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MHNIRIOtf ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

Εγκύκλιος τοΰ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών διά την ·Έίί. Έπιθεώρησινν. — ’Εντυπώσεις άπό 
τήν Κύπρον, Πάφος, ΕΥΓ- ΖΟΓΡΑΦΟΥ·—'Β θέσις τής γυναικός έν τή σημερινή κοινωνία, OOVYM· ΛΑΣΚΑΡΕΟΣ- 
—Σ' ενα πιάνο (Ποίημα): ΚΛΕΙΤΟΥ ΤΕΛΛΗ.— Μικρά τραγούδια (Ποίημα) |. ΜΑΡΑΝΟΥ-—Ααογραφικά : ΠΕΡΣΕΦ- 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ -—'Π 'Εκθεσις τοϋ κ. Θωμοπούλου, Ζ· ΜΑΚΡΗ·— ‘Ιεροσόλυμα. Μέγα Σάββατον - Άγιον Φως) 
ΔΗΜ - Λ· ΖΟΓΡΑΦΟΥ-— Ή θέσις τής γυναικός εν ταϊς θρησχείαις, Σ. Μ Π ΑΛΑΝΟΥ- — Επιστολή τοϋ Περιχ. 
Γιαννοπούλου.—Τό έργον τής κ. Βιργινίας Μπενάχη (Συσσίτιον - Όρφανοτροφεϊον), ΕΥΓ· ΖΟΓΡΑΦΟΥ-— Στο
λίδια (Ποίημα), π- Μ- ΒΑΛΔΑΣΕΡΙΔΟΥ-- ‘Ο KLAS POMTUS ARNOLOSON, ΧΡ- ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ - Πολιτικόν Δελτίον, (. 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ-—Άπό τήν Ζωήν τοΰ Μηνό;: Ιούνιος ΕΥΓ- I.—θεατρικά : (Ή Ατμόσφαιρα, ΉΊόνη, 
Μαρία ή Πενταγιώτισσα, ’Η Αδελφή).— ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ· — Βιβλία και Περιοδικά.—ΔΗΑΟΣίΣ-—Αλληλογραφία.

ΚΟΣΜΟΙ :*Ο  Λιμήν τής Αλεξάνδρειάς. Ό ’Εσωτερικός εχθρός- ’Εθνική ξύμωσις έν Κύπρφ.Πώς 
νικωσιν οί γενναίοι. 'Η ’Εταιρία τής Σουεξείου διώρυγας. Ή ‘Επιτροπή τοϋ Δασμολογίου.’Επιστολή τον 
κ.. Μ. Ηωσήφ. Οί νέοι ’Αντιπρόσωποί μας. Τά 'Ελευθέρια και τά Στρατιωτικά Γυμνάσια.

ΕΙΚΟΝΕΣ .· Τό έπιθαλάσσιον φρούριον τής Πάφου. Ό Πανάγιος Τάφος. Ή Α. θ. Μ. δ Πατριάρ
χης 'Ιεροσολύμων, ό Μητροπολίτης Πισσιδίας καί τινες Άγιοταφϊται Συνοδικοί. Ή χ. Βιργινία Μπενάχη. 
Ό κ. ’Εμμ. Μπενάκης. Χοροί ίλληνικοί ύπό μαθητών τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας.
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ΕΛ.ΛΉ.ΝΙΤΧ.Ή. ΕΧΖΙΘΚΟΡΙΧΪΙΧ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Διά τδ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ.......................... Δραχ. 12.
Διά τους διδασκάλους » 8.

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ...............................δολλάρια 3.
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΑΙΑΝ. .... 1)2 λίρα ’Αγγλίας.
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ........................................................ 10 σελίνια

, Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ........................................ φρ. χρ· 12.
"Εκδοσις Ικλεκτή........................................ φρ. χρ· 25 ή Δρ. 25

Διβύθυνσις: ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ‘Οδός Μενάνδρου 83. ’Αθήνας

Τηλεγραφική διεΰθυνσις: «Ελληνικήν Έπιθεώρησιν», ’Αθήνας.

LA GRANDE FABRIQUE
S. STEIN

Premiere Maison de 1’ Orient vendant le meilleur march6

VETEMENTS pourHQMMES et enfants
Γενικοί ’ Αντιπρόσωποι καί Άνταποκριταΐ καθ’δλην 

τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ, ΕΥΡΩΠΗΝ
και ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Representants Generaux et Correspondants 
pourtoute 1’ EGYPTE, Γ EUROPE 

et 1’ AMERIQUE -

Γ. I. ΧΑΣΧΙΝ και Χ'*
Ταχ. Κιβ. ’Αρ. 1 ΚΑ'ΌΝ (ΑΙΓΥ ΠΤΟΣ)

G. I. SASSINE et C*
Β. P. No 1 LECAIRE (EGYPTE)

’ Αντιποδσωπος καθ’ δλην τήν Ρωσσίαν τής α* Ελληνικής ’ Επιθεωρήσεως*  Αναγνωρίζεται δ Καθηγητής κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΤΟΣ. Όδησσίς.-(Η™ PouscLkine, No 66).

> Ιν’Αλεξανδρείρ ΑΙγύπτου : δ κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Βιβλιοπώλης (ίναντι τοϋ 
Άβερωγείου Γυμνασίου).

δ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, παρά τοϊς κ. κ. Χωρέμη-Μπενάκη. 
δ κ. ΖΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, πρόεδοος τοϋ Ελληνικού Συλλόγου.
δ κ. ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΣ- 
δ κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κ2ΝΣΤΑΝΤ0Π0ΥΛ0Σ. 
δ Ιατρός κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΧΑΣ.
όκ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΟΥ, Διευθυντής των Ελληνι

κών σχολείων Τάντας.
δ κ. ΚΩΝΣΤ. ΔΑΝ1ΣΚΑΣ.

είς Kafi-Zayat 
Ιν ΖαγαζΙκ 
iv Facous 
iv Μανσούρρ 
tv Simbellawein 
iv Τάντρ.

ROBES, MANTEAUX etc. pour DAMES a FILLETTS
BOWETERIE, CHEMISERIE, PARFUMERIE, GANTSRIE, MKM,

LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQRINERIE 
CHAOSSURES, ARTICLES DE VOYAGE ETC. ETC. ETC.

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH SALONIQUE, CONSTANTINOPLE
(G1HT1 ET STAMBOUL·

iv Benha

iv Πδρτ—Σάϊτ : ή Δν>ς ΑΓΛΑ ΐ Α ΓΕ2ΡΓΙΑάΟΥ, Διευθύντρια τοϋ iv Πδρτ-Σάίτ Παρθένα 
γωγείου.

iv Άμμοχώστφ Κύπρου : ή. Δνϊς ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγω
γείου ’Αμμόχωστου.

» ή Δνϊς ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ζΐιβυθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου Φανε
ρωμένης.

» ή Δνϊς ΕΛΕΝΗ XATZHAO’ ZOY, ΎΙδιευθύντρια τοϋ Παρθεναγω
γείου Αάρνακος.

’ 0 κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΗΝ2Ν, Δικηγόρος.
> δ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΟΜΜλΤΗΣ, Δικηγόρος.

MIX. Β. ΜΠ1Ν0Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ.

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
iv Αευκωσίρ

tv Αάρνακι

iv Δεμεσφ
iv Πάφφ

Ιν Μυτιλήνη: ό κ.
ir Καλάμαις: δ κ.
Ιν ’Ιερουσαλήμ: ό κ. ΜΑΤθ ΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ’Ζίροδιόκονοί,Χβντρικός Ταμίας τον*ΙεροϋΚοινού.

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άπο στ ελλά μεν ον είς τά γραφεία της ε*Ελληνικής  Έπι&εωρήσεως*  
αναγγέλλεται δΓ αύτης.

ΣΗΜ.— Γνωρίζομεν τοϊς ίνδιαφερομένοις δτι αί ίγγραφαί τών συνδρομητών μας δ,ρχονται άπδ 1ης Ικά- 
στου μηνδς.

Σ. ΣΤΕ1Ν
‘Εμπορική Οίκος έν τη ’Ανατολή πρωτίστης τάξεως έχων τάς οίκονομικωτέρας τιμάς.

ΕΝΑΥΜΑΤΑ ‘ls ΚΥΡΙΟΥΣ 1141 ΠΑ1ΑΪΑ
ΒΝΑΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ 414 ΚΥΡΙΑΣ 441 ΑΕΠΟΙΝΙΑΑΣ

ΕΙΔΗ ΠΙΕΙΤΙΚΗΣ. ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ. ΑΡΩΜΑΤΑ. ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ.
ΕΙΔΗ ΨΙΛΙΚΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΣΩΡΡΟΥΧΩΝ ΠΛΥΤΤΕΛΕΙΑΣ Η ΙΛΗ. ΕΙΔΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ.

ΥΠΟΔΗΜΑΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ «λ·«τλ.χτλ.

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΛί 

t ί



iwiKjTPme
ϋδφάλαιον εγκεκριμένοι £ 600.000
Κεφάλαιον κα-αβε6λημένον£ 3 1 3.3 10 
•Εδρα, έν Λ,ονδίνω.—Γενική διεύϋονσις έν 

'Ελλάδι, έν Άθήναις.
’Υποκαταστήματα : έν ’Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα, 

Κεφαλληνία, Ζακΰνθφ, Πάτραις, Ναυπλίω, 
Πειραιεϊ και Τριπόλει.

Οί τόκοι τών καταθέσεων ώρίσθησαν άπό 1 ·ρς Ια
νουάριου 1910 ώς κάτωθι :

Ιον Ε4ς Δραχμής
3 ο)ο έτησ. έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν διά ποσά 

μέχρι δρ. 100,000 
1)2 ο)ο » » » » » ζήτησιν διά ποσά

πέραν τών 100,000
3 1)2 ο)β » » » » 6 μήνας μέχρι 2 έτών

Η ΜΤΟΓΡΑΜΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ

Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ XATZHIQANNOY
ΟΔΟΙΕΡΜΟΤ 10

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

Ό κ Ξανθόπουλος άνήγαγε κένταϋθα τήν φωτογρα
φικήν εις τών Καλών Τεχνών τήν περιωπήν, δπως οί 
Ευρωπαίοι συνάδελφοί του οί συναγωνιζόμενοι προ 
πολλοϋ μέ τούς καλλιτέχνας ζωγράφους τών ξένων με- 
γαλοπόλεων.

Χάριν τής και’ εξοχήν έκλεκτής πελατείας του, 
προέβη κατ’ αύτάς εις τελείαν άνακαίνισιν τοΰ φωτο
γραφείου του, άναλαβών καί τά υπόλοιπα διαμερί
σματα τοΰ έπί τής δδοΰ Έρμου ύπ’ άριθ. 10 οικοδο
μήματος.

Ήτοίιιασεν αΐθοΰαας καλλωπισμού, υποδοχής καί 
αναμονής καί έπλοΰτισε τό έργαστήριόν του μέ δλα 
τά νεώτερα φωτογραφικά είδη καί μηχανήματα τών 
τελευταίων έφευρέσεων.

■ ·

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ 
ΑΛΕΥΡΟΝ

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ
ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
ϋωλεοταο scs άλατά. φαρμζζχεαα. χα,ς φαρμαχεφπορεΐα.

ΑΝΤΠΙΡΟΖΏΙΙΟI Acct την Ελλάδα %<χό Κρήτην.
ΚΟΖ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ

4 ο)ο έτησ. έ.τι άποδόσει μετά δ ειη μέχρι 4 έτώ>
4 1)2 ο)ο » » » » 4 » καί επέκεινα

ΕΙς cheques έπί Γαλλίας καί ’Αγγλίας

3 ο)ο ετησίως έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν

3 1)4 ο)ο » »
3 1)2 ο)ο a »
-4 ο]ο » »
4 1)2 ο)ο » »

άνευ ορίου ποσοΰ
» μετά 6 μήνας.
» » 1 έτος.
» » 2 έτη
» » 4 έτη καί έπέ- 

[κεινα.

Αί εις έπιταγάς (cheques^) έπί Γαλλίας καί ’Αγ
γλίας καταθέσεις αποδίδονται είς ο είδος έγένετο ή 
καταθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου επιβαρύ
νοντας τόν καταθέτην.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ (Κόποοο)

(Βουλευτοί)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΑΝΟΟΠΩΛΕΙΟΝ
Ν· Ε. ΞΕΝΑΚΗ

Όδδς Σταδίου 26

Τά εκλεκτότερα διά γόμους καί έορτάς, τά ω
ραιότερα έοτολισμένα κάνιστρα, στέφανα καί στιυρους 
κηδειών έκ φυσικών καί τεχνιτών Ανθέων, σπόρους, 
βολβοΰςκαί διάφορα φυτά τών τροπικών,ευρίσκετε κα
θημερινώς εις τδ Ανω Ανθοπωλείο*.  ’Ομοίως Ανα
λαμβάνομε*  τήν φύτευσιν καί συντήρησιν κήπων ΰπδ 
ειδικού τεχνίτου.

Είς τδ Ανω Ανθοπωλεϊον ευρίσκετε καί τά ώραιό- 
τερα εί; φωνάς καί χρωματισμούς καλικέλαδα Όλαν- 
δικά καναρίνια μέ τήν έγγύησιν τής ίπιστρυφή; τοΰ 
χρήματος έάν δέν εΐνε τής τελείας Αρεσκείας τοΰ Αγο
ραστήν

ΝΕΣΤΛΕ
- · ·· . ·· λ · ■

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΟΝΙΚΟ Υ ΣΤΟΛΟΥ
KAITQN ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,000,000

Κοθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδοντζι 100,000 γραμ
μάτια αξίας δραχ. 400,000.

Παρέχονται κέρδη είς 2,000 γραμμ.άτια, αξίας 
δραχ. 200,000.

Διά τήν κλήρωσιν τής 28 Φεβρουάριου 1910 έξε- 
δόθησαν ύπ’ αύξοντα άριθ. 1—25,000 Ακέραια 
γραμμάτια παρέχοντα συμ,μετοχήν είς ακέραιον τό 
κέρδος, τιμώμενα τέσσαρας δραχμάς, καί ύπ’ αΰξοντα 
αριθμόν 25,001 —100,000 τέταρτα γραμματίου τι
μώμενα μιας δραχμής καί παρέχοντα συμμετοχήν είς 
τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Κέρδη έχάβίηφ χληρώσκως

Κέρδη Δραχμαί Έν δλω
1 ες 80,000 80,000
1 έζ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000
"5όόό δοο,οοο

Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή 28 Φεβρουά
ριου (13 Μαρτίου) 1910, ή δεύτερα τή 25 ’Απρι
λίου (8 Μαΐου) 1910, ή τρίτη τή 27 ’Ιουνίου (10 
’Ιουλίου) 1910, ή τετάρτη τής 31 ’Οκτωβρίου (13 
Νοεμβρίου) 1910 καί ή πέμπτη τή 31 Δεκεμβρίου 
1910 (13 ’Ιανουάριου) 1911.

Διά πασαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων 
άπευθυντέον εις τό γραφεΐον Λαχείου τοΰ ’Εθνικού 
Στόλου και τών ’Αρχαιοτήτων ύπουργεΐον Οικονομι
κών, είς ’Αθήνας.

Ό διευθύνων τμηματάρχης
Γ. Λί. 84οφενάς

ΐΙΛΟΥΤΟΣ AENtPflH Uli ΦΥΙΟΝ
TlBtl ΑΣΥΚΑΓΟNtίΤΟΙ

Είδοποιοΰμεν τδ Σον κοινόν τής πρωτευούσης καί 
τών έπαρχιών, διι εις τά έν Σεπολίοις Δενδροκομεία 
καί φυτοκομεϊά μας, εΰρίο τονται πρδς πώλησιν ναΐ 
εις τιμάς Ασυναγώνιστους Λπιντα τά ίκλεκτά είδη τών 
Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί ΰγεια. 'Ο
μοίως Απαντα τά είδη τών Φοινικοειδών και ’Εσπε
ριδοειδών φυτών.

'Αναλαμβάνομε*  τδν καταρτισμόν Κήπων καί Δεν- 
δροστοιχιόίν.

Αδελφοί ΚΑΝΤΟΡΟΙ

ΕΜΜΕΜΚΕΙΜΟίΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθίάετς είς τραπεζικά γραμμάστα

Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς τρα- 
πεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν δψει 
ή έπί προθεσμίςι δηλοποιεΐται δ’τι άπό 15 τρέχοντος Απρι
λίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Έ/.λάδος δέχεται παρά 
τε τφ Κεντρικφ Κρταστήματι καί τοϊς Ύποκαταστήμασιν 
αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας 
έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ :

1 1)2 ταΐς θ)θ κατ’ ετθς διά τάς έν όι|[ει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέ/pi ποσοΰ δρ. 10,000, πέραν τοΰ ποσοΰ τούτου 
τοΰ τόκου δριζομένου είς 1 ταΐς 0)0 κατ’ έτος μέχρι 50,000 
πέρα οέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου εις 1)2 ταΐς 0)0. Αί καταθέ
σεις αυται γίνονται δεκταί καί είς ανοικτόν λογαριασμόν πα- 
ραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου επιταγών.

2 ταΐς 0)0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά ίζ μΛνας τουλάχιστον.

2 τας 0)0 κατ’ Ιτος δ.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας ϊν 
έτος τύλάχιστον.

3 ταος 0)0 δ'ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο 
Στη τοίΰλάχιστον.

3 1)2 ταΐς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
τέόόαρα ίτη τουλάχιστον.

4 ταΐς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε 
έτη τούλάχ ιστόν ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε έτών ή 
τάς διαρκείς

Καταθέσεις εις χρυόδν
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς 

οράγκα και λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθε
σμία ή διαρκείς έπί τόκω:

‘11)2 ταΐς 0)0 κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
» » » » » » 1 έτους »
» » » » » » 2 έτών »
» » » » » >4 » »

, »η»»»»5»»
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων εκοιδονται κατ εκ

λογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαι η ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών δμολογιών πληρώνονται 

παρά τω Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ κατα
θέτου παρά ταΐς 'Υποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό 
αύτό νόμισμα είς δ εγενετο η καταθεσις.

2 1)2 
3

ίΠΙΙΒΙ Bl III EI1UI

TDBlMlKMTDraCOL
Κινινελαΐίν ΧιΊ Μο >ρον> έλαιον 

είς κότιν άοσμον και αγευστον

Συνιστ&ται ύπδ 40 Ιατρών τών 'Αλητών 
και κα&ηγητών τον Πανεπιστημίου

Γενικός ΙΙράκτωρ ίν 'Ιλάόι

Γ. Λ ΧΑΤΖΗΓΙΑΜΜΑΙΙΟΓΛΟΥΣ
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LE GRAND ETABLISSEMENT

» LE MIRE if H. RAFF PLACE m EL KHADRA
VETEMENTS DAMES HOMMES ET ENFANTS

BONNETERIE, CHAPELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE,

EGYPTE DEMETRIUS SKIADAS LE C AI RE RUE RUEY II· 5

Fournisseur de 1' Armee <!’ Occupation
Maison fondee en 1870

Grande Fabrique—Distillerie de Mqueurs 
Grand depot de Vins

Importation-Exportation

C^I^E
-x^-x^x^x.

grtkNe* Hotel 
continental

'VX'X/V'XAX/tX/X'VAX/X'X'V /-*k^X-X^X
v -■ ‘ · ***v ■' - * .ίΗΊ (vck-ii-KWxr r.}; ·Ί<·ί

Maison de tout premier ordre. Position la plus interessante, en face le Jardin de 
I’ Esbekieh.—Nombreuses chambres avec salle de bain prive.—Restaurant.—Grill 
Room.—Bar.—Billard.—2 Lifts.—Jardin.—Bureau de Poste dans Γ Hotel.

Pension de Frs. 20 a Frs. 25 par jour.

saVoV Hotel
L’ Hotel de Luxe de 1’ Egypte.—Restaurant.—Salle de FOtes.

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

G. NUNG0V1CH HOTELS C»
A. WILD,

Directeur General.

=ΕΑΛΗΝ(ΚΗ Ε»ΗΙΙΣξ
ΕΤΟΣ Γ'. §§ EjN ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΙΟΥΛΙΟ f 1910 §§__________ΤΕΥΧΟΣ 33

ΆριΟ. Πρωτ. 12889 ΙΙΕΡΙΛΙΙΊΊΪ ΆρΆ Έγχυχλ. 41.

ΙΙερΙ τοΰ έκΠιδομ-ένου μ.ηνεαίου Περιοδικοΰ « 'Κλληνική ’Κπιθίώρηβις»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πρός τοΰς κ. κ. ΛΙομάρχας τοΰ Κράτους.

Ύπό τής Δεσποινίδας Εύγενίας Ζωγράφου έκδίδεται άπό τριετίας ήδη, μη- 
νιαΐον Περιοδικόν ύπό τόν τίτλον «Ελληνική Έπιθεώρησις». ΓΑπλή έπισκόπησις 
τών μέχρι τοΰδε έκδοθέντων φύλλων πείθει άφ’ ένός μέν περί τής χρησιμότητας τοΰ 
Περιοδικού τούτου, άφ’ ετέρου δέ περί τών προόδων άς άπό τής ένάρξεως τής έκδό- 
σεώς του έποιήσατο, ώς καί τής ής παρά τώ κοινώ έτυχε δεξιώσεως καί ύποστηρί- 
ξεως.

Ταϋτα έχοντες ύπ’ δψει παρακαλοΰμεν νά συστήσητε τήν «Ελληνικήν Έπι- 
θεώρησιν» ώς καταλληλότατον δι’ δλας τάς.κοινωνικάς τάξεις άνάγνωσμα.

Τής εγκυκλίου ημών ταύτης πέμπομεν ύμΐν ικανόν άριθμόν άντιτύπων καί 
παρακαλοΰμεν ν’ άποστείλητε τοιαΰτα είς τάςάνά τήν ύμετέραν δικαιοδοσίαν Δη- 
μοτικάς Άρχάς.

Έν Άθήναις τή 29 Μαΐου 1910.

Ό 'Υπουργός

Ε· ΜΑΤΡΟΜΜΑΤΗΣ
Π Μ- ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ
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Εικόνες Τ^πο ~Γην Κύπρον 

Old Castle Papho, Cyprus.

ΕΝΤΥΠ2ΣΕΙΣ_ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

ΠΑΦΟΣ

άλλεπαλληλους κόλπους τής Πάφου άφίνουν τήν έν- 
τύπωσιν τήν όποιαν δίδει ή άπλότης τών Ελληνι
κών κιόνων. Ή καλλιτέχνις φύσις τά έλάξευσε μέ 
τό αιώνιον μουρμούρισμα καί τάς διαρκείς θωπείας τής 
άφραστεφοϋς θαλάσσης. Πλατύς δρόμος ήγεν είς τόν 
λόφον έκεΐνον όπου άνιδρύοντο οί βωμοί καί άνεγεί- 
ρετο ό Ναός τής λατρευομένης ύπό τών Κυπρίων 
θεάς, όστις Ναός,φαίνεται ότι ήτο ρυθμοϋ Φοινικικού. 
Ό πλατύς αύτός δρόμος είχε τήν άρχήν του άπό τήν 
Πάφον. Ή πομπή τής θεάς — τήν ημέραν τοϋ εορτα
σμού—ή άποτελουμένη άπό άνδρας καί γυναίκας — 
«κ α ί έ κ τ ώ ν ά λ λ ω ν π ό λ ε ω ν σ υ ν ι ό ν τ α ς» — 
κατά Στράβωνα— διά τής όδόΰ ταύτης διήλαυνε κα- 
ταθέτουσα τόν φόρον τής λατρείας της πρό τοΰ βω
μού τής τιμώμενης Θεάς

Άπό τό παρελθόν δμως έκεΐνο μεγαλεϊον δέν ύ- 
πάρχει σήμ.ερον τίποτε. Τό 1888 έγένοντο εύρεΐαι 
άνασκαφαί, αί όποΐαι δέν έφερον είς φώς παρά θεμέ
λια καί έπιγραφάς. Όπως καί ή πόλις, φαίνεται καί 
ό Ναός κατεστράφη ύπό σεισμού. Τά άπειρα δέ καί 
πλουσιωτατα έν αύτώ αγάλματα καί άναθηματα, 
ύπέστησαν μεγάλην φθοράν ύπό τών χριστιανών κατά 
τούς πρώτους χρόνους τής διαδόσεως τοϋ Χριστια
νισμού. Ό θρησκευτικός φανατισμός άκράτητος καί 
λυσσώδης, έπέπεσε κατά τής ίμεροέσσης Θεάς καί 
τών συμβόλιον τής λατρείας της. Άντεφέροντο ταΰτα 
τόσον πολύ είς τήν άσκητικήν αύστηρότητα καί τήν 
πνευματικότητα τοϋ ύπερφυοΰς χριστιανικού θρη
σκεύματος ώστε δέν ήτο δυνατόν νά συμβή άλλως.
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εις την παραλίαν μεγάλους όγκους λεπτοτάτων ά- 
φρών οί οποίοι άνυψοϋνται καί στροβιλίζονται καί 
χάνονται άφοϋ δώσουν τήν έντύπωσιν πιπτούσης χιόνος. 
Το φαινόμενον τοΰτο συμβαίνει μόνον είς τάς πολυ
πτύχους εύγενεϊς άκτάς τής Πάφου, καί 
ίσως τούτο ύπήρξεν ή άφορμή νά δημιουργηθγ ό μ.ϋθος 
τής Άναδυομένης Άφοοδίτης.

*
» »

Άρα γε νά ήτο ή'ρεμος ή θάλασσα, ή νά έστροβι- 
λίζετο άγρια καί μανιώδης, δπως όταν τήν είδα εγώ 
τήν στιγμήν καθ’ ήν έ'φθανε καί άπέβαινεν είς τόν 
όρμον τής Πάφου ή άφρογενής Θεά ;

* 
* *

Καί τήν ώραίαν, τήν θαυμασίαν πρωίαν τοϋ γλυ- 
κοχαράγματος, τήν άπήλαυσα τήν ημέραν τής ά- 
ναχωρήσεώς μου. Ή καμπάνα ήρχιζε νά σημαίντ) μέ 
τόν χκρμόσυνον καί χαρωπόν τόνον τής έορτής τών 
Χριστουγέννων όταν έτοιμζζόμεθα ν’ άναχωρήσωμεν 
έκ Πάφου. Ό φίλος Δήμαρχος τής Λεμεσού, είχε λά
βει τήν ύπόσχεσίν μας ότι θά έδειπνώμεν μαζή του 
τήν εσπέραν τών Χριστουγέννων διότι ήθελε, νά εύ- 
ρωμεν παρά τή εύγενεστάτγ οίκογενείγ του φιλοξε
νίαν καί νά αίσθανθώμεν κατά τήν ίεράν αύτήν ημέ
ραν το οικογενειακόν θάλπος καί τήν οικογενειακήν 
έορτήν.

Πιστοί λοιπόν είς τήν ύπόσχεσίν μας έξυπνησαμεν 
ένωρίς καί ένώ ή καμπάνα έκάλει τούς χριστιανούς είς 
τόν Ναόν ημείς έτοιμαζόμεθα ν’ άναχωρήσωμεν διά 
τήν Λεμεσόν.

Χρόνους άρχαίους 'Ελληνικούς, χρόνους Πτολε- 
ααίκούς, Ρωμαϊκούς, Βυζαντινούς, Λουζινιανικούς, 
Ένετικούς και Τουρκικούς, υπενθυμίζουν τά άμορφα 
ερείπια της πάλαι ποτέ πόλεως της Πάφου ήτις έ
κτίσθη μετά την πτώσιν τής Τροίας ύπό Άγαπήνο- 
ρος τοϋ Άρκάδος.

Ή Πάφος κατέχει τό μεγαλείτερον ιστορικόν πα
ρελθόν τής Κύπρου. Ή Παλαίπαφος—ητις έκτίσθη 
ύπό Κινύρα 200 έτη πρό τοϋ Τρωικού πολέμου — 
ή καί.Πάφος, όπως ονομάζεται άπλούστεοον, καί ή 
Νέα Πάφος,, άναφέρονται περιγράφονται και 
εξυμνούνται παρ’ δλων των αρχαίων Ελλήνων και 
Λατίνων ποιητών.

Ό ωραίος καί ποιητικός μύθος, τής γεννησεως τής 
Άφοοδίτης άπό τόν άφρόν τοϋ κύματος τό όποιον έκ- 
σπα είς την πολύκολπον Πάφον, έδωκεν ασφαλώς 
τήν αφορμήν είς ολον εκείνο τό θελκτικόν παρελθόν.

«'Όταν τό πρώτον, λέγει ό ’Ησίοδος—άπέβη είς 
τήν Κύπρον ή Θεά, ή γή άνεβλάστησε χλόην ύπό 
τούς ραδινούς καί κομψούς της πόδας. Τά άγρια θη
ρία τών δρυμών καί τών όρέων, λύκοι καί λέοντες, 
“Αρκτοι καί Παρδάλεις. τηθασσεύονται πρό αύτής 

καί κύπτουβιν ύπό τό αβρόν κράτος τής λευκής χει- 
ρός της. Καί οί άνθρωποι ; Ώ αύτοί ! "Ιδρυσαν τόν 
ύπέρλαμπρον Ναόν της, άνηγαγον είς περιωπήν τήν 
βασιλείαν της, καί τήν έλάτρευσαν έκεΐ είς τήν Κύ
προν, ώς τήν Θεάν τήν πλέον αγαπητήν, άφοϋ είχε 
στήση τόν θρόνον της όχι μόνον έπί τοΰ στυλοβάτου 
τοϋ Ναού της, άλλά πρό πάντων έπί τής άνθοωπίνης 
ψυχής καί καρδίας.»

...«'Ιν.οίμαν ποτί Κύπρον νασον τας Άφροδίτας 
"Ιν' οί θελξίφρονες νέμονται &νατοΐοιν 'Έρωτες,

"Οπόν καλλιστευομένα Πιερία μούσειος έδρα 
Σεμνά κλιτύς Όλυμπον, έκεια' άγε με...

Έκεΐ χάριτες, έκεΐ δέ πό·&ος...*

Λέγει ό Εύριπίδης
»

* *
Έπί λόφου ύψηλοΰ άπέχοντος μίαν περίπου ώραν 

άπό τήν θάλασσαν έκειτο ό άρχαΐος Ναός τής ’Αφρο
δίτης έντός τής πόλεως τής Παλαιπάφου. Γύρω άπό 
τόν λόφον αύτόν θάλλει ή ωραία φύσις τής Κύπρου. 
Τά δαντελλωτά παράλιά της τά σχηματίζοντα τούς

Μίαν πρωίαν, μίαν δύσιν, καί μίαν καταιγίδα δέν 
θά λησμονήσω ποτέ είς τήν Πάφον. Ή δύσις έκεΐ 
είνε άπό τα θαυαασιωτεοζ θεααατα. Τό οώς τοϋ 
ήλιου τό κατερχόμενον απαλά πηδά καί φωτίζει αί
φνης τήν θάλασσαν καί χάνεται βραδέως καί βυθίζε
ται έντός αύτής μέ μίαν έντασιν ή όποια θαμβώνει 
καί εκπλήσσει. Ή πλημμύρα έκείνη τοϋ φωτός ή 
οποία νομίζεις ότι χύνει κρουνούς χρυσού φέρει είς άλ
λην σφαΐοαν τήν ψυχήν σου. Καί νομίζεις ότι έκεΐ 
εινε ίσως ό μυθικός κόσμος τήςζωής, ό κόσμος τής 
αιώνιας χαράς καί τής διαρκούς εύτυχίας. Άλλά κό
σμος τοιοϋτος ύπάρχει άρά γε :...Τήν καταιγίδα τήν 
παρηκολούθησα άπό τό μικρό φρούριον τής θαλάσσης 
τό όποιον φαίνεται ότι είνε άρχαΐον'Ελληνικόν κτίσιια 
έπιδιωρθωθέν μετέπειτα έπί τών Λουζινιανών. ΉτΟ 
άπαράμιλλον είς μεγαλεϊον καί άγριότητα τό θέαμα 
έκεΐνο τής μανιώδους θζλάσσης ή όποια ήρχετο νά 
έκσπάση άγρια και άπειλητική είς τόν μικρόν λι
μένα τής Πάφου. Έκεΐ παρετηρησα καί τό έςής πε
ρίεργον φαινόμενον τό όποιον άλλως άναφέρουν καί 
πολλοί συγγραφείς γράψαντες περί Κύπρου. Καί 
ή έλαχίστη ριπή τοϋ άνέμου δημιουργεί καί φέρει

Άλλ’ή καμπάνα έκείνη άφύπνισεν είς τ^ήν ψυχήν 
μας τό θρησκευτικόν μας αίσθημα καί άσυναισθήτως 
άντί- ν’ ά-ναβώμεν είς τήν άμαςαν έπορεύθημεν είς τήν 
’Εκκλησίαν. Ήτο Πέμπτη πρωινή ώρα. Ό καιρός 
γλυκύτατος. Ή Σελήνη — μία σελήνη μηνοειδής, 
έλαμπεν άκόμη είς τόν ούοανόν, καί έφώτιζε μέ ήρε- 
μον καί ποιητικόν φώς τόν δρόμον μας. Μετά τέ- 
ταοτον έξήλθομεν τοΰ Ναού άναζητοϋντες τήν άμα- 
ξάν μας. Καί ένώ έπορευώμεθα πρός αύτήν, τήν πρω
ινήν έκείνην ώραν, ύπό τό φέγγος τής σελήνής, τό 
όλονέν δυόμενον καί χανόμενον, καί τόν χαρμόσυνον 
ήχον τών κωδώνων, ή ψυχή έφέρετο πρός τό άπειρον 
καί συγκεκινημένη έστρέφετο πρός τάς σκέψεις, τάς 
άναμ.νησεις, καί τις οιδε, τους πόθους ή τας ελπίδας. 
Ναί. Ήδύνατο νά φζντασθή τις, ότι μίαν τοιαύτην 
στινμήν ή ψυχή είμποροϋσε ν’ άγαπήσΎ) μέ δλην τήν 
θέρμην της. Ήδύνατο νά φαντασθή είς ένα τοιοΰτον 
τόπον τούς ποώτους παλμούς τής άγάπης άντηχοϋν- 
τος αγνούς καί ειλικρινείς. Ήδύνατο νά φαντασθή τήν 
άφοσίωσιν άνζθρώσκουσαν παντοτινήν καί μεγά
λην. Καί ή δύναμίς τής φαντασίας έ'φερε τήν 
στιγμήν έκείνην πρό τών οφθαλμών μου τής Παφιας 
τό μεγαλεϊον, τής Αφροδίτης τό κράτος, έκεΐ όπου 
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πανίσχυρος και μεθυστική έσκόρπισε μ,όνν) αύτη είς 
έϊΐα ολόκληρον παρελθόν τό ερωτικόν μέθυ την ερω
τικήν χίμαιραν...

■*  
♦ ♦

’Έκεϊ ό ψίθυρος τών δένδρων είνε απαλότερος. ’Ε
κεί ή πρωίνή καί ή εσπερινή αύρα σκορπίζει αρμο
νίας καιμελωδίας, καί φαίνεται και τοϋ κόρακας ό 
κρωγμός γλυκύς, καί είνε παθητικώτερον τής άηδόνος 
τό άσμα. Έκεϊ τών λουλουόιών τά αρώματα είνε 
αγνότερα και λεπτότερα, έκεϊ τέλος ή φύσις δύνα
ται νά έλθη είς εντελή αρμονίαν μέ τήν άνθρώπινον 
ψυχήν καί είς επαφήν μέ τήν άνθρωπίνην καρδίαν.

*
* »

Ή ημέρα δέν εϊχεν άκόμη άνατείλη δταν άνέβη- 
μεν εις τό αμάξι. Ή σελήνη χλωμή έ'δυε πλέον. 
Έστράφην τριγύρω μου άποχαιρετώσα διά τελευταίαν 
φοράν τήν Πάφον, καί ενώ άνηρχόμην είς τό αμάξι καί 
έβλεπα τό γύρω μου μυστήριον μοϋ έφάνη δτι έκεϊ 
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ΚΕΦΑΛΑΓΝ Β ·

Ή άνατροφή τής γυναικός

’Αφ’ ού έν προηγουμένο) κεφαλαίφ διεγράψαμεν 
τά καθήκοντα τής γυναικός απέναντι τής κοινωνίας, 
άς έξετάσωμεν έάν ή ανατροφή ή παρεχομένη είς τάς 
γυναίκας σήμερον προετοιμάζει αύτάς δεόντως πρός 
έκπλήρωσιν τών καθηκόντων αύτής. Τό ζήτημα τής 
γυναικείας έκπαιδεύσεως ανέκαθεν καί έν τή άρχαιό- 
τητι άκόμη έγέννησε ζωηροτάτας συζητήσεις μεταξύ 
τών άνδρών. Οί μέν, οί θεωροΰντες τήν γυναίκα ώς 
άντικείμενον πολυτελείας—οί μάλλον αξιοκατάκριτοι 
—τελείως περιφρονοΰντες τάς ύψηλάς αύτής όρμάς 
θέλουσι τήν γυναίκα ώραίαν, κομψήν, χαρίεσσαν, 
άνοητον καί έλαφράν. Οί δέ, οί έξετάζοντες αύτήν 
άπό οικονομικές μόνον άπόψεως θεωροΰσιν ώς τε- 
λειότερον γυναικεϊον τύπον τήν καλήν μαγείρισσαν 
καί τήν ύγιά τροφόν. Καί οί μέν καί οί δέ άπεχθά- 
νονται τάς εύπαιδεύτους γυναίκας καί θεωροΰσι τήν 
άμάθειαν ώς πηγήν πάσης τελειότητας καί αρετής. 
"Όταν δέ έρωτήσητε αύτούς ποΰ στηρίζουσι τάς θεω

ΚΑΤΑ τό παρελθόν έτος 1909 είσήλθον είς 
τόν λιμένα ’Αλεξάνδρειάς 2,035 πλοία απέ

ναντι 2,127 τοϋ προηγουμένου έτους 1908.Τά πλοία
ταΰτα ήσαν χωρητικό- 
τικότητος έν δλφ τόν
νων 3,431,781 άπε-
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βίβασαν δέ 2,501,062 τόννους έμπορευμάτων καί 
88,768 έπιβάτας. Κατά σημαίαν τά πλοία ταΰτα δι- 
αιροΰνται ώς εξής :

Τήν πρώτην θέσιν κατέχουσι τά ύπό ’Αγγλικήν 
707, τόννωνέν δλφ 1.347, 581, τήν δευτέραν θέσιν 
κατέχουσι τά Ελληνικά 313 τόννων 244,786 Τρίτα 
έρχονται τά ’Ιταλικά 234 τόν. 401,415. Κατόπιν έρ
χονται τά Αυστριακά 194 τόν. 386,863. Τά Ρωσ- 
σικά 125 τόν. 212,777, τά Γερμανικά 115 τόν. 303
774, τά Γαλλικά 111 τόν. 264.743, τά Βελγικά 81 
τόν. 85,362- Μετά τά Βελγικά έρχονται τά τών Κάτω 
Χωρών, τής Σουηδίας κλπ.

Ή Έλλην.Σημαία ώς πρός τό ποσόν τών πλοίων 
έρχεται δευτέρα.ώς πρός τήν χωρητικότητα δμως έκτη.

Σημαντικήν πρόοδον σημειώνει ώσαύτως καί ή 
’Ιταλία, Ιδίως δέ ή Γερμανία ήτις έν ώ τό 1900εΐχε μό
νον 35, τό 1909 έσημειώθησαν, 115. Τουναντίον ή 
Γαλλία ήτις τό 1902 κατείχε τήν τρίτην θέσιν έν 
τή ναυτική κινήσει τοΰ λιμενος τής ’Αλεξάνδρειάς τό 
λήξαν έτος κατήλθεν είς τήν έβδόμην.

Ό αριθμός τών καταπλευσάντων είς τόν λιμένα ’Α
λεξάνδρειάς ιστιοφόρων κατά τό ίδιον έτοςΐ909 άνήλ- 
θεν είς 848 έχοντα έν δλφ χωρητικότητα 140,008 
τόννων,απέναντι 834, τόννων 147,064 τοΰ προηγου
μένου έτους 1908.

(Έκ τών «Ο(κ. Χρονικών»)

ρίας των ταύτας, άπαντώσιν δτι ή παιδεία οδηγεί 
τάς γυναίκας είς τήν σχολαστικότητα καί δτι αί μ ε- 
γάλαι μητέρες δέν ήσαν bas-bleus.

Νομίζω δτι ούδέποτε μεγαλειτέρα βλασφημία έξε- 
τοξεύθη κατά τής παιδείας. Πότε άρά γε ή παιδεία 
μόνη έξώθησε τήν γυναίκα πέραν τών καθηκόντων 
αντήζ, ιδίως δέ, ιδιαίτατα, πότε ή αμάθεια έβοήθησε 
τήν γυναίκα εις τήν άκριβεστέραν τών καθηκόντων 
αύτής έκπλήρωσιν ; Είνε γνωστόν δτι πολλά πράγ
ματα κατ’ ούσίαν καλά, άτελώς έκτελούμενα καί παρ’ 
άναρμοδίων, άποβαίνουσιν ολέθρια. Πολλά ιατρικά 
άκαταλλήλως λαμβανόμενα δηλητηριάζουσιν άντί νά 
θεραπεύωσιν. Νομίζομεν δτι τό αύτό συμβαίνει καί 
διά τήν παιδείαν ήτις άφ’ έαυτής ά'ριστος ούσα φέρει 
άποτελέσματα ανάλογα τοΰ τρόπου καθ’ δν παρέχεται, 
καί δτι δέν είνε ή μάθησις,ή βλάπτουσα τάς γυναίκας, 
άλλ’ ή μάθησις ή στερουμένη τής εύεργετικής άντι- 
δράσεως τοΰ πρακτικού βίου καί τής άγωγής (edu
cation). Δέν είνε δ δ γ κ ο ς τών γνώσεων δστις 
βλάπτει, άλλά τό ε ί δ ο ς, έκλαμβάνονται δέ συνή
θως τό έν άντί τοΰ άλλον διότι ή κακή ποιότης πολ
λών γνώσεων είνε καταφανεστέρα τής κακής ποιότη- 
τος τών ολίγων.

Ή παιδεία ούδέποτε έβλαψε τάς γυναίκας, έκεϊνο 
δμως δπερ βλάπτει αύτάς είνε ή έπιπολαία μόρφω- 
σις ήτις παρέχεται αύτή σήμερον καί ήτις παράγει τά 
νοσηρά τάγματα τώνήμιμορφομένων καί σχολαστικών. 
Ή υγιής δμως καί αληθής μόρφωσις ούδέποτε έγέν
νησε γυναίκας bas-bleus καί άνοήτους, τούναντίον 
κσθιστά τόν άνθρωπον άπλοΰν καί μετριόφρονα έμ- 
πνέουσα είς αύτόν τήν ιδέαν τής σμικρότητός του καί 
τόν πόθον περαιτέρω αναπτύξεως. Άλλ’ ή ήμιμά- 
θεια ή συσσώρευσις δήλα δή τύπων καί λέξεων κενών 
σκοτίζει τόν vow καί άντί νά έξάπτη πόθους εύγε- 
νεϊς καί όρμάς ύψηλάς γεννά τά ανόητα έκεΐνα δντα, 
τά ολέθρια διά τήν κοινωνίαν τά πολλώ δλεθριώτερα 
τών τελείως άμαθών.

«Αί μεγάλαι γυναίκες, αί μεγάλαι μητέρες δέν ήσαν 
εύπαίδευτοι». Τί έννοοΰσι δηλαδή οί προβάλλοντες 
τοΰτο ώς έπιχείρημα πρός ύποστήριξιν τής θεωρίας 
δτι αί γυναίκες δέν έχουσιν άνάγκην παιδείας ; Μή
πως θέλουσι νά εϊπωσιν δτι ή άπαιδευσία γεννά τάς 
μεγάλα; μητέρας ; Ημείς νομίζομεν δτι αί μεγάλαι 
μητέρες δέν δφείλουσι τό ύψος τοΰ χαρακτήρός των — 
διότι αύτό τάς κατέστησε μεγάλας—εις τήν έλλειψιν 
των ταύτην, διότι τότε εύκολώτατα πάσα άμαθήςγυνή 
νυμφευομένη θά άπέβαινε μεγάλη μήτηρ ένφ 
τοΰτο δέν συμβαίνει συνήθως.... Αί μεγάλαι μητέρες 
ύπήρξαν μεγάλαι διότι ήσαν ήθικώς ύπέροχοι, τό δέ 
ψυχικόν αύτών σθένος καί ό χαρακτήρ τών τοιοΰτος 
ώστε νά έπισκιάζωσι τάς πνευματικά; αύτών έλλείψεις 
ας έξάπαντος θά συνησθάνοντο καί άνευ τών οποίων 
θά άνεδεικνύοντο έτι μεγαλείτεραι. Δέν πιστεύομεν 
δμως αί μεγάλαι αύται μητέρες νά άπέβαινον εύτε- 
λεΐς καί μικρόψυχοι έάν έτύγχανον μείζονος μορφώ
σεως ούτε δυνάμεθα νά φαντασθώμεν δτι ή μόρ- 
φωσις είνε ψυχοφθόρος διά τήν μέλλουσαν μη
τέρα !

Άλλ’ έάν πρός στιγμήν άναλογισθώμεν τήν ποικι
λίαν καί τήν λεπτότητα τών μητρικών καθηκόντων, 
καί τήν πνευματικήν, ήθικήν καί σωματικήν τελειό
τητα τήν όποιαν άπαιτεϊ ή μητρότης, τότε θά ’ίδωμεν 
δτι ή τελεία μήτηρ είνε σχεδόν αύτή ή άνθρωπίνη 
τελειότης.

* 
♦ »

Ό Η. Spenser δστις διά τοΰ περί «Άγωγής» 
συγγράμματος αύτο’~ έφερε τελείαν άναστάτωσιν έν 
τοϊς παιδαγωγικοί; κύκλοι; λέγει δτι ή «ή τελεία ά
γωγή είνε έργον μόνον τοΰ αληθούς φιλοσόφου» καί 
δτι ή άγωγή διά νά καρποφορήση δέον νά άρχεται 
άπό τοΰ λίκνου."Οταν δμως τό λίκνον τοΰτο είνε έμπε- 
πιστευμένον είς χεΐρας μητρός άνοήτου καί άμορφώ- 
του τότε τί δυνάμεθα νά άναμένωμεν. Κατά τόν φι
λόσοφον τούτον αί μέλλουσαι μητέρες ού μόνον άμα- 
θεϊς δέν πρέπει νά είνε άλλά καί έπιστημονικώς άνε- 

πτυγμέναι- δέον νά γνωρίζωσΐ φυσιολογίαν καί βιο
λογίαν ϊνα δύνανται νά έπιτηρώσι καί όδηγώσιν εύ- 
συνειδήτως τήν φυσικήν άγωγήν τών τέκνων των> 
διότι άνευ τών γνώσεων τούτων ή άνατρέφουσι τέ
κνα καχεκτικά ή άποστέλλουσιν αύτά κατ’ εύθεϊαν είς 
τόν ”7\δην. Όφείλουσι νά γνωρίζωσι ψυχολογίαν ϊνα 
μελετώσιτήν φύσιν έκάστου τών τέκνων αύτών καί 
ϊνα μή μεταχειρίζωνται τάς αύτάς μεθόδους διά φύ
σεις διαφόρους. Αύτα' 8έ αί ΐδιαι δφείλουσι νά είνε 
φρόνιμαι, λογικαί είς τάς κρίσεις των, σταθεραί είς 
τάς άποφάσεις των, εύθεϊαι τόν χαρακτήρα, τακτι
κοί, ύψηλόφρονες.

Ό δέ Bushin έν τώ βιβλίφ αύτώ «Sesame and 
Lilies» διαπραγμαευόμενος τά τής γυναικείας άγω
γής λέγει : «Δέν έννοεϊτε λοιπόν δτι ή γυνή διά νά 
»είνε τελεία σύζυγος καί μήτηρ πρέπει νά είνε άλάν- 
«θαστος (έάν έπιτρέπεται νά μεταχειρισθώμεν τήν 
«λέξιν ταύτην άναφορικώς πρός άνθρώπινα δντα). 
’Οφείλει νά κυβερνά τόν οίκον αύτής τελείως. ’Οφεί
λει νά είνε καλή καί σταθερά- σώφρων, ούχί ϊνα καλ- 
λιεργή τό άτομόν της άλλ’ ϊνα γνωρίζη νά θυσιάζη- 
ται, ούχί ϊνα είνε ύπερτέρα τοΰ συζύγου αύτής αλλ 
ϊνα ούδέποτε λείπει άπό τό πλευράν του».

Πολύ δέ πρό τών δύο τούτων συγγραφέων, Μου- 
σώνιος ό Στωϊκός φιλόσοφος έδίδασκεν «δτι άνδρες 
»καί γυναίκες έχουσιν άνάγκην τών αύτών άρετών 
«επομένους καί τών αύτών παιδευμάτων- δτι δε δέν 
»εΐνε άλλαι αί άρεταί τοΰ άνδρός καί άλλαι τής γυναι- 
»κός εύκόλως άποδεικνύεται. Ως ό άνήρ ουτω καί η 
«γυνή δέον νά είνε σώφρων διότι ποιον τό όφελος 
»άφρονος άνδρός ή γυναικός ; άμφότεροι δέον νά 
»ώσι δίκαιοι διότι δ μέν δίκαιος άνήρ γίνεται άγαθός 
«πολίτης ή δέ άδικος γυνή θά άδικήση πρώτον τόν 
«έαυτής σύζυγον- έπίσης καί ή έγκράτεια είνε κοινή 
«άρετή διά τά δύο φύλα ώς καί ή άνδρεία. Τής άν- 
«δρείας δέ χρήζουσιν αί γυναίκες ούχί ϊνα μάχωνται 
»άλλ’ ϊνα μηθ’ ύπό πόνου μηθ’ ύπό φόβου κάμ- 
«πτωνται».

«Πάσα παιδεία άγουσα είς άρετήν είνε αναγκαία 
«δι’άμφοτέρους διότι έν άμφοτέροις ύφίσταται ή έφε- 
«σις τοΰ καλοΰ. 'Ο δέ όρθώς παιδευόμενος μανθάνει 
«νά ανέχεται τούς πόνους, νά μή φοβήται τόν θάνα- 
»τον, πρό μηδεμιάς συμφοράς νά ταπεινοΰται, νά 
«φεύγη τάς πλεονεξίας, ιιμά τήν ισότητα τά όποια 
«είνε καιριώτατα καί μέγιστα διδάγματα διά τε τόν 
»άνδρα καί τήν γυναίκα. Έάν δέ τις μ’ έρωτήση τίς 
«έπιστήμη τής παιδείας ταύτης έπιστατεϊ θά ε’ιπω 
«πρός αύτόν δτι άνευ φιλοσοφίας ώς ούδείς άνήρ 
«ουτω καί ούδεμία γυνή δύναται νά παίδευσή κα- 
«λώς. Τοΰτο δέ λέγων δέν έννοώ δτι ή γυνή πρέπει 
«νά έχη τρανότητα περί τούς λόγους διότι τήν περί τό 
«λέγειν δεινότητα ούτ’ είς τούς άνδρας έπαινώ, άλλ’ 
«απλώς ϊνα μάθη χρηστότητα καί καλοκαγαθίαν ας 
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«κυρίως ή φιλοσοφία διδάσκει*  'Ως αρμόζει είς τόν 
«άνδρα νά ζη καλώς ούτω και είς τήν γυναίκα, επειδή 
«δέ ή φιλοσοφία εινε ή τέχνη τοϋ ζήν ανάγκη αί γυ- 
«ναΐκες νά φιλοσοφώσιν. Διά δέ τής φιλοσοφίας μαν
θάνει ή γυνή νά εινε οικονομική καί έκλογιστική 
»τών συμφερόντων τοϋ οϊκου, νά εινε σώφρων, νά μή 
δουλεϋη ταϊς έπιθυμίαις, νά μή είνε φιλόκακος, πολυ
μελής καί καλλωπίστρια. Πρός τοϋτοις μανθάνει 
«κρατεϊν οργής, μή κρατεϊσθαι ύπό λύπης κρείττονα 
«δέ πάθους παντός είναι.

»”Ανευ παιδείας ή γυνή δέν γίνεται άνδρός 
«καί τέκνων επιμελής κηδεμών. Διά τής παιδείας δ- 
«μως διδάσκεται μέγα φρονεΐν καί ά ό 
«κ ν ω ς ποιεϊν α δουλικά νομίζου- 
» σ ι ν έ ν ι ο ι».

«’Εάν δέ εϊπωσί τινες δτι αί γυναίκες οϋτω γίνον
ται αύθάδεις καί θρασεϊαι θά απαντήσω δτι καί οί 
«άνδρες ομοίως έκθρασύνονται δταν παραδίδωνται 
«τελείως εις τούς λόγους άμελοΰντες τών έργων. Ή 
«φιλοσοφία δμως ακριβώς προτρέπει νά μεταχειριζώ- 
»μέθα τούς ^λόγους χάριν τών έργων πρός ύγίειαν 
«σώματος καί ψυχής αρετήν».

*
» »

'Η εύκαίδευτος γυνή είνε πολυειδώς ωφέλιμος. 
Καί πρώτον επειδή ή παιδεία διανοίγει αύτή εύρυ- 
τέρους ορίζοντας παύει πλέον άρεσκομένη εις κενά 
φλυαρήματα καί τάς μωρολογίας τάς τόσον συνή
θεις μεταξύ τών γυναικών, άντιλαμβανομένη δέ οϋτω 
κάλλιον τών «αυτής καθηκόντων καί τοϋ ύψους τοϋ 
προορισμού της άνυψοϊ ούτω τό οικογενειακόν πε
ριβάλλον καί προσδίδει αϊγλην είς τά συζυγικά καί 
μητρικά καθήκοντα. 'Ως σύζυγος δέν εινε πλέον ή 
πιστή υπηρέτρια καί ή ταπεινή δούλη άλλά γίνεται 
ή άοκνος φίλη ή μορφωμένη σύντροφος ήτις είς κρί
σιμους στιγμάς θά είνε ικανή νά ένθαρρύνη νά πα- 
ρηγορήση καί νά συμβουλεύση. 'Ως μήτηρ παύει 
ούσα ή απλή τροφός καί γίνεται ή οδηγός καί διδά
σκαλος, ή ιδεώδης οδηγός καί ή ιδεώδης διδάσκαλος.

* 
¥ *

Ή υγιής παιδεία ουδέποτε έβλαψε τήν γυναίκα, 
εκείνο δμως δπερ καθημερινώς βλάπτει αύτήν είνε ή 
κακή αγωγή ήτις παρέχεται αύτή καί ήτις είνε τε
λείως ακατάλληλος πρός μόρφωσιν χαρακτήρων, κα- 
ταλληλοτάτη δέ δπως ένθαρρύνη πάντα τά ελαττώ
ματα τής γυναικός. 'Η γυναικεία αγωγή ούόέποτε 
έλήφθη ύπό σπουδαίανέποψιν, ελάχιστοι δέ είνε οί 
άντιλαμβανόμενοι δτι ή ελαττωματική αγωγή τών 
γυναικών αντανακλά έπί τής αγωγής τών άνδρών 
καί έπί τής προόδου τοΰ δλου έθνους. «Ή αγωγή 
τής γυναικός» λέγει δ Buskin, «πρέπει νά είνε τό- 
«σον σοβαρά ώς καί ή τών άνδρών. ’Ανατρέφετε 
»τάς γυναίκας ώς έάν ήσαν κοσμήματα αιθουσών κα- 
«τόπιν δέ παραπονεϊσθε διά τήν έπιπόλαιότητά των.

«Στηρίξατε τήν αγωγήν αύτών έπί στερεών βάσεων, 
«διδάξετε αύτάς τήν αλήθειαν, τό θάρρος αντί τής 
«κολακείας καί τοΰ ψεύδους, έμπνεύσατε εις αυτάς 
«τάς ιδέας δτι ο μόνος σκοπός τής ζωής των δέν 
«είνε ή φιλαρέσκεια, μάθετε αύτάς νά άρχωσιν έαυ- 
«τών καί θέλετε ίδή τότε οποίας συντρόφους θά άπο- 
«κτήσετε. Είνε απάτη—ανόητος απάτη νά νομίζω- 
«μεν δτι αί γυναίκες είνε αί σκιαί τών άνδρών. Η 
«ιδέα αύτη είνε ή μεγαλειτέρα προσβολή τήν οποίαν 
«ό άνήρ δύναται νά κάμη πρός τήν σύζυγόν του. 
«Ποιαν βοήθειαν λοιπόν μία δούλη καί ποιαν υπο- 
«στήριξιν μία σκιά δύναται νά παράσχη είς τόν άν- 
«δρα έν τώ άγώνι τοϋ βίου;».

(’Ακολουθεί)
ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΟΣ 

----- » ·» r --------
ΣΕ ΕΝΑ ΠΙΑΝΟ

“Αχ, μαύρο πιάνο ξεχασμένο 
σε μια γωνιά τον σαλονιού, 
πένθιμο πιάνο σκονισμένο 
άπό τή σκόνη τοϋ καιρού...

Γύρω τά έπιπλα στημένα 
φέρετρα μοιάζουν νεκρικά, 
και τάνθη κλάΐνε μαραμένα 
μέσα σέ βάζα ιστορικά...

Χέρι δέν παίζει πια κανένα 
στά κόκκαλα τά μαγικά 
κάτι τραγούδια απελπισμένα 
κάτι τραγούδια τραγικά...

Χρόνια περάσαν*  άτδ κείνη 
τήν έποχή τήν μακρννη ! 
Κοιμούνται μέσα μου οι θρήνοι 
δπως στο πιάνο ή μονσική.

...Ίώρ’ ωιμέ ! &■' παίξη ξένο 
χέρι, άκούω μιά βοη 
κι’ ένα παράπονο απελπισμενο ! 
(“Εχει πολλές ζωές κάθε ζωή !)

Νυιώθω τούς ήχους νά θρηνούνε 
καί σέ τραγούδια χαροπά, 
δπως εκείνοι ποϋ γελούνε 
κι’ έχουν τό κλάμμα στήν καρδιά...

ΚΛΕΙΤΟΣ ΤΕΛΛΗΝ

ΜΙΚΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Μέ τέτοια βαρυχειμωνιά 
τριαντάφυλλο χαριτωμένο 
Ποϋ ηύρες τόση μυρωδιά ; 
— 'Εκείνη μ’ έχει φιλημένο.

I. ΜΑΡΑΝΟΙ

Η τελειόφοιτος τοϋ ‘Αρσάκειου Δ'ις Περσεφόνη Παπαδοπούλου, ήδη διδασκάλισσα τοΰ έν 
Βαρωσίοις Παθεναγαγείου, εύηρεστήθη χάριν τής «’Ελληνικής ’ Επιθεωρήσεως*  νά έργασθή 
προς συγκέττρωσιν δσον υίόν τε πλειοτέρων Κυπριακών παροιμιών. Και ή φιλόπονος κόρη 
επέτυχε θαυμασίως είς τό έργον της τούτο διά τής αποστολής πρός ήμ&ς άρκετών παροιμιών 
ας ασμένως άρχίζομεν άπό τοϋ τεύχους τούτου νά δημοσιεύωμεν μέ τήν πεποίθησιν δτι έν προ
σέχει μέλλοντι #ά ίδωμεν τδ έργον της τοϋτο συμπληρούμενον και τελειποιούμενον.

Έπι τής ε’ρ) ασίας ταύτης τής εύπαιδεύτου Κύπριας Κόρης εύηρεστήθη δ έν Αάρνακι Κα. 
θηγητής τοΰ γυμνασίου κ. I. Χατζηϊωάννου άκάμιτος καί ούτος μελετητής τού λαογραφικοϋ 
θησαυρού Κρήτης καί Κύπρου ιά άποστείλη ήμϊν τήν κάτωθι έπιστολήν έπιβραβεύουσαν 
τδ έργον τής εύφυεστάτης δσον καί ευρυμαθούς Λος Παπαδοπούλου.

Φίλη Δεσποινίς Ζωγράφον.

'Ο γυναικείος κόσμος δ'.εκρίθ.η πάντοτε διά τήν επιτυχίαν 
του εις τους διαφόρους επιστημονικούς κλάδους. Αί παλαιαί 
ίδέαι έν πλείστοις κατέπεσαν, χάρις είς τήν επιμονήν καί 
αϋταπάρνησιν, ήν έπέδειξε τό ώραΐον φΰλον, είς τόν καθό
λου αγώνα κατά του. ίσχυρφΰ αντιπάλου του. Ή ιατρική έ- 
πιστήμη, ή νομική—-αφήνω τά επαγγέλματα—ή φιλολογία 
καί ή θεολογία διά τοΰ άμαράντου στεφάνου τής γνώσεως, 
έστεψαν τόσα μέτωπα αβρών γυναικών, διαπρεπουσών ήδη 
έν τω κλάδω, έν ω ήσχολήθησαν.

Τήν νεάζουσαν λαογραφικήν επιστήμην ζητεί ήδη νά βοη- 
Θήση λαογραφοΰσα δεσποινίς! .Πόσον αρμονικόν σύμπλεγμα. 
Ούδείς φθόνος. Μάλλον χαρά, διότι καί έν Κύπρω κατενοήθη 
ή χρησιμότης τών λαογραφικών ερευνών. Ή ποίησις τοΰ 
λαού ή σωζομένη είς τά διάφορα δημοτικά ποιήματα, τά 
παραμύθια καί τά γνωμικά ατινα μετεμορφώθησαν είς παροι
μίας πρέπει ούχί μόνον νά συλλεγώσιν άλλά και νά έξηγη- 
θώσιν. Ό λαός ό θέλων νά ζήση, ζή έν τώ βίω τών πατέ
ρων του, ένω τούναντίον ό πολιτογραφών έν τή ζωή τά επεί
σακτα καί όθνεϊα, ούδέν άλλο πράττει είμή εθνικήν αύτο- 
κτονίαν. 'II συλλογή παροιμιών ενέχει μεγίστην σπουδαιό- 
σητα δέν είναι ανάγκη αμέσου έξηγήσεως, ικανοποιητικόν 
έν πρώτοις είνε ή συλλογή τής ύλης καί δή ή ταξινόμησις. 
Καί έν τοΐς Κυπριακοϊς δυστυχώς τοΰ αειμνήστου Άθ. Σα- 
κελλαρίου, δέν υπάρχει ταξινόμησις, άλλά 200 παροιμίαι 
κεΐνται φύρδην μίγδην, ό δέ θέλων νά έργασθή έπ’ αύτών 
είναι άνάγκη πρότερον νά προβή είς ταξινόμησιν, άλως πι
θανόν νά δημοσιεύση τάς αύτάς παροιμίας. Συλλογήν σπου- 
δαιοτάτην παροιμιών δημοσιεύει ό σοφός Καθηγητής τοΰ ’Ε
θνικού Πανεπιστημίου καί Πρόεδρος της Λαογραφικής 'Ε
ταιρίας τών ’Αθηνών κ. Ν. Γ. Πολίτης- δυστυχώς ολίγοι 
τόμοι έδημοσιεύθησαν, ό δέ συλλογεύς εΰρίσκεται άκόμη είς 
τό Α τής συλλογής.

Συγχαίροντες άπό καρδίας τή λαογραφούση δεσποινίδι 
προτρεπόμεθα πρός λαογραφικάς έργασίας, διότι ο θερισμός 
έν τή Κυποιακή έρεύνη εσται πάντοσε μέγιστος.

Έν Αάρνακι τή 3 ’Ιουνίου 1910.

I- XATZHIDANNOY

ΚΓΠΡΙΑΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
— Ό λύκος tchai (1) δν έγέρασε τό μαλλί του 

έν (2) τ’ άλλάσσει.
— Χωριάτην αναγυιώνεις, κατσόϋΐίοιρον (3) ’με

ρώνεις.
— Σφάλησε Tchai ρωμάνισε (4) τθΐΓ ΰποθεν θέ

λεις έ'μπα.
— Παποϋτσιν ποϋ τόν τόπον σου τθΗ’ δς εϊν’κομ- 

μαδιασμένον.
— Ό θυμός του χωρηάτη ζημιά τοϋ πουντβΐΐιοϋ 

του. (5) .

— "Οποιος έν άντρέπεται ό κόσμος εϊν’ δικός του.
— Ποϋ ουλους βουλήν έπερνε vchai ποϋ τήν δικήν 

σου μή βκαίνη; (=βγαίνης).
— Ό γάδαρος όκόντρης (6) είδε τό σάμα -rch’ έ

κατσε.(λεγομένη συνήθως έπί τών ένοχων, οΐτινες άκούον- 
τες παρ’ άλλων τά σφάλματα των, σιγώϊι μή δυνάμενοι νά 
εύρωσί τι πρός άπολογίανί.

—- Είδες τοϋ κάττου (7) τό μαλλί γιά νά γινή με-
[τάςι ;

Είδες τοίΐαί τοϋ κακόγνωμου ή χνώμη του ν’ άλ- 
[λάςη; (8)

— Ό καθαρός ό ουρανός ποϋ άστραπαις έν φοβά
ται .

— Καττί σου (9) Tchai οΐΐυλλί σου (10) όπως 
τό μάθεις έοΐίεις το (11).

(I) Tchai =καί (2) έν=δέν (3) κατσόοΐιοιρον — ακανθό
χοιρον (4) Ρωμάνισε—τράβα τόν σύρτην, κλεϊσον (5) 
πουντοίιιοΰ—βαλαντίου (6) Κόντρης = ό όνος ό εχων πλη- 
γάς είς τήν ράχιν (7) Κάττου = γάτου (8) 'Η χνώμη=γνώμη 
ό χαρακτήρ (9) Καττί = μικρά γαλή (10) οθυλλί (σκυλλάκι)
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— Τοΰ κόσμου τ’ άναέλαστρον (12) τοϋ κόσμου 
άναελά του. (13)

— Ό μακρύς τρώει σΰκα τοΠ’ό κοντός συκόφυλλα.
— "Οπου άκοΰς μεγαλον τρύον (14) περνε TChzi 

μικρόν καλάθιν.
— Τάσσε τ’ άμπέλια σου, ν’ άρμάσης τά παιδκΐά 

σου.
— Τά παιδκιά τούς κομ-οδρόμους (15) ούλα ,Αου- 

ζουρούδκιζ βγαίνουν. (16)
— Κάίλιον. (Τά παιδκιζ κτλ. ούλα μουζωμενζ 

βγαίνουν) (Α)
— Ό πελλός (17) αν δέν έϋΐΐη νοΰν εοΗει πόδκια.
— Τοϋ πελλοΰ ή τόΤίοιλιζ (18) τζάρι (19) τΟίΐζί 

πελλός ποΰ τοϋ τήν γέμώνεί.
— Κατά τόν δάσκαλο ποΰ πάει;, έτσι γράμματα 

μαθαίνεις.
— Μάθε τέχνην rch;;i καί κρέμμάς ’στην 'στο 

παλλοϋτϋΐΐιν. (20)
— ’Άν δέν έυ.οιάζαμεν, έν έσυμπεθερεύκζμεν.
— Έτοίΐύλυσε τό στούπωμα τΟίιζί ηύρε τό λαβε- 

ζιν (τό άρχαΐον όμοιος όμοίω αεί πελάζει).
— Είπαν τοϋ πελλοΰ, πίλλέ, τΟίιζί’ έπέλλανεν 

τέλεια. (21)
— Έβκαλεν όνομα ό θεριστής τθΐΓ έπεσεν τΟθ 

έτβΐιοιμάτουν. (22)
— Τά νεοά ’στά νερά τρέχουσι.
— Μιτσί [Αωρόν δέν είχζμεν, τόν γέρον έκζτεύκα- 

μεν (23).
— Δός τοΰ χωρηάτη θάρρος, νά μπή μέ ταΐς ποδί- 

νχις (24) στό κρεββάτι.
— Πέντε φούρνοι εφτά κομμάδκια (έπί τών αδια

φορών).
— Σκότωνε πελλούς τοΙιζί έόκΐζ (25) τόν τοίιε- 

ρεμέν τους. (26)
— Λεΐψε ποΰ τό ψυσικόν, μή σοϋ γυρίση κρίμα,
— Άφήκαμεν τά θέρη μζς TChzi ξεκανναουρίζου- 

μεν (λέγεται έπί τών κατζλιπόντων τό κυρίως επάγ
γελμά των καί άσχολουμένων περί άλλα άσκοπα κλπ;>

— Ιίαρά νζ βκή(=βγή) τ’ όνομά σου καλλίτερα 
τ’ άμμάτι σου. (27)

— Τοΰ καλόσουρτου (28) γέννα τϋΐι’δ πετεινός του.

(11) έο!ιεις = έχεις (12) Άναέλαστρον = άντικείμενον έμ- 
παιγμοΰ, κοοόιδον. (13) άναιλφ = περιγελά (14) τρύον = 
τρυγητόν. (15) Κομοδρόμος = σιδηρουργός (16) Μουζουοού- 
δκΐ« = μελαγχρο'.νά (17) Πελλός = ανόητος. (Α) όπως ό 
πατήρ τοιαΰτα καί τά τέκνα. (18) ΤοΙιοιλιά = κοιλία 
19) Ταάρι = Ευρύχωρος σάκκος, εντός τοΰ όποιου Οέτουσι 
προσκεφαλαιον. χρησιμεύει δε πρός ϋποστήριξιν τών ίππευόν · 
των. (20) Παλλοΰτσιν = ξύλον. (21) Τέλεια=έντελώς (22) 
Έτο1ιοιματουν = έκοιμκτο. (23) Έκατεύκαμεν = περιεποιού- 
μεδα, (24) Ποδιναις = υψηλά υποδήματα τών χωρικών. (25) 
'Έδκΐα=δίδε. (26) Τζερεμές = πρόστιμον. (27) Άμματι = 
μάτι. (28) Τοΰ καλόσορτου = τοΰ καλότυχου, εύτυχοΰς κλπ.

— Κατύοΐιη (29) τοϋ σπιθκίοΰ ποΰ κράζει ή όρνιθα 
τθΙΓ ό πετεινός σιωπά.

— Άν είοΙιεν ό λΰκος (30) γιατρικόν, έγιάτρευκεν 
τήν κέλαν του (31).

— Είπεν ό γάδαρος τοΰ πετεινοϋ τοίιεφάλα. (32) 
— Τόν ποντικόν ή τρύπα του έν τόν χωρεϊ TChai 

τραβ^ τΟίιζί τριζοκολόκαν.
— Χωρκόν (33) ποΰ Φαίνεται κουλαοΰζον (34) έν 

θέλει.

— Ή πέτρα ή πελετϋΐιητή (35) τον τόπον της εύ- 
ρίσκει τον.

— Ποΰ έξω σου γυρεύτου τϋΙΓ έσω σου πορεύτου 
(=ζήτει τήν θεραπείαν τών κζκώς έχόντων καί παρά 
τών ξένων, άλλά πρό παντός παρά σοϋ τοΰ ϊδίου- καί 
ποΰ οίκου σου).

— Τό θερκό (36) θωρεϊς το (37) τοίιαΐ τήν κωλο- 
συρμαδκιάν του γυρεύκεις :

— Ούλον τόν βοΰν έφζζν (38) τον τθΙΓ ζφήκζν 
τήν νουράν του. (39)

— Τό ψάρι ποΰ τήν τΟίιεφζλήν βρωμά.
(’Ακολουθεί)

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΚΒΕΣΙΗΜΜΪΑΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου φύλλου)

Ως γλύπτης ό κ. Θωμόπουλος, τοΰ οποίου τήν 
δημιουργικήν σκέψιν διακρίνομεν εύκρινώς εις δλα του 
τά έργα, παρουσιάζεται πραγματικώς μεγάλος, πάν
τοτε κζτζτρυχόμενος ύπό τής ιδέας τής έξυμνήσεως 
τής φυλής του κζί άνζφζίνεται ώς ό ποιητής, ό όποιος 
θ’ άφήση είς τάς μετζγενεστέρζς γενεάς τόν ώραιότε- 
τερον ύμνον πρός τό γένος μας. 'Ωραιότερα συναισθή· 
ματζ καί ίσχυροτέρζν συγκίνησιν ούδέν έργον γλυ
πτικής όιήγειρεν είσέτι έν Έλλαδι.

“Ας άκολουθησωμεν κζτά σειράν τήν τέχνην τοΰ 
καλλιτέχνου, όπόθεν θ’ άναγνωρίσωμεν τό ανδρικόν 
του τάλαντον, εις τό όποιον κατέληξε κζί οπού σή
μερον άρέσκεται η ψυχή του νά έντρυφά. όνειρευομένη 
μεγάλα όνειρα γαλανά καί τήν πραγμζτοποίησιν αυ
τών.

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Είς τήν έκθεσίν του, δπου σπαρταρά ή Ζωή τόσων 

δημιουργημάτων έχει έκτεθειμένην μίαν γυναϊκζ 
έξωμον, τήν οποίαν επονομάζει «.τά μάτια τής ψυ
χής». ’Ήθελε νά παρουσιάση τό μεγαλεΐον τών ίδι-

(29) Κατύο1ιη=κακή τύχη,άλοίμονον, δυστυχία. (30) Ό 
λύκος = 'Ο κέλης. (31) Κκέλα=κασίδα. (32) Τε1ιεφάλα= 
κεφάλα.(33) Χωρκόν = χωρίον. (34) Κουλαοΰζον=όδηγόν. 
(35) Πελετζητή =πελεκημένη. (36) Τό θερκόν=τόν δφιν. 
(37) βωρεϊς=βλεπεις. (38) Έφάαν — έφαγον (39) Νουράν 
=Ουράν.

κών του ματιών και μάς τά παρουσίασε δλάνοιχτα, 
κρύπτοντα τό άπειρονψ καί προσβλέποντα τόν ούοα- 
νόν, άναζητοΰντα νά επικοινωνήσουν μέ τό μυστή
ριον τοΰ Άννώστου. Είνε τόσον απαλά μέ τό φευγα- 
λέον όραμά των, ώστε αποκαλύπτουν πράγματι τό 
μ.υστήριον τής ανθρώπινης ψυχής.

Ο ΡΑΓΙΑΣ
Ό Ραγιάς, δηλαδή ό υπόδουλος "Ελλην, ένέπνευ- 

σεν είς τόν καλλιτέχνην, είμπορεΐ νά είπή κανείς, 
μίαν τραγικήν σελίδα τής ύποδούλου Ελλάδος. Καί 
τήν παρουσιάζει μ έναν άνθρωπον γερόν, ρωμαλέον, 
τοϋ όποιου αύτή ή ιδία ισχύς απεικονίζει τήν δύνα- 
μιν καί τήν καρτερίαν τοϋ 'Ελληνικού Γένους. Τνα 
προσδώση, τήν άθέλητον ύποταγήν του είς τόν ζυγόν, 
μάς παρουσιάζει τό βιβλίον του, τό περιέχον τήν 
ιστορίαν τών ηρωικών προγόνων του, όπισθεν τής 
ράχεώς του. Καί μόνον ή τοιαύτη παρουσίασις αρκεί, 
ΐνα έννοήσωμεν δλην τήν ύπομονήν, δλας τάς ελπίδας 
καί δλην τήν εμπιστοσύνην ποΰ έχει είς τήν αγαθήν 
έπίδρασιν τής παραδόσεως καί τής ιστορίας του διά 
τήν άναστήλωσιν τής φυλής του.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

"Ενας γέρων τυφλός μέ τήν βακτηρίαν του περι- 
πλανάται άπό τόπου είς τόπον τραγουδών τό αιώ
νιον τραγούδι τής ποιήσεως. Ή παράδοσις τοΰ Όμη
ρου καί οΐ άρχαΐοι ραψωδοί, ένέπνευσαν τό μελαγ
χολικόν αύτό σκίτσον, τοΰ οποίου ή αρχαϊκή μορφή 
φανερώνει τάς τάσεις τής τέχνης του πρός τό κλασι
κόν.

Η ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ
Ώ 1 αί γραμμαί τοΰ σώματος τοΰ αύτοθυσιζζομε- 

νου καί ή μορφή του 1...
Είς ένα θυσιαστήριον έ;.άνω ριγμένος ό Άνθρωπος, 

μέ βαθεΐαν έκφρασιν μεγαλοπρεπούς άποφάσεως,πλή
ρης γαλήνης, καίει σιωπηλά, άνευ άλλοιωσεως τών 
ήρέμων χαρακτηριστικών του καί άνευ ούδενός σπα- 
σαοϋ τοϋ σώματός του. Μίζ'θζυμασία έκφρασις γα
λήνης απλώνεται είς δλον του τό σώμα. 'Έτσι φαν
τάζεται ό ποιητής τήν ανθρωπότητα πζραδιδομένην 
ώς ολοκαύτωμα είς τά διάφορα άγρια πάθη ποΰ την 
διέπουν. Καί μ’ αύτό τό σκίτσο έκδηλοΰται η νεα 
τεχνοτροπία τοϋ καλλ'τέχνου άναζητοϋντος τό ω- 
ραΐον, όχι τό κατά συνθήκην καί κοινόν άλλα το μυ
στικόν, τό πλήρες μεγαλείου καί μυστικισμοϋ, δπως 
τό θέλει ή δημιουργική του σκέψις, βοηθουμένη άπό 
τήν άνάπτυξιν τοϋ πνεύματός του καί την καλλιτε
χνικήν του μόρφωσιν.

ΣΦΙΓ3
Διά τοΰ έργου αύτοΰ, μέ τήν απλότητα τής συλ- 

λήψεως καί μέ τήν άντίθεσιν τής συγχρόνου σφιγγός 

προς τήν άρχζίαν, μάς δίδει μίαν άληθινήν καλλιτε
χνικήν άπόλαυσιν.

Ή γυνζΐκα-Σφιγξ τοΰ κ. Θωμοπούλιυ, τής όποιας 
τό βλέμμα διερευνά τό άπειρον, ΐνα λύση τό αιώνιον 
αίνιγμα τοϋ άφθαστου, είνε άληθινόν τεχνούργημα. 
Δέν γνωρίζω έάν κζί άλλοι καλλιτέχνζι έγοητεύθη- 
σζν άπό τήν μεγαλοπρεπή αύτήν ιδέαν, άλλά ό κ. 
Θωμ,ύπουλος τήν είργάσθη μ’ δλην τήν δύναμιν τής 
ψυχής του κζί παρέδωκεν είς τήν σύγχρονον ελληνι
κήν γλυπτικήν έν άριστούργημα.

Τό άγζλμζ αύτό τοϋ όποιου τό άχανές βλέμμα είνε 
πλήρες μυστηρίου, μάς έπίτρέπει νά συμπεράνωμεν, 
δτι ή τέχνη του θ’ άναφανν) μίζν ημέραν έν πλήρει 
Δόξγ κζί ν’ άκούωμεν τά εύλαβή κτυπήματα τής 
σφύρας του είς τό μζρμζρον τής Άγχιάλου.

Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
"Ενα έργον, τό όποιον άναδεικνύει τόν έργάτην τέ

λειον καλλιτέχνην καί βαθέως αίσθανόμενον τά γράμ
ματα εινε ή μάσκα τοΰ μεγάλου "Ελληνος συγγρα- 
φέως τής νεωτέρας Ελλάδος, τοΰ Παπαδιαμάντη. 
Όστις έγνώρισε τόν συγγραφέα, έκπλησσεται πρό 
τής θαυαασίας αύτής εργασίας, ή οποία έπιβαλλεται 
μέ τόν ρεαλισμόν καί τήν μεγαλοπρέπειάν της.

Αί βαθεΐζι ρυτίδες τοΰ μετώπου ζωγραφίζουν μετά 
κτυπητής δυνάμεως τόν δρόμον, τόν όποιον ήκολού- 
θησαν είς τόν έγκέφζλον τοΰ συγγραφέως οί ποικιλό- 
τροποι σκέψεις του άναφορικώς πρός τήν ά.ντίληψιν 
τής ζωής. Ή περιποιημένη γενειάς μέ τό άτακτόν 
της προσδίδει είς τήν φυσιογνωμίαν τήν μυστικήν η
ρεμίαν τών Βυζαντινών εικόνων καί ή έλαφρά *λίσις  
πρός τ’ άριστερά τοΰ δλου τής κεφαλής συναποφερει 
τήν αρμονίαν είς τήν έν γένει καλλιτεχνικήν ανωμα
λίαν. Ή μάσκα αύτή είνε άπλούστατα ένα σκίτσον 
θλιβερόν, ποΰ έπιβάλλει τόν σεβασμόν εις τόν θεατήν, 
δστις αισθάνεται βαθύτατα δλην τήν ύπερήφανον 
πτωχείαν καί αύταπάρνησιν τοϋ ένδοξου συγγρα
φέως. Καί άαφιβάλλω έάν ποτέ ό κ. Θωμόπουλος ά- 
πεφάσιζε νά τόν άγαλματοποιηση μέ πάλλευκον πεν
τελικόν μάρυ.αρον, δτι θά κατωρθωνε να φθασν) το ύ
ψος τής ποιήσεως, τό όποιον άπετύπωσεν είς τόν γύ
ψον, καί άν θά ήδύνατο νά έμφυσήση τήν άσύλληπτον 
καί φευγαλέαν αύτήν έντύπωσιν, καθ’ ήν ό συγγρα- 
Φεύς άπαθανατίζεται έν πλήρει συγγραφική έμπνεύ- 
σει. ’Έτσι ό Παπαδιαμάντης θά ζήση καί θά περάση 
είς τήν ιστορίαν τών νεωτέρων ελληνικών γραμμάτων 
καί μαζύ μ’ αύτόν θά πορευθή καί ό άντάξιος ζωγρά

φος του.
ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Μία σελίς αίματηρά τής συγχρόνου ελληνικής 
ιστορίας, ή καταδίωξις τών Ελλήνων τής Βουλγα
ρίας κατά τό 1906, ένεφύσησε τήν ιδέαν είς τόν λά
τρην αύτόν τής πατρίδος του νά διαιώνιση δΓ ένός 
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άγάλ[Λατος την φέταν αυτήν της Ζωής ένας ολοκλήρου 
Έθνους.

"Ολος ό κλασικισμός ό νεωτερος, ό άντιπροσωπευό- 
μενος σήμερον άπό τόν Carpe.lUX, άνζφζίνεται είς 
τό ώραϊον αύτό άγαλμα της γυναικός ποϋ κλαίει έπί 
τών ονείρων της. Μία γυναίκα γυα,νη κάθεται έπ'ι τε
μαχίου βράχου, μέ τό κεφάλι άκουμβισμένον στα γό
νατα και κλαίει. Τά μαλλιά ριγμένα έπί τοΰ προσώ
που λαμβάνουν ένα σχήμα μακρύ καί ομοιάζουν υ.έ 
όάκρυα ποϋ ρέουν, μέ οάκρυα μακρυά, μακρυά, δπως 
εινε τά οάκρυα μιάς ολοκλήρου φυλής. "Ενας πέπλος 
ελαφρός, ελαφρότατος καλύπτει την γυναίκα, εΐνε τό 
σύννεφον τό μαϋρον τών σκέψεων της ποϋ την καλύ
πτει. Κάθεται, διότι την έκτύπησαν δυνατά καί αδυ
νατεί ν’ άνυψωθώ άμέσως. Άλλά τό κτύπημα αύτό 
όέν έσκότωσε την Ζωήν της, διότι θά σηκωθή και 
πάλιν έν δλη της τ·η αίγλη καί έν δλη της τη ώραιό- 
τητι η ελληνική ψυχή. Ή ράχη, κυρτή ολίγον, πα
ρουσιάζει ακριβώς τήν θαυμκσίαν έ'σ.πνευσιν τοϋ καλ
λιτέχνου καί έμψυχώνει, τό άγαλμα, ποοσδίδουσζ έν 
μεγζλεϊον είς τήν ψυχικήν αύτήν έποποιίαν.

Αισθάνεται κανείς άμέσως, δτι ό κ. Θωμόπουλος, 
ώς κυριαρχούσαν ιδέαν καί ώς κύριον μέλημα είχε νά 
μας άποδείςη, δτι τό κτύπημα δέν έπέφερε καμμίαν 
θραϋσιν εις τήν σπονδυλικήν στήλην καί δτι δταν 
αί σάλπιγγες θά ήχησουν, ή θαυμασία αύτή γυναίκα, 
ούδέν κώλυμα θά συνάντηση είς τόν οργανισμόν της 
καί θά σηκωθώ μ’ δλον τό ανδρικόν παράστημά της 
νά άντιμετωπίση τόν εχθρόν. Έάν ή καμπύλη της 
ραχεως δέν ύφίστατο καί έφαίνετο τό σώυ.α αύτό τό 
πληγωμένον, άρρωστον, ούδείς θά ήδύνατο νά αι
σθανθώ τήν γλυκεϊζν καί μελαγχολικήν όνειοοπόλη- 
σιν τής Ελληνικής ψυχής, άναμενούσης τήν *ρισευ-  
λογημένην ώραν.

Τό δνειρον αύτό τόμακρυνόν τήνπαρηγορεΐ είς τάς 
σκληράς αύτάς στιγμάς τής ζωής της καί τό ρίγος 
τής σαρκός της μεταδίδεται άσυναισθήτως είς τήν 
ψυχήν τοΰ θεατοϋ, ώς μία μελαγχολική χαρά. Βλέ
πει πλέον τήν κυκλοφορίαν τοΰ νεανικοΰ της καί 
σφριγώντας αίματος, τοΰ άνυπομόνου νά έκπηδήση 
καί νά ώθηση τό Ελληνικόν ’Έθνος πρός τήν Δόξαν·

Ό καλλιτένης ήθέλησε ν’ άναπαραστήση τήν συ- 
νείδησιν ολοκλήρου ενός ύποδούλου λαοΰ. Καί βλέπω 
τδ ώραϊον αύτό άγαλμα, πελώριον, γιγαντιαΐον καί 
πάλλευκον στημένον είς τήν Νέαν Άγχίαλον μέ τό 
πρόσωπον έστραμμένον πρός τήν Μαύρην Θάλασσαν 
καί προκαλοΰν τούς έχθρούς τής Ελευθερίας.

Ο ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
"Ενας νέος εύΟυτενήε καί μέ σκληρά χαρακτηρι

στικά καί τεταμένα άπό τόν κάματον, καθήμενος είς 
μίαν πέτραν άναπαριστάνει τόν κουρασμένον τής 
Ζωής. Καί πράγματι ή κούρασές του δέν εινε συνή

θης, άάλλ εκείνη τήν οποίαν αισθάνεται κανείς δταν 
ή μοίρα τόν κατ ιδιώκει καί τόν κατατρέχει. Τό 
φορτιον τό όποιον ό νέος αύτός έφερεν εινε μάλλον βά
ρος ηθικόν παρά φυσικόν, καί ή στάσις του καί ή έν 
γένει δψις του φανερώνουν τήν θλιμμένην ζωήν 
του, τήν ζωήν αύτήν τήν κοινήν είς δλους τούς αν
θρώπους, οί όποιοι ύποφέρουν. Ό λαιμός, σχεδια
σμένο; μέ γραμμάς εύθείας, κλίνει ολίγον πρός τά 
έμπρός, ΐνα άφηση έλευθέρους τούς πνεύμονά; του, 
όπως άναπνέη. Αί χεΐρές του κρέμανται σκληραί καί 
τραχεϊαι, ΐνα άποδούσουν τήν έντύπωσιν δτι ή σκλη- 
ρότης αύτη προέρχεται άπό τόν πολύν κάματον καί 
κόπον. Τό έργον αύτό γενικεΰον, ούτως εΐπεΐν, τον 
ρόλον τόν όποιον παίζει ή μ.οΐρα εί: τάς τύχας τής 
άνθρωπότητος, διακρίνεται ιδίως διά τήν mohu- 
mentalite τών γραμμών του,και μ.ολονότι τό σκίτσον, 
παρουσιάζεται κολοσσιαϊον, πελώριον, συμβόλιζαν 
ούτω τήν μεγαλοπρέπειαν τής εύγενοΰς θλίψεο>ς τής 
Ζωής.

Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΣ (Η ΦΩΤΙ Α)

Ό κ. Θωμόπουλος μέ τό μαρμάρινου αύτό άγαλμα 
έκαμεν δ,τι έκαμαν οί μεγάλοι ποιηταί καί ιδίως ό 
Ibsen. Ταραγμένος άπό τήν σύλληψιν μιας μεγάλης 
ιδέας έξεφράσθη μέ τό μάρμαρον συγκεχυμένα ώς έκ 
τοϋ συγκλονισμού τής έμπνεύσεως. ’Ακριβώς διά 
τοΰτο, νομίζω, ώνόμασε τό έργον ταυ «ή φωτιά», 
ένώ μάλλον έπρεπε νά τό δνομάση «ή γονιμότης». 
Παρασυρόμενος άπό τήν άρχικήν σκέψιν του, έσκά- 
λισεν είς τούς πόδας τοΰ έργου φλόγας, αί όποϊαι 
τούς καλύπτουν μέχρι τών κνημών. Άλλ’ άκριβώς 
αύταί έξηγοϋν καλλίτερον τόν ίδικόν μου τίτλον, συμ- 
βολίζουσαι το ιερόν πϋρτόκατέχον τήν κοιλίαν τής 
εύλογημένης αύτής γυναικός.

— Μία γυναίκα ολόρθη, ρωμαλέα, εύπλαστος άπό 
μάρμαρον εινε τό άγαλμα.

Τό έκπληκτικόν καί τό ώραΐον εινε ή κοιλία αύτής 
τής γυναικός έν δλω της τώ ρεαλισμώ καί έν πλήρει 
συλληψει κατόπιν παιδογονίας. “Ολη ή θαυμασία 
κίνησις τής συλλήψεως αποκαλύπτεται ζωηρά καί 
έντονος. Καί μδλα ταΰτα ή γόνιμος αύτή γυναίκα 
εΐνε ευθυτενής και τραχεία, άλλ’ έν τη τραχύτητί 
της εκδηλώνει δλην της τήν χαράν τής Ζωής και 
τής Δημιουργίας. Τό έλαστικόν τής ώραίας αύ
τής κοιλίας τής τεκνογόνου προκαλεϊ έν ήμϊν τήν 
προσευχήν καί τόν ύμνον πρός Δόζαν τοΰ Θεοΰ διά 
τήν άγάπην του· ή γυναίκα αύτή δέν σκέπτεται τί
ποτε άλλο παρά μόνον τήν Δημιουργίαν.

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ
Λάτρης τής ελληνικής Τέχνης ό κ. Θωμόπουλος 

έξεπόνησε τόν Σζταναν μέ τήν άντίληψιν τών άρ- 
χαίων. Τίποτε είς τό σκίτσον αύτό δέν ενθυμίζει 

τήν αύστηρότητα τοΰ Χριστιανισμού. Ήθέλησε νά 
έννοήσωαεν, δτι ό Σατανάς. δπως κατορθώνη νά έχη 
τοιαύτην έπήρειαν έπί τής άνθρωπότητος καί ΐνα δύ- 
νατζι νά βασιλεύη έν τώ Κόσμω, εΐνε νέος δυνατός 
καί ώραΐος, μέ τό μειδίαμα εύκολου καί μάγον καί 
μετέβαλε τον πηλόν είς ένζ θελκτικόν έφηβον, ένζγ- 
καλιζόμενον ζηλοτύπως τήν γηΐνη; σφαϊρζν μετά δυ- 
νάμεως καί έχοντα τούς δνυχάς του έμπεπηγμένους 
κζί φυλάττοντα τήν λείαν του άγρύπνως. Το διαπε
ραστικόν του βλέμμα προσβλέπει το χάος μέ έπιθυ- 
μίζν καί ηδονήν. Αί αρτηρία’. τοϋ λζιμοϋ κζί οί μϋς 
τών ποδών φουσκωμένοι, φζνερώνουν τάς προσπά
θειας ποϋ καταβάλλει ΐνα μή τοΰ έκφύγη τό θΰμά 
του. Ή έπιμεμελημένη κζί ή εύκολος έξήγησις τοΰ 
έργου τό καθιστά συμπαθές μ’ δλον τό έλάττωμζ τής 
είδωλολατρικής άνζπαρζστάσεώς του.

BEETHOVEN

Ό μεγζ.λείτερος μουσικός τών αιώνων ένέπνευσε 
τόν κ. θωμόπουλον κζί μάς παρουσίασε τήν μορφήν 
τοϋ Αθανάτου μουσικού. Δεν έσκέφθη τό πζράτολμον 
τής άγαλμζτοποιήσεως μια; μεγαλοφυί’ζς έκλειψά- 
σης, δέν έσκέφθη δτι δυνατόν νά τόν κατακρίνουν, 
διότι προσωποποιεί ένζν άνθρωπον τοΰ όποιου μόνον 
τάς εικόνας είδε. Μία ιδέα έκυριάρχησεν είς τήν σύλ
ληψη» τοϋ έργου. Ή ιδέα του νά μάς μετζδώση τήν 
συγκίνησιν τής μουσικής, καί δη τό άνήσυχον τάλαν- 
τόν του εΐνε ίκζνόν νά έμψυχώση τό μάρμαρον. Τοιοϋ- 
τον μέ τάς βαθείας γρζμμάς έπί τών όφρύων κζί μέ 
τό περίλυπον μειδίαμα είς τά χείλη, φαντάζεται τόν 
Αριστοτέχνην τής Μουσικής. Καί δι’ ένός έλαφροΰ 
χρωματισμού χρωματίζει τήν άναπζράστασιν τής 
μουσικής Ζωής τών Αιώνων.

Δύο Ώδεϊζ ύπάρχουν έν Έλλάδι. Δέν θ’ άπεφά- 
σιζε τό έν έξ αύτών νά τιμηθώ διά τοΰ ώραίου αύτοΰ 

έργου ;
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ

Ή οικογένεια Κορωνζίου παρήγγειλεν ένα μνη- 
μεϊον εις τόν καλλιτέχνην. Καί ή παραγγελία αύτή 
ήρκεσε νά μάς δώση νέζ δείγματα τής τέχνης του. 
Μάς παρουσιάζει τόν κολοσσζϊον άγγελον, τόν σφρι- 
γώντα νεανίαν, ό όποιος έρχεται άπό τά υψη ορμητι
κός κζί πίπτων έπί τοΰ τάφου τοΰ νεκρού, τώ άνα- 
κοινοϊ τάς παραγγελίας τοΰ ’ Γψίστου κζί τώ λέγει 
μυστικά μέσα άπό τό κρύον μάρμαρον, δλα τά παρή- 
γορα λόγια καί τά ηθικά παραγγέλματα διά τών ό
ποιων θ’ άποκτήση ·τήν αίωνίαν ζωήν. Δέν γνωρίζω 
άν τό άνάγλυφον τοΰ άποθζνόντος εΐνε έπιτυχές, ε
κείνο δμως τό όποιον αίσθάνετα· κανείς πρό τοΰ 
μνημειώδους άγγέλου εΐνε, δτι ώς έργον τέχνης εΐνε 

θζυμασιον.
•

Αύτό εΐνε τό έργο.· τοΰ μεγάλου γλύπτου μας.
Αύτά τά συναισθήματα μοΰ έγέννησζν τά έργα 

του, δταν έπεσκέφθην τήν έκθεσίν του. Καί φρονώ 
δτι, δταν ένας καλλιτέχνης διά τών έργων του κα
τορθώνη νά μετζδώση είς τόν θεατήν τά συναισθή
ματα αύτά καί νά συγκλονήση τήν ψυχήν του, ώστε 
νά έννοήση δτι ύπάρχει καί ή ζωή τοΰ πνεύματος, ό 
καλλιτέχνης αύτός εΐνε μεγάλος.

Καί έργάζεται άκατάπαυστα ό κ. Θωμόπουλος.

Και συναισθανόμενος τόν εαυτόν του μεγάλον κα1 
προωρισμένον νά δοξασθη, δέν ήθέλησε νά φύγη άπό 
τήν πατρίδα του καί νά μετζβη είς άλλους τόπους, 
δπου καί τιμών θ’ άπελάμβζνε καί εύημερίας, άλλά 
έν Έλλάδι έπιμένων καί ύπομένων δλας τάς πικρίας, 
τάς όποίζς τόν ποτίζουν αί μετριότητες, μέ άπόφασιν 
•ή νά μεγαλουργηση ή ν’ άποθάνη.

Έάν φύγη είς τήν άλλοδαπήν καί δοξασθη, ή Ελ
λάς θά τό θεωρώ τιμήν της, κζί θά τοΰ στείλη πα- 
ράσημον κζί στέφανον είς τόν τάφον του θά κατάθεση 
δπως έγεινε μέ τόν Μωοεάς. Ενόσω δμως τόν έχει 
έδώ, αδιαφορεί, δέν θέλει νά τόν διακρίνη άλλ’ ούτε 
νά γνωρίζη καν δτι ύπάρχει.

Έάν δέ δέν φύγη καί μείνη κυνηγών τήν πρζγμα- 
τοποίησιν τών ώραίων του ονείρων, θ’ άποθάνη, πτω
χός κζί άπογοητευμένος δπωςδυστυχώς συμβαίνει μέ 
δλζ τά επίλεκτα πνεύματα έν Έλλάδι. Ό Χαλε- 
πάς τρελλάθηκε. Μένει ό Θωμόπουλος, τόν όποιον 
τό Ελληνικόν Κοάτος οφείλει νά ύποστηρίξη

Ζ'ΜΑΚΡΗΣ

ΤΟ οίκτρόν έπεισόδιον τ>ΰ Πειραιώς, καθ' δ σπείρα άν 
Ορώπων ασυνειδήτων, θέλουσα νά έπιδειξη ανδραγαθίαν 

ήοπασεν ένα ύπόδικον έκ τοΰ ρουμανικού ά’μοπλοίου,— τό 
θλιβερόν έπεισόδιον, διά

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ τό όποιον ή Πατρίς έγ- 
καρτεροϋσα έπροτίμησε νά 

άπιστή αύτή μίαν αιματηρόν προσβολήν παρά νά άφήση 
έκτεθειμένα, τις σίδεν εις τινας κινδύνους, τά έν Ρουμαν.ρ 
τέκνα της, τό έπισόδειον τέλος, τό όποϊον κατά τήν λήγου
σαν έβδομάδα προσέθηκε νέαν πληγήν εις τάς πληγάς ή
μών έγένετο μία έιι πρόσθετος άπόδειξις τοϋ αιωνίου ήμών 
Ισχυρισμού, διι οΐ μάλλον επίφοβοι καί επικίνδυνοι δέν 
είναι οΐ έξωτεριχοί ήμών έχθροί.Διότι ένφ ύ έξυτερικός εχθρός άπειλεϊ, ενεδρεύει, αρπά
ζει, σφετερίζεται, άδικεϊ, συντρίβει άλλά ούδέν άλλο δύνα- 
ται ή νά καταστήση τή > Πα-ρίδα συμπαθές θύμα καί μάρ 
τυρά, ό εσωτερικός ταπεινώνει, εύτελίζει, κηλιδώνει, αμαυ
ροί τό παρελθόν, δηλητηριάζει τό μέλλον.

Συμβαίνει καί εις τά έθνη ό,τι καί είς τά άτομφ. Μυρίοι 
κατατρεγμοί καί συμφοραί δέν έχουσι τήν δύναμιν νά τα- 
πεινώσωσι τό ύψωμένον μέτωπον. Έγκαρτερεϊ έν ταϊς δυ
στυχίας ό άκηλίδωτς, καί Οραύεται ενίοτε ύπ’ αύτών, άλλά 
πίπτων κληροδοτεί έντιμον όνομα είς τά τέκνα του αλη
θές κεφάλαιον νέας ζωής, ϋπολήψεως καί έμπιστοσύνης. 
Άλλ' άν έσωτερικός έχθρός ώθησέ τινα είς οίκτρά όλισθή 
ματα, ούδέ ποταμοί δύνανται νά άποπλύνωσι τοϋ μετώπου 

του τό στίγμα.Αύτοί οί εσωτερικοί έχθροί, ό σάροξ ό φοβερός, έζεμη- 
δένισαν, έθανάτωσαν μεγάλα καί Ισχυρά κράτη, ώς άφηγεϊ 
ται δ’ ή ιστορία είς αύτούς καί ούχί είς τούς έξ υτερικοϋς 
χρεωστεΐ ό 'Ελληνισμός τάς ήττας, τάς πτώσεις, τήν παρ’ό 
λίγον έξόντωσ.ν του άπό προσώπου τής γής.

'Επί τοϋ προκειμένου ούδείς άγνοεΐ τίς ό έχθρός. Ούχί 
βέβαια οί Ρουμάνοι, οΐτινες συνεπείς πρός έαυτους έπω- 
φελήθησαν μικράς άφορμής, ΐνα ρίψωσιν ένα έτι λίθον 
άγιωμοσύνης κατ’ έκεινων οΐτινες τούς κατέστησαν αν
θρώπους. Ό έχθρός είναι ασέβεια πρός τούς νόμους τούς 
όποιους ημείς οί ίδιοι ένομοθετήσαμεν. ‘Ο έχθρός είναι ή 
παραβιασις τών έΰίμων, άτινα έπιβάλλοισι τήν ιερότητα 
τής ξενίας. Ό έχθρός είναι ή πρός τούς ένοχους ανοχή, ή 
δι’ άπειρίας έπιεικιών ένθαρρύνασα’τήν διάπραξιν τοΰ έν 
Πειραιεΐ έγκλήματος. Ό έχθρός είναι ή αναισθησία, μεθ’ 
ής θά καταπίωμεν τήν αιματηρόν προσβολήν, διότι κακοί 
πολιτικοί καί κακοί διδάσκαλοι, άναλαβόντες νά μορφώ- 
σωσι τόν φιλοτιμώτατον τούτον λαόν κατόρθωσαν .ά τόν 
καταστήσωσιν εΰθικτον καί εύέξαπτον προκειμένου μόνον 
περί τών ατομικών ένός έκάστου μικροπροσβολών, «διάφο
ρον δέ μέχρις αναισθησίας, δτε άντί τοΰ ίδικοΰ του ραπί 
πίζεται αύτό τό Ιερόν τής Πατρίδος πρόσωπον.

(Έκ τών «Πατρίων»),
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Τό άγιον Κουβούκλιον όπου ό Πανάγιος Τάφος τοϋ Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού
(Φωτογραφία κ.Έπαμ. Κοντοπούλοο)

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ

Περιεγράψαμεν ήδη τήν άπερίγραπτον Τελετήν 
τοΰ 'Ιερού Νιπτήρος και διά τών γραμμών μας αυ
τών θά προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν άμυδράν Ιδέαν 
τών έκτυλισσομένων κατά τήν μοναδικήν ίεροτελε 
στίαν τοΰ 'Αγίου Φωτός. Έκ τών Τελετών 
τής 'Ιεροσολυμιτικής ’Εκκλησίας ή τοΰ 'Αγίου Φω
τός και τοΰ 'Ιερού Νιπτήρος έπισΰρουσι περισσότε
ρόν τό ενδιαφέρον τών προσκυνητών συγκεντρουμέ- 
νων κατά χιλιάδας δπως παραστώσιν εις αύτάς. ’Ιδίως 
δέ κατά τήν Τελετήν τοΰ 'Αγίου Φωτός καταβάλλον- 

1 ται υπεράνθρωποι αγώνες δπως έξασφαλισθή μία θέ
σις έν τώ πανιέρω Ναώ τής Άναστάσεως και κυρίως 
πλησίον τοΰ 'Ιεροΰ Μνημείου δπου δ Πανάγιος 
Τάφος. Ό επικρατών συνωστισμός εντός τοΰ Ναού 
είνε κάτι άφάνταστον. Σημειωτέον δτι Ναός ούτος 
εινε ΰπό έποψιν αρχιτεκτονικήν μοναδικόν κτίριον 
καθ’ δλον τόν κόσμον. Όταν σκεφθή τις δτι εντός 
αύτοΰ σκηνοΰσιν ίεροτελεστοϋντα ποικίλα ’Έθνη δύ
ναται νά έννόηση πόσον δύσκολον εινε νά καθορ'ση 
τις τό πολυποίκιλαν καί πολύμορφον εσωτερικόν τοΰ 
Ναοΰ, όταν δέ μάθη τις δτι εντός τοΰ Ναοΰ περι
κλείονται έτεροι Ναοί και Προσκυνήματα διάφορα, 
εκπροσωπούντο καί άναπαριστώντα μεγάλα Ιστορικά 
γεγονότα τοΰ Χριστιανισμού καί έπί πλέον πληρο- 
φορηθή δτι ό Ναός ούτος ύπέστη καταστροφάς, δη- 
ώσεις, διαρπαγάς, πυρπολήσεις αΐτινες έπέφερον έπι- 
σκευάς, προσθήκας, μεταβολάς δύναται νά φαντασθή 

οϊαν εικόνα καί οϊαν μορφήν αρχιτεκτονικήν παρου
σιάζει τό εσωτερικόν τοΰ Ναοΰ τούτου.

4-
Είς τόν χώρον τόν περιεχόμενον εντός τοΰ κυρίως 

Ναοΰ τής Άναστάσεως τόν καλούμενου Καθολικόν καί 
εις τόν πρός τούτον συνεχόμενον περί τό 'Ιερόν Μνη- 
μεϊον άφ’ ενός, καί εις τούς έξώστας, παράθυρα καί 
άλλας έσοχάς ή προεξοχάς τών τοιχωμάτων τών ύπερ- 
κειμένων αύτοϊςάφ’ετέρου,συγκεντροΰται πυκνόν,συμ
παγές, επίμονον, καρτερικόν τό εύσεβές έκκλησίασμα 
τό προσδοκών μέ παλμούς αγωνίας καί μέ ρίγη 
συγκινήσεως τήν στιγμήν καθ’ ήν θ’ άξιωθή νά δε- 
χθή έκ τών χειρών τής Α. Θ. Μακαριότητας ή τοΰ 
Παρασκευοφύλακος τό "Αγιον Φώς ώς έπιβράβευσιν 
τών πολυμόχθων αγόνων του κατά τάς Αγίας αύτάς 
ήμέρας. Εις τόν χώρον αυτόν τόν ύπεράγιον, τόν 
καθηγιασμένον διά τοΰ μαρτυρίου τοΰ Σωτήρος, τόν 
άκτινοβολοΰντα καί σκορπίζοντα τό θειον, τό άφάν- 
στον μεγαλεϊον, είς τόν χώρον αυτόν δπου κλίνει 
γόνυ καί κάμπτεται καί δ πλέον αγέρωχος ήγεμών ή 
δ πλέον τραχύς πολεμιστής, είς τόν χώρον αυτόν δπου 
ταπεινούται δ υπερφίαλος, κλονίζεται ό έγωϊστής καί 
ανακουφίζεται ό πάσχων, εις τόν χώρον αυτόν άπό 
24 ήδη ωρών πυκναί τάξεις εύλαβών προσκυνητών, 
άνηκόντων ιδία εις τούς κατά χιλιάδας άριθμουμέ- 
νους Ρώσους προσκυνητάς, αντί πάσης θυσίας έρχον-

μένοι διερχόμενοι πρό τών 'Ελλήνων άφίνουσι νά 
έκφεύγωσι τών δδόντων σιγαλά. «Προσοχή παιδιά». 
«Μάς έτοιμάζουν καυγά». Τίνες καί διατί, είνε άδύ- 
νατον νά έξακριβώση τις τήν ώραν έκείνην, άλλά 
μετ’ ού πολύ τή έπεμβάσει τού στρατού, τών έπί κε
φαλής αύτοΰ Αξιωματικών καί τών ήμετέρων Ά- 
γιοταφιτών καί Ναϊτών έπέρχεται ή γαλήνη καί ή 
χαρά άστράπτει ε’ς τούς οφθαλμούς τών κληρικών μας 
οΐτινες τώρα προσπαθούσι καί άγωνίζονται νά κατα
στήσουν τήν έκεϊ διαμονήν μας ήττον βαρεϊαν καί 
έπίμοχθον.

-)=(-

Παρ’ έμοί ΐστατα ι ή κυρία Μακραίθ, γνωστή Δέ
σποινα τών Αθηνών, άποτελοΰσα μέλος τών εκδρο
μέων Αθηνών καί ένώ μέχρι τίνος σνγκεντρώσασα 
δλας τάς δυνάμεις της άντεϊχε καί έδόξαζε τόν Κύριον 
δστις τήν ήξίωσε νά παραστή είς τήν έκπαγλον αύτήν 
ιεροτελεστίαν αίφνης ώχριά αισθάνεται τάς δυνά
μεις της έκλιπούσας καί είνε έτοιμη νά χάση τάς 
αισθήσεις της. Τούτο άντιλαμβάνεται τό οξύ βλέμμα 
εύγενούς Άγιοταφίτου δστις τή βοήθεια ραβδούχου 
κατορθόνει καί τήν τοποθετεί έπί τού Προξενικού 
θεωρείου δπου οί κίνδυνοι είνε δλιγώτεροι λόγφ τής 
σχετικής άνέσεως τής έπικρατούσης έκεϊ. Καί τό θέαμα 
τής κ. Μακραίθ δέν μάς ξενίζει άφοΰ βλέπομεν τήν 
στιγμήν έκείνην Αξιωματικόν ’Οθωμανόν κρατούντα 
φιαλίδιον αλάτων εις τήν χεΐρα καί δί- 
δοντα αύτό πρός δσφρησιν άλληλοδιαδόχως είς δλους 
τούς έν τή γραμμή Τούρκους Στρατιώτας!! Τό γεγονός 
αύτό δίδει ιδέαν τού βαθμού τής πνιγηρότητος ήτις 
έπεκράτει έν τώ Ναφ τήν στιγμήν έκείνην.

Τό τυπικόν μέρος τής Τελετής έχει ούτως, έν συντο
μία. Τήν πρωίαν σβέννυνται δλαι αί κανδήλαι τού 
Ναού όχι μόνον τών ’Ορθοδόξων άλλά καί τών Λα
τίνων, Αρμενίων καί Κοπτών, κατά τήν 11 δέ π.μ. 
γίνεται ή έπιθεώρησις τού Κουβουκλίου ΰπό τών 
Δραγουμάνων τών ’Ορθοδόξων καί Αρμενίων καί 
σφραγίζεται τό ’Ιερόν Μνημνεϊον ΰπό τού Άρχιθυ- 
ρωρού τοϋ Ναού δστις είνε Μουσουλμάνος καί έχει 
έκ κληρονομικότητας τό προνόμιον αύτό. Τόν κηρόν 
καί τήν ταινίαν τήν δίδει δ ’Ορθόδοξος Δραγουμά- 
νος ή δέ σφραγίς άνήκει είς τόν ’Οθωμανόν. 'Η τε
λετή αύτη γίνεται εις άνάμνησιν τού γραφικού «Οι 
δέ «ορευθέντες τησφαλίσαντο τόν Τάφον 
σφραγίσαντες τόν λίθον μ,ετά τής Κουστω
δίας» (Ματθ. κζΖ. 66). Περί τήν μεσημβρίαν ό 
Μακαριότατος άφού έλειτούργησεν ήδη είς τόν 'Άγιον 
Κωνσταντίνον κατέρχεται είς τόν Ναόν τής Άναστά
σεως ένφ έξωθι αύτοΰ άμέτρητον ήδη πλήθος άδυνα- 
τούν νά είσέλθη είς τόν Ναόν κατέχει τάς περί τήν 
Αγίαν Αύλήν θέσεις τού Αβραάμ καί τοΰ Μετοχιού 
τής Γεσθημανής.Έκεΐ, καθημένου τοΰ Πατριάρχου έν 
τώ 'Ιερώ Βήματι, μετά τών Αρχιερέων καί ολοκλή
ρου τής Αδελφότητος, προσέρχονται έκ μέν τών Αρ
μενίων εις Άρχιερεύς, δ Δραγουμάνος καί δύο κληρι
κοί έκ δέτών Κοπτών καί Ίακωβιτών άνάδύο έπίσης 
καί άσπάζονται τήν δεξιάν τοΰ Πατριάρχου,μας είς 
ένδειξιν άναγνωρίσεως τής κυριαρχίας μας καί τών 
πρωτείων μας έν τώ Ναφ συμφώνως πρός τά χορη- 
γηθέντα ΰπό τών Σουλτάνων προνόμιά μας.

Μετά τούτο δ Πατριάρχης καί 12 κληρικοί μετά 4

ται νά καταλάβωσιν οϊανδήποτε θέσιν έπιτρέπουσαν 
αύτοΐς νά παρακολουθήσωσι τήν μοναδικήν, τήν ΰ- 
πέροχον, τήν καταπλήσσουσαν αύτήν Ιεροτελεστίαν. 
Καί έντός τοϋ Ναοΰ συναντώνται καί πάλιν δλαι αί 
φυλαί καί δλαι αίέθνικότητες καί έντός τοΰ Ναού κα
ταλαμβάνονται πάσα θέσις καί πάσα γωνία καί άνα- 
τείνων τις τό βλέμμα πρός τά υψηλότερα σημεία τοΰ 
Ναού θά ϊδη παντού άπό τοΰ πανυψήλου τρούλου 
μέχρι τών κατωτάτων θέσεων προβαλλούσας καθ’ 
δλας τάς διευθύνσεις ανθρωπίνους υπάρξεις αΐτινες 
άπληστοι καί άφοβοι καί άκούραστοι κατέλαβον τούς 
θόλους, τά δώματα, τά παράθυρα, τούς έξώστας ώς 
κυρίαρχοι καί νικηταί. 'Υπελόγιζον δτι 15000 ψυ- 
χοί είσήλθον είς τόν στενόν έκεΐνον χώρον δστις δέτ· 
δύναται’ νά περιλάβη είς συνήθεις έορτάς πλειο- 
τέρας τών 4—5 χιλιάδων ψυχών. Έκ τού συνω
στισμού δμως αύτοΰ προκύπτουσι μύριοι κίνδυνοι 
καί είνε άνάγκη νά άγρυπνώσι καί νά προσέχωσιν 
ο'ι ήμέτεροι κληρικοί διά νά μή έπέλθη μοιραία τις 
καταστροφή ικανή νά έπιφέρη τρομακτικά άποτελέ- 
σματα. Τό διατί περιΐπτανται οί κίνδυνοι ούτοι ίσως 
δέν εινε τοΰ πορόντος νά περιγράψω, τό δτι δμως 
ύπάρχουσι τό δηλοΰσι τά έκτακτα μέτρα άτινα λαμβά- 
νουσιν οί γενναίοι καί άποφασιστικοί Άγιοταφϊταί 
μας.

ψ
Ή Τελετή τοΰ Αγίου Φωτός κατά τό έπίσημον 

πρόγραμμα άρχεται τήν Μεσημβρίαν άκριβώς. Άπό 
τής 11 είχον καταλάβει τήν θέσιν μου ήν πλησίον 
τοΰ 'Ιερού Κουβουκλίου μοί ώρισεν ή εύμένεια τών 
φίλων άγιοταφιτών. Κατ’ άρχάς δ χώρος έκεϊ ήτο 
δπως δήποτε άραιώς κατηλειμμένος μετ’ δλίγον δμως 
έρχεται δ πρός τήρησιν τής τάξεως ένοπλος στρατός 
δστις καταλαμβάνει άρκετόν χώρον, φθάνουν οί Ρώ
σοι Ναύται οΐτινες παρατάσσονται καί ούτοι έκεϊ, έρ
χονται οί έξ Αθηνών προσκυνηταί, καί καταλαμβά- 
νουσι, δ,τι κενόν άπέμεινεν, οί Τούρκοι άξιωματικοί 
οΐτινες άθρόοι ήλθον νά παρακολουθήσωσι τήν εορ
τήν. Έν τώ μεταξύ όγκοι άνθρώπινοι καί κύματα 
έμψυχα προσωθούμενα ύπό άνυπερβλήτων δυνάμεων 
μετατοπίζουσι καί μετακινούσιν άλλους όγκους δυσ- 
κινήτους καί έν τή άπεριγράπτω έκείνη στενοχώρια 
άκούει τις διαμαρτυρίας πόνου καί οίμωγάς οδύνης 
καί παρακολουθεί άγωνιώδεις καί άπεγνωσμένας 
προσπάθειας πρός αποτροπήν τοΰ κινδύνου έκ τής 
άσφυξίας καί τού πνιγμού. Άλλοίμονον είς τούς εύ- 
σάρκους καί τούς έχοντας μικρά άναστήματα. 'Ο κίν
δυνος έπικρέμαται διαρκώς υπέρ τάς κεφαλάς των καί 
ή σωτηρία άδύνατος. Τίς θά είνε τόσον Ισχυρός διά 
νά τούς άνοιξη τήν δδόν τής έλευθερίας;

-Ϋ-
Δέν άρκοΰν οί έκ τού συνωστισμού κίνδυνοι οΐτι

νες διαρκώς δγκοϋνται άλλ’ ήδη άκούομεν φωνάς, θό
ρυβον, άλαλαγμούς πρός τό μέρος τού διαμερίσματος 
τών Λατίνων. Είς ψίθυρος διατρέχει τά πλήθη. Προ- 
καλεΐται καυγάς, γεννώνται φόβοι ταραχών.Οί Άγιο- 
ταφίται οξείς καί ταχείς έχοντες πρό αύτών τούς πα- 
νισχύρους έν τώ Ναώ Ραβδούχους, τούς μόνους ικα
νούς διά τών βαρυγδούπων κτυπημάτων τών κολοσ
σιαίων ράβδων των νά άνοίγωσι δίοδον, τρέχουσι 
πρός τό μέρος τής ταραχής καί ωχροί καί συγκεκινη-
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διακόνων ένδύονται στολάς λεύκάς και διευθύνοτντα 
έν πομπή πρός τό 'Ιερόν Κουβούκλιον πέριξ τοΰ ο
ποίου τρις λιτανεύουσι ψάλλοντες τό' Φ ώ ς ιλαρό ν» 
Κατά την έξοδόν των έκ τοΰ 'Ιερού Βήματος δυο έκ 
τών Διακόνων κρατοΰσιν άργυροΰς πυρσούς κατα- 
λήγοντας εί; σφαιροειδή στεφάνην διάτρυτον διά τήν 
μετάδοσιντοΰ 'Αγίου Φωτός. "Αμα τή λήξει τής λι
τανείας πάντες οί κληρικοί έπιστρέφουσιν είς τό "Α
γιον Βήμα καί μόνει μόνος ό IΙατριάρχης δστις ά- 
πεκδυθεις τής στολής του έξωθι τοΰ Κουβουκλίου 
φέρει λευκόν έλαφρόν Στυχάριον, Έπιτραχήλιον, τήν 
Ζώνην καί τά. Έπιμανίκια. Τότε αποσφραγίζεται τό 
Κουβούκλιον καί δ Μακαριώτατος λαμβάνων τούς 
πυρσούς εισέρχεται μόνος έντός τοΰ Παναγίου Τά
φου δπου γονυπετών προσεύχεται έν ώ έξωθι αύτοΰ, 
δπου δ Λίθος τοΰ Μνημείου, ΐσταται δ ’Αρμένιος 'Ι
εράρχης καί δ ήμέτερος Δραγουμάνος. Εΐνε ή στιγμή 
έκείνη ή ίερωτέρα, ή φρικιαστικωτέρα στιγμή διά κάθε 
χριστιανόν καί τό μυριόστομον έκκλησίασμα άκινητοΰν, 
σιγών, καταπνίγον καί αύτήν τήν αναπνοήν έναγω- 
νίως αναμένει τήν έμφάνισίλ' τοΰ 'Ιεράρχου, δστις 
μεταδίδων τό "Αγιον Φώς έξυγει πίνει καί φωτίζει τάς 
ψυχάς,ένισχύει τό φρόνημα καί ένδυναμόνει τήν πίστιν 
παντός δστις ηύτύχησε νά παρακολουθήση τάς άλησ- 
μονήτους ιεράς έκείνας στιγμάς.

4’
Ό διά πρώτην φοράν ίδών τό θέαμα έκεϊνο περι

πίπτει άπό τής στιγμής έκείνης εις σειράν άπροσδο- 
κήτων εκπλήξεων διά τήν περιγραφήν τών δποίων 
χρειάζεται έξοχος τφ δντι κάλαμος. Τόσον ραγδαία 
καί αλλεπάλληλα έπέρχονται τά διάφορα γεγονότα ώ
στε προλαμβάνουσι καί αύτήν τήν σκέψιν ήτις πρός 
στιγμήν σταματά μή δυναμένη νά παρακολουθήση δτι 
συγκινητικόν, μοναδικόν, επιβλητικόν, ασυνήθες ίλιγ
γιώδες έκτυλίσσεται τήν στιγμήν έκείνην έντός τοΰ 
πανιέρου εκείνου χώρου.

Καί ιδού ή στιγμή ή ιερά, ή έπίσημος, έφθασεν. Ό 
γεραρός Δαμιανός, αύτός δ ’Εθνάρχης, δ περίβλεπτος 
'Ιεράρχης, ό κατέχών τόν 'ΑγιώτατΟν Άποστολικόν 
Θρόνον τής μητρός τών έκκλησιών, λευκοφορών, έν 
μοναδική άπλότητι, καί διά τοΰτο ’ίσως υπέρτατα έπι- 
βλητικός, ασκεπής, χωρίς περίλαμπρον καί χρυσοστό
λιστου στολήν καί πολυτίμοτς λίθοις περικόσμητον 
μίτραν κατανγαζόμένος δμ,ως άπό τήν αϊγλην καί τήν 
λαμπρότητα τοΰ θείου εκείνου Φωτός έμφανίζεται πρό 
ήμών αϊγλήεις καί ώς οπτασία φευγαλέα σπεύδει, 
κρατών είς άμφοτέρας τάς χεΐρας, τούς Φωτοβόλους 
Πυρσούς, πρός τό ιερόν Βήμα άφ’ δπου μεταδίδεται 
διά τοΰ Γέροντος Παρασκευοφύλακος τό "Αγιον Φώς 
πρός τό άνυπομονοϋν έκκλησίασμα. Τί επακολουθεί 
τήν στιγμήν έκείνην εΐνε ανώτερου πάσης περιγρα
φής. Ή ταχεία έκείνη έμφάνισίς τής Λ. Θ. Μ. καί ή 
άστραπιαία διάσχισις τής ύπό τοΰ στρατόΰ άνοιγείσης 
διόδου μεταξύ τοΰ Παναγίου Τάφου και τοΰ 'Ιεροΰ 
Βήματος τ^ΰ Ναοΰ τής Άναστάσεως,δίδει τό σύνθημα 
μιάς -θορυβώδους έκδηλώσεώς τών συναισθημάτων 
τών κατεχόντων τά στήθη τών διαφόρων Λαών, φιλο
τεχνεί μίαν ζωντανήν εικόνα τήν δποίαν ούδεμία φαν
τασία ήδύνατο νά συλλάβη καί ούδείς νοΰς νά φαν- 
τασθή.

"Εκαστος τών προσκυνητών κατ’ έθιμον κρατεί είς 
τάς χεϊράς του δέσμην έκ 33 κηρίων πολλοί δέ κρα- 
τοϋσι διπλάς τοιαύτας άμα δέ τή εμφανίσει τοΰ 'Α
γίου Φωτός άνάπτονται τά κηρία ταΰτα άτινα έκπέμ- 
ποί'σι φλόγας τοσοΰτον εύμεγέθεις ώστε έμπνέουσι 
τρόμον είς τόν άσυνείθιστον προσκυνητήν δστις ευρι
σκόμενος έν μέσω φλογών προβαλλουσών πανταχόθεν 
νομίζει δτι κινδυνεύει άπό στιγμής εις στιγμήν νά 
γίνη παρανάλωμα τοΰ πυρός, Κκί ένφ ριγοΐ ό ανί
δεος προσκυνητής πρό τοΰ πανταχόθεν προράλλοντος 
κινδύνου συγκλονίζεται ολόκληρος άπό τό πανδαιμό
νιου τό όποιον έκτυλίσσεται τήν στιγμήν έκείνην έντός 
τοΰ Ναοΰ.

Ο'ι εντόπιοι ’Αραβόφωνοι μέ φωνάς πνίγηράς, εί
δος μυκηθμών, ύβρίζουσι κατ’ έθιμον καί λοιδοροΰσιν 
άκαταλήπτως δι’ ήμάς, μή έννοοΰντας τήν τραχεϊαν 
καί λαρυγγοπρόφερτον γλώσσαν των τούς ’Αρμενί
ους. Κ ί τάς βραγχνάς αύτών φωνάς τάς οποίας κα
θιστά έ·.ι τραχείας ό πολύς καπνός τών κηρίων καί ή 
όρμΐ] μέ τήν δποίαν τάς έκβάλλουσι συνοόεύουσι μέ 
ζωηράς, μέ άγριας χειρονομίας, μέ ύπερνευρικάς κινή
σεις τών χειρών, τής κεφαλής, καί όλοκλήρου τοΰ σώ
ματος συσσωματούμενοι δλοι είς μίαν γωνίαν τοΰ 
Ναοΰ ώς θηρία τά όποια έξηγρίωσεν ή μάστιξ άνη- 
λοΰς θηριοδαμαστοΰ. Καί τήν άγρίαν αύτήν εικόνα, 
ή οποία βαθέως έκπλήσσει τόν ξένον πρός αύτά τά έ
θιμα, καθιστά έτι ζωηροτέραν ή πολυθόρυβος έντός 
τοΰ Ναοΰ κωδωνοκρουσία, αί ίαχαί καί οί αλαλαγμοί 
οί παράδοξοι τών άλλων έθνικοτήτων, ιδία αί κατ’ ί
διον τρόπον έκφράσεως, ζωηραί εκδηλώσεις τής χα
ράς τών Άραβοφώνων γυναικών καί τό συμπλήρωμα 
δλων αύτών,τών ’Αρμενίων ή ορμητική έμφάνισίς κατ’ 
αντίστροφον διεύθυνσιν τών έξερχόμένων. Ούτοι κρα
τούντες είς τάς χεϊράς των τά 33 κηρία άνημμένα μέ 
φλόγας ύπέρ ποτέ τεράστιας, μεγεθυνομένας έκ τής 
ορμής μεθ’ ής βαδίζουσι,μέ κραυγάς μανιώδεις,μέ θό
ρυβον έκκωφαντικόν καί μέ ορμήν παρασύρουσαν τά 
πάντα έπανέρχονται έντός τοΰ Ναοΰ ένσπείροντε; τό 
δέος καί είς αύτόν τόν τουρκικόν στρατόν δστις κιν
δυνεύει νά γείνη παρανάλωμα τών φλογών καί λαμ
βάνει μέτρα σωτηρίας δι’ έαυιόν πλέον καί δχι διά 
τούς άλλους φοβισμένους προσκυνητάς.Ούδέποτε εΐδον 
πλήθη τόσον τυφλωμένα, τόσον άκράτητα, τόσον ά- 
διάφορα διά τήν τύχην τοΰ άλλου. Καί τό θέαμα τών 
μαινομένων αύτών στιφών καθίσταται όντως τρομα
κτικόν, παρουσιάζεται άπό στιγμής είς στιγμήν μέ τήν 
μορφήν άμέσου καί φοβερού κινδύνου διά τόν άνυ- 
πόπτως βαδίζοντα πρός τήν έξοδον τοΰ Ναοΰ. Δέν 
διατρέχει τις τόν κίνδυνον νά παρασυρθή ή νά μωλω- 
πισθή, εΐνε τό δλιγώτερον πού δύναται νά πάθη, άλλά 
βλέπη εαυτόν περικυκλούμενον ύπό κινδύνων έτι με- 
γαλειτέρων περισσότερον τρομακτικών.

Βλέπει εαυτόν έν μέσω φλογών τεραστίων τάς ο
ποίας αί άπότομοι καί δρμητικαί κινήσεις των,ή δίκην 
λαίλαπος είσοδός των, διασπείρουσι παντού καί τάς 
αισθάνεσαι απειλητικός, άνιλεεϊς είς κάθε σου βήμα, 
είς κάθε σου κίνησιν καί ένώ ,προφυλάττεσαι έκ τών 
έμπροσθεν τάς βλέπεις πλαγίους καί πριν προφθάσης 
νά τάς διαφύγης τάς έννοεϊς ύπέρ τήν κεφαλήν σου, 
έγγύς τών οφθαλμών σου, καί τέλος πανταχόθεν τού 
σώματός σου καί έρχεται στιγμή καθ’ ήν νομίζεις δτι 
κακή τύχη σοΰ έπιφυλάσσει τό οίκτρόν αύτό τέλος. ’Εν

Η Α. Μ. ό Πατριάρχης Δαμιανίς, η Α, Σ. ό” Αγιος Πισσιδίας Κωνστανντϊνος, ό 3Αρχιγραμματεΰς της Συνόδοκ
3 Αρχιμανδρίτης κ. Κελαδίων και άλλοι τινές έκ τών κ. κ. συνοδικών. Εικων ληφ&εΐσα ευγενώς 
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τούτοις μεθ’ δλα ταΰτα τά όποια εκτυλίσσονται έπί αρ
κετόν χρονικόν διάστημα έντός τοΰ Ναοΰ καί τών δ
ποίων ώχρά, ώχροτάτη περιγραφή έδόθη έντεΰθεν, 
ούδέποτε δυστυχήματα συμβαίνουσι καί ούδέποτε αί 
φλόγες αύται μετεδόθησαν είς άνθρωπον άν καί οί 
φανατικώτεροι τών προσκυνητών θέτουσι τάς χεϊράς 
των έντός τών φλογών, έν ώ άλλοι είσάγουσιν αύτάς 
έντός τοΰ στήθους ή περιλούουσι δι’ αύτών τό πρό- 
σωπον, τόν πώγωνα καί τάς τρίχας τής κεφαλής.

-Ϋ-
Μετά’τήν τελετήν διασκορπίζονται αί χιλιάδες τών 

προσκυνητών μέ τά 33 κηρία άνημμένα είς δλα τά 
σημεία τής πόλεως καί έπί ήμέρας τά λιθόστρωτα τών 
οδών εΐνε εις άκρον ολισθηρά άπό τά εκατομμύρια 
τών σταγόνων δι’ ών έπληρώθησαν ταΰτα. Τό "Αγιον 
Φώς πολλοί τών προσκυνητών μεταφέρουσιν άσβε- 
στον είς τήν πατρίδα των δι’ειδικών φαναρίων κα- 
τασκευαζομένων πρός τοΰτο έν 'Ιερουσαλήμ, τά δέ 
33 κηρία σβεννύμενα χοησιμεύουσιν ώς δώρον πο
λύτιμον κ;ιί άνάμνησις ιερά τών 'Αγίων αύτών ήμε- 

ρών διά τούς συγγενείς καί φίλους τών παραστάντων 
κατά τήν πανίερον αύτήν Τελετήν. Ήμεϊς χάρις εις τήν 
αβρότητα καί τήν άπεριγραπτον καλοσύνην τών Ναϊ- 
τών εϊχομεν τό εύτύχημα νά λάβωμεν κηρία τινα έξ 
έκείνων άτινα έχρησίμευσαν είς τόν Μακαριώτατον 
πρός μετάδοσιν αύτοΰ τοΰ 'Αγίου Φωτός. Εΐνε δι’ 
ήμάς τό πολυτιμότερον κειμήλιον καί ή ίερωτέρα ά- 
νάμνησις τής μ-ταβάσεώς μας είς τούς 'Αγίους Τό
πους. Τελειόνομεν τάς έντυπώσεις μας, αϊτινες θά εΐνε 
μοναδι'καί καθ’δλον μας τόν βίον, διότι δτι έκεϊ πα
ρακολουθεί ή ψυχή τοΰ χριστιανού καί τοΰ Έλληνος, 
ο' δαμοΰ άλλοΰθά δυνηθή νά αίσθανθή καί άνεύρη, 
μέ τήν άναγραφήν μιάς συνήθειας τών Ρώσσων σχετι- 
ζομένην πρός τά 33 κηρία τοΰ Αγίου Φωτός. Τά μέ- 
ταφέρουσιν είς τήν πατρίδα των καί τά φιλαττουσιν 
έπιμελώς, μέχρι τής ήμέρας τοΰ θανάτου των. Κατά 
τήν ήμέραν. έκείνην διανέμονται ύπό τών οικείων τοΰ 
θανόντος είς τούς στενοτέρους συγγενείς του. 'Ωραϊον 
έθιμον έπικυροΰν τήν βαθυτάτην, τήν άπεριγραπτον 
εύλάβειαν τού Ρωσσικοΰ Λαοΰ.

ΔΗΜ- Λ ΖΟΓΡΑΦΟΣ
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ΕΙΣ τήν πατριωτικωτάτην καί έλληνικωτάτην Κύπρον, τήν 
άτυχώς ’Λγγλοκιατουμένην, μετά τήν εύχάριιτον λύσιν 

τοΰ Άχιεπισκοπικοΰ ζητήματος ήρξατο τελούμενη μία τερά
στια εθνική έοναιία.

ΕΘΝΙΚΗ ΖΥΜΟΣΙΣ ΕΝ ΚΥΠΡΟ At Κυπριακαί εφη
μερίδες δίδουν εικόνα τής 

ζωής, τοΰ οργατμοΰ, τοΰ πόθου παντός Κυπρίου ποός βεζ.- 
τίωσν τής νήσου καί ύπό επο'Ιιν κοινωνικήν, θρησκευτικήν, 
εμπορικήν, τραπεζιτικήν, καλλιτεχνικήν, πνευματικήν καί 
σωματικής διαπλάσεως τών νέων.

’Λγόίνες Ιίαγκύπριοι τελοΰνται^διεγείροντες τό ενδια
φέρον ολοκλήρου τής νήσου, διαλέξεις έθνικαί, ίστϊρικαί, έ
πι στημόνι καί, κοινωνιολογικά: παντού ακούονται, οί Ίεοάο- 
χαι τής νήσου ακούραστοι διατρέχουν αύτήν καί έμπνευσυ-έ- 
νοι εμψυχώνουν τους Κυπρίους.

Ναυτικοί καί κολυμβητικοί αγώνες τελούνται καί 'Ιπ
ποδρομία·. προκηρύσσονται.

Μουσικά: συναυλία: καί μουτικαί πρόοδο: παντού ση- 
μειοΰνται, οικονομικά αποτελέσματα εύάρεστα αί διάφοροι 
έταιρίαι καί τά ταμιευτήρια αποδίδουν.

Τά τής εκπαιδεύσεων μελετώντα: σοβαοώς, ό Κυποια- 
κός Λαός πρόθυμος δίδει τόν οβολόν του διά τήν ΐδουσιν ιε
ρατικής Σχολής, ό διδασκαλικός κόσμος μέ ένΟουτιασμόν 
καίάφοσίωσιν έργάζεται ύπέρ τής πνευματικής καϊ ψυχικής 
μορφώσεως όσον καί τής σωματικής διαπλασεως τής σπου- 
δαζούσης νεολαίας.

'Ιδρύει ή Τράπεζα ’Αθηνών 'Υποκαταστήματα καί 
πανηγυριζονται καί δικαίως ώς έθνικόν γεγονός, πρωτοστα- 
τούσης τής ’ι κκλησίας καί τής Δημοτικής Αρχής, τά έν 
Λεμεσω εγκαίνια τοΰ πρώτου λειτουργοΰντος ήδη 'Υποκα
ταστήματος .

Καί ώς κορύφωμα έρχεται ή πατριωτικωτάτη μιας 
εύγενοΰς κυρίας τής Λάρνακος πραξις ήτις δέον νά τύχη ι
διαιτέρας μνείας.

Γίνεται σκέψις νά ίδρυθή Παγκύπριον «Ταμεϊον ’Εθνι
κών Συνεισφορών» προωρισμένον τά παρέχη τόν εύγενή καί 
πατριωτικόν οβολόν τών αδελφών Κυπρίων πρός τό ’Ελεύθε
ρον Έθνος, την έλευθέραν Πατρίδα τήν πώσχουσαν καί άγω- 
νιζομένην ύπέρ τών αλυτρώτων αδελφών μας.

Καί καθ’ήν στιγμήν έν Λάρνακι περιφέρεται ώς απαρχή 
ό Δίσκος τής Πατρίδος ή εύγενής καί ενθουσιώδης καί φιλό- 
πατρις κυρία Χρυσταλλένη Σ. Χριστόφορου έκκενοΐ τό βα- 
λαντιόν της καί δίδουσα ύπέροχον παράδειγμα αύταπαονή- 
σεως και πατριωτικής αφοσιώσεως προσφέρει καί αυτήν τήν 
άδαμαντοκόλλητον καρφίδα της.

, Δικαίως αί έφημερίδες τής Κύπρου εξύμνησαν τήν 
πράξιν ταύτην τής εύγενοΰς 'Ελληνίδος ής καί ή «'Ελλη
νική Έπιθεώρησ’.ς» σφίγγει τήν χεϊρα συγχαίρουσα αύτήν 
θερμώς καί εΐλικρινώς.

»*»  ’Επίσης μεγάλως μάς συνεκίνησε καί ή τή ένεψγεία 
τής Δος Χρήστου καί τοΰ κ. Βολονάκη κατασκευή ’Εθνι
κής Σημαίας ήν άπέστειλαν είς τό Διοικητικόν Συμβούλιόν 
τής ενταύθα Σεβαστοπουλείου ’Εργατικής Σχολής.

»*»  Ή ωραία αύτη σημαία ήν έφιλοτέχνησαν μαθήτρια: 
τοΰ άνωτέρου Παρθεναγωγείου Λευκωσίας κατεσκευάσθη έξ 
εγχωρίου Κυπριακού υφάσματος καί φέρει έπηογυρωμένον 
Σταυρόν δν φιλοτίμως προσέφερον οί μαθηταί τοΰ Παγκυ- 
πρίου Γυμνασίον.

» , Κατόπιν τής ώραίας αύτής προσφοράς άντηλλάγησαν 
πατριωτικώταται έπιστολαί μεταξύ τής Δος Χρήστου τοΰ κ. 
Βολονάκη καί τών έν Άθήναις κ. κ. Άθανασάκη καί Δρο- 
σίνη.

.*.  Σημειοΰμεν άκόμη μίαν άλλην σημαντικήν πρόοδον 
έν Κύπρω. Διά πρώτην φοράν όμιλεϊ άπό τοΰ βήματος έν 
πΛήθοντι ακροατηρίω, Κύπρια κυρία, ή κυοία Λεοντιάδου 
καί όμιλεϊ περί Φιλαθλητισμοΰ παρά τοϊς άρχαίοις 'Έλλησιν! 
’Ey γένει δέ έν Κύπρω παρατηρεϊται μεγίστη ποόοδος καί 
ανά πασαν στιγμήν έκδηλοΰται ή Κυπριακή φιλοπατρία 
θερμή, ειλικρινής, αγνή, απροσποίητος. Καί μέ τοιαΰτα 
φρονήματα καί αισθήματα έωρτάσθησαν μεγαλοποεπώς καί 
έλληνοπρεπώς ή ’Εθνική μας ‘Εορτή, ή έπέτειος τοΰ θα
νάτου τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου καί ή έπέτειος 
τής Έπταννησιακής ’Ελευθερίας.

» Εις τόν έθνικόν αύτόν αύχμόν μία τοιαύτη είκών εινε 
η αύ'ρα ή δροσίζουσα. τήν ψυχήν μας.

Η 0ΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ θΡΗΣΚΕΙΑΙί 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΕΝΤΩ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΩ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ζ ') .Η γυνή παρ ’ 'Έλλ^βςν

Ή θέσις τής γυναικός παρ’ Έλλησι ποικίλλει 
κατά χρόνον καί τόπον. Κατά τήν ομηρικήν εποχήν ή 
γυνή άναστρέφεται έλευθέρως καί άκωλύτως μ,ετά τών 
άνόρών, αΐτινες φέρονται πρός αύτήν μετά πεοισσής 
άβρότητος· ή έγκλεισις είς γυναικωνϊτιν είνε άγνω
στος. Ό άνήρ νυμφεύεται μίαν νόμιμον σύζυγον (μνη
στή, κουριδίη άλοχος), προσφέρων ώς αντάλλαγμα εις 
τόν πατέρα τής νύμφης ποσόν τι, τά έεδνα, δέν άπε- 
κλείετο όμως ή κτήσις δούλων ώνητών. Ό γάμος 
κηρύσσεται ιερός και άόιάλυτος, ή δέ ζυγία “Ηρα εί
ναι αύστηρά προστάτις τοϋ γάμου. Κατά τούς ομηρι
κούς χρόνους έπετρέπετο είς τήν γυναίκα δεύτερος γά
μος, κατά Παυσανίαν δμως άπηγορεύετο τοιοΰτος είς 
τήν προομηρικήν εποχήν, προφανώς υπό τήν έπίδρα- 
σιν τής αρχής βτι ή γυνή ώς κτήμα τοϋ άνδρός, μετά 
θάνατον εκείνου, ζώσα κατ' άνοχήν, οφείλει ν’ άνα- 
μένη απλώς τόν θάνατον αύτής. Ή άγάπη πρός τήν 
σύζυγον έθεωρεΐτο Γόιον τοϋ άγαθοϋ άνδρός, ώς μαρ
τυρεί ό Άχιλλεύς : «'Όστις άνήρ άγαθός καί έχέ- 
φρων, τήν αύτοΰ (γυναίκα) καί κήδεται». Ούδέν δέ 
έθεωρεΐτο προτιμότερον ή ή μεταξύ άνδρός καί γυ- 
ναικός ομοφροσύνη : «Ού μέν γάρ τοϋ γε κρεΐσσον καί 
άρειον, ή οθ’ όμοφρονέοντε νοήμασιν οίκον έχητον ά
νήρ ήδέ γυνή». ΙΙρότυπα συζυγικής άγάπης παρί- 
στανται ό ’Αλκίνοος καί ή Άρήτη, ό ’Οδυσσεύς καί 
ή Πηνελόπη, έκ δέ τών Τρώων ό Έκτωρ καί ή ’Αν
δρομάχη. Ή γυνή ήσχολεΐτο ού μόνον περί τά οικι
ακά έργα, άλλά καί περί τόν χορόν, τό άσμα καί τόν 
σφαιρισμόν, μετείχε δέ καί τών τής λατρείας.

Κατά τούς μ »θ’ "Ομηρον χρόνους ή θέσις τής γυ- 
ναικός όέν εξελίσσεται πανταχοϋ όμοιομόρφως. Έν 
ταϊς δωρικαϊς καί α’ολικαϊς χώραις διετήρησεν ή γυνή 
κκτά τό μάλλον ή ήττον τήν θέσιν, τήν οποίαν είχε 
κατά τήν όμηριμήν έποχήν. Έν Κυρήνη ή Φιλότιμη, 
ή μήτηρ τοϋ Άρκεσιλάου, έβασίλευε κατά τήν άπου- 
σίαν τοϋ υίοϋ της, ή ηρωική καί συνετή βασίλισσα 
τή; * Αλικαρνασσού, ή ’Αρτεμίσια, μ.ετέσχε τής έν 
Σαλαμΐνι ναυμαχίας, ώς σύμμαχος τοΰ 3έρξου· πλεΐ- 
σται γυναίκες διεκρίθησαν τέλος είς τήν ποίησιν καί 
είς τήν φιλοσοφίαν, δπερ προϋποθέτει άνάπτυξιι καί 
έλευθερίαν έν τώ βίω καί έν τή άγωγή.

Έν Σπάρτη μάλιστα αΐ γυναίκες διεξεδίκουν ισο
τιμίαν πρός τόν άνόρα, ή ό’ άνα τροφή άμφοτέρων τών 
φύλων έστηρίζετο έπ'ι τών αύτών βάσεων. ’Από τοΰ 
έβόόμου έζησκοϋντο σωματικώς. ύπαγόμεναι ύπό αύ- 
στηροτάτην πειθαρχίαν, παραβλεπομένης δλως τής 
πνευματικής άναπτύξεως τόσον διά τά θήλεα, δσον 
καί διά τά άρρενα, άφοΰ ώς άποκλειστικός σκοπβς τής 
αγωγής έθεωρεϊτο ή έξασφάλισις τής πολιτείας διά 
μορφώσεως άκμαίων άνδρών καί άκμαίων μητέρων. Έ- 
γυμνάζοντο δ’ αΐ παρθένοι έν ίδιαιτέροις γυμνασίοις, 
έν Χίω δμως άπό κοινοΰ μετά τών άρρένων. Διά τών 
σωματικών άσκήσεων προσέλαβε τό ήθος τών Σπαρ- 
τιατίόων ίδιάζοντα ηρωισμόν καί πατριωτικόν έγωι- 
σμόν δτε τις παρετήρησε πρός τήν σύζυγον τοΰ Λεω- 

νίδου Γοργω, βτι μόνον αί Λάκαιναι άρχουσι τών άν
δρών αύτών, αυτή ύπερηφάνως άπήντησε: «μόναι γάρ 
τίκτομεν άνδρας».

’Αφ’ ετέρου δμως ή ύπερμετρος έξίσωσις τών φυλών 
έν Σπάρτη, μή στηριζομένη έπί πνευματικής άνα
πτύξεως, έγένετο έπί θυσία τής γυναικείας σεμνότη
τας. Τοΰτο παρετήρησαν ήδη πολλοί τών άρχαίων’ 
ούτως ό ’Αριστοτέλης λέγει : «έστι δ’ ή περί τάς 
γυναίκας άνεσις (έν Σπάρτη) καί πρός τήν προαίρεσιν 
τής πολιτείας βλαβερά καί πρός εύδαιμονίαν πόλεως.. 
ζώσι γάρ άκολάστως πρός άπασαν άκολασίαν καί 
τρυφερώς». Ό δ’ Εύριπίδης βέβαιοί βτι καί έάν ήθε- 
λον αί Σπαρτιάτιδες κόραι, αΐ όποΐαι «γυμνοΐσι μη- 
ροϊς καί πέπλοις άνειμένοις» έγυμ.νάζοντο και έχό- 
ρευον πρό τών νέων, δέν ήδύναντο ν’ άπυβώσι σωφρο- 
νες, ώς έξ αύτοΰ τοϋ τρόπου τής άγωγής. Άντιθέτως 
πρός τό συμβαϊνον έν Άθήναις, αΐ παρθένοι τήςΣπαρ- 
τής άπελάμβανον άπολύτου έλευθερίας, καθότι ούδείς 
νόμ.ος ή έθιμον ένέκλειεν αύτάς έντός τών οικιών των 
τούναντίον, αί υπανδροι ύπέκειντο είς πλείονας περιο
ρισμούς καί έξήρχοντο κεκαλυμμέναι τό πρόσωπον. 
Έρωτηθείς ποτέ ό Χάρίλλος, διατί αί μέν κόραι έξηρ- 
χοντο άκάλυπτοι, κεκαλυμμέναι δέ αί έ'γγαμοι, άπην- 
τησεν δτι: «τάς μέν κόρας άνδρας εύρεϊν δει, τάς δε 
γυναίκας σώζειν τούς έχοντας».Αί γυναίκες έν Σπάρ
τη είχον δικαιώματα ιδιοκτησίας, κατεΐχον δ αυται 
τά δύο πέμπτα τοΰ έδάφους, κατά μάρτυρα τον Α- 
ριστοτέλην,δστις όμιλεϊ περί γυναικοκρατίας έν Σπάρ
τη. Τήν θέσιν δμως τής γυναικός κατεβίβαζεν ό ύπό 
τοΰ Πολυβίου μαρτυρούμενος θεσμός τής πολυανδρίας, 
καθ’ δν πλείονες άνδρες— άδελφοί συνήθως — ελαμ- 
βανον άπό κοινοϋ μίαν γυναίκα. Τοιαύτη πολυανδρία 
ύπήρχεν είς πολλούς λαούς τής άρχαιότητος, ώς είς 
τήν Βρεττανίαν, σήμερον δ’ έτι ύφίσταται είς τα I- 
μαλάϊα.

Έν Άθήναις ή έξέλιξις έβη άλλως, έπί ζημία τής 
γυναικός. Άπό τοϋ ογδόου αίώνος άντί τών βασιλέων 
άνέλαβον τήν διοίκησιν τών κοινών οί εύπατρίδαι, ή 
δέ διαοκής περί ταΰτα μέριμνα έσχεν ώς συνέπειαν 
τήν παραμέλησιν τών τοϋ οίκου καί τήν περιφρόνησιν 
παντός μή συμμ-ετέχοντος τών κοινών, συνεπώς και 
τής γυναικός, ήτις δέν έδικαιοϋτο νά λαμβανη ενεργόν 
μέρος είς τά δημόσια πράγματα. Βαθμηδόν καί κατ 
ολίγον άπεκλείσθη τοιουτοτρόπως τής μετ’ άνδρών 
κοινωνίας, παρ’ οίς έπικρατοϋσα ήτο ή περί τών κοι
νών συζήτησις, ουτω δέ περιωρίσθη αύτη έν τώ οικω 
καί έν τή μεθ' όμοφύλων συναναστροφή. Έκ τών ευ
πατριδών ό περιορισμός ούτος τής γυναικός μετηνέχθη 
βαθμηδόν καί είς τά λοιπά κοινωνικά στρώματα. Δέν 
είνοϋ άτνίθοίνον οΤι είς 'fov TesptopiGjxov τούτον <τονετε- 
λεσε καί έπίδρασίς τις έκ Λυδίας. Την αντίθεσιν ταυ- 
την τής έλευθερίας τής γυναικός έν Σπάρτη απο τοΰ 
έν Άθήναις περιορισμού αύτής, εικονιζει λίαν χαρα- 
κτηριστικώς ό κυνικός Αντισθένης, δστις επανερχό
μενος έκ Λακεδαίμονος είς Αθήνας ήρωτηθη ύπό τίνος 
πόθεν έρχεται καί ποΰ ύπάγει· «έκ τής άνδρωνίτιδος, 
είπεν, είς τήν γυναικωνΐτιν».

Τοιουτοτρόπως έν τή κλασσική εποχή ή γυνή εθεω- 
ρεϊτο ώς ον φύσει κατώτερον τοΰ άνδρός, ή δέ πεποί- 
θησις αύτη διατρανοΰται καί ύπό τών κορυφαίων έκ 
τών συγχρόνων. Ούτως ό Πλάτων λεγει: « Η θηλεια 
ημών φύσις έστί πρός άρετήν χείρων τής τών άρρε- 

νων, ό δ’ Αριστοτέλης: «Τό άρρεν πρός τό θήλυ φύσει 
τό μέν κρεϊττον, τό δέ χείρον, τό μέν άρχον, τό δ’Ερ
χόμενον» καί: «τό άρρεν φύσει τοΰ θήλεος ήγεμονι- 
κώτερον». Έξαίρεσιν άπετέλει ό Σωκράτης, δστις έλε- 
γεν δτι ή «γυναικεία φύσις ούδέν χείρων τής τοΰ άν
δρός ούσα τυγχάνει», προσέθετεν δμως δτι «γνώμης 
καί ισχύος δεϊται». Έφρόνει δέ συγχρόνως δτι ή γυνή 
πρεπει νά τυγχάνη τής αύτής παιόεύσεως, ής και ό 
άνήρ καί νά συμπολεμή μετ’ αύτοΰ. Ύπό τήν έπι- 
δρασιν τών ιδεών τούτων, καθ’ άς ή γυνή ήτο φύσει 
κατωτέρα τοϋ άνδρός, έμορφώθη ή άρχή βτι ή γυνή 
άνίκανος ν’ αύτοδιοικηθή, είχε διαρκή άνάγκην δια
παιδαγωγήσεις καί κηδεμονείας, ού μόνον ώς κόρη, 
άλλά καί ώς σύζυγος.

Ή κόοη ήτο ύπό τήν έξουσίαν τοΰ πατρός, δστις 
έξέδιδε ταύτην είς γάμον, άνευ γνώμης της· έάν ό 
πατήρ άπέθνησκε, χωρίς νά όρίζη διά τής διαθήκης 
του τόν μέλλοντα σύζυγον τής θυγατρός του, ό όμαι
μος άδελφός, ή ό έκ πατρός πάππος, τούτων δέ μή 
ύπαρχόντων ή άδιαφορούντων ό έπώνυμος αρχών ύπε- 
χρεοΰτο νά φροντίση περί τοΰ γάμου τής ορφανής. Ή 
κόρη έζη έν τή γυναικωνίτιδι, ύπό τήν άμεσον έπί- 
βλεψιν τής μητρός, βίον ήσυχον καί άποκεκλεισμένον. 
Ή διαπαιδαγώγησίς της, άνατεθειμένη είς τήν μη
τέρα καί τάς τροφούς, περιωρίζετο είς έκμάθησιν τών 
γυναικείων έργων, είς τά άνώτερα δέ στρώματα έξε- 
τείνετο καί είς έκμάθησιν άναγνώσεως, γραφής, άσμα
τος καί λύρας. Ή άνάγκη τής πνευματικής άναπτύ
ξεως έλειπεν άλλως τε, άφοΰ αί δοϋλαι άπετέλουν 
τήν συνήθη συναναστροφήν της. Ούδ’ έδίδετο εύκαι- 
ρία πρός πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν μόρφωσιν, 
ά©οΰ ή ύπό συνοδείαν δούλων έξοδος έκ τής γυναικω- 
νίτιδος ήτο σπανία, καθοριζομένων αύστηρώς ύπό τοϋ 
νόμου τών περιπτώσεων, καθ’ άς ή γυνή έδικαιοϋτο 
είς έξοδον, ώς πρός συμμετοχήν, τέλεσιν ή θέαν θρη
σκευτικών πομπών καί τελετών. Έν γένει τό οίκου- 
ρεΐν τ*/)  όπως ελεγεν ο Ξενοφών *
«τή γυναικί κάλλιαν ένδον μένειν ή θυραυλεϊν>χ Συ
νέπεια τοΰ αποκλεισμού τούτου έν τή γυναικωνίτιδι 
ήτο ή καχεξία, ή άναιμία καί ή ώχρότης τών Άτθί- 
δων, είς άντίρροπον τής όποιας είσήχθη τό ψιμμύθιον. 
Έξαίρεσιν άπετέλουν αί γυναίκες τής κατωτάτης τά- 
ξεως, τών θητών, ώς καί αί γυναίκες τής άγοράς, αΐ
τινες έξήρχοντο έλευθέρως. Η γυνή — αγαμος ή έγ
γαμος— άπεκλείετο τής συμμετοχής εις συμπόσια και 
αύτών τών έν τη ίδίη οίκίι? γευμάτων, έφ’ δσον με- 
τεϊχεν αύτών ξένος τις, έτι δ απηγορευετο εις αυτήν 
ή άκρόασις κωμωδίας. Ή κόρη δεν άπεκλείετο όμως 
τοΰ ιερατικού άξιώμ.ατος, έχομεν δε ιερείας τής Αθή
νας, τής Δήμητρος, τής Κόρης, τοΰ Διονύσου και άλ
λων. Έν Δελφοϊς δ’ ή Πυθία έξήγγβλλε τάς βουλάς 
τοΰ Απόλλωνος.

("Enetai συνέχεια) ΔΗΜ· ΣΙΜ ΜΠΑΛΑΝΟΣ
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ΕΠΤΑ χωρία—η Χειμάρρα, αί Δρνμάδες, ή 
Παλάσσα, τό Βουνόν, τό Κυπαρνό, τό Πή- 

λουρι καί ή Κόνδεοι Δόξα—άποτελοϋσι τό κοινόν τής 
Χειμάρρας, κάτοικονμενον

ΠΟΣ ΝΙΚΟΣΙΝ 01 ΓΕΝΝΑΙΟΙ ύπό έξακισχιλίων περίπου 
•ψυχών.

'Έδρα τοΰ Μουδίρη από δωδεκαετίας εινε ή 
Χειμάρρα. "Π συνταγματική Τουρκία Απεφάσισε τήν 
έξόντωσίν της. Άλλ’ είς τήν κατά ξηρόν καί κατά θά
λασσαν πολιορκίαν οί Χειμαρραϊοι αντέταξαν τά στήθη 
αυτών αποφασισμένοι νά φονευθώσιν έν ανάγκη πάν
τες μέχρι τον τελευταίου, χάριν αμύνης τών προνο
μίων των. Χαρακτηριστιηώτατον έπεισόδιον τής άπο- 
φάσεώς των βεβαιοϋται ακριβώς τό ακόλουθον.

"Ο Αρχηγός τής ^πολιορκίας, άναμένων νά λήξη ή 
χορηγηθέϊσα προθεσμία, ϊνα διατάξη τόν βομβαρδισ
μόν, έπεσκέφθη πρό ολίγων ήμερων, σννοδευόμενος 
υπό τοϋ έπιτελείου του τήν Χειμάρραν, δπως Αντιλη- 
φθή τήν κατάστασιν τών πνευμάτων πρό τοΰ επικει
μένου κινδύνου. "Απανταχού ευρε τους κατοίκους, έν 
Αταραξία αναμένοντας τήν έναρξιν τοϋ πνρός. "Οταν 
συνήντησεν ομάδα μικρών παιδιών, γυμναζομένων είς 
βηματισμούς κατά πρόσταγμα τοΰ ένός έξ αυτών 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΕΠΠΕ, πενταετούς τήν ηλικίαν, ό 
πασσάς πλησια,σας αυτούς άπηυθύνθη είς τόν μικρο- 
μέγαν προγυμναστήν και τώ είπε-. «.Τί είσαι σύ παιδί 
μου. «Τοίϊρχος ή Αρβανίτης;» "Ο μικρός 
μετ' άπιστεύστου θάρρους Απήιτησε : «Βέη μου είμαι 
γενναίος στρατιώτης "Ελλην». "Εκπληκτος δ 
Μουτεσαρίφης, διά τοιαύτην παρά μειράκιου άπάντη- 
σιν, τφ προσέφερε λίρας καί άργυρό νομίσματα, θω- 
πεύων δέ αύτό τώ είπε : — Πάρε κύτά παιδί μου, 
καί νά γίνης Τούρκος, θά σέ προβιβάσω σάν έμέ. είς 
Βέην». Ό ευφυής μικρόπαις πάραυτα μεθ’ υπερη
φάνειας απήντησε : — $Σέ ευχαριστώ ! Κράτησε 
τά χρήματά σου. "Εχω παράδες στο σπίτι μου πολ
λούς·». — ‘Η περιέργεια τοϋ Μουτεσαρίφου ηϋξησε 

' καί διά νά δοκιμάση τόν μικρόν περισσότερον είπεν είς 
τινα αξιωματικόν νά προσποιηθή έκφόβιιιτ. Τφ δντι 
ό Αξιωματικός έξήγαγε τό περίστροφών του καί άπειλη- 
τικώς είπεν εις τόν μικρόν : « "Ο πασσάς μέ διέταξε νά 
σέ φονεύσω, άν δέν θέλης νά γίνης Τούρκος. Τί προ
τιμάς τώρα- θά γίνης ή δχι ;■» Ό σν.ληοώς οϋτω πως 
δοκιμαστείς Ελληνόπαις, κοκκινίζει, Ατενίζει αύτούς 
κατά πρόσωπον σταυρώνει τάς χεΐρας και λέγει :

«— Έμ.«ρός ! Χχοτώστέ μ.ε καλλίτερα! 
ΤοΟρκος δενγίνομ.αε. Ecpiac στρατιώτης, 
"Ελλην Ή«ειρώτης !

Συγκινηθείς δ πασσάς πρό τοϋ Αφάνταστου γεγονό
τος, κατεφίλησε τόν μικρόν καί Αποταθείς πρός τούς 
παρατυχόντας προκρίτους είπεν ; — «Ουδέποτε έ- 
φανταζόμην αύτό τό έπισόδειον. Άπό πολύ μικρός ή· 
λικίας ποτίζετε τά παιδιά σας μέ ένθουσιασμόν...»

Έκ το0 <■ Ριζοσπάστου»

Εις τ·ΐμ ήμετέραν Διευθύντριαν ζητήσασαν τήν έν τή «Έλλ· 
Επιθεωρήσει» συνεργασίαν του άπέστειλε τόν Αύγουστον τοΰ 
1907 τήν κάτωθι έπιστολήν ό αείμνηστος Περικλής Ριαννό- 
πουλος

Δεσποσύνη, ΑΘΗΝΑΣ

Άφοϋ οί άνδρες άπεγυναικώθησκν ή ρί&λλον άπε- 
μωράνθησκν, εινε πολύ καλό προσωρινώς τουλάχιστον, 
ν’ άνκλάβουν αί γυναίκες τά ανδρικά καθήκοντα. 
Άλλά θαυμάζω τον παράςενο ηρωισμό τους, ν’ αφή
νουν τήν ωραία τους ζωή γιά τέτοιους μπελάδες.

Τό πολύ ευγενικό σας γράμμα διά δύο πράγματα 
μοΰ μιλεΐ ;

Γιά τό περιοδικόν σας
Και
Γιά ριένα.
Αρχίζω άπό τό δεύτερο γιά νά τελειώσω αμέσως.
Άτυχώς ή αρχή μου εϊνε : σιωπή διά τά πάντα 

ψόφιου ψαριοΰ, αποχή άπό τά πάντα πεθαμμένου, 
ενόσω ή έκδοσις τής έργασίας μου δέν έχει αρχίσει— 
έάν άρχίσγ, τότε βεβαίως θά έλθω εις συνεννόησιν, 
διά χιλίων ειδών δημοσιεύσεις που έχω νά κάμω, 
φυσικά δέ θά προτιμήσω συνεννόησιν μαζή σας, διότι 
έκτος τών άλλων οί άνδρες όχι μόνον δέν έννοοΰν άλλ’ 
ούτε αισθάνονται τίποτε, ένω ή Έλληνίς καί τίποτε 
νά μήν έννοή, αισθάνεται καί παρααιοθάνεται,

Σημειώσατε οτι είμαι τρομερά δύσκολος. Ίσως 
διότι όλα μας τά πράγματα αύτήν τήν ώρα εϊνε δυ
σκολότατα.

Τώρα διά τό περιοδικόν σας :
Χωρίς νά μοΰ ζητήσετε συμβουλάς καί χωρίς νά 

έχετε καμμίαν ορεζιν νά λάβετε, έγώ θά σας δώσω. 
Καί θά σάς δώσω διότι αρχίζετε. Εμένα δέ μέ ενδια
φέρει κάθε Αρχή.

— Νά έννοήσετε πλατύτατα καί βαθύτατα ότι ά- 
ναλαμβάνατε : τρομερόν εύθύνην.

— Νά έννοήσετε κατάβαθα ότι άπολύτως τίποτε 
δέν ένδιαφέρει τήν ώραν αύτήν, τήν θαλασσοπνιγομέ- 
νην φυλήν μας είς ώκεανούς ατιμιών καί έξευτελι- 
σμών, παρά τό φώς καί τά μέσα διά νά γλυτώσγ. 
Μά άπολύτως τίποτε άλλο : ούτε αύτή ή άνακάλυ- 
ψίς τοΰ Θεοϋ.

—- Νά γυρίζετε καθ’ όλοκληρίαν τήν πλάτη «ας 
πρός τό χθεσινόν καί σημερινόν ίλλαδικόν πνεΰρια μέ 
τά [χεγάλα αύτιά καί πρός βλα του τά συίτήματα 
ν’ άποφύγετε όλα τά συνειθισμένα καί νά :

Στηρίξετε τά μάτια τοΰ νοϋ σας καί τής ψυχής σας 
είς τόν αύγάζοντα νέον 'Ελληνισμόν. Διότι αύτός υ
πάρχει— τόν άποόεικνύουν ολίγα βιβλία καί πολλά 
αίματα.

Καί αύτός θέλει όιά νά άναπτυχθή, ιδέες ^πράγ
ματα. Καί έργασία, έργασία, έργασία καί ξχι ζαχα
ρωμένη λογοπλοκία καί κουβεντολόι γιά τό κάθε τι.

Κάμετε διά τήν φυλήν σας ένα περιοδικόν γι’ αύ
τήν. Τότε θά είσθε έ μπρος τότε θά ετοιμάζετε τό 
αύριον.

Κάμετέ μας ένα περιοδικόν, μέ πνεύμα ώρισμένον, 
διήκον άπό τήν πρώτη ώς τήν τελευταία γραμμή του

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΥ

—καί όχι μόστρα όπου ό καθείς κρεμά τό εργόχειρό 
του— μέ σκοπόν ώρισμένον καί πετάζετε κάθε τι 
άλλο.

ΔΓ όλα αύτά νά σάς προτείνω ένα συνεργάτην,ονο
μάζεται : «Μαρτύρων καί ηρώων αιμα». Είνε ό 
’Ιωάννης Δραγνύμης. Εϊνε είς τήν πρεσβείαν τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Εινε τό ιδανικόν τοΰ αύοιανοΰ 
νεοέλληνας. Εινε πρόμαχος τοΰ Μακεδονικού άγώνος, 
Εϊνε μΰς καί ένέργεια ολόκληρος. Καί εινε, Δεσπο
σύνη μου, νεώτατος καί συμπαθέτατος.’Εάν έχετε αύ
τόν έχετε περισσότερον από δλους μας.Καί όέν εινε δυ
νατόν νά έπιθυμήσετε καλήτερον σύμβουλον. Γράψετέ 
του, παρακαλέσετέ τον, στείλετέ του τό περιοδικόν 
σας, ζητησατέ του νά σάς γράφη τούλάχιστον τήν 
γνώμην του— διότι αύτός δουλεύει ύπερβολικά καί 
ίσως νά μή τοΰ μένει καιρός.

Σάς έφορτώθηκα. Άλλά έτσι είμαι έγώ, είς τά 
ανδρικά; Τώρα μή νομίζετε πάλι ότι είμαι καί τόσο 
άγενής. Σάς εύχομαι οπωσδήποτε είλικρινώς επιτυ
χίαν. Μάλιστα έπωφελοΰμαι τής εύκαιρίας τής όιευ- 
θύν’σεώς σας διά νά έκτελέσω ένα μικρό μου χρέος : 
Μαζύ μέ τήν παρούσαν ταχυδρομώ τό «Νέον 
Πνεΰμα».

Σάς εύχαριστώ διά τήν άγγελίαν. Σάς εύχαριστώ 
διά τό πολύ εύγενικό σας γάμμα.

Τώρα έννοώ νά μέ εύχαριστήσετε μ-όνον καί μόνον 
διά τήν πανταχούσα μου, άδιάφορον άν δέν σάς ά- 
ρίσγ. ’Εάν βλέπετε κατά τόν τρόπον ποΰ βλέπω καί 
νομίζετε ότι ή γνώμη μου μπορεί νά σάς βοηθήστ) σέ 
τίποτα είμαι είς τάς διαταγής σας.

Μή λησμονήσετε νά μείνετε νέα.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κατά τήν έν Παρισίοις συγκροτηϋεΐσαν τή 6 ’Ιου
νίου έτησίαν γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων τής 
Σουεζ,είου διώρυγος έπισήμως άνεκοινώ·&η ύπό τοΰ

Συμβουλίου, ή ληφθεΐσα ά-
ΤΗΣ ΣΟΥΕΖΕΙΟΥ &ΙΟΡΥΓΟΣ πόψασις, δπως από τής 1

Ιανουαρ ιου 1911 ελαττω- 
ίΐώσι τά διόδια κατά 50 εκατοστά τοΰ φράγκου, συμ
πίπτει δέ ή άπόφασις αύτη μέ τό γεγονός δτι, τό πρώ
τον ήδη άπό τής λειτουργίας τής Διώρυγος, αί είσ- 
πράξεις αύτής κατά τό λήξαν έτος ύπερέβησαν τά 
120 έκατομΰριαφτάγκων, ήτοι κατά μέσον δρον τά 
10 εκατομμύρια φράγκων κατά μήνα. "Οτι δέ ή είς 
τό ποσόν τοϋτο αύξησις τών εισπράξεων δέν κρίνεται 
τυχαία καί προσωρινή τό Συμβούλιον στηρίζει έπί 
πολλών άσφαλών δεδομένων, μαρτυρεί δέ προσϋέτως 
καί ή τών πρώτων μηνών τοΰ τρέχοντος έτους υπέρ 
πάσαν προσδοκίαν μεγαλειτέρα κίνησις.

Έν συγκρίσει πρός τό λήξαν έτος αί τοΰ ένεστώ- 
τος, άπό τοΰ Ίανουαρίου μέχρι καί τοΰ Μαΐου, ει
σπράξεις τής διώρυγος έχουσιν ώς έξής :

1909 1910

Ίανονάοιος. . . . φρ. 10.320,000—φρ. 11,410,000
Φεβοονάοιος. ...» 8.950,000— » 11.490,000
JfdpTtoc................................. » 10.420.000— » 13,200,000
'Απρίλιος.......... » 11.180,000- » 1Γ600.000
Μάϊρς................. > 9.950,000- » 11,160,000

φρ. 50.820,000-φρ. 58.860.000
Λύξηαις έπι πλέον τφ 1910 διά τούς 5 μήνας φρ. 8.040,000

ΑΠΟ ΤΠ ΜΕΓΑΛΛΤ ΦΥΣΙΟΓΝΟΝΙΙΑΤ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΕΝΑΚΗ

11 THJ t“ HP. fflEWi
ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ, ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ

Πρό δύο χρόνων είς τάς εξετάσεις τής Γυμναστικής 
τοΰ Παρθεναγωγείου Αλεξάνδρειάς παρευρίσκοντο, 
δπως συμβαίνει πάντοτε,πολλά έζέχοντα μέλη τής Ελ
ληνικής παροικίας, μεταξύ δέ αύτών καί ό Μακαριώ · 
τατος ώώτιος καί ή κ. Βιργινία Μπενάκη. Τά παιδία 
γυμναζόμεντ εϊλκυον, φυσικά πολύ τά βλέμματα καί 
τοϋ Πατριάρχου καί τής κ. Μπενάκη. Καί είς τόν 
μέν δμως καί είς τήν δέ έκαμεν έντύπωσιν ή ώχρότης 
τ&ν γυμναζομένων παιδιών, ή αδυναμία των, καί τό 
καγεκτικόν αύτών. Ίά πλεϊστα έξ αύτών Ανήκοντα είς 
πτωχικός οικογένειας, διατρεφόμενα κακώς καί Ανα
πτυσσόμενα μέ στερήσεις παρείχαν τήν λ.υπηράν έκεί- 
νην εικόνα τής δυστυχίας καί τοϋ μαρασμού. Καί ή 
θλιβερά αύτη είκών δέν ήτο δυνατόν παρά νά θίξη 
τήν εύαίοθητον ψυχήν τής κ. Βιργινίας Μπενάκη,
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Είς μίαν τοιαύτην στιγμήν, καθ" ήν ήσθάνθη σφιγγο- 
μένην την καρδίαν της από την δυστυχίαν την όποιαν 
έβλεπε ζωγραφισμένην είς τά περισσότερα εκείνα παι
δικά πρόσωπα, έστράφη προς τόν Μακαριώτατον.

— Λεν σας -λάμνει έντύπωσιν, Μακαριώτατε, ή 
ώχρότης καί ή αδυναμία τών παιδιών αυτών;

— "Ακριβώς περί αύτοϋ ήθελα νά σάς ομιλήσω, 
ν.πήντησεν έκεΐνος, διότι προξενεί πολλήν θλΐφιν ή θέα 
όλης αυτής τής δυστυχίας. '

— Ξεΰρετε τί σκέπτομαι Μακαριώτατε; Νά ιδρύσω 
ένα Συσσίτιον δι”δλα αυτά τα πτωχά καί δυστυχή όντα.

"Ο Πατριάρχης έστράφη έκπληκτος πρός τήν με- 
γάλην έκεί”ην ψυχήν ή όποια έγνώριζε τόσον καλά 
νά έρχεται άρωγός και εύεργέτις πρός τήν δυστυ
χίαν, καί ένφ τήν συνεχα'ρετο διά τήν φιλάνθρωπον 
σκέφιν της ήκουεν ευχαρίστως δτι ή κ. Μπενάκη 
έσχεδίαζε καί άπεφάσιζεν ήδη όριστικώς τήν ΐδρυσιν 
Οικονομικού Συσσιτίου.

Αυτή είνε ή απλή καί συγκινητική Ιστορία 
τής ίδρύσεως τοϋ Οικονομικού Συσσιτίου τής "Αλε
ξάνδρειάς. Ή ύπόσχεσις τήν οποίαν έδωκεν είς έαυ- 
τήν ή κ. Μπενάκη κατά τήν ήμέραν τής Γυμναστικής 
τοϋ Παρθεναγωγείου, δέν ήργησε νά πραγματοποιηθή 
άπό τήν εύγενή καί φιλάνθρωπον δέσποιναν τήν τι- 
μώσαν τήν Έλληνίόα γυναίκα διά τής έξοχου κοι
νωνικής καί φιλανθρωπικής δράσεώς της.

Άπό διετίας λειτουργεί ήδη τό Οικονομικόν Συσ
σίτιον είς τήν "Αλεξάνδρειαν. Δέν θά περιγράφω ούτε 
τό κτίριόν του, ούτε τάς αίθουσας του. Εινε όλα τέ
λεια, άφοϋ τό ΐδρυσεν ή γενναιωδορία τοϋ κ. καί τής 
κ.Μπενάκη. Διά τοΰτο όντι περιγραφής προχωρώ είς 
τά ευεργετικά άποτελέσματά του. Πλήν τών μερίδων 
τάς οποίας παρέχει ή ίδρύτρια αύτοϋ είς τά άπορα 
παιδία τών σχολείων, δίδονται μερίδες καί έπί πλη
ρωμή. Μέ είκοσι πέντε λεπτά, δηλ. ένα γρόσι γερό 
— καί τό μισό γρόσι είνε τό μικρότερο κυκλοφορούν 
νόμισμα έν Αίγύπτω—άγοράζουν οί έργάται τήν σούπα 
των, τό κρέας καί τό ψωμί των.

Κατά τους προχείρους υπολογισμούς δίδονται άγο- 
ραζόμεναι όκτακόσιαι μερίδες ήμερησίως, είς τόσην 
δέ άκμήν βαίνει τό έργον ώστε σήμερα πλήν τών γε
νικών δαπανών, αί όποΐαι έπιβαρύνουν ευθύς έξ άρ- 
χής, τήν Κυρίαν Μπενάκη, τό Οικονομικόν Συσσί
τιον τής Αλεξάνδρειάς κατέστη αυτάρκες καλύπτον 
τάς δαπάνας διά τών έσόδων του, πρόκειται δέ νά 
ίδρυθή καί άλλο κέντρον συσσιτίου διά τούς έργάτας 
έντός αύτής τής πόλεως,

"Η κ. Στάμπα, ή διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου 
"Αλεξάνδρειάς διεγεϊται πολλάς σπαρακτικός εικόνας 
έκτιλισσομένας είς τό 'Ελληνικόν Παρθεναγωγείον.

Πολλάκις ήδύνασθο νά παρακολουθήσητε μαθή
τριαν καθαρίως ένδεδυμένην ή όποια τήν ώραν τοΰ 
προγεύματος έπήρε καί αύτή τό καλαθάκι της διά νά 
φάγη. Έτοποθετεΐτο είς τήν θέσιν της, έβγαζε τήν 
καθαρόν της πετσέτα, τό πηροϋνί της, τό μαχαίρι 
της, καί όύο πιάτα σκεπασμένα. "Οταν δέ τά τοποθε
τούσε δλι· αυτά καί έξεσκέπαζε τά πιάτα, δέν έβλέ- 
πάτε έκεΐ, τίποτε άλλο παρά μίαν πατάτα τηγανισμένη. 
Καί πολλάκις συνέβαινε παραπλεύρως τής μικρός αυ
τής μάρτυρας, τής πεινώσης άσφαλώς, άλλη συμμα- 
θήτρια νά τρώγη ο,τι έκλεκτά καί ώραΐα ή μητρική 
στοργή τής παρεσκεύασε, καί ή πατρική ευπορία τής 

παρείχε. Και πολλάκις θά συνέβη κοινωνικά μίση 
νά έγεννήθησαν καί άνεπτύχθησαν άπό τήν διαφοράν 
αύτήν, άπό τήν διαφοράν τής τηγανισμένης πατάτας 
μέ τό λάδι, τήν οποίαν έτρωγε ή μία, καί τής βρα
σμένης ορνιθος τήν όποιαν κατεβρόχθιζεν ή άλλη μέ 
δλην τήν παιδικήν αύθάδειαν, τήν όποιαν παρέχει 
κάποτε καί είς τάς ηλικιωμένος ή ευμάρεια καί τοϋ 
πλούτου ή υπεροχή.

Αί λυπηρά! αύταί διακρίσεις τούλάχιστον εις τά 
Σχολεία τής "Αλεξανδρείας δέν υπάρχουν πλέον σή
μερον. "Η κ. Μπενάκη στέλλει άπό τό Οικονομι
κόν Συσσίτιον πρός δλους τούς μικρούς καί δλας 
τάς μικράς τό αύτό φαγί, τήν αύτήν εϋγευστον 
καί καθαράν τροφήν, Καί έάν ή γενναιοδωρία ε
νός Άβέρωφ καί Τοσίτσα τοΐς. παρέχει τήν έκ- 
παίδευσιν καί τήν μόρφωσιν, ή κ. Μπενάκη τοΐς 
δυναμιόνει τό σώμα διά τής υγιεινής τροφής καί κα
θιστά δλα έκεΐνα τά παιδικά σώματα ύγιά και εύρω
στα, καί συνεπώς ίκανά διά τήν πάλην τής οβριόν.

' Υπάρχει τίποτε τούτου ώραιότερον;
'(Είς τό έπόμενον ή συνέχεια^ _ ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟ Τ*Σ  ΜΕΓΙΑΠ ΦΥΣΙΟΓΙΙΟΛΙΙΣ TOT EMHIHM0Y

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ΑΠΟ τό αείμνηστον άν»ρθωτικόν καθεστώς άπό 
τήν περίοδον έκείνην τών μεγάλων ελπίδων 

και τών ωραίων ονείρων ποΰ καί ποΰ αναφαίνονται 
σπινθήρες τινες καί άνα-

ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ λ“»ϊπα'1 ν“ ύπενθυζ 
μίζωσιν δτι εΰρέθησαν καί 

αγαθά τινα σπέρματα τά όποια καταλλήλως καλλιερ
γούμενα θά ήδύναντο νά μάς δώσωσι καρπούς άντα- 
ποκρινομένους πρός τήν αληθή εθνικήν σταδιοδρο
μίαν μας.

Τό Κράτος μας δέν’έστρεψε τήν προσοχήν του είς τήν 
άνάπτυξιν τών παραγωγικών μας δυνάμεων, δένένί- 
σχυσεν έπιστημονικώς τήν γεωργίαν, τό έμπόριον, καί 
τήν βιομηχανίαν μας καί ώς έκ τούτου πολλήν τήν κα
κοδαιμονίαν έσκόρπισε γύρω του,έκεΐνο δμως τό όποιον 
είνε μία πληγή διά τήν κοινωνίαν, διά τό άτομον, 
διά τόν έργάιην, διά τόν οικογενειάρχην, διά τόν πα
ραγωγόν, διά κάθε πολίτην Έλληνα τέλος είνε ή τε- 
λωνειακή νομοθεσία. Ούδέν σύστημα, ούδεμία επι
στημονική βάσις, ούδεμία μελέτη τών δρων τοΰ βίου, 
τών αναγκών τής ζωής, τών πλουτολογικών κανόνων, 
τών στατιστικών δεδομένων, τής εμπορικής κινήσεως 
καθωδήγησε ποτέ τάς σκέψεις δλων τών μέχρι τοϋδε 
Κυβερνήσεων τοϋ έλευθέρου Κράτους. Είνε δυστυχώς 
αληθές δτι τό βαρύτερον σύμπτωμα καί ή πλέον' εν
αργής άπόδειξις τής ανυπαρξίας Κράτους σοβαρού, 
σώφρονος, μεμετρημένου, πατρικού, είνε ή ελαττωμα
τική σύνταξις τοΰ τελωνειακού συστήματος δπερ οδτω 
βαρύνει καί καταδυναστεύει τάς διαφόρους τάξεις τής 
κοινωνίας παρεμπόδιζαν τήν άνάπτυξιν τής κοινω
νίας καί πλουτολογικώς καί πνευματικά»; άκόμη.

"Οταν λοιπόν σκεφθή τις όποιων δεινών πρόξενον 
γίνεται τό Κράτος αύτό διά τήν άμέλειαν καί άδια- 
φορίαν του περί τό ζήτημα αύτό θά αισθανθή άνα- 
κούφισιν μανθάνων δτι έδέησε τέλος νά καταρτισθή 
πολυμελής επιτροπή είδικώς προωρισμένη διά τήν 
μελέτην καί τήν γενικήν άναθεώρησιν τοΰ δασμολο
γίου καί τών τελωνειακών νόμων. Καί τό εύχάριστον 
δτι έκλήθησαν νά λάβουν μέρος είς τήν δεκαμελή αύ
τήν επιτροπήν πρόσωπά τινα καί γνώσεων ειδικών 
μεγάλων καί άντιλήψεως ούχί τής τυχούτης καί επι
στημονικής αξία; καί θετικού πνεύματος καί φιλοπα
τρίας πραγματικής. Ζ.

ΧΤΟλΊδΙ Α
Δέν θά στολίσω εγώ τά χείλη σου 
Μέ κάθε κόκκινο τής κτίσης 
— Κεράσια, ρόδα καί κοράλλια 
ή πορφυρές τοΰ ήλιου δύσεις.

Είνε μικρά, κοινά στολίσματα 
Γιά σένα δλ’ αύτά γλυκειά μου. 
Θά βάλω έγώ στολίδια ατίμητα 
Στά δυό σου χείλη τά φιλιά μου.

Φιλιά παρθένα καί περήφανα 
Γιατί θά βγαίνουν άπό στήθια 
'Όπου σε κάθε καρδιοκτύπι τευς 
Κρύβεται ό "Ερως κ" ή ’Αλήθεια.

Λάρναξ
ΠΑΥΛΟΣ- Μ. ΒΑΛΛΑΣΕΡΙΔΗΣ

onus pomswie
ΕΙΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ό KLAS PONTUS ARNOLDSON είνε 
άπό τά μεγαλείτερα ονόματα τοΰ πολιτισμένου κό
σμου. καί ιδιαιτέρως στή Σκανδιναυία, τήν οποίαν 
έχει πολύ ωφελήσει, μέ ανεκτίμητους υπηρεσίας καί 
εκδουλεύσεις, καί ώς συγγραφεύς καί ώς πολιτευτής. 
Ποιος δέν θυμάται τή φοβερή εκείνη πολιτική κρίσι, 
ποΰ κατά τό 1905 κατετάραζε τάς δύο άδελφικάς 
χώρας, τήν Σουηδίαν καί τήν Νορβηγίαν,καί πού όλος 
ό κόσμος περίμενεν άπό στιγμή σέ στιγμή τήν άδελ- 
φοκτονίαν καί τό αιματοκύλισμα ;

Καί ό Άρνολδσον τότε εΐργάσθη στήν πρώτη 
γραμμή κατά τή φοβερή έκείνη κρίσι γιά νά προλάβη 
τόν μεγάλον κίνδυνον, ποΰ κρεμότανε άπάνω άπό τό 
κεφάλι τών δύο ώραίων καί άγαπηρένων του χωρών, 
τής Σουηδίας καί τ-ής Νορβηγίας. Καί δέν άπηλπί- 
ζετο ό φιλάνθρωπος αύτός. Άλλά τό εναντίον. "Οσο 
έβλεπε τά πάθη ν’ αγριεύουν, καί οί άδιάλλακτοι 
νά πληθαίνουν καί άπό τά δύο μέρη, τόσο κ’ εκείνος 
προσπαθούσε περισσότερο ακόμα. ’Εμπνευσμένος άπό 
τά εύγενικά του αισθήματα καί τόν άπειρον άλτρουί- 
σαό του κύττκζε πώς νά καθησυχάζη τ’ αφηνιασμένα 
έκεΐνα πλήθη, πού ζητούσανε μέ κάθε τρόπο νά λύ
σουν τή διαφορά τους μέ τάς φρικαλεότητας ενός πο
λέμου αδελφικού.

Ποιος θά τό πίστευε, οτι ό ’Άρνολδσον θά κατώρ- 
θωνεν αύτό τό μέγα θκύμα ;

Γιατί πραγματικώς φάνηκεν άληθινό θζϋμα στά 
μάτια τής Ευρώπης, όταν έκεΐ ποΰ περίμενεν ά
φευκτα τόν πόλεμο, μάθκινεν ότι αί δύο άδελφικαί 
χώραι έκλειον μεταςύ τους Εϊρηνη για τριάντα χρόνια.

Τήν άςία τοϋ μεγάλου αύτοϋ κατορθώματος τοϋ 
Άονολδσον όχι μόνον δέν ήρνήθησαν οί γενναίοι 
Σκανδιναυοί άλλά καί αναγνώρισαν μέ τόν ωραιό
τερο τρόπο. Ή έπιτροπή τοΰ Νόμπελ τό 1908 άπε- 
φάσισε νά προσφέρη στόν Άρνολδσον τό βραβεΐον τής 
Ειρήνης.Μόνον τό γεγονός αύτό εινε άρκετό νά μαρτυ- 
ρήση πόσον έςετιμήθη ή έργασία τοϋ έργάτου αύ
τοϋ τής Μεγάλης ’Ιδέας τής Ειρήνης.

Άλλά δέν είνε μόνον αύτό τό έργον τοϋ μεγάλου 
αύτοϋ φιλανθρώπου. Εργάζεται συστηματικά ύπέρ 
τής Ειρήνης όλου τοϋ κόσμου, καί είνε άπό τά δια- 
σημότερα μ,έλη τοϋ Διεθνούς Συνεδρίου τής Ειρήνης,

’Έχει δημοσιεύσει πολλά ώραΐα έργα του, μέ τά 
όποια ό εύγενής αύτός Σουηδός κηρύττει στόν κόσμον 
ολόκληρον ?ό Εύζγγέλιον τής άγάπης καί τής άδελ- 
φοποιήσεως τών λαών τής Γής.

Τά σημαντικώτερα έργα του, ποΰ έκαναν τή με- 
γαλείτερην έντύπωσιν στήν Εύρωπη καί τήν’Αμερική, 
είνε τά εξής, τά όποια καί μεταφράσθησαν σέ άρκε- 
τάς Εύρωπκίκάς γλώσσας.

«PAX MUNDI» πού έτυπωθη τό 1890.
«ΤΙIE HOPE ΟΕ AGES» πού έτυπώθη τό 

1900.
Καί τό σΤΗΕ POPES PRAYEP» ποΰ έτυ

πώθη τό 1901.
Καί ό άφοσιωμένος αύτός φίλος τής Ειρήνης ήλθε 

κατά τάς πρώτας ημέρας ,τοΰ Μαρτίου στάς Αθήνας
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μζζύ μέ τήν γυναΐκζ του—μιά πολύ χζριτωμένη και 
πολύ νέα Σουηδή—για νά θζυμάση τό άρχαΐον ελ
ληνικόν πνεΰμζ άπάνω στά άξιοθρήνητζ ερείπια τή; 
αθάνατη; Τέχνης, και νά δή άπό κοντά τού; σημερι
νούς 'Έλληνας.

Πόσα ωραία πράγματα δέν μοϋ εΐπεν ό θαυμάσιος 
αύτός άνθρωπος άπάνω στόν ιερό Βράχο, βπου ανε
βήκαμε μαζύ.

Και δταν τόν ήρωτησζ, άν πιστεύει νά πραγματο
ποιηθώ αύτό τό μεγάλο καί αφάνταστο έργον Τή; γε
νική; Ειρήνη.' τοΰ Κόσμου, μοϋ εΐπεν ό εύγενή; Σουη
δός μέ μιά πολύ μεγάλη πεποίθησι.

— Τίποτα δέν είνε ακατόρθωτο σ’ αύτόν τόν κό
σμο. “Ολες οί μεγάλες ιδέες στην άρχή μάς φαίνον
ται ή γελοίες ή αστείε; ή άκατόρθωτες. Ή ιδέα τή; 
γενικής Ειρήνη; εινε πολύ δύσκολον νά πραγματοποι
ηθώ, δέν είνε δμως και άδύνατον. Θ’ άργήση βέβαια 
νά γίνη, άλλά θά κατορθωθώ μιά μέρα. Γιά τοϋτο έ
χομε χρέος εμείς νά έργασθοϋμε πολύ, νά καλλιερ- 
γησωμεν τό έδαφος, δσο μποροϋμε πιότερο, γιά νά 
τό έτοιμάσωμ-εν στούς άπογόνους μζς. Ό πόλεμος 
εινε φοβερά κζι άπαίσιζ κζτάστασις. Ή είρηνη εινε ό 
μενάλος σκοπός τοϋ ανθρώπου.

Καί μοΰ έξήγησε, πώς έν άπό τά μέσζ ποΰ θά 
προσπαθήση τό Διεθνές Συνέδριον τή; είρηνης νά 
έπιτύχη, εινε καί η ούδετεροποίησις τών διαφόρων 
κρατών, διά νά λύωνται σιγά-σιγά αί μεταξύ των διζ- 
φοραί συμβιβαστικώς.

— Τί απαιτήσει; θά ειχεν αίφνης η 'Ελλάς γιά 
νά δεχθώ ζγ1θύξη την ούδετερότητά της, μ’ έρώ- 
τησεν ό άκάμζτος αύτός άνθρωπος.

— Δέν είμαι πολιτικός, τοϋ άπηντησζ, γιά νά 
γνωρίζω τί άπζιτησεις θά ειχεν ή Ελλάς. Εκείνο 
ποΰ ζέρω, εινε τί άπζιτησεις έχει ό Ελληνισμός, ποϋ 
δέν εινε παρά απαιτήσει; φυσικζί, άπζιτησεις άν- 
θρώπινζι. Θέλει νά ζήση μέσζ στό Φώ; της ’Ελευθε
ρίας, ποϋ την έχει εξαγορασμένη μέ ποτάμια ολό
κληρα τιμίου αΐμζτος. Θέλει νά ζήση ό Ελληνισμός, 
γιά νά εξακολούθηση τήν εκπολιτιστική του άπο- 
στολή, γιά νά λαμπρύνη κζί πάλι τό γένος τών άν- 
θρώπων, γιά νά έργασθώ κζί πάλιν υπέρ τής άνθρω- 
πότητος, δπως είργάσθη κζί άλλοτε ή δέ σειρά 
τών αιώνων έχει προσκυνήσει μέ τόσην εύλάβεια τό 
έργον του. Διότι ό Ελληνισμός ό σημερινός τίποτ’ 
άλλο δέν έπιθυμεΐ παρά τήν ειρήνη κζί τόν άληθινό 
πολιτισμό. Καί γιά τοϋτο εργάζεται άκούραστος, 
καί γίνεται έμπορος, καί γίνεται τραπεζίτης, καί γί
νεται γεωργός, καί γίνεται ναύτης, καί γίνεται επι
στήμων, καί δημιουργεί καθημέραν καί μιάν έργζσία, 
γιά νά ζήση καί αύτός καί οι άλλοι ποΰ συγκατοι- 
κοΰν μαζύ του, καί θέλει νά ζήση μεταξύ τών άλ
λων, ώ; άδελφός, άδιάφορον άν αύτοί οί άλλοι είνε 
Μουσουλμάνοι ή Βούλγαροι, ή ’Αρμένιοι, ή Ρουμάνοι 
ή Σέρβοι ή “Αραβες. Γιά τοϋτο πρώτοι-πρώτοι οί 
Έλληνες, πριν άκόμ.α προφθάσουν νά καταλάβουν τί 
τρέχει οί Μουσουλμάνοι, είχαν χαιρετήσει μέ δλο τόν 
ενθουσιασμό πού χαρακτηρίζει τήν φυλήν μας, τό 
Τουρκικό Σύνταγμα. ’Αλλά δυστυχώς οί Νεότουρκοι 
δέν θελήσανε νά καταλάβουν τή σημασία τής ειλι
κρίνειας καί τοΰ ενθουσιασμού μας, άλλά μάς πζρε- 
ξήγησαν, καί μάς ϋποπτεύθησαν. Πότε θά μάς κα

ταλαβουν; Ά, φαίνεται πώς θ’άργήσουν άκόμη πολύ, 
γιατί από την Μουσουλμανικήν ψυχήν δέν ξεριζώνε
ται τοσο εύκολα μιά τέτοια πεποίθησι; καί. τέτοια 
υποψία, που είνε βασισμένε; άπάνω σ’ένα πολύ βαθύν 
κ αιωνόβιον θεοκρατισμ.όν.

Ό Αρνολδσον μ’ έρώτησεν έπίση; καί γιά τό ση
μείο που βρίσκεται ή σημερινή μζς φιλολογία, 
κζί χάρηκε πολύ ν’ άκούη νά τοΰ λέγω γιά ση
μερινού; ποιητά; μζς, κζί νά τοΰ εκφράζω μεγά- 
λην αισιοδοξία γιά τό μέλλον. Σημειώσεις ιδιαιτέρας 
έλαβε γιά τό Σουρή, γιά τόν Παλαμά καί γιά μερι
κού; άλλους άπό τούς πιό γνωστού; ποιητά; μα;.

Ό “Αρνολδσον μέ είχε πζρακζλέσει επίσης νά τόν 
συνοδεύσω καί στή Βουλή.

“Ητζνε 13 Μαρτίου, καί ή Βουλή συνεδρίαζε γιά 
τελευταία φορά. Οί πατέρες τοϋ έθνους εκείνη τή 
μέοα ήτζνε δλο νεΰρα, κζί ή φωνές τους βοίζζνε κάτω 
άπό τό θόλο τή; Βουλής. Κατάλαβα δτι παρζξενεύ- 
θηκεν ό ξένος μου καί ή γυναΐκά του, άκούοντας τήν 
οχλοβοήν εκείνην άπό τό θεωρείο τών διπλωματών 
πού βρισκόμαστε, καί δταν βγήκαμε τοΰ ζήτησα νά 
μοΰ πή τήν έντύπωσιν του.

Ό εύγενής Σουηδός μοΰ άπάντησε μέ μιά μ.εγάλην 
εύγένεια.

— ’Εμείς στή Σουηδία δέν έχομε τό δικαίωμα νά 
διακόπτωμεν κζνέναν, δταν αγορεύει.

Τοΰ εξήγησα δτι κ’ έδώ δέν έχουν, αύτό τό δι
καίωμα, άλλά δτι χάρις στό χαρακτήρα τοϋ Έλλη- 
νικόΰ λαοϋ πζρζτηρεΐτζι αύτό τό φαινόμενο, δπως 
καί σέ άλλζ μέρη κζί σέ άλλες Βουλές, δπως καί 
στήν Ούγγαρίζ εκείνες τί; μέρες, ποΰ οί Ούγγαρέζοι 
βουλευτζί σπάσανε τό κεφάλι τοϋ πρωθοπουργοΰ μέ 
κζλαμάριζ.

Ό Άινολδσον πού ειχεν έλθει έδώ, άφοΰ πρώτα 
πήγε στήν Αίγυπτο, στήν Πζλζιστήνη, στή Συρία 
κζί στή Σμ.ύρνη μελετώντας τά ήθη τών ’Ανατολι
κών λζών, έφυγεν άπό τήν Πόλι τής Παλλάδας γιά 
τήν Κωνσταντινούπολή κζί άπ’ έκεΐ στή Σόφια, στό 
Βουκουρέστι κζί στό Βελιγράδι.

Κζί δταν πλέον άνζχωροϋσεν ή άξιοθζύμαστος αύ
τός άνθρωπος μαζύ μέ τήν ύπέρ.οχον γυνζΐκά του, μοΰ 
είπε.

— Δέν θά λησμονήσω ποτέ τήν ώραίζ καί ένδοξον 
πατρίδα σας, άγζπητέ μου φίλε.

Τό ίδιο μοΰ είπε κζί ή χαριτωμένη γυνζϊκά του.
Κζί μοϋ σφίγγανε τό χέρι, και μέ κυττάζζνε μέ 

τά σπινθηροβόλα κζί έξυπνα μάτια του; οί εύγενεΐς 
καί συμπαθητικοί Σουηδοί μέ βλη τήν ειλικρίνεια 
πού χαρακτηρίζει τήν γεννζίζ έκείνη φυλή τοΰ Βορρά, 
τούς Σκανδινζυούς.

"Οσο γιά μένα, ομολογώ δτι έχω θαυμ.άσει τήν 
άπλότητζ κζί τό φωτεινό πνεΰμζ τοΰ ζεύγους εκείνου 
τών Σουηδών. Κζί έχω θαυμάσει ακόμα περισσότερο 
τήν αύτοπεποίθησι πού έχει στήν κεντρική του ιδέα, 
γιά τήν οποίαν έχει άφιερώσει τή ζωή του ολόκληρη.

Καί είπα. Νζ χζρζκτήρες ποΰ δημιουργοϋν τήν 
άληθινή πρόοδο τών ανθρώπων. Τό έθνος μας έχει τήν 
ύποχρέωσι νά μάθη πώς δημιουργοΰνται τέτοιοι χα
ρακτήρες. Γιατί μόνο μέ τέτοιους χαρακτήρας μεγα
λώνουν έθνη μικρά, σάν τό δικό μας.

ΧΡ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΪΪΟΔΙΤΙΕΟΝ ΔΕΔΤΙΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 23 ’Ιουνίου 1910.

Εσωτερική καί εξωτερική κατάατασες

Άπό ήττας, είς ήτταν: ιδού το χαρακτηριστικόν 
τοΰδιαστήματος, καθ’δ γράφω τό Πολιτικόν όελτίον. 
Ή Ελληνική Κυβέρνησις άπό πρώτης στιγμής, μή άν- 
τιληφθεΐσζ, δτι ή Τουρκία, έξεμεταλλεύετο, τό πο- 
λιτικώτατον δόγμα, τής διαταράξεως τής Δημοσίας 
της Γνώμης, άφήκε ταύτην νά προχωρώ άνενοχλή- 
τως. Εύφυέστατα αύτή άνήγζγε τό πράγμα εις πε- 
ριωπήν, καί έπέστησεν έπ’ αύτοΰ τήν προσοχήν τών 
Μεγάλων Δυνάμεων. "Οσω ίσχυροτέρα ήτο ή έκφαν- 
σις τής διαταράξεως τής Δημοσίας Γνώμης έν Τουρ
κία, τόσον, αί Δυνάμεις περισσότερον προσεϊχον είς 
αύτήν, καί ύπεχωρουν- τής Ελλάδος ΰποκυπτού- 
σης· καί άν είχον πρόθεσιν, νά λάβουν ύπ’ δψει τήν 
Ελλάδα δέν τήν ένεθυμ.ήθησαν. Κατ'άρχάς,έξωδίκως 
έξεδηλοΰντο οί άπό πολίτικου συμφέροντος φιλο- 
τουρκισμοί, γενόμενοι, πρός άντιπερισπασμόν, τοΰ 
Γερμανικοΰ φιλοτουρκιάμοϋ, άργόϊερον δμως, κατέλη
ξαν είς δηλώσεις,■· άπό'τών Βουλ'ών καί τέλος καί είς 
note ή notice δπως λέγουν ' πρόςν τήν Πύλην, δΓ 
ής τά επικυριαρχικά δικαιώμ-ατα τοΰ Σουλτάνου με- 
τεβάλλοντο είς κυριαρχικά. Φυσικώς οί Τοΰρκοι, τάς 
διαθέσεις ταύτας τών Δυνάμεων έσπευσαν νά τάς έκ- 
μεταλλευθώσι, καί ταύτοχρόνώ; έκήρυξαν καί βοϋ- 
κοτάζ κατά τής 'Ελλάδος, σκοποϋντες νά περι- 
σπάσουν τήν Ελλάδα καί μεταβάλλουν τά οπωσ
δήποτε μή ούσιαστικά ταϋτα κέρδη, είς πραγμα
τικά. Αύτή είνε τούλάχιστον ή τάσις τών καί ή επι
θυμία των. Άλλά τό βοϋκοτάζ καί ή παραχώρησι;

ίΑ,Πο ΤΗΝ ΪΖ,ΩηΝ τοτ ΤΛηνοϊ

ΙΟΥΝΙΟΣ
Πολιτικόν και εθνικόν χάος έκυριάρχησε κατά τόν 

π. μήνα.Νομίζει τις δτι τό Ελληνικόν Κράτος παρου
σιάζει τό θέαμα ανθρώπου τοΰ Λαοΰ πτωχού, μέ 
ράκη αντί ενδυμασίας, δστις μέθυσος, ΐσως άπό τήν 
ατυχίαν, ενοχλεί άνυποφόρως τούς γείτονας οίτινες 
τόν δέρουσι, τόν ξυλοκοποΰσιν ανηλεώς, δπως πολ- 
λάκις συμβαίνει νά έκσπμ ή λαϊκή άγριότης κατά 
άτυχων τίνων κοινωνικών θυμάτων. Καί έν τή δρμή 
Των τή κτηνώδει μικροί καί μεγάλοι, άγυιόπαιδες καί 
μπακάληδες νοικοκυραΐοι καί φουρναραϊοι ειρηνικοί 
άναμίξ τόν δέρουσι, τόν τύπτουσι παντοΰ καί είς τήν 
κεφαλήν καί εις τό πρόσωπον καί εις τό στήθος καί 
ένφ τό αιμα ρέει πανταχόθεν, τόν ώθοΰσι, τόν λακτί- 
ζουσι, τόν κυλίουσι κατά γης και είς έπίμετρον αί- 
μόφυρτον καί καταλασπωμένον, άπό τό αίμα καί τήν 
σκόνην, έρχεται καί ή Αστυνομία εις τό τέλος νά τόν 
δδηγήση είς τό κρατητήριον.

Τό τοιοΰτον λαϊκόν καί κοινωνικόν θΰμα τήν ει
κόνα τοΰ δποίου πολλάκις εις τάς Άθηναϊκάς δδούς 
μέ φρίκην άντικρυσαμεν,τήν στιγμήν εκείνην χάνει καί 
τά τελευταία ίχνη τοΰ λογικοΰ του καί ζαλισμένον, πα- 
ραπαϊον, μέ τό χάος είς τήν κεφαλήν, μέ τήν φρίκην

ύπερδιζκοσίων κεκλεισμένων εκκλησιών τής Μακε
δονίας είς τούς Βουλγάρους, έχει καί άλλον σκοπόν, 
νά άντιληφθοΰν τήν θέσιν τής Ελλάδος, έάν δύνα
ται νά κάμη πόλεμ.ον.

Δυστυχώς, ή πορεία τής Έλλάδο; πείθει όλονέν 
τούς Τούρκους δτι δέν έχει τίποτε νά φοβήται καί 
συνεπώς θά έξωθήσωσιν άκόμη τά πράγματα. Σήμεοον 
αύριον κερδίζουν τό ζήτημα τής άνευ δρκου συμμετο
χής τών Μουσουλμάνων είς τήν Έθνοσυνέλευσιν. Οί 
Κρήτες προσποιοΰνται δτι άνθίστανται, άλλ’ ή άντί- 
στασις είνε ψευδής, διότι δέν είνε άπόφασις πρός θυ
σίαν άλλά τρόπος πολιτικός, δστις φυσικώ;θζ τοτύχη. 
Έάν θέληση κανείς βζθύτερον, νά είσόύση βεβαίως, ή 
τελεία είς πράγμα μ.ετα6ολή τής νίκη; τή; Τουρκίας, 
άπέχει πολύ τό δέ έπιζητούμενον ύπό τής Τουρκίας, 
νά δοθώ τε^ι*ή  λύσι; εί; τό ζήτημα τής Κρήτης, 
δπερ ή φράσις τής διακοινώσεω; πρός τήν Πύλην, τών 
Δυνάμεων τή άφίνγι νά πιστεύση, βεβαίως είνε πολύ 
δύσκολον, άλλ’ ή άβελτηρία, ή έπιδεικνυομένη 
καί έν Άθήναις, καί έν Κρήτη καί έν Φαναρίω, δι
καίως πρέπει νά γέννα φόβους. Παν δ,τι έγένετο 

'μέχρι τοΰ νΰν έν Κρήτη, ήτο παρά φύσιν, ήτο αντίθε
τόν πρό; τό κοινώ; πιστευόμενον, δέν τό έπίστευον 
καί αύτοί οί ' Τοΰρκοι, καί όμως ή μή γνώσις τών 
πραγμάτων, ή έλλειψι; συστήματος παρ’ ήμΐν, τά 
πάντα κατέστησαν, καί θά καταστήσουν δυνατά. Έν 
πάσι περιπτώσει τό Κρητικόν ζήτημα καί παν άλλο 
ζήτημά μας, μετά τή; Τουρκίας έξαρτάται έκ τής 
'Ελλάδος. Αποφασιστική στάσις τής Ελλάδος τά 
πάντα θά ματαιώση καί τά γενόμενα θά καταστρέψη 
τούναντίον όμοια πρό; τήν μέχρι τοΰδε, στάσις καί τά 
άπιστευτότερα θάέπιτρέψη νά γίνουν.

Γ. Δ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΣ

είς τήν ψυχήν, μέ τό μίσος εί; τήν καρδίαν καί τήν 
οδύνην εις τό σώμα μτταβάλλεται είς έν νευρόσπα- 
στον, χωρίς νοΰν, χωρίς θέλησιν, χωρίς αΰτοβουλίαν, 
χωρίς άντίληψιν. Δυστυχώς ή πατρίς μας κατά τόν 
μήνα αυτόν καί ηθικώς καί ΰλικώς καί έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς αυτήν τήν έντύπωσιν προξενεί, μο
λονότι θα εύρεθοΰν πολλοί πατριώται τών λόγων, τής 
συζητήσεως, καί τής ρουτίνας οί δποϊοι θά διαμαρτυ- 
ρηθοΰν διότι τοιαύτην εικόνα δίδομεν τής καταστά- 
σεώς μας ώς "Εθνους, ώς Λαοΰ, ώς Κράτους.

Άλλοίμονον I τόν εΰγενέστερον καί τιμιώτερον 
καί πατριωτικώτερον Λαόν, τόν ΰπέροχον αϊ
τόν Λαόν, τόν κρύπτοντα θησαυρούς εΰγενών αι
σθημάτων, τόν άληθή άδάμαντα τών Λαών, τόν 
κατέστησαν ώς τόν αίμόφυρτον παρίαν άνίκανον 
νά σκεφθή, ν’ άναγνωρίση τό ορθόν, νά ύποστηρίξη 
τό γενναΐον, νά θυσιασθή διά τό δίκαιον, ν’ άγαπήση 
τό καλόν καί νά έξαρθή εις τό ΰψος τών δεινών πε
ριστάσεων δς διατρέχει τό “Εθνος μας καί ή Φυλή μας.

Μέ ψυχικήν οδύνην γράφομεν ταϋτα πάντα. Νομί- 
ζομεν δμως δτι δφείλομεν δλοι νά καταδείξωμεν τούς 
μεγάλους κινδύνους οίτινες μάς περικυκλοΰσι, τούς με-
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Χοροί ’Ελληνικοί ύπό,τών μχβητών τοϋ έν Λευχωτίχ Παγχυπρίου Γυμνατίου.

γάλους κινδύνους οΐτινες έπικρέμανται.έφ’ δλου τοϋ 
"Εθνους έτοιμοι έν μιφ στιγμή νά μάς αφανίσουν, νά 
μάς οδηγήσουν εις τό χάος τό βαθύ, έκ τοϋ οποίου τί
ποτε πλέον δέν θά ήμΛοροΰσε νά μάς σώση.

♦
Τί μάς ώφέλησεν ή Έπανάστασις ! Τά μεγάλα 

συλλαλητήρια καί οί δρκοι οί θεατρικοί-κατά τί μάς 
έβελτίωσαν. Πρέπει άρα νά άποθάνωμεν ; Πρέπει 
λοιπόν νά σβΰσωμεν; Πρέπει νά παύβωμεν νά εΐ- 
μεθα καί νά λεγώμεθα "Ελληνες : Ή Ρουμανία μάς 
διώκει, ή Βουλγαρία μάς απωθεί, ή Τουρκία μάς μα
στιγώνει, ή Ευρώπη μάς αίματώνει, άποκόπτουσα τήν 
Κρήτην, έν Ρωσσίφ έςησθενήσαμεν άπογοητευτικώς, 
ή ’Αγγλία μάς κρατεί στερεά τήν Κύπρον καί ίσως ί
σως δέν θά άργήσωμεν νά ίδωμεν τόν Ελληνισμόν 
τής Αίγυπτου κλονούμενον, διότι έκεϊ άνεγείρεται α
πειλητικός δ Εθνισμός τών έντοπίων καί τά πρώτα 
θύματα θά εινεοΐ ήμέτεροι "Ελληνες. Έν 'Ιερουσα
λήμ, τήν ίερωτέραν Άζρόπολιν τοΰ Έλληνισμοΰ άγω- 
νιώμεν.

'Όλοι μάς σπρώχνουν εις τήν μικράν αύτήν γω
νίαν δλοι ώς τόν άπροστάτευτον άνθρωπον τοΰ λαοΰ 
μάς πληγώνουν δεξιά καί αριστερά καί θέλουν νά μάς 
άφαιρέσουν καί αυτήν τήν έλπίδα μέλλοντος καλλιτέ- 
ρου. Δέν μάς μένει ήδη παρά ή ’Αμερική καί ή Ν. 
’Αφρική έκεϊ δπου ακμάζει σήμερον δ Ελληνισμός 
διά τών ιδίων δυνάμεων, καταπεσών παντοϋ άλλοϋ δ
που ήτο άνάγκη νά ύποστηριχθή ύπό τοϋ επισήμου 
αύτοΰ Κράτους.

Καί ήμεϊς εις τί καταγινόμεθα ;
Τόν ’Ιούνιον ποιοι σπινθήρες άνέθωρον μεγάλου 

πατριωτισμού, ποϊαι άστραπαί έφώτισαν τόν έθνικόν 
μας δρόμον, π,οϊαι βρονταί έξήγειρον τήν κοιμωμένην 
έθνικήν μας συνείδησιν. Τ

Τίποτε άπ’δλα αύτά. Ό άπολογισμός τοΰ μηνός 
αύτοΰ θά είνε ίσως κατώτερος άπό δλους τούς άλλους. 
"Ας άριθμήσωμεν τά γεγονότα δσα άπησχόλησαν τάς 
ημέρας μας καί θά ίδωμεν δτι μικροί καί ταπεινοί 
περιστρεφόμεθα είς τόν φαΰλον κύκλον μέ μικράς μέ 
άσημάντους ύπεκφυγάς.

’Ιδού τί μάς άπησχόλησαν.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
Η "ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ,, 

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΤΟΥ». Γ· ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Πόσον ευχάριστα*  είνε, όταν τό πρώτο*  έργον, διά τό 

όποιον χρόχειται νά γράψη κανείς, εινε ώραϊον. Ό συγ
γραφεύς τής «Βασιλίσσης Σαββα» μας παρουσιάζει ένα 
σπίτι όζον τελείας διαφθοράς, όχου συνάζονται διάφοροι 
άγαμοι καί έγγαμοι γιά νά παίζουν πόχερ, τό όχοϊον τούς 
χρησιμεύει συγχρόνως καί ώς μέσον καλλιτέρας γνωρι
μίας κλχ. διά δέ τούς νοικοκυραίους ώς μέσον χρηματα- 
λογίας. Τό σχιτικό άποτελεϊται άχό τόν χατέρα, τύπον 
άδιαφοροδντα τελείως διά τά γενόμενα ή μάλλον άνεχό- 
μενον αύτά, τήν μητέρα γηράσασαν είς τήν διαφθοράν, 
τόν υιόν άναπτυχθέντα είς τό περιβάλλον αύτό τό βρωμε
ρόν καί προσπαθοΟντα νά έπωφελεϊται τής καταστάσεως 
αύτής, όπως κερδίζη είς τό πόκερ καί διασκεδάζη μέ τά 
κερδισθέντα καί τήν κόρην, τήν Λιλήν, έπίσης αεγαλω- 
μένην είς τήν ατμόσφαιραν αύτήν, άλλά μέ ένστικτα 
ηθικά. Καί έδώ ακριβώς εύρίσκομεν, ότι, μολονότι ό ρό
λος είνε αρκετά καλά χαραγμένος καί αισθάνεται κα
νείς ότι τό κορίτσι αύτό έχει ένστικτον τήν ηθικήν τής 
ψυχής του καί έννοεϊ πληρέστατα τάς βιαίας εκφράσεις 
του καί τό μίσος ποΰ τήν κατέχει γιά όλους τούς τρι- 
γυρνούς του, έν τοότοις δυσφοροΰμεν καί ίνφ έπρεπε νά 
μάς είνε συμπαθέσ ;ερον, σχεδόν μάς γίνεται αντιπαθές. 
Κάτι τοΰ λείπει ή μάλλον τοΰ προσετέθησαν πολλά 
πράγματα είς τάς ομιλίας του, πολλά φιλοσοφικά διδάγ
ματα. Άλλ*  ίσως εις αύτό νά πταίη καί ή Δνς Κοτο
πούλη, ή όποια φαίνεται δέν ήννόησε τόν ρόλον. Στό 
σπίτι, λοιπόν αύτό συχνάζει καί ένας δικηγόρος μέ τή- 
γυναϊκα του, ή όποια παρασύρεται καί έρωτεύεται, (άλλά 
μάλλον παραστράτημα είνε άνευ εύγενοΟς έλατηρίου) 

ένα βουλευτήν. Ή Λιλή τήν καταδίδει είς τόν σύζυγόν 
της καί ό δικηγόρος συλλαμβάνει έπ’ αύτοφώρφ τήν γυ

ναίκα του.

'Η υποδοχή τοΰ Βασιλέως.
Ή παραίτησις τοΰ Ζορμπά.
Ή Έκκαθάρισις,άσκοπος δυστυχώς καί άλυσιτελής.
Τό Ρουμανικόν έπεισόδιον άποτέλεσμα τής κοινω

νικής μας άπειθαρχίας.
Ή Έθνοσυνέλευσις ή οποία θά μάς ρίψη είς τόν 

εκλογικόν σάλον.
Ή δημιουργία τοΰ Προτύπου Σχολείου, ή ύπό- 

θεσις τών γαιανθράκων, καί τό φοβερώτερον πρός 
στιγμήν παρ’ ολίγον νά χάσωμεν τήν Κρήτην άπό 
αύτούς τούς Κρήτας.

Διά νά καταστή τραγικωτέρα ή είκών έπρεπε τό 
αίμόφυρτον θύμα νά τό ραπίση νά τό έξευτελίση 
καί νά τοΰ βυθίση τήν μάχαιραν μαζή μέ ξένους καί 
άδιαφόρους άνθρώπους καί αύτή ή θυγάτηρ του, 
ή θυγάτηρ τήν δποίαν τόσον πολύ ήγάπησεν, καί διά 
τήν δποίαν τόσας καί τόσας θυσίας μέχρι τοΰδε έπε- 
τέλεσεν.

* 
♦ *

Ευτυχώ; ο ;ι ή Κρήτη τήν τελευταίαν στιγμήν συ- 
νήλθεν καί έννόησε τήν πλάνην της. Τά τηλεγαρφή- 
ματα άναγγέλουν δτι ή άντιπολίτευσις τής Κρητικής 
Βουλής ήρχισε νά ύποχωρΰ είς τάς άξιώσεις τών Δυ
νάμεων. 'Ο κίνδυνος δ δποϊος μά; ήπίίλει άπ’ έκεϊ 
έκλείπει τέλος. Άνατνέομεν. Άραγε θά ύπάρξωμεν 
ούτως εύτυχεϊς καί είς τά άλλα πολυποίκιλα ζητήματα 
τά δποϊα μάς άπείλητάν οχι μόνον έξωτερίκώς άλλά καί 
έσωτερικώς, καί θά έλθη ήμέρα κατά τήν δποίαν θά 
συναισθανθώμεν δλοι δτι διά την πρόοδον ενός έ
θνους άπαιτεϊται πρό παντός ή άτομική αυτοθυσία 
άπαιτεϊται εργασία, δικαιοσύνη, εύπείθεια καί πα
τριωτισμός, πατριωτισμός δμως δ δποϊός δέν θά γα- 
λουχεϊται μέ κενάς λέξεις καί δέν θά τρέφεται μέ πομ
πώδη άερολογήματα 1

”Ας έλπίσωμεν είς τόν καλόν θεόν μάς καί είς τήν 
ύπολσ.νθάνουσα άκατάβλητονν ζωτικότητα τοΰ 'Ελλη
νισμού, τόν δποϊον άποτελεϊ δ απανταχού έγκατεσπαρ- 
μένος εύγενής, γενναίος καί πατριωτικός Ελληνικός 
Λαός.

26 ’Ιουνίου 1910.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Αύταί είνε αί δύο πράξεις τοΰ έργου. Στήν τρίτην 
πραξιν ό δικηγόρος αποφασίζει νά πάρη τό διαζύγιον καί 
έπιβάλλει διά τής βίας εις τόν βουλευτήν νά συζευχθή 
τήν γυναίκα του, μόλις μείνει έλευθέρα έκ τοΰ Νομού 

καί πέρνει τήν Λιλή ώς νταντά τών παιδιών του.
Αύτό είνε το έργον τοΰ κ. Τσοκοπούλου, έν μεγάλη 

συντομίρ. Έξ όσων άντελήφθημεν,φαίνεται οτι ό συγγρα- 
φεύς, ώς έργον ήθελε νά μάς παρουσίαση μόνον τήν ατ
μόσφαιραν τοΰ σπιτιοΰ αύτοΰ καί νά μάς δείξη τί γίνε

ται έκεϊ μέσα. Καί ή άναπαράστασις τής ατμόσφαιρας 
μιας μερίδος κοινωνικής τοΰ συγχρόνου βίου είνε τελεία. 
Φαίνεται |δέ πληρέστατα ότι άντέγραψεν έντελώς 
τήν Ζωήν καί κατώρθωσεν οϋτω νά άποϊώση είς τό έρ
γον του τελείαν φυσικότατα. Επειδή όμως γνωρίζει χολύ 
καλά ότι ένα δραματικόν έργον έχει ανάγκην καί πλο
κής καί δραματικής χροιάς παρουσίασε τόν δικηγόρον μέ 

τήν σύζυγόν του κλπ.
Άλλά πρέπει νά άνομολογήση καί ό ίδιος ότι άπέ- 

τυχε. Διότι μολονότι καί ό μύθος αύτός καθ’ έαυτόν είνε 

καλός καί ή λύσις του επίσης ώραία, δηλ. ό έξαναγκα-
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σμός τοΰ έρωμένου τής γυναικός του, νά νυμφευφθή τήν 
διαζεσγμένην σύζυγόν του, δέν κατόρθωσε νά τόν πλέξη 
ώς έπρεπεν. Άλλως τε, νομίζομεν, ότι ό κ. Τσοκόπου- 
λος διά νά είνε συνεπής πρός τήν διέπουσαν τό έργον 
του ιδέαν, ώφειλε μάλλον νά μάς γράψη δράμα μέ κύ
ριον πρόσωπόν τήν Λιλήν. Ούτε τό τέλος τοΰ έργου, ό- 
π<ι ς ήναι, δηλ. νά πέρνη ό δικηγόρος τήν Λιλή σπίτι 
του είνε ορθόν ψυχολογικώς. Διότι ένας άνθρωπος τοΰ 
όποιου κατέστρεψαν τήν εύτυχίαν καί έσκατωσαν τόν έ
ρωτα, μπορεί νά αισθάνεται εύγνωμοσύνην καί ό,τι δή
ποτε άλλο αίσθημα πρός τόν καταδότην, ουδέποτε όμως 

θά τόν άνεχθή σπίτι του.
Αύτό είνε τό έργον τοΰ κ. Τσοκοπούλου, τό δποϊον, 

μ’ όλα όσα άνέφερα είνε ώραϊον, χωρίς ψευδείς ποιητι- 
τικάς έξάρσεις καί μέ μεγάλη αλήθειαν καί φυσικότητα 

γραμμένον.

•ΊΟΝΗ,.
Δ PjA Μ Α ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

TOY X ·Χ ΑΑΡΑΑΕΞΗ
Τό έργον αύτό είνε ή τρίτη άτοπε ιρα τοΰ κ. Δαραλέξη 

πρός συγγραφήν έργου δραματικού καί ή τρίτη άποτυχία 
του. Είνε πράγματι λυπηρόν, δταν βλέπη κανείς μέσα είς 
αύτό τό έργον τόσα ώραΐα καί ποιητικά πράγματα καί τό ■ 
σην λατρείαν διά τά άνθη καί δή διά τά ία, ν* * άποκομίζη 

μόνον θλιβερόν έντύπωσιν.
Τί ώραϊον μυθιστόρημα θά έγραφεν ό κ. Δαραλέξης μέ 

τό υλικόν αύτό καί μέ τήν τεχνοτροπίαν αύτήν τήν γεμά- 
την ωραίων αισθητικών μεταφορών πρός έκφρασιν συναι

σθημάτων άπαλών I
Τό έργον αύτό θά τό έξετάσωμεν απλώς μόνον ώς δράμα 

δπως μάς παρονσιάσθη, διότι φρονοΰμεν, δτι, δταν ένας 
συγγραφεύς παρουσιάζω έν σκηνικόν έργον, δικαιούται καί 
είμπορεϊ ν*  απαιτήσω νά έξετασθω τούτο ώ; τοιοΰτον.

Ένας νέο; άγαπφ μίαν νέαν, άλλά ή οικονομική του 
κατάστασις καί αί υποχρεώσεις τόσον τού νέου, δθον καί 
τής νέας δέ. τού επιτρέπουν νά τήν πάρω, καί τήν πείθει νά 
ύπανδρευθώ κάποιον πλούσιον δμογενή, ό δποϊος τήν έζή - 
τησεν είς γάμον. Ή νέα πανδρεύεται καί ξαναβρίσκεται μέ 
τόν νέον, άλλά έχει άλλάξει, δέν είνε πλέον ή ίδια δπως 
ήτο πριν, ή ψυχή της έχει κλείσει γιά δλον τόν κόσμον 
καί άπό τό φανέρωμα τής νεκρωθεσης ψυχής ώθεϊ τόν 

νέον εις τήν αύτοκτονίαν.
Είνε τόσον άδύνατος ή χροιά μέ τήν όποίαν μάς παρου

σιάζει τήν ύπόθεσιν αύτήν ό συγγραφεύ;, ώστενά μή μπο- 
ροΰμεν νά καταλάβουμε γιατί γίνονται δλα αύτά . .‘Επιμένει 
ό κ. Δαραλέξεις είς μερικός λεπτομερείας, ποιητική άδείρ, 
κακώς έννοουμένη, καί άφίνει τήν κυριαρχούσαν Ιδέαν ά- 
νεξήγητον. Ό έρως αύτών τών δυο νέων έάν ήναι τόσον 
δυνατός (δπως φαίνεται νά τόν θέλω ° συγγραφεύς,) δέν θά 
έπέτρεπε ποτέ τόσην μεγάλην θυσίαν έκ μέρους καί τών 
δύο, διότι αί υποχρεώσεις τάς όποιας προβάλλει δέν δια
γράφονται μ*  έκείνα τά χρώματα, τά όποια θά μάς έδιδαν 
νά έννοήσωμεν δτι ήτο άπαραίτητος ό γάμος αύτός. Ούτε 
πάλιν φανταζόμεθα, δτι ήθελεν ό συγγραφεύς νά μάς πή 
δτι ή θυσία γίνεται μέν αλλά μέ τήν άναμονήν σχέσεων ύ- 
στέρων έστω καί πλατωνικών μετά τόν γάμον, καί συνεπώς 
άφού γίνω μειαξύ των ήδη, έ*ας  ψυχικός, ούτως είπεϊν 

γάμος.
Αύτή είνε ή ούλληψις τού έργου ή μάλλον ή δημιουρ- 
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γική οκέψις, τήν δποίαν θέλει νά μάς παρουσίασή καί ή 
δποία δέν εΐνε μεγάλη, όπως έπρεπε νά εΐνε, καί έν τή 
εκδηλώσει της, άλλά μόνον μία προσπάθεια πρδς παρόν- 
σίασιν μιας Ιδέας, ή οποία ξεφεύγει διαρκώς.

Όσον άφορρ τήν συγγραφικήν έκκτέλεσιν τής ιδέας αύ
τής, άπδ σκηνικής άπόψεως, εΐνε αύιόχρημα οΐκτρά. Μία 
απέραντος φλυαρία, σειρά όπιθανοιήταν, ακατάλληλος πα
ρέμβασις έπεισοδιακών σκηνών, ατελεύτητοι μονόλογοι καί 
υστερική ΐοπάΟεια.

Έπαναλαμβάνομεν, ότι εΐνε πράγματι πολύ λυπηρόν, 
ώστε τδ έργον αύτό νά μή έχη γραφεί ΰπδ μορφήν μυθι
στορήματος, δπότε έχων δ συγγραφεύς όλον τδν χώρον θά 
ήδύνατο, νά δικαιολογήσω μερικά πράγματα καί ελεύθερος 
άπό μερικός συνθήκας τής σκηνής, νά ι'ξαρθή είς ποιητι 
κάς έξάρσεις διά τήν λατρείαν του πρός τούς μενεξέδες, 
χωρίς νά φαίνεται, ότι άπομακρύνεται άπό τήν Ζωήν, ό
πως τοδ συμβαίνει είς τό δράμα του. δπου νομίζη κανείς 
δτι βλέπει νεκρούς νά δμιλοϋν καί μάλιστα, δπως παρε- 
στάθη τό έργον μέ τήν μονότονον άπαγγελίαν τών ήθο- 
ποιών.

-< I 3 ': ! . ι ■’ 5 - ·.« ■'· Γ 1
ο

“ΜΑΡΙΑ Η ΠΕΝΤΑΠΩΤΙΣΣΑ,,
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ

ΤΟΝ κ. κ. ΑΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ Τ· ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Τό γνωστόν δημοτικόν τραγούδι :

Στα. Σάλωνα σφάζονται αρνιά 
και στό Χρυσό κριάρια 
και στής Μαρίας τήν ποδιά 
σφάζονται παληκάρια

ένέπνευσε μέχρι σήμερον δύο δράματα.. Τό? τοΰ κ. Παύλου 
Νιρβάνα και τό τών κ. κ. Άρ. Κυριάκου και Τ. Σταθο- 
πουλου. Ο ιιεν κ. Νιρβάνας θελ*ήαας  νά γράψγι εργον τγοιύ|- 
τικον και να συ^χβοΛίττ] τ·ην αιωνιαν <οοαιότ*ητα  της γυναί
κας εις της οποίας τήν ποδιά σφάζονται παληκάρια, άπέτυχε. 
Οί δέ δεύτεροι, γνωρίζοντες κατά βάθος τήν λαϊκήν ψυχήν 
ό ιχεν κ. Κυριάκος εκ των πολυαριθρυον δημοσιευμάτων του 
αέ τάς φυλλάδας, αέ τήν Κασσιανή, τήν έ^ωσιν του ’ΌΟω- 
νος κλπ. κλπ. ό οέ, ιχέ τδ περυσινό οοχυ,ά του «Ί'μποός ! 
Μαρς !.» ήΟέλησαν νά γράψουν λαϊκόν δρααα. Βεβαίως άν οί 
ίδιοι συγγραφείς ήθελαν, ήμπορουσαν νά γράψουν λαϊκόν έο- 
।ον καΛΛίτερον αυτου, αλλα οεν επρόσεζαν εις τό έργον των 
παρά μόνον είς τό effet theAtra! διά κοινόν λαϊκόν καί 
γι αυτό επεσωρευσαν ολας τάς άφηρημένας ιδέας πού έςε- 
γείρουν καί συγκινούν τόν λαόν. Π. χ. άπό τό δοαρια αυτό 
δεν λείπουν ούτε έρωτες τών ,βουνών, ούτε ήρωϊσαοί γυναι
κών, ούτε ηρωισμοί άνδρών, ούτε τουφέκια, ούτε λησταί, 
ούτε φόνοι, ούτε η αοικια, ούτε οι χοροί, ούτε τά τραγού- 
οια, ούτε ή πούλιες, ούτε ό απαραίτητος παπάς πού τά 
συμβιβάζει ολα κλπ. Και μολα ταύτα τό εργον αύτδ ε^ει 
σκηνάς ώραιοτάτας μέ πλήρες δραματικόν ενδιαφέρον.' Τδ 
λαϊκόν αύτό δράμα επέτυχε καθ’ δ’λην τήν σημασίαν τής 
λέξεως, ό κόσμος φρενητιά άπό ενθουσιασμόν αύθόομη- 
τον καί χειροκροτεί μόνον καί μόνον γιά ν’ απολαύσω είλι- 
κρινώς τήν έξοδον τών συγγραφέων έπί σκηνής καί ευχαρι
στείται βλέποντας τόν κ. Σταθόπουλον νά χαιρετφ φορών
τας τό σακκακι του αφελέστατα ξεκούμποτον καί χωρίς γε- 
λέκον.

Η ύπόθεσις τοΰ δράματος αύτοΰ περιπλέκεται ως έξής : 
Η Μαρία ή Πενταγιώτισσα ή πεντάμορφη τής Ρούμελης 

αγαπά κάποιον του χωριοΰ της. 'Ο αδελφός της τήν συλ
λαμβάνει έπ’ αύτοφώρω μέ τόν έραστήν της καί τήν δέονει 
μέ τό τσεκούρι αλύπητα. Ό έραστής της τήν άλλη μέρα

τής έπιστρέφει τό. ίδιο τσεκούρι μέ νό όποιον «σκότωσε 
τόν αδελφόν της. Αί άιχαΐ τόν συλλαμβάνουσι καί ' αύτός 
κατηγορεί τήν Μαρίαν ώς ηθικόν αύτουργόν, ή Μαρία κατα
δικάζεται εις δύο έτών φυλακήν’. '

Είς τήν δευτέραν πράξιν επανέρχεται μετά δύο «τη στό 
χωριό της εύχαριστημένη οτι απέκτησε τήν έλευθεοίαν της 
καί έπαναβλέπει τόν τόπον της. ’Αλλά οί χωριανοί τρα
γουδούν τό τραγοΰδι ποΰ τής βγάλανε και χορεύουν. Μό
λις τήν βλέπουν έκτελοΰν τήν προαπόφασίν των καί τήν 
διώχνουν άπό τό χωριό.

Εις τήν τρίτην πράξιν ή Μαρία εχει πάρει τά βουνά καί 
χήρα άγαπητικιά τοΰ άρχιληστοΰ Καρακώστα παρουσιάζεται 
καπετανισσα πειά με τά παληκάρια της καί έρχεται νά έκδι- 
κήση τό άδικο ποΰ τής κάνανε καί άπάγει στά βουνά τήν 
πρώτη φιλενάδα της καί άρραβωνιαστικιά τοΰ ποώτου έοω- 
μένου της, αύτήν ποΰ τής έχει βγάλει τό τραγοΰδι.

Είς τήν τετάρτην πραξιν εύρισκόμεθα στό -λημέρι τής 
ΙΙενταγιώτισσας στόν Παρνασσό,, οπού εκδικείται καί θέλει 
νά σκοτώση τόν άντίπαλόν της. Ού’τε αί ίκεσίαι, τοΰ πα
τέρα τοΰ κοριτσιού' κατορθώνουν νά τήν έξευμενίσουν, 
ού’τε τά νειάτα τής κόρης, όταν έξαφνα έρχεται ό Γεοο- 
παπας τοΰ χωριοΰ καί 'έτσι ή θρησκεία κατορθώνει νά αα- 
λάξη τήν καρδιά της καί νά τήν κάμη νά μετανοήση και 
νά γυρίση στό χωριό της νά ζήση ήσυχα καί ήρεμα τήν 
ζωή της. > >

Η “ΑΔΕΛΦΗ,,
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΤΗΣ «. ΑΡΓ- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Μία χήρα μετά τής αδελφής της. συνδέεται μετά 

μιάς κυρίας γραίας και τοΰ υΐοϋ της. Ό νέος αυτός 
εινε παραλυμένος, χαρτοπαίκτης και μέθυσος. Ή χήρα 
αποφασίζει νά τόν σώση άπό τά ελαττώματα αύτά 
καί νά τόν μεταβάλη, ό νέος αγαπών τήν χήραν, 
πράγματι μεταμορφοϋται πρός χάριν της και θέλει νά 
τήν νυμφευθή. ’Αποφασίζει λοιπόν μετά τής αδελφής 
τήςχήραςνά παίξουν μία κωμωδίαν δηλ.νά προσποιηθή 
δτι αγαπά τήν αδελφήν της και δτι θέλει νά τήν νυμ
φευθή καί φυσικά τήν ζητεί είς γάμον άπό τήν χήραν 
και στό τέλος δταν πλέον βλέπει ολοφάνερα ότι και 
αύτή τόν άγαπά, άποκαλύπτει τήν κωμωδίαν καί εύ- 
τυχοΰν.

Αύτό εΐνε τό δράμα τής κ. Σακελλαρίου, τό όποιον 
ώς μρνόπρακτον θά ήτο ϊσως μία άπό τάς καλλιτέρας 
comedies τοΰ Ελληνικού θεάτρου. "Αν δηλ. ή 
πρώτη καί ή δευτέρα πράξις έλειπαν καί έδιορθώνετο 
ολίγον ή τρίτη, ούτως ώστε, δλα αύτά πού θέλει νά 
μάς πή ή συγγραφεύς νάμάς τά πή συντομότερα, καί 
μέ περισσοτέραν δράσιν. Τό έργον αύτό έχει δύο πρά
ξεις κενά; εντελώς. Κανένα συναίσθημα δέν χρωμα
τίζεται καί καμμία άληθινή έξαρσις δέν υπάρχει. Είς 
τήν τρίτην πράξιν γίνεται ολίγη κίνησις καί διαγρά
φονται καί συναισθήματα πειό καθαρά καί πειό έν
τονα, όμολογουμένως, δέ ή πράξις αύτή έχει καί με
ρικά; σκηνάς πειό δυνατά; ώς ή τής χήρας μέ τόν 
παραλυμένον νέον.

Έξερχόμενος δμως κανείς άπό τό θέατρον διερωτά- 
ται. Τί θέλει νά πή ή συγγραφεύς ; Τί ήθελε νά 
γράψη ;...

(Συνέχεια είς τό προσεχές «Ό "Ανθρωπός μας», 
«Ή Σύζυγος», «Τά Μάτια τοΰ Παποΰ» καί «ό 
Κομήτης τοΰ Χάλεϋ»),

Έλάβομεν τήν κατωτέρω επιστολήν τήν όποιαν κατά κα
θήκον δημοσιεύομεν.

ΑΘΗΝΑΙ, 29 ’Ιουνίου 1910

Πρδς τήν Διεύθυνσιν τής ,,ΕΛΛ',ΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΕΩΣ"
Πολλοί έκ τών συναδέλφων μου Θεατρικών Συγ

γραφέων, προφανώς λόγω τής επι τινα χρονον τακτι
κής συνεργασίας μου έν τφ Περιοδικά» σας, άπέδω- 
καν είς έμέ τάς κρίσεις τοΰ «Είδ ικοΰ» τας δημοσι- 
ευθείσας έν τή «Ελληνική Επιθεωρήσει» επι πρω
τοτύπων θεατρικών έργων κατά τήν παρελθοΰσαν θε
ρινήν περίοδον. - ■ ·

’Επιθυμώ νά δηλώσω δτι, κατά κανόνα, υπογράφω 
τά άρθρα ή τάς κρίσεις μου, φρονώ δέ δτι έπιβάλλε- 
ται είς τόν έχοντα άξίωσιν νά εκφέρη αυθεντικήν γνώ
μην έπί τών έργων τών άλλων, να καθιστά γνωστήν 
τήν ταύτότητά του, πρός άποφυγήν παρεξηγήσεων.

Παρακαλώ δπως εύαρεστηθήτε νά δημοσιεύσατε 
τήν παροΰσάν μου καί διατελώ μετά διακεκριμένης υ- 
πολήψεως.

ΜΙΛΤΙΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

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

ΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝ, πανταχόθεν πληροφορούμενοι οτι 
είς τάς πρεσβείας Λονδίνου, Παρισίων καί Βιέννης 

άποστέλλονται πρόσωπα τής αξίας τοΰ χαρακτήρας τής μορ 
φώσεως, τής επιβολής, τής πε-

ΟΙΝΕΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΙΪΙλΣ ριωπής τών κ. κ. I... Γεννα
δίου, Α. Ρωμάνου καί Γεωρ.

Στρέϊτ. Ή τοιαύτη άπόφασις τής Κυβερνήσεώς αποδεικνυει 
ότι όταν ύπάοχη θέλησις και πόθος εργασίας πραγματικής 
καί τά κατάλληλα πρόσωπα ανευρίσκονται διά τάς καταλλή
λους θέσεις καί δημιουργειται η αρμονία εκείνη ητις δυνα- 
ται’ επωφελώς νά εξυπηρέτηση καί τά έθνικά δίκαια καί τά 
εθνικά συμφέροντα. "Εκαστος έκ τών τριών αντιπρόσωπων 
αας καί όλοι όμοΰ συγκεντροΰσιν τά απαιτουμενα προσ
όντα όπως φανώσιν αντάξιοι τών ελπίδων ας επ αυτών 
στηοίζει ή πατρίς ύπεράνω όλων όμως κέκτηνται τήν ,σπου 
δαιοτέραν αρετήν τοΰ ότι συναισθάνονται οτι δέν λαμβάνουσι 
τά αξιώματα ώς έπαθλον κομματικόν ή άπό εύμέγειαν συγγε
νικήν ή άπό υπηρεσίας αμφιβόλου χρησιμότητας, άλλ’ ότι 
άναβιβάζονται είς τά επίζηλα αύτά αξιώματα διότι έχουσι 
τόν πόθον νά έργασθώσιν ώς "Ελληνες καί νά δράσωσιν ώς 
άληθεϊς πατριώται καί έν έπιγνώσει τών μεγάλων υποχρεώ
σεων άς άναλαμβάνουσι. Αύτό είνε τό ένθαρρυντικώτερον ση- 
υ,εΐον τών επιτυχών αύτών διορισμών.

Ζ. .

ΕΙΝΕ δύο ενθαρρυντικά σημεία τοΰ π. μηνός 
ή εορτή τών «Ελευθερίων» καί τά γυμνάσια 

τοΰ Στρατού μας. Τά «Ελευθέρια» κρινόμενα ώς α
παρχή μέ τήν Σημαίαν

ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΐήν οποίαν προητοίμα-
ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ σαν χεϊρες αγνών Έλ- 

ληνίδων, μέ τάς ένθου- 
σιώδεις προσφωνήσεις τοΰ κ. Παναγιωτοπούλου μέ 
τό ρίγος τό όποιον μετεδόθη εις πάσαν Ελληνικήν 
γωνίαν καί μέ τον ένθουσιασμον τον οποίον ολοι 
προσδοκώμεν διά τό μέλλον, εΐνε σημεϊον επι τοΰ ο· 
ποίου εύαρέστως στρέφεται τό όμμα τοΰ έν απογοη

τεύσει διατελοΰντος Ελληνισμού, άλλά καί τών γυμνα
σίων ή έπιτυχία ή σημειωθεϊσα παντού δπου έγε- 
νόντο, καί εις τήν Θεσσαλίαν καί εις τήν Πελοπόν
νησον καί εις τήν Στερεάν Ελλάδα έγκαρδιώνουν τό 
"Εθνος καί μάς ένθαρρύνουν διά τόν μεγάλον αγώνα 
πρός τόν όποιον καλείται νά κατέλθη ό Ελληνισμός,

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Ό ’Ιούνιος ήδύνατο νά ο/ομασθήμήν έκκαθαρίσεως.
— Συμφώνως πρός τούς εσχάτως ψηφισθέντας νόμους έ- 

γένετο ή σχετική έκκαθάρισις έν τοϊς 'Υπουργείοις Δικαιο
σύνης, Παιδείας, ’Εσωτερικών, Οικονομικών καί είς τάς συ" 
ναοεϊς πρός αύτά υπηρεσίας.

— Ευτυχώς έπρυτάνευσεν ή επιείκεια διότι εύκόλως συγ- 
χέονται τά όρια μεταξύ έκκαθαρίσεως καί προγραφής.

— Καί δυστυχώς «κυκλοφόρησαν διαδόσεις δτι τό Υ
πουργικόν Συμβούλιων δέν άπέουγε τήν σύγχισιν αύτήν.

— 'Υπάρχουν άλλως βάσιμοι ύπόνοιαι οτι ή Στρατιω- 
τιωτική έπί τής έκκαθαρίσεως τών ’Αξιωματικών ’Επιτροπή 
προέβη εις προγραοάς.

___Τό τοιοΰτον, θλιβερόν ύπό πασαν ίποψιν, ήγειρε σάλον 
τινα όστις εγίνεν καί γίνεται άρκετά αισθητός εις τήν κοι
νωνίαν.

— Είθε νά σταματήση εως έδώ, διότι ίΐνε φοβερόν εις 
τοιαύτας κρίσιμους έθνικάς στιγμάς νά γεννώνται εσωτερι
κοί περισπασμοί τοιαύτας έχοντες τάς αφορμας. ■

— Μία έπιστημονική κορυφή τής Γαλλίας ό ιατρός Ντου- 
αγιέν έφχρμόζε·. μέθοδον θεραπευτικήν κατά τίς φθίσεως 
τελείως αποτελεσματικήν.

— Ώς πρός τούς ευρισκομένους είς τό πρώτον στάδιο ν 
ή θεραπεία εΐνε 100 τοΐς 100, ώς πρός τούς δικτρέχοντας 
τό δεύτερον 70 ο)ο καί διά τούς τελείως άπηλπισμένους 30 

έπί τοϊς 100·
— Το έπίνοηθ'εν ύπ’ αύτοΰ φάρμακον καλείται lilycolu- 

sine καί συ.-ίλεΐ ε’ς τήν ένίσχυσιν καί τόνωσιν τών εύεργε- 
τςκώς έπί τοΰ δργανισμοΰ .οΰ άνθρώπου έπενεργούντων φαγο
κύτταρα ν.

— Έν συνδυασμώ όμως μετά άλατος, άρσενικοΰ καί φυ- 
ματίνης ετέρου δρροΰ δι’ ου καταπολεμούνται οι βακίλλοΐ.

— Άπό τού 1908 εφαρμόζει τήν μέθοδόν του έπιτυχώς.
— Δημοσιεύει δέ έγκύκλιον δΓ ής εΐνε πρόθυμος να πα· 

ράσχη κάθε όδηγίαν είς τούς ιατρούς τούς' έπιθυμοΰντας νά 
έοαρμόσωσι τήν μεθοοόν του

— Αι «Άθήναι» «δημοσίευσαν έπιστολάς "Ελληνος δη
μοσιογράφου μεταβάντος εις Αλβανίαν και οιοοντος άπει
ρους σπουδαίας πληροφορίας καί περί τοΰ φρονήματος τών 
μαχομένων Ά'.βανών και περί τών σχεδ ιών και τής Ορα- 
σεως τοΰ πολιορκητικού Τουρκικού Στρατού.

— ’Εθνικόν εργον, δικα'ως άπεκλήθη, ή έν τώ Ώδείω 
έπιτκλουμένη εργασία πρός διάσωσιν τών Λαϊκών μας άσμα- 
τω ν.

— Θά εΐνε μ:α εθνική άναβάπτισις ή διάδοσις καί έκ- 
λαικευσις αύτών.

— Θά εΐνε μία ώυχική καί π.ευματεκή άνακάθαρσις δταν 
τό Έθν>ς όλόκληρον λούεται μέσα είς τήν γλυκυτάτην καί 
συ ναρτάζουσαν αρμονίαν τών δημωδών ασμάτων μας τα ό
ποια αισθάνεται, κατανοεί ή έθνική ψυχή βαθύτατα, τελείως 
συναρπαζομένη άπό τούς φθόγγους καί τήν μελωδίαν των.

— Εΐ«ε ανάγκη τοιαΰται συναυλίαι κιθαρώς λαϊκα'ι νά 
δίδωνται συχναι καί είς πάσαν ευκαιρίαν.
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— Όπως εΐνε άνάγκη νά είσσχθώσι» είς ΐίλα τά Σχο. 
λείά μας.

— Κατά τδν π. μήνα ά»εγ»ώσθη έν τω Έθν. Πανεπιστή
μιο! ή κρίσις έπί τοϋ Χατζηλαζαρείου 'Ιστορικού καί Λαο*  
γραφικού Διαγωνισμού.

— Καί δσον άφορα τό ίργον τδ ύπδ τδν τίτλο·' «'Ιστο
ρία τής Μακεδονίας» ύποβληθε» ή έπιτροπή, είσηγουμέ»ου 
τού χ. Λάμπρου, τδ χπίρριψο» ως αμέθοδο» χαί στερούμε- 
νον οίασδήποτε τέχνης περί τήν ιστορικήν ίκθεσιν τών γε" 
γονότων.

— Ώς πρδς τδ ίργον δίχως τδ άφορών τήν Λαογραφίαν 
τής Μακεδονίας ή έπιτροπή, εΐσηγουμένου τοΰ κ. Πολίτου 
άπεφάσισε» έπιεικώς χαί πρδς έ»θάρρυ»σιν τοΰ συγγραφέως 
νά τδ βράβευση.

Γάροι.— Ό χ. Χρ. Οίκονομόπουλος Γραμματεύς του 
υπουργείου τών Οικονομικών έτέλεσε τούς γάμους του μετά 
τής Λος Μαρίας Harr, ό κ. Βασίλειος Καλούδης Διευθυν
τής τής Εταιρίας Ζαχαρίου, Χατζηκυριάκου καί Σα έ- 
νυμβεύθη τήν κ. Ελένη Άδαμαντίδου, δ δέ κ. I. Καψαμ- 
πέλης Διευθυντής τοΰ Ύ)στήματος τής Ίονικής Τραπέζης 
έν Πειραιεϊ, συνέδεσε τδν βίον του μετά κόρης εκλεκτής τοΰ 
Πειραιώς τής Δος Μαρίας Κ. Λυγίνου. Ή «'Ελληνική Έ- 
πιθεώρησις» σφίγγει τήν χεΐρα τών νεόνυμφων καί εύχεται 
αύτοϊς τδν βίον έσπαρμένον μέ ρόδα καί μέ διαρκή εύτυ- 
τυχίαν.

Γεωργική Εταιρία.— Τά τής Γεωργικής 'Εταιρίας έ- 
Λεθυμοΰμεν νά τά έκριναμεν διά μακρών. Δυστυχώς ό ολί
γος δπολοιπόμενος χώρος δέν μας παρέχει αύτήν τήν εύ- 
χαρίστησιν καί μας στερεί άπδ τήν έκπλήρωσιν αύτοΰ τοΰ 
καθήκοντος. Έπιφυλασσόμεθα δμως διά τδ προσεχές, οπότε 
ιδιαιτέρως θά μας απασχολήσουν οι Λόγοι τοΰ Βασιλέως 
μας πρδς τδν Μητροπολίτην Αθηνών.

□ ένθη· — 'Η Κρήτη διά τοΰ θανάτου τοΰ ’Επισκόπου 
Γεθύμνης καί Μυλοποτάμου Διονυσίου άπώλεσε περιφανές 
τέκνον καί ύπέροχον είς αισθήματα, είς μόρφωσιν, καί πα
τριωτισμόν 'Ιεράρχην. 'Η άπώλειά του έθεωρήθη εθνική 
απώλεια διά τοΰτο τδν έθρήνησαν δχι μόνον ή μεγαλόννη- 
σος άλλά καί δ 'Ελληνισμός δλόκληρος.

—Συλλυπούμεθα άπδ καρδίας τόν φίλον συνεργάτην κ. Μ. 
’Αργυρόπουλον διά τήν απώλειαν τής πολυτίμου μητρός του 
αειμνήστου Χρυσηϊδος Δ. Άργυροπούλου. Ή Σμυρναίκή 
κοινωνία ήτις έγνώρισε τάς πολλάς άρετάς καί τόν πλοΰτον 
Τών αισθημάτων της τήν έκήδευσαν έν άληθεΐ πένθει δια- 
τρανώσασα ουτω τήν έκτίμησίν της πρδς τήν άρετήν καί 
τήν καλοσύνην.

■ ■ ■——— --------------

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Έξεδόθησαν
Νέον QvrOjta. - Τεΰχος ’Ιουνίου 1910. Περιεχόμενα : 

Μ. Σάλτα, Χαρίλαος Τρικούπης. Ήλ. Άλεξανδρίδου, Χα
ρακτήρες βασιλίδων Βυζαντινοΰ κράτους. Μυρσίνης, Τδ δά
κου τοΰ παιδιυΰ, διήγημα κτλ. <Ό ’Ανθών» έβδομαδιαϊον 
πεοιοδικδν άντάξιον τοΰ ποιητικού του. τίτλου.—«Ό Έλν 
κών» Μηνιαΐον περιοδικόν έκδιδόμενον μετά πολλής επιμέ
λειας έν Λεμεσώ τής Κύπρου ύπδ τοΰ κ. Ο. Ίασονίδου, 
"Υλη έξοχου ένδιαφέροντος καί πολλής σοβαρότητος. Έξε- 
δόθη τδ Ε' τεΰχος τοΰ Μαίου. — « ΌΈριεΛι.» Μηνιαΐον έμ- 
πορικδν πεοιοδικδν έκδιδόμενον έν Λευκωσία τής Κύπρου. 
Φρονοΰμεν άδιστάκτως δτι δ 'Ερμής δέον νά εΰρίσκεται 

παρά τδ πλευρδν κάθε μορφωμένου έμπορου καί βιομηχάνου. 
Περιέχει άρθρα χρησιμώτατα, πραγματικώς έπωφελή. Συγ- 
χαιρόμεθα είλικρινώς τδν Διευθυντήν του κ. Κ. Σαμουήλ.

«Πινακοθήκη»· —Έξεδόθησαν όμού τά τεύχη ’Ιουνίου 
καί ’Ιουλίου πλήρη άπδ ίίλην καλλιτεχνικήν χαί είχόνας. 
Σημειοΰμεν άρθρχ χαί μελετάς τής χ. Παναγιωτάτου, τοϋ 
χ. Χρηστοβασιλη, Ζώη, Κοντοπούλου, Πχπαριστείδου χτλ. 
«The Hellenic Herald».—Τδ άρισταν τοΰτο περιοδικόν τδ 
έν Λονδίνω έκδιδόμενον πρδς έξυπηρέτησιν τών ’Εθνικών 
συμφερόντων δημοσιεύει μελέτχς πολλής άξίας χαί ποιήματα 
δημώδη Ελληνιστί καί Αγγλιστί. Οί έπιθυμοϋντες νά έγ- 
έγραφώσιν άπευθυντέον Craven Hanse, Kings London W.C. 
«Νέος Έλληνομνήμων».—Τριμηνίαϊον περιοδικόν σύγ
γραμμα έκδιδόμενον δπό τού Καθηγητοϋ τού Πανεπιστημίου 
χ. Σ. Λάμπρου. Έξεδόθη δ έκτος Τόμος. Σημειοΰμεν: Ή 
Μονή Βχρνάκοβχς χαί οϊ έν αύτή υποτιθέμενοι Τάφοι τών 
Αύτοκρατόρων ’Αλεξίου χαί Μανουήλ Κομνηνών, ’Ανέκ
δοτον έπιστολήν Βησσαρίωνος, δ Δικέφαλος ’Αετός τού Βυ
ζαντίου χλπ. Σύμμιχτα, Βιβλιοκρισία:, Ειδήσεις χτλ. Είχό- 
νες έ / τώ χειμένω δέχα οκτώ. — «Νέα Ζωή»·—Έξεδόθη έν 
Άλεξχνδρείφ τδ τεύχος Φεβρουάριου, Μαρτίου καί ’Απρι
λίου μέ ποιχίλην ύλην.—«L’ Orient». ·—Έφημερίς έβδομα- 
διαίχ πρδ; δποστήριξιν τώ» έν Τουρκίφ 'Ελλήνων χαί τών 
οικονομικών συμφερόντων τών έν τή ξένη Ελλήνων. Διευ
θυντής δ χ. Ν. Νιχολχίδης. 52 Rue de la Montague Bru
xelles. —«Δαλτίον ΓεωργικΛςΈταιρΙας»—Έξεδόθη τό 
τεύχος τοΰ Matou 1910 μέ μελέτας τών χ.χ.Παπαγεωργίου, 
Μουράτογλου, Καναγχίνη κτλ. κτλ.

«L’ Art et la Femme». — Μηνιαΐον γυναικείο» περιοδικόν 
έργοχείρων, ζωγραφικής, πυρογραφίας χτλ. Διευθύντρια 
Mme Jeanne Amen 151 Boulevard Malesherbes Paris. 
«L*  Oeuvre d’ Art».—Πολυτελής ίχδοσις εικονογραφημένη. 
Διευθυντής Leon Gastagnet. 16 Rue Brouot. Περιοδικόν 
ήδη έκδοθέ» έ» Παρισίοις ένδιαοέροντες μεγάλου διά τους 
καλλιτεχνικούς κύκλους.— «Δαναϊς».— Μηνιαία έπιθεώ- 
ρησις πολιτική καί Οικονομολογική τοΰ Νομού Άργολίδςς 
καί Κορινθίας. Τήν συνιστώμεν ώς όργανον σεμνόν καί σο
βαρόν τού περιοδικού επαρχιακού τύπου. Διευθυντής δ χ. 
Δεσμίνης. Τό «Έμπόρεον».— Τεΰχος 11ον χαί 12ον. 
Περιεχόμενα ; Ό Πειραιεΰς έν τή Άρχαιότητι. Σύμβολα; 
τινες περί τής τοπογραφίας τού Πειραιώς, δπό Γ. Ζαννέ- 
του. Εκδρομή τής Εμπορική; Σχολής Πειραιώς ε’ις Ε
λευσίνα. Αί Τράπιζαι έν τή Άρχαιότητι ύπό Άν. Σπουρ
γίτου. κτλ. κτλ.

ΔΗΛΩΣΙΣ
’Ένεκα πληθώρας ΰλης αναβάλλεται διά τό επό

μενον ή συνέχεια τής δημοσιεΰσεως τοΰ Μυθιστορή
ματος και τής ωραίας μελέτης τοΰ κ. Φιλαδελφέως. 
Έπίσης διά τό επόμενον έκρατήθησαν αί εντυπώσεις 
τής Λεμεσοΰ—Έκ τοΰ Σημειωματάριου μου.— 'Ως Ιχ 
τοΰ επικειμένου δένέου ταξειδίου τής Διευθυνσεως είς 
Ευρώπην τό τεΰχος Αύγουστου έκδοθήσεται δμοΰ 
μετά τοΰ τεύχους τοΰ Σεπτεμβρίου.

’Αλληλογραφία. Μπέλλαν. ’Ακόμη νά λάβω ειδή
σεις σου. Γράψε διότι άνυπομονώ. ’Ελπίζω έν πάση περι- 
πτώσει ταχέως νά συναντηθώμεν. Κον I. Λαφ. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Εύχαριστώ. Δα Πολυξ. Τριαντ. Λευκωσίαν. Αί 
Φωτογοατιίαι τών Παγκυπρίων, δι’ άς σας εύχαριστώ θερμώς, 
ήλθον άογά, έν τούτοις διά ν’ άνταποκριθώ εις τήν έπιθυ- 
μίαν σας κατώρθωσα καί συμπεριέλαβον μίαν εις -τάς τε*  
λ ευταίας σελίδας τής Έλλ. Έπιθ.

ΤΡΑΠΕΖΑ-ΑΘΗΝΩΝ 
ΐΕψιιιιΐΝ κιίΑΒΕΒλΗΐίΕΛΟκ kia.naa.naa-iwi™ if. sMaac 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ■

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πειραιεΐ, Πάτραις, Σνρφ, Καλάμαις, Γριπόλε ι, Βόλφ, καί Λαρίάάη
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανέοις, Ήρακλεϊφ καί Ρεθύμνφ
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κων<1ταντννονπόλει (Γαλατά καί Σταμπούλ), Σ'ΐρψοΟντι, Τραπτ- 

ζοΟννι, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα,Βά θη κκί Χΐφ.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ '■ Έν Άλεζανδρεία. Καϊρφ, Μετά πιραρτήμαος έν Mousey,. Ζαγοζίκ,

Μανάονρο.·ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ : (Σουδάν),έν Αονδίνφ E.C. (No 22 FenchurcR street) καί έ Άεμεσφ(Κύπρου)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ~31 ΜΑίΰΓ 1910
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Διαθέσιμα :
Εν τφ Ταμείω χαΐ παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις . . . .Δρ. 12,124,358 72
Παρά Τραπέζ. έν Ευρώπη χαί Σ)ματα έ» -χαρτοουλαχίω » 11,410,310 07
Προεξοφλήσεις χαί Προχαταβολαί Ε)γραμματ ων .
Εγγυημένοι λογαριασμοί : 

έπί ένεχύρω χρεωγράφων......................
έπί έμπορ. καί άλλων έγγυήσεων .... 
έπί υποθήκη άκινήτω»......................................

Τρέχοντες λ)σμοί χρεωστικοί......................................
Όμολ. Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί Ανωνύμων Εταιριών
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια...................................................................................
Συμμέτοχα! ε’ς επιχειρήσεις..................................................................................
Κτήματα Τραπέζης.....................................................................................................
Έγχατάστασις χαί Ιπιπλα Κεντρικού χαί 'Υποκαταστημάτων . . . .

Δρ.
Τϊ
Τ)

56,545,921.86)
38,381,357.16)
10,005,045.66)

Δρ.
D

D

»

Β

»

Δρ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Δο. 90,466,710.32)
» 11,709,085,29)

Κεφάλαιον Εταιρικόν..........................
Κεφάλαιο» ιακτικδνΆποθεματικδ» . 
Άποθεματιχό*  Πρόνοιας .... 
Καταθέσεις ......................................
Ταμιευτήριο»......................................
Τρέχοντες λ)σμοί πιστωτικοί . . . 
'Υποκαταστήματα...............................
Εξωτερικό^ λ)σμοί.........................
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα

Ό Γενικός Διευθυντής
Ζ. Κ. ΤΆ·Α.ΤΣ3.Α.Σΰ
Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς έπί ’ 

•χρεωγράφων καί έμπορευμάτων. Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς ήγγυημένους καί έν γένει ά- 
νάδέ/εται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπεζιτικής χαί έμποριχής επιχειρήσεως ύπό συμφερωτάτους δρους. 
Δέχεται χρεώγραφα πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων ’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς 
ίδιώτας. Δέχεται καταθέσεις χρημάτων είς χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον :

3 ο)ο είς πρώτην ζήτησιν
3 1)2 ο)ο διά *'  ■
4

καταθέσεις εξ μηνών
* ένός Ιτους4 .

5 ο)ο » » δύο έτών χαί έπέκεινα
Διά τάς είς τδ ΤαριευτΑριόν της, λειτουργούν καθ’ έκάότην, καταθέσεις ώς καί διά 

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

ΕΝ ΟΜΕ®_
ΑΡΙΘΜ. 42

lEruawjMMiL

ι. i irnnmisa
Είς τόν άφθονο» καί ποικιλότατο» καί πολύμορφον 

καί πολύχρωμο» έμπορικ'ν πλοΰτον τοϋ καταστήμα
τος τών άδελφώνΜουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό

τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο-

23,534 668.79
23,065,609.26

104,932,324.68

17,652,366.—
10,331,896.61
8,380,435.18
3,534,322 05
4,696,649 52

778,060.35

197,907,132 44

Δρ. 
»

40.000,000.— 
5,275,000.— 
4,000,000.- 

’ 102,175,795.61
»

1?,106,068.98 
1,190,246.86 

19,561,639 08 
13,598,381.91

η

......................... »
Δρ. 197.907,132,44

Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
«. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

λυποίκιλα καί δαντέλλας καί τά τε
λευταίας μόδας όφάβμ,ατα. Δεν θά σάς προσελ- 
κύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τοϋ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς καταστημα- 
τάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

COURS DE PIANO 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ 

ΑΝΝΗΣ Ν ΤΣΙΜΠΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ4! ΕΓΓΡΑΦΑ! ΟΔΊΣ &HIDOKPITOT ΑΡΙΘΜΟΣ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ
•Υπό Π, Ε. ΔΡΑΚΟΥΛΗ

Το ίργον τοΰτο άποΒειχνύει δτι άρετή χαί 
έχίμονος προσπάθεια είνε βέβαιος θρίαμβος, 
χαι ή Βιονομία αναλύει τάς συνθήχας, ΰφ’ άς 
ό θρίαμβος άχολουθει τήν μετ’ αρετής επί
μονον προσπάθειαν. Οίοσδήποτε θέσει εις ε
φαρμογήν τήν γνώσιν, ήν θ’ απόχτηση μελε
τών τδ ίργον, έπί ?ν Ιτος, θά ΐίη ταχύτατα 
τούς καρπούς τής δημιουιγιχής τ'.υ δυνάμεως 
ΰπδ μορφήν ευπορίας χαι γαλήνης.

Τιμάται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών δρ. 
δέχα (10). Πωλείται δέ εις το βιβλιοπωλεϊον 
«Εστίας» χαι εις τδ γραφεϊον τής ΕΡΕΥ-

ΝΗΣ, δδδς Διδότου, 38, έν Άθήναις.

Πας έγγραφόμενος συνδρομητής τής ΕΡΕΥ - 
ΝΗΣ χαί προπληρώνων τδ τίμημα τής έγ- 
γραφής ε:ς τόν χ. ΘάνΟν Κωνσταντινίδην, δ
δδς Διδότου, άριθ. 38, λαμβάνει δωρεάν Ιν αν 
τίτυπον τοΰ άνωθι βιβλίου.

Πας δ άγορίζων τδ άνωθι βιβλίον άπό τδ 
γραφεϊον τής ΕΡΕΥΝΗΣ εγγράφεται δω
ρεάν συνδρομητής αυτής δι' ίν έτος.

££££&&££££££££££&£
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ

ΚΟΡΣΕΔΕΣ “ROYAL,,

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
_____  ΚΑΤΑ ΤΗΝ!3Ο ΜΑΤ ΟΥ 1910

Σ.Π1.Π.
’Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, 
Μεγαλόπολ.,Κυπαρισσ., Καλάμας.

7.— » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας,
Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

8.30 » Τοπιχή διά Κόρινθον.
11.30 » Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας,

1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, χατά Δευτέραν 
χαι Τετάρτην.

Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
8.15 » Ταχεία δι’ ’Αθήνας, χατά Τρίτην

χαι Παρασκευήν.
11.35 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον,’Αθήνας.

6.30 » Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπα
ρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, 
Τρίπολιν.

3.45 μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, Όλύμπ.α 
Αναχωρήσεις έκ Καλαμών

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

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

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
2.45 μ. μ. Ταχεία εκ Πατρών (δίς ώς άνω).
4.45 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου
6.15 » Τοπική εκ Κόρινθου.
7.05 » Έξ Ο ίων, Πύργου, Κυλλή-

llz- ρών, Καλαβρύτων.
8.15 ■■ Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγα

λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου,

CORSETS “ROYAL,,

Οι μόνοι Κορσέδες οΐτινες ετυχον τών καλλιτέ- 
ρ<·>γ βραβείων εις πάσας τάς διεθνείς εκθέσεις.

Εις τόν ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ ■ Θά ευρητε άπαντα 
τά είδη τής γυναικείας άμφιέσεως, είδη γάμων και 
προικών ώς και πλουσίαν συλλογήν φορεμάτων.

ΤΙΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΜΑί

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

30 Μαΐου
1910

31 ’Απριλίου
1810

Δραχ. ΙΛ. Δραχ. ΙΑ.
εις μεταλλικόν...................................................

Ταμεϊον , » τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης
4,410,163 08 4,672,411 27

587.585 4ί4,290 —
\ » κερματικά γραμμ. δίδραχμα καί μονόδραχ. 682,938 570,082 —

/ Άντίτιμον μεταλλικού Τραπέζης είς τό
’Εξωτερικοί \ εξωτερικόν............................................ 42,827,433 15 39,418,788 30

Λ)σμοί / Προϊόν έκδοθέντος Έθν. δαν. είς χρυσόν
\ Έλλην. Σιδηροδρόμων 4 0)0 τού 1902 66,474 40 66,834 40

Δά ειον πρός τήν Ελληνικήν Κυδέρνησιν έπ’ άναγκα-
•κή κυκλοοορίφ τρ. γραμματίων................................ 61,778,575

9,000,000
42 61,778,575 42

Δά <tov προς εην Έλλ. Κυβέρν. διδράγμ. χαί μονοδράχ. — 9,009,000 —
Ομολογίαι ) Είς χρυσόν Δραχ. 27,971,808.25

Έθ ικών δανείων) » τρ.γραμ. » ' 33,339,670 30 61,311,478 55 61,911,510 90
Γεωργικόν θεσσαλικόν δάνειον......................... 5,160,800 82
Έντοκα γραιτ. Έλλην. Δημοσίου είς τραπεζ. γοαμμάτια 4,141,000 

20,217,486
— 5,160,800 82

Προεξοφλήσεις................................... 72 19,690,518 82 1
Καθυότερήόεις προεξοφλήσεων .... 3,533,012 95 3,540.100 91
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπ’ ενεχύρω χρηματογράφων 19,597,366 72 19,331.970 23
Δάνεια επ’ ενεχύρω εμπορευμάτων .... 3,248,222 20 4,298,300 50
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί ύποθήκη . 68,952,858 70 68,988,095 05
Δάνεια εις ο*ημους,  λιμένας και Λοιπά νομικά πρόσωπα 47,880,930 10 47,854,841 70
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας . 13,601,012 41 13,249,578 31
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας 5,264,748 83 5,345,097 32
Μετοχαί είς εγχωρίους εταιρίας .... 7,417,358 90 7,456,658 90
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης......................................
Όμολογίαι λαχιιοφόρων δανείων ’Εθνικής Τοαπέζης

1,250,000 — 1,250,000 —

τής Έλλάιος ...... . .........................
Καταστήματα Τραπέζης χαί κτήματα έξ άναγκαστι-

292,442 95

11

398,872 95

κών εκποιήσεων......................... 9,133,138 9,220,083 82
’Απαιτήσεις έπισφαλείς...............................................
Εξοδα έγκαταότάόεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τρα-

3,504,520 80

81

3.501,877 89 .

πεζικών γραμματίων)...............................................................
Διάφοροι λογαριασμοί ....

1,407,644 1,396,532 16

92Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτερικώ.........................
Λογαριασμός έξαγοράς συμμετοχής Κυβερ. έκ τραπέζι-

544,677 886,127 58

τικών γραμματίων 1,003,520 — 1,003,520 —
Εξαγορά προνομίου Προν. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας 480,000 — 480,000 —

Διάφορα. ................................... 1,279,405 39 1,094,750 --- β

Δρ. 393,449,025 01 392,013,249 _1_6
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν κεφάλαιον . 20,000,000 20,000 000
Άποθεματικά κεφάλαια...................................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία :

I. διά λ)σμδν τής Κυβερνήσεως.....Δρ. 61.778,575.42

13,500,000 — 13,500*000 —

II. » » » Τραπέζης............. » 49,864,432 45 111,643,007 87 112,768,709 40

Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχυ,α
Καταθέσεις έν δψει είς μεταλλικόν ....

9,000,000 _ 9.000.000 —
3.820.063 28 3,206,277 55

Καταθέσεις » τραπεζικά γραμμάτια .... 24,597,010 62 21,504,338 65
Επιταγαί πληρωτεαι 988 662 80 907,403 —

Μερίσματα πληρωτέα.........................
Διεθνής Οίκ. Έπιτροπ. (λ(σμός καταθέσεων έκδημοσ.

215,950 226,350

ύπεγγ. προσόδων ) ΖΡυσθν.......... Δρ. 614,304.60
7,223,731) » τραπ. γραμ.. » 7,005,193.80 7,639,498 40 56 1

Γπηρεσία Εθνικών δανείων είς χουσόν 710,505 90 746,125 --- I
’Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς ' τοαπεζικά γοαμυ,άτια. 242,161 10 264,071 75
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκω είς χρυσόν 48,483 75 215,431 16
Καταθέσεις Δημοσίου » » είς Τραπεζικά γραμυ,άτιτ 1.505.052 19 3.052 19 I
Εντοκος κατ.Δημ.είς χρυσ. διά τήν κατασκ.τού Σ.Ι1.Δ.Σ. 66,474 40 66,831 40

» » » τρ.γο)τια » » » „ 66.170 85 110351 86 1
Καταθέσεις ύπό προθεσμίαν χαί διτΟν?ϊ- 1 17,487,904 22 117,580,987 61
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν . 39,856,410 — 39,856,410 —

” , . ,” ’ , 2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ. 20,242.090 — 20,242,900 —
Γπηρεσία Λαχ. οαν. Τραπέζης 3ο)ο είς γρυσόν . 3 ί 1,2,030 — 1,535,458 —

“ ” ” " 2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ
Καταθέσεις *·  αμιευτηριου 372,202, 

15,149,536
50
61

403.952
15,002,271

50
44

Ζΐ Λογjρ·ΛΟΓΙΛΟ
Διάφορα .............................................. 2*208,191  

5,750,758
83
68 2,437,610 57

Δρ. 9 3,,449,02υ 101)392,013,249 116
Εν Αθήναις ή 14 ’Ιουνίου 1940 ‘Ο Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

Π. Α· ΚΟΥΤΙΑΛΕΞΗΣ



Σ.Π.ΛΠ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
Πρός όίηγίαν τών ένίιαφερομένων παραθέ- 

τομεν τήν προκυπτουσαν ϊι αφοράν προς όφελος 
τών ταξειίεοόντων μέ βιβλιάριον 2000 χιλιο
μέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμάς τών άπλών 
εισιτηρίων.

Εξ ΑΘΗΝΩΝ A Β Γ

δια Κόρινθον
είσιτήρ. 
βιόλιάρ.

9.20
7.6’5

7.30
6.40

4.60
3 85

» "Αργος
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

15.70
12.20

12.50
10.15

7.85
6’ 10

» Τρίπολιν
είσιτήρ. 
βιίλιάρ.

23.20
18.—

IR.80
15__

11.60
9.—

» Μεγαλόπολιν
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

29.20
21:.95

22.—
18.30

14.60
77.—

» Κυπαρισσίαν
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

34.50
27.80

25.75
23.20

17.25
13.90

» Άχράταν
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

19.50
13.05

15.50
10.85

9.20
6.55

» Πίτρας
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

25__
18.65

18.—
75.55

10.—
9.35

» Πύργον είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

37.70
27.05

28.10
22.55

16.35
13.55

'Εκ ΠΑΤΡΩΝ
δι& Πύργον

είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

12.70
8.30

10.10
6.35

6.35
4.15

> Λεχαίνά είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

7.60
4.00

6— 
4.05

3.80
2.45

» ΑΓγιον
είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

5.10
3.35

4__
2.80

2.55
1.70

» Κόρινθον είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

16.50
11__

13.10
9.20

8.25
5.50

M^LOUISE COLLIN
74 — 'Οδός 'EpyoO — 74

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΟΝ
Ή τελευταία τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων 

πίλων. Ή γνησία κομψότης, χά-
ςρι καί γοητεία διακρίνουσι τούς πίλους τής Melle 
COLLIN. Μία απλή επίσκεψις πείθει περί τής ά- 
ληθείας. 'Όσαι Άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν 
χάριν, ιδού ευκαιρία, έπωφεληθητε αύτής. Συνιστώ- 
μεν ίκθυμως τό νέον αύτό Κατάστημα.

74 — "Οδός Έρμοϋ — 74

ΠΕΛΟΠ.ΗΛΟΠΟΥΛΟΧ
Δικηγόρος

ΆΟήναι (Σοφόκλειον)

Έκ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

δια Καλάμας είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

14.70 12.25
9.65 8.05

7.35
4. .95

* Ναύπλιον είσιτήρ. 
βιβλιάρ.

9.50 7.80
6.75 5.60

4.75
3.40

Εκ τοΰ Γραφβίου
Ά;ιί>. 5222

' ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ^ ΔΙΑί ΗΜΙΣΕίΙΝ 
’Ολόκληρος σελές εις εν τεύχος ..... Λραχ. 60 

Ήμ.εσεεα » » ..... β 33
Τέταρτον αελίδος » ..... » 20

"Ογδοον » » ..... » 1 Si
Λεά χώρον μ,εκρότϊρον τεμ,αΐ ανάλογοι.

At ’ εικονογραφημένης δεαφημήβεες καί St ’ εξ τεύχη η «ερεοβότερα εδεαετεραε 
. συμ.φωνίαε.

JrANATCAH^
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ Α0ΗΝΑΙΧ s'
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ..____. s<^^'

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 3

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος και τών δδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας. άλλα προλαμβάνετε 
άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων, τών ώ- 
των, τοΰ φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος, πολλά- 
κις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τον διακεκριμμένον επιστή
μονα δδοντοϊατρόν κ. ΊΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί 
τρεις σκευασίαι Έλεξβρεα, Όδοντόκονες καί 
Άδαμ-αντόνη είνε μοναδικοί είς τδ είδος των.

Διά τοΰ Έλεξηρίου παύε: ή οδονταλγία καί 
ή νευραλγία. Είναι σκευασία Αλάνθαστος καί άπο- 
τελεσματική.

ΠβλεΙται παρά τφ Ιδίφ άντί 2 δρ· τί φικλίϊιον

3 Κοραη 3

0 ΛΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟ»
Αεακηρύττεε οτι

Ή ταζινέμητις τών κτη-ών και τών φορτηγών άμα*  
ςών, ή όποια ύά γίνη προ τοΰ Δημαρχικού Καταστήμα
τος καΟωρίσθη πρις άκριδεστεοαν ίιιςαγωγήν να γινη 
κατ’ άσιονομικί -μήιχατα ώ; έςής :

27 Ί/jvi.u Κυριακή I
28 » Διυτέρα / τοΰ Α' Τμήματος
29 » Τρίτη τ.ΰ Β' Γ' Δ' Τμήα.
30 » Τετάρτη τ.ΰ 17 Τμήματος

1 ’Ιουλία Ι1-'μτττ;
2 d Γ1α> ατ. , τ.ΰ ΣΤ Τρήματος
3 » Σιββα.ον J

καί

Έν ’Αθήνα, ς τή 25 Ί'/ανίοα 1910

Ό Δήμαρχος
(Τ. Σ.) 7£π. Μερκούρης

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
48-ΠΑΝΕ.ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

[XI Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευιαίως σημειωθείσας 
καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρός τοϋτο είνε και τδ μέγα αντδ Κατά- 

[—1 στημα είς τδ οποίον συνεκεντρωθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης 
W πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία και ποικιλία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟ- 

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ και τής ΓΑΛΑΚΊΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώτον αΰτδ έκαινοτόμησεν είςτδ 
Ο ζή^ημα τήζ εύθυνής διανομής κατ’ οίκον άγνοϋ και νωποϋ Άγελαδενού ΓΑΑΑ- 
PQ ΚΙΟΣ!! Ιά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής ΓΑΑΑ- 

. ΚΙΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εΰθηνά, και μέ υλικά εκλεκτά και επιμελημένα.

Ιά δέ είδη τής Ζαχαροπλαοτεκ^ς γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικό- 

τατα. Κατόπιν δλων αυτών δτκαίως θεωρείται τδ κέντρον δλου τοΰ εκλεκτού κό- 
|Υ|

σμου. Λεκαίως εύρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποϋ φροντίζουσιν εγκαίρως 
νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη δεκαεότερον δλοι οί συχνάζοντες εες τά θέατρα 

Cd δέν θευροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστά- 

σεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα των, ή τδ γευστικόν γλύκισμά των, 
^T~j ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Η
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ΣΙΑ



ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

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

Αιηρημένον »ις 80,000 ρχτοχάς φράγκα χρυσοί 22SSO έκάστην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΝΒΟΤΑΙΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης ’Αθηνών).

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Ιωάννης Εύταξίας (Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος).
ΜΕΛΙΙ : Στίφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bowron,

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

ΔΙΟΙΣΟΏΔ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφείριος Κ. Μάτσας, Στέφανος Φραγκιάδης Δημήτριος Ήλιόπουλος, Γενικός Γραμματείς 
Δημ. Γαλανόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑξΤΟΡΒΙΟΝ ΗΙΣ ΔΟΝ ΛΙΝΟΝ

"Υποκαταστήματα καί Πρακτοριΐα; Είς Πάτρας, Αιγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα, 
Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλι- 
νίτσαν, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γόθειον.

’ ΕΡΓΑΕΙΑΙ

Προστασίι έν γίνει τής παραγωγής κα'ι τής Εμπορίας τής Σταφίδος.

Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου Αποταμιευμένου είς τάς άποΟήκας της μέχρι τών 4)5 τής άξίας αύτοϋ 
κα'ι έπί τόκφ ούχί ανωτέρω τών 6 ο)ο έτησίως.

Αγορά προσφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλισιν τού κατωτά- 

του όρίου τιμής. Διαφήμισες τοϋ προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεώς ταυ χ,τ.λ.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ A‘O1 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Έκδοβέντα
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος φρ. 3.00

» Β' » » 2.00
» Γ' ’» > 1.50

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ > 2.00
Η ΓΚΟΥΡΑίΝΑ ‘Ιστορικόν μυθιστόρημα,

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων. 5.00

Ανέκδοτα
Η ΜΟΝΑΧΗ δράμα βυζαντινόν τρίπρακτου
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν »
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ » ιστορικόν »
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα
μάτων μονόπρακτου, μεταφρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν.

Xtcpal τής Ελληνικής Έπιϋεωρήσεως τοϋ Λ' καί Β ’ έτους πωλοϋνται ·ΐς τά 
Γραφεϊά μιας προς 18 φρ. έκαστη.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ,,ΑθΗΝΑΙ*


