ΕΥΓΕΜΙΑΕ WW

E/ΊΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΜ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ’
Εντυπώσεις έκ Κύπρον: Λ άννας, ΕΥΓ· ΖΩΓΡΑΦΟΥ-—’Β ’Αγγλική Κατοχή έν Αίγύπτφ, Γ. I- ΣΑΣΣΙΝ<Αί "Ορνιθες
*
τον Άριστοφάνονς και ό “CHANTECLER,. ΑΑΕΞ- ΦΙΑΑΑΕΛΦΕΟΣ- — Τό Θεσσαλικόν Ζήτημα,
Α- ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ- — Τραγούδια Λύπης, Η- ΔαΜΑΣΚΟΥ-—Τό γνναικεϊον Ζήτημα, ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜ ΑΤΕΛΑΑΤΟΥ. — Μή
μ’ αρωτας (.τοίημα), ΚΑΕΙΤΟΥ ΤΕΛΛΗΝ-— ’-Εκ τοΰ Σημειωματάριο)' μου : Λευκωσία—Κερύνεια, ΜΗ'ΜΥΣ-—
Φλώρα Μιράμπιλις, φ
*** — Ετήσιον Συνεδρίαν Γεωργών τής ‘Επαρχία; Λιβαδειάς. ΔΗΜ- ΛΑΠΟΥΣΙΑΔΟΥ— Πολιτικόν Δελτίου, Γ· ΧΑΤΖΗΓ1ΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ■ — Ή θέσις τής Γυναικός έν ταΐς θρησκείαν; χαί Ιδίως έν
τφ Χριστιανισμφ, ΣΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΥ-— Βασιλεύς άνευ θρόνου (Μυθιστόρημα, MONTECUTA μετάφρ. ΜΗΤΣΑΣ
ΠΕΡΙΤΤΗ-—'Επιθεώρησες τοΰ Μηνάς: ‘Απρίλιος, ΜΙΑΤ. ΙΟΣΗΦ-—Τράπεζα ‘Αθηνών: Αϋξησις κεφαλαίου.—
θεατρικά.—Βιβλία καί Περιοδικά.—‘Αλληλογραφία.

ΚΟΣΜΟΣ : ‘Η εσπερίς υπέρ τοΰ Φθισιατρείου. Ή Κύπρος καί ή Τράπεζα ‘Αθηνών. Ή Φιλαρ
μονική τής Λεμεσού. Αί ιΣτροφαί
*
τοΰ JEAN MOPEAS χαί δ κ. Δ. Κακλαμάνος. Ό θάνατος τον Έδονάρδου Ζ'. Πανελλήνιοι ’Αγώνες.

ΕΙΚΟΝΕΣ : Ή αποβάθρα τής Λάρνακας (Κύπρος). Ό περίπατος τής Λάρνακος (Κύπρος).* Η Φιλαρ
μονική τοΰ Δήμου Λεμεσόν (Κύπρος). Παραλιακή οδός Λάρνακος (Κύπρος). Ό άποθανών Βασιλεύς τής
’Αγγλίας ’Εόονάρδος Ζ' καί οΐ νέοι Βασιλείς. ‘Δνΐς Στυλιανίδον.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ EZHIOEZiSPHSIS
ΜΗΝΙΑΪΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ
Ad ιό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ.................................... Δραχ. 12.

Διά τούς διδασκάλους
»
8.
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ............................... δολλάρια 3.
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ.................................................... 1)2 λίρα ‘Αγγλίας.
Διά την ΚΥΠΡΟΝ........................................
10 σελίνια
Διά tip ΕΥΡΩΠΗΝ........................................ φρ. χρ. 12.

LA GRANDE FABRIQUE

Δαύ&υνσις: ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖίΙΓΡΑΦΟΤ, Οδάς Μενάνδρου 83. ’Μήνες

Τηλεγραφική διευθυνσις: «Ελληνικήν Έπιθεώρησιν», ’Αθήνας.

Γενικοί 'Αντιπρόσωποι καί Άνταποκριταί καθ’δλην
τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ, ΕΥΡΩΠΗΝ
καί ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Γ. I. ΣΑΧΣΙΝ
Ταχ. Κιβ. ’Je-

ΚΑΙ

Representants Generaux et Carrespondants
pour toute 1’ EGYPTE, 1’ EUROPE
et 1’ AMERIQUE

Σ·α

ΚΑ ΓΡΟΝ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

Premier© Maison de 1’ Orient vendant le meilleur marchS

G. I. SASSINE et ΟΕ
R. Ρ. No 1

LECAIRE (EGYPTE)

‘Ανιιπρόσωπος καθ' δλην tip Patoolav τής «’Ελληνικής ΈπιθεωρήσεωςΊ) Αναγνωρίζεται δ Καθηγητής κ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΑΤΟΣ, ’Od^fc.-fRue Pouschkine, No 66).
* Αλεξανδρείρ Αίγύπτου : δ κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Βιβλιοπώλης (έναντι τοΰ
έν
‘Αβερωφείου Γυμνασίου).
είς Kafr-Zayat
δ X. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, παρά τοϊς κ. κ. Χωρέμη-Μπενάκη.
έν ΖαγαζΙκ
ό X. ZHNQN ΣΤΡΑΤΗΣ. πρόεδρος τοΰ Ελληνικού Συλλόγου.
έν Facous
δ κ. ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΣ.
έν Μανσούρη.
δ κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣέν Simbellaweiti
<5 Ιατρός κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΧΑΣ
έν Ύάντα
δ χ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΤΑΟΥ, Διευθυντής τών ‘Ελληνι
κών σχολείων Τίντας.
έν Benha
δ χ. ΚΟΝΣΤ. ΔΑΝΙΣΚΑΣ.
έν Πδρτ—Σάϊτ : ή ΔνΙς ΑΓΛΑΊ Α ΓΕΟΡΓΙΑΔΟΥ. Διευθύντρια τοΰ έν Πδρτ-Σάΐτ Παρθένα
γαογείου.
έν ‘Αμμοχώστω Κύπρου : ήΔνΙς_ ΕΛΕΝΗ
,„L„ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
_________ „ ι Διευθύντρια
Παρθεναγωγείου
Άμμοχώστου.
έν Λενκαισία
ή Λνίς ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ» Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου Φανε
ρωμένης.
έν Αάρναχι
ή ΛΑς ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΤΖΟΥ, Ύ/διευθύντρια Παρθεναγωγείου
Λάρνακας.
έν Αεμεσω
ό χ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ZHNQN, Δικηγόρος.
έν Πάφω
δ χ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Δικηγόρος.

έν Μυτιλήνη; δ κ. MIX. Β· ΜΠΙΝΟΣέν Καλάμαις: δ κ. ΙΟΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ-

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.
ΠΛν σύγγραμμα άποατελλόμβνιη> είς τά γραφεία τής «'Ελληνικής Έπι^εωρήσεως·
αναγγέλλεται δι
* αυτής.

ΣΗΜ.

S. STEIN

Γνωρίζομεν τοϊς ένδιαφερομένοις δτι al έγγραφα! τ<5» συνδρομητών μας Λργονται άπδ 1ης ‘Ιανουαρίου ή άπδ 1ης ‘Ιουλίου έκάστου Ιτους.

----------------------- ---------

VETEMENT8 pour HOMMES etENFANTS

ROBES, MANTEAUX etc. pour DAMES

FILLETTES

■Ell, miSIW, fflffiUI, GiHTSRIS, HD,

LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE,
CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYAGE

etc. etc. etc.

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, SALONIQUE, CONSTANTINOPLE
(CALATA ETSTAfflBOUU

,ΙΟΠΗΜΕΖΛο®
Μεφάλαεον εγκεκρεμ,ένον
£ 000.000
Η,εφάλαεον κατα6ε€λημ.ένον£ 3 1 ΐ».ΐ> 1 Ο
'Έδρα έν Λ.ονδ£νω.— Γενική δεεύθυνσες έν
Έλλάδε, έν Άθήναις.
’ϋ·«οκαταβτήμ.ατα : έν ’Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα,
Κεφαλληνία, Ζακυνθω,
Πειραιεϊ καί Τριπόλει.

Πάτραις, Ναυπλίω,

Οί τόκοι τών καταθέσεων ώρίσθησαν άπό
νουάριου 1910 ώς κάτωθι :

1ης Ια

4
4

LE GRAND ETABLISSEMENT
ο)ο ετησ. έπί άποδόσει μετά 2 έτη μέχρι 4 έτών
1)2 ο)ο »
»
»
» 4 » καί έπέκεινα
Είς cheques έπί Γαλλίας καί ’Αγγλίας

3
3
ν®
41

ο)ο έτησίως έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν
άνευ ορίου ποσού
1)4 ο)ο
»
»
»
μετά 6 μήνας.
1)2 ο)ο
ο
»
»
» 1 έτος.
θ]θ
Ά
»
»
» 2 έτη
1)2 ο)ο
»
»
»
» 4 έτη καί έπέ[κεινα.

n LE CURE n

ΗΜΤΟΓΡΑΙΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
EFJ ΕΛΛΑΔΙ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΑΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 10

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

Αί είς έπιταγάς (cheques^ έπί Γαλλίας καί Αγ
γλίας καταθέσεις αποδίδονται είς ό είδος έγένετο ή
κατάθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου έπιβαρύνοντος τόν κα ταθέτην.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΛΝΟΟΠΩΛΕΙΟΝ

EE KHAORA

BONNETERIE, CHAPELLERIE, ARTICLES DE VOTAGE,

EGYPTE

DEMETRIUS SKIADAS

LE CAIRE RUE RUEY N-5

Fournisseur de 1’ Armee d’ Occupation
Maison fondee en 1870
Grande Fabrique—Distillerie de liqueurs
Grand depot de Vins

Ν Ε· ΞΕΝΑΚΗ

Importation-Exportation

Όδός Σταδίου 26

Tri Εκλεκτότερα &νΰη διά γάμους καϊ Εορτάς, τά ώ·
ραιότερα ΕστολισμΕνα κάνιστρα, στέφανα καί στι.υχούς
κηδειών Εκ φυσικών καϊ τεχνιτών &ν&έα>ν, άπορους,
βολβοϋςκαϊ διάφορα φυτά τών τροπικών,ευρίσκετε κα
&ημερινώς είς τδ άνιο άνι'ώπωλεΐον. ’Ομοίως &να·
λαμβάνομεν τήν φύτευσιν καϊ συντήρησιν κήπαιν υπδ
ειδικού τεχνίτου.
Είς τδ άνφ άν&οπιολεϊον ευρίσκετε καϊ τά ώραιάτερα είς φωνάς καϊ χρωματισμούς καλικέλαδα Όλαν
δικά καναρίνια με την Εγγύησιν τής Επιστροφής τοΰ
χρήματος Εάν δεν είνε τής τελείας άρεσκείας τοϋ άγο ■
ραστοϋ.

PLACE

VETEMENTS DAMES HOMMES ΕΤ ENFANTS

ί<.ν Είς Δρα^μάς

ο)ο έιησ. έπί άποδόσει εις πρώτην ζήτησιν διά ποσά
μέχρι δρ. 100,000
1)2 ο)ο » »
»
»
»
ζήτησιν διά ποσά
πέραν τών 100,000
3 1)2 ο)ο »
»
»
>6 μήνας μέχρι 2 έτών

3

Η. RAFF

ejKIRE

gr^Nio

Hotel
continental

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ (Κόπρου)

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ XATZHIQANNOT
(Βουλευτοΰ)

Maison de tout premier ordre. Position la plus interessante, en face le Jardin de
1’ Esbokieh.—Nombreuses chambres avec salle de bain prive.—Restaurant.— Grill

Room.—Bar.—Billard.—2 Lifts.—Jardin.—Bureau de Poste dans Γ Hiitel.
Pension de Frs. 20 a Frs. 25 par jour.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

stxVoV hotel

Π. X. ΚΟΛΗΝΙΑΤΗ

Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
Έν όδώ Ίωάννου ΙΙαπιταρρηγοπούλου
{Πρώην Νομισματοκοπείου]
"Εναντι

Υπουργείου Οικονομικών

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τόν έμπορορραπτικδν οί
κον τοΰ κ. Γαβαλάκη διακρινόμενον διά τήν έκλεκτικότητα τών υλικών του, διά τήν στερεότητα καί κομ
ψότητα τής έργασίας του καί διά τήν εύθηνίαν τών
τιμών του.
Κομψότης, στερεότης, οικονομία. Διά τούς ξένους
τών ’Αθηνών έπιβάλλεται ή έπίσκεψις τοϋ Έμπορορραπτικοϋ Οίκου Γαβαλάκη..

'Οδός Μπάπ Όμιάρ ΙΙασσα άρεΟ. 1

L’ H0tel de Luxe de Γ Egypte.—Restaurant.—Salle de Fetes.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Αίγυπτου)
Μετά πεποιθήσεως δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν τϋ
κοινόν δτι τό άνωτέρω ύποδηματοποιεΐον εινε τό
τελεεότερον είς τό εεδος του. Ημείς άλλως
τε άρκούμεθα νά συστήσωμεν οτι τό κατάστημα
τοΰτο διακρίνεται έπί καλλιτεχνία, κομ-ψότιητε,
βτερεότητε καί μ.ετρεότιητε τών τεμ.ών, περί
της άληθείας δέ τών λεγομένων μας δύναται πας τις
νά πεισθγ δε’ απλής επεβκέψεως.
Δέρματα παντός είδους καί χρώματος. Φόρμαι Γαλ
λικά!, Άγγλικαί καί ’Αμερικάνικα!.

Έν τή καταναλώβεε τό κέρδος

HOTEL D’ ANGLETERRE
Hotel de Famille, tranquille et confortable.

G. NUNG0V1CH HOTELS C«
A. WILD,
Directeur General.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
Πρδς δδηγίαν τών Ενδιαφερομένων παραθέτομεν τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρδς όφελος
τών ταξειδεοόντων μέ β'.δλιάριον 2500 χιλιο
μέτρων, έν συγκρισει μέ τάς τιμάς τών απλών
εισιτηρίων.

Εξ ΑΘΗΝΩΝ
διά Κόρινθον
» "Αργος

Α
εισιτήρ. 9.20
βιβλιάρ. 7.66
εισιτήρ. 15.70
βιβλιάρ. 12.20

εισιτήρ.
βίδλιάρ.
είσιτήρ.
> Μεγαλόπολι
“ βιβλίάρ.
„
, εισιτήρ.
» ΚνκαρισοΙαν β(6λ( /

23.20
18.—
29.20
21.96
34.50
27>s0

είσιτήρ.
βιβλιάρ.
είσιτήρ.
βιβλίάρ.
είσιτήρ.
βιβλίάρ.

19.50
13.05
25__
18.65
37.70
27.05

» Τρίπολιν

» 'A xρόταν

> Πάτρας
» Πύργον

Γ

Β
7.30
6.40
12.50
10.15

4.60
3 85
7.85
6.10

18.80 11.60
15__ 9.—
22.— 14.60
18.30 11—
25.75 17.25
23.20 13.90
15.50 9.20
10.85 6.55
18— 10__
15.55 9.35
28.10 16.35
22.55 13.55

ΕχΠΡ
δια Πύργον
> Αεχαινά

> Αϊγιον

» Κόριν&ον

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

Έκ ΤΡΙΠΟΑΕΩΣ

διά Καλάμας
» Ναύπλιον

εισιτήρ. 14.70 12.25
ριολιαρ. 9.65 8.05
εισιτήρ.
9.50 7.80
βιβλιάρ. 6.75 5.60

7.35
4.85
4.75
3.40

Έχ τοΰ Γραφείου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 3
Δια της υγιεινής τοΰ στόματος και τών δδόντων
σώζετε ου μονον τούς όδόντας σας, άλλα προλαμβάνετε
άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών δδόντων, τών ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών
πνευμονών, ως και τοϋ πεπτικού συστήματος, πολλάκις δε σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμμένον επιστή
μονα οδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί
τρεις σκευασίαι Έλ^ίρια, Όδοντόκονες καί
’Αδαμαντίνη εινε μοναδικοί είς τό είδος των.
„ Δια τοΰ Έλτξηρίοο παύε: ή οδονταλγία καί
η νευραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος καί άποΤελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ· τό φιαλίδιον

3 Κοραή 3

“ΡίΜ.

ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΣ-

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΙ’ ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1881
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΕΙ

ΤΟΜΟΣ Γ'.

ε(ν αθηναις ι μαίόγ 1910

ΤΕΥΧΟΣ 30

§§

ίν τφ Ιδιοκτήτφ μεγάρφ αύτΛς

’Υποκατάστημα έν Άΰήναις έγκρι&έν did
Βασιλικού Διατάγματος τής 9 Μαρτίου 1902.
Εταιρικά χεράλαιον έξ δλοχλήρου
, *“·™βληθέν
φ
Αποθεματιχά κεφάλαια άνω τών
»’ ΖΡ 10,666,666
» 187,322,000
Αποζημιώσεις καί κεφάλαια πληρωβεντα όπδ τής "Εταιρείας είς τους
παΡ’ αύτή άσφαλίσβέντας
„
» 581,115,000
Άσοάλιστρα καί τόκοι είσπραγβέντα
τω 1908
Χ
Ώ
'Η Εταιρεία «Ρωσσία» συνομολογεί ύπό ζ 83,232,000
ορούς συμοιοωτατους·
,Ασφαλείας εναντίον πυρχαϊάς.
·
Ασβαλείας εναντίον κινδύνων μεταφορών.
σφαλειας Ζωής. Ασφαλείας εναντίον δνρτνχημάτων πάσης φυσεως.
Ασβαλειας ισοβίους εναντίον δυστυχημάτων έν ταξβιδίοις
, ο. ατμόπλοιων και σιδηροδρόμων.
Ασοαλείας εναντίον θραύσεως ΰέλων.

Λδά πάβαν πληροφορίαν άπευθυντέον
προς το εν ’Αθήνατς 'Υποκατάστημα τής
'Εταιρείας οδος Σταδίου.

ΠΕΛΟΠ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος
’Α{Η·ναί(Σοφόκλειον)

EWMEP1Z Μ KMN ΕΝ ΕΙΪΡΝΗ
Έκδιδομένη κατά Κυριακήν ύπο τοΰ δη
μοσιογράφου καί Αρχισυντάκτου
τής «Άμαλθείας»

κ. ΘΕΟΔ- Κ· ΥΠΕΡΙΔΟΥ
π °.κ·
ονγκεντροΐ ίν τη
* ’Εφημβρ[δι τών
ΛνριωνΛ πασαν την γυναικείαν κίνηοιν τής Σμύρνης
κα του Ισωτερικοΰαύτής όπου gpi μεγίστην
καί κυκλοφορίαν. Η δράσις τοϋ γυναικείου τούτου
περιοδικού εγενετο άφορμή νά έμφανισδώσι γυναικείοι
φιλολογικά! μορφαί πολλά υποσχόμενοι. Συνιστώμεν
Βΐς, πασαν Ελληνίδα τήν άπόκτησιν τοϋ ωφελίμου
τουτου περιοδικού.Έτησία συνδρομή φρ. χρ.8
Συνδρομητή 1γ γράφονται καί παρ ’ ήμϊν.

ALEXANDRA A. DRITSA
Sage—femme

Rue Nubar Pacha,

Okella Ratib Pacha No 10
ALEXANDRIE
Egypte

ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΑΡΝΑΞ
Φ
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Δ .
Μίαν ημέραν φωτεινήν, ώραίαν, ήλιόλουστον, άνεχωρήσαμεν έκ Λευκωσίας διευθυνόμενοι είς Λάρνακα.
Ή μετάβασίς μας από τήν μίαν πόλιν είς τήν άλλην
έγένετο δι’ άμάξης, διότι κατά κακήν συμπτωσϊν τήν
ημέραν τής άναχωρήσεώς μας τό αυτοκίνητοι' τό έκτελοΰντήν από Λευκωσίας εις Λάρνακα συγκοινωνίαν
ύπέστη βλάβας καί ειχεν ανάγκην μακράς επισκευής.
Ή Λάρναξ απέχει τής πρωτέυούσης τρεις 1)2 περίπου
ώρας.Ό δρόμος είνε ξηρός,μονότονος.Καθ’ όλοναύτθ
τό διάστημα δέν συναντώμεν ούτε ένα χωρίον ά'ξιον
λόγου,ούτε έ'να δάσος,οϋτε μίαν χλοεράν όασιν.Όλα της
τά κάλλη καί δλας τη; τάς γοητείας τάς έχει ή Κύπρος
πρόςτά ορεινά της μέρη,ή προς τά μέρη τής ΙΙάφου,τή;
Καρπασίας, τής Κερυνείας. Οί λοφίσκοι τούς οποίους
συναντώμεν μεταξύ Λευκωσίας καί Λάρνακας είνε πολύ
περίεργοι. “Εχουν σχήματα ποικίλα καί πολλοί έξ αυ
τών είνε μοναδικής κανονικότητας. Τό χρώμα των
είνε λευκόν καί φαίνονται μάλλον απέραντοι όγκοι
χώματος μετά τέχνης διηρρυθμισμένοι. Καί τό χρώμα
αυτών καί τό σχήμα, καί ή θέα τών λοφίσκων τούτων
είνε τόσον αξιοπερίεργα, ώστε" μολονότι κουράζουν
τούς οφθαλμούς, έν τούτοις κρατούν τήν προσοχήν εις
έντασιν.Τούτο δέ διότι, μακρόθεν θεώμενοι, προξε
νούν τήν έντύπωσιν φρουρίων μεσαιωνικών γεννών
*
των είς τήν ψυχήν τών θεατών ποικίλα συναισθή

ματα. ’Εκτός δε τούτου καί ή όλη πεδιάς, πάλλευκος,
δίδει προς στιγμήν τήν έντύπωσιν χιονοσκεπούς έκτάσεως, διακοπτομένης ένίοτε από κατάξηρα καί ισχνά
δενδρύλλια τά όποια όμως φαίνονται προσδίδοντα
εϋχροιαν καί ζωήν...
*
*
* Μ»

Ή Λάρναξ είνε σχεδόν ή δευτέρα πόλις τής Κύ
πρου. Διαιρείται εις δύο : είς τήν παλαιόν Λάρνακα
καί τήν Σκάλαν. 'Η Λάρναξ είνε ή πόλις η παλαιό,
μέ τούς δρόμους τούς στενούς, μέ τά σπίτια τά έκτισμένα τό έν σχεδόν έπί τοΰ άλλου καί τό παλαιόν
ασφυκτικόν περιβάλλον. Ή Σκάλα είνε ή νέα πόλις
απέναντι τής Λάρνακος ή άτενίζουσα προς τήν θά
λασσαν, ή έχουσα ώραίαν παραλιακήν οδόν, Ευρω
παϊκόν ξενοδοχεΐον, ευπροσώπους οικοδομάς καί φαι
δρούς εξοχικούς περιπάτους.
ΤΙ Λάρναξ ύπήρξεν ή πατρίς Ζήνωνος τοΰ Στωϊκού. Τό όνομά της τό άπέκτησεν έκ μεγάλης τάφρου
είς σχήμα λάρνακος, τήν οποίαν είχε πέριξ της ή πό
λις, τόν λιμένα δέ τής Λάρνακος προς τό Ν.Α. μέρος
τής πόλεως καταχωσθέντα ήδη ύπό τών “Αγγλων
αναφέρει καί αυτός ό Στράβων.
*
» *

Λί προ χρόνων γενόμεναι έν Λάρνακι άνασκαφαί
έφερον εις φως θεμέλια πελωρίων χτισμάτων. ’Ιδία

960

967

είς τό Β.Δ. τής πόλεως άνεκαλύφθη έντός βράχων κυκλώπειον χτίσμα είς σχήμα ναού, τό όποιον ήδη ονο
μάζεται. κοινώς, ώς ναός, Παναγίας τής Φανερωμέ

νης. Έκεϊ κατά τόν Σακελλάριον αί κόραι τής Κόπρου
εισερχόμενοι νά προσκυνήσουν παρακαλοϋν νά ταΐς
φανέρωση ή χάρις της Παναγίας τό μέρος ποΰ εύρίσκεται ό άπουσιάζων άγαπώμενος.'Υπάρχει μάλιστα καί
τό έξής δίστιχοι' τό φανερόνον τό αίσθημα τής ερωτευ
μένης κόρης :
'Αγία Φανερωμένη μου, φανέρωσ*
* μου τον ν9 άρτη
Και νά σοΰ κάμω λουτουρκάν και τό πρωΐ πεντάρτι.

Δέν ήξεύρω κατά πόσον ή Παναγία ή Φανερωμένη
εισακούει τάς δεήσεις τών παρθένων τής Κύπρουπάντως δμως ο εισερχόμενος είς τό πελώριον έκεϊνο
κτίσμα φεύγει μέ μίαν έντύπωσιν τόσον ισχυρόν, ή
οποία, τις οιδε, μή διά τής επιβολής δέν σχηματί
ζει είς τήν ψυχήν τήν βεβαιότητα τής πραγματοποιήσεως ένός ωραίου ονείρου, καί μή ή βεβαιότης εκείνη
δέν συντελεί περισσότερον τής Παναγίας είς τήν άνα·
σήκωσιν τοΰ πέπλου ύ όποιος κρύπτει τό άγνωστον
μέλλον τήςαΰριον...
* *

Άλλά πλήν τής Φανερωμένης υπάρχει καί έτερον
μονολιθικόν κτίσμα προϊστορικής καί τοΰτο εποχής.
Εκείνο δέν εΐνε πλέον Χριστιανικός ναός άλλά Τουρ
κικόν Τέμενος, ονομαζόμενοι' Οΰμμ Χαράμ. Αυτή ή
Οΰμμ Χαράμ, λέγεται δτι υπήρξε συγγενής τοΰ Προ
φήτου τής Μέκκας, καταπεσοΰσα δέ, μίαν ημέραν
περιπάτου, έκ τοΰ ίππου της καί φονευθεϊσα, έτάφη
είς τό μονολιθικόν τοΰτο κτίσμα, τό όποιον βραδύτερον μετεβλήθη πρός τιμήν της είς Τεκέ ν.
*
* *

Αυτά δλα τά αρχαία κτίσμαια άνήκον είς τήν Λάρ
νακα. 'Η Σκάλα, κτισθεϊσατό 1570,εΐνε ξένη πρός τό
προϊστορικόν τής Λάρνακος παρελθόν. Μία αφορμή

τώ 1571 μαζή μέ ά'λλας Κύπριας παρθένους καί ά-

ΕΙΚΟΝΕΣ 7ΚΠΟ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟΝ

πειρα λάφυρα ώδηγεϊτο ύπό τ ών καταχτητών Τούρ
κων ώς δώρον είς τόν Σουλτάνον. Καί έκεϊ είς Βεζυρικήν γαλέραν κατώρθωσεν ή ήρωϊκή κόρη νά θέση
πΰρ είς τήν πυριτιδαποθήκην καί νά άνατινάξη
τό πλοϊον είς τόν αέρα φονεύουσα έαυτήν καί τόσους
ά'λλους, άλλά καί σώζουσα έαυτήν καί τάς συντρόφους
της άπό τήν δουλικήν καί κατησχυμένην ζωήν ή ό

ποια τάς άνέμενεν εις τό Σουλτανικόν χαρέμι.
Τοιαΰτα ήρωϊκά κατωρθώματα ύπάρχουν άπειρα
είς τάς σελίδας τής Κυπριακής ιστορίας. Κόραι ήρωΐδες, γυναίκες μάρτυρες, μητέρες πατριώτιδες, δέν λεί
πουν άπό τάς άληθώς μαρτυρικάς σελίδας τής μεγά
λης Κύπρου. Καί δλοναύτό τό άγριον παρελθόν ενι
σχύει τόν εύγενή καί φιλοπάτριδα λαόν της διά τό
μέλλον, τόν ενδυναμώνει διά τήν πάλην, καί τίς οΐδε,
μή ή πάλη αύτή δέν τούς όδηγήση μίαν ημέραν είς
τήν ώραίαν νίκην τής αύριον...
Λαός ό όποιος γνωρίζει νά παλαίη—δπως καί τό
άτομον — εΐνε άδύνατον νά μή ν.κήση, νά μή κατα-

κτήση δ,τι ονειροπολεί, δ,τι ποθεί καί θέλει.
* ¥·
Σήμερον ή Λάρναξ εξακολουθεί νάεΐνε ή έδρα τοΰ
Δημοσίων Γραφείων, τών Προξενείων, καί δπως καί
είς τό παρελθόν διατηρεί τά πρωτεία τής εμπορικής
κινήσεως τής δλης Νήσου. 'Ως πόλις διακρίνεται διά
δύο τινά. Διά τά ώραϊα σχολεία της—καί ιδία τό ΙΙαρ-

θεναγωγεϊον της τό όποιον έδώρησεν εις τήν πόλιν
τοΰΕύριβιάδου Άντωνιάδου ή μεγαλοδωρία—καί διά
τήν κοινωνίαν της. Τό σχολεϊον αύτό εΐνε έν λευκόν,
κομψόν, άπέριττον κτίριον,μέ δλους τούς κανόνας τής
ύγιεινής έκτισμένον, καί έκεϊ, ύπό διδασκαλίσσας εύ-

φυεϊς καί μορφωμένας, δπως είναι άλλως δλαι αί διδασκάλισσαι τής Κύπρου, διαπαιδαγωγοΰνται καί
μορφώνονται δλα τά κορίτσια τής Λάρνακος, δλαι αί
τοΰ συνοικισμού τής Σκάλας ΰπήρξεν ή πειρατεία τής
• μητέρες τοΰ μέλλοντος αί όποϊαι θά αναθρέψουν καί
Μεσογείου. "Ολοι οί έ'μποροι, οί Πρόξενοι, οί ξένοι,
θά μορφώσουν τήν νέαν γενεάν. Έάν δέ ή σημερινή
δσοι κατώκουν είς τήν Λάρνακα,ήρχίσαν νά μετοικούν
κοινωνία διακρίνεται διά τήν πρόοδον της, διά τάς
πρός τό έπίνειον καί ολίγον κατ’ ολίγον συνφκίσθη
έκπολιτιστικάς ιδέας της, διά τήν κοινωνικήν της μόρκαί κατωκήθη ή Σκάλα ή όποια μετεβλήθη είς πόλιν,
φωσιν—ύπάρχει η πεποίθησις δτι δλη ή άριστοκρασυνενωθεϊσα σχεδόν μέ τήν άρχαίαν Λάρνακα. 'Η
τία τής Νήσου κατάγεται άπό τήν ιστορικήν Λάρνακα
Λάρναξ άπό τοΰ ΙΑ' αΐώνος κατέστη ύπό τών Λουϊζι— τό μέλλον τό όποιον θά δημιουργηθή άπό τάς μα
νιανών τό σπουοαιότατον εμπορικόν κέντρον πάσης
θήτριας τοΰ Εύριβιαδείου Παρθεναγωγείου θά εΐνε
τής Νήσου, τόσον ώστε έν τφ έξωτερικφ πολλάκις
βεβαίως πολύ άνιότερον άπό τό παρόν, παρόν έπαναλέγοντες Λάρνακα ήννόουν αύτήν τήν Νήσον Κύπρον.
λαμβάνω
τό όποιον σάς κάμει τήν έντύπωσιν δτι εύ*
± *
ρίσκεσθε
μέσω
κοινωνίας μέ τρόπους λεπτούς καί έλΆλλά πλήν τών ιστορικών αύτών σημείων τής
ληνοπρεπή
μόρφωσιν.
Εις τήν Λάρνακα παρεμείναμεν
Λάρνακος υπάρχουν άκόμη καί αί έξής άσφαλεΐς πα
ραδόσεις. Λέγεται 8τι έ'μπροσθεν τοΰ αίγιαλοΰ της περίπου ένα μήνα-, αί δέ φιλόφρονες περιποιήσεις
κατά τό 449, άπέθανεν ό ’Αθηναίος Κίμων πολεμών τής έκλεκτής κοινωνίας της μάς έκαμαν νά λησμονήσωύπέρ τής Κυπριακής Ελευθερίας τής Νήσου. Λέγεται μεν δτι εϊμεθα ξένοι καί δτι μακράν τών οικείων μας
άκόμη δτι πρό τών αύτών αϊγιαλών ή εύγενής Κύ διηρχόμεθα τάς ήμέρας τών έορτών καί τών Ελληνι
πρια κόρη, ή έπονομαζομένη Μαρία ή Συγκλητική, κών οικογενειακών πανηγύρεων...
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

Κα ΣΟΦΙΑ ΣΧΛΗΜΑΝ,- ή ακαταπόνητος

Η

ΙΙρόεδρος τής «Σωτηρίας», κατώρθωσε κάτι

άληθώς ώραϊον : Συνεκέντρωσεν έπίλεκτα στοιχεία
τής Αθηναϊκής Κοινωυπερ του^ςΤατρειου
νίαώ™ϊς μετέδωκε τόν
φιλανθρωπικόν της ζή
λον καί διωργάνωσε μίαν θαυμασίαν εορτήν, ήτις καί ύπό έποψιν έκλεκτικότητος προγράμματος
καί ύπό έποψιν εισπράξεων ύπερέβη πάσαν προσδο
κίαν.
Δέν θά έξάρωμεν έδώ τήν ικανότητα ένός έκάστου
τών έρασιτεχνών οιτινες έλαβον μέρος είς τήν έκτέλε-

σιν- άξίζουν δλοι έξϊσου τούς θερμοτέρους έπαίνους,
διότι δλοι καί δλαι συνέπραξαν μέ ΐσην καλήν θέλησιν καί’κατώρθωσαν νά παρουσιάσουν, έν τώ συνόλφ,
κάτι σχεδόν τέλειον καί ιδιαζόντως άπολαυστικόν.
Συγχρόνως, είς επτά θεατρικούς συγγραφείς έδόθη
εύκαιρία νά συντρέξουν τό φιλανθρωπικόν έργον
διά πνευματικής συνεισφοράς ύπό μορφήν μονοπράκτου κωμφδίας καί προσετέθη τοιουτοτρόπως εις τό

πρόγραμμα αν όχι κάτι σπάνιον ώς ποιόν, τούλάχιστον
ιδιόρρυθμον ώς παραγωγή καί έντελώς πρωτοφανές
διά τά χρονικά τοΰ Ελληνικού θεάτρου
Τό κοινόν, έν ασφυκτική συρροή, έχειροκρότησεν

ένθουσιωδώς καί τούς έρασιτέχνας καί τούς συγγρα
φείς- άλλ’ έχειροκρότησεν ιδίως τήν εύγενή πρωτοβου
λίαν τής έριτίμου Προέδρου τοΰ Σωματείου.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΕΝ ΑΙΓΪΠΤΟΙ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ]
ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΥ
[ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πολύς έγένειο λόγος έν τε τφ Εΰρωπαίκφ και έγχωρίφ τύπφ περί τοΰ Αιγυπτιακόν ζητήματος, και
δή τελευταίως έπί τή αφορμή τής δολοφονίας τοΰ
Χριστιανόν Πρωθυπουργού Μποϋτρος Πασά Γάλη.Διδ
έθεώρησα επίκαιρον τδ θέμα τοΰτο, τδ όποιον μετ’
ιδιαιτέρας εΰχαριστήσεως γράφω διά τήν «'Ελληνι
κήν ’ Επιθεώρηοιν ».
Χάριν ιστορικής άνακεφαλαιώσεως ατενώς σχετιζομένης μέ τά παρόντα γεγονότα αναφέρω έν συντόμφ
δτι ή κατοχή τής Αιγύπτου ΰπδ τής ’Αγγλίας πρδ ε
νός τετάρτου αΐώνος περίπου έπετελέσθη ΰπδ τδ πρό
σχημα έπαναφοράς τής τάξεως καί ένισ χύσεως τοΰ
Χεδιβικοΰ Θρόνον, ον ή διασάλενσις θά έζημίου τά
διεθνή συμφέροντα. Ή κατοχή είχε τότε προσωρινόν
χαρακτήρα καί ώς τοιαύτη διεκηρύχθη, άλλ’ έκτοτε
ή πολιτική τής ’Αγγλίας έτεινε συστηματικώς εις τδ
νά έδραιώση τήν κατοχήν της έπί τής Αίγνπτου έπί
δσον οϊόν τε στερεάς βάσεως. Καί κατά μέν τά πρώτα
δέκα έτη τής κατοχής οί Αιγύπτιοι διετέλονν ΰπδ τδ
κράτος τον τρόμον καί τον δεσποτισμοΰ, τά όποια έβασίλευον έπί τής άπολνταρχικής Χεδιβικής δυναστείας,
και οί πλεΐστοι έξ αυτών ούδέν ώρισμένον έθνικδν
φρόνημα εΐχον, καίτοι τδ αίσθημα τοΰ Πανισλαμι
σμού ΰπήρχε πάντοτε, καί έν τώ φανατισμω των θά
προΰτίμονν τήν άνάμιξιν τής Υψηλής Πύλης εις τά
τής έσωτερικής διοικήσεώς των παρά τδν έλεγχον και
τήν κηδεμονίαν τής Μεγάλης Βρεττανίας. Εις τάς
πρώτας ασθενείς διαμαρτυρίας τών Αιγυπτίων έναν-
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τίον της κατοχής ή όποια παρετείνετο έπ’ άπειρον, ή
’Αγγλία άπήντησεν έμμέσως οτι ό λαός δέν έξεπαιδεύθη αρκούντως, άλλ’ ούτε έχειραφετήθη πολιτικιάς
διά νά δυνηθή νάαύτοδιοικηθή. Ούδέν κίνημα άξιον
λόγου συνέβη έκτοτε. 'Ο πολύς λόρδος Κρόμερ κατ(όρ
θωνε διά τής απολυταρχίας καί αύστηρότητός του rd
άποπνίγη πάσαν διαμαρτύρησιν τών Αιγυπτίων, έξανέστη δέ τρομερός δταν όμάς ίθαγενόιν έκ Djnchaoui έτόλμησε νά φονεύση μερικούς ’’Αγγλους
άξιωματικούς. Συνεστήθη τότε ιδιαίτερον δικαστήριο?
τό όποιον πρός παραδειγματισμόν έτιμώρησε μέ ποι
νήν θανάτου καί ισόβια δεσμά τούς άμέσως ενόχους,
ώς καί τους λαβόντας οίονδήποτε μέρος είς τήν ύπόθεσιν. ΊΙ άπόφασις αυτή τοϋ Δικαστήριο·) έθζωρήθη
γενικώς ώς άδικος καί αυτοί δι οί ’Άγγλοι άνεγνώρισαν αύτήν ώς άγαν αυστηρόν. Αντίκτυπος αύτής
ύπήρξεν αιώνιον μίσος έναντίον τής Αγγλικής κατο
χής. Τό έθνικόν κόμμα έν Αίγυπτο) ήδραιώθη καί ήρχισε νά κινήται, Νέος 30 μόλις έτών ηλικίας, μέ σφρί
γος ήρωος, ό Μουσταφά πασά Κάμελ, άνέλαβε τήν
αρχηγίαν τοΰ κόμματος καί διά δημοσίων εύγλώτταιν
αγορεύσεων και σθεναρός δημοσιογραφίας κατοόρθωσε
νά έμπνευση είς τούς πατριώτας του τό ιδεώδες τής
ανεξαρτησίας. ’Έκτοτε τό έθνικόν κόμμα έν Αιγύπτιο
ήρχισε νά βαίνη γοργά) τώ βήματι πρός τά έμπρος.
'Η Αιγυπτιακή νεολαία έλάτρευσε τόν Μουσταφά Κά
μελ καί έκπαιδευομένη έν Αιγύπτιο καί Εύρώπη έθήλαζε ταύτοχρόνως καί τάς περί ανεξαρτησίας ι
δέας τοϋ αρχηγού της.Πολύς δέν παρήλθε καιρός καί ό
Μουσταφά Κάμελ απέκτησε πολλούς οπαδούς" τό
κόμμα του όλονέν έπυκνοϋτο καί καθίστατο ένοχλητικόν εις τήν ’Αγγλίαν. Έπήλθεν ό πρόωρος θάνατος
τοΰ Μουσταφά Κάμελ : ήτο έθνική συμφορά διά τούς
Αιγυπτίους, αΠΰ διά τοϋ θανάτου του τό κόμμα παραδόξως αντί ν’άδυνατίση ένισχύθη. Διεδέχθησαν
αυτόν έν τή αρχηγία, τό κόμμα διηρέθη ένεκεν μικροφιλοδοξιών, άλλά τό εθνικόν ζήτημα έπροχώρει.
Ό θάνατος τοϋ Κάμελ έρρίζωσε βαθειά τό έθνικόν
φρόνημα είς τάς φυχάς τιϋν Αιγυπτίων. Έθεωρήθη
ώς ήρως άποθανών άφοΰ έξηντλήθη έν τή πάλη καί
έκ τών πολλιον του ένεργεκϋυ ύπέρ τής μεγάλης του
ιδέας, διά νά κατορθώση νά ΐδη τήν πατρίδα του ά·
ποτινάσσουσαν τόν βαρύν ζυγόν τής ’Αγγλικής κηδε
μονίας. Έπι,κολούθησε βραδύτερον ή άποχώρησις
τοϋ λόρδου Κρόμερ έκ τής ένεργοϋ ύπηρεσίας.
01 ιθαγενείς τόν άπεδοκίμαοαν δημοσίως, καίτοι
κατά βάθος άνεγνώριζαν πόσα καλά έκαρπώθη ό
τόπος έκ τής διοικήσεώς του.
Ό διάδοχός τοΰ, Sir Elton Ghorst, πολιτικός
μαθητής τοΰ Κρόμερ, έλέγετο οτι θά ήκολούθει πιστώς τά ίχνη τοϋ προκατόχου του, άλλ’ ό καιρός απέ
δειξε σημαντικήν μεταβολήν είς τήν ’Αγγλικήν πολι
τικήν. 'Η πρώτη άπαίτησις τών ιθαγενών πρός συμ
μετοχήν είς τά τής διοικήσεώς των είσηκούσθη, καί
βαθ/ιηδόν πολλαί άνοότεραι θέσεις κατελήφθησαν ύπό
τών Αιγύπτιο))', οί δέ διορισμοί ’Άγγλων ή ξένων υ
πηκόων είς κυβερνητικός θέσεις έσπάνιζον. Τό σπου
δαιότερου δέ γεγονός τής εποχής ύπήρξε τό ζήτημα
τής παραιάσεως τής παραχωρήσεως τής Διώρυγος
τοΰ Σουέζ, τό όποιον κατ’ έξαίρεσιν καθυπεβλήθη
τή Γενική Συνελεύσει πρός γνωμοδότησιν, καίτοι ό
Χεδίβης καί οί ' Υπουργοί του και οί ’Άγγλοι Σύμ

βουλοι ήσαν τής γνώμης νά παραταθή ή παραχώρησις. Ή I’ενική Συνέλευσις έν Αίγύπτω έχει κατά τούς
διέποντας αύτήν κανόνας δικαίωμα γνατμοδοτήσεως
έπί τινιον ζητημάτων, τής Κυβερνήσεως μή οΰσης ύποχρέου νά θεατρήση τήν άπόφασίν της ώς έκτελεστικήν. Παραδόξαις πως όμως ή Αιγυπτιακή Κυβέρνηοις έδήλοτσεν έπισήμως δτι ή άπόφασις τής Γενικής
Συνελεύσεως θά ή to τελική καί σεβαστή. Είς μάτην δέ
προσεπάθησαν οϊτε ' Υπουργοί καί Σύμβουλοι νά πείσωσι τά μέλη τής Γενικής Συνελεύσεως περί τοϋ συμ
φέροντος τό όποιον θά έΐχεν ή χιόρα έάν συγκατένευεν
είς τήν παράτασιν τής παραχωρήσεως. Ή πρότασις
άπερρίφθη σχεδόν δμοφώνως, καί οί ' Υπουργοί ήμποδίσθησαν διά βοής καί πατάγου νά συζηιήσωσι περιπλέον τό ζήτημα.
Βασίζων τις τήν γνώμην του έπί τών δ ιων έγράφησαν είς τά έθνικά φύλλα καί έπί μερικών ήμιεπισήμων δηλώσεων τών Έθνικοφρόνων περί τοΰ ζητή
ματος τής Διώρυγος τοΰ Σουέζ, συνεπάγεται δτι ή
κυριωτέρα αιτία δΓ ήν άπερρίφθη ή πρότασις ήτο δι’
έθνικούς λόγους. Οί Αιγύπτιοι δέν ήθελον τήν άνόμιξιν διεθνούς Εταιρίας είς κτήμα τής πατρίδας των,
τό όποιον προοόρ οται νά διαδραματίση σπουδαίου
μέρος είς τήν πολιτικήν τοϋ μέλλοντος.
Περιττόν νά τονίσω πόσον ή έπιτυχία αϋτη τής
Γενικής Συνελεύσεως ένεθάρρυνε τούς Έθνικόφρονας
καί μετά πόσων ζωηρών ελπίδων συνεχίζουν τώρα
τόν πολιτικόν των άγιϋνα. ”Είδη ήρχισαν τήν έφαρμογήν τοΰ προγράμματος των καί έπισήμο)ς έζήτησαν
τό συνταγματικόν πολίτευμα, δίίσχυριζόμενοι, καί δικαίιος, δτι έάν έθειορήθησαν ικανοί rd γνωμοδοτήσωσι καί άποφασίσωσιν όριστικώς έπί ζητήματος τής
περιωπής τοΰ τής διώρυγος, εΐνε έπίτης ικανοί νά
διευθετότσι μόνοι δλα τά άλλα έσωιερικά ζητήματα τής
πατρίδος των. "Ολα δέ τείνωσι νά δείξωσιν δτι πο
λύς δέν θά παρέλθη καιρός καί θά έπιτύχωσ: καί τό
Σύνταγμα.
Οί έν Αίγύπτο) ξένοι πολιτευιαί διαπυνθάνονται
τούς λόγους τής μεταβολής τής Αγγλικής πολιτικής,
διότι εΐνε βέβαιον δτι έπήλθεν αισθητή μεταβολή, καί
οί ’Εθνικοί δικαίως καυχιονται δι’ αύτήν το)ν τήν έπιτυχίαν. Τό πιθανότερον δμως εΐνε δτι ή παρουσία τιϋν
"Αγγλοσν φιλελευθέρων είς τήν ’Αρχήν προύξένησε τήν
μεταβολήν ταύτην, έξαρτάται δέ άπό τούς Έθνι
κόφρονας rd φροντίσωσι νά πολιτευθϋισι δίπλωματικιϋς διά rd έπα>φεληθ(ϋσι τής έπικρατήσεως έν ’Αγ
γλία τών Φιλελευθέρων κατά τρόπον κατάλληλον μή
θίγοντα τήν ’Αγγλικήν φιλοτιμίαν.
Τοιαύτη εΐνε ή σύντομος άφήγησις τοΰ πολιτικού
ζητήματος έν Αιγύπτιο κατά τό παρόν. Κν.ί δσον άφορίϊ τούς Αιγυπτίους τό ζήτημα έλαβεν εύχάριστον
φάσιν, άλλά δυστυχίας )] παροΰσα πολιτική κατάστασις μεγάλως έπηρεάζει τό εμπορίου ιό όποιον εύρίσκεται ακόμη είς κρίσιμου θέσιν, καί δλα αύτά τά έθνικά
κινήματα παρατείνουν τήν οικονομικήν κρίσιν καί έμπνέουν δυσπιστίαν εις τόν ξένον έμπορικόν κόσμον
είς τόν όποιον διαδίδονται μεθ’ υπερβολής τά γεγο
νότα. Εΐνε γεγονός άναμφιοβήτητον δτι, έάν ή Αίγυ
πτος έκαμε γιγαντιαία τίλματα είς τήν ύλικήν καί η
θικήν πρόοδον, τοΰτο οφείλεται είς τήν άνάμιξιν τής
’Αγγλίας είς τήν εσωτερικήν καί έξωτερικήν διοίκησιν
τής χώρας. Καί εΐνε μέν αληθές δτι οί Αιγύπτιοι ώ-

ΙΔΡΥΣΙΣ Υποκαταστήματος τής Τραπέζης
’Αθηνών έν Κύπρω έπιβεβαιοΐ δσα ή περιοπεϊν τών "Αγγλων, άλλ’ εΐνε πολύ αμφίβολον έάν <’>δεύουσα Διεύθυνσις τής « Ελληνικής ’Επιθεωρήσεως»
ρίμασαν είσέτι δι’ αύτοδιοίκησιν, καί ώς ό πρώην
έκρινε σκόπιμου νά γράφη έν
Πρόεδρος τής ’Αμερικανικής Δημοκρατίας Ροΰζβελτ
Η ΚΪΠΡΟΪ ΚΑΙ
προηγουμένφ τεύχει περί τής
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ άνάγκης συστάσεως τοιοότου Τρα
είπε τελευταίως είς τήν διάλεςίν του έν τώ Αιγυπτι
πεζιτικού Καταστήματος. Εΐακό) Πανεπιστήμιο): « Ό συνταγματικές χάρτης διδό
μεθα εύτυχεις άν αί ύποδείξεις μας, γενόμεναι κατό
μενος είς λαόν μή ώριμάσαντ τ τελείως δΓ αυτόν
πιν έπισταμένης μελέτης τό))· έπιτοπίων άναγκών, συμάλλον έπιζήμιος άποβαίνει.» Ίοΰτο καττνοοϋσα ή
νετέλεσαν, έστω καί κατ’ έλάχιστον, είς τήν λιφιν
’Αγγλία καί φειδομένη τών έμπορικών καί τίλλο)ν εύνόίκής άποφάσεατς έκ μέρους τοΰ Συμβουλίου τής
Τραπέζης" ε’ι'μεθα δ’ έτι εύτυ/έστεροι δντες σήμερον
συ/ιφερόντων αύτής καί τών άλλων Εύρωπαϊκών κρα
έντεταλμένοι παρά πλείστων έξεχόντων μελό»· τής Κυ
τών έναντι τιϋν όποιων έχει άναλάβει ηθικήν τινα ύποχρέωσιν δσον αφόρα τήν διοίκηω,ν τής χιόρας, φαί πριακή ; κοινωνίας νά έκφράσωμεν θερμάς εύχαρι
στίας πρός τό μέγα Πιστοττικόν "Ιδρυμα, τό όποιον
νεται διατεθειμένη διά τήν παοαχώρησιν μερικών έρχεται rd συνεισφέρη τοσοΰτον σημαντικώς είς τήν
συνταγματικών έλευθεριών, άλλι’τ πάντοτε ύπό τόν έ πρόοδον και τήν άνάπτυξιν τών μετά τό»’ έξω κέν
λεγχον καί ιήν κηδεμονίαν της, ουταις ιϋστε νά δύναται τρων έμπορικών σχέσεο)ν τής Νήσου. ’Έχομεν συγ
τυχούσης άνάγκης νά θέτη τέρμα ε’ς πάσαι παρεκτρο χωρά) ως τήν διαβεβαίωσιν τοΰ έκεϊ έμπορικοΰ καί βιο
πήν ή κατάχρησιν τών έλευθεριών τούτων. Ούτως τά μηχανικού κόσμου δτι μετά ζέσεατς καί ένθουσιασμοΰ
θά συντελέσωσι πάντες είς τήν άνάπτυξιν τών εργα
συμφέροντα δλ.ων το>ν ένδιαφερομένων μερών θά
σιών τής« ’Αθηναϊκής)) καί δέν άμφιβάλλομεν δτι καί
προστατευθώσι, διότι ή μέν Εύροόπη θ’ άνακτήση ή Κυβέρνησις τής Νήσου, κηδομένη τό>ν άληθών συμ
βαθμηδόν τήν διασαλευθεΐσαν έμπιστοσύνην της είς τό
φερόντων τοΰ τόπου, θά θεωρήση καθήκον της rd έρέμπόριον τής χώρας, και οί Αιγύπτιοι θά έχωσι τήν γασθή μετά τής Τραπέζης ’Αθηνών έστω καί ύφ’ ού?
δρους έργάζεται μετά τής ’Οθωμανικής Τραπέζης.
ίκανοποίηοιν νά βλέπωσι τήν χάιραν των προοδεύουΕίς τήν έπιτυχίαν τών έργασιών θά ουντελέση με
σαν ύλικώς καί πολιτικώς.
γάλως καί ό άναλαβοιν τήν διεύθυνσιν τοϋ r Υποκατα
στήματος αξιότιμος κ. Γαβρ. Κουδουνάρης, διά τόν
Κάΐρον, ’Απρίλιος 1910.
Γ. I. ΣΑΣΣΙΝ
διορισμόν τοϋ όποιου οφείλονται έπαινοι καί συγχαρη
τήρια είς τι ν Κεντρικήν Διεύθυνσιν.

φελήθησαν σημαντικά ύπό τήν κηδεμονίαν ούτως εί-
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“ΑΙ ΟΡΝΙΘΕΣ,, ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ
ΚΑΙ Ο “CHANTECLER,,
Έάν ή πζράατκσις τοΰ τβλεοτζίου σκηνικοΰ έργου
τοΰ αεγάλου τής Γαλλ'.κς πον/)τοΰ Ροστά.ν άπετέλεσε ρ/.έγκ θεατρικόν γεγονός έν τοϊς καθ’ ηαας χρόνοις, έ'τι [/.εγαλητέραν σζρτκσίκν κκι σπου^ζιότητα έ
χει ή έπί σκηνές οιδασκαλίζ τούτου έν Άθήναις, έν
τγ πόλει ταύττ), ·ητις ύπηρξεν ή κοιτίς τ·^ς δρα[Λ«τικ·^ς τέχνης καί δπου πρό οκεχιλίων καί πλέον έτών
άνεβιβάσθη τό πρώτον έργον δπερ [Λετεχειρίσθη τάς
όρνιθας ώς δρώντα πρόσωπα καί δπερ οιά την ρ/.εγάλην αύτοΰ πρωτοτυπίαν.την άπαρασ.ιλλον ευφυΐαν καί
τόν γοητεύοντα λυρισμόν κατατασσεται άπό αίωνων
ηδη ιεεταζύ τών ύψίστων δημιουργημάτων της ανθρώ
πινης διανοίας.
Έπρεπε δέ νά όιδκσκώμεθα τόσον στυγνώςκζί ξηρώςτούς αθανάτους τηςημετέρας προγονικής εύκλειας
ποιητάς καί συγγραφείς, έπρεπε νά έ/ωμεν οΐαν —
φρικτόν είπεϊν !—έχομεν πάντες οί νεότεροι "Ελληνες
καί Έλληνίδες δχι αδιαφορίαν πλέον, άλλά τοΰτ’
αύτό απέχθειαν πρός δ,τι θίγει τήν ύπέροχον έκείνην
καί τελειοτάτην πνευματικήν παραγωγήν, ήτις κζί
μετά δισχίλια έτη παραμένει άκόμη πάντοτε καί θά
παραμένν) ώς ό άνέσπερος ήλιος κζί τό άνέφικτον πρό
τυπον οίασδήποτε φιλολογίας,έπρεπε, λέγομεν, νά ειμεθα άπό παίδων τεθωρακισμένοι μέ τήν κλασικήν άμάθειζν πρός παν άφορών τήν άρχαίζν ποίησιν, ΐνζ
κατά τάς ημέρας ταύτας μή άνακύψη ούδέ άπαξ εις

τήν δημοσιότητα καί εις τάς ομιλίας κζί κρίσεις ή
μών τό δνομα τοΰ μεγίστου τής άρχαιότητος κωμί’Ζοΰ
νά μή φανή δέ ούδέ ή σκιά τοΰ άθανάτου έργου του
εις τάς προθήκας τών περικόμψων πολύγλωσσων καί
διεθνών βιβλιοπωλείων μας, δπου έμφζνίζονται έπιδεικτικώς καθ’ έκάστην καί αύτά τά πνευματικά τέ
ρατα καί άποκυήμζτα τής συγχρόνου φιλολογικής
παραγωγής !...
Καί έν τούτοις έν τή γή τζύτή καί έν τώ θεσπεσίω
τούτω τό πάλαι άστει κατά τό έτος 414 π. X.
συνηγείρετο ολόκληρος ό λαός τής ’Αττικής κζί μυ
ριάδες ξένων έξ άπάσης γωνίας γής ΐνα παραστοΰν εις
όραμα έν ω τό άνθρόπινον πνεΰμα θραΰον τούς δεσμούς
τής κοινοτοπίας καίτών συνήθων πολιτικών θεμάτων
άνέρχεται είς τά αιθέρια κζί ιδεώδη υψη τοΰ εύγενεστάτου λυρισμοΰ.
Μόνον δέ τό σύγχρονον δράμζ τοΰ γάλλου ποιητοΰ καί
ή περί αύτό παγκόσμιος συγκίνησις ώς καί ή άπό έτών
παρασκευασθεϊσα μετά μυρίων κόπων καί άγωνων σκηνοθέτησις κζίή άνζβίβζσις αύτοΰ έπί τής σκηνής,δύνζνταινά δώσωσι ιδέαν μιας διδασκαλίας άρχαίου δράματοςέν’Αθήναις έν ένί τών μεγάλων ύπό τήν Άκρόπολιν
θεάτρων αύτών, έν τώ τοΰ Διονύσου ή κζί έν τώ άρχζιοτέρω τοΰ Ληνζίου, δπερ έκτοτε τελείως έζηφζνίσθη. Κζί τότε ή άνζβίβζσις δραμάτων κζί κωμω
διών τοιαύτης έπιβολής άπγτει μζκρότατον χρόνον κζί
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δαπάνας ύπερόγκους, ας εύτυχώς, κατά την φρονιμώΘερσίτην, απέναντι τοΰ λεοντιδέως εκείνου τών ’Α
τάτην τών άρχαίων ’Αθηναίων νομοθεσίαν, άνελάμβα- θηνών !...
νον πλούσιοι πολΐται, ώ; άνελάμβανον ούτοι ύποχρεωτικώς καί τον έξαρτισμον και συντηρησιν τοΰ Ναυτι*
Πάντεςδ
όμως οί περιορισμοί καί αί λογοκρισίαι μη
ζοΰ καί’άλλων πολεμικών δυνάμεων της Άθηναίζης η
νομίση τις ότι ούδ’ έπελάχιστόν έμείωσαν τό πνεύμα
γεμονίας.
Ή αρχαία αττική κωμωδία. ης μέγιστος αντιπρό καί τάς βάσεις της αττικής κωμωδίας, διότι τοΰτο
σωπος παρά πλείστους άλλους επιφανείς εινε ό άρι- θά έσημαινε πληοη καί τελείαν κατάλυσιν πάσης
στοζρατιζώτατος Αριστοφάνης, ούδέποτε ώς γνωστόν οίασδηποσε σατυρικής παραγωγής. Άπόδειξις δ’ αύέλάμβανε θέματα έχ τοΰ συνήθους κοινωνικού βίου, τοί οί «’Όρνιθες» διότι καίπερ μη κατευθυνόμενοι
άλλα πάντοτε έκ της πολίτικης, φιλολογικής καί φί ώς αί λοιπαί τοΰ Άριστοφάνους κωμωδίαι καθ’ώρισλο σοφιζης συγχρόνου ζωής, έξυψοΰσα ούτω τό φρό μένου προσώπου, καυτηριάζουσαι καί κατασυντρίβουνημα καί διδάσκουσα τον άθρόως ώς είς σχολήν φιλο σκι έπι της σζηνης δνομαστί σύγχρονα πολιτικά πρό
σωπα, ούχ ηττον η κυριαρχούσα ένταΰθα ιδέα είνε η
σόφων συρρέοντα είς τό θέατρον λαόν τών ’Αθηνών.
Ό ’Αριστοφάνης, εχθρός άμίλειζτος της Αθηναϊ διακωμώδησις τών έλαφρονόων ώς ορνίθων ’Αθηναίων,
κής Δημοκρατίας, η τις ειχεν επί τών ημερών αύτοΰ οΐτινες ύπό την ηγεσίαν ένός εύφαντάστου καί ακρί
έςοκείλει είς άκρατον οχλοκρατίαν,άνεβίβασεν επί της του αείρακος, ένώ εύρίσκοντο έν έμπολέμω πρός τους
σζηνης τοΰ θεάτρου ζαί ζατεμαστίγωσεν αλληλοδιά Σπαρτιάτας καταστάσει, έσπαράσσοντο δέ μυριοτρόδοχος πάντας τούς πολιτικούς άνδρας της Άθηναϊκ. πως έσωτερικώς, έπεχείρουν έν τούτοις την μάλλον
Δημοκρατίας, μη φεισθείς μηδ’ αύτοΰ τ^ΰ μεγαλοφρο- παράτολμον, άσκοπον καί άνόητον εκστρατείαν,κατανεστατου Περικλεούς. Συντηρητικός ό’ είς άζρον καί σπαταλησανιες είς αύτην παν οτι μέγα, ώραΐον, ισχυ
μη αποδεχόμενος ούδεμίαν νέαν καινοτομίαν έν τώ θε- ρόν ααί άκμαΐον ένέκλειεν έντός τών τευχών αύτοΰ
ατρω η τη φιλοσοφία, έπληςεν ανηλεώς καί αδικαιο τό οαιυ.όνιον τοΰτο Άστυ.
Φεΰ, η απαίσια έκείνη έκστρατεία ύπηρςεν ό τάφος
λόγητος τούς περιφζνεστάτους τότε σκηνικούς ποιητάς καί φιλοσόφους προκαλέσας έν μέρει ακούσιος 'ίης Άθηναίζης ηγεμονίας, άλλ’ ό ’Αριστοφάνης γράκαί αύτόν τον θάνατον τοΰ μεγίστου της ηθικης φων προ τοΰ 414 ηδη π. X. την φωτεινήν καί εύέλδιδασκάλου Σωκράτους. Άλλ’αί έπανειληααέναι αύ- πιδα ταύτην σκηνικήν φατασμαγορίαν δέν έφαντάζετό
ται επιθέσεις καί η ακατάσχετος έπί της σκη ποτέ την έπιφυλασσομένην είς την μεγάλην αύτοΰ πα
νής κατακεραύνωσις τοσούτων δυνάμεων πολιτικών τρίδα πανολεθρίαν καί την τελείαν καταπόντισήν τοΰ
καί πνευματικών έπηνεγκον τέλος τοιαύτην εναντίον εύπηκτου καί περικαλλεστάτου της Άθηναίζης πολι
τών κωμικών ποιητών καί ιδία τού Άοιστοοάνους κα τείας σκάφους !..
ταφοράν έν τώ Δημω Αθηναίων, <οστε ολίγα έτη προ
της είς Σικελίαν έκστρατείας (415 π. X.) είσηχθη
Άλλ’ όπως δυνηθώμεν νά έκτιμησωμεν δεόντως
ψήφισμα ύπό τίνος Συοακοσίου καλούμενου έν τη ’Εκ
κλησία τοΰ Δήμου ΐνα τοΰ λοιπού μη έπιτρέπηται άμφοτέρας τάς κωμωδίας, την τε άρχαίαν καί την
η αχαλίνωτος αυτή κατά ώοισμένων ποοσώπων σά- σύγχρονον γαλλικήν συγκρίνομεν δ’ εΐτα ταύτας
τυρα. «Άφείλετο γάρ. λέγει τό ψήφισμα, κωμωδεϊν πρός άλληλας. ύέον νά γνωρίζωμεν επακριβώς καί τάς
δύο. Καί τον αέν «Άλέκτορα» τό πολύ κοινόν άνέοΰς έπεθυμουν».
Είς τό λογοκριτικόν έκεΐνο ψήφισμα οφείλεται έν γνωσε καί είς τό κείμενον είς μεταφράσεις — οχι όμως
μέρει τό θαυμαστόν τοΰτο ποίημα τών ορνίθων «6- δυστυχώς χ'ίχς τοΰ πρωτοτύπου — καί άπό σζηνης
περ ώς μελωδικός ύμνος της φύσεω,ς επέρχεται μετά τέλος εΐδεν, ένώ τούναντίον τό Άριστοφάνειον έργον
τοσοΰτον βίαια καί άγρια πολιτικά πάθη νά υ.αλάξη διατελεΐ πάνυ άγνωστον έκτος τών εύαρίθμων έκείτάς ψυχάς καί μεταρσιώση τάς διανοίας τών Αθη νων ές έπαγγέλματος φιλολόγων, οΐτινες άνέγνωσαν
ναίων, οΐτινες κατά τάς ημέρας έκείνας έπασχον δει- καί έπισταμένως έμελετησαν τό άριστοτέχνημα έ
νώς ένεκα τών πρώτον ατυχιών καί απογοητεύσεων κεΐνο της άρχαιοτέρας αττικής κωμωδίας, διό σύν
τοΰ σικελικού πολέμου καί έκ τών έσωτερικών ταρα τομος της ύποθέσεως τούτου περιληψις νομίζω έτι έχών έκ τοΰ επεισοδίου τών « Έρ»χοκοπιδών».
πιβάλλεται, εύχόμενος ΐνα αύτη παρακίνηση τινάς
Ο ’Αριστοφάνης άλλως τε καί δι’ ένα άλλον λό καί είς την άπό κειμένου ύψίστην έν αύτώ αισθητικήν
γον σπουδαιότατον δέν ήθελε νά θίξη πολιτικά πρό έντρύφησιν.
σωπα έν τη νέα κωμωδία του. Δέν ήθελε δηλ. νά
Δύο Αθηναίοι, τύποι συνήθεις της άγορας, κα
πληςη τόν Άλκιβιάδην, ουδέ νά καυτηοιάση την άλ- λοί «οίκοκυραΐοι», ώς θά έλέγομεν ημείς σήμερον, άλοπρόσαλλον καί δλεθρ'αν πολιτείαν τοΰ νεαοοΰ τού ποφασίζουσιν άπελπισθέντες άπό την οίκτράν πολιτι
του δημεγέρτου, διότι συνεδεετο μετ’ αύτοΰ καί πάν κήν κατάστασιν καί έκ τοΰ άβιωτου βίου ένεκα τών
τοτε άπέφυγε οίανδηποτε περί αύτοΰ κρίσιν έν ταΐς έμουλίων σπαραγμών νάποδημησωσι πρός άναζητηκωμωδίαις του. Καί έν τούτοι; έάν ύπηρςεν άνθρωπος σιν καλλιτέρας καί εύτυχεστέρας ζωής. Καί ΙΙειθέπράγματι έπικίνδυνος καί αύτόχρημα καταστροφεύς τ α ι ο ο ς μέν καλείται ό εις. Εύελπίδης δ ’ ό έ
της τότε ύπέρ ποτέ ανθήρας τών ’Αθηνών ηγεμονίας, τερος, ονόματα συμβολικά, διότι ο μέν πρώτος είκοουτος ητο ο ωραιότατος μέν καί εύφυέστατος, υιός νίζει τον πειστικόν άνθρωπον, οστις εινε πληρης πάν
τοΰ Κλεινίου. αλλά γέμων ελαττωμάτων καί η τοτε σχεδίων καί ιδεών, ένώ ό δεύτερος εινε ο Σάνθικώς τελείως ανερμάτιστος. Ό Κλέων. δν ό Αρι τζος τοΰ Δόν-Κιχώτου εκείνου, τύπος απλοϊκού καί
στοφάνης’ δι’ όλου τοΰ βίου αύτοΰ ώς ολετηοα της εύπιστου, οστις βοηθεΐ τον πρώτον είς τάς επίνοιας
πολιτείας έπαταςεν, ητο ώς ο ’Απόλλων πρός τον του καί τάς μάλλον παράτολμους, άλλά μέ μεγάλην
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πάντοτε έπιφύλαςιν καί μετά ποιας τίνος κωμικό-

τητος.
Οί δύο λοιπόν ούτοι σύντροφοι, έφοδιασθέντες διά
παντός άπαραιτητου είς μακρυνην εκστρατείαν, άπέρχονται τών Αθηνών έχοντες έκαστος είς τον κόλ
πον κεκρυμμένον ώς οδηγόν, ό μέν Πειθεταιρος
κορώνην, ό δ’ Εύελπίδης κολοιόν.
Κατά πρώτον διευθύνονται πρός τον γαμβρόν της πόλεως τών Αθηνών, τον βασιλέα Τ η ρ έ α, οστις κατά
τόν μύθον εΐχε
μεταμορφωθη
*
ώς Έ π ο π α (τσαλαπε
*^
τεινόν)
δέ σύζυγος αύτοΰ Πρόκνη καί η γυναικαδέλφη
του Φιλομήλα είς’Αηδόνα καί Χελιδόνα.’Εκεί κρούουσι
την θύραν, άλλά κατ’ άρχάς άποκρούονται, τέλος γί
νονται δεκτοί καί έκθέτουσι πρός τόν Τηρέα τό σχέδιόν των, όπως δηλ. συνοικίσωσι νέαν πόλιν μακράν
τών Αθηνών. Ό Τηρεύς μαθών ότι εινε Αθηναίοι
εκλαμβάνει αύτούς φυσικά ώς.,.δικαστάς,μετ’ έκπληςεως δέ κατόπιν μανθάνει ότι ύπάρχουσιν έκτος τών
δικαστών καί δικηγόρων καί άλλοι άνθρωποι έν τη
πόλει έκείνη. Μετά ταΰτα προτείνει πρός αύτούς δια
φόρους πόλεις όπως κατοικησωσιν , άλλ
*
όλαι άπορρίπτονται. Τέλος άποφασίζεται νά κτίσωσιν ιδίαν
νέαν πόλιν άπό κοινού μετά τών πτηνών, είς την ό
ποιαν νά κληθώσι καί οί Αθηναίοι, άλλ’ οχι έννοεΐται όλοι. Πρέπει νά γείνη προηγουμένως έκκαθαρ ι σ ι ς .. *
Ιϊρός τοΰτο άνάγκη νά κληθη Έθνοσυνέλευσις ές
όλων τών πτηνών τοΰ ούρανοΰ, ουτω δ’ άναλαμβάνει
ό ’Έποψ-Τηρεύς νά καλέση τά πάντα πτηνά.κελαδών
τό θεσπέσιον έκεΐνο άσμα όπερ άρχοται άπό τοΰ στί
χου 227 ώς έξης :

ΕΠΟΨ
Eno jco τιο no no no no no no no ηοΐ
ιώ ίώ ιτώ ίτώ ιτώ ιτώ
ϊτω τις ώδε τών έμ,ών όμοητέρων^
όσα t’ εύσηόρονς αγρών γύας
νέμεσ&ε, φνλα μνρία κρι&οτράγων
σηερμολόγων τε γένη
Ταχύ ηετόμενα, μαλ'&αηην ίέντα γήρνν
δσα τ’ έν αλοκι &αμά
βώλον άμφιτιτtvβίζε'^,, ώδε λεητόν

♦

άδομένα φωνα'
τιδ τιδ τιδ τιδ τιδ τιδ τιδ τιδ
δσα &3 νμών κατά κήηους έη'ι κισσού
κλάδεσι νομόν δχει>
τά τε κατ’ δρεα τά τε κοτινοτραγα τά τε κομαροφάγα,

άνύσατε ηετόμενα ηρός έμάν ανδάν
τριοτό Γριοτό τοτοβρίξ'
δση
έλείας ηαρ3 αυλώνας οξύστομους
έμηίδας κάητε&’, δσα τ3 ευδόσους γης τόηους
εχετε λειμώνα τ3 έρόεντα Μαρα&ώνος, δρνις ητέρων ηοικίλος τ3 άτταγας άτταγας.
ηκει γάρ τις δριμυς ηρέσβυς,

καινός γνώμην
καινών έργων τ3 έγχειρητης'
άλλ3 ϊτ3 ές λόγους αηαντα,
δεύρο, δεύρο,δεύρο, δεύρο’
τορο τορο τορο τοροτιξ
κικκαβαυ κικκαβαϋ
τορο τορο τορο τορο λιλιλίξ.

Παρεθεσαμεν ολόκληρον τό ασμα τοΰτο ΐνα οί άκροαταί ημών λάβωσιν ιδέαν τινά τοΰ ποιητικού κάλ
λους τού δραματικού τούτου έργου τοΰ Άριστοφάνους.
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Είπομεν «ποιητικού κάλλους»,άλλά θά ητο ορθότερο»
τοΰ μ.εγαλου κωμικού τέχνη καί ή βαθεΐα έτι γνώσις
νά έλέγομεν μ. ο υ σ ι κ ο ΰ διότι πρόκειται περί κα- ήν είχε περί πάντων τών πτηνών, ών απαριθμεί πληθκραςμ.ουσικηςσυνθέσεως και περί μουσι
θύν γενών, χαρηκτηρίζων ένα έκαστον εύστοχώτατα.
κών οργάνων, ιδίως αυλών, οΐτινες συνώόευον τό ά
Παραθέτομεν ένταΰθα μόνον μερικά ονόματα έξ
σμα εκείνο. Πασαι αυται αί μιμήσεις τών φωνών τών
αύτών :
πτηνών παρ’ Άριστοφάνει εινε τοσοϋτον ακριβώς
ΕΠΟΨ
»Ούτοσ'ι πέρδιξ, έκεινοσί δέ νή Δι' άτταγας,
άναγεγραμμέναι έκ τοΰ φυσικοϋ,ώστε είδήμω» άνήρ α
Ούτοσί δέ πινέλοιμ, εκείνη δέ άκυκών.
ναγνωρίζει εύθύς τόν χαρακτήρα έκαστου πτηνού. Λέ
ΠΕΙΘΕΤΑΙΡΟΣ
γεται μάλιστα δτι ό ’Αριστοφάνης κατείχε τό ιδία
Τις γάρ εσ&’ οϋπισ&εν αυτής ;
ζαν φυσικόν τάλαντον νά μιμηται καί ό ίδιος θαυμαΕΠΟΨ
σίως τάς διαφόρους φωνάς τών πτηνών.
'Όστις έστί ; Κειρύλος
ΠΕΙΘΕΤΑΙΡΟΣ
Είς την τόσον γοητευτικήν φωνήν τοϋ Έποπος
Κειρύλος γάρ έστιν δρνις ;
καί της άηδόνος, διότι έν τώ μεταξύ ειχεν ούτος έξεΕΥΕΛΠΙΔΗΣ
γείρει έκ τοϋ ύπνου καί την τρυφεράν του σύζυγον
Ού γάρ έστι Σποργίλος ;
δπως τόν βοηθηση εις την πρόσκλησιν τών πτηνών,
ΕΠΟΨ
προσέρχονται ταΰτα άθρόως, κατ’ άρχάς μετά σοβα
Χαύτηΐ γε γλαυξ.
ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ
ρότητας καί μεγαλοπρεπείας,"μεγάλα τινα καί ώραϊα
Τί φής ; τις γλαϋκ
*
' Α&ήναζ' ήγαγεν ;
πτηνά, αίαν ό φοινικόπτερος (φλαμίγκο), ό περσικός όρΕΠΟΨ
νις, έτερος τις έποψ καί τέλος είσβάλλουσι μεθ’ όρμης
Κίττα, τρύγων, κορυδδς.^ έλεας, ύπο&υμις, περιστερά,
είκοσιτέσσαρα πτηνά, άτινα άποτελοΰσι τόν χορόν,
νέρτος, ιέραξ, φάττα, κόκκυξ, έρυ&ρόπους, κεβλήπυρις,
παρατασσόμενα έν τή ορχήστρα.
πορφυρις, κερχηΐς, κολυμβρίς άμπελίς, φήνη, δρύοιμ.
ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ
Εννοείται οικοθεν δτι ό αμίμητος ’Αριστοφάνης
Ίου. ίου τών ορνέων, ίου Ιού τών κοιμίχων !
έπί πάντων τούτων διαχέει αφειδώς αναρίθμητα λο
οια πιππίζουσι καί τρέχουσι διακεκραγότες
γοπαίγνια, περιπαίζων πλείστους γνωστούς τότε συμπολίτας του ώς τόν Φιλοκλνί, τραγικόν ποιητήν,
ανεψιόν τοΰ Αισχύλου, δστις συνέθεσεν έκατόν δλας
’Αλλ’ ήδη τά πτηνά μόλις αντιλαμβάνονται δτι έ
τραγωδίας, μιμούμενος τόν μέγαν αύτοϋ θειον, άλλά
κεΐ έπάνω είς τό Βασίλειόν των είσεχωρησαν άνθρω
μη κεκτημένος τό δαιμόνιον έκείνου. Ήτο λίαν δυ
ποι, άπό τό κατηραμένον δηλ. καί έχθρικόν των γέ
σειδής την μορφήν καί ισχνός, διό καί έσατυρίζετο
νος, έξοργίζονται καί έτοιμάζουσι τά ράμφη των δ
διαρκώς ύπό πάντων τών κωμικών. Όμοϋ μετ’ αύπως έπέλθωσι κατάτοΰ Πειθεταίρου καί Εύελπίδου,
τοΰ σκώπτει ό Αριστοφάνης καί τόν περίφημον
δστις περίτρομος ώς ό Σαντσος τοΰ Θερβάντες, θέτει
Καλλίαν, τόν ύπέρπλουτον, τόν έπονομασθέντα
τήν χύτραν έπί τής κεφαλής καί μάχεται μέ τόν οβε
«λακκόπλουτονβ,τοΰ οποίου τόσα χρήματα είχον κα- λόν (τήν σούβλαν).
ταφάγει οί συκοφάνται καί αί έταϊραι, ώστε ό Εύελ’Επειδή δέ έστερεΐτο άσπΐδος ό άγχίνους Πειθέπίδης, δταν βλύπ») τόν έτερον έποπα άναφωνεΐ :
ταιρος συμβουλεύει αύτόν νά κρατή έμπρός του μίαν
Εύελπ. Καλλίας άρ’ ούτος ό δρνις έστίνώς πτερορπιατέλλαν ή έν τριβλίον, τότε ένθουσιασμένος ό Εύελρυεΐ ! ό δέ II ε ι 0 έ τ α ί ρ ο ς άπαντα :
πίδης άναφωνεΐ :
«Άτε γάρ ών γενναίος ύπό τε συκοφαντών τίλλε«Ώ σοφώτατ’, εύ γάρ εύρες αύτό καί στρατηγιται, αί τε θηλειαι προσεκτίλλουσιν αύτοϋ τά πτερά».
κώς- ύπερακοντίζεις σύ γ’ήδη Νικίαν ταΐς μηχαναΐς.»
Διά τον αύτόν λόγον περιπαίζει αύτόν καί άλλος
Ένθα ύπαινίσσεται τόν μέγαν σύγχρονον τών ’Αθη
κωμικός ού σώζεται τό εξής άπόσπασμα :
ναίων στρατηγόν, δστις ήτο δεινός
*
περί τάς μη«Θά σε όνομάζωμεν πτηνόν.—Διατί, μά τήν Ε
χανάς, τήν γεφυροποΐί'αν κλπ.
στίαν ; μήπως διότι έφαγα τήν πατρικήν μου περιου
Έπί τέλους δμως έπέρχεται συμβιβασμός και πα
σίαν ;— Όχι δι’ αύτό, άλλά διότι άρσενικός ών, καρέμβασις τοΰ Έποπος, δστις καθυβρίζει τά πτηνά δτι
τεκόπης ύπό τών θηλέων ! Εύθύς κατόπιν ό ’Αρι
έπετέθησαν καί θέλουσι νά έςοντώσωσι τούς συγγενείς
στοφάνης σκώπτει καί έτερον Αθηναίο»,τόν Κλεώνυ- του 1... (διότι ώς ειπομεν άνωτέρω ή σύζυγός του
μον, δστις έφημίζετο έπί αδηφαγία καί παχυσαρ
Άηδών-Πρόκνη ήτο βασιλόπαις ’Αθηναία). ’Ιδίως
κία, διό καί ονομάζει αύτόν «κατωφαγαν», λέξιν, ήκατακτά τελείως τήν εύνοιαν τοΰ πτερωτού κόσμου ο
τις προφερομένη κατόπιν τοΰ ονόματος τοΰ Κλεωνύ- πονηρός Πειθέταιρος, δταν τούς προτείνή τήν Βασι
μου καθίσταται δυσώνυμος... ’Επειδή μάλιστα ούτος λείαν τοΰ κόσμου καί τήν κατάλυσιν τοΰ Όλύαπου.
έφημίζετο καί ώς ρίψασπις, ό Πειθέταιρος απορεί πώς
Ένταΰθα ό ’Αριστοφάνης εύρίσκει μυρία δσα νά ειπη
τό πτηνόν, δπερ τοΰ όμοιάζει, διατηρεί έτι έπί τής πεοί τών 'Ολυμπίων Θεών, περί τήςδιαίτης τών πτη
κεφαλής τόν λόφον, (τό λοφίον δηλ.)...
νών, περί θυσιών κλπ.
Έπονται δέ μετά τοΰτο πλεϊστα άλλα λογοπαί
Ή σκηνή αύτη έπιστέφεται διά τής έξ 125 στί
γνια περί λόφων κλπ. ’Εν γένει έν τή σκηνή ταύτη,
χων περίφημου Π α ρ α β ά σ ε ω ς, ήτις είνε τό μεγα
ήτις όμοιάζει καταπληκτικώς πρός τήν άρχήν τής γ’
λοπρεπέστατο» λυρικόν ασμα δπερ έγράφη ποτέ έν τή
πράξεως τοϋ «Σαντεκλέρ», ένθα γίνεται ή γνωστή ύάττική κωμωδί^. Είνε δέ ή παράβασις δλως ίδιάζον
ποδοχή πά/των τών προσκεκλημένων είς τήν άπο- μέρος τής άρχαίας κωμωδίας, καθ’ ήν ό ποιητής διά
γευματινήν πτηνών, (*) άναδεικνύεται ή άπαράμιλλος τοΰ Χορού άποτεινόμενος πρός τούς θεατάς όαιλεΐ
(*)Έν τή ακη»ή ταύτ^ ό Ροστάν άναδείκνυται αληθώς μέγας
δρνιθολόγος ώς δ ’Αριστοφάνης τό πάλαι. Εϊνε καταπληκτικός
ό άριθμός τών διαφόρων γενών ορνίθων τά όποια παρουσιάζει

έπί τής σκηνής. ‘Αρκεί νάναφέρω μόνον τά τεσσαράκοντα κα'ι
οκτώ είδη πετεινών, ή εναλλαγή τών όνομάτων τών όποιων
προξενεί κεφαλαλγία·»'.

μετά μεγίστης έλευθεροστομίας, οίονεί ώς δημοσιο
γράφος, καυτηριάζων καί σατυρίζων, πολλάκις δέ δι’
δλως προσωπικάς αύτοϋ υποθέσεις ώς ό ’ Αοιστοφάνης έν τοΐς «Ίππεΰσιν.» Έν τή παραβάσει ταύτη ό
Χορός άδει έκ χαράς καί μετά τ'» πρός τήν άηδόνκ
έγκώμιον, δπερ παραθέτομεν αύτολεξεί κατωτέρω καί
ού ή άρρητος καί μελισταγή; λυρικότης δύνατζι πρός
μόνον τοΰ Ίππίου Κολωνοϋ τόν γνωστότατο» ύμνον
τοΰ Σοφολέους έν τώ «Οίδίποδι έπί Κολωνώ» νά
συγκριθή, έπεται έ'ζοχος σάτυρα, έν ή εξυμνείται ή
παντοδυναμία τών ορνίθων καί ή εύτέλεια τών Θεών
καί τών άνθρώπων. Τό τελευταΐον μάλιστα τούτο μέ
ρος είνε οίονεί διζκωμωδησις τής παντοδυναμίας τοΰ
ανθρώπου, ήν έςύμνησεν ό Σοφοκλής έν τώ περιφήμω
χωρίω τής «Αντιγόνης». Ένώ έκεΐ έξαίρεται ή δύναμ.ις τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος καί ή απαράμιλλος
αύτοϋ ίκανότης, ένταΰθα ό ’Αριστοφάνης έξευτελί-

ζει ταΰτα διά τών έξής :
«”Αγε δή φύσιν άνδρες άμαυρόβιοι, φύλλων γενεά

προσόμοιοι,
όλιγοδρανή πλάσματα πηλοϋ, σκίυειδέα φϋλ’ ά-

στίγματα είς τό πτέρωμά του. ’Επίσης τόν υιόν τοϋ
Πεισίου τόν κιθαρωδόν Μελαν, δστις φαίνεται δτι είχεν υπουλον καί προδοτικόν χαρακτήρα, ονομάζει
«πέρδικα, τοϋ πατρός νεόττιον», διότι όντως ή πέρδιζ είνε γνωστή ώς ζώον πανοΰργον καί πονηρόν, κρυ
πτόμενο» καί έζαπατών καί τόν όεινότερον θηοευτήν.
’Άλλον τινα έκ δούλων κκτκγόμενον, Κάρα τό γένος,
ονομάζει «πάππον», είδος πτηνοϋ, συμβουλεύω» αύ
τό» »ά «φύση πάππους», »ά φυτεύσγ δηλ προγόνους,
ύπαινισσόμε»ος τάς λαθραίας είς τά ληςιαρχικά βι
βλία τών Δήμων έγγραφά; μή γνησίων έξ έλευθέρων
γονέων πολιτών.... Άλλά τί πρώτον, τί δ’ ύστατον
νά κκταλέςω έκ τών απειραρίθμων σπινθηροβολώ»
εύφυολογιών τοΰ δζιμονίου κωμικοϋ !
(Συνέχεια)

ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

τΠεΓμΤμα
Συνεχεία εκ τοΰ προηγουμένου τεύχους

μενηνά,
άπτήνες έφημέριοι, ταλαοί βροτοί, άνέρες είκελό-

Και έν τω ζητήματι τοΰτω ώς καί παρ’ δλοις, ώς
έν παραδείγματι είς τό ζήτ ημα τής Κυριακής αργίας,
νειροι,
αρεσκόμεθα νά άρχίζωμεν άπό τοΰ τέλους' ώς έκεΐ,αντί
πρόσχετε τόν νοϋν τοΐς άθζνάτοις ήμΐν, τοΐς αίέν
νά
προσπαίίήσωμεν νά δημιουργήσωμεν αΰξησιν εργα
έοϋσιν,
τοΐς αίθερίοις, τοΐσ·.ν άγήρως, τοΐς άφθιτα μηδοσίας, νά ζητήσωμεν νά έξασφαλίσωμεν τούς έργάτας
μένοίσιν.........................................................................................
κατά τοϋ γήρατος καί τών ατυχημάτων,νάπροστατεΰσωμεντά παιδίακαί τά κοράσια έκ τής υπέρμετρου εργα
καί έπεται είτα μία πλαστή θεογονία κατά παρω
σίας καί τόσα άλλα,έπεδιώξαμεν δ,τι ύπ’ αύτάς τάς συνδίαν τής τοΰ Ησιόδου, καθ’ ήν :
«Ερέβους έν άπείροσι κόλποις τίκτει πρώτιστον ύ- θήκας δέν ισχύει εις ούδέν έτερον έθνος, τόν αποκλει
πηνέμιον Νύξ ή μελανόπτερος ωον,
σμόν οίκεΐ καί ώς έτυχε τών έπαγγελμτιών μετ’άπειραέξ ού περιτελλομέναις ώραις έ'βλαστεν Έρως ό πο
ρίθμων εξαιρέσεων έκ τής Κυριακής εργασίας,ούτω καί
θεινός,
ένταΰθα τό ζήτημα τής άπαλλοτριώσεως ήτο τό τελευ
στίλβων νώτον πτερύγοιν χρυσαΐν, είκως άνεμωταΐον δπερ έπρεπε νά έλθη έπί τοϋ τάπητος. Δέν είνε ή
κεσι δίναις.
Ούτος δέ Χάει πτερόεντι μιγείς νυχίω κατά τάρ- έλλειψις τής ιδιοκτησίας ήτις διατηρεί τήν κατάστασιν
ταύτην έν Θεσσαλία καί είναι μάλλον ή βέβαιον δτι οί
ταρον εύρύν
ένεόττευσεν γένος ήμέτερον καί πρώτον άνηγαγεν Θεσσαλοί,διατηρουμένων τών παρόντων δρων,δλιγώτεεις φώς.
ρον θά εύδοκιμήσωσι ύπό τό νέον σύστημα καί δέν θά
Εύφυέστατα ό ποιητής έκ τής πτερωτής Νυκτός,
δυνηθώσι ουδέποτε νά άποπληρώσωσιν.’Ίσως υπονοεί
καί τοΰ πτερωτού ’Έρωτος καί Χάους παράγει τό γέ
ται καί τό τοιοϋτον, άλλ’ έν τοιαύτηπεριστάσει θέλομεν
νος τών ορνίθων, δπερ πρώτον καταλαμβάνει τά σκή
νά ύπερβώμεν παν σοσιαλιστικοί' σύστημα γνωστόν
πτρα έν τή κοσμοκρατορία.
Άλλ’ ιδού καί τό θελκτικώτατον πρός τήν άηδόνα
μέχρι τοϋδε, διότι ταΰτα ζητοΰσι τήν κατάργησιν τής
ασμα τοΰ Χοροΰ :
ιδιοκτησίας καί τήν άπό κοινοϋ έκμετάλλευσιν, έν ω σή
ΤΩ φίλη, ώ ξονΌ'η
μερον ζητείται ή άφαίρεσις ταύτης άπό τόν μέν καί
ώ φίλτατον όρνεων
ή έπιδίκασις ταύτης εις τούς δέ.
ηάντων, ξύννομε τών εμών
Έάν τεθώσιν αι βάσεις τής βελτιώσεως τής έν γένει
νμνων. ξύντροφ
*
αηδών,
ήλ&ες. ηλ'&ες, ώφ&ης,
καταστάσεως, έάν κατορθωθή ταχύτης δικαιοσύνης,
ηδνν φθόγγον εμοί φέροισ3
καί παγιωθή ή άσφάλεια, άπαντα τά ζητήματα ταΰτα
άλλ9 ώ καλλίβόαν χρέχονδ9
θάεΰρωσιν εύχερώς τάς λύσεις των. Τότε θά μελετηθώανλόν φ&έγμασιν ηρινοΐς
άρχον τών άναηαίστων»
σιν έπαρκώς καί άπαξ διαλευκανθώσι τά σημεία τών
Άλλ’ έκτος τοΰ λυρικοΰ μέρους οποία άφθονία ά
διαρρυθμίσεων, αί λύσεις θά ζητηθώσι καί θά εύλατος, όποιος χείμαρρος λογοπαιγνίων καί οΐον μαστίγιον άμείλικτον καί καυστικόν κατά παντοίων συγ
χρόνων Αθηναίων! Ουτω έστιγματισμένον τινά καί
άλλοπρόσαλλον τόν χαρακτήρα ονομάζει «άτταγάν»,
τήν κοινώς «άφτοχηνάρα» (φραγκολΐνον), δστις έχει

ρεθώσιν.
Δέν πρόκειται ένταΰθα νά ζητήσωμεν νά έξεύρωμεν
τήν τελικήν λύσιν, διότι ώς ήδη παρετηρήσαμεν τά τοιαϋτα ζητήματα δέν λύονται έκ τοΰ προχείρου. Έν τού2
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τοις άπαξ έθίξαμεν το ζήτημα μάς επιβάλλεται νά δώσωμεν νύξεις τινάς. Ή δημιουργία Τραπέζης αποκλειστι
κές γεωργικής και Θεσσαλικής είναι τό πρώτον καϊ τό
σπουδαιότερον βημα.Έν τή προτάσει μας τής ίδρύσεως
τής Τραπέζης ταύτης νέος εινε μόνον ό συνδυασμός
εκδοσεως γραμματίων μετά ύποθηκηκών Ομολογιών.
Ή Τράπεζα Ήπειροθεσσαλίας δέν ίδρύθη ύπό τύ
πον δυνάμςγον νά παράσχη τήν δέουσαν προστα
σίαν εκεί ένθα απητεϊτο. Τό κεφάλαιον ούχι μεΐζον
δέκα εκατομμυρίων, θά καταβάλλετο τό 1)2 ύπό τοϋ
Δημοσίου καί τό 1 )2 ύπό τοΰ κοινού. Εις τήν Τρά
πεζαν θα εδίδετο εκδοτικόν δικαίωμα γραμματίων
ουχι υπερβαΐνον τό κεφάλαιον. Αΐ αντιρρήσεις παραχωρησεως εκδοτικού δικαιώματος είς Τράπεζαν δανείζουσαν έπί ύποθήκη αγρών είναι βεβαίως σοβαραί,
άλλ’ άπαξ παγιωθή ή ιδιοκτησία καί βελτιωθή ή δι
καιοσύνη, άκινδύνως δύναται νά άκοζουθηθή τό Σκωτικον σύστημα οπερ τοσον ηύδοκίμησεν εκεί. Τό κεφάλαιον τής Τραπέζης ής μέρος κρατείται ε’ις μετρητά
καί μέρος εις ασφαλή χρεόγραφα χρησιμεύει ώς έγγύησις διά τά γραμμάτια Ή Τράπεζα παραχωρεί ενυ
πόθηκα δάνεια έξωφλούμενα χρεωλυτικώς κζί διά τά
δάνειά α παραχωρεί εκδίδει ομολογίας έζοφλουμένας

επίσης χρεωλυτικώς αναλογως τών καταβαλλομένων
έναντι τών δανείων δόσεων. Αί όμολογίαι αύται δέν
δύνανται ή νά εύρίσκωσιν ευχερή τοποθέτησιν έξησσφαλισμέναι δι’ ύποθήκης μετά περιθωρείου. Καί
ούτω βαθμηδόν θέλει έπέλθη ή εξαγορά τών κτημά

των υπο τών καλλιεργητών καθ’ δσον ό έ’χων μικρόν
τι κεφαλαιον ευχερώς θα εύρίσκη νά άγοράζη κτήμα
είς καλήν τιμήν ύποθηκευόμενον είς τήν Τράπεζαν
άφ’ ού θά πλήρωσή τοϊς μετρητοϊς
Εκ παραλλήλου όμως πρός τήν εργασίαν τής Τρα
πέζης ταύτης οφειλουσι και οί χωρικοί νά έργασθώσι.
Τά οικονομικά ςητηματα δεν επιλύονται μόνον διά
κυβερνητικής ένεργείας. Ό Schultze Decitz, ό δη
μιουργός τών συνεργατικών ενώσεων έν Γερμανίφ, διεκηρυξεν δτι δεν έχει ανάγκην κυβερνητικής άρωγής.
Πανταχοϋ πρόκεινται παραδείγματα πλήρους γεωργι
κής ευημερίας επιτευχθεισης δια τών συνεργατικών
ενώσεων. Οί χωρικοί δφείλουσι νά έπιδ-.ώξωσι δι’ εαυ
τών τήν άναγκαίαν διόρθωσ-.ν, ένούμενοι εν έκάστω
χωρίω είς συνεργατικά σωματεία δι’ ών θά ε’ξεύρωσι
τό άναγκαϊον πρώτον κεφάλαιον. Οί παρουσίαζόμενοι
σήμερον προστάται, οί ζητοϋντες τήν άπαλλοτρίωσίν
καί συντάσσοντες νομοσχέδια έχουσιν ευρύ έτερον στάδιον ένεργείας. ’Άς έπιδιώξωσι τήν ψήφισιν καταλ
λήλου νομοθεσίας περί συνεργατικών ενώσεων καί άς
χρησιμεύσωσι ώς οί άπόστολοι τοϋ συνασπισμού καί
τής διά τής ένώσεως προόδου. Ουτω οί ένεργοΰντες
θάφέρωσίν άσφαλώς άποτέλεσμα καί θάγίνωσιν είσηγηταί ζωής νέας καί εύδαίμονος.
Α. ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΛΎΠΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

Κάτω στο χωριό δλοι έκλαίγανε:
Η καλή κόρη τοΰ χωριού, τό καλόκαρδο κορίτσι,
η αρχοντοποΰλα Μαρω είχε πεθάνει τήν περασμένη
’μέρα.

Ολοι κλαίγανε καί δλοι στον καφφενέ τήςΠλατείας
έδιηγοΰντο τά καλά ποΰ είχε κάμει, τήν καλωσύνη της
καί τής πολλές της χάρες.
Η καμπάνα τής έκκλησίάς μελαγχολικά, μελαγχο
λικά καί μέ τό λυπητερό της ήχο ηΰξανε τή λύπη,
έσκόρπιζε τήν άπελπισία.
Η φυσις και αυτή έκλαιγεν. Ο ουρανός συννεφια
σμένος. Αέρας δυνατός έ'πεφτεν έπάνω στά φύλλα
τών δένδρων καί μιά βοή δυνατή, τρομακτική, έσχηματίζετο.
Ολοι και ο λα κλαίγανε καί μέ τό κλάμμα τους
συνωδευαν τήν αρχοντοποΰλα, τήν ώμορφη κοπέλλα
τοΰ χωριού, νύφη, στήν τελευταία της κατοικία.
Ενας γέλαγε, γέλαγε πολύ, τραγούδαγε, μακρρά
απο τους άλλους καθησμένος.
Ητανε ο άγαπητικός τής άρχοντοπούλας τοΰ χω
ριού, άλλ’ ήτανε τρελλός. . . .
Κάί'β°ν
Ν. ΔΑΜΑΣΚΟΣ

Μ
Η

ΕΤΑζ Υ άλλων προοδευτικών σημείων ό Δή
μος τής Λεμεσόν εχει νά επίδειξη και τό κάλλιστον και καθ ’ολα άξιον ένθαρρύνσεως μουσικόν Σω-

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ,,
ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟ!

ματεϊον του, τήν Φελαρρ,ονεχήν. Τήν άποτελοΰν
νέοι φιλότιμοι και μέ Αλη

θινόν μουσικόν αίσθημα,
τό οποίον άνέπτυξεν είς βαθμόν εξαιρετικόν δ ίκανώτατος και ένθουσιώδης αρχιμουσικός τοΰ Δήμου κ.
Α.Καλλιγερης. Εκ τοΰ μηδενος καί είς διάστημα χρό
νου δλίγιστον τό λαμπρόν αυτό Σωματεϊον κατώρθω^ε νά μορφωθή άρτιιότατα, ώστε νά παρουσιάζη
καθημερινώς και νέας εκπλήξεις άλματικής προόδου'
δικαιώτατα δέ δ Δήμος τό περιβάλλει μέ πραγματικήν
στοργήν, παρεχων αυτφ πάσαν δυνατήν ΰποστήριξιν.
Η Διευθυνσις τής « Ελληνικής ’ Επιθεωρήσεως»,
ευτυχήσασα νά κρίνη έκ τοΰ πλησίον περί τής άξίας
τοΰ αξιέπαινου έργου τής «.Φιλαρμονικής» συγχαίρει
έγκαρδίως καί τόν Δήμον Λεμεσού καί τους φίλομοϋσους δημότας, άλλά καί ολως ιδιαιτέρους τόν καλλι
τέχνην Διευθυντήν τοΰ Σωματείου.
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Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κύπρου)
·γπό τήν διεν^ννσιν τοϋ κ. Α. Καλλιγέρη διπλωματούχου τον 'Ωδείου ‘Αθηνών

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
«Ειρήνη άνευ πάλης, άπόλαυσις άνευ κόπου άναφέρονται είς τήν εποχήν τής ύπάρξεως τοϋ
παραδείσου- έν τή Ιστορία δμως καί ή ειρήνη
καί ή άπόλαυσις είναι γνωστα'ι ώς άποτέλε
σμα άδιακόπου, βαρείας έργασίας».
Ροδόλφος Ίτριγγ.

Αύτά τά λόγια έκ τοΰ περιφήμου πασιγνώστου συγ
γράμματος «ή Πάλη δια το δικαίωμα» τοΰ γερμανοΰ
Ίε'ριχγ έχω ύπ’ δψιν διά νά δικαιολογήσω τήν συμ
μετοχήν μου είς τό ζήτημα τό όποιον άπό μηνών έχει
έγερθή καί διά τό όποιον άφορμή έγιναν τά λόγια
μου ποΰ έγράφησαν έν έπιστολή πρός τήν φίλην Δ*®“
Εύγ. Ζωγράφου, τά όποια δμως ή διευθύντρια τής
άγαπητής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» ανύψωσε τόσον
πολύ ώστε νά τά κάμη έκκλησιν πρός τάς Έλληνιδας.
Ή πρόσκλησις δέ τής, Δνίδος Ζωγράφου τοΰ νά
τής στέλουν τά έργα των δσαι αισθάνονται «κάποιαν
ύψηλοτέραν πνοήν μέσα των», ή παροχή πρός τούτο,
δηλαδή τήν δημοσίευσιν, 4 σελίδων τοΰ φύλλου έφερε
άμέσως τήν άντίδρασιν. ΤΗτο επόμενόν. Καί τοΰτο
εινε τό πολύ εύχάριστόν. Διότι η αντιδρασις αύτή άποδεικνύει δτι έχομεν σχηματισμένος άρχάς διά. τό γυναικεϊον ζήτημα καί άκριβώς δι αυτό μποροΰμεν να
έχωμεν πάλην, ή πάλη δέ αύτή καί μονοί’ αύτή θά
φέρη κάποιο άποτέλεσμα. Άλλοίμονον δπου δλοι γιά
δλα εΐνεκατενθουσιασμένοι, διότι τότε τά πάντα στα
ματούν καί χρειάζονται γΐά νά ξυπνήσουν αυτοί ποΰ
κοιμούνται —δταν ό ύπνος των ύπερβή κάθε δριον
διάρκειας όπόταν έπέρχεται ή παραλυσία καί ή κατάπτωσις—χρειάζονται επαναστάσεις, αι οποΐαι βε
βαίως δσο βαθύτερος καί διαρκέστερος ητο ο ύπνος

έκείνων ποΰ έπρεπε να ήναι έξυπνοι φέρουν· καί μεγαλειτέρας ύπερβολάς.
Εύτυχώς διά τό γυναικεϊον ζήτημα δέν συμβαίνει τό
αύτό’ άπόδειξις τό δτι ήρκεσαν δυο λογία και αμέσως
μάς ήλθαν αί άντίθετοι γνώμαι, αι αντίθετοι σκεψεις.
Άλλ’ απορώ μόνον διότι τάς ιδέας της ή Κα Μπράουν
έξέθηκε τόσο σύντομα και προ παντός διότι τάς εξεθηκε
μόλις τώρα, ένώ είνε γνωστόν δτι ή εργασία τής γυναικός εις τήν Ελλάδα έχει αρχίσει προ πολλοΰ, αποδειξις
καίτό α’ περιοδικόν τής ΚαςΠαρρεν,τα έργα τής Αλεξ.
Παπαδοπούλου, Εύγενίας Ζωγράφου και άλλων, η
άδεια τής εισόδου εις τό Πανεπιστήμιον, εις τό Πολυτεχνεϊον κλπ. Όλα αυτα επρεπε βεβαίως προ πολλού νά άιθήσουν τήν Άξ. Καν Μπράουν νά μάς πή τας
άντιθέτους αύτής γνώμας, διότι ολα τά ανωτέρω ωθούν
τήν γυναίκα έξω άπό τό σπίτι, έξω απο την οικογέ
νειαν καί τής δίδουν ακριβώς τα μέσα «δια να διαγη
άνεξάρτητον βίον» κατα την έκφρασιν τας ίδιας, —ή
μερον λοιπόν όπότε ή Δνις Ζωγράφου, ακολουθούσα
τήν έξέλιξιν τών πραγμάτων, τήν πρόοδον (αύτή μπο
ρεί νά χαρακτηρισθή ώς καλή ή κακή· αυτό έξαρτάται
άπό τάς αντιλήψεις) προκηρύττει δτι δέχεται νά δημοσιεύη είς τό περιοδικόν της τα γυναικεία έργα τά ο
ποία έχουν «έστω καί ίχνος φιλολογικής καί συγγραφι
κής άξίας,ίχνος εύγενων βλέψεων, κλπ.»αναφερόμενα δε
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εις όλους τούς κλάδους, και οΰτωνά έπιδράση μορφωτικως ε,τι τής Ελληνιδος, ή Κα Μπράουν παραδό^ως,
ενφ εινε η ιδία συγγραφεύς, καταπολεμεί ταύτην. Κατ’
άλλον τρόπον δέν ήμπορώ νάέκφρασθώ διότι τί άλλο
εινε η καταπολέμησες τής προτάσεως ή επιστολή της
βασιζόμενη έπί τής παρερμηνείας μιας φράσεως τής
Δνίδος Ζωγράφου καί τών ιδεών μου, αί όποϊαι έ'φερον «τόσον θυμόν» ώστε ενώ «ποτέ δέν γράψει Ελ
ληνιστί» νά άποφασίση νά μάς γράψη.
Καί ενφ εις ολον τον κοσμον πλέον μεταξύ τοΰ άνδρος και τής γυναικός ημορφωσις τής γυναί
κας είνε ζήτημα πρό πολλοΰ λυμένον, είς ημάς άκόμη
αυτό, μεταξύ μας, εννοώ τάς Ελληνίδας γυναίκας,
ευρίσκει εχθρούς.
Καί καλά άκόμη δταν έχωμεν τοιαύτας 'Ελληνίδας
που έχουν όμοιας ιδέας με τήν Καν Μπράουν, αί όποΐαι δηλαδή περιορίζουν τήν γυναίκα είς τό σπίτι
της καί τήν θέλουν μόνον σύζυγον, μητέρα, μαγεί
ρισσαν κλπ. κλπ. άλλά τί νά πή κανείς δταν βλέπη
Ελληνίδας μέ «άνωτάτην έκπαίδευσιν» αί όποϊαι πε
ριμένουν απο τήν ανταλλαγήν τών διαφόρων γνωμών
έπί τόσον σπουδαίου ζητήματος «νά γελάσουν», διότι
θά ίνη «φιλολογικός αγών»—-άν καί πρέπει νά ξεύρουν δτι τό γυναικείου ζήτημα άναφέρεται είς τήνκοινωνιολογίαν— περιμένουν νά γελάσουν γυναίκες, αί
όποϊαι επωφεληθησαν τών κόπων άλλων προγενεστέ
ρων γυναικών διά τάς οποίας άκριβώς έγέλασαν οί άνδρες διότι έκαμαν τήν αρχή είς τόν δύσκολον δρόμον
τής κατακτήσεως τών δικαιωμάτων, καί αί όποϊαι μά
λιστα συντηρούν μόναι τόν έαυτόν των ; Τοιαϋται δέ
δεν εινε μία, ουο, είνε πολλαί, αί όποϊαι μέ μόρφωσιν είτε άνωτάτην είτε κατωτέραν, καθώς τό συνειθίζουν με το καθετί γελούν ίσως, οσον άφορά τό γυναι
κείοι' ζήτημα, διότι δέν έξήτασαν βαθειά τήν θέσιν,
τήν οποίαν κατέχουν αύται αί ϊδιαι είς τήν κοινωνίαν
καί λογαριάζονται «χειραφετημένοι»· καθώς φαίνεται
θά τό άγνοοΰν διότι δπως καί αί πρώται χειραφέτησιν θά εννοούν τό κάπνισμα, τό μπαστούνι, τά κομ
μένα μαλλιά—δλα αύτά ύπερβολαί γενόμεναι είς τήν
αρχήν όπόταν ύστερον άπό τή μεγάλη σκλαβιά φέρει
τύφλωσιν καί τό λίγο φώς, όπόταν ένόμιζον πώς μό
νον η πιστή αντιγραφή τών τρόπων, τής ένδυμασίας,
τών άνδρών θά τάς κάμη ϊσας πρός αυτούς καί δέν έννοοϋν δτι , χειραφέτησις είνε κάθε μιά γυναίκα νά
μπορή νά άναπτύξη τήν κλίσιν της είτε πρός τά γράμ
ματα, τήν καλλιτεχνία1', τάς πρακτικός έπιστήμας κλπ.
κλπ. νά μπορή νά έργασθή τίμια καί εϊτε όλοτελώς νά
συντηρή τόν έαυτόν της εϊτε νά συνεισφέρη κάτι τι είς
τό σπίτι της καί έτσι νά μή είνε φόρτωμα αδελφών
και συγγενών νά μή λογαριάζεται έπί τέλους αιωνίως
κατά τήν έπιτυχή έ'κφρασιν τής I. Κέττλερ «μεγάλο
παιδί».
Αύται δέ αί δύο λέξεις πολύ ωραία ταιριάζουν είς
μερικός περιστάσεις γελοίας ωσάν αύτή π. χ. όπόταν
γυναίκα 20, 25, 30 χρόνων συνοδεύεται στο δρόμο
άπό παιδί 12, 15 ετών. Ό ρόλος αύτού τοΰ αγοριού
σ αύτή τή περίστασι πραγματικώς άκατανόητος· μό
νον εινε φανερώτατον πώς τό άγόρι αύτό συνειθίζει
άπ αύτή τή μικρά του ηλικία νά βλέπη τή γυναίκα
μέ μάτια κηδεμόνος καί έτσι βέβαια καί άμα μεγαλώση νά λογαριάζη πάντα αύτή ώς δν ανάξιον νά
κάμη δύο βήματα στή ζωή μονάχο του, δν τό όποιον
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άφοΰ δέν μπορεί νά περπαιήση στο δρόμο μόνο του,
διότι τίς οϊδε τί κίνδυνοι θά τού παρουσιασθοΰν (βλέ
πετε το I 2 χρόνων παιδί μπορεί νά ύπερασπισθή τήν
συνοδευομένηνΊ βεβαίως δέν μπορεί καί νά τά βγάλη
πέρα μέ δποιανδήποτε έργασία δσο μικρά καί νά είνε—
έκτος τού παπαγαλισμοϋ είς τά σχολειά μας· γι’ αύτό
μάς έχουν άξιες, ίκανώτατες.
Αλλ άς έλθωμεν εις τό ζήτημά μας.
Γενικώς, μέ λίγα λόγια, πρόκειται περί τής γυναι
κείας εργασίας. Ολα σ αυτόν τον κόσμον έρχονται μέ
κάποιον προορισμόν προς έκτέλεσιν τού οποίου άπαιτεϊται εργασία. Οπουδήποτε καί άν στρέψωμεν τό
βλέμμα μας τήν βλέπομεν συντελουμένην, δλη ή άνθρωπότης έργάζεται, επομένως καί ή γυναίκα ώς μέλος
αυτής δέν μπορεί παρά νά έργάζεται καί έτσι νά φέρη
κάποιαν ωφέλειαν είς τήν κοινωνίαν,άλλως είνε «άχθος
αρούρης» καί εινε περιττόν καί'νά ζή δπως καί ό μή
έργαζομενος άνδρας. ΙΙάς λοιπον λογικώς σκεπτόμενος συμφωνεί πώς ή γυναίκα πρέπει νά έργάζεται
άλλ η διαφωνία εινε είς το πώς, κατά τίνα τρόπον,
πρέπει νά συνεισφέρη καί αύτή τόν ίδικόν της κόπον.
Υπήρχον γνώμαι πριν πώς αύτή πρέπει μόνον είς τό
σπίτι της νά έργάζεται, μονον ώς σύζυγος, μητέοα,
παιδαγωγός των παιδιών της. Αυτήν τήν γνώμην έχει
καί τώρα ή Κα Μπράουν καί θέλει αί Έλληνίδες μό
νον ούτω νά έργάζωνται, μέ τήν έπιθυμίαν δμως νά γί
νουν μεγάλαι είς τον κύκλον εις τόν όποιον τάς περι
ορίζει χωρίς όμως να μάς λέγη πώς θά ήμπορέσουν νά
γίνουν μεγάλαι ώστε νά ανατρέφουν άνδρας, οί όποιοι
νά ήξεύρουν νά έργάζωνται εύσυνείδητα, τίμια.
, Έπανειλημμένως άναφέρεται ή λέξις έργασία’ άλλ’
αύτή καί ή μάλλον κοπιαστική κατά τόν Γ. Μύλλερ
εινε η μόνη άληθής οδος πρός τήν εύτυχίαν καί τήν
αύτοτελειοποίησιν. Ό Μύλλερ θεωρεί τόν τίμιον κό
πον ώς τόν εύγενικώτερον καί καλλίτερον παιδαγωγόν
καί ρυθμιστήν τού χαρακτήρος. Βλέπει έν τώ κόπω
σχολεϊον, εις τό όποιον ό άνθρωπος αποκτά τήν δεξιό
τητα τού νά φέρη ωφέλειαν εις τήν κοινωνίαν, αντλεί
τό πνεύμα τής ανεξαρτησίας καί συνειθίζει διά τάς
έπιπόνους έργασίας.
Είς τούς Ρωμηούς δμως ώς έπί τό πλεϊστον ό κό
πος λογαριάζεται ώς ανάγκη. Χρειάζονται χρήματα —
δι αυτό και δουλεύομεν. ’Εάν μπορούμε νά ζήσωμεν
χωρίς νά κοπιάζωμεν θεωρούμεν τόν έαυτόν μας ευ
τυχή· οί άλλοι μάς ζηλεύουν. Έάν πάλιν δουλεύομεν
αλλα λίγο και λαμβανομεν πολλά ειμεθα εύτυχέστατοι.
Ποιος λοιπόν θά συνειθίση τά παιδιά του εϊτε αγό
ρια είνε, είτε κορίτσια είς τήν έργασίαν ; βεβαίως
πρώτα πρώτα ή μητέρα. Δέν σάς φαίνεται δμως πώς
μΐά μορφωμένη γυναίκα ή όποια θέλει καί έπιθυμεϊ
νά γίνουν τά παιδιά της πραγματικώς εύτυχεϊς άνθρω
ποι εινε πιο κατάλληλον διά τό τόσον υψηλόν έργον
παρά μια αμόρφωτη μέ δσηκαλλή θέλησι καί διάθεσι
καί άν τήν φαντασθούμε ;
Δέν σας φαίνεται πώς η πρώτη θα κάμη όλιγώτερα
λάθη είς τό έργον της καί δτι τά παιδιά της γρηγορώτερα θά βρουν τόν δρόμον τους άναλόγως τής κλίσεώς των, τής δυνάμεως των παρά τής δευτέρας ;
Βεβαίως παντού καί πάντοτε υπάρχουν έξαιρέσεις.
Μεγάλοι άνδρες άνετράφησον άπό έντελώς άμορφώτους γυναίκας· αλλά δεν πρόκειται περί έξαιρέσεων
πρόκειται περί ανθρώπων οι οποίοι πρέπει νά γίνουν

ικανοί νά ζήσουν διά τής έργασίας των διά νά είνε εύ

δέ υπάρχουν—καί βεβαίως υπάρχουν τοιαύται—αί
όποϊαι δέν αισθάνονται κλίσιν νά κάμουν καπελλα,
άνθη, νά ράπτουν, νά μαγειρεύουν(
)
*
κλπ. ή νά είνε

τυχεϊς. Εύτυχεϊς δέ πότε θά είνε οί τοιοΰτοι ;
Κατά τόν Τόκβιλ μόνον τότε ό άνθρωπος είνε εύ
ΣΗΜ. Δυστυχώς ολίγα είδη έπαγγελματιχής μορφώσεως
τυχής δταν ευρίσκει έν τή έργασία του απολαυσ ιν
καί δέν τήν έκτελεϊ ύπό τήν μάστιγά τής αναγκης μέ μί εις τήν ‘Ελλάδα υπάρχουν παρ’ ολην τήν μεγάλην δΓ αύ
σος καί αποστροφήν. Είνε δέ εύτυχής οτοιοΰτος διότι αί τήν εργασίαν έπι τόσα ετη τής κ. Παρρεν.
Κατά τήν στατιστικήν όμως, τήν όποιαν παρουσιάζω εδώ
ψυχικαί του διαθέσεις ευρίσκουν κατάλληλον δ·., εαυ
τός έδαφος’ μπορούν νά ανθήσουν καί νά δώ'ουν παρμένην άπό την λαμπρά» μελετην «περί Πρακτικής Εκπλουσίους καρπούς χωρίς νά έξασθενη τό πνεύμα καί παιδεύσεως» του χ. ’Ελευθερίου Παυλιοη, έμπορου, ανατό σώμα- τουναντίον μάλιστα ή τοιαύτη εργασία αυξά γνωσθεΐσαν εν Όδησσώ την 22αν Μαρτίου, βλεπομεν όποϊαι
νει τήν ζωτικότητα καί τήν ανάγκην πρός δράσιν. Ευ καί όπόσχι σχολαΐ γυναικείαι έπαγγελματικχί ύπάρχουν, εκ
τυχής ή κοινωνία έκείνη, ή οποία δημιουργεί τοιαύτας τών όποιων αί γυναίκες έξερχόμεναι μπορούν νά βρουν
συνθήκες ζωής ώστε πολλοί νά μπορούν νά εργάζων- έργασίαν.
Βέλγτον αί κυρίως έπαγγελματικαί σχολαΐ ήσαν εν ολω
ται μέ ζήλον, μέ αγάπην.
κατά
τό 1886 δΓ άνδρας
48 διά τάς γυναίκας
17
Τού Τόκβιλ δμως αί γνώμαι άς έφαρμοσθοΰν και
τό 1908 »
318
»
349
έπί τή; γυναικός, έπί τής ανατροφής τής κόρης καί
τότε θά προστεθούν καί άλλοι έργατικοί παράγοντες κατά τήν στατιστικήν τού 1908 διοάσκουσίν εις τάς 663 σχ.
καΟηγητχί
3,772
άναλόγως τής κλίσεως καί τής διαθέσεως τής κάθε μιας
φοιτώσι
δέ
60,897
καί είνε όλοφάνερον πώς ή κοινωνία θά εινε’πιο γερή,
έκ τούτων γυναίκες
18,495
πιο πρακτική, επομένως εύτυχής.
άνδρες
42,402
ΙΙοϊαι λοιπόν μητέρες θά καταστήσουν εύτυ/ή κατ’
Γερμανία έπαγγελματικαί σχολαΐ
1078
αυτόν τόν τρόπον—καί είνε ό μόνος τρόπος, ο όποιος
γυναικειαι
250
δίδει τήνεύτυχίαν —τά παιδιά των, ποϊαι μητέρες θά
έξ αύτών 35 τής οίκοκυρωσύνης (menageres)
κάμουν διά τών τέκνων των εύτυχή τήν κοινωνίαν ;
55 τής δαντελλοποιίας
Βεβαίως καθώς λέγει καί ή κ. Μπράουν όχι αί ση
20 τής κατασκευής τών ψάθινων πίλων
μερινοί Έλληνίδες, διότι δέν είχον οδηγόν τοϋτο, τό
50 γαλακτοκομίας
νά έμπνέουν τήν αγάπην πρός τήν έργασίαν.
15 έμπορίου
Εις τήν Ελλάδα συχνά, περισσότερον παρ’ δτι έ
75 διαφόρων έπαγγελματων τής χειροτεχνειος
πρεπε συχνά, άπαντώμεν ανθρώπους, οί όποιοι πα
Αγγλία έν συνόλω έπαγγελματικαί σχολαΐ 350’ εις
ραδέχονται πώς δταν υπάρχουν χρήματα, τόκοι, εισο αύτάς δέν συμπεριλαμβάνονται αί γυναικεία! 75 τής οικοδήματα, είνε περιττή κάθε δουλειά. Άφοΰ δέ τοιούκυρωσύνης.
τοι άνδρες υπάρχουν μπορεί κανείς νά φαντασθή τί
Γαλλία σχολαΐ τεχνικής έκπαιδεύσεως
ιδέας έχουν αί γυναίκες μας. ’Εντρέπονται νά αναλά
δΓ άνδρας
239
βουν καμμιά έργασία ένώ πολλές φορές στερούνται
διά γυναίκας
55
τών άναγκαιοτάτων προτιμούν νά υποφέρουν —πα
Δυστυχώς δέν ύπάρχουν οί αριθμοί οί δηλούντες τήν κυ
ράδοξο; λογική —μέσα στόσπίτι των,αρκεί νά μή μάθη
ρίως έπαγγελματικήν γυναικείαν έκπαίδευσιν έν Γαλλ^ίφ κα
κανείς έξω άπό τούς τοίχους τοΰ σπιτιού πώς υπάρ
θώς καί τών άλλων εύρωπαικών κρατών. Θά συμπεριληφβούν
χει ανάγκη, ανάγκη καί λίγων δραχμών. Ποιος όμως
θά τάς φέρη ; δέν άρκοΰν τά δσα φέρνουν τά χέρια όμως όταν τυπωθή ή μελετη.
Έ> τών έπαγγελματικών σχολών μορφωμένοι επαγγελτού πατρός, τού αδελφού. Τί πρέπει λοιπόν νά γίνη ;
ματίαι έξέρχονται οί αρτοποιοί, κουρεϊς, υποδηματοποιοί,
Κατά τήν κ. Μπράουν καί τάς όμοιους αύτή ώρισμέ' ζωγράφοι, ράπται, κρεοπώλαι, έπιπλοποιοί, σιδηρουργοί»
νως ή Έλληνίς πρέπει νά κάθεται στο σπίτι της καί
κλειθροποιοί, μολυβδουργοί, ώρολογοποιοι, τέκτονες, ξυ
άς πεθάνη καί άπό τήν πείνα άρκεϊ νά μή βγή έξω
λουργοί, ταπετσέριδες, σαγματοποιοί, ύελοτεχναι, μάγειροι,
καί ζητήση έργασίαν γιατί χάθηκε. Βλέπετε νά άνακαλαθοποιοί, τυπογράφοι, σχεδιασταί, ζυβοποιοί, σαπωνολάβη τίμια έργασία καί έτσι νά είνε υπερήφανη, νά
ποιοί, λαμπαδοποιοί, ψαΟοπιλοποιοί, δαντελλοποιοι, κλπ.
είνε Άνθρωπος θά πή κατά τήν λογικήν των «πώς
Περί τών σχολών ιδίως τής οίκοκυρωσύνης Ιχομεν τούς ε
έγκαταλείπει τήν εστίαν».
πομένους αριθμούς έκτος τών ανωτέρω άναφερομενων.
’Όχι, μυριάκης οχι, δέν έγκαταλείπει αύτή η γυ
Βέλγιον
225 έξ ών 27 ένΒρυξέλλαις
ναίκα τήν εστίαν άλλά τήν ανυψώνει, τήν δημιουργεί
‘Ελβετία
27
πολλάκις.
Γαλλία
78
Θεωρώ τόν έαυτόν μου εύτυχή διότι έτυχε νά
Δανία
17
συναντήσω είς τήν ζωήν μου τοιαύτας Ελληνίδας καί
Σουηδία
11
εί; τήν Ελλάδα καί εις τό έξωτερικόν. Είμαι βε‘Ολλανδία
5
βαιωτάτη δτι καί ή κ. Μπράουν, έάν παρηκολούθει
Αυστρία
20
καλλίτερον τήν Έλληνίδα, θά επειθετο πώς η Ελλη’Ιταλία
11
νίς δημοσιογράφος, μυθιστοριογράφος, ιατρός, φιλό
Είς τήν σημείωσιν αύτην προσθέτω ακόμη ολιγας κεξεις
λογος, παιδαγωγός κλπ. κλπ. δέν εγκαταλείπει τό ή Δίς Ζωγράφου αποτείνεται «μέ έλπίδας πολλάς πρός τάς
•Ελληνίδας καί ίδίφ πρός τάς ‘Ελληνίδας παιδαγωγούς καί
σπίτι της άλλά, έπαναλαμβάνω, τό ανυψώνει.
Διά νά τό άνυψώνη δμως διά της έργασίας χρει διδασκαλίσσας» καί έξακολουθεΐ ώραίκ νά λεγη τί ζητεί καί
άζεται νά αγαπά αύτήν την οποίαν αναλαμβάνει. Εάν τί περιμένει άπ’ αύτάς.
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δημοδιδασκάλίσσαι άλλά επιθυμούν είς άλλο στάδιον
νά επιδοτούν εις το οποίον να έργάζωνται μέ δλον
τόν ζήλον, τήν άφοσίωσιν, θά πή πώς αύται δέν «α
ναγνωρίζουν πώς εΐνε γυναίκες» ; ’Ή μήπως υπάρ
χει φοβος πώς ολαι θα άφησουν τάς οΐκιακάς Εργα
σίας καί θά πιάσουντό βιβλίο γιά νά γίνουν σοφαί ή
την πένναν διά νά γίνουν συγγραφείς ; Μήπως δλοι
ο'ι άνδρες εις μίαν έργασίαν καταγίνονται ; διατι λοι
πόν καί ή γυναίκα νά εΐνε μόνον νοικοκυρά και νά
εΐνε ήναγκασμένη νά πνίξη κάθε άλλη της φωνή, κάθε
άλλον της ποθον; επιθυμίαν ; Ή μήπως σ’ αύτό ημείς
πρέπει να ακολουθησωμεν το σύστημα τής μέχρι τοΰδε
εκπαιδευσεως μας οποταν αύτη παρουσιάζεται ύπόμίαν
μονον μορφήν την κλασσικήν, ενώ είς δλον τόν κόσμον
εινε τοσαι και τοσαι διαιρέσεις ; Διατί ή 'Ελληνΐς νά
διδάσκεται μονον το μάθημά τής οικιακής οικονομίας;
αν εργάζεται έκτος τοΰ σπιτιού της—πολλές φορές^χάριν αυτού τού ίδιου—θά πή πώς δέν μπορεί νά εΐνε
καλή σύζυγος, καλή μητέρα ; ’Ίσα, ίσα δταν θά ξεύρη
τί θά πή εργασία, τί θά πή κόπος, δέν θά σπαταλα
με τόση ευκολία το χρήμα, τό όποιον βγαίνει μέ τόν
ιδρώτα, και το αίμα τοΰ εργαζομένου, είς λοΰσα άνοητοτατα, είς πολυτελή και μαλθακόν βίον ύπό τήν
προσωπίδα τής γελοίας σημερινής σεμνότητος. τής
υποκρισίας μ’ άλλους λόγους.
Κα Μπράουν, ελάτε π ιό κοντά καί θά δήτε πώς
αύτή η υποκρισία, ή ψευτιά γυρίζει ελεύθερα χωρίς
ντροπή στους δρόμους, στάς πλατείας, -θά δήτε πώς
ελει^στεθθωσιΊ τ° θρόνο της είς τά σπίτια, παντού δέ
είς δλα τα μικρά καί τά μεγάλα κέντρα τού 'Ελληνι
σμού. Και αύτό γίνεται διότι έμαθε ή Έλληνΐς νά
ε ι ν ε ο χ ι I υ ν α ΐ κ α—’ Α ν θ ρ ω π ο ς άλλά Γ υν α ΐκ α—-κού κλα.τής οποίας ό σκοπός σ’ αύτή τή
γη εΐνε νά άρέση, νά κινή τόν θαυμασμόν, νά έλκύη
τόν έρωτα τών άνδρών, χωρίς νά πολυσκοτίζεται διά
τήν έκτίμησιν.
, Καΐεάν λάβωμεν ύπ’όψει τήν ηθικήν,διά τήνδποίαν
τόσον σκέπτονται αι θέλουσαι τήν γυναίκα μονάχα
στό σπίτι, ας μάς πούν μέ δλην τήν ειλικρίνειαν πού
συχνότερων συναντά κανείς τύπους Ταρνόβσκαγιας—
κ®1
Ρ1ν έχουν φθάσει είς τό δικαστήριον —είς τόν
κύκλον εκείνον δπου ό καθένας άπορροφάται μέ οίανδήποτε έστω ταπεινήν τιμίαν έργασίαν ή είς εκείνον
δπου ό προορισμός τής γυναικός ορίζεται «νά βασιλεύη,δηλ. ναέχει όσον τό δυνατόν περισσοτέρους θαυ
μαστός τοΰ σωματικού της κάλλους καί τοΰ πλούτου
καί τής ευμορφιάς τής ενδυμασίας της ;»
Καί όμως, ακριβώς τώρα, όπόταν γίνονται τόσαι μεταρ
ρυθμίσεις κοντά είς όλα καί είς τδ ύπουργείον τής Παιδείας
δέν ήκούσθη καμμία γυναικεία φωνή έκτος τής κ. Παρρέν.
(φ. 1ης Μαρτίου Έφ. Κυριών) διά τήν γυναικείαν έκπαίδευσιν. 'Αξιόν απορίας εΐνε, διότι ένώ εΐνε άνοιχταί αί σελίδες
τής «Έλλ, Έπιθεωρήσεως» προ μηνών οι’έκείνας ιδίως αί ό
ποια! πέρασαν πολλά χρόνια κοντά στά παιδιά, δι’ έκείνας
αί δποϊαι ειργάσθησαν ίσως όλη των τή ζωή είς τά σχο
λεία, απ’ αυτάς ακριβώς τάς είδικάς αρχίζοντας άπδ τά α
νώτερα γ. εκπαιδευτήρια τδ Άρσάκειον καί φθίνοντας μέχρι
τοΰ δημοτικού σχολείου, άπδ τάς έργαζομέναςείς σχολεία τής
έλευθέρας Ελλάδος τής Τουρκίας, καί είς τδν Έξω Ελλη
νισμόν δέν μας παρουσιάσθη οίτε μία ιδέα, ούτε μία γνώμη
ειλικρινής, βασιζομένη έπί τής πείρας καί τής μελέτης. Νομί
ζουν άρά γε πώς βλα, όπως εΐνε, εΐνε τέλεια;

Τί άλλο λοιπόν επιθυμεί νά κάμη ή Δίς Ζωγρά
φου διά τοΰ περιοδικού της παρά ακριβώς τοΰτο τό
νά παροτρύνη τήν Έλληνίδα νά άφήση τήν απελπι
στικά εγωιστικήν της ζωήν καί νά άφιερώνη τάς δυ
νάμεις της—παρακαλώ νά συνεννοούμεθα, δχι δλαι
είπα εις τήν επιστολήν μου «δσαι μπορούν καί δσαι
θέλουν»—εις τό νά μάς δείξουν τήν εσωτερικήν τους
ζωήν, τόν ψυχικόν τους κόσμον; Κατακρίνετε τήν
προκήρυξίν μας διότι νομίζετε δτι ή γυναίκα θά ά
φήση τό σπίτι της δταν θά γράφη καί διατί δέν κατα
κρίνετε τήν Πολιτείαν ή οποία ακολουθούσα καί αύτή
τόν πολιτισμόν ήνοιξε διά τάς γυναίκας τό Πανεπι
στήμιου, το Πολυτεχνεΐον, τήν κ. Παρρέν διότι τόσον
φροντίζει διά τήν επαγγελματικήν μόρφωσιν τής Έλληνίδος, τον κ. Ρουσόπουλον διότι δέχεται μαθή
τριας εις τήν ’Εμπορικήν καί Βιομηχανικήν ’Ακαδη
μίαν ; Η μήπως σάς εΐνε άγνωστα αύτά; Πιθανόν'
άφοΰ κατα την ιδίαν σας ομολογίαν «σπανίως διαβά
ζετε ελληνικά» και επομένως, αφού καί ζήτε τόσο
μακράν, ελάχιστα έάν μή καθόλου παρακολουθείτε τά
δικά μας πράγματα.
Η Δις Ζωγράφου άνοίγει διάπλατα τόν δρόμον
εις τήν δημιουργικήν εργασίαν,έλπίζουσα δτι θάώφεληση τοΰτο την Ελληνίδα, θά ανύψωση δέ αύτήν τήν
ιδίαν ας έχη καί η Έλληνΐς τήν πεποίθησιν δτι έάν
παρακολουθή την γινομενην έν 'Ελλάδι πνευματικήν
εργασίαν και εάν λαμβάνη κκί μέρος εις αύτήν θά ώφεληθή καί θά ώφελήση.

Εικόνες 7Κπο την ΚέπροΝ

’Οδησσός

ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑΤΟΥ

ΜΗ Μ’ ΑΡΩΤΑΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ

ΔΕΥΚΟΣΙΑ~ΚΕΡΥΝΕΙΑ

Τούς ουρανούς ποΰ λάμπουνε δταν ό ήλιος δύση
έκύτταζες καί τρέμανε τ’ άμίλητά σου χείλη . ..
Γο άστρο ποΰ τρεμοσβυσε κ’ έχει γιά πάντα σβύση
τό άστρο ποΰ δέν πρόφθασε ποτέ του ν’ άνατείλη
τό άστρο σου ζητάς ;
— Μή μ’ άρωτάς, μή μ’ άρωτάς!

Ή ’Επαρχία Λευκοσίας—Κερυνείας αποτελεί Ι
διον Νοιιδν εκλεγουσα 3 Ελληνας Βουλευτας και ενα
’Οθωμανόν.
— Βουλευταί εΐνε οι κ. κ. αδελφοί Θεοδοτου και ο
Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Κύριλλος,
ύπδ την ιδιότητά του ώς τέως Μητροπολίτης Κυιιου.
— Δήμαρχος Λευκοσίας άτυχώς εΐνε ’Οθωμανός.
— Τδ λυπηρόν αυτό γεγονός οφείλεται εις την διαίρεσιν τών Λευκοσιατών κατά την εντασιν τών κομ
ματικών παθών καθ’ ήν Εποχήν ηκμαζε το Αρχιε
πισκοπικόν ζήτημα.
—- ’Ήδη ευτυχώς διά τήν Κύπρον και δια το Ε
θνος ή εποχή αύτη ανήκει εις το παρελθόν οπερ σκιάζει καί Εξαφανίζει πλέον ή λαμπρότης τής σημερινής
γαλήνης καί αδελφοσύνης ολοκλήρου τής μεγαλοννησου.
— Ή αντιπροσωπεία τής νήσου έν τφ νομοθετικφ έχει άνατεθή είς Εκλεκτά μέλη τής Κυπριακής
κοινωνίας.
—- Οί άντιπροσωπεύοντες τήν 'Επαρχίαν Λευκο
σίας -Κερυνείας θεωρούνται πολίτικοι πρώτης γραμ-

Μα πιό πολύ νά σ ερωτώ το μάτι σου μέ κάνει
προσηλωμένο μά θολό σέ βάθη σιωπηλά,
σάν νά βλεπε ένα όνειρο νά χάνεται στήν πλάνη
σάν νά βλεπε ένα φάντασμα νά τοΰ χαμογελά.. . .
Ποιο όνειρο ζητάς;
— Μή μ’ άρωτάς, μή μ’άρωτάς.

— Ό κ. Θεοφάνης Θεοδότου εινε δικηγόρος.
— Διακρίνεται διά τήν ρητορικήν του δεινότητα,
διά τήν δραστηριότητά του και ορμητικοτητα του.
Πρωταγωτ ιστεϊ μετά ζωηρότητας εις τα μεγαλα πολι
τικά καί εθνικά ζητήματα τής νήσου.
—■ Εΐνε εκ τών παλαιμάχων τής πολιτικής Σκηνής
καί βαθύς γνώστης τών ζητημάτων τοΰ τοπου.

ΙΙές μου, γιατί τό μάτι σου βλέπει μά δέν κυττάζει,
κι είναι στραμμένο μέσα σου στό χάος τής ψυχής,
πες μου γιατί τό στήθος σου πικροαναστενάζει,
γιατ είσαι παντα σκυθρωπός καί πάντ’ άνησυχεΐς;
Τί έχεις, τί ζητάς ;
— Μή μ’ άρωτάς, μή μ’ άρωτάς!
Σε τυραννοΰνε τών θνητών οί τιποτένοι πόνοι,
λυπάσαι «γιά τόν άνθρωπο
*
πού θνήσκει γιά νά ζή,
ή μήπως ή απατηλή ’Αγάπη π’ άνυψώνει
απο τά ύψη άπτερον σέ τίναξε στήν γή ;
Τό ύψος της ζητάς ;
— Μή μ’άρωτάς, μή μ’ άρωτάς!

κλειτος τελλην

__ ‘Ο έτερος κ. Αντώνιος Θεοδότου εινε ιατρός.
— Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εΐνε ή μόρφωσίς του, τδ δλιγόλογον, το σοβαρον και εμβριθές
τών γνωμών του.
— 'Ο Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος, ώς πολι
τικός, διεκρίθη εν τή πρώτη γραμμή δια το ακαμπτον
καί άκατάβλητον τοΰ χαρακτήρας του εις τούς κοινο
βουλευτικούς αγώνας τής Κύπρου.
— Οί πολιτικοί του αγώνες άπό μακροϋ ήδη τδν
κατέστησαν μίαν μορφήν επιβαλλ.ουσαν και Εξεχουσαν
μεταξύ τών πολιτικών τής νήσου άνδρών.
— Άπδ τόν σθεναρόν καί άκάματον αύτόν ύποστηρικτήν τών εθνικών πόθων και δίκαιων πεποιθότως άναμένει σήμερον ή Κύπρος ολοκληρος την
άνόρθωσιν παντός άτοπου.
— Ό πολιτικός του βίος γέμει επεισοδίων άτινα
χαρακτηρίζουσι τδν άνδρα τον μη πτοου μενον πρό
τής λάμφεως τών αρχόντων και μη καμπτόμενου
πρό τής ισχύος τών δυναστών.
— Ή πολιτική ιστορία τοΰ τόπου θά άφιερώση
ιδιαιτέρας σελίδας διά τήν πατριωτικήν δρασιν τοΰ
’Αρχιεπισκόπου Κύπρον κ. Κυρίλλου.
— Τδν μακαριώτατον ΙΙρόεδρον Κερυνείας κ.Κύ
ριλλον δέν εύτυχήσαμεν νά γνωρισωμεν προσωπικώς.
— Αι περιστάσεις δέν μάς επετρεφαν να μεταβώμεν εις Μύρτον οπού διέμενε δια να τώ υποβαλλωμεν τά σέβη μας.
_ ’Επληροφορήθημεν όμως οτι εινε κληρικός με
γάλης παιδείας καί πατριωτικωτάτων αισθημάτων.
__ ’Άλλως ή πρόσφατος συνδιαλλαγή τών δύο
εκκλησιαστικών κορυφών τοΰ τοπου το άπεδειξεν.
γλωοοολογικαι λαογραφικαι
λολογικαί μελέται καί έρευναι τοΰ κ. Σιμού Μενάρ-

— Necoteqcu
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δου, τοϋ διαπρεπούς έκ Κύπρου Καθηγητοΰ της
Μεσαιωνικής και Νεωτέρας Ελληνικής καί έκφρασιν ζωντανόν τό μαρτύρων τών άειμνήστων
'Ιεραρχών.
Γ λ ώ σ σ η ς και Φ ιλολογ ίας εν τψ Πανεπιστη— ’Πκούσαμεν άπαγγελλόμενον μέρος τοϋ “Επους
μίρ) της ’Οξφόρδης έπέφερον μετχβολάς τινας εις την
τούτου,
τοΰ παραστατικώτατα άναπαριστώντος καί
δρθογραφίαν ονομάτων πόλεων τινων τής Κύπρου.
περιγράφοντος τό ιστορικόν αυτό γεγονός, καί έλάβο— Μεταξύ αυτών είνε και ή Λευκωσία ήτις κατά
μεν τήν ύπόοχεσιν δτι θά μάς σταλή άντίγραφον προς
τόν κ. Μενάρδον δέον νά γράφεται Λευκωσία.
δημοσίευσιν.
— Ή Λευκοσία είνε ή πρωτεύουσα τής Κύπρου.
— Είτε περιεργότατον φιλολογικόν μνημεών έχον
— Ή'ιστορία τής Κύπρου γέμει από φρίκην, όπρος τούς άλλους καί σοβαράν άξίαν ύπό έποφιν
δύνας, οίμωγάς, καί μαρτύρια.
γλώσσης.
— “Ολα δέ αυτά δέν οφείλονται είς τούς Τούρκους,
— Ποιητής του είνε ό κ. Βασίλ. Μιχαηλίδης.
άλλ’ εις τούς τυραννικούς καί άπαιοίους αντιπροσώ
— Έξωθι τής Λευκοσίας καί έν μέσω τερπνού
πους τής Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας.
δασυλλίου
εινε έκτισμένον εύρύχωρον λεπροκομείου.
— Είνε φρικώδη τά μαρτύρια τά όποια ύπέστησαν
— Κατά τό 1908 ένοσηλεύοντο 98 πάσχοντες.
οι κάτοικοι τής νήσου καί ιδία τό ίερατεϊον αυτής άπό
— Έκέϊ γεννώνται καί άναπτύσσονται τά τέκνα
τούς κληρικούς τής Δυτικής Εκκλησίας.
τών
πασχόντων.
— “Οταν βραδύτεροι’ έπήλθεν ή ύποδούλωσις τής
— “Ενδεκα έξ αυτών άπό ήλικίας 2—13 έτών
νήσου είς τούς ’Οθωμανούς έθεωρήθη ώς σωτηρία
δέν έδειξαν ίχνος τής άσθενείας ταύτης.
τών κατοίκων άπαλλαγέντων άπό τήν μυσαράν κυρι
— ’Εντός τοϋ ευεργετικού αυτού ιδρύματος κηρύσ
αρχίαν τών Λατίνων.
— ’Αρκεί νά λεχθή δτι παρά τών άπαισίων αυτών σεται τακτικά ό θεώς λόγος.
— ’Επίσης ή πρωτεύουσα τής νήσου διατηρεί καί
Δεσποτών κατωρθώθη νά ύποδου/.ωθή καί αυτή ή
φρενοκομεών.
’Ορθόδοξος ’Εκκλησία καί νά θιχθή καί αυτό τό θρη
— 'Η άπό Λευκοσίας είς Κερύνειαν μετάβασίς άσκευτικόν αίσθημα τών κατοίκων.
— Πράγμα τό όποιον ουδέποτε ίτόλμησε νά επι ποτελεΐ ένα ώραιότατον καί υγιεινότατου καί άνακουφιστικώτατον έφ’ άμάξης περίπατον.
δίωξη ό ’Οθωμανός Δεσπότης.
— Μία έκ τών ώραιοτέρων άναμνήσεων τής έν
— Καί έπέτυχον οί ούδέν ιερόν καί δσιον σεβασθέντος έν Κύπρω Καθολικοί νά θεωρείται έπί τρεις Κύπρω διαμονής μας υπήρξε καί τό ταξείδων τούτο.
— “Αν καί αί ώραϊαι άναμνήσεις τής Κύπρου άπερίπου μήνας ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία τής Κύπρου,
φθονοϋσιν έπί τοσοΰτοι ώστε δέν δυνάμεθα νά καθο
ώς Άποστάτις τής πατρώας ΙΙίστεοτς.
— Καί αί αλλαι ορθόδοξοι έκκλησίαι άπέφυγον ρίσω μεν τίνες είνε αί όντως ωραιότατοι.
— 'II θέα τής Κερυνείας είνε απαράμιλλος, γο
έπί τινα χρονικόν διάστημα τήν μετά Κυπρίων κλη
ητευτική.
ρικών κοινωνίαν διότι τούς έθεώρουν λατινίζον
— Λέγουν δτι τά περί τό Τρόωδος καί τάς Πλάτρας
τας!
καί
τήν Μονήν τής Κύκου μέρη, προσιτά μόνον τό
— Διά τό ίερατεϊον τής Ρώμης διατηρείται άσβεθέρος, ύπερέχουν είς μεγαλεών καί έπιβάλλουσαν
στον μϊσο’ς έν Κύπρω καί πολύ δικαίως.
— 'Η Κύπρος γέμει άπό ναούς τής Δυτικής ’Εκ καλλονήν άπό κάθε άλλην ώραίαν τοποθεσίαν, όχι
μόνον τής νήσου άλλά καί πολλών άλλων ονομσστών
κλησίας.
— Περί δλων αυτών τών ναών έχει γράφει εϊδι- τοΰ κόσμου τοποθεσιών.
— Τούτο δμως δέν έμποδίζει άπό τού νά θαυμάκώς ό περίφημος Κάλλος ’Αρχαιολόγος καί μεσαιω
ζη τις τήν Κερύνειαν καί νά τέρπεται παρακολουθών
νοδίφης C. Eulart.
— 'Ο τίτλος τοΰ Βιβλίου του : «L’ Art Gothi- τήν έναλλαγήν τών μαγευτικών έκείνων σκηνογρα- ■
φιών.
que et la Renaissance en Chypre».
— ’Εκεί ήθελον νά έβλεπον κατεσκηνα)μένους με
— ’Έναντι τοΰ έν Λευκοσία ναοϋ τής 'Αγίας "Σο
ρικούς
άληθινούς καλλιτέχνας τής πατρίδος μας.
φίας (τοιούτου υπάρχοντας καί έν Άμμοχώστω) ϊ-

δρυται ό Ναός τοϋ 'Αγίου Νικολάου, δστις σήμερον
είνε γνωστός μέ τό έπώνυμον ατών Άγγλων».
— Τόν Ναόν αυτόν κατά τήν συνήθειάν των οί
'Άγγλοι τόν μετέβαλον είς Κυβερνητικήν σιταποθή
κην !
— ’ Ο τίτλος τοϋ Αρχιεπισκόπου Κύπρου ό έπίσημος έχει ούτως : αΜακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος
πάσης Κύπρου καί Νέας ’Ιουστινιανούπόλεως».
—· ’Εντός τοΰ κήπου τής ’Αρχιεπισκοπής έστήθη
ή προτομή τόΰ ’Εθνομάρτυρας Κυπριανού ’Αρχιε
πισκόπου άπαγχονισθέντος ύπό τών Τούρκων τή 9
’Ιουλίου 18’21.
— Τό αυτό μαρτύρων υπέρ πίστεως καί πατρίδος
συνυπέστησαν καί οί Μητροπολΐται Πάφου, Κερυνείας
καί Κυτίου.
— 'II Λαϊκή μούσα τής Κύπρου ένεπνεύσθη
θαυμάσιον Κυπριακόν “Επος περιγράφον μέ πάθος

— Έκεϊ ήθελον μέσα είς τήν ποίησιν τής ύπερόχου φύσεως, μέσα είς τήν άγρίαν βλάστησιν, μέσα είς
τά καταπράσινα βουνά τά γεμάτα άπό τάς ωραίας
παραδόσεις τής Ρήγισσας μερικάς σκηνάς, είδος ναών
τής νεωτέρας καλλιτεχνίας μας, μέ τούς άληθεϊς ίεροφάντας τής τέχνης διά νά θαυμάσουν τό ώραών, νά
έμπνευσθοΰν άπό τό ώραών καί νά παρσ.γάγωσι τό
ώραών.
—- Θά ήτο μέγα, θά ήτο πατριωτικόν νά γνωρισθοΰν διά τής γραφίδος τών καλλιτεχνών μας τά μα
γευτικά κάλλη τών Ελληνικών χωρών καί έτι μάλ
λον τών χωρών έκείνωι τάς οποίας δέν θωπεύει άκόμη ό άήρ τής έλευθερίας.
— Θά δημιουργήση καί τούτο ένα πλέον κρίκον,
ένα έπί πλέον δεσμόν, έκ τών εύγενεστέρων καί ποιητικωτέρων, μεταξύ τής έλευθέρας καί δούλης πατρί
δος καί θά γείνη άφορμή νά γνωρισθοΰν είς δλον τόν
κόσμον τά υπέροχα καί μαγευτικά κάλλη τής Έλλη-

ληνικής φύσεως,
— Πότε άρά γ· θά γεννήση <5 τόπος μας τούς όννιροπόλους τών εύγενών ιδανικών καί πότε θά εύρεθώσιν οί ικανοί νά πραγματοποιήσωσι μερικάς έκ
τών ονειροπολήσεων αυτών ;
— 'Η Κερύνεια είνε τόπος εξαγωγής χαρουπιών.
— Τό έμπορων τού προϊόντος τούτου δίδει ζωήν
είς τ»/ν ’Επαρχίαν.
— Έν Κερυνεϊα διά πρώτην φοράν εΐδομεν Δικαστήρων Κυπριακόν.
— Δικασταί έπί τής έδρας : εις ’Άγγλος πάντοτε
προεδρεύουν, είς ’Οθωμανός πάντοτε έκ δεξιών καί
είς Έλλην πάντοτε άριστερόθεν.
— Είνε περίεργον τό θέαμα έτι δέ περιεργοτέρα ή
διαδικασία.
— Οί "Έλληνες δικασταί τής Κύπρου, ανευ έξαιρέσεως, αποτελούν άληθή σεμνώματα τής Δικαιοσύνης
καί τιμούν τό 'Ελληνικόν όνομα.
— Περί τών Ελλήνων δικαστών θά γράψωμεν ι
διαιτέρως άλλοτε.
—■ ’Αλλά καί περί’ τίνος δέν θά γράψωμεν έκ τών
άπειροπληθών έντυπώσεοσν, άναμνήσεων καί σημειώοεων περί Κύπρου !
— Μερικοί δέ καί έκ τών ’Οθωμανών Δικαστών
είνε γνωστοί ώς άνθρωποι μορφοιμένοι και δίκαιοι
καί άμερόληπτοι.
— Οί λοιποί δμως είνε άντάξωι τής φήμης τών
Τούρκων Δικαστών.
— Λέγεται διά τινα Κύπριον ’Οθωμανόν Δικα
στήν, άμαθή, δστις έξέδιδεν άποφάοεις υπέρ τού φωνάζοντος περισσότερον καί τοΰ έπιδεικνύοντος περισ
σότερα κιτάπια.
— Κατά τί ν άντίληφίν του αυτός έπρεπε νά έχη
τό δίκαιον.

— 'Η Κερύνεια είνε γεμάτι/ άπό τοποθεσίας αί
όποϊαι έχουσιν ενδιαφέρον καί ύπό έποφιν 'ιστορικού
παρελθόντος καί ύπό έποφιν φυσικών καλλονών.
— Είς ημάς τό ολίγον χρονικόν διάστημα τής έ·
κεϊ διαμονής μας μόλις μάς έπέτρεψε νά έπισκεφθώ·
μεν τό φρούριον.
— Είς τόν πρώτον διάδρομον τής εισόδου τοϋ
φρουρίου συνηντήσαμεν τάφον περικεκαλυμμένον διά
τής Τουρκικής σημαίας, ανωθι τοΰ όποιου καίει διωρκώς κανδήλα.
— Είνε ό τάφος τοϋ πρώτου πεσόντος Τούρκου
σημαιοφόρου κατά τήν αλωσιν τοΰ Φρουρίου.
— Τό θέαμα έπισύρει τόν σεβασμόν καί τήν κατάνυξιν.
— Φρίκην δμως προξενεί ή θέα τής άγχόνης.
'Ο ’Αστυνόμος κ. W · Green wood, ό ξεναγών
ημάς εύγενώς, μάς διηγείται διιιφορα έπεισόδια προκαλοΰντα τό ρίγος.
— ’Εκτελεστής τών καταδικαστικών άποφάσεων
κατά τόν Νόμον είνε ό “Αγγλος Διοικητής τής ’Επαρ
χίας, άλλά τοιοϋτον άποτροπιασμόν αισθάνεται δταν
πρόκειται νά έκτελέση τό βαρύ αυτό καθήκον, ώστε
φροντίζει καί τόν αντικαθιστά έπι πληρωμή ξένον
πρόσωπον προς τήν υπηρεσίαν ταύτην.
— Είς τό τεύχος τού Μαρτίου έδημοτιεύθη έσφαλμένως τό Κυπριακόν δίστιχον.
— Δωρθωμένον έχει ούτως :
Κλάψε με ηαϋμένη μάννα
ήρθαν νά μέ π ά ρ ο υ α ι
Στα Καράβια τοΰ Σουλτάνου
σκλάβοι· νά μέ β ά λ ο υ σ ι

— ’Επίσης είς τό τεύχος τοϋ ’Απριλίου Κ ε ρ ύν ε ι α μετεβλήθη είς Κ ε ρ ών ε ι α.

Μή-μ,ϋς

ΦΛΩΡΑ ΜΙΡΑΜΠΙΛΙΣ
έζ ανεκδότου χειρογράφου ύπό τήν επιγραφήν :

“ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ,,
Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου τεύχους

Δεύτερον άζιοστζαείωτον γεγονός. Ό έν Άλεςανάρείγ. πλούσιος θείος τοΰ Νίκου ΙΙ/ιγασίδου άπεβίωσεν άτεκνος εκεί, δύο περίπου έτη αετά την- ένκρςιν
της διασηαου τκύτης δίκης, κκτκλιπών περιουσίαν
τεσσάρων έκκτου.(Λυρίων φράγκων και [/.ίαν ιδιόγρα
φον διαθήκην δι’ ης έγκαθίστα αόνην αύτοΰ κληρο
νόμον έφ’ ολοκλήρου της περιουσίας του τήν αγαπη
τήν αύτοΰ νεαράν σύζυγον Φαρφάλλαν, ’Ιταλίδα τήν
καταγωγήν, χωρίς ν’ άφίν/ι ούδέ λεπτόν είς τον ανε
ψιόν του Νίκον Πηγασίδην, τον καρηκορι-όεντα άεργον
ποιητήν καί σύζυγον τής άτυχοΰς Φλώρας. Άλλ’ έ
πειδή τήν διαθήκην του έγραψεν έπί χάρτου έπιστολών δστις έφερεν έντυπα τά γράυ.ρι.ατα γαλλιστί :
Alexandrie (Egypte) le .... 18 .. , ό δέ δια
θέτης ήρκεσθη υ.όνον νά συ>.πληρώσ·/ι τά κενά γράψας 3 Δεκευ.βρίου... 48 αντί νά γράψγ ίδιοχείρως ο
λόκληρον τήν φράσιν ταύτην, τήν προσδιορίζουσζν τόν
τότεον, τήν ήριέραν, τόν υ.ήνακαί τό έτος, ώς απαιτεί
έπί ποινν) άκυρότητος τό έν Έλλάδι ίσχΰον περί Διαθη ·

κών ψήφισρ.α τοΰ άοιδήριου Καποδιστρίου Κυβερνήτου
τής Ελλάδος, ή διαθήκη έκηρύχθη άκυρος ύπό τοΰ
αρμοδίου δικαστηρίου κζί τοΰ Έφετείου καί ό ποιη
τής Νίκος Πηγασίδης έςύπνησε ριίαν ήυ.έρζν αόνος ές
αδιαθέτου κληοον ·υ.ος τοΰ θείου του, πραγρια τό ό
ποιον δέν ήθελε βεβζίως κατωρθωσει, έάν ή Φλώρα
δέν έσπευδεν είς Άλεςάνδοειαν κζί δέν ανέθετε τήν
ύπόθεσιν είς δικηγόρους [ν.έ πολλήν, ρ.ά τήν αλήθειαν,
δραστηριότητα. Ποιητικά αποτελέσματα τής τοιαύτης νίκης τοΰ Νίκου ήσζν δύο έλεγεΐα αύτοΰ είς όκτωσυλλάβους ομοιοκατάληκτους,τό έν πρός τόν θειον
του καί τό άλλο πρός τόν Κυβερνήτην Καποδίστριαν,
τά όποΐζ καί εύρέθησζν έν τω φζκέλλω τής δικογρα
φίας.
"Οταν ή καλή .ταρζμάννα έπέστρεψεν είς τήν πό
λιν Β. έξ ’ Αλεξάνδρειάς μετά τοΰ πλουσίου ήδη συ
ζύγου της, παχεΐζ ώς σημαντήρ καί πλέουσζ είς χρυσά
κύματα Αιγυπτιακών λιρών, ήτο πλέον άλλος άν
θρωπος. Έφόρει κρινολΐνον έκ τών τότε έν χρήσει,
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πλουσ»ωτάτην πρασίνην μεταξωτήν αίσθήτα, πίλον
τοΰ τελευταίου συρμού, πλήθος άδαμάντων, καί εΐχεν υπηρετας, υπηρέτριας και μάγειρους. Ήγόρασε
λαμπρόν μέγαρον μετά πολυτελών επίπλων, καί αέ
κωμικώτατον άγέρωχον ήθος ήτοιμάσθη ν’ άντιιχετωπίστ] τά κατάπληκτα και τά σαρκαστικά έκ φθόνου
μειδιάματα τών γυναικών της πόλεως.
— Θα της κάμω νά σκάσουν ή καρακάξαις ! ελεγεν.
Είχε προσλάβει διδασκάλους και μίαν Γαλλίδα
παιδαγωγόν διά τάς δύο θυγατέρας της, παρά της ό ·
ποιας παιδαγωγού έδιδάσζετο ζζί αύτη έριπειρικώς
την Γαλλικήν. Αθάνατα δέ άπέμειναν είς την πόλιν
εκείνην μέχρι σήμερον τά Γαλλικά της Φλώρας Πηγασιδου, ού μόνον διά τό παράξενον της συντάξεων,
αλλα και διότι οσάκις δέν έγίνωσκε λέξιν τινά Γαλ
λικήν (και τοΰτο άπετέλει τδν κανόνα) ένόαιζε φυσικώτατον νά λέγη την αντίστοιχον Ελληνικήν υ.ετά
I αλλικης καταλήξεως, φρονούσα δτι οί άλλοι δέν
γνωρίζουν τόσα Γαλλικά ώστε νά εννοήσουν τό τέχ
νασμα. Και επειδή ήθελε «νά σκάζουν άπό ζήλεια»
αί κυρίαι διά την γαλλομάθειάν της, ώμίλει μεγαλο
φώνως κατά τούς περιπάτους, άποτεινομένη Γαλλιστί
πρός την παιδαγωγόν της διά νά την ακούουν.
— Je ne veux pas trexer les petites. Il
faut peripater plus sigat pour jie pas pesser
et ciipisser.
’Ενίοτε δέ διά της μεθόδου ταύτης άπετελοΰντο
έν πληρει άγνοια της κατά σατανικήν σύμπτωσιν γαλλοε *.ληνικά λογοπαίγνια.
Ημέραν τινα π. χ. εν πληθουσγ έκ κυριών συναναστροφ·/), έπιμένουσα είς την γνώμην της περί τίνος
γλυκίσματος, έπεχείρησε νά εί'πη :
“ Πείσατέ σ.ε, παρζζκλώ, ζζί θά σζς εΐ'πω εύχαριστώ. Καί είπε:
— Pissez-moi, jevous prie, et je vous di1 cli merci. Λιποθυμία δε κατελάμβανε τον κό
σμον άκούοντα.
'Όσον διά την λεηλασίαν της καθαρευούσης γλώσW ανηλεώς διεπραττε προς επιδειζιν, είναι άδύνατος πάσα περιγραφή. II εςελίζις έν γένει είπεϊν
της παραμάννας Φλώρας ήτο ήδη πλέον τόσον άξιοθαύμαστος ώστε ηδύνατο αύτη'μάλλον νά όνου.ασθή
κυριολεκτικώς Flora mirabilis.
Ό πληρεξούσιος αύτής δικηγόρος Περίανδρος ΙΙιπης ειχεν ύποστη ζωηρόν νευρικόν κλονισμόν ενώπιον
της αιφνίδιας εκείνης μεταμορφώσεως της πελάτιδός
του απο παραμάννας είς έκατομμυριοΰχον έκλαυ.ποότητα. Ησθανετο και επι του ατομου του μίαν ούτως
ειπ^ιν ανταύγειαν τοΰ εζ εκείνης εκπεμπομενου χρυσού
φωτός καί μύρια σχέδια διέπλαττε κατά θυυ.όν καί
φρένα. Την έπισκέφθη έπισήμως καί την ηοώτησε τί
εσκεπτετο να πραζν) τώρα δι αυτήν την έκκοευ,η δί
κην, την^ όποιαν είχε κατά τοΰ Ζωρζη Σπληναράκη,
δστις έπ’ ούδενί λόγω έστεργε ν’ άκούση πεοί συμβι
βασμού.
Η Φλώρα ηκουσε τά περί τούτου μετά περιφοονησεως· διαταξασα δέ την θαλαμηπόλον της νά τη φέρη
παλαιόν τι ύπόδημα τοΰ συζύγου της, έθεσεν εντός
αύτού 150 είκοσάφρανκα καί τό παρέδωκεν ε»? τόν
Πιπήν.
Πάρε αύτα ώς τόσον καί κάμε δτι θέλεις τώ
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είπε. Φθάνει μόνον νά μη μού άναφέρης πλέον άπό
τοΰδε και εις τό εφεξής περί την ύπόθεσιν αύτήν. Σοΰ
τά χαρίζω δλα : Comprenez-VOUS ?
Τό δέ υπόδημα έσημαινε βεβαίως :
— Καί νά μη ξαναπατησγς πλέον είς τό σπητι
μου.
Ο Πιπής έσκέφθη νά θυμώστρ άλλά τά τρισχίλια
φραγκα, ευγλωττως άγορεύσαντα, τόν άνεχαίτισαν.
Εγελασεν ινα δειξ
*ρ
δτι κρίνη τό πράγμα ώς εύφυη
αστεϊσμόν και εκκενωσας τυ ύπόδημα είς τό θυλά
κιό ν του άπηλθεν.
Εαν κερδισωμεν καί τάς άνταγωγικάς άπαιτησεις, εσκεπτετο, θά εινε ικανοποιητικόν τό ποσόν.
Άλλά όιά νά γίνη τούτο πρέπει τό παιδί της Φλώρας
να θεωρηθώ δικαστικώς ως προίον έρωτικης δράσεως
του Σπληναράκη. Καί τότε ποια τραγική πλοκή δρα
ματικών αναγνωρίσεων και κληρονομικών δικαιωμά
των ! ! Και ποΰ να ενθυμείται τώρα η πρώην παραμαννα οτι στηρίζει την ανταγωγήν της ισα ισα είς
αύτό.
Μετά τινας μήνας η Φλώρα μετά τού συζύγου της
καί τών θυγατέρων της άνεχώρει είς την Γαλλίαν
δπως έγκατασταθώσιν έκεϊ.
Ειπον δτι ό Σπληναράκης άπεβίωσε δέκα περίπου
έτη μετά την έγερσιν της άγωγης του. Κατά Σε
πτέμβριον 1858 έδημοσιεύετο η δημοσία διαθηκη του,
όιά της όποιας έγκαθίστα ούτος μοναδικόν κληρονό
μον του επι της έκ ίοΟ,000 όρ. περίπου περιουσίας
του τον μικρόν ανεψιόν του Τηλέμαχον Σπληναράκην.
Διεταζεν ομ.ως ρητώς εν τγ διαθηκτ) του, λόγω κατα
πιστεύματος, δτι ο κληρονόμος του οφείλει ν’ άποκαταστηση εις τόν δήμον της πόλεως Β. ολόκληρον την
κληρονομιάν έάν, είτε διά συμβιβασμού, είτε καθ’
οιονόηποτε άλλον άμεσον η έμμεσον έκούσιον τρόπον,
επίτηδες η ες άμελείας, ήθελε καταργήσει την έκκρεμη κατά της Φλώρας Πηγασίδου δίκην η άφησγι
αύτην νά καταργηθγ η έάν, χάνων τυχόν την δίκην
κατα τυπους, δεν ήθελε κινήσει άμέσως νεαν άγωγην περί τοΰ αύτοΰ άντικειμένου. καί έν ένί λόγω έάν
δέν έπιμείνη δικαζόμενος μετ’ αύτης περί τούτου μέ
χρι τέλους ούσιαστικοΰ καί, έπιτυγχάνων,δέν ηθελεν
έκτελέσει άναγκαστικώς κατά γράμμα, καί μέχοι λε
πτού την άπόφασιν.
Τοσον ητο λυσσώδης η επίμονη τοΰ διαθέτου είς
την καταόιωξιν της άφελοΰς παραμάννας, ώστε δέν
έόίστασε νά κκταστησ/] ούτω τόν δήμον της πόλεως
Β. άγρυπνον φρουρόν της έκπληρώσεως της τελευ
ταίας του ταύτης θελησεως, δια τού συμφέροντος δ
περ τώ άπένεμε νά λάβη αύτος ό δήμος την κληρονο
μιάν, έάν ό κληρονόμος έγκαταλίπη η δολίως κατάρ
γηση η χάση την δίκην, η δέν έκτελέση την άπόφασιν.
Δια της αύτης διαθήκης ό Σπληναράκης διώριζε
και επίτροπον επικυρωτεον καί δικαστικώς τού ανή
λικου ανεψιού του (1) ενα στενοκεφαλώτατον συνταξι
ούχον φίλον του όνόματι ’Ισίδωρον Χλούνην, πρώην
ιεροψάλτην, δστις είχε τοΰτο τό διακριτικόν, δτι έχρηματισε ποτέ καί δημοτικός σύμβουλος άνευ ίδιοτελών σκοπών.
I οιουτος δστω καί παρ εξωτικού διορισμός επιτρόπου
διά διαθήκης έπετρέπετο εϊσέκι έν έτει 1858 κατά τόν τότε ισχύοντα ετι νόμον.

Καί ώς έπιστεγασμα όλων τούτων τών προφυλά τήν σύμβασιν οπερ άποτελεϊ άρχην έγγραφου άποξεων κατά πάσης καταστρατηγησεως της διαθήκης δείξεως. Καί έπραξε κάλλιστα διότι άλλως θά έμενε
τ>υ διώρισε καί δύο έκτελεστάς αύτης αύστηροτάτους, μόνη ή επαγωγή τοΰ δρκου πρός άπόδειξιν, καί ο κίν
ουτω δέ κατέστησε την διαθήκην του όχυρωτέραν τής δυνος ήτο μέγιστος, διότι τοιοΰτον δρκον προθυμότατα
ίσως θά έδιδεν ή Φλώρα, καί μάλιστα μετά τής άΤύρου καί τοΰ Πόρτ-Άρθούρ.
’Άς άναλάβωμεν ήδη τό ιστορικόν νήμα τής δίκης διαιρέτου ομολογίας της. Είς τό σημεϊον τοΰτο εύρισκοάένης τής δίκης έπήλθε τετραετής άνάπαυσις δι
άπό τοΰ σημείου είς δ άφήκαμεν αύτό.
Εύοισκόμεθα ήδη είς τόν Δεκέμβριον τοΰ 1858, δτε ότι ό μέν δικηγόρος Βούθριος άπεβίωσε κατά ’Ιανου
ό έπίτροπος τοΰ άνηλίκου κληρονόμου τοΰ άποβιω- άριον τοΰ 1879 ό δέ διάδοχός του, δν έπιτραπήτω
σαντος Ζ. Σπληναράκη καλεϊ διά τού αύτοΰ δικηγό μοι διά πολλούς λόγους να ονομάσω Βουθριον Δεύτε
ρον, ήτο
άμελής ώστε έφρόντιζε μέν νά διακό
-ο τόσον άμελης
ρου Βουθρίου τήν Φλώραν είς περαιτέρω συζήτησιν,
, άνατροπήν
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πτη τήν
ην άνατροπην τής
της κατ’ έφεσιν δίκης δΓ έγγραδηλών δτι έπαναλαμβ’άνει τήν δίκην έκουσίως. Ο
τοΰ Έφετείου, άλλά φοβούμενος
πληρεξούσιος τής Φλώρας Π.Πιπής,έρημοδικησας πά φης είς τδ πινάκιον το.
δικογραφίας άνέβαλλεν έπι
λιν, άνακόπτει καί άρνεϊται τόν θάνατον τού Σπλη τόν τεράστιον ογκον τη
ήν tμελέτην αύτής.
λη- μακρδν τη
ναράκη. Ό Βούθριος άπαντα δτι τότε αύτός ώ
ίς τδ έτος 1881, δτε ό Πιπής,
Ευρισκόμεθα
ηδη είς
οεξούσιος τοΰ Σπλναράκη έξακολουθεϊ τήν δίκην,
άγωγήν άνατροάλλά τότε άνταπαντα ο Πιπής οτι τούτο δεν δυνα- γέρων ηδη πλέον καί αύτός, έγείρι
πης της έφεσεως καί μετ’ ολίγον άποθνησκει έν η
ται νά γίνη διότι έν τοιαυττ) περιπτωσει η πελατις
του ισχυρίζεται δτι ο Σπληναρακής απεβιωσε. 1 ο λικία 68 έτών
Άλλ’ ό Πιπης, άποθανών άγαμος, ειχεν είς τό
Πρωτοδικεϊον όμως (Μάρτιος τού 1859) άποφαίνεται
νραφεϊόν του άπό τινων έτών ώς ύπάλληλόν του τον ες
εαυτό άναρμόδιον να δικαστ) πλέον καίτοι παρεπεμάδελφοΰ ανεψιόν αύτοΰ Τίτον Πιπην, όικηγορον καί
φθη είς αύτό ή διαφορά ύπό τού 2ου Εφετείου μετ
τούτον, δστις ητο καί ό μόνος έξ αδιαθέτου κληρονό
άναίοεσιν. Καί άρχεται νεα περιπλανησις τής υπομος του καί δστις γινώσκων καλώς την ύπόθεσιν ταύ
Οέσεως μεταξύ Έφετείου καί Άρείου Πάγου δπως ευτην καί συνεχίσας τάς έκ της έργολαβικης έκβάσεως
ρεθή ποιον Πρωτοδικεϊον εΐνε αρμόδιον νά δικάση τήν
της ανταγωγές έλπίδας τοΰ μεταστάντος θείου, έξηεφεσιν. Άνέτελλε δέ τό έτος 1870.
οστις έν τώ κολούθησε την δίκην.
‘ Άλλ’ ό Τηλέμαχος Σπληναράκη
Ή περί άνατροπης της έφέσεως άγωγη, μετά τριυ.εταξύ είχε πλέον ένηλικιωθή και δι , εγε τό 22ον
έτος τής ηλικίας του καί τής δίκης του, ήτο δε ^νθυ- ετη άνώνα ένώπιον τοΰ Εφετείου (διότι προσεβ). /)θ/)
τό κύρος της έπιδόσεως αύτης καί διετάχθησαν μαπολοχαγός τού πυροβολικού, αποφοιτος τής Σχολής
κραί αποδείξει; περί τούτου καί περί τών γενομενων
τών Εύελπίδων, ειχεν άρχίσει πλέον ν’ άδημονή.
διακοπών της άνατροπης), έκερδηθη τέλος υπόπτου
— Τί κατάστασις εΐνε αυτή ! ελεγε πρός τδν ΒουΓΙιπη καί άνετράπη η έ'φεσις, άλλ’ ό Άρειος Πάγος
θριον, δστις είχε πλέον γηρασει. Αύτό εινε εμπαιγμος,
νά δικάζωμαι 22 έτη διά τούς τύπους καί νά μη δύ έν έτει 1885 άνηρεσε την άπόφασιν και όικασας αυ
τός διά τοΰ β' τμήματός του, άπέρριψε την περί ά
ναμαι νά ύπάγω μήτε έμπρός μήτε πίσω. Τι νομοί
νατροπης αγωγήν.
εΐν’ αύτοί, κύριε Βουθριε ;
Άλλά τέλος πάντων, μετά μακράς καί π οικίλας
— Υπομονή, παιδί μου, έλεγεν ό Βούθριος. Δεν
περιπέτειας, άποδείξεις κλπ., τό Έφετεϊον κατά ην
πταίει τό ρωμαϊκόν δίκαιον, πταιει η Πολίτικη Δικο
*ι ρ ά
28 Φεβρουάριου 1889, ήτοι μετά πάροδον τε σ
νομία, διότι...
κοντά ενός ετών απο της εναρςεως τ/]ς δικης,
— Δέν ήξεύοω έγώ απ’ αύτά, διέκοψεν ο νεο Δέν
έξέδιδε την οριστικήν αύτοΰ και τελεσίδικον άπόφαεΐνε δυνατόν νά εύρεθή τροπος νά χασωμεν τέλο
σιν έχουσαν τάς έςης διατάξει
των αύτήν τήν δίκην διά νά τελειώνωμεν ; Δέν θέλω
Διά ταΰ
άδελφέ, νά βυζάξω. Τό καταλαβαίνει αύτό η δχι ',
Πολ. ΔικονοΊδόν
καί
τά
άρθ.
209
καί
άλλά τότε ό
— Δέν ύπάρχει εύκολωτερον
μίας.
δήαος θά σοΰ πάργι δλην την πιε οι ουσίαν σου κατά την
Άποροίπτει τά άνωτερω ώς άπορο τέα κοιθεντα.
διαθήκην τοΰ θείου σου.
Απορρίπτει πάσας τάς άνταγωγικά:
Έαι
— Ά 1 οχι, αύτό δέν θα τό δεχθώ ποτ
Φλώο'/.ς Πηγασίδου ώς άβασψ.ους ζαι έν
-ζέρει ώ; άπαραδεζτους. (1) Δέχετα-. την προζεψ.ένην
Καί η δίκη έξηκολουθησεν.
άπό 3 Μαρτίου 1848 αγωγήν.
Ή άπόφασις τοΰ Έφετείου Α. άνηρέθη ύπό τοΰ
Ύποχρεοΐ την ένζγου.ένην Φλώραν Πηγασώου να
Άρείου Πάγου, δστις λόγω δευτέρας άναιρεσεως κρα- θρέψν) διά τοϋ ίδιου αύτης γάλαζτος έπί εν ζαι ηυ,ισυ
τησας την ύπόθεσιν έδέχθη την έφεσιν εν έτει 18/3
έτος άπό της ζοινοποιησεως της παρούσης τόν υιόν
καί παρέπεμψεν ώς Έφετεϊον πλέον την ύπόθεσιν εις τοΰ άνεψιοϋ τοϋ ένάγοντος Τηλέμαχον Σπληναράζην
τό αύτό Πρωτοδικών, τούτο δέ (Σεπτέμβριος 1 874) ζαι καταδιζάζει τήν αύτήν ένζγου.ένην είς τήν διζαείσελθόν τέλος πάντων είς την κατ ουσίαν^ έςέτασιν στιζήν δαπάνην τοϋ ένάγοντος άυ.φοτέρων τών βαθτης άγωγης, διεταξεν άπόδειξιν, άνευ μαρτύρων, της υ.ών υ.ετριζζον.ενην είς δραχ. πεντακόσια; ογδοήζοντα
μεταξύ τών διαδίκων συμφωνίας περί γαλουχιας, του
βρέφους Τηλεμάχου Σπληναράκη. Ό Βούθριος δμως (580) καί είς :ά τε
η μυριοπόθητος αύτη
Καθ’ ην ημέραν
έξεκάλεσε την άπόφασιν ένώπιον τού Έφετείου παραπονούμενος οτι κακώς δεν επετράπη αυ^ω .ό μέσον
(Ό Καί ίκκνοποιήθη ούτω ή σκιά τοϋ γέρο ντο ςΣ.τλη να ράκη
τών μαρτύρων πρός άπόδειξιν της συμβασεως άφοΰ η άποόειχθέντος πάντη αθώου οίκσδήποτε συμμετοχής έν τή συλέναγομένη έν τη ανταγωγή της ωυ.ολογησεν έμμέσως λήψει τής δευτέραςθυγατρός τής Φλώρας.
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άπόφζσις, ό Τηλέμαχο; Σπληνζράκη; εϊχεν ηλικίαν
τεσσαράκοντα και ενός ετών δυο μηνών καί εννέα ήμερων, ητο ταγματάρχης τοΰ πυροβολικού, κολοσσιαίων
διαστάσεων, μέ μύστακας μαύρους μήκους 26 εκατο
στών τοΰ μέτρου, ητο έγγαμος καί ήδη χήρος καί εϊ
χεν ώραϊον μονογενή εικοσαετή υιόν, μόλις έξελθόντα
■τής Σχολής τών Ευελπίδων, ανθυπίλαρχον τού ιππι
κού, ονοματι Φίλιππον Σπληναρακην, ζωηρότατον καί
τολμηρότατον νέον.
Η δέ Φλώρα Πηγασίδου, ήτις ύπεχρεώθη νά
θρϊψη διά τού ίδιου αύτή; γάλακτος τόν κολοσσιζΐον
εκείνον ταγματάρχην, ητο ηλικίας πλέον τών έβδομήκοντα ένός περίπου έτών. Βζθεΐαι ρυτίδες διηυλάκουν
τό μέτω,τον και τάς πλαδζράς παρειάς της, η σιαγών
της έςεΐχεν ώς πτυάριον άνοιγοκλειομένη, τό βήαά
της έκλονίζετο και η κεφαλή της έσείετο διαρκώ; έκ
τών άνω πρός τά κάτω. Διέμενε μέχρι; έσχάτων έν
Παρισιοις αγνοούσα τόν θάνατον τοΰ πληοεξουσίου
της Περίανδρου Πιπη και απο πολλών ετών ούδευ.ίζν
έχουσζ, μηδέ θέλουσζ νά έχη είδησιν περί της δίκη;
της, άλλά σχεδόν λησμονησασα αύτήν. Χηρεύσασα
άπό τού έτους 1863, ότε ό σύζυγός της άπεβίωσεν
έζ αλκοολισμού, καί στερηθεΐσζ της πρεσβυτέοζς θυγατρος της, έζη μετά της νεωτερας, αύτης εκείνης ής
την πατρότητα εϊχεν αποδώσει ο πληοεξούσιός της
έν τίί άνταγωγή είς τόν γέροντα Σπληναρακην, όνόματι Ευγενίας, ηλικίας ηδη 4 1 έτών, ήτις, ύπανδρευθεΐσζ προ 19 ετών εκατομμυριούχόν τινα Γάλλον
άλλαντοποιόν, όνόμζτι Πέτρον Φουρριέ. άποθανόντα
όμως έν έτει 1874, εϊχεν ώρζιοτάτην δεκζεξαετή κό
ρην, όνόμζτι Φλώραν Φουρριέ, της οποίας ή έξοχος
άφρώδης καλλονή, ή κομψότης, τό πνεύμα, ή μόρφωσις καί ό πλούτος (δέκα περίπου έκατομμύρια έξ άαφοτέρων τών γονέων) πολλούς Γάλλους σ.νηστήρ'ζ;
είχον προσελζύσει καί τινας μάλιστα καί εύγε\οϋς
καταγωγής. Αλλ’ ή πρώην παραμάννα μάμμη της
χήρα Πηγασίδου, ήτις έν τώ μεταξύ είχε μάθει πλέον
να ομιλή την 1 αλλιζην, επ ούδενί λόγω έστεργε νά
συναίνεση είς γάμον της έγγόνης της μετ’ άνδρός μή
Έλληνος άλλά βαρβάρου. Πατριωτικά αίσθήαζτζ θη
ριώδους έντάσεω; κζί νοσταλγία, άκαταμάχητος είχον
άφυπνισθή παρζδόξως έν τή ψυχή τής γραίας καί
ζζτελήφθη αυτή ύπό πόθου φλογερού νά έπανέλθη
πλέον είς τήν Ελλάδα, νά κζτοικήση είς Αθήνας’,
ένθα τότε πολλοί, ώς γνωστόν, πλούσιοι ομογενείς
συνερρεον, τελουμένων μάλιστα, τότε κζί τών γάμων
τού Διάδοχου Κωνσταντίνου, καί νά ύπανδρεύση τήν
ώρζίαν έγγόνην της μέ κανένα άξιωμζτικόν, εί δυνα
τόν, Κανάρην ή Κολοκοτρώνην ή Μουρούζην ή Βότσαρην, νά συνδέσγι σχέσεις μέ τήν Αύλήν, καί τίς
οιδε πόσα άλλα !
Ή γραΐζ εϊχεν έκτακτον δύνζμιν θελήσεως, καί,
ο.αν ήθελεν, ουδεμια άλλη θελησις ήδύνζτο ν’ άντισταθή είς τήγ ιδικήν της. Κζτά ’Ιανουάριον λοιπόν
τού 1889 ή πρώην παραμάννα μετά τής θυγατρός
καί τής περικαλλούς έγγόνης της άπεβιβάζοντο είς
τον Πειραια καί κατέλυον προσωρινώς είς τό έν Άθήναις ξενοδοχεΐον τής Μεγάλης Βρεττανίας, άκολουθούμεναι υπό πολλών Γάλλων ύπηρετών καί θαλα
μηπόλων άμφοτέρων τών γενών. Έλήφθη δέ συνάυ.ζ
φροντις ν’ άναγγελθή δια τών έφημερίδων μετά λαμ
πρών κοσμητικών έπιθέτων ή έλευσις τής οικογένειας
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ταύτης και η οριστική έν Αθήναις έγκατάστασις αύ
τής καί τών έκατομμυρίων της. Πολύς δέ τότε λόγος
έγένετο έν Άθήναις περί τής πλούσιας ταύτης οικο
γένειας Πηγασίδου καί Φουρριέ κζί μεγάλη συγκίνησις επεκράτει μεταξύ τών δανδήδων ώς έκ τού πλού
του^ και τού κάλλους τής νεαρας έκατομμυριούχου
Φλώρας Φουρριέ.
Εν τούτοις ό δήμος τής έπαρχιακής πόλεως Β.
ύπέρ τής οποίας ό γέρων Σπληνζράκης είχε κληροδο
τήσει τήν περιουσίαν του έν περιπτώσει καθ’ ήν ό
κληρονόμος του ήθελεν έγκζταλίπει, ή δολίως καταρ
γήσει τήν δίκην, ή δεν ήθελεν έκτελέσει κατά γράμμα
τήν άπόφζσιν,^παρηκολούθει φυσικώ τω.λόγω άγρύπνως την προοδον τής δίκης ταύτης δι’αντιπροσώπων
του· τοιοΰτος δ’ έν έτει 1 889 ήτο έν Άθήναις δικη
γόρος τις όνόμζτι Λυσίζ; Μούργος, λίαν έντιμος άν
θρωπος. Οτζν ουτος έμαθε διά τών έφημερίδων οτι ή
Φλώρα Πηγασίδου έπανήλθεν είς Άθήνζς, έγραψε
περί τούτου πρός τον δήμαρχον ότε δέ μετ’ όλίγας
ήμερα; έδημοσιευθη κζι ή οριστική άπόφζσις τοΰ Έφετείου κζτά τής Φλώρας Πηγασίδου, ό Μούργος έτηλεγραφησε τούτο πρός τόν δήμαρχον, καί ό δήμαρχος
ηλθεν αύτοπροσωπως εί; Άθήνζς δπως πζρζστή είς
τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως, διότι έφοβεΐτο μήπως
έμφιλοχωρήσγ δόλος τις κατά τήν έκτέλεσιν κζί παρα
σταθή ψευδώ; δτι έξετελέσθη δήθεν ή άπόφζσις, χω
ρίς να εζτελεσθή, ίνζ χάση ό δήμος τά δικαιώματά
του έπι τής μεγάλης περιουσίας τού Σπληνζράκη,
πρός έξασφάλισιν μάλιστα τής οποίας είχον έγγραφή
κζί ύποθήκζι έπί τών άκινήτων κτημάτων τού Τηλε
μάχου Σπληνζράκη. Ή περίστασις ήτο λίζν κρίσιμος
κζί σπουδζίζ τωόντι, διότι προσήγγιζον μάλιστα
νεαι δημοτικα'ι έκλογζ'ι κζί τό άντίθετον τού δημάρ
χου κόμμζ ήτοιμάζετο νά έκμεταλλευθή τήν τυχόν
μέλλουσζν νά έπέλθ-/) έκ τής έκτελέσεώς τής άπο
φάσεως άπωλειζν τής περιουσίας τζύτης καί νά έπιρΡζΨ’ί> τ*
ς εύθύνζς είς τόν νΰν δήμαρχον ώς άμελώς ή
X.XL οολιως ένεργ’^ιτζντίζ.
Ουτω λοιπόν πάντα τά ένδιαφερόμενζ. κζί οπωσ
δήποτε μετεχοντα τής ύποθέσεως ταύτης πρόσωπα
διέμενον έν Άθήναις κζτά Μάρτιον τοΰ 1886 δτε
έμελετατο ή αναγκαστική έκτέλεσις τής άποφάσεως
εκείνης.
Εις τό σημεΐον τοΰτο ύπάρχει έν τώ φζκέλλω τής
δικογραφίας μία πολυσέλιδος γνωμοδότησις τριών έζ
τών διζπρεπεστέρων τότε δικηγόρων τών Αθηνών,
περί τού τινι τροπω επρεπε νά γίνή ή έκτέλεσις τής
άποφάσεως έκείνης ώστε νά μή χάση τά έπί τής κλη
ρονομιάς τοΰ μικρού θειου του δικαιώματά του ό Τη
λέμαχος ^Σπληνζράκης. Φαίνεται δμως δτι καί ό δή
μος Β. είχε προκζλεσει άλλην γνωμοδότησιν ετέρων
πεντε δικηγόρων, περί τού αν διά τής έκτελέσεώς τής
άποφάσεως έκείνης θά έστερεϊτο ό δήμος τών δικαιω
μάτων του έπι τού καταπιστεύματος, διότι έν τώ
φζζελλω τής δικογραφίας εύρέθησζν άποσπάσμα.τα
τοιζύτης τινός γνωμοδοτήσεων.
Δια νά έννοηθώσι τζΰτα πρέπει ν’ απαντήσω είς
απορίας τινάς δυναμένζς εύλόγως τωόντι ν’ άναφυώσιν ένταϋθα.
Απορία πρώτη. — Διατί ό συντάξας τήν άγωγήν
τούλάχιστον δέν προεΐπεν δτι ή δίκη έμελλε νά διαρκέσ/) κατά πάσζν πιθανότητα έπί τοσοϋτον ώστε νά

μή ήναι πλέον δυνατή ή κατά γραμμζ έκτέλεσις,τής
άποφάσεως διά τού γάλακτος τής Φλώρας και μάλι
στα ή άνζγκαστική δΓ έκθέσεως δικαστικού κλη-

τήρος;
Τωόντι έν άρθρ. 882 τής Πολιτ. Δικονομία; προβλέπεται ή περίστζσις αύτη.—« Εαν τις (λέγει τό
«άρθρον τούτο) κατεδικάσθη είς έπιχείρησιν ωρισμέ«νων τινών πράξεων (άρα καί νά γαλούχηση εν βρε«φος) πρέπει'1) έάν ή πράξις δύναται νά γίνη καί δΓ
«άλλων, νά έπιχειρηθνί δΓ έξοδων τού κατζδικασθεν«τος κζί τά έξοδα νά είσπρζχθώσιν αμέσως κατά τό
«άρθρ. 878 (δηλ. διά κατασχέσεως, διά προσωπικής
«κρατήσεως ή διά μηνυτοΰ) — 2) έάν δε τούτο δεν
«δύναται νά γίνη χωρίς βλάβην τού νικώντας διζδι«κου, πρέπει πρώτον νά ύποχρεωθή ο κατζδικασθεις
«είς έπιχείρησιν τή; πράξεω; διά χρηματικής ποινή;
«30 μέχρι 300 δραχμών ή διά μηνυτοΰ· έπί δέ άτε«λεσφορήτου άποπείρας, τό /όμιμον συμφέρον, χρείας
«ζαλούσης, νά έκτιμηθή δΓ βρκου κζί νά πραχθή διά
«τήν κατ’ έκτίμησιν άξίζν δ,τι κζι περί των χρημζ«τικών χρεών κατά τό άρθρ. 878 (δηλ. νά γίνη κατά«σχεσις κλπ. ώς άνω).»
, , ,
Ό δυστυχής Βούθριος είχε πζραστησει την ανάγ
κην ταύτην πρός τον γεροντζ Σπληναρακην, αλλ αυ
τό; τώ άπηγόρευσε ρητώς νά περιλάβη έν τή αγωγή
τοιζύτζς αιτήσεις περί τή; δι’άλλη; γυναικό; γαλουχίας δαπάνη τή; Φλώρα; κζί περί χρηματική;
ποινή; καί έκτιμήσεω; τοϋ νομίμου συμφέροντα;. ,
— Τίείν’-αύτά: τώ είπε. Νά έξευτελίσω έγω
τήν άγωγήν μου εί; τοιούτον βζθμόν ώστε νά ζητησω
άπ’ αύτήν την άθλίαν τά έξοδα, τή; άλλη; παραμάν
να; ποΰ θά θρέψη τό μικρόν, άφού μάλιστα αί γυναϊκε; δέν φυλακίζονται, ή ν’ άπαιτήσω 300 ψωροδραχμάς άπ’ αύτήν πού μόλι; εχει να ζηση ; Η ποιον εί
ναι, παρακαλώ, τό νόμιμον συμφέρον μου πού θά έκτιμηθή δΓ όρκου εί; χρήματα; ’Εγώ έσυμφώνησα νά
μοϋ θρέψη αύτή τό μικρόν μ.έ τό γαλα τη;. Η συμ
φωνία είναι συμφωνία καί πρέπει νά έκτελεσθή κατά

γράμμα.
' Έλάλει, βλέπετε, ή Αριθμητική ’.
— Πολύ καλά, ειπεν ό Βούθριος, άλλ έάν ή παραμάννζ. κζτά τήν έκδοσιν τής άποφάσεως δεν εχ/)

κάς άπαιτήσεις, έπ’ ούδενί λόγω ένόει νά ύποχωτσιμπών άλλως τε έν τώ μεταξύ καί άπό και
ρού εί; καιρόν μερικά χρήματα παρά τής Φλώρας, άτευ ύποδήματος.
Τρίτη απορία.— Διατί τά δικαστήρια, είς τά ό
ποια έπί τόσα έτη έκυλίετο ή άγωγή αύτη,δέν τήν ζπέοριπτον ώ; έκλιπόντος πλέον πζσιδηλως τού αντι
κειμένου αύτής, ήτοι τοΰ γάλακτος τής Φλώρα; και
τής άνάγκης τή; γαλουχησεω; του βρέφους ταγμζταταρχου ;
ζ
,
Άλλά δέν έπιτρεπει ο νόμος εις τα δικαστήρια ν
άποοο-'πτωσιν αύτεπαγγέλτω; άγωγζς έπί τοιούτω
λόγω όταν αύτοί οί διαδικοι δεν ισχυριζωνται τοιαυτην
έκλειψιν τοϋ άντικειμένου τής δίκης’ ούδεί; δέ των
διαδίκων έτόλμα νά προτείνη τούτο, διότι ό μέν γέ
ρων Σπληνζράκη; έπεδίωζεν, ω; είπον, την εξακολούθησιν τής δίκη; διά τού; άνωτέρω λόγου; ό δε κλη
ρονόμο; του θά έχζνε τήν κληρονομιζν έάν επροτεινε
τοιούτον ισχυρισμόν, κζί τέλος ό Πιπής θά έβλεπεν
άπορριπτομένας τάς προσφιλείς του ανταγωγικά; α
παιτήσεις, διότι ταύτα; είχε ρητώς έζαρτησει έκ τοϋ
όρου : «έάν ή άγωγή δέν ήθελεν απορριφθή ως αναρμοδίω; είσζχθεϊσζ κζί έάν ή συμφωνία τή; γαλουχήσεω; ήθελεν άποδειχθή.» Δέν ήδύνατο όμως ό IΕ
πη; νά έπισπεύση τήν έκδίκζσιν τή; άνταγωγής όυ.ολογών άνεπιφυλάκτως τήν συμφωνίαν ταύτην, δι
ότι κατά τό άρθ. 564 τή; Πολ. Δικ. «Όσάζι; ό ένζγόμενο; έχει άξιώσει; κατά τοϋ ένάγοντος... συγχωρεϊται ή άνταγωγή πζρά τώ αύτώ δικαστήριο...
εάν ή αγωγή δεν ώμολογή&ΐ] εντελοκί)' ομολογών αρζ
τήν άγωγήν θά προεκαλει την απόρριψιν τή; αντα
γωγή; του.
Τά πάντα λοιπόν κζθίστων μοιρζίζν τήν μέχρι τέ
λους έξακολούθησιν τή; δίκη;.

("Επεται συνέχεια)
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ΝΤΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ επαίνου διά τήν αυτό
χρημα ποιητικήν διάλε'ξιν τοϋκ. Δ. Κακλαμά-

Α

μάνου έν τώ Παρνασσφ περί τοϋ έργου τοΰ άποθανόντος μεγάλου ποιητοΰ,
ΑΙ ΣΤΡΟΦΑΙ TOY JEAN NIOBEAS παραθέτομενάποσπάσματα

πλέον γάλα ;
— Θά τό λέγη ψεύμζτα, ή θά έχη άργότερα. Αύκαί δ κ. Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ
έκ τοϋ μέρους τοΰ αφιε
ταίς γεννούν ’σάν τά κουνέλια. Τίποτε φίλε μου. Εγω
ρωμένου εις τάς Σ τ ρ οεννοώ νά ζητήσω διά. τή; άγωγή; έκεΐνο που συνεφω- φ ά ς τοΰ Μωρεάς. Άποτελοΰν ταΰτα τόν ώραιότερον
νήθη καί τίποτε περισσότερον..
ύμνον διά τόν ποιητήν, άλλά καί ανάγουν τόν υμνη
Και ή άγωγή έγεινε ώ; εγεινε.
Δευτέρα απορία.— Διατί, οτε πλέον ειχον παρέλ- τήν είς περιωπήν σπανίου ομιλητοΰ καί εξόχου χειθει έτη ολόκληρα καί πολλά, δέν παρητεΐτο τή; άγω ριστοΰ τής ποιητικής φράσεως.
γή; ή Αριθμητική, άλλ’ έξηκολουθει νά δικαζηται
ζητών γάλα πλέον άνύπαρκτον ;
Ή άπάντησι; είναι άπλουστατη. Εαν παρητει την
«Αύτογρζφία ώνομ,ασθησζν αι Stances, αι ^τρο
άγωγήν ού μόνον ήθελεν ίσως παρεζηγηθη ω; ομολοφοί τοϋ Μωρεάς. Άλλ’ δταν λέγομεν αύτοβιογραγών ότι δέν είχε δίκαιον αλλ ήθελεν εύρεθή άοπλο;
©ίαν, δέν έννοοϋμεν βέβζια τήν κοινήν ζωήν τοϋ ποιπλέον κατά τή; άνταγωγής, διότι η Φλώρα Πηγζσιδου, ή μάλλον ό πληρεξούσιο; αύτής Πιπής, άπητει, ητοϋ· έννοοϋμεν τήν βιογραφίαν τοϋ αισθήματος, τοϋ
παρ’ αύτοΰ άνταγωγικώ; μεγαλζ ποσά, ω; είδομεν, πνεύματος, τή; ψυχή; του.
καί ό Σπληναρήκη; έκινδύνευε νά ήττηθή διά ψευδο«Έδόθη μία είκών τή; ιδιοφυία; τοϋ Μωρεάς, τή;
υ.αρτύρων, παριστάμενος ώ; πατήρ ςενου τέκνου κζι οποία; τελειοτέρζν ματζίως Οά προσεπάθουν νά εύρω.
νά έξευτελισθ·/), ένώ άφ ετερου ο Πιπής, οστις επεΠροτιυ.ώ νά τήν δανεισθώ. «Έάν ήθελα (εγρζψε βαδίωκε ύπέρ τοϋ ίδιου αύτοΰ θυλακίου τα; ζντζγωγι-
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θύς ψυχολόγος τού έργου του) νά ευρώ κάτι άναλογον μέ την πολύτροπον χύτην Μούσαν είς την άπει
ρον ποικιλίαν της εμψύχου φύσεως, θά συνέκρινα τάς
μεταμορφώσεις τού Μωρεάς προς τας μεταμορφώσεις
διά μέσου τών οποίων έντομά τινα εξελίσσονται είς
το τέλειον. Αί Σύρτεις και αί Ώδαί είνε ό εύρω
στος είς σάρκα και πλούσιος είς μέλι σκωληξ, ό ό
ποιος εξογκώνεται και χρωματίζεται εμπρός μας είς
μερικάς συσπάσεις. Ό Προσκυνητής, ή ΟΙνώνη,
και ή ’Εριφύλη είνε η χρυσαλίς ή τόσον πλούσια
είς χρυσόν, όσον χρυσόν έ’χει ύι θκυμασία κύτη λέςις
και τδ μετάξι πού υφχνεν ό βόμβυξ είνε τόσον αβρόν ’
Ή ’Ιφιγένεια είνε τδ έντομον πού έλυτρώθη από τά
δεσμά του και πού ό ήλιος ενδυναμώνει καί σκληρύνει. Καί αί .Στροφαί, ή πεταλούδα εις όλην της τήν
λάμψιν καί ή ποίησις αύτή ή ψυχική ενθυμίζουν, ότι
είς τήν Ελληνικήν ψ υ χ ή καί Πεταλούδα έχουν
τό αύτό ονομα (ονομάζονται επίσης Ψυχή) καί είνε τό
αύτό πραγμα».
** *

«’Ιδού σύμβολον πού δέν θά άπεκήρυττεν ό ποιητής
τών Στροφών. Τόσον ακριβή δίδει τήν ύπόστασιν της
ποιήσεως αύτού ή οποία διά μέσου της ποικιλίας λαμπροφανών λέξεων, σοφής φρκσεως, θερμού μυστικισμού
χρυσουργίας, πού ενθυμίζει τον Benvenuto Cellini
καί τούς Φλωρεντινούς άριστοτέχνας μικρογραφικής
κατεργασίας απαράμιλλου σμιλευτού, έφθασεν είς τδ
λαξευτόν κάλλος, -ήν αδιόραταν ψυχικήν περιπάθειαν
τών αρχαίων Ελληνικών αριστουργημάτων — άδιάφορον αν ταύτκ λέγωνται μετόπαι τού Παρθενώνας, χο
ρικά τού Σοφοκλέους ή ανάγλυφα τού Κεραμεικού.
«*Α ! είνε αληθώς αί Στροφαι αύταί ή ψυχή της
αιώνιας Ελλάδος μετουσιωμένη είς νέαν μοοφήν.
Κάτι λεπτόν διαφανές καί λαμπρόν, δπως ό αιθήρ
της ’Αττικής τάς περιβάλλει. Αί έπιθάνατοι, αί ασύλ
ληπτοι αποχρώσεις πού άφινει ό άνατέλλων ή δύων
επάνω είς τάς πλευράς τού Υμηττού, τάς καταφέγγουν. Ό σιγανός ψίθυρος τών πεύκων, πού χαϊδεύει
ή έλαορά Ελληνική αύρα, ό λικνιστικδς φλοίσβος τών
κυμάτων πού ζεψυχούν είς τάς δαντελωτάς άκτάς της
Ελλάδος, γεμίζουν μελωδίας τούς ρυθμούς των. ΤΙ
μέθη έ'αοος απαλού, ή νοσταλγία ενός φθινοπώρου άβρώς μελαγχόλου, όπως είνε ή έκφρασις τού Έρμού
τού Πραξιτέλους ή τών αναγλύφων τηζ Ηγησούς ή
τού Δεξίλεω είς τον Κεραμεικον, τάς περιβάλλει.

«Είνε ή δύναμις ή ύπερτατη. ή τέχνη αύτή ή ο
ποία, κατά τήν φράσιν τού Άνατδλ Φράνς, γνωρίζει νά
κρύπτεται καί νά πέρνα απαρατήρητος. Καί είνε ή ·
μόνη άζίχ νχ ονομάζεται Τέχνη».

«Τό πνεύμα τού Σοφοκλέους καί τδ πνεύμα τού
Εύριπίδου έπνευσε διά τών στίχων αύτών καί αί μέ
λισσα». τού Υμηττού ήλθαν καί πάλιν ν’ άποθέσουν
έπί τών χειλέων ένδς θνητού τδ μέλι, τό φέρον είς
κάθε ξανθήν σταγόνα ώς μίαν ακτίνα τού ’Αττικού
ήλιου. Ίσως καί αύτό πού έλεγεν ό ποιητής, ήμισοβαρευόμενος καί ήμιαστειευόμενος, όταν διά τελευταίαν φοράν έπεσκέπτετο τήν Ελλάδα :
— Τρία πράγματα ύπάρχουν είς τάς Αθήνας. Ό
Σοφοκλής, ό Γμηττος καί εγώ ! ούτε αύτό δέν απο
τελεί ύπερβολήν.
«Είνε οί κατ’έξοχήν ’Αθηναίοι, ’Αθηναίοι, όχι διότι
έφύησαν είς τήν Αττικήν γην, άλλά διότι μετουσιώθη είς αύτούς όλη ή 'Αττική λεπτότης καί χάρις.
Καί αν ή σεμνή εύγένεια τού Σοφοκλείου δράματος
καί ή άρρητος χάρις τού αθανάτου βουνού, επάνω είς
τάς πλευράς τού οποίου ή δύσις άφινει «ώσεί τήν ψυ
χήν τού άμεθύστου», εινε δυνατόν νά αισθητοποιη
θούν είς κάτι ζωντανόν καί κάτι σύγχρονον, ενώπιον
μας, είς τούς στίχους τών Στροφών αισθητοποιούνται
καί εκφράζονται.
«Πρέπει νά άφεθή κανείς είς τδ θέλγητρον μιας εα
ρινής δύσεως είς τήν Άκρόπολιν διά νά έννοήση ολον
το κάλλος τών συνθέσεων αύτών. Νά ί'δτ) τον ήλιον
κάμνοντα σχεδόν διαφανή τά άκροστέφανα τών στη
λών τού Παρθενώνος, ώς παγχρύσους λυχνίας επάνω
είς τούς στυλόβάτας τών στηλών' νά θαυμάση τον
Υμηττόν βυθιζόμενον είς τήν ίοβαφή σκιάν τών άποχρώσεών του
*
νά είσπνεύση τό άρωμα τών ί'ων, άνεοχόμενον άδιάκριτον άπό τήν πεδιάδα
*
νά αίσθανθή
τήν άτμοσφαιραν της αιώνιας νεότητος. άνανεώνουσαν
τήν ζωήν τών αιωνίων μαρμάρων. Η μαγεία τού αύ
τού φωτός περιβάλλει τά ποιήματα, τό τοπεΐον καί
τά μνημεία, καί ή γλυκύτης της ιδίας άντιφεγγης
άποτελεΐ τήν ψυχήν των. Μία μυστηριώδης συνάφεια
τά ένώνει καί είνε αύτή δ,τι όνομάζομεν : «ττνεΦμ,α,
e
...
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ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ μετέδωκε τήν νύκτα τής
χίας Λεβαδείας, είτε πρός πώλησιν τών προϊόντων
Παρασκευής 23ης ’Απριλίου τό άγγελμά τοΰ
των είτε πρός αγοράν έμπορευμάτων, διότι όμολοαιφνίδιου θανάτου τοΰ Βασιλέως Έδουάρδου τής

Ο

γουμένως ή έτησία πανήγυρις τής Λεβαδείας είναι
’Αγγλίας.
αύτοσχέδιον Πρατήριον πρώτης τάξεως, άφοΰ αί συνΟ ΘΑΝΑΤΟΣ
Ό άποθανών Βα- αλλαγαί ύπερβαίνουσι τό έκατομμ.ύριον. Μία ώρα
ΤΟΥ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ Ζ' σιλεύς έγεννήθη είς τά
καθ' έκάστην ήμ.έραν ύπεραρκει πρός συζήτησιν καί
’Ανάκτορα τοΰ Βοΰκιγ- αποστολήν ψηφισμάτων είς τήν Κυβέρνησιν έπί δλων
καμτήνθην Νοεμβρίου 1841. Είχε συμπληρώσει τών θεμάτων τών άφορωντων την βελτίωσιν τής Γε
συνεπώς τό G9ov έτος τής ηλικίας του και διέτρεχε ωργίας καθ’ ολον τό Κτάτος καί ούχί διαιρετώς,
τό 7Οόν.
ώς πράττουσι μέχρι τούδε αί Ελληνικά! Κυβερ
Ένυμφεΰθΐ] έν τοΐς Άνακτόροις τοΰ Οΰίνδσορ τήν νήσεις.
ΙΟην Μαρτίου 1863 τήν πριγκήπισσαν ’Αλεξάνδραν
Τήν άνωτέοω ιδέαν συνεζήτησα μεθ ’ δλων τών
τής Δανίας, αδελφήν τοΰ Βασιλέως τής Ελλάδος Γε Γεωργών τής Επαρχίας Λεβαδείας καί πάντες έπεωργίου.
κρότησαν καί έδήλωσαν, δτι προθύμωε αποδέχονται
’ Ανήλθε τέλος είς τόν Θρόνον, διαδεχθείς τήν μη
τήν συγκρότησιν έτησίων Γεωργικών Συνεδρίων έν τή
τέρα του Βασίλισσαν Βικιωρίαν, τήν 22 ’Ιανουάριου πόλει Λεβαδείας κατά τάς 4 ήμέρας, άπό 1 5—19
1901, μή συμπληρώσας δεκαετίαν Βασιλείας.
Αύγούστου.

*
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'Ο νέος Βασιλεύς τής ’Αγγλίας Γεώργιος Φρειδε
ρίκος Έρνέστος ’Αλβέρτος, πρίγκηψ τής Ούαλλίας,
δούξ τής Κορνουάλλης, δούξ τής Ύόρκης καί τοΰ Ρότεξαι, κόμης τοΰ Τσέστερ, Κάρρικ καί ’Ίνβερνες κλπ.
έγεννήθη εις Μάλμπορω Χάουζ τήν 3ην’Ιουνίου 1865
(ν. έ.) άγει δέ ηλικίαν 45 έτών. Είς τό Πανεπιστήμιον
τοΰ Λονδίνου ήκουσε μαθήματα καί έγένετο διδάκτωρ τοΰ δικαίου, εινε δέ καί μέλος τής Βουλής τών
'Ομότιμων. Έχει βαθμούς στρατηγού, ναυάρχου καί
ύπασπιστοΰ τοΰ Βασιλέως πατρός του καί φέρει τά
ανώτατα παράσημα τής Περικνημίδας, τοΰ Άγ. Άνδρέου, τοΰ Ευαγγελισμού, τοΰ Έλέφαντος, τοΰ Μέλανος Άετοΰ κλπ.
Οί γάμοι του έτελέσθησαν είς τό Βασιλικόν παρεκλήσιον τοΰ Άγ. ’Ιακώβου έν Λονδίνο.) κατά ’Ιούλιον
τοΰ 1893 μετά τής πριγκηπίσσης Μαρίας τοΰ Τέκ
γεννηθείσης τήν 26 Μαΐου τοΰ 1867.
Έχει 6 τέκνα έν συνόλω : τόν πρίγκηπα Έδουάρδον
’Αλβέρτον Χριστιανόν Γεώργιον Άνδρέαν Πατρί
κιον Δαυίδ γεννηθέντα είς τό Ούάϊτ Λότζ τφ 1894,
δόκιμον ήδη τοΰ Ναυτικού καί Διάδοχον τοΰ ’Αγγλι
κού θρόνου.
Τά άλλα τέκνα του είνε δ πρίγκηψ ’Αλβέρτος,
Φρειδερίκος ’Αρθούρος Γεώργιος, ή πριγκήπισσα
Βικτωρία ’Αλεξάνδρα ’Αλίκη Μαρία, δ πρίγκηψ
Ερρίκος Γουλιέλμος Φρειδερίκος ’Αλβέρτος, δ
πρίγκηψ Γεώργιος Έδουάρδος ’Αλέξανδρος Έδμόνδος καί δ πρίγκηψ ’Ιωάννης Κάρολος Φραγκίσκος
μόλις 5 έτών.

ετηςκΓνςυνεδριοΓ
ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
’’Ανευ Καταστατικών, καί άνευ αρχαιρεσιών, φρονοΰμεν δ η επιβάλλεται έΐς άπαντας τούς Γεωργούς
τής ’Επαρχίας Λεβαδείας νά συνέρχονται είς ετή
σιον Συνέοριον προς συζήτησιν όλων τών θεμάτων
τών άφορώντων τήν βελτίωσιν τής Γεωργίας καί
τών Γεωργών.
Εύτυχώς τήν 15 Αύγούστου έκάστου έ'τους τε
λείται έν τή πόλει Λεβαδείας έτησία πανήγυρις ήτις παρατείνεται έπί 4 ήμέρας, καθ’ άς είσρέουσιν καί διαμένουσιν άπαντες οί Γεωργοί τής Επαρ

Έν τούτοιςή πανηγυρική έπιτυχία έτησίων Γεωρ
γικών Συνεδρίων έν τή πόλει Λεβαδείας έξαρταται
άπό τήν Κυβέρνησιν καί τούς έκάστοτε κ. κ. Δημάρ
χους και Δημοτικούς Συμβούλους τοϋ Δήμου τής
Επαρχίας μας, οΐτινες ώφείλουσι νά ήγηθώσι τής ι
δέας ταύτης καί έργασθώσι πρός έξασφάλισιν τής έπιτυχίας, έστω καί δΓ έλαχίστης δαπάνης τών Δή
μων, ένδιαφερομένων έξ ιοου καί τούτων περί βελτιώσεως τής τύχης τών Γεωργών καί τής εύδαιμονίας τοϋ ’Έθνους.
Εύελπιζόμεθα δτι ή Κυβένησις, οί κ. κ. Δήμαρχοι
καί οί κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι τών Δήμων τής
Επαρχίας μας θά μεριμνήσωσιν, δπως έπισημοποιηθώσι τά περί ού πρόκειται έτήσια Συνέδρια- άλλ’ έάν,
δπερ δέν πιστεύομεν, καί ή Κυβερνησις καί οί Δήμοι
τής Επαρχίας μας άποφύγωσι πάσαν συμμετο
χήν, ημείς θά προβώμεν έν καιρώ είς τήν δημοσίευσιν
προγράμματος περιέχοντος τά συζητητέα ζητή
ματα, έφ’ ών θ’ άποφανθή ή Γενική Συνέλευσις τών
Γεωργών. Ούτω θά προκαλέσωμεν τήν προσοχήν τών
αρμοδίων καί θά ύποβοηθήσωμεν είς τήν ταχεΐαν άποπεράτωσιν τών έ'ργων διά τής έξευρέσεως οικονο
μικών συνδυασμών καί μέτρων, άφοϋ ή Κυβερνησις
προκειμένου περί έ'ργων τής Επαρχίας μας άξιοι καί
πρόσθετον φορολογίαν.
Μεταξύ άπειρων άλλων ζητημάτων άφορώντων
τήν έπαρχίαν μας προέχει καί τό ζητημα τής διευθε-

τησεως τών ποταμών, οΐτινες φθείρουσι τάς έσπαρμένας γαίας. Έπί τοϋ ζητήματος τούτου δύο ύπεβλήθησαν είς τήν Κυβέρνησιν προτάσεις. Ή στρεμματική φορολογία ολοκλήρου σχεδόν τής πεδιάδας καί
ή φοροΧογία τοϋ έξερχομένου διά τοΰ Σιδηροδρομικού
Σταθμού άνεκκοκίστου βάμβακος. Αί προτάσεις δ’ αύ
ται παρουσίασαν τήν έπαρχίαν μας διηρημένην καί
μή ομονοούσαν καί έπί τοϋ σπουδαιοτέρου ζητήμα
τος τής έξασφαλίσεως τών έσπαρμένων γαιών. ’Ενα
πομένει ώς όρθοτέρα γνώμη ή διά νόμου ένοικίασις
τών Λειβαδιών κατά τάς έποχάς τών άγραναπαύσεων. Έπί τή βάσει δέ τών είσπραττομένων παοά
τής ’Εθνικής Τραπέζης ενοικίων νά έπιτραπή ή σύναψις δανείου πρός διευθέτησήν τών ποταμών, πρός
κατασκευήν κινητών φραγμάτων είς άντικατάστασιν τών έντός τής κοίτης λίθινων φραγμάτων, άτινα συντελοϋσιν είς τήν πρόσχωσιν τών ποταμ-ών,
καί πρός κανονισμόν τών δικαιωμάτων τών ύδρολη-
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ψίών, έκ τής άμ.φισβητήσεως τών οποίων αύξάνουσιν
αί άνθρωποκτονίαι.
Είς τό Αον Συνέδριον τών Γεωργών τής Έπαοχίας Λεβαδείας θά συζητηθώσιν δλα τά άφορώντα
τήν Γεωργίαν σοβαρά ζητήματα καί θά χρησιμεύση
τοϋτο ώς άπαρχή τής αναδημιουργίας τών Γεωργών
τής δλης Ελλάδος. Έάν καί αί άλλαι Έπαρχίαι τού
Κράτους άποφασίσωσι νά συνέρχωνται είς έτήσια συ
νέδρια άναμφιβόλως θά καθιερωθή νέον σύστημα ύποβολής αιτημάτων καί ούχί διά βίαιων συλλαλητη
ρίων κατά τό κρατούν σύστημα.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΑΠΟΥΣΙΑΔΗΣ

Δικηγόρος

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 22’Απριλίου 1910

'■I Άλδανεκη Έπανάστασες.— Τί» 1<ρηπεζόν ζήτημ,κ. — Τά Πολώμ.ατα τής
Τουρκίας.
Τό γεγονός τό άπασχολούν τόν μήνα τούτον δλην
τήν Εύρώπην εινε ή ’Αλβανική έπανάστασις. Ένώ
τήν [Καν ημέραν άνηγγέλθη ή κατάπαυσις ταύτης, τήν

άλλην άνηγγέλλετο δτι καί πάλιν άνεφλέχθη. Τό άληθές είνε δτι δέν είχε παύσει, ήθέλησε δέ ή Τουρκία
νά παραστήση ούτω τά πράγματα, δπως συγκρατήση
τούς ’Αλβανούς τής Κων)πόλεως. Πολλά λέγονται
περί τών άφορμ-ών τής έπαναστάσεως καί «μιλούν
γενικώς περί κρύφιας έπεμβάσεως ξένης Λυνάμεως,
καί δή τής Αυστρίας. Ή ’Ιταλία ήδύνατο, ίσως, νά

έχη τήν χειρ α της είς τό κίνημα, άλλ’ ή Αύστρία,
καί έάν ήθελε νά έπέμβ-/) δέν θά έπιστεύετο ύπό τών

’Αλβανών. Είνε δυνατόν πολλοί ’Αλβανοί νά μισθοδοτώνται ύπό τής Αύστοίας, κανείς δμως ’Αλβανός
δέν πιστεύγ κατά βάθος είς αύτήν. Δέν πρόκειται
συνεπώς περί όργανομένου κινήματος,άπό καιρού παρα
σκευαζόμενου.
Ή έπανάστασις αυτή ήτο περιστατική, οφείλε
ται δέ είς πλάνην τής Τουρκίας. Πράγματι ένθαρρυνθεΐσα ή Τουρκία έκ τοϋ γεγονότος δτι έν Κων)πόλει
ύπήρξαν πολλοί ’Αλβανοί φανατικώς κηρυχθέντες
υπέρ τής χρήσεως τοϋ Τουρκικού άλφαβητου, πρός
γραφήν τής ’Αλβανικής, έσκέφθη δτι ήτο δυνατόν, νά
έπιβάλη τοϋτο καί είς τήν ’Αλβανίαν καί τά ’Αλβα
νικά δίααεοίσματα τής Μακεδονίας- ήρξατο μάλιστα
νά έπιβάλλη τοϋτο. Τοϋτο ύ/,ήρξεν ή άφορμή τής
πρώτης περιόδου τής παρούσης έπαναστάσεως.
Δέν ήτο δμ.ως οπωσδήποτε μέγα τό πραγμα και
προσωρινή ύποχώρησις τής Τουρκίας δικαίως έγέννησε τήν ελπίδα δτι θά χατέπαυεν ή έπανάστασις.
Ώς γνωστόν έν τώ μεταξύ τούτω ό Βασιλεύς Πέτρος
έπεσκέφθη τήν Κων)πολιν, γενόμενος μετά πολλών
τιμών δεκτός καί άποκομίσας άρκετά σημαντικά

πράγματα, ώς τούς δύο βοηθούς καί επισκόπους."Ο,τι

λαμβάνει ό Σέρβος τό χάνει ό ’Αλβανός, ή άναγνωρισις δε τών Σέρβων ώς έθνικότητος έν Μακεδονία είνε
διάσπασις τών’Αλβανών. ’Ιδού τί κατέστησε τήν ’Αλ
βανικήν έπανάστασιν ίσχυροτέραν.

Έπί τοΰ παρόντος ή ’Αλβανική έπανάστασις προ
χωρεί καί προχωρεί άλματηδόν. Δέν δύναται βεβαίως

νά γνωρίζτ; τις έάν οί ’Αλβανοί θά κατορθώσουν νά
κυριαρχήσουν, διότι οί Τούρκοι διεξάγουν τόν άγώνα
κυρίως διά τών πυροβόλων ών στερούνται οί ’Αλβανοί.
Άλλά τίς οίδε τί δύναται έν τώ μεταξύ νά γείν-/)τό παν θά έζηρτάτο έκ τής ές έφοδου καταλήψεως
ύπό τών ’Αλβανών μιόίς μεγάλης πόλεως, ώς λ. χ.
τών Σκοπιών, άλλά ταΰτα είνε τόσον οχυρωμένα ώστε
είνε άπόρθητα. Ώς δμως είνε άπόρθητα τά Σκόπια,
ούτω καί οί Τούρκοι δέν θά δυνήθοϋν νά είσδύσουν είς
τά άπώτερα τών Αλβανών κέντρα, διότι έκεΐ δέν δύ-

νανται νά κάμωσιν χρήσιν τηλεβόλων.
ΔΓ ήμας τούς "Ελληνας ή ’Αλβανική έπανάστασις
θα άποβή ώφέλιμος έκ φυσικής έξελίξεως τών πραγμά
των. ’Ίσως κεαδίσωμεν τό ζήτημα τού ορκου τών πλη
ρεξουσίων δπερ δέν εινε μικρόν. Επίσης ή συγκατάθεσίς τής Τουρκίας είς τήν έ’νωσιν τών Σιδηροδρόμων
τών Ελληνικών μετά τών Τουρκικών οφείλεται είς τόν
φόβον τής Τουρκίας, μή συμμετάσχωμεν είς τήν έπανάστασιν έπίσης ή άναγνώρισις τών προνομίων τών
Σποοάδων καί ή άποφυλάκισις τού κ. Μερεντίτη. Η
θέσις τής Ελληνικής Κυβερνήσεως είνε λεπτή, διότι

δέν δύναται νά κερδοσκοπήση έπί τοΰ αίματος γεν
ναίων άδελφών ώς είνε οί ’Αλβανοί, βεβαίως δέ δέν
θά μετέλθη νϋν τόν Μακιαβέλιον, όν τοσάκις δτε έ
πρεπε νά μετέλθη, δέν μετήλθε. Μόνον τήν ούδετερό-

τητά της ύποσχομένη, καί ταύτην ύπό ορούς, δύναται
καί αύτό τό Κρητικόν ζήτημα νά λύση.
ΓΕΩΡ. Δ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΣ

ΡΕΠΕΙ νά πιστεύση τις δτι τό αίσθημα τον
άθλητισμοϋ καί η αγάπη προς τάς αωματικάς
αοκήαεις εμείάιάηοαν καιΈ υπερβολήν, αν δεν εξέλιπον εντελώς παρά τοΐς
ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ νεωτέροις 'Έλλησιν άλλως
ΑΓΩΝΕΣ
δεν ίξηγεΐται ή ψυχρότης
τοϋ Κοινού διά τους κατ’
αϋτάς τελεσ&έντας Πανελληνίους 'Αγώνας. Χαρακτη
ριστικόν τής δλης αδιαφορίας είνε δτι ούδείς εκ τών
Ιπιοήμοιν Ικρινε καλόν νά παρασιή είς τήν εναρξιν
τών Άγιόνων, μόνον δε ό έπί τής Παιδείας Υπουρ
γός παρευρέ&η κατά τήν λήξιν, διά νά δώση τυπικώς
τά βραβεία. Ό κύαμος—λαϊκαί τάξεις καί ξένοι —
δστις σχετικώς προσήλδεν άθρόος είς τό Στάδιον
τήν Κυριακήν, δέν μετέβη βεβαίως έκεΐ διά τους άγώνας, άφοϋ αγωνίσματα δέν έτελέσθησαν κατά τήν
ήμέραν έκείνην, άλλά σχολικαί μόνον παρελάσεις
καί ή απονομή τών βραβείων. Καί δικαιολογείται
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Ισως ό ίργατικός κόσμος ώς μη δυνάμενος νά απα
σχόληση εργασίμους ώρας, αζλ’ ή υψηλή λεγομένη
κοινωνία ; δ κόσμος τών αιθουσών και οί θαμώνες
τών ζαχαροπλαστείων τής οδού Πανεπιστημίου ; Αυ
τοί προτιμούν νά κατακλύζουν μέχρις ασφυξίας τάς
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αίθουσας (!) τών διαφόρων Κινηματογράφων. τό ιπ
ποδρόμων και λοιπά θεάματα περισσοτέρου ώς φαίνε
ται ενδιαφέροντος.
Τί νά σκέπτωνται άρά γε οί ξένοι, οί όποιοι μάς
ζηλεύουν διά τό Παναθηναϊκόν μας Στάδιον ;

------------------------ - ■■rnPCJOQCE^Bn—---------------------------Έκ τής διαλέξεωςεν τω «Παρνασσω τοΰ κ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Ύφηγητου τής Δογματικής έν τψ Έθνικφ Πανεπιστημίφ

Η 8ΕΣΙΪ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ EU ΤΑΙΣ 0ΡΗΣΚΕΙΑΙΣ ΚΑΙ ΙΑΙΒΣ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
"Οταν βλέπωμεν την γυναίκα αποτελούσαν άναπόσπαστον μέρος τοΰ συγχρόνου πολιτισμού, διευθύ- είς τελείαν ύποταγήν ύπό τον άνδρα, τοΰ όποιου έθεω
νουσαν τά τοΰ οίκου, έπιδρώσαν έν τη κοινωνία, θέ- ρεΐτο ώς δούλη καί ιδιοκτησία. Έκ τών νεκρικών έθίλγουσαν έν τή συναναστροφή, διαπρέπουσαν έν ταΐς μων, άτινα άποτελοΰσι τό Α καί τό Ω τής σινικής
τέχναις και έν ταΐς έπιστήμαις, δέν πρέπει νά νομί- θρησκείας, καταφαίνεται δτι ή γυνή θεωρείται ύπάρζωμεν δτι ούτως είχον τά πράγματα ανέκαθεν. ’Εάν χουσα μόνον χάριν τοΰ άνδρός καί δτι τούτου έκλιπόνρίψωμεν τό βλέμμα είς τό άπώτερον παρελθόν, ή και τος ούδένα έχει λόγον ύπάρζεως.
Ό άνήρ έκτος τής νομίμου συζύγου δύναται νά
είς συγχρόνους βαρβάρους κοινωνίας, θά ίδωμεν την
προσλάβγι
δσας γυναίκας θέληση. ’Εάν δμως ό πρώ
γυναίκα στένουσαν ύπό τό βάρος ζυγού δεινού, στετος
γάμος
είναι
άγονος δύναται νά προσλάβη δευρουμένην παντός δικαιώματος, απλήν ιδιοκτησίαν
τέραν
νόμιμον
σύζυγον,
ζώσης έτι τής πρώτης, όιότι
τοΰ άνδρός, ζώσαν μόνον χάριν αύτοΰ, πράγμα μάλ
ή
άπόκτησις
νομίμων
άπογόνων
θεωρείται απαραί
λον η ον λογικόν και έλεύθερον. Και είς αύτάς τάς
μάλλον προηγμένας κοινωνίας τοΰ αρχαίου κόσμου, τητος πρός τέλεσιν τών νεκρικών εθίμων, άν^υ ων
δέν δύναται νά ήσυχάση ή ψυχή τοΰ τεθνεώτος. Τό
τών όποιων τόν πολιτισμόν πάντες θαυμάζομεν, βλέδιαζύγιον είναι εύχερές διά τόν άνδρα
*
λόγοι διαζυγίου
πομεν υποτιμωμενην την αζιαν της γυναικος, ητις
μεταξύ
άλλων
είναι
ή
ατεκνία,
ή
περιφρόνησις
πρός
έθεωρεΐτο ύπεξουσία τοΰ άνδρός.
τούς
γονείς
τοΰ
συζύγου,
ό
ζηλότυπος
χαρακτήρ,
ή
Τό κήρυγμα τοΰ Εύαγγελίου «ούκ ένι άρσεν καί
άσθενική
κράσις.
θήλυ, πάντες γάρ ύμεΐς εις έστε έν Χριστώ Ίησοΰ»
Καί κατά τά τελευταία έτη ή θεσις τής γυναικός
ητο έκεΐνο, οπερ, καταρρΐψαν τούς φραγμούς τούς χωέν
Σινική δέν έβελτιώθη κατά πολύ, ένεκα τής στα
ίζοντας την γυναίκα άπό τον άνδρα, έπέφερε την έξίθερά;
έμμονής τοΰ λαού είς τά παραδεόομένα
*
έν
σωσιν τών δύο φύλων και έρριψε τον σπόρον πάσης
Ιαπωνία
δμως
ύπό
τήν
έπίδρασιν
τοΰ
εύρωπαΐκοΰ
περαιτέρω άναπτύζεως τής γυναικός.
Ή άρχή αυτή ήτο έκείνη, ήτις άνέτρεψε την κρα πολιτισμού, άνυψώθη πως.
τούσαν γνώμην καθ’ ήν ή γυνή ήτο ον φύσει κατώ
τερον τοΰ άνδρός, άνθρωπος οίονεί δευτέρας ποιότηβ ) 'II γυνή έν Ίνδςκή
τος, και άπέδωκεν είς τήν γυναίκα τά άνθρώπινα αύ
τής δικαιώματα.
Έν ’Ινδική ήκμαζεν ή πολυγαμία
*
κατά μάρτυ
Ώς συμβαίνει όμως έν παντί σχεδόν ζητήματι καί ρα τόν Στράβωνα ό πατήρ τής κόρης καί ό μνηστήρ
έπί τοΰ ζητήματος τούτου ήγέρθησαν άντιρρήσεις. έκαμνον άνταλλαγήν,ό μέν προσέφερε τήν κόρην τοϋ,
Εύρέθησαν δηλ. οί είπόντες δτι ο Χριστιανισμός ού ό δέ είς άντάλλαγμα ζεύγος βιών. Είς προηγουμένους
υ.όνον δέν άνύψωσεν, άλλά τούναντίον ύπετίμησε τήν χοόνους ήτο σύνηθες, άπό δέ τοΰ έκτου π. X. αίώνος
γυναίκα, ήτις κατ’ αύτούς εύρίσκετο δήθεν έν τώ έ- γενικόν καί ύποχρεωτικον τό έθιμον αί γυναίκες τοΰ
θνικώ κόσμω είς πολύ κρείττονα θέσιν.
άποθανόντος, κατά τήν τελετήν τής καύσεως αύτοΰ,
"Ινα έξαγάγωμεν άσφαλή συμφεράσματα, στηριζό- άνερχόμεναι έπί τής πυράς, νά καίωνται ζώσα. Ή
μενα έπ’ αύτών τών πραγμάτων, δέον νά καταφύγω- γενικότης τοΰ έθίμου έπαυσε * προ πολλοΰ, σήμερον
μεν είς τήν Ιστορίαν, τον αψευδή τούτον κριτήν καί δέ συμβαίνει σπανιωτατα, χάρις είς τά ληφθέντα αύέξετάζοντες πρώτον μέν τήν θεσιν τής γυναικός έν στηρότατα μέτρα τής άγγλικής διοικήσεως. Κατά τό
τώ μή χριστιανικώ κόσμω, είτα δ’ έν αύτώ τώ Χρι ιερόν νομικόν βιβλίον τών ’Ινδών, τούς νόμους τοΰ
στιανισμό), κατανοήσωμεν άκριβώς πόσον ούτος άνύ- Μανοΰ ή άτεκνος σύζυγος πρέπει ν’ άντικαθίσταται
ψωσε τήν γυναίκα ύπέρ πάσας τάς λοιπάς θρησκείας. μετά οκταετή συμβίωσιν, έκείνη τής όποιας πάντα τά
Βεβαίως ούτε δυνατή ούτε σκόπιμος θά ήτο ή έξέ- τέκνα άπέθανον μετά δεκαετή,ή μήτηρ μόνον θηλέων
τασις τής θέσεως τής γυναικός έν πάσι τοϊς μη χρι- τέκνων μετά ένδεκαετή συμβίωσιν, ή αύθαδιάζουσα
στιανικοΐς λαοΐς, άρχαίοις καί νεωτέροις άρκεΐ ή έ- δμως πρέπει ν’άποπέμπηται παρευθύς. Ή κόρη είναι
πισκόπησις ταύτης μεταξύ τών σπουδαιότερων θρη ιδιοκτησία τοΰ πατρός, ή έγγαμος τοΰ συζύγου, τού
σκευτικών κοινωνιών τοΰ μή χριστιανικού κόσμου, καί του δ’ έκλείποντος ή ά.ποχωροΰντος είς τήν έρημον
άρχόμεθα τής έρεύνης ημών άπό τής Σινικής.
πρό{ άσκησιν, ή γυνή οφείλει ύπακοήν είς τούς υιούς
της,
στερείται δ’ αυτή τοΰ δικαιώματος τής ιδιοκτη
α') 'II Γυνή sv Scvcfei^
σίας
καί
ή μαρτυρία της είναι δεκτή μόνον περί γυ
Έν τή άρχαία σινική θρησκεία ή γυνή εύρίσκετο
ναικών προκειμένου.

γ'·) Ή γυνή παρ’ Λεγυπτβοες
Ώ’π’ ούδενος λαοΰ τής άρχαιότητος ή γυνή έτιμηθη τόσον δσον ύπό τών Αιγυπτίων. Ό αιγυπτιο
λόγος EberS λέγει (2) : αΕίς τόν Ηρόδοτον, δστις, ώς πάντες οί "Ελληνες, έβλεπε τούς άνδρας
είς τήν άγοράν, τάς δέ γυναίκας έγκεκλεισμένας είς
τήν γυναικωνΐτιν, προεξένησεν έντύπωσιν δτι είς τήν
Αίγυπτον συνέοαινε τό έναντίον, δηλ. δτι αί μέν γυ
ναίκες μετέβαινον είς τήν άγοράν, οί δέ άνδρες, μένοντες οίκοι, ύφαινον. Ό Διόδωρος άναφέοει δτι έν Αίγύπτω αί θυγατέρες καί ούχί οί υιοί έγηροκόμουν τούς
γονείς. Άμφότεροι—Ηρόδοτος καί Δ’.όδωοος—υ.ετά
καταπληξεως άποβλεπουσι πρός τούς γυναικοκρατουμενους Αιγυπτίους, οΐτινες ύπή-κουον είς τάς γυναί
κας των καί παρεχώρουν είς αύτάς, τόσον έν τώ ίδιωτικώ, δσον καί έν τώ δημοσίω βίω, δικαιώματα καί
έλευθερίας άνηκούστους δι’ "Ελληνας. Έάν άληθεύη δτι τό ύψος τοΰ πολιτισμού ένός λαοΰ μαρτυρεΐται έκ τής θέσεως, ήν κατέχει ή γυνή έν αύτώ, ό αι
γυπτιακός λαός ύπερτερεΐ κατά τόν πολιτισμόν πάν
των τών λαών τοΰ άρχαίου κόσμου».

ναγωγή, τών έπικηδείων τιμών, τοΰ πασχαλείου δεί
πνου καί αύτής τής προσευχής
*
είς τήν έγγαμον δμως
έπετρέπετο συμμέτοχη τις είς τά τής λατρείας τού
συζύγου.
Παρ’ δλα ταΰτα ή γυνή δέν έθεωρεΐτο ώς δούλη,
*
άλλ
ώς βοηθός τοΰ άνδρός, δέν ήτο αύστηρώς άποκεκλεισμένη έν τή γυναικωνίτιδι, τούναντίον μετείχε
συμποσίων, χορών καί εορτών έν γένει. Τά τέκνα ώφειλον είς τήν μητέρα ύπακοήν καί τιμήν, ώς είς τον
πατέρα. Τόση έν γένει ήτο ή έπίδρασις τής γυναικός έν τώ οίκω, ώστε έκ τής άρετής ή κακίας αύτής
παρίσταται έξαρτωμένη αύτή ή εύτυχία ή ή δυστυ
χία τοΰ άνδρός καί τοΰ οίκου
*
«σοφαί γυναίκες ωκοδόμησαν οίκους, ή δέ άφρων κατέσκαψε ταΐς χερσίν
αύτής» καί γυνή «εύχάριστος έγείρει άνδρί δόξαν,
θρόνος δέ άτιμίας γυνή μισούσα δίκαια.» ’Αλλά καί
πέραν τών στενών ορίων τοΰ οίκου βλέπομεν διακρινομένας γυναίκας έν τώ δημοσίω βίω τοΰ εβραϊκού
λαοΰ, ώς τήν Δεββώραν, ήτις έχρημάτισε κριτής,
τήν Έσθήρ, τήν ’Ιουδίθ, τήν προφήτιδα Όλδαν καί
άλλας.

8'.) ΊΙ γυνή παρά τοες Χηρχταες ζαό μ.άλεστα παρ’ Έβραεοες

ε\) 'II γυνή έν Άραβεα καί έν τφ

Κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους παρά τοΐς σημιτικοΐς λαοΐς έδέσποζεν ή μητραρχία, ή διάταξις δηλ.
έκείνη τών οικογενειακών σχεσεων, καθ’ ήν τά τέκνα
άνηκουσιν είς τό γένος καί τήν φυλήν τής μητρός καί
λαμβάνουσιν ταύτης τό οικογενειακόν δνομα, ό δέ
άνήρ διά τοΰ γάμου μεταβαίνει είς τό γένος τής συ
ζύγου του. Προ πάντων δέ έν Βαβυλώνι ή γυνή είχε
μάλλον άνεξάρτητον θέσιν, ώς δεικνύεικαί ή πρό ολί
γων έτών (τό 1901) άνακαλυφθεΐσα νομοθεσία τοΰ
περίφημου βασιλέως τής Βαβυλωνίας Άμουραβί περί
τό 2250 π. X. άκμάσαντος. Κατ’ αύτήν ή γυνή ήδύνατο νά κληθή ώς μάρτυς πρό δικαστηρίου, είχε
περιουσιακά καί κληρονομικά δικαιώματα, μετείχε
τών τής λατρείας, καθισταμένη καί ιέρεια, ήδύνατο
νά έγκαταλείψ
*/)
τόν σύζυγόν της, έάν παρημδΛεΐτο
παρ’ αύτοΰ, έάν δμως έγκατέλειπεν αύτόν άναιτίως
κατεδικάζετο είς τόν διά πνιγμού θάνατον. Εξευτε
λιστική δμως διά τήν γυναίκα έν Βαβυλώνι ήτο ή άκόλαστος λατρεία τής ’Αφροδίτης περί τής οποίας
ιστορεί ο 'Ηρόδοτος.
Παρ’ Εβραίοις τούναντίον ή θέσις τής γυναικός ήτο
ταπεινή. Ή κόρη ΐστατο δλως ύπό τήν πατρικήν έξουσίαν, ή δέ έγγαμος ύπό τήν τοΰ συζύγου, ώς ιδιο
κτησία, έξαγοραζομένη ύπ# αύτοΰ, διά πληρωμής πο
σού τίνος είς τόν πατέρα. ’Αφού ή γυνή έθεωρεΐτο ώς
ιδιοκτησία τοΰ άνδρός, άποκτωμένη διά χρημάτων,
εύνόητον είναι δτι ούτος ήδύνατο νά προσλάβη δσας
γυναίκας ήθελε καί ήδύνατο
*
έννοεΐται δμως δτι μό
νον πλούσιοι ήδύναντο νά έχωσι μέγαν άριθμόν γυ
ναικών.
Πόσον ή γυνή ύπετιμάτο μαρτυρεί καί τό δτι δέν
ήδύνατο νά παραστή ώς μάρτυς «διά κουφότητα καί
θράσος τοΰ γένους αύτών» κατά τήν έκφρασιν τοΰ
Ίωσηπου. Τά κληρονομικά αύτής δικαιώματα ήσαν
επίσης λίαν περιωρισμένα καί μόνον έν έλλείψει άρρένων τέκνων έκληρονόμουν τά θήλεα. Χαρακτηριστι
κός είναι ό παντελής άποκλεισμός τής κόρης πάσης
συμμετοχής έν τή λατρεία, τής εισόδου έν τή συ

Ή θέσις τής γυναικός έν Αραβία ήτο παρόμοια
πρός τήν τών λοιπών σημιτικών χωρών. Ή γυνή
έθεωρεΐτο ώς δούλη τοΰ άνδρός, έστερεΐτο παστός
κληρονομικού δικαιώματος, άπεριόριστος πολυγαμία
ήκμαζεν, οί δέ γάμοι έπί προθεσμία δέν ήσαν σπά
νιοι. Δέν άπεκλείετυ δμως ή γυνή έντελώς τοΰ κοινω
νικού βίου, ένίοτε μάλιστα ή έπίδρασις αύτής έπί τοΰ
συζύγου ήτο μεγάλη, ώς φαίνεται έξ αύτοΰ τοΰ βίου
τοΰ Μωάμεθ, τήν έμφάνισιν τοΰ όποιου ώς προφή
του (περί το 610 μ. X.) όφείλομεν είς τήν φιλοδο
ξίαν τής συζύγου του Χαδίδζας, ήτις έπεισεν αύτόν
δτι τά οράματα, καθ’ ά έ'βλεπε τόν άγγελον Γαβριήλ
έπιτάσσοντα αύτώ νά κηρύξη, δέν ήσαν παρακρούσεις,
άλλά θεΐαι άποκαλύψεις.
Ό Μωάμεθ δέν άνύψωσε τήν θέσιν τής γυναικός,
τούναντίον διδάσκει δτι «οί άνδρες είναι άνώτεροι τών
γυναικών καί ένεκα τής ύπεροχής τήν όποιαν έ'δωκεν
είς αύτούς ό ’Αλλάχ καί διότι ούτοι έκ τών χρημά
των των έξοδεύουσι διά τάς γυναίκας»
*
ένεκα τής
ύπεροχής ταύτης όφείλουσιν αί γυναίκες ύπακοήν είς
τούς άνδρας
*
«έκείνας δμως — παραγγέλλει ό προφή
της—τών οποίων, ώ πιστοί, φοβεΐσθε τήν άπείθειαν,
προτρέπετε, έγκλείετε είς τούς κοιτώνας καί δέρετε».
Άφ’ ετέρου δμως ό Μωάμεθ έθετο φραγμόν είς
τήν άπεοιόριστον πολυγαμίαν τών ’Αράβων, όρίσας ώς
άνώτατον άριθμόν συζύγων τάς τέσσαρας : «Έάν φοβήσθε μή άδικήσητε τά ορφανά, λαμβάνετε γυναίκας
τής άρεσκείας σας μόνον δύο, ή τρεις, ή τέσσαρας».
Αύτός είναι άληθές ύπερέβη κατά πολύ τό ύπ’ αύτοΰ
ταχθέν δριον τοΰτο, άναγκαζόμενος πρός τοΰτο, κατά
τό λέγειν του, διά θείων άποκαλύψεων έπειδή δέ
μάλιστα αί γυναίκες τοΰ χαρεμιού του, άμα τή έμφανίσει των είς τάς οδούς, καθίσταντο άντικείμενα
δυσμενών καί ειρωνικών σχολίων τοΰ πλήθους, τοσούτω
μάλλον καθ’ δσον προσέλαβεν έν αύτώ καί τήν γυ
ναίκα τοΰ θετού υιού του, διέταζε τάς γυναίκας του
νά μή καταλεπωσι τήν γυναίικωνΐτιν καί νά καλυπτωσι τό πρόσωπον πρό άνδρών
*
βαθμηδόν δ’ ή διά^
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ταξί; αυτή ευεςετάθη έφ’ όλων τών Μωαμεθανίσων.
Ούτως η γυνή, χάρις είς τάς αμαρτίας τοΰ προφήτου
άπεκλείσΟτ) έ'ζτοτε μέχρις έπ’ έσχατων πάσης κοινω
νική; ανατροφής καί πνευματικής άναπτΰξεως.
Ό άνήρ δύναται δλως αυθαιρετώ; νά άπυπέμψ·/]
τήν σύζυγόν του, έξασφαλίζων είς αύτήν τήν συντή
ρησή της, ένω τούναντίον ή γυνή μόνον διά σοβζρωτάτας περιπτώσεις δύναται νά ζητήσν) δικζύγιον. Ή
απιστία τής συζύγου τιμωρείται διά καθείρζεως έφ’
δρου ζωής’ έν ’Αραβία τό πάλαι ή άπιστος σύζυγος
έφονεύετο. Ό Μωάμεθ άπέδωκεν είς τήν γυναίκα
κληρονομικά δικαιώματα, άλλά τό άρρεν λαμβάνει

διπλάσιάν κληρονομικήν μερίδα τοΰ θήλεος ώς συνέβαινε καί κατά τήν άρχαίαν νομοθεσίαν τής Γόρτυνος.
Έν μια λέζει ό Μωάμεθ δέν ανύψωσε κατά πολύ
τήν θέσιν τής γυναικός έν ’Αραβία, τούναντίον, προσδούς εί; τον περιορισμόν αύτή; θρησκευτικόν χαρα
κτήρα, έστέρησε τήν γυναίκα τών μέσων της έν τώ
μέλλοντι άναπτύςεω; και προόδου. Τό λεγόμενον δτι
ό προφήτης απέκλεισε τήν γυναίκα και αύτών τών
απολαύσεων τοΰ παραδείσου δέν εΐνε ακριβές. Θνήσκων δέ λέγεται δτι άνεφώνησε πρός τούς πιστούς :
«Φυλάττετε τήν θρησκείαν καί τάς γυναίκας σας».
("Επεται συνέχεια)

-------------------------------

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΥΠΟ
MAURICE MONTEGUT
(Συνέχεια έκ ιον προηγουμένου τεύχους)

Ό υπηρέτης ούτος, έχων περασμένα τά ήνία τών ίπ
πων είς τον βραχίονα του, κατεγίνετο νά φάγη μίαν
λίτραν άρτου μέ χοιρομέρι, ένώ είς τό πρό τής θύρας
λίθινοι’ θρανίον εύρίσκετο δι’ αύτόν έν δοχεΐον πλή
ρες ξανθού ζύθου. Έν τώ μεταξύ καί ούτος δέν άφινεν άπό τούς οφθαλμούς τόν κύριόν του.
Αίφνης εκείνος ήγέρθη : μία δυνατή κραυγή τόν
έκαμε ν’ άνασκιρτήση. 'Από τής άφίξεώς του ή θύρα
τοΰ δωματίου είς τό όποιον έγευμάτιζον οί μέλλοντες
αξιωματικοί είχε μείνει κατά τύχην κλειστή- τώρα
δμως ή Bastiemie τήν ήνοιξε κρατούσα ένα μεγάλο
πινέλων έκ κασιτέρου καί φωνάζουσα καθαρά. «11ουλιά a la Marengo» ! Τό_φαγητόν αύτό είχεν έπινοηθή
καί ονομασθϋ ούτω τήν έπομένην τής μεγάλης νίκης
τού πρώτου υπάτου παρ’ ένός μαγείρου ίκανωτάτου
καί κόλακος δστις πιθανόν νά ήτο ό Careme. Οι
αύτοκρατορικοί—δηλ. ό Martinsart, ό Orsimont,
ό Miquelet de Marches καί oRantigny— μόλις ήκουσαν τήν ονομασίαν αύτήν έσηκώθησαν μονομιάς
φωνάζοντες, «Ζήτω δ Αύτοκράτωρ» !
Οί άλλοι συνδαιτημόνες. χωρίς νά όρύωνται ώς λύ
κοι, ήρκέσθησαν νά γελάσουν καί όλος αύτός ό θό
ρυβο; έφθασεν ώς δυνατόν ρεύμα άέρος είς τάς γειτο
νικός αίθούσας. Ό άνθρωπος μέ τό. πυκνόν γένειον
έκτύπησε τήν πυγμήν του έπί τής τραπέζης κ’ εκστομίζων φοβερόν δρκον προσήλωσε τούς φλογερούς ο
φθαλμούς του έντός τής θορυβώδους αύτής αιθούσης.
'Η Bastien ne έξήρχετο τώρα έξ αύτής κατακόκκινη μέ μαλλιά ανακατωμένα καί γελώσα μέ τόν Rantlgny δστις, πιασθείς άπό τήν φούσταν της, αφού
έτρεξε κατόπιν της έπ’ άρκετόν ένώπιον τού γελώντος
πλήθους, έπανήλθεν είς τήν θέσιν του. ’Ολίγον κατ’
ολίγον αί φωναί έπαυσαν,διότι δλη αύτή ή νεότης είχε
τό στόμα γεμάτο καί τήν δρεξιν τών είκοσι έτών. "Ο
ταν έγινε λοιπόν σχετική ησυχία ήκούοντο καθαρώτατα
τά διάφορα ονόματα. Οί μάταιοι ούτοι νέοι διεσκέδαζον άκόμη περισσότερον καλούντες άλλήλους μέ
τούς τίτλους των, διότι άν καί μερικοί έξ αύτών άνήκον τώρα είς τήν αύτοκρατορικήν μερίδα, κανείς έκ
-

τούτων δέν έφαίνετο ένθυμούμενος δτι υπήρξαν έποχαί έπωνομασθεϊσαι τής Δημοκρατίας καί τής Τρομο
κρατίας.
Τοιοτοτρόπως διεσταυροΰντο αί επικλήσεις:
— Θέλετε κρασί, υποκόμη d’ Immarmont ;
— Εύχαριστώ, μαρκήσ.ιε de Neventer !
— Κύριε de Grandlys, δέχεσθε μίαν γαρίδα :
— Ευχαρίστως, κόμη de Prungey.
—Καί σείς, κόμη τοΰ Theix, κάμετέ μας τήν χάριν
νά άφήσετε κατά μέρος τό περίλυπον αύτό ύφος.
Ιίοτέ άλλοτε δέν θά εϊμεθα τόσον νέοιδσον σήμερον...
Ποιος ξεύρει τί μάς συμβαίνει αύριον. Έ ! καλά ! άς
πιούμε λοιπόν χαρούμενοι διά τό μέλλον, όποιονδήποτε
καί άν είναι, δπως καί διά τρ παρόν. ’Ιδού ποιος θά
μάς φαιδρύνη...κυττάξατε τάς ύγράς αύτάς φιάλας αϊ
τινες έμπεριέχουν οίνον τοΰ Αύτοκράτορος.
Καί διά μίαν άκόμη φοράν οί τέσσαρες άκοΰραστοι έφώναξαν μέ δύναμιν δέκα άνθρώπων «Ζήτω ό
Αύτοκράτωρ»! Είς τήν έπαναληφθεΐσαν αύτήν ζητω
κραυγήν ό γείτων τού Cantecor έτινάχθη άποτόμως ώς προσβληθείς καί ώθήσας τήν καρέκλαν του,
ήτις έπεσε μετά πατάγου έπί τού πατώματος, έλαβε τό
πινάκων του καί τό έξεσφενδόνισεν ώς δίσκον έντός τής
γειτονικής αιθούσης.
Τό πινάκων αύτό έπεσεν άκριβώς είς τό μέσον
τής τραπέζης,θραύσαν τρεις πιατέλας καί τέσσαρα πο
τήρια. Θορυβυθέντες καί έκπληκτοι, έσηκώθησαν οί
δέκα νέοι έκ τής θέσεώς των.
Έξ δλων τών δωματίων προσέτρεξαν οί γευματίζοντες δρμώμενοι έκ διαφόρων αισθημάτων. Άλλ’ ό αί
τιος δλης αύτής τής ταραχής, χωρίς νά δώση καμμίαν
προσοχήν είς τούς προστρέξαντας, άποτεινόμενος
πρός τούς νέους εΐπεν :
— Μή ζητείτε τόν δράστην, είμαι έγώ. Είμαι έγώ
δστις δέν δύναμαι ν’ άκούσω .χωρίς νά διαμαρτυρηθώ
τούς υιούς καί τούς ανεψιούς τών Immarmont, τού
Prungey d’ Hautresme, τών φίλων τούτων τοΰ
Frete τών άποθανόντων δπως αύτός ύπό τάς σφαί
ρας τών κυανών, τούς υιούς τών καρατομηθέντων
δπως ό Νθ’/ai’e καί ό Neventer,προδίδοντας σήμε.

ρον τήν χιλιετή εύγένειάν των καί ζητωκραυγάζοντας
τόν άρπαγα.
’Άνανδροι, προδόται, άρνησίθρησκοι, θά έλθουν
οί παλαιοί καιροί καί θά σάς έπανεύρω. Διά νά μή ύπάρχη δμως τις δ άγνοών με θά ρίψω τό δνομά μου
ώς χειρόκτιον κατά τού προσώπου σας.
Ναι, είμαι δ ιππότης de Bruslard, δ φίλος τού
Cadevdal, δ τελευταίος πολέμιος τής Κυβερνήσεώς

δυνάμενος νά παρηγορηθή δτι δέν κατώρθωσε να
συλλάβη τόν φοβερόν έχθρόν τοΰ Αύτοκράτορος, έκατηγόρει δλον τόν κόσμον ώς συνένοχον είς τήν φυγήν
αύτήν, πρό πάντων δέ τόν χονδρόν Βέλγον έμπορον

καί τόν θηροφύλακα.
Ούτοι έξ άλλου ήρνοΰντο μέ άγανάκτησιν τό τοιοΰτον, προσπαθούντες συγχρόνως νά φύγουν δσον τό δυ
νατόν τκχύτερον άπό τό έπισφαλές τοΰτο μέρος.
Καί εΐχον δίκαιον, διότι δ μέν πρώτος δνομαζόμε«Ζήτω δ Βασιλεύς» !
μενος Hourtoul ήτο πραγματικώς είς τήνύπηρεσίαν
Αί τελευταϊαι του λέξεις έχάθησαν μέσα είς τόν θό τοΰ κόμητος de Provence, δ δέ άλλος ονομαζόμενος
ρυβον. Πρώτος έξ δλων δ Martinsart συνελθών έρρίTronquoy έκΛυών ήτο κατάσκοπος τοΰ Artois.
φθη έναντίον τού Bruslard, άλλ’ούτος μέ ύπεράνθρωΠερισσότερον' παντός άλλου έφοβούντο ούτοι έν
πον δύναμιν τόν άπώθησε, στρεβλώσας τόν βραχίονα
τοιούτον σκάνδαλον τό δποίο / θά τούς έπρόδιδε καί
τοΰ νέου.
διά τοΰτο έλεγον δτι ή γενναώφριον ψυχή των τούς ήΆλλά καί δ Cantecor δέν έμεινεν άργός- ταρα
νάγκασε νά ταχθούν παρά τό πλευρόν τοΰ πλέον αδυ
χθείς άπό τήν φανεράν αύτήν έκδίκησιν καί άποφασισμένοςνά συλλάβη μέ κίνδυνον τής ζωής του τόν νάτου καί νά ύπερασπισθοΰν τόν άνθρωπον έναντίον
έπικεκηρυγμένον τοΰτον έχθρόν τού Αύτοκράτορος έρ- τοΰ δποίου έπετέθησαν δέκα.
— Τοΰ άδυνάτου— έμουρμούρισεν δ Cantecor,
ρίφθη έπ’ αύτοΰ. Μετ’ ολίγον άπό τάς διαφόρους γω
νίας τής αιθούσης έσχηματίσθησαν δμιλοι ύπέρ τών τρίβων άκόμη τάς πλευράς του άπό τήν σπρωξιάν τήν
όποιαν τοΰ είχε δώσει δ άδύνατος αύτός.
μέν καί τών δέ.
Μέ άλλους τρεις ώς αύτόν έχω τό θάρρος νά τά
Οί κατάσκοποι τοΰ Fouche είχον άπόφασιν νά
διακινδυνεύσωσι τό πάν διά νά συλλάβουν τόν τρο
μερόν έχθρόν τού δποίου ή κεφαλή είχεν έπικηρυχθή δι’ είκοσι χιλιάδας φράγκων.
Οίώίπεσταλμένοι τού Artois καί τοΰ Provence
είχον σκοπόν νά τήν προστατεύσουν.
Καί μεταξύ άκόμη τών συνδαιτημόνων τής τραπέ
ζης έπί τής όποιας έθραύσθη τό πινάκιου αί κινήσεις

καί τά αισθήματα ήσαν διάφορα.
Ό Grandlys ήτο ένδομύχως ένθερμος ύποστηρικτής τού Bruslard, τοΰ άφοσιωμένου τούτου ύπηρέτου τής μοναρχίας- τά αίσθήματά του δέ ταΰτα συνεμερίζοντο δ Immarmont καί ό Prungey. Ό No
va re,δ Theix καί δ Neventer δέν είχον κανέν πάθος
έναντίον του. παρ’ δλας τάςκατ’ αύτών ύβρεις του, ένώ
οί τέσσαρες ά'λλοι, Orsimont, Miquelet, Rantigny, καί Martinsart ήσαν άποφασισμένοι νά τοΰ

πάρουν τό δέρμα του.
Έν τφ μεταξύ άντηλλάσσοντο γρονθοκοπήματα
καί κτυπήματα μέ τάς φιάλας- άλλ’ δ Bruslard ύπερισχύων και πάλιν κατώρθωσε νά άπομακρυνθή κατά
τρία βήματα καί έξάγων έκ τοΰ θυλακίου του δύο
διπλά πιστόλια τά διηύθυνε έναντίον έκείνων οί ό
ποιοι ήθελαν έκ νέου νάέπιπέσουν έναντίον του.
— Σταθήτε σείς—έφώναξεν—είδ’ άλλως σάς άφίνω στον τόπον- ξεύρετε καλά πόσον είμαι συνηθι
σμένος είς αύτά.
Καί οί πλέον γενναίοι έδίστασαν τώρα ώς μή φέ-

ροντες δπλα,
Έν τφ μεταξύ δέπαναστάτης δπισθοχώρει βραδέως καί
μέ τά δπλα πάντοτε προτεταγμένα έφθασεν εί; τήν θύ
ραν. Τότε στραφείς μονομιάς εύρέθη είς τήν δδόν δπου
πηδήσας έπί τοΰ ίππου του,τόν όποιον δ ύπηρέτης κατό
πιν τούτόσου θορύβου είχε καθ’δλα έτοιμον,έξηφανίσθη
μετά τού άκολούθου του έντός τοΰ δάσους, άφίνων
όπίσω του τό πανδοχέων μέ τούς έν αύτώ διαπληκτι-

βάλλω έναντίον δλων σας.
Αυτό δμως τό παιγνίδι έχάθη- άς μή ξαναμιλή-

σωμεν πλέον περί αύτοΰ.
Καί λέγων αύτά έδέχθη νά πίη μέ τόν ψευτο-Βέλγον καί τόν ψευτοθηροφύλακα. Καί οί τρεις αύτοί έγνώριζον καλά δτι δέν άλληλοηπατώντο πλέον καί
μέ τήν αλληλεγγύην τού έπαγγέλματός των έκένουν
έκαστος οίκοιοθελώς τό ποτήριόν του. Έν τώ μεταξύ
είς τήν γειτονικήν αίθουσαν, τής Οποίας ή θύρα ήτο
τήν φοράν αύτήν κλειστή, οί μέλλοντες άξιωμστικοί
έπανελάμβανον τό γεύμα άνευ ούδεμιάς συγκινήσεως
καί μέ τήν άμεριμνησίαν τής ήλικίας των. Έν τούτοις μία σοβαρότης έκυριάρχει δλων, ήτις ίσως ήτο
άποτέλεσμα τής παρελθούσης ταραχής.
Μέ βαρείαν φωνήν συνεζήτουν τάς ύποσχέσεις τάς
δοθείσας τήν πρωίαν παρά τής Αύτοκοατείρας.
*
11 ρός
δλους είχε δειχθή ευπροσήγορος, ευμενής, καί καλή.
Οί περισσότεροι έξεπλήσσοντο διότι αύτη έμεινεν
άκόμη πιστή είς τό πρώην καθεστώς.
Έφαίνετο άπεχθανομένη τούς άνδρας τής έπαναστάσεως καί ή αύλή της ώμοίαζε πρός μίαν αίθουσαν
τοΰ προαστείου τοΰ άγίου Γερμανού.
Έκεϊ ήκούοντο δλα τά ονόματα τής πρώτης άριστοκρατίας- καί ή σύζυγος τοΰ Ναπολέοντος άφοσιούτο μετ’ άδυναμίας είς πάν δτι έτιτλοφορεϊτο.
— Τί τά θέλετε, ήρχισεν δ Orsimont, ή Αύτοκράτειρα ένθυμεϊται τό παρελθόν ακόμη- δέν δύ
ναται νά έλευθερωθή άπό τάς άναμνήσεις τοΰ κό
σμου εκείνου δστις άλλοτε ήτο ίδικός της.
— Τόσον ολίγον—παρετήρησεν δ Prungey δάκνων τά χείλη του, διότι πάντοτε ή ’Ιωσηφίνα άνή-

ζομένους.
— Τρέξατε κατόπιν τού εΐπεν ό έπαγγελλόμενος τόν

φιλόσοφον πανδοχεύς.
Οί λοιποί είς τήν αίθουσαν έφώναζον καί συνεζήτουν είς τόν άέρα, πρώτος δέ δ Cantecor, δστις μή

κεν εις τήν μικράν άριστοκρατίαν.
— Ποιος γνωρίζει τούς Facher ; δσον διά τόν
Bauharnais, αύτός ήτο ένας μικρός κύριος.
— Χωρίς δμως τοΰτο νάέμποδίση τήν καρατόμη
σή’ του, άπήντησεν δ Martisart.
('Ακολουθεί',

ΜΗΤΣΑ ΠΕΡΡΟΤΗ

994
^ΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ^ΛηνΟΣ

>

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Κ

ΑΤ' ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ ήρεμος καί ομαλή ή πολι

τέας έπ ικαιρότητος δέν έχουν μάλλον ώς αποτέλεσμα
τειακή κατάστασις, άλλ ίεροκρυφίασς συντελεΐται παρά τή Κοινή Γνώμη τήν μείωσιν Εκείνων οΰς ζη
εργασία τερατώδης, διότι τά Κόμματα συνησπισμένα
τούν νά ωφελήσουν. "Ο αληθής σεβασμός πρός τούς
εργάζονται πυρετωδώς διά την βαράθρωσιν τοϋ τό
’Υψηλά ίσταμένους, είς περιστάσεις οίαι αί παροΰσαι,
που. Ή συμφωνία έκλεισε προ καιροϋ μεταξύ τών
απαιτεί μέτρον καί περίσκεψιν, αντί παραληρημάτοιν
αρχηγών τής Μείζονος καί τής ' Ελάσσονος, συμφω τά όποια, μή δικαιολογούμενα έπαρκως καί μή έχοντα
νία τής οποίας έτέθη ώς τίμημα ή εκ περιτροπής εξου
τόν τόνον πολύ φυσικόν, καθιστούν μόνον καταφανείς
σία, αποκλειστικόν δηλονότι μονοπώλειον διά τους
τάς αντιθέσεις καί συντελούν είς τό νά άναμιμνήσκουν
φιυλοκράτας, τούς ρουσφετοδότας καί τους ρουσφεπικρίας αί όποίαι συμφέρει είς όλους νά λησμονηθούν.
τοδόχους. Έκτοτε οι ήγέται τοΰ επονείδιστου αύτοΰ
¥ *
συνδυασμού άπεσύρθησαν είς τό βάθος τής προεκλο
Καί ό μέν 'Άναξ, άπαντών είς τάς έπευφημίας τών
γικής σκηνής, άφήσαντες θέσιν. είς τους μεμυημένους Κερκυραίων, εύρε λόγους πατρικούς καί Βασιλέως
τών οπαδών των οί όποιοι τώρα οργιάζουν υπό προ
πονοΰντος τόν τόπον Του, προξενήσας μόνον λύπην
σχήματα πατριωτισμού. Ποών θά είιε τό αποτέλεσμα
είς τούς υπηκόους Του τής πρωτευούσης ότι ποτέ δέν
τοιαύτης έκτροπου έξελίξεως, εινε δύσκολον νά προιηύτύχησαν ν' ακούσουν άπό τά Βασιλικά Του χείλι,
δη τις. Βεβαίως, αν ό Λαός άδρανήση, άν ιδίως έλέξεις έξ ίσου θερμάς" άλλ’ ό Διάδοχος, όμιλών είς
κείνοι οι όποιοι έδήλωσαν ότι «ο Χτρατάς μίέν&ι
τόν λαόν τής Κερκύρας, έθειόρησε καλόν νά άναμνηάγρυπνος φρουράς της Έβνεχής τιμ,ης» δέν σθή έπευφημιών προγενεστέρας έποχής, όπόταν, άσπεύσουν νά έμψυχώσουν καί νά ένισχύσουν τό λαϊ
πομακρυνόμένος τού Ελληνικού έδάφους, έπηρεάσθη
κόν αίσθημα, εινε μάλλοι ή πιθανόν οτι ή εξουσία θά
έπί τοσοΰτον έξ όμοιας φύσεως έκδηλώσεων, ώστε
περιέλθη ταχέως πάλιν εις τάς χεϊρας τών φατριαστών, νά έκφρασθή άνεπιφυλάκτως κατά τοΰ έργου τής
διά νά ναυαγήση οϋτω κατά τόν οίκτρότερον τρόπον
'Επαναστάσεως καί τών πρωτεργατών της.
τό έργον τής 'Επαναστάσεις καί νά προσαφθή άνεξ
— «Σάς ευχαριστώ άπό καρδίας, είπεν ή Α.
λειπτος κατηγορία είς εκείνους οίτινες, άφοΰ έπί μήνας
Β. Κ., διά τήν ένθουσιώδη υποδοχήν ήν μοΰ έκάδιεκήρυξαν οτι θά άναστηλο'ιοουν τό Πολίτευμα καί
θά σόισουν τό Κρότος έκ τής σαπρίας, διελύθησαν ματε καί τήν ζωηράν έκδήλωσιν τών αισθημάτων σας,

διεσπασμένοι κατά τήν τελευταίαν στιγμήν, ύποκλινόμενοι προ τών άναιδώ” άξιότσεων τοΰ Κομματισμού.
Άλλ’ υπάρχουν έλπίδες ότι τά πράγματα δέν ι?ά
φθάσουν έκεϊ : 'ίσως ή ’Εθνοσυνέλευσις, τής όποιας
υπομονεύεται αυτήν τήν στιγμήν ή υπόστασις, γίνη ή
αφετηρία τής άληθονς, τής εμπράκτου Έπαναστάσεως" καί ίσως ακόμη ό έπαναστατικός σπινθήρ μεταδοθή είς τά πλήθη προ τής συγκλήσεαις τής κατά
τύπους αυτής ’Αναθεωρητικής Βουλής, πέριξ δηλαδή
τών καλπών όσαι πρόκειται νά χρησιμεύσουν ώς δργανον τής πλαστοπροσωπείας τοΰ Λαοΰ.
*
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Λεν αναπαύεται όσον προσπαθεί νά φαίνεται ό κ.
Γ. Θεοτόκης, παραμένων είς τήν ιδιαιτέραν του πα
τρίδα. Ή μειατόπισις τής Βασιλικής Αυλής είς Κέρ
κυραν έδημιούργησε δι' αυτόν περιβάλλον ίδιαζούσης
φύσεως. έν τώ όποίω φαίνεται δρών ώς ένεργός Σύμ
βουλος τοΰ Στέμματος. Θ ί έπίοτευέ τις ότι, μολονότι
άσχετος πρός τήν παρούσαν Κνβέρνησιν, μετέχει, αν
δέν προΐσταται, κυβερνητικών τινών ένεργειών καί
ότι πολλά ουσιώδη πράγματα κανονίζονται άναλ.όγως
τών έμπνεύσειόν του. '0 Κερκυραϊκός λαός, ισχύς
καί δργανόν του έν ταύτώ, έξυπηρετεϊ τυφλώς αύτάς
τάς έμπνεύσεις, ένθουσιαζόμένος κατά παραγγελίαν
καί προσπαθών νά δώση τό σύνθημα εύρυτέρας έκδηλώσεως φρονημάτων. Άλλ’ είνε ζήτημα άν σήμε
ρον τοπικοί ένθουσιασμοί καί υπερβολικοί μονομερείς
έκδηλώσεις έχουν άπήχησιν είς τήν ψυχήν τοΰ "Ε
θνους, καί έρωτάται άν μερικά τεχνάσματα συζητη-
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ην Sea Ώευτέρχν φοράν έπχναλαμ.βάνετε».

Τί άλλο σημι ίνει ή τελευταία αυτή φρ ίσις ή ότι
ό Διάδοχος έν6υμ.εϊτχι τά λυπηρά γεγονότα τά
όποια προηγήθησαν τής έκ Κερκύρας διελεύσεώς
τον : καί τις δύναται νά πιστεύση ότι, έπανερχόμενος, δέν μνηιικακέϊ έναντίον τών δημιουργών τών
γεγονότων τούτων ; ° Ο,τι δήποτε έλαβε χώραν με
ταξύ τοΰ Αρχηγού τής καταργηθείσης Γενικής Διοικήσεως καί τών Αξιωματικών τοΰ Στρατού πρέπει
νά έξαλειφθή έκ τής μνήμης τοϋ Διαδόχου καί τά συμ
βάντα τοΰ παρελθόντος δέν πρέπει νά έχουν έπίδρασιν έπί τών σχέσεων μέλλοντος Βασιλέως καί Στρατού.

:·:Ϋ :·:

'Π έφαρμογή τοΰ μέτρου τής έκκαθαρίσεως έν τώ
Σ,τρατώ προύκάλεσε παρά τοίς ένδιαφερομένοις έξέ-

γερσιν και σφοδράς διαμαρτυρίας, έκακίσθη δέ ή 'Ε
πιτροπή τής Έκκαθαρίσεως ότι δήθεν έχαρίνθη είς
πρόσωπα έπιληψίμου διαγωγής άλλ’ άποτελέσαντα
μέρος τον διαλυθέντος Στρατιωτικού Συνδέσμου, ένω
άφ’ ετέρου κατεδικάσθησαν Αξιωματικοί ίκανότητος
πρός τούς όποιους όμως μέλη τής 'Επιτροπής, προσωπικώς, διέκειντο δυσμενώς. Αυτό δέν θέλομεν νά
τό πιστεύσωμεν, διότι, αν άπεδεικνύετο, θά κατέστρεφενέκ βάθρων τό γόητρον τής ευθυδικίας ή οποία
πρέπει προ παντός »’ά ύπάρχη έν τω Στρατώ, καί
θά έθιγεν έξ ίσου καιρίως τήν ιδέαν τής Έπανατάσεως ώς έργου όφειλομένου είς τόν στρατιωτικόν πα
τριωτισμόν. Είνε ευτύχημα ότι ή έξέγερσις τών άποστρατευθέντων Αξιωματικών δέν κατέληξεν, ώς ήπειλήθη πρός στιγμήν, είς βιαίας έκδηλο'ισεις τής δυ
σαρέσκειας των καί έλπίζομεν ότι θά έπικρατήσουν
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συνετωτεραι σκεψείς και μεταςυ των εχοντων τυχόν
προσωπικούς λόγους εναντίων τής 'Επιτροπής, ώστε
ούτε συρράξεις νά προκληθοΰν, άλλ' ούτε δημοσιεύ
ματα έξϊυτελίζοντα τό στράτευμα. Έάν οί άποστρατευθέντες εινε πατριώται, πρέπει νά σκεφθοΰν ότι
υπάρχουν θυσίαι πατριωτικοί έπιβεβλημέναΓ καί βε
βαίως ή παρούσα στιγμή άπαιτεΐ τοιαύτας θυσίας, άφοϋ τό μόνον πράγμα τό όπο'ιον έμεινε μέχρι τοΰδε
ιερόν καί άλιόβητον έν τή ψυχή τοϋ Λαοΰ είνε ό Στοά ·
τός καί ό Στρατός είνε εκείνος όστις μι>νος δύναται
έν δεδομένη στιγμή νά συγκεντρόιση τά λαϊκά οιοιχέ.α
καί νά τά έμψυχώση διά τήν έπιβολήν τής Άνορθώσεως.
*
¥ ¥

rΟσάκις άναφύονται όπηρεσιακά σκάνδαλα θίγοντα
τήν άξιοπρέπειαν υπαλλήλων τόΰ Κράτους καί ιδία
Αξιωματικών, ή Κυβέρνησες έχει καθήκον νά /ιεριμνα άμέσως καί, διά τής καταλλήλου όδοϋ, νά έξακριβώνη τάχιστα καί τάς μικροτέρας λεπτομέρειας.
Είς τό διπλοΰν σκάνδαλον τών άντιτορπι) λικών καί
τών γαιανθράκων ευρίσκονται προ πολλοΰ ύπό βαρυτάτην κατηγορίαν Αξιωματικοί τοΰ Ναυτικού καί ό
Έλλην Πρόξενος έν Κάρδιφ' μολονότι δέ αί αρμόδιοι
Άρχαί φαίνονται έπιληφθεϊσαι προ καιρού τών ζητη
μάτων ή δ αδικασία έβράδυνε καί βραδύνει έτι κατά
τρόπον άσυγχώρητον. Έν τώ μεταξύ, συντελούντων
δυστυχώς καί δημοσιευμάτων έν τώ Τύπω, προσ
βάλλονται φιϊ.οτιμίαι καί γεννώνται πάθη τά ό
ποια καταλήγουν εις λυπηρώτατα άποτελέσματα. Ή
έρις τών Αξιωματικών τοΰ Ναυτικού Τσουκαλά καί
Γιωτοπούλου, μολονότι προκληθείσα έκ τυχαίου συμ
βάντος, έχει τήν αιτίαν της είς τοιαύτης φύσεως προ
σωπικούς λόγους" κΤι έρχεται και τό βάρβαρον έθιμον
τής μονομαχίας νά στερήση σήμερον τό Ναυτικόν καί
τήν Κοινωνίαν ένός εύέλπιδας καί διακεκριμένου άνδρός,τοϋ Γιωτοπούλου, ύπότό βάρος μή άρθείσης κα
τηγορίας.
¥ ¥

Δικαιότατος ό ένθουσιασμός τοΰ κ. Στεφ. Λραγούμη
διά τήν άποφασισθεϊσαν ένωσιν τών Ελληνοτουρκι
κών σιδηροδρόμων, τή προτάσει τής 'Οθωμανι
κής Κυβερνήσεοσς. Ο,τι μακροί προσπάθειαι τής
διπλωματίας μας καί μεσολαβήσεις άκόμη ισχυρών
δέν κατώρθωσαν νά Επιτύχουν, προτείιει σήμερον
αυτή αύτη ή όμορος Επικράτεια, φυσικά ύπό συνθήκας συνδυαζομένας πρωτίστως μέ τά συμφτροντά
της, άλλά βεβαίως ουχί άρυμφόρους είς ημάς. Μετά
τήν άπόφασιν τής Κυβερνήσεως, να γίνη κατ’ άρχήν
αποδέκτη ή πρότασις τής Τουρκίας καί ιά συζητη
θούν αί λεπτομέρειαι κατά τρόπον έξασφαλίζοντα ό
σον τό δυνατόν περισσότερον τά Ελληνικά συμφέροντα,
αί διάφοροι ίδιαιτικαί γνώμαι αί δημοσιευθεϊσαι είς
τάς έφημερίδας βεβαίως έπερίττευαν.
ΜΙΛΤ. ΙΩΣΗΦ

τραπεζΓαθηνων

ΑΥΞΗΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΖΧΟΣΟΞΓΣΣΟ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιο» τής Τρτπέζης Αθηνών, εξουσιοδοτηΟεν ύπό τής 'Βκτάχτου Γενική: Σχελιύσεως
τής 12)25 Δεκεμβρίου 1909, όπως έκδώση μέ/ρ: 200,000

νέων Μετοχών τή; Τραπέζης, εις ήν τιμίήν, έφ’ οί; όροι;
κεΐ καθ’ ήν εποχήν ή^ελε τούτο εγκρίνει, άπεφάσισε νά
πραγματοτοιήτη τήν εκΛοσιν ταύτην κατά τό έτος 1910 μέ
χρι μόνον 100,000 Με-οχών καί νά άναβαλη τήν έκοοοίν
τού δευτέρου τμήματος διά τό έτος 1911, ή καί δΓ άογότερον.
Τούτου τεΟέντος, καί έπί τώ σκοπώ νά εξασφάλιση τήν
τοποΟέτησιν τού πρώτου τμήματος τών 100,000, τό Διοι
κητικόν Συμβούλων τή; Τραπέζης έσχημάτισε συνδίκατον,
αγόρασαν ferme τό ήμισυ τού πρώτου τιμήματος τών
100,000 μετοχών. Τό δ’ υπόλοιπον, ήτοι ίί0,000 ye·

τοχαΐ φέρ υόαι To«oyeyi5iov (J’ εξαμηνίας 1910,
προόφέ βται είς τούς κατόχους μετοχών τής Τρα
πέζης ’Αθηνών, ίπί τιμή $4?· *1® κατά μετοχήν,
πληρωτέων ώς έξής :
Ή prime τών φρ. 18, πλέον φρ· 10, ήτοι έν όλφ
φρ. 28 κατά τήν έγγραφόν, φρ 4Ί, τή 18)28 Μαΐου
1910, καί φρ. 48, τή 2)15 ’Ιουλίου 1910.
Έν περιπτώσει μή καταβολής κατά τάς όριοΟείσας προΟε
σμίας τών δόσεων τούτων οΐ υπερήμεροι μέτοχοι ΰπόκεινται είς όκον πρός 6 Ο)ο έπί τού όφειλομένου ποσού, έάν
δ’ ή υπερημερία ύπερβή τόν μήνα άπό τής προθεσμίας, ό
τόνο; ούτος θέλει άναβ βασΟή είς 9 °)ο, τής Τραπέζης δικαιουμένη; έπιπροσίέτω;, μετά τήν προειδοποίησή δΓ επι
στολής έπί συστάσει, νά Οεωρήση τόν ϋπερήμερον μέτοχον
έκπτωτον παντός δι αιώματος έπί τών προηγουμένων δό
σεων, αί'τινες περιέρχονται είς τήν κυριότητα τής Τραπέ
ζης λόγω ποινικής ρήτρας.
Οί ώς άνω τόκοι θέλουσι τρέχει αυτοδικαίως υπέρ τής
Τραπέζης, ή δ’ ώς άνω προβλεπομένη έκπτωσις πραγμιτοποιεΐται επίσης αυτοδικαίως, άνευ ούδεμιάς άλλης, πκήν
τής διά τής προμνημονευομένης επιστολής, προειδοποιή τέως,
καί μέ έπιούκαξιν, ώς είκός, πάντων τών λοιπών δικαιω
μάτων καί οίασδήποτε προσουγής τής Τραπέζης.

Τό δικαίωμα τής έγγραφής, διά τάς 80,000 μετοχάς έπιφυλάόόεται, κατ’ άναλογίαν μιΛς με
τοχής νέας πρός όκτώ παλαιάς, είς τούς νΟν με
τόχους τής Τραπέζης ’Αθηνών, έπ!' τή προσαγωγή
τών παλαιών τίτλων, οίτινες φραγιόΟήόονται δι’
είδικής όφραγίδος.
Οί μέτοχοι δύνανται πρός τούτοις νά έγγραφώσι καί δΓ
άριθμόν τίτλων πέραν έκείνου είς δν δικαιούνται μέ τήν έπιφύλαξιν τής κατ’ άναλογίαν κατανομής.
Αί έγγραφαί, συνοδευόμεναι ύπό τού ποσού τής πρώτης
δόσεως, θέλουσιν εΐσΟαι δεκταί τήν 4)17 κατά τήν 5)18
Μαιου 1910.
Έν Παρισίοις : Ιίαρά τή Banque de Γ Union J'arlsiene
7 Rue Crauchat.
Έν Άθήναις : Ιίαρά τή Τραπέζη ’Αθηνών.
Έν Λονδίνω ; Παρά τή Τραπέζη 'Αθηνών (22 Fenc''url· St.)
Έν Άλείανδρεία Καίρω, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη
καί Θεσσαλονίκη παρά τή Τραπέζη έΑΟηνών.
Εις τούς έγγραφομένους παραδοθήοεται προσωρινή απόδειξις, έναντι τής πρώτης δόσεως. ΊΙ καταβολή τή; δευτέρας
δόσεως σημειωθήσεται έπί τής αύτής άποδείξεως. Κατά τήν
πληοωμήν τής τρίτης δόσεως καί επί τή επισίροιή τής
προσωρινής ταύτης άποδείςεως, θέλουσι τεθή είς τήν διάθεσιν τών έγγραφέντων οί όριστιαοί τίτλοι, φέροντες τό τοκομερίδιον τής δευτέρας έίομηνίας τού 1910.
Έν Άθήναις τή 15)28 ’Απριλίου 1910.
‘Ο Γεν. ΔιεδΟυντής
_____________ Ζ Κ ΜΑΤΣΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΈξεδόΟησαν είς κομψόν φυλλάδιον :

Ναυτικοί κοΐ 'Αρχαιολογικοί όελίδες
«ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ»
(μετά 25 σχημάιων καί εικόνων)
ύπό τοΰ καΟηγηιού τής Ναυτικής ‘Ισεορίας έν τή Σχολή τών
Ν. Δοκίμων Κωνσταντίνου Ν. Γάδου, ‘Ειαίρου τής έν
Λισσαβώνι Γεωγραφικής καί τής έν Παρισίοις ‘Ιστορική;
Εταιρείας καί Γραμματέως ιής ‘Ιστορ. καί ΈΟνολ. Έται
ρείας τής Ελλάδος έργον είνε άκρως ενδιαφέρον.
«LES GRECS ΕΤ LATURQU1E». -υιό Ν. Νικολαϊδου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ελληνιδες αοιδοι

ΘΕΑ ΤΡΙΚΑ
Ή έναντι δημοσιευόμενη εϊκών παριστάτήν Έλληνίδα άοι.δόν Δεσποινίδα
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΓ εις τόν ρόλον τής
Κάρα εν, τόν όποιον υποδύεται μετά
θριαμβευτικής επιτυχίας έν Γερμανία.
ΊΊ Δνΐς Στυλιανίδου βαίνει γοργώς
πρός τήν οδόν τής φήμης κα'ι δέν άμφιβάλλομεν ότι τάχιστα θά λάμψη εις τό
στερέωμα τών θεατρικών αστέρων, εφά
μιλλος τών Ιίυρωπαίων συναδέλφων
της.

'Ο θίασος ΚΟΤΟΠΟΥΑΗ-ΦΓΡΣΤ.
τή συμπράξειτοΰκ. Τηλ. Λ,ετίενιώτου, ήρξατο τών παραστάσεων του είς
τό θέατρον τής Ν έ α ς Σ κ η ν ή ς,μέ όλα
τά στοιχεία τά έξασφαλίζοντα τήν επιτυ
χίαν. 'Ως έναρκτήριον έργον έπαίχθη ή
Μ ι κ ρ ά Σ ο κ ο λ α τ ι έ ρ α τοΰ G Α VAULT, καταχειροκροτηθεί' ύπό τοΰ
πολυπληθεστάτου ακροατηρίου. ’Επί
σης έδόθη ό Αντίπαλος τοΰ CaPUS και άνηγγέλθη τό ’Άλσος τών
De Flers el Cayavet.

Ό θίασος ΚΙ’ΒΕΛΗΣ —ΣΑΓΙΩΡ,

καταρτισθεις μέ κάλλιστα στοιχεία, αρ
χίζει τάς παραστάσεις του λίαν προσε
χώς είς τό θέατρον Βαριετέ εντελώς
άνακαινισθέν, Είς τούς συμπαθείς καλλ ιτέχνας κ. Κ υ δ έλη ν θ εοδ ωρ £ ϊ» O'j
καί κ. 1£ωνβτ. Χαγιτορ τό κοινόν
επιφυλάσσει τήν συνήθη εγκάρδιον υ
ποδοχήν.

ιιφιμκ buimui ir.jejKyrco- ΜΟΒΕίωω if. Β,ζτεοΗ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ; Έν Πετρατεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάματς, Τρτπόλει, Βρλφ, ν.αί Λαρίάόιι

ΕΝ
: Έν
Χανίοτς,
Ήρακά.είω καί(Γαλατά
Ρεθνμνφ
, Σαμψούνττ, ΤραπεΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
: Έν
Κωνάτανττνουπόλετ
καί Σταμιεούλ),
ζοίΐνττ, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρρατς, Καβάζ.λα, Ξάνθη.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΠ ■ Έν Αλεξάνδρειά, Καΐρφ, Ζαγαζίκ, Μανάούμα.
ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ : (Σουδάν) καί έν Λονδίνφ Ε. C. (No 22 Fenchurcf. street).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΙ 1910
ΕΝΕΡΓΗ ΤΙΚΟ Ν

Έν τώ Ταμείω
καί παρ’ έγχωβίοις Τραπέζαις . . . .Δρ. 10,71 3,31 8.84) Δρ.
Διαθέσιμα
:
Παρά Τραπέζ. έν Ευρώπη καί Σ)ματα έν χαρσο»υλακίω » 7,336,886.10)
η
Προεξοφλήσεις κα’ι Προκαταβολαί Ε)γραμματων....................................................»

18,050 204.94
22,168,714.25

Εγγυημένοι
λογαριασμοί
:
έπί ένεχύρω
χρεωγράφων
................................ Δρ. 56,470,330.60)
101,269,071.63
έπί έμπορ. καί άλλων εγγυήσεων ....
» 34,661,763.471
»
έπί υποθήκη ακινήτων...................................... » 10,136,977.56)
15,566,883.44
Τρέχοντες λ)σμοί χρεωστικοί..................................................................................»
10,619,379.89
Όμολ. ’Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί Άνωνύμω» 'Εταιριών
»
8,673.858.30
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια.................................................................................. ”
3,316,586 20
Συμμέτοχα! είς επιχειρήσεις..........................................................................................n
4,618,823 81
Κτήματα Τ ραπέζης............................................................................................................ ®
754,528.17
Έγκατάστασις καί έπιπλα Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων ....
»
185,028,050
63
Δρ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΓΊ.Α.Ιτ9.1πι. χ
Κεφάλαιον 'Εταιρικόν.............................................................................................. Δρ.
Κεφαλαιον -.ακτικδν’Αποθεματικόν............................................................................. ®
Άποθειιατικόν Ποονοίας................................................................................................ ”
--· ’ε’ις
.... Δρ. 82,447,971.12)
Κατάθέσ
.'...............................................................
»
Χυτήριον .... ..... ..
» 10,914,436.34)
»

40.000,000.—
5,275,000.—
4,000,000. —

93,362,407.46

14,211,855,79
1,330,575.97
19,934,517.54
6,913,693 87

Τρέχοντες λ)σμοί πιστωτικοί.......................................................................................... »
'Υποκαταστήματα............................................................................................................ »
’Εξωτερικοί λ)σμοί....................................................................................................
®
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα..................................................................... »
Ό Γενικός Διευθυντής
Δρ. 185.028,050 63
Ζ. Κλ ΤνίΑ-ΤΣΖΖΑΣΣ
Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου

Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς έπί
χρεωγράοων καί έμπορευμάτων. ’Ανοίγει τρεχουμένους λογαριασμούς ήγγυημένους καί έν γένει άναδέχεται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπεζιτικής καί έμπορικής επιχειρήσεως ύπό συμφερωτάτους ορούς.
Δέχεται χρεόγραφα πρός ούλαξιν αντί ελάχιστων δικαιωμάτων, ’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς
ίδιώτας. Δέχεται καταθέσεις χρημάτων είς χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον :

3
3
4
5

ο)ο είς πρώτην ζήτησιν
1)2 ο)ο διά καταθέσεις έξ μηνών
ο)ο
»
»
ενός έτους
ο)ο
»
»
δύο ετών καί επέκεινα

Διά τάς είς τό Ταμτευτήρτόν της, λειτουργούν καθ’ έκάστην, καταθέσεις ώς καί διά

τάς χάριν αγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τοκον 4 ο)ο.

λυποίκιλα κεντήμ.'χτιχ καί δαντέλλαίς και τά τε

ΊΙ .Vn.-twvi; ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

Διευθυντοΰ τής έν Βρνξέλλαις έκδιδομένης έφημιρ,δος «Ε
*
Orient». Περιστούδαστος καί μεγάλου ενδιαφέροντος συγ
γραφή, περί τών σχέσεων Ελλήνων καί Τούρκων, περί τής
καταστάσεως έν Μακεδονία, τοϋ Κρητικού ζητήματος, κλπ.
«ΠΙΝ 4Κ0ΘΠΚΗ».— Έξεύόθη τό τεύχος Απριλίου μέ
ύλην ένδιαφέρουσαν καί καλλιτεχνικός εικόνας.
«ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜ Α». — Έξεδόθη μέ ύλην έκλεκιήν καί
καλλιτεχνικός εικόνας τό τεύχος τοϋ ’Απριλίου. Περιε
χόμενα : Διάσημος Άγγλίς έν Κων)πόλει, ύπό Σ. δέ Βιάζη.
Αΰγοτστιάτικη νύχτα ποίημα τοΰ Άλφρέδ δέ Μυσέ,ύ.τό Π
Πίντζα. ΊΙ Μεγάλη έβδομός έν ΆΟήναις, ΰ.τό Άθ. Γαϊτανοπούλου Ό βράχος τοΰ Μαγ,λάρα, ύπό Θ. Κληρονό
μου. Μισοφέγγαρον καί δικέφαλο;, ΰ.τό A. Ζ ιυρμπά. Γράμ
ματα άπό τάς ’Αθήνας, ύπό Δ. I. Καλογεροπούλου. Σαντεκλέρ, ύπό II. Πίντζα. Ζάν Μωρεάς, Ποιήματα, Διηγή

λευταίας μόδας ύφά.σμ.(χτ%. Δέν θά σας προσέλ
κυση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τοΰ καταστή

ΕΝ 0411 ΕΡΙΟΥ
ματο, Σημειώσεις τοΰ μηνός, κλπ. (Κων)πολις. Γαλατάς
Λατιφ χάν, άριθ. 7. Έγγρ. έτησ, Έξω-. φρ. χρ. 15.)
«ΜΥΡΣΙΝΗ».— Άναγγέλλομεν ευχαρίστως τήν έκδοσϊν
της έν Πάτραις,ύ.τό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Νικ· Σ. ΓερμέΉ.
«EAIKQN».— Ο. Γ. Ίαόωνίδον. ’Εκδιδόμενον μη
νιαίως έν Αεμεσφ (Κύπρου . Έκ τών περιεχομένων τοϋ
τεύχους τοΰ Μαρτίου σημειοΰμεν :
ΊΙΟική φτλοόοφία : Περί Χριστιανικής ’Ηβικής,
Οικονομική Έπεότήρη :‘H αΰξησις τοΰ πληθυσμού
καί ή μείωσις τής παραγωγή;.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δϊδα 'Ελένην Χατζ. Λευκωσίαν.—Λίδα 'Ελένην Θεοί. Λω
ζάνην. —Κον Π. Map. -Μελιγαλα. — Έλήφβησαν μει’ευχαρι
στιών.
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ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ματος άλλά καί ή ΐοιάζουσα εϊ; τούς καταβτηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

u ijraoM

COURS DE PIANO
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΥΙΤΒΑΛΟΥ

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμοοφον
καί πολύχρωμου εμπορικήν πλούτον τοΰ κκταστήμα-

ΜΑΟΗΙΑΑΤΛ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ! 0Δ3Σ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 25

τος τών άδελφώνΜουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό

τερα άβπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο

ΑΝΝΗΣ Ν ΤΣΙΜΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΝΟΝ w ΟΙΝΟΠΝΕΪΝΛΤίΙΝ

6-ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΤ 6

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΧΟΑΟΓΙΧΟΣ ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1909
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΚΟΝΙΑΚ

ΑΔΕΛΦΏΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

’Εργοστάσια : μετά τών γενομένων προσθηκών" έν
Μύλοις, Έλευσϊνΐ, Καλάμαις, Πύργω, Πάρω,
Κύμη χαί νέον έργοστάσιον έν Πχτραις. Μη
χανικόν βαρελοποιεΐον. “Επιπλα, έργχλεία χαί
μηχανήματα εν γέ·ει
Κινητόν ύλιχόν: βαρέλια εν αποθήκη χαί παρά πελάταις
Πρώται ΰλαι : σταοίς, δοΰγαι, άνθρακες και διά
φορα ύλιχά έν αποθήκη
Προϊόντα : εν αποθόχη χαί εν τω έξωτερικώ πρός
έχιέλί.σιν παραγγελιών
Είδη φωτισμού : κεντρική αποθήκη έν Άθήνα'.ς'
πρατήρια εν ’Αθήναις καί έν ταϊς έπαρχίαις
χαί χρεώσναι οινοπνεύματος
Χρεώσται διάφοροι
Συναλλάγματα εισπρακτέα παρά Τραπέζαις καί έν
τώ Ταμείω
Χρεώγραφα έν τώ Ταμείω
Φόροι άμβύχων έπιστρεπτέοι
Εγκαταστάσεις είς έργοστάσιον ύπ’ ένοίχ ον άποσβεσθησόμενα: πολυετώς καί μηχανήματα
“Εξοδα α' έγχαταστάσεως (άξια χαί χαρτοσήμανσίς
τ'τλων, έντυπα, κλπ.)
Συμμετοχή εις Εταιρίαν «Έρμης» Heibrom
Διάφοροί χρεωλυτικού δανείου
Διαθέσμα έν τω Ταμείω
Δρχ. 39,067,67
»
παρά τοΐς εν τω εξωτεριχώ άνταποχριταϊς τής ‘Ε
ταιρίας
340,893,57

4,812,220,15

1,175,817,25
2,047,150,1 1

3,048,869,01

700,487.58
328,118,26
431,089,37
123,432,55
194,129,55
57,000.—
23,000. —
43,750. —
374,448.-

ΟΔΟΣ Μ/.ΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ Α.Έ5· 51

6,000,000.—
Κεφάλαιον μετοχικόν
»
αποΟεματίκον τακτικόν
παρελθόντος έτους
Δρ/. 193,579,90
Τόκοι πρός 6 0]θ
»
11,614,80
205,194,70
Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν φθαρ
τών μηχανημάτων παρελθόν
τος έτους
Δρχ.
180,000.—
90,000.—
Κρα-ήσεις τρέχοντος έτους
»
270,000.—
Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν άοχικών
έγκαταστάσεων χατά τό άρθρον
37 τού Καταστατικού παρελ
θόντος έτους
Δρχ.
82,400.Τόκοι ποός 6 0]θ
»
4,944.Κράτησ.ς τρέχοντος έτους
»
40,000.127,344.1,826,096,82
Πιστωταί
Προνομιούχος Εταίρα: λ]σμ.ός
σταφιδοκάρπου
753,515,25
Έλλ. Οίνοπ ευματική Εταιρία
Πειραιώς,δοσοληπτιχό; λιμός
οινοπνεύματος
84.284,38
Καταθέσεις λόγω έγγυήσεως
48,557.—
Δάνειον χρεωλντικόν
Δρχ. 4,000,000.μείον χληρωθεισών δμολογιών »
155,000.-- 3,845,000.—
149,224,47
Προσωρινοί λογαριασμοί
10,050.—
Συναλλάγματα πληρωτέα
‘Υπηοεσία χρεωλυτιχού δανείου
255,000.—
165.256,55
'Υπόλοιπον εις ·.έον
13,739,473,17

379,961,24
13,7 3 974 7 3,1"

ΙΔΡΥΟΕχΝ ΤΟ 1845

Τό Ελληνικόν Κοντάκτ ών
’Αδελφών Μπαρμπαρέσου, τών
οποίων ό μέγας βιομηχανικός
οίκος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής, είνε αγνόν προ
ϊόν έκ σταφυλής.
Έχέγγυα εινε ή παλαιότης
και τά έπίσημα βραβεία τών
Ελληνικών ’Εκθέσεων τών
έτών 1875, 1880, τοϋ Σικά
γου 1894, τοϋ Βορδώ 1895
ώς καί τών έν Παρισίοις 11αγκοσμίων τοϋ 1889 και 1900.
ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Παρελήφθησαν οί ύγοεενοε και καθιστώντες τά
σώματα α.γαλμ.ατώδνι κορσέδες τοϋ καθηγητοϋ
GLENARD. ’Επίσης Χοοτάς και Χονόλο εις δλα
τά χρώματα και αί πλέον nonveautes γαρτιτοΰρες φορεμάτων είς τό κατάστημα ειδών πολυτε

λείας

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ

ΘΕΟΔ. Π. ΠΕΤΡ0Π0ΥΛ0Υ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡ. 00

ΠρομηΟευταί τής Βασιλ. Αυλής
καί τετιμημένοι διά τοΰΣιαυροΰ τοϋ Σωτήρος.

Διά πάσαν παραγγελίαν ή
σχετικήν πληροφορίαν άποτανθήτωσαν οί βουλόμενοι είς τό
έν Πειραιεΐ Κεντρ. Κατάστημα.

’ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ “ΦΟΡΜΑ
ROYAL,,

ΚΟΡΣΕΔΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

ΧΡΕΩΣΙΣ

Γουναρικά πλουσιωτάτης συλλογής
’Απόσβεσίς εκ τής αξίας επίπλων
»
χαί εργαλι ίων
» βαοελίων
»
ειδών φωτισμού
»
έπισοαλών λ]σμών
»
εκ τών εγκαταστάσεων
»
είς έργοστάσιον ϋπ’
ενοίκιον
»
εκ τών εξόδων α' έγ
καταστάσεως
»
διαφορών χρεωλυτίκού
δανείου
Κράτησίς τρός άπόσβεσιν φθαρτών
μηχανημάτων
ιι
πρός άπόσβεσιν άρχιχών
εγκαταστάσεων
Ζημία έκ νομσματιχής διαφοράς
χαί άποστάξεως ΰπολειφθείσης
μάζης ’Ιταλίας
Υπόλοιπον εις νέ ν

Δρχ
»
»
»

‘Υπόλοιπον παρελθόντος έτους
Κέρδη

5,551.—
70.000.—
12,000.—
10,000.—

127,977,45
539,880,74

Σ.ΙΗ.Π.
Άναχωρήόετς έξ ’Αθηνών

»

5,532,90

>·

5,000.—

»

22,377.— 130,460,90

»

»

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν,
Μεγαλόπολ.,Κυπαρισσ., Καλάμας.
7.—
» Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας,
Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
8.30
» Τοπική διά Κόρι νθον.
11.30
» Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας,
1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, χατά Δευτέραν
χαί Τετάρτην.

90,000.—
40,000.—

130,000.—

’Αναχωρήσεις έκ Πατρών

242,140,74
165,256,55
667,858,19

667,858,19

Έν Ά&ήναις τή 23 ’Ιανουάριου 1910
Ό Πρόεδρος τοΟ Διοικητικοί
*
Ν Θ ΒΛΑΓΚΑΛΗΣ

ΣνμδουΧίον

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΣΙΜΟΝ IΑΛΛΤ. Τ&ΑΤΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
θεωρεί καθήκον της νά ειδοποίηση οτι μόνον αυτή γεμί
ζει τάς φιάλας τών υδάτων Σαρίζης έντός τής πηγής
Σαρίζης διά μηχανήματος άγγλικοΰ, άλλαι δέ φιάλαι,
πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπό άλλων εμπόρων πληροϊίνται
έν Άθήναις.
Επίσης μόνον ή ’Ανώνυμος Εταιρία έχει τήν Απο
κλειστικήν ίκμετάλλευσιν τών ΰδάτων Λουτρακιού Κυλ

Ό ΔαβυΟυντής τοβ Λογιότηρϊον

λήνης, “Οσσης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληροί τάς φιά
λας είς τάς πηγάς αύτάς και συνιστάται διά πιστοποιη
τικών τών Δημάρχων "Ανδρου καί Λουτρακιού καί διά
δύο εγκυκλίων τού Β. Ίατροσυνεδρίου.
’Αποφεύγετε άλλα ϋδατα μεταφερόμενα διά δαμιζανών
και χάνοντα τάς ιδιότητας καί τά θεραπευτικά ;ων συ
στατικά. Δοκιμάσατε τό ύδωρ Τσάγεσι μοναδικόν έν τώ
κόσμω κατά τήν γνώμην τοΰ Γάλλου ’Ακαδημαϊκού Ρομπέν κατά τής αναιμίας, χλωρώσεως καί έξασθενήσεως.
θαυμάσιον δέ είς ςήν γεΰσιν.

7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Αθήνας.
8.15
» Ταχεία δΓ ’Αθήνας, χατά Τρίτην
χαί 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 Καλαθιών
7.—π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας,
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας,
12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμ
πια, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
2.45 μ.
4.45
6.15
7.05

8.15

’Αφίξεις είς ’Αθήνας

Ταχεία εχ Πατρών (δίς ώς άνω).
Έχ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου
Τοπιχή έχ Κόρινθου.
Έξ Ό >■ τίων, Πύργου, Κυλλήν·7, 1 ρών, Καλαβρύτων.
» Έχ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγα·
λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου,

μ·
»
»
»

CORSETS “ROYAL,,

Οί μόνοι Κορσέδες οΐτινες έτυχον τών καλλιτέρων βραβείων εις πάσας τάς διεθνείς έκθέσεις.
Είς τόν ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ : Θά εϋρητε άπαντ
*
τά είδη τής γυναικείας άμφιέσεως, είδη γάμων και
προικών ώς καί πλουσίαν συλλογήν φορεμάτων,
ΤΙΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ!

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
n τοΰ νέου όργανισμ.οΰ τοΰ Λ,ο
τοΰ ΈΟνικοΰ Χτόλου και τών
χαιοτήτων τής Ελλάδος.
Α') Περιορίζεται ο αριθμός τών έν τή κληρωτίδι
τιθέμενων κλήρων άπό ένός εκατομμυρίου εΐς
*1
00,000
τοιοΰτους. Τ
εκόιδομένων
.ων -';Z7JXZ~
εί; Γθθ‘,000

ή όλοσχεοή;
ιων
,μυ-------- ;r-;r;.......... (ρκ.ν.μκ.-.ων.

Β ) Ή τιμή έκαστου ακεραίου γραμματίου, ίσγό■ο; όιά μιαν έκ τών πεντε καθ’ έκαστον έτο; γιιμενων κληρώσεων τού Λαχείου όοίζεται εΐτ Λγ.-ζ
τσκρας. Άλλ
το; των ακέραιων τούτων νοαα

και τέταρτα γραμματίου, ισχύ·

:ρόαυ;.
Γ') Τά παρεχόμενα κέρδη
'
’ ρνισμοΰ εί; έν εκατομμύριου δρχ. κατ’ έτος,
ήτοι
έρχονται εί; οραχ. 200.000 όι’ έκάστην τών
ληρώσεων. Το
Οεται έξ ολοκλήρου
Όΰ, αφού, ώ; έκ τού

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Όλόχληρος
ΉμΧβΚία
Τέταρτον
’’Ογδοον

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
ΤροποποιηΟείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν δψει
ή έπί ποοΟεσμίμ δηλοποιεΐται δτι άπδ
λίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Έκλάδος δέχεται παρά
τε τφ Κενιρικφ Κρτασιήματι καί τοϊς Ύποκαταστήμασιν
'Υποκαταστή μασ ιν
αύτής καταθέσεις είς ■ ιραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας
έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκω :
1 1)2 ταΐς 0)0 κατ’ έτθς διά τάς έν οιξιει άποδοτέας καταύέσεις μέχρι ποσού δι
ΰ ποσοΰ τούτου
τοΰ τόκου όοιζομένου ε
ος μέχρι 50,000
πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ ιουτου ε'.
0)0. Αί καταΟέ-

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

καταθέσεις τάς άποδοτέας

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΙ

•ας καταθέσεις τάς άποδοτέας Εν

3 1)2 ταΐς 0)0 διά τά; καταΟι

ΝΕΚΤΑΡ

άποδοτέας

τέθθαρα ετη τούλσχιστον.

4 ταΐς 0)0 διά τάς καταθέσεις :ας αποοοτεας μετά πέντε
έτη τούκά/ΐστον ώς καί διά τάς

ΠΟΤΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ x«l ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ
ΑΝΕΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ ΝΟΠΠΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΚαταΟέθεις είς 2ζρΐ'θόν

0)0 κα·
3

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ιαταΟ. 6 μηνών τοΰλ.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
48·ΠΑΝΕ:ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ·48

»

ίόών Οά

ΠΛΟΥΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ
ΤΙ Μ ΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟI
Ειδοποιούμεν τδ Σον κοινδν της πρωτενοΰσης και
τών ίπαρχιών, δτι εις τά εν Σεπολίοις Δενδροκομεία
καί φντοκομεϊά μας, εΰρίσκονται πρδς πώλησιν και
είς τιμάς άονναγωνίστονς άπαντα τά Εκλεκτά είδη τών
Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα και νγεια. ’Ο
μοίως άπαντα τά είδη τών Φοινικοειδών και ’Εσπε
ριδοειδών φυτών.
’Αναλαμβάνομεν τδν καταρτισμόν Κήπων καί Δενδροστοιχιών.

Αδελφοί ΚΑΝ 7 ΟΡ7Ι

Το

ίου ονομαστικά! ή ανώνυμοι,
αι οι τοκοι τών δμολονιών
> Καταστήματι καί τή αίτήι
"Υποκαταστήμασι τής Τρα

[Λ|

Η1

(«ΜΗ [II III [IM

(κομπόστα)

ΕΚ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

δύο

έτη τοΐύλάχιστον.

σθησκν εί; 2
δέκα χιλιάδα;

Ε') Τά κκΟεκαστκ 77OGO< TtOV ζεοόών tooif
•
■ αθ’ έκάστην κλήοωσίΊ/ gj :
·
Κέρδη
Δρκγμκϊ
Έν ό'λω
ι
έ'
80,000
80.000
1
ές
20,000
20.000
2
Q
2,500
5.000
6
άπό
1.000
6.000
15
άπό
400
6,000
2ο
άπό
200
5.000
1950
άπό
40
78,000
2000
■200,000

«Ο
38
<20
12

Αια χώρον μ,εζρότερον τιμ,αΐ ανάλογοι.
At ’ έΐχονογραφηικένχς διαφημήββις xai δι ’ εξ τεύχη η πτριπβόττρα ιδιαίτιραι
βΰμ.φωνίατ.

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι ε’.ς
ας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προΟε-

Δ ) Οί κερδίζοντες αριθμοί
000 κκΟ’ έκάστην κλά,οωσιν

βελις
τις εν τεΰχος.......................... Λραχ.
»
»
..........................
»
βτλίδος
»
.....
»
»
»
..........................
»

ΔΓ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
2 ταΐς 0)0 κατ’ ιτος
έτος
μετά εξ μάνας τοϋλάχ
2 τα ς 0)0 κατ’ έτος
έτος τύλά/ιστον.

1,000.000 εί; 100.

000 μόνον,

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ε8Ν1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΪΗΣΕΛΛΑΑΟΣ

Κ
ζ
Έάν αί Άδήναι δύνανται νά ύπερη^κινεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωδείσας
ο
καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοΰτο εΐνε και τδ μέγα αΰτδ Κατά£
στημα είς τδ όποιον συνεκεντρόδη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καδαριότης

Μ πρόδυμος υπηρεσία, μοναδική άφδονία καί ποικιλία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟ-

ΠΑΑΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΑΑΚΊΟΚΟΜ1ΑΣ. Πρώτον αΰτδ έκαινοτόμησεν είς τδ

ζ

Ο ζήτημα τής εύδυνήζ διανομής κατ’ οίκον άγνοΰ και νωποΰ Αγελαδινού ΓΑΑΑ-

Τϋ RmKAlTDMOflUiCOL

QQ ΚΊΟΣ!! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τα είδη τής ΓΑΛΑ-

Κ1ΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εΰδηνά, καί μέ υλικά έκλεκτά και επιμελημένα.
Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικές γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικό

Κινινέλαιεν κι·ί Μοιρουνέλαιον
είς κόνιν αοσμον και αγενατον

ζ

τατα. Κατόπιν δλων αύτών Βτκαίως δεωρεϊται τδ κέντρον δλου τοΰ εκλεκτού κό

σμου. Λιααίως εύρίσκουσι δέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως
Συνιστάται ύπδ 40 ιατρών τών Άδηιών
και καδηγητών τον Πανεπιστημίου
Γενικός ΙΙράκτωρ έν 'Ελλάώ

Γ. Δ- ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΑΚΟΓΑΟΤΣ
'Οδός Αίολου 148

ΆΘάναι

ω
ο
Μ
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νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη Βικαιότβρον δλοι οί συχνάζοντες »ις τά θέατρα
δευροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη αν όέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάα δέν
σεως τδ άναφυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα των, ή τδ γευστικόν γλύκισμά τωγ,
ζ
Μ ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Αίδούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Μ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΎΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΛΝΠΝΓΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΟΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000.000

Αιγιρημένον «ς 80,000 μΛτοχάς φράγχχ χρυσά ‘ΖΗΟ έχάβτην
ΕΔΡΑ ΕΝ Α.ΘΗΝ A.IS

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΤΚΒΟΥΑΙΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ;
ΜΕΛΗ :

Ζαφβίρισς Κ. Μάτσα; (Γενιχάς Διευ&υντή; Τραπέζης ΆΟηνων).
Ιωάννης Εύιαξία; (Υποδιοικητής τής ‘Εβνιχής Τραπέζης τής Ελλάδος).
Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, Κ. Bowroo,
Ε. D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Wehrnng.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Ζαφείριος Κ. Μάτσας, Στέφανο; Φραγκιάδης Δημήτριος ’Ηλιόπουλος, Ρινικός Γραμματιϋς
Δημ. Γαλανόπουλος, Γινίχδς ΈπιΙιωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΚΕΟΝ Κ£ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
*ΥποχΛταοτήματα χαΐ Πραχτοριϊα; Είς Πάτρας, Αΐγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα,
Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλι-

νίτσαν, Κρκκοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.
Α.£ΙΑ.Σ
*
ΞΡΓ
Προατασίι έν γίνει τής παραγωγής και τής 'Εμπορίας τής Σταφίδος.
Παροχή δανείων έπί ένεχΰρφ σταφιδοκάρπου Αποταμιευμένου είς τάς άποϋήκας της μέχρι τών 4)5 τής άξίας αΰιοϋ

καί έπί τόκφ σύχί άνωτέρω τών 6 ο)ο έτησίας.
Αγορά κροαφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλισιν τοϋ κατβτά-

τον δρίσυ τιμής. Διαφήμισις τού προϊόντος είς τάς ξένος αγοράς πρός έπαΰξησιν τής σημερινής καταναλώσεώς του χ.τΧ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ'Μ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έχδοβέντα.

ΆνΔχβοτα

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Α'
τόμος
φρ.
»
Β'
>
»
*
Γ»
—
_>
>
I
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
>
Η ΓΚΟΤΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων.

3.00
2.00
tn
1.ι Ον
2.00
5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ
δράμα βυζαντινόν τρίπρακτον
0 ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
»
κοινωνικόν
»
Η ΚΛΕΦΤΟΓΙΟΓΛΑ »
Ιστορικόν
>
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα
μάτων μονόπρακτου, μεταφρασθέν εις τήν Αγγλικήν.

ΧαεραΙ τ9^ς ΈλλιηνεχΤ,ς Έπεβαωρήααως τοΟ Λ.' χαΐ Β' ίτους ϊτωλοϋνται *ίς
Γρχφαίά
ηρός 18 φρ. ίχάατη.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

τά

..ΑΘΗΝΑ!/

