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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΕΠΙ® ESPKSIS
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

ΔΙΛ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡΑΧ. 12.— ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΙΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.—

Διεν&υνσις : ^ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ Ε^ΥΓΕΝΙΑΝ ^ΩΓΡΑΦΟΥ 

✓ 
ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 93 -

ΤΡΑΠΕΖΑ Α®ΚΝΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΜΕΤΟΧΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ0ΕΜΑΤΙΚΟΝ 
ΔΡ. 50,000,000

Το χεφάλατον χαί αί καταθέσεις είς χρήματα καί χρεώγραφα έν γένει άνήρχοντο 
τον Αύγουστον 1006 εις δραχ. 260,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ννΠΛΙΤ I m I rmnif I m ι Λονδίνφ, ’Αλεξάνδρειά, Καΐρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά καί Σταμπούλ),I ΙΙΐΐΚ Λ I Α λΤΗΐϊΙ Α ΐ'Α ' Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειοαιεΐ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω, Καλάμαις, Χανίοις, 1 ΜυΐΙΛΙΛΑΙΙΗΠίηΐΛ . Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ,,ΑΘΗΝ ΑΤΚΗ"
'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάόαν Τραπεζιτικήν ίργαάίαν, ήτοι :

Προκαταβολές επί εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερίδιων, 
γραμματίων επί Ελλάδος καί τοΰ ’Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. ’Εκδίδει συναλλαγματικάς, 
Έπιταγάς, πιστωτικές έπιστολάς, ενεργεί δέ καί τηλεγραφικές εντολές πληρωμές εις τές κυριωτερας πόλεις 
της Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς.

ΤΑΜΙΕΤΤΗΡΙΟΝ

Παν χειρόγραφον, δημοσιευόμενον ή μή, δεν έπιστρέφεται.

Παν Σύγγραμμα, αποστε?νλόμενον εις τα γραφεία τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως», 

αναγγέλλεται δΓ αυτής.

Αί έγγραφοι λογίζονται από 1 Νοεμβρίου ή 1 Μαΐου έκαστου έτους.

Η ΔΙΕΥΘΤΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τοΰ παρά τώ λαώ πνεύματος τής άποταμιεύσεως 
προσδιόρισε τόκον, 4 ο)ο έτησίως, διά τάς έν τφ Ταμεευτηρόω της καταθέσεις, άποδοτέας είς πρώτην 
ζήτηβεν παρέχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις καί άπολήψεις τών πελατών της.

ΤΜΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν," έίς έπιταγάς (cheque) έπ’ι τοΰ έξωτερικοΰ καί είς τραπεζογραμ

μάτια, πληρώνουσα τόκον:
Λεά χαταθέσεες άποδοτέας είς πρώτην ζήτηβεν 

» » » --
»

3 ο)ο
3 1)·* ο)ο
-4 ο)ο

» μετά εξ μήνας
» μετά, εν έτος _

μετά δύο έτη καί έπέκεινα Σ» ο.)οΔΙ FIT YDYrnii ι/ατ.λ » 1 0.10
2 λΠ*0Ν ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ εινε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheque) όαοίως 

"'ΤΙ (C^qUeJ ^ΤΡα^ έν τφέ ωτερικω άνταποκριτώτηΥς Οί δεδΧμένο 
τόκοι πληρώνονται καθ έξαμηνίαν άπό της 1 Ίανουαρίου και άπό 1 Ιουλίου έκάστου έτους. δεδουλευμένοιιιτών της. Οί δεδουλευμένοι

’Από τον Β φύλλου της ή «■'Ελληνική ’ Επιϋεώρησις » βάλει ε’ισαγάγη την εξής καινοτομίαν. ’Εντός 

χρονικού διαστήματος ενός μηνάς, είς άπαντα τον ημερήσιον και περιοδικόν έλλ. τύπον δημοσιεύονται 

πολλάκις μελέιαι και αρϋρα μεγίστης σπουδαιότητος είτε υπό γενικήν έποψιν, είτε είδικώς, ώς μελέται, 

ένδιαφέρουσαι ώρισμένον κύκλον επιστημόνων, λογίων, στρατιωτικών, καλλιτεχνών, βιομηχάνων, κ.τ.λ. 

Βεβαίως δεν εινε δυνατόν ταντα πάντα rd άναγινώσκωνται παρ’ όλων των ενδιαφερομένων, και πολλάκις 

παρέρχονται απαρατήρητα κυρίως παρ’ εκείνων, προς ούς &ά παρεϊχον όντως υπηρεσίας, αν περιήρ- 

χοντο είς γνώσίν των.

Την τοιαύτην εκδούλευση’ προς τούς άναγνώστας της, την αναλαμβάνει ή «'Ελλην. ’Επιβεωρησις·» 

άναφέρονσα είς έκαστον φύλλον της, τά πλέον σοβαρά και αξιανάγνωστα άρ&ρα έκάστου μηνάς, τά 

δημοσιευβέντα είς απαντα τον ημερήσιον και περιοδικόν έλ. τύπον. Τούτο καϋιστώντες γνωστόν, παρα- 

καληύμεν ιδιαιτέρως τούς Διευ&υντάς τών εφημερίδων καί περιοδικών, όπως μας εύκολύνωσιν είς τό 

έργον μας, όπερ κατ’ εξοχήν τά συμφέροντά των Οά νπηρετήση, υπό ηβικήν κυρίως έποψιν.

ΤΜΜΜΑ TITAS2N
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων έπιφορτίζεται δέ καί 

την εΐσπραξιν τοκομεριδίων έλληνικών καί εύρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΙ χρηματιστές έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.

Έκ τής Γενικής Διευ&ύνσεως

ΚΟΝΙΑΚ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΚΑΜΠΑ
Οίκος ίδρνΟείς τώ 188’2

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ. ΣΟΥΚΑ 

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 1880

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΟ. 10
Φέρουσι τήν έπίσημον ταινίαν τοΰ Ελληνικού Κρά

τους ώς ήγγύημένα ύπό τής ‘Ελλλην. Κυβερνήσεως 
διά τήν γνησίαν αύτών κατασκευήν.

Έπί πλέον εινε έπιθεωρημένα παρά τοΰ Χημικού 
’Εργαστηρίου τού 'Υπουργείου τών Οικονομικών.

(Νόμος ΓΧΖ' 24 Μαρτίου 1904)

ΟΙΝΟΙ
άρητίνωτοι ΥΜΗΤΤΟΥ άνεγνωρισμένης γνησιότητας καί ιαματικής 

δυνάμεως.ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10
ΑΘΗΝΑΙ-ΚΑΤΖΑ 

(’Αττικής)

Έκτελεΐ αγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει χρημα- 
τιστικάς έντολάς.

Έκτελεΐ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών παντός 
Κράτους.

Παρέχει δάνεια, έπί ένεχΰρω χρεωγράφων καί λαχειοφόρων 
ομολογιών.

Προεξοφλεί, τάς κληρωΟείσας ομολογίας διά λαχνών ή είς 
τό άρτιον.

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά τής κληρώσεως 

τοΰ αρτίου.
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας έπί τών κληρωδέντων αριθ

μών λαχειοφόρων δμολογιών παντός Κράτους.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡ. 5,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ όδός Ακαδημίας άρεθ. 36.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ. 86, Leadenhall Street Ε. C.
ΛΙΜΗΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ Λ,άρυμνα, έν τώ Εύβ^οέκω κόλπω.

Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΖΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Πρόεδρος:
Μέλη :

Λίικόλαος <■>- Βλάγκαλιης
Ζαφείριος Κ. Μάτβας, Γεώργιος ’^θιηνογένης, Αλέξανδρος Κ.αμ.πάς 
Λαμ-ΐανδς Βορές, Charles Wehrung & Λ. Fort.

Διευθυντής:
Πράκτωρ έν Λονδίνφ: Γ. Μ. Ι^ρυσάκης

Αντώνιος Κ.· Μάτβας

Ή Έταφία Εκμεταλλεύεται τά ιδιόκτητα αυτής έν Λαρύμνη (Λοκριδος) μεταλλεία χρωμιούχου σιδήρου, 
ώς καί μεταλλεΐον σιδήρου (αίματίτου) εις Γαρδίκιον.

Έτησία παραγωγή χρωμιούχου σιδηρομεταλλεύματος ίίΟΟ,ΟΟΟ τόνοι

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ: ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ αθηνας

2= ΚΛΗΡΩΣΙΧ ΐ 1907
ΛΑΧ1Ι0Ν ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ '

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ

ΕΚΑ2Τ0Ν ΓΡΑΜΑΤΙΟΝ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ν ΕΙΣ ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΤΟ ΚΕΡΑΟΣ

ΕΚΑΕΤΗΣ ΚΛΗΡΩΕΩΣ

ΕΤΟΥΣ Ί 907

ΚΕΡΔΗ TQN ΤΡΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 

ΔΡ. 675,000 ΔΡ.

ΕΚΑΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ
ΙΣΚΙΟΝ ΑΙΑ ΜΙΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΤΙ Μ AT AI ΔΡΑΧΜΗΣ

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
Εν μέγα Κέρδος.... 

Έν Κέρδος............ . .
Έν Κέρδος................

Τρία Κέρδη έκ 5,000 
Πέντε Κέρδη έκ 1,000 
411 Κέρδη έξ 100 
578 Κέρδη έκ 50

έξ 100,000 
έξ 
έκ

Έν Ά&ήναΐς τή 11 ’Οκτωβρίου 1907. 'θ 'Υποδιευθυντής τοϋ Λογιττηριο
Δ. Α. ΚΑΡΑΤΖΑΣ

mum KATASTASIS THS EQS. ΤΡΑΠΕΖΗ3 THS EAAAiOS THS 3t 7>BPI0T 190?
- - _

30 Σεπτεμβρίου 31 Αΰγούστου
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ?’ 1907 1907

ζίραχ. | Λ. ΑΘ<*Χ· Λ.

ί εις μεταλλικόν .... ... 4,416,939| 21 3,939,294 74
Γαιιείον ί » τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης 252,105) 364,860 —

I » κερματικά γραμμ. δίδραχμα καί μονόδραχ. 1,917,529 1,859,604 —
Άντίτιμον μεταλλικού Τραπέζης είς τό

’Εξωτερικοί έξωτερικόν...........................................39,551,657 42 39,285,847 29
Λ)άμοί Προϊόν έκδοθέντος Έθν. δαν. είς χρυσόν

Έλλ. Σιδηροδρόμων 4 0)0 τού 1902. 8,837,454 25 9,427,732 25
Δάνειον πρός τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκα-

στική κυκλοΦορίφ τρ. γραμματίων.............................. 64,778,575 42 64,778,575 42
Δάνειον Πρός τήν Έλλ. Κυβέρν. διδράχμ. καί μονοοραχ. 10,500,000 — 10,500,000 —

Όμολογίαι ί Είς χρυσόν Δρ 24,709,7 59.10
Εθνικών δανείων) » τραπ. γραμ. » 28,025,027.50 52,734,786 60 52,735,902 60
’Εθνικόν «Γεωργικόν Θεσσαλικόν» δάνειον . . . . 777,112 45 777,112 45
"Εντοκα γραμμάτια Έλλ. Δημοσίου εις τραπ. γραμμ 2,810,666 66 2.810,666 66
Προεξοφλήσεις .............................................................. 24,469,864 70 25,405,613 31
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων............................... 3,139,184 23 2,981,247 73
Δάνεια Vat ανοικτοί λ)σμοί επ’ ένεχύρω χρηματογραφω 13,362,446 38 12,794,642 45
Δάνεια έπ’ ένεχύρω εμπορευμάτων.......................... 5,431,587 38 3,982,469 19
Δάνεια καί ανοικτοί λογαοιασμοΐ επί υποθήκη . · . . 68,919,282 06 66,233,239 05
Δάνεια είς δήμους, λιμένας και λοιπά νομικά πρόσωπα. 46,234,148 55 46,275,091 12
Χορηγήσεις εις γεωργοκτηματίας . . .... 13,835,738 30 14,915,719 55
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας 5,153,373 71 4.951,248 58
ΛΙετοχαΙ εις ιγχωοίους έταιοείας............................... 4,928,757 — 4,928,757 —
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης...................... 1,500,000 —- 1,500,000 —
Όμολογίαι λαχείο®. δανείου Τραπέζης 2 1)2 ο)ο εις

τραπεζικά γραμμάτια.................................................... 1,489,977 50 1 .599,922 50
Τοκομερίδια έν γένει ..................................................... 185,639 87
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα ες άναγκα-

στικών εκποιήσεων.....................  ·. . . 8,453,440 82 8,370,967 09
’Απαιτήσεις έπισφαλείς.................................................... 2,953,678 08 2.930,529 68
"Εξοδα έγκαταστάσεως (ιδίως δαπανη κατασκευής

-ρ. γραμματίων)' .............. · 1,574,296 28 1,571,862 43
Διάφοροι λογαριασμοί .................................................... 3,658,600 23 4,2’7,162 35
Λογαριασμοί τοίτων έν τώ έξωτεοικω ... ■ . . . 5,445,303 5b
Διεθνής Οίκ Έπιτρ. (λ]σμός ΰπηρ.Έθν. δαν.εις χρ.) 25,778 56

, Λογαριασμός εξαγοράς συμμετοχής Κυβ. εις Κέρδη έκ
τοαπεζιτικών γοαμματίων............................................ 1,361,920 — 1,361,920 -

’Εξαγορά προνομίου Προν. Τραπέζης ΊΙπειροθεσσαλίας 880,000 — 880,000 —
Προμήθεια τοοπής λαχείο® δανείου είς τραπ. γραμμάτια 250,000 — 250,000 — ♦

Διάφορα 535,588 71 1,660,894 98

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ Δρ. 400.154,013 50 393,512,30085
Μετοχικόν κεφάλαιον.................................................... 20,000,000 — 20,000,000 —
Ά ποθεματικά κεφάλαια...................... ............................ 13,500,000 — 13,500,000 —
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία. :

I. διά λ)σμόντής Κυ6ερνήσεως....Δρ.64,778,576.42
II. » » » Τοαπέζης......... » 63,733,780.76 128,512,356 18 123,434,863 62

Κεριιατικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα . 10,500,000 10,500,000 —
Κα-αθέσεις άνευ τόκου είς μεταλλικόν ...... 9,635,41 1 96 10,ό81,178
Καταθέσεις άνευ τόκου . . ............................................ 15,841,188 42 20,364,455 55
Έπιταγαί πληρωτέαι..............-................................... 1,261.584 83 964.572 88
Μερίσματα πληρωτέα ....................................................... 399,930 560,005 —

Διεθνής Οίκ. ’Επιτροπή (λ]σμός καταθέσεων έκ δημοσ.
■ ~ ί Είς νουσόν....... Δρ. 897,891.27

υπεγγ. προσοοων j # γραμ » 4,633,956,13 5,531,817 40 3 310 266 20
Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς χρυσόν .................. 40.713 96
Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια 368,016 6ι 419,273 20
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν................................... 2,768,180 79 1,890,196 98
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκω εις τραπεζ. γραμματια 123,803 59 2,017,981 84Χ
Έντοκος κα-·. Δηα.εΐς χουσ.δια τήν κατασ. τού Σ. 11.Δ.Σ. 8.837,454 25 9,427,732 25

» » » » το.γ)τια » » » ο 118.727 89 90,257 89
Καταθέσεις ίντοκοι ... ......................................... 102,2’1.181 53 100,242,384 90
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν . . , 43,115.820 43,1 15,820

» » » 2 1 )2 ο)ο είς τραπ. γοαμ. 20,479,200 20,479,201 —
Υπηρεσία λαχ. δαν. Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν . . . 1,508,992 1,774,136 —

» » » » 2 1)2 ο)ο ειςτοαπ. γοαμ 107,832 50 114,577 50
Καταθέσεις ταμιευτηρίου................................................ 8,840,255 14 8,867.062 44
Λογαριασιιοί τρίτων έν τώ έξωτερικώ ...................... 452,318 89

6,441,486 15 1,606,017 49
Δρ. 400,154, 01350 393,512,300 85 ___ _
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... έκ 

... έξ 

.... έκ 
Έν δλφ Κέρδη 675,000 Δραχ.

ΑΠΕΥΘΥΝΤΕΟΝ: Είς ιό Ύπουργεϊον των Οικονομικών (Γραφεΐον Λαχείου) εις ’Αθήνας, είς πάσαν δημοσίαν αρχήν, εις τάς 
Ελληνικας Τραπέζας καί τά υποκαταστήματα αυτών, είς τούς Διαχειριστάς τών Μονοπωλίων καί τά Πρακτορεία τών’Εφημερίδων.

Εν Αθήναις τή 5 ’Ιουνίου 1907 'Ο Διευθΰνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Έν δλφ Κέρδη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Έν Λονδίνω (22 Fenchurch 

street), Αλεξάνδρειά, Καιροί, Χαρτούμ (Σουδάν), 
Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, 
Πειραιεΐ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω, Καλάμαις, Χανίοις, 
Ήρακλείω, Ρεθύμνη (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1907

’Ενεργητικόν
Ταμείον καί ’Εθνική Τράπεζα............................ Δρ. 9.165,951.50
Διαθέσιμα παρά ταις έν Ευρώπη Τραπέζαις εις χρ. » 2,087,873.63
Χρυσός καί Συνάλλαγμα εις χρυσόν.................. » 4,582,810.91
Προεξοφλάσεις Κεντρικού καί Ύπο]μάτων........ » 14,470,236.76
Λογαριασμοί τρέχοντες εις χρυσόν καί δραχμάς

έπί ένεχύρφ χρεωγράφων............................ » 59,784,970.53
έπί έμπορ. καί άλλων έγγυήσεων................ » 16,400,834.90
έπί υποθήκη άκινήτων.................................. » 10,252,477.15

Δάνεια έπί ένεχύρφ χρεωγράφων........................ » 2,856,682.56
ΙΙροσωρινοί τρέχοντες λ]σμοί εις χρυσόν καί

δραχμάς....................................................... » 17,058,437.60
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια εις χρυσόν καί δραχ. » 9,665,319.53
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια εις Δή

μους, λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα.. » 5,634,742.50
Καταστήματα καί κτήματα.......................... .  » 2,373,231.30
Έξοδα έγκαταστάσεως Κεντρικού καί Ύ]μάτων » 665,085.25
Υποκαταστήματα καί διάφορα.................... .. » 799,295.11

Δρ. 155,797,949.23
Παθητικόν

Κεφάλαιον 'Εταιρικόν.......................................... Δρ. 40,000,000.—
Άποθεματικόν τακτικόν...................................... » 8,735,000.—
Όμολογίαι φρ. χρ. 2 1)2 έκατ. έξοφλητέαι τή

1η ’Ιουλίου 1924 .......................................... » 2.700,000.—
Καταθέσεις εις χρυσόν καί

δραχμάς.......................... Δρ. 69,907,116.401 „„ q47 97„
Ταμιευτήριου..........................  4,040,155.82/ Λ
Ταμείον συντάξεων υπαλλήλων .......... » 342,013.50
Εξωτερικοί λ]σμοί εις χρυσόν............................ » 27,816,198.67
Έπιταγαί πληρωτέαι............................................. .» 1,573,268,66
Γραμμάτια εϊσπραχθέντα εις χρυσόν καί δραχμάς » 554,041.18
Μερίσματα πληρωτέα............................................ » 130,155. —

Δρ. 155,797,949.23
'Ο Γεν. Διευθυντής Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ

ΤΡΑΠΕΖΑ_ ΑΘΗΝΩΝ
Καλούνται οί κύριοι Μέτοχοι τής Τραπέζης ’Αθηνών 

είς τό Κατάστημα αύτής τήν δωδεκάτην (12]25) προσε
χούς μηνός Νοεμβρίου ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 11 
π. μ. πρός συγκρότησιν έκτακτου Γενικής Συνελεύσεως 
ής άντικείμενον έσεται:

Συζήτησις καί άπόφασις έπί προτάσεως τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου άφορώσης είς τροποποίησιν τών άρθρων 
21, 24, 26, 27, 28, 37 καί 46 τού Καταστατικού.

Συνωδα τώ άρθρφ 35 τού Καταστατικού, πας κύριος 
πεντήκοντα μετοχών δύναται νά παραστή μετά δικαιώ
ματος ψήφου εις τήν Συνέλευσιν.

Ή κυριότης διά τάς ανωνύμους μετοχάς άποδεικνύεται 
έκ πιστοποιήσεως καταθέσεως παρά τφ Κεντρικφ Κατα- 
στήματι τής Τραπέζης καί παρά πάσι τοις Ύποκαταστή- 
μασιν αύτής, έν ’Αθήναις δ’ ώσαύτως καί παρ’ οίαδή- 
ποτε άλλη άνεγνωρισμένη Τραπέζη. τέλος δ’ έν Παρι- 
σιοις παρά τή Banque de 1’ Union Parisienne (7 Rue 
Chauchat).

Αίάποδείξεις τής καταθέσεως τών τίτλων, ώς καί τά 
πληρεξούσια, ανάγκη νά παρουσιασθώσιν εις τά γραφεία 
τής Τραπέζης (Τμήμα τίτλων) τβ βραδύτεαον μέχρι τής 
ένάτης (9ης) Νοεμβρίου συμπεριλαμβανομένης έπί προσα
γωγή δέ τούτων θέλει παραδίδοσθαι τοΐς κυρίοις Μετόχοις 
άπόδειξις, ήτις χρησιμεύει ώς είσιτήριον διά τήν Συνέλευσιν.

Άθήναι τή 10 ’Οκτωβρίου 1907
Ό πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου

Σ. Φραγκιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΊΥΙΙΤίνίΑ ΦΩΤΙΣΜΟΤ
ΓΕΝΙΚΑ! ΟΔΗΓΙΑ!

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΝ, ΟΕΡΜΑΝΣΙΝ χλπ.

1) . Μή άφίνετε απωμάτιστα (ξεβούλωτα) τά δοχεία οινο
πνεύματος διά νά μή έξατμίζωνται.

2) . Μή μεταχειρίζεσθε ποτέ ακάθαρτα δοχεία διά τό οινό
πνευμα, ιδίως δέ δσα περιεϊχον πρότερον έλαιον ή πετρέλαιον.

3) . Μή πλησιάζετε φλόγα πλησίον τών απωμάτιστων δοχείων 
οινοπνεύματος, πρό πάντων τό θέρος.

4) . ’Αποφεύγετε νά ρίπτητε διά τής φιάλης ή άλλου δοχείου 
| οινόπνευμα εντός άνημμένης καί λειτουργούσης ήδη λάμπας, 
καμινέτου, σιδήρου σιδηρώματος, καί έν γένει παντός μηχανή
ματος καταναλίσκοντος οινόπνευμα.

5) . Τό οινόπνευμα είνε ίντελως ακατάλληλον διά προσάναμα 
κάρβουνων, πρέπει δέ ν’ άποφεύγητε τήν λίαν έπικίνδυνον χρή- 
σιν αΰτοϋ διά τοιαύτας άνάγκσς.

6) . ΑΙ λάμπαι δέον νά καθαρίζονται (σκουπίζωνται) καλώς 
έξωτερικώς μετά τό γέμισμα, ν’ αποφεύγετε δέ νά γεμίζετε 
αύτάς μέχρι τοΰ μηχανισμού.

7) . Πρός σβέσιν τών καμινέτων, νά καλύπτητε αυτά διά τοΰ 
καλύμματος των ουδέποτε δέ νά προσπαθήσητε νά σβέσητε 
αυτά έμφυσώντες έντός τοΰ καμινέτου καί έπί πλέον διά βελό
νης, νά καθαρίζετε τακτικά τάς όπάς έξατμίσεως.

8) . Εις περίστασιν άναφλέξεως τοΰ οινοπνεύματος τοΰτο 
σβένηται ευκολότατα δι’ ολίγου ΰδατος.

ΕΚ TOP ΓΡΑΦΕΙΟΥ*ΑΛΕΞΑΗΛΡΟΣ ΜΙΧΛΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

Πλούσια προμήθεια γαιανθράκων εις τιμάς άσυναγωνίστους. 
Διεύθυνσις τηλεγραφική : ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ—Πειραιά.
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ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ KAI WAOHTPIAI

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
THZ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

"Ιδρνμα ανωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως
ΕΙΧΓ ΑΘΗΝΑΙ»

Γραφεία Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛΑ!
’Ανώτερα 'Εμπορική.—Βιομηχανική. 

Γεωργ ική.—Μη χάνο υργική.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΡΞΑΝΤΟ

ΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΑΑΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟ ΑΙΤΟΪΝΤΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ
τομος α ΕΝ ΑΘΙΙΝΛΙΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1907 τευχοε ι

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ταν συνέλαβον τήν ιδέαν τής ίδρύσεως τής "Ελ
ληνικής ’Ετΐΐΰ'εωρήσεως, έθεώρησα καθήκον 

μου, ν’ αποταθώ εις πολλά διακεκριμένα πρόσωπα, 
καί έζήτησα, άλλων μέν τάς συμβουλάς, άλλων δέ 
τήν συνεργασίαν, καί άλλων τήν ηθικήν ύποστήριξιν. 
Μέ έκπληξίν μου είδον τότε—καί μέ υπερηφά
νειαν τδ άναγράφω έδώ — νά μέ κατακλύσουν 
σωρειαι έπιστολών, από πρόσωπα διακεκρι
μένα, άπδ έπιστήμονας υπέροχους, από πολιτι
κούς σοβαρούς, από συμπολίτας τέλος, οί όποιοι τρέ
φουν εις τήν ψυχήν των τά ωραιότερα ιδανικά, καί 
τάς ώραιοτέρας πατριωτικάς ιδέας καί σκέψεις, καί 
οι όποιοι μέ φράσεις θερμάς καί άνυπόκριτον ένθου- 
σιασμόν, μοϋ ανέπτυξαν τάς ιδέας των, μοϋ προσέ- 
φεραν τήν συνεργασίαν των, καί τήν πολύτιμον ηθι
κήν ύποστήριξιν των.

Έκ τοΰ συνόλου τών ένδείξεων τούτων, συνήγαγον 
καί άπεκόμισα τό συμπέρασμα, δτι εις τον νοΰν 
όλων αύτών τών γνησίων αντιπροσώπων τής Ελλη
νικής πατρίδος, κυριαρχεί μία ιδέα, ώς εις 'έν πνεύμα, 
είς πόθος, ώς εις μίαν ψυχήν, δτι ή πορεία ήν δέον 
ν’ άκολόυθή έν δργανον δημοσιογραφικόν, οφείλει νά 
περιστρέφεται είς τήν έξυπηρέτησιν τών άγνοτέρων 
συμφερόντων τοΰ ’Έθνους καί τής Κοινωνίας.

Πρέπει νά είνε δ στυλοβάτης τής ηθικής, ό ύπο- 
στηρικτής τής αληθούς αξίας, ό πρόμαχος τού δι
καίου, καί οί αγώνες αυτού δέον νά ώσι διαρκείς, 
έπίμονοι, πρός ήθικωτέραν διάπλασιν τής κοινωνίας, 
πρός μεταβολήν, εί δυνατόν, τών σημερινών δρων τοΰ 
σκέπτεσθαι καί δραν, πρός τελείαν άναγέννησιν τών 
καθ’ ήμάς, καί πρός άνάπτυξιν καί βελτίωσιν τοΰ 

| εθνικού πλούτου, ήτοι τών παραγωγικών τοΰ τόπου 
δυνάμεων.

Πρέπει νά είνε τό κέντρον, έξ ού νά άκτινοβολή 
ή αλήθεια, καί μέ αύτάς τάς ακτίνας τής αλήθειας 
νά ζητήση νά έπιβληθή καί νά φωτίση.

Μία δέ τοιαύτη έφημερίς αμείλικτος υπέρ τής ηθι
κής καί τής αλήθειας, αμείλικτος έν τή πρός τούς 
άλλους συμπεριφορά της, καί εις τάς πρός τδν εαυ
τόν της υποχρεώσεις, θά κατωρθώση νά έμπνεύση 
τήν πεποίθησιν τής ανιδιοτέλειας, αί γνώμαί της, αί 
προτάσεις της, αί ίδέαι της θά ώσι σεβασταί, καί θ’ 
άγαπηθή άπδ τδν 'Ελληνικόν λαόν, άφοΰ τά συμφέ
ροντα αυτού, καί τά πατριωτικά του ιδεώδη, θά τά 
θεωρήση ώς ίδια έαυτής συμφέροντα.

’Αλλά διά μίαν τοιαύτην έπιτυχή έργασίαν, διά 
μίαν καινοτομίαν ίσχυράν, έντονον, θά ύπάρξη άνάγκη 
νά ζητήση τήν συνδρομήν διαφόρων τής Ελληνι
κής κοινωνίας προσώπων. Πρέπει νά ζητήση συνερ- 
γάτας όμόφρονας. Πρέπει νά προσπαθήση νά συνε- 
νώση είς φάλαγγα δράσεως, καί έργασίας καί εύγενών 
βλέψεων, δλους έκείνους τούς αληθείς έπιλέκτους 
τής ελληνικής Πατρίδος. Πρέπει νά συγκεντρώση 
τούς άνδρας έκείνους τούς έχοντας αληθινήν ζωήν 
έν έαυτοΐς. ’Εκείνους, τούς τρέφοντας ύψηλάς καί 
υγιείς ιδέας. Έκείνους, τούς έμφορουμένους άπδ γεν
ναία φρονήματα. Έκείνους, τούς έμπερικλείοντας 
είς τήν ψυχήν των, κάτι τι τδ υψηλόν, κάτι τδ εύγε- 
νές, κάτι-τι τδ σώφρον αγνόν καί ωφέλιμον.

’Άς ζητήσι, νά έπιβάλη τότε τήν ήθικήν διά 
τήν νεολαίαν, τήν μόρφωσιν διά τδν ιερέα, τήν 
άνύψωσιν τοΰ φρονήματος διά τδν διδάσκαλον.



2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Σ 3

’Άς ζητήση τήν χειραφέτησιν τοΰ χωρικού διά 
τής έργασίας καί πρδ πάντων διά τής παροχής εις 
αυτόν γνώσεων, γνώσεων δμως πρακτικών, τοσοΰτον 
άπαραιτήτων καί αναγκαίων διά τδν τόπον μας.

’Άς ζητήση ν’ άνεύρη διά τήν έκτέλεσιν δλων 
αυτών χαρακτήρας. Καί ευτυχώς χαρακτήρες ύπάρ- 
τχομσιν. Ηθικοί, εύγενεΐς, αγνοί, δνειροπολοΰν- 
τες τδ άγαθδν καί τδ ώραΐον υπέρ τής μεγάλης 
πατρίδος, άλλ’ έλλείψει θελήσεως ίσως καί έν- 
θουσιασμοΰ, καί διά τήν έπικράτησιν τοΰ ταπεινού 
περιβάλλοντος, πνίγονται άπδ τούς έπιτηδείους καί 
τούς έκμεταλλευτάς.

Καί νά καταστή τοιουτρόπως μία έφημερίς, φώς, 
έξ ής νά άκτινοβολή ή αλήθεια, ή άφοσίωσις πρδς 
τήν πατρίδα, ή πρδς τδν λαδν άγάπη καί ή πρδς τδ 
καθήκον προσήλωσις. Καί νά καταστή κέντρον, έν 
τφ δποίφ δ αγνός, καί ευφυής κατά φύσιν Έλλην, νά 
μή θεωρήται ξένος.Καί νά καταστή εστία ή όποια νά 
θερμαίνη καίζωογονή δλα τά εύγενήκαί μεγάλα ιδα
νικά. Καί έκ τής έφημερίδος αυτής ν’ άπορρεύση 
ολίγον κατ’ ολίγον μία ένθάρρυνσις, μία ύποστήρι-

ΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Dove la civilta ha raggiunto un 
alto grctdo, si da d'ordinario piu 
importanza ad una buona habita- 
zione, che la dove la civilta e 
bass a.

[ N. G. Pierson]

Άπδ πλείστων δσων άπόψεων έξεταζομένη τφ 
δντι ή κατοικία, καταδεικνύει τδν βαθμδν τοΰ πολι
τισμού τοΰ ένοικοΰντος, καί ή σχετική σύγκρισις τών 
λαών δέν είνε ίσως άμοιρος ένδιαφέροντος. ’Αλλά 
ποΰ δύναται νά βασισθή ή τοιαύτη σύγκρισις, εις τό
πους, δπου έλλείπουσι λεπτομερείς στατιστικαί, δί- 
δουσαι ποικίλα πρδς τοΰτο τεκμήρια;

’Εν Έλλάδι λ. χ. τδ μόνον τεκμήριον, έπί τοΰ 
οποίου δυνάμεθα, άσφαλώς δπως δήποτε, νά βα- 
σισθώμεν, είνε ή έξ οικοδομών έτησία πρόσοδος, 
τήν οποίαν μάς δίδουν αί φορολογικά! στατιστικαί. 
Ή κατά τό 1904 γενομένη άπογραφή τών οικοδο
μών κατέδειξεν, δτι ή έτησίως φορολογουμένη * 
πρόσοδος έξ οικοδομών άνέρχεται έν συνόλφ εις 60 
έκατομμύρια καί 400 χιλιάδας δραχμών, διανεμο- 
μένη μεταξύ τών κυριωτέρων πόλεων τής Ελλάδος 
ώς έξής: 

* At άποφέρουσαι έτησίαν πρόσοδον κατωτέραν των 240 δρ. 
οϊκοδομαί, έφ’ δσον κατοικοΰνται £>πό τδν ιδιοκτητών αύτών, δέν 
φορολογούνται καί συν«πώς δίν πιριλαμδάνονται «Ις τ' άνωτέρω.

ξις, μία άνάδειξις πάντων έκείνων, οίτινες δύνανται 
νά συντρέξουν εις τήν έπικράτησιν τής ήθικής καίτών 
ύγιειών αρχών, εις τήν διαμόρφωσιν καί διάπλασιν 
άτόμων, ικανών ν’ άνταποκριθώσι εις τάς μεγά- 
λας περιστάσεις, ως μία άμείλικτος καί αδιάλειπτος 
καταφορά καί καταδίωξις κατ’ έκείνων οίτινες δρώ- 
σιν έπί ζημία τοΰ τόπου καί τοΰ λαοΰ.

Ύπ’αύτδ τδ πνεύμα, μοΰ έξεδήλωσαν γνώμας κο
ρυφαίοι άνδρες, καί ύπ’ αύτδ τδ πρόγραμμα φρονώ 
δτι δέον νά ζήση καί νά προκόψη μία έφημερίς, 
έφημερίς ή οποία θά έδραιώση τδν βίον της στηρι- 
ζομένη έπί τών έργων καί ούχί τών πομπωδών καί κε
νών φράσεων. Βεβαίως ή περιωρισμένη δράσις ένδς 
περιοδικοΰ δέν έπιτρέπει τοιαύτας ύψηλάς καί με- 
γάλας όνειροπολήσεις. ’Επιτρέπει δμως, δσον δήποτε 
στενά καί άν είνε τά δριά του, έπιτρέπει νά θεμε- 
λιωθή έπί τοιούτων βάσεων, έπιτρέπει νά χαράξη 
έπί τοιούτου σχεδίου τήν όδόν του, καί νά ζήση καί 
αύξηση ίσως, μέ τοιαΰτα όνειρα. Τδ έπιτρέπει, καί 
ή "Ελληνική ' Επιϋεώρησις, έπισήμως τδ ύπόσχεται.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Πόλεις

δίδονσαι ε- 
τησίαν πρό
σοδον εξ οι
κοδομών

ητις κεφαλαιου- 
μένη προς 5 °/0 
δίδει οίκοδομ. 

αξίαν

ήτοι εκατο
στά τον δλοΓ

Άθήναι 
Πειραιεύς 
Πάτραι 
Βόλος 
Σϋρος 
Πύργος

αί 6 πόλεις όμοΰ 
24 άλλαι πόλεις 
τής Ελλάδος (1)

αί 30 πόλεις όμοΰ 
τό υπόλοιπον τής 
δλης Ελλάδος

Σύνολον

ΔθαΧ·
24.000,000

8,500,000
4,000,000
2,200,000
1,900,000
1,150,000

Δραχ.
480,000,000 
170,000,000 
80,000,000 
44,000,000 
38,000,000 
23,000,000

40 »/0
14 ’/„

15 °, 0

41,750,000

10,000,000

835,000,000

200,000,000

69 »/0

16 ‘/, °/0
51,750,000

8,650,000

1,035,(XX),000

173,000,000

85 «/, °/0

14 ’/5 °/ο
60,400,000 1,208,000,000 100 »/0

(1) Λάοισσα άποφέρουσα έτησίαν πρόσοδο’ Δρ. 900,000
Τρίκκαλα » » » 900,000
Καλάυ-αι » » » 900,000
Τοίπολις » » » » 600,000
Χαλκίς » » » » 600,000
Λαΰριον » » » » 600,000
Λαμία » » » » 600.000
Καρδίτσα » » » 500,000

Ή οικοδομική αξία τής Ελλάδος άνέρχεται οΰτω 
εις έν δισεκατομμύριον καί διακόσια έκατομμύρια 
δραχμών, έξ ών πλέον τοΰ ήμίσεως (650 έκατομμύ
ρια) ανήκει εις τήν πρωτεύουσαν καί τδ έπίνειον αυτής· 
185 έκατομμύρια άνήκουσιν εις τάς τέσσαρας πόλεις

Πάτρας—Βόλον—Σΰρον καί Πύργον- 
200 έκατομμύρια εις είκοσι καί τέσσαρας άλλας έκ 
τών κυριωτέρων πόλεων τής Ελλάδος, καί τά 173 
άπομένοντα έκατομμύρια εις τδ ύπόλοιπον τής χώ
ρας.

Πρδς σύγκρισιν παραθέτομεν ένταΰθα καί ολίγους 
άριθμούς σχετιζομένους πρδς τήν Ρουμανίαν.

Έκτής γενομένης έκει κατά τδ 1906 φορολογι
κής άπογραφής προκύπτει, δτι ή έξ οικοδομών έτη
σία πρόσοδος τής δλης χώρας άνέρχεται εις τδ πο- 
σδν τών 102 έκατομμυρίων. Λαμβανομένου δέ ύπ’δ- 
ψει, δτι οι κάτοικοι τής Ρουμανίας ύπολογίζονται 
εις 6,500,00, συμπεραίνομεν, δτι εις έκαστον κάτοι
κον έκεΐ άναλογεΐ πρόσοδος δραχ. 1 7,70, ένφ ένΈλ- 
λάδι ή αύτή άναλογία άνέρχεται εις 22,35 δραχ. 
Τδ Βουκουρέστιον μέ 300,000 πληθυσμόν έχει οικο
δομικήν άξίαν 686 έκατομμυρίων δραχμών, ίσην 
περίπου πρδς τήν τών’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς 
δμοΰ, άνερχομένην, ώς άνωτέρω εί’δομεν,είς 650 έκα
τομμύρια.

Άλλ’ ο φόρος τών οικοδομών έν Έλλάδι υπάγε
ται εις προοδευτικήν κλίμακα, καθ’ ήν :
ή έτησία πρόσοδος μέχρι 1000 δρχ. φορολ. μέ 6,30 °/0 

» » άπδ 1001 » 3000 » » » 7,56 °/0
» » » 3001 » 8000 » » » 8,82 °/0
» υπέρ τάς 8000 » » » 10,08 °/0

Έκ τούτου δέ αί σχετικαί στατιστικαί μάς δί
δουν καί τήν φυσιογνωμίαν τών διαφόρων πόλεων έν 
σχέσει πρδς τδ μέγεθος τών έν αύταΐς οικοδομών. 
. Έκ τών στατιστικών τούτων μανθάνομεν τφ δντι, 
δτι έν Άθήναις λ. χ. έκ τής δλης έτησίας προσόδου 
έξ οικοδομών, άνερχομένης, ώς άνωτέρω είδομεν, εις 
24 έκατομμύρια δραχμών τά

προέρχ. έξ οίκοδ. έτησ. προσόδ. μέχρι 1000 δρ.
» » » » » άπδ 1001 » 3000 »
» » » » » » 3000 » 8000 »
» » » » » υπέρ τάς 8000 »

16 °/ο
32 » 
2^> »
26 »

Ό Πειραιεύς καί αί Πάτραι παρουσιάζουν τήν αύ-

Αίγιον 
Ναύπλιον 
Λεβάδεια 
Σπάρτη 
Μεσολόγγιον 
Κόρινθος 
Γύθειον 
’Αγρίνιον 
“Αρτα 
Μεσσήνη 
“Αργος 
Γαργαλιάνοι 
Φιλιατρά 
Θήβαι 
Κυπαρισσία 
“Αμφισσα 

άποοέοουσα έτησ αν πσόσοδσν Δσ 500,000
» » » » 400,000

» » » 400,000
» » )) » 370,000
0 » » » 370,000
» )) » » 260,000
» » » .)> 260,000
» » . » » 260,000
» )) » » 200,000
» » » ϊ) 200,001
» » )) » 200,000
» » » )) 200,000
» » » » 200,000
» » » » 200,000
» » » » 200,000
» » » » 180,000

Έν ίλω δρ. 10,000,000

τήν σχεδόν φυσιογνωμίαν, καθ’ δσον εις άμφοτέρας 
τάς πόλεις τά
27 °/0 τής έτησ.προσόδ.προέρχ. έξ οίκοδ. τής α' κατηγορίας
35 » » » » » » » β' ’
24 » » » » » » » γ »
14 » d » » » » » ο »

Ό Βόλος, ή Σύρος καί ό Πύργος προσομοιάζουν 
έτι μάλλον, ώς έξάγεται έκ τών συγκριτικών άριθμών 
τοΰ κάτωθι πίνακος:

Πόλεις
ΙΙρόοοδοι εξ οικοδομών

μέχρι δρ. 
1000

άπό 1001 
μέχρι 3010

άπό 3001 
μέχρις 8000

υπέρ τάς 
8000

Άθήναι 
Πειραιεύς 
Πάτραι 
Βόλος 
Σϋρος 
Πύργος

16 »/0
26 »
27 »
43 »
42 »
43 »

32 " 0
34 »
37 '/5 »
41
34
40 »

26 »/0
23 »
25 »
14 »
13 »
13

26 »/0
16 '/, »
10
2 »

11 »
4 »

Αξία σημειώσεως είναι, ή εις δλας σχεδόν τάς 
προμνησθείσας πόλεις παρατηρουμένη σταθερότης 
τοΰ ποσοστού τοΰ προερχομένου έκ τών οικοδομών, 
δσαι άποφέρουν έτησίαν πρόσοδον περιλαμβανομένην 
μεταξύ 1000 καί 3000 δραχμών, καθ’ δσον τδ ποσδν 
τοΰτο άντιστοιχεΐ πρδς τδ ύπδ τής εύημερούσης με
σαίας τάξεως πληρωνόμενον έτησίως ένοίκιον.

Π. Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ε ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟΕ ΑΡΧΑΙΟΙ!
Α'

ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι άρχαΐοι, άν καί μετωχέτευσαν τδ πλεΐστον μέ
ρος τής ένεργείας αύτών, εις τάς έκδηλώσεις καί 
τήν θεραπείαν τοΰ ύπερτάτου καλοΰ, κατ’έξοχήν δέ εις 
τάς φιλοσοφικάς θεωρίας καί τούς πολιτικούς κλά
δους, έν τούτοις τήν Γεωργίαν τήν διεφύλαξαν ώς 
αυτήν τήν βάσιν, βάσιν έδραίαν καί άσφαλή, τοΰ 
μεγαλείου καί τής άκμής αύτών.

ϋί άρχαΐοι συγγραφείς δμολογοΰσι τήν με- 
γάλην ίσχύν τοΰ κλάδου τούτου τοΰ έπιδρώντος ση- 
μαντικώς, όχι μόνον έπί τής εύημερίας καί τής άρε- 
τής, άλλά καί έπ’ αύτών τών αισθημάτων τής ήμε- 
ρότητος, πάντων τών έπιδιδομένων εις τάς γεωρ- 
γικάς έργασίας.

Πρώτος, δ πράος καί γλυκύς Ξενοφών, έγραψε τδν 
άριστον τής Γεωργίας πανηγυρικόν, άφοΰ καταλήγει 
λέγων: — «Καλώς δέ κάκεΐνος είπεν, δς έ'φη τήν 
«γεωργίαν τών άλλων τεχνών μητέρα καί τροφόν 
»είναι· εί μέν γάρ φερομένης τής γεωργίας, έ'ρρυνται 
»καί αί άλλαι τέχναι άπασαι, δπου δ’ άν άναγκασθή 
»ή γή χερσεύειν άποσβέννυνται καί αί άλλαι τέχναι 
«σχεδόν τι καί κατά γήν καί κατά θάλατταν».
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Άλλα και των άλλων αρχαίων συγγραφέων αί 
περί γεωργίας περιγραφαί, είνε οί αψευδέστεροι μάρ
τυρες της έκτιμήσεως τοΰ κλάδου τούτου, άφοΰ καί 
αύτδς δ Ησίοδος εις τάς γεωργικάς ασχολίας έβάσισε 
την ύπόθεσιν τοΰ ποιήματος αύτοΰ, «Εργα και ήμε
ροι·», χωρίς να γείνη μνεία ζαί των άλλων συγγρα
φέων, δσοι δεν παρέλειψαν ούδεμίαν ευκαιρίαν δπως 
υμνήσουν γεωργικάς περιγραφάς καί άναπαραστή- 
σουν γεωργικάς εικόνας.

Άς μή υπόθεση δέ τις, δτι κατά τούς χρόνους 
έκείνους, δ κλάδος οΰτος δσφ καί άν εύρίσκετο έν 
πρωτογενεΐ καταστάσει, δεν είχε καί τήν πρόοδον 
αύτοΰ.

Άπόδειξις δτι, και το άροτραν έγνώριζον, καί τήν 
χρήσιν των βοών καί τον θερισμόν, καί πολλαί έ'τι 
μέθοδοι των νεωτέρων χρόνων απαντώντας παρά τοΐς 
άρχαίοις, καί αύτή δέ ή λίπανσις των άγρών ήτο 
γνωστή, άφ’ ού τον Λαέρτην άπαντώσιν έν τφ άγρφ 
του, «λιστρενοντα φντόν».

Έν τούτοις, καί τότε υπήρχεν ή πεποίθησις, δτι 
τδ άττικον έδαφος έν γένει, δεν ήτο έπιδεκτικδν τής 
καλλιέργειας καί εύδοκιμήσεως των δημητριακών 
καρπών.

Μεθ’ δλα ταΰτα δμως, πάντοτε έκαλλιέργησαν 
δλα τά είδη τών καρπών τούτων, καί έπεδόθησαν εις 
δλους τούς κλάδους τής γεωργίας χωρίς νά παρα- 
λείψουν ιδίως τήν καλλιέργειαν τής αμπέλου, έξ ής 
παρήγαγον τδν θαυμαστόν ρητινίτην οίνον, τδν μέχρι 
τής σήμερον φημιζόμενον.

Τοΰτο δέ άς είνε μία έπί πλέον άπόδειξις, δτι τά 
μεγαλουργά έκείνα πνεύματα έγνώριζον κάθε κλάδον 
νά τδν περιβάλλουν μέ τήν δέουσαν προσοχήν, 
καί νά τδν ανυψώνουν εις τήν πρέπουσαν περιωπήν 
καί βαθμίδα. Διότι διά νά καταστήσουν τήν γεωργίαν 
αξίαν προσοχής, δέν έδίστασαν νά τήν περιφρουρή- 
σουν μέ τήν ιερότητα τής θρησκείας, καί άπδ τήν 
ιερότητα τής θρησκείας εκείνης άνεβλάστησε μία θεά 
Δήμητρα, ήτις έσυμβόλιζε τήν ευφορίαν τής γής, 
καί-έπροστάτευε τήν πρόοδόν της.

Άφοΰ περιεγράψαμεν μέ τάς πλέον συντόμους 
γενικάς γραμμάς τήν Γεωργίαν παρά τοΐς άρχαίοις, 
προβαίνομεν ήδη εις τήν μελέτην τής συγχρόνου 
γεωργίας, άρχόμενοι άπδ τής Αττικής καί δή άπδ 
τών Μεσογείων, ως τδν σχετικώς εύφορώτερον τόπον 
αυτής.

Ή περιφέρεια αύτη, άρχεται άπδ τής πρδς βορράν 
τελευταίας τοΰ Ύμηττοΰ άκρας «Σταυρός, καί τής 
όδοΰ τής πρδς τδν Μαραθώνα άγούσης, έπεκτείνεται δέ 
βορειοανατολικώς μέχρι τοΰ Εύβοϊκοΰ κόλπου, έκεΐ- 
θεν πρδς άνατόλάς μέχρι τοΰ λιμενίσκου Πόρτο-Ρά- 
φτη, καί μεσημβρινώς μέχρι τοΰ δρους Ααυρεωτικδς 
Όλυμπος. Περιλαμβάνει δύο Δήμους, τδν τής Κρω- 
πίας, έν ή τά κεφαλοχώρια Μαρκόπουλον, (έδραν τοΰ 
Δήμου) Κορωπί, Σπάτα καί Λιόπεσι, καί τδν Δήμον 
θορικίων άποτελούμενον έκ τών χωρίων Κερατέα (έ
δραν έπίσης) Κουβαρά, καί Καλύβια Κουβαρά.

Έν αύτή εύρισκονται τά σπουδαιότερα μεγάλα 
ιδιόκτητα τσιφλίκια άνήκοντα εις τούς έξης :

Τδ τοΰ κ. Άλεξ. Σκουζέ, τδ μεγαλητέρας όλων 
έκτάσεως, περιλαμβάνον τδ Πικέρμι, Ραφίναν, Τράφι 
καί Πασσάδες.

Συνορευόμενον τούτου πρδς μεσημβρίαν, είνε τδ 
κτήμα τής Μονής Πεντέλης, Βουρβάς, καί δυτικώς. 
τδ Χαρβάτι» άνήκον ήδη εις τήν χήραν Δ. Καλλι- 
φρονά (περί τής καλλιέργειας τοΰ οποίου διά γεω
πόνων θά πραγματευθώμεν άργώτερον) μέρος δέ 
τοΰ οποίου άποσπασθέν ύπδ τοΰ πρώην ιδιοκτήτου 
θεοφιλάτου, πρδς προικοδότησιν, αποτελεί ίδιον τσι
φλίκιον τοΰ Βακαλοπούλου.

Μετά τούτου συνέχεται το τσιφλίκιον Γιαλού, 
τών αδελφών Αγγέλου καίΆνδρέα Καμπά, καί μετ’ 
αύτδ τδ μικρδν κτήμα Παπαγγελάκι τοΰ Α. Πύρρου.

Πρδς δυσμάς, καί ακριβώς όπισθεν τοΰ Έμηττοΰ 
κεΐται τδ γνωστδν τσιφλίκιον Κάντζα, ίίνΐρινν εις 
τούς άδελφούς Αλέξανδρον καί Άνδρέαν Καμπάν 
κατά τδ ήμισυ εις έκαστον, άπδ τοΰ έτους 1875.

Άπομένουσι δέ πρδς μεσημβρίαν τοΰ χωρίου Λιό
πεσι, τδ τσιφλίκιον Καραλας τοΰ κληρονόμου θεο- 
δωράκη, καί τελευταΐον τδ εις τήν Μονήν Πεντέ
λης, πρδς άνατόλάς τοΰ χωρίου Μαρκοπούλου, άνή
κον κτήμα, Βραώνες.

Περί τής ποιότητος τοΰ έδάφους καί περί τής 
καλλιέργειας τής άμπέλου έν Αττική εις δεύτερον 
άρθρον.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

ΕΚΠΑΙΑΕΪΣΙΣ ΚΑΙ ΕΒΝΙΚΟΣ ΠΛΟΠΟΣ

Ας έλθωσιν όλοι έκεΐνοι, όσοι συνετέλεσαν και συν- 
τελοΰσιν είς τήν υπαρξιν και διατήρησιν τοΰ σαθροΰ 
καθεστώτος καί άς μας είπωσιν, άν τολμώσι και άν 
έχωσι τί νά είπωσι, που βασίζουσι την αισιοδοξίαν των 
επι ποιου θεμελίου στηρίζουσι τήν πεποίθησίν των περί 
τοΰ δυνατοΰ τής έξακολουθήσεως τής παρούσης κατα- 
στάσεως χωρίς νά έπέλθν) τελεία άποσύνθεσις τοΰ Ελ
ληνικού κράτους, τό όποιον, όπως πηγαίνωμεν, θά με- 
ταβάλν) καί τδ έθνος μας είς φυλήν 'Εβραίων καί έξου- 
θένωμα τών λαών, κτυπώμενον πανταχόθεν καί μή 
έχον ποϋ νά στηριχθή.

Κατηντησαμεν όλοι, χωρίς νά τό θέλωμεν, μεμψίμοι
ροι ή ως λέγει ό ποιητής «έθνους δύστυχους Ίερεμίαι 
δυστυχεΐς»· αλλά τί νά γείνφ ; Ό εθνικός πόνος έχει 
άνάγκην στεναγμών καί στόνων διά νά μετριάζεται ή 
οδύνη.

Καί αύτή ή Πορτογαλλία, ήν τόσον μυκτηρίζουσι 
δέν έφθασεν είς τήν ίδικήν μας κατάστασιν !

"Οπου καί άν στρέψη τις τούς οφθαλμούς δέν βλέπει 
καμ.μίαν δασιν, κανέν παρηγορον σημεΐον, δεικνύον οτι οί 
αρμόδιοι έχουν κάν τήν παραμικράν έννοιαν περί τοΰ 
πώς θά ένισχυθή ό εθνικός πλύϋτος.

Ή μήτηρ γή, ή λατρευτή τών Μικρασιατών θεά Κυ
βέλη, δύναται νά παρέχφ καί είς ημάς πλέον ή δτι 
απαιτείται, πρός συντήρησιν καί εύεξίαν μας. Άλλα τό 
άθλιον περιβάλλον μας απογυμνώνει καί μας έξασθενεΐ, 
μάς άφαιρεΐ πάσαν ικμάδα ζωτικότητας καί παραγωγι
κής ένεργείας, δυστυχώς δέ δέν εί'μεθα Άνταϊοι, άστε

Άλλ’ έξήλθον τοΰ θέματος καί ή'ρχισα πάλιν ιερε
μιάδας.

Τελειώνω λοιπόν έπαναλαμβάνων οτι διά νά ένι— 
σχυθή ό εθνικός μας πλοΰτος πρέπει ν’ άρχίσωμεν άμέ- 
σως τήν άρδην άναμ,όρφωσιν τών τής παιδείας και νά 
διδάξωυ.εν τόν λαόν τάς άναγκαίας διά τήν ύπαρξιν τοΰ 
άτόαου καί τοΰ έθνους γεωργικάς, βιομηχανικής και 
επαγγελματικής γνώσεις.

Ο. Α· ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

πίπτοντες έξησθενημένοι καί ημιθανείς νά άντλώμεν νέας 
δυνάμεις έκ τής μητρός γής.

Άλλ’ούδέ τά αναγκαία εφόδια μας παρέχει τό κρά
τος αύτό διά νά έκμεταλλευθώμεν δεόντως τήν γήν μας 
κιί νά κατεργασθώμεν κατόπιν τά προϊόντα της, μετα- 
βάλλοντες αύτά είς πολυτιμοτέραν μορφήν καί νά τα εμ- 
ποοευθώιιεν έπειτα καθιστώντες αύτά περιζήτητα εις τό 
παγκόσμιον έμπόριον.

’Άν δέν άλλάξωμεν τάχιστα τό άποτυφλωτικόν εκπαι
δευτικόν μας σύστημα, καί άν δεν διδάξωμεν εις τον λαόν 
τάς άπαοαιτήτους διά τδν αγώνα τοΰ βίου γεωργικάς, 
βιομ-ηχανικάς, βιοτεχνικάς καί έμπορικάς γνώσεις, δέν 
θά σταματήσφ ή πορεία τοΰ μαρασμού, οστις κακή μοίρα 
μάς κατέλαβε καί τοΰ οποίου ώς μόνην θεραπείαν ευρε 
μέχρι τοΰδε ό ατυχής λαός τήν ίσχυράν άφαίμαξιν, τήν 
καλουμένην μετανάστευσιν, ήτις όσημέραι λαμβάνει δια
στάσεις μετοικεσίας.

Είς ποιον κράτος μή βάρβαρον,ήκούσθη πρός Θεοΰ, νά 
μή υπάρχη ίδιον ύπουργεΐον τής Γεωργίας, τής Βιομη
χανίας καί τοΰ Εμπορίου, το δέ μοναδικόν γραφειοκρα
τικόν τμήμα τής γεωργίας ν απορροφά τας ολιγωτερας 
παντός άλλου τμ.ήματος δαπάνας καί να μ.η επισπά ου- 
δεμίαν μέριμναν τών έκάστοτε διοικούντων ;

Ποΰ ήκούσθη νά διευθύνωσι πάντοτε τήν γεωργίαν 
δικηγόροι, δημοσιογράφοι, γραφειοκράται, άριστοι κατα 
τά άλλα καί άγχινούστατοι άνδρες, αλλά μή καλλιερ- 
γήταντες ποτέ ούτε μίαν γάστραν, μη ιδοντες ποτέ 
έν γλευκόμετρον, μή γνωρίζοντες ποιον χρώμα εχει ο 
θειικός χαλκός ;

Είνε αύτόχρημα ένδειξις πλήρους άνοιας και απονιας 
τό συμβαΐ^ον καί ύπομιμνήσκον το ρητόν τοΰ ευαγγε
λίου «μωραίνει Κύριος δν άπωλεσαι βούλεται», διότι 
τάποτελέσματα είνε τώ οντι φρικτά, ως δεικνυουσιν 
αύτά τά πράγμαατα άγαγόντα είς τήν σημερινήν κατα- 
στασιν. Έν γένει διακρινόμεθα — τί λέγω, εχομεν μεγα- 
λοφυίαν — είς τό νά έκλέγωμεν τούς άκαταλληλοτατου; 
ανθρώπους δι’έκάστην θέσιν.ΙΙληρης αναστροφή τοΰ «the 
right man in the right place» επικρατεί παρ’ήμϊν !

“Οταν ζητοΰμεν έστω διευθυντήν τής γεωργίας θα 
έκλέξωμεν ακριβώς εκείνον μεταξύ όλων τών Ελλήνων 
ό όποιος νά έχφ τήν όλιγωτέραν περί γεωργίας ιδέαν. 
"Οταν ζητοΰμεν διευθυντάς ή διοργανωτας τής παι
δείας, θά έκλέξωμεν τούς μάλλον ξυλοσχίστας καί 
αγραμμάτους τούλάχιστον ώς προς την σημερινήν παι
δείαν, ήτις ήλλαξε τελείως όψιν εις ολον τον κοσμον, εν 
παραβολή πρός τά πρό 50ετίας ίσχύοντα. "Οταν ζητοΰ
μεν καθηγητήν τής βοτανικής θ’άνιχνευσωμεν μετ ίδιαι- 
τέοας όζυδερκείας εκείνον τον Ελληνα, οστις δεν είδε 
ποτέ είς τήν ζωήν του βότανον και θα τον χρισωμεν ει
δικόν καθηγητην.

Τά αύτά ίσχύουσι καί δι οιανδηποτε άλλην θεσιν 
αλλά θά σταματήσω, διά νά μη νομισθή οτι τυχόν απο
βλέπω είς ώρισμένα πρόσωπα και διότι ποθεν αρζομαι 
κείρειν, άφοΰ είς όλους τους κλάδους τα αυτα συμβαι- 
νουσι μετ’ ελάχιστων εξαιρέσεων έπικυρουσών τδν κα
νόνα. Είδικώτεροι δέ εί'μεθα είς τήν έκλογην άναρμο- 
δίων ύπουργών. Ού'τως είχεν επικρατήσει άνέκαθεν ή 
άοχή—νόμος άγραφος ούτως είπεΐν—μετ εξαιρέσεων 
ένοεϊται, νά έκλέγωνται οί άγραμματότεροι ώς ύπουργοι 
τής παιδείας, οί ήττον ναυτικοί και στρατιωτικοί ως 
ύπουργοι τών πολεμικών ύπουργειων.

Τό πράγμα μάλιστα καταντά καί τραγικοκωμικον 
ενίοτε.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ! ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Εάν ό Jacobs ό θαυμαστής τής άρχαιότητος, καί 
ύμνητής τής αρμονίας τής Ελληνικής φύσεως καί τοΰ 
κάλλους τής Ελληνικής χώρας, έγραψε περί αύτών, έάν 
ό St.-John ό άγγλος ιστοριογράφος καί ό ιστορικός 
Φάλκ έπραγματεύθησαν περί τοΰ βίου τών άρχαίων 
Ελλήνων έν όλαις ταΐς θαυμαστα^ς λεπτομερείαις αύτοΰ, 
ό Φεϊδλεο, ό έπιστήμων Γερμανός, είνε ό πρώτος ό όποιος 
έκαμε γεωλογικής άνακοινώσεις άπδ τής άρχαιότητος 
μέχρι τών ημερών μας, καί έγραψεν άκόμη, περί τών τε
χνικών λεπτομερειών τοΰ κλάδου τούτου τοΰ τόσον 
σπουδαίου.

Καί μάς έδωκε τάς πολυτίμους λεπτομέρειας περί ολο
κλήρου τοΰ Έλληνικοΰ έδάφους. Κατ’ αύτόν, τό μεγα- 
λείτερον μέρος τής Στερεάς Ελλάδος — άπο τοΰ Αμ- 
βρακικοΰ κόλπου μέχρι τοΰ πορθμοΰ τής Εύβοιας—σύγ- 
κειται έκ τιτανώδους πετρώματος ή τιτανίτου λίθου.

Ή τιτανΐτις γή καί πέτρα, ποικίλλει κατά τόπους 
ώς πρός τό χρώμα, τήν σύστασιν καί την σκληρότητα, 
πεοιλαμβανει δ’ έν έαυτφ τόν γύψον, τήν κρητίδα, 
τόν πώρινον λίθον, τούς κογχυλίους λίθους, καί τά διά
φορα είδη τών μαρμάρων. Τήν αύτήν γεωλογικήν διά- 
πλασιν έχει άκόμη καί τό δυτικόν καί τό κεντρικόν με- 
οος τής Πελοποννήσου, ένώ αί Κυκλάδες' ή Εύβοια, ή 
Αττική καί ή Λακωνία συνίσταντα·. ώς έπί τό πλεΐστον 
έκ στιλπνοΰ άργιλλώδους σχμστολιθου, ό οποίος συνδυά
ζεται καί πολλάκις καλύπτεται ύπδ κρυσταλλίζοντος 
κοκκ/οτοΰ τιτανόλιθου. ·

Τπήρχεν ιδίως—πιθανόν καί νά εύρίσκεται άκόμη — 
κατά τούς προϊστορικούς χρονους, έν είδος τιτανίτου λί
θου, τό όποιον σκληρόν καί δύσχρηστον είς τήν άρχιτε- 
κτονικήν, άκανόνιστον είς τήν θραΰσιν, έδωκεν εν τουτοις 
άφοομήν είς τόν πολυγώνιον ρυθμόν τής άρχιτεκτονικής, 
τόν έπικληθέντα Πελασγικόν ή Κυκλωπειον. Διότι οι 
Κύκλωπες ζώντες έν ήμιαγρί^ καταστάσει έχρησημο- 
μοποίησαν τήν τοιαύτην οικοδομικήν, τής επιθεσεως 
έπ’ άλλήλων μεγάλων ογκωδών πετρών, καλώς δμως, 
συνηρμοσμένων. Τοιαΰτα δέ τείχη ΙΙελασγικά ή Κυκλώ
πεια, εύοίσκονται έν Άθήναις — παρά τήν Ακροπολιν — 
έν Ναυπλίω, έν Τύρινθι, έν Μυκήναις, λέγεται δε ακομ.η 
ότι καί αύτός ό Λα ύρινθος τής Κρητης ήτο εκτισμενος 
διά τής Πελασγικής μεθόδου.

Είς τήν Μεγαρικήν έτιμάτο πολύ ό κογχίτης λίθος. 
Έπωνομάσθη δέ ούτως από τών κογχών ή τών οστρά
κων τά όποια άφήκαν τύπους ή έκμαγεΐα αυτών επι 
γής μετά ταΰτα άπολιθωθείσης. Τόσον δε άφθονος υπήρ- 
ξεν ό κογχίτης λίθος είς τήν Μεγαρικήν, ώστε εις ολας



6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΙΙβΕΩΡΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΙΣ 7
τάς οικοδομάς τάς αξίας λόγου, της πόλεως, οί κάτοικοι 
έχρησιμοποίουν έξ αύτού.

Η αρχαία Ελλάς λεγεται ότι δέν ύπήρξε πλούσια 
εις [Λεταλλα. Τούτο δε λεγεται, ίσως διότι οί αρχαίοι 
εστεροΰντο της γνωσεως της επιστημονικής τήξεως 
και δεν ησαν κάτοχοι όλων των μέσων της σημερινής επι
στήμης και προόδου, δια να κατανοήσουν τον πλούτον 
τ^ς χωράς των και να εκμεταλλευθώσιν αύτόν. Ό χρυ
σός ίδια κατα τους αρχαίους χρόνους ητο τόσον σπάνιος 
εν Ελλαδι, ώστε οί Λακεδαιμόνιοι Οέλοντες νά έπιχρυ- 
σωσωσιν έναν ανδριάντα και μη έχοντες χρυσόν, ηναγκά- 
σθησαν να ζητησωσιν απο τον Ληδον ΚροΤσσον το άναγ- 
καιουν μέταλλον, δπερ ητο άφΟονώτατον εις την Μικοάν 
Ασιαν και προ πάντων εις τον ποταμον της Λυδίας, τον 
ΙΙακτωλόν.

Μονον εις την νήσον Σίφνον έγενετο χρυσού εκμετάλ
λευσή, τόσον δε πλούσιος ύπηρζεν ό μικρός εκείνος της 
Σίφνου δήμος έκ των μεταλλείων του ώστε διεκοίνετο 
διά τίν ίδιον θησαυρόν τον όποιον κατεΐχεν εις Δελφούς, 
και διά τά πλούσια αναθήματα του.

Έν τούτοις βραδύτερον έν Θράκνι, έν Μακεδονία και 
Ηπειρω, ηρξαντο εξορυξεις μετάλλων χρυσού, πολλάκις 

δέ, τά προσοδοφόρα αύτά μεταλλεία της Θράκης, έγέ· 
νοντο αφορμή ερίδων καί πολέμων, ιδία μεταξύ Θοακών 
και Αθηναίων ως περιγράφουν οί αρχαίοι ίστοοικοί. 'Ό
ταν όμως βραδύτερον τά μεταλλεία αύτά περιηλθον εις 
τούς Μακεδόνας, ό πολυμήχανος Φίλιππος έχρησιμο- 
ποιησεν δλον τον πλούτον εκείνον ύπέρ τού πολιτισμού 
της Μακεδονίας, έμισθοδότησε δι’ αύτού άνδρας Έλλη
νας ποιητας, επλούτισε Ελληνας καλλιτέχνας, έφιλο- 
ςενησε βασιλικός Ελληνας φιλοσόφους, καί ακόμη έδω- 
ροδόκησε τούς διεφθαρμένους πολιτικούς των Ελληνι
κών πόλεων, —είχεν αρχίσει η ελληνική παρακμή —συνέ
ταξε τον θαυμασιον στρατόν του, άποβλέπων εις τον 
άπώτερον σκοπόν της κατακτησεως, της Περσικής μο
ναρχίας, και συνεπώς της παγκοσμίου διαδόσεως τού 
φωτοβόλου 'Ελληνισμού.

Εαν όμως ο χρυσός ύπηρξε σπάνιος εις τά μεταλ
λευτικά στρώματα της Ελλαόος, εις τά τιτανωδη 
στρώματα της ανεφανη το πολύτιμον μάρμαρον, το λευ
κόν, το ωχρόν, το στιλπνόν, το μέλαν. Τόση δέ ύπηρ- 
ξεν η ποικιλία του, ώστε, θά έχρειάζετο μάκρος χρόνος, 
δια να αναλύση τις έκαστον αύτών, καί περιγράψη τάς 
ιδιότητας του. Διότι πλην τού Πεντελησίου μαρμάρου 
εινε γνωστόν και το Υμηττιον μάρμαρον, το μάρμαρον 
της Καρύστου, το μάρμαρον της Πάρου τό επικαλούμε
νος λυχνίτης λίθος,—διότι έξωρύττετο εκ τών σπηλαίων 
και ύπδ το φως λύχνου —το μάρμαρον τού Κροκεάτου, 
το μέλαν μάρμαρον τού Ταινάρου, το όποιον ητο πολυ
τελέστατο'/ και έξωρύττετο εις μεταλλεία τά όποια 
υπηρχον ανέκαθεν κατά το Ταίναρον, το μάρμαρον της 
Θάσου, καί το Λέσβιον μάρμαρον.

Ολη αυτή η ποικιλία, και ολη αυτή η αφθονία την 
όποιαν η φύσις της Ελλάδος έδημιούργησεν, έφαίνετο ότι 
έγεννηθη, διά νά κατωρΟώση νά εξυπηρέτηση δλας τάς 
καλλιτεχνικάς τάσεις τών αρχαίων Ελλήνων. Διότι 
ίσως, εαν δεν υπηρχεν ό πλούτος εκείνος, καί η αφθονία 
εκείνη, νά μη προωδευε καί η ελληνική γλυπτική, ίσως 
νά μη μάς κατέλιπον θέατρα καί Παρθενώνας, Γσως νά 
μην έγεννάτο καί έμεσουράνει ή τέχνη ένος Πραξιτέλους 
και Φειδιου, και βεβαίως θά έστερούμεθα σήμερον καί 
ημείς οί σύγχρονοι της^ παγκοσμίου δόξης, τού περικαλ
λούς μας, τού άπαραμίλλου μας Σταδίου. A Κ Μ

V Σβπτεμβριου τρ. έτους καί ώραν 10 τής έσπέοας,πα- 
ρεοιδε το πνεύμα έν τω «Εύαγγε) ισμω», δ μέγιστος τών συγ
χρόνων αρχαιολόγων, ό δαιμόνιος τής αρχαίας τέχνης διεομη- 
’"λχαιχ πολυκΛαυστος τού Ελληνικού κάλλους θαυμαστής, 
Λδόλφος Φουρτβαινγκλερ. ΊΙ εϊδησις τού θανάτου του ώς 

κεραυ/ος ενεσκηψε, καί εις βαθύτατον πένθος έβύθισεν ολόκλη
ρον τον πεποΑιτισμένον κόσμον, διότι ό μεταστάς δεν ητο εις 
.α στενά μόνον τής’Αρχαιολογίας όρια γνωστός.άλλ’έκ τών ανα
ρίθμητων αύτου μελετών καί έοευνών, εις πάντας τούς οπωσδή
ποτε, έστω και ακροθιγώς, άψαμένους τής άο/αίας έλλην. τέ
χνης και τών αθανάτων αυτής ερειπίων. Τά ογκώδη, σοοώτατα 
κ7'2 ν£Χς τριβους διανοίγοντα (Epochenmachende) συγγράμματα 
του εν Μοναχω Καθηγητού τής ’Αρχαιολογίας, άποτελούσιν ώς 
ογκο/ίθοι κυκλώπειων τειχών μνημείον περιφανές καί πεοίβλε- 
πτον; οπερ ες αεί έςαγγέλλει την μεγάλην τού άνδρος εύουαά- 
θειαν και σοφίαν! . . Κα; πε?) τι\Ος ρ;ν-ως συνέγ?αψε, τί 

είδ°ς τ,?|ζ πολυσΖιδο^ καί εύρυτάτης‘σήμερον 
κ, .χ>τασ·ως Λρχαιολ.’Επιστήμης δεν έπραγματεύθη, δ χαλκέν
τερος και ακαταπόνητος^ ουτος ερευνητής καί άοχαιοδίφης, όστις 
οια της τεράστιας αύτού φιλοπονίας καί αντοχής* αναπολεί τούς 
Βριαοεω και Εκατόγχει;ας τής Έλλην. Μυθολογίας ;

Μήπως ήτο μόνον τού αρχαίου πλαστικού κάλλους δ άπαοά- 
μίΑΑΟς αισθητικός, δ πάντα τά έλλην. γλυπτά πάντων τών εύ- 
οωπαικων Μουσείων κατά βάθος καί σχεδόν έκ μνήμης γιγνώ- 
σκων, ο τοσουτων, διά νέων δ.ασκευών, συμπληρώσεων, ανακαι
νίσεων^ και ερμηνειών ανεξάντλητος δημιουργός ; Μήπως δ 
ΦουρτοαινγχΑερ έκπορθήσας τάς πύλας τής ’Αθανασίας διά τού 
περί των «Ελληνικών άριότοτεχνημάτων» (Meisterwerke) 
α^στο .εχνηματος επανεπαύθη εις τάς θαλεράς καί άμαοάντους δά- 
©νας του ; Παν τούναντίον, μετά τδ μέγα έκείνο έργον ώς έπί 
ασαΑευτου στυλοβάτου ανίδρυσε ναόν μεγαλοπρεπή καί χαλΑΙ* 
μάρμαρον, δι* άναριθμήτων έκτοτε μελετών καί συγγοαφών, άτινα 
ένθυμιζουσι τάς θεσπεσίας συμφωνίας τού Βετχόβεν1κ<?ι τά υπέ
ροχα τού Χάϋδν ορατόρια, τοσούτον έν άπασι τούτοις διαλάμπει 
ή αρμονία της σκέΦεως καί ή βαθύτης τής άντιλήΦεως καί* τής 
έμπνευσεως !

Ναι ! Ο Φουρτβαίνγκλερ δεν ήτο μόνον έπιστήμων ακατα
πόνητος καί αγχινούστατος- ήτο παρά τούτον καί ύπέρ τούτου 
καλλιτέχνης, έν όλη τή σημασία τής λέξεως. Φθάνει νάνα- 
γνωση τις τδ περί έξελίξεως τής άκάνθης έν τή αρχαία κοσμη- 
ματική, ’.να θαυμαση τού ανδρδς την μοναδικήν περί τά αισθη
τικά θέματα δεινότητα.

Μετά τον μέγαν Δίγκελμαν, τδν λάτρην τής ’Αρχαιολογίας, 
καί τδν ιεροφάντην τής ιστορίας τής έλλην. τέχνης, Ερρίκον 
Βρουν, τρίτος ήδη, δ μόλις χθές μεταστάς, κλείει τήν άθάνα 
τον ταύτην τριάδα, περί ήν συστρέφεται ώς φαεινόν στερέωμα 
μυριάς ολη αστέρων τής αρχαιολογικής έπιστήμης.

Δεν εινε τού παρόντος ΐνα έπακσιβώς άπαριθμήσωμεν τδ μέγα 
του σοφού Καθηγητού τού έν Μονάχω Πανεπιστημίου έργον 
τούτο θά πράξωσιν αμα τή ένάρξει τών έργασιών των, αί ένταύθα 
αρχαιολ. Σχολαί, ιδιαίτατα δέ ή Γεραανική. Τδ περί Μυκη
ναϊκών άγγείων, τό περί Σφαγΐδολίθων καί τδ έσχάτως 
περί του έν Αίγίνηι ναού της ΆΟταίας ογκώδες σύγγραμμα 

ινα τά σπουδαιότερα καί εκτενέστερα μνημονεύσω—θά παρα- 
μεινουν ές αεί μαρτύρια, τής ανυπερβλήτου έμβριθείας καί φι
λεργίας τού άνδρός, ού ούτως άπροσδοκήτως έστερήθη ή ’Επι
στήμη.

Ό Φουτβαΐνγκλερ άπέθανεν ώς έζησεν. Άπέθανεν ώς στρα
τιώτης έπί τού πεδίου τής μάχης. Αντί κατά τάς διακοπάς 
τού θέρους νχνακτήσηται καί άντλή νέας δυνάμεις διά τήν χειμε 
■"J771? επ!πονωταγ/Ιν καθηγεσίαν, αύτός ήγωνία ακατάσχετος έν 
τή έρεύνη, καί φλέγόμενος ύπδ τού πόθου νάνακαλύψη αεί τι 
νέον, έγκαταλείπων τήν δρόσον τού Μονάχου καί τής* οικογε
νειακής έστιας τάς περιθάλψεις καί τήν εύμάρειαν, ήρχετο έν
ταύθα, καί περιορονών πάντα κόπον καί πάσαν κακουχίαν, έξε- 
νίθετο εις τού καυστικωτάτου ηλίου τά κυνικά καύματα καί εις 
παντοία; ά<λας περί τήν δίαιταν σκληραγωγίας, εύτυχής ότι 
α^ασκαπτει τδ προσφιλές αυτω τής Ελλάδος έδαφος, καί οτι διά 
τής σκαπάνης ψαύει τάς λιθίνας αλλά ζωντανάς σάρκας τώ> 
αοχαίαΓ./ θεών καί ώτακουστεϊ τδν παλμόν τής ζωής τής αθα
νάτου έκείνης φυλής !

Όλίγας ημέρας πρδ τής απαίσιας καταστροφής, ακμαίο;

ΑΔΟΛΦΟΣ ΦΟΥΡΤΒΑΙΝΓΚΛΕΡ
Φιν μόνον τής μάχης, ήτοι τακτικώς, άλλ’ έν γενει, ήτοι κα1 
στρατηγικώς, καθόσον ή γνώσις αύτη άποτελεί την βασιν τών 
μελλουσών διατάξεων, τόσον διά τά έν πορεία στρατεύματα, όσον 
καί δι’ εκείνα άτινα διατελούσιν έν στάσει. Διά τούτο εινε απα
ραίτητον πρδ πάσης έπιχειρήσεως νά ένεργήται ή δέουσα ανα
γνώρισή. t

"όθεν έπεται, ότι έκαστος αρχηγός οφείλει νά έκτιιχα ταχέως 
τό έδαφος, έφ’ ού πρόκειται νά δράση. 'Η οε ταχυτης τής έκτι- 
μήσεως ταύτης χαρακτηρίζει τήν άξίαν αύτού ώς οιοικητού 
στρατεύματος. · , , ,

*Η στρατιωτική έκτίμησις τού εδάφους συνίσταται εις τήν α- 
κριβή γνώσιν τών άποστάσεων, τών όγκων (ορεων, βουνών, υψω
μάτων, κλπ.), τής διαμορφώσεως τού έοάφους και των εξαγόμε
νων συμπερασμάτων, έκ τών δρατών μερών περί τών μη δρατων,

* Ωσαύτως εις τήν γνώσιν τών ιδιοτήτων του εοαφους, εν τη 
έκτιμήσει τής αντοχής τών θέσεων, αποκείται δ καταλληλότερος 
τρόπος τής προσβολής ή τής άμύνης αυτών.

Έν τέλει, ή στρατιωτική έκτίμησις τού έδάφους εκτείνεται 
μέχρι τής γνώσεως τών πλεονεκτημάτων ή τών μειονεκτημάτων 
κινήσεώς τίνος ή^ βλέπομεν έκτελουμενην, τού απαιτουμενου 
τρόπου πρός έκτέλεσίν της καί συνεπώς τώ/ αντιταχθησομενων 
μέσων. . , , 5 ,

*Ίνα έπιτευχθή ή γνώσις τού έδάφους εινε αναγκη νά^ γ/ωρι- 
ζωμεν τήν έλευθέραν άνάγνωσίν τών χαρτών, ως και τήν διόρ- 
θωσιν ή τήν ταχείαν συμπλήρωσιν αύτών, ητις επιτυγχάνεται 
δι’ επιμελούς καί παρατεταμένης εφαρμογής επι τού εοά©ους. , 

Κατόπιν τών ανωτέρω, συμπεραίνομεν, οτι αί αναγνωρίσεις α- 
ποτελούσι σπουδαίαν ύπηρεσίαν, διότι ή έλλειψις τών πληροφο
ριών τών άφορωαών καί τό έδαφος και τόν εχθρόν, παραλείπει 
τά μέσα τής ένεργείας τού στρατεύματος, τό εγκαταλείπει εις 
τήν άβεβαιότητα, σταματά τήν ένεργητικότητά του και επιβάλ
λει εις αύτό παθητικήν στάσιν.

Αί αναγνωρίσεις λοιπόν δύνανται νά οιαιρεθώσιν εις ούο οιακε- 
κριμένα μέρη : Ζ

1) Εις αναγνωρίσεις σχετικάς με τδ έδαιοος περιλαμβανουσας, 
α') τάς τοπογραφικάς άναγνωρίσεις, καί β') τάς στατιοτικάς ανα
γνωρίσεις. t n

2) Εις άναγνωρίσεις σχετικάς πρός τόν εχθρόν, άς ουναμεθα 
νά διαιρέσωμεν, α’) εις μεγίστας αναγνωρίσεις, καί β ) εις επιθε- 
τικάς αναγνωρίσεις.

Είδομεν λοιπόν οτι τδ έδαφοζ σπουδαιως επιορα επι των στρα
τιωτικών επιχειρήσεων.

Τά διάφορα όπλα, άτινα άποτελούσι τδ στράτευμα δεν ου- 
νανται νά παράσχωσι τδ μέγιστον αυτών ωφέλιμον εργον, ει μη 
όταν οί σχηματισμοί, ούς παραδεχόμεθα, ληφθώσι συμφωνως 
ποδς τάς ιδιότητας τού έδάφους, έφ’ ού μέλλομεν να δράσωμεν.

Διά τούτο, είτε έν στάσει, είτε έν πορρίφ, είτε έν μάχη, τδ 
έδαφος πιέπει ν’ άπασχολή άπαύστως τον άοχηγδν και άναλό- 
γως τής διαμορφώσεως αύτού, δφεί/ει νά λαμβανη τά αναγκαία 
μέτρα πρός επιτυχή έκτέλεσίν τών έπιχειρήσεων του. Τό, εοα- 
©ος λοιπόν άποτελεί στοιχείον σπουδαιότατον ύπδ έποψι/ ου μο
νον τακτικήν αλλά καί στρατηγικήν. t

*Π στρατηγική άσχολείται περί τήν διεύθυνσιν τού^πολεμου, 
ή δέ διεύθυνσις αύτη είναι τοσούτω καλλίτερα, οσω τδ εοα©ος εφ 
ού αί επιχειρήσεις έκτελούνται έπιτρέπει τήν κίντριν. την δια
μονήν καί τήν συντήοησιν τών στρατευμάτων μετά μειζονος ευ
κολίας. Οί οροί ούτοι άπαντώνται είς τάς πλούσιας και jcoito)- 
κοιμένας χώρας, ένθα άπειρία συγκοινωνιών οιασχιζει το εοαφος 
καθ’ άπάσας τάς διευθύνσεις.

Τά σχετικά δεδομένα πρδ; τδ ζήτημα τούτο παρέχονται γε
νικώς ύπδ τών γεωγραφικών καί τοπογραφκών χαρτών. Παντα 
σχεδόν τά κράτη τής Εύρώπης κέκτηνται λεπτομερείς χαρτας 
τής χώρας των καί οί χάρται ούτοι άρκούσι πρός παρασκευήν τού 
σχεδίου, οπερ μέλλει νά χρη^Η-εύση <ος βασις εις τάς στοατηγι- 
κάς επιχειρήσεις. y Χ

'Υπό έποψιν τακτικήν τδ έδαφος κέκτηται ού σμικραν σπου 
δαιότητα. ΤΙ τακτική έκτίμησις τού εοαφους, δέον νά προηγή- 
ται πάσης πορείας, κινήσεώς, πάσης πρός αναπαυσιν ^εγκατα- 
στάσεως καί παντός άγώνος, οιασδηποτε φυσεω; και άν η ου^ος.

Χάρις είς τά φυσικά τού έδάφους έμπόδια, οί ακροβολίσται 
κατορθούσι νά πλησιάζωσι πρός τδν εχθρόν* έκαστος προκάλυμμα 
έχει τήν σπουδαιότητά του καί συνεπώς πρεπεινά γνωρίζωμεν 
νά τδ έκτιμώμεν. είτε ύπδ έποψιν έπιθετικήν, είτε ύπδ αμυντι
κήν τοιαύ-ην καί νά βεβαιωμεθα περί τής^ωφελιμοτητός,*ου 
διά τό ήαέτεοον στοάτευμα καί τής βλάβης, ήν δύναται να επε- 
νέγκη τώ έχθρώ. ‘ (άκολουθει)

[ ‘ Λ ‘ ΚΛΔΝΣ

είσέτι xa’t ώς αθλητής ςωμαλέος, ήαίγυ-^νος σχεδόν και ανυπό
δητος, καθ’ δλην τήν ήαέοαν διέτριβε μ-οχθών εις τον τοπον των 
ανασκαφών τοΰ παρά τήν πόλιν τής Αιγινης ναού της^ φρο 
δίτης, γλυκύτατος, ομιλητικότατος καί προς αυτους, τους 
πτω/οΰ; έογάτας, οΰς ύπερηγάπα και ένεψύχωνεν εις το ευγ.νες 
ύπέο τής έπιστήμης “εργον. Πολλάκις δέ, μετά των αναπόσπαστων 
αΰτόϋ Φίλων καί συνεργατών Κουρτΐν και Φίχτε. ανηρ/ετο 
πεζός, ‘μετά τρίωρου κοπιωδεστάτην πορείαν, εις τον προσφι η 
του τής ’Αφαίας ναόν, πιστός προσκυνητής^ Jva αποθαυμαση 
απαζ έτι τό' ΰπέοο/ον εκείνο έρείπιον, άφ’ ου εξελίσσεται ως εν 
δνειοώδει φαντασμαγορία, τό άπεριγράπτου κάλλους πανόραμα 
τοΰ Σαοωνικοϋ. ’Εκεί κάθιδρως κατήρχετο καί ελουετο εις -α 
γλαυκά τά κύματα, άνευ σινδόνης, άλλ’ ως αρχαίος θεός, ως 
άλλος Ποσειοών, περΐφ?ο·.ών πάσαν γηΐνην νόσον καί πασαν αν- 
θοωπίνην αδυναμίαν 1

Πλήν ®εΰ 1 τό θνητόν του σαρκίον, τό ευτελες κελυφο,ς της 
αεγάλης έκείνης διανοίας. δεν ήτο έμβεβαπτισμενον εις τα 
ΰδατα τής Στυγός, ουδέ νέκταρ καί αμβροσία παρείχοντο, εις 
αύτό τά δώοα τής αθανασίας, καί ούτως ό ακατάβλητος γιγας, 
ό σιδηοοϋς έκεϊνος κορμός έκάμφθη, καί εις την πρωτην JJtaiav 
πνοήν τοΰ όλεθρίου Ααίμονος κατέπεσεν ινα ουδέποτε πλέον 
άνεγεοθή 1 . . . ,.

Έπέπρωτο, ώς εις τών κιόνων τοΰ ναού της Αφαίας να 
κατασυντριβή, καί ό μέγας ουτος στΰλος τής Αρχαιολογίας 
άκριβώς παρά τά θεμέλια τοΰ αθανάτου μνημείου με την σκα
πάνην τής ’Επιστήμης ανά χεΐρας 1 _

Και νΰν, ’ένδοξε σοφέ, δέξαι τούς στέφανους, των θαυμαστών 
καί φίλων καί μαθητών σου, κοιμοΰ δέ ήσυχος έν τή ιερά ταυτη 
γή, ύπέο ής έθυσίασας ολόκληρον τόν βίον, τας,σκέψεις και, το 
πνεΰαά σου. Κοιμοΰ έν τή γή ταύτη, ήτις περιεχει τητ κΟνιν 
τοΰ Φειδίου, τοΰ Πραξιτέλους καί τοΰ Μΰρωνος, των ηρωων 
εκείνων τής σμίλης.' ους τοσοΰτον ένθέρμως ηγαπησας ζων .

ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
'Υφηγητής τής ’Αρχαιολογίας

ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Τό ηέρος, δπερ τό έδαόος διαδραματίζει 9 εις τάς 
ύτρατιωτικάς έπιχειρήόεις. — 'Π τακτική των νεωτερων 
/οόνων ιδία, άπαιτεί τήν κατά βάθος σπουσην του εοαφους 
καί τούτο,διότι τά σημερινά όπλα (φορητά z.aj πυροβόλα) εχουσι 
βελινεκές καί ακρίβειαν ριμματος έκτακτον, ή ”αχυτη? της βο
λής ηύξησε καταπληκτικώς (επαναληπτικά φορητά όπλα, ταχυ
βόλα πυοοβόλα), αί διατάξεις τής μάχης sU πλέον εκτεταμεναι 
ή εις παλαιοτέρον έποχήν,καί άκόμη διότι, η σημερινή τακτική 
χρησιμοποιεί μεγίστη/ διασποράν τών δυνάμεων, ήτις απαιτεί 
τελείαν γ^ώσιν τού εδάφους , , , Χ

*Η σπουδή τού εδάφους άλλως τε ά/ήκει εις απασας τσς επο- 
χάς· οί μεγαλήτεροι στρατηγοί, οί έφαρμόσαντες καλλιον τα; 
αο/άς τής τέχνης τού πολέμου,, πάντες ήσαν πεπεισμένοι περί 
τής ανάγκης τής σπουδής τής τοπογραφίας καί τω> στρατιωτι
κών αναγνωρίσεων.

Ό Montaigne λέγει : «Ό Καίσαρ ένήργει πάντοτε μονος του 
τάς αναγνωρίσεις, και δεν ώδήγει τό στράτευμα εις τόπον ον οεν 
ει/ε προηγουμένως αναγνωρίσει». , x ,

Τό ίδιον έπραττε καί ό Φριδερίκος ό Μέγας. Ουτος επι πλέον 
ώδευε μετά τής πρωτοπορείας, όπως εινε πλησιεστερον προς 
τόν έ/θοόν καί όπως δυνηθή κάλλίον νά κρίνη περί τής κατα- 
στάσεως έν γένει. Βλέπομεν λοιπόν, ότι όχι μόνον οφεΐΑομεν να 
άναγνωριζωμεν τό έδαφος, άλλ’ άκόαη καί τόν εχθρόν.

*0 Ναπολέων, δ μέγας ουτος διδάσκαλος τής τακτικής, εςε- 
τέλει μόνος του τάς αναγνωρίσεις : Ούτω τη\ προτεραίαν τή; 
αάνης τού Waterloo, έξετέλεσε τρεις αναγνωρίσεις: μιαν όιαρ- 
κούσης τής νυκτός όπως κρίνη περί τής θέσεως καί της κατα- 
σκηνώσεως τού έχθρού, μίαν τήν αυγήν, όπως κρινη το έδαφος 
καί τήν θέσιν τής μάχης, καί τήν τρίτην περί την 8ην πρωινήν 
ώοαν, όπως κρίνη ’άν ήτο δυνατή, ή κίνησις^ του πυροβολικού, 
έπί τών καθύγρων εδαφών, ώς έκ τών ισχυρών βροχών, αιτινες 
ποοηγήθησαν. x y « υ ’ * „

' ’Αλλά δεν απαιτείται νά γνωρίζη τις το εοαφος υπο την επο-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩ1 ’ ΗΣIΣΗ ΓΥΝΗxm τους ιμιπιαιικους και λποςτολικους χρονους

Α'
Ό “Ομηρος ήδη έξαίρει τά άγαθά ·. οΰ συζυγικού βίου, 

λέγων δτι ούδενός προτιμότερον ή ή μεταξύ άνδρός καί 
γυναικός ομοφροσύνη (Όδυσ. 6, 182 :«ού μέν γάρ τού 
γε κρεΐσσον καί άρειον, ή δθ’ όμοφρονέοντε νοημασιν 
οίκον έχητον άνήρ ήδέ γυνή»), ’Άριστον ύπόδειγμα 
τοιαύτης συζυγικής αγάπης είναι ό “Εκτωρ καί ή ’Ανδρο
μάχη. Ή ζυγία “Ηρα είναι ή αύστηρά προστάτις τού 
γάμου και τών γυναικείων δικαιωμάτων. Κατά την 
εποχήν όμως της πνευματικής ακμής της Ελλάδος συμ
πίπτει καί ή έποχή της παρακμής καί καταπτώσεως 
τού συζυγικού βίου- κατά τούς χρόνους εκείνους, οτε 
μόνον τό πνεύμα έτιμάτο, ή σύζυγος, ώς στερούμενη 
πάσης πνευματικής άναπτύξεως, περιεφρονεΐτο θεωρού
μενη ώς ή πρώτη μεταξύ τών δούλων, ώς φύλαξ πίστη 
τών ένδον, χάριν τού παιδοποιεΐσθαι γνησίως, κατά την 
έκφρασιν τού Δημοσθένους, τούναντίον δ’ η πνευματικώς 
ανεπτυγμένη εταίρα ήτο ή συγκεντρούσα περί έαυτη; 
την αριστοκρατίαν τού πνεύματος, αφού καί αύτός ό 
Σωκράτης δέν άπηξίου νά συχνάζη μετά τών μαθητών 
του παρά τή εταίρα Θεοδότν). Ό γάμος ήτο νομικός, 
άλλ’ ούχί καί ηθικός δεσμός, έξυπηρετών απλώς τό 
κοινωνικόν συμφέρον, καί υπό την έποψιν ταύτην 
έθεωρεΐτο καθήκον παντός πολίτου, διό η παλαιοτέρα 
νομοθεσία πολλών ελληνικών πόλεων έτιμώρει την άγα 
μίαν ώς έγκλημα.

Καί αύτοί οί μέγιστοι τών φιλοσόφων δέν άντελήφθη- 
σαν ύψηλότερον τού σκοπού τού γάμου, ούόέ της ηθικής 
αύτοΰ αξίας. Ό Πλάτων, οί στωϊκοί καί οί κυνικοί έδί- 
δκσκον την κοινοκτημοσύνην τών γυναικών ό Αριστο
τέλης έφρόνει δτι ό άνηρ, ώς ΐσχυροτέρας φύσεως, είναι 
κεκλημένος νά άρχτ), ή δέ γυνή, ώς άσθενεστέρας, είναι 
προωρισμένη εις δούλείαν.

”Αν καί έν τή άρχαιοτέρα έποχή ό θρησκευτικώς τε- 
λεσθείς γάμος έθεωρεΐτο αδιάλυτος, κατά τούς μετέ- | 
πειτα χρόνους τό διαζύγιον έκ μέρους τού άνδρός ητο 
εύχερέστατον.

’Εν ’Ρώμη ό συζυγικός βίος διετήρει έπί πολύ την 
ηθικήν του αξίαν' ό θρησκευτικώς τελεσθείς γάμος έθεω
ρεΐτο αδιάλυτος, άν καί υπερβολική δέ φαίνεται ή είδη- 
σις δτι έπί 520 έτη ούδέν διαζύγιον συνέβη έν 'Ρώμη, 
πάντως μέχρι τού 200 π. X. ό γάμος έτιματο καί έθεω
ρεΐτο ιερός. «Ούδείς λαός της αρχαιότητας είχε διατάξει 
τάς εσωτερικά; σχέσε·ς της οικογένειας ηθικώτερον, αύ- 
στηρότερον καί άσφαλέστερον η ό ρωμαϊκός». Ή σύζυ
γος έν 'Ρώμη — έν τε τώ ΐδιωτικώ καί τώ δημοσίω βίω 
— είχε πολύ άνωτέραν θέσιν η έν Έλλάδι. Την μεγά- 
λην ταύτην έκτίμησιν πρός τόν συζυγικόν βίον καί την 
γυναίκα ανευρίσκει τις καί εις τούς λόγους τού ρωμαίου 
φιλοσόφου Μουσωνίου (α’ αιών Μ. X.) : «’Ανδρών καί 
γυναικών κοινωνίας άλλην ούκ άν ευροι τις οΰτ’ άναγ- 
καιοτέραν ούτε προσφιλεστέραν ποιος γάρ εταίρος έταί- 
ρω οΰτω προσηνής ώς γυνή καταθύμιος τώ άνδρί: . . .τίς 
δέ απών ούτω ποθεινός ώς άνηρ γυναικί καί γυνή άν
δρί ; τίνος δέ παρουσία μάλλον η λύπην έλαφρύνειεν άν 
η χαράν έπαυξησειεν η συμφοράν έπανοοθώσειε ; τίσι δέ 
νενόμισται κοινά είναι πάντα, καί σώματα καί ψυχάς καί 
χρήματα, πλήν άνδρός καί γυναικός ;». Τί άλλοία άντί-

ληψις της τού Σ-.μωνίδου τού Άμοργίνου (ζ αιών II.X.) 
λέγοντος : «Ζεύς γάρ ρέγιστον τούτ’ έποίησε κακόν : γυ
ναίκας. . . . Ού γάρ ποτ’εύφρων ημέραν διέρχεται άπα- 
σαν, δστις σύν γυναικί πέλεται», καί τού φιλοσόφου έ- 
κείνου, δστις, έρωτηθείς τί έστι γυνή, άπηντησε: «Ναυά- 
γιον τού άνδρός, τρικυμία τού οίκου, έμπόδιον τής ησυ
χίας, αιχμαλωσία της ζωής, ζημία έραστη, άγάπη μιση
τή, αδης άχόρταγος καί πόλεμος άκατάπαυστος. . .» !

’Αλλά καί δ.ά την ρωμαϊκήν άντίληψιν η γυνή ητο 
ύπό την εξουσίαν τού άνδρός. Αύξανομένης δέ βαθιχηδόν 
της χλιδής έν 'Ρώμη, έξέλιπον τά άρχαΐα αγνά ήθη καί 
όσημέραι έξηυτελίζετο καί έξέπιπτεν η ίερότης τού θε
σμού τού γάμου καί ό πρός την σύζυγον σεβασμός, μάλι
στα δέ κατά τούς ποό Χριστού χοόνους.

Παρ’ Έβραίοις ή κόρη ητο ύπό την άπόλυτον έξου- 
σίαν τών γονέων καί νυμφευομένη ύπό την τού συζύγου, 
εις τόν οποίον ώφειλεν άπεριόριστον ύποταγην. Ή κόρη 
ητο άποκεκλεισμένη της έξασκησεως της λατρείας.

Ό άνηρ εδικαιούτο ,νά συζευχθη μετά πολλών γυ
ναικών οί μεταγενέστεροι Ταλμουδισταί όρίζουσιν άνώ- 
τατον δριον γυναικών δΓ έκαστον άνδρα τέσσαρας, έξαι- 
ρετικώς μόνον διά βασιλείς δέκα οκτώ, άν καί πολλοί 
τούτων ύπερέβησαν τό δριον τούτο καί μάλιστα ό Σολο
μών, δ όποιος είχε 700 συζύγους καί 300 δούλας 1 Συνή
θως δμως ό άστός ηρκεΐτο εις μίαν η δύο γυναίκας- 
μάλιστα δ’ εάν ό πρώτος γάμος ήτο άγονος, ή δευτέρα 
σύζυγος η ή δούλη ητο άπαραίτητος καί τοιαύτη 
ύπεδεικνύετο ένίοτε ύπό της πρώτης συζύγου, δι’ ήν τό 
τοιοΰτο ούδέν ένεΐχε τό προσβλητικόν πολλάκις δ’ ή 
δούλη γενομένη μητηρ έλάμβανεν άνωτέραν θέσιν της 
στείρας συζύγου. Ό άνηρ, άφού είχε την γυναίκα ώς 
ιδιοκτησίαν, ηδύνατο νά παραιτηθη τών έπ’ αύτής δι
καιωμάτων του, διαζευγνύμενος αύτής, η γυνή δμως δέν 
έδικαιόΰτο εις διαζύγιον. Θάνατος διά λιθοβολισμού 
ητο ή τιμωρία τής άπιστου συζύγου. Παρ’ δλα 
ταύτα έν τγί ιστορία τού ιουδαϊκού λαού εύρίσκομεν 
γυναίκας διακριθείσας ού μόνον έν τώ οίκογενειακώ,άλλά 
καί έν τώ πολιτειακώ καί θρησκευτική βίω, ώς την 
Δεββώραν, την 'Ρούθ, την προφήτιδα ’Όλδαν, την ’Ιου
δίθ, την Έσθήρ καί άλλας. Ή γυναικεία ώραιότης καί 
χάρις καί ή π.ός την γυναίκα άγάπη εις ούδέν ποίημα 
της άρχαιότητος έξυμνήθη τόσον περιπαθώς δσον έν τώ 
άριστουργηματι της εβραϊκής ποιησεως, τώ ασματι τών 
ασμάτων. «Μύρον έκκενωθέν όνομά σου — λέγει μεταξύ 
άλλων ό νυμφίος πρός την νύμφην. — Τρίχωμά σου ώς 
άγέλαι τών αιγών, αΐ άπεκαλύφθησαν άπό τού (όρους) 
Γαλαάδ- όδόντες σου ώς άγέλαι τών κεκαρμένων ( = προ- 
βάτων), αΐ άνέβησαν άπό τού λουτρού, αί πασαι διδυ- 
μεύουσαι καί άτεκνούσα ούκ έστιν έν αύταΐς- ώς σπαρ- 
τίον (=νήμα) κόκκινον χείλη σου, καί ή λαλιά σου ώ- 
ραία. . .κηρίον άποστάζουσι χείλη σου νύμφη- μέλι καί 
γάλα ύπό την γλώσσάν σου καί οσμή ΐματίων σου ώς 
οσμή Λιβάνου- κήπος κεκλεισμένος άδελφή μου νύμφη... 
ό τράχηλός σου ώς πύργος έλεφάντινος, οί οφθαλμοί σου 
ώς λίμναι έν Έσεβών, ώς περιστερά! λελουσμέναι έν γά- 
λακτι. . .». Πόσον μεγάλη ητο η έπίδρασις της γυ- 
ναικός έπί τού οίκου μαρτυρεί καί ό στίχος έκ τών Πα
ροιμιών τού Σολομώντος : «Σοφαί γυναίκες οικοδόμησαν 
οίκους, ή δέ άφρων κατέσκαψε ταΐς χερσίν αύτης»- πό
σον δέ ή άγαθή γυνή έθεωρεΐτο συντελούσα εις την εύ- 
δαιμονίαν τού άνδρός διδάσκει ό στίχος Σοφίας Σει
ρά/ : «Γυναικός αγαθής μακάριος ό άνηρ καί άριθμός τών 
ημερών αύτοΰ διπλάσιος». Πάντως δμως ό άνηρ έθεω-
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ρεΐτο ώς δν άνώτερον τής γυναικός καί διά τούτο ό ραββί 
Μείρ συνίστα πρός τούς μαθητάς του νά εύχαριστώσι 
καθ’ έκάστην ημέραν τόν Θεόν, δτι έγεννήθησαν Εβραίοι 
καί ούχί εΐδωλολάτραι, άνδρες καί ούχί γυναίκες, πνευ
ματικώς ύγιεΐς, καί ούχί παράφρονες.

Καί εις την άρ/αίαν σινικήν θρησκείαν ή θέσις τής γυ
ναίκας ήτο ή τής τελείας ύποταγής εις τόν άνδρα. Εις 
κηδείας ηγεμόνων καί προύχόντων συνεθάπτοντο ζώσαι 
σύζυγοι καί δούλαι- 38 έκ τών 40 γυναικών παρηκολού- 
Οησαν ζώσαι τόν άρχηγόν τής δυναστείας τών Μίγγ εις 
τόν τάφον- ό Γίγγ-Τσούγγ (περί τό 1450 II. X.) έθεσε 
τέρμα εις τό βάρβαρον τούτο έθιμον καί έκτοτε καίονται 
απλώς χάρτινα ομοιώματα γυναικών καί δούλων παρά 
τόν τάφον. Έκουσία αύτοκτονία γυναικών, κατά τόν θά
νατον τού συζύγου, συμβαίνει έν Σινική σήμερον έτι συ
χνότατα. Ή συνταφή ή ή αύτοκτονία τής συζύγου στη
ρίζεται έπί τής άρχής, καθ’ ήν ή γυνή, ώς ιδιοκτησία 
τού άνδρός, οφείλει ν’ άκολουθήση αύτόν εις τήν μέλ- 
λουσαν ζωήν μεθ’ δλων τών θησαυρών του, οί όποιοι — 
εις τήν άρχαίαν έποχήν — προσεφέροντο ώς θυσία μετά 
τής οικίας τού τεθνεώτος, τής οικογένειας έγκαθισταμέ- 

νης εις πενιχράν καλύβην.
Ή θέσις τής γυναικός έν Ίνδίαις είναι έπίσης λίαν τα

πεινή- τό ιδεώδες τού βραμκνισμοΰ, δΓ ού μόνου δύναταί 
τις νά φθάσ-/) εις τό βράμα, είναι ή έγκατάλειψις τής συ
ζυγικής εστίας καί ή έν τή έρήμφ άσκησις. ’Επίσης διά 
τήν βουδδιστικήν σκέψιν ό οικογενειακός βίος, ώς προκα- 
λών φροντίδας καί θλίψεις, άπομακρύνει άπό τού τόπου 1 
τής μελλούσης εύδαιμονίας, τού Νιρβάνα. Τά γυναικεία 
μοναχικά τάγματα τού βουδδισμοΰ είναι ύπό τάς διατα- 
γάς τών μοναχών καί διδάσκονται τόν πρός αύτούς όφει- 

λόμενον σεβασμόν.
Ό Μωάμεθ, κατά τόν ζ’ μ. X. αιώνα, έξεμηδένισε 

τήν έπίδρασιν τής νυναικός έν τή κοινωνία, διατάξας 
τόν έν χαρεμίω βίον καί τό κάλυμμα τού προσώπου πρό 
ξένων άνδοών. “Εκαστος Μωαμεθανός δύναται νά λάβη 
τέσσαρας νομίμους συζύγους, ό Μωάμεθ δμως έλαβε 
πλείονας, διατασσόμενος πρός τούτο — κατά τό λέγειν 
του—ύπό τού Θεού δΓ άποκαλύψεων. Ή γυνή είναι 
κτήμα τού άνδρός. «Τάς γυναίκας, τών όποιων φοβεΐσθε 
τήν ίσχυρογνωμοσύνην, συμβουλεύετε, έγκλείετε εις τους 
κοιτώνας καί δέρετε» διατάσσει ό προφήτης τούς πιστούς.

τήν παρακολουθώμεν μέ μερισσοτερκν προσοχήν, νά τήν 
έξαίοωμεν άκόμη, καί νά τήν κοίνωμεν, εΐ δυνατόν, μέ 
περισσοτέραν έπιείκειαν.

“Οταν πρό τινων έτών παρεστά'ησαν έπανειλημμένως 
άπό τής ελληνικής Σκηνής, δράματα ποωτότυπα όφει- 
λόμενα εις κάλαμον γυναικός, ό μακαρίτης Ρούκης, κρί
νων αύτά, δέν έδίστασε νά άναγράψ-/), δτι διά τής πρώ
της έκείνης έμφανίσεως—μιας γυναικός είς τό Θέατρον — 
ή μικρά Έλλας προηγηθη πολλών πεπολιτισμένων Κρα
τών, άφού ή παγκόσμιος ιστορία δέν άναγράφει εις τάς 
δέλτους της γυναίκας δραματογράφους, πλήν μιας Γερ
μανίδας μυθιστοριογράφου, καί τής Γεωργίας Σάνδης, ή 
όποια μετεσκεύασεν—άνευ επιτυχίας—είς .-θάματα, τά 
ί'δια αύτής μυθιστορήματα.

Έάν δμως έζη σήμερον, ό άείμνηστος Ρούκης, προκει- 
1 μένου περί τής «Νέας Γυναικός», δέν θά έθεώρει αύτήν 

ώς μίαν έκδήλωσιν προόδου τής γυναικείας δράσεως και 
ένεργείας, δπως έάν δέν ύπήρχεν είς τάς σκέψεις τής 
Έίληνικης ’Επι&εωρήσεως ή έπιείκεια, ή όρθοτέρα 
κρίσις έπί τού έργου τής κ. Παρρέν θά ήτο ή σιγή.

Ή ύπόθεσις τού έργου είνε γνωστή, αφού τό δράμα 
τής κ. Παρρέν, είνε αύτό τό μυθιστόρημά της, ή «Χει
ραφετημένη», καί ώς έκ τούτου, δέν θά κάμωμεν άνά- 
λυσιν τού έργου. 'Η κ. Παρρέν ζητεί τήν έργασίαν διά 
τήν γυναίκα καί, τήν αλήθειαν διά τήν εύτυχίαν της. 

I ’Αλλά λησμονεί, οτι έκείνη ή οποία θά κατέχη τό τά- 
। λαντον, δπως ή Μαρία Μύρτου, δέν θά έμποδισθή άπό τί
ποτε,δταν τό τάλαντόν της αύτό ζητήση μόνον του νά έξω- 
τερικεύση ολας του τάς έμπνεύσεις καί νά κάμ-ρ νά άναζή- 
σουν είς τό κομμάτι έκεΐνο τής οθόνης, δλαι αί συλλή
ψεις τοΰ δημιουργικού πνεύματός της. “Οσον δέ άφορα 
τήν αλήθειαν, λησμονεί ή κ. Παρρέν πόσον αναπόσπα
στα είνε διά τήν ζωήν μας τά κατά συνθήκην ψεύδη, 
έάν δέ τό λησμονή έκείνη, τό ένθυμεΐται — εύτυχώς ή 
δυστυχώς — ή ήρωίς της, ή όποια διαμαρτυρομένη ύπέρ 
τής αλήθειας άποδέχεται τό ψεύδος τοΰ συζύγου της, 
καί δέχεται ύπό πλαστόν πρόσωπον νά· είσέλθν) ά
κόμη καί είς αύτήν τήν οίκογένειάν του !! 1 Τό δτι δέ 
περιεφρόντσεν ή Νέα Γυναίκα τής κ. Παρρέν ένα άστα- 
τον σύζυγον ήτο καθήκον της, δπως ήτο καθήκον της νά 
ύπάρξη άληθής μήτηο διότι ύποθέτω τό αίσθημα τής 
μητρικής στοργής δέν τό κατέχουν μόνον αί νέαι γυναί
κες, άφού άπό άρχαιοτάτης έποχής είνε νόμος φυσικός 
νά ύπάρχουν μητέρες άφωσιωμέναι είς άνάπτυξιν, είς 
μόρφωσιν καί σωτηρίαν τών τέκνων των.

“Ολα αύτά βεβαίως άποδεικνύουν δτι δυστυχώς ή κ. 
Παρρέν, έστήριξε τήν Νέαν της Γυναίκα έπί παλαιών 
βάσεων, καί δτι τό κήρυγμα τοΰ ’Αποστόλου Παύλου 
καί ή πρός αύτόν παρομοίωσις, διά τής ίδιας της χειρός, δέν 
είχον ούδεμίαν σχέσιν μέ τήν συγγραφέα τής κατ’εύφη- 
μισμόν «Νέας Γυναικός». Άποδεικνύει δμως άκόμη καί τό 
εξής : “Οτι ήτο πολύ εσφαλμένη ή κρίσις αύτής, δταν έ
γραφε κάποτε, δτι ή δραματική δόξα άποκτάται διά 
τού χρόνου καί τής μελέτης, ένώ ομολογεί ή ιδία σήμε
ρον, δτι έπί εικοσαετίαν έργαζομένη, σκεπτομένη, με- 
λετώσα, δέν κατώρθωσε νά παραγάγη παρά τήν Νέαν 
αύτήν Γυναίκα, ή οποία ολίγον έλλειψε νά μειωσν) τήν 
δημοσιογραφικήν της άξίαν ήν τής προσεπόρισεν ή άξιό- 

λογος «ΈφημεΓις τών Κυριών».
Ε. Ζ.

Ή «'Ελλητικη Έ.ιι&κόρηοιςν έπισκοπούσα τήν μη- 
νιαίαν κίνησιν εις δλου; τού: κοινωνικούς κλάδους, θα ά- 
πεμακρύνετο ΐσω: τών υποχρεώσεων της άναφέοουσα 
γεγονότα, τά όποια έλαβον χώραν τόν παρελθόντα Σε
πτέμβριον. Έν τούτοι:, προκειμένου περί τής «Νέας Γυ- 
ναικός», τού δράματος τής κ. Παρρέν, τό όποιον έδόθη 
πρός διδασκαλίαν τόν μήνα εκείνον, θά κάμωμεν μίαν 
έζαίρεσιν, διότι τήν γυναικείαν πρόοδον πρέπει καί νά
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ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΊΙ προνοητικότης, ή άλληλεγγύη και ή κοινοπρα

ξία, είναι τά μεγάλα, σοφά και λαοσωτήρια μ^τρα, οά τών δ- 
ποίων ή άνθρωπότης κατόρθωσε νά περιορίση τά ©οβεοά αποτε
λέσματα τής τραγικής κοινωνικής πάλης, εις ήν ακάθεκτος έ®έ- 
ρετο μεγάλη μερις τού πληθυσμού τής γής, άφ’ης εις τά; κοι
νωνίας ήρ/ισαν έπκρατούσαι αί άρχαί τής ισότητος και τής ε
λευθερίας, άφ’ ης ή τάξις τών δούλων κατέστη τάξις έλευθέρων 
ανθρώπων,κα'ι ά©’ ης τέλος δ αγών μεταξύ κεφαλαίου καί εργα
σίας ήρχισι λαμβάνων επικίνδυνον διά τήν ανθρωπότητα μομφήν 
και έντασιν.

Και θά ήσαν όντως φοβερά τά τής κοινωνικής αυτής πάλης 
αποτελέσματα καί τδ φαινόμενον τής κοινωνικής πενίας θά έ ση
μείωνε σελίδας φ:ίκης εις τήν ιστορίαν τών Εθνών κατά τούς 
δύο τελευταίους αιώνας, εάν δέν ήρχιζον διαδιδόμενα’, καί έπι- 
κρατούσαι παρά τοίς λα<ΐ , όλων τών ανεπτυγμένων Κρατών, άρ
χαί νέαι, παρέχουσαΐ μέσα ευχερή και απολύτως ασφαλή, εις 
τούς βιοπαλαιστάς τών κοινωνιών, προς καλ/ ιτέρευσιν τών συνθη
κών τού βίου καί τής έργασίας έν γένει.

"Ανδρες μεγάλοι έν τοίς γρχμμασιν, έν ταίς έπιστήμαις καί 
έν τοϊς Πολιτικοί; Άξιώμασι ακόμη, έλκυσθέντες έκ τών νέων 
τούτων αρχών καί, διαβλέποντες δτι δι’ αύτών καί μόνων θά ή- 
δύνατο ν’ άποσοβηθή δ μέγας κίνδυνος πρδς δν έοέρετο ή avOpoj- 
πότης, ένεκολπώθησαν αμέσως ταύτας καί αφιέρωναν τάς ή χέ
ρας, τάς γνώσεις καί τά μέσχ των, πρδς έμψύχωσιν τού άγώ- 
νος, δν άνελάμβανον αί νέχι κοινωνία». κατά τών κλασικών καί 
ανεφάρμοστων τής Πολιτικής Οικονομίας διδαγμάτων.

Αί νέαι αύται αρχαί, τεθεΐσαι έν έφαρμογή άπδ τών αρχών 
τού παρελθόντος αίώνος, άπέδωκαν ευθύς αμέσως τοιαύτα κατα
πληκτικά υπέρ τής τάξεως τών βιοπαλαιστών αποτελέσματα, 
ώστε κχτενοήθη αμέσως ότι αί έκ τούτων ήθικαί διά τούς λαούς 
ωφέλεια», ήσαν έπίσης πολλαί καί μεγάλα», δσον καί αί ύλικαί. 
Τούτου γενομένου, έπήλθε γοργή καί άλμχτική ή παρ’ αύτών 
κατάκτησις τών λαών,καί αύτών είσέτι τών Κυβερνήσεων, αΐτινες 
οιαβλέπουσαι έν αύταϊς τδ μόνον μέσον πρδς συνδιαλλαγήν τού 
κεφαλαίου καί τής έργασίας,καί πρδ; συνένωσιν πρδς τήν πρόοδον 
τών δύο τούτω* μεγάλων κοινωνικών δυνάμεων, ένεψύχωσαν τήν 
έπικράτησιν αύτών διά προστατευτικών νομοθετημάτων καί διά 
παροχής σοβαρά; ύλικής και ήθικής προστασίας.

Αί νέαι αύται άρχαί, έβηρμόσθησαν διά τής ίδρύσεως συστη
ματικών Ταμιευτηρίων (Caisses d’ epargne) καί Συνεργατικών 
Εταιριών (Soeietes Cooperatives), μέ βάσιν τήν προνοητικότη- 
τχ, :ήν αλληλεγγύην καί τήν κοινοπραξίαν

Καί τά Ταμιευτήρια καί αί«Συνεργατικάί Εταιρία»., τήν σύ- 
στασιν τών δποίθίν ένέπνευσεν ή άπολυτωτέρα κοινωνική ανάγκη, 
καί ή αγνότερα, αλλά καί πρακτικωτέρα Φιλανθρωπία, τδν αύτδν 
επιδίωξαν κοινόν σκοπόν, τήν υλικήν δηλονότι των βιοπαλαι
στών ανακούφ’.σιν, πλήν διά μέτρων δλως ανομοίων καί αντι
θέτων.

Ή άποταμίευσις είναι δμολογουμένω: μεγίστη διά πάντα α
ρετή, διότι δι* αύτής ού/ί μόνον κατορθώνει τις νά έξασφαλίζη 
τον εαυτόν του κατά τής ενδεχόμενης ανάγκης, αλλά καί διότι 
έκπληρούται δι’ αύτής εύρύτερος κοινωνικός σκοπό; καί έπιτυγ- 
χάνεται ή υλική καί ήθική άνάπτυξις τών άτόμων, καί τών κοι* 
νωνιών κατά συνέπειαν. Άλλ’ ή άποταμίευσι;, ής τήν άνάγκην 
ήσθάνθη δ άνθρωπος έκ τών παλαιοτάτων άκόμη χρόνων, άφ’ής 
δηλ. ήρχίσε ν’αύξάνη δ πληθυσμός τής γής καί νά έλαττούνται 
αί αύτόματοι τής φύσεως πηγαί, καίτοι κατά τούς δύο τελευ
ταίους αιώνας ήρχισε συστηματοποιουμένη καί ωθούμενη έπί τδ 
κοινωφελέστερον, δέν θά ήδύνατο μόνη της νά καταπολέμηση τά 
οίκτρά τής πενίας άποτελέσματα. έάν δέν τή έπήρχετο συνεπί- 
κουρος ή Συνεργατικότης. καί αν κατ’ ευτυχή καί εύουεστάτην 
έμπνευσιν, δέν συυεδυάζοντο αί βάσεις αύτών, κχίτοι άνόαιαι 
κατ’ ούσίαν καί κατ’ επιφάνειαν.

Διότι ενώ ή Άποταμίευσις έχει ώς βάσιν τήν αύστηράν καί 
διά τής στερήσεως,έστίν δτε, οικονομίαν. ή Συνεργατικότης έπι- 
ζητεί τήν πραγματοποίησιν οικονομίας ούχί μόνον άνευ στερή
σεων, άλλά διά τής καλλιτερεύσεως τών συνθηκών τού βίου.’Ενώ 
ή άποταμίευσις καλεί πρδς άπόλαυσιν τών άγαθών της, αόνους 
• Ζ H > ' · » F Ζ Ζ V , .εκείνους οίτινες ουνανται να εςοικονομησωσι κάτι, έστω και ε- 
λάχιστον, έκ τών καθημερινών αναγκών τού βίου, ή Συνεογα· 
τικότης άντιθέτώς, καλεί πάντας τούς άδυνατούντας νά περικό- 
ψωσί τι έκ τών αναγκών τού βίου, καί τοίς δίδει τά μέσα νά 

πραγματοποιήσωσιν οικονομίαν καλλιτερεύοντες συνάμα τάς συν- 
θήκας τής ζωής των !

Φαίνεται βεβαίως περίεργον τδ τοιούτον έκ πρώ~ης οΦεως, 
ιιως μαλιστχ καί άδύνατον άλλ’ είναι άπολύτιτς άληθές καί 
πραγματικόν καί διά τούτο άκριβώς, δ θεσμός τής Συνεργατικό- 
τητος, άπεδείχθη άπολύτως σωτ/ριος διά τήν άνθρωπότητα. Διά 
τής άνκλύσεως, ήν θά δώσωμεν έν προσεχεί ήμών άρθρω, τού 
οικονομολογικού συνδυασμού, όστις διέπει τά διάφορα Συνεργα
τικά ιδρύματα, θά έννοήση πας τις, πώς έπιτυγ/άνεται τό τοι
ούτον καί πού οφείλεται ή μυθώδης άνάπτυξις ήν έλαβον ταύτα 
έντδς μικρας σχετικώς χρννικής περιόδου καί ή καταπληκτική 
αύξησι; τού άριθμού τών ιδρυμάτων τούτων εις δλα τά Κράτη, 
έκτδς τής Ελλάδος.

Δέν ζητούμεν βεβαίως διά τ ον άνωτέρω νά ύποτιμήσωμεν τά 
μεγάλα ύλικά καί ήθΐ/.ά ωφελήματα τά έκ τής Άποταμιεύσεως 
προερχόμενα, καθ’ οτι τούτο θά ήτο πλέον ή τολμηρόν έκ μέ
ρους μας. "Ολως τούναντίον, θέτομεν εις Γσην σχεδόν μοίοαν τά 
έξ αύτής ώφέλη. πρδς έκειρα άτινα παρέχει ή Συνεργατικότης 
καί δμολογούμεν είλικρινώς καί άπεριφράστως, ότι καί υμείς,ώς 
τόσοι άλλοι, παρακολουθούντες μετ’ένδιαφέροντος τάς ύπό τίνος 
χρόνου γιγνομένα; άποπείρας έκ μέρους ιδιωτών καί έκ μέρους 
όλων τών Τραπεζιτικών ίδρυμάτω> τού τόπου? πρδς άνάπτυξιν 
και έν Έλλάδι τού φρονήματος τής άποταμιεύσεως, άποθαυμά- 
ζομεν τήν παρ’ αύτών έ·»εργουμένην συστηματικήν πρδς τούτο 
έσγασίαν. όσον πονούμεν διά τήν παράδοξο? άδιαφορίαν ήν έπι- 
δεικνύουσιν εις τδ ζήτημα τού-ο ή Κυβέρνησις καί ή Πολιτεία.

Θέλομεν μόνον νά τονισωμεν, ότι έάν εις ολα τ’ άλλα Κράτη 
δ συνδυασμός τής Άποταμιεύσεως καί τής Συ>εργατικότητος 
έκρίθη άναγκαίος,τδ μέν πρδς έπίτευξιν καλλιτερεύσεως τών συν
θηκών τού βίου τών βιοπαλαιστών, τδ δε πρδς ήθικήν άνάπτυξιν 
τών λαϊκών τάξεων, έν Έλλάδ· έπιβάλλεται ωσαύτως, συν τή 
άναπτύξει τού φρονήματος τής άποταμιεύσεως, καί ή έφαρμογή 
τώ/ άρχών τής Συνεργατικότητος. εις όλους τούς κλάδους τής 
έργασίας, λόγω τών δσημέραι πληθυνομένων καί αύξανομένων 
άναγκών τού βίου καί λόγω τών συνθηκών ύφ’ άς αρχίζει νά εύ- 
ρίσκηται ή έργασία καί τδ κεφάλαιον.

Μέχρι τούδε δ τόπος μας φαίνεται μέ πνεύμα μέν άποταμιεύ
σεως λίαν περιωρισμένον, έντελώς δέ άγνοών τά μεγάλα τής 
προνοητικότητος καί τής άλληλεγγύης άγαθά. Ίσως, διότι μέχρι 
πρό τινων έτών αί άνάγκαι τού βίου ένταύθα ήσα? μέτριαι καί 
περιωρισμέναι.’Ίσως, διότι μέχρι τούδε ή πενία δέν ύψωσε παρ’ 
ήμίν έπίφοβον τήν κεφαλήν. ’Ίσως, διότι δέν έδόθη άκόμη ά- 
ΦΟρμή εις τδν τόπον, όπως κατανοήση, ότι διά νά μή άκουσθή 
καί ένταύθα ή κσαυγή τών πενήτων κατά τών πλουσίων, ή σα- 
λεύουσα τά θεμέλια τού κοινωνικού καθεστώτος, πρέπει ταχέως 
τάχιστα, νά θέση εις έφαρμογήν τά λαοσωτήρια έκείνα μέτρα, 
άτινα έχρησίμευ ;αν ώς ή σανίς τής σωτηρίας τού έργατικού κό
σμου τών άλλων Κρατών Διότι ούδείς άγνοεί, ότι διά τής κα
ταπληκτικής αύξήσεως έν Έλλάδι κατά τά τελευταία έτη τών 
άναγκών καί δαπαπών τού βίου, ή τάξις τών βιοπαλαιστών, καί 
ιδία ή μέση τάξις τής κοινωνίας μας. διεξάγει βαρύν, βαρύτατον 
άγώνα ύπάρξεως. *0 κίνδυνος είναι έπί θύραις, διότι ή αύξησιc 
τών αναγκών τού βίου δλονέν έπιτείνεται καί ή κατάστασίς μας 
δλονέν έπιδεινούται ναι βαίνει πρδς τδ απροχώρητον.

Έάν μετά χαράς καί άνακουφίσεως έχαιρεστίσθη άπδ τδν λαόν 
ή παρά τής Λαϊκής Τραπέζης μας ΐδρυσις ένεχυροδανειστησίου 
συστηματικού, μέ οργανισμόν καί βάσεις ειλικρινείς καί δικαίας 
μέ πόσην μεγαλειτέραν άνακούφισιν καί άγαλλίασιν άληθή, δέν θά 
/αιρετισθή ή ΐδρυσις Συνεργατικών Εταιριών καταναλώσεως, 
Πιστωτικών Συνεργατικών ιδρυμάτων καί Συνεργατικών οικοδο
μικών Εταιριών, άφού μεγάλοι οικονομολόγοι διεκήρυξαν καί τά 
πράγματα άπέδειξαν. δτι έν τη οικονομολογική ίότορία 
τών Εθνών, τά ενεχυροδανειστήρια άντιπροόωπενουόι 
τδν λίθινον αιώνα, τά Ταμιευτήρια τδν όιδηρουν, καί 
τά Συνεργατικά ιδρύματα τδν χρυόούν.

Πόσα καί πόσα ζητήματα ύψίστης κοινωνικής άνάγκης καί 
ση χασίας δέν θά έπελύοντο διά τής έφαρμογής τού μέτρου τής 
Συνεργατικότητος! Ποία πρόοδος, ποία άλλαγή συστήματος βίου 
καί έργασίας δέν θά συνετελεϊτο έντδς ολίγο^ν έτών, άφ* ής καί 
έν τώ τόπω μας θά διεδίδοντο καί θά έπεκράτουν αί άρχαί τής 
άλληλεγγύης καί κοινοπραξίας.

Καί πόσην εύγνωμοσύνην δικαίαν καί άληθή δέν θ’ άπελάμβα- 
νεν έκ αέρους τού Ελληνικού λαού έκείνος, όστις έχων τδ σθέ
νος καί τά μέσα τής έμπρακτου έφαρμογής τών άρχών τούτων, 
θά έδέ/ετο ν’ άψηφήση καί κόπους καί θυσίας, ΐ’να λάβη τήν 
πρωτοβουλίαν τής έκτελέσεως τού μεγάλου τούτου καί ίερού σκο
πού ! Ποιος θά ήναι άραγε ούτος ; φωτιος Ν. φωτιαδης

Μ ΘΗ7Ν ΥΤΙΕΙΤΝ

ιι, αί ίοθεΐσαι 
» παρ’ όλων τών νομοθετών, τών φιλοσόφων 

καί τών ιατρών, πρδς προστασίαν τής ύγιείας και διατή- 
ρησιν ταύτης. Εντεύθεν έπίσης ή 
προσωποποίησις καί ή θεοποίησις τής 
καταστασεως ταύτης ύπό τών αρ

χαίων ημών προγόνωζ, οι- 
τινες έπροσωποποίουν καί 
έθεοποίουν παν δ,τι ήτο 
έςοχον καί ύπεράνθρωπον, 
παν δ,τι ήτο ώραϊον, παν 
ο,τι ήτο ωφέλιμον. Διά δέ 
τής σμίλης τοΰ Φειδίου 
καί τοΰ Πραςιτέλους κα- 
τέλιπον ήμΐν έπί τοΰ μαρ
μάρου άποτετυπωμένας 
τάς αθανάτους αναπαρα
στάσεις άπασών τών θεο
τήτων τούτων.

Ιίαρά τοϊς άρχαίοιςΈλ- 
λησιν ή Ύγίεια, θυγάτηρ 
θεωρούμενη, κατ’ άλλους 
μέν τοΰ ’Ασκληπιού, κατ’ 
άλλους δέ τοΰ ’Απόλλω
νος, κατά τήν έποχήν τών 
μυθικών χρόνων, καθ’ ούς 
έλατρεύοντο ώς θεοί ή 
φύσις καί τά διάφορα ταύ
της φαινόμενα, καί ούχί 
ό ποιήσας ταύτην εΐς καί 
μόνος δημιουργός τοΰ παν
τός, παρίσταται άλληγο- 
ρικώς ώς Θεά. Τά δέ σω- 
ζόμενα έτι καί νΰν άνά 
γλυφά καί αγάλματα τής 
έποχής έκείνης, έν τοϊς 
διαφόροις άρχαιολογικοϊς 
Μουσείο».;,παριστώσι ταύ
την «ύπό τό δέμας καί 
τάν φυήν κόρης κομψής 
καί σεμνής, μέ ζωηρούς 
καί γελόεντας οφθαλμούς, 
αέ πρόσωπον ανθηρόν καί 
ροδόχρουν, μέ ανάστημα 
εύσταλές, μέ σώμα χά- 
ριεν καί ευκίνητον®· καί 
ήτις ήν ένδεδυμένη πέ
πλον λευκόν καί έλαφρόν 

καί έκράτει, κατ’άλλους μέν τούτων, εις τήν μίαν χεϊρα 
μάζαν έξ αλεύρου, κατ’άλλους δέ βότανα, έφ’ών έφώρμα 
δφις, όστις ήτο περιτετυλιγμένος εις τήν έτέραν χεΐρα. 
Παρά τούς πόδας δέ τής θεάς ταύτης παρετίθετο ένίοτε 

ή σφίγς.
Οί Ρωααΐοι

, είτε ή Εντεύθεν αί πολυάριθμοι και σοφαί οδηγία 
δλων τών φυσιολογικών τω άνθρώπω -λ».

Ό άνΟσώπ.νος

"Υγιεία, κατά ιόν ορισμόν τής φυσιολογίας, είνε 
κανονική Ικτέλεσις ή αρμονία ί 
λειτουργιών τοΰ ανθρωπίνου σώματος. 
οργανισμός δύναται νά παραβληθώ 
προς τέλειον μέν, άλλά πολυσύνθε 
τον καί πολύπλοκον μηχάνημα. 
Καί όπως πάν μηχάνημα, 
ώρολόγιον έπί παραδείγ- 
ματι ή ατμομηχανή, ίνα 
έργάζηται καί λειτουργη 
καλώς καί κανονικώς, έ
χει άνάγκην δπωςτ’άπο- 
τελοΰντα αύτδ τμήματα 
ή διάφορα μέρηώσινάκέ- 
ραια καί άρμονικώς δια
τεταγμένα, ούτω καί τό 
άνθρώπινον μηχάνημα, ό 
άνθρώπινος τούτέστιν ορ
γανισμός, όπως κανονικώς 
έργάζηται καί λειτουργά 
— ήτοι όπως ύγιαίνη — 
έχει άνάγκην ΐνα άπασαι 
αί λειτουργία», τών δια
φόρων αύτοΰ οργάνων (ά- 
ναπνοή, κυκλοφορία, πέ- 
ψις κλπ)· κανονικώς έκ- 
τελώνται, οπότε ό άνθρω
πος είνε υγιής.

Καί όπως έν παντί μη
χανήματα, έάν τμήμά τι 
τούτου Οραυσθγί ή έκτο- 
πισθη ή καί τέλεον έκ
λειψη,ή κανονική λειτουρ
γία τοΰ μηχανήματος τού
του διαταράσσεται ή καί 
έπέχηται τέλεον, ούτω 
καί έν τώ άνθρωπίνω όρ- 
γανισμώ, έάν ό'ργανόν τι 
πάθη βλάβην τινά, καί 
δέν λειτουργεί κανονικώς, 
ό άνθρωπος νοσεί ή θνή
σκει.

Ύγιεία ίιχ καί νόσος 
είσί δύο καταστάσεις έκ 
διαμέτρου άντίθετοι, καί 
τοι αί έφορεύουσαι ταύ
τας έπιστήμαι, ’Υγιεινή 
καί 9Ιατρική, βαδίζουσι ν 
έκ παραλλήλου καί θεωρούνται ώς άδελφχί. Ή ύγιεία λοι
πόν είναι τό μέγιστον καί τό ώραιότερον όλων τών άγαθών, 
καί άποτελεϊ τό πολυτιμότερον δώρον, δπερ ό δημιουργός 
τοΰ παντός έδωκεν ήμΐν. ’Αλλά τό άγχθον τοΰτο, τό δώ
ρον τοΰτο είναι καί το μάλλον εύθραυστον καί ήττον διαρ
κούν. Τοΰτο είναι άλήθεια βεβχιωθεϊσα άπό καταβολής 
κόσμου, έν παντί τόπω καί χρόνω, κχί οφείλει νά ύπο- 
μιμνήσκη τοΐς πάσι τάς μέριμνας, άς ή τοιαυτη κχτά- 
στασις έκζητεϊ ποός συντήρησιν κχί παράτασιν αύτής.

οστις ήτο περιτετυλιγμένος εις τήν έτέραν χεΐρα.

παρίστανον ταύτην ώς Νύμφην, καθημέ- 
νην έπι θρόνου στηριζομένου έπι βωμού και κρατούσαν 
εις τήν άριστεράν χεΐρα, αν τι βοτάνων και τής ές α
λεύρου μάζης, άγγεΐον πλήρες ύδατος, οπερ ο δφις έκ
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τής άλλης χξιρός, έν ή ήν ’περιτετυλιγμένος, έτεινε 
νά πίν).

Κατ’ άλλας δέ τέλος παραστάσεις, ή ΰγιεία έ'χουσα 
τήν κεφαλήν έστεμμένην διά δάφνης, έζράτει είς την 
μία μέν χεϊρα ράβδον και εις την άλλην κύπελον, ό δέ 
δφις ήν περιτετυλιγμένος περ'ι τούς κόλπους αυτής. ’Ε
νίοτε δ’ εΐχεν η θεά αυτή και διάδημα και σκήπτρον, 
ώς βασίλισσα της Ύγιείας.

Ή Θεά ύγιεία ύπήρχε πάντοτε έν τοϊς Άσκληπι- 
είοις η τούς ναούς, παρακείμενη τώ Άσκληπιω, οστις 
ήν ό ιατρός τών Θεών, τή Ίασώ και τή Πανακία, αΐτι- 
νες ήσαν άδελφζί αυτής.

Ή ύγιεία, ώς Θεά, Νύμφη, ’’Εφορος και προστάτις 
τη εύεξίςε τών ανθρώπων, έλατρεύετο πολύ έν Έλλάδι, 
καί ιδία έν Πελοποννησω, ώς ό Παυσανίας πολλαχοϋ 
αναφέρει. Οί δέ πρώτοι ναοί ταύτης έν Πελοποννησω 
άνηγέρθησαν.

Ή Ύγιεία έλατρεύετο έπίσης σύν τω Άσκληπιω 
έν τω έν Έπιδζύρω ναώ αύτοΰ. Έν δέ τή Τεγέα πα- 
ρίστατο τό άγαλμα τής Ύγιεί <ς σύν τώ τοΰ ’Ασκλη
πιού και τώ της Άλέας Άθηνάς. Τοΰθ’ δπερ έμφαίνει 
δτι ή φρόνησις πρέπει νά παράκειται τή Ύγιεία. Έν 
Γόρτύνι ύπήρχεν έπίσης ναός τής Ύγιείας κα'ι τοΰ ’Α
σκληπιού, έπί δέ τοΰ αγάλματος αύτής ό Μέγας ’Αλέ
ξανδρος άνέθηκε τον έζυτοΰ θώρακα και τό δόρυ. Τοι- 
οϋτοι ναοί ύπήρχον έπίσης έν Σικυώνι, έν Βοιαϊς της 
Λακωνίας, έν Μεγαλουπόλει, έν Μαντινεία, έν Θελπού- 
ση, έν Άλυφέρα κα'ι έν Εΰα της Θυρέας. ’Αγάλματα 
δέ της Ύγιείας ύπήρχον έν Ώρωπώ, Κορίνθω,' ’Αργεί, 
’Αθήνας, Σικυώνι καί έν Ρώμη.

Εις τήν Σικυώνα ιδίως, πόλιν άρχαίαν της Πελοπόν
νησου, ύπηρχεν πάλλευκος έπί τοΰ θυσιαστηρίου τοΰ 
οποίου, έστολισμένου μέ ρόδα καί λευκά κρίνα, καί περι- 
βαλλομένου από φωτοστέφανον, ύψοΰτο ύπερηφάνως τό 
άγαλμα της Θεάς Ύγιείας. Ή μία τών χειρών της 
οποίας έκράτει άγγεΐον πλήρες ΰδατος, ή δέ άλλη δφιν, 
δστις έτεινε τήν κεφαλήν αύτοΰ δπως πίη από τό θειον 
ύγρόν τό πεοιεχόμενον είς. τό σκεύος (δρ. εικόνα) τό ά 
γαλμα τοΰτο παρίστα τήν Ύγιειαν ώ; νύμφην έναέριον, 
γελώσαν μέ οφθαλμούς καθαρούς καί μέ έπιδερμίδα 
λεπτήν καί διαφανή. Παρά τό Βάθρον δέ τοΰ αγάλμα
τος τούτου ύπηρχε πηγή κρυστάλλινος, ής :ό ύδωρ κα
θώς άνέβρυεν έμελώδη.

Έκ της πηγής ταύτης αί γυναίκες πίνουσαι, κατά 
τήν μυθολογίαν, έγίνοντο ώραϊαι καί αθάνατοι. Είς τό 
άγαλμα δέ τοΰτο της Ύγιείας, γυναίκες της Σικυώνος 
καί τών περιχώρων προσερχόμεναι άφιέρωνον μέρος της 
κόμης αύτών ή τάς άκρας τών ένδυμάτων των καί άλλα 
τοιαϋτα είδη, δι’ ών έκαλύπτετο τό άγαλμα της θεάς. 
Εϊτα έλούοντο είς τό ύδωρ της πηγης, και πίνουσαι έξ 
αύτοΰ έγίνοντο λευκότερα', τής χιόνος καί καθαρότερα', 
τοΰ ήλιου. Τήν θεάν ταύτην ικέτευαν πολλαί άσθενικαί 
καί άσχημοι γυναίκες τής άρχαιότητος, αΐτινες, κατά 
τάς μαρτυρίας διαφόρων συγγραφέων τής συγχρόνου έπο- 
χής, απέκτησαν εύεξίαν καί κάλλος άπαράμιλλον.

Τής σήμερον ό περίλαμπρος έκεΐνος ναός τής Σικυώνος 
δέν σώζεται πλέον, μεταβληθείς είς έρείπια, ών ή δόξα 
κοιμάται έν μέσω τής χλόης· τό δέ ύπερήφανον άγαλμα 
τής θεάς δέν ύφίσταται έν αύτω, φθαρέν ύπό τοΰ παν- 
δαμάτορος χρόνου ή ύπνώττει ίσως έτι ύπό τήν γήν. 
Άλλ’ ή ύπό τό βάθρον αύτοΰ ύπάρχουσα πηγή δέν 
έστείρευσεν έτι. Τό θειον αυτής ύδωρ ρέει ακόμη άφθό- 
νως καί θέλει ρέει είς αιώνα τόν άπαντα. Δέν είνε δέ

ποσώς δύσκολον νά εύρωμεν τοΰτο, διότι ύπάρχει παν- 
ταχοΰ, αρκεί μόνον ν’ άναζητήσωμεν αύτό καί νά ποοσ- 
φέρωμεν μικράν τινα θυσίαν είς τήν Νύμφην τής Σι
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κυώνος, ήτοι τήν Θεάν Ύγιείαν. Διότι ή Θεά αΰτη, 
κατερχομένη έτι καί σήμερον, ημέρας τε καί νυκτός, έκ 
τοΰ Ούρανοΰ καί άναταράσσουσα τό ΰδωο, θέλει θυσίας 
και λατρείαν. Πλήν αί σημεριναί θυσίαι καί λατρείαι 
δέν είνε ώς έκεΐναι τών παλαιών χρόνων, αλλά συνί- 
στανται απλώς καί μόνον είς τήν έκπλήρωσιν τών ύγι- 
εινών καί διαιτηιικών παραγγελμάτων, καί είς τήν 
ακριβή τήρησιν τών κανόνων τής ύγιεινής, έν παντί τφ 
βίω ημών, δι’ ών και μόνον προσκτώμεν εύεξίαν, ρώμην 
και κάλλος σωματικόν, ήτοι άπολαμβάνομεν ύγιείας.

Σ· Β. ΧΜΤ.

Στη γαλήνη, τή γαλήνη ποΰ μας καρτερεί, 

Τό μικρό μας τό καράβι πότε ϋά μάς φέρη; 

Ολο μάς κτυποϋν άνεμοι κι όλο ενάντιοι καιροί, 

Και ποτέ ένα πρίμα αέρι.

*

Κρύος ουρανός απάνω, κάτω θάλασσα πλατειά, 

Ξαστεριά ποτέ, κα'ι μάκρη μαύρης έρημίας, 

Ώς κα'ι τό φεγγάρι πέφτει σάν υγρή φωτειά 

Στον καπνό τής τρικυμίας.

*

—Σ’ αγαπώ κί ας είνε μάχη βράδυ καί πρωί, 

Σ’ αγαπώ κί ας είνε κά&ε κίνημά μου αγώνας, 

Πιο καλός απ’ τή γαλήνη, αν δέν έχη μια πνοή, 

Κί ό βαρύτερος χειμώνας.

Κί ό βαρύτερος χειμώνας, ποΰ μ ανησυχεί, 

Τήν απανεμιά μονάχα μόλις συλλογιοΰμαι, 

Γιατί μέσα στή γαλήνη, δύστυχη ψυχή, 

Ξέρω πώς όά χωριστούμε.

Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 

στικά επιστημονικά ζητήματα, μή απομακρυνόμενα τής 
δικαιοδοσίας τοΰ μικροσκοπίου καί τής ανατομικής κο- 
πίδος, έστρεψαν τήν προσοχήν πρός τάς μυστηριώδεις 
αίθούσας τοΰ Πνευματισμού, καί ώδηγήθησαν έν αύ- 
ταΐς, βεβαιοΰντες δτι θά έξέλθωσιν έκ νέου χωρίς μηδέν 
έπί πλέον νά προσθέσωσιν είς τάς γνώσεις των, είμή τήν 
βεβαιότητα δτι έπρόκειτο περί πλαστού, καί παρ’ αξίαν 
τής αμφιβόλου σπουδαιότητος τών φαινομένων, θορύβου 
τών άντιπάλων των.

Άλλ’ ό θρίαμβος τοΰ πνευματισμού δέν έβράδυνε νά 
έπηρεάση τήν έπιστημονικήν συνείδησιν μέχρι τοιούτου 
βαθμοΰ, ώστε οί μέν νά κηρυχθώσιν ένθουσιώδεις οπαδοί 
καί απόστολοι τής νέας ταύτης έπιστήμης, οί δέ ν’ άπο- 
δώσωσι τά φαινόμενα είς διαφόρους φυσικάς αιτίας, πάν
τως δμως χωρίς ν' άρνηθώσι τήν πραγματικότητα αύτών.

Ίδίι>ι δέ τά μάλλον έκπλήσσοντα έκ τών φαινομένων 
ήσαν αί φασμζτικαί έμφζνίσεις, αΐτινες προσέπεσαν είς 
τάς ιδίας αισθήσεις των καί αί έναεριζι μετατοπίσεις 
βαρέων αντικειμένων, οίων έπίπλων, οργάνων κλπ.

Ή ίταλίς μεσάζουσα Εύσαπία Παλλαδίνο, είς τήν 
οποίαν ό πνευματισμός οφείλει τήν σύγχρονον σπουδαιο- 
τάτην πρόοδόν του, καί ό άμερικανός Μίλλερ, πολύ τής 
Παλλαδίνο ύπέρτερος τήν δύναμιν, έφραξαν πλέον τά 
στόματα κζί άπέσβεσζν τά ειρωνικά μειδιάματα όριστι- 
κώς. Ή Παλλαδίνο, καθημένη κζί άκινητοΰσζ έπί τής 
έόρας της, ήγειρεν έπζνάστασιν μεταξύ τών έπίπλων 
τής αιθούσης, αί έδραι, διερχόμεναι έναερίως ύπέρ τάς 
κεφζλάς τών δυσπιστών, μετήλλασσον θέσεις- ή βαρεία 
τράπεζα άνυψοΰτο είς τόν αέρα δι’ αοράτων χειρών, οί 
δέ έπ’ αύτής τοποθετημένοι κώδωνες, αφού περιέγραφον 
ένζερίους κύκλους κωδωνίζοντες έκκωφαντικώς, έπανήρ- 
χοντο είς τήν θέσιν των έπζνζκτώντες τήν άδράνειάν των.

Κατόπιν, ήρχιζεν άλλη έκπληκτικωτέρα ακόμη φά- 
σις τών φαινομένων- χεΐρες άσώματοι, χεΐρες κατέχουσαι 
πλήρη τήν φυσιολογικήν αύτών σύστασιν, κατήρχοντο 

। μέχρι τής κεφζλής τών θεατών, έθώπευον τάς παρειάς 
I των διά παγεράς έπζφής, κζί έξαεροΰντο έΖ νέου διά νά 

όώσ^σι τήν θέσιν των είς άλλα.
Αλλά καί ταΰτα ακόμη είνε έλάχιστζ πρό τών θαυ- 

μασιωτέρων φαινομένων, άτινα παρουσίασεν ό Μίλλερ, 
διά τόν όποιον, λέγει ό Τάστων Μερύ, δτι δλοι οί λοι
ποί μεσάζοντες είνε παιδία ένώπιόν του.

Ή παρουσία τοΰ παραδόξου τούτου ανθρώπου έντός 
τής πνευματικής αιθούσης, προκζλεϊ αύτόχρημα συρροήν 
φασμάτων, φασμάτων όλοσώμων, κατεχόντων δλα τά 
συστατικά τοΰ ζώντος σώματος. Τά φάσματα ταΰτα 
ίστοποιοΰνται βαθμηδόν κζί πλησιάζουσι τούς παριστα- 
μένου-.- άνταλλάσσουσι μετ’ αύτών χειραψίας- προσφε- 
ρουσιν άνθη νωπά- όμιλοΰσι, καί τέλος άποχαιρετώσιν 
αύτούς καί διαλύονται έκ νέου.

Προφανώς άπό τοΰ σημείου τούτου ό Πνευματισμός 
άρχεται προκαλών ούχί πλέον τούς γέλωτας, αλλά τά 
ρίγη έκεϊνα, τά όποια προκαλεΐ τό ύπερκόσμιον μετα- 
βαλλόμενον είς έγκόσμιον καί καθιστάμενον ψηλαφητόν.

’Ήδη δέν απομένει άλλο, είμή ή έξήγησις τών φαι
νομένων τούτων, άφοΰ πλέον ούδέ παρά τών δυσπιστο- 
τέρων έπιστημόνων αμφισβητείσαι ή ύπόστασις αύτών.

Άλλ’ έλπίζω δτι καί αΰτη δέν θά βραδύνη, άπό τής 
ημέρας δέ έκείνης, δικαιωματικώς ό άνθρωπος θά δύνα- 
ται νά ειπγι δι'έαυτόν, δτι κατέχει τελείως τήν άπ’ αιώ
νων διεκφεύγουσαν έκ τών χειρών του Αλήθειαν.

£ΊθΛ. 2Ϊ.ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δι’ έν περιοδικόν σύγγραμμα, έχον ώς κύριον σκοπόν 
νά έξέλθή τελείως τής τετριμμένης τροχιάς τών συνήθων 
μικροφιλολογικών θεμάτω*, καί νά έκταθή είς εύρυτέ- 
ρους ορίζοντας, ολίγα τινά περί τής σημερινής θέσεως 
τοΰ Πνευματισμού έν Εύρώπγ καί ’Αμερική, δέν θ’ άπε- 
τέλουν θέμα άπάδον πρός τόν προορισμόν του.

Ή έποχή έ/.είνη, καθ’ ήν ό πνευματισμός άπετέλει 
άντικείμενον έσπερινών διασκεδάσεων φαιδρών κύκλων, 
μολονότι δέν άπεμζκρύνθη ακόμη πολύ τής σήμερον, 
ούχ ήττον δύναταί τις νά είπν), δτι παρήλθεν άνεπι- 
στρεπτεί. Συνέβη καί διά τόν Πνευματισμόν ο,τι καί 
δι’ ολας τάς μεγάλας έρεύνας καί τάς μεγάλας αποκα
λύψεις : κατ’ άρχάς έπαρουσιάσθη ώς παίγνιον τών έλα- 
φροτέρων, άνευ τής έλαχίστης βαρύτητος, ικανής δπως 
προκαλέσιρ τήν προσοχήν τών σοβαρών.

Μετά τοΰτο διήλθε στάδιον ποιάς τίνος ούδετεοότη- 
τος, καθ’ δ ούδ’ αύτοί πλέον οί ελαφροί κατεδέχοντο 
ν’ άσχοληθώσι δι’ αύτόν, αί δέ κινούμεναι τράπεζαι καί 
τά μολυβδοκόνδυλα τών άσχολουμένων είς τήν μηχανι
κήν γραφήν δεσποινίδων έπανέκτησαν έκ νέου τήν άδρά- 
νειάν των, χωρίς άζίωσιν νά προκαλέσωσι πλέον τήν με- 
σολάβησιν τών αοράτων κόσμων, δπως έπανεύρωσι τήν 
μυστηριώδη κινητήριαν δύναμίν των.

Άλλ’ ένω οί φαιδροί κύκλοι έκορέννυντο από τή; κα- 
τάχρησιν τών πνευματιστικών παιγνίων, άλλοι κύκλοι, 
διψαλέων διά την γνώσιν καί τήν άποκάλυψιν τής αλή
θειας ανθρώπων, έξηκολούθουν ασχολούμενοι είς εύρυτέ- 
ρους πειραματισμούς, χωρίς ούδόλως νά λάβωσιν ύπ’ δψ.ν 
τά μειδιάματα, τούς χλευασμούς καί τάς άποθαρρυντι- 
κάς τών έπιστημόνων αμφισβητήσεις. Ή πεποίθησις δτι 
θά ήδύναντο νά φέοωσιν είς σχετικώς θετικόν τι πέρας 
τάς έρεύνας αύτών, ένίσχυεν αύτούς έπί μάλλον είς τόν 
αγώνα καί άνεπτέρου τάς έλπίδας των. Φαινόμενά τινα 
προκαλούμενα έπανειλημμένως δι’ ώρισμένων μέσων καί 
τή μεσολαβήσει καταλλήλως διατεθειμένων προσώπων, 
ήρκεσαν δπως παράσχωσι τήν ιδέαν, δτι πρόκειται περί 
συστηματικών έκδηλώσεων, όφειλομένων είς ώρισμένας 
συνθήκας παραγωγής αύτών.

Τά φαινόμενα ταΰτα δέν ήσαν πλέον έξ έκείνων, άτινα 
ήδύναντο ν’ άμφισβητηθώσι μετά τής αύτής άποτελε- 
σματικότητος, ώς ή περιστροφή τής τραπέζης, ήτις άπε- 
δίδετο είς τήν έπιρροήν τών δακτύλων ένός έκ τών περί 
αύτήν τοποθετημένων. Άπό ημέρας είς ημέραν καί από 
συνεδριάσεως είς συνεδρίασ'.ν, ήρχισαν ν’άποβζίνωσιν έκ 
πληκτικώτερα, καί είς ούόεμίαν έπιρροήν, όφειλομένην 
είς τήν βούλησιν καί είς τήν μεσολάβησιν τών παριστα- 
μένων, δυνάμενα ν’ άποδοθώσιν.

Ή φάσις αΰτη, ή νέα καί έκπληκτική τής πνευμα- 
τιστικής έργασίας, ή'ρχισε νά μεταφέρν) ταύτην θριαμ- 
βευτικώς έκ τοΰ έδάφους τής θεωρίας καί τής δοξασίας, 
είς τό έδαφος τής θετικής έρεύνης καί τοΰ πειραματι
σμού. Αί ανακοινώσεις τών άποτελεσμάτων τούτων 
προεκάλεσαν ούτω τήν προσοχήν τών έπιστημόνων, ή 
δέ φαιδρότης μεθ’ ής ύπεδέχοντο τά γενόμενα πνευμά- 
τιστικά φαινόμενα μετεβλήθη είς περιέργειαν.

Άπό τοΰ σημείου τούτου σημειοΰται ό οριστικός τοΰ 
Πνευματισμού θρίαμβος, καί ή αφετηρία τής προόδου 
αύτοΰ μέχρι τοΰ τάπητας τών θετικών έπιστημών. Άν- 
δρες, έπιδεδομένοι μέχρι τής στιγμής εκείνης είς ούσια-
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_ ξΤ1Λ^ 5οινωνπ^
ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΣ
Ό Γκαϊτε λέγει.
«Πληρώσατε την διάνοιαν κα'ι την καρδίαν ύμών, 

όσον καί Sv ώσιν εύρεΐαι, ιδεών καί αισθημάτων της συγ
χρόνου έποχές, καί θέλετε δρέψη τούς καρπούς της ερ
γασίας ύμών!»

Υπάρχουν δμως έποχαί, αί όποΐαι είνε αδύνατον νά 
παράσχουν είς ένα πνεύμα, είς μίαν φύσιν καλλιτέχνιδα 
είτε ιδέας είτε αισθήματα, τά όποια περιμένει τοΰ 
Γκαϊτε ή παρατηρητικότης.

Καί μία έποχή τοιαύτη είνε άναμφιβόλως ή σημερινή 
ίδική μας.

Ό Ταίν, εις τό περί Φιλοσοφίας τής Τέχνης βιβλίον 
του, λέγει δτι, «αί εύφυΐαι και αί διανοητικά! άρεταί 
είσ'ι προσόμοιαι τοΐς σπόροις.Έν τή αυτί) δηλονότι χώρ$ 
καί εις δύο διαφόρους έποχάς, υπάρχει ό αύτός, ανθρώ
πων εύφυών και μέτριων, άριθμός. Τωόντι γνωστόν έκ 
τές στατιστικές είνε, δτι εις δύο άλλήλας διαδεχομέ- 
νας γενεάς ίσος σχεδόν έστιν ό άριθμός τών έχόντων τό 
πρός κατάταξιν άπαιτούμενον ανάστημα και τών άπο- 
κλειομένων διά την σμικρότητα τοΰ σώματος, της στρα
τιωτικές υπηρεσίας. Ή αύτή κατά πάσαν πιθανότητα 
ύπάρχει άναλογία πνευμάτων, ή δέ Φόσις, παράγει άν- 
θρώπους αείποτε διά τέί αύτές χειρός καί τοΰ αύτοΰ 
θύλακος έξάγουσα της αύτές σχεδόν ποσότητας, ποιό- 
τητος καί αναλογίας σπόρους, ούς στηρίζει είς τάς ύπ’ 
αύτέί τακτικώς και άλληλοδιαδόχωςσπειρομένας γαίας».

Έν τούτοις καί αύτήν την φύσιν, και αύτάς τοΰ 
Τα'ιν τάς παρατηρήσεις τάς δ-.αψεύδει σήμερον η Ελλη
νική κοινωνία, τάς διαψεύδει ή ' λληνικη οικογένεια.

Έάν στρέψετε τό βλέμμα σας γύρω υμών, δέν θά ευ- 
ρετε ούδέ τά πνεύματα, ούδέ τούς χαρακτήρας, ούδέ 
τάς καλλιτεχνικής φύσεις έκεινας αί όποΐαι γεννώνται 
είς πάντα άλλον τόπον, καί αί όποΐαι κατά τόν Τα'ιν 
παράγονται ύπό αύτές τές φύσεως, ώς μία ένδειξις ηθι
κές ατμόσφαιρας όμοιομόρφως ένεργούσης.

$

Μετά τόν πόλεμον ιδίως τοΰ 97 ό τόπος μας ή'ρχισε 
νά βαίνη είς ενα σημεΐον παρακμές καί καταπτώσεως. 
Οί άνθρωποι τών γραμμάτων, οί άνθρωποι τών εμπνεύ
σεων, οί άνθρωποι τές Τέχνης, οί άνθρωποι τών καλλι
τεχνικών τεχνουργημάτων, καί τών δημιουργικών σκέ
ψεων φαίνονται τόσον ξένοι πρός την κοινωνίαν, πρός τά 
άτομα, πρός αύτόν τόν τόπον, ώστε νομίζει τις δτι ύπ’ 
αύτόν τόν γαλανόν Ουρανόν δέν άντήχησε ποτέ τοΰ Σο
λομού η ποίησις,δέν ήκούσθη ποτέ τές Σαπφοΰς τό άσμα, 
δέν ήστραψε ποτέ η εύγλωττία τοΰ Δημοσθένους, καί 
δέν έσμίλισε τοΰ Φειδίου καί τοΰ Πραξιτέλους η σμίλη. 
Νομίζει, δτι τό ιώδες τοΰ Υμηττού χρώμα δέν προσείλ- 
κυσε ποτέ τών ποιητών τά βλέμματα καί τοΰ Παλαιού 
Φάληρου τό ποιητικόν μεγαλεΐον δέν ένέπνευσεν ούδέ 
μίαν μοΰσαν, καί τές θαλάσσης του τό μουρμούρισυ,α 
δέν έγέννησεν ούδένα ποιητικόν παλμόν.

C?

"Ολα ξηρά, άγονα, άπογοητευτικά διέρχονται καί 

παρέρχονται σήμερον. Οί καλλιτέχναι, καί άν γεννών
ται, πνίγονται προτοΰ καν άναλάμψή “ό πνεΰμά των, 
προτού σπινθηροβολήσω ή διάνοιά των. Έάν είς άλλα 
κράτη, τά παρελθόντα έτη δύνανται νά όνομασθώσιν έτη 
προόδου, δύνανται νά όνομασθώσι από τοΰ ηλεκτρισμού 
τάς εφευρέσεις, καί τών νέων σχολών— ποιητικών, μου
σικών αρχιτεκτονικών, γραφικών άδιάφορον— τούς αρχη
γούς, τά ίδικά μας έτη τά όποια παρέρχονται άγονα 
καί ξηρά καί άπογοητευτικά δύνανται νά όνομασθώσι 
έτη αδιαφορίας διά παν καλλιτέχνημα, διά παν ζήτημα 
τό όποιον θίγει ύψηλότερα ιδανικά καί εύγενεστέρας 
σκέψεις.

Σήμερον ιδία ή Ελληνική κοινωνία ή ανεπτυγμένη, 
ή μορφωμένη δέν ένδιαφέρεται διά τίποτε τό όποιον είνε 
Ελληνικόν δέν συγκινεΐται δ’ ούδεμίαν Τέχνην. Έάν δέ 
δέν έγεννήθησαν καλλιτέχναι ικανοί νά έξεγείρωσι τό εν
διαφέρον τοΰ δυναμένου νά ύποστηρίζη κόσμου, καί νά 
έπισύρωσι τήν προσοχήν του, διά τοΰτο δέν πταίουν άλλοι 
παρά αύτή αύτη ή καλή λεγομένη τάξις, ή οποία διά 
τές αδιαφορίας της καταπνίγει πάσαν εύγενέ σκέψιν, καί 
παν τάλαντον τεΐνον νά ύψωθή είς τάς ωραίας σφαίρας 
τοΰ καλοΰ, καί τοΰ ιδεώδους.

Διότι όντως, έάν παν τεχνούργημα είνε προϊόν τές 
ηθικές καί τές διανοητικές καταστάσεως τές κοινωνίας 
έν τή όποίιχ: ζέ, καί αναπτύσσεται καί μορφοΰται ό τε
χνίτης, έν τή σημερινή ελληνική κοινωνία ποιαν τροφήν 
δύναται νά εύρη ούτος, ποίας έμπνεύσεις νά άντληση, 
ποια διδάγματα νά έξαγάγη ;

Τό βιβλίον, τό φώς, τό περιφρονεΐ σήμερον ή ελλη
νική κοινωνία. Έάν θέλετε νά μείνετε άγνωστοι, έάν 
θέλετε νά άδιαφοροΰσι περί τοΰ άτόμου σας, έάν θέ
λετε νά περιφρονήσωσιν τό πνεΰμα σας, γράψετε έν βι- 
βλίον, δημοσιεύσατε στίχους, καταγίνετε είς τήν ζω
γραφικήν, έπιδοθέτε είς τήν μουσικήν, ονειροπολήσατε 
τές τέχνης τό μεγαλεΐον ή φιλοδοξήσατε νά φθάσετε είς 
τές τέχνης τήν έντέλειαν.

Έάν όμως θέλετε νά γίνουν γνωστά τά βήματα σας, 
νά ομιλήσουν διά τούς τρόπους σας, νά παρακολουθή
σουν τάς άνοήτους ιδέας σας, κάμετε νά φαντασθοΰν 
ότι καταγίνεσθε είς έλαφρότητας, έπιδιώξατε νά ύποθέ- 
σουν οτι άρέσκεσθε είς τάς μικρότητας καί νά «ίσθε βέ
βαιοι οτι θά ομιλήσουν περί υμών, θά παρακολουθή
σουν έάν είνε δυνατόν τάς σκέψεις σας, καί αύτό τό σκο
τεινόν παράδειγμα σας θά ζητήσουν, θά θελήσουν νά 
τό μιμηθοΰν.

U

Ό Ταίν λέγει, ότι ή τέχνη έχει τοΰτο τό ίδιον, ότι 
είνε συνάμα ύψηλή καί τοΐς πάσι προσιτή, ότι έκδηλοΐ 
ότι υψηλόν καί έκδηλοΐ αύτό τοΐς πάσι.

Είς τήν σημερινήν όμως έποχήν τές ελληνικές κοι
νωνίας, δύναται νά παραφρασθή τοΰ Ταίν τό γνωμικόν, 
καί ή παράφρασίς του νά είνε τές σημερινές έποχές τό 
τελειότερον κάτοπτρον.

Τό σκότος έχει τοΰτο τό ίδιον ότι είνε ύψηλόν καί 
τοΐς πάσι προσιτόν, ένώ τό βιβλίον, τό φώς, δέν έκδη
λοΐ ούδέν ύψηλόν καί είνε από πάντας άπορριπτέον.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΪΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΚΑΗΛΟΣΙΣ
1. Δυνάμει τών άϊδίων καί αμεταβλήτων τές φύσεως 

νόμων τά κράτη, όπως καί οί άνθρωποι, έχουσι, κατ’ ά
νάγκην, περιόδους ακμές καί τΐαρακμές.

Καί ή Ελλάς δέ, δέν ήδύνατο βεβαίως διαφεύνουσα 
τοΰ τοιούτου νόμου τάς συνέπειας, νά διαικείνη, έν τώ 
πρώτω πάντοτε τές δράσεως αύτές σταδίφ.

Διά τοΰτο μετά τήν κατάλυσιν τές Αχαϊκής ’Ομο
σπονδίας, ήτις ένέκλειε τόν ύστατον της Ελληνικές 
έλευθερίας καί αύτονομίας σπινθήρα, ή χώρα, ήτις είχεν 
άγάγει τόν πολιτισμόν μέχρι τών άκρων σχεδόν τοΰ τότε 
γνωστοΰ κόσμου (*) καί χρηματίσει πατρίς τοΰ Μίνωος 
καί Λυκούργου καί τοΰ Δράκοντος καί Σόλωνος, έν 
έτι προβάσα, είς τήν κατάπτωσιν, βέμα, ύπετάγη έν 
έτει 145 π. X. τοΐς Ρωμαίοις. Καί ίστοοεΐται μέν ότι 
ό νικητής, έκ σεβασμού πρός τόν ήττηθέντα, δέν έθεώ- 
ρησε, κατ’ άρχάς, τήν άλωθεΐσαν χώραν, ώς Επαρχίαν 
Ρωμαϊκήν (!), πλήν αί γενναΐαι αυται προθέσεις μικρόν 

μόνον διήρκεσαν.
Διό καί από τής έποχές τοΰ Αύγούσιου, μέχρι τοΰ 

Ίουστιανοΰ, όστις κατήργησε τάς, έν Άθήναις, σχολάς, 
■ή Ελληνική αυτονομία έξέλιπε μέχρις ίχνους.

Ή αΰτοδιοίκησις κατελύθη, καί αί άποτελοΰσαι τό 
νέον τές Ελλάδος Βασίλειον χώραι, έθεωρήθησαν έκτοτε 
ώς άποτελοΰσαι μέρος τοΰ Βυζαντινόν Κράτους, ου ήκο- 

λούθησαν καί τήν τύχην (1 2 3).

(1) Τοΰ φχινομένου τούτου ό λόγος έστί σύνοπτος.
Καθ’α βεβαιοΰται παρά πολλών, ("Ορ. Μάμουκα Συλλογή 

Γ’σ. 314—-315 Εύρ. 'Ελλην. Νομολ. Ε'. σ. 418.—Σουρ- 
μελή, Συνοπτική κατάδταδις ’Αθηνών σ. 50 χ. έ.—Mau
rer, des Griechische Volk, T. I. σ. 94 x. I. χαΐ 139) 
μέγα πρός τήν ’Εχχλησίαν «θεωρείτο άμάρτημα χαΐ Οφοδρώς 
έχαχίζετο ή, εις τήν έξωτέραν χρίσίν,προσφυγή τών ομογενών, 
ου ενεχεν χαΐ οί Χιιστιανοΐ προετίμων Οχεδόν πάντοτε τών 
ιδίων έχχλησιχστιχών ’Αρχόντων :ήν γνώμην, άπό τήν άμψί- 
βολον χαΐ άόταθή τών Τουρκικών ’Αρχών δικαιοσύνην.

"Ωστε οί, κατά τόπους, ’Επίσκοποι, οϊτινες είχον καϊ εκτε
λεστικήν αμα εξουσίαν, έδίκαζον, μετά τών ΙΙροεότών, περί 
πάσης, έν γένει, χριότιανικής ύποθέσεως, έπί τή βάσει τών 
τε έθίμων ώς καϊ τών νόμων τών Βυζαντινών Αΰτοκρα- 
τόρων, τών, έν τώ 'Αρμενοπούλω, περιεχομένων καϊ αί άπο- 
φάσεις αύτών, έν περιπτώσει άμφιβολίας, περί τής γενομένης 
κρίσεως, ύπεβάλλοντο τή, έν Κωνσταντινουπόλει, ίερα Συνόδω, 
ήτις, άπεφαίνετο, ούτως εΐπεϊν, έν δευτέρω βαθμώ.

(2) Καθ’ άβεβαιοΰται, οί ιερείς ούτοι, έξετέλουν τάς προ-
άταγάς' ώστε μετήρχοντο οίονεϊ κλητήρων Ιογαν

“Ωστε άπό τής έκτης ~.χ. έκατονταετηρίδος δύναται 
τις νά δε/θή ασφαλώς, οτι καί έν Έλλάδι,όπως καί άλ- 
λαχοΰ, είχεν είσαχθή ό Ρ Νόμος, οστις καί έξηκολούθει 

(1) Ύπό τήν εύρεϊαν καί πραγματικήν γεωγραφικήν έννοιαν, 
ή 'Ελλάς περιλαμβάνει τήν Θράκην, τήν Μακεδονίαν, πάσας τάς 
πρός Ν. ταύτης 'χώρας μέχρι Ταινάρου, τάς νήσους τοΰ Ίο- 
νίου, Αιγαίου, Κρητικού και Θρακικοΰ πελάγους καί πάσαν τήν 
Χερσόνησον τής Μικρας Άόίας.

"Ωστε τότε περιελάμβανε, πάσας τάς χώρας τάς κειμένας πρός 
Ν. τής έν τή Μεσογείω, ανατολικής χερσονήσου τής Εύρώπης, 
ώς καί τάς τής Μικράς Ασίας, τάς οίκουμένας ύπό 'Ελλήνων 
διαιρούμενη οΰτω, εις Εύρωπαϊκήν καϊ ’Ασιατικήν.

(2) Είναι μάλιστα βέβαιον δτι έπέτρεψαν αύτή νά διοικήται 
οι’ ιδίων ’Αρχόντων καί νόμων.

(3) 'Ως ίστορικώς άναμφισβήτητον κρίνεται, δτι, κατ’άρχάς, 
έκ τών διαφόοων τής 'Ελλάδος πολιτειών, τινές μέν έκηρύχθη- 
σαν ώς αύτόνομοι, άλλαι δέ. ώς άποτελοΰσαι μέρος τοΰ νική- 
σαντος Κεάτους, παραλαβοΰσαι, κατ’ άνάγκην. καί τήν νομοθε
σίαν αύτοΰ.

Τοΰτο δέ, γίνεται δήλον, άφ’ ένός μέν, έξ όσων, έν τώ βίω 
’Απολλωνίου τοΰ Τυανέως (VLI 42),μνημονεύει ό Φιλόστρα· 
τος βεβαιών, δτι, έπί Δομιτιανοΰ, έστελλον είς Ρώμην τά τέκνα 
αυτών οι Μεσσήνιοι,ϊνα όπουδάζωόι τό δίκαιον καί άφ’ ετέ
ρου, έκ τοΰ γεγονότος, δτι ό Άδριανός, τή αιτήσει τών ’Αθη
ναίων, συνέταξε, δι’ αύτούς, νόμους έκ τών τοΰ Δράκοντος 
καϊ Σόλωνος, IHandrienus, Atheoiensibus leges petendibus, ex 
Draconis et Solonis reliquorum libris jura compodt), καθ’ ά βέ
βαιοί b Ευσέβιος.

ισχύων, έν αύτή, μέχρι τής πτώσεως τές Κωνσταντινου

πόλεως.
2. Άπό τοΰ έτους όμως 1453, ότε καί κατίσχυσεν ή 

κυριαρχία τών Τούρκων, άρχεται περίοδος νέα καί όμο- 
λογουμένως γονιμωτέρα καί μάλλον συμφέρουσα τώ 

Έλληνισμώ.
Ό Τοΰρκος κατακτητής, είτε άπό λόγους πολιτικές 

όρμώμενος, είτε ώς άρκεσθείς, είς τά γενόμενα, ουδόλως 

έσκέφθη ν’ άπορροφήση τόν κατακτηθέντα λαόν.
Έπροστάτευεν δθεν αύτόν δημοσία, καί έδείκνυεν έμ- 

φαντικώς, ότι δέν ένόει νά θίξη οπωσδήποτε, ούτε τήν 

θρησκεία», ούτε τήν γλώσσαν.
“Οτε δέ, διά βερατίου, έκανόνισε τήν δικαιοδοσίαν 

τοΰ πρώτου “Ελληνος Πατριάρχου, Γεωργίου τοΰ Σχο- 
λαρίου, ού μόνον παρέσχεν αύτώ τήν διοίκησιν τών έκ- 
λησιών καί μοναστηρίων, άλλά καί κατέστησεν ύπέρτα- 
τον τοΰ κλήρου κριτήν, άναγνωρίσας, άμα, ύπέρ τών 
έκάστοτε διαδόχων του, καί πλήρη δικαστικήν ίξουσίαν, 
έπί τε τών γαμικών διαφορών ώς καί πάσης έν γένει, 
ύποθέσεως, έκουσίως άνατιθεμένης τή δικαιοδοσία τών 

έπισκόπων.
Διά τοΰτο καί ή δικαιοσύνη, ύπό τό νέον καθεστώς, 

έξηκολούθει διαμένουσα ’Ελληνική καθαρώς ’.
3. Περί τές δικαιοδοσίας, έν γένει, ώς καί τών δικο- 

νομικών τύπων, τών τηοουμένων, έν τοΐς κατά τόπους, 
έπισκοπικοϊς δικαστηρίοις, ούδεμία σώζεται πληροφορία 
άσφαλής. “Οσον άφορή όμως τό, έν Κωνσταντινουπόλει, 
Συνοδικόν, πολλαχώς τούναντίον άποδεικνύεται, ότι 
συνεδρίαζε τακτικώς μέν, δίς τές εβδομάδας, και έκτά- 
κτως, οσάκις ύπέρχεν άνάγκη.“Οτι ό Πατριάρχης, εΰεώ- 
ρει τάς κρίσεις μετά τών κληρικών τές Ιδιαιτέρας αύτοΰ 
Συνόδου, καθημένων έκ δεξιών καί έξ εύωνύμων καί 
παρισταμένων τών άξιωματικών τοΰ Πατριαρχείου καί 
τών δώδεκα έφημερίων τές Μ. Εκκλησίας (!), καί βτι
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αί άποφζσεις αύτοΰ, ησζν άμετάτρεπτοι (’), πάντοτε.
Κζί προς βεβζιιοτιν ιζεν τών αμφισβητούμενων γεγο

νότων, τό Συνοδικόν διζζστήοιον, έποιεΐτο συνήθως χον;- 
σιν της τυχόν ύπκρχούσης ομολογίας τών διζδίζων (1 2 3 4 5), 
μαρτύρων, δρκου και άφορισμού εκκλησιαστικοί^3), οστις 
ως μεοον αποδεικτικόν, ζνεγοάφη βοζδύτεοον καί έν τ·η 
Διαδικασία του 1830.

(1) Ό Πατριάρχης άπεφαίνετο μόνος ; Οΰδέν, περί τούτου, 
προκύπτει, έκ τών σωζομένων ειοήσειον. Ααμβανοαένου ον-ως, 
υπ όψιν, ότι έκρινε έπί διαφορών σπουδαιοτέοων καί έν δευτέοω 
συνήθως βαθμω, λογικόν εινε νά ΰποτεθη, ό'τι, 5ιά τήν άπόοασιν, 
συνεβουλεύετο καί τούς Συνοδικούς καί αν δε/βή τις, ότι οντο: 
δεν ειχον δικαίωμα ψήφου. Διότι άλλως, ή παοουσια τών Ουμ- 

παρεδρευόντων τούτων κληρικών, έδει ν’ άποδοθή είς κοΰοον 
επιδειξιν, άπαδουσαν, βεβαίως, είς τήν ευαγγελικήν τοΰ ίεοεως 
ταπεινοφροσύνην.

(2) Ώς άναμφισβήτητον δύναται νά βεωιηδή. ότι οι έναγό- 
μενοι ώμολόγουν, κατά κανόνα, τήν αλήθειαν. Τούτο δέ διότι, 
ώς μαρτυρεϊται, «άπό ΟυΣτολήν δεν ήδύναντο ν’άρνηθώσιν ένώ- 
πιον βήματός ίεροϋ χαρακτήρας».

(3) Έξ ου καταφαίνεται, ότι οί επίσκοποι έδίκκζον, ώς 
’Αρχή κληρική καί ούχί κοδμική.

(4) Πλείονα, περί τούτου, βλέπε έν Πολιτική δικονομία 
Δ. Ποτομιάνου Τ. I. σ. 293 κ. έ.

(5) Ή διαδικασία αΰτη θά έτηρεΐτο βεβαίως καί έν τοίς 
λοιποϊς έπισκοπικοις δικαστηρίοις,μέ μκςάς Ισως καί τοπικός, 
όλως, παραλλαγάς.

’Ενώ τούνζντίον, έπί λογιστικών ύποθέσεων, διορί- 
ζοντο λογισταί (πρακτικοί, αιρετοί κριταί), της εκλογές 
τοΰ Πζτριάρχου, κατά τήν έκθεσιν τών οποίων καί 
έλυετο πάντοτε ή διαφορά.

Εν πάσν) περιπτώσει ή παρουσία δικολόγω» κπί ή 
χρήσις εγγράφων, άπηγορεύετο διαρρήδην. Καθ’ όσον ώς 
εφρονουν οί δικάζοντες κληρικοί, σκοτίζουν μάλλον με 
σοφίσματα την αλήθειαν (*).

Δια τοϋτο κζί ή, ενώπιον τοΰ Πατριαρχικού δικαστη
ρίου, τηρούμενη διαδικασία (5), ήν άπλουστάτ»;. Ή συ ■ 
ζήτησις έγένετο δημοσία καί προφορικώς, καί αί δ.αφο- 
ραι έπερζτοΰντο συνοπτικώτατα, ή καθ’ ά βεβζιοΰσιν 
αί σωζόμεναι μαρτυρίκι, ιιεύθύς καί διά πάντα».

Πάντοτε δε επι τν) βασει τών, διά τοΰ χρόνου, κζθιε- 
ρουμένων εθίμων κζί τών νόμων τών Βυζαντινών Αύτο- 
κρατόρων, οΐτινες άπετέλουν τό άστυκόν, και τών ιιετέ- 
πειτα χρόνων, Δίκαιον.

4. Μεταξύ της τοιαύτης, έν πάση Έλληνικ χώρ$, 
καταστάσεως τής τε δικαιοσύνης και νομοθεσίας, και 
τής νΰν ίσχυούσης παρεμβαίνει, ή, άπό τής έπαναστά- 
σεως τοΰ 1821 μέχρι τής έγκαταστάσεως τής πρώτης 
βασιλείας, εποχή, ήτις όμολογουμένως εινε και ή γονι
μότερα, είς δημιουργίαν έργων νομοθετικών, κζί ιδία 
παραγωγήν Οικονομικών κατασκευασμάτων.

Πρώτη τών 'Ελλήνων φροντίς άνακυψάντων, άπό 
τοΰ ζυγοΰ τής δουλειάς, ήν βεβαίως τό νά συναχθώσιν 
έθνικώς και μεριμνήσωσι κυρίως, περί τής δικαστικής 
τής χώρας συντάξεως.

Τούτου δ’ ένεκεν, κζί άπό τοΰ πρώτου τής έπανα- 
στάσεως έτους, ή'ρξζντο ασχολούμενοι περί τήν σύστα- 
σιν δικαστηρίων, κζνονίσζντες, διά δύο ψηφισμάτων (>), 
τά περί ’Οργανισμού τών Δικαστηρίων καί δικαιοδοσίας 
πολίτικης.

Καί ήσαν μέν ατελείς αί τοιαΰται κενοφανεϊς διατά
ζεις, προςδιδοΰσαι μάλιστα, έν πολλοϊς, καί πείρας ελ- 
λειψιν, πλήν καί ούτως έχουσαι έπλήρουν, οπωσδήποτε, 
τας κυριωτέρας τότε άνάγκας, καθιεροΰσαι τάς ποώτας 
τής δικονομίας βάσεις.

Ωστε ύπό έποψιν τοιαύτην, έχρηζον βεβαίως προσο
χής μείζονος, δπερ παρεΐδε τέλεον καί ή Βαυαρική Άν- 
τιβασιλεία καί ό Voil Maurer μετά τών συνεργατών 
αύτοΰ.

Ούτως ένω άφ’ ενός άνήγετο, δι’ αύτών, είς δόγμα θε
μελιώδες, τό αυτοτελές και ανεξάρτητον τής δικαστικής 
Δρχής, άπό τής νομοθετικής καί εκτελεστικές έξου- 

σιας !, άφ έτερου έκυροΰτο ή προφορικότης και δημο- 
σιότης τής συζητήσεως, δπερ ό'ύναται νά θεωρηθή ώς 
ούχ’ ήττον σπουδαΐον.

Ενώ, έκ τρίτου, συνιστώντο συγχρόνως ειρηνοδικεία 
μεν, κατά κοινότητας καί χωρία, πρωτοδικεία, κατ’ 
εταρχιας, καί εκτός αύτών, Έφετεία καί άνώτατον δι- 
καστήριον, ών ή σύστασις ύπεβοήθη άναμ.φισβητήτως, 
την σχετικώς τελειοτεραν τής δικαιοσύνης άπονου-ήν, καί 
μαλιστα άφ’ ου, διά τών σχετικών νομοθετημάτων, κα- 
θιεροΰντο, ώς βλέπομεν, καί δύο δικαιοδοσίας βαθμοί (3).

Αλλ’ ή νομοθετική τοΰ άναγεννηθέντος Κράτους δοα- 
σις δεν περιωρίσθη βεβαίως μέχρι τοΰ σημείου τούτου.

Γην 13 Απριλίου 1828 είχε διαιρεθή, διά ψηφίσμα
τος, η μεν Πελοπόννησος εις 7 τμήματα ί\ περιφερείας, 
και αι νήσοι εις εζ (4). Ενεκεν δέ τής τοιαύτης διοικη
τικής διαιρεσεως καί τών ατελείων, άς παοουσίαζεν ή 
πρότερον κανονισθεΐσα άρμοδιότης καί διαδικασία, ό 
Κυβερνήτης τής Ελλάδος, ήναγκάσθη νά κανονίση άλ
λως τώ, περί τούτου, καί κατά τήν 15 Όκτωβοίου 1828, 
έζέδοτο νέον περί ’Οργανισμού δικαστηρίων καί αρμο
διότητας ψήφισμα (5).

("Επεται συνέχεια) ΛΙΝΑ ΙΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

(1) Κυρωθέντω/ τήν 2 ’Ιανουάριου καί 20 Άπριλ. 1822 ώς 
καί τών Συνταγμάτων τής ’Επίδαυρου (§§ 87-—100) τού 
Άΰτρους (§§71—85) τής Τροιζήνος (§§ 133 — 146) καί 
τού Ναυπλίου (§244—294).

(2) “Οπερ διά τήν έποχήν εκείνην δέον βεβαίως νά θεω
ρηθή ώς σημεΐον προόδου αληθώς αξιοσημείωτο?.

(3) Διά τών ψηφισμάτων τούτων έκα'Όνίζετο συγ/ρόζως, 
έν μέρει, καί ή άρμοδιότης τών συσταθέντων δικαστηρίων ώς 
καί ή ενώπιον αύτών τηρητέα διαδικασία

(4) Συλλογή Μάμουκα Γ’. 401.
(5) Μάμουκα I, 505.

τόχρονον ένίσχυσιν τής έθνικής ναυπηγίας καί αύξη- 
σιν τοΰ έμπορικοΰ στόλου.

Ή παροχή τοΰ ναυπηγικόν έπιδόματος γίνεται 
έπί τή βάσει τοΰ ποσοΰ τών τόννων τοΰ ναυπηγουμέ- 
νου άτμοπλοίου. Έν Γαλλία, κατά τον νόμον τοΰ 
1893, τό έπίδομα τοϋτο άνήρχετο είς 60—65 φρ. 
δι’ έκαστον τόννον άκαθαρίστου καταμετρήσεων, καί 
είς 12—15 φρ. άνά έκατόν χιλιόγραμμα τών μη
χανών καί λεβήτων. Έν ’Ιταλία δέ κατά τον νόμον 
τοΰ 1888 άνήρχετο είς 60—77 φρ. κατά τόννον διά 
τό σκάφος, είς 10—12.50 διά τάς μηχανάς καί είς 
6—9.50 διά τούς λέβητας. Ή συνδρομή αΰτη εινε 
σοβαροτάτη, δυναμένη κατά προσέγγισιν νά ύπολο- 
γισθή μεταξύ τοΰ ένός τρίτου καί ένός τετάρτου τής 
τιμής, είς ήν κατά μέσον δρον προσφέρεται ή σιδηρο- 
ναυπηγία έν ’Αγγλία.

Τοΰ ναυτιλιακόν έπιδόματος ή παροχή, γίνεται 
κατά τόννον καταμετρήσεως καί έκτασιν ναυσι
πλοΐας. Έν Γαλλία, κατά τον νόμον τοΰ 1896, τό 
έπίδομα άνήρχετο είς φρ· 1.10 καθ’ έκαστον τόννον 
άκαθαρίστου καταμετρήσεως διά τά άτμόπλοια, καί 
φρ. 1.70 διά τά ιστιοφόρα έπί διάπλου 1.000 μιλ- 
λίων, καί ταΰτα, διά τούς έκτός τών Εύρωπαϊκών 
ύδάτων πλόας. Διά δέ τούς πλόας, τούς έντός τών 
Εύρωπαϊκών θαλασσών, τούς περιλαμβανομένους ύπό 
τήν ονομασίαν τής διεϋνονς ακτοπλοΐας, τό έπίδομα 
μειοΰται κατά τό τρίτον. Οΰτω, φερ’ είπεΐν, έν άτμό- 
πλοιον 4,000 τόννων άκαθαρίστων, έκτελοΰν πλοΰν 
ύπερωκεάνειον άνόδου καί καθόδου 6.000 μιλλίων, 
θά λάβη λόγφ έπιδόματος φρ. 16.400.—Έν’Ιταλία, 
τό ναυτιλιακόν έπίδομα κατά τον νόμον τοΰ 1896, 
άνήρχετο διά τούς μακρούς πλοΰς, άνευ διαφοράς με
ταξύ ιστιοφόρων καί άτμοπλοίων, είς φρ. 0,80 κατά 
τόννον άκαθάριστον καί διάπλουν χιλίων μιλλίων, 
καί τοϋτο, κατά τά τρία πρώτα έτη τής ναυσιπλοΐαο, 
έλαττουμένου τοΰ ποσοΰ τούτου μεθ’ έκάστην τριετίαν 
κατά φρ. 0,10 διά τά άτμόπλοια καί φρ. 0,15 διά τά 
ιστιοφόρα. Οΰτω, τό χρονικόν δριον ήλικίας τοΰ σκά
φους διά τήν λήψιν έπιδόματος, είναι έπί μέν τών 
άτμοπλοίων δεκαπενταετία, άλλ’ έπί τών ιστιοφόρων 
παρατείνεται μέχρι τοΰ είκοστοΰ πρώτου έτους, έλατ
τουμένου κατά τά τελευταία έτη τοΰ έπιδόματος είς 
τό έλάχιστον δριον τών φρ. 0,20 κατά τόννον. Διά 
τούς πλοΰς τής διεθνούς άκτοπλοΐας, τό έπίδομα 
μειοΰται, ώς καί κατά τό Γαλλικόν σύστημα, είς τά 
δύο τρίτα.—Έν τούτοις μικρόν τι έπίδομα χορηγεί
ται καί είς τά άτμόπλοια, τά ένεργοΰντα τήν άκτο- 
πλοΐαν μεταξύ ’Ιταλικών λιμένων.

Άπό τοΰ έτους 1896, μεταξύ τών κρατών άτινα 
περιέλαβον έν τφ προγράμματι τής ναυτιλιακής πο
λιτικής των τό σύστημα τών έπιδομάτων, καταλέ
γεται καί ή Ιαπωνία. Έχορηγήθη έκτοτε είς τούς 
’Ιάπωνας ναυπηγούς σιδηρών ή χαλύβδινων άτμο
πλοίων έπίδομα 12 γέν (περίπου φρ. 32.80) κατά 
τόννον, διά τά άτμόπλοια 700-1000 τόννων, καί 20 
γέν (περίπου φρ. 54.15) κατά τόννον, διά τά άνω- 
τέρας χωρητικότητος άτμόπλοια. Διά τάς μηχανάς

Α'. Τά ναυτιλιακά επιδόματα

Τήν λέξιν επίδομα, έξελέξαμεν, ώς άποδίδουσαν 
μάλλον πάσης άλλης, τήν έννοιαν τοΰ έν Γαλλία 
έπικρατήσαντος δρου prime (Ίταλιστί premio), ση
μαίνοντος είδικώς μέν τό άσφάλιστρον, κατά γενι- 
κωτέραν δ’ άλλην έκδοχήν πάσαν εισφοράν, παρεχο- 
μένην ύπδ τοΰ κράτους προς προστασίαν ή έμψύχωσιν 
κλάδου τίνος τής έθνικής παραγωγής. Ή τοιαύτη συν
δρομή χορηγούμενη μέν πρός τήν ναυπηγικήν τε- 
χνουργίαν, καλείται επίδομα ναυπηγικόν, (prime de 
construction), διδόμενη δέ προς τήν ναυσιπλοΐαν, 
ήτοι προς τήν διεξαγωγήν τών ναυτιλιακών έπιχει- 
ρήσεων, καλείται επίδομα ναυτιλιακόν, (prime de 
navigation). To σύστημα τών έπιδομάτων έτεχνουρ- 
γήθη καί έφηρμόσθη έν Γαλλία, δπως κατορθωθή 
δι’ αύτοΰ δ συμβιβασμός τών συγκρουομένων συμ
φερόντων μεταξύ τής μεταλλουργίας, τής μηχανουρ
γίας καί τής ναυτιλίας. Ή μεταλλουργική βιομη
χανία ειχεν άνάγκην δασμολογικής προστασίας, δπως 
συναγωνισθή έν τή έσωτερική καταναλώσει κατά 
τής εισαγωγής ξένων μετάλλων. Άλλα τοϋτο κατε- 
ληγεν είς βλάβην τής μηχανουργίας καί ναυπηγίας, 
διότι οί έφοπλισταί έν τοιαύτη περιπτώσει, εΰρισκον 
μάλλον συμφέρουσαν τήν κατασκευήν τών ατμό
πλοιων έν Αγγλία, δπου ή τιμή τοΰ μετάλλου ήτο 
μικρότερα. ’Έδει κατά συνέπειαν, πρός αποτελεσμα
τικήν προστασίαν άμφοτέρων τών κλάδων, μεταλ
λουργίας καί μηχανουργίας, νά έπιβαρυνθή δασμολο- 
γικώς ού μόνον τό άκατέργαστον, αλλά καί τό κατειρ- 
γασμένον μέταλλον, άρα νά ύποβληθώσι τα έν τφ 
έξωτερικφ αγοραζόμενα ατμόπλοια είς τέλη εισαγω
γής, κατά τήν στιγμήν τής άποκτήσεως τής έθνικής 
σημαίας. Διά τοΰ τρόπου τούτου οί έφοπλισταί θα 
έπιέζοντο ν’ άγοράζωσι τά σκάφη των είς τιμήν άνω- 
τέραν τής πραγματικής. Ή καταστροφή τής έθνικής 
ναυτιλίας ήθελεν έπέλθη κατ’ άνάγκην, μή δυναμέ- 
νης ν’άντεπεξέλθη έν τφ διεθνει συναγωνισμφ.

Διά τοΰ συστήματος τών έπιδομάτων, διετηρήθη 
μέν τό τέλος εισαγωγής έπί τών μετάλλων, αλλά 
πρός άντιστάθμισιν, τό κράτος, άφ’ ένός μέν ηλθεν 
άρωγόν έκ τοΰ ίδιου αύτοΰ Ταμείου πρός τήν έθνικήν 
ναυπηγίαν, δπως καταστή δυνατή ή έκ μέρους τοΰ 
ναυπηγοΰ εύωνοτέρα προσφορά τοΰ άτμοπλοίου, 
(έπίδομα ναυπηγικόν), άφ’ έτέρου δέ συνεισφέρει 
πρός τούς ίδιοκτήτας άτμοπλοίων έγχωρίου κατα
σκευής, μέρος τών έξόδων τής ναυτιλιακής έπιχει- 
ρήσεως (έπίδομα ναυτιλιακόν), ούτως ώστε έξ ίδιου 
συμφέροντος νά προτιμώσιν οί έφοπλισταί τήν έθνι
κήν βιομηχανίαν. Έν άλλαις λέξεσι, κατ’ άμφοτερας 
τάς περιπτώσεις, τό δημόσιον ταμεϊον πληρώνει τήν 
διαφοράν τής τιμής.

Τό Γαλλικόν σύστημα, κατά τάς βάσεις αύτοΰ, 
υίοθέτησεν ή ’Ιταλία, άποβλέπουσα έπίσης πρός ταυ
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παρέχεται, πρόσθετον έπίδομα 5 γεν, καθ’ έκαστον | 
ίππον δυναμεως. Αλλ αφ ετέρου, ή κατασκευή τοΰ 
σκάφους καί τής μηχανής, υπεβλήθη είς ώρισμένους 
τεχνικούς ορούς, υπο τοΰ νόμου προβλεπομένους, καί 
έτέθη ύπό τήν έπιτήρησιν τής Κυβερνήσεως.

Καθ’ δσον άφορα τά έπιδόματα ναυτιλίας, ή ’Ια
πωνία έτελειοποίησε τό γαλλικόν καί τό ιταλικόν 
σύστημα. Τό έπίδομα χορηγείται είς μόνα τά σιδηρά 
ή , χαλύβδινα άτμόπλοια, άνεξαρτήτως τής έν τή 
χώρα ή τή αλλοδαπή κατασκευής των, άλλ’ είς τά 
τελευταία ταΰτα, μόνον άν ώσιν ήλικίας κάτω των 
πέντε έτών και άνέρχεται είς 25 σέν (περίπου φρ. 
0,65) κατά τόννον καί διάπλουν 1000 μιλλίων, υπό 
τόν δρον δπως ταΰτα διανύωσι τούλάχιστον 10 κόμ
βους καθ’ ώραν. Τό έπίδομα αυξάνει κατά 10 ο)ο 
δια πάσαν προσθήκην 500 τόννων μέχρι τοΰ ποσοΰ 
6000 τόννων καί κατά 20 ο)ο δι’ έκαστον πρόσθε
τον κόμβον ταχύτητος μέχρι δεκαεπτά κόμβων. ’Από 
τοΰ πέμπτου έτους το έπίδομα έλαττοΰται κατά 5 
ο)ο έτησίως.

Ούτως έζητήθη ή άπόκτησις άτμοπλοίων μεγάλης 
χωρητικότητος, ων η έκμετάλλευσις είναι μάλλον 
προσοδοφόρος, συμφώνως πρός τήν οικονομικήν αρ
χήν, δτι τά γενικά έξοδα των μεγάλων άτμοπλοίων 
έλαχίστην παρουσιάζουσιν αυξησιν, κατανέμονται δέ 
είς πολύ μείζονα κύκλον έργασίας. Άφ’ έτέρου, έ- 
σκοπήθη ή κατασκευή στόλου δσον ένεστι τελειο- 
τέρου και έπιζητητου έν τφ έμπορίφ των με
ταφορών, ίδια ύπό έποψιν ταχύτητος. ’Όντως, κατά 
το γαλλικόν και ιταλικόν σύστημα, ή ταχύτης τοΰ 
άτμοπλοίου άμείβεται έμμέσως διά τοΰ ύπολογισμοΰ 
τοΰ έπιδόματος ούχί καθ’ ώρας διάπλου, αλλά κατά 
λόγον τής διανυομένης άποστάσεως. ’Αλλά κατά τό 
ιαπωνικόν, έκτός τοΰ έμμεσου τούτου ωφελήματος 
τα ταχύπλοα σκάφη λαμβάνουσι καί πρόσθετον ά- 
μοιβήν, ύπολογιζομένην αμέσως έπί τής άναπτυχθεί- 
σης ταχύτητος κατά κλίμακα διαφορικήν, τοΰθ’ δπερ 
έπιφέρει τήν άμιλλαν είς άπόκτησιν των τελειοτέ- 
ρων τεχνικών δρων μηχανής καί λεβήτων, καί αντι
σταθμίζει την εκ τής καταναλώσεως γαιανθράκων 
μείζονα δαπάνην. ’Αλλ’ έκτός τούτων, ή ’Ιαπωνία 
δεν περιώρισε τά έπιδόματα είς μόνα τά ατμόπλοια 
τής έγχωρίου κατασκευής, άλλ’ ηύνόησεν έν γένει 
τόν πολλαπλασιασμόν τοΰ στόλου, έπεκτείνασα τό 
εύεργέτημα καί είς αύτά τά άγοραζόμενα έκ τοΰ 
έξωτερικοΰ σκάφη.

Εκ τών εύρωπαϊκών έθνών παραπλήσιον σύ
στημα ναυτικών έπιδοματων ισχύει καί έν Αύστρία. 
Έν Ουγγαρία μάλιστα δίδεται καί ίδιάζον έπίδομα 
έφάπαξ, διά πάσαν άπόκτησιν^ νέου άτμοπλοίου.

ΙΙαρ’ ήμΐν, τό ζήτημα τών ναυπηγικών καί ναυτι
λιακών έπιδομάτων, συνδεόμενον κατ’ άνάγκην πρός 
τήν άπόκτησιν λελογισμένης μεταλλευτικής, μεταλ
λουργικής καί ναυτιλιακής πολιτικής, δέν άνεκι 
νήθη έτι.

Η δράσις τής πολιτείας έν τή ναυτιλιακή 
εθνική κινήσει ύπήρξεν ού μόνον παθητική, άλλά 
κατά τινα σημεία, δύναταί τις είπεΐν, καταθλιπτική

πΡ°ζ τας έφοπλιστικας έπιχειρησεις.— Ή σημερινή 
άκμαία κατάστασις καί άνιοΰσα πρόοδος τοΰ έμπο- 
ρικοϋ ήμών στόλου είναι άξια μεγάλης μελέτης άπό 
άπόψεως έθνικής οικονομίας, καί έπέστη δ καιρός τής 
έγκαινιασεως άληθοΰς ναυτιλιακής πολιτικής.

Αλλα περί πάντων τούτων πραγματευθησόμεθα 
είς προσεχή άρθρα.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ ΜΑΤΕΣΙΣ

Κατα τας οερχοες τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος 
χαι ολίγον άκόμη πρό της 'Ιεράς ημών Έπαναστάσεως, 
δαψιλώς εξηπλοϋτο άνά τάς κλυτίας τών γραφικών ημών 
βουνών και όρέων, η πρωτογενής αύτών καί αύτοφυής δα
σική βλάστησις καί πυκνοί διεδέχοντο άλλήλους οί δρυ- 
μώνες, οι οποίοι μάλιστα πολλαχοϋ έπεξετείνοντο καί 
μέχρι τών ευφορωτέρων πεδιάδων καί κοιλάδων, μέγα 
μέρος τών οποίων, , χέρσον έπί τουρκοκρατίας παραμεϊ- 
ναν, συνεδασώθη συν τώ χρόνω, μόνον, φυσικώς.

Το αραιόν τοΰ πληθυσμού, το πολλαχοϋ άκατοίκη- 
τον της χώρας, καί αί μικραί άνάγκαι ξυλεύσεως τών 
πτωχών τότε και ποιμενικών κατοίκων αύτης, εύκόλως 
ηδυναντο να επιτρέπωσι τήν αφθονίαν εκείνην της βλα- 
στησεως, η οποία ως χλωρά μόνον βοσκή χρησιμοποιού
μενη, ζωηρώς ηυζανεν καί έπυκνοϋτο.

Ασκεπείς δε μονον και αποψιλωμεναι θά παρέμειναν 
πλην τών φύσει άποτόμων καί πετρωδών κλυτύων, καί 
αί κλυτυες εκεϊναι, αί όποϊαι, περί τάς πόλεις μάλιστα 
καί τούς μεγάλους συνοικισμούς, ενωρίς κατά τάς παρελ- 
θούσας εκατονταετηρίδας της μακραίωνος ήμών ιστορίας 
αποψιλωθεΐσαι, καί δή κατά τάς έποχάς τής ακμής τοΰ 
πολιτισμού καί τοΰ πλούτου τής χώρας, άπεπλύθησαν 
ύπό τών όμβριων ύδάτων καί σωροί αγόνων λίθων κατέ- 
στησαν.

Γπό τοιαυτας όμως συνθήκας αφθονίας βλαστήσεως 
εινε^πολυ, φυσικόν, οτ·. μεγαλοπρεπής καί έπιβάλλουσα 
θα ητο η θέα τών εκτεταμένων εκείνων δασών, τά 
οποία ως άριστά προσηρμόζοντο πρός τό λοιπόν φυσικόν 
περιβάλλον τής έκπαλαι φύσει ωραίας καί έναρμόνου 
ημών πατρίδος, καί πολυπληθή τά ύπερήφανα ήμών καί 
ώραϊαπρός κυνηγεσίαν ζώα και πτηνά,ώς έλαφοι,δορκάδες, 
άντιλόπαι,, αγριόχοιροι κ.λ.π. θά διητώντο καί θά περι- 
εφεροντο εντός αύτών, συμβάλλοντα ούτως, άπείρως είς 
τήν χαριεστέραν καί ζωηροτέραν διακόσμησιν, ού μόνον 
τών δασών άλλά καί τής ύπαίθρου χώρας καθ’ όλου.

Μόνα δε, τα εζ αρματωλών καί κλεφτών σώμ.ατα 
περιέφερον τότε ύπό τήν τουρκικήν δεσποτείαν, εντός 
τών εκτεταμένων εκείνων δασών, τά τελευταία λείψανα 
τής ελευθερίας, τής κλασικής ταύτης άλλοτε, καί εύδαί- 
μονος χώρας.

Άπό τοΰ 1830 όμως καί εντεύθεν, ύπό τάς νέας πο- 
λιτειακάς συνθήκας άρξαμένη οικονομική καί λοιπή 
πρόοδος καί άνάπτυξις του τόπου, είνε πολύ φυσικόν 
οτι σοβαρωτατην εξησκησεν επιρροήν καί έπί τήν κατά- 
στασιν τής δασικής εκείνης βλαστήσεως.

Ο πληθυσμός τής υπαίθρου χωράς ήρχισε μικρόν 
κατα μικρόν αυξανόμενος καί καθιστάμενος, κατά άπα- 
ραβατον κοινωνικόν καί οικονομικόν νόμον, άπό ποιμενι-
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τής έπελθούσης έκτοτε καταστροφής τών δασών ήμών 
είνε, είς μέρη τινα, άληθώς φοβερόν.

Μαζή όμωςμέ τήν καταστροφήν τών δασών,είνε πολύ 
φυσικόν οτι έξέλιπεν καί ό φυσικώτερος και άρρενωπό- 
τερος αύτών καί τής ύπαίθρου χώρας διάκοσμος,, τα πο
λυπληθή δηλαδή καί ύπερήφανα πρός κυνηγεσίαν ζώα 
καί πτηνά τά όποια πολλαχοϋ σχεδόν τελείως εξηφα- 
νίσθησαν, καί. μόνον έντός τών άπομεμακρυσμένων λει
ψάνων τών δασών ήμών κατορθοΰσι εισέτι τινα να διαι- 

τώνται καί μεμονωμένα νά περιφέρωνται.
Ούτως ή άποδάσωσις τής χώρας ήμών ύπερέβη κατά 

πολύ τό ιδεώδες έκεΐνο όριον τής διανομής και της 
ύπάρξεως τών δασών έν τή πατρίδι ήμών, τό όποιον 
μόνον έπί βλάβη τοΰ πολιτισμού καί τής προόδου τής 
χώρας δύναται νά παροράται, καί ήδη έπί πολλας δε
καετηρίδας πρέπει νά έργασθώσιν αί γενεαί των Ελλή
νων, έάν πρόκειται νά έπανορθώσωμεν τά έπελθόντα 
κακά, καί νά προσεγγισωμεν εκ νέου προς την ιδεώδη 
έκείνην θάλλουσαν κατάστασιν τών δασώ; άπό τής 
όποιας έπί τοσοΰτον άπεμακρύνθημεν.

Άληθώς χρειάζεται σοβαρά, έπίμονος καί μεθοδική 
έργασία έκ μέρους όλων τών ένδιαφερομένων κοινωνικών 
παραγόντων δπως έξέλθωμεν εκ τής τοιαυτης τών δα
σών καταστάσεως τής χώρας,είς τήν όποιαν, κακή μοίρα, 
κατεπέσαμεν.

Ποέπει πρό παντός, νά χωρισθώσιν αί έκτασεις έκεΐ- 
ναι αί όποϊαι μόνον ώς δάση συγχρόνως καί βοσκαί ,δύ- 
νανται νά έκμεταλλεύωντάι, άπό τας έκτασεις έκεινας 
αί όποϊαι, είτε πρέπει νά παραδοθώσιν είς τήν μόνιμον 
καί έντονωτέραν γεωργικήν καλλιέργειαν, είτε μονον 
ώς ίσχναί βοσκαί δύνανται νά χρησ.μοποιώνται, ,καίτοι 
βεβαίως καί τών ισχνών τούτων βοσκών ή βλάστησις 
ζηλοτύπως πρέπει νά προστατεύηται, έπί τώ σκοπφ άλ
λως τε τής βελτιώσεως καί έπαυξήσεως τής άξιας 
αύτών.

Όποια δέ πανταχοΰ πρέπει νά εινε η δταχειρισις 
τών δασικών ήμών έκτάσεων τοϋτο βεβαίως έξαρτάται 
άπό τοΰ προορισμοΰ έκάστου δάσους η δασικής βλαστη- 
σεως, καί άπό τοΰ σκοποΰ διά τόν όποιον έκαστον αυ
τών, είτε ύπό τοΰ ιδιοκτήτου αυτοΰ είτε και υπο τών 
ένδιαφερομένων κοινωνικών παραγόντων, προορίζεται και 
ποός τόν όποιον, ώς άριστα δυναται να προσαρμοσθή.

Τά ύφιστάμενα πυκνά όπωςδήποτε καί υψηλά δάση 
πρέπει νά έκμεταλλευθώσιν δσον είνε δυνατόν έντόνως 
άλλά καί συντηρητικώς καί οίκοκυρικώς ύπό, των ιδιο
κτητών αύτών, είτε δημόσια είνε ταΰτα, είτε ιδιόκτητα.

“Ηδη έξάγονται έτησίως είς τό εξωτερικόν, πρός α
γοράν ξυλείας, περί τά 15-20 εκατομμύρια δραχμών, 
ποσόν δηλαδή καταπληκτικόν διά τήν έμπορικήν ,κίνη- 
σιν καί τάς οίκονομικάς δυνάμεις τής πατρίδος ημών, 
καί είνε καιρός δπως τό ποσόν τοϋτο περιορίσθή διά 
τής έπαυξήσεως τής έγχωρίου παραγωγής δσον είνε 
δυνατόν περισσότερον^

Ή θεραπεία τών άπο τών δασών εξαρτωμενων αναγ
κών τών κατοίκων, ώς συλλογής καυσόξυλων, θάμνων,, 
οικοδομήσιμου ξυλείας κ.λ.π. πρέπει νά κανονισθή κατα 
τόν μάλλον εύλογον δι' αύτούς, άλλα και κατα τον 
μάλλον δασοκομικόν τρόπον, ούτως ώστε να θερα- 
πεύωνται μέν αί άνάγκαι τών κατοίκων έκ τών πυκνό
τερων εί δυνατόν καί μάλλον μεμακρισμένων δασών, 
χωρίς νά καταστρέφωνται, ού μόνον ταΰτα άλλα ουδέ αί

κοϋ και νομαδικού μάλλον γεωργικός, εν ω καί ο πλού
τος καί ό πολιτισμός τών άστυκών τάξεων, ηύξανε σύν 
τφ χρόνω καί προήγετο.

Οί κάτοικοι τών χωρίων έρρίφθησαν ουτω μετά ζήλου 
είς τάς εκχερσώσεις τών δασών εκείνων, τα οποία εδρα- 
ζοντο έπί γονίμων καί άφόρων εδαφών, έπί τών οποίων 
άριστα ήδύναντο νά καλλιεργηθώσι πολυτιμότερα γεωρ
γικά προϊόντα, ως ή άμπελος, η σταφις, τα σιτηρά, ό 
καπνός κλπ.

Οί ποιμένες πληθυνθέντες καί ούτοι καί στενοχωρού- 
μενοι ύπό τής έπεκτάσεως τών άγρών, ή οποία περιώ- 
ριζε τάς βοσκάς, ού μόνον έντόνως έ'βοσκον την υπολει- 
πομένην δασικήν βλάστησιν, άλλά ήρχισαν καί νά πυρ- 
πολώσι πολλαχοϋ τά πυκνά καί συνηρεφή δάση διά να 
βελτιώσιν ούιω τήν άξίαν τής βοσκής των, ή και δια να 
άνοίξωσιν έν τώ μεταξύ διόδους είς τά ποίμνιά των, ένώ 
καί αί άνάγκαι συλλογής θάμνων, ριζών, καυσοξύλων 
καί οικοδομήσιμου έν γένει κλπ. ξυλείας εκαλυπτοντο 
έκ τών πλησιεστέρων πρός τούς συνοικισμούς δασών, 
ύπό τών ιδίων ξυλευομένων χωρικών, *Χ^ά τόν μάλλον 
παράφρονα καί άρπακτικόν τρόπον ούτως ώστε να κατα- 
στρέφωνται μέν συντόνως καί άνεπιστρεπτει, π*ντα τα 
περί τούς πολυαρίθμους όπως δήποτε συνοικισμούς δάση, 
νά παραμένωσι δέ πολλαχοϋ άθικτα και παρθένα . α 
μακρότερον κείμενα, ένθα πολλάκις μεγάλοι όγκοι ξυ
λείας έσήποντο.

Αί άσβεστοποιΐαι αί όποϊαι πλησίον των συνοικισμών 
διενηργοΰντο, έπέτειναν καί παρώξυναν την καταστασιν 
ταύτην, καί αί μεγάλαι πρός έμπορίαν ύλοτομίαι δεν 
έμειναν καί αύται άμέτοχοι είς τό έργον τοϋτο της κα
ταστροφής, τό όποιον έπί τών συνοικισμών καί τών^με- 
γάλων όδών τής συγκοινωνίας, ώς άπό κέντρου, καθ δλας 
τάς διευθύνσεις, άκτινοειδώς έξηπλοΰτο.

Δυστυχώς ή ελληνική πολιτεία, άπό τοΰ 1833 καί 
έντεΰθεν,μέχρις έσχατων, δέν ήδυνήθη νά ρύθμιση επι το 
λογικώτερον καί συντηρικώτερον, τήν άπό των δασών 
κάλυψιν τών απαραιτήτων τούτων κοινωνικών αναγκών, 
είςτρόπον ώστε νά νομίζη τις, βτι πρόκειται μάλλον περί 
κηούξεως πολέμου έξοντώσεως κατά πάσης δασικής βλα- 
στησεως παρά περί λελογισμένης θεραπείας τών άναγ- 
χ,ών τούτων.

Οΰτω, πλήν τών δασών -ών πεδιάδων, τά όποια ένια- 
γοϋ λίαν σκοπίμως έξεχερσώθησαν καί παρεδοθησαν εις 
τήν έντονωτέραν γεωργικήν καλλιέργειαν, κατεστραφη- 
σαν καί όλα σχεδόν τά περί' τούς συνοικισμούς και τας 
κώμας δάση, άκόμη καί τά έπί απολύτων δασικών εδα
φών τών βουνών καί τών όρέων έδραζόμενα, μη εξαιρού
μενων ούδέ τών άπαραιτητων, δια τους εν λογφ συνο,. 
κισμούς, δασών, καί ή χώρα ήμών μικρόν κατα μικρόν 
προσέλαβε τήν άδενδρον, άσκεπή καί ένιαχοΰ βάρβαρον 
έκείνην δψιν, τήν όποιαν αύτη, άπό τών συνοικισμών και 
τής παραλίας μάλιστα όρωμένη, παρουσιάζει.

Είνε βεβαίως άληθές ότι ή χώρα ήμών πολύ άπεχει 
άπό τοΰ νά είνε τόσον πτωχή είς δάση, δσον εκ πρώτης 
όψεως φαίνεται,—μάλιστα άπό τών συνοικισμών και των 
παραλιών άπό τών όποιων, ως ειπομεν, ορμά.α. ως απο 
κέντρου πάσα άποψιλωσις και καταστροφή ,ασών ,αφο~ 
είς τό έσωτερικόν αυτής διατηροΰνται άκόμη έκτε 
τααένα καί σύσκια δάση, τά όποια πολλαχοϋ, κα εν 
αυτή άκόμη τή άποψιλωμένη θεωρουμένη ’Αττική,υπεν- 
Ουμίζουσι τοπέΐα γερμανικών μάλλον χωρών, παρα της 
μισηαβρινής ήμών πατρίδος. Μ’ δλον τοϋτο το μεγεθος
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περί τούς συνοικισμούς άπεψιλωμέναι, ώς έπί τό πλεΐ- 
στον, δασικαί εκτάσεις.

Τά προστατευτικά δάση τά προστατεύοντα πηγάς, 
συνοικισμούς και πεδιάδας από προσχώσεων, σχηματι
σμών χειμάρρων κ.λ.π. πρέπει άφ’ ετέρου νά ύποβλη- 
θώσιν είς άνάλογον και πρός τόν σκοπόν τούτον διαχεί- 
ρισιν, προστατευομένης κατά τό δυνατόν της πυκνότητας 
αύτών και τής καλύψεως τοΰ έδάφους.

Ή εντός τών δασών βοσκή, η οποία αποτελεί σή
μερον διά τό μέγιστον μέρος τών δασών ημών, τό μεγα- 
λείτερον απ’ αύτών εισόδημα, πρέπει νά κανον-.σθή 
κατά τόν μάλλον οικονομικόν και δασονομικόν τρόπον, 
αποκλεισμένη μέν έν αρχή από τών λίαν πολυτίμων δα
σών ή καί από τών λίαν προστατευτικών τοιούτων, έπ.- 
τρεπομένη δέ και μετριαζομένη κατά λογικόν τι μέτρον 
έπί όλων τών ύπολοίπων δασών, σύμφωνα μέ τάς άρχάς 
της οΐκονομικότητος, συντηρητικότητος και προσόδου, 
αί όποΐαι πρέπει νά διέπωσι πάσαν έδαφικήν έκμετάλ- 
λευσιν.

Επίσης, τά δάση έκεΐνα τά όποια ένεκα της εντόνου 
βοσκής καί λοιπής αύτών χρησεως τοσοΰτον κατήλθον 
ώστε κατά μέγα μέρος, μόνον ώς ίσχναί βοσκαι δόναν- 
ται νά χρησιμοποιώντας, πρέπει νά έπέλθγι ό ανάλογος 
περιορισμός και κανονισμός της βοσκής καί της λοιπής 
αύτών χρησεως, ούτως ώστε ταΰτα σύν τώ χρόνω νά 
άναλάβωσι καί παραγωγικότερα νά καταστώσι.

'Ομοίως ή άραιά βλάστησις παρά τάς πόλεις ιδία καί 
ύπέρ τούς συνοικισμούς, πρέπει έντόνως νά προστατευθή, 
ινα τά καταπεπτωκότα ταΰτα δάση άναλάβωσιν, ού 
μόνον πρός προστασίαν τών συνοικισμών κατά δ·αφόρων 
άπΰ τών στοιχείων της φύσεως κινδύνων αλλά καί πρός 
τέρψιν καί διασκέδασιν τών έν λόγω πληθυσμών από 
τής άπ’ αύτών θέας, καί τής έντός αύτών διαμονής καί 
περιπάτου.

Ού μόνον δέ τοΰτο αλλά καί νέα περί τάς πόλε'ς δέον 
νά άναπτυχθώσι δάση, διά τεχνητών η φυσικών αναδα
σώσεων κ.λ.π., πρός άνάπτυξιν έκτεταρένων πάρκων καί 
αΐσθητικώς διαχειριζομένων δασών διά τάς άνάγκας ιδία 
τών άστυκών πληθυσμών, οι όποιοι τοσαύτην πολλάκις 
αισθάνονται νοσταλγίαν πρός τόν έν ριέσω τών δασών καί 
τή; έλευθέρας φυσεως βιον, και'την εύεργετικην αύτοΰ 
ύγιεινήν, αισθητικήν, καί ψυχικήν καθ’ όλου έπί τό ήθος 
καί τόν χαρακτήρα τοΰ ανθρώπου έπιρροην.

Πλην τούτου, τά δάση καί η ύπαιθρος χώρα, πρέπει 
νά καταστώσιν έκ νέου διά της προστασίας καί τοΰ πολ 
λαπλασιασμοΰ τών εύγενών ημών ζώων, τό κλασικόν 
έ'δαφος της δράσεως μιας άλλης εύγενοΰς καί αύτόχρημα 
αριστοκρατικές έξασκήσεως, της Θήρας, ή όποια, ένώ έν 
Εύσώπγ σήμερον είς τοιαύτην περιωπήν άνεπτύχθη καί 
τοσοΰτον εύγενη θέσιν κατέλαβε, παρ’ ήμϊν, κατά τούς 
τελευταίους τούτους χρόνους έπεπρωτο ώς έκ τής έπι- 
κοατούσης άταζίας, άπελπιστικώς νά καταπέσγ).

Πρέπει, έν μιά λέξει, διά τών μέτρων τά όποια έν 
εύρύτητι θά ύποδείξη ή ακόμη δυστυχώς άνύπαρκτος 
δασική πρόνοια πρώτιστον έκ τών οποίων έπί τοΰ πα
ρόντος, κατά την γνώμην ημών, εινε η μόρφωσις έπαρ- 
κοΰς αριθμού έπιστημόνων δασολόγων, άνευ τών όποιων 
ούδέν δύναται νά γίνγι, πρέπει, έπαναλαμβάνομεν, όπως 
διά πολλαπλών μέτρων καί δη καί διά της συντηρησεως 
της ύπαρχούσης δασικής βλαστησεως καί της άναπτύξεως 
νέας τοιαύτης, έκεΐ οπού παρίσταται πρός τοΰτο ανάγκη 
προσεγγίσωμεν οσω τό δυνατόν περισσότερον πρός την

ιδεώδη έκείνην διανομήν καί έξάπλωσιν τών δασών, έν 
τή πατρίδι ημών,από τής όποιας τοσοΰτον κατεπέσαμεν.

’Αλλά δέν αρκεί μόνον η ύπαρξις της ιδεώδους ταυ- 
της διανομής τών δασών. "Ινα τά δάση ημών άναπτύ - 
ξωσιν δλην την εύεργετικην αύτών κοινωνικήν, οικονο
μικήν καί έκπολιτιστικην έπίδρασιν, εινε ανάγκη, όπως 
ημείς άποκτησωμεν πληρη την συναίσθησιν όλων τών 
οικονομικών, υγιεινών, ιδεωδών κ.λ.π. πλεονεκτημάτων 
τά όποια από τών δασών δυνάμεθα νά έ'χωμεν, καί ού 
μόνον τοΰτο,αλλά καί νά πράξωμεν παν οτι εινε δυνατόν 
όπως καρπωθώμεν τά πλεονεκτήματα ταΰτα, δσον τό 
όυνατόν περισσότερον.

"Ινα γίνωσι λόγου χάριν αισθητά τά οικονομικά καί 
προστατευτικά πλεονεκτήματα τών δασών, ε?νε ανάγκη 
όπως ή έκμετάλλευσις αύτών γίνηται δσον τό δυνατόν 
έντονος καί σκόπιμος, ή δέ κατάστασις καί η σύστασις 
αύτών άποβή, οπού εινε δυνατόν, πρός τοΰτο συμβάλ- 
λουσα.

“Ινα δ’ άφ’ ετέρου τά δάση έξασκήσωσι την εύεργη- 
τικην αύτών έπί τόν άνθρωπον ύγιεινην, αισθητικήν, 
ηθικήν καί καθόλου ψυχολογικήν έπίδρασιν εινε ανάγκη, 
δπως οί άστυκοί ιδία πληθυσμοί, άναζητήσωσιν έπί τινα 
χρόνον, δταν τοΰτο εΤνε δυνατόν, τόν βίον τών έξοχών 
καί τών δασών, ό όποιος θά παράσχη είς αύτούς τά ανά 
λογα πλεονεκτήματα.

Πρός τοΰτο δμως, καί άν πράγματι σύμπαντες οί έν 
Έλλάδι κοινωνικοί παράγοντες έπιθυμοΰμεν δπως άντα- 
ποκριθώμεν εις τήν εύγενη ημών έθνικήν καί έκπολιτι- 
στικήν αποστολήν, προάγοντες ίδίιγ τόν από τής δύσεως 
πλέον έρχόμενον πολιτισμόν, αλλά καί τόν πάτοιον 
ημών καί γηγενή τοιοϋτον, έχομεν ΰψιστον καθήκον, 
δπως καί τά δάση καί τάς δασικάς ημών έκτάσεις έν
τόνως καλλιεργησωμεν σύμφωνα, ού μόνον μέ τάς ύπο- 
θήκας τάς όποιας οί αρχαίοι ημών κλασικοί συγγραφείς, 
ώς πολυτιμοτάτην συμβολήν έγκατέλιπον, αλλά καί μέ 
τάς δασικάς καί κοινωνικά; άρχάς αί όποΐαι από της 
βορειοδυτικής Εύρώπης κατά τόν παρελθόντα μάλιστα 
αιώνα άνέλαμψαν.

"Ας κατανοήσωμεν λοιπόν τήν ύψίστην έκπολιτι- 
στικήν σπουδαιότητα τών δασών έν τή πατρίδι ημών, 
ας έπανορθώσωμεν έν αύτή τήν λατρείαν τής Άρτέμιδος 
καί τών άλσοβίων Νυμφών, τής Δήμητρας, τοΰ ’Απόλ
λωνος καί τής Εστίας τήν όποιαν Χρόνοι Χαλεποί έξε- 
δίωξαν μακράν τής κλασικής ταύτης Χώρας καί, ας 
πράξωμεν οτι είνε δυνατόν, δπως ή εύεργετική έπίδρα- 
σις τών δασών έπί τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν τής 
χώρας ημών άναπτυχθή, δσον εινε δυνατόν περισσότερον, 
διότι, έν δέν πρέπει νά μας διαφεύγη, δτι δηλαδή καί 
παρ’ ήμϊν τοΐς νεωτέροις Έλλησιν ή όδός πρός τόν αληθή 
πολιτισμόν άγει καί διά τής ύπάρξεως καί τής έντονου 
ύπό πασαν έ'ποψιν έκμεταλλεύσεως τών δασών τών γρα 
φικών ημών βουνών καί όρέων.

Πέτρος Η. Κοντος

Μηχανικός Δασολόγος

Χάριν τών ένδιαφερομένων διά τήν μεταλλευτικήν 
παρ’ ήμϊν κίνησιν, συνεκεντρώσαμεν πάντα τά μέχρι 
σήμερον παραχωρι^εντα ύπό τής Κυβερνήσεως μεταλ
λεία, καί θέλομεν δημοσιεύη αύτά είς σειράν φύλλων 
από τοΰ παρόντος, κατά ’Επαρχίας, κατ’ αλφαβητικήν 

τάξιν και κατά χρονολογικήν σειράν παραχωρησεως.
’Από τοΰ έ’τους 1862, οπότε έξεδόθη τό πρώτον παρα- 

χωρητήριον τήν 11 Μαΐου, έπ’ όνόματι τοΰ Βασιλείου 
Μελά, πρός δν παρεχωρήθη έν τή έπαρχί^: Μήλου έ'κ-

τασις 14423 στρεμμ. διά μετάλλευμα Θείου, μέχρι τοΰ 
έτους 1907, Φεβρουάριου 19, οπότε έξεδόθη τό τελευ- 
ταΐον παραχωρητηριον έπ’ όνόματι τοΰ ’Αχ. Μπαίρα 
κ.λ.'πρόςούς παρεχωρήθη έν τή 'Επαρχία Κραναίας έκ- 
τασις 2431 στρεμμάτων διά μετάλλευμα Σιδήρου, Μαγ
γανίου, Μολύβδου, Χαλκού καί Ψευδαργύρου, παρεχω- 
ρήθησαν ύπό τής Κυβερνήσεως εις 1500 και πλέο? 

I "Ελληνας καί ξένους, ίδιώτας και εταιρίας, 682 μεταλλεία 
I άντιπροσωπεύοντα έκτασιν γής 6,000,689 στρεμμάτων.
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ΠΑΟΥΤΟΑΟΓΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
Έν Έλλάδι άτυχώς, δέν κατενοήθη άκόμη έπαρκώς 

ή επιτακτική ανάγκη τής μορφώσεως τοΰ Λαού, καί 
άκόμη περισσότερον, των γεωργικών τάξεων.

Ούδέν έκ τών μέσων άτινα άλλου τοσοϋτον άφθο- 
νοϋσι, τίθενται είς ενέργειαν πρός διάδοσιν τών γνώσεων 
εκείνων αΐτινες έπιδρώσιν επωφελώς καί έπί τοΰ νοΰ, και 
έπί τής καρδιας, και έπί τής έργασίας, καί τών σκέψεων 
τών τε άστυκών καί αγροτικών πληθυσμών.

Καί τί δέν έλλείπει παρ’ ήμΐν.
Έλλείπουσιν οί σύνδεσμοι, αί έταιρίαι, τά σωματεία 

τά καθοδηγοΰντα, τά διδάσκοντα, τά έμπνέοντα, οί συ
νεταιρισμοί οί προμηθεύοντες τά άναγκαιοϋντα είς εύθη- 
νάς τιμάς είς τάς έπαγγελματικάς τάξεις καί τούς αγρο
τικούς πληθυσμούς, καί οί μεταπωλοΰντες ύπό συμφέ- 
ροντας ορούς τά προϊόντα αύτών, έλλείπουσι τά ειδικά 
δημοσιογραφικά όργανα τά προβαίνοντα είς δημοσιεύσεις 
διαφωτιστικάς έπί παντός γεωργικού ζητήματος καί έπί 
πλέον, έλλείπει τό σοβαρώτερον μέσον πρός άπόκτησιν 
τών απαραιτήτων γνώσεων, τό ειδικόν σχολεΐον, καί τό 
έπιβοηθητικόν αύτοΰ δργανον, τό ειδικόν β-.βλίον, τό δυνά- 
μενον πλείστας δσας ελλείψεις ν’ άναπληρώση, πολλούς 
οφθαλμούς ν’ διάνοιξη, πολλάς διανοίας νά φωτίση καί 
πολλάς γνώσεις νά σκορπίση.

Τήν τελευταίαν ταύτην έλλειψιν ή «Ελληνική Έπι 
θεώρησις» θά προσπαθήση έν τώ μετρώ τών δυνάμεων 
της, ν’ άναπληρώση, θεωρούσα ώς ύπέρτατον αύτής 
καθήκον τοΰτο.

4-
Είς τά δντως προηγμένα έθνη, δλα τά πρακτικά ζη

τήματα, τά θίγοντα συμφέροντα αγροτικών καί βιομη
χανικών καί εμπορικών τάξεων, είνε έν γενικαΐς γραμ- 
μαΐς γνωστά είς τούς ενδιαφερομένους καί ήδη πλέον 
συζητοΰνται καί αναγράφονται τά νεώτερα συστή
ματα, αί νεώτεραι έφαρμογαί, αί τελειότεραι έφευρέσεις 
καί καθημερινώς τίθενται είς ένέργειαν, παν δτι έλαττοΐ 
τάς δαπάνας, αύξάνει τήν παοαγωγήν, βελτιώνει τό 
είδος καί τήν ποιότητα, απλοποιεί τήν έργασίαν καί 
πάντες όμοΰ καί εις έκαστος, φιλοτιμούνται, πώς νά συν- 
τελέσωσιν είς τήν ανάπτυξιν καί βελτίωσιν τοΰ τοι- I 
θύτου ή τοιούτου κλάδου είτε είς τήν βιομηχα
νίαν άνήκει, είτε είς τήν μεγάλην καλλιέργειαν, ή άφορ^ 
τήν κηπουρικήν, καί ανθοκομίαν, τήν γαλακτομίαν, τήν 
δενδροκομίαν, τήν μελισσοτροφίαν τήν πτηνοτροφίαν ή 
τήν αίγοτροφίαν.

'Ημείς ένταΰθα, δλως άντιστρόφως, διατελοΰμεν έν 
πλήρει σκοτίιη καί άμαθεία, άγνοοϋμεν δέ δχι μόνον 
τάς προόδους καί τάς τελειοτέρας μεθόδους, άλλ’ εΐμεθα 
ξένοι καί πρός αύτάς τάς στοιχειώδεις γνώσεις, διά 
τοΰτο οφείλει τις, πραγματευόμενος οίον δήποτε κλάδον 

• παραγωγικόν, νά προβαίνη είς τήν άνάπτυξιν καί περι
γραφήν αύτοΰ βαθμηδόν, άρχόμενος άπό τών στοιχειωδε- 
στέρων καί βαίνων πρός τά σοβαρότερα καί τά πλέον 
ουσιώδη.

Άκολουθοΰντες τήν άρχήν αύτήν, θά δίδωμεν άπό 
τών στηλών τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» έν ποώ- 
τοις ίόέαν, έν γενικαΐς γραμμαΐς, έπί παντός κλάδου χρη
σίμου δ·.ά τόν τόπον μας, καί κατόπιν θά είσερχώμεθα 
είς τάς λεπτομέρειας, αί όποΐαι θά μας έπιτρέπουν νά 
πραγματευώμεθα καί νά άναγράφωμεν τούς τελευταίου: 
νεωτερισμούς, καί τάς χρησιμοτέρας έφαρμογάς, τάς

οποίας ή πείρα καί ή έπιστήμη παρεδέχθησαν άλλοΰ 
ώς συντελεστάς τής προόδου καί τής βελτιώσεως αύτών 

Άπό τοΰ δευτέρου φύλλου, άρχίζομεν άπό τήν Πτη
νοτροφίαν, ή οποία ενδιαφέρει καί τόν άγρότην καί τόν 
άστόν, καί τόν μεγαλοκτηματίαν, καί τόν μικροκτημα- 
τίαν, καί τόν άριστοκράτην καί τόν άνθρωπον τοΰ λαοΰ, 
διά νά καταδειχθή δέ ή σημασία ήν άποδίδουν άλλα 
έθνη, εις τόν κλάδον αύτόν, θέλομεν προτάξη είς τήν πεοί 
Πτηνοτροφίας έν γένε^ μελέτην, τόν έξόχως διδακτικόν 
λόγον, δν έξεφώνησεν ό κ. Lepelletier, βουλευτής τών 
Παρισ;ων, ένώπιον τής Γαλλικής Βουλής καί θέλομεν δη- 
μοσιεύση τήν άναφοράν ήν ύπέβαλον, συνεπείς τοΰ λόγου 
τούτου, είς τήν Γερουσίαν καί τήν Βουλήν τοΰ Βελγίου, 
οί Βέλγοι πτηνοτρόφοι.

Δ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
— > ■ W --

Ί· φαχδρότϊΐς. — “Οταν άριθμώμεν τά προτερή
ματα, διά τών οποίων μάς προσελκύουν οί φίλοι μας, 
θέτομεν είς πρώτην γραμμήν τήν εύθυμίαν.

Ό άνθρωπος μέ πρόσωπον άκτινοβόλον, ό όποιος έχει 
ένα λόγον γλυκύν, ή μειδίαμα είς τά χείλη, είνε πάν
τοτε εύπρόσδεκτος, ώς αύτά τά άνθη τοΰ Μαίου. Κάθε 
άνθρωπος έχει τάς θλίψεις του, τάς λύπας του, τάς όδύ- 
νας του, καί πάντες στρεφόμεθα εύχαρίστως πρός έκείνους 
οί όποιοι δύνανται νά μάς κάμουν νά λησμονήσωμεν έπί 
στιγμήν αύτάς, καί νά φωτίσωσι τήν διάθεσίν μας μέ 
τήν άκτΐνα τής φαιδρότητός των. Όφείλομεν λοιπόν νά 
προσπαθήσωμεν νά καλλιεργήσωμεν τήν καΰβιν αύτήν 
ψυχικήν ιδιότητα τής εύθυμίας. Είνε άληθές, δτι ύπάρχουν 
μερικά άτομα αρκετά τυχηρά, τά όποια δέν ήσθάνθησαν 
ποτέ άνίαν καί άπογοήτευσιν είς τόν βίον των.“Οπως ύ- 
πάρχουσιν άλλα,τά όποια, ώς έγωϊσταί,θέλουν νά διατη
ρούν τήν θλΐψίν των καί νά μεταδίδουν τήν άνίαν των, 
Έγκαταλείπονται είς τήν άποθάρρυνσιν, άφίνονται νά 
καταβλήθώσιν άπό τήν λύπην, καί εύχαριστοΰνται νά 
κατ /στρέφουν τήν χαράν όλων τών άτόμων, μεθ’ ών εύ- 
ρίσκονται είς συνάφειαν. Σάς καταπονώσιν έξαναγκαστι- 
κώς νά σάς διηγώνται τάς άτυχίας των, τάς άπογοη- 
τεύσεις των, φαίνεται οτι αισθάνονται τέρψιν νά σάς 
περιβάλωσι μέ μίαν άτμόσφαιραν οδύνης, χωρίς τοΰτο νά 
όλιγοστεύη ή νά διορθώνη τήν οδικήν των θέσιν.

Μία γυνή έν τούτοις ή όποια ύπέφερε πολλάς θλίψεις 
καί μεγάλας άπογοητεύσεις, καί ή όποια κατώρθωσε νά 
διατηρήση τήν εύθυμίαν της, μοί έξήγησε τοΰτο ώς εξής: 
«Δέν έχω χρήματα, δέν έχω ή μόνον είς τόν εαυτόν μου 
νά έλπίσω καί έξ αύτοΰ τά πάντα νά περιμείνω. Έν 
τούτοις έσκέφθην καί έλαβον τήν άπόφασίν μου. Δέν 
πρέπει νά λυπήσω ποτέ κανένα άφηγουμένη τάς άτυ
χίας μου. Γελώ καί λέγω εύθυμα καί εύχάριστα, καθ’ 
ήν στιγμήν έχω δλην τήν διάθεσίν νά κλαύσω. Διότι 
έχω πάντοτε τόν γέλωτα άντιμέτωπον τής θλίψεως. 
Τοΰτο δέ, μοΰ φαίνεται, δτι μέ καθιστ^ πρός ολους συμ
παθή τόσον, ώστε νά όμιλώσι περί έμοΰ μέ άγάπην, 
ή οποία μέ κάμνει πολλάκις νά νομίζω δτι ή εύτυχία 
τήν οποίαν σκορπίζει ό γέλως μου, θά φέρη μία ημέραν 
καί τήν ίδικήν μου χαράν. Διότι είνε κέρδος δντως, δτι 
κατόρθόνω νά γίνω, έστω καί προσκαίρως, εύτυχής, άφοΰ 
έν έναντίιη περιπτώσει θά έκαθήμην είς μίαν γωνίαν καί 
καί θά έθρήνουν τήν τύχην μου, και θά έλύπουν περισ- 
σότεοον καί τόν εαυτόν μου, καί τούς άλλους».

τήν οποίαν σχηματίζει τό μαΰρο έπανωφόρι έπί τής 
κομψής άνοικτής τουαλέττας.

Έν πράγμα τό όποιον θά άργήσουν ί'σως νά βαρεθούν, 
διότι είνε πάντοτε εύμορφον, είνε τό drap μέ μίαν ρο- 
δίνην άπόχρωσιν τής όποιας τό χρώμα ονομάζουν cham
pagne. Τά έπανωφόρια αύτοΰ τοΰ χρώματος είνε ύπερ
βολικά κοκέτικα, καί φέρονται πολύ ώραιότερα καί άπό 
αύτάς τάς μετάξινους τουαλέττας. ’Αλλά ώς έπί τό 
πλεΐστον τά έπανωφόρια αύτά δέν τά φέρουν είς τάς 
οδούς, άλλά πάντοτε έπωχούμεναι καί είς έπισήμους 
ήμέρας. ’Ιδίως είς γαμήλιους έορτάς, είς έπισκέψεις έπι
σήμους, διότι δέν είνε έπανωφόρια διά νά προφυλάτουν, 
άλλά νά άναδεικνύουν καί έξυψώνουν έπί μάλλον τήν γυ- 
ναικείαν τουαλέτταν. Είς τά έπανωφόρια αύτά, προσαρ
μόζονται τελείως ώς γαρνιτούρα, Ίαπωνέζικα κεντή
ματα έπί fond μαύρου, entre-deux άπό filet bro- 
de, ταινία·., γαλόνια, καί μεταξωτά κουμπιά καί κου

μπότρυπες.
Κάμνουν έν τούτοις πολλαί κυρίαι έπανωφόρια καί 

άπό χονδρό ύφασμα μέ κέντημα άνεβατό, τό όποιον είνε 
πολύ elegant, ιδίως δταν γαρνίρεται άπό κασμίρη. Εϊ'- 
δομεν τελευταίως τοιαΰτα, άπό ύφασμα gris argent, 
μέ φόρμαν ιαπωνικήν, πτυχωτά έπί τών ώμων καί τήν 
ράχιν,κυματώδη, βχηματίζοντα όπισθεν πολύ κομψότητα. 
“Ολον τό έμπροσθεν μέρος σχηματίζεται άπό revers 
κασμίρινα όλοκέντητα καί κλείει αύτό τό έμπροσθεν μέρος 
μέ δύο SOUS μεγάλα, άπό τό αύτό κασμήριον.

Δυνάμεθα λοιπόν νά συμπεράνωμεν άπ’ αύτήν τήν 
ιδιοτροπίαν, δτι θά έπανίδωμεν κατά τήν έποχήν τοΰ 
χειμώνος πλατέα φορέματα άπό drap, γαρνιρισμένα 
μέ brandebourg τά όποια ύπήρξαν έπί μακράν 
σειράν έτών ή εύτυχία καί ή χαρά τών προμητόρων μας.

Έν τούτοις άπό τά έπανωφόρια τά πλέον πολυτελή 
άς έλθωμεν ήδη καί είς άπλούστερα τοιαΰτα.

Άλλοτε έταξείδευον μ’ ένα ένδυμα Tailleur, jupe, 
jaquette καί chemissette, τώρα δμως καί αύτά τά 
ταξείδια γίνονται μέ μιάν τουαλέτταν ή όποια 
είνε άρκετά προφυλαγμένη άπό τό μακρύ έπανωφόρι. 
Τοιουτοτρόπως δέ βλέπομεν μέγαν άριθμόν κομψευομέ- 
νων κυριών νά ταξειδεύουν, μέ μεταξωτά φορέματα 
άνοικτοΰ χρωματισμού. Είς οίαν δήποτε δέ περίστασιν, 
δύνανται άφαιροΰσαι τό μακρόν έπανωφόρι νά παρου- 
σιασθώσι μέ τουαλέτταν πολυτελή καί φρέσκαν, ώσάν 
νά έξήλθον πρό ολίγου άπό τό καλλυντήριον τοΰ 
οικου των.

Διά τά μακρυνά ταξείδια, τάς έκδρομάς είς τά όρη, 
ή είς μέρη δπου είνε έκτεθειμένοι είς τήν μεταλλαγήν 
τοΰ κλίματος μεταχειρίζονται έπανωφόρια άπό λινό. Τό 
ύφασμα τοΰτο πρέπει μόνον νά άκολουθή τήν μόδαν τής 
εποχής, καί νά πλαισιοΰται, ιδίως είς τά ρεβέρ καί τά 
μανίκια μέ γαρνιτούρα διαφόρων χρωμάτων.

Διά νά ήνε δέ αύτό τό έπανωφόρι σωστόν ένδυμα 
ταξειδίου, δέν πρέπει νά φορή τις τίποτε άλλο παρά 
μόνον ένα gilet fantaisiexo όποιον νά δ.ακρίνε- 
ται άπό τό έμπροσθινόν άνοιγμα τοΰ έπανωφορίου. Τό 
gilet αύτό ήμπορεϊ νά είνε άπό cretonne fleurie, 
άπό Tuile ragee άπό fantaisie japonaise, καί 
άκόμη άπό δτι δήποτε άλλο δύναται νά ικανοποίηση 
τό ίδιότροπον γούστο τής κομψής ταξειδ ώτιδος.

Αύτά είνε τά έφετεινά έπανωφόρια. Τώρα ολίγα διά 

τάς ένδυμασίας τών κυριών.
Αί πρωϊναί ένδυμασία*. είνε άπλούσταται. Προτιμζ- 

ται τό Αγγλικόν είδος έν δλη τή αύστηρότητί του. Ως

Πάσα γυνή, φρονώ, δτι όφείλει νά χαράξη εις τήν καρ
διά της τό εύκγγέλιον αύτό τής φαιδρότητός. Ό άνήρ 
ό όποιος επιστρέφει την έσπέραν είς τόν οίκόν του μετά 
τήν βιοπάλην τής ημέρας, δέν θά είνε εύτυχής, νά τόν 
άναμένγ, σύζυγος εύθυμος καί φαιδρά ; Έάν έπέτυχεν 
είς τάς ύποθέσεις του, ή εύθυμία αυτή θά προσθέση 
ακόμη είς τήν χαράν του, καί έάν ή τύχη τώ ήτο δυσ
μενής ή καλή αύτή ψυχική διάθεσις, θά είνε δΓ αύτόν 
ώς εις άστηρ, δστις λάμπει είς τό σκότος τής νυκτός. 
Μία δύσθυμος γυνή θά συνετέλη είς τό νά καταπέση 
τό θάρρος του, ένφ μία εύθυμος σύντροφος θά τοΰ έδιδε 
νέαν ζωήν διά νά έπαναρχίση τήν πάλην. "Αλλως ή 
ζωή πλαισιουμένη από αισθήματα φαιδρότητός καί εύ
θυμίας καθίσταται είς πάσαν ώραν καί είς πάσαν στιγ
μήν περισσότερον εύχάριστος, καί είνε όντως κέρδος διά 
τόν άνθρωπον, κέρδος διά τόν άνδρα, τήν γυναίκα, τό 
παιδίον νά διέρχωνται αύ*όν τόν βίον τόν άχαριν, μέ 
περισσοτέρους γέλωτας παρά δάκρυα, μέ περισσοτέραν 
χαράν, άπό λύπην καί οδύνην.

(Έκ τοΰ άγγλικοϋ)
‘Ο τσχυδρόμ-Ο? τής ιι,όδχς.— Εύρισκόμεθα 

είς τόν χειμώνα, καί ή έποχή αύτή προκαλεΐ τήν προ
σοχήν τών κυριών είς τά έπανωφόρια, άφοΰ ταΰτα έξα- 
κολουθοΰν νά προσθέτουν τήν κομψότητα των είς τήν 
τουαλέτταν. Μία ιματιοθήκη τελεία — κατά τάς Πα- 
ρισινάς φιλαρέσκους — οφείλει νά περιλαμβάνη ήδη 
πολλά έπανωφόρια, διότι πρέπει σχεδόν νά άρμόζη 
έν, είς έκάστην τουαλέτταν, Έν τούτοις δμως, είνε μία 
άπροσδόκητος δυσχέρεια ή έκλογή καί ή όιακόσμησις 
αύτών, καί μία ίδ.αιτέρα σκέψις καί φροντίς διά τάς 
κομψάς φιλαρέσκους. Διότι ή ένδυμασία τής γυναικός 
καθίσταται ήδη έπί μάλλον εξεζητημένη έχει άνάγκην 
περισσοτέρας έργασίας, καί δέν δύναται νά προίδη τις 
ποΰ θά καταλήξη ή μανία αυτή τής πολυτελείας.

Σήμερον κάθε τουαλέττα τοΰ συρμοΰ, οφείλει νά είνε 
πολύπλοκος, καί τό έπανωφόριον της πρέπει νά είνε 
ένα μικρόν άριστούργημα. ’Αριστούργημα είς ποιότητα, 
είς κομψότητα, είς έργασίαν. Διότι τό θέλομεν άπό 
satin liberty, άπό drap fin, ή άπό tussor, είς 
τρόπον ώστε αί εύκαμπτοι πτυχαί του νά ■ πίπτουν ά- 
φελώς καί νά πεοιβάλλουν μέ δλην τήν χάριν ενός άρ- I 
χαίου πέπλου, τό κομψόν γυναικεΐον σώμα. Τά μανίκια 
πρέπει νά είνε φαρδιά, άστατα, δεικνύοντα τήν άνοικτήν 
χειρίδα τοΰ ενδύματος, όπως έπίσης άνάγκη νά φαίνε
ται μέγα μέρος τής γυναικείας ένδυμασίας κάτωθεν τοΰ 
έπανωφορίου καί είς "ό έμπροσθεν άνοιγμα αύτοΰ, τό 
όποιον σχεδόν δέν κλείει ποτέ. Τά χρωματιστά γιλέκα 
διά τό έμπροσθεν άνοιγμα είνε άπαραίτητα. Κεντώνται 
ταΰτα άπό σουτάς καί μετάξι έπί τσόχας, ρυθμοΰ Περ

σικού, ’Ιαπωνικού, Τουρκικού.
Καί είς αύτά τά έπανωφόρια φαίνεται δτι θά έπικρα- 

τήση έφέτος ή ίαπωνέζικη φόρμα, άφοΰ άνεφάνησαν πολλά 
τοιαΰτα ύπό τήν μοοφήν κιμονό ή ά λά αύτοκρα- 
τορικά, κρατούμενα δέ είς τάς γωνίας μέ κόπιτσες άπο 
μαύρο μετάξι. Ή φόδρα τών έπανωφορίων είνε λεπτή 
τόν χρωματισμόν, ρώζ, σιέλ ή νίλ. Σπανίως τό φοδρά
ρουν μέ χρώμα λευκόν, διότι προ πολλοΰ δέν άρέσει 
πλέον, άν καί πολύ κοκέτικον, έν τούτοις ώς έκ τής 
πολλής χρήσεως του, ήτο καιρός δι’ αύτήν τήν άλ- 

λαγήν.
Προτιμούν πολύ τά μαύρα έπανωφόρια έπι τουαλετ- 

τας άνοικτοΰ χρώματος, άπό crepe de chine ή άπό 
satin liberty, διότι είνε πολύ θελκτική ή άντίθεσις
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πρδς τδ σχήμα συνειθίζονται περισσότερον αί άνδοικαί 
ζχκεττ^., εί'τε στεναΐ εί'τε κατά τδ ήμισυ σάκκο-J καί 
των οποίων τδ έμπροσθεν μέρος κλείεται διά σειράς κομ- 
6ιων, είτε και μέ ενα μ,όνον.
, Ομοίως συνειθίζονται αί μ-κραι ζακέτται τών οποίων 
η γραμμή της μέσης είνε κάπως βραχεία.

Τ* * νεότερα χρώματα είνε καστανό/ρουν, ρόδινο, 
Βορδω και χακί. " '

π?ώτ\Ελλ^> ή? «διΜχθησαν πλήν τοΰ ανωτέρω
* Γ Λ δΡ°Φατ’·κ<κ 5ΡΥ“ “πό σκηνής. Ή «Μοναχή» έδιϊάχΟη ύπό 
του θ.απυ της κ. Παρασκευοπούλου είς τό θέατρον Βαριετέ.

, Η φούστα πλισέ στρογγυλή μέ πτυχάς μάλλον πλά
γιας. Δια τδ κορσάζ ύπερτερεϊ τδ σχήμα κιμονό, τδ ό

ΗΤΓΗΝΙΤΚΧ ΖΧ1ΓΡ7ΚΦΟΥ*

ΜΟΝΑΧΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Π Ρ Α Η Ε I Σ ΤΡΕΙΣ

Η Σκηνή έν Κωνσταντινουπόλει τω 363 μ. X.

Ιουλιανός 
Κομιτώ 
Ζηνωνις 
Ευγένιος 
Λέων

[Ή σκηνή

Αντοκράτωρ
Χήρα πλούσια και ισχυρά 
Ά&ηναία ορφανή εθνική 
Μνηστηρ της και αξιωματικός 
Ανλικος, εξαδελφος τής Κομιτοϋς, 

έμπιστος τον Ιονλιανον

ΠΡΑΗΙΣ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

. „ ΰτα αίθουσαν τών Βυζαντινών άνα-
κτομων πολυτελεστάτην. Οί αύλικοϊ καί Αξιωματικοί 
φέοοιόι ότολας πολέμου].

Λΰλικός πρώτος
Ιδού λοιπόν, ότι μετ’ ολίγον τοΰ Ίουλιανοΰ ό μέγας πόθος 

ποαγυ,ατοποιειται. 1 ‘ s
ΑνΧικός δεύτερος

Ναι. πλήν μόνον ή άρχή, διότι άγνοοΰμεν άν θά πραγυ-ατο- 
ποιηθη και το τέλος. Γ 11

Ιπ9θζ αυτούς μετά πεποιθήσεως].
Ιο ελπίζουιεν όμως.

. Αΰ'λικός πρώτος

’Αξιωυατικος δεύτερος
Και τις δεν θα είχε τήν γλυκείαν ταύτην έλπίδα. άοοΰ υ,έλλει 

υπο τοιουτον στρατηλάτην ύπέροχον, ώς είνε ό Ίουλιανός. νά 
°?α’ΧΛ ε’·? τα πεοια τών μαχών ;

Ανλικος πρώτος
α^'θθϊ? Βασιλεύς, υπέροχος στρατηγός, καί αν οί 

..Τ·7 ’νη’ιΧ- Της τ°“ έπί .“·αχΡ’ν διατηρήσωσιν, αί- 
- α αναλαμψη κϊ· παλιν ό Ελληνισμός.ύπό τήν κραταιάν 
χΐίρα του. Γ 

ποιον περιηλθεν είς άπίστευτον ποικιλίαν, καί τδ σπου- 
θαιοτερον, πολυτέλειαν.

Διά τας έκ τσόχας και βελούδων ενδυμασίας τά κορ- 
σα», θα γινωνται τοΰ αύτοΰ χρώματος, αλλά άπδ λεπτό
τερο ύφασμα» Ή τελευταία μάλιστα ώρα, φέρει ώς 
χρώμα . ης μόδας, τδ σαρτρεζ, το δ αφανές πρασινοκίτρι- 
νον, ως τδ, ομώνυμον ποτόν. ’Επίσης συνειθίζονται τά 
χρυσά κζι~ άργυρα κεντήματα, τά χρυσά τρίχαπτα μαυ- 
ρισμενα δήθεν άπδ τήν πολυκαιρίαν καί οί βαρείς κρωσσοί.

(Έκ τού γαλλικού)

Baronne De Clessy

ΛΥΙι'α Γραία τρΟ(ρής τ^ς Ζηνωνίδος
ΙΙολλοΙ αύλικοι
Διαγγελείς
’Αξιωματικοί
Στρατιώται

Π ΡΩΤΗ
ΣΚΗΝΗ ΛΕΥΤΕΡΑ

, Διαγγελείς [εισερχόμενος] 
Ο Βασιλεύς έρχεται.

[Εισέρχεται δ Ίουλιανός ύπδ άξιωματικών συνοδευό- 
μενος οί έν τμ αίθούσμ διαχωρίζονται μετά σεβασμού 
και ο Ιουλιανος διέρχεται μεγαλοπρεπώς διά μέσου αυ
τών. Φέρει στολήν πολέμου Ελληνικήν. Έπί στιγμήν 
περιφέρει το [ήλέμμα είς τούς περί αυτόν πλήρες ύπε- 
ρηφανειας, και αρχεται άγερώχως, Αλλά καί γλυκέως 
στηριζόμενος μεγαλοπρεπώς έπί τού ξίφους του]

Ίουλιανός
, Μετ; ολίγον άναχωροΰμεν ! Τό πεδίον της μάχης μας άνα- 

μενοί, η ένδοξος νίκη είνε εις τάς χεϊρας ήμών. Οϊ αθάνατοι τών 
Ελλήνων θεοί, ως απεοειξαν αί σπονδαί, είνε εύ'νοες εις τό 

προσφιλές μου επιχείρημα. Μετ’ ολίγον άναχωροΰυ,εν. ή καοδία 
μου παλλεται, σκιρτά, έν ύπερτάτη εύφροσύνη είς τήν ιδέαν'του 
πολέμου, διότι οι θεοί τής έγνώρισαν, ίσως μυστικώς, τήν ένδο
ξον νίκην. , Ω Ελλάς ! μήτερ καϊ πατρίς θεών, μήτεο ενδόξων 
τέκνων, και ημείς, οί καυχώμενοι ότι εϊμεθα υιοί σου, θά οα- 
νωμεν μετ ολίγον άξιοι τοΰ ονόματος τούτου. ΤΩ Μούσα- । σείς 
αι πλανωμεναι άστεγοι καϊ άπάτριδες, έλθετε έδώ ποός ήμας καϊ 
θα ευρητε νεαν πατρίδα καϊ νέα κατορθώματα θά τονίσωσιν αί 
λυραι σας. Ώ θα νικήσωμεν ή ένδόξως θά πέσωυ,εν. [Ποός 
τους Αξιωματικούς], Δέν τό αίσθάνεσθε καϊ σείς.'δέν τό οω- 
νει και ύμών ή καρδία, ώ φίλοι μου ;

Οϊ περί αύτόν
Μάλιστα Βασιλεΰ !

Ίουλιανός
Άλλ’είπατέ μοι άκόμη, προσευχήθητε είς τους άθανάτους θεούς;

Λέων
Μόνον ;

Ίουλιανός
Ναι.

Λέων
Τόσον έπιεικής Βασιλεΰ !

Ίουλιανός
[Μετά ταοαχής]. Ναι Λέων, δέν θέλω νά τοΰ δώσω τόν 

θάνατον, χαριζόμενος είς τήν μνηστήν του, κόρην των αγαπητών 
’Αθηνών, ης έξ όλης ψυχής οίκτείρω τήν τύχην. Οχι’ ας μη 
θανατωθή· είνε νέος, τις οίδεν ύπό τινων παρεσυρθη. Ισως 
αετανοήση.

Λέων
[Μετ’ Απορίας]. Είς συνωμότην καϊ άλλόθρησκον Βασιλεύ 

δέν δίδεται επιείκεια.
Ίουλιανός. [Σιγά σκεπτόμενος|

Λέων
(Μετά μεγαλειτέρας δυνάμεως] Άκόμη καϊ είς άχάριστον 

άρμόζει Βασιλεΰ ή αυστηρότερα τιμωρία ! ουδεμια επιείκεια προς 
τόν έγκληματίσαντα . . .

Ίουλιανός _ ,
[Μετ’ άποφάσεως]. Τις οίδε, μή δέν είνε άξιος αυτής ;

Λέων
[ Απορών]. Αυτός ; 4

Ιουλιανος
Ναι Λέων, ναι. Τις άρα νά τόν παρέσυρε [πληΟιάζων αύ

τόν μετ' έμπιότοσύνής]. Καϊ τις οίδε μή δέν εχει και οι- 
καιον ; . · ·

Λέων
[Μετ’ έκπλήξεως]. Νά συνωμόση Βασιλεΰ !

Ίουλιανός

[Καλοκαγάθως]. Ναι, ή καρδία μου κλίνουσα επιεικής προς 
αύτόν οΰτω υ,οι ψιθυρίζει Λέων, καϊ είμαι βέβαιος, οτι εαν παρι- 
στατο έμπρός μού καϊ έν τή ειλικρίνεια του αοΰ έλεγε παν ο τ ι 
εις τήν συνωμοσίαν τόν έςωθησε, χαριτος θά ετυγχαν^ν.

Λέων
[Μειδιών μετ’ άπογοητεύόεως]. Ά ! οΰτω Βασιλεύ, και 

άν αΰριον ολον τό Βυζάντιον, έξεγειρόμενον κατα σου, σε ρίψη 
τοΰ θρόνου σου, ηθελον νά έγνώριζον, έάν δέν μετενοεις τότε

। διΤ7|ν ετιιειχειχν.
Ιουλιαιός

[Τεταοαγμένος σιγά].
Λέων «

[Ζωηρότερον]. Πάταξον Βασιλεΰ τό κακόν έν τή γεννέσει 
του. σύντριψον οίκτρώς τόν αϋθαδιάσαντα πρός σε, και τότε 
ήσυχος πορεύσου είς τής δόξης τό στάδιον, ούδεις πλέον θα τα- 
οάξ-η τον θρόνον σου.

Ίονλιανός
Πώς ήθελον Λέων, νά είχον τόν καιρόν διά νά τόν υποβάλω 

I ό ίδιος είς άνάκοισιν, θέτων δέ την χεϊρα έπί τής καρδιάς μου, 
νά τοΰ έπιβάλω'τήν ποινήν, ήτις περισσότερον θα του ηρμοζεν.

Λέων
[Ταρασόόμενος καί μεθ’ όρμης]._ Πείσθητι Βασιλεύ, οτι 

καϊ έγώ έπί τής καρδίας θέτων τήν χεΐρα, σου κράζω, πληξον, 
θρυμμάτισαν τοΰ άχαρίστου τήν κεφαλήν, και ούτως απονε- 

| μεις δικαιοσύνην.
Ίουλιανός

[Μετ’ άποφάσεως]. “Οχι Λέων, δέν θά τόν πλήξω δέν θά 
τόν θανατώσω, πλήν είς τάς συμβουλάς σου ενοιοων. σου λέγω, 
άβαίρεσον τό ξίφος του. περιόρισαν αύτόν μέχρι τής επιστροφής 
μ^υ.'οπότε μετ’ άκριβή έρευναν τής αλήθειας, εαν αποΟο-.χθη 
ένοχος, θά λάβη τόν θάνατον.

Λέων
Καλώς έχει Βασιλεΰ' ή διαταγή Σου θά έκτελεσθή.

Ίουλιανός λ ,
[Πλησιαζων αύτόν μετ’ έμπιότοσύνης]. Καϊ αν Λέων 

πέσω, ένδόξως πολεμών είς τά πεδία τών μαχών, τότε, [όυγ- 
κεκινημένος] τότε Λέων έλευθέρωσον αυτόν.

Λέων
ί'Υπομειδιών είοωντκώς]. ’Έχει καλώς Βασιλεΰ.

Ίουλιανός
[Πρός τούς λοιπούς]. Άγωμεν ! Μετά τινας ώρας θά σας

Οί περί αύτόν
Μάλιστα, ΒασιλεΰI

Ίουλιανός
[Ένθους]. Πότε ή αληθής τών θεών θρησκεία, θέλει δεσποση 

του σύυ,παντος ; Καϊ θέλω εΐσθε άρα ’Εγώ, έκεινος οστις κε- 
κληυ,αι, ν’ αναστηλώσω τήν θρησκείαν αυτών, και οι λαοί να 
λατρεύσωσι καϊ πάλιν τόν νεφεληγερέτην Δια, την ποτνιαν 
"Ηοαν καϊ τούς άλλου Θεούς ;

Είς τών αύλικών
Είθε. Βασιλεΰ !

Ίουλιανός

[Έν τώ αύτώ τόνφ]. Ή νίκη πόσον θά μέ καταστηση ευ
τυχή 1 Χαρά ύπέρμετρος τά στήθη μου θά πλήρωσή όταν, υπο- 
τάσσων έκεϊ τούς βαρβάρους, οδηγώ αυτούς είς την θρησκείαν 
τήν αληθή. τΩ θεοί, τότε τέλεον έκπληρών τους μεγαλειτε- 
οους τής καρδίας μου πόθους, τό γλυκύτερου τοΰ βίου μου ονεί
ρου, οπερ έκεϊ, έκεϊ! είς τήν κοιτίδα τής βαθειας και ,ιεοας λα- | 
τρείας σας, έκεϊ έν μέσαις ΆΟήναις, ανίσχυρος και ασθενής 
νέος συνέλαβον, έθώπευσα, έβαυκάλισα, και ήδη ισχυρος μέλλω 
νά πραγαατοποιήσω· ώ τότε θεοί λατρευτοί, ουδεμια χεϊξ> βε 
βηλος θά μιάνη πλέον τά Ιερά σας. τΩ τά παντα θα σας αντα
ποδώσω, τούς πεπτωκότας ναούς σας θ’ αναγείρω,_ τους~βωμους 
σας θ’ ανιδρύσω, έκατόμβας θά θύσω, καϊ διά τής ισχυρας υμών 
προστασίας, ή χειρ αύτη θα έπαναφέρη καϊ πάλιν, την πρωτην 
τών Θεών λατρείαν και αγάπην.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

(Εισέρχεται ό αύλικός Λέων, καί διευθύνεται πρός 
τόν Αύτοκράτορα].

Ίουλιανός
(Στρεφόμενος πρός αύτόν καί έ ωτών]. Λέων έτοιμα ;

Λέων
[Μετά σεβασμού]. Τά πάντα Βασιλεΰ.

Ίουλιανός
Τά στρατεύματα ;

Λέων
Είς τάς τάξεις των,άναμένοντα τόν ήχ.ον τής σάλπιγγας όπως 

σέ άκολουθήσωσιν είς τής δόξης τό στάδιον, καϊ τήν νίκην, 
[πληόιάζων αύτόν μυότηριωδώς]. ’Αλλά . . .

Ίουλιανός
[Ωσαύτως]. ’Αλλά.τι Λέων ;

Λέων
[Κρυφίως]. Άνεκαλύφθη συνωμοσία. )

Ίουλιανός
[Έκπληκτος] Πώς ; Συνωμοσία ; Ποΰ ;

Λέων
Έν τω στρατώ Βασιλεΰ.

Ίουλιανός
[Κατάπληκτος].Έν τώ στρατώ; ’Αλλά πώς; Είνε δυνατόν;

Λέων
Έάν μοΰ έπιτρέπης Βασιλεύ, θά σου υποβάλω τα πειστήρια, 

έγχειρίζων έπιστολήν αύτόγραφον του αρχηγού τών συνωμοτών.
Ίουλιανός

[Μετά ταραχής]. Δός μου ταχέως!
Λέων

[’Εξάγει έπιότολήν καί τείνει αύτήν είς τόν Αύτοκρά- 
τορα]. ’Ιδού αύτή.

Ίον^ιαλός
[Τήν διεξέοχεται. καί έκπληκτος πρός τόν Λέοντα;. 

*0 Ευγένιος ; “Αυτός δν διά τής ιδιαιτέρας,μου εύνοιας περιε- 
βαλλον. είς δν είχον τόσην έμπιστοσύνην ; Αυτός συνωμότης και 
διαδίδων τήν θρησκείαν τοΰ Χριστοΰ ! ! Αυτός! ’Αλλα που η 
πίστις. ποΰ ή αοοσίωσις ; Τά πάντα τω παρεσχον. ονομα, θε- 
σιν στάδιον δόξης, άκόμη δέ καϊ αγαστήν μνηστην. Και ηδη 
συνωυ-ότης ! Ώ τόν άθλιον, τόν άχάριστον, τόν συνωμοσαντα 
κατά'τοΰ εύεργέτου του. . . [Σιγά έπ’ όλίγον σκεπτόμενος. 
καί εΐτα λέγει είς τόν Λέοντα μετ’ άποφάσεως]. Σε οια- 
τάσσω. πάοαυτα νά τοΰ άφαιρέσης τό ξίφος, και να τον περιό
ρισες έν τοϊς άνακτόροις καϊμετά τήν αναχωρησιν μου, να φυ- 
λακ-.σθή.
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όδηγήσω είς τήν μάχην. "Εκαστος ήδη. άς άποχαιρετίση σύζυ
γον προσφιλή, τέκνα αγαπητά καί άς έξευμενίση τελυταΐον 
τους μεγάλους μας θεούς, όπως εινε υπέρ ημών έν τω πολεμώ. 
[ Εξέρχεται ο Βασιλεύς Ακολουθούμενος παρ’ όλων, 
πλην τοΰ Λέοντος δΣτις μόνος πλέον, λέγει].

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Λέων
A ! Ευγένιέ. Δυο δυνάμεις μυστηριώδεις σέ περικυκλοΰσι. 

σέ περισφιγγουσι και ώς έρπων ό'φις περιτιλύσσουσι το σώμα σου, 
ίνα κατακερματίσωσι σέ, καί πτώμα άκίνδυνον καταστήσωσιν. 
η γυναικεία ζηλοτυπία, ό περιφρονηθείς αγρίας καρδίας θερμός 
ερως, καί^τό μίσος μου δπερ μοί εμπνέει ή πρός σέ εύνοια* τοΰ 
Ίουλιανοΰ, ήτις τήν έμήν, ήν τόσον έμόχθησα ν’ απο
κτήσω, θά ΰποσκελίση’ (μειδιών μετ’ οίκτου)' καί σύ άφρον, 
αμέριμνος είς έρωτας τυρβάζεις, δόξας πολεμικάς ονει
ροπολείς, μάχας νικηφόρους φαντάζεσαι, καί μεγαλείου πεπλη- 
ρωμένος, σύζυγος τής ωραίας ’Αθηναίας κόρης, τής εύνοουαένης 
τοΰ Αύτοκράτορος νομίζεις, οτι θά καταστής. Άλλ’ δχι, ‘πλα- 
νασαι Ευγένιε. Μετ’ ολίγον θά συντριβής, μετ’ ολίγον..'..

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

[ΕίΣέρχεται γυνή χωροϋΣα Ανυπομόνως πρός αύ- 
τόν, πλουΣίως ένδεδυμένη μέ ύφος Αγέρωχον καί με
γαλοπρεπές].

Λέων
_ [Διακοπτόμενος καί Στρεφόμενος πρός αυτήν]. Ά 1 
Ήλθες Κομιτώ :

Κομιτώ
[Ζωηρώς]. Ναι, έςάδελφε μου, ήλθον νά μάθω τό αποτέλεσμα’ 

έπί τόσην ώραν αδημονώ όπισθεν τής θύρας άναμένουσα * νά 
μείνης μόνος [μετά φανερας Αδημονίας] ]Καί :‘.....

Λέων
Και, έξαδελφη μου τά πάντα βαίνουσι καλώς.

Κομιτώ
[Μέ έπιφώνηΣιν χαράς] ’Αληθώς !

Λέων
’Αληθέστατα !

Κομιτώ
’Εκείνος 1

Λέων
Παν οτι ήθελησας’ έστερημένος του ξίφους του, άποκεκλει- 

σμενος τής όδοΰ τής δόξης καί περιορισμένος αϋστηρώς.
Κομιτώ

[ΠοιοΰΣα έν βήμα μετ’ έκπλήξεως]. Μόνον ;
Λέων

Ναι.
Κομιτώ

[Έν τφ αύτφ τόνω.] Καί ή κεφαλή του;
Λέων

[Λυπηρώς] Φευ ! ! πολύ στερεά έπί τών ώμων του..,.
Κομιτώ

[ΔιακόπτουΣα αυτόν είρωνικώς]. Καί αυτό Λέων καλείται 
εκοικησις ; (Μετά ειρωνείας) Εινε Οαυιχάσιον.

Λέων
[Ζωηρώς πρός αυτήν]. Τό παν έπραξα Κοαιτώ. δπως 

πεισω τον Αυτοκοάτορα. Τώ υπέδειξα κινδύνους ‘σπουδαίους, 
συνεοουλευσα αμείλικτος νά φανή, άν θέλη νά πατάξη τό κακόν, 
και νά μεινη είς τό εξής αμέριμνος έπί τοΰ θρόνου του’αάταιος 
κοπος’ γνωρίζεις πόσον ή καρδία του είνε έπιεικής, πόσον ευ
κόλως δίδει τήν συγγνώμην, καί είς μόνας τάς όρμάς της υπά
κουων δεν ηθελησε νά έπιβάλη είς τον έχθρόν σου τήν ποινήν 
εκείνην, ητις είνε τόσον ύπό τής καρδίας σου έπιθυαητή (Σιγά 
Λα) και ύπό τής ίδικής μου. ‘ 1

Κομιτώ
Λέων > "Εως έδώ θά μείνη ή έκδίκησίς αου ; Τό 

παν θα φθαση μέχρι προσωρινού περιορισμού ; Άλλ’ είνε άηδέν 
τούτο, εινε ελαχιστον είς τήν δίψαν τής έκδικήσεώς μου’, (έν 
τόνφ μομφής.) Ά! πόσον κακώς επραξα νά έαπιστευθώ Λέων 
εις σε. Διατι δέν μέ> άφήκες νά τον πλήξω μέ τό έγχειρίδιόν 
μου, να το βυθίσω εις τήν σκληράν καρδίαν του ;

Λέων
Ήθελησα Κομιτώ, ή έκδίκησίς σου νά είνε φοβερωτέρα- ήθέ- 

λησα νά φέρη αυτόν έπί τής αγχόνης τοΰ Αύτοκράτορος ή 
χειρ, άφοΰ πρώτον τον καταρασθώσι τά χείλη του, καί ένω θά 
φωνή ματην, «είμαι αθώος», νά πέση ή κεφαλή του, ώς κοινού 
κακούργου.

Κομιτώ
Ω!^ ναι ! ήτο ωραία αυτή ή έκδίκησίς, ήτο πολύ ωραία Λέων, 

τώρα όμως;
Λέων

Δέν έχάθησαν ακόμη τά πάντα Κομιτώ !
Κομιτώ

Τί έννοεϊς ;
Λέων

Ο Αυτοκρατωρ ηθελησε μόνον νά τοΰ άφαιρέση τό ξίφος του, 
να τον περιορίση καί έπιστρέφων τοΰ πολέμου νά τον άνακρίνη 
καί αναλόγως τής ένοχής του νά έπιβάλη τήν ποινήν. . .

Κομιτώ
(Δ ακόπτουΣα αυτόν ζωηρώς) Άλλα θα τον εύρη άθώον, 

τόν εύρη αδίκως συκοφαντούμενον, καί τότε ίκανοποιών 
αυτόν θέλει διά μεγαλειτέρας έμπιστοσύνης τόν περιβάλει καί 
ευτυχεστερον ίσως τον καταστήσει.

Λέων
, ( ΗΣύχως). Αλλά γνωρίζης Κομιτώ τι τοΰ Ίουλιανοΰ 
απελθόντος άρχω σχεδόν πλέον έγώ, έγώ ό τήν ιδιαιτέραν του 
εύνοιαν χαίρων ακόμη.

Κομιτώ
, (Μη έννΟΟυΣα). Και Λέων εις τί θα ωφελήση τούτο τήν 
έκδίκησίν μου ; Φεύ ! είνε ήδη προφυλαγμένος τόσον καλώς, εινε 
έν περιορισμώ.

Λέων
Ναι ! Άλλ’ έάν διά νά σέ εύχαριστήσω Κομιτώ, μετέβαλ- 

λον τας αποφάσεις, τας διαταγάς τού Αύτοκράτορος ;
Κομιτώ

(Ζωηρώς). Αληθώς Λέων είσαι ικανός νά τό πράξης ;
Λέων

Χάριν σοΰ Κομιτώ, χάριν τής έκδικήσεώς σου θ’ άπειθήσω 
εις τάς διαταγάς του Ίουλιανοΰ’ έκεΐνος μάχεται έκεΐ πέραν 
και δέν θα σκεφθη πλέον τον Ευγένιον. Άντί λοιπόν περιορισμού 
εγω τον φυλακίζω, και μετ’ ολίγον τοΰ δίδω τον θάνατον.

Κομιτώ
(ΧαίρουΣα). Πόσον μοΰ φαίνεσαι μέγας ! ! I

Λέων
Έάν ό Αύτοκράτωρ έπανέλθη νικητής, ή χαρά δέν θά τόν 

άφηση νά ένθυμηθή τόν Ευγένιον, έάν πέση μαχόμενος καί πά
λιν, ούδέν έχομεν νά φοβηθώμεν. Έκεΐνος Κομιτώ θ’ άποθάνη’ 
ό πόθος σου έκπληροΰται.

Κομιτώ
Ω ! ναι τώρα ναι ! 1 1 άφες νά εύχαριστήσω σέ δ'στις 

τόσον θά, μέ βοηθήσης νά έκδικηθώ. (βηματίζουΣ···. έν παρα
φορά). Ά ! Ευγένιε μέ περιεφρόνησες, προτίμησας έμοΰ τής 
πλούσιας, τής ισχυρας Κομιτοΰς, άλλην, ξένην, μίαν όοΦανήν 
Αθηναίαν, άλλ’ η χειρ αύτη, ήν περιεφρόνησας, σέ συντρίβει 

σήμερον Εύγενιε, δ έρως αυτός δ ποδοπατηθείς, σήμερον άνε- 
γείρεται καί εκδικούμενος σέ ρίπτει είς τάς φυλακάς, τα αισθή
ματα μου τά χλευασθέντα σήμερον σέ φέρουν είς τόν θάνατον. 
’Ά ! Ευγένιε δέν περιφρονεΐται ευκόλως‘ό έρως γυναικός.(πρός 
τόν Λέοντα) Και δέν ύπωπτεύθη τί δ Αύτοκράτωρ;

Λέων
Ούδέν· ή άπομίμησις τού χαρακτήρας ήτο τελεία, ή επι

στολή περιέγραφε πιθανώς, τά τής φαντασιώδους συνωμοσίας 
ώστε ούδέν ίχνος ν’ άοήση.

Κομιτώ
Γνωρίζεις Λέων, ή χειρ, αύτή τήν έγραψε’ [δεικνύΟυΣα 

τήν χεΐρά της], ή χειρ αύτη έχάραξε τάς γραμμάς έκείνας 
“ϊτινες θά τόν φέρωσιν ώς κακοΰργον είς τόν θανατον, ή χειρ 
αύτή ήτις δίς τώ προτάθη, ήτις ήτο έτοιμη νά δεχθή τήν ιδι- 
κην του και ητις θα καθιστα αυτόν ευτυχή. Περιεφρονήθην. [μετ’ 
έμφάΣεως]. Έ ! Άπόθανε ήδη καί σύ [φέρει τήν χεϊρα 
έπι τής καρδίας] ως απεθανε καί αύτή έντός τού στήθους 
μου. Άλλ’ δχι, δχι πλανώμαι, δέν άπέθανε Λέων, δχι’ διά

Λέων
Θά σπεύσω Κομιτώ, τήν διαταγήν τοΰ Ίουλιανοΰ νά ήκτε- 

λέσω, τό ξίφος νά τοΰ άφαιρέσω, νά τόν περιορίσω, και αφού 
έκστρατεύση" έκεΐνος τότε καί είς τόν θάνατον θά προβω. Πλην 
ήσύχει, καί έάν ή έκδίκησίς σου βραδύνη, θά εινε όμως ασφαλής.

Κομιτώ
[ΆδημονοϋΣα] Πού νά είνε ήδη, θά τόν εύρωσιν άρα ;

Λέων
Καί αύτό ανησυχίαν σοί τεαρέχει ; Μάθε λοιπον ότι οφείλει 

έντός τών ανακτόρων νά εύρισκεται.

Κομιτώ

^Ω. τότε ύπαγε, ταχέως, Λέων.
Ό Λέων [φεύγει]

Κομιτώ
ΪΜείναΣα μόνη καί θεωροϋΣα πρός τό μέρος όπου 

έξήλθεν ό Λέων] Ό Λέων άπήλθεν ή έκδίκησίς μου άρχεται. 
Ζηνωνίς ! ήδη έρχομαι έγώ πρός σέ. Τρέμε άθλια, τρεμε. [Καί 
Αναχωρεϊ[.

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

[Άντιθέτως είΣέρχεται νέος καί ωραίος Αξιωματικός. 
Φέρει Στολήν πολέμου. Ποιεί δύο τρία βήματα Σιγών 
καί ώΣεί είς ρεμόαΣμούς χαροποιούς βυθιΣμένος 
άρχεται.]

ί ύγένιος
Τό άνάκτορον γέμει στρατιωτών, παντού αξιωματικά^, στρα

τηγοί, δλαι αί αΐθουσαι πλήρεις μέχρι καί αύτών των αύτοκρα- 
τορικών, καί άπορώ πώς έδώ δέν ευρον ουοενα. Τόσο τό καλ- 
λίτερον’ μονός θ’ αφεθώ είς τούς γλυκείς ρεμβασμούς μου (Σιγμ · 
έπ’' όλίγον) Μετ’' ολίγον τό κέρας θά ήχηση καί ένθους θα 
πορευθώμεν κατά βαρβάρων. Όποιον υ ταδιον δόξης και μεγαλείου. 
(Δίευθετών τό ξίφος) Ζηνωνίς προσφιλής, φιλτάτη, μου μνη
στή. σύ πρό ολίγου διά τοΰ ξίφους τούτου την δσφύν ,μου πε
ριέβαλες καί σού ώρκισθην, φίλη μου, νά ^σού τό αποδώσω 
δαφνοστεφές. 'Όταν έπανέλθω άπό τ’ο πεδίον τών μαχών τό μετω- 
πόν μου θα περιβάλη άθάνατος δάφνη,, τό ξίφος μου άγήρατος δόξα, 
τό δνομά μου εύκλεια πολεμική.Καί ολα αυτά’, Ζηνωνίς,κόρη γλυ
κεία, θά τά καταθέσω πρό τών ποδών σου, και υπερήφανος θά οδη
γήσω σέ,τήν Άθηναίαν, πρό τού βωμού τού 'Υμεναίου! 'Ω ένθους 
στιγμή χαρας ύπερτάτης! Είσαι άρα έγγύς ή μακράν ; Ώ οχι, μα
κράν,όχι. αισθάνομαι έμαυτόν ικανόν τούς πάντας νά καταλαλώ δια 
τοΰ ξίφους μου, τούς βαρβάρους ν’ άφανισω διά τής ισχύος 
μου, άφού τήν Ζηνωνιδα μου θα ευρώ επανερχόμενος. Α - 
σον τήν άγαπώ. Ώ Ίουλιανέ πόσον σοΰ είμαι ευγνώμων, όπου 
υ,έ έκρινες άξιον αύτής, καί τήν κατέστησας μνηστήν μου, αλλα 
μή καί έάν ό Ίουλιανός άνθίστατο, δέν θά ήμην ικανός διά τοΰ 
ξίφους μου νά τήν κατακτήσω, ήρκει έν βλέμμα της νά με ενε- 
Οάορυνεν ;.........................

‘(’Ακούεται μακρόΟεν Λ Σάλπιγξ. Ό Εύγένιος ΑγαΣκιρ- 
τών). Ή σάλπιγξ κράζει, ή δόξα μέ άναμένει καί τό τέρμα 
αύτής, ό έρως μου. Ό ξίφος προσφιλές διά σοΰ................

(Διακόπτεται)

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

(ΕΙΣέρχονται δύο Στρατιώται μεθ’ ένός Αξιωματικού, 
βαίνοντες πρός τόν Εύγένιον.

Αξιωματικός

Σέ ζητόΰμεν.
Εύγένιος. (χαρωπός)

Περιττόν, ήκουσα τήν σάλπιγγα καί χαίρων πορεύομαι εις 
τό κέλευσμά της όπως δρέψω είς τά πεδία τών^ μαχών τής 
δόξης τήν ‘δάφνην ! Ώ πόσον ή καρδία μου σκιρτά και αγαλ- 
λεται1 πόσον................... ( Επεται συνεχεία.

τών παλμών της κράζει, ποθεί έκδίκησίν, καί τότε θά σιγήση 
όταν ϊδη τόν Εύγένιον νεκρόν, καί εκείνην τήν αθλίαν συντε- 
τριμμένην άλλόφρονα.

Λέων
Μετ’ ολίγον ή ώρα αύτη Κομιτώ φθάνει.

Κομιτώ
Ναι, φθάνει, καί τότε φθάνει καί ή εύτυχία μου, ή έκδίκη

σίς μου συντελεΐται. Θά τούς ϊδω τέλος έξουθενημένους, θά 
τούς ϊδω τόν ένα μακράν τού άλλου καί θά παύση ό σκωλης 
τής ζηλοτυπίας κατατρώγων τήν καρδίαν μου. Γνωρίζεις συ τό 
συναίσθημα τής ζηλοτυπίας ;

Λέων
’Όχι 1

Κομιτώ
Φρικώδες Λέων, ή καρδία αναλύεται έκάστην στιγμήν ώς είς 

κάαινον πυράς.
Λέων

Έφθασε Κομιτώ ή στιγμή τής έκδικήσεώς σου.
Κομιτώ

Ναι ! αλλά δέν μοΰ αρκεί μόνον ή σκέψις ότι έξεδικήθην, 
οτι τούς έχώρησα, οτι δέν θά είνε πλέον μνηστήρες προσφιλείς’ 
ζητώ καί έτι πλέον, θέλω νά ϊδω έκεινην, εκείνην την τα
πεινήν αντίζηλόν μου, συρομένην είς τά γόνατα, θέλω ώς δρό
σος πρωινή, ή φωνή τής απελπισίας καί τοΰ πόνου της τά δά
κρυα, νά δροσίσώσι τήν καιομένην καρδίαν μου, θέλω νά παρα- 
στώ μάρτυς απαθής, ατάραχος, τής φρίκης καί τής αφροσύ
νης της . . .

Λέων
Λοιπόν ;

Κομιτώ

Θά υπάγω πρός αύτήν, και πρώτη εγω, εγω, θα τη αναγ 
γείλω τήν δυστυχίαν της’ πρώτη η φωνή τής Κομιτοΰς θά τής 
γνωοίση τήν τύχην ήτις αναμένει εκείνον, τόν Ευγένιον, τόν 
μνηστήρα της [κάγχάζουΣα Αγρίως] Τόν μνηστήρα της Η ή 
ή άφρων κόρη’ έπί τών έρειπίων τής καροίας μιας άλλης, αν ή
γειρε τήν εύτυχίαν της, καί δεν εγνωριζεν οτι επι τής άμ
μου ώκοδόμησε, καί δέν έγνώριζεν, ότι τά ερείπια εκείνα 
έμελλον νά παρασύρωσιν, ώς ό καταρράκτης τοΰ ποταμού την 
άφρονα εύτυχίαν της. Ά 1 τούς έκδικούμαι 1 Άχ πόσον τους 
μισώ ! τούς μισώ ! [πληΣιΑζουΣα πρός τον Λέοντα]. 
Λέγουσιν Λέων, οτι ή αληθής αγάπη δέν μεταβάλλεται. Πλα- 
νώνται’ ό έρως ό περιφρονηθείς εις μίσος μετατρεπ&ται, και 
τότε άλλοίμονον είς τόν περιφρονήσαντα.

Λέων
Ήδη ας χωρισθώμεν Κομιτώ.

Κομιτώ
Πώς ; Φεύγεις ;

Λέων
Ναι, ύπαγε σύ τήν έκδίκησίν σου νά αίσθανθής, καί έγώ τάς 

διαταγάς τοΰ Αύτοκράτορος νά έκτελεσω.
Κομιτώ

[ΆνήΣυχος]. Όποιας Λέων.
Λέων

Τής έκδικήσεώς σου ήθελον νά εϊπω, νά συλλάβω τόν Εύγε- 
νιον καί νά τοΰ άοαιρέσω τδ ζΐοος του.

Κομιτώ
[Μετά πάθους]. Καί νά τόν φυλακίσης παρευθύς Λέων, καί 

νά τόν Φονεύσης ακόμη.
Λέων

Όχι τόσον ταχέως, μή σπεύδωμεν Κομιτώ.
Κομιτώ

Ώ, πολύ! πολύ Λέων! είς τό δνομα των θεών σπεΰσε και 
μή τόν άφήσης μηδέ ώραν νά ζήση, καί νά τήν άγαπα Λέων, 
νά τήν άγαπα. !..!..
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Τί ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΜΉ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

[Κατά την τελενταίαν Γενικήν όννέλενύιν τών 
Μετόχων της προνοιιιονχον *1  ταιρίας πρός προόταόίαν 
τής παραγωγής και τής ’Ευπορίας της όταόίδος, ό 
πρόεδρος τοΰ Διοικ. Σνυβονλίου κ. Ζαφείριος Μάτόας 
άνεκοινωόε τά εξής περί τών πεπραγμένων τής Εται
ρίας κατά τό λήξαν έτος :]

* Τού γνωστού ιδιορρύθμου «Φιλολογικού Συλλόγου» τών 

Εισαγγελέων.

Κύριοι Μέτοχοι,
Κατά τά προβλεπόμενα ύπό τού Καταστατικού ήμών λαμ

βάνω τήν τιμήν νά υποβάλω εις τήν ήμετέραν κρίσιν τον Γενι
κόν ’Ισολογισμόν τού δευτέρου τής Εταιρίας ήμών έτους 1906 
-—1907, συνοδεύων αύτόν και δΓ επεξηγηματικής έκθέσεως 
περί τών κατά τό έτος τούτο πεπραγμένων και περί τής κατα
στάσεων έν γένει τής ημετέρας Εταιρίας.

Έν τώ ίστορικώ τούτω μέρει, τήν πρώτην βεβαίως θέσιν 
οφείλει νά καταλάβη ό άρχομένου τού δευτέρου τής Εταιρίας 
ημών έτους έπισυμβάς θάνατος τού αειμνήστου ίδρυτού και πρώ
του αυτής Προέδρου Ίωάννου Γ. Πεσμαζόγλου. 8ν εϊχομεν τό 
ατύχημα νά χάσωμεν έν τη ακμή τής δράσεώς του και ον 
έκλαυσαν μεθ’ ήμών και πάντες οί σταφιδικοί πληθυσμοί υπέρ 
τών όποιων μετά τοσαύτης εΐχεν έργασθή άφοσιώσεως.

Τό μέγα κενόν τό όποιον άφήκεν έν τή Εταιρία ήμών ό 
Πεσμαζόγλου, ούτω προώοως θνήσκων. δέν ήτο εύκολον βεβαίως 
νά πληρωθή, καθ’ οτ! τήν διαδοχήν ταύτην, όσον καί άν ήτο 
τιμητική, παρηκολούθουν, ώς εύνόητον, μεγάλαι εύθύναι. Καί- 
τοι πληρέστατα συνεσθανόμενος τάς εύθύνας ταύτας ένόμισα έν 
τούτοις, ότι είχον κοθήκον νά τάς άναλάβω, όταν τή 5)18 ’Ια
νουάριου τρέχοντος έτους ή ομόφωνος ψήφος τού ύμετέρου Συμ
βουλίου μέ υπέδειξε διά τήν είς άκρον τιμητικήν θέσιν τής 
Προεδρίας αύτού.

Τήν έν τώ Συμβουλίω, διά τού θανάτου τούτου κενωθεϊσαν 
έδραν προσέφερεν όμοφώνως έπίσης τό Συμβούλιόν σας είς τόν 
κ. Στέφ. Φραγκιάδην, ’Αντιπρόεδρον τής Τραπέζης ’Αθηνών, 
δστις εκλεγείς συγχρόνως καί μέλος τής Διοικούσης ’Επιτροπής 
τής ήμετέρας Εταιρίας, παρέχει ήμιν έκτοτε πεφωτισμένην είς 
τά έργα τής Διοικήσεως τής Εταιρίας συνδρομήν.

Λογοδοτών πρός ύμάς πέρυσιν δ αείμνηστος προκάτοχός μου, 
ύπέσχετο διά τό ύπόλογον έτος αποτελέσματα πολύ πλουσιό
τερα έκείνων, είς ά απολήγει δ ύπό τάς όψεις ήμών ’Ισολογι
σμός. αληθώς δέ κρίνων τις έκ·τής μικράς έσοδείας τών σταφί
δων κατά τό λήγον έτος καί βασιζόμενος, ώς ήτο εύλογον, έπί 
αριθμού έξαγωγής ϊσου άν μή καί μείζονος πρός τόν τού προη
γουμένου έτους, δέν ήδύνατο ή νά προσδοκά αποτελέσματα 
άσυγκρίτως ανώτερα πρός τά έπιτευχθέντα. Άλλ’ ή έλάττωσις 
τού ποσού τής παραγωγής τού παρελθόντος έτους, έπενεγκούσα 
αύξησιν τών τιμών τής σταφίδος. έτι μάλλον αισθητήν καθιστα- 
μένην έκ τής μέχρι τού αρτίου σχεδόν έκπτώσεως τού συναλ
λάγματος, κατέστησεν, άπό τών μέσων τής ληξάσης περιόδου, 
τάς έν τώ Έξωτερικώ τιμάς δυσπρόσιτους είς τά βαλάντια τών 
λαϊκών ιδίως τάξεων, παρά τών όποιων καταναλίσκεται τό 
πλεϊστον τής κατ’ έτος έξαγομένης σταφίδος μας.

’Επήλθε κατά συνέπειαν, άπό τού ’Ιανουάριου καί έντεύθεν. 
έλάττωσις τών έκτελωνισμών έν ταΐς άγοραΐς τής καταναλώσεως 
καί τών έξ Ελλάδος φορτώσεων, τών άγοραστών καθισταμένων 
όσημέραι έπιφυλακτικωτέρων. έφ’ οσον έπλησίαζεν ή νέα έσοδεία. 
ήτις άπό τών αρχών τού Μαιου προσεφέρετο είς τιμάς κατά 40 
καί 50 δραχμάς μικροτέρας τών ζητουμένων διά παλαιόν πράγμα.

ΤΙ τοιαύτη τών πραγμάτων τοοπή. ήν ούδείς έξ ήμών είχε 
προιδεί, ούτε ήδύνατο νά προιδη, έν άρχη τού υπό κρίσιν έτους, 
έκίνδύνευσε περί τά υ,έσα αύτού. ήτοι περίπου εύθύς μετά τήν 
ύπό τού γράφοντος άνάληψιν τών καθηκόντων τής Προεδρείας. 
νά περιαγάγη τήν Έταιρί είς δυσχερείας λίαν δυσαρέστους, τό 
μέν δηλονότι είς μείωσιν ούσιώδη τής καταναλώσεως τής στα
φίδος. τό δέ είς περιπλοκάς μετά τών έν ’Αγγλία παντοπωλών, 
από τών όποιων ήρτηται κυρίως ή πρόοδος τής καταναλώσεως 
καί οιτινες ζημιούμενοι έκ τού ύπερόγκου τών τιμών τών στα
φίδων. είχον προβή είς σφοδοοτάτας διαμαρτυρίας.

Πρός καταπολέμησιν τών δυσχεοειών τούτων τό Συμβούλιόν 
σας ένήργησεν έν ’Αγγλία μέν τη προσωπική παρεμβάσει καί 
συνδρομή τών αξιότιμων συναδέλφων Κυρίων Ε. Erlanger καί 

Ε. Bowron, ένταύθα δέ αμέσως δΓ έπιψηφίσεως δαπάνης δραχ
μών 63.734.20, δΓ ής κατωρθώθη νά έπαναληφθώσιν αί φορτώ
σεις, αΐτινες είχον διακοπή, καθ’ ότι προκειμένου μετά τήν 
συμπλήρωσιν τού ορίου τών 200.000,000 νά άρξηται ή πλη
ρωμή τού φόρου τής έξαγωγής είς χρήμα, πάντες άνέμενον τήν 
διά φορτώσεων ύπό άλλων συμπλήοωσιν τού όοίου τούτου δπερ 
ούτως έπί μακρόν άκόμη χρόνον ήθελε βραδύνει νά συμπληρωθή 
έάν δέν παοενέβαινεν έτοίμως ή ήμετέρα Εταιρία.

Κυρίως όμως τό Συμβούλιόν σας. ένώπιον τής δυσθυμίας ταύ
της τών αγορών τής καταναλώσεως εύρεθέν, καί τήν σοβαρό
τητα τού ζητήματος κατιδόν. έγνω μετ’ άποφασιστικότητος νά 
αντεπεξέλθη κατά τής άπειλουμένης έλαττώσεως τής κατανα- 
λώσεως διά συστηματικής καί συντόνου διαοημίσεως έν τή 
σπουδαιοτέοα τών άγορών τής καταναλιόσεως, έν τώ Ήνωμένω 
Βασιλείω τής ’Αγγλίας δηλονότι, μή διστάσαν νά δαπανήση 
πρός τούτο διπλάσιον σχεδόν ποσόν τού κατά τό παρελθόν έτος 
πρός τόν αύτόν σκοπόν δαπανηθέντος. Ούτω δέ διά τής καθημε
ρινής καί καταλλήλου προκλήσεως τής προσοχής τού κοινού είς 
τήν κατανάλωσιν τής σταφίδος. έπετεύχθη νά μή ύπολειφθή αύτη 
τού μέσου όρου τής τελευταίας τριετίας, άπεσοβήθη δέ τοιουτο- 
τοόπως κίνδυνος έπαπειλήσας σοβαοώς τά συμφέροντα τής στα- 
Φίδοπαραγωγής καί την Εταιρίαν.

Διά τών εύστοχων τούτων ένεργειών τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον ού μόνον κατιόρθιοσεν ΐνα καταναλωθή κατά τό λήξαν έτος 
όλόκληρο·» τό έξαχθέν ποσόν έκ λιτρ. ένετικών 230,000,000 
πλέον λιτ. ένετικών 17.000.000 περίπου έκ τών άποθεμάτων 
μέ τά όποια εύρίσκοντο έφωδιασμέναι αί ξέναι άγοραί κατά τό 
τέλος τού πρώτου τής Εταιρείας έτους, διατηρηθέντος ούτω 
καί κατά τό λήξαν έτος τού μέσου ορού τής έτησίας καταναλώ
σεως έκ λιτρών 246.000,000, άλλά καί διηυκόλυνε σπουδαίως 
τήν πρόοδον τής καταναλώσεως καί διά τό αρξάμενον έτος 
1907—1908, είς δ είσήλθομεν μέ τά όρατά άποθέματα τών 
έξωτερικών άγορών είς τό έλάχιστον ήλαττωμένα, μετά τελείαν 
δέ έξάντλησιν τών άοράτων λεγομένων άποθεμάτων.

Είναι φυσικόν άρα, οτι τά πρός συμπλήρωσιν τών συνήθων 
άποθεμάτων ποσά προστιθέμενα είς τά τής έτησίας καταναλώ
σεως, δέν δύνανται ή νά συντελέσωσιν είς τήν κατά τό αρςά- 
μενον έτος έπαύξησιν τής έξαγωγής, συντρεχουσών, έννοειται, 
καί λογικών τιμών τής σταοίδος. Τούτο άλλως τε δείκνυται έν 
μετρώ τινί ήδη καί έκ τής ζωηρότητας τών φορτώσεων κατά 
τόν λήξαντα μήνα Αύγουστον, καθ’ δν έφορτιόθησαν έν όλω λ. 
ένετ. 52,031,853 άπέναντι λ. έ. 44,053,998 φορτώσεων τού 
Αύγούστου 1906 καίτοι έφέτος ένεκα τής βραδύτητος τής ξη- 
ράνσεως τού καρπού αί φορτώσεις ήρξαντο ένεργούμεναι δώδεκα 
δλας ήμέρας βραδύτερον ή κατά αύγουστον τού 1906.

Καί άπεσοβήθησαν μέν ούτως οί παρουσιασθέντες σοβαροί κίν
δυνοι. άλλά καί αί δαπάναι τής Εταιρίας ηύξήθησαν σπουδαίως 
διά τό λήξαν έτος καί ή έξαγωγή ύπελείφθη πάντως κατά δέκα 
εκατομμύρια ένετικών λιτρών τής τού προηγουμένου έτους, 
ούτω δέ έξηγεϊται ή έπελθούσα μείωσις τών κτηθέντων αποτε
λεσμάτων. άπέναντι έκείνων άτινα προσεδοκώντο έν αρχή τού 
ύπολόγου έτους.

Έν τοσούτω ή περί ής πρόκειται μείωσις αύτη τών έπιτευ- 
/Οέντων κατά τό ύπόλογον έτος άποτελεσμάτων είναι μακράν 
άπό τού νά δηλοΐ δυσχερή την θέσιν τής ήμετέρας Εταιρίας, ώς 
ύπέλαβόν τινές ορονούντες. ότι ή τύχη αύτής καθίσταται αμφί
βολος έν περιπτώσει μεγαλειτέρας παραγωγής, άφού μέ έσοδείαν 
σταοίδων τόσον περιωρισμένην δέ κατώρθωσεν αύτη ή τοσούτον 
πενιχρά νά έπιτύχη άποτελέσματα.

Δύναμαι νά διαβεβαιώσω ύμάς, Κύριοι Μέτοχοι, ότι τό συμ
πέρασμα τούτο δέν είνε ορθόν, διότι, έν πρώτοις, δέν είνε αλη
θές. οτι αί πολύ μικραί έσοδείαι καθιστώσιν εύχάριστον τήν θεσιν 
τής Εταιρίας. ’Απ’ έναντίας, έπειδή ή Εταιρία ημών, καθ’ δ 
έχει καθήκον, δαπανά άοειδώς πρός έπέκτασιν τής καταναλώ
σεως. αύτη δέ δέν προχωρεί παρά μόνον έφ’ όσον αί τιμαί τών 
σταοίδων περιστρέφονται έντός λογικών όρίων, έπεται αναγ- 
καίως, οτι αί πολύ μικραί έσοδείαι παν άλλο είνε ή έπιθυμηταί 
διά τήν Εταιρίαν ήμών.

Δεύτερον πρέπει νά προσθέσω, ότι ή έν γένει θέσις τής Έται- 
ρείας ήμών έβελτιιόθη σπουδαίως διά τής πλήρους έξασφαλίσεως 
τού βιομηχανικού μέρους αύτής, όπερ άποτελεΐ διπλούν πρό
βλημα σημασίας όλως πρωτευούσης διά τήν ΰπαρξιν τής Έται- 
οίας, ήτοι άο’ ενός μέν τήν ώς οίόν τε έπωφελή κατεργασίαν 
τού κατά τήν ϊδρυσιν τής Εταιρίας ύπάρχοντος Stock σταφίδος, 
άφ’ ετέρου δέ τήν έν τώ μέλλοντι τακτικήν χρησιμοποίησιν τών 
έτησίων πλεονασμάτων τής Εταιρίας.

Τό διπλούν τούτο πρόβλημα έλύθη εύτυχώς αισίως, χάρις είς 

τάς έπιτυχεϊς ένεργείας καί τήν άοκνον έργασίαν τής Ελληνι
κής Εταιρίας οίνων καί οινοπνευμάτων, τήν οποίαν, ώς ένθυ- 
μεϊσθε, άκριβώς πρός τον σκοπόν τούτον ίδρύσαμεν καί ήτις έκ- 
πληροΐ τήν άποστολήν της τελείως, δικαιολογούσα ούτω πλήρως 
καί έκ τών ύστερων τό εύστοχον τής έν προκειμένω ζητήματι 
ήμετέρας ένεργείας, ήν έν πλάτει έξήγησεν ήμιν ή τού παρελ
θόντος έτους έκθεσις καί ήτις έξησφάλισεν ού μόνον τήν τού 
σοβαρού τούτου ζητήματος έπίλυσιν άλλά καί έπικερδή τοποθέ- 

τησιν μέρους τών ήμετέρων κεφαλαίων.
Είς ένενήκοντα έκατομύρια ένετικιυν λιτρών καί πλέον άνέρ- 

χεται τό ύπδ τής Ελληνικής Εταιρίας οίνων έπωφελώς διατε- 
Οέν έν ταϊς διαφόροις βιομηχανίαις αύτής παρακράτημα, άπό τού 
Αύγούστου 1906, ότε, μετά τάς φροντίδας τών πρώτων έγκα- 
ταστάσεων, ήρξατο τό πρώτον τών έργασιών της ή Εταιρία, 
έάν δέ λάβωμεν ύπ’ οψιν τάς ύπαρχούσας νύν συμβάσεις τής 
Εταιρίας ταύτης μετά τών έν τώ Έξωτερικώ πελατών της. 
δυνάμεθα άπό τούδε νά ύπολογίσωμεν, ότι καί εκατόν είκοσιν 
εκατομμύρια λιτρών σταφίδος δέν θά έπήρκουν διά τάς μέχρι 
τού Αύγούστου 1908 βιομηχανικάς αύτής έργασίας.

Τοιουτοτρόπως ή έξάντλησις τ<5ν παλαι<7>ν άποθεμάτων τής 
Σταφιδικής Τραπέζης καί τών είς ταύτα προστεθέντων παρα
κρατημάτων τής ήμετέρας Εταιρίας τών έτών 1905—1906 
καί 1906—1907, δύναται άπό τούδε νά Οεωρηθή ώς γεγονός 
τετελεσμένον, καθ’ οτι άλλως τε πρός ταϊς μνηστευθείσαις άνάγ- 
καις τής Εταιρίας τών Οίνων, δέον νά ληφΟώσιν ύπ’ οψιν καί 
αί κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα άνάγκαι τού συνδικάτου τών 
Οίνοπνευματοποιών τής Εσωτερικής Ποτοποιίας, οϊτινες έξαν- 
τλήσαντες οσα είχον παρά τής Σταφιδικής Τραπέξης άγοράσει ποσά 
σταφίδος ήρξαντο άπό τού παρελθόντος ’Ιουλίου νά παραλαμβά- 
νωσι έκ τού ήμετέρου παρακρατήματος, θά χρησιμοποιόίσι δέ 
σταθερώς περί τά είκοσιν εκατομμύρια ένετ. λιτρών έτησίως.

'Όθεν έάν έκ τού γενικού άποθέματος παρακρατημάτων Στα
φιδικής Τραπέζης καί προνομιούχου Εταιρίας, περιορισθέντος 
μέχρι τής 9ης Αύγούστου έ. έ. είς Λ. Ε. 160,000,000 μόνον, 
έκπεσθώσι 140,000,000 έν. λιτρών, τά όποια ύπολογίζωμεν οτι 
θά χρειασθώσιν αί βιομηχανία! τής Ελληνικής Εταιρίας Οίνων 
καί Οινοπνευμάτων και έκεΐναι τού Συνδικάτου τών Οίνοπνευ- 
ματοποιών, δέν θά άπομείνωσιν, είς τάς άρχάς τού έπιόντος 
έτους 1908—1909 είμί περί τά 20,000,000 έν. λιτρών έκ τού 
παρακρατήματος τού λήξαντος έτους 1906—1907, πλέον τών 
50,000,000 έν. λιτρών, είς άς θά άνέλθη περίπου τό παρακρά
τημα τού άρξαμένου έτους 1907—1908, τού ύπολοίπου παρα
κρατήματος μέλλοντος νά είσπραχθή είς μετρητά, λόγω άνεπαρ- 
κείας τής παραγωγής τού έτους τούτου, ήτοι έν συνόλω άπόθεμα 
Λ.Ε. 70.000.000 περίπου, τού όποιου ή πρός βιομηχανίαν διά- 
θεσις ύπδ τής ήμετέρας Εταιρίας δέν θά ήτο έπιτετραμμένη. έντός 
τού άρξαμένου έτους 1907—1903, πρό τής έξασφαλίσεως τής 
προσεχούς έσοδείας σταοιδοκάοπου τού έτους 1908, μέχρι τής 
όποιας τό άνωτέρω ποσόν παρακρατήματος δέον νά μείνη άθικτον 
όπως χρησιμοποιηθώ έν άνάγκη, κατά τό άρθρον 17ον τής Συμ- 
βάσεως, πρός συμπλήρωσιν τών διά τήν προς βρώσιν κατανά- 
λωσιν άπαιτουμένων έοοδίων, έν ένδεχομένη περιπτώσει ανεπάρ

κειας τής έσοδείας 1908.Τό ζήτημα τής έπεκτάσεως τής καταναλώσεως τής σταφίδος 
απετέλεσε καί άποτελεϊ πάντοτε μίαν τών κυριωτέρων μεριμνών 
τού Συμβουλίου σας. Διά τούτο ού μόνον δέν διεκόψαμεν αλλά 
καί έξετείναμεν τάς ήμετέρας ένεργείας, μηδέν παραλιπόντες τό 
δυνάμενον νά συντελέση, αμέσως ή έμμέσως, πρός τόν σκοπόν 

τούτον.Έν τή σειρά ταύτη τών ήμετέρων ένεργειών, πρωτεύουσαν 
βεβαίως κατέχουσιν θέσιν αί άπό πολλού, τή συνδρομή τών 
ήμετέρων έν Γαλλία φίλων, διεξαγόμενα! προσπάθειαι, πρός έκ 
νέου εισαγωγήν τής σταοίδος ήμών έν Ρωσσία, περαιτέρω δέ 
καί ή έπιτόποιος μελέτη, ήν διά τού ήμετέρου συναδέλφου Ε. 
Bowron καί διά τού πράκτορος ήμών διενηργήσαμεν περί τών 
συνθηκών τής ’Αμερικανικής άγοράς τών σταφίδων καί περί τών 
ληπτέων μέτρων πρός έπέκτασιν τής καταναλώσεως έν τή /.ώρα. 
Άλλ’ έπ’ άμφοτέρων τών σημείων τούτων δέν έχομεν φθάσει 
ακόαη είς όριστικά συμπεράσματα, είς τοόπον ώστε νά δύναμαι 
νά ανακοινώσω ήμιν όοιστικόν τι καί βέβαιον.

'Όσον άφορα τήν ’Αγγλίαν γνωρίζεται ήδη, έξ όσων ανω
τέρω σάς έξέθηκα, όποϊαι ύπήρξαν αί θυσίαι, είς άς προέβη 
έφέτος ή Εταιρία πρός άντιμετώπισίν τού κινδύνου μειώσεως 
τής καταναλώσεως, 0ν προύκάλεσεν ή ύψωσις τών σταφίδων. Και 
έφέτσς δέ προτιθέμεθα πάλιν νά έξακολουθήσωμεν τάς έκεϊ δια
φημίσεις, απαραιτήτους, ώς φαίνεται, λόγω τού χαρακτήρας τών

πληθυσμών έκείνων βαδίζοντες, έννοειται μετά τής δυνατής έν 

τώ ζητήματι οικονομίας.Έν τούτοις έπειδή τά ζητήματα τής Εταιρίας έν Εύρώπη, 
καί δή έν Λονδίνω, είνε μέγιστα, ένομίσαμεν άναγκαιον νά συ- 
στηματοποιήσωμεν περισσότερον τάτής έκεϊ έκπροσωπήσεως τής 
ήμετέρας Εταιρίας συστήσαντες άφ’ ενός μέν Πρακτορεϊον έν 
Λονδίνω. άφ’ ετέρου δέ τετραμελή έπιτροπήν έκ Συμβούλων 
τής Εταιρίας βαρώνου Erlanger, Ε. Bowron, Gh. Wechrung 
καί Gh. Bowlby, έδρεύουσαν έν Λονδίνω καί προεδρευομένην 
ύπό τού βαρώνου Erlanger, ήτις μετά τού Πρακτορείου ήμών 
διεξάγει ήδη τάς έν τώ έξωτερικώ ύποθέσεις τής Εταιρίας, με
ριμνά περί τής συμφερωτέρας καί σκοπιμωτέρας ένεργείας τών 
διαφημίσεων έπί τή βάσει τών χαρασσομένων έκάστοτε ύπό τού 
Συμβουλίου όρίων, κρατεί δέ τήν διοίκησιν τής Εταιρίας ένή- 
μερον έπί παντός ζητήματος, ενδιαφέροντος τήν σταφίδα έν σχέ- 
σει πρός τάς διαφόρους άγοράς τής καταναλώσεως. Πρός τά 
μέλη τής ’Επιτροπής ταύτης, τά μετά τόσης άφιλοκερδείας καί 
άφοσιώσεως ύπηρετούντα τήν Εταιρίαν από τής ίδρύσεως αύ
τής. καθώς καί πρός τόν διευθύνοντα τό ήμέτερον έν Λονδίνω 
Πρακτορεϊον, δέν δύναμαι ή νά έκφράιω ένταύθα τάς Οερμοτά- 
τας έμού καί ολοκλήρου τού Συμβουλίου εύχριστίας.

Τήν όλως ιδιαιτέραν προσοχήν, τού Συμβουλίου σας έφείλ- 
κυσε κατά τό λήξαν σταφιδικόν έτος ή παρεμπόδισις νέων έμφυ- 
τεύσεων σταφιδαμπέλων διά τής αύστηράς έφαρμογής τών άρ- 
Οοων 16 καί 17 τού ΓΚΙΓ νόμου τού 1904. *11  κατά τό έτος 
τούτο αύξησις τών τιμών τής σταφίδος καί ή έν γένει βελτίωσις 
τής οικονομικής τών σταΦίδοκτημόνων καταστάσεως, έδωκεν 
άφορμήν είς ίκανάς άποπείρας πρός πα^άβασιν τών σχετικών 
διατάξεων τού νόμου, τάς όποιας όμως ανεκάλυψε καί προέλα- 
βεν έπιμελής καί άδιάκοπος έπίβλεψις τών ύπαλλήλων τής 
Εταιρίας, μετ’ αξιέπαινου όντως ζήλου καί άόκνως έργασθέντων 

ποός αποσόβησιν νέων έμφυτεύσεων.
Καθ’ ήν εϊχομεν έκ τού άρθρου 21—§ ε. τής άπό 8ης ’Ιου

λίου Συμβάσεως ύποχρέωσιν, παρεχωρήσαμεν τό κατά τό ίδιον 
άρθρον άνήκον είς τήν ήμετέραν Εταιρείαν άποκλειστικον δι
καίωμα ίδρύσεως καί έκμεταλλεύσεως Γενικών ’Αποθηκών έν 
‘Ελλάδι είς τήν έπί τούτω συσταθεϊσαν ύπό τών Τραπεζών Ε
θνικής τής Ελλάδος καί Αθηνών άνώνυμον ‘Εταιρίαν ύπό τήν 
έπωνυμίαν «Προνομιούχος Εταιρία Γενικών ’Αποθηκών τής 
Ελλάδος» μέ εταιρικόν κεφάλαιον έκ φρ. χρ. 10,000,000 ών 
τό ήμισυ έκδοθήσεται βραδύτερον άναλόγως τών άναγκών τής 
Εταιρίας. Συμμετέσχε δέ καί ή Προνομιούχος ‘Εταιρία διά 
ποσόν εκατόν χιλιάδων φράγκων έν τή Εταιρία ταύτη, άφού 
έξησφάλισεν ύπέρ έαυτής τό ήμισυ τών ύπό τής Εταιρίας Γενι
κών ’Αποθηκών έκδοθεισών ιδρυτικών μερίδων, ήτοι ·ΐκοσι χι
λιάδας τοιαύτας καί συμμετοχήν διά δύο άντιπροσώπων έν τώ 
Διοικητικώ Συμβουλίω τής Εταιρίας ταύτης.

ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ*
Δ. ΚΟΚΚΟΥ 

— » -
Είς τόν Ποβειδώνα

Έδώ παρά τούς πόδας σου 
ώ άναξ τών ύδάτων

Τούς πόδας των έξήπλωσαν 
τρισόλβιοι θνητοί

Κ’ ένω μέ οίνον αλμυρόν 
ραίνεις τά μέτωπά των

Μέ οίνον σέ ραντίζουσιν 
άφροστεφή αυτοί

Πλήν πϊνε, πίνε Ποσειδών 
ιδού πλήρεις φιάλας 

’Ανάγκην οίνου έχεις συ, 
ήμεϊς, θέλομεν άλας.
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ΜΗΝΙΑΙΑ
Ό ’Οκτώβριος έληξεν.’Εάν δ'μως πολιτικώς ύπηρξε 

στείρος είς σοβαράς ειδήσεις, είς επεισόδια, ή ζυμώ
σεις κομματικός, έθνικώς μας εδωκε πολλαπλός αι
τίας συγκινήσεων και Απογοητεύσεων συγκερα- 
σμένων δμως μέ ακτίνας έλπίδων διά τό άπώτερον 
μέλλον.

Βεβαίως δέν δύναται νά θεωρηθη ώς βάσιμος εΐ- 
δησις ή συχνή Αναγραφή έν τφ ήμερησίφ τύπφ 
περί Υπουργικών μεταβολών, Αφοϋ είνε γνωστόν, 
πόσον δ κ. θεοτόκης άποφεύγει ταύτας, καί πόσον 
κατηγορηματικώς όμιλεΐ περί αυτών είς τούς ατε
νώς μετ’ αύτοΰ συνδεδεμένους. "Ωστε διά τούς φιλο- 
δοξοΰντας τά υπουργικά χαρτοφυλάκια, είνε άκόμη 
πολύ μακράν ή εύτυχής έκείνη ήμέρα. ’Άλλως τε 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως ή προσοχή δέον νά 
είνε σήμερον ολόκληρος έστραμμένη είς τήν κατά- 
στασιν τής Μακεδονίας.

Τά νέα μεταρρυθμιστικά σχέδια τής Αγγλικής 
Κυβερνήσεως διά τούς μακεδονικούς πληθυσμούς, δέν 
συγκινοΰσι σήμερον ούδένα καί δέν δίδουσιν ούδε- 
μίαν σχεδόν έλπίδα, ούτε διά τήν έφαρμογήν των, 
ούτε διά τά άποτελέσματά των.

’Άλλως, και αυτή ή δργάνωσις τής Μακεδονικής 
Χωροφυλακής, έπί τής οποίας τόσαι άγαθαί έλπίδες 
έστηρίχθησαν, δχι μόνον ύπήρξεν αλυσιτελής, άλλά 
καί έπιβλαβής, άφοϋ ηΰξησε τόν μακεδονικόν προϋ
πολογισμόν, προεκάλεσεν έλλείμματα καί έγένετο 
άφορμή νά προκληθή δ Οικονομικός ’Έλεγχος, δη
λονότι νά ύποδουλωθή καί οίκονομικώς ή Μακεδο
νική χώρα άνευ τών προσδωκομένων άνταλλαγμάτων 
εύνομίας καί τάξεως.

’Εάν δέ παρέλθωμεν τά άφορώντα τό ζήτημα 
τοϋτο, καί έάν έξετάσωμεν τά τής Μακεδο
νίας, άφ’ ής ήρχισαν αί έπαγγελίαι τών μεταρρυθμί
σεων καί προεκλήθη τής Ευρώπης ή προσοχή έπ’ 
αύτήν, θά άνομολογήσωμεν μέ έκπληξιν δτι ή έν- 
τασις τών Βουλγαρικών έγκλημάτων αρχίζει άκρι- 
βώς άπό τής στιγμής τής έφαρμογής τών μεταρρυθ
μίσεων αύτών. Φθάνει είς τό κατακόρυφον καί βυ
θίζει είς πένθος τήν Μακεδονίαν, καί αίματοκυλίει 
τούς πληθυσμούς της, δταν δ Δετζώρτζη περιοδεύη 
τάς πόλεις της καί οί άντιπρόσωποι τής Διεθνούς 
’Επιτροπής ποιοϋσιν άπό τόπου είς τόπον τήν άσκο- 
πον έμφάνισιν.

Διότι, ώς πυροτέχνημα φαίνεται, διά τήν παρου
σίαν τών έπισήμων αύτών ξένων οί Βούλγαροι έκα
ψαν τό Ράκοβον καί πρός συμπλήρωσιν τής είκόνος 
προσέθεσαν τής Νεγκοβάνης καί τοΰ Μελενίκου τά 
άποτρόπαια κακουργήματα.

'Ως νά μή ήρκουν δέ τά θύματα τής Μακεδονίας 
ήρχισαν νά άγγέλλωνται νέαι καταδιώξεις καί άπό 
τήν ’Ήπειρον. Έάν δέ οί πολυπαθεΐς κάτοικοι τοϋ 
Ρακόβου ηύτύχησαν νά σωθώσι διά τής τυχαίας Α

πουσίας, θά προφυλάξη άρά γε, δ αύτός δάκτυλος 
τής θείας Πρόνοιας, καί τούς κατοίκους τής ’Ηπεί
ρου, καί δλους τούς άλλους κινδυνεύοντας "Ελ
ληνας ;

Διότι δσον σπαρακτικαί καί δν ώσιν αί ειδήσεις, 
αί δποΐαι μάς έρχονται άπό τά Ελληνικά αύτά κέν
τρα, καί δσον καί δν λυποΰν καί έξεγείρουν τήν ψυ
χήν μας, δέν δυνάμεθα δυστυχώς νά άντιτάξωμεν τί
ποτε άλλο πρός αύτάς, παρά τάς διαμαρτυρίας τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Ή τελευταία μάλιστα νότα αύτής έντονος καί 
περιγράφουσα έν δικαίφ άγανακτήσει τήν καταδίω- 
ξιν τών Ελλήνων, άπηυθύνθη ώς άπάντησις είς τήν 
Αύστρορρωσικήν άνακοίνωσιν. Πλήν δσον δίκαιαι 
καί έντονοι καί δν ώσιν αί παραστάσεις αύτής, τό 
λυπηρόν παρελθόν μάς παρέχει τήν βεβαιότητα δτι 
ούδέ αί διαμαρτυρίαι της θά ληφθώσιν ύπ’ δψιν, ούδέ 
αί παραστάσεις της θά φέρωσιν Αποτέλεσμα.

Μόνη ή Ελληνική ψυχή τών καταστρεφομένων 
κατοίκων, τών διωκομένων άνδρών, τών έκπατριζο- 
μένων γυναικών, τών δρφανευομένων παιδιών δς έξε- 
γερθή, καί έξεγειρομένη, ας άπαντήση άνταξίως τής 
άγριότητος καί τής βαρβαρότητος τών τυράννων της. 
Καί ή Ελληνική ψυχή δταν θέλη, γνωρίζει νά μά- 
χηται, νά ύψοΰται, νά έκπλήττη. Παράδειγμα 
έστω δ Μητροπολίτης Δράμας. Ό βίος του, αί πρά
ξεις του, αί σκέψεις του, οί πόθοι του, τά μύχια αί- 
σθήματά του, απέδειξαν αύτόν μίαν φυσιογνωμίαν 
ύπέροχον άπό έκείνας αί δποΐαι έζησαν καί έδρα
σαν καί έφώτισαν είς άλλας έποχάς. Έάν δέ μεμ
ψίμοιροι καί απογοητευμένοι άπό τό σημερινόν πε
ριβάλλον, διστάζομεν ένίοτε νά άτενίσωμεν καί νά 
φαντασθώμεν τής φυλής μας τό μέλλον, δ Μητρο
πολίτης τής Δράμας μάς φωτίζει μέ τό παράδειγμά 
του καί μάς δίδει τάς έλπίδας τής αύριον.

Άλλά αύτάς δέν τάς δίδει μόνον δ Μητροπολίτης 
Χρυσόστομος.

Τάς έλπίδας τής αύριον μάς τάς δίδουν άκόμη ή 
θεμελίωσις τών Νέων Πόλεων παρά τόν Αλμυρόν 
καί τήν Αάρισσαν καί τών προσφύγων αί ένθουσιώδεις 
κραυγαί, μάς τάς δίδουν τών μεγάλων άσκήσεων αί 
Απηχήσεις καί τών ’Εφέδρων μας ή προθυμία καί 
σπουδή, μάς τάς φέρουν τών Κυπρίων αί συνεχείς 
έκδηλώσεις υπέρ τής Ένώσεως, μάς τάς κομίζει δ 
μεγάλος Πανελλήνιος Σύνδεσμος τών Ελλήνων τής 
Αμερικής, καί πρό πάντων τάς άντλώμεν άπό τών 
άξιωματικών μας τήν κάθοδον είς τήν μεγάλην 
Κρήτην.

Αύτά είνε τοΰ παρελθόντος μηνός τά φωτεινά 
σημεία, τά δποΐα διά τής άναλαμπής των ικανο
ποίησαν δπωςδήποτε τούς Πόθους τής έλληνικής 
Ψυχής καί άνεπτέρωσαν τάς πατριωτικάς Αύτής 
Ελπίδας.

_ Ό ’Ιταλός υδραυλικός Μικελίνι κληθ 
τής Έλλ. Κυβερνήσεως, φθάνει ενταύθα την 15 4δ/) αρ 
^Σκοπός τής προσκλήσεώς του είνε ή μελέτη τών Υ

δραυλικών ζητημάτων τής y ■ ... τών
I — Δικαστικά τινα σκανδαλα εφθασαν μ.X? 

στηλών τοϋ ήμερησίου τύπου. Ευτυχώς απεδειχθησα

I ^'ό ί. Ψ·Τ«* «■

300,000 φρ- χ?- ττοος ΐδριυσιν έπαγγελματικ-ης Σχ 
cm τ·Κ ίδ’αιτέοα αΰτοΰ πατριδι.

Ά Άνεχώρησε διά Παρισίους ό κ. Ζαχαρίας Παπαν- 
τωνίουώς^τικός συνεργάτης καί Ανταποκριτής του 

«Ταχυδρόμου»ΌΑτωβ?ίου τά ^κοντά των

πάντες οί νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι τοΰ Κράτους.
2 Τπό τοϋ 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης, προεκγ

I ούνθη διά τήν 10 Δεκεμβρίου διαγωνισμός^εμμισθω 
κκΖστικών Παοέδρων πρός πληρωσςν 9 κενών θεσεων.
- Μετά Ολιγοήμερον διαμονήν εν Αθηναις, ανεχ - 

ρησαν διά Κ)πολιν, οί Άβησσυνοί απεσταλμένοι. η 
ζοοτεραίαν τής άναχωρήσεώς των εγενοντο δεκτοί παρα 
τΣΰ Άντιβασιλέως - Διαδόχου προς ον προσεφερον δωρ

I εξαίσιας τέχνης. r
__ Κατ’ εντολήν °ΓρυπάρηςI SZ'·.’· ή4\>

4ν έν γένει Ανθελληνικήν συμπεριφοράν του Γενικού 
ΔιοικητοΙ Ίωαννίνων Σεϊφουλάχ Πασόί, προεβη είς πα-

^ΤΕίδή^ί έκ Πετρουπόλεως ^εβαιοΰσιν, βτι κατα 

τήν τελευταίως ένεργηθεΐσαν οριστικήν
άνάδειξιν βουλευτών διά την Δουμαν μεταξύ 

[ λων, έπέτυχον καί δύο Έλληνες ε^κ Βασσαραβιας.
— Άνευρέθησαν παρά τοϋ κ. Γ. Λεφεμπρ εις . ,

σηαον γωρίον τοϋ Νείλου, μεταξύ παλαιών χειρογρά
φων τέΧσσ?αρες μεγάλαι περικοπαΐ κωμωδιών-του αρχαίου 
Έλληνος κωμωδιογράφου Μενάνδρου. Ογ ’γονι
κός κόσμος θεωρεί τό εύρημα αυτό ως μεγισ.ης αξ. ς. 
Ό καθηγητής τής Ελληνικής γλωσσης, εις το Γαλλι 
αόν κολλΥέγιον, κ. Μαυρίκιος Κρουασε ανελαβε την απο
κατάστασή καί συμπλήρωσιν τών κείμενων. ,

_ Έν Βόλω, έξεταζομένων παρ’ Επιτροπής εκ όι- 
αηνόοων καί χρυσοχόων τών κοσμημάτων του αποϋα- 
νόνΥτος Μητοοπολίτου Δημητριαδος Γρηγοριου, απωλε- 
σθη Βαρύτιμος σταυρός άποτελών μέρος της μήτρας ,,

- Λόγω τής έξαπλώσεως τής πανωλους, και του κ.νόυ 
" γΧάΐε·λεϊ καί τήν Ελλάδα, συνήλθεν έπανει-ΖΑ-Α ά.“-X Λ « Ύ- « “Ι“-

σως έπιβαλλομένας. ,
1) Τήν καλήν λειτουργίαν τών απολυμαντηρ .
2) Τήν καλήν λειτουργίαν τών υγειονομείων.
3) Τήν προμήθειαν φαρμάκων ειδικών απολυμαν 

^Τήί προμήθειαν ποσότητος Αντιπανωλικοΰ όρ- 

?°Γ5?Τήν αγοράν τοϋ μηχανήματος Clayton διά τοϋ

δαπάνη βλων αύτών τών προμηθειών θ’ άνέλθη 

είς 60-70,000 δ?.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΣΥΑΟΝ ΑΣΤΕΓΩΝ I
Μίαν φοράν ακόμη ^^θζ^^^πον^μο^έδώ, ασφαλώς

ΚΛ:αντικατέστησε τήν κυβερνητών με- 

ρΐμχωρίς καμμίαν προειδοποίηση,, ^ίδρυσαν
έν Πα&10ί0ΐς ' 

λειτουργούντων τοιούτων®ον^ονιήλ νέαν συνοικίαν 

jxnrtass’ϊώκλ

I 

εσπέραν ατυχείς βιοπαλσισται. τινος δωρεάς τής
Τό ένταΰδα Άσυλον Ιδβυώ ^ια μικρας τ δαπά.

Αειμνήστου Φανης ΠρΜεντερη Τ Ανδροπούλου> Α Πατρικίο.>,

Παραδίδωμεν εις τον ατινα προχεί-
πτωχών τα ονόματα Χωϊνπ,εύ/όαεθα δπως είς το χρι- 
ρως ήδυνήθημεν να θ“θωμεν προσέλθη άρωγός η
στιανικωτατον και φιλοπολι εργ X τών πχΟυσιων μας
άλλη άληθης εθνική δυναμις · η Ύθννα ρ Κ. ’ I

ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ
Τραπέζης ’Αθηνών, 

etc τάς ακολούθους Αποφάσεις ·Ρ α<Έ?ελΖτο Πρόεδοον τοϋ Συμβουλίου εις αντικα- 
τάστίσ^ τοϋ Μ. Ίο??δακοπούλου τόν κ. Στέφανον Φραγ- 

^’Αντιπρόεδρον τόν κ. Ίωάννην Μπότασιν 
t Νέους Συο-δοΛου; τούς »· »· Tf«-

* *·*»’ ά ΐ
Υποδιευθυντήν τής Τραπέζης τον μεχρ_ 
Επιθεωρητήν αύτής κ. Σπυρίδωνα ^ου?ην.

ται τροποποιησεως ά?θ?ω' -ν ύπε?εσ..ακών
δι’όν πλήν τής διευθενησεως άλλων .ι >
ζ,,,μτω. Δ5-
βούλιον τό δικαίωμα του διοριζε.ν έν τφ μ

ιίΜ S »****·ίτοχον *γ·’ 

νικής επιδοκιμασίας. Εταιρίας τοϋ
— Περιήλθεν εις την κύριο.ητα .ης ’

λ» I-W Τυφλών» τό ύπό τής Αείμνηστου Αλενης «Οικου των ΐυφχωνν , oqnnn
Βασιλείου κληροδοτηθέ^^ν^»?· 33UUU.

ΑΝΕΤ ΤΙΤΛΟΥ
01

Επιτροπήν, ένεργουσι δια τη e
δρόμου μέχρι ένδιαφέρει τήν
άνταξιας προς το ζη .[ ένέργειαί των
·Ε^χΙ«.,Γ. 01 .Ις W '· άΧίλ1σ,,. 
θά καταλήξωσι ταχιστα είς ευαρε
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— Οί γά|Λ0’. τι»ΰ Βκσιλόπιζιδυς Γεωργίου, [χετά τής 
Πριγκηπίσσης Μαρίας Βοναπάρτου, τελεσθήσονται έν 
Άθήναις τήν 29 Νβρίου.

— Ό Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» εξέλεξε 
τόν Πρίγκιπα Ρολάνδον Βοναπάρτην, τόν πατέοα τής 
νέας Έλληνίδος Πριγκηπίσσης, επίτιμον αύτοΰ ιχέλος. 
Ό πρίγκηψ Βοναπάρτης εις τό τηλεγράφημα τοΰ Προέ
δρου τοΰ «Παρνασσού» άπαντών, ηύχαρίστησε θερμώς 
έπι τή τιμητική εκλογή.

— Άφίκοντο κατά τάς τελευταίας ημέρας του π. 
μηνο'ς, και άλλοι πρόσφυγες, περί τούς 120, έκ Βουλ
γαρίας.

— Έίεδόθη άπόφασις τοΰ Έφετείου Ναυπλίου, έπι 
της πολυθρυλλήτου ύποθέσεως τοΰ Μεταλλείου Έομιό- 
νης, άποδίδουσα τό δίκαιον εις τήν έκμεταλλεύουσαν 
αύτό Εταιρίαν.

— Έδημοσιεύθη έν τή «’Λκροπόλει» σειρά άρθρων 
ύπό τοϋ μεγάλης επιστημονικής αξίας μηχανικού κ. 
Κοσσίδου περί Σιδηροβιομηχανίας έν Έλλάδι. Τό ζή
τημα έπροκάλεσε τήν προσοχήν τών ειδικών και γνώμαι 
σχετικαί παρ’ αύτών έδημοσιεύθησαν. Πολύ ίσχυράν 
έντύπωσιν έπροξένησεν ή γνώμη τοϋ κ. Άντ. Μάτσα, 
Διευθυντοϋ της Ελληνικής Εταιρίας Μεταλλείων, και 
έπιστήμονος ύπερόχου όστις μετά πολλής έμβριθείας 
διεπραγματεύθη τό ζήτημα.

— Ή διανομή τών ’Εκλογικών βιβλιαρίων έ’ληξε τήν 
21 π. μηνός.

Κατά τάς έπισήμους πληροφορίας τών Προέδρων τών 
’Επιτροπών οί λαβόντες τά έκλογικά των βιβλιάσια 
ανέρχονται εις 17,500 έν Άθήναις κα'ι Πειραιεϊ.

Έκ τών έπισημων τούτων πληροφοριών τών επτά 
τμημάτων εξάγεται ότι έλαβον βιβλιάρια 10,213, 
απέναντι 28,170, όσοι ύπαρχον εις τούς εκλογικούς 
καταλόγους τοΰ δήμου εγγεγραμμένοι. Τών “τριών έλ- 
λειπόντων τμημάτων οί έφοόιασθέντες μέ βιβλιάοια 
ύπολογίζεται οτι δέν υπερβαίνουν τούς 300.

Εις τόν Πειραια διενεμήθησαν 7,299 βιβλιάρια έπί 
1 4 χιλιάδων περίπου έκλογέων,

"Ητοι διενεμήθησαν είς μέν τό Λ’ τμήμα 1546, είς 
τό Β’ 1400, είς τό Γ’ 1483, εις τό Δ’ 1416 καί είς 
τό Ε’ 1454.

Άπό της 1ης προσεχούς μηνός ’Ιανουάριου θά ένερ— 
γηθή ή άναθεωρησις τών καταλόγων, έγκαθισταμένης 
επιτροπής είς έκαστον Δήμον, παρά της οποίας πας έγ- 
γεγραμμένος είς τόν εκλογικόν κατάλογον τοΰ Δήμου 
καί μή λαβών βιβλιάριον, δόναται νά ζητήση τοΰτο τη- 
ρουμένων τών σχετικών διατάξεων.

ΠΕΡΙΕ Ρ Γ Α
Ό <χρι6μ.ός τρία.— Ό κ. Ν. Δημητρακόπουλος, 

ό διαπρεπέστερος τών νομομαθών μας, ό μελετητής τής 
κοινωνίας μας, ό ψυχολόγος παρατηρητής τοΰ Λικαίον 
συνέγραψε καί έξέδωκε πρωτοτυποτάτην μελέτην περί 
τοΰ άριθμοΰ Τρία ό όποιος τόσον συχνά απαντάται έν τή 
Νομοθεσίρρ.

Ό χώρος δέν μάς επιτρέπει νά κάμωμεν μακράν άνά- 
λυσιν του έργου τοΰ κ. Δημητρακοπούλου. Έν τούτοις 
ποιούμενοι τήν αναγγελίαν τοΰ έργου του, τοΰ τόσον 
περιέργου είς τάς λεπτομέρειας, παρασυρωμεθα έκ της 
πεποιθήσεως ότι όντως παρέχωμεν έκδούλευσιν είς τούς 
άναγνώστας μας παραθέτοντες έστω καί έλαχίστας πε- 
ρικοπάς αύτοΰ.

’Αριθμός 3, λέγει ό συγγραφεύς, «εΐ'τε ώς ακέραιος, 

είτε ώς κλασματικός, είτε άπλοΰς, είτε έν συνθέσει, 
είτε φαινόμενος, είτε λανθάνων, είνε ό κατ’ έξοχήν προ
νομιούχος αριθμός έν τώ καθορισμω τοΰ χρόνου κατά τάς 
ποικιλωτάτας αύτοΰ χρήσεις, έν τώ κανονισμώ τών δια
φόρων ποσοτήτων καί ή κυριαρχούσα αριθμητική μορφή 
καθ’ άπάσας τάς σχέσεις καί αναφοράς της νομοθεσίας 
πρός τούς αριθμούς».

Ό νομοθέτης, προκειμένου περί ποινών διά πταίσματα, 
καίτοι ώς χρονικόν διάστημα διαρκείας έχει τό άπό 1 
μηνός, έπηρεάσθη άπό -ιόν αριθμόν 3. Καί έχει τριήμε
ρον ών άνώτατον ή κατώτατον δριον άλλων.

’Επίσης, προκειμένου περί φυλακίσεως, τό τριημε.ον 
ή τό τριετές έπικρατοΰν.

Τό 6 ώς, διπλάσιον τοΰ τρία, συμμετέχει της εύ
νοιας.,Έξ έβδομάδες, έξ μήνες καί 6 έτη είναι τό άνώ
τατον καί κατώτατον δριον διαφόρων ποινών.

Ή ποινή τοΰ ένοχου παρανόμου κατακρατήσεως έχει 
30 ημέρας άνώτατον δριον ή 3 ημέρας ώς κατώτατον.

Είς τάς χρηματικάς ποινάς καί τά πρόστιμα αί 3 
δραχμαί, αί 30 καί 300 άποτελοϋν συχνότατα τό άνώ
τατον καί κατώτατον δριον.

Ή άποζηικίωσις τοΰ διαδίκου είνε 3 δραχμαί καθ' 
έκάστην. Επίσης βάσις ύπολογισμοΰ είς τάς ποινάς 
προϊσταμένου έπί ύφισταμένου είνε ότι τρεις δραχμαί 
άναλογοΰν πρός έκάστην ημέραν κρατησεως. ’Ανώτατος 
όρος ποινής τώι κολλυβιστών είνε 3 χιλιάδες δραχμών.

Ή έπικράτησις τοΰ άριθμοΰ τρία ύπάρχει μεγάλη 
παρά Ρωμαίοις.

Τρεις φυλάς είχεν ό άρχαϊος Ρωμαϊκός λαός. Τρεις 
•fax'* αί έπίσημοι τοΰ λαοΰ συνελεύσεις. Αί τριανδρίαι 
δέ έχουν ολόκληρον ιστορίαν έν Ρώμη. Οί κεκτημένοι 
πολιτικά δικαιώματα διηροΰντο είς τρεις τάξεις. Το Ρω
μαϊκόν Δίκαιον ύπό τριπλήν εμφανίζεται μορφήν. Τρία 
στάδια περιλαμβάνεις καταρτισμός τών νόμων. Είς τρία 
κεφάλαια διηρεΐτο ό νόμος. Καί είς τρία ειόη όιηροΰντο 
οί νόμοι. Ό ποαίτωο δέ είχε τριπλήν ενέργειαν.

ΊΓό αχμ.<χ ώ: «ϊόλωμ.α.— Ώς δέλεαρ διά τό ψά- 
ρευμα μέ ορμιάν κκθηστήν, τό αίμα κατά τόν χειμώνα 
είνε άπαράμιλλον. Άλλά θά είπωσι τινες οτι μόλις 
συγκρατεΐται εις τό άγκίστρι καί θά άποσπασθή βε
βαίως αύτοΰ, πριν φθάση είς τό βάθος. Τοΰτο είνε άλη- 
θές, πλήν ένας ικανός αλιεύς εύρε νά έξουδετερώση τήν 
δυσκολίαν αύτήν διά τοΰ έξης τρόπου.

«Έάν θέλη τις, λέγει, νά έχη αίμα εόκολον νά 
χρησιμοποιηθή είς τό ψάρευμα άς ζητήση κατά προτί- 
μησιν αίμα ορνιθοειδών.

Πηγνύμενον εις πινάκια άβαθη, κατόπιν τελείας ψύ
ξεως, κόπτεται είς λωρίδας, 2 έκατοστομέτρων πάχους 
αί όποΐαι αλατίζονται ίσχυρώς άφ’ ου προηγουμένως τε- 
θώσιν είς μίαν σανίδα έλαφρώς επικλινή, διά νά είνε δυ
νατόν νά στραγγίζουν τά ύγρά τοΰ αίματος. Ουτω προ- 
παρασκευασθέν, μετά τινα χρόνον, τό αίμα σκληρύνεται, 
χωρίς νά χάσητό χρώμα του καί προσκολλάται ίσχυρώς 
είς τό άγκίστρι, διατηρείται δέ έπ’ άπειρον καί δέν 
λαμβάνει ούδεμίαν κακήν οσμήν. Πριν μεταβή τις είς τό 
ψάρευμα. κόπτει τάς λωρίδας είς μικρά τετράγωνα τεμά
χια καί θέτη αυτά έντός μικροΰ, έκ τενεκέ κιβωτίου 
έκ τοΰ όποιου άφαιρεΐ εύκόλως αύτά, κατά τήν στιγμήν 
της χρησιμοποιήσεως».

Ή «Έλλ. Έπιθεώρησις» λίαν εύχαρίστως θέλει δη- 
μοσιεύη τά άποτελέσματα τοΰ δολώματος αύτοΰ, αν τις 
τών άναγνωστών της, έρασιτέχνης τοΰ ψαρεύματος, εύα- 
ρεστηθή νά της τά άναγγείλη.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ϋεφάλαεον Κ.αταβεβΜμέ’έον -- Φρ· 7.Ρ-

13,000,000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
Έν Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, ’Αλεξάνδρειά καί Καΐρω

Ενεργεί προεξοφλήσεις, εισπράξεις γραμματίων τηλεγρα-^

γραφών και εν γενει οΛ,ας τας it 
εργασίας παντός είδους.

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
Ή Τράπεζα τής ’Ανατολής, μέχρι νεωτέρας είδοποιήσεως, 

δένεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια επι τοκω,

έτησίως,έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν,διά ποσά 
ιιένοι δρα/. 100,000. Διά τάς επεκεινα των δραχ. 

ο τόκος έπί τής ύπερβάσεως περιορίζεται

Ή Τράπεζα τής 
δέχεται κ.---------- .
κάτωθι όρους:

3 °/ο
100,000 καταθέσεις ό
είς 2 ο)ο.

Ο

έτησίως έπί

ται είς

3 °/ο
3 */,

έτησίως διά καταθέσεις προθεσμίας τριών μηνών 
αέχρις ενός έτους. ,
έτησίως διά καταθέσεις ενός έτους και πλέον.

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ
Ή Τράπεζα τής ’Ανατολής δέχεται μέχρι ?1?θ;

ποιήσεως καταθέσεις είς χρυσόν ή είς επιταγας (c eq 
’Αγγλίας ή Γαλλίας ύπό τους κάτωθι ορούς. ·

7 έτησίως έπίάποδόσει είς πρωτην ζητησιν δια ποσά
Χι φράγκων 100,000. Διά τάς επέκεινα των φρ. 
μέχρι Λ χ-ς ύπερβάσεως περιόριζε-

2 θ)θ. , e*
έτησίως έπί άποδόσει μετά έξ μήνας μεχρις ενός 
έτους. , , ,

οι έτησίως έπί άποδόσει μετά έν έτος και επεκεινα.

εΰνοϊκωτέρων όρων.
ΤΑΜΙΕΥΤΞΡΙΟΝ

Γίνονται δεκταί καταθέσεις ταμιευτηρίου μέχρι τοΰ ποσού 
δοανιιών 2 000 έπί τόκφ 4 ο)ο έτησίως.
° Καταθέσεις καί άποδόσεις ένεργουνται καθ εκαστην.

ΜΕ i Μ ΨΜ
εν πειραιεϊ

ΠΑΡΕΧΕΙ
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ UNTONTA TOT ΕΑΑΗΝΙΚΟΪ ΠΠΪΤΙΑΟΒΟΟΤ

ΜΤΌΧ :

δυναμιτιδα
ΠΥΡΙΤΙΔΑ Κυνηγίου χαΓΤπονόμων ' 
εκαγια 
ΘΕΙΙΚΟΝ 

»

ί ©ΕΓΙ'ΚΟΝ Ο=.Υ
Β ΝΙΤΡΙΚΟΝ ΟΞΥ
> ΘΡΥΑΛΛΙΔΑΣ ΥΠΟΝΟΜΟΝ

» δύνανιιτιδος
R? ΚΑΊΎΛΙΑ ΔΥΝΑΜΙΤΙΔΟΣΧΑΛΚΟΝ 

ΣΙΔΗΡΟΝ

Πρός δέ Μολυβδοσωλήνας-Διάφορα δργαλεΐα μεταλλείων 
Λινέλαια—Χρώματα και Ξυλίτας Κύμης.

Τηλεγρ. Διεύθυνσις ψΑΡ ΑΥΤΗΝ-Πειραιά
’ΑρεΟκός τηλεφώνου 26

ΤΠΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΣΥ0Ν ΑΠΟ 5 8)ΒΡΙ0Υ 1907

Κυρία κάι; «αί έορτάς προότίΟενται 
„„ 1125 11·40 π· Ρ·11.30 π. μ-

3.30 μ. μ. ταχεία U . έ · δλης τής γραμ-
ΣΗΜ. Λαικαί τιμαί κατά πασαν. ιεταρτην ψ

ΠΡΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Έξ ’Αθηνών 
6.—

Έκ
Στροφύλι

S 6.55

Κηφισιάς 
Παλ. Σταθμός 
7.10

7.— Η ' 8.05 8.20 ταχεία
8.— ταχεία 8.55 9.10
9.

10.30
12.30 κατ’ εΰβεΐαν

1 10.25 ’ 
g 12.25

10.40
12.35

ΜΕΤΑ MEXHMBPIAN

2.— ® 1.55 2.10
g 2.55 3.10

3.— ® 3.55 4.10
4·— 4 55 5.10
5.— § 5.55

S 6-55
& 7.55
$ 9.55

6.10 κατ’ ευθείαν
6.05 κατ’ εύθείαν
7 05
8.—

7.10
8.10

10.10
10.— | 10.55 11.10

μής Κηφισίας.
VI3Α-ΝΔΙνίΜ ΑΑΥΡΙ°Υ

Έξ Ά&ηνών : 8.45 π· μ. 3.50 Ρ· θ-
Έκ Λαυρίου: 7.10 π. μ· · ^ί1· θ- Λαι)ρίου
Τά μετ’ ίπιστροφής τακτικα «W* ΪΡ

ίσχύουσί καί τήν έπομένην της εκίόσεως των, 
βατόν έκδιδόμενα Ισχύουσι καί την Δευτέραν.

IQANNOT Σ0Μ1Η0Σ & Σμ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΘ- 100

ΟΙΗΟΙ. ΚΟΗΙ Μ, ΗΜΠΟΠ, ΒΕΡΜΟΧΘ, ΑΒΕΡ^

Πλεΐστα άνώτερα βραβεία έξ όλων τών μέχρι τούδε

Λ IΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΛΥΩ μεγάλα βραβεία τής έκθέσεως τών Π API ΧΙΩΝ 
τοΛθ00 άπονεμηθέντα διά τούς έκτεθέντας υπ αυτου

ΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΗΔΥΠΟΤΑ ΕΝ ΓΕΝΕ£

Ή ποιότης τών οίνων καί ηδυπότων έξαίρετος, συνιστώμεν 
δέ αύτά μετά πεποιθήσεως είς τούς άναγνώστας μας-

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.,ΙΓΓΛΕΧΗΧ
ΟΔΟΝΤΟ'ΓΑΤΡΟΣ 

5>Ι ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 5>Ι

Διά τής ύγιεινής τού οτο>ιατ°ς μβάζετε° ά^είρους^νό- 

ού μόνον τους οδοντας ρτών ώτων, τού φάρυγγος,
σους τοϋ στόματός, πνευμόνων, ώς καί τοϋ πεπτι-
τοϋ λάρυγγος, t.a. τήν ζωήν σας αυτήν,
κοΰ συστήματος, πολλακις ^κεχΟιαένον έπιστημονα οδον-

καί ’Αδαμαντίνη είνε μοναδικαι εις

τ0 ^ ’̂Ελιξηρίου παύει ή οδονταλγία καί ή νευραλγία 
Είναι σκευασία άλάνθαστος καί αποτελεσμάτων

Πωλεϊτατ παρά τώ ίόίφ άντε 2 ορ. τό Μαστόν 

ΟΔΟΣ: ς:ταδιου si



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΗΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ .
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΑΡ. 6,000,000 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ___________________________

"ΠΒΙϊΤιΐίϊΐΗΐί woe
Τό νιφώσιον τής Έταφίι.ς ΜΜετο τή 30 Ιουνίου 1907 * δμ. 713,556.42

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΕΥΜΒΟΥΛΙΟΝ εν ΑΘΗΝΑΙΕ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΑΠΟΟΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ 
τής 'Εταιρίας έν Μύλοις ’Αθηνών, 
Έλευσΐνι, Νέω Φαλήρφ, Πάτραις, 
Καλάμαις, Πύργφ, Κύμη, Πάρφ, και 
τοΐς κυριωτέροις οίνοφόροις κέν- 
τροις τής Ελλάδος.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ■

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΟΝΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡίΙΣ

Ίσχΰον άπό 1 Νοεμβρίου 1907.-15 ’Απριλίου 1908

200 300
ωρ. λ· ώρ. λ.ωρ. λ.ωρ. λ.

’Αναχωρήσεις 
έξ * Ομονοίας
‘Αμαξοστοιχία 

Ίόό^ΟΟ 300

Αναχωρήσεις 
έκ Πειραιώς
‘Αμαξοστοιχία

1ΟΟ
ώρ. λ. ωρ. λ.

5.30 6.

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 6.30

7.25
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ Α. <9 Έί N A. I S

Διαρκής έκθεσις ε’ιδών φωτισμού, θερμάνσεως καί κινήσεώς έν όδώ Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, έν οΐς πωλούνται είδη φωτισμού καί θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα μετουσιωμένον πρός τόν 

σκοπόν τούτον, εύρίσκονται έν Άθήναις- μέν, παρά τή Κεντρική ’Αποθήκη, οδός ’Οφθαλμιατρείου αριθμός 2, 
Κυδαθηναίων αριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλκοκονδΰλη 30, διασταύρωσις 
Σόλωνος καί Ίπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμοΰ 86, Πλατεία Έξαρχείων, Πατήσια, "Αγιον Λουκάν. Έν Πει- 
ραιεΐ δδός Παρθεναγωγείου 3.

8.10

8.55

9.40

Π Ώ,Λ ΗΣΙΣ
Ή τιμή τού μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη εις λεπτά 80 κατά σταθμικήν όκάν (δκάν βάρους) έπιβα" 

ρυνομένη εις τάς έπαρχίας (όπου δέν ύπάρχουσι ήμέτερα έργοστάσια) διά τών έξόδων μεταφοράς καί διαπυλίων 
τελών. Καθίσταται δέ ένταΰθα γνωστόν, δτι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί σταθμικής οκάς οινο
πνεύματος, λόγφ τού μικρού ειδικού βάρους αύτού (0,83). Ούτως ή συνήθης οκά τού οίνου δύναται νά περιλάβη 
μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

10.25

11.10

11.55

12.40 12.55

7.

7.40

8.25

9.10

9.55

10.40

11.25

12.10

6.

7.46 8.1
7.55

8.31 8.46
8.40

9.16 9.31
9.25

10.1 10.16
1*0.10

10.46 11.1
10.55

11.31 • 11.46
11.40

12.16 12.31
12.25

1.1 1.16

9.46

10.31

12.46

1.461
2.1

11.16

12.1

7.30

8.16

9.1

6.30

Άπό Πειραιώς εις Αθήνας Άπ’ Αθηνών εις Πειραιά

Πειραιεύς Λεπ. 0
Άφιξ. *» 3

1 Φαληρον =Αναχ. 9 4
Άφιξ. » 11 3/41 Θησεϊον , 123/4

„ _ Άφιξ. » 141 Μοναστήρι ’Αναχ » 15
1 ’Ομόνοια 8 17’/λ

’Ομόνοια Λεπ. 0
„ _ Άφιξ. » 2’/<
Μοναστήρι ,Αναχ s 3 */<

Άφιξ- » 41/*Θησεϊον »Αναχ „ 5ι/β
Άφιξ. > 13 Ίι

Φαληρον »Αναχ , 14V4
Πειραιεύς ’ 17 */«

ΧΤΑΘΝΙΕΥΕΕΙΕ ΕΙΕ ΜΟΕΧΑΤΟΝ
Εξ ' Ομονοίας 6. π. μ. 8.31 π. μ. 2.1 μ. μ.
Εκ Πειραιώς 6. π. μ. 12.10 μ- μ· 6·10μ μ.

διατιμηειε ειειτηριων

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΙΙΡΟΣΑΠΙΚΑ Γ' 6. 
St’ ι;0 άπλας μεταβάσεις 
(ισγνοντα έπί 30 ημέρας)

ΧΡΗΣΙΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟΥ ΟΙΤΤΟΓΊΧΓΕΧΙΜΙ7ΑΤΟΧ
Ή Εταιρία ημών παράγει τό μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τού Ελληνικού 

λαού, ήτοι τόν ρωττόιιόν, τήν Οέριιανιίιν καί τήν ν.ίνηθτν.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑ! ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ή χρήσις τού οινοπνεύματος εινε βεβαίως έντελώς ακίνδυνος, αρκεί νά λαμβάνωνται στοιχειώδεις τινές προ

φυλάξεις, αί όποΐαι συνοψίζονται είς τό θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε είνόπνευμα εις φωτιάν.
Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος άβούλωτα, διότι καί έξατμίζεται τούτο καί απορ

ροφά υγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.
2ον Διά κανένα λόγον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτετε οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεΐον, καμινέτο 

κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τό δοχεΐονκαί νά χυθή 
επάνω σας άναμμένον. Τόν αυτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τό πετρέλαιον, μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι τό οινό
πνευμα σβύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ ό καί μάλιστα μέ ολίγον. Μόλις τό νερώσετε παύει νά καίη.

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεΐον κτλ. πριν τά άνάψητε. Άν δέ πα- 
ρουσιασθή, ανάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατε πρώτον καί αφού βεβαιωθήτε, δτι έσβυσε, τότε ρίψατε 
καί άλλο.

Ιον Μή έπιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμμα καρβούνων, διότι πολλοί πολλάκις δέν 
προσέχουν καί ρίπτουν τοιούτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό δοχεϊον 
καί νά γίνη δυστύχημα.

δον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, ούτε μαγειρεΐον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τό οινόπνευμα πρέπει 
νά μένη ένα τουλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστέλλεται (φουσκώνει) καί πρέ
πει νά έχη τόπον, άλλως θά χυθή απέξω καί θά άνάψη.

7ον ’Εάν γεμίσαντες έν είδος οίονδήποτε τό περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατέτο αμέσως 
πριν τό ανάψετε, μέ δ,τι δήποτε ύφασμα. Τό οινόπνευμα ούτε λερώνει, ούτε βρωμά.

8ον ”Αν κατά λάθος εις τό άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπό δ,τι πρέπει φοράς καί βγά
ζει ή λάμπα έπάνω άπό τό γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή ανησυχήσετε. Θά κατεβοΰν μόναι τους καί ή λάμπα σας 
θά άνάψη κανονικά.

Τά είδη μας εινε τελειότατα, ίάν δέ άκολου&ήσητε τάς ανωτέρω οδηγίας 
ονδέποτε δύναται νά σνμβη τό παραμικρόν.
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ΙΤίΓεΙ^α Vo^xov Ισ^Ζ 

έκ Πειραιώς, τά Πειραιώς-Φαλήρου εισιτήρια.
Τά μετ’ εξιτήρια ώς καί τά άπλά, μόνον τήν ήμέραν τής iM-

(Έκ τοΰ Γραφείου)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις εις Τραπε
ζικά Γραμμμάτια καί είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας στερ
λίνας άποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκώς. Αί είς χρυ
σόν καταθέσεις καί οί τόκοι αύτών πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα 
είς δ κατετέθησαν είς χρυσόν ή δι’ επιταγής δφεως (cheque) έπί 
τοΰ έξωτερικοΰ κατ’ αϊτησιν τοΰ καταθέτου. Τό κεφάλαιον καί οί 
τόκοι τών δμολογιών πληρώνονται έν τφ Κεντρικφ Καταστήματι 
ή τοις 'Γ]μασι τής Τραπέζης κατ’ έκλογήν τοΰ δμολογιούχου.

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
1 1)2 ο)ο κατ’ έτος διά κατάθεσιν 6 μηνών
2 ο)ο » > ♦ > 1 έτους
2 1)2 ο)ο » » » » 2 έτών
3 ο)ο » » » » 4 »
4 ο)ο » » » » 5 »

Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έ«δίδοντάι κατ’ έκλογήν 
τοΰ καταθέτου όνομαστί ή άνωνόμως.m mimonwioN
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ©ΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
οζεοα: Α.ιθΛ θ-κ» iss

Λρτο τμλε·ι·. laon

Πλούσια συλλογή εδωδίμων, κονσερβών, ποτών κτλ. 
τών δνομαστωτέρων οίκων τής Ευρώπης και ’Αμερικής. 
Διανομή κατ’ οίκον.

Προθυμία, ταχύτης, έκλεκτικότης, 
Οίκονομ-έα..

MELLE MARIE SLOOTEN
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΙΘ. I

(Όπισθεν Μητροπόλεως)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
Ή τελειότερα τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων πίλων 

Ή γνήσια ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης, χάρις καί γοητεία διακρίνουσι 
τούς πίλους τής Melle Slooten. Μία απλή έπίσκεψις πείθει 
περί τής άληθείσς. Όσαι Άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν 
χάριν, Ιδού ευκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής. Συνιστώμεν έκθύμως 
τό νέον αύτό Κατάστημα.

’Οδός 'Αγίας Φιλοθέης άριθ. I

ΜΜΙΜ
ΕΜΠΟΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΟΔΟΣ ΝΑΎΑΡΙΝΟΎ ΑΡΙΘ. 14

Σιδηρά εις λάμας, βέργες καί φύλλα άρίστης ποιότητος, βίδες 
διαφ. ειδών, δελοπίνακες καί κρυσταλλοπίνακες τών καλλιτέρων 
έργοστασίων τής Εύρώπης. Χαλκός, ορείχαλκος καί μόλυβδος είς 
φύλλα καί τεμάχια.

Τιμαΐ ακαταγώνιστοι

«Η.ΙΙΜΜΪ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ—ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΊ ΣΚΑΚΗ ΕΗ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Λ ______ —-

Τηλεγρβφ. Διεΰθυνσις : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΑΟΝ

’Αριθμός τηλεφώνου 30
ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ μηχανήματα έν γένει. ,ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ 

καί τοποθετεί ταΰτα.
ϋρομη&ενει είδη διά Κλωστήρια, Υφαντήρια, Άτμομύλους, 

Σιδηρουργεία, Ξυλουργεία, Σιδηροδρόμους καί Ατμόπλοια, Μεταλ
λεία καί Βιομηχανικός έν γένει έπιχειρήσεις.

Η ΝΕΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ
ΕΙΣ 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Έξεδό&η και πωλείται άντι 1 δραχ. 
παρά τω κ. Λϊ. Χεώτη 

Α— ΓΛΑΔΣΤΩΝ ΟΣ--4

ΑΘΗΝΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ

ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΙ ΚΑΙ ΒΙΒΑΙΟΑΕΤΕΙΟΗΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
I 3? Υ © Ε 1ST Τ Ωι 1900

ΚΑΡΠίΙΤΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΙΟΪ
9, ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, 9—ΑΘΗΝΑΙ

3 Εκτελεΐται μετά ταχύτητος καί έπιμελείας πάσα 
Τυπογραφική καί Βιβλιοδετική εργασία

ΕΚΤΤΠΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ

Πωλουνται δλα τά είδη τής Βιβλιοδετικής ευρισκόμενα είς 
μεγάλην παρακατα&ήκην καί πλουσιωτάτην συλλογήν.

Η ALLIANZ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι
ΙΔΓ>Ύ’ΘΕΙΣ2Α ΤΛι ΙΘθθ

‘Εταιρικήν Κεφάλαιον..........................φρ. χρ. 10,000,000,—

3 Απο&εματικά τω 1904................... > » 11,731,554.—“

Έτησία εϊσπραξις άσφαλίστ. 1905.. » » 25,098,327.—

Β1ΒΛ10ΛΕΤΕ10Ν 

ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ην
ΟΔΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. 5 

("Οπισθεν Αγίων Θεοδώρων ) 

---------------·«»■---------

ΕΚΤΕΛΕΐΤΑΙ ΠΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

κλάδος ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΩΝ εν ελλαδι
Έγκεκριμμένος διά Βασιλικού Διατάγματος άπό 5 Μαίου 1906 

γενικοί πρακτορες ΜΑΝΟΥΣΗΣ & ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΑΡΙΘ. 1 94 

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ, ΟΔΟΣ ΒΟΥΒΟΤΛΙΝΑΣ 21

ΠΡΑΚΤΩΡ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΙΩΑΝ. ΔΑΛΑΠΟΡΤΑΣ

ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ



7KI ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ

ΧΑΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 

60 ΑΥΓΩΝ 
αρ. is©

Λ ό

ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 

Ι20ΑΥΓΩΝ 
ΑΡ-20© 

£

ζΚΚΟΛΑΠΤΙΚΑΙ

ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

220 ΑΥΓΩΝ
ΑΡ· 250

ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

360 ΑΥΓΩΝ
ΑΡ· 325

§

τών όποιων ή φήμη είνε παγκόσμιος διά τά έξοχα αποτελέσματα των, και διά τήν 
μεγάλην επιτυχίαν των, είς τάς μεγάλας έκϋ'έσεις τοΰ 'Εξωτερικού.

Τά γραφεία τής «Έλλ. Έπιϋ'εωρήσεως» έπιθυμοΰντα νά διαδώσωσιν έν Έλλάδι και 

’Ανατολή, τάς μοναδικός αύτάς ’Αμερικανικός έκκολαπτικάς μηχανάς, άναλαμβάνωσι νά λρομη- 

θεΰωσιν αύτάς είς τούς ενδιαφερομένους, μέ τιμάς Παρισίων, παραδοτέας είς τό Τελωνεϊον 

Πειραιώς, ελεύθερα παντός βάρους.

Παραγγελίαι γίνονται δεκταί, προκαταβαλλομένου τοΰ τιμήματος, είτε είς τά γραφεία ημών, 

είτε είς τά ταμεία τής Τραπέζης ’Αθηνών και τών Ύ]μάτων και Άνταποκρικών αύτής.

’Επίσης τά Γραφεία τής «Έλλ. Έπι&εωρήσεως» προμηθεΰουσι:

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙ Α ΑΝΑΘΡΕΠΤΗΡΙΑji. Ji.

ΟΡΝΙΘΩΝΑΣ * # ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ

>Χ· ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ Μ Π Τ Γ I

καί λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπό τάς άρίστας μάρκας τής Εύρώπης καί ’Αμερικής.

Λεπτομέρειαι πλειότεραι ώς καί πάσα πληροφορία δι’ έπιστολών.

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83
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εκ ΤΟΎ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ η. Α. πετρακου


