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Ό Γνήσιος 'Ελληνισμός : |. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ-—Μέτρα δΓ ων είνε δυνατή ή άναγέννησις τής 'Ελλάδος : ΔΩΡΟ
ΘΕΟΥ.— Άπό τήν ζωήν τού Λονδίνου (τά θέατρα) : ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ- — Ό Χριστιανισμός έν Ευρώπη: ΙΕ
ΖΕΚΙΗΛ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΟΥ.—Τό Β'. Πανελλήνιον Συνεδρίαν Γεωργίας κτλ. έν Πάτραις : Ο- Α. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ·—
Αημοσία Ιδιοκτησία καί Συνεργατισμός : Γ· Α. ΗΛΙΑΔΟΥ-—Πώς έργάζονται αί έλληνίδες μας (Φδισιατρεΐον) : ΕΥΓ.
ΖΩΓΡ-—Οί Άσδενεΐς Στρατιώταί μας·. *
. —Στο Τραμ: Α.Κουπρίν (Μετάφρασες) : ΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ-—
Ή Άεροπλοία: Δος ALEX-—Παλαιό Φώκαια - ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ-— Λαογραφικά : |. Π. ΣΤΑΜΑΥΟΥΛΗ— Οικονομολογικά: (Έκτου Μετόχου). — ‘Από τά πλεκτά τραγούδια: |. ΠΟΛΕΜΗ- — Ή Μόδα: Δος Μ- Π.— Άπό
τήν ζωήν τού Μηνός (Φεβρουάριος): Ε- Ζ.— Ή Λιάκαινα (ποίημα).—Βιβλιογραφία Κριτικού. Βιβλία καί Περιοδικά.

—Νέοι εκδόσεις.

ΚΟΣΜΟΙ : Άρι&μοί έκ τής μεταναστεύσεως.—Αί υποχρεώσεις τού Κράτους καί τό δάνειον.—Μία γνώμη
καλλιτέχνου.—Hellenic Herald,— ‘Επιστολή 'Ομογενούς.—Ό κ. I. Ευταξίας.—Στρατιώτης ομίλων.—Οί Βούλγαροι
φοιτηταί.— Ή τεσσαρακονταετηρις τοΰ Λιδασκάλου.—Οί Έκκα&αρισ&έντες αξιωματικοί.—Άπό ένα Νησί.—' Ο Σύλ
λογος τών ‘Ωφελίμων Βιβλίων.
ΕΙΚΟΝΕΣ : Ή κατοικία τοΰ Κα&ηγητού κ. Albin Putzker.— Ή πηγή.— Τό Φδισιατρεΐον.— Τό εσω
τερικόν Αραβικού καφφενείου.
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«Ελληνικής Έπιθεωρήόεως» αναγνωρίζεται ό Καθηγητής κ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΑΤΟΣ, 'Οδησσός.- Hue Pouschkine, No 66.
Έν Λονδίνφ
ή Δις ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Έν Μάντζεστερ
ό κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΈν ’Αλεξάνδρειά Αίγυπτου: ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ Βιβλιοπώλης (έναντι τοΰ Άβερωρείου Γυμνασίου).
•
Έν Kafr-Zavat
δ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, παρά τοϊς κ. κ. Χωρέμη-Μπενάκη.
»
Έν Ζαγαζίκ
ό κ. ΖΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣι πρόεδρος τού Ελληνικού Συλλόγου.
»
Έν Facous
δ κ. ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΣ.
>
Έν Μανσούρα
δ κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΈν Simbellavvein »
ό Ιατρός κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΧΑΣΈν Τάντρ
δ κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Διευθυντής τών Έλ. ληνικών σχολείων Τάντας.
»
Έν Uenha
δ κ. ΚΩΝΣΤ- ΔΑΝΙΣΚΑΣ·
»
Έν Πόρτ-Σάϊτ
ή Δνις ΑΓΛΑΊΆΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ. Διευθύντρια τοΰ έν Πόρτ-Σάϊτ Παρθεγωγείου.
Έν Άμμοχώστφ Κύπρου
ήΔτϊςΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου
Άμμοχώστου.
»
Έν Λευκωσία
ή Δνίς ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου Φανε
ρωμένης,
»
Έν Λάρνακι
ή Δν’ις ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΤΖΟΥ, Ύποδιευθύντρια τοΰ Παρθεναγω
γείου Λάρνακος.
>
Έν Λεμεσώ
δ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΗΝΩΝ, Δικηγόρος.
»
Έν Πάφφ
δ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Δικηγόρος,
Έν Καλάμαις
δ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ.
Έν 'Ιερουσαλήμ
δ κ. ΜΑΤΘΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

’Αντιπρόσωπος καθ’ όλην τήν Ρωσσίαν τής
»
»
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GRANDE FABRIQUE, DIST1LLERIE DE LIQUEURS
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Importation - Exportation

“CONTINENTAL,
Maison de tout premier ordre. Position la plus interessante, en
face le Jartin de 1’Esbekieh.— flombreuses ehambres avee salle de bain
prive.— Restaurant.— Grill l^oom.— Bar.— Billard. - 2 Liifts.— Jartin.
— Bureau de Poste dans I’Hotel.
Pension de prs. 20 a Frs. 25 par jour.

h’HOTEli LUXE DE U’E G Υ P T E,—R E S T H U R A Ν T ,—S A h h E

DE

pfiTES.

ΠΛΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΔΗΜΟΣ1ΕΤΟΗΕΝΟΝ Η ΜΗ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑ1

HOTEL D’ANGLETERRE
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία της «Έλλην&κης ΈπδΘεω/οήσεως»
άνα^^έλλεται <5ι’ αυτής.

Hotel de pamille, tranquille et eonfortable.

G. NUNCOVICH HOTELS C°
A. WILD
Direeteur General.

ΣΗΜ. — Γνωρίζομεν τοϊς ένδιαφερομένοις δτι αί έγγραφοί τών συνδρομητών μας αρχονται &πδ 1ης ίκάστον μηνάς.
i
.
'

ΤΡ^ΠΕΖ^ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1910
τΠΟΒΛΗΘΗΣΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Έν τφ ταμείφ καί παρ’έγχςορίοις
Τραπέζαις.. . Δρ.12,940,847,07
Παρά Τραπέζαις
Δρ. 35,758,087,48
Διαθέσιμα έν Εϋρώπη καί
Σ]ματα έν χαρτοφυλακίω... » 22,817,240,41
Προεξοφλήσεις καίπροκαταβολαΐ έπίγραμματ. Δρ. 32,543,804.60
Ήγγυημένοι λογαριασμοί έπί ένεχύρφ
χρεωγράφων........................ Δρ. 61,792,580.62
δι’ έμπορευμάτων καί άλλων
137,072,655.61
έγγυήσεων.................. » 64,579,752,79
έπί υποθήκη ακινήτων... » 10,700,322,20
Τρέχοντες λ)σμοί χρεωστικοί......... .................. Δρ. 28,045,952,35
Όμολογίαι Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Τα
μείων καί ’Ανωνύμων Εταιρειών....... » 15,923,657.09
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια............................. »
9,721,409.84
Συμμέτοχα! εις έπιχειρήσεις............................. »
2,494,295.80
4,819,088.89
Κτήματα Τραπέζης............................................. »
'Εγκαταστάσεις, έπιπλα, χρηματοκιβώτια κλ. »
963,601.12

Κεφάλαιον 'Εταιρικόν...................................... Δρ. 50,000,000.—
Κεφάλαιον τακτικόν "Αποθεματικόν.............. »
5,480,000 .—
Άποθεματικόν Προνοίας.................................. »
5,000,000.—
Καταθέσεις δψεως........... Δρ. 48,004,511,75)
>
προθεσμίας.. » 43,700,213,94/
»
πολυετείς καί μέ
>
127,260,534.18
»
προειδοποίηση· » 21,248,419.051
Ταμιευτήριον. .................. » 14,307,389.44)
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί................ »
23,914,651.38
Υποκαταστήματα............................................. »
68,581.16
Εξωτερικοί λογαριασμοί............................... »
39,733,718.07
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα......... »
13,237,524.25
Μέρισμα Β' έξαμηνίας 1910........................... »
2,500,000.—
Υπόλοιπον κερδών εις νέον........................... »
147,543,74

Δρ. 267,342,552.78

Δρ. 267,342,552.78

ΑΝΑΛΤΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ 1910
ΧΡΕΩΣΙΣ

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Φόροι διάφοροι καί χαρτόσημον μερίσματος. ..Δρ
497,993 90 "Υπόλοιπον κερδών 1909....................................... Δρ. 144,824.25
Κράτησις ύπέρ τοΰ τακτικού Άποθεματικοΰ έπί
Διάφορα κέρδη 1910 άφαιρέσει τών Γενικών εξό
δων ποσοστών Διευθύνσεως καί αμοιβών προ
τών κερδών 1910 έάρθ. 46 τοϋ Καταστατικού) » 205,000.—
Άπόσβεσις έκ τών εξόδων έγκαταστάσεως. ...
»
66,600.55
σωπικού............................................................ » 5,635,394,54
Άπόοβεσις τών αναξιόχρεων οφειλών................ »
364,680.60
Άπόσβεσις έναντι διαφοράς έξαγορασθεισών
'Ομολογιών τής Τραπέζης............................... >
300,000.—
Κέρδη καθαρά διανεμόμενα......................
> 4,198,400.—
»
»
άφιέμενα εις νέον......................... »
147,543.74
Δρ. 5,'80,210.79
Δρ. 5,780,218.79

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1910
Δρ. 1,600,000.—
» 2,500,000.—
»
20,500.—
»
*
77,900.Δρ. 4,198,400 —

Προσωρινόν μέρισμα Λ' έξαμηνίας................................................................................
Μέρισμα Β'
»
.................................................................................
"Υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών, κατά τό άρθρον 46 τοϋ Καταστατικού................
’Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου (μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ φόρου)................

S-Π-Α-Π
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

εντολή τον αιοικπτ’κον συμβουλίου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων
μέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι"
μάς τών άπλών εισιτηρίων.
Έξ ’Αθηνών

Αιά Κόρινθον

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» "Αργος
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
» Τρίπολιν
Βιβλιάρ.
» Μεγαλόπολιν Είσιτήρ.
•
Βιβλιάρ.
» Κυπαρισσίαν Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Άκράταν
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πάτρας
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πύργον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Έκ Πατρών

Αιά Πύργον

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ
» Αεχαινά
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Αίγιον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Κόρινθον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας
» Ναύηλιον

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

’Αναχωρήσεις ίξ Αθηνών

6.20 π. μ.

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα
λόπολιν, Κυπαρισσίαν Καλάμας.
7.— »
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλή
νην, Πύργον, 'Ολύμπια.
8.30
»
Τοπική διά Κόρινθον.
11.30
»
Διά Κόρινθον Ναύπλιον, Πάτρας.
1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν καί Τε
τάρτην.
’Αναχώρησες έκ Πατρών
7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
8.15
»
Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην και Πα
ρασκευήν.

9.20
7.65
•15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34,50
27.80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22 —
18.30
25.75
23 20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
22.55

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9 —
14.60
11.—
17.25
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
6.4.05
4.—
2.80
13.10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

13.70
9.65
9.50
6.75

12.25
8.05
7.80
5.60

7.35

ΕΝ ΟΔΩ ΟΦ©ΑΛΗΟΤΛΤΡΕ IΟΤ
Συνιστώμεν Ιδιαιτέρως τόν έμπορορραπτικόν οί
κον τοϋ κ. Γκάτ διακρινόμενον διά τήν έκλεκτικότητα τών υλικών του, διά τήν στερεότητα και κομ
ψότητα τής έργασίας του και διά τήν εύθηνίαν τών
τιμών του.
Κομψότης, στερεότης, οικονομία. Διά τούς ξένους
τών ’Αθηνών επιβάλλεται ή έπίσκεψις τοϋ Έμπορορραπτικοϋ Οϊκου Γκάτ.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ Τ0ΪΠΑΗΤ0Π2ΑΕΙ0Ϊ
Βούτυρο γάλακτος διά γλυκά, λάδι Μάνης καί
Κρανιδίου, τυροί Ευρωπαϊκοί καί ’Εγχώριοι. ’Αποι
κιακά δλων τών ειδών. Ποτά ευρωπαϊκά καί εγχώρια.
’Όσπρια δλων τών ειδών. Τσάι, μπισκότα,· κον
σέρβες κλπ.

ΕΙΣ ΤΗΝ “ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΕΝΗΣΙΝ,,
Όλα τά είδη είς τιμάς πολύ μικροτέρας τής άγοράς
καί ποιότητος ήγγυημένης καί μέ ζύγι άκριβέστατον.
Ή διανομή κατ’ οίκον δίς τής ημέρας.

ρ.ΕΛΟΠ.

^ΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

4.70
3.40

(Έκ τοϋ Γραφίου)

περιιλιληιικ ελληνική ατμοπλο γα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Ζ. Κ. ΜΑΤΙΑΣ

* Α» Π·
Π

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

7ο μέρισμα εχ δραχμών η φράγκων 5 κατά μετοχήν πληρωθήσεται είς χρυσόν άμα τή έγκρίσει τοί παρόντα; Ισολογισμοί υπό της
Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων συνκροτηθησομένης τήν 2 Μαρτίου 1911.

Έν Άθήναις, τή 17 Φεβρουάριου 1911.
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Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, "Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα
λάμας, Κεγαλόπρλιν, Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
’Αναχωρήσεις έκ Καλα^ών
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα
λόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με
γαλόπολιν, Τρίπολιν.
’Αφίξεις είς ’Αθήνας
Ταχεία έκ Πατρών (δες ώς άνω).
Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική εκ Κορίνθου.
Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου,
Κυλλήνης, Πα
τρών, Καλαβρύτων,
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως
Τριπόλεως, Ναυπλίου.
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ΓΡΑΜΜΗ εξ

ΕΠΑΑΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΑΗΣ ΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

ΑΘΗΝΑΙ.. τόννων 16,000.
Ατμόπλοια : —----------------------------------------------------------ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,, τόννων 12,000

Τά ώραϊα καί μεγαλοπρεπή ταΰτα ατμόπλοια εΐνε νεότευκτα καί φημίζονται διά τήν άντοχήν καί είστάθειαν κατά τά ταξείδιά των. Έχουσι διπλός μηχανάς καί διπλούς έλικας. Εΐνε πολυτελέστατα, αναπαυτικώτατα
μέ 150 θέσεις Α, 200 θέσεις Β', καί 1500 θέσεις Γ'. Έχουσιν ήλεκτρικδν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτών δ ασύρματος τηλέγραφος Marconi, παρέχεται δέ πάσα άνεσις είς τους
έπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλεΐον, καφφενεϊον κτλ. κτλ. Αιά τήν υγείαν
τών ταζειδιωχών εχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακείου πλήρες, ούτε νοσοκομεϊον.
Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
’Εν Πειραιέϊ (5 Λεωφόρος Αιγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείω, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμφ,
καί Νέα 'Υόρκη.
ΆντιπροΒωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος και ’Ανατολής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕίΙΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ 4-ον

L,A GRANDE FABRIOUE

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΕ,

28

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

I9U

ΤΕΤΧΟΣ 40θ
*

ζίΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ^ΜΕΡΙΚΗΝ

STEIN

S.

PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE ME IL LE UR MARCHE
"·· 1 · - "''cSS Γ.5 '·
*->

—"

"

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS

ROBES, MARTE AUX ETC. POOR DAMES & FILLETS
bonneterie, chcmiserie, parfumerie, ganterie, mercerie»
LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAR^QUINERIE

CKAUSSURES, ARTICLES DE VOYACE ETC· ETC-

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, SALONIQUE, CON
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL)·
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ΕΧΩΝ

Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ζ. ALBIN PUTZKER

*Εδημοσ ιεύσα μεν άλλοτε την εικόνα τοΰ κ, Putzker καί εγράψαμεν όλίγα τινα περί τοΰ
έξοχου αύτοΰ φίλου της πατρίδος μας. *0 κ. Putzker καθηγητής της Γερμανι
κής Φιλολογίας είς τό έν Καλλιφρονία Παν επιστήμων τοΰ B&rkelfly αισθάνεται την
πλέον ιδανικήν καί τρυφερόν λατρείαν καί άφοσίωοιν διά παν τό ‘Ελληνικόν. *11
'Ελληνική Πατρίς, η ‘Ελληνική Ιδέα, ή ‘Ελληνικέ] Φύσις, τό ‘Ελληνικόν Πνεΰμα
άμφιβάλλομεν άν εύτυχήοη νά επιτυχή θερμότερον καί διακαέατερον θαυμαστήν άπό
τόν διακεκριμένον αύτόν επιστήμονα καί γνωστόν διά τά μεγάλης σπουδαιότητος
επιστημονικά του έργα. "Η «‘Ελληνική 'Επιθεώρησις» χάριν τιμής δημοσιεύει
τήν κομψήν κατοικίαν του.
W~ -Τ,·— -VP

Ο ΓΝΗΣΙΟ? ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ?
ΤΑΣ

ΤΙΜΑΣ

«Ου γάρ άλλοτρίοις χρωμενοις παραδείγμασιυ άλλ' οίκείοις εζεστιν ύμΐν ενδαίμοσι γενέσθαίϊ).

(Δ ημοσθ'ένης).

ΕΝΔΥΜΑΤΑ . ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
EICH ΠΛΕΚΤΙΚΗΕ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, ΕΙΑΜ
ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EJQH ΕΣΩΡΡΟγ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Μ ΜΗ ,
EICH ΑΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EICH ΤΑΞΕΐαίΟγ.
ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑ’ΓΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

Τού; βαρυση ιιάντου; τουτου; λόγου; τοϋ άρχαίου
ρήτορο; Θά ηύχόμην νά είχον πάντοτε προ οφθαλ
μών οϊ τε διδάσκαλοι κα'ι οί συγγράφει; τοΰ ήμετέρου
έθνου;, ϊνα παριστώντε; άδιαλείπτω; εί; τού; άναγνώστα; καί ιιαθητά; αύτών τά; προγονικά; άρετά;
δεικνύωσιν αύτοΤ;, πόσον άπολειπόμεθα ήμεΐ; εκείνων
καί ποΰ πρέπει πάντοτε καί μετ’ επιμονή; μεγίστη;
νά κατευθυνώμεθα, άν πράγματι θέλωμεν νά φέρωμεν έπαείω; τό όνοιια τών ημιθέων εκείνων.
Χάριν παραδείγματα;, ϊνα δηλ. έπί συγκεκριμένων
δείέω πώ; φαντάζομαι τό πράγμα τοΰτο, θά απαριθ
μήσω έν τοϊ; έίή; χαρακτηριστικά τινα τοΰ έλευθέρου, τοΰ πολίτου, tor Έλληνας, άπω; ήθελον αυτόν
οί αρχαίοι.
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Εν πρώτοι; ό πολίτη; ’Έλλην απολαύει πλήρου;
ελευθερία; λόγου καί σκέψεω;, εϊτε δημοκρατούμενο;,
είτε βασιλευόμενο;- διά τοΰτο ό ’Αγαμέμνων δέν
διατάσσει τού; άνδρα; νά ύπάγωσιν εί; τήν μάχην,
άλλά πρώτον καλεΐ εί; συνέλευσιν, πείθει καί έπειτα
βαδίζει αύτό; έμπρό;, μάχεται έν τοϊ; προμάχοι;
καί αριστεύει. Κατά τήν μάχην δεν κρατεί ράόδον ή
άλλο τι μέσον υλική; τιμωρία;, άλλ’ άπλώ; λέγει αι
δώς Άργιλοι ! αϊδομένων ανδριυν πλεντες οώ^οι ται
ρε πί<ι ατται. Γό επίθετου κοδιάνειρα άπονέμει ο Ο
μηρο; επ' ίση; εί; τήν μάχην καθώ; καί εί; τήν συνεΛευσιν, οιοτι ρΐ)τι/ρ μνϋων και πρηκτηρ ϊργαιΐ’ πρέ
πει νά είναι ό γνήσιο; Έλλην ήρω;. Όμοίω; δέ ό
Βασιλεύ; Πελασγό; παρ’ Αίσχύλω ( Ικέτισι Jgy—§).
Ώσαύτω; καί έν Μακεδονία πάσαν κατ’ άίιωματικοΰ κατηγορίαν δέν έδίκα^εν ό Βασιλεύ; αύθαιρέτω;,
ά/Α’ αύτό; ό στρατό; μεταβαλλόμενο; εί; δικαστήοιον, ενώπιον τοΰ όποιου ώμίλει καί άπεΛογεΐτο έλευΘέρως ό κατηγορούμενο;.
Πρό; ταΰτα ά; παραόάλη τι; τά ύπό τοΰ ’Ηροδό
του λεγάμενα έν Ζ’ 38—γο περί τινο; πλουσιωτάτου
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Λυδοΰ,Πυδίου το όνομα, οστις αφοΰ έψιλοξενησε πλου-

τίνα τά συστατικά, τις ή αρχή καί τίς ό σκοπός αυ

σιοπαρόγωζ
ολον τόν στρατόν
τον Ξέοίου,
^ερχο
ΙΑ
I
I
*
μένου έπί τήν Ελλάδα, έίηΤηδε παρά τοΰ Βασιλεύς
ΐήν χάριν, ΐνα έκ Τών πέντε υιών αύτοΰ, πάντων συστρατευδμένων, άψήση αύτύ ένα, τον πρεσούτερον,

τού ; Τίς δ’ ό σκοπός τοΰ άνθρώπου έπί τής γής καί

δπωε έχη αύτόν ώς βοηθόν. Ό δέ τύραννος έκεΤνος
όργισθείς, διέταξε νά διχοτομηθή ό αιτηδεις υιός, νά

ριψδή έψ’ έκάτερας τής όδοϋ καί νά διέλθη ό στρατός
διά μέσου !
. . .Διά ταΰτα

τά βαρβάρων γάρ δονλα πάντα
πλι/ν ενός
βοα και δικαίως ο τραγικός.
Προφανές δέ οτι άνθρωποι οΰτω δουλεύοντες δέν

δΰνανται νά λέγωσι μετά τοϋ Άχιλλέως οτι,εχ&ρός γάρ
μοι κεΐτος όμως 'Α'ίδαο πνλι/οιν ος γβ Ετερον μεν κετΰ/]
ενι φρεαιν, άλλο δε εΐπ/μ. Όχι, τοιαΰτα φρονήματα
και διανοήματα δέν έπιτρέπονται αύτοΐς,άνάγκη μόνον
κρυψινοίας, πονηριάς, ραδιουργίας, ύποκρίσεως, ψεύ
δους, δόλου, απάτης, απιστίας, επιορκία;, σκληρότη
τας καί καθόλου ^τάσης κακίας, αϊτινες πάσαι χαρακτηρίςουσι τούς δούλους, άλλ’ άτιιιάύουσι τούς έλευδέρους, τούς 'Έλληνας,οϊτινες βδελύσσονται ταύτας,φιλοϋσι δέ τήν παρρησίαν, τήν ειλικρίνειαν, τήν αλή
θειαν, τήν πίστιν, τήν ακριβή τήρησιν τοΰ λόγου καί τοΰ
όρκου, τήν φιλανθρωπίαν καί πασαν άλλην άνθρωπίνην
και πολιτικήν άρετήν.
’Έπειτα ό έλεύθερος’Ελλην ψιλοτιμεΐται νά έπιδώση
εΐς πάσαν άρετήν, γινώσκων οτι ούδεΐς ύπάρχει τύραν
νος, ϊνα φδονήση αυτόν έπί ύπεροχή ή κάλλους ή αν
δρείας ή άλλου τίνος φυσικού ή έπικτήτου προτερήμα

τος. Λοιπόν μουσική, χορός, γυμναστική και καθόλου
παν αγώνισμα, δι ου καί τό σώμα καλλύνεται και αΐ
δεξιότητες αποκτώνται, και τό ψυχικόν σθένος είς τε
τάλλα καί είς τά τοΰ πολέμου έργα λαμβάνει μεγάλην
έπίδοσιν, πάντα ταΰτα άπήρτιξον τό πρόγραμμα τής
ανατροφής καί ^παιδείας τοΰ Έλληνος, πάντα ταΰτα
έδει νά γινώσκη θεωρητικώς καί πρακτικώς πας αληθής
Έλλην. Ούτως ή αρχαία Ελλάς κατέστη κατά μι
κρόν Ναός ένθα έλατρεύετο ή άνδρική αρετή καί τό
καλόν !
Άλλ’ ό,τι μάλιστα πάντων έχαρακτήριςε τόν 'Έλ
ληνα καί διέστελλεν αύτόν τοΰ βαρβάρου, ήτο παρά
τήν λατρείαν τοΰ καλού ή φιλομάθεια, ή άκόρεστος
δίψα τοΰ είδέναι τά πάντα, οϋχί μόνον τά χρή
σιμα έν τω βίω, άλλά πάντα ανεξαιρέτως απλώς χά
ριν τής γνώσεως,τό είδέναι.Ύπό τής επιθυμίας ταύτης
έλαυνόμενοι ο! Έλληνες έπενόησαν καί έτελειοποίησαν τάς τε άλλας έπιστήμας, ιατρικήν, νομικήν, μα
θηματικήν, πολιτικήν, πολεμικήν κτλ. κτλ. καί τήν βα
σίλισσαν αύτών τήν φιλοσοφίαν. Ούτοι πρώτοι έθηκαν τά μεγάλα περί τοΰ κόσμου καί τοΰ άνθρώπου
προβλήματα, έρωτήσάντες πόθεν συνέστη ό κόσμος,

κατα τίνα τρόπον δύναται νά έπιτύχη αύτόν καλύτε
ρον ; Καί αύτής άκόμη τής άνδρωπίνης γλώσσης έςήτησαν τήν πρώτην αρχήν, ήτοι ήρώτησαν πότερον
είναι εργον τών ανθρώπων καί πώς νοητέον τούτο ή
έγκειται έν αύτή τή φύσει τών εννοιών τών πραγμά
των ή ανάγκη νά δηλώνται αύτω καί ούκ άλλως ;
Τοιοΰτοι ήσαν έκείνου ημείς δένΰντί ποιοΰμεν; Φι-

ζ.ογυμναστοΰμεν ζ Φιλοσοφοΰμεν ; Έπιδιώκομεν πάση
ουνάμει τό είδέναι, τό τά πάντα είδέναι; Φιλοΰμεν
τας καΛας τέχνας, τήν μουσικήν,1 τόν χορόν, τά ποι
κίλα αγωνίσματα, χάριν τοΰ κάλλους καί τής ύ-

γείας τοΰ σώματος καί χάριν τοΰ σθένους τής ψυχής;
Προπαρασκευαςόμεθά πάντοτε διά παντοίων ασκή
σεων είς τά πολεμικά έργα ; Έχομεν τοιοΰτον ίπποτισμόν όποιον εκείνοι,' ώστε πάν ψεύδος, πάσαν απά
την, πάσαν πονηριάν, πάσαν ραδιουργίαν, πάσαν κα
θόλου κακίαν νά Οεωρώμεν ώς άτιμάςουσαν ημάς καί
άναΐίαν ήμών ; Καί ψιλοτιμούμεδα. νά έξισωθώμεν
πρός τά αθάνατα έκεϊνα πρότυπα; Ό Επαμεινώνδας
οστις καί φιλόσοφος καί πολιτικός - άριστος καί μα
χητής γενναιότατος καί χρημάτων κρείσσων ήτο καί
πάσης κηλΐδος άπηλλαγμένος ύπήρξεν, ιδού πρότυπον
άξιον νά προστήσωσιν οί νέοι προ τών πνευματικών
αύτών οφθαλμών είς μίμησιν. Διότι τούτου γενομένου ή Ελλάς δέν θά είνε πλέον μικρά καί ασθενής,
άλλά μεγίστη καί ίσχυροτάτη καί ένδοξος, όπως ή
τοΰ Θειιιστοκλέους, τοΰ Περικλέους καί τοΰ Μεγάλου
Αλεξάνδρου.

καί 34,047 είχον κάτω τών 50 δολλαρίων έκαστος».
«Έκ τών Ελλήνων μεταναστών τοΰ 1910 έδήλωσαν 37,019 μέν δτι είχον άγοράσει έξ ιδίων τά εισι
τήριά των, 2,078 δέ δτι τά είχον πληρώσει οί συγ
γενείς των καί 38 δτι τά είχον πληρώσει έντελώς
ξένοι πρός αύτούς άνθρωποι».
« Έδήλωσαν έπίσης 26,974 έκ τοΰ όλικοΰ άριθμοΰ τών Ελλήνων μεταναστών τοΰ ίδίου έτους δτι
μετέβαινον πρός συνάντησιν συγγενών των, 11,637
δτι μετέβαινον πρός συνάντησιν φίλων των καί 524
δτι δέν είχον έν ’Αμερική ούτε συγγενείς ούτε φίλους».
«Έκ τών 39,135 Ελλήνων μεταναστών τοΰ αύ
τοΰ έτους, άφαιρουμένων τών άγόντων ήλικίαν κάτω
τών 14 έτών, 24,351 ήσαν άγαμοι, άγοντες ήλικίαν
άνωτέραν τών 14 έτών καί κατωτέραν τών 44 έτών,
11,209 ήσαν έγγαμοι τής αύτής ήλικίας, 49 ήσαν
χήροι. Έκ τών άγόντων ήλικίαν άνωτέραν τών 45
έτών 10 ήσαν άγαμοι, 350 έγγαμοι καί 15 χήροι.
Οί άρρενες Έλληνες μετανάσται οί άγοντες ήλικίαν
κατωτέραν τών 14 έτών ήσαν 596, ήσαν δέ δλοι
άγαμοι. Έκ δέ τών Έλληνίδων αί όποΐαι, ώς είπομεν, άνήρχοντο έν δλφ κατά τό 1910 είς 2,555, άγα
μοι μέν ήσαν έκ τών άγουσών ήλικίαν άνωτέραν τών
14 έτών καί κατωτέραν τών 44 έτών 1,061, έγγα
μοι δέ 878, χήραι 40 και 1 διεζευγμένη. Έκ τών
Έλληνίδων τών άγουσών ήλικίαν άνωτέραν τών 45
έτών 2 ήσαν άγαμοι, 80 έγγαμοι καί 48 χήραι. Αί
άγουσαι ήλικίαν κατωτέραν τών 14 έτών ήσαν δλαι
πλήν μιας άγαμοι. Έκ τών άγάμων Έλληνίδων,
έκτός τών άγουσών ήλικίαν κατωτέραν τών 14 έτών,

487 ήσαν ήλικίας μεταξύ 15 καί 19 έτών, 389 με
ταξύ 20 καί 24 έτών, 96 μεταξύ 25 καί 29 έτών
καί 13 μεταξύ 30 καί 34 έτών».
«Κατά έπαγγέλματα οί Έλληνες μετανάσται τοΰ
1910 διηροΰντοώς εξής : 8 ηθοποιοί, 7 Ιερείς, 1 δη
μοσιογράφος, 1 ήλεκτρολόγος, 9 έπιστήμονες μηχα
νικοί, 7 δικηγόροι, 6 λόγιοι; 7 μουσικοί, 1 κυβερνη
τικός υπάλληλος, 10 ιατροί, 2 ζωγράφοι, 10 διδά
σκαλοι καί 15 άλλοι άνθρωποι μέ έλεύθερον έπάγγελμα, 80 άρτοποιοί, 59 κουρείς, 44 χαλκεϊς, 9 βιβλιοδέται, 4 ποτοποιοί, 25 κρεωπώλαι, 118 ξυλουρ
γοί καί λεπτουργοί, 252. έμποροϋπάλληλοι, 39 πρα
κτικοί μηχανικοί, 21 βυρσοδέψαι, 16 κηπουροί, 4 πιλοποιοί, 10 σιδηρουργοί, 4 χρυσοχόοι, 1 κλειθρο
ποιός, 325 ναυτικοί, 68 κτίσται, 9 μεταλλοτεχνίται
έκτός σιδηρουργών καί φανοποιών, 1 μυλωθρός, 1
ράπτης γυναικείων ένδυμάτων, 1 7 έμπειροι έργάται
μεταλλείων, 18 κοσμηματογράφοι, 4 φωτογράφοι, 1
κατασκευαστής γυψίνων έκμαγείων, 5 τυπογράφοι,
1 σαγματοποιός, 174 υποδηματοποιοί, 36 ύαλοτεχνίται, 11 λιθοτόμοι, 171 ράπται, 10 βυρσοδέψαι,
13 ύφανταί, 3 φανοποιοί, 13 καπνοκόπται, 6 ώρολογοποιοί καί 46 διάφοροι άλλοι τεχνϊται, 1 πράκτωρ
άτμοπλοίων, 2 τραπεζίται; 5,052 άγροτικοί έργάται,
51 έμπειροι καλλιεργηταί, 8 άλιεϊς, 17 ξενοδόχοι,
27 κοινοί έργάται, 15 βιομήχανοι, 357 έμποροι καί
μικροπωληταί, 870 ύπηρέται καί 118 διάφοροι άλ
λοι. Οί μή δηλώσαντες έπάγγελμά τι συμπεριλαμ
βανομένων τών γυναικών καί τών παιδιών άνήρχοντο
είς 3,309».
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κ της έτησίας έκθέσεω; τοΰ βιευθυντοΰ τοΰ γρα
φείου τής μεταναστεύσεως κ. Williams δημοσιεύομεν τάς κάτωθι στατιστικά; πληροφορίας
σχετικάς μέ τήν Ελληνικήν μετανάστευσιν.
«Κατά το οικονομικόν
ΑΡΙΘΜΟΙ
έτος 1910, τό λήξαν τήν
ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 30 παρελθόντος ’Ιουνίου,
έπί όλικοΰ αριθμού 39.
135 Ελλήνων μεταναστών έκ τής έλευθέρας και τής
υποδούλου Ελλάδος και άλλαχόθεν, 30,580 ήσαν
άνδρες καί 2,555 γυναίκες. Κατωτέρω τών 14 έτών
ήλικίαν ήγον 1,041 μετανάσται, καί 37,589 μετανάσται ήγον ήλικίαν μεταξύ 14 και 44 έτών. Άνωτέραν τών 45 έτών ήλικίαν ήγον 505 μετανάσται.»
«Κατά τό ίδιον οικονομικό έτος 7,891 Έλληνες
μενανάσται καί 1,238 Έλληνίδες δέν έγνώριζον ούτε
άνάγνωσιν ούτε γραφήν, 13 δέ Έλληνες μετανά
σται έγνώριζον μέν γραφήν άλλ’ δχι άνάγνωσιν».
«'Όλοι οί προειρημένοι Έλληνες μετανάσται τοΰ
1910 έφερον μεθ’ έαυτών κατά τήν άποβίβασίν των
961,087 δολλάρια. Ούτως είς έκαστον έκ τών 39,135
Ελλήνων μεταναστών άνελόγουν 24 περίπου δολ
λάρια. Ή σχετική στατιστική λέγει δτι έκ τών 'Ελ
λήνων μεταναστών 2,547 είχον μεθ’ έαυτών κατά
τήν άποβίβασίν των 50 δολλάρια και άνω έκαστος,

Ε

ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Τό πρώτον έργον τής Έθνοσυνελεύσεως πρέπει νά ήναι
ή παροχή δικαιώματος αποστολής βουλευτών εΐς τάς έντή
αλλοδαπή ελληνικός κοινότητας. Ήέλευθέρα Ελλάς είνε
μικρόν μόνον τμήμα τοΰ μεγάλουΈλληνισμοϋ καί δέν έπρεπε
ποτέ νά άποκλείση έκ τοΰ Εθνικού Συνεδρίου τήν μεγαλειτέραν τοΰ έθνους μερίδα, τήν καί μάλλον άνεπτυγμένην
καί περισσότερον ανεξάρτητον/ Ή έξω ‘Ελλάς πάσχει έκ
τής κακοδιοικήσεως τοΰ Βασιλείου δσον καί ή έσω, οίκονομικώς δ’ άπέβη όλεθριωτέρα εΐς τήν έξω ή εΐς τήν έσω
‘Ελλάδα ή πολιτική ή καταλήξασα είς τήν πτώχευσιν,
είς τόν οϊκτρόν πόλεμον καί είς τήν έθνικήν έξουθένωσιν.
Δέν είνε λοιπόν δίκαιον νά μή εχη φωνήν έν μέρος τοΰ
'Ελληνισμού είς τήν διεύθυνσιν τών κοινών πραγμάτων,
νά ύφίσταται δέ τάς συνέπειας πολιτικής έρήμην αύτοΰ
άποφασιζομένης. Ό βασιλεύς Γεώργιος είνε βασιλεύς τών
"Ελλήνων, δηλ. δλων τών 'Ελλήνων, διατί λοιπόν νά απο
κλείονται τής συμμετοχής είς τήν Κυβέρνησιν οί έκτός τοϋ
Βασιλείου ζώντες υπήκοοί Του ; Εΐς δλας τάς έθνικάς
κρίσεις r. έκτός τοΰ Βασιλείου ‘Ελλάς άπεδείχθη μάλλον
όρθοφρονοΰσα. Χωρίς ν’ ανατρέξω είς έποχάς μεμακρυσμένας υπομιμνήσκω πρός άπόδειξιν πρόσφατα γεγονότα.
Τήν τότε πολιτικήν τοΰ αοιδίμου Κουμουνδούρου ή

'Ελλάς τοΰ Βασιλείου άπεδοκίμασε πανηγυρικός τόν
Δεκέμβριον τοΰ 1881, μηδ’ αύτής τής, ύπό τής πολιτικής
ταύτης, άπελευθερωθείσης Θεσσαλίας έξαιρουμένης, τόν
δ’ εύφυέστατον καί ένθερμον έκεΐνον πατριώτην έστειλε
μετ’ ολίγον εΐς τόν τάφον μέ τήν καρδίαν τετρωμένην, άν
δέ δέν προελάμβανεν δ θάνατος, ίσως τόν έστελλε καί πρό
τοΰ Είδικοΰ Δικαστηρίου.Ή έξω Ελλάς δμως έπεδοκίμασε
μιφ φωνή τήν σώφρονα έκείνην πολιτικήν, τήν έλευθερώσασαν άναιμάκτως τριακοσίας χιλιάδας ‘Ελλήνων, τά δ'
έπελθόντα κατόπιν γεγονότα έδικαίωσαν πληρέστατα τήν
κρίσιν της. Τό αύτό συνέβη μέ τήν πολιτικήν τοΰ 1885 —
86 τοΰ 1891—92, τοΰ 1895 — 97. Ό έξω ‘Ελληνισμός
έθεώρησε πάντοτε τόν μακαρίτην Δηλιγιάννην ανεπαρκή,
κατελήφθη δ’ύπό φρικιάσεως δταν τφ 1895, ή καθολική ψη
φοφορία έπέβαλεν αύτόν τό τρίτον είς τήν Βασιλείαν ώς
Πρωθυπουργόν, καί τά τρομερά αποτελέσματα τής πρω
θυπουργίας αύτής άποδεικνΰουσι πόσον ή έξω 'Ελλάς είχε
δίκαιον.

4'
Τό αξίωμα δτι άντιπροσώπευσις καί φορολογία πρέπει
νά συμβαδίζουν είνε όρθότατον, έν Έλλάδι δμως παρα
βιάζεται οίκτρώς, άφοΰ ή καθυστέρησις τών φόρων δέν
συνεπάγεται, ώς έδει, τήν απώλειαν τών έκλογικών δικαιω
μάτων, ώς συμβαίνει έν Άγγλίφ, δπου διαγράφεται έκ
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τών εκλογικών καταλόγων πας πολίτης καθυστερών Δη
μόσιον ή Δημοτικόν φόρον.
Έπί τοϋ προκειμένου τό αξίωμα δύναται νά ικανο
ποίηση διά τής επιβολής ετήσιας εισφοράς είς πάντας τούς
έν τή αλλοδαπή έ'λληνας πολίτας, εισπραττομένης ύπό τών
προξένων καί διατιθέμενης σποκλειστικώς είς παρασκευάς
σκοπούσας τήν άπελευθέρωσιν τοϋ δούλου ελληνισμού’
λέγων παρασκευάς δέν έννοώ μόνον τάς πολεμικός, άλλά
καί τάς εκπαιδευτικός, πρό πάντων δέ ταύτας, κυρίως δέ
τήν σύστασιν Σχολείων, τήν αποστολήν καλών Διδασκάλων
καί τίμιων καί ικανών Προξένων. Ό Σύλλογος πρός διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων καί οί Διδάσκαλοί του
εξυπηρέτησαν τον έν Μακεδονία καί Θρρ,κη ελληνισμόν
τελεσφορίότερον ή τά υπουργεία τών Στρατιωτικών καί
τών Ναυτικών καί οί πρόξενοι οϋς απέλυσαν κατά τοϋ Ελ
ληνισμού αί κομματικοί Κυβερνήσεις. Θά μοί άντιταχθη
’ίσως ότι οί έν τή αλλοδαπή έλληνες πολϊται είνε έλάχιστοι
απέναντι τοϋ μεγάλου άριθμοϋ τών ξένης υπηκοότητας έλλήνων’ οί ολίγοι όμως αύτοί διερμηνεύουσι πιστότερον
τό φρόνημα καί τούς πόθους τών πολλών ομοφύλων έν
μέση» τών οποίων ζώσιν, ή οί έν τφ βασιλείφ οίκοϋντες
■ψηφοφόροι, οί σήμερον έκλέγοντες τούς βουλευτάς. Αί
Κοινότητες άναλόγως τής σημαντικότητος αύτών καί τοϋ
αριθμού τών καταβαλλόντων τήν εισφοράν έλλήνων ύπηκόων, πρέπει νά διαιρεθώσιν είς έκλογικά διαμερίσματα.
Είς τάς έν Αγγλία κοινότητας, λ. χ. νά δοθή τό δι
καίωμα τής έκλογής τόσων βουλευτών’ είς τάς έν
Τουρκία, τάς έν Ρωσσίφ, τάς έν Ρουμανίφ, τάς έν τή Ν.
’Αφρική, τάς έν Γαλλία, τάς έν ’Αμερική καί άλλαχοΰ
έπίσης. Ή εισροή τόσου νέου αίματος είς ζάς φλέβας τοϋ
Νομοθετικού σώματος τής Ελλάδος θά προσδώση αύτφ
πλειότερον κύρος καί μεγάλε ίτερον σθένος, θά εύρύνη τούς
ορίζοντας αύτού,καί θ’ ανύψωση τόν χαρακτήρα του. Ό
Έλλην εΐνε τόσον φιλότιμος καί τόσον υπερήφανος, ώστε
άδιστάκτως πιστεύω ότι άν έν τή Βουλή μας παρεκάθηντο
αντιπρόσωποι τοϋ έξω ελληνισμού, δέν θά έλάμβαιον
χώραν έν αύτή πράγματα έγκολάψαντα είς τήν πατρίδα
όνειδος άνεξάλειπτον.
Διά τοϋ παραδείγματος των, άνδρες άπηλλαγμένοι φιλο
δοξίας μικροπολιτικής, ήθελον ανεγείρει μέχρις έαυτών ο
λόκληρον τό Σώμα. "Ανευ κομματικών ύποχρεώσεων, άνευ
ρουσφετολογικών περισπασμών, ύπεράνω πάσης προσωπι
κής φιλοδοξίας, οί τοϋ έξω ελληνισμού αντιπρόσωποι, είς
τόν έθνικόν περίβολον εισερχόμενοι, έσονται οί θερμοί καί
αφιλοκερδείς συνήγοροι καί ύποστηρικταί πάσης αγαθής,
καί οί τιμηταί καί αμείλικτοι διώκται πάσης φαύλης Κυ
βερνήσεως. Αί γνώσεις αύτών αί πρακτικαί, ή πείρά των,
ή άκεραιότης των θά είνε έφόδια πολύτιμα είς νομοθετι
κόν σώμα νεαρού Κράτους, έμπεφορημένου αρχών άγαν δη
μοκρατικών. Ή έκτελεστική έξουτία θά εύρη έν αύτοϊς τόν
αύστηρόν καί άνεπηρέαστον ελεγκτήν τής πολιτικής καί
τής διοικήσεως αύτής, σύμφωνα μέ τάς απαιτήσεις τοϋ
κοινοβουλευτικού πολιτεύματος.

Έν άπό τά ολέθρια τοϋ κρατυϋντος παρ’ ήμΐν συστή
ματος αποτελέσματα είνε ή πολυνομία. Καίτοι Κράτος
κοινοβουλευτικόν έξήκοντα πέντε μόνον έτών, έψηφίσαμεν, νομίζω, πλείονας νόμους ή τό αγγλικόν κοινοβούλιον
όπερ νομοθετεί άπό τοϋ 1215. Άλλά πλήν τής πολυνο
μίας έχομεν καί σκανδαλώδη, έν πολλοϊς, άντινομίαν
*
έχο
μεν νόμους ού μόνον άκατανοήτους, άλλά καί άνοήτους,
διότι έψηφίσθησαν χωρίς νά συζητηθώσι.

Έν μιρ, νυκτί, έν μιρ ώρρ ή Βουλή τής Ενδέκατης πε
ριόδου, ή ιστορική εκείνη βουλή τής κωλυσιεργείας, τών
παννυχίδων καί τών απεργιών τής άντιπολιτεύσεως, έψήφισεν 110 νομοσχέδια, μεταξύ δ’ αύτών τό δασμολόγιον
καί τόν περί χαρτοσήμου νόμον, δΓ ών έπεβλήθησαν είς
τόν 'Ελληνικόν Λαόν τεσσαράκοντα εκατομμυρίων δραχμών
φόροι’ καί οί νόμοι αύτοί έψηφίσθησαν χωρίς νά συζητηθώσι, κατά δέ τήν τότε άντιπολίτευσιν, χωρίς καν ν’
αναγνωσθώσιν. Ή εφαρμογή των προσέκρουσε φυσικώς
είς απειρίαν άτελειών καί ήγαγεν είς μυρίας καταθλίψεις
καί άδικίας τών πολιτών. Πάσα έννοια αμφίβολος ή διαφορουμένη ήρμηνεύθη ταμιευτικώτατα ύπέρ τοϋ δημοσίου
καί κατά τών φορολογουμένων. ’Ενθυμούμαι έν νοστιμώτατον επεισόδιον, σχετικώς μέ αύτόν τόν περί χαρτοσή
μου νόμον, σκοπός τού οποίου, κατά τόν εισηγητήν του,
ήτο η κφδικοποίησις όλων τών προηγουμένων, άλλά τοΰ
οποίου τά ύπερεξήκολτα άρθρα εύρέθησαν ανεπαρκή πρός
συμπλήρωσιν τής κφδικοποιήσεως καί έδέησεν είς τό τέ
λος νά παραπέμψη είς διαφόρους έκ τών παλαιών νόμων,
οΰς έπρόκειτο νά κωδικοποιήση. Τινές έκ τών διατάξεων
αύτού εύρέθησαν τόσον άσαφεϊς ώστε οί ταμίαι ήγνόουν
ποιας άξίας χσρτόσημον άπητεϊτο διά τήν χαρτοσήμανσιν
(ορισμένων έμπορικών εγγράφων, διά νά ήναι δέ άσφαλεϊς
ήξίουν τό άνώτατον τέλος. Ό Εμπορικός Σύλλογος ένός τών
σπουδαίων έμπορικών κέντρων άνηνέχθη είς τό ‘Υπουργεϊον τών Οικονομικών καί παρέστησεν ότι ή φορολογία
ήν άπητει ό Ταμίας, καταβαλλόμενη, θά έξήντλει τό φορολογήσιμον κεφάλαιον είς τρία έτη, τοιαύτη δέ άδύνατον νά ήτο ή πρόθεσις τοϋ νομοθέτου. Ό ‘Υπουργός, καίτοι είσηγησάμενος τόν νόμον είς τήν Βουλήν, δέν ήδυνήθη
νά τόν έρμηνεύση καί παρέπεμψε τό ζήτημα είς τό Νομι
κόν Συμβούλιον, όπερ, μετά μήνα, ήρμήνευσε τό πνεύ
μα τού νόμου έναν τί ον τοΰ γράμματος αύτού σύμ
φωνα μέ τήν γνώμην τοϋ ’Εμπορικού Συλλόγου. Νόμοι
τόσον άτελεϊς, τόσον άνεπεξέργαστθι, φρονώ ότι δέν θά
έξήρχοντο έκ τού -νομοθετικού ημών σώματος, άν παρεκά
θηντο έν αύτφ άντιπρόσωποι καί τής έξω Ελλάδος. Άλλ’
εκτός τών απτών τούτων ωφελημάτων, τά ηθικά καί οίο>εί άδηλα πλεονεκτήματα τής συμπαρ^δρεύσεως τοϋ έσω
καί έξω Ελληνισμού έσονται ανυπολόγιστα. Ή έθνική
ενότης δέν φαίνεται έτι έγγύς, άπεμακρύναμεν δ’ ίσως
αύτήν διά τής άφρονας ημών πολιτείας, δΓ ήν εύθυνόμεθα
πρωτίστως ημείς οί τού Βασιλείου "Ελληνες, οί παραγαγόντες, προαγαγόντες καί άνεχθέντες τό όλέθριον σύστη
μα τό όδηγήσαν ημάς είς τήν άτίμωσιν καί τόν έθνικόν
εξευτελισμον. Καί άν τόσοι άλλοι δέν συνέτρεχαν λόγοι,
όφείλομεν νά δεχθώμεν είς τό νομοθετικόν ημών σώμα,
έν τώ όποί(ΐ) κρίνονται καί άποφασίζονται αί τύχαι όλου
τοϋ ‘Ελληνισμού,τούς έκλεκτούς τών έν τή διασπορά ‘Ελ
λήνων, ώς πρόδρομον τής έθνικής ταύτης ένότητος, ήτις
είνε καί πρέπει πάντοτε νά ήνε ό κύριος σκοπός τοϋ έθνικού ημών βίου. "Οπως όμοϋ πάλλουσιν καί δονούνται
ύπέρ τοϋ έθνικοϋ ιδεώδους πάσαι αί Έλληνικαί καρδίαι,
οπουδήποτε τής ύφηλίου καί άν εύρίσκωνται, ούτο) πρέπει
αδιαίρετον καί συγκεντρωμένων, νά βουλεύηται καί άποφασίζη περί τών κοινών τό άριστον καί τό μάλλον μεγαλόφρον πνεύμα τοϋ ’Ελληνικού Γένους.

Διά τών άνωτέρων έπραγματεύθην τό ζήτημα της
βελτιώσεως τής νομοθετικής ημών μηχανής. "Οταν ή
μηχανή τελειοποιηθή καί γίνη ικανή νά παράγη νομοθετήματα σοφά καί πεφωτισμένα, δυνάμενα νά προα-

πει ν’ άςαιρεθή άπ
* αύτού ή πρόχειρος πρόφασις, ή άλ
λως ούχί παράλογος, όσον αφορά τόν Ελληνικόν λαόν,
ότι εύθύνονται, οί έκλέγοντες τά όργανα τής διοικήσεώς
του διά τήν κακοδιοίκησιν αύτού’ νά τφ άφαιρεθή πάσα
δικαιολογία πρός μετατόπισιν τής εύθύνης είς τό κέντρον.
πρέπει νά διδαχθή ότι εύθύνεται διά τήν κακοδαιμονίαν
του, ΐνα μή δύναται νά λέγη, ώς λέγει σήμερον ό Ελλη
νικός Λαός, ότι πταίει ό Θεοτόκης ώς έλεγε χθές ότι
πταίει ό Τρικούπης,ώς θά εϊπη αύριον ότι πταίει ό Βενι ζέλος.Διά νά διδαχθή καί μορφωθή ό λαός πολιτικώς, διά
νά γνωρίση τά δικαιώματα καί τάς εύθύνας του, δέν ύπάρχει, κατά τήν κρίσιν μου, καλλίτερον σχολεϊον άπό τήν
πλήρη αύτοδιοίκησιν. Ή άποκέντρωσις πρέπει ν’ άρχίση
άπό τοϋ χωρίου καί τής ένορίας, ώς μονάδος, καί νά προ
χωρήσω μέχρι τής νομαρχιακής περιφερείας, κατά τόν σο
φόν περί Τοπικής Διοικήσεως άγγλικόν νόμον τόν ψηφιφισθέντα τφ 1894 καί κατόπιν έπεκταθέντα καί είς τήν
Ιρλανδίαν. Διά νά ένεργηθή πολιτικόν οικοδόμημα στε
ρεόν καί βιώσιμον, πρέπει έκαστος αύτού λίθος νά παραρασκευασθή καλαλλήλως, έν άρμονίφ πρός τό ολον, λίθοι
δέ πολιτικού τίνος οικοδομήματος είνε αί μονάδες, ήτοι
τά χωρία. Είνε πιθανόν, είνε ίσως βέβαιον, ότι ό χωρικός
θά διοικήση έαυτόν κακώς τό πρώτον, ούχι όμως καί χει
ρότερον άφ’ ό,τι διοικεϊται σήμερον, διότι χειρότερον δέν
είνε δυνατόν νά διοικηθή, υπάρχει δέ πάντοτε ή ελπίς νά
βελτιώση ούτος τήν ιδίαν διοίκησιν δικασκόμενος ύπό τών
παθημάτων, άφοϋ τά όργανα τής διοικήσεως θά ύπόκεινται τότε είς τήν άπόλυτον αυτού εκλογήν και τον ελεγχον,
ένφ την διοίκησιν του ύπό τοΰ κέντρου άπεδείχθη ότι
κατ’ ούδέν δύναται ούτος νά έπηρεάση. Αί Κοινοτικαί, Δη
μοτικοί καί Νομαρχιακοί έκλογαί πρέπει νά γίνουν ενιαύ
σιοι, κατά τό σύστημα τών προγόνων ημών, «κατ ένιαυτόν άρχειν», άνανεουμένων, άν μή καθ ολοκληρίαν, κατά
τό ήμισυ ή κατά τό τρίτον τών ’Αρχών, τοιουτοτρόπως ο
περιβληθείς άξιώμά τι πολίτης θά έχη[,καθ’ όλον τόν
χρόνον τής έξουσίας αύτού έφορεϋον έπί τών πράξεών του,
τό συναίσθημα ότι μετά μικρόν κριθήσεται ή πολιτεία
αύτού ύπό τών έκλογέων του. Διά τής ένιαυσιας, μερικής
ή ολικής άνανεώσεως τών άρχών διδάσκονται πλείονες είς
τήν έξάσκησιν τών άστικών αύτών δικαιωμάτων, μανθάνουσι δέ βαθμηδόν όλοι οί πολϊται τά εαυτών καθήκοντα
διεφθαρμένων.
καί τάς ύποχρεώσεις. "Οταν τό αξίωμα είνε ολιγοχρόνιον
αμβλύνεται ή όξύτης τοϋ πολιτικού ανταγωνισμού καί
•Ϋάναπτύσσονται μεταξύ τών πολιτών αισθήματα αδελφικώΓνωρίζω ότι είσί πολλοί οί αντίθετον έχοντες γνώμην,
τερα, μεγάλως συντελοϋντα είς τήν ομαλήν λειτουργίαν
οί δυσπιστούντες είς τήν ικανότητα τοϋ έλληνικοϋ λαού
θεσμών αληθώς δημοκρατικών.
νά διαχειρισθή κοινοτικά καί δημοτικά συμφέροντα καί
έπιζητούντες μείζονα συγκέντρωσιν. Έν αύτοϊς διεκρί-Ϋνετο ό σοφός συντάκτης τής «Νέας ‘Ημέρας» Βυζάν
ΕΙπον ανωτέρω ότι οί άποκρούοντες τήν άποκέντρωσιν
τιος, μνημονεύσας άλλοτε, ώς παράδειγμα οίκτράς απο
φέρουν
ώς άπόδειξιν τής βεβαίας κατ’ αύτούς, άποτυχίας
τυχίας, μιάς πρός άποκέντρωσιν απόπειρας, τήν λήστευαύτήν
τήν
κατάστασιν τών λιμενικών ταμείων, άλλοι δέ
σιν τών διαφόρων λιμενικών ταμείων. ‘Ομολογώ άνευ
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τώρα
άποκεντρωτικώς.
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έπιτροπαί
τετραμελεϊς
δύο
τών
όποιων
μέλη εκλέγει τό δη
διαπαιδαγώγησιν καί έκπαίδευσιν αύτού, έχων δ’ ύπ
*
μοτικόν
συμβούλιον
τής
έδρας
των
καί
άλλα δύο διορίζει
όψιν τήν αισχρόν καί άκατανόμαστον διοίκησιν τοϋ κέν
ό
Υπουργός
τών
Εσωτερικών,
προεδρεύουσι
δ’ αύτών οί
τρου, καί προκειμένου νά έκλέξω μεταξύ αύτής καί τής
Νομάρχαι
ή
οί
Είρηνοδίκαι
ούτως
ώστε
τήν
πλειονοψη
πιθανώς πλημμελούς, βεβαίως δέ τό πρώτον ατελούς αύφίαν
νά
έχη
πάντοτε
όΎπουργός
διά
τών
ύπ
’
αύτοΰ
έξαρτοδιοικήσεως τοϋ λαού, προτιμώ άδιστάκτως τήν αύτοτωμένων
τριών
μελών,
ό
Υπουργός
δ
’
έχει
πάντοτε
καί
διοίκησιν, φρονών, μετά τοϋ Άριστοτέλρυς, ότι «κρίνει
τόν
τελευταϊον
λόγον,
διότι
πάσα
πράξις
τής
επιτροπής
άμεινον όχλος πολλά, ή είς όστισοϋν».
ύπόκειται είς τήν έγκρισιν αύτού’ είνε λοιπόν έδώ άποΔιά νά μορφωθή Λαός τις έν τή αύτοδιοικήσει, πρέπει
κέντρωσις,
ή άπολυταρχία ένός άνθρώπου ;
νά συναισθανθή έκαστος πολίτης τήν Ιδίαν εύθύνην’ πρέ

γάγωσι τήν ήθικήν καί ύλικήν τού Λαού εύημερίαν, τό
πρώιον αύτής έργον πρέπει νά ήναι ή άναδιοργάνωσις όλων
τών κλάδων τοΰ πολιτειακού ημών οργανισμού έπί βάσεων
συμφωνουσών μέ τό πνεύμα τού αίώνος καί τήν άνάπτυξιν
τού Λαού. Αί διάφοροι έξουσίαι δέν είναι σήμερον ακρι
βώς άπ’ άλλήλων κεχωρισμέναι καί τά όργανα αύιών
άγνοούσι πού άρχυνται καί ποϋ λήγουσι τά καθήκοντά των
καί ή δικαιοδοσία των, διά τό μή είναι ταϋτα σαφώς ύπό
τών νόμων διαγεγραμμένα. "Ενεκα τούτου ή μία έξουσία ύπερπηδά πολλάκις της έτέρας τά όρια, έπί μεγάλη
βλάβη τών πολιτών καί τών δημοσίων συμφερόντων,έδόθη
δ’ άνωθεν τό παράδειγμα τής συγχύσεως διά τής άντιποιήσεως έκτελεστικής μέν έξουσίας ύπό τών βουλευτών, νομο
θετικής δ’ ύπό τών 'Υπουργών. Είς ,τήν ακριβή διάκρισιν
τών εξουσιών δύναται νά μάς φέρη μόνη ή πλήρης έφαρμογή συστήματος αποκεντρωτικού.
Πολίτευμα συνταγματικόν καί Κυβέρνησις κοινοβουλευ
τική δέν δύναται νά συμβιβασθώσι μέ τήν στενοτάτην ολι
γαρχίαν είς ήν κατεδίκασε τήν Ελλάδα ή απεριόριστος
σχεδόν έξουσία τοϋ ‘Υπουργού. Καί άν είχον τήν σοφίαν
τοΰ Πλάτωνος καί τάς γνώσεις τοϋ Άρί,στοτέλους οί
έλληνες ‘Υπουργοί δέν θά ήδύναντο νά έπαρκέσωσιν είς τό
έργον τό όποιον έπιβάλλει αύτοϊς ό οργανισμός τών διά
φορων τού Κράτους υπηρεσιών. Είναι ζήτημα άν καί είς
τήν μάλλον γραφειοκρατουμένην έπικράτειαν είναι είς έν
άτομον συγκεντρωμένοι τόσαι εύθύναι, τοσαύτη δικαιο
δοσία, τόσαι εύκαιρίαι πρός διάπραξιν τοϋ *
ακού. Τοϋ
φορτίου όντος άνωτέρου τών φυσικών δυνάμεων ένός θνη
τού, έπήλθε τό φυσικόν τής βαρυφορτώσεως αποτέλεσμα’
ό ‘Υπουργός έπέταξε τό φορτίον καί έγένετο είς την ιδίαν
συνείδησιν καί είς τήν συνείδησιν τής πολιτείας εντελώς
ανεύθυνος. Έργον άνατεθέν ύπό τοϋ νομοθέτου είς άνδρα
κατά πρόληψιν σοβαρόν καί ύπεύθυνον, ώς έκ τοϋ αξιώ
ματος αύτού, ή δέν διεξάγεται ποσώς, ή διεξάγεται ύπό
ανεύθυνων, αμαθών καί διεφθαρμένων ύπαλληλίσκων,
τοϋ Υπουργού ύπογράφοντος ώς μηχανής δ,τι τφ προσκο
μίζεται. Είνε καιρός νά τεθή τέρμα είς τήν κατάστασιν
αύτήν, διά τοϋ καταμερισμού τής έργασίας τε καί τής
εύθύνης. Είναι καιρός ν* άνατεΟή ή διοίκησις άπ’ εύθείας είς τόν Λαόν, τόν ύφιστάμενον τάς συνέπειας τής
κακοδιοικήσεως τών άνευθύνων, τών αμαθών καί τών
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*Αν ποτέ γραφή η ιστορία τών έν 'Ελλάδι λιμενικών
ταμείων, θ* άποδειχθή ότι αί φοβεραί καταχρήσεις, ή λήστευσις αυτών συνετελέσθησαν έν Άθήναις, άν δέ ποΰ
διεπράχθη τί καλόν, έπεβλήθη τοΰτο διά βοής. ΟΙ υπάλ
ληλοι τών λιμενικών έπιτροπών είνε ρουσφετλήδες τών
κομμάτων, ή δέ θέσις τοΰ γραμματέως τής έπιτροπής
έγένετο πολλάκις αφορμή ομηρικών "αγώνων μεταξύ
τών πολλών αύτής μνηστήρων. Γνωρίζω περίστασιν καί}’
ήν δύο υπουργικοί βουλευταΐ τής αύτής έπαρχίας, ύπθστηρίζοντες έκαστος ίδιον φίλον διά τήν θέσιν ταύτην,
μετέστησαν είς τήν Άντιπολίτευσιν διότι ό ‘Υπουργό?
πρός αποφυγήν αλληλοσπαραγμού, διώρισε τρίτον προταθέντα υπό τής έπιτροπής. “Αν τό κέντρον δέν είχε δύναμιν
ούτε φωνήν είς τον διορισμόν τοΰ γραμματέως, οί μνη
στήρες τής θέσεως δέν θά κατέφευγον είς τούς βουλευτάς,
ούτε οί βουλευταΐ εις τόν 'Υπουργόν, ούδέ θά διεκινδύνευεν ή θέσις τής Κυβερνήσεως διότι διωρίσθη οΰτος καί
ούχί έκεϊνος γραμματέας τής λιμ. έπιτροπής Κυλλήνης,
παραδείγματος χάριν. Δέν έδιοικήθησαν λοιπόν άποκεντρωτικώς τά λιμεν. ταμεία’ αλλά μή έδιοικήθησαν άποκεντρωτικώς οί Δήμοι; Ποΰ εύρέθη ή έξουσία τοΰ δημάρ
χου καί τοΰ δημοτικού συμβουλίου, άφοΰ πασά των πράξις
ύπόκειται είς τήν έγκρισιν τοΰ νομάρχου, κατ’ έφεσιν δέ
είς τήν τοΰ διορίσαντος τόν νομάρχην Ύπουργοΰ ; Πόσοι
δήμαρχοι έπιζητήσαντες τό αξίωμα μέ προθέσεις άγαθωτάτας δέν άπέτυχον ένεκα τής κατ’ αυτών άντιδράσεως
τοΰ 'Υπουργού, διότι έτυχε νά είναι αντίθετοί του ; Ό
δήμαρχος Α. παρεπονέθη καί εις Αυτόν τόν Βασιλέα, διά
τήν κατ’ αύτοΰ άντίδρασιν τοΰ κέντρου’ ό δήμαρχος αύτός ήτο άνεξάρτητος, δέν άνήκεν εις κόμμα’ διά τοΰτο,
άμα άναλαβών τήν αρχήν, συνήντησε τήν άντίδρασιν τής
πλειονοψηφίας τοΰ δημοτικού συμβουλίου, έξυπηρετοΰ
σαν τά συμφέροντα ενός τών κομματαρχών’ ό κομματάρ
χης έματαίου τήν πραγματοποίηση· τών υπέρ τής πόλεως
σχεδίων τοΰ δημάρχου, διά τής ματαιώσεως τών συνε
δριάσεων τοΰ συμβουλίου είς ας δέν προσήρχοντο οί φί
λοι του ΐνα μή γίνη απαρτία, κατά τό ύπό τοΰ μακαρίτου
Δεληγιάννη έπινοηθέν καί έφαρμοσθέν έν τή Βουλή σύστημα
τών αποχωρήσεων. "Οτε μετά πολλάς απόπειρας κατώρθωσεν ό δήμαρχος διά τής κοινής γνώμης τών συνδημοτών
του, νά έκβιάση τούς συμβούλους νά προσέλθουν καί νά
έπιτύχη τήν έγκρισιν δημοπρασίας τίνος πρός άνέγερσιν
νοσοκομείου διά χρημάτων, ούχί δημοτικών, άλλ’ έκ κλη
ροδοτήματος, ό κομματάρχης μετέφερε τήν ένέργειάν του
εις τό κέντρον καί «ματαίωσε τήν συντέλεσιν τοΰ έργου,
ένεργήσας, διά τοΰ Ύπουργοΰ, δν ΰπεστήριζεν ώς βου
λευτής, νά μή έγκριθώσιν ύπό τοΰ Νομάρχου τά πρακτικά
τής δημοπρασίας, «νήργησε δέ ούτως ό κομματάρχης αύτός διότι, καθά έγράφη έν τφ τύπφ, είχε συμφέρον
νά μή γίνη τό δημοφιλές έκεΐνο έργον δημαρχοΰντος
μή φίλου του δημάρχου, μάλιστα δέ ανεξαρτήτου. Είναι
γνωτή ή είς τό κακουργοδικεϊον παραπομπή τοΰ τότε
Νομάρχου έπί έκβιάσει εις δωροδοκίαν αύτοΰ τοΰ ίδιου
δημάρχου, ΐνα τφ έγκριθή ό προϋπολογισμός τοΰ δήμον
του. Αύταί δέν είναι περιστάσεις μεμονωμένοι, άλλα τύ
ποι κανόνος έπικρατήσαντος καί έπικρατοΰντος ίσως έτι
καί νΰν εις τήν δημοτικήν διοίκησιν. Οί δήμαρχοι γίνον
ται πανταχοΰ τής φατρίας τά όργανα, διότι οί μή όντες
όργανα φατρίας πολεμοΰνται ύπό τοΰ κέντρου, τού δέ κέν
τρου ό πόλεμος σημαίνει παραλυσίαν τής δημαρχικής
έξουσίας καί άποτυχίαν τοΰ δημάρχου. Ιστορικόν κατέστη
τό πάθημα χωρίου τίνος διαμείναντος έπί έτη άνευ έκκλησίας, διότι τό κέντρον δέν ένέκρινε τό σχέδιον τής δα
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πάνη τών χωρικών άνεγέρσεως Ναού, τού δημάρχου ΰντος
οπαδού βουλευτοΰ άντιπολιτευομένου.
‘Υπουργών άγαθών καί φιλοπατρίδων δέν ήμοίρησεν
ή ‘Ελλάς’ πόσοι άνδρες φιλότιμοι δέν ήγωνίσθησαν ν’ άντιταχθώσι κατά τοΰ χειμάρρου τής διαφθοράς ; 'Ο χείμαρ
ρος όμως τούς παρέσυρε διότι ουδέν εύρον έρεισμα παρά
τφ λαφ. Τραγικόν παράδειγμα τοιούτου καταποντισμού
παρέχει ό Τρικούπης. Έλθών εις τήν έξουσίαν μέ τάς
εύγενεστέρας προθέσεις, εύρέθη μετ’ ολίγον έντός κακοή
θους διαλλήλου κύκλου έν φ κατεβορβορώθησαν αί κατά
τής συναλλαγής ώραΐαί του έπαγγελίαι καί όλον τό διοι
κητικόν αύτοΰ σύστημα, προήχθη δέ κατά τήν Πρωθυ
πουργίαν αύτοΰ ή συναλλαγή είς θετικήν έπιστήμην. 'Ο
πλημμελής οργανισμός τής πολιτείας κατέβαλε καί αύτήν
τού Τρικούπη τήν χαλυβδίνην θέλησιν. 'Υπό τόν οργανι
σμόν αύτόν, ή άγαθοποιός δράσις Ύπουργοΰ φιλοπάτριδος
καί φιλότιμου εξαφανίζεται ταχέως, διότι ό χρόνος του
καταταλίσκεται καί ή προσοχή του περισπάται άπό τήν
ύπεράνθρωπον όντως προσπάθειαν νά ίκανοποιήση τάς
άξιώσεις τών απαιτητών τών άξιούντων μερίδα τών πα
ροχών ών έτάχθη διανομεΰς ύπό τής πολιτείας. Άρατε
άπ’ αύτοΰ τό έξευτελιστικόν έργον τοΰ διανομέως δημο
σίων θέσεων, ΐνα τόν χειραφετήσητε καί τόν άνυψώσητε
είς τήν περιωπήν τοΰ μεγάλου αύτοΰ άξιώματος’ άφαιρέσατε άπό τάς χεϊράς του τό θνησιμαΐον περί τό όποιον
ΐπτανται βουλιμιώντα τής φατρίας τά όρνεα, ΐνα τόν
περιφρουρήσητε διά τής άδυναμίας τοΰ διαπράξαι τό κα
κόν. "Οταν δ ύπουργός δέν έχη θέσεις, ή όίλλας παροχάς νά δισνείμη, θά παύση νά τφ ζητή θέσεις καί πα·
ροχάς ό βουλευτής καί όταν ό βουλευτής δέν δύναται νά
λάβη ούδέν παρά τοΰ Ύπουργοΰ,ούδέν θά έχηνά προσφέρη
είς τόν έκλογέα διά νά τόν διαφθείρη, χειραφετούνται δ’οΰτω
άπ’ άλλήλων δ Ύπουργός, δ Βουλευτής, δ έκλογεύς, καί
τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, τό άριστον τών πολιτευ
μάτων διά Λαούς διψώντας τά άγαθά τής έλευθερίας, ει
σέρχεται είς τήν κάνονικήν του τροχιάν. Ό έκλογεύς,
έλεύθερος πόσης πρός τόν Βουλευτήν προσωπικής ύποχρεώσεως, έλέγχει μετ’ αύστηρότητος μέν, άλλά καί μετά
δικαιοσύνης τήν πολιτείαν αύτοΰ, δ δέ Βουλευτής άπό συ
νενόχου τοΰ Ύπουργοΰ άνυψοΰται είς τήν ύπερήφανον θέσιν τοΰ έθνικοΰ άντιπροσώπου κρίνων κατά συνείδησιν τοΰ
Ύπουργοΰ τάς πράξεις, έπιτιμών ό,τι νομίζει άξιοκατάκριτον, κατσψηφίζων ό,τι θεωρεί άσύμφορον είς τό έθνος,
παρέχων δ’ άφιλοκερδή τήν συνδρομήν του πάση Κυβερ
νήσει είς τήν συντέλεσιν έργων έθνωφελών. "Οταν άνυψωθή ούτως τό άξίωμα τοΰ Βουλευτοΰ’ όταν αί μεταξύ
αύτοΰ καί τού Ύπουργοΰ σχέσεις κανονίζωνται έν τφ περιβόλφ τής Βουλής καί ούχί έν τοϊς άντιθαλάμοις τών ύπουργικών γραφείων’ όταν αί μεταστάσεις γίνονται διά λόγους
έθνικοΰς κηρυσσομένους άπό τοΰ βήματος καί ούχί διά
λόγους άνομολογήτους, ώς τόν μή διορισμόν Γραμματέως
λιμενικής έπιτροπής, τότε θά ζητήσωσι τήν πρός τό βουλευτήριον άγουσαν καί άνδρες διαφόρου ήθικής καί πολι
τικής ποιότητος άπό τούς πλείστους τών καταλαβόντων
μέχρι σήμερον έκ περιτροπής τά βουλευτικά έδιύλια. Τό
πολιτεύεσθαι θά ήναι τότε τιμή καί ούχί, ώς σήμερον,
όνειδος, δ δέ πολιτικός άνταγωνισμός θ’ άποβάλη τήν
σημερινήν αύτοΰ χυδαιότητα, τήν καταστήσασαν αύτόν
άπεχθή εις πλείστους άγαθούς καί διακεκριμένους πολίτας. Μόνον όταν γίνουν ταΰτα θ’ άποκτήσωμεν Κυβέρ
νηση· πράγματι κοινοβουλευτικήν, δηλαδή Κυβέρνηση·
τοΰ Λαοΰ, διά τού Λαοΰ, ύπέρ τοΰ Λαοΰ.
Έν Αονδίνφ.

ΔΩΡΟΘΕΟΣ
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ιίηο Τ^Ν ΖΩΗΝ Toy ΛΟΝΔΙΝΟΥ
βατήν καί ήμίσειαν. Ό κόσμ
ά έχη έπιστρέψει σπίτι τι

εως । αε οωοεκα π:
υ άφοΰ πέραν τήε

α; αύτήε δέν θά εύρη τάε θύ
πλαστείου άνοικτά διά νά παοατείνη τήν έκ·

Μία άπό τά.

αε στίγμα.
ι να υειυρηθή ή

ΐκου διαμονήν του. Καί αύτόε ό ύπόνειοε σιι

κα'

θέατρα είε τήν άπόραντον αυτήν πόλιν είνε πολλά.

Τόσα πολλά ώστε δέν δύναται βούαίως είε “ό διά
στημα όλιγομήνου βίου νά τά παρακολουθήση τις όλα.
Κάθε συνοικία, ή όποια όσον μικρά καί άν Θεωρήται

εΐνε πάντοτε μία ολόκληρος
τηε, τά

Ith'rr:, έχει τά θέατρά

πάντοτε ώε όάσιν τήν

διαπαιδαγώγησιν τοΰ Λαοΰ.

Ό ήθικόε του σκοπόε είνε καταφανήε. Ό εύεργετη-

ροόρομοε ό όποί

;T/|p£icT iGGGV ι ζ-/,ΣΙ '.»Σ Τ/|'/ Z'j ( -

κοινωνίαν τήε π:

—ύπαρχε» ολόκληρον καταπλη-

κΤικόν δίκτυον κ:

'

. __ , —

*

-

Θείε ό όποΐοε Θυσιάζει τήν ζωήν του ύπέρ τοΰ εύεο-

γετήσαντοε, ό έθελοντήε ό όποΐοε χάρις είε τόν όρκον

νά σταιιατήση τήν κίνησίν του uoau Οά ηχήοη ή

πρόε τήν μνηστήν του έπιστρέφει ήρωε, ή ’Ινδή ή όποία

δεκάτη τήε νυκτεε.

σώζει τόν Άγγλικόν στρατόν άπό τούε έπαναστάταε,
καί πολλά άλλα παρόμοια, τών όποιων τήν στιγμήν αύ

Ό Άγγλοε εΐνε φ

τήν μοΰ διαφεύγουν αί ύποθέσειε.Καί όλα αύτά διαδρα

τά θέατρα καθ' έκάσι

Σαββάτου — δ

Κυριακήν δέν υπάρχουν θέα

Στρατού καί παντός άλλου δυναμένού νά έόυψώση τό

είε τάς όποιας έκάστην

άπό πολύ ενωρίς θέσιν έάν υοΛητε να παρακο/.ο·.

φρόνημα ή νά τονώση τόν λαϊκόν χαρακτήρα. Καί οί

αναπτύσσουν τάε κόινώνι/ΐολογικάε καί ο,τι άλλαε

σητε μέ άνεσιν τό παίζόμενο-/ έργον. Ενθυμούμαι
είε ένα έκ τών κομψότερων καί άριστοκρατικωτέ

,

Αλλ ή

θεατών.

1 άε έσπέρα

καί είε κάθε σπιθαμήν,εύρίσκεται είε το Πικαδι'λλι εί

την κεντρικότέραν θέσιν τοΰ Λονδίνου, είε τήν πλέο·
πολυάσχολον καί πολυσύχναστο'/ κατά τήν ημέραν άπ:

ολον τον κομψόν καί ώραϊο'/ ιδίως κόσμον τοΰ Αονδί-

δοοε τοΰ Σαίκσ.πηρ. Τό έργον αύτό κυριαρ
τήν χειμερινήν περίοδον τοΰ Λονδίνου καί
διαφέρομαι ιδιαιτέρως διά τά θέατρα, εί

έφθασα έ^ήτησα νά παρακολουθήσω
Οκτώβριος, καί μοί έδήλωσαν είε

τάε Θέσεις τών τριών, τεσσάρων κ
-ΆΕίε αύ-ότό ΝικαΛύλλι λοιπόν, δέν ήμπορεΐ τιε ούτε

νά φαντασΘή, άλλά καί ούτε νά περιγράψη πόσον ώοαία εΐνε ή στιγμή καθ' ήν τά θέατρα τελειώνουν καί
οί θεαταί πλημμυροΰν τούε διαφόρους έκείνους δρό-

Ογ:

θτό. Ήτο τότε

ταμείο/ οτι διά

σμόνητου έκείνης έντυπώσεωε τοΰ Ερρίκου καί πρό
τήε άπαραμίλλου ύποκρίσεωε τοΰ Θρή όστις υπεδύετο

δέν γίνεται πρόσκομμα. Μόνον, ότι ό κόσμοε τρέχει

■ο μεγαλεπίοουλον ;ργον τ

.αικσπηρ.

Τιοϋμπ καί έρμα είε τά μπος, καί καλεΐ τάε άμάόαε.

•C/

ίαν τών κυριών μέ τάε
πο/.υτιμουε σισύραε καί τούε άπαστράπτονταε άδάμανταε, καί τάε καλλιτεχνικός κομώσειε, καί τάε
χρωματιστές έσάρπαε καί τούε κυρίευε, μέ τά λευκά
ύποκάμισα καί τούε επισήμους πίλους. καί φαντασθήτε
δλην αύτήν τήν ^ωήν, τήν κίνησιν, τήν χαράν,

τούε

γέλωτας, τήν άμεριμνησίαν ύπό τό λευκόν ήλέκτρόφως

καί θά λάάητε μίαν άμυδράν ιδέαν διά τήν ώραν αύ

Διότι όλα τά θέατρα έκεϊ, άδιάφορον μικρά ή

μεγάλα, λαϊκά ή άριστοκρατικά, έχουν τήν θποχρέω-

σιν νά κλείουν τά πύλαε των, τό βραδύτερον τήν έν-

Έδί-

ρήσαμεν ώς διευθυντήν τής ορχήστρας τόν κ. Καμηείς τήν

Όπεραν ώς μαέστρος τής ιταλικής μουσικής. Εΐνε

τοΰτο μία ένδειόις μεγάλης έκτιμήσεως προς τήν άξίαν

τοΰ “Ελληνος καλλιτέχνου, άφοΰ ή Όπερα τοΰ Λον
δίνου Θεωρείται ώε μία έκ.τών μεγαλειτέρων τοΰ κό

σμου, καί ή ένδειέις αύτη τιμά ιδιαζόντως τήν Ελλη

νικήν ιδιοφυίαν !
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΪΡΩΠΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου και τέλος).

Ακόμη παραμένει

ατών οφθαλμών μου εωηρά
:τιε Θεωρείται σήμερον ώς ό
Αγγλίας. Τό παράστημά του
μεγαλυνομενον διά τήε έρυθράε ένδυμασίαε τοΰ Αρ
ή ύπόκρισιε τοΰ Θοχ

χιεπισκόπου, αί μετρημέναι κινήσεις του, καί ή ύπέρο-

χος έκφρασιε τήε μορφής του έπλήρουν τήν σκηνήν

-'
πάθεια

μεγαλείόντου, ώστε ή ώραία προσ*X \
»
—
α

τόν υπέροχου τραγικόν,άπάιίενε μόνον πρ
γενής χυρί; κανεν άλλο άποτέλεσμα.

τήν τοΰ Λονδίνου, ή όποία παραμένει ώε μία φαντα

σμαγορική άνάμνησιε είε τόν εένον καί ή όποία συμ

μάς περίμενε μία έκπληξις.

δετο ό Κουρεύς τήε Σεβίλλης ότε μέ χαράν παρετη-

κ. Καμηλιέρης είχε τήν τιμήν νά προσληφθή

τόν χειμώνα τάε ώραε αύτάε βρέχει είε τό Λονδίνου,

μέσα είε αυτόν τόν θόρυβον, καί τήν βοήν, καί τήν

ραν τοΰ Λονδίνου

ρισκον άπό τάε πρώταε. κατά Δεκέμβριον δέ άπό τά.
θέσειε'τών τεσσάρων καί πέντε σολινίων. Καί ήτο ί

καί ομολογώ ότι ή δαπάνη έλησμονήθη πρό τήε αλη

καί σφυρίζει διά νά προστρέχουν τά αυτοκίνητα. Καί

4Καί μία άλλη λεπτομέρεια. Είε τήν βασιλικήν Όπε

λιέρην. Άπό τήν έναρΐιν τής χειμερινής περιόδου ό

εύκολον συγκοινωνίαν τίθεται είε ενέργειαν. Συνήθως

ολίγον περισσότερον καί πλημμυροϊ τάε αίθούσαε τών

λαύνω'/ διά τών παρασκηνίων.

οφείλω νά περιμένω. Μόνον κατά Ιανουάριον θά ευ

άλλο μέσον ύπάρχει πρόε αναπαυτικήν μεταφοράν καί

Άλλ' ή βροχή όύδένα εμποδίζει καί είε κανένα δέν

’Ινδούς έπί τήε σκηνής, καί μόνον ποΰ δέν ζητωκραυ

κατά

εκατοστή εικοστή έκτη ψορα κοό ήν εοιοετο
ακαταπάυστωε ’Ερρίκος ό Όγδοος είε τό θέατρον τ
■οϋ ILκαδνλλι. Τότε ή ναγκάσΘην νά ζητήσω Θεωρ;
τά μόνα τά όποία ήσαν είε τήν διάθεσιν τοΰ κο

ιιουε. Τά ότωμομπίλ, τά άμάόια, τά μπάε καί ό,τι

“Άγγλοι χειροκροτούν όταν φονεύουν ώς στάχυςτούς

γάζουν όταν έμφανίζεται ό ψεύτικος Στρατός παρε

θεάτρων τού ΙΙικαδύλλι έπαιώοτο ό Έρρϊκ

άπαντωμένη είε έκαστον βήμα καί είε έκάστην γωνίαν

κτίου.

ται έν ύφέσει. ’Εν Αυστρία ιδία διαβλέπει τις ζώσαν
τήν πίστιν τών κατοίκων πρός τήν θρησκείαν τοΰ
Ίησοΰ, καί μακαρίζω τό Κράτος τής Αυστρίας δπερ
καταλλήλως και θρησκευτικώς διαπαιδαγωγεΐ τούς έν
αύτή πολυωνύμους Λαούς.
Και όντως τό Κράτος μεγίστην πρός τοΰτο έπιδεικνύει φροντίδα, καί μάλιστα προνοεΐ δπως έκπαιδευη
τούς διαφόρους Λαούς έξ ών άποτελέϊται, και διαπαιδαγωγή τούτους θρησκευτικώς άνευ προσηλυτισμού.

Τό δραματάκι αύτό έχει

τό μονόπρακτον δραματάκι.

ματίζονται μέσω πυροβολισμών,βομβών,παρελαυνοντοε

τάε μουσικός αίθούσαε _/ιε. χωρίς νά σημειώσω τάς αί-

ίδέαε Tu»7.

Ται δτι δ Χριστιανισμός σήμερον έύ Εύριόπη εύρίσκε

τόν άγγλικόν χορόν καί έν τώ μεταξύ Θά διδαχθή καί

αν εΐνε πάντοτ.

σκταΐτίγκ τηε, τούε κτ/ηματογράφουε τηε,

εσπεραν οι διάφοροι ρ.
στικάε. σοσίαλιστικάε

υοποιδε Θά απαγγείλη κωμικόν μονόλογον,Θά χορεύσουν

Είε πολλά θέατρα τοί
το πλεϊστον, ή ποικιλία,

>ου κυριαρχεί ώς έπί
ειε τά Θέατρα τών

συνοικιών δέν διδάσκεται
γον. Θά άρχίσουν μέ τά

ποτέ ένα μόνον εο-

μουσικήν,ό εύνοούμενοε ή

θυμένη τοΰ κοινού,ή-

μίμαε θά έκτελέσουν

Όμοίαν έντύπωσιν εύσεβοΰς συναισίΗμιατος μοί.
έπροξένησεν, δτε εΐδον εκατοντάδας μικρών παίδων
έν καταλετίκω περιβολή μειά λαμπάδων, προσερχομένων έν τω Λατινικφ Ναω, ΐνα τΰχωσι παρά τοΰ
Άρχιερέως,τοΰ Μυστηρίου τοϋ χρίσματος, ως εΐθισται
τή Λατινική ’Εκκλησία. Εΐχον κατηχηθή οί παΐδες
ούτοι καί έγνώριζον τήν σημασίαν τοΰ Μυστηρίου,
και οί γονείς αύτών, έν έπιγνώσει τής θείας τοΰ Χρί
σματος χάριτος, έν μεγίστη τάξει και έν πλήρει σεβα
σμό) παρηκολοΰθουν τήν έν τώ Ναφ τελετήν.
’Αληθώς πολλά είναι τά καταδηλοΰντα δτι καί έν
Εύριόπη θρησκεύονται οί λαοί, και θρησκεύονται με
δλην τήν προσήκουσαν κατάνυξιν, άλλά καί μέ έργα
αγαθά. Βεβαίως πάντοτε ύπήρχον και ύπάρχουσιν οί
άπιστοΰντες καί οί μή δεχόμενοι τήν ΰπαρξιν τοΰ
Θεοΰ, άλλ’ έκ τών ολίγων τούτων άφρόνων δέν έπε-

Πατάσσον τήν άθεΐαν ένδιαφέρεται δπαις έκαστος
πιστεύει δρθώς, και θρησκεύεται έν ή άνετράφη θρη
σκεία, καί πρός τοΰτον τόν σκοπόν παρέχει τά κα
τάλληλα υλικά μέσα. Βεβαίως καθ’ήν εποχήν τό Ελ
ληνικόν Κράτος θεωρεί ιός τι περιττόν έν τοϊς Γυμνασίοις τό'ιερόν μάθημα, ιός περίεργον θά νομισθή δτι
ή Αύστρία πρό πολλοΰ έχει επιβάλει τό μάθημα
τοΰτο έν τοϊς σχολείοις, δι’ ειδικών μάλιστα άνδρών
δι’ έκαστον Δόγμα. Και ού μόνον έν ταΐς κατωτέραις
τάξεσιν, άλλά μέχρι τέλους τών σπουδών τής μέσης
λεγομένης έκπαιδεύσεως. Κα'ι πρός τοΰτο διά μέν
τούς Λατίνους παϊδας διδάσκουσι Λατίνοι κατηχηταί,
δμοιοι δέ διά τούς Προτεστάντας και Έβραιόπαιδας,
οί δέ παΐδες τών ’Ορθοδόξων διά τό δλιγάριθμον
αύτών δέν δύνανται νά προαχθώσιν εΐς άνωτέραν τάξιν
μέχρι τοΰ πέρατος τών Γυμνασιακών σπουδών, έφ’
δσον δέν παρουσιάσωσι πιστοποιητικόν καθ’ έκαστον
έτος δτι έδιδάχθησαν έν τφ οϊκω τά ιερά μαθήματα.
Τοιουτοτρόπως και ή Ελληνική Κοινότης χρησι
μοποιεί τούς ιερείς αύτής κα'ι ώς ιεροδιδασκάλους
άνευ τής πιστοποιήσεως τών οποίων καθ’ έκαστον
έτος ούδείς ’Ορθόδοξος’μαθητής δύναται νά προα^θή
εΐς άνωτέραν τάξιν.
Άλλά και ή έναρξις και ή λήξις τών μαθημάτων
έν τοϊς σχολείοις παρουσιάζει τι τό ιεροπρεπές, καί
γίνεται διά πανηγυρικής έπικλήσεως τής θείας χάριτος
πρός εύόδωσιν έκάστου σχολικού έτους. Τήν 1/14 δη
λαδή έκάστου ’Οκτωβρίου, έπίσημος έπιτελεϊται λει
τουργία έν τφ καθεδρικφ Ναφ, έν ή παρευρίσκονται
πάντες οί διδάσκαλοι και οί μαθηταί, κα'ι έπακολουθεϊ δοξολογία καί έπίσημος γίνεται τελετή ήτις έπαναλαμβάνεται και κατά τήν λήξιν τών μαθημάτων καθ’
δλην τήν Αύστρίαν.
Τό παράδειγμα τοΰτο άκολουθεϊ και ή ύπό τήν δε
ξιάν διεύθυνσιν τοΰ κ. Εύσταθίου Πασχάλη, Διδάκτο
ρας τής φιλολογίας, τής ένταΰθα Κοινότητος Ελλη
νική Σχολή, πανηγυρίζουσα τήν έναρξιν τών μαθη
μάτων έν τφ Έλληνικφ Ναφ).
Και βεβαίως θά ήδύνατο τις νά παρατηρήση τήν
έλλειψιν τοιαύτης τελετής έπι τών προγραμμάτων τών
έν Έλλάδι σχολών, ένθα μάλιστα και άπ’ αύτήν τήν
εσχάτως καθορισθεϊσαν έορτήν τής Σημαίας και έν τφ
έπϊ τούτω υμνώ, τέλεον παραλείπεται καί ή έλαχίστη
2.
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προς τον Θεόν επικλησις. Καί όμως οί πρόγονοι ημών
Εαν εις αυτα προσθεσωμεν καί τούς τόκους τούς
οί μεγάλοι εκείνοι σημαιοφόροι τοΰ Άγώνος προσεπροερχομένους από τό Δάνειον τής ’Εθνικής Άμύκόμιζον τάς δαφνηφόρους Σημαίας των πρός τούς ’Αρ νηζ/5% (20,000,000) καί τό Γεωργικόν τής Θεσ
χιερείς καί ιερείς όπως ευλογήσωσιν αύτάς. Καί ούτως
σαλίας, ;>°/0 (Ιο,000,000) έν τοιαύτη περιπτώσει αί
ευλογημένος καί καθηγιασμένας εχοντες τάς Σημαίας
υποχρεώσεις τοΰ Κράτους ανέρχονται εις 35,000,000
των καθωδήγουν προπορευόμενοι νικηφόρως τάς
στρογγυλά. Ούτωςέχομεν μείωσιν τώνέξ 130,000,000
στρατιάς.
εσόδων τοΰ προϋπολογισμού είς 95,000,000 άτι να
’Αλλά καί έν τω στρατω καί έν τάϊς φυλακαϊς τό
θά χρησιμεύσουν διά τάς άλλας άνάγκας τού Κράτους.
Αυστριακόν Κράτος επιδεικνύει αξιοζήλευτου μέριμναν
Εκ τών 95 αυτών εκατομμυρίων προορίζονται 40
υπέρ τής θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως τών τε στρα ■
περίπου εκατομ. δια τα ε'ξοδα τοΰ 'Υπουργείου τών
τευομενων νεο)ν χαι των εγκληματιών, xcti, διατηρεί Οικονομικών (χωρίς νά συμπεριλαμβάνωνται εις αυτά
ττρος τούτο καταλλήλους ιερείς δι’ δλα τά δόγματα τα αί διά τό Δημόσιον Χρέος υποχρεώσεις) καί 69 περί
τε Χριστιανικά καί τά τών Εβραίων καί Μωαμεθα
που εκατομ. δια ολα τα αλλα 'Υπουργεία, ώστε έν ω
νών μισθοδοτούσα τούτους έπαρκώς.
έ'χομεν εισπράξεις 95,000,000 προϋπολογίζομεν δαΚζ ολωι τούτων και εκ πολλών άλλων δυνατοί
πάνας 109,000,000 άρα ύπό τούς σημερινούς όρους
τις νά πεισθη, ότι έν Ευρώπη δεν έπιπολάζει ώς πι
εχομεν έλλειμμα 1 4,000,000. Δι’ αυστηρός οικονο
στεύεται ή αθεΐα αλλά τουναντίον θρησκεύονται μετ’
μίας εις τά έξοδα δυνατόν νά έπέλθη μία έλάττωσις
έπιγνώσεως οί Ααοί καί ούτω μεγαλύνονται, έπικαλύ4,ΟΟΟ, 1)00οπότε το έλλειμμα τοΰ προϋπολογισμού δεν
πτοντες τήν μικράν άφρονα απιστούσαν μειονότητα,
δύναται νά εινε όλιγώτερον τών ΙΟ,ΟΟΟ,ΟΟΟ.Έχουσα
δι’ όλων εκείνων τών απτών σημείων τά όποια ή πίλοιπον ταΰτα υπ οψιν της ή Κυβέρνησις θαρρούντως
στις μετ έργων ένεργουμένη παρουσιάζει.
έδήλωσεν εν τη Βουλή ότι οί οικονομικοί όροι τοΰ
ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΒΕΛΑΝΙΔΙΛΤΗΣ
Κράτους δεν δύνανται νά έπιβαρυνθώσι διά νέων
’Αρχιμανδρίτης έν Τεργέστη
υποχρεωσεων καί είνε ανάγκη νά έγκαταλειφθή πάσα
ιδέα συνομολογησεως δανείου τό όποιον θά άπήτει
τήν καταβολήν δαπανών αί όποϊαι ύπερβαίνουσι κατά
ετά τάς έν τή Βουλή δηλώσεις τοΰ Πρωθυπολύ τάς δυνάμεις του. Ήδη έναπομένει εις τήν Κυπουργοΰ κ. Βενιζέλου διά τήν μή σύναψιν βέρνησιν η οδός τής άνορθώσεως τών οικονομικών
τοΰ υπολοίπου τοΰ Δανείου τών 150,000,000
τήζό Χω(?ας, η επιστημονική διαρρύθμισις τού δασμο
< Μέτοχος» ή γνωστή Οικονομολογική τών ’Αθηνών λογίου η επι το δικαιοτερον κατανομή τών φορολο
., .
έφημερίς, έδημοσίγικών βαρών καί ή διά τής ένοποιήσεως τών παλαιών
ΛΙ ΥΠΟΧΡΕΒΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ευσε πίνακα έμφαί- είς χρυσόν δανείων μείωσις τών καταβαλλόμενων υπο
ΚΛΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ
νοντα τάς έτησίας χρεώσεων τοΰ Κράτους.
υποχρεώσεις
τοΰ
Κράτους τας απορρεουσας εκ τοΰ Δημοσίου Χρέους
τής Ελλάδος.
Ιόν πίνακα αυτόν θεωρούμεν σκόπιμον νά δημο
σιεύσω μεν καί ημείς.

Μ

Αστά κανονικούς τόκους των παλαιών είς χρ. δανείων :

α'.)Άπό δάνειον
»» 4 ο/°
β'· ) »
»
ϊ'· ) »
»
»
»
δ'. ) »
»
»
»
s'. ) »
»
»
»
ν'.)»
»
»
»

4% 1887 α'. έξαα 1.071.452.50
» β'. »
1.063.712.50 2.135.165
50/° 4893
»
141.970
50/» 1881 α'.
»
762.172
5 ο/° » β'.
»
754.972
1.517.144
&ο/° 1884 α'. »
665.992
50/° » β'.
» 659.592
1.325.584
50/° 1890 α'. » 440.072
50/° » β'.
» 436.072
876.144
4 0/° 1889 α'. »
912.544
40/° » β'.
» 904.544
1.817.088

, . . ,
_ ,
„
,
έν δλο> 8ρ.
7.813.095
Απο τοχους των αυτών οανείων εκ πλεόνασα. 1910 3.455.066
» κανονικόν έτησιον χρεωλύσιον
494 107
» χρεωλύσιον έκ πλεονασμάτων 1910
2.797.552

Έν συνόλω από τά παλαιά εις χρ. δάν. 14.559.820
‘Από το’κον έτησιον δαν. 2 */ 2 0/° 1898 3.386.675
» χρεωλ.
»
» 2 ■/, c/0 1898 2.034.655 5.421.330
2.234.630
» το’κον δανείου 4 0/° 1902
65.000 2.299.630
» τοκοχρεωλύσιον πατριωτ. δανείου
45.360
» τοκου; ήνοποιημένου 5 0/°
3.758.750
» χρεωλύσιον
»
5 0/°
140.000 3.898.750
577.000
’ δάνειον κατασκ. ΣΠΚ. Μελιγαλα
612.000
35.000
» χρεωλύσιον δανείου 1833
900.000
Λ
Λ
άναγκ. κυκλοφορίας
737.760
π Τοκους εντόκοιν γραμματίων
400.000
»
» οανείου προκαταβολής
2.000.000
» χρεωλύσιον άναγκ. κυκλοφ.
2.000.000
32.874 650

ρυμοτομήσασα ύπο τήν κατευθυνσιν ταυτην, ή Βιομη

του Συνεδρίου ώς έδρα τοΰ δευτέρου. Δέν αμφίβαλ-

άστοργως προσηνεχθησαν παντες οι άρμοοιοι ή αναρ

λομεν δέ ότι τό Συνέδριον θα επιτυχή ύπο πάσαν ε-

μόδιοι, ώστε έφθασαν μέχρι τοΰ σημείου νά χρησιμο-

τοΰ άειμνήστου Μαρασλή.

Η τοιαυτη ένεργεια ήρ-

ο. Α. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

έπέορασε πάντως καί επί τών κατόπιν θελήσεων αυτοΰ,

ουτω δέ ή κολοσσιαία περιουσία του έμεινεν είς τήν
αλλοδαπήν.
,
Ταΰτα φέρομεν δημοσία είς γνώσιν τής Ανορθω-

φόρων έθνών θά καταλήξωμεν είς τό πόρισμα ότι ή

τικής Κυβερνήσεων, όπως, εάν εγκρινη, λάθη τά Οζ
οντα μέτρα ύπέρ τής οιακανονισεως τής ύποθεσεως

ονμφώνως πρός την θέλησιν τον χορηγού.
Διότι, ανεξαρτήτως τοΰ ήθικοΰ μέρους καί τής οει-

χθείσης άσεβείας πρός τήν εκοηλωθεΤσαν σαφώς επι

θυμίαν τοΰ άοιδήμου Μαρασλή. δεν ύπάρχει μεγαλυτερον λάθος καί ύπό ύλικήν έποψιν οια το Κράτος
άπό τοΰ νά μή έκτελή άπαρέγκλίτως τήν θέλησιν τών

δωρητών αύτοΰ, καθοσον τούτο απογοητεύει και τους
μέλλοντας δωρητάς καί κληροδοτάς πρός μεγίστην

ζημίαν τοΰ "Εθνους.
* *

Άναπληροΰντες τήν Κυβερνητικήν ένεργειαν άνδρες συναίσθησιν εχοντες τών πραγματικών αναγκών

τής χώρας, άνέλαβον άπό τίνος τήν πρωτοοουλίαν
τής συμπήξεως Συνδέσμων, τής όργανώσεως Εκθέ

σεων, τής συγκροτήσεως Συνεδρίων, άτινα βάσιν καί

Πανελληνίου Συνεδρίου τής Γεωργίας, τής Βιομηχα

ισχύς παντός έθνους βαίνει κατά λόγον ανάλογου τής
ευρωστιας τών παραγωγικών αυτοΰ δυνάμεων.
Αντί όμως να προστρεξωμεν ημείς είς ξένα παρα
δείγματα, εχομεν ώς άπόδειϊιν τό ήμέτερον Έθνος,

το όποιον δεν κατέχει σήμερον τήν μεγάλην θέσιν,
τήν όποιαν επρεπε καί εδικαιούτο νά έχη μεταξύ τών

άλλων Εθνών.
οιοτι, άφ ής ανςτειλεν επ αυτοΰ ό

ζωογονος τής ελευθερίας ήλιος, εκτός τών έπι τοΰ
πρώτου Κυβερνήτου τής Ελλάδος άποπειρών, ούδεμία σαόαρά καί άξια λόγου Κυβερνητική πρόνοια έλή-

Καί εάν

υπέρ αύτής μέχρι σήμερον, έγένετο τή
πρωτοβουλία ιδιωτών, οΐτινες όμως ούδεμιας ή ελάχι
εγενετο τι

υπό τής

πολιτείας.

ΠαραΟειγμα τούτου προφανές τυγχάνει καί ή·τε-

σις τοΰ κυριωτάτου ύπουργείου τής Παραγωγής, ένώ

τά λοιπά επτά

είσίν ύπουργεΐα τής καταναλωσεως.

Τ’ άγαθά άποτελέσματα τοΰ ύπουργείου τουτου μέ
γιστα θά ώσιν έπι .τής χώρας ημών. ΕΓνε γνωσταί

καί αί λοιπαί άποφάοεις, τάς όποιας έλαβε τό Συνε
δρίαν εκείνο ώς προς τά λεπτομερέστατα ί,ητηματα
έξ ών θά πηγάση ό ,έθνικός πλούτος.
Έκ τούτων λοιπόν ούδείς δύναται ν’ άμφιβάλη ότι

καί αί άποφάοεις καί τα αποτελέσματα τοΰ Β

Πανελ

ληνίου Συνεδρίου τοΰ συγκαλουμένου εν Πάτραις τήν
!γ—ιχ ’Απριλίου τ. έ. τή πρωτοβουλία τοΰ Πανελ

ληνίου Συνεδρίου, τών παραγωγικών Σωματείων καί

τών έν Πάτραις Συλλογών θα εινε σοοαρώτατα καί

μεγίστη έκ τούτων ώφελεια θα πρόκυψη, οιοτι σπου
δαιότατα θά συζητηθώσι θέματα οια τά περί αγροτι

κής άσφάλείας, πίστεως καί γεωργικών συνεταιρισμών,
τό περί καταπολεμήσεως τής νοθείας τών γεωργικών
καί βιομηχανικών προϊόντων, το περί τοΰ φορου .ου

εισοδήματος κτλ. κτλ.

ίς τόν σύνδεσμον τόόν Ιϋλληντον Καλλιτε'/_ν(όν
την 5ην Φεβρουάριου ώμίλησεν ό γνωστός
γλύπτης η. Θτομό,ς Θωμοττονλος τιερτ τής πστσστάσεως τών τεχνών εν Έλλάδτ έν γένει, καί
τής κακής διοργανώΜΙΛ ΓΝίΙΝΙΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ σεως τής Σχολής τών
καλών τεχνών.
Οί καλλττέχναι μετ ’ έν&ουστασμοΰ ύπεδέχέλησαν τήν δαιλίαν τοΰ κ. Θωμοπούλον και τταρεκάλεσαν αυτόν δπως σύνταξη υπόμνημα πρός
βελτίωσιν έν γένει τής διδασκαλίας τής τέχνης
και τής δέσεως τών καλλιτεχνών, και το υποβάλωσιν είς τήν Κυβέρνησιν, ή όποια ϋ-έλει
μεριμνήσει, έλπίζομεν, διά τό σπουδαιότατον
τοΰτο ζήτημα τοΰ τόπου μας.

Ε

νίας και τοΰ Εμπορίου, ών τό σπουδαιότατου ή ιδρυ-

Εάν μελετήσψμέν τήν ιστορίαν τοΰ βίου των δια

ετύγχανον

τικής αύτής άρχής ή πρόθυμος μέριμνα.

καί έστενοχωρηθη ό μεγάθυμος εύεργέτης. Τοΰτο δε

τής χώρας.
, ,
,
ΕΓνε γνωστά τ’ άποτελέσματα τοΰ Α εν Αθήναις

στης προστασίας ή ενισχυσεως

λοξενία τής Πελοποννησιακής πόλεως καί τής Δήμο

χισε ζώντος έτι αύτοΰ, έξ ού καί λίαν ουσηρεστήθη

ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ1

φθη πρός άνάπτυξιν τής παραγωγής του.

ποψιν, είς τοΰτο δέ θά συντέλεση ή παροιμιώδης φι

ποιήσωσιν εις άλλον σκοπόν την προς αυτήν οωρεαν

αρχήν έχουσι τήν άνάπτυξιν τών ζωτικών ουναμεων

Και τοΰτο,

έμπορικοτάτη πόλις, δικαίως ώρίσθησαν ύπό τοΰ πρώ

χανική καί Εμπορική ’Ακαδημία καί πρός ήν τόσον

ΤΟ Β' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΕΝ ΠΛΤΡΑΙΪ

Αί Πάτραι, ή πρωτεύουσα τής Πελοποννήσου, ή

χνική έκπαίδευσις, ήν είσήγαγεν εν ετει 1894, πρώτη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
’Επιστολή τής Κυρίας Λιλής πρός τήν η ίλην της

Κυρίαν Μαρίαν.
’Αγαπητή μου Μαρία, εάν αίφνης σέ ηρώτων : Τι
εινε δημοσία ιδιοκτησία ; » Τί θά άπήντας ; Καί^γώ
επίσης εύρέθην στενοχωρημένη χθες τό βράδυ εις το
μάθημά μας τής κοπής, δταν ή Κα Γκρελέ μου
έθεσε τό ζήτημα τούτο. Ή Φραγκίσκη, ή όποια πάν
τοτε έχει κάτι ν’ άποκριθή, ήρχισε νά γελά. «Διάβολε,

εινε πάν δ,τι δέν ανήκει εις ούδένα. » «Κάτι καλλίτε-

ρον τούτου, έπανέλαβεν ή
«Τότε, εΐν δ,τι ανήκει εις
θωσεν ήσύχως ή ’Ιουλία.
Γκρελέ. Κάποια όμως έκ

Κα Γκρελέ, μαντεύσατε.»
δλον τόν κόσμον», διιυρ«Εύγε», άνέκραξεν ή Κ«
τοΰ βάθους τής αιθούσης

παρετήρησε δΓ ύφους σκωπτικοΰ : « Ο,τι ανήκει εις
δλον τόν κόσμον δέν ανήκει εις κανένα.» Η Ktt
Γκρελέ ύψωσε ζωηρώς τούς οφθαλμούς : « Άπατάσθε,
αγαπητή μου. "Ο,τι ανήκει εις όλους ανήκει και εις
ημάς επίσης. ’Ιδού δ’ ακριβώς τί ήθελον να σάς κάμω
νά έννοήσητε, διότι, έφ' όσον προχωρεί ή άνθρωπότης τείνει ν’ άντικαταστήση τήν ιδιωτικήν ιδιοκτησίαν

διά τής δημοσίου ιδιοκτησίας ή συλλογικής. Άντι τοΰ
«τό μαγαζί μου» θά έχω μεν «τό μαγαζί μας», τουτέστι τήν παραγωγήν και τήν διανομήν μή ανηκουσας εις ούδένα ιδιαιτέρως, αλλ ανηκουσας κατά τρό
πον γενικόν εις σύνολόν τι προσώπων. ’Εάν όμως

1221

1220

τά πρόσωπα ταϋτα έφαντάζοντο πρός στιγμήν δτι ή
συμμετοχή των, ή δράσις των, αΐ προσπάθεια! των
ή καλή των θέλησις δέν έχουν καμμίαν άξίαν διότι
έκαστον τούτων δέν εκπροσωπεί παρά έν «εν», μόνον
έν, δλως μικρόν, «έν», έν τφ μεγάλω άριθμφ, ή
μάλλον ευδαίμων δργάνωσις θά έχρεωκόπει καί δέν
θά ητο πλέον δυνατή ή υπαρξις τοΰ συνεργατισμού.
Τί εινε μιά συναυλία ; Τίποτε άλλο παρά συνεργατι
σμός πρωτογενής καί ελαττωματικός. Δέν δύναμαι νά
αμείψω ένα διάσημον καλλιτέχνην εις τόν οίκόν μου,
έγώ δλως μόνη, λοιπόν, έπειδή έχω μεγάλην έπιθυμίαν νά τόν ακούσω προσφεύγω εις δλας μου τάς
γνωριμίας καί ζητώ παρά τούτων νά παραστώσιν εις
τό ακρόαμα καί νά συμμερισθώσι τάς δαπάνας. Δέ
χονται καί έπειδή εϊμεθα 200, έκαστος πληρώνει 2
δραχμάς διά νά συγκεντρωθώσιν αί 400 δραχμαί αί
όποιαι μάς χρειάζονται. Έάν εϊμεθα 600 πρόσωπα,
θά μάς έμενε τό ώραΐον κέρδος τών 200 δραχμών
διά τόν κόπον τής δργανώσεως τής συναυλίας, άφοΰ
δ καλλιτέχνης δέν απαιτεί πλέον τών 400 δραχμών,
έάν ακόμη έδιπλασιάσθησαν τά πρόσωπα τά όποια θά
τόν άκούσωσιν. Έκάμαμεν συνεργατισμόν χωρίς νά
τό γνωρίζωμεν, θά κάμωμεν δμως καλόν καί άληθή
συνεργατισμόν δταν γνωρίσωμεν τοΰτον, διαλογιζόμενοι δτι τό έν έχει τήν άξίαν του, άκόμη καί μετάξι'
τών χιλίων τά όποια άνευ τοΰ ενός θά ήσαν 999 ! —
"Οταν περιπατήτε εϊτε εις τήν οδόν είτε εις έν άπό
τά ώραΐα μας πάρκα, σάς ήλθεν ποτέ ή ιδέα δτι
ταΰτα είνε δημοσία Ιδιοκτησία — είδος τι έθνικοΰ
συνεργατισμού, καί δτι ,άνήκουν καί είς σάς έπίσης;
Δέν έλαβον πράγματι έν μέρος τών δημοσίων έσόδων
διά νά τά άγοράσωσι καί νά τά διατηρήσωσι; Περισ
σότερον ταΰτα στοιχίζουν, περισσοτέρους θά έχητε νά
πληρώσητε φόρους καί δασμούς . . . δίδετε μέ τήν
δεξιάν διά νά λάβητε μέ τήν άριστεράν. Έάν εϊσθε
έξυπνοι καί καλώς άνατεθραμμέναι θά άπολαύητε
πάντων τούτων χωρίς νά τα φθείρητε τό παράπαν,
χωρίς μάλιστα νά άντιλαμβάνηταί τις δτι διήλθατε
έκεϊθεν. Έάν άνήκητε εις τό άνόητον καί άμαθές
κοινόν, θά εϊπητε : «δύναμαι νά καταστρέψω δλα
ταΰτα, άφοΰ δέν ανήκουν εις εμέ», θά κόψητε τά
θρανία, θά κάμητε έγκοπάς εις τόν φλοιόν τών νεα
ρών δένδρων χωρίς καμμίαν φροντίδα διά τό άποτέλεσμα, θά ποδοπατήτε τάς χλόας αί δποϊαι θά χρειασθώσιν μήνας διά νά πρασινίσωσι καί πάλιν, θά
σπάσητε τούς κλάδους καί τά άνθη, καί θά ρίψητε
άδιαφόρως λέπυρα ή παλαιόχαρτα. Είς δλίγας ώρας
δ ωραίος κήπος θά έχη δψιν οίκτράν καί θά χρειασθώσιν εκατοντάδες φράγκων καί μακραί ήμέραι έρ
γασίας διά νά έπιδιορθωθώσιν αί καταστροφαί αΰται. Δέν είχα ποτέ σκεφθή πάντα ταΰτα, άγαπητή
μου Μαρία, καί δταν ώμίλησα περί τούτων εις τόν
σύζυγόν μου δέν παρέλειψε νά μοί εϊπη πόσον ή κ.

Γκρελέ είχε δίκαιον. Δοιπόν, σοί τά γράφω διά νά
σκεφθής καί σΰ μέ τήν σειράν σου. ’Ιδού έγώ πλή
ρης καλών προθέσεων καί διά ν’ άρχίσω, θά βοη
θήσω τήν «Συνεργατικήν» άντί νά δημιουργώ δυσ
κολίας διά τής έλλείψεώς μου άκριβείας καί κανονικό
τητας καί θά κάμνω είς ταύτην πάσας τάς άγοράς
μου ανεξαιρέτως, θά συλλογίζωμαι έφεξής περισσότε
ρον τάς δεσποινίδας πωλητρίας τής «Συνεργατι
κής», θά φέρω πάντοτε μαζύ μου τό βιβλιάριόν μου
διά νά μή καθιστώ πολύπλοκον τήν έργασίαν των
καί θά άγοράζω έφ’ δσον τοΰτο εινε δυνατόν καθ’
δν χρόνον δέν θά ύπάρχωσι πολλοί άλλοι πελάται νά
έξυπηρετηθώσιν. Δέν αισθάνομαι καί έγώ τάχα ευγνω
μοσύνην, δταν δ σύζυγός μου καί τά τέκνα μου φρον
τίζουν ώστε νά άποφύγω έργασίας περιττάς ! Α ρΐΌ|)OS, είξευρεις, δ σύζυγος τής Ροζαλίας, δστις εξέρ
χεται συχνότατα τάς εσπέρας, μοί άπεκρίθη δι’ ΰφους
οργίλου δταν χθές τόν ήρώτησα διατί δέν μένει περισ
σότερον οϊκοι : «Διότι τό σπίτι μου δέν εινε άρκετά
καθαρόν». Ήρώτησα τότε τήν Ροζαλίαν διατί δέν
κρατεί καλλίτερον τό σπίτι της. Έγεινε κατακόκκινος
καί μοΰ λέγει : «διότι δέν κάμνω τίποτε άλλο παρά
νά σκουπίζω καί νά ξεσκονίζω, νά ξεσκονίζω καί νά
σκουπίζω. Νομίζεις δτι μοΰ φείδονται τοΰ κόπου !
Ποιος συλλογίζεται νά καθαρίση τά υποδήματά του
πρό τοΰ εισέλθη ! Λερώνουν δσον μπορούν καί έγώ
πρέπει έπειτα νά τά καθαρίσω. Νομίζεις δτι τοΰτο
μ’ ένθαρρύνει ; » Πτωχή Ροζαλία, έχουν ανάγκην
περισσοτέρου «συνεργατισμού» είς τό σπίτι τοΰτο.
Ό Διευθυντής τής «Συνεργατικής» τής πόλεώς μας
μοί έξήγησε δτι «συν» σημαίνει μετάτοΰ «έργάζεσθαι»
εργάζεσθαι δμοΰ, βοηθεΐν καί ούχί δημιουργέϊν έρ
γασίας άσκοπους διά τούς άλλους ! Ώ, άγαπητή
μου, έχω τόσα πολλά, ώστε νά σκέπτωμαι δι’ έξ
εβδομάδας.
Σέ φιλώ τρυφερώς καί μένω ή φίλη σου

«Λ x λ η»

(Διά την αντιγραφήν)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΑΔΗΣ

'Ύ'ϊπό τοΰ έν Λονδίνο) κ.Πούπτη ιατρού, Μακεδόνος
1 δέ τήν καταγωγήν, έκδίδεται μηνιαία έφημερίς
προσφέρουσα μεγάλας υπηρεσίας είς τούς έθνικούς μας
αγώνας. Ό σκοπός τοΰ «Ελληνικού Κήρυκος» είναι
ή διαφώτισις τής ’Αγγλικής
HELLENIC HERALD κοινής γνώμης περί τών Έθνι κών ήμών δικαίων, καθώς καί
περί τοΰ πολιτισμού καί τής ζωτικότητας τήςΈλληνικής φυλής ύφ’δλας αύτών τάς εκφάνσεις. Πρός τοΰτο
άποστέλλεται δωρεάν κατά χιλιάδας πρός δλους τούς
’Άγγλους πολιτευομένους, διπλωμάτας, δημοσιογρά
φους, άνωτέρους κληρικούς, πολιτικούς Συλλόγους,
Πανεπιστήμια,Βιβλιοθήκας καί έν γένει πρός άπαντα
τά πρόσωπα τά έχοντα έπιρροήν έπί τής κοινής γνώμης.

Τ’ άποτελέσματα τής μέχρι τοΰδε δράσεως αύτοΰ
είνε λίαν 'ικανοποιητικά, διότι πλήν τής άγαθης έντυπωσεως τήν δποίαν έκαμεν εις τε τους πολίτικους καί
’Ακαδημαϊκούς κύκλους, έτυχεν ευφήμου μνείας καί
είς πολλάς έκ τών έγκριτωτέρων ’Αγγλικών έφη με
ρίδων. Άλλ’ έπειδή αΐ δαπάναι αύτοΰ δρώντος είς
κύκλον τόσον εύρύν καί έν πόλει λίαν δαπανηρά, ως
τό Λονδΐνον, είναι μεγάλαι, χρήζει της υποστηρίξεως
δλων τών φιλοπάτριδων Ελλήνων, καί μάλιστα τών
διαμενόντων εις χωράς ένθα ομιλεΐται ή Αγγλική
γλώσσα, δπως δυνηθή να εκπλήρωσή δεόντως τον

Καί άρχίζομεν άπό τδ Φθισιατρείον. Έπί τή ευ
καιρία τής εορτής ήτις έδόθη είς τδ Βασιλικόν Ηέατρον τόν παρελθόντα μήνα έζητήσαμεν νά μάθωμεν
δλας τάς λεπτομέρειας τής ίδρύσεως και τής λει
τουργίας ενός Νοσοκομείου, τδ δποίον έχει τήν μεγά
λην άποστολήν δχι μόνον νά σώζη τούς πάσχοντας
καί άσθενεϊς, δχι μόνον ν’ άνακουφίζη έκείνους είς
οΰς ή έπιστήμη δέν είμπορεϊ νά παρασχη ουδέν πλέον
άλλά καί νά έξασφαλίζη τούς υγιείς άπό το μόλυσμα
καί νά παρέχη ουτω τήν μεγαλειτέραν έκοούλευσιν

προορισμόν του.
Δεδομένης τής σπουδαιοτητος τήν οποίαν κεκτηται
διά τά Εθνικά ήμών ζητήματα ή διαφώτισις τών με
γάλων φιλελευθέρων λαών, ήτις εινε έξίσου άναγκαία
μέ τήν στρατιωτικήν παρασκευήν τής Έλευθέρας 'Ελ
λάδος καί τήν κατάλληλον διοργάνωσιν καί άμυναν
τών υποδούλων άδελφών ήμών, λαμβανομένης δέ
ύπ’ δψιν τής καταλλήλου καί άποτελεσματικής διεξα
γωγής τοΰ πρώτου έκ τών ζητημάτων τούτων ύπό τοΰ
Hellenic Herald (κατά τάς ομολογίας δλων τών
ομογενών δσοι έτυχον νά παρακολουθησωσι τήν μέχρι
τοΰδε πορείαν τοΰ έργου) ελπιζομεν, ότι πας φιλόπατρις 'Έλλην θά τω παράσχη προθύμως τήν αρωγήν
του δι’ οΐουδήποτε τρόπου δύναται.
'Η έτησία Συνδρομή τοΰ Περιοδικού είναι Σε
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ΠΩ2 ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΛΑΗΝΙΔΕΣ ΜΑΣ
ΦΘΙΣΙΑΤΡΕΙΟΝ
Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» ή δποία μέ υπερη
φάνειαν έξαγγέλλει πάντοτε είς τα τεσσαρα σημεία
τοΰ δρίζοντος:—δπου ακούραστος κυκλοφορεί—πάσαν
Ελληνικήν πρόοδον, ή πάσαν,Ελληνικής χαραυγής,
έλπισα, έχει τήν ύποχρέωσιν,—διπλάσιάν αύτήν,—
νά γνωρίση πρδς δλους τάς προόδους τών Ελληνίδων μας. Αί Άθήναι κατά τδ τελευταίον δεκαπενταετές διάστημα προωοευσαν καταπληκτικών δια τής
γυναικείας πρωτοβουλίας. Γο Ασυλον τών Ανίατων,
τδ Άσυλον τής Αγίας Αικατερίνης, τδ Έργοστάσιον
τών ’Απόρων Γυναικών, — παλαιόν αύτδ ίδρυμα, —
ό Εύαγγελισμός, αί Γυναικεία! Φυλακαί, δ Σύλλο
γος «Πρόοδος», ή Σηροτροφική Εταιρία, ή Πο
λυκλινική, τδ Φθισιατρείον, δλα αυτά πρόκεινται
δείγματα τής έν Άθήναις γυναικείας προόδου, καί
^ή- γυναικείας φιλανθρωπίας έν ταυτψ. Απο τας
στήλας τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» θά παρελάση δλη αυτή ή δράσις τής συγχρόνου Έλληνίδος,
καί θά γνωρίσουν οί απανταχού άναγνώσται μας, τήν
ιστορίαν κάθε εύαγοΰς καθιδρύματος, τδ όποιον ή
γυναικεία χειρ έδημιούργησεν, άφοΰ τδ δνειροπόλησεν ή ψυχή της καί τδ έπόθησεν ή καρδία της.

είς τήν κοινωνίαν.

Είς τους πρόποδας τοΰ '1 μηττοΰ εις μιαν πεδιάδά
εντελώς άναπεπταμένην, είς μίαν δμως τοποθεσίαν
έξόχως θαυμαστήν—δπως είνε συνήθως δλαι τής
’Αττικής αί τοποθεσία!—άνηγέρθη τδ πρώτον περί
πτερον, τοΰ πρώτου έν Άθηναις φθισιατρείου.
Είς τά 1905, ήτοι πρό έξ άκριβώς έτών, έτίθετο
έκεϊ δ θεμέλιος λίθος, δστις θά έδιδε είς τάς ’Αθήνας
τδ Νοσοκομεΐον τδ δποίον έλειπεν άπό τήν πρόοδον
καί τόν πολιτισμόν τής Πρωτευούσης ενός εύρωπαϊκοΰ
Κράτους.

■ ι %.. , ·
"Οταν πρό τινων έτών, καί έφ’ δσον μοί έπέτρεπον
αί φιλολογικαί μου άσχολίαι, συνειργαζομην είς τδ
τμήμα Νοσηλείας καί Υγιεινής — τδ δποίον άλλαι
εύγενεις τής πόλεώς μας δέσποινα! είχον ιδρύσει—
παρηκολούθησα, δλην τήν φρίκην και δλην τήν
δυστυχίαν ή δποία απλώνεται υπό τόν γαλανόν αύτδν ούρανόν, είς τάς πτωχάς έργατικάς ιδίως τάξεις.
Ή φθίσις έλυμαίνετο, λυμαίνεται, καί θά λυμαίνεται
ίσως έπί πολύ άκόμη τόν έργατικδνΈλληνικδν πληθυ
σμόν. Άπό προχείρους στατιστικάς τάς δποίαι παρη
κολούθησα ή φθίσις ύπΖρξεν ή μεγαλειτέρα κατα
στρεπτική νόσος διά τήν Ελλάδα. Λυπούμαι πολύ
δτι δέν ένθυμοΰμαι τους άριθμους τους όποιους είχον
μελετήσει τότε δπότε θά έδιδα μίαν άληθήεικονα κατα
στροφής είς τούς άναγνώστας μου. Έν τούτοις έπαναλαμβάνω, καί άν έλλείπουν οί άριθμοί, δέν σημαί
νει δμως δτι δέν γνωρίζομεν δλοι τάς μεγάλας καταστροφάς, αί δποϊαι έπέρχονται άπό τήν νόσον αύτήν
είς τάς έργατικάς ιδίως τάξεις.

4Τδ τμήμα Νοσηλείας καί 'Υγιεινής με τούς μι
κρούς καί γλίσχρους πόρους του δέν ήδύνατο βεβαίως
ούτε νά έπαρκέση ούτε νά φανή τελείως χρήσιμον
είς τήν μεγάλην αύτήν κοινωνικήν άνάγκην. Εύτυχώς τήν μεγάλην αύτήν άνάγκην ήννόησε καθ’ δλον
τδ βάθος καί πλάτος αύτής μία έκ τών πλέον μορφωμέ
νων Έλληνίδων μας, καί ή κ. Σοφία Σχλήμαν ύπήρξεν ή δημιουργός τοϋ εύεργετικοΰ αύτοΰ καθιδρύματος υπό κοινωνικήν ιδίως έποψιν. Είς τάς Αθήνας

1222

1223
καί τά άλλα τρία δαπάναις έγκριτων μελών τής ’Α
θηναϊκής κοινωνίας. Διότι ή ’Αθηναϊκή κοινωνία
περιβάλλει μέ μίαν ιδιαιτέραν προσοχήν τδ Φθισιατρεϊον καί ιδιαιτέραν στοργήν δεικνύει διά τάς έτησίας
έορτάς, τάς δποίας δίδει υπέρ τών άπορων τμημά

ζίΚΟΝΕΣ SFTO ΤΗΝ ^TTJKHN

των αύτοΰ.
’Εφέτος ή έορτή τοΰ Φθισιατρείου άφήκεν τάς ώραιοτέρας έντυπώσεις. Ή κ. Σχλήμαν ή διοργανωτρία τών έορτών αύτών είνε πάντοτε άπαράμιλλος είς
τάς συλλήψεις καί έκτελέσεις αύτών. Δέκα πλαστικαί
εικόνες άναπαρασταθεϊσαι δλαι άπδ τάς ώραιοτέρας καί
έκλεκτοτέρας ’Αθηναίας, δέν ήτο δυνατόν παρά νά
προκαλέσωσι τοΰ κοινοΰ τδν δίκαιον έπαινον καί
θαυμασμόν. Καί δ έπαινος καί δ θαυμασμδς αύτδς
άφήκε τά πλέον θετικά άποτελέσματα, άφοΰ έφθασαν αί εισπράξεις τής έορτής τδ ποσδν τών Δρ. είκοσι
χιλιάδων σχεδόν, ποσδν τδ δποίον άσφαλώς δέν άπέδωκεν ούδεμία άλλη άπδ τάς φιλανθρωπικάς έορτάς

τών Αθηνών.

-ΫΤΟ

ΦΘΙΣΙΑΤΡΕΙΩΝ

είναι αληθές δέν υπήρξε ποτέ έλλειψις φιλανθρωπίας.
Ή φιλανθρωπία δμως αύτή ή έντελώς ιδιωτική ούδέποτε ύπεστηρίχθη άπδ Κυβερνητικήν αρωγήν, καί
ούδέποτε κυβερνητικά μέτρα έθεσπίσθησαν ίκανά νά
προφυλάξουν άπδ ένα μόλυσμα τούς υγιείς κατοίκους
μιας πόλεως.Οΰτω τδ Φθισιατρεϊον δέν είνε μόνον ευερ
γετικόν διότι παρέχει τάς ανέσεις τής ζωής εις τούς
ασθενείς, είτε πλούσιοι είτε πτωχοί είνε ουτοι, αλλά
πρδ πάντων διότι προφυλάσσει τούς υγιείς άπδ τδ μό
λυσμα. "Οταν είς μίαν πτωχήν οίκογένειαν προσβάλ
λεται άπδ τήν καταστρεπτικήν νόσον έν άτομον, καί
δταν τδ άτομον αύτδ έχη κοινήν τήν στέγην, κοινήν
τήν τροφήν, τδν συγχρωτισμόν άέναον μέ τούς υγιείς,
ήμπορει πας τις νά φαντασθή ποιας καταστροφάς δύναται νά έπιφέρη ένας άσθενή: αυτής τής φύσεως είς
μίαν οικογένειαν.Καί δταν σκεφθή τις τούς άνθυγιεινούς
δρους ύφ’ ούς ζή δ έργατικδς κόσμος είς τήν Ελλάδα
καί τδν πολλαπλοϋν συγχρωτισμόν,—διότι πολλάκις
μία κοινή αυλή συνενώνει οκτώ ή έννέα οικογένειας
— τότε άσφαλως θά ύπολογίση ποιας καταστροφάς
φέρει τδ μικρόβιον τοΰ Κώχ δταν θά εύρη κατα
φυγών είς τά νεαρά στήθη μιας κατοίκου τής αύλής αυτής, καί πόσον ευκόλως θά μεταδοθή τδ νό
σημα άπδ τήν μίαν αυτήν άσθενή, καί είς ποιας
καταστροφάς υπόκειται έξ αιτίας τής συνάφειας υγιών
μετ’ άσθενών όλόκληρος πλέον ή κοινωνία.

'-’l·
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Τό Φ&ιοιατρΐίον τής κ. Σχλήμαν έχει αύτδν τδν
σκοπόν. Ν’άπαλλάσση τούς συγγενείς άπδ τήν δδύνην
τής θεραπείας ένδς παρομοίου άσθενοϋς, νά παρέχη
τά μέσα νά ζήση έν άνέσει τάς ύπολειπομένας ήμέρας του δ άσθενής, καί πρδ πάντων νά σώζη τούς
ύπολοιπομένους άπδ τδ φοβερόν μόλυσμα τής μεταδόσεως τοιαύτης νόσου, άφοΰ ή θεραπεία δέν συντελεϊται παρά είς ώρισμένας περιστάσεις. Τδ Φθισιατρειον τών ’Αθηνών έχει τδ ευτύχημα νά άριθμή τοιαύτας ίάσεις μεταξύ τών άσθενών του. ’Ιδία είς τδ
τμήμα τών έντελώς άπορων, τδ δποίον άνήγειρεν
ιδία δαπάνη ή κ. Α. Μελά. Πτωχός στρατιώτης
θεραπευθείς έκεί έπανέκτησε τήν υγείαν του, πιστοποιηθέντος τούτου διά τής μικροβιολογικής έξετάσεως
τών πτυέλων αύτοΰ. Καί τδν στρατιώτην έκείνον,
τδν δποίον ή πατρίς άφοΰ τδν έχρησιμοποίησε διά τδ
καθήκον του, έπρόκειτο άσθενή καί πάσχοντα νά
τδν άπολύση άπδ τάς τάξεις τοΰ στρατοΰ της, τό
Φθισιατρεϊον τδν περιεμάζευσε, καί εύγνώμονα, καί
υγεία θά τδν άποστείλη είς τήν πατρίδα του, οπού
θά εύλογή τδ όνομα τών προστατίδων Κυριών;
Ήδη τδ Φθισιατρεϊον άριθμεϊ τέσσαρα περίπτερα.
Ή Μονή Πετράκη έδώρησε τό έκτεταμένον έκεϊνον
γήπεδον, τδ δποίον χάρις είς τήν ένδελεχή φρον
τίδα τής κ. Σχλήμαν δέν θά άργήση νά μεταβληθή
είς τδν ώραιότερον πευκώνα τών ’Αθηνών. Τδ πρώ
τον περίπτερον άνηγέρθη δαπάναις τής κ. Σχλήμαν

Σήμερον οί άσθενεϊς, οί δποίοι νοσηλεύονται είς τδ
Φθισιατρεϊον είνε έξήκοντα τδν άριθμόν, ένίοτε φθά
νουν καί μέχρις δγδοήκοντα, άφοΰ τόσους είμποροΰν
νά περιλάβουν καί τά πέντε περίπτερα αύτοΰ. "Ολων
τών ήλικιών καί δλων τών σταδίων καί δλων τών
κοινωνικών τάξεων θεραπεύονται έκεϊ. Έξ άτομα
ηύτύχησαν νά έξέλθουν υγεία άπδ τήν εύεργετικήν στέγην του, καί φθάνουν είς μεγάλον άριθμδν αί βελτιώσεις αί δποϊαι μηκύνουν τήν ζωήν
πτωχών υπάρξεων, δπως παρέχουν είς άλλους δλα τά
άνακουφιστικά μέσα ώστε ν’ άφίνουν χωρίς πόνον
καί θλϊψιν, καί τίς οίδε ίσως καί μέ μειδίαμα, τήν
ζωήν αύτήν.
’Ασφαλώς τδ έργον τής κ. Σοφίας Σχλήμαν είνε
έν άπδ τά εύεργετικώτερα.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Φιλότιμος καί διακεκριμένος "Ελλην δέν Δρέσδη κ.ΛαχαΨ νάς μας άπέστειλεν επιστολήν,έκ τής δποίας φρονοΰμεν δτι πρέπει νά δημοσιεΰσωΕΠΙΣΤΟΑΗ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ μεν περικοπάς τινάς διά τάς
αλήθειας τάς βαθυτάτας, τάς
δποίας περικλείει εις τάς γραμμάς της.

...Λόγοι καί μόνον λόγοι, ώς χείμαρρος, έξέρχονται έκ τής 'Ελλάδος ! Μέχρι σημείου τίνος, δτε τά
έθνικά ραπίσματα δέν ήσαν κακοήθη καί άλλεπάλληλα, δ έξω Ελληνισμός ένεπνέετο μέ δ,τι έξ Ελλά
δος προείρχετο. Σήμερον δμως δ Ελληνισμός άπαιτεϊ έργα παρά τών έν 'Ελλάδι, τοΰθ’ δπερ προαπαι
τεί σύνταξιν τής χώρας. Τδ Πανελλήνιον άναμένει
νέαν πορείαν άπδ τήν ’Αναθεωρητικήν Βουλήν. ’Εάν
διαψευσθοΰν αί έλπίδες του, έπισφραγίζεται δτι ούδέν
ύγειές πλέον έν 'Ελλάδι. Τότε καί ήμεϊς οί έκτδς τής

'Ελλάδος ευρισκόμενοι θά παύσωμεν νά ένδιαφερώμεθα περί αύτής, καί θά άποδόσωμεν δλα τά δεινά
μας είς τήν άδιαφορίαν τής μητέρας μας...
Ποιον έθνικδν αίσθημα δέν ήξηγέρθη πραγματικώς
έφ’δσον τδ ώραϊον φΰλλόν της δέν ήσθάνθη τήν άνάγκην νά κινήση ιδιαιτέρως τής φιλοπατρίας τά συναισθήματά του καί θέσει είς ένέργειάν λεπτά άλλά λυσι
τελή έλατήρια,τά δτοϊα μόνον ή γυνή γνωρίζει νά χειρίζηται; Μητέρες φιλοπάτριδες έγέννησαν ποτέ υιούς
άφιλοτίμους; Ή Ελληνική πολιτική καχεξία είς άκολουθοΰντας και μελετώντας τήν έξέλίξιν τών έθνών
τί άλλο κατέδειξε παρ’ δ,τι ή Έλληνίς μητέρα, έχουσα άλλως τε σπανίας άρετάς, ύστερησε καί παρημέλησε τόσον ώστε νά μή σκέπτεται τδ μεγαλειον
τής Πατρίδας ! Πόθεν προάγεται ή ιδιοτέλεια καί ή
δειλία τής ψυχής τοΰ άνδρός ; Έκ τών ταπεινών συν
αισθημάτων τής γυναικδς καί τών υλιστικών τάσεων
αύτής προέρχονται δλα τά κακά...
Τδ άρρεν διαμορφοΰται παρά τής γυναικδς καθ’
δλας τάς φάσεις τής ζωής του καί τήν διαμόρφωσιν
αύτήν τήν παρακολουθεί στενώς μέχρι τοΰ τάφου.
Γυναίκας λοιπόν έθνικάς μέ προσωποποίησιν τών έθνικών ιδεωδών χρειαζόμεθα, έάν θέλωμεν Πατρίδα, Πα
τρίδα ύπερήφανον, ή δποία θά άνευρίσκη είς τδν
άνδρα στήριγμα οίκου καί έθνους...
Δέν είναι αληθινά, πραγματικά, ζωντανά, δσα μας
αποστέλλει άπό τόσον μακράν ένας "Ελλην πατριώτης, ό
όποιος πονεϊ διά τήν πάσχουσαν Πατρίδα μας ;
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"Οταν τάς πρώτας ημέρας τής άναρρήσεως είς τήν
εξουσίαν, τοΰ κ. Βενιζέλου, άνεγνώσαμεν εις τάς έφημερίδας τάς επισκέψεις του είς τούς Στρατώνας καί τά άλλα
Στρατιωτικά κέντρα, ήσθάνθημεν άνακοόφισιν, διότι εΐδομεν, δτι εύρέθη τέλος ό άνθρωπος ό ενδιαφερόμενος
διά τόν τόπον αύτόν. Εϊμεθα τότε έκτός τής "Ελλάδος
καί εύρομεν τό αύτό αίσθημα τής άνακουφίσεως εις
δλους τούς ομογενείς, μεθ’ ών ήλθομεν εις συνομιλίας
διά τά έν 'Ελλάδι τότε συμβαίνοντα καί έλπιζόμενα.
Δέν παρήλθε πολύς χρόνος καί κατά τήν έπάνοδόν μας
έπληροφορούμεθα τά δυσάρεστα έν τφ στρατφ συμβαί
νοντα, ταϋτα δέ μας ήνάγκασαν νά γράψωμεν δσα διετυπώσαμεν είς τό παρελθόν τεύχος, κατά τήν έπισκόπησιν
τών συμβάντων τοΰ μηνός καί ιδία αί πληροφορίαι μας
διά τήν περιφρόνησιν καί άδιαφορίαν τών αρμοδίων διά
τήν υγείαν τών άνδρών. Μάς ήτο δέ γνωστή καί μία λε
πτομέρεια, καθ’ ήν έν τφ Στρατεύματι οί Στρατιωτικοί
’Ιατροί, καί ίδίφ τής Φρουράς Αθηνών, δέν εύρίσκονται
είς τό ύψος τής θέσεώς των άποβλέποντες μετά στοργής
μόνον είς τήν ίδιαν πελατείαν καί άδιαφοροΰντες τελείως
διά τήν ύγιείαν τών στρατιωτών μας. Ώς δέ μάς διηγείτο
’Ανώτερος ’Αξιωματικός, ή καθημερινή έξέτασις τών, ώς
άσθενών, παρουσιαζομένων στρατιωτών διενεργεΐται ύπό
τούς πλέον επιπόλαιους δρους, ΐνα μή τι χείρον εΐπομεν,
διότι οί Στρατιωτικοί ’Ιατροί μας βιάζονται νά μεταβώσιν άπό τοΰ Στρατώνος είς τάς ιδιωτικός κλινικός των,
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τών οποίων άτυχώς ή υπηρεσία τοΰ Υπουργείου τών Στρα
τιωτικών δέν έχει τήν δύναμιν, πρός τό συμφέρον τοΰ
Στρατού, νά ζητήση τήν άπαγόρευσιν καί κατάργησιν. Τό
περίεργον δέ εΐνε καί τό έξής γεγονός. Ό έν λόγω άνώνερος ’Αξιωματικός μάς έβεβαίωσεν, δτι κατά τό 30ατές
διάστημα τής υπηρεσίας του, ένα εύρεν,έξ έκείνων μεθ’ ών
συνυπηρέτησε, στρατιωτικόν ’Ιατρόν τοΰ καθήκοντος καί
μετ’άφοσιώσεως καί πατρικής στοργής έξετάζοντα καί ενδια
φερόμενον διά τήν ύγιείαν τών Στρατιωτών μας. Καί μάς
άνέφερε τόν κ. Μέρμηγκαν. Δέν έχομεν τήν τιμήν νά τόν
γνωρίζωμεν προσωπικώς, ήγνοοΰμεν μάλιστα δτι ήτο καί
Βουλευτής, ώστε πας τις φαντάζεται πόσον έξεπλάγημεν,
δταν έπληροφορήθημεν τά δσα άπό τοΰ βήματος τής Βου
λής έβροντοφώνησεν οίτος περί τοΰ ζητήματος τούτου.
Βεβαίως δέν άξιοΰμεν ό κ. Βενιζέλος ερχόμενος είς τά
πράγματα νά κάμη θαύματα, δέν ζητοΰμεν νά έξυγειάνη
καί άνορΟώση τά πάντα διά μαγείας άφοΰ άτυχώς, κατ'
ανάγκην, τό περιβάλλον είς δ έρρίφθη τόν περιβάλλει καί
τόν έπηρεάζει καί τοΰ περιορίζει τάς κινήσεις του καί τόν
φωτίζει διά τών οφθαλμών του καί τοΰ παρεμβάλλει τάς
σκέψεις του καί τόΰ διευθύνει τά βήματά του. Θά ήθέλαμεν δμως παρ’ αύτοΰ, καθ’ ήν στιγμήν έρχεται άπό τοΰ
βήματος βουλευτής εύθαρσής, επιστήμων διακεκριμένος,
στρατιώτης τοΰ καθήκοντος καί τοΰ άποκαλύπτει δλην
τήν άθλιότητα ή όποια άποδεκατίζει τά άθώα 'Ελληνό
πουλα τά ύπηρετοΰντα είς τάς τάξεις τοΰ Στρατοΰ, καί
έγκολάπτει στίγμα είς τόν 'Ελληνικόν Στρατόν, θά ήθέλαμεν νά δειχθή ό όνειροπολούμενος Βενιζέλος, ό τιμωρός πάσης έγκληματικής έλλείψεως — διότι έγκλημα εΐνε
νά στέλλωνται τά παιδιά μας άσθενή, ριγοΰντα, πυρέσσοντα, έξησθενημένα, καταβεβλημένα, κατατρυχόμενα άπό
τάς έκδηλώσεις σοβαρών άσθενειών, πεζή ή έπί κάρρων είς
τό Νοσοκομεϊον—θά ήθέλαμεν νά τόν καλέση συνεργάτην
του, νά τοΰ ζητήση νά τοΰ άποκαλύψη δλον τό μέγεθος
τής άπαισιότητος, τό όποιον άμειλίκτως νά πατάξη, αδια
φορών διά τά πρόσωπα, αδιαφορών δι' εκείνους τούς ό
ποιους θά πλήξη καί θά τιμωρήση.
Εΐνε δεινόν ό στρατηγός Έϊντοΰ έπισκεπτόμενος τά μα
γειρεία καί τά άποχωρητήρια τών Στρατώνων νά εύρίσκη
είς αύτά δλης μας τής Κακομοιριάς τήν έκδήλωσιν, εΐνε
φοβερόν οι στρατιώταί μας νά άποστέλλωνται είς τά Νοσο
κομεϊα τήν δεκάτην ημέραν άπό τής προσβολής τής μη
νιγγίτιδας καί νά άποθνήσκωσιν όλίγας ώρας άπό τής εισό
δου των είς τά Νοσοκομεία, εΐνε φοβερόν νά ύπάρχωσι
Σωματάρχαι καί ’Ιατροί δεικνύμενοι άδιάφοροι πρός τούς
πάσχοντας, εΐνε φοβερόν νά βυθίζωμεν 'Ελληνικός οικο
γένειας είς πένθος καί οδύνην καί νά σπαράσσωμεν τήν
καρδίαν τών Έλληνίδων μητέρων, αί όποϊαι όφείλουσι νά
θυσιάζωσι τά τέκνα των χάρις τής ΙΙατρίδος, δχι δμως
καί νά ανέχονται νά θανατοΰνται ταΰτα άπό τούς έπιτετραμμένους τήν ύγιείαν των καί εΐνε έτι φοβερώτερον δτι
δλα ταΰτα γίνονται διευθύνοντος τά έν 'Ελλάδι καί προϊ
σταμένου τής Στρατιωτικής ύπηρεσίας τοΰ ’Ελευθερίου
Βενιζέλου.
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ΣΤΟ ΤΡΑΜ
Γωνία Νέβσκαγο καί Αιτέϊναγο. Χειμώνας. Βράδυ.
Νοτιά. 'Η δμίχλη σηκώνεται άπο τή γή καί πιέζει
τό δρόμο. Διά μέσου τοΰ παραπετάσματος της δέν
φαίνονται τά σπίτια, μονάχα μέ μεγάλα μαβιά καί
κίτρινα σημάδια λάμπουν οί ηλεκτρικοί φανοί, κατακβκκινα καίνε τά παράθυρα τών κινηματογράφων και
ξαφ.ικά παρουσιάζονται τά χρυσά, μοχθηρά μάτια
τών βρυχωμένων αυτοκινήτων. Οί πεζοπόροι, τά
άμάξια, τά αυτοκίνητα, τά τράμ, τά αγόρια μέ τά
χειροκίνητα αμαξάκια, οί ποδηλατισταί, ωσάν ατέ
λειωτη λάβα χύνονται σ’ αύτό τό τρίστρατο, σταμα
τούν, γυρίζουν μέσα σ’ αύτό- ωσάν στό θαλασσοστρόβιλο καί ξεχύνονται π}ό μακρυά. Τό τρίχωμα τών
αλόγων βγάζει άτμούς. ’Απάνω άπό τούς άνθρώπους
φέρνονται αί άναθυμιάσεις.
Τί κόσμος ! 'Ωσάν νά παρουσιάζεται δλόκληρη ή
πόλις σέ άτελείωτες κορδέλες μπρος ςτά μάτια μας.
Κουβέντες, γέλοια, βήχας, ποδοκτύπημα, κουδουνί
σματα, φωνές, σφυρίγματα, καί άτέλειωτη κίνησις ή
όποια ζαλίζει. Μέσα δέ, ςτό κέντρον άκριβώς τής
τύρβης, μεγαλοπρεπής καί ήρεμος σάν άγαλμα διευ
θύνει τό πλήθος μέ τό μικρό του άσπρο ξυλαράκι δ
κοκκινοπρόσωπος καί χοντρός άστυφύλακας.
Μονάχα σήμερον δέν έχω ποΰ νά πάω καί δέν
ξεύρω τί νά κάμω. Όλη τή βραδιά γύριζα ςτούς
δρόμους ώς ποΰ ζαλίσθηκα. Στήν ψυχή μου εΐνε
κάποιο φωτεινό, έλαφρό καί μελαγχολικό κενόν καί
μές στό μυαλό μου γυρίζουν άδιάκοπα οί στίχοι τοΰ
Α. Μπλοκ γιά τήν πόλι.

£τέ> τράμ μέ γενναιότητά καί τρόπον πυροσβέστου
ποΰ τρέχει μέ δρμή ςτή φωτιά. Τά χέρια σας εΐνε
ανοιχτά, τό καπέλλο στραβά ένώ τό γρήγορα σηκομένο φουστάνι έπιτρέπει ςτόν καθένα νά βλέπη τήν
σκούρα, άπό τή λάσπη τής πρωτευούσης, άκρη τής
κόκκινης φούστας καί έκεϊνο τό βαθύ παπούτσι, τό
οποίον δέν ξεύρω γιατί λέγεται « πάπια » .... Σκεφθήτε μέ τί λύπη βλέπει αύτό τό θέαμα δ περνών
αύτή τή στιγμή νέος - μέσ’ ςτή ψυχή ιδανικός καί
ρωμαντικός.
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Μά . . . δέν υπήρχε καί λόγος νά μαλλώνωμε. Τό
τράμ ξεκίνησε καί— γιά ίδέτε — δλοι είνε καθισμέ
νοι, δλοι βρήκαν θέσι. Ό θυμός δλίγον κατ’ δλίγον
περνά. Κάμποση ώρα άκόμα δλοι μας μισοΰμε, σύμ
φωνα μέ τόν νόμον τής άδρανείας, τήν σεβαστή κυ
ρία ή οποία κάθεται μέ ένα άγόρι πέντε χρόνων. Ή
Κυρία διά τό άγόρι δέν πλήρωσε καί βέβαια έπρεπε
νά τό έχη ςτά ποδιά της άλλ’ αύτή τό κάθησε δίπλα
της. Πραγματικώς είχαμε τό δικαίωμα δλοι μας νά
τής κάμουμε παρατήρησι καί νά άπαιτήσουμε . . .Τά
νεΰρά μας δμως ήσύχασαν. Καί τί νά πή κανείς' τό
άγοράκι είνε έξοχο. Φορεί άσπρο καπελλάκι καί άσ
προ έπανωφόρι άπό χνουδωτό, λαμπερό ύφασμα. Τέτ}α έξοχη άρκουδίτσα μέ τριανταφυλλί μουτράκι καί

Επειοή δέν έχω κάμμιά δουλειά έξετάζω τούς
γειτόνους μου· τά νύχιά τους, τά αύτιά, τις ρυτίδες,
τά πηγούνια, παρακολουθώ τις μικρές κινήσεις τών
δακτύλων καί τών ματιών των δταν πέρνουν τό μπιλλιέτο καί τά ρέστα. Μού φαίνεται πώς τώρα άπό μα
κρυά πιό βαθειά μπαίνω στή ψυχή τους, παρά ύστε
ρα άπό γνωριμία δέκα χρόνων, ή δποία γνωριμία
σιγά, σιγά, βάζει άνάμεσα ςτούς γνωστούς άδιαπέραστο τοίχο αμοιβαίας ψευτιάς, κολακείας, δουλείας,
ζήλειας, ιδιοτέλειας, στενοχώριας, μόλις συγκρατουμένου έρεθισμού καί συνείθειας.
Νά, κάθεται ένας χονδρός μέ κάτασπρα μουστάκια
Συνταγματάρχης. Τά τρέμοντα μάγουλά του είνε
σκεπασμένα μέ δίχτυ μικρών κόκκινων φλεβών, ςτά
αύτ^ά του έχει μπημπήκια καί ςτά χέρια φορεί πλεχτά
γάντια κατάλληλα γιά τούς ρευματικούς. Καλός άν
θρωπος, φωνακλάς καί φιλόξενος. Άγαπά μονάχος
νά ψένη τά σουβλάκια, καί κεντά έπάνω ςτό κανβά.
Όλη ή ζωή του είνε ςτό παρελθόν, εις τήν ύπηρεσίαν καί είνε πρόθυμος τώρα νά πή λίγα ψέμματα
περί έκείνων τά δποία έγίνοντο « σέ μάς, ςτό σύν
ταγμα ».

γνωστικά μαύρα ματάκια. . . .
Στραβοκυττάζουμε καί τή μοδιστροΰλα. Έχει πρό
σωπο μακρύ, ωχρό, κακώς άναθρεμμένου άνθρώπου,
σηκωμένη μύτη, α’ άπειρες περκνάδες. Κάθεται είς
τό άκρον τοΰ σκαμνιού μέ τά κουτιά της ςτά γόνατα,
μέ τή συνειθισμένη ίσια πόζα μοδιστρούλας - μαθή
τριας, ή δποία φέρει ςτά σπίτια τις παραγγελίες.Έχει
καταλάβει πολύ μέρος τής εισόδου μέ τό φορτίο της.
Μπορούμε νά τήν παρακαλέσουμε νά βγή έξω. Μά

άξίζει; Άς είνε τήν συγχωρούμε καί αύτή.
-)=(-

Τό τράμ σταματά πριν φθάση στή γωνιά, θυμού
μαι τή κούρασί μου καί μοΰ έρχεται έπιθυμία νά
καθήσω σ’ αύτό γιά νά ξεκουρασθώ. ’Αλλά, θεέ μου,
τι άγριο, έξηγριωμένο πλήθος πολιορκεί τά σκαλο
πάτια του. ’Απειλητικά σηκωμένα επάνω τά χέρια,
π^ανόμενοι δάχτυλοι, άπ’ δλες τις μεριές θλιβόμενοι
μηροί, πρόσωπα άσχημα άπό τό θυμό καί τήν άνυπομονησία. Άχ! σ’ αύτές τις σκοτεινές, υγρές τής Πετρουπόλεως βραδηές — πόσο ώχρά, άηδή, πρόστυχα
εΐνε τά πρόσωπα καί αύτά τά πλέον λεπτά, τά μάλ
λον τρυφερά ! Κύριοι! Εύγενείς! Ντζέντελμαν ! Προστάται τών αδυνάτων !.. Όλο τό ζήτημα εΐνε στά
πέντε καπίκια — μή σπρώχνετε τις γυναίκες, μή
πατήτε τά παιδιά ! Κυρίαι! Σείς τό στόλισμα τοΰ
κόσμου, τά ώραιότερα μαργαριτάρια ςτό στέμμα τοΰ
Δημιουργοΰ, ή είκών τών άγγέλων ςτή γή! Φαντασθήτε τόν έαυτόν Σαςτήν στιγμή ποΰ χώνεσθε μέσα

Όλοι συγχωροΰμε, έκτος τοΰ παιδαγωγού, δ δποϊος
κάθεται άπέναντί μου καί—τό ξεύρω —υποφέρει άπό
χρονιά αρρώστια τοΰ ήπατος. Βλέπω πώς στραβοκυττάζει τήν άρκουδίτσα καί τή μοδίστρα. Έάν ήτο
βέβαιος έκ τών προτέρων περί τής έπιδοκιμασίας μας
πρό πολλοΰ θά έπανέφερε τήν νόμιμον τάξιν.
Άλλ’ δλοι μας είμεθα πια καλόψυχοι. Κάποτε,
κάποτε, άλήθεια μάς συνδέει τό γενικό συναίσθημα
τής έχθρας κατά τών νέων έπιβατών ποΰ μπαίνουν
ςτά τράμ ςτούς διαφόρους σταθμούς. Μαζύ μ’ αύτούς
μπαίνει καί ή υγρασία τοΰ δρόμου. Κτυπά ή άνοιγοκλειομένη πόρτα, ή δποία έρεθίζει τά πονεμένα πετρουπολίτικα νεύρα. . . Εΐμεθα άναγκασμένοι νά άλλάζουμε τή συνειθισμένη μας ζεστή θέσι. . . . Άλλά
πέρνοΰν ένα, δυό λεπτά καί αύτοί ποΰ μπήκαν γίνον
ται δικοί μας καί μαζύ μας αρχίζουν νά μισούν τούς
καινούργιους έπιβάτας καί μαζύ μας τούς συνειθίζουν.

(’Ακολουθεί)

ΑΝΝΑ ΣΤ.

ΛΠΟ Τ4Σ ΠΓΟΟΔΟΤΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

Η ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ
Πάντοτε ό άνθρωπος ωθείτο άπό τόν πόθον νά έγκαταλείπη τήν γήϊνον έπιφάνειαν καί καιακτήση τόν άέρα.Σκο
πός μας δμως διά τής σειράς τών άρθρων μας αύτών δέν θέ
λει είσθαι δπως περιγράψωμεν τάς προσπάθειας τής·άνθρωπότητος διά τήν κατάκτησιν ταύτην, καθ’ δτι κάλαμοι
ικανότεροι καί επισημότεροι έπραξαν ήδη τοΰτο πρό ήμών.
ΙΙροτιθέμεθα μόνον έκθέτοντες τό πρόβλημα τής άεροπλοιας νά παρουσιάσωμεν τάς λύσεις, ας μέχρι τής σήμε
ρον έσχεν, Ιδίως δέ διά τοΰ άεροπλάνου.
Πρός τοΰτο έξετάζοντες τί έστί άεροπλάνον, θά περιγράψωμεν τά διάφορα μέρη, άτινα άπαρτίζουσιν αύτό,
ήτοι πτέρυγας, έλικα καί κινητήριου μηχανήν, πώς ταΰτα
λειτουργοΰσι καί εις τί χρησιμεύουσι. Θά προσπαθήσωμεν
άκολούθως νά ταξινομήσωμεν τά διάφορα συστήματα καί

θέλομεν περιγράψη τάς χαρακτηριστικάς ιδιότητας τών
μάλλον έν χρήσει.
’Εν τέλει θά άναφέρωμεν τάς δυσχερείας, άς δέον νά
ύπερνικήση ό αεροναύτης καί θά καθορίσωμεν πώς έιεργεϊ
κατά τάς διαφόρους περιστάσεις, κατά τάς όποιας ήθελεν
ευρεθή ζητών νά καταρρίψη είτε record ταχύτητος, είτε
record πτήσεως, άνυψώσεως, προσορμήσεως κτλ.
Τό βαρύτερου καί ίλαψρότερον τού άέρος. Αύτή αΰτη

ή φύσις δίδει τώ άνθρώπφ δύο υποδείγματα πτήσεως I
Τόν ίχθύν, δστις διά νά κινηθή κατακορύφως έν τφ
ΰδατι τροποποιεί τήν πυκνότητα αύτοΰ, καί τό ητηνόν,
δπερ διά νά μετακινηθή μεταχειρίζεται μηχανικά μέσα.
Τό πρώτον υπόδειγμα μάς ήγαγεν εις τήν παραδοχήν συ
στημάτων «έλαφροτέρων τοΰ ά έ ρ ο ς» ώς είναι τά
αερόστατα καί τά πηδαλιοχούμενα.
Έπϊ μακρόν άνυψοΰντο είς τόν άέρα, παρέμενον έκεϊ
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έφ’ Ικανόν χρόνον άλλά δέν ήδύναντο νά κυβερνηθώσιν,άπό
τοΰ Μογκολφιέρου μέχρι τής έποχής τοΰ Συνταγματάρχου
Ρενάρ έκυριάρχει τό σφαιρικόν άερόστατον. Πρώτος δέ
ό Συνταγματάρχης Ρενάρ διέγραψε κλειστόν κύκλον διά
τοΰ αεροστάτου «'Η Γαλλία».
Πολλά έτη διέρρευσαν έκτοκτε μέχρις δτου τό πηδαλιοχούμενον καταστή πραγματικός τοιοΰτον. Σήμερον δέ
μετά τάς καταστροφάς τής «Πατρίδος», τής «Δημοκρα
τίας», τοΰ «Ζεπελίν» καί τόσων άλλων, προβάλλεται τό
έριότημα έάν πράγματι τό πηδαλιοχούμενον δύναται νά
καταστή μέσον πρακτικόν.
Μάλλον φαίνεται πλησιάζουσα ή τελεία παρακμή του.
Τουναντίον δέ τό βαρύτερον τοΰ άέρος μεσουρανεί καί έπί
τής άρχής ταύτης, τρία διάφορα συστήματα έμελετήθησαν.
Τά όρνιθόπτερα, τά ελικόπτερα καί τά αεροπλάνα.
Τά όρνιθόπτερα προσομοιάζουσι πρός τό πτηνόν. Συνίστανται έκ κορμού είς δν υπάρχει ή κινητήριος μηχανή
καί ή έδρα τοΰ δδηγοΰ έπί τής οποίας άρθροΰνται έν ή
πλείονα ζεύγη πτερύγων αϊτινες λαμβάνουσι κίνησιν πρός
τά έμπρός καί όπίσω κατά τήν κατακόρυφον έννοιαν. Κατά
τήν είσοδον, τή βοηθείφ μηχανικής διατάξεως, έπακουμβά
ή πτέρυξ έπί τής πλευράς καί τούνσντίον κατά τήν κάθο
δον αύται άπλούμεναι άποτελοΰσι στήριγμα έπί τοΰ άέρος.
Τό είδος τοϋτο τής μηχανής δίδει λαβήν εΐς πλείστας
μομφάς.
Έκτός τοΰ δτι μέχρι τοϋδε δέν κατόρθωσαν νά έκτελέσωσιν άληθεϊς πτήσεις, ή κατασκευή πτερύγων είνε δυσ
χερής διότι αύται δέον νά ώσι έπιφάνειαι στερεαί, εύρεΐαι, έλαφραί καί ευκίνητοι. Χρειάζεται δέ μέγα έργον
διά νά ύπερνικήσωσι τήν όριζοντίαν συνισταμένην τοΰ
άέρος ή τήν λοξήν, τέλος δέ κακώς μιμούνται τά πτηνά
διότι δέν γνωρίζομεν εΐμή άτελώς τόν τρόπον καθ’ δν
ταΰτα ϊπτανται. Έξ άλλου ή πείρα μάς διδάσκει δτι πολλάκις δ άνθρωπος ένίκησε τήν φύσιν ούχί μιμούμενος
σύτήν.

Ή ταχύτης έπετεύχθη διά τοΰ τροχού έπί τής γής καί
διά τοΰ έλικος εΐς τήν θάλασσαν δστις ούδόλως μιμείται
τόν ιχθΰν κατά τήν νήξίν του.
Μιμούμενοι τούς ΐχθεΐς θά εύρισκόμεθα είσέτι μέ
λέμβους.

Τό όρνιθόπτερον λοιπόν δπως μέχρι σήμερον τουλάχι
στον άποτελεΐται, δέν μάς παρέχει μέσον πρακτικόν καί
κατά πάσαν πιθανότητα ούτε μετά παρέλευσιν πολλών έτών
θά καταστή τοιοΰτον.
Τό έλικόπτερον χρησιμοποιεί τήν έλικα διά τήν ισορ
ροπίαν του έν τφ αέρι.
Ή έλιξ είνε δργανον σχήματος κοχλίου δπερ λαμβάνον
περιστροφικήν κίνησιν έν τφ αέρι παρασύρει δπισθέν του
τό σώμα είς δ είνε προσκεκολλημένον, άμα δέ ώς ύπερνικηθή ή βαρύτης κινείται πρός τά έμπρός καί έγκαταλείπει
τήν έπιφάνειαν τής γής.
Μόλις ή συσκευή εύρεθή ούτως άνωθεν τοΰ έδάφους
έτερος έλιξ δριζοντίου άξονος έξασφαλίζει καί κανονίζει
τήν κίνησιν κατά τήν θέλησιν τοΰ δδηγοΰ.
Τά μειονεκτήματα τών όρνιθοπτέρων δέν ύφίστανται
εΐς τό σύστημα τούτο.
Τό έλικόπτερον Breguet άνυψόθη ήδη, υστέρησαν
δμως κατά τι τών άεροπλάνων.
Έν πρώτοις ή διατήρησίς των έν τφ διαστήματι είνε
προβληματική. Ό έλάχιστος κλονισμός σταματά τήν κι
νητήριαν μηχανήν.
Οί ύποβαστάζοντες τό σύστημα είς τόν αέρα έλικες ώς
έχοντες μεγάλας διαστάσεις είναι δυσκόλου κατασκευής

καί οΰχΐ μεγάλης άτέρεότητος. Είνε δέ φανερόν δτι ή έλξις αύτών πρέπει νέ είνε μεγαλειτέρα τοΰ βάρους τής συ
σκευής δπερ πάλιν άπαιτεϊ μεγάλης δυνάμεως κινητήρα.
Τουναντίον δμως είς τό άεροπλάνον ό έλιξ έξασκεϊ ελξιν
πολύ κατωτέραν πρός τό βάρος του (τό1/, τούτου περίπου).
Τό άεροπλάνον στηρίζεται έπί έτέρας άρχής. Τοϋτο
άποτελεΐται άπό έπιφανείας έχούσας μικράν κλίσιν πρός
τήν όριζοντίαν έπιφάνειαν, κινουμένας δέ παραλλήλως πρός
έαυτάς μετά μεγάλης ταχύτητας. "Ενεκεν δέ τής ταχύτητος ταύτης ό άήρ έκ τών κάτω πρός τά άνω έξασκεϊ πίεσιν ήτις δύναται νά γίνη ίση ή μεγαλητέρα πρός τό βάρος
τοΰ συνόλου τής συσκευής ήτις οΰτω τηρείται ανυψωμένη.
ΛΙ μεγάλαι αύται έπιφάνειαι είνε εύκολου κατασκευής,
έλαφραί καί στερεαί. Οΰτω δέ δυνάμεθα διά τοΰ άεροπλάνου νά έχωμεν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Ό Συνταγμ. Ρενάρ, έλεγεν δτι, καθ’ήν ήμέραν θά κατέχωμεν κινητήριον μηχάνημα μικρού βάρους, τό βαρύτε
ρον τοΰ άέρος θά κατακτήση τόν αέρα.
Καί πρό μέν τοΰ αύτοκινήτου ό έλαφρός κινητήρ δέν
ύφίστατο.
"Εχομεν μόνον τόν δι
* άτμοΰ κινητήρα δστις κατώρθου
διά μιάς στροφής δυνάμεως Ader νά δώση δύναμιν ένός
ίππου άνά 5 χιλιόγρ. βάρους, άλλά καί πάλιν ούχί άσφαλοΰς λειτουργίας.
Ό ηλεκτρικός κινητήρ άπήτει μέγα βάρος ενεκεν τών
συμπυκνωτών. ‘Ο Ρενάρ παρέκαμψε τήν δυσκολίαν ναύ
την διά τής χλωροχρωμικής λαγίνου του. "Οργανον τοιαύτης δυνάμεως, οΐαν ούδέν έτερον μέσον παρήγαγε μέχρι
τοΰδε. Οΰτω δέ έως δτου εύρεθή δ ήλεκτρικός κινητήρ, ό
δΓ έκρήξεων τοιοΰτος μένει κυρίαρχος.
Τό σύνηθες βάρος κινητήρος άεροπλάνου μετά άποθηκών ύγροΰ, ΰδατος, έλαίου καί ψυγίου τοΰ κανονιστικοΰ
ρυθμιστήρος ανέρχεται εΐς 3 χιλιάδας κατά ίππον.
Τά πειράματα άπέδειξαν, δτι δέν έχομεν άνάγκην έλαφροτέρου, καθ’ δτι τά άεροπλάνα «νυψοΰσιν εύκόλως τό
βάρος τούτο.
Τό μέλλον ίσως μάς έπιφυλάσσει έκπλήξεις διά τοΰ κι
νητήρας φωταερίου. Ό λίαν έλαφρός ούτος κινητήρ θά
μάς παρουσιάση αγνώστους ταχύτητας καί μεγαλειτέρας
άσφαλείας.
"Ηδη θέσαντες τάς γενικάς ταύτας άρχάς θέλομεν προβή
μελετώντες τά διάφορα άπαρτίζοντα τό άεροπλάνον μέρη.
Έκ τοΰ Γαλλικού
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ννελθοΰσα κατά τά μέαα ιοΰ λήξαντος μηνός ή Γενική Συνέλενσις τών Μετόχων
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος εψήφισεν δμοθνμως τήν διατήρησιν τοΰ κ. I. Ευτα
ξία ώ ς μό ν ο υ ΎποΟ χ· Ι· ΕΥΤΑΞΙΑΣ διοικητοΰ
τής Ε
θνικής Τραπέζης.
‘Όταν τά ’Εθνικά ημών ιδρύματα ώς τδ πι
στωτικόν τοϋτο ίδρυμα, εύτυχώσι νά έχωσιν έπι
κεφαλής αύτών ανδρας τής περιωπής καί τής
μορφώσεως, τής υπέροχου έμβριθείας καί μαθήσεως τοΰ κ. I. Εύταξίου, ανδρας θέλοντας
καί δυναμένους νά ύποστηρίξωσι καί προαγάγωσι τά πολύτιμα αύτών συμφέροντα, δικαίως
τιμώσιν αυτούς μέ εξαιρετικός διακρίσεις ανά
λογους πρδς τάς προσενεχθείσας μεγάλας καί
εξαιρετικός υπηρεσίας των.

ΠΑΛΑΙΑ $ΏΙ<ΑΙΑ
Είς τό βάθος μικρού χαριέντος κολπίσκου Εκτείνε
ται λευκή καί καθαρά ή Παλαιά Φώκαια.

Γυμνά βραχώδι; όρη περιοτέφονν τί>ν μικρόν κόλ

πον τήν Γίσοδσν τού όποιου κλείει φρουρών ερειπωμέ
νου ένετικής εποχής. "Αλυσσον μικρών νησίδαιν απο
τελεί ή απέναντι πλευρά, εκεί δέ ό μικρός ούτος κόλ

πος χωρίζεται είς διαφόρους άλλους μικροτέρους κολ

πίσκους άμμιόδεις ή αποτόμους οπού τό κύμα θραύεται
μέ βοήν ή διολισθαίνει κυλίον τήν άμμον.
‘Όταν ό άνεμος πνέη σφοδρός πλοιάρια

'ώμους όμως

θάλασσα φαίνεται καλλίτερου, άπό τοΰ

αλιευτικά

μέ τά ιστία αναπεπταμένα διασχίζουν την θάλασσαν
γοργά, όταν δέ πάλιν Επικρατεί γαλήνη τότε τά ιστία

χαλαρώνονται καί ώς πληγωμένοι πτέρυγες πτηνών
τάς όποιας ή σφαίρα βαρύνει, πότε τανύονται καί πότε
πάλιν πίπτουν εΐς τά πλευρά τών πλοίων. Βραχίων από
τομος καί υψηλός χωρίζει τόν κόλπον τής Φωκαίας είς

δύο άλλους κολπίσκους, έπ’ αύτοΰ δέ πυκνή καί με
σαιωνική Εγείρεται ή τουρκική συνοικία.
Λευκός μιναρές προβάλλει μεταξύ τών οικιών, αί
περισσότεροι τών οποίων είνε έκτισμέναι επί τών επάλ
ξεων ετέρου παλαιού φρουρίου. ’Απέναντι έπί τής αύ·

τών τειχών προσλαμβάνει περισσοτέραν μεγαλοπρέ
πειαν. Τότε ή μαγεία αύτής είνε έτι ίσχυροτέρα καί

ό φλοΐοβος της ώς φα)νή Σετρηνος Ανέρχεται ήδότερος
άκόμη δέ καί ό πάταγος τών μαινομένων όδάτων της
άπειλητικώτερος άντηχεΐ. Την νύκτα όταν ή σελήνη
έμψανίζεται μειδιτοσα ή μικρά φωκαϊκή παραλία φω

τίζεται άπλέτως καί ή θάλασσα στολίζεται μέ ώχράς
κίτρινους ταινίας ύποτρεμούσας, τό δέ φύλλωμα τών
δένδρων ύπό τό σεληνιακόν φώς μεταβάλλει τό χρώμιί

του καί γίνεται υποκίτρινου ή λευκόν.·

Τήν άκραν σιγήν διακόπτει ό μονότονος θρυϋς τής
θαλάσσης έντός δέ τής θαλάσσης ό φάρος καί η σελή

νη βυθίζουσι τάς άκτΐνάς των άνάπτουοι καί χρυσίζου-

σι τήν έπιφάνειάν των.
Τά έτη παρέρχονται, ό χρόνος τιι πάντα

δαμάζει

καί μεταβιτλλει, συσσωρεύει ερείπια καί ανεγείρει τείγμι.
Είς τό βάθος μικρού χαρίεντος κολπίσκου πτωχή,

ήρεμος καί λησμονημένη κοιμάται ή Παιλαιά Φώκαια,
μακράν δ’ αύτής είς τήν άλλην άκραν τής Μεσογείου

καί δεσπόζουσα σχεδόν αύτής, Εγείρεται ακμαία, πλού
σια καί ταραχώδης ή Μασσαλία...............
Έν Π. Φωκαίΐ} tjj 19η Αύγ. 1910.
ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ

τής πλευράς ύψοΰται ό φάρος λευκός και αύτός, βά

φει δέ τήν νύκτα τά πέριξ ΰδατα μέ ερυθρός αποχρώ
σεις καί φίλος πιστός καί οδηγός τών άλιέων δεικνύει

είς αύτοίις τό τέρμα.
Παρά τήν παραλίαν έπί τής άμμου ομάδες μικρών
παίδων παίζουσι διαρκώς. Οί περισσότεροι μέ τους πύ-

δας έντός τής θαλάσσης συλλαμβάνουσιν δκτάποδας

ΣΤΗΛΗ ΛΆΟΓΡΆΦΙΚΗ
‘Ιστορία τής παροιμίας :

«. ΈύιγουοάρηΠες

τόν παρά άου».
Ένας είχε δανεισμένα έναν κουμπάρο του, καί ’οάν

και αχινούς άλλοι δέ σοβαρώτεροι ψαρενουσι σιωπηλώς.

δέν πήγ’ό κουμπάρος του νά πληρώση τά λεπτώποΰ

Τά άσματά των, αί φωναί καί οί γέλωτες ανέρχον

τοϋ χρώσταγε, πήγε στο σπίτι τοΰ κουμπάρου κι ’ ηύρε

Είπαν τό ένα, είπαν τό άλλο μέ τήν

ται μέχρι τών πέριξ μικρών λόφων καλύπτοντα τόν

τή κουμπάρα.

άκούραστον ψίθυρον τής θαλάσσης.
’Ατμόσφαιρα διαυγής καί καθαρά περιβάλλει τούς

κουμπάρα καί στο τέλος ό κουμπάρος λέει τής κουμ
πάρας. Πουν’ ό κουμπάρος μου ; ’Εδώναι ; Λείπει;

λόφους δπου μέ τά άγρια ορεινά αρώματα αναμιγνύε

Τότε ι] κουμπάρα τοϋ είπε.

ται τής θαλάσσης ή Αλμυρά δομή.

έτρωγα νύχτα ημέρα, κι ’ άπ τά πολλά ποΰ λες, κυρ

Ποΰ θές νά είναι ! Τόν

Άλλ’ εις τό χάριεν τούτο τοπίον τό φρούριον τών

κουμπάρε, πήρε τά μάτια του καί πάει στη Λειβαδιά,

’Ενετών, προσδίδει τόνον σοβαρώτερον, τήν μελαγχο

θά κάθεται ατούς δρόμους ποΰ θά περνούν φορτομένα τά ζα μέ βαμπάκι, θά ξεσκίζωνται τά σακκιά, πού

λικήν έκείνην χροιάν ή όποια περιβάλλει πάντοτε πάν
δ τι φθίνει.
‘Η μανία τής θαλάσσης έχει άνοιξη βαθείας πλη-

θάχουν τό βαμπάκι, άπ’ τά κλαριά, θά πέφτη τό βαμ

πάκι, θάν τό μαζέψη νά τό φέρη.

Έγώ θά τό πετ

γάς εις τάς έπάλξεις της, δπάς χαινούσας δι’ ών τά

ράσω άπ’ τήν άνεμοδούρα, θάν τό στοίβαζα), θάν τό

κύματα διεισδύουσι μέχρι τού βάθους αύτοΰ. Τό ύδωρ

νέσω, θάν τό ύφάνω πανί, θά πουλήσουμε τό πανί

έχει λιάνη τάς πλευράς του, δεσπόζει αύτοΰ τελείως,

καί τά λεφτά ποΰ θά πάρουμε θά τά δώσουμε τής αφεν
τιάς σου. ‘Ο κουμπάρος σάν ακουσεν δλη τή ιστορία

καί ή βοή του όταν έξεγείρεται άντηχεΐ έν μέσω τών
Ερειπωμένων τειχών. ’Απέναντι άκριβώς τον φρου
ρίου έρχεται καί δύει ό ήλιος καί είς τάς τρεμούσας
αύτοΰ έπάλξεις, είς τά ετοιμόρροπα αύτοΰ τείχη σκορ
πίζει τό μεγαλείο)· ή τήν γαλήνην τών τελευταίων ά-

ναλαμπών του.
Έάν άπό τών βράχων τών πέριξ τοΰ φρουρίου ή

άρχισε νά γελάη.

Τότε πλέον ή κουμπάρα τοΰ είπε.

— Τό ξέρω τί γελάς κουμπάρε. Έσιγουράρηοες

τόν παρά σου!
Τυιοΰιος <5 ίοιοιιχός ηνρήν της παροιμίας, ήης καί σήμε
ρον οωζομένη παρά τφ ίαφ λέγεται είς άήλωσιν πλήρους απο
τυχίας πράξτως, ήνέτερος θεωρεί ώς βεβαίαν.
Ξυλόκαατρον

I. Π· ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ
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Α,ΓΫΠΤΟΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

ΑΡΑΒΙΚΟΥ

ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΥ

έ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν θ’ άναφέρωμεν γεγο
νός χαρακτηριστικόν, δπερ έλαβε χώραν εις δστις μέ ειλικρίνειαν καί θέρμην έκαυτηρίασε τήν α
διαφορίαν τής κοινωνίας διά τήν καλλιτεχνίαν τοΰ
τάς αίθουσας τής «Πινακοθήκης» τοΰ κ. Καλογεροπούλου. Εκεί, ώς γνωστόν, κατά πάσαν Πέμπτην τόπου,· ήτις αποτελεί τήν ζωήν καί τήν πρόοδον κάθε
Λαοΰ καί τήν όποιαν δέν έδίστασε νά τάξη ύπεράνω
συγκεντροΰνται εκλεκτοί άνπάσης
άλλης έθνικής έκδηλώσεως. Ό λόγος του με
ΣΤΡΑΤΙδΤΗΣ 0ΜΙΛ2Ν τιπρόσωποι τών Γραμμάτων
στός πικρών αληθειών έξηκολούθησεν ύπδ τδ αύτδ
καί τής Τέχνης καί ακούον
ται ωραία τεμάχια μουσικής, τρυφερά ποιήματα, γλυ πνεΰμα μέχρι τοΰ πέρατος αύτοΰ καί έπροξένησε ζωκύτατα άσματα ή άναγινώσκονται μελέται, περιγρα- ηράν καί Ικανοποιητικήν διά τούς άκροατάς του ένφαί, κρίσεις άφορώσαι καλλιτεχνικά γεγονότα άξια τύπωσιν.
τοΰ ένδιαφέροντος καί τής προσοχής τών μορφωμέ
νων ακροατών των. Είς μίαν τοιαύτην συγκέντρωσιν,
έπ’ ευκαιρία τής άφίξεως έν τή πόλει μας τής διακε
κριμένης καλλιτέχνιδος δ)ος Βυζάντη, παρισταμένης είς τάς αίθουσα; τής Πινακοθήκης, τδν λόγον
Ή μελέτη τών Δημοσίων καί τών έν γένει οικονομικών τής
έλαβεν δ Ταγματάρχης τοΰ Πυροβολικού κ. Ίωαννί- 'Ελλάδος κατά τό έτος 1910 εινε έξόχως ένθαρρυντική διά τήν
*
ήν αί εσωτε
δης. Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, δτι ήκούσαμεν ζωτικότητα τοϋ τόπου. Είς εποχήν μάλιστα καθ
άνωμαλίαι ήσαν προμηνύματα γενικής καχεξίας καί προεομιλίαν, ή όποία μάς έπροξένησε μεγάλην έντύπω- ρικοί
κάλονν φόβους διά τήν κατάστασιν τής αγοράς μας ή εύρωστία
σιν. Ό κ. Ίωαννίδης παρακολούθησα; τήν καλλιτε τών διαφόρων οικονομικών κλάδων τοϋ τόπου πρόκεινται ώς
χνικήν ιδιοφυίαν τής δ)ος Βυζάντη, εύηρεστήθη νά ακαταγώνιστος ένδειξις ισχυρών θεμελίων έφ' ών έν τφ μέλτήν παρουσιάση είς τούς συγκεντρωμένους έκεί, καί λοντι δύναται νά οτηριχθή οικονομική διοργάνωσις καί άνάέπωφελούμενος τής εύκαιρίας ταύτης, άφοΰ ώμίλησε πλασις τής 'Ελλάδος.
Διά τούς έν τφ έξωτερικφ Ιδίως άναγνώστας τής « Ελληνικής
λεπτομερώς περί τοΰ έργου καί τής καλλιτεχνικής ' Επιθεωρήοεως»
νομίζομεν έξόχως ένδιαφέρουσαν τήν μελέτην
αξίας τής συμπαθούς Δεσποινίδας, έφερε τδν λόγον είς τών αίτιων έξ ών έπήγασεν ή τοϋ 1910 οικονομική ευημερία
γενικότερα ζητήματα καί ώμίλησεν ώς αληθής Έλ ώς έκ τούτου θεωροϋμεν σκόπιμον νά άναδημοσιεύσωμεν άπο*
παρέχοντας
λην καί ώς αληθής στρατιώτης. Συνήθως ήμείς οί σπάσματα έκ τοϋ κυρίου άρθρου τοϋ * Μετόχου
Έλληνες, δταν όμιλώμεν κατ’ ιδίαν, άνευθύνως, έχο άρτίαν εικόνα τής ευάρεστου όφεως τών οικονομικών μας.
μεν δλοι είς τά χείλη τήν αύστηράν έπίκρισιν, δταν
δμως εύρεθώμεν πρδ ακροατηρίου καί έμφανισθώμεν
ιψωτιοτως πρεπει να εξάρωμεν πρό τών πιστω
είς αύτδ ώς ρήτορες, ύπευθύνως όμιλοΰντες, προτι- τών τής Ελλάδος το μέγα γεγονός τής παγιώσεωε
μώμεν νά κολακεύωμεν καί νά έπαινώμεν διά νά μή τής ισοτιμίας έν τή χώρα ούχι έπιτευχθείσης δι εκεί
δυσαρεστήσωμεν κανένα ή παρεξηγηθώμεν. Έξαίρενων τών μέτρων, άτινα έν ταΤς δημοκρατίαις ιδία τής
σιν πολλοΰ έπαίνου αξίαν έκαμεν δ κ. Ίωαννίδης,
Ν. Αυερικής μετεχειρίσθησαν και ένεκα τών όποιων
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ένομοθετήθη έν έπικαταλλαγή ώρισμένη ή σχέσις τοΰ
χαρτονομίσματος πρός τόν. χρυσόν, άλλ’ έπικρατησάσης τέλος, άφ’ ένός μέν, μετά μακροχρόνιον και
συστηματικήν έργασίαν τής Έθνικής Τραπέζης,
συγκεντρωσάσης ήδη είς χρυσόν, συνάλλαγμα
καί έθνίκά είς χρυσόν χρεώγραφα άμέσου ρευστο
ποιήσεις 103,000,000 <±>ράγκ. άπέναντι τοΰ διά
λ)σμόν αύτής δυναμένου νά τεθή είς κυκλοφορίαν
χαρτονομίσματος, έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία, έκ δραχ
μών 6.5,οοο,οοο άφ' ετέρου δέ μετά τήν τεραστίαν
άνάπτυξιν τών λοιπών τής χώρας Πιστωτικών Ιδρυ
μάτων καθ’ άπαν τό Ελληνικόν Έθνος καί τήν ’Αμε
ρικήν. Διά μέσου τών έν Λονδίνω Καταστημάτων τής
Ίονικής Τραπέζης καί τής Τραπέζης ’Αθηνών, δευτερευόντως δέ διά ταχυδρομικών έπιταγών, είσάγεται
έξ ’Αμερικής είς τήν χώραν ημών χρυσός ύπερόαίνων
τά φο,οοο,οοο φρ. έτησίως, διά δέ τής άτμήρους
Ελληνικής Ναυτιλίας ύπερόαλλούσης ήδη έν τή άνατολική μεσόγείω καί τώ Εύέείνω άπάσας τάς άλλας
σημαίας διοχετεύεται είς τήν έλευθέραν ταύτην τοΰ
Ελληνικού Έθνους γήν χρυσός ούχί όλιγώτερος τών
23,οοο,οοο φρ.
Έάν, είς τά όά,οοο,οοο φράγκα ταύτα, προσθέσωμεν
τάς λοιπάς φανεράς καί άδηλους πορισμοΰ χρυσού και
εξωτερικού συναλλάγματος πηγάς, εύχερώς θέλομεν
έξηγήσει διά τί έν Έλλάδι τό έΐωτερικόν συνάλλαγμα
υπολείπεται άσυνηθέστερον ή άλλαχοΰ τής άξίας τών
κυκλοφορικών οργάνων. Άρα ή Ελλάς ού μόνον κέ
κτηται τό γενικόν ίσοζύγιον έν ταϊς μετά τοϋ έξωτερικού συναλλαγαΐς αύτής, άλλά καί ύπό πληθώραν στένει εισροής χρυσού καί συναλλάγματος.
Τούτου ύπό τήν άγαθήν αύτού έκδοχήν καί έπιτευχθέντος καί εύρυνομένου άλματικώς διά τής φιλοπονίας
τής δραστηριότητας καί τής έμπορικής ιδιοφυίας τοϋ
Ελληνικού Λαού, ού μόνον τό Δημόσιον Ταμείου ήδυ
νήθη κατά τό λήξαν έτος ι μ ι ο νά είσπράξη έκ τών
προσόδων αύτού περί τά ι3ο,οοο,οοο δραχμών ίσουμένων πρός φράγκα χρυσά 13ο,οοο,οοο, άλλά καί
κέρδη δαψιλέστερα ήδυνήθη ν’ άπονείμη είς τούς μετά
τής εύημερίας τών οικονομικών ημών πραγμάτων ταύτίσαντας τήν ίδιαν εύημερίαν ομολογιούχους τών πα
λαιών εις χρυοόν εθνικών ημών δανείων, μεθ δλην δέ
τήν έσωτερικήν άνωμαλίαν νά περιστείλη είς ήττονα
τών ιο,οοο,οοο δρχ. τά έκτής χρήσεως τού λήξαντος
έτους έλλείμματα.
Καί ταύτα μέν ώς πρός τά δημόσια τής Ελλάδος
οικονομικά.
Ώς πρός δέ τά ιδιωτικά οί μέχρι τοΰδε δημοσιευθέντες ισολογισμοί κατεδήλωσαν τήν άφθονίαν τών
παραχθέντων κερδών καί τόν μέγιστον κινητόν πλούτον
τον διεσπαρμένου άνά τήν χώραν πασαν.
Αί τών ιδιωτών καταθέσεις παρά τοΐς πιστωτικοίς τής
χώρας ίδρύμασιν, άπασιν όμού, ύπερόαίνουσι νύν τά
3.5 έκατομμύρια, στένουσι
τά χαλύβδινα τών Τρα-

πεζών θησαυροφυλάκια ύπό τόν όγκον τών πρός φύλα£ιν κατατεθειμένων έθνικών χρεωγράφων καί ομολο
γιών καί· μετοχών τών διαφόρων έν τή χώρα έταιριών
καί έπιχειρήσεων.
Ή Εθνική Τράπεζα δυναμένη νά άπονείμη κατά τό
λήξαν ιηιο μέρισμα έκ δρ. 220, ώς έξήχθη έκ τής
άναλύσεως τών ισολογισμών αύτής καθ’ έκατέραν
έϊαμηνίαν, προετίμησε νά ώθηση βαθύτερου τήυ ψαλλίδα τών άποσόέσεων πρός. άφανισμόν παντός τυχόν
σαπρού έν τώ ένεργητικώ αύτής, άλλ’ έστήριέε
τό μέρισμα είς 200 δρ. Ή Τράπεζα τών 'Αθηνών
καί ή Τράπεζα τής ’Ανατολής, καίπερ χειμασθεΐσαι εκ
τού. έμπορικού άποκλεισμού τού έν τή γείτονι χώρα
καθ' ημών άγρίως άσκηθέντος, τή άκατανοήτω ανοχή
τών Μ. Δυμάμεων, όμως καί πάλιν, όρθοΰςιν εκα.τέρα
ζ\ς<ρρ.εννέα τό ετήσιον αύτών μέρισμα.'Η Ίονική Τρά
πεζα,ώς αί τελευταία! αύτής καταστάσεις δέικνύουσι δαψιλώς κερδαίνει έκ τής διαθέσεω; έν τή χώρα τών κε
φαλαίων αύτής καί τών καταθέσεων, ή δέ ’Εμπορική
Τράπεζα δίδει 6 1/i δρ. ετήσιον μέρισμα.
Αλλά μή καί αί βιομηχανικοί καί σιδηροδρομικά!
καί ναυτιλιακοί τής χώρας έπιχειρήσεγς δέν ύπήρέαν
άφθονως κερδοφόροι κατά τό ιηιο; ■
Ή Εταιρεία Οίνων καί Οινοπνευμάτων έκ τών
πραγμάτων ένδείκνυται ότι κολοσσαϊον μέρισμα θέλει
άπονείμει τοΐς μετόχοιε αύτής έκ τών κεροών τού
ιηιο, ή Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία ύπερέόαλε
κατά τό igio κατά 3.5ο,οοο δρχ. τάς τού ιηθη
εισπράξεις, ή έταιρία τής ΉλεΚτροκινήσεως' κατα
πλήσσει έν ταΐς είσπράξεσιν αύτής, ό σιδηρόδρομος
τών Συνόρων (Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι) ύπερέχει
έφέτος έν ταίς είσπράξεσι κατά δρ. 263,2 ιΛ):φό,
ό τής Πελοποννήσου κατά 363,οοο δρχ. περίπου.
Η Εθνική ’Ατμόπλοια τής ’Ελλάδος, χρησιμο
ποιούσα, τό γε νυν, έν Υπερωκεάνιον άξίας 2.οοο.
οοο φρ. διανέμει τό έτος ι η ι ο κέρδη καυαρα εξ
800,000 φράγκων, ή 'Υπερωκεάνιος Ελληνική ’Ατ
μόπλοια, ήτις πρό ένός έτους άνηρτατο είς τό πινάκιον τών πτωχεύσεων ως εκ τών Ληστειών ασυνείδητου
διαχειριστού τού άλλοτρίου χρήματος, ήδη τώ 1910
ού μόνον όρθούται είς κολοσσαίαν έθνικήν έπιχείρησιν,
άλλά καί μέρισμα άπονέμει έτήσιον εκ φραγκ. 130
χιλάδων.Ή Εταιρεία τοϋ Πυριτιδοποιείου και Καλυκο
ποιείου τιμώσα τήν έταιρικήν διαχειριστικήν εύθύτήτα
άναόιόάζει είς εννέα δρχ. κατά μετοχήν τό μέρισμα
τού ίο ίο καί τέλος πασαι σχεδόν αί έταιρικαί έπι—
χειρήσεις μετά τά δημόσια οικονομικά έκμαρτυρούσι
γιγάντιον τήν οικονομικήν ρώμην τής χώρας.
Ή άφθονία αύτη τής χρηματικής εισροής μέλλουσα προδήλως νά πολλαπλασιάζηται έτησίως, άμε
σον συνέπειαν θέλει έχει έν προσέχει μέλλοντι άφ’
ένός μέν τόν ύποόιόασμόν τού τόκου έν Έλλαόι αφ
έτέρου δέ τήν τροπήν τού κεφαλαίου πρός τάς κινη
τός άξίας τάς μάλλον τοκοφόρους.
(’Εκ τοϋ Μετόχου).
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ας έρχονται αρκετοί φοιτηταί έκ Βονλγαρίας προΣΤΗΛΗ ΔΜ Τ4Σ ΚΤΓΜΣ
άγγελοι φιλικών σχέσεων μεταξύ Βουλγαρίας και
Ελλάδος. Τό πιίΟημα τών Ρουμοΰνω,ν Φοιτητών μας
έχει πολλά διδάξει καί ό
01 ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ "Ελληνικός Λαός ενρίσκε"Η μόδα τών Σαλ βαρίων είς τήν Ευρώπην
ται έν μεγάλη αμηχανία
μή γνωρίζων πώς πρέπει νά φερθή. Συνιστώμεν φι αρχίζει νά λαμβάνη κά'ποιας διαστάσεις’ ή Ελληνική
λοξενίαν ειλικρινή καί αξιοπρεπή. Ούδεμία υπερβολή Έπιθεώρησις >έν τούτοις φρονούσα δτι τό ζήτημα αύτό
ούτε είς ζωηράς καί έπιδεικτικάς δεξιιόσεις ούτε καί δέν είμπορεϊ ποτέ νά ένδιαφέρη τάς Έλληνίδας παρά
ψύχρας έκδηλώσεις συστηματικής έπιφυλάξεως.Τό αυ
ώς κάτι π ε ρ ί ε ρ γ ο ν μόνον,δημοσιεύει μερικάς ιστο
θεντικόν κείμενον τής άπαντήσεως τής Πρυτανείας
ρικός
λεπτομέρειας τοΰ ένδύματος αύτοΰ, καί έν συ
πρός τούς Βουλγάρους Φοιτητάς έχει ούτως :
νεχεία δλας τάς τελευταίας ειδήσεις περί τής γυναικείας
’Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
τουαλέττας τάς οποίας φίλη τής < Ελληνικής ΈπιθεωΆποκρινόμενοι προθυμίας είς τό ύμέτερον γράμμα, δι’ ρήσεως»έσταχυολόγησε χάριν τών άναγνωστριών αύτής.
ού ήμΐν έγνωρίζατε τόν φιλομαθή πόθον τών ύμετέρων
Είς τό Παρίσι ή μόδα τών Σαλβαρίων διεδόθη τό
φοιτητών, ϊνα, έπισκεπτόμενοι τάς Αθήνας, άντιληφθώσι
κάλλιον τοϋ αρχαίου τής 'Ελλάδος βίου διά τής αύτο- σον, ώστε δέν κάμνει πλέον έντύπωσι ν ούτε προκαλεϊ
ψίας τών έν αΰταϊς μνημείων τής 'Ελληνικής αρχαιότη
συρροήν περιέργων. Είς τάς ιπποδρομίας δέτοΰ Ώτέϊγ
τας, καί άποδεχόμεθα καί έπαινθϋμεν τήν ή>ιλίστορα πρόθεσιν αύτών.
ε’ς έκατοντάδας δλας υριθμοΰντο αΐ γυναίκες μέ βράκαν.
Άναντιρρήτως ή τής ιστορίας σπουδή τότε μόνον πληΕίς τό Βερολϊνον έπίσης ή μόδα διεδόίΐη. Θερμή
ρεστάτη καί άρίστη έπιτυγχάνεται, δτε ή άπό καθέδρας
καί τών βιβλίων διδασκαλία αύτής προσήκοντος ένισχύεται δέ υπέρμαχος αύτής άνεδείχθη ή περίφημος Σαλεδάδ
τή θεωρίρ τών περί ών ό λόγος Ιστορικών τόπων καί τή
Φιλλαφράγκα, ή ερωμένη τοΰ Φραγκίσκου Φερέρ, τοΰ
μελέτη τών έπί τοΰ τόπο,' μνημείων, α, ώ; βλέπω καλώς,
άλλοτε
δικτάτορος έν Πορτογαλλία.
οί ύμέτεροι σπουδασταί σοφώς έπιδιώκουσιν.

Μ

Ούδεμία δέ υπάρχει αμφιβολία, δτι οί έν Άθήναις φοι·
τηταί θά ύποδεχθώσι φιλοφρόνως τούς έκ Σόφιας συνα
δέλφους αυτών καί θά σπεύσωσι νά παράσχωσι πάσαν
αύτών συνδρομήν πρός έπιτυχίαν τοΰ φιλομούσου σκοπού,
είς ον άποβλέπουσιν οί ύμέτεροι έπισκεπτόμενοι τήν 'Ελ
λάδα.
Συλλόγων φοιτητών καί σωματείων, οΐα υπονοεί τό ύ
μέτερον γράμμα, παρ’ ήμΐν οΰχ ύπαρχόντων, θά συσταθή έν καιρώ άρμοδία έξ αρχαιολόγων καί φοιτητών έπιτροπεία, ήτις θά ξεναγήση ύμάς πανταχοΰ.
Πολλήν χάριν θά γνωρίζω ύμϊν, έάν καταστήσητε ήμΐν
γνωστόν άκριβώς τόν χρόνον τής είς 'Αθήνας άφίξεως
ύμών.
Δέξασθε, Κύριε ΙΙρόεδρε, τήν διαβεβαίωσιν τής πρός
ύμάς ύπολήψεως ήμών.
Ό πρύτανις τοϋ έν Άθήναις Πανεπιτημίου

’Euuavouhi. Ζολώτας

Πρός τόν κύριον Ρ.ΤΪΠΜΠοΠ’, Πρόεδρον τής δι
οργανωτικής επιτροπείας τών φοιτητών πρός έπίσκεψιν τών ’Αθηνών,
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΤΡΑΓΟΤΔΙΑ
Ήπια νερό απ' τη βρύσι σου καί δίχως νά τό νοιώσω
πίνοντας αναστέναζα τόσο βαόειά καί τόσο

φαρμακερά, ποΰ άπ‘τόν κρουνό πήρε φαρμάκι ή βρύσι.
κι όταν τό βράδυ έχύόηκε τ* άνόη σου νά ποτίση,
*
όλα έκιτρίνισαν μέ μιας κ’ έγειραν μαραμένα

καί τάδες κ
* ελυπήόηκες κ
* έόύμωσες μέ μένα.

Κακιά, δέν έστοχάστηκες άπάνω στό &υμό σου
πώς τά φτωχά λουλούδια σου τά πήρες στό λαιμό σου,
γιατ ’ είχες φαρμακέψει εσύ τό στεναγμό μου εκείνο

όταν σοΰ ζήτησα φιλί καί μοΰπες δέν σοΰ δίνω.
I. ΠΟΛΕΜΗΣ

Είς τήν Μαδρίτην, ό Πρωθυπουργός Καναλέγιας
έ'δωκε διαταγάς είς τήν ’Αστυνομίαν νά προστατεύη
άπό τήν περιέργειαν καί τάς αποδοκιμασίας τοΰ πλή
θους τάς κυρίας τάς φερούσας τό νέον ένδυμα.
Είς τήν Ρώμην τέλος ή μόδα ήρχισε νά γίνεται
άσπαστή καί άπό τάς κυρίας τής άριστοκρατίας.’Εκεΐ
έν τούτοις αΐ παλαιαί έκκλησιαστικαί παραδόσεις πα
ρεμβάλλουν μεγάλα έμπόδια είς τήν μόδαν.
’Έχει άλλως τε καί προηγούμενα ή μόδα αύτή μέ τήν
Εκκλησίαν. Κατά τό 1528, οπότε αΐ γυναίκες είσήγαγον τήν συνήθειαν νά ντύνωνται άνδρικά, δταν
έξήρχοντο έφιπποι ή οσάκις έπήγαιναν είς κυνήγιον,
ή Εκκλησία έπέβαλλεν άφορισμόν καί βαρείας ποινάς
πρός περιορισμόν τοΰ κακού.’Αναφέρεται δέ ύπό ιστο
ρικών, δτι ή περίφημος εταίρα Ίμπέρια έμαστιγώθη
δημοσία, διότι έξήλθεν είς περίπατον μέ ήμιανδρικήν
περιβολήν.

Έπίσης κατά τήν έποχήν τών Βοργιών καί τών
Μεδίκων, παρ’ δλας τάς αύστηράς καταδιώξεις, τό
άνδρικόν φόρεμα έσκανδάλιζε πάντοτε τάς γυναίκας
καί έξ ’Ιταλίας είσήχθη βαθμηδόν εις τήν Γαλλίαν.
Θέλετε τώρα νά μιλήσομε λίγο καί γιά τήν συνήθη
παντοκράτειρα μόδα άφοσιωμένη ύπήκοος τής οποίας είνε
κάθε γυναίκα, ύποτασσομένη έκοΰσα-άκουσα εις τά δχι
σπανίως.... τερατώδη κελεύσματά της;
Ύποθέτομεν πώς ναί ,καί αί άγαπηταί άναγνώστριαι
δέν θά έχουν καμμίαν άντίρρησιν έάν άσχοληθώμεν πρώταπρώτα μέ τά παιδάκια, τά όποια δυστυχώς ύπάγονται καί
αύτά είς τό βασίλειόν της.
‘Εν πάση περιπτώσει συνιστώμεν είς τάς μητέρας όπως
προκειμένου διά τά μικρά των φροντίζουν πάντοτε νά συν
δυάσουν τήν μόδα μέ τήν πρακτικότητα Εις τήν έποχήν
αίφνης είς τήν όποιαν εύρισκόμεθα είνε πολύ πρακτικοί
κοΰκοι άπό δέρμα ή μουσαμά άν καί κάπου καί ποΰ—προ-

μυνήματα τής άνοίξεως — αρχίζουν νά εμφανίζονται καί
μαύρες ψαθίτσες γαρνιρισμένες μέ κεράσια.
“Ενα παιδάκι τεσσάρων καί πέντε έτών, θά είνε ωραιό
τατα ντυμένο μέ μίαν άσπρη σκούφια (Toque) άπό δέρμα
άντιλόπης, άσπρα δερμάτινα παπούτσια, άσπρες κάλτσες,
κ’ένα έπανωφοράκι έπίσης άπό άσπρο δέρμα, γαρνιρισμένο
δέ μόνον μέ άσπρα χονδρά μεταξωτά σειρήτια, ένώνοντα
τά δύο μπροστινά φύλλα άντί κομβίων καί τοποθετημένα
άπό διαστήματος είς διάστημα καθ’ δλον τό μήκος τοΰ
έπανωφορίου.
’Επίσης ώραία τουαλέτα, γιά κάπως μεγαλείτερα παι
δάκια, είνε μία ζακέτα καμωμένη άπό βελοΰδο μέ άσπρα
καί μαύρα τετράγωνα έπάνω είς τά όποια ένα μαύρο κορ
δονέτο διαγράφει παντός είδους ιδιότροπα σχέδια. Ή
φούστα τοΰ φορέματος αύτοΰ γίνεται μακρυτέρα άπό τήν
ζακέτα, πράγμα πού μάς κάμει νά έλπίζωμεν δτι θά είνε
άπαρχή τής καταργήσεως τών, είς τό άκρον άωτον πλέον,
κοντών παιδικών φορεμάτων.
Ώς καπέλλον συνιστώμεν ένα μάλλον ύψηλόν μουσα
μαδένιοι’ κούκον.
’Εκτός αύτών έχομεν νά σάς παρουσιάσωμεν άκόμη έν
σχέδιον καπέλλου διά δωδεκαετή κοριτσάκια, τό όποιον
καμωμένο όλόκληρον μέ βελοΰδο, γαρνιρισμένο δέ μέ δαντέλλα καί γύρω γύρω στόν τεπέ μέ έρμίν, άποτελεΐ ένα
θαυμάσιου έναρμόνισμα χειμωνιάτικης βαρύτητος καί άνοιξιάτικης δροσιάς.

Καί τώρα άφοΰ μιλήσαμε άρκετά διά τά μικρά, ας έλθωμε καί εις τούς μεγάλους ή μάλλον είς τάς μεγάλας,
διά τάς οποίας άλλως τε άποκλειστικώς σχεδόν ύφίσταται
ή μόδα.
Ό χειμών άκόμη δέν έπέρασε, άπό ημέρας είς ημέραν
δυνατόν νά έλθη καί άλλο κρύο ώστε νά μπορέσωμε νά
εϊπωμεν άκόμη κάτι διά τά έπανωφόρια όχι βεβαίως τού
περιπάτου καί τής έργασίας, τουλάχιστον δμως διά τά
τών έπισκέψεων, εσπερίδων, θεάτρων κλπ., τά όποια γί
νονται ώς έπί τό πλεϊστον άπό μεταξωτό μέ δύο όψεις,
είνε δέ πάντοτε παρ’ δλην τήν ελαφρότητά των θερμότατα.
Διά τά έπανωφόρια αύτά ή τελευταία διαταγή τής
μόδας είνε νά έφοδιασθούν μέ μίαν μεγάλην κουκούλαν
(capuclion) όμοίαν πρός τήν τών βουρνουζίων, νά έχουν δέ
έμπρός καί πίθω μίαν πολύ μεγάλην πιέταν. Ή πιέτα
αύτή έκτός τοΰ δτι λεπταίνει καί χαρίζει πολύ είς τό γυ
ναικείοι· σώμα, άφαιρεΐ κάπως τό άκομψοι
*
τοΰ μονοχρόου αύτοΰ σάκκου, δ όποιος δέν είνε γαρνιρισμένος παρά
μέ διπλάς σειράς κορδονίων τοποθετημένων κατά πλάτος
τής πιέτας καί άπό διαστήματος είς διάστημα έως τό τέ
λος αύτής. Πλήν τό σχέδιόν μας ιός πρός τά έπανωφόρια
δέν συνεπληρώθη άκόμη, διότι κάτω άπό τήν μικρήν των
κορσάζ directoir πρός εύκρινεστέραν διαγραφήν τής μέσης
τυλίγονται μικρά λεπτά σχοινάκια (cordelieres), τά όποια
τόν καιρόν αύτόν είνε πάλι στής δόξες των.
Τά σχοινάκια αύτά πλεγμένα άπό μαργαριτάρια, κρυστάλινες πέτρες καί χρυσά κορδόνια απολήγουν είς μίαν
φούνταν πίπτουσαν βαρέως έπί τής δλης λεπτότητος τοΰ
ένδύματος. Τώρα δμως άς έπανέλθωμεν είς τάς εσπερινός
μας ένδυμασίας, τάς οποίας πρός στιγμήν έξεχάσαμεν χά
ριν τών cordelieres.
’Ϋ·

’Εφέτος τά φορέματα τών έπισήμων συναθροίσεων δέν
φοδράρονται παρά μέ μεταξωτήν μουσελίναν πλησαρισμέ-

νην ή σουρομένην τής οποίας τό χρώμα πρέπει βεβαίως νά
έχη κάποιαν αναλογίαν πρός τό τού διαφανούς μεταξωτού
τό όποιον τό σκεπάζει- όταν δέ έπιτύχη αύτό δέν μπορείτε
νά φαντασθήτε πόσον ζεστή, έλαφρά,καί εύχάριστος είνε σ')
φόδρα αύτη" σημειώσατε άκόμη δτι μεταξωτή μουσελίνα
καλής ποιότητας δέν χαλά εύκολα. Μή γελασθήτε καί φο
δράρετε έφέτος μέ δτι δήποτε άσπρο καί άν είνε τά φορέματά σας" αύτό καταντά σχεδόν άναχρονισμός.
Διά νά μή πεταχθοΰν δμως δλες ή περσινές άσπρες φό
δρες σάς συνιστώμεν τό εξής : Πάρετε όσους πήχεις σάς
άναγκαιοΰν, άπό γάζαν ριγωτήν, ή μουσελίναν μέ άνθη
καί ντύσατε μέ αύτήν τά περισυνά σας φοδραρίσματα, βεβαιωθήτε δτι θ’ άλλάξουν δψιν καί θά φαίνονται έντελώς
καινούργια. Άλλη καινοτομία φετεινή είνε καί τά έκ δύο
ειδών υφασμάτων καμωμένα έπανωφόρια" αύτά δηλαδή
έχουν τό έπάνω μέν μέρος άπό κλαδωτόν άτλάζι, τό δέ
κάτω μέ τό όποιον συμφωνούν καί τά μανίκια άπό άπλοΰν
μεταξωτό. Ή παράδοξος αύτή μόδα είνε βέβαιον δτι δί
δει κάποιον ιδιαίτερον τύπον είς τό ένδυμα, βγαίνει δέ καί
άπό τά δρια τά συνηθισμένα. ’Εν τούτοις πρέπει νά
προσέξη κανείς δπως τά δύο διάφορα αύτά υφάσματα έχουν
άπολύτως τό αύτό χρώμα, άλλως τό έπανωφόρι μας κιν
δυνεύει νά μεταβληθή είς ούράνιον τόξον.

*
'Ϋ
Κόκκινο, μόβ σκούρο, άνοικτό πράσινέ, χρυσό, αύτά τά
χρώματα προτιμώνται ιδιαιτέρως φέτος, διά τάς επισήμου?
συναθροίσεις καί τούτο διότι ύπό τό άπλετον ήλεκτρικόν
φώς οί χρωματισμοί αύτοί πέρνουνκάθε είδους άνταύγειαν.
Καί οί αύστηροί λεπτοί πέπλοι, οί όποιοι σκεπάζουν τά
φορέματα αύτά δχι μόνον δέν έξασθενοΰν διόλου τήν ζωη
ρότητα τών χρωματισμών των άλλά τούνανιίον μπορεί
κανείς νά πή δτι τούς δυναμώνουν.
“Ενα φόρεμα αίφνης ή κορσάζ τό όποιον είνε άπό
κόκκινο λιμπερτί σκεπασμένο μέ μπλέ σκοΰραν μουσελίναν
έπάνω άπό τήν όποιαν πέφτει άκόμη ένας λεπτός πέπλος
άπό μαύρο τούλι γαρνίρεται ώραΐα μέ ζώνη
*?,
είδος
φιόγκου μεγάλου ιαπωνικού, καμωμένου άπό μπλέ σκούρο
βελοΰδο.
Ή φούστα άποτελεΐται καί αύτή άπό τρία στρώματα τό
πρώτον τών όποιων είνε άπό μπλέ σκοΰρο βελούδο τό δεύ
τερον είκοσι εκατοστόμετρα κοντήτερον αύτοΰ, είνε άπό
μουσελίναν περιβάλλεται δέ κάτωθεν άπό ένα κέντημα σέ
σκοΰρο κόκκινο διαφανές ύφασμα, ένώ ή τρίτη έχουσα τό
αύτό κέντημα φθάνει μόλις μέχρι τών γονάτων.
Τό έξαιρετικώς πλούσιον εις τήν έφετεινήν μόδαν είνε
τά χρυσοποίκιλτα καί άσημοποίκιλτα ύφάσματα έκ τών ό
ποιων γίνονται φορέματα άληθώς μεγαλοπρεπή καί βα
σιλικά.
Καί δταν τό βράδυ τό δυνατόν φώς μαρμαίρει έπάνω
στήν πυκνότητα τής μετάξης, νομίζει κανείς πώς δλες ή
μαύρες έκεϊνες άσημένιες κλωστές είνε άμέτρητες λαμπυρίδες γαντζομένες στό ύφασμα. Δέν βρίσκετε καί σείς δτι
ένα τέτοιο φόρεμα θά είνε κάτι πολύ ώραΐον, κάτι λαμ
πρόν ; Καί μέ τήν προϋπόθεση1 δτι μερικαί έκ τών άνα
γνωστριών μας θά θελήσουν νά κάμουν μίαν όμοίαν ένδυμασίαν περιγράφομεν δύο τοιαΰτα σχέδια.

4·
Ίδοϋ μία κορσάζ άπό άσπρα καί άσημένια κεντήματα
έχουσα ώς στόλισμα μίαν μεγάλην κονκάρδα άπό λε
πτές χάνδρες τής οποίας τό έπάνω μέρος σχηματίζει νομίτην μονοκόμματοι· πρός τά κοντά μανίκια καμωμένα άπό
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τοΰλι κεντημένον μέ άσπρο μετάξι επάνω σέ άσημένια μούσελίνα.

"Οσον διά τήν φούστα αυτή πίπτει έν εϊδει χιτώνος αί
πιέτες τοΰ οποίου εμπρός καί πίσω μαζεύονται είς μίαν
ποδϊάν άπό δαντέλλας κεντημένος μέ άσπρο μετάξι καί πια
σμένος μέ μία μεγάλη μαργαριταρένια κονκάρδα.

Πρέπει δέ νά ξεύρετε δτι έφέιος τά ντεκολτέ δέν συνηθείζονται πολύ μεγάλα καί είς αύτάς ακόμη τάς έπισημοτέρας έορτάς, δτι τό έπάνω μέρος τοϋ βραχίονος είνε
πάντοτε σκεπασμένον μ’ένα μικρό μανίκι καί πώς κι’ αύτή
ή κορσάζ ακόμη πιάνεται είς τούς ώμους.

"Αλλο θαυμάσιο φόρεμα τοϋ είδους αύτοΰ είνε καί τό
έξης: άπό πράσινο ανοικτό λιμπερτί σκεπασμένο μέ μίαν
καστανόχρουν μουσελίναν μέ μεγάλους χρυσούς κλώνους·
Τό έπάνω μέρος τής κορσάζ καλύπτει ένα ρόζ τούλι αύτό
δέ, μ’ά χρυσή νταντέλλα κεντημένη σέ καστανόχρουν τοΰλι
καί ένώνουσα τό έπάνω μέ τό κάτω μέρος τής κορσάζ τό
όποιον, ιός εΐπομεν, είνε άπό λιμπερτί άνοικτοπράσινον
σκεπασμένον μέ μίαν γάζαν γεμάτην άπό ρουμπίνια καί
διαμάντια.

Καί ή φούστα ; Αύτή έπίσης καμωμένη άπό πράσινο
λιμπερτί καί ρόζ μουσελίναν, ένώ ολόκληρος ό ποδόγυρος
είνε γαρνιρισμένος μ' ένα θαυμάσιο κέντημα άπό διάφο
ρες πολύχρωμες πέτρες.
Τί λέτε; Δέν είνε τό φόρεμα αύτό σάν έκεϊνα τά όποια
φανταζόμεθα στά παραμύθια δτι φορούν ή βασιλοπούλες
καί ή πεντάμορφες νεράιδες ; Δέν βρίσκετε έδώ συνηνωμένο τόν πλούτον τής Ανατολής μέ τήν λεπτότητα τής
Δύσεως.

Διά τάς ηλικιωμένος κυρίας συνιστώμεν τό εξής σχέδιον.
“Υφασμα μαύρο κεντημένο μέ παλαιό ασήμι' ή κορσάζ
σκεπάζεται πρός τά έπάνω μέν μ’ ένα άσημοκέντητο μαύρο
τούλι, ένφ πρός τά κάτω γαρνίρεται μέ μίαν νταντέλλα
ή οποία έν εϊδει ποδιάς καταβαίνει είς τό άκρον τής φού
στας.

Είς τάς περιοσοτέρας τών ένδυμασιών τού χορού παρετηρήθη έφετος τό ιδίωμα δτι, ένφ πρός τά κάτω πτυχοΰται, δέν γίνονται έντούτοις άντραβέ πράγμα πολύ εύχάριστον ένθυμίζοι άμέσως τάς ώραίας αρχαίας Έλληνικάς
πτυχώσεις.

'Εκτός τούτου σήμερον ή ούρά κάθε έπισήμου φορέμα
τος γίνεται τετράγωνη, έξαιρουμένων δταν πρόκειται περί
φορέματος νεανίδων, αί όποΐαι ώς έπί τό πλεϊστον προτι
μούν είς τοιαύτας περιστάσεις τά λεπτά χριόματα ασπρον,
ρόζ καί μπλέ.

‘Εξ όσων μέχρι τοΰδε εΐπομεν θά έννοήσατε ότι όσον
άφορά τάς γαρνιτούρας, δύο είδη έξ αύτών χαλούν τώρα
τόν κόσμον,τά άσπρα λεπτά μαργαριτάρια, ή πολύχρωμες
πέτρες καί αί λεπταί λωρίδες άπό έρμίν, όποσόν, κ.τ.λ.
’Ιδού άγαπηταί άναγνώστριαι ποία είτε έν μέρει τά
έφετεινά κελεύσματα τής μόδας, Έάν τώρα έμείνατε εύχαριστημέναι άπό αύτά—ιδίως δέ άπό ημάς — δέν τολμώμεν νά έρωτήσωμεν διά τόν φόβον δτι έπεξετάθημεν πολύ'
έάν δμως παρ’ δλα ταύτα έπεράσατε όλίγην ώραν εύχάριστον δυνατόν νά έπανέλθωμεν εις τό προσεχές.
Δο; Μ

Π.

Α

πό ένα απομακρυσμένο κομμάτι τού Ελληνισμού
τό όποιον περιβρέχει μία Θάλασσα, σπανίως γαληνιώσα, άπό τήν.Κύπρον μας, τής οποίας ή ιστορία

έχει άδαμαντας ισομεγέθεις

Η ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ πρός τούςέγκατεσπαρμένους
ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ εί- τ° ιστορικόν μεγαλεϊον

Ό

μην ό κατ’ εξοχήν χορευτικός. Νομίζομεν ότι

τής μητρός Ελλάδος, μας
ερχεται μία θωπευτική άπήχησις αγνού, ωραίου, ειλι

εφέτος ό κόσμος τής πρωτευούσης καί ιδία αί πλου

κρινούς ενθουσιασμού ό όποιος άφ’ ού συνεκίνησε τήν
καρδίαν καί τήν ψυχήν κάθε Κυρίου έφθασε καί μέ-

τοκρατικοί τάξεις διήλθον τάς πλέον ζωηρός εύθυμους
οτιγμάς τοΰ χορευτικού των βίου. Λέγεται μάλιστα

χρις ήμών έντονος, εκφραστικός καί έθιζε καί ήμών τήν

ότι ή κεκτημένη ζωηρότης καί τό χορευτικόν μένος

ψυχήν παθαινομένων διά παν τό συμβαϊνρχ είς τά με

είνε τόσον ακράτητα ώστε καί κατά τό διάστημα τής

γάλα κέντρα τού Ελληνισμού.

τεσσαρακοστής δέν θά λείψουν αί χορευτικοί συγκεν

Ολόκληρος ή πνευματική

Κύπρος έώρταςε τήν

συμπλήρωσιν μιας φωτεινής τεσσαροκονταετούς ςωής

άνδρός άνυψώσαντος τήν άπλήν διδασκαλικήν έδραν
είς περίλαμπρον βήμα υψηλής διαμορφώσεως ψυχών,

τρώσεις είς τά κοσμικώτερα σαλόνια όπου ό διασκεδάζων κόσμος θά εύρη τήν συνέχειαν τών ωραίων με
θυστικών στροβιλισμών τών ’Απόκρεω. Άντιθέτως

σίας ικανής ν’ άνυψώση ένα Λαόν μέχρι τών ώραιο-

δέ πρός τήν υπό στέγην αύτήν διασκεδαστικήν μέθην,
ό έν υπαίθριο εορτασμός τών ’Απόκρεω άπέβη κατ’
εξοχήν άτυχης. Μολονότι φιλότιμοι προσπάθειαι

τέρων ιδανικών. Αί έορταί αί έπακολουθήσάσαι έπί τή

τής

ευκαιρία ταύτη άπέδειζαν πόσον βαθέως ήσθάνθη ή
Κυπριακή κοινωνία τήν καρποφόρον διδασκαλίαν τού

σαν, έν τούτοις ή ’Αθηναϊκή κοινωνία δέν ηΰθύμηοεν ούδέ έφαιδρύνθη κατά τάς δύο Κυριάκός. Ύ-

διαπλάσεως χαρακτήρων καί ήθους καί θετικής έργα-

μεγατίμου τέκνου της, τοΰ Άνδρέου Θεμιστοκλέους,

πελείπετο ή τρίτη και τελευταία πρός τήν όποιαν έ
στράφη έσχάτη καί ισχυρά προσπάθεια πρός εορτα

κής άνυψώσεως άντανακλώσαι έπ’ αύτής τής Κύπρου

σμόν άντάξιον τής ημέρας, άλλ’ ό ’Αττικός Ούρανός
θέλων νά κάλυψη, τίς οίδε τίνα άλλην αποτυχίαν άνέλαβεν αύτός τήν ευθύνην τής ματαιώσεως. Βροχή συν

Ότι έκλεκτόν έχει νά έπιδείζη ή Κύπρος, άπό τών
διαπρεπών 'Ιεραρχών της καί τών αρχόντων της καί

τών διακεκριμένων έπιστημόνων της καί τών άλλων
έζεχόντων μελών τής κοινωνίας της παντός κλάδου και
πάσης κοινωνικής τάέεως,πάντες συνεκεντρώθησαν περί

τήν πατριωτικήν καί ώραίαν φυσιογνωμίαν τοϋ τιμω

μένου πρεσβύτου, τοΰ Διδασκάλου τής Κύπρου, καί
κατέθεσαν τόν φόρον τοΰ σεβασμού, τής άγάπης καί

τής έκτιμήσεως. Καί ή πάγκοινος αυτή έκδήλωσις έφ’
ής έπισήμως συμμετέσχε καί τό Ελεύθερον Κέντρον
διά τοΰ Ύπουργοΰ τής Παιδείας καί τών άλλων Σω

εχής καί αδιάλειπτος κατέστησεν άνέφικτον τήν έκτέλεσιν οϊουδήποτε προγράμματος, μολονότι ό Λαός ά
φοβος καί ορμητικός κατέκλυσε τάς κεντρικωτέρας
όδους τών ’Αθηνών άπληστος εις τήν άπόλαυσιν θεα
μάτων. Τήν υπό στέγην Αποκρηάτικην διασκέδαοιν
έπεοφράγιοεν ό κατ ευφημισμόν χορός τοΰ Δημοτικού
θεάτρου ό όποιος όμως λόγω τής μεγάλης καί έκλεκτής συγκεντρώσεως και τής ζωηρότητας τών έκεϊ
συγκεντρωθέντων μετεμφιεσμένων έσημείωσε τήν ώ-

ματείων του,ήτο φόρος θαυμασμού ολοκλήρου τού Ελ
ληνισμού, όχι μόνον, πρός τόν ύπέροχον Διδάσκαλον,

ραιοτέραν έπιτυχιαν τής Επιτροπής τών ’Απόκρεω,
ήτις έπειόή ήτο καί ή τελευταία άπήλειψεν έκ τής μνή
μης τήν άλλην σειράν τών αποτυχιών. Καί τοΰ χρό

τόν διερμηνευτήν τοΰ άρχαίου 'Ελληνικού πνεύματος

νου.

καί άνατόμον τής 'Ελληνικής ψυχής, άλλά καί πρός

ληνισμού είνε οί μεγαλήτεροι ύποστηρικταί τών έλαχίστων οπαδών τοΰ μαλλιαρισμού. Περιφρονούμενι ι
καί καταφρονοΰμενοι θά έσβυνον καί θά έξηφανίζοντο. Πολεμούμενοι καί θεωρούμενοι επικίνδυνοι
λαμβάνουσιν ύπόστασιν, σημασίαν, έπισύρουν τήν
προσοχήν, μελετώνται, καί πολλάκις κερδίζουν τήν
συμπάθειαν ώς άδικουμενοι, καί άποκτώσιν ούτως
ενίοτε καί νέους οπαδούς τους όποιους ούδέποτε θά
έβλεπον είς τάς τάξεις των ειν έλλειπον έκεϊνοι οί ό

Έπιτροπής καί κόποι ασυνήθεις κατεβλήθη-

πρός τό όποιον άπεδόθησαν έκδηλώσεις τιμής καί ήθι-

καί τών εύγενών καί έλληνικωτάτων κατοίκων της.

τό όποιον είνε λελυμένον διά τά εκατομμύρια τοΰ ‘Ελ

·%-

τόν άνδρα τόν δίαπλάσσάντα καί ήθικοποιήσαντα τήν
παιδικήν ψυχήν διά τοΰ ίδιου παραδείγματος, διά τού
ίδιου βίου τού πλήρους άπό αυτοθυσίαν, άρετήν, καλο

σύνην καί άγάπην πρός πάν τό ώραΐον, τό ύπέροχον,

τό πατριωτικόν·, τό καλόν.
Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις», ήτις ηύτύχησε νά

γνωρίση πρόσωπικώς τόν γεραρόν πρεσβύτην έν μέσω
τής λατρείας καί τοΰ σεβασμού ολοκλήρου τής κοινω
νίας τής Λεμεσού,άπευθύνει τά πλέον διάπυρα καί ειλι
κρινή συγχαρητήρια αύτής είς Αυτόν, είς τήν Σεβα
στήν Οίκογένειάν του καί είς τήν πόλιν τής Λεμεσού.

Κάτι τι τό όποιον θά διασκεδάζη τόν κόσμον τόν
ψυχρόν καί άπαθή είς πάσαν ώραν τού έτους είνε καί
τό γλωσσικόν ζήτημα. Εϊμεθα έναντίοι τής μαλλιαρής
άναγινώσκομεν ευχαρίστως παν έργον γραφόμενον είς
αγνήν δημώδη καί διαβλέπομεν ότι ή έθνική μας
γλώσσα θάλάβη τήν κατεύθυνσιν,τής άπλουστέρας μορ
φής τής γλώοσης, άπηλλαγμένη άπό τάς ύπερβολάς τών
άρχαϊζόντων καί μετά περιφρονήαεως άπορρίπτουσα
πάν άκαλαίσθητον κατασκεύασμα τών μαλλιαρών. Φρονοΰμεν δέ άδιστάκτως ότι ή οοβαρότης τών μέτρων
έκείνων οί όποιοι έρχονται νά άγωνισθώσι διά ζήτημα

ποιοι φαντάζονται ότι είνε φρουροί τής γ λώ ό
σης καί δημιονργοΰσι ζητήματα έκ τοΰ μή όντος....
Τό ζήτημα τής γλώοσης ΰπεκινήθη λοιπόν άκαίρως.
Είς εποχήν καθ’ ήν τόν ‘Ελληνισμόν περιοπώσιν τόσα

άλλα ζητήματα καί άπό τών συνόρων άκούεται κάποιος
υπόκωφος κρότος πολλά ΰποσημαίνων, όλων αί σκέ
ψεις πρέπει νά σκ.γκ.εντρωθούν είς έν σημείον. ’Αντί

τούτου ή κοινωνία περισπάται άπό διάφορα ζητήματα
καί ό Ελληνισμός σκιαμαχεί κατά άνυπάρκιων έχ-

θρών, κατά ολίγων έκκεντρικών προσώπων τά δποία
μόνη ή ειρωνεία άρκεϊ διά νά καταστι/ση τό έργον των
νεκρόν καί τάς ιδέας των χωρίς ψυχι^ν, χωρίς δύναμιν. Έν ω λοιπόν ώφείλαμεν νά στρέψωμεν τι'/»’ προ
σοχές μας είς τό έργον τής Κυβερνήσεώς μας, παρ ’
ής τόσα προσεδοκώμεν, καί νά άντλώμεν δύναμιν άπό
τήν ίσχύν της καί θάρρος άπό τά έργα τηζ καί τήν

επιβολήν της, ημείς ώς ό κοχλίας τοΰ μύθου τών οι
κιών μας καιομένων ρδομεν καί φωνασκοΰμεν διά
τύπους νεκρούς, τύπους οί όποιοι οίδέποτε θά ώθήσουσι τό έθνος είς νέαν ζωήν καί νέαν άκμύς. ‘Ως
έκ τούτου τό σπουδαιότερον έργον τοϋ μηνάς, ό υπο
βληθείς προϋπολογισμός τοΰ Κράτους, έκινδύνευσε νά

ύποχωρήση προ τοΰ γλωσσικού ζητήματος. Τόν προϋ
πολογισμόν δέν θά κρίνωμεν άπό τής στήλης ταύτης

άφ’ ου μάλιστα διεδόθη ήδη, ότι θά ύποστή μεταβολάς τινας τό φορολογικόν πρόγραμμα τής Κυβερνή·
οεως ήτις δι’ αύτοΰ δέν δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν
ότι κατήγαγε νίκην έκ τών προσδοκομένων άπό Κυβέρνησιν Βενιζέλου. ‘Ο προϋπολογισμός κατά τήν γνώ
μην μας είνε νοικοκυρίστικον έργον Κυβερνήσεώς ζητούσης μετά περισκέψεως νά δημιουργήση κάτι τι θε
τικόν καί άσφαλές. Είνε καί τούτο κέρδος άφ’ ου ή
μεγαλειτέρα αύτοΰ άρετή είνε ή ειλικρίνεια, ό δέ κ.
Πρωθυπουργός έπισήμως διεκήρνξ εν ότι κατά τό 1912
θά καταβληθή πάσα ένέργετα πρός οικονομικήν άνασύνταξιν τής χώρας έπί βάσεων νεωτεριστικών καί άνταξίων πρός τάς προσδοκίας τοΰ έθνους.

4.
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/iia το τρεχον λογιστικόν έτος ή Κυβέρνησις κατέ
λη ξεν εις φορους οι οποίοι εΐνε απαραίτητοι διά την
λειτουργίαν τής Κυβερνητικής μηχανής. Νομίζομεν

οτι η επιβαρυνσις τον Λαόν διά φόρων μή παραγωγικίον εινε το μ,εγαλειτερον ελάτττομ,α ^τοοντιολογιομου
ύποβαλλομένου ύπό άνορθοντικής Κυβερνήοεως. Είς

εποχήν μάλιστα κατά τήν όποίαν οί άρονραΐοι έν Θεσ
σαλία και ή άκρίς είς δλην τήν Ελλάδα, — κατά
τών όποιων ούδέν μέτρον εκ τών επιβαλλόμενων έλήφίλη άκόμη, — θέλουσιν επιφέρει δχι όλίγας βλάβας
εις τάς καλλιέργειας τών χωρικών. Χάριν δμως τοΰ
εργον τής Κυβερνήσεως τδ όποιον δέον νά παραμείνη
αδιατάρακτον, οφείλει ό Λαός νά δεχθή άγογγύατως
και τήν φορολογίαν αύτήν άφοΰ διά τδ τρέχον έτος δέν
ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως.

-^·
Ετερον ζητημα το οποίον μας σννεκίνησεν εΐνε αί
είς τα μεθόρια συμπλοκαι οννεπεία τών οποίων έλαβον χωράν λυπηρά επεισόδια άποστερήσαντα τήν ζωήν
εις εύσταλεϊς εύζωνονς μας θυοιάσαντας άδίκως τήν
νεότητά των καί τήν λεβεντιάν των. Έκπνέοντος ήδη
τον Φεβρουάριον επαναλαμβάνονται αί διακοπεϊοαι,

χάριν τών αποκρεω, εργασίαι τής ’Αναθεωρητικής
Βουλής καί αρχεται ή συζήτησις τών άναθεωρητέων
άρθρων τοΰ Συντάγματος. Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι ή μελέτη τής συγχρόνου ιστορίας μας εμβάλ
λει εις πολλάς αμφιβολίας περί τής ώφελείας ήτις θά

πρόκυψη εκ τής μεταρρυθμίσεως τοΰ Συντάγματος καί
τής ψηφίσεως καλών νόμων. Ό τόπος διά νά σωθή
έχει ένδς και μόνου ανάγκην, χαρακτήρων ισχυ
ρών κ αί σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ν άκλονήτων. Είμπορειτε, κύριοι Β· ,υλευταί νά ψηφίσητε καινά δημιουργήσητε χαρακτήρας και συνειδήσεις ; Έσώθημεν.
ΕΤΓΕΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ήτημα τελείως ώοιμάσαν έν τή συνειδήσει τοΰ Κοι
νού εΐνε και τό ζήτημα τής άναθεωρήσεως τής
άποφάσεως τών έκκαθαρισθέντων Αξιωματικών. Κατ ’
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όιεσπάρησαν φήμαι περί
υι ίΑΛΗΠΗΓΙΖΠίΙ!ItZ μεγάλων αδικιών καί προφαΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ νών προγραφών δικαιολογού
μενοι έκ τής έφαρμογής τοΰ
μέτρου αύτοΰ καί κατ’ ’Αξιωματικών άξιων τιμής καί
διά τά φρονήματά των καί διά τήν μόρφωσιν των καί
δια την αφοσιωσιν των πρδς τήν υπηρεσίαν των καί
τό καθήκον των. Συν τή παρόδω δμως τον χρόνου αί

φήμαι αυται διασπαρεϊσαι είς δλας τάς κοινωνικός τά
ξεις καί έξονυχισθείσαι μετ’ έπιστασίας άπεδείχθησαν
οτι δεν ήσαν άπλαϊ φήμαι, άλλά γεγονότα ανάξια τό
που δστις καυχάται διά τήν ελευθερίαν τής συνειδήσεως
και τής σκέψεως.

Η απλή μελέτη τοΰ νόμου δυνάμει τοΰ όποιου-

συνετελέσθη ή έκκαθάρισις πείθει πάντα αναγνώστην
αύτοΰ δτι σπανίως ’Ελληνική Βουλή έψήφισε πλέον
ανελεύθεροι· καί απολυταρχικόν νόμον κατά παράβαοιν παντός ηθικού καί πόσης λογικής. Κατόπιν

τούτου φυσική συνέπεια ύπήρξεν ή έκδοσις άποφά-

πό τό ποιητικό νησάκι τοΰ Άργολικοΰ, αί Σπέ-

Α
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σεων άδικων, άναιτιολογήτων, έμπαθών, δι’ ’Αξιω

ματικούς οι οποίοι χωρίς νά κατηγορηθώσι, χωρίς
ν άπολογηθώσι, χωρίς νά ύπερασπίσωσιν εαυτούς
καί τήν ποδοπατουμένην τιμήν των, εύρέθησαν έκτος
τοΰ στρατεύματος άπεστερήθησαν τοΰ βαθμού των
καί έρρίφθησαν ει’ς τήν κοινωνίαν ώς οί πρώτοι τυχόντες έγκληματίαι πρός τούς όποιους ώς χάρις
άφέθη ή προσωπική έλευθερία !
Εάν η Κυβέρνησις Βενιζέλου εΐνε πραγματικούς;
άνορθωτική, οφείλει τάχιστα νά στροφή είς τό ζήτημα

αύτό καί έπανορθοΰσα τήν τιμήν τών αδίκως έκκαθαρισθέντων νά ζητήση νά υπηρέτηση τήν δικαιοσύνην
καί νά ικανοποίηση τήν έν διεγέρσει διατελούσαν ουνείδησιν τής Κοινωνίας. "Οταν τό δίκαιον καταπατήται
καί καταρρίπτεται ούδείς δύναται νά παρεμβληθή με
ταξύ αύτοΰ καί έκείνου δστις ζητή νά τό άνορθώοη

και μάλιστα δταν ούτος εΐνε ή σημερινή Κυβέρνησις
ή όποια, άπό τήν Λαϊκήν αφοσιωσιν αντλεί δλην τήν
ίσχυν καί την επιβολήν της. Τά θύματα τοΰ νόμου
τούτου τής αυθαιρεσίας δεν ζητοΰσι νά έπανέλθωσιν
άνεξετάστως εις τάς τάξεις τοΰ Στρατού, ζητοΰσι νά
παραπεμφθώσιν είς άνακριτικόν Συμβούλιον, νά άκονσωσι διατί κατηγοροΰνται καί άν δέν δυνηθώσι νά
άπολογηθώσι καί άποδείξωσιν ψευδείς τάς κατηγορίας,
δικαίως να υποστώσι τήν τιμωρίαν τής όποιας εΐνε ά—
ξιοι. Εινε λοιπόν καθήκον έπιτακτικόν είς τήν Κυβέρνησιν νά παράσχη τα μέσα είς τούς έξ αύτών έντιμους
Αξιωματικούς μας νά έπανέλθωσιν είς τάς τάξεις
των, νά έπανακτήοωσι τούς βαθμούς καί νά ικανόποιησωσι την τρωθείσαν φιλοτιμίαν των.

τσαι, πνέει άπό τίνος ζφογόνος αύρα πατρι

ωτικών καί μεγάλων αισθημάτων. Ευγενές και φιλόπατρι αύτών τέκνον, ό|κ. Σωτηρ.’Αναργύρου, προσέφερε τριακοσιας χιλιάδας
δραχμών πρδς ί’δρυσιν Σχολής
διά τήν κατάρτισιν και μόρφω-

σιν Δημοσίων Υπαλλήλων. 'Η Ελλάς λόγω τής νεαρότητος τής ήλικίας της,ώς Κράτους, δέν είδεν άκόμη
άποκρυσταλλουμένας τάς μεγάλας κοινωνικάς μάζας
είς τάξεις ίκανάς νά δίδουν τους φύσει υπάλληλους
οΐτινες αποτελούν τό σπουδαιότερον στοιχεΓον διά τήν
Διοικητικήν εύκοσμίαν ένός κράτους
*
ώς έκ τούτου

ή ιδέα τοΰ κ. ’Αναργύρου έξόχως πρακτική και σο
βαρά πραγματοποιουμένη θά άποδώση|καρποϋς διά

πλούσιον τήν δράσιν τοΰ Συλλόγου είς εύεργετικά και
θετικά άποτελέσματα. Ή λειτουργία τής Σεβαστοπου-

λείου ’Εργατικής Σχολής εΐνε εν τών θαυμασιωτέρων
έργων τά όποια έχει νά έπιδείξη ή σύγχρονος πρόο
δος τής κοινωνίας καί άποτελεϊ μοναδικόν υπόδειγμα
σχολής έξανθρωπιστικής έκτελούσης άριστα τόν προο
ρισμόν της καί ικανής νά χρησιμεύση ώς πρότυπον είς
στιγμήν καθ’ ήν τό έπίσημον Κράτος ήθελε σκεφθή
νά αναδιοργάνωση τό έλλειπέστατον παρ’ ήμϊν έκπαιδευτικόν σύστημα. Καί ή άλλη δράσις τοΰ Συλλόγου
άξιοθαύιιαστος καί σοβαρά έφ’ω καί ή «‘Ελληνική
Έπιθεώρησις» μετά θάρρους συνιστα. αύτόν εις τό
ένδιαφέρον τών πλουσίων ομογενών μας τών έπιθυμούντων νά συντρέξουν έργον έθνικόν χρήσιμον καί

τούς όποιους δ τόπος πολλά θά δφείλη είς τδ πατρι
ωτικόν τέκνον τών Σπετσών. ’Εκείνο δμως τδ όποϊον
τιμά έτι μάλλον τόν κ. ’Αναργύρου είνε ή άπόφασις
του δπως διαθέση 1,000,000 δραχμών πρός άνέγερ-

σιν φυλακών είς Σπέτσας. Ό κ. ’Αναργύρου, πληροφορούμεθα δτι προτίθεται νά προτείνη είς τήν Κυβέρνησιν νά άναλάβη τάς δαπανας τής άνεγερσεως
Φυλακών καί είς Σπέτσας άξίας μέχρις 1 έκατομμυ-

ρίου καθ’ ήν στιγμήν τδ Κράτος άποφασίζον ν άνεγείρη άνθρωπινάς φυλακάς είς διάφορα μέρη τής
Ελλάδος ήθελεν έγκρίνει καί τήν άνέγερσιν τοιούτων
είς Σπέτσας. Καί δέν θαυμάζει κανείς τήν γενναιό
τητα τοΰ άνδρός καί τά φιλάνθρωπα αισθήματα υφ’
ών έμφορεΐται ύπέρ τών δυστυχών τής κοινωνίας
μας, άλλά διαβλέπει τήν μεγάλην άρετήν τοΰ Έλ

; < Η

μ

ο ys

1800—1804

Σαν τι τρομάρα, ποΰδα ‘γώ στον Λιακόν τή γυναίκα :
Πίνι ’ Άρβανίταις τήν κρατούν καί τρεις τήν τυραννοΰνε
^Λιάκαινά μ’ Τοΰρκα γίνεοαι, νά πάρης Τοΰρκον άνδρα
«Κάλιο να διω ιό αΐμά μον τήν γην νά κοκκινίοη,
Παρά νά διω τά ματιά μον Τοΰρκος νά τά φιλήοη.»
Τον λόγο δέν απόσωσε κι’ άλλο λόγο δέν είπε.
Και >α κι" ό Λιάκο; πρόφτασε μέ τά σπαθί στα χέρια,
Κόφτει κεφάλια Τούρκικα, κεφάλι’ άπ’ Άρβανίταις,
Καί πέρνει τήν γνναϊκα τον καί ’ςτά βοννά έβγαίνει!

Καμίλλου Τσέοοι (Camillo Cessi) «Σίτυρα καί wi-

ιβμόξ
Ι*

ϊΐς τά έργα Δτ,μητρίον Παπαρρηγοπούλου».

(Σικελίας) 1910·

Ό Ελληνομαθής ίταλός συγγραφεύς κ. Κ. Τσέσση καί διά-

σημος Καβηγητής τοϋ

Πανεπιστημίου τής Κατάνης γνω

στός είς τούς παρακολουθούντας

τά

ιταλικά γράμματα

πολλών αΰτοϋ μελετών καί δή έπί τής

έκ

Ελληνικής φιλολο

γίας, έδημοσίευσεν είς τό περιοδικόν «Μελέται τής νεωτέρας
φιλολογίας» έκτενές κριτικόν άρθρον περί τοϋ ποιητοϋ Παπαρρηγοπούλου καί τών έργων του, ιδίως δέ τής γνωστής κω
μωδίας του «Συζύγου έκλογή.» ’Εζ αφορμής δέ τής πολι
τικής αλληγορίας,

τής άποτελούσης τήν ύπόθεσιν τής κω-

μιυδίας, προβαίνει ό κ. Τσέσση είς περιγραφήν

τήσ τότε

κοινωνικής, φιλολογικής

έκεϊ δπου είδε τδ φώς τοΰ ήλιου καί δπου τδ πάν
είνε γνώριμον συνδεθέν μέ τδν παιδικόν του βίον καί
τάς Ονειροπολήσεις του. Ή « ’Ελληνική Έπιθεώρη-

ρίσκει δ’ άντιθέτως τόν Ελληνικόν λαόν γοργώς χωροϋντα
είς πρόοδον καί άνάπτνζιν, έπαινεί δέ θερμώς τούς γνωστούς
λογογράφους καί ποιητάς τής εποχής εκείνης τόν ’Αλέξαν

σις» σφίγγει τήν χεϊρα τού άληθινοΰ αύτοΰ Σπετσι

Βασιλειάδην’, τόν Κλέωνα Ραγκαβήν καί άλλους, συγχέων
όμως οπωσδήποτε χρονολογικώς αυτούς. Ύπεράνω όλων διά

καί πολιτικής έν Έλλάδι κατα-

στάσεως, κρίνει καί έπικρίνει τό κυβερνητικόν σύστημα, εύ-

δρον Ραγκαβήν, τόν Βερναρδάκην, τόν Ζαλάκώσταν, τόν

τήν πρωτοτυπίαν καί τήν δύναμιν τοΰ ΰφους, άκόμη δέ καί

α

Η ΑΙΑΚΑΙΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ληνας δστις δνειροπολεϊ πάντοτε νά υπηρέτηση καί
δφελήση καί άνυψώση τδν τόπον τής γεννήσεώς του

ώτου καί μεγαλεπιβόλου Έλληνος.

z®

άριστα διευθυνόμενον.

τήν •Ελληνικότητα (ώς υποθέτει ό κ. Τσέσση) τής μορφής

θέτει τόν Δημήτριον Παπαρρηγόπουλον, τοΰ όποιου καί α

Ε

ν έκ τών πλέον επωφελών και πλέον πρακτικών
Σωματείων τών ’Αθηνών εΐνε άναντιρρήτως ό

Σύλλογος τών ’Ωφελίμων Βιβλίων .’Ίσως αί βάσεις έφ
ών εδράζεται, ίσως τά πρόο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
σωπα ύπό τών όποιων διΩΦΕΛΙΜΩν" ΒΙΒΛΙΩΝ
άμφότερα,
συνετε/.εσαν ώστε το Σω
ματείου αύτό νά βαίνη έν ζηλευτή προόδω καί ακμή
κατ’ έτος καί νά προσφέρη αληθείς υπηρεσίας είς την
κοινωνίαν καί ίδια εις τας λαϊκας τάξεις. ΊΙ Λογοδο
σία του, τήν όποίαν άνέγνω ό Πρόεδρος κ. Άθανασάκης κατά τήν έτησίαν αύτοΰ έορτιμ·, έπί παρουσία τής
Βασιλόπαιδος Σοφίας, Προστάτιδος αύτοΰ, τοΰ 1 πουργοΰ τής Παιδείας καί άλλων κεκλημένων άπεκάλυψε

ναφέρει λεπτομερώς τόν βίον και τά έργα δια νά κατάληξη
είς τήν άνάλυσιν, ώς εϊρηται, τής κωμωδίας «Συζύγου έκ

λογή» τήν όποίαν

θεωρεί ώς εν τών αρίστων ύποδειγμάιων

τής νεωτέρας σατύρας έν τή καθόλου φιλολογία καί μάλιστα
τής πολιτικής σατύρας. Μολονότι δέ περιπίπτει ένίοτε ό φι-

λέλλην συγοαφεύς είς άνακριβείας, άρυόμενος ώς φαίνεται
πολλάς τών πληροφοριών του όχι άπ’ ευθείας έζ Ελληνικών
κειμένων άλλ’ έκ συγγραμμάτων καί άρθρων Ευρωπαίων

περί Ελλάδος, ούχ ήττον έν τώ συνόλω διαυγώς καί δι
καίως,—δικαιότερον ίσως παρ’ ό,τι ημείς οί "Ελληνες συνή

θως κρίνομεν ήμάς αυτούς. Περιέχει δ’ έπί πλέον ή μελέτη
τοΰ κ. Τσέσση πολλάς καί ένδιαφερούσας έζ ’Ιταλικών πη
γών πληροφορίας περί τοϋ Δημ. Παπαρρηγοπούλου καί
ποιείται μνείαν τών σημαντικωτέρών περί τά νεώτερα Ελλη

νικά γράμματα ασχολούμενων

έν ’Ιταλία.καί

άλλαχοϋ

1236
ή άνάγν^σις

"Ωστε καί άπό τής άπόψεως ταύτης αποβαίνει λίαν διαφω-

καί ό κλασσικός τύπος δέν εξαφανίζεται, καί

τιστική, ωφέλιμος δέ καί λυσιτελής είς τήν φιλολογίαν μας,

τού έργου είναι κατ’ εξοχήν ελκυστική καί

τόσον έπιτυχώς καί ύπό τοιοϋτον συμπαθές πνεύμα γνωριζό

κάθε άναγνώστην.
Είς τήν αυτήν βιβλιοθήκην έξεδόθησαν αί «Βάκχαι»

μενων ούτως είς τούς ξένους.

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ

εύχάριστος

άπό τάς άρίστας τραγωδίας τού Εύριπίδου, λόγω

είς

μία

τής τεχνι-

κωτάτης οικονομίας καί τής 9>υσικής άκολουθίας τών μερών
της/Υπόθεσις τών «Βακχών» είναι ή τιμωρία τών άνθρώπων
διά τήν παρεξήγησιν καί τήν ολιγωρίαν των πρός τά θεία.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Τά χορικά τής τραγωδίας ταύτης, διαπνεόμενα άπό ισχυρόν
κλονισμόν, είς τόν όποιον μέ λαμπρότατα χρώματα είκονί-

Φιλοσοφική χαΐ Κοινωννολαγιχή Βιβλιοθήκη Γ.
Φέξη. Έ·» ’Λθήνχις.—Είς τήν βιβλιοθήκην ταύτην έξε
δόθη τό «Γνωμαι καί ΙΙερικοπαΙ» Φρ. Νίτσε κατ’ εκλο
γήν Ε. Λιχτεμπερζέ.
Ό διάσημος τής Γερμανίας λυρικός ποιητής συνάμα κα
*
φιλόσοφος τοΰ όποίου τά

έργα έχουν μεταφρασθί^

είς κάθε

φιλολογικήν γλώσσαν δέν ήτο γνωστός έως τώρα είς

τούς

Έλληνας άναγνώστας παρά άπό τά έκάστοτε γραφόμενα
ύπό τών εφημερίδων καί άπό μερικά σύντομα άποσπάσματα

τοΰ Ζαρατούστρα, δημοσιευθέντα παλαιότερον είς Περιοδικά.
Καί όμως ό Νίεσε, ό πρωτότυπος καί τολμηρός είς τήν
σκέψιν, ό επικρατών είς τήν παγκόσμιον φιλολογίαν συγγραφεύς τής ήμέρας, περισσότερον παρά διά κάθε άλλο έθνος

έχει ένδιαφέρον δι’ ημάς τούς "Ελληνας. Διότι μέ τήν άρχαίαν Ελληνικήν ζωήν ήσχολήθη, τούς "Έλληνας ποιητάς

έθαύμασε καί άπό τήν ελληνικήν σκέψιν ώρμήθη είς τάς άν-

•τίλήψεις του καί τήν ελληνικήν τέχνην έξύμνησεν ώς ιδανι
κόν του. Ευτυχώς τήν έλλειψιν βαθυτέρας γνώσεως τοΰ έρ
γου του ήδυνήθη νά τήν πληρώση ή έκδοσις τού ύπό τόν άνω

τίτλον έργου, είς τό όποιον περιλαμβάνονται τά πλέον

χα

ρακτηριστικά κεφάλαια άπό τά συγγράμματα τοΰ Νίτσε;
«Τήν γέννηση
*
τής τραγωδίας» , τάς «Άσυγχρόνους θεωρίας»,

τά «’Ανθρώπινα πράγματα πολύ άνθρώπινα», τό «Ξημέρω
μα», τήν «Φαιδράν Γνώσιν» , τόν «Ζαρατούστραν» καί τό
1δε ό άνθρωπος».
*
«
Μία φιλοσοφική είσήγησις καί άνάλυσις τού κ. Λιχτεμπερζέ προτάσσεται είς τό έργον, τό όποιον δύναται νά όνομασθή άπόδοσις τοΰ Νίτσε είς τήν Ελληνικήν--- τόσω πολύ
έπέτυχεν είς τήν μετάφρασιν του
Ζερβός.

ό δόκιμο; λογογράφος κ.

Είς τήν αυτήν βιβλιοθήκην
*
έξεδόθη τό έργον τοΰ διαπρε
πούς συγγραφέως Όσσίπ Αουριέ «Ή φιλοσοφία του

Τολστόη». Αί ήθικαί, αί θρησκευτικοί, αί

φιλοσοφικοί ί-

δέαι, πού άνέπτυξεν ό διάσημος Ρώσσος συγγραφεύς

Τολ

στόη είς τάέργα του, τά καθαρώς ιδεολογικά, τά δογματικά,

ζέται όλη ή

θαυμασία Ελληνική παράδοσις περί τού θεού

Διονύσου, κρίνονται ώς τά καλλίτερα τού μεγάλου τραγικού.

Τάς «Βάκχας» είς ώραιοτάτην φιλολογικήν συνάμα καί
καλλιτεχνικήν μετάφρασιν' άπέδωκεν είς τήν σημερινήν μας

γλώσσαν έμμέτρως ό ποιητής κ. Κ. Βάρναλης.
Είς τήν αύτήν βιβλιοθήκην' ’Αρχαίων' Ελλήνων Συγγρα
φέων έξεδόθη ό «Ηεαίτητος» τού Πλάτωνος. Ό θεαίτητος
είναι όψιγενές τού Πλάτωνος έργον, όπου διερευνώνται τά
τής άνθρωπίνης γνώσεως καί καθορίζεται τό τί είναι επιστή

μη. Ή ένάργεια τής σκέψεως, ή βαθύτης τού νοήματος καί ή
άκρίβεια τής φιλοσοφικής διατυπώσεως καθιστώσι τόν' θεαί-

τητον ένα τών έξοχωτέρων Πλατωνικών διαλόγων.
τάφρασις κριτικωτάτη, φιλολογική

Κ. Ζάμπα.
CH αύτή

καί σαφής

βιβλιοθήκη έπλουτίσθη μέ πιστωτάτην

φραση' ύπό τοΰ κ

ΤΙ με-

ύπό τού κ.
μετά

Κ. Ζάμπα τού «Ιίρχτύλου» τού ΙΙΧά—

τωνος. Μέ βαθυτάτην παρατηρητικότητα καί εύληπτον άνά-

λυσιν εξετάζει ό διάλογος ούτος πώς παρήχθη ή γλώσσα,
πώς πρέπει ν’ άποβλέπωμεν είς τήν μουσικήν ετυμολογίαν
τών λέξεων καί

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΙΤΙΣΜ ΤΗΣ Κ. »· W

μέχρι τίνος σημείου ή σκέψις δύναται νά

χειραφετηθή άπό τάς άτελείας τής γλώσσης.
Είς τήν' τόσον' επιτυχή εργασίαν' τών μεταφράσεων' τών
Αρχαίων 'Ελλήνων συγγραφέων' τής Βιβλιοθήκης Φέξη προ-

ΠΔΟΥΤΟΕ

|

ΤΙΜΑΙ

ρΐ

ΔΕΝΔΙΡΩΝΚΑΙΦΤΤΩΝ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

κ. Ίωάννου Κονδυλάκη.

ΤΙ

μετάφρασις,

άνάλογος πρός τήν χάριτα καί τήν απλότητα τού κειμένου,
έχει τό χαρακτηριστικόν προσόν' ότι ένώ είναι πιστή άπόδοσις τού πρωτοτύπου, παρέχει τήν έντύπωσ ν συγχρόνου σα
τυρικού έργου. Καμμία δυσκαμψία έκφράσεως, ή γλωσσική
ύπερβολή, όπως συμβαίνει συχνά μέ τάς μεταφράσεις τών άρχαίων κειμένων, δέν συναντάται είς τήν μετάφρασιν ταύτην.
‘Η γλώσσα τήν ύποίαν μετεχειρίσθη ό κ. Κονδυλάκης είς τήν

μετάφρασίν του, είναι έκείνη, ή όποια είναι ή καλλίτερα
άπώντησις είς τά διαμαχόμενα στρατόπεδα τών' γλωσσολογούντων. Ό Λουκιανός εύρήκε τόν μεταφραστήν του.

Β’ΟΝΙΗΧΑΝΪΚΗ ΚΑΙ ΕΜΪΤΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
I

σετέθη καί η έκδοσις τών Απάντων του Λουκιανού κατά
μετάφρασιν τού

Η ΕΝ ΛΘΗΝΛΙΣ

®

Ειδοποιοί μ εν τό Σον κοινόν τής πρωτενονοης και
τών επαρχιώνf διι είς τά έν Σεπολίοις Δενδροκομεία
καί φντοκομεΐά μας ενρίοκονται πρός πώλησιν καί
είς τιμάς άονναγωνίοτους άπαντα τά εκλεκτά είδη τών
Καρποφόρονν δένδρων ίίαν εύρωστα καί υγεία. *Ομ·.ίως
άπανια τά εϊδη τών Φοινικοειδών καί *Εσπεριδοειδών.
φυτών.
Άναλαμβάνομβν ιόν καταρτισμόν
δροστ\)ΐχιών.

Κήπων καί Δεν·

Ιίίδικα’ι σχολαι άνωιέρων τεχνικών σπουδών.

I ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ϊ

Η

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,

ΓΕΩΡΓΙΚΗ,

ΜΗΧΑ-

ΝΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

(I
Φοίτησις διετής. 1 ίνονται δεκταίκαί μαθήτριαι
q Έγγραφοί άπό τής 20 Αύγουστου. Μαθήματα άπό
τής (δ Σεπτεμβρίου. Γραφεία 'Ακαδημίας
Tj
καί Δελτίου έπι τής πλατείας Κάνιγγος
®
έν ΆΟήναις,τά δίδακτρα ήλαττώθησαν είς τό '/δ σχεδόν, πρός ένίσχυσιν
τών τεχνικών σπουδών. <

ΑΔΕΛΦΟΙ K/1NTOFOI

τά λογογραφικά, είς μυθιστορήματα, δράματα, διηγήαατα,
συνεκεντρώθησαν κυί έσυστυματοποιήθησαν ύπό τού Όσσίπ
Αουριέ. Ό τρόπος μέ τόν όποιον έκτίθενται αί θεωρίαι κα
*
αί άρχαί τού Τολστόη είς τό βιβλίον τούτο είναι τόσον σα
φής καί τόσον παραστατικός, ώστε ή άνάγνωσίς του είναι
έντρύφημα διά κάθε πνευματικής άναπτύξεως άναγνώστην.
Μεταφρασμένον άπό τόν γνωστόν λογογράφον καί δημο
σιογράφον κ. Γεώργιον Βουτσινάν, διετήρησεν όλην τήν
χάριν τού πρωτοτύπου.

—L’art ©t la Femme.Μηνιαίον περιοδικόν έκδιδόμενον
προ όετίας έν Παρισίοις.

θυνσίς του Boulevard Malesherles άριθ. (15)· Έτησία συν
δρομή του φρ. 12. Χρησιμώτατον διά κυρίας

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

νήν αισθητικήν αντίληψη' τό θαυμάσιον κλασσικόν δράμα.

Προσεχώς έκδίδεται είς καλλιτεχνικώτατον τεύχος, έκδιδόμενον ύπό τού « Κοινωνισμού» , τό τόσον' έπιτυχόν τό παρελθόν
θέρος δράμα τού κ. Μάκρη «Οί ’Απόκληροι», διά τό οποίον'

Τοιουτοτρόπως καί ή έρμηνεία τού κειμένου υπάρχει πλήρης.

έν' καιρώ ώμίλησε καί ή «Ελληνική Έπιθεώρησις».

σης έδωκεν άκρίβολογημένον, άλλά σύμφωνα μέ τήν σημερι

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ
ΑΛΕΥΡΟΝ

IU
ΓΤΤΛ
Γ
111- AI/lL·

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

— Βιβλιοθήκη ’Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων Γ.
Φέξη. Έν Άθήναις.— Είς τήν βιβλιοθήκην ταύτην έξεδόθη είς ώραίαν έμμετρον μετάφρασιν ή «’Ιφιγένεια ή έν
Ταόροις» τοΰ Εύριπίδου. Είς άπλήν καί ευηχον γλώσσαν,
μέ όμαλούς δεκαπεντασυλλάβους καί μελωδικά ομοιοκατά
ληκτα λυρικά, ό φιλόλογος μεταφραστής κ. Νικ. Κυπαρίσ-

Διευθύντρια ή Κ" Jeanne Amen.

Περιέχει σχέδια καί ύλην σχετιζομένην μέ τήν ζωγραφικήν,
τήν πυρογραφίαν, τήν ταντελλοποιΐαν' κ. τ. λ. κ. τ. λ. Δίεύ-

Τύποις «Αυγής Ά&ηνών
*

'Αποστολοττούλου

ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
ΙΙωλεοταχ scs δλα τά. φαρμαχεοα χαό φαρμαχερπ.ορεΐα.
ΑΝΤΠΙΡΟΣΩΠΟΤ Δοά. νήυ Ελλάδα καΖ Κρήτην.

κ°ς

ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ Α6ΗΝΑΙ

Μ ο η s i e u ι·

S. VATHIS
ΑΝΩΝΤΗΟΣ HSTOXIKil ET/HFI4 HE ΚΕΦ4Λ4ΙΟΝ

1,500.000

ΙΔΡΓ6Η διάνα προμηθευη εις τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά. νεότερα καί στερεότερα υφάσματα
(Τσόχας και Κασμήρια ’Αγγλίας καί Γαλλίας).
Η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» εινε τό πρώτον καί τό μέγαλείτερον ’Εμπορικόν "Ιδρυμα τής
Ελλάδος και Ανατολής.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ> είνε απολύτως ώρισμέναι καί πρωτοφανείς διά τό Ελ
ληνικόν Έμπόριον.
, ΟΤΑΝ άποφασίσητε νά άγοράσητε ύφασμα άναλογισθήτε τό πραγματικόν συμφέρον σας καί έπισκεφθήτε
το Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ»
επί τής δδοΰ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11.
_ (Τήν «’Εμπορικήν Ένωσιν. ίδρυσαν καί διιυθύνωσιν οί εύφήμω, γνωστοί έν τ? Αγορά μα, έμποροι Τσοχων καί Κασμηρίων κ. κ. Αλκιβιάδη, Κονταράτο,, Γαβριήλ Άνδριόποολος, Κωνσταντίνο, Κακκαρα,, IV., ργιο, Διάμεση,, θεμιστοκλή, Κονταράτο, καί Κωνστ. Διάμεση,).

Τ$ α.τοίντι έκ τών έπαρχ.ών δείγματα άαοότέλλοντα· άμέβως

ΕΦΘΑΣΑΝ

42 ■ RUE

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ KATABEBAHRIENON ΑΡ. 50.000.000
ΑΠΟΘΕΗέΙΤΙΚΛ ΔΡ. 10.275.000

EN O Afi EPHOT
4pien. 42
PRINTEMPS

Πρόσοψις
Η πρόσοψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις Εθνική Τράπεζα τής
Ελλάδος» κάτωθι δέ ανιών καί έν τφ μέσω έν πλαιβίω
πεποικιλμένω διά δαντβλλοειδονς ποικίλματος τόν άριθμόν
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τοΰτον έν μελανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις *δραχμαί εκα
*
τόν
διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.
Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τοΰ ταμίου τής
Τραπέζης, έν τω μέσφ ή τοΰ Διοικητοΰ καί δεξιά ή τον
βασιλικόν ’Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μίν δύο πρώται διά
σφραγιστήρος, ή δέ τελευταία ίδιοχείρως.
Αριστερά τον γραμματίου ενρήται έν πλαισίφ σχήματος
κυκλοτερούς ή είκών τοΰ ίδρυτοΰ τής Τραπέζης Γ. Σταύρον,
δεξιά δέ τό βασιλικόν Στέμμα.
Η πρόσοψις χρώματος Ιώδους πλαισιοΐται ύπό δαντελλοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

’Οπίσθια

οί αναπαυτικότατοι κορσέδες a la Parisienne, οί καθιστωντες τα σώματα αγαλματωδη, συμφωνως μέ τάς
σημερινά; απαίτησης τής Μόδας, εις τοϋ κ.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΪ - Έρμοΰ <>Ο

I.

στήματος τών αδελφών Μοοτσοπουλων ςητησατε τά

τελειότερα άόηρόρρονχα διά

ΠΡΟΙΚΑΣ, τά

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΙΝΒΟΪΑΙΟΝ

πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας
καί τά τελευταίας μόδας υόάΒματα. Δέν θά σας
προσελκύση μόνον δ πλούτος καί ή ευθηνια τοϋ

καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς κατα-

Σ. Φραγκιιάδη,, Πρόεδρος. ’Ιωάννη, Μπόταση,, ’Αντι
πρόεδρος. Ίω. Βαλαωρίτη,, Κ. Βερούγκ, Έ. ’Εμ
πειρικό,, Δ. Εΰγενίδη,, Λ. Ζαρίφη,, Δ. Ε. ΊΙλιόπουλα,, Ζ. Κ. Μάτσα,, Έμμ. Μπενάκη,, Μαρκήσιο, δέ Ρεβερσώ.

Γενικός dievOwtviS

εύγένεια καί άβρότης τών

στηματάρχας τούτους

Ζαόείριος Κ

Μάτ<$1»ς

τρόπων.
Διεύθυνσις Τηλεγραφική :
ΑΘΠΝΑ Ι ΚΠΝ - ATHENOCLES

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (uiited)
Κεφάλαιον έγκεκριμέτ ον
Κεόά^.αιον

£

600.000

καταβεβλ-ημένον £

315.510

ΕΔΡΑ ΕΝ

ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΑΡΙΖΗΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΣΑΓΕΖΙ

( Χτο* „ΙΑΚε1ΟΥ 17-21)

4
®/θ έτησ. έπί
4 1/^ 0,·0
»
»

άπσδόσει μετά 1 έτη μέχρι 4 έτών
>
»
4 έτη καί επέκεινα

Είς cheques έπί Γαλλίας καί ’Αγγλίας

3

° tJ έτησίως έπί άποδόσει εις πρώτην ζήτησιν
άνευ όρίοι) ποσοΰ

3 ‘/ϊ
3 ‘/4
4
4V,

°/ο
°/ο
°/ο
°/ο

ΛΟΝΔΙΝΟ

Γενική διενϋννσις εν "Ελλάδι, εν Ά&ι/ναις
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Έν Άλεξανδρείφ, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζακύνθω,
Πάτραις, Ναυπλίφ. Πειραιεΐ καί Τριπόλει.

Aovooc
Καλλικουνης, Καλλτοντζης, Μαλανδοϊνος, Παπαβαϋιλείου, Βλαβιανός, ΓκίΡ»Κ'ά
ot'98*’J5’
Κνταριόλοφ, ΛΙπίΒτης,
ΙΙούμπονοας,
Σωτηοιάδης,
Τσάκωναν,
Φαοαντατος, Καπρονλδς Ρόκκος, Κανέλλης, ΣκάΟ.ιφ, Άοαβαντινός, 'Αντωνίου,
εφαλοπουλος, Νικολονδηφ, Άιίιμης, Δεδούύης, Σακόοοαφος. Λαμηίκης, Καΐοηυ,
ΙΙοωτοπουΛος κλπ. Σννιστοΰν δι
* επιστολών των

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Είς τον άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ

φον και πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοΰ κατα

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

Οι καλλίτεροι Α&ηιαιοι ιατροί ,αεταςΰ τών όποιων οί κ. κ. Μαγγίνας, Ιίάάας, Zauinc,

ΑΝΩΝΥΜΟΥ

a. μουτξοπουλων

a

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : ’Εν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλω καί Λαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει ('Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ,
Τραπεί,οΰντι. Κερασούντι, Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ; Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν
τή σννοικίμ Mikan), Καίρω (μετά παραρτήματος έν τή
συνοικία Mousky), Μανσούρςι καί Ζαγαί,ικίφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ (Σουδάν).

δψις

Η οπίσθια οψις, πλαισίουμένη διά πρασίνου δαντελλοειδοΰς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ εικόνα τοΰ σωζομέ·
?ον αρχαίου αγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλούτον,
ως αναγινώσκεται καί έπί τοΰ βάθρου αύτοΰ διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.
Εκατέρωθεν τοΰ αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται έν θυρεοΐς διά μεγάλων λευκών στοιχείο»· ό αριθμός 1θΟ, ύπ αύτό
δέ σημειοΰται ή έκδοσις δια τών λέξεων *έκδοσις έννάτη
*,
Έν ΆΟή.αις τη 15 Δεχεαβριου 1910.
Ό Διοικητής

60

ΤΗΣ

j.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΝΙΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
*
ΔηλοποιεΙ
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ΤΗΣ Ε8ΝΙΚΗΣ ΤΡίΜΕΖΗί ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΐ
on, έκτο τών ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ
*
αύτάς είς κυκλοφορίαν
και έτερα τραπεζητ'.κά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μώνt νέου τύπου, πλάτους 8 7 χιλιοστών καί μήκους 178
χιλιοστών τοΰ μέτρον, διακρινόμενα διά τών εξής κυριωτέρων γνωρισμάτων.
<·

FR AΝ CΟΕLLΕΝ IQU Ε

PHOTOGRAPHIE

Οί εόκοι τών καταθέσεων ώρίσθησαν άπό 1ης Ίανουααίου 1910 ώς κάτωθι :
Ιον είς Δρανμάς
3
θ/ο έτησ. έπί άποδόσει εΐς πριότην ζήτησιν διά ποσά
μέχριδρ.100.000
3 ήν ®/ο

»

»

’

’

3 '/έ ®/θ

’

’

’

»

ζήτησιν διά ποσά
πέραν τών 100.000
6 μήνας μέχρι 2 έτών

’

>
9
»
>

»

»

>

»

μετά 6 μήνας
» 1 έτος.
2 έτη.
4 έτη καί επε[κεινα.

Αί ε’ς έπιταγάς (cheques) επί Γαλλίας καί Αγ
γλίας καταθέσεις άποδιδονται εις ο είδος εγενετο η
κατάθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου επιβα

ρύνοντας τόν καταθέτην.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

ΤΗΣ Ε0Ν1ΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3Ί IANOTAPIGY
Ϊ37Μ1

31 ’Ιανουάριου
1911

ΗΤΣΚΟΝ

’Ολόκληρος

31 Δεκεμβρίου I
1910
I
Δραχμ.

Ήμίσεια
Τέταρτον
'Ογδοον

iΛ

Κ

είς μεταλλικόν...............................................
3,897,113
4,078,855.08
εις τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης..............
1,007,085
873,040
C εις κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα
797,291
Διαθέσιμα συμφοινως τφ Νόμφ ,ΓΧΜΒ' ? εις χρυσ. φράγκα. 3,289,032.—
? εις συνάλλ. »
19,201,568.—
22,490,600
21,476,248
Εξωτερικοί (, (Μεταλλικόν Τραπέζης είς τύ έξι
53,241,633
7,385,028 69
Λ)σμοί
I (Προϊόν έκδοθέντος Έθν.δαν.είς χρ. 'Ελλ.Σιδηροδρ.4% τού 1902;
60,71 I
60,711 75
Δάνειον προς τήν ' Ελλ Κυβέρν. έπ’αναγκαστική κυκλοροφορία τραπεζ. γραιιμ
1,778,575)42
ανειον προς τήν Έλλην. Κυβέρνησιν διδράχμων καί μονοδριϊχμων.
.
7,438,082) —
7,438,082
'Ομολογία
μθλ°γι“ι!·
Jj είς χρυσόν
Δραχ........................... 29,894,191.60
’Εθνικών δανείων > εις
’1 τραπεζ γραμμάτια
»
........................ 32,730
702
*
55
62,624,894
62,684,098 40
Εντοκα γραμμάτια 'Ελληνικού Δημοσίου ευ
3,142,10θ)τραπεζικά γραμμάτια...................
3,019,990
Προεξοφλήσεις.................................................
23,385,994 48
24,689,228 06
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων.........
18,269,261)97
15,985,987 43
Δάνεια έπ’ ένεχύρφ εμπορευμάτων........................................................
5,599,473 01
6,714,690 81
Δάνειά καί ανοικτοί λογαριασμοί επί υποθήκη....................................
67,718,318 82 68,483,660 26
Δάνεια, εις δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα...................
37
47,718,221
48,598,969 34
Χορηγήσεις εις γεωργοκτηματίας.........................................................
17,223,788
17,036,145 13
Μετοχαι εις εγχωρίους εταιρίας........................................................
7,430,739 50
7,437,464 50
Συμμέτοχη εις Τράπεζαν Κρήτης εις χρυσόν..........................................
1,250'000
1,250,000
Όμολογίαι λαχειοφόρων δανείων ’Εθνικής Τραπέζης τής Έλλάδό-104,343
105,800
Τοκομερίδια έν γένει............
875,547
1,54|,583 35
Καταστήματα Τραπέζης καί ιτήματα εξ αναγκαστικών εκποιήσεων
9,228,494 56
9,260,263 46
’Απαιτήσεις επισφαλείς. ....
..........................
3,408,242 53
ι
3,405,796 13
Εξοδα εγκαταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπεζικών γραμματίων)
1,267'112 07
1,270,407
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ Εξωτερικοί............................................... "
2,747,1 13 76
'
1,335,839 27
Διεθνής Οίκονμική Επιτροπεία (λ/μός'υπηρεσίας 'Εθνικών δανείων' εί’ς’χρυσόν)
31.829 1
Λογαριασμός ευαγόρας συμμετοχής Κυβερνήσεως εις κέρδη εκ τραπεζ γραιι
860,160
860,160 —
Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας..........
320,000
320,000 -Διάφορα..............................................................
2,358,155 16
1
2,483,203 37
Δραχμ,
423,833.015 (ΟΪ 422,773,508| 06

Ταμεϊον

Μετοχικόν κεφάλα ιον......................................................
’Λποθεματικά κεφάλαια....................................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορίρ ;
I. διά Λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως.............. '.............. Δρ. 61,778,575.42
g?
’
’ Τραπέζης......................................
,
37,891,190.96
1α
*
’
’
συμφ. νόμφ ,γχμβ'. »
22,490,600.Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα
Καταθέσεις έν δψει εις μεταλλικόν.................................
Καταθέσεις έν οψει εις τραπεζικά γραμμάτια
Έπιταγαί πληριοτέαι...............................
Μερίσματα πληρωτέα......................................
Διεθνής Οίκον. ’Επιτροπή (λ/σμός καταθέσεων έκ’δημοσ.'ύπεγγ.' προσόδων;"
Εις χρυσόν...
Δρ.
438,457.71
Εις τραπεζικά γραμμάτια.................
’ 6,335,719 82
Υπηρεσία Εθνικών δάνειων εις χρυσόν...................
Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων εις τραπεζικά γραμμάτια. )
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκοι εις χρυσόν
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τό
φ
*
είς τραπεζικά γραμμάτια.....................................
Εντοκος καταθεσις Δημοσίου είς χρυσόν (προϊόν πρ. 40,000,000. — )..............
Εντοκος καταθεσις Δημοσίου είς χρυσόν διά τήν κατασκευήν τού Σ. II. Δ. Σ’
Εντοκος καταθεσ. Δημ. εις τραπ. γραμμ. διά τήν κατασκευήν τού Σ. II. Δ. Σ
Καταθέσεις υπο προθεσμίαν καί διαρκείς...................
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης7 3
% είς χρυσόν...............................................
θ/θ εις τραπεζικά γραμμάτια.................
I πηρεσία λαχ. δανείου Τραπέζης 3
% είς χρυσόν...............................................
2 Ιί % εις τραπεζικά γραμμάτια...................
Καταθέσεις ταμιευτηρίου
Διάφοροι λογαριασμοί . .
Διάφορα...............................

Δραχμ

20,000,000]
13,500,000
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6,774,177 53
5,526,293 37
40 >,286 80
863,910 68
1,387,321 92
2,285,091 92
8,594,572 61
1,512,130 03
6,006,715 95
2,006,715 95
3,933,056 49
3,933,056 49)
60,711 75
60,711 75
59,115
59,1 15 40
20,270,813 09 120,212,665 97
38,482,950
38,482,950
20,111,400
2ο,11! ,400
2,167,718
2,581,984
733,942 50
987,300
17,926,571 82
17,299,304 47
2,180,072 69
2,332,131 59
5,555,943 88
6,722,486 81
423,833,015 0Ϊ 422,773,508 Οβ

Έν Ά&ήναις, rjj 1-1 Φεβρουάριου 1910.
του Λογιστηρίου

»
σελίδος
»
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Διά χώρον μικρότερον τιραΐ ανάλογοι
ΔΓ είκονογρα^ημένας διαφηρίόεις, δΓ εξ τεύχη η ηεριάάότερα, ιδι
αίτεροι όυρφωνίαι.

20,000,000
13,500,000

122,160,366 38 125,856,192
7,438,082
7,438,082
4,854,0341
5,298,789 09
24,074,199 87
21,926,832 82
1,332,071 63
1,551,372 95
864,890 —
2,224,990

εις εν τεύχος........................... Δραχ.
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ
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’Εάν al Ά&ήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωΰείσας καταπληκτικός προόδους των μία άφορμή πρδς τούτο εΐνε και τδ μεγα αυτ
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρώ&η πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα κα&αοιότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφ&ονία καί. ποικιλία όλων. των ειδών της
Ζαχαροπλαστική? και τής Γαλακτοκομία?· Πρώτον αντδ εκαινοτόμησεν είς τδ ζήτημα τής εύΰηνής διανομής κατ’ οίκον άχνου καί νωπού Λ.γεΛαδίνοϋ Γάλακτος ! ! Τά Γδαούρτδα του κατέστησαν όνομαστα, όλα δε τά
είδη τής Γαλακτοκομία? παρέχονται αφ&ονα, εΰ&ηνά, και μ£ υλικά εκλεκτά
καί επιμελημένα. Τά δε είδη τής Ζαχαροπλαστική? γαργαλωτικτοτατα, γευ
στικότατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν όλων αυτών δίκαίω? θεωρείται τδ κεντρον όλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Λίκαίω? ευρίσκουσι &έσιν μόνον οι. προνοητικοί
πού φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι και ακόμη Οίκαίότερον θτ
οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δεν ΰεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πληρη αν δεν παρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, η τδ παγωμενον γαλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθουσας των

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
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ΠΡΟΗΟΙΙΟΥΧΟΧ ΒΤήΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ TUX ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20.000.000

Διηρηρένον είς 80.000 ρετοχάς φράγκα χρνάά 250 έκάάτην

Εδρα

εν

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ;
ΜΕΛΗ:

Άθήναις
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ζαφείριος Κ. Μάτόας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης ’Αθηνών). '
’Ιωάννης Ευταξίας Υποδιοικητής τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος).
Στίφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. ’Ηλιόπουλος. Ν. Μιθυρλϋς, Ε. Bowron, Ε. D’Erlanger, Α. Ζαρίφης, Ch. Webrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφείριος Κ. Μάτσας, Στέφανος Φραγκιάδης, Δημήτριος ’Ηλιόπουλος, Γενικός Γραμματεύς
ϊ.
Δημ. Γαλ-ανόπουλος, Γενικός ’Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Ύποκαταάτιίρατα καί Πρακτορεία : Εις Πάτρας, Αϊγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζά
κυνθον, Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Πόλον, Κορώνην Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλινίτσαν, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γυθειον.

Προτασία έν γένει τής παραγωγής καί τής Εμπορίας τής Σταφιόος- ·
Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευμένου είς τάς άποθήκας της μέχρι τών 4)5 τής άξίας αύτοΰ
καί έπί τόκφ οΰχΐ άνφτέρω τών 6 ο)ο έτησίως.
’Αγορά προσφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου εις τάς ώρισμένα; έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλησιν τοΰ κατωτάτου ορίου τιμής. Διαφήμισις τοΰ προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεώς του κ. τ. λ.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ01 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΚ&ΟΟΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Α'

τόμος

Φρ.

»
»

Β'
Γ'

»
»

>

-

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
>
>
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων.

3.00
2.00
1.50
2.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
> κοινωνικόν
»
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ > ιστορικόν
»
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον μονόπρακτον,μεταφρασθέν εις τήΥ’Αγγλικήν.

5.00

Σειραί τϋς ’Ελληνικής ΈπιΘεωρηάεως τοϋ A’ Β' καί Γ'έτους πωλοϋνται εις τά
Γραφεία ρας πρός 18 φρ. έκάάτη.
2059.—ΤΤΠΟΙΣ “ΑΥΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΤ

