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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΧ1ΡΜΣΙΣ
MMNIRION ΠεΡΙΟίΙΚδΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ

ΣΎΝΔΡΟΜΆ! ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΟΙ

Διά το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ.................................... Δραχ.
Διά τούς διδασκάλους ... »

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ......................................................... Δολλάρια
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ..................................................
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ.....................................................................................
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ ................................................................ Φρ. χρ.

*Εκδο<1ις εκλεκτή γενικώς »
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ Σ :

/Δεσποινίδα ^τγενιαν Ζωγράφου

12.—
8.—
3.—

1/i Λίρα ’Αγγλίας
10 Σελίνια
12.—
25 ή Δρ. 25

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.— ΑΘΗΝΑΣ
Τηλεγραφική siev»v>ais: “ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΕΠΙθΕΟΡΗΖΙΝ,.—ΑΘΗΝΑΣ

Π4Ν ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΔΗΗΟΣΙΕΤΟΜΕΝΟΝ Η ΠΗ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «'Κλλτ}ν5*·ής  ΈΛδΟεωρήσεως» 
άναγγέλλεται δι’ αυτής.

ΣΗΜ.— Γνωρίζομεν τοΐς ενδιαφερομένοις δτι αί Ιγγραφαι τών συνδρομητών μας άρχονται άπδ Ιης ίκά- 
στου μηνάς.

LE GRAND ETABLISSEMENT

< Η» R A F F >
LE CAIRE, - PLACE ATABA EL KHADRA 

imiim Him ST 81ΒΛ1Τ®

BONNETERIE, CHAPELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE '

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

FODRNISSEUR DE L’ARMEE DOCCUPATIOH Ϊ GRANDE FABRIQUE, DISTILLER1E DE LIQUEURS
MAISON FONDEE EN 1870 GRAND DEPOT DF VINS

* 1 Ή

Importation - Exportation

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Jean Moreas καί δ ΣυμβολύήΛς καί ό Παρνασισμός Ιν Γαλλίρ: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ —Διαπρε

πείς Έλληνίδες: Μαργαρίτα Άλβάνη Μηνιάτη (συνέχεια) : ΣΠΥΡΟΥ ΔΕ ΒΙΑΖΗ .— 'Η *Εθνική μας εορτή έν 
Βερολίνω : ΙΩΑΝΝΟΫ ΚΑΑΙΤΣΟΥΝΑΚΗ-—λ’οβί καί Καρδία: ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ - Η 
δεκαετηρίς της · Πινακοθήκης^ εις τον Παρνασσόν. 'Ομιλία ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-—Μέτρα δι’ ών 
είνε δυνατή ή άναγέννησις της 'Ελλάδος (συνέχεια): ΔΩΡΟΘΕΟΥ· — Ή διδασκαλία τοϋ Ίησοϋ Χριστοί·: 
Δ· Σ ΜΠΑΛΑΝΟΥ. — Έπιστολαΐ ενός Ιδιοτρόπου. Γλωσσική Καλαισθησία (συνέχεια) : |. Γ· ΦΡΑΓΚΙΑ- — 
Τό στοίχημα τής Πρωταπριλιάς (Διήγημα): ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.—Ααογραφικά : |. Π- ΣΤΑΜΑ- 
ΤΟΥΛΗ.- Ό Γιώτης (ποίημα).—Νοσοκομείου Μεταδοτικών Νοσημάτων : Δ- Ζ·— Μ Μόδα : Δ®» Μ. Π — 
Άπό τήν ζωήν τοϋ μηνάς (’Απρίλιος) : ΕΥ. Ζ- — Αί Όπτρέτται τον Ωδείου.— ’Ολιγόστιχα.—Βιβλιογραφία.— 
Βιβλία καί Περιοδικά.— 'Αλληλογραφία.

ΚΟΣΜΟΙ: Τό eΕλληνικόν τμήμα είς τήν *Εκθεσιν  τής Ρώμης.— Τό έμπόριον τής Έλλάθος τφ 1910.— 
Φοιτητικοί δεξιώσεις.— *Η  εκδρομή τοΰ Λραγατσείυι.—Παναιγυπτιακή "Εκθεσις.— ‘Ο Μαρίνος Κοργιαλένιος.— 
Σταθμός Προύθον.—Γάμοι- ’Αρραβώνες.

ΕΙΚΟΝΕΣ: Κρύους. Σπονδή Κόρης.—Chardin : Ό Μαθητής.—Zambrant : Προσωπογραφία Γραίας. 
—Οί τρεις καλλιτέχναι μας Ξαυθόπσυλοι.— Ή Δίς Όριγώνη.— Ή Δίς Λνμπεροποϋλον.— Ή Δίς Άναστασιάδου.

6.20 π. μ.

7.—

8.30
11.30

1.20

»
»

u. μ..

7.10 π. μ.
8.15 »

Β. ILi. Π.
’Αναχωρήσεις έξ Αθιινών

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα- 
λόπολιν, Κυπαρισσίαν Καλάμας.
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλή
νην, Πύργον, ’Ολύμπια.
Τοπιχή διά Κόρινθον
Διά Κόρινθον Ναύπλιο», Πάτρας.
Τ&χεϊα διά Πάτρας, χατά Δευτέραν χαί Τε
τάρτην.
•Αναχώρηόις έκ [Ιατρών

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
Ταχεία δι*  ’Αθήνας, χατά Τρίτην χαί Πα
ρασκευήν.

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

λάμας, Κεγαλόπολι», Τρίπολιν.
.3.45 μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

’Αναχωρήσεις έκ Καλααών
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 έχ Πατρών (δίς ώς άνω).
4.45 » Έχ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 » Τοπιχή έχ Κορίνθου.
7.05 » Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα

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

Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ···

EUGENIE ZOGRAPHOU
—’••XX XX XX XX XX XX XX XX *

laTK REVUE
ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ01 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

HHIaIaJ-NIQUH
τ

4&me Annes, N<> 42.
AthSixes, avhil 1911.

1Γ~ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ > »
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα, 

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.

ΑΝΕΚΔΟΤΑΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος Φρ.

» Β' » >
» Γ' > »

3.00 Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
2.00 Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ κοινωνικόν
1.50 ! Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΤΛΑ » ιστορικόν
2.00 Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα-

. μάτιον μονόπρακτον, μεταφρασθέν εις τήν’Αγγλικήν. 
5.00

IIxUOSTHHE

IDu ΝιΐΜέκο: 1 ^Frjsnc

Σειραί της ’Ελληνικής ΈπιΘεωοηΟεως τοϋ A' Β' και Γ'έτονς πωλοϋνται είς τά 
Γραφεία μας πρός 18 φρ. έκάάτη.



IVHOnTIKH ΚΑΤ11ΤΙΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3Ί ΜΑΡΤΙΟΥ ΊΘΊΊ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ETAIFIA ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1,500.000

ΕΝ ΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
31 Μαρτίου

1911
28 Φεβρουάριου!

1911 I

ί είς μεταλλικόν................................................................................................
Ταμεΐον < είς τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης........................................

f εις κερματικά γραμμάτια καί αργυρά κέρματα...................................
. , S είς χρυσ. φράγκα. 4,540,890.—Διαθέσιμα συμφωνως τφ Νομφ .1 ΧΜΒ £ ε[ς a 20>4&9,< 10. —

’Εξωτερικοί ί (Μεταλλικόν Τραπέζης εις τό έξωτερικόν...........................................
Λσμοί εις χρ.λ (Προϊόν έκδοθέντος Έθν.δαν.είς χρ. Έλλ.Σιδηροδρ.4% τοΰ 1902 
Δάνειον πρός τήν Έλλ Κυβέρν. έπ,’ αναγκαστική κυκλορορορία τραπεζ. γραμμ 

' Δάνειην wnrv γζ.-οζ----------- «-®- '
Όμολογίαι 

"Εθνικών δαιείων .... ............
Έντοκα γραμμάτια 'Ελληνικού Δημοσίου είς τραπεζικά γραμμάτια...................
Προεξοφλήσεις...........................................................................................................................
Δάνεια καί άνοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων...............................
Δάνεια έπ’ ένεχύρφ έμπορευμάτων.....................................................................................
Δάνεια καί άνοικτοί λογαριασμοί έπί υποθήκη........................ .. ................................
Δάνεια εις δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα..........................................
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.......................................................................................
Μετοχαί εις έγχωρίους έταιρίας.........................................................................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης είς χρυσόν................................................................
Όμολογίαι λαχειοφόρων δανείων ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος...................
Τοκομερίδια έν γένει...............................................................................................................
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ αναγκαστικών έκποιήσεων...................
Απαιτήσεις έπισφαλεϊς..................................................................................................... .. ..
Έξοδα έγκαταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπεζικών γραμματίων). , . 
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ Έξωτερικφ........................     . ·
Διεθνής Οίκονμική ’Επιτροπεία (λ/μός υπηρεσίας "Εθνικών δανείων είς χρυσόν) 
Λογαριασμός έξαγοράς συμμετοχής Κυβερνήσεώς είς κέρδη έκ τραπεζ. γραμ. . 
"Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπέζης ΉπειροθεσΛαλίας......................................
Διάφορα.............................................................................................

Δραχμ.

6,125,009
699,770
807,100

25,000,000 
53,419,519

60,711 
θ<,778,575 
6,272,905

Ή
50

40

38
75
42—Τ j ..V.W nvftnvyuyuyiu fcyUTlliij. ·

■ Δάνειον πρός τήν "Ελλην. Κυβέρνησιν διδράχμων καί μονοδράχμων...................
ι εις χρυσόν Δραχ............. .. 30,117,270.08
' εις τραπεζ γραμμάτια » ........................ 32,521,352 15 62,638,622

7 3,029,990
23,855,149
15,817,298
4,284,082

67,159,369
47,182,459
18,935,078
7,331,411
1,250,000 -I 

103,143 —I

9,189,668
3,378,026
1,279,761

23

34
45
55
37
15
48
40

07
06
87

Αο«ζμ· |λ.
4,517,693157

679,255 —
1,192,051 —

25,000,000 
52,838,147

60,711 
61,778,575 
7,051,303

10
75
42

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δραχμ,

860,160
320,000

1,657,297
422,405,109 !

[7_6
18

62,707,653
3,029,990 

23,909,098 
15,450,721
4,884,895 

67,398,3701 
47,310,7081 
18,222,983
7,398.602
1,250,000

104,643
875,547

9,193,274
3,353.670
1,271,949
2,534,272

6,035
860,160
320,000

1,537,818
425,738,632

98

61
28
61

121
62
13

15
27
97
82
56
50

57
12

ΙΔΡΤΘΗ διά νά προμηΟεΰη εις τό ΙΙανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νειότερα και στερεότερα υφάσματα 
(Τσόχας καί Κασμήρια ’Αγγλίας και Γαλλίας).

Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» είνε τό πρώτον και τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν "Ιδρυμα τής 
Ελλάδος και ’Ανατολής.

ΑΙ ΤΙΜΑ! τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» είνε απολύτως ωρισμέναι καί πρωτοφανείς διά τό Ελ
ληνικόν ’Εμπόριον.
• ΟΤΑΝ άποφασίσητε νά άγοράσητε ύφασμα άναλογισθήτε τό πραγματικόν συμφέρον σας καί έπισκεφθήτε 
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
έπί τής όδοϋ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11.

(Τήν «Εμπορικήν Ένωσιν» ίδρυσαν καί διευθύνωσιν οί εΰφήμως γνωστοί έν τή "Αγορά μας έμποροι Τσο
χών καί Κασμηρίων κ. κ. "Αλκιβιάδης Κονταρ&τος, Γαβριήλ Άνδρεόπουλος, Κωνσταντίνος Κακκαράς, Γεώρ
γιος Διάμεσης, Θεμιστοκλής Κονταράτος καί Κωνστ. Διάμεσης).

Τώ αίτοϋντι έκ τών επαρχιών δείγματα ά«ο<ίτέλλονται αμε'όως

ΕΦΘΑΣΑΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Μετοχικόν κεφάλαιον....... ..........................................................
Άποθεματικά κεφάλαια..............................................................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία ;

I. διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεώς...............................
II. διά » » Τραπέζης......................................

III. διά » » » συμφ. νόμφ ,γχμβ'·
Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα............
Καταθέσεις έν όψει είς μεταλλικόν........................................
Καταθέσεις έν 5ψει είς τραπεζικά γραμμάτια...................
Έπιταγαί πληρωτέαι..................................................................
Μερίσματα πληρωτέα............................................................................................................
Διεθνής Οίκον. ’Επιτροπή (λ/σμός καταθέσεων έκ δημοσ. ύπεγγ. προσόδων:

Είς χρυσόν............................................. Δρ. 1,096,140.69
Είς τραπεζικά γραμμάτια................. > 5,031,114.78

Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν.......................................................................
"Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια...........................................
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκοι είς χρυσόν..................................................................
Καταθέσεις Δημοσίου έπί ιόΧφ είς τραπεζικά γραμμάτια....................................
Έντοκος κατάθεσις Δημοσίου είς χρυσόν (προϊόν πρ. 40,000,000. —)..............
Έντοκος κατάθεσις Δημοσίου εις χρυσόν διά τήν κατασκευήν τοΰ Σ. Π. Δ. Σ. 
Έντοκος κατάθεσ. Δημ. είς τραπ. γραμμ. διά τήν κατασκευήν τοΰ Σ. Π. Δ. Σ 
Καταθέσεις ύπό προθεσμίαν καί διαρκείς............_........................................................
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 θ/θ είς χρυσόν...............................................

• » · 2‘/s0/0 ις τραπεζικά γραμμάτια..................I
"Υπηρεσία λαχ. δανείου Τραπέζης 3 °/θ είς χρυσόν...............................................

» “ 2 */ϊ  9Ι0 είς τραπεζικά γραμμάτια...................

20,000,000
13,500,000

20,000,0001
13,500,000

Καταθέσεις ταμιευτηρίου.......................
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ έξωτεριχφ 
Διάφοροι λογαριασμοί..........................
Διάφορα.............................................. , ...

Δρ. 61,778,575.42
» 28,986,247.65
• 25,000,000.— 115,764,823

...................................... 6,272,905

...................................... 5,068,143

...................................... 31,113,802

...................................... 1,563,999
,331,315

07

82
06
03

120,221,076
7,051,303
5,004,097

30,807,295
1,874,904

584,190

07

85
25
76

Δραχμ

I 6,127,255 
! 209,072

349,216 
4,339,572 
4,006,715 
3,911,321

60,711
58,765

120,636,206 
38,482,950
20,111,400
1,508,142

410,847
18,567,807

507,873
2,417,040
7,085,220 

422,405,109

47
65
44
61
95
84
75
40
76

50 
08
93
85
97
18

4,355,949
272,806
546,050

4,339,572 
5,006,715 
3,911,321

60,711
58,765

120,752,547 
38,482,950 
20,111,400

1,858,834
561,0371 — 

18,231,2961

35
80
12
61
95
84
75
40
14|

56

Ό Διοικητής *Εν  Άθήναις τή 16 * Απριλίου 1911
I. Α. ΒΑΛλΩΡΙΤΗς

1,921,036
6,224,770

425,738,632

14
03
12

Ό Ύποδιευθ. τοΰ Λογιστηρίου

π,κοτμμνουδης

οί αναπαυτικότατοι κορσέδες a la Pai’isienne, οί κα- 
θιστώντες τά σώματα άγαλματόδη, συμφόνως μέ τάς 
σημερινάς απαίτησης τής Μόδας, είς τοΰ κ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ - Έρμου 60

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔηλοποιεΤ

ότι\ έκτος τών ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ*  αύτάς είς κυκλοφορίαν 
καί ετερα τραπεζητικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178 
χιλιοστών τοΰ μέτρου, διακυινόμενα διά ιών εξής κυριωιέ 
ρων γνωρισμάτων.

Πρόσοψις
*Η πρόσοψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών 

κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις α* Εθνική Τράπεζα τής 
* Ελλάδος*  κάτωθι δέ ανιών καί έν τφ μέσφ έν πλαίσιο^ 
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδοΰς ποικίλματος τόν αριθμόν 
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τούτον έν με- 
λανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις *δραχμαί  εκα
τόν*  διά κεφαλαίων λει κών γραμμάτων.

Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τοΰ ταμ ίου τής 
Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τοΰ Διοικηιοΰ καί δεξιά ή τοΰ 
Βασιλικού 1 Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μιν δύο πρώται διά 
σφραγιστήρος, ή δέ τελευταία ίδιοχείρως.

’Αριστερή τον γραμματίου ιΰρηται έν πλαισίφ σχήματος 
κυκλοτερούς ή είκών τον ίδρυτοΰ τής Τραπέζης Γ. Σταύρου, 
δεξιά δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.

Ή πρόσοψις χρώματος ιώδους πλαισιοΰται ύπό δαντελ- 
λοειδών ήμικυ κλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

Όπισθία δψις
*Η οπίσθια δψις, πλαισιονμένη διά πρασίνου δαντελλο- 

ιδοΰς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ εικόνα τοΰ σωζομέ· 
νου αρχαίου αγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλούτον, 
ώς άναγ.νώσκεται καί έπί τοΰ βάθρου αύτοΰ διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.

* Εκατέρωθεν τοΰ αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται έν θυ- 
ρεοϊς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός 1ο0, νπ' αύτό 
δέ σημειοΰται ή έκδοσις δια τών λέξεων ·εκδοσις έννάτη* .

Έν ΆΟηναις τη 15 Δεκεμβρίου 1910.
Ό Διοικητής

I. ΒΑΑΑΩΡΙΤΗΣ

60
Οί καλλίτεροι ’Αθηναίοι ιατροί μεταξύ τών όποιων οί κ. κ. Μαγγίνας, Βάφας, Ζαΐμπς, Αοσμος, 
Καλλτκοννπς, Καλλιοντζίΐς, Μαλανδμΐνος, ΙΙαπαβαόιλείον, Βλαβιανός, Γκίζης, 
Τουφεξης, Κυταμιόλος, ΜπίΠτης, ΙΙονμκονμας, Σωτημιάδης, Τόάκωνας, 
Φαμαντατος, Καπμουλας, Ρόκκος, Κανέλλης, Σκάΰης, Άμαβανττνός, 'Αντώνιον, 
Κεφαλόπονλος, Νικολονδης, ΆΦμης, Δεδονάης, Σακόμμαφος, Ααμηίκης, Καϊμης, 
ΙΙμωτότιονί.ορ κλπ. Σννιοτονν δι’ επιστολών των

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

ι
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LA GRANDE FABRIQUE
S. STEIN

PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE MEILLEUR MARCHE

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS

ROBES, MANTEAUX ETC. POOR BAKES & FILLETS

B®NNETERI£, CKEMISERIE, PARFUMERIE, SANTERIE, mercerie, 
LINGERIE fine, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE 

CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYACE ETC· ETC-

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

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΊΤΑ^ΙΟΝ
Σ. ΣΤΗ IN

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ

ειακ πλεκτικμε, υπ®κ$μιεα, αρώματα, χειρόκτια, eich 
ΨΙΛΗζΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EICH ΕΕΩΡΡΟΥ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ? Η ΜΗ, 

EIQH ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EICH ΤΑΞΕΐαίογ. ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΪΊΙΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

S- ....—-------------------------------------------------------------------------------------- -- >

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕίΙΡΗΣίΣ
Λ ΕΝ '·" TtTX

ΕΤΟΣ 4·>· 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΠΙΘΕΩΡΠ^

Έν Ρωσσία
Έν Λονδίνο,
Έν ΜάντζεστερΈν ’Αλεξανδρβία τής Αϊγύπτου
Έν Kafr-Zayat »
Έν Ζαγαζ'ικ »
Έν Facous »
Έν Μανσούρρ »
Έν Simbellawein »
Έν Τάντρ »
Έν Benha »
Έν Πορτ Σάίτ
Έν Άμμοχώστφ Κύπρου
Έν Λευκωσία
Έν Λάρνακι »
’ Εν Λεμεσφ »
Έν Πάφφ
Έν Καλάμαις
Έν Ιερουσαλήμ

ό κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΤΟΣ, 'Οδησσός.—Rue Pouschkine, No 66.

ή Δις ΟΛΓΑ ΠΑΠΠΑΔΑΚΗ
ό κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ.
ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ.ό κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, παρά τοϊς κ. κ. Χωρέμη-Μπενάκη.
ό κ. ΖΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, πρόεδρος τοΰ Ελληνικού Συλλόγου.

ό κ. ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΣ.όκ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.
ό κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΧΑΣ Ιατρός.
ό κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.
ό κ. ΚΩΝΣΤ. ΔΑΝΙΣΚΑΣ.ή Δν'ις ΑΓΓΛΑΊ'Α ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.
ή Δνΐς ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.
ή Δνϊς ΕΝΕΝΗ ΧΡΗΣΤ )Υ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου Φανερωμένης.
ή Δνίς ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΊ'ΖΟΥ, Ύποδιευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.

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

^ΠΟ ΤΗΝ Ε®ΝΙΚΗΝ MRS ΠΐΝΑΚΟ®ΗΚΗΝ

,Κραους ΣΠΟΥΔΗ ΚΟΡΗΣ
('Δωρεά κ. Ροίοκανάκη)
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J Η A Ν Μ οκ E A S
KAI 0 ΣΤΙΊΒ0ΛΙΣΜ0Σ KAI ΠΑΡΝΑΣΙΣΜΟΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

(Συνέπεια έκ τοΰ προηγούμενοι)).

’’Αν καί μεταξύ τοΰ εσωτερικού καί τοΰ εξωτερικού 
Κόσμου υπάρχει βαθεϊα καί μυστική άνταπόκρισις, 
άλλ’ όμως δέν περιπίπτει αύτη εις τήν άντίληψιν διά 
τών συνήθων μέσων τής γνώσεως. Ένώ τά βυθιζό
μενα είς ιήν ύλην πνεύματα άρνοΰνται πάν δ,τι δέν 
εΐνεέξ αύτής, ύπάρχουσιν άλλοι ώς έκ θαύματος δια- 
φεύγοντες τήν πίεσίν της ταύτην. Οί άλλοι άνθρωποι 
δέν βλέπουσιν είς τό δάσος ή σκιάν -καί δέν άπολαύου- 
σι παρά τήν δρόσον, άλλ’δ ποιητής διακρίνει έν. φάν
τασμα δπερ τόν ζητεί καί συνδιαλέγεται μετά τής νύμ
φης τοΰ δάσους.

Οί άνθροιποι λέγουσιν δτι αί Σειρήνες δέν ύπάρ- 
χουσι, καί δτι δέν ύπάρχουσι Φαΰνοι εύοκλάζοντες είς 
τά λήϊα τοΰ αγρού, καί δτι ό φηγός πίπτει χωρίς ό 
πέλεκυς δστις τόν κτυπά νά έρυθραίνεται ύπό τοΰ 
αίματος τής Δρυάδος. 'Ο ποιητής ανακαλύπτει είς τά 
πράγματα μορφάς αΐτινες τόν παρατηροΰσι, διακρί
νει δάκρυα είς τήν βροχήν, ένωτίζεται φθόγγους κατά 
τήν νύκτα. Άναμφιβόλως λέγει κάπου ό Ταίν, υπάρχει 
ψυχή είς έκαστον πράγμα υπάρχει ψυχή είς τό σόμ
παν. Οίονδήποτε καί αν είνε τό δν άλογον ή λογι
κόν επέκεινα τοΰ αισθητού αύτοΰ τύπου διαλάμπει 
μυστική τις ούσία, κάτι τό θειον, δπερ αστραπιαίος 
διαβλέπομεν είς έξοχους τινάς στιγμάς χωρίς έν τού- 
τοις νά φθάνωμεν ποτέ μέχρις αύτοΰ. Είς τήν άν- 
θρωπίνην ψυχήν άνταποκρίνεται ή ψυχή τών πραγ
μάτων, ήτις ώς έξωτερικήν μορφήν δέν έχει παρά 
έκδηλώσεις καί σύμβολα.

Λαμπρόν συμβολικόν ποίημα τοΰ Henri de Re
gnier, δπερ ένεπνεύσθη έξ ενός Ελληνικού μύθου," 
δίδει πλήρη ιδέαν έκείνου δπερ ζητεί ή συμβολική 
ποίησις. Ό ά'νθρωπος και ή Σειρήν είνε ό τίτλος 
τοΰ ποιήματος τούτου. Μέ τούς τελευταίους αστέρας 
τής διαλυόμενης νυκτός, άπό τά βάθη πλοίου δπερ 
δέν βλέπει τις άκούεται ή φωνή τού διανυκτερεύον- 
τος ναύτου δστις άναγγέλλει τήν έμφάνισιν τών Σει
ρήνων έπι τής θαλάσσης. Ή αύγή καθίσταται όλο- 
νέν φαεινότερα. ’Ολίγον κατ’ ολίγον διακρίνεται ή 
άκτή έπί τής οποίας κάΟηται νεανίας ένδεδυμένος 
πολύπτυχα φορέματα. ’Επί τών γονάτων του άναπαύ- 
εται ή κεφαλή γυναικός κατακεκλιμένης καί γυμνής. 
Ποία είνε καί πόθεν έρχεται ή γυνή αύτη ; Ούδέν 
άλλο γνωρίζει εκτός τοΰ. κάλλους της. Μειδιά είς 

αυτόν άφυπνιζομένη διότι είνε γλυκεία καί καταδε
κτική. Προσφέρει είς αύτόν άνθη, τά άνθη τών χει- 
λέων της, καί τά χείλι] τών μαστών της. Δίδεται ολό
κληρος είς αύτόν περιέχουσα έν έαυτή δλην τήν ήδυ- 
πάθειαν τών πραγμάτων. — Έναγκαλίσθητι τό γυ
μνόν σώμά μου δπερ μυροβόλος διατρέχει θερμότης 
καί άνάπνευσε είς τήν πνοήν μου δλον τό άρωμα τοΰ 
δάσους.—Άλλ’ ό άνθρωπος δέν άρκεΐται νά άπο- 
λαύση μόνον τής σαρκός της. Καλύπτει τήν γυνό- 
τητά της. Πλέκει είς βοστρύχους τήν άτακτον κόμην 
της. Βαρύνει μέ δακτυλίδια τούς δακτύλους της 
καί ύποδέει μέ σανδάλια τούς πόδας της. Θέλει νά 
άφυπνίση τήν σκέψιν είς έκείνην ήτις θά είνε σύν
τροφός του. Κατά τήν δύσιν τού ήλιου έπί τής αύ
τής άκτής δ νεανίας κεΐται νεκρός. Κλίνει έπ’ αύτοΰ 
έκείνη ήτις τόν έφόνευσε καί μετά συμπάθειας οί- 
κτείρει αύτόν διά τήν πλάνην του. Άλλοιμονον' 
διατί δέν τήν έννόησεν; Διατί έκάλεσεν αύτήν είς μοί
ραν διά τήν οποίαν δέν ήτο προωρισμένη ; Δέν είχε 
πλασθή διά τήν ζωήν τής συνειδήσεως, δέν είχε γεν- 
νηθή διά νά έχή ψυχήν.Άνήκεν είς τήν φύσιν είς τήν 
οποίαν καί πάλιν θά έπανήρχετο,είς τήν θάλασσαν δπου 
μετ’ ολίγον άπό τοΰ ύψους τής πρύμνης δ άγρυπνος 
ναύτης θά έβλεπε μιγνυμένην μετά τοΰ άφροΰ τοΰ κύ
ματος τήν φυκοειδή κόμην της.

Δέν έχει ούτε έν έργον μέγα νά παρουσιάση ή Συμ 
βολική Ποίησις. Άλλ’ άν και δ Jean Moreas 
θεωρήται ώςείς τών κορυφαίων συμβολισταιν έν Γαλ- 
λίρ, έλάχιστον δμως μέρος τοΰ έργου του άνήκει είς 
τήν Συμβολικήν Ποίησιν. ’Εκείνο δπερ προ πάντων 
έφερον οί συμβολισταί είνε ή σκοτεινή καί πομπώδης 
φρασεολογία των. Τό ύφος είνε ή μόνη μέριμνα και 
προκατάληψίς των. Ή φράσις των είνε πλέον ή εύ
στροφος, είνε έξηρθρωμένη. Ή έλλειψις παντός ρυθ
μού άποτελεϊ τόν ύπέρτατον ρυθμόν καί έπακολου- 
θοΰσι παρελάσεις ρημάτων, συγκρούσεις επιθέτων καί 
εκνευρισμένοι περίοδοι, ύπεράνω δέ δλων αύτών πλα- 
νάται ύπόκρισίς τις μυστηρίου καί ίεροφαντισμοΰ. 
’Ιδού ποΰ ώς έπί τό- πλεϊστον συνοψίζεται ή περί
φημος αύτή συμβολική ποίησις.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Βερλαίν γενομένης ψηφο
φορίας μεταξύ’ τών ποιητών πρός άντικατάστασιν τοΰ 
Βερλαίν, τάς περισσοτέρας ψήφους μετά τόν Μαλ- 
λαρμέ είχε λάβει δ Jean Moreas. Άλλ’ άν δ Jean 

Moreas διέπρεψεν έν τή Γαλλική Φιλολογία, διέ- 
πρεψε διά τήν δλως αίθερίαν καί κλασσικήν αύτοΰ 
ποίησιν, καί ούχί είς τήν κατά τοΰ Παρνασσισμού 
συμβολικήν του άντίδρασιν.

Καίτοι περισσότερον Παρισινός παντός άλλου Πα
ρισινού ο Jean Moreas, διετήρησεν δμως πάντοτε 
Αθηναίου ψυχήν, νοσταλγούσαν τούς Αττικούς δρί- 
ζοντας, τών δποίων τά άκτινοβόλα λυκαυγή χρωμα- 
τίζουσι δι’ άμεθύστου τούς γλυπτούς θεούς έπί τών 
ζωφόρων τών περιστύλων :

Lct-bas sous les eiels attiques
Les ere) uscules radieux
Teignent d’amelhyste les bie/ix
Sculptes aux /'rises des portiques.

’Εκείνο δπερ προεξέχει είς τήν ποίησιν τοΰ Jean 
Moreas, έκεΐνο δπερ δίδει τόν άληθή τόνον είς τό 
έργον του είνε ή διήκουσα διά τοΰ έργου του μεγάλη 
πνοή καθαρώς Ελληνικής ποιήσεως. Ό Jean Mo
reas έχει τήν λατρείαν τοΰ άρχαίου Ελληνικού 
πνεύματος, ούχί τήν στέϊραν, άγονον καί σχολαστικήν 
λατρείαν,άλλά τήν ζώσαν καί δημιουργόν έκείνην 
λατρείαν, ήτις θά παραμείνη πάντοτε ή πηγή πάσης 
ποιήσεως. Ψάλλει διά στίχων καθαρώς αρχαϊκών τήν 
γλαυκώπιδα θεάν, τήν Τριτογένειαν, τήν Παλλάδα, 
τήν εύγενή Άθηνάν, ήτις ύπήρξεν ή τροφός του 
πριν γείνη δ έκλεκτός τών Νυμφών τοΰ Σηκουάνα :

Moi qua la noble Athene a nourri
Moi I'elu des Nymphes de la Seine
Je ne suis pas tin ignorant dont les Muses out ri.

Δέν είνε, λέγει τόσον χαρακτηριστικώς,αμαθής τις, 
καταγέλαστος ε’ς τάς Μούσας, αύτός δ βαπτισθείς 
είς τά νάματα τοΰ αιωνίου Ελληνικού πνεύματος, 
διότι δΓ αύτοΰ, καί μόνον δΓ αύτοΰ έπί νέων άν- 
θέων, αί μέλισσαι τής Ελλάδος ήθελον άνθολογήσΐ) 
γαλλικόν μέλι.

Stir de nouvellcs fleurs. les abeilles (le Greve 
Butineronl tin miel Franeais

·-*·
eO Jean Moreas έγεινε κατ’ άρχάς συμβολι

στής πρός άντίδρασιν κατά τοΰ Παρνασσισμού δστις 
έθεώρει τήν ποίησιν ούχί ώς έκφρασιν τών αισθημά
των τής ψυχής, άλλ’ώς πλαστικήν τέχνην.’Εκείνο τό 
δποΐον έχαρακτήριζε κυρίως τούς Παρνασσιστάς δέν 
είνε ή δύναμις τοΰ αίσθάνεσθαι, άλλά τής έκφράσεως 
ή δύναμις. Ούχί μόνον ή έξ επαγγέλματος χρήσις τών 
δακρύων επιφέρει κατά τούς Παρνασσιστάς προσβο 
λήν κατά τής αιδημοσύνης τών ίερωτέρων αισθημά
των, άλλ’ άποτελεϊ πρός τούτοις ύβριν κατά τοΰ με
γαλείου τής τέχνης. Είνε διαφθορά καί έξουδέ- 
νωσις τής τέχνης δ υποβιβασμός αύτής εις έκφρασιν 
προσωπικών αισθημάτων. Ή μόνη συγκίνησις τήν 
οποίαν δ ποιητής αισθάνεται καί προκαλεϊ έχει δλως 
αισθητικόν χαρακτήρα είνε δ’ αύτη ή διεγείρουσα καί 
έμπνέουσα είς ημάς τό κάλλος. Είνε έλλειψις αίδοΰς 

τό νά έκθέτη τις είς τήν σαρκαστικήν περιέργειαν τοΰ 
πλήθους τήν γυναίκα τήν δποίαν ήγάπησε, τάς μάλ
λον προσφιλείς άναμνήσεις του, τά συντρίμματα ολο
κλήρου παρελθόντος. Όμοιάζουσιν ούτοι κατά τόν 
Βρυνετιέ πρός τούς πτωχούς έκείνους θαυματοποιούς 
τών πανηγύρεων οΐτινες καθιστώσι βιοποριστικόν αύ
τών επάγγελμα τάς πληγάς των, ας έκθέτουσιν άμιλ- 
λώμενοι τίς πρώτος έξ αύτών θά δείξη τό μάλλον 
αιμοσταγές τραύμα, τό μάλλον ειδεχθές έ'λκος καί 
άποσπώσιν ούτω τόν οβολόν μας, τόν δποΐον δίδο- 
μεν ούχί έκ φιλανθρωπίας, άλλ’ έκ φρίκης, κατα- 
πλήξεως καί άηδίας. Καί δμως είνε άπρεπές νά καλύ
πτεται ύπό τό μάγον προσωπεΐον τής Τέχνης πάν δ,τι 
έμπεριέχουσιν άσελγές παρόμοιαι γυμνότητες, κατα- 
βιβάζεται δέ τό κάλλος εις προορισμούς άναξίους αύ
τοΰ, δΓ ών έπιδιώκεται ή διαφθορά τών αισθήσεων, 
ή δέ ποίησις μεταβάλλεται εις άδόλεσχον προαγωγόν 
τοΰ έρωτος.

(’Ακολουθεί) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΕ ΚΑΤΑ TON J. AIQNA
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΑΒΑΝΑ-ΜΗΝΙΑΤΗ

(Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου τεύχους).

Ή Μαργαρίτα Άλβάνα ήτο αύτοδίδακτος. Ίό 
άτίθασσον τον πνεύματός της δεν ήνείχετο την μονο
τονίαν και την σχολαστικότητα τών παρθεναγωγείων. 
‘Εγένετο ποτέ απόπειρα νά είσαχθή εις τι ελβετικόν, 
άλλά δέν ήδύνατο νά ύποκύψη είς τάς τον προγράμ
ματος καί τοΰ κανονισμόν διατάξεις.

Έκ τών ιδίων εκφράσεων της προνομιούχον Μαρ
γαρίτας καταφαίνεται, δτι έκ τών επιζήλων προτε
ρημάτων, ήτο και ή Θέλησις τήν όποιαν είχε προς 
έκμάθησιν. Ή θέλησις είνε δημιονργός δύναμις, ήτις 
εκμυστηρεύεται τό μεγαλεΐον τής φνσεως καί μας πο
δηγετεί καί δεικνύει τόν τρόπον, μεθ’ ον δυνάμεθα νά 
κνριεύοωμεν καί αύτήν τήν ιδίαν ημών φύσιν.

Ή Μαργαρίτα έζησε νήπιον, παιδίσκη καί νέα 
έν τή οικογένεια τοΰ 'Αρμοστον τής Επτάνησον καί 
έπειτα τ·:ν Κυβερνήτου τής Προεδρείας τον ‘Ινδόβρε
τανικόν κράτους Μάδρας καί έφαίνετο έν τοϊς άνακτό- 
ροις ώς άνθοφόρον φντόν έπαγγελλόμενον ώραίους 
καί εύχυμους νά τελεσφόρηση καρπούς. Αια τοΰτο ήγα- 
πήθη άπό τόν καλόν κάγαθόν άγγλον, δστις έκαλλιέρ- 
γησεν δλαις δννάμεσι τά χαρίσματά του καί ή θετή 
αυτή κόρη του κατέστη ή ψυχή τής οικογένειας καί δή 
τής συναναστροφής, έν ή έδέσποζε διά τον κάλλους 
και τον πνεύματός της καί διά τών γνώσεων της. Καί 
ό αύστηρός άγγλος έκανχατο καί νπερηφανεύετο διότι 
ήτο έργον τών χειρών τον. Είχε λάβει καθ’δλα θετικήν 
καί αύστηράν οικογενειακήν άνατροφήν και έδιδάχθη 
νά είναι χριστιανή καί έγινε χριοτιανή συνεπεία τής 
κατανοήσεως τών Άγιων Γραφών, αΐτινες ούδέποτε
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απολείπουν άπό τάς άγγλικάς οικογένειας. Είχε δίκαιον 
δ ίερευς Αύγουστϊνος γραφών δτι ή κόρη δταν αγη τό 
έβδομον τής ηλικίας έτος πρέπει νά πλουτίση τόν νουν 
της διά τών αποφθεγμάτων τοϋ ψαλτηρίου και μέχρι 
τον δωδεκάτου νά άποθησαυρίση δλον τόν θησαυρόν 
τών Προφητών, τοΰ Σολομώντος, τοΰ Ευαγγε
λίου, τών ’Αποστόλων.

* 
* *

\1ί έξετάσωμεν τήν Μαργαρίταν ώς συγγραφέα. 
Γή 2!) η Δεκεμβρίου τον 1880 έτους μάς έγραφε 
προς τοϊς αλλοις : «... Ελαβον άνά χεϊρας τό πρώτον 
» τήν γραφίδα διά νά υπερασπίσω τήν Ιταλίαν ΰβρι- 
» ζομενην άπο τους ξένους, και έξηκολονθησα τήν 
» ιδίαν γραφίδα αργότερα δπως ζητήσω εις τάς σοβα- 
» ράς μελέτας — έπί σκοπφ έκδηλώσεως τής άλη- 
» θείας — δπως ζητήσω, λέγω, τήν άνακοέφισιν τής 

ψυχής μου τής τεθλιμμένης ένεκα τοΰ θανάτου τών 
» προσφιλέστερων μου καί τών αγαπητών τέκνων μου. 
» 'Εκ τών τέκνων μου μία μόνον κόρη μοΰ έμεινε, 
» καί είναι ή πηγή άπάσης τής εύτυχίας μου. "Οπως 
» τελειώσω τα διάφορά έργα μον έπάλαισα κατά μιάς 
» άθλιας υγείας. Διακοπείσα συνεχώς άπο θανατη- 
» φόρα νοσήματα, άνελάμβανον πάντοτε, μετά στα- 
» θερότητος, νά σννεχίσω τό έγκαταλειφθέν άντικεί- 
» μενον ένεκα τής άσθενείας μου, και τήν εργασίαν 
» καί τήν συγγραφήν, άμέσως μετά τήν άνάρρω- 
» σίν μον. Έγραφα είς τρεις γλώσσας διά τρία έθνη, 
» τήν ’Αγγλίαν, τήν Γαλλίαν καί τήν ’Ιταλίαν. Έζησα 
» ζητούσα εΰγενές ιδανικόν».

rH Μαργαρίτα ’Αλβάνα άνεδείχθη δεινή δημοσιο
γράφος, γενομένη άνταποκρίτρια τοΰ «Daily News». 
'/Ζ Έλληνίς Ιξόχως νπερήσπιζε τά ’Ιταλικά συμφέ
ροντα, άνεσκεΰαζε τά είς βάρος τών αδελφών ’Ιταλών 
ψεύδη, καί έπληροφόρει λεπτομερώς τόν κόσμον περί 
τών μάλλον άξιοοημειώτων τότε πολιτικών συμβάντων. 
Ή Έλληνίς αΰτη νπήρξεν ή πρώτη ή όποια είς δια
φόρους άλληλογραφίας έκαμε γνωστήν τήν κατάστα
σή’ τής Δημοσίας Έκπαιδενσεως τής τότε ’Ιταλίας. 
'Υπήρξεν άνταποκρίτρια τοϋ σπουδαίου τούτου ’Αγγλι
κού φύλλου μέχρι τοΰ 1866.

Συγχρόνως έδημοοίευε φιλολογικά αρθρα είς περιο
δικά. Μεταξύ τούτων διεκρίθη μελέτη περί τών Άγ
γλων ποιητών Βύρωνος και Shelley δημοσιευθεϊσα 
έν τή περιφήμω Rivista di Firenge όιευθυνομένη 
υπό Άττου Βανούτζη. "Οτε τω 1872 έρίπτετο δ θε
μέλιος λίθος τοΰ έν Βαϋρόϋθ (Bayreuth), πόλει 
τής Βαυαρίας, θεάτρου πρός παράστασιν τών μελο
δραμάτων τοΰ Βάγνερ, ή Μαργαρίτα έγραφε καί 
έδημοσίευοε τήν μελέτην: Le Theatre de Bayr- 
uqth et la Reforme Musicale de Riehard 
Wagner, ή όποια μελέτη έδημοσιεύθη τό πρώτον 
έν τή αθηναϊκή Independence Hellenique 

(1872 άρ. 8, 15, 22), καί έν ιδιαιτέρα) φυλλαδίφ έν 
Φλωρεντία. Δια τής ωραίας ταύτης μελέτης ή καλλιτέ- 
χνις και φιλοσοφος έλλ.ηνις ήθέλησε νά διερμηνεύση 
και τό φιλοσοφικού μέρος τής Βαγναρείου μουσικής 
και συγχρόνως τόν σκοπόν καί τάς καλλονάς αύτής.

"Επεται συνέχεια 2. Π ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

Τό έν τή ’Αρχαιολογική Εκθέσει τής Ι’ιόμ,Γ^ς 'Ελληνικόν 
τμήμα έφείλκυσε ύπέρ πάντα τήν προσοχήν καί έξετι- 

μήθη ύπό τών επισκεπτών αύτής. Τό τμήμα αύτό περιλαμ
βάνει 1) Γά γύψινα έκλαγεϊα τών σπουδαιότερων καί θαυ
μάσιων έργων τής 'Ελληνικής τέχνης τών εύρισκομένων 

έν τοϊς μονσείοις τής 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ Ελλάδος, καί πρό 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ πάντων τοΰ μουσείου 
τών’Αθηνών, ιδίως τά 

εκμαγεία τών περίφημων γυναικείων αγαλμάτων τών άνα- 
καλυφθέντων κατά τάς ένεργηθεΐσας τώ 188ο άνασκαφάς. 
Ή συλλογή αΰτη σκοπεί νά κατάδειξη τήν άνάπτυξιν τής 
Ελληνικής τέχνης μέχρι τών χρόνων τής παρακμής αύτής. 
Ια αγάλματα ταΰτα διαιρούνται είς τά τής 'Αρχαϊκής, τής 
Κλασσικής, τής ’Αλεξανδρινής καί τής Έλληνο-Ρωμαϊκής 
εποχής. 2) Τήν συλλογήν τών εικόνων τών Βυξαντινών 
αύτοκρατόρων. 3) Ίην συλλογήν τών φωτογραφικών ανα
παραστάσεων τών αρχαϊκών μνημείων τής ’Ελλάδος καί 
ιστορικόν λεύκωμα τής πόλεως τών ’Αθηνών.

II Ελληνική έπιτροπή, ύπό τήν προστασίαν τής Λ. Υ. τού 
Διαδόχου, προεδρεύεται παρά τού κ. Τυπάλδου Μπασιά. 
Ή συλλογή τών έκμαγείων συνελέγη καί διετάχθη ύπό τοΰ 
κ. Καόόαδία ή τών εικόνων τών Βυξαντινών αύτοκρατόρων 
καί τών φωτογραφιών τών μνημείων τής 'Ελλάδος ύπό τού 
κ. Σ. Λάμπρου, καθηγητοΰ έν τώ Έθνικώ ΪΙανεπιστημίφ τής 
Ελλάδος.

Μετά τό τέλος τής Έκθέσεως τά έκμαγεία ταΰτα θά τε- 
θώσιν είς τήν διάθεσιν τοΰ Κομιτάτου τής Ρώμης. Τό δώρον 
τούτο ή Ελλάς προσφέρει είς τήν ’Ιταλίαν, ώς σύμβολον τής 
κοινής καταγωγής τοΰ πολιτισμού καί τής αδελφότητος τών 
δύο λαών.

Κατά το Λήδαν έτος, ώς έξάγεται έκ τής οημοσιευθείσης 
στατιστικής τών πρώτων έννέα μηνών τοϋ ιηιο παρε- 

τηρήθη αισθητή αΰξησις τόσον έν τή εισαγωγή, όσον καί 

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ε-3Υ^Υ<|. Τ0’^το °- κατεοειδε
ρεΛτιωσιν εν τε τή παραγωγή της

ΤΗί ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ. 1910 !<α1 έν τ? ε!σ?ΥωΥ,,κν 4'πορίω.
Η εισαγωγή κατά τούς εννέα μή

νας τοϋ ιηιο άνήλθεν είς δραχ. ιι 1,082,857, κατά τούς 
αυτούς οε μήνας τοϋ 1909 ε·*-  °ΡαΖ> 96,66^,916 ήτοι έπί 
έλαττον κατά δραχ. 14>7Ι7>941·

Η δ εξαγωγή κατά τούς έννέα μήνας τοϋ igio άνήλ- 
υε/ είς οραχ. 97,761,492 απέναντι δρ. κατά
τούς αυτούς μήνας τοϋ 1909, ήτοι έπί πλέον δρ. 24,421,067.

Η αυϊησις τής εισαγωγής καί έξαγωγής τών προ όντων 
καί Εμπορευμάτων κατά τούς έννέα μήνας τοϋ ιηιο έπή- 
νεγκεν αΰξησιν καί είς τάς τελωνειακός εισπράξεις, αϊτι
νες άνήλθον κατά τούς έννέα μήνας είς 29,947^13 άπέ- 
ναντι 27,961,246 τώ 1909·

κ £®ΝΙΚΚ ΜΑΣ εορτκ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
π'Σάν τι σπίθα κρυμμένη ’ς τή στάχτη 
«έκρυβώνταν γΐά ’μάς ’λευθεριά 
»ήλθ' ή 'μέρα πετιέται άνάφτει 
•εέξανοίχθη σέ κάθε μεριά.»

ΙΙαρ’ ούδενός έξ ύμών αναμένεται ένταΰθα σήμερον, οϋ 
μόνον λεπτομερής άλλά καί σύντομος έπισκόπησις τοΰ μα- 
κροΰ άπελευθερωτικοΰ άγώνος' είναι τοΰτο άδύτατον άλλά 
καί ανωφελές, άφοΰ ή ιστορία του είναι γνωστή είς πάν- 
τας. Ή έκρηξις αύτοΰ ήτο λυσσαλέα καί ή ταχύτης τής 
προσβολής τών εχθρών είς τά διάφορα μέρη καταπλη
κτική καί άληθώς θαυμασμού άξια.

Ήσαν πλέον κατά τούτους τούς χρόνους κατάδηλα τά 
συμπτώματα τής παραλύσεως τής Τουρκικής δυνάμεως, 
καί ό καιρός καθ’ δν έναπέκειτο ε’ις τήν διάθεσιν τών Σουλ
τάνων ή μεταβολή ολοκλήρου τοΰ συστήματος τών Ευρω
παϊκών κρατών είχε γίνει μύθος. Είχε παρέλθει ό καιρός 
καθ’ δν έν Ευρώπη οί Χριστιανοί προσευχόμενοι εις τόν 
Θεόν έλεγον τήν έξής προσευχήν ♦ σκέπε ήμάς, Κύριε, 
άπό τών έχθρών Σου Τούρκων, άπό βλασμημίας, άπό φό
νου καί άπό πάσης άκολασίας». "Ενεκα δέ τής τοιαύτης 
καταπτώσεως τοΰ Τουρκικού Κράτους είναι ευνοητον πώς 
ή Πύλη δέν ήδυνήθη ποτέ νά άποστείλη κατά τοΰ έπανα- 
στατήσαντος έθνους μεγάλην στρατιάν, άφοΰ ή μεγαλυτέρα 
στρατιά ήν έξαπέστειλεν, ή τοΰ Δράμαλη, συνίστατο εκ 
30 μόνον χιλιάδων άνδρών. Άλλ οι Ελληνες σΰν τφ 
χρόνφ είχον πλέον άναπτυχθή ού μόνον ύλικώς, καί δή 
διά τοΰ έμπορίου είς δ κατ’ άνάγκην περιωρίσθησαν, άλλά 
καί πνευματικώς" οί εύπορώτεροι τούτων έξεπαίδευον τά 
τέκνα των έν Εΰρωπαϊκοΐς ΙΊανεπιστημίοις, ένθα δια τής 
σπουδής τής παλαιός ήμών καί ένδοξου ιστορίας ανεπτύσ 
σετο τό φρόνημα αύτών, καί έγεννάτο πίστις τις τήν σω
τηρίαν τής πατρίδος, καί θερμός έρως πρός τήν ελευθε
ρίαν. Οί Τοΰρκοι είχον κάμει εις τούς ύποδουλωθέντας 
τήν ευτελή, ώς ένόμιζον, δωρεάν νά άφήσωσι τήν έκ- 
παίδευσιν σχετικώς έλευθέραν' καί ήθελον λοιπόν οί τότε 
Έλληνες μεγαλυτέραν έλευθερίαν παρά νά δύνανται νά 
μένωσιν “Ελληνες καί νά έξακολουθώσιν αύτοί καί τά 
τέκνα των νά αίσθάνωνται καί νά διαλογίζονται ως α
πόγονοι τοΰ άλλοτε ελευθέρου καί έπιφανοΰς έθνους ; 
Ή έξωτερική έκείνη διάκρισις δι’ ής οί Τούρκοι ένόμι
ζον δτι θά κατέστρεφον τό φρόνημα τών κατακτηθέν- 
των, συνετέλεσεν άκριβώς εις τό νά έπιρρωννύη τήν 
έθνικήν άλληλεγγύην καί άδέλφωσιν" ο Χριστιανός έπρεπε 
νά φορή ένδύματα καί καλύμματα σκοτεινοΰ χρώματος καί 
νά χρίη τήν οικίαν του διά μελανός ή δια άλλου βαθεος 
χρώματος. Άλλ’ ή εύτελής έκείνη δωρεά τής συοτάσεως 
τών σχολείων έν συνδυασμφ καί προς άλλους ορούς τοΰ 
τότε βίου τοΰ "Εθνους ήμών έκαμον τοΰς Τούρκους νά 
βλέπωσι μετά ταΰτα μετά θαυμασμοΰ τήν φιλοπατρίαν 
τών Ελλήνων, καί νά διερωτώσιν εαυτούς πόθεν παρήχθη 
τοσοΰτος ένθουσιασμός, ή τοσοΰτον μίσος καί πόθεν προ- 
ήρχετο τοσαύτη αύταπαρνησία εκ μέρους τών καταφρονού
με νων Γγιαούριδων.

-^·
Άλλά καί πάλιν έκραγέντος τοΰ άγώνος ό άγαθός τής 

Ελλάδος Θεός έτύφλωσε τοΰς έχθρούς αύτής, καί άντί νά 
έντείνωσιν άμέσως τάς δυνάμεις των προς απεγνωσμένον

Σεμνότατα έωρτάσθη καί εφέτος ή Εθνική Εορτή εν Βερο- 
λίνφ. Περί τήν μεσημβρίαν έτελέσθη εν τφ παρεκκλησίτρ τής 
Έλλην. Κοινότητας ή επίσημος δοξολογία, εις ήν παρέστη ό 
'Επίδοξος Διάδοχος Πρίγκιφ Γεώργιος μετά τοΰ επιττεραμμέ- 
νον κ. Θεοτόκη, καί οί εν Βερολίνφ παρεπιδημοϋντες Ελλη
νες αξιωματικοί, άπανιες έν μεγάλη στολή. Πλην αυτών παρέ- 
σιησαν είς τήν δοξολογίαν και πολλοί των εν Βερολίνο. Ελλή
νων επιστημόνων, εμπόρων, βιομηχάνων κτλ.

Τήν έσπέραν δέ τής 25 Μαρτίου σννήλθεν η Ελληνική Κοι- 
νότης πρός πανηγυρισμόν τής ήμέρας είς δεϊπνον έν ευρεϊα 
αιθούση τοϋ Kaiser—Keller. Έν τή αυτή αιθούση έωρτάσθη 
καί τό προηγούμενου έτος ή Εθνική Έορτή ήτις τότε συνε- 
δυάσθη καί πρός αποχαιρετιστήριου εορτήν δια τον απερχόμενόν 
“Ελληνα πρεσβευτήν κ. Κλέωνα Ραγκαβήν.

Τήν προεδρίαν τής έορτής ειχεν εφετος ο επιτετραμμένος κ. 
Ν. θεοτόκης. Πρώτος ώμίλησεν <5 κ. θεοτόκης εγείρας προπο- 
σιν υπέρ τοϋ Βασιλεως Γεωργίου καί τοΰ Αυτοκρατορος Γου- 
λιέλμου τοϋ νϋν έν Έλλάδι διατρίβοντος. Μετά ταΰτα άπήγγειλεν 
τόν πανηγυρικόν ό έν Βερολίνω Καθηγητης κ. 1. Καλιτσουνα- 
κης, καί κατά τά έπιδόρπια ό Πρόεδρος τής Κοινότητας κ. Α. 
Σταυρίδης έκαμε σύντομόν τινα προσφώνηοιν προπιιόν ύπέρ 
τής ελληνικής Κοινότητας τοΰ Βερολίνου, καί <5 αντιπρόεδρος 
κ. Δ. ’Αραβαντινός υπέρ τοϋ κ. θεοτόκη.

Ό κ. I. Καλιτοουνάκης ώμίλησεν ώς έξής :

Κύριε έπιτετραμμένε,
Κύριοι,

Ένενήκοντα δλα έτη συΐ'επληρώΦησαν σήμερον άπό τής 
κλητής καί αγίας έκείνης ήμέρας, καί>’ ήν ύψώθη ύπο τοΰ 
’Αρχιεπισκόπου Γερμανού ή σημαία τής ανταρσίας άλλά 
καί τής έλευίίερίας ήμών. Ένενήκοντα έτη νέου εθνικού 
βίου, περιπετειώδους, ποικίλον είς αγχιστρόφους μεταβο- 
λάς, εις ευτυχίας άλλά καί εις ατυχίας, εις χαραν αλλα 
καί εις λύπην, πάντοτε δμως μέ εν σύνθημα επι τής εθνι
κής σημαίας, μέ τό σύνθημα τής έθνικής τών Ελλήνων 
συνενώσεως καί άποκαταστάσεως. Έορτάζομεν ήμεϊς 
σήμερον τήν ενενηκοστήν ήδη επετειον τής ημέρας εκείνης, 
τήν όποίαν τόήμέτερον έθνος υποδουλωθεν επι 400 περίπου 
έτη έπόθει καί ήλπιζε χωρίς νά έπίδη καί άπολαύση.

Ή μία μετά τήν άλλην άπέθανον δώδεκα περίπου γε- 
νεαί άνθρώπων έν Έλλάδι, τεθλιμμένων και ποθουντων 
έλευθέρωσιν ή οργίλων καί απειλητικών εκ τής δουλείας.

ν’Ολος ό κόσμος χαίρεται δλοι βαροϋν παιγνίδια
> Ή Ρούμελη καί τά νησιά στέκονται πικραμένα.
> 'Ρούμελη γΐά δέν χαίρεσαι, γΐά δέν βαρείς παιγνίδια;
“Είς τήν σκλαΰιά ποΰ μέ Οωρεϊ; 'ατά σίδερα τοΰ Τούρκου 
»Μπρέ νά μοϋ πής νάχαιρεθώ πώς τό βαοταή καρδιά σου ;
« Μήν είσαι ξένος κ' έφθασες κ' άκόμη δέν ήξέρεις
» ΤΙ γίνεται στήν Ρούμελη καί τί περνή είς τήν Πόλιν ;»

Άλλ’ είχεν έλθει πλέον τό πλήρωμα τοΰ χρόνου' τά 
πιεζόμενα στήθη δέν έκρατοΰντο πλέον.

Ώς σπινθήρ έπί εύφλέκτου ύλης έρρίφθη τό σύνθημα 
τής ένάρξεως τής έπαναστάοεως έν Πελοποννήσφ, τή άκ- 
ροπόλει ταύτη τοΰ Έλληνισμοΰ, κατά Κυβερνήσεως ήτις 
δέν έγνώριζεν άλλον νόμον παρα την ιδίαν θελησιν και αυ
θαιρεσίαν,δι’ ήν δέν υπήρχε καί δίκαιον τοΰ ασθενέστερου 
καί τοΰ δούλου. Καί καλώς εΐπεν δ έθνικός ποιητής δτι.
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άγώνα, ήρκοΰντο προσβλέποντες άδιαφόρως καί περιφρονη- 
τικώς τήν κίνησιν τών ραγιάδων. Τήν προσοχήν των κυ
ρίως έπέστησαν εΐς τά ύπό τοΰ Ύψηλάντου έν ταΐς ήγε- 
μονίαις συμβαίνοντα, τά δέ τής Πελοπόννησου καί τών 
άλλων 'Ελληνικών επαρχιών δέν ήξίωσαν σοβαράς προ
σοχής, η ϊσως καί ένόμισαν δτι καταστελλομένης τής έπα
ναστάσεως πρός βορράν, αΐ άλλαι έπαρχίαι θά άπεθαρ- 
ρύνοντο καί θά ήσύχαζον. 'Ότε δέ ήναγκάσθησαν, βλέ- 
ποντες τήν έν Έλλάδι έπανάστασιν διευθυνομένην ύπό 
ύγιοϋς νοϋ καί ύπό δεξιών χειρών, νά σκέπτωνται δια- 
φόρως, ήτο πλέον άργά, ή άναφθεΐσα πυρκαίά ήτο δύ
σκολοι· νά κατασβεσθή. Δέν συνησθάνοντο δτι δ άγων 
ούτος δέν ήτο άποτέλεσμα παροδικής ορμής καί πρόσκαι
ρου θάρρους, άλλ' ήτο έπιγέννημα μακροΰ χρόνου καί μα
κρών έλπίδων, δτι έκυοφορεϊτο ήδη άπδ τών χρόνων τών 
άδαμάστων άρματωλών καί κλεφτών, οιτινες κατ’ έτος 
έψαλλον !

«Θέίειβ δένδρα ανθήσετε θέλετε μαραΰήτε
» Ά τδν ήσκιο σατ δεν κάθομαι καί μήτε 'στή δροσιά σας 
«Μόν*  καρτερώ τήν άνοιξι, τδμορφο καλοκαίρι,
» Ν’ άνοιξη ό γαΒρος κ’ήόξυά νά χιάσουν τά λημέρια,
» Νά βγώ ‘στής Γούρας τά βουνά, ’ατά κλέφτικα λημέρια.»

Καί ήλθε τό Σούλι, ήλθον οί παιάνες τοΰ Θεσσαλοΰ 
μάρτυρος, οΐ αύτοσχέδιοι στοχασμοί τοΰ άθανάτου τοΰ 
Γένους ήμών διδασκάλου καίήθικοΰ αρχηγέτου τής Έλλη" 
νικής παλιγγενεσίας Κοραή, έφάνησαν οί φιλοπάτριδες Φι
λικοί καί μετ’ αυτών ύπέφωσκε ήδη τό γλυκύ χάραγμα 
τής ήμέρας τής άπελευθερώσεως. Έκρήγνυται λοιπόν ή 
έπανάστασις έν Πελοποννήσφ, καί άντηχεϊ άμέσως παρό
μοιον άγγελμα έκ τής Στερεός 'Ελλάδος έκ τής Άμφίσ- 
σης καί έκ τοΰ Λοιδωρικίου, έκ τών Θηβών καί έκ Λα
μίας. ’Επαναστατεί ή Λεβαδεία τή 3 Απριλίου ύπό τόν 
Διάκον, κηρύττεται ύπό τοΰ Δυοβουνιώτου ή έπανάστασις 
έν Φθιώτιδι καί ύπό τοΰ Μελέτι Βασιλείου έν Άθήναις. 
Άποστατεϊ τό Πήλιον καί ή Ζαγορά ύπό τόν Άνθιμον 
Γαζήν άρχομένου τοΰ ’Απριλίου, άκολουθοΰν αΐ Σπέτσαι 
ή Σάμος, ή "Υδρα καί αΐ λοιπαί νήσοι. ’Επαναστατεί ή 
Μακεδονία τή 7η Μαΐου ύπό τούς Παππάν, Χάψανκαί Κασ- 
σανδρέα, άποκηρύττουσι μετά ταΰτα τά περί τό Πήλιον 
τήν Τουρκικήν άρχήν, ακολουθεί ή Εύβοια καί τό Μέσο” 
λόγγιον. Άρχομένου τοΰ Ίουνίον έπαναστατοΰν τά Άγ
ραφα ύπό τόν Καραϊσκάκην, τό Καρπενήσιον ύπό τόν Βρά- 
σκαν, περί τά μέσα ’Ιουνίου κινείται καί ή Κρήτη. Παντα- 
χοΰ λοιπόν τής 'Ελληνικής γής έπανάστασις, πανταχοΰ 
πόλεμος καί φθορά καί διάσεισις έκ θεμελίων τής άνομου 
αρχής. Ό Παππανικολής συνάπτει τήν πρώτην ναυμαχίαν 
πρός τόν Τουρκικόν στόλον πλησίον τής Μυτιλήνης καί 
πυρπολεί τουρκικόν δίκροτον. Ή λύσσα τοΰ έχθροΰ δέν 
έχει έκ τούτου δρια. Άμέσως κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ 
’Απριλίου άποκεφαλίζουν έν Κων)πόλει τόν μέγαν Διερμη
νέα τής Πύλης Κωστάκην Μουρούζην, τόν Αντώνιον Τσα- 
ράν έμπροσθεν τής οικίας του τόν Δημήτριον Παππαρη- 
γόπουλον καί Γεώργ. Μαυροκορδάτον άπό τοΰ παραθύρου 
τών οικιών των καί δεκαπέντε άλλους προκρίτους" πατάσ
σονται κατά κεφαλής οΐ έκκλησιαστικοί άρχηγοί. Τό σεπτόν 
δνομά τοΰ άπαγχονισθέντος έθνάρχου Διέρχεται ήδη είς 
τήν μνήμην πάντων ήμών. Τήν αύτήν ημέραν, 10 ’Απρι
λίου Κυριακήν τοΰ Πάσχα, άπαγχονίζονται οί άρχιερεΐς 
’Εφέσου, Άγχιάλου, καί Νικομήδειας. 'Ο Νικομήδειας 
ύπέργηρος ών άποθνήσκει, πορευόμενος τήν δδόν τοΰ μαρ
τυρίου, δέν σημαίνει τοΰτο τίποτε, δέν φείδονται τοΰ πτώ
ματος, τόν κρεμνοΰν καί νεκρόν. Μετά τινας ήμέρας συλ- 

λαμβάνουσι καί άπαγχονίζουσι καί τούς άρχιερεΐς Δέρκων 
Γρηγόριον, Άνδριανουπόλεως Δωρόθεον, Θεσσαλονίκης 
’Ιωσήφ καί Τυρνόβου Ίωαννίκιον. 'Ως έξαιρέτως γενναιό
ψυχος άναφέρεται ό μητροπολίτης Δέρκων. ’Ανακράζει 
πρός τούς άρχιερεΐς Άνδριανουπόλεως καί Τυρνόβου 
άγομέιους πρός τήν άγχόνην «άδελφοί, βαδίσατε γενναίως 
τήν δδόν τής άθλήσεως" έντός ολίγου θά άνταμωθώμεν είς 
τήν ουράνιον βασιλείαν». Τή 23 η ’Ιουνίου έρχεται ή σειρά 
τοΰ μητροπολίτου καί τών έπισκόπων τής Κρήτης" συλ- 
λαμβάνονται καί άπαγχονίζονται ό Μητροπολίτης Γεράσι
μος οί έπίσκοποι, οί ιερείς καί δύο χιλιάδες χριστιανών 
έν Ήρακλείφ καί Σητεία. Ή Θύελλα τοΰ επομένου μηνός 
’Ιουλίου έκσπά κατά τής Κύπρου" δ άρχιεπίσκοπος Κυπρι
ανός, οί έπίσκοποι τής έλληνικωτάτης νήσου καί οί σπου
δαιότατοι τών προκρίτων κρεμώνται καί σφάζοναι ώς άρνία.

-Ϋ-

Τοσαύτη άπαυστος δίψα έκδικήσεως είχε καταλάβει τούς 
πολεμίους τής Ελλάδος ώστε επτά έτη μετά τήν έναρξιν 
τοΰ άγώνος, τφ 1828, έλεγεν ή Πύλη δτι είχε σκοπόν νά 
έξακολουθήση έπί ήμισυν έτι αιώνα τόν κατά τών άπαι- 
σίων άνταρτών πόλεμον, καί οί θέλοντες νά είναι φίλοι 
της δέν έπρεπε νά δμιλώσιν εΐς αύτήν περί Ελληνικού 
ζητήματος. Καί ήδύνατο ϊσως καί νά πράξη τοΰτο. Τό 
Τουρκικόν Κράτος είχε Κυβέρνησιν ήτις δσον έλλιπής 
καί αν ήτο, διέθετε χρήματα, στρατόν, στόλον, συμμάχους 
οιτινες δέν έβοήθουν μέν αύτήν άλλ’ οίτινες ήσαν πεπει
σμένοι δτι ή άκεραία διατήρησις τής Τουρκίας ήτο μέγα 
συμφέρον είς τήν Ευρώπην. ’Απέναντι πάντών τούτων τί 
διέθετεν ή ’Ελλάς; διέθετε μόνον τήν άπελπισίαν της’ 
διότι δΓ δλης τής έπαναστάσεως ουδέποτε ηύτυχήσαμεν νά 
έχωμεν πραγματικήν Κυβέρνησιν είς ήν πάντες νά ύπα- 
κούωσιν ώς πρός διευθύνουσαν άρχήν. Έλέχθη έπί τά 
ύπερβολικώτερον δτι ή σωτηρία τής Ελλάδος προήλθεν 
έκ τοΰ άδυνάτου πάσης έλπίδος, διότι παντελής έξολό- 
θρευσις θά ήτό τι όλιγώτερον φρικώδες τών έπακολου- 
θημάτων νέας ύποταγής είς τόν πρότερον κύριον. Παρα
τηρεί τις διά τοΰιο καθ’ δλην σχεδόν τήν έπανάστασιν 
άκατάβλητον πολεμικόν μένος" οί μαχηταί έπήρχοντο έπί 
τούς πολεμίους άπέλπιδες, άπέθνησκον ήχμαλωτίζοντο, 
έσφζοντο δπως ήδύναντο ζώνιες δμως ούδέποτε παρέδιδον 
τά δπλα. Ή άπελπισία των αύτη ήτο άποτέλεσμα άκρα- 
τήτου φιλοπατρίας, φιλοπατρίας προβαινούσης είς τά έ
σχατα, άλλά καί κατορθωσάσης διά τοΰτο τά ήρωϊκά καί 
ένδοξα έκεϊνα κατορθιόματα, έφ’ ούς δικαιούται ή νεω- 
τέρα ’Ελλάς νά σεμνύνηται καί νά παραθέτη ταΰτα πρός 
τά άρχαϊα κατορθώματα τής ένδοξου Ελληνικής ιστορίας. 
Σήμερον ήμεϊς μετά παρέλευσιν τόσων έτών δυνάμεθα 
νά σχηματίσωμεν ορθήν χρίσιν περί τοΰ μεγαλείου τών 
άνδρών έκείνων" είς τούς συγχρόνους των τοΰτο, ώς είναι 
φυσικόν, δέν ήτο εύκολον.

"Οτι δέν ήσαν άναμάρτητοι καί άλάθητοι δμολογοΰμεν 
πάντες, άλλά πάντες θ’ άποδώσωσιν εΐς αύτούς τό μέγα 
έκεΐνο προτέρημα τοΰ θυσιάζειν τά πάντα εΐς τόν βωμόν 
τής Πατρίδος είς τήν άμετάτρεπτον άπόφασιν έκ τοΰ σω- 
ζομένου άκόμη 'Ελληνικού Έθνους νά δημιουργήσωσιν 
Ελληνικόν Κράτος καί νά άναστήσωσιν έκ τοΰ τάφου 
"Εθνος άπό αιώνων λησμονηθέν. Δέν ήθέλησεν ή γενεά 
αύτη, ώς τόσαι άλλαι άποιχόμεναι, νά συμπαραλάβη 
μεθ’ έαυτής εΐς τόν τάφον τόν πόθον τής άναστάσεως τοΰ 
Γένους, άλλά κακοπαθοΰσα έζήτησε τόν πόθον τοΰτον νά 
μετατρέψη εις πράγμα, καί νά παραδώση είς τάς μελλού- 
σας γενεάς τιμιωτάτην παρακαταθήκην, τήν 'Ελληνικήν

γίνει ανεξάρτητοι, ούδέποτε θά άπολαύσωσι έλευθερίας 
ούδέ πρέπει τις νά εϋχηται τοΰτο, δύνανται έν τούτοις 
νά μένωσιν ύποτελεϊς χωρίς νά είναι δούλοι. Σήμερον 
ύποφέρουσι πάντα τά ήθικά καί φυσικά δεινά εις οσα 
ύπόκειται ή άνθρωπότης" δ βίος αύτών είνε πάλη κατα 
τής άληθείας" είνε διά τοΰτο κατ’ άνάγκην διεφθαρμένοι. 
Ή άγαθότης είνε δι’ αύτούς τοσοΰτον ασυνήθης ώστε 
άν τυχόν τις έπιδείξη είς αύτούς προσήνειαν άπαντώσι 
διά δυσπιστίας, ώς πολλάκις δαρείς κύων ζητεί νά δαγ- 
κάση τήν πρός θωπείαν έκτεινομένην χεϊρα». Άλλα τις 
άλλος είνε ό Βύρων ούτος ή έκεΐνος δστις τφ 1823 ήλθεν 
είς τήν ’Ελλάδα κα> άπέθανεν ύπέρ αύτής ;

Εύγνωμοσύνη λοιπόν είς τούς ανδρας τούτους τούς Ιδε
ώδεις ύπερμάχους ξένης τιμής καί ξένης έλευθερίας. Έκ 
τών πρώτων πρέπει νά μνημονεύηται καί ή χώρα εν η φι- 
λοξενούμεθα καί ήν θαυμάζομεν. Επιτρέψατε μοι νά άνα- 
γνώσωείς ύμάς βραχεΐάν τινα περικοπήν έκ περιέργου προ- 
κηρύξεως έν άρχαία Ελληνική γλώσση άπευθυνθεισης υπο 
τοΰ έν Στουτγάρδη Γερμανικού Συλλόγου ύπερ βοήθειας 
τοΰ άγωνιζομένων Ελλήνων. Ιδού ή περικοπή αύτη, «'Η
μείς οί έκλεκτοί τής τών Φιλελλήνων Γερμανών έπικουρι- 
κής Εταιρείας, τής έν Σουτγαρδία συνισταμένης, χαιρον- 
τες κηρύττομεν δτι εΰ προχωρεί τό πράγμα. "Ηδη γαρ ου 
πολλών ημερών διελθουσών έξ ού ή άνάκλησις έγενετο η 
πρός τούς ήμών δημότας. δισχίλιοι φλωρϊνοι συμβολικού 
εμπορίου ύπεγράφηησαν καί δ άριθμός τών ύπερ της Ελ
λάδος έκστρατευσόντων στρατιωτών καί πολίτικων ουκ 
έστιν ολίγος. Εύέλπιδες μέν ούν έσμεν, ώς κοινωνών γε- 
νομένων τών άλλων Φιλελλήνων Εταιρειών ού σμικρον 
τσϊς "Ελλησιν ώφέλιμον άπό Γερμανίας συμβήσεται». Τοι- 
αϋτσ έγραφον οί άγαμοι 1 ερμα^οί.

"Οτι δέ οί άνδρες τοΰ 21 εύηλπίστουν διά τήν σωτη
ρίαν τής Ελλάδος πεποιθότες ού μόνον είς τήν άνδρείαν 
των καί είς τό δίκαιον τοΰ άγώνός των, άλλά καί είς.την 
συνδρομήν τής Χριστιανικής Εύρώπης καί δή τής ομο- 
δόξου Δυνάμεως, δέν είναι άνάγκη νά άναφερη τις. Αι 
Εύρωπαϊκαί Δυνάμεις ήσαν ηθικώς ούτως είπεϊν υπο
χρεωμένοι νά βοηθήσωσι τούς άπογόνους του τε παλαιού 
καί ένδοξου έθνους, άλλά καί τούς άπογόνους έκείνων οι- 
τινες φεύγοντες τήν δουληθεΐσαν πατρίδα ήλθον είς την 
■Εσπερίαν Ευρώπην καί άνεγέννησαν τά γράμματα και 
τάς έπιστήμας. Είναι άληθές δτι μικρόν αύτής μερος; και 
κυρίως τότε, ήλευθερώθη, άλλά καί οί δουλευοντες ετι έκ 
τών δμοφύλων ήμών άποβλέπουσιν είς τό δημιουργηθεν 
Βασίλειον ώς πρός κοινήν εστίαν θερμαίνουσαε και τρε- 
φουσαν τούς πεινώντας καί έν δουλεία ψυχόμενους αδελ
φούς ήμών. Διότι πρέπει νά θεωρηθή ώς εν έκ των σπου- 
δαιοτάτων άποτελεσμάτων τοΰ άγώνος παρά την απελευ- 
θέρωσιν καί τήν άνάκτησιν τής τιμής τοΰ Ελληνικού ονο- 
ιιατος ή σύσφιγξις τών κοινών έθνικών δεσμών, η επελ- 
θοΰσα μετά τό 1821, σύσφιγξις αιτίαν εχουσα τα κοινά 
πάθη καί τάς κοινάς θυσίας. Σήμερον πάς "Ελλην οπου
δήποτε καί άν εύρίσκηται ύφ’ οίασδήποτε συνθήκας και «ν 
διατελή θεωρεί έαυτόν πάντοτε ώς πραγματικόν υπήκοον 
τοΰ μικρού μας Κράτους, πρός τό δποΐον αίσθανεται αληθη 
άγάπην πατρίδος καί τοΰ δποίου τάς τύχας πάντοτε μετά 
συγκινήσεως καί συμπάθειας έξετάζει καί παρακολουθεί. _

Είς ήαάς λοιπόν έπιβάλλεται σήμερον ή διατηρησις της 
κτηθείσης έλευθερίας, τού καρπού τουτέστι τών άγωνων 
άλλων, διότι δρθώς εΐπεν δ άοίδημος Κοραης οτι -η ελευ
θερία είναι πτερωτή καί εύκολα άναπετά καί φεύγει τα 
έθνη δταν δέν φροντίσουν νά τήν δέσουν με τας αλυσεις 

τής ίεράς ευνομίας».

χώραν έλευθέραν. ’^λευθεροΰντές τήν ’Ελλάδα και απο- 
θνήσκοντες ήσαν εύδαίμονες ώς οί μάρτυρες έκεινοι οιτινες 
εύχαρίστως άπέθανον ύπέρ τών έπιστημονικών αύτών δο
ξασιών ή ύπέρ τής θρησκείας αύτών. Τά κατορθώματα αυ
τών θά κριθώσι δικαίως, ύπ’ έκείνων κυρίως οιτινες θα 
ζητήσωσι νά έμβαθύνωσιν είς τήν τότε ύπάρχουσαν έν 
'Ελλάδι κατάσταση· μεθ’ δλων τών έσωτερικών παί εξω
τερικών δυσχερειών, καί θά νοηθώσι καλλίτεροι· υπο των 
ομοφύλων των έκείνων οίτινες έχουσι τό Ατύχημα νά ζώσι 
ή νά έχωσι ζήσει ύπό συνθήκας κατά πολλά όμοιας. Τον 
ηρωισμόν αύτών άλλως τε άνεπτέρου ή συναίσθησις οτι 
διά τής ένοπλου αύτών έξεγέρσεως δέν έζήτουν να κατα- 
κτήσωσι ξένην χώραν, άλλ' έζήτοτν όπίσω τήν άρχικήν αυ
τών καί άνεφαίρετον ιδιοκτησίαν καί τήν έλευθερίαν, ην 
ούδέποτε Έθνος τι λησμονεί δΓ έπιδρομής καί αλωσεως 

ύποταχθέν.
Συνεσφίχθησαν λοιπόν δΓ άγάπης έν τή κοινή συμφορά 

καί έν τή κοινή λύπη, άγάπης ζφογονούσης τό αίσθημα 
τής αύταπαρνήσεως πρός άπόκτησιν καί διαφύλαξιν τής 
έλευθερίας" ήσθάνθησαν έαυτούς ώς Αδελφούς πάσχοντας 
έπί τόσους αιώνας ύπό τήν άδιάλειπτον έπίδρασιν του 
Τούρκου, καί έθεώρησαν έαυτούς ώς ύπό τής Θείας ρο- 
νοίας τεταγμένους είς τό νά λύσωσι τά δεσμά καί θραυ- 
σωσι τάς άλύσεις τής πατρικής των γής. Διότι, δεν είνε 
μικρόν νά άκούωμεν παρά νεωτέρων άνδρών, ουχι φίλων 
τής ’Ελλάδος, δτι ό πρός τήν έλευθερίαν έρως τών Ελ
λήνων πρέπει νά είχε βαθέως ριζώσει είς τάς ψυχάς των 
διά νά μή δυνηθή νά έκριζώση αύτόν τόσον μάκρος ,χρονος 
δουλείας. Εκμεταλλευόμενοι τάς περιστάσεις, απεκοι- 
μισαν, καίτοι ούχί εύκόλως, τήν δυσπιστίαν τών Τούρκων, 
καί δταν έπέστη ή ποθητή ώρα έπάταξαν αύτούς κατα 
κάρρης καί παρεζάλισαν αύτούς. Χαρακτηριστικόν τών τότε 
διαθέσεων τών Τούρκων έκ τών άπροσδοκτήτων δι αυτους 
γεγονότων είνε τό έξής : "Οτε τή 29η Μαρτίου 18*1  οι 
πρόκριτοι τών Πατρών, προσεκάλεσαν τους εν τφ φρουριφ 
έγκλεισθέντας Τούρκους «νά παραδώσουν τά αρματα των 
καί νάέβγουν μέ τήντιμήν των νά ύπάγουν δπου θέλουν», 
άλλά μέχρις ώρισμένου χρόνου, έλαβον παρ’ αύτών απαν- 
τησιν είς ήν, πλήν μομφών διά τήν άπιστίαν των Ελλή
νων πρός τόν καλούμενοι· Μέγαν Κύριον, ελεγον οτι «τέ
λος πάντων είς ποιον νά παραδώσουν τά δπλα των" εις τους 
σκλάβους τοΰ Ιδιου βασιλέως των, ή είς τούς μέχρι προ 
ολίγου σκαφτιάδες των ; ».

-Ϋ-
Πανηγυριζοντες οΐ Έλληνες σήμερον όφείλομεν πάν

τοτε παρά τούς έπαίνους τών Ελλήνων μαχητών να 
κάμνωμεν εύλαβή μνείαν καί τών ξένων έκείνων ανδρων 
οίτινες πανταχόθεν τής Εύρώπης, καί έξ ’Αμερικής ακόμη, 
έσπευσαν νά βοηθήσωσι τούς άγωνιζομένους απεγνωσμέ
νοι· άγώνα πατέρας ήμών, εϊτε διά τής Ιδίας ζωής και του 
ίδιου αίματος, εϊτε δΓ ύλικών βοηθειών. Ουδεις δύναται 
νά νομίση δτι άν δέν κατέπλησσεν αύτούς η ανδρεία των 
άγωνιζομένων θά έσπευδον ΐνα καί αύτοί συμπραξωσιν εις 
τήν διάσπασιν τής άποφάσεως τής Ίεράς Συμμαχιας, της 
κηρυξάσης ώς αναλλοίωτοι· άρχήν τήν διατήρησιν των 
καθεστώτων παντός Κράτους, ύφ’ οίονδήποτε και αν διε- 
τέλει άρχοντα. Άλλ’ εις τήν άνδρείαν των επαναστάτη 
πάντων προσέθεσαν καί τήν ’ιδίαν άξιοθαυμαστον και 
ηρωικήν έθελοθυσίαν, ΐνα βοηθήσωσι τους μαχομενους 
ύπέρ άπελευθερώσεως.

"Οτι ό Βύρων έγνώρισε τό πρώτον τους Ελληνας τφ 
1809 έσημείωσε τά έξής «Οί "Ελληνες ούδέποτε θέλουσι
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Ώς φυσικόν δέ αποτέλεσμα τής ελευθερίας ής απολαύει 
έκτοτε ή Ελλάς δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν άναμφι- 
σβητητως μεγάλην πρόοδον ήν άπό τών χρόνων έχείνων 
έπετέλεσε. Τοϋτο λεγόμενον ύφ’ Ελλήνων έχει μικράν 
αξίαν. "Αλλά καί οί έπισκέπται τής χώρας ήμών, οϊτινες 
γίνονται άπό έτους είς έτος πολυπληθέστεροι, όμολο- 
γοΰσι τούτο. Σήμερον δέν έρωτώσι πλέον δπως λέγει δ τερ
πνός άλλά κακεντρεχής About δτι ήρωτήθη«πώς μεταβαίνε
τε εις τήν Ελλάδα χωρίς νά είσθε πρός τοϋτο ήναγκασμένος; 
ώραία»> εκλογήν έκάμετε τών διασκεδάσεων σας !» Δέν με
ταβαίνει τις εΐς τήν Ελλάδα σήμερον μόνον καί μόνον 
χάριν τών άρχαιολογικών τόπων ους κατά μέγα μέρος ξέ
νοι γενναιοφρονέστατα άνέσκαψαν, άλλά καί χάριν αύτής 
τής χώρας, ήτις ούτως εϊπεΐν συνανέστη μετά τοΰ έθνους 
έκ τοΰ τάφου. «Οστις θέλει, λέγω δ G. Meyer , νά κα- 
τορθώση νά λάβη άληθή άντίληψιν καί άπόλαυσιν τών 
'Ελληνικών τοπείων, ούτος θά καταλέγη πάντοτε τοϋτο 
εΐς τά άριστα άγαθά τοΰ βίου αύτοΰ. 'Ο πόθος πρός τάς 
άκτάς τοΰ Ίονίου καί Αιγαίου Πελάγους ουδέποτε πλέον 
θά καταλίπη αύτόν». Τώ 1832 περιγρέφει τάς ’Αθήνας 
ό επίσκοπος τοΰ Lincoln ώς συνισταμένας «έκ μερικών 
ξύλινων οικιών, έξ ένός ή δύο στεριωτέρων οικοδομημά
των καί έκ δύο σειρών χαμηλών καί ξύλινων παραπηγμά
των έξ ών συνέκειτο ή αγορά’ ταΰτα είνε τά κατφκημένα 
οικοδομήματα, δι’ ά δύνανται νά καυχηθώσιν αί Άθή- 
ναι». Δέν είνε ανάγκη νά έκθέσω τήν σημερινήν δψιν 
τής πόλεως. ‘Ο Βιλαμόβιτς δικαίως είπεν δτι άνοντιρ- 
ρήτως ή Ελλάς μετά τήν άπελευθέρωσίν της έπετέλεσε 
μεγάλας προόδους, χρεωστεΐται δέ τοϋτο μόνον εΐς τήν 
επιμέλειαν, εϊρηνικότητα καί τάξιν τοΰ λαοΰ. Προσέ- 
θηκ? δέ δτι πρέπει πολύ πλείονες τών νΰν ταξειδευόντων 
νά έπισκέπτονται τήν Ελλάδα ϊνα γνωρίσωσιν αύτήν καί 
άναπαυθώσι καί ζωογονηθώσι έν τοΐς θαυμασίοις αύτοϊς 
ταπείοις.

'Ϋ*
Άλλ’οϋ μόνον έσωτερικαί πρόοδοι έπετελέσθησαν άλλ’ 

άπεδόθη έκτοτε ή Ελληνική έλευθερία καί είς νέα σπου
δαία τμήματα τοΰ 'Ελληνισμού καί άποδίδοται δλονέν. 
Μήπως έκ τής μάκράς τοΰ Ίεροΰ Άγώνός διαρκείας δέν 
άντλεϊ θάρρος καί παραγορίαν καί τό άλλο εκείνο τμήμα 
τοΰ ‘Ελληνισμού τό όποιον έν μέσω πελάγει κείμενον καί 
σκιαζόμενον ύπό τάς πτυχάς τής έθνικής ήμών σημαίας 
παλαίει άκόμη πρός τά κύματα άτινα έμποδίξουσιν αύτό 
νά φθάση είς τόν λιμένα τής έθνικής άποκαταστάσεως ; 
Άλλ’ είναι δυνατόν νά άνακοπή καί παλινδρομήσω ιστο
ρική έξέλιξις τών πραγμάτων μετ’ άκατασχέτου δυνάμεως 
προβαίνουσα ; Τήν άπάντησιν θά δώση είς ήμάς δ προ
σεχής χρόνος. Τί άλλο ζητοΰμεν άλλως τε ήμεϊς ώς έθνος 
ή έκεϊνο δπερ έπεδίωξαν καί κατώρθωσαν, συγχρόνως, 
σχεδόν, δύο μεγάλα τής Εύρώπης έθνη ; Μή τοΰ ετέρου 
τούτων, έθνους άδελφοΰ τών ‘Ελλήνων, αί πανηγυρικοί 
έκδηλώσεις δέν φθάνουσι μέχρι τών ώτων ήμών τάς ήμέ*  
ρας ταΰτας ; ’ Επαναλάβωμεν καί ήμεϊς τούς λόγους τοΰ 
Βασιλέως τής Ιταλίας, ους είπε τή 27η Μαρτίου άπό τοΰ 
αιωνίου Καπιτωλίου, καί οϊτινες είναι καί διά τούς "Ελληνας 
γεγραμμένοΓ «άκατάσχετος καί φλογερός, είπε, έξέρχεται 
έκ τών στέρνων ήμών δ δρκος τοΰ καθιστάναι τήν ’Ιτα
λίαν πάντοτε έλευθερωτέραν, εύδαιμονεστέραν καί σεβα- 
στοτέραν έν τφ κόσμφ. Άλλά κατά τάς νομίμους άνυπο- 
μονησίας τάς ποθούσας βελτίονας τύχας, ωφέλιμον είναι 
νά άναγνωρίζηται δτι δέν έπανορθοΰνται έν βραχεί χρόνο» 
τά άποτελέσματα μακρών αίώνων καθ’ους έζησαν οί ’Ιτα

λοί έν δουλεία καί χωρισμφ». Βεβαίως δέν έπανορθοΰν
ται έν βραχεί χρόνο» τά άποτελέσματα μακρας δουλείας, 
δύνανται δμως νά διορθωθώσι, καί είς τοϋτο άς τείνωμεν 
πάντες. 'Η ιστορία καί τό μέλλον δέν προδικάζονται διά 
τοΰ βίου ένός άνθρώπου καί μιας γενεάς’ προδικάζονται 
μόνον διά τής διατηρήσεως ζωηροΰ εθνικού φρονήματος 
καί διά τής άμίλλης έν τή έθνική έργασίφ. Άμφότερα 
ταΰτα έχει ευτυχώς τό έθνος ήμών’ τό εθνικόν αίσθημα 
παρά τοΐς νεωτέροις "Ελλησι δύναται νά εϊπη τις δτι με- 
τετράπη εΐς τόν ϋψιστον ηθικόν νόμον, καί κατά τούτο 
κρίνεται πάσα γενικωτέρα σκέψις’ ό"Ελλην άείποτε υπήρξε 
φιλόπατρις. Νίκας δέ κερδίζει ούχί μόνον ή Ισχύς τοΰ 
βραχίονος ούδέ τών όπλων ή τελειότης, άλλά καί τό ψυ
χικόν σθένος. ‘Εκείνος δστις θυσιάζει τά πάντα, καί αύτό 
τό πολυτιμότατοι’ τών αγαθών του, τήν ζωήν του, υπέρ τής 
έθνικής ιδέας, εκείνος δστις δέν θέτει δριον τών θυσιών 
του, εκείνος προοδεύει, έκεΐνος νίκα. «Όλα παιδί μου δλα 
τά κατορθώνει ή πρός τήν πατρίδα αγάπη» έλεγεν δ άτρό- 
μητος Κανάρης, ύπέργηρος πλέον, είς τόν Βαλαωρίτην 
έκφράζοντα μετά συγκινήσεως τόν θαυμασμόν του διά τά 
κατορθώματα τού μεγάλου θαλασσομάχου. Τί ένεθουσίαζε 
τούς άρχαίους τής Ρώμης πολίτας εΐς τό νά ύπομένωσι χά
ριν τής Πατρίδος πάντα κόπον καί πάσαν θυσίαν; Μή δέν 
ήτο τούτο ή σταθερά πίστις πρός τήν αΐωνίαν διάρκειαν 
τής Ροίμης των καί ή μετά τής πίστεως πεποίθησις δτι 
καί αύτοί οί ίδιοι θά συνέζων έν τή αίωνιότητι τοΰ διαρ- 
ρέοντος χρόνου ;

'Η τιμή τής Ελλάδος έσώθη διά τής μεγάλης έπαναστά- 
σεως τοΰ 21, δέν ύπέστη καίριον τραύμα ύπό τοΰ τελευ
ταίου άτυχήματςς, δπερ παρ’ δλην τήν συμφοράν συνέσφι*  
ξεν έπί μάλλον τούς δεσμούς τών άλυτριότων Ελληνικών 
χωρών, καί κατέδειξε περιτράνως τήν εθνικήν άλληλεγγύην 
καί τήν άμοιβαιότητα τών συναισθημάτων τών Ελλήνων. 
'Η τιμή τής Ελλάδος είναι καί ΐδική μας τιμή. Καί είχε 
δίκαιον μέγας ιστορικός τής νεωτέρας Γερμανίας ότι έ
λεγε περί αύτής κατατμημένης άκόμη δτι «έκεΐνος δστις 
δέν δύναται νά άποβλέψη είς τό Κράτος του μέ ένθουσι- 
ώδη υπερηφάνειαν στερείται ένός τών ύψίστων συναισθη
μάτων άτινα άνθρωπος δύνταται νά αίσθανθή». Είς 
τοϋτο λοιπόν άς τείνη ή έργασία πάντων ήμών, μικρών τε 
καί μεγάλων, άς έχομεν πάντοτε ώς σκοπόν νά μεταδώσωμεν 
άμείωτον τήν άφοσίωσιν είς τά ιδεώδη τοΰ Γένους ήμών 
είς τούς μεθ’ ήμάς, ϊνα ποτέ δύναται ό "Ελλην καί πάλιν 
υπερήφανος νά άποβλέπη είς τήν Πατρίδα του. Τά 
"Εθνη έκεΐνα άτινα δέν έχουσι τήν άπαιτουμένην σύ- 
νεσιν καί τόλμην ϊνα διεκδικώσι διά τών ιδίων δυνάμεων 
τά έκάστοτε κινδυνεύοντα συμφέροντά των καί άτινα άνα· 
μένουσι παρ’ άλλων δτι μόνον παρά τών ιδίων δυνάμεων 
πρέπει τις νά προσδοκά δύνανται αίφνης νά εύρεθώσιν 
ύποδεδουλωμένα.

Ύποτασσόμενοι νΰν είς τήν άναγκην άς ζητώμεν πάντοτε 
εξαγοραζόμενοι τούς καιρούς τήν άκμαίαν διατήρησιν τοΰ 
έθνικοΰ φρονήματος, δπερ διατηρείται κυρίως διά τών 
πολεμικών παρασκευών καί τής στρατιωτικής άγωγής τοΰ 
έθνους. Άλλά άς μανθάνωμεν συγχρόνως νά έκτιμώμεν 
άκριβώς καί τά προτερήματα τών άλλων καί νά διδασκώ- 
μεθα παρ’ ούτών.

Είς τούς λογίους εκείνους καί τούς μάρτυρας καί τούς 
ήρωας είς ο'ύς χρεωστόΰμεν τήν έλευθέραν Ελληνικήν 
Πατρίδα προσφέρομεν σήμερον εύλαβή φόρον ευγνωμο
σύνης μνημονεύοντες τών μεγάλων αύτών εύεργεσιών.‘Αλλ’ 

ϊνα τάς πτερυγιζούσας σήμερον είς τόν ‘Ελληνικόν ουράν ον 
σκιάς αύτών έπαξίως τιμήσωμεν καί λατρεύσωμε,- αναγκη 
εί- τήν μνείαν τών ένδοξων αύτών κατορθωμάτων να έπι- 
συνάψωμεν ένδομύχως καί τήν διαβεβαίωσιν οτι παντες 
ή-ιεϊς, κοινή τε καί ιδία έργαζόμενοι, ένα σκοπον εχομεν 
καί αίαν εύχήν άναπέμπομεν, εύχήν υπέρ της αγαπητής 
ήαόν Ελλάδος, ύπέρ ‘Ελλάδος έλευθέρας, σεβαστής εις 

τόν κόσμον καί έθνικώς εύημερούσης.
|Ω. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ

NOYS ΚΑΙ ΚΑΡΟ’Α

προσώπων αύτών 
θυμόν, τώρα ούτε 
είνε τό αύτό,

Άνθρωπός τις έξύπνησεν ήμέραν τινα και αντε- 
λήφθη μετ’ άπορίας δτι δέν ήσθάνετο τίποτε. Εν φ 
άλλοτε έγειρόμενος ήτο κατά τδ μάλλον η ήττον 
εύχαοιστημένος ή άθυμος τήν ήμέραν εκείνην ουοεν 
απολύτως ήσθάνθη. Ένεδύθη μετ’ άδιαφορίας και 
έξηλθεν, άλλ’ ήννόησεν άμέσως δτι δ κόσμο, τφ 
έφαίνετο τελείως διάφορος. Είδεν άνθρώπους τους 
δποίους άλλοτε θά έχαιρέτα φιλικώτατα καί τους 
ποοσέβλεψεν άδιαφόρως. Είδε καί άλλους τούς όποιους 

έθεώοει έχθρούς καί οί δποΐοι ούδεμίαν τφ εκαμον 
έντύπωσιν. Περίεργον πράγμα έσκέφθη καθI εαυτόν-δ 
άνθρωπος. Κάτι σοβαρόν μοΰ συμβαίνει. Η θεα των 
ποοσώπων αύτών άλλοτε μοί έπροξένει η χαραν η 
θυμόν, τώρα ούτε έχθρούς βλέπω ούτε φίλους, δι έμε 
είνε τδ αύτό, δλοι μοΰ φαίνονται άδιάφοροι. Εχασα 
τήν καρδιά μου ! είπεν αίφνης δ άνθρωπος. 1ί καλα ! 
θά χάσω πολλάς άπολαύσεις βεβαίως, αλλ έπειδή ; 
ζωή έχει πρδ πάντων πικρίας, ή άπώλεια τής καρ
διάς μου θά άποβή εύτύχημα δι’ έμέ. Έκτός τουτου 
έξηκολούθησεν δ άνθρωπος, έχω τδν Νοΰν και αυτός 

μοΰ άρχει. Πάν δτι άλλοτε άντελαμβανομην οια της 
καρδίας ήδη θά τδ άντιλαμβάνωμαι διά του Νου. 
Ού'τω θά γίνω τελειότερος’ θά λείψω άπδ τας πλα^ 

νας, τάς πικρίας καί τάς μυρίας δοκιμασίας εις, τα^ 
δποία; μάς ύποβάλλωσι τά αισθήματα, μέ πηδαλιον 
τήν Κρίσιν καί τδν Νοΰν, θά ζήσω εύτυχής. Έχασα 
τήν καοδιά μου! Καί δ άνθρωπος ήθέλησε νά χάρη 
διά τήν άπώλειαν αύτήν, άλλά δέν ήδυνήθη διότι 
είχε στειρεύσει έντός του ή πηγή, ή ζωή τής χαρας. 

Είχε χάση τήν καρδιά του.
Ήτο άνοιξις. Ήάτμόσφαιρα ήτο διαυγής καί 

έλαφοά, ό ήλιος διέχεε τό ζωογόνον αύτοΰ φώς τδ 
διαλύον τούς πάγους, χελιδόνες διέσχιζον τδν άέρα 
μέ οξείας φωνάς, τά δέ δένδρα άνθισμένα έκρυπτον 
ύπδ τούς κλάδους των τρελλά κελαδήματα πτηνών !

Έντός τών κήπων άνθη ύπερήφανα άπέπνεον 
άοώματα ποικίλα, ή δέ φύσις δλη άπήστραπτεν έκ 
νεότητοςκαί κάλλους. Μόνος δ άνθρωπος έμενε ψυ
χρός πρδ τής σφριγώσης ταύτης εΐκόνος. Μόνος δ 
άνθρωπος έμενεν άμέτοχος τής γενικής αύτής άνα- 
γεννήσεως, τούναντίον ή φύσις τώ έφαίνετο νέκρα,

τδν δέ νοϋν αύτοΰ βαρέως έπίεζεν ή σκέψις. Είχε 

χάση τήν καρδιά του.

-Ϋ-
Ό άνθρωπος αύτός ήτο ερωτευμένος άλλ’ δμως μέ 

τήν καρδιά του έχασε καί τόν έρωτά του. Προσεπά- 
θησε νά άναγκάση τό πνεΰμά του νά συνεννοηθή 
μετά τής κόρης τήν όποιαν ήγάπα, προσεπάθησε νά 
άντληση άπό τό πνεΰμά του τήν τρυφερότητα και 
τάς θωπείας τάς δποίας ή καρδία μόνη αύθορμήτως 
εμπνέει, άλλά τδ πνεΰμά έφάνη άνίκανον νά μετα- 
δώση θερμότητα εις τούς λόγους τοΰ άνθρώπου, άφ’ού 
εΐχεψυχρανθή έντός του ή πηγή, ή ζωή τής φλο- 

γός—ή Καρδιά.
Ό άνθρωπος βαρυνθείς τήν κόρην έγκατέλειψεν 

αύτήν, άλλ’ έκείνη ήτις έν τή άγάπη της είχε συγ
κεντρώσει δλην τήν δύναμιν τής ψυχής της και, δλην 
αύτής τήν άφοσίωσιν δέν ήδυνήθη νά άνθέξη εις τά, 

πιχρίαζ αύτας χαι απεθανεν.
Ό άνθρωπος συνήντησε χαθ’ οδόν τήν κηδείαν της 

καί έκ περιεργείας ήκολούθησεν αύτήν. Έφθασε μέ
χρι τοΰ νεκροταφείου, ήκουσε τήν νεκρώσιμον άκο- 
λουθίαν, είδε τδ φέρετρον νά καταβιβάζεται εις το 
σκότος τοΰ τάφου, είδε τδ μάρμαρον νά πίπτη καί 
νά χρείεται διά παντός, είδε τδν ούρανδν μαΰρον, 
τδ νεκροταφείον άγριον καί έρημον, τά φύλλα των 
δένδρων φθίνοντα ύπδ τήν πνοήν τοΰ θανατου, έσκέ- 

φθη δτι ή ώραϊα κόρη θά έγίνετο βρώμα τών σκω- 
λήκων, τά είδε καί τά έφαντάσθη πάντα ταΰτα, και 
ήσθάνθη δτι δ Νοΰς του ύπέφερεν έκ τών σκέψεων αύ
τών. Τότε ένεθυμήθη δτι άλλοτε δλίγαι σταγόνες δα
κρύων άνεκούφιζον αύτόν άπδ μεγάλα βάρη καί ήθε- 
λησε νά κλαύση, άλλ’ δ Νοΰς του δέν ήδυνήθη νά δο- 
κιμάση τδ βάλσαμον τών δακρύων διότι ή παρήγορος 
πηγή ’ είχε ξηρανθή. . . Είχε χάση τήν Καρδιά του !

είπε, θά ζήσω πνευματικώς. 
τά γράμματα, τήν μουσικήν και 
ανάγκην έχω τής καρδιάς : Θά 

,ψώσω τδ πνεΰμά μου εΐς ύψη τοιαΰτα ώστε ούδέν 
τήν τελείαν αύτοΰ γαλήνην και

Τότε δ άνθρωπος 
Έχω τάς τέχνας καί 
τήν ποιησιν, ποιαν 

νά ταράττη πλέον τήν τελείαν αύτοΰ γακηνην και 

αρμονίαν.
Έστράφη λοιπόν δ άνθρωπος πρδς τας τέχνας και 

έμελέτησε τά αριστουργήματα αύτών. Έμόχθησε 
νά ύψωθή μέχρι τή; ’Ιδέας τής δποίας το ενσαρ- 
κωμα έβλεπε πρό αύτοΰ, πλήν ματαίως. Ή τέχνη 
διά μόνον τοΰ νοΰ θεωρουμένη ήτο νεκρά. Είχε χάση 

τήν Καρδιά του !
Και ή ποίησις ; ’δ ανόητος έγώ είπεν δ άνθρωπος 

άφοΰ άνέγνωσε τούς ποιητάς. Έπί πόσα έτη έπλανω- 
μην θαυμάζων αύτούς. Άλλά καί ή άνθρωπότης δλη 
πλανάται ο’κτρώς έγείρουσα βωμούς μνημεία καί 
στέφουσα αύτούς διά τής αθανασίας. Πλάνη ασυγ -
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γνωστός τήν όποιαν ό Νοΰς μου θά άποτινάξη. Οΰ- 
δέν έννοώ. ’Ακούω λόγους κενούς καί φαντασιοπλη
ξίας, ακούω δνειρά καί πόθους και έλπίδας, ακούω 
εύχάς τών μεγάλων καί θείων ύμνφδών, ό Νοΰς δέν 
κατώρθωσε μόνος νά έννοήση τάς ωδάς δι’ ών λύ
ρα: αθάνατοι ψάλλουν τάς βασάνους και τάς θείας 
δρμάς τής Καρδίας!

Μετά τήν ποίησιν ό άνθρωπος έμελέτησε τήν μου
σικήν,τήν τέχνην τής οποίας πας τόνος είνε αίσθημα 
και είς ήν πάν αίσθημα ευρίσκει ήχώ. Άλλ’ εκεί
νος δστις έν τή ποιήσει εύρε λόγους κενούς, ποιαν 
μορφήν ήδύνατο νά δώση εις τούς μουσικούς ήχους 
άφ’ ου είχε θραυσθή έντός του ή μαγική χορδή τής 
λύρας, άφ’ ου είχε χάση τήν Καρδιά του ;

θά έρευνήσω τούς φιλοσόφους, έσκέφθη δ άνθρω
πος καί έβυθίσθη είς τήν μελέτην τής φιλοσοφίας. 
Έξήτασεν έπισταμένως τά διάφορα συστήματα καί 
εύρεν δτι ουδαμοΰ δ νοΰς άρχει άπολύτως. Τότε 
έστράφη δ άνθρωπος προς τάς έπιστήμας. θά μελε
τήσω τήν Φύσιν είπεν έδώ δ νοΰς κυριαρχεί. Πλήν 
καί αύτοΰ ήπατήθη. Άφ’ ου ήρεύνησε τήν φύσιν εύρε 
δύο σκήπτρα κυριαρχοΰντα, είδε τήν αρμονίαν προ- 
κύπτουσαν έκ τής ένώσεως δύο δυνάμεων τοΰ Νοΰ 
καί τής Καρδίας.

4*

Τότε δ άνθρωπος τρωθείς έν τή υπερηφάνεια του 
καί απογοητευμένος έσκέφθη τά έξής.

Έπεζήτησα τήν τελειότητα καί ένόμισα δτι εύρον 
αύτήν μόλις έχασα τήν καρδίαν μου. Ένόμισα δτι ό 
Νοΰς μου τότε έλεύθερος, άδέσμωτος θά έφθανεν είς 
ύψη ανέφικτα διά τήν Καρδίαν, ζητών δέ νά άποτι- 
νάξω τάς άλύσσεις αύτής έδέσμευσα τον Νοΰν μου 
έτι μάλλον. Άλλ’ ήδη βλέπω, έννοώ δτι τδ πνεΰμά 
μου ζητεί σύντροφον καί ώς τοιοΰτον θέλω δώση είς 
αύτόν τήν Καρδίαν. ’Οφείλω δμως πρότερον νά καλ
λιεργήσω αύτήν.

θέλω νά είνε ωραία καί νέα, ένθουσιώδης καί εύ- 
γενής, ύπερήφανος καί γενναία, θέλω νά άπομα- 
κρύνω έξ αύτής τόν χειμώνα, θέλω νά έγκρύπτη έν 
έαυτή πάντοτε αιώνιον έαρ καί κάλλος καί νεότητα !

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ

Η ΛΕΚΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Δ°*  ΖΩΓΡΑΦΟΥ
[Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου]

Σήμερον υπάρχουν πολλά νέα περιοδικά έκδιδόμε- 
να εις τάς ’Αθήνας. ’Υπάρχουν περιοδικά ειδικά και 
διά τήν φιλολογίαν, καί διά τάς τέχνας καί διά τήν επι
στήμην καί πρός τό πολύ κοινόν άπευθυνόμενα. Χω

ρίς ό ’Ελληνικός κόσμος νά διαβάζη περισσότερον άφ’ 
ότι έδιάβαζεν έπί τής εποχής τής «Πανδώρας» καί τής 
«Εστίας» έκδίδονται έν τοντοις περισσότερα περιοδικά 
έντός και έκτος τής ‘Ελλάδος, πραγμα τό όποιον απο- 
δεικνύει ότι θά υπάρχουν πάντοτε εύγενείς δνειροπόλοι 
εις τήν ’Ελληνικήν κοινωνίαν. Ό Περιοδικός τύπος έπε- 
τέλεσεν έν τοντοις πολλάς προόδους. Σήμερον έκδίδεται 
μετά προσοχής καί φιλοκαλίας ή όποια συνηθίζει τόν 
άναγνώστην είς τήν άντίληψιν τοΰ καλοϋ. ’Αριθμεί κα
τά δεκάδας τά όργανά του καί διά τοΰτο αναγκάζομαι 
άπό τόν μακρόν κατάλογον αύτών ν’ άναφέρω μόνον 
τήν έορτάζουσαν Πινακοθήκην καί τήν άλλό- 
γλωσσον Graecia.

Ή έμφάνισις τής Πι ν α κ ο θ ήκης έσημείατσε 
σταθμόν είς τόν καλλιτεχνικόν ορίζοντα τοΰ τόπον. Ό 
Διευθυντής αύτής κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος κατ ’ έ- 

ξοχήν φιλότεχνος και μέ φιλοδοξίας εύγενείς διέθεσεν ό- 
λον τόν καιρόν τον πρός ένίσχυσιν καί έξυπηρέτησιν τής 
καθόλου τέχνης ιδιαίτατα δέ τής ’Ελληνικής. Καί διά 
τοΰτο τό έργον του είιε άξιον τιμής καί <5<α τοΰτο τό 

έργον του συνεκέντρωσεν είς τό σεμνόν αύτό τέμενος 
τής τέχνης καί τής ιδέας καί τοΰ λόγου, έκλεκτά μέλη 
τής κοινωνίας μας συνεορτάζοντα καί συμπανηγυρί- 
ζοντα πρός τους ανθρώπους τών γραμμάτων καί τής 
τέχνης.Ή «Πινακοθήκη» ώς ό τίτλος της δηλοϊ εινε όρ- 
γανον τοΰ Περιοδικού τύπου, τό όποιον αύοτηρώς 
προσηλώθη είς τήν ιδέαν της τέχνηζ καί ή δεκαετής 
σταδιοδρομία της εις τό υψηλόν έργον της ήλθε να 
απόδειξη πόσον πιστώς καί είλικρινώς έφήρμοσε το 
πρόγραμμά της. Καί τό πρόγραμμά της καίό οκοπος 
της ήτο ή ένίσχυσις τής ’Ελληνικής Ζωγραφικής και 
Γλυπτικής. Τά μέχρι τής έποχής έκείνης έκδιδόμενα 
περιοδικά δέν ήσχολοΰντο συστηματικώς εις τά άφο- 
ρώντα τήν καλλιτεχνίαν τοΰ τόπον. Δέν έδημοσίενον 
έργα 'Ελλήνων ζωγράφων καί γλυπτών καί ή έργασία 
τών καλλιτεχνικών αύτών κλάδων ήτο άγνωστος είς 
τάς τάξεις έκείνας τής ’Ελληνικής κοινωνίας αΐτινες 
συγκινοΰνται καί ένθουσιώσι διά παν καλλιτεχνικόν δη
μιούργημα .

Διά τοΰτο ή « Πινακοθήκη» άφιερώθη είς τάς Εικα
στικός τέχνας. Πλεΐσται μελέται καλλιτεχνικοί, κριτικαι, 
αισθητικοί έδημοσιεύθησαν κατά τό διάστημα τής δε
καετίας είς τάς κομψός σελίδας της. Τά τρία τέταρτα 
δέ τών εικόνων της είνε έργα ζωγράφων καί γλυπτών 
’Ελλήνων καί ξένων. Ούτως ή ’Ελληνική τέχνη κατέ
στη γνωστή καί ή Πινακοθήκη ΰπήρξεν όργανον δια- 
φημίσεως αύτής. Είς τό προ δεκαετίας έμφανισθέν 
πρώτον φΰλλον τής «Πινακοθήκης» ό κ. Καλογερό
πουλος έγραφε τά έξής :

« Αρχή τοΰ έργου ημών εινε ή ένίσχυσις τοΰ Καλού 
εν ’Ελλάδι. Περιοδικόν καθαρώς καλλιτεχνικόν πρώ
την φοράν παρ’ ήμϊν έκδίδεται ή «Πινακοθήκη». Ά- 
νομολογοΰμεν τής δυσχερείας τοΰ έργου' γνωρίζομεν
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νων Συγγραφέων. ’Οφείλω νά ομολογήσω δτι έργον 
σκοπιμώτερον καί έθνικώτερον σπανίως είδομεν άνα- 
φαινόμενον έν τή ιστορία τών ελληνικών γραμμάτων 
καί δέον ημείς αί έλληνίδες νά είμεθα υπερήφανοι διότι 
έργάτις καί δημιουργός αύτοΰ είνε 'Ελληνίς.

Ό Περιοδικός τύπος άλλοτε είχε μάλλον έγκυκλο- 
παιδικόν χαρακτήρα. Μεταφράσεις έπλήρουν τάςστήλας 
του καί μυθιστορήματα. Σήμερον δμως έλαβε μορφήν 
κομψοτίραν,λογοτεχτικωτέραν, καί προσπαθεί νά προ
σέγγιση είς τά πρότυπα τά όποια ό πολιτισμός τής Δύ- 
σεως κατόπιν μακρών άγώνων προήγαγεν είς καταπλη
κτικήν τελειότητα. Σήμερον τό 'Ελληνικόν Περιοδικόν, 
— εύκόλοτς ή δυσκόλως άδιάφορον — δέν είνε πλέον τε
λείως ξένον πρός τήν'Ελλην.Οικογένειαν.Δι’ αϊτού έπι- 
κοινιονοΐ αύτη πρός τήν παγκόσμιον κίνησιν καί έξέλι- 
ξιν. Τής όμιλεί διά τάς προόδους τής ανθρωπότητας. 
Τής γνωρίζει τάς έπιστημονικάς άνακαλύψεις. Τής παρα
θέτει καλλιτεχνικός εικόνας. Τής γνωρίζει τόπους καί 
χώρας άγνιόστους. Τήν φέρει εγγύς πρός τάς ελπίδας 
καί τά όνειρα τών υποδούλων άδελ.φών. Τής έξυψώνει 
τό αίσθημα, τής διαπλάσσει τό καλλιτεχνικό γούστο. Τήν 
διδάσκει μέ μίαν λέξιν, τήν μορφώνει κοινωνικώς καί 
προσπαθεί νά τής παράσχη δλα έκεΐνα τά πλεονεκτή
ματα δσα παρέχει ό Ευρωπαϊκός τύπος είς τι/ν Κοινω

νίαν τής Εύρώπης.
’Π έπίδρασις τοΰ Περιοδικού τύπου έπί τής κοινω

νίας είνε βαθυτέρα καί σταθεραπέρα τής ’Εφημερίδας. 
’Άν ή έφημερίς έπιδρρ. έπί τών λαϊκών τάξεων είς δια- 
μόρφωσιν κοινής γνώμης έπί τών εφημέριον πολιτικών 
γεγονότων, τό περιοδικόν άποκρυσταλλώνον τάς γνώ
σεις κατεργάζεται τά ήθη καί τόν χαρακτήρα τής οικο
γένειας, ήτις είνε ή βάσις τής κοινωνίας. Ριζοϋται τό 
περιοδικόν είς τήν οικογένειαν καί αποβαίνει πολλάκις 
διδάσκαλος καί οδηγός αύτής είς τήν ζωήν. Άλλ’ή ελλη
νική Οικογένεια τής όποιας ή πατρίς περισπάται άπό 
τόσους έξωτερικούς κινδύνους έχει τήν ύποχρέωοιν νά 
στραφή πολύ πολύ πρός τήν πατρίδα της. Καί τό ’Ελ
ληνικόν Περιοδικόν οφείλει ν’ άφιερώοη σελίδας ίδιαι~ 
τέρας πρός πατριοντικήν κατεύθυνσιν τής ελληνικής 
Οικογένειας καί ιδία τής Έλληνίδος. Τά πατριωτικά 
Διηγήματα, οί στίχοι τών δημωδών μας ασμάτων καί 
παν δτι είμπορεϊ νά έμπνευση μεγάλα συναισθήματα 
δέν πρέπει ποτέ >’ά λείπη άπό τάς σελίδας ένός εκλε

κτού έλληνικοΰ περιοδικού.
Σχολείον, ’Εκκλησία, Βιβλίον και Περιοδικόν πρέπει 

δλα νά στραφούν ζωηρώς πρός τήν διάπλασιν τής Νέας 
1 ενεας. Πρέπει έφ’ δσον είνε δυνατόν νά τής έμπνεύ- 
σουν τά μεγάλα πατριωτικά ιδανικά. Πρέπει νά τής εν
δυναμώσουν τήν ψυχήν. Νά τής ένισχύσοισι τόν χαρα. 

κτήρα.Τό βιβλίον καί τό Περιοδικόν μετά τό Σχολείον 
είνε τά μόνα τά οποία είμπορούν νά δημιουργήσουν

'ποιον τό περιβάλλον' άλλά φλέγει η μάς ό πόθος τής 
καλλιτεχνικής άναβιώσεωξ, ή ελπίς ένός μέλλοντος 
άνθηρού καί άληθώς φιλοτέχνου. Είς τό εύρΰ στάδιον 
τής δημοσιότητας ή Πινακοθήκη θά φιλοδο- 
ξήση νά βαστάση υψηλά τό λάβαρον τής Ίέχνης τό 
συνυφαομένον άπό τους άθανάτους,τονς άπαραμίλλους 
ιστούς τόσων αιώνων. Ή «Πινακοθήκη» τό καλόν θά 
ένστερνισθή οπουδήποτε καί άν τό εύρη. Καί είνε και
ρός πλέον έπειτα άπό 80 έτών έλεύθερον βίον νά πε- 
ριθάλψωμεν έπανεργομένην δειλώς είς τήν γενέτειραν 
τήν Τέχνην, τό κορύφωμα τοΰ Πολιτισμού». Τάς υπο
σχέσεις αύτάς ή Πινακοθήκη έτήρησε. Καί ήδη δτε 
παρήλθεν ή δεκαετία έχει νά έπιδείξη πλήρη Πινακο
θήκην καλλιτεχνικών έργων δΓ ών καταδεικνύεται ή 

έξέλιξίς τής Νεοελληνικής Τέχνηζ.

Ή «Πινακοθήκη» μετά ιδιαιτέρας στοργής έ βοήθη
σε τήν γυναικείαν πρόοδον στεγάσασα έργα Έλλη- 
νίδων Φιλολογικά καί Καλλιτεχνικά. Πιστεύων ό διευ
θυντής τής « Πινακοθήκης» εις τάς Πνευματικός τής γυ
ναίκας δυνάμεις, δι ’ ών τελείως δύναται αύτη νά συνα- 
γωνισθή πρός τόν άνδρα, εις δλας τάς έκδηλώοεις τον 
έπιοτημονικοΰ φιλολογικού καί καλλιτεχνικόν βίου, ν- 
πεστήριξε τάς τάσεις τής γυναικείας δράοεως, είς τρι- 
ακοντάδα δΓ ανέρχονται αί Έλληνίδες οσαι οφείλουν 
εις τήν Π ιν α κ ο θ ή κ η ν τήν άνάδειξιν αύτών διότι 
άπό τών στηλών αύτής έλαβον τό βάπτιομα τον δημο

σιογραφικού πυράς.
•4?

Ούτως ή Πινακοθήκη τοΰ κ. Καλογεροπούλου 
έδωκε μεγάλην ιύθησιν είς τήν έμφάνισιν Ζωγράφων, 
Δημοσιογράφων, Καλλιτεχνών. Είς αύτήν οφείλεται ή 
άνάδειξις ταλάντων δημιουργικών. Είς αύτήν οφείλον
ται ή ένίσχυσις τής Νεοελληνικής τέχνης καί άνή κοινω
νία μας είχε φθάση είς τήν άκμήντής μορφώοεως έκει- 
νην καθ’ ήν θά ήδύνατο καί θά τής έπεβάλλετο νά νπο- 
οτηρίξη ένα είδικώς καλλιτεχνικόν Περιοδικόν,αί σελίδες 
τής «Πινακοθήκης» θά ήοαν άρκεταί ν’ άναδείξουν δλα 
τά καλλιτεχνικά τάλαντα δσα υπενθυμίζουν δτι αί άθά- 
νατοι καλλιτεχνικοί παραδόσεις τής φυλής μας τείνουν 
νά εύρουν είς τούς συγχρόνους καλλιτέχνας μας τούς 
άνταξίους έργάτας τής σμίλης καί τοΰ χρωστήρος άλλων 

αιώνων, άλλων έποχών....
Διά τήν Graecia 'έχω καθήκον νά εϊπω όλίγας 

λέξεις' Έλληνίς ζώσα έν Παριοίοις άλλ’ ονειροπολούσα 
τό μεγαλεΐον καί τήν δόξαν τής ’Ελληνικής φυλής, ή κ. 
Βαλσαμάκη, άνέλαβε τό γιγάντειον έργον rd γνωρίση είς 
τό παγκόσμιον κοινόν τήν πνευματικήν παραγωγήν τής 
Συγχρόνου ’Ελλάδος. ’Υπό τόν τίτλον Graecia εκδί
δει μηνιαΐι ν περιοδικόν καλλιτεχνικώτατον και έργάζεται 
δπως συγκέντρωση είς τάς σελίδας του, γαλλιστί γραφό
μενος, δσον οίόντε μεγαλείτερον αριθμόν έργων Έλλή-
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δλα αύτά και νά δώσουν τά πλέον θετικά καί σοβαρά 
στηρίγματα διά την τελειοποίησιν τής ζωής.

Αύτά δννανται νά διδάξουν διά τών σελίδων των 
τά μεγάλα ιδανικά και τάς μεγάλας Ουσίας. Αύτά δύ- 
νανται νά σκορπίσουν τδ φώς καί νά καταστήσουν εύ- 
ρείαν τήν σκέψιν, ισχυρόν τήν θέλησιν καί ό παλμός 
καί ή έκφρασις νά τείνουν πρδς τήν καθολικήν επιτυ
χίαν τής αΰριον. Και δταν διά τοΰ περιοδικού καί 
τοΰ βιβλίου καί τοΰ σχολείου μορφωθή τοιουτοτρόπως 
τδ άτομον τότε θά έννοή καί θά αισθάνεται πολύ δια
φορετικήν τήν ζωήν. Τότε ό πόνος καί ή δυστυχία 
καί ή καταφροούνη άκόμη δεν θά είνε ίκαναί νά παρα · 
λύσουν τήν δύναμιν καί τήν ενεργητικότητα εκείνου 
όποιος θά έχη πλουτισμένην τήν ψυχήν μέ εύγενείς 
φιλοδοξίας, τήν καρδίαν προητοιμασμένην διά τάς με
γάλας θυσίας, καί τήν κεφαλήν προοηλωμένην εκεί 
υψηλά, δπου δέν βλέπουν οί μικροί καί οί ταπεινοί, 
έκεϊ δμως δπου ή νίκη και ή επιτυχία άμοίβονται μέ 
αίματωμένους στεφάνους.

Καί είνε ώραιοτέρα άκόμη τοΰ Περιοδικού τύπου 
ή άποστολή δταν σχεδόν εις αύτδν μόνον παρέχεται 
μοναδική εύκαιρία νά έπικοινωνή πνευματικώς μέ τδν

-------------- ----- ——------------------------------------------ '

ar ων είΝε αγΝ^τκ
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ’
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Παραπονοΰνται οί πολϊται, διότι χωλαίνει ή δικαιοσύνη 

διότι έφυγαδεύθη τό δίκαιον, διότι είσήλασαν καθάρματα 
είς τόν δικαστικόν κλάδον. Άλλά τίς πταίει ; Πταίουσιν 
αύτοί οί πολϊται, διότι αύτοί εϊσίν ή πολιτεία ή διορίσα- 
σα τά καθάρματα, ή άποκλείσασα τήν ικανότητα δι’ 
ανεπαρκούς μισθοδοσίας, ή περιορίσασα τό δικαστικόν 
στάδιον είς μόνους τούς άδυνατοΰντας νά κερδίσωσιν 
άλλως 250 δραχμάς τόν μήνα. Τριάκοντα τρεις εϊσίν έν 
Άγγλίφ καί Ούαλλία (πληθυσμός ύπερτριάκοντα εκατομ
μυρίων) άπαντες οί δικασταί δλων τών βαθμών, άπό τοϋ 
Πρωτοδικείου μέχρι τοΰ ’Αρείου ΙΙάγου, λαμβάνοντες 
μισθόν έτήσιον άπό πέντε χιλιάδας λίρας καί άνω, δντες 
ισόβιοι καί άμετάθετοι, μή διοριζόμενοι πρό τής συμ- 
πληρώσεως τοΰ τεσσαρακοστού έτους τής ηλικίας των, 
δικαιούμενοι δ’ είς σύνταξιν τρισχιλίων λιρών καί άνω 
μετά δεκαπενταετή υπηρεσίαν. Κοινωνικώς οί δικασταί 
κατατάσσονται είς τήν άνωτάτην βαθμίδα, διότι δικασταί 
διορίζονται μόναι αί κορυφαί τοΰ δικηγορικοΰ σώματος. 
Καίτοι τόσον ολίγοι, οί 33 ουτοι δικασταί άπεδείχθησαν 
έπαρκέστατοι, διότι ή δικαιοδοσία τών είρηνοδικών είναι 
εύρεία, ή δέ διαδικασία άπλή, ώστε μία διαφορά δέν άπα- 
σχολεϊ τούς δικαστάς έπί δέκα καί εϊκοσιν έτη, ώς έν Έλ
λάδι. Ό μισθός τών είρηνοδικών ποικίλλει άπό χιλίας 
λίρας καί άνω, είναι δέ καί αύτοί ισόβιοι καί άμετάθετοι 
καί λαμβάνονται πάντοτε έκ τών εύδοκιμησάντων καί 
μάλλον πεπειραμένων δικηγόρων. Τοιοΰτόν τι σύστημα 

απανταχού διεσκορπισμένον ’Ελληνισμόν καί νά μέ*  
ταφέρη τδ εύγενές, τδ υψηλόν καί τδ υγιές έκεϊ δπου 
ζή, καί περιάγεται, καί ελπίζει ένας ωραίος ’Ελληνι
κός κόσμος.

Πρδς τους μακρυσμένους αύτούς άδελφούς μας τούς 
δνειροπολοΰντας τόν ’Αττικόν Ούρανδν και όια τούς 
όποιους άξίζει καί επιβάλλεται καί ή στοργή μας καί ή 
φροντίς μας, καί ή άγάπη μας,ό Περιοδικός τύπες θά 
προσκόμιση τοΰ ελευθέρου κέντρου τδν Πατριωτικόν 
παλμόν, θά τοΰ ένδυναμώση τά εύγενικά όνειρα καί 
θά τοΰ φέρη άκόμη τά μεγάλα διδάγματα τοΰ παρελ
θόντος διά τών όποιων εζησε, έμεγαλύνθη καί έμεγα- 
λονργησεν ή ’Ελληνική φυλή.

*

Αύτάς τάς υποχρεώσεις έχει τδ περιοδικόν πρδς 
τήν κοινωνίαν. Άλλά καί ή ’Ελληνική Οικογένεια ο
φείλει νά τδ έγκολπωθή καί νά τδ υποστήριξή διά νά 
δυνηθή τούτο άξίως τον μεγάλου αναμορφωτικού προ
ορισμού του νά δράση καί ν ’ άποβή παράγων έθνικής 
άναγεννήσεως.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

φρονώ ότι καί έν Έλλάδι θά έφερεν άγλαούς καρπούς’ 
εϋρυνσις τής δικαιοδοσίας τών ειρηνοδικείων καί τετρα- 
πλασιασμός τούλάχιστον τοΰ μισθού δλων άνεξαιρέτως 
τών δικαστικών λειτουργών. ’Εννοείται δτι τό προσωπι
κόν τοΰ ε’ρηνοδικειακοΰ κλάδου πρέπει νά ήναι δλως διάφο
ρον τοΰ σημερινοΰ, ούτε πρέπει νά διορίζηταί τις πρω
τόδικης, ή είρηνοδίκης, πρό τής συμπληρώσεως τοΰ τεσ
σαρακοστού έτους καί δεκαπενταετούς τούλάχιστον εύδο- 
κίμου δικηγορικής ύπηρεσίας. Τό δικαστικόν σώμα, καί 
μετά τήν ύπό τού Άρείου Πάγου γενομένην έσχάτως έκκα- 
θάρισιν, περιέχει άκόμη πολλά «καθάρματα» κατά τήν 
ομολογίαν τοΰ εϊσαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου, τά δποϊα 
προστατεύει ή ίσοβιότης. Γεννάται λοιπόν τό ζήτημα αν 
δέν είναι άνάγκη νά γίνη καί έν Έλλάδι δτι έγένετο πρό 
δεκαετίας περίπου έν Γαλλίφ, δηλ. νά κοιμηθή έπί τριμη
νίαν ή ίσοβιότης ΐνα άποβληθώσιν έν τφ μεταξύ έκ τοΰ 
δικαστικού σώματος τά καθάρματα. Ν’ άφαιρεθή ή έπί 
τών δικαστών δικαιοδοσία τοΰ ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης 
καί ν’ άνατεθή είς είδικόν συμβούλιον έποπτεία; καίέλέγ- 
χου, συγκροτούμενον άπό Άρειοπαγίτας, τό δποϊον νά 
κανονίζη καί τήν τοποθέτησιν'τώνδικαστών, έξασφαλι- 
ζομένου τοΰ άμεταθέτου τούλάχιστον έπί τριετίαν, (α) 
Εκτός τοΰ άμέσου τούτου έλέγχου, τό έργον τών δικα
στών πρέπει νά ύποβληθή καί εις έλεγχον έμμεσον, α) 
τοΰ Βασιλέως' β) τής δημοσίας γνοόμης. Εις τόν Βασιλέα

Snu. (α). Τινά έκ τών άνω ΰποδτικνυομένων έγένοντο ήδη, 
ώ; ή κατάργησι; τής μυστικής άναχρίσεω; καί ό περιορισμό; τής 
εξουσία; τοΰ υπουργού δσον αφορά τήν προαγωγήν καί τήν τοπο- 
Θέτησιν τοΰ δικαστοΰ.

πρέπει νά ύποβάλλωνται κατά τριμηνίαν, τυχαίως λαμ- 
βανόμεναι, πέντε ή τρεις άποφάσεις, ή βουλεύματα έκάστου 
δικαστοΰ. Τοιοΰτον σύστημα έπικρατεϊ, ώς θετικώς πλη
ροφορούμαι, έν Σουηδίφ καί Νορβηγία, άγλαοτάτους πα- 
ραγαγόν καρπούς. Ό δικαστής, συντάσσων τήν άπόφασιν, 
θά έχη πάντοτε έν νφ δτι ύπόκειται αύτη είς τήν βασι
λικήν έπίκρισιν, καί ή συναίσθησις τής ένδεχομένης καί 
πιθανής αύτής έπικρίσεως θά τόν καθιστφ έπιμελέστερον, 
φιλοτιμότερον καί προσεκτικώτερον. Τό συμπέρασμα τής 
Βασιλικής έπικρίσεως πρέπει νά καταχωρίζεται έν ίδίω 
βιβλίφ, είδος μητρφου, δπερ θά λαμβάνηται ύπ’ όψιν 
έπικειμένων δικαστικών προβιβασμών. Ό έλεγχος τής 
δημοσίας γνώμης έπιτυγχάνεται διά τής έν Ιδία» τεύχει 
κατά μήνα, ή έν έφημερίδι έβδομαδιαίφ, ώς ή έν Γαλλία 
Gazette des Tribunaux, δημοσιεύσεως δλων τών άποφά- 

σεων, μέ τά ονόματα τών εισηγητών. Ή κρίσις τής δη
μοσίας γνώμης, ίσως διά τό άπροσωπόληπτον αύτής, είναι 
ή λυσιτελεστέρα. Τινές τών σημεριιών δικαστών πιστεύ- 
ουσιν εαυτούς ιερά πρόσωπα, μέ προνόμια άνώτερα καί 
τών τοΰ Βασιλέως, μή ύποκείμενα είς έλεγχον ούδ’ εις 
εύθύνην’ διά τοϋτο εϊδομεν αύτούς σκανδαλιζομένους έκ 
τών επικρίσεων τοΰ άνεξαρτήτου τύπου είς άς ήσαν άσυ- 
νείθιστοι, έγενόμεθα δέ μάρτυρες σκανδαλωδών κατά δη
μοσιογράφων καί άλλων πολιτών καταδιώξεων έπί έξυ- 
βρίσει δικαστών, σκανδαλωδεστέρας δ' αύτών τών διω
κτών άποπείρας νά στερήσωσι τούς διωκομένους τών φυ
σικών αύτών δικαστών, ήτοι τών ένορκων, διά παρανόμου 
παραπομπής ένώπιον τών πλημμελειοδικών, τούτέστιν ένώ- 
πιον εαυτών. Τούς ύβριστάς τοΰ Βασιλέως έκριναν έπιει- 
κέστερον οί δικασταί, ή τούς έπικριτάς των. «Συγχαίνο- 
μαι τήν δημοσιογραφίαν», άνέκραξεν άπό τής έδρας του 
πρό τίνος, έλλην πρόεδρος Πρωτοδικών, προβιβασθείς 
μετ’ ολίγον είς έφέτην’ άγγλος δμως συνάδελφός του, δ 
λόρδος άρχιδικαστής Ρώσελ, άλλως έξεφράσθη περί τής 
τετάρτης αύτής έξουσίας τοΰ Κράτους, έπίσης άπό τής 
έδρας του. «Ή δημοσιογραφία» , εΐπεν ό λόρδος Ρώσελ, εύ- 
ρύνουσα τό άκροατήριον ημών καί καθιστώσα τφ άγγλικφ 
λαφ προσιτήν τήν γνώσιν καί τήν έπίκρισιν τών πράξεών 
μας, προσφέρει είς τήν πολιτείαν καί είς ημάς αύτούς 

άνεκτίμητον ύπηρεσίαν». •4?
«Συναισθανόμενοι τήν έφ’ ημάς άένναον προσήλωσιν τοΰ 

λαϊκού όφθαλμοΰ, άφιεροΰμεν είς τό έργον ημών άπασαν 
τήν διάνοιαν, ήν μάς έδώρησεν ή Θεία Πρόνοια, καί γινό- 
μεθα προσεκτικώτεροι καί φιλεργώτεροι.Ή έτυμηγορία τής 
κοινωνίας είναι άμερόληπτος καί δταν άκόμη είναι πεπλα- 
νημένη, ώς έπί τό πλεϊστον δέ είναι ορθή' οσάκις καί ημείς, 
καθό άνθρωποι, σφάλλομεν, ή άπροσωπόληπτος κοινή 
γνώμη μάς ύποδεικνύει τά σφάλματά μας. Ή κοινωνία, διά 
τοΰ ελευθέρου τύπου, είναι ό διορθωτής (the corrector) 
τών ολισθημάτων ημών καί ό άσφαλέστερος οδηγός μας. 
Άν, άποκλίοντες τόν τύπον τών συνεδριάσεων ημών, άφαι- 
ρέσωμεν άπό τόν λαόν τά στοιχεία δι’ ών δύναται νά κρίνη 
τάς πράξεις μας, θ’ άφαιρέσωμεν ταύτοχρόνως, ή τούλάχι
στον θά μειώσωμεν έπαισθητώς, τήν έπί τάς πράξεις μας 
έμπιστοσύνην του, φοβερώτερον δέ τούτου διά τόν τόπον 
δυστύχημα δέν δύναμαι νά φαντασθώ». Νά καταργηθή 
ό βάρβαρος θεσμός τής προσωπικής κρατήσεως, είς δν 
κατά μέγα μέρος οφείλεται ή προαγωγή τής στρεψοδι
κίας- Ό μή δυνάμενος νά πληρώση οφειλέτης, καταφεύγει 
είς παν μέσον ηθικόν καί άνήθικον, δπως άναβάλη, έφ*  
δσον τφ είναι δυνατόν, τήν άπώλειαν τής προσωπικής

1277

του έλευθερίας, ήτις έν φυλακαΐς έλληνικαϊς σημαίνει 
πολλάκις τήν άπώλειαν καί τής ζωής. Τόν έντιμον καί 
εύσυνείδητον δανειστήν δέν συνδράμει ή προσωπική κρά- 
τησις είς τήν άνάληψιν τοΰ πιστώματός του, διότι οί 
έντιμοι καί εύσυνείδητοι δέν καταφεύγουν είς τό άπάν- 
θρωπον αύτό μέσον τής έκβιάσεως κατ’ άνθρώπου μή κε- 
κτημένου περιουσίαν. Ή προσωπική κράτησις χρησιμεύει 
μόνον είς τούς τοκογλύφους, τούς Σαϋλώκ τοΰ πολιτισμού 
ώς μέσον έκβιασμοϋ κατά τών συγγενών άπερισκέπτων νεα
νιών, ύπογραφόντων άντί 1000 δραχ.μετρητών,συναλλαγμα
τικός διά 10,000. Ή προσωπική έλευθερία,δπως ή ζωή,είναι 
δώρον τοΰ Θεοΰ,δπερ οί άνθρωποι δέν δικαιούνται ν’ άφαιρέ- 
σωσιν άπό άλλον άνθρωπον, είμή ένεκα έγκλήματος, ή δέ 
πενία δέν είναι έγκλημα. Τήν προσωπικήν κράτησιν κα- 
τήργησαν δλα τά πεπολιτισμένα Κράτη, διότι έκτος τοΰ 
δτι είναι μέτρον άντικείμενον είς τόν χριστιανισμόν καί 
εις τάς άρχάς τής ηθικής καί τής έλευθερίας, άλλά καί 
διότι άντίκειται καί εις τάς άρχάς τής πολιτικής οικονο
μίας καί τής δημοσιονομίας. Ή σωματεμπορία, ή δου
λεία, δύνανται νά έννοηθώσι, διότι ό δοΰλος, πωλούμε- 
νος ή δουλεύων, άποφέρει τίμημά τι είς τόν κύριον αύ
τοΰ, τί δμως άποφέρει είς τόν δανειστήν ή στέρησις τής 
προσωπικής έλευθερίας τοΰ οφειλέτου του; Τί άποφέρει 
αϋτη είς τό Κράτος; ’Απολύτως τίποτε’ τουναντίον, ό μέν 
δανειστής δαπανά διά τήν διατροφήν, τό δέ Κράτος διά 
τήν φρούρησιν αύτοΰ. *0  μή δυνάμενος νά πληρώση τά 
χρέη του δέν γίνεται ίκανώτερος εις πληρωμήν αύτών 
έγκλειόμενος έν φυλακή’ άφ*  έτέρου, έλεύθερος ών, δύνα
ται νά έργασθή, έργαζόμενος δέ δύναται νά κερδίση ΐνα 
καί τήν οφειλήν πληρώση καί φόρους είς τό Κράτος κα- 

ταβάλη. Στερών τό Κράτος έια πολίτην τής προσωπικής 
του έλευθερίας, μηδέν έγκλημα διαπράξαντα, είναι ώς νά 
καταδικάζη είς βιομήχανος έν τών μηχανημάτων του είς 
άεργίαν. Νά συστηθώσι διαιτητικά δικαστήρια συγκροτού
μενα άπό είδήμονας έξ έκάστου κλάδου, εις τά όποια νά 
παραπέμπωνται αί έμπορικαί, Λαυτιλιακαί καί βιομηχα
νικοί διαφοραί. Ό θεσμός τής διαιτησίας είναι άναγε- 
γραμμένος καί έν τή Πολιτική Δικονομία καί έν τω Έ- 
μπορικφ ήμών Νόμφ, έμεινεν δμως γράμμα νεκρόν, διότι 
είναι άτελώς διατετυπωμένος. Τήν διαιτησίαν εΐσήγαγεν 
αύτή ή Ελληνική Κυβέρνησις είς τάς μετά τών συναλλασ- 
σομένων μετ’ αύτής συμβάσεις, εϊτε δυσπιστοΰσα είς τά 
τακτικά δικαστήρια, εϊτε έπιθυμοΰσα ταχυτέραν λύσιν τών 
διαφορών. Δέν είναι άδικον νά έξαναγκάζη τούς πολίτας 
ή Κυβέρνησις νά καταφεύγωσιν εις δικαστήρια τά όποϊα 
αϋτη θεωρεί άνεπαρκή; Μέ τήν άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου 
καί τής βιομηχανίας αί σχέσεις μεταξύ τών πολιτώναύξά- 

νουν καί θά έξακολουθήσουν αύξάνουσαι όσημέραι κατα- 
πληκτικώς, μετ’ αύτών δ’ αύξάνουσι καί αί διαφοραί*  εις 
τήν λύσιν τών διαφορών τούτων είναι φυσικώς άδύνατον 
νά έπαρκέσωσι τά τακτικά δικαστήρια. Άλλά καί άν διά 
προσθήκης προσωπικού έπαρκέσουν αϋριον, άδύνατον νά 
έπαρκέσουν μεθαύριον. Έν ’Αγγλία ούτε τό έν δεκακι- 
σχιλιοστόν τών διαφορών φέρεται είς τά τακτικά δικα
στήρια, πολλάς δέ καί τών ένώπιον αύτών φερομένων, 
αύτοί οί δικασταί παραπέμπουν είς ειδήμονας διαιτητάς, 
όμολογοΰντες τήν άνεπάρκειαν αύτών είς τήν λύσιν τε
χνικών ζητημάτων. Οί έλληνες δικασταί είναι τελείως 
έστερημένοι πρακτικών γνώσεων, μία οΰγγία πρακτικής 
δμως, είναι, κατά τούς Άγγλους, χρησιμωτέρα ένός 
τόννου θεωρίας, ένεκα δέ τής άμαθίας των αύτής οί έλλη
νες δικασταί έξέδωκαν πολλάκις γελοίας καί έξαμβλωμα-
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τικάς αποφάσεις, έπί ζητημάτων τά όποια παίζουν ’στά 
δάκτυλα καί αύτοί οί παϊδες γραμματοκομισταί τώνεμπο
ρικών γραφείων.

'Υπάρχει βεβαίως ανάγκη καί άλλων μέτρων, άλλα διά 
τών άνωτέρω φρονώ δτι : 1) άπαλλάσσεται η Δικαιοσύνη 
τών πεδών α'ίτινες δεσμεύουσι σήμερον τήν ένέργειαν αυ
τής’ 2) βελτιοΰται τό προσωπικόν τοΰ δικαστικού κλάδου 
διά τής έξασφαλίσεως τής υλικής άνεξαρτησίας καί τής 
προσηκούσης τφ άξιώματι κοινωνικής θέσεως τών μελών 
αύτοΰ’ 3) μειοΰνται αί δικαστικαί διενέξεις διά τής είς 
διαιτησίαν παραπομπής τών έμπορικών, ναυτιλιακών καί 
βιομηχανικών διαφορών, ών συντέμνεται ούτως δ χρόνος 
τής οριστικής έκδικάσεως, άπελευθεροΰται δέ τό έπίδικον 

‘Εν Λονδίνο).

κεφάλαιον, έπ’ άγαΰώ τών παραγωγικών κλάδων τής έθνι- 
κής έργασίας.

Κατάτήν έν Πελοποννήσφ περιοδείαν τοΰ Βασιλέως μετά 
τόν πόλεμον ό λαός έξελιπάρησε τήν Μεγαλειότητά Του νά 
έργασθή πρός άνακαίνισιν καί άνάπλασιν τών πάντων. 'Ελ
πίζω δτι ή Α.Μ.δέν άγνοεΐ δτι άν ηάνακαίνισις καί ή ριζική 
μεταρρύ&μισις δέν άρχίση άπό τής τρίτης τοΰ Κράτους έξου- 
σίας, ματαιοπονούμεν πάντες οί έπί τούτου ή έπί έκείνου 
τοΰ κλάδου τοΰ δλου πολιτειακού οργανισμού συνιστώντες 
τήν άμείλικτον καταφοράν τοΰ μεταρρυβμιστικού πελέ- 
κεως. Άρχίζοντες άλλοΟεν ή άπό τής Δικαιοσύνης τήν 
εθνικήν άνάπλασιν, είναι ώς ν’άρχίσωμεν τήν οικοδομήν 
άπό τής στέγης.

ΔΩΡΟΘΕΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝΦΟΙΤΗΤΙΚΑ» ΠΕΞ10ΣΕ1Σ

ΟΙ ΑΤΣΤΡΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ. 
ΟΙ ΒΟΤΛΓΑΡΟΙ

Αί Άθήναι έφιλοξένησαν μετά περισσών ενδείξεων 
συμπάθειας 320 φοιτητάς τοϋ έν Βιέννη Πανεπιστη
μίου, υπό τήν ήγεσίαν τοΰ Πρυτάνειος κ.Μπερνάτσκι 
καί τοϋ άντιπρυτάνεως κ. Σβομπάτς. Οί φοιτηταί, 
μεταξύ τών οποίων ήριθμοϋντο καί 50 φοιτητριαι, 
ήλθον νά τελέσωσι τό προσκύνημα εις τά ένδοξα 
ερείπια καί νά μελετήσωσι συγχρόνως τά αριστουρ
γήματα τής τέχνης.Πάντες εύσταλεΐς /καί εύγενέστατοι, 
περί ήλθον ακούραστοι παν μέρος δπερ έκοσμέϊτο υπό 
αρχαιότητας. ’Αλλά δέν ήτο μόνον δ πόθος τής γνώ- 
σεως δστις ήγαγεν αυτούς εις ’Αθήνας. Έξεδήλωσαν 
φιλελληνικώτατα αισθήματα, ών εύγλωττοι διερμηνείς 
έγένοντο δ πρύτανις αυτών καί δ κ. Risch, κοσμή- 
τωρ τής φιλοσοφικής Σχολής τοΰ έν Βιέννη Πανεπι
στημίου καί καθηγητής τής ιστορίας τής τέχνης. 'Ω- 
μίλησεν ούτος έν άπταίστω Ελληνική διά μιας ωραίας 
άντιθέσεως μεταξύ τοΰ γηραιού Πανεπιστημίου τής 
Βιέννης καί τοϋ νεαρού τών ’Αθηνών.

Ή έν τή Μεγάλη αιθούση τών τελετών τοϋ Πανε
πιστημίου έγκάρδιος καί μεγαλοπρεπής δεξίωσις συν- 
έσφιξεν έτι μάλλον τούς φιλικούς δεσμούς Αυστριακών 
καί Ελλήνων φοιτητών ούς διακρίνει δ αύτός πρός 
έπιστημονικήν πρόοδον ζήλος καί ένθουσιασμός.

Μετά τούς Αυστριακούς, οί Βούλγαροι φοιτηταί. 
Αυτοί έκόμισαν ήμϊν θαλλόν έλαίας. Ήλθαν δχι μό
νον νά θαυμάσουν τά σεπτά μνημεία τοΰ αθανάτου 
παρελθόντος, αλλά καί νά βεβαιώσουν τούς 'Έλληνας 
συναδέλφους των δτι θά γίνουν αφορμή νά λησμονή
σω μεν τό παρελθόν μέ τάς θλιβεράς καί έπιζημίους 
παρεξηγήσεις του, δτι έρχονται νά δώσουν ύπόσχεσιν 
αμοιβαίας αγάπης καί κοινής ένεργείας πρός τό κοινόν 
συμφέρον. Ή έκδρομή, καίτοι έχουσα έπιστημονικόν 
χαρακτήρα προσέλαβε κατ’ ανάγκην άναπόδραστον καί 
πολιτικήν σημασίαν πρωτηγωνίστησαν δέ εις τήν έκδή- 
λωσιν ταύτην οί παρακολουθρΰντες τούς φοιτητάς 11 

Βούλγαροι δη μοσιογράφοι.
Οί φοιτηταί άνείρχοντο εις 300, έκ τών δποίων 45 

φοιτήτριαι. ’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έκαμον αί προσφω
νήσεις τοϋ καθηγητοΰ τών Καλών τεχνών έν τω Πο
λυτεχνεία» τής Σόφιας κ. Νικολώφ καί τοϋ συντάκτου 
τής «Βετσέρνα Πόστα» κ. Ποπωλιέφ. Άμφότεροι 
συνέδεσαν προσφυώς τήν ζωηράν έπιθυμίαν νά 
προσκυνήσουν τό έλλ. έδαφος αλλά καί νά χαράξουν, 
νέαν δδόν σχέσεων μετάξι’ τών δύο ’Εθνών άγωνιζο- 
μένων υπέρ τής έλευθερίας.

Καί οί Βούλγαροι φοιτηταί είχον ζωηροτάτας έν- 
δείξεις συμπάθειας έκ μέρους τών Ελλήνων συναδέλ
φων των, οϊτινες προθυμώτατοι τούς συνώδευον, έγέ- 
νετο δέ καί έπίση μος δεξίωσις καί αυτών έν τή αιθούση 
τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου.

^embrant ΠΡΟΣΑΙΤΟΓΡΑΦΙλ ΓΡΑΙΑΣ
(Λωρεά Σ. Ξένον)Β ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

*0 κ. Δημ. Σ. Μπαλάνος ώμίληοεν είς τόν Παρνασσόν περί 
τής διδασκαλίας τον Ίησον. Ή α ‘Ελληνική Έπιθεώρησις*  φι· 
λοξενβϊ αποσπάσματα εκ τής ομιλίας τοΰ κ. Μ π αλάνου. Δι“ αϊ
τών καταφαίνεται πόσον ένεβάθυνε ό επιστημών θεολόγος μας 
είς τό πνεύμα τής νπερόχου διδασκαλίας τοΰ *Ιησον. Με άδρό- 
τητα λόγων και επιχειρημάτων ό κ. Μπαλάνος μάς άνεπαρέ- 
στήσε τήν υπέροχον διδασκαλίαν 'Εκείνου δ όποιος έκήρυξε 
πρός τόν κόσμον τάς μεγάλας ηθικός άληθείας αί όποϊαι εβασί- 
ζοντο είς τάς σχέσεις τοΰ Ευαγγελίου πρός τάς πολιτεια
κός διατάξεις, τόν ορκον, τήν οικογένειαν, τήν πατρίδα? τους 
εχθρούς, τόν κόσμον, τά υλικά αγαθά, τήν ηθικήν, τήν έρ· 

γασίαν και τήν θρησκείαν.

Τδ Εναγγέλιον καί ή οικογένεια.

Τινές, ώς δ StraUSS, ένόμισαν δτι ό ’Ιησούς υπο
τιμά τόν οικογενειακόν βίον και τους οικογενειακούς 
δεσμούς' κατήντησαν ό’ είς την γνώμην ταύτην έξ α- 
γαν στενής ερμηνείας ευαγγελικών τινων ρήσεων. Τφ 
οντι φέρεται δ Ίησοΰς λέγων δτι ό αγαπών πατέρα ή 
μητέρα πλέον αύτοΰ ή δτι ό μή μισών τους γονείς του 
δεν είναι άξιός του, αλλά διά τών ρήσεων τούτων ή- 
θέλησεν δ Ίησοΰς απλώς νά κατάδειξη δτι τό πρός 
τόν θεόν καί τόν ηθικόν κόσμον καθήκον είναι υπέρ- 
τερον πανώς άλλου καί δτι υπεράνω τών οικογενεια
κών δεσμών υπάρχει δ θρησκευτικός δεσμός, ό ένών 
είς μίαν οικογένειαν πάντας τους ποιοΰντας τό θέλημα 
τοϋ Θεοϋ. Ότι ό Ίησοΰς δέν διαρρηγνύει τους οικο
γενειακούς δεσμούς μαρτυρεί μεταξύ άλλων δτι θεω
ρεί τήν τιμήν πρός τους γονείς ώς μίαν τών εντολών, 
ας οφείλει τις νά τηρή ΐνα είσέλθη είς τήν αιώνιον 
ζωήν, δτι επίτιμέ) τους Φαρισαίους φροντίζοντας μάλ
λον νά προσφέρωσι δώρα είς τό θυσιαστήριον ή νά τι-
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μώσι τους γονείς, δτι νπετάσσετο εις τοΰς γονείς τον 
καί οτι μία τών τελευταίων του φροντίδων έπί τοΰ 
σταυρόν, έν μέσω τόσων άλγηδόνων, ητο ή μέριμνα 
περί τής μητρός τον, τήν όποιαν συνιστα είς τήν νίϊκήν 
τοΰ Ίωάννου στοργήν. Τέλος δέ θεωρεί τόν γάμον, 
ώς δεσμόν θειον καί άδιάλντον. Συμφώνως δέ πρός 
τήν διδασκαλίαν ‘Εκείνου πολλοί μαθηταί τον ήσαν 
έγγαμοι, ώς ό Πέτρος, καί πολλαχοΰ ό Παΰλος διδά
σκει περί έκπληρώσεως τών οικογενειακών καθη
κόντων.

Τό Εναγγέλιον και ή Ιϊατρίς.
Ούδ’ είντι ακριβές δτι Χριστιανισμός καί αγάπη 

πρός τήν Πατρίδα είναι έννοιαι άποκλείονσαι άλλήλας 
καί δτι ό Χριστιανισμός είναι κοσμοπολίτικη τις θρη
σκεία, διότι παρ’ δλην τήν καθολικήν τον Ίησοΰ άγά
πην πρός πάντας, βλέπομεν ίδιάζον τι ένδιαφέρον καί 
ιδιάζονσαν άγάπην αύτοΰ πρός τόν Ίοραηλιτικόν λαόν. 
Μεθ’ όποιον πόνου στρεφόμενος ό Ίησονς πρός τήν 
’Ιερουσαλήμ προλέγει τό οίκτρόν αύτής τέλος, δι ’ δ 
«καί έκλαυσεν έπ’αύτή» ! «Ιερουσαλήμ, ’Ιερουσαλήμ, 
ή άποκτείνονσα τους προφήτας καί λιθοβολούσα τοΰς 
απεσταλμένους πρός αύτήν, ποσάκις ήθέλησα έπισν- 
ναγαγείν τά τέκνα σον, δν τρόπον έπισννάγει δρνις 
τά νοοσία έαντής υπό τάς πτέρυγας καί ούκ ήθελή
σατε;». ’Επίσης ό Ίησοΰς λέγει δτι έστάλη πρός τά 
άπολωλότα πρόβατα οίκου ’Ισραήλ, πρός δέ τούς μα- 
θητάς τον συνιστα νά κηρύξωσι πρώτον πρός τόν Ίσ- 
ραηλιτικόν λαόν.

Άλλ’ ίσως έρωτήση τις πώς συμβιβάζεται ή πρός 
τήν Πατρίδα άγάπη μετά τής πρός τους έχθροΰς άγά- 
πης, ήν συνιστα ό Ίησοΰς; Είναι πλάνη τό συνήθως 
νομιζόμενον δτι ό Ίησοΰς άπαιτεί παρά τοΰ άνθρωπον 
νά θεωρή πάντας ώς φίλους. Ούχί' τούναντίον άνα- 
γνωρίζει καί γνωρίζει έκ πείρας δτι τοΰτο είναι τι άδν- 
νατον έν τή κοινωνία. Αύτός οντος βεβαίως δέν έθεώ- 
ρει ώς φίλους τονς Φαρισαίους, τονς όποιους άπεκά- 
λει γεννήματα έχιδνών. Κοίτοι δμως άναγνωρίζει δτι 
ένεκα κοινωνικών προστριβών καί τής έπιπολαζονσης 
κακίας δέν δύνανται νά λείφωσιν οί έχθροί, συνιστα 
τήν πρός αύτονς ήπ'.ότητα καί άνεξικακίαν, τήν όποίαν 
ΐνα παραστήση έπί τό ζωηρότερων λέγει τό περίφημον : 
«δστις σέ ραπίσει έπί τήν δεξιάν σον σιαγόνα στρέφον 
αυτω καί τήν άλλην», δπερ βεβαίως δέν ένόει ό Ιη
σούς κατά λέξιν, άφοΰ ό ίδιος ραπισθείς δέν έστρεφε 
τήν άλλην παρειάν, άλλ’ έζήτησε τόν λόγον τοΰ ραπί
σματος. Είναι ρητορικόν σχήμα, δι’ ον ό Ίησονς συνι- 
οτα τήν έλλειφιν πάσης μνησικακίας πρός τους έχθρούς.

ΔΗΜ. Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ

ΕΠΙΣΤΟ/lflI ΕΝΟΣ IfllOTPOflOY

The
XOCCOA fTJ- '

TRADE .

?Q ‘ ‘ 1 1 1 1 ‘ I ‘ 1 1 1 Π Trf®

3' meows o. toccos ί
CAIRO—ALEXANDRIA—EGiPT Φ

( ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟ ΙΩΑΝ- Γ. ΦΡΑΓΚΙΑ )

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΤΗ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ
(Συνέχεια έχ τοΰ προηγουμένου)

— Διότι, άς ύποθέσωμεν δτι εύρισκόμεθα εις τήν 
έποχήν τοΰ Εύριπίδου, φίλε Παναγιώτη, και δτι οί 
’Αθηναίοι πληροΰσι το θέατρον πυκνοί καί ανυπόμο
νοι διά ν’ ακούσουν τήν ’Ιφιγένειαν του. Φαντάσου 
τάς βαθμίδας τοΰ αμφιθεάτρου πλήρεις κόσμου ένδε- 
δυμένου κατά τδν τότε συνήθη τρόπον, μέ τούς χι
τώνας, τά τριβώνια, τούς μανδύας, τά πέδιλα κλπ. 
Φαντάσου δτι ήμείς οί τρείς δλίγον πρό τής ένάρξεως 
τής παραστάσεως είσερχόμεθα είς τάς κερκίδας φέ- 
ροντες σύ μέν δ Παναγιώτης υψηλόν πίλον, δίοπτρα 
και σακκάκι, δ δέ Χαρίλαος ρεδιγκόταν καί ρεπούμ- 
πλικαν, έγώ δέ φέσιον τουρκικόν καί φουστανέλλαν. 
ΤΙ νομίζεις δτι θά συνέβαινε τότε έκεί μέσα ;

— θά γελούσαν βέβαια δλοι καί θά μάς έπαιρναν 
γΐά μασκαράδες, εΐπεν δ Παναγιώτης.

— Πιθανόν καί νά μάς άπέβαλλον τοΰ θεάτρου 
ώς προκαλοΰντας τόν γέλωτα είς παράστασιν τραγι
κήν, προσέθηκεν δ Χαρίλαος ;

— Ώστε λοιπόν ή ένδυμασία μας θά ήτο τότε 
γελοία ;

— Βέβαια.
— ’Αλλά τό ώραίον δέν είναι, νομίζω, γελοϊον. 

’Εξ έναντίας άρέσκει καί θέλγει καί προκαλεϊ τήν 
μίμησιν. Ή μήπως έχω λάθος ;

— ’Εννοείται δτι τό ώραίον δέν προξενεί τόν γέ
λωτα.

— Επομένως αί ένδυμασίαι μας διά νά προξενή
σουν τόν γέλωτα τοΰ κοινού τοΰ Εύριπίδου, σημαίνει 
δτι δέν θά ήσαν ώραϊαι, τότε τούλάχιστον.

— Σύμφωνοι.
— Άς λάβωμεν τώρα τό αντίθετον παράδειγμα. 

Άς ύποθέσωμεν δτι μεταβαίνομεν σήμερον καί οί 
τρείς είς τήν έκκλησίαν κατά τήν πρωινήν λειτουρ
γίαν. Κόσμος πολύς πληροί τόν ναόν καί θρησκευτι
κή σιγή κρατεί. Ό ίερεύς έτοιμάζεται νά έξέλθη τοΰ 
ιερού φέρων τά άχραντα μυστήρια. "Ολοι προσέχουν 
εύλαβώς. Αίφνιδίως εισέρχονται τρείς άνθρωποι φέ
ροντας χιτώνας, μανδύας, περικεφαλαίαν καί δλα δσα 
έφόρουν οί Έλληνες τής έποχής τοΰ Εύριπίδου. Τι 
νομίζετε δτι θά συνέβαινε τότε είς τήν έκκλησίαν ;

— θά έγίνετο χασμωδία, άλλοι θά γελούσαν, άλ
λοι θά έθύμωναν και οί έπίτροποι τής έκκλησίας θά 
τούς έβγαζαν έξω ώς μασκαράδες τής άποκρηάς, εΐ- 
πεν δ Παναγιώτης.

— Πολύ δρθώς. Είπέ μοι τώρα, διατί θά έγίνετο 

αύτό ; Διότι άρά γε τά άρχαία αύτά ένδύματα είναι 
άσχημα, άκομψα ή άσεμνα

— Όχι δι’ αύτό, άλλά διότι είναι άσυνείθιστα.
— Καί διατί, οί αρχαίοι είς τούς όποιους αύτά τά 

ένδύματα ήσαν τά συνήθη, θά μάς άπέβαλλον έκτοΰ 
θεάτρου, μήπως διότι τά σημερινά ένδύματά μας δέν 
είναι ώραία, ώς εΐπομεν, ή μήπως διότιδέν ήσαν κατά 
τήν έποχήν έκείνην συνήθη ;

— Βεβαίως διότι δέν ήσαν συνήθη.
— Άρα, είπον έγώ, τό έπικρατοΰν είς τάς κατά 

καιρούς ένδυμασίας πράγμα τό δποϊον δίδει είς τούς 
συγχρόνους τήν καλήν ή κακήν έντύπωσιν είνε, δχΐ 
τό κάλλος καθ’ έαυτό, άλλ’ ή συνήθεια :

— Συμφωνότατοι, άπήντησαν καί οί δύο.
— Άς έλθωμεν τώρα είς τήν γλώσσαν. Υποθέ

σατε δτι καθ’ ήν ώραν παριστάνετο ή ’Ιφιγένεια ή έν 
Αύλίδι τοΰ Εύριπίδου είς τό έν Άθήναις θέατρον κατά 
τήν άρχαίαν έποχήν, τό πρόσωπον τό δποϊον παρί- 
στανε τόν Άχιλλέα, άντί νά είπη πρός τήν Κλυται
μνήστραν :

— Τί φής ; ’Εγώ σοι δεξιάν ; Αίδοίμεθ’ άν Ά- 
γαμέμνον, εί φανοιεν ών μή μοι θέμιςν

Έλεγεν άντί τούτων ώς άπαιτεί δ φίλος Πανα
γιώτης:

— Καλέ τι Λες κνρά μον ; Έγώ νά σοΰ δώσω τό 
δεξί μου χέρι ; Μά θά ντρεπόμουνα τόν Αγαμέμνο- 
να ν’ άγγίξω πράμμα ποΰ δέ μοΰ επιτρέπεται.

— Τί νομίζεις τότε δτι θά έγίνετο είς τό θέατρον, 
φίλε Παναγιώτη ;

Ό Παναγιώτης ήρχισε νά γελά.
— θά σηκώνουνταν δ κόσμος ’ς τό ποδάρι είπε. 

Δέν θά καναλάβαινε τί θά ποΰν αύταϊς ή λέξεις, θά 
έπαιρνε τό Άχιλλέα γιά Πέρση καί θά τόν έβγαζε 
έξω μέ τής κλωτσιαϊς.

— Καί διατί αύτό; άφοΰ,ώς λέγεις,αύταΐ αί λέξεις 
είνε ζωντανότεραι και ώραιότεραι άπό έκείνας τοΰ 
Εύριπίδου ;

— Μά γιατί αύταϊς ή λέξεις τότε δέν υπήρχαν, 
δέν είχαν νόημα ποΰ νά τό καταλαβαίνη δ κόσμος, 
δέν ήτανε συνειθισμέναις δπως είνε σήμερα.

- Ώστε σύ, άν ήσο τότε είς τό άρχαίον έκεϊνο 
θέατρον, Αθηναίος έκ τών άρχαίων έκείνων, μέ δλην 
τήν έμφυτόν ικανότητα τήν όποιαν έχεις νά γνωρί- 
ζης καί νά αισθάνεσαι τό ώραϊον δπου καί άν τό 
εύρης άνεξαρτήτως έποχής καί κλίματος, καί άν ή- 
κουες έκείνας τάς λέξεις —« Τί λες, κνρά μου κλπ.» 
τί θά έκαμνες;

— Τό πρώτο πρώτο θά ήταν νά μγ] καταλάβω τί 
σημαίνουν, τό δεύτερο θά ήτο νά τής πάρω γ^ά ξε- 
νικαϊς, γιά κινέζικαις, καί τό τρίτο, αί βέβαια νά 
έξαγριωθώ κ’ έγώ.

— Καί θά έπραττες πολύ όρθώς καί φυσικώτατα. 
Τώρα είπέ μοι, σέ παρακαλώ, έάν έν τή δργή σου 

έκείνη ήκουες κάνένα νά σοΰ είπή έκεϊ πλησίον, είς 
τήν άρχαίαν γλώσσαν, έννοεϊται : —Αί, φίλε Πανα
γιώτη, είνε μέν άκατάληπτοι καί ξέναι αί λέξεις αύ- 
ταί : τί λες κνρά μου κλπ. άλλά πόσον ώραιότεραι 
είνε τών λέξεων τι φής, κλπ.! Τί θά ,έσκέπτεσο τότε, 
φίλε Παναγιώτη ;

— θά τόν έρωτοΰσα γιατί είνε ώραιότεραις 
πώς τό καταλαβαίνει αύτός δτι είνε ώραιότεραι άφοΰ 
δέν νοιώθει τό νόημά των.

Ά, λοιπόν διά νά κρίνη τις περί τοΰ κάλλους 
μιάς γλώσσης καθ’ έαυτό, πρέπει νά γνωρίζη τήν 
γλώσσαν αύτήν ;

Αί βέβαια, γιατί άλλοιώτικα ή λέξεις φαίνον
ται σάν ένας ήχος άπο φωνήεντα καί άπό σύμφωνα 
άκατανόητος.

-— Ώστε δσω περισσότερον γνωρίζει τις μίαν 
γλώσσαν τόσον άρμοδιώτερος είνε νά κρίνη καί περί 
τοΰ κάλλους της ;

— Μάλιστα.
— Άρα δύναται μία γλώσσα νά ήναι ώραία καθ’ 

έαυτήν καί δμως τό κάλλος της νά ήναι άγνωστον είς 
έκείνους οΐτινες δέν τήν γνωρίζουν.

— ’Εννοείται.
— Καί τότε αύτοί δέν δύνανται νά εϊπουν δτι είναι 

ώραία γλώσσα ή άσχημος γλώσσα άφοΰ δέν τήν έν- 
νοουν ;

— Βέβαια δέν ’μπορούν.
— Άρα ούτε δτι είναι ώραιοτέρα ή άσχημοτέρα 

τής ϊδικής των.
— Ούτε αύτό.
— Άς άσχοληθώμεν τώρα, σέ παρακαλώ, είς αύτό 

ιδίως τό σημείον. "Οταν άκούωμεν έν μουσιάόν μέ
λος, τό δποϊον μάς φαίνεται γλυκύ καί ώραϊον τί θά 
συμβή; Λέγομεν άρα γε δτι γιωρίζομεν ή μανθάνο- 
μεν τό κάλλος ή τήν γλυκύτητα τοΰ μέλους τούτου 
ή δτι τήν αίσθανόμεθα έν τή ψυχή ;

— Τήν αισθανόμαστε βέβαια, εΐπεν δ Παναγιώτης.
— Τό ίδιον καί δταν βλέπωμεν έν ώραίον άγαλμα. 
— Τό ίδιο.
— Τό ίδιον καί δταν άκούωμεν ή άναγινώσκωμεν 

έν ώραϊον ποίημα, ή βλέπωμεν μίαν ώραίαν γυναίκα, 
μίαν ώραίαν εικόνα; Δέν λέγομεν άρά γε τότε δτι 
αίσθανόμεθα τό κάλλος της ή μήπως λέγομεν δτι τό 
γνωρίζομεν ή το μανθάνομεν άπλώς.

— Ότι τό αίσθανόμεθα.
— Άρα δμολογεϊς δτι πάν κάλλος είναι αισθητόν 

καί ούχί άπλώς νοητόν.
— 'Ομολογώ.
— Επομένως καί τό κάλλος γλώσσης τινός είναι 

αισθητόν, δηλ. δσιρ γλυκύτερον αίσθημα γεννά έν 
ήμϊν λαλουμένη γλώσσά τις άνεξαρτήτως τών έν- 
νοιών τάς δποίας έκφράζει καί αι όποϊαι δύνανται νά 
έκφρασθώσιν είς διαφόρους γλώσσας αί αύταί, τόσω
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μάλλον είναι ωραιότερα των άλλων, δηλ. λαλεί πρδς 
τήν ψυχήν μας γλυκύτερον καί βαθύτερον ;

— Καί ποιδς ’μπορεί ν’ άμφιβάλλη δι’ αύτό,είπεν 
ό Παναγιώτης.

— 'Ωμολογήσαμεν δμως πρδ δλίγου, νομίζω, δτι 
διά νά κρίνη κανείς περί το.ΰ κάλλους μιας γλώσσης, 
πρέπει νά τήν γνωρίζη, διότι άλλως ακούει σειράν 
ήχων άκαταλήήτων εις αύτήν ;

— Μάλιστα.
—Καί δτι δσίρ περισσότερον τήν γνωρίζει δηλ. τήν 

έννοεί, τόσφ μάλλον καί τήν αισθάνεται ώραίαν, καί 
τόσφ περισσότερον είναι άρμόδιος καί ικανός νά τήν 
αίσθανθή ;

— Τδ είπαμεν κι αύτδ καί τδ ξαναλέμε, είπεν δ 
Παναγιώτης.

— Εϊπομεν δμως καί έν άλλο πράγμα, φίλε Πα
ναγιώτη.

— Πο}δ πράμμα ;
— "Οτι είς τάς ένδυμασίας τών ανθρώπων έπικρα- 

τεί ή συνήθεια, δτι τά άσυνείθιστα ένδύματα μάς 
φαίνονται παράξενα ή γελοία, ανεξαρτήτως τοϋ άν 
ήναι καθ’ έαυτά ώραϊα ή μή.

— Τδ είπαμε, μάλιστα.

Το Στοίχημα Της Πρωταπριλιάς

ΔΙΗΓΗΜΑ

Της έτεινε το χέρι φεύγων, και ενώ την έκύτταζε 
βαθειά βαθειά μέσα ατά μάτια της είπεν.

— Σύμφωνοι;
— Ναί, άπήντησεν η ώραία καστανή κόρη κλίνουσα 

την κεφαλήν με μίαν έλαφράν νευρικήν κίνησιν. Καί 
ένώ ΰφίοτατο τό βλέμμα του με θάρρος έξηκολούθη- 
σε. Δέχομαι τό στοίχημα, θά προσπαθήσητε τά μέ 
γελάσετε άλλά νομίζω δτι δέν τό κατορθώσετε.

— Τώρα μέ ωθείτε περισσότερον.
•— Τόοω τό καλλίτερου. Δέν σας φοβούμαι, όχι. 

Άλλως και η πρωταπριλιά εινε άκόμη τόσον μακρυά. 
Μάς λείπει ένας μήνας σχεδόν.

— Αύτό δέν σημαίνει τίποτε. Μή φοβήαθε δέ λη
σμονώ ποτέ.

— "Ωστε σύμφωνοι λοιπόν' είπε τώρα έκείνη μέ 
τήν αύτή έλαφρά νευρικέ/ κίνησιν.

•— Συμφωνότατοι, άπήντησεν αύτός,καί σφίγγα»· καί 
πάλιν τό μικρό λευκό της χέρι, κατήλθε βιαστικά τήν 
κλίμακα.

*

— *Ας  ίδωμεν τώρα μήπως συμβαίνει τδ ίδιον καί 
μέ τήν άσυνείθιστον γλώσσαν. Σέ ήκουσα νά λέγης 
πρδ δλίγου, καί τδ ένέκρινα καί έγώ ώς δρθόν, δτι 
ή ζωντανή γλώσσα είν’ έκείνη τήν δποίαν δμιλεϊ καί 
αισθάνεται ό λαός, δηλαδή έκείνη τήν δποίαν έσυ- 
νείθισε νά λαλή καί νά αισθάνεται, ή μήπως σφάλλω ;

— Ναι τδ είπα καί τδ ξαναλέγω. Ή συνειθισμένη 
είναι ή ζωντανή, αύτή είν’ έκείνη ποΰ δχι μόνον τήν 
καταλαβαίνομε άλλά καί τήν αισθανόμαστε. Κάθε 
άλλη μάς φαίνεται παράξενη σάν τά άσυνείθιστα φο - 
ρέματα.

— "Οσον ώραία καί άν ήναι καθ’ έαυτήν ;
— Όσον ωραία καί άν ήναι.
— Είπέ μοι τώρα, μεταξύ δύο άνθρώπων έξ ίσου 

καλαισθήτων, ειλικρινών καί άνεπτυγμένων άλλ’ έκ 
τών οποίων δ μέν είς δχι μόνον έννοεϊ γλώσσάντινα 
άλλά καί τήν έχει συνήθη μητρικήν του γλώσσαν, 
ένώ δ άλλος τήν έννοεί μέν άλλά τήν έχει άσυνείθι
στον, ποιος έξ’ αύτών τών δύο αισθάνεται τήν γλώσ
σαν ταύτην βαθύτερον καί περισσότερον ;

— ’Εννοείται δ πρώτος, θέλει κ’ έρώτημα ;
— Άρα δ άλλος τήν αισθάνεται όλιγώτερον ;
— "Η καί καθόλου.

(’Ακολουθεί) ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΘΑΛΙΔΗΣ

Ή Γιόλα έπέοτρεψε είς τό σαλόνι μειδιώσα.Άν καί 
έφαίνετο ήρεμος έν τούτοις κάποια μικρά άνησυχία διε- 
κρίνετο έπί τής μορφής της. Δέν ήθελε νά τή γελάση, 
όχι. "Εστω καί τό πλέον μικρό καί ελαφρό γέλασμα. 
Τήν ήμέραν τής πρώτης Απριλίου θά ήτο δλη προ
σοχή. Δέν θά έπίστευε τίποτε. Δέν θά παρεδέχετο 
ούδέν. Μέ τήν οκέψιν αύτήν έπήγε εΐς τό ιδιαίτερον 
σαλονάκι της—τό όποιον είχε μετασχηματιση σχεδόν είς 
άτελιέ—καί ειδεν είς τόν ημεροδείκτην τήν ημερομηνίαν. 
Ύπελείποντο άκόμη σωστές είκοσι πέντε ήμέραι διά 
τήν πρώτην ’Απριλίου. Δέν έπρεπε βεβαίως ν’ άνη- 
συχή άπό τώρα. Είχε άκόμη έμπρός της τόσον και
ρόν ! Ή μητέρα της τήν εΰρε μετ’ ολίγον καθημένην 
εΐς τό σαλονάκι της νά ξεφυλίζη άφηρημένη ένα βι
βλίο. ‘Η Γιόλα ήτο ή μοναχοκόρη της, καί συνεπώς 
ή αδυναμία της, ή στοργή της. Έκάθησε κοντά της 
καί ή μητρικέ/ παρουσία φαίνεται δτι έφερε κάποιον 
περισπασμόν είς τάς άνησύχους σκέψεις τής κόρης, 
διότι μετ’ ολίγον, μέσα εις τό κομψό σαλόνι τό πλή
ρες άπό τά ώραϊα καλλιτεχνικά της έργα, ήκούετο τό 

απέδειξαν δτι έλησμόνησαν και οί δύο τής Προπαπρι- 
λιας τό στοίχημα. ’Ολίγον βραδύτεροι· ή Γιόλα τόν 

έπλησίασε καί πάλιν λέγουσα.
— Αλήθεια δέν σας ήρώτησα, γιατί δέν ήλθεν ή 

’Ελένη μαζύ σας;
— Ά ! ή ’Ελένη, ίσως θ’ άργήοητε κάμποσες μέ

ρες νά τήν ίδήτε. Είνε άπησχολημένη μέ μία φίλη της 
ή όποια ήλθεν άπό τό έξαττερικόν καί δέν ήξεύρετε 
πόσον είνε γιά τούτο ευχαριστημένη.

— Άλλά καί σείς μοΰ φαίνεοθε πολύ εύχαριστημένο ς 
σήμερον, είπεν ή Γιόλα γελευσα, μήπως διά τήν Ιδίαν 

άφορμήν ;
— Δέν διστάζω νά σάς τό ομολογήσω, ετπήντησεν 

έκεΐνος ζωηρώς. Είΐνε πραγματικώς ευχάριστοι· πράγμα 
ή γνωριμία καί ή φιλία μέ μίαν νεαρωτάτην, πλου- 
σιωτάτην καί εοραιοτάτην κόρην. Καί δέν φαντεί- 
ζεοθεκαί τί έξυπνη ποΰ είιε! θά τήν γνωρίσητε δμως 

καμμιά μέρα....
— Εινε περαστική ; ΛΗρώτησε μέ φωνήν ολίγον 

ήλλοιωμένην ή Γιόλα.
— Δέν ξέρω, θά προοπαθήσωμεν δμως, ή ’Ελένη 

καί έγώ νά κάμωμεν δσον τό δυνατόν μεικροτέραν τήν 

έδώ διαμονήν της.
Ή Γιόλα τόν έκύτταξε μέ τά μεγάλα καστανά της 

μάτια καί ένας άόρατος τρόμος έφερε μιά κίνησιν είς 
τά χείλη της, τά όποια έτσι αίφνηδίως έχασαν τό 
ώραϊον ρόδινοι· χρώμα των. ’Εν τούτοις, κυρία έαυ- 

τής τόν ήρώτησε.
— Καί, πώς τή λένε ;
— θέλειε τό οικογενειακόν της όνομα ή τό ίδι- 

κόν της ; #
— Καί τιΐ δύο.
— Ή οίκογένειά της ονομάζεται Μαρτίνου καί 

έκείνη Δόλλα. Δέν είνε ώραϊον καί γλυκύ όνομα ;
Τά μεγάλα καστανά μάτια τόν έκύτταξαν καί πάλιν 

μέ άπορία καί αία λάμψις περαστική, ή οποία τίς οΐδε 
έάν προήρχετο άπό λύπην, άπό περιφρόνησιν, ή άπό 
πόνο, έσβυοεν είς τή στιγμή, χωρίς δμως νά είμπορέοη 
νά παρασύρη μαζήτης καί τό βαθύ των παράπονο....

4-
Είς δύο — τρεις άλλεπαλλήλους συναντήσεις τής 

Γιόλας καί τοΰ Άλέκου έκυριαρχοΰσε πάντοτε ή ομι
λία διά τι/ν περαστική ξένη. ‘Ο Άλέκος βεβαιώνει 
άκόμη τήν έπασχόλησιν τής άδελφής του μέ τήν νέαν 
φίλην της. "Οταν δέ έξεφράζετο πλέον συγκεκριμένως 
περί ιής Δόλλας έδείκνυε πλέον ή ενθουσιασμόν έδείκνυε 
θαυμασμόν, σχεδόν άγάπην. Ή Γιόλα τό άντιλαμβά- 
νεται. ’Η ψυχή της πληγώνεται. "Ισως βλέπει νά 
ξεφυλλίζονται πρό αύτής μέ τρόπον σκληρόν καί 
άγριον δλα τά ώραϊα όνειροπολήματα τής άγάπης. 
‘Υπερήφανος δμως καί ισχυρά άκούει μέ προσποιη
τήν άπάθειαν τούς έρωτικούς παλμούς καί τάς ερωτικός 
σχεδόν έξομολογήσεις τοΰ Άλέκου. Αποφεύγει νά γνω-

I
παιδικό γέλιο καί τό φλύαρον τερέτισμα τής ώραία; 

καστανής.

Ό Άλέκος διευθυνόμενος είς τό σπίτι του κατέ
στρωνε τό σχέδιόν του. "Ηθελε νά γελάση πλήρως 
τήν εύφυά και υπερήφανου κόρην ή όποια μέ τόσον 
εγωισμόν έδήλωσε δτι δέν γελιέται ποτέ. 'Η Γώλα 
ήτο φίλη και συμμαθήτρια τής αδελφής του' τήν έγνώ- 
ριζε πρό μακροΰ καί ούδέποτε είχε προσέξη τό λευκό 
και ωχρό έκείνο άνθος τό όποιον έβλεπεν ενίοτε πλη
σίον τής Ελένης. Κατά σύμπτωσιν δμως πρό δύο 
μηνών έκλήθησαν νά συμμετάοχουν εΐς μίαν φιλαν
θρωπικήν εορτήν, καί έπαιξαν καί οί δύο εΐς τό αύτό 

θεατρικόν έργον.
Ή Γιόλα έπαιζε τέλεια.
Ή στιγμή έκείνη τής ερωτικής αγωνίας εις τό μο

νόπρακτο δραματάκι, τοϋ άπεκάλυψε ποιους θησαυ
ρούς αγάπης καί τρυφερότητας ήδύνατο νά έμπερι- 
κλείοη ή ψυχή της. Τοΰ άπεκάλυψαν άβυσσον άφο- 
σιώσεως τά φωτεινά της μάτια. Τοΰ άπεκάλυψε βά
θος άγάπης καί πάθους ή φωνή της. Καί άπό τής 
στιγμής εκείνης ή Γιόλα παρουσιάσθη διαφορετικέ/ είς 
τά μάτια του. Καί οΰτω βαθμηδόν ή συνεργασία καί 
ή οίκειότης καί αί άποκαλύψε.ς τής εσπέρας τής 
έορτής, έθεσαν κάποιας άλλας ρίζας βαθντέρας τής 
απλής έκτιμήσεως, αί όποΐαι τίς οΐδε, ίσως, — 
ποιος εινε βέβαιος διά τήν άνθρωπίνην ψυχήν;— μή 
δέν έφθανον καί εις τήν άμοιβαίαν άγάπην. "Ηδη προ
χωρούν πρός τό σπίτι του ό Άλέκος είχε καταστρώση ο
λόκληρον τό σχέδιόν του. Σχέδιο/· εύφυές άλλά καί 
έγοίΐστικόυ, σχέδιόν βαθέως μελετημένου καί ίσως 
βαρύ, προκειμένου περί τοΰ άπονηρεύτου χαρακτήρας 
μιας άθώας κόρης. Άλλά έκεΐνος ήθελε νά τήν νικήση, 
νά τήν γελάση, καί ίσως είς τό σχέδιόν αύτό νά βασίζη 
άκόμη κάποιαν άπόφασιν ή κάποιαν άποκάλυψιν ιδιαι
τέρως ένδιαφέρουσαν, άπό έκείνας δμως τάς όποιας έ- 
νίοτε ό άνθρωπος έπιζητή καί έπιτυγχάνη δχι χωρίς 
θυσίας. "Οταν έφθασε σπίτι,του ό Άλέκος διηυθύνθη 

εΐς τό δωμάτων τής άδελφής του.

-ή:-
Ή κ. Δ*...  ή μητέρα τής Γιόλας έδέχετο τήν Ηέμ- 

πτη. Τό σαλόνι της πάντοτε ήτο πλήρες κόσμου εκλεκτού. 
Ή Γιόλα είς δλας αύτάς τάς ΰποδοχάς κομψή,χαρίεσσα 
καί ώραία, έσκόρπιζε πρός δλους δσους έπλησίαζε, τό 
αγνόν άρωμα μιας ψυχής ΰπερμέτρως εύγενοΰς, μιας 
καλωσύνης ΰπερμέτρως άρωματισμένης, μιας εύφυιας 
ΰπερμέτρως. φωτεινής. Είς αύτάς τάς συγκεντρώσεις 
παρευρίσκοντο πάντοτε αί φίλαι τής Γιόλας καί ολίγοι 
γνώριμοι κύριοι. Μεταξύ δέ τών πρώτων ό Άλέκος 
καί ή άδελφή του. Ήλλά τήν ήμέραν αύτήν δ Άλέκος 
ήλθε μόνος. Έπληοίασε τήν Γιόλα καί ή ουνάντησις 
των καί οί τυπικοί λόγοι τούς οποίους άντήλλαξαν
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ρίση τή ζΙόλλα και δεν επιζητεί νά έπανίδη την 'Ελένη. 
Μίαν ήμέρα δλίγον πρό τής πραότης’Απριλίου ό Άλέ- 
κος έφθασε βιαστικός είς τό σπίτι τής Γιόλας. Τήν 
εύρε μοναχήν είς τό άτελιέ της—δπως τό ισνόμαζε γε- 
λώοα—καταγινομένην είς τήν ζωγραφικήν .'Ένα μπου
κέτο άπό τριαντάφυλλα μέσα είς ενα ελαφρώς ωχρό 
βάζο, έφαίνετο δτι πρό μιάς στιγμής έτέθη έκεϊ καί τά 
τριαντάφυλλα άνεδεικτύοντο ευχροα και ζωηρά και 
εύώδη. Είς τήν βάσιν τοϋ δοχείου δύο-τρία «ξ αυτών 
λησμονημένα καί άπερριμμένα άπετέλουν τήν άντίθετον 
πρός τά περιποιημένα μέ στοργήν ρόδα, τόσον δμως 
ήσανκαί έκεϊνα. φυσικά ώστε ήδύνατο τις νά νομίοη δτι 
και θνήσκοντα άκόμη έοκόρπιζον τό γλυκέ άρωμά των. 
"Οταν ό Άλέκος είσήλθεν είςτό γραφεϊον ή Γιόλα τόν 
έχαιρέτησε χωρίς ν’ άφίση τό πινέλο άπό τό χέρι της. 
Είς τήν στάσιν της, είς τήν υποδοχήν της υπήρχε 
κάποια έπιφύλαξις, κάποια αδιόρατος φυχρότης. Ό 
Άλέκος τό άντελήφθη καί έμειδίαοεν ευχαριστημένος. 
"Ολα αίτά τοΰ έφανέρωνον δτι έπόθει, καί ήθελε καί 
έζήτει ίσως νά μάθη. Καί χωρίς νά λείφη τό μειδίαμα 
αύτό τής ένδομύγου ίκανοποιήσεως άπό τά χείλη του 
τής είπε θεωρών κατά πρόσωπόν αυτήν.

—Δεσποινίς Γιόλα, έρχομαι νά σάς άναγγειλο) ένα 
εύχάριστο.

—Σας άκούω, άπήντησεν έκείνη εξακολουθούσα νά 
βάζη τής τελευτέαις πινελιαϊς είς τά ωραία μαρα
μένα ρόδα.

-— Ήρραβωνίοθην . . .
Ή κεφαλή τής Γιόλας άνυφώθη άποτόμως. Μία 

ωχρά μορφή έφάνη άνακύπτουσα άπό τά φεντικα 
τριαντάφυλλα. Δύο μάτια φωτεινά τόν έκύτταξαν 
άφωνα.

Ό Άλέκος έξηκολούθησεν'
— Σήμερον τό πρωί άντήλλάξαμεν έπισήμως λόγον 

μέ τόν πατέρα τής Δεσποινίδας Μαράνον. Ό πατέρας 
της (ραίνεται δτι ήθελε πολύ αύτό τό συνοικέσιον, άφ’ 
δτου μάλιστα έννόησεν δτι ήτο καί ή έπιθυμία τής κό
ρης του. Ή 'Ελένη είνε σαν τρελλή άπό τ'ην χαρά της. 
Ήρθα νά τό αναγγείλω καί σέ σάς μόνος μου, πριν 
τό ίδήτε είς τάς εφημερίδας.

— Καί έγώ σάς συγχαίρω θερμότατα,άπήντησεν ή 
Γιόλα μέ ήσυχη φωνή, κύπτουσα πάλιν, ίσως μέ πε- 
ρισσοτέρα στοργή πρός τά μαραμένα τριαντάφυλλα.

— Εύχαριστώ, άπήντησεν ό Άλέκος μέ τό αύτό εύ- 
χαριστημένον 'ύφος. Έχω δμως καί μιά άλλην πα- 
ράκλησιν έξηκολούθησε.Δέν ξέρω σέ ποιαν άπ1 αυτές 
τής ημέρες θά γίνουν έπισήμως οί άρραβώνές μας. Θά 
σας υποβάλλω τήν φιλικήν παράκλησιν νά μέ τιμήσετε 
μέ τήν παρουσίαν σας. Ή ‘Ελένη θέλει τόσο πολύ νάπα- 
ρευρεθήτε είς αυτούς.Σάς έδεωρήσαμε πάντοτε έκ τών 
έκλεκτοτέρων μας φίλων. Σάς έδόκαμε τό μεγαλείτερο 
μέρος τής έκτιμήσεως μας, άφοΰ οάς έμπιστεύθην,α 
καί αύτά τά έρωτικά μου όνειρα. Θά είνε άραγε ή μη

τέρα σας τόσον καλή ώστε νά δεχθή τήν πρόσκλη
σή’ μου ;

Ή Γιόλα άνήγειρε καί πάλιν τό κεφάλι της. ’Εντε
λώς κυρία πλέον έαυτής, τόν έκύτταξε διά μίαν στιγ
μήν, καί τοΰ άπήντησε μέ πλήρη καί έντελή ηρεμίαν.

— Ναί.Σάς απαντώ έγώ άντί τής μητέρας. Μέ πολ- 
λήν εύχαρίστησιν θά παρευρεθοΰμε στους άρραβώνάς 
σας. Έπιθυμούμεν άλλως τε τόσον πολύ νά γνωρί
σουμε τί/ μνηστή σας...

"Οταν έφυγεν ό Άλέκος ή Γιόλα έσηκώθη διά μιάς. 
Άπέρριφε μακράν της τό πινέλο καί έπήγε πρός τό πα
ράθυρο τό όποϊον έβλεπε πρός τόν γειτονικόν κήπον 
καί τό ήνοιξε. Ήτο μία άπό τής τελευταίες ημέρες 
τοΰ Μαρτίου. Ήτο ημέρα έαρος ή όποια έφθανε βρα
δέως είς τήν θελκτικήν δύσιν της.Καί δμως τής Γιόλας 
τής έφάνη άποπνικτική,μελαγχολική,βαρειά.Τό βλέμμα 
της άφηρημένον έπλανήθη άπό δένδρου εις δένδρον,άπό 
άνθους είς άνθος, άπό πρασινάδας είς πρασινάδα. 'Όλα 
δμως τής έφαίνοντο χωρίς ζωήν, δπως τά μαραμένα 
τριαντάφυλλα τά όποια προσπαθούσε νά άποτυπώση έκιϊ 
έπί τής οθόνης. Πόσην ώραν έμεινεν είς τήν θέσιν έ
κείνην δέν κατώρθωσε ποτέ νά ύπολογίση. "Οταν ά- 
φήκε τό παράθυρο ήτο σχεδόν νύκτα. Έν τούτοις ίσως 
άπό τήν λάμψιν τών καστανών ματιών της, οδηγούμένη 
έπλησίασε τόν όκρίβαντα έπήρε στά χέρια της τό πινέλο 
καί έσβυσε μέ μιά κίνησι αποφασιστική τά μαραμένα 
τριαντάφυλλα είς τά όποια μέχρι πρό ολίγου μέ τόσην 
προσοχή προσεπάθει νά έμφυσήση τής τέχνης τη ζωή...

4-
Τό βράδυ εις τ'ην Τραπεζαρία ή Γιόλα παίζει μία 

σονάτα. Ή μητέρα της εξαπλωμένη μέσα είς μια μα- 
κρά πολυθρόνα παρακολουθεί τήν κόρην της. Αίφνης 
ή Γιόλα άφίνη τό πιάνο, καί πηγαίνει καί κάθεται 
παρά τοϊ ς πόδας τής μητέρας της, άκουμβά τό κεφάλι 
είς τά γόνατά της καί κλείει τά μάτια της μέ έναν πό
θον νά λησμονήση καί νά ληομονηθή.

’Ολίγα λεπτά παρέρχονται ούτω.
— Μητέρα, τής λέγει αίφνης άποφασιστική, άνεγεί

ρουσα τήν κεφαλήν ν.αί άνοίγουσα τά μεγάλα φωτεινά 
της μάτια, μητέρα θυμάσαι τίμοΰ είπες πρό τριών μη
νών ;

— Ναί παιδί μου.
Έπεκράτησε μιά στιγμή σιωπής. Ή μητέρα της τήν 

παρακολουθεί μέ αγωνίαν. Τά χείλη τής Γιόλας τρέ
μουν μέ τόν ίδιον άόρατον έκεΐνο? νευρικόν τρόμον 
δστις τήν καιελάμβανε συχνά, έν τούτοις έξακολουθεΐ.

— Έ ! λοιπόν μαμά. ΙΙρό τριών μηνών άρνήθηκα 
νά δεχθώ ώς σύζυγον τόν Παύλον ό όποιος μοΰ έκαμε 
τήν τιμή νά μέ ζητήοη άπό τό θεϊό μου. Σήμερα έτσι 
αίφνιδίως έσκέφθηκα πόσο είχα άδικο ν*  άπορρίφω 
τήν πρόταοίν του. Είς τήν τελευταίαν φιλανθρωπική 
παράστασι ποΰ έδόκαμε είς τό θέατρο θυμάμαι μέ

Δημοσιεύομε'? τάε εικόνας τών τριών Καλλιτεχνών μας κ. κ. Ξ,ανθοπούλων. Ό κ. Τιμόθεος Ξανθόπουλος εΐνε 
μουσικός συνθέτης. Ό κ. Χρ. Ξανθόπουλος διακεκριμένος όΕύφωνοε. Ό κ. Εύ. Ξανθόπουλος Καλλιτέχνης 
Φωτογράφος. Φέρουν καί οί τρεις το αύτό έπώνυμον χωρίς νά ύπάρχη ούδεμία συγγένεια μεταέύ των πλήν τής 

συγγένειας τής Καλλιτεχνικής, ή όποία και τούς συνήνωσε μία ημέραν είς τήν ώραίαν αύτήν εικόνα.

έκεΐνο ένεκα αιφνίδιας άναχωρήοεως τήν έπομένην τοϋ 

πατρός τής νύμφης.
Έ Γ[όλα έδιάβασε μέ φυχρότητα τήν πρόσκληοιν 

τοΰ Άλέκου καί έξήγησεν είς τόν μνηστήρα καί τήν μη
τέρα της τήν ύπόσχεσιν τήν όποιαν είχε δώση δτι θά 
παρευρίσκοντο καί αί δύο είς αύτούς τους άρραβώνας.

— Έν τούτοις προσέθηκε, τήν ώρα αύτή . δέν αι
σθάνομαι τόν εαυτόν μου ύποχρεωμένον νά έκπλη- 
ριόοω δτι είπα καί νπεσχέθηκα. Σήμερα συνεπέ- 
ρανε μειδιώσα είνε τόσον διαφορετική ή θέσις μου 

άφ’ δτι ήτο πρό τριών ήμερών................
— Καί βέβαια δέν θέλει ούτε σκέφιν' άπήντησεν ό 

Παύλος θεωρών αύτήν τρυφερώς.
— Μήν άνηουχής θά τοΰ γράφω έγό) ουνεπλήρωσε 

ή μητέρα της, καί θά αναγγείλω τής Ελένης καί τούς 

ίδικούς σου άρρ< βώνας. . . .
-ήβ-

Μετά μία ιϋραν ό Άλέκος κάτατχρος έφθανεν είς τό 
σπίτι τής J ίόλας. Δέν ήθελε νά πιοτεύοη ποτέ είς έ- 
κιϊνο ποΰ άνήγγειλεν μέ τήν έπιστολή της ή μητέρα 
της. Τοϋ ήτο άφορήτως οδυνηρά ή σκέφις δτι ή ωραία

ποιά στοργή καί άφοσίωση καί πόνο μέ παρακολου
θούσε ένώ έγώ έπαιζα. Ναί, θυμάμαι τήν άγωνία του 
θυμάμαι τή συγκίνησί του. Καί ή άνάμνησις αύτή, καί 
ή σκέφις μιάς πραγματικής καί ειλικρινούς άγάπης μέ 
συγκινοϋν τόσον, ώστε νά μέ κάμη νά λυπάμαι γιά 
όση πίκρα τόν έπότισα μέ τήν άπερίσκεπτη έίρνησί 
μου. Δέν φέρω ποιά καμμιία άντίρρησι. ΌχΓ Μαμά 

κάμε αύριο δτι ξέρεις.
Είπε τά λόγια αύτά γρήγορα γρήγορα, καί κατόπιν 

έστήριξε τό κεφάλι είς τά μητρικά γόνατα έκλεισε τά 
μάτια έν(β ή μητέρα της κύπτουσα μέ χαράν ήσπάζετο 

τό λευκόν μέτωπόν της.
-Ϋ-

Μετιί δύο ήμέρας ήτο ή Πρωταπριλιά.
Ή Ι'ιόλα έπισήμως μνηστευμένη άπό τήν προηγου- 

μένην ημέραν προοεπάθη νά άφίσΐ] τήν γυχήν της νά 
μεθυοθή άπό τήν εύτυχίαν τήν όποιαν έβλεπε έπί τής 
μορφής τής μητρός της καί τοϋ Παύλου τοΰ μνηστή
ρας της. Τό άπόγευμα έφθασεν ή έπίσημος πρό- 
σκλησις, τοϋ Άλέκου διά τους άρραβώνάς του, 
οί όποιοι θά έγίνοντο έξαιρετικώς τό εσπέρας
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έκείνη κόρη θά Ανήκεν είς άλλον, δτι τά μάτια της θά 

έφωτίζοντο Ano μιαν άλλην αγάπην, οτι. ή κεφαλή της 
θά έκλινεν εις άλλον αγκάλην, δτι τά χείλη της θά 

ε'φρίσσον άπό άλλον φιλήματα. Εινε αληθές δτι είχε 
πολλάκις αισθανθή δτι έκομμάτιαζε τήν ψυχήν της με 
τους φανταστικούς τον έρωτας. Άλλά ήτο ηδονική διά 
τόν ανδρικόν εγωισμόν τον ή στιγμή κατά τήν όποιαν 
έβλεπεν ασθμαίνον τό απαλόν της στήθος και κνπτονσαν 
άπό μελαγχολίαν καί οδύνην τήν ώραίαν παιδική της 
κεφαλή. Τώρα δμως πον βλέπει δτι πιθανόν νά τήν χάση 
αισθάνεται πόσον πικρά θά είνε ή ζωή χωρίς αύτήν,αι
σθάνεται χαμένην τήν νεότητά τον, αισθάνεται αδιαφο
ρίαν διά τό μέλλον τον. Τρέφων άκόμη έν τοντοις μίαν τε- 
λευταίαν ελπίδα εισήλθεν είς τήν Τραπεζαρία.Τά φώτα, 
τά άνθη, κάποια Ατμόσφαιρα εύτυχίας τήν όποιαν έμάν- 
τευσεν εκεί, καί ή παρουσία ενός αγνώστου ιίς αύτόν 
νέου τον ώμίλησαν εις τήν ψυχή του σκληρότερα Από 
κάθε άλλην διαβεβαίωσιν. Χωρίς νά δώση έν τούτοις 
προσοχή εις κανένα άλλον, πάντοτε έλπίζων είς μίαν 
γλυκεία τής Γιόλας λέξιν, έπροχώρησε λέγων.

— 01 ίδικοί μου Αρραβώνες ήσαν τό Στοίχημα τής 
ΙΙρωταπριλιάς.

— Πώς ; ήρώτησεν ή Γιόλα. Ήσαν λοιπόν ψεύ
τικοι ;

— Ναι. Όλα, δλα ψεύτικα" άπήντησε μέ ορμήν. 
Είχα τόση επιθυμία νά σάς γελάσω, καί επλασσα δλην 
αύτήν τήν ιστορίαν, έκ συμφώνου μέ τήν "Ελένη. Καί 
νομίζω δτι κατώρθωοα νά κερδίσω τό στοίχημα, άφον 
τά έπιστενσατε δλα. Τώρα μένει νά μάθω οί ίδι
κοί σας; ...

"Η Γιόλα τόν έκύτταξε.
Γιά μιά στιγμή ή αγάπη καί τον ένός καί τον άλλου 

έπέραοεν Από τά μάτια της. Ή μία τρυφερά πλήρης 
Αφοσιόέσεως, πλήρης λεπτότητας καί καλοσύνης. Ή 
άλλη Αγρια, έγαιϊστική, Αγάπη ή όποια έγνώριζε νά 
μαραίνη αντί »·ά ζωογωνή, ή όποια έπόθει rd θυσιάζη 
Αντί νά θυσιάζεται. Δεν έδίστασεν ούτε μιά στιγμή. 
"Ετεινε τό χέρι της πρός τόν Παύλον λέγονσα.

— Σάς παρουσιάζω τόν μνηστήρα μου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ϊζΟΓΡΑΦΟΥ

Ωραίαν εκδρομήν διωργάνωσε· τό Δραγάτσιον 
εκπαιδευτήριου είς τό νησί τής Σαλαμίνας, είς 

τήν Ελευσίνα καί τήν μονήν τής Φανερωμένης. ι8ο 

εκδρομείς έ£ ’Αθηνών καί Πειραιώς 
έπέοησαν τής «Νίκης». Ό κ. Δρα- 
γάτσης έπέδειέε τάς κυριωτέρας ύπό

Η ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΤΟΪ ΔΡΑΓΑΤΣΙΟΥ
ιστορικήν καί αρχαιολογικήν έποψιν τοποθεσίας, καί 
άφηγήθη κατόπιν τά τής ναυμαχίας. Έν Έλευσϊνι οί
εκδρομείς παρέστησαν εις τήν λειτουργίαν, καί κατόπιν 
έπεσκέφθησαν τάς άρχαιότητας καί τό μουσεΤον, έϊη- 

γονντος τοϋ κ. Δραγάτση, οστις κατάτόν πλοΰν άπό
_τ--------Ελευσίνας εις Φανερωμένην έϊιστόρησε τά τήςμονής,

ήτις κέκτηται σπουδαιότητα, διά τήν δρασιν αύτής έπί 
επαναστάσεις,καί διά τάς άριστα διατηρουμένας τοιχο
γραφίας της. Ύπό τά πεύκα παρεκάθησαν οί έκδρομεΤς 
είς γεύμα, έπέστρεψαν δέ μέ τήν πτώσιν τού ήλιου άπο- 
κομίζοντες τάς άρίστας τών εντυπώσεων διά τήν τάέιν 
καί τήν έπιτυχίαν έν γένει, ήτις ένεθάρρυνε τήν Διεύ- 
θυνσιν τού άρίστου όντως εκπαιδευτικού ιδρύματος νά 

επιχείρηση καί άλλας δημοσίας έκδρομάς. 'Η προσε
χής θά γίνη τήν ι Μαΐου είς ’Ύδραν.

ΣΤΗΛΗ ΛΑΟΓΡΆΦΙΚΗ
_____ I

Ιστορία τής παροιμίας «δέν ςέόω τί μέ βοίΟκει»
Στά παληά τά χρόνια άμα πέθενε κανένας παππάς 

και είχε παππαδιά, πριν σκάψουν τό τάφο καί θά
ψουν τό παππά ρώταγαν τή παππαδιά. Παππαδιά 
τής έλεγαν’ πώς θέλεις νά θάψουμε τό παππά ; θρο- 
νιαστά ή δίπλα ; άν ή παππαδιά έλεγε δίπλα, είχε 
τήν άδεια νά ξαναπαντρευτώ) ’ άν έλεγε θρονιαστά δέν 
είχε τήν άδε α νά ξαναπαντρευτώ). Σέ κάποιο χωριό 
πέθαν’ ό παππάς κι’ άφησε παππαδιά νειά, ποΰ χά
λαγε τό κόσμο άπ’ τής φ οναΐς καί τά κλάϋματα ποΰ 
ράϊζ’ ή καρδιά τών άνθρώπων. Ήρθ’ ή ώρα νά 
θάψουν τό παππά καί κατά τή συνήθεια ρώτησαν τή 
παππαδιά. Δίπλα ή θρονιαστά θέλεις νά θάψουμε 
τό παππά; τότ’ ή παππαδιά μέ τά μυξοκλάΰματα 
είπε’ Γιά πέρα δίπλα βάλλτε τον, δέν ξέρω τί μ’ 
ενμίόκετ.

I. Π· ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

Ε ® ΝΙΚΗ ΜΟΥΣΑ

Ο ΓΙΏΤΗ Σ
Τρία πουλάκια κάθουνται στής Παναγιάς τόν πύργο, 
Τά τρί’ αράδα έκλαιαν, πικρά μυρολογούσαν 
«Τί συλλογιέσαι Γιώτη μου; τί βάνεις μέ τό νοΰ σου; 
Καιρός δέν είν’ άρματωλός ή κλέφτης φέτος νάόγης ; 
Τί τά ντερβένια τούρκεψαν, τά πήραν Άροανίταις ;» 
«Κι’ άν τά ντερβένια τούρκεψαν, τά πήραν’Αροανίταις, 
Παρακαλέστε τόν Θεό καί δλους τούς άγιους, 
Νά γιατρευθή τό χέρι μου, νά πιάσω τό σπαθί μου, 
Νά πάρω δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια, 
Νά πιάσ’ άγάδαις ζωντανούς καί Τούρκους κιΆροανίταις, 
Νά φέρουν τ’άσπρα στην ποδιά καί τά φλωριά στόν κόρφο.»NOSOKOiiEIQN ΚΕΐάίΙΤΜ ΝΒΕΗΚΑΤδΝ

ΒΝΔΡΕΟν ΣΤΓΓΡΟν
(’Εντυπώσεις επισκέπτου)

Διά τήν άνθρωπίνην δυστυχίαν δέν υπάρχει δριον 
είς τόν κόσμον τοΰτον. 'Η φύσις ανεξάντλητος είς τήν 
ποικιλίαν της έδημιούργησε τήν μακράν έκείνην σει
ράν τών ασθενειών, τάς οποίας ή νεωτέρα έπιστήμΐ] 
συνέδεσε μέ τήν στρατειάν τών μικροβίων, άτι να κα- 

τελαβον πλέον τήν επίσημον θέσιν των μαζή μέ κάθε 
άλλο τι τό δποΐον καθίσταται άντικείμενον τής μελέ
της καί τής έρεύνης τοΰ ανθρώπου. "Οταν λοιπόν συμ- 
πέση νά έπισκεφθή τις τά κέντρα τής οδύνης καί τοΰ 
πόνου καί τά ανάκτορα δπου διαιτώνται οι μικροορ
γανισμοί ούτοι, αισθάνεται τήν φρίκην νά συνέχη τήν 
ψυχήν του διά τήν δυστυχίαν ήτις έπικρέμαται έπί τής 
κεφαλής του, έφ’ δσον τελεί τήν έν τώ κόσμω θητείαν 
του, καί τότε έννοεϊ δ άνθρωπος δτι τό μεγαλείτερον 
κακόν δέν είνε δ θάνατος, τόν δποΐον δλοι τρέμομεν 
καί φοβούμεθα, άλλ’ ή απώλεια τής υγείας, ή δποία 
είνε όντως τό πολυτιμότερον αγαθόν, τό δποΐον σέ 
σιόζει άπό μαρτυρικόν καί έπώδυνόν βίον καί σέ φέρει 
πρός τόν θάνατον ήρέμα καί γαληνιαίως. Καί δταν 
θελήσωμεν νά παρακολουθήσω μεν τόν άνθρωπον έν 
τή οδύνη καί έπισκεφθώμεν τά νοσοκομεία, τά ευερ
γετικά αύτά ιδρύματα, θά ίδωμεν δτι ή δυστυχία καί 
δ πόνος έχει έκδηλώσεις αί δποΐαι δύνανται νά συγ
κλονίσουν καί κατασπαράξουν καί τόν πλέον ισχυρόν 
οργανισμόν καί τήν πλέον ψύχραιμον φύσιν. Τοιοΰτον 
κλονισμόν καί σπαραγμόν καί άποτροπιασμόν έπιφέ- 
ρει ή είκών, ή δποία διαγράφεται καί άπλοΰται εις το 
πλούσιον καί άνετον έκέϊνο μέγαρον, τό δποΐον κα- 
λεΐται Νοσοκομείου Μεταδοτικών Νοσημάτων καί τό 
δποΐον άνήγειρεν ή τοΰ άειμνήστου Άνδρέου Συγ- 
γροΰ γνώσις τής [ΐεγάλης δυστυχίας τής άνθρωπίνης 
ζωής.

Διά τάς Αθήνας ή άπόκτησις τοΰ ευεργετικού αύ 
τοΰιδρύματος είνε τιμή, τιμή δφειλομένη ε’ς τά εύγενή 
αισθήματα τοΰ Άνδρέου Συγγροΰ καί άντανακλώσα 
έπί τής συγχρόνου ’Επιστήμης τοΰ τόπου μας. ’Ή- 
κουον νά δμιλώσι μετά θαυμασμού περί τής τελειότη
τας τοΰ ’Επιστημονικού καί Φιλανθρωπικού τούτου 
ιδρύματος, τό δποΐον αίρεται καθ’ έκάστην είς περιω- 
πήν διά τής έπιστημονικής έργασίας καί τοΰ ζήλου 
τοΰ Διευθυντοΰ του καί Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστη- 
μίου μας κ. Φωτεινού, καί ένόμισα καθήκον μου νά 
σπεύσω νά καμαρώσω μίαν ,έθνικήν τοΰ τόπου πρόο
δον. Κατά τά ταξείδιά μου εις Ευρώπην έλαβον ευ
καιρίαν νά έπισκεφθώ όχι ολίγα φιλανθρωπικά κατα
στήματα άλλά τοατύτας έντυπώσεις άπό κανέν φιλαν
θρωπικόν ίδρυμα άπεκόμισα. ’Εντυπώσεις διττάς.’Εν- 
τυπιόσεις ψυχικής οδύνης άπό τό μέγεθος τής άθλιό- 
τώ]τος είς τήν δποίαν ή συμφορά ωθεί τήν άνθρωπίνην 
άδυναμίαν καί εντυπώσεις άκρατήτου θαυμασμού διά 
τήν τελειότητα, διά τήν άφθονίαν τών μέσων, διά τήν 
προνοητικότητα τών πάντων, διά τήν επιστημονικήν 
εργασίαν ήτις τελείται είς τό τέμενος αύτό τής υψηλής 
καί μεγάλης φιλανθρωπίας. Τήν ημέραν καθ’ ήν έπε- 
σκέφθην αύτό περιεϊχεν 130 άσΘενεΤς άνηκούσας κατά 
μεγίστην. πλειοψηφίαν είς τό άσθενές φύλλον. Είχε 
δώ)λ. έκεΐ ύπό τήν αιγίδα τής επιστήμης εκατόν τριά

κοντα πηγάς μολύσματος δεινού τάς δποίας έζήτει νά 
στειρεύση πρός όφελος άτομικόν τών πασχόντων καί 
πρός ό'φείος κοινόν τής κοινωνίας ή δποία άπειλεϊται 
πάντοτε δσάκις αί μεταδοτικοί άσθένειαι είνε ελεύθε
ροι νά αύξάνωνται καί πληθύνωνται.

Καί έπί τή εΐ'καιρία ταύτη μάς έπιβάλλεται νά ίξά- 
ρωμεν τό έργον τής ’Αστυνομίας, ήτις ύπό τήν ανέν
δοτον αύστηρότητα τοΰ κ. Ζυμβρακάκΐ) προσφέρει ά- 
νεκτιμήτους ύπηρεσίας είς τήν Ελληνικήν Οικογέ
νειαν τό άθώον αύτό θύμα άσυνειδήτων αρμοδίων καί 
δή έπιστημόνων τοΰ παρελθόντος. ’Εκτός τών έσω- 
τερικών άσθενών θεραπεύει καί άόριστον άριθμόν εξω
τερικών. 'Υπό τήν πρόθυμον καί εύγενή δδηγίαν τών 
κ.κ. Γεωργίου Σταμπόλΐ) Βοηθού καί κ. Α. Τσόλώ] 
ύποβοηθοΰ ένταλθέντων πρός τοΰτο ύπό τού άπησχολη- 
μένουέντή έργασίατου κ. Καθηγητοΰ,έπεσκέφθημεν δ- 
λόκληρον τό 'ίδρυμα καί έκαμαρώσαμεν τήν δλην διά- 
ταξιν τοΰ Νοσοκομείου δπερ θεωρείται τό ά'ριστον εις 
τό είδος του καθ’δλην τήν Εύρώπην. Όλα μέσα έκεΐ 
είνε έπιστΐ]μονικώς διατεταγμένα πρός δέ πλούσια, ά
φθονα, άνετα, εύκολα. Είδομεν αίθουσαν έγχειρίσεως 
τελείαν, Φαρμακεϊον πλήρες, συλλογήν άρτίαν προ
πλασμάτων άποκαλυπτόντων δλΐ]ν τήν φρίκην τών με
ταδοτικών νοσημάτων, μικροβιολογικόν έργαστήριον 
πλήρες, λτυτήρας άφθονους, μηχανήματα θαυμάσια 
διά τά ύψίπυκνα ρεύματα, διά τάς άκτΐνας Ραΐτγκεν, 
τελείας έγκαταστάσεις διά τάς άκτΐνας τοΰ Finsen διά 
τήν θεραπείαν τοΰ LupUS, θαλάμους εύρυχωροτάτους 
καί ύγιεινοτάτους, καί παρ’ αύτούς ιατρεία τών έσω- 
τερικών άσθενών, τής έξετάσεως, έ'νάνά δύο θαλάμους, 
μέ δλα τά χρεώδη τής άντισηψίας, τής άπολυμάνσεως, 
τών άσθενών. Είδομεν έκεΐ έν άφθονία καί τά|ει πάν 
δτι συντελεί είς τήν εύεξίαν τών άσθενών, άφθονα ύ- 
δατα παντού διοχετευόμενα είς άπαστράπτοντας νιπτή
ρας έφωδιασμένους μέ δλα τά χρειώδη τοΰ στολισμού 
καί τής καθαριότητας. Είδομεν ιδιαιτέρους θαλάμους 
διά ειδικά λουτρά ψυχρολουσίας, λουτρά φαρμακευτι
κά, ιαματικά, άλκαλικά. ’Εγκατάστασιν Καλοριφέρ τε- 
λειοτάτην. Δωμάτια έπιτηρουσών νοσοκόμων πλησίον 
έκάστου θαλάμου άσθενών συγκοινωνοΰντα τηλεφω- 
νικώς μέ δλην τήν ύπηρεσίαν τών Νοσοκόμων. Αί
θουσαν φαγητού, μαγειρεία τέλεια, πλυντήρια, άπολυ- 
μαντήρια, άποθήκας ένδυμασιών τών άσθενών, άπομο- 
νωτήρια δΓ άσθενεΐς ειδικών νοσημάτων. Είδομεν ά
κόμη έκκλησίαν διά τόν ψυχικόν έξαγνισμόν τών άσθε
νών, προαύλιον εύρύ διά τήν σωματικήν άναψυχήν 
τών έγκλειστων καί είδος φυλακών διά τούς άτιθάσ- 
σους καί άνυποτάκτους χαρακτήρας οΐτινες πολλάκις τα- 
ράττουσι τήν άρμονίαν τών τροφίμων Νοσοκόμων. 
'Υπέρ πάντα δέ ταΰτα έθαυμάσαμεν τό άμφιθέατρον 
τοΰ Νοσοκομείου δπου έκάστην Τρίτην, Πέμπτην, 
καί Σάββατον γίνονται αί παραδόσεις τοΰ κ. Καθηγη
τοΰ καί τά φροντιστηριακά μαθήματα καί δπου συρρέει
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άφθονος ό φοιτητικός ιατρικός κόσμος διά νά λαβή 
διδάγματα άπό τόν άγαπημένον της Καθηγητήν δστις 
συνδυάζει τοϋ έπιστήμονος τήν βαθύτητα μέ τοϋ κατ’ 
εξοχήν πολιτισμένου ανθρώπου τήν ευγένειαν. Ή 
Αίθουσα τών παραδόσεων είνε θαύμα κομψότητος, 
χάριτος, άνέσεως και εφοδιασμού παντός δτι συντελεί 
είς τήν επιστημονικήν διαμόρφωσιν τοϋ Φοιτητοϋ και 
εινε, ως εκ τουτου δικαιολογημένη ή άθρόα συρροή 
τοσοΰτων φοιτητών οΐτινες αισθάνονται δτι εύρίσκον- 
ται εντός αληθούς επιστημονικού περιβάλλοντος τό ό
ποιον εξωραΐζει ή επιστημονική μόρφωσις και διδα
σκαλία τοϋ Καθηγητοϋ κ. Φωτεινού.

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡ.

ΣΤΗΛΗ ΔΙ4 ΤΑΣΚΤΡΊΑΣ

Μ ΜΟΔΑ
Νά ενα θέμα πιο ανεξάντλητο Χ!’ άπό τά; πολιτικά; συ

ζητήσεις εις τόν τόπον μα;· είμπορεϊ κανείς νά γράοη, νά 
γράοη όλη μέρα κι’ όμως στο τέλος νά τού μένη πάντα κάτι 
ακόμη νά πρόσθεση.

Ετσι λοιπόν, κ’ εμείς άγαπηταί άναγνώστριαι ένώ στό 
προηγούμενο τεύχος σας παρουσιάσαμε τήν εαρινή μόδα όσο 
εκτενεστερον μάς επετρέπετο, βλέπομεν αίωνη; σήμεοα οτι 
παραλειφαμεν άρκετά. Κι’ αύτό Θά συμβαΐνη πάντοτε.'

I ιατι, ενω σάς είπαμε, οτι ώς χρώματα Οά επικρατήσουν 
πάλι τό μαύρο και τδ άσπρο, δηλαδή τδ αγγλικό ήμίπενΟος, 
το όποιον πέρυσι, χωρίς κανένα λόγο έπεςετάΟη καί σ’ ολον 
τον άλλον κομψευόμενο κόσμο λησμονήσαμε νά προσΟέσωμε 
οτι τήν άνοιξι,, ό,τι δήποτε κι’ αν συμβή, Θ’ άφήσωμε τά 
σκούρα χειμωνιάτικα χρώματα γιά νά Φορέσωμε τά δροσερώ- 
τερα καί φαιδρότερα ανοικτά. Αύτό τώρα μπορεί νά'γίνεται 
κι’από ζήλεια γιά τήν πολύχρωμη καί γελαστή ανοιξιάτικη 
φορεσιά τής φύσεως.

"Οσο δέ ό ήλιος γίνεται πιο θερμός, τόσο κ’ εμείς επιδιώ
κομε τους ζωηρότερους χρωματισμούς, άπδ τούς οποίους Οά 
προτιμηθούν φέτος τδ κόκκινο, τδ μπλέ, τό τής Ιαπωνίας, 
τό ζωηρό πράσινο, τδ ρόζ κτλ., όχι μόνον γιά τά Φορέματα 
αλλα και για τά καπέλλα.

ζ" αύτά μάλιστα τό ρόζ και τδ μπλέ, άπεπειοάΟησαν νά 
συνΟλασΟούν, οχι γιά νά φέρουν πάλιν τδ πομπαδούρ, πού μιά 
εποχή είχε τόση επιτυχία, άλλά γιά νά μάς παρουσιάσουν 
ενα σύνολο παράξενο μέν καί παράτολμο πάντοτε ό'αως άο- 
κετα νόστιμο.
, Κ ?τσ\„τά ?ετε’·νά καπέλλα, πού παρουσιάσΟησαν στήν 
αρχή εν εϊδει μικρών toques, yux νά λάβουν σιγά, σιγά τάς 
συνήθεις πελωρίας διαστάσεις των αί όποϊαι εινε άλλως τε 
τοσον ευεργετικά^ τδ καλοκαίρι—καμωμένα άπό ψάθα μεταξω
τήν η σκωτικην αχυρόψαθα, Θά γαρνιρισθούν ώς επί τδ πλεΐ- 
στον με τούλι καί κορδέλλα μέσ’ άπδ τά οποία Οά ξεποοβάλ- 
Λουν, κίτρινα ήράνθεμα, (pruneveres) μικρά τριαντάφυλλα 
κι η ψιλόλυγνες μαργαρίτες μέ τήν χρυσή τους καρδιά.'

Ώς βλέπετε λοιπόν άντί γιά φιόγκους άπδ κορδέλλα ή 
galon πού συνηθιζοντο τόσο πέρυσι έχομε τώρα τούς λου- 
Λουοενιους καί προ πάντων τούς τριανταφυλλένιους οί οποίοι 
τοσο ωραιότεροι είνε, οσο πιο πολλά χρώματα άντιπροσωπεύ- 
ουν τα τριαντάφυλλα πού τούς άποτελούν.

Μή νομίσετε δέ οτι θά εύρετε καμμίαν δυσκολίαν είς τδν 
συνουασμδν αυτόν τών χρωμάτων’ κάθε άλλο ή αόδα μάς ά©ί- 
νει φέτος εντελώς ελευθέρας νά βάλλωμε μαζή ό,τι χρώμα 
Λουλουοια θελομε^, αρκεί στήν, μέση νά μπουν τά πιο αδύνατα 
κι οσο προχωρούμε τά πιδ άνοικτά ή καί τάνάπαλιν. "Οσο 
οια το σχήμα τών φιόγκων αύτών, θά εινε πάντοτε στεοεότυ- 
πον,,σάν τά ολοστρόγγυλα μπουκέτα πού αγοράζομε γαρνι
ρισμένα με ολόφρεσκη πρασινάδα άπδ τούς εξοχικούς άνθο- 
πωλας.

Εκείνα ομω;, τά όποια οσο πηγαίνουν κατακτούν καί πε
ρισσότερόν έδαφος έπί του βασιλείου τή; μόδα; εινε τά λαιμό- 

πτυχα πώ; σα; φαίνεται ή ελληνική μετάορασι; τοϋ jabot;-- 
τα οποία άλλαςαν από τήν ήμέραν που ήλθαν πάλιν εί; τήν 
επιφάνειαν, όσα σχέδια μπορεί κάνει; νά φαντασόή· κ’ έτσι 
απο τα ακανονίστω; πλισαρισμένα ποΰ φορούσαμε άλλοτε” έ
χομε σήμερα τά μεγάλα Jabots μέ τή; κατεβαστέ; πιέτε;’ -ά 
οποία ποΛυ πλατειά στοΰ; ώμου;, πολύ στενά δέ στήν μ^ση 
πέφτουν προ; τ’ αριστερό μέρο; τή; μπλούζα;, γαονιειζόαενα 
με μιαν σειράν τρυπογάζι, καί δαντέλλαν.

. λο·π,ύν είνε, όσα εϊχαμεν νά σας πούμε διά τά abots 
τα οποία θ αφήσωμε τώρα γιά νά έλθωμε σέ αίαν εντελώς έ- 
ςαιρετικην καινοτομίαν.

Σα; συνέβη ποτέ όταν είσΟε έξω νά μήν ζέσετε πώ; νά οι
κονομήσετε τα χέρια σα;; Φαίνεται, οτι αί πρωτοστατούσα! 
ει, την μοοαν 0α ευρεβησαν πολλέ; φορέ; εί; τήν άαη/αν^αν 
Τ'1'' νά ^δ^ώμεν καί μέ καλοκαιρινά n>an-caons οχι βέβαια για νά ζεσταίνωμε τά χέρια μα; άλλά γιά 
να ήσυχα,ωμε απ αυτά. 1

Έμπρο; Λοιπόν άγαπηταί άναγνώστριαι, αν θέλετε νά πη
γαίνετε σ,μφιυνα με τήν μόδα ετοιμάστε μεγάλα manchons 
πιο πελώρια ακόμη από τά χειμωνιάτικα καί γεμίστε τα μέ

Λίγο πούπουλο μόνον καί μόνον γιά νά εινε μαλακά. Άπ*  
εςω ντύσετέ τα μέ κανένα άπδ τά παλαιά εκείνα κεντημένα 
υφασματα πάνω άπδ τδ οποίον βάζετε πάλιν μίαν μουσελίναν 
εντελώς τραβηγμένην.

Από μέσα θά τά φοδράρετε μέ άσπρο μεταξωτό καί θά ρά
ψατε από τήν^μιά μεριά καθώς καί άπ’ τήν άλλη, δύο άρκετά 
πλατείες κοροέλλες, ούτως ώστε περνώντας τά χέρια σας 
σ αυτές, νά τά κινήτε ελεύθερα χωρίς νά πέφτη τδ man
chon. Αν δε θέλετε νά παίρνετε τδ καταφύγιον αύτό τών 
χεριών σας και εις τδ θέατρον, τότε κάμετέ το άπδ chantilly 
μαύρο, η άσπρο. Τούτο είνε τδ άκρον άωτον τής πολυτελείας.

Καί όπως πάντα έτσι άς τελειώσωμε καί σήμερα μέ τ-ην 
περιγραφήν δύο φορεμάτων, τών οποίων σάς παοαθέτομεν 
τάς εικόνας. Ιδού τδ ύπ’ άριθμδν 1 σχέδιον’, καμω
μένο από crepe de Chine. Τδ μπλέ χρώμα τής νύχτας 
με μακρυά φούστα, πάνω άπδ τήν οποίαν πέφτει ένας χειτών 
κεντημένος πρδς τά κάτω καί γαρνιρισμένος μέ πλούσιον 
κρεππι. ΊΙ κορσάζ, άρχομένη σταυροειδώς, εινε ολη σχεδόν 
κεντημένη, ενφ ή ζώνη άπδ μαύρη λυμπερτί κορδέλλα άφού 
σχηματίσεις στήν δεξιά μεριά ένα φιόγκο στηρίζεις σέ δύο 
μακρυες λουρίδες καί ή οποίες καταλήγουν σέ’ μιά μεγάλη 
κρουστά έκάστη. Τδ άλλο φόρεμα κεντίσμένον άπό me- 
teoie στό χρώμα τής κιμωλίας είνε δέ έσπερίδας. ΊΙ Φού
στα του ελαορώς σουρωμένη στήν μέσην σκεπάζεται κιάύτή 
με μιαν οευτέραν έν εϊδει χειτώνος’ αύτη έρχεται πεός τά

οπίσω όπως ή ανατολίτικες ζώνες καί πιεζουσα μέχρι τής 
ουράς τής πρώτης φούστας ενώνεται πρδς τά εμπρός διά *ού  

entrareux τδ οποίον γαρνίρει τδν ποδόγυρον της^
Τδ entraveux αύτό όπως καί τδ τής καρσάζ εινε κεν.η- 

μένον άπδ κιμωλί μεταξωτόν καί κρυσταλλένιες χάντρες 
ένώ τά μανικέτια καί όλη ή άλλη γαρνιτούρα είνε άπό δαν- 

τέλλα τής Μάλλινης επίσης κεντημένην με χάντρες.
Πώς σάς φάνηκαν λοιπόν τά σχέδιά μας ; Λεν εινε αρ

κετά ωραία ιδίως δέ πολύ κομψά χωρίς νά έχουν τίποτε το 
εκκεντρικόν ; Κι’ αύτό εινε τδ σπουδαιότερο στήν γυναικεία 
ένδυμασία. ’Εμείς άγαπηταί άναγνώστριαι Οά εϊμεθα πολύ 
εύαριστημένοι άν είς τήν στήλην αύτήν τής μόοας, την απο- 
κλειστικώς γραφομένην γιά σάς, βρήσκετε ότι σά: χρεια- 
ζετε κάθε ©ορά πού θέλετε νά κάμετε κάτι νεον.

•Απρίλιος 1911. ’ Μ’ Π’

0 «Σύλλογος των Ελλήνων Βιοιιηχάνων και, Τε
χνιτών» τής ’Αλεξάνδρειάς, Σωρατεΐον ενο

χήν τών έργων και τής προόδου, με Πρόεορον τδν ά- 
καταπόνητον κ. Ανδρι-

Η WftirynTJAKH κόπουλον διωργάνωσεν
Ε Κ Θ Ε X 1 X ’Αλεξάνδρειά έκθε-

σιν έργων έλληνικής τέχνης, έλληνικής παραγωγής, 
έλληνικής δημιουργίας. ~

Τδ έργον κατροπτίξον τής ίοιωτικής πρωτοοουΛίας 
τδ μεγαλουργόν καί τήν αποφασιστικότητα εισήλθεν 
ήδη πάνοπλον εις τήν όδδν τής επιτυχίας και πρεπει, 
χάριν τής έλληνικής φιλοτιμίας, νά σημείωση σταθμόν 
έθνικοϋ θριάμόου είς τήν διεθνή κοινωνίαν τής ελλη- 
νικωτάτης άλλ’ αιγυπτιακής μεγαλουπόλεως. Τούτο 
είνε καθήκον και ύποχρέωσις παντός φιλοπροόοου 
Βιομηχάνου και παραγωγού τής έλευθερας ΕλΛαοος, 
και τό καθήκον τούτο δέον νά έκπληρωθή μετά μεγα- 
λητέρας προθυμίας καθ’ όσον καί ή ατομική εργασία 
τού Έλληνος θά εύρη στάδιον ώφελείας καί ή γενική 
τής πατρίοος μας ιδέα θα ικανοποιηθή.

ΑπέΘανεν είς τήν ξένην εις "Ελλην καί άνέξησεν 
είς τήν συνείδησιν τούΈθνους ένας νέος Εθνικός 

Εύεργέτης, υία μεγάλη καί επιδλητική φυσιογνω
μία τού Ελληνικού

0 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ Πα>9έ=υ. iiPq 4 
μηνών εσχομεν την 

εύκαιοίαν νά άκουσωμεν άπο τού στόματός τού ιοιου 
αειμνήστου Κοργιαλένιου εν Αονοίνω, τάς περί μορ- 
φώσεως τών Έλληνοπαίδων ιδέας του καί τδν πόθον 
τού νά ϊδη τδ εκπαιοευτικον σύστημα τής ΕΛΛαοος 
έδραζόμενον έπί βάσεων περισσότερον πρακτικών και 
περισσότερον επωφελών οια την οικονομικήν ευ^ω— 
στίαν τής Ελλάδος. Ό Αείμνηστος άνήρ κατέλιπε 
πληθυν κληροδοτημάτων ων υπερεξεχει το προς ίορυ- 
σιν Σχολής, είς τά πέριξ τών ’Αθηνών, κατά τδ πρό
τυπόν τών περίφημων ’Αγγλικών Σχολών τον Ητον 
καί τού Χαρρόου «πρός δημιουργίαν και μόρφωοιν 
χαρακτήρων ών οτεραται ή eΕλλάς Τδ σπουοαϊον 
αύτό κληροδότημα συνδυαξομενον μετά .τού άλΛου 
δπεο θά χρησιμεύση διά τήν εκπαιοευσιν νέων είς τδ 
έξωτεοικόν, ξένων πρδς τήν ^Ιατρικήν και νομικήν^ 
άποτελούσι τδ κορύφωμα θετικής υπηρεσίας προς . ο 
άναγεννώμενον Εθνος το όποιον εχει τήν τ^χην άπε-

ναντι τών άερολογημάτων καί σκιαμαχιών οοβαρ€Τ>ν 
τινων άνδρών τής νεωτέρας Ελλάδος νά βλεπη άντι- 
τιθέμενον τδ πατριωτικόν, τδ θετικόν^ το βαθύ μυαλό 
ενός τέκνου τής Κεφαλληνίας.

Δέν μάς έπιτρέπεται ν*  άφίσωμεν ν*  άντιπαρέλθουν απα
ρατήρητα δύο σημεία πραγματικής καί εύεργετικής 

προόδου διά τόν τόπον. Ή ΐδρυσις τής «’Εταιρίας τών
XnutK<5v Ατπαό^άτων»

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ χ«ίή λειτουργία τήςα’Αρ- 
τοποιητικϋςΕταιρίας » 

δέον νά ΟεωρηΟώσιν ώς δύο αληθείς σταθμοί έκπολιτιστι- 
κής έξελίξεως τής έθνικής βιομηχανίας καί τής κοινωνικής 
αλληλεγγύης έν Ελλάδι. Τά χημικά λιπάσματα διαδιδό
μενα, έξαπλούμενα, γινόμενα γνωστά καί προσιτά καί χρη
σιμοποιούμενα έν δέοντι άπό τούς γεωργούς τής 'Ελλάδος 
είνε προορισμένα νά προσφέρουν υπηρεσίας εθνικας με
γίστης σπουδαιότητος. ’Αναζωογονούν καί ένισχύουν καί 
πλουτίζουν τάς γονίμους ιδιότητας τής γης, αμείβουν τούς 
κόπους τοΰ καλλιεργητοΰ, συντελούν εις τήν αΰξησιν τής 
άποδόσεως, καί συνεπώς αύξάνουν τόν εθνικόν πλούτον καί 
σκορπίζουν τήν κατ’ άτομον ευημερίαν. Τό μεγαλεΐον καί 
ό πλούτος τών γεωργικωτέρων έθνών τού κόσμου είς τήν 
επιστημονικήν καί λελογισμένην χρήσιν τών χημικών λι
πασμάτων οφείλεται. Γαΐας πτωχάς είς στοιχεία γόνιμα, 
δενδρωδεις καλλιέργειας πενιχρά- καί έξηντλημένας, αμ
πελώνας έξη σθένη μένους, μεγαλας καλλλιεργειας μικράς 
άποδόσεως, καί έν γένει καλλιέργειας πάσης φύσεως καί 
παντός είδους, συλλήβδην, τά χημικά λιπάσματα έχουσι τήν 
μεγίλην δύναμιν νά τάςκαθιστώσι παραγωγικωτέρας, ύγιε- 
στέρας καί ίκανάς ν’ αμείψουν κάθε κόπον καί κάθε προσ. 
πάθειαν προοδευτικού καί θαρραλέου γαιοκτήμονος. Διά 
τούτο μέ ιδιαιτέραν χαράν χαιρετιζομεν την ίδρυσιν τής 
νέας αύτής βιομηχαι ίας η οποία ανταποκρινεται προς τάς 
άμέτους άνάγκας τής έθνικής μας παραγωγής τής τόσον ήμε- 
λημένης καί έγκαταλελειμμένης άπό τής έποχής τού αειμνή
στου Καποδιστρίου. Καί δσον εύεργετίΐ καί ένισχύει τόν
χωρικόν ή Βιομηχανία αύτη τόσον άνακουφίζ^ι τούς άστι- 
κούς πληθυσμούς ή λειτουργία ιδρυμάτων οια ή Άρτο- 
ποι·ητιχ·ή ’Εταιρία Αθηνών·

Χρειάζεται σθέλος, αύταπάρλησις, θάρρος καί άποφα- 
σιστικότης καί αισθήματα άλτρουϊσμού σπάνια διά νά χω- 
ρέση τό πνεύμα τοΰ νεωτέρου "Ελληνος τάς υγιείς άρχάς 
αΐτινες έπρυτάνευσαν είς τάς σκέψεις τών ιδρυτών τής 
κοινωφελούς αύτής έπιχειρήσεως. "Ολαι αί κοινωνιστικαι 
θεωρίαι τών άγνοτέρων άποστόλων τοΰ σοσιαλισμού καί 
τής κοινωνιολογίας είνε μηδέν παραβαλλόμενοι πρός τό 
θετικόν, τό ώραίον, τό εύεργετικόν έργον τής Άρτοποιη- 
τικης, ή οποία διά σοβαρών υλικών θυσιών, δι’ έργασίας 
προσωπικής ύπερανθρώπου, διά του συνδυασμού πείρας 
καί μορφώσεως τεχνικής ού τής τυχούσης καί διοικητικής 
όργανώσεως έδραίας δσον καί τολμηράς καί πρωτοτύπου 
κατιόρθωσε νά προσφέρϊ) είς τήν κοινωνίαν τών Αθηνών, 
καί Ιδία είς τάς μεσαίας τάξεις τής πόλεώς μας, άλη^ή 
υπηρεσίαν διά τής παραγωγής άρτου εύ&ηνοϋ, καθαρού, 
ύγιεινού καί προσιτού εις πάν βαλάντιον. Επιφυλασσόμε
νοι νά γράψωμεν καί πάλιν διά τά κοινωφελή αύτά έργα 
άπευθύνομεν έν θερμόν καί ειλικρινές εύγε εις τούς ίδρυ- 
τάςκαί διευθυντάς τής τε « Εταιρίας τών Χημικών λι- 

παομάτων» καί τής «Άρτοποιητικ^ζ».
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΡΙΓΩΝΗ
ΤΑΣΙΑ ΛΤΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΛΙ OflEPETTAI ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

πάσαν π 
δυο us·.

της, ίοωκε και ττροεκάλεσε παρατετα- 
μένα χειροκροτήματα. Καίτοι άνήλθε τό πρώτον έπί 
τής σκηνής, ήτο ές ολοκλήρου κυρία αύτή;. Η' δε
σποινίς Όριγώνη αποτελεί έκτακτον φαινόμενών έπι- 
δόσεως είς τό κωμειδύλλιον, χάρις εί; τάλαντον, φω
νητικόν καί σκηνικόν, μότο όποιον αφειδώς έπροικίοθζι.

si μετά 
ϊακεκοι-

Αληθινή έκπληεις. ύπερόασα 
επιτυχίας, ύπηρςεν ή παράστασις 
κωμειδυλλίων, τά όποια έπαιΰαν 
θηταί καί μαθήτριαι τής μονω: 
’Ωδείου ’Αθηνών. Διοαχθεκ 
πολλής έπιμελείας ύπό τής ί 
μένης καθηγητρίας κ. Φεράλί
φανίσθησαν, έπί σκηνής μέ θάρ 
καί μέ χαρίσματα, σπανίως άπαντώ- 
μένα καί είς δοκίμους έτι ηθοποιούς. 
Έπαίχθησαν δύο όπερέται τοϋ ”Οφ- 
φεμπαχ, Mariage aux Cent ernes καί 
Chanson de Fortunio.

Είς τήν πρότην διεκρίθη διά τήν ηθο
ποιίαν, τήν φυσικότητα καί τήν εκφρα- 
σιν ή δεσποινίς Έρασμία Άναστασιά- 
δου, ύποδυθεΤσα άνί
’Επίσης ώς χήραι αί δεσπ. Ί . Αυιι- 
περοπούλου καί Μ. εοανθάκη έτραγού- 
δησαν εύμορφα, συνετ’’' 
επιτυχίαν τοϋ συνόλου

Είς δευτέραν όπερ 
ή δεσπ. I εννάδη έψαλ 
κ. Γιαννάρου, θελκτικό 
τοϋ συμβολαιογραφείου. Άλ 
αληθώς κυριαρχή,σαοα. ήτο ί 
σποινίς Μαργαρίτα Όρ.ιγόνζ. 
της, τάς κινήσεις της. τήν

Κί7\

ερεςμια αναςγαςιαδοτ

’Επίσης μέ πολλήν επιτυχίαν διε- 
ςήχδη είς τήν αίθουσαν τοϋ ’Ωδείου 
ή παράστασις τήν όποιαν έδωκε τό 
δραυατικόν τμήμα αύτοΰ. Είς τήν-δι
δασκαλίαν έλαοον μέρος αί Δες Δα- 
λεώ'ου, Κανελλοπούλου, Πετρώφ καί 
ΙΙαντ^οπούλου. Η Δις Δαλεΰου, 
έπαιΐε ωραιότατα τό μέρος τ» 
άλλως καί ολαι αί άλλαι έοασι 
καί όοασιτέχναι.

•/νιο,

ΙΚ07

και ή κ. Σκεττεο 
ι · / y λ/ιεοetν

αρμονικήν

ο και ή

Και τρίτη όπερεττα εδό&η νπό τών μα
θητριών τοΰ ΏΊείον, τοΰ Adaril, L.C Chil

li 'Ελβετική καλνβη). Το κομιικόν τοϋτο μελόδραμα είς 
εκτενεστάτην πράξιν είνε αρκετά 

'ίς εκτελεσιν. Έν 
επαιξε με μεγά ·,ην 

: τοΰ

τών μα-

ιιικ.οα

μίαν 
καί _ _______
Λνμπε^οπονλου ι , * , , 
νπόκο'αιν κά< τό άσμα. Το μέσος 
Σκλάβο;, τ·\ άέ τοΰ βαρντόνον * 
άποτε λονμενο; εκ 35 προσώπων, / 
νπ^\νοντο τάς γωρικάς καί μαθητών ώς

παλαιόν, άλλ * ον/β 
τούτοις ή δεσποινίς 
'πιτνγίαν εις τε την 
υψίφωνον επαιζεν ά κ. 

Κοντογκιννης. 'Ο χορός 
μαθητριών, αϊτινες 
στρατιωτών. ε\υαίεν

την άργιμ' καί τό τέλος δύο ώραιωτάτας 3V[l·-

Λπο Την Ζωήν Τοτ Ηηνος

— Ο Απρίλιος ήρχισε με τόν εορτασμόν της επε
τείου της εξόδου τοΰ Μεσολογγίου. Συνήθως η ημέρα 
αύτή παρήρχετο με μίαν έπι μνημόσυνου δέησιν έπί τής 
Πλατείας καί τοϋ Τύμβου των ‘Ηρώων, καί με τήν 
αγίαν πατριωτικήν συγκίνησιν τών κατοίκων, ή όποία 
δεν έξήρχετο σχεδόν ποτέ πέραν τής ‘Ηρωικής πόλεως.

’Εφέτος όμως ό κ. Βενιζέλος έσχε τήν ώραίαν έμ- 
πνευσιν νά προσόώσΐ) τήν επισημότητα τής παρουσίας 
του είς τήν συγκινητικήν εορτήν. Τοϋτο ήρκεσε. Τόν 
κ. Πρωθυπουργόν τόν έμιμήθη καί τόν ήκολούθησεν 
ένα πλήθος ατόμων επισήμων και μή, οί όποιοι ούδέ
ποτε έως τώρα είχον σκεφθή τήν άθάνατον αύτήν σε
λίδα τής ιστορίας μας, καί ούδέποτε είχον ποθήση νά 
έπισκεφθοΰν τόν τόπον αύτόν είς μίαν τοιαύτην ημέ
ραν. Τό Μεσολόγγι έν τούτοις εδέχθη όλους μέ υπε
ρήφανου φιλοξενίαν, και έώρτασε μέ όλον τό έπιβάλον 
καί τό μεγαλείου τήν ιστορικήν επέτειον. Άπό τό άθά
νατον Ήρφόν του αντήχησαν λόγοι απλώς πατριωτι
κοί, ένθυμίζοντες τήν επέτειον τής μεγάλης εορτής, οί 
οποίοι έφΐρον τής πατριωτικής συγκινήσεως τό δάκρυ 
είς οφθαλμούς, οίτινες δέν είχον ίσως δακρύσει εως 
τώρα καί τής συγκινήσεως τόν παλμόν είς καρδίας, αί 
■όποίαι δέν είχον ίσως αίσθανθή ούδέποτε άλλοτε αύ
τόν. Καί δάκρυ τό όποιον ρέει είς τόπον τόσον ιερόν, 
καί παλμός ό όποιος προέρχεται άπο τήν πατριωτικήν 
άνάμνησιν μεγάλου καί άλησμονήτου παρελθόντος, θ’ 
άφήοουν ίσως βαθέα τά ίχνη των καί θ’άναβαπτίσουν 
καί αύτάς τάς πλέον αδιάφορους ψυχάς είς τήν κολυμ· 
βήθραν τοΰ αγνού πατριωτισμού, και θά καταστήσουν 
αύτάς είς τό μέλλον ετοίμους νά επιβάλουν και νά ύπο- 
οτονν καί αύται τοιαύτας υπέροχους θυσίας.

4-
Εύθύς μετά τό Πάσχα εϊχαμεν καί εφέτος τους 

Σχολικούς ’Αγώνας είς τό Στάδιον. Έν τούτοις οί 
άγώνες αύτοί, οί όποιοι ώφειλον νά καταστούν μία 
εθνική εορτή, προσελκύουν πολύ ολίγον ενδιαφέρον. 
Μόνον τήν τελενταίαν ημέραν καθ’ ήν λαμβάνει χώραν 
τών βραβείων ή απονομή, τότε πυκνοΰνται οί θεατα'ι 
καί προκαλεϊται ή προσοχή τοΰ κόσμου. Καί όμως τό 
ενδιαφέρον καί ή στοργή τοϋ ‘Ελληνικού κοινού όόφειλε 
νά έκδηλοϋται άπό τής πρώτης στιγμής πρός τούς ’Αγώ
νας τοΰ Σταδίου, αφού αί προπονήσεις καί τά αγωνί
σματα καί ή άμιλλα τών παιδιών μας ήμπορεϊ νά φέρη 
καλλιτέρας ήμέρας δι’ αύτήν τήν πατρίδα μας.

Πάντοτε παρετηρήθη εις όλους τούς τόπους μία τά- 
σις τοϋ ανθρώπου πρός εγκατάλειη ιν τής ζωής κατά 
τήν έποχήν ούηύγν τής άνοίξεως. Καί αί Άθήναι κατά 
τάς ήμέρας αίπάς τοϋ ’Απριλίου ΰπέοτησαν τήν συγ- 
κίνησιν τήν οποίαν πάντοτε προκαλεΐ ό θάνατος ό ε
κούσιος δύο νεαρών άγαποτμένων πλασμάτων. Νέοι 
καί οί δύο, πλήρεις ζωής καί πλήρεις άγάπης, έγκατέ- 
λειφαν έν τούτοις τήν ζωήν καί άπέθανον καί οί δύο 
κάτωθεν τών αθώων ρόδων μιας τρ.ανταφυλλιας. Καί 
όμως δέν τους ήνάγκαζε τίποτε νά προβούν είς τόν 
θάνατον αύτόν, άλλ’ απεναντίας είχον όλα τά έφόδια 
ώιά νά ζήσουν καί νά νικήσουν είς τόν άγώνα τής ζωής 

άφοΰ είχον τήν νεότητα, τήν άγάπην καί τήν άμοι- 
βαίαν εμπιστοσύνην. Αιά τοϋτο ό θάνατός των δέν 
είνε δυνατόν ν’ άποδοθή είς άλλο τι παρά είς ύπερ- 
ρωμαντιμόν ό όποιος είνε ίσως ή μεγαλειτέρα άσθένεια 
διά τόν αιώνα αύτόν τοϋ θετικισμού τόν όποιον διερ- 
χόμεθα.

-Ϋ-
Καί δυστυχώς ό ύπερρωμαντισμός, ό εκνευρισμός, ό 

εκφυλισμός κατά τόν μήνα αύτόν μας έδωκαν τάς μεγα- 
λειτέρας τα>ν ενδείξεις. ‘Η φυλή μας πάσχει. Πάσχει 
ίσως βαθύτερον καί οοβαρώτερον άφ’ δ,τι επασχον 
οί δύο αΰτοκ.τονήσαντες έραοταί. Καί αί ένδείξεις τής 
νόσου μας άπεκαλύφθησαν τόν μήνα αύτόν, μέ όλης 
τής ποικιλίας τάς εκφάνσεις.

Δέν θέλω είς τήν στήλην αύτήν είς τήν όποιαν εξε
τάζονται πάντοτε τά ζητήματα άφ ’ υψηλού νά κατέλθω 
είς λεπτομέρειας καί νά δώσω τάς εικόνας τής ασθέ
νειας μας. Άλλως τε γνωρίζομεν όλοι τά διατρέξαντα 
είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, παρηκολουθήσαμεν τάς άνοήτους 
εξεγέρσεις τών Πελτ ποννησιακών πόλεων, τάς Βουλγα
ρικός δεξιώσεις, τάς επισήμους καταγγελίας, τάς δικη
γορικός άνακρίσεις. "Ολα αύτά όμως δέν άποδεικνύουν 
άλλο παρά τήν νευρικότητά μας καί τήν άδυναμίαν μας. 
Καί άπόδειξεις τούτου είνε, ότι τήν στιγμήν κατά τήν 
οποίαν τό επίσημον Κράτος έζήτησε νά έπαναφέρη τούς 
έκτροχιαοθέντας είς τήν κανονικήν τροχιάν και νά τι- 
μωρήση άκριβώς εκείνους οί όποιοι ΐσταντο λόγφ θέ- 
σεως καί λόγω άξίας έστω, υψηλότερα ένός απλού έπι- 
πέδου, νευρικοί φωναοκίαι έζήτησαν νά παρουσιάσουν 
θύματα καί νά άναδείξουν καί πάλιν ήρωας ψευδείς. 
Καί όμως όχι. ‘Η ισχύς τοϋ νόμου πρέπει νάείνε ίση 
δι’όλους. 'Ο Σμολένσκης και ό Μιστριώτης έσφαλλαν 
καί ή Κυβέρνησις είχε τήν ύποχρέωσιν νά τούς τιμω- 
ρήση, νά τούς διδάξη ποών είνε τό καθήκον των.

Κρϊμα έν τούτοις ότι είς τόν άπολογιομόν τοϋ ’Απρι
λίου τής ώραιοτέρας τοϋ έτους έποχής δέν ώμιλήσαμεν 
παρά διά θανάτους καί τιμωρίας. Καί όμως είνε τό
σον ωραία ή ανοιξις, τόσον θελκτική ή δύσις, τόσον 
απαλή ή αύρα, τόσον γλυκεία ή σελήνη...

Κρίμα .’... ΕΥ. Ζ.

Γάιιοτ. Κόρη έκίτκτή, αβρά καί μορφωμένη 'Εί'.ηνίς, ή 
Αι; Στέλλα Παπαδάκη, της γνωστής οικογένεια; τον ΖαγΟζϊκ, 
έτέλεοε τούς γάμονς της μετά τον Μηχανικού κ. Γ. Ζαχαριά- 
δον.Μαζν με τάς ενχά; τής ’Εκκλησίας καί τής’Ελληνικής Πα
ροικίας τοϋ Ζαγαζίκ ας δεχδή τά ευτυχισμένο ζεύγος καί τά; 
θερμά; καί διάπυρους ευχάς τή; ^’Ελληνικής ’Επιθεωρήσεω;» 
ι/ όποία ραίνει με εύοσμα πέταλα ρόδων τον ωραϊον δρομον τής 
ζωής των. θερμά συγχαρητήρια εις τά; φίλα; οικογένεια; τών 
νεόνυμφων.

’Αρραβώνες- ’Αντήλλαξαν δακτύλιον αρραβώνας ό έν Fa- 
cous τής Αίγυπτου φίλοςίτής «’Ελληνικής Έπι&εωρήσεως·*  κ. 
Νέαρχος Παπάς μετά τής Αο; 'Αρτεμίσιας Σταματιάδου άι·ε- 
φιάς τή; διακεκριμένης Έλληνιδος τοϋ Πορ-Σαίτ κ. Αικατ. 
Κορώνη συζύγου τοΰ Προέδρου τής εκεί Κοινότητας. Νεότης, 
ευγένεια αισθήματος, μόρφωσις, καλοσύνη αφθονοΰοιν εις τά; 
δύο έκλεκτά; υπάρξεις προοιωνιζόμενοι βίον εί’τυχή καί εν- 
δαίμονα.
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ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
’Αφίχθη ή ναυτική Αγγλική αποστολή ύπό τον 

ναύαρχον κ. 1 ώφψνελ.
— Εις τον ’Αστακόν κατέπλευσεν ό Αγγλικός 

στόλος άποτελούμενος έκ τριών θωρηκτών και τριών 
άντιτορπιλλικών. Τά αγγλικά τορπιλλικά έζετέλεσαν 
γυμνάσια πυρών εϊς τον όρμον Πλατυγιάλι.

— Ό Γάλλος στρατηγός Έντοΰ άνεχώρησεν εις 
Λάρισσαν προς έπιθεώρησιν τού έκεΐ έδρευοντος στρα
τού. Μετά τήν Λάρισσαν Θά έπισκεψθή και Θά έπιΘεω- 
ρήση τά Σύνορα.

— 'Ο Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας άνεχώρησεν έκ 
Κέρκυρας. Ήδη εύρίσκεται εις τήν άγγλικήν πρω
τεύουσαν εϊς τήν όποιαν Θά παραμείνη περί τον μήνα.

— Κατόπιν έπανειλημμένων διαδημάτων τών έν 
’Αμερική έγκατεστημένων Ελλήνων περί διορισμού 
Επισκόπου έν Βασιγκτώνι, ή Κυόέρνησις άπεφάσισε 

νά προόή εΐςτήνΐδρυσιν έπισκοπικής "Εδρας έν’Αμε
ρική. Ήδη καταρτίζεται τό σχετικόν νομοσχέδιον.

— 'Ο ύπουργός τής Παιδείας κ. Άλεέανδρής 
άπηύθυνε πρός τήν Ίεράν Σύνοδον έρώτημα διά τήν 
συμπλήρωσιν τών κενών έπισκοπικών θέσεων, Λαρίσ- 
σης, Λαμίας, "Υδρας καί Παροναέίας.

— Ή άκρίς άνεφάνη καί έφέτος εις τήν Θεσσα
λίαν. Τά ύπουργεΤα Εσωτερικών καί Γεωργίας έλα- 
όον όλα τά κατάλληλα μέτρα πρός έζόντωσίν της, 
παοά τήν άκατανόητον άμέλειαν τών χωρικών.

— Τό 'Υπουργεΐον τής Γεωργίας θά άγοράση έπι- 
όήτορας 'ίππους οί όποιοι θά σταλούν εις τό έν Θεσ
σαλία μέλλον νά λειτουργήση ίπποφορδεΐον.

— Οί πρίγκηπες τής Βουλγαρίας έπεσκέφθησαν 
έν Κωνσταντινουπόλει τόν Πατριάρχην μας καί τον 
Σουλτάνου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εις τήν Βιβλιοθήκην Φέξη ’Αρχαίων 'Ελλήνων Συγγρα

φέων έξεδόθησαν τά κάτωθι Εργα :
ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ «ΖΩΝ»
’Από τάς λυρικωτέσας καί πλέον νεωτεριστικός τραγω

δίας τού Εΰρυπίδου είναι τό δράμα τούτο, δι’ ού περιγρά- 
φονται αί τύχαι τού αρχαίου ήρωος βασιλέως τών Αθηνών 
Ίωνος/Η μετάφρασις τού Εργου τούτου Εμμετρος καί ομοιο
καταληκτούσα είς τά χωρικά έξεπονήθη ύπό τού κ. Πολυβ. 
Δηιιητρακοπούλου.

ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ «ΚΎΚΛΩΨ»
Ή μόνη σωζομένη κωμωδία τού μεγάλου τής αρχαιότη

τας τραγικού είναι ό «Κύκλωψ» Εργον Εννοείται παντελώς 
διάφορον τών κωμωδιών τοΰ Άριστοφάνους καί τών άλλων 
κωμικών.

Ύπόθεσις τοΰ Εργου είναι τό γνωστόν έ.τεισόδιον τού’Ο- 
δυσσέως. Ό Όδυσσεύς ριφθείς υπό τής τρυκιμίας είς τάς 
άκτάς τής Σικελίας καί πρό τού σπηλαίου τοΰ κύκλωπος 
Πολυφήμου καί κινδυνεύσας νά φαγωθή μετά τών συντρό
φων του ύπ’ αύτού κατορθώνει νά τόν μεθύση καί νά τόν 
τυφλώση, σωζόμενος τοιουτοτρόπως. Τό Εργον πλήρες κω
μικών Επεισοδίων παρέχει πολύ Ενδιαφέρον. Άπεδόθη δέ 
γλαφυρώς καί Επιτυχώς υπό τού κ. Τσοκοπούλου.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
"Εν άπό τά πλέον Ενδιαφέροντα καί τά πλέον νεωτερι

στικά Εργα τής άρχαιότητος είναι οί διάσημοι «Χαρακτήρες» 
τού φιλοσόφου Θεοφράστου, διά τών όποιων περιγράφονται 
καί αναλύονται μέ καταπληκτικήν άλήθειαν καί Ενέργειαν τά 
ανθρώπινα Ελαττώματα. Ή μετάφρασις Επιτυχής ιιετά Εμβρι
θούς προλόγου ύπό τού κ. Μαρίνου Συγούρου.

Είς τήν σειράν τής Φιλοσοφικής καί Κοινωνιολογικής 
βιβλιοθήκης Γ. Φέξη έξεδόθησαν τά κάτωθι Εργα :

«Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» τού Ε. Hae
ckel κατά μετάφρασιν Ά. Φαρμακοπούλου. ’Εμβριθής ερ
μηνευτής καί Εκλαϊκευτής τής Δαρβινίου θεωρίας τής Εςε— 
λίεεως ό Χαϊκελ Εξετάζει είς τό βιβλίου του τούτο και άνα- 
λύει τά τής έξελίξεως τού ζω κοϋ βασιλείου μέχρι τού ανθρώ
που καί τούς σταθμούς τής προόδου αύτού μέχρι τού σημε
ρινού τύπου.

«Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΗΝΙΣΕΩΣ» τού συγγρα- 
φέως W. James κατά μετάφρασιν Ν. Καζαντζάκη.

Θεμελιώδης Ενέργεια τού άνθρωπίνου οργανισμού είναι ή. 
συγκίνησις, ήτοι άφ Ενός ή έκ τοΰ Εξωτερικού κόσμου αϊ- 
σθησις καί άντίληψις καί άφ’ Ετέρου ή υποκειμενική διαμόρ- 
φωσις καί φανέρωσις, άπό τών πλέον στοιχειωδών καί κοι
νών συγκηνίσεων μέχρι τών πλέον συνθέτων καί τελειοτέ- 
ρων. Τοιουτοτρόπως έξετάζων καί άναλύων τήν συγκίνησιν 
ό Τζέϊμς παρέχει πρωτοτύπως και διαφωτιστικώς Ιδίαν θεω
ρίαν φυσιολογικής ψυχολογίας.

—■>>>:«<«.—

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Graecia.— ’Εξεδόθη μετά περισσής φιλοκαλίας καί μέ 

καλλιτεχνικός εικόνας τό τεύχος τοΰ μηνός ’Απριλίου τής 
έν Παρισίοις Εκδιδομένης Graecia Ώς γνωστόν τό έθνι- 
κώτατον αύτό Εργον Εκδίδεται Γαλλιστί είς τήν Γαλλικήν 
πρωτεύουσαν μέ τόν εύγενή σκοπόν νά γνωρίση τήν πνευ
ματικήν εργασίαν τής νεωτέρας 'Ελλάδος είς τό μεγάλον 
εύρωπα κόν δημόσιον. ’Ετήσια συνδρομή δρ. 12. Διεύθυνσις 
-| I Boulevard Sl Germain, Paris. France.

Διηγήματα.— 'Αγγέλλεται ή Εκδοσις τομιδίου ύπό τόν 
τίτλον «Διηγήματα» τοΰ κ Άθαν. Π. Μίχα'Ο τόμος θέ
λει Εκδοθή τόν Μάίον. καί θά περέιχη πέντε αύτοτελή Διη
γήματα. ’Αντίτιμου Εγγραφής δρ. 2.

1/ Orient,— Τό γαλλόΦωνον αύτό δημοσιογραφικόν δρ- 
γανον τό έκδιδόμενον έν Βρυξέλλαις ύπό τήν δεξιάν διεύ- 
θυνσιν τού κ. Νικολαίδη πρός Εξυπηρέτησιν τών Εθνικών συμ
φερόντων, είς τό τεύχος τοΰ ’Απριλίου περιέχει σειράν άρ
θρων μεγάλου Ενδιαφέροντος. Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τήν 
άνάγνωσιν Ενθουσιώδους άρθρου ύπέρ τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου ύπό τόν τίτλον «Ώμεν ήνωμένοι περί τόν Οικου
μενικόν Πατριάρχην» καί τήν άνάγνωσιν μελέτης ύπό τόν 
τίτλον «Οί "Ελληνες Εν Αίγύπτω».

Μελέτη περί τοΰ άηεταφράΰτον τών 'Αγίων Γρα
φών.— Είς κομψόν τευχίδιον δημοσιεύεται Εμβριθής μελέτη 
περί τού φλεγόντος αύτού ζητήματος ύπό τοΰ γνωστού παρ 
ήμών Επιστήμονος κ. Αεωνίδη. Π. Κωτσάκη. Συνιστώμεν 
θερμώς καί τήν άνάγνωσιν αύτής διότι άναλυτικώτατα Εξε
τάζεται καί διερευνάται παν σχετίζομε νον πρός τό σπου- 
δαϊον αύτό ζήτημα.

«Πινακοθήκη».— ’Εξεδόθη τό τεύχος ’Απριλίου τής 
καλλιτεχνικής «Πινακοθήκης». Περιέχει τάς κατά τήν Εορ
τήν τής οεκαετηρίδος αύτής γενομένας όμιλίας, κριτικής καί 
καλλιτεχνικός μελέτας, εικόνας δέ ώραιοτάτας έν οΤς δύο 
τού Χριστού, διδάσκοντος καί σταυρουμένου, πέντε πίνακας, 
τής Έθικής Πινακοθήκης, προσωπογραφίας κλπ. Γραφεία ε 
Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22. Άθήναι.

La Pretendue bataille lilteraire en Grece —Μικρόν 
τομίδιον ύπό τόν τίτλον τούτον εξεδόθη γαλλιστί γεγραμ- 
μένον. Πραγματεύεται μέ πολλήν σαφήνειαν τό γλωσσικόν 
ζήτημα, τό όποιον όλίγον Ελλειψε νά δημιουργήση δεινά διά 
τόν τόπον μας.

«Νίον ΐϊνενμα».— Εξεδόθη μέ ύλην Εκλεκτήν καί ποι- 
κίλην τό τεύχος τού μηνός ’Απριλίου τού ·Νίου Πνεύμα
τος». ’Εκ τών περιεχομένων του σημειούμεν τό «Πράσινο 
Ραβδάκι» τού Τολστόη κατά μετάφρασιν τής Δος Άννας 
Σταματελλάτου.

—- ’Εξεδόθη ή κοινωνική μελέτη τού χ. Δ. Ζήζου ύπό 
τόν τίτλον « Ή άκολογία μου». Τό βιβλίον τιμάται ι.5θ.

αλληλογραφία

DES
CHATEAUX 

Brevetee S. G. D. G.

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

noff enaif.
J. SCHALLER

1, Rue Francois Ponsard, PARIS 
Prospectus franco

Se mEfer des contrefa^ons, toutes defectueuses

Κον Υλ .May. Μιτυλήνην. Συνδρομή σας ίλήφδη.Ενχμιριστοϋμεν. 
—|Λ’α>· Πανταζή. Συνδρομή σας ελ»;φι?ι;. Κον Μ.Πολίτην. 
Εΰχαριστοΰμεν διά φιλόφρονα επιστολήν καί αποστολήν συνδρομής 
σας. — Κον Δ.Κ. Πάτρας, θερμάς ευχαριστίας δι" εϋγενεϊς φρον
τίδας. Άπό τόν π. Κομηνόν ελάβομεν τά χρήματα. — Κον Μαν- 
ρΟηηάτην. ΈλήφίΕ) ή τριετής συνδρομή σας. Ευχάριστου μεν.

Πρός τού? x· x- Ύδρολήπτας 
τής «όλεως Αθηνών.

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Υδροληπται οι 
τυχόν μή πληρώσαντες ε’ισέτι to αντιτιμον 
ποσίμου ΰδατος διά τό έτος 1910 όπως προ- 
σέλθωσι καί καταβάλλωσι τοΰτο εις το 1α- 
μεϊον τοϋ Δήμου ϊνα μή ή υπηρεσία ευρεθη 
είς τήν ανάγκην νά δ ιακόψη τήν παροχήν αυτου

Έν ’Αθήναις τή ι5 Μαρτίου ι<)ΐΐ·

(‘Εκ τοΟ Γραφείου τοΰ ‘Υδραυλικού Τμήματος)

ι _ ___ _____ ________

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ Ν FTTAF 
αλευρον i^a-*-i»i»--

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ
ΤΑ ΒΡΕΦΗ.ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΙ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΕ! ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΒΑ 
ft ΤδΧτγυδ δλα. τά. φαρμαχεφπ.ορεοα.
Π ^Tnwoznnoi Δ«£ την 'Ελλάδα χολ Κρτππίν.

ΚΟΣ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ



ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2,500,000 ΔΡΑΧΜΑΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΗΒΡΙΟΤ 1910 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΏΝ’ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 10 23 ΜΑΡΤΙΟΤ 1911ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Λ Εγκατάστασις (τμ. Άεριόφ.) 5,943,967.07
. . , ’ <’ Ήλεκτρ.) 1,249,283.76
Δαπαναι εχδοσ ομολογ. καί προμήθειαι 502.598.89
Ομολογίαι έν χαρτοφυλακεία»................... 1.423,500 00
Ομολογίαι έν χαρτοφυλ άποσβεσθεΐσαι 20,006.00
Εγκαταστάσεις παρά καταναλωταΐς. . . . 4 58 625 22

Ταμεΐον και Τράπεζαι................................... γγ θθρ ,θ
Εμπορεύματα................................................. 854,860 Λ 5

Χρεωσται........................................................... 1,555,507.82

"Αθροισμα ενεργητικού 12,085,34 9.41

X Ρ Ε Ω Σ I ΣΚΕΡΔΗ ΖΗΜ1ΑΙ
Γενικά έξοδα ......................................... 30,550.27

ορος επιτηδευμ. εργοστασ φωταερίου 50 000 00
.................................................... ’δ,630.95

Υπηρεσία ομολογιών ί ξοκοια...............  227,825.00
„. , , , (άπόσβεσις.......... 76,500.00
ΐοκοι, συν)κη διαφορά καί διάφορα. ... 14 904 38
Συμμετοχή Δήμ.Άθην.έπϊ άκαθ. προσόδ. 147 155 88
Υπόλοιπον εις νέον..................................... 114J6B58
Κέρδη διανεμητέα........................................ 614 978 =4

'Ολικόν 1.352,306.60 'Ολικόν 1.352.306.60

, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Μέρισμα επι 3,660 μετοχών κεφαλαίου πρός δραχ. 90 κατά μετοχήν δραχ.........  οο» λ(1ο
ΜέρΐσμΤέπί t 340 αυ ~ ’l0"’i0V ’ 910 ήτ°1 3θ ’ 50 · ’·’-’·’ 4 δΐϋ -
Κοάτη^ Τ- ’ ’ Λ ■ ετ°Χων ,επ,ικα<?πι“ξ "οος δραχ. 50 κατά μετοχήν δραχ......................... . . β7 οΟο’ -
Κρατησις δι αποδοσιν Κεφαλαίου ............................... Κ ' .......... οι,υυυ.
’Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου............ ................................................................................................................... 100,000..—
Μερίδια ιδρυτών. ................................................................................................... ι 38,026.18

......................................................................................................................................................... 76.052,36
'Ολικόν 614,978.54

κα^δ^ν^άβ^'δΐα^λΧνΐΤινα Ζ“?ΐθσ/Ιμ°υ Πρίσμα έκ δραχμών 83,79 κατά μετοχήν κεφαλαίου
τή προαγωγή τής μβρΤμΧ  ̂ 19U ™

Ύ!Ι K F ε0ισματαποοειξεως αριθ. 2. δια τας μετοχας κεφαλαίου καί άριθ. 12 διά τάς μετοχάς «πικαρπίας.

Ά&ψ’ησι, την 10 Μάρτιον 1911
Εντολή τον Διοικητικόν Συμβουλίου.

- θ Λ0ΠΣΤΗΙ
_*·  Μ|1™_ _ _ _ _ _ _ _ _ Τ. ΙΣΜΥΡΙ Α Η Σ

ΤΟ ΨΩΜΙ
ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΆΘΗΝΠΝ
ΗΡΧΙΣΕ ΠΩΛΟΤΜΕΝΟΝ

ΕΙΣ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ_ΤΜΓ_;
Νέα Αγορά, οδός Εύριπίδου 19.
Μεταξονργεϊον,πλατεία γέφυρας Κολοκυνθοΰς.
Θηόεϊον, οδός Νηλέως 1.
-^Ύ· Τριάδος παρά τήν Λαχαναγοράν, οδός 

Πειραιώς 94.
Μοναότηράκι, οδός Έρμου 106.

ΠΑ ΘΗΤΙΚΟΝ ’ "
Κεφάλαιον ( ^φαλαίου

( Μετοχαι επικαρπίας ,oou,UUU.6U
Όμολογίαι.............................................. 5,903,500.00

» άποσβεσθεΐσαι................... 96,500.000
Αποθεματικόν. ...................................... 250,000.00

Κρατησις δι*  άπόδοσιν κεφαλαίου . . 675,000.00
Πρόβλεψις δι’ άναξιοχρ. πιστώσεις 350.000.00
Αποθεματικόν διά συν)κην διαφοράν 550,000.00

> δι’ έργα........................ 350,000.00
Εγγυητικοί καταθέσεις........................ ygO 492.54

Πιστωταί. . . . . . ...................................... 30θ’116Λ5
Υπολοιπον εις νέον............................... 114 7(>1 58

Κέρδη διανεμητέα................................... 614’978^54

Άθροισμα παθητικού 12,085,349.41

Π I Σ Τ Ω Σ I Σ
Κέρδη έκ πωλήσ. άεριόφ. κσΐ ήλεκτρ.ρεύμ. 1,010,109.49 
’Ενοίκια διαφόρων έγκαταστ. άεριόφ. 52,995.93
Κέρδη εκ διαφόρων πωλήσεων........................ 190,622.86
Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως......... ι . 98,578.32

Μακρνγιάννη, οδός Βέΐκου 2.
Κολωνάκι, οδός Κυνοσάργους 1.
Νεαπόλεως,, οδός Θεμιστοκλέους.
Κεντρική αποθήκη και έργοιίτάιίιον η

λεκτροκίνητον εις συνοικίαν Βάθης (διασταύρω- 
σις Σωκράτους και Χαλκοκονδυλη).

Προτιμάτε πάντοτε τό ψωμί τής ’Αρτοποιητικής 
Εταιρείας. Εΐνε απολύτως καθαρόν, εύγευστου, 
υγιεινόν καί εύθηνόν.

Μανρο Σιταρένιο ι£ωμί άπό καθαρό σιτάρι, 
ή οκά μόνον 35 λεπτά.

Γό υγιεινότερο και θρεπτικότερο ψωμί. Μαύ
ρο ψωμί θά εϊπή : ύωμί υγείας καί οικο
νομίας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΑΡ. 50.000.000

ΛΠΟΘΕΗ4ΤΙΚΛ ΔΡ. 10.275.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

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

Τριπόλει, Βάλω καί Λαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί ΡεΘύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : ’Εν Κωνσταντινουπόλει ('Υποκατάστημα 

έν Γαλατφ μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, 
Τραπεζοϋντι. Κερασοϋντι, Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ; Έν Άλεϊ,ανδρεία (μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία. Mikan), Καίρω (μετά παραρτήματος έν τή 
συνοικία Mousky), Μανσούρφ καί Ζαφαζικίω.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhof, Μίδ nekeberg stesse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ (Σουδάν).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΙΥΙΒΟΥΛΙΟΝ
Σ. Φραγχιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότασης, Αντι

πρόεδρος. Ίω. Βαλαωρίτης, Κ. Βιρούγν, Έ- Έμ· 
π<ιρΐ«ος, Δ. Εύγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε· Η- 
λιόπουλος, Ζ. Κ. Μάτσας, Έμμ. Μπενάχης, Μαρ- 
χήαιος 31 Ρεδερσώ.

Γενικός Διτν&ννιήι
Ζαόείριος Κ. Μάτθας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική : 
ΑΘΗΝΑ Ι ΚΗΝ - ATHENOCEES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών εκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι’ Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς επί χρεω
γράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ματικών, γραμματίων εσωτερικού καί^ εξωτερικού 
εκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς’ εκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρωμών έν τε τώ έσωτερικω καί τώ εξωτερικά? ανοίγει 
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις 
χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί ελάχιστων δικαιωμά
των καί ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων

IONIKH ΤΡΑΠΕΖΑ (ιιιιτεο) 
Κεφάλατον έγκεκριμένον £ 600.000 
Κεάάλαιον καταβεβλημένον £ 315.510

ΕΔΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ,
Γενικί] διενΰννοις εν Ελλάδι, εν Α&ηναις 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έν ’Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζακΰνθω, 

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

αίου 1910 ώς κάτωθι =
Ιον είς Δραχμάς

3 % έτησ. έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν διά ποσά
μέχριδρ.100.ΟΟΟ 

3 1/2 θ/ο > > » ’ ’ ζήτησιν διά ποσά
πέραν τών 100.000

’/i3 ύ/θ » >6 μήνας μέχρι 2 έτών

διαφόρων διαστάσεων πρός δρους λίαν ευνοϊκούς 
διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, ειςέπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού καί 
εις τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν εύνοϊκους.

Αι εις χρυσόν καταθέσεις εΐνε άποδοτέαι εις δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αι δέ εις έπιταγάς (cheques) 
τής Τραπέζης έπί τών έν τώ έξωτερικω ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ 
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής 
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

ΕΝ OAfi ΕΡΗΟΤ
rtf I 0 Μ. 4 2

ΝΙΕΓΑΣ ΕΝΪΪΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

J. A fl- ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΑΩΝ
Εις τδν άφθονον καί ποικιλώτατον και πολύμορ

φον και πολύχρωμον έμπορικδν πλοΰτον τοϋ κατα
στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα άάπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά 
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας 
καί τά τελευταίας μόδας νφάόματα. Δέν θά σάς 
προσελκύση μόνον δ πλούτος καί ή εόθηνία τοΰ 
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιαςουσα εις τους κατα 
στηματάρχας τούτους εύγένεια και άβρότης τών 

τρόπων.

4 0.’ο έτησ έπί άπσδόσει μετά 1 έτη μέχρι 4 έτών
4 Ι/J ο/ο » » > ’ 4 κα1 έηέκεζ'“

3 */4 °/ο 1
3 ^4 °/ο > » *
4 °/ο > > ’
4‘///ο » » ’

Είς cheques έπί Γαλλίας καί Αγγλίας

3 °|9 έτησίως έπί άποδόσει εις πρώτην ζήτησιν
άνευ ορίου ποσού

μετά 6 μήνας
» 1 έτος.
» 2 έτη.
» 4 έτη και ^πέ- 

[κεινα.

Αί είς έπιταγάς (cheques) έπί Γαλλίας καί ’Αγ
γλίας καταθέσεις Αποδίδονται εις δ είδος έγένετο ή 
κατάθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου έπιβα- 

ρύνοντος τόν καταθέτην.



Σ.η.^.Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΙΙρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
τών ταξειδευόντωνηροκνητουσαν διαφοράν πρός όφελος

““ ριρλιαριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει ιιέ τάς τι-μας των απλών εισιτηρίων.
*Εξ ’Αθηνών

θία Κόοΐ,Ό',,· Εϊσιτήρ. 
Βιβλιάρ.

9.20
7.65

7.30
6.40

4.60
3.85• Άργος Εϊσιτήρ. 15.70 12.50 7.85

» Τρίπολιν
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10
Εϊσιτήρ. 23.20 18.80 11.60

» Μιγαλόπολ
Βιβλιάρ.

‘V Είοιτήρ.
18.—
29.20

15.—
22.—

9 — 
14.60 
11 _Βιβλιάρ. 21.95 18.30

» Κυπαριοοίαν Εϊσιτήρ. 34,50 25.75 17.25

• Άκράταν
Βιβλιάρ. 27.80 23.20 13.90
Εϊσιτήρ. 19.50 15.50 9.20

‘ ΙΙάτρας
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55
Εϊσιτήρ. 25.- 18.— 10._

* Γΐύργο»
Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35
Εϊσιτήρ, 37.70 18.10 16.35

Εκ Πατρών
Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55

χΐια Ιΐνργον Εϊσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
» Λιχαινά

Βιβλιάρ 
Εϊσιτήρ.

8.3S
7.60

6.95
6.—

4.15
3.80

’ Αίγ,ον
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45
Εϊσιτήρ. 5.10 4.— 2.55

* Κόριγϋον
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70
Εϊσιτήρ. 16.50 13.10 8.25

tn , . Βιβλιάρ.Εκ 1 ρττεόλε ως 11.— 9.20 5.50

λΐίά Καλάμας Εϊσιτήρ. 13.70 12.25 7.35Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85
* Ναύηλιον Εϊσιτήρ. 9.50 7.80 4.70Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3*40

(Έκ τοϋ Γραφίου)
------ - ■ ♦ · · .

ΚΓ- ΓΚ^.Τ
ΕΜΙΪΟΡΟΡ.ΡΑΠΤΗΣ

ΕΝ Ο ΔΩ ΟΦΘΛΛΜΟΤΛΤΡΕΙΟΤ

Συνιστώ μεν ιδιαιτέρως τόν έμπορορραπτικόν οί
κον τοΰ κ. Γκάτ διακρινόμενον διά τήν έκλεκτικό- 
τητα τών υλικών του, διά τήν στερεότητα και κομ
ψότητα τής έργασίας του και διά τήν εΰθηνίαν τών 
τιμών του.

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

ΟΑΑ ΤΑΜ ΤΟΪΠΑΝΤΟΠΩΑΕΙΟΪ
Βούτυρο γάλακτος διά γλυκά, λάδι Μάνης καί 

Κρανιδίου, τυροί Ευρωπαϊκοί καί Εγχώριοι. ’Αποι
κιακά όλων τών ειδών. ΙΙοτά ευρωπαϊκά καί εγχώρια. 
’Όσπρια δλων τών ειδών. Τσάϊ. μπισκότα, κον
σέρβες κλπ.

ΕΙΣ ΤΗΝ “ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΕΝΩΣ1Ν,,
Όλα τά είδη εις τιμάς πολύ μικροτέρας τής άγοράς 

καί ποιότητος ήγγυημένης καί μέ ζύγι άκριβέστατον. 
CH διανομή κατ’ οϊκον δίς τής ημέρας.

ρ,ΕΛΟΠ. ^ΊλΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΙΙΝΑΙ (Σοφόκλειον)

Η ΜΟΝΗ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞ ΕΑΑΑΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ 

,. , , " Α Θ Η Ν A I ,, τόννων 16,000.Ατμόπλοια : —----------------------------------------------------
I © ΕΜΙ ΣΤΟΚΛΗΣ,, τόννων 12,000

Ίά ώραϊα και μεγαλοπρεπή ταΰτα άτμύπλοια εινε νεότευκτα και φημίζονται διά τήν άντοχήν και ευστά
θειαν κατά τά ταξείδιά των. "Έχονσι διπλάς μηχανάς και διπλούς έλικας. Είνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα 
μέ 150 θέσεις Α', 200 θέσεις Β', και 1500 θέσεις Ε. "Εχονσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά 
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτών ό ασύρματος τηλέγραφος MarCOOL, παρέχεται δέ πάσα άνεσις είς τους 
έπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθούσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλείου, καφφενεϊον κτλ. κτλ. Λιά τήν υγείαν 
τών ταξειδιωτών έχει ληφθή πάν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακεϊον πλήρες, ούτε νοσοκομεϊον.

Τακτική άναχώρηστς έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΙ'ΘΓΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ Π Ρ A ΚΤΟΡ Ε I Α
Έν Πειραιά (5 Λεωφόρος Α’ιγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείω, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμω, 

καί Νέα Ύόρκη.
Άντιπροΰωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καί ’Ανατολής.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος σελ'ς είς εν τεύχος . . . . . Δραχ. 60
Ήμίσεια » » . ' . . ■;·..? γ·: > 35
Τέταρτον σελίδος » 20
Όγδοον 12

Διά χώρον μικρότερον τιμαι ανάλογοι
Δι’ εικονογραφημένος διαφημίζεις, δΓ Εξ τεύχη η περίπτερα, ιδι

αίτεροι όνμφωνίαι.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ
48 * ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ * 48

'Εάν al Άθήναι δύνανται vd ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω· 
θείσας καταπληκτικός προόδους των μία άτρορμή πρδς τοϋτο είνε και τδ μέγα αύτδ 
Κατάστημα είς τδ όποιον συτεκεντρώθη πλουσία επίπλωσες, άπαστράπτουσα καθα- 
ριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφθονία καί ποικιλία δλων τών είδών της 
Ζαχαροπλαβτ&χής καί τής Γαλαχτοχομ.έας· Πρώτον αύτδ έκαινοτόμη- 
σεν είς τδ ζήτημα τής εΰθηνής διανομής κατ' οίκον άγνοϋ καί νωπού Άγβλα- 
δίνοϋ Γάλακτος I I Τά Γ&αούρτεα τον κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά 
εΐδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφθονα, ενθηνά, καί μέ υλικά εκλεκτά 
και επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστεχής γαργαλιστικύτατα, γευ- 
στικώτατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών ΒδΧαίιος θεωρείται τδ κέν- 
τροτ δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι θέσιν μόνον οΐ προνοητικοί 
ποΰ φροντίζουσιν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη tJtxatOT£f>OV δλοι 
οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν θεωροΰσι 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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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΔΡΧ. 50,000,000-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ API. 10,480,OOQ
ΕΔΡ7< ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΑ

ΥΠΟΚΑ ΤΑΣΤΗΜΑΤ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιιΐ, ΙΙάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλω «κΐ Λαρίοατ,.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ·: Έν Χανίοις, Ήραχλιίω xsi ΡεΟύμνφ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ Έν Κωνοταντινουπόλει (‘Υποκατάστημα έν Γαλατφ μετά ΙΙρακτορείου έν Σταμποΰλ), ίν ’Αμισω, 

Τρχπεζοΰντι, Κεραβοϋντι, Σμύρνη, Μερσίνη, βεσαβλονίκη, Σέρραις, Καβάλλχ, Εάνβη, ‘Ιωαν- 
νΐνοις xal Χίφ.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι: Έν ‘Αλεξάνδρειά, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midan), Katpw, (Μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικίφ Mousky), Ζαγχζικίω xai Μχνσούρα.

ΕΝ ΛΟΝΔίΝΩι (Ν’ 22 Fenchurch Street) έν ‘Αμίούργφ, έν Αεμεοφ (Κύπρου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1911

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Διαθέόιηα :

’Εν τφ Ταμείφ καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις............................................Δρ. 21,923,760.30
Παρά Τραπέζαις έν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έ*  χαρτοψυλακίφ » 22,357,027.46 Δρ.

Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων..............................................................................................»
’Ηγγνημένοτ λογαριαόαοί s

Έπί ένεχύρω χρεωγράφων................................................................................Δρ. 64,213,909.44
Δι’ έμπορικών καί άλλων εγγυήσεων................................................................. » 59,668,525.41 »
Έπί υποθήκη ακινήτων..................................................  . . » 10,348,394.36

Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί...........................................................................................................................»
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί Άνων'ιμων Εταιριών.................................... »
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια..................................................................  >
Συμμέτοχα! εις έπιχειρήσεις..................................................................
Υποκαταστήματα............................................................................................................................................»
Κτήματα Τραπέζης.................................................................................  »
Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καί ’Υποκαταστημάτων. ....................................................  »

»

. ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

44,080,787
34,421,994

76
80

134,230,829 21

30,679,623 49
18,123,161 33
9,925,748 80
2,643,580 —
3,757,951 05
4,780,102 29
1,031,255 10

283,875,033 83

Κεφάλαιον Εταιρικόν....................................
Κεφάλαιον τακτικόν ’Αποθεματικύν .
Άποθεματικύν Προνοίας.............................
Καταθέσεις δψεως....................................

» προθεσμίας...............................
» πολυετείς καί μέ προειδοπ

Ταμιευτήριον...................................................
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί . 
Εξωτερικοί λογαριασμοί............................
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα

Ό Γεν. Διευθυντής
Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ

Δρ

Δρ. 53,486,145.72
» 47,024,801.59 »
» 27,435,701.90 »
» 16,354,576.85 »

Δρ.
Ό Λβυθ. τοΟ Λοχιστηρο» 

■Κ. ». ΟΙΧΟΝΟΜΟΥ

| 50,000,000
5,480,000
5,000,000

144,302,026

22,861,485
38,593,936
17,637,585

283,875,033

06

67
21
89
83

/
Ή Τράπεζα ‘Αθηνών έκτελεϊ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί έμ- 

πορευμάτων. ’Ανοίγει τρεχουμένους λογαριασμούς ήγγυημένους καί έν γένει άναδέχεται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπέζι- ,
τικής καί έμπορικής έπιχειρήσεως ύπό συμφερωτάτους όρους. Δέχεται χρεόγραφα πρός φύλαξιν άντί ελάχιστων δι
καιωμάτων. Ενοικιάζει χρωματοκιβώτια εις ΐδιώτας. Δέχεται καταθέσεις χρημάτων είς χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια 
πληρώνουσα τόκον ί 3 Ο/θ εις πρώτην ζήτησιν

3 ’/ί % διά καταθέσεις εξ μηνών
4 °/ο » > ένός έτους
5 0'θ » » δυο έτών καί επέκεινα.

Διά τάς είς τό Ταμιεντήριόν της, λειτουργούν καθ’ ίκάότην, καταθέσεις ιός καί τας χάριν αγαθοεργών 
σκοπών, πληρώνει τόκον 4 ®/ο.

2091. — Τύηοις *Ανγής  Άθηκ£ν» Άπτοστολοττούίον


