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Τηλεγραφική Διεόθυνσις : «ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΥΡΗΣΙΝ» ΑΘΗΝΑΣ

ΙΙάν χειρόγραφον Πημοαιευόμενον η μη δέν έττιστρέφεται.
ΙΤάν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

Αί έγγραφαί άρχσνται από 1ης έκάστου μηνός. —|Τό τεΰχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή Νοσταλγία τοϋ Μαρμάρου: Γ. It. Έσοκοπούλου.— Τά ’Ιταλικά 

και τά έν πεζώ έργα τοΰ Κάλβου: Snop. Λεβιάΐα.— Τό ζήτημα τής Γυναι- 
κός: ΤΙ λέγει ό άνθρωπος τής δούλειας ίμετάφρασις) Λος W. Ροοσάκη. — 
Καλλιεργούμενα φυτά και κατοικίδια ζώα: (Πρόλογος' Εύλογίου ϋοορύλα. 
Οί κίνδυνοι τή; 'Ελληνικής Βιομηχανίας.— Δήλωσις — Μεγάλοι άνδρες στό Σχο
λείο (μετάφρασις) Δος >Ιαρ. Γιαννοπούλου. — Τά Λαϊκά φιικαρτηρια: 
W. Χάϊλα. .

Φεβρουάριος - Μάρτιος I t» 1 ί»: ’Από τήν καλλιτεχνικήν ζωήν.— 
Άπό τήν ζωήν τοΰ μηνός.— Έγγοαφεϊτε είς τό Δάνειον.— Τά παλάτια τών Βυ
ζαντινών Αΰτοκρατόρων.

ΚΟΣΜΟΣ: Ό Πόντος.— "Ενας ιδεώδης Λιδάκαλος.— Τά έντοκα Γραμμάτια.

ΔΗΛΩΕΙΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑ.

STSI^S ORIE^TAk
STORES LIMITED

PREMIERE MAiSON DE L’ORIENT VENDANT I.E MEILLEUR MARCHE

VETSMENS POUR KOMMSS ET ENFKNTS
ROBBS, MANTAUX E. T. C, 1’OUX DAMES et FH I ETTES

B^nncterie, Chemiserie, Parfumerie, Gtn’eiie, Lingerie, fines Articles de Banc, Chrpeleiie 
Maroquineiie, Chaussuios, Articles Voyag'1, Modes, E cure ct.c.

Le Gaine, fllixandnie, Tantae, Mansoarab, Minieh. Assiaut, 
balonikne, Constantinople (Gelato et Sta.-.boul)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΣΤΕΤΝ LIMID5D
’ Εμπορικός Οίκος εν ’ Ανατολή ιτρωτίβτη ς τάξεοίς ϊχων τάς οίκονομικωτέρας τιμάς

ΕΆΛΓΜ1ΤΛ ΛΙΑ H.rPlOVX ΚΑΙ ΙΙΛΙΛΙΛ

’Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας και κοράσια

Εϊδη πλεπτικής, υποκάμισα, αρώματα, χειρόκτια, είδη φιλικών, δλα τά είδη έσωρρουχων πολυτε- 
w λείας ή μή, είδη δερμάτινα, ύποδήματα, καπέλλ.α, είδη ταξειδίου, είδη μόδας, άνθη κλπ.

ΚάΚρον, ’.Κλεςά.νβρετκ, Λϊκνβούραι, Μίνια, Άββιούτ. ΟεσσαλΟνίκη, 
Κιννβτα.ντινοϋπολις (Γαλατά καί Σταμποΰλ)

Ή «'Ελληνική Έπιϋεώρησις» παλαίοασα μέχρι τοϋδε εις μυρίας δυσκολίας διά την έςεύρεοιν 
χάρτου είναι ήδη υποχρεωμένη τά εμφανίζεται μέ μορφήν καϋαρώς πολεμικ ή ν} μορφήν 
τής ανάγκης. Ή κρίσις τοϋ χάρτου έφδασε στο ύξύτατον οημεϊον καί δέον νά ϋεωρήται ά~ 
ΰλος καί δτι κατορϋώνομεν νά έκδιδώμεΡα.
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Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Ε^ΤΥΚΕΩΣΕΙΣ

Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή 14 Φεβρουάριου 1919, ή δεύτερα τή 28 ’Απριλίου 1919 
ή τρίτη 30 ’Ιουνίου 1919, ή τεαρτη 29 Σεπτεμβρίου 1919„ ή πέμπτη

γ 24 Νοεμβρίου 1919 καί ή Εκτη 31 Δεκεμβρίου 1919
ΛΡΑΧΜΑΙ 1.200.000

Κέρδη έζάστης τών χληρώβ<ω>»
Καθ’ εκάστην κλήρωσιν εζδίδονται 100.000 γραμμάτια αξίας δραχμών 400.000. Παρέχονται κέρδη 

εις 2.000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200.000.
'Έκαστον ακέραιον γραμμάτιου τιμαται δρ. 4, βυνάμενον νά διαιρεθεί εις τέσσαρα τέταρτα γραμματίου 

τιμώμενα αντί μιας δραχμής.
Κέρδη Δραχμαί Έν δλφ

1 έξ 80.000 80.000
1 Εξ 20.000 20.000
2 άπό 2.500 5.000
6 άπό 1.000 6.000

15 άπό 400 6.000
25 άπό 200 5.000

1,950 άπό 40 78.000

2.000
s’ ■ ·

200.000
Δι’ έκάοτην τών κληρώσεων έκδίδοντσι ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα αντί τεσσάρων δραχμών, 

ΐ«χί>οντα δι’ «λόκληρον τό κέρδάς καί δυνάμενα νά διαιρεθώοιν είς τέταρτα γραμματίου τιμώμενα αντί μιας 
δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν Εζητήθη ή πληρωμή Εντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται υπέρ 
τοΰ Ταμείου τοϋ Εθνικού Στάλου.

Είς τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος κατόπιν ειδικής μετά 
τοΰ Ύποχ’ργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ? τιμήματα γραμματίου αξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύτών 16 τοΐς ο ίο, είς δέ τούς αγοράζοντας διά μιας έπί 
προκαταβολή τοΰ τιμήματος είς γραμμάτια ή τμήματα τοΰ γραμματίου Αξίας χιλίων δραχμών τουλάχιστον, 
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς ο) ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλησιν 
γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον εις τό Γραφεΐον Λαχεϊον τοΰ Εθνικού 
Στόλοι· καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύίπουργεΐον Οικονομικών, εις ’Αθήνας.

'Ο Διευθυντής
Γ. Ν, ΚΟΦΙΝΑΣ

'Ένα πρωί ομιχλώδες καί σκοτεινό, εξεκινήσαμε 
διά τό Βρεττανικόν Μουσεΐον. Ό πρεσβευτής μας είς 
τό Λονδΐνον κ. Κακλαμάνος ήτο κ’ Εμεινε δημοσιογρά 
φος. Πριν Εμφανισθή είς τό γράφεΐόν του ώς διπλω
μάτης, παίρνει μέσα είς τό δωμάτιόν του μαζή μέ τόν 
καφέ του μίαν καλήν δόσιν εφημερίδων, Άπό αύτάς 
εκείνο τό πρωί είχε πληροφορηθή δτι τό Βρετ- 
τανικόν Μουσεΐον—τό περίφημον Μπρίττιζ Μουζέουμ 
—ποΰ είχε κλείση καθ’ δλον τόν πόλεμον διά νά προ- 
στατεΰση τούς θησαυρούς του άπό τήν τυφλήν, κτηνώ 
δη μανίαν τών αεροπλάνων, ήνοιγε μίαν πλευράν του 
είς τό κοινόν, καί ακριβώς τήν αίθουσαν τών «'Ελλη
νικών μαρμάρων».

Τό πρεσβευτικόν οη’τοκίνητον έσχισε τήν ομίχλην 
τοΰ Πικαντίλλυ, είσέδυσεν είς τούς κοσμοβριθείς λα
βυρίνθους τοΰ Στράντ,, έπέρασε μίαν γέφυραν κάτω 
άπό τήν οποίαν έκυλίετο, θολόν και νωχελές φεϊδι ό 
Τάμεσις, ώρμησεν είς ένα άτελείωτον Εμπορικόν δρό 
μον καί έπί τέλους μάς άπεβίβασεν είς τήν μεγάλην 
αυλήν τοΰ αυστηρού καί μελαγχολικοϋ αύτοΰ θησαυ 
ροφυλακείόυ τής τέχνης μακρυνών τόπων καί μακρο 
τέρων αιώνων.

Έπεράσαμε μίαν αίθουσαν τής Ρωμαϊκής Τέχνης, 
ή οποία μάς Εδίδαξε πόσον είχε βαρύνει ή 'Ελληνική 
σμίλη είς τά χέρια Ρωμαίων καί Εκρωμαϊσθέντων καλ 
λιτεχνών καί έφθάσαμεν είς τάς τρεις αίθουσας είς 
τας όποιας ή ’Αγγλία συνεκέντρωσε τά καλλιτεχνικά 
λάφυρά τής τρομεράς Επιδρομής τοΰ Έλγίνου. Στύ
λος στήλαι, μετώπαι, τύμπανα, θριγκοί ζωοφόροι Επι 
τύμβιοι άνδριάντες, άγάλματα, συμπλέγματα, άπό 
τόν Παρθενώνα, άπό τόν ναόν τής Φυγαλείας, άπό 
την Μ. ’Ασίαν, άπό δλα τά σημεία τοϋ χάρτου τής αρ
χαίας 'Ελληνικής Τέχνης, ποΰ μία Ελαφρά καί λεπτή 
αϊοθησις τοΰ ωραίου ώδήγησε τήν 'Ελληνικήν σμίλην 
ήσαν συγκεντρωμένα Εκεί μέ εύλάβειαή μέ προσοχήν, 
μέ τόν πόθον νά διατηρηθούν εις τούς αιώνας καί νά 
διαλαλοΰν τήν άφοσίωσιν τοΰ κραταιοΰ λαού εις τά 
λεπτουργήματα τού 'Ελληνικού δαιμονίσυ. Αί τρεις

Μοΐραι, ό Ίλισσός, οί 4 Γίγαντες τοΰ Παρθενώνος μέ 
τούς μύς, άπολαυστικόν καί άναπνέον μάρμαρον, κορ 
μό γεμάτον ζωήν καί κεφαλάκια γεμάτα χάριν καί έκ 
φρασιν καί έπί τέλους ή Καρυάτις, ή μία άπό τάς Κα 
ρυάτιδας τοΰ Έρεχθείου.

Μόνη της είς ένα υψηλόν βόθρον δεσπόζουσα τής 
μεγάλης αιθούσης, Εστραμμένη πρός άνατολάς μέ τό 
βλέμμα άτενές προς τήν διεύθννσιν ποΰ κάπου Εκεί 
είς μίλλια καί μίλλια μακρυά θά στέκεται τό Έρεχθεΐ 
ον μέ τάς άλλας άδελφάς της. ’Άκαμπτος, σκληρά, υ
περήφανος, άβροπενθής—δπως λέγει κάπου ό Αίσχύ 
λος διά τάς χήρας τών φονευθέντων εις τούς Μηδι
κούς πολέμους Ελλήνων— μαυρισμένη άπό τήν ομί
χλην τοΰ Λονδίνου, ή ωραία ξενιτεμμένη, ’έχει ήδη 
καταφανή τά σημεία μιάς άσθενείας, ή όποια τήν 
σιγοτρώει. Είς τό πρόσωπόν της καί εις τό άνοιγμα 
τοΰ στήθους ποΰ σηκώνει καί φαίνεται Ελαφρά άνα 
σηκωμένος ό χιτών, τό μάρμαρον έχει φούσκωση άπα 
ράλλακτα δπως είς τό δέρμα τού άνθρωπου φέρνει άλ 
λοίωσιν τό άθλιον αυτό νόσημα 'πού λέγεται μάκσς. Ή 

φιλόξενος άτμοσφαίρα τού Λονδίνου κατόρθωσε νά 
φθείρη ώς καί τό μάρμαρον καί ό μυστικός πόνος τής 
ωραίας ξενιτεμμένης, νοσταλγία τού γλαυκού Αττι
κού ουρανού μέσα είς τήν πυκνήν όμίχλην τής τέρα 
οτίας μητροπόλεως τοΰ Βορρά, Εξεχύθη είς αυτό τό 
δεινόν πάθημα.

'Όταν μετά ένα μήνα Εταξείδευσα άπό τόν Τάραν- 
τα είς τήν Ελλάδα μέ ένα άπό τούς γνοίστοτέρους Άγ 
γλους άρχαιολόγους καί τού άνέφερα αυτήν τήν παρα 
τήρησιν, ό Επιφανής επιστήμων μοΰ είπε-

—-Ή παρατήρησίς σας είνε πολύ σωστή. Ή Κάρυ- 
άτις δέν έγεινε γιά τό Λονδΐνον, Τά 'Ελληνικά μάρ
μαρα προϋποθέτουν Ελληνικήν άτμοσφαΐοαν. Άν 
έξηρτατο άπό Εμέ, θά σάς τά Επέστρεφα δλα, διότι 
.μετά Εκατόν χρόνια τουλάχιστον ή Καρυ'ας θά έχη 
καταστροφή.

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ



n mm ui η εκ ιιω έργα του κααβοϊ 
_ _____________________ ■ ■1 Ο (SMylii ίχ του προ^Χυμένοιτί

«Άνέγνωσα, λέγει ό Κάλβος πρός τοϊς άλλοι ς. ά
νέγνωσα εις τήν Ίλιάδα τόν μονόλογον ένός ίππου
τοϋ Άχιλλέως. καί εΐς τόν Όρλάντο Φουριόζο, παρετή 
ρησα γ> φοβερόν εκείνρ λάκτισμα,. μή,τό όποιον ό 
Παλλαδϊνος κάμνει ενα όνον νά διασχίζη ένα. μίλιον 
είς τόν Αέρα και.σας .εξομολογούμαι οςι μέ ολην αύ 
την τήν ά ν ά κ-ρ ίβέΐ ην τ ή·κ ρ ίσεως έ- 
νόμιζον μέ τόν όχλον δτι ό "Ομηρος και ό Άριόστο; 
εξν$ μεγαλοφυιαι. Αλλ’ όταν, ίατρέ> μου, μοΰ έπιβε- 
βαιοΰται δτι. ή μ,ε γ,μλ ο φ υ ΐ α,Γ.σ υ ν ί στα- 
τ α ι ε ι ς τ ό ν ϋ ψ ισ τ ο ο ν . 8,α $ μ ό ν 
τής ακρίβειας,, πρός ήν φθαν.ε, ι ή 
κρίσις όχί μόνον σκέπτομαι νά μή εκτιμώ πλέον 
τούς δύο τόύτοΰςάιόιητσς;· άλλά οδηγούμενος ύπό τής 
ιστορίας νά λυπούμαι τόν μέγαν· ’Αλέξανδρον, δστις 
έμέθυε, τόν Καίσαοα, δστις έντρέπενσ ότι δέν είχε 
κόμην, τόν μέγαν Κάρολον, δστις έκαιε τούς μάγους, 
τόν Ναπολέοντα, δστις έδιδάσκετο άπό τόν ηθοποιόν 
Τάλμαν πώς νά φορη βασιλικώς τόν μανδύαν του. .» 
ΤΊέ* τε-Λΐαν ε?ρωθέ’(α,ίέ*έςάκολονθει* δ •'Κα^ος ^ζ^ωνχ 
λέγω?· Θ^ανδ? οττ’ο^Ρν,πι^ή^ ύ*η$«σω 
καί Γάλλοι πολλοί ήσαν πτωχοί και βλάκες καί'δτι τοΰ 
ΓΙαρίνη ή σάτυοα είνε έπί σφαλερών βάσεων καί Ο
τι πλάτη] είνε δτι ή χ οε ι ά μεγάλα πράγ- 
·' “ \α δ ' δ jU
θει λεγων. «Λεγετε .μι σ· ποιήται έινε, 
λυπούμαι καί έγώ*τάνν?θ1>ή έκεινα, ατινα ελαβον με 
γάλους ποιητάς καί καυχώνται διά τοΰτο. Απαιτείται* 
υγιής ν ο ΰ ς διά νά γραφή έπι στολή ώς ή. ίδική 
σας, δτι πρέπει νφ είνε τις τρελλός νά γραφή τραγω
δίας τοΰ Σοφοκλέσυς, Σαίκβπηρ, Ρακίνα, Σίλλερ Άλ 
φιέρτ ....... Τελειώνει ό Κάλβορ λέγων Ε ί μα ι 
θαυμαστής τής μ ε γ α λ ο φ υ ΐ α ς 
ο α ς.

Τό ειρωνικό·/ τούτο άρθρον τού Κάλβου ένεποίησε 
εντύπωσιν καί έτάράξε τούς φιλολογικούς τής Κέρ- 

κύρας κύκλου;.· Βεβαίως Ιίλεγον, δτι ό Θεριανός έ- 
πλανάτο είς πολλά μέρη είς τάς κρίσεις τΟυ καί δτι ό 
Κάλβος έπρεπε νά απαντήση σοβαρώς καί ούχί νά 
χλευάσή τόν σεβαστόν ιατρόν καί. κμ^γητήν .τού 
Πανεπιστημίου.Πολλοί ελαβον καί τόν κάλαμον υ
πέρ τοΰ Θεριαναΰ. 'Ο Δΐόνύσιρς Πετσάλης, έ'νραφεν 
ΰτι ό Κάλβος παρεχόησε τόν Θεριανόν, δ Διονύσιος 
Σίγουρος {δημοσίευσε παρατηρήσεις είς .τόν θέρια 
νόν καί είς τον Κάλβον. Ό ’Ερρίκος Ρίκκε άπήντησεν 

εΐς τον Κ$ίλ(&/ feip” τΐΰ -θεόιανοΰ πάντότ/. 
πάλιν έδιδον δίκαιον είς τόν Κάλβον.

&

'Αλλοι

Έπί τέλους, ήύδόκησεν ή Κυβέρνησις καί διώρισε 
τόν Κάλβον καθηγητήν τής Ιταλική; φιλολογίας έν τφ 
1Ίανεπιστη|ΐίφ. ’Από τρΰ 1824 έλειτούργει έν Κερκύ 
ρα καί γύμνασιον καί από τοΰ 1841 τό γυμνάσιον έ- 
δέχετό κάΐ οΐκοτρόφούς. Είς τό όποιον έδιδάκσετο 
καί ή χημεία, ή φυσική, ή φυσιογραφία, ή μουσική, ή 
αρχιτεκτονική, ή γεωδαισία καί ή ξιφομαχία. Ούτως 
έκ τ.Φ.ν άλλων Νήσων, οί φοιτηταί εύρισκον πάσαν εύ 
μάρειαν,,. χωρ/,^, νά προστρέξωσιν είς ξενοδο

χεία.. Γυμνασιάρχης, είχε διορισθή ό ’Ιταλός Φραγκΐ 
σκος Όριωλης,' δόκιμος επιστήμων καί λόγιος καί 
τή 24’ ’Ιανουάριου τοΰ έτους 1821 τόν ’Ιταλόν διεδέ 
χθη ό-Κάλβος. Ό Όριωλης δέν ήτο ευθέος χαρακτή
ρας, καί ό Κάλβος. Ινώ τόσα είχε καλά προτερήματα 
ήτο πολύ άργιλος δυστυχώς. Ούτως έπήλθε διχόνοια 
μεταξύ τών καθηγητών καί φοιτητών. Οί φοιτηταί έ 
χειροκροτούν τόν Όριώλην καί ό Κάλβος υπέβαλε 
τήλ· παραίτησί^'του; ’ΪΙβραιΊΐρητέ'ρν' θτι.δ Όριώλης 
Λί»^ι καί
τήν φυσικήν.

Ό Κάλβος ήναγκάσθη νά άναλάβη τά ιδιωτικά μα 
θήματα μέχρι τοΰ 1859 δπου έπέστρεψεν είς Λονδί- 
νον καί παρέδιδ? ΗΟίθήματα διά νά .κερδίση τά πρός 
τό "·

.j»i< ιιέΛνίΜΜ . Κ«’· ίι* ♦
”Ας ρίψιομεν εν βλέμμα έπί τοϋ ιδιωτικού αυτού 

βίόι^ . ·· ,?f.·
■ Είδόμέν δτι δ πατήρ τοΰ Κάλβου ιιετέβη είς τό Λι 

βόρνον τής Ίτάλίάζ. Ό ποιητής ήγάπα τήν μητέρα 
αυτού καί δμως δέν ήδυνήθη νά άπολαύση τάς τό 
σον γλυκείας τήτ μητρός άγκάλας. Ό πατήρ του έγ- 
κατέλειήιε τήν σύζυγον αυτού είς Ζάκυνθον, διό ήναγ 
κάσθη αυτή νά. ζητήσή τδ διαζύγιον.

("Επεται τό τέλος)' Χπύρ. ΛεΑτάξης
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·'··■ 1ΣυνέχειαΐίκνιΛ»&'·προΐ[σ©υίιένου) *..·
Υπάρχουν δμως πο/λ.όΙ 'δνίή>ες^ <Λ 'θπδίδι' έξάκίλόΰ 

θοΰν νά εΐνε προσκολλιμιένοι είς τόν παλαιόν εκείνον 
άσορισμόι, δ όποιος όρίζει τό-σπίτι ά>ς τόν μόνον κα
τάλληλον προορισμόν ^Ήά«Τήν»'γι*αϊ>πχ. *■·. >· ;

Εΐνε άλη0ές. ·5το’4<#π?μισδότέήά’Ι^λμ8ποι <ά ο
ποία καταλογίζονται ιίσ*’ΛβροΙ τ^ΐ κοι
νά εις δλους τούς άνθρώπους.

"Ας λάβωμεν π. χ. ύπ’ δψιν τήν γνωστήν πίά,αιάν 
κατηγορίαν fin δ. λ. δ. ή γυναίκες, δεν ήμποροΰν νά 
κρατήσουν τό μυστικόν των. ’Αλλά άφοΰ οί άνδρες 
εΐνε πεπεισμένοι δτι ή γυναίκες θά έχουν τήί άδιλκρι- 
σίαν νά μή κρατήσουν τό μυστικόν tow,'διατί. τηιΥ*έό 
εμπιστεύονται καί δταν ΐιάΐ.ιστα οί άνδρες εύρίώίβΗ- 
ται είς ύπευθύνους καί επισήμους θηρεσίας; Αλλά 
άς εϊμεθα δίκαιοι. Ή γυναίκες, φαίνεται.', ί'χουν άναμ- 
φιβόλως περιοσοτέραν τάσιν άπό τούς άνδρας δι’ ίορι 
σμένας τινάς αδυναμίας. Μας βεβαιοϋν λ. χ. πΰ>?.είνε 
«μικρόμυαλες», πώς δέν ήμπορσύν νά έχουν εόρέίας 
Αντιλήψεις, πώς δέν εΐνε συνηθισμένες εΐί: τήν ομαδι
κήν έργασίαν καί οτι εΐνε Ακατάλληλοι διά νά άναλά- 
βουν υπευθύνους υπηρεσία;.

Καί οί άνδρες μέ τόνον θριαμβευτικόν φέρνουν πόλ 
λάς μαρτυρίας διά νά στηρίξουν τάς'’κατηγορίας τών 
αύτάς.

Ίσως· πώ,λά 'άπό ό’σα λέγουν εΐνε άλήθινα, τουλά
χιστον πρός τό παρόν. 'ΌΑλι μας διδασκόιιεθα άπό 
τά σφάλματά μας, καί, ή γυναίκες κάμγουν σφάλ^εβα 
κα’ύ|ϋ Λ’ παραπάνιο μάλιστα. Διδάσκονται όμως .<<ί 
αύτκ 'άπό τά σφάλματά των. ΔέΐΖ πε’όίμενετέ βϊβάίά 
άπό ένα ανήλικο αγόρι ποΰ μόλις έβγήκε άπό τό σχο- 
λεΐον, νά διευθύνη Αμέσως μίαν έργασίαν μέ επι
τυχία·/. Διατί λοιπόν έχετε τήν άξίωσιν άπό τήν πρώ- 
την γενιάν τών γύναίν.ών, ή ριμηριΧπό? τό σπί
τι, προικισμένη οπωσδήποτε ίιέ κρίσιν,'ιιέ πρωτοβου
λίαν, καί πνεύμα νά τα ςέύρή * 8λα 'καί νά 
έ'χη τήν πείραν, τήν όποιαν οί άνδρες ύπό παρόμοιας 
συνθήκας στερούνται;

Αυτά δλα εΐνε προσόντα τά όποια συνήθως εΐνε'Α
ποτελέσματα πείρος» Ό κάθ&ς, γνωρίζει τόν στενόν 
Ορίζοντα τοΰ σπιτιού· άξιον θαυιιασμόυ εΐνε μόνον δτι 
εως. τώρα, υπό τάς γνι·>στάς άνάγκας, ή γυναίκα έχει 
κάτοοθώσει τόσα πολλά,

"Ενα άλλο πράγμα .ποΰ οί άχδρες δέν λαμβάνουν 
συι^ήθως υπό σημείφσιν οτμ.ν φρίνονται ,πρόθυμοι νά. 
έκσιρένδονίσοι ν τάς επικρίσεις των, εΐνε,ή ίδιοσυγκραϊ 
σία της γυναικός. Δέν υπάρχει σχεδόν γυναίκα, είς 
τήν Άγγλΐαί τοΐ’λάχισταν, ποΰ δέν προσέφερεν ,ΐείς 
τόν πόλεμον—τέν οποίον, σημειωτέου, άνδρες πρού- 
κάλεσαν—^κάποιο προσφιλές ;πρόσωπον. ή πατέρα, ΰ- 
σύζιγρν, ή μνηστήρα, ή αδελφόν, βί: τήν έργασίαν 
πολύ συχνά Αφιερώνεται μόνον καί μόνον, διότι μέσα 
είς αυτήν ζητεί νά λησιιονήση καί νά μνακουφι οθή. 
Έκεϊ δμως ποΰ-έργάζονται πολλές γυναίκες μαζί, εί
τε Αληθές, δτι ή Ατμόσφαιρα- ύφίσταται κάποιαν ηλε
κτρικήν. έντασινι

Καί ί. έλαχίστη προστριβή προκαλεί σπινθήρας. 
Καί ή προστριβή, σημειωτέον. δέν εΐνε ασυνήθης, δι-

Οδΰ

δίι δΐ Λ?ρ^<ί8τέ%άί3 γυτάίκ^'δΒουν ολόψυχα τήν έρ
γασίαν των. Έχουν κάιοος^με’αίίιτέ’όάν τοΰ δέοντος 
συναίσθησιν τής σπουδαιότητός των. δέν ανέχονται 
τά^ έπεμβάσεις καί αντιπαθούν φοβεοά τάς παρατη- 
θήσει{5'*ΣάςΛΡραΐν^αι'*'ιό;]ήε«5 πί&η&ι^εΑ· •Swto, δταν 
^β^τ^ύπ’ ι^ΐιν* otF.Tyti έβασίλευ
σέχί^ώ?' μικ^ότ ^δϊσπΛαι ιιίσα τή·.· περιοχήν φοΰ
σπιτιού των; Φυσικά εΐνε Ασυνήθιστε; έ)ς τήν όμαδι-

τάξ επεμβάσεις καί αντιπαθούν φ.οβι 
σήσετ^ '‘Σάς·^’ραΐν8?αιί,Ί ώπω^· πίίρο&άϊςν ΐ’η 
φβΐτίύπ’ Λι^1 
σσν**ό)?· μικόόΓ ¥δϊσ?ΐ'Λαι ιι$τα ^τή·.· περί 

κήν έργασίαν καί είς τό νά λαμβάνουν διατάγάς από 
τρίτους. ’Αργά δμως ή γρήγορα ή . σωστές γυναίκες 
θά άνέλθουν καί αύτα'ι εΐς 'τήχ. κηρύφήν τί^ 'κοινωνυ- 
κής έργάσίας, τό πνεύμα τής αναλογίά;κάνόνίση 
τήν’ γύΥάύλέίαν’ έξελίξιν καί ?ί'ά’'πολύ ^όησί’μον καί 
πόροδευτικόν 'σώμα’’ έρΥάτΐδώ?1 θα έδρέθη1 έτοιμον 
νά ϋ.ήόβ’οΤ|θήση τούς Ανδήόίς'έις1 τήν δίεϋθέ.τησιν τών 
διαφόρων άλήτω-/ προβλημάτων τΰς άνθρριπότητος.

ΤΙ ΕΙΝΕ KAI- VI ΗλΙΠΟΡφ’ΣΕ ΝΑ ΕΙΝΕ
Οί άνδρές;ιθυΓ χρειασθοΰν' τήν βεδ>θειΆΐν'τών καί δ- 

σδν τό ταχύπερον άντιληφθοΰν τήΰ άλήθέιαν αυτήν 
καί ύάοβοήθήσουν είλικρινως τήν' γΐ\άΐκα' άνά νά 
τής αντιτάσσουν τυφλήν καί Ανόητον Ανήπολίτευσιν, 
Τόσον Υδζταχύτέρον θα φανούν τά' Ωφελήματά.’

ΔίΑ’'·σΐ!άτήμιϊτίκήξ'7ίαί 'έπιΙΜόνοή ϊρΫασίάξ' ή γυύαΐ- 
θά’-δί’μιου^γήσουν βαθήήδίτϋ' τί|·ζ θέσι·/· τών/άλ

λά δ αγών τών εΤΊί δύσκολος· καί ό δρόμος-ιών ανη
φορικός, επειδή αντιμετωπίζουν διαρκώς τήν είρωνεί- 
αν άχρδα^,αίν τοΰ ’̂ 
φαίνεται τον συναγωνισμοί; καί'^?5εγ..5ελόδ»^νά· ήι- 
στέυσδυνοτι ή σύνέργάσίά ΖατεΓγ'ενινίΜ^κανδνα πάν
τοτε αποβαίνει πρός τό καλόν τής Ανθρεοπίνης κοινω
νίας. *

Φυσικά ^αυτά δλα^λένοτπ^ι από ■'•ενικής άπόψεως. 
■ Διότι {υπάρχουν ήδη <Α;·ιναγνω^ζ|νΐε|^ιήν Αξίαν τής 

γυναικείας' συνεργασίας, όυτώ' κάποιος νέος άπό τόν 
γνωστόν τύπον τρώ αυτοδημιοι ργήτών, ήτο αρκετά 
έξυπνος'διά νά έννοήση δτι ή γυναΐκεσ θά «λογαριά- 
ζωνται..καί πολύ πρρχοΰ τελείωση ό πόλεμος». Προσέ 

' φέρε λοιπόν μίαν θέσιν εις κάποιαν νέαν ποΰ έγνώρι- 
ζεν δτι ήτο προικισμένη μέ ■ Αρκετόν πρακτικό μυαλό. 
Συμπεηιεφέρθτι απέναντι της μέ λεπτότητα καί ευγέ
νειαν. Τήν πρφτην ημέραν τήν ·έχαιρέτι<?ε μέ φιλικό 
χαμόνολο. / , ,

ίΤΙ ξεύρετε γιά τήν έργασίαν αυτήν; τήν ήρώτησε. 
.--«Τίποτε.;τοΰ ΰπι'ιν,τησεν-'εκείν,η· ίζωρί'ς ^ιστμγμιϊν.

..-ττ<Κμλά .θά, αρχίσουμε λριπρν·. Από τήν βάσιν καί 
θά πορχωρήσωυε σιγά-σίγ.μ. ■.

Καί μέ άτελείωτιι-ΰπομονό άρχισε νά Τήν διδάσκη 
τάς λεπτοιιεοείας τής έργασία». ■ ■ ■ -

Τό άποτέλΐσίιας .ζΟται·; ...«ψήκχ τιίν;πέ,ννα. του. καί 
έ'τρεξε καί. αήτός υπό-τάς·.σιήιαίαζίίής'ν-τατρίδας του, 
είιιπόοεσε νά άφήση τήν έργασίαν τρύ ?1φ, τά χέρια 
τής νεαρά;', έκε/νης υπαλλήλου τηυ, γώοίς κφμμίαν, 
απολύτως παμμίάν Ανησυχίαν· Κοί.Εκείνη-τήν διε
ξάγει κομ σόμεοον ακόμη μέ παραδειγματικήν άκρί-, 

: βειαν. ή σιΆυνός. του παίρνει τακτικά τά κέρδη της,, 
καί Αντιλαμβάνεται πολύ καλά εκείνος' δτι θά εχη 
άξιον καί δραστήριου συνεργάτην, δταν μετά τό τιέ-
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ρας τοΰ πολέμου θά εύρεθή εις τήν ανάγκην νά έπεζ- 
τείνη ε’ις εύρυτέραν άκτϊνα τήν έργασίαν του.

Εΐνε περιττόν νά άναπτύξωμεν τόν σκοπόν τής ιστο
ρίας αυτής, διότι εΐνε καταφανέσ-ττα

«’Ά, χοΰ! Φωνάζει δμως ό εύσυνείοητος ένστασίας 
τής προόδου, «Έλησμονήσατε τις μυτο - πουδραρι- 
σμένες αδελφός της; Και τί θά πήτε γιά τις πεταλοΰ- 
δες εκείνες ποΰ δέν έχουν συναίσθημα τής τιμής, ποΰ 
κατασπαταλοΰν τόν χρόνον τών προϊσταμένων των μέ 
ατέλειωτα λόγια τοΰ άέρος;»

'Η άπάντησις είς αύτόν εΐνε: Ποιος εΐνε ο εργοδό
της των;

Καί έρχόμεθα τώρα ε’ις τό ζήτημα τοΰ φύλου. Κα
νείς δέν άρνεϊται ένα είδος δυσκολίας ποΰ παρουσιά
ζεται έκεϊ ποΰ εργάζονται γυναίκες και ανδρες μαζί. 
’Αλλά ή δυσκολία αυτή δέν εΐνε ανυπέρβλητος. ’Έ- 
χομεν ήδη δείγματα πλατωνικής—αληθινά πλατωνι
κής—φιλίας ποΰ θά έξέπλητταν μέ τό παραπάνω τους 
καϋμένους παππούδες μας. Θεός φυλάξοι νά θέσωμεν 
ύπ’ άπαγόρευσιν τόν ’Έρωτα, αλλά εΐνε βέβαιον δτι 
τό σημερινόν σύστημα τών νεανίδων ποΰ περιφρονοΰν 
τάς προστατευτικάς συνοδείας καί άλλας παρόμοιας 
συνθήκας τής κοινωνικής των ζωής, άντί νά ύποθάλπη 
άνόττα τολμήματα έκ μέρους των, τουναντίον συντελεί 
είς τό νά άποσκορακίζη τάς άνοήτους αισθηματικότη
τάς, διά τής ένισχύσεως ένό; γνησίου αισθήματος 
συναδελφότητος καί συνεννοήοεως μεταξύ τών δύο 
φύλων. "Αν μπορούσαμε μάλιστα νά προχωρήσουμε 
ακόμη ένα βήμα, καί νά έπιμείνουμε έπί τής συν-έκ- 
?πα*ιδεύσεως τής αυριανής γενεάς, άφίνοντας τά α
γόρια μας καί τά κορίτσια μας νά αναπτυχθούν μα
ζί μέσα είς ένα ύγιεινόν συναγωνισμόν καί συντρο
φιάν, τότε δέν θά έχουμε νά φοβηθούμε τίποτε, δταν 
τά παιδιά μας έλθουν ε’ις ώριμον ηλικίαν.

ΚΗΜΕΡΓΟΪΙΕΝΑ ®ΪΤΑ W UlOfflill ΙΜ
ΥΠΟ BIKTOFOS

( Συνέχεια)

Τό ίργον τοΰ κ. Μηλιαράκη. ■— Τό ζήτημα τής 
Βοτ. 'Ονοματολογίας. — Σανγκάμπελ. — Κρίνος. .

Τοιαύτη έν όλίγοις ήτο παρ' ήμϊν ή κατάστασις 
τής Βοτανικής έπιστήμης, καί ύπό τό πνεύμα τούτο 
τής συστηματοποιήσεως και χρησιμότητας ήοχολοΰν 
το οί έν Έλλάδι Βοτανικοί μέχρι τής έμφανίσεως 
άνδρός περιποιοΰντος τιμήν τή Έλλ. έπιστήμη, τοΰ 
tt. Μ η λ>ι ώρά κ »/, δστις, διαδεχθείς τόν μακ. 

Όρφανίδην τφ 1883 εις τήν έδραν τής Βοτανικής 
έν τφ Έθν. Πανεπιοτημίφ, είργάσθη άόκνως άπό 
40ετίας καί ήνοιξε νέους ορίζοντας έν τή Έλλ. ε
πιστήμη δούς τήν άρμόζουοαν αυτή κατεύθυνοιν. Ή 
επιστήμη δέν είναι τό μέσον τής κτήσεως στοιχεία) 
δών γνώσεων καί χρησιμοτήτωνf αίτινες καταπονοσ 
ρι μέν τό πνεύμα, έκθηλύνουοι δέ τό σώμα, έχει ν-

’Εκείνοι ποΰ άμφιβάλλουν γιά τήν άλήθειαν τοΰ 
ισχυρισμού μου αύτοΰ ας λάβουν ΰπ’ δψιν των τήν ά- 
κόλουθον αληθινήν ιστορίαν

'Κάποια Άμερικανίς έσημείωσε μίαν αρκετήν έπι- 
τυχίαν ώ; δημοσιογράφος. Ήτο νέα καί σχετικώς 
άπειρη καί άντελαμβάνετο πολύ καλά δτι μόλις εΐχεν 
άναβή τά πρώτα ολίγα σκαλοπάτια τής έπιτυχίας.

Φαντασθήτε λοιπόν τήν έκπληξίν της, δταν μίαν 
ημέραν τήν προσεκάλεσεν ό Διευθυντής ενός μεγάλου 
εκδοτικού οίκου καί τής προσέφερε μίαν υπεύθυνον, 
δύσκολον καίζαλο-πληρωμένη ν θέσιν. Τό όνομα τοΰ 
Διευθυντοΰ ήτο κοινότατον χωρίς καμμίαν εξαιρετικήν 
σπουδαιότητα—τό πρόσωπό του δμως τής ήτο άορί- 
στως πως γνωστόν. 'Όταν ήλθαν είς τήν συζήτησιν 
τών λεπτομερειών τής εργασίας, τόν ήρώτησεν έκεί- 
ντ μέ περιέργειαν:

—Είπετε- μου, σάς παρακαλώ1, ποΰ μέ γνωρίζετε, 
—καί γιατί μοΰ έπροσφέρατε αυτήν τήν έργασίαν; Ξεύ- 

ρετε πολύ καλά πώς δέν έχω καί μεγάλην πείραν.
’Εκείνος έχαμογέλασεν: «’Αληθινά . έλησμονήσατε; 

Δέν εϊμεθα είς τό σχολείο μαζί καί σείς πάντοτε μέ 
προπερνούσατε εις τήν τάξιν; Ά! Γνωρίζω αρκετά 
καλά—-είς βάρος μου—τί αξίζετε. ’Από τότε έγώ έ- 
πρόβλεπα τί θά έγίνεσθε μίαν ημέραν καί ποτέ μου 
δέν έπαυσα νά σάς παρακολουθώ χωρίς δμως σείς 
νά τό ξεύρετε.»

'Ορίστε λοιοπόν: αυτό εΐνε τό πνεύμα ποΰ δημιουρ
γεί ή συνεζπαίδευσις,

• Ή αληθινή αιτία τής άντιδράσεως τών άνδρών 
κατά τών νυναικών ποΰ έογάζονται εΐνε ριζωμένη μό 
νον είς τόν φόβον πρός τόν συναγωνισμόν των. Δέν 
γνωρίζουν, δμως καλά- -καλά εναντίον ποιου αντιπά
λου έχουν νά κάμουν.
(’Εκ τοΰ ’Αγγλικού) ΝΑΝΟ ΡΟΝΤΑΚΗ

HMHIXT
Πρόλογος ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΥΛΑ

ψηλοτέραν καί θειοτέραν έν τφ κόσμφ αποστολήν, 
νά λύση τό πρόβλημα τής έκδηλουμένης ζωής, και 
νά όρίση πρός ποιον αυτή τέλος κατευθύνεται, έκ 
τινων δέ μόνον άφορμωμένη δεδομένων διά μεγάλο 
φνεΰς έποπτείας καταλήγει είς δετικά καί ώρισμέ 
να περί τοϋ παντός συμπεράσματα. Ή σχολή τοΰ Λιν 
ναίου διά τής ξηράς μεθόδου άποδλέπουσα μόνον είς 
τήν συστηματοποίησιν των υπαρχόντων φυτών καί 
τήν- άνακάλυιριν νέων, έξήντλει τό πνεύμα τών μα 
θητών αυτής διά τοϋ σχολαστικισμού καί κατέδιδα 
ζε τήν έπιοτήμην εις βιοτεχνίαν. 'Αλλά δέν έδράδυ 
νε νά έππέλθη ή άντίδραοις. 'Ήδη άπό τοΰ δευτέρου 
ήμίσεως τοϋ ΙΖ' αιώνας ό 'Ιταλός Μπαλπίτζε και ό 
'Άγγλος Γκρώδ τή βοήθεια τον μικροσκοπίου άνέτα- 
μον τά φυτά καί έστρεψαν τήν προσοχήν τών Βοτανο- 
λόγων άπό τής στενής έννοιας τής ουστηματοποιή-

οεως ίπί τόν βίον τών φυτών καί τήν Ιστορίαν τής 
άναπτύξεως. Έκτοτε ή κυτταρολογία άπετέλεσε τό 
οτερρον κρηπίδωμα, έφ’ ου έμελλε νά στηριχθή τό 
καλλιπρεπές οικοδόμημα της νέας επιστήμης, καί ή 
Βοτανική άπό τοΰδε λαμβάνει τήν έαυτής αυτοτέλει
αν ώς βιολογική έπιστήμη άποχωριζομένη τής ’Ια
τρικής, ή ώς θεραπαινίς τέως ύπηρέτει. Καί ή φυ 
Βιολογία δέ τών φυτών χρονολογείται άπό τής έπο 
χής ταύτης, ήτις κατέρριψε τήν παλαιάν τού Άρι- 
οτοτέλους θεωρίαν, δτι τό φυτόν τρέφεται έκ τής 
γης μόνον. Μετά ταΰτα ό Χοφμαϊστερ περί τά μέ
σα τοΰ παρελθόντος αίώνος παρακολουθήσας έν τοϊς 
κυττάροις τήν έμβρυογονίαν τών φυτών, άνέτρεψε 
τό φυσικόν σύστημα της διαιρέσεως αυτών, καί έ- 
γένετο ό ιδρυτής τής γενετησίου Μορ
φολογίας, δθεν έπήγασεν ή θεωρία τής κα- 
τάγώγής, έπί δέ ταύτης έστηρίχθη ή έπιστημονική 
Σ ϋστηματ ικ ή καί ή Παλαιοντολογία. Τε— 
λευταϊον Σάχς δα&ύτερον έγκΰψας εις τό ζή
τημα τής θρέφεως καί τής ζωικής δυνάμεως τού 
φυτού έξήρτησε ταΰτην έκ τών ^φυραμάτων» ένερ- 
γούντων διά τών αέρεθιομών» καί Ιδρυσε τήν «αι- 
τιατήν Μορφολογίαν». Τούτων τών κμινών δαιμονι 
οιν έφιλοτιμήδη νά γείνη παρ’ ήμϊν εισηγητής ό 
κ. Σ. Μηλιαράκης, καί νά προσανατολίοη τούς 
οπουδαοτάς αύτοΰ ώς καί τόν διανοούμενον κόσμον 
πρός τήν νέαν ταύτην τής έπιστήμης χαραυγήν είρ- 
γάοϋη δέ πρός τούτο άνενδότως καί άπτοήτως, διά 
πολυπληθών δημοσιεύσεων άναφερομένων είς τόν κύ 
κλον πάσης φυσικής έπιστήμης έκτεινομένης ένίοτε 
καί ύπέρ°τά έσκαμμένα, ιδίως πρός ύποστήριξιν τής 
Δερδινικής θεωρίας. Τάς νέας ταύτας άπόψεις 
τής έπιστήμης συστηματικώς άπεκρυστάλλωσεν έν 
τφ. ν’Εγχειριδίφ Βοτανικής» διδλίφ άνταποκρινο- 
μένφ πρός τάς σημερινός τής έπιστήμης άζιώσεις 
πλήρως. Προσεπάθησε δέ έν αυτώ νά έγκατασπεί- 
ρη καί τά καινά διδάγματα τοΰ διδασκάλου αύτοΰ 
Σάχς, καίτοι δύσπεπτα διά τόν στόμαχον τών 
Ελλήνων· ώς π. χ οί άφορισμοί εκείνοι δι' ών ή 
λέξις φυχή άνττκαθίοταται διά τής «έπιστήμης τών 
έρεθιοτικών φαινομένων», έξοοτρακίζεται δέ ή 
ιιΚώίκή δνναμις» καί ή «άϋλος δύναμις» έκ τοΰ όρ- 
γανικοϋ κόσμου, καί άντί τούτων είσάγεται «παγ
κόσμιος νόμος τής διατηρήοεως τών δυνάμεων». Έ 
γώ τουλάχιστον ουδέν έτερον έν τοϊς τοιούτοις δι- 
δάγιιαοι παρατηρώ, εί μή διαφοράν εκφράσεων, τό 
πρόβληιια μένει ανεξήγηταν έν τή έπιστήμη, πό- 
•θζν ή «δύναμις» καί ό «νόμος» ούτος έχει τήν αρ
χήν ; Και δέν περιωρίσθη μέχρις ένταϋθα ό σοφός 
φυσιοδίφης, άλλ’ έν τφ ύπερβάλλοντι ζήλφ, δπως 
έντοπίση τελείως τάς νέας θεωρίας, καί προοανα- 
τολίοη τούς άτυχεϊς άπογόνους πρός τάς έκλάμψεις 
τοΰ ήλιου τής δύοεως, έφερεν είς φώς τό «Περί 
τών ήμετέρων γεναρχών» βιβλιάριου αύτοΰ, ρηξικε- 
λεύθως άποφανθείς, «δτι οι τοιοΰτοι είναι οί πίθη 
κω». Καί δμως οί ήμέτεροι πρόγονοι, οϊτινες έδέ- 
χοντο τάξ έκλάμφεις έκ τής άνατολής τοΰ ήλιου, 
καί έξηΧόντιζον διάπυρους τούς μύδρους τής σο
φίας αυτών, άνΛ-τά πέρατα τής οικουμένης, έκήρυτ 
τον δτι κατήγοντο «έκ Αιός», πλήρης δέ είναι ή μυ 
θολογία αυτών «διογενών καί ήμιθέων», ό δέ 'Ησί
οδος δστις διέσωσεν ήμϊν τήν θεογονίαν καί γενεα
λογίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους, ούτωσί άποφαίνεται 
περί τών πρώτων ανθρώπων έν τφ ποιήματι. νΕργα 
καί Ήμέραι»·

Χρύοεον μέν πρώτιστα γένος μερόπων άνθρώποτν

άθάνατοι ποίησαν 'Ολύμπια δώματ' έχοντες 
οϊ μέν έπί Κρόνου ήσαν, δτ' ούρανφ έμβασίλευεν, 
ώς τε θεοί δ' έζωον άκηδέα θυμόν έχοντες 
νόσφιν άτερ τε πόνων καί όιζύος........

ό δέ θείος Πλάτων άπέδειξε τήν ύπαρξιν καί πνευ 
ματικού κόσμου, δθεν κατήγαγε τόν άνθρωπον, καί 
εις δν αύθις μετά θάνατον άνάγει. Τί θαυμαοίαν όν
τως πρόοδον έποιήσατο ή έπιστήμη μετά πάροδον 
3000 έτών κατορθάτοαοα έκ τοΰ ουρανού νά κατα- 
βιβάοη είς τήν γήν τόν άνθρωπον, καί νά κατατάξη 
αστόν έν τοϊς τετραπόδοις. 'Αλλά τοιαΰται θεωρίαι 
παρ' ήμίν μόνον ευθυμίαν προκαλοϋσαι διαρκοΰοι δ 
σον τά σύννεφα τού ’Αττικού ουρανού. ”Ας μέ συγ 
χωρήση σ φίλος καθηγητής διότι άνεπαιοθήτως ειο- 
ήλθον είς ξένον έδαφος- πέποιθα οτι θά φακή πρός 
έμέ επιεικής, αυτός δστις ονδεμίαν άφίησιν ευκαι
ρίαν, είτε περί «γενετησίου μεθόδου» καί τής (θε
ωρίας τής έξελίξεως», είτε περί «άντιρροπίας τών 
Οργάνων», είτε περί τής «φυσιολογίας τών φυ~ών» 
πραγματευόμενος, νά μή συναγαγη έκ τούτων έπιχει 
[ρήματα κατά τής ύπάρξεως Ιός φπιχής’ έσχάτοος 
δέ καί ολόκληρον τό τεύχος τοΰ «Βιολογικού έρανι- 
ατού» διέθηκεν πρός δημοσίευσιν τής «περί γενέσε- 
ώς τής ψυχής» πραργματείαν τοϋ Φρί~ς' Σοΰλτοε 
προκαλών εις άγώνα πάντα ψυχολάτρην. Άλλ’ ή έκ 
τοιούτων καινών δαιμόνιων βλάβη, καίτοι συ σμι- 
κρά, παρέχει έξ άλλου έδαφος είς τήν έπιοτημονι- 
κήν παρ’ ήμϊν κίνηοιν, δν σκοπόν, είπερ τις καί 
άλλος, προετίθετο έν τφ βίφ ό κ. Μηλιαράκης, ά- 
μιλλώμενος, ΐνα έγκαινιάοη ένταϋθα έν τή πατρίδι 
τοϋ Δημοκρίτου καί Άριστοτέλους τήν περί τά φυ
σικά έρευναν, καί τρέψη τήν προσοχήν τών νέων 
πρός θετικός σπουδάς. 'Κπάρχει δμως έτερον κε- 
φάλαιον τής έπιστήμης αύτοΰ, τό ζ ή τ η μ α τής 
φ'ΐοματολογίαςτ ών φυτών, έν ώ σί
τος διδάκτωρ ών τής φιλοσοφίας, καί ποιούμε
νος ευχερή χρήσιν τών αρχαίων συγγραφέων, ου μό
νον δέν ήθέλησε νά συνεισφέρη μιμούμενος τους 
προκατόχους αύτοΰ, άλλά καί μετά σφοδρότητος ά>- 
τετάχθη κατά παντός έργοζομένου, έξαντλήσας έν 
τούτφ καί πνεύμα καί χρόνον, δν ήδύνατο νά διά
θεση πρός οικοδομήν, αστός δστις οσάκις ήθέλησε τά 
Επιχείρηση, έπλασε καί όρους λίαν έπιτυχεϊς καί 
γλώσσαν διεμόρφωσε άριστοτεχνικήν, αυτός «εΐνε 
αρμόδιος πρόςόνοματοθεσίαν ότά πράγματα έννοίόν».

Ει’πομεν ανωτέρω δτι 0 Αινναϊος καί οί μετ' αΰ 
τόν Ευρωπαίοι Βοτανικοί βαπτίζοντες τά φυτά δΤ 
Ελληνικών όνομάτων ουδόλως προοεϊγον είς τήν 
ταυτότητα τών ποοοδιορΛομένων φυτών, άλλ’ έ- 
λάι/βανον έκ τού θεοφράστου ή Δ ιόσκουρίδου αυθαι- 
ρέ.τως τά όνόματα' ουτω π. χ. τό γένος τών ιτεών 
(ύνουάσθη διά τοΰ Λατινικού ονόματος Σάλιξ τό 
δέ Έλλην. όνομα ιτέα άπεδόθη είς φυτόν τι τής 
Βιργινίας άσχετον πρός τάς παρ’ ήμϊν ιτέας. Ή 
Έλλ. δ ά γ ν η ώνομάσθη Λάουρους τό δέ έλλ.όνοιια 
έχρηοίμευοε πρός ονομασίαν γένους τινός τών Θν·- 
μελαιαιδών (κν. χαμολιά, χολοκούκκιγ καί οΰτω 
καθεξής, ώστε ώς έκ τής ουγχύοεωφ ήτις έν μεγάλη 
κλίμακι έπήλθεν, "Ελλην Βοτανικός ό θέλαιν νά <5- 
νοιιάοη φυέόν τι διά τοϋ Έλλ. ονόματος εύρίοκεται 
προ δυοχερειών άνυπερβλήτων. Ό κ. Μηλιαράκης, 
έπιγειοήσας κατ’ άρχάς τήν έξελλήνισιν τών τοιού
των όνομάτων άνέκρουοεν έπειτα πρύμναν, άφού 
ούδαμόθεν προσήλθεν αρωγή αυτώ έκ τών φιλολό
γων, πρός οΰς άπετάθη, καί άναφανδόν έκηούγθη
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ΰπέρ Ιής "διατήρι/Οεως τώί' Λοά. όύομάιων, ατινα 
έκωδικοποίήσεν ήδη έν η; Βοτανική αύτοΰ' οΰτω π. 
,χ. ή κομάρέα ώνόμάοθή άρβουτον, ό σχοίνος ϊοΰγ- 
κος, τό σκόροδον άλλιοίζ ό 'βολβός Βελλεβαλίας, ή 
λεύκη Βετούλη, ή κλήθρα άΑχος, ή πτελέα ούλμος, 
ιό λάπαθον ρούμηξ, τό· άνηθον (Ροδολ^Ιά, τό γλυκά
νισο)' πιμπιΡέλλή, ή κερασέα πρθύμνη5 ή άπιδέα 
πύρος,ό ερέβινθος κίκερ, ή ροδιά πόυνική, ή λν- 
γαρέα βίτέξ, ή κολοκύνθη ' κούκουβίρτα κτλ'. I ό δέ 
σπουδαιότερου, ότι πάντα σχεδόν τά ελληνικά αρ
χαία ονόματα τών φυτών κατά τά 9)ΙΟοώζονται είς 
τό στόμα τοϋ λαοϋ, άντί δέ τΟύτοϊν παρελήφθησαν έν 
τοϊς διδακτικοίς βιβλίόις τα ξένα, Ουτω δέ μανθά- 
νουοιν ο( δυστυχείς-ήιϊών νέοι ϊά'γνώοτά διά τών- 
άγντυότων; Δικαίως έξηγέρθηοαν καϊα τής τοιάύτηξ 
καινοτομίας καί τον μαλλιαρισμού τής Βόταν. γλώο- 
σης, οί παρ’ ήμίν Βοτανικοί- Ι'άκολουθοΰύτες τοϊς 

ϊχνεοι τών προκατόχων'αότών, δηλ." τόΰ ^Ορφ·ανί- 
'δού καί τον Χελδράίχ οΐίΐνες "συνεϊσέφερον ιά 
μέγιστα έργασθέντες μετ’ άπαρα'μίλλόύ ζήλου' πρός 
δημιουργίαν Βοταν. όρων καί έξελίήνίσιν τών όνο- 
μάτων τών φυτών. Ή άμάθΐιά καί 1 ή 1 αυθαιρεσία 

χ ήτις ώς έπί τό πλεϊστον ώδήγηοε'τούς Ευρωπαίους 
Βοτάνιάουςείί; τήν υιωμαοίαν τών φυτών, πρέπ&ι νά 
ύποχωρήόώσι πρό τον ορθού· μήπως τό σύστημά τόν 
Λ ιννάίον καδόλου καί έν τοϊς μέρεοι διετηρήθη α
νέπαφου μέχρι- οήμερον,, όποια ποικιλία καί διαφοοά 

ι ονομασιών ά.ταντάια^,παιμί τοϊς· .διάφοροις μετά τόν 
Λινναϊον Βοτάί'ίκοϊς; Τούτων ούτως, -έχόντων δέν 
βλέπω τόν λόγσώεΐς*τί Φ^τί&σ6άλ!Μμεν·,ηι·ό όαοού- 
οιον, {έάν^μετονημάοωμέν -τενσ φυτά, (κάί Λοτάίπα ·ε& 
ευτυχώςδέν είνε πολλά), δι’ Ελληνικών ονομάτων, 
τιθεμένουένπαρενθέσει Τ.άί τόν ονόματος τον Άιν- 
ναίον; Καί πρός τούτο δ θησαυρός τής Έλλην. γλότο 
οης είνε άνεξάυτλητρς; "ώς κανόνα δέ δέύν νά έχω- 
μεν ύπ-ύφιν τους άρχάίους Βοτανικούς, οϊτινες π. 
χ. πρός ονομασίαν τών διαφόρων ειδών τοΰ αυτόν 
γένους έχρώνιο πάντοτε τή ρίζη τον γένους, ούτώ 
τήν Νταφ-νε ' τοϋ Λιννάίου ό Διοόκουρίδης ονομά
ζει Αάφνοείδές ,ή προέταοόον τό έπίθετον άγριος 
έν συνθέσει ή ούντάξει'· άγριελαία και άγρια μηλέα, 
ή άλλην δηλωτικήν λέξϊν, ώς ίπποο’έλινον, πετροοέ 
λΐι ον κτλ.; οΰδέπότε όμως άπεμακρύνοντο τής ιϊνο- 
μασίας τοϋ, 'γένους' πόσον- παιδαγωγικόν είνε τό τοι- 
οΐτον. . . *

■ Είς τό. ζήτημα τούτο τής Ονοματολογίας τών'φυ- 
τών δέν θέλω νά έπεκταθώ περισσότερον,διότι ώς έ- 
χουοι σήμερον τά ,πράγματά πάοα ’περί’τούτου συζή- 
τησιςσύγχυσες, μάλλον, επιφέρει. Τούτο μόνον λέγω, 
οτι. τά ξένα είναι πάντοτε ένδειξις άμαθείας καί 
δουλείας; .καί έφ όσον, άναπτυοοόμεθα καί γινόμεθα 
έλεί<θερω έπί τορρντον; καί, ταϋτα~δέον-νά~έξθστ·ρα- 
κ&ωτιαΓ καί ενταύθα φρονώ, ότι αί δυοχέρειαι 
προέρχονται έξ άμαθείας' έάν δέ ό.·χρόνος τών λο- 
'γομαχιών άφιεροΰτο είς -την έρευες τής,-.ΰ^^εί^ 
δέν θά έκάλνπτε πλέον σκότος τό έζι^ημα τοζιρςη; ά^: 
λήθεια είναι φώς, τό δέ φώς ήιαλυεί τό σκότος. 
\4.τό τοΰ θεόφράοτου μέχρι- σήμερον είναι τερά
στια ή άπόοτασις' δστις. δέ ζητήιη] δι' ένός άλματος 
νά η δάση άπό τοΰ ένός εις μό; άλλο ρημμίον,· δε-, 
βαίως θά υματασυητρί&ή' -. άρσ, ανάγκη, .ιιςι διανύση., 
■τήν οδόν.', άλλα πρός,τρΰτο πρέπει ιιά γνωρίζω. τούς? 
\>δοοημαντήοας. Ταΰτα. λέγουν ένυοώ, οτι -πρό παν-, 
τός πρέπει νά ουνταχθή τό ιστορικόν Λεξικόν τής 
Βοτανικής, έν ισ έκαστον φντόν μετά τών συνωνύ- 
μιυν αύτοΐ·, αί πεοιγοαφαί καί παραδόσεις αύτοΰ κ.

ι. λ., θά ύποβληθώοιν είς τήν αθοτηραν κριτικήν 
τοΰ Βοτανικού, καί τότε αυτός δικαιούται μετά κύ
ρους καί αϋθεχτίας νά τό δυνατόν ή αδύνατον 
τήέ μεταρράαεως τών Λατιντκών όρων :δι ελληνι
κών ονομάτων.,·.r ,, .■ .

7’ό έργου τοΰ αναβαπτισμού .ιώ>ν, φυτών ουδόλως 
ανήκει. είς τήν. φιλόλογον, ταΰιο είπαιιεϊ καί τήν 
δαδείαν γνώοιν τοϋ . πράγματος: αυτός καθήκον έ
χει νά προσαγάγη.είς .φώς τήν πληήύν.-τών ονομά
των μετρ, τών ουτ<ω.νύμ»ν αύι,ών, προσπαθών νά άνα- 
φέρη πρός·. άναγνώρι.αιν καί συγχρόνους περιγρα- 
η <'ς εκάοιαυ- φυτού......... ..

Τοιοΰτον.·τι έν .μέρει έπεχείρησεν ό Λαγκάμπελ 
έν τώ· ουγ'.γράμματι «Βοτανικά όνόματα» I860. 
Τϊ/.λ’· οί·τος. εΐχεν ύπ’ δφει μόνον τούς έκδοθέντας 
συγγραφείς; ούδέν. δέ: Βοτανικόν γλιοοοάριον ουνε- 
ϋουλεύμφ, οϋτε,,’.Ι-α.τροοόφια μΐχςν ,ύπ'. δΤιν επομέ
νως ,·καί ουτος. ήθέλησε νά κάμη άλματα’ άλί.ά καί 
ή μέθοδος .αυτού- δέν είναι-,ή ένδεδετγμένη διότι 
ουοοιορεύων ονόματα μετά ·. καί. τών . τυπογρα/μτκών 
άφαλμάτων,, ώς ,ύποοημείωαις πρό. κρότων ςννοττ 
δ’υμ,α: κίκις, σίκις: ξ υλοκέρατον; ουνών, κερασία, 
καί ΰζΛλα. τερατ,ωδέστερα' μίγδην· φύρδην,, άνευ α
κριβούς. παραπομπής, ουδέ ά/,λης τινβς έξηγήσεως 
μάλλον έπισκοτίμεο τό- ζήτημα.· ΘΕΙναι άμάγκη τά 
'γνωρ'ιζωμεν,είς τίνα εποχήν, άναφέρεχαι 'έκαστον 
συνώνυμον, καί: άμα .νά ε'ύρωμεν.:καί τήΐ’ αύγχροινν 
περιγραφήν τοϋ φυτού, ϊνα καταστήσωμεν δυνατήν 
τιμ’. άνα'γνωριαιν, -α/άως ουδέν. ωφελεί. Ασφαλή 

μέθοδον καί σπουδαία. παραδείγματα έπί .τοΰ θέμα
τος τούτου έκτίθησεν ό μακ. Χταμάτιος .Κρίνος έν 

πραγματείτι. <Ιίερίταϋ προσδιορισμού τών φυτών 
Ct’ ελληνικών •,ώ'ΐήιάτω'ΐω. .δι^ΜΗτιευθείσ,η ^ν Ιτώ 

«Παρνασοώ», -(νομίζω;, τού έτους J.884, έπριια έτυ- 
πιοθη καί ιδιαιτέρως),: ήν -ϋεριιώς συνιστώ πάοι 
ϋοΐ; περί τά. τοιαντα άοχολουμένοις, διότι ού μό
νον κατενώμιεν οδ.τμς νρ’ οπουδαιότητα τού θέμα^ 
•τος,άλλ’ απλοποιεί· καί πσλλάς φαινομενικός δυσχέ
ρειας. . .·:. · .ι .. .

Έι·: οί>όεώ ά/.λφ. κεφαλαί.φ. έγένετο τόση νοθεία 
και παραποίησις, ΰσο»’ είς - τά συνώνυμα, εντεύθεν 
καί ή δεινή σύγχυοις, οθεν /μεγίστη προσοχή απαι
τείται ενταύθα. Παρά Λαλγκάμπελ .παρατίθενται 
ώς συνώνυμα ένός καί τοΰ αύτοΰ,φυτού'.ονόματα άνή 
κονία είς διαφορώτατα γένη οΰτω ϋπί ςι.^δ. ώς ρυνώ 
νυμα κατατάσσει τά μύρτιαΎ έρςίκη, θρίδαξ ήμερος, 
άγριομαρούυιον: πτοτάκια, καυκμλίς, άμε-ρ μόνον ώς 
όμοδι'ιτμια δύνανται νά έξηγηθώοιν τό δέ δεινότε
ροι·' ότι ταΰτα ,θήτας .λαμβάνει έκ τοΰ Διοοκουρίδου 
Όρειβαοίον δηλ. έζ αυθεντικών πηγών τό τοιού- 
τον πολυ.μέ έβαοάνισε διότι καί έν τισι δοτανικοϊς 
γλφομαρίρις ώυρον ^ή^ αυτήν σύγχυοιν ακούσατε 
δέ πώς προήλθεν ό Γαληνός έν τφ κεφάλάίω. «Πέ 
ρί,ά>·τεμ6αλλομένων?),.,έ'/ει κατάλογον τών όμοδυνά- 

νι(^ ^Τε, ά ιατρός όταν δέν
εή,^ώκμ τό μέ^ώύνάται νά άντικαταοτήοΐ) ^χντό διά 
τοϋ δέ, καί λέγει π.*χ.ώάντι άβροτόνου^ όρίγανον, 
αντί άγαλλόχου κενταύριον κ τ τη, ό. αριθμός έπειτα 
τών ονομάτων έν τοίς τοιούτοις καταλόγοις ηύξά- 
νε,ιο,. καί. άπαντΰόσιν είς έκαστον σχεδόν ιατρικόν 6ι- 
βλίρνζ, φ'ΰ-μ. πολά,άκ,ςς. ώ\ζ/.ξ^°7ζάφ°ις αρχή, έν- 
θμ, ,ώ^ετρ^ ά'.τα^.ζ pty'ov. ,ρςνήθως τό «αντ)η έξέπιπττ, 
καί τήτε'ταΰτα.έξΒ).μ,ι(ξάνονΐ0 ως ουνώνρμα διά τε- 
μοτέρας χειρός είσήχθησαν καί είς ιών μεγάλων 
ίατρώιν τά κάλλιστα χειρόγραφα, καί οί>τ« ταΰτα /- 
πε/τα έξετυπώθησαν. Ηποΐος άγών απαιτείται ποός
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γόις πεδίον φιλολογικόν άγνωστον αύτοΐ$·καί έζή 
των δημοοίφ τήγ-γνώμην, εωτίήλί, μίήν άντίλφμιν καί 
τήν αρωγήν»’ σήμερον μετά πάροδον ηικρσιν ετών 
είμαι είς θέοιν νά όμολογήρω, δτι ούδεμία ουδαμό- 
θεν προσήλθε μοί ποτέ άρώγή .. ‘.. » (Προλεη. τής 
β’ έκδ, τής Βοτανικής, σςζ')

'Α νάγκη, έπιτακτική , ή ιστορική έξερεύνηοις καί ή 
'σύνταξίς ' ίότοριτώΰ λεξικού έκάοτης τών επιστη
μών, έάν θέλωμεν νά τεθή τέρμα είς τήν γλωσσι
κήν ατασθαλίαν^ οία. παρατηρείται' έν τοϊς νεωτέ— 
ροις τών επιστημών τούτων συγράμμασίν, έάν θέ- 
λφμεν νά ό)]μιουργήσωμεν . γλώσσαν έθνικήν έν 
tij. έπιστήμη, οΰδέ·<είν.αι ανάγκη παρ' ήμίν νά δη
μιουργήσω μεν, πρόκειται, άπλώς νά γνωρίσωμεν καί 
νά μεταηγίσωμεν.,. έκ τοϋ ανεξάντλητου θησαυρού, 
τής, αρχαίας-'Ελλ>·γλώαΰης-.· 'Ιδού στάδιον δράσεως 
καί δάξης φιλολογικής ίδο-ύ πρός ποιαν κατεύθυν- 
οιν έδει .νά σιρέψφοι, τήν προσοχήν τονν νέων οί κύ
ριοι καθηγηταί., οί άγωνοθέται καί οί- φιλόμουσοι 
Κρρίαοτ τής,τχώρας ημών, έάν θέλωοι νά εύέργετή- 
οωσιν αυτήν, έάν. θέλωοι νά· καταβιβάσωοι τήν θείαν 
έπιστήμτρ’ έκ τοΰ νεφελώματος ολίγων έγκεφάλων 
είς. τούς , πολλούς- έπιρτήμη ήτις δέν εκφράζεται έν 
τϊ^εθκΐκή.-γλώσΟη, δέν δύναται νά έγκλιματιοθή έν 
τ;/ χώρφ,. δέν .δύναται κα διδάξη, εί μή λίαν περι- 
ωριομένως καί άτελώς, ακριβώς όπως έκαστον φυ 
τόν δέν ευδοκιμεί,, εί ίμή. είς τόν τόπον τής αυτοφυ
ούς βλαστήοεως.

Ή παρ’ ήμίν εισαγωγή τοιούτων μελετημάτων 
θέλει μεταβάλει τήν παρα'τήρόυμένην άγνοιαν καί α
διαφορίαν πρός πάν δ,τί πέριξ ημών ζεπίιελεϊται’ ή 
καθημερινή μγκάθειρξιε. έν ταίς κεκονυτμέναις βι-, 
βλισθή>1αις πλούτίζέ? Itlr τάδ γύώόείς, άλλά' μαραί
νει τήν ζοτηρότητα τού πνεύματος· ό Ιησούς προοέ- 
ταξε, «καταμάθετε τά κρίνα τοΰ αγρού»' έγκύφω— 
μεν είς τό σοφόν κάί μέγα βίβλιον τοΰ Θεού, έν ύ 
«κάθε λέξις είναι ύν άπειρον και κάθε γράμμα εϊς 
κόσμος», ώς ποιητικώ τώ τρόπω άπεφήνατο δ αεί
μνηστος Ορτρανίδης’ έν βλέμμα πρός θάλλουοαν 
καί γόεσσάν φύσιν, είναι ικανόν να διάλύση πάσαν 
ανίαν καί μελαγχολίαν· έάν παρά τοϊς άρχαίοις δέν 
παρατηρούται ή επάρατος έξις τής αύιογειρίας, ό 
λόγος είναι, διότι εκείνοι ήσαν κατ’ έξοχήν φυσιο- 
λάτραι' έν -νπαίθρφ έφιλοσόφύυν κάί έδήμηγόρουν, 
έν υπαίθριο προσηύχοντο καί έδίκάζον; έν ύπαίθρω 
έθεώντο καί διηγωνίζοντο είς δραματικούς αγώνας, 
καί ,έν γένει τά πάντα έτέλουν· ύπό τόν δόλον ιού 
ουρανού καί έν τφ -θυσιαστηρίω τοϋ πλάστου. Η θε 
ωρία καί έρευνα τής φύσεως είναι ή άσφαλεοτέρα 
βαθμίς πρός γνώοιν- τού θειον ή αρχαία φιλοσοφία 
άπό τής ποιήσεως τοϋ Όμηρου, ήτις κατά μέγα μέ
ρος είναι περιγραφή καί θαυμασμός τής φύσεως, 
καί τών φυσιολόγων φιλοσόφων τής ’Ιωνίας, άνήλ- 
θέν έπί Πλάτωνος είς τήν υψηλήν ιδεολογίαν, καί 
άπεκάλυφεν είς τόν κόσμον τήν ακριβή περί Θεού 
γνώοιν καί τήν αθανασίαν τής ψυχής. Οί διαπρε- 
πέστ^οι ηβυσίδδίφτάζπιϋν νεωτέρων χρόνων ό Αιν- 
ναίός, ΐΐυη^>ιώ·ζ4χ·ίίεύτων, ό Κυάιέρος κ. ά. είναι 
οί -μεγαλήτεροι ευσεβείς τοΰ κόσμου' όταν ό άνθρω
πος ,ήμβαθύνη είς τήν γνώοιν τΰτν φαινομένων, ό
ταν διά τοϋ μιικροοκοπίου θαυμάση τήν άπειρον 
καί αριστοτεχνικήν τών οντων υπόστασίν, ότφν άνα- 
καλύψη τους αιωνίους κάί άπαρατρξπτους νόμους 
τοΰ ούμπάυτός, τότε ^ά^κατανοήση τήν πανσοφίαν καί 
τδ 'μίγαλίϊόν τού δημιουργού καί θά άναγώνηση

'ίκκαύάριοίν τών τοιούτωμ παρεμβολίμων. 'Αλλά 
καί ένταϋθα έχομεν τό σωσίδιον τά «Βοτανικά 
γλριοσάρια» «περίι άντεμβαλλομένων»· χρή άρα θαρ 
ρειν,. ταχλ.-αέριον έοετ’ άμεινον· οΰδέν αδυνατεί 
τώ θέλοντι.
- Ταΰτα· έχοντες ύπΆψει καί φρονούντες ότι δ συγ 
γραφεΰς· τούδε τού συγγράμματος απλωτόν ρίπτει 
φώς καί έπί· τών συνωνύμων τών φυτών θαρρούν- 
τως προδαίντηιεν είς την μετάφρασιν αύτοΰ διότι 
ούτος συνενών τήν Ιδιότητα διαπρεπούς γλωσσολό
γου καί έραοιτέχνου Βοτανικού εξετάζει ού μώ·ον 
τήν Ιστορίαν καί προέλευσιν έκάστου φυτού καί 
ζώου, άλλά καί τήν · καταγωγήν καί σημασίαν τού 
Ιμνόματος, συγκρίνων- αυτό πρός τά τών άλλων 
γλωσσών έκ τούτων δέ 'έξάγει σπουδαία συμπερά
σματα περί πάντων τών συναφών πρός τήν έμφά- 
νιοιν τών φυτών καί τών ζώων ζητημάτων, άτινα 
έπέδρασαν σπουδαίως έπί τού -πολιτισμού καί τής 
πορείας τοϋ κόσμου έν γένει, καί ταΰτα πάντα δια 
πραγματεύεται μετά-‘γερμανικής ’'λεπτολογίας καί ά- 
κριδορρημοσύνης, έχων βαθυτάτην γνώοιν τής αρ
χαιολογίας και έθνολογίας, καί μετά πολλής τής 
ευχερείας μετατχειρλζόμείΌς τους άρχαίους συγρα- 
φεϊς άπο τής έμφανίσεως, παρακολουθεί δέ τόν φυ- 
τόν αύτοΰ -μέχρι τών ημερών ημών καί παρέχει 
σπουδαιοτάτας ειδήσεις περί παντός δ,τι άφορφ είς 
αυτό έν οχέοει πρός τήν κατάστασιν τής χώρας, τήν 
βιομηχανίαν καί τό έμπόριον. Ό συηγραφεύς συνο
δεύει τόν κείμενον καί διά πολλών καί σπουδαίων 
Όημειτοσεων, α'ίτινες ώς έπί τό πλεΐοταν, άναφέρον- 
τατ είς τήν γλοτσοολογίαν.

Θά θεωρήσω έμαυτόν λίαν ευτυχή, έάν ήθελον 
κάτορθώση διά τής μετάφράσίως ταύτης ύπεκκαύ- 
σώ τήν φιλοτιμίαν τώνν παρ' ήμίν νέων επιστημό
νων'πρός σπουδήν καί θεραπείαν τής Βοτ. έπιστή- 
μήζ, ής τάς πρώτάς έδραίας 6άσέις έν τώ κλινώ 
τώδε τής Παλλάδος άοτεί έθήκαν ό ’Αριστοτέλης 
καί ό ^εόφράστος κάί έξήγγειλαν τούς πρώτους 
όρους και τάς όνομασίας αυτής. Τό τοιοΰτον θά ήτο 
καί έλάχιστος φόρος έΰγνωμοούνης πρός τούς μεγά 
λους έπτοτήμονας τής πατρίδος; Είναι καιρός πλέον 
καί οϊ παρ' ήμίν φιλολογοΰντες νά χειραφετηθώσιν 
Άλίγον άπό τοΰ σχολαστικιομοΰ, καί νά έξέλθωσιν έκ 
τών στενών τής γραμματικής ορίων ή φιλολογία 
οεν είναι μόνον ΤΟαμματϊκή έπιστήμη, είναι «γνών- 
οις παντός εγνωσμένου», κατά τόν ορισμόν τιΰ 
Βόλφ, είνε ή έγκυκλοπαιδεία τών έπιατημών καί 
διά τούτο έν έκάστι; έπιστήμη ό φιλόλογος κέκλη- 
τάϊ νά διδάξη τήν ιστορίαν καί νά προσφέρη τά 
μέθα κάί υλικάς είς τήν άνέγερσιν τοΰ οικοδομή— 
"ματος. Μάτην έπί TOO ήδη' έτη άναμένουσι παρ' 
ήμίν τήν έπικουρίαν τού φιλολόγου, ή νομική και 
ή ιατρική, αί φυοικαί βιολογικοί καί πρακτικοί έπι- 
οτήμοι πρός δημιουργίαν καί διαμόρφωσιν γλώσ— 
οης έπισημονικής ούδείς, πλήν τών πρώτων καθη
γητών τού· 'Οθωνείου Πανεπιστημίου, ονς άδήρι- 
τος άνάγκη έκίνηοεν, ήσχολήθη έπί τοώύτών θεμά 
των καί όμως έξ άλλου πάντες αγαναήτοϋμεν καί 
διαρρηγνυομεν τά ίμάτια διά τήν άνεγειρομένην 
έν τή περιοχή τών έπιοτημών τούτων γλωσσικήν 
πυργοποιίαν τού Βαβέλ. ’Ιδού έπί λέξει τι γράφει 
‘έπί τοΰ προκειμένου εϊς, δστις μεγάλως ήρέθιοε τά 
νεύρα τμτών τών γλωσσαμυντόρών’ ό κ. Μηλίαρά- 
κης’ «απλώς1 καί μόνον υπό τής Μάγκηζ ώθούμε-

. θπεδείκνυον τοίς επαγγέλματος γιλολό-^
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μετά τοΰ Προφητάνακτοί.
«Ώς έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε, πάντα έν 

ροφία έποίησας».

’Εγραφαν έν ταίς Φυλακαίς Αίγίνης ημέραν 
παραμονής τοΰ άγιου Δη μητριού έτους 1918.

ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟΥΡΥΛΑΣ

ΥΙΙΟΣΗΜ. Ό μακαρ. Κρίνος καθηγητής ών 
τής φαρμακολογίας έν τώ Έθνικώ Πανεπιστήμιο) 

_ άφ ήκε σπουδαιοτάτην συλλογήν Βοτανικών και Φαρ
μακευτικών συγγραμμάτων παλαιών τε και νέων, 
άνήκουσαν ήδη είς τόν ανεψιόν αυτού κ. Διαμαντό- 
πουλον ιδιοκτήτην τοΰ άρχαιοτέρου τών έν Άθή— 
ναις Φαρμακείου «ό Κρίνος», όστις πάνυ εύγευώς 
παρεχώρησέ μοι τά έν τή συλλογή ταότη ’Ιατροσό
φια πρός μελέτην, Ευκταϊον θά ήτο συλλογή τοιού- 
Των σπανιωτάτων βιβλίων νά περιήργετο είς τήν 
,Εθνικήν Βιβλιοθήκην, ήτις παρουσιάζει σοβαρόν 
έλλειψιν Βοτανικών ουγραμμάτων. Πλήν τής ανω
τέρω πραγματείας ό Κρίνος έδημοσίευσε τό 1862 
.και *περ'ι> στόρακος διατριβήν φαρμμαλογικήν», 

έν ή θαυμάζει τις τήν μέθοδον καί πολυμάθειαν τοΰ 
άνδρός" καί είναι λυπηρόν, διότι ουδέν έτερον σύγ
γραμμα άφήκεν εύχομαι είς τόν φίλον μου, τόν κ. 
Γ.. Κρίνον, ανεψιόν τοϋ μακαρίτου νά συνέχιση τό έρ 
γον αυτού,

------------------------ Μ Β > Β I Β »------------ -------------

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ένα κοινωνικοπολιτικόν καθεστώς καί ένα παρ
άλληλον έργατοοικονομικον κεθοτώς τείνει νά δη
μιουργήσω οτή πατρίδα μας μιά χαλάρωσιν, μίαν 
διαατρέβλωσιν ικανήν νά παραλύοη βραδύτερου καί 
τούς μάλλον βιώσιμους καί τους ίσχυρωτέρους έμ- 
ποροβιομηχανικούς οργανισμούς μας. . Ό κίνδυνος 
είναι διπλούς.

Ιίροέργεται άπό μάς τούς ίδιους, άπό τήν ορμήν 
ή ,όποια μάς ωθεί είς τάς πλέον περιέργους· κοινω 
νικοπολιτικάς αντιλήψεις καί άπό τήν νέαν δημι
ουργίαν βιομηχανικών κέντρων καθ’ όλην τήν Α
νατολήν.

'Ημείς εδώ μέ τή)· οργιαστικήν παγκυριαρχίαν 
τών εργατικών Σωματείων, μέ τήν αχαλιναγώγη
του αύτών τάσιν είς τήν εφαρμογήν παντός μέσου 
πιεστικού κατά τοΰ κεφαλαίου, κατά τής έρ-

γασιας κατά τοϋ έμπορίου, κατά τής βιομηχανίας, 
ουσωρεύομεν φραγμούς ανυπερβλήτους είς τήν πρό
οδον τών παραγωγικών δυνάμεων τής πατρίδος 
μας.

Άντιθέτως οί νέοι Λαοί, αί νέαι Κρατικοί Δη- 
μιουργίαι προσέρχονται είς τήν παραγωγικήν ζωήν 
άπηλλαγμέναι τοϋ κυριωδεστέρου κινδύνου ό όποιος 
μάς περιβάλλει, προσέρχονται χωρίς τό τυραννικόν, 
τό ιταμόν, τό άχαλιναγώγητον έργατικόν ημερομί
σθιον, χωρίς τάς ύπερτιμημένας πρώτας ΰλας, χω
ρίς τάς καταπιεστικός όργανώσμις, χωρίς τό μι
κρόβιου τής έκμεταλλεύσεως τών πολλών έπί τών 
^ολίγων καί έπί πλέον προσέρχονται πλεονεκτοΰσαι 
είς νεοττέρας εγκαταστάσεις, είς τελμιοτέρας μη
χανικός βελτιώσεις, είς πληρεστέρας εμπορικός με
θόδους.

Οί νέοι Λαοί τής Άνιΰολής πρώτιστον αύτών 
μέλημα θά έχανσι τήν δημιουργίαν μεγάλο»· βιομη
χανικών κέντρων διά τήν έκμ,ετάλλευαιν τών μεγά- 
ζ.ων γεωργικών πηγών των καί τών άλλων πρώ
των υλών τάς όποιας αφειδώς παρέχει ή 'Ανατολή.

"Ολας αυτός τάς βιομηχανίας πώς θά δυνηθή 
νά τάς άνταγωνιοθή ύ Πειραιεύς ό τρομοκρατημέ
νος άπό τήν ολιγαρχικήν παντοδυναμίαν τών έρ- 
γατικών Σωμαμτείων; Ό κ. Ούοίνοκυ όμιλών περί 
τοϋ οικονομικού μέλλοντος τοΰ νεοσσυστάτου Κρά
τους τής Παλαιστίνης έδήλωσεν ότι τό 'Εβραϊκόν 
στοιχείου φέρον πλούσια τά υλικά μέσα θά έργαοθή 
διά νά ίδρυση είς Καιρόν καί Ίόππην καί έπί τής 
παραλίας έν γένει σπουδαιότατα βιομηχανικά κέν
τρα. Τήν σκέΨιν τοϋ κ. Οΰΐνσκη θά τήν άνεύρωμεν 
συντ/σμως εϋδηλον ή ϋπολανθάνουοαν είς κάθε 
πρόσφορου παραλιακήν περιφέρειαν τής 'Ανατολής 
διά τήν ίδρυσίν βιομηχανικών ιδρυμάτων τά όποια 
θά άντιταχθοΰν πρός τήν Ελληνικήν βιομηχανίαν.

Τί θά επακολουθήσω όταν ή Ελληνική βιομη
χανία έυρη άντιμετώπους τούς πλεονεκτικούς αύ— 
τούς οικονομικούς οργανισμούς τής 'Ανατολής; 
Πώς θ' άντιπαραταχθώμεν έπί τοΰ οικονομικού ε
δάφους; Μέ τό υπερτιμημένου ημερομίσθιον, μέ 
τάς υψηλός τιμάς τών πρώτων υλών καί μέ τάς τυ 
ραννικάς αξιώσεις τών εργατικών όργανότσεων; 
Ολία αυτά όφείλουν νά τά μελετήσουν, νά τά διε- 

ρευνήοουν νά τά εξονυχίσουν οί αρμόδιοι είτε πο
λιτεία λέγονται ούτοι είτε παράγοντες τής βιομη
χανικής καί έμπορικής κινήοεως τοϋ τόπου.

Ό ύπνος εντεύθεν καί έκείθε είναι ανάγκη ν' ά 
ποτιναχθή καί νά διαλάμψη μία ορμή εργασίας ύπο 
λογισμού, προβλέψεως, διαοώσεως μέγάλων οικο
νομικών συμφερόντων τοϋ τόπου.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Αύγφ τών εβεαιτέρων συνθηκών της συγχρόνου έργοΠοτ’εκής κινήσεως ό«ε- 

•/ρεώβημεν να έκϊ5ό>σωμεν τα τεύχη Φεβρουάριου καί Λίαρίου όμού. Ούτως 4- 
πανερχόμεβα είς τήν τακτικήν μας έκβοσιν, ής άκουβέεος μας «Γ.εμακρύνβη- 
μεν.

ποάντ—ήταν νέος τόσον ταπεινός, πού κανείς δέν 
ΰπώπτευε ποτέ τό δοξασμένο μέλλον του. ’ Ομο>ς ς 
τήν ιππασία περνοΰσεν όλους τούς ουντρόησυς του.

Ή.πειό αγαπημένη του διαοκέδαοι ήταν νά δοκι- 
μάί.ΐ) τά πειό άγρια άλογα, Ή νίκη του δέ ώφείλετο 
’ς τήν υπομονή καί ’ς τή δεξιότητα πού είχε, ό'ιστε νά 
•κάνη νά, καταλαβαίνη τό ζώο, έκεϊνο ποΰ ήθελε. 
Είχε επίσης μιά απίστευτη τόλμη ’ς τό νά περνά τά 
διάφορα εμπόδια.

Καί τώρα άς περάσουμε στούς 'Ιταλούς.
Οί περισσότεροι μεγάλοι 'Ιταλοί πέρασαν τή παι

διάστικη ζωή τους σέ σχολείο, όπως ό Βερρί, ό Μπε- 
κάρια, ό Μάφεϊ, όλοι μαθηταί τοϋ σχολείου Μαρία 
Λονίζα τής Πάρμας. Άλλ' έπειοή δέν υπάρχουν γιά 
όλους αυτούς πολλές λεπτομέρειες, θ' αναφέρω ιδιαι
τέρως τόν Άλφιέρη, ποΰ, όπως άργότερα ό Καβούρ, 
πήγε ς τή στρατιωτική ’Ακαδημίμ τοϋ Τουρίνου.

Μπήκε τό 1758 σέ ηλικία έννηά χρονών, καί κά- 
θησε οχτώ χρόνια. ’Αλλά άμα πέρασε τά δέκα τέσσε
ρα, πήγέ 'ς τό διαμέρισμα, τών παιδιών, ποΰ είχαν 
σχεδόν τελεία ελευθερία. Γι' αύτο, πραγματικώς,τέσ
σερα χρόνια έμεινε σχολείο. Γιά τήν Ακαδημία αυτί; 
ό ίδιος 'Αλφιέρη λέγει πώς έπερναν την ανατροφή 
εκεί μέσα γαϊδάρων. Ό 'ίδιος προσθέτει ότι «κανένα 
ήβικό δίδαγμα δέν τούς έδιναν ποτέ, ούτε καμμιά 
διδασκαλία γιά τί) ζωή. 'Ήταν τέλος κάτι χασομέ
ρηδες, ποΰ έκανε ντροπή νά τούς βλέπη κανείς, χίι>- 
ρίς νάχουν καμμιά έπίβλεψι». "Ομως άπό τότε ϊ 
φιέρης έδειχνε τήν άγάπη ποΰ είχε 'ς τά γράμματα. 
Δέν ήμουν ποτέ ό τελευταίος—γράφει.·—Τό φιλότιμο 
μ' έκανε πάντα ή νά περνώ τάλλα παιδιά, // τουλά
χιστον νά φθάνω εκείνον, ποΰ ήταν πρώτος.» 'Αλλά 
επειδή ήταν πολύ αδύνατος, συχνά τόν ειρωνεύονταν 
οί συμμαθητές τρυ, Γι’ αυτή τήν αιτία προτιμούσε τή 
μοναξιά.Αλλ' άς μή σταματήσουμε σέ «παιδιάστικες οχλη
ρές φιλοτ'εικίες» όπως λέγει δ 'ίδιος, γιά τά άνέκδοτα 
τοϋ σχολείου, γιατί ήμπορεί κιόλα νά τά διαβάση κα
νείς 'ς τήν αυτοβιογραφία του,όπως επίσης δέν θά 
σταματήσω 'ς τό Γκολντόνι, γιατί '-ς τά απομνημονεύ
ματα, περιγράφει ό 'ίδιος τήν παιδιάστικη ζοτή του, 
’ς τό σχολείο Γκιζλιέρι τής Ποβίας, καί ιδίως ανα
φέρει, πώς έπειτα άπό τρία χρόνια, διώχθηκε άπό 
το σχολείο, γιατί έγραψε μιά σάτυρα «Ό κσλοοοός», 
πού τήν έγραφε γιά πείσμα κάποιων κακών συμμαθη
τών. Διαδόθηκε όμως στήν πόλι, κι' όλες ή αριστο
κρατικές οικογένειες καταθύμωσαν διαβάζοντας την.

Άλλ' άς σταματήσουμε 'ς τούς Γκιοΰστι καί Μαν- 
τζένι περί τών όποιων θά, δμιλήσωμεν εις τό προσε-

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Πολλοί μεγάλοι ακόμα, πέρασαν τή παιδιάστικη 
ζωή τους, σέ σχολεία, μεταξύ τών οποίων ό Μίλτων, 
ό Βύρων καί ό Γλάδστων,

Ό συγγραφείς τοΰ «’Απωλεοθέντος Παραδεί
σου» είς τό σχολείο ήταν τόσο λεπτοκαμωμένος, πού 
οί συμμαθητές του τόν είχαν βγάλει «ή κυρία», αλλά 
κατώρθωσε μέ τή γυμναστική, νά νικήση αυτή τήν 
αδυναμία του, όπως έκαμαν οί Ντεκάρτε, Νεντων, 
Καρτάνό καί Μόλτκε. ■

Ό Βύρων πήγε στο αγγλικό σχολείο τοΰΧάρρου, 
όπου βρήκε συμμαθητάς τδν Σέριδαν, τόν IIίλ, 
καί τόν Πάλμειιοτρον. Δέν ήμποροΰσε ποτέ νά νπο- 
φέρη καμμιά πειθαρχία, πάντα ήταν ό τελευταίος 
'ς τά μαθήματα, καίγιά τούτο βέβαια δέν ήταν τό 
μοντέλλο τού μαθητου. Διάβαζε όμως μέ μεγάλη ό
ρεξη αλλ.α βιβλ.ία, καί ιδίως περιγραφής ταξειδιών, 
ναυαγίων. Γιά όλα αυτά—λέγει ό Ριτζάτι—θαλεγε 

οκανείς πώς θά γινότανε μάλλον ρήτωρ παρά ποιη
τής, ένώπό θάρρος του, ή έξαιρετική του δύναμι γιά 
κάθε γυμναστική άοκησι, έδειχναν τόν περίφημο αν
τίπαλο τοΰ Λεάνδρου, ποΰ περνούσε κολυμπώντας τόν 
'Ελλήσποντο. ’Επειδή έκούτσαινε άπό τό ενα πόδι, 
κάποιος συμμαθητής του ς’ τήν αρχή τόν ειρωνεύ
τηκε, αλλά γλήγορα κατάφερε νά τόν φοβούνται πε
ρισσότερον, παρά νά τόν αγαπούν. ”Αν κανείς σάς 
πειράξη, πες τε σέ 'μέ καί θά τόν διορθώσω, έλεγε 
’ς τά παιδιά πού ήταν αδύνατα. Γιατί μέ όλη τήν α
ριστοκρατική του γέννηοι, καί τήν περιφάνεια τοΰ 
λόρδου, είχε πάντα αρχές προοδευτικές καί ανακαι
νιστικές, μισούσε τήν τυραννία τών δυνατών, ήθελε 
τήν ανεξαρτησία τών μικρών,. Γιά τούτο πολλές φο
ρές έμπόδιζε τά παιδιει νά κακομεταχειρίζαινται τούς . 
νεοφερμένους, όπως ήταν παλαιό έθιμο.

Μιά εγορά, κάποιος μαθητής άπό τούς μεγάλους, 
μαζί μέ πολλούς'-αλλους, βασάνιζε ένα δυστυχισμένο 
παιδί, πολύ αδύνατο, δίνοντάς του γροθιές. Ένφ έ
καναν αύτή τήν ευγενικιά ένασχόλησι, έφθασε τρέ- 

4 χοντας ί Βύρων, έπεσε μπροστά τους καί—αφήστε 
τον λέγει—εγώ θά υποφέρω τές άλλες μισές γρο
θιές.

’Από τούς πολλούς διάσηιιους ’Αμερικανούς, ποΰ 
πήγαν σχόλείο θ’άναφέρωτούς Φραγκλίνο καίΓκράντ. 
Ό Φραγκλίνος γεννήθηκε 'ς τή Βοοτώνη τό 1707 
καί ήταν προωριομένος άπό την οίκογένειά του, γιά 
παπάς. Σέ ηλικία οχτώ χοανών ιιπήκε 'ς τό σχολείο. 
Έπροεοδευσε πολύ καί σέ λίγο έγινε δ πρώτος. 'Αλλά 
ό πατέρας του, πού είχε δέκα επτά παιδιά, δέν είχε 
χρήματα καί τόν πήρε τόν άλλο χρόνο άπό τό σχολείο.

Ό Γράντ—λέγει ό στρατηγός 'Ίνγκαλτς ποΰ~τόν 
γνώρισε μαθητή ’ς τή στρατιαηική σχολή τοΰ Οι έστ-

(Έπεται τό τέλος)
ΜΑ ΡΙΕΤΙΣΑ ΓΙΑΝίδ ΟΠΟ



ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

(Συνεχεία έκ τοϋ προηγουμένου) '
Έξ δλων όμως τών έπί άσεβεία δικών έπισημστέρα 

υπήρξε κατά τήν εποχήν εκείνην ή κατά τοΰ Σο>κρά- 
τους τήν οποίαν πρόεισηγήθη ό ’Αριστοφάνης είς τάς 
Νεφέλας· διακωμφδήσας τόν μέγαν φιλόσοφον δστις 
ώς γνωστόν, κατεδικάσθη ε’ις θάνατον πιών τό κώνει
ο·;. Έν τώ 6ίω τοΰ Σόλιονος ύ Πλούταρχος άναφέρων 
τά σχετικά τής διακωμφδηθείσης περίφημου ταύτης 
δίκης· λέγει τά έξης: «Ωσεί προϊδών ο Σόλων δτι τοι- 
σύτων κακών έμελλε γενέσθαι τό θέατρον αιτία έπιτι 
μών τφ Θέσπιδι άπαντήσανιι» μή δεινόν είνε τό μετά 
παιδιάς λέγειν ταΰτα καί πράσσειν, σφόδρα τή βα
κτηρία τήν γην ό Σόλων πατάξας. Ταχύ μέντοι τήν 
παιδιάν, έφη ταύτην έπαινοΰντες καί τιμώντες εύρή- 
σομεν έν τοΐς συμβολαίοις,» (Σόλ. βίος, Πλούτ §. 
Κ Θ.). Ε’ις τοιοΰτον δέ βαθμρν ακολασίας έφθασεν 
ή παιδιά αυτή, ώστε καί άρχοντας ζώντας καί άποθα- 
νόντας διεκωμώδουΜ, έδέησε λοιπόν πρός περιστολήν 
αύτής νά άπαγορευθή αύστηρώς οίαδήποτε σάτυρα, 
έστω καί έάν δέν άπέβλεπε τά πολιτικά πρόσωπα. 
Προϊόντος δμως τοΰ χρόνου άφ’ ένός -μέν ή καλλιέρ
γεια τών γραμμάτων καί τεχνών, άφ’ ετέρου δέ τό 
φύσει μεγαλόφρον καί γενν)αΐον 
τών ’Αθηναίων ανέπτυξαν τό ήθος |τών 
πολιτών. Καί ή δργιάσασα άδικία καί δωροδοκία τών 
λαϊκών δικαστών βαθμηδόν έξέλειπον, ή δέ περί δικαι 
οσύνης πεποίθησις της κοινωνίας έδραιώθη πλέον. 
Καί βλέπομεν πρώτους τούς ’Αθηναίους νά είσαγά- 
γωσι τήν άμνηστείαν πρός διάλυσιν τών εμφυλίων 
ερίδων. Εκτός δμως αυτών άνεκάλεσαν καί καταδί- 
κας καί άπένειμαν χάριν είς πλείστους πολιτικούς ;καί 
στρατιωτικούς καταδίκους. Καταργήοαντες τόν περί 
εξοστρακισμοί νόμον, άνεκάλεσαν τόν Άριστείδην, 
δστις, ώς γνωστόν), εΐχεν έξοστρακισθή έπί δεκαετίαν, 
επίσης έχάρισαν τήν τιμωρίαν εις τόν Άλκιδιάδην, 
τόν Δημοσθένη*, διά τόν όποιον μάλιστα μή δυνάμε- 
νοι νά χαρίσωσι τήν είς χρήμα καταδίκην του, κατέ
βαλλαν τό έκ πεντήκόντα ταλάντων πρόστιμο·; έκ τών 
χρημάτων τής πόλεως. Οί κύριοι έφέρρντο επιεικέστε
ροι πρός τούς δούλους των, ή δέ πόλις άνεκήρυττεν 
αυτούς ελευθέρους δταν ούτοι προεκινδύνευον υπέρ 
τής ελευθερίας της, τέλος έτιμώρει αύστηρώς πάσας 
τάς ύβρεις καί τάς βλάβας τάς άπευθυνομένας (κατ’ 
αύτών. "Οτε δέ έπί Ρωμαίων προΰτάθη είς τούς ’Α
θηναίους νά είσαγάγωσι τά παρ’ αύτοίς αιμοχαρή θε
άματα τών μονομάχων, ό Δημώναξ έφώναξεν άνατρέ- 
ψατε τοίνυν πρώτον τόν. ύπό τών προγόνων ημών 
παρ’ ήμΐν ίδρυθέντα Έλέω βωμόν (Λουκ. έν Δημ. 57). 
.01 ’Αθηναίοι τότε έκαυχώντο δτι πρώτοι αυτοί παρέ- 
σχον άρυλον είς τούς δυοτυχοϋντας, καί δτι ή πόλις 
των ήτο τό κέντρον πάσης καλλιτεχνικής κινήσεως, 
εμπορίου, θεαμάτων, δπερ καί αληθέστατο·;. ’Επειδή 
δέ οι ’Αθηναίοι δικασταί έφημίζοντο διά τήν ευθυδι
κίαν των πάντες έφρόντιζον νά είσάγωσι τάς δίκας 
των εις τά έγ Άθήναις ποινικά καί πολιτικά δικαστή 
οια, περί τών όποιων έπραγμστεύθημεν ανωτέρω. 
Έν τούτοις ή μετέπειτα πολιτική καί κοινωνική δια
φθορά τής έποχής εκείνης, σπουδαίος έπέδρασεν έπί 
τής λαϊκής ιδίως δικαοσύνης, ήτίς έπανήλ.θε καί πά
λιν είς το παλαιόν καθεστώς, περί τοΰ οποίου έγράψα- 
μεν έν τή αρχή τοΰ τρίτοι' ιιέρους τής έργασίας μας, 
έπομένιος καί ό θεσμός τών λαϊκών δικαστήριο?; δέν

έσχεν ούδεμίαν τότε επιτυχίαν. 
Έν Ρώμη άμα άνεπτύχθη ή διαφθορά καί αί έλευ 
θερίαι τοί πολίτου έδεσμεύθησαν. δ αριθμός τών αδι
κημάτων έπολλαπλασιάσθη καί αί επιβαλλόμενοι ποι- 
ναί εις τούς κατηγορουμένους ήσαν σκληρότατοι. 'Η, 
απονομή τής δικαιοσύνης έλαβε θρησκευτικόν δλως 
τύπον καί ώς βάσιν καί δικαιολογητικόν λόγον ,ής 
ποινής εΐχον τόν ίλασμόν, άλλά ούδέ ί
χνος τής νομοθεσίας ταύτης περιεσώθη μέχρις ήμών, 
(Σαριπ. Ποιν. Νομοθ. σελ. 342 τομ, 1.) Μόνη 
ή αριστοκρατία είχε τ ό δικαίω
μα τοΰ δ ι κ ά ζ ε ν ο όσα φύλαξ 
τών νόμων καί έδίκαζε κατά τό δοκοΰν διά 
τό άδημοσίευτον τής νομοθεσίας. ’Επειδή δέ κατέθλιβε 
τούς πένητας, ήναγκάσθησαν ούτοι νά ζητήσωσι τήν 
συγγραφήν ρητών νόμων καί τήν δημοσίευσιν αύ
τών. Οί ιστορικοί τής Ρώμης μάς άναφέρουσιν δτι έ- 
στάλησαν είς ’Αθήνας τρεις πρεσβει.ταί μέ τήν εντο
λήν νά λάβωσι τούς νόμους τοΰ Σόλωνος συγχρόνως 
δέ νά μελετήσωσι τάς νομοθεσίας καί τή ήθη τών 
άλλων Ελληνικών πόλεων δπως ή κατάλληλος έκ τού 
των όλων συγγραφή διά τήν έν Ρώμη νομοθεσίαν. 
Η νομοθεσία τής Δωδεκαδέλτου κατα μέγα μέρος 

έλήφθη έκ τής ’Αττικής νομοθεσίας καί διετυπώθη 
κατά τόν χαρακτήρα τής Ρώμης (Σαριπ. Ποιν. Νο
μοθ. Τομ. 1 σελ. 345). Έπί τών ποινικών ύποθέσεων. 
έπεκράτει ή ποινή τοΰ ά ν ■ τ ι π ε π ο ν θ ό τ ο ς, 
έάν δηλ. άπέβαινε μεταξύ τών διαμαχομένων δ συμ
βιβασμός αδύνατος έδίδετο είς τόν παθόντα τό δικαί
ωμα τής άντεκδικήσεως. Νέα δέ ειδικά λαϊκά καί τα
κτικά δικαστήρια πρός έκδίκασιν 
τών ά 5 ι κ η μ ά τ ω ν καί καταψήφισιν (τών 
ποινών, συνεστήθτσαν, έν τούτοις δμως πολλάκις δέν 
ύπήρχεν ανάγκη δίκης, άλλά είς τόν τυχόντα έδίδε
το τό δνομα τοΰ είς τόν κατάλογον τής προγραφής κα 
τηγορσυμένου καί ή έντολή νά φόνε όση αύτόν έ π’ 
άμοιβή, τοΰτο δέ ύπ έθαλπε τήν 
προθυμίαν ιδίως τών δ ο> ύ’λ ω ν. οϊτινες 
άπέκτων διά τοΰ τρόπου αύτοΰ τήν ελευθερίαν των 
καί έγίνοντο πλούσιοι. Ή μ ή ν ύ σ ι ς, ή 
καταδίκη καί δ θάνατος τήν ε
ποχήν έκείνηνήσαν ταυτόσημα, 
διότι ούτε νόμρς πλέον ύφίστίατσ 
ούτε δίκη, ούτε τακτικά ούτε λαϊκά, δικαστήρια 
ύπήρχον. "Οτε δμως ένεφανίσθη ό χριστιανισμός δ ό
ποιος ήγωνίσθη έπί τρεις όλους αιώνας δ πολυθεϊσμός 
ήρξατο νά καταρρέη, έκήρυξεν τήν ισότητα καί έφε
ρε τήν έλευθερίαν. Περί τής έπιρροής τοΰ Χριστιανι 
σμοΰ έπί τής Ρωμαϊκής νομοθεσίας έπραγματεύθησαν 
θαυμασίως ό Έρντέ (Ίδέαι έπί τής φιλοσοφίας τής 
'Ιστορίας τής. Άνθρωπότητος. Τομ. 3ος', 'Ο Σατω- 
μπριάν ('Ιστορικοί μελέται) καί ό Τροπλόν (Επιρ
ροή τής Ιστορίας έπί τοΰ πολιτικού Δικαίου τών Ρω
μαίων ).

Κατόπιν δ Κωνσταντίνος Καπανδρέζος καί τά τελευ 
ταία ίχνη τοΰ αρχαϊκού τύπου τής ρωμαϊκής νομοθε
σίας, καί φρονών δτι έπρεπε νά νομοθέτηση συμφώ- 
νως μέ τά δόγματα !τοΰ Χριστιανισμού μετέφερε τον 
θρόνον άπό τής Ρώμης είς τό Βυζάντιον καί κατέ- 
στησεν αυτό πρωτεύουσαν τοΰ Χριστιανισμού.
(,Έπεται συνέχεια) Ν, ΣΑΐΤΑΣ
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e ε: αγγτ*
Κατά τό διάστημα τών δύο αύτών μηνών πολύ έν

διαφέρον έδειξεν ή κοινωνία διά τάς φιλολογικός α
πογευματινός τοΰ θεάτρου τής Δος Κοτοπούλη. Κάθε 
Πέμπτην ή εκλεκτή Καλλιτέχνις έδίδασκε άπό τής 
σκηνής τοΰ θεάτρου της έργα τής παγκοσμίου φιλολο
γίας. «Ή Δασκαλίτσα», τό «Γεράκι», τό «.Μυθιστόρη
μα απόρου Νέου», «“Αννα Καρεννίν», «Καρδία Κυ
βερνά), ολα αύτά έπανελήφθησαν έκ περιτροπής, άπό 
τό θέατρον τής Πλατείας τής Όμονοίας. "Ολα σχε
δόν τά έργα ήσαν γνωστά, διότι έδιδάχθησαν καί κα
τά τό παρελθόν θέρος. Έν τούτοις τό ’Αθηναϊκόν κοι
νόν μέ μίαν έκπληκτχκήν προθυμίαν έσπευδε άθρόον 
είς τάς παραστάσεις τής Δος Κοτοπούλη, ένισχι'ον μί
αν ακόμη φοράν μέ ειλικρινή προθυμίαν τάς προσπά
θειας της υπέρ τής Ελληνικής Σκηνής.

Καί τό «θέατρον τοΰ ’Ωδείου» είργάσθη αρκετά 
έπιτυχώς κατά τούς δύο αυτούς μήνας. ’Ήρχισε μέ 
τήν άριστουργηματικήν κωμωδίαν τοΰ Μπωμαρσαί, 
«Ό Γάμος τοΰ Φιγγαρώ» καί αυτό τό έργον γνωστόν 
άπό παλαιότερην έποχήν— καί κατέληξεν εις τήν 
«Άρλεζιάναν» τοΰ Δωδέ, ή δποία τόσην Εκπληκτικήν 
επιτυχίαν είχε σημειώσει πέρυσι, ιδίως είς τό μουσι
κόν της μέρος, παιχθεϊσα ύπό τοΰ αύτοΰ θιάσου.

Τό έργον δμως τό όποιο·; έπροκάλεσε μίαν ζωηρο- 
τάτην προσοχήν εις τόν κόσμον τών θεατρόφιλων1, ήτο 
δ «Μικρός Άγιόλφ» τοϋ ”Γψεν. Καί δλην αυτήν τήν 
προσοχήν τήν έδημιούργησε μία διάλεξις περί τοΰ 
έργου, ή δποία προηγήθη τής παραστάσεως, καί ή 
δποία έγένετο ύπό τοΰ κ. I. Ζερβού. Ό κ. Ζερβός δ βα 
θύς μελετητής καί Ερευνητής τοΰ ’Ίψεν μάς ώμίλησε 
περί τοΰ έργου καί τής ζωής τοΰ Νορβηγού συγγρα- 
φέως καί συστηματικότερου μάς ανέλυσε, τήν σύνθε- 
σιν, τήν ιδεολογίαν, καί τήν αισθητικήν τοΰ «Μικρού 
Αγιολφ», δ όποιος φέρει τόσον καταφανή τήν σφρα

γίδα τών ’Ιψενικοί·; αριστουργημάτων,
Ή έκτέλεσις αρκετά έπίτυχεστάτη. Ή Δνίς Κων- 

σταντινιδου ώς Ρίτα, αρκετά καλή, περισσότερον δμως 
εις τήν θέσιν της ή Δίς Μπενή-Ψάλτη, ώς ’Άστα. 
’Αρκετά καλώς καί δ κ. Τσιτσιλιάνος.

Ή διδασκαλία τοΰ «Μικρού "Αγιολφ» κατέδειξεν 
δτι δ θίασος τοΰ θεάτρου τοΰ ’Ωδείου κατακτά βραδέ
ως, άλλά ασφαλώς τήν θέσιν του. Καί αύτό είνε δντως 
μεγάλο διά μίαν αρχήν καί μίαν προσπάθειαν.

Ή «Μουσική Σκηνή» είς τό θέατρον Πανελλήνι
ον είχε μίαν πρώτης τάξεώς επιτυχίαν. Κατόρθωσε 
ν ανεβάση άπό τής σκηνής του τήν «Μαντάμ Μπου
τερφλάϊ» τήν όπεραν τοΰ Πουτσίνι, ένα άπό τά λεπτό 
τέρα έργα τοΰ φηιιισμένου μουσουργού τής Μωπέμ. 
Τό πρόσωπον τής Μπουτερφλάϊ τής Ίαπωνέζας ήροιΐ- 
δος, τό ύπεδύθη φυσικά ή κ. Κυπαρίσση. Ή φωνή 
της. φωνή μοναδική, λυρική γιά τόν τόπον μας ένηρ- 
μονίζετο θαυμασίως μέ τόν ψυχικόν πόνον τής ηρωΐδος 

καί έδιδεν δλους τούς χροηιατισμούς τής λύπης καί 
τής αγωνίας είς τήν μουσικήν έμπνευσιν τοΰ Πουτσίνι. 
Καί ή ύπόκρισίς της άκόμη πολύ ψυχολογημένη καί 
πολύ ανθέλετε κατακτητική. Επίσης πολύ, μά πάρα 
πολύ καλλή ήΔίςΠαντζοπούλου,ώς πιστή άκόλουθοςτής 
Μπουτερφλάϊ. Καί ώς έμφάνισις άπό τάς κομψοτέρας.

Έν γένει ή Μουσική Σκηνή μέ τήν έκτέλεσιν τής 
«Μπουτερφλάϊ» μάς δίδει μεγάλας έ.λπίδας διά μελ
λοντικός μουσικός απολαύσεις, μέσα είς τό κομψό καί 
άνοικτόκαρδο θεατράκι τοΰ Πανελληνίου.

Είς τό Δημοτικό θέατρο έγκατεστάθη δ θίασος 
τής Κας Έγκελ, ό όποιος ήρχισε τών παραστάσεων 
του.

ΐυνκυλίαε

Καί ή Μουσική Κίνησις ύπήρξε πολύ ζωηρή τούς 
δύο αυτούς μηνάς. ’Ιδίως πρός τό τέλος τοΰ Μαρτίου 
μάς κατέκλυσε μία σειρά συναυλιών τάς όποιας είνε 
ζήτημα, έάν μπορή κανείς νά παρακολουθήση δλες ή 
καί νά τάς ένθυμηθή έστω καί χρονογραφικώς. Έν 
τούτοις είς τήν στήλην αυτήν έχομεν τήν ύποχρέωσιν 
νά άναφέρωμεν τουλάχιστον τάς κΐ’ριωτέρας. Άρχί- 
ζομεν άπό τήν Δευτέραν Συναυλίαν τής Μαντολινά
τας. ’Ασφαλώς ύπήρξεν — καί έπρεπε— έπιτυχεστέ- 
ρα τής πρώτης. Ή Δίς Βαφιάδου μέ τδ χαριτωμένο 
τραγούδι της έκαμε ώστε νά. λησμονηθούν κάποιες αλ- 
λες εμφανίσεις τοΰ παρελθόντος... Ή-Συναυλία ήτο 
ύπέρ τών Σχολών της.

Είς τό Δημοτικόν θέατρον έδόθη ή Τρίτη καί Τε
τάρτη Συναυλία τής ’Ορχήστρας τοΰ Ωδείου. Διά 
πάς μουσικός αυτής εκτελέσεις οέν έχομεν παρά έ- 
παίνους νά άπονείμωμεν. Ή σύμπραξις τοΰ κ. Ά,υκού- 
δη εις τήν «’Ισπανικήν Συμφωνίαν» καί ή Διεύθυνσις 
τοΰ κ. Μαρσίκ συνεπλήρωσε τελείως τήν συναυλίαν 
τοΰ ’Ωδείου.

Ή Δίς Κορτέση έδωσε καί εφέτος τήν συναυλίαν 
της είς τήν αίθουσαν τού Ωδείου. Τό πρόγραμμα άπό 
τά εκλεκτότερα έξετελέσθή μέ πολλή» ακρίβειαν.

κ. Α. Λελλαπόρτα - Βιολεντσέλο - συνετέλεσε 
κατά πολύ εις τήν επιτυχίαν τής δλης συναυλίας τής 
Δος Κορτέση.

Είς τήν αϊθΟιισαν τού Ωδείου έδωσε καί εφέτος, 
τή συναυλία του δ κ. Σοΰλτσε καθηγητής τοΰ ’Ωδεί
ου. Τό πρόγραμμά του άπό τά δυσκολότερα. Μάλιστα 
μία Σουΐτ τού Σίνδιγκ έξετελέσθή διά πρώτην φοράν 
εις τάς ’Αθήνας. 'Όλος δ μαθητικός κόσμος τοϋ ’Ω
δείου είς συγκίνησιν.

Καί ή Τετάρτη συναυλία τής Στρατιωτικής ορχή
στρας έσημείωσε μίαν έπιτυχίαν. ’Ιδίως ή σύμπραξις 
τοΰ κ. Φαραντάτου, είχε μίαν μεγάληγ επιτυχίαν. Τό 
Κοντσέρτσ τοΰ Τσαϊκόβσκυ είνε ένα άπό τά δυσκολό
τερα. Ό κ. Φαραντάτος τό έξετέλεσε μέ πραγματι
κόν οίστρον καταχειροκροτηθείς δικαιότατα.

Τό κουαρτέτα, τών κ. κ. Εύσταθίου, Καζάζη, Οί- 
κονομίδη καί Λυκούδη έδωκε τήν δευτέραν συναυλίαν 
του είς τό θέατρον-Κοτοπούλη. 'Η έκτέλεσις τών έργων 
τοΰ Μπετόβεν, Ντβόρσιακ καί Σίνδιγκ ύπήρξε τελεία. 
Έσκόρπισε μέ τί] λεπτότητα της > αί τό βαθύ της αί
σθημα μιά συγκίνησι είς δλον τό άκροατήριον, τό δ-
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ποιον πυκνόν δπως πάντοτε έσπευσε νά άκούση τό μο
ναδικό μας Κουαρτέττο.

Είς τήν συναυλίαν τής Δος ΙΙαπαμικροπούλου, ή ο
ποία έδόθη εις τήν αίθουσαν τοΰ Ωδείου ήρεσε πολύ 
ή έκτέλεσις τή; Ραψωδίας τοΰ Λίστ.

Ή Δίς ΙΙαπαμικροπούλου εϊνε διπλωματούχο; τής 
Μ, ’Ακαδημίας τοΰ Λονδίνου.

Μέ έξαιρετικώς εκλεκτόν πρόγραμμα έκαμε τήν εμ- 
έμφάνισίν τη; καί εφέτος, ή καθηγήτρια τοΰ Ωδείου 
Δίς Γεννάδη. Ή επιτυχία τής συναυλίας τή; Δος Γεν- 
νάδη μέ τήν έπίδειξιν τών μαθητριών τη; ύπήρξεν ό
πως πάνιττε μοναδική.

Επίσης έδωζε συναυλίας ή κ. Ν. Φωκά, είς τό Δη
μοτικόν ί έατρον, ή Δίς Ηβη ΙΙανά καί ή Δίς Μ. 
Ξανθοπον ου.

Λταλέξετς
Μετά τάς συναυλίας έχομεν πληθώραν από διαλέ

ξεις. Πότης φΰσεως καί παντός κλάδου. Φιλολογικά;, 
έπιστημο- ικάς, ιστορικά;, οικονομολογικά;. Αί περισ
σότεροι είς τήν αίθουσαν τοΰ Παρνασσού καί τό "σπου 
δαιότερον πρό πλήθοντος ακροατηρίου.

Εϊνε καί αύτό ένα ευχάριστο? σημείον διά τήν έπέ- 
δωσιν πρός ανώτερα ακροάματα τοΰ κοινού τη; πρω 
τευούσης.

Είς τήν αίθουσαν τής λέσχης τών ’Επιστημόνων καί 
τελευταίως εις τόν Παρνασσόν ό κ. Σ. Δοντάς ώμί« 
λν,σε περί Πνευματισμού καί ύπνωτισμοΰ είς πέντε μα 
βήματα. Ό κ. Δοντας απέδειξε? έπιστημονικώς δτι 
πολύ λίγα πράγματα είιίπορεϊ νά βασίσυ έως τώρα 
ή επιστήμη είς τά πνευματιστικά της πειράματα.

Τόν κ. Αονταΐ δμως άντικρούει ό κ. Πολύβιος Δη
μητρακύπουλος ίρις σειράν διαλέξεων είς τό θέατρον 
Κοτοπούλη.

Ό κ. Λεκατσας ώμίλησεν είς τόν Παρνασσόν περί 
τών Οίκονομι; '·· τή; Ελλάδος κατά τον πόλεμον. Ό 
Διευθυντής τοΰ Γ. Λογιστηρίου ήτο ό μόνος ένδεδειγ 
μένος διά νά χειρισθή τό σοβαρόν αύτό θέμα.

Ή κ. Παντελάκη ώμίλησεν είς τόν Παρνασσόν πε 
ρί τοΰ έργου τοΰ μεγάλου Προβηγκιανού ποιητοΰ 
Μιστράλ. Ή διάλεξις τής κ. Παντελάκη ύπήρξεν 
αρκούντως έπιτυχής.
1 Ό κ. Ράδος. Καθηγητή; τής Ιστορίας είς τό 
Πανεπιστήμιου ιομίλησεν είς τήν αίθουσαν τής ’Αρ
χαιολογικής 'Εταιρείας μέ θέμα «τό θαλάσσιον Κοά- 
τος τών ’Αγγλων καί ή σχέσις αΰτοΰ πρός τήν Ελ
λάδα και τήν ’Ανατολικήν λεκάνην τής Μεσογείου». 
Ή διάλεξις διωργανώθη ύπό τοΰ έν Άθήναις τμήμα
τος τού ΆγγλοελΛήνικού Συνδέσμου καί έστέφθη ύπό 
πλήρους έπιτυχίας. Πρό εκλεκτού ακροατηρίου δ κ. 
Ράδος ανέπτυξε τό θέμα του μέ ΐδιάζουσαν σαφήνει
αν "καί έν πλήρει κατοχή τών συνθηκών τής Άγγλι- 
κής θαλασσοκρατορίας. Ιδιαιτέρως έτά~«» Τούς δε_ 
σμούς Της ’Αγγλίας καί ’Ελλάδος λόγω μάλιστα τής 
θαλασσινής ίδιότητος άμφοτέρων τών Λαών, οί όποι
οι διά λόγους εθνολογικούς, ιστορικού; καί φυλετι
κούς εϊνε προωρισμένοι είς κοινήν συνεργασίαν καί 
σταδιοδρομίαν, στηρίζομε νην εις τήν αμοιβαία'? έκτί 

μησιν καί συμπάθειαν.
Ό ομιλητής έπευφημήθη ζωηρώς ύπό τών παρι- 

. σταμένων ακροατών του.
Καί ή 'Εταιρεία τών Βυζαντινών Σπουδών συνεχί 

ζει τάς διαλέξεις της. 'Ομιλητής καί πάλιν ό κ. Ρό
δος. ’Ομίλησε περί τού «Στόλου τών Βυζαντινών», δ 
κ. Κακουλές «περί τών Βυζαντινών Σχολείων», ό κα
θηγητής τοΰ Πανεπιττημίου κ. ’Αδαμάντιου έκαμε μί 
αν από τά; πλέον ένδιαφερούσας διαλέξεις. Τά Πα
λάτια τών Βυζαντινών Αϋτοκρατόρων.

Ή «'Ελληνικήν Έπιθεώρησις» εϊνε ευτυχή; δημοσι 
εύουσα εί; άλλην στήλην ένα απόσπασμα από τήν δι- 
άλεξιν τοΰ κ. Καθηγητοϋ.

Σειράν εκλεκτών Καλλιτεχνικών ’Εκθέσεων εϊχομεν 
κατά τό διάστημα τών, δύο αυτών μηνών

Πρώτη ή Έκθεσις τοΰ κ. Φύρστ έπί τη; αιθούσης 
τού Ζέο έσημείωσε μίαν αρκετήν έπίτυχίαν. Τήν 
Έκθεσιν τοΰ κ. Φύρστ ήκολοόθησεν ή ’Έκθεσις τοΰ 
4. Όθωναίοϋ έπί τής αΰτής αιθούσης. Ό κ. Όθωναϊ 
ος εϊνε γνωστός γιά τό καλλιτεχνικόν του τάλαντον. 
καί πάντοτε προκαλοΰν πολύ ενδιαφέρον τά έργα του. 
Άλ.1|ά ή Έκθεσιις τοΰ κ. Μαλέα έν *rii αιθούση 
τής νέα; Εταιρείας Διαφημίσεων ή «’Ανατολή» ύ
πήρξεν ένα καλλιτεχνικόν γεγονός τού μηνός αυτού. 
Ό κ. Μαλέάς μας έδειξε μέσα είς τά έκατόν δέκα 
Οκτώ έργα του τήν καλλιτεχνικήν άντίληψίν του καί 
τάς καλλιτεχνικός εκδηλώσεις μιας ειλικρινούς Τέ
χνης. 'Από τήν τέχνην αυτήν πρανματικώς έμπνέεται 
δ κ. Μαλέας καί δ,τι τού δίδει ή Τέχνη είς έμπευσιν 
τό ανταποδίδει ό καλλιτέχνης είς αίσθημα, είς συλ
λήψεις, είς ευγένειαν γραμμών, είς τεχνοτροπίαν.

Ευτυχώς καί εί; τά; τρεις αυτά; εκθέσεις αί άγο- 
ραί υπήρξαν άθρόαι. Τό χρήμα έστράφη άφθονον 
πρός τήν Τέχνην. Οί πλ’ούσιοι έπεξέτειναν τό ένδια 
φέρον των μέχρι τών καλλιτεχνικών αιθουσών καί οί 
Έλληνες Καλλιτεχναι αρχίζουν νά βλέπουν μίαν ΰπο 
στήριξιν τήν όποιαν έως τώρα δέν κατόρθωσαν πα
ρά /μόνον νά τήν ονειροπολούν. Εϊνε καί αύτό μία 
ένδειξις τής μεταπολεμικής εποχής.

Έγ τή αιθούση τής Ανατολής άνήννειλε καί ή 
Δ-νίς Λασκαρίδου τήν Έκθε-ιίν της. Ή 'Ελληνίς Καλ 
λιτίχνις λόγω άποισίας είς τό εξωτερικόν, είχε 
πολλά έτη νά έιιφανισθή πρό τοΰ κοινού. 'Η Έκθεσίς 
τη; λόγο) τής θέσεω; τήν οποίαν κατέχει μεταξύ τών 
'Ελλήνων Καλλ.τεχνών θά κινήση πολύ τό ενδιαφέρον 
τών φιλοτέχνων. Περί τής έκθέσεω; τής Δ-νίδος 
Λασκαρίδου θά άσχοληθώμεν είς τό προσεχές.
Ίίορταί

Ή έορτή ή οποία έδόθη ιί- τό Δημοτικόν θέατρον 
ύπίρ τοϋ Τμήματος τών Βρεφών τοϋ Πατριωτικού Ί 
δράματος έστέφθη ΰπό τής μεγαλειτέρας έπιτυχίας. 
'Όλα τά μέρη τοϋ προγράμματος έξετελέσθησαν μέ 
μίαν μοναδικήν προσοχήν καί Επιμέλειαν. ’Ιδίως ή τε 
λευηαία παράστασις τής Πλαστικής Είκόνος ήτο ΰπέ 
ροχος.

Αί εισπράξεις έξόχως ικανοποιητικοί.

ΑΠΦ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
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Ή ζωή εϊνε άπό τά έργατδέοτερα καί δυσκολώτερα 
τών πραγμάτων. Αί’ δλην την άοτείαν βάοιν έπί τής 
οποίας στηρίζεται ολόκληρον τό οικοδόμημά της, έν 
τούτοις κατά βάθος παρουσιάζει όγκον δυσεπίλυτων 
προβλημάτων, πλήρη δυσχερείων καί αντιθέσεων.

'Ολοι ενομίζομεν τήν ειρήνην πανάκειαν, τήν έφαν- 
ταζόμεθα ικανήν νά οκορπίζη στον κόσμον Ολόκληρον 
ακτίνες γιομάτες άπό φως,, από γαλήνην, από άρμο- 
νίαν καΤκαλοσύνην.. Οί Λαοί μέ τήν παιδικήν σκέφιν. 
ανιστόρητοι συνήθως, ώς μάζ'αι όμαδικαϊ, μέ τήν συ- 
τείδηοιν προσαρμοζομένην ενκολώτερον καί ταγΰιερον 
πρός τάς 'αντιλήψεις ποΰ έξυπηρετοΰν τάς βλέψεις 
των καί τους πόθους των, εϊχον έοχηματισμέν,ην τήν 
πεποίθησιν, ότι ευθυς ώς παύση ή αιματοχυσία, θέλει 
διαχυθή είς τήν ανθρωπότητα τό ιλ.αρόν καί μελιχρόν 
φως τής άδιαταράκτου ζωής.

Έπίοτευοαν είς μίαν γενικήν μεταβολήν αισθημά
των, πόθων, ονειροπολήσεων καί έφαντάσθησαν μίαν 
άμιλλαν καί μίαν προσπάθειαν πρός δημιουργίαν ιδα
νικού .κόσμου, άπηλλαγμένου τών έλαττωμάτων τοΰ ο
δυνηρού καί αιματηρού παρελθόντος.

Κανείς δέν άπέβλεψε, δέν όπελόγιοεν ένα καινούρ
γιο, καθεστώς μιας άγριωτέρας πάλης, ενός έπιθετι- 
κοιτέρου πολέμου, μιας ορμής νέας έξοντιοσεως, ενός 
πόθου ανίερου έκμεταλλεύσεως.

Κανείς δέν άπέβλεψε,δέν όπελόγιοεν είς ένακαινούρ 
μάτι, θά άνεπήδα από τό κρησφύγετόν της μέ διαθέ
σεις καταβροχθίοεως παντός Λαοΰ καί πάσης Φυλής, 
ιποΰ θά είχε τό ατύχημα νά εϊνε γείτων της ή νά εΰ- 
ρίσκεται είς τήν σφαίρα ν τών φιλοδοξών ονείρων 
των καί είς τήν ζ ώ ν η ν τών ασυγκροτήτων καί άκα- 
ταβ,'.ήτων. έπιρροών της.

Ιίοιός μπορούσε νά φαντασθή τήν μικράν Σερβίαν, 
τήν δοκιμαοθεϊοαν όσον κανείς άλλος Λαός κατά τούς 
τελευταίους αιώνας, τήν ύποοτάσαν τάς πλέον οδυνη
ρός συμφοράς, ή όποια δϊέτρεξε κίνδυνον τελείας έ- 
ξοντώοεαις από τήν ’Αλβανικήν καί Βουλγαρικήν βαρ
βαρότητα καί θηριωδίαν, δτι σήμερον ώς Κράτος ά- 
νάζήσαν καί αυξηθέν καί έπεκταθέν, θά επέβαλλε την 
θέλησίν της εις Λαούς ζητοΰντας τήν ελευθερίαν των, 
διά τών πλέον άνελενθέρων καί τυραννικών μεθόδων;

Ποιος μπορούσε νά φαντασθή μίαν προειρηνικήν— 
γιά νά στραφώ εις τάς γενικότητας—έποχήν μεταβαλ- 
λομένην είς αγώνα έπικρατήοεως τών πολλαπλών συμ
φερόντων τών Λαών και οόγί τής επιβολής τον δι
καίου και τοϋ λογικού.

"Ολη εκείνη ή λάμψις τής ρητορικής τών Λαών, 
διά στόματος τρόν αρχηγών των, περί Ισότητας και 
Δικαιοσύνης, περί άναγνωρίσεως απολύτου εθνικών 
δικαίων, περί δικαίας τιμωρίας τών μεγάλων έγκλη- 
ματτών. ολίγον κατ’ ολίγον έξαοθενεί, αμαυρώνεται, 
συσκοτίζεται, υποχωρεί διά νά δώση τήν θέσιν της σέ 
Απολογισμούς πολίτικους, σέ συμφέροντα υλικά, σέ α
νίερους σκέψεις και διαρκείς αμφιταλαντεύσεις.

Ποιος έφαντάζετο δτι πριν στεγνώσουν τά αίματα 
τόσων αθώων καί πριν δεχθώμεν πανηγυρϊζοντες καί 
επισείοντες τούς κλάδους τής ειρηνικής ελαίας, θά 
εόρεθώμεν εις μίαν μεταβατικήν έποχήν, εγκυμονού

σαν όχι μόνον στρατοκρατικούς καί Γουλλελμικούς κιν 
δύνους, άλλά κινδύνους κοινωνικούς, κινδύνους άλλη- 
λοσπαραγμον καί εμφυλίων δραμάτων.

Ποιος έφαντάζετο, δταν δλοι έστρεφόμεθα άπέλπι- 
δες πρός τήν μαγευτικήν εικόνα τής διεθνούς είρηνεύ- 
οεως, δτι ή Ρωοοία θά έσπαράσσετο άκόμη άπό τήν 
άλληλοκτονίαν καί άλληλοσψαγήν, ή Γερμανία θά με- 
τεβάλλετο είς ένα πεδίον άγριας άλληλοκαταστροη ής 
καί δλοι οί Λαοί της Γής θά συνετάσσοντο είς στρα
τόπεδα άλληλομισούμενα καί άλληλοπολεμούμενα.

Ποιος έφαντάζετο δτι θά έπεφτεν ή τυραννία τών 
θρόνων διά νά έπιπλεύοη ή τυραννία τής Εργασίας;

Ό πόλεμος τών Στρατών, δσον δεινός καί Άν ήτο 
εύχεν δρια, είχε πάντως -ενα τέρμα. Τήν νίκην ή τήν 
ήτταν. Ό πόλεμος τών Λαών ό άκήρυκτος, άλλά υπο- 
βόσκων έπί δλων τών κοινωνικιον τάξεων, έχει τούτο 
τό δεινόν καί βαρύ έπί τής δλης ζωής μας, δτι άγνο- 
οΰμεν, τί υποκρύπτει, ποΰ θά κατάληξη, ποιας συμφο
ράς ή έστω καί.ποιας αζιματηράς ευτυχίας θά προσκό
μιση καί πότε θά τάς έπιφέρη^στήν ανθρωπότητα.

Καί ύλην αντήν τήν ύπολανθάνουσαν τραγικότητα ή 
όποια φέρει μίαν νευρικήν ύπερδιέγεροιν εις δλ,ον τόν 
κόσμον, τήν άντιλαμβανόμεθα είς τάς έπανειλ-ημμένας 
δολοφονικός απόπειρας κατά τών άρχηγών τής παγ
κοσμίου κινητήριου δυνάμεως. Καί έφ’ δσον παρέρ
χονται αί ήμέραι έπί τοσοΰτον ή άβεβαιότης καί ή άο- 
ριστία αυξάνεται.. Άφ’ όύ αότά τά 'Ελληνικά δίκαια, 
τά στηριζόμενα έπί προαιώνιων Ιστορικών βάσεων, τά 
Αναμφισβήτητα, τά άνεγνωρισμένα άπό τήν παγκόσμιον 
διανόησιν καί σοφίαν, εύρίσκονται ακόμη υπλ? διστα- 
κτικότητα Αποφάσεων. ’Αφ’ οό αί δίκαιοί άξιώοειξ 
τής 'Ελλάδος, μέσα είς τάς οποίας αναζεϊ ένα άπομε- 
μακρυομένον, ένα δοξασμένον τρισχιλιετές παρελθόν, 
άλλα, καί ένα πρόσφατον παρελθόν ζωής καί παλμών, 
καί ένα παρόν πόνων καί θυσιών κρατεί τούς ισχυρούς 

'•τής Γής άτόλμους είς γενναιοφροσύνην καί δικαιοσύ
νην. 'Αφ ού άκόμη Αγωνίζεται άπεγνατσμένως ένας 
άπό τούς μεγαλειτέρους πολιτικούς τού Κόσμου καί έκ 
τών τελειοτέρων διεκδικητών τών έθνικών μας πόθων 
μ’ δλην τήν βαρύτητα\τής γνώμης του, ό κ. Βενιζέλος, 
διά χύτρας αί ρποίαι εϊνε αότή μας ή Ελλάς, διά χώ
ρας είς τάς όποιας ήνθισε τό Ελληνικόν πνεύμα, έπε- 
βλήθη ό 'Ελληνικός βίος, διεμορφώθη ή Ελληνική 
νλώοοα. καί δπου αί Ελληνικοί παραδόσεις, τά 'Ελ
ληνικό ήθη καί έθιμα, μαζή μέ την 'Ελληνικήν Τέ
χνην καί τά 'Ελληνικά Γράμματα, έδημιούργηοαν τήν 
ιγνησιωτέραν καί πλέον θαυμαζομένην Ελληνικήν ψυ- 
χήν.

Ό προάγγελος μήν τής άναζωογουμένης φύσεως πα 
ρέρχεται άντικρύζων νέας ψυχικός λαίλαπας τής άν- 
θροτπότητος.

Ή πολεμική δίνη άνετάραξε τόσον βαθέως τήν άν 
θρωπίνήν ψυχήν, πού θ’ άπαιτηθή μακροΰ χρόνου πά
ροδος καί θυσία άθρόων καί πάλιν όλοκαυτωμάτων είς 
τόν βωμόν τοΰ άνακύυιτοντος νέου πολιτισμού, διά νά 
παγιωθή τό δνειροπολούμενον καθεστιίτς τής παγκο
σμίου γαλήνης.
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Ό παγκόσμιος σάκκος, εντός τον όποιου ένομίοθη 
ότι άσφαλώς ϋά περικλεισθοΰν όλα τά Αγαθά τής ει
ρήνης, απεδείχθη φέρων τοιαύτας οχιομάς, ποΰ εύρί- 
σκονται είς πλήρη Αδυναμίαν διά νά τάς συγκολλήσω- 
σιν οί τεταγμένοι ύπό τών περιστάσεων διά τό δύσκο
λου αύτό έργον.

Ό Σοσιαλισμός, ό Έργατισμός, ύ Μπολσεβικισμός 
ό Σοβιετισμός, ζυμούμενοι μέ τόν άδιόρθωτον ιμπερια
λισμόν και μέ τόν αιώνιον ουμφεροντολογιομόν, Απερ
γάζονται καθεστώς πλήρες άπό κύματα τρικυμιώδη, 
ικανά νά κατακλύσουν τά αναδημιουργούμενα έθνη καί 
νά καταπνίξουν τούς Ανακύπτοντας Λαούς.

Πραγματικώς ένα κύμα ανομολογητών διαστάσεων, 
ένα κύμα πρωτοφανούς Ιόρμής προβάλλει απειλητικόν 
πρό τής έκπληκτου καί έπτοήμένης άνθρωπότητος.

Καί οί διέποντες τάς τύγας τής άνθρωπότητος, δε
ξιοί οίακοστρόφοι, εύρίσκονται καί αυτοί διαποροϋντες 
περί τοϋ πρακτέου.

Σνσπειροΰνται, συγκεντροΰνται εις εαυτούς, αναζη
τούν δυνατούς συνεργάτας, τούς απορρίπτουν, τούς ά- 
πομακρύνουν, τούς επαναφέρουν. Σκέπτονται, συζη
τούν, κρίνουν, Αναβάλλουν, πείθουν, πείθονται, μετα
νοούν, ύποχωροΰν, μεταβάλλουν, δέχονται ή απορρί
πτουν γνώμας.

Είς εποχήν μιας Παγκοσμίου ελευθερίας, στυγνή 
μυστικότης διέπει τάς εργασίας των. Πληθύνονται εις 
αριθμόν καί περιορίζονται είς τό έλάχιστον. Εκτεί
νονται εις τήν δημιουργίαν έπιτροπών, υποεπιτροπών, 
εισηγητών καί τούς παρέχουν δικαιώματα, τά όποια 
Ανακύπτουν καί τούς παρέχουν έντολάς, τάς οποίας α
ναστέλλουν . Καί ό καιρός παρέρχεται καί ή παραφρο
σύνη Απλώνεται, καί αί άξιώοεις έντείνονται και οί 
παραλογισμοί πολλαπλασιάζοντας Και αύτός ό Πάπας, 
ό έν ίκεσίαις διελθών τάς πολεμικός στιγμάς, προβάλ
λει τάς παραλογωτέρας τών αξιώσεων, Τό Ιταλικόν 
μικρόβιου, τό έχον τόν μεγαλείτερον στόμαχον διά νά 
κατοπινή εδάφη, χώρας, έθνη καί Λαούς προσέβαλε 
καί τήν Άγιότητά του, καί έν χριστιανική έκστάσει 
ζητεί τήν παραγώρησιν τής 'Αγίας Σοφίας. Ό Θεός 
νά έλεήση τήν ύπερχριστιανικήν Θειότητα τοϋ Άγιον 
άνδρός. ’Ολίγον άκόμη καί ή Ρωσσική παραζάλη, εις 
τούς λέβητας τής όποιας κοχλάζει ή ώμοτέρα τυραν
νία καί 'όείδεχθέστεροςάπολυταρχισμός.’Ολίγονάκόμη 
καί ό Γερμανοουγγρικός άναβρασμός, |> έκτραπείς ήδη 
είς έργα καννιβαλισμοΰ, ϋά νομίσουν ότι είνε καιρός 
νά σκεφθοϋν περί τής διασώσεως τών Άνταντικών 
Λαών, οι όποιοι εΰρίσκονται έν πλήρει αδυναμία νά 
χαροΰν τούς καρπούς τής νίκης των. ■ . Αυτή ή ’Αμε
ρική, ή ,θεωρονμένη ώς ό στυλοβάτης τών ανθρωπι
στικών ιδεών παραπαίει είς τάς σκέψεις της καί τάς 
αποφάσεις της. Ό 'Ελληνικός Λαός μάλιστα έδοκίμαοε 
στιγμάς ύπερτάτης πικρίας καί οφοδροτάτης άπογοη- 
τεύσεως. Φήιιαι αποκαρδιωτικοί έσπάρησαν παντού. Οί 

’Αμερικανοί έγκατέλειψαν τόν 'Ελληνισμόν. Ό υπέρο
χος Ούίλσων αμφιβάλλει περί τών Ελληνικών δικαί 
ων. Οί ’Αμερικανοί Αντιπρόσωποι ζητούν περιοοοτέρας 
έγγυήσεις καί μεγαλείτερον διαφωτισμόν. Οί ’Αμερι
κανοί ιεραπόστολοι αντιδρούν. Αί ’Αμερικανικοί Σχο- 
λαί είς τάς οποίας έσπούδασαν Βούλγαροι πολιτικοί, 
είνε δημιουργοί ισχυρός καταπολεμήσεως τών 'Ελλη
νικών πόθων. Τήν ’Ιταλικήν ίταμότητα, τήν ’Ιταλικήν 
βουλιμίαν τή)' άνευ όρίων, τόν Ιταλικόν άφηνιαομόν, 
ό όποιος καί ώς άφηρημένη ιδέα προκαλεί τόν αποτρο
πιασμόν τοΰ Κόσμου, ποιος θά τόν έξουδετερώση ; Οί 
"Ελληνες έπλήγημεν εις τά καίρια. Τόν ’Ιταλικόν αυ

τόν ιμπεριαλισμόν,ό όποιος ζητεί νά χορτασϋή άπό τάς 
σάρκας μας, ποιος θά τόν συγκράτηση είς τήν δρμήν 
τής Αδηφαγίας του ; Έχάσαμεν λοιπόν τόν Ισχυρόν ύ- 
ποστηρικτήν μας ; Μία τοιαύτη υπόνοια έπροκάλεοε ρί
γη ύπερτάτης οδύνης. Ευτυχώς δμως όλα αυτά ήσαν 
ένας στιγμιαίος έφιάλτης. Ή ’Αμερική δέν μεταβάλ
λεται. Ό Ούίλσων Απομένει δ Ιδεώδης προστάτης τών 
εθνικών δικαίων τών λαών. ’Ανεϋαρρήσαμεν καί δια- 
τρέχομεν τό οτάδιον τών ώραιοτέρων έλπίδων. Ούδέν 
αληθώς θετικόν περί ημάς, αλλά πάντοτε μία ατμό
σφαιρα εΰμενείας, Ανάλογος προς τό παρελθόν μας, τά 
ιστορικά μας δίκαια καί τάς θυσίας μας, αί όποίαι καί 
τήν στιγμήν αύτήν είς τήν Ουκρανίαν, προκαλοΰν τοΰ 
κόσμου τόν θαυμασμόν καί τήν άντίληψιν.

Έν τώ μεταξύ ψυχία άναθαρρήσεως μάς παρέχον
ται καί διαλάμψεις ωραίων έλπίδων διαγράφονται ατό 
εθνικό μας στερέωμα. Ή\ μετάβαοις τοΰ κ. Παραοκευο’ 
πούλου είς Κων)πολιν, ύπο τήν ιδιότητα τοϋ Αρχιστρα
τήγου τοϋ 'Ελληνικού στρατού, έπροκάλεοε φρενίτιδα 
πατριωτικού ένθουσιασμοΰ καί έτόνωσε τόν αγωνιώντα 
υπόδουλον Ελληνισμόν είς βαθμόν Απερίγραπτον. Δέν 
ήτο απλή λάμψις, ήτο εθνικόν Αστραποβόλημα. Έν τώ 
μεταξύ έρχονται ειδήσεις περί κατοχής τής Σμύρνης, 
παρήγοροι καί πλήρεις έλπίδων, ύπό τοΰ 'Ελληνικού 
στρατού, διά νά σβεσθοΰν μέ τήν ϋλιβερωτάτην Απογοή- 
τευσιν, τήν όποιαν έπροκάλεσεν είς τήν 'Ελληνικήν ψυ
χήν τό τόλμημα τών ’Ιταλών, καταλαβόντων τήν ’Αττά
λειαν. Τό ’Ιταλικόν πραξικόπημα τό γιομάτο Από πε- 
ριφρόνηοιν προς κάθε ίδανικότητα τοΰ Συμμαχικού Α

γώνας, έγιόμισεν άπό αθυμίαν τά Ελληνικά στήθη, Αλλά 
καί έτόνωσε τό φρόνημα τών ύποδούλων, δηλούντων 
καθημερινώς τάς αποφάσεις των ύπέρ ελευθερίας καί 
Αποτινάξεως τοΰ Τουρκικού καί Βουλγαρικού ζυγού. 
' Ολοι βοοντοφωνοϋν πλέον ιι Ελευθερία ή θάνατος».

Ό Ελληνισμός Αγωνίζεται τόν τιμιώτερον τών Α- 
γοτνων του και πρέπει νά είνε κυρίαρχος καί επιβαλ
λόμενη ή Ατιμία, διά νά μήν ανακηρυχθή τελ,ειωτικώς 
νικητής.

Δ. Λ. Ζ.

mim ηιειοι tcy μ Τί,οοο,οοο aphiiqi
Τό νέον ’Εθνικόν Δάνειον τών 75,000,000 δραχ

μών ευρίσκει τό Ελληνικόν κεφάλαιον εύμενώς προ 
διατεϋειμένον διά τήν κάλυψιν αύτοΰ.

Ή μετά πίστεως άναμενομένη εθνική μας άποκα- 
τάστασίς στρέφει τήν Ελληνικήν ψυχήν ένθουοιώδη 
πρός παν δτι ήθελε ουντελέσει είς τήν πανηγυρικω- 
τέραν πραγματοποίησιν τών εθνικών μας πόθων. Πα 
ράγων καί συντελεστής τών έθνικίον αυτών έλπίδων, 
άντικατοπτρίζων καί τάς διαθέσεις τοΰ "Ελληνας έ
τοιμου πρός πάσαν θυσίαν, θέλει Αποδειχθή καί ή 
μετά πάσης προθυμίας αποδοχή τής Κοινωνίας τής 
πρός αύτήν προσφυγής τοΰ Κράτους πρός κάλυψιν 
τού Δανείου τούτου προωρισμένου διά τήν έξόφλη- 
σιν ελλειμμάτων άναγομένων είς κεκλειομένας χρή- 
σει καί έντελεστέραν διαρρύθμισιν τής κρατικής οί- 
κονομικής μηχανής.

Η Κνβέρνησις διά τήν Ασφάλειαν τοΰ ’Εθνικού 
τούτου Δανείου διαθέτει τά πλεονάσματα τών προοό-

δων τών έκκεχωρημένων εις τήν Διεθνή Οικονομι
κήν Επιτροπήν,

Διά τήν καταβολήν τοΰ Απαιτουμένου τοκοχρεω- 
λυσίου. 'ϊνα έξοφληθή μέχρι τοϋ 1939 τό δάνειον 
τοΰτο Απαιτούνται κατ’ έτος 6,500,000 περίπου δραχ 
μών, έν ώ τά πλεονάσματα τών προσόδων τών ϋπα- 
γομέναη είς τήν Διεθνή Οίκον. ’Επιτροπήν ύπερβαί 
νουν συνήθως τά 17,000,000 δραχμών κατ’ έτος. Έ 

,πομένως παρέχεται ή Ασφαλεστέρα· έγγύησις διά 
τήν κατάθεσιν τοΰ κεφαλαίου επί ’Εθνικών ομολο
γιών αί όποίαι θέλουσιν άποδίδη τόκον Ασφαλή φθά- 
νοντα μέχρι 6, 32 ο)ο.

Τιμή έκδόσεως ώρίσθη 95 ο)ο ήτοι δραχμαί 95 
δί έκάοτην ομολογίαν τών 100 δραχμϋνν. Αί έκδο- 
ϋησόμεναι όμολογίαι φέρουσι τόκον έτήσιον δραχμών 
6, πληρωτέου Ανά δρ. 3 τή 1η ’Ιανουάριου και 1η Ι
ουλίου έκάστου έτους.

Διά τούς έγγραφομένους δί ΕΚΤΟΚΩΣ ΓΡΛΜ 
ΜΑΤΙΩΝ ό πραγματικός τόκος φθάνει 6,41 ο)ο 
εάν τά έντοκα είναι τρίμηνα καί μέχρι 6 1)2 ο)ο 
εάν τά έντοκα είναι εξάμηνα.

Τά έξάμηνα τοκομερίδια καθώς καί αί κληρού- 
μεναι όμολογίαι πληρώνονται είς ’Αθήνας παρά τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί είς τάς Ε
παρχίας είς τά Υποκαταστήματα της καί τούς Αν- 
ταποκριτάς της.

Αί όμολογίαι τοΰ Δανείου θά ώαι δεκταί είς τά 
Ταμεία τοΰ Κράτους επί έγγυήσει είς τήν ονομα
στικήν αυτών Αξίαν.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΑΠΟ 15 .1 
ΩΡΙΑΙΟΥ 1919 ΜΕΧΡΙΣ 20 ΙΔΙΟΥ ΜΉΝΟΣ 
ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ.

1) Παρά τή Έθν. Τραπέζη τής 'Ελλάδος καί 
τοίς Ύποκαταστήμασιν αύτής. . \

2) Παρ’ δλοις τοίς Δημοσίοις Ταμείοις.
3) Παρά ταίς έν Έλλάδι λειτουργούσαις Τραπέ 

ζαις καί Ύποκαταστήμασιν αυτών. 
 -------------------------------------------

ΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ
TQN BfZWlN^TTOKPATOPQN
Ή διάλεξις τοϋ καβηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου κ. 

Άδ. Άδαμαντίου εις τόν Παρνασσόν τήν 21ην Μαρ
τίου περί τών Παλατίων τών Β υ ζ α ν 
τίνών Αϋτοκρατόρων ήτο μεστή άπό 
πληροφορίας .μεγίστου ενδιαφέροντος. Μετά μεγάλης 
άκριβολογίας καί παραστατυίότητος ύ κ. καθηγητής 

'έξέθηκεν δσα δυνάμεδα νά γνωρίζωμεν περί τοΰ 
σπουδαιότατου τούτου ζητήματος, τό όποιον σχετίζε
ται μέ τάς πλέον έπισήμους στιγμάς τής Βυζαντινής 
Αύτοκρατορίας. .Παρεκαλεσαμεν τόν κ. Άδαμαντίου, 
έ όποιος μετά προθυμίας μάς έδιοκε τήν ακολουθού
σαν περίληψίν τής σπουδαίας διαλέξεώς του:

«Τά Παλάτια τών βυζαντινών Αύτοκρατόρων ύ 
πήρξαν έπι δώδεκα αιώνας τό λαμπρότερον μέρος, 
είς τό όποιον καθ’ δλον τόν Μεσαίωνα είχεν έστραμ- 
μένα τά βλέμματα ή Οικουμένη ολόκληρος. Διότι ε
κεί συνέδησαν μεγάλα γεγονότα, εκεί ενίνοντο αί με 
γαλείτεραι σκέψεις καί αποφάσεις απ’ εκεί έκυβερ- 
νατο ολόκληρος σχεδόν δ Χριστιανικός κόσμος. ’Ολί
γοι έγραψαν περί τών βυζαντινών Παλατίων. "Ολοι 
σχεδόν εΐχον ύπ’ δηιέι μίαν μόνον πηγήν, τόν Αύτο- 
κράτορα Κωνσταντίνον τόν Πορι 
φυρογ έννητον, δ όποιος κατά τά μέσα

τοΰ Γ. αίώνος έγραψεν έν πολύ περίεργον βιόλίον Ιπερί 
τών τελειών τοΰ Βυζαντινοί Παλατιού. Άλλ’ ό αύτο1- 
κρατορικός συγγραφεύς είνε είς ποίΛά μέρη βιόλίον 
κλειστόν, δέν ήμποροΰμεν νά τόν έννοήσωμεν. Είς τήν 
όμιλίαν μου θά εκθέσω μέ σαφήνειαν τά σπουδαιότερα 
άπό δ'σα γνωρίζομεν καί θά προσθέτω καί μερικάς ί- 
δικάς μου παρατηρήσεις.

Τά Παλάτια τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων εύρίσκον 
το είς τήν άκραν της Κωνσταντίνοιπόλεως πρός τήν 
θάλασσαν. Εκεί ήτο τό Μέγα Παλάτιον, έκεϊ 
ήτο τό Παλάτιον, όπου έκάθισαν οί μεγάλοι βυζαντι
νοί Αύτοκράτορες έως τόν 1Β': αίώνα. Άπό τότε, 
άπό τήν εποχήν τών Κομνηνών, οί Αύτοκράτορες έγ- 
κατέλειψ·σ.ν τό Μέγα Παλάτιον καί έκτισαν έν άλλο 
είς τό αντίθετον ακρον, είς ιόν μυχόν τοϋ Κερατίου 
κόλπου, τό Παλάτιον τών Βλαχερνών.

Το Μέγα Παλάτιον δέν πρέπει νά τό φαν- 
τασθώμεν ώς έν ιιόνον μέγα οικοδόμημα. Ή|το σύ
στημα πολυρίαρίθμων οικοδομημάτων καί πολλών πα
λατίων, τά όποια έκτιζον διαδοχικώς οί βυζαντινοί 
Αύτοκράτορες. Είς τόν περίβολον τοΰ Μεγάλου Πα
λατιού περιελαμβάνετο καί ό 'Ιππόδρομος καί ή Αγία 
Σοφία καί άλλαι ιιεγάλαι μεγάλοι έκκλησίαι καί πλή
θος μικοοτέρων. Μίαν ιδέαν τών βυζαντινών παλατί- 
ων δύναται νά δώση τό Κρεμλΐνον τής Μόσχας, όπου 
ήσαν τά παλάτια τών Τσάρων τής Ρωσσίας.

Τά σπουδαιότερα άπό τά παλάτια ήσαν ή X α λ κ ΰ 
διότι ήτο έ.στεγασμένη μέ χαλκούς κεράμους), ή 
Μαγναύρα καί ό X ρ υ σ ο τ ρ ί κ λ ι ν ο ς. Είς 
τήν Μαγναύραν, έγίνοντο αί μεγαλοπρεπείς ύποδο- 
χάί τών ξένων, είς τόν Χρυσοτρίκλινον έδίδοντο τά 
επίσημα γεύματα είς τούς «φίλους» δηλ. είς τούς ξέ
νους πρέσβεις. Διάφοροι Φράγκοι περιηγηταί τής ε
ποχής εκείνης διηγούνται τήν άφάνταστον μεγαλο
πρέπειαν τών υποδοχών καί τών γευμάτων εκείνων. 
Εις μάλιστα ξένος πρέσβυς. ό Λουϊτπράνδος, 
πρέσβυς τοΰ Βασιλέως τής Γερμανίας, έγραψεν εκ
θέσεις πρός τόν κύριόν του καλοί εκθέσεις αΰτ&ι ευ
τυχώς έσώθησαν. Είνε πολύ περίεργα δσα περιγρά 
φει· διότι πολλάκίς τον έκά/^σεν είς άκρόασιν ό Αύ- 
τοκράτωρ, τόν έκάλεσεν είς γεύματα· λοιπόν είδεν ό 
ίδιος τάς τελετάς καί τάς περιγράφει μέ δλας των τάς 
λεπτομέρειας.. (Μέ θαυμασμόν όμιλεΐ διά τήν μεγα
λοπρέπειαν καί διά τόν πλούτον τών παλατίων κατά 
τάς μεγάλας αύτάς τελετάς. Μεγάλην έντύπωσιν τού 
έκαμεν ό θρόνος τοΰ Αύτοκράτορος, ό όποιος είχεν 
είς τούς πόδας του δύο χρυσούς λέοντας- πλησίον είς 
τό θρόνον ήτο έν χρυσοΰν δένδρον καί είς τούς κλά
δους του έπέτων χρυσά πτηνά. "Οταν δ ξένος πρέσ
βυς είσήρχετο διά νά παρουσιασθή είς τόν Αύτοκρά- 
τορα οί λέοντες άνηρθοΰντο είς τούς πόδας των καί 
έζέφερον βρυχηθμούς, τά πουλιά έκελάδουν επάνω 
εις τούς κλάδους τοΰ δένδρου. Κατάπληκτος ό ξένος 
πρέσβυς έπιπτεν |εΐς τά γόνατα διά νά προσκυνήση 
τόν Αύτοκράτορα. "Οταν έσήκωνε τό κεφάλι του δέν 
έβλεπε πλέον τίποτε· έσήκωνε ύψηλοιτερα τούς οφθαλ
μούς του καί έβλεπε τόν Αύτοκράτορα καθισμένον 
εις τόν θρόνον του υψηλά είς τήν δροφήν σχεδόν. "Ο 
λαι αύταί αί μεγαλοπρέπειαι έγίνοντο διά νά προκα- 
λοΰν κατάπληξιν καί σεβασμόν είς τούς βαρβάρους.

Τό Μέγα Παλάτιον έγκατελείφθη, ώς είπον, τόν 
IB' αίώνα.Οί Αύτοκράτορες κατώκησαν είς τό Παλά
τιον τών Βλαχερνών εκεί κατώκουν οί Κομνη- 
νοί, έκεϊ έγειναν αί συγκινητικά! σκηναί τοϋ τελευ
ταίου Αύτοκράτορος, τοΰ Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιό-
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λόγου. Άπθ το Παλάτιον τών Βλαχερνών σώζεται έν 
μόνον διαμέρισμα, εννοείται ήρειπωμένον. Άλλ’ άπό 
τό ΜέγαΠ αλάτι, ον σήμερα1/ δέν σώζεται ούτε 
ίχνος· τό περίεργον μάλιστα εΐνε, δτι πολύ πρό τής 
'Αλώσεως δέν έσώζοντο τά απέραντα εκείνα παλάτια.

;Αί μεγαλοπρεπείς τελεταί τοϋ ΙΙαλατίου έγί- 
νοντο συμφώνως μέ λεπτομερέστατον τυπικόν. Ή Βυ
ζαντινή αυλή εΐνε ή πρώτη, ή δποία έκαμε τόσον λε
πτομερές τυπικόν. Τό τυπικόν αυτό έμιμήθησαν καί 
αί αϋλαι τής Ευρώπης και πρό πάντων ή Ρωσσία. 
Άπό τότε μάλιστα οτε ό Ίβάν ό 1”. έλαβε σύζυγον 
τήν ανεψιάν τοΰ τελευταίου Αύτοκράτορος, τήν Σο
φίαν Παλαιολογίναν. εϊσήλΰον εις τά 1 Παλάτια τοΰ 
Τσάρου τά έθιμα τής Αυλής τών Βυζαντινών Αύτο- 
κρατόρων.

Σήμερον, δτε ή Ελλάς βαίνει πρός τήν έκπλήρω- 
σιν τών όνείρων της, δύο εΐνε τά μεγάλα έργα τά ο
ποία έχει νά έκτελέση ε’ις μην έλευθέραν Κωνσταντι- 
νούπολιν’ή ύποστήριξις τής Αγίας Σοφίας καί αι ά- 
νασκαφαΐ εις τά Παλάτια τών 'Ελλήνων Αύτοκρατό- 
ρων. Τά δύο αΰτά έργα ί>ά τιμήσουν τήν 'Ελληνικήν 
έπιστήμην και εΐνε τούτο καθήκάν μας π ός τούς με
γάλους πατέρας.»

© ΚΟΣΜΟΣ
Οί «/.άτρωτοι Ελληνες τον Πόντου εχοντες έπί κε

φαλής τόν ακαταπόνητου πατριώτην, τόν εθνικόν ση
μαιοφόρον τής 'Ελευθερίας τών Ποντίων κ. Κωνσταν- 
τινίδην, έργάζοντααι άνενδότως, ουστηματικώς, μέ 

τήν αγνότητα ποΰ απαιτεί ό υ
ψηλός σκοπός των και μέ

Ο ΠΟΝΤΟΣ τόν πόνον ποΰ προκαλοΰν τά 
μαρτύρια τών συμπατριωτών 
των. Αύτά τά μαρτύρια κατα

φαίνονται άπό επιστολήν τήν οποίαν απευθύνουν 
πρός τόν κ. Κωνσταντινίδην ό Μητροπολίτης Άμα- 
σίας καί ΣαμΨοΰντος κ. Γερμαθάς. Είναι άπεριγρά 
πτως οδυνηρόν τό μαρτυρολογίαν τών 'Ελληνικών 
πληθυσμών τοΰ Πόντου καί φανερώνει διά μυριο
στήν φοράν τήν Απαισιότητα τής Τουρκικής φυλάς 
ή όποια έπί αιώνας ώργίαοεν είς βάρος τοϋ Ελλη
νικού Λαού. ~Ηλθεν δμως τό πλήρωμα τοΰ χρόνου. 
ΎΗλθεν ή στιγμή τής άπολυτρώφεως. Μία θυσία έκα 
τομμυρίων ύπάρξεών έχρησίμευσεν είς μίαν παγκό
σμιον μεταβολήν καί συνετέλεσεν εις τό νά έξυγει- 
άνθώσι τά μολυομένα άπό τήν Τουρκικήν πνοήν ελ
ληνικά εδάφη. Καί πρό τής ίερότητος τής στιγμής 
αύτός οί "Ελληνες τοϋ Πόντου δέν απομένουν άπλοι 
θεαταί μοιρολατρικώς προσδοκώντες τήν εθνικήν 
των άποκατάσταοιν. Μέ έπί κεφαλής τόν κ. Σωκρά- 
την Οικονόμου Πρόεδρον τοΰ Εθνικόν Συνδέσμου 
τών έν Παρισίοις Ποντοενξεινητών καί τόν κ. Κων
σταντίνον Κωνσταντινίδην Πρόεδρον τοϋ μονίμου 

Συνεδρίου τών Ποντοενξεινητών έμφανίζονται πά
νοπλοι πρό τοΰ Συνεδρίου τής ειρήνης διεκδικοϋν- 
τες τά δίκαιά των.

"Ενα ολιγοσέλιδου υπόμνημα γιομάτο ιστορικήν 
Αλήθειαν αποκαλύπτει στον Διεθνή ’Άρειον Πάγον 
τά ιστορικά δίκαια τών Ποντίων καί τά άναμφισβή 
τητα δικαιώματα έπί τής Δικαιοσύνης τών ισχυ
ρών τής ημέρας.

Μία Ιστορία 25 αιώνων, ιστορία φωτεινή καί 
μεγαλουργός αποκαλύπτει τάς σελίδας της καί ζητεί 
τήν άποκατάσταοιν τών Ελληνικών μας πληθυ

σμών εις τό επίπεδον τών ελευθέρων Λαών, Ή 
πνευματική, ψυχική, κοινωνική καί εμπορική δι- 
αβάθμισις τών Ποντίων ευρίοκεται εις ύψη πο
λιτισμού ζηλευτά καί κανείς ευσυνείδητος πολιτι
κός τής Ευρώπης καί ’Αμερικής δέν θά θελήοη 
νά άποστερήση άπό τους αγνούς αύτους Ελληνι
κούς πληθυσμούς δτι οί φυσικοί καί Ιστορικοί νό
μοι καθώριοαν · διά τούς εύγενείς Λαούς τής Αν
θρωπότητας.

Τό Υπουργείου τής Γεωργίας ώφειλε νά δι
άταξη τήν άνατύπωοιν έκ τών «Νέων Γεωπονικών» 
τοΰ κ. Χασιώτη, τών δημοοιευομένων είς τό τεύ

χος τοΰ Φεβοουαρίου έ. έ.
ΕΝΑΣ ΙΔΕΩΔΗΣ ’ καί Σελ. 26,27,28 καί 29 

ΔΙ ΔΆΣΚΑΛΟΣ ύπό τόν -γενικόν τίτλον
«ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» καί 

μέ επικεφαλίδα «Γεωργική άνάπλασις τής χώρας 
διά τών δημοδιδασκάλων».

Είναι τόση ή οπουδαιότης τών αποτελεσμάτων τής 
δενδροκομικής έργασίας, ενός ίδεάιδους Διδασκά
λου τής έν Κορινθία Λυκοποριάς ποΰ έπιβάλλλεται 
είς τό κράτος νά γνωρίοη αύτόν σέ κάθε σχολείου 
τοΰ τόπου μας, άρρένων καί θηλέων, ώς υπόδειγμα 
φιλοπάτριδος, ύγειοϋς καί φωτισμένης μερίμνης ύ 
πέρ τοΰ πλουτοπαραγωγικοΰ αύτοΰ κλάδου.

Ό κ. Χρ. Γκολφινόπουλος δημιούργημα τών- φω 
τεινών κηρυγμάτων τοϋ κ. Χασιώτου αξίζει νά τι- 
μηθή Ιδιαιτέρως ύπό τής κοινωνίας εναργέστερου 
δέ ύπό τής Πολιτείας διά τής χρη/σιμοποιήσεως 
τοΰ ζήλου του καί τής άφοοιώσεώς του ύπέρ τής γε 
νικωτέρας δενδροκομικής ζωής τής πατρίδας μας. 
Ό κ. Καφαντάρης έχει τόν λόγον.

Ραγδαία σημειώνεται ή έπαύξησις τών ποσών 
τών διατεθειμένων ύπό τοΰ Ελληνικού Λαού πρός 
αγοράν εντόκων Γραμματίων τοϋ Κράτους. ’Ολί

γον πρό τίνος ύπελογίζοντο 
ΤΑ ΕΝΤΟΚΑ δτι θά προσεγγίσουν τά 100, 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 000,000. Ταχύτερον παν

τός ύπολογισμοΰ έφθαοαν εις 
τό ποσόν αυτό καί δέν παρήλθε πολύ χρονικόν διά
στημα διά νά άναγγελθή νέα προσαύξησες. "Εφθα
ναν τά 125.000.000 μέ τάσεις πρός διάθεοιν ακόμη 
μεγαλειτέρου ποσού. Ή άλματική αύτη προθυμία 
τοΰ ελληνικού Λαού πρός εξαγοράν ’Εντόκων Γραμ
ματίων φανερώνει τήν ορθήν λαϊκήν άντίληψίν καί 
εμπιστοσύνην πρός τό Κρατικόν καθεστώς, άλλά πι
στοποιεί έπί πλέον καί τό άναμφιοβήτητον γεγονός 
τής πιστής καί ευόρκου έκπληρώσεως ενός υπηρε
σιακού Καθήκοντος.

Διά νόμου ίδρύθη εσχάτως τμήμα Δημοσιότητας 
εείς τό 'Υπουργείου τών Οικονομικών καί ύπό 
τήν έπίβλεψιν τού Γενικού Γραμματέως κ. Ρινο- 
πούλον, άπετέλεσε τούτο θαύματα σοφής καί μεθο
δικής όργανώσεως.

Τά διαφημιστικά του μέσα ύπήρξαν πλούσια, ποι
κίλα, έντεχνα, ύποβλητικά καί τά έξ αυτών αποτε
λέσματα πρόκεινται σαφή, Αναμφισβήτητα, Απολύ
τως ικανοποιητικά.

ΊΙ υπηρεσία αύτη εινε πλέον έγγύησις διά πάσαν 
μελλοντικήν Ανάγκην προσφυγής τοΰ Κράτους είς 
τήν Λαϊκήν άντίληψίν καί ή οΰοτασίς της Αποτελεί 
μίαν άπό τάς πλέον επιτυχείς σκέψεις τής Κυβερ* 
νήοεως.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΎΤΑ
Λιηγήμντν Α'. Τόμος.......................... Φρ. 3.00

» Β'. » .. ...................... » 2.00
» Γ'. »   » 1.50

'II Γκούραιν» 'Ιστορικόν μυθιστόρημα
έξ ύπεαεπτακ'οσίων σελίδων 5.00

Σειραι τής 
Ζ'. Η'. 6'.

«'Ελληνικής Επι^εωρήσεως» 
Γ. και ΙΑ\ έτους πωλοΰνται

30 φρ, έκαστη.

ΝΙΕΓΑΣ ΕΙΛΠΟΡΟΡΡαΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΙ
ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΛΙΑΚΟΥ

I4.V.V νίΤυΧ-ΛίΑΙ Ι»ΑΙΙ ΓΛ I ΊΊΙΧ Β. IVAHX
X τ 7. ώ · υ υ ί*Ί ' *

Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων εις δλα τά γοΰττα καί όλους τούς χρωματισμούς.
Έκεϊ ή συνάντησις δλων τών κομψώς ένδυομένοιν.

ΚΟΝΙΜΚ
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ

Δ. Μ. ΠΟΥΡΗ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΑΧΕΚΑΟΤΛ
ΊΙ Μοναχή· Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον 
Ό ΈΕιλαβ|*.ό«· Δραμα κοινωνικόν τρίπρακτον 
ΊΙ Κλεφτοποθλα· Δράμα Ιστορικόν τρίπρακτον 
ΊΙ Ί'ζέν/ϊ τό γέλοτο τ·ης· Κοινωνικόν άσμά 

μάτιον μονόποακτον μεταφρασθέν είς τήν Αγγλικήν.
"Ο ταν τό χρή’Λπ.· Δράμα κοινωνικόν τρί

πρακτον. Πάντα Αιδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.

τοΰ A . Β'. Γ . Δ'. Ε .ϊΤ . 
εις τά ΓραφεΧά μας πρός

11
ΠΗΝΕΛΟΠΗ! ΜΑΝΤΟΪΚΛ

38 —Έρμου—38

Τά νεώτερα και τελειότερα Παρισινά 
μοντέλα είς δλα τά γοϋ»τα 

καί σχήματα.
38-Ε ΡΜ ΟΥ—38

ΙΒΙΙ _ 
Blsasai

ROSH
MITQXZi BOSK

κΑΡΜΠΟΥΡΑΤΗΡ ΖΗΗΙ©
Ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1)2 άπό 12 100

Ζη®Καρτήμ^» διά Μανιετύ εις μεγάλην συλλο

γήν.
ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΣΣΟΝΙ 

Γραφεία «4‘ίατ» 
ΑΘΗΝΑΣ — Στοά Όρφανίδου 10



ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
Ε ΕΝΟΔΦΧΕΙ ©Ν

Είςτό: LORNEQO MARQUES
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΑΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 

(Έπενειον τοΰ Τράνσβκαλ)

Συνιστώμεν θερμώς και ιδίως είς τούς συμπατριώτας μας τό:

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
Είναι τό καλλίτερον Οικογενειακόν Ξενοδοχειον τής πόλεως 

Είς θέσιν κεντρικωτάτην μόλις άπέχον τρία λεπτά 

έκ τού σταθμού και τής προκυμίας.

Θερμά καϊ ψυχρά Λουτρά. — Οικογενειακή περιποίησις. 

Ήλεκτροφώτιστόν. — Κουζίνα Γαλλική.

Αριΰ'μός Τηλεφώνου 119

Τ 1 11 A 1
XyrkATAUATIKlI

Ή «Ελληνική Έπιββώρησις»
ΤΟ ΣΥΝΙΣΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ §
- - - - - - - - ~ < Ζ^ν» Β

I® ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΑΥΡΙΔΦΥ
ΤΩΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΓΩΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 47.—Γ.ΣΤΑΥΡΟΥ 2
Τηλεγρ. ΣΤΑΥΡΕΑΛΑ-’Αϋήναι 

Τη’έφωνον : 6.08 ’Αθηνών

HAPfl EJi RQN)nOAHI
ΓΑΛΑΤΑ : OMEP ΑΜΠΗΤ XAN No 2.3 4

Τηλεγρ: ΣΤΑΥΡΙΔΗΝ-Γαλατά 
Τηλέφωνο.· : 1.39—Πέραν

©
Ιϋ

i'fil
ΕΤΛ1ΡΕΙΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ!

Foncier de France & dee ColoniesLe Foncier de France & dee Colonies 
Union & Phenix Espagnol 
La France Transatlantique
La Garantie Fran<;aise
L’ Equitable de Pasis
Marine-Transports-La Franco-Anglaise 
Le Phare Frantjais—L’Eveil Fran^ais 
Seifie & Rhone—La Pavilion 
Protector—A Mnudial—Minerve
Il Mare--Lutetia—S. I. A. T.—Paris etc

IIΕΙΡΑΙΗΥΣ (Τ ηλέφ- 145).- ΑΛΕΞ ΑΝΔΡΕΙΑ - ΒΗ ΡΥΊΌΣ—ΜΕΡΣ1Ν Α 
' 2ΜΥΡΝΗ-ΣΤΑΜΠ0ΥΛ-ΑΜΙΣ0Σ.

ΙΙρακτορίϊα καϋ’ κπαβκν τήν Ανατολήν
ΙΔΡΥΤΑΙ

Τής ανωνύμου εταιρείας Γενικών 'Ασφαλειών

Ο «TITAUV»
Εγκεκριμένης διά Β. Διατάγματος 

Κεφάλαιον καταβληθέν δραχ, 2.000.000 
, Σταδίου 47 

"Εδρα εν Α Θ Η Ν AI Σ : 1 ώνια Γ Σϊαύρουι 2
Γενικός Διευθυντής 

ΣΤΑΥΡΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Γενικός Πράκτωρ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

A A Α Λ A ΑΑ A Α

41 &·4η
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ >

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ £

ΜΑΡΚΑΣ |α.«. MEHHt 
1 » I

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚϊΦΑΔΑΙΟΗ ΙΑΤΑΒΔΒβΕΚ I0.190.tt0'

“Εδρα έν ΆΘήναις : (Δραγατσανίου 4. Τηκέφ: 13—37
Ύπ)στημά έν Πειραιεϊ : (Δεωφ. Μ. £τοάς 21. Τηλ. 2—74.

Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

Έργασίαι τραπεζιτικά! ήτοι: Αγοραπωλησία 
Συν)τος Έκδοσις επιταγών. Δάνεια καί ανοικτοί 
λ)σμοΙ έπι ένεχύρω καί ύποθήκη. Πιστώσεις πρδς 
είσαγωγήν εμπορευμάτων (Gredits Documentai- 
res). Εισπράξεις καί προεξοφλήσει; γραμματίων, 
Άγο απωλησίαι χρηματιστηριακών άξιων. Φύλαξις 
άξιών. Παραλαβή, άποταμίευσις καί πώλησι; έμπο- 
ρευμάτωλ διά λ)σμδν τρίτων. Προκαταβολαί έπι 
έμπορευμάτων καί φορτωτικών. Έκδοσις δανείων. 
Καταθέσεις ύπδ τούς καλλιτέρους όρους. Ταμιευτή- 
ριον 4 ο)ο. ’Έκδοσις δανείων. Ταμιευτήριον 4 ο)ο. 
’Έκδοσις δανείων.

ΝαυτιλιακαΙ έργασίαι καί άντιπροσωπεΐαι α
σφαλειών.

'Ίδρυσις καί όργάνωσις εταιρειών ναυτιλιακών- 
μεταλλευτικών, βιομηχανικών, γεωργικών, έμπορι* 
κών καί συμμετοχή είς τοιαύτας.

Άντιπροσωπεΐαι Έργοληψίαι.



NIZEZTEZ
ΑΡίΣΤΗΣ Π310ΤΗΓ0Σ ΕΚ ΚΑΘΑΡΟΊ* ΣΓΓΟΓ ΑΙΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

’Εκ τοΰ ’εργοστασίου Δ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ

Πωλείται χονδρικώς δραχ. 4.50 καί λιανικΛς δραχ. 4

Έ« τον γραφείου Δ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ.—'Οδός Σταδίου 45

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Διδάκτωρ της Ιατρικής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βερολίνου
xEiPorrrox-rrxAiKOAoroi — >ιαιβι·τηι»

Έπί 18 Ιτη έν Βερολίνφ έκπαιδευθείς. Υφηγητής έπί τριετίαν έν τφ Πανεπιστήμιο) Βερολίνου. Συνερ
γάτης τοΰ Γυναικολογικοϋ Περιοδικού Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστη
μίου Βερολίνου έπι πενταετίαν.

8—11 π. μ. 3—6 μ. μ.

Άϋηναε—'Οδός '.Αγίου Κωνσταντίνου άριί).

ΚΟΣΜΟΣ
Το ΐΛ»γ»λ*ίτ·ρον χαί πλουβιώτβρον

W1STBHA ΑΒΙΒΕΑΚ KSaTEPiSUAB
Έφάμιλλοντών καλλίτερων Ευρωπαϊκών 

Καταστημάτων
Τό μόνον έν τή πρωτευούση· λειτουργούν μετά 

^παραδειγματικής ακρίβειας καί τάξεως.
ΙΤρομηϋευόμενον απ' ευθείας έκ τών όνομαστο- 

τέρων Γαλλικών και Αγγλικών εργοστασίων καί 
πωλών μέ λογικός τιμάς τά στερεά καί έξέχοντα είς 
καλαιοδησίαν είδη του, κατώρδωοαν έν έλαχίστφ 
γρονικφ διαστήματι νά τιμάται υπό εύρυτάτης καί 
έκλεκτωτάτης πελατείας.

Συστήσαν ’ίδιον έργοστάσιον υποδηματοποιίας, 
κατασκευάζει καί πωλεί έτοιμα καί έπί παραγγελία 
υποδήματα άνδρών καί γυναικών καταστάντα τά ο- 

' νομαοτώτερα Ελληνικά υποδήματα διά τήν άπαρά- 
μιλλον αυτών στερεότητα, τήν τελείαν έφαρμογήν καί 
τάς ίδιυ&ούσας είς γούστο καί πρακτικότητα φόρμας 
των.

Διά νά έχη τις πληρεστέραν τήν ιδέαν τοϋ Κα
ταστήματος «ΚΟΣΜΟΣ» αρκεί μία μόνον έπίσκεψις,

31-οδος Χτχδίου.—3 1

‘Εν τη δδώ Έρμου άρι&. 42

ΜίΓΑΖ ΕΜΠ0ΡΙΖ02 ΟΙΚΟΖ

PRINTEMPS

Δ. &Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΩΝ

31—ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—31
Είς τόν άφδονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ

φον καί πολύχριύμον έμπορικόν πλούτον τοϋ κατα
στήματος τών αδελφών Μουτοοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τα πλέον 
πολυποίκιλτα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς τε
λευταίας μόδας υφάσματα. Δέν δά σάς προσέλκυση 
μόνον ό πλούτος καί ή ευδηνία τοϋ Καταστήματος, 
άλλά καί ιδιάζουσα είς τους Καταστηματάρχας τού
τους ευγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Α1ΘΗ° 
Ν. Ζ AT Π ΑΧ

'Οδός Πανεπιστημίου (Στοά Πεσματζόγλον ι

Έργοστάσεον ζχτασζευής θειϊζού αίΟέ- 
ρος. —%ίθήρ φν.ρμαζ^υτ'ίζής χρήβεως.— 
νϊθήρ διομ-ηχανιζης χρήσεως.

Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ι Τσ»|*«8οϋ. — Ί2οαι επισκέψεων 3—5 μ. μ.

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ.,

Γραφεία Σταδίου 14(Β'. όροφος)
Έκ τοΰ εταιρικού κεφαλαίου κατεβλήθησαν ΕΝ 

ΕΚΑΊΌΜΥΡ1ΟΝ δραχμαί κατιχτεθεΐσαι παρά τή ’Ε
θνική Τραπέζη τής Ελλάδος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ! κινδύνων πολέμου καί κοινών θαλασ
σίων κινδύνων, έπί σκαφών, ναύλων καί εμπορευμά
των. *

ΑΣΦΑΛΕΙΑ! πληρωμάτων καί επιβατών

ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
«Γ ΔΗΜ. X. ΤΡΕΜΠΕΑΑ

ΈπλουτΙσθησαν μέ 2 ΛΙΝ0ΤΤΓΙ1ΚΑΣ ΜΗΧΑΝΑΣ τελειό

τατου συστήματος. Καί μέ δύο ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΑΚΤ' 

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ "Εν Γαλλικόν J. DERRIEY καϊ §ν Βελγι

κόν JULLIEN.



Μόνιμοι εγκαταστάσεις καί απαλλοτριώσεις έν Άλιβερίιρ Δρ. 1.290.045.80 
Μεϊον: Τ’ άσποσβ. συν. τής άπό 31]5]18 'Υπ. Διατ. Δρ. 21.900.—

» » διά τό έτος 1918 » 42.604.85 » 64.501.85 ,
Έρευν. καί προπαρασκ. έργασ. έκμεταλ. άποσβεστ. » 1.801.626.10
Μεϊον: Τ άποσβ. έκ τών κρατ. δι’άποσβ. έτους 1917 » 42.572.75

» » συνεπ. τής άπό 31]5] 18 Ύπ. Διατ. «172.630.—
> » διά τό έτος 1918 «167.516.95 » 382.719.70 »

’Αποθήκη υλικών καί τροφίμων ———— ,
’Έπιπλα καί σκεύη > 30.876.65
Μεϊον: Τ άποσβ. συν. τής άπό 31]5]18 ύπουρ. διατ. » 600.—

» » διά τό έτος 1918 » 1.363.20 » 1.961.20 »
Σκάφη: Α)π «’Ασπασία» τόν. 900 ύπό ναυπήγησιν » 1.012.406.90

» Ίστιοφ. «"Αγ. Νικόλαος» τόν. 180 » 35.139.85
Μεϊον; Τ άποσβ. συν. τής άπό 31]5]18 υπουργικής 

διαταγής Δρ. 300.—
Μεϊον: Τ άποσβ. διά τό έτος 1918 » 1.756.90 » 2.056.90 » 33.082.45
‘Ιστιοφ. «"Αγ. Σπυρίδων» τόν. 400 » 102 925.90
Μεϊον: Τ άποσβ. συν. τής άπό 31]5]18 υ

πουργικής διαταγής » 1.400.—
Μεϊον: Τ άποσβ. 5 ο)ο διά τό έτος 1918» 5.146.30 » 6.546.30 » 96.S79.90
Ίστιοφ. «Άγ. ’Ελευθέριος» τόν. 45 > 20"580.70
Μεϊον: Τ άποσβ. συνεπ. τής άπό 31]5]18 

ύποΰργικής διαταγής » 300.—
Μεϊον; Τ άποσβ. 5 ο)ο διά τό έτος 1918 » 1.029.05 » 1.329.05 » 19.251.65 »

1(225.540.95

698.997.—
267.497.15

28.913.45

1.161.120.60
’Εγκαταστάσεις έν Ίστίαίφ
Μεϊον: Τ άποσβεννύμενα διά τό έτος 1918
’Αποθήκη δασικών πρ< ϊόντων
Πεύκινος ξυλεία
Υλοτομικά! επιχειρήσεις έν συνεταιρισμοί μετά τρίτων
Συμμετοχή μας είς τεχν. έταιρ. διερευν. καί μεταλλ. έργων
Χρεώσται διάφοροι
Επισφαλείς άπαιτήσεις δασικής έπιχειρήσεως Ίστιαίας
Ταμεϊον καί Τράπεζαι

70.488.95
5.48 5.95 » 65.000.—

« 457.687.50
» 117.168.15
» 189.072.20
» 200.000.—
» 211.019.70
» 18.367.95
» 193.614.65

Δρ.10.702.686.30

ΧΡΕΠΣΙΪ ΑΝΑΛΥΧίΧ ΜΕΡΙΔΟΣ
Γενικά έξοδα,Αθηνών (Μισθοί, ενοίκια, φωτισμός, 

δικαστικά, περίθαλψις κτλ.) Δρ. 110.914.50
Έξόρυξισ λιγνίτου
Μεταφορά
Συντήρησις
Φορτώσεις
’Αποκαλύψεις καί διάτρησις στοών καί φρεάτων
Έρευναι
Άποσβ. διαφόρων ζημιών καί φόρων Δημοσίου

» Μελετών
» Άπ] εγκαταστάσεων Ίστιαίας

Κράτησις Ε] επισφαλών Ίστιαίας
» Ε] πιθανής ζημίας άποθ. τροφίμων

Άπόσβ. Άπ] μονίμων έγκατ. καί άπαλλοτρ.
» » έπίπλων καί σκευών
» « Σκαφών : «Άγ. Νικολάου»
» » » «Άγ. Σπυρίδωνος»
» ■ » » «Άγ. Έλευθ ρίόυ»

Κράτησις Ε] άποθεματικοΰ άπ] άξίας ορυχείων
» Πρός συμπλήρωσιν Άποθεματικοΰ 191'
» Διά τό έτος 1918

Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου
Λ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

» 1.624.857.80

Δρ. 659.988.25
» 45.339.30
» 75.636.40
» 32.522.95 »
Δρ. 336.347.10

» 3.799 85 »

813.486.90

340.146.95
» 163.035.80
> _

5.4834)5
» 6.367.95
» 8.204.65
> 64.594.85

1.963.20
Δρ. 2.056.90

» 6.546.30
» 1.329.05 » 9.932.25

» 64.388 65
ί Δρ. 21.222.75

» 14.480.40 >> 35.703 15 Δρ. 1.624.857.80

Άθήναι τήν 26 Μαρτίου 1919 ”” Ό Διευθύνων Σύμβουλος
Π. Μάτόας

Τακτικόν Άποθεματικόν Δρ. 49.647.—
Πλέον: Έπιβλ. συνεπ. τής άπό 31]5]18 Ύπουρ.

Διαταγής Συμπληρωματικόν διά τό 1917 Δρ. 21.222.75
Κρατηθέν διά τό έτος 1919 » 14.480.40 »_ 35.703.15 » 85.350.15

"Εκτακτον Άποθεματικόν
Έκ τής υπέρ τό άρτιον διαθέσεως 45.000 Νέων Μετοχών » » 584.300.—

Κράτησις Ε) άποθεματικοΰ άπ. άξίας όρυχείων
Έπιβλ. συνεπ. τής άπό 31]5]18 Ύπουργ. Διαταγής » 33.997.25
Διά τό έτος 1918 έπι παραγωγής Τ. 19.296.130X1.57.5
(συμφ. 32 άρθρ. § 4 τοΰ Καταστατικού) Δρ. 30.391.40 » 64.888.65

Κράτησις δι’ ένδεχομένην ζημίαν αποθήκης τροφίμων » 8.204.65
» Ε] έπισφαλών λογαριασμών Ίστιαίας , » 6.367.95

Συμμετοχή τρίτων είς δασικήν έπιχείρησιν Ίστιαίας » 36.400.—
Πιστωταί διάφοροι » 1.330.535.75
Τεχνική Εταιρία διερευνήσεων καί μεταλλευτικών έργων » 304.866.90
Γραμμάτια πληρωτέα (Υπόλοιπον άντιτίμου έξαγορ. όρυχείων) » 675.000.—
Μερίσματα χρήσεως 1917 » 625.—
’Εκκρεμείς λογαριασμοί » 106.647.25

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
'Υπόλοιπον παρελθόντος έτους 1917 
Είσπράξεις έκ παραχθ. καί πωληθ. 
Κέρδη έξ υλοτομικών εργασιών

» » έκμεταλλεύοεως σκαφών
Κέρδη Διάφορα

τόν Λιγνίτου 19.296.180
Δρ.

Δρ. 10.702.686.30
Ti-fng—«Τ—Ιι 

ΗΙΣΤΠΣΙΣ
5.400.25

1.303.239.35
227.025.50
65.811.60
23.381.10 > 1.624.857.80

Δρ. 1.624.857.80

Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
Γ· Κανδηλάκης


