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Άπό την Ζωήν τοΰ Λονδίνου: ('Εργασία—Καδήκον) ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-— Jtan Moreas καί ό 
Συμβολισμός καί Παρνασιομός έν Γαλλίρ ; ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ- — Ή αξία τών Γυναικών: 
(Σχίλλαρ). Π. Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- — Μέτρα δι' Λν οίνο δυνατή ή 'Αναγέννησις τής 'Ελλάδος: ΔΩΡΟ
ΘΕΟΥ- — 'Ελτϋδτρα Νηπιαγωγεία ή Kintergarten ; ΟΛΓΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ- — Διαπρτπιΐς Έλληνίδτς : 
(Μαργαρίτα Άλβάνη Μηνιάτη) Συνέχεια ΣΠΥΡΟΥ ΔΕ'ΒΙΑΖΗ-— Μία Παρεξήγησις. (Διήγημα.) Μετάφρα- 
οις έκ τοΰ Γερμανικοΰ. Α-Χ-Δ- — Γλωσσική Καλαιο&ηοία. (Έκ τών ανεκδότων επιστολών κ. I. Φραγκιά).— 
Ααογραφικά ; |. Π- ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗ-—· Είς τόν Σώχον.— Ό Ξένος (ποίημα).— Σχολά ϊ I. Κοινοΰ: Α-Ρ- 
— Στό Τραμ: Α. Κουπρίν (Συνέχεια). Μετάφραοις Α. ΣΤΑΜΑΤΕλΑΤΟΥ-— Ή Δεκαετηρίς τής 'Πινα
κοθήκης» τίς τόν Παρνασσόν.'Ομιλία κ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ— ’Ομιλία Δος ΕΥΓΕΝΙΑΣ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-— Ή Μόδα : Δος μ. Π-— Άπό τήν ζωήν τοΰ Μηνός : (Μάρτιος). ΕΥ- Ζ- — ’Ολιγόστιχα. 
Λογοδοσία Ζ. Μάτσα.— Βιβλιογραφία.

ΚΟΣΜΟΙ • Αί Εμπορικοί και Βιομηχανικοί δυνάμεις τοΰ Πειραιώς. — Τό περί τύπου άρϋρον. —Άρ- 
τοποιητική 'Εταιρία Ά&ηνών.

ΕΙΚΟΝΕΣ: Τό ’Εοωττρικόν τής Άγγλοϊαπωνικής ' Εκϋέστως τοΰ Λονδίνου.—Πώς γευματίζουν τα παι
διά.—Πώς πλένονται —Πώς παίζουν έπί τής άμμου.— Αί πάντα μτγάλαι κανδΰλαι πρό τοΰ φρικτοΰ Γολγωδα. 
— Ό κ. Εαλογαρόπουλος.—Ή Δις Βυζάντη.
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΜΡΟΤΗΑ)
LE GRAND ETABLISSEMENT

Διά τδ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ.....................................................
Διά τους διδασκάλους

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ.....................................................
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ...........................
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ...........................................................
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ .....................................................

Έκδοάις εκλεκτή γενικώς

Δραχ.
>

Δολλάρια

Φρ. χρ.

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ X :

12.—
8.—
3.—

ι/ε Λίρα ’Αγγλίας
10 Σελίνια
12.—
25 ή Δρ. 25

■* Η· RAFF »
LE CAIRE, - PLACE ΑΤΑΒΑ EL KHADRA

ν&Τ8·Β·ν« Btaet ST
BONNETERIE, CHAPELLERiE, ARTICLES DE VOYAGE

^ΪΕΣΠΟΙΝΙΑΑ ^ΥΓΕΝΙΑΝ ^ΩΓΡΑΦΟΤ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.— ΑΘΗΝΑΣ

"EAAHRIKHR ΕΠ Iθ EQ Ρ Η ΣΙ Ν„ - * θ Η H ΑΣ

’Αντιπρόσωπος καθ’ όλην τήν Ρωσσίαν τής .«"Ελληνικής Έπιθεωοίιιίεως» αναγνωρίζεται δ Καθηγητής χ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΤΟΣ, 'Οδησσός.-Rue Pouschkine, No 66.
» Έν Αονδίνφ ή Δις ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
» Έν Μάντζεστερ δ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-
» Έν/Αλέξανδρέίρ Λΐγύπτου: δ χ. ΤΡΙΑΝ ΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ Βιβλιοπώλης (έναντι τοϋ’Α

Χ βερωψείου Γυμνασίου).

δ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, παρά τοϊς χ. χ. Χωρέμη-Μπενάχη.
δ χ. ΖΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣι πρόεδρος τοΰ "Ελληνικού Συλλόγου.
δ κ. ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΣ.
δ κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-
δ Ιατρός χ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΧΑΣ-
ό χ. ΠΕΡιΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΤΛΟΤ, Διευθυντής τών Ελ

ληνικών σχολείων Τάντας.
ό χ. ΚΩΝΣΤ ΔΑΝΙΣΚΑΣ.

ή Δνις ΑΓΛΑΊΆΓΕΩΡΠΑΔΟΤ. Διευθύντρια τοΰ έν Πόρτ-Σάϊτ Παρθε- 
γωγείου.

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE, LE CAIRE, - RUE RUEY N° 5

Έν Kafr-Zayat 
Έν Ζαγαζΐχ 
Έν Facous 
Έν Μανσούρρ 
Έν Simbcllavvein 
Έν Τάντρ

Έν Benba 
Έν Πόρτ-Σάϊτ

FODRNISSEDR DE L’ARMEE DOCCDPATION | GRANDE FABRIQDE, DISTILLERIE DE LIQUEURS 
MAISON FONDEE EN 1870 GRAND DEPOT DF VINS

* I *
Importation - Exportation

Έν Άμμοχώστφ Κύπρου

Έν Λευχωσίρ »

Έν Αάρναχι »

Έν Αεμεσφ »
Έν Πάφφ »
Έν Καλάμαις
Έν 'Ιερουσαλήμ

ή Δνις ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΤ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου 
" Αμμόχωστου. ,

ή Δνις ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΤ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου Φανε
ρωμένης ,

ή Δνις ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΊΖΟΥ, Ύποδιευθύντρια τοΰ Παρθεναγω
γείου Αάρναχος.

δ χ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΗΝΩΝ, Δικηγόρος.
δ χ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Δικηγόρος.
δ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ-
δ χ. ΜΑΤΘΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

1 ILA. Π.
Άναχωρϊιόεις 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
31.30 » Διά Κόρινθον Ναύπλιον, Πάτρας.

1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν καί Τε
τάρτη».
Άναχώρηόις ίκ Πατρών

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

ρασκευήν.

11.35 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ‘Αθήνας.
6.30 » Διά Κυλλήνην,’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα·

λάμας, Κεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3,45 μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

’ Αναχωρήσεις έκ Καλαμών
7.— π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα- 

λόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με- 

γαλόπολιν, Τρίπολιν.
’Αφίξεις είς ’Αθήνας

2.4 5 μ. μ. Ταχεία έκ Πατρών (δίς ώς άνω).
4.45 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05 » Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα

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

Τριπόλεως, Ναυπλίου.

, ΠΑΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΔΗΠΟΣΙΕΤΟΠΕΝΟΝ Η ΜΗ ΔΕΝ ΕΠ1ΣΤΓΕΦΕΤΛΙ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΟ1 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Uav σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «'Κλλτςνδκής ΈϊΐδΟεωρήσεως » 
Αναγγέλλεται δι*  αύτής.

ΣΗΜ.— Γνωρίζομεν τοΐς ένδιαφερομένοις δτι αί έγγραφοι τών συνδρομητών μας δρχονται άπδ Ιης έκδ
οτον αηνός.

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος Φρ. 3.00

» Β' > 2.00
» Γ' > 1.50

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 2.00
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ Ιστορικόν μυθιστόρημα,

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων. 5.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν »
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ » Ιστορικόν »
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα
μάτων μονόπρακτου, μεταφρασθέν εις τήν’Αγγλικήν.

Σειραί τΛς ΈλληνικΛς Έπιθεωοηάεως τοΟ A’ Β' καί Γ'έτους πωλοΟνται ετς τά 
Γραφεΐά μας πρός 18 φο. έκάάτη.



ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΝ ΕΙΑΗΡΟΑΡ. ΠΕ1ΡΑ>ΑΟΗΝΟΝ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ1
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CMcnrurii/^M ΚΑ·ΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 3ϊ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -1910ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Αξία Σιδηροδρόμου #αί κτήσεων έν γένει τής "Εταιρίας............................... ,
Συμπλήρωσις και άποπεράτωσις γραμμής Μύλων-Καλαμών...............................
Μετοχαί άνήκουσαι τή Έταιρίρ 25,924....................................................................
Ενυπόθηκοι ομολογίαι Ελληνικής "Εταιρίας μαρμάρων...................................

Χρεώσται διάφοροι καί υπόλοιπα χρεωστικών λ/σμών.....................................
Άποθήκαι υλικών...................................................................... Δρ. 896,074.82

» έντύπων, υλικών γραφείου καί εισιτηρίων................. 48,274.96 »
Διαθέσιμα παρά Τραπέζαις καί Ταμείοις Διευθύνσεως καί Σταθμών............. »

Δρ. 37,633,977.52
5,600,000.—
2,592.400.—

180i200.—
183,839.05

944,349.78
173,623.65

ΧΡΕΩΣΙΣ
. Φόρο; έπί εισιτηρίων επιβατών έτους 1910..................................... .7,............... ,

» » οικοδομών έτους 1910............................................................................
» επιτηδεύματος Εταιρίας έτους 1910......................................................... ,
» Δημοσίου έπί κυκλοφορουσών Μετοχών Εταιρίας έτους 1910..........

^Αναλογία Δημοσίου έπί είσπράξεων γραμμής Μύλων-Καλαμών έτους 1910

—ΤόίίΟΙ, .Iff ---------- 7------------------------
αλλάνιι. διαωορά Δάνειου 
R Raphael & Sons. L.S. 240,000.

Τόκοι, προμήθειαΐ καί Συν
αλλαγματική Διαφοςά 
Δανείου δι’ "Ομολογιών.. ’

Χρεωλύσιον έτους 1910 _______
Τόκοι εσωτερικού Δανείου Δρ. 6,000,000..........— ·

Χρεωλύσιον έτους 1910 ομολ. 220 προς Δρ. 200. 
Τόκοι έσωτερικοΰ Δανείου Δρ. 2,600,009......... · .··

Χρεωλύσιον έτους 1910 ομολ. ου πρός Δρ. 200.

.....................
Προμήθεια Πρακτορείου Λονδίνου και επιστροφαι ναύλων.................................

Υπόλοιπον Έκμεταλλεύσεως γραμμής Π.-Κ.-Μ. αναλογούν είς τό Δηιιόσιον. 
............... ft.».· ill. .1... n n._i, i'n n

120,WO.

12,060.

3,485.5s.O
600

Δρ. 87,867.25 
» 15,000 —

Δρ. 194,635.— 
» 44,000.—

Δρ. 125,455.— 
> 11,000.—

Δρ. 260,776.85
1,760.10
3,751.-
9,368.70

283,904.35
42,457,90

304,456.40

102,867.25

238,635.—

136,455.—
94,693.85

18,404.51
6,736.60

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρ. 14,853,000.—

» 147,000.—Δρ. 15,000,000 

Μετοχικόν κεφάλαιον. .............................................................
Αποσβεσθέν διά κληρώσεως μετοχών δι’ ας έξεδόθησαν με

τοχαί έπικαρπίας............................................................
Άποθειιαττκά :

Τακτικόν Άποθεματικόν................................. .............................
Δι’ αποσβέσεις μετοχών.................................................................
ΔΓ αποσβέσεις καί μετατροπήν δανείων καί Σ]κήν διαφοράν 
Έκ χρεωλυσιων Δανείων...............................................................
ΔΓ άνανέωσιν τροχ. υλικού καί έργων γραμμήςΔρ.767,925.61 
Άπόσβεσις τών δαπανών διά συμπληρωματικά 

έργα γραμμής Πύργου-Κυπαρισσίας-Μελι- 
ϊ“λά.......................................................... » 1,294.10 »

Προβλέπεις :
Διά^δαπάνας φθοράς τροχαίου ύλικού καί έργων γραμμής.. » 
ΔΓ έκτακτα έργα καί έκτάκτους δαπάνας........ Δρ. 85,000.__
Έκπίπτονται τά δαπανηθέντα κατά τό λήξαν 

έτος........ ................................................... » 66,117.01 »
Δάνεια :

Γραμμής Π.Α.Π. R. Raphael & Sons άρχικώς £. 286,000 
υπόλοιπον £. 253,400 Δρ. 6,335,000.— 
, ο 6,022,043.97

5,528,000.—

» Π.Π. » > ■» τ> άρχικώς £. 240,000
» Π.’Ολυμπίων Κυλλήνης ’Εσωτερικού Δρ. 6,000,000 

'Υπόλοιπον...................
> Μύλων Καλαμών R. Raphael & Sons 

άρχικώς £. 120,000 
"Υπόλοιπον £. 114,900

» » » Εσωτερικόν αρχικόν Δρ. 2,600,000
‘Υπόλοιπον.....................

Προσωρινά Δάνεια καί τρεχούμενοι λογαριασμοί....................   t

201,980.39
23,480.39

3,553,195.37
750,707.10

766,631.51 » 5,295,994.76

150,000.—

18,882.99 » 168,882.99·

.15,000.—
112,571.13
632,600.16 Αρ. 760,171.29

2,872,500.—

2,500,800.—
- - · ----- ,—Δρ. 1,639,211.15

Πιστωταί διάφοροι, ’Υπόλοιπα Πιστωτικών Λ]σμών, Σνν]τα καί Προμηθευταί 
Ιαμεΐον Αυτοροηθειας, Υπολοιπον Λ]σμού του...................... jL
Ταμεΐον Συντάξεως υπαλλήλων Σ.Π.Α.Π. Υπόλοιπον Λ]σμοΰ τού.'.. ...........
’Εκκρεμείς Λ]σμοί (έξοδα Δ]βρίου καί υπηρεσία Δανείων μέχρι 31 Δίβοίόυ 19Ϊθ\ 
Μέρισμα έτους 1910. Έπί μετοχών 124,489 πρός δραχ. 5.—............. .
’Υπόλοιπον Κερδών καί Ζημιών έτους 1910.............................’

24,897,555.12
822,943.23

18,856.42
82,986.50

249,743.23
622,445.—
148,982.75

Δρ. 47,308,390.—

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
Δρ."Υπόλοιπον κερδών τού έτους 1909.............

Εισπράξεις τμήματος Π.Α.Π.........................
’Ενοίκια καφενείων... ·...............................
ΕΙσπράξεις Μύλων-Καλαμών.......................

» Πύργου-Κυπαρισίας-Μελιγαλά
----- ζ------- Δ^οφτοΰ-^^^^ν
Έκ τόκων προμηθειών καί Συναλ/τικών διαφορών ....................................
Παράγραφόν τοκομερίδιον έτους 1904.................................................. ..
Έναπομένον υπόλοιπον πρός όφελος τοϋ Δημοσίου εκ της έκμεταλλεύσεως 

γραμμής Π.Κ.Μ. συμψηφιζόμενον έναντι τών παρ αυτού οφειλώ
μενων τή Έταιρίρ. έκ προγενεστέρων έλλειμμάτων εκμεταλλευσεως 
τής ιδίας γραμμής............................................   · · · ........... ............

έτους 1910... Δρ. 4,649,436.10
’ ’ ‘ ·" * 16,390.20

99,062.67

4,665,826.80
1,356,757.65

438,197.50 
δ’293.42 
2,613.—

42,457.90

Δρ. 944,743.49
712 993 53

> 9 010.59 Δρ. 1,666,747.61 Δρ. 2,426,918.90
----------— -- --------------- 806,409.81

368,928.68
79,709.41

22,557.06
7,659.45

599.45

Διοίκησις. ’Αμοιβή διοικητικού 
Συμβουλίου .......... Δρ. 14,2ο0.

Πλέον Φόρος Δημοσίου 5 °/0 
έπί τού εισοδήματος. » 7οΟ.— Δρ.

Κεντρική υπηρεσία.................................
Εμπορική υπηρεσία.............................
Υπηρεσία Έλξεως καί Εργοστασίων 

» συντηρήσεως γραμμής.... 
» συντηρήσεως τηλεγράφου.
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Προβλέψεις. Διά δαπάνας, φθοράς τροχαίου υλικού και έργων γραμμής.........
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, , . .IrtnXoviauoij ύπό τής Γεν. τών μετόχων Συνελεύσεως, συμφώνω; τή δημοσιενθησομένη σχετική ειδοποιήσει.
Ή «0 «ί Γ*-  » “4 * ’ί 23 ·0 W Λο,φφ»»

ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΖΑΑΑΠΠΑΣ*O ’Αντιπρόεδρος τοϋ Διοικ· Σνρβονλίον
φ. ΣΕΡΠΙΕΡΗΣ
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Τφ αίτοϋντι έκ τών έπαρχων δείγματα άποότελλονταχ άμέσως

ΕΦΘΑΣΑΝ

οι αναπαυτικότατοι κορσέδες a la Parisienno, οί κα- 
Οιστωντες τά σώματα άγαλματώδη, συμφώνως μέ τάς 
σημερινός απαίτησης τής Μόδας, ε’ις τοΰ κ 
8Ε0ΑΩΡ0Υ Π. ΠΕΤΡΟΠΟYAQY - Έρ'μοΟ βο

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔηλοποιεΤ
s<n, έκτο των ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε- 

τικων γραμματίων, τίθησικατ’ αύτάς είς κυκλοφορίαν 
και ετερα τραπεζητικά γραμμάτια τών 100 έκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178 
χιλιοστών τοΰ μέτρου, διακρινόμενα διά τών έξής κυριωτέ- 
ρω^ γνωρισμάτων.

Πρόσοψις
Ή πρόσοψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών 

κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις ι'Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος*  κάτωθι δέ αύτών καί έν τώ μέσφ έν πλαισίφ 

πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδοΰς ποικίλματος τον αριθμόν 
100 δια μεγάλων αραβικών στοιχείων. ‘Υπό τούτον έν με- 
Ιανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις 'δραχμα'ι έκα
τον*  διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.

Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τοΰ ταμίαν τής 
Ιραπεζης, έν τφ μέσφ ή τοΰ Διοικητοΰ καί δεξιά ή τοΰ 
Βασιλικού Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μέν δύο πρώται διά 
σφραγιστήρος, ή δε τελευταία ίδιοχείρως.

Αριστερά τοΰ γραμματίου εϋρηται έν πλαισίφ σχήματος 
κυκλοτερούς ή είκών τοΰ ίδρυτοΰ τής Τραπέζης Γ. Σταύρου 
δεξιή δέ το Βασιλικόν Στέμμα.

’Η π^όαοΤ,ς /θάματος ιώδους πλαισιοΰται υπό δαντελ- 
λοειδων ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

Όπισθία δψις
Η όπισθία οφις, πλαιοιουμένη διά πρασίνου δαντελλο- 

ειοοΰς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ είκόνα τοΰ σωζομέ- 
νου αρχαίου αγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλοΰτον. 
ως αναγινώσκεται καί έπί τοΰ βάθρου αύτοΰ διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.

'Εκατέρωθεν τοΰ αγάλματος τής Είρήνης φέρεται έν θυ- 
ρεοις δια μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός ICO, ύπ’ αύτό 
δε σημειοΰται ή έκδοσις διά τών λέξεων ‘έκδοσις έννάτη* .

Έν Άθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1910.
Ό Διοικητής

________________ I. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

Εικόνες τκπο το /Λονδϊνον

60
ΦαραντΑτος, Καποουλας Ρόκκοο Knv’S(ΜΊιηθν£Η1?’ Σωτηριάδης, Τόάκωνας, 
Κεφαλόηουλος» Νικολούδηο ’Artii.s a^r*”9* ‘“κα<,η^’ Άμαβαντινός, ’Αντωνίου, 
ΙΙρωτόπονλος Σ„„„<Λ„ 1’ΣαΚό9Β^“ς, Λα^οίκης, Καΐοης,

ΤΗΣ Τ1νΑνυμοΗυ AetaAiKp°yakJ^hn“ και τςαγεζι
ΑΙΣΙΑΣ ( ST0A ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 17—21 )

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εις τδ άπέραντον αυτό Λονδϊνον εις το οποίον η 
άτομικότης εξαφανίζεται, δπως άλλως καί εις κάθε 
μεγαλοΰπολιν, δλα κινούνται, ζοΰν, εργάζονται με μα
θηματικήν ακρίβειαν. Άπό τόν Πόλισμαν, δ οποίος 
εις'τάς γωνίας τών δδών παρακολουθεί και επιβλέπει 
και διευθύνει τήν κίνησιν τών κοσμοβριθών δρόμων, 
μέχρι τοΰ μικρού υπηρέτου δ δποϊος θά υπηρέτηση 
είς τό πρώτον τυχόν σπίτι, δλοι και δλαι γνωρίζουν 
τήν εργασίαν των, εκπληροϋν τό καθήκον των. Τό 
καθήκον και τήν εργασίαν δ Άγγλος τά θεωρεί ως 
κάτι αναπόσπαστα άπό τή,ν ζωήν του, άφοΰ ζή, άνα- 
τρέφεται, μορφώνεται μέ τάς δύο μεγάλος αύτάς άρε- 
τάς. Ό πόθος πρός τήν εργασίαν εΐνε ίσως ή μεγα
λεία άρετή τού άγγλικοϋ λαού. Τό παιδί, άπό τής 
μικροτέρας αύτοΰ ηλικίας θά διδαχθή δτι δ σκοπος της 
ζωής του πρέπει νά εΐνε ή έργασία. Άρρεν ή θήλυ 
άμα συμπληρώση τό δέκατον τέταρτον έτος τής ηλι
κίας του και άποφοιτήση άπό τό σχολεϊόν του θα 
φροντίση περί έξασφαλίσεως έργασίας άδιάφορον εις 
ποιαν κοινωνικήν τάξιν και αν άνήκη, άδιάφορον εαν 
έχη πλουσίαν ή μή οικογένειαν. Ή μητέρα θά ε’ίπη 
εις τήν κόρην της οφείλεις νά έργαοθ^ς, τό αυτό 
δέ θά επαναλάβη και δ πατέρας πρός τόν υίον του.

-Ϋ-

Μοΰ έλεγαν ε’ς τό Λονδϊνον δτι οικογένεια ή όποια 
άριθμεϊ εκατομμυρίου περιουσίαν ενοικιάζει δωμάτιά 
εις ξένους καί διατηρεί πανσιόν περιορισμένην, διότι 
μόνον αύτήν τήν εργασίαν εΐ μπορεί νά κάμη ή πλού
σια οικοδέσποινα. Θυγατέρας δέ τοιούτων οικογενειών 
δέν εΐνε δύσκολον νά συναντήσετε εις Τραπέζας, 
εις εταιρείας ή εις τό τηλέφωνον. Έκ προσωπικής 
δ’ άναμνήσεως δέν θά λησμονήσω τό έξής έπεισόδιον. 
Μίαν Κυριακήν έκλήθημεν εις πρόγευμα παρα φίλου 
"Ελληνος, δ δποϊος διέμενε μήνας τινας εις το Λον
δϊνον κατοικών εις μίαν ώραίαν Πανσιόν. Εις το τρα
πέζι μάς έσυντρόφευεν ή Κυρία του οικου, πλην των 
φρακοφορούντων δέ γκαρσόν ίων μάς υπηρετεί και 
αύτός δ ίδιος δ οικοδεσπότης.Έδιδε τά φαγητα εις τους 
ύπηρέτας και εις περίπτωσιν καθ’ ήν έβλεπε κάποιον 
άνυπόμονον, ή θέλοντά τι, έσπευδε διά νά προλάβη 
κάθε επιθυμίαν δλων τών παρευρισκομένων έκεϊξένων. 
Τό πρόγευμα έτελείωσε μετά μίαν ώραν και δλοι ημείς 
διηυθύνθημεν εις τήν αίθουσαν διά νά περάσωμεν το 
άπόγευμά μας. Έκεϊ προσήλθε μετ’ δλίγον και ένας 
κύοιος δ δποϊος πίνων ήδονικώς τό πουρόν του συνε- 
ζήζει περί δλων τών θεμάτων περί ών έγένενο λόγος, 
θέματα τά δποία άφεώρων πάσαν καλλιτεχνικήν και 
πνευματικήν κίνησιν, καθότι πολλοί εκ τών παρευρι- 
σκομένων έκεϊ συνέ.πεσε νά άνήκουν εΐς τούς καλλιτε
χνικούς κύκλους. Λέν αποκρύπτω τήν έκπληξιν μου 
δταν δλίγον άργά άντελήφθην, δτι δ κύριος, δ δποϊος 
έφαίνετο κατ’ έξοχήν μορφωμένος, δ δποϊος έγνωριζε
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νά φέρεται τόσον καλά και νά έχη περί δλων γνώμην 
βαθέως μελετημένην, δέν ήτο ά'λλος παρά δ οικοδε
σπότης, δ δποΐος προ ολίγης ώρας μάς ύπηρέτει μέ 
τόσην εντέλειαν, μέ δσην ά'νεσιν έκάθητο ήδη μεταξύ 
διακεκριμένων καλλιτεχνών, χωρίς ουδόλως νά θεωρή- 
ται ξένος ή παρείσακτος εις τήν έκλεκτήν συντροφιά.

Τοΰτο σημαίνει δτι δ ’Άγγλος ούδέποτε υποτιμά 
τδν εργαζόμενον οια δήποτε καί αν εΐνε ή εργασία 
αύτοΰ.

-Ϋ*
Κάθε άνθρωπος εΐς τήν ’Αγγλίαν γνωρίζει τήν έρ

γασίαν του, τδ καθήκον του. Ό περιορισμός μάλιστα 
εΐς τδ τελευταϊον φθάνει μέχρι νόμου. Ό υπηρέτης 
έξαίφνης δ έχων ως έργασίαν νά καθαρίζη τάς ύέλους 
τών παραθύρων εΐς μίαν μεγάλην οικίαν, τήν στιγ
μήν ποΰ θά διαταχθή νά κάμη καί κάτι άλλο παρά 
έκεΐνο διά τδ δποΐον έχει μισθωθή, θ’ άρνηθή λέγων 
μέ τόν φυσικοδτερον τρόπον. Δέν εινε δουλειά μου 
αύτή καί δέν τήν γνωρίζω. Εΐς τάς αγγελίας τών 
αγγλικών έφημερίδων θ’ απαντήσετε κάποτε τήν έξής 
περίεργον εΐδοποίησιν. «Αμαξάς έμπειρος ζητεί θέσιν 
ιδιωτικήν. Διευθύνει μετά τελειότητας τδν ίππον τής 
άμάξης, δύναται δέ έν άναγκη νά διευθύνη μετά τής 
αύτής έμπειρίας καί άμαξαν συρομένην ύπδ δύο ίπ
πων !!» Τοΰτο δέν σημαίνει τίποτε άλλο παρ’ δτι οΐ 
αμαξάδες δέν εΐνε υποχρεωμένοι νά γνωρίζουν νά διευ
θύνουν πλείονας τοΰ ενός ίππου, καί θεωρείται δτι 
έχει μεγάλο πλεονέκτημα εκείνος δ δποΐος εΐνε εΐς θέ
σιν καί γνωρίζη νά διευθύνη δύο έξ αύτών. Ποιος άπδ 
τούς έλληνας άμαξηλάτας θά κατεδέχετο ποτέ νά δή
λωσή ικανότητα τοιαύτην καί νά δμιλήση διά ζήτημα 
τοιοΰτον ; Καί δμως τό ανωτέρω εΐνε ένα έπί πλέον 
γνώρισμα τοΰ θετικού αγγλικού χαρακτήρας.

-Ϋ-
Έξ αιτίας αύτής τής θετικότητος οΐ ’Άγγλοι δυσ- 

πιστοΰν πρός δλους τούς μεσημβρινούς λαούς, 
τούς δποίους θεωρούν κατωτέρους των καί πρός τούς 
δποίους δέν τρέφουν ούδεμίαν έμπιστοσύνην. Καί ή 
δυσπιστία αύτη δέν ένυπάρχει μόνον εΐς τάς άνωτέρας 
τάξεις—σημειώσατε δέ δτι δέν εύρίσκεται τελειότερον 
δν άπό τδν ’Άγγλον άριστοκράτην—άλλά έκδηλοΰται 
εΐς δλα τά κοινωνικά στρώματα. Καί αύτοί οΐ ύπηρέται 
άκόμη δυσκολεύονται νά υπηρετήσουν οικογένειας μή 
άγγλικάς. Διότι δ λαός παιδαγωγεΐτοι δπως καί αΐ 
άνώτεραι τάξεις. Μέ τήν αύτήν προσοχήν καί τήν αύ
τήν έπιμέλειαν. Τόν παιδαγωγούν διά τοΰ σχολείου. 
Διά τής σοβαρότητος τήν δποίαν προσδίδουν εΐς τδ 
κάθε τι. Διά τοΰ ενδιαφέροντος μέ τδ δποΐον ζωντα
νεύουν κάθε πράγμα ποΰ έχει ιστορίαν καί δέν 
τήν άφίνουν νά νεκρωθή, άλλά τής προσδίδουν 
δλην τήν αϊγλην τοΰ παρελθόντος, ήτις έκπλήτ- 
τει, θαμβώνει, συγκινεϊ. Διά τής θρησκείας τήν 
δποίαν πνευματοποιοΰν διά τής έπεξηγήσεως τών 

ύμνων εΐς δλα τά εκκλησιαστικά άπογευματινά κέντρα 
τής Κυριακής. Καί διά τών εξωτερικών άκόμη τύπων 
— εΐς οΰς προσέχουν φοβερά οΐ ’Άγγλοι — καί οί 
δποϊοι άφίνουν μακράς έντυπώσεις εΐς τό πλήθος — 
κατώρθωσαν νά μορφώσουν καί διαπλάσουν ένα ύπέρο- 
χον Λαόν.

Όλα αύτά δμως δέν φθάνουν νά συντομεύσουν 
τήν άπόστασιν ή δποία χωρίζει πάντοτε τόν λαόν άπδ 
τήν άριστοκρατίαν. Λαός καί άριστοκρατία έν τούτοις 
συναντώνται εΐς τδν εθνικόν εγωισμόν καί τήν άφο- 
σίωσιν των πρδς τά ήθη καί έθιμα τής πατρίδος 
των. ’Αποτέλεσμα τοΰ έγωϊσμοΰ αύτοΰ καί τής άφο- 
σιώσεως δύναται νά θεωρηθή καί τδ έξής : Οΐ ’Άγ
γλοι είνε φανατικοί καί εΐς τά νομίσματα των άκόμη. 
’Άν μεταβήτε είς τδ Λονδΐνον έφοδιασμένοι μέ εΐκο- 
σάφραγκα — κοινώς θεορούμενον παγκόσμιον νόμι
σμα— εΐς ούδέν δύναται νά σάς χρησιμεύση τοΰτο. 
Εΐμπορείτε νά μείνετε νηστικοί, δέν σάς εΐνε δυνατόν 
νά στείλετε διά τοΰ ταχυδρομείου μίαν επιστολήν, 
δέν σάς δέχονται εΐς τδ τράμ, σάς τά επιστρέφουν εΐς 
τά τεϊοπωλεϊα, >.αί δέν καταδέχονται ούτε νά τά άτε- 
νίσουν εΐς τά καταστήματα. Καί αν δέν σπεύσετε εΐς 
τήν προίτη τυχοΰσαν τράπεζαν νά μεταβάλετε αύτά 
εις στερλίνας, κινδυνεύετε νά παίξετε τόν δυσάρεστον 
ρόλον τδν δποΐον παίζει κάθε άπένταρος εΐς αύτόν 
τδν κόσμον. Γενικώς τούς ’Άγγλους θά τούς 
εύρήτε χαρακτήρας ψυχρούς, σχεδόν καλυμμένους 
άπδ κάποιο μυστήριον. Φαίνεται δτι ή ομίχλη τούς 
διαπλάττει τοιούτους. "Οπως αύτή τούς καλύπτει σχε
δόν πάντοτε, έτσι καί εκείνοι καλύπτουν μέ τδ μυστή
ριον τήν ζωήν των. Τήν ευθυμίαν τοΰ I’άλλου, τήν 
ζωηρότητα τοΰ ’Ιταλού, τδ άνοικτόκαρδον τοΰ "Ελ- 
ληνος—δ δποΐος εΐνε ικανός νά έμπιστευθή εΐς τδν 
πρώτον τυχόντα δλα του τά μυστικά—δέν θά τδ εύρετε 
ποτέ εΐς τδν ’Άγγλον πολίτην. Εΐςτδ Χάϋ-Πάρκ έν 
τούτοις δ’Άγγλος θά συζητήση μέ ξένους καί άγνώστους 
καί μέ δλην τήν σοβαρότητα, δλα τά κοινωνικά, καί 
πολιτικά ζητήματα τής ήμέρας. Θά έπικρίνη τήν πο
ρείαν τής κυβερνήσεώς ή θά εΐρωνευθή μέ χ ι ο ΰ μ ο ρ 
τά οικονομικά νομοσχέδια τοΰ Λόϋδ Τζώρτζ,θά συζη
τήση τάς νέας θσησκευτικάς αιρέσεις, θά άναπτύξητοΰ 
σοσιαλισμού τά πλεονεκτήματα καί θάφθάση πολλάκις 
καί μέχρι τοΰ προσώπου αύτοΰ τοΰ Βασιλέως. Άλλά 
δλα αύτά θά τά κάμη μέ τήν συναίσθησιν δτι έκπληροΐ 
τό καθήκον του, καί δτι ώς πολίτης έχων έλευθερίαν 
γνώμης οφείλει νά διαφώτιση τούς δμοίους του.

4-
Ένθυμοΰμαι μίαν άπδ τάς τελευταίας ήμέρας τής 

διαμονής μου εΐς τό Λονδΐνον. Είχα παρακολουθήση 
τάς συναυλίας του, είχα έπισκεφθή τάς εκκλησίας 
του, είχα άκούση τούς ρήτοράς του, είδα παρελαύ-

νοντα μέρος τοΰ στρατού του, είδα σχολεία έπιστρέ- 
φοντα άπδ τάς έξοχός, είδα νεάνιδας γυμναζομένας 
εις τάς δδούς. έθαύμασα τά μεγαλοπρεπή του οικοδομή
ματα, καί είδα τέλος δτι μεγάλον καί ύπέροχον δύναται 
νά δείξη εΐς μίαν ήμέραν ή ζωή, ή κίνησις καί ή πρό
οδος τοΰ άπεράντου αύτοΰ Άστεος. Μελαγχολική καί 
λυπημένη έπέστρεφα εΐς τήν κατοικία μου. Άλλά πριν 

d Ε Ά Ν MOVERS
ΚΑΙ 0' ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΙΣΜΟΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

Ό Jean Moreas, άπετέλει μετά τοΰ Βερλαίν 
καί Μαλλαρμέ τήν τριάδα τών άρχηγών τής Συμβο
λικής ποιήσεως έν Γαλλία. Άν καί δ Μάξ Νορδάου 
ήμφισβήτησε τελευταίως τήν περίβλεπτον θέσιν τοΰ 
Jean Moreas έν τή ιστορία τής νεωτέρας Γαλλι
κής Φιλολογίας, άλλ’ δ "Ελλην ποιητής παρά τήν 
γνώμην τοΰ Νορδάου υπήρξε καλλιτέχνης υπέροχος, 
εΐς τδν δποΐον δέν υστερεί τίποτε, ούτε ή καθαρότης 
τοΰ ύφους άληθώς κλασικού, ούτε δ πλούτος τών λέ
ξεων, ούτε ή λάμψις τής φαντασίας πλούσιας εΐς με
ταφοράς νέας καί πάντοτε άκριβεϊς. Αριστοτέχνης 
τής μορφής καί τοΰ χρίσματος, άν δέν βασιλεύει έπί 
τοΰ Όλύμπου τής Γαλλικής ποιήσεως, άν άμφισβη- 
τοΰσιν εΐς αύτόν τά σκήπτρα δημιουργικώτεροί τινες 
ποιηταί, άλλ’ έκτός τών κορυφών τούτων δέν ύπάρ- 
χουσιν έν Γαλλία οΐ δυνάμενοι νά άναμετρηθώσι μετ’ 
αύτοΰ. Ό άρχαΐος Ελληνικός Πήγασος δ ούδέποτε 
χωλαίνων έφερεν αύτόν έπί τών πτερύγων του εΐς 
τήν τράπεζαν τών θεών’ καί εκεί, ώς δ ίδιος ψάλλει, 
έν τή άστρώα λαμπρότητι έπιεν έν πλήρει υδρία τά 

κύματα τοΰ λαμπρού νέκταρος,
Et Ιά, dans la clarte siderale, j'ai du
A pleine time les /lots du nectar radieux.

Τούς συμβολιστάς δνομάζουσιν έπίσης έν Γαλλία 
decadents καί decatistes άν καί δ Jean Mo
reas διεμαρτύρήθη τότε κατά τών χαρακτηρισμών 
τούτων. Ή προκήρυξις αύτη, ή Συμβολιστική προ- 
κήρυξις, λέγει, έδημοσιεύθη πρό ολίγου. Καί δλοι οί 
άνώδυνοι χαριεντισμοί τών άστείων τοΰ Τύπου, δλαι 
αΐ άνησυχίαι τών σοβαρών κριτικών έπιβεβαιοΰσι καθ’ 
έκάστην τήν ζωτικότητα τής παρούσης έξελίξεως εΐς 
τά Γαλλικά γράμματα. Τήν έξέλιξιν ταύτην τινές, 
κατ’ άνεξήγητον άντινομίαν έσπευσαν νά χαρακτηρί- 
σωσιν ώς παρακμήν. Σημειώσατε έν τούτοισ δτι αί 
Φιλολογίαι τής παρακμής ούσιώδες χαρακτηριστικόν 
έχουσιν τδ δυσάγωγον, τδ σχοινοτενές, τδ εύλαβέςκαί 
δουλικόν. Καί τί λοιπόν εύρίσκουσι τδ ψεκτόν εις τήν 
νέαν Σχολήν; Τήν κατάχρησιν τοΰ πομπώδους τό 
παράδοξον τής μεταφοράς, τδ νέον λεκτικόν είς τδ 
δποΐον αί άρμονίαι συνδυάζονται μετά των χρωμάτων

φθάσω είς αύτήν ή ομίχλη—πυκνή, μαύρη, βαρεία— 
ήρχισενά καλύπτη τό Λονδΐνον, καί νά σταματά δλη 
τήν κίνησι καί νά σβύνη δλη τήν ζωή. Καί τότε δέν 

εΐμπόρεσα παρά νά ψιθυρίσω.
— Τδ άγγλικόν μεγαλείον μόνον ή ομίχλη εΐμπορεί 

νά τδ έξευτελήση.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

καί τών γραμμών άτινα πάντα εΐνε χαρακτηριστικά 

πάσης άναγεννήσεως.

Οΐ Συμβολισταί μετά τοΰ Μορίσσ καί τών άλλων 
εΐδον καθαρώς δτι τδ ιδανικόν, ή πίστις, καί πάντα 
τά άποτελοΰντα τάς άρχάς παντός μεγάλου έργου άπει- 
λοΰνται σήμερον ύπδ θανάτου. ’Ήκουσαν τούς εύή- 
θεις σαρκασμούς τοΰ συγχρόνου θετικισμού, καί εΐδον · 
τούς έμπορους κυρίους τοΰ ναοΰ. Ή χυδαιότης, ή 
εύτέλεια, ή βιομηχανία εϊσεπήδησαν εΐς τά ιερά τών 
Μουσών άσυλα, καί έβεβήλωσαν τά γράμματα. Ό 
Σοφοκλής καί οΐ άλλοι ποιηταί τής άρχαιότητος εΐχον 
αΐσθανθή δτι δέν υπάρχει φλόξ δημιουργός παρά 
έκείνη τής δποίας κλέπτομεν τδν σπινθήρα άπδ τδ 
άόρατον πΰρ τοΰ σύμπαντος, καί διά τοΰτο τά έργα 
αύτών διετήρησαν δλην τήν φλογερότητα ήτις μάς 
θερμαίνει άπαύστως. Ή θετική φιλολογία ήθέλησε 
νά μεταβάλη πάντα ταΰτα. Έφαντάσθη δτι ή ’Επι
στήμη διεκήρυξε τδν θάνατον τοΰ άπολύτου, καί 
έσπευσε νά γείνη ή ηχώ τοΰ κηρύγματος τούτου, καί 
περιοριζομένη εις τό ξηρόν καί άγονον έδαφος τής 
έξωτερικής παρατηρήσεως έπίστευσεν δτι έκλεισεν 
ούτω τούς παλαιούς δρίζοντας. Τούς δρίζοντας τού
τους έζήτησαν νά άνοίξωσιν έκ νέου οΐ Συμβολισταί. 
Μακράν τοΰ νά παραβλάψη τήν τέχνην ή ’Επιστήμη 
διά τών προσφάτων της άνακαλύψεων άπέδειξε τό 
δμογενές τής ούσίας έν τφ σύμπαντι καί τήν βρα- 
§εΐαν άνέλιξιν τών δντων. Ό Λαμάρη καί δ Δαρβϊ- 
νος παρέσχον ύλην πρδς ποιητικός συλλήψεις, τών 
δποίων τδ ύπέροχον θά ύπερβάλη ϊσως δλας τάς δη
μιουργίας τοΰ παρελθόντος. Χάρις εις αύτούς ή Παν- 
θεϊστική Πίστις έξήφθη καί πρώτοι αύτοί έδίδαξαν 
τούς άνθρώπους νά συλλάβωσι τήν άόρατον αύτήν, 
φοβερόν, άπειρον, μυστηριώδη καί άνεξερεύνητον 
παγκόσμιον ζωήν, τής δποίας είχεν ήδη έν τή άρχαιό- 
τητι δ Πυθαγόρας αΐσθανθή τήν φρικίασιν.

4-
Άφ’ ής ήμέρας ή ψυχή τοΰ άτόμου έπικοινωνήση 

μετά τής παγκοσμίου ζωής αισθάνεται έαυτήν άπει-
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ρον, αΐωνίαν, καί απολαύει καί πάσχει θεϊκώς διότι 
συμμετέχει διαρκώς είς δλας τάς χαράς καί εις δλας τάς 
θλίψεις τοΰ κόσμου. Τοιαύτη δεν είνε τοΰ ηρωος ή 
ι|η'χή > "Ηρως δέν είνε εκείνος δστις είς τήν στενήν, 
είς τήν έφήμερον τοΰ ατόμου ζωήν ύποκαθιστά μίαν 
άλλην ζωήν εύρυτέραν τής πατρίδος ή τής φυλής του ; 
ό άνθρωπος δστις αποθνήσκει έν έαυτω διά νά άνα- 
γεννηθή είς πάντας καί δίδει τήν ζωήν αύτοΰ διά νά 
τήν πολλαπλασιάσω ; Καί τί άλλο ζητοΰσιν έπίσης οί 
μεγάλοι ποιηταί καί μεγάλοι καλλιτέχναι ή νά έπικοι- 
νωνώσιν άπαύστως μετά τής άπεράντου φύσεως, νά 
συνενώσωσι μετά τής ψυχής της τήν έφήμερον ψυχήν 
των ; Άναμφιβόλως τό ϊσχυρότερον έρεισμα τής ηθι
κής θά είνε ή πεποίθησις δτι ή ψυχή τοΰ ατόμου δέν 
έχει μεγαλεϊον καί δύναμιν ή αποτελούσα μέρος τής 
καθολικής ζωής, καί δτι ή στενώς εγωιστική ζωή δέν 
είνε ή αμάθεια καί σκοτία,

'Η επιστήμη έπεκυρωσεν ήδη τινάς έκ τών υψη
λών θεωριών έκείνων οϊτινες ώνειρευθησαν τό μεγα
λοπρεπές τοϋτο ποίημα τοΰ Πανθεϊσμού. Έξηρεύ- 
νησεν εις δλα τά φαινόμενα άτινα βλέπομεν, τάς με
ταμορφώσεις μιας καί τής αύτής δυνάμεως, καί άπο- 
κατέστησαν τήν αλήθειαν περί στενωτάτης συγγένειας 
ένοΰσης πάντα τά ό'ντα. 'Η φύσις μόνη είνε αληθής 
καί πάσαι αί σκέψεις ημών κατά τοσοΰτον μόνον έ- 
χουσιν αξίαν καθόσον συνδέονται άναποσπάστως μετ’ 
αύτής. Τοιουτοτρόπως ή λογική, σύμφωνος κατά 
πάντα πρός τήν φύσιν, μερίζεται τήν μεγαλοπρέπειαν 
αύτής. Τό πάν άπόλλυται εις τήν ιδέαν τής απείρου φύ- 
σειος. Μόνη αύτή έχει τό δικαίωμα νά ύπαρξη, ό άνθρω
πος δέν διαρκεΐ παρά νά εκδήλωσή αύτήν. Τί είνε αί έ- 
φήμεροι σκέψεις τοΰ ατόμου εξαφανιζόμενου είς τάς δύο 
αβύσσους τοΰ χρόνου καί τοΰ διαβήματος ;Τί μέρος ανα
λογεί είς αύτόν έκ τής παγκοσμίου έκτάσεως, ποία 
φευγαλέα τοΰ χρόνου στιγμή αποτελεί τήν μερίδα του ;

-4?
Άλλ’ ή φύσις δέν είνε ίσως παρά απέραντος τις 

μεταμφίεσις, υπερμεγέθης τις καλύπτρα. Τίς τήν έ- 
γνώρισεν ή τίς θά τήν γνωρίση ποτέ ; Τίποτε δέν υ
πάρχει καθαρόν καί σαφές ούτε έν ήμίν ούτε έκτός 
ημών, καί περικυκλούμεθα έξ δλων τών μερών ύπό 
σκιάς καί μυστηρίου. Καί αν κατορθώσω μεν ένίοτε 
νά συλλάβωμεν κάτι έπιτυγχάνομεν τούτο ούχί προ- 
σηλούμενοι μόνον εις τήν παρατήρησιν τής φύσεως, 
άλλά προσθέτόντες είς αύτήν έκ τοΰ ίδικοΰ μας έγώ 
τά ερμηνευτικά στοιχεία άτινα εκείνη δέν εμπεριέχει. 
'Ο άνθρωπος προσφέρει είς τήν φύσιν κάτι έξ εαυ
τού, καί ή φύσις έτέρωθεν παρεισδύει είς τήν καρ
δίαν τοΰ άνθρώπου καί όμιλεϊ είς αύτήν διά μυρίων 
άοράτων φωνών. Τοιουτοτρόπως εξηγείται μόνον ή 
μυστική μέθη τής μονώσεωςκαί τής σιγής, τό αίσθημα 
δπερ μεταδίδει εις ήμάς ή ηχώ τοΰ θορύβου τών πραγ
μάτων, ό άνατέλλων ή ό δύων ήλιος, τό θάλλον ή 

μαραινόμενον άνθος, ό χαρμόσυνος ψίθυρος ή ό 
στεναγμός τών ανέμων διά μέσου τών κίτρινων φυλ
λωμάτων, τά δάση, οί αγροί, τά φερόμενα μετά τά
χους είς τόν αέρα νέφη, τά τρικυμιώντα ή ήρεμοΰντα 
ϋδατα, οί ήχοι, τά αρώματα, αί μελωδίαι, τά χρίσ
ματα. Τό σόμπαν άντανακλάται έν τή άνθρωπίνη 
ψυχή, ήτις είνε τό ζωντανόν τοΰ σύμπαντος κάτοπ- 
τρον. 'Υπάρχει άμοιβαιότης τις μεταξύ τής φύσεως 
καί τοΰ άνθριόπου, άρμονίαι κεκρυμμέναι ώς έ'λε- 
γον άλλοτε, άνταπόκρισίς τις μυστική τοΰ αισθητού 
καί τοΰ νοούμενου.

’Ιδού ή άρχή καί τό θεμέλιον δλου τοΰ Συμβολι
σμού. Ή φύσις έχει παρασκήνια- καί ό δεξιώτερος 
φυσιοδίφης δέν ήδυνήθη ποτέ νά συλλαβή παρά τήν 
εξωτερικήν μόνον τών πραγμάτων επιφάνειαν, δέν 
ήδυνήθη άρα ποτέ νά παρουσιάση ή τήν άπατηλήν 
μόνον όψιν. ’Εντεύθεν έξηγείται ή άγρια χαρά μετά 
τής οποίας οί Συμβολισταί έώρτασαν τά επιθανάτια, 
ώς έλεγον τοΰ Παρνασοΰ. Οί στίχοι τών Παρνα- 
σείων, θαυμαστοί άναμφιβόλως, είνε διά τούς συμ- 
βολιστάς ανυπόφοροι, διότι υπέρ τό δέον σαφείς καί 
ακριβείς, δέν ύποβάλλόυσι τίποτε πέραν έκείνου τό 
όποιον λέγουσιν. ’Εκείνο δπερ θέλουσι νάέκφράσωσι 
τό έκφράζουσιν εντελώς. Άλλ’ οί συμβολισταί φρο- 
νοΰσιν δτι τό άσαφές καί τό άόριστον, τό κυμαινόμε
νου καί φευγαλέου, τό έναέριον καί ονειρώδες άποτε- 
λοΰσι μέρος τής ποιήσεως, έξαρτώσι μάλιστα έξ δλων 
αύτών άπασαν τήν γοητείαν τής ποιήσεως.

'II ποίησις ανάγεται ε’ς τό δνειρον. Ποιητής είνε 
ό δνειροπόλος, Άλλ’ ε’ς τό δνειρον, λέγει ό Douinie 
πρέπει·’ νά συμπεριλάβωμεν δλην τήν σύνοιαν, καί 
δλην τήν θεωρίαν τής γνώσεως, ώς έννοοΰσιν αύτήν 
οί φιλόσοφοι. Δέν γνωρίζομεν ή ήμάς αύτούς. Έν 
ήμίν- ύπάρχουσι τά ό'ντα εΐς τά όποια τείνομεν τήν 
χεΐρα, έν ήμίν τό άρωματοΰ ρόδου, έν ήμίν αί άκαν- 
θαι εις τήν νυγμήν τών οποίων αίμάσσομεν, καϊσί 
άφεστώσαι οδοί μέ τάς μακράς καί σκοτεινάς άπόψεις 
δπου πλανάται τό πεπρωμένου μας άγουσιν είς τήν 
ψυχήν μας· Είνε αύτή ή παλαιά παράδοσις τοΰ Ναρ
κίσσου. Όμοιάζομεν πρός τό μυθολογούμενου' παι
διού έρωτόληπτον τής ιδίας του μορφής δπερ απο
θνήσκει έκ τής απελπισίας δτι δέν ήδυνήθη νά συλ
λαβή τήν πραγματικότητα. "Οπως ό Νάρκισσος βλε- 
πόμεθα είς κάτοπτρον δπερ δέν άντανακλα ή τήν ίδι- 
κήν μας μορφήν. ’Εκείνοι οϊτινες μεριμνώσι νά μά- 
θωσι μένουσιν έπί πολύ συγκεντρωμένοι είς εαυτούς. 
Μελετώντες ήμάς αύτούς μελετώμεν δλους τούς άλ
λους. Διότι υπάρχει άμοιβαιότης μεταξύ τών άνθρώ- 
πων καί έκαστος φέρει έν έαυτω ολόκληρον τήν παρα
καταθήκην τής άνθρωπότητος. Άλλά πολλοί ολίγοι 
γνωρίζουσι νά προσηλωθώσιν εΐς τήν μελέτην έαυτών. 
Αί έπιφάνειαι μάς προκαλοΰσι καί παρασυρόμεθα ύπό

τής γοητείας των. Κατά τάς ώρας τής ή μέρας τό φώς 
παίζει μέ τά άντικείμενα καί χρωματίζει αύτά διά ζωη
ρών λάμψεων. 'Υπάρχουσι φωναί καί θωπείαι έν τώ 
αέρι, άλλ’ είνε ό θόρυβος, ή κίνησις, τό έμψυχον καί 
ποικίλον θέαμα, δπερ μας περισπά. Έφ’ δσον δμως 
ή σκιά προχωρεί, τά χρίσματα εξαλείφονται, αί περι- 
φέρειαι ΐσοπεδοΰνται, οί θόρυβοι σιγώσιν, αί όπτα- 
πάται διαλύονται, ή ψυχή άναλαμβάνει τήν κυριαρχίαν 
της, έν συνειδήσει δτι εΐς τήν σιγήν καί τόν θάνατον 
τών πάντων αύτή μόνη είνε ζώσα. Τοιουτοτρόπως σύν 
τή γαλήνη τών αισθήσεων, έν τή σιγή τών παθών, έν 
τή λήθη τών συμφερόντων, ή ψυχή συγκεντρουμένη 
έν έαυτή άπολαύει τοΰ άπολύτου.

-ι-
Κατά ταΰτα ή ποίησις πρέπει νά είνε άναπαράστα- 

σις τοΰ ούτως εννοούμενου ονείρου. 'II τοιαύτη άντί- 
ληψις είνε ήδη ούσιωδώς διάφορος τής τοΰ ρω μαντι
κού λυρισμού καί τής Παρνασσείου ποιήσεως. Ό ρω- 
μαντικός ποιητής άντλεϊ δλην του τήν έμπνευσιν έκ 
τών συμβεβηκότων τής αισθηματικής ζωής του. Ζητεί 
μετ’ έπιμονής νά έκδηλώση πάν δ,τι ύπάρχει έν 
έαυτή μάλλον άτομικόν, πάν δ,τι παράδοξον καί σκο
τεινόν έγκλείει τό πεπρωμένον του. Τό βλέμμα του 
συγκεντροΰται έπί σημείων τινών κατ’ εξοχήν θλι
βερών, ή εΐς στιγμάς τινας διαβατικής ευτυχίας τής 
οποίας διαιωνίζει τήν άνάμνησιν. Άλλ’ ή συμβο
λική ποίησις, τής οποίας τό πρόγραμμα τόσον θαυ- 
μασίως διατυποΐ ό Doumie, δέν έδράζεται ποσώς 
επί τοιαύτης δλως ατομικής βάσεως. Λαμβάνει αΰτη 
τά γενικά μόνον χαρακτηριστικά άτινα οί πάντες έχο
μεν κοινά, ούτως ώστε είς τά έργα των έπί τών οποίων 
κατοπτρίζεται ή άνθρωπότης, έκαστος άνθρωπος δύ
ναται νά άναγνωρίση έαυτόν. Δέν ψάλλει δυστυχίαν 
τινά έφήμερον, ήν παρήγαγεν ΐδιότροπας καί μονα
δική τύχη, άλλ’ έπαναλαμβάνει τό παράπονον, δπερ 
άντηχεΐ άπό αιώνων τόσον παλαιόν δσον καί ό κό
σμος, καί δπερ είνε άποτέλεσμα τοΰ φοβερού άγώνός 
τής ζωής. 'Η ποίησις αύτη άγνοεϊ τάς αποχρώσεις, 
τάς λεπτομέρειας, τά συμβεβηκότα. Δέν άναπαράγει 
ή αισθήματα καί έξ αύτών τά μάλλον γενικά, κατα
στάσεις ψυχικάς εΐκονιζομένας πλατέως ώς εΐς τά το- 
πεϊα άτινα βλέπει τις εΐς τάς όθόνας τοΰ Πυβίς-δέ Σα- 
βάν περιοριζόμενα εΐς μεγάλας μόνον γραμμάς, είς τό 
κύριον καί ούσιώδες διάγραμμα, είς ποσότητας 

άθρόας φωτός καί σκιάς.
(’Ακολουθεί) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Η συνάδελφος τοΰ Πειραιώς «Σφαίρα» έδημοσίευσε 
ύπό τόν τίτλον «Λί οικονομικοί δυνάμεις τοΰ Πειραιώς 

— παράταξιν τών παραγόντων τής Πειραϊκής Μεγαλουρ-

ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ! 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ!

ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ακολούθως.

γίας» στατιστικήν έξ ής συνάγεται 
δτι ή πρώτη εμπορική πόλις τής 
Ελλάδος, ό ΙΙειραιεύς κατά τό έ
τος 1910 έκαμε σημαντικός προ
όδους.
Ή έν γένει έμπορική, βιομηχα
νική κλπ. κίνησις συνοψίζεται ώς

Τράπεζαι ΰπάρχουσιν έν δλφ 7.
’Ατμόπλοια έναυτολογήθησαν έν Πειραιεϊ κατά τό 

1910, 8 έν δλφ: «Ζηνοβία» τότνων 1820, «Βαζιργια- 
τζίκη» τόν. 706, «Δάφνη» τόν. 770, «Μαρκέλλα· τόν. 
606, «Πηνελόπη» τόν. 443, «Προμηθεϋς» τόν. 1576, καί 

«Κρήτη» τόν. 1474.
Ύπάρχουσιν άτμοπλοϊκαϊ έταιρίαι έν δλφ 11 έχουσαι 

άτμόπλοια 35. ’Ατμοπλοίκά πρακτορεία 34, πρακτορεία 
μεταναστεύσεων 20. ’Ατμόμυλοι 16. Μηχανουργεία 14. 
έργοστάσια οινοπνευματοποιίας καί οινοποιίας 26. Νημα
τουργεία 7, υφαντήρια 6, σαπωνοποιεί» 9, έργοστάσια 
Μωσαϊκών πλακών 5. εργοστάσια κομφέτων καί χαλβάδων 
4, έργοστάσια καρφοβελονοποιιας 4, βυρσοδεψεία 5, ναυ

πηγεία 2, έργοστάσια ζυμαρικών 7.
Έργοστάσιον σάκκων 1, Μεταξοϋφαντήριον 1, έργοστά- 

σιον ζυθοποιίας 1, εργοστάσια παγοποιίας 2, έργοστάσια 
χρηματοκιβωτίων 3, έργοστάσια πλαστιγγοποιίας 2, εργο
στάσια άτμοπριόνων 2, έργοστάσιον επιπλοποιίας 1, έργο- 
στάσιον έκκοκιστικόν 1, έργοστάσιον αντισηπτικών ειδών
1, έργοστάσιον χρωμάτων 1 έργοστάσιον τυπογραφικής 
μελάνης 1, έργοστάσιον αμμωνίας 1, έργοστάσιον ποτάσ- 
σης 1, έλαιουργεΐον 1, Πυριτιδοποιεία 2, έργοστάσιον 
χαρτοποιίας 1, δεξαμενή καθαρισμού πλοίων 1, έργοστά- 
σιον κεντημάτων 1, έργοστάσια ψηκτρών 2, έργοστάσιον 
σκαγίων 1, έργοστάσιον πυρείων 1, έργοστάσιον ρητινε
λαίου 1. έργοστάσια μηχανικών κεράμων 7, έργοστάσιον 
φανελλοποιίας 1, έργοστάσια νάφθης 2. έργοστάσια αερι
όφωτος καί ηλεκτρικού 2, Πιατοποιεΐον 1, έργοστάσιον 
οξέων καί λιπασμάτων 1, έργοστάσιον πλεκτικής 1«έργο- 
στάσιον βαμβακερών περιζωμάτων 1, έργοστάσιον κορδελ- 
λών, 1, έργοστάσιον μηχανικής άσβεστοποιίας 1, έργοστά- 
σιον σιδηρών θηλυκωμάτων 1. Τελευταίως δέ είσήχθησαν 
καί 3 σιγαροποιητικαί μηχαναί.

Η ΗΞΙΑ ΤΩ|4 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατωτέρω δημοσιεύω μετάφρασιν ποιήματος τοϋ 

Γερμανού ποιητοΰ Σχιλλέρου περί τής άξίας των 
γυναικών, ήν έπεχείρησα χάριν τής «Ελληνικής Έ- 
πιθεωρήσεως.» Νομίζω δτι είναι καιρός τώρα νά συ- 
νηθίσωμεν τούς παιδείας τυχόντας τών παρ’ ήμίν 
άνδρών καί γυναικών νά άναγινώσκωσιν και τους 
ξένους κλασικούς ποιητάς, ών άδιαφιλονικήτως είς 
και μάλιστα έκ τών κορυφαίων είναι δ Γερμανός 
ποιητής Σχίλλερος. Εύχάριστον δέ φαινόμενον είναι 
δτι άνδρες ήμέτεροι λόγιοι κατέγιναν είς δοκίμους 
μεταφράσεις και Γάλλων καί Άγγλων καί Γερμα
νών ποιητών. Δέν βλέπω δέ τόν λόγον, διά τί νά μή
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διδάσκωντάι τοιαΰτα έργα και εις τά ήμέτερα σχο
λεία τής μέσης Έκπαιδεύσεως, άφ’ ού έγένετο πλέον 
δεκτόν ώς μάθημα εγκύκλιον έν αύτοΐς και ή διδα
σκαλία της καθ’ ημάς Ελληνικής γλώσσης.. Πόσα: 
άλήθειαι κεκρυμμέναι είς τά βάθη τής ψυχής τοΰ 
ανθρώπου άποκαλύπτοντοι ύπο τοΰ ποιητοΰ, ό'στις 
δίδει είς αύτάς και τήν προσήκουσαν έκφρασιν καϊ 
θέτει αύτάς είς κυκλοφορίαν πρός διαφωτισμόν καί 
πρός άνύψωσιν τοΰ άνθρώπου. Ό ποιητής είναι ό 
μόνος άρτιος άνθρωπος, ύπερέχων πολύ του φιλοσό
φου· διότι ό μέν φιλόσοφος λέγει ήμίν, τί είναι καί 
διατι είναι, ο ποιητής όμως λέγει, πώς πρέπει νά 
είναι. Είς τον πραγματικόν κόσμον χύνει ό ποιητής 
δέσμην δλην ακτινών έκ τοΰ άνεσπέρου φωτός τοΰ 
ίδανικοΰ καί δ πραγματικός κόσμος έμφανίζεται τε
λειότερος καί λαμπρότερος. Τοΰτο περί παντός άλη- 
θινοΰ ποιητοΰ λεγόμενον ισχύει μάλιστα περί τοΰ 
Σχιλλέρου, ό’στις είναι δ φιλοσοφικώτατος τών ποιη
τών. "Οπως δέ οί άναγνώσται τής «Ελληνικής Έ- 
πιθεωρήσεως» λάβωσι μίαν ίδέαν τοΰ ποιητοΰ κατα- 
χωρίζομεν κατωτέρω μετάφρασιν τοΰ ποιήματος τοΰ 
Σχιλλέρου «ή ’Αξία τών γυναικών», δπερ παρακαλώ 
νά θεωρηθή καϊ ώς έκφρασις τής έμής γνώμης περί 
τής σημασίας καί τής άποστολής τών γυναικών, έάν 
παιδευθώσιν δχι, δπως παιδεύονται δυστυχώς τά 
κοράσια παρ’ ήμίν.

Η ΑΞΙΗ ΤδΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (FR. SCHIhLAZ)

ΑΦΙΕΡΟΠΑΙ ΤΗ. ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ Κ. Α. ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

1-

Τιμή μεγάλη είς την γυναίκα ! 
Αύτή στολίζει τόν έπι γης βίον 
μ * εύώδη ρόδα τον παραδείσου ! 
Αύτή δεσμόν κρύφιον πλέκει 
ψυχάς ενονντα άδαμαντίνως. 
Αύτή Χαρίτων πέπλον φορούσα 
μ * εύσεβείς χεΐρας άγρύπνως θάλπει 
τάσβεστον πυρ τών αισθημάτων.

2-

Τάνδρός πλανάται άγρια ή ρώμη 
μακράν τών ορών της άληθείας. 
Ό νους αύτόν μακράν φέρει 
είς ’Ωκεανόν τών παθών πλέων. 
Άπληστος τρέχει εις ξένας χώρας 
χωρίς καμμίαν νά εχ’ ησυχίαν. 
Μέχρι τών άκρων πέτα τών άστρων 
όπως τό αίνιγμα λύση τον βίου.

3-

Πλην τόν άδάμαστον τούτον φυγάδα 
φέρει όπίσω ώραίας βλέμμα.
Είς τόν λιτόν πατρός οίκον

9,

Μέ τό γλυκέ ή γυνή κάμνει 
’ς τήν γήν νά αρχή νόμος ό θείος. 
Αύτή πάσαν διχόνοιαν λύει 
πούχει τάς φλόγας της λυσσαλέας. 
Κ’ είς τάς δυνάμεις τάς μαινομένας 
τύπον έπίχαριν επιθέτει.
Αύτίι ενώνει καϊ φιλιώνει 
ο,τι εν διαστάσει πρώτα έτέλει.

μέν’ή γυνή θεματοφύλαξ, 
καλής μοίρας πιστή θυγάτηρ.

4·

Τάνδρός ή βία άδνσωπήτνις 
συντρίβουσα πάντα πέρνα τόν βίον, 
και τρέχ’ άκορέστως, μή σταματώσα! 
Δημιουργεί άπανστως και καταστρέφει, 
δημιουργεί καϊ πάλιν και καταστρέφει, 
καϊ τόν αγώνα ποτέ δέν παύει.
Πάντοτε πίπτει καϊ πάντ ’ δρθοϋται 
ώς κεφαλή Δερναίας "Υδρας,

5-

Τό άλλον άκρον είν ’ ή γυναίκα ! 
Είς δόξ ’ άθόρυβον έπαρκουμένη 
δρέπει τό άνθος, στιγμής τό δώρον, 
καϊ τό φυλάττει μετ’ εύλαβείας 
καί φιλοοτόργως τό ανατρέφει.
Εν τω μακρω τής δράσεως κύκλφ 

μάλλον τάνδρός εϊν’ ελεύθερα 
μάλλον πλούσια καϊ είς τάς γνώσεις, 
κ’ εις τής πριήσεως τάπειρα είδη.

β.

’Εν τή σκληρόνητι καϊ τή οίήσει, 
τή συναισθήσει τής αίταρκείας, 
τό παγωμένου τάνδρός στήθος 
άναιοθητεΐ ς’άγάπης τέριμιν ! 
ψυχών συγχώνευσιν αχ, δέν γνωρίζει! 
τά δάκρυα δέν τόν μαραίνουν !
Καϊ ό τοΰ βίου άγιον σκληρύνει 
τό σιδηρονν αύτοΰ στήθος.

7·
Ώς λύρ’ ή Αιολική τό πάλαι 
εις τήν μικράν πνοήν τάνέμου 
τόνους έξέπεμπε ούρανίους, 
ούτω καρδιά γυναίκας πάλλει 
είς έλαχίστην χαράν ή λύπην. 
Καϊ συμφοράς οκ.« μόνον 
περιδεή αύτήν κάμνει, 
κ είς βρασμόν φέρει αμέσως 
τό ευπαθές αύτής στήθος.
Καϊ μαργαρίται ατά μάτια της λάμπουν 
άπό τήν θείαν τοΰ ούρανοΰ την δρόσον,

8-
Είς τό βασιλέων τοΰ άνδρός άρχει 
θρασύ τό δίκαιον τής ισχύος ! 
Τό ξίφος σείων πείθει ό Χκύθης, 
Μέ ξίφος πάλιν δουλοντ’ ό Πέροης ! 
Τά πάθ’ όργίλ’ άλληλοκτυποΰνται, 
άγρια καϊ απάνθρωπα είναι πρός πάντα. 
Καϊ διατάοσει βραγχνά ή Έρις 
εκεί, οπόθεν έφυγ ή Χάρις.

10
Τιμή μεγάιλ*  είς τήν γυναίκα ! 
Αύτή στολίζει τόν έπι γης βίον 
μ ’ εύώδη ρόδα τοΰ παραδείσου !
Αύτή δεσμόν κρύφιον πλέκει 
ψυγάς ένοϋντα άδαμαντίνως. 
Αύτή χαρίτων πέπλον φορούσα 
μ ’ εύσεβείς χεΐρας άγρύπνως θάλπει 
τάσβεστον πυρ τών αισθημάτων.

Π. Π· ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΩΝ ΕΙΝΕ CYN^TH
Μ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΑΛΆΔΟΣ

έπ’ αυτών, παραλύουσα τήν άνεξαρτησίαν των καί καθι· 
στώσα αύτους ύποχειρίους τοΰ κέντρου. Καί πρώτον, ή 
προαγωγή έξαρτάται άπολύτως άπό τοΰ υπουργού, δικα
στής δέ άπειθών εις τά κελεύσματα αύτοΰ βλέπει εαυτόν 
παραγκωνιζόμενον καί καταδεδικασμένον είς στασιμότητα, 
δσην καί αν έχη ικανότητα. Είς χεΐρας τοΰ υπουργού 
υπάρχει έπίσης τό φοβερόν δπλον τής μεταθέσεως, δπερ 
δέν έδίστασαν νά μεταχειρισθώσιν άφειδώς υπουργοί φα
τριαστώ πρός δαμασμόν άτιθάσσων χαρακτήρων. ’Εντεύ
θεν έγένετο καί ή Δικαιοσύνη, ή τρίτη τοΰ Κράτους εξ
ουσία, ό άκρογωνιαΐος λίθος παντός πολίτικου οικοδομή
ματος, εϋτελεστάτη τών κομμάτων θεραπαινίς, κατήντησε 
δ’ εις παραλυσίαν φρικωδεστέραν τής τών άλλων πολιτει
ακών ημών οργανισμών. Ό ψυχρός καί άμερόληπτος ιστο
ρικός, άναζητών τούς λόγους τής κοινωνικής καί πολιτι
κής έκλύσεως τοΰ Ελληνικού Βασιλείου, έπι τής παρού- 
σης Δυναστείας, θ’ άνεύρη αυτούς κυρίως καί πρωτίστως 
έν τή δράσει καί τή συμπεριφορά τοΰ δικαστικού κλάδου. 
ΤΙ Δικαιοσύνη έτάχθη φρουρός τών νόμων καί προστάτης 
τής προσωπικής έλευθερίας τοΰ πολίτου, ρυθμιστής δέ ού 
μόνον τών μεταξύ τών πολιτών σχέσεων, άλλά καί τών 
σχέσεων μεταξύ τών πολιτών καί τών άλλων τοΰ Κράτους 
άρχών. Έκ τών καθηκόντων της τούτων ή ελληνική Δι
καιοσύνη άλλα μέν δέν έξεπλήρωσε ποσώς, άλλα δ" έξε- 
πλήρωσε κάκιστα. Ή Δικαιοσύνη παντός Κράτους πρέπει 
νά ήναι άνωτέρα πάσης ύπονοίας. Δικαιοσύνη άποξενω- 
θεΐσα τής πρός αύτήν απολύτου εμπιστοσύνης καί ενός 
μόνου άγαθοΰ πολίτου, άδυνατεϊ πλέον νά έκπληρώση έν 
τή πολιτεία τήν είρηνοποιόν αύτής άποστολήν. ‘Λλλ’ ή 
ελληνική Δικαιοσύνη είς ούδένα πλέον έμπνέει έμπιστοσύ- 
νην’ έμπνέει άληθώς τρόμον, ούχί δμως εις τούς κακοποι
ούς, άλλ’ είς τούς άγαθούτ καί φιλονόμους πολίτας. Κατά 
τήν ένάσκησιν τής μεγάλης αύτής έξουσίας, έν τω άστυ- 
κφ καϊ πολιτικφ τμήματι, ή Δικαιοσύνη έθυσίασε τήν 
μέν ούσίαν είς τούς τύπους, τό δέ δίκαιον είς τήν πολι
τικήν ριιδιουργίαν, εις τά κομματικά συμφέροντα, εις τήν 
φυγοπονίαν, ούχί δέ σπανίως καί εις τάς βιωτικάς άνάγ- 
κας τών θεραπόντων αύτής, ους ή πολιτεία άμείβει γλισ- 
χρότατα καί έν μεγίστη δυσαναλογία πρός τό άξίωμα καί 
τήν έξουσίαν, μεθ’ ής τούς περιέβαλε, πρός τά υπέρτατα 
συμφέροντα, τά όποια τοϊς ένεπιστεύθη, πρός τά Ιερό
τατα καθήκοντα καί τά μέγιστα βάρη τά όποια τοϊς έπέ- 
βαλε.Έν τφ έτέρφ τμήματι, τφ ποινικφ, δ,τι καί &ν λεχθή

Γ’.
ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ·- ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έν τφ τελευταίο. άρθρω έπραγματεύθην τό ζήτημα τής 
διακρίσεως τών έξουσιών διά τής άποκεντρώσεως έν τή 
διοικήσει. Ή Δικαιοσύνη, καθό εξουσία διακεκριμένη, έξ- 
αρταται όλιγώτερον ή ή διοίκησις άπό τοΰ κέντρου, τό 
συνταγματικόν όμως πολίτευμα τήν θέλει έντελώς ανε
ξάρτητον, διότι, φρουρός τών νόμων ούσα, δέν πρέπει 
νά ύπόκειται είς ούδεμίαν έξωτερικήν έπίδρασιν, πολύ 
δέ όλιγώτερον είς τήν έπίδρασιν τών άλλων έξουσιών, ών 
έτάχθη νά περιστέλλη τάς υπερβασίας καί νά κολάζη τά; 
παρανομίας. Τό άγγλικόν σύνταγμα, ό θαυμάσιος ούτος 
άγραφος Μέγας Χάρτης, είναι τόσον ζηλότυπος εις τό 
ζήτημα τής άνεξαρτησίας τών δικαστών, ό'.στε, ΐνα άφαι- 
ρέση καϊ αυτήν ακόμη τήν εύκαιρίαν τής συζητήσεως, 
διέγραψεν έκ τοΰ εις τήν ψήφον τοΰ Κοινοβουλίου υπο
κειμένου προϋπολογισμού τούς μισθούς τών δικαστών και 
έξομοίωσεν αυτούς μέ βασιλικήν έπιχορήγησιν έφ’ ής συ- 
ζήτησις δέν χωρεΐ' οΰ μόνΟν δέ τοΰτο, αλλά καί δι’ ειδι
κών νόμων περιεφρούρησεν αυτούς κατά πάσης άποπείρας 
καί άπωτάτου άκόμη έπηρεασμοΰ. Πάσα κρίσις δημοσία, 
διά τοΰ τύπου ή διά τοΰ λόγου, έπ'ι ΰποθέσεω; έκκρεμοΰς 
(sub-judice), θεωρείται περιφρόνησις πρός τό δικαστή- 
ριον (contempt of Court), καϊ τιμωρείται αύστηρώς. Ό 
άγγλος δικαστής είναι ισόβιος κα'ι άμετάθετος, παύεται δέ 
μόνον τή αιτήσει άμφοτέρων τών Βουλών πρός τό Στέμ
μα, δι’ άσυμβίβαστον πρός τό άξίωμά του διαγωγήν ή 
δι’ άναμφισβήτητον άνικανότητα, ούδε’ις δμως έπαύθη, 
νομίζω, δικαστής κατά τήν τελευταίαν εκατονταετηρίδα. 
Πριν ή καταστήση ούτως άτρωτους τούς δικαστάς, τό 
σοφόν τοΰτο Κράτος περιεφρούρησε τήν κοινωνίαν κατά 
πάσης αύτών αύθαιρεσίας, εξασφάλισαν διά καταλλήλων 
νομοθετημάτων τήν εκλογήν μόνον τών άριστων ώς δικα
στών, καταστήσαν δέ τό άξίωμα περιζήτητου και τούς 
δικαστάς ύπερτέρους πάσης φιλοδόξου τάσεως ή άνάγκης 
βιοτικής, διά τής παροχής ύπερεπαρκοΰς μισθοδοσίας 
κα'ι κοινωνικής θέσεως έκ τών άνωτάτων.

Οι έντιμοι κα'ι εύσυνείδητοι δικασταΐ είνε καί έν Έλ- 
λάδι έξησφαλισμένοι διά τής ΐσοβιότητος κατ’ αυθαιρέτου 
παύσεως, άρκετή δμως απομένει είς τόν υπουργόν εξουσία
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έσται ήσσον τής πραγματικότητος. Ή μυστική άνάκρισις, 
τό όδωδός καί άποτρόπαιον τοΰτο λείψανον τοΰ μεσαιω
νικού δεσποτισμοΰ, αφήνει τήν ύπό λήψη·, τήν ελευθερίαν, 
τήν ζωήν καί τήν τιμήν τών πολιτών έκθετον είς τήν 
διάκριση· δικαστικών γραφέων, δυναμένων ν’ άγορασθώσι 
μέ έν πεντόδραχμον. Έπιτηδείως καλλιεργηθεϊσα έπεκρά- 
τει γενικώς αγαθή περί τών δικαστών ήμών γνιόμη επί 
μακράν χρόνον’ άπό τής έφαρμογής όμως τής ίσοβιότητος 
άφ’ ής έξέλειψαν οί έπϊ Όθωνος αξιόλογοι δικασταί τοϋ 
καθήκοντος, εϊσεπήδησε δ’ εΐς τό αξίωμα ή νεωτέρα γε
νεά, τινές τών δικαστών, τά καθάρματα, κατά τόν πρώην 
πρωθυπουργόν κ· Ράλλην, άπέρριψαν τό προσωπεΐον καί 
έγνώσθησαν περί τής έλλητ. δικαιοσύνης φρικώδη καί 
τρομερά πράγματα, άν δέ τά θύματά της δέν συνείχοντο 
ύπό τοΰ τρόμου, δν ό κατά νόμον φρουρός αύτών ούτος 
τοΐς εμπνέει, καί κατήγγελλον δλα τά όργια της, θά' ώρ- 
Οοΰντο αί τρίχες τής κεφαλής παντός έντιμου πολίτου μή 
έμπεσόντος άκόμη είς τούς γαμψούς όνυχάς της.

-Ϋ’
Τά αίτια τής καταστάσεως αύτής οφείλονται τό μέν είς 

τήν νομοθεσίαν, τό δέ είς τό πλημμελέστατον σύστημα 
τής έκλογής τών δικαστών. Ή νομοθεσία άπεδείχθη τε
λείως άκατάλληλος είς τά ήθη, τόν χαρακτήρα καί τήν 
πολιτικήν καί κοινωνικήν μόρφωσιν τοΰ ελληνικού λαοΰ, 
κατ’ έμέ δ’ είναι άκατάλληλος δι’ οίονδήποτε λαόν. Πριότη 
τής δικαιοσύνης άρετή θεωρείται σήμερον, μέ τήν άστρα- 
πιαίαν ταχύτητα μεθ’ ής έρχονται καί παρέρχονται τά 
γεγονότα, ή ταχεία λύσις τών διαφορών’ άλλά σύνθημα 
τών έλλήνων δικαστών, άναριθμήτους προφάσεις άντλούν- 
των έκ τής νομοθεσίας, είναι πώς νά μή λύωσι ποτέ τάς 
διαφοράς. ’Ανάγκη λοιπόν νά άνατραπή έκ θεμελίων τό 
δλον σύστημα τό διέπον σήμερον τήν έλλην. δικαιοσύνην. 
’Κφέτης, τιμών τόν δικαστικόν κλάδον, μοί είπε πρό έτώνί 
«άν δέν εύρεθοΰν ολίγοι πρακτικοί άνδρες, γνωρίζοντες 
τόν τόπον καί έννοοΰντες τάς άνάγκας του, νά παραδιό" 
σουν είς τό πΰρ δλον αύτόν τόν κυκεώνα τιήν δικαστικών 
ήμών νόμων καί ν’ απλοποιήσουν τήν διαδικασίαν, διόρ- 
θωσιν μή περιμένης. ’Αδικείτε τούς δικαστάς οί πολΐται 
επιρρίπτοντες είς ήμάς άμέριστον τήν εύθύνην τής πα- 
ρούσης άχρείας καταστάσεως’ άληθώς ύπάρχουσιν έν τω 
δικαστική) σιόματι καί δικασταί άτιμάζοντες αύτό, άνευ 
όμως ριζικής αλλαγής τοΰ συστήματος καί άγγλοι δικα- 
σταί νά έλθουν καί αύτοί θά ναυαγήσουν>. Κατά τήν έμήν 
γνώμην, κυρουμένην ύπό μακράς πείρας, πρέπει νά μετα- 
βληθή ούχί μόνον ή νομοθεσία, άλλά καί τό σύστημα τοΰ 
διορισμού τών δικαστών. ‘Π λειτουργία τής σπουδαιοτέ- 
ρας τοΰ Κράτους έξουσίας είναι έν το> πρώτφ αύτής βαθ- 
μφ έμπεπιστευμένη είς νεανίας μόλις άποφοιτήσαντας, ά- 
γνοοΰντας τούς άνθρώπους καί τά πράγματα, έστερημέ- 
νους πάσης πρακτικής πείρας καί όφείλοντας τήν θέσιν 
ούχί εΐς τήν ιδίαν ικανότητα, άλλά είς τά κομματικά μέσα 
τά όποία αύτοί ή οί συγγενείς των καί οί φίλοι των δια- 
θέτουσι.

4-
Τά σημεία, περί τά «όποια πρέπει νά στραφή ή 

μέριμνα τοΰ άναμορφωτοΰ, είναι κατά σειράν τά έξής ί 
Λ'.) Ώς πρός τό ποινικόν μέρος’ νά καταργηθή ή μυστι
κή άνάκρισις καί ή πέραν τής τριμηνίας ύποδικία’ νά επι
τροπή ή δ’ έγγυήσεως άναλόγου άπόλυσις τών δι’ έλαφρά 
εγκλήματα κατηγορουμένων. Λί καταθέσεις τών μαρτύρων 
καί αί άπολογίαι τών κατηγορουμένων γράφονται σήμερον

όπως τάς θέλει ό γραμματέύς τοΰ άνακριτοΰ, πεντηκον- 
τάδραχμος συνήθως ύπάλληλος, πρόθυμος άντί μικρού φι
λοδωρήματος νά θέση είς τά χείλη μαρτύρων καί κατηγο
ρουμένων, συνήθως αγραμμάτων, δ,τι ύπαγορεύσει δ φι- 
λοδωρών ή ό κομματάρχης εις δν οφείλει τήν θέσιν του. 
Λί έκβιάσεις, ας ύφίστανται οί συγγενείς τών κατηγορου
μένων κατά τήν προανάκρισιν καί τήν προδικασίαν είναι 
άνεκδιήγητοι, τρέμοντες δέ τήν μακράν ύποδικίαν ύποκύ- 
πτουσιν είς τήν ικανοποίηση· καί κακοήθων πολλάκις 
άπαιτήσεων καίτοι άθώοι, καίτοι βέβαιοι περί τής ύπό 
τών ένορκων άθωώσεως των. Εΐς τόν φόβον τής ύποδικίας 
έν φυλακαΐς άχρείαις, έν αί; φθείρεται τό τε σώμα καί ή 
ψυχή τοΰ έν αύταΐς έγκλειομένου δυστυχούς, όφείλομεν τ«'ι 
συντάγματα τών φυγοδίκων, τά λυμαινόμενα τήν ‘Ελλάδα 
καί συμπληροΰντα περιοδικ«ός τά στελέχη τών ληστρικών 
συμμοριών. Ούχί χρήματα, ούχί περιουσίαν, ούχί ή ζωή 
αύτή πολλάκις, άλλά. καί τι τιμιιότερον έθυσιάσθη είς τόν 
άχρεΐον βωμόν τής μυστικής άνακρίσεως καί τής ύποδι
κίας' έθυσιάσθη ή τιμή συζύγων, θυγατέρων άδελφιον. 
Νά ύποχρεωθή ή κατάδκόκουσα άρχή νά φέρη τόν κατη
γορούμενον ένώπιον τών συμπολιτιόν του έντός τριών μη
νών, ΐνα δώση λόγον τών πράξεών του, ή ν«ΐ τφ άποδίδη 
τήν ελευθερίαν. Β.’) Ώς πρός τό πολιτικόν μέρος’ Ν'ά- 
πλοποιηθή ή νομοθεσία κατά τρόποι· έπιτυγχάνοντα τήν 
λύσιν τών πλείστων διαφορών κατά τήν προδικασίαν.

Έν Άγγλίφ, άπλαΐ ύποθέσεις καί πρό πάντων αί στη- 
ριζόμεναι εις έγγραφον, σπανίως άπασχολοΰσι τούς δικα- 
στάς’ ό έναγόμενος ύποχρεοΰται νά δηλιόση, έντός οκτώ 
ημερών άπό τής έπιδόσεως τής άγωγής, άν προτίθεται νά 
τήν άποκρούση' άν δέν κάμη έμπροθέσμως τοιαύτην δή
λωση·, καταδικάζεται έρήμην τ ε λ ε σ ι δ ί κ ω ς. Δέν ύπώρ- 
χει λοιπόν στάδισν διά τά πολύτιμα τών στρεψοδίκων 
μέσα, τήν έρημοδικίαν, τήν ανακοπήν, τήν έφεση κατ«ι 
πάσης προδικαστικής άποφάσεως κλπ. "Αν κάμη τήν α
νωτέρω δήλωση·, δ έναγόμενος ύποχρεοΰται νά τήν ένι- 
σχύση διά τής προσαγωγής τών έγγράφων δι’ «ον προτί
θεται νά άποκρούση τήν αγωγήν, ύποχρεοΰται δέ προσέτι 
νά ύποβάλη καί τάς προτάσεις του ενόρκως.

"Ϋ-

Διά τής ένορκου ύποβολής άποκλείονται, έπί ποινή 
καταδιώξεως έπί ψευδορκία, αί ψευδείς καί άντιφατικαί 
ένστάσεις, <ός π. χ. προκειμένου περί γραμματίων’ «δέν 
είναι ίδική μου ή ύπογραφή, καί άν ήναι, ήμην ανήλικος 
δταν ύπέγραψα, άλλως είναι εικονικόν τδ γραμμάτων καί 
έξεδόθη πρός εύκολίαν τοΰ ένάγοντος, άλλως τό έπλήρωσα 
καί νά μοΰ έπιτραπή μαρτυρική άπόδειξις κλπ.» "Αν δ 
έναγόμενος δέν ύποβάλη προτάσεις ένόρκως, ή δέν προσ- 
αγάγη τά έγγραφα τά όποια έπικαλεΐται έμπροθέσμως, 
δικάζεται πάλιν έρήμην καί καταδικιίζεται όριστικώς καί 
τελεσιδίκως. 'Αλλά καί πάντα ταΰτα έάν πράξη, 
έχει έκ τοΰ νόμου εξουσίαν δ δικαστής, άν βλέπη πρόθε
ση· στρεψοδικίας, νά ύποχρεώση τόν έναγόμενον είς κα- 
τάθεσιν τοΰ ζητουμένου ποσοΰ παρά τφ γραμματεϊ, μέ- 
χρις δριστικής έκδικάσεως. "Ολη αύτή ή διαδικασία τε
λειώνει έντός τριιόν-τεσσάρων εβδομάδων. Άλλά καί πο
λύπλοκων διαφοριόν τοΰ άμφισβητουμένου δικαίου ή τα
χεία περάτωσις διευκολύνεται διά τής κατά τήν προδικα
σίαν έξαντλήσεως δλων τών άποδεικτικών μέσων έκ μέρους 
τών διαδίκων. Ή σπουδαιοτάτη λ. χ. ύπόθεσις τοΰ κ. 
Βαλιάνου κττά τής Τραπέζης τής 'Αγγλίας έξεδικάσθη 
όριστικώς είς όλους τούς βαθμούς έντός δεκαπέντε μηνών.

^ημειωΐέον οτι αι μαρτυρικοί άποδείξεις διεξάγονται έν 
Άγγλίφ έπ’ άκροατηρίφ, έκτός ειδικών περιστάσεων, καί 
ότι προδικαστικαί άποφάσεις είναι σχεδόν άγνωστοι. 11ε- 
ριοριζομένων διά τοιούτου τινός συστήματος τών δικών, 
πρέπει νά περιορίσθή καί ό άριθμός τών δικαστηρίων 
συνεπώς δέ καί τών δικαστών, ών τήν θέσιν πρέπει νά 
καταλαμβάνωσι μόνον οί άριστοι καί ούχί οί μή δυνάμε- 
νοι νά κερδήσωσιν ώς δικηγόροι 250 δρχ. τόν μήνα. Ούδέν 
δεικνύει έμφανέστερον τήν άνοιαν τής ελληνικής πολι
τείας άπό τό σύστημα δι’ ού εκλέγει τούς δικαστάς της. 
Ό μισθός ένός πρωτοδίκου, μετά τήν άφαίρεσιν τώνκρα- 
τήτεων, είναι μόλις 250 δραχμαί τόν μήνα, δηλ. οκτώ 
δραχμαί καί κάτι τήν ημέραν’ τό ποσόν αύτό είνε άδύ- 
νατον νά έπαρκέση όχι πλέον είς τήν άξιοπρεπή άλλ’ είς 
αύτήν τήν άνθρωπίνην συντήρησιν αύτοΰ. 'Εν ταΐς πό- 
λεσι, έν Άθήναις, Πάτραις, Σ!ύρ<γ>, Κερκύρ«;, λόγου 
χάριν, μόλις δύναται νά έπαρκέση εις διατροφήν του. Διά 
τό ένοίκιον, τήν ένδυμασίαν καί τάς άλλας άπαραιτήτους 
δαπάνας, πρέπιι νά έξεύρη άλλους πόρους, τούς έξευρίσκει 
δέ συνήθως δανειζόμενος έπί ένεχύρφ τής άξιοπρεπείας 
τοΰ άξκόματός του. Αύτός εΐνε ό όλιγ«ότερον έπικίνδυνος 
τρόπος τής έξοικονομήσεως τών άπαραιτήτων ένός άνε- 
πτυγμένου ανθρώπου αναγκών’ έρχεται δμως έποχή καθ' 
ήν τό ένέχυρον τής άξιοπρεπείας τοΰ άξιώματος δέν είναι 
έπαρκής έγγύησις καί τότε ένεχυριάζεται, ή πωλείται ή 
συνείδησις καί ή άκεραιότης τοΰ δικαστοΰ. Τό συμπέρα
σμα είνε φρικτόν, άλλ’ είνε φυσικώτατον, διότι τό αίσθη
μα τής αύτοσυντηρήσεως έν τ<7> δεινφ τοΰ βίου άγώνι 
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μερικήν, Αυστραλίαν, Βέλγιον, Γερμανίαν, ’Αγγλίαν, 
καί πολλά άλλα μικρότερα κράτη ΐδρυθέντα και συν
τηρούμενα παρ’ ιδιωτών ή εταιρειών καί τών οποίων 
σκοπός εΐνε:

Α'. Νά επιβλέπουν εΐς τήν καλήν τροφήν καί κα
θαριότητα τών παιδιών τά όποια ούτως συνειθίζουσιν 
εΐς έξεις τάξεως καί καθαριότητας.

Β'. Νά απασχολούν αύτά, εντός ή έκτός τοΰ σχο
λείου κατά τρόπον συμβιβαζόμενοι' μέ τήν ηλικίαν 
των έξασφαλίζοντα τήν άνάπτυξιν τής διανοίας των 
καί παρέχοντα εΐς αύτά τά μέσα νά δύνανται νά κα- 
τασταθοΰν χρήσιμα καί κατά τήν παιδικήν των ηλι
κίαν καί εΐς τόν μετέπειτα βίον των.

Γ'. Νά βοηθούν εΐς τήν ηθικήν πρόοδον, τάξιν, 
καί ελευθερίαν.

Δ'. Νά επιτυγχάνουν τήν καλήν θέλησιν καί σύμ- 
πραξιν τών γονέων καθιστώντες αύτούς ένημέρους 
εΐς τούς νόμους τοΰ εξανθρωπισμού καί άναπτύξεως 
βοηθοΰντες αύτούς εΐς τήν ακριβή έκπλήρωσιν τής 
ευθύνης ήν φέρουν απέναντι τών τέκνων των.

Θά εϊπητε ϊσως δτι εΐς τήν Ελλάδα τό τελευταϊον 
οΐ γονείς τό έχουν άντιληφθεϊ καλώς καί τό έκπληροΰν

κατισχύει καί σήμερον, ώς κατίσχυσε πάντοτε, τών ήθι— 
κών παραγγελμάτιον. Τό συμπέρασμα άλλως τε τοΰτο πα
ρέστησαν αύτοί ούτοι οί δικασταί είς τήν Κυβέρνηση· 
<ός άναπόδραστον’ τφ 1891, πρωθυπουργοΰντος τοΰ Δη- 
ληγιάννη καί προεδρεύοντας τοΰ ΙΙρωτοδικείου ’Αθηνών 
τοΰ Γορτυνίου, ή δλομέλεια τοΰ δικαστηρίου τούτου 
διά πρακτικού αύτής παρέστησε τήν ανάγκην τής αύξήσεως 
τοΰ μισθού τών πρωτοδικών, άλλως;—καί έπεται τό άνω- 
τέρω συμπέρασμα, σχεδόν άπροκαλύπτως. Ειδομεν ανωτέ
ρω δποία ί) θέσις τοΰ «ιγάμου δικαστοΰ' πάς τις έννοεϊ 
πόσον δεινοτέρα είνε ή τοΰ έγγάμου, τοΰ πατρός τοΰ έχον- 
τος τέκνα νά άναθρέψη καί έκπαιδεύση, καί άλλας οικο
γενειακός άνάγκας νά θεραπεύση. Είς άνθρωπον ούτω 
δεινώς κατατρυχόμενον ύπό βιωτικών αναγκών, άδιαλεί- 
πτως δέ περισπούμενον ύπό μεριμνών προσωπικών καί 
οικογενειακών, ή έλλ. πολιτεία άνέθηκε τήν φρούρηση· 
τών νόμων καί τήν προστασίαν τής ζωής, τής τιμής καί 
τής περιουσίας τών πολιτών της. Άπό άνθρώπους λιμώτ- 
τοντας άπαιτεϊ άκεραιότητα, πολυμάθειαν, φιλεργίαν’ άπ<’> 
άνθρώπους έξευτελισθέντας ύπό τής πενίας άπαιτεϊ ήθος 
αξιοπρεπές’ είς άνθριόπους καταχρεωμένους καί έχοντας 
άνάγκην καί εκατόν δραχμών, άναθέτει καί έμπιστεύεται 
τήν λύσιν διαφορών περί εκατομμυρίων' άνθριόπους ύπο- 
χρεωμένους ϊσως καί είς τόν ξενοδόχον, καί είς τόν μπα- 
κάλην, τόν παρέχοντα έπί πιστιόσει τά τρόφιμα, περιβόλ

ι- λει μέ έξουσίαν ζωής καί θανάτου έπί τώ’· τέκνων της.
( Άκολον&εϊ)

■ ΔΩΡΟΘΕΟΣ

!·*·!·-► ------------------

εύσυνηδείτως. "Ωστε δέν εχομεν άνάγκην άπό τοιαΰτα 
νηπιαγωγεία’ καί δμως! "Οταν σκεφθή τις δτι κοράσια 
καί άρρενα άποστέλλονται εΐς εργασίαν κατά τήν τρυφε
ρόν ηλικίαν τών 9, πολλάκις δέ καί 7 έτών, δτι υποφέ
ρουν, ξυλοκοποΰνται καί πολλαχώς κακοποιούνται 
εΐς μισθωτάς χεϊράς, τότε θά τολμήσω νά διακηρύξω 
δτι χρειαζόμεθα πλέον ή τις ά'λλος λαός τοιαΰτα σχο
λεία πρός προστασίαν μικρών άθώων πλασμάτων κατά 
τής πλεονεξίας τών ιδίων γονέων των.

Εΐνε κοινώς άνεγνωρισμένον παρ’ δλων δσοι έπέ- 
στησαν ιδιαιτέραν προσοχήν εΐς τήν παιδικήν ανατρο
φήν καί έκπαίδευσιν, δτι, περισσότερον καλόν δύναται 
νά προέλθη διά τής προσεκτικής άγωγής μετάξι’ τοΰ 
τρίτου καί έκτου έτους τής ήλικίας, παρά εΐς πάσαν 
ά'λλην περίοδον τής άνατροφής τών παιδικών χρόνων.

Τό παιδίον ύπόκειται υπερβολικά εΐς επιδράσεις.
Καί αν μέν αι περιστάσεις ύφ’ ας ζή εΐνε καλαί θ’ 
άναπτυχθή τίμιον καί καλόν αν δέ κακαί, τό έναν
τίον. Τό περιβάλλον συντελεί μεγάλως, ώς έκ τούτου 
δέ τά έλεύθερα παρθεναγωγεία άποβλέπουν κυρίως 
εΐς τό νά θέσουν τάς βάσεις καλής άνατροφής καί 
ηθικών άρχών διά τής άπομακρύνσεως τών μικρών 
άπό τάς πτωχάς καί πολλάκις δχι καθαράς κατοι-

2
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κίαςτων. ’Αλλά πλήν τής άπομακρύνσεως τους παρέ
χουν διασκέδασιν καί ασκήσεις είς τδ ύπαιθρον. Τά έν-

ΠΩΣ ΓΕΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΕΙΣ Το νΠΑ(θΡ0Ν

θαρρύνουν νά μεταχειρίζωνται τους οφθαλμούς, τάς 
χεΐρας,τά ώτα καί τήν φωνήν των,νά σκέπτωνται καί νά 

ρισσότερον είς ξυλίνας κλί- 
νας ϊ'| κούνιας κρέμα μ ένας 
άπδ τά δένδρα. Αί κλΐναι 
αϋται είνε άπλαΐ καθαραί 
καί ΐγιειναί. Κατά τήν 
πρωίαν καί μετά μεσημβρί
αν ασχολούνται εις πράγμα
τα ενδιαφέροντα αυτά,διότι 
δταν δ νους προσηλοϋται 
μέ εύχαρίστησιν μανθάνη 
εύκολιότερα παρά δταν δέν 
έδιαφέρεται. Τραγωδοϋν, 
κάμουν χειροτεχνήματα , 
σχεδιάζουν, ζωγραφίζουν 
καί πολλάς άλλας εργασίας 
αϊτινες διασκεδάζουν αυτά. 
’Ακούουν καί διηγούνται 
ιστορίας, φροντίζουν διά 
τά ζώα καί τά άνθη ένθαρ- 
ρύνονται εις τήν κατ’ οΐ-

ενεργούν ελευθέριος. Έκ- 
γυμνάζονται ούτως ε7ς τήν 
ΰπακοήν, τάξιν, καί χαλι- 
ναγιόγησιν εαυτών.

Ή ευφυΐα των καλλιερ
γείται καί δλα αυτά χωρΐ ς 
καμμίαν τυπικήν διδασκα
λίαν. ’Επιτηρούνται ~υο- 
σεκτικώς ε’ς τά παιγνίαδιά 
των μεγάλη δέ φροντ'.ς 
λαμβάνεται διά τδν ύπνον 
καί άνάπαυσίν των. Κα: 
είς τδ φαγητόν ακόμη ιδι
αιτέρα προσοχή καταβάλ
λεται διά τήν άπόκτησιν 
τακτικών έξεων καί τρό
πων ευγενών.

'II διδασκάλισσα τών 
’Ελευθέρων Νηπιαγωγείων 
ευρίσκεται εις τακτικήν συ
νάφειαν μέ τούς γονείς 
τών μικρών, καί ή αγωγή

τα όποια άπαξ τοΰ έτους

γονέων άπαξ τοΰ μηνός

εκθέτουν έν τή σχολή. 
'II συγκέντρωσις τών

ΠΩΣ "ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ

ή παρεχόμενη αύτοϊς έν τφ σχολείω έπιφέρει έκτακτα 
αποτελέσματα καί ε’ς τήν κατ’ οικον ανατροφήν των.

Αί χείρες καί τό πρόσωπόν των πλύνωνται δίς τής 
ήμέρας, περί τήν 12ην λαμβάνουν μικρόν πρόγευμα 
πληρώνοντα μίαν δεκάρα ή δταν οί γονείς των εύρί- 
σκονται έν μεγάλη άνεχεία δωρεάν, δταν δέ ό καιρός

επιτρέπει προγευματίζουν εις τον κήπον. Μετά το 
πρόγευμα κοιμώνται διά μίαν ώραν κάποτε δέ καί πε- κρά φιλανθρωπική άγορά είς τήν οποίαν πωλοϋνται 

διάφορα υγιεινά ενδύματα διά τά μικρά τά όποια 
φιλάνθρωποι κυρίαι άποστέλλουν καί τά όποια οί γο
νείς προθυμοποιούνται ν’ άγοράζουν.

Τά παιδία άνω τών 6 ετών δσα ά'φισαν τδ σχο- 

κον καλλιέργειαν φυτών

ΠΩΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ

λείον επιστρέφουν είς αυτό άπαξ τής έβδομάδος μετα- 
μεσημβρίαν δι’ εργασίαν παιγνίδιον καί τσάι Ούτως 
ή διδασκάλισσα ευρίσκεται πάντοτε, είς συνάφειαν-μετ’ 
αύτών καί μετά τών γονέων των.

είναι έν άπδ τά πλέον ενδιαφέροντα χαρακτηρηστικά 
τής έργασίας τών σχολείων τούτων. ’Εν πρώτοι ς δί
δονται αύτοϊς αναψυκτικά καί έπειτα γίνεται μικρά 
διάλεξις περί τής φροντϊδος καί άνατροφής τών παι
διών ή διασκεδάζουν αυτούς διά μουσικής, μικρών 
κωμωδιών κλπ. εις τδ τέλος δέ λαμβάνει χώραν μι-

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΑΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 10'. ΑΙΏΝΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΑΒΠΗΠ ■ ΜΗΝΙΑΤΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ ύπ’ άριΟ. 37 τεύχους)

«Μαζί τον άνεγνώσαμεν και τονς κλασικούς περί 
» τών όποιων ήτο έμπειρος.’Εν τοντοις εμελέτονν την 
» μουσικήν πάντοτε μέ τόν διδάσκαλον Tscherpcl 
» καί τήν ελληνικήν με τήν Ααίδυ Άδαμ, {λείαν μου. 
» ’Ημην άπληστος διά νά αποκτήσω γνώσεις καί ού- 
» δέποτε έπαυον τον νά άναγινώσκω καί νά μάθω, 
» αν καί ούδείς είς τοντο με παρεκίνει. Αιήρχοντο 
» ολόκληροι νύκτες είς τήν μελέτην καί είς τήν άνά- 
» γνωσιν. Μελετώσα πάντοτε μέ τόν νουν εοτραμμέ- 
» νον πρός τά διάφορα δυσνόητα προβλήματα τά 
» όποια μέ προσείλκυον χωρίς ποτέ νά ίκανοποι ήσουν 
» τό ερευνητικόν πνενμά μου. Έκ τών προσφιλών 
» μελετών μου ήτο ή φιλοσοφία. ’H Βίβλος, τό 
»Εύαγγέλιον ί δ ί ω ς μέ προσείλκυον. Αί έντο-
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Κατ’ αυτόν τδν τρόπον ή επιρροή τών Kinder
garten έχει σκοπόν αμέσως καί εμμέσως νά υπο
χρέωση τούς γονείς ώστε νά λάβουν θερμόν ενδιαφέ
ρον διά τήν άνάπτυξιν τών τέκνων των καί προσφέρει 
τήν περίστασιν είς τά παιδία νά κατασταθοΰν ισχυρά 

καί εύρωστα κατά τδ σώμα καί τδ πνεύμα προετοιμα
ζόμενα ν’ άντικρύσουν τδ μέλλον μετ’ άποφασιστικό- 
τητος καί ένεργείας

Λονδϊνον ΟΛΓΑ Δ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

» λαί καί τά παραδείγματα τοΰ Ίησοΰ Χρίστον έγέμι- 
» ζον τήν φυγήν μου άπό θαυμασμόν καί ένθουοια- 
» αμάν. Σχολιάζουσα καί έπικρίνουσα κατ έμαυτήν, 
» εζήτουν πανταχοΰ τήν αλήθειαν. Κατά τάς ώρας τής 
» αργίας άνεγίνωσκον καί έτερπόμην μέ τονς Ποιητάς. 
» Μέ τόν Shakespeare, τόν Byron, τόν Shelley, 
» τόν ΜοΟΓΘ, τόν Pope καί άλλους λοιπούς, έζων 
» περιπαθέστατα. Αυτοί ουτοι μ’ έφαίνοντο πλάσματα 
» ζώντα τήν άληθή πραγματικήν ζωήν. Είς τήν 
» ’Ρώμην — δπου μετέβην μέ τήν Ααίδυ Αδαμ θεία 
» μου, ήτις λόγω τής υγείας της άφήκε τάς ’Ινδίας — 
» έμελέτησα έκ νέου τήν μουσικήν και τό τραγούδι 
» παρά διασήμοις διδασκάλοις. Έν ’Ρώμη άν καί διερ- 
» χόμεθα τόν βίον εν μέστρ είθύμου λαμπρας κοινω- 
» νίας, χορών, συναυλιών, θεάτρων, συναναστροφών, 
» οίιχ ήττον δμως ενρον επίσης τόν καιρόν διά νά έζα- 
» κολουθήοω τάς μελέτας μου. Έπιστήμαι, τέχνη, 
» γράμματα, δλα μ’ ένδιέφερον, δλα έμελέτων απλή
ν οτως, καί έτελειοποίουν την καλαισθησίαν μου 
» βλέπονσα τό Καλόν. Οί φοιτώντες είς τό ο α-
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» λόνι τής Ααίδυ Αδαμ ήτον οί εκλεκτότεροι τής 
» ρωμαϊκής κοινωνίας λόγω έπιστήμης, τέχνης, γράμ- 
» μάτανν καί αριστοκρατίας. Έγένοντο καλλιτεχνικοί 
» εσπερίδες καί συζητήσεις μετά συνέσεως καί άμερο- 
» ληφίας, άνευ σχολαστικότητας μετά τής άβράς έκεί- 
» νης ζωηρότητας τής καλής κοινωνίας. Μετά τον γά- 
ν μον έγκατεστάθην είς Φλωρεντίαν καί άπεούρθην εκ 
» τής άκτινοβολούσης κοινωνίας, όπως άφιερίύθώ εις 
» τάς οικογενειακός φροντίδας, καί έξακολουθήσω συ
ν νάμα τάς άγαπητάς μου μελετάς. Παρηκολούθησα 
» πάντοτε πάσαν νέαν άνακάλυφιν τής επιστήμης, καί 
» έλάμβανον γνώσιν διά παν καλλιτεχνικόν. Τοιουτο- 
» τρόπως ήδυνήθην νά είμαι κάτοχος τής άλληλοδια- 
» δόχου έξελίξεως καί προόδου τοΰ ανθρωπίνου πνεύ- 
» ματος τοΰ παρελθόντος καί τοΰ παρόντος, όπως 
» μορφώσω γνώμην περί τον μέλλοντος. Άνευ προ- 
» σωπ'.κής φιλοδοξίας έζησα πολλά έτη αφιερωμένη 
» είς τήν πρόοδον τών άλλων. Συνεβούλευσα φίλους 

» είς τάς μελετάς tojv.... »
Έν έτέρα επιστολή ή Μαργαρίτα μας έγραφεν:

Μ17*

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΗΓΗΜΑ

Έκάθηντο είς τήν αίθουσαν τον εξώστου έπί κί
τρινων ανακλίντρων κάτωθεν ακριβώς τον άρχαίου 
πολυέλαιον, καί έννόησαν καί οί ύί·ο ότι δεν είχαν τί
ποτε νά εΐποΰν, ό είς είς τον άλλον τουλάχιστον διά 
ώραν αύτήν.

Αί απαντήσεις τής ’ίίττας—Βέρας έγένοιτο ύλονέν 
συντομώτεραι, αύτός δε ήσθάνετο ένα κενόν είς 
τήν κεφαλήν τον, ένα ξένον είς αύτόν αίσθημα τό ό
ποιον τοΰ ήτο αδύνατον νά ύπερνικήση καί τό όποιον 
τον έστενοχώρει από στιγμής είς στιγμήν περισσότε
ρον' Έπεθύμει πολύ νά γνωρίση άν καί ή σύντροφός 
του τό οννεμερίζετο.

Ή έκφρασις τοΰ προσώπου της όμως φυχρά καί 
απαθής δεν έδείκνυε τίποτε' τά βλέμματά της πλα
νισμένα άνωθεν αύτοΰ, ώς νά έλησμόνουν έντελώς τήν 
νπαρξίν του, ήτένιζον προς άλλα αντικείμενα. —Αέν 
διέκρινεν είς τά μάτια της τίποτε, απολύτως τίποτε. 
Έπί τέλους τής ώμίλησε.

— « Άννα—Βέρα, έχω κάτι νά σας αναγγείλω... 
Καί κνττάζων αύτήν κατά πρόσωπον έξηκολονθησε 
μέ φευδή άπάθειαν. — «Νά σας ’πώ δηλαδή ότι ήρρα- 

«... Θύδείς τών βιογράφων μου έμαθε καί συνεπώς 
» δεν έγραφε περί τής μεγάλης επιδράοεως, ήτις είς 
» τον νεανικόν μον νον ένήργησε ή θέα τον ’Ωκεανού 
» καί τών εκτεταμένων καί μεγαλοπρεπών πεδιάδων 
» τών Ανατολικών Ίνδκον, τά όποια είδα κατά τήν 
» πρώτην,νεανική ηλικίαν μον, όταν παρηκολούθησα 
> τον θεϊόν μον Σίρ Φρειδερίκον Άδαμ καί τήνΛαίδν 
» Άδαμ θεία μου, είς Μάδρας, όπου δ'ωρίσθη ό 

ί> θείος μον Κυβερνήτης. Αργότερα έπί τινα έτη 
» έζησα είς ’Ρώμην. Αυτή ή πρωτεύουσα τοΰ χριστια- 
» νικοϋ Κόσμου καί τον μεσαιωνικόν ! Τότε κατενόη- 
» σα τον δεσμόν τον όποιον ή ιστορία μάς δεικνύει, 
» μεταξύ τοΰ παρελθόντος καί τον παρόντος, ό όποιος 
» συνδέει τους λαούς όλους, πάσης φόοεως, καί τους 
» συσφίγγει ώς μίαν δεσμίδα κοινήν πολιτισμού, 
» τον όποιον, έπί πολνν χρόνον, κέντρον όπήρξεν ή 
» Ιταλία, είς τήν όποιαν ή Ελλάς μας υπήρξε 
» συνεχής πηγή άνεξαντλήτου έμπνεύσεως.»

(άκολονθτϊ)

ΣΠΥΡ- ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

βωνίσθην, ολίγον ταχύτεροι’ παρ’ ότι έσκόπευα... 
Αέν έτόλμησε τά τήν άτενίση προφέρουν αύτάς τάς 
λέξεις καί έχαμήλωοε τους οφθαλμούς.

Ή νεαρά ξανθή κυρία έκίνηοε τήν κεφαλήν της.
-— « Τό γνωρίζφ άπήντησε, συνέβη τοΰτο τήν περα- 
σμένην Κυριακήν.

— « Τό έγνωρίζατε; ήρώτησε έκεΐνος τονίζων έκά- 
στην συλλαβήν.

— Γνωρίζω τήν άρραβωνιαοτικήν σας.
— Σεις ; . . . τήν Μαίρη Νέλτεν ;
— Ναι, όπως γνωρίζεται κανείς είς τον κόσμον 

τών αιθουσών, άπήντησεν έκείνη φυχρώς.
— Κ’ ευρίσκεται τήν έκλογήν μου καλήν ; Είπέτε 

μου, σάς παρακαλώ.
— Θά είνε τοΰτο μία έκδούλευοις είς τήν φιλίαν ;
— Βεβαίως.
ΉΆννα—Βέρα λέγουσα τάς λέξεις αύτάς έσηκώθη 

ολίγον. — Τό λευκόν της φόρεμα είς τό μετάξινον κί
τρινο κάθισμα, τό λευκόν προσωπάκι μέ τά κατάξανθα 
μαλλιά—αύτό τό λευκοκίτρινο εις όλας τάς λεπτάς, λε
πτότητας του αποχρώσεις άπετέλουν μίαν εικόνα άπε- 
ριγράπτως ελκυστικήν. Μετά κόπου έστρεφε τά βλέμ
ματά του από τό χάριεν τοΰτο θέαμα προς τήν ΰα-

Άπήντησεν όμως προσπαθώ»' νά μετριάοη τήν πι
κρίαν τής φωνής του. — Ό κηπουρός μοΰ τόείχε είπή' 
Έστείλατε καμμίαν αγγελίαν είς τάς έφημερίδας.

— Αγγελίαν;
— «Βεβαίως, πρέπει τοΰτο νά τό κάμετε εύθύς, 

έάν θέλετε νά τον έπανεύρετε.
— ’Όχι, είπε σκληρώς, τον άφίνω νά φύγη .... 
Τήν παρετήρει μέ προσοχήν. Έννόησεν ότι ακατά

σχετος υπερηφάνεια έφανερόνετο είς τάς τελευταίας 
αύτάς λέξεις της. Αέν έκράτει έκεΰνο τό όποιον έφευ
γε οίκειοθελώς . . . βεβαίεος όχι ! . . — Καί δμο)ς τ ήν 
ήρώτησε, αγαπούσατε τον πιστόν σας σύντροφον ;

■—«Τί έχει νά κά/ιη αύτό ;» άπήντησε καί όπως 
ήτο ορθή ήνοιξεν όλοτελώς τήν υελίνην θύραν. Ή ο
σμή τών «ρεζεντά» τούς περιέλουσε, τους έκράτησε 

προς στιγμήν μαγευμένους ....

'Ϋ'
Ή ημέρα ήτο πλήρης βαρείας ελκυστικής γλυκύτη- 

τος, πλήρης αρωμάτων, γεμάτη από πάλλοντα αισθή
ματα—καί τά άνοικτόχροα δροσερά ρόδα τοΰ κήπου 
έφώτιζον μέ έρυθρωπήν λάμφιν τήν ημέραν αύτήν.

— Ελάτε ; είπεν ή Άννα-—Βέρα, άνευ φωνής 

σχεδόν.
Τήν ήκολούθησε. Έσφιγξε μέ τό χέρι του τό μέ- 

τωπόν του . . . ήσθάνετο τον εαυτόν του υπερβολικά 
δυστυχή, σήμερον τοΰ έφαίνετο ότι ήτο τόσον ταπει
νός, τόσον έλεεινός απέναντι της. Έσκέπτετο ότι δέν 
είχε τίποτε νά κάμη πλέον, έκεϊ. Καί όμα ς ούδέποτε καί 
είς κανέν άλλο μέρος τοΰ κόσμου ήδύνατο νά αίοθαν- 
θή τόσην εύτυχίαν όσην έδώ, εύτυχίαν, ήτις τοΰ έπι- 
τρέπετο μόνον μέχρι τής τελευταίας Κυριακής.

Ή παρουσία της, ό κήπος αύτός, τό μικρόν λευ
κόν μέγαρον είς τό βάθος, όλα αύτά—άπετέλουν σπά
νια θέλγητρα. Καί όμως τώρα κυρίο)ζ τοΰ έπεβάλλετο 

ν’ άπομακρυνθή διά παντός.
Ή Άννα-Βέρα μετ’ ολίγα βήματα έοτάθη καί 

έκύτταξε προσεκτικώς ένα ρόδον. Ήτο ήμιάνοικτον 
καί έπάνω είς ένα από τά πέταλά του έκειτο σταγών 

δρόσου
— Καί πηγαίνετε νά τήν έπισκεφθήτε τώρα ; 

ήρώτησε, αίφνης άποτόμως στρεφομένη.
Ήθελε νά τής φωνάξη. — Ήχι, όχι τώρα ποϋ 

φεύγω άπ ’ έδώ ! »
— Αώσετέ της τους χαιρετισμούς μου, έξηκολού- 

θησε. Κατόπιν έκυφε. Τά δάκτυλά της περιέσφιγγον 
τό στέλεχος τοΰ ρόδου, έδίστασαν προς στιγμήν, 
κατόπιν τό άπέκοφαν βιαστικώς. Τοΰ έτεινε σιω
πηλή τό σπανίως ώραΐον καί εύ'ώδες άνθος. — Ε
κείνος τό έπήρε χωρίς νά τήν εύχαριστήση καί δέν 
έννόησε ότι ένα δάκρυ έπεσεν έπί τής χειρός του . . . 
Έβάδιζαν προς τήν έξώθυραν. Είς έκαστον βήμα 
ήσθάνετο τήν καρδίαν του βαρυτέραν καί είς τον νοΰν 
του άνέθορεν μία βαρεία καίονσα έρώτησις, άλλά τά 

χείλη του έμεναν κλειστά....

λίνην θύραν,ήτις εφερεν εις τον κήπον, όπου ήνθιζαν 
τά έρυθραιπά ρ ε ζ εν τ ά τά όποια έσχημάτιζον πρα
σιάν ώραίαν καί έκυμάτιζον είς τήν πνοήν έλαφροϋ 
ανέμου. ΤΤίδαξ άνέβλυζε έν τω μέσω τών άνθέων καί 
τό ύδωρ του ύφοΰτο μέχρι τών κορυφών τών δέν

δρων ώς μία στήλη έξ ΰγροΰ αργύρου.
— Νομίζεται ότι σάς αγαπά ; ήρώτησεν αμέσους 

ή "ίάίντα-—Βέρα.
— Ναί, αύτό ύποθέται τουλάχιστον», άπι/ντησεν 

άγεριόχσις έκεΐνος.
— Τότε σάς συγχαίρω.
‘II φωνή της ήτο ολίγον τι βαθυτέρα τοΰ συνή

θους, αλλά τον ήτένισε μέ τό ίδιο της χαμόγελο καί 
τοΰ έτεινε τήν χεΐρα μέ βιαστικήν κίνησιν. — Εκεί
νος δέν έτόλμησε νά ένατενίσΐ] καί έρευνήσι/ τήν απα

θή μορφήν της.
Άν τούτοις έπεθύμει νά εύρη είς αύτήν εν αίσθη

μα πόνου τό όποιον τοσοΰτσν θά τον άνεκούφιζε.Σιο)- 
πηλώς όμως,εκυφε νά φιλήση τό χέρι της, τό όποιον 
δέν έφερε δακτυλίδια καί στολίσματα. Καί έξαφνα 
τ>/ν στιγμήν αύτήν έσκέφθη τήν μνηστήν του, τήν 
Μαίρη Νέλτεν. Αέν ήτο ούτε πολύ ωραία, ούτε πολύ 
καλή, ούτε πολύ έξυπνη, ήτο όμως πολύ πλού
σια. Είς τοΰτο μόνον ομοιάζει προς τήν Άννα— 
Βέρα. Αλλά ή Άννα Βέρα τον πλοΰτόν της θά τον 
κατείχε μόνον μέχρι τής τελέσεως τοΰ δευτέρου της 
γάμου.

Ά ! αύτή ή διαθήκη ! Πόσον τοΰ έτάραττε καί καρ
διάν καί τήν φυχήν καί τήν σκέφιν ! Ποτέ δέν είχε 
μισήση περισσότερον παρά τον άνθρωπον έκεϊνον τον 
«άποθανόντα», τον έγωϊστήν καί πέραν τοΰ τάφου, 
όστις κατο'ιρθωσε νά καταστήση δυστυχείς τους έπι- 
ζώντας μέ τήν τελευταίαν έπιθυμίαν του. Έν περι- 
πτώοει δευτέρου γάμου τής Άννας—Βέρας ή περι
ουσία έπιστρέφει είς τήν οικογένειαν τοΰ πρώτου συ
ζύγου. Άλλ’ έπί τέλους τί τον έμελλε δι’ όλα αύτά ;

Ήτο ήδη μνηστευμένος μέ άλλην καί δέν τοϋ ήτο 
δυνατόν ν’ άλλάξη τι από τήν πραγματικότητα.»

— « Τί συλλογίζεοθε ; » τον ήρώτησε αίφνης ή Άν ■ 
να—Βέρα σιγά, και μέ στενοχώριαν είς τήν φωνήν της.

-— Σκέπτομαι τήν μνηστήν μου άπήντησεν έκεΐνος 
... καί ακόμη κάτι άλλο, τάς ιδιοτροπίας τής τύχης.

— Πώς ; σείς τά λέτε αύτά.
— Μάλιστα, έγώ.
— Αύταί δέν είνε έκφράσεις δΓ ένα άρραβωνια- 

σμένον.
—«Αγαπητή μου Βέρα, μ’ έννοείτε πολύ καλά— 

Ά ! έάν δέν υπήρχε αύτά τά έάν καί άν ...»
’Π νεαρά ξανθή δέσποινα έσηκώθη βιαστικά καί. 

— Αλήθεια, οάς είπαν ότι έχάθη άπιστος ό σκύλ

λας μου ;
Αέν έπερίμενε ποτέ τοιαύτην άπάντησιν, τοιαύτην 

αλλαγήν ομιλίας καί τήν έκύτταξε σύνοφρυς.
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Ό αποχαιρετισμός το>ν ήτο ψνχαός, δέν άντήλλα- 
ξαν τό συνηθισμένου : Ές αέριον. "Ηκυυσαν μόνον 
τό ξηρόν τρίξημον τής θύρας τον κήπον, όταν Ε
κλεισε ....

Δέν θά ήρχετο πλέον. Καί όμως ήοθάνετο ενδο
μύχους ότι τοΰτο δέν ήτο δυνατόν.

Και έν τούτοις τιάρα πλέον ήρχιζε δι * αύτόν ή νέα τον 
ζωή.— Άλλά συχνά, πολύ συχνά τον ουνέβαινε, ένιμ έ- 
κάθητο πλησίον τής μικρός ζωηρός συζύγου τον, νά 
προσηλώνη είς τό κενόν τά βλέμματά τον' όχι είς τό 
κενόν, άλλ’ είς ένα άνοιξιάτικον κήπον, φωτιζόμενον 
άπό γλνκεϊαν λάμψιν, άπό τά άνθισμένα τον οποίον 
δένδρα έπιπτον πέταλα λευκά ώς νιφάδες χιόνος, όπου 
τά ρόδα έοκόρπιζον τήν χάριν των, όπου είς τους 
δρομίσκους περιεπλανάτο μία νπερόχως ωραία ξανθή 
— ή οποία δεν τόν έπερίμενε πλέον — καί έβλεπεν 
τό γνωστόν σαλονάκι μέ τά κίτρινα έπιπλα, όπου έκά- 
θητο μία θελκτική ύπαρξις έν τω μέσω χρυσόν φωτός.

— Οντως αί αναμνήσεις τοΰ παρελθόντος τόν κα- 
τελάμβανον συχνάκις, καί ενίοτε ώρας ολοκλήρους έ- 
πάλεεν καί ήγωνίζετο νά τάς άπομακρίνη άπό τήν 
σκέψιν τον. Ποτέ δέν έφαντάζετο ότι ή πρός αυτήν 
άγάπη τον θά ήτο τοιαύτη, ότι ή άνάμνησις θά είχε 
τόσον ίσχυράν φωνήν. . .

Ό πλούτος δέν τοΰ έφαίνετο πλέον ότι είχε τίποτε 
τό εξαιρετικόν. Τοΰ έφερε μάλιστα ένα είδος πλήξεως 
καί κόρου. Ήοθάνετο κάποτε ότι δέν ήτο πλέον νέος, 
ωσάν νά τον είχεν έγκαταλίψη πάσα θέλησις, πάσα 
διάθεσις νά προοδενση, νά έπιτύχη είς τήν εργασίαν 
του νά γίνη τι υπέρτερου . . . όπως είχεν ονειροπολή
σω]. Προ πάντων ήσθάνετο ότι ούδείς πλούτος τοΰ κό
σμον καί ούδεμία δύναμις ήδύνατο πλέον >’ά τόν έπα- 
ναφέρη είς τόν μόνον κρυφόν πόθον τον.

'Ϋ·
Μίαν πρωίαν ή Μαίρη είσήλθε βιαστική είς τό 

δωμάτων του όπου είργάζετο ό σύζυγός της. Είς τάς 
χεΐρας της έκράτει μίαν επιστολήν.

— Συγχώρηοέ με τον είπε ότι ο ’ ένοχλώ, άλλά 
φαντάσου ή φίλη μας ή "Αννα—Βέρα ήρραβωνίσθη, 
καί μέ ποών νομίζεις ; Μέ τόν συνάδελφόν σου τόν 
Σιτιν, τόν όποιον ποτέ δέν συμπαθούσες πολύ. Κύτ- 
ταξε, διάβασε αύτό! Έξεδήπλωσεν ένα αγγελτήριου 
καί δέν παρετήρησεν ότι ό σύζυγός της έμεινεν κατά
πληκτος καί δέν ήτο είς θέσιν ν’ άπαντήση. — Τέτοια 
τύχη διά τό Σιτιν, έ —προσέθεσε.

‘Εκείνος προσήλωσε τά μάτια τον επί τών τυπω
μένων λέξεων—τ*όνομά  της—μέ μεγάλα ψηφία . . . 
δέν έβλεπε κατ’ άρχάς τίποτε, μία πυκνή ομίχλη είχε 
καλύψη εκείνο που πρσσεπάθη νά δή. Δέν είμποροϋσε 
τίποτε νά σκεφθή καταληφθείς αίφνης άπό άπερίγρα- 
πτον πόνον. ‘Αλλά συνεκρατήθη, επειδή ή Μαίρη 
3ξηκολούθει νά τόν έρωτα άνυπομόνως : — Καί πώς 

σοΰ φαίνεται λοιπόν, αύτός ό γάμος ; τόν έπερίμίνες ;
— "Ωστε ό Σιτιν ! . . άπήντησε έκιϊνος βραχνώς. 

Διά τοΰτο λοιπόν ήλλαξε ζωήν τελευταίως ; διει 
τοΰτο έδέγθη τήν θέσιν διενθυντον είς τήν « ‘Ασφά
λειαν*.  Διά τούτο. . .

— ‘Ησύχασε, τόν διέκοψε μ ’ εύθυμίαν ή Μαίρη, 
ησύχασε ό φίλος σου θά μείνη όπα>ς και πριν, δέν 
θ’ άλλάξη καθόλου.

Τόν έθώπευ.σεν είς τόν ώμον, χαμογελώσα.
Πώς δέν θ’ άλλάξη άπήντησε εκείνος ιευρικώς. 

'Η περιουσία τής Μιυ'ας — Βέρας θά έπανέλίίη 
είς τήν οικογένειαν τού πριότου συζύγου της όταν 
πανδρευθή, δέν γνωρίζεις τήν διαθήκην. . δέν γνω
ρίζεις ότι τήν άποκληρύνει έν περιπτώσει δευτέρου 
γάμου;

— "4 μάλιστα ! άνέκραξεν ή Μαίρη κινώσα μετ' 
ιδιαιτέραν έμφασ.ν τήν κεφαλήν της. Μόνον ότι αύτή 
ή παράγραφος τής διαθήκης εινε άπλοΰν παραμύθι ; 
Καί θέλεις νά μάθης καί κάτι άλλο άγάπη μου ; Τό 
παραμΐθι ήτο Ιδικής μου έμπνείσεως. "Εδωκα αύτήν 
τήν ιδέαν είς τήν "Αννα—Βέρα ή οποία έσπαζε τό κε
φάλι της διά νά εύρη ένα μέσον νά κατορθώση νά δ<- 
ακρίνη τήν άγάπην άπό τό συμφέρον. Έφοβεϊτο πολύ 
μήπως τήν άγαπούν μόνον διά τά χρήματά της. Άλ
λά δέν ήτο δύσκολου διά νά έξενρη τις αύτόν τόν τρό
πον. Τόν παρεδέχθη εύθυς καθώς τής τόν είπα ένα 
βράδυ είς ένα σαλόνι, διότι καθι'υς ξεύρης εινε ολίγον 
ρωμαντική .. "Οτε τήν είδα λοιπόν ολίγον μετά τους 
άρραβώνάς μας, μοΰ είπε : — ‘Η συμβουλή σου ήτο 
καλή, Μαίρη μου, ο’εύχαριστώ !—Τότε είχε κάμει 
καθώς φαίνεται τήν πρώτη δοκιμή ....

A. X. Δ.

ΕΠΙΣΤΟΠΒΙ ΕΝΟΣ ΙΑΙΟΤΡΟΠΟΥ

(ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟ ΙΩΑΝ- Γ. ΦΡΑΓΚΙΑ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΤΗ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ
Φίλε μου,

Σέ παρεκάλεσα, νομίζω, καί άλλοτε νά μή απαν
τάς είς δσα σοι γράφω. Αύτά σοΙ τά γράφω διά ν’ ά- 
νακουφίζωμαι άπδ τό βάρος μέ το όποιον μέ πιέ
ζουν οί παραλογισμοί, δσοι καθ’ έκάστην λέγονται, 
γράφονται, πράττονται τριγύρω μας.

Σήμερον π. χ. τό πρωί δύο γνωστοί μου νεανί
σκοι καθήμενοι είς τό ζαχαροπλαστειον, δπου ένίοτε 
συχνάζω καί έγώ, άνεγίνωσκον σιωπηλώς άνά μίαν 
έκαστος έφημερίδα χωριστά. Έγώ κατά τύχτ,ν έκα- 
θήμην μόνος έκεϊ πλησίον. Τό ζαχαροπλαστειον ήτο 
ακόμη έρημον άλλων θαμώνων και έπεκράτει σχεδόν 
τελεία σιγή περί ή μάς.

Αίφνης μ’ έξίππασε δυνατός καγχασμός τοΰ ένός 
έκ τών δύο έκείνων νεανίσκων, δστις δνομάζεται Πα
ναγιώτης, καί έν βαρύ κτύπημα τής χειρός του έπί 

τής τραπέζης.— Τί έπαθες; τόν ήρώτησεν δ άλλος, δστις δνο- 
μάζεται Χαρίλαος, διακόψας έντρομος τήν άνάγνω- 

σίν του.— ’Ακούσε νά ζής! "Αν ήναι νά μή τραβάς τά 
μαλλιά σου άπό άπελπισία γ}’ αύτό τό άθλιο τό ρω- 
μαίϊκο έθνος, είπεν δ Παναγιώτης. ’Ακούσε πώς ’μι
λούσαν οί αρχαίοι Έλληνες μ}ά φορά έδώ ’ςτήν ’Α
θήνα καί, άν ’μπορής, μή ’ντραπής γ)ά δαύτους ποΰ 
τούς λένε καί μεγάλους καί μέ καλαισθησία ! Δια
βάζω έδώ ένα μέρος άπό τήν ’Ιφιγένεια έν Αύλίδι τοΰ 
Εύριπίδου, ’πού τήν παρέστησαν ’ςτό Μόναχο, λέει, 
πρό ήμερών. Μιλεί ή Κλυταιμνήστρα ’ςτόν Άχιλλέα 

καί τοΰ λέει!
«-—Μεϊνον' τί φεύγεις δεξιιιν τ’ έμή χερί 
σύναψον, άρχήν μακαρίων τυμφευμάτων. » 

Καί άπαντά δ Άχιλλεύς.
« Τί ψής ; έγώ σοι δεξιάν ; αίδοίμεθ ’ άν 
’Αγαμέμνον’ εί ψαύοιμεν ο>ν μή μοι θέμις.*

Καί έξηκολούθησε νά γελά.
— Μά διατί γελάς; είπεν δ Χαρίλαος. Τί παρά 

ξένον βλέπεις είς αύτούς τούς στίχους τοΰ Εύριπίδου.
— Γςατί γελώ, λέει; Μά, χριστιανέ μου, μήπως 

είσαι καί σύ άπ’ αύτούς ποΰ είνε έρωτευμένοι μέ 
τήν άρχαία γλώσσα καί θέλουν νά τήν μιλάμε καί 
σήμερα ; Φαντάσου νά θέλουν νά σέ άρραβωνιάσουν 
μ’ ένα κορίτσι, νά κάμη; έπίσκεψι ςτήν μέλλου 
σα πεθεράσου καί, δταν σηκωθής γ^ά νά φύγη:, νά 

σοΰ πή ή πεθερά αύταίς τής λέξαις !
«—Μεϊνον' τί φεύγεις ; δεξιάν τ’ έμή χερί 
σύναψον άρχήν μακαρίων νυμφευμάτων’

’Αντί νά σοΰ μιλήση μέ ζωντανή γλώσσα καί νά 

σοΰ ’πή !«— Μείνε, γιατί φεύγεις; Δόσε μου τό δεξί σου 

χέρι γςά άρραβώνα εύτυχισμένου γάμου.»

Έτσι μιλά δ κόσμος.
Έπειτα φαντάσου νά τής άπαντήσης έσύ δ γαμ

βρός (Ύπόθεσε γςά μιά στιγμή πώς δ άνδρας τής 
πεθεράς σου λέγεται Λευτέρης). Φαντάσου λοιπόν νά 

τής άποκριθής ! Φρίκη !
— Τίε/ής; έγώ σοι δεξιάν; Αίδοίμεθ’ άν 
’Ελευθέριον εί ψαύοιμεν ίον μέ; μοι θέμις.

’Αντί νά τής πής ζωντανά καί σταράτα :
— «Καλέ τί λές, κυρά μου; Έγώ νά σοΰ δώσω 

τό δεξί μου χέρι; Μά ντρέπομαι τόν κύρ Λευτέρη 
ν’ άγγίξω πράμμα ποΰ δέν μου έπιτρέπεται.»

Έπειτα τί Άχιλλέας ήταν αύτός νά ντρέπεται ν’ 
άγγίξη τό χέρι τής Κλυταιμνήστρας; Καί τί θά 
έπάθαινε τάχα δ ’Αγαμέμνονας, δ άνδρας της, άν δ 
Άχιλλέας τής άγγιζε τό χέρι; Δέν σοΰ φαίνονται

δλ’ αύτά γελοία πράμματα; Τί φής; Μπά ! σέ 

καλό σου!— Μά, παιδί μου, είπεν δ Χαρίλαος, μήπως 
έτρελλάθης; Ε’ς τήν έποχήν τοΰ Άγαμέμνονος ή 
τούλάχιστον τοΰ Εύριπίδου, αύτή ήτο ή γλώσσα 
ποΰ ώμιλοΰσαν οί Έλληνες. 'Ο Εύριπίδης δέν ήτο 
δυνατόν νά βάλη εις τό στόμα τοΰ Άχιλλέως καί τής 
Κλυταιμνήστρας αύτά τά ζωντανά καί σταράτα λό
για ποΰ θέλεις έσύ, πρώτον διότι διά τόν Εύριπίδην 
καί τούς τότε ’Αθηναίους αύταί αί λέξεις αί σημε- 
ριναί δέν ύπήρχον ακόμη καί θά τοϊς έφαίνοντο κινέ 

ζικα, καί δεύτερον διότι. . . .— Είναι περιττό νά μοΰ ’πής τό δεύτερο. Έγώ 
παραδέχομαι τό πρώτο, πώς άλλη γλώσσα ήτον 
τότες κι’ άλλη τώρα. Παραδέχομαι πώς τότες έλε
γαν: Τί φής; καί σήμερα λένε: Τί λές ; Πα,σοώέ- 
χομαι πώς τότε έλεγαν: «Δεξιά» τ’ έμή χερί σύνα
ψον,» καί σήμερα λένε : »Δόσε μου τό δεξί σου χέρι». 
Σ’ έρωτώ δμως έσένα τόν έλληνα, τόν άνεπτυγμένο, 
τό λόγιο, τό δημοσιογράφο, ποΰ έχεις καλαισθησία 
καί μπορείς νά κρίνης, σ’ έρωτώ νά μοΰ ’πής ποςό 
άπό τά δυό αύτά είνε τό π}ό όμορφο, αύτό καθ’ έαυτό, 
άσχετα άπό κάθε έποχή παλαιά ή νέα, τό «τί φής» 
είνε π}ό εύμορφο ή τό «τί λές ! » Τό «αίδοίμεθ’ άν,» 

ή τό «θά ντρεπόμαστε ; »
'Ο Χαρίλαος δέν άπεκρίθη. Έκτύπα μέ τήν άκραν 

τής ράβδου του τήν άκραν τοΰ ύποδήματός του. 
Έφαίνετο προφανώς διστάζων. Τοΰτο έδωκε θάρρος 

ε’ς τόν Παναγιώτην.—Όμολόγησέ το λοιπόν, έφώναξε, τί διστάζεις ; 
Πο^ά γλώσσα είναι πιό εύμορφη, αύτή ποΰ σοΰ ’μιλώ 
έγώ τώρα ή έκείνη τοΰ Ευριπίδη ; Ύπόθεσε πώς 
είσαι Κινέζος ή Έσκιμώος, πώς δέ νοιώθεις γρύ από 
έλληνικά, παληά ή νέα, άλλά πώς είσαι άνθρωπος 
μέ καλαισθησία, μέ πνεύμα, καί σ’ έρωτοΰσαν ποίό 
είναι πιό εύμορφο ’στήν άκοή, τό «τί φής» ή τό «τ' 
λές ; » Τό «μεϊνον» ή τό «μείνε ; » Τό «εί ψαύιομεν» 

ή τό «ίϊν άγγίζαμε ; »
Τότε έγώ δέν έκρατήθην πλέον.
— Συγγνώμην, κύριοι, είπον δτι σάς διακόπτω 

τήν συνομιλίαν, άλλά μοί φαίνεται δτι δ κ. Πανα
γιώτης άπ’ έδώ έχει δίκαιον νά θέτη τό ζήτημα κατ’ 

αύτόν τόν τρόπον.
Μέ παρετήρησαν καί οί δύο μετ’ έκπλήξεως.
— Καί νομίζω κκλόν νά συζητήσωμεν αύτό τό 

ζήτημα καθώς τό θέτει αύτός. Ποία άπό τάς δύο 
γλώσσας είναι ή ώραιοτέρα καί εύφωνοτέρα, ή τής 
έποχής τοΰ Εύριπίδου άρά γε ή ή σημερινή ;

—Έλα κ. θαλλίδη, μοί είπεν δ Παναγιώτης, έλα, 
άδελφέ, νά μάς πείσης, καί νά μάς άποδείξης τήν 
άλήθεια, γ}ατί μά τήν πίστη μου, άρχίζω νά πιστεύω 
πώς οί άρχαίοι πρόγονοί μας, καθώς τούς λένε, δέν 
είχαν μεγάλη καλαισθησία ’ςτή γλώσσά τους.
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~ Αξ έξετασωμεν τδ πράγμα άπρόκαταλήπτως, 
είπον έγώ. Άς ύποθέσωμεν δηλαδή διά μίαν στιγμήν 
δ^ι δεν ειμεθα Ελληνες, ούτε αρχαίοι ούτε σημερι
νοί, καί έπομένως άς μή έπιρεασθώμεν ούτε άπδ τδν 
σημερινόν έγωϊσμόν μας ούτε άπδ τήν δόξαν τών 
προγόνων μας. Άς τδ έξετάσωμεν ώς πραγματο- 
γνωμονες μή άνήκοντες είς κάμμίαν πατρίδα άλλά 
μόνον ώς άνθρωποι γινώσκοντες καί αισθανόμενοι τδ 
ωραιον^καί τδ άσχημον δπου καί άν τδ εύρωμεν.

— Ά ! έτσι γειά σου! έφώναξεν δ Παναγιώτης·
, Αλλα διά νά τδ έξετάσωμεν κατ’ αύτδν τδν 

τρόπον, άμερολήπτως δηλαδή, πρέπει πρώτον νά 
συνεννοηθώμεν καί νά συμφωνήσωμεν περί ένδς 
πράγματος.

— Ποιου πράγματος ; εΐπεν δ Χαρίλαος.
- Περί τοΰ τί είνε τδ ώραίον. Καί, έπειδή πρό

κειται περί γλώσσης, πρέπει νά συμφωνήσωμεν πρώ
τον τι είναι τδ κάλλος τής γλώσσης. "Οταν δέ άνταλ- 
λασσοντες τάς ιδέας μας εύρωμεν δτι συμφωνοΰμεν 
καί οί τρεις ώς πρδς τδ μέτρον διά τοΰ όποιου πρέπει 
νά μετρήται μία γλώσσα διά νά εύρεθή άν καί κατά 
πόσον ήναι ώραία, ή δέν ήναι, τότε μόνον θά τήν με- 
τρήσωμεν δι’ ένδς καί τοΰ αύτοΰ μέτρου τδ δποϊον 
θά έχωμεν ήδη συμφωνήσει δτι είνε άκριβές.

— Πολύ δρθώς.
— Πολύ σωστά.
Εΐπον καί οί δύο.
(Άκολουϋτϊ) ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΘΑΛΛΙΔΗΣ

«Δύναται πας τ.ς να δημοσιεύση προφορική % ίγγρά^- 
και οια του Γυπου τούς στοχασμούς του τηρών τούς νόι.ους 
του Κράτους. Ο τύπος είνε έλεύθερος. Ή λογοκρισία ώς καί

ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΑΡ0ΡΟΝ Τ'
ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΨΗΦίΧΕΝ Η ΒΟΥΛΗ ,V απαγορευεται. Απαγο- 

, ρευεται ωσαύτως ή κατάσ/ς-
σις εφημερίοων ή άλλων έντύπων διατριβών είτε πρό τής δτ- 
μοσιεύσεως εϊτε μετ’ αύτήν. Έπ.τρέπεται κατ’ έΐαίρεσ.ν ή kJ- 
τασχεσ,ς μετά τήν δημοσίευσιν ένεκα προσβολής κατά τής 
Χριστιανικής Θρησκείας ή κατά τοϋ προσώπου τοϋ Βασι- 
Λίως. ’Αλλ’ έν τοιαύτη περ.πτώσε., έντός 2φ ώρών άπό 

κα,ασχ^-ως ο Είσαγγελεύς δέον νά ύποβάλη τήν ύπό- 
υεσιν είς τό Δ.καστ.κόν Συμβούλων καί τοϋτο νά άποφανθή 
περί τής δ.ατηρήσεως ή τής άρσεως τής κατασχέσεις, άλλως 
ή κατάσχεσις αίρεται αύτοδικαίως.

«’Ανακοπή κατά τοϋ βουλεύματος έπιτρέπεται είς μόνον 
τόν δημοσ.εύσαντα, ούχί δέ καί είς τόν Εισαγγελέα. Είς 
μόνον^τούς πολίτας "Ελληνας απολαμβάνοντας τών πολι
τικών δικαιωμάτων έπιτρέπεται ή ίκδοσις έφημερίδος. Έν 
δλως έ&χιρετικαϊς περιπτώσεσι δύναται νά άπαγορευθή έπί 
άπε,χή κατασχέσεως, ή δημοσιεύσω είδήσεως ή άνακο.νώ- 
σεως α ναγόμενης είς στρατιώτες έργασ(ας, ή είς ξητήκατα 
σχετιέόμενα πρός έξωτερικάς ύποθέσειςτοϋ Κράτους, λόγω 
Μνουνου τοϋ συμφέροντος τής ’Επικράτειας, καθ’ δν τρόπον 
ό νόμος Θέλει ορίσει.
. «Είς τήν κατάσχεσιν έφαρμόξονται αί ανωτέρω δ.ατάδεις 

η οε παυσω τοϋ φύλλου άπαγγέλλεται έπίσης παρά τοϋ

Δ.καστ.κοϋ Συμβουλίου. ’Ό τε έκοότης έφημερίδος καί ό 
συγγραφεύς έπ.ληψίμου δημοσωύματος άναφερ^μένου είς 

νόΜου’^'?; ?(°'ί’ πλή7 T?|C Τ0ύί δ?ουί ™ Ποινικού 
ου .πιβαλλο^νης ποινής, είσίν άείποτε άστικώς καί άλ- 

ληλεγγυως υπευυυνοι είς πλήρη άνόρθωσιν πάσης προσΥ1- 
ρομενης ζημίας καί είς ίκανοποίησιν τοϋ παΘόντος διά vpr- 
ματικου ποσού όρωομένου κατά τήν κρίσιν τοϋ Δικαστηοίου 
O'JOiTTOT’* ’/Ζ—- -x ' 11■ - - ^ζ.ασσ-νζος των 200 Οραχμών».

ΣΤΗΛΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ

Ιστορία της παροιμίας Βοόντο ακουϋα !» 
, Κάποιος πήγε ταξείδι, καί σάν γύρισε στο χωριό τόν 
ΰώτησαν πώς πέρασε, κι’έκεΐνος χωρίς νά χάση καιρό 

τους λέει. Καλά πέρασα σάν έπήγαινα στό γυρισμό 
όμως τή νύχτα ποΰ πέρασ’ άπό τό τάδε ρουμάνι έκιν- 
τι ιεηα να μέ φαν οί λύκοι. Τό χωριό άπό περιέργεια 
τον ρώτησε, ήσαν πολλοί οί λύκοι ; Έκεΐνος χωρίς νά 
χάση καιρό, σάν έκανε καί τό παλληκάρι, τούς είπε 
πώς ήσαν έκατό πενήντα. Τό χωριό ξαφνίστη γιά τό 
μεγάλο ψέμα π’άκουσε κΤ ένας ένας τοϋ ’λεγε. Δέν 
τούς μέτρησες καλά- άλλος πώς οί λύκοι ήσαν εκατό, 
άλλος όγδοήντα, άλλος τριάντα, άλλος δέκα κι ’ άλλος 
πέντε. "Οσο λιγώοτευαν οί χωριανοί τούς λύκους, τούς 
λιγώστευε κΤ έκεΐνος. Τότε ένας χωριανός τοϋ λέει 
τους είδες μέ τά ’μμάτια σου’ τούς μέτρησες καλά ; μήν 
τκάνες κανά λάθος άπ’τή τρομάρα σου ; Ό χωριάτης 
τότε ,ώ στενοχώριαν του τούς είπε' τί νά σάς είπώ ! 
μετά ’μμάτια μου δέν είδα' βρόντο ακουόα.

Ι· Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

HIX ΤΟΝ ΣίΙΧΟΝ

Τήν δρφανή τήν σμίλη τοΰ Σιόχου τοΰ τεχνίτου 
κλαίει τής τέχνης Μούσα μέ μιά θλιμμένη ρίμα, 
καί λαξευτή μάς δείχνει τήν ξάστερη ψυχή του 
||ες στον Κολοκοτριόνη καί τοΰ Μελά τό μνήμα.

Κ/. του Ρωμηου

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΤΣΑ

ο ΞΕΝΟΣ
—ενιτεμενο μου πουλί καί παραπονεμένο, 
Η <,ενιτειά σέ χαίρεται, σέ χαίρονται τά ξένα 
Λ εγω σέ κλαίω, σέ μύρομαι στά μαϋρα φορεμένη- 
Ίι νά σοϋ στείλω, ξένε μου, τί νά σοϋ προβοδήσω ; 
Λα στειλω μήλο ; σέπεται' κυδώνι ; μαραγκιάζει' 
Να στείλω μοσκοστάφυλο ; κ’ έκεΐνο σταφιδιάζει. 
Νά στείλω κάν^ τά δάκρυά μου σ’ ένα ψιλό μαντήλι ; 
Ία δακρυα μουναι καυτερά καί καίγουν τό μαντήλι.

έίΚΟΝΕΧ. ΑΠ© ΤΗΝ ΠΑΛΑίεΤίΝΗΝ

ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΑ! ΚΑ. ΠΟΛΥΤ.ΜΟΙ ΚΑΝΔΗΛΑΙ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑΙ ΠΡΟ ΤΟΥ ΦΡΙΚΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ 

Μβον τον Πονοοιολο^τάτον -Αρχ^ίτον Γεροοίμον. «·

Ή «Γλωσσική» ή «Πρακτική» καλουμένη Σχολή της 
Ίόππης άριθμεΐ περί τούς 70 μαθητάς έκτρεφομέ- 
νους καί συντηρουμένους δαπάνη τοΰ Ταμείου του 
Ιερού Κοινού. Πρδς μόρφωσιν διδασκαλισσών χρη
σιμεύει τδ έν Ίεροσολύμοις «Κεντρικόν Παρθεναχω- 
γείον» περιλαμβάνον 8 τάξεις, ών μια 1 υμνασ.ακη, 
καί μέλλον συν τώ χρόνω νά προαχθή είς τελειον οι- 

δασκαλεϊον τών Θηλέων
Διά τήν συντήρησιν τών Σχολών τούτων τδ Ελ

ληνικόν Πατριαρχεϊον δαπανά έτησίως—έχομεν υπ 
5ψει τόν Προϋπολογισμόν τοΰ 1909-10 —περί τας 
200,000 δραχμών, αϊτινες κατανέμονται εις μισθο
δοσίας διδασκάλων, ένοίκια σχολείων καί κατοικιών 
διδασκάλων, προμήθειαν διδακτικών βιβλίων καί 
σχολικών σκευών, παροχήν χρηματικών βοηθημά
των εις τούς ένδεεστέρους τών μαθητών καί άνέγερσιν 

εύτψειχών χτιρίων.
Οί ανωτέρω παρατεθέντες αριθμοί λαλουσιν ευ- 

γλώττως περί τής εύεργετικής έπιρροής του Ελλη
νικού Πατριαρχείου έπί τών ιθαγενών πληθυσμών. 
Πέριξ τοΰ Τάφου τού Σωτήρος, δστις εΐπεν εις την 
ανθρωπότητα τό «ειρήνη ύμίν» διεξάγεται σήμερον 
δ λυσσωδέστεοος καί άγριώτερος φυλετικός άγων.Ια 
άντιμαχόμενα στοιχεία έχρησιμοποίησαν πάντοτε ως 
μέσον άπορροφήσεως τήν ϊδρυσιν τών προπαγανδι- 
κών σχολών. Έν αύταίς έδιδάχθη πάντοτε τό μισελ-

RI ΣΧΟΑΑΙ TOY I. ΚθίΝθΥ 
ΤΟΥ Π^Ν^Γ^Τ^ίΟΥ

Έχομεν ύπ’ δψει ήμών μερικούς άριθμούς αφο
ρώντας τάς ύπδ τοΰ Ιερού Κοινού τοΰ Παν. Τάφου 
συντηοουμένας Σχολάς. Κατά τδ έτος 1908-9 έλει- 
τούργησαν έν συνόλω 87 Σχολεία έξ ών 65 τών άρ- 
ρένων καί 22 θηλέων. Είς τά σχολεία αύτά έφοίτη- 
σαν 2841 μαθηταί καί 1084 μαθήτριαι, ίδίδαξαν δέ 
135 διδάσκαλοι καί 54 διδασκάλισσαι.

Τά δνόματα τών τόπων, ένθα έλειτούργησαν τά 
Σχολεία αύτά, μαρτυρούσα, δτι τδ ήμέτερον Πατριαρ- 
χεϊον έφοόντ-.σεν ούχί μόνοΥ περί τών πόλεων καί τών 
μεγάλων κέντρων, αλλ’ έπεξέτεινε τήν εύεργετικήν 
του δοάσιν καί είς απόκεντρα χωρία, άριθμοΰντα ο
λίγα: μόνον δεκάδας δρθοδόξων. Τά σχολεία αύτά δέν 
είνε 'μόνον στοιχειώδους δημοτικής έκπαιδεύσεως. 
Άνώτεραι Σχολαί είνε τδ Γυμνάσιον τών 'Ιεροσολύ
μων καί ή Γλωσσική ή Πρακτική Σχολή τής Ίόππης, 
Άστικαί δέ είνε αί τής Ναζαρέτ, Πτολεμαίδος, Ρα- 
μάλλας, Ίόππης καί Βηθλεέμ.

Οί διδάσκαλοι είνε απόφοιτοι άνωτέρων ξένων -.χο
λών τής Παλαιστίνης και Συρίας, κυρίως δμως τής 
έν Ίόππη νΰν λειτουργούσης — πρδ πενταετίας εν 
Ίεροσολύμοις-έσωτερικής Πατριαρχικής Σχολής.
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ληνικώτερον καί άσπονδώτερον κήρυγμα. Οί αμα
θείς καί ανίδεοι μαθηταί, τους οποίους συλλαμβά- 
νουσι μέ τά δίκτυά των οί πολυώνυμοι άνθρωποθή- 
ραι, έξήλθον τών ξένων σχολών φέροντες έν τή ψυχή 
των μϊσος και αποστροφήν πρός τήν όρθοδοξίαν καί 
τον Ελληνισμόν. Εύτυχώς οί ανωτέρω αριθμοί άπο- 
δεικνύουσιν δτι οί 'Ιεροί Φρουροί τής θρησκευτικής 
ήμών παρακαταθήκης αμύνονται μετ’ έντάσεως καί 
σθένους κατά τής έπιβουλής. Τό φώς τής παιδείας 
τής αληθινής, τό όποιον σκορπίζουσι τά σχολεία τοΰ 
Ελληνικού Πατριαρχείου, υπήρξε πάντοτε δ έπικιν- 
δυνώτερος έχθρός είς τούς ανθρώπους τοΰ σκότους 
και τούς ίππότας τής ομίχλης. Είς τήν δωρεάν πα
ροχήν τών μέσων τής έκπαιδεύσεως, τήν όποίαν με
ταχειρίζονται οί προπαγανδισταί, ήναγκάσθη νά 
άντεπεξέλθη διά όμοιου μέτρου καί τό Ελληνικόν 
Πατριαρχείον. Ούτως δ άγων αύτοΰ ήδυνήθη νά κρα- 
τηθή άλλά μέ φοβεράν πάντοτε άπειλήν τής οίκονο 
μικής του ύποστάσεως. Οί άκατάβληται άμύντορες 
τών έθνικών ήμών ιδεωδών έχουσιν άνάγκην τής 
υλικής καί ήθικής ένισχύσεως πάντων τών άδελφών. 
Δέν έχουσιν άνάγκην νά τούς δανείσωμεν σθένος καί 
ζωήν, διότι τό στήθός των είνε πλήρες έξ αυτών. 
Έχουσιν δμως άπόλυτον άνάγκην τής υλικής ένι
σχύσεως, τών άπαραιτήτων πυρομαχικών, μέ τά δποία 
νά συνεχίσωσι τήν ήρωϊκήν και άποτελεσματικήν 
των Άμυναν.

A. Ρ.

ΡΩΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Α. Κ Ο Τ Π F I Ν

ΣΤΟ ΤΡΑΜ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Δεσποινίς μέ τήν « Musique » κάτω άπό τήν 
μασχάλη—ώχρά, μέ κουρασμένα φωτεινά πολλά ση
μαίνοντα πρωτευουσιάνικα μάτια, έρωτευμένη μέ τόν 
καθηγητή της, μέ τάσι μεγάλη πρός τήν μουσική, 
μέ πονοκεφάλους, κακό στομάχι, μέ άγάπη γιά τή 
σοκολάτα, διαβάζουσα δποιοδήποτε χωρίς καμμιά 
έκλογή βιβλίο καί άναιμική.

Δυό έργολάβοι μπογιατζήδες ή μαραγκοί- ςτά 
χοντρά τους κεφάλια φορούν κασκέτα- τά μικρά τους 
μάτια πρίσθηκαν άπό τόν ύπνο καί τό πάχος, αί σια
γόνες σάν σιδερένια τηγάνια, κατάχοντρα πρηξή- 
ματα ςτά μάγουλα τά κατάφυτα μέ κίτρινο σγουρό 
τρίχωμα. Και οί δύο τακτικοί έπισκέπται τοΰ ιππο
δρομίου καί τών ταβερνών καί οί δύο τύραννοι μέσα 
ςτά σπίτια των, βασανισταί τών παιδιών των, μά τρο
μερά θρήσκοι, δέν άφίνουν καμμιά σαρακοστή μήτε 
τή Μεγάλη, μήτε, τών Χριστουγέννων, μήτε τών

Αγίων ’Αποστόλων, μήτε τοΰ Δεκαπενταυγουστόϋ 
καί οί δύο δμως ικανοί νά πνίξουν άνθρωπο σάν τήν 
μυϊγα γιά ένα καπίκι και κοντά σ’ αύτά δλα, λαμ
προί πατριώται. . .

Νά μιά γρηοΰλα- κοντή, χοντρή. 'Όλο της τό 
πρόσωπο γεμάτο ρυτίδες, τά χείλη της αιωνίως κι
νούνται ώσάν νά μασούν είτε νά ψυθυρίζουν ξορκι- 
σμούς- τά βλέφαρα τών ύποπτων ζωηρών ματιών της 
—ματιών παληοΰ πεπειραμένου ποντικού—είνε κόκ
κινα καί χωρίς βλεφαρίδες. Καί αύτήν τήν ξεύρω 
περίφημα άγαπά τές άνακατωσούρες. Πάντα τήν 
συναντάτε ςτό δικαστήριο, είς τούς διαδρόμους του, 
ςτά γραφεία, ςτήν αίθουσα πάντα μέ συναλλάγματα, 
μέ άπαιτήσεις, μέ παράπονα. Τό δικαστήριον—είνε 
τό δικό της άλκοόλ, χασίς, διά τό όποιον πετά τά 
τελευταϊά της χρήματα άπο τήν άθλια της σύνταξι 
καί άπό τή πούλησιν τοΰ μικρού της σπιτιού. Άπο 
κάπου δέ άπό τό Ούρζούμ ή τό Γαντιάτης ή μεγάλη 
πολύτεκνη κόρη της σύζυγος ύπαλλήλου τής γράφει 
μέ παράπονο- « Μητεροΰλα γιά σάς αί δίκαι είνε άπό- 
λαυσις, θέατρο, μά σκεφθήτε πώς τώρα είνε χειμώ
νας καί τά μικρά μου άγόρια τρέχουν χωρίς γαλότσες 
καί βήχουν ».

11}ό πέρα κάθεται νέος παστρικούτσικος, ζωηρός, 
μαθητής φαρμακείου- πιο πέρα άκόμα — μαμμή μέ 
τήν άπαραίτητον τσάντα της. Πίσω άπ’ αύτήν κοντά 
ςτή γων)ά είνε δύο — άνδρας καί γυναίκα — καί οί 
δύο μεγαλόσωμοι, παχεϊς, μέ χονδρά χαρακτηριστικά- 
αύτός έπαρχιακός μηχανικός, ίσως έκδοτης τοΰ περιο
δικού « Τυροβράσιμο » αύτή γιατρός, μέ έξέχον στή
θος. Καί οί δύο φορούν γιαλιά.

Στή γωνιά μόλις άκουμπισμένη ’ςτό τοίχο μέ μι- 
σοκλεισμένα τά μάτια καί κρυμμένα τά χέρ^α ’ςτό 
χειροκάλυμμα κάθεται νέα κυρία μέ συμπαθητικό 
πρόσωπο προωρισμένο γιά τό μειδίαμα τής εύτυχίας. 
’Απέναντι της ξανθός, μέ κόκκινα μάγουλα φοιτητής, 
μέ μάτια φωτεινά, γαλάζια- μορφή ώραίου, λίγο 
πρόστυχου χωριάτη, άλλά κοντά σ’ αύτά λεπτοί ρώ- 
θωνες—άπόδειξις καλής ράτσας. Καί νά βλέπω πώς 
αύτός κι’ αύτή άθώα καί άθελα ζητούν τά βλέμματα 
άλλήλων, ξαφνικά συναντώνται μέ τά μάτια γιά μιά 
στιγμή καί άμέσως καί οί δύο γυρίζουν σ’ άλλη με
ριά τά βλέμματά τους καί πάλιν συναντώνται καί πά
λιν άποστρέφουν τό βλέμμα.

Παληό, καθώς ό κόσμος, γνωστό στόν καθένα, ά- 
θώο λαμπρό παιγνίδι.

"Ολοι δμως οί έπιβάται σιωπούν. Το άντρόγυνο 
πότε-πότε άνταλλάσσει δύο λόγ}α καί άμέσως σιωπά 
στραβοκυττάζοντας τούς ξένους. Οί έργολάβοι μέ σι
γανή φωνή κάτι μουγκρίζουν σκύφτοντες δ ένας πρός 
τόν άλλον μέ τά κασκέτα- καί αύτοί δμως άμέσως 
παύουν άφοΰ βαθειά στενάζουν κυττάζοντες μέ νυ
σταλέο βλέμμα τόν κόσμο καί παίζοντες μέ τά με-

μέ τήν. συνήθη τάξι καί έτσι χάνουν γιά πάντα, γιά 
άνόητους, τιποτένιους τής ζωής κανόνας έκείνη τή 
μεγίστη εύτυχία, ή δποία φωτίζει τήν ψυχή τών άν- 
θρώπων μόνον καί μόνον χάρις ςτή τύχη, έν παρόδω.

Καί νά δλος δ ίδικός μας πλανήτης, ή θαυμασία 
μας Γή, μοΰ παρουσιάζεται ώσάν μικρό τράμ, τό ό
ποιον φέρεται μέσα σέ κάποια αινιγματώδη χώρα είς 
τήν αιωνιότητα. Ό δδηγός τοΰ τράμ μπροστά της— 
άόρατος, εύπειθής είς τούς μυστηριώδεις νόμους, δ 
Χρόνος- δ τραμβαγέρης — ό Θάνατος. Καί πραγμα
τικά έν συγκρίσει πρός τούς άτελειώτους αιώνας, οί 
όποιοι υπήρξαν πρό ήμών καί έκείνων, οί όποιοι θά 
μείνουν κατόπιν μας—δέν είνε παρόμοια μηδαμινοί 
καί δ δρόμος μας ςτό τράμ καί ή ίδική μας ζωή ;

— Τέλος ςτά πράσινα μπιλέτα !—κηρύττει τό 
πεπρωμένον άφοΰ έχωσε τό κεφάλι του ςτή πόρτα.

’Ακριβώς έγώ έχω πράσινο μπιλέτο. «Έ ! άφοΰ 
είνε τέλος άς είνε» σκέπτομαι. «Μοΰ είναι άλλως τε 
άδιάφορο ποΰ πήγαινα». Καί βγαίνω άπό τό τράμ 
στό δρόμο, ςτήν δμίχλη, ςτό σκοτάδι, ςτή λάσπη.

Καλή μου νέα ! Σάς όρκίζομαι ή ζωή είνε πολύ 
μικρά, παρά πολύ μικρά. Τώρα ςτήν ήλικία σας δέν 
μπορείτε νά φαντασθήτε δπόσο στιγμιαία είνε. Μή 
φοβεϊσθε δμως δέν θά σάς πώ τήν άνούσια φράσι τοΰ 
λοχαγού..... δΓ αύτό πρέπει νά τήν άπολαύσωμε ό-
λόκληρη δπως μπορούμε, είτε «δΓ αύτό πρέπει νά 
πάρουμε άπ’ αύτή δ,τι μπορούμε». Ά, δχι ! Είνε 
άνάγκη δ άνθρωπος νά είνε άγνός ςτήν άγάπη του, 
πιστός ςτή φιλία, έπιεικής πρός τούς άδυνάτους καί 
δυστυχείς, εύπροσήγορος πρός τά θηρία. Έάν δμως 
ή καρδιά σας αίφνης άκράτητα σάς τραβήξη άπό πί
σω της, μήν έναντιώνεσθε στή θαυμασία της δύναμι, 
μή δίδετε πίστη ούτε ςτάς (Λμβουλάς τής Γρηάς-Πεί
ρας, ούτε ςτό συμφέρον, ούτε στές συνήθειες, πιστεύ
ετε τή καρδιά σας καί άκολουθείτέ την. Τό σώμα θά 

σάς γελάση, ή καρδιά — ποτέ.
Όταν δέ θά έλθη τό τέλος ςτό μπιλέτο σας πη

γαίνετε χωρίς γογγυσμούς ςτό σκοτάδι. Τώρα καθώς 
φαίνεται θά σάς περιμένη ςτό σπίτι τό συνειθισμένο 
τσάι μέ τά παξιμαδάχια, αί βαρετές γύρω εικόνες, αί 
πρό πολλοΰ πληκτικές κουβέντες γιά θέατρα, φιλο
λογία, γιά σημερινές έφημερίδες. Έκεϊ στόν κεντρι
κόν σταθμόν, ποιος ξεύρει, ίσως δούμε λάμποντα ά- 
νάκτορα άπό κάτω άπό τόν αιώνιον ούρανόν, θά ά- 
κούσωμε λεπτή γλυκερά μουσική, θά άπολαύσωμεν 
μυρωδιές άοράτων λουλουδιών. Καί δλοι θά εΐμεθα 
ώραιοι, εύθυμοι, αγνά γυμνοί, καθάριοι καί γεμάτοι 

άγάπη.
Γιά ένα μονάχα σάς ικετεύω- μή κατεβαίνετε άπό 

τό τράμ πριν σταματήση δλότελα. Είνε άνόητο καί 

άσχημο.
I Εκ τοΰ Ρωσσικοϋ]

Όδη ίσος ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ

γάλα δάκτυλα τών χεριών ποΰ έχουν βάλη ςτά γόνατα. 
Όχι ! Άν ήτο στήν έξουσία μου καί έάν δέν έ- 

φοβούμην νά προσβάλω κανένα έγώ θά έφερνα σ’ δ
λους ζωή. Θά έδιδα στόν γέρο Συνταγματάρχη μερι- 
κάς λαμπράς συνταγάς γιά τούς ρευματισμούς καί 
θά μιλούσα μαζί του περί τών θεραπευτηρίων τής 
λάσπης. Μέ τούς συζύγους—μέ τά γυαλιά—μέ σε
βασμό, καί πλήξι θά συνομιλούσα περί πολιτικής καί 

τής Ντούμας.
Θά άκουα μέ μεγάλο ένδιαφέρον γιά δλες τές δί

κες τές οποίες ειχεν ή γρηοΰλα.
Γιά νά δώσω καμμιά διέξοδο ςτή χολή πού παρα

γέμισε τό ήπαρ τού καθηγητοΰ, θά έβγαζα σιγά-σιγά 
τή τσιγαροθήκη μου, θά έπερνα άπ’ έκεϊ κανένα τσι
γάρο, θά χτυπούσα μ’ αύτό τό σκέπασμα καί μέ ά- 
κακο άθφο ΰφος θά τό έβαζα στό στόμα. Φαντάζομα1 
πώς διά μιάς θά κιτρινήση, θά λάμψη μέ τά γιαλιά 
του καί θά μουρμουρίση έναντίον μου «έδώ δέν έπι- 
τρέπεται τό κάπνισμα. Δέν βλέπετε τί γράφει ;» 
Άλλ’ έγώ μέ δλη μου τήν ήσυχία θά βγάλω τό 
κουτί μέ τά σπίρτα καί σιωπώντας θά τό καπνίσω. 
Ό δάσκαλος άπό κίτρινος θά γίνη κατακόκκινος καί 
θά φωνάζη. «Μά τραμβαγέρη βγάλτε τον αύτόν τόν 
άναιδή. Επιτρέπει ςτόν έαυτόν του νά καπνίζη μέσα 
ςτό τράμ». Τότε μέ χριστιανική υποταγή θά βγώ, θά 
καπνίζω καί θά χαίρωμαι πώς έφερα τούλάχιστον 
ένός λεπτού έλάφρυνσιν εις τήν ψυχήν τού καθη

γητοΰ.
Εις τήν ώραίαν δέ, νέαν κυρίαν, καί είς τόν φοιτη

τήν πού κάθεται άπέναντί της θά έλεγα :
— Παιδιά μου, βλέπω πώς άρέσετε ό ένας ςτόν 

άλλον γιατί λοιπόν νά μήν αρχίσετε νά συνομιλήτε 
έδώ πέρα, απλά, είλικρινά, έγκάρδια, εύθυμα ;

Άλλ’ ό τραμβαγέρης περνά τό κεφάλι του μέσα 

καί φωνάζει :
— Μπησέϊναγια.
Ό φοιτητής βγήκε ρίχνοντας τελευταίο δειλό 

βλέμμα έπί τής νέας. Μού φαίνεται πώς διακρίνω 
πώς τό στήθός του κάτω άπό το χοντρό του έπανω- 
φόρι άνεβοκατεβαίνει συχνά.

Έβγήκε. Τό τράμ ξεκινά. Ή κυρία γυρίζει πρός 
τά παράθυρα γρήγορα-γρήγορα μέ τό μικρό της 
χέρι μέσα σέ κίτρινο Σουηδικό γάντι καθαρίζει τό 
μαύρο, υγρό γ^αλί καί βλέπει ςτό δρόμο.

Αλήθεια δλα αύτά πάν ςτή ζωή, τή μεγάλη 
πραγματική ζωή, μέσ’ τήν όποίαν άπαράλλαχτα 
στρυμώχνουνται καί σκουντιώνται άνθρωποι, έτσι μο
χθηρά χωρίς έμπιστοσύνη συναντώνται καί έτσι μέ 
ύποψία συναντούν τούς καινούργιους πού έρχονται μέ 
φόβο, μέ στραβό βλέμμα- κολλούν ςτούς δικούς των 
ςτούς συνειθισμένους π}ά- έτσι άπαράλλαχτα φοβούν
ται κάθε σκέψι καί κάθε λόγο πού έχει λεχθή δχι
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χώρος δέν επιτρέπει τήν δημοσίευοιν καί τών υπολοί
πων διαλέξεων, όπόταν θά έδίδομεν καί πλήρη τήν 
ιδέαν τής ωραίας φιλολογικής καί καλλιτεχνικής αύτής 
εορτής,

OfflIAia Κ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ WINΑΚΟ0ΗΚΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ

Έΐς τάς άρχάς τον μηνός έορτάοθη είς τήν αΐθον- 
οαν τον Παρνασσού ή Δεκαετηρίς τής Πινακοθή
κης. Υπό τάς σημερινός κοινωνικός περιστάσεις δε
καετής ζωη ενός περιοδικού δύναται νά θεωρηθή και 
είνε φιλολογικόν γεγονός. Είς τούτο άποβλέπων στενός 
κύκλος λογιών καί καλλιτεχνών κατήρτησεν επιτροπήν 
ή όποια άνέλαβε νά διοργάνωση έορτήν είς τάς αίθουσας 
τον Παρνασσόν πρός τιμήν της « Πινακοθήκης» καί τον 
κ. Καλογεροπούλου, διευθυντοΰ αύτής. Καί ή έορτή 
επετυχεν, καί ό κόσμος δ εκλεκτός, ό κόσμος τών γραμ
μάτων, τών λογιών, τών καλλιτεχνών, έτίμησε διά τής 
παρουσίας του τήν εορτήν τής τέχνης καί τής φιλολο
γίας.Η1 A. Υ. ό πρίγκηφ Νικόλαος παρευρέθη είς αύ- 
την καθίος καί ό κ. Γρυπάρης έπί τών ’Εξωτερικών 
υπουργός έκπροσωπών τήν Κυβέρνησιν. Κατά τό πρό
γραμμα τής έορτής όμίλησαν οί κ.κ.Τζαβέλλας, Δημη- 
τρακοπουλος, Καλογερόπουλος καί Jig Ζωγράφου, τό 
μουσικόν μέρος έξετελέσθη υπό τής κ. Λόττνερ, τοΰ κ. 
Εαιφερ, καί τής Δος Λυμπεροπούλον, απήγγειλε δέ μέ 
πολλήν χάριν ή Jig Ξαβερία Κανελοπούλον, άντικατα- 
στίσασα τόν αιφνίδιος κολυθέντα κ. Πολέμη άπό τήν 
συμμετοχήν του είς τήν εορτήν.

'II Δεσποινίς Ζωγράφου δμίληοεν περί Κοινωνίας 

καί Περιοδικοΰ τύπου. 'Ο κ. Δημητρακόπουλος 
περί τών ’Αγώνων τοΰ Περιοδικοΰ τύπου. Δη- 
μοσιεύομεν τάς δύο αύτάς δμιλίας, λνπούμεναι οτι δ

Εορτάζεται σήμερον ή δεκαετηρίς τής «Πινακο
θήκης» τοΰ επίλεκτου συναδέλφου κ. Δ. Καλογερο- 
πούλου. Η έορτή αΰτη, εΐς πάντα άγαπώντα και τι- 
μώντα τα γραμματα, πρεπει νά προκαλέση συγκί- 
νησιν βαθυτάτην. Διότι έκάστη έορτή τών γραμμά
των καί των τεχνών, δι’ δλα τά έθνη, καί ιδίως διά 
>.ήν Ελλάδα, όπου τά γραμματα καί αί τέχναι έφω- 
τίσθησαν και κατηυγάσθησαν τό πρώτον άπό τό ζωο- 
γόνον φώς τοΰ Φοίβου—’Απόλλωνος, είνε έορτή αύ- 
τόχρημα έθνική.

'Η «Πινακοθήκη» διήνυσε μέχρι τής ήμέρας ταύ- 
της στάδιον άξιον μεγάλης προσοχής, διά τήν φι
λολογικήν ευσυνειδησίαν της καϊ διά τήν στοργήν 
πρός τήν μίαν καϊ γενικήν ιδέαν, εΐς τήν όποιαν τείνει 
κάθε ψυχή έλληνική : Τήν άνάπτυξιν τοΰ πνεύματος 
οια γλώσσης καθαράς, γλώσσης άπηλλαγμένης 
παντός βεβήλου χυδαϊσμού, γλώσσης άνταξίας τοΰ 
μεγάλου προορισμού και τοΰ μεγαλείου τής έλληνι- 
κής φυλής.

Δυστυχώς δμως, ή φυλή, μεθ’ δλην τήν άνεγνω- 
ρισμενην πρός τήν έθνικήν ιδέαν έπίδοσίν της, μεθ’ 
δλην τήν ένθεον προσήλωσίν της πρός τήν δόξαν 
τοΰ παρελθόντος—δόξαν φιλολογικήν καϊ καλλιτε
χνικήν —μεθ’ δλα τά πρός τό μέλλον όνειρά της, 
τά οποία έκσπώνται εΐς κάθε περίστασιν ώς ρόδινος 
χείμαρρος άπό τήν ψυχήν της, παρουσιάζει ταυτο- 
χρόνως καϊ παράδοξον φαινόμενον άντιλήψεως τοΰ 
προορισμού της, καί τοΰ τρόπου καθ’ δν θά πραγμα
τοποίηση μιαν ήμέραν τόν προορισμόν αύτόν : 
r .J1? Ελληνική φυλή δέν άγαπα πλέον τό σοβαρόν 
βιβλίον καϊ τήν τέχνην τήν υψηλήν. Πικροτάτην 
πείραν έχομεν δλοι τής πνευματικής αύτής κατα 
..τωσεως, και εν οΐκτρόν καϊ άξιοθρήνητον θΰμά της 
εινε και ό λαλών ένώπιον σας κατά τήν στιγμήν ταύ
την. Εΐς σωρείαν εύρίσκονται έν τή κατοικία μου βι
βλία, τά όποϊα συνέγραψα μέ δλην μου τήν φιλολο
γικήν^ εύσυνειδησίαν, καϊ μέ όνειρα έπιτυχίας καϊ 
θριάμβου. Τά πακέτα έχουν δεκατισθή άπό τούς πον
τικούς και τάς κατσαρίδας- θά ήσαν δέ ούτοι οί μό
νοι άντιπρόσωποι τοΰ ζωολογικού βασιλείου, οί νεμό- 
μενοι τήν έντυπον έργασίαν μου, έάν έκάστοτε μερι
κοί φιλότιμοι τζαμπατζήδες, δέν προσήρχοντο παρή- 
γοροι, δια νά συμπληρώσουν μαζύ μέ τούς άνωτέρω 
συναδέλφους των, τό εύεργετικόν έργον τήςέξαντλτ- 
σεως έκάστης έκδόσεως.

Αντιθέτως δέ, δ,τι έγραψα έξ άνάγκης βιοπορι
στικής, έργα όχι τής προσοχής καϊ τής τέχνης, άλλ’ 
έργα προδίδοντα άπό τής πρώτης μέχρι τής τελευ
ταίας^ σελίδας των τόν σπασμόν τής βιαστικότητος 
και τής έκζητήσεως τών πλαστών θέσεων διά τήν νο- 
σηράν προσέλκυσιν τής περιέργειας τοΰ άναγνώστου, 
ευρον μυριάδας άναγνωστών εις τάς στήλας τών έ- 
φημερίδων, καϊ παρ’ άξίαν έξησφάλισαν τόν άρτον 
μου !

Διατϊ νά μή εϊμεθα ειλικρινείς οί ίδιοι, προκειμέ- 

χήν καϊ έπιμέλειαν και οικονομίαν, μέ τήν , όποιαν 
συντάσσεται ή προωρισμένη διά τό περιοδικόν ύλη,. 
Τό περιοδικόν είνε ήρεμία καϊ βαθύτης σκέψεως· ή 
έφημερις είνε γοργότης καϊ τής σκέψεως σπασμός.

' Ό 'σπασμός αύτός μεταδιδόμενος ώς δι’ ηλεκτρι
κής ένεργείας άπό τήν στήλην τής έφημερίδος εΐς 
τόν άναγνώστην, τόν κατέστησε σήμερον νευροπαθή 
καί βιαστικόν. "Ολα σήμερον βιάζονται, καί τά πλεί- 
στα χωρίς νά γνωρίζουν διατί. Ύπήρξεν έποχή, καθ 
ήν καϊ οί γεροντότεροι ’Αθηναίοι κατήρχοντο πεζοϊ,εί- 
κοσάκις τήν ήμέραν άπό τήν πλατείαν τοΰ Συντάγ
ματος είς τήν 'Ομόνοιαν. Σήμερον βλέπετε παιδιά 
δεκαετή νά προσκολλώνται εΐσ τά τράμ, δχι διότι θά 
κουρασθή φυσιολογικώς τό σώμα των διά τοΰ δρόμου 
ένός χιλιομέτρου, άλλά διότι είνε κουρασμένη ή ψυ
χή των καϊ τό πνεύμά των καϊ διότι νομίζουν δτι βι
άζονται, χωρίς νά έχη καϊ ή βία των ώρισμένον πρα
κτικόν σκοπόν.

Φυσικόν λοιπόν ήτο, είς τόπον δπου τά πάντα 
βιάζονται καϊ ή σκέψις είνε άποτέλεσμα σπασμού, 
τό βαρύ καϊ μετρημένον καϊ ψύχραιμον καί, ήρεμο? 
περιοδικόν νά μή εύρίσκη συνοδοιπόρους έπαρκείς 
πρός ύποστήριξίν του.

' Ενθυμούμαι τήν έποχήν έκείνην κατά τήν όποιαν 
έξεδίδοντο ή «Πανδώρα», ή «Εύτέρπη», ή «Χρυ- 
σαλλϊς» ή «Μνημοσύνη» καϊ αύτή ή «Εστία»,κατα 
τήν πρώτην της περίοδον. Καϊ οί άπλουστεροι,άκόμη 
ήσαν συνδρομηταί. Ό μακαρίτης πατήρ μου δεν συγ- 
κατελέγετο μεταξύ τών φιλολογούντων τής έποχής, 
έλάμβανεν δμως καϊ τά τέσσαρα άνωτέρω περιοδικά 
καθ’ δλην τήν περίοδον τής έκδόσεώς των, τά έφυ- 
λαττε κατά σειράν καϊ τά έδενε. Σήμερον ποιος,φυ- 
λάττει σειράν περιοδικών, καϊ ποιος λαμβάνει δλα ομού 
τά έκδιδόμενα καϊ ποιος πληρώνει εύχαρίστως μιαν 
συνδρομήν καϊ χωρίς νά παραπονεθή, άνευ έντροπής, 
δτι «τοΰ τό έφόρταισαν τό περιοδικόν ;»

Έάν δέ άντιλέξη κανείς, καϊ ίσχυρισθή δτι^ή υλη 
τών περιοδικών έκείνων ήτο σπουδαιοτέρα τής τών 
σημερινών βεβαίως θά πλανηθή’ διότι, ό άγών τοΰ 
βίου σήμερον κατέστη τοιοΰτος ύπό τήν, έ,ποψιν τών 
αναγκών, 'ώστε τό γλίσχρον εισόδημα, ένός περιοδι
κού μόλις έπαρκεΐ πρός τήν έκτύπωσίν του, εινε οε 
αδύνατον νά συντηρήση διά γενναίας αμοιβής και 
λεγεώνας συνεργατών.

-ή?
Έν τούτοις πρός έπαινον τής «Πινακοθήκης», 

πρεπει ν’ άνομολογηθή κατά τήν έπίσημον ταύτην 
στιγμήν τοΰ δεκαετούς βίου της, δτι,ύπή,ρξε καϊ ε,ίς 
τήν ύλην της δσον ήδύνατο έκλεκτική, καϊ πρός τους 
νέους καί όργώντας πρός τήν φιλολογίαν έδείχθη ε
πιεικής, πλείστα νεαρά ποιητικά τάλαντα άπ,οκαλυ- 
ψασα καϊ ποδηγετήσασα μετά προσοχής. , Εκείνο 
δέ άκόμη, τό όποιον πρέπει νά προστεθή καϊ νά εξ- 
αρθή έπικαίρως, είνε ή άκρα αύτής αύστηρότης εις 
τής γλώσσης τήν έκλογήν.

Έν τφ μεταξύ τής δεκαετίας ταύτης ύπουλος και 
άκαταλόγιστος άπόπειρα πρός διαφθοράν τής πάτριου 
γλώσσης—τό κύμα αύτό, τό όποιον έσημειώθη κατ 
άρχάς ώς έλαφρά ρυτϊς εΐς τήν άπέραντον γλωσσι
κήν γαλήνην τοΰ τόπου καϊ βαθμηδόν έξογκωθεν η- 
πείλει μέχρι χθές άκόμη νά καταπνίξή τό έθνος,—το 
κύμα αύτό έθραύσθη πάντοτε πρό τού ούδού της θυ-

νου περί έργασίας, τήν οποίαν θά κρίνη, θά δικάση, 
καϊ θά ταξινομήση τό μέλλον ; Τούλάχιστον άς γνω
ρίζουν οί έπιγιγνόμενοι ύπό ποιαν ευρισκόμενοι, βαρύ- 
τάτην άτμοσφαιρικήν καϊ ψυχικήν θλίψιν, έρριψαμεν 
έπϊ τοΰ χάρτου καϊ γραμμάς άναξίας φιλολογικών 
άξιώσεων.

Καϊ ή κατάπτωσις αυτή έχει τήν κυρίαν αιτίαν 
της εΐς τήν πολιτικήν. Ή πολιτική διά τόν τόπον 
τούτον υπήρξε πηγή γενικής νόσου, έμάρανε κάθε 
ψυχήν καϊ ένάρκωσε κάθε παραγωγικόν έγκεφαλι- 
κόν κύτταρον. Ύπήρξεν έποχή διά τάς ’Αθήνας, απο 
τής άπελευθερώσεως τοΰ Κράτους μέχρι του 1850 
περίπου, έποχή χρυσή διά τήν φιλολογίαν, κατά τήν 
οποίαν ό ποιητής ήτο φαινόμενον έκτακτον ή,ρκει νά 
γράψη κανείς δέκα ποιήματα, δύο τραγφδίας, να 
δϊασκέυάση δύο—τρεις κωμφδίας τοΰ Μολιέρου η 
τοΰ Γολδόνη, διά νά καταστή άντικείμενον π,ασης 
τιμής έκ μέρους τής πολιτείας, νά τοΰ δοθούν θεσεις, 
καϊ νά τοΰ έμπιστευθή τό έπίσημον κράτος ύψιστα 
αύτοΰ συμφέροντα. ,

Τά άνάκτορα, τά σαλόνια τών πολιτευόμενων και 
αύτών τών πρεσβειών ακόμη, ήσαν άνοικτά διά τούς 
λογίους καϊ τούς ποιητας. r

Σήμερον δ λόγιος καϊ ό ποιητής δέν έχει ουοεμιαν 
καθωοισμένην κοινωνικήν θέσιν. Έάν οί σύγχρονοι 
λογογράφοι δέν έκράτουν ταύτοχρόνως καϊ,τοΰ οη- 
μοσιογοάφου τόν πληγώνοντα κάλαμον, ούδεϊς εκ 
τών κατακτώντων, διά τής βοήθειας τών άστάτων καϊ 
παλιντρόπων λαϊκών ρευμάτων, τάς άνωτάτας,πολι 
τειακάς θέσεις, θά κατεδέχετο νά στρέψη τό αέτειον 
βλέμμα του πρός τόν πτωχόν καί ήθικώς άστήρικτον 
έργάτην τών γραμμάτων! , , ,

Ούδέποτε, άπό τής έποχής έκείνης ήν άνεφερα και 
έντεϋθεν, ούδέποτε πολιτευόμενος, είτε έντός είτε έκ
τος τής έξουσίας, κατεδέχθη νά στρέψη τήν^πολυ- 
περίσπαστον προσοχήν του πρός,άνθρωπον τοϋ καλ
λιεργημένου καί εύγενούς πνεύματος. Τάς πρωθυ- 
πουργικάς καϊ ύπουργικάς αύλάς συνεκρότησαν συν
ήθως άνθρωποι μηδεμίαν έχοντες σχέσιν μέ τό πνευ
ματικόν φώς.

Έκ τών δλίγων τούτων δύναται τις νά κρίνη τόν 
άπογοητευτικόν άγώνα τών γραμμάτων κατά τήν πε
ρίοδον ταύτην τού έθνους, καϊ τόν άγώνα ακόμη ένός 
περιοδικού, τού όποιου δ βίος έξαρτάται άπό τήν φι
λολογικήν διάπλασιν τού άναγινώσκοντος λαού, και 
άπό τήν φιλολογικήν άνατροφήν τών, κυβερνώντων.

Εΐς τήν έπιδείνωσιν δέ ταύτην τοΰ άγώνός τοΰ πε
ριοδικού τύπου ιδίως έν Έλλάδι, σπουδαίως συμβάλ
λει προσέτι καϊ ή ώμολογημένη πρόοδος του ήμερη- 
σίου τύπου· δ τύπος βαθμιδόν άπορροφά τήν ύλην τοΰ 
περιοδικού εΐς τό μυθιστόρημα, είς τό διήγημα, εις 
τήν κριτικήν, εΐς τήν φιλολογικήν καϊ καλλιτεχνικήν 
κίνησιν, είς τήν σάτυραν, καϊ είς αύτήν άκόμη„ τήν 
λυρικήν ποίησιν. Έντός μιας έβδομάδος, ένός δεκα
πενθημέρου ή ένός μηνός, ή ύλη τοΰ περιοδικού τύ
που συζητείται, έξαντλείται ούχί δέ σπανίως καϊ εςευ 
τελίζεται.Διότι δέν είνε δυνατόν τό διήγημα, που γρά 
φεται διά νά κορέση τόν άκόρεστον Καιάδαν, μιας έφη- 
μερίδος, καϊ ή κριτική, καϊ ή εύθυμογραφία και δλα 
έν γένει τής λογογραφίας τά είδη, νά συντάσσωνται έν
τός δλιγίστης τεταγμένης ώρας μέ τήν αύτήν προσο
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ρας τής «Πινακοθήκης». Δύναται αύτη νά καυχαται 
ότι εΐνε xb μόνον φιλολογικόν περιοδικόν τής έποχής 
το οποίον άν υπεχώρησεν εις φιλολογικά; αδυναμί
ας, ουδέποτε ύπεχώρησεν δμως είς γλωσσικά;.
, Βαθμηδόν δλα τά περιοδικά σχεδόν έπηοεάσθησαν 
από τήν καταστρεπτικήν γλωσσικήν φθίσιν. Και ιδι
αίτερα περιοδικά άκόμη έξεδόθησαν πρό; σκοπόν με- 
ταδόσεω; τοΰ μικροβίου τής τριχοφυΐας είς δλου; τούς 
ελληνικούς έγκεφάλους. Ή τυφλωτική αύτη τριχο-

όχι jiovov δεν έπηρεασε τήν «Πινακοθήκην» 
αλλά τήν έταξε καί μεταξύ τών πρωτοστατών είς τόν 
αγώνα τοΰ κουρεύματος, τοΰ όποιου τόν θρίαμβον 
πανηγυρ^ίζομεν σήμερον, δφειλόμενον είς τήν άφύπνι- 
σιν του έθνους καί ιδία τοΰ τύπου καί τών φοιτη
τών, τήν ύψηλήν άντίληψιν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέ
α’; και εις τον κρατερόν άγώνα τοΰ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει έθνάρχου Ιωακείμ τοΰ Γ. καί τοΰ έν Άθή- 
ναις πρωτοστάτου τών Γραμμάτων Μιστριώτσυ τοΰ 
μοναδικοΰ.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Δ05 ΖΩΓΡΑΦΟΥ

, Μέ ιδιαιτέραν χαράν συμμετέχω είς έορτήν τιμητι
κήν υπέρ τοΰ συναδέλφου κ. Δημητρών Καλογερο- 
πουΛον επι τή εύκαιρία τής ουμπληρώσεως δεκαετίας 
απο τής έκδόσεως τοϋ καλλιτεχνικού περιοδικού αύτοΰ 
ή «Πινακοθήκη». Και δέν αποκρύπτω τά συναισθή- 
ματατά μου προκειμένου νά συμμετέχω είς εορτήν διά 
τής δποίας επιβραβεύεται ή πνευματική εργασία, και 
προσελκνεται έστω και στιγμιαίου, τό ένδιαφέρον τής 
κοινωνίας μας υπέρ τών ανθρώπων τοΰ πνεύματος 
καί τής τέχνης.

Κάθε τόπος διατρέχει ώρισμένα στάδια στασιμότη
τας, μεταβατικής καταστάσεως καί προόδου. Εινε τοΰ
το δ κλήρος παντός ’Έθνους καί πάσης Κοινωνίας. 
Δεν ήτο δυνατόν καί τό έθνος μας καί ή κοινωνία μας 
ν αποτελόσουν έξαίρεσιν καί διά τοΰτο είνε υποχρεω
μένα να διατρεξουν τά στάδια αύτά.

Εις ποιον δμως έξ αύτών εύρίσκόμεθα ήδη 
άφίνω είς υμάς νά κρίνετε. Σήμερον είς εποχήν 
κατά τήν δποίαν έξωνυχίσθησαν καί τείνουσι νά έξαν- 
τληθώσιν δλα τά ζητήματα, είς εποχήν κατά τήν δποίαν 
ό ανθρώπινος νοΰς τείνει εις ύφη δυσθεώρητα είς βά
θη απροσπέλαστα καί εις μήκη άπροσδιώριστα, χρειά
ζεται κάτι νέον, κάτι ιδιαίτερον είτε <5ιά τά έθνη είτε 
όιά τά άτομα.

Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία αύτό φιλοδοξεί εις 
τήν παγκόσμιον κίνησιν. Άλλου, δ μορφωμένος κό
σμος—καί ή μόρφωσις εισδύει είς δλας τάς τάξεις— 
άναγινώσκει, ανδριάντες άνεγείρονται είς τους ποιη- 
τάς, έν δημοσίευμά των γέννα καί μίαν τρικυμίαν, 
μία γνώμη των θεωρείται αξίωμα, ή κοινωνική των 
θέσις είναι περίβλεπτος. Άλλου ή ζωγραφική ανυψώ
νει καί δοξάζει τους καλλιτέχνας, ή γλυπτική τοϊς κα
θιστά περιφανείς προσωπικότητας, ή μουσική φέρει 
τό δνομά των καί είς τά χείλη τών πλέον απολίτιστων 
λαών, ή κριτική δημιουργεί υπέροχους φυσιογνωμίας, 
τό συγγραφικόν τάλαντον άφ’ού τούς έξασφ αλίση τά 
επίγεια άγαθα τους δίδει καί μίαν θέσιν είς τό Ιίάν- 
θεον, ή τούς κατατάσσει μεταξύ τών αθανάτων. Αύτά 
γίνονται άλλοΰ καί πρέπει νά δμολογήση κανείς δτι έκ

τής συχνής έπαναλήψεώς των έχασαν τήν σημασίαν 
των. Έπρεπε, λοιπόν νά εύρεθή ένας λαός δ όποιος 

κ'ι''ϊί τ0 άντιθετον τών άλλων νά έπιζητήση κάτι 
ιδικόν του κάτι αποκλειστικόν. Καί δ Ελληνικός Λαός 
εν τω συνολω αποτελεί τό σπάνιον φαινόμενον Εύρω- 
παικου Λαοΰ, μή παρακολουθοϋντος τούς συγγραφείς 
του, μειδιώντος δια τούς ποιητάς του, άντιπαρερχο- 
μενου πρό τών ζωγράφων του, άδιαφοροΰντος 'διά 
τοες γλυπτας του, καί μόνον μετά συμπαθούς οίκτου 
οτρεφομένον ίσως πρός τούς μουσικούς του.

-Ϋ-
Και επρεπεν ό Ελληνικός Λαός νά μή περιε-ρισθή 

μονον είς τά σημεία αύτά. ’’Επρεπεν ή διαφορά του 
προς το υς άλλους νά είνε καταφανής καί εις πολλάς άλλας 
εκδηλώσεις τής ζωής. Διότι τότε τίτα εμφανή, διαφο
ράν θά είχε μέ άλλους Λαούς, ό Λαός αύτός, υμνού
μενος υπό τών καλλιτεχών, δ ζών είς τήν ώραίαν αύ
τήν ελληνικήν φύσιν, άναπνέων τήν αύραν τών όρέων 
της, ο αντικρύζων τάς άπλάς καί εκφραστικός γραμ- 
μάςτης, τά κύματά της, τόν ούρανόν της καί τά λοι
πά καί τά λοιπά εινε τά απαραίτητα κοσμητικά τών 
ρητόρων καί χρονογράφων διά τούς απογόνους τής 
Σαπφους, καί τοΰ ’Ικτίνου καί τοΰ Μιλτιάδου καί τοΰ 
—ο<:/ οκλέονς τινα διαφοράν θά είχεν άν τό ιδιότυποι·, 
το χαρακτηριστικόν του, περιωρίζετο μέχρις έδώ ;

Αλλου, έχουν μερικός έμμονους ιδέας αί όποϊαι εΐνε 
βεβαίως^ ά ν α χρονισμό ί. Αγαπούν παραδείγματος 
χάριν τήν γλώσσαν τους, συνεννοούνται είς τάς συγκεν- 
τριόσεις των μέ τήν γλώσσαν τοΰ τόπου των διαβάζουν 
φανατ.κώς τούς συγγραφείς των, ένδιαφέρονται διά τά 
βιβλία των, τά περιοδικά των, είνε προσηλωμένοι 
είς τάς παραδόσεις των τάς εθνικός, εμμένουν είς τά 
ηθη καί έθιμα των καί εις πάσαν περίστασιν δεικνύουν 
δτι εΐνε υπερήφανοι διότι άνήκουν είς τό Έθνος των.

Είς^ τόν τόπον μας δμως ή ξενολατρεία μετεβλήθη 
ήδη^ είς εθνικήν πληγήν, ή δέ περιφρόνησις πρός τήν 
γλώσσαν, πρός τάς παραδόσεις πρός τά ήθη καί έθιμα 
εινε τό γνώρισμα τών προοδευτικών τάσεων τής κοι
νωνίας μας ή όποια διαρκώς ζητεί νά π ρω τ οτυ π ή. 
Καί χάριν αύτής τής πρωτοτυπίας —διότι ασφαλώς ή φι- 
λομάθεια παίζει δευτερεύοντα ρόλον-—πολι- ρκοϋμεν τά 
βιβλιοπωλεία μέ τά βιβλία τώ)ν ξένων φιλολογιών, θαυ
μάζομε»· παν το μη ελληνικόν, θεοποιοΰμεν πάντα 
καλλιτέχνην μή φέροντα ελληνικήν κατάληξιν είς τό 
δνομά του, ουνομιλοΰμεν Γαλλιστί ή Αγγλιστί καί άπό 
μεγάλην μας συγκατάβασιν ένίοτε παραθέτομεν καί 
μερικός λέξεις τής μητρικής μας γλώσσης, τής γλώσ- 
σης αύτής τήν όποιαν οί ά κ α λα ί ο θ η τ ο ι πατέρες καί 
παποι μας έχρησι μοποίουν είς τήν εποχήν τους....

Και όμως ο μ α κ α ρ ί τ η ς Κικέρων τήν γλώσσαν 
αύτήν τήν έχαρακτήρισε κάποτε είς τά χρόνια τον δτι 
είνε «ή γλώσσα τών Θεών» καί δ Έγγελ, άλλος μα
καρίτης αύτός, είπε κάποτε δτι «ό ελληνικός πολιτι
σμός εΐνε τό έαρ τής ανθρωπότητας». Άλλ’ αυτοί έ- 
ςησαν εις χρόνους παρωχημένους, είς βαρβάρους έπο- 
χάς έν ω οί σημερινοί Έλληνες άκολουθοΰντες τάς 
εμπνεύσεις των ένστερνίζοντο πάν τό ξένον πρός ζη
μίαν παντός τοΰ Έλληιικοΰ !

-Ϋ-
Εν τούτοις δέν πρέπει νά μας άπαγοητεύονν δλα 

αύτά. Εύρίσκόμεθα είς τήν μεταβατικήν έκείνην επο
χήν περί τής δποίας έκαμα ήδη λόγον είς τάς άρχάς 

ρός εικόνας τών περιπετειών τής ζωής τοΰ περιοδικού 
τύπου. Διά τούτο θιι περιορισθώ είς τά κυριώτερα ση
μεία τής ιστορίας του. Τρεις ύπήρξαν αί περίοδοί του. 
Εις τήν πρώτην έδρασεν ή Πανδώρα, είς τήν δευτέ- 
ραν δ Παρνασσός καί είς τήν τρίτην ή Εστία. Σήμε
ρον καί τά τρία δέν ’υπάρχουν. Έστοίχισαν δμως^ καί 
τά τρία είς τούς Διευθύναντας αίτά, έστοίχισαν νύκτας 
άγρυπνίας, αγώνας πνευματικούς, θυσίας^ φιλοδοξών 
όνείρων καί πέλαγος απογοητεύσεων. Ή ωραία προσ
πάθεια τών άτόμων έκείνων τα οποία εφιλοδόξηοαν 
νά δώσουν είς τήν ’Ελληνικήν Οικογένειαν τήν αγνήν 
πνευματικήν τροφήν ούδόλως έξετιμήθη, καί ή Παν
δώρα έσβυσε πριν σκορπίση όλα τά δώρα της, 
δ II α ρν ασ σ ό ς πριν δώση δλον του τό αρωμα, 
καί ή Έ στ ία βαρυνθείσα νά έκτελή χρέη εστιάδος 
τοϋ άδιαφόρου ελληνικού οίκου μετεβλήθη άπό περιο
δικόν είς φύλλογ ήμερήσ.ον.

Έν τούτοις ή διακοπείσα έκείνη ζωή, δύναται τις 
νά ε'ίπη άσφαλϋ)ς, ότι έδωκεν έν μέρει τά αποτελέ
σματα δσα έφιλοδόξησαν οί διευθίναντες τά περιοδικά 
αύτά. 5, ,

Χάρις είς αίτά ή Ελληνική Οικογένεια εδιδαχθη 
δπως δήποτε ν’ άναγ.νώσκη, χάρι? είς αύτά εσκορπι- 
οθη ’ένας μικρός πλούτος γνώσεων καί σκέψεως καί 
κοινωνικής /ιορφώσεως εις τ'ην Ελληνικήν Οικογέ
νειαν. Καί τό σπουδαιότεροι· αί σελίδες τών περιοδικών 
έκείνων έδωκαν τήν ώθησιν είς τήν Νεοελληνικήν φι
λολογίαν, έξεκόλαψαν τάλαντα, άνέδειξαν ποιητάς, έ- 
θέομαναν εύγενείς φιλοδοξίας καί έδωκαν τα μέσα ν 
άναδειχοϋν πνεύματα τά όποία θά ήργουν ίσως πολύ 
άνευ αύτών νά εΰρουν τόν ώραίον δρόμον των. ’Π 
έκλεκτή χορεία τών συγχρόνων τών δ.ακρινομένων καί 
διακριθέντων δπως δ Δροσίνης, δ Πολέμης, δ Προ- 
βελέγγιος, δ Βυζυινός, ό Παππαδιαμάντης, δ Μη- 
τσάκης, δ Ιίαγανέλης, δ Κάμπονρογλους, δ Δαμβέρ- 
γης, κ. ά. είς τάς σελίδας τού περιοδ.κοΰ Τύπου ιδίως 
δφέίλουν τήν άνάδειξίν των, τήν φήμην των, τήν^έπι- 
βολήν των έπί τοΰ όλίγου άναγινώσκοντος καί σκεπτο- 
μένου Ελληνικόν Κοινού.

( Ακολουθεί)

Αγγέλεται ή ΐδρυσις μεγάλης άρτοποιητικής Εται
ρίας, υπό τήν έποινυμίαν Μητρακίδης «αι . Η

Εταιρία έχει σκοπόν νά υποβιβάοη τήν τιμήν του άρ
του, νά παρασκευάζη αγνό μαύρο

ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ψωμί, καί έν γένει νά παράσχη 
ΕΤΜΡΙΑ ΑΒΗΝδΝ ί>^ίας Λς τήν Α

θηναϊκήν κοινοενίαν. Και γαριν των 
ύπηρεοιών αύτών ιδρύει Πρατήρια είς τήν Ν. Αγο
ράν, εις τό Μοναστηράκι, είς τά Πετράλωνα, είς τοΰ 
Μακρυγιάννη, εις τό Κολωνάκι, είς τήν Νεάπολιν εις 
τό Μεταξουργείον. Καταβιβάζει τήν τιμήν τοΰ άρτου εις 
45 λ. πρώτης ποιότητας, 40 λ. δευτέρας καί 35 λ. 

τό μαύρο ψωμί, τό όποιον θά παρασκευάζη είδι- 
κώς, μέ δλα τά συστατικά τοϋ σίτου τά τόσον θρεπτικά 

καί ωφέλημα είς τόν οργανισμόν.
‘II Άρτοποιητική Εταιρία, εΐνε μία προοδος δια 

τάς Αθήνας, καί μία πραγματική εύεργεοία διά τους 
εργατικούς πληθυσμούς, είς τούς οποίους θά παρέχε
ται άρτος, καθαρός εύθηνός καί καλώς ζυγισμένος.

της ομιλίας μου, καί έφ * δσον δέν λαμβανονται μέτρα 
ριζικά διά τήκ άναμόρφωσιν είς τ'ην εκπαίδευσιν, τήν 
οίκογειακήν ανατροφήν, καί τάς κοινωνικας καί πο
λιτειακός υποχρεώσεις, θά προοδευωμεν οί ολίγοι ως 
άτομα, εις τάς μεγάλας κοινωνικός μάζας, θά υοτε- 
ροΰμεν δμως ώς Έθνος.

Μάλιστα. Θά προοδεύω μεν ώς άτομα μέ μόνην απο
κλειστικήν έξυπηρέτησιν τών ατομικών μας συμφερόν
των. Μή σάς φανή παράδοξον. Ό Έλλην υπό τοι ς 
σημερινούς όρους τής διαπαιδαγωγήσεις μόνον διά 
τής αταξίας προοδεύει. Έλπιζα) νά σάς τό αποδείξω.

Οί θαυμαζόμενοι καί ϋμνηθέντες ύπό τής έν Αίγύ- 
πτω Αγγλικής Διοικήσεως Ελληνες εις το Σουδάν 
καί τό Χαρτούμ προοέφερον υπηρεσίας θετικός και σο
βαρός εΐς τόν άγωνιζόμενον ’Αγγλικόν στρατόν καί απέ
κτησαν περιουσίας διά τής παραβιάσεως τών Αγγλι
κών νόμων. Είνε τοΰτο περίεργον χαρακτηριστικόν, 
άλλ’ άληθές. Ό Αγγλικός στρατός έν έκστρατεία λαμ
βάνει—δπως κάθε καλώς συγκροτημένος στρατός 
μέτρα αύστηρά κατά τής πειθαρχίας καί άμειλικτως 
τιμωρεί τούς παραβάτας. Οί Έλληνές μας οί παρακο- 
λουθοΰντες τά Αγγλικά στρατεύματα διαρκώς παρα- 
νομοΰντες, πάντοτε παραβαίνοντες τάς αύστηρας δια
τάξεις τοΰ άρχιστρατήγου όσφέλουντόν Αγγλικόν στρα
τόν καί. . έπλούτιζον.

Αύτό άποδεικνύει ότι έάν ζητήσετε νά υπαγάγετε τόν 
Έλληνα ύπό τήν πίεσιν νόμων δημοσίας τάξεως κα
ταφέρετε πλήγμα κατά τής προόδου του κατά τής έπι- 
τυχοΰς σταδιοδρομίας του. Άλλως και κατ αύτήν την 
γιγάντων έπανάστασιν τών άνδρών τοΰ πότε ένίκα 
καί έδοξάζετο δ Έλλην ; "Οταν έπολέμη ασύντακτος 
καί έπάλαιεν ί'χων οκέπην τόν ούρανόν προσκέφαλο)· 
τόν βράχον καί έλευθερίαν εις τάς σκέψεις του, τά δια- 
νοήματά του, τάς αποφάσεις του. ‘Ο κλεφτοπόλεμος 
έδημιούργησε τήν έλευθερίαν μας.

Αύτόν λοιπόν τόν Λαόν, τόν ανυπότακτοι·, τόν δυ- 
οκόλως ύποφέροντα τόν ζυγόν τοΰ νόμου, τόν αφιμέ- 
νον είς τήν τύχην του, είς τάς δρμάς του, είς τήν φύ- 
σιν του ποιος είνε έκείνος ό δποΐος εργάζεται διά νά 
δημιουργήση έθνος σκεπτόμενον διά τό μέλλον του, 
Φυλήν άποβλέπουσαν εις τά οόραία καί τά μεγάλα, 
Κράτος σνι αισθανόμενοι’ τάς ύποχρεώσεις του καλ την 
άποστολήν του ; Τό Σχολεϊον, ή Εκκλησία,~ οι Άρ
χοντες του, οί ’Επιστήμονες του ; ’Ομολογώ δτι τί
ποτε έξ αύτών δέν έχει νά παρουσιάση τι πείθόν με 
περί τούτου. Μένουν οί όλίγρι όλίγιστοι συγγραφείς^ 
του, οί έλάχιστοι καλλιτέχναι του, ό ημερήσιος τύπος ό 
όοθώς ονιεπτόμενος, καί ύπέρ αύτούς δ Περιοδι
κός τύπος.

'Ϋ-
ΈΙ ιστορία τοΰ περιοδικού τύπου εΐνε μία ωραία 

ιστορία έργασίας μεγαλοπράγμονος, φωτεινής^σταδιο- 
δ ομίας. ΛΙ τύχη δμως τής έργασίας αύτής ήτο προ-^ 
διαγραμμένη. "Οφείλε νά σβεσθή. Τών μετεώρων ή 
πορεία εΐνε καθώρισμένη. Διαγράφουν μίαν φωτεινήν 
γραμμήν καί σβέννυνται. Αύτήν τήν φωτεινήν γραμ- 
μήν διέγραψε πλειάς ’εκλεκτών περιοδικών, ώς η 
Πανδώρα, ή Χρυσαλλίς, ό Παρνασσός καί ή Έστια 
διά νά περιορισθώ είς τά κυριώτερα. Ή ζωή έκάστου 
περιοδικού έξ αύτών έάν ύπήρξε ζωή φωτεινής στα
διοδρομίας καί μεγαλοπράγμονος έργασίας ύπήρξεν 
δμως καί ζωή περιπετειώδης. Θά έχρειαζόμην Χρόνον 
πολύν έάν έζήτουν ν’ άναπαραστήσω δλας τάς σκιε
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ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΜΟΔΑ
“Ac μιλούμε λοιπόν τακτικά και για τάς φάσεις 

τής μόδας, ή όποια τελευταίως κατήντησε τόσον άστα
τος οσον ό καιρός κατά τόν παρόντα μήνα.

Δέν προφθάνει κανείς νά βάλη ένα φόρεμα συμ- 
φώνως μέ τό έκδοθέν ούκάζιον τό όποιον έκπέμπεται 
ώς έπί τό πλεϊστον άπό τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν 
καί αμέσως φθάνει άλλη διαταγή άναιρούσα σχεδόν 
κατά κεραίαν τήν πρώτην.

Ιδού τώρα ποΰ θέλουν καλά καί σώνει νά ιιάς έτη— 
βληθούν τά σαλβάρια γιά τά όποια σας μιλήσαμε είς 
τό προηγούμενο τεύχος.

’Αλλά γιά τό ονομα τού θεού κυρίαι μου τί σάς 
έφταιξε έπί τέλους ή κακομοίρα ή γυναικεία χάρις 
ώστε νά τήν κρύψετε κεΤ μέσα ;

Τί ζηλέψατε άπό τής Γούρκισσες τής Μικράς ’Α
σίας τής όποιες άμα ίδήτε τήν εικόνα θά λάβετε 
άμέσως κάποια μικρή ιδέα τού έαυτού σας έάν φορέ- 
σητε σαλβάρια ; Καί καθώς θά έμάθατε άπό τάς 
έφημερίδας στάς ’Αθήνας ή πρώτη έμφάνισις τού έν- 
δύματος αύτού άπεδοκιμάσθη πανηγυρικώτατα μέ 
γιουχαϊσμούς, συρίγματα κτλ. ’Ώστε.., άς έλθωυεν 
σ’ ένα φόρεμα πολύ πρακτικό, πολύ λογικό πού 
συνηθείζεται ιδίως τήν έποχήν αύτήν. Είνε τό ταγιέρ 
τό. όποιον ξεκίνησε μ,ιά μέρα άπό τό Λονδϊνον καμω
μένο άπό σκούρο χονδρό ύφασμα μέ τετράγωνα ή σει
ρές, έχον ώς μόνο του στολίδι μεγάλες ραψαϊς καί τά 
απαραίτητα κουμπιά, διά νά φθάση μέ τό άρρενωπόν 
αύτό εξωτερικόν του στο Παρίσι. Άλλ’ έκεϊ στήν 
κατ’ έξοχήν πόλιν τής κομψότητας δέν μπορούσε βέ
βαια νά μείνη μέ τήν άγγλική του απλότητα.

’Αμέσως τό παρέλαβον ειδικοί γιά νά τό μεταβάλ
λουν σέ λίγο άπό σάκκο πρακτικόν μέν άλλ’ άκομψον 
σέ φόρεμα χαριτωμένο, κι’ άπό ένδυμα πού δέν εκανε 
ή γιά σπόρ, σέ τουαλέτα γόμων όταν αύτοί γίνονται 
ημέρα, έπισκέψεων έπισήμων έκθέσεων άγώνων κτλ. 
Καί τά τελευταία σχέδια φέρουν πάλιν είς φώς τά 
μικρά μπολερό καί ταϊς πολύ κοντές ζακέτες μέ τής 
empire basque (ποδιά) χωρίς όμως νά μάς πουν 
αν ή καινοτομία αύτή θά πάη έμπρός ή θ’ άποτύχη· 
γιατί τίποτε δέν είνε δυσκολότερο παρά νά προμαν- 
τεύση κανείς τής ιδιοτροπίες τής μόδας.

Τό μόνο εντούτοις γιά τό όποιον μπορούμε νά μι- 
λήσωμε μέ κάποια βεβαιότητα είνε ότι ή rending'O- 
tes οΐ μακροί σάκκοι καί αύτοί άκόμη πού φθάνουν ώς 
τά γόνατα έτέθησαν είς διαθεσημότητα γιά ν’ άφή- 
σουν τό στάδιον έλεύθερο στήν κοντήν ζακέττα, ή 
όποια έπί τού παρόντος μεσουρανεί. Σημειωτέον άκόμη 
οτι ή κοντή αύτή ζακετούλα πρέπει να έφαρμόζηται 
ακριβώς στο σώμα, νά φθάνη δέ μόλις μέχρι τών 
ισχύων.

"Οσο γιά τής φούστες αύτές μένουν μέν πάντοτε 
στενές, όχι όμως μέχρι τού ύπερβολικού έκείνου ση
μείου ώστε νά καταστούν γελοίες διότι πρέπει νά ξεύ- 
ρετε ότι καί πέρυσι άκόμη, ή μεγάλες ράπτριες δέν 
έχρησιμοποίουν τήν μόδα άντράβ, ή στά πολύ επί
σημα φορέματα, ούδέποτε δέ στά ταϊγέρ καί στά φο
ρέματα τού περιπάτου όπου τό βήμα πρέπει νά μένη 
πάντοτε έλεύθερο.

Μή ζητείται ποικιλίαν σχετικήν άπό τήν φετεινή 

φούστα τήν ταϊγέρ· όλες σχεδόν είνε κομμένες σ’ ένα 
καί τόν αύτόν τύπον δηλαδή ηνωμένες πίσω πρός τά 
δεξιά καί γαρνιρισμένες μέ κέντημα ή soutache, 
σύμφωνα πάντοτε πρός τήν όλην άπλότητα καί χάριν 
τού φορέματος.

Τί γίνεται τώρα μέ τά χρώματα Όπως πέρυσι 
έτσι καί φέτος κυριαρχούν τό μαύρο καί τό άσπρο· 
δηλαδή τό πρώτο γαρνιρισμένο μέ τό δεύτεοο, είτε 
γιά ,τά απλά πρωϊνά σας φορέματα, είτε γιά τά έπι- 
σημώτερα κάπως άπογευματινά ή καί γι’ αύτά άκόμη 
τών εσπερίδων.

Παντού θά ίδήτε άσπρες' νταντέλλες κι' άσπρες 
γούνες, καρακόλ, άλεπού ή έρμίν, νά στολίζουν μαύρα 
φορέματα ή λεπτές καί δροσερές καλοκαιρινές ψάθαις. 
Έκπλήττεσθε ; άλλά γιατί ; λησμονήσατε τάχα, ότι 
τόν περσινό Ιούλιο, τόν μήνα πού ή ζέστη παραλύει 
άνθρώπους καί ζώα, ή κομψευόμενες τού Smard καί 
Fronville έχάνοντοολες σέ γουνένια γαρνιρίσματα;

Καί έπειδή στήν ομιλία μας έθίξαμε τά καπέλλα, 
άς πούμε κάτι περισσότερο γι’ αύτά.

Μαζή μέ τά ξενητεμμένα χελιδόνια, ξεπροβάλλουν 
κάθε Μάρτιο ή δροσερές ψάθες, γεμάταις έαρινό ά
ρωμα καί φρεσκάδα, ντυμένες δ’ έφέτος άπό το μέσα 
μέρος μέ βελούδο καί μεταξωτό, πρός τό χρώμα τού 
όποιου πρέπει νά συμφωνεί καί ό τεπές τού καπέλλου. 
Ή περιλάλητος διαφάνειά των πάει έσβυσε πιά- άραγε 
διά παντός ;

Καί ή ψάθες αύτές γαρνίρονται πρός τό παρόν μέ 
μεταξωτά τριαντάφυλλα, μπλέ, πράσινα, κιτρινωπά, ά- 
φού ή έποχή τής μαργαρίτας καί τών άλλων λοηλουδιών 
τού άγρού δέν ήλθεν άκόμη—ώς στολίσματος έννοού- 
μεν. Άλλ’ ύπάρχουν πουθενά μπλέ, πράσινα καί μέ τό 
χρώμα τού μπρούτζου τριαντάφυλλα; Εμείς τουλά
χιστον όμολργούμεν πώς δέν είδαμε ποτέ, όπως ύπο- 
θέτωμεν καί αί άγαπηταί άναγνώστριαί μας. Άλλ’ ή 
μόδα—αύτή ή τύραννος μόδα—έρχεται καί μάς λέει: 
Έτσι θά τό κάνετε· αύτά είνε τά ωραιότερα γιατί ξε
χωρίζουν άπό τά συνηθισμένα .... τής Φύσεως. 'Υ
πομονή.

Καί τώρα άς σάς περιγράψωμε, όσο καλλίτερα μπο
ρούμε, μερικά σχέδια.

Νά ένα φόρεμα pricesse έςπερίδος, άπό μαλακό 
μεταξωτό στο χρώμα τού φραγκοσταφίλου σκεπασμέ
νον μέ μαύρην μεταξωτήν μουσελίναν πάνω άπό τήν 
όποιαν πέφτει έν εϊδει χειτώνος (tunique) ολίγον 
κοντιτέραν, πρός τά όπίσω μαύρη νταντέλλα λαίζ, 
άνοικτή στά πλάγια, ώστε νά φαίνεται ή μαύρη μου
σελίνα.

Ή κορσάζ καμωμένη άπό μουσελίναν καί μονοκό- 
ματα κομμένη, σκεπάζεται έπίσης άπό μαύρην νταν- 
τέλλαν σχηματίζουσαν ένα πλαστρόν άπό πλυσσαρι- 
σμένην μουσελίναν καί γαρνιρισμένο πρός τά κάτω με 
λίγην δαντέλλαν, δηλαδή'άκριοώς τό άντίθετον τού 
νταντελλένιου χειτώνος (tunique) ό όποιος πρός τά 
κάτω γαρνίρεται μέ σουρωμένην μουσελίναν ώς καί τό 
κάτω μέρος τής κορσάζ.

Ένα πολύ νόστιμο φόρεμα έπισκέψεων είνε καί τό 
έξης άπό μεταξωτό drap.

Ή κορσάζ έντελώς μονοκόμματη σχηματίζει ένα 
γιακά ναυτικόν, ό όποιος έμπρός καταλήγει σέ δύο 
πλατειά κεντημένα γυρίσματα (revers) τά όποϊα πάλι 

άφίνουν νά φανή ένα μικρό άπ’ τό ίδιο ύφασμα καί 
προς τά έπάνω ολίγον κεντημένο πλαστρόν. Τό ντε
κολτέ κομμένο στρογγυλό σκεπάζεται πίσω μ’ ενα για- 
καδάκι άπό νταντέλλα τής Βενετίας ή οίανδήποτε άλ
λην ένώ τά μανίκια κι’ αύτά μέ κεντημένα ρεβέρ γί

νονται πολύ κοντά.Πάνω άπό τήν κυρίως φούστα πέφτει μία άλλη άκα- 
νόνιστος, έν εϊδει χειτώνος, ή όποια πρός τ’ άριστερά 
μέν έρχεται σταυρωτά ένώ ό ποδόγυρος γαρνίρεται 
μέ κέντημα όμοιον πρός τής φούστας.

Διά ταϊγέρ σάς δίδωμε τό έξής σχέδιον.
Πέρνετε ένα λεπτό, πολύ λεπτό drap μπλέ, μαύρο 

καί καφφέ, καί λέτε στήν μοδίστρα σας καί τό κάνη 
μιά κοντή ζακκετούλα, πολύ κοντή, έμπρός, μέ μακρύ 
γιακά άπό μαύρο μεταξωτό τό όποιον κατά τό ήμισυ 
σκεπάζεται μέ δαντέλλα τής Βενετίας.Ή φούστα τού 
φορέματος αύτού σκέτη έντελώς, σχηματίζεται διπλή 
χάρις εις μίαν πλατειά λουρίδα (bande) ή όποια στο-
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Απο Την Ζωήν Τοτ Ηηνος

*0 Φεβρουάριος θνήσκων έκληρονόμησεν εις τον 
διάδοχόν του Μάρτιον την έπί τοΰ Γλωσσικού ζητήμα
τος συζήτησιν, συζήτησιν όμως ή όποια άπδ τήν Αί
θουσαν τής Βουλής— ήτις μετεβλήθη είς Ακαδημίαν—■ 
κατήλθε είς τών οδών καί τών πλατειών, τά πεζοδρό
μια, άνέβη είς τά άνακριτικά γραφεία, άνέμιξε λογίους 
καί δημοσιογράφους, έφερεν είς διάστασιν καθηγητάς 
τοΰ Πανεπιστημίου καί έφθασε τέλος καί μέχρι τοΰ 
Πεδίου τοΰ Άρεως εκεί δπου έπρύκειτο νά κριθή, τις 
όίδεν, ίσως μέ τήν δύναμιν τών οπλών καί τδν φόρον 

τοϋ αίματος. 4*
Ευτυχώς ή Κυβέρνησις, ή Δημοσιογραφία, ή ’Αστυ

νομία καί ή Φρόνηοις κατελθοΰσα έπί τέλους είς 
μερικός κεφαλάς, κατώρθθ)σαν νά ματαιώσουν ένα α- 
σκοπον καί άνόητον συναγερμόν τήν στιγμήν κατά την 
όποιαν ή προσοχή μας καί ή σκέψεις μας πρέπει νά 
στραφούν τέλος είς τά θετικά·καί σοβαρά έργα. Καί ώς 
τοιοΰτον δύναται νά θεωρηθή και είνε τδ έργον τής Δι- 
πλής Βουλής.Κατά τδ διάστημα τοΰ μηνδς αύτοΰ πολλά 
νομοθετήματα έψηφίοθησαν. Τδ περί Τύπου άρθρον 
έθεοιρήθη παρ’δλων ώς άρκετά άρτιον. Αί έλευθερίαι 
τοΰ τύπου δέν παρεβιάσθησαν—καί θά ήτο άστεΐον νά 
συνέβαινε τοιοΰτόν τι άπό Κυβέρνησιν φιλελευθέραν— 
προηοπίσθηοαν μόνον τά συμφέροντα τοΰ Κράτους καί 
δ ιδιωτικός βίος τών πολιτών. 'Η τελευταία αύτή 
συνταγματική διάταξις, ουνεπλήρωοεν ένα κενόν, τό 
όποιον έδιδε τήν έλευθερίαν εις τόν εκβιαστικόν τύπον 
—ό όποιος πάντοτε θά ύπάρχη είς δλ.αςτας κοινωνίας— 
νά μή σέβηται τό οικογενειακόν άσυλων, πρός βλάβην 

καί ζημίαν τής ηθικής.
•4?

Άλλά πλήν τοΰ περί Τύπου άρθρου πολλά άλλα 
ζητήματα σοβαρά άπησχόλ,ησαν τήν βουλήν καί τάς δια

λισμένη έμπρός—πλάϊ—μέ δύο μεγάλα κουμπιά, μπαί
νει ολίγον ψυλώτερα τού ποδογύρου.

Άλλά δέν λησμονούμεν ούτε τά παιδάκια καί ή 
μητέρα πού θέλει νά έτοιμάση γιά τό δεκαετές κορι
τσάκι της ένα άνοιξιάτικο φόρεμα πιστεύομε νά εύ- 
χαριστηθή μέ τό σχέδιον αύτό.

ΕΤνε μία σκέτη ζακετούλα άπό ριγωτό ύφασμα, 
γαρνιρισμένη έμπρός μέ δύο λοξές βελουδένιες στε
νές λουρίδες, όπως ό γύρος τού ναυτικού γιακά, τόν 
όποιον σκεπάζει ένας άλλος δαντελλένιος καί τά πρόσ
θετα γυρίσματα (revers) μέ τά μικρά τους κουμπά
κια τά όποια τά κρατούν στό φόρεμα. Τά μανίκια 
μακρυά, τελειώνουν πάντοτε σέ μεταξωτά ρεβέρ ένώ 
ή φούστα γρα’ρνιρισμένη μέ μία άρκετά πλατειά μαύ
ρη βελουδένια λουρίδα σχηματίζει έμπρός πλατιές 

κουψόπιετες.Κ’ έτσι τελειόνομεν τήν ομιλίαν μας ή μάλλον τήν 

φλυαρίαν μας περί μόδας.
Μ. Π·

- - 3 -

φόρους έπιτροπάς κατά τδ διάστημα τών τριάκοντα αύ
τών ημερών. Ό θεσμός τής Γερουσίας, τά δικαστικά 
νομοσχέδια, τα εκπαιδευτικά, τά στρατιωτικά, ή φορολο
γία τής Δεκάτης,συζητοΰνται καί εξονυχίζονται καί ψη
φίζονται.Τό αγροτικόν ζήτημα τής Θεσσαλίας κατά τήν 
έν τήΒουλή συζήτησιν άνέδειξε τδ πρακτικόν πνεΰμα τοΰ 
κ.Τετενέ,καί τήν υπεροχήν τοΰ κ. Βενιζέλου.Άπό τά 
χείλη τοϋ’Έλληνος Πρωθυπουργού, έξήλθον λόγοι άνα- 
γόμενοι είς τήν πολιτικήν καί οικονομικήν πρόοδον τής 
Κοινά νιας. Λόγοι οί όποιοι άφεαερουν τήν ιδέαν τής άλη- 
θοΰς έλευθερίας τοΰ άτόμου, τήν ιδέαν τοΰ εξανθρω
πισμού δλου έκείνου τοΰ δούλ.ου πληθυσμού, ό όποιος 
έκυπτε πρδ τής πτέρνας τοϋ Τσιφλικούχου, καί ό ό
ποιος θά λάβη μίαν ημέραν τήν ίκανοποίησιν τών δι
καίων αξιώσεων του. ‘Η 'Ελληνική Βουλή διά τοΰκ. 
Βενιζέλου άνεγνώρισε τήν μεγάλην άλήθειαν, δτι δταν 
ή ατομική ιδιοκτησία άντιστρατεύεται πρός τά μεγάλα, 
γεωργικά, οικονομικά, πολιτικά, προοδευτικά, καί έξ- 
ανθρωπιστικά συμφέροντα τού Κράτους, δφείλει νά 
υποχώρηση, διά νά δυνηθή τό Κράτος αϊτό νά έπιτε- 
λέση τους μεγάι,ους αύτοΰ σκοπούς, τής προόδου, τής 
ίσότητος καί τής έλευθερίας τοΰ λαού.

-Ϋ-
Ζήτημα τδ όποιον άπησχόλησε τάς ημέρας αύ- 

τάς τήν κοινωνίαν ήτο καί ή έμφάνισις μιας νέας είς 
τήν 'Ομόνοιαν ή όποια άνέλαβε τδ έργον τοϋ λού
στρου. Νεαρά τήν ήλ.ικίαν συμπαθής τήν μορφιήν κα- 
θαρίως ένδεδυμένη προσείλκυσε τήν συμπάθειαν δλου 
τοΰ κόσμου, ό όποιος μέ εύχαρίστησιν έσπευδε ιά υ- 
πηρετηθή άπό τήν νεαρόν λοΰστρον, άμοίβων γεν- 
ταίως τήν έργασίαν της. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι ή 
έργασία τής 'Ελληνίδος κατακτά έδαφος, καί πολλά- 
κις ευρίσκει στήριγμα καί ένθάρρυνσιν άπδ τους άρ_ 
ρενας συναδέλφους. Τδ λυπηρόν μόνον είναι δτι δσο

4
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χαμηλότερα στρέφει τά βλέμματά της ή γυναίκα, τόσον 
ή ένθάρρυνσις είναι μεγαλειτέρα, καί δσον υψηλότερα 
τόσον ή άποθάρρυνσις και ό πόλεμος άγριο'ντερα. Πα
ράδειγμα τον μηνός αύτοΰ η κ. Παναγιωτάτον. Ά- 
γρία, τρομακτική, απαίσια, βάρβαρος ή υποδοχή της 
είς τό Πανεπιστήμιου επι τή ενάρξει τών μαθημάτων 
της. Έκεϊ έφθασαν νά Ασεβήσουν δχι μόνον πρό 
τής γυναικός, δχι μόνον πρό τής επιστήμονας, και 
πρό τοΰ πνεύματος τό όποιον εκπροσαιπεϊ τήν γυ- 
ι αικείαν πρόοδον, άζλά δεν έσεβάσθησαν ούτε τήν 
παρουσίαν τον Πρωθυπουργού, καί έμυκτήριοαν τους 
παραινετικούς λόγους τον Πρυτάνεως. Καί δεν ειχεν 
άδικον ή «.Εστία», δταν συγκρίνονσα τούς λούστρους, 
—οί όποιοι με τόσην καλωσύνην καί συμπάθειαν έδέ- 
χθησαν τήν συνάδελφόν των—πρός τούς φοιτητάς εΐ- 
ρισκε τούς πρώτους πολύ ανώτερους άπό τούς δευ
τέρους.

'II κρίοις αύτή δίνε άρκετά χαρακτηρ στική ώστε 
νά περιττεύει κάθε άλλο σχόλιου.

Κλείουσαι τήν σύντομον αύτήν μηνιαϊαν ’Επιθεώ
ρησήν, δεν είμποροΰμεν νά λησμονήοωμεν τήν έορτήν 
τοΰ ’Ιταλικού ’Έθνους έπί τή εύκαιρία τής Πεντακον- 
ταετηρίδος τον. 'Η Ελληνική Κουλή μέ μεγάλον εν
θουσιασμόν έχαιρέτησε τό Ίωβιλαϊον τής ’Ιταλικής άπο ■ 
καταοτ σεως. Αλλά καί ολόκληρον τό Ελληνικόν 
’Έθνος οννεμμερίσθη τήν χαράν τών ’Ιταλών, οί 
όποιοι μέσω κινδύνων πάλης, αγώνων κατώρθωσαν 
ν’ άνυψοθοΰν μεγάλοι, επιβλητικοί καί ΐ’ά δώσουν πρός 
δλους τήν άπόόειξ.ν, δτι, δταν ήθέλησαν νά ζήσουν καί 
νά προσαχθοϋν, τό κατώρθωσαν, μέ μόνην τήν άτο- 
μικύτητά των.

Πεντηκονταετής ζωή διά τά έθνη είναι σχεδόν τι 
έλάχιστον. Άλλά τά έθνη έκεΐνα τά όποια έγκλείουν 
σθένος και ζωήν δύνανται εις ένα πεντηκονταετές διά
στημα νά δάισουν ένδείξεις πνευματικής αύθυπαρξίας, 
δύνανται νά γίνουν οίκονομικώς Ανεξάρτητα, νά χειρα
φετηθούν πολιτικώς, καί νά καταστούν δυνάμεις ση- 
μαίνουσαι είς τοί’ς Ευρωπαϊκούς συνασπισμούς, Κράτη 
πλήρη, διπλωματικώς στρατιωτικώς καί πολιτικώς.

'Ο βίος τοΐ> ’Ιταλικού έθνους, τής ’Ιταλικής Ανα
γεννήσεως ας γείνη παράδειγμα πρός ήμάς, πρός ους 
έπι βάλλεται νά Ακολουθήσω μεν τόν δρόμον του.

ΕΥΓ. Ζ.
Υ. Γ,— ΙΙληροφοροΰμυθα οτι τό δεύτερον μάθημα της κ. 

Παναγιωτάτον τις τό Πανεπιστήμιου διεξήχθη έν μέσω χειρο
κροτημάτων καί επιδοκιμασιών έκ μέρους ιών Φοιτητών. Τοΰτο 
είνε μεν πραγματική αποδοκιμασία διά ιός προηγουμένας άτο
πους οκηνάς καί αξίζει ένα εύγε είς τους πρωτοστατήσαντας 
Φοιτητάς.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Μέ πολλήν επιτυχίαν έωρτάοθησαν τά Έ λ ε υ- 

6 έρια τήν aS Μαρτίου είς τον Βώλον.
■— Ή Κέρκυρα φιλοξενεί καί εφέτος τον Αύτο- 

κράτορα τής Γερμανίας καί τήν Υψηλήν Οικογένειαν 
Του. Λέγεται οτι εφέτος ή A. Α. Μ. θά παραμείνη 
εις τήν νήσον τών Φαιάκων πλέον ή άλλοτε.

— Ή Ήμετέρα Βασιλική Οικογένεια θά έπισκεψθή 
τόν Κάϊέερ κατά τάς ημέρας τοϋ Πάσχα.

— Ή Κοινότης τής ’Αλεξανδρείας προέοη εις

πρακτικωτάτην δωρεάν προς τό Έθνος. Άπέστειλε 
τριάκοντα Αραβικούς ίππους προς χρήσιν τοϋ Στρατού.

— 'Ομογενής τοΰ όποιου τό όνομα άποσιωπαται, 
έδήλωσεν δι επιστολής του πρός τόν Πρίγκηπα Νικό
λαον ότι προσφέρει τριακοσίας χιλιάδας δραχ. πρός 
άνέγερσιν είς τάς Αθήνας μεγάρου Πινακοθήκης.

— Έγνώσθη οτι ή Κυβέρνησις κατόπιν συνεννοή
σεων άπεδέχθη τάς προτάσεις Γαλλικής Όμάδος πρός 
ϊδρυσιν Κτηματικής Γραπέξης μέ κεφάλαιον ονομα
στικόν _|Ο εκατομμυρίων.

— Άπεβίωσεν εις Παρισίους ό ’Αναστάσιος Γεν
νάδιος. Ό Γεννάδιος ύπήρϊεν εις έκ τών δεινοτέρων 
Ελλήνων ρητόρων μέ μόρφωσιν μεγάλην, καί εύφυίαν 
όχι τυχοΰσαν. Η ιδιοτροπία τοΰ χαρακτήρας του όμως 
ήμποδισεν αυτόν, άπό τοΰ νά καταστή ωφέλιμος καί 
χρήσιμος είς τήν πατρίδα του.

— Έτέθησαν είς κυκλοφορίαν τά νέα δεκάλεπτα 
γραμματόσημα. , , , ,

— Ο οργανωτής τοΰ Στρατοΰ κ. Εντοΰ άπεφά- 
σισε τήν άνέγερσιν τελείου στρατιωτικοΰ αρτοποιείου, 
μέ αλευρόμυλον, καί άποθήκας αλεύρου, άρτου καί 
διπυρίτου. Τό αρτοποιείου θά ίδρυθή πλησίον τοΰ σι- 
δηροδρομικοΰ σταθμοΰ Λαρίσσης.

— '0 Σύλλογος τών Κυριών Πρόοδος προε- 
κήρυέε τήνέτησίαν έκθεσίν του. Ή έναρέις τής εκθέ
σεις θά γίνη άρχάς Απριλίου.

— Είς τό Ναύπλιον έγένοντο δεκατέσσαρες καρα
τομήσεις έπί καταδίκων καταδικασμένων είς Θάνατον.

—Πολλήν έντύπωσιν ένεποίησεν είς τήν Βουλήν ή 
άγόρευσις τοΰ Βουλευτοΰ ’Αργολιδσκσρινθίας κ. I . 
Παρασκευοπούλου. Ο κ. Παρασκευόπουλος ώμίλη- 
σεν πεοί τοΰ Ν ό ιι ο υ π ε ρ ί Έ ν ορ ι ώ ν, καί ανέ
πτυξε τό Θέμα του μέ πολλήν έιιβρίθειαν καί σθένος.

Ή Δνϊς ΑΓΛΑ'ΓΑ ΒΥΖΑΝΓΗ

ΤΡΆΠΕΖΑ ΦΘΗΝΟΝ
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'Η Δεσποινίς Βυζάγτη είς την συναυλίαν της την όποίαν έ- 
δωκε είς τό Δημοτικόν Θέατρο·' άνεδείχ&η έξοχος κλειδοκυμβα- 
λίοτρια καί απέδειξε πόσον διάφορος είνε ή τέχνη της άπό ο- 
λας σχεδόν τάς φημισμένος διπλωματούχους τοϋ ’Ωδείου μας. 
Ειδικοί κριτικοί έξεδήλωσαν άνεπιφυλάκτως τόν θαυμασμόν 
των διά την ύπέροχον τέχνην τής νεαρά; eΕλληνίδος.

Κνριοι Μέτοχοι, ,
Συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ Καταστατικού μας, 

λαμβάνομεν τήν τιμήν νά παρουσιάσωμεν ύμΐν τούς λο
γαριασμούς τής χρήσεως 1910 καί νά ύποβάλωμεν αύτοϋς 
εις τήν ύμετέραν έγκρισιν συνωδευμένους καί μέ τινας πα
ρατηρήσεις καί πληροφορίας αναγκαίας διά τήν πληρε- 
στέραν έκτίμησιν τής ήμετέρας δράσεως.

* Γπό οικονομικήν καί νομισματικήν έποψιν τό υπόλογον 
έτος δύναται νά σημειωθή διά τήν ‘Ελλάδα ώς σταθμός 
ουσιώδους προόδου.

Πράγματι παρά τάς έκ τής άβεβαίας πολιτικής κατα- 
στάσεως ανησυχίας αί δημόσιοι εισπράξεις ού μόνον δέν 
άπεμακρύνθησαν αίσθητώς τών συνήθων δρων άλλά καί 
παρουσίασαν αϋξησίν τινα έν συγκρίσει πρός τάς τοϋ προ
ηγουμένου έτους. Έξ άλλου αί τιμαί τοΰ συναλλάγματος, 
αϊτινες έκπίπτουσαι, ώς γνωστόν, βαθμιαίως κατά τά τε
λευταία έτη, είχον φθάσει νά κυμαίνωνται περί τό άρτιον, 
έπέδειξαν μεγάλην σταθερότητα μετά τάσεως μάλιστα νά 
κυμαίνωνται καί κατά τι κάτω τοΰ αρτίου.

Εύχάριστον είναι, δτι δυνάμεθα ήδη μετά πεποιθήσεως 
νά άποβλέπωμεν είς τήψ μονιμοποίηση’ τής τιμής τής χάρ
τινης δραχμής περί τό άρτιον, ού μόνον διότι οί προκα- 
λέσαντες τήν βαθμιαίαν ύπερτίμησιν τής χάρτινης δραχ
μής λόγοι έξακολουθοΰσιν υφιστάμενοι, άλλά προσέτι καί 
χάρις είς τά ληφθέντα μέτρα διά τοΰ Νόμου ΓΜΧΒ' τοΰ 
Μαρτίου 1910, δστις νόμος έδωκεν, ώς είναι γνωστόν, 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τό δικαίωμα έλαστικότητός τί
νος τής κυκλοφορίας τών τραπεζογραμματίων της, ύπό τόν 
όρον, δπως ή αύξησις αΰτη τής κυκλοφορίας χρησιμοποι- 
ήται άποκλειστικώς εις τήν άγοράν συναλλάγματος καί 
χρυσού κατ’ άνώτατον δριον είς τήν τιμήν τοΰ άρτιου, 
έπί τφ τέλει μεταπωλήσεω; τών άγοραζομένων ποσών εις 
τό άρτιον πλέον ήμισυ τοϊς έκατόν διά τό συνάλλαγμα 
καί έν τοϊς χιλίοις διά τόν χρυσόν.

Διά τοΰ μηχανισμοΰ τούτου, δστις έδοκιμάσθη ήδη κατά 
τήν τελευταίαν τριμηνίαν τοΰ 1910, έπετεύχθη άφ’ ένός 
μέν μία έπί πλέον έγγύησις διά τήν περί τό άρτιον μονι
μοποίηση’ τής τιμής τής χάρτινης δραχμής συνεπιφέρου- 
σαν διά τήν χώραν πλεονεκτήματα πρακτικώς σχεδόν ίσα 
πρός έκεΐνα, άτινα θά έπέφερέν ή άρσις τής αναγκαστικής 
κυκλοφορίας, άφ’ ετέρου δέ έν μέσον άποτελεσματικής κα- 
ταπολεμήσεως τών νομισματικών στενοχώριών, αϊτινες ώς 
γνωρίζετε, παρουσιάζοντο σχεδόν κανονικώς καθ’ έκαστον 
φθινόπωρον, οπότε αί διάφοροι έσοδεϊαι άφαιροΰσιν άπό 
τά κέντρα άπαν τό διαθέσιμον υλικόν καί τό σκορπίζου- 
σιν είς τό έσωτερικόν, όπόθεν ή πρός τά κέντρα έπάνοδος 
τοΰ τραπεζογραμματίου άπαιτεϊ ενίοτε μήνας ολοκλήρους, 
καθ’ οΰς πασα πρός τό έμπόριον συνδρομή καθίστατο έκ 
μέρους τών Τραπεζών προβληματική άν μή τελείως άδύ- 
νατος.

Έν τούτοις παρά τάς άντιξόους περιστάσεις, ύφ’ ας 
διέρρευσε τό υπόλογον έτος, κατωρθώσαμεν ού μόνον τήλ’ 
κεκτημένην θέσιν νά τηρήσωμεν, άλλά καί πρόοδον σημαν
τικήν νά πραγματοποιήσωμεν, χάρις είς τήν έπίμονον έρ- 
γασίαν μας καί είς τάς καθημερινώς αϋξούσας συμπάθειας, 
ών άπολαύει ή ήμετέρα Τράπεζα. Ή πρόοδος αΰτη είναι 
αίσθητοτάτη είς τούς σπουδαιοτέρους κλάδους τής ήμετέ
ρας δράσεως, καθίσταται δ’ έτι μάλλον καταφανής διά 
τής παραβολής τών άριθμών τοΰ ύπό κρίσιν ’Ισολογισμού 
πρός τούς τοΰ ’Ισολογισμού τοΰ 1909, καθώς καί τών στα

τιστικών πινάκων, οΐτινες προσαρτώνται είς τόν ’Ισολο
γισμόν, ώς συνήθως.

Είς τό Παθητικόν. Τά άποθεματικά μας δμοΰ παρου- 
σιάζουσιν αΰξησιν Δραχμών 1,205,000.

Αί καταθέσεις πόσης φύσεως (αϊτινες έν τφ μέλλοντ’ 
θ’ άναγράφωνται διακεκριμένα·, κατά κατηγορίας) άνέρ- 
χονται σύν τφ Ταμιευτηρίφ είς Δρ. 127,260,534.18 έναντι 
δραχμών 89,094,829.32 τοΰ προηγουμένου έτους.

'Η κατά 43 % αϋξησις αΰτη τών καταθέσεών μας είναι 
τόσφ μάλλον σημαίνουσα, δσφ αί πολιτικοί συνθήκαι, ών 
έμνήσθημεν έν άρχή τής παρούσης έκθέσεως, ήκιστα συν- 
έβαλλον είς τήν άνάπτυξ ν τής πρός πιστωτικά ιδρύματα 
έμπιστοσύνης τόσον έν Έλλάδι δσον καί έν τή ’Ανατολή.

Θά παρατηρήσατε έξ άλλου, δτι έμεριμνήσαμεν, δπως 
έκ παραλλήλου πρός τήν αΰξησιν τών καταθέσεών μας ένι- 
σχύσωμεν καί τάς διαθεσιμότητας τής Τραπέζης, αϊτινες 
άπό Δρ. 18,331,363,39 τής 31 Δεκεμβρίου 1909. άνήλθον 
εις Δρ. 35,758,087.48 τή 31 Δεκεμβρίου 1910, δέν πρέ
πει δέ έπί πλέον νά σάς διαφύγη, δτι ένίσχυσιν τών υ
λικών ήμών μέσων, άντικρύζουσαν τήν αΰξησιν τών κα
ταθέσεών μας άποτελοΰσι καί αί έπίσης έν αύξήσει διατε- 
λοΰσαι μερίδες τοΰ χαρτοφυλακίου μας ομολογιών ’Εθνι
κών δανείων καί τοΰ χαρτοφυλακίου προεξοφλήσεων.

Ή αΰξησις, ήν παρουσιάζει άντιθέτως ή μερίς τών 
Προσωρινών Λογαριασμών ούδεμίαν έχει σημασίαν, καθ’ 
δτι δπως γνωρίζετε έκ τών λεπτομερειών τής προηγουμέ- 
νης ήμών έκθέσεως, έν τή μερίδι συγκεντροΰνται ποικίλαι 
δσαι μερίδες τοΰ ’Ενεργητικού καί τοϋ Παθητικού μετα
βατικοί κατά τό πλεϊστον.

Έάν ρίψητε έν βλέμμα έπί τοΰ στατιστικού πίνακος τοΰ 
δημοσιευομένου είς τό τέλος τής παρούσης έκθέσεως θέλετε 
σχηματίσει έτι άκριβεστέραν ιδέαν περί τής έπιτελεσθεί- 
σης μεγίστης προόδου τών ήμετέρων έργασιών. Ούτω θέ
λετε παρατηρήσει πρωτίστως τό άληθές άλμα, δπερ έγέ
νετο έν τή έν γένει ταμειακή κινήσει τής Τραπέζης ήτις 
άπό 2,736 έκατατομμυρίων έν 1909 άνήλθεν είς 4,427 ε
κατομμύρια κατά τό έτος 1910.

Οδτω περαιτέρω θέλετε εΰρει, δτι τά γραμματία πρός 
εϊσπραξιν άπό Δραχ. 168,175.333. είς άς συνεποσοΰντο 
διά τό έτος 1909, έφθασαν διά τό έτος 1910 είς Δραχμάς 
252,4 36,639’ τέλος δέ, δτι αί έπί συναλλάγματος καί 
χρυσοΰ έργασίαι τής Τραπέζης άπό δρ. 715,282,451 τοΰ 
έτους 1909 άνήλθον τφ 1901 είς δραχ. 1,010,391,536,έπί 
πάντων δετών άριθμών τοΰ στατιστικού πίνακος παρατη- 
ρητέον, δτι δέν πρέπει νά λησμονώμεν,δτι τό συνάλλαγμα 
εύρίσκεται νΰν έν ίσοτιμίφ, έπειδή δέ αί στατιστικοί ήμών 
καταρτίζονται ά’έκαθεν είς δραχμάς, οί διά τούτων πα- 
ρουσιαζόμενοι άριθμοί έπωφελοΰντο έν τφ παρελθόντι ί- 
κανώς σπουδαίας συναλλαγματικής διαφοράς.

Κατωρθώσαμεν νά πραγματοποιήσωμεν έν περαιτέρω μέ
ρος τοΰ προγράμματος δπερ ένεκρίνατε κατά τήν “Εκτακτον 
Γενικήν Συνέλευσή· σας τής 12/25 Δεκεμβρίου 1909,ώς άπο - 
δεικνύεταιέκ τών νέων'Υποκαταστημάτων,άτινα ήνοίχθησαν 
κατά τόέτος 1910" τοιαϋτα δέ είνε πλήν τώνΎποπρακτο- 
ρείων τοΰ Μούσκυ έν Καΐρφ καί τοΰ Μιδδάν έν ’Αλεξάν
δρειά, τά Υποκαταστήματα Λεμεσού, Χίοΰ, Ίωαννίνων, 
Κερασοΰντος, Μερσίνης καί Σάμου, καθώς έπίσης καί τά 
παρασκευασμένα ήδη δπως μετ’οϋ πολύ άρχίσωμεν έργαζό- 
μενα Πρακτορεία τών ’Αδάνων καί τοΰ ‘Αμβούργου.

"Αλλο σημεΐον έκτελεσθέν ήδη έκ τοΰ γνωστοΰ προ
γράμματος είναι ή αΰξησις τοΰ εταιρικού ήμών κεφαλαίου. 
Εϊχομεν άρχικώς κρίνει σκόπιμον νά διαιρέσωμεν τήν ερ
γασίαν ταύτην είς δύο τμήματα, ών τό πρώτον έπραγμα- 
τοποιήθη ήδη ύπό καλάς συνθήκας κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
διαρρεύσαντος έτους, έπρομηθεύθημεν δέ οΰτω πρός τοϊς 
νέοις κεφαλαίοις καί έν στρογγύλον έκατομμύριον ύπέρ 
τοΰ Άποθεματικοΰ μας.

Τό έτερον ήμισυ τής έργασίας ταύτης είχεν άφεθή διά 
τρέχον έτος δυνάμεθα δέ ν' άναγγείλωμεν ύμΐν δτι κατ’ 
ούσίαν ήχθη ήδη καί τοΰτο εις πέρας, καθ’ δσον έκ τής 
τελευταίας σειράς τών 100,000 μετοχών, αϊτινες άπέμενον 
νά έκδοθώσι, παρεχωρήσαμεν όριστικώς εις όμιλον συγ- 
κροτηθέντα, τή συμπράξει πάντοτε τής καλής ήμών συμ
μάχου καί φίλης, Banque de I’ Union Parisienne, μεταξύ 
τών πολυπληθών φίλων μας έν Παρισίοις, Λονδίνφ, Έλ
λάδι καί ανατολή. Τάς δέ λοιπάς 50,000 μετοχάς θέλομεν 
προσεχώς προσφέρει πρός τούς παλαιούς ήμών Μετόχους,
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τοΰ προμνησθέντος ομίλου έγγυωμένου ήμϊν τήν εγγραφήν 
τών έν λόγφ 50,000 μετοχών.

Καθ’ο εϊχομεν καθήκον, συνηνώσαμεν τάς προσπάθειας 
ήμών πρός τάς τής ’Εθνικής Τραπέζης κατά τάς δυσχε
ρείς διαπραγματεύσεις, άς είχεν αϋτη νά διεξαγάγη διά 
λ/σμόν τής Έλλην. Κυβερνήσεως, πρός συνομολόγησιν 
προκαταβολής 40.000.000, ήτις, ώς γνωρίζετε, συνεδέθη 
μέ α’ίρεσιν έπί τοϋ δανείου τών 150.000.009.—Ή έν Πα
ρισίοις· διά τήν πραγμάτωσιν τής έπιχειρήσεως ταύτης 
σχηματισθεϊσαν όμάς περιέλαβε τά κυριώτερα πιστωτικά 
'Ιδρύματα τής Γαλλίας καί τούς οϊκους Χάμπρο καί Έρ- 
λάγγερ τοϋ Λονδίνου. Συμμετέσχομεν διά 12 1/2 τοϊς εκα
τόν έν τή έργασίφ ταύτη. ήτις διεξήχθη έπιτυχώς είς δύ- 
σκολον έτι διά τόν τόπον στιγμήν, εϊργάσθημεν δ’ έπιτυ
χώς καί κατά τήν δημοσίαν έγγραφή*  τοποθετή σαν τες Ι
κανόν αριθμόν τών δμολογιών τούτων παρά τή πελα- 
τείφ μας.

Σουδαιοτέρα κατά πολύ καί έχουσα, ώς έλπίζομεν, 
εύρύτερον μέλλον είναι ή Macedonian Gianaclis C° L,lrf, 
ήν ίδρύσαμεν περί τά τέλη τοϋ 1910, συνεργασία σπου
δαίων τινών καπνεμπορικών οίκων καί τραπεζιτών τής 
Καβάλλας καί Θεσσαλονίκης καί τινων μεγάλων βιομη- 
χάνων σιγαρέτων, ίδίρ. δέ τής ’Εταιρίας Nestor Gianaclis 
C° L,td, τής Αίγύπτου. Ή έν λόγφ 'Εταιρία συνεστάθη 
κατ’ αύτάς έν Λονδίνφ θέλει δέ άσχολεϊσθαι εις τό έμ- 
πόριον τών καπνών, δπερ, ώς γνωστόν, μεγάλως προιό- 
δευσεν έν Μακεδονία κατά τά τελευταία έτη Ή εται
ρία αυτή,ήτις θά άποτελέση συγχρόνως καί καλόν διά τήν 
Τράπεζαν ημών πελάτην, έσται διά τήν χώραν, δπου κα
λείται νά έργασθή, πολύτιμον όργανον εμπορίας έχον 
έξησφαλισμένην τήν έπιτυχίαν λόγιο τών θετικών βά
σεων έφ’ών ώργανώθη κέκτηται δέ νά έπεκτείνη σΰν τφ 
χρόνφ τήν δράσιν αυτής καί έπί τών ελληνικών καπνών.

Συμφώνως πρός τήν ήμηρεσίαν διάταξιν δέον νά άσχο- 
ληθήτε.

1) Είς τήν μεταρρύθμισιν τοΰ Καταστατικού μας, διά 
τής διαγραφής τοΰ άρθρου 14 αύτοΰ. Έπί τή εύκαιρίφ 
ταύτη όφείλομεν νά σάς παράσχωμεν τήν έξήγησιν, ότι 
έπιδιώξαντες τήν εισαγωγήν τών μετοχών μας εις τό 
Χρηματιστήριον Λονδίνου κατά πολλαχόθεν έκφρασθεϊ. 
σαν έπιθυμίαν προσεκρούσαμεν είς τάς απαιτήσεις τοΰ 
αγγλικού νόμου, δστις δέν παραδέχεται τό υπέρ τής ‘Ε
ταιρίας δικαίωμα τών μή έγκαίρως ζητηθέντων μερι
σμάτων.

2) Εις τήν έκλογήν συμβούλων είς άντικατάστασιν 
τών κ. κ. Στ. Φραγκιάδου, Έπ. ’Εμπειρικού, Λ. Ήλιο- 
πούλου καί Κων Βαλαωρίτου, ών λήγει ή θετεία, 
καί είς τήν έκλογήν έλεγκτών (τακτικών καί παραπληρω
ματικών) πρός έξέλεγξιν τών βιβλίων καί λογαριασμών 
τής Τραπέζης κατά τό τρέχον έτος' ύπομιμνήσκομεν δ’ ύ- 
μΐν έν προκειμένφ, δτι σύμβουλοί τε καί έλεγκταί είσί 
κατά τό Καταστατικόν μας έκ νέου έκλέξιμοι.

3) Είς τήν έπίκύρωσιν τής έκλογής τών νέων συμβούλων 
εις ήν προέβημεν πρός πλήρωσιν κενών θέσεων.

Γνωστόν τυγχάνει ύμΐν έξ όσων έξεθέσαμεν ήδη άφ’ δ- 
του εϊχομεν ζητήσει τήν μεταρρύθμισιν τοΰ Καταστατικού 
τής Τραπέζης δσον άφορφ τόν αριθμόν τών μελών τού 
Δ. Συμβουλίου δτι σκοπός μας ήτο νά προβώμεν εις 
τήν συμπλήρωσιν αύτοΰ, άμα ώς έπραγματοποιεΐτο ή 
αύξησις τού μετοχικού κεφαλαίου τής Τραπέζης. Όντως 
δέ ή έπέκτασις τών έργασιών μας ένεδείκνυε τόν προσε- 
ταιρισμόν προσωπικοτήτων τού οικονομικού κόσμου, 
ιδία έκεϊ δπου, μακράν τοΰ κέντρου, έχομεν σοβαρά 
συμφέροντα τοΰτο μέν, δπως ένισχύσωμεν τήν έπίβλεψιν 
τών κυριωτέρων 'Υποκαταστημάτων μας, τούτο δέ δπως 
έξασφαλίσωμεν χρησίμους συνεργασίας. Τό Συμβούλιου 
σας φρονεί, δτι έκαμεν υπό πάσαν έποψιν άρίστην έκλο
γήν, όρισαν πρός πλήρωσιν τών κενών θέσεων τούς 
Κυρίους Βαρώνον δέ Νεφλίζ, τραπεζίτην έν Παρισίοις 
καί Σύμβουλον τής Banque de 1’ Union Parisienne, 
Μιχ.Σαλβάγον, τραπεζίτην έν’Αλεξάνδρειά, Σύμβουλον 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Αίγύπτου κτλ καί Ίωάννην 
Ήλιάσκον τραπεζίτην έν Κωνσταντιναυπόλει.

Έχετε τελαυταίον νά άσχοληθήτε, κατά τήν ήμερησίαν 
διάταξιν, καί μέ πρότασιν, ήν σας ύποβάλλωμεν, δπως 
μάς έξουσιοδοτήσητε νά ίδρύσωμεν Συμβουλευτικήν Ε
πιτροπήν έν Παρισίοις, ή; τά καθήκοντα καί τά δικαιώ

Τύποις Άποστολοπούλον. Έν ‘Αΰήναις

ματα θέλετε επίσης εύαρεστηθή νά προσδιορίσητε.
Έζητήσαμεν παρά τών έν Παρισίοις κατοικούντων 

μελών τού Συμβουλίου μας νά όργανωθώσιν είς ’Επιτρο
πήν, τή συμπράξει καί τών τυχόν έν Παρισίοις παρεπι- 
δημούντων Συμβούλων, καθ’ δσον. λόγφ τών μεγάλων 
γαλλικών συμφερόντων, άτινα αντιπροσωπεύονται έν τή, 
Τραπέζι] ημών, ή έν λόγφ ’Επιτροπή, αν καί καθαρώς 
συμβουλετική, δύναται φρονούμεν, πολλάς υπηρεσίας νά 
παράσχη εις τά γενικά συμφέροντα τής Τραπέζης.

Ή δικαιοδοσία καί τά καθήκοντα τής έν Παρισίοις 
’Επιτροπής, έάν κατ’ αρχήν έπιδοκιμάζετε τήν πρότασιν 
ήμών, θέλουσι διέπεσθαι υπό τοϋ ακολούθου κανονισμού.

Β1ΒΑΙΟΓΡ7ΧΦΙ7Χ
Είς τήν Φιλοσοφικήν καί Κοινωνιολογικήν βιβλιοθήκην 

Γ. Φέόη έίεδόθη μία λαμπρά σειρά τών θαυμάσιων έργων 
τοϋ Έλληνας φιλοσόφου Π. Βραΐλα Άρμένη.

Είς τό «ΙΙερΙ πρώτων ϊδεώ - καί ’Αρχών Δοκίμτον» 
περιλαμβάνεται ή φιλοσοφική διδασκαλία τοϋ Βραΐλα, ποϋ 
αποτελεί συνάμα καί περίληψιν πολλών φιλοσοφικών συστη
μάτων μεταφυσικής καί καθαρός λογικής, άπό Άριστοτέλους 
μέχρι Κάντ.

Συμπλήρωσις τοϋ άνωτέρω έργου καί διδασκαλία ιδεολο
γίας, ήθικής ψυχολογίας καί φιλοσοφίας είνε τό έργον 
«Στοιχεία θεωρητικής καί Ιίρακτικής Φιλοσοφίας» 
τοϋ Βράϊλα Άρμένη, ό όποιος είς τόν κύκλον τών γνώσεων 
τούτων περιέλαβε καί τά περί γλυπτικής, Ζωγραφικής, Μου
σικής, Ποιήσεως μεταφυσικός άντιλήψεις, καθώς καί τάς περί 
Δικαίου θεωρίας.

Έέακολουθών τήν άνάπτυέιν τής νεωτέρας μεταφυσικής 
φίΛοσοφίας είς τό έργον του «ΙΙερί ένότητος τών Λογι
κών Στοιχείων», ό Βραΐλας έέηγεϊ έπί τή βάσει τών γε
νικών φαινομένων πώς έμορφώθησαν οί θεμελιώδεις νόμοι 
τής έφηρμοσμένης λογικής, οί όποιοι πάντες άποδεικνύουσιν 
τήν ύπαρέιν Θεού καί ψυχής καί παρουσιάζουν άναμφισβή- 
τητον τήν άνωτέραν τοϋ άνθρώπου ύπόστασιν.

Εν θαυμάσου έργον, τό «ΙΙώςνά ζήτε», τοϋ J. Loub- 
bock μάς παραοίδει ή φιλοσοφική καί Κοινωνιολογική βι
βλιοθήκη Γ. Φέέη. Είνε έν άπό τά χρησιμώτερα καί τερπνό
τερα σοβαρά βιβλία διά κάθε άναγνώστην. ’Αφηγηματικόν, 
μεστόν ωφελίμων γνωμών φιλοσοφικών καί έμπειρηκών, μέ 
ανέκδοτα καί μέ συμπερασματικήν σκέψιν άπαρτισμένον, α
ποτελεί πρακτικόν όδηγόν τής χρησιμοποιήσεων τής ζωής.

Η μετάφρσίς του λίαν επιτυχής ύπό τοϋ κ. Θ. Φλώρα.
Η ΘΕΑ Η ΣΙ Σ

Ή έπιδίωέις τής ευτυχίας άποτελεϊ τό κυριώτατον μέλημα 
κάθε άνθρώπου. τόν μεγαλείτερον αύτοΰ πόθον. Άλλ’ εινε 
συνήθως ό πόθος αύτός άπραγματοποίητος, διότι μάς λείπει 
ό κυριώτερος πρός έπιτυχίαν παράγων, ή ισχυρά έκείνη ιδιώ
της τής ψυχής, τήν όποιαν όνομάί,ομεν θέζ.ησιν. Άπό τής 
αφετηρίας αυτής όριιώμενος ό ψυχολόγος καί ήθικολόγος 
συγγραφεύς Β. Δανζέν, και φυσιολογικώς δέ καί ψυχολογι
κών έέετάζων τόν άνθρωπον περιέχει είς ώραϊον καί τερπνόν 
σύγγραμά του τάς όδηγίας έκείνας τής πείρας καί τής γνώ- 
σεως, όσον χρησιμεύουσιν είς τό νά καθοδηγούν καί ενι
σχύουν τήν θέλησιν,Ό,τι ή παλαιό καί ή νέα σοφία άπε- 
θησαύρισε σχετικόν καί β,τι ή πείρα τών λαών έδίδαξε τά 
περιλαμβάνει μεθοδικώς καί καλλιτεχνικώς τό Βιβλίου τούτο, 
« Ή θέλησις», τό όποιον ωραία μεταφρασμένου έέεδόθη 
είς τήν Φιλοσοφικήν—Κοινωνιολογικήν βιβλιοθήκην Φέίη. 
Εινε δέ άληθώς ή μετάφρασις τοιούτου έργου πολύτιμον 
άπόκτημα είς τήν γλώσσάν μας, ωφέλιμος είς πάντα σκε- 
πτόμενον όδηγός, είς πάσαν οέ μόρφωσιν προσετός.

Ο ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ
Ό διάσημος φυσιοδίφης καί βιολόγος τής Γερμανίας Βύ- 

χνερ έέηγεϊ είς τό σύγγραμμα τούτο τούς νόμους καί τάς 
υποθέσεις τής Δαρβινικής θεωρίας περί έΕελίδεωε καί έπιλο- 
γής τών ειδών, περί ιεραρχίας τών όντων κ. Λ. π. συνάμα 
δέ έέάγει γενικά συμπεράσματα περί τής άρχής και περί τοΰ 
προορισμού τοϋ άνθρώπου κατά τρόπον, ώστε νά δύναται 
κάθε άναπτύέεως Αναγνώστης νά μάθη εύκολα τήν έκτασιν, 
τάς Λεπτομέρειας καί τά βιολογικά καί φιλοσοφικά πορίσματα 
τής Δαρβινικής θεωρίας. Τό έργον τούτο κατ’ αριστοκρατι
κήν μετάφρασιν τού κ. Άνδρ. Φαρμακοπούλου έέεδόθη εις 
τήν βιβλιοθήκην Γ. Φέέη.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
της ΤΠΕΡΟΚΕΑΝΕΙΟΤ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΤΙΛΟΠΛΟΤΑΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΕΝίεΡΓΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον......................................Φρ. 3,685.50 Άποθεματικόν τακτικόν 2ο)ο.

» 214,341.05 218,026 55' » έκτακτον 3 ο)ο

109,279 50

,842 — 
.215 30

165Φρ.17,348)41-3

S

X Ρ Ε Ω Σ I Σ

Φρ

Φρ.|1,238, ϊ

διαθέσιμα ί 
Έν τφ Ταμείφ.................................
Παρά Τραπέζαις.............................
Χρειόγραφα έν Χαρτοφυλακείφ. . 
’Αξία ατμόπλοιων..........................
Τά άποσβεννύμενα........................
^Ασφάλιστρα προπληρωμένα. . . . 
Φαρικά προπληρωμένα..............
Πρακτορεία καί Άνταποκριταί 
Γαιάνθρακες έν άτμοπλοίοις ..
Εφόδια καί τρόφιμα έν άτμοπλοίοις............

f ’Απαιτήσεις παρ’ ασφαλειών............................
Ναύλοι εισπρακτέοι έν 'Αμερική...................

, ’Επισφαλείς απαιτήσεις. (Δ. Γ. Μωραίτης)

Έξοδα έγκαταστάσεως......................................

.....................ΦοΙ
Φρ. 4,811,170,75 

» 309,328.75 4,301,
7. 120.215.

7,688 
■ 167,251
. 57,523
> 76,369
» 133,924
» 10,679 20
» 1,931,891 60
» 13,72195

Φρ. 7,348,413 65

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ K7U ΖΗΜΙΩΝ

Προμήθειαι..............................   .Ναυτιλιακά........................................................................
’Ασφάλιστρα.......................................................................
Γαιάνθρακες. Τόννοι 31.640 ............................... ..
Μισθοί πληρωμάτων......................................................
Φόρος Δημοσίου έν Έλλάδι ......................................
Κεφαλικός φόρος έν ’Αμερική* ...................................Τροφοδοσίαέπιβατών......................... Φρ. 446,425.35

’ » πληρωμάτων................. » 83,026,80

Φορτωεκφορτωτικά...........................................................
Ναύλοι μεταφορτώσεως έμπορευμάτων.... ................
’Επίναυλο έπιστραφέντα φορτωταΐς..........................
Διάφορα έξοδα ταξειδίων...............................................
Είς Pool δΓ ύπέρβασιν έπιβατών...............................
’Εφόδια καταναλωθέντα........................’........... .. .. ..
Τόκοι, άπόσβεσις τής μερίδος....................................
’Επιοκευαί καί συντήρησις άτμοπλοίων.................| Γενικά ’Έξοδα. Άπόσβεσις μερίδος. (’Έξοδα Διαχ.) »

I '■ Άπόσβεσις διαφόρων λογαριασμών.............. .............. *
r Υπόλοιπον. * -........................................... »

Φρ

Τ’ άποσβεννύμενα έκ τής άξίας άτμοπλοίων..,.. Φρ. I 309,328 75'1! Υπόλοιπον ώς άνω

Τακτικόν άποθεματικδν κατά τό άρθρ. 33 Κατασ. » I 18,865 30
"Εκτακτον » » » » ’ » » > | 28,297 95

Ποσοστά Συμβούλων,Διαχειριστών καί Διευθύνσεως
κατά τό άρθρ. 33 τού Καταστ. Φρ. 46,000.—

Μεΐον Φόρος Δημοσίου................... » 1,700.—
’Απόσβεσις ζημιών έτών 1907, 1908, 1909............
Μέρισμα διανεμητέον τοϊς Μετόχοις.

Φόροι Δημοσίου.
5 ο)ο έπί μερίσματος......................
2 ο)ο χαρτόσημου.............................
5 ο)ο έπί άποθεματικών.................
5 ο)ο έπί ποσοστών Συμβ. Διαχ.

Υπόλοιπον είς Νέον..........................

Φρ. 8,055.85
» 3,061.20

■ ■ Ί·>’6 25

........................ Φρ . Γ238ΤΪ25 30

44,300 - 
672,573 8011 
150,000 - ι

φρ .11^38^25130

Ό Διευθυντής τής Εταιρείας 

A X. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Έν

Ό

Άΰήναις τ[] 4 Φεβρουάριου 1911 

Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου

Δ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Λ)σμός Τραπεζών.............................................
Πρακτορικοί Καταθέσεις...............................
Προπληρωμένα Είσιτήρια...............................
Σιδηροδρομικά..................................................

8θ Γραμμ. Πληρωτέα............................................
Ιθ Πληρωτέοι Λ)σμοί...........................................

Προσωρινοί Λ)σμοί........................................
Μέρισμα διανεμητέον τοϊς Μετόχοις. . . . 

θθ Κέρδη καί Ζημίαι. Υπόλοιπον είς Νέον

Φρ. 5,000,000 —
> 18,865 30
» 28,297 95
» 1,681,092 —
» 105,000 —
» 55,313 35
• 29,682 80
» 172,624 70

9,223 —
98,130 30

150,000 -
184 25

Π I Σ Τ ΩΣ IΣ

323,746
124,012

1 30 I Ναύλοι έξ έπιβατών καί έμπορευμάτων

20 I Διάφορα Κέρδη...........................................
25|| 'Υπόλοιπον παρελθούαης χρήσεως. . . .

219,641 
589,303|40||ί
208.668 10 Γ

252,763 20’

529,452(15|

Φρ. 4,415,648 75
L 1 48,573 65

90.080 —

97,642 
69,834|

4,761) 
215,579 
163,710 
100,0001
141,600',!
83,520

103,588
15,365 

1,238,725 30 |ι
,554,302 40Τ

Φρ Γ* >ΰΰ4,3θ2 40

Ό έπι τοΰ Λογιστικού 

ζ. βροντιςης



P R ε Μ I £ R Ε Μ A I S 0 N OB I* ORIEHT VEHOAHT LE MEULEUR MARCHE

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑλΜΟΗ KATHBEBAHMEIKJN Μ>. 50.000.000

ΑΠΟΘΕΗΛΤ1ΚΛ Δ7. 10.275.000 
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

νέΤΕΜΕΝΤδ POUR HQIMIHES ET ENFANTSKOBE S, MAN TEA DI ETC. POUR DAMES Si FILLETS
BONNETERIS, CHEMISERlg, PARFUMERIE, 5RNTERIE MERCERIE 

UNSERJE FINE, ARTICLES DE ELflNC. MRRO,UINERIE
CKflUSSURES? RETICLES DC '^YflCE ETC. ETC·

LE CAIRE, ALEXANDRIA TANTAH, SALONIQUE, CON

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

Τριπόλει, Βόλω καί Λαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεθυμνφ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ · Έν Κωνστανιινουπόλει ('Υποκατάστημα 

έν Γαλατή μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ}, Άμισώ, 
Τραπεζοϋντι. Κερασονντι, Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνοις και Χίψ.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ; Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος εν 
τή συνοικία Mikan), Καίρω (μετά παραρτήματος έν τή 
συνοικία Mousky), Μανοούρα καί Ζαγαζικίω.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Eenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κόπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥ Μ (Σουδάν).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΪΝΒΟΪΑΙΟΗ
ϊ. Φροιγκιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότασγ, ’Αντι

πρόεδρος. Ίω. Βαλαωρίτης, Κ. Βερουγχ, Ε· Εμ 
π*ιρΐκος,  Δ. Εύγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Μ
λιόπουλος, Ζ. Κ. Μάτσας, Έμμ. Μπενάαης, Μαρ- 
κήβιος δέ 1’εβερσώ. wΓενικός Διενννννής

Ζαφείρτος Κ. Μάννας

διαφόρων διαστάσεων πρός ορούς λίαν ευνοϊκούς 
διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, ειςεπιταγας (cheques) έπι τοΰ εξωτερικού και 
εις τραπεζογραμμάτια υπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.^ ,

Αΐ εις χρυσόν καταθέσεις εινε άποδοτεαι εις ο νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς^ (cheques) 
τής Τραπέζης έπι τών έν τω έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ 
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης,, Ίανουαρίου και άπο της 
ποώτης Ιουλίου έκαστου έτους.

Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

ΕΝ ΟΔ2 ΕΡΜΟΤ 
flPien. 4 2

ΝΙΕΓΑΣ ΕΝΙΙΙΟΡΙΚοΠίκΟΣ 
PRINTEMPS 

j. A α. ΜΟΥΤεΟΠΟΥΛΏΝ

STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL)·

meta ΕΡΓΟΧΤΑΖΙΟΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ EN TH ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΏΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

Διεύθυνσις Τηλεγραφική :
ΑΘΗΝΑ-Ι ΚΗΝ - ATHENOCLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελέϊ πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι· Προεξοφλήσεις εμπορικών ^γραμμα
τίων και συναλλαγματικών, προκαταβολας επι χρεω 
γοάφων κάι εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομερίδιων, 
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ- 
ματικών, γραμματίων εσωτερικού και, εξωτερικού 
έκτελέϊ χρηματιστικάς έντολάς’ εκδίδει επιταγας, πι
στωτικός έπιστολάς και τηλεγραφικός εντολας πλη- 
οωμών έν τε τω εσωτερική) και τω έξωτερικφ' ανοίγει 
τοέχοντας λ)σμοΰς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις 
χρεωγράφων πρός φΰλαξιν άντϊ έλαχίστων δικαιωμά
των και ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολυμορ 
φον καί πολύχρωμου εμπορικόν πλούτον τού κατα
στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα άάποόοοουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά 
πλέον πολυποίκιλα κεντήματα καί δαντέλλας 
καί τά τελευταίας μόδας νδάόιιατα. Δέν θά σάς 
προσέλκυση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τού 
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα εις τούς κατα- 
στηματάρχας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών 

τρόπων. ♦

Α'Τ, '·■

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΑΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
f,PnMiTS- ειβΗΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EIQH ΕΣΩΡΡΟγ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Η Μ» 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠδα^ΜΑΤΑ, EIQH ΤΑΞΕΐςιογ. ΐζΤΛ. ’<ΤΛ>

ΚΑΊΤΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΧΩΝ
Ι ΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (liiiteo) 
Κε&άλαιον εγκεκριμένον £ 600.000 
Κεφάλαιον καταβεβλη^ένον £ 313.610

ΕΔΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ
Γενική διενϋννσις εν "Ελλάδι, εν Α&ήναις 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έν ’Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζακύνθω, 

Πάτραις, Ναυπλίφ. Πειραιεϊ καί Τριπόλει.
Οί τόκοι τών καταθέσεων ώρίσθησαν άπό 1ης Ιανουα- 

αίου 1910 ώς κάτωθι ■ 
1ου είς Δρανηάς

3 °/0 έτησ. έπι άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν διά ποσά
μέχριδρ. i 00.000

3 0|0 » » · » » ζήτησιν διά ποσά
πέραν τών 100.000

3 0/0 , » » ' 6 μήνας μέχρι 2 έτών

4 θ/„ έτησ έπι άπσδόσει μετά 1 έτη μέχρι 4 έτών
4 ο,ο , ’ 4 ”” κα1 έπεΧΕΐν“

Είς cheques ί«1 Γαλλίας καϊ 'Αγγλίας

3 °ί9 έτησίως έπι άποδόσει

3 7ε 7ο »
3 ι\, °/ο " ' ’
4 7ο ’
4 °/0 » *

ε’ις πρώτην ζήτησιν
άνευ ορίου ποσού

μετά 6 μήνας
» 1 έτος.
» 2 έτη.
» 4 έτη καί επέ

κεινα.

Αί είς επιταγας (cheques) έπι Γαλλίας καί ’Αγ
γλίας καταθέσεις άποδίδονται είς δ είδος έγένετο η 
κατάθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου επιβα
ρύνοντας τόν καταθέτην.



CMSTEAUX 
Brevetee S. G. D. g.

Produit en 10 minutes de 500 gr. 
a 8 kil. de glace, ou des Gla
ces, Sorbets etc. par un sei i- 

noffenaif.
.1. SCHALLER

i, Rue Francois Ponsard, PARIS 
Prospectus franco

Se mefer des contrefa9onSj tontes defectueuses

Ιϊρός τούς κ. κ. 'Γδίυολήπτας 
τής πόλεως Ά,Οηνών.

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. 'Υδρολήπται οί 
τυχόν μή .πληρώσαντες είσέτι τό άντίτιμον 
ποσίμου ΰδατος διά τό έτος 1910 όπως προ- 
σέλβωσι και καταβσλλωσι τοϋτο είς τό Τα- 
μεϊον τοϋ Δήμου ϊνα μή ή υπηρεσία εύρεθή 
είς τήν ανάγκην νάδιακόψη τήν παροχήν αύτοΰ

Έ> -7, !0 Μαρτίου ι9ι ι.

(‘Εκ τοϋ Γραφείου τοϋ eΥδραυλικόν Τμήματος)

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ ΝΓΓΤΛΓ 
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ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ 
ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΖ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ 
ΠωλεΣταο scs άλατά. φαφμ-ακεοα χαό φαρμαζερπ.ορεΐα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ I Acet τήν Ελλάδα %<xc Κρήτην. 
κ°χ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ AQHNAI
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Όλόκληρος σεΧίς είς έν τεύχος ..... Δραχ. 60
Ήμίσεια » >   > 35
Τέταρτον σελίδος »   > 20
Όγδοον » » ....,*» 12

Διά j*<5pov  μικρότερον τιμαί ανάλογοι
Δι*  βίκονογραφηιιένας διαφημίσει^, δι’ εξ τενχη η περισσότερα, {δι-

^ΑΝΑΤΟΛΗ^ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ .
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ
48- ΜΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤ - 48 Η

Έάν al Ά&ήνα,ι δΰνανται rd ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω- 
ΰείσας καταπληκτικός προόδους των μία άφορμή πρδς τοϋτο είνε καί τδ μέγα αύτδ 
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρώ&η πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα κα&α- 
ριότης, πρό&υμος υπηρεσία, μοναδική άφ&ονία και ποικιλία δλων τών είδών τής 
Ζαχαροπλαστικής και τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμη· 
σεν είς τδ ζήτημα τής εύ&ηνής διανομής κατ*  οίκον άγιου καί νωποϋ *Α.γελα-  
δτνοϋ Γάλακτος J ! Τά Γιαούρτια του κατέστησαν όνομαστά, δλα δε τά 
είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται δφΰονα, εύ&ηνά, καί με υλικά έκλεκτά 
καί επιμελημένα. Τά όέ είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γευ
στικότατα, άπολαυστικωτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται τδ κέν- 
τρον δλου τοϋ έκλεκτοϋ κόσμου. Δικαίως εΰρίσκουσι ΰέσιν μόνον οί προνοητικοί 
ποΰ φροντίζουσιν έγκαίρτος νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη δεκαίότερον δλοι 
οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν ΰεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πά- 
ρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48
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ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
Τ Jk ΞΕΙΖΧΙΠΤΝΓ

Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραΟέτομεν τήν 
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων 
μέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι
μάς τών απλών εισιτηρίων,

Έξ Αθηνών
Λιά Κόρινθον Είσιτήρ. 9.20 7.30 4.60

Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85
■ Άργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85

Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10
» Τρίπολιν Είσιτήρ. 23 20 18.80 11.60

Βιβλιάρ. 18.— 15.— 9 —
> Μεγαλόπολιν Είοιτήρ. 29.20 22— 14.60

Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—
» ΚυπαριοοΙαν Είσιτήρ. 34,50 25.75 17.25

Βιβλιάρ. 27.80 23 20 13.90
> 'Ακρατον Είσιτήρ. 19.50 1 5.50 9.20

Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55
» Πάτρας Είσιτήρ. 25.— 18.— 10.—

Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35
» Πύργον Είσιτήρ. 37.70 18.10 16.35

Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55
Έκ Πατρών

Αιά Πύργον Είσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
Βιβλιάρ. 8.38 6.95 4.15

» Αιχαινά Είσιτήρ. 7.60 6.— 3.80
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45

> Αίγιου Είσιτήρ. 5.10 4.— 2.55
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70

» Κόρινθον Είσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
Βιβλιάρ. 11.— 9.20 5.50

Έκ Τριπόλεως
Λιά Καλόμας Είσιτήρ. 13.70 12.25 7.35

Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85
> Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70

Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40
(Έχ τον Γραφίαυ)

XT, ΓΗΑΤ 
ΕΙΜΙΟΡΟΡΜΠΤΗΣ

ΕΝ ΟΔΩ Ο Φ © Α Λ Μ ΟΤΛ Τ Τ ΕIΟΤ

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

Κομψότης, στερεότης, οικονομία. Διά τούς ξένους 
τών ’Αθηνών έπιβάλλεται ή έπίσκεψις τοΰ ’Εμπο- 
ρορραπτικοΰ Οίκου Γκάτ.ΟΑΑ ΤΑ ΕΙΑΗ Τ0ΪΠΑΗΤ0Π2ΑΕΙ0Υ

Βούτυρο γάλακτος διά γλυκά, λάδι Μάνης καί 
Κρανιδίου, τυροί Ευρωπαϊκοί καί ’Εγχώριοι. ’Αποι
κιακά όλων τών ειδών. Ποτά ευρωπαϊκά και εγχώρια. 
’Όσπρια δλων τών ειδών. Τσαί, μπισκότα, κον
σέρβες κλπ.

ΕΙΣ ΤΗΝ “ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΕΝΩΣΙΝ,,
"Ολα τά είδη εις τιμάς πολύ μικροτέρας τής άγορας 

καί ποιότητος ήγγυημένης καί μέ ζύγι ακριβέστατοι 
'Η διανομή κατ’ οίκον δίς της ημέρας.

JlEAOn. ^ΛΙΟΠΟΤΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

ελληνικ,η Miiwft
Μ ΜΟΝΗ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞ ΕΑΑΑΟΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

’Ατμόπλοια :
“ΑΘΗΝΑΙ,, τόννων 16,000.

“ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» χάννων 12,000

7ά ώραϊα και μεγαλοπρεπή ταϋτα ατμόπλοια εϊτε νεότευκτα καί φημίζονται διά τήν αντοχήν καί είοτά- 
θειαν κατά τά ταξειδιά των. “Εχουσι διπλας μηχανάς καί διπλούς έλικας. Εϊνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα 
μέ 150 θέσεις Α', 200 θέσεις Βέ, και 1ί)ΟΟ θέσεις I'. Έχονσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δε διά 
καλοριφέρ. Αειτοιργεΐ έντός αϊτών ό άσνρματος τηλέγραφος Marconi, παρέχεται όέ πάσα άνεσις εις τους 
έπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλείου, καφφενεϊον κτλ. κτλ. Αιά τήν υγείαν 
τών ταζειδιωτών εχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ οϋτε φαρμακείου πλήρες, ούτε νοσοκομείου.

Τακτική άναχώρηστς έξ ΕΛΛΑΔΟΣ 5Γ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕ1Θ1ΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

’Εν Πειραιέϊ (5 Λεωφόρος Αίγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείω, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, ΠαλέρμωΓ 
καί Νέα 'Υόρκη. ,

Άντιπροϋωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής 'Ελλάδος καί ’Ανατολής.

2072.—ΤΥΠΟΙΣ “ΑΥΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ


