης ’Ια
νουάριον ή άπό 1ης Ιουλίου ίκάστου έτους.
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Ή Λευκωσία εινε ή πρωτεύουσα ολοκλήρου τής
Κύπρου. “Εχει πληθυσμόν κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν τοΰ 1901 δέκα τεσσάρων χιλιάδων κατοίκων,
έξ ών οκτώ χιλιάδες είνε ορθόδοξοι "Ελληνες και έξ
χιλιάδες Μωαμεθανοί. 'Η Λευκωσία υπήρξε πόλις
γνωστή άπ’ αυτών τών μεσαιωνικών χρόνων. Τοΰτο
άλλως τε άποδείκνύει τό ένετικόν φρούριον της—
σχεδόν τελείως σωζώμενον—κτϊσιια τής δεκάτης έ
κτης εκατονταετηρίδας, περίφερείαςτριών μιλίων πε
ρίπου, μέ ένδεκα προμαχώνας και τρεις πύλας, Αμ
μόχωστου, Πάφου και Κερωνείας.
“Ηδη δμως τά τείχη αυτής διηνοίχθησαν και έσχηματίσθησαν εις πολλά μέρη είσοδοι διά τών οποίων
εισέρχεται τις είς τήν πόλιν, μή αναγκαζόμενος νά κα
ταφεύγω είς τάς τρεις προαναφερθείσας πύλας, ή και
πολλάκις νά διανυκτερεύη εκτός τής πόλεως καί παρά
τά τείχη αυτής έάν έκ τυχαίας βραδύτητος δέν κατόρ
θωσε εγκαίρως νά φθάση πριν ή κλείσωσι αί πύλαι
τάς βαρείας θύρας αυτών.Τοΰτο ήτο μίαπροφύλαξιςτών
κατακτητών άπό άπροόπτους νυκτερινούς έπιδρομεΐς.
Σήμερον ή κατά μέγα μέρος κατάρριψις τών τειχών ε
κείνων συνετέλεσε εις τό νά άναπνεύση ή άσφυκτικώς
πυκνοκτισμένη πόλις, ή οποία φέρει εις τό έσωτερικόν τηςτήν σφραγίδα τής Ένετικής, τής Τουρκικής,
ή τής Φραγκικής άκόμη επικυριαρχίας.

Πλήν τών ιστορικών τειχών της, ή Λευκωσία έχει
καί τούς ιστορικούς Ναούς της. 'Υπάρχει ό Λατινικός
καθεδρικός ναός τής 'Αγίας Σοφίας, κτΐσμα ώραϊον τέχνης Γοτθικής, τοΰ τέλους τοΰ δωδεκάτου
αΐώνος, δστις σήμερον χρησιμεύει καί αύτό^ ώς τέμε
νος τής Μουσουλμανικής πίστεως.
Καί δμως λέγεται δτι—καί τάς ίστορικάς αύτάς
σημειώσεις οφείλω δλας είς τήν καλοσύνην τοΰ κ.
Χουρμουζίου — είς τόν ναόν αύτόν έστέφοντο οί Γάλ
λοι ηγεμόνες τής Νήσου έπί τής Φραγκικής δυναστείας
τών Λουϊζινιανών.Είς τόν Ναόν αύτόν άνεγνώσθη τό
1260 δ έπάρατος Βούλλα (Bulla Cypria) τοΰ Πάπα
’Αλεξάνδρου τοΰ Δ',διά τής οποίας συνεπληροΰντο αί
καταστροφαί καί αί τυραννικαί καταδυναστεύσεις καί
τά μαρτύρια δσα τό κακοΰργον ίερατεΐον τής Ρώμης
ένήγαγε εις τήν άποστολικήν τής Κύπρου ’Εκκλησίαν.
Έκεϊ, εις τόν Ναόν αύτόν συνήρχοντο άκόμη τά ά
νομα συνέδρια της Ρωμαϊκής Εκκλησίας κατά τής
Ελληνικής ’Ορθοδόξου πίστεως τής Νήσου. Καί άπ’
έκεϊ οί γνήσιοι πρόδρομοι τών βασανιστών τοΰ Βρούνου έξέδιδον τάς καταδικαστικάς άποφάσεις των, έκαιον ζώντας τούς ιερείς, έβίαζον συνειδήσεις καί
ύπό τά έναγή έρυθρά του πέδιλα, τά όποια έφόρει ό
ΠαπικόςΛεγάτος,—εινε ίστορικώς έξακριβωμένον—κατεπάτει τά ίερά,τάδσια, έξηυτέλιζε τήν άξίαν,
έξηφάνιζε τό αίσθημα. Πλήν δμως τοΰ τεμένους αύ-
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το>ν υπάρχει xoti ετερόν τοιουτόν, εις την Πύλην της
Αμμόχωστου ανεγειρομενον εκείνο, καί επιλεγόμενου
κοινώς τέμενος Μ π α ί ρ α κ τ ά ρ η, είς άνάμνησιν
τοΰ Τσίρκου σημαιοφόρου, δστις έπί τοΰ μέρους α
κριβώς αυτού επηςε το πρώτον τήν κατακτητικήν αύ
τοΰ σημαίαν τής ημισελήνου, κατά τήν περίφημου
πολιορκίαν το,ϋ 1870.
*
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Εις την Λευκωσίαν εδρεύουν δλα τά τμήματα τής
Διοικήσεως καί δλοι οί τμηματάρχαι.
Τό Βουλευτήριόν της ύψοϋται έκτος τής πόλεως.
Η εςωτερικη οψις του δεν εινε ούτε περικαλλής ούτε
φαίδρα. Ισως διότι εκεί αγωνίζεται ένας μεγάλος
φλογερός πατριωτισμός, και ίσως οί αγώνες οί διαρ
κείς διαχύνουν τήν μελαγχολίαν των άκόμη καί εις
την εξωτερικήν οψιν τοΰ κτιρίου έκείνου.
Τά μέλη τής Βουλής εΐνε 1 8 τόν αριθμόν. Δώ
δεκα ανεπίσημα ή αιρετά, έξ ών έννέα Έλληνες Κύ
πριοι καί τρεις ’Οθωμανοί, καί έξ ex officio έπίσημα, άποτελούμενα άπό ’Άγγλους. Ό Αρμοστής,
ό αρχιγραμματεύς—πρωθυπουργός — καί άλλοι τμηματάρχαι τής Κυβερνήσεώς, έπέχοντες τόπον υπουρ
γών.
Είς την Λευκωσίαν υπάρχει τό άνώτερον Δικαστήρίον, το Εφετεΐον. 'Ο Νόμος ό ισχύων έν Κύπρφ
εΐνε ό ’Οθωμανικός —Ποινικός ή’Αστικός Κώδιξ—
καί άλλοι νόμοι ψηφιζόμενοι ύπό τοΰ Νομοθετικού
σώματος τής βουλής τής Κύπρου. Τό άντιπροσωπευτϊκόν πολίτευμα παρεχωρήθη είς τήν Κύπρον τό 1882
ύπό τοΰ Γλάδστωνος.
*
**

Η προστασία τών Δασών, τα Αγγλικά δικαστή
ρια—ή μάλλον ή άπονομή τής δικαιοσύνης, διότι
τα δικαστήρια τής Κυπρου κατά τήν γνιόμην τών ει
δικών άκολουθοΰντα ιδιόρρυθμα ’Αγγλικά πρότυπα
περιέχουν λαβήν επι πολλής επικρίσεως άπό καθαρώς
νομικής άπόψεως—καί ή έλευθερία τοΰ λόγου εΐνε
τρία μεγάλα αγαθά τα οποία οί Άγγλοι έδώρησαν είς
τόν τόπον.
’Ιδίως είς τήν άναδάσωσιν τής Νήσου είργάσθη
πολύ ή’Αγγλική Κυβέρνησις. Ή άποψίλωσις έβαινε
γοργώς έπί τής Τουρκικής Κυριαρχίας. Άπ’ έναντίας
ήδη τό ξηρόν καί γυμνόν έδαφος της τό περιβάλλον
τήν Λευκωσίαν μεταβάλλεται ή μετεβλήθη είς δάσος
πυκνότατον’εύκαλήπτων άλλων δένδρων άηθαλών.
Καί εΐνε σήμερον ένα χάρμα τών οφθαλμών τό έξωτερικόν περιβάλλον τής Λευκωσίας, καί εΐνε άτέρμονοι
αί κομψαί δενδροστοιχίαι της, καί εΐνε θαυμάσιοι οί
περίπατοι της. Εις τοιουτον καταφυτον λόφον έκτος
τής πόλεως ύψοΰται τό Άρμοστεϊον, έντός τοΰ οποίου
διαμένει ο Μεγάλος Αρμοστές τής Νήσου κ. Char
les A. King—Harman. Ό κ. King-Harman

εΐνε αληθές ευπατρίδης. ’Ιδίως ό Κυπριακός λαός ο
φείλει χάριτας πρός αύτόν, διότι είλικρινώς καί φιλελληνικώς είργάσθη δπως άπαγορευθή διά νόμου ή ε
ξαγωγή έκ τής Νήσου τών Κυπριακών ’Αρχαιοτήτων,
πράγμα δπερ έστέρει έως τώρα άπό αληθών θησαυ
ρών τήν ιστορικήν Νήσον. Ήδη αί έναπομείνασαι αρ
χαιότητες έναποτίθενται είς Μουσεϊον έσχάτως άνεγερθέν καί οί καλοί Κύπριοι έλπίζουν δτι θά τό
πλουτίσουν μίαν ημέραν περισσότερον έάν έρευνηθοΰν
μετά προσοχής τής φιλοστόργου Κυπριακής γής τά
βαθύτατα σπλάγχνα.
*
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Άλλά καί ώς μία ακόμη ένδειξις τοΰ ΆγγλικοΰΠολιτισμοΰ δύνανται νά θεωρηθούν αί φυλακαί τής
Λευκωσίας. Θά έχρειάζετο βεβαίως ειδικόν περί αύ
τών άρθρον διά νά συνοψίση τις είς αύτό δλας τάς
εξ αυτών εντυπώσεις. Ή τάξις, ή καθαριότης, ή έργατικοτης ή μεθοδικότης, ή ύγιεινή συνδυάζονται έκεϊ
έν άπαραμίλλω αρμονία. 'Ο εισερχόμενος είς αύτήν
δεν αισθάνεται τήν έντύπωσιν τής φρίκης καί τής άγωνίαςή οποία συνέχει τήν ψυχήν τοΰ έπισκεπτομένου
τάς εν Έλλάδι φυλακάς. Άπ’ έναντίας· αί φυλακαί
τής Λευκωσίας εΐνε ένας μελισσών έργατικώτατος.Πάν
δ,τι χρειάζεται διά νά ζήση ό άνθρωπος έξέρχεται τέ
λειον άπό τούς έργαζομένους έκεϊ. Ζυμώνουν, φουρνί
ζουν, καθαρίζουν, κόπτουν και ράπτουν τά φορέματά
των καί τάς στολάς τών στρατιωτών, ύφαίνουν τό πανί
εκ τοΰ οποίου θά κάμουν τά έσώρουχά των, κατα
σκευάζουν τά ύποδήματά των, καί δ,τι τέλος θά χρειασθή ό κατάδικος ή καί ό ’Άγγλος στρατιώτης θά έξέλθη
απο τας χεϊρας τών καταδίκων, οί όποιοι συνειθήζουν εις ένα βίον έργατικότητος,τάξεως, σωφροσύνης,
καί οι οποίοι έξερχόμενοι μίαν ήμέραν έξ αύτών,άσφα“
λώς θά έξέλθουν καλλίτεροι, ήθικώτεροι, άνθρωπινώτεροι.
★
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Άλλά πρέπει νά τελειώσω τάς έκ Λευκωσίας εντυ
πώσεις μου. ’Οφείλω δμως νά μή κλείσω αύτάς χωρίς
νά αναφέρω τήν έργατικότητα τής γυναικός τής Λευ
κωσίας. Ή ιθαγενής ύφαντουργία ευδοκιμεί καί
προοδεύει έκεϊ περισσότερον άπό κάθε άλλην πόλιν.
Τά μεταξωτά γυναικεία είδη της, τά βαμβάκινα υ
φάσματα της κατέστησαν δνομαστά. Έκάστην Πα
ρασκευήν γίνεται γυναικεία αγορά έπί τών οποίων
πωλοΰνται δλα αύτά τά είδη είς τιμάς σχετικώς πολύ
έφθηνάς. Ήβούφα δπως λέγεται κοινώς ό αργα
λειός εΐνε τό άπαραίτητον κτήμα κάθε γυναικός ή κό
ρης. Καί διά τών αργαλειών αύτών άνακουφίζεται ή
οικογένεια, βοηθεϊται ό πατήρ ή σύζυγος, προικίζεται
ή ορφανή κόρη.
*
¥¥
Είς τήν Λευκωσίαν παρεμείναμεν περίπου δέκα ε
πτά ημέρας. Ο καιρός άν καί τοιαύτην έποχήν — ήτο

Νοέμβριος—ύπήρξε γλυκύτατος,έαρινώτατος.’Επωφελούμενοι τής καλοκαιρίας έξηρχόμεθα συχνά εις τούς
θαυμάσιους περιπάτους της. Μίαν εσπέραν έπιστρέφαμεν άπό μακρινόν περίπατο. Ή σελήνη έλαμπεν είς
τόν Ούρανόν καί μάς έρριπτεν ένα φώς γλυκύ, θωπευ
τικόν, ήρεμον. Δέν έσείετο ουδέ φύλλον, δέν ήκούετο
θόρυβος καί διά νά αΐσθανθώμεν τό μεγαλεϊον τής
ήοεμούσης φύσεως το οποίον ομιλεϊ απ ευθείας προς
τήν ανθρώπινον ψυχήν, εκαθησαμεν εις ενα εξοχικόν
θρανίον. Καί αίφνης είς τήν έπιβλητικήν έκείνην σι
γήν τής νυκτός ήκούσθη μία παιδική φωνή ψάλλουσα
ένα κοινό τραγούδι. Κατ’άρχάς δέν ήμπόρεσα νά έννοήσωτί έλεγε. Άλλά τό παιδί έπλησίαζε καί τά λόγια
ευκρινέστερα έξήρχοντο άπό τά χείλη του. Καί τό
τραγούδι έλεγε.
Κλάψε με καϋμένη μάννα
ήρ&αν νά με πάρουνε
Στά καράβια τον Σουλτάνου
Σκλάβο νά μέ βάλουνε.

Ποιας αναμνήσεις έξύπνησαν αίφνης εις τήν ψυ
χήν μου οί στίχοι έκεϊνοι ! Πόση τραγικότης ένυπήρχε εις τά απλά λόγια των ! Διά μιάς επερασεν
άπόνόννοΰν μου ένα παρελθόν τρόμου, αγωνίας,
πάλης,ένα παρελθόν γεμάτο άπό ήρωϊσμούς, άπό θυ
σίας, άπό δάκρυα. Ή Λευκωσία, σιωπηλή, ήρεμος,
ήμιελευθέρα έκοιμάτο τήν ώραν έκείνην. Άλλ’ ή παι
δική φωνή ή οποία εζητει τά μητρικά δακρυα μοΰ
έφάνη ώς ή φωνή τοΰ άγωνιζομένου Κυπρίου, μοΰ
έφάνη δτι έσυμβόλιζε τό άγριον παρελθόν καί δτι τό
έκνευριστικόν παρόν δεν θα ύπαρξη ποτέ δι αυτόν
τό δνειροπολούμενον μέλλον τής αυριον. Ω! τήν στιγ
μήν έκείνην τήν άφυπνίζουσαν τόσας πίκρας άναμνήσεις είς τήν ψυχήν δεν θά τήν λησμονήσω ποτέ, όπως

Η ΚΥΠΡΟΣ KAI TO ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΗΣ

Εΐκόον εκπροσωπούσα τα πατριωτικά ιδανικα
τών αδελφών Κνπρίων

δέν θά λησμονήσω καί τούς ουραίους και απερριτους
έκείνους στίχους τούς οποίους ήκουσα είς μίαν τόσον

ώραίαν σεληνοφώτιστον νύκτα.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
«

ΚΟΙΝΩΝΙΚΙΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΑ
Ή άλληλεγγύη είνε σήμερον του συρμού. Είνε λεξις πληοοϋσα τόν άέρα δι’ όλονέν έντεινομένων παλμών.Ούδεμία δημηγορία απαγγέλλεται,ή οποία νάμή
άντλγί παρ’ αύτης τήν ρητορικήν έξαρσιν τοΰ επιλό
γου της, καί οί νέοι επιστήμονες φαίνονται ύπολογιζοντες πολύ είς τάς έπ’ αύτης βκσιζομένας Θεωρίας,
όπωε δηαιουργησουν ευκολωτερα την σταδιοδρο

μίαν των.
Άλλ’ άποδεικνύεται άρά γε ή ζωτικότης τής Θεω
ρίας ταύτης, ώς νομικής αρχής, δια ν αναζητηθώσιν
αί συνέπεια! της, την ημέραν καθ ην θα κατηρχετο
έκ τοΰ μεταφυσικού ύψους της, όπως καταλαβη θεσιν
έπί τοΰ πεδίου τών νομικών έφαρμογών ; Καί δεν θά
ύπήρχε συμφέρον νά φειδωμεθα θεωρίας, η λαϊκή ερμηνεία τής οποίας απειλεί κοινωνικήν άναστάτωσιν ;
Τήν αρχήν της εύρίσκομεν είς τήν θείαν παραβολήν

τοΰ Σαμαρείτου. Είς τούς προηγουμένους λαούς τή .
διακρίνομεν διελθοΰσκν όι δλων τών βαθμιδών τής
άνελίξεως. Τήν βλέπομεν ακόμη τείνουσαν ν’ άναπληρώση τήν έλεημοσύνην, τήν οποίαν μέμφονται οί
πολιτισμένοι λαοί ώς στηριζομένην έπί τοΰ άπό άμβωνος αυστικισμοΰ. Αλλ οσοι ανεγνωσαν την αζιοσημείωτον μελέτην τοΰ Ευγένιου Αίχταλ, περί αλ
ληλεγγύης καί άλληλεγγυότητος, δικαιούνται νά
συμπεραίνουν δτι ό συναλληλισμος επικαλούμενος την
αρχήν τής αλληλεγγύης, συγχέει διακεκριμένα άπ’
άλλήλων πράγματα. Συγχεει τό καθήκον και τήν
οφειλήν, τήν ηθικήν κυριαρχίαν καί τήν δικαστικήν
ίζν. T7]V X>O!.V<OVlX
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ττεφωνηαέντιν υποχρέωσήν.
Ή άλληλεγγύη δέν έκάμφθη βεβαίως ύπό τό
πλήγμα τών αύστηρών αύτών συμπερασμάτων. Έμ-
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πνευσμένος ύπερασπιστή; αύτής, ό Ί. Μπρουνω, άντικρούει τάς αντιρρήσεις τού 'Άίχταλ, βεβαιών τό
άκίνδυνον τής θεωρίας ταύτης. Άλλ’ ή γνώμη τού
Μπρουνώ άντικρούεται παντζχόθεν. Άντικρούεται
παρά τών διζβλεπόντων εις την —ζρανόησιν της θεω
ρίας αύτής τάς βάσεις τών επικινδύνων αρχών της
κοινοκτημοσύνης. Άντικρούεται παρ’ όλων τών δι

ματήση καθ’ οδόν, καί ρυμουλκουμένη ύπό τού αύταρχικού συνοδοιπόρου της. θά τόν παρακολούθηση

πάντα είς χεϊράς των. Αποστολή τών τυράννων ήτο,

μέχρι τέλους. Έάν ύποχωρηση είς τήν άκατανίκητον ρυμούλκησιν. θά παράσχη άκουσίως της νέαν δύναμιν είς τήν σοσιαλιστικήν μορφήν, καί θά χρησιμεύση τότε ώς έπικουρία είς τά ήδη προβαλλόμενα
γοητευτικά συστήματα, τά όποια διανοίγουν πρό τών

πλουσίων, ή δημευσις τών αγαθών των, καί ή έκ τοϋ
προϊόντος τών δημεύσεων παροχή έργασίας είς τόν
λαόν, διά τής έκτελέσεως πολυόαπάνων δημοσίων έο-

δαγμάτων, όσζ παρέχει ή ιστορία και ή παρατηρησις,
τά όποια καταδεικνύουν τήν βαρύτητα της αρχής,
καί τόν ρόλον δν διαδραματίζει αύτη έν τή πορείγ τών

οφθαλμών τοΰ πλήθους τήν άποψιν μιας νέας ’Ιερου
σαλήμ, όπου ή ζωή είνε γλυκεία καί εύκολος ύπό

τέλεσιν είς τήν δημιουργίαν πολυπληθούς καί εύπο
ρου μεσαίας τάξεως είς τάς έλλην.κάς πολιτείας.
Έπί τής ίσχυράς ταύτης τάξεως, ήτις έχει καί σήμ,ερον άνάγκην ένισχύσεως, παρ’ήμΐν έν Έλλάδι, έβζσίσθησαν αί δημοκρατίαι του πέμπτου καί τοΰ τετάρ

ανθρωπίνων συμβεβηκότων.
Έπί’ τών ημερών μας ή ιδέα οδηγεί τόν κόσμον
πλειότερον ή άλλοτε, χάρις είς τήν δύναμιν της κοι
νής γνώμ.ης. 'Η ιδέα δύναται νά είναι ή δάς ή φωτίζουσα, άλλά καί ό πυρσός όστις κατακαίει.Ούδείς δύ
ναται νά παίξη άτιμωρητεί μαζή της. Άκόμη καί άν
έπρόκειτο νά συζητηθώ αύτη έντός μιας αιθούσης, κε-

κλεισυ.ένων τών θυρών, θά εύρ'7) πάντοτε τό μέσον
νά διαφύγη καί νά έπικοινωνήση μετά της οδού, όπου

θά τήν δρέψν) ό λαός, καί θά τήν έρμηνεύσγι κατά τόν
ίδιον αύτού τρόπον.
Ή ερμηνεία αύτη πρέπει νά μας ανήσυχη. Είς χώ
ραν καθολικής ψηφοφορίας, όπου αί λαίκαί ομάδες,
παοωδούσαι τόν Λουδοβίκον ΙΔ', δύνανται νά ειτουν

«τό Κράτος εΐμεθα ημείς», είναι πιθανόν ότι ή θεωρία
τής αλληλεγγύης θά έλάμβα/ε σύν τώ χρόνω τήν
μορφήν χρέους τής κοινωνίας πρός τά άτομα.
Τό Κράτος ύπογράφον γραμμάτιον τής αποδοχής
του, θ’ άνελάμβανεν εύθύνην απεριόριστον, ήτις θά
έπεφύλασσεν εις τάς κοινωνίας έκπλήςεις δυσαοέστους. Ό κοινωνικός κίνδυνος ήθελεν έκραγή διά τής
έλαττώσεως τής προσωπικής εύθύνης. Εύθύς ώς αίσθανθή έαυτό τό άτομον έζησφζλισμενον άπό πασης
ιδέας άποθαρρύνσεως, παρά τού Κράτους, ύπάρχει φό
βος ότι θά άφίσν) τό ηθικόν σθένος του νά καταπέση.
Οί περί έαυτών προνοούντες σήμερον θά καταστώσιν
έκμυζητζί τής αγαθοεργίας, καί σύν τώ χρόνω θά αύςησωσι τά μητρώζ τών ύπό βοήθημα προσώπων.
'Όστις διστάζει σήμ.ερον νά ζητήσν) συνδρομήν, αύριον
θά τήν απαίτηση, ώς άπότισιν νομίμου χρέους.
Ούτω θά έπενεχθή όλέθριον πλήγμα καθ’ όλων
τών ιδρυμάτων, τά όποια έχουσιν άπώτερον προρισμόν νά περιορίζωσι τήν έκτασιν τού βοηθήματος έπ’
ώφελεία τής προβλέψεως, ένισχύοντα τόν χαρακτήρα
καί άναπτύσσοντα τάν δραστηριότητα παρά πάσαν

έ'νστασιν, ή αρχή τοΰ κοινωνικού χρέους καί τοΰ μή
προνοητικού προσώπου θά άντέδρα μοιρζίως κατά τών
κοινωνικών ρευμάτων, τά όποια ζωογονοΰσιν ή'δη τά
ταμιευτήρια ώς ιδρύματα τής προβλεπτικότητος.

Οί φόβοι ούτοι δέν είνε άβάσιμοι, διότι ή άλληλεγγυότης διανύει μετά τοΰ σοσιαλισμού τήν αύτήν
οδόν. Παρ’ δλας τάς σώφρονας προθέσεις, δυνατόν νά
μή είνε εύκολον είς τήν άλληλεγγυότητα όπως στα-

την ποιμαντορίαν τοΰ Κράτους.
Τοιοΰτος είνε ό οικονομικός καί κοινωνικός κώδιζ
ον συνεπάγεται ή έφαρμυγή τής άλληλεγγυότητας
έν τή σημερινή καταστάσει τών πνευμάτων. Ως θεω
ρία εινε πρόσφορος δι’ όλους τούς δεσποτισμούς, τόν
έκ τών κάτω καί τόν έκ τών άνω, άναλόγως τών
χειρών αΐτινες θά κρατούν τό διάταγμα τοΰ καθορι

σμού τοϋ κοινωνικού αύτού χρέους και τής άπαιτήσεως τής καταβολής του.Δύναται ,έν δεδομένη στιγμή,
ν’ άπειληση πάντας έκείνους τούς οποίους φαίνε
ται προστατεύουσα. Είς χεΐρας ενός Γράκχου, δύνα

ται νά διζνοίξη δοόμον πρός τόν κοινωνισμόν, άλλ’
είς τάς χεΐρας ένός Καίσαρος. δύναται νά έπιφέρη τήν
ύπαδούλευσιν τών λαϊκών τάζεων.
Δέν Φαίνεται πιθανόν ότι οί άνθρωποι τής σκέψεως
καί οί άνθρωποι τής δράσεως άνέμενον τήν θεωρίαν
ταύτην διά νά έπιλύσουν τά προβλήματα τά οποία
αναγράφει ή άλληλεγγυότης είς τό πρόγραμ.μά της.
Τά συνεργατικά ιδρύματα τών οποίων ζητοΰσι τήν

άνάπτυζιν οί εύγλωττοι συνήγοροι αύτής, είνε πολύ
προγενέστερα τής προπαγάνδας των, καί ούδεμία ρι
ζική μεταρρύθμισις, ούδείς ώφέλιμος οργανισμός, τών
οποίων ή πραγματοποίησες θά ήτο άδύνατος άνευ τής
συνδρομής της. έπροτάθη μέχρι τούδε, ώς αντιστάθ

μισμα τών κινδύνων, ούς έγκυμονεϊ.
Καί παρά πάσαν θέλησιν, λόγω τών φυσικών νό
μων, αί κοινωνικά! τάζεις βασίζονται έπί τοΰ συναλληλισμού καί συνδέονται οπωσδήποτε άμοιβαίως.
Άλλ’ ή εύημερία μ.ιάς χώρας, δέν είναι λογικόν νά
έξαρτάται έκ τής διά τά λαϊκά στρώματα ύπερβολι
κής μερίμνης της. Διά τήν κοινωνικήν καί οικονομι
κήν εύρωστίαν της είναι άνάγκη νά κατέχη πόρους
καί πλούτον, άρκεϊ νά είναι ούτος καλώς διανεμη
μένος. Τό ζήτημα όμως τής καλής διανομής τοΰ πλού
του είναι παμπάλαιον καί άπησχόλησε τήν άνθρωπότητα άπό τών άρχαιοτατων χρόνων. Ή Ελληνική
καί ή Ρωμαϊκή ιστορία ίίναι πληρης στάσεων καί άνατροπών, προερχομένων έκ τής πλημμελούς κατανομ.ής αύτοϋ. Είς τάς Αθήνας, τήν Αίγιναν, Κόρινθον,
Μίλητον, ή συγκέντρωσες τού πλούτου είς όλίγας χεϊρας έδημιούργησε στάσεις. 'Η έγκατάστασις τών τυ
ράννων είς τάς έλλην.κάς πολιτείας ύπήρξεν αποτέ
λεσμα τής έζεγέρσεως τοΰ πενομένου πλήθους, ένζντίον ολίγων οικογενειών, αίτινες συνεκέντρωσαν τά

ΠΟ την ώραιοτάτην διάλεξιν εν τώ «.Παρνασσώΐ) τον κ. Δ. Κακλαμάνον περί τοϋ ποιητον Χάϊνε άποσπώμεν τόν πρόλογον όστις αποτελεί
αληθές πεζόν ποίημα πλήρες

Α

ώς γνωστόν, ή μέχρις έζοντώσεως καταδίωξις τών

γων. Ή τοιαύτη τών τυράννων ένέργεια, καταλύσασα
τάς πανισχύρους οικογένειας τών εύτατριδών, συνε-

του πρό Χριστού αίώνος. αΐτινες περιήγαγον τόν ελ
ληνικόν πολιτισμόν είς άκμήν καταπλήσσουσαν. Ό
Αριστοτέλης άναφερει ότι ή ύπαρξις πολυπληθούς

0 X. Δ· ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ αρμονίας :
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΧΑΊ ΝΕ
«Πρέπει νά σας ζητήσω συγ

γνώμην ο π ήθέλησα νά ομιλήσω
πρός ύμας περί τού Χάϊνε εις αίθουσαν μέ στιλπνόν
δάπεδον. κάτω άπό ανταύγειαν ηλεκτρικών φώτων,
μέσα είς τόν θρούν κοσμικής συναθροίσεως. "Αν ένα
πλαϊσιον ρυθμικής αρμονίας πρέπει νά περιδάλλη κάθε
εικόνα, διά τον ποιητήν τοϋ Βιβλίου των Τραγουδιών
θά έπρεπε νά όμιλήσωμεν είς τήν έξαίθραν κανενός
δάσους βαθύσκιου, τάς ώρας πού ψάλλουν αίωνίαν αγά
πην αί άηδόνες, θνήσκοντα τά άγριολοίλουδα βαλσα
μώνουν μέ άπαλάς ευωδίας τήν ατμόσφαιραν καί οί πόθ<ι, άγγελοι νοσταλγικοί, μας φέρουν επάνω είς πτέρυ
γας έλαφράς πρός ιήν άπογοήτευσιν ή τόν πόνον, κλήρον

μοιραΐον κάθε επιθυμίας.
«Ίσως δέν θά έπρεπε καν νά όμιλήσωμεν περί τού
Χάϊνε, άφίνοντες απλώς τήν γλυκεράν οδύνην τού πάθους
του νά βυθισθή ολίγον κατ’ ολίγον εις τό ίόχρουν μυστή
ριον τού λυκόφωτος, τό πικρόγελο» δάκρυ τήο είρωνίας
ρούσης πολιτείας.
Άλλ’ ίνα εύεκτή ή μεσαία τάξις, διατηρούσα είς του νά στάλάξη μαζή μέ τάς σταγόνας τής εσπερινής
εύχάριστον σημεΐον τήν κοινωνικήν ισορροπίαν, πρέ δρόσου καί τόν ρυθμόν τών στίχων, όπου ψάλλει ή γλώσσα
καί ή ψυχή τοΰ αιωνίου λυρισμού, νά άναμιχθή πρός τό
πει νά προστατεύεται άπό τήν πολιτείαν, καταπο- εσπερινόν τερέτισμα τού πτερωτού λυρωδού.
«’Ιδού ποιος θό ήτο ό αληθινός τρόπος νά γνωρίση
λεμουμένης πάσης πιέσεως, τήν οποίαν ενασκεί άνζικανείς τόν Χάϊ·ε καί ν* άφήση τήν έντύπωσιν τής ποιήδέστατα ή ολιγαρχία τών πλουτοπαραγωγών.
σεώς του, ή οποία χαμογέλα δακρύουσα καί δακρύζει
Σήμερον οί έργάται καί οί χειρωνακτες δέν εύριμειδιώσα, ν’ άρωματίση ανεξίτηλα τήν ψυχήν σας (δπως
σκονται είς τήν αύτήν μοίραν μέ τούς συναδέλφους μία μόνη σταλαγματιά ροδέλαιου αρωματίζει διά παντός
των παρωχημένης έποχής. Ό La Bruyere έχων τήν άραχνοϋφή δαντέλλαν επάνω είς τήν οποίαν θά
ύπ’ δψει του τούς σημερινούς έργάτας δέν θά ήδύνατο πέση).
«Άλλά καί εδώ άν όμιλήσωμεν περί τού Χάϊνε καί
νά τούς όνομάση «κτήνη κατάμαυρα καί ωχρά ορθο- εδώ άν άκούσωμεν τοός στίχους του—δι’ άλλους άποκάβατοΰντα» ούδέ θά έτόλμα νά προσθέση διά τούς χω λυψιν ίσως, δι’ άλλους άνάκλησιν μελωδιών άνοιγουσών
ρικούς οτι «έπειδή άπαλλάττουν τούς εύγενεϊς άπό τάς πύλας παλαιών ρεμβασμών—καί εδώ άν θελήσωμεν
νά ένωτισθώμεν δλην τ/ρ ποίησιν τής ζωής του καί δλην
τόν κόπον νά σπείρουν καί νά θερίσουν πρέπει νά μή τήν ζωήν τής ποιήσεώς του, καί ή αίθουσα αύτή δέν θά

καί εύπορούσης μεσαίας τάξεως είνε στοιχεΐον άπαραίτητον διά τήν ύπαρξιν εύνομουμένης καί εύημε-

στερούνται καί αύτοί τόν άρτον των».
Αί έργατικαί τάξεις, χειραφετηθεΐσαι έπί τών ήμερών μας, δέν ταλανίζονται όσον ταλανίζονται οί από
κληροι τής μεσαίας τάξεως, άγων.ζόμενοι κατά τών
πλουσίων άρπάγων καί κατά τών άκορέστων έργατών. Ή τάζις ή όποια πάσχει μέ έγκαρτέρησιν, είνε
διά τήν Ελλάδα ή μεσαία τάξις. Είνε οί νοικοκυραΐοι, πολλούς τών όποιων κατέρριψαν είς χζμηλότερον κοινωνικόν επίπεδο·» είς τήν Θεσσαλίαν καί είς
τήν Πελοπόννησον οί τοκογλύφοι. Δι’αύτήν τήν τάζιν
πρέπει νά μεριμνησουν οί κοινωνιολόγοι μας, οί όποιοι

μεταφυτεύσαντες μέ κλεισμένους οφθαλμούς δ,τι ήκουσαν νά εφαρμόζεται άλλαχού ύπό διαφορετικάς συνθή-

κας, δέν πείθουν ότι είνε κεφαλαί σοβαρώς σκεπτόυ.εναι.
Έν Καλάμαιτ, ’Ιανουάριος 1910,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ

είνε μετ’ ολίγον δάσος κατάπυκνον άπηχούν ρυθμούς, αρ
μονίας καί μελωδίας, σκεπασμένον άπό τήν άπαλοΰφή ο
μίχλην ονείρου, άποπνέον αρώματα λουλουδιών, πόθου

καί αγάπης ;
«Θά θροήση ή βραδυνή αύρα μέσα άπό τά φύλλα τών
δένδρων,θά άπλωθή μαλακόν καί παθητικόν τό άσμα τής
άηδόνος καί θά τρίξη όξΰς ό συριγμός τοΰ γρύλλου. Ή
ποίησις, ή οποία έγεννήθη άπό τήν φύσιν, θά άναστήση
εμπρός μας τήν φύσιν, καί ή ποίησις, ή όποια έβλάστησεν άπό τήν καρδίαν, θά έντείνη τούς παλμούς τών καρ
διών.
«Είνε αυτό τό μυστήριον τών μεγάλων ποιητών—ή μυ
στηριώδης άναζωογόνησις τών φωνών τής ζωής, τής
φύσεως, τής άληθείας, πού έκοιμήθησαν μέσα είς το

χρυσούν φέρετρον τών στίχων των».
Τό δλον τής διαλέξεως τοΰ κ. Κακλαμάνον υπήρξε
σπανίας γλ,αφυρότητος καί πολλοΰ ενδιαφέροντος, ό
δέ στομνλος ομιλητής κατέκτησεν άπαξ έτι τους ακρο
ατής τον καί ιδίως τάς άκροατρίας τον.
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Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ TOY
— Κι’ άλλοδώρον, Όνωρίνα; Έγώ ένόμισα πώς
θά ήτον τό τελευταΐον.
— Κι’ έγώ έτσι ένόμισα, άπήντησεν ή Όνωρίνα
ύπεγειρομένη εις τό χαμηλόν κάθισμά της και έν ω
ήρχιζε νά λύη τό σπάγγο μέ τόν όποιον ήτο δεμένον
τό μικρόν δέμα.
— Ό κόσμος εινε καλός, μά πολύ καλός γιά μένα.
Ή Κα Λαίτιμερ έσήκωσε γρήγορο τό κεφάλι της
πρός τήν γυναίκα ή οποία ώμίλει μέ θλιβερόν τόνον.
Ήτο αυτή λεπτοφυής, μέέκφρασιν γλυκεϊαν, μέ πένθι
μα ένδύματα χήρας, τής οποίας τό πρόσωπον μ’ δλην
τήν άναλλοίωτον λύπην ήτις τό έκάλυπτεν, ύπέκρυπτεν
ίχνη τελείας καλλονής.—Τό περί ού έπρόκειτο δώρον
ήτο έν ώραΐον pendant έκ σμαράγδωνκαί άδαμάντων.
Άφ’ ού τό έθαύμασεν ή κυρία Λαίτιμερ, χωρίς νά τό
βγάλη άπό τό μεταξωτό του κουτί, τό έπέστρεψεν είς
τήν θυγατέρα της.

— Τί καλός ποϋ είνε αύτός ό θείος σου ό ’Ιάκωβος,
ειπεν έν ω τό έπέστρεψε, παρατηρούσα συγχρόνως μέ
κάποιαν περίεργον δυσθυμίαν τό στριφογύρίσμα τοϋ

κουτιού ποϋ έκαμεν ή κόρη της μέσα τά εις δάκτυλά
της.
— Πολύ καλός ! παρετήρησεν ή κόρη, προτεί-

νουσα υπεροπτικός τόν’ πώγωνα. — Μήπως δέν
παίρνω πλούσιον άνδρα ; ”Αν ήτανε πτωχός ό Ρονάλδος, τότε θά έβλεπες τόν τρόπο τοΰ θείου ’Ια
κώβου.
— Όνωρίνα ! γιατί, παιδί μου, είσαι τόσο σκληρή
πρός τόν θεϊό σου; ειπεν ή μητέρα, τής οποίας τό πρό
σωπον έσκυθρώπασεν.
Ή Όνωρίνα έτρεξε τότε πλησίον τής καθισμένης
μητρός της, έγονάτισε κάτω εις τόν τάπητα παρά τό
πλευράν της, έπήρε τό ένα χέρι τής μητρός της καί τό
έσφιγξε στο μάγουλό της.

άπό τόν Τζίμ, ή όποίαις νά λέγουν δτι μετανόησε καί
δτι έρχεται πάλι πίσω. Φαντάσου, μητερούλα μου.
νά ήρχετο πάλι ’στο σπίτι καί νά έκάθητο μαζί μας.
έδώ σ’ αύτό τό ίδιο τό δωμάτιο ! "Ολο στο νοΰ μου
έρχεται άπόψε. Κάπου θά είνε ό πτωχός καί μάς συλ
λογίζεται.
'Η Κυρία Λαίτιμερ έκλινε πρός τά όπίσω καί τά
δάκρυα έπότισαν τό πρόσωπον της.

— Νύχτα μέρα παρακαλώ μήπως έλθη πάλι μαζί
μας καί μοΰ φαίνεται πώς ό Θεός είσήκουσε τήν προ
σευχή μου. Πόσαις φοραϊς δέν τόν βλέπω στο όνειρό
μου, Όνωρίνα, τό ώμορφό μας τό άγόρι, δπως ήτανε
πρό τού νά παρεκκλίνη. Καί έρχεται ή πραγματικότης
δταν έξυπνήσω, η οποία μέ καταβάλλει άπό ήμέρας
είς ημέραν.
Ή οδύνη έσχισε τήν καρδιά τής Όνωρίνας δταν

παρετήρησε τό πρόσωπον τό ευπαθές τής μητρός της,
καί έλυπήθη διότι παρεφέρθη καί έπανέφερε τήν οδυ
νηρόν αύτήν συζήτησιν τοΰ άσώτου εις τό μέσον.
— Αργά ή γρήγορα θά έλθη πάλι σ’ έμάς, μη
τέρα μου,έπρόσθεσε βιαστικά. Είμαι βεβαία περί τού

του.Μάς άγαπά πολύ καί δέν πιστεύω νά μείνη πολύν
καιρόν μακρυά. Τόν έφόβιζε άλλως τε πολύ καί ό
τρόπος τού θείου ’Ιακώβου, δπως τόν μετεχειρίζετο.·
— Καταντώ νά μετανοήσω γιατί έφύγαμεν άπό τό
άλλο σπίτι ποΰ κρατούσαμε. Φαντάσου άν πάη καί
εύρη ξένους.
— Μπά! δέν έχει παρά νά έρωτήση είς τή γειτονιά
γιά νά μάς εύρη' μήπως εϊμεθα καί μακρυά ; Στον
διπλανό δρόμο, ειπεν ή Όνωρίνα. Μή φοβάσαι γι’
αύτό' θά έλθη καμμίά μέρα,
Ώμίλει μέ προσποιητήν εύθυμίαν τήν οποίαν ά-

πεΐχε πολύ τοΰ νά αισθάνεται.Πολλάκις τής ήλθεν ή ι
δέα δτι ό μόνος άδελφός της άπέθανε. Επιπόλαιος καί

κακοκέφαλος ήτον, εΐνε άληθές' είχεν δμως καλή καρδιά
καί δέν ήτο δυνατόν νά έξακολουθή έπί πολύν καιρόν
άκόμη νά τήν έχη είς αύτήν τήν άνησυχίαν. Δύο φο-

, ραϊς άνεβλήθη ήδη ό γάμος της, άλλ’ δ άσωτος δέν ήρ
χετο και σέ λίγαις μέρες ό γάμος της θά ήτο πλέον γε
πολύ καλή καί δέν θέλεις νά τό έννοήσης. Έγώ άγονός τετελεσμένον,
γαπώ πολύ τόν Ρονάλδον δμως, καί θά τόν έπαιρνα
Μετ’δλίγον ή Κυρία Λαίτιμερ έκαλονήχτισε τήν θυ
έστω καί αν δέν είχε δεύτερο ροΰχο νά βάλη έπάνω γατέρα της κα! έπήγε νά κοιμηθη. Ή Όνωρίνα ήναψε
του. Ό θείος ’Ιάκωβος είνε κοινός άνθρωπος !...
κηρίον καί έφώτισε τήν μητέρα της άνερχομένην τήν
Έρριψε τό κουτί μέ τό κόσμημα έπί τής καρέκλας κλίμακα' έπειτα έπέστρεψεν εις τό ίδιον δωμάτιον δ
δπου έκάθητο, τό βλέμμα άγριο καί λαμπερό. Ναί! ό που έπέρασαν τή βραδυά τους. ’Ανυπόφορος άνησυ-

— Έτσι σκέπτεται, μητερούλα μου- άλλά σύ είσαι

θείος ’Ιάκωβος μπορούσε νά κάμη πολλά πράγματα'
μπορούσε νά σώση καί τόν άνεψιόν του άπό τήν κα
ταστροφήν, έάν ήθελε νά τοϋ δώση χεϊρα βοήθειας.
Τόν κακόμοιρο τόν Τζίμ ! Ή καθαρά φωνή τής κό
ρης διεκόπη γιά μιά στιγμή' έδειξε πρός μίαν τράπε
ζαν κειμένην είς μίαν γωνίαν ή οποία ήτο γεμάτη
άπό γαμήλια δώρα.

— Μπορούσα νά τά δώσω^ δλα αύτά^γίά^δύο' λέξεις'

χία τήν κατείχε καί έν ω είχε νά γράψη, νά τελειώση
τόσα άλλα μικρά πράγματα, άπαραίτητα έξαρτήματα

επικειμένου γάμου,δέν ήδύνατο τίποτε ν’άρχίση.
Ήκουσε τούς ύπηρέτας νά πηγαίνουν ’στά δωμάτιά
των καί μετ’ ολίγον άκρα σιωπή έβασίλευσεν είς δλο
τό σπίτι, δίακοπτομένη μόνον άπό τούς μελαγχολικούς στεναγμούς τοΰ άνέμου μεταξύ τών δένδρων τοΰ
κήπου. Έπέρασεν ολίγος καιρός άκόμη καί έπειτα ά-

κρα σιγή καί μοναξιά έβασίλευσαν γύρω της. Έσηκώθη διά νά μιμηθή τό παράδειγμα τής μητρός της,
άν καί ό ύπνος ήτο τό όλιγώτερον ποΰ έσυλλογίζετο.
Έξήτασε τά σίδηρα τοΰ παραθύρου, έλαβε τό κυτίον,
τό περιέχον τό pendant καί τό έτοποθέτησεν έπί τής

τραπέζης μεταξύ τών άλλων δώρων. Έσκέφθη φυσι
κός βλέπουσα τήν σωρείαν έκείνην τών πολυτίμων

άντικειμένων,έρριμένων άπροφυλάκτων έπί τής τραπέ
ζης, δτι καλόν θά ήτο νά έκλείοντο κάπου είς μέρος
άσφαλές δλα έκεΐνα τά πράγματα' άπησχολημένη δ
μως δπως ήτο, πολύ ολίγον ένέμεινεν εις τήν ιδέαν έ
κείνην. Ό Τζίμ έπεκράτει δλων τών άλλων σκέψεών
της, καί έν τή φαντασία της έξεδιώκετο καί αύτή τού
Ρονάλδου ή προσφιλής είκών. Τό άπαίσιον δραμα τοΰ
έκπεσόντος καί δυστυχοΰντος αδελφού της τήν κατεδίωκε συνεχώς καί τής έπίκρανε τόν βίον.Τίποτε δέν ήδύ
νατο νά τήν άπασχολήση έφ’ δσον δ άδελφός της

διετέλει έν έκτροχιασμώ.
Έρριψεν έν βλέμμα εις τό δωμάτιον τής μητρός
της ή οποία έκοιμάτο ήσύχως. Έστάθη καί παρετήρει μέ συνεσφιγμένην έκ λύπης τήν καρδίαν τάςίσχνάς
παρειάς της' αί παρειαί έκεΐναι έγένοντο ήμέρα τή ή-

μέρη ωχρότεροι καί πλέον άσθενικαί. Ένθυμήθη
τότε τούς λόγους τών ιατρών, δτι μία αιφνίδια σύγχυσις ήδύνατο νά έπιφέρη τό μοιραΐον τέλος, καί έν

σεις ίου δπως έμπαινόβγαινε, καί δάκρυα θερμά τής
ήλθον στά μάτια μέ τήν άνάμνησιν καί έκατάβρεξαν

τό προσκέφαλό της.
Αίφνης άπό κάτω ήλθε σάν κάποιος θόρυβος, τό
σον άδύνατος ώστε νά καθιστά τήν έπικρατοΰσαν σι
γήν άκόμη πλέον αισθητήν—ό άνεμος έστέναζε γύρω
’στο σπίτι μέ άρκετήν δύναμιν δμως, ώς έάν θύ

ελλα ήρχετο άπό μακράν. Ή Όνωρίνα έμισοσηκώθη
είς τό κρεββάτι της διά νά άκούση καλλίτερα. Τίποτε
δέν ήκούετο είς τό σπίτι καί έν τούτοις ήτο βεβαία
δτι κάποιος συνεμερίζετο άγρυπνος τή μοναξιά της.
Φοβηθεΐσα μήπως ή μητέρα της ήσθένησε τυχόν, καί
μή θέλουσα νή τήν άνησυχήση έξ άλλου έάν έκοιμάτο,
έσηκώθη χωρίς θόρυβον άπό τό κρεββάτι καί έπήγε

νά πάρη τήν ρόμπαν της χωρίς νά άνάψη. Βαδίζουσα
έρριψεν έν βλέμμα κάτω εις τόν πρόδομον. Άμυδρόν φώς τόν έφώτιζε καί μετ’ ολίγον τά μάτια
έσυνείθησαν νά βλέπουν καθαρά. Κάποιος έστέκετο
έμπρός είς τό ώρολόγιον καί τό παρετήρει. Κλίγκ !
έκτύπησεν ή ώρα, καί έπετάχθη άπό μέσα άπό τό
κουτί του δ κούκος γιά νά φωνάξη τό κ ο ΰ-κ ο ΰ.
_ . _

Τς.

ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

δάκρυόν της έκυλίσθη έπί τής χειρός ή οποία ήτο έξιο

Γιατί βογγας, ω θάλασσα, και βαρυαναστενάζείς

τοΰ σκεπάσματος τής κλίνης.
Ή Όνωρίνα έφυγεν ήσυχα ήσυχα καί έπήγεν είς
τό δωμάτιον της, Έτοιμη διά νά κοιμηθή έσβυσε τό

και κλαίεις καί οδύρεσαι μέρα καί νύκτα τόσο
κι’ αφρίζεις άπ" τή λύσσα σου καί δέρνςσαΐ μονάχη

φώς καίέμεινεν εις
τό σκότος αίσθανομένη τά νεΰρά
της ύπό άκράτητον
ύπερευαισθησ ίαν.
Τό ώρολόγιον
κάτω είς τόν πρό
δομον έκτύπα μέσα
’στήν απόλυτον έ
κείνην σιγήν καί
έσήμαινεν άπό ώ
ρας είς ώραν τόν
χρόνον ποΰ παρήρχετο. Ήκουε τήν
άδύνατον φωνήν
τοΰκούκου του. Έν
θυμήθη τό μικρό
αύτό ξύλινο που
λάκι στάπαληά της
τά χρόνια, δταν
ήτο μικρούλα'ήτον
ή·διασκέδασις αύ ...ερριψεν εν βλέμμα κάτω εις τόν
πρόδομον
τής καί τοΰ Τζίμ,
μέ τόν αύθάδη τρόπον του, μέ τάς άποτόμους κινή-

κι ’ όρμάς νά πνίξης άπονα την οικουμένη δλη ;

Οί βρυχηθμοί σ’ Ακούονται πέρα Απ’ άκρου σ’ άκρο
καί συγκλονίζουνε τή γη, ταράσσουνε τον κόσμο
καί των μητέρων τές καρδιές πληγώνουν είς τά βάθη

ποΰχουνε είς τά χέρια σου τά μαύρα τά παιδιά των.

Γιατί ; πές μου, ώ θάλασσα, τό μυστικό ποϋ έχεις.
Τί έπαθες καί μαίνεσαι ωσάν δαιμονισμένος ;
έχεις πληγές αγιάτρευτες τόσα ποΰ σέ πονούνε
καί δι ’ αύτό δέν ήμπορεΐς ποτέ νά ήσυχάσης ;

Κι ’ εκείνη μ ’ Απεκρίθηκε κ ιί μέ θυμό μοΰ λέγει :
«.Κάμνεις πώς δέν ξέρεις καΐσύ τόν πόνον τόν δικόμου
κι ήλθες έδώ πλησίον μου παίγνιον νά μέ πάρης
έσύ ό νάνος, ό θνητός ποΰ άνθρωπον σέ λένε ;

Μέ συγχωρεϊς, ώ θάλασσα, δέν θέλω νά σ’ έμπαίξω.
Έγώ πονώ τους δυστυχείς καί τρέχω καί τούς βλέπω.
Τά κλάματά σου μ’ έφεραν κοντά σου τέτοιαν ώρα
«Άφ’ ού πονεΐς τούς δυστυχείς τή δυστυχία μου άκου :

Γ'Εχασα τήν πεντάμορφη τή λατρευτή μου Κόρη
ποΰ εξύμνησαν ποιηταί Αθάνατοι στή δόξα
τήν θεϊκή της καλλονή τά τόσα θέλγητρά της
καί τές περίσσιες χάρες της πού θαύμαζεν <5 κόσμος».
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Έκ τοΰ έπιθαλαμίου τούτου άποσπώμεν τετρά

δόδ
« Την είχα κόρη φυλαχτή με χάδι άναθρεμμενη
την ένανούριζα γλυκά σε στρώμ ’ άπδ κοράλια
την έξυπνοϋοα γελαστά μέ χίλια δαδ τραγούδια
και μέσα σέ αφρόγαλα τήν έλουζα συνήθως».
«Μοϋ 'πέθανε ! και έκτοτε ποσώς νά ησυχάσω
δέν ήμπορώ, κι" ύπνος ποτέ δέν μούρχεται στα μάτια
καί κλαίω και οδύρομαι καί δέρνομαι μονάχη
και θέλω τδν άφανισμδ τής οικουμένης δλης».

«7” άγάλματά της έκτοτε στολίζουν τά μουσεία
ποϋ καλλιτέχναι άφταστοι τής έκαμαν ποικίλα
γίατί στην ώραιότητα άλλη δέν έγεννήθη
ωσάν τήν "Αφροδίτη μου, τήν ακριβή μου κόρη»
«Μά τι βλέπω ί Νεράιδα έρχεται πρδς εσένα
Μέ λιγυρδ τό βάδισμα μέ χάρι καί λαχτάρα·
μοιάζει τής"Αφροδίτης μου,πώ! πω! στήν ώμορφάδα.
Πλησίασε ω άγγελε νά ΐδω ποια είσαι».
Ή λατρευτή μου εΐν" Αυτή, εκείνη π’ αγαπάω
ποϋ σέ λιγάκι μ" έχασε καί "έτρεξε καί μέ "βρήκε,
εΐνε γι" Αυτήν ποϋ λαχταρώ και θέλω νά ύπάρχω
σ" αύτή τή ψεύτικη ζωή ποΰναι γεμάτη πίκρες.

«Σταθήτε, μή μοϋ φεύγετε θέλω νά τήν κυττάζω,
γιατί στδ μάγο βλέμμα της βρίσκω παρηγορίαι
ν.αί στδ γλυκδ τδ γέλοίο της τσϋς πόνους λησμονάω
Μή φύγης’κόρη μου καλή, μείνε κοντά του πάντα«.
"Έννοια σου. φίλη θάλασσα, δυστυχησμένη μάννα,
συχνά μαζί θάρχούμαστέ καί θέ νά τήν κυττάζης
Μακράν αυτής δέν ήμπορώ ούτε στιγμή νά ζήσω.
Θές νά σοϋ γιάνει τές πληγές κι" εμένα νά πληγώση ;
"Έννοια σου, φίλη θάλασσα, δυστυχήμένη μάννα,
συχνά μαζί θάρχούμαστε καί θέ νά τήν κυττάζης.
"Άν εΐν" αλήθεια σάν κι"Αύτήν ή κόοη σον πώς ήταν
Αίώνιαάναστέναζε καί πόναε καί θρ ήνει.

Λ.. Γ. Ζ.
’Ιανουάριος 1910.

Έν "Αμμοχώστω (Κύπρου)

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
Κ Α Τ A Τ ΟΝ Ιθ ΑΙΩΝΑ
*
’Ελένη ’ Αρμένη Μοτσενίγου

'Ο πλούσιος, δ οποίος άσκέπτως καί άσώτως κατασπαταλάτά πλούτη πρός έκπλήρωσιν ψυχώσεως, δι’ής
φαινομενικός νομίζει δτι αποκτά δσημέραι φίλους
και γίνεται δημοφιλέστερος, διότι οσφραίνεται τήν
οσμήν τοΰ άφθονου λιβάνου, τοΰ προ αύτοΰ καιομένου ύπό τών χαμερπών κολάκων, οΐ όποιοι πάντοτε
προσκαλούνται ώς παράσιτα καί σαπρόφυτα, έγκαταλείπεται καί λησμονεϊται άπό τους πλαστούς φίλους
και κόλακας, άν ποτέ ή τύχη, ένεκα τής ιδιοτροπίας
αύτής φανή δυσμενής, δυσμενεστάτη πρός αυτόν.
Άλλά καί άν ή τύχη φανή ευνοϊκή πρός αυτόν μέχρι
τοΰ τάφου, δ τάφος, συν τφ σώματι, καλύπτει καί τό
δνομα, έστω καί άνέπίτινα χρόνον μένει έπί τοΰ μαρ
μάρου χαραγμένου καί είς τήν μνήμην άπογόνων κλη
ρονόμων. Διά τόν πλούσιον τούτον, τόν ζητοΰντα
διά τοΰ νοσώδους εγωισμού του τήν εφήμερου δόξαν,
ή κοινωνία άδιαφορεϊ, τό έθνος τόν αγνοεί.
Ό πλούσιος δμως, δστις χρησιμοποιεί τά πλούτη
πρός ευεργετικούς σκοπούς, πρός ένθάρρυνσιν τών
γραμμάτων, τών τεχνών καί τών επιστημών, πρός άάνύψωσιν τοΰ εθνικού γοήτρου, πρός μόρφωσίν τής
νεολαίας, έχει φίλους άφοσιωμένους καί ειλικρινείς.
Οί ευεργετούμενοι τόν εύλογοΰσι, τό έθνος τοΰ δια·1
φυλάττει μνήμην εύγνώμονα ή ιστορία τόν εγγράφει
εις τάς αθανάτους αύτή; δέλτους.
Τά γράμματα, αί έπιστήμαι, αί τέχναι άποθανατί£ουσι τά έθνη άλλά καί δ πλούσιος, δστις χρησιμο
ποιεί τά πλούτη εις τάς έθνικάς άνάγκας ή γίνεται ύποστηρικτής πάντων τών πνευματικώς έξεχόντων καί
προστάτης τών γραμμάτων, μεγάλως συντείνει είς τό
μεγαλεϊον τοΰ έθνους καί ή ιστορία δέν τόν λησμονεί.
Μία άπόδειξις δ Μαικήνας, δστις ζή άκόμη καί θά
ξή αιωνίως.
Εύτυχώς, ή νεωτέρα Ελλάς έχει νά άναδείξη πολ
λούς, πλείστους πλουσίους, άξιους τής εθνικής εύγνωμοσύνης. Διό δ λόγιος γυμνασιάρχης κ. Π. Μ. Κοντογιάννης έσκέφθη νά γράψη τούς Έθν ικούς Εύεργέτας διά τόν «Σύλλογον πρός διάδοσιν ωφελί
μων βιβλίων». Άλλ’ δ κ. Κοντογιάννης ορθά λέγει,
έν τφ προλόγφ του, δτι ήτο δύσκολον νά συμπεριλάβη δλα τά ονόματα τών άνδρών εκείνων, διά τήν
γενναιοδωρίαν τών δποίων δικαιούται εύλόγως νά
καυχάται ή φυλή μας. Διά τοΰτο έλησμόνησεν ή μάλ
λον ήγνόει τινάς καί δή τής Έπτανήσου.Μεταξύ τού
των συγκαταλέγεται ή Κερκυραία Έ λ έ ν η Ά ρ μ έ νη
κ ό μ η σ σ α Μοτσενίγου.
Κατά περίεργον σύμπτωσιν, είς τούς ’Εθνικούς
Συνέχεια έκ αελ. 869

Ε ύ ε ρ γ έ τ α ς τοϋ κ. γυμνασιάρχου, το ωραίου „μας
φύλου δέν άντιπροσωπεύεται. Αί Ελληνι ες όμως
διά τοΰ δπλου, διά τοΰ καλάμου -ι δια του π λο υ-
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του ήθέλησαν νά φανώσι χρήσιμοι εις το
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Νύμφη, ώ έξοχωτάτη,
Κ’ είς τό σώμα κ’ είς το πνεύμα
Τοΰ Όλύμπου είναι νεύμα,
ΙΙούσαι πλάσμα θαυμαστόν.
Αί ούράνιαί σου λάμψεις,
Ποΰ άστράπτουν έσωθέν σου,
Διασπείροντ’ έξωθέν σου,
Κ’ είσαι Δίας Γυναικών-

ΆΙν, παρον«<»μ«ν διά τής «Υ»«Ί”Κ «

κής Έπιθεωρήσεως».
*
Ή Κέρκυρα, ή πρωτεύουσα τοΰ Ίονίου, ήτις καυχάται διότι έγέννησε σοφάς γυναίκας και τας; περισ
'οτί^πάοης Μ« 'Ελληνικής^.

™. -Ελένην, ε1ςτήν«<ιρδί«ν ”Κ »«»«
Λμέ,νη ί, 'Ελλάς
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ΟΙ δέ γονείς «ΰ«ής ίφρόνη««ν π«>. της -“'·Κ
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γυνή καί άρκετά πνευματώδης.
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Αϊτή είναι ή τύχη * «ατά
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τάλληλος Λ ών
•Η Επτάνησος, έν τούτος, εγονετο «λευΛ«>ον «
άνεΐάοτητον κράτος, ό«ί> τό δνομα Επτανηο ς
Πολιτεία, τώ 1800, μέ ίδιον Σύνταγμα»α. πρω-

τος ήγεμών έγένετο δ Θεοτοκης.
,
_
Έκτων τότε δρώντων προσώπων εν τη " ’
ταύτη ήτο δ Ζακύνθιος κόμης Γεώργιος
- ' c έλκων τό γένος έξ άρχαίου άριστοκρατικου
ώ,ζυτής^νετίας’οΰο'ι απόγονοι ώχον μτναναατεύσει είς Κρήτην, Πελοπόννησον και Επτάνησον.

Έχεις άμετρες τές δόξες,
Ώ θυγάτερ τοΰ Άρμένη,
Τών 'Οργάνων μου, Ελένη,
Θέλεις είσαι ή ωδή.
’Ιδού τώρα λαμπρά Νύμφη,
Δόξα Γένους μας ταμεϊον,
Δέχθητι ώς τι δοχεϊον
Τούτον μας τόν θησαυρόν.

’Έχεις τής Αθανασίας
"Ολα τ’ άκριβή σημεία,
Ποΰ ή άκρα αρμονία,~
Σοΰ δεικνύει τών μελών.
Δύο ήλιοι, ποΰ σκοτίζουν
Τόν φώσφορον τής ημέρας,
Λάμπουσιν ύπό τής σφαίρας
Τοΰ μετώπου σου, θεά.
Ώτα νά άκούουν μέλη,
Στόμα διά νά κελαδίζη,
Χεϊρας διά νά παιγνιδίζη
"Οργανα αρμονικά.
Αί πνοαί σου άπό άμβροσιας,
"Ολην σέ ευωδιάζουν,
Τόν δρίζοντα σκεπάζουν,
Άπ’ άθάνατον καπνόν-

Κοτάώ
αενΟς έπειτα καί πληρεξούσιος υπουργός της ωσσιας.
Ή Ελένη Άρμένη, είς.δευτερον γάμον συτηνοι
μετά τοΰ κόμητος τούτου, τή 12 ’Ιανουάριου του
.
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Πολλά έπιθαλάμια έγράφησαν ίταλιστι, εκ των , τ„η„,ρύθυσαν. Έν τούτων είναι το
“Γ’ΑννΧώυΜαρτελάου, τοϋ γν»«»ϋ «έρμου

Γιγοι έν Κεοκύρα, εννοείται.

“Χαι’ί,δ «ρά«>·/« - "Ε

δ

Πρ^ο.άλ.ου κυρίου κυρίου Θ.οδωρου

Μ αυ ρ ο κ ε φ ά λ ου.

S Μάριος»»' ** »-

ρί„Ο.ι. ταύ,η. δέ. έληαμό.η» την πο,ριδκ ί )·

Εύχεται όπως τά τέκνα των :
"Ηρωες έτσι νά λάμψουν
’Έργα τής Αθανασίας.
Φώτα δλα τής σοφίας
Άπό τέτοιο θησαυρόν.

Νά κτισθοΰν Σπάρτη, Άθήναι,
Θήβαι καί οί Μαραθώνες,
Νά βροντούν οί λεγεώνες _
Τών υιών σας τών λαμπρών.
Γ) Πρβλ: 2π·

Βτάζη :

^-60

2
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'Ένα νεΰμα αυτοί ποθοΰσι,
Και τά δπλα νά αρπάξουν,
Τούς εχθρούς διά νά σπαράξουν,
Μέ τόν τίμιον Σταυρόν.

Ό Μοτσενΐγος έπειτα άποχαιρετήσας τήν Επτάνη
σον μετέβη είς ’Ιταλίαν δπου αντιπροσώπευσε τήνΡωσσίαν μέ τό αξίωμα τοΰ Πρέσβεως. Ένεκα τοΰ γήρα
τος και τής πασχοΰσης υγείας του έγκατέλειψε τό υ
ψηλόν τοΰτο υπούργημα καί μετέβ-η εις Βενετίαν, δ
που άπέθανε τώ 1840 καί έτάφη έν τώ ναφ τοΰ 'Α
γίου Γεωργίου, έπί δέ τοΰ τάφου του έχαράχθη δτι
ευεργέτησε τόν ναόν καί τό φροντιστήριον τοΰ
Κερκυραίου Φλαγγίνη, τό όποιον, κατά τήν ορθήν κρί
σιν τοΰ Μουστοξύδου ήτο : «φρουρός τής 'Ελληνικής
«παιδείας ίεροΰ πυρός, δθεν σπινθήρες μέν κατά
«πρώτον, έπειτα δέ φώς έξέλαμψε τηλαυγέστερον, δι«ασκεδάζον πολλαχοΰ της δουλείας τό σκότος». Είς
μέν τόν ναόν έκληροδότησε φράγκα 30.000 εις δέ τό
φροντιστήριον 10.000.
'Ο Καποδίστριαςπρό τοΰ νά κατέλθη νάκυβερνήση
τήν 'Ελλάδα διήλθεν έκ τής Βενετίας, δπως διά προ
σφορών κατορθώση τήν ϊδρυσιν ταμείου πρός περίθαλψιν τών έν ’Ιταλία απροστάτευτων 'Ελλήνων δρφανοπαίδων.
Εις τήν ίεράν ταύτην φωνήν τοΰ μεγάλου Έλληνος προσέφερον έτησίως ποσόν χρημάτων πολλοί φιλοπάτριδες. Έκ τών Έπτανησίων οί εξής:
έτησίως
τάλληρα Ισπανικά
’Ελένη 'Αρμένη Μοτσενίγου
200
Στέφανος καί ’Ιωάννης Θεοτόκης
100
’Αντώνιος Μελέκης, Κερκυραΐος
60
Νικόλαος Πολίτης, Κερκυραΐος
40
Σπυρίδων Πετρετίνης, Κερκυραΐος
30
Κόμησσα Ρόζα Συγούρου, Ζακυνθία
50

τό δλον έτησίως
470
'Ως ο αναγνώστης παρετήρησεν ή ήμετέρα 'Ελένη
ύπερέβη πάντων διά τής έτησίας συνδρομής της έκ διακοσίων ταλλήρων.
Τόν πρός τά γράμματα έρωτα αυτής έδειξε διά τής
διαθήκης της έν Παταυΐω άπό 15)27 ’Απριλίου τοΰ
1840, δι’ ής έκληροδότησε τή Κερκύρα «έν καί
>ήμισυ εκατομμυρίων αυστριακών λιρών καί δλα τά
«πολύτιμα είδη της, δπως έκ τοΰ εισοδήματος διατρέ«φωνται καί σπουδάζωσιν έννέα νέοι δώδεκα εο>ς δε»κατεσσάρων έτών ηλικίας, άνά διετίαν έκλεγόμενοί
«έν διαγωνισμφ παρά τής έπί τούτω ύπό τής δημο«τικής άρχής διοριζομένης έπιτροπής καί άποστελλό«μενοι διά μέν τήν γυμνασιακήν προπαίδευσιν εις
»τι τών έκλεκτοτέρων κοινοβιακών έκπαιδευτηρίων
«τής Ελβετίας, πρός συμπλήρωσιν δέ τής έπιστημο-
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»νίκης των σπουδής είς τά νομικά, τήν ιατρικήν ή τά
«μαθηματικά, έπί τέσσαρα έως πέντε έτη, εις τι τής
«Γαλλίας, Γερμανίας ή ’Αγγλίας πανεπιστημίων,
«κατ’ ιδίαν αυτών έκλογήν». Διά τών τόκων τοΰ
κληροδοτήματος τούτου, δανεισθέντος τοΰ κεφαλαίου
εις τήν Ίόνιον Κυβέρνησιν έπί τόκφ πέντε τοΐς εκα
τόν, ικανός άριθμός νέων Κερκυραίων έλαβον τήν προ
καταρκτικήν καί έπιστημον.κήν των έκπαίδευσιν είς
διαφόρους κλάδους μαθήσεως.
Ή Ελληνική Κυβέρνησις παραλαβοΰσα τάς υπο
χρεώσεις τής Ίονίου, δ υ ν ά μ ε ι τ ή ς π ε ρ ί Έ ν ώσ ε ω ς Συνθήκης, ύποχρεοΰται νά έκτελέση άκριβέστατα τάς ίεράς διατάξεις τής αοιδίμου Έλληνίδος·
καθώς οί έπιτετραμμένοι πρέπει πάντοτε νά προσέχωσιν εύσυνειδήτως είς τήν έκλογήν τών άποστελλομένων νέων.
Προσέτι ή φιλάνθρωπος Ελένη έσκέφθη δτι τό
ζήτημα τής προικός είναι μέγα πρόσκομμα είς τήν άποκατάστασιν τών νεανίδων, διό διέθεσε κτηματικήν
περιουσίαν, δπως έκ τοΰ εισοδήματος αυτής ύπανδρεύωνται κατ’ έτος πτωχαί Κερκυραΐαι κόραι.
Ή Κέρκυρα ευγνωμονούσα έθεσεν είς τήν αίθου
σαν τής δημαρχίας τήν μαρμαρίνην προτομήν αυτής
έξειργασμένην ύπό τοΰ καλλιτέχνου Ίωάννου Καλοσγούρου μαθητοΰ τοΰ Προσαλεύτου, μετά τής επιγρα
φής’: «Ελένη 'Αρμένη Κομ. Μοτσενίγου άδράν κα»ταλιποΰσα περιουσίαν πρός διηνεκή διδασκαλίαν μέν
«ένδεών νέων, έτησίως δέ φέρνας Παρθένων άπορων
«τήςδε φίλης Πατρίδος.»
Προσέτι ή Strada Bailaggio μετωνομάσθη 'Ο
δός Μοτσενίγου.
( άκολου&εϊ)

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗ

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, ή οποία παντού άλλοθ
εινε μία καί συμπαγής, εις τόν τόπον αύ"
τόν πρέπει νά βαθμολογηται άναλόγως τών περιστά
σεων, α'. β', γ', καί ούτω καθεΚΟΙΝΗ ΓΝΟΜΗ
είνε δέ παράδοξον πώς οί
συγγραφείς θεατρικών ’Επιθεωρή
σεων δέν έσκέφθη&αν έως τώρα νά έκμεταλλευθοΰν
τό θέμα. Ή Έπανάστασις έν Έλλάδι παρουσίασε
καί αύτό τό περίεργον, δτι τό κοινόν φρόνημα έξεδηλώθη μέ τόν πλέον πολλαπλόν τρόπον καί μετεβλήθη
είς μωσαϊκόν γνωμών καί ιδεών τάς όποιας ό Τύπος
διηρμήνευσε μέ τήν μεγαλειτέραν εύκολίαν. Τοιου
τοτρόπως, τό έ'ργον της Έπαναστάσεως έχαρακτηρίσθη διαδυχικώς εθνικόν, αντεθνικόν, ύπέρ καί κατά
τ·ης δυναστείας, ΐδιοτελές ή γενικού συμφέροντος,
Είς τό ζήτημα της Έθνοσυνελεύσεως μεοικοί έδοκίμασαν νά εφαρμόσουν τό αύτό σύστημα, φαίνεται
όμως οτι είχε πλέον πάρα πολύ έξασθενήσει ή πτωχή
αύτή Κοινή Γνώμη, διότι ύπεχρεώθη νά σιγήσν) πρό
της γνώμης τών ισχυρών. Μία μερίς τού Τύπου, εύρεθεΐσα έν άδιεςόδω, ήναγκάσθη νά άναστείλτ)τήν έκόοσιν τών φύλλων της,εύτυχώς έπί μιαν μόνον ημέραν.
Μή αρά γε έν Έλλάδι κοινή σημαίνει ιδιωτική
γνώμη;

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΠΡΟΝ

Θεριναί εξοχαί τής Κύπρου υπέροχου φυσικής καλλονής καί μαγευτικής &έας είνε αί ΙΙλάτραι καί τό Τρόωδος.
Εις αύτάς τάς έξοχάς συγκεντρούνται αί καλλίτεραι οΐκογένειαι τής Κύπρου καί πολλαί άλλαι εκ τού
εξωτερικού. eH παρούσα είκών παριστά τάς ΠΑΑΤΡΑΣ.

Η ΕΛΛΗΝΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Άνέγνωσα μετά πολλής προσοχής τήν έκ Βοστώνης έπιστολήν τής Έλληνίδος Κας Brown, δημοσιευθεΐσαν εις τό τελευταϊον τεύχος τής «Ελληνικής
Έπιθεωρήσεως»,έν σχέσει πρός τήν έπιβαλλομένην εις
τάς Έλληνίδας δράσιν, καί μέ ίσον ένδιαφέρον άνέ
γνωσα καί τήν άπάντησιν τής Δδος Εύγ. Ζωγράφου.
Άμφότεραι έπιζητοΰν τήν βελτίωσιν τής γυναικός έν
Έλλάδι, ένφ δέ κατ’ ουσίαν είνε σύμφωνοι συμπίπτουσαι έπί τών άποτελεσμάτων, διΐστανται ώς πρός
τά δρια έντός τών οποίων πρέπει νά έξασκήται ή
δράσις τής γυναικός : ή Κα Μπράουν θέλει τήν Έλληνίδα μεγάλην έν τφ οικογενειακή» περιβάλ
λοντα ή Δνις Ζωγράφου τήν θέλει ύπεράνω αύτοΰ
τοΰ περιβάλλοντος, δηλαδή, κατά τήν γνώμην μου,

Έχει βεβαίως παθητικήν ιδιότητα ή γυνή, άλλά
δι’ αύτής καθίσταται παράγων καί, παράγουσα, συν
εισφέρει τόσον ούσιαστικώς εις τόν σχηματισμόν τής
κοινωνίας, ώστε δέν εινε δυνατόν νά θεωρηθή ώς δργανον, άλλ’ ώς συνεργάτις τοΰ άνδρός, καί, ώς τοιαύτη, δικαιούται νά έξακολουθή συμβάλλουαα είς τήν
κοινωνικήν προαγωγήν. Άφ’ ετέρου,έχει άναμφισβήτητον ύπεροχήν έν τή οικογένεια, διότι, ώς ορθότατα
παρατηρεί ή Κα Brown, διαπλάσσει καί μορφώνει

δ,τι ό σύντροφός της απλώς διατρέφει.
Ύπό τοιαύτας συνθήκας ή θέσις τής γυναικός, έν
τώ στενώ περιβάλλοντι τό όποιον καλείται οικογένεια
καί έν τώ εύρεϊ κύκλω δστις ονομάζεται κοινωνία, είνε
ένδεδειγμένη : παρά τόλ' άνδρα, ούχί υπό τόν άν
δρα· ή δέ δράσίς της κατ’ άκολουθίαν πρέπει ν’ άναμ.εγα.λε&τέραιν.
'Ο βαθμός τής γυναικείας δράσεως έν τή κοινωνία πτύσσηται παραλλήλως τής τοΰ άνδρός, άνευ περιορι
σμού όρίων'διότι φρονώ δτι,άνήκουσα ή γυνή είς τήν
έξαρτάται έκ τοΰ βαθμού τής έκτιμήσεως τής απο
στολής της. Πολλοί φρονούν δτι ή γυνή έπλάσθη μό οικογένειαν είδικώς ώς σύζυγος καί μήτηρ, γενικώς
νον διά νά εινε σύντροφος τοΰ άνδρός’ δτι τάς άρετάς άνήκει εις τήν κοινωνίαν ώς γυνή.
Ή Ελληνική οικογένεια παραγνωρίζει τήν γυ
της, τά προσόντα της καί δλα τά στοιχεία άναπτύξεως
ναίκα- συνέπεια εινε ό όλονέν αύξων άριθμός τών
τά όποια έγκλείουν τό γυναικεΐον πνεύμα καί ή γυ
διαζυγίων. Ή Ελληνική κοινωνία κάμνει κάτι χει
ναικεία ψυχή, οφείλει ή γυνή νά χρησιμοποιή άπορότερον : παραδέχεται τό διαζύγιον ώς εύ'κολον λύσιν
κλειστικώς πρός όφελος τοΰ άνδρός, άναγνωρίζουσα
πάσης άνωμαλίας δημιουργουμένης ύπό τών μελών
αύτώ ύπεροχήν ένπαντί καί πάντοτε. Ή θεωρία αύτη
της έν τή οικογένεια καί έξυψώνει πολύ συχνά τάς γυ
βασίζεται έπί τοΰ δεδομένου δτι ή γυνή αποτελεί δν
ναίκας αί όποΐαι έπεσαν εύκολώτερον έκ τοΰ στυλόπαθητικόν.
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βάτου τής αξιοπρέπειας. 'Ομιλώ συγκεκριμένος περί

τών μορφωμένων τάξεων καί καταλογίζω εΰθύνας ι
δίως είς τά άνιότερα κοινωνικά στρώματα, ευρόντα
μιμητός είς τά μεσαία τείνοντα καί αύτά νά παρασύ
ρουν τά λαϊκά. Καί συμβαίνει είς τήν Ελληνικήν
πρωτεύουσαν τό έξής παράδοξον : ένώ τά δημόσια
ήθη φρουροΰνται μέχρι σεμνοτυφίας, τά ιδιωτικά έ
παυσαν σχεδόν νά ΰφίστανται- καί ένώ ό νέος κρύ
πτει έπιμελώς τήν ερωμένην του τοΰελαφρού κόσμου,
ό έγγαμος έπιδεικνύει άνεπιφυλάκτως τήν φ ί λ η ν
του τής υψηλής κοινωνίας.
Τό άθροισμα αυτής τής κατασιάσεως είνε μία με
γάλη ασέβεια διά τήν γυναίκα έν Έλλάδι, έκδηλουμένη βεβαίως διά τρόπων άβρών καί πολλάκις γοη
τευτικών, ούχ’ ήττον έξευτελιστική. Τίνι τρόπο) ή
Έλληνΐς δύναται καί πρέπει νά άντεπεξέλθη κατά
τοιαύτης ύποτιμήσεως, τό λέγει ή Δνίς Ζωγράφου :

διά τής
αναπτύξεως καί τής ?5ράαεώς της εις κύκλον εύρύτερον τοΰ οικογενειακού.
Δέν έπεται δτι πρέπει νά παραμεληθή ή οικογένεια
ή δτι θά περιορισθοΰν τά μητρικά καί συζυγικά κα
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ληνίδος έν εύρεΐ κύκλω, θά έξαρτηάή αναγκαστικός
έκ τής έπιδεκτικότητος πρός μόρφωσιν έκάστης γυναικός. Δέν υπάρχει λόγος νά ύστερήση ή Έλληνΐς
τών ξένων ομοφύλων της καί είμαι βέβαιος δτι, άπαξ
είσελθοΰσα είς τήν τροχιάν τής πραγματικής άναπτύξεως, θά άναδειχθή ταχέως μ.εγάλιη καί έβχυρά.
'Η νοσηρά ευαισθησία της θά μεταβληθή είς έσκεμμένην αίσθι/τικότφτα, τό υπερβολικόν τής φαντασίας
θά μετριάσουν ή κρίσις καί ή λογική, θά απόκτηση
δέ ή γυνή θέλησιν καί αντοχήν. Είναι πιθανόν δτι θά
εύρεθοΰν έπίλεκτοι φύσεις, έξμιρετικαί ϊδιοφυΐαι, αϊ-

τινε; θά άχθοΰν συν τώ χρόνω είς ύψος ίσον ή καί
άνώτερον τοΰ ανδρικού- τόσω τό καλλίτεροι’ : ή ά
μιλλα μεταξύ τών δύο φύλων δέν δύναται ή νά
φέρη γενικήν βελτίωσιν, καί βεβαίως ή διαρκής συ
νάφεια μέ τήν μορφωμένην γυναίκα θά έξευγενίση
πολλά έπαγγέλματα καί θά έπιδράση εύεργετικώς εις
τό έκπολιτιστικόν έργον τής κοινωνίας.
Μ. ΙΩΣΗΦ

TQ ΑΣΜΑΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

θήκοντα τής γυναικός· ή έπιθυμία πρός μόρφωσιν,
έμφυτευομένη είς τήν κόρην άπό τρυφεράς ήλικίας,

Είμαι ό Πόνος ! Απέρανιον τό κράτος μου,
θ’ άποτελέση φυσικήν κλίσιν διά τήν νεάνιδα καί μεγάλη ή ισχύς μου, ιύμβολόν μου τά δάκρυα,
άκοπον ένασχόλησιν διά τήν γυναίκα, λαμβάνουσα φίλοι μου τά πένθη, οί αναστεναγμοί, ή λύπη, αί
πιθανότατα τήν θέσιν τής φιλαρεσκείκς ήτις χαρακιη- πικρίαι, ή άπελπισία....... Τό σκοτεινόν μου βασι
λείαν άκτίς χαράς δέν φωτίζει, μισώ τόν γεΛωτα,
ρίζει ιδιαζόντως τήν σημερινήν Έλληνίδα.
"Ας μή νομίσουν αϊ άναγνιόστριαί μου δτι βλασ- άλλά μισώ πρό πάντων τήν Ελπίδα! Μ’άρέσει
φημώ- θέλω ακριβώς νά τονίσω έδώ δτι ή φιλαρέσκεια τά μέτωπα ένωρις ν’ αυλακώνω μέ τό μαύρο μου
έχει κατακτήσει λίαν έπικινδύνως τήν'Ελληνίδα, άπορ- βήμα καί νά χαράττω έπάνω μέ ίχνη άνεξάλειροφώσα καί τάς διανοητικός της δυνάμει; καί χρόνον πτα « Έδώ πέρασ’ ό Πόνος !» Μ’ αρέσει μέ τήν
πολύτιμον τόν όποιον θά ήδύνατο νά χρησιμοποιήσω φλόγα μου καρδίας νά μαραίνω, μ’ άρέσει άνθη
ή γυνή επωφελώς. "Ισως πολλαί συγχίζουν τήν φι ύπερήφανα μ’ έν φύσημα νά ταπεινώνω. Είμαι ό
λοκαλίαν μέ τήν φιλαρέσκειαν καί άσυναισθήτως κα Πόνος !
ταλήγουν είς τήν δευτέραν χωρίς νά αντιλαμβάνονται
’Αγαπώ τά σύννεφα, τό σκότος, τού Βορηά τό
τήν μεγίστην διαφοράν. 'Η φιλαρέσκεια είνε ή γε
μούγγρισμα, τόν σάλον τής θαλάσσης, τού ούλοιογραφία τής φιλοκαλίας καί ή φιλάρεσκος ήτις
ρανού τήν πένθιμον δψιν καί τους λυγμούς. Μ"
προκαλοΰσα στιγμιαϊον θαυμασμόν, δημιουργεί
άρέσει τό φθινόπωρον καί ό χειμώ/, ή άγωνία καί
δι’ έαυτήν έφημέρους θριάμβους, νοθεύει τήν φύσιν.
ό
θάνατος, τό μνήμα. Μ’ άρέσουν τά νεκροτα
'Ο αληθής, ό πραγματικός θρίαμβος διά τήν γυναίκα
φεία
! Είμαι ό Πόνος !’Απέραντου τό κράτος μου.
είς τάς μετά τοΰ άνδρός σχέσεις της δέν είνε ή ΰπο
Ποιος
διέφυγε ποτέ τά μαύρα δίκτυά μου ; Με
βολή τοΰ βχή|>.χτος άλλ.' ή επιβολή τοΰ νοός.
Ή δύναμις τής ύλης υποβιβάζει τήν γυναίκα καί γαλειότητες τής Γής, άρχοντες στενών βασιλείων
προκαλεί ανευλάβειαν ή έπιρροή τοΰ πνεύματος τήν εΐδον καρδίας βασιλικά; νά στάζουν αίμα, εΐδον
έξιδανικεύει καί υπαγορεύει τόν σεβασμόν.Δέν πρόκει τυράννους νά γίνωνται είλωτες τού Πόνου !
ται δέ νά μειωθή ουδέ κατ’ έλάχιστον ή φυσική γοη
Είμαι ό Πόνος ! Άπίραντον τό κράτος μου καί
τεία τήν οποίαν κάθε γυνή δικαιούται νά έξασκή έπί έγώ μέγας αυτού δεσμώτης. Έντός μου τόν πυ
τοΰ άνδρός, άλλά πρέπει ή διανοητική μόρφωσις νά

συγκρατή τήν υλιστικήν ορμήν, διά νά είνε ακριβώς
ή γοητεία διαρκής καί τό γυναικείον γόητρον νά μένη
άμείωτον.
"Οσον αφορά τόν βαθμόν τής δράσεως τής Έλ-

ρήνα συνεκέντρωσα τής φλογός δι’ής καίω τόν
κόσμον καί άπό τήν Καρδίαν μου άντλώ δταν πο
τίζω μέ δάκρυα καί λύπας τούς άνθρώπους ! Μ’
άρέσει ή άγωνία καί ό θάνατος καί είμαι έγώ ό
Πόνος δ ’Αθάνατος, μ’ άρέσει άνθη ύπερήφανα

μ’ έν φύσημά μου νά μαραίνω καί είμαι έγώ ό

Πόνος ό ’Αμάραντος.
Είμαι ό Πόνος ! Τού άπεράντου κράτους μου
μέγας έγώ δεσμώτης, καί εί'λως μέγιστος έγώ

τής μεγάλης μου ισχύος, τού πικρού συμβόλου
μου έγώ ή άστείρευτος πηγή, τών φίλων μου
έγώ τό μέγα θύμα !
ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΚΟΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΑΤΤΟΝΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
Έκτος τοΰ 'ΙΙλίου, τών πλανητών κζί τών δορυ

σημειοΰμεν έκεΐνον τοΰ 1881 τοΰ οποίου ή δψις λε

φόρων των τό ηλιακόν σύστημζ περιλαμβάνει τούς κομ.ήτας, τους διάττοντζς άστεοζς κζί τάς βολίδας.
Οί κομήται είναι ούράνια σώμζτα άτινζ καταγράφουσι πέριξ τοΰ Ήλιου ώς έπί τό πλεΐστον τροχιάς

πτομερώς έσπουδάσθη- ούτος είνε ό πρώτος κομητης
τοΰ οποίου έπέτυχον πλήρη φωτογραφίαν.
"Οτζν είς κομήτης διέλθν) έμπροσθεν ένός άστερος
δέν συμβαίνει έκλειψις τοΰ άστέρο; τούτου, ούτε
έλαττοΰτζι ή λάμψις του. Έάν συλλογισθή τις ότι
εκατοντάδες τινές μέτρων έλζφράς όμ.ίχλης άρκοϋν νά

έπιμήκεις, συνοδεύονται δέ σχεδόν πάντοτε ύπό μιΧς

σειράς φωτεινής.
Οί κομητζι παρουσιάζουσι

γενικώς, πρός τό ά-

καλύψουν τόν 'Ήλιον διερωτζτζι πώς ή ύλη τών κο
μητών, ήτις έχει πΑλάκις χιλιάδας μέτρων βάθος,

κρον των, τό πλησιέστερον πρός τόν "Ηλιον, έν μέρος
πολύ φωτεινόν κζλούμενον πυρήνζ περιβζλλόμενον
ύπό νεφέλης φωτεινής κόμης καλούμενης- πρός τήν

δέν έξασθενεΐ το φώς τών αστέρων. Δύνζτζ.ί τις έπομένως νά συμπεράνν) ότι ή ύλη τών κομητών εινε
ύπερβζλλόντως αραιά κζί ότι ή άραιοτέρα ομίχλη είνε

κόαην συνδέεται κζτά αίαν διεύθυνσιν άντιθέτως πρός
τόν "Ηλιον ή ούρά, ήτις συνίστζται άπό μίζν σειράν

συμπαγεστέρα τής ύλης τοΰ κομήτου.
Ό κομ.ήτης τοΰ Σεξέλ, τοΰ οποίου ή περίοδος ήτο
5 1)2 έτη, πζρετηρήθη τό 1770 διήλθε μεταξύ τοΰ

φωτεινήν της όποίζς ή λάμψις βζίνει έξασθενουμενη.
Ό πυρήν κζί ή κόμη σχημζτίζουσι τήν κεφζλήν τοΰ

κομήτου.
Ύπάρχουσι κομητζι οιτινες στερούνται ουράς κζί
αύτής άκόαη τής κόμης- ώς κζί έτεροι οιτινες έχουσι
πολλάς ούράς- μερικοί δέ δέν έ'χουσι ούτε πυρηνζ ούτε
κόρην κζί φαίνονται ώς νεφελώμζτζ. Λί ούραι τών
κομητών παρουσιάζονται εύθεϊαι ή καμπύλα·, ένίοτε

δέ διηρημένζι είς πολλούς βραχίονας. Τό σχημάτων
μεταβάλλεται κζτά τρόπον λίζν αισθητόν κζτά τήν
διάρκειαν μιάς κζί τής ζύτής έμφζνίσεως.
Κατ’ ζρχάς είς κομήτης φζίνεται ύπό τό σχήμα έ
νός κυκλικού νεφελώμζτος έλζφρώς φοιτεινοΰ κζί οοζτοΰ μόνον τή βοήθεια τηλεσκοπείου. Άλλ’ έφ’ όσον
πλησιάζει πρός τόν "Ηλιον καθίσταται έπί μάλλον
κζί μάλλον λαμπερός- ό πυρήν φζίνεται ώς εις μι
κρός άστήρ- ό κομ.ήτης έκχείνετζι κζτά τήν αντίθε
τον έννοιαν τοΰ Ήλιου- ή ούρά λαμβάνει έπί μάλλον
κζί μάλλον διαστάσεις μεγαλειτέρζς κζί φθάνει εις
τό μέγιστον τής άναπτύξεως ολίγον πρό τής διελεύσεώςτου έκ τοΰ περιηλίου.
Οί κομήται, έζ αιτίας τοΰ ιδιαιτέρου σχήματός

των, τής άπροσδοκήτου έμφζνίσεως των, τής ακανόνι
στου πορείας των, έθεωροΰντο επι πολύν καιρόν ώς ή
αναγγελία μεγάλου συμβεβηκότος, σήμερον οπότε
είνε αρκούντως προσδιορισμένοι κζί κζτά φύσιν καί
κζτά τούς νόμους τής κινήσεως των, ·η έμφάνισίς των

δέν εμβάλλει πλέον είς φόβους.
Οί πζρζτηρηθέντες κομήται είνε πολυάριθμοι- πολ
λοί διήλθον χωρίς νά παρζτηρηθώσι. Κζτά τά τελευ
ταία έτη πζρετηρήθη αριθμός τις μεταξύ τών οποίων

Διός καί τών δορυφόρων του χωρίς νά μετατρέψ-/) τήν

κίνησίν των, κζίέκτοτε δέν τόν έπανίδομεν ή τροχιά
του λοιπόν πολύ μετεβλήθη. Τοΰτο άποδεικνύει οτι ή
μάζα τοΰ κομήτου τούτου είνε πολύ μικρά ώς πρός
έκείνην τών δορυφόρων τοΰ Διός (ή δέ πυκνότης τής
μάζης τοΰ Διός δέν είνε άνωτέρα τής τοΰ ύδατος/
Οί κομήται οιτινες έχουσι τάς τροχιάς των έλλειπτικάς πρέπει νά φζίνωνται περιοδικώς, έάν ποτέ δέν
τροποποιηθώσι κατά τήν πορείαν των. Μετάζύ τών
κομητών τών οποίων ή περιοδικότης είνε βεβαιωμένη
συγκαταλέγονται οί τοΰ Halley, τοΰ Enckc τοΰ

Gambart ή τοΰ Biela καί τοΰ Faye.
Κομήτης τοΰ Halley : Ό Halley είνε ό πρώτος
αστρονόμος όστις έχει άνζγγείλλει τήν έμφανισιν κο
μήτου ( έγεννήθη έν Λονδίνω τό 1556 καί άπέθζ-

νεν τό 1742). Κατά τό 1682 ένεφζνίσφη εις έκ τών
αστέρων τούτων τοΰ οποίου ύπελόγισε τά στοιχεία.
Εύρε οτι έχουσιν αναλογίαν τά έπιτευχθέντζ αποτε
λέσματα πρός έκ.ϊνζ τά όποια εύρε ό Kepler καί ό
LogomontanuS διά τόν κομήτην τοΰ 1607- έκ
τούτου έπεται ότι ό κομήτης ούτος είνε ό αύτός όστις ένεφζνίσθη μετά μίαν περίοδον 75 — 67
έτών. Ό Halley ύπελόγισε οτι θά έμφζνισθή πάλιν
κατά τό τέλος τοΰ έτους 1758 ή είς τάς ζρχάς τοΰ
1759- ένεφζνίσθη τήν 12 Μζρτίου 1759. Ό κομή
της ούτος έπανήλθεν πάλιν τό 1835 κζί θά διέλθγι
έκ νέου τό 1910 (ήδη ένεφζνίσθη). Τό περιήλιόν του
είνε μεταζυ τών τροχιών τοΰ Ερμοΰ κζί τής ’Αφρο
δίτης καί τό άφηλιόν του ύπερβάλλει τήν τροχιάν
τοΰ Ποσειδώνος. Ή κίνησίς του έκτελειται έξ ’Ανα

τολών πρός Δυσμάς.
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Κομήτης τοϋ Encke, κομήτης συντόμου περιόδου:

Ό κομήτης ούτος καλείται καί κομήτης τών 1200
ημερών, άνεκαλύφθη τδ 1818 ύπδ τοϋ PoilS εις
Μασσαλίαν. Ό Encke ύπελόγισε τά στοιχεία και
έγνωστοποίησε δτι θά έμφανισθή πάλιν κατά τά έτη
1822,1825,1828, 1832... Ούτος είνε ό κομήτης
όστις παρετηρήθη κζτά τδ 1795 καί 1805. Εχει
λοιπδν πλειστάκις διέλθει αόρατος" τοϋτο δέν έχει
τι τδ απροσδόκητου καθόσον δέν εινε ορατός διά γυ

μνού οφθαλμού.

Είς τδ περιήλιόν του εινε πλησιέστερον τοΰ Ή
λιου ή ό Ερμής και εις τδ άφήλιόν του πλησιάζει

τήν τροχιάν τοϋ Διός. Εις έκάστην περιστροφήν είνε
βεβαιωμένου δτι ό μέγας άξων της έλλείψεως της
τροχιάς του έλαττοΰται έπαισθητώς" ύπελογίσθη δέ
δτι μετά πάροδον κατά τδ μάλλον ή ήττον μακράν

ό κομήτης ούτος θά πέση έπί τοϋ Ήλιου, έκτδς άν
ή θερμότης τοΰ Ήλιου τδν διασκορπίση πρότερον.
Κομήτης τοϋ Gambart ή τοϋ Biela: Ό Κομή
της ούτος άνεκαλύφθη ύπδ τοϋ Biela, λοχαγού Αύ ■
στριακοΰ, τήν 22 Φεβρουρίου τοϋ 1826 καί δέκα η 
μέρας βραδύτερου ύπδ τοϋ Gambart είς Μασσαλίαν.
Ό τελευταίο; ούτος ύπελόγισε τά στοιχεία καί
εύρε αναλογίαν πρδς εκείνα τών κομητών, οΐτινες παρετηρηθησαν κατά τδ 1772 καί τδ 1805.Ή διάρκεια
της περιφοράς του εινε 6 3)4 έτη" ό κομητης ούτος
λοιπδν θά διήλθε πλειστάκις χωρίς νά σημειωθή.

Είς τδ περιήλιόν του εινε πλησιέστερον πρδς τδν
“Ηλιον ή ή Γή, είς δέ τό άφήλιόν του πλησιάζει πρός
τδν Δία. Κατά τδ 1832 ό κομήτης ούτος θά συνεκρούετο πρδς τήν Γην έάν ό ήμέτερος πλανήτης προεπορεύετο κατά ένκ μήνα είς τήν κίνησίν του" έκτοτε
ή τροχιά του μ.ετεβλήθη ώστε πάσα συνάντησις απο
βαίνει αδύνατος.
Τό 1846 έθεάθη ό κομήτης ούτος διγρημένος είς
δύο, κζτά δέ τό 1852 ή μεταξύ τών δύο τμημάτων
άποστζσις ηύξησε κζτά πολύ" έκτοτε δέν άνεφάνη
πλέον.

Κομήτης τοϋ Faye: Ό κομήτης ούτος έσημειώθη τό
1843 ύπό τοϋ Faye, δστις ανήγγειλε δτι θά έπιστρέψγι μ.ετά 7 1)2 έτη· ή κίνησίς του είνε έκ Δυσμών πρό; άνατολάς. Είς τδ πεοιήλιόν του είνε πλη
σιέστερον τοϋ Ήλιου ή ό Έρμης καί είς τό άφή
λιόν του μακοάν τοϋ Κοόνου.

Διάττοντες αστέρες : Οί διάττοντες άστέοες Φαίνον
ται ως φωτεινά σηυ.εΐα άτινζ διζγράφουσι υ.ίαν τοοχιάν φωτεινήν είς τήν άτμοσφζΐρζν ήτις έςαφζνίζετζι ταχύτατα μετά έμ.φάνισιν δευτερολέπτων τινων.
Παραδεχόμεθζ δχι είς τδ διάστηαα είνε διεσπζου.ενζ μιζ απειρία υ.ικοών στερεών σωυ.άτων άτινζ κινοϋντζι πέριξ τοϋ Ήλιου κζί σχημζτίζουσι δακτυ
λίους ελλειπτικούς. 'Όταν ή Γή'διέλθν) δΓ ενός τών

δακτυλίων τούτων, ή προσγινομένη τριβή τών μορίων
τών σωματιδίων τούτων μετά τών άνωτερων στρω
μάτων τής ατμόσφαιρας τά πυρακτόνει καί βλεπομεν
τότε τά μετέωρα ταϋτα τά γνωστά ύπδ τδ όνομα
διάττοντες άστέρες.

Εικόνες 7%πο την ΚτπροΝ

Δέν διήλθε σχεδόν νύξ αιθρία χωρίς νά φζνή τοιοϋτός τις, κζί τοϋτο διαρκεΐ καθ’ δλον τδ έτος" οί άπομεμονωμένοι ούτοι άστέρες είνε οίλεγόμενοισποραδικοί
καί οΐτινες δέν έχουσι μοναδικήν διεύθυνσιν, ένω έκεΐνοι οΐτινες φαίνονται κζτά σμήνη κζί είς έποχάς ώρισμένας ώ; τήν 28 Ιουλίου (10 Αύγούστου), 31 'Ο
κτωβρίου (13 Νοεμβρίου) λέγονται περιοδικοί και
έχουσι κοινόν σημεΐον ακτινοβολίας. Ουτω τδ σημεΐον
τή; έκποοεύσεως τών πιπτόντων κατά τήν περίοδον
28 ’Ιουλίου (10 Αύγούστου) είνε ό άστερισμδς τοϋ
Περσέως κζί ένεκα τούτου λέγονται Περσεΐδζι· εκεί

νοι τής 31 8)βρίου (13 9)βοίου, έχουσι σημεΐον έκπορεύσεως τόν αστερισμόν τοϋ Λέοντος. δι’ δ κζί λέγον
ται Λεοντίδαι.

Κζτά τάς έποχάς τής 28 Ιουλίου καί 31 8)βρίου,
οί διάττοντες άστέρες είνε τόσον πολυάριθμοι κζί
πζρζκολουθοϋντζι μετά τοιαύτης τζχύτητος, ώστε
ό ούρζνος φαίνεται ολόκληρος περιβεβλημένος, είς τρό
πον ώστε έδόθη είς τδ φαινόμενου τοϋτο τδ όνομα τής
βροχής άστέρων. Ή βροχή τής 22 ’Ιουλίου δέν είνε
τόσον ώραία δσον έκείνη τής 31 8)βρίου, άλλ’ έχει τδ
προσόν δτι εξακολουθεί έπί τρεις ή τέσσζρζς νύκτζς.
Έπί πολύν χρόνον αί δύο αύται περίοδοι τής 28
Ιουλίου καί τής 31 8)βρίου ήσζν μόνζι γνωσταί"
σήμερονείνε βεβαιωμένζι κζί έτερζι ώς τών 20 — 21
Δεκεκβρίου (2 — 3 Τζνουαρίου), 27)9—3)16 —6 —19
— 17)30 ’Απριλίου, 10)23 — 16)29 ’Ιουλίου, 2)15
— 8)21 Σεπτεμβρίου, 3)16—12)25 ’Οκτωβρίου,
14)27—16)29 Νοεμβρίου κζί 23)6 — 30)13 Δεκεμ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΡΩΝ

κομήτου τινδς κζί άνεγνώρισε τήν τροχιάν τοϋ κομή
του τοϋ 1862" ολίγον αργότερα εύρε άκόμη μίαν τζύτότητα μεταξύ τών στοιχείων τοϋ σμήνους τοϋ Νοεμ
βρίου καί έκείνων τοΰ κομ.ήτου τοϋ Tempel Συνεπέρζνε λοιπόν δτι ύπάρχει ή αύτή άρχή μεταςύ τών
διαττόντω/ άστέρων κζί τών κομητών" ώσαύτως έ
κείνη τής 7)20 ’Απριλίου έχει ώ; άρχήν τδν κομήτην
τοΰ 1861 καί αί αξιοσημείωτοι βροχαί τοϋ 1872 καί
1885 προέρχονται έκ τής συνζντήσεως τής Γή; μέθ’
ένδς τμ.ήματος τοΰ κομ.ήτου τοϋ Biela.
Έπί πλέον ή σύγκρισις τών φζ.σμάτων τοϋ φω
τός τών κομητών κζί εκείνων τών διαττόντων άστέ
ρων παρέχει μίζν νέαν άπόδειξιν ύπέρ τής θεωρίας

τοϋ Schiaparelli.

Είναι λοιπόν επιτετραμμένου νά δεχθώμεν τήν θε
ωρίαν δτι οί διάττοντες άστερες ταύτίζοντζι μ.ετά
τής διελεύσεως τής Γή; εκ μιάς τροχιάς τοϋ κομήτου.
Κζί έν τέλει, μετά τά ανωτέρω έκτεθέντζ περί
κομητών καί διαττόντων άστέρων, δυνάμεθα νά άποφανθώμεν δτι έάν συμβή ποτέ σύγκρουσις κομήτου
καί Γής ούδεμί.ν έπιρροήν θά έχν) αύτη έπί τής Γής,
είμή μόνον δτι θά άπολαύσωμεν τδ ώρα.ΐον θέαμα
τής βροχής άστέρων καί ούδεμίαν προσοχ'ήν δέον νά
δίδωμεν είς τάς φήμ.ζς δτι ή Γή θά καταστραφή έκ
τής συγκρούσεως μετά κομήτου, καθόσον μέχρι σή
μερον πλεΐσται δσζι τοιαϋται έχουσι γίνν).
I. Β. ΛΕΛΑΚΗΣ
•

Λοχαγός τον Πυροβολικού και καθ·ηγητης τον
Στρατιωτικόν Σχολείου τών Ενελττίδων

βρίου.
Τό πλεΐστον τών διαττόντων άστέρων είνε λευκοί,
έν τούτοι; τό έν τρίτον περίπου παρουσιάζεται μέ έν
χρώμα κίτρινον, έρυθροϋν ή πράσινον. Ή άποστζσις
των έκ τής Γής έχει ύπολογισθεΐ καί κζτά μέσον δρον
εινε 120 χιλιόμετρα διά τδ ύψος τής έμφζνίσεως καί
90 χιλιόμετρα δΓ έκείνο τής άποσβέσεω:.
Κζτά τούς τελευταίους τούτους χρόνους μία νέζ
θεωοίζ διά τήν άρχήν τών διαττόντων άστέρων άντικζτέστησε τήν πρώτην. Ό Schiaparelli. ’Ιταλός
άστρονόμος, έσημείωσε άνά 33 έτη τήν περίοδον ήτις
χωρίζει τάς έκτακτους βροχάςδιαττόντων άστέρων τοϋ

1799, 1833, 1866 κζί έκαμε τήν ύπόθεσιν δτι τά
αετεωοικά σν.ήνη κζί τά κομητικά νεφελώματα δύνζνται νά έχωσι τήν αύτήν αρχήν κατόπιν τής ύποθέσεως ταύτης ύπελόγισε κζτά τό 1866 τά διάφορα,
παραβολικά στοιχεία τής βροχής τής 28)10 Αύγού
στου καί εύρε δτι αύτη προέρχεται έκ τής ένεργείας

Προχωρεί κάπως παράξενα πλάι πλάϊ" τδ κεφάλι
της, μέ πυκνά ξεπλεγμένα καστανά μαλλιά, εινε
σηκωμένου έπάνω καί δλί ρν ριγμένο πρδς τά δπίσω, τά μάτια ολάνοικτα κυττάζιυν κάπου μακρυά μακρυά μέ ηλίθιο βλέμμα, ’στδ δποϊο δέν ύΣ’ ένα δρόμο χωρίου, ανάμεσα σέ μικρά κάτα
πάρχει τίποτε τδ άνθρώπινο... Όλο της τδ σώμα
σπρα σπιτάκια, μέ άγρια βοή προχωρεί παράξενη
είνε γεμάτο άπδ κατάμαυρα καί κόκκινα σημάδια
λιτανεία.Προχωρεί άρκετδ πλήθος, προχωρείσυμ*
ό άριστερός της μα
μαζωμένο καί αργά, ο’ργά, κινείται σάν μεγάλο στρογγυλά καί μακρουλά
στός είνε πληγωμένος καί άπ’ αυτόν τρέχει αίμα...
κϋμα, έχοντας μπροστά του ένα άλογάκι μέ
Τδ αίμα έσχημάτισε κόκκινη γραμμή ’στδ άρισκυμμένο το κεφάλι. Καί δταν τδ άλογο σηκώστερό της πόδι ώς τδ γόνατο, τδ οποίο δέν φαίνε
νη ενα άπδ τά μπροστινά του πόδια, τόσο παρά
ται γιατί είνε σκεπασμένο μέ κίτρινη σκόνη. Άπδ
ξενα τινάζει τδ μαλλιαρό του κεφάλι ποϋ φαίνε
τδ σώμά της είνε γδαρμένη στενή καί μακρυά
ται πώς θέλει νά τδ χώση μέσα στή σκόνη τοϋ
δρόμου, δταν δέ σηκώνη ένα άπδ τά πίσω, τότε λωρίδα δέρματος.
Τά πόδια της καλοκαμωμένα καί μικρά μόλις
δλο τδ σώμα λυγίζει πρδς τήν γήν καί νομίζει
πατούν τή σκόνη, ό κοομδς κυρτωμένος φρικτά,
κανείς πώς θά πέση χάμω.
κι’ δλο κουνιέται, δέν μπορεί δέ κανείς τά καταΣτδ αμάξι είνε δεμένη μέ σχοινί άπδ τά χέρια λάβη γιατί κρατιέται ή δύστυχη άκόμη ’στά πόδια
μιά γυναίκα, σχεδόν κοριτσάκι, έντελώς γυμνή.
ΚΙ. ΓΚΟΡΚΙ

“ΠΟΜΠΕΙΑ,,
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γεμάτα, καθώς και ολο το σώμα,άπδ μαΰρα σημά γΐά τήν απιστία’ αύτδ είνε άληθινή πραγματική
δια, γιατί δέν πέφτει χάμω καί κρεμασμένη άπδ είκών, συνήθεια—■ καί τδ είδα τήν 15ην ’Ιουλίου
τά χέρια δέν κυλιέται πίσω άπδ ιδ αμάξι έπάνω τοΰ 1891 είς τδ χωριό Κανδεμπόβκα τής έπαρστή σκονισμένη, ζεστή γή...
χίας τής Χερσώνος.
Μέσα δέ ’στδ αμάξι στέκεται ψηλός χωρικός
Α. Στ.
-------------- · I
>e r
-----------------------------------μέ άσπρο ποκάμισο, μέ μαύρο χαπέλλο άπδ κάτω
πήρξεν άληΐλής φιλολογική άπόλαυσις η διάλεξις
άπδ τδ ύποϊον κο'φτοντας σέ δύο τδ μέτωπο κρεπερί Δάντου, την όποιαν, κατά παράκλησιν της
μάσΟηκαν άνοιχτοκίτρινα μιλλιά’ στδ ένα χέρι
"Εταιρίας τής πόλεώς μα; «Dante Alighieri», <5
κρατεί τά λουριά, 'στδ άλλο τδ κνςΟτο καί μεθο
ΙΙρεσβευτής τής Ιταλίας Μαρδικά μαστιγώνει μ]ά τήν πλάτη του άλογου, μιά
η διαλεχις
·κήοιος Carlotti di Riparτδ σώμα τής γυναικδς, ή όποια καί χωρίς αϋτδ
είχε γάσει τήν άνθρώπινή τη; δψι. Τά μάτια τοΰ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΓΟΫ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ holla έκαμε εις τήν αίθουσαν
τοϋ «.Παρνασσού·» όχι μόνον
κιτρινομάλλου χωρικού είνε γεμάτα αίμα καί λάμ χάριν τής ’Ιταλικής παροικίας,
άλλά καί είς έπήκοον
πουν μέ μοχθηρό θρίαμβο. Τά μαλλιά σκιάζουν εύγενώς προσκληίλέντος πολυπληϋεστάτου ακροατη
τδ πρασινωπό τους χρώμα. Τά σηκωμένα ώς τούς ρίου έκ τής εκλεκτότερα; μερίδας τής ’Αθηναϊκής
άγκώνας μανίκια φανέρωσαν δυνατά, νευρώδη γί· κοινωνίας.
ρια μέ πυκνά κίτρινα μαλλιά. Τδ στόμα του είνε
Μετά πρόλογον έξαίροντα τήν Αλληλουχίαν τοϋ Ίάνιιχτδ, γεμάτο άπδ κοφτερά άσπρα δόντια’ καί ταλικοϋ και τοΰ "Ελληνικού πνεύματος, ό εύγενής δι
πλωμάτης ανέπτυξε τδ δέμα του με τρόπον έπαγωγώπότε πότε αΰτδς ό χωρικός βραχνά φωνάζει.
— Έμπρός στρίγγλα ί Έμπρός! Τά βλέ- τατον, όμιλήσας περί τών λόγων διά τους οποίους οί
Ιταλοί λατρεύουν τδν Δάντην, περί τής Αντιλήφεως
πεις ; Νά σου κι’ άλλη μιά ! ’Έτσι αδέρφια ;
τοϋ
έρωτος παρά τώ ποιητή καί περί τής απ’ ευίλείας
Πίσω άπδ τδ αμάξι καί άπδ τή δεμένη σ’
παραιηρήσεω; της Φύτειος, τήν οποίαν ό Δάντης έδχαύτδ γυναίκα τρέχει δ κόσμος, φωνάζει, ουρλιά
νείσδη άπδ τήν "Ελληνικήν ποίησιν. Έσχέτισεν,
ζει, γελά... έρεθίζει, παροξύνει’ τρέχουν τ’ άγόέν έπιλόγω, τδν "Όμηρον πρδς τδν Δάντην καθό
ρια... Πότε πότε κανένα άπ’ αύτά βρίσκεται έμσον καί οί δύο εΐνε οί συνθετικοί επίλογοι ενός ολο
πρδς άπδ τή γυναίκα καί τής λέγει αισχρά λόγια. κλήρου μεγάλου κύκλου, καί κατέληξε :
Τότε τά άκράτητα γέλοια τοϋ όχλου σκεπάζουν
— τ.Σπάνια έίνε ι:ά παραδείγματα τόσον πυκνής
κάθε άλλο ήχο καί τδ σφύριγμα τού κνούτου στον πνευμαακής Επικοινωνίας μεταξύ δύο χωρών, όση ή
άέρα... Προχωρούν αί γυναίκες μέ άναμμένα πρό μεταξύ "Ελλάδος και ’Ιταλίας. Άπό τής γεννήσεως μέ
χρι τής μεταφοράς τής "Ελληνικής τέχνης είς τήν ’Ι
σωπα, μέ λάμποντα άπδ εύχαρίστησι μάτια...
Προχωροΰν οί άνδρες καί φωνάζουν κάτι τι άηδές ταλίαν. άπδ τάς Συρακούσας έως τήν Ραβένναν, άπδ
προςέκείνον ποΰ ευρίσκεται μέσα στδ άμάςι.. Αύτδς τούς ρήτορας τοϋ Τάραντος έως τούς σοφούς τής Καιν·
γυρίζει πίσω και γελά άνοίγοντας πολύ τδ στόμα. σταντινουπόλεως, οΐτινες έδίδαξαν τδν Ελληνισμόν είς
Κτυπά μέ τδ κνούτο τδ σώμα τής γυναικός.. . Τδ τούς ’Ιταλού; Ανθρωπιστάς, άπδ τδν Πυθαγόραν έως
τδν Ούγον Φιόσκολον, ή τέχνη, ή ρητορική, ή φι
κνούτο λεπτό καί μακρύ τυλίγεται έπάνω άπδ
λοσοφία, ή ποίησις, υπήρξαν κοινή κληρονομιά τών
τδν ώμο καί χώνεται κάτω άπδ τήν μασχάλη, δύο Αδελφών λαών.
Τότε ό χωρικός μέ δύναμι τδ τραβά πρός τδν έαυ«Στρέφων τδ βλέμμα είς τδ παρελθόν, άναπαριστώ
τόν του’ ή γυναίκα μέ δάκρυα στά μάτια φωνάζει την Μεσόγειον ώς μέγαν λιμένα, τοϋ οποίου δύο βρα
καί σκύπτοντας πίσω πέφτει στή σκόνη άνάσκε- χίονες εΐνε ή ’Ιταλική καί ή "Ελληνική Χερσόνησος
λα... Πολλοί άπδ τδν όχλο πετιοΰνται καί τήν Κατά μήκος τών Ακτών της παρατάσσεται μακρά
σκεπάζουν μέ τά σώματά τους.
σειρά φάρων, τών οποίων τδ άτ έσπερον φώς διασταυΤδ άλογο σταματά, άλλά μετά ένα λεπτό ροΰτ τι άνωθεν τοϋ Ίονίου πελάγονς καί φωτίζει άπδ
πάλι κινείται καί ή καταχτυπημένη γρ/αϊκα ό τήν Αρχήν τής "ιστορίας τούς δρόμους τής ανθρώπινης
πως καί πριν προχωρεί. Τό δυστυχισμένο τδ ά σκϊ.φεως. "Ημείς οι τής 'Εταιρίας «Δάντε ’Αλιγκιέρη»
λογο ! μόλις βηματίζει καί όλο κουνάει τδ μαλ ε’ίμεθα οί ταπεινοί φύλακες ένδς τών φάρων αύτών
καί θέλομεν τδ φώς του νά μή περιορισ&ή είς τάς
λιαρό του κεφάλι ώσάν νά Οέλη νά πή :
Ακτάς μας, άλλά ν’ απλώνεται διαρκώς. Ποιον πεδίον
— Τί πρόστιχο πράγμα νάνε κανείς ζφον. Σέ
καταλληλότεροι· διά τάς φροντίδας μας άπδ τήν χώ
κάθε αισχρότητα μπορούν νά τδ αναγκάσουν νά ραν αύτήν, όπου εΐνε ί ρά καί πατροπαράδοτος ή φιλο
λάβη μέρος...
ξενία, όχι /ιόνον πρδς τούς Ανθρώπους, άλλά καί
Ό ούρανδς δέ, ό μεσημβρινός ούρανδς, είνε έν- άκόμη πολυτιμοτέρα πρδς τάς ιδέας; Καί έδώ λοιπόν
τελώς καθαρός—κονένα σύννεφάκι σ’ αυτόν δέν είς τήν φιλικήν γήν, τής όποιας πολίτης εΐνε πάς άν
βρίσκεται, καί άπδ πάνω του δ καλοκαιρινός ήλιος θρωπος σκεπτόμενος, θά διασπείρωμεν τήν λατρείαν
άφθονα ρίχνει τές καυστικές του ακτίνες.
τοΰ ήρωος—ποιητοϋ ημείς ταπεινοί άποικισταί τοΰ

Υ

Αυτό που έγραψα δέν είνε άλληγορική παράστασις τοΰδιωγμού τής αλήθειας—όχι,δυστυχώς δέν
είνε αλληγορία. Αυτό δνομάζεται «ΠΟΜΠΕΙΑ».
Έτσι τιμωροΰν οι άνδρες τές γυναίκες τους

Δάντου, καί έδώ θ’ αναγράφωμεν είς τήν σημαίαν
μας, τήν ξένην πρός τήν πολιτικήν, αυτούς τούς λό
γους τοΰ Καρδοϋτσι : «Τίποτ; δέν ύφώνεται και δ'ν
τιμά τόσον μετά τήν μεγαλοφυΐαν όσον ό σεβασμός
πρός τήν μεγαλοφυΐαν αύτήν καί ή δύναμις τοϋ νά
τήν έννοή κανείς καί νά τήν Αγαπά».

ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
Αληθές είναι δτι τά τελευταία έν ή δυο έτησυνέβησαν πολλά ναυάγια καί έσημειώθησαν πλεΐσται άβαρίαι Ελληνικών ατμόπλοιων ήσφαλισμένων είς ’Αγ
γλικός ασφαλείας. Τό σΰνηθες ίσως καί έτεροί τινες
λόγοι έδωκαν αφορμήν δπως τά τοιαϋτα περιστατικά

κριθώσιν ύποπτα καί μάλιστα παρενεβλήθησαν καί
δυσχέρειαι περί τήν πληρωμήν τών ήσφαλισμένων
ποσών. Ένταΰθα δέν ανήκει νά εξετάσω έάν καί
κατά πόσον αί ΰπόνοιαι είσί βάσιμοι, πιθανόν
αί κατηγορίαι κατά πλοιοκτητών τινών νά ώσιν
άδικοι, πιθανόν καί νά βασίζωνται εις τινας περιπτώ
σεις. Οί έγκληματίαι δυστυχώς δέν άπολείπουσιν είς
ούδέν έθνος καί ή θάλασσα είναι εκείνη είς ήν δύνανται νά συμβώσι αί άτιμώτεραι τών πράξεων χω
ρίς νά δΰνανται νά έξελεγχθώσιν. Ή έξακρίβωσις τής

αιτίας, έάν υπήρξε δόλος, είναι εκτάκτως δυσχερής.
Μέχρι τοΰδε οί ’Άγγλοι άσφαλισταί βασιζόμενοι
έπί προγενεστέρων εκτιμήσεων άπήτουν, δπως άσφαλίζηται ολόκληρον τό ποσόν ταύτης. Συνέβαινε πολλά
ατμόπλοια νά ώσι ήσφαλισμένα κατά τό 1)3 καί πλέον
της αξίας εις ήν ήγοράσθησαν, πολύ δέ περισσότερον
τής πραγματικής αξίας,ήλαττουμένης βεβαίως έτησίως
έκ φυσικής φθοράς, έάν μή παρενέβαινον,ώς δυστυχώς
συνέβη, καί έτεροι λόγοι έπιφέροντες μεγαλειτέραν
έκπτωσιν. Βεβαίως ύπό τοιαύτας περιστάσεις ύπεισήρχοντο εις τό επάγγελμα καί άνθρωποι άνευ ήθικής,
έπί μόνω τό σκοπώ άποκτήσεως διά ναυαγίου περι
ουσίας.
Έν τούτοις δέν είναι δίκαιον, δπως έκδοθή γενι
κώς καταδικαστική άπόφασις κατά τών Ελλήνων
πλοιάρχων, διότι τελευταίως συνέβησαν πλεΐστα θα
λάσσια ατυχήματα. Ό αριθμός τών συμφορών δέν
δύναται νά έπανέρχηται μέ μαθηματικήν ακρίβειαν.
'Υπάρχουσιν έτη ευτυχή καί έτη άτυχή. Αί άσφάλειαι
βασίζονται έπί τής κατανομής τών κινδύνων έπί πολλοϋ άριθμοΰ καί μακροχρονίου διαστήματος. Νομίζω
δτι οί ’Άγγλοι άσφαλισταί έστρεφαν περισσότερον
τήν προσοχήν των, δικαίως άλλως τε προκληθεΐσαν,
έπί τών Ελληνικών άτμοπλοίων. CO περιορισμένος
τούτων άριθμός δέν κατόρθωσε νά έξισώση τάς ζη
μίας έντός ενός ή δύο έτών. Έάν συμπεριληφθώσιν
είς τόν υπολογισμόν καί τά παλαιότερα έτη βεβαίως
θά δειχθή δτι έχει έπέλθη έξίσωσις.
'Τποχρεούμενοι οί άσφαλισταί νά άποζημιώνωσι
τά τελευταία έτη ζημίας μεγάλας ύπερβαινούσας τά
ει’σπραττόμενα άσφάλιστρα, εύρον τό πρόχειρον πράγ
ματι μέσον τής ύψώσεως τών τελευταίων. Τά άσφά
λιστρα διά πάσαν άσφάλειαν ζωής, πυρός, θαλάσσης
υπολογίζονται κατά τάς πιθανότητας τών μελλόντων

νά συμβώσιν άτυχημάτων’ διά στατιστικών έπί σειράν
έτών είναι σχεδόν βεβαιωμένος ί άριθμός. Ουτω λοι
πόν τά άσφάλιστρα έκτος τών ζημιών δφείλουσι νά
καλύπτωσι τά έξοδα τής έπιχειρήσεως καί νά άφίνωσι
καί κέρδος τι διά τούς έπιχειρηματίας, δπερ είναι μεϊζον ή έλαττον κατά τάς παρατηρουμένας έκάστοτε δια
φοράς, καθ’ δσον οί υπολογισμοί β3βαίως δέν δύνανται νά ώσι πλήρως άκριβεϊς, τής έπελεύσεως τών συμ
φορών έξαρτωμένης έκ διαφόρων άντικειμενικών αι
τίων. 'Άπαξ λοιπόν παρετηρήθη δτι συμβαίνουσι
πλείονα άτυχήματα τών προϋπολογιζομένων καί συ
νεπώς τά άσφάλιστρα δέν έξαρκοϋσι πρός κάλυψιν αυ
τών, κατά τήν πρώτην έντύπωσιν δέν έμενεν έτερον
μέσον ή ή ΰψωσις τών άσφαλίστρων δπως έπαρκέσωσι.
Έν τούτοις ή σκέψις τών άσφαλιστών, δπως διά
τής ύψώσεως τών άσφαλίστρων καλύψωσι τό ύπέρμετρον τών ναυαγίων δέν είναι ορθή, καθ’ δσον έάν άναχωροΰσιν άπό τής άρχής δτι συμβαίνουσι πολλαί
ναυταπάται, ή αΰξησις τών άσφαλίστρων δέν θά έπιφέρη έξίσωσιν, έπειδή δσον μεγάλα και άν ήναι ταΰτα,
δέν δύνανται νά καλύψωσι ζημίας έκ προθέσεως γενομένας.
Ή ορθή οδός καί μόνη ήτις οφείλει νά άκολουθηθή είναι δ προσδιορισμός άνωτάτου ορίου, πέραν
τοϋ οποίου δέν θά έπετρέπετο είς τόν πλοιοκτήτην νά
άσφαλίση. Είς τά άτμόπλοια θά έδίδετο ώρισμένως
έκτίμησις μεγαλειτέρα τής πραγματικής άξίας
*
έντός
δέ ταύτης θά καθωρίζετο ποσόν τι δεκτικόν άσφαλίσεως, πέραν τοΰ οποίου θά άπηγορεύετο πάσα άσφάλεια. Τό όριζόμενον ποσόν θά ήτο κατά τό 1)4 μι
κρότεροι' καί τής ύπό τάς σημερινάς περιστάσ3ΐς άξίας τοΰ πλοίου κατά τήν στιγμήν τής συνάψεως τής
άσφαλείας. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον δ άσφαλιζόμενος
ένπεριπτώσει δλικής άπωλείας θά έπληρώνετο τό 3)4
τής πραγματικής άξίας τοΰ πλοίου του. 'Ο προσδιο
ρισμός δρίου ώς πρός τό άσφαλιστέον ποσόν κατά
τό 1)4 κάτω τής πραγματικής άξίας δέν δύναται νά
θεωρηθή άδικος, έπειδή ούδείς ύπάρχει λόγος ΐνα οί
ίδιοκτήται ούδέν κινδυνεύωσι. Ή έκτίμησις γίνεται
μεγαλειτέρα τής πραγματικής άξίας, δπως οί πλοιοκτήται έπί άβαριών μετέχουσι καί αυτοί κατά μέγα
μέρος εις τάς ζημίας.
Εΐπον δ’ άνωτέρω δτι αΰτη ήτο ή μόνη δδός ήτις
ώφειλε νά άκολουθηθή καθ’ δσον οί “Αγγλοι ήκολούθησαν ταύτην, δυστυχώς δμως ούχί μόνην άλλ’ έκ πα
ραλλήλου μετά τής ύψώσεως τών άσφαλίστρων. Οί
άσφαλισταί, έν ω διατηροΰσιν άρχαιοτέρας ύψηλάς
έκτιμήσεις, δρίζουσιν δριον πέραν τοΰ δποίου δέν
3
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έπιτρέπουσιν είς τούς ,πλοιοκτήτας νά άσφαλίσωσΓ τό
δριον τούτο αντιστοιχεί μέ ποσόν δπερ πράγματι δέν
φθάνει ούτε τήν σημερινήν πραγματικήν αξίαν τοΰ
πλοίου. Γνωρίζω πλοϊον εσχάτως άγορασθέν διά λί
ρας εννέα χιλ. καί δπερ προσεφέρθη δπως άσφαλισθή εις ’Αγγλίαν τό έξετίμησαν λίρας δώδεκα χιλ.
έξ ών πάλιν δέν κατωρθώθη νά καλυφθώσιν έν ’Αγ
γλία πέραν τών λιρών επτά χιλ. τριακοσίων.
Οί άσφαλισταί ώφειλον δθεν νά άρκεσθώσιν εις τό
τελευταΐον μόνον μέσον, τό όποιον δέν ήδύνατο ή νά
έχη λαμπρά αποτελέσματα. Διότι, έάν δεχθώμεν δτι
πολλά τοιαϋτα ναυάγια είναι σκόπιμα, τό τοιοΰτον
δέν δύναται πλέον νά έξακολουθήση μή καλυπτούσης
πλέον τής ασφαλείας τήν αξίαν τοϋ πλοίου, εΐ δέ του
ναντίον πρέπει, δπερ καί πιθανώτερον, νά άποδοθώσιν είς αμέλειαν τών πλοιαρχούντων, πάλιν διά τής
τοιαύτης. τακτικής θά έλαττωθώσιν. Ό ιδιοκτήτης
γνωρίζων δτι έάν ναυαγήση θά άπολέση μέγα μέρος
τής ζημίας, θά καταβάλη πολύ περισσοτέραν φροντίδα
δπως άπομακρυνθώσιν τά αίτια τών τοιούτων απρο
νοησιών. Έάν πλοιαρχεύη δ ίδιος θά είναι προσεκτικώτερος, αν δχι,θά καταβάλη έξιδιασμένην έπιμέλειαν
περί τήν έκλογήν τοΰ πλοιάρχου καί τών λοιπών α
ξιωματικών, θά έπιβλέπη διαρκώς τό πλοϊον, τάς μηχανάς, τά διάφορα έργαλεϊα έάν εύρίσκωνται είς καλήν
ταξειδεύσιμον κατάστασιν καί θά διενεργή τάς αναγ
καίας έπισκευάς χωρίς νά φείδηται δαπανών. Ή έλάφρυνσις δέ τών ασφαλίστρων θά συντελέση καί δι’ άλ
λον λόγον,δπως γείνωνται πάντα ταΰτα καί διατηρώνται τά πλοία εις καλήν κατάστασιν, τοΰθ’ δπερ είναι δ
κυριώτερος λόγος τής αποφυγής τών ναυαγίων, έπειδή
θά διευκολύνη τούς πλοιοκτήτας, μή βαρυνομένους
πλέον τόσον πολύ δι’ ύπερμέτρων ασφαλίστρων καί
μή έπαρκοΰντας.

'II ζήτησις τόσον βαρέων ασφαλίστρων, έκτος τοΰ
δτι δέν θά έχη αποτελέσματα,είναι καί άδικος, καθ’δ-

σον ου μόνον άφαιρεϊ δλόκληρον τό κέρδος πολυμό
χθου καί έπικινδύνου έργασίας, άλλά καί πλήττει άπό
κοινοΰ πάντας χωρίς διακρίσεις μεταξύ έντιμων καί
άπατεώνων’ δέν είναι ορθόν έπειδή ήμάρτησαν τινές
νά τιμωρώνται δλοι.’Οφείλε’, νά έξευρεθή τρόπος, δντινα καί ύπεδείξαμεν, δπως έμποδίζηται τό έγκλημα,
χωρίς νά παραβλάπτωνται οί μή άδικοΰντες.
Έάν οί άσφαλισταί άκολουθήσωσι τήν άνω γνώ
μην λίαν συντόμως θέλουσι πεισθή περί τού άτοτελεσματικοΰ αυτής· είμαι δέ πεπεισμένος δτι θέλει
συμβή τοιαύτη έλάττωσις άτυχημάτων ώστε έντός βρα/έως χρόνου οί “Αγγλοι, έν τή διακρινούση αυτούς εύθύτητι. θέλουσιν ύποβιβάση τά άσφάλιστρα τών Ελ
ληνικών πλοίων καί πέραν τών πρό τών ναυαγίων τεταγμένων δρίων. Έάν δμως συμβή τό έναντίον καί
εξακολούθηση ή αυτή κατάστασις, οί άσφαλισταί ούδέν έχουσι πλέον νά πράξωσι ή νά έγκαταλείψωσιν είς
τήν τύχην των τά Ελληνικά άτμόπλοια, καθ’ δσον τό
τοιοΰτον, έπειδή πλέον δόλος δέν είναι δυνατός, θά
άποδείξη δτι τό κακόν πηγάζει έξ άλλων αιτίων, έξ ά
ν ικανότητας τών Ελλήνων πλοιάρχων.
Άναμφιβόλως οί “Αγγλοι άσφαλισταί, μέ τό πρα
κτικοί' πνεύμα δπερ χαρακτηρίζει πάντα “Αγγλον, θά
κατίδωσι θάττον ή βράδιον ποια είναι ή ορθή δδός
καί δέν θά θελήσωσι νά έξαναγκάσωσι τούς “Ελληνας
πλοιοκτήτας νά στραφώσιν έτέραν δδόν, ήτις ασφα
λώς θά εύρεθή, άφ’ οΰ ιό πράγμα έφθασεν εις τό α
προχώρητοι', έγκαταλείποντες ούτω πελατείαν πιστήν
έπί τόσα έτη καί έν πάση περιπτώσει σύχί ευκαταφρό
νητοι'.
Τό ζήτημα δεϊται μερίμνης καί έπιμελεστέρας με
λέτης. Σύντονοι ένέργειαι έπιβάλλονται καί κατάλληλα
διαβήματα όφείλουσι νά γίνωσι παρά τών αρμοδίων,
ύποβαλλομένων εις τούς “Αγγλους τών σκέψεων τού
των ή παραπλήσιων, ϊνα προλειαθή τό έδαφος πρός
δριστικήν διακανόνισιν.
2' S»s
Α. ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ δΡ.

ΟΔΟΣ ΑΓΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΟΩΔΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙ2ΜΑΤΑΡΙ0Υ ΜΟΥ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

— Τήν συγκοινωνίαν τής νήσου εξυπηρετεί ή Κυ

πριακή Άιμοπλοϊκή 'Εταιρία.
— "Απαξ τής εβδομάδας φθάνουν εις τήν Κύπρον
τά ατμόπλοια τής 'Εταιρίας ταντης άτινα προσεγγί
ζουν εναλλάξ τήν μίαν Πέμπτην εις ’Αμμόχωστον,

Ίην ’Αμμόχωστον (Famagusta) άντεκατέστησαν
σήμερον τά Βαρώσια.
— ’Αμμόχωστον σήμερον καλοϋσι τά παλαιό
φρούρια τά παρά τήν θάλασσαν κείμενα καί άριστα
διατηρούμενα δ.ιου καί οί Τούρκοι κάτοικοι τής πό·

λεως 'έχουσι τάς κατοικίας των.
— Είς άπόστασιν ολίγων λεπτών άπό τής θαλάσ

καί τήν άλλην Πέμπτην είς Λεμεσόν.
— ’Αντιστρόφως δέ άποπλέουσιν.
— 'Ημείς άπεβιβάσθημεν κατά πρώτον εις ’Αμ

μόχωστον.
— 'Ο γνωρίζων τήν ιστορίαν τής Κύπρου καί
συνεπώς τήν ακμήν είς ήν είχε φθάσει ποτέ καί ύπό

σης είνε έκτισμένα τά Βαρώσια.
— Μεταξύ δε τής ’Αμμόχωστου καί Βαρωσίων
εύρηνται τά Δικαστήρια, ό Δημόσιος κήπος, τό Διοικητήριον, τό Ταχυδρομείου, τό Τηλεγραφείου κι ΐ τών

έποψιν πολυανθρωπίας καί ύπό έποφιν πλούτου, αι
σθάνεται αμέσως τήν διαφοράν πατών διά πρώτην

’'Αγγλων υπαλλήλων αί κατοικίαι.
— ‘Η Κυβέρυησις τής νήσο·) ύπολογίσασα κίνησιν
εμπορίου μεγί.ιτηυ διά τοϋ λιμέυος τής ’Αμμόχωστου
έδαπάυησε δι’ ιδιαιτέρου δανείου είς βάρος τοΰ τόπου
μεγάλα ποσά καί κατεσκεύασευ άξια λόγου λιμενικά

ΔΗΛΩΣΙΣ
Ή Διευθύντρια τής «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩ1ΉΣΕΩΣ» Δνίς ΕΥΓΕΝΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ άνεχώρησεν είς Κύπρον, Αίγυπτον καί Ιερουσαλήμ. Τό ταξείδιον
τούτο θά παραταθή έτι έπί δίμηνον. Διά παν δ,τι αφορά τήν «ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» άπευθυντέονείς τήν Δνίδα ΟΥΡΑΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, είς τά
γραφεία τού Περιοδικού.

έργα πρό τής ’Αμμόχωστου.
— Τά ατμόπλοια τά μεταφέρουτα ταξειδιώτας
προσορμίζονται παρά τήν άκτήν καί οί έπιβάται εξέρ

χονται είς τήν ξηράν δι’ ενός πηδήματος.
— Τά Βαρώσια είνε ένας μεγάλος, απέραντος καί

καλώς περιποιημέυος κήπος.
— Τά εννέα δέκατα τών κατοίκων εινε ιδιόκτητα1
μεγάλων, άριστα καλλιεργημένων καί λίαν προσοδο
φόρων κήπων.
— Εκεί εύρίσκονται τά ωραιότερα μανταρίνια τής
νήσου.

φοράν τό Κυπριακόν έδαφος.
— ’Εν τώ λιμένι ούδεμία κίνησις, έν τή άποβάθρα απόλυτος ήσυχία είς τάς οδούς τάς αγούσας πρός
τήν πάλιν άρεοί οί διαβάται.
— Μελαγχολεί ό ταξειδιώτης καί θλίβεται δ "Ελ
λην ό άντιλαμβανόμενος ευθύς άμέσως δτι ή περιμάχητος νήσος ύπό ξένην διοίκησιν καί ξένον ζυγόν δέν
έχει τήν δύναμιν νά άναπτυχθή και προοδεύσή δσον
τής αρμόζει.
— Ίά οικοδομήματα τών Βαρωσίων είναι άρχαίαι
ώς έπί τό πλεΐστον αρχοντικοί κατοικίαι, μέ ευρύ
χωρα δωμάτια, μέ μεγαλοπρεπείς διαδρόμους, μέ
στοάς, μέ αυλός καί κήπους εύρείς και μέ έπιβάλλον
αρχοντικής έντυπώσεως.
— Τά άνευ κατοικιών ύπεράνω αυτών μαγαζεΐα
άντί τής γνωστής κεραμοοκεπάστου στέγης φέρουσι
σκεπήν άπό χώμα. Καί είνε ωραίου τό θέαμα μέ

χλοαζούσας καί πρασινωπός στέγας.
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Τα φρούρια τής Αμμόχωστόν, ένετικής κατα
σκευής, υπενθυμίζουν τά περί τήν Πύλην τής Ξηράς
[ήδη κρημνισθεΐσαν) καί τδ 'Οπλοοτάσιον φρούρια τοΰ
Ναυπλίου.

— Εν πολλοϊς μαλιστα ή όμοιότης εΐνε καταπλη
κτική.
— Νομίζει τις δτι κατεσκευάσθησαν έπί τοΰ αύτοΰ
σχεδίου.

Η εκ τον φρουρίου θέα εΐνε μαγευτική.
Συνέπεσε μάλιστα κατά τδν μήνα Νοέμβριον
οποτε εφθασαμεν εις Κύπρον νά επικρατή έξοχος κα
λοκαίρια υπενθυμιζουσα τήν γλυκυτάτην ’Αθηναϊ
κήν άνοιξιν.
— 'Η ’Αμμόχωστος έχει καί τδ Φάληρον και τήν
έξέδραν του.
Είς δλιγην άπόστασιν έκ τής πόλεως εκτείνεται
αμμώδης παραλία θωπευομενη άπδ τά ελαφρά καί
αβρα κυματιδια μικροσκοπικοϋ ορμίσκου έγκού-

πτοντος θέλγητρα και γοητείαν άπειρον.
— Είς τήν άκτήν τής μαγευτικής αύτής τοποθεσίας
έκτισεν οίκίσκον τινα πρώτος ό κ.Χατζηπέτρος έξ ου
και το μέρος αυτό καλείται ύπδ τών κατοίκων «Θά
λασσα Χατζηπέτρουτ>.

Η Αγγλική Διοικησις, ώσει ζηλότυπος διά τά
θέλγητρα τής ωραίας αύτής θέας, μύρια παρεμβάλλει

προσκόμματα εις τους κατοίκους πρός παρεμπόδισιν
άνεγέρσεως έξοχικών οίκίσκωτ.
Ο Αγγλικός πολιτισμός τής Κύπρου έχει πε·

ριεργον αντιληφιν τών προς την νήσον υποχρεώ
σεων του.
— Δέν σέβεται ούτε τους πόθους τοΰ Λαοΰ, ούτε

τά σισθήματά του.
Δαπανά χιλιάδάς λιρών εισπρ ιχθείσας άπδ τδν
Κυπριακόν Λαόν δι Αγγλων έ π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι ών
δια να κατασκευάση άχρηστον λιμένα καί έλαττωματικδν
σιδηρόδρομον [σιδηρόδρομος περίεργος, κινούμενος έν
τή
δπως τδ πλοϊον έν τή θαλάσση).
— Τά Δημόσια έργα τά δίδει ή Κυβέρνηοις, αύθαιρέτως, άνευ δημοπρασίας είς έργολήπτας τής
έκλογής της.
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— Το έδαφος της εΐνε εύφορώτατον.
— Εΐνε τελείως άμμώδες έν τούτοις έχει γαίας παραγικωτάτας.
Και τοΰτο διότι το εδαφός της εΐνε πλούσιον
άπδ γήν παχείαν.

II Ιταλις εκείνη η οποία διεμαρτυρήθη διά
τών ’Ιταλικών έφημερίδων καί διά τών Times τοΰ
Λονδίνου ακόμη, κατά τής κατεδαφίσεως τών τειχών
τθι» Αμμόχωστόν εΐνε ή κόμμησα
Cesaresco.

Martinengo

II ευγενης αυτή Ιταλις εΐνε απόγονος τοϋ
Martinego τοΰ έκ τών ύπερασπιστών τής ’Αμμό
χωστου, κατά τήν έκπόρθωσιν τής πόλεως ύπδ τών
Τούρκων κατά τδ 1571.
— Ο Martinengo ήτο άρχηγδςτοϋ Ιίυροβολικοϋ

νόητον δέ τούτου αποτέλεσμα δ γογγυσμός τών ερ
γατικών, ό διχασμός τής κοινωνίας και η μεταξύ
τών τάξεων αύτής έχθρότης.
Έπήλθεν ή πρώτη έν αργία Κυριακή καί τά πάντα

ώσανεί μυστήριόν τι ετελεΐτο, νεον δε να έπνευσε
πνεΰμα, τό πνεύμα τής ειρήνης καί αδελφότητος.
Δόξα καί τιμή είς την Κυριακήν αργίαν. Είναι όντως

πον νά ρίψωμεν έν βλέμμα έπί τοΰ

Κατα την εν λόγφ πολιορκίαν διεκρίθησαν διά
τδ θάρρος καί τήν αύταπάρνησίν τωνΚύπριαι γυναίκες.
'Η νΰν πρωτεύουσα τής ’Επαρχίας Αμμόχωστου,
τά Βαρώσια, έκλήθησαν ούτως έκ τής Τουρκικής λέξεως varosh η οποία σημαίνει προάστειον.

Μή-μΰς

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
«La force principal·? de la religion
svient de ce qu’ on la croit, la
«force des lois hurnaines de ce
»qu’ on les craint».
Montesquieu (Esprit des lois t.
Ill ch. 3)
"Ας μή φοβηθή ό αναγνώστης δτι θά άκούση ένταΰθα δσα ποτέ έγράφησαν ύπέρ ή κατά της Κυρια

εορτών άν συμπίπτουν αύται Κυριακήν, έν Κύπρο)
τδν Ναόν τοΰ Άγ. Νικολάου (Καθολικόν) τδν μετέβαλεν είς άποθήκην τών τροφών τών ζώων.

επαναστατικό) τώ τροπω δεν [Λειώνει τήν αξίαν τοΰ
πράγματος, τούναντίον ή 1 5 Αύγούστου δύναται νά
καυχαται δτ. άνταπεκρίθη είς πόθον λαϊκόν καί έθερζττεο<7ε jxizv [χεγαλνιν zoivgjvixtjv zvzyzvjv.
Διά νά πεισω δε τόν διστάζοντα τυχόν πεοί τοΰ
τελευταίου τουτου ισχυρισμού μ.ου θα τόν παρακαλεσω νά μεταφέρτ) έαυτόν νοερώς είς τάς Κυριακάς
ώς είχον τό πριν, καί έκείνας τών τελευταίων εβδο
μάδων. Ό τύπος, δν έπαρουσίαζον αί πρώται ήτο
τής κοινωνικής ανισότητας, τών μέν ολίγων καί ίσχυ-

τήν έπικράτησιν τών ηθικών καί θρησκευτικών πα
ραγγελμάτων, έρχεται νά άρη ό καταναγκασμός τοΰ
θετικού νόμου. "Οταν κατά τών πρός κλοπήν π. χ.
διαθέσεων τοΰ άνθρώπου δέν άρκεϊ ό δεκάλογος, ό

πρωτοφανές τών κεκλεισμένων καταστημάτων, ητον

σπιστοΰ τής πόλεως εύγενοΰς Marcantonio Bragandina

— Μετά τήν άλωσιν ό μέν Martinengo έθανατοιθη ό δέ αρχηγός του Bragandina έβασανίσθη
άπανθρώπως ύπδ τών Τούρκων έμπροσθεν τής Πλα
τείας τοϋ 'Αγ. Νικολάου.

νόυ.ων έκ τοΰ δτι τούς φοβοΰνται»Τωοντι δε ο,τιο αν
θρώπινος εγωισμός έγείρει ώς φραγμόν, έμποδίζοντα

ώς διά μαγείας μετεβληθησαν. Θεαμ.α συγκινητικόν
καί εποικοδομητικόν συγχρόνως, οι κενοί κατα τας
λειτουργίας ναοί έπληρώθησαν, τά στυγνά πρόσωπα
έφαιδρύνθησαν, εις δέ τάς οδούς τών Αθηνών, μέ τό

έ'ργον Κυρίου.
Καί ήδη, δτε τό αγαθόν έκτήθη, δέν είναι άσκο-

Λαός δε [ο Αγγλικός) ο οποίος τήν Κυριακήν
έκ σεβασμού προς τδ θειον παύει κάθε έργασίαν του
καί αναβάλλει καί τδν εορτασμόν τών εθνικών του

— Τούς ώνόμαζον έπισήμως μή ΜουσουλμάνουςΕν Αμμοχωστω ακμαζει ή αγγειοπλαστική
τών λαγίνων καί ποικίλων άλλων αγγείων.

πολλών καμπτόντων ύπό τό βάρος τής εργασίας. Εύ-

τή^ Αμυνης και τών ακολούθων τοϋ ήρωϊκοϋ ύπερα-

κή; αργίας. Αλλως τε ο καιρός της πολεμικής, ώς
πρός τό ζήτημα τοΰτο. παρήλθε πλέον καί διά τήν ήμετέραν χωράν, ή ιδέα έςεπεσε και ή Κυριακή αργία
είναι ηδη νομος τοΰ Κράτους. Γό δτι τοΰτο έπετεύχθη

— ’Ακατανόητος ό πολιτισμός τών ’Άγγλων.
— Είς τάς άρχάς τής κατοχής τούς 'Ελληνικούς
πληθυσμούς τής νήσου άπέφευγον καί χριστιανούς νά
τούς άποκαλέσουν.

ρών αναπαυόμενων κατ’ αύτάς, τών δέ ασθενών και

άτνζγορεύων τχύτ’/jv,
ερχετζι ε^ιχουρος xzt ο
ποινικός νόμος, δέν βλέπομεν τόν λόγον, διατί ό ά-

γιασιζός τών Σαββάτων θά μείν/) άνευ νομοθετικής
προστασίας, πώς άλλως δ ζ)λ. ο έπι προιοντος τής ερ
γασίας τοΰ έργάτου κερδοσκοπών εργοστασιαρχης θα
πεισθή νά μήν έπεκτείνν) τήν κερδοσκοπίαν του ταυ-

την καί έπί τής έβδομης ημέρας κρατών αύτόν κεκλεισμ.ένον έντός τοΰ εργοστάσιου του, αλλά να τον
άφήσ'/ι έλεύθερον νά μεταβή είς τόν ναόν και να άναπαυθή είς τήν οικογενειακήν εστίαν.

Είναι δέ όντως περίεργον το παρ ημιν συμβαινον,

παρελθόντος, δια

νζ έςετάσωαεν τι t)tgv εζεϊνο, ότζερ ετζι [xzzjjqv
νον έκώλυε τήν άπόκτησιν αύτοΰ. Η έρευνα είναι ί
σως καί αναγκαία, καθόσον άν οέν άπατώμαι, θα ευρωμεν ό'τι είναι τό ίδιον, τό όποιον έγένετο αφορμή

όχι μ.όνον έπί τοΰ άπκσχολοΰντως ημάς θεμζτος, ά/.λ
έν γένει ώς πρός τήν νομοθετικήν δράσιν. Κατεχόμεθα

τής ήμετέρας καθυστερήσεως καί είς πολλά άλλα

κοινωφελή νομοθετήματα.

ύπό παραδόξου δυσπιστίας πρός την κοινωνιστικην
αύτής δύναμιν,τήν τοσον άλλωθι ευεργετικήν, επι τβ
προφάσει τής πρός τήν άτομικήν έλευθερίαν λατρείας
καί έγείρομεν οΰτω Σινικόν τείχος, χωριζον ημάς από

’ Αληθώς μεμονωμένα’, προσπαθειαι υπέρ τής καθιερώσεως τής Κυριακής αργίας δέν έλλειψαν ποτέ,
άλλ’ έφερον πάσαι τόν τύπον συμφωνίας εκού
σιας τών ένδιαφερομένων καταστηματαρχών, και τό
πράγμα, πολλάκις έπιχειρηθέν, έναυάγει, ώς είκός,

τής Εύρωπαϊκής προόδου. "Ο,τι ευεργετικόν, ο,τι λαϊ
κόν, καταδικάζεται άμέσως ώς άνεφάρμοστον ένταΰθα
καί άποκηρύσσεται, λόγω τοΰ δτι δέν έπροωδεύσκμεν

ποό τόσον αντίθετων συμφερόντων. "Ας ωκτειρεν οσον
ήθελεν ή Εκκλησία τήν έρημίαν τών ναών της, καί
οί κοινωνιολόγοι τό σκάνδαλον τής μεταβολής του
λογικού δντος τοΰ έργάτου είς αεικίνητον μηχανήν.

Τό κακόν κατήντησε να θεωρήται αθεραπευτον, και

ώς άλλα Κράτη, έν ώ άκριβώς διά τούτο ένταΰθα εί
ναι πλέον η άλλοθι ένδεδειγμένη ή τοΰ νομοθέτου

παρέμβασις. Πρέπει νά έχωμενπ. χ. τήν τοκογλυφίαν
άκαταδίωκτον, διατί : διότι έδώ λεγουσι, δέν υπαρ-

χουσιν άφθονα κεφάλαια, ώσανεί ή όλιγότης των να
ιζή κκθίστα αύτά μάλλον έπικίνδυνα καί καταδυναστευτικά, καί επομένως άναγκαιότερον τόν ποι

ό χρόνος διέρρεεν είς μάτην. Επήλθεν όμως τής πο
λιτείας ή έπιβλητική θέλησις, ό νόμος, καί ιδού δτ

νικόν νόμον.
Επανερχόμενοι δέ είς τό νεαρόν κοινωνικόν νομο

τά αδύνατα έγένοντο δυνζτα.

θέτησα, όφείλομεν νά όμολογησωμεν οτι ή επι τρ
καθιερώσει τής Κυριακής άργίας χαρά ημών δέν εί

Έπί τοΰ θέματος τούτου, τοΰ διά τοΰ νομοθετου
κανονισυ.οΰ τών μεγάλων κοινωνικών ζητημάτων, υ
πάρχει. ώς γνωστόν, μεγάλη γνωμών άντίθεσις. Έδώ
μάλιστα, ένθα κυριαρχεί ό θείος νόμος, τί θέλει, λεγουσι, νά έπέμβτ) ό ανθρώπινος : Αύτό ύπήρξεν έν
τών πολλών, άλλ’ έξ ίσου ασθενών, έπιχειρημάτων

τών πολειζίων τής νομοθετικής καθιερώσεως τής Κυ
ριακής άργίας. Άλλ’ ό τρόπος τής ένεργείας τών δύο
νόυ-ων, τοΰ θείου καί τοΰ ανθρωπίνου, είναι τόσον διά
φορος, ώστε να μή χωρή ή έλαχίστη αμφιβολία περί
τοΰ δτι ούδέποτε περιττεύει ό δεύτερος. Τό είπεν ήδη

όσυγγραφεύς «τοΰ πνεύματος τών νόμων», καί το
κυρώνει ή καθ’ ημέραν πρακτική. ’Ιδού πώς ό Μοντέσκιος ορίζει τήν διαφοράν ταύτην. «Ή κυρία δύναμις τής θρησκείας, λέγει, προέρχεται έκ τοΰ δτι οί άν
θρωποι πιστεύουσιν είς αύτήν, ή δέ τών πολιτικών

ναι έλευθέρα φόβων, καθόσον δεινήν προβλεπομεν κατ

αύτής άντίδρασιν. “Οτι δηλ. έγένετο τέως προς παρακώλυσιν τής καθιερώσεως τής Κυριακής άργίας εί
ναι πολύ πιθανόν νά άρχίστι ήδη πρός ματαίωσιν τής
καθιερωθείσης, καί χωρίς νά θεωρηθώμεν άπαισιόδοξοι, άς εΐπωμεν δτι τοΰτο ήρχισεν ήδη. Καί δέν άρνούμεθα μέν δτι ποιάν τινα διατάραξιν τών ύφισταμενων σχέσεων θά έπιφέρν) ό νόμος ώςπάννέον καθετως.

Έπειτα είναι καί αί έξεις άς πρόκειται νά τροποποιήσωμεν, άτομικά συμφέροντα καί έπαγγελματικούς συναγωνισμούς νά κκτασιγάσωμεν έν γένει ομολογητεον δτι ή έφαρμογή τής Κυριακής άργίας όέν εί

ναι έκ τών εύχερεστέρων.'Όταν δμως αύτά, καιτοι α
ναπόφευκτα, δέν άποτελοΰσι τόν άληθν σκόπελόν
τοΰ θεσμού, καί έν άληθές Κράτος ταχέως θά υπέρ-
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νικήση τά προσκόμματα ταΰτα. Ό μέγας κίνδυνος
είναι μήπως κζτισχύσγ καί εδώ, ώς συνήθως συμβαί

άρχαί έπέδρασαν όχι μόνον αμέσως, πολιτικώς, αλλά
καί έμμέσως ήτοι ύπό κοινωνικήν έποψιν Ή ιδέα

νει παρ’ ήμΐν έν τή Διοικήσει των κοινών, τό συμφέ
ρον τών ολίγων απέναντι τοϋ συμφέροντος τών πολ

τοϋ καθήκοντος έςησθένησεν άντικαθισταμένη όσημέραι πλειότερον δι’ έκείνης τοϋ αντί πάσης θυσίας

λών, τό τών έργοστασιαρχών κατά τών εργατών, μήπως δηλ. τό νεογνόν στραγγαλισθή εις τάς χεΐρας,

πλουτισμού. Άλλ’ είναι εύνόητον δτι ούτως εις τόν
βωμόν τοϋ άκατζμαχήτου τούτου έγωίσμοϋ τών ο
λίγων πρέπει νά θυσιζσθώσι τά δικαίωμα -χ τών άσθε-

τάς άναλαβούσζς τήν σπαργάνωσίν του. καθόσον μ ή

λησμονώμεν δτι όλιγαρχούμεθα. Ή έπαναστατική
περίοδος έκλόνισεν αληθώς τό ολιγαρχικόν καθεστώς
ύποκύψαν πρό του κινδύνου, άλλ’ ή άντίδρασις είναι
φυσική καί χρεία πολλής προσοχής.

Πρό πάντων όφείλουσιν αύτοί οί έργάται νά παράσχωσι τάς αποδείξεις τής εύδοκιμήσεως τοϋ θεσμού,
διά τής χρηστής κατά την Κυριακήν πολιτείας των.

Άνεσις δέν σημαίνει παραλυσίαν, ή δέ διασκέδασις

νεστέρων, καίτοι πολλών καθόσον οί πρώτοι καίτοι
ολίγοι είνε οί ισχυρότεροι. Τί θέλετε τώρα νά άποφέρωσιν αί πολλζί ώρζι τής ημερησίου έργασίας, ή αί
πολλζί ήμέραι τής εβδομάδας : Ό παράγων ό οικο
νομικός κυρίως είναι ό άνθρωπος ώς τοιοϋτος, δχι ή
μηχανή ώς άξιοϋμεν έδώ νά τόν μεταχειρισθώμεν.

Δέν τό λέγομεν ημείς, τό λέγει ό μέγας τής ’Αγγλίας
ιστορικός, ό πολύς Μζκώλεη. ’Ιδού τί έλεγεν έν έτες

σμοϋ. Ή Κυριακή άργία είγαι άγκυρα κοινωνικής ά-

εργάτην εις διηνεκή χωρισμόν από τής Εστίας καί

σφαλείζς καί ισχυρόν έλατήριον προόδου καί άνθρω-

τής εκκλησίας αύτοϋ είνε έχθροί τής χώρας,

πισμοΰ τοΰ λαοϋ, δσοι δέ άξιοΰσι νάδιατηρήσωσι τόν
ΑΝΑΘΕΣΙΣ τής Διευθύνσεως τοΰ 'Υπουρ

Η

γείου τής Δικαιοσύνης εις τόν’έγκριτον πολιτευτήν Σπάρτης κ. Γ. Φινιώρην’άποτελεΐ βε βαίως μίαν
τών άσφζλεστέρων έγγυήσεων
0 X- Γ· ΦΙΚΙΟΡΗΣ
πε?'1 τής έθνοφελοΰς δράσεως τής
παρούσης Κυβερνήσεως. Ώς βου
λευτής, ό κ. Φικιώρης πολλάκις ήγειρε φωνήν‘'δια
μαρτυρίας κατά τοΰ κομματισμού καί τών προσωπι
κών συμφερόντων, καί αί έν τώ Κοινοβουλίω Αγορεύ

σεις του έφερον πάντοτε τήν σφραγίδα τής άμεροληψίας καί τοΰ δικαίου.
’Ήδη, ώς 'Υπουργός, έχει εύρύ στάδιον έφαρμογής
τών άνορθωτικών του ιδεών, καί δέν ύπάρχει αμφιβο

πρέπει νά χωρισθή αύστηρώς από την κραιπάλην.
’Αλλά καί αί διευθύνουσαι τάξεις, καθώς καί ό κλή
ρος και οί διδάσκαλοι δέν δύνανται νά μείνωσιν αδιά

1846, άγορεύων έν συζητήσει σχετική έν τώ κοινοβουλίω ό ’Άγγλος θουκιδίδης.

«Ό άνθρωπος, ό άνθρωπος ΙΊδού ό μέγας παραγω

λία δτι θά τάς έφαρμόση μέ τήν εύθύτητα καί τήν
ειλικρίνειαν αϊτινες τόν χαρακτηρίζουν. Τό άπέδειξεν

φοροι πρό τοΰ άνοιγομένου σταδίου τής κατά την η
μέραν τής άναπαύσεως διά παιδαγωγήσεως τοϋ μι"
κροΰ λαοϋ. “Ας ίδρυθώσι τά Κ υ ρ ι α κ ά σχολεία,

γός τοΰ πλούτου. Ή διαφορά μεταξύ τοΰ έδάφους τής

εις τό ζήτημα τής καταργήσεως τών Ειρηνοδικείων,

Καμπανίας καί τής Σπιτσβέργης είνε ασήμαντος,
απέναντι τής διαφοράς ήν πζρουσιάζουσι δύο χώρζι
κζτοικούμενζι ή μία ύπό ανθρώπων έμπλέων ηθικής
κζί φυσικής δυνάμεως κζί ή άλλη ύπό δντων βυθισ

άντικρούσας σθεναρώς καί μέ ζηλευτήν παρρησίαν έκείνους οΐτινες έξ έσφαλμένης προφανώς άντιλήψεως

τά εις παν βήμα άπαντώντα έν -’Αγγλία καί ’Αμε
ρική, άς έργασθώσι σύλλογοι καί παντός είδους ένώσεις, τέλος άς μή παραλειφθή ούδέν τών δυναμένων
νά άσφζλίσωσι κατά τήνΚυριακήν καί την πνευματικήν
άπόλαυσιν, πλησίον τής σωματικής άνακουφίσεως, ήν
έγγυατζι αυτή, τώ εργάτη. Είναι τωόντι περίεργον
τό κατά τής Κυριακής άργίας επιχείρημα, δι’ ού κα
ταδικάζεται ό λαός εις συνεχή καί άδιάκοπον εργασίαν
ύπό τών άνωτέρων του,διά τόν φόβον τής επί τής άρ
γίας κραιπάλης του,·διότι δηλ . ούτοι δέν έννοοΰσιν
νά έργασθώσι, ουδέ εις τήν έλαχίστην θυσίαν νά ύπο-

βληθώσι χάριν αύτοϋ, ώς γίνεται παρ’ άλλοις έθ?εσιν, ένθα έφρόντισζν νά φρζχθή ή οδός τής απώλειας.
"Οταν δέ έξωμαλυνθώσι βαθμηδόν και έν τώ πνεύ

ματά πάντοτε τοϋ θεσμοϋ οί άναφυόμενοι κατά τήν
πρώτην έφαρμογήν του άνωμαλίαι, τότε θέλουσι πεισθή έκ τών αποτελεσμάτων αύτοϋ, πόσον είναι πεπλανημένοι οί φοβούμενοι βλαβερά διά τήν οικονομι
κήν πρόοδον τής χώρας αποτελέσματα, ένεκα τής
αναγκαστικής άργίας τής μιας μεταξύ τών επτά ημε
ρών. Άν ήλήθευεν δτι ούτως ή έθνική παραγωγή άπόλλυσι τό έβδομον αυτής ή έστω κζί όλιγώτερον,

τότε βεβαίως ή ’Αγγλία καί ή ’Αμερική, ένθα αύστηρότερον ή άλλωθι τηρείται ή Κυριακή αργία θά έ
φθιναν οίκονομικώς, αντί νά άνθώσιν, τά δέ λοιπά έ
θνη θά έδιδάσκοντο έκ τοϋ παραδείγματος νά μή τήν
καθιερώσωσιν, άντί,ώς έπρκξζν, νά μιμηθώσι τό έκεΐ
γινόμενον.

’Από τί πάσχει ή ήμετέρα κοινωνία κζί πόθεν κζί
ή παραγωγική ατονία της δέν είναι πλέσν διά κανένα
μυστήριον. Αί χαλαραί περί Κράτους καί διοικήσεως

καί κακών εισηγήσεων ήσζν έναντίον τοϋ μέτρου.

Σημειώσεις

τούναντίον από τήν έβδόμην αύτήν ήμέραν, ήν πρό τό
σων έτών έχομεν άφιερώση εις τήν άνάπαυσιν.

λαόν ϊσχυρότερον, πλουσιώτερον καί σοφώτερον, δύναταί ποτέ νά τόν ζημιώση».

Άνζκεφζλαιοϋντες, ίσχυριζόμεθα δτι ώς ή Κυριακή
αργία, άσύλληπτος καί ακατόρθωτος έν δσω άνεμένετο από τόν θειον νόμον κζί τήν καλήν οιάθεσιν
τών ένδιζφερομένων, έπετεύχθη κζί λειτουργεί ήδη

δτε έμεσολάβησεν ό νομοθετικός έξανζγκασιζός, ούτως
από τό Κράτος πάλιν άναμένει δ σχετικός νόμος τήν
έμπέδωσιν κζί έφαρμογήν του. "Ας φράξη τοϋτο τά
ώτζ εις Ιερεμιάδας των ένδιζφερομένων, άς κανονίση δ,τι είνζι άνώμαλον, άλλ’ ούδέποτε άς
ύποχωρήση εις τάς ορέξεις τών πολεαίων τοΰ θε-

Ο επί τής Δικαιοσύνης υπουργός κ. Γ. Φικιωρης

ΊΗτο ένα πτερό άπό τά λεγάμενα νομίζω COuteaux,

μένων εις κζτάπτωσιν τοϋ νοΰ καί τών αισθήσεων.
’Ιδού, διατί δέν έπτωχεύσζμεν, άλλ’ έπλουτίσζμεν

« Ή ημέρα αυτή δέν χάνεται εις μάτην. Ένώ τά
έργοστάσια παύουν έργαζόμενα κζί αδρανεί τό άρο
τραν εις τόν αύλακα, ένώ τό χρηματιστήριον σιγά
καί παύει ό κζπνός ύψούμενος έκ τής καπνοδόχης τοϋ
έργοστασίου, τό κράτος δέν πλουτίζει όλιγώτερον, ή
κατά τάς έργασίμους ημέρας τής εβδομάδας. Ό άν
θρωπος, ή μηχανή αυτή τών μηχανών, έμπροσθεν τής
οποίας πασαι αί έφευρέσεις τών Ούαττ κζί τών Όρκράίχτ είνε μηδέν, συναρμόζεται καί επισκευάζεται
τόσον καλώς ώστε έπζναρχίζει τήν έργασίαν του
τήν Δευτέραν μέ διαυγενεστέραν διάνοιαν, μέ ζήλον
δια τό έργον του καί μέ άνζνεωθείσζς δυνάαεις. Ούδεποτε θά πιστεύσω δτι έκεΐνο τό όποιον κάμνει τόν

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΟΡΙΔΗΣ

ΤΟ Π ΤΗ Ρ Ο
Εις τό πρόγευμα τά μάτια μου είχαν προσηλωθή
χωρίς νά θέλω ’στο πτερό ενός καπέλλου, ποΰ απέ
ναντι μου έστόλιζε ένα νεανικό κεφάλι. Τό κ,απέλλο
ητο άπλούστατον, άπ' εκείνα οπού τό κεφάλι βυθίζε
ται σχεδόν ολόκληρον, άλλα τό δροσερό πρόσωπο, γε
μάτο ευφυΐα, μέ μάτια γοργά και μ' ένα αδιόραταν ει
ρωνικό χαμόγελο ’στή γωνία τοΰ στόματος, είχε κά
ποιο Ιδιαίτερο θέλγητρον εκείνη τη στιγμή.
*

Τό πρόσωπο μοϋ ητο γνωστόν, διότι έχω την τύ

χην νά είμαι ταχτικός του γείτων εις τό έστιατόρων,
αλλά συνήθως μοϋ τό κρύπτει μιά αδελφική ράχι ή
οποία, δσω κομψή και αν είνε, δέν μέ αποζημιώνει
άρκετ ί.Σήμερον ή αδελφική ράχι gardait S6S appartements, και τοιουτοτρόπως εύρέθην αντιμέτωπος
μέ τό έξυπνο κεφάλι καί... μέ τό χαρακτηριστικά του
πτερό.

*

Κάθε άλλος εις τήν θέσιν μου θά έπρόσεχε εις τό
κεφάλι καί οχι εις τό πτερό" εγώ ομολογώ δτι έπρόσεξα εις τό δεύτερον, οχι διότι τό κεφάλι μέ είνε
δυσάρεστον, άπ ’ έναντίας τό ευρίσκω πολύ πολύ ενδι
αφέρον, άπλούστατα δμως διότι δέν είνε γιά μένα" καί
κάθε ευχάριστο πράγμα ποΰ δέν μάς ανήκει μάς προ
ξενεί μάλλον λύπην. Τό πτερό δμως, ά, αυτό σήμερον
τουλάχιστον δέν υπήρχε κανείς νά μέ τό άμφισβητήση,
καί σάςβεβαιώ δτι τό άπήλαυσα μέ δλη μου τήν καρδιά.

άλλ’ αρκετά πλατύ, καρφωμένο όριζοντίως, καί μολο
νότι έκαμε τό καπέλλο νά φαίνεται υπερβολικά μεγάλο,
δέν ήτο διόλου εις διαφωνίαν μέ τό μικρό πρόσωπο.
Τό πτερό αυτό τό έβλεπα νά κινήται διαρκώς, έπειδή

δέ ίξείχε αρκετά, έφαίνετο ώς νά διηύθυνε αυτό τάς
κινήσεις ιής κεφαλής. "Εκυπτε, έσηκώνετο, πάλιν, ίστρέφετο απότομα, έρριπτε ένα βλέμμα δεξιά, αρι
στερά, κάποτε απέναντι' έπε τα, έμενε ακίνητον ολίγα
δευτερόλεπτα... Κάποιος έκαμε έναν υπαινιγμόν' τό
πτερό ώρθώθη αμέσως, έλαβε στάσιν Επιθετικήν, καί
άπό τά ειρωνικά χείλη έφυγε ή άπάντησις, γοργή, σύν
τομος, καυστική. Κάτι έλέχθη ποΰ τοΰ ήρεσε, καί τό
πτερό έγέλασε μ’ ένα άργυρό γέλοιο' κατόπιν... έμεινε

σκεπτικόν άρκετήν ώρα' είχε άφαιρεθή....
*

Μέ φαίνεται δτι τά ζωηρά μάτια ποΰ έλαμπαν εις
τό βάθος τοΰ καπέλλου άντελήφθησαν τήν προσοχήν
μου, διότι τό πτερό αίφνης ήλλαξε θέσιν. ’Εγώ δέν τό
παρηκολούθησα, εκείνο δμως είχε καρφωθή εις τήν
σκέψιν μου καί άργότερα μέ ήκολούθησε εις τό δω
μάτων μου καί μέχρι τοΰ γραφείου μου. Τό έβλεπα
ακατάπαυτα εμπρός μου νά συγχίζεται μέ τούς άριθμούς καί τά στοιχεία τής γραφομηχανής μου, έως
δτου μέ ήνάγκασε νά γράψω αύτάς τάς σημειώσεις.
Τώρα, ελπίζω νά μήν τό σκεφθώ πλέον,...εκτός
αν αύρων μέ λείψη πάλιν ή άδελφική προστασία.
’Αθήνα ι, 12 Φεόρουζρίου 1910.

Μ, Ίω.
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ΑΙ ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΕΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Κατά τήν συνεδρίασιν τής 18ης Φεβρουάριου,συνεζητήθησαν καί έψηφίσθησαν υπο τής Βουλής αί άναθεωρητέαι διατάξεις τοϋ Συντάγματος, διατυπωιίεΐσαι
έν προτάσει τής Κυβερνήσεως ώς εξής :
«Ή Βουλή συμμορφουμένηπρό; τό πνεύμα τοΰ άρ
θρου 107 τοϋ Συντάγματος περί άναΟεωρήσεως μή
θευ.ελιωδών διατάξεων αύτοϋ. και εχουσα ύπ’ δψει
δτι :
1) Ή οιάταξις τοϋ άρθρου 3 περί αποκλεισμού τών
μή 'Ελλήνων πολιτών έκ τών δημοσίων λειτουργιών
είνε επιβλαβής εις τά εθνικά συμφέροντα, άπαιτοϋντα
τήν άνάθεσιν της όργανωσεως ώρισμένων λειτουργιών
είς αλλοδαπούς.
2) Ή διάταζις τοΰ άρθρου 5 περί της άνευ αναβο
λές προσαγωγ-ης τοΰ κρατηθέντος είς τόν ανακριτήν
δέν εξασφαλίζει έπαρκώς τήν προσωπικήν έλευθεοίαν
ένεκα της άοριστίας έν τή έννοια χύτης.
3) Ή διάταζις τοΰ αύτοϋ άρθρου ο περί της έκδόσεως τοϋ ένταλματος της προφυλακίσεως είναι πλημ
μελής, διότι δεν προσδ.ορίζεται σαφώς ή περί τκύτης
διαδικασία.
4) Ή διάταξις τοϋ άρθρου 6 περί της έπί έγγυήσει
άπολύσεως τών έπί πολιτικών, μή συνθέτων, έγκλημάτων προφυλακιζομένων, έφηρμόσθη έπί βλάβη της
προσωπικής έλευθερίας, διότι δέν καθιστα υποχρεωτι
κήν διά τήν δικαστικήν έξουσίαν τήν έπί έγγυήσει
άπόλυσιν αύτών.
5) Ή διαταςις τοϋ άρθρου 14 περί κατασχέσεως
τών εφημερίδων καί έντύπων μετά τήν δημ.οσίευσιν έ
νεκα προσβολές κατά τής θρησκείας ή κατά τοϋ προ
σώπου τοϋ Βασιλέως, άφίνει απροστάτευτους καί τάς
διά τοϋ Τύπου προσβολάς τών συμφερόντων τ'ης Ε
πικράτειας, δ'ότι δέν περιλαμβάνει καί τήν περίπτωσιν τοΰ κινδύνου αύτών.
6) Η διάταζις τοϋ άρθρου 16, είναι άναθεωρητέα,
καθόσον ή μέν άνωτέρα έκπαίδευσις δέν είνε ορθόν νά
γίνεται δαπάνη τοΰ Κράτους, ή δέ δημοτική δέον νά
όρισθή ύποχρεοίτική, άκριβέστερον κανονιζομενης της
ύπέρ ταύτης συμμέτοχης τοϋ Κράτους, προσέτι δτι
δέον ν’ άπαγορευθή τό συνισταν ιδιωτικά καταστή
ματα άνωτέρας έκπαιδεύσεως.
7) Ήδιάταξις τοΰ άρθρου 17 δέον νά σαφηνισθη,
καθοριζόμενης της έννοιας της ιδιοκτησίας.
8) Ή διάταζις τοϋ άρθρου 18, περί έπιβολής θα
νατικής ποινής έπί συνθέσεων πολιτικών άδικηαάτων
δέον νά συμπληρωθώ πρός άρσιν τών έν τή έφαρμογή
αμφισβητήσεων.
9) Ή διάταξιι τοΰ άρθρου 20, περί Προέδοου τοϋ
ύπουργικοΰ Συμβουλίου είνε άναθεωρητέα, καθόσον
πολλάκις τά δημόσια, συμφέροντα ήθελον έξυπηρετεΐσθαι τελεσφορώτερον έάν έπιτραπή ό διορισμός τοϋ
προέδρου τοϋ ύπουργείου άνευ χαρτοφυλακίου καί είσαχθή ό θεσμός τών -υφυπουργών έν τοΐς σχετικοΐς άρθροις.
10) Ή διάταξις τοΰ άρθρου 35, περί έκτελεστικών
διαταγμάτων, κεΐται ασαφώς καί παοουσιάζεται α

νάγκη καθορισμού μ.έν τοΰ δυνατού της έκδόσεως ένός
ή πλειόνων τοιούτων, επιτρεπτού δέ της διά τοιούτων
κωδικοποιήσεως νομοθετημένων διατάξεων.
11) Ή διάταξις τοΰ άρθρου 36 περί της δημοσιεύσεως νόμων ένεκα της έλλείψεως προθεσμίας πρός 'υ
ποχρεωτικήν δημοσίευσιν δύναται νά θέση τήν εκτε
λεστικήν έξουσίαν ύπεράνω της νομοθετικές.
1
2) Ή διάταξις τοϋ άρθρου 37 περί συγκλήσεως
τών έκλογέων πρός έκλογήν βουλευτών τάσσει δίμηνον πρός τοϋτο προθεσμίαν, ήτις ύπεράγαν μακρά, γί
νεται επιζήμιος είς τά συμφέροντα της Πολιτείας.
13)Αί διατάξεις τών άρθρων 37, 38 καί 54, περί
συγκλήσεως είς τακτικά: καί έκτάκτους Συνόδους,ανα
βολής καί διακοπής τών έργασιών τής Βουλής δέον δ
πως διασκευασθώσι συιοπτικώτερον και σαφέστερον.
14) Ή διάταξις τοϋ άρθρου 16 περί άπαοτίας άπεδείχθη πλημμελής καί δέον νά όρισθώσι τά κατ’
αύτήν διά τε τήν συζήτησιν καί τήν άπόφασίν τής
Βουλής, έλαττουμένου τοΰ διά τήν συζήτησιν άπαιτουμένου άριθμοΰ, διατηρούμενης δέ τής άπαρτίας τοΰ
ήμίσέως καί ένός έπί πλέον διά τήν άπόφασίν.
15) 'Η διάταξις τοΰ άρθρου 57 περί συζητήσεως
τών νομοσχεδίων είνε άναθεωρητέα, διότι σκόπιμον
είνε νά προηγήται πάντοτε τής συζητήσεως ή παρά
τής οικείας έπιτροπής τής Βουλής έπεζεργασία αύ
τών καί νά όρισθή δτι τά αύτά ποοαπαιτούμενα ίσχύουσι καί διά τήν άναβίωσιν κκταργηθέντος νόμου.
16) Ή διάταξις τοϋ άρθρου 59 δέον νά καθορισθή
καί έξαιρεθώσι τά τής ίίσπράζεως τών τελωνειακών
έσόδων.
17) Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 66 περί σφαιριδίων
είνε άναθεωρητέαι, δπωςμείνη έλευθέρα ή νομοθετική
έζουσια νά όρίση καί έτερον μέσον ψηφοφ,,ρίας.
18) Αί διατάξεις τών άρθρων 67 καί 68 περί ε
παρχιακής εκλογικής περιφερείας δέον νά καταργηθοϋν, ώς καταργηθείσης τής έπαρχιακής διαιρέσεως.
19) Έν τώ άρθρω 69 δέον νά προσδιορισθή άκριβώς ή έ'ναρξις τής τετοαετίας έκάστης περιόδου.
20) Ή διάταξις τοϋ άρθρου 70 περί ηλικίας τών
έκλεκτέων βουλευτών είνε τροποποιητέα, διότι θεω
ρείται υπερβολική ή ηλικία τών 30 έτών.
21) Έν ταΐς διατάξεσι τών άρθρων 71 καί 72 περί
άσυμβιβάστου τοΰ βουλευτικού άζιώματος δέον νά καθορισθώσιν έπακριβώς καί περιοριστικώς αί περιπτώ
σεις τοϋ άσυμβιβάστου καί νά περιληφθώσιν έν αύταϊς οί έυ.μισθοι δηυ.όσιοι ύπάλληλοι καί οί έν ενερ
γείς στρατιωτικοί.
22) Έν τή διατάξει τοΰ άρθρου 73 περί τών ύπό
τής Βουλής άποφασιζομένων αμφισβητήσεων δέον νά
περιληφθή καί ή διαδικασία αύτής περί άποδοχής ή
μή τής παραιτήσεως βουλευτοΰ.
23^ Το άρθρον 75 περί βουλευτικής άποζημιώσεως
χωλαίνει-καί σκόπιμον κρίνεται ό έφάπαξ προσδιορι
σμός αύτής ώς έτησίας καί οχι κατά σύνοδον.
Τά άρθρα 83, 86, 101, 108, κρίνονται άναθεωρη
τέα καί είνε λυσιτελής είς τά δημόσια συμφέροντα ή

ίδρυσις Συμβουλίου Επικράτειας πρός κατασκευήν
καί βάσανον τών νομοσχεδίων καί έκτελεστικών δια
ταγμάτων, καί πρός έκδίκασιν τών ύποθέσεων τοΰ
άμφισβητουμένου διοικητικού.
25) Ή διάταξις τοΰ άοθοου 90 ώς πρός τήν μή ίσοβιότητα τών εΐρηνοδικών δέον νά μεταβληθή ΐνα ή
νομοθετική έξουσία είνε έλευθέρα νά κανονίζη καί άλ
λως τά τής είρηνοδικειακής Δικαιοσύνης.
26) 'Η διάταξις τοϋ άρθρου 91, περί έκτακτων δι
καστηρίων είνε άναθεωρητέα, διότι θεωρείται άπαραίτητον έν έμπολεμω καταστάσει νά έπιτρέπηται ή
προσωρινή άναστολή τοΰ άοθρου τούτου καί τών 4, 5,
6, 8, 10, 12, 14, καί 16.'
27) Ή διάταξις τοΰ άρθρου 98 περί τοΰ τρόπου
τής άποχωοήσεως τών ισοβίων είνε κανονιστέα σαφέ

ΑΝΕΡΕΥΝΗΤΟΙΑΥΝΑΜΕΙΣ
Ούδέν τις δύναται είς έκείνους ν’ άντιλέξη, οΐτινες δέχονται δτι τά αισθητήρια ήμών δργανα
πρέπει ώς τι δεδομένον καί άναμφισβήτητον
αυτά ταύτα νά έκλαμβάνωνται, πάσα δέ ήμώυ
έρευνα πρέπει νά περιορισθή είς μόνην τήν δι’
αυτών έξέλεγξιν παντός, δπερ έντή φύσει προβάλ

λει. Άλλ’ δσοι άρνούνται δτι ύφίστανται προ
βλήματα πέραν έκείνων, ών διά τών αισθητηρίων
ήμών όργάνων τήν ύπόστασιν άντιλαμβανόμεθα,
δέν δύνανται νά έκτοπίσωσι διά τής θεωρίας αύτών
τό ύπερφυσικόν, κατορθόνουν δέ μόνον νά κλονί
σουν τό έδαφος, έφ’ ού ό αισθητός κόσμος εδράζει.
Έάν τό έδαφος τούτο έκυιχαίνετο πριν, είς φυσαλλίδα σάπωνος μεταβάλλεται, έάν τό ύπερφυσικόν

στερον είς τάς περί ταύτης περιπτώσεις.
28) Ή διάταξις τοΰ άρθρου 105 περί τής διά σφαι
ριδίων έκλογής δέον νά καθορισθή ώς πρός τήν δι’ άρνηθώμεν.
Ό άνθρώπινος νοΰς ούτω τυγχάνει διεσκευααύτών ψηφοφορίαν συμφώνως πρός τά περί βουλευτι
σμένος,
ώστε νά μή δύνηται ν’άντιπαρέρχηται
κών εκλογών, ώς άναθεωρητέα κριθέντα έν άρθρω 66.
29) Ή διάταξις τοϋ άρθρου 107 περί τοΰ τρόπου τά γεγονότα, χωρίς νά κρίνη περί αύτών. Καί έν
τής βεβαιώσεως τής άνάγκης τής άναθεωρήσεως τών· παντί καιρώ θά προβάλλουν τά έρωτήματα : πόμή θεμελιωδών διατάξεων τοϋ Συντάγματος είνε άνα- θεν ; πρός τί; καί έπί τίνι τέλει ; Καί άπό τής
πείρας αύτοϋ άκόμη ό άνθρωπος σχηματίζει τήν
ποφεύκτως μεταβλητέα.
30) Τά άρθρα 102 καί 106 περιττεύουσι, τοΰ λό πεποίθησιν, δτι πλήν τών δσων έκ τής πείρας καί
γου τής ύπάρξεως αύτών έκλιπόντος ήδη.
τής άντιλήψεως αύτοϋ έχει, ύφίστανται άλλα τά
οποία ή πεϊρα καί ή άντίληψις δέν συλλαμβά
·1·ηφ£ζεε
Νά άναθεωρηθώσι κατά τά άνωτέρω άπασαι αί δι νουν. Γνωρίζει έκ πείρας δτι παν δ,τι είναι, άπό
αιτίας τίνος είναι, έπίσης δέ έκ πείρας έχει δτι πεατάξεις αυται τοΰ Συντάγματος δι’ ’Αναθεωρητικής
ριωρισμένη τυγχάνει έντός στενών ορίων ή άντίληΒουλής, συγκείμενης έκ διπλάσιου άριθμοΰ βουλευ
τών, καί συγκαλουμένης έντός... μηνών άπό σήμερον». ψις αύτοϋ. Ούτω έκ τής πείρας ωθείται πρός δ έκ
τής πείρας δέν έχει’ ήτοι πρός τήν πίστιν είς τό
'Υπέρ τής προτάσεως εψήφισαν 150 βουλευταί,
*
ήτοι άνω τών 3)4 τών δριζομένων ύπό τοϋ Συντά ύπερφυσικόν.
¥ ♦
γματος. ΆπεφασίσΟη δέ δπως ή ’Αναθεωρητική
’Άμα ώς τά αισθητήρια ήμών δργανα’ μείνουν
Βουλή, διά Β. Διαγγέλματος, συγκληθή τήν ίην Σε άνεπηρέαστα έκ τών έκ τής άπ’ εύθείας άντιλήψεως σχηματιζομένων εικόνων, ιδίως ή δρασις,
πτεμβρίου έ.έ.
νέαι καί διάφοροι εικόνες προβάλλουν. Τήν θέσιν
τών αισθητηρίων όργάνων καταλαμβάνει ένυπάρΕΣΧΑΤΩΣ ύπό την επωνυμίαν ταύτην ίδρυχουσα ήμϊνέτέρα ίχανότης, ή φαντασία, καί σχη
&εΐσα *Εταιρία προβαίνει τάχιστα εις τήν άνέγερσιν εν τή ίτεριοχή τής μεγάλης ιδιοκτησίας της
ματίζει δράματα, τά όποια συνήθροισε μέν ή
μεταξύ Καλλι&έας καί Γαργαρέττας τών 15 προτύπων
ρ’νήμηάλλά διασκευάζει αύτη κατά νόμους ίδιοικιών, τών οποίων έτέ'&η
ΕΤΑΙΡΙΑ
ταύτοχοόνως ό θεμέλιος λί&οςΛ
κούς της καί άνερευνήτους έτι. Όσα συνήθροισεν
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Είνε βεβαίως περιττόν νά έξάρωμεν τό άκρως πρακτι ή μνήμη έδει ν’ άποδοθώσι κατά τρόπον φωτογρα
κόν τής έπιχειρήσεως, άλλά καί τά σπουδαία όφελήματα
φικόν ή φωνογραφικόν, άλλά τοϋτο δέν είναι τό
τά όποια παρέχει ή eΕταιρία εις τούς μή δυνααένονς νά κα
κατά κανόνα γινόμενον. Προτοΰ ν’ άποκοιμηθώταβάλουν έφ' άπαξ μέγα ποσόν πρός άπόκτησιν ιδίας κα
τοικίας. 'Ο αγοραστής σύν τή υπογραφή τού συμβολαίου
μεν, έν τή μέση καταστάσει μεταξύ ύπνου καί έδέν ύπογρέονται νά μέτρηση ή έλάχιστον μέρος τής αξίας,
γρηγόρσεως γεννώνται παραστάσεις, α'ίτινες προ
πληρόνων τό υπόλοιπον διά μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών,
κύπτουν μέν έκ τών έντυπώσεων, άς συνελέξαδόσεων έντός ΙΟή 12 έτών. Αί οίκίαι είνε ολαι μονοκατοικίαι και διώροφοι, τά δέ σχέδιά των έμελετή&ησαν ώστε
μεν, άλλ’ έπί νέα πάντως μίξει, τήν οποίαν ή
νά άνταποκρίνωνται πλήρως είς τάς άνάγκας τών ένοικων’
έξ άλλου ή ωραία των τοποθεσία αποτελεί μέγα πλεονέ φαντασία διενήργησε. Καθαρώτεραι είναι αί εικό
νες, άς τά δνειρα φέρουν, διότι τότε άπολυτώτερον
κτημα.
Τό Συμβούλιον τής *Εταιρίας άπετελέσ&η έκ τών κ. κ.
I. Καλαμάρη, προέδρου, Γ. 3Αβέρωφ, αντιπροέδρου, Α.
κυριαρχεί ή φαντασία. Εμφανίζονται οί νεκροί ή
Μπασιά, Π. Σαρόγλου, Ν. Κόντου, 3Επ. Κυριακίδου, Α.
μών, ώς νεκροί ή ζώντες, άλλ’ ύπό περιστάσεις,
Φίλωνος, Ν. Μοσχοβάκη και Α. Στα&άκη, ή δέ διεύ&υνσις άνετέ&η είς τόν δραστηριώτατον κ. 3Επ. Κυριακίδην.
αιτινες δέν προκύπτουν έκ τής μνήμης ήμών.
Θά έπεκτείνη δέ τήν δράσιν της ή ‘Εταιρία και έπι
Δέν πρόκειται ούδαμώς περί απλής άναπαραστάπλη&υσμών άπορωτέρων πρός νποβοήΌ'ησιν τής διά συ
σεως παρελθόντων γεγονότων. Βλέπομεν τοποθε
ν εργατικότητας άνεγέρσεως εύ&ηνών οικιών«
Είς τήν ύπό τοσούτον αισίους οιωνούς ίδρυ&εΐσαν 'Εται
σίας, άλλά τοιαύτας, άς πράγματι ούδέποτε έν έρίαν εύχόμε&α όλοφύχως πρόοδον άνταξίαν τού κοινωφε
4

Η

λούς της σκοπού.
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γρηγόρσει συνηντήσαμεν, καί άκούομεν λόγους,
οίις πρότερον δέν ήκούσαμεν, καί πάντως δχι παρά
τοΰ προσώπου, τδ όποϊον φθέγγεται αυτούς έν τΐ>
δνείρφ ήμών.
¥*
Είς τδν έγκέφαλον τοΰ καλλιτέχνου καί του

ποιητοΰ παραγει όνειρα καί εικόνας ή φαντασία,
άλλά ύπδ τήν έπίδρασιν τής κρίσεως αύτοΰ καί
ύπδ τδν έλεγχον καί τήν οδηγίαν τοΰ πνεύματος.
Πολλάκις προηγείται τής φαντασίας ή θέλησις,
κινεί αύτήν καί προκαλεϊτά δράματα. Ή φαντα
σία αποτελεί ικανότητα ήμών ιδίαν, έχει ειδι
κούς νόμους, άλλά δέύ είνε καί ασύνδετος πρδς
τάς λοιπάς ήμών ικανότητας. Δέν παράγει, μιγνύει, έκτείνει, ή περιορίζει δ,τι είς εικόνας και
παραστάσεις αλλοθεν έλαβεν. Εν τή τοιαύτη αύτής. έργασίμ δέν έξαρτάται έκ τών αισθήσεων
ήμον, άλλά τά αντικείμενα, τα όποια κατεργά
ζεται, συνήθως αί αισθήσεις ήμών τά έπρομήθευσαν. Αχαλίνωτος όπόταν ό νοΰς ήσυχάζει, ύποκειται είς τηνέπίρροιαν αύτοΰ, όπόταν έργάζηται.
★

Η πιστις είς φαντάσματα καί υπερφυσικά
δντα παντδς είδους, δσα ή φαντασία δεικνύει, πρέ
πει νά έχη παραγωγόν τινα αιτίαν καί συνάμα δι
καιολογίαν τινα έν τή άνθρωπίνη φύσει. Ή φρικιασις καί ο αόριστος φόβος, οί ούδέν έχοντες τδ
κοινόν πρδς τδν φοβον, δν προκαλεϊ ό κακοποιός,
ό φόβος άνευ δεδομένου τίνος έπαρκοΰς λόγου έκ
τοΰ αίσθητοΰ περιβάλλοντος, ωθεί ήμάς ν’ άναζητήσωμεν αύτόν έκτος τοΰ αίσθητοΰ περιβάλλον
τος. Διά τοΰτο είς δλους τούς λαούς καί είς δλας
τάς βαθμίδας τοΰ πολιτισμού καί κατά πάσαν
έποχήν άπαντώμεν τήν πίστιν πρδς τδ θαύμα,
καί πάσας τάς θρησκείας βλέπομεν' περιβαλλομένας μέ μυστηριώδη καλύμματα καί μέ συμβολι
σμούς, άναμφιβόλως άπό τίνος αιτίας, άλλά καί
άπό τίνος ίκανότητος έδραζούσης έν τή άνθρωπίνη
φύσει.
‘
‘
♦

Ευρισκόμεθα είς τελείως διάφορον κόσμον εύθύς
ώς έπέλθουν γεγονότα, τά όποια μειοΰσι τήν έπίδρασιν, είτε τών αίσθήσεών μας, είτε τής κρί
σεως ήμών. ’Απόλυτος περί ήμάς σιγή καί βαθύ
σκότος, άρκοΟν νά μεταβάλλουν τάς ψυχικάς ή
μών διαθέσεις, καί άλλοτε μέν νά κατευνάσωσιν,
άλλοτε δέ νά ύπερεξεγείρωσι τά νεΰρα ήμών. Συ
ναίσθησή δέ τις προβάλλει δτι περιβαλλόμεθα ύπδ
άλλου κόσμου, άγνώστου. Ούδεμία εύλογος αιτία
υπάρχει δπως τις άποκρούση τήν υπαρξιν άγνώ
στου κόσμου, συνυπάρχοντος μετά τοΰ άντιληπτοΰ καί έφαπτομένου αύτοΰ. Άλλά καί ύπέρ
τής ύποθεσεως ούδεμία ύπάρχει εύλογος αιτία έφ’
δσον δέν δυνηθώμεν διά τών‘αισθητηρίων ήμών
V άντιληφθώμεν ή διά τής κρίσεως νά βεβαιώσω-

μεν τήν εισβολήν τοΰ άοράτου όρατώς είς τήν
σφαίραν τής πραγματικότητος. Κατ έπανάληψιν
καί καθ δλας τάς έποχάς ύπεστηρίχθησαν παραοε^γματα’ πολλά άπεδείχθησαν άπάτης ή αύταπατης αποτελέσματα, πλεϊστα δέ άφέθησαν ανε
ξέλεγκτα. Μια μόνη περίπτωσις έάν άπεδεικνύετο
πέραν αμφισβητήσεως άληθής, θά ύπεχρέου τδν
είδότα είς πίστιν, άλλ αύτόν μόνον καί τούς πειθομενους είς την φιλαλήθειαν καί δρθονοιαν αύτοΰ,
διότι πρόκειται περί ζητήμχτος άνεπιδέκτου πραγ
ματικής άποδειξεως οιά τήν άγνοιαν τών νόμων,
άφ’ ών ή έπιτυχία τών πειραμάτων έξαρτάται.
★
¥ ¥

Ο κοινός νοΰς περί ούδενδς διστάζει τδ όποιον
υποκύπτει είς τάς αισθήσεις του, καί περί τού άλανθαστου τής κρίσεώς του έχει άμετάτρεπτον πεποιθησι/. Αλλά καί ή φαντασία είναι τι υπο
στατόν, καί υποστατά είναι δλα τά άόριστα αι
σθήματα, τά όποια καταλαμβάνουσιν ήμάς καί
μ εταξύ αύτών ύπέρ πάν άλλο τδ θρησκευτικόν αί
σθημα. Είναι μία τής άνθρωπίνης φύσεως έπί
πλέον ίκανότης και πάν άλλο ή άξια τής περιφρονήσεως, ήν πρδς αύτήν ό κοινός νοΰς έπιδεικνύει. Τδ έν ήμϊν κριτικόν είναι θετικώτερον, άλλά
δεσμευμένον ή φαντασία τελεί υπό άγνώστους
νόμους, άλλ έχει έλευθερίαν τοΰ κριτικού άνωτέραν. Η κρίσις στέργει απλώς τδ ύπερφυσικδν, ή
φαντασία δμως εισβάλλει είς τήν σφαίραν αύτοΰ
και αποτελεί τδν αισθητόν σύνδεσμον τών δύο κό
σμων.
Κ. ΕΣΣΛΙΝ

Α2 ΕΣΤΑΛΗ ύπό ομάδας φοιτητών τον Πα
νεπιστημίου Εγκύκλιος άγγέλλονσα την ΐόρνσιν Εταιρίας, ύπό την επωνυμίαν Φοιτητική
Συντροφιά. Λεν γνωρίζομεν
ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΣ T(j πρόσωπα τά όποια εθ'εσαν τά
ονόματά των ύπό την Εγκύ
κλιον και τό καταστατικόν τής περίεργον "Εται
ρίας, άλλά δεν διοτάζομεν νά εϊπωμεν ότι καί ή Επ
ωνυμία καί τό λεκτικόν τον Εντύπου είνε αηδέστατα.
Είνε βάρβαρον καί τερατώδες, φοιτηταί τον Πανεπιστη
μίου, άνδρες δηλαδή τοΰ μέλλοντος καί τών "Εθνικών
πόθων, νά φθάνουν μέχρι τοιούτου βαθμού άσεβείας
πρός τήν "Ελληνικήν γλώσσαν, ώστε νά άμιλλώνται
είς τήν διαφθοράν της, σχηματίζοντες κράμα λέξεων
άποκρονστικών, τό όποιον Εάν περιέχη καί μερικάς
"Ελληνικάς λέξεις, είνε διότι οί διαφθορείς δέν κατώρθωσαν ,παρ"όλην των τήν κακόβουλον διάθεσιν, νά τάς
μεταοχηματί,οουν.
Πανεπιστημιακοί πολϊται Εργαζόμενοι πρός διαπόμ
πευσή τής γλώσσης των, είνε κάτι άνόσιον και χαρα
κτηρίζει οδυνηρόν κατάπτωσιν τού Εθνικού συναι
σθήματος- θά σημαίνη δέ γενικήν χρεωκοπίαν, Εάν
ή δρθοφρονούσα εύτνμώς μεγάλη μερίς τής φοιτητι
κής νεολαίας δέν άποκηρύξη αυθωρεί τούς άσε·
βεις. "Οφείλει δέ νά Επέμβη καί ό Επί τής Παιδείας
' Υπουργός.
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Τό παρελθόν μηνιαϊον διάστημα είνε τό παραδοξώτερον όλων. Σννέβησαν κατ’ αύτό, ή, μάλλον ήργισαν εξελισσόμενα γεγονότα μέγιστα, ατινα έάν έξηκολούθουν τήν αύτήν πορείαν, έπρεπε άρδην
νά ανατρέψουν τόν χάρτην της Εύρώπης. Παραδόςως
όμως όλα ταΰτα τά γεγονότα έσταμάτησαν έν τή εξε
λίξει των άποτόμως, και σχεδόν κατήντησαν νά γελοιοποιηθώσιν. Ούτω είς ούδέν κατέληξαν αί συμπλοκαί τών Τουρκοβουλγαρικών συνόρων, καίτοι διηρκεσαν ήμέρας ολοκλήρους, καί έγένετο και χρήσις κα
νονιών. Έπίσης είς ούδέν κατέληξεν ή Αύστρορωσσική
συμφωνία, καίτοι αύτη άπό τοΰ 1876 υπάρχει, ουδέ
στιγμής μ.εσολαβησάσης καθ’ ήν αύτή δέν έτηρηθη
πιίτώς, καίτοι ή μή έμφάνισίς ταύτης μετά κεραυ
νών. δέν μαρτυρεί διαφωνίαν, άλλά άσυμκρωνίαν είς
τήν έκλογήν τοΰ χρόνου τής έπιστέψεως ταύτης διά
τοΰ τελειωτικού σκοπού, τοΰ διαμελισμοΰ τής Τουρχ,νκς.
Βεβαίως αί έπισκέψεις τοΰ Φερδινάνδου τής Βουλ
γαρίας καί τοΰ Πέτρου τής Σερβίας είς Πετρούπολιν
άποτελοΰν συνέχειαν τής έργασίας ταύτης, διότι είνε
άναγκαϊον νά καθορισθή έν τή Αύστρορωσσική άποφασει ή θέσις τών δύο Σλαυίκών Κρατών τών Βαλκανίων,
άλλά καί αύται δέν φαίνονται προκαλοΰσαι σοβαρωτερον ένδιαφερον.
Άναμφιβόλως μόνος λόγος τής τοιαύτης, συγκρατήσεως τών πραγμάτων είνε ή έκ Τουρκίας άποπομπή
τοΰ ’Άγγλου Ναυάρχου Κάμπε), πασσα, έκπροσωποΰντος τό πρόγραμμα τής Αγγλικής πολιτικής, νά
οργάνωση τήν Τουρκίαν είς Μεγάλην Δύναμιν , αυτο
διοίκητον καί δυναμένην νά άντιπαραταχθή μέν προς
τήν Ρωσσίαν, νά μή έκμεταλλεύεται δέ ύπό, τής
Γερμανίας. Τής Τουρκίας έγκαταλειπούσης τήν Αγ
γλικήν προστασίαν, φυσικόν ήτο νά ικανοποιηθώ,ή
Γερμανία καί νά σταματήστ) αύτή πασαν ρι,ικήν άπόφασιν, τόν διά τής Αύστρίας καί Ρωσσίας διαμελισμόν τής Τουρκίας, προτοΰ προφθάσή ή ’ Αγγλία Υν.
οργάνωσή ταύτην. Οικοθεν έννοεϊται, ότι ή νίκη αύτη
έγκρύπτει άλλον κίνδυνον, τήν οργήν τής Αγγλίας

δυναμένην νά έκσπάσή είς Άγγλογερμανικόν πόλε
μον'οπωσδήποτε όμως τοΰτο δέν δύναται νά γίνη,
διότι ή Αγγλία νΰν έχει έσωτερικά ζητήματα νά
λύση, τόν πόλεμον τών Λαϊκών τάζεων κατα τής
δυνάμεως τής άριστοκρατίας. Τό γεγονός όμως τής
τοιαύτης άποτυχίας τής Αγγλίας έν Τουρκία έχει
κάτι τό εύχάριστον δΓ ήμάς, καί δύναται πάλιν να
στρέψη τήν Αγγλίαν πρός ήμάς, ύποχρεουμένης άφοΰ
έχασε’τήν Τουρκίαν, νά έπιζητήση άλλο στοιχεϊον
διά νά έξασκηση τήν έπέμβασίν της έν Τουρκία.,, Το
στοιχεϊον τοΰτο δεν δύναται βεβαίως να είνε άλλο
έκτος τής Ελλάδος. Φυσικώς ή Αγγλία είς τήν περίστασιν ταύτην δύναται νά φανη εύνουστερα και δια
τό Κρητικόν ζήτημα.
,
Άλλά τίς έν Έλλάδι έχει νΰν καιρόν να φροντίση περί τοιαύτης στροφής τής φοράς , τών πραγμά
των ; Έχομ.εν καί ήμεϊς τά έσωτερικά μας, τό μεγα
αας ζήτημα, τήν Έθνοσυνέλευσιν. Κατηναλώθησαν
δύο-τρεϊς μήνες ΐνα συλλάβωσι οί αρμόδιοι τήν ιδέαν^
δύο-τρεϊς ΐνα γεννηθη τό έμβρυον, καί νΰν πεντε-έζ
μήνες χρειάζονται ΐνα λάβη τό, χρίσμα τό έπίσημον.
Οί πιστεύοντες είς τήν Έθνοσυνέλευσιν ώς είς άγκυ
ραν σωτηρίας πανταχοΰ διακηρύττουν τόν, θαυμα
σμόν των καί έκπλήττονται μάλιστα πώς ενα τόσον
μέγα έργον έγένετο μέ τόσην ησυχίαν και μ.έ τόσην ευ
κολίαν. Τό ζήτημα όμως πάντοτε εΐνε πώς ζώτός ο
άρουραϊος μΰς ον έτεκεν κατόπιν τόσων ,όδύνων τό
όρος τής μεγαλοφυίας τών νεωτέρων Ελλήνων, πώς
καί πότε θά μάς κάμη στρατόν, πώς καί ποτέ θα
έξαγάγη τήν Ελλάδα τής αίσχράς θέσεως είς ήν εύρίσκεταί Περί αύτοΰ δέν ύπάρχει κανείς νά σάς άπαντήση, διότι όλοι εΐνε άπησχολημένοι μέ τό,νεογνόν. Έλέχθη κάποτε ότι οί αιώνες αντιγράφουν
άλλήλους, μάλιστα τά γεγονότα τών αύτών έθνών
όταν οί άρχαϊοι Έλληνες έπολιόρκουν τήν Τροίαν,
μόνον έάν άφαιρεϊτο άπό τόν ναόν τής„Τρωαδος
τό Παλλάδιον, μόνον τότε θά ένίκων οί Έλληνες·
καί νΰν τήν σωτηρίαν τής Έλλαδος είς, τόν^ώνα
τοΰ σιδήρου καί τοΰ ηλεκτρισμού, οί νεότεροι Έλ
ληνες, γνήσιοι άπόγονοι έκείνων, άναμένουν έκ τοΰ
ίεόοΰ ’ Παλλαδίου τής Έθνοσυνελεύσεως. Ό tem-

pora ο mores.
ΓΕΩΡ Δ.. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΣ

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ
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ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΥΠΟ
ΓυίA-ETR-ICE MONTEGUT

_____ ι {)εέ μου, εΐν’ αυτός, ναι εΐν αυτός, εμουρμοΰρισεν- τώρα ’ίσως ν’ άνασταίνωνται κι οί νεκροί,
καί καθώς φαίνεται αυτός πενθεί γιά τόν ίδιον τον
εαυτόν του.
ζ
ζ
„
Είχε προχωρήσει περί τά τετρακόσια βήματα, όταν
ή ψυχή τοΰ κατασκόπου έξυπνησεν εις τό σώμα τοΰ
δειλοΰ’ τότε έστάθη καί στραφείς έβάδισε κατ ευ
θείαν εις τήν «Χρυσήν Καμπαναν».
— Καλά, άλλά τί ήθελε ό κόμης τοΰ TheiX εις την
Γαλλίαν ; έδώ ; Μήπως έσκόπευε νά καταταχθή είς,τα
συντάγματα τών ευγενών, πρός ποιον δμως σκοπόν ,
Συνέχεια έκ σελίδας 897

Αυτός, ήτο εχθρός τής Γαλλίας καί τοΰ ,αύτοκράτοοος· ώρισμένως, κάτι κακόν μελετά. Λοιπόν, GanteCOF, προσοχή' ϊσως εΐνε αυτό νέον κατόρθωμα’ τά μα
τιά σου τέσσερα. Καί μέ ταχύ καί αποφασιστικόν βήμα
εΐσήλθεν εις τό ξενοδοχεϊον.
Έκτύπησε μεσημβρία. Οί κώδωνες τών εκκλησιών
τοΰ Άγ. Όνωρίου άπήντων εις τάς κωδωνοκρουσίας
τοΰ H0tel de la ville. Ή πλατεία, ήτις ήτο πλήρης
άπό τάς κινητάς παράγκας. άπό τά μεγάλα καλαθια
τών δποροπωλών, άπό τ’ αμάξια τών κηπουρών, τα
σκεπασμένα μέ πράσινον χονδρόπανον, έπαρουσιαζε
περίεργον θέαμα άπειροκάήρυ συναθροίσεως, κατα
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τήν στιγμήν δμως κατά τήν οποίαν οί κώδωνες καί
οί στόμαχοι έσήμαινον μεσημβρίαν, ό θόρυβος ήρχιζεν ολίγον κατ’ ολίγον νά κοπάζη, αί οδοί έκενώθησαν,ένω αί οίκίαι καί τά ξενοδοχεία έπληρώθησαν.
Τοιουτοτρόπως λοιπόν, δταν ό 'Ιερώνυμος Cante
cor είσήλθε διά δευτέραν φοράν εις τό ξενοδοχεϊον
τής «Χρυσής Καμπάνας,»’ευρεν αύτό πλήρες.Πλούσιοι
χωρικοί τών περιχώρων, άπλοι αστοί, καί έν ένί λόγω
άνθρωποι εις τούς όποιους δ Cantecor δέν έδιδε
καμμίαν προσοχήν, ήσαν έκεΐ μαζευμένοι.
Τό βλέμμα του προσηλώθη αποκλειστικών έπί μιάς
όμάδος εύγενών, οί όποιοι διεκρίνοντο τών άλλων έκ
τής ένδυμασίας καί τών τρόπων, καί μεταξύ τών ο
ποίων ό κατάσκοπος τοΰ Fouche άνεγνώρισε τόν κόμητα τοΰ Theix έκ τών πριγκήπων de Croix, τόν
Chevalier—Garde τής Άουστερλίτσης, ό όποιος
έκτος τής μελαγχολικής μορφής του έφαίνετο καθ’
δλα τ’ άλλα πολύ καλά είς τήν υγείαν του.
Οί άποτελοΰντες λοιπόν τήν ομάδα αύτήν ήσαν
ακριβώς οί ίδιοι θεσιθήραι, οί όποιοι διήλθον τήν
πρωίαν των έν τή αύλή τών άνακτόρων.
Πλήν τοΰ κόμητος τοΰ Theix, εύρίσκοντο έκεΐ ό
γνωστός πλέον είς ήμάς κ. Grandlys, ό υποκόμης d’
Immarmont, ό κόμης de Primgey d’ Hautresme, ό μαρκήσιος de Neventer, ό κόμης de Novare, ό ιππότης d’ Orsimont, ό κ. Miquelet
des Marches, ό κ. de Rantigny καί ό κ. Martinsart.
Ό τελευταίος ούτος, ευρισκόμενος είς τό μέσον,ύπεκλίνετο όλονέν πρό τών άλλων,έπιδαψιλεΰων είς αύτούς
παντός είδους φιλοφρονήσεις καί περιποιήσεις.
— Κύριοί μου, σάς παρακαλώ, κάμετέ μου τήν
χάριν, νά δεχθήτε τήν πρόσκλησιν τήν όποιαν σάς
κάμω μέ δλην μου τήν καρδιά. Καλλίτερον παντός
άλλου, έννοώ τήν τιμήν τήν όποιαν έξαιτοΰμαι, διότι
δλοι είσθε εύγενεϊς, ενώ έγώ δέν είμαι ή ό υιός
άπλοΰ τραπεζίτου. "Ολοι έγέλασαν κανείς δέν ήγνόει
τήν κολοσσιαίαν περιουσίαν τοΰ Martinsart πατρός, ό όποιος ήτο πρό δεκαετίας προμηθευτής τοΰ
στρατού, τραπεζίτης τής αύλής, καί είχε μέ τήν’Ιωση
φίναν ανοικτούς λογαριασμούς, οί όποιοι δέν έσκόπουν νά κλείσουν ποτέ. Συχνά αύτοί οί πρίγκηπες
διελάλουν τάς υπηρεσίας τοΰ τραπεζίτου. Ό Martin
sart υιός έξηκολούθησεν.
— Πρέπει νά συνηθίσωμεν εις τά καθήκοντα τής
συναδελφότητος· διότι αύριον, χιορίς καμμίαν διάκρισιν τίτλων ή εύγενοΰς καταγωγής, θά εϊμεθα δλοι α
ξιωματικοί τής αύτοκρατορίας.
Μερικοί συγκατένευσαν.
— Λοιπόν, άς γνωρισθώμεν καλά αναμεταξύ μας
καί άς συμφάγωμεν. Σάς έζήτησα ήδη τήν άδειαν νά
παραγγείλω τό γεύμα.
Ό ίπποκόμης d’ Orsimont, πολύ καθώς πρέπε1
άλλά καί πολύ πτωχός νέος, άπήντησε λυπηρώς:
— Έγώ παραιτούμαι άπό τά έξοδα, δσον δμως α
φορά τόν κατάλογον τών φαγητών θά συνεργασθώμεν, διότι βεβαίως είμαι δ πλέον λαίμαργος άνθρω
πος τής Γαλλίας.
— Έπηρμένε!, άπήντησεν ό υιός τοΰ τραπε
ζίτου.
Όλοι έγέλασαν, έκτος τοΰ δυστυχισμένου κόμητος

τοΰ Theix, ό ύποΐος δέν ήδυνήθη νά μειδιάση παρά
κατόπιν μεγάλης προσπάθειας.
— Κύριέ μου, είπεν ό Grandlys, λυπούμαι πολύ
δτι θά σάς άρνηθώ τήν χάριν αύτήν.
Κανείς δέν ήμπόρεσε νά έννοήση έάν ή βασιλική
αύτή άπάντησις έλέχθη σοβαρώς, ή χάριν άστειότητος.
— Λυπούμαι πολύ, έξηκολούθησεν δ Grandlys,
άλλ’ έχω κ’ έγώ καλέσει είς γεύμα τούς κ. κ. Immar
mont καί τόν κόμητα Primgey d’ Hautresme.
— ΤΑ! δέν πειράζει άγαπητέ μου κύριε, έξαγοράζω τήν πίστωσίν σας καί μάλιστα τοΐς μετρητοϊς’
αύτός βλέπετε; είνε ένας συμβιβασμός πολύ συνήθης
εις τήν οίκογένειάν μας.
Ή απρόοπτος αύτή έπεξήγησις προύκάλεσε νέαν
έκρηξιν γέλωτος είς τόν δμιλον.
Κατόπιν τόσης έγκαρδιότητος καί έλευθερίας προσ-'
εχάιρουν ήδη είς τόν κύκλον οί κ. κ. Miquelet
des Marches καί Rantigny, δταν αίφνης, ήκούσθησαν άπό μακράν δυναταί φωναί όλονέν πλησιάζουσαι καί δ έρρυθμος ποδοβολητός τών ίππων. Τά
παράθυρα τής αιθούσης έγέμισαν άπό τούς νέους, οί
όποιοι έτρεξαν νά ίδοΰν τί είνε.
’Εκείνην τήν στιγμήν διήρχετο έμπροσθέν των, συρομένη ύπό τεσσάρων ίππων, άμαξα έντός τής ο
ποίας έκάθητο δ αΰτοκράτωρ,
περιστοιχούμενος
ύφ’ ενός σώματος έφιππων κυνηγών. Κατά τήν,
συνήθειάν του, ένέσκυπτε ώς άνεμος είς τήν έπαυλιν
χωρίς ποτέ νά είδοποιήση κανένα.
"Εφερε τήν πρασίνην στολήν τών κυνηγών τής σω
ματοφυλακής του, έχων πρός τ’ άριστερά του μέν τόν
Berthier, άπέναντί του δέ τόν Savary· κ’ ένα συν
ταγματάρχην τών έπιτελών. Έφαίνετο άκόμη τόσον
νέος, εύρωστος καί υπερήφανος.
Χωρίς νά χαιρετά τό ζητωκραυγάζον πλήθος, προ
σήλωσε τούς οφθαλμούς του έπί τοΰ ξενοδοχείου έκ
τοΰ όποιου ήκούοντο αί ζητωκραυγαί.
Είς τά παράθυρα τής «Χρυσής Καμπάνας» διέκρινε
τήν εύγενή νεότητα, τήν όποιαν τόσον ήγάπα κι’ έπί
τής οποίας έσκόπευε νά στηρίξη μέρος τής δυνάμεώς
του.
Ό Miquelet des Marches, ό Martinsart, ό
Rantigny καί δ Orsimont έκραύγαζον μέ δλην
των τήν δύναμιν.
— Ζήτω ό αύτοκράτωρ.
Ένω οί Primgey, Novare, Immarmont,
Theix, Neventer, άπεκαλύφθησαν σιωπηλοί, δπως
κι’ αύτός ό Grandlys παρά τήν θέλησίν του.
Ό αύτοκράτωρ είχε πλέον περάσει καί ό τελευταίος
ίππεύς τής συνοδίας του εΐχεν έξαφανισθή έντός τής
κόντως. Είς τήν αίθουσαν τοΰ ξενοδοχείου έπεκράτει
άκρα σιγή, ή σιγή έκείνη ήτις άκολουθεΐ τάς μεγάλας
συγκινήσεις.
Έν τώ μεταξύ ό Cantecor, μαζευμένος είς μίαν
γωνίαν τής αιθούσης, έλάμβανε σημειώσεις καί δ
Grandlys, λαβών ώς φαίνεται κατά τήν στιγμήν έ
κείνην μάθημα ιστορίας καί πραγματικότητας, στρα
φείς πρός τόν Martinsart, είπε μέ φωνήν μαλακήν,
σχεδόν θωπευτικήν:
— Δεχόμεθα τήν πρόσκλησιν σας, κύριε Martin
sart.

— Ζήτω δ αύτοκράτωρ, έφώναξεν πάλιν δ νέος, τί
ώραία ημέρα ή σημερινή.
Ώς νά ύπήκουσεν εις κάποιαν μυστηριώδη κι’ άνεξήγητον ώθησιν, δ Grandlys έπρόφερε τάς λέξεις
αύτάς αί όποϊαι χωρίς νά τό είξεύρη διερμήνευαν τήν
γνώμην καί τών τελευταίων δισταζόντων, διότι άμέ-

σως έδήλωσαν συμμετοχήν είς τό γεύμα οί Novare,
Theix καί Neventer.
Καί τώρα, άς έτοιμάσωμεν οΐ δύο μας τόν κατάλο
γον τών φαγητών, Orsimont, είπεν, δ Martin
sart, σύρων τόν ιππότην πρός τά μαγειρεία.
ΓΑκολουθεί)

ΜΗΤΣΑ ΠΕΡΡΟΤΗ

^ΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ξΜΊϊΝΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
θά ήτο όντως ιστορική, ώς λίαν έμφαντικώς
έκλήθη, ή συνεδρίασις τής Βουλής τής 18ης Φε
βρουάριου, άν ό,τι έλέχθη καί ό,τι έψηφίσθη κατ’
αυτήν έγένετο έν πλήρει ειλικρίνεια και μέ μό
νον σκοπόν τήν βελτίωσιν τοϋ πολιτειακού καθε
στώτος. Βεβαίως ούδεμία χωρεΐ αμφιβολία περί
τών προθέσεων τής Κυβερνήσεως, καί δλως ιδιαι
τέρως τοϋ εύθυτάτου τόν χαρακτήρα Πρωθυπουρ
*
γοί
άλλά τίποτε δέν έγγυάται καί περί τής άμεροληψίας τής μεγάλης μερίδος τών ψηφισάντων
ύπέρ τής Αναθεωρητικής Βουλής, έφ
*
δσον καί
τό κατ’ έξοχήν άνορθωτικόν αύτό μέτρον έψηφίσθη

σημάνουν δτι, χρεωκοπήσασα ή Έπανάστασις,
έζήτησε διέξοδον είς τήν σύγκλησιν τής Έθνοσυνελεύσεως. Ή κωμφδία όμολογουμένως έπαίχθη
θαυμασίως καί έχειροκροτήθησαν άμοιβαίως οί
’Αρχηγοί πρωταγωνισταί, είσπνεύσαντες άπαξ έτι
μέ ήδονήν παρφχημένω > ήμερών τό θυμίαμα τοΰ
ένθουσιασμοΰ τών εύπιστων. Άλλ’ εις τό

πνεΰμα τών σοβαρών ή συνεδρίασες τής
18ης «Ι
εβρουαρίου
*
ύπήρξεν έν πολλοϊς
εύρεϊα κωμωδία.

-γ’Ίσως ό ειλικρινέστερος μεταξύ τών άντιπολιτευομένων ύπήρξεν ό κ. Κυρ. Μαυρομιχάλης,
ύπό τήν αιγίδα τών κομματικών αρχηγών.
διότι, μολονότι ή πολιτεία του είς τό ζήτημα τής
Τά κόμματα έν Έλλάδι—έλέχθη καί άλλοτε
Έθνοσυνελεύσεως ύπήρξεν αντιδραστική, ύπήρ
άπό τής στήλης ταύτης—δέν άντιπροσωπεύουν ή
ξεν δμως καθαρώς τοιαύτη κχί είχε τό θάρ
καθαρώς προσωπικά συμφέροντα, αί δέ σχέσεις
ρος νά τό δηλώση ένώπιον τής Βουλής. Έλέκαί ή αλληλεγγύη μεταξύ άρχηγοϋ καί όπαδών
χθησαν δέ καί μερικαί μεγάλαι άλήθειαι ύπό τοϋ
έχουν άναγκαστικώς ώς βάσιν τήν ιδιοτέλειαν.
κ. Μαυρομιχάλη, τάς οποίας ούτε ή ρητορική
’Αδιάφορον άν υί άνήκοντες είς τό κο'μμα βουλευδεινοτης τοΰ έκ Κερκύρας πολιτευτοΰ, ούτε ή
ταί απολαμβάνουν άτομικάς ώφελείας· έκλέγονται
βιαία φρασεολογία τοΰ ’Αρχηγού τής Έλάσσονος
διά παροχών καί λαμβάνουν τοιαύτας παρά
ήδυνήθησαν νά άντικρούσουν έπαρκώς.«Δέν πταίει
τής Κυβερνήσεως, ή δέ πολιτεία των ούδένα σκο
τό πολίτευμα, είπεν ό έξ Οίτύλου πολιτευτής,
πόν έχει γενικού συμφέροντος. Είς τό ζήτημα τής
διά τά δεινοπαθήματα τής χώρας, άλλά πταίΈθνοσυνελεύσεως, προκειμένου οί άντιπρόσωποι
τοϋ Έθνους νά δώσουν είς τόν Ααόν άπόδειξιν τών ουν εκείνοι οΐτινες δέν ήθέλησαν νά τό ε
φαρμόσουν πιστώς και εελεκρινώς». Ε
άγνών των αισθημάτων, ώφειλον πρωτίστως νά
πρεπε ν’ άκουσθοϋν έν τώ Κοινοβουλίφ τοιοΰτοι
άπεκδυθοΰν τόν κομματικόν άνθρωπον, χειραφε λόγοι έκ τοΰ στόματος δράσαντος πολιτευτοΰ, διά
τούμενοι τών άρχηγών των, καί νά ψηφίση έκα
νά πιστοποιηθώ δτι ή κακοδαιμονία καί ή σαπρία
στος έλευϋέρως καί ανεξαρτήτως.
» --ZV-----------τής πολιτειακής μας καταστάσεως' όφείλονται
είς
’Αντί τούτου, πλήν όλιγίστων, προσέτρεξαν καί
τούς κατά καιρούς κυβερνήσαντας, καί κατά μείπάλιν είς τούς άνθρώπους έκείνους οί όποιοι κατά
ζονα λόγον είς έκεΐνον, ό όποιος κατά τά τελευ
διαφόρους έποχάς καί άναλόγως τών φιλαρχικών
ταία έτη έκορύφωσε τό σύστημα τής συναλλαγής
των βλέψεων ώδήγησαν τόν τόπον είς τήν άποσύνκαί τό ένεθάρρυνεν είς βαθμόν ώστε νά κατακλύση
θεσιν καί τήν καταστροφήν άφοΰ δέ, ώς καλοί
πάσας τάς τάξεις, πάντας τούς κλάδους καί πά
έπιχειρηματίαι, συνεζήτησαν προηγουμένως με
σας τάς ιεραρχίας. Τό έπιχείρημα τοΰ κ. Θεοτόκη,
ταξύ των τί συμφέρει ή δύναται νά βλάψη
τό κόμμα, προσήλθον είς τήν Βοι λήν διά νά δε δ π τά πράγματα κατίσχυσαν τών ειλικρινέστε
ρων καί πατριωτικωτέρων θελήσεων, είνε κενόν
χθούν τήν Άναθεώρησιν, όχι έκ πεποιθήσεως,
άλλ’ ώς άναγκαιον κακόν. Οί δέ Αρχηγοί σημασίας, διότι δέν διοικούν τά πράγματα τόν κυ
έπωφελήθησαν δεξιώτατα τής περιστάσεως δπως βερνήτην, άλλ’ ό κυβερνήτης τά πράγματα- έάν
άναστηλώσιυν, μέ βλέψεις μελλούσης δράσεως, δέ ούτος άδυνατεΐ νά τό κατορθώση, σημαίνει
τό κλονι σθέν γόητρόν των, φροντίσαντες, διά τορ δτι είνε άνεπαρκής καί, έν τοιαύτη περιπτώσει, ή
νευτών φράσεων καί ρητορικών σχημάτων νά ύπο- ειλικρίνεια καί ό πατριωτισμός έπιβάλλουν
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τήν παραίτησιν. Εινε αληθές οτι ό κ. Θεοτόκης
συχνά κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής πρω
θυπουργίας του ώμ.ίλησε περί παοαιτήσεως, άπέφυ γεν δμως νά τήν πραγματοποίηση τήν στιγ
μήν κατά τήν οποίαν δ λαδς δχι μόνον τήν άπεδέχετο άλλά καί τήν έζήτει όμοθύμως. Δέν παρητήθη, διότι ήθελε παντί σθένει νά μείνη ’Αρχη
γός τοΰ άπληστου κόμματος τοΰ οποίου τούς δπαδούς δεσμεύει τδ συμφέρον, καί σήμερον, όπόταν μία Έπανάστασις αγωνίζεται διά νά έξολοθρεύση τδν κομματισμόν, αυτός ύποβιβάζει τήν
Έπανάστασιν προ τής κοινής γνώμης, διά νά
σώση τά προσχήματα τοΰ κόμματος. Άλλ’ ε-
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της τοΰ κ. Ράλλη ήτο άκράτητος έκδήλωσις ευ
γνωμοσύνης διότι ό κ. Θεοτόκης πανηγυρικώς άπεδοκίμασε τδν κ. Μαυρομιχάλην, τδν έφιάλτην
καί κακόν δαίμονα τοΰ έξ ’Αττικής πολιτευτοΰ;
'Οπωσδήποτε ή κατάπτωσις τοΰ ήγέτου τοΰ ’Εθνι
κού κόμματος προσήγγισε τούς δύο 'Αρχηγούς τής
’Αντιπολιτεύσεως· μένουν δμως προβληματικά τά
άποτελέσματα τής προσεγγίσεις.

Έλέχθη έν τή Βουλή, ώς έπιχείρημα κατά
τής συγκλησεως Έθνοσυνελεύσεως, δτι θα έκφαυλίση περισσότερον τδν τόπον διότι οί ύβρισθέντες
ώς φαυλεπίφαυλοι Βουλευταί θά έλθουν είς δι
χουσε γνώσον οί φύλακες.
πλάσιαν άριθμδν νά συζητήσουν έν τή Έθνοσυνελεύσει. Προφανώς ό Βουλευτής δστις ήθέλησε
Ό κ. Γ. Θεοτόκης έψεξε τδν τέως Πρωθυ νά δώση τοιαύτην εικόνα τής ’Αναθεωρητικής
πουργόν δτι έπαρουσιάσθη πρό τής Βουλής έντο- Βουλής δέν έχει ούδεμίαν άμφιβολίαν περί τής
λοδόχος έξουβεών εκτός τών νομ.όμ.ων ε έκλογής του- δέν πρέπει δμως νά πιστεύη δτι ό
ξουσιών τού Κράτους· έλαβεν δμως άπάντη- Έλλη-πκδς Ααδς, δστις έπανεστάτησε κυρίως
σιν ήτις, μολονότι έμεινεν άσχολίαστος, όέν ήτο χάριν τής χειραφετήσεώς του άπδ τοΰ κοινοβου
δλιγώτερον μεστή έννοιών : «Κάλλεον «αντός λευτικού φατρίανμοΰ καί τής συναλλαγής, θά
άλλου γνωρίζετε ύμ,εες, άντεϊπεν ό κ. Μαυ- δείξη ικανήν άφέλειαν ώστε νά έμπιστευθή τήν
ρομιχάλης, δτε ήλθον τή εντολή τού Βασε- άναθεώρησιν τών θεσμών του είς τούς διαφθορείς
λέως». Άνεμνήσθη αρά γε ό ποτέ κραταιότατος αυτών. Άναμφιβόλως θά καταβληθούν πολλαί
’Αρχηγός τής πλειονοψηφίας δ,τι τήν μακροτέ- προσπάθειαι δπως οί μέχρι τοΰδε διά πολλαπλών
ραν του πρωθυπουργίαν ότείλει είς τήν Βασιλικήν μέσων σφετερισθέντες τήν λαϊκήν ψήφον ■ έξασφαεύνοιαν ; δτι, άν έπί σειοάν έτών δέν εύρεν έν τω λίσουνθέσιν έν τή ΈθνοσυνελεύσεΓ άλλ’ εύτυ
Κοινοβουλίφ ίσχυράν άντιπολίτευσιν, δφείλει χώς, έκτδς τοΰ νομοθετικού μέτρου τδ όποϊον
τοΰτο είς τήν σιωπηράν ύποστήριξιν έκ μέρους συμπεριελήφθη είς τά τελευτοϊα αιτήματα τοΰ
κόμματος δημιουργηθέντος, ώς γενικώς έπιστεύ- Στρατιωτικού Συνδέσμου έναντίον τής έξαγοράς
ετο, Υψηλή έμπνεύσει, πρδς έξουδετέρωσιν άποτε- τής συνειδήσεως τοΰ έκλογέως, συντελεϊται αύ
λεσματικής άντιδράσεως; Ίσως ή μνεία τοΰ τήν τήν στιγμήν σοβαρά έργασία έκ μέρους προ
Στέμματος έφερεν έπίσης είς τή; μνήμην τοΰ έκ σώπων έντελώς ξένων πρδς τήν πολιτικήν καί
Κέρκυρας πολιτευτοΰ έποχήν δχι άπομεμακρυ- άναντιρρήτου ηθικής, μέ σκοπόν τήν συστηματι
σμένην, δτε, πρωθυπουργοΰντος τοΰ κ. Μαυρομι- κήν διαμόρφωσιν τοΰ λαού καί διαφώτισίν του
χάλη τή συνημμένη εντολή 2<τέμ.μ.ατος καε είς τδ ζωτικόν ιδίως ζήτημα τής έκλογής τών άνΈπκναστάσεως, διωργανοΰτο έν Κερκύρα άντι- τιπροσώπων του. Δύναται συνεπώς νά θεωρηθή
έπαναστατική διαδήλωσις έπ’ εύκαιρίατής διελεύ- βέβαιον δτι μόνον εκλεκτοί θά λάβουν θέσιν είς
σεως έκεϊθεν τοΰ Διαδόχου, καταίείξασα, άν μή τί τήν Βουλήν τής 1ης Σεπτεμβρίου, χαίροντες τής
άλλο, δτι ό ’Αρχηγός τής Μείζονος διετέλει έν πλήρους έμπιστοσύνης τοΰ Έθνους) άλλά καί
πλήρει αρμονία μετά τής Αυλής καί τοΰ Βασιλικού πλήρως άξιοι τοιαύτης έμσιστοσύνης.
-ψί-'
του έπισκέπτου. ’Αλλά σήμερον, ή φιλία τοΰ έξ
Δέν
ωφελεί
τίποτε
νά
μή λέγηται εύθαρσώς ή
Οίτύλου πολιτευτοΰ, άποτυχόντος είς τήν διεξ
αγωγήν διττής έντολής, είνε δχι μόνον περιττή άλήθεια έστω καί είς ζητήματα δυνάμενα νά θί
άλλά καί έπικίνδυνος, ό δέ κ. Θεοτόκης, και- ξουν Βασιλικόν γόητρον, δταν τά γεγονότα έξελισροσκόπος καί άριστοςψυχολόγος, άποκηρυσση πρώ σόμενα πρόκειται νά φέρουν αυτά τήν διάψευσιν.
τος τδν πεσόντα καί δημιουργεί νίκην δι’ εαυ Αί διαβεβαιώσεις τοϋ Τύπου καί δλαι αί έπίσημοι
δηλώσεις άφ’ ής έξερράγη ή Έπανάστασις οΰδένα
τόν έκ τής άποτυχίας τοΰ συμμάχου του.
κατώρθω >·χν νά πείσουν δτι τδ κίνημα έν μέρει
-Ϋδέν ένεϊχεν άντιδυναστικδν χαρακτήρα· ή ανάγκη
Τί άρά γε έσήμαινον τά χειροκροτήματα τοΰ είς ήν εύρέθη τελευταίως τδ Στέμμα νά συστήση
’Αρχηγοΰ τής Έλάσσονος διά τδν άρχαϊον του είς τδν Διάδοχον τοΰ Θρόνου παράτασιν τής είς
αντίπαλον ; Είνε άπίθανον πολιτευτής τής κοινο τήν άλλοδαπήν διαμονής του τδ άπέδειξεν έπαρβουλευτικής πείρας καί τής νοημοσύνης τοΰ κ. κώί. Δέν έπεται δτι τδ κακόν είναι άθεράπευτον:
Δ. Ράλλη νά έδωκε μεγάλην πίστιν είς ώραίας προεκλήθη προφανώς έκ παρεξηγήσεων καί άνεφράσεις προορισμένος δμως νά άπηχήσουν μάλ πτύχθη έξ αιτίας τής προπετοΰς στάσεως δλίγων
λον έκτδςή έντδς τοΰ Βουλευτηρίου. Μή τάχα αυλοκολάκων οί όποιοι ήθέλησαν νά έκμεταλλευέχειροκροτήθη ή ηθοποιία, ή μήπως ή διαχυτικό· θουν
Γψηλάς εύνοιας. ‘Η διάστασις μεταξύ

Διαδόχου καί Στρατού, ήτις κυρίως βαρύνει είς
τήν περίστασιν ταύτην, Οά έκλειψη εύθύς ώς άπομακρυνθοΰν έκ τοΰ πλευρού τοΰ Βασιλικού Πρίγκηπος οί κακοί είσηγηταί. "Ας τδ λάβη ύπ’ δψιν ό
Διάδοχος έπανακάμπτων είς τήν χώραν δπου μέλ
λει νά βασιλεύση, καί άς ήνε πεπεισμένος δτι ό
λαός του θά τδν σεβασθή καί θά τδν λατρεύση.

ένδοξον παρελθόν του καταρρίψας τδ θρησκευ
τικόν γόητρον καί τούτο είς έποχήν καθ’ ήν δλοι
οί εχθροί τής ’Ορθοδοξίας συνασπίζονται ύπό τά
δμματά του διά νά μάς σμικρύνουν και μάς έ-

ξευτελίσουν.
’Αντιθέτως, άγγέλλεται έκ Κύπρου τδ χαρμόσυ;νον γεγονός τής συμφιλιώσεως τών δύο αντι
πάλων μερίδων καί πρέπει νά έλπίζηται δτι έξέ, ■
*'
πνευσεν έκεϊ δ κομματισμός ό έπί τόσα έτη
’Εξακολουθεί δξυτάτη ή Πατριαρχική κρίσις διαιρέσας τήν νήσον. Οί πατριώται Κύπριοι κατεκαί δικαιούται τις νά πιστεύη δτι δ ’Αρχηγός τής νόησαν τήν άνάγκην τής σύμπνοιας καί τοΰ ήρέΘρησκείας καί τδ ‘Ιερατεϊον τής Κωνσταντινου
μου πνεύματος πρδς έπιδίωξιν τών ίοανικών των
πόλεως άπώλεσαν τήν συναίσθησιν τών καθηκόντων ή Μεγάλη ’Εκκλησία άς λά?η παράδειγμα έκ τών
των. Ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ άπέδωκε μεγίστας
ύπηρεσίας είς τήν Εκκλησίαν καί τδ Γένος ,άλ.λά τέκνων της.
διά τής σημερινής του πολιτείας έπισκιάζει τδ

ΜΙΛΤ. ΙΩΣΗΦ

θΕ7%ΤΡΐΚ7\.
CHANTECLER.— Θά ήτο τολμηρόν
νά έκφέρη τις κρίσιν έπί τοΰ έργου τοΰ Ροστάν έκ τών δύο παραστάσεων αϊτινες έδόθησαν είς τό Βασιλικόν Θέατρον ύπό τοΰ
Γαλλικού θιάσου, ύπό τήν διεύθυνσιν τών
κ. κ. Henry Hertz καί Jean Coquelin.
Εΐνε πιθανόν ότι οί έν λόγω διευθυνταί
καί δ έργολάβος δστις συνεβλήθη έντεΰθεν
μετ’ αύτών έθεώρησαν τήν περίστασιν κα
τάλληλον πρός έκμετάλλευσιν τοΰ όνόματας
τοΰ Έδμ. Ρόστάν καί τοΰ πρωτοτύπου έρ
γου του, συναθροίσαντες δέ δυστυχώς δχι
μόνον μετριότητας, άλλά καί πλείστουςέντελώς άξεστους ήθοποιούς, άνέλαβον τήν έπιχείρησιν : ύπό τοιοΰτον πνεύμα αί παραστά
σεις έπέτυχον, άφοΰ τό Βασιλικόν Θέατρον
ύπερεπληροόθη άπό τόν έκλεκτότερον καί ώραιώτερον κόσμον καί αί εισπράξεις ήσαν
ύπέρογκοΓ σταματά δμως έδώ ή έπιτυχία.
Τό έργον τοΰ Ροστάν ήδικήθη είς βαθ
μόν άσυγχώρητον λόγο,} άποδόσεως έννοιας,
έπαρκείας άμφιέσεως καί σκηνικού διακό
σμου- εΐνε δέ έκ τών έργων τών οποίων ή
έπιτυχία έξαρτάται μεγάλως έκ τής έκτελέσεως. Ούχ ήττον. μερικά άληθώς θαυμάσια
εδμονδος ρόστα*
εις
λυρισμόν μέρη τό
ένεθουσίασαν
καί κοινόν,
κατε- μολονότι ύποστάν γενναίαν άφαίμαξιν, άπεχώρησεν έν τώ δλω
χειροκροτήθηκαν,
δέ ’Αθηναϊκόν
Ικανοποιημένοι-, διότι είδε σχεδόν συγχρόνως με τους Παρισινούς, έστω καί εν παρωδία, τό θεωρουμενον ω5
μεγαλούργημα τοΰ Γάλλου συγγραφέως.
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ΤΑΝ ΚΥΡΙΑΙ της άνωτέρας τάξεως άφωλ
σιοϋνται δλοψύχως εις την περίθαλψιν τών
Πολλής επιστημονικής αξίας πραγματείαν έξέδωκεν ό
απόρων και συνεισφέρουν κόπους και προσωπικήν
διακεκριμένος τής πόλεώς μας όφθαλμολόγος κ. ΓΕΩΡΓ.
εργασίαν, επιβάλλεται οχι Φ. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ περί θεραπευτικές τών νόθων τών
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ» μό™ν δ έπαινος και δ όφθαλμών έν τή καθ’ ημέραν πράξει. Δέν υπάρχει αμφι
θαυμασμός, αλλά και η βολία ότι, δεδομένης τής έπισιημονικής περιωπής τοΰ
υλική συνδρομή. Αί εύγενεϊς κυρίαι αί μεριμνώσαι συγγραφέως, τό έργον του θέλει τύχη άρίστης υποδοχής.
περί τής προαγωγής τον έργου τής «Φιλόπτωχου», Τήν συγγραφήν κοσμούν πλεΐσται εικόνες έκ τοΰ κειμένου,
λίαν ένδιαφέρουσαι.
εις τρόπον ώστε νά δύναται νά άνταποκρίνηται πλη·
♦
ρέστερον εις τάς άνάγκας τής ένδειας, άτχολοϋνται
ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ :
ήδη φιλοτίμως εις τήν διοργάνωσιν τής ετήσιας έορτής
Τό δελιίον τοϋ Φεβρουάριου τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡ
τής "Αδελφότητος, καταβάλλουσαι πάσαν προσπά
ΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, μέ μελέτας έτί τής άσθενείας τών
θειαν όπως ή φιλανθρωπία τον κοινοϋ εύρη δοον τδ Εσπεριδοειδών τοϋ Πόρου, πιρί τής έγκαταστάσεως τών
δυνατόν τερπνότερον άντάλλαγμα. Τδ πρόγραμμα μελισσίων, τής καλλιέργειας τών αμπελώνων κλπ.
ν,ατηρτίσθη μετά πολλής έκλεκτικότητος, τή ευγενεϊ
Τό ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ τής κ. 'Ελένης Ο.
Ρουσοπούλου, πραγματευόμενον περί ’Αγάπης καί ‘Αμαρ
συμμετοχή τής Κας Νίνας Φωκά και τών καθηγη τίας,
περί τής Τέχνης τοΰ σιωπάν, καί μέ χρησίμους σκέ
τών τοϋ ’Ωδείου.
ψεις καί οδηγίας.
"Η εορτή θέλει δοθή έν ήμερίδι εις τήν αίθουσαν
**
τοϋ Δημοτικού Θεάτρου τήν Κυριακήν 7 Μαρτίου' έδή«ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ». Έξεδόθη τό τεΰχος Φεβρουάριου,
λωσαν δε αί κυρία', τής επιτροπής δτι δι ’ εαυτάς θά περιέχον εκλεκτήν ύλην καί πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας.
’Εκ τών περιεχομένων άναφέρομεν τήν «Γυναικείαν ψυχήν»
κρατήσουν θεωρεία β' σειράς, τών τής α' σειράς τι πεζόν ποίημα τοΰ κ. Δ. Καλογεροπούλου, «τό Γυναικεΐον
ένδυμα έν τή καλλιτεχνίφ» υπό Ν. Βασιλειάδου, άρθρον
θέμενων εις τήν διάθεσιν τοϋ κοινοϋ.
περί αρχαίων αγαλμάτων έν ‘Αμερική, κλπ. Γραφεία έν
Θά ήτο περιττή πάσα σύστασις προς θποστήριξιν ‘Αθήναις, οδός Χαριλάου Τρικούπη 22Λ.
*
τής έορτής. Οί συμπολϊται μας, ειμ θχ βέβαιοι, θά
¥¥
σπεύσουν διά τής εισφοράς των νά διατρανώσουν δ«ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑ». Έξεδόθη πλήρες έκλεκτής ΰλης
λοι τό μέγα ενδιαφέρον των διά τό ευεργετικώτερον καί καλλιτεχνικών εικόνων τό Γ' τεύχος τοΰ έν Κων)πόλει
έκδιδομέιου άρίστου περιοδικού «Νέον Πνεύμα». Περιεχότών Σωματείων μας.
I ενα :

ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ο

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Έν τή αιθούση τοϋ «Παρνασσού» δ κ. ΑΛΕ2.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, υφηγητής τής ’Αρχαιολογίας, α
νέπτυξε έν σειρά τριών διαλέξεων περί τών μ,εγά-

λων τής 'Ελληνικής άρχαιότητος καλλιτε
χνών, ποικίλλας τδ θέμα του μέ φωτεινάς προβολάς
πλείστων άριστουργημάτων τής "Ελληνικής ζωγραφι
κής καί γλυπτικής. "Ομίλησε διαδοχικώς περί τών
μεγάλων ζωγράφων καί άγγειογράφων, περί αρχαίων
αγαλμάτων καί άναγλύφων καί περί τών άνασκαφών
έν Πομπηία.

★
¥ *

‘Ο κ. ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ έκαμε λίαν
ένδιαφέρουσαν διάλεξιν περί ’Άννας τής Κ,ο(j-νηνής εις τήν αίθουσαν τής ’Αρχαιολογικής Σχο
λής, ένώπιον έκλεκτωτάτου ακροατηρίου.

Garmen Sylva Ό έρως καί ή ζωή.
Ελένης Σβορώνον. Δαντική καρδία, ποίημα.
Στβίλλης. Ή Έρμηνίτσα, διήγημα.
Γ. Άποότολίδον. Νεκροταφεία καί ζωή.
I. Πολέαη. Καλοτάξειδο, ποίημα.
Τυμφρηθτοΰ. Ψέμματα.
Μυρόίνης. Στή βάρκα τής αγάπης μου.
Μαρίας Παπαρτθτείδου. Ζωή— κύμα, ποίημα.
Παύλου Νιρβάνα. Σημειώσεις ‘Αθηναίου: Πότε ζοΰν
αί Άθήναι.
‘Ομήρου Μπενέ. ‘Ο ποιητής.
Ήρ. Γ. Πίντζα. Σοννέτο.
Paul Lacour. Εΰα, μυθιστορία.
Κώότα Γαζία. Ή αγάπη σου, έπίγραμμα.
Δ. I. Καλογεροπούλου. Γράμματα άπό τάς ‘Αθήνας.
Ήρ. Γ. Πίντζα. Ό γάμος τής Πεντάμορφης.
©. Τ. Παπαδημητρίου. Ή ‘Αφροδίτη—’Ελπίδες μα
ραμένες.
Ν. Χάρη. Laseiate ogni speranza...
Σημειώσεις τοΰ μηνός, κλπ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν ΟΛΓΑΝ Αθ., Suez. Χρήματα καί έπιστολή
έλήφθησαν. Ευγμριστοϋμεν διά φροντίδας. — Δνίδα
ΣΤΑΜ. ΚΑΖ , Μυτιλήνην. ’Επιταγή έλήφθη.

ΤΙΜΟΔΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
εις 'έν τεύχος......................... Λραχ. βο
ββλις
»
..............................
»
38
»
»
.....
»
90
λίβος
*
σ
ν>
.....
»
19
»
Ατά χώρον μ,ιχρότερον τιμαί ανάλογοι.
JU ’ *
ιχονογραφημ.ένας διαφημ-ήοιις χαι δι ’ εξ τεύχη η περιααότερα ΐδιαίτεραι
βυμ-φωνίαι.
Όλόχληρος
'Ημ.£βϊτα.
Τέταρτον
’Όγδοον

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Περί τού νέου οργανιβμ,ού τού Λαχείου
τού Έβνιχού ίΧτόλου χαι τών Αρ
χαιοτήτων τής 'Ελλάδος.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΕΝ ΛΑΡΜΑΚΙ (Κύπρου)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ XATZHIQANNOY
(Βουλνυτοΰ)

Α') Περιορίζεται ό αριθμός τών έν τή κληρωτίδι
τιθέμενων κλήρων άπό ενός εκατομμυρίου είς'100,000
τοιούτους. Επομένως περιορίζεται καί ό αριθμός τών
έκδιδομένων ακεραίων γραμματίων τοΰ Λαχείου άπό
ένός εκατομμυρίου εις 100,000. Σκοπός τοΰ περιο
ρισμού τούτου είναι ή ολοσχερής τωλησις τών γραμ
ματίων, ήτις άχρι τοΰδε δέν έπετυγχάνετο, ένεκεν
τοΰ μεγάλου αριθμού τών γραμματίων.
Β') Ή τιμή έκαστου ακεραίου γραμματίου, ισχύοντος διά μίαν έκ τών πέντε καθ’ έκαστον έτος γιγνομένων κληρώσεων τοΰ Λαχείου ορίζεται εις δρχ.
τέσσαρας. Άλλ’ έκτος τών ακεραίων τούτων γραμ
ματίων, έκδίδονται καί τέταρτα γραμματίου, ΐσχύοντα μέν έπίσης διάμίαν έκ τών κληρώσεων,άλλά παρέχοντα δικαίωμα μόνον εις τό τέταρτον τοΰ κέρδους.
Γ') Τά παρεχόμενα κέρδη άνεδιβάσθησαν διά τοΰ
νέου οργανισμού εις εν έκατομμΰριον δρχ. κατ’ έτος,
ήτοι ανέρχονται εις δραχ. 200,000 δι’ έκάστην τών
πέντε κληρώσεων. Τό ποσόν τών κερδών θά διατί
θεται εξ ολοκλήρου ύπέρ τοΰ Κοινού, άφοϋ, ώς έκ τοΰ
περιορισμού τών γραμματίων άπό 1,000,000 εις 100,
000 μόνον, ταΰτα όλοσχερώς θά έκποιώνται καί δέν

θά μένωσιν άπώλητα.
Δ') Οί κερδίζοντες αριθμοί άνεβιβάσθησαν εις 2,
000 καθ’ έκάστην κλήρωσιν, ήτοι εις δέκα χιλιάδας
έτησίως. Δεδομένου δέ δτι τά 4)5 τών κλήρων έκ
δίδονται εις τέταρτα γραμματίου, έπεται κατ’ άναλογίαν δτι τά 4)5 τών κερδών θά περιέρχωνται εις
τούς κατόχους μ,οναδράχμων γραμματίων τοΰΛαχείου.
Ε') Τά καθέκαστα ποσά τών κερδών ώρίσθησαν
καθ’ έκάστην κλήρωσιν ώς εξής :
Έν δλω
' Δραχμαί
Κέρδη
80,000
80,000
1
έξ
20,000
20,000
1
έξ
5,000
2,500
άπό
2
6,000
1,000
άπό
6
6,000
400
άπό
15
5,000
200
άπό
25
78,000
40
άπό
1950
200,000
2000

Μ ell.* LOUISE COLLIN
ΊΙ — ‘Οδός ‘EpyoO — 74

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΐΟΝ ΠΙΛΟΝ
Ή τελευταία τέχνη προς κατασκευήν γυναικείων
πίλων. Ή γνησία ΙΙΛΙΜΧΙΛΙ1Ι κομψότης, χά
ρις καί γοητεία διακρίνουσι τούς πίλους τής Melle
COLLIN. Μία απλή έπίσκεψις πείθει περί τής άληθείρς. Όσαι Άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν
χάριν, ιδού ευκαιρία, έπωφεληθήτε αυτής. Συνιστώμεν έκθυμως τό νέον αυτό Κατάστημα.
74 — ‘Οδός ΈρροΟ — 74

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΑΝΘΟίΙΟΛΕΙΟΝ
Ν· Ε· 3ΕΝΑΚΗ
‘Οδός Σταδίου 26

Τά έκλεκτότερα Λ»θη διά γάμους καί ίορτάς, τά ώ·
ραιότερα έστολισμένα κάνιστρα, στέφανα καί σταυρούς
κηδειών έκ φυσικών καί τεχνιτών άνθέων, σπόρους,
βολβούςκαί διάφορα φυτά τών τροπικών ,εύρίσκετε κα
θημερινώς εις τό άνω Λνθοπωλεΐον. "Ομοίως άναλαμβάνομεν τήν φύτευοιν καί συντήρησιν κήπων υπό
είδικοΰ τεχνίτου.
ΕΙς τό άνω Λνθοπωλεΐον ευρίσκετε καί τά ώραιότερα είς φωνάς καί χρωματισμούς καλικέλαδα Όλαν·
δικά καναρίνια μέ τήν έγγύησιν τής έπιστροφής τοΰ
χρήματος έάν δέν είνε τής τελείας Λρεσκείας τοΰ Λγο ραστοΰ

Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
’Εν όδώ Ίωάννου Πακπαρρηγοττούλου
{Πρφην Νομισματοκοπείου]
"Ενβντι

Υπουργείου Οίκονομρχών

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τόν έμπορορραπτικόν οί
κον τοΰ κ. Γαβαλάκη διακρινόμενον διά τήν έκλεκτικότητα τών υλικών του, διά τήν στερεότητα καί κομ
ψότητα τής εργασίας του καί διά τήν εύθηνίαν τών
τιμών του.
Κομψότης, στερεότης, οικονομία. Διά τούς ξένους
τών ’Αθηνών επιβάλλεται ή έπίσκεψις τοΰ Έμπορορραπτικοΰ Οϊκου Γαβαλάκη.

W.

POyyiA
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ι ΛαΔΖ-ΙΠ,,

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

είσιτήρ.
βιβλιάρ.
είσιτήρ.
βιβλιάρ.
είσιτήρ.
» Τρίπολιν
βιβλιάρ.
«ΜΜΜ ..:t<v
,.,
» Μεγαλόπολιν είσιτήρ.
βιβλιάρ.
■
* 4 1 —“ —* ■
» Κυπαρισσίαν είσιτήρ.
βιβλιάρ.
είσιτήρ.
> Αχράταν
βιβλιάρ.
είσιτήρ.
» Πάτρας
βιβλιάρ.
είσιτήρ.
» Πύργον
βιβλιάρ.
■
διά Κόρινθον

ΓΟΜ^ίί-π

' »χ

'

A
Β
Γ
9.20 7.30 4.60
7.65 6.40 3 85
15.70 12.50 7.85
12.20 10.15 6.10
23.20 18.80 11.60
18.— 15.— 9.—
29.20 22.— 14.60
21.95 18.30 11.—
34.50 25.75 17.25
27.80 23.20 13.90
19.50 15.50 9.20
13.05 10.85 6.55
25.— 18.— 10__
18.65 15.55 9.35
37.70 28.10 16.35
27.05 22.55 13.55

ΕκΠΡ
δια Πύργον

> Αεχαινα
» Αζγιον
» Kqqlv&ov

είσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
βιβλιάρ. 8.30 6.95 4.15
είσιτήρ. 7.60 6— 3.80
βιβλιάρ. 4.90 4.05 2.45
είσιτήρ. 5.10 4__ 2.55
βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70
είσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
βιβλιάρ. 11— 9.20 5.50

Έκ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

^‘τήΡ·
βιβλιάρ.
. Ναύπλιον ^Ρ·
βιολιαρ.

διά Καλάμα:

<4·™ 12.25 7.35
9.65 8.05 4.85
9·50 7.80 4.75
6>75 5.60 3.40

’Εκ τοΰ Γρ,αφ ςίου.

ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

1ΔΡΥΘΕΝ ΤΩ• 1845
Τό Ελληνικόν Κονιάκτ ών
’Αδελφών Μπαρμπαρέσου, τών
οποίων δ μέγας βιομηχανικός
οίκος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής, εΐνε αγνόν προ
ϊόν έκ σταφυλής.
Έχέγγυα εΐνε ή παλαιστής
καί τά έπίσημα βραβεία τών
Ελληνικών ’Εκθέσεων τών
έτών 1875, 1880, τοΰ Σικά
γου 1894, τοΰ Βορδώ 1895
ώς καί τών εν Παρισίοις Πα
γκοσμίων τοΰ!889 καί 1900.

ΤΗΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1881
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
έν τφ Ιδιοκτήτφ μίγάρφ αθτής

-ΥποχαΛατημα Ιν ·Αϋήναίς (
Μ
Bamhxw Διατάγματος τί)ς 9 Μαρτίου ιαο2. ,
Έταιρίκ,ν κεφάλαιον έξ δλοκλήρου
χαταοΛηθέν
,’ΑποΟεματιχά κεφάλαια άνω τών
>>’ \Ρ ι^’^ο’οΟΟ
Αποζημιώσεις καί κεε,άλαια πληρώ’Ζ’°°ϋ
Οεντα ύπό τής Εταιρείας εις τούς
παρ αυτή άσφαλισθέντας
„ „ εο,..-ηηη
Ασοαλίστρα καί τόΧΟι είσπραχθΔτα
581,11ο,000
τω 1908
λ
Ή ^ρε^Ρωσσι. συνομολογεί^

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

,Ασφαλείας εναντίον πυρκαϊάς
_’Ασ®αλείας εναντίον κινδύνων μ8Ιαφ0ηών
^»χημά.„ ,ά.

~">·

«, .«ι«δΐ«„

·* ' α,,ίΛ<ι7Λ0 !ων και 'ΚΟ71?οοοόμω».
Ασοακειας εναντίον θραύσβως'ύέλων.

5

.”?σαν πληροφορίαν άπευβυντέον
προς το εν Αθήναςς ’ Υποκατάστημα τ/ς
Εταιρείας οδος Σταδίου.

ΙΙαρελήφθησαν οί υγιεινός καί καθιστώντες τά
σώματα άγαλματώδη κορσέδες τοΰ καθηγητοϋ
GLENARD. ’Επίσης Χουτάς καί Χινίλι εις δλα
τά χρώματα καί αί πλέον nonveautes γαρλ ιτοΰρες φορεμάτων είς τό κατάστημα ειδών πολυτε

λείας

ΘΕΟΔ. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΔΟΥ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡ. 60

ΠΕΛΟΠ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
,

—

Δικηγόρος

Διά πάσαν παραγγελίαν ή
σχετικήν πληροφορίαν άποταν-j
•άήτωσαν οί βουλόμενοι εις τόΙ
έν Πειραιεϊ Κεντρ.Κατάστημα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ
ΚΟΡΣΕΔΕΣ

“ROYAL·,,

.

εμιεμνΈμεπμη
’Εκδιδομένη κατά Κυριακήν ύπί> τθΰ δημοσιογραφου και Άρχεβυντάχτου
τής «Άμαλβείας»
κ· ΘΕΟΔ- Κ· ΥΠΕΡΙΔΟΥ
καϊίω~ \ πα°αν

Προμηβευταϊ τής Βασιλ. Αύλής
καί τετιμημένοι διά τοϋΣταυροϋ τοϋ Σωτήρος.
'*

Γουναρικά πλουσιωτάτης συλλογής
(Σοφόκλειον)

>Α°ήναΐ

κ- '°.κ·

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ

.
______ _
ΟΖΔΟΖ Μί.ΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ ΑΡ. 51

*
ΕΓΚΡΙΟΕΙΙ
ΛΓ ΜΠΜΡΑΤΟΡΜΟΤΛΙΑΤΑΓΙΗΤΟΙ

ΙΙρίς οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν τήν προχύπτουσαν διαφοράν προς δφελος
τών ταξειδευόντων μέ βίβλιάρεον 2500 χιλιο
μέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών

ΚΟΝΙΑΚ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΧΟΥ
ΕΝ Π ΕΙ Ρ ΑΙ ΕΓ·

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Εξ ΑΘΗΝΩΝ

6 ΟΔΟΣ ΕΡΜ0Γ6

ονγκΒντροΐ Ιν ™ « 'Εφημεοίδτ τ,71ν
^υναίκείαν ήνηοιντής Σμύρνή

XΑΖ,?“°·ήύ?-δ“°’ fz“ w'"”

Σ.Π.Α.Π.
Άναχωρήθετς έξ ’Αθηνών

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν,
Μεγαλόπολ.,Κυπαρισσ., Καλάμας.
7.— » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Ιξάτρας,
Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
8.30
» Τοπική διά Κόρι νθον.
11.30
» Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας,
1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν
καί Τετάρτην.
’Αναχωρήσεις έκ Πατρών

____

3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 3

Διά της νγίεινής τοΰ στόματος κα< τών
σώζετε ου μόνον τους οδόντας σας. άλλά προλαμβάνετε
απόρους νοσους τοϋ στόματος, τών δδόντων, τών ώτων, του φαρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών
πνευμονών, ως καί τοΰ πεπηχοϋ συστήματο? πόλλάκις δε σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν
ΣυνιστώμενένΟέρμως τόν διακεκριμμένον επιστή
μονα οδοντοιατρον κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ δποίου αί
τρεις σκευασιαι ’ΕλεΊξίρ^, Όδοντόχονες καί
Αδαμαντίνη εΐνε μοναδικοί είς τό είδος των
. Δια του Έλεξηρίου παύε: ή οδονταλγία καί
η νευραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος καί άποτελεσματική.
L
Πωλείται παρά τφ ΐδίφ άντί 2 δρ· τό φιαλίδιον

3 Κοραή 3

“”·“ν
Συνδρομητή ίγγράφονται χα1 παρ' ήμΐρ.

χΡ***

ALEXANDRA
A. DR1TSA
Sage—femme
Hue Nubar Pacha,

Okella Ratib Pacha No 10

7.10 π.,μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
8.15
» Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην
καί Παρασκευήν.
11.35
» Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον,’Αθήνας.
6.30
» Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπα
ρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν,
Τρίπολιν.
3.45 μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
’Αναχωρήόετς έκ Καλαμών

7.—π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας,
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας,
12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμ
πια, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
’Αφίξεις είς ’Αθήνας

Ταχεία έκ Πατρών (δίς ώς άνω).
Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου
Τοπική έκ Κορίνθου.
Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλή
νης, Πατρών, Καλαβρύτων.
» Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγα
λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου,

2.45 μ. μ.
4.45
»
6.15 »
7.05
»

8.15

CORSETS “ROYAL,,
Οί μόνοι Κορσέδες οϊτινες έτυχον τών καλλίτε
ρων βραβείων εις πάσας τάς διεθνείς έκθέσεις.
Είς τόν ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ : Θά εΰρητε άπαντα
τά είδη τής γυναικείας άμφιέσεως, είδη γάμων και
προικών ώς καί πλουσίαν συλλογήν φορεμάτων,

ΤΙΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ!
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ΠΝ01ΙΙΚΗ ΚΑΤΑίΤΑΙΙΪ

ΤΡΑΠΕΖΑ_ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΧ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΓΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ.^ΟΛΡΟΟ-ΑΠΟΒΕΜΑΤΙΚΑ ΔΡ. 9,275,000

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1910

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Ενελλδαι

..

gj ΤΟΤΡΚ,Λ

31 ’Ιανουάριου
1910

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :
Τρ·’άλ···

Ε ΖΝΈ ΠΤΗΤΙΚΟΝ

Δραχ.

ΕΝ Ζ.
( εις μεταλλικόν............................... · · ' '
» τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Γραπεζης
( » κερματικά γρκμμ. δίδραχμα και μονοοραχ..
/ Άντίτιμον μεταλλικού Τραπέζης εις το
’Εξωτερικοί \ έξωτεοικόν.................................. · · , ’
/ Προϊόν'έκδοθέντος Έθν. δαν. εις χρυσόν
AJdyol
\ 'Ελλην. Σιδηροδρόμων 4 0)0 τ°6 1902
Δά ειον πρός τή. Ελληνικήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκα•κή κυκλοφορία τρ. γραμματίων . . ? ■ · ·
Δά ιον πρός -ήν 'Ελλ Κυβέρν. οιοραχμ. και μονοοραχ
Μυολογίαν
) Εις χρυσόν ά?α·/.. 28,120,539 25
Έθ κών δανείων) » τρ.γοαμ. »
31,996,5J—_

Ταιιεϊον ί

ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ · rZx· V ‘
Kaw» ΖαγαζΙκ, Μανθοϋρα.
tN ΧΑΡΤΟΎΜ . (Σουδάν) καί έν Αονδίνφ Ε. C. (No22Fenchurchstieet).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1910
Διαθέσιμα :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
’ 9·Μ,'2ί"·2’>

ΠΓ.ξ.?λή«..< „·, rip.xLs.J' Ε)γ4μ/Χ·

Ήγγυημίνοι λογαριασμοί .
/γρ μμα. ων............................................
επί ένεχύρω χρεογράφων............................... Δο 58 684 <τ9« σι 1
ψπορ. καί άλλων εγγυήσεων ....
» 31’551 878 04
, επι υποθήκη άκινήτων...............................
’
9
Τρέχοντες λ)σμοί χρεωστικοί................................
»
9,582,588.10)
Ομολ. Εθνικών Δανείων.
τΛ..^ί
’ >*
ζ
’ '
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια
'
*
AV“VU(l“” Εΐ“ρ:ών
Συμμετο/αί είς έπίχβιρήσείς ....
............................................
Κτήματα Τραπέζης ....
...............................................................
Έγκατάστασις καί ϊπ1πλα Κεντρικού’καΠΎποΖαστΖ'τω; i
) )

Κεφαλαιον Εταιρικόν
Κεφάλαιον τακτικόνΆποθεματικό.
Άποθεματικό. Προιοίας
Καταθέσεις
Ταμιευτήριον
Τρέχοντες λ)σμοί πιστωτικοί .
'Υποκαταστήματα ....
’Εξωτερικοί λ)σμοΐ .
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορ

Δρ.
8
8

18,342.55'.). 89
20,066,143.17

»

<02,818,794.45

8
»
°
”
”
8
Δρ.

11,631.562.69
10,073,599.22
8,174,821.19
2,953,591.80
4,613,407.31
722,695.88

40.000,000. —
5,275,000.—
4,000,000.—

))

Δο. 79,933,785.67)
? 9,994,052 26)

89,927,837.93

»

κών εκποιήσεων.................................................. .

H ,281,875,01
2,996,591.95
19,525,781.98
6,390,088.73

Ό Γενικός Διευθυντής
«λ Α

,

Δρ·

Άπαττήιίεις έπιιΐόαλεϊς .
· · · · ■_
Έξοδα έγκαταότάόεως (ιδίως οαπανη κατασκευής τρα
πεζικών γραμματίων)....................................................

Διάφοροι λογαριαόιιοΐ . . · ..............................
Aovaoiaduoi τρίτων εν τω εξωτερική . ; · · ·

179.397,175.60

Ο Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

ναδέχεται τήν έκτέλεσιν
Τ-ει άΔεχεται χρεωγραοα πρός ούλαξιν αντί έλα/ίστ. ’
επ-Ζ-ίρησεως υπό συμοερωτάτους όρους.
Δέχεται άαταθέσέις χ^άιων
*
3
q)o εις πρωτην ζητησιν
3 1)2 ο)ο διά καταθέσεις έξ
έΈ μηνών
αιηνών
4
ο)ο
»
ένδς έτους
' ο)ο , "»
α,λ
' τ- °
”»
ουο έτών
ετων καί
χαΐ έπέκ;
επέκεινα
δύο

Διάφορα

Κβφαλαεον εγκεκρςμ,ένον
£ 600.000
Κεφάλαεον καταβεδλημένον£ 313.310
"Εδρα έν Λ.ονδ£νψ.-Γεν6χή 55«ύθυν«ς έν
ΕΧλαδε, εν Άφηνα ις.
’νποχαταστήματα : έν Άλεζανδοεία,

Κέρκυρα,
Κεφαλληνία, Ζακύνθφ, ϊΐάτραις,
Ναυπλά»,
Πειραιεϊ καί Τριπόλει.
Οι τοκοι τών καταθέσεων ώρίσθησκν άπό
Ιανουαρίου 1910 ως κάτωθι ;
3
1)2

2 1)2

ό9αΧΙ
*6ς
θ)οετησ. έπί άποδόσει ίις πρώτην ζήτησιν διά ποσά
μέχρι δρ. 100,000
ο)ο »
,
„
* *
ζήτησιν διά ποσά
πέραν τών 100,000
ο)· »
»
,
» 6 μήνας μέχρι 2 ετών

4 ιΐ2

τ “ d~.·"·* τ;·*»· < «·
» 4 » και επεκεινα
Κίς cheques έπί Γαλλίας καί Αγγλίας

-s

ο)ο έτησίως επί αποδοσει εις πρωτην ζήτησιν
άνευ ορίου ποσοΰ
1)4ο)ο
»
μετά 6 μήνας.
1)2 ο)ο
»
»
» 1 έτος.
ο]ο
»
» 2 έτη καί επέ-

[κεινα.
*©©><>
<

Αί εις επιταγας
(CnequOSj έπί Γαλλίας καί ’Αγ
άς (cheques^
γλίας καταθέσεις αποδίδονται είς ο είδος έγένετο ή
κατάθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου επιβαρύ
νοντας τόν καταθέτην.

|Λ. j|

4,104,917 08
402,785 —
503,946 —

4,151,941 63
314,550 —
408,824 —

41,807,463 51

40,172,037 12

70,503 95

70,503 95

61,778,575 42
9,000,000

61,778,575 42
9,000,000 —

60,117,051 25

60,193,139 25

9,253,413 87
3,435,249 64

9,242,705 26
3,463,940 75

1,290,679 96
2,577,662 72
3,368,009 68

1,284,004 46
2,338,063 19
2,167,448 52

1,003,520 —
480,000 —
593,819 89

1,003,520
480,000
1,379,468 52

Δρ.|403,391,948 25 406,085,817 95

Μετοχικόν κεφαλαίου .
Άποθενατ1*ζ“ κεφάλαια . . .
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία

τας χάριν αγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τόκον 4 ο)ό.

. ,ΙίΙΜΜα®

Δραχ.

I Λ.

1

1,822,301 25 .1,687,851 25
Γεωργικόν θεόόαλικόν δάνειον . . · · · · ·
5,202,412 86
5,180,302 86
Έντοκα γραυ.. 'Ελλην. Δημοσίου εις τραπεζ. γραμματια
20.263,245 97 21,710,937 62
.. ............................................................................................
3,383,978 01
3,450.884 50
23,253,576 65 25,155,334 62
7,260,689 42
5,743,398 02
Δάνεια έπ’ ένεχύρω εμπορευμάτων
69,220,300 48 69,532,928 83
Δάνεια-καί άνοίκτοί λογαριασμοί επι υποθηκη - · _ 48,083,274 22 47,281,496 24
Δάνεια είς δήμους, λιμένας και λοιπά νομικά πρόσωπα
11,496,911 66 11,410,127 06
Χορηγηθείς είς γεωργοκτηματιας . . · · ·
5,284,062 60
5,297,213 30
Καθνότερήθεις χορηγήσεων εις γεωργοκ.ηματ.ας 7,574,018 —
7,576,518
Μετοχαί είς έγχωρίους εταιρίας.....................................
1,250,000
1,250,000
Σνηηετοχίι είς Τράπεζαν Κρήτης’
1 γρ
X
»
λλαχειοφόρων
2 —. ... AMueriit
7θ£ολογίατ
δάνειων ’Εθνικής Τοαπεζης
568,600
491,865
1,334,659 37
τής Ελλάδος...............................
474,558 37

179,397,175 60

Δρ.

31 Δεκεμβρίου
1909

20,000,000 — I
13,500,000 — I

20,000,000
13,500,000

I. διάλ)σμόν τής Κυβεονήσεως...... Δρ. 61.778,575.42
122,197,736
Π. ,,
»
» Τραπέζης............. » 60,411,161-9,000,000
Κεριιατικά γραμμάτια δίδραχμα και μονόδραχμα . .
5,846.748
Καταθέσεις έν δψει είς μεταλλικόν . . · · ·
22,433,132
Καταθέσεις
» ει? τραπεζικά γραμμάτια . . .
1,203,268
Επίπαγοί πληρωτέαι.................................................
728,850
Μερϊόηατα πληρωτέα......................... ...... · , \ '
ΔιεθνάςΟΙκ. Έπιτροπ. (λ(σμός καταθέσεων εκ ο ημοσ^
,.
) Είς χρυσόν.......... Δρ.
ο52,673.ο.
7,176,822
ύπεγγ. προσόοων ’ » '-ραπ> γρα?_ . Β 6,624,149.57

>4 125,831,099
9.000.000
7,501,580
16
30 20,668,794 94
1,087,826 71
32
2,177,950 — 1

84 1
561

89

3,694,561

291

799,300 55
372,555 85
2,187,519 90
Ύπηρεδία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν . · · ·
658,914 90
Ύπηρεάία ’Εθνικών δανείων εις τραπεζικά γραμματια
13,950 09
13,950 09
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκω εις χρυσόν . · · '
15 816 70
15.816 70
70.503 95
Καταθέσεις Δημοσίου » »
εις τραπεζικά γμρ π
70.503 95
Έντοκος κατ.Δημ.είς χρυσ. όια την κατασκ.του
111.718 26
111 718 26
»
» »
» τρ.γρ)τια^ “
»
Β
119,218,653 06 118,689,906 061
Καταθέσεις υπό προθεσμίαν και διαρκείς · · ·
39,856,410 — 39,856,410 — 1
Ααχειοφόοον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν . . 20,242,900 — 20,242,900 — I
Λαχ οψ ν
„
,,
2 1)2 ο)ο εις τραπ. γραμ.
2,583,818 5θ]
2,371,512
Τπηρεόϊα λαχ.δαν. Τραπέζης 3ο)ο εις χρυσόν
1,001,417
694,462 50
70J
Β
»
»
»
2 1)2 ο)ο εις τραπ. γραμ.
14,249,784 61 13,860,082
3,189,76( 90
Καταθέσεις ταμιευτηρίου . .
3,428,206 31
95!
>2!
Διάφορα
406,085,81’
403,394,948
Δρ·
’Εν ’ΛΟήναις

ή 12 Φεβρουάριου 1909

Ο Διευθυντής τού Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΙ ΑΛΕΣΗΣ

EtWlUUW
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς

τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης της χλίμαχος τών τόχων τών είς τρα
νέων εντόκων καταθέσεων έν δψει
ή έπί ποοθεσμίφ δηλοποιειται οτι άπό 15 τρέχοντος ’Απρι
λίου 1909 ή 'Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται παρά
τε τφ Κεντρικφ Κρτασιήματι καί τοϊς Ύποκαταστήμασιν
αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας
έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμ α έπί τόκφ :
1 1)2 ταΐς 0)0 κατ’ ετθς διά τάς έν διζτει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, πέραν τοΰ ποσού τούτου
τοΰ τόκου όριζομένου εις I ταΐς 0)0 κατ’ έτος μέχρι 50,000
πέρα δέ καί τοΰ ποσού τούτου είς 1)2 ταΐς 0/0. Αί καταθέ
σεις αύται γίνονται δεχταί καί είς ά,οίκτον λογαριασμόν παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου επιταγών.
2 ταΐς 0)0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά έξ μάνας τουλάχιστον.
2 τα ς 0)0 κατ’ έτος δ.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας εν
έτος τΰλάχιστον.
3 ταος 0)0 δ·ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο
έτη τοΐύλά/ιστόν.
3 1)2 ταΐς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
τέάάαρα έτη τούλσχίστον.
4 ταΐς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε
έτη τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε ετών ή
τάς διαρκείς

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Καταθέσεις εις χρυόόν

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΙ ΓΡΜ
ΠΑΝΑΓ. Κ. ΣΟΥΚΑ
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΗ 1880

Έν Ά,Οήναχς οδός Χοφοκλέους 1 Ο
Έκτελεϊ αγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει
χρηματιστικάς εντολάς
Έκτελεϊ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών
παντός Κράτους.
Παρέχει δάνεια, έπί ένεχΰρω χρεωγράφων καί λα
χειοφόρων ομολογιών
Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας ομολογίας διά λαχνών
ή εις τό άρτιον
Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά τής κληρώσεως είς τό άρτιον
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας έπί τών κληρωθέντων αριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κρά
τους.

ΛΓ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΤΑΦΙΑΟΣ

Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ Ι Ο

πεζικά γραμμάτια

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι είς
οράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθε
:όχω:
σμία ή διαοκεϊς έπί -....
’ 1)2 ταΐς 0)0 «τ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
>
»
»
» 1 έτους »
»
»
»
» 2 ετών »
1)2 »
»
ι
»
»
» 4
» »
3
a
»
»
» 5
ft »
4
Αί δμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
Τό κεοάλαιον 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 είς δ έγένετο ή κατάΟεσις.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η ΜΤΟΓΡΛΦΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

Πρώτην φοράν έν Άθήναις καί καθ’ δλην τήν Ελ
λάδα παρουσιάζεται φωτογράφος μέ καλλιτεχνικός δικαιωματικώς αξιώσεις
Ό κ Ξανθόπουλος άνήγαγε κένταϋθα τήν φωτογρα
φικήν είς τών Καλών Τεχνών τήν περιωπήν, δπως οί
Ευρωπαίοι συνάδελφοί του οί συναγωνιζόμενοι πρό
πολλοϋ μέ τούς καλλιτέχνας ζωγράφους τών ξένων μεγαλοπόλεων.
Χάριν τής κατ’ εξοχήν έκλεκτής πελατείας του,
προέβη κατ’ αύτάς είς τελείαν άνακαίνισιν τοΰ φωτο
γραφείου του, άναλαβόιν καί τά υπόλοιπα διαμερί
σματα τοΰ έπί τής όδοΰ Έρμοΰ ύπ’ άριθ. 10 οικοδο
μήματος.
Ήτοίιιασεν αίθουσας καλλωπισμού, υποδοχής καί
αναμονής καί έπλουτισε τό έργαστήριόν του μέ δλα
τά νεώτερα φωτογραφικά είδη καί μηχανήματα των
τελευταίων έφευρέσεων.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΙ (κομπόστα)
ΕΚ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΠΟΤΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ καί ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ

ΑΝΕΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ ΝΟΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝ. MML

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 42
ΙΪΙΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣΟΙΚΟΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

’ & δ. Mommi
Εί: τόν άοΟονον καί ποικ'.λωτκτον καί πολυο.ορΦον
καί πολύχρωμου εμπορικήν πλούτον τού κκταστηαατος τών άδελφώνΜουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό
τερα α.σ«ρόρρο\>χα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο
λυποίκιλα κεντήμ-ατα. καί δαντέλλας καί τά τε
λευταίας μόδας όφάβρατα. Δέν Οά σας προσέλ
κυση αόνον ό πλούτος καί ή εύυηνεια τοΰ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς καταστηαατάρχας τούτους εύγένεια καί άορότης τών τρόπων.

ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΕΝΑΡΟΝ ΚΑΙ ΦΥΤΏΝ
ΤΙ HI ΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ
ΕΙδοποιοϋμεν τό Σον κοινόν τής πρωτευούοης και
τών έπαρχιών, οτι είς τά εν Σεπολίοις Δενδροκομεία
καί φυτοκομεΐά μας, ευρίσκονται πρός πώλησιν καί
είς τιμάς ασυναγώνιστους άπαντα τά έκλεκτά εϊδη τών
Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί ΰγεια. 'Ο
μοίως άπαντα τά είδη τών Φοινικοειδών και 'Εσπε
ριδοειδών φυτών.
’Αναλαμβάνομεν τόν καταρτισμόν Κήπων καί Δενδροστοιχιών.
•Αδελφοί ΚΑΝΤΟΡΟΙ

COURS DE PIANO
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ
ΑΝΝΗΣ Ν ΤΣΙΜΠΑ
ΜΑΘΗΗλΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ! ΟΔΟΣ ΔΗΙΝΚΡΙΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 25

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗθΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000.000
Λιγιρημ-ίνον είς 80,000 μ.ετοχάς φράγχχ χρυαα
■ZkFA.

ίχχτιην

JKOHIST Α.ΙΣ2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΜΕΛΗ :

Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης ’Αθηνών).
’Ιωάννης Εΰιαξίας ('Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ’Ελλάδος).
Σιίφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιότουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Dowroa,
Ε. D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Wehrung.

ΔΙΟΠΟΥΣ Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφείριος Κ. Μάισας, Στέφανος Φραγκιάδης Δημήτριος Ήλιόπουλος, Γενικός Γραμματτΰς
Δημ. Γαλανόπουλος, Γενικός ΈπιΙεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΜΙΟΝ ΒΙΣ ΛΟΝ ΑΙΝΟΝ
"Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία; Εις Πάτρας, Λίγων, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα,
Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλι-

νίτσαν, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.

ΕΙ»Γ·^Σ3ΙΛ.Ι
Πρόστασα άν γένει τής παραγωγής καί τής Εμπορίας τής Σταφίδος.
Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου Αποταμιευμένου είς τάς άποάήκας της μέχρι τών 4)5 τής άξίας αύιοΰ

καί έπί τόχφ ούχί άνωτέρω τών 6 ο)ο έτησίως.
Αγορά προσφερομένου αθτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλισιν τον κατωτάτου όρίου τιμής. Διαφήμισις τοί προϊόντος είς τάς ξένας Αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καιαναλεόσεώς του κ.τ.λ.
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
►-Η
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48-ΠΑΝΕ.ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48
‘Εάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηηανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας
καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρός τοΰτο είνε και τό μίγα αυτό Κατά

a
ζ
ο

στημα είς τό δποϊον συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης

Η
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πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία και ποικιλία δλων τών ειδών της ΖΑΧΑΡΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ και τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό
ζήτημα τής εΰθυνής διανομής κατ' οίκον άγνοΰ και νωπόν Άγ
λαδονοϋ
*

ΓΑΛΑ

ΚΤΟΣ!! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν δνομαστά, όλα δέ τά είδη τής ΓΑΛΑ

ΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, ευθηνά, και μέ υλικά εκλεκτά και επιμελημένα.

Ζ
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Τά όέ είδη τής Χαχαροκλαβτοχ^ς γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικό

τατα. Κατόπιν δλων αυτών βτχαίως θεωρείται τό κέντρον όλου τοϋ εκλεκτού κό

σμον. Λοχαόως εΰρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως
νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη δοχαοότβρον δλοι οί συχνάζοντες

α
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τά. βέχτρα

δέν θενροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη αν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των, ή τό παγωμένον γάλα των, ή τό γευστικόν γλύκισμά των,

ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Αίθουσας τών
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ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
TON ΠΟΣΙΜΟΝ UAH. ΠΑΤΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
θεωρεί καθήκον της νά είδοποιήση δτι μόνον αύτή γεμί
ζει τάς φιάίας τών ΰδάτων Σαρίζης έντός τή; πηγής

Σαρίζης διά μηχανήματος άγγλικοϋ, άλλα·. δέ φιάλαι,
πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπό άλλων έμπορων πληροϋνται
έν Άθήναις.
’Επίσης μόνον ή ’Ανώνυμος 'Εταιρία έχει τήν απο
κλειστικήν ίκμετάλλευσιν τών ύδάτων Λουτρακιού Κυλ

λήνης, Όασης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληροί τάς φιά
λας εις τάς πηγάς αύτάς καί συνισταται διά πιστοποιη
τικών τών Δημάρχων Άνδρου καί Λουτρακιού καϊ διά
δύο εγκυκλίων τοϋ Β. Ίατροσυνεδρίου.
’Αποφεύγετε άλλα ΰδατα μεταφερόμενα διά δαμιζανών
και χάνοντα τάς ιδιότητας καί τά θεραπευτικά των συ
στατικά. Δοκιμάσατε τό ύδωρ Τσάγεσι μοναδικόν έν τώ
κόσμω κατά τήν γνώμην τοϋ Γάλλου Άκαδημαϊκοϋ Ρομπέν κατά τής αναιμίας, χλωρώσεως καί έξασθενήσεως.
θαυμάσιον δέ είς ιτ.ν γεϋσιν.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

,,ΑΘΗΝΑΙ,'

