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ΕβΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΆ
Νέος χρόνος : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΤΖΗΊΏΑΝΝΟΥ (Βουλευτοΰ έκ Κύπρον).—Μίτρα <5<' <5μ «>β δυνατή ή άνα- 

γέννησις τής 'Ελλάδας : ΔΩΡΟΘΕΟΥ·—'Από τάς αναμνήσεις τών Παρισίων. (Ρεβεγιόν) : ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ· — 
‘Αναμνήσεις Ίεροσολνμητικαΐ (Ή Άγιό Σιΰιν - Τό φρέαρ τής Σαμαρείτιδος) Δ- Δ. Ζ.— Ή Αις Ζωγράφου έν Λον
δίνο) : Π.—Ό Χριστιανισμός έν Ευρώπη: ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΟΥ.—Σ’ ένα σαλόνι (Ποίησις) : Κ. ΤΕΛΗ.— 
Ή δίσις τής γυναικός έν ταϊς θρησκεύεις : Δ. Σ· ΜΠΑΛΑΝΟΥ-—Ή έπί τού εισοδήματος φορολογία : Α. ΣΠΟΥΡ
ΓΙΤΟΥ Λρ.—’Αλέξανδρος Παπαδιαμόντης : Ζ· ΜΑ|<ΡΗ.—Λαογραφικά : J. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗ·— ‘Εθνική Τράπεζα 
(Στέφανος Στρέϊτ - ‘Ιωάννης Βαλαωρίτης).—Άπό τήν ζωήν τού μηνός (‘Ιανουάριος) : ΕΥΓ. ΖΩΓΡ. — Άπό τήν καλ
λιτεχνικήν κίνησιν τον μηνός: Γ. Σ·—’Ολιγόστιχα.— Βιβλία καί περιοδικά.

ΚΟΣΜΟΙ : Πρός τάς επαρχιακός συναδέλφους.—Παρασημοφορία Ελλήνων Λογιών.—Τό 'Υπουργείου τής 
Γεωργίας.—Ή μεγάλη "Επιτροπή τών ίζρητών.—Πού κρύπτονται;—Αί Έλληνίδες μας.— ‘Ελπίς Καλογεροπούλον.— 
Γυναικείοι Λέσχαι είς Λονδίνου.—Πολιτικαι φυλακαΐ. —Ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Λαμιανός.— Ό χορός υπέρ τού 
Άσύλον τών Ανιάτων καί ή συναυλία τής Πολυκλινικής.

ΕΙΚΟΝΕΣ : Οί διάδοχοι τής Ενρώπής.-r-Γενική Άπογις τής 'Αγίας Σιών, — Τό εικονοστασίου τής Άγίφς 
Τριάδας.—Τό Φρέαρ τής Σαμαρείτιδος.— Ή Αντακράτειρα θεοδώρα μετά τής ακολουθίας της.— Ή άνάπαυοις τών 
στρατιωτών. «
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ΕΑΑΗΝΙΚΗ επιθεπρηχιε
—ΞΞ MHNlfllON ΠεΡΙοαίίζδΝ =-1

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ ΓΤΡΟΠ ΛΗΡίΙΤΕΑΙ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ . . . . . . . . . Δραχ. 12. 
Διά τούς διδασκάλους ... » 8. —

Διά την ΑΜΕΡΙΚΗΝ......................................................... Δολλάρια S.-
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ · ; · · . 1/i Λίρα Άγγλίι
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ . . . . . .  .............................S 10 Σελίνια
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ ........................................  φρ. χρ. 12.__

ΈκδοΛις εκλεκτή γενικώς » 25 ή Δρ. 25

Δ I Ε Υ β Υ Ν I I Σ:

^Αεςποινιδα JLlTENIAN ^ΩΓΡΑΦΟΤ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.— ΑΘΗΝΑΣ

Τηλ^αφικί) ** ** £ A A ΗIIIΗ I ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΚ,, — ΑΒΗΜΑΣ

Ι_Ε GRAND ETABLISSEMENT

< Η · R JVF F
LE CAIRE, - PLACE ΑΤΑΒΑ EL KHlDRi 

wtitS liwot ST gWKWW

B0NNETER1E, CHAPELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE
^Ljlr rn -m ι ι ι· ι ι ■■■ " ~ 1 ■■■■»■ ■ ■■"—■hi...... ■ —

DEMETRIUS SKIADAS
EGTPTE, LE CAIRE. - RUE RUET N° 5

FOURSISSEUR DE L’ARMEE DOCCUPATION J GRANDE FABRIQUE, DISTILLERIE DE LIQUEURS
MAISON FONDEE EN 1870 ιΈ GRAND DEPOT DF VINS

Αντιπρόσωπος καθ' δλην τήν Ρωσσίαν τής «ΈΧληνικής Έπ·θεωρήόεως> αναγνωρίζεται ό Καθηγητής κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΤΟΣ, "Οδησσός.— Hue Pouschkine, No 66.

» Έν Λονδίνφ ’η Δίς ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
• Έν Μάντζεστερ ό κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ.
» Εν 'Αλεξανδρείρ Αίγύπτου: δ κ. ΤΡΙΑΝ ΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ Βιβλιοπώλης (έναντι τοΰ Ά-

βερωφείρυ Γυμνασίου).
Έν Kalr-Zayal « ό κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, παρά τοϊς κ. κ. Χωρέμη-Μπενάκη.

» Έν Ζαγαζίκ · ό κ. ΖΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣι πρόεδρος τοΰ Ελληνικού Συλλόγου.
. Έν l^cous » δ κ- ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΣ-
» Έν Μανσουρα · δ κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-

Έν Simbellawein *
Έν Ταντρ »

Έν Benha
Έν Πόρτ-Σάϊτ »

Έν Άμμοχώστφ Κύπρου

Έν Λευκωσία »

Έν Λεμεσφ 
’ Εν 11 ά'ρω 
Έν Καλάμαις 
Έν 'ϊε’ρσυσαλήμ

δ ιατρός κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΧΑΣ
ό κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Διευθυντής τών Ελ

ληνικών σχολείων Τάντας.
δ κ. ΚΩΝΣΤ ΔΑΝΙΣΚΑΣ-

ή Δνις ΑΓΛΑΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ. Διευθύντρια τοΰ έν ΙΙόρτ-Σαίτ Παρθε- 
γωγείου.

ή Δνϊς ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου 
"Αμμόχωστου.

ή Δνϊς ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου Φανε
ρωμένης ,

ή Δνϊς ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΊ ΖΟΥ, * Υποδιφθύντρια τοΰ Παρθεν άγώ- 
?γείου Αάρνακος. . .

ό κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΗΝΩΝ, Δικηγόρος.
δ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Δικηγόρος.
ό κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ.
•JSWAtoiaz ηα^λ&η® fr —y Γ #
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Importation - Exportation

JWaison de tout premier ordre. Position la plus interessante, en 
face le Jartin de 1’Esbekieh.— Jlombreuses ehambres avee salle de bain 

prive. — Restaurant. — Grill Room.— Bar.— Billard. — 2 bifts.— Jartin.
— Bureau de Poste dans I’Hotel.

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

ΠΑΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΤΟΜΕΝΟΝ Η ΜΗ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

2ΗΜ.— Τ'νωρίζομεί’τοις^ι^ιι^ερσμέΛ’οις fin αί ,££;’VW V'. WY οννόρο/^ητσ»· μας άμγΜται ά.τό 1ης ίκά- 
οτον μηνάς.

li’HOTEh IiUXE DE h’E G Υ Ρ Τ E,— R E S Τ Λ U R fl Ν T S Λ b h E DE FETES.

ΙΙάν σύγγραμμα άποστελλόμετον είζ τά γραφεία. τή. 
αναγγέλλεται δΐ’ αύτής.

ιβεω,οήαεως»
HOTEL D’ANGLETERRE

Hotel de Ramille, tranquille et eonfortable. G. NUNC0V1CH HOTELS C°
A. WILD 

Directeur G6n0ral.



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ 
μ Έκδιδομένη ύπό τήν διεύΦννσιν τού Δρος I. ΖΕΡΒΟΥ

Ό zfn’ έπωτήμην άνθρωπος.
Τό έργον διαιρούμενον είς τρία μέρη εξετάζει άπό βιολογικής κυρίως 

άπόψεως : Πόθεν έρχόμεθα; Ποιοι εϊμεθα; Ποϋ βαίνομεν; Ή πρωτογενής 
τοΰ ανθρώπου κατάστασις, ή κατ’ έξέλίξιν καταγωγή του, ή σημερινή φυσιο
λογία καί ή κοινωνική, ηθική καί πολιτική του ύπόστασις εκτίθενται μέ τό 
αναλυτικόν πνεύμα καί τήν εξαιρετικήν ευρυμάθειαν τοΰ διάσημου επιστή
μονας, τόν όποιον άπέδωκε μέ ακρίβειαν δ γνωστός συγγραφεύς δημοσιο- 
λόγος κ. Φαρμακόπουλος. Δρ. 4.

Φιλοσοφία τού γάμου.
Ό φυσιολόγος συγγραφεύς, τοΰ οποίου δλα τά έργα έσημείωσαν καταπλη

κτικήν επιτυχίαν έκδόσεων έν Γαλλία καί πανταχοΰ τής Ευρώπης, πραγμα
τεύεται τά τοΰ έρωτος, τής ευτυχίας, τής συζυγικής πίστεως, τής ζηλοτυ
πίας, τής μοιχείας, τοΰ διαζυγίου, τής άγαμίας άπό βιολογικής καί ηθικής ι 
άπόψεως. Ή μετάφρασις έγινεν έκ τής 115ης έκδόσεως. Δρ. 3.

LiSa’A^n Ή φιλοσοφία τού Σωκράτούς.
Τό δίτομον σπουδαϊον σύγγραμμα τοϋ Φουγιέ περί τής φιλοσοφίας τοΰ 

Σωκράτούς ώς ιδεολογίας καί ώς ηθικής συνέπτυξεν δ "Ελλην συγγραφεύς 
είς βιβλίον γενικώς προσιτόν διά τήν σαφήνειαν, τήν λογικήν μέθοδον καί 
τό ύφος του. Είς αύτό διευκρινίζονται αί Σωκρατικαί αντιλήψεις έπί τή 
βάσει τών έργων τοϋ Πλάτωνος καί τοΰ Ξενοφώντος, φαίνεται δέ έναργώς 
τό ύψος καί ή έκτασις τής διδασκαλίας τοϋ μεγάλου φιλοσόφου. Δρ. 2.

STLSsag Ό ’Αντίχριστος.
Ό φιλόσοφος καί καλλιτέχνης συγγραφεύς, δ μέγας ’Ασσυριανολόγος καί 

Εβραϊστής 'Ρενάν εξιστορεί μέ τό θαυμάσιον ΰφρς του τά τής παραδόσεως 
περί ’Αντίχριστου κατά τούς πρώτους μετά Χριστόν χρόνους έπί τή βάσει τών 
αυθεντικών κειμένων. Ή φανέρωσις τής τότε κοινωνικής καί πολιτικής κατα
στάσεων, ή άνάπτυξις τής Χριστιανικής θρησκείας καί δλα τά συναφή θέ
ματα φιλοσοφικά καί ιστορικά καθορίζονται είς τό έργον τοΰτο. Δρ. 3.

Ψυχολογική φυσιολογία.
Ύπέρμαχος τών ηθικών τής κοινωνίας βάσεων, απολογητής τών παλαιών 

αξιών κατά τρόπον οχι δογματικόν, άλλά ορθολογιστικόν, παρουσιάζεται 
δ Νορντάου είς τό έργον του ύπό τόν τίτλον «Ψυχολογτκή όυθτολογία 
τοΰ πνεύματος καί τής ιδιοφυίας». Καταπολεμεί τήν επαναστατικήν 
ροπήν είς τήν ιδεολογίαν καί Ιδίως άναλύει καί καθορίζει άπό φυσιολογικής 
άπόψεως τί είναι ό ορθός νοΰς, ή ιδιοφυία καί ή μεγαλοφυΐα. Δρ. 2.

Ό θεός έν Φύσει·
Τάς επιστημονικός περί τοϋ σύμπαντος γνώσεις, κυρίως τάς άναγομένας 

είς τόν εϋρύν ορίζοντα τών φυσικών νόμων καί τής αστρονομίας, παρουσιά
ζει είς τό βιβλίον του αύτό ό Φλαμμαριών. Άφορμώμενος άπό τό δόγμα τοΰ 
Θεϊσμού καί καταλήγων είς άναγνώρισιν τής λογικής καί τής αρμονία; τοΰ 
κόσμου, άπό τούς πλέον γενικούς νόμους έως είς τάς έλαχίστας λεπτομέρειας 
τών υπάρξεων, παρουσιάζει μέ πειστικότητα τήν ύπόστασιν Άνωτάτου "Ον- 
τος δημιουργού τής ζωής. Δρ. 4.

209 ΔΡΑΧ. ΒΙΒΜ£ Ζητήσατε Τιμολόγιο**  Βιβλίων (δωρεάν). 10 ΔΡ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ |

ΕΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΑΗΧΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα

πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν όψει 
ή έπί προθεσμίρ δηλοποιεϊται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται 
παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ύποκατα- 
στήμωσιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμίρ έπί τόκφ.

1 1)2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν όάει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10.000, πέραν τοΰ πρσοΰ 
τούτου τοΰ τόκου δριζομένου ε’ις 1 ταϊς ο)ο κατ’ έτος 
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταϊς 
ο)ο.. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς ανοι
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμοΰ καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εξ μήνας τουλάχιστον.

2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
έν έτος τούλάχιστον.

3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
όνο έτη τούλάχιστον.

3 1)2 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
Τέθθαρα έτη τούλάχιστον.

4 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε 
έτών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι εΐξ 

Φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ” 

θεσμίφ ή διαρκείς έπί τόκφ ί
1 / ’s ταϊς % κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.*
2 »»»»»! έτους »
2 1/ΐ » » » » » 2 έτών
3 > » » » » 4 »
4 » » » » » 5 » »

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ 
έκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή ανώνυμοι.

ϊό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τώ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του 
καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς 
τό αύτό νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

MELUE LUISE COLLIN
3 - ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - 3ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ

'Η τελευταία τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων 
πίλων. Ή γνησία ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης, χάρις 
καί γοητεία διακρίνουσι >ούς πίλους τής Melle 
COLLIN, Μία απλή έπίσκεψις πείθει περί τής α
λήθειας. 'Όσαι άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν 
χάριν, ίδού ευκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής. Συνιστώ- 
μεν έκθΰμως τό νέον αύτό Κατάστημα.

3 — 'Οδός Μητροπόλεως — 3

Β. Π. Α. Π.
’Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα- 
λόπολιν, Κυπαρισσίαν Καλάμας.

7.— » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κΐίλλή-
νην, Πύργον, ’Ολύμπια.

8.30 » Τοπική διά Κόρινθον.
11.30 > Διά Κόρινθον Ναύπλιον, Πάτρας.

1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν και Τε
τάρτην.
Άναχώρηύις έκ Πατρών

7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
8.15 » Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην καί Πα-

ρασκευήν.
11.35 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, 'Αθήνας.

6.30 » Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα
λάμας, Κεγαλόπολιν, Τρίπολιν.

3.4 5 μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια. 
’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών

7.— π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα
λόπολιν, Τρίπο.λιν, ’Αθήνας.

12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με
γαλόπολιν, Τρίπολιν. ♦

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
2.4 5 μ. μ. Ταχεία έχ Πατρών (δΐς ώς άνω).
4.45 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05 ν Έξ 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα

τρών, Καλαβρύτων,
8.15 » Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως

Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΕΝΙΠΟ ΡΟΡΡ ΑΠΤΗΣ
ΕΝ ΟΔΩ ΟΦΘΑΛΜΟΤΑΤΡΕ IΟΤ

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τόν έμπορορραπτικόν οί
κον τοΰ κ. Γκάτ διακρινόμενον δια τήν έκλεκτικό- 
τητα τών υλικών του, διά τήν στερεότητα καί κομ
ψότητα τής έργασίας του καί διά τήν εύθηνίαν τών 
τιμών του.

Κομψότης, στερεότης, οικονομία. Διά τους ξένους 
τών ’Αθηνών επιβάλλεται ή έπίσκεψις τοΰ Έμπο- 
ρορραπτικοΰ Οϊκου Γκάτ.

Προσκαλούνται οι υποβαλόντες προσφοράς διά τδ 
έξ 20,000,000 δάνειον τοΰ Δήμου, ών τά πληρεξού
σια δέν εύρέθησαν έν άπολύτιρ τάξει καί οϊτινες δέν 
είχον καταθέσει τήν έξ έκατομμυρίου έγγύησιν ύπέρ 
τοΰ Δήμου, μέχρις οριστικής άποφάσεως τούτου, δπως 
συμπληρώσωσι τάς έλλειψεις ταύτας μέχρι τής προ
σεχούς συνεδριάσεως τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου, κλη- 
θησομένου πρδς τοΰτο τήν προσεχή Τετάρτην 2 Φε
βρουάριου 1911, δτε δριστικώς θέλει άποφανθή περί 
τής παραδοχής τών προσφορών των καί άποφασίσε: 
έπ’ αύτών άμετακλήτως.

Έν Άθηναις τί] 28 'Ιανουάριου 1911.
,Ο Δήμαρχο; ’Αθηναίων 'Ο Πρόεδρό;

S. Μερκούρης I. Σόλων

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ |Μ ΓΓΤΛ Γ
ΑΛΕΥΡΟΝ Ιΐ L· JL I f 1L·

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ
ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ KAS ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
ΒΕωλεΖτατ άλατά, φαρμ-αχεοα xac φαομαχερτίορεόα.

ΑΝΤΠΙΡΟΖΩΙΙΟΤ Acct τήν Ελλάδα xac Κρήτην.
Κ ΟΙ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ

■?



ΚΕΦίΛΑΙΟΝ KIHBEBAHKNON IP. 50.000.000
ΛΠΟΘΕΠ/ίΤΙΚΛ ΔΓ. 10.275.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΝ OAfi ΕΡΜΟΤ

Λ £ | θ Η. 4 2

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

J. A a. ΜΟΥΤδΟηογΛΩΝ

Εις τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ

φον καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΰ κατα
στήματος" των αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα ά<$πρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά 
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα και δαντέ^λας 
καί τά τελευταίας μόδας νόάόπατα. Δεν θά σάς 
προσέλκυση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τού 
καταστήματος, αλλά καί ή ίδιάζουσα εις τούς κατα- 
στηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης των 
τρόπων.

(LIIITEO)
£ 600.000

Αϋί/ναις

3

3

3

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Κεφάλαίον έγκεκριμένον __
ΚεόάΧαιον καταβεβλημένον .£ 315.510

ΕΔΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔ1ΝΩ
Γενική διεΰ&υτσις εν "Ελλάδι, tv 

'ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έν Άλεξανδρείφ, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζακύνθω, 

Πάτραις, Ναυπλίω. Πειραιεϊ καί Τριπόλει.
Οί τόκοι των καταθέσεων ώρίσθησαν άπό 1ης Ίανουα- 

αίου 1910 ώς κάτωθι -

Ιον είς Δραχμάς
«/θ έτησ. έπ'ι άποδόσει βΐς πρώτην ζήτησιν διά ποσά 

μέχρι δρ .100.000*/s % » » » - » ζήτησιν διά ποσά

πέραν τών 100.000 
6 μήνας μέχρι 2 έτών

4 
.4

3

’/· %

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 

Τριπόλει, Βόλω καί Λαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ; Έν Χανίοις, 'Ηρα κλείω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσιαντινοωτόλει ('Υποκατάστημα 

έν Γςλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισω, 
Τραπεζοϋντι. Κερασονντι, Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ; Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία Mikan), Καΐρω (μετά παραρτήματος έν τζ 
συνοικία Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαζικίω.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ (Σουδάν).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΤΑΙΟΝ
X. Φραγχιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότασης, ’Αντι

πρόεδρος. Ίω. Βαλαωρίτη;, Κ. Βερούγχ, Έ- Έμ· 
χειρΐχος, Δ. Εύγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ή- 
λιόπουλος, Ζ. Κ. Μάτσας, ’Εμμ. Μπενάχης, Μαρ- 
χήσιος δί Ρεβτροώ.

Γίνικός Διιν&ννιηί
Ζαόείριος Κ. Μάτόας

Διεΰθυνσις Τηλεγραφική :
ΑΘΗΝΑ Ι ΚΙΙΝ - ATHENOCLES

% έτησ. έπΐ άπσδόσει μετά 1 έτη μέχρι 4 έτών
0,0 » » > » 4 έτη καί επέκεινα

Είς cheques ίπί Γαλλίας καί Αγγλίας

°lg έτησίως επί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν 
άνευ δρίου ποσού 

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

[κεινα.

επί Γαλλίας καί Άγ- 
-- εις δ είδος έγένετο ή 

κατάθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου έπιβα- 
ρύνοντος τόν καταθέτην.

37? 
374
4 
4

% >
% »
% >

% % >

ΑΙ εις έπιταγάς (cheques) 
γλίας καταθέσεις άποδίδονται

ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ 4<” | ΕΝ ΑβΗΝΑΙΣ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ I9H ΤΕΤΧΟΣ 3<°''

Εικην Διαδοχών

Νέος ΧροΝος

1) *Ο Ιΐρίγκητρ τών ’ Αστουριών, Διάδοχος τής Ισπανίας 3 ετών. 2) Ο Πρίγκηψ Ουμβέρτος Διάδοχος τής ‘Ιταλίας 6 ετών. 
3) Ό Μέγας Δούξ ’ Αλέξιος,Διάδοχος τής Ρωοσίας 6 ετών. 41 rO ΙΙρίγκηψ Όλάφ Διάδοχος τής Νορβηγίας 7 έτών. 5) Ό 

Πρίγκηφ Λεοπόλδος Διάδοχος τού Βελγίου 9 ετών. 6) Ό Πρίγκηψ Κάρολος Διάδοχος τής Ρουμανίας 18 ετών. 7) 'Ο 
Πρίγκηφ τής Ούαλλίας Διάδοχος τής’ Αγγλίας 17 ετών, 8) eO Πρίγκηψ 'Αλέξανδρος Διάδοχος τής Σερβίας 22 ετών. Είς 

την είκόνα ταίιην περιλαμβάνονται <ί π λε ιστοί τών μικρών Πριγκήπων οί όποιοι προορίζονται νά καταλάβουν θοό- 
νους καί νά φέρουν Στέμματα Βασιλέων καί Αίτοκρατόρων .‘Εκ τής είκόνος όμως ταύτης ή όποια παρουσιάζει τους 

μικρούς έν σπέρματι Βασιλείς,αποκλείονται,λόγω ηλικίας ,οί Διάδοχοι Γερμανίας /Ελλάδος, Δανίας, Αυστρίας, κτλ.

Ό νέος χρόνος ευρίσκει την Ελλάδα άναγεννωμέ- 
νην. Ή εθνική ψυχή άφυπνισθεΐσα άποτινάσσει τήν 
νάρκην τοΰ παρελθόντος, υπό τήν οποίαν έκειτο άτο
νος καί λιπόψυχος ή εθνική δΰναμις καί ζωτικότης. 
Είνε λυπηρόν, δτι έχρειάσθη 90 έτών ελεύθερος βίος, 
ϊνα κατανοηθή πόσον επιβλαβές ήτο τό σύστημα υπό 
τό οποίον διεξήγετο ή πολιτική ζωή έν Έλλάδι. Κατά 
τό χρονικόν τοΰτο διάστημα πολλή πρόοδος συνετελέ- 
σθη καί έν τοϊς Γράμμασι,καί έν τάϊς Έπιστήμαις καί 
Τέχναις, καί έν τή ’Εμπορία, καί εν τω συνόλφ τοΰ 
έθνικοϋ βίου, ώστε προς οΰδέν τών λεγομένων Βαλ
κανικών κρατών νά φοβήται τήν σύγκρισιν ή μικρά 
Ελλάς. ’Αλλά κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα δεν 
συνετελέσθη καί ανάλογος πρόοδος τής πολιτικής ζωής 
καί τοΰ δημοσίου βίου τής χώρας. Τοΰτο υπήρξε τό 
κυριώτερον σφάλμα καί τό κυριώτερον αίτιον, δπερ 
παρημπόδισε τήν συγκρότησιν ισχυρός καί ενιαίας 

έθνικής δυνάμεως, άποκρυσταλλουμένης έν τή έννοια 
τοΰ Κράτους, καί δπερ έξέθηκε παρά τω έξω κόσμια 
τήν ΰπόληψιν τοΰ Ελληνικού Βασιλείου, ιός ανίσχυ
ρου οργανισμού προς μεγάλα έργα.

Τά άλλα Βαλκανικά κράτη άριθμοΰσι βίον έλεύθερον 
μικροτέρας διάρκειας τού Ελληνικού Βασιλείου.’Ηθι
κώς καί πνευματικώς ούδείς δύναται νά ϊσχυρισθή δτι 
ύπερέχουσιν ημών τών Ελλήνων. Καί δμως κατά τό 
βραχυτερον αυτό διάστημα τοΰ ελευθέρου βίου των 
παρουσίασαν είκόνα ισχυρών πολιτικών καί πολιτεια
κών οργανισμών, έφ’ ών μετ’ έμπιστοσύνης αποβλέ
πει ή Εΰριόπη. Τίς δ λόγος τών αντιθέσεων τούτων, 
τών διαφόρων τούτων φαινομένων :

Ό κύριος λόγος εΐνε ή στρατιωτική αυτών δργάνω- 
σις καί σύνταξις. Παρά πάσας τάς άλλας αυτών ελ
λείψεις καί διοικητικός ατασθαλίας, έμερίμνησαν νά 
συγκροτήσουν δύναμιν στρατιωτικήν. ΔΓ αυτής καί
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τήν ακεραιότητα τής ιδίας χώρας δεικνυουσιν, οτι 
εινε ικανοί νά ύπερασπίσωσι καί τάς έθνικάς αυτών 
άξιο'ισεις έτοιμοι νά διεκδικήσωσι. Τοϋτο αποτελεί τό 
κατ’ εξοχήν κεφάλαιον τής έκτιμήσεως καί τοΰ σεβα
σμού, δν άπολαμβάνουσι διεθνώς. Ή Ευρώπη δέν 
ένδιαφέρεται πώς διοικοΰνται καί πώς αναπτύσσονται 
έσωτερικώς τά μικρά κράτη τής Ελληνικής χερσονή
σου. "Ο,τι κυρίως ενδιαφέρει Αυτήν εινε ή άνάπτυξις 
αυτών ώς παραγόντων διεθνούς σημασίας. Ή Ευρώ
πη εξετάζει μόνον τόν αριθμόν τών· λογχών, ας θά 
δΰνανται νά παρατάξωσι. Προσέχει μόνον εκείνους, 
οϊτινες δΰνανται νά ύπερασπίσωσιν ή άπειλήσωσι τήν 
ειρήνην. Ούτε ή σοφία, ούτε ή νοημοσύνη τών Λαών 
τούτων τήν ενδιαφέρει. Τό ιδανικόν τής ευρωπαϊκής 
Διπλωματίας εινε ή υλική δΰναμις.

'Υπό τήν εποψιν ταύτην ή Ελλάς, ή ηθικώς καί 
πνευματικά); καί έμπορικώς μεγάλως προαχθεϊσα, κα- 
θυστέρησεν έπιζημιιότατα. ’Άν τουλάχιστον είχε στα
θερόν καί πρόδιαγεγραμμένην στρατιωτικήν πολιτι
κήν, άν κατιόρθικνε νά δημιουργήση άνάλογον καί 
έτοίμην, έν πάση ενδεχόμενη περιπτώσει, στρατιωτικήν 
δύναμιν, ασφαλώς θά παρωράτο δλη ή ά'λλη εσωτερι
κή ακαταστασία :καΐ σήμερον θά ήτο άλλοία ή εξωτε
ρική θέσις τής Ελλάδος, ήτις θά άπήλαυε τού γενικού 
σεβασμού. Θά έπεδαψιλεύοντο πρός αύτήν αί θωπέϊαι 
καί περιποιήσεις τής Διπλωματίας άπαραλλάκτως ώς 
γίνεται σήμερον καί πρός αύτήν τήν Τουρκίαν, ήτις 
υπολογίζεται ώς στρατιωτική δύναμις, χωρίς νά λαμ- 
βάνηται ύπ’ δψει καί ή παραλυσία τών δημοσίων κλά
δων καί ή κακοδαιμονία, ήτις λυμαίνεται τήν δλην 
Όθω μανικήν Αύτοκρατορίαν.

'Ό,τι παρελείφθη έν τώ παρελθόντι θά συντελεσθη 
τώρα ; Εινε δ γενικός πόθος καί ή γενική ύπόδειξις 
τών δύσκολων περιστάσεων, αϊτινες μάς κυκλούσιν. 
Ή άληθϊνή δμως Ελληνική άναγέννησις δέν πραγ
ματοποιείται έν μόνη τή στρατιωτική συντάξει τής 
χώρας. 'Ημείς άποβλέπομεν πρός κάτι βαθύτερον καί 
ύψηλότερον, αντάξιον τής ελληνικής φΰσεως. Ή άνύ- 
ψωσις τών πολιτικών ηθών, ή μόρφωσις χαρακτήρων 
διά τό καθήκον καί τήν Ιδέαν, εινε τό ιδεώδες, πρός 
δ τείνει—πρός δ οφείλει νά τείνη—-πάσα ελληνική 
εξέλιξες. 'Όταν ή ανατροφή τών ελληνικών τέκνων 
στραφή αποτελεσματικό); πρός τό ιδεώδες τούτο, τότε 
θά άναδημιουργηθή ’Έθνος καί Κράτος ισχυρότατοι'. 
Τότε αί πατροπαράδοτοι έθνικαί άρεταί θά άναλάμ- 
ψουν πρός κατεύθυνσιν ευθείαν καί σκόπιμον. Τότε 
θά ύπάρχωσι πολΐται σωσιπόλιδες, στρατιώται πρόθυ
μοι διά τήν θυσίαν, άνθρωποι γενναίοι, δίκαιοι, έν
τιμοι, φιλόπονοι, άσκούντες τήν αρετήν έν παντί, 
ύπηρετούντες τήν πρόοδον έν παντί, άψηφοΰντες τόν 
πόνον, τήν στέρησιν, τήν παρεξήγησιν, άποβλέποντές 
μόνον πρός τήν έκτέλεσιν τού αγαθού καί τήν ικανό- 
ποίησιν τής ιδίας συνειδήσεως. Τότε θά έξασφαλισθή 

ή κοινωνική καί πολιτική εκείνη πειθαρχία, ήτις κα
θιστά τόσον μέγα καί ισχυρόν τό ’Αγγλικόν Κράτος 
καί ής τόσην έχει ανάγκην ή μικρά Ελλάς μας.

Ή Ελλάς έχει κατ’ έξοχήν ανάγκην τής πειθαρ
χίας ταύτης. Αί Κυβερνήσεις τού Ελληνικού Βασι
λείου τότε μόνον θά δΰνανται απερίσπαστοι νά συγ- 
κεντρώσωσι πάσαν αυτών τήν προσοχήν καί ένέργειαν 
πρός μεγάλας βλέψεις καί γενναία έργα, δταν δ Λαός 
έκλέγων τάς κυβερνήσεις του έπιδίδεται κατόπιν εις 
τά ’ίδια έργα, ασχολούμενος αύστηρώς εις τήν προα
γωγήν τών ιδιωτικών συμφερόντων του. Θά είνε αρ
κετόν δι’ αυτόν.νά φωτίζεται διά τάκοινά ύπό τοϋ τύ
που καί τών έν σύλλογοι; ρητόρων, ά να μένω ν τόν 
νόμιμον χρόνον, καθ’ δν έλεύθερος θέλει έξασκήση 
τήν έκλογικήν ψήφον του συμφώνως πρός δ,τι διε- 
φωτίσθη καί έσχε πείραν κατά τήν προλαβούσαν πε
ρίοδον. 'Η υποταγή πρός τήν ιδέαν τήσ τάξεως καί 
πάσης νομίμου αρχής, ή αύτοπροαίρετος τήρησις παν
τός δ, τι είνε νόμος, κανονισμός, πρέπον, άνευ κατα
ναγκασμού, φόβου, παροτρύνσεως ή ύποσχέσεως, είνε 
δύναμις κοινωνική καί πολιτική, ήτις παρουσιάζει εύ
κοσμου τήν κοινωνίαν καί παρέχει έδράϊον στήριγμα 
είς τήν Πολιτείαν. Διότι δλόκληρος ή λαϊκή δύναμις, 
ή ούτως ύποτασσομένη εις τήν ιδέαν τού νόμου καί 
τού καθήκοντος, χειραγωγείται συμπαγής καί έπιβλη- 
τική ύπό τού Κράτους πρός ώρισμένην καί σκόπιμον 
κατεύθυνσιν. Τό Κράτος δύναται ούτω νά ύπολογίζη 
έπί πειθαρχούντος μεγάλου στρατού, οίος θά είνε άπας 
δ Ελληνικός Λαός,είς τήν προθυμίαν καί αύταπάρνη- 
σιν τούδποίουθά στηρίζηται πάσα μεγαλοπραγμοσύνη.

Άλλά πώς θέλει κατορθωθή ή άνάπλασις αύτη 
τών χαρακτήρων, ή έξυγίανσις τών ψυχών ; Ή ελ
ληνική οικογένεια έγκλείει εις τούς κόλπους της τά 
κατάλληλα στοιχεία καί έφόδια. ’Άς έμπνευσθή άπό 
τάς μεγάλας παραδόσεις καί υποχρεώσεις τής φυλής 
μας. Τό Σχολείου ας βοηθήση τό έργον τροποποιούν 
τό εκπαιδευτικόν του σύστημα είς ολιγωτέρας γνώσεις 
καί πλειοτέραν έκπόνησιν τού σώματος καί τών ψυ
χών. Ό τύπος, δ έπιδρών καθ’ έκάστην έπί τού 
πνεύματος τών λαϊκών τάξεων, άς διοργανώση στα
θερόν καί μελετημένην Εκστρατείαν έθνικής καί πο
λιτικής διαπαιδαγωγήσεως. Οί δμιληταί, οί συγγραφείς 
εύληπτων λαϊκών μορφωτικών βιβλίων, άς ένισχύσουν 
καί άς συμπληρώσουν τήν έργασίαν ταύτην.

Μία έργασία νέα, ζωντανή, δρμητική, μία πνοή 
ζωής ωραίας, έμπνευσμένης, παραγωγικής άς σκορ- 
πίση παντού τό ζωογόνον άρωμά της, άς τόνωση τόν 
εθνικόν οργανισμόν, άς στερέωση τήν πίστιν καί τό 
θάρρος διά τό μέλλον. Δέν χάνονται οί Λαοί οί γινώ- 
σκοντες νά έργασθούν καί νά ζήσουν. Ή 'Ελληνική 
φυλή διετράνωσε τήν αλήθειαν ταύτην έν τώ παρελ- 
θόντι. ’Άς τήν έπαναλάβη καί τώρα. Είνε ή μόνη 
δδός τής σωτηρίας. Είνε δτι δύναται νά ποθήση καί 

εΰχηθή τις διά τό ’Έθνος έπί τή ευκαιρία τοΰ νέου 
χρόνου.

Είσερχόμεθα είς τόν νέον χρόνον πάνοπλοι καί φε- 
ρέλπιδες άν βαδίσω με ν μέ τήν σταθεράν άπόφασιν άπαξ 
άπαντες νά ανακαινίσω μεν ή μάς αυτούς. ’Εργασθώμεν 
λοιπόν.'Σώσωμεν τήν ώραίαν, τήν μεγάλην καί αθά
νατον Πατρίδα μας. Εινε τόσον ώραϊον, τόσον γλυκύ, 
καί έξυψωτικόν νά εργάζεται τίς διά τήν 'Ελληνικήν 
Πατρίδα, ώστε αξίζει πάσα θυσία καί πάς μόχθος διά 
τήν εύτυχίαν καί τήν άνύψωσίν της, ήτις είνε εύτυ- 
χία καί άνύψωσις ίδική μας.

Ό ούρανός τής ’Ανατολής πρέπει νά φωτισθή καί 
πάλιν άπό τόν ήλιον τής Ελληνικής μεγαλοπραγμοσύ- 
νης καί δ κόσμος vet ένωτισθή καί πάλιν τό θεσπέσιον 
κήρυγμα τής 'Ελληνικής έργασίας, τής Ελληνικής 
προόδου, ήτις προσφέρεται τροφή είς τούς μεγάλους 
σκοπούς τής άνθρωπότητος.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΤΩΑΝΝΟΥ 
Βουλευτή; έκ Κύπρου

ΤΥ «Ελληνική Έπιθεώρησις» ζητεί τήν άδειαν νά άπευ- 
j[T θύνη μίαν συναδελφικήν σύστασιν είς τάς επαρχιακός 
εφημερίδας τής "Ελλάδος. Σήμερον πλέον ή πρόοδος τοΰ 

"Ελληνικού τύπου έ σημείο) -
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΣ σεν Ικανά άλματα όχι μό- 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ νον έν τή Πρωτευούση άλλά 
καί είς τάς σπουδαιοτέρας 

πόλεις των έπαρχιών όνου, ώς αί ΙΙάτραι, Καλάμαι, 
Βώλος, Λάρισσα, Τρίπολις, Τρίκκαλα, έκδίδονται καθη
μερινοί εφημερίδες πλειότεραι τή; μιας. Άλλά καί εΐς 
άλλας πόλεις τής 'Ελλάδος υπάρχει εβδομαδιαίος τύπος 
αντάξιος τής άποττολής του καί τοΰ εΰγενοΰς σκοπού του. 
Διά τών γραμμών μας λοιπόν αυτών άπευθυνόμεθα πρός 
δλας αύτάς τάς προοδευτικός συναδέλφους καί ζητοΰμεν 
παρ’ αυτών ιό συντελέσωσιν εΐς τήν εύδοκίμησιν τοϋ 
νέου 'Υπουργείου τής Γεωργίας. "Ημείς οί όποιοι έπί 
μακράν ήδη μελετώμεν έκ τοΰ πλησίον τόν απανταχού 
"Ελληνισμόν δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν τάς παρατηρήσεις 
μας είς τήν εξής γνώμην. "Η πατρίς μας θά φθάση είς 
τόν προορισμόν της τήν στιγμήν καθ’ ήν θά έχη Στρατόν, 
Στόλον καί αληθή "Αντιπροσωπείαν είς τό "Εξωτερικόν. 
ΔΓ αυτά δμως απαιτούνται σταθεροί πόροι ανάλογοι 
πρός τάς άνάγκας ένός "Έθνους καλώς παρεσκευασμένου 
καί άξιοπρεπώς άντιπροσωπευομένου. Άνευ τών σταθερών 
αύτών πόρων ούτε Στρατόν άνάλογον πρός τόν πληθυσμόν 
μας δυνάμεθα νά διατηρήσωμεν, ούτε πολυάριθμον Στό
λον νά συντηρήσωμεν, πλημμελή δέ καί ελλιπή καί άνά- 
πηρον άντιπροσωπείαν διατηροΰμεν εΐς τό ’Εξωτερικόν 
ώς βραδύτερου είς ειδικήν μελέτην θά άποδείξωμεν. Τό νά 
μάς δωρήση δ 'Ελληνισμός τής Αμερικής μονάδας πολε
μικός καί ή Κύπρος πυροβολαρχίαν είνε μία μεγάλη ήθική 
νίκη τοΰ "Ελληνισμού άνταξία τοΰ ιστορικού παρελθόντος 
του, καί τών μεγάλων αισθημάτων του, δέν παρέχουν δμως 
θετικός υπηρεσίας είς τό Έθνος δταν τό Κράτος στερήται 
τών μέσων νά συντηρήση τά δωρούμενα πλοία καί νά αύξηση 
τούς διά τήν Πυροβολαρχίαν άπαιτουμένους άξιωματικοΰς 
καί στρατιοίτας, δέν δύναται τις δέ νά ίσχυρισθή δτι τά έκ 
τών έπαιτειών τών Καλάνδων καί τών έν τφ έξωτερικφ 
ποιητικών διαλέξεων συλλεγόμενα όλίγιστα ποσά υπέρ τοΰ

Στόλου θά εξασφαλίσουν τούς άπαιτουμένους εκείνους πό
ρους διά τήν αΰξησιν τών δαπανών τών νέων υπηρεσιών. 
Ώς εκ τούτου είνε άνάγκη νά δημιουργήσωμεν νέους έθνι- 
κοΰς πόρους διάνά δυνάμεθα καί τάς ποικίλας έθνικάς μας 
δυνάμεις ν" αύξάνωμεν καί τά ύπό τών εϋγενών τέκνων 
τής πατρίδος δωρούμενα νά δεχοίμεθα χαίροντες καί ούχί 
στενοχωρούμενοι λόγφ άνεπαρκείας τών άπαιτουμένων 
πρός συντήρησιν. Δέον λοιπόν ολόκληρον τό σκεπτόμενον 
έθνος νά στρέψη τήν προσοχήν του είς τήν Γεωργικήν 
άνάπτυξιν τής χώρας συντρέχον τό νεοσυσταθέν Ύπουρ- 
γεϊον τής Γεωργίας έξ οδ θά άπορρεύση ή προσδοκωμένη 
άνάπτυξις τοΰ ‘Εθνικού πλούτου. Πρός τοϋτο νομίζομεν δτι 
κατά πολύ δύ-ατσι νά συντρέξη ό ’Επαρχιακός τύπος έργα- 
ζόμενος συστηματικώς καί μετά περισκέψεως πρός ένίσχυσιν 
του Κέντρου. Προτείνομεν λοιπόν, έκάστη έπαρχιακη έφη- 
μερίςνά άποτανθή είς τούς διδασκάλους, τούς Ιερείς, τούς 
μεγαλοκτηματίας, τούς έμπορους καί έξαγωγεΐς γεωργι
κών προϊόντων, τούς έγγραμμάτους καί μορφωμένους 
γεωργούς, τούς γεωπόνους τής περιφέρειας της (άν υπάρ
χουν) καί εΐς πάντα άλλον πεπειραμένοι· καί ένδιαφερό- 
μενον περί τά γεωργικά καί δι’ δλων αυτών νά γίνη μία 
μελέτη τής γεωργική; κινήσεως καί παραγωγής, τών 
γεωργικών άναγκών, τών καλλιεργειών έκάστου είδους, 
τών εύδοκιμούντων ειδών, τών ζωοτεχνικών δρων κ.τ.λ. 
κ.τ λ. ν’ άποκρυσταλλωθή δέ κατόπιν μία γνώμη θετική, 
σαφής, άπηλλαγμένη θεωριών καί λεπτολογιών ή οποία 
δημοσιευομένη διά τής έφημερίδος νά δίδη τά στοιχεία 
εΐς τό Κέντρον διά νά πσρακολουθή, νά μανθάνη, νά 
πληροφορήται καί νά γνωρίζη τάς πραγματικός έλλεί- 
ψεις καί άνάγκας, τάς ελπίδας καί τούς πόθους έκά
στη; γεωργικής περιφερείας τής 'Ελλάδος, ν" άφεθή δέ 
εΐς αύτό δ τρόπος τής επιστημονικής έιεργείας πρός έξυ- 
πηρέτησιν καί έπιτέλεσιν τής γεωργικής άναγεννήσεως τοΰ 
τόπου μας ήτις μαζύ μέ τήν άλλην έπιδιωκομένην άνόρθωσιν 
θά ένισχύση τήν "Ελλάδα διά τήν έπιτυχή σταδιοδρομίαν 
της. Άπό τούς προοδευτικούς συναδέλφους τών ’Επαρχιών 
δικαιούμεθα νά άναμένωμεν τήν πραγματοποίηση' τής 
συστάσεώς μας ταύτης.

ΜΕΤΡΑ ΔΓ ΩΝ ΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΗ
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 1ΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ

Α') Βελτίωσις τής νομοθετικής μηχανής

Κατά το τελευταίου είς Ευρώπην ταξείδιόν μας 
καθ’ δ έπεσκέφθημεν τάς μεγαλειτέρας έλληνικάς 
παροικίας^ πολλάκις μάς έδόθη εύκαιρία ν’ άνταλλά- 
ξωμεν γνώμας και ιδέας περί τών έθνικών μας πραγ
μάτων μετά πλείστων διακεκριμένων λόγφ μορφώ- 
σεως, πείρας και κοινωνικής θέσεως συμπατριωτών 
μας.

Έκ τών μετ’ αύτών συζητήσεων άπεκομίσαμεν πε- 
ποίθησιν δτι οί έν τή ξένη ομογενείς, προκειμένου 
περί τών μεγάλων γραμμών τής έθνικής μας ζωής και 
τής πολιτικής μας σταδιοδρομίας, έχουσι περί τών 
Ελληνικών πραγμάτων τάς άρίστας γνώμας καί ιδέας. 
Κρίνοντες άπδ μακράν τά πράγματα" άπηλλαγμένοι
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άπό τάς προσωπιζάς προστριβάς ζα'ι μιζροσυμφέ- 
ροντα- ζώντες δέ είς περιβάλλον διδακτικόν είς ορί
ζοντας μεγάλους καί κοινωνίας προηγμένα; καί 
προοδευτικάς, Ιχουσιν δλα τά έφόδια διά τήν μόρφω- 
σιν δρθών καί σοβαρών γνωμών.

’Αγόμενοι έκ τοΰ πόθου νά μεταδώσωμεν άπό τών 
στηλών τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» οΰτω πεφωτι- 
σμένας καί όρθάς κρίσεις και έπι πλέον νά καταδεί- 
ξωμεν δτι οί έξω δμογενεϊς άνέκαθεν τά άριστα καί τά 
ώφέλιμα διά τόν τόπον φρονοΰσι. παρεκαλέσαμεν δια- 
κεκριμένον έν Λονδίνω δμογενή, πολλάκις καί ποικι- 
λοτρόπως έκφράσαντα τάς ιδέας του ύπό τό ψευδώ
νυμον Δωρόθεος, νά μάς διατυπώση εις σειράν άρ
θρων τί έφρόνει καί τί έκήρυττεν άπό μακροΰ διά τά 
έλληνικά πράγματα. Ούτω δέ διττώς θέλομεν κερδίσει 
διότι θά παρακολουθήσωμεν δ,τι πρό έτών προειδε 
και προείπε διακεκριμένος τοΰ έξωτερικοΰ όμογενής 
καί συγχρόνως θά παραθέσωμεν μελέτην διαφωτί- 
ζουσαν και λύουσαν πλεϊστα δσα προβλήματα άφ’ 
ών έξαρτάται ή πρόοδος καί ή άκμή τής πατρίδος μας 
έν τφ παρόντι και έν τφ μέλλοντι.

Αί πεφωτισμένα! γνώμαι αύτοΰ διετυπώθησαν διά 
τών εξής:

Α.'
Καί πρό τοΰ άτυχούς ημών πολέμου ήτο κοινώς άποδε- 

δεγμένου καί είχε κατασταθή δόγμα ού μόνον τών πολι- 
τειολόγων, άλλά καί τού κοινού λαού, δτι τά καθ ημάς 
είχον κάκιστα καί δτι ήτο ανάγκη ταχείας τών πραγμάτων 
μεταβολής, πρός άποφυγήν τοΰ ολέθρου, δι πάντες ήσθανό- 
μέθα επικείμενον. Λί συζητήσεις τότε, έν τε τφ τύπφ καί 
τή κοινωνία, τόσον σαφώς είχον καταδείξει τά αίτια είς α 
οφείλεται ή άποσύνθεσις τής Δικαιοσύνης, τής Διοικήσεως, 
τοϋ Στρατοΰ τοΰ Ναυτικοΰ καί όλων έν γένειτών κλάδων τοΰ 
πολιτειακού ημών οργανισμού, ώστε ή συζήτησις διεξήγετο, 
ούχί πλέον έπί τού έπικινδΰνου νοσήματος,περ· τής ύπάρξεω; 
τοΰ όποιου άμφισβήτησις δέν υπήρχε, άλλ’ έπί τών μέσων 
τής θεραπείας αύτοΰ. Ό πόλεμος άπέδειξεν ορθήν τήν 
εθνικήν κρίσιν, έξέπληξαν δέ τά κατ’ αυτόν καί μετ’ 
αύτόν άποκαλυφθέντα αίσχη καί αυτούς τούς πρό τού πο
λέμου μάλλον άπαισιοδόξους πατριώτας, διότι ή πραγμα- 
τικότης άπεδείχθη πολύ χείρων τών φόβων των. Ή μετά 
τόν πόλεμον συζήτησις διεξήχθη καί διεξάγεται έπί τού 
αύτοΰ πεδίου' πάντες συμφωνοϋμεν δτι δέν πρέπει νά έξ- 
ακολουθήσωμεν τόν αύτόν δρόμον, άλλ’ είς τό ερώτημα 
• τίνα δρόμον πρέπει νά άκολουθή νωμεν ;» άπαντώμεν, ώς 
γνησιότατοι "Εληνες, διά τής υποβολής ίδιου έκαστες συ· 
στήματος, καί τούτου ένεκα καμμία γνώμη δέν έσχη- 
ματίσθη παρά τφ λαφ, ούδέν δ’ έκ τών προταθέντων 
συστημάτων φαίνεται έξασφαλίσαν υπέρ εαυτού έν τή συν- 
ειδήσει τοΰ έθνους τήν έπί τών άλλων υπεροχήν καί προ
τίμηση’. Λί διϊστάμεναι έν τούιοις γ>ώμαι συμπίπτουσιν 
έν τούτφ» δτι ΐνα δυνηθή τό Κράτος νά όρθοποδήση ά- 
παιτεϊται γενική άναδιοργάνωσις, έπί βάσεων νέων, έπι- 
τακτικώς έπιβαλλομένων ύπό τής άθλιότητος εις ήν περιέ 
στημεν, σαφώς δ’ ένδεικνυομένων ύπό τής νεωτέρας πολι
τικής επιστήμης.

-$·
Διά νά έπιτευχθή τοιαύτη τις άναδιοργάνωσις άπαι- 

τοΰτται πολλά, πρό παντός δ' απαιτείται ή βελτίωσις καί

συμπλήρωσις τής νομοθετικής μηχανής, ή πλημμελής τής 
οποίας λειτουργία μάς έμερεν έκεϊ δπου σήμερον εύρισκό- 
μεθα. Ή μηχανή αύτη στηρίζεται, κατά τό σύνταγμα, 
έπί δύο σκελών, τής Βουλής καί τοΰ Βασιλέως, άλλά κατ’ 
οΰσίαν άμφότεραι αί βάσεις αύιαι έπαθον γενικήν παρα
λυσίαν. Ή μέν Βουλή έπώλησεν είς τούς ύπουργούς, άντί 
εύτελεστάτων παροχών είς τά μέλη αύτής, τό δικαίωμα 
τοΰ παρασκευάζειν τούς νόμους, εγκρίνει δ’ άσυζητεί πάν 
υπουργικόν κατασκεύασμα είσαγόμενον είς αύτήν. Ό δέ 
Βασιλεύς παρητήθη έκουσίως πάσης είς τήν κατάρτιση· 
τών νόμων συμπράξεως, μηδέποτε άρνηθείς τήν κύρωση· 
οίουδήποτε τών ούτωσί ψηφιζομένων νόμων. Τά σοβαρό
τερα έλαττόματα τοΰ νομοθετικοΰ ημών συστήματος είνε 
τά επόμενα : “Οτι ή Βουλή, δπως έκλέγεται, σπανίως άντι- 
προσωπεύει τήν πλειονότητα τοΰ έθνους, πάντοτε δέ μέ'ει 
άνευ άντιπροσωπεύσεως μειονοψηφία μικρόν ύπολειπομένη 
κστ’ αριθμόν τής πλειονοψηφίας. Τό σύστημα τών συν
δυασμών, δι’ ού άνθρωποι μηδεμίαν έχοντες κοινότητα 
άρχών ή πολιτικών φρονημάτων, έ'ούσι τά εκλογικά των 
κεφάλαια, ώς είδος κερδοσκοπικής εταιρείας, διά νά έξα- 
σφαλίσωσι τήν εκλογήν των και έκμεταλλευθώσι τό βου
λευτικόν των άξίωμα, δέν θά ήνείχετο κανείς Λαός, πλήν 
τού Ελληνικού. Διά τοΰ συστήματος αύτοΰ άπεκλείσθησαν 
πολλάκις τής Βουλή; άνδρες πανελλήνιοι, μεγάλην κεκτη- 
μένοι πολιτικήν άξίαν, είσήλθον δ’ άντ*  αύτών ζωοκλέ- 
πται καί λησταποδόχοι. Δι’ αύτοΰ άπεκλείσθη ό άοίδιμος 
Τρικούπης καί είσήλθεν ό κ Γουλιμής, διά τής προσθή
κης τών ολίγων του ψήφων είς τάς πολλάς τοΰ κ. Δελη- 
γεώργη. Είς πόσα άτοπα άγει τό σύστημα τοΰτο δεικνύουσι 
τά έπόμενα ολίγα παραδείγματα ; Κατά τάς γενικός έκλο- 
γάς τοΰ 1892, οί άντιτρικουπικοΐ υποψήφιοι έν Αττική 
συνεκέντρωσαν 10,000 ψήφων καί έξέλεξαν ένα βουλευτήν' 
οί τρικουπικοί συνεκέντρωσαν 11,000 καί έξέλεξαν δέκα 
βουλευτάς- οί δέκαάντεπροσώπευον 1100 έκλογεϊς έκαστος 
δ εις άντεπροσώπευε 10,000. Έν Καλαβρύτοις οί τρικσυ- 
πικοί έλαβον 4500 ψήφων καί οί άντίθετοί των 4000, 
άλλ’ αί 4500 έξέλεξαν τέσσαρας βουλευτάς καί αί 4000 
κανένα, άποκλεισθέντος καί τοΰ κατόπιν πρωθυπουργού (τοΰ 
κ. Αλεξάνδρου Ζαίμη). Έν Αίγιαλείφ ή διαφορά μεταξύ 
έπιτυχόντων καί άποτυχόντων ήτο 30 — 40 ψήφοι, καί τοι
ουτοτρόπως τό ήμισυ τών έκλογέων έν ταϊς δύο αύταΐς 
έπαρχίαις, βεβαίως δέ καί έν πολλαϊς άλλαις, έμεινεν ά- 
ναντιπροσόπευτον. Έν Άγγλίφ υπάρχει δμάς, ής ηγούνται 
οί διακεκριμένοι πολιτικοί άνδρες Λόρδοι Αϊβμπουρυ καί 
Κόρτνεϋ, συνηγορούσα υπέρ τής αναλογικής λεγομένης άν- 
τιπροσωπεύσεω;, τοιοΰτον δέ περίπου Ούστημα είχεν υπο
βάλει είς τήν Βουλήν καί ό άοίδιμος Κουμουνδοΰρος, τφ 
187Ι,έν συνεργασία νομίζω μετά τοΰ μακαρίτου Ζηνοπού- 
λου συνταχθέν,άλλά τό σύστημα τοΰτο.καίτοι θεωρητικώς 
όρθότερον καί δικαιότερου παντός άλλου νΰν έν χρήσει, 
είνε πολύπλοκον καί έκρίθη άκατάλληλον καί διά Λαούς 
πλειότερον τοΰ ελληνικού μορφωμένους πολιτικός- διά 
τοΰτο δλα τά μάλλον πολιτικός προηγμένα Κράτη, ή ‘Αγ
γλία, ή Γαλλία, ή ’Ιταλία έφαρμόζουν τό σύστημα τής 
ύποδιαιρέσεως τόν έκλογικών περιφερειών είς τρόπον 
ώστε νά έκλέγη έκάστη έ»α μόνον βουλευτήν. Διά 
τοΰ συστήματος τούτου καταργούνται έργφ οί συνδυα
σμοί καί έπιτυγχάνεται πιστότερα ή άντιπροσ.ύπευσις τής 
πλειονοψηφίας τοΰ λαοΰ, ιδίως δ’ έπιτυγχάνεται ή είς τήν 
Βουλήν είσοδος άνδρών ανεξαρτήτων, λαμβανομένων έκ 
τών διαρόρων έπαγελματικών καί παραγωγικών τού λαοΰ 
τάξεων καί γνωριζόντων τάς άνάγκας αύτοΰ, άντί τών έξ 
έπαγγέλματος πολιτευόμενων, οϊτινες διεκδικοΰσι πάντοτε

προσωπεύει κατά τόν άλλοτε καί πολλάκις, Άγγλον Ιίρω- 
θυπουργόν Λόρδον Σώλσβαρυ, τήν παροδικήν καί έπιπο- 
λαίαν γνώμην τού έκλογέως, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν δευ- 
τέραν Βουλήν, τήν έμμέσως έκλεγομένην, ήτις άντιπρο- 
σωπεύει τήν μόνιμον καί συνεπώς τήν μελετημένη'· τοΰ 
έθνους άπόφασιν. Διά τοΰτο καί σπανίως Βουλή διά
δοχος συνεφώνησε μέ τήν προκάτοχον είς πολιτικά ζητή
ματα, ούδέποτε δέ συνέβη τοΰτο έν Έλλάδι, δπου αί διά
δοχοι ήσχολήθησαν κυρίως είς τήν κατάργηση· τών υπό 
τών προκατόχων νομοθετηθέντων. Ή σύστασις δευτέρας 
Βουλής δέν έχει πολλούς συνηγόρους έν Έλλάδι, καί τοΰτο 
διότι ό Τόπος άπεγοητεύθη έκ τής μιας. «Θ’ αύξήσητε 
άπλώς τούς άπαιτητάς ρουσφετίων», λέγουσιν άπερισκέ- 
πτως, οί έπιπολαίως κρίνοντες. Καί δμως όλίγιστοι καί 
άσημοι είσί σήμερον οί έκ τών συνταγματιολόγων ύποστη- 
ρίζοντες τήν θεωρίαν τής μιας καί μόνης Βουλής- τούτο 
έγένετο κατάδηλον τφ 1894, δτε έπήλθεν ή μεταξύ τής 
ύποστηριζούσης τό υπουργείου Γλάδστωνος-Ρόσβερυ Βου
λής τών Κοινοτήτων καί τή; Βουλής τών Λόρδων σύγ
κρουσής καί τό ζήτημα τής μιας ή δύο Βουλών έτέθη έπί 
τοΰ τάπητος τών δημοσιολόγων τοΰ τε παλαιού καί νέου 
κόσμου. Καί διαιρούνται μέν αί γνώμαι τών συνταγματο- 
λόγων, άλλ’ όλίγιστοι, ώς έρρέθη, καί άσημοι είσίν οί 
υποστηρίζοντες τήν θεωρίαν τής μιας Βουλής. Ή άντί· 
θετός γνώμη έχει ύπέρ αύτής τό κύρος τής έφαρμογής έν 
ταϊς πλείσταις καί σημαντικωτέραις έπικρατείαις τής ύφη- 

λίου.
Αί χώραι αύται είναι, έν Εύρώπη αί έπόμεναι: ’Αγγλία, 

Γαλλία, Γερμανία, Ρωσσία (τά αύτοκρατορικά ούκάζια 
υποβάλλονται είς τήν προεπεξεργσσίαν νομοθετικών σω
μάτων πρό τής ύπό τοΰ αύτοκράτοροτ κυρώσεώς των) Αύ- 
στροουγγαρία, Βάδη, Βαυαρία, Βέλγιον, Δανιμαρκία, 
’Ιταλία, Νορβηγία, Σουηδία, ’Ολλανδία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σαξωνία, Ισπανία, Ελβετία καί Βυρτεμβέργη. 
Έν Αμερική, αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι, Καναδάς, Μεξι- 
κόν, Χαϊγουάη, Νικαραγουάη, Αργεντινή, Βολιβία, Βρα
ζιλία, Χιλή, Κολομβία, Έκουαδόρ, Περουβία, Ούρουγ- 
καίη καί Βενεζουέλα. Έν τφ είρηνικφ, ή ’Ιαπωνία. Έν 
’Αφρική, ή Νότιο -’Αφρικανική δημοκρατία, ή Νατι^λ καί 
τό άκρωτήριον τής Καλής Έλπίδος. Έν Αύστραλίφ ή 
Κουησλάνδη, ή Δυτική Λύστραλία, ή Νέα-Ούαλία, ή Βι
κτωρία, ή Νότιος Λύστραλία, ή Τασμανία καί ή Νέα 
Ζηλανδία, δηλαδή, τεσσαράκοντα πέντε Κράτη, έξ ών 
τέσσαρες αύτοκρατορίαι, δέκα πέντε συνταγματικοί μο- 
ναρχίαι καί είκοσι έξ δημοκρατίαι, συμπεριλαμβανομένων 
τών αύτονόμων άγγλικών άποικιών. Πόσα δέ καί ποια τά 
Κράτη τά έχοντα μίαν Βουλήν ; Ή Ελλάς, ή Βουλγαρία, 
τό Μαυροβούνιου, ή Σερβία, ή Χαϊτή, ή Κόστα Ρίκα, ή 
Γουατεμάλα, αί Χονδοΰραι, δ Σαλβατώρος, δ Σάν-Δο- 
μϊγκος καί ή Ανδόρα. Ή παράθεσις τών ονομάτων είναι 
άρκετή καί σχόλια δέν χρειάζονται.

Ού μόνον ή χρησιμότης άλλά τό απαραίτητον δευτέρας 
Βουλής παρ’ ούδενός έπιφανοΰς πολιτειολόγου φιλονικεϊται 
σήμερον- συζητεϊται μόνον ή καταγωγή καί δ καταρτι
σμός της, καί ή έκτασις τής δικαιοδοσίας καί τών προνο
μίων αύτής. Καί ώς πρός μέν τήν καταγωγήν είναι κατα
δικασμένη άμετακλήτως ή άρχή τής κληρονομικότητας, 
ή κρατούσα νΰν έν Άγγλίρι καί έν Ούγγαρίρ, υποστηρίζε
ται δέ ύπό τών πλειόνων ή έμμεσος έκλογή, ή'κρατούσα 
έν Γαλλίρ καί έν πολλαϊς άλλαις χώραις. Ώς πρός δέ 
τήν δικαιοδοσίαν, οί άγαν συντηρητικοί πάσης χώρας θέ- 
λουσι τήν δευτέραν Βουλήν ισοδύναμον καί ισότιμον τής 
πρώτης, τής άπ’ εύθείας υπό τοΰ Λαού έκλεγομένης, άλλ’

τό άποκλειστικόν προνόμιον τοΰ βουλευτικού άξιώματος, 
καί οί όποιοι, στρατολογούμενοι κυρίως έκ τών άποφοίτων 
τοΰ Πανεπιστημίου, μηδεμίαν έχουσι γνώση· τών πραγ
ματικών τοΰ λαοΰ άναγκών, έκτος τής πείρας καί τής έπι- 
τηδειότητος τοΰ σχηματίζειν έκλογικούς παράγοντας έν 
ταϊς αίθούσαις τών ποινικών δικαστηρίων.

-4?
Τό σύστημα τής εύρείας περ.φερείας έδοκιμάσθη άλλα- 

χοΰ καί όριστικώς έγκατελείφθη- ό Γαμβέττας ήττήθη, 
κατά τήν μόνην αύτοΰ πρωθυπουργία'·, τφ 1881, έπί νο
μοσχεδίου περί άντικαταστάσεως τής στενής διά τής εύ
ρείας, δτε δέ κατόπιν, μετά τόν θάνατόν του, ή αύτή 
Βουλή έψήφισε τήν μεταρρύθμιση· καί έγένετο κατά τό 
νέον σύστημα τής εύρείας ή έκλογή τοΰ 1885, κατεδεί- 
χθησαν είς πάντας τά πολλά αύτοΰ μειονεκτήματα, καί 
αύτή ή έκ τής εύρείας προελθοΰσα Βουλή, έπανέφερε τήν 
στενήν, άναγνωρίσασα πανηγυρικός τήν υπεροχήν της α
πέναντι τοΰ συστήματος είς δ ώφειλε τήν καταγωγήν της. 
Τό σύστημα τής στενή; περιφερείας έπιβάλλεται τή Έλ- 
λάδι έπιτακτικώτερον ή τή Ι'αλλίςτ. καί τη Άγγλίφ, διότι 
είς τάς χώρας αύτάς δ έκλογεύς έχει εύρύτερον ορίζοντα 
καί οί μή άναγινώσκοντες έφημερίδα, άπαξ τούλάχιστον 
τής έβδομίδος, μετροΰνται είς τά δάκτυλα. "Οτι ό άριθ- 
μός τών βουλευτών μας είναι μέγας καί δυσανάλογος πρός τόν 
πληθυσμόν, έντεΰθεν δέ πολλά γεννώνται άτοπα, είς τοΰτο 
δέ σύν τοϊς άλλοις οφείλεται καί ή κατάπτωσις τοΰ βου
λευτικού άξιώματος έν τή συνειδήσει τού λαοΰ. Καμμία 
χώρα έκ τών έχουσών τόν αύτόν περίπου μέ τήν Ελλάδα 
πληθυσμόν δέν είναι τόσον πλουσία είς βουλευτάς. Η Δα- 
νιμαρκία μέ πληθυσμόν 2,300,000, έχει Βουλήν συγκειμέ- 
νην έκ βουλευτών 102' ή Νορβηγία μέ πληθυσμόν 2,200, 
000 έχει 85 βουλευτάς- ή Σαξωνία μέ 3,700,000 μόνον 
80- ή Ελβετία μέ 3,400,000 έχει 145" ή Βυρτεμβέργη μέ 
2,200,000 έχει 93" ή Βολιβία μέ 2,400,000 έχει 64’ ή 
Χιλή μέ 3,200,000 έχει ‘26- ή Περουβία μέ 3 200,000 
έχει μόνον 80' ή Βενεζουέλα μέ 2.500,000 έχει 52. Άλλαι 
χώραι μέ διπλάσιοι· πληθυσμόν έχουσιν όλιγωτέρους τής 
Ελλάδος βουλευτάς, ώς ή Βαυαρία μέ έξ εκατομμύρια 
πληθυσμόν έχει βουλευτάς 159- ή Βελγική μέ 6,500,000 
έχει 138‘ ή Όλλα'δία μέ 5,300,000 έχει 100" ή Πορτο- 
γαλλία μέ 5,300,000 έχει 173- ή Ρουμανία μέ 6,000,000 
έχει 183" καί τέλος ή ‘Αργεντινή μέ 4,500,000 έχει βου- 
λ.ευτάς μόνον 88.

"Οτι τά συντηρητικά τοΰ έθνους στοιχεία είναι άποκε- 
κλεισμένα πάσης είς τήν σύνταξιν τόν νόμων συμμετοχής, 
διότι τό πολίτευμα ημών, έδραζόμενον έπί μιας Βουλής, 
καί ταύτης έκλεγομένης διά καθολικής ψηφοφορίας, άπε
δείχθη ύπό τής πείρα; έτεροσκελές, μηδεμιάς υπαρχούσης 
άντιρρόπουδυνάμεως περισταλτικής τόν ενδεχομένων υπερ
βασιών τοΰ λαϊκού Σώματος. Ώς τοιαύτην άντίρροπον 
δύναμιν τό Σύνταγμα έθέσπιτε τήν Βασιλείαν, άλλ’ ή 
Βασιλεία, έξ ύπερβάλλοντος ίσως σεβασμού πρός τήν έθνι- 
κήν θέληση·, παρητήθη έκουσίως τών νομοθετικών αύτής 
δικαιωμάτων. Ή έλλειψις τοιαύτης άντιρρόπου δυνάμεως 
είναι χαραγμένη είς πάντα τά νομοθετικά προϊόντα τής 
ήμετέρας Βουλής, διότι τά λαϊκά σώματα είσί σχεδόν 
πάντοτε καρποί έφημέρου οχλοκρατικού ρεύματος,δημιουρ- 
γουμένου πολλάκις έξ άφορμών παροδικών, έξεγειρουσών 
τόν άκριτον ένθουσιασμόν καί τά πάθη τής στιγμής έν τή 
δίνη τών όποιων καταπνίγεται ή φωνή τής κρίσεως καί 
τής όρθοφροσύνης.

Ή διά καθολικής ψηφοφορίας έκλεγομένη Βουλή, άντι-
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οί προοδευτικοί τήν θέλουσι περιωρισμένην έντός προδια
γεγραμμένου στενού κύκλου, έχουσαν ψήφον συμβουλευτι
κήν καί ανασταλτικήν, αναθεωρούσαν τής πρώτης βουλής 
τήν νομοθετικήν εργασίαν, άλλά καί υποχωρούσαν, έν δια- 
φωνίφ είς τήν γνώμην αύτής, έμμενούσης είς τάς πρώτας 
της αποφάσεις. Τοιαύτην θέλουσι τήν δευτέραν Βουλήν 
δλοι οί έλευθερόφροι ες δημοσιολόγοι, αί γνώμαι δ’ αύ
τών είνε προφανώς καί αί όρθότεραι, άφοΰ ή έπικράτησις 
τών έναντίων συνεπάγεται περιοδικός συγκρούσεις μετσξύ 
δύο ισοδυνάμων βουλών, ώς συνέβη πολλάκις έν 'Αγγλία, 
καίπρότινων έτών έν Ούγγαρίφ. Έπί τού ζητήματος τού
του ιδού πώς άποφαίνεται ό λόρδος Χομπχάους, νομοδι
δάσκαλος διακεκριμένος καί μέλος τοΰ άνωτάτου δικαστι
κού συμβουλίου τής έπικρατείας «Έχομεν άνάγκην πολ
λών νομοθετημάτων, τά όποια πρέπει νά ήναι καλώς δια
τεταγμένα, ΐνα μή άπαντφ δυσχερείας ή εφαρμογή των. 
Ή βουλή τών Κοινοτήτων, καί ένεκα τής καταγωγής της, 
καί ένεκα τοΰ τρόπου καθ’ δν διεξάγει τήν νομοθετικήν αύ
τής έργασίαν, παράγει ένίοτε νομοθετήματα άτελή καί 
άνεπεξέργαστj, τά δποϊα, ώς καί αύτοί οί θαυμαστοί της 
όμολογοΰσι, δέονται άναθειορήσεως. Ούδείς δύναται νά 
άριηθή δτι εϊτε ένεκα βίας, εϊτε ένεκα άπροσεξίας, εϊτε 
ένεκα πολλής έργασίας, εϊτε ένεκα κοπαίσεως κατόπιν μα- 
κρού κοινοβουλευτικού άγώνος, εϊτε καί ένεκα τυχαίου 
δλως συνδυασμού διαφόρων περιστάσεων, ψηφίζονται 
πολλάκις νομοσχέδια ών ή άναθεώρησις είνε άπαραίτητος 
καί τά δποϊα άνδρες συναισθανόμενοι τήν εύθύνην τής 
θέσεώς των κρίνουν ορθόν καί δίκαιον νά τροποποιήσουν, 
ή καί τελείως ν*  άπορρίψουν, έπικροτούσης τής κοινής 
γνώμης. Ή βουλή τών Κοινοτήτων δέν προβαίνει συνή
θως εις τήν λϋσιν σπουδαίων ζητημάτων είμή άφοΰ ά;.ο- 
φανθή τό έθνος, τότε δ’ ένεργεϊ μετά ταχύτητος, ήτις 
δύναται νά ήναι καί μεγαλητέρα, άνευ βλάβης τών κοινών 
πραγμάτων' έν τούτοις, υπάρχει πάντοτε δ φόβος τής δια- 
πράξεως,’έστω καί μικρών σφαλμάτων καί πρός άποφυγήν 
αύτών οΰδέν έπροτάθη μέτρον προσφυέστερον τής δευτέ
ρας Βουλής». (Contemporary Review, December 1894)·

Πρός πρόληψιν συγκρούσεων μεταξύ τών δύο βουλών 
ό λόρδος Χομπχάους είναι γνώμης δτι τά δικαιώματα τής 
δευτέρας Βουλής πρέπει νά είναι περιορισμένα είς τήν 
ριζικήν άναθεώρησιν, τροποποίηση' ή καί άπόρριψιν τών 
ύπό τής πρώτης Βουλής ψηφιζομένων νομοσχεδίων. "Αν ή 
δευτέρα Βουλή διαφωνήση δίς ώς πρός τάς τροποποιήσεις 
ή καί άπορρίψη έκ δευτέρου νομοσχέδιον ψηφισθέν ύπό 
τής πρώτης,ή τοΰ λαϊκού Σώματος άπόφασις νά έπικρατή 
καί τό νομοσχέδιον νά γίνεται νόμος διά τής κυρώσεως 
τού Στέμματος, άφοΰ πρώτον, διά ψηφίσματος, ή πρώτη 
βουλή άποφανθή έκ τρίτου, ύπέρ τού νομοσχεδίου, ώς έ· 
ψηφίσθη ύπ’ αύτής, καί κατά τών μεταβολών ας έπήνεγ- 
κεν ή δευτέρα Βουλή.

Τοιούτον είναι περίπου τό περί Κοινοβουλίου νομοσχέ
διον (Parliament Bill) τό ύποβληθέν ύπό τής παρούσης 
’Αγγλικής Κυβερνήσεως τόν Παρελθόντα Νοέμβριον. ’Επ' 
αύτού έγένοντο αί άρτι διεξαχθεϊσαι βουλευτιταί έκλογαί 
αί άποδοΰσαι τή Κυβερνήσει πλειονοψηφίαν 126 ψήφων 
έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων.

"Αλλά, λέγουσιν οί ύπέρμαχο. τού αθλίου κοινοβου
λευτικού ημών καθεστώτος, «καί πόθεν θά στρατολογή- 
σητε τά μέλη τής Δευτέρας βουλής } Οϋτε τάξιν προνο- 
μιοϋχον, ούτε ’Αριστοκρατίαν έχομεν». Καί μή έχΟυσιν 
άριστοκρατίαν αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής, 
ών τό Σύνταγμα είναι, κατά τόν Γλάδστωνα, τό τελειό
τερο? κατόρθωμα τής ανθρώπινης διανοΐας; (Uie most 

perfect effort of human genius). Έπειτα, πάσα χώρα, 
πάσα κοινωνία, πάσα πόλις ένέχει πάντοτε τάξιν πολιτών 
ύπερέχουσαν' δέν έφθάσαμεν, ούτε είναι φυσικώς δυνα
τόν νά φθάσωμεν ποτέ έίς τήν ϊσοπέδωσιν τών πάντων' 
ύπήρξεν άπό καταβολής κόσμου καί θά ύπάρχη_πάντοτε 
κα! πανταχού ή ύπεροχή τού πνεύματος, ή αριστοκρατία 
τής επιστήμης καί τής πείρας. Μή αύτή ή Βουλή τών 
Λόρδων, τό άριστοκρατικώτερον Νομοθετικόν Σώμα τής 
οικουμένης, δέν ένισχύεται περιοδικώς διά τών άριστων 
πολιτών, ταπεινής ώς έπί τό πλεϊστον καταγωγής, τών 
διαπρεψάντων ένοϊωδήποτε κλάδω τής έθνικής δράσεως; 
Ή άριστοκρατορική καταγωγή δέν θεωρείται πλέον 
επαρκές προσόν διά τό αξίωμα τοΰ νομοθέτου' εύρίσκονται 
δέ τά άπαιτούμενα προσόντα είς πάσαν κοινωνικήν τάξιν, 
άφότου ό πολιτισμός κατέστησεν είς πάντας προσιτήν τήν 
διανοητικήν άνάπτυξιν.

Βεβαίως ή σύστασις Δευτέρας Βουλής,έγραφον καί έλε- 
γον έκτοτε, προαπαιτεί παρ’ ήμϊν τήν άναθεώρησιν τοΰ 
συντάγματος καί άναθεώρησις κατά τάς διατάξεις τοΰ 
συντάγματος ήτο, κατά τούς πολλούς λίαν δυσχερής 
αν μή απολύτως άδύνατος' «υπάρχει τις, έλεγον ούτοι 
δ πιστεύων δτι ή Βουλή, δπως έκλέγεται, θά ψή
φισή τήν σύγκλησιν έΟνοσυνελεύσεως, διά τών τριών 
τετάρτων τοϋ δλου αύτής άριθμοΰ, καί είς δύο συνεχείς 
περιόδους;».

Άνεγνώριζον τό δύσκολον τού πράγματος, άλλ’άδύ- 
νατον δέν τό έθεώρουν. Τό κοινοβουλευτικόν ήμών σύ
στημα έχρεωκόπησεν άπό πολλοΰ ήδη έν τή συνειδήσει 
τοΰ έθνους καί «νομίζω, έγραφον, δτι άν ό Βασιλεύς 
«καλέση επτά τίμιους καί διακεκριμένους άνδρας,προθύ- 
• μους ν’άναλάβωσι τήν εύθύνην τής προσφυγής είς τόν 
«λαόν, μέ σαφές πρόγραμμα άναθεωρήσεως, δρίζον έκ 
τών προτέρων τά άναθεωρητέα, ό λαός θά ύποστηρΐξη 
»τόν Βασιλέα διά τής έκλογής βουλευτών κεκηρυγμένων 
»ύπέρ τής άναθεωρήσεως.Έντός ένός έτους είναι δυνατόν 
«νά έκλεχθώσι διαδοχικώς αί δύο Βουλαί καί νά ψηφί- 
«σιοσι τήν σύγκλησιν’Εθνοσυνελεύσεως άν δ Λαός έπιθυ- 
»μή τήν άναθεώρησιν.Διά νά έπιτευχθή δμως ή σύμπρα- 
«ξις Λαού καί Βασιλέως, πρέπει νά λάβη τήν πρωτοβου
λίαν δ Βασιλεύς έφ'δσον ό Βασιλεύς κλείεται έντός τοΰ 
• κελύφους Του' έφ’ δσον δέν αναλαμβάνει τήν πράγματι- 
»κήν ηγεμονίαν τοΰ Λαοΰ Του, δ Λαός ούδέν δύναται νά 
• πράξη άνευ συγκλονισμού τής τάξεως Έν τούτοις τ'χ 
•πράγματα τοΰ έθνους έφθασαν εις τό άπροχώρητον καί άν 
»δ Βασιλεύς δέν λάβη τήν πρωτοβουλίαν,εϊτε έκ δειλίας, 
«εϊτε έκ κακής άντιλήψεως τών καθηκόντωνΑύτοΰ ώς Βα- 
«σιλέως Συνταγματικού, δύναται νά ήναι βέβαιος δτι τήν 
«πρωτοβουλίαν θά λάβη δ Λαός, άργά ή γρήγωρα, δπως 
»άρη τά κωλύματα τά καθιστώντα άδύνατον τήν έπ’άγαθφ 
«καί σωτηρίι; τής πολιτείας άναθεώρησιν καταστατικού 
«νόμου βεβιασμένως ψηφισθέντος». Τό σύνταγμα έγέιετο 
χάριν τής Ελλάδος καί θύχ’ι ή Έλλ.άς χάριν τού Συντά
γματος δπως θυσιασθή αύτη πρός αύτό. Έν Άγγλίρι, τή 
κοιτίδι τοΰ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, Σύνταγμα 
είναι ή θέλησις τοΰ λαού, έκδηλουμένη διά τοΰ Κοινοβου
λίου, τού όποιου ή έξουσία ένα μόνον έχει περιορισμόν, 
δτι δέν δύναται νά μεταβάλη τόν ανδρα είς γυναίκα καί 
τάνάπαλιν. Έν ί’αλλίφ, τό σύνταγμα τοΰ 1875 άνεθεω- 
ρήθη δεκάκις έκτοτε, διότι οί σοφοί αύτού συιτάκται 
προενόησαν περί τής άναθεωρήσεώς του. Οί καιροί μετα
βάλλονται καί μετ’ αύ_τών οί άνθρωποι, νόμοι δέ πρόσφο
ροι είς τήν ψηφίζουσαν αύτούς γενεάν, καθίστανται ακα
τάλληλοι διά τάς έπερχομένας. Καί ταύτα φρονών είχον

τήν γνώμην δτι οί φιλόνομοι πολϊται επιθυμούν νά λάβη 
τήν πρωτοβουλίαν ό Βασιλεύς διά νά μή διαταραχθή ή 
δημοσία τάξις, ένόμιζον δέ άπό τής έποχής έκείνης ήτοι 
πρό δωδεκαετίας, τήν περίσ.τασιν λίαν πρόσφορον. Τό 
γόητρον τής Βασιλείας είχεν άνυψωθή τότε, δσον είχε 
καταπέσει τό γόητρον καί ή έπιρροή τών δημαγωγούντων 
πολιτικών. Καί έξηκολούθουν γράφων «Ή Βασιλεία γνω· 
«ρίζει ού μόνον άπό τΐ πάσχει, άλλά καί τί έπιζητεϊ ό 
«Λαός πρός θεραπείαν του. Ή Βασιλεία δύναται καί έπο- 
«μένως όφείλει νά παράσχη είς τόν Λαόν τήν εύκαιρίαν νά 
«έκδηλώση τήν θέλησίν του, ν’άποφατθή δηλαδή διά τής 
“ψήφου του άν έπιθυμή ή ού τήν σύγκλησιν Έθνοσυνε- 
«λεύσεως. Ή Βασιλεία έχει δικαίωμα καί επομένως έχει 
«καθήκον νά εϊπη είς τόν Λαόν, διά στόματος τών ύπουρ- 
•γών τής έκλογής της : Έπί 35 έτη έκυβερνήθης κατά τό 
«Σύνταγμα, δπως έφήρμοσαν τό Σύνταγμα οί έκλεκτοί σου' 
• είσαι εύχαριστημένος ; Κηφισόν Ναί, είμαι καί δέν θέλω 
«Έθνοσυνέλευσιν'—δέν είσαι εύχαριστημένος ; Ψήφισον

δέν είμαι καί θέλω ’Εθνοσυνέλευση·».
«Τόν δρκον της δέν παραβιάζει ή Βασιλεία έρωτώσα τόν 

«Λαόν'δέν τόν παραβιάζει άρα γε όχυρουμένη όπισθεν τών 
• τύπων, άνάλγητος είς τά δεινοπαθήματα τοΰ Έθ'ους, 
• νίπτουσα τάς χεϊρας ώ; δ Πιλάτος ; Κατά τί θά πάθουν 
• τά δικαιώματα τοΰ Λαοΰ ή τής Βασιλείας, άν δι' έκλο- 
«γών, έχουσών χαρακτήρα δημοψηφίσματος, έκδηλωθή τού 
“Λαοΰ τό φρόνημα ; "Οτι δμως θά πάθουν καί τά μέν κα1 
«τά δέ, άν ή έκδήλωσις γίνη διά λαϊκής έξεγέρσεως, δέν 
• υπάρχουν νομίζω οί άντιφρονοΰντες, τοιαύτη δ’εξέγερσις 
«είναι ζήτημα χρόνου διά τούς μακράν πάσης κομματικής 
• προκαταλήψεωςέξε τάζοντας τά καθ’ ημάς καί τήν παρά 
«τώ Λαφ ήρέμα μορφουμένην πεποίθηση·, δτι ή Βασιλεία 
• είναι ανίσχυρος ή ανίκανος νά διευθύνη είς λιμένα σωτη- 
• ρίας τό κλυδωνιζόμενον σκάφος τής Πολιτείας.» Τ»ΰτα 
έγραφα καί έφρόνουν τότε, ήλθον δ’ ήδη τά πράγματα νά 
άποδειξουν έάν ορθά ή μή έκήρυττα άφ’ ού ή δυσχέρεια 
τής άναθεωρήσεως τοΰ Συντάγματος ήρθη, ούχί μέν τή 
πρωτοβουλία τοΰ Βασιλέως ή τοΰ Λαοΰ, τή συνεργασία 
δμως άμφοτέρων. Καί έχομεν ήδη Βουλήν αναθεωρητι
κήν μέ έξουσίαν εύρυτάιην. Εύχηθώμεν δπως αύτη έπι- 
τελέση τό σοβαρώτατον όντως έργον της μετά φρονήσεως 
καί φιλοπατρίας, έπ’ άγαθω τής φιλτάτης πατρίδος.
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τεργάζονται τήν πνευματικήν παραγωγήν τής Ελ
λάδος. Καί παρέστημεν ούτως είς τδ περίεργον θέαμα 
ανθρώπων τών γραμμάτων διαμαρτυρομένων, διότι 
έτιμήθησαν συνάδελφοί των καί έβραβεύθη ή πνευ
ματική έργασία τοΰ τόπου των! Παρ’ δλας δμως αύτάς 
τάς διαμαρτυρίας αί όποίαι έπεβεβαίωσαν τήν γνώμην 
δτι είμεθα Λαός πολύ νευρικός, τό ευχάριστον γε
γονός συνετελέσθη ήδη ώς εύοίωνος απαρχή ήθικής 
ένισχύσεως τών άνθρώπων τοΰ πνεύματος οί όποιοι 
προσδοκούν πλέον άπδ τήν πολιτείαν τδν άπαιτού- 
μενον σεβασμόν καί έκτίμησιν ήτις άν δέν έξεδη- 
λώθη σήμερον δι’ δλους θά έκδηλωθή αύριον διά 

τούς ύπολειφθέντας.
Οί παρασημοφορηθέντες συμπεριλαμβανομένου καί 

τοΰ μεγάλου διηγηματογράφου Παπαδιαμάντη τδν 
όποιον δ θάνατος άφήρπασε χωρίς νά τδν άφήση νά 
πληροφορηθή δτι έτυχε τής διακριτικής αύτής τιμής 
ύπδ τής πολιτείας, είνε οί έξής: Οί κ. κ. II. Άξιώτης, 
Π. Άποστολίδης, Μ. Άργυρόπουλος, Γ. Βώκος, 
I. Δαμβέργης, Π. Δημητρακόπουλος, Γ. Δροσίνης, 
Α. Καρκαβίτσας, I. Κονδυλάκης, Α. Κουρτίδης, Α. 
Κωνσταντινίδης, Γ. Μαρκοράς, Σ. Μαρτζώκης, Άλ. 
Μωραίτίδης, Γ. Ξενόπουλος, Σ. Παγανέλης, Κ. Πα- 
λαμάς, I. Πολέμης, Α. Προβελέγγιος, Γ. Στρατή- 
γης καί Γ. Τοσκόπουλος, ούς καί θερμώς συγχαίρε- 

ται ή Έλλ. Έπιθεώρησις.
Γ. Γ. Μέχρι τής στιγμής αύτής καθ’ ήν γράφο- 

μεν Β. Διάταγμα δέν έξεδόθη, πληροφορούμεθα δέ 
δτι είς τήν Κυβέρνησιν έγένοντο παραστάσεις όχι 
μόνον διά τήν παράλειψιν τών άξιων αύτής τής τιμής 
έκ τοΰ κύκλου τών γραφόντων άλλά καί διότι δέν 
συμπεριέλαβε καί καλλιτέχνας τής Σκηνής, τής Ζω
γραφικής, τής Γλυπτικής καί τής Μουσικής. Ή Κυ- 
βέρνησις παρεδέχθη τδ δρθδν τών παρατηρήσεων 
καί έδήλωσεν δτι σκέπτεται νά προβή είς συμπληρω- 
ματικάς παρασημοφορίας κατά τήν προσεχή 25 Μαρ
τίου, τοϋτο δμως άπήρεσεν είς τούς ένδιαφερομένους 
καί ή πολεμική δέν έπαυσεν, άτυχώς δέ ή Κυβέρ- 
νησις άγνωστον πώς παρασυρθεισα εδωκε τήν πλέον 
άτυχή καθ’ ήμας λύσιν. Άνέστειλε τήν δημοσίευσιν 
τοΰ Β. Διατάγματος. Καί άν αί πληροφορίαι μας δέν 
εινε άσφαλείς ώς πρός τάς λεπτομέρειας πάντως τδ 
γεγονός είνε άναμφισβήτητον, δτι παράσημα δέν δί

δονται εις τούς λογίους μας δπερ λυπηρόν.

Επιδοκιμάζομε? άνεπιφυλάκτως τήν άπόφασιν τής
Κυβερνήσεως ή όποία έπαρασημοφόρησεν άρ- 

κετούςΈλληνας ανθρώπους τών γραμμάτων.Ή τοιαύ
τη ένέργεια τής Κυβερνήσεως 

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ έτυχε τής έπιδοκιμασίας όλο- 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ κλήρου τοΰ Έθνους οπερ δια

βλέπει ήδη ευχαρίστως μίαν 
τάσιν δπως έπανορθωθοΰν πολλαί έλλείψεις καί πα
ραλείψεις τοΰ παρελθόντος. Είς τόν άτίθασσον δμως 
καί άνυπότακτον αύτόν τόπον δέν ήτο δυνατόν νά 
λείψουν καί διαμαρτυρία’, καί σχόλια καί έπικρίσεις, 
διότι παρελείφθησαν γνωστά τινα δνόματα έκ τοΰ 
καταλόγου τών παρασημοφορηθέντων, ώσάν ή σπου- 
δαιότης τής Κυβερνητικής αύτής ένεργείας νά έξηρ- 
τατο έκ τής έξαντλήσεως δλοκλήρου τής μακράς 
σειράς τών δνομάτων, δσα είς πυκνάς φάλαγγας κα-
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Μία ώραία άνάμνησ.ς θά εΐνε δΓ έμέ ή εσπέρα τής 
Παραμονής τών Χριστουγέννων εις τό Παρίσι. ’Όπως 
όλοι οί εύρωπαϊκοί Λαοί θεωρούν τά Χριστούγεννα ώς 
τήν ώραιοτέραν οικογενειακήν κάι θρησκευτικήν έορ
τήν—άντιθέτως πρός τους όρθοδόξους οί όποιοι θεω- 
ροΰμεν ώς τοιαντην τό Πάσχα — ουτω και οί Γάλλοι 
συγκεντρώνουν τήν προσοχήν των καί τάς φροντίδας 
των είς τήν έορτήν τών Χριστουγέννων. Από δεκα
πέντε και είκοσιν άκόμη ημερών άρχίζουν αί προπα- 
ρασκευαί.Είς δλας τάς ταβέρνα ς,—δπως ονομάζουν 
έκεϊ τά καφφενεία,—καί τά ξενοδοχεία,καί τά εστιατό
ρια, καί τά εύθυμα κέντρα, τοιχοκολλοΰν χαρτιά μέ 
έρυθρά γράμματα διά τών οποίων προαναγγέλουν είς 
ποιαν τιμήν θά δοθή ή ρ ε β ε γ ι ώ ν ήτοιτό μεταμεσο
νύκτιον χριστουγεννιάτικοι' δεϊπνον. Κάθε Παρισινός 
καί κάθε Παρισινή θεωρούν απαραίτητον νά δειπνήσουν 
εκτός τών οίκων των καί είς ενα άπό τά κέντρα αύτά 
τήν έσπέραν τών Χριστουγέννων.

4*
Άπό ένοιρΐς άρχίζει μία άσυνήθης κίνησις είς δλους 

τούς δρόμους. Τά θέατρα πλημμυροΰν τήν έσπέραν 
αύτήν περισσότερον άπό κάθε άλλην φοράν. Οί φοι- 
τηταί άνά ομίλους, έπί κεφαλής έχοντες τούς ζωηρω- 
τέρους έξ αύτών, κρατούντες ένετικά φαναράκια διέρ
χονται τάς οδούς ψάλλοντες, μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν 
θά φθάση ή ώρα τής έορτής. Καί ένώ άπό τής δεκά- 
της έκκενοΰνται αί τ α β έ ρ ν α ι διά νά προετοιμασθοΰν 
διά τό δεϊπνον, καί γεμίζουν άσφυκτικώς τά θέατρα, 
άπό τόν κόσμον τόν ζωηρόν,τόν εύθυμον, ό άλλος κό- 
σιιος ό σοβαρός, ό έμμένων είς τάς παραδόσεις του, δ 
άρεσκόμενος είς τάς θρησκευτικός προσηλώσεις διευθύ
νεται πρός τάς εκκλησίας. "Ολα τά κορίτσια τής μεσαίας 
τάξεως, δλους τούς νέους μέ τάς οικογενειακός άρχάς, 
δλας τάς σοβαρός οικοδέσποινας, δλας τάς πτωχικός 
μητέρας, δλους τούς εργατικούς πατέρας καί γυναίκας 
άκόμη τοΰ εϊθύμου κόσμου θά τούς εΰρήτε συγ
κεντρωμένους είς τούς Ναούς, θά τούς εΰρήτε πιστούς 
είς τάς πατροπαραδότους παραδόσεις,θά τούς ίδήτε μέ 
θρησκευτικόν φανατισμόν παρακολουθοΰντας τήν νυ
κτερινήν λειτουργίαν καί τούς θρησκευτικούς βήτορας.

4-
Περί τό μεσονύκτιον τελειώνουν τά θέατρα. Όλος 

εκείνος ό ώραϊος, ό πλούσιος, ό εύθυμος, ό γλεντζέ- 
δικος κόσμος, τρέπεται εις ιός ταβέρνας καί τά 
εστιατόρια, είς τά όποια δέν δύναοθε νά εισέλθετε έάν 
δέν έχετε πρό ήμερών προμηθευθή είσιτήριον εισόδου 

τό όποιον θ’ άντιοτοιχή πρός ένο.κίαοιν τραπέζης. 
Τόση εΐνε ή κοομοπλημμύρα, ώστε θά μείνετε έκτος 
τοΰ νυμφώνας, έάν δέν φροντίσητε πρό ήμερών περί 
έξασφαλίσεως μιας θέσεως, ίδια είς τά εκλεκτά καφ- 
φεστιατόρια τών μεγάλων λεωφόρονν.

4*
Καί άπό τής στιγμής αύτής άρχίζει ή έκδήλωοις 

τής εύθυμίας, τής χαράς, τήν όποίαν μόνον ή Παρι
ζιάνικη ζωή γνωρίζει νά χρωματζη μέ τά ώραιότερα 
χρώματα. Τό τί γίνεται, τό τί συμβαίνει, τό τί λαμ
βάνει χώραν κατά τάς ώρας αύτάς τής γενικής ευθυ
μίας, τής καθολικής χαράς, τής γενικής διασκεδάσεως 
δέν ειμπορεϊ τις νά περιγραφή είς τάς πετακτάς αύτάς 
εντυπώσεις. Ή μέθη σκορπίζεται παντού, ή τρέλλα 
εΐνε κοινή, ή εύθυμία καταλαμβάνει καί τόν πλέον σο
βαρόν καί νηφάλιον άνθροιπον.

Τοΰτο διαρκεί καθ’ δλας τάς ώρας τής νυκτός. Καί 
εΐνε μία άντίϋεσις τών έκκλησιαζομένων είς τούς Ναούς 
τών σοβαρών άνθρώπων ,πρόζ δλους εκείνους οί όποιοι 
άπό τής πρώτης στιγμής τοϋ μεσονυκτίου ρίπτονται ά- 
κράτητοι είς δλων τών ειδών τάς διασκεδάσεις. Άλλά καί 
ή άντίθεσις αύτή δέν διαρκεί έπί πολύ, άφοΰ καί οί 
έκκλησιαζόμενοι δταν έξέλθουν τής εκκλησίας θά τρα
πούν είς τά εύθυμα κέντρα τών διασκεδάσεατν, διά νά 
αισθανθούν δτι διναται νά παράσχη μία νύξ έορτής καί 
εύθυμίας είς τό κατ’εξοχήν κέντρον τής διασκεδάσεως, 
δπως θεωρείται ή μεγάλη προντεύουσα τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας.

4-
.ίέ»’ είξεύροι έάν οί Παρισινοί άπό τά άρχαϊα Διο

νύσια έδανείσθησαν τάς οτιγμάς αύτάς τής γενικής μέ
θης τών Παρισ',ων. Έάν δμως οί άρχαίοι "Ελληνες 
τρις τοΰ έτους έώρταζον πρός τιμήν τοΰ εύθύμου 
αύτοΰ θεού, οί Παρισινοί συνεκέντρατσαν είς μίαν 
μόνον έορτήν δτι έπραττον οί πρόγονοί μας είς τρεις 
διαφορετικός περιστάσεις. Κα< δταν σκεφθή τις τοΰτο, 
δύναται εύκόλως νά φαντασθή ποιας οτιγμάς μέθης 
καί τρέλλας διέρχονται δλοι κατά τήν νύκτα αύτήν ή 
οποία καλείται παραμονή τών Χριστουγένων.

Εινε άληθές δτι τό Παρίσι δέν περ.μένει νά δια- 
σκεδάαΐ) μόνον τήν έσπέραν αύτήν, καθ’ήν υπάρχει 
μία γενική ελευθερία. Κάθε ώραν, κάθε στιγμήν,κάθε 
εσπέρας δέν λείπει άπό τά κέντρα ό διασκεδάζων καί 
εύθυμων κόσμος. Τήν έσπέραν δμως τήςΠαραμονής ή 
διασκέδασις γενικεύεται είς δλας τάς τάξεις καί εις 
δλον τό πλήθος, καί δέν παρεξηγεϊται ό συμφυρμός

και ή άνάμίξις ξένων καί άγι ώστων, άνδρών καί 
γυναικών, νέων καί ηλικιωμένων, άδιάφορον είς οΐαν- 
δήποτε τάξιν καί αν άνήκη έκαστος, καί είς οΐον δή

ποτε μέρος καί άν συνανταται.

4·
Τό πρωί τό Παρίσι έξυπνα άπηυδηομένον. Ή κί- 

νησίς του, καί ή ζανή του αρχίζει πολύ άργά. Οί δια- 
βάται φαίνονται εις τούς δρόμους ωχροί, νυσταλέοι, 
άτονοι, καί ίσως νά υπάρχουν πολλοί έξ αύτών οί 
όποιοι τήν μεσημβρίαν τής έπομένης παύουν τήν δια- 
σκέδαοιν καί διευθύνονται είς τήν κατοικίαν των διά 
νά άναπαυθοΰν άπό τόν έορτασμόν 'τής παραμονής 

τών Χριστουγέννων.

4-
Αύτό λέγεται Ρ ε β ε γ ι ό ν είς τό Παρίσι, καί αύτό 

άπομένει άλησμόνητον, εις τούς ξένους ίδ.'α όσοι πα
ρακολουθούν τήν Παρισινήν αύτήν έορτήν όιά πρώτην 

φοράν.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ε ινε έργον τής Έπαναστάοεως τό ’Υπουργεΐον τής 
Γεωργίας καί δύναται αυτή δι ’ αύτό και μόνον νά 

καυχάται. Δημιουργεί διά τήν Ελλάδα τήν άληθινήν 
ζωήν ή όποια τής έλλειπε και 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ άιαμένεται νά έμη υοήση πνοήν 
THE ΓΕΩΡΓΙΑΕ έκεϊ δπου υπήρχε νέκρωσις 

καί μαρασμός. Καί ή Κυβέρ- 
νησις Βενιζέλου, όρθώς οκεφθείσα, έσπευοε νά υιοθέ
τηση τό σπουδαΐον αύτό έργον τής Έπαναστάοεως 
καί άνέθηκε τήν διεύθυνσιν του είς τόν κ. Μπενάκην 
δστις έχει τήν τιμήν νά εΐνε <5 πρώτος Υπουργός τής 
Γεωργίας τής Ελλάδος καί έπομένως ό άμεσος διά
δοχος τοΰ μόνου ’Υπουργού δστις είργάσθη εύσυνει- 
δήτοις διά τήν Γεωργίαν τοΰ τόπου, τοΰ άειμνήστου 
Καποδιστρίου. Δύο δηλαδή λόγοι διά ιά έννοήση ό κ. 
Μπενάκης όπόση μεγάλη εΐνε ή ευθύνη, άλλά καί δ- 

πόση ή δόξα του άν φανή άντάξιος τιΰν προσδοκιών, 
άς στηρίζει έπ’ αύτοΰ ή άναγεννωμένη Ελλάς. Τό 
νέον ‘Υπουργεΐον ένεκατέοτη ε’ίς τι τής οδοΰ Σταδίου 
Μέγαρον καί τά έγκαίνιά του έτελέσθησαν μετά χαρα
κτηριστικής άπλότητος. ‘Ο νέος ’Υπουργός, είς τάς 
μετά τών δημοσιογράφων καί άιλλων αντιπροσώπων 
Συλλόγων καί Σωματείων συνομιλίας του, άνέπτνξε τάς 
ιδέας καί τά σχέδιά του καί έξεδήλωσε τόν πόθον του 
δπως υπηρέτηση έπωφελώς τό έργον δπερ έτέθη υπό 
τήν διεύθυνσιν του. Έλπίζομεν καί άναμένομεν πολλά 
άπό τήν δρίίσιν τοΰ κ. Μπενάκη, δστις έγνω ι·ά έκλέξη 
καί τούς άρίστους τών συνεργατών του έν τω προσώ- 
πφ> τοΰ κ. Χασιώτου ώς Τμηματάρχου καί κ. ’Ιασε- 

μίδου ώς Έπιθεωρητοΰ.

ΕΙΚΟΝΕΣ AfiO ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ

Γτνικίι ίΐποιείς τής «Άγιας Σιόιν»
Φωτογραφία τοΰ κ. Έπαμ. Κοντοπούίον

ΛΝΛΜΝΗΣΕΙΣ ΙΕΓΟΣΟΛΤΗΙΤΙΚΑΙ

Μ ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ
Λ'.

Ό ίερός και πολυύμνητος αύτίς Λόφος, ή Άκρό- 
πολις τοΰ Χριστιανισμού, ή μήττηρ τών ’Εκκλησιών, 
τδ «Κατοικητήριον» τοΰ θεού, «ή 'Αγία Σιών» και 
αυτή ύπέστη παν οτι ή ένδοξος «'Αγία Πόλις» έδο- 
κι'μασε κατά τούς μακρούς ιστορικούς αίώνας κατά τούς 
όποιους βαρβάρων καί αλλόπιστων πνοή έμίανε πάν ιε
ρόν και όσιον τοΰ πάντοτε νικηφόρου Χριστιανισμού. 
Καί δ ιερός Λόφος,ό έπικληθεΐς « Όρος "Αγιον»,ό λαμ- 
πρυνθείς οι’οίκοδομών καί κτιρίων καί μνημείων αρρή
του κάλλους καί μεγαλοπρεπείας, δ καθηγιασθείς υπό 
γεγονότων υπερφυών τής Χριστιανικής θρησκείας, συ- 
νεζυμώθη καί ούτος μέ τάς τύχας τής Ίεροσολυμι- 
τικής Εκκλησίας καί συνήλγησε καί συνέπαθε καί 
ύπέστη δηώσεις, καταστροφάς καί βεβηλώσεις. Καί 
παρέμεινε λεία ισχυρών δεσποτών καί άπληστων κα- 
τακτητών οΐτινες κατέλαβαν καί διεμοίρασαν αύτόν... 
είς οικόπεδα καί γήπεδα ! ! Εύτύχημα τοΰτο διά τήν 
Σιωνίτιδα ’Εκκλησίαν ήτις έπωφελήθη πάσης εύκαι- 
ρίας διά νά έξαγοράση καί θέση ύπό τήν κυριότητά 
της τά ίερά καί πολύτιμα αύτά έδάφη άτινα μά
λιστα εσχάτως άπληστον έπέσυραν τήν προσοχήν 
τοΰ μεγαλεπιβόλου καί τολμηρού Αύτοκράτορος τής 

Γερμανίας Γουλιέλμου.
Καί έάν μέν δ πόθος τοΰ Μονάρχου τούτου δέν 

ίκανοποιήθη διά τής καταλήψεως τοΰ κ Υπερώου» 
τό όποιον πάν μέσον μετεχειρίσθη δπως θέση ύπό 
τήν κυριότητά του, έν τούτοις έπέτυχε χάρις είς τήν 
φιλίαν του μετά τοΰ τέως Μονάρχου τής Τουρκίας,νά 
γίνη κύριος έκτεταμένου γηπέδου έφ ού άνηγέρθη 
έπιβάλλον καί μεγαλοπρεπές κτίριον διακηρύττον τάς 
βλέψεις του καί έξωτερικεΰον τούς πόθους του. θεία 
δμως συνάρσει έκεϊ, έπί τοΰ ίεροΰ αύτοΰ έδάφους ή

2.
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γεραρά Άγιοταφική -’Αδελφότης, ή ολιγάριθμος, άλλά 
μεγάλη εις αισθήματα καί έμπνεύσεις έθνική αύτή 
Στρατιά, έγνω νά άνεγείρη Ναόν κα'ι Μονήν αντάξια 
τής ύπερόχόυ θέσεως ήν κατέχει έν 'Ιερουσαλήμ ή 
γεραρά Μήτηρ τών ’Εκκλησιών καί τής αίγλης τήν 
οποίαν σκορπίζει τό δγκώδες και άπειλητικόν οικο
δόμημα τής Γερμανικής έργασίας καί ισχύος.

4’
'Ο Ναός τιμάται έπ’ δνόματι τής 'Αγίας Τριάδος 

ή δέ Μονή θέλει χρησιμεύσει ώς ξενών τών ευλαβών 
προσκυνητών οϊτινες άθρόοι συρρέουσι κατ’ έτος άπό 
πάσης γωνίας γής προς έπίσκεψιν ών άγιων καί 
Θεοβάδιστων Τόπων.

Ταΰτα άνήγειρεν ίδίαις δαπάναις καί τή αρωγή 
τών εύσεβών Χριστιανών, Πατριαρχική δέ έγκρίσει 
και Συνοδική άποφάσει, δ έκ τών σεβαστοτέρων Άγιο- 
ταφίτών κ. Ζ εράσιχιος ‘Αρχι ματδρίτης και Παρασκενο- 
c/ ύλαξ ιοΐ· 11. Τάφον.

'Ο Σεμνός το ήθος, ό εύγενής τά αισθήματα καί 
τήν καρδίαν, δ πράος και άκακος τήν ψυχήν, δ γεν
ναίος τά αισθήματα ούτος κληρικός θεωρείται τό σέ- 
μνωνατής Αγιοταφικής ’Αδελφότητος ή δποία εύτυ- 
χώς πολλούς έκλεκτούς ’Αδελφούς περικλείει εις τούς 
κόλπους της.

'Η προέχουσα άρετή τοΰ πολυσεοάστου άγιοτα- 
φίτου είνε ή μετριοφροσύνη. ’Αληθής στρατιώτης τής 
ιδέας καί τής θρησκείας έπιτελεΐ τά έαυτοΰ καθή
κοντα μετά ζηλευτής καί παραδειγματικής άφοσιώ- 
σεως μή στέργων οίαν δήποτε άλλην έπασχόλησιν ή 
δποία θά τόν άπεμάκρυνεν άπό τήν υψηλήν διακονίαν 
του πρός τόν Πανίερον Ναόν τής Άναστάσεως καί 
άπό τάς πολυχρονίους αύτοΰ έξεις αϊτινες έρριζώθη- 
σαν καί έμεγαλύνθησαν έν τή άκραιφνεϊ αύτοΰ λα
τρεία προς τήν Θεομήτορα ής έπί μακρά έτη εύλα- 
βής καί ταπεινός προσκυνητής καθ’ έκάστην — χει 
μώνος καί θέρους—έπισκέπτεται τον πανίερον Τάφον 
έν Γεσθημανή. ’Ενθυμούμαι ώραϊον έπεισόδιον τό π. 
Πάσχα λαβόν χώραν έντός τοϋ ίεροΰ Ναοΰ τής Αγίας 
Τριάδος, τοΰ περικαλλούς αύτοΰ μνημείου τής δρά- 
σεως τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Γερασίμου, το όποιον άθρό
οι έπεσκέφθησαν οί έξ Ελλάδος προσκυνηταί. Ηγου
μένων τών κ.κ. Κλεώπα, ’Αρχιδιακόνου τών Πατρι
αρχείων καί ’Ιακώβου Άρχατζιχάκη, ’Αρχιμανδρίτου 
καί Σχολάρχου, μετέβημεν πάντες είς τήν ‘Αγίαν 
Σιώι·πρός έπίσκεψιν τών έργων τού Πανοσιολογιοτά
του κ. Γερασίμου. Έκεϊ οί άνωτέρω εύπαίδευτοι κλη
ρικοί διά μακρών άνέπτυξαν τήν ιστορικήν καί 
θρησκευτικήν σημασίαν τοΰ ίεροΰ έκείνου τόπου καί 
διετράνωσαν διά λόγων παλλομένων ύπό συγκινήσεως 
τήν δφειλομένην εύγνωμοσύνην πρός τόν έργάτηνκαί 
δημιουργόν τοΰ περίλαμπρου αύτοΰ έργου τοΰ τιμών- 
τος τήν Σιωνίτιδα ’Εκκλησίαν. Οί ύπερεκατόν προ

σκυνηταί αισθανόμενοι τήν καρδίαν πλήμμυρΟυμενήθ 
άπό αισθήματα άγάπης καί άφοσιώσεως πρός τήν 
εύγενή καί πατριωτικήν αύτήν άγιοταφικήν φυσιο
γνωμίαν, πρός τόν πολυσέβαστον Γεράσιμον, άφ’ ού 
έζητωκραύγασαν έγκαρδίως υπέρ αύτοΰ, έζήτησαν 
έπιμόνως νά τύχωσι τής τιμής ν’ άσπασθώσι τήν χεϊ- 
ρά του ήτις γνωρίζει νά υπηρέτη μετά τόσης σκοπι- 
μότητος τήν μεγάλην ιδέαν ήν έκπροσωπεϊ ή Άγιο- 
ταφική ’Αδελφότης είς τούς ίερούς έκείνους Τόπους. 
Ή εύγενής καί άδολος έκείνη θέλησις τών συγ- 
κεκινημένων καί δακρυόντων προσκυνητών τής έλευ- 
θέρας Ελλάδος ήτο άδύνατον νά πραγματοποιηθώ, 
διότι δ άγαθός Γέρων κατ’ ούδένα λόγον θά έστεργε 
νά έμφανισθή πρό τόσου κόσμου καί δεχθή ούτω 
πανηγυρικώς έκδηλώσεις τιμής, σεβασμού καί άγά
πης, τουναντίον ό ’Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος φοβού
μενος τοιαύτην τινα έκδήλωσιν είχεν ήδη λάβη τά 
μέτρα του καί είχεν άποκρυβή τεχνιέντως, ώστε νά 
μήν εινε δυνατόν νά άνευρεθώσι, κατά τήν κρίσιμον 
έκείνην δι’ αύτόν στιγμήν, τά ίχνη του, είχεν δμως δ 
εύγενής καί μεγαλοπρεπής κληρικός λάβη πασαν 
φροντίδα, δπως οί πολυάριθμοι έπισκέπται του πλη- 
ρωθώσιν άναμνηστικών δώρων—εικόνων, κομβολο- 
γίων, άνθέων κ.τ.λ.—καί τύχωσιν έγκαρδίων καίάλη- 
σμονήτων περιποιήσεων.

Τόν σεβάσμιον Γέροντα μέ τήν γλυκεϊαν καί εύ
γενή φυσιογνωμίαν, μέ τούς πλήρεις άγαθότητος καί 
καλοσύνης οφθαλμούς, εϊχομεν τήν τιμήν νά γνωρί- 
σωμεν καί προσφέρωμεν τά βαθύτατα σέβη μας έντός 
τού 'Ιερού, τού Πανιέρου Ναού τής Άναστάσεως,τήν 
Μ. Τετάρτην τή συστάσει τού Καθηγητοΰ κ. Καρο- 
λίδου παρεπιδημοΰντος έπίσης είς 'Ιεροσόλυμα, βρα- 
δύτερον δέ τον παρηκολουθήσαμεν έντός τού Ίεροΰ 
Ναοΰ άπό τά άδυτα τού όποιου έφορεύει άκούραστος 
καί άγρυπνος καί έτοιμος είς πασαν θυσίαν, χάριν τής 
έξασφαλίσεως καί τοΰ έλαχίστου τών δικαιωμάτων 
τής 'Αγιοταφικής ’Αδελφότητος. Ευμενής πρός τό 
έργον τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως » μάς έπέ- 
δειξεν δλα τά ίερά κειμήλια τοΰ Ναοΰ περί ών θέ- 
λομεν γράψει, καί μάς έπέτρεψε νά λάβωμεν τήν 
εικόνα τών πολυτιμοτέρων έξ’ αύτών, ήν καί έδημο- 
σιεύσαμεν είς τό προηγούμενον τεύχος, χάριν τών α
πανταχού διεσκορπισμένων άναγνωστών μας οϊτινες 
εΐμεθα βέβαιοι δτι μέ πολλήν συγκίνησιν θέλουσιν 
άντικρύση αύτήν.

Ό Ναός τής Άγ. Τριάδος έχει τούτο τό έξαιρε- 
ρετικόν, δτι είνε υπόγειος κατά τήν άρχαίαν συνή
θειαν, άνωθι δέ αύτοΰ κεϊνται εύρύχωροι καί μεγα
λοπρεπείς θάλαμοι, χρίσημοι ώς ξενώνες. Ή διακό- 
σμησις τοΰ Ναοΰ είνε πολυτελεστάτη τό δέ είκονο- 
στάσιον αύτοΰ καλλιτεχνικώτατον, ώς ή δημοσιευο- 
μένη, έν τή έπομένη σελίδι, είκών μας τό άναπαριστά.

Skonss απο την Παλαιστίνην

ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΛΟΣ

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΕΤΑΕΙΟΝ THE ΑΓΙΑΕ ΤΡΙΑΔΟΕ ,.ΣΑ
Φωτογραφία χ. 3Επομ. Κονιοπονλον

ράρχην οστις δλας τάς σκέψεις του καί δλην τήν ένεργη- 
τικότητά του, καί δλην τήν προσοχήν του είς τήν εύγενή 
αύτήν ιδέαν άφιέρωσεν. Ό 'Αγ. Γάζης φιλοδοξεί νά 
άνεγείρη Ναόν αντάξιον τής αρχαίας αίγλης του καί 
τοΰ μεγαλείου του καί νά προσθέση έν άκόμη μνη
μείου τών ωραίων ονείρων καί τών μεγάλων πόθων 

τών συγχρόνων άγιοταφιτών.
Δ· Λ. Ζ·

Η ΓΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩ,
'Η Δίς Εύγενία Ζωγράφου έπισκεπτομένη τά διά

φορα κέντρα τού Ελληνισμού άναπτύσσει, παρουσια- 
ζομένης εύκαιρίας, τάς περί Έλληνίδος γυναικός 
γνώμας της. 'θμίλησεν ήδη είς Μιτυλήνην, Λευκω
σίαν, Λεμεσόν, Λάρνακα, Πόρτ-Σαϊτ, Κάϊρον καί Ζα- 
γαζίκ ένώπιον έλληνικών πληθυσμών άθρόως συρ- 
ρεόντων ν’ άκροαοθώσι τών ένθουσιωδών λόγων τής 
'Ελληνίδος ή δποία φέρει τόν χαιρετισμόν τής έλευ- 
θέρας πατρίδος πρός τά απανταχού διεσκορπισμένα 

τέκνα αύτής.
Έν Λονδίνφ, δπου παρέμεινεν έπί άρκετόν χρονι

κόν διάστημα καί δπου υπάρχει άκμάζουσα ελληνι
κή Παροικία, έλαβε τήν τιμήν νά δμιλήση είς τήν 
Ελληνικήν Πρεσβείαν ένώπιον έκλεκτοΰ άκροατη- 

ρίου κεκλημένων.

Β'.
Έν έκ τών αύθεντικοτέρων προσκυνημάτων εινε 

καί τό «Φρέαρ τής Σαμαρείτιδος ή τοΰ «’Ιακώβου». 
Ό Κύριος ημών, ώς εινε γνωστόν έκ τοΰ Ευαγγελίου, 
έπιστρέφων έκ τής Ίουδαίας εις τήν Γαλιλαίον, έκά- 
θησε κατάκοπος άπό τήν όδοι τορίαν παρά τό Φρέαρ 
τοϋτο καί συνωμίλησε μετά τής Σαμαρείτιδος, ήτις 
ίδρεύετο τήν στιγμήν έκείνην. Έπί τής θέσεωςταύτης 
έκτισε πρώτη ή Αγία Ελένη Εκκλησίαν τύπου Βα
σιλικής 43X25. Ό Ναός ούτος ήτο είς έκ τών με- 
γαλοπρεπεστέρων καί πλουσιωτέρων ιερών προσκυνη
μάτων τών 'Αγίων Τόπων δεν άπέφυγεν δμως τήν 
καταστροφήν ύποστάς τήν κοινήν τύχην τών διωγμών 
τών πυρπολήσεων και δηώσεων δλων τών έργων δσσ 
ή πρός τόν Θεάνθρωπον πίστις τών ανθρώπων έταξε 

πρός τιμήν καί δόξαν Αύτοΰ.
Είς τό ίστορικιότατον αύτό προσκύνημα έστρεψε 

τήν προσοχήν, 'Ιεράρχης σεμνός κα' ζηλωτής τών πα
τρίων, ή Α Σ. ό ΜητροπολίτηςΓάζης κ. Σωφρόνιος, 
Έπί τοΰ ίεροΰ αύτοΰ ιστορικού λειψάνου ή Άγιο- 
ταφική ’Αδελφότης, πρωτοστατοΰντος τοΰ*Μακαριω-  
τάτου κ. Δαμιανού, κατώρθωσε καί έπαγίωσε τά απ’ 
αιώνων αναμφισβήτητα δικαιώματά της καί ή τιμή και 
ή δόξα τής ανοικοδόμησε >>ς έτυχον έπί τόν έν λόγιο Ιε
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Eikones Ano την Παλαιστίνην

TO ΦΡΕΑΡ ΤΗΣ ΧΑΜΑΡΕΙΤΙ4ΟΣ

'H A. E. δ Πρέσβυς τής Ελλάδος κ. I. Γεννά
διος και ή εύγενής κυρία του, Λαίδη Γενναδίου, άνοί- 
γοντες τάς πύλας τοΰ μεγάρου των ήσθάνοντο ίδιαι 
τέραν χαράν διότι τούς παρείχετο ή ευκαιρία νά 
ίδωσι παρ’ έαυτοΓς την 'Ελληνικήν τοΰ Λονδίνου πα
ροικίαν συγκεντρουμένην εις μίαν πνευματικήν εορ
τήν ασυνήθη διά τούς έν τή ξένη ίμογενεϊς μας. 
’Αλλά και ή 'Ελληνική Παροικία τοΰ Λονδίνου έμ- 
φορουμένη ύπδ των αύτών αισθημάτων έσπευσεν 
άθρόα ν’ άνταποκριθή εις τήν εύγενή και πατριωτι
κήν πρόσκλησιν τοΰ Κυρίου καί τής Κυρίας Γεννα
δίου.

’Εγκαίρως έπληρώθησαν αί πολυτελείς καί εύρεϊαι 
αΐθουσαι τής Πρεσβείας μας δεξιουμένου τοΰ Πρε- 
σβευτικοΰ ζεύγους μετά τής ίδιαζούσης αύτφ άριστο- 
κρατορικής καί αρχοντικής παραστάσεως ύπενθυμι- 
ζούσης χρόνους ώραίους τής έκλειψάσης ήδη αρχον
τικής Ελληνικής Οικογένειας. ’Ιδία ή απέριττος καί 
έλληνικωτάτη κ. Γενναδίου, ή διατρέφουσα τον άγνό- 
τερον ένθουσιασμδν διά παν τό ελληνικόν, δέν άπέ· 
κρυπτέ τά κατέχοντα αυτήν συναισθήματαπροκειμένου 
νά ΐδη παρ’ έαυτή τά έκλεκτότερα μέλη τής Ελ
ληνικής Παροικίας έπ’ εύκαιρία έορτής διδομένης 
πρδς τιμήν Έλληνίδος άντιπροσωπευούσης τά Ελ
ληνικά γράμματα, τήν 'Ελληνικήν πνευματικήν έργα- 
σίαν.

’Ολίγον πρό τής ομιλίας τής ήμετέρας Διευθύν

τριας δ κ. Πρέσβυς διά των έξής εύηρεστήθη νά τήν 
παρουσίαση εις τούς εύγενεϊς άκροατάς της:

Κνρίαι και Κνρ.οι,

«Πρό μηνός τό Αονδΐνον φιλοξενεί διαπρεπή νεα
ρόν Έλληνίδα εύφήμως γνωστήν ήδη και έν Έλ- 

; λάδι, και όπου άλλου λαλέϊται ή θεία τώνΈλλήνων 
«γλώσσα, διά τε τήν φιλολογικήν αυτής δράσιν, τήν 
«αγνήν φιλοπατρίαν και τά άλλα περικοσμοϋντα αυ
τήν πολλά προσόντα, άτι να καί υμείς πρόκειται νά· 
έκτιμήσητε. Διότι ή Δίς Ζωγράφου έσχε τήν ευτυχή 

«εμπευσιν νά παράσχη ήμϊν πάσι τήν πνευματικήν 
• εκείνην ευωχίαν, δΓ ής έθελξεν ήδη καί των άλλων 
• αποικιών τινάς, όσας έπεσκέφθη, πραγματευόμενη 
• θέμα διδακτικόν συνάμα καί επαγωγόν. 'Η έπιθυ- 
»μία της αυτή ην αυθόρμητος’ ή πρωτοβουλία ητο 
«Ιδική της’ καί εις αυτήν οφείλονται αί ύμέτεραι ευ
χαριστία!. 'Ημείς δέν έπράξαμεν άλλο τι ή νά θέσω- 

» μεν εις τήν διάθεσίν της τάς αίθουσας ταύτας. ’Αλλά 
«καί πάλιν ημείς ε’ίμεθα οί υπόχρεοι’ διότι ούτως’ 
«εχομεν τήν εύχαρίστησιν νά ίδωμεν συνηγμένους περί 
»ήμάς τόσους πολυτίμους, τόσους αρχαίους φίλους, 
«τόσους αγαπητούς καί τετι μη μένους συμπατριώτας, 
«εις οΰς αί θύραι τής 'Ελληνικής Πρεσβείας θά έΐνε 
«πάντοτε γηθοσόνως καί φιλοξένως ήνεωγμέναι».

Τούς ώραίους λόγους τοΰ Πρεσβευτοΰ μας ύπεδέ- 
χθησαν ραγδαία χειροκροτήματα καί ήδη ολος έκεί-

διότι άπεκάλυψεν είς αυτούς μίαν άγνωστον πτυχήν 
τής γυναικείας κινήσεως καί τάσεως τής συγχρόνου 
Έλληνίδος, έστράφη πρδς τούς εύγενεϊς οίκοδεσπό- 
τας καί εύγλώττως άπηύθυνε αύτοίς εύχαριστίας διότι 
παρέσχον πατριωτικός στιγμάς είς τούς έν Αονδίνφ 
Έλληνας καί έτίμησαν τά ελληνικά γράμματα διά 
τής διοργανώσεως τής έθνικής αύτής έορτής.

Καί δντως έθνική έορτή έχαρακτηοίσθη καί διά 
τήν έγκαρδιότητα τής φιλοξενίας τής εύγενους οίκο- 
δεσποίνης καί τοΰ κ. Πρέσβεως, καί διά τήν προθυ
μίαν μέ τήν όποιαν έσπευσεν νά παραυρεθή ή έκλε- 
κτοτέρα κοινωνία τής Ελληνικής Παροικίας, καί 
διότι υπό τήν στέγην τοΰ έθνικοΰ αύτοΰ ιδρύματος 
ήκούσθησαν λόγοι έξάπτοντες τό πατριωτικόν αίσθη
μα καί συνδέοντες τούς Έλληνας τοΰ Λονδίνου πλειό- 
τερον καί πρδς άλλήλους καί πρδς τήν Ελληνικήν 
Πρεσβείαν ή δποία ηύτύχησε νά διευθύνεται ύπδ 
άνδρδς σγκεντροΰντος δλα τά προσόντα δσα άπαι- 
τοΰνται διά τήν έκτέλεσιν τής ύψηλής έντολήςήν τώ 
ένεπιστεύθη τό Έθνος.

't-
κατά τήν ώραίαν αύτήν καί άλησμόνητον έορτήν 

μεταξύ άλλων παρευρέθηταν, δΓενικδς Πρόξενος τής 
Ελλάδος κ. Σταυρίδης μετάτής υπέροχου Έλληνίδος 
κυρίας του, τής τιμώσης τήν Ελληνικήν παροικίαν διά 
τά αγνά αίσθήματά της καί τήν τελείαν μόρφωσίν της 
οί δύο Άρχιμανδρΐται τής Ελληνικής ’Εκκλησίας 
Πανοσιολογιώτατοι Παγώνης και Μοσχοβάκης αί 
κυρίαι καί Δες Σκυλίτση, Ράλλη, Σεκιάρη, Εύμορ- 
φοπούλου, Μαρκέτη, Άργέντη, Κραίης, ’Εμπειρι
κού, Sheridan, Μεσσηνέζη, Παπαδάκη, αντιπρό
σωπος τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» έν Αονδίνφ. 
Μεταξά, Άγελάστου, Πετροκοκκίνου, Ροδοκανάκη, 
Μαυροκορδάτου, Τζίφου, Σκαραμαγκά, Πατρικίου καί 
οί κ. κ. Μαρκέτης, Σεκιάρης, Ράλλης, Μεταξάς, Ρο- 
δοκανάκης,’Αργέντης, Εύμορφόπουλος, Παππαντωνό- 
πουλος, Γιαννακόπουλος, Μητσοτάκης, Λαμπελέτ, 
Θεοδοσίου, Μεσσηνέζης, ’Αγέλαστος, Τζίφος, 
Κραίης, Sheridan, Πούπτης Διευθυντής τοΰ 
Hellenic Herald, Καίσαρης ανταποκριτής τής 
Εστίας, Κότσης, έκ δέ τών παρεπιδημούντων Ελ
λήνων οί κ. κ. II. Βλάσσης δ διακεκριμένος Λοχα
γός τοΰ Πυροβολικού, Ε. Χατζηϊωάννόυ Βουλευτής 
Κύπρου, Πάλμας, Συμεωνίδης, Παππαδόπουλος, 
Σταυρινίδης Κύπριοι έπιστήμονες, Παλαμάς, Κοτ- 
ταράς, Δ. Ζωγράφος κ.τ.λ. κ.τ.λ.

’Επίσης παρέστησαν ειδικοί αντιπρόσωποι τών 
διαφόρων έφημερίδων τού Λονδίνου προς οΰς διηρ- 
μήνευεν δ συνάδελφος κ. Πούπτης, τήν δέ έπομένην 
διά μακρών έγραψαν περί τής διαλέξεως μεταξύ 
άλλων έφημερίδων καί οί «Καιροί«τοΰ Λονδίνου καί 
«τό Morning Post» δύο έκ τών σπουδαιοτέρων, ώς 
γνωστόν, έφημερίδων τής ’Αγγλίας.

Τήν δμιλίαν έπηκολούθησε δεξίωσις καθ’ ήν ο! εύ 
γενεϊς οΐκοδεσπόται έπέδειξαν αγαστά αισθήματα φι- 
λόφρονος καί έγκαρδίου προσήνειας πρδς τούς τιμή- 
σαντας, τήν ώραίαν, τήν άλησμόνητον έθνικήν αύτήν 
έορτήν. II.

νος δ ώραίος καί έκλεκτδς κόσμος έστράφη πρδς τήν 
ρήτορα ή δποία τήν στιγμήν έκείνην έξεπροσώπει 
τήν ίδανικωτέραν ιδέαν τής ώραίας καί μεγάλης πα- 
τρίδος μας εις τήν αχανή έκείνην πόλιν δπου σπα- 
νίως δ Ελληνισμός εύρίσκει εύκαιρίαν νά άφοσιωθή 
πρδς τάς μεγάλας αύτοΰ έθνικάς παραδόσεις.

-t-
Μέ φωνήν διαυγή, μέ τόνον κατ’ άρχάς έλαφρώς 

κλονούμενον ύπδ τής συγκινήσεως αλλά ταχέως κα- 
ταστάντα σταθερόν, ή Δίς Ζωγράφου περιέγραψε διά 
βραχέων τάς έντυπώσεις της ας άπεκόμισεν έκ των 
άνά τούς Ελληνικούς κόσμους ταξειδίων της καί το ά- 
κροατήριόν της συγκεκινημένον έπληροφορεϊτο τήν 
καταδίωξιν τοΰ Ελληνισμού είς τήν ώραίαν Μιτυλή- 
νην τάς ήρωϊκάς Κυδωνίας καί τήν Έλληνικωτάτην 
Σμύρνην, χαίρον έμάνθανε τήν πρόοδον καί τά πα
τριωτικά αισθήματα τής Κύπρου, μέ άγαλλίασιν 
ήκουε τήν ζωντανήν περιγραφήν τών δικαιωμάτων 
τοΰ 'Ελληνισμού εις Τούς 'Αγίους Τόπους δπου μία 
δράξ καλογήρων μάχεται καί νίκα ύπερέχουσα πάν
τοτε πάσης άλλης έθνικότητος ή δποία ύπούλως 
άγωνίζεται νά κλονίση τήν υπεροχήν τής 'Αγιοταφι- 
κής ’Αδελφότητος καί μέ θαυμασμόν παρηκολούθει 
τά; ώραίας περιγραφάς τοΰ ζωτικωτάτου καί προο
δευτικού Ελληνισμού τής Αίγύπτου, Ικπληκτον δέ 
έμάνθανε τάς τόσας προόδους τής γυναικδς έν Έλ- 
λάδι δπου, μέ δλην τήν έγκατάλειψίν της, ήνοιξε 
δρόμους καί είς τήν τέχνην καί είς τάς έπιστήμας 
καί είς τήν έργασίαν, δρόμους προοιωνιζομένους δρά- 
σιν θετικωτέραν καί άνταξίαν τής φιλοπονίας της 
καί τών πατριωτικών πόθων της. Ή δμιλία της 
ύπήρξε κομψόν καί θετικόν λογοτέχνημα, έμπνευ- 
σμένος ύμνος πρδς παν τό έλληνικόν, τό υγιές, τό 
ώραίον, τό ζωντανόν, τό ΰπέροχον, έκορύφωσε δέ τό 
ένδιαφέρον τών ακροατών της δταν ώμίλησε περί 
τής «θέσεως» τών γυναικών τών διαφόρων κοινωνι
κών τάξεων έν Έλλάδι καί ύπεστήριξε ίσχυρώς τήν 
άνάγκην δημιουργίας έθνικών μητέρων, έπί τών γο
νάτων τών όποιων ν’ άνατραφώσιν, είς δλόκληρον τδν 
'Ελληνισμόν, τέκνα μέ φρόνημα ισχυρόν, μέ ψυχάς 
εύγενείς, μέ χαρακτήρας διά τό καθήκον καί διά 
τήν ιδέαν, έτοιμα διά τάς μεγάλας θυσίας, αί δποϊαι 
δίδουν ζωήν καί μεγαλύνουν τά έθνη.

'Η έντύπωσιςτοΰ άκροατηρίου έξεδηλώθη διά ζωη 
ρών καί άτελευτήτων χειροκροτημάτων καί έπευφη- 
μιών, τάς δέ εύμενείς ύπέρ τής ρήτορας διαθέσεις 
αύτοΰ εύηρεστήθη νά διατρανώση δ έκ τών έξεχόν · 
των μελών τής Ελληνικής έν Αονδίνφ Παροικίας 
κ. Γ. Μαρκέτης δστις, άφ’ ού συνεχάρη θερμώς τήν 
ρήτορα, ή δποία μέ τούς ώραίους λόγους της έμπνέει 
είς τδν έξω έλληνισμδν τήν πεποίθησιν έπί τό μέλλον 
τής πατρίδας καί έδραιώνει τήν πρδς αύτήν πίστιν 
τών ξενητευμένων τέκνων της, καί τήν ηύχαρίστησε



1195

1194

Είμεθα βέβαιοι δτι ή φωνή τής ηρωικής Με- 
γαλονήσου θ’ άκουσθή μετά προσοχής και 

ένθουσιασμοΰ άπδ τούς Εύρωπαϊκούς Λαούς καί θά 
κλονήση τό σαθρόν οί- 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κιδόμημα έφ’ οδ ή Εύ- 
ΤίΙΝ ΚΡΗΤΗΝ ρωπαϊκή διπλωματία, 

προσπαθεί νά στηρίξη 
δεσμούς συνδέοντας έν εύελπι παρόν προς παρελθόν 
βαρβαρότητας και δουλείας. Εινε έξόχως φωτεινή και 
αποτελεσματική ή ίδέα τής έκλογής πολυμελοΰς’Επι- 
τροπής έξ έπιφανών Κρητών, οΐτινες έπισκεπτόμενοι 
τάς Εΰρωπαϊκάς πρωτευούσας, θά διακηρύξωσι τά δί
καιά των καί θά ζητήσω τι τήν έπανόρθωσιν αδική
ματος διά τό οποίον μίαν ήμέραν ή ιστορία θά γρά- 
ψη σελίδας άμαυρούσας τόν σημερινόν πολιτισμόν 
καί τούς σημερινούς άγώνας διά τήν πρόοδον τής 
άνθρωπότητος. Είμεθα βέβαιοι δτι δ Γαλλικός Λαός 
θά δείξη απεριόριστον σεβασμόν προς τά πρόσωπα 
τής έκλογής τών Κρητών καί εύμενή θά τείνη τήν 
προσοχήν του πρός τά δεινοπαθήματά των καί τά 
πατριωτικά δνειρά των. Είς τόν ’Ιταλικόν Λαόν θά 
εδρουν οί άνδρεϊοι Κρήτές μας τόν αγνόν έκεϊνον 
ένθουσιασμόν δστις συνεγείρει πάντοτε περί τήν άδι- 
κουμένην 'Ελλάδα τά ευγενή τέκνα τής ’Ιταλίας τά 
όποια καί διά τοΰ αίματός των συντρέχουσι τούς 
άγώνάς μας. Ό ’Αγγλικός Λαός, δ νηφάλιος, έ 
ψύχραιμος, ό κρίνων μέ δικαιοσύνην καί εύθυδικίαν, 
δ κατ’ έξοχήν φίλος τοΰ δικαίου καί τών άδι- 
κουμένων, είμεθα βέβαιοι δτι θά παράσχη τήν 
μεγαλειτέραν καί θετικωτέραν υποστήριξιν είς τό 
έργον τής ’Επιτροπής. Ό Φιλελεύθερος Άγγλι 
κός Λαός, δ όποιος έπιτρέπει καί τήν πλέον δυσμενή 
έπίκρισιν, ή δποία γίνεται δημοσία έναντίον τής’Αγ
γλικής Διοικήσεως από τούς αντιπροσώπους τών 
Λαών μεθ’ ών εύρίσκεται είς σχέσεις Κυριάρχου πρός 
καταδυναστευομένους, θά καταστή δ άριστος φίλος τής 
Κρήτης δταν από τά’χείλη σεβαστών καί μορφωμέ
νων Κρητών διατυμπανιοθή ό πόνος καί ή δδύνη 
καί ή φρίκη μιας δρακός ηρωικών νησιωτών οΐτινες 
ζητοΰσι τό κοινόν αγαθόν, τό όποιον, υπέρ παν άλλο 
δ Άγγλος λατρεύει καί θεοποιεί, τήν έλευθερίαν. 
Είμεθα βέβαιοι δτι έκ τοΰ διαβήματος αυτοΰ τών Κρη
τών καί οί Λαοί θά συγκινηθοΰν καί θά συμπονέσουν, 
καί αί Κυβερνήσεις θά έννοήσωσιν δτι δ αδάμαστος 
αυτός Λαός είνε άξιος νά ίδη αμέσως έκπληρούμενα 
τά προαιώνια πατριωτικά δνειρά του. ’Ήδη άς εύχη- 
θώμεν τό ταχύτερον ή Έθνοσυνέλευσις τής Κρήτης 
νά έγκρίνη τήν πρότασιν αυτήν καί νά έκλέςη τά 
πρόσωπα μεταξύ τών όποιων οί κ. κ. Σφακιανάκης, 
Μιχελιδάκης, ϋωλογεώργης, καί δ Μητροπολίτης έγ- 
γυώνται περί τής έπιτυχίας τοΰ έργου τής’Επιτροπής.

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

0 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΤΡΩΠΗ.
Καί άλλοτε μοί έδόθη αφορμή ώστε νά τονίσιο 

δτι ό Χριστιανισμός έν Ευριόπη δέν εινε παρηκμακός 
τί γεγονός, ως ίσως οί μή έξελθόντες τών ορίων τής 
Ελλάδος φαντάζονται, άλλ’ ουδέ ή αλήθεια ή άπο- 
καλυφθεϊσα άλλοτε τοϊς άνθρώπεις διά τοΰ ένανθρω- 
πίσαντος Θεού εύρίσκεται έν κλονισμω. Τουναντίον 
μάλιστα δυναταί τις εΐπεΐν δτι, τό γε νΰν, έν Ευριόπη 
άραιούται άγαν ή τάξις τών υλιστών, εννοώ τών επι
στημόνων υλιστών, καί πάντα σχεδόν τά συστήματα 
βαίνουσι προσεγγίζοντα εις τήν αλήθειαν τής ύπάρ- 
ξεως τοΰ Θεοΰ.

Βεβαίως από καταβολής τοΰ Χριστιανισμού ουδέ
ποτε έξέλιπον οί άρνούμενοι τήν πραγματικότητα 
αυτοΰ καί οί διιόκοντες τήν άναθάλλουσαν θρησκείαν. 
Άλλ’ ούτοι πάντες συνετέλεσαν ούχί ε7ς τήν ΰφεσιν 
αυτοΰ, άλλ’ έξ εναντίας ε’ς τήν ακμήν καί διάδοσιν 
τούτου. Έκ τών μεγάλων τούτων διωγμών, οί μα
κάριοι Πατέρες ώρμήθησαν εις τάς διαφόρους απολο
γητικός καί δογματικός συγγραφάς, εις τήν συγκρό- 
τησιν τών διαφόρων Συνόδων, έν αίς τό 'Ελληνικόν 
πνεΰμα κατέστρωσε καί έκωδικοποίησε τό πολίτευ
μα τής νέας θρησκείας καί έθεμελίωσε τάς αιωνίους 
αλήθειας.Τουτ’αύτό καί νΰν δυναταί τις εΐπεΐν οτι συμ
βαίνει έν Ευριόπη ιδία δπου εκ τών έμφανιζομένων 
έκάστοτε αντιρρητικών περί τοΰ Χριστιανισμού διδαγ
μάτων, προβάλλονται αί μεγάλαι άπολογητικαί ΐδέαι, 
αΐτινες άναπτΰσσουσι τοΰ Χριστιανισμού τήν αλή
θειαν, καί επί τή βάσει τών θεωριών τής τε φιλοσο
φίας καί μεταφυσικής.

Αί διαμάχαι αύται μήδ’ έκλόνισαν έπί αιώνας ήδη, 
μηδέ θά κλονίσωσι τοΰ Χριστιανισμού τό κΰρος, του
ναντίον επιβραβεύεται διά τούτων ή αξία καί οί α
γώνες τών μεγάλων σήμερον υπερασπιστών τοΰ Χρι
στιανισμού καί καταρρίπτονται σύρριζα τών δρθολο- 
γιστών τά θεμέλια.

Εινε αληθές δτι οί μή ε’ς Ευρώπην άποδη- 
μήσαντες παραφέρονται από ψευδείς διαδόσεις περί 
τών έν Ευριόπη θρησκευτικών φρονημάτων καί νομί- 
ζουσιν δτι ή αθεΐα καί ό ορθολογισμός εινε αί σή
μερον κρατοΰσαι άρχαί. ’Ίσως μάλιστα ύπολαμβά- 
νουσιν τινές, δτι μόνον έν 'Ελλάδι ή έν Ανατολή 
παραμένει ε7σέτι τό θρησκευτικόν φρόνημα καί δτι 
παντού άλλαχυΰ ό άνθρωπος διατελεΐ άθρησκος. Μέ 
τοιαΰτα άτυχώς ασύστατα ψεύδη μολύνουσι τήν έν 
'Ελλάδι ατμόσφαιραν νέοι τινές έξ Ευρώπης έπανα- 
κάμπτοντες, οΐτινες ιός προσόν σοφίας καί μαθήσεως, 
νομίζουσιν απαραίτητον τήν έπίδειξιν ελευθερίων 
θρησκευτικών φρονημάτων, καί ύπολαμβάνουσιν δτι 
έλλατωματικήν θά παρουσιάσωσι μόρφωσι ν εάν φανώσι 
κρατούντες τάς θρησκευτικός παραδόσεις τάς οποίας έδι- 
δάχθησαν. Άτυχώς ή αθεΐα σήμερον έν 'Ελλάδι τείνει

νά θεωρηθή ως προσόν αξίας καί υπεροχής, μετάξι' 
έκείνων οΐτινες ι'στεροϋσιν εις τήν αληθή μόρφωσιν 
καί παιδείαν. Μή έχοντες ούτοι μεγάλην αξίαν, νομί- 
ζουσιν δτι προσδίδουσι μεγαλείου ε’ς τό άτομόν των, 
έπιδεικνύοντες δτι καί ε’ς τοιαΰτα υψηλά ένδιέτριψαν 

ζητήματα.
-Ϋ-

Μέ τάς διαδόσεις άρα ταύτας νομίζομεν οί έν 'Ελ
λάδι ως νεκρόν τέλεον τό θρησκευτικόν τής Δύσεως 
αίσθημα, καί δτι άνευ ημών τών θρησκευομένων 
κάπως πλήρης θά έπνεεν δ τής αθεΐας άνεμος έν τω 
κόσμω. Καί διά τοΰτο αληθώς παρουσιάζει έκπληξιν 
εις τόν τό πρώτον έπισκεπτόμενον τήν Εύρώπην "Ελ

ληνα, παν δτι ύποπέσει εις τήν άντίληψίν του προερ
χόμενου έκ τού θρησκευτικού τών κατοίκων αισθή
ματος. Αίφνης είς παρεπίδημος ομογενής ήπόρησεν 
δτε είδε νεκρουμένην τήν έμπορικωτάτην τής Τεργέ
στης πόλιν, κατάκλειστα δλα τάέργαστήρια, άργοΰντα 
τά Τελωνεία καί τά Λιμένια καί δλα τά Δημόσια γρα
φεία, οΰ μόνον κατά τάς Κυριάκός αλλά καί καθ’ δλας 
τάς Δεσποτικάς καί Θεομητορικός έορτάς. Έτι δέ 

πλέον έξεπλάγη δτε ωδήγησα αυτόν πρός εσπέραν εις 
τους Λατινικούς Ναούς καί είδε πλημμυροΰντα τόν 
Λαόν καί άκροώμενον τών προσευχών καί κηρυγμά

των μετά πολλής κατανύξεως.
Πολλάς τοιαύτας ενδείξεις δύναταί τις νά παρου- 

σιάση καταδηλούσας τό διά τούτων έξωτερικευόμενον 
τής Εύριόπης θρησκευτικόν αίσθημα. ’Εγώ αυτός 
εχων ύπ’ δψει τάς αταξίας αΐτινες λαμβάνουσι χώραν 
εις τάς έν 'Ελλάδι λιτανείας, εξεπλάγην δτε παρέστην 
κατά τήν Λιτανείαν τής 'Αγίας Δωρεάς, διαβλέπων 
τήν επικρατούσαν τάξιν ε’ς τήν μυρμηκιάν τοΰ α
σκεπούς άκολουθούντος πλήθους, καί μάλιστα δταν 
εΐδον ύπερεκατόν Αξιωματικούς έν μεγάλη στολή άκο- 
λουθοΰντας ασκεπείς καί τούτους, ενώ τοΰ Ήλιου αί 
καυστικοί ακτίνες περιέλουον δι’ ίδρώτος τά πρόσωπα 
αυτών. Ένεθυμήθην τότε δμοίαν περίπτωσιν εις ε
παρχιακήν τής 'Ελλάδος πόλιν, δτε λιτανευομένης 
κατά τήν εορτήν τής 'Υπαπαντής πάνσεπτου Εΐκόνος 
αιωνόβιου καί θαυματουργού, δ προεξάρχων Άρ- 
χιερεύς συνέστησεν ε?ς τό πλήθος, δπως έν εύλαβεία 
καί ασκεπείς παρακολουθήσωσι. Τήν προτροπήν δ μως 
ταύτην τού Άρχιερέως ού μόνον έλάχιστοι ήκουσαν, 
αλλά καί αυτοί οί προύχοντες, δ Νομάρχης, δ Δή
μαρχος καί λοιπαί Άρχαί φέροντες μάλιστα καί τάς 
ταινίας τοΰ θρόνου έφ’ οΰ ή Εΐκιόν, παρήκουσαν τοΰ 

Άρχιερέως τήν ευσεβή προτροπήν.

(ακολουθεί) ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ 
’Αρχιμανδρίτης έν Τεργέστη

Σ ΕΝΑ ΣΑΛΟΝΙ
Θυμαοαι μία φορά κι * έναν καιρό 

ένα τραγούδι αισθηματικό, 
μία γλυκοξυνιομένη μελωδία 

πού τραγουδούσε μέ καϋμό 
σ’ έν α σαλόνι μια Κν ρ ί a ;
Ό κόσμος άκουγε λυπητερά 
μίας βοοκοπούλας καστανής τήν πλάνη, 
πού τρέχει μέρα νύχτα στα βουνά 
γΐά νά βρ>) τόν πεντάμορφο τσομπάνη. .. 
Κι ’ έτρεχεν ό τσομπάνης άπ άλλου, 
κι’ άναζητούσε με τ*  αρνιά του, στα λειβάδια, 

στα δάση και ατούς ποταμούς, παντού, 
μιας βοσκοπούλας καστανής τά χάδια.... 

« Καί δέκα χρόνια πέρασαν 
χωρίς νά φιληϋοϋνε, 
και δέκα χρόνια πέρασαν 
προτού άνταμωέ/οϋνε .' » 
...Μια μέρα, ανταμωθήκανε, στην τύχη, 
σε μιά μαρμαροκρυοταλλένια βρύσι. 
( Έδώ δ κόσμος άρχισε νά βήχη 
και ειόα μιά παρθένα νά δακρύση.) 
Σταμάτησε τό πιάνο μ(ά στιγμή, 
/ιέ πάθος βαρειοστέναξε ή κυρία, 
μοιριιούρισαν ή νότες κάτι τί 
κι ’ έ'γη ε τραγική ή μελωδία : 
Μιαν άλλη βοοκοπούλα τά νερά 
Καθρέφτιζαν ! “Εν' άλλονε τσομπάνη ! 
... Σύρανε αμίλητοι, καί θλιβερά 
έ π ή γ ε ν ό κ α θ έ ν ας ν ά π εθ ά ν η . ... 
“Οταν τελειώσει· ή μουσική ·

μέσ, στά μισοοβυσμένα ρώτα, 
κι’ δλα τ’ ανθρώπινα βιολιά έκεϊ 
κουρδίσανε τήν τραγική τους νότα, 
μονάχα ή δικές μας ή ψυχές, 
— Θυμάσαι πώς γελάσαμε Τιτσιάνα 
γιά κείνο τό ατέλειωτο νιρβάνα — 
μονάχα ή δικές μας ή ψυχές 
μ’ αριστοκρατικήν αναισθησία, 
κρύγανε οέ ξανθόμαυρες ματιές 
τήν π/ό β αθ ε ιά τους ειρωνεία. 
“Ομως, προχθές τό βράδυ, (εινε ντροπή 
καί θέλω νά μην είμαι όταν τό νοιώθω) 

σέ κείνη τήν ατέλειωτη σιωπή 
που πλήγωνε τόν μυστικό μας πόθο, 

δταν ακούσαμε προχθές 
ν’ άναστενάζη ένα βιολί 
εκείνο τό τραγούδι τό άρχαΐο, 
άρχίνησες εσύ, σιγά σιγά νά κλαίς 
κι’ άρχισα νά γελώ γιά νά μή κλαίω. . . .

23J12 1910 Κ· ΤΕΛΗΣ
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ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΙΣ
rst ιβιηε εΝ τη. ypisTiiws^n,

Έκ τής διαλέξεως έν τφ Παρνασσφ τον κ. Δ. Σ. Μπαλάνου 
Ύφηγητον τής Δογματικής εν τφ, Έϋνικφ Πανεπιστημίφ.

Συνέχεια έχ τοΰ προηγουμένου.

Πάσαι αί θρησκείαι, έκτός τοΰ Χριστιανισμού, έ- 
δω-ζαν είς τήν γυναίκα ένα τών χαρακτήρων τούτων. 
Ούδέν δμως άνάλογον παρατηρεϊται εις τά εύαγγέ- 
λια έν τή σχέσει τοΰ Χριστού μετά γυναικών. Συν
αναστρέφονται μετ’ αύτοΰ, ή καρδία των συγκινεϊται, 
ή φαντασία των μεταρσιοΰται διά τής διδασκαλίας 
του, τοΰ βίου του, τών θαυμάτων του. ’Εμπνέει είς 
αύτάς σεβασμόν πλήρη τρυφερότητας και θαυμασμόν 
πλήρη έμπιστοσύνης. Ή Χαναναία μετά δειλίας έρ
χεται πρός αύτόν, ζητούσα τήν θεραπείαν τής θυ- 
γατρός της· δέν θεωρεί άνάξιον έαυτοΰ συνομιλών 
μετά γυναικός Σαμαρείτιδος νά κηρύξη τήν διδασκα
λίαν περί πνευματικότητας τοΰ Θεού. Φιλικοί δε
σμοί συνδέουσιν αύτόν πρός τάς άδελφάς Μαρίαν καί 
Μάρθαν ή Μαρία καθημένη παρά τούς πόδας τοΰ 
Ίησοΰ ακούει αύτοΰ άπλήστως, δέ Μάρθα παραπο- 
νείται πρός αύτόν δτι ή αδελφή της ούδόλως βοηθεί 
αύτήν είς τήν οικιακήν έργασίαν. Γυνή έρχεται 
πρός αύτόν δδυρομένη και βρέχει διά δακρύων μετά
νοιας τούς άχράντους αύτοΰ πόδας, τούς οποίους α
λείφει μέ μύρον καί άπομάσσει διά τών τριχών τής 
κεφαλής της. Πλήρης έπιεικείας φέρεται πρός τήν 
δυστυχή έκείνην αμαρτωλήν, τήν δποίαν, συμφώνως 
πρός τόν μωσαϊκόν νόμον, έζήτουν οί Φαρισαίοι νά 
λιθοβολήσωσι, καί στραφείς μέν πρός αύτούς λέγει: 
«δ αναμάρτητος υμών πρώτος τόν λίθον έπ’ αύτή βα- 
λέτω», πρός αύτήν δέ μετά τήν άποχώρησιν τών κα
τηγόρων: «πορεύου καί μηκέτι άμάρτανε»

Τόν Χριστόν κηρύττοντα παρηκολούθουν, έκτός 
τών Δώδεκα ’Αποστόλων, πισταϊ γυναίκες, ώς ή Μα
ρία ή Μαγδαληνή, ή ’Ιωάννα ή τοΰ Χουζά, ή Σου- 
σάννα καί έτεραι, «αϊτινες διηκόνουν αύτφ άπό τών 
υπαρχόντων αύταίς». ’Ενώ δέ τινες τών μαθητών 
κατά τάς τελευταίας ήμέρας έκλονίσθησαν καί έδει- 
λίασαν, αί γυναίκες ήκολούθησαν τόν Κύριον μέχρι 
τοΰ Γολγοθά καίπαρηκολούθησαν τό δράμα μέχρι τής 
έναποθέσεως τοΰ παναχράντου σώματος έν τφ Τάφω 
τόν όποιον έρραναν διά μύρων, τέλος δέ έγένοντο οί 
πρώτοι μάρτυρες τής Άναστάσεως, «οί απόστολοι 
τών άποστόλων» διά τοΰτο έπικληθείσαι. Ό ’Ιη
σούς αποδέχεται τάς τιμάς καί τάς δεήσεις τών γυ
ναικών τούτων μετά σοβαρότητας καί συμπάθειας δνγ 
τος ύπερανθρώπου καί ξένου πρός τά γήινα πάθη. 
'Αγνός καί άτεγκτος έρμηνευτής τοΰ θείου νόμου, 
γνωρίζει καί κατανοεί τήν άνθρωπίνην φύσιν, τήν 

δποίαν κρίνει μετά δικαίας αύστηρότητός συνδεδεμέ- 
νης μετ’ έπιεικείας καί οίκτου πρός τήν άνθρωπίνην 
άδυναμίαν. Ή πίστις, ή ειλικρίνεια, ή ταπεινότης, ή 
θλίψις, ή μετάνοια συγκινοΰσιν αύτόν, χωρίς νά τόν 
έξασθενώσι καί διαλαλεϊ τόν ψόγον ή τήν συγγνώμην 
μετά τής αύτής γαληνιαίας αύθεντίας, βέβαιος δτι τό 
βλέμμα του είσέδυσε μέχρι τοΰ βάθους τής καρδίας, 
ένθα θά διεισδύση καί δ λόγος του. Είς τάς σχέσεις 
τοΰ Ίησοΰ μετά τών γυναικών δέν φαίνεται ούδ’ ή 
έλαχίστη άνθρωπίνη άδυναμία καί τό ύπεράνθρωπον 
Αποκαλύπτεται μετ’άπειρου θελγήτρου καί άγνότη- 
τητος. Καί δταν δέ πρόκε.ται περί προσωπικών σχέ
σεων ή συνομιλιών, δταν δ Ίησοΰς δέν έχη προ αύ
τοΰ ίκέτιδας ή αμαρτωλάς, έπικαλουμένας τήν παντο
δυναμίαν του ή τήν έπιείκειάν του, δταν άσχολήται 
γενικώς περί τής τύχης τής γυναικός, υποστηρίζει 
τά δίκαιά της μετά] συμπαθείας διανοίας διαυγούς. 
Γνωρίζων δτι ή κοινωνική εύτυχία έξαρτάται έκ τής 
κανονικής ρυθμίσεως τών οικογενειακών σχέσεων, κη
ρύττει ώς θεμελιώδη νόμον τής χριστιανικής θρη
σκείας τήν ιερότητα τοΰ γάμου. Έκ τών λεχθέντων 
φαίνεται πόσον άστήρικτος είναι ή γνώμη έκείνων, 
οιτινες, ώς δ Schopenchauer και δ Tolstoi, θε- 
ωροΰσι τόν Ίησοΰν ώς μέγαν άσκητήν καί τό κή
ρυγμά του, ώς τό Εύαγγέλιον τοΰ άσκητισμοΰ καί 
τής αποφυγής τοΰ κόσμου, ένω ώς γνωστόν έν τών 
κυρίων γνωρισμάτων τοΰ άσκητισμοΰ είναι ή περι- 
φρόνησις πρός τήν γυναίκα καί τόν γάμον.

(’Ακολουθεί)

Ο'ταν έπίκεινται έκλογαί σωρεία συμπολιτών μας 
προβάλλει είς τήν έπιφάνειαν μέ άξιώσεις νά 

τύχη τής ύποστηρίξεως τοΰ Λαοΰ λόγω τών πρός 
αύτόν προσφερθεισών ύπη- 

ΠΟΥ ΚΡΥΠΤΟΝΤΑΙ; ρεσιών. Καί είς κάθε έκλο- 
γήν, άλλ’ ιδιαίτατα είς 

τήν τελευταίαν τής 28 Νοεμβρίου, άθρόοι προβάλλουν 
οί άξιοΰντες νά τύχωσι τής προτιμήσεως καί τής ψή
φου τοΰ Λαοΰ καί ήδη μάς γεννάται ή άπορία δλοι 
αύτοί οί δίδοντες είς τάς έφημερίδας συνεντεύξεις, οί 
βητορεύοντες είς τά έκλογικά σαλόνια, οί σκορπίζον- 
τες ύποσχέσεις, οί έχοντες είς τό στόμα τόν Λαόν καί 
τήν Πατρίδα, οί κυπτόμενοι ύπέρ τών συμφερόντων 
μας, οί διαφημίζοντες τάς γνώσεις των καί τά σχέ
διά των, οί δνειροπολοΰνιες μέ λόγια τό μεγαλεϊον 
τοΰ Έθνους, οί προβάλλοντες ώς ύποσιηρικταί τοΰ 
Εμπορίου ή τής Γεωργίας ή τής Βιομηχανίας, οί 
θερμοί θιασώται τής άνορθώσεως καί τών νέων ιδεών, 
δλοι αύτοί οί ύποσχόμενοι τήν σωτηρίαν τών πάντων, 
τήν διόρθωσιν τών κακώς έχόντων καί τήν θεραπείαν 
πάσης νόσου τής πολιτείας,τής κοινωνίας, τοΰΈθνους, 
δλοι αύτοί οί αύτοκαλούμενοι τά προοδευτικά καί 
έκλεκτά στοιχεία τοΰ τόπου δια τί παραμένουσι άδρα-
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νεϊς, αφανείς, άγνωστο: κατά τδ άλλο χρονικόν διά
στημα ;

Μήπως νομίζουσιν δτι δ 'Ελληνικός Λαός,τό κακο- 
μαθημένο αύτό παιδί, διεπαιδαγωγήθη από τούς λό
γους των, ήθικοποιήθη άπό τό παράδειγμά των, ήν- 
δρώθη άπό τήν περί αυτόν πολιτειακήν ζύμωσιν καί 
άνήλθεν είς τό ζηλευτόν έπίπεδον τό χαρακτήριζαν 
άλλους Λαούς; Ή μήπως νομίζουσιν δτι δλη ή δρά- 
σίς των είνε άναγκαία μόνον δταν πρόκειται δι’ αύτής 
νά έξυπηρετήσωσι τό νεοελληνικόν έγώ των τό όποιον 
δέν άναγνωρίζει άρχάς, δέν έχει ιδανικά, δέν έχει 
όνειρα γενναία και είνε άκράτητον είς δτι άφορα τήν 
προαγωγήν τών προσωπικών συμφερόντων;

Δέν φρονώ δτι σκέπτονται άλλως,διότι παρακολου
θούσα δλους αύτούς τούς πλήρεις ζωής και ένεργη- 
τικότητος κατά τό διάστημα τών έκλογών, τούς είδον 
έξαφανισθέντας άπό τήν έπαύριον τής έκλογής και 
άδιαφόρους διά τά λαϊκά συμφέροντα υπέρ ών διέθε- 
τον τότε τάς ώρας των, τάς στιγμάς των, τάς σκέψεις 
των, τόσον θορυβωδώς καί τόσον πανηγυρικώς. Καί 
είνε δείγμα τοΰτο τής μεγάλης έπιπολαιότητός μας, 
τής χαρακτηριστικής άναλγησίας μας καί τής έλλεί- 
ψεως βαθυτέρων αισθημάτων φιλαλληλίας καί άλ- 
τρουϊσμοΰ. Είς άλλας χώρας, άγωνίζονται έπί έτη 
υπέρ τών ιδεών των, έργάζονται διά τήν διάδοσιν τών 
άρχών των, δέν κρύπτονται οί αύτοκαλούμενοι άρι- 
στεϊς, έχουσι φανεράν τήν δράσίν των, είς τούς Συλ
λόγους των, είς τά Σωματείά των, άναστρεφόμενοι 
πρός τούς δπαδούς των καί μή έγκαταλείποντες τούς 
συνεργάτας των. Είς άλλας χώρας μέ προγράμματα 
ώρισμένα, σαφή, άπευθύνονται διαρκώς είς ώρισμένας 
κοινοινικάς μάζας, τάς συγκινοΰσι, τάς συγκλονοΰσι, 
τάς ένθουσιάζουσι, τάς προσηλυτίζουσι. Είς άλλους 
τόπους εύρίσκονται είς έπικοινωνίαν μέ ώρισμένα 
λαϊκά στρώματα, μελετώσι τά ζητήματα ώρισμένων 

κοινωνικών τάξεων καί έργάζονται διά τήν πρόοδον 
καί εύτυχίαν αύτών ήτις είνε πρόοδος καί εύτυχία 
τής πατρίδος των άφ’ ένός καί τής άνθρωπότητος δλο- 
κλήρου άφ’ έτέρου. ’Εδώ, άν έξαιρέσητε τόν κ. Δρα- 
κούλην, άκαταπόνητον άγωνιστήν υπέρ τής εύτυχίας 
τών έργατικών τάξεων, δέν έχετε νά έπιδείξητε ούτε 
ένα στρατιώτην τής ιδέας, ούτε ένα άληθή, άδολον. 
ύποστηρικτήν τών λαϊκών συμφερόντων, ή σημαιο
φόρον τής ηθικής διαπαιδαγωγήσεως τοΰ Λαοΰ,δστις 
έφ’ δσον μένε: καί είς τάς πόλεις καί είς τούς άγρούς, 
ξένος πρός τάς μεγάλας ήθικάς άρετάς έφ’ ών στη
ρίζονται αί εύνοούμεναι πολιτείαι, θά παρέχη τήν 
βάσιμον υπόνοιαν δτι τό Ελληνικόν Έθνος είνε αιω
νίως καταδικασμένον νά φέρεται είς μαρασμόν καί 
δπισθοδρόμησιν.

Αύτάς τάς σκέψεις μας έγέννησεν ή σημερινή κα- 
τάστασις, ή όποια, δσον καί άν υπάρχουν σημεία βελ- 
τιώσεως, δέν παρέχει τήν βεβαιότητα πραγματικής

άναμορφώσεως έφ’ δσον δέν βλεπομεν άνδρας μέ χα
ρακτήρα άφωσιωμένους είς τάς μεγάλας ιδέας καί κα- 
τεύθυνσιν έργασίας πρός ριζικήν μεταβολήν τοΰ έκ- 
παιδευτικοΰ ήμών συστήματος.

Εύγ. Ζ.

Η ΕΠΙ ΤΟΪ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
(Μέ ιδιαιτέραν εόχαρίστησιν δημοσιεύομεν την κά- 

τοτθι μελέτην τον διαπρεπούς συνεργάτου μας κ. 
Σπουργίτου, Διευθυντοΰ τοΰ Ύ)ματος τής Τρ. ’Αθη
νών εν Σύρω, δστις μετά τής διακρινούσης αυτόν γλα- 
φυρότητος καί επιστημονικής γνώσβως πραγματεύεται 
το φλέγον αύτό ζήτημα δπερ ενδιαφέρει τον ’Εμπορικόν 
κόσμον τής ’Ελλάδος. Εΐμεθα εΰτυχεϊς διότι άπό τών 
στηλών τής « Έλλην. Έπιθεοιρήσεως » διά τοϋ καλά
μου τόσον διακεκριμένου άνδρός, εξετάζεται και διε- 
ρευναται ζήτημα τόσον σπουδαίου δπερ καί τάς σκέ
ψεις τής Κυβερνήσεαις απασχολεί σοβαρώζ. Ό κ. 
Σπουργίτης, παρακληθείς καί υπό τοΰ Έμπορ.κοΰ 
Συλλόγου Έρμουπόλεως, συνελθόντος εις σνσκεφιν 
επ’ αφορμή τής επικείμενης εφαρμογής τοΰ νόμου τού
του, προέβη είς άνάπτυξιν τοΰ ζητήματος, υποβαλόιν 
καί τήν δέουσαν εισηγητικήν εκθεσις ής γνώσιν ελαβε 
και ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως).

Τήν 14 ’Οκτωβρίου 1909 έδημοσιεύθη εις τήν 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως δ νόμος περί φορολογίας 
τοΰ είσοδήματος. Εί καί δ νόμος ούτος έθιγεν ύψιστα 
συμφέροντα τών επαγγελματικών τάξεων έν τοότοις 
δέν εϊλκυσε τήν προσοχήν, ώς ώφειλε, καί μέχρις 
εσχάτων οΰδείς ήσχολήθη περί αύτοΰ. Ή τοιαύτη άμε- 
ριμνησία τών ενδιαφερομένων αιτιολογείται έκ δύο 
λόγων, τό μέν, διότι κατά τήν ταραχώδη έκείνην έπο. 
χήν ή ψήφισις νομοσχεδίων διαφόρου φΰσεως, λόγιο 
τής έπαγγελλομένης άνορθώσεως, ήτο τόσον άθρόα 
καί αδιάκοπος, γενομένη ύπό τήν πίεσιν τοΰ ξίφους 
τοΰ Συνδέσμου, ώστε ούτε αυτοί οι ψηφίζοντες ήδυ- 
ναντο νά άντιληφθώσι τί έψήφιζον,τό δέ, διότι αί δη
λώσεις ώφειλον νά γίνωσι μετά χρόνον τινά κατά τό 
1911. Έν τοότοις τό άπαρατήρητον διελθόν νομο- 
σχέδιον είναι ύψίστης σπουδαιότητος ύπό έποψιν έγ- 
κρυψεως κίνδυνων καί βλάβης διά τόν έν γένει έρ- 
γαζόμενον λαόν τής 'Ελλάδος. Καί τοΰτο, μόνον τε- 
λευτάϊον κατενοήθη καί ήρχισεν ή άντίδρασις, τά δέ 
τηλεγραφήματα καί ύπομνήματα έκ τών διαφόρων 
’Εμπορικών Επιμελητηρίων,Συλλόγων, Σωματείων, 
πρός τόν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, τήν Βουλήν καί 
τήν Κυβέρνησιν διαδέχονται άλληλα ένα έπιδιώκοντα 
σκοπόν δπως άνασταλή ή έφαρμογή τοΰ νόμου.

4’
Ή τοιαύτη πανταχόθεν απευθυνόμενη πολεμική 

κατά τοΰ φορολογικού τούτου νομοσχεδίου, δ γενικός 

αναβρασμός καί αί διαμαρτυρίαι δύνανται νά έκλη- 
φθώσιν ώς αί συνήθεις πάντοτε έξωτερικευόμεναι αν
τιρρήσεις κατά παντός νέου εϊσαγομένου φορολογι
κού μέτρου ύπό τών ύπ’ αύτοΰ θίγόμενων τάξεων.Έν 
τοότοις οφείλει νά λεχθή, πρός έπαινον τοΰ 'Ελληνι
κού Λαοΰ,δτι, εί καί παραπονεϊται έκάστοτε, έντοότοις 
πάντοτε ύποκόπτει καί πληρώνει. 'Η παρατηρούμενη 
δθεν γενικώς μεγαλυτέρα καί ασυνήθης δυσφορία 
φαίνεται δτι έχει βαθυτέρας ρίζας καί συνεπώς πρέπει 
νά έξετασθή έάν καί κατά πόσον είναι δικαιολογη
μένη ή τοιαότη κατά τοΰ νομοσχεδίου μήνις. Τό νο- 
μοσχέδιον ώς είναι συντεταγμένου δέν δύναται ή νά 
έχη συνέπειας έπιβλαβεστάτας διά τό έν γένει έλλην' 
έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν, καί διά τών στηλών 
τής « Ελληνικής Έπιθεωρήσεως » οφείλει νά κατα- 
δειχθή τό άνεφάρμοστον αύτοΰ δπως καί οί “Ελληνες 
τοΰ ’Εξωτερικού, μεταξύ τών δποίων είναι διαδεδομέ- 
νον τό φύλίον τοΰτο, πεισθώσιν δτι οί έν Έλλάδι 
έπαγγελματίαι έχουσι δίκαιον άνθιστάμενοι, πάση δυ
νάμει, κατά τής έφαρμογής αύτοΰ.

Ό χώρος δέν έπιτρέπει δπως είσέλθωμεν είς λε
πτομέρειας, ούτε περί τοΰ φόρου τοΰ εισοδήματος έν 
γένει, άπό θεωρητικής καί πρακτικής άπόψεως, ούτε 
περί τοΰ νομοσχεδίου έν τοϊς καθέκαστα. Εϊμεθα ύπο- 
χρεωμένοι νά περιορισθώμεν είς γενικάς γραμμάς 
δπως δείξωμεν δτι τό νομοσχέδιον ού μόνον είναι 
έπιβλαβές άλλά καί ή έφαρμογή αύτοΰ προσκρούει 
κατ’ έμποδίων άνυπερβλήτων.

'Ο έπί τοΰ εισοδήματος φόρος δικαίως δύναται νά 
θεωρηθή ώς ή τελειοποίησις καί ή συμπλήρωσις παν
τός φορολογικού συστήματος. Μόνον διά τής φορο
λογίας ταύτης είναι δυνατόν νά κατανεμηθώσιν οί 
φόροι ούτως ώστε έκαστος νά συνεισφέρη άναλόγως 
τών εισοδημάτων του 'Ο περισσότερον έτησίως έσο- 
δεύων καίάπολαμβάνων,έν μεγαλυτέρω μέτριο,τών άγα- 
θών τής ζωής, δίκαιον είνε δπως καί έν μεγαλυτέρω 
μέτριο συνεισφέρει εις τάς άνάγκας τής πολιτείας. Έν 
τοότοις, ορθά ταΰτα άπό θεωρητικής άπόψεως, έν τή 
πρακτική δμως άπαντώνται τοιαΰται δυσχέρειαι, ή 
βεβαίωσις τοΰ φόρου είναι τόσον πλημμελής, ή πολι
τεία ευρίσκεται εις τήν άνάγκην νά προσφύγη εις μέσα 
έξετάσεως έπαχθεστάτης καί φερούσης είς φώς τ’ άπόρ- 
ρητα τών πολιτών, ώστε είς ολίγα Κράτη μέχρι τοΰδε 
έτολμήθη ή εισαγωγή, καί έν αύτή τή Γαλλία, ένθα 
γενικεύεται τό σοσιαλιστικόν ρεύμα, δέν κατωρθώθη 
καί έκεϊ, μετά τόσα έτη μελέτης, νά τεθή είς έφαρμογήν.

Οί έν τή έξουσία τότε, έπιζητοΰντες νά προσελκύ- 
σιοσι τήν κοινήν γνώμην, παρασυρομένην ύπό τών 
δήθεν σοσιαλιστών, ύποστηριζόντων δτι οφείλει νά 
φορολογηθή τό κεφάλαιον καί έλαφρυνθή ό δυσβα- 
στάκτως φορολογούμενος Λαός, είσηγήσαντο τόν φό- 
ρον τοΰ εισοδήματος. Άλλ’ δ 'Υπουργός έγνώρισενά 
άποφύγη τόν σκόπελον καί παν άλλο έφορολόγησεν
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ή τό έκ τοΰ κεφαλαίου έσοδον. Ό νόμος περί φρρολο- 
γίας τοΰ εισοδήματος φορολογεί τό έκ τής έργασίας 
τοΰ έπιχειρηματίου κέρδος. Αί έξαιρούμεναι τής νέας 
ταύτης φορολογίας τάξεις εισοδημάτων, αί έξ οικο
δομών, κινητών άξιών, τόκων εθνικών δανείων, είσί 
πολλαί ώστε όλίγαι άπομένουσιν δπως φορολογηθή 
ό κεφαλαιούχος διά τής νέας φορολογίας. Καί αύταί 
αί ύπολειπόμεναι, τόκοι έκ δανείων, έκ ξένων χρεω- 
γράφων κτλ. δύνανται εύκολώτατα νά άποκρυβώσιν, 
έν ω δ έπαγγελματίας μόνος είνε ύποχρεωμένος νά 
τηρή βιβλία, α οφείλει καί νά παρουσιάση. Φορολο- 
γούμενον είνε πράγματι τό έκ τής έπιχειρηματικής έρ
γασίας προερχόμενον κέρδος. Ό νόμος ούδαμοΰ ποιεί 
διάκρισιν μεταξύ κέρδους έκ τής εργασίας καί κέρδους 
έκ τοΰ κεφαλαίού.

Τό σπουδαιότερου κώλυμα είς δ προσκόπτει ή εισα
γωγή τής φορολογίας ταύτης είνε τό δυσχερές τής ά- 
ναθέσεως τοιούτων λεπτών καθηκόντων, τής έξακρι- 
βώσεως τοΰ εισοδήματος τών πολιτών, εις δημοσίους 
ύπαλλήλους. Καί τοΰτο εις Κράτη πολύ μάλλον ήμών 
προηγμένα. Ή παρεχόμενη έξουσία ε’ς τούς οικονο
μικούς ύπαλλήλους καθίσταται υπερβολική καί έπι- 
κίνδυνος δικαιούμενη νά διεισδύση είς τά άπόρρητα 
παντός πολίτου. Είνε δθεν πολύ συζητήσιμου, έάν ή 
Ελληνική Πολιτεία δύναται νά έμπιστευθή είς τούς 
ύπαλλήλους της τοιαΰτα καθήκοντα.

Ή βεβαίωσις τής φορολογίας είνε έτι μάλλον τε
ρατώδης. Ό φορολογούμενος ύποβάλλει δήλωσιν περί 
τοΰ τί έκέρδισε τό προηγούμενον έτος, καί δ ’Έφο
ρος έάν δέν θεωρήση ταύτην άληθή συντάσσει εκθε- 
σιν καθ’ έκάστου τών έλλιπώς ή άνακριβώς δηλωσάν- 
των. Άλλά πόθεν δ ’Έφορος θά δυνηθή νά κρίνη τά 
εισοδήματα έκάστου ; Δέν δύναται νά έχη έτερον γνώ
μονα ή τάς άοριστίας τής κοινής γνώμης. Ή ενώ
πιον τής Επιτροπής, λίαν άνεπιτυχώς καταρτιζόμενης, 
παραπομπή τής έκδικάσεως τών ένστάσεων περιπλέ
κει άκόμη τήν λύσιν. "Οπως άμυνθή δ φορολογούμε
νος, ευρισκόμενος έν θέσει κατήγορουμένου, κατά τοΰ 
Εφόρου, δστις έκπληροΐ χρέη Εϊσαγγελέως, δέν έχει 
έτερον μέσον ή νά προσαγάγη τά βιβλία του. Άλλά 
καί έάν ύποθέσωμεν δτι τά μέλη τής Επιτροπής είσί 
τελείως λογιστικώς κατηρτισμένα, πάλιν δέν είνε δυ
νατόν νά προβώσιν εις έξετάσεις βιβλίων άπαιτούσας 
χρόνον μακράν.

4?
Έν τή τοιαύτη ύποχρειόσει τής προσαγωγής τών 

βιβλίων, ήτις δζει μεσαιωνικής ίεροεξετάσεως, δ έπαγ
γελματίας θέλει ει'ρεθή πρό τοΰ διλήμματος ή νά 
προσαγάγη τά βιβλία του, ή, δπως άποφύγη τήν έπιζή- 
μιον ταύτην διαδικασίαν, νά παραδεχθή τήν έκθεσιν 
τοΰ Εφόρου καί νά ύποβληθή είς φορολογίαν είσο
δήματος άνυπάρκτου.
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ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ

Η ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ
Είκών τού Γάλλου ζωγράφου Έρνέοτου MeisSOnier. Διεκρί&η'' διά τά; εικόνας 

του α! όποϊαι άναπαριοτωοι ίατορικάς σκηνάς. Τό περίφημου ·1814» επωλήϋη άντ'ι 850,000 φρ. 
κατά to 1880. (θά δημοσίευσή είς πρόσεχες τεύχος).

Ή τοιαύτη είς τό φώς τής ή μέρας έκθεσις καί δια- 
πόμπευσις τών απορρήτων τής εμπορικής εργασίας δέν 
δύναται ή νά εχη αποτελέσματα καταστρεπτικά. 'Η 
πίστις δέν εύρίσκεται εις τοιοΰτον σημεΐον περιωπής 
έν 'Ελλάδι, ώστε νά έπιτρέπωνται τοιαΰτα πειράματα. 
Αί παραμικραί άμφιβολίαι δημιουργού μεναι έκ δια
δόσεων μεταδιδομένων άπό στόματος εις στόμα καί 
μεγαλοποιούμενων θέλουσι κλονίσει τήν πίστιν παντός 
έμπορευο μενού. Άλλά καί ό είς άνθηροτάτην θέσιν 
ευρισκόμενος έμπορος θέλει εύρεθή είς λίαν δυσχερή 
θέσιν ύποχρεούμενος νά δηλώση τί έκέρδισεν έξ έκά- 
στου είδους έργασίας.

'Υπάρχει πληθυς έντιμων καί ικανών έπιχειρημα
τιών, οίτινες μή έχοντες κεφάλαια ή μή έπαρκή προσ- 
φεύγουσιν εις ξένα τοιαΰτα δπως ριφθώσιν εις τήν πά
λην καίώς έπί τό πλεΐστον έπιτυγχάνουσιν. Ούτοι ά- 
ποτελοΰσι τήν έκλεκτοτέραν μερίδα τοΰ έργαζομένου 
Λαοΰ καί είνε συμφέρον τής κοινωνίας άπάσης δπως 
προστατεύωνται. Άλλοΰ ένθα ή έπιχειρηματικότης 
είνε διαδεδομένη καί ή έντιμότης καί Ικανότης προσ
τατεύονται, οί τοιοΰτοι εύρίσκουσιν εύχερώς κεφάλαια. 
Έν Έλλάδι έάν γνωσθή, δτι έργάζονται άνευ κεφα
λαίων θέλουσιν άποστερηθή πάσης βοήθειας καί κα
ταστροφή.

•Φ·
Πολλοί τών έμπόριον, δπως αύξήσωσι τήν πίστιν 

των ή μή κλονίσωσι ταύτην, θέλουσι παρουσίαση ή- 
λαττωμένους τούς τόκους, ούς πληρώνουσιν ΐνα μή 
γνωσθώσι τά χρέη των. Καί δύναται μέν τό Κράτος 
κατά τά πρώτα έτη νά είσπραξη ποσόν, άλλ’ αί συνέ- 
πειαι είνε κατάδηλον δτι θά ώσι καταστρεπτικοί.

Επειδή ό έλεγχος, ώς έδείξαμεν άνωτέρω,δέν είναι 
δυνατός, θά έπικρατήσωσι τό ψεΰδος καί ή άνειλι- 
κρίνεια. 'Ο πέλεκυς τοΰ νόμου θά έπιπέση κατά τών 
ειλικρινέστερων οίτινες θέλουσιν άπογυμνωθή, ένω, οί 
έπιτηδειότεροι θά ευρωσι πάντοτε τρόπους δπως τόν 
άποφύγωσιν.

Ό φόρος τοΰ εισοδήματος είναι καλός καί δίκαιος 
άλλ’ άπαιτεΐ κατάστασιν διοικητικήν έκ τών καλυτέ
ρων καί υπαλληλικήν διοργάνωσιν τελείαν. Έάν δέν 
ύπάρχη πράγματι τό τέλειον ή έφαρμογή τοΰ φόρου 
τούτου καθίσταται άνισοτέρα παντός ετέρου καί διά 
τοϋτο παρουσιάζει έλλείψεις σπουδαίας καί εκεί ένθα 
έφηρμόσθη. Έν πάση περιπτώσει άπαιτεΐται μακρά 
προπαρασκευαστική έργασία μέχρι δτου γίνωσι στατι
στικοί μελέται καί δειχθη τί δύναται νά άποφέρη δ 
φόρος ούτος καί έάν άξίζη τόν κόπον νά δημιουργηθη 
τοιαύτη γενική άναστάτωσις. Είναι άνάγκη νά μελε- 
τηθώσιν οί ύπάρχοντες φόροι καί κριθή έάν διά καταλ
λήλων διαρρυθμίσεων δέν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή 
περισσότερον καί κατά δικαιοτέραν διανομήν έκείνου 
δπερ θά άποδώση ή νέα φορολογία. Τό πήδημα είναι 

μέγα καί πρέπει νά σκεφθώμεν καί μελετήσωμεν πολύ 
πριν ή τό τολμήσωμεν ΐνα μή έμπέσωμεν είς τόν 

λάκκον.
Α· ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ ΔΡ.

Εν συνομιλία γενομένη πρό έννεαμήνου περίπου μετά τοΰ 
τότε Πρωθυπουργού τήςΈλλάδος κ.Δραγούμη,ήκούσα- 

μεν παρά τοΰ σεβαστού και πατριωτικού άνδρός τήν φρά*  
σιν" * Νά ε ϋ χ ε σ θ ε νά

ΟΙ ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ κάμνουν σφάλματα 
ο ΐ Τούρκοι κ α ί η

μείς νά ενισχύω μέθα έσωτερικώς». 
Καί ή ευχή αϋτη τού διακεκριμένου πολιτικού, δσον αφορά 
τάέσωτερικά τού τόπου μας, έκαστος δύναται νά κρίνη άν 
έπραγματοποιήθη ή τείνη ή όχι νά πραγματοποιηθώ, δσον 
αφορά δμως τούς γείτονας μας δύταταί τις νά εϊπη, χάρις 
εις τήν άφροσύνην τών Νεοτούρκων, δτι ήτο μία ασφαλής 
πρόβλεψις τού μέλλοντος. Καί παρακολουθοΰμεν έκτοτε 
αυτούς άπό ολισθήματος είς ολίσθημα περιπίπτοντας καί 
δημιουργούντας κινδύνους άποσυνθέσεως τής ’Οθωμανικής 

Λϋτοκρατορίας.
Καί είς τούτο συνετέλεσεν υπέρ παν άλλο ή άφρων ιδέα 

τών ανθρώπων αυτών νά θελήσωσι νά έπιζητήσωσι τήν 
έκτούρκευσιν τών διαφόρων φυλών καί εθνικοτήτων τής 
Αυτοκρατορίας των ών καί αύτήν τήν θρησκείαν έφαντά- 
σθησαν άφομοιώσιμον πρός τήν ϊδικήν των! Ή τοιαύτη 
αύτών παράφρων ιδέα έφερεν είς συνεννοήσεις “Ελληνας 
καί Βουλγάρους, ώθησε τούς ’Αρμενίους πρός τούς "Ελ
ληνας, συνήνωσεν είς κοινούς αγώνας τούς άντιπροσιόπους 
δλων τών έν Τουρκία εθνικοτήτων, καί ήναψε πυρκαίάν 
είς ’Αλβανίαν καί είς ’Αραβίαν ήτις κινδυνεύει, διαδεδο
μένη, νά φέρη βλάβας ανεπανόρθωτους είς τό ’Οθωμανι

κόν Κράτος.
Οί"Κλληνες, οί όποιοι έζητήσαμεν νά γίνωμεν οί αλη

θείς φίλοι τοΰ Νεοτουρκικού καθεστώτος, ύπέστημεν τάς 
βαρυτέρας καί άδικωτέρας καταδιώξεις, είνε, νομίζομεν, 
καιρός πλέον νά έπωφεληθώμεν,διά μίαν φοράν είς τόν 
πολιτικόν μας βίον, μιάς καταστάσεως επωφελούς διά τά 

συμφέροντά μας. Νά τό έλπίσωμεν ;

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΚΛΙΠΟΥΣΛΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ

Σιγά-σιγά χάνονται οί έκλεκτοί τών Ελληνικών 
Γραμμάτων και άφίνουν δπίσω των μίαν άνάμνησιν 
και σκόρπια τεχνουργήματά των. Τόν λήξαντα 
μήνα άπέθανε καί δ ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, δ 
ταπεινός αύτός άνθρωπος καί μεγάλος Συγγραφεύς. 
'Όταν έσβυσεν, δλος δ Ελληνικός κόσμος τον έγνώ- 
ρισεν, δλοι άκουαν παντού τό όνομά του καί ένα τέ
τοιο ένδιαφέρον έγεννήθη διά τό έργον του, ποϋ καί 
δ ίδιος θ’ απορούσε άν έζη. Έζησε πτωχός, πενό- 
μενος, στερούμενος σχεδόν και αύτών άκόμη τών α
παραιτήτων άναγκαίων, μολονότι είργάζετο.

"Ολοι οί Έλληνες έδήλωσαν, δτι θά έκδόσουν 
τά έργα του μόνον καί μόνον γιά νά έκμεταλλευ-

θοΰν τό όνομά του καί τό ένδιαφέρον τοΰ κοινού. 
Κανείς έξ αύτών δέν προσεφέρθη, δταν ζούσε δ Πα- 
παοιαμάντης, νά τά έκδώση, διότι δέν ήθελε νά 

τόν πλήρωσή.
Ένας μόνος μεγάλος καλλιτέχνης, δ θωμόπουλος, 

ζώντος τού Παπαοιαμάντη, έφτίασε τό σκίτσο του 
στόν γύψο έκτιμώντας τό δυνατόν τάλαντου τού συγ- 
γραφέως καί δέν ήθέλησε νά πληρωθή γι’ αύτό. Τό 
έκαμε, διότι ήσθάνετο δτι ή νεωτέρα ίστορία τών 
Ελληνικών γραμμάτων θά τόν ευγνωμονούσε διά τό 
ύπέροχον έργον του, ποΰ αποθανατίζει τήν ήρεμον 
άλλά καί ένδιαφέρουσαν, μέ τάς αύστηράς ρυτίδας, 

μορφήν του.
Ό συγγραφεύς τής «Φόνισσας» μυστικιστής δσον 

κανείς έκ τών νεωτέρωνΈλλήνων διηγηματογράφων, 
ήσθάνετο βαθύτατα τήν δημιουργικήν του ιδιοφυίαν 
καί γι’ αύτό μάς έδωσε πλειστα δσα έργα του σκορ
πισμένα είς έφημερίδας καί περιοδικά, γεμάτα δύνα- 
μιν περιγραφικήν καί ζωγραφικήν ψυχών. Ήμπορεϊ 
κανείς νά τόν παρομοιάση μέ κανέναν άρχαϊον άνα- 
χωρητήν χαμένον μέσα στό πλήθος τών συγχρόνων 
μέ το ταπεινόν του ήθος, τήν ίεράν προσήλωσίν του 
πρός τήν Εκκλησίαν, τής δποίας ήτο καί φανατικός 
ψάλτης. Ή ’Εκκλησία ήτο ή αγάπη του, οί ωραίο ι 
ψαλμοί της ήσαν τό τραγούδι του,καί ή μουσική της 
ήταν ή καλλιτεχνική του άπόλαυσις.

Ή κ. Μπενάκη προσέφερε τό άναγκαιούν ποσόν 
διά τήν έκδοσιν τών έργων του, πρός όφελος τής 
δυστυχούς οικογένειας του, δέν θά άναλάβη άρά γε 
νά άποθανατίση καί τον συγγραφέα, άναλαμβάνουσα 
καί τά έξοδα τής φιλοτεχνήσεως καί προτομής του ; 
Τό σκίτσο μεγαλοπρεπές είνε έτοιμο καί μένει μόνον 
νά φιλοτεχνηθή στό μάρμαρο.

Ζ. ΜακρΓις

Εν ’Αγγλία ή δράσις τής γυναικός πάσης Έθνικότητος 
I είνε εϋρυτάτη. Ίδίφ είς τόν κύκλον τής κοινωνικής 

της έπιδράσεως καί τού φιλανθρωπικού της έργου παρου
σιάζει φαινόμενου εξαιρετικής

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΑΣ δραστηριότητας καί καταπλη
κτικής άφοσιώσεως είς τάς εΰ· 

γενεΐς ιδέας τής φιλαλληλίας καί τής έξυπηρειήσεως τών 
όμοιων της. Γενναίως είς τήν κίνησιν αύτήν συμμετέχει 
καί ή 'Ελληνίς τού Λονδίνου, ήτις, μορφωμένη καί προ
οδευτική, δέν έννοεϊ νά ύστερήση είς τόν αγώνα τών αλλο
εθνών ομοφύλων της. Ώ; έκ τούτου, μέ ιδιαιτέραν προ
σοχήν ήκούσθησαν δσα εΐπεν ή ήμετέρα Διευθύντρια είς 
τήν 'Ελληνικήν Πρεσβείαν τοΰ Λονδίνου περί τής φιλαν
θρωπικής καί κοινωνικής δράσεως τής Έλληνίδος μας.Είς 
μίαν δμως ομιλίαν δέν είνε δυνατόν νά περιληφθώσιν ούτε 
δλα τά έργα τών έν Έλλάδι Έλλη'ίδων μας, ούτε αί λε- 
πτομέρειαι τής δράσεώς των,διά τούτο ένόμισεν έπιβεβλη- 
μένον νά πράξη τοϋτο διά τών στηλών τής «'Ελληνικής 
Έπιθεωρήσεως» ήτις άπό τοΰ προσεχοΰς μηνός κάμνει έναρ- 
ξιν διά τής κ. Σχλήμαν ώς ίδρυτρίας τού Φθισιατρείου 
καί έκ τών κυριών έκείνων αϊτινες έργάζονται μετ’ αδιά
πτωτου ένθουσιασμοΰ υπέρ μιάς εύγενοΰς ιδέας.
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ΣΤΗΛΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ

'Ιστορία τής παροιμίας : «Άπό τέτοιες Σκού
φιες έχω φορεμένες τοϋ πατέρα Σου 
άλλο τίποτε».

Μία χήρα πάντρεψε τή κόρη της, κόρη π ’ αγά
παγε τά ξυνάό'Εφευγ’ άπότό σπίτι ύ άντρας τής κύρης, 
μέσα όκανκος (ύ εραστής).‘Η μάννα έκλειγε τά μάτια, 
έκανε πώς δέ βλέπει, καί έκλειγε τήν πόρτα γιά νά 
μήν έρί)η έξαφνα ό γαμπρός και βρή τόν κανκο μέσα. 
Άπ’ τά πολλά μία ημέρα πον ήταν <5 κανκος, ήρθεν 
άξαφνα ό άντρας τής κόρης. Βροντάει τή πόρτα' τ’α
κούει ή γνναΐκά τον και λέει τής μάννας της:Ήρθεν ό 
άντρας μου, χαθήκαμε. ‘Η μάννα τότε τής εϊπε : Σί>ρ’ 
άνοιξε τή πόρτα καί μή οέ μέλλει. Πάει ή κόρη ν’ ά
νοιξη τή πόρτα, ή μάννα κρύβει τόν κανκο πίσω άπ’ 
τή πόρτα τής κάμαρας παίρνει και μία σκούφια πλε
κτή στά χέρια καί περίμενε στή σκάλα τό γαμπρό. 
Μπαίν’ ό γαμπρός, ή πεθερά τόν αγκαλιάζει, τόν φι- 
λεΐ και τον φορέΐ τήν σκούφια ως τό λαιμό. Βρίσκει 
καιρό ό κανκος, τή στιγμή πον μάννα καί κόρη έτν- 
φλοπάνιασαν τό γαμπρό, και πάει-πάει. ‘Ο γαμπρός 
δέν κατάλαβε τίποτε, καί τήν άλλ’ ημέρα πον έλείφεν, 
ή κόρη λέει τής μάννας: Μαννονλα μον ! πώς σ’ εσό- 
φισ’ ό Θεός κι’ ίγλύτωσα! Τότε ή χήρα μάννα λέει τής 
κόρης της: «από τέτοιαις Σκονφιαις έχω φο
ρεμένα τοϋ πατέρα Σου άλλο τίποτα».

Τοιαύτη ή λαϊκή μυθοπλαστία τής παροιμίας ταύτης 
λεγομένης και σήμερον έπί τών ακρίτων άποκαλνπτόν- 
των συνέχειαν ανήθικων παραπτωμάτων.

I. Π. Σταιιατούλης

Διερχομένη έξ ’Αθηνών ή διακεκριμένη ύοιδός δεσποινίς 
’Ελπίς Καλογεροποόλου, ή γνωστότατη έν Παρισίοις ώς 

Speranza Calo, έδωσε συναυλίαν έν τώ Δημοτικά) θεάτρω, 
ήτις ένεποίησε βαθντάτην έντύ- 

ΕΛΠΙΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Έθαυμάοθη ή τέχνη τή; 
ύπερόχου φωνής της, άλλά συγ

χρόνως καί τό αίσθημα, μέ τό οποίον έτραγούδησεν. Ή 
φωνή της εύστροφος βαθεία, ποικίλλουσα εις μεταπτώσεις, 
άλλά πρό παντός άβίαστος, φυσική, εκφράζει τελείως τήν έν
νοιαν τής συνθέσεως, άποδίδει μέχρι τής έλαχίστης λεπτομέ
ρειας δλην τήν έκτασιν τής έμπνεύσεως τοΰ μουσουργού. Τό 
πρόγραμμα τής συναυλίας της ήτο λίαν έκλεκτικόν. *Ηρχι-  
ζεν άπό συνθέσεις τοΰ 166ο καί έφθανε μέχρι τοϋ Μπετόδεν. 
Συνθέσεις δυσκολώταται είς έκτέλεσιν, άλλά μεσταί πάθους 
καί ήδύτητος. eH aria τοΰ Ca’.dara ή Socie τού Schubert, 
τό Air d’Ottone τοΰ Handel διηρμηνεύθησαν άμέμπτως. *Η  
ώραία σύνθεσις τού Schumann «ό έρως καί ή ζωή τήό Υυ“ 
ναικός*  έν θαυμάσιον ποίημα παραστατικώτατον, είς τό 
όποιον συγκρούονται όλαι αί χαραί καί δλαι αί θλίψεις τής 
ζωής άπεδόθη μέ μοναδικήν τελειότητα, έτελείωσε δέ ή συν
αυλία μέ τό «έπικίνδυνον άσμα τής Πολωνίας» τού Σοπέν 
— ένας υπέροχος λυγμός θίγων είς τά μυχιαίτατα τήν ψυχήν 
—δπερ έδειζεν ύλην τήν τέχνην τής έζόχου καλλιτέχνιδος.

Ή δεσποινίς Καλογεροποόλου άπήλθεν είς Γενεύην όπως 
παίζη «Βέρθερον» καί κατόπιν Οά λάβη μέρος είς τά Παρι
σινά «Concerts Colonne».

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ2ΤΕΦΑΝ02 ΣΤΡΕΪΤ - Ι2ΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ 
Λυπούμεθα δτι έλλείψει χώρου άδυνατοΰμεν νά 

δώσωμεν πλήρη περιγραφήν τών λαβόντων χώραν 
κατά τήν έκτακτον γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης συγκληθέντων έκτάκτως κατά 
τήν 20 λήξαντος μηνός, πρδς αποδοχήν τής παραι- 
τήσεως τοΰ σεβαστού καί πολυτίμου αύτής Διοικη- 
τοΰ κ. Στεφ. Στρέϊτ και έκλογήν τοΰ διαδόχου του.

Μετά τήν νόμιμον συγκρότησιν τής Συνελεύσεως, 
& κ. I. Άθανασάκης, Πρόεδρος αύτής και Πρόεδρος 
τοΰ Συμβουλίου τής Τραπέζης ’Ανατολής, διά λόγων 
θερμών έξήρε τήν δράσιν τοΰ παραιτουμένου Διοι- 
κητοΰ και έξέφρασε τήν βαθεϊαν λύπην του διά τήν 
στέρησιν τής φωτεινής αύτοΰ μερίμνης υπέρ τών συμ
φερόντων τοΰ Έθνικοΰ αύτοΰ ίδρύματος. Μετά τοΰτο 
άνεγνώσθησαν τά έξής δύο έγγραφα :

Πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής Εθνικής 

Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.
Λόγοι υγείας μέ άναγκάζουτι μετά πολλής μου λύπης 

νά σιερηθο τής προσφιλούς καί πολυτίμου μεθ’ υμών 
συνεργασίας, ύποβάλλων τήν παραίτησιν μου άπό τοϋ 
αξιώματος τοΰ Διοικητοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, διά τοΰ οποίου οί κ. κ. μέτοχοι έπί τόσα έτη μέ 
έτίμησαν. ’Αποχωριζόμενος δέ υμών θεωρώ καθήκον μου 
νά έκφράσω ύμΐν τήν εύγνωμοσύνην μου διά τήν άμέριστον 
εμπιστοσύνην, μεθ’ ής μέ περιεβάλετε πάντοτε, καί τήν 
πολύτιμον συνδρομήν, ήν μοί παρέσχετε δπως φέρωμεν 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν είς τήν επίζηλον θέσιν, ήν αΰτη 
κατέχει σήμερον.

Ηύτύχησα κατά τό διάστημα, καθ’ δδιφκησα τήν’Εθνι
κήν Τράπεζαν, δπως έχω πολυτίμους συνεργάτας μου τούς 
Ύποδιοικητάς κ. κ. Ίωάννην Βαλαωρίτην καί Ίωάννην 
Ευταξίαν, είς τήν άρωγήν τών οποίων οφείλω πλεϊστα 
καί οΐτινες μεγίστας παρέσχον είς τό ίδρυμα ύπηρεσίας. 
’Αρχαιότερος τούτων εΐνε δ κ. ’Ιωάννης Βαλαωρίτης, έν 
τή προσωπ.κότητι τοΰ οποίου λόγο» τών γνωστών ύμΐν 
διακεκριμένων προσόντων του, βλέπω μετά μεγίστης 
πεποιθήσεως τόν Διάδοχόν μου, δν έπί τούτω συνιστώ καί 
έγώ σήμερον. Είμαι δέ βέβαιος δτι καί οί κ.κ. Μέτοχοι, 
έκτιμώντες αύτόν καί.τάς ύπερόχους αύτοΰ ύπηρεσίας, θέ- 
λουσιν έμπιστευθή αύτφ τήν διοίκησιν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης ώς Διάδοχοι μου. Θέλει δ’ ούτος έχει τήν πολύτιμον 
συνεργασίαν προσωπικότητας οϊα ή τοΰ κ. Ίω. Εύταξία.

Παρακαλώ νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τής πρός ύμάς 
έξαιρέτου τιμής καί ύΛολήψεώς μου.

Ό Διοικητής
Στ. Στρέϊτ

Πρός τόν κ. Στέφ. Στρέϊτ Διοικητήν 
τής Έθν. Τραπέζης

Μετά λύπης ειλικρινούς καί άμερίστου τό Δ. Συμ· 
βούλιον τής Έθν. Τραπέζης έλαβε γνώσιν τής άνακοινω- 
θείσης αύτφ παραιτήσεως ύμών άπό τής Διοικήσεως τής 
Έθν. Τραπέζης. Ή τόσον μακρά, δσον καί τά μάλιστα 
έξοχος, ύπηρεσία ύμών παρά τή Τραπέζη, ή εΰρυνσ·.ς καί 
άνάπτυξι; τών έργασιών τής Τραπέζης, καί ui μεγάλαι 
συντελεσθεΐσαι μεταβολαί έπί τό βέλτιον καί κατά τόν 
χρόνον τής Διοικήσεως ύμών, συνέδεσαν τοσοΰτον στενώς

to δνομα ύμών πρός τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, ώστε μετά 
πολλοΰ πόνου θά εΐνε δυνατόν καί τό ΔιοικητικόνΣυμβού- 
λιον ώς καί ή Γενική Συνέλευσις τών μετόχων νά έξοι- 
κειωθώσι πρός τήν ιδέαν τοΰ δριστικοΰ ύμών άποχωρι- 
σμοΰ άπό τής Διοικήσεως τής Τραπέζης.

Πληροφορηθέντες έν τούτοις δτι ή άπόφασις ύμών περί 
άποχωρήσεως εΐνε δυστυχώς άμετάτρεπτος, καί έν τή πε- 
ποιθήσει δτι καί έν τφ μέλλοντι δέν θά άποστερήσητε 
τήν Τράπεζαν τής ύπερόχου πνευματικής ύμών άρωγής 
καί τοΰ κύρους τής ύμετέρας προσωπικότητας, προέβημεν 
είς σύγκλησιν έκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως τών μετόχων 
διά τήν 20 Ιανουάριου 1911, ήτις ν*  άποφανθή περί τής 
άποδοχής τής παραιτήσεως ύμών καί περί έκλογής τοΰ 
Διαδόχου ύμών έν περιπτώσει άποδοχής.

Έκδηλοΰντες καί αύθις τήν λύπην ήμών καί έκρράζον- 
τες έξ ονόματος τής Έθν. Τραπέζης βαθεϊαν εύγνωμοσύ
νην διά τήν διοίκησιν ύμών, ήτις θά σημειώση άληθή 
εποχήν διά τήν ίστορίαν τής Έθν. Τραπέζης, διατελοΰμεν 
μετά τοΰ προσήκοντος σεβασμού.

Τό Διοικητικόν Σνμβονλιον

Μετά τοΰτο ή Συνέλευσις άπεδέχθη τήν παραίτη- 
σιν τοΰ κ. Στρέϊτ καί προέβη είς τήν έκλογήν τοΰ 
νέου Διοικητοΰ έκλεγέντος παμψηφεί τοΰ κ. Ίωάν- 
νου Βαλαωρίτου. Ό κ. Βαλαωρίτης ειδοποιηθείς περί 
τοΰ άπολέσματος προσήλθεν είς τήν Συνέλευσιν καί 
ώμίλησε διά μακρών πρός τούς Μετόχους. Ή δμιλία 
τοΰ κ. Βαλαωρίτου σαφής καί γλαφυρά, κατ’ άρχάς 
μέν ήτο μία άνασκόπησις τής ιστορίας τής Τραπέ
ζης άπό τών πρώτων έτών τής συστάσεώς της καθ’ 
ήν έξελάμψαν Διοικηταί τής έπιβολής τοΰ Γ. Σταύ
ρου, Μάρκου Ρενιέρη, Π. Καλλιγα, καί ήτο τοΰτο 
δφειλομένη τιμή πρός αύτούς, εΐτα δέ δίκαιον έγκώ- 
μιον πρός τόν άπερχόμενον γεραρόν άνδρα δστις 
κατηνάλωσε τάς γνώσεις του, τήν εύφυίαν του, τήν 
μόρφωσιν του, τήν δραστηριότητά του, διά τήν πρόο
δον τών έργασιών τής Τραπέζης, ήτις ραγδαία 
έπήλθεκατά τό ύπερδεκατετραετές διάστημα τής σώ· 
φρονος Διοικήσεώς του. Τελευτών δ κ. Βαλαωρίτης 
κατεδήλωσε τόν εύγενή πόθον δπως διατηρήση ούχί 
μόνον άκεραίας, άλλά καί προοδευούσας, τάς ώραίας 
παραδόσεις τόσον ζηλευτού παρελθόντος,ηύχαρίστησε 
τούς έκλέξαντας αύτόν καί προέτεινε πρός ψήφισιν — 
γενομένας δεκτάς όμοθύμως—τάς έξής προτάσεις 
τοΰ Συμβουλίου τής Τραπέζης.

α’) Νά έκλεχθή ό παραιτούμενος Διοικητής, ’Επίτιμος 
Διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

β’) Νά άναρτηθή ή εΐκών αύτοΰ έν τή αιθούση τοΰ 
Συμβουλίου καί ή προτομή αύτοΰ νά στηθή έν τή Στοά 
ϊής Τραπέζης.

γ’) Νά άφεθή αύτφ ΐσοβίως καί προσωπικώς ή χρήσις 
τής οικίας, έν ή κατοικεί.

δ’) Νά χορηγηθή αύτφ σύνταξις ϊση πρός τόν μισθόν 
αύτοΰ είς βάρος τοΰ ταμείου τών συντάξεων καί πρόσθε
τον έπίδομα προσωπικόν ϊσον τοϊς καταβληθεΐσι αύτφ πο- 
σοστοΐς κατά τό λήξαν έτος ε’ις βάρος τής Τραπέζης.

Ούτως έληξεν ή ώραία αΰτη έορτή καθ’ ήν έτιμήθη 
προσηκόντως μία υπέροχος φυσιογνωμία καί άνυψώθη 
έπαξίως είς τήν υψηλήν αύτήν θέσιν προσωπικότης 
υπό σπανίων άρετών κοσμουμένη.

Μετά τήν έκλογήν έγνώσθησαν μεταρρυθμίσεις 
τινες έν τή τραπέζη. 'Ο κ. Εύταξίας χάριν τιμής θά 
παραμείνη δ μόνος'Γ)ποδιοικητής τής Τραπέζης, τήν 
δέ θέσιν τοΰ τέως 'Υ)διοικητοΰ θά καταλάβουν δύο 
Διευθυνται, καί τοιοΰτοι έκρίθησαν οί κ. κ. Δροσό- 
πουλος καί Μάξιμος έκ τών άνωτέρων καί πλέον 
διακεκριμένων ύπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Είς Λονδϊνον ύπάρχουσι πρό πολλοΰ λέσχαι γυ
ναικών. 'II Sommer ville Club άριθμεϊ ύπέρ 

τά800 μέλη. Εινε ή λέσχη τών άνεπτυγμένων γυναι
κών τής μεσαίας τάξεως 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ! ΛΕΣΧΑΙ καί τών λογίων δεσποινί-
ΕΙΣ ΛΟΝΔΪΝΟΝ δων, αί δποΐαι εΐνε ύποχρε- 

ωμέναι νά κερδίζουν τόν 
άρτον των παραδίδουσαι διάφορα μαθήματα.

Ή Alexandra Club εΐνε ή λέσχη τών κυριών 
τής άριστοκρατίας. Ή έτησία συνδρομή πέντε γκι- 
νέαΐ’ ήτοι 137 1/i φράγκα.

Ή λέσχη αΰτη εΐνε πολυτελώς έπιπλωμένη·, άπα- 
γορεύεται δ’ ή είσοδος είς αύτήν τών άνδρών. Οί 
άντιπρόσωποι τοΰ άσχημου φύλου δέν εΐνε δεκτοί έκεϊ 
ύφ’ οίονδήποτε πρόσχημα, ούδ’ ώς πρόσκαιροι ξένοι. 
Ή λέσχη αΰτη δπου αί άριστοκράτιδες κυρίαι τών 
έπαρχιών έρχονται πολλάκις νά διέλθουν έβδομάδας 
δλοκλήρους, εΐνε κλειστή, ώς μονή. Ό ιατρός τής 
λέσχης εΐνε γυνή.

Ή Ponier Club εΐνε ώσαύτως πολύ ώραία λέ
σχη καί γίνονται δεκταί είς αύτήν ώς μέλη κυρίαι 
τής άριστοκρατίας καί τής μεσαίας τάξεως.

Ή πρώτη λέσχη τών έργατίδων, ή Soho Club, 
ίδρύθη ύπό τής μις Henly, καί άμέσως, είκοσιν 
δμοιαι λέσχαι ίδρύθησαν είς τήν αύτήν συνοικίαν. Ή 
Soho Club εΐνε άνοικτή άπό τήςέβδόμης πρωινής 
μέχρι τής ένδεκάτης έσπερινής. Ή έτησία συνδρομή 
εΐνε δύο σελλίνια, έχει έστιατόριον, δπου αί έργά— 
τιδες δύνανται νά τρώγωσι μέ δλίγα έξοδα. Έχει 
πρός τούτοις διά τήν ψυχαγωγίαν τών μελών της ά- 
ναγνωστήριον καί αίθουσαν χοροΰ. Δύνανται άκόμη 
νά διδάσκωνται κατά τάς ώρας τής σχολής των καί 
νά μανθάνωσιν άσμα καί μουσικήν ή λέσχη των έχει 
πέντε κλειδοκύμβαλα.

«Έκ της Πρωίας»

ςηο την ζωήν του μηνος
'Ιανουάριος

Ό πρώτος μήν τής άνορθώσεως, διότι άπό τοΰ 
μηνός αύτοΰ αρχίζει πραγματικώς ή δράσις τής Κυ
βερνήσεως, ή οποία διά τής νομοθετικής όδοΰ θά έ- 
πιδιώξη νά έφαρμόση τά μέτρα έκεΐνα δι’ ών νομίζει 
δτι θά βελτιωθή ή κατάστασις τοΰ τόπου μας. Έάν 
κρίνω μεν αύστηρώς τήν Κυβέρνησιν δυνάμεθα νά εϊ- 
πωμεν, δτι δέν έκέρδισεν έκ τής δράσεώς της κατά τό 
στάδιον τών έξελέγξεων τής Βουλής, έάν τήν κρίνω- 
μεν έπιεικώς, δφείλομεν νά μή έκφέρωμεν ούδεμίαν 
κρίσιν καί νά αναμένω μεν τήν περαιτέρω έργασίαν της. 
Τό τελευτάϊον μάς φαίνεται καί ορθόν καί δίκαιον 
καί έπιβεβλημένον διά τούς Λαούς, οί όποιοι πρέπει 
μετά ψυχραιμίας νά άναμετρώσι πάν μέτρον καί διά
βημα τών έν τή εξουσία πολιτικών άνδρών των, πολύ 
δέ μάλλον τών ήδη έν τή διακυβερνήσει τής χώρας 
κληθέντων, οΐτινες ζητοΰσι νά ίδρΰσωσιν έπί έρει- 
πίων δημιουργηθέντων άπό κακοδιοίκησιν καί άπό 
έπανάστασιν έξυγειάνασαν έν μέρει άλλά καί πολλήν 
τήν άνωμαλίαν προξενήσασαν.

•-Ϋ-
Τό σημαντικότερον γεγονός, καθ’ ήμάς, τοΰ ήδη
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λήξαντος ιιηνός εινε, έκτος τής λειτουργίας τοΰ 
υπουργείου τής Γεωργίας, καί ή άφιξισ τών Διοργανω
τών τοΰ στρατού μας. ’Ασχέτως πρός τήν Ικανότητα 
τοΰ Γάλλου στρατηγοΰ κ. Έϊντοΰ, δΓ δν ή φήμη 
πολλά τά καλά διέσπειρεν ήδη, ή άνάδεσις τής διοι- 

• κήσεως τοΰ στρατοΰ είς ξένους υπευθύνους ’Αξιωμα
τικούς, είνε ή μεγαλειτέρα έγγΰησις δυνατής βελτιώ- 
σεως τοΰ ποιου τοΰ Ελληνικού στρατεύματος. Εινε 
ανάγκη νά μή αΰταπατάται τό ’Έθνος. Είνε ανάγκη 
ή αλήθεια νά μή άποκρΰπτεται. Καί ή αλήθεια είνε, 
δτι, εάν έλήφθησαν μέτρα ένισχτ'σεως τοΰ στρατοΰ 
μας διά πολεμοφοδίων, όπλισμοΰ κτλ. υπό έποψιν δ
μως βελτιώσεως ποιοΰ ούδέν μέτρον έλήφθη, οΰδ’ήτο 
εΰκολον καί αν έπεχειρήτο, νά έπετόγχανεν. Έάν θε- 
λήσωμεν νά μεταδώσωμεν τήν περιγραφήν, τήν ο
ποίαν ί,κοΰσαμεν άπό τό στόμα πολλών εκλεκτών αξι
ωματικών μας περί τής σημερινής καταστάσεως τών 
άνδρών τοΰ στρατεύματος—στρατιωτών, αξιωματι
κών άνωτέρων καί κατωτέρων—θά εύρισκόμεθα εις 
τήν θλιβεράν ανάγκην νά άναπαραστήσωμεν εικόνα 
άποθαρρυντικήν καί άπογοητευτικήν. Έχομεν αξιω
ματικούς μορφωμένους, έχομεν αξιωματικούς αληθώς 
φιλοδόξους, έχομεν αξιωματικούς χαρακτήρος καί τοΰ 
καθήκοντος, έχομεν δμως περιβάλλον ικανόν νά δια- 
φθείρη καί τόν πλέον ισχυρόν άνδρα καί τούς πλέον 
ηθικούς αξιωματικούς. Καί ή τελευταία ελπίς μάς α
πομένει, μαζί μέ τήν αυστηρότητα καί δικαιοσύνην 
τοϋ υπουργού τών Στρατιωτικών, ή Διοργανωτική 
’Αποστολή τοΰ Στρατοΰ, ήτις θά λάβη ύπευθύνως τήν 
διοίκησιν μονάδων, προσοικειουμένη δέ τούς άρίστους 
τών αξιωματικών μας, θάδυνηθή νά έπαναφέρη τήν 
γαλήνην, τήν αρμονίαν καί τήν πειθαρχίαν είς τόνέν 
κίνδυνο) άποσυνθέσεως ευρισκόμενον στρατόν μας. 
Διά τοϋτο φρονοΰμεν δτι τό σπουδαιότεροι' γεγονός 
τοΰ μηνός αύτοΰ είνε ή άφιξις τοΰ Γάλλου Στρατηγοΰ 
αρκεί ούτος νά φανή ανώτερος προσωπικών συμπα
θειών καί φιλοδοξήση νά καταστή ό αληθής άναδη- 
μιουργός τοΰ τόσον άδικηθέντος Ελληνικού στρατού. 
Γεγονός έπίσης άξιον ϊδιαιτέρος μνείας είνε καί ό θά
νατος τού Άγγλου πολιτευτού Δίλκε. Αξιοθρήνητος 
αντιπροσωπεία τής πατρίδος μας έν τώ έξωτερικω, κα
τόρθωσε νά περιορίση τούς έν τή ξένη φιλέλληνας είς 
τό έσχατον δριον, αύτό τό έλάχιστον δριον ήλθεν ό 
θάνατος νά τό ελάττωση έπί πλέον. Ούτως ό Ελλη
νισμός, καί ιδιαίτατα ή Κρήτη, άπεστερήθησαν πολυ
τίμου καί ειλικρινούς προασπιστού τών δικαίων των. 
Ή Ελλάς έπισήμως, καί ή Κρήτη διά τού κ. Μιχε- 
λιδάκη, καί ό Ελληνισμός διά τοΰ πανελληνίου Τύπου, 
έξεδήλωσαν τήν πραγματικήν καί ανυπόκριτου θλΐψίν 
των διά τήν απώλειαν τοΰ τιμημένου τέκνου τής ’Αγ
γλίας. Αύτός ό θάνατος μάς υπενθυμίζει τήν πανωλε
θρίαν, ήν έπροξένησεν ή δρι μύτης τοΰ καιρού κατά τόν 
μήνα τούτον είς σωρείαν συμπολιτών μας. Πρωτοφανής 
έσημειώθη αριθμός θανάτων ιδία μεταξύ τών γερον- 
τοτέρων καί τών πλέον έξησθενισμένων οργανισμών, 
ούς κατ’ εξοχήν έπληττεν ή άνιλεής γρίππη.

Κάτι τι πού μάς συνεκίνησε τόν λήξαντα μήνα 
ήτο καί ή σύλληψις τού Συνταγματάρχου Λαπαθιώτου 
διακεκριμένου όντως αξιωματικού τού Ελληνικού 
στρατού. 'Ήστραψαν λόγχαι, ’Αξιωματικοί προέβησαν 
είς έφόδους καί τό Φρουραρχείου καί τά Νοσοκομεία 
μετεβλήθησαν εις τιμητικήν φυλακήν τού συνταγμα

τάρχου καί ο κόσμος έπίστευσεν, δτι εξελίσσεται στρά- 
τιωτικόν δράμα, άξιον τοΰ ενδιαφέροντος του καί τής 
προσοχής του. Ευτυχώς κατέληξεν είς σοβαράν μέρι
μναν διά τήν πειθαρχίαν τοΰ στρατοΰ, ήτις έκλονί- 
ζετο έκ τής προστριβής τοΰ Συνταγματάρχου μετά 
απλών ύπαξιωματικών. Ή Κυβέρνησις καί τούτο ήθέ- 
λησε νά τιμωρήση, καί παρέπεμψε τόν κ. Συνταγματάρ
χην είς άνακριτικόν Συμβούλιου, δπερ φρονοΰμεν δέν 
θά θελήση νά άπομακρύνη άπό τόν στρατόν τόσον 
χρήσιμον καί έπίλεκτον ’Αξιωματικόν.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

’Ενώπιον τοΰ αύτοΰ πυκνοΰ ακροατηρίου, τό όποιον 
παρηκολούθησεν έφέτος τάς απογευματινά; τοΰ’Ωδείου, 
έδόθη ή πρώτη συναυλία τής δρχήστρας τοΰ ’Ωδείου 
κατά τήν όποιαν έξετελέσθη ή ατελής συμφωνία τοΰ 
Schubert, τό γνωστόν κονσέρτο τοΰ Mendelsson 
διά βιολί μέ συνοδείαν δρχήστρας, χαρακτηρισμένο 
τέλεια άπό το άρμονισμένο παίξιμο τοΰ κ. Bustin- 
dlli, τό κονσέρτο τοΰ Liszt συνοδευδμενο μέ τήν δρ- 
χήστρα, καί τραγούδια άπό τούς Hugenots τοΰ 
Meyerbeer. Ή έκτέλεσις, δπως πάντοτε, ύπήρξεν 
άμεμπτος μέ τήν άρτιότητα τοΰ συνόλου καί τήν 
άκρίβειαν τής tonalite τήν όποιαν παρουσιάζει ή 
δρχήστρα άφ’ δτου άνέλαβε τήν διεύθυνσίν της δ κ. 
Marseek. Είνε δμως παράδοξον γιατί τό Ώδεΐον ’Α
θηνών έπιμένει μέ τόσον φυλάργυρον συντηριτικό- 
τητα, μέ τόσην αποκλειστικότητα, νά έπαναλαμβάνη 
έφέτος συναυλίας αί όποΐαι έξετελέσθησαν καί άλλοτε 
καί νά φαίνεται κάπως διατακτικόν είς συνθέσεις αί 
όποΐαι δέν ήκούσθησαν άκόμη είς τάς ’Αθήνας, άντι- 
θέτως πρός τήν περυσινήν περίοδον ή οποία ύπήρξεν 
έξαιρετικώς πλούσια καί προοδευτική. Καί θά ηύχετο 
κανείς νά έπανελαμβάνοντο αί συναυλίαι αύταί είς 
ένα τέτοιον τόνον καί είς εύρυτέραν κλίμακα μέ δσον 
τό δυνατόν δλιγώτερον φόρτωμα άπό κονσέρτα (con- 
sertos) ώστε ή άπόλαυσις τής δρχήστρας νά ήνε 
πλέον άδολος καί όλοκληρωτική.

Άπό τάς σπανιωτέρας αισθητικά; άπολαύσεις 
ήτο ή συναυλία τής Δίδος Καλογεροπούλου, conser- 
tiste τών consorts Lamoureux, μέ τήν τελείως 
ακριβή καί διαυγή φωνήν της καί τό κοντσέρτο τοΰ 
κ. Longobardi δ όποιος άλλην μίαν φοράν έδείχθη 
άληθινός άριστοτέχνης τοΰ πιάνου.

Ή συναυλία τοΰ κ. Καλομοίρη μάς έδωσε μίαν 
πλήρη εικόνα τής μουσικής του σκέψεως τής τόσον 
συνθέτου καί πολυρρύθμου.

'Η σονάτα γιά πιάνο, μέ θέματα έκτάκτως έκλε- 
κτά καί πρωτότυπα,άρωματισμένα μέ τό βουνήσιο μΰρο 
τής Ελληνικής ψυχής, δπως καί ή διπλή φοΰγκα 
(fugue) γιά δύο πιάνα, τόσον άναδεικτική τής τέχ
νης καί τής βωμαλέας έμπνεύσεως τοΰ συνθέτου, συν- 
ήρπασαν τό άκροατήριον. Καί έκεϊ ποΰ έφάνη άλη- 
θινά ύπέροχος ήτο τά τραγούδια του. Ό κ. Καλο- 
λοίρης ήμπορεΐ δίκαια νά καυχηθή δτι κανείς δέν 
κατώρθωσε νά συλλάβη δπως αύτός τό πνεύμα τοΰ 
δημοτικοΰ μέλους καί νά τδ άποδώση σέ μία έξαισία 
άνθησι τόσο πλούσια δσο καί ποιητική. Γ. 2J.

Τά άποκαλυφθέντα, διά τής «’Ακροπόλεως, εΐς τάς φυ- 
λακάς'Αβέρωφ, δπου κρατούνται οί διά χρέη προσωπο- 

κρατούμενοι, δίδουσι τήν πλέον θλιβεράν εικόνα διά τόν 
ανελεύθεροι· καί βάρβαρον αύτόν

ΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ τόπον. Καί ή είκών αΰτη τής βαρ
βαρότητας καθίσταται άκόμη έν-

ΦΥΛΑΚΑΙ τονοτέρα δταν σκεφθώμεν δτι είς 
πλείστας δσας πόλεις τοΰ Κρά

τους, δπου ύπάρχουσι φυλακαί, έπαναλαμβάνεται ή αύτή 
φρικιαστική καί οδυνηρά κστάστασις. Δέν θίγομεν τό τυ
πικόν μέρος τοΰ πράγματος, διότι έννοοΰμεν νά μή κλο- 
νίζωμεν τό νόμιμον καθεστώς, δσον καί αν τούτο είνε 
έλατιωματικόν, θά ήθέλαμεν δμως άπό ένα άναμορφω- 
τήν 'Υπουργόν, δπως κοινώς θεωρείται δ νΰν ‘Υπουργός, 
μίαν ιδιαιτέραν προσπάθειαν, δπως άρθή τό ταχύτεροι· 
ή κηλίς αΰτη τής δυστυχίας καί τής οδύνης τήν οποίαν τό 
επίσημον Κράτος έγκολάπτει εΐς τό 'Ελληνικόν Έθνος 

καί τήν ‘Ελληνικήν φυλήν.
Δέν ζητοΰμεν λοιπόν, νά διατάξη δ Υπουργός παρά 

τόν νόμον, τήν άπελευθέρωσιν ανθρώπων ύφειλόντων 5 
δραχμάς, ή 10 δραχμάς, ή 50 δραχμάς, ή καί ΙΟΟ δρ. είς 
τό Δημόσιον’ δέν ζητοΰμεν νά δωρή, τό περίφημοι· αύτό 
Ελληνικόν Δημόσιον τά χρέη τών πολιτών χάριν φιλαν
θρωπίας ή πολιτισμού, μολονότι είνε ύποχρε ω
μέ ν ον νά δαπανφδι’ έκαστον κρατούμε
νον Δρ. 109.50 είς διατροφήν του, δέν τό 
ζητοΰμεν, άφ’ ου οί ‘Ελληνικοί νόμοι επιβάλλουν είς τούς 
έκτελεστάς των τόν τραγέλαφον αύτόν, τής θετικής δαπά
νης δρ.Ι09 5®/ο διά τήν άμφίβολον εϊσπραξιν δρ. πέντε ή 
δέκα ή έκατόν’ ζητοΰμεν δμως άπό τόν πολιτισμένοι· καί 
άνορθωτήν Υπουργόν μίαν λύσιν ή οποία καί τήν πολι
τείαν ν' άνακουφίζη ύλικώς καί τόν πολίτην ν’ άφίνη έλεύ- 
θέρον είς τά έργα του καί μακράν τής μολυσμένης άτμο- 
σφαίρας τών 'Ελληνικών δεσμωτηρίων—δπου άργία μή
τηρ πάσης κακίας— καί τήν φιλανθρωπίαν, δείγμα άλη- 
θοΰς πολιτισμού, νά έξυπηρετή. Καί θά ήθέλαμεν παρά 
τής ύπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου τήν εφαρμογήν άπλου- 
στάτου μέτρου. Θά ήθέλαμεν νά ζητήση τήν καταβολήν 
τών όφειλομένων ύπό τών δυστυχών χρεωφειλετών διά τής 
προσωπικής των έργασίας. Έάν εϊρχετο εις συνεννόησιν 
ή υπηρεσία τοΰ Υπουργείου τής Δικαιοσύνης μετά τοΰ 
Δήμου ’Αττικής ή άλλης Δημοσίου ‘Υπηρεσίας έχούσης 
άνάγκην έργατικών χειρών, θά ήδύνατο νά χρησιμο
ποιήσω τούς προσωποκρατουμένους ώς έμμισθους έρ- 
γάτας ύπό τήν έπίβλεψιν άσθενεστάτης στρατιωτικής δυ- 
νάμεως — περιττής άλλως άφ’ ού οί φυλακισμένοι δι’ έρ
γασίας ώρισμένων ημερών θά άπέκτων τήν έλευθερίαν 
των—καί ούτως, είόπράττουσα τό τίμημα τής έργασίας ώς 
καταβολήν τοΰ χρέους τών φυλακισμένων θά εύρίσκετο 
είς τήν εύχάριστον θέσιν νά άποδώση είς τήν κοινωνίαν 
άνθρώπους τάς άθλιας έκείνας ύπάρξεις τάς οποίας 
ύπό τόσον άγριους καί βαρβάρους όρους κρατεί είς τούς 
τέσσαρας τοίχους μιας σκοτεινής φυλακής. Δέν άμφιβάλ- 
λομεν ότι ή άρμοδία ύπηρεσία τοΰ ‘Υπουργείου τής Δι
καιοσύνης, τής οποίας προίσταται νέος άνήρ, ευρωπαϊκής 
μορφώσεως, ύπέβαλεν ήδη τά άναγκαϊα μέτρα καί άνα- 
μένομεν παρά τοΰ προοδευτικωτάτου'Υπουργοΰ τήν ταχί- 

στην εφαρμογήν των.
Ζ.

Τηλεγράφημα δημοσιευθέν είς τόν ήμερήσιον τύ
πον διεκήρυξεν ώς πλαστάς τάς έπιστολάς έκείνας 

αϊτινες έδημοσιεύθησαν ώς γραφεΐσαι ύπό της Μα- 
καριότητός του καί κατά της 

0 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΒΟΝ Α. θ. Π. τοΰ Πατριάρχου
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ’Ιωακείμ. Αύτός δ Πατριάρ

χης Δαμιανός καί ή Γ. Πύλη 
διέψευσαν τό περιεχόμενον τών άνιέρων έκείνων έπι- 
στολών καί άνεκούφισαν τον Ελληνικόν Λαόν τα- 
ραχθέντα πρός στιγμήν άπό τήν λύσσαν λέξεων, 
φράσεων καί διανοημάτων, άτινα έλέχθησαν δτι μία 
έκκλησιαστική κορυφή άπηύθυνε>< πρός άλλην.

Είνε αληθές δτι ούδείς έχεφρονών έπίστευσεν είς 
τάς τερατώδεις καί άντιχριστιανικάς έκείνας έκφράσεις 
καί είνε λυπηρόν δτι εύρέθησαν έλληνικαί έφημερί- 
δες αϊτινες, καλή τή πίστει, έδημοσίευσαν καί άνα- 
δημοσίευσαν αύτάς. Καί χάριν τοΰ γοήτρου τών δρών- 
των προσώπων καί έκ τοΰ φυσικού δισταγμοΰ μήπως 
τά έγγραφα ταΰτα είνε πλαστά, έπρεπε νά μή ΐδωσι 
ταΰτα τό φώς τής δημοσιότητας.

Ή έκκλησία μας ύφίσταται κλονισμούς, παλαίει 
καί άγωνίζεται διαρκώς καί έπιβάλλεται εΐς πάντα 
Έλληνα ή προσπάθεια πρός άνακούφισιν αύτής. Δυ
στυχώς μέ δλον τόν πατριωτισμόν μας δέν άντιλαμ- 
βανόμεθα ένίοτε όποίων δεινών γινόμεθα πρόξενοι διά 
τής έπιπολαιότητός μας. Αυπούμεθα δέ ιδιαιτέρως, 
διότι έποτίσθη καί πάλιν πικρίας 'Ιεράρχης τοΰ δ- 
ποίου ή άγαθότης καί ή καλοσύνη καί ή πρός τόν 
πλησίον άγάπη είνε άρεταί τάς δποίας καί οί μεγα- 
λείτεροι έχθροί του έσεβάσθησαν καί έξετίμησαν. 'Ως 
δέ εύχαρίστως έμάθομεν καί αύτός δ ’Ιωακείμ μετ’ 
άγανακτήσεως άπέκρουσε τά ανίερα αύτά δημο

σιεύματα.

Μετά τήν θαυμασίαν εορτήν τοΰ Φθισιατρείου τό Βασι
λικόν Θέατρον συνεκέντρωσεν έκ νέου άφθονον κόσμον 

έ'ίλεκτον κα" ώραϊον. Έδίδετο δ έτήσιος χορός υπέρ

0 ΧΟΡΟΣ IΠΕΡ ΤΟΥ 
ΑΣΥΛΟΥ ΤΩΜ ΑΝΙΑΤίΐΗ 

ΚΑΙ Η ΣΪΙΙΜΛΙΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΜΙΚΗΣ

τοΰ ’Ασύλου τών Άνιάτο^ν καί ό 
κόσμος άθρόος έσπευδε νά συμ- 
μετάσχη είς αύτόν. Είνε γνωστόν 
μετά πόσης έπιμελείιις καί τάξεως 
διοργαι οΰται κατ’ έτος ή φιλαν
θρωπική αΰτη εορτή ύπό τής ά- 
καταπονήτου Προέδρου τοΰ Σω

ματείου άξιοτίμου κ. Ελένης Νεγρεπόντη καί τών άλλων 
κυριών τών άποτελουσών τό Διοικητικόν αύτοΰ Συμβου-

λιον.Ή πόλις κατά τήν ιΰραν έκείνην έδέχετο πυκνάς νιφά
δας χιόνος, ή άτμόσφαιρα διαρκώς καθίστατο ψυχροτέρα, 
οί δρόμοι περιεβάλλοντο μέ τό άτελείωτον λευκόν χαλί 
των καί αί ώραϊαι μας καί αί κομψαί μας καί αί χαρι
τωμένοι μας έλάμβανον τήν άγουσαν πρός τό Β Θέατρον. 
Συνεκεντρώθη δέ έκεϊ,έκτος τών Βασιλοπαίδων, καί τό Δι
πλωματικόν Σώμα καί άρκετοί έκ τών επισήμων καί μα
κρά σειρά έκ τής άνωτέρας τάξεως τής κοινωνίας μας. 
Διά τήν δλην έπιτυχίαν συγχαιρόμεθα εϊλικρινώς τήν δια- 
κεκριμένην δέσποιναν τών ’Αθηνών κ. Ε. Νεγρεπόντη.

Μετά τινας ημέρας ή αύτή συγκίνησις τών άνωτέρων 
τάξεών μας, ή αύτή συγκέντρωσις, είς τό Β. Θέατρον 
δπου διωργανούτο συναυλία ύπέρ τής έν ’Αθήναις Πολυ
κλινικής κατ’ έξοχήν Σωματείου χρησίμου καί πρακτικού. 
Τήν συναυλίαν διωργάνωσεν ή ύπό τήν Προέδρον κ. 
Πάλλη Επιτροπή έκ Κυριών έλαβε δέ μέρος εΐς αύτήν 
ή διακεκριμένη Έλληνΐς καλλιτέχνις Δις Καλογεροπού
λου ή οποία διά μίαν άκόμη φοράν έγοήτευσε τό ’Αθη
ναϊκόν κοινόν καί έδρεψε δάφνας άνταξίας τής φήμης της 
καί τής έξοχου καλλιτεχνικής της ιδιοφυίας.
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ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Ό θερμός φίλος τής Ελλάδος κ. Έρρ. Ροσε- 

φώρ έδημοσίευσεν είς τήν «Πατρίδα» των Παρισίων 
άρορον τοΰ ισχυρού καί τολμηρού καλάμου του ύπέρ 
τής Κρήτης.

— Ευτυχώς οτι εις τινας Εύρωπαϊκάς πόλεις 
ύπάρχουν Έλληνες, άξιοι τοΰ ονόματος των, οί όποιοι, 
ύπέρ τούς περίφημους επισήμους αντιπροσώπους μας 
κοιμωμένους συνήθως καί φιλοδοέοΰντας ένα δίστιχον 
είς τά κοινωνικά τών εφημερίδων, εργάζονται διά νά 
συγκρατώσι καί ένθουσιώσι τούς ολίγους 
ναντας φίλους τής Ελλάδος.

— Ίδρύθη μεγάλη Μακεδονική Καπνεμπορική Ε
ταιρία, μέ έδραν τό Λονδινον, καί μέ Ύ)ματα τό Βε
ρολίνο'/, Λειψίαν, Αμβούργο-/, Θεσσαλονίκην, Κα- 
βάλλαν, Κάϊρον κτλ.

ναπομεί-

— Μετέχουσι ταύτης ό κ. Τσανακλής, ή Τράπεζα 
’Αθηνών, καί ό έν Καόάλλα γνωστός μεγαλέμπορος 
πατριωτικώτατος κ. Γρηγοριάδης, όστις καί διωρίσθη 
Γενικός Διευθυντής τής Εταιρίας συγχωνεύσας τόν οΓ- 
κόν του μετά τής Εταιρίας ταύτης, καί άλλοι κεφα
λαιούχοι καί καπνέμποροι.

— Τό Κεφάλαιον ώρίσθη είς ό,οοο,οοο. έκάστη 
δέ μετοχή είς ι άγγλ. λίραν.

— Εύχόμεθα πλήρη έπιτυχίαν.
— Ή Θεσσαλία άπειλεΤται άπό τούς άρουραίους. 

Εΐνε άληθέε ότι δέν δύναται νά καταλογισθή ή πληγή 
αύτη είς βάρος τού νέου Ύπουργείου, θά χρησιμεύση 
όμως ώς γνώμων τής δραστηριότητος καί τής άπο- 
φασιστικότητος τοΰ νέου Υπουργού καί τού νέου 
Τμηματάρχου τής Γεωργίας.

— Εέεδόθη ύπό τοΰ Συμβουλίου τών εφετών βού
λευμα άπαλάσσον τόν κ. Μερκούρην τών κατ’ αυ
τού κατηγοριών τοΰ κ. ΙΙυρή έπί παραόάσει τοΰ έκ- 
λογικοΰ νόμου.

— Τό δέ νόστιμο-/, οτι βραδύτερου συνελήφθη ό 
κ. Πυρής διά κατηγορίας σχετιζομένας μέ τάς πρός 
τό δημόσιον συναλλαγάς του, μετά κράτησιν δέ αφω- 
ρον άπελύθη κατόπιν έγγυήσεωε.

— Αρχηγός τής χωροφυλακής διωρίσθη ό Συν
ταγματάρχης τοΰ Πυροβολικού κ. Δαγκλής.

— Θεωρείται έκ τών άριστων Αξιωματικών τοΰ 
Στρατού, ελπίζομε'/ δέ ότι καί έντή ύψηλή ταύτη θέ
σει θά Srzr'r:·/. »ά ■ >.ι~·Ι.<··' ---- !

. - ,1 1 ■' 1 -Γ - -------- Τ“τοΰσαν έϊαίρετον ιδέαν.
— Έδημοσιεύθη τό προσχέδιον τοΰ Συντάγματος 

τό ύπό τής Κυβερνήσεώς συνταχθέν. Έπ’ αύτοΰ άνα- 
μένεται έν τή Βουλή δεινή συζήτησις.

— Έΐελέγη Πρόεδρος τής Βουλής ό κ. Ν.
τος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.

— Κατά τό ώτάδιον τής προεξελέγξεωε τώ'.
γών άπέθανον οί Βουλευτα! Κολοσούκας, Λάύ,ος, Πα- 
παγιαννόπουλος, Κόρπας, Μακρής, Καπετανάκης.

— Καθ’ όλον τόν μήνα έκλήθησαν διαδοχικώς είς 
τά ’Ανάκτορα, είς επίσημα γεύματα, άπασαι αί έν 
Αθηναίε Πρεσβεΐαι.

— Ή άρχή έγένετο άπό τήν Αγγλικήν Πρε
σβείαν.

^τρα-

— Λέγουν ότι ή θλΐψιε τοΰ κ. Βενιζέλου επί τώ 
θανάτω τοΰ ΠαΗΠαδιαμάντη ήτο ζωηρά.

— Ζωηρά συγκίνησις είς τά ’Ανακτοβούλια καί

τούς παγκοσμίους πολιτικούς κύκλους έκ τής διαδόσεως 
ότι ή Γαλλορωσσική συμμαχία εκπνέει.

— Ή Γερμανία προσοικειώθη τελείως τήν Ρωσ- 
σίαν, ή δέ τελευταία είς ένδειέιν τής πρός αύτήν έν- 
θέρμου φιλίας άπέσυρε τά άφθονα στρατεύματά της 
άπό τά Ρωσσογερμανικά σύνορα.

— Οί Τούρκοι πολιτικοί τά έχουν χάσει.
— Οι ίδικοί μας ;
— Θαυμασίαν περιγραφήν δίδει έν τή «Άκροπό- 

λει» ό έν Βιέννη άνταποκριτής της κ. Νικολαίδης διά 
τούς φωστήρας τού Ύπουρ. τών Εξωτερικών πρός 
ούς άπερίσκεπτοι Κυβερνήσεις άναθέτουν -υπευθύνους 
ύπηρεσίας.

— Κατά τό τελευταϊον ταξείόιόν μας ήρωτήσαμεν 
διαπρεπή Έλληνα έν τω έξωτερικώ περί τών έντυπώ- 
σεών του έκ τοΰ τέως επιτετραμμένου τής πρεσβείας

— «Θοΰ Κύριε φυλακήν τώ στόματί μου»..........ή
άπάντησίς του.

— Προκομμένη Ελλάς.
— Περιγραφή ςωηρά, έντή « Ακροπόλει», άποδει- 

κνύει ότι καί μέ πενιχρόν κα-πνοπαραγωγήν καί μέ πλου
σίαν καπνοπαραγωγήν οί Ακαρνανες . . . λιμώττουν.

— Καί όμως αύτό τό τμήμα τής Ελλάδος έχει άν- 
τιπροσώπους κοπτομένους ύπέρ τών συμφερόντων τής 
πατρίδος.

— Αλλ έστω, πταίουν καί οί ίδιοι παραγωγεϊς οί 
όποιοι δέν συνεταιρίζονται. . .

— Αλλά γενναται τό ςήτημα. Ποιος τούς έδίδαξε 
περί συνεταιρισμών ;

— Μήπως ή Γεωργική Εταιρία ήνοχλήθη διά τά 
ζητήματα αύτά ;

— Οί Νομάρχαι. οί ιερείς, οί Διδάσκαλοι οί πρω- 
τοστατοΰντες άλλού έδώ κοιμούνται.

— Τό δέ άποτέλεσμα; Δίδει ή γή. δέν δίδει, ο 
παραγωγής πάσχουν.

— Καί πάσχουν διότι άσυνείδητοι τινές έμποροι 
έκμεταλλεύονται τήν στενοχώριαν τών δυστυχών χω
ρικών τούτ’ αύτό συμβαίνει καί είς τήν καπνοπαρα-ί 
γωγόν ’Αργολίδα.

— Ευτυχία άπό τήν γήν, δυστυχία άπό τούς άν-

— Η « Ακροπολις» δίδει την γνώμην νά άνελάμ- 
βανεν ή φοιτητική νεολαία τής Ελλάδος νά έξέφρα- 
ζεν είς τόν πολύν καί άκούρασταν Ροσσεφώρ τάς ευ
χαριστίας τοϋ Έθνους διά τήν δημοσίευσιν τού τελευ
ταίου φιλελληνικού άρθρου του.

— Η « Ακροπολις» εΐπεν, ή φοιτητική νεολαία 
έσίγησεν.

— Έκαμαν καί οί δύο τό καθήκον τους καθ’ όν 
τρόπον νομίζει έκαστος.

— Τούτο μάς ύπενθυμίζει έν γεγονός, όπερ έπλη- 
ροψορήθημεν είς Παρισίους,δεικνΰον πώς μορψούται ό 
πολίτης, ό επιστήμων είς τά άλλα Βαλκανικά Έθνη.

— Είς τό Παρίσι, δις τής έ β δ ς μ ά δ ο ς, ό έπι- 
τετραμμένος τής Βουλγαρίας μεταβαίνει είς τήν Λα
τινικήν Συνοικίαν, όπου τά κέντρα τών συμπατριωτών 
του Φοιτητών, καί τούς συναντά καί τούς φρονηματί
ζει, καί τούς ένθαρρύνει καί τούς άναπτύσσει τό πα
τριωτικόν των αίσθημα.

— Οί τής Ελληνικής Πρεσβείας έν Παρισίοις θεω
ρούν τούς ’Έλληνας τούς μεγαλειτέρους έχθρούς των.

— Έξαίρεσιν μόνον έπιδεικτικήν έπιδεικνύουν είς 
τούς πλουτοκράτας.

— Πάς μή πλουτοκράτης είνε άδύνατον νά γίνη 
δεκτός καί νά άτενίση τό ιερόν πρόσωπόν τού άντι- 
προσώπου τού Έθνους του.

— Είς τήν Πρεσβείαν τού Λονδίνου πάν τό άντί- 
στροφον συμβαίνει.

'— Είς πάσαν ώραν καί πάσαν στιγμήν ή Πρεσβεία 
είνε προσιτή διά πάντα Έλληνα.

— Καλόν είνε ό κ. Βενιζέλος νά τά έξετάση αύτά 

τά ζητήματα.
— Τά ήκούσαμεν άπό όχι ολίγους Έλληνας καί μά

λιστα άπό Αξιωματικούς έκεϊ σπουδάζοντας.
— Παρετηρήσαμεν μίαν καταπληκτικήν πρόοδον είς 

τήν «Εικονογραφημένη-/» ύπό έποψιν έκτυπώσεως ει
κόνων.

— Είχε δημοσιεύσει μίαν θαυμασίαν τρίχρωμον 
να ικανήν νά τίμηση κάθε εκδοτικήν έπιχείρησιν. 
— Χιόνι άφθονο-/ έπεσεν είς τάς Αθήνας.
— Οί Αθηναίοι διεσκέδασαν καθ’ όλους τούς τρό

πους είς όλα τά σημεία τής πόλεως.
— Ωραιότατου έπεισόδιον έσημειώθη μέ τούς φοι- 

τητάς οϊτινες έπολιόρκησαν τό ’Αρσάκειου άναμένον- 
τες τήν έξοδον τών μαθητριών πρός έπίθεσιν.

— Καί οί φοιτηταί ήσαν έπιθετικώτατοι. Είχον ήδη 
τήν κεκτημένην ταχύτητα έκ τού μακρού παρά τήν 
Βιβλιοθήκην χιονοπολέμου καί ορμητικοί διηυθυνθησαν 
πρός άλωσιν . . . τού Αρσάκειου.

— Αί μαθήτριαι καί αί διδασκάλισσαι έντρομοι άπε- 
κλείσθησαν έντός τού ’Αρσάκειου έως ού..........στρα
τιωτική δύναμις ισχυρά άνέλαβε νά τάς προστατεύση.

— Είχομεν καί μίαν άπεργίαν κατά τόν μήνα τού
τον· τών ύπαλλήλων τών ηλεκτρικών τράμ.

— "Ήτο μία άπό τάς σοβαρωτέρας λόγω τής έξε- 
λίξεως ήν έλαβε καί τών συνεπειών αϊτινες μικρού δεϊν 
έπηκολούθουν.

— Ή συγκοινωνία διεκοπη έπί τριήμερον καί ό κό
σμος ό συμπαθών πρός τούς ύπαλλήλους ήρχιοε δυσφο- 
ρών διά τήν έλλειψιν τών μέσων τής συγκοινωνίας.

— Τό άποτέλεσμα ήτο νά μετακινηθούν στρατιω
τικά! δυνάμεις, νά άκουσθούν άπειροι πυροβολισμοί, 
νά ύποφέρουν οί στρατιώται μέ τά ύπερβολικά αύτά 
ψύχη,να δείξουν πρωτοφανή άνεκτικότητα καί ευγένειαν 
οι άνδρες καί Αξιωματικοί τής χωροφυλακής, νά συλ- 
ληφθούν άρκετοί άπεργοί, νά έλαττωθούν κάτι τι αί 
εισπράξεις τής Εταιρίας καί αί οίκονομίαι τών άπερ- 
γών, νά λάμψουν πάλιν οΕύπερασπισταί τών άδικου- 
φιένων καί νά.............έπαναρχίση ή λειτουργία τών

τ?άι*·  r .................... '
— Η Βουλή επεκύρωσε τάς έκλογάς τών άνηλί- 

κων στηριχθεΐσα είς τήν γνώμην τού κ. Βενιζέλου, 
όρίσαντος όσιον ήλικίας μικρότερο'/ τού ύπό τού Συν
τάγματος έπιτρεπομένου.

— Ήκύρωσε τάς έκλογάς τών κ. κ. Σκούφου, Κα- 
νάρη, Κεφαληνοϋ καί Δάλα ώς δημοσίων ύπαλλήλων, 
ώρισεν άνακριτικήν Επιτροπήν διά τήν έκλογήν ”Αρ- 
της καί ήκύρωσε τμήματα τινά τού Νομού Μεσσηνίας 
διά τούς 2 τελευταίους έπιτυχόντας τού νομού τούτου-

— Τό Θεοτοκικόν κόμμα έξέδωκε φυλλάδιον ύπε- 
ραπολογούμενον τής στρατιωτικής πολιτικής τοϋ κ. 
Θεοτόκη.

— Δέν ειδομεν άτυχώς τό τεύχος αύτό.
— Αί καθ’ έκάστην Πέμπτην λαμβάνουσαι χώραν

συγκεντρώσεις τών διαφόρων Καλλιτεχνών καί Λογιών 
είς τάς αίθούσας τής «Πινακοθήκης» τού κ. Καλογε- 
ροπούλου άναπληρούσι μίαν αισθητήν έλλειψιν τής 
καλλιτεχνικής καί φιλολογικής παρ’ ήμϊν κινήσεως.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Cassia ©t la Pomme d’Or. Par M. J. Psichari 
*Έχομεν ύπ’ οψιν μας μελέτην τοΰ κ. Ψυχάρη, Γαλλιστί 
έκδοθεΐσαν, περί τοΰ μύθου τής Κασσιανής καί τοΰ «Χρυσού 
Μήλου». Βεβαίως ή διήγησις τοΰ πασιγνώσπου τούτου μύθου 
παρέλκει τόσον περισσότερον όσον πάς "Ελλην Χριστιανός 
ορθόδοξος γνωρίζει τήν ώραίαν ιστορίαν τής ποιητρίας καί 
τοΰ ποιητοΰ τοΰ τροπαρίου «Κύριε ή έν πολλαίς άμαρτίαις 
περιπεσοΰσα γυνή»! Έκεΐνο τό όποιον διά τών γραμμών 
τούτων θέλομεν νά έζάρωμεν, εινε ή ακαταπόνητος εργασία 
καί μελέτη τοΰ κ. Ψυγάρη πρός πάν ό,τι αφορά τήν Βυζαν
τινήν μυθολογίαν, τής οποίας δείγμα περισπούδαστον είνε 
ή μελέτη του περί τοΰ ανωτέρω μύθου.’Εξετάζει, μετά γλωσσι
κών καί κριτικών παρατηρήσεων καί μετά μεγάλης έμβρι- 
θείας καί πρό παντός μεθοδικότητος, όλας τάς πηγάς τοΰ μύ
θου αύτοΰ ΐνα άποκαλύψη τήν η>αντασίαν τών Βυζαντινών 
ή όποία τόσον σπανίως είχε τήν ευκαιρίαν νά έκδηλωθή 
μέσω τής ποιητικής ξηρασίας τής έποχής. Καταλήγει τέλος 
είς τήν σκέψιν, ότι διά τής κριτικής βασάνου τών χρονο
γράφων καί τών άγιογράφων δύναται τις νά συγγράψη τήν 
τόσον άναγκαίαν μυθολογίαν τών Βυζαντινών.

Έκεΐνο δμως τό όποιον' ιδιαζόντως ελκύει τήν προσοχήν 
καί τόν σεβασμόν τοΰ αναγνώστου, είνε κυρίως, ούχί τόσον' ή 
τοΰ χειρογράφου τού Μιχαήλ Γλύκα έζέτασις καί μελέτη, 
όσον ή πληθύς τώ>ν έργων καί κριτικών' διαφόρων' ιστοριο
γράφων, χρονογράφων' κτλ., οΰς έμελέτησε συγκρίνων αύτούς 
πρός άλλήλους καί έζάγωνέζ ιδίας αύτοΰ άντιλήψεως τό πό
ρισμα τής μελέτης του άναφορικώς πρός τόν' χαρακτήρα τής 
λαϊκής χρονογραφίας έν τώ Βυζαντίω.

Ή μελέτη αύτη περιλαμβάνεται είς 54 σελίδας, περιέχει 
δέ έλληνιστί τό χρονικόν τοΰ Βασιλέως Θεοφίλου καί πιστήν' 
αύτοΰ μετάφρασιν γαλλιστί, έπίσης είς τό τέλος περιέχει ελ
ληνιστί καί γαλλιστί τό χρονικόν τοΰ «Μαγικού καθρέπτου» .

Σημ. Τό σοφόν' έργον' τοΰ κ. Ψυχάρη έχει τήν έξής ιστο
ρικήν' λεπτομέρειαν : Ό κ. Ψυχάρης έν τή έρεύνη τών ι
στορικών πηγών πρός πληρεστέραν μελέτην' τοΰ θέματός του 
έζήτησε καί τήν πνευματικήν συνδρομήν τοΰ ’Αρχιμανδρίτου 
τής έν ΙΙαρισίοις Ελληνικής Εκκλησίας κ. Γερμανού Βασι- 
λάκη, ένός τών αρίστων καί πλέον μορφωμένων έκ τών 
κληρικών μας. Ό κ. Βασιλάκης έπροθυμοποιήθη νά ύπο- 
δείξη όλας τάς πηγάς είς τόν κ. Ψυχάρην, ούτος δέ έκθαμβος 
διά τόν' πλούτον όν ό κ. Γερμανός έθεσεν είς τήν' άκαταπό- 
νητον πολυμάθειάν του άπηύθυνεν είς αύτόν έπιστολήν ψυ- 
χαρικήν μέν άλλά πλήρη άπό άληθιν'όν θαυμασμόν πρός 
τήν άγαστήν προθυμίαν καί τήν' άφθονον παροχήν βοηθη- 
Ιΐάτων, άτινα διαρκώς ύπεδείκνυεν ό σοφός κληρικός. Τοΰτο 
έγινεν άφορμή νά διεξαχθή άρκετή άλληλογραφία, ήτις έ- 
γράφετο είς άρχαΐζουσαν γλώσσαν έκ μέρους τοΰ κ. Βασι- 
λάκη, είς ψυχάρειον δέ έκ μέρους τοΰ κ. Ψυχάρη, όστις 
μετά πολλής εύλαβείας ώμίλει διά τήν γλαφυρότητα καί άρ- 
μονίαν τής γλώσσης τοΰ κ. Βασιλάκη !

ΎγΙεία t Μηνιαΐον περιοδικόν ύγιεινής καί πρακτικής 
ιατρικής έκδιδόμενον ύπό τοΰ ιατρού κ. A. I. σΑρμοδίου. 
Συνιστώμεν αύτό ένθέρμως είς τάς οικογένειας.

Ή Δράσις ? Εβδομαδιαία λαϊκή έφημερίς έκδιδομένη 

είς Ρέθυμνον.
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"Ερευνα : Τό περιοδικόν "Ερευνα τοΰ κ. Δρακούλη τό 
εύδοκίμως έπί έτη μακρά έκδιδόμενον μετετράπη έσχάτως είς 
'Εβδομαδιαίαν Σοσιαλιστικήν 'Εφημερίδα όργανον τής 
έργατικής ιδέας. Έκ τοΰ τελευταίου τεύχους τής Έρεύνης 
έπιφυλασσόμεθα νά άναδημοσιεύσωμεν είς προσεχές τεύχός 
μας θαυμάσιον- λόγον τοΰ κ. Δρακούλη περί τής Σημασίας 
τής Δημοτικής έχπαιδεύσεως. Ό κ. Δρακούλης απευθύ
νεται είς τούς δημοδιδασκάλους καί αναπτύσσει πρός αυτούς 
θέμα έξόχως ενδιαφέρον, έχμιν ώς βάσιν τήν πενίαν καί τήν 
αμάθειαν.

Έρανιστής 5 Μηνιαίον- περιοδικόν τοΰ έν Σμύρνη Έλ- 
ληνογερμανικού Λυκείου τού κ. Γιαννίκη. Έξεδόθη τό τεύ
χος Ίανουαρίου ΐη11 μέ ύλην πολλοΰ ένδιαφέροντος.

Έλιχών «Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον τρις τοΰ μη- 
νός μετά παραρτήματοςΔημοσιολογικού καί Συξητικοΰ ή Πνύξ. 
Έκδίδεται έν Λεμεσώ τής Κύπρου ύπό τού σοφού κ. Όν. 
Ίασονίδου.

Μέτοχος : Μία έκ τών σοβαρωτέρων Οικονομολογικών 
Εμπορικών καί Χρηματιστικών Επιθεωρήσεων τής πρωτευ- 
ούσης. Έκδίδεται άπαξ τής έβδομάδος καί περιέχει ύλην 
μεγίστου ένδιαφέροντος. Υπεύθυνος συντάκτης ό κ. Φούν- 
της. ’Από τίνος τά σπουδαιότερα αυτής άρθρα τά δημοσιεύει 
καί είς γαλλικήν γλώσσαν. Καινοτομία ούχί μικρού λόγου 
αξία. Είς τό ύπ’ άριθ. 121 τεύχος άναγινώσκομεν μελέτην 
περί τής ανυψώσεως του τόκου τών είς χρυσών παλαιών 
δανείων, έλληνιστί καί Γαλλιστί δημοσιευομένην, άρθρον 
σχολιάξον τό καταστατικόν τής Εταιρίας τού Σιδηρ. Άθη- 
νών-Ι Ιειραιώς διά τού όποιου άποδεικνύεται ότί πρός ξημίαν 
τών μετόχων παρέχονται άφθονοι αποζημιώσεις είςτά μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, απόσπασμα έκθέσεως’Επιτροπής όρι
σθείσης πρός έλεγχον τήςκαταστάσεως τής’Ηλεκτρικής Εταιρίας, 
διά πρώτην φοράν ίσως ύποβαλλομένης είς σοβαρόν έλεγχον 
Εταιρίας παρ’ ήμίν, καί άλλας μελετάς καί πληροφορίας 
χρηματιστικάς καί οικονομολογικός αξίας πολλού λόγου. 
ν Λ’έΟν πνεύμα : Μηνιαίον περιοδικόν είκονογραφι,μένον 
έκδιδόμενον έν Κων)πόλει. Διευθυντής ό κ. Ν. Τ. Παπα- 
δημητρίου. Έξεδόθη τό τεύχος τού Ίανουαρίου μέ πολυποί
κιλαν ύλην καί ώραίας εικόνας.

Πινακοθήκη : Έξεδόθη μέ ποικιλωτάτην ύλην καί χρω
ματιστόν έξώφυλλον- τό πρωτοχρονιάτικον τεύχος τής «Πινα
κοθήκης». Περιεχόμενα : Νύξ Χριστουγέννων, ύπό Δ. I. 
Καλογεροπούλου. — Αί ίοστέφανοι.—Έπιστολαί έκ Βενετίας. 
— Ό Βάγνερ καί ή Ελληνική τέχνη. — Πέραν τής θλί— 
ψεως.— Βυξαντινάί διαλέξεις. —15 εικόνες κοσμούν τό τεύ
χος κτλ.

Είς τήν «Φιλοσοφικήν και Κοινωνιολογικήν Βιβλιοθή
κην» τοΰ κ. Γ. Φέξη έξεδόθησαν :

Ιον) Ή «Φιλοσοφία τής Τέχνης έν 'Ελλάδι» τού Η. 
Taine κατ’ έπιμεμελημένην μετάφρασιν ύπό Άχ. Άγαθονί- 
κου. Ή επιστημονική καί κοινωνιολογική κριτική τού διά
σημου Ταίν περί τών λόγων τής άναπτύξεως τής Καλλιτε
χνίας, Ποιήσεως, Τραγωδίας, Γλυπτικής, Ζωγραφικής, έν 
τή άρχαία Ελλάδι περιέχονται είς τό βιβλίον- αυτό. Ή ποι
κιλία τών γνώσεων, ή κομψότης τών αντιλήψεων, ή γοη
τεία τού ύφους τό κάμνουν εξαιρετικά ελκυστικόν καί προ
σιτόν είς κάθε άναγνώστην.

2ον) Τά «Φιλοσοφικά» τού "Έλληνος φιλοσόφου θ. 
Καΐρη. Τά «Φιλοσοφικά» είναι τό κεφαλαιώδες έργον τού 
έξόχου τής νεωτέρας Ελλάδος ηθικολόγου καί αίρεσιάρχου 
θ. Καΐρη, ό όποιος έσχε μεγάλην έπίδρασιν παλαιότερα καί 
έως σήμερον. Αί ίδέαι του περί Θεϊσμού, περί ’Ηθικής, περί 
Νόμων, περί Λογικής, περί Κόσμου κλπ. διατυπούνται είς 
τό βιβλίον τούτο εύληπτα καί σύντομα.

3ον) Ή «Δυναμις καί Ύλη» τού Luis Buchner, κατά 
μετάφρασιν τού κ. Άν. Φαρμακοπούλου. Αί χημικαί καί- 
βιολογικοί θεωρίαι τού διασήμου Γερμανού Φυσιολόγου 
Μπύχνερ, τείνουσαι είς ύποστήριξιν τών ύλιστικών γνωμών, 
διατυπούνται είς τό πολ.ύκροτον τούτο βιβλίον, άξιον μελέ
της διά τόν επιστημονικόν αυτού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως 
γνωμών καί πεποιθήσεων.

4ον) Ή «Σονάτα του Κρούτζερ» τού Τολστόη, κατά 
μετάφρασιν τού κ. Σπ. Φραγκοπούλου. Ύπό τύπον διηγή
ματος, μέ ιδιαιτέραν φιλολογικήν αξίαν, συνάμα δέ καί μέ 
δύναμιν συλλογισμού, αναπτύσσει ό Τολστόη τάς γνώμας 
του περί γάμου καί περ; τών αίτιων τής άνηθικότητος καθώς 
καί τάς βασιξομένας είς τόν Χριστιανισμόν άρχάς του περί 
άτομικής καί κοινωνικής ηθικής.

Είς τήν «Βιβλιοθήκην Αρχαίων ‘Ελλήνων Συγγρα
φέων^ τοΰ κ. Γ. Φέξη έξεδόθησαν :

Ιον) Ή « Ήλέκτρα» τού Εύριπίδου, κατά φιλολογικήν 
μετάφρασιν τού κ. Α. Τανάγρα. Ό Όρέστης καί ή αδελφή 
του Ήλέκτρα θανατώνουν τόν φονέα τού πατρός των Αΐγι- 
σθον καί τήν μητέρα των Κλυταιμνήστραν, συνεργόν τού 
πατρικού φόνου. Ή κάθαρσις διά τού από μηχανής θεού 
παρέχει έξάγνισιν τών μητροκτόνων.

2 ον) eO «Σοφιστής» ή «περί τού όντος» τού Πλάτωνος 
κατ’ άρτίαν φιλολογικήν μετάφρασιν ύπό τοΰ κ. Κ. Ζάμπα. 
Ό «Σοφιστής» είναι τολμηροτάτη φιλολογική έξαρσις πρός 
έξακρίόωσιν τών ορίων τής άνθρωπίνης νοήσεως, δι’ ό καί 
θεωρείται ώς ή μεταφυσική τού Πλάτωνος, είναι δέ ό κατά 
τήν λογικήν πολυτροπότερος καί όξύτερος τών διαλόγων του.

3θν) Ό «Φαίδων» ή «περί ψυχής» τού Πλάτωνος, κατά 
πιστήν καί σαφή μετάφρασιν ύπό τού κ. Άρ. Χαροκόπου. 
Ό «Φαίδων» είναι ύψηλή καί μεγάλη μελέτη περί ψυχής. 
Έν μέσω τών μαθητών του ό Σωκράτης είς τάς τελευταίας 
ώρας τής ξωής του διδάσκει μέ ηρεμίαν καί γαλήνην τόν 
θειον προορισμόν τού ανθρώπου καί προσάγει ισχυρά επιχει
ρήματα ύπέρ τής μετά θάνατον ξωής. ΊΙ λιτή δραματική 
άφήγησις τού, διά κωνείου, θανάτου τού Σωκράτους είς τό τέ
λος τού διαλόγου είναι μία άπό τάς θαυμασιωτέρας σελίδας 
τής παγκοσμίου φιλολογίας.

4θν) Αί «Έχχλησιάζουσαχ» τού Άριστοφάνους, κατ’ 
ακριβή φιλολογικήν καί έμμετρον μετάφρασιν ύπό τού κ. 
Πολυβίου Δημητρακοπούλου. Ό μέγας κωμικός τής ’Αρχαιό
τητας καί σατυριστής τών κακιών, είς τάς «Έκκλησιαξούσας» 
γελοιοποιεί τήν περί γυναικείας ελευθερίας ιδεολογίαν- καί 
ιδίως τάς περί κοινογαμίας καί κοινοκτημοσύνης θεωρίας 
τού Πλάτωνος καί έν γένει σατυρίξει τήν ’Αθηναϊκήν διοί- 
κησιν.

5ον) Οί «Τρεις ’Ολυνθιακοί» τού Δημοσθένους, κατά 
μετέφρασιν ακριβή καί διατηρούσαν κατά τό δυνατόν τήν 
δύναμιν- καί τήν άνθηρότητα τού πρωτοτύπου ύπό τού κ. Ν. 
Γκινοπούλου. Οί «Τρεις ’Ολυνθιακοί» έίναι φανέρωσες τής 
πολιτικής τού Φιλίππου καί έπίκρισις τής άδρανείας τών ’Α
θηναίων. Οί δόλοι τού βασιλέως τής Μακεδονίας διευκρινί
ζονται καί ύποδεικνύονται τά μέτρα τής Σωτηρίας. Δι’ 6 
καί κρίνονται οί ’Ολυνθιακοί ώς οί κατ’ εξοχήν πολιτικοί 
λόγοι τού Δημοσθένους.

6ον Ή «Λυσιστράτη» τού Άριστοφάνους, κατ’ ακριβή 
φιλολογικήν καί έμμετρον μετάφρασιν ύπό τού κ. Πολυβίου 
Δημητρακοπούλου. *Ο  ’Αριστοφάνης, μολονότι έχει γυμνό
τητα φράσεως προσιτήν είς ώριμους μόνον ανθρώπους, είναΐ- 
έν τούτοις κατ’ εξοχήν ήθικολόγος, είς τήν «Λυσιστράτην» 
δέ, έπικρίνων τήν- πολεμομανίαν- τών ’Αθηναίων, πλέκει κω- 
μικώτατα καί σατυρικώτατα τόν μύθον, καθ’ όν διά νά παύση, 
ό Πελοπον-νησιακός πόλεμος, αί γυναίκες απέχουν κάθ& 
συναφείας μέ τούς άνδρας των.

.. noiBNT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE 
premiere MAISON de U ORIEN

VtTEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTSROBES, MANTEΑΠΧ ETC. POOR DAMES & FILLETS
B&NNETERIE, EHEMISERIE, PARFUMERIE, SANTERIE, MEREERIE, 

LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE 
CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYACE ETC- ETC-

LE CAIRE, ALEXANDBIE, TANTAH, SALONIQUE, CON
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL).

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ TH ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΑΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
Είακ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΕ, ΥΠΟΚ^ΜΙΕΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EIQK 

ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EICH ΕΕί1ΡΡδΥ*ηΝ  ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Η ΜΗ , 
j EICH ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EICH ΤΑΞΕΙΑΙΟΥ- ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΦΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)
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~· ΕΚΓ
ΔΙΑΣΤΛΤΡΩΣΙΣ ΟΔΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (ΜΕΓΑΡΩΝ I. ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΑΟΎΙ

Εινε γνωστή από έπταετίας τοΰ Δραγατάείου έν ΙΙειραιεϊ ή έργασία έν τη έγκυ- 
κλίω παιδεύσει, έν ταϊς ξέναις γλώσσαις και έν τη πρακτικωτέρα διδασκαλία. Την 
εργασίαν ταύτην νοών νά μεταδώση ό πρώην γυμνασιάρχης Διευθυντής αύτοΰ κ. 
Ίάκ. X. Δραγάτσης εις ευρύτερον κύκλον έρχεται είς τάς ’Αθήνας από Σεπτεμβρίου 
μέ τήν πανοπλίαν της ύγιοϋς έν πάσι παιδεύσεως, υπό τήν σημαίαν τής προπαρα- 
σκευής πρώτον καί κυριώτατα χρηστών ανθρώπων, χρηστών πολιτών.

Προσωρινόν γραφεϊον μέχρι τής 1ης Σεπτεμβρίου : 
ΕΝ ΟΔΩι ΣΤΑΔΙΟΥ*  ΑΝΩΘΕΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ “ΑΒΕΡΩΦ,,

εφθαςαν

οί αναπαυτικότατοι κορσέδες a la Parisienne, οί κα
θιστώ ντες τά σώματα άγαλματιοδη, συμφώνως μέ τάς 
σημερινός απαίτησης της Μόδας, εις τοΰ κ.
ΘΕΟΔΡΡΟΥ Π, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - -Ερμου 60

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔηλοποιεΤ
on, έκτο τών ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ’ αυτάς είς κυκλοφορίαν 
καί έ'τερα τραπεζητικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178 
χιλιοστών τον μέτρου, διακρινόμενα διά τών εξής κυριωτέ- 
ρων γνωρισμάτων.

Πρόσοψ.ις
Ή πρόαοψις φϊρΒΐ πρός τά ανω τοξοβιδως διά μιλάν ών 

κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις .’Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος» κάτωίΛ δε ανιών καί έν τφ μέσω έν πλαιαίω 
πεποικιλμένω διά δαντβλλοειδονς ποικίλματος τον άριθμόν 
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπδ τούτον έν με- 
λανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις *δραχμαί  εκα
τόν*  διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.

Κατωτέρω φέρονται αριστερά ,ή υπογραφή τοΰ ταμίου τής 
Τραπέζης, έν τφ μέσα) ή τοΰ Διοικητού καί δεξιά ή τοΰ 
Βασιλικού 9 Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μέν δύο πρώτα ι διά 
σφραγιστήρος, ή δέ τελευταία ίδιογείρως.

’Αριστερά τον γραμματίου εϋρηται έν πλαισίφ σχήματος 
κυκλοτερούς ή είκών τον ίδρντοΰ τής Τραπέζης Γ. Σταύρου, 
δεξιά δέ το Βασιλικόν Στέμμα.

Ή πρόσοψις χρώματος Ιώδους πλαισιοΰται υπό δαντελ- 
λοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

Όπισθέα δψις
Ή οπίσθια δψις, πλαισιονμένη διά πρασίνου δαντελλο- 

ειδοΰς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ εικόνα τοΰ σώζομε· 
νου αρχαίου αγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τον Πλοΰτον. 
ώς άναγινώσκεται καί έπί τού βάθρου αύτοΰ διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.

* Εκατέρωθεν τον αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται έν θυ- 
ρεοϊς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός Κ,Ο, ύπ’ αυτό 

^δέ σημειούται ή εκδοσις διά τών λέξεων *εκδοσις  εννάτη», 
Έν ’AOrfvatc τη 15 Δεκεμβρίου 1910.

Ό Διοικητής
I. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

60
Οι καλλίτεροι Αθηναίοι ιατροί μεταξύ τών οποίων οί κ. κ. Μαγγίνας, Βάφας, Ζαΐμης, Αόϋρος, 
Καλλικούνης, Καλλιοντζής, Μαλανδρϊνος, ΙΙαπαβασιλείου, Βλαβιανός, Γκίζης, 
Τονφεξής, Κυταριόλος, Μπίστης, ΙΙούμπουρας, Σωτηοιάδης, Τσάκωνας, 
Φαραντάτος, Καποουλάς, Ρόκκος, Κανέλλης, Σκάσης, Άραβαντινός, ’Αντωνίου, 
Κεφαλόπουλος, Νικολούδης, Άσιμής, Δεδούσης, Σακάρραόος, Ααμπίκης, Καΐρης, 
Πρωτοπουλος κλπ. Συνιοτούν δι’ επιστολών τών

ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΑΡΙΖΗΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΣΑΓΕΖΙ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( χτοα αρχακειου 17—21 }

HUMUS Γ. 1ΓΓΚΙΗΣ
ΟΔΟΝΤΟ ΓΑΎΡΟΣ

3 - ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ-3

ε.Π.Α.Π
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛ

TJkSEIZklOISr

Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων 
αέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι-μέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρω· 
μάς τών άπλών εισιτηρίων.

’Εξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον

» “Αργος

Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ- 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ.

> Τρίπολιν

» Μίγαλύπολιν Εϊοιτήρ. 
Βιβλιάρ.

» Κνηαρισοίαν Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ.

» ’ Ακράιαν

» Πάτρας

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, αλλά προλαμ
βάνετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων, 
τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγός, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικοΰ σύστημα, 
τος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τδν διακεκριμένον έπι- 
στήμονα δδοντοϊατρδν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί 
τρείς σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις κάί 
Αδαμαντίνη, είνε μοναδικαί είς τδ είδος των.

Διά τοΰ Έλιξηρίου παύει ή οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι σκευασία άλάνθαστος και 

αποτελεσματική.
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(Έχ του ΓραφίΟυ)

» Πύργο»

'Εκ Πατρών
Διά Πύργον

» Λιγαινά

» Αιγιον

Νανπλιον

Πωλείται παρά τφ ίδίφ αντί 2 δρ. τό φιαλιδιον.

3 — Κ,οραή —
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ.

> Κόρινθον

’Εκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας Είσιτήρ. 

Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

Υ Π E P S K.E Α Ν £11 ί EAA.HJIl.K.Hi QMjUIMaTft
ΕΠΠΑΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΠΗΣ ΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Η ΜΟΝΗ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞ
I 11 Δ Ω Η Ν A I τόννων 16,000.

τόννων 12,000’Ατμόπλοια :

Τά ωραία και μεγαλοπρεπή ταντα ατμόπλοια είνε νεότευκτα και φημίζονται διά την άντοχήν και ευστά
θειαν κατά τά ταξείδιά των. ’Έχουσι διπλάς μηχανάς και διπλούς έλικας. Είνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα 
μέ 150 θέσεις Α', 200 θέσεις Η, και 1500 θέσεις Γ'. ’Έχουσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά 
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτών ό άσύρμρτος τηλέγραφος MarCOHl, παρέχεται δέ πάσα ανεσις είς τούς 
έπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αιθούσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλεϊον, καφφενείον κτλ. κτλ. Διά τήν υγείαν 
τών ταξειδιωτών εχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακείον πλήρες, ούτε νοσοκομείον. *

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΘΥΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.
ΚΕΝΤΡΙΚΆ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Έν Πειραιεΐ (5 Λεωφόρος Αιγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείω, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμω, 

και Νέα 'Υόρκη.Άντιπροσωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος και ’Ανατολής.
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ΠΛΗΡΕΣ StifMfiΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΥ
Διευθυντοΰ της ’Ανωτέρας Πρακτικής ’Εμπορι

κής Σχολής Πειραιώς καί τής ειδικής Μονο
ταξίου Λογιστικής Σχολής.

Ιον) Α' Βαθμίς ’«’Εγκυκλοπαίδειας Εμ

πορικής’ Μορφώσεως» Δρ. 10. Διά Έσωτ. Έξωι.
τούς συνδρομητάς «’Εμπορίου»......... Δρ. 8 Φρ. 8

2ον) Β' Βαθμίς «'Εγκυκλοπαίδειας ’Εμ
πορικής Μορφώσεως» καί τό «Έμ
πόριον» Γ'.Έτους (Συνδρομή έτησία
1940—1911)...................................... ·. » 7 » 8

3ον) «Τό Έμπόριον» Β' Έτους................ » .7 » 8
4ον) «Τό Έμπόριον» Α’ Έτους................ » 7 » 8

Δρ. 29 Φρ. 32

Εις τούς Άγαράζοντας δλην τήν σειράν χορηγεί
ται έκπτωσις 1Ο°/0.

"Αμα τή λήψει τοΰ αντιτίμου πέμπονται έπί συ- 
στάσει ελεύθερα ταχυδρομικών εξόδων.

Δωρεάν στέλλονται κανονισμοί καί προγράμματα 
άμφοτέρων τών Σχολών, ως καί Άγγελίαι, πίνακες 
περιεχομένων «Εγκυκλοπαίδειας» καί ’Εμπορίου» 
κλπ. Όδός Νοταρά 68, έν Πειραιεϊ.

AVIATION

Un jenne homme Francjais, ayant lon

gue pratique dans la constructions et les 

essais d’aeroplanes de tous systeines;
X

coinme mecanicien, metteur au point, et 

pilote.

Demande, soit einploi dans la niecani- 

que en Grece, ou commanditaires pour la 

construction de divers aeroplanes de son 

invention,—Pour renseignements Ecrire : 

Foulon Henry Aviateeu 24 Hue Ferdinand 

Fabre a Paris.

ΊΊΜΟΛΟΠΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος σελτς είς έν τεύχος ..... Δραχ. 60
Ήμίσεια » »   » 35
Τέταρτον σελ'δος »   » 20
Όγδοον » »   » 12

Διά χώρον μικρότερον τιμαί ανάλογοι
Δι’ εικονογραφιιιιένας διαφημίζεις, δΓ εξ τενχιι η πεοκίιίότεοα, ιδι-

ΠΛΟΥΤΟΣ
ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΦΤΤΩΝ

ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

Είδοποιοΐμεν τό Σον κοινόν τής πρωτευούσης καί 
των επαρχιών, διι είς τα εν Σεπολίοις Δενδροκομεία 
καί φυτοκομεία μας ενρίακονται πρός πώλησιν καί 
είς τιμάς ασυναγώνιστους άπαντα τά εκλεκτά εΐδη των 
Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί ύγειά. “Ομείως 
άπαντα τά είδη τών Φοινικοειδών καί 'Εσπεριδοειδών, 
φυτών.

Άναλαμβάνομεν τόν καταρτισμόν Κήπων καί Δεν- 
δροστοιχιών-

ΑΔΕΛΦΟΙ KANTOFOIί:

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ A. R. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑΣ

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Εΐδικαί σχολαί άνωτέρων τεχνικών σπουδών. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΜΗΧΑ- 

ΝΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Φοίτησις διετής. Γίνονται δεκταίκαί μαθήτριαι 

Έγγραφα! άπό τής 20 Αύγουστου. Μαθήματα άπό 
τής 15 Σεπτεμβρίου. Γραφεία Ακαδημίας 

καί Δελτίου έπί τής πλατείας Κάνιγγος 
έν Άθήναις,τά δίδακτρα ήλατ- 

τώθησαν είς τό '/3 σχεδόν, πρός ένίσχυσιν 
τών τεχνικών σπούδώνί
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
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Έάν al Άΰήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω~ 
ίίείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τούτο είνε καί τδ μέγα αύτδ 
Κατάστημα είς τδ οποίον σΰνεκεντρω9ή'~πλο’ΰσία "επίπλωσις, άπαστράπτουσα καδα- 
ριότης, πρόδομος‘υπηρεσία, μοναδική άφ&ονία Καί ποίκιλμα δλων τώ^ είδών τής 

:και της' Γαλάκτοκομδάς. ΎΤράποί’ αύτδ -εκαινοτόμη- 
σεν είς τδ ζήτημα τής εύ&ηνής διανομής κατ ' οίκον άγιου καί .νωποΰ Ά,γελα- 
ζενού Γάλακτος Σ Σ Τά Γιαούρτια την κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά 
εΐδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφΰονα, εύ&ηνα, κιίι /ιέ Εκλεκτά 
καί Επιμελημένα. Τά δέ εΐδη τής γαργαλιστικώτατα, γευ
στικότατα, άπολαυστικάπατα. Κατόπιν δλων αυτών δικαίως θεωρείται τδ κένε 
τρον δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου, δικαίως εύρίσκουσι &έσιν μόνον ο'ι προνοητικοί 
ποϋ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δίκαΐ0τε(Οθν δλοι 
οί συχνάζοντες είς.τά θέατρα δεν ίλεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη α»· δέν πά~ 
ρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναφυκτικόν των, ή τδ παγωμένοι· γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, εις τάς πολυτελείς, αί&οΰσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Η

Η 
Η 
Ή 
0

W 
2 
c?

Κ

48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ.-48



ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ
ηρ©Σ FIPOSTWSN τκε HRPArnrHS

KAI ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΧ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΖ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20.000.000

Διημηιιένον είς 80,000 ηετοχάς φράγκα χρνάΰ 250 έκάάτην

^QHNAl?

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΘΤΑΙΘΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζα^ίβίος Κ· Μήτρας (Γενικής Διευθυντής Τραπέζης Αθηνών).
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ; Ίωάννιις Εύταξΐας Υποδιοικητής τής “Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος).
ΜΕΛΗ : Στίό. ΦρβΥΚ»0δ«ί, Α»ον ξ?«φάν#υ» 4· ΓίωΡΥ1άδηί» Α· Ήλιόπονλος, Ν- Μ»όνρ-

ΰ.η$, Ε. Bqwrpn, Ε. U’Erjangep, Α. Ζαρίόης, Ch. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαιρΐίριος Κ. Μάτοας, Στέφανος Φραγκιάόης, Δημ·^τριος ’Ηλιόπούί,Οζ, Γενικός Γραμματεύς 
Δημ. Γαλανόπμν^ρς, Γενικός Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΟΝΔΙΝΟΝ

Υποκαταστήματα καί Πρακτρρεϊα : Είς Πάτρας, Αϊγιογ, Πνργογ, Καλά μας, Κεφαλληνίαν, Ζά
κυνθον, Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλα, Πόλον, Κορώνην Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλινί- 
τσαν, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον και Γΰθειον.

Προτμσία έν γένει τής παραγωγής καί τής Εμπορίας τής Σταφίόοςτ
Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευμένου είς τάς άποβήκας της μέχρι τών 4)5 τής αξίας αύτοΰ 

καί έπί τόκοι ο&χί άνφτέρω τών 6 ο)ο έςησίως.
Αγορά προσφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένα; έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλησιν τοΰ κατω- 

τάτου ορίου τιμής. Διαφήμισις τοΰ προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς πρός έπαόξησιν τής σημερινής κμτανα- 
λώσεώς του κ. τ. λ.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δοχ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΑΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος Φρ. 3.00 ΐΙ Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτου

> Β' ι > 2.00 ι 0 ΕΞΙΛΑΣΜΟ^· » κοινωνικόν >
» Γ' » > 1.50 ( Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΑΑ » Ιστορικόν »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 2.00 ΐ Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ κοινωγικαν $ρα-
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα, , μάτιον μονόπρακτον,μεταφρασθέν εις τήν’Αγγλικήν.

έξ υπερεπτακοσίων σελίδων. 5.00

Σετοαΐ της ’Ελληνικής ΈπιθεωοηΟεως τοθ A’ Β καί Γ'δτους πωλοϋνται εις τά 
Γραφεϊά ηας πρός 18 φρ. έκάάτη.
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