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ΕΛΛΗΝΙΚΗ EHIHOBHSII
■ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΣΑΣ 
ΒΟ,ΟΟΟ^ΟΟΟ

Τό καφάλαιον και αί καταθέσεις είς χρήματα καί χρεώγραφα έν γένει άνήρχοντο 
τόν Ανγονστον 191)6 είς δραχ. 260,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΣΎΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ unni/1Τ1ΓΓΙΙ111Τ1 Εν Λονδίνω, ’Αλεξάνδρειά, Καίρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά καί II111Κ A I A ) I Π ΙυΙ A I Α * Στα?πο^)« Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλω, Σνρω, 111U 1\π I π£ I I I III Π I Π ι Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτονμ.

ΔΙΑ ΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡ. 12.—ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.- 

ώτύόννσις : ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83=αθηνα?

’Ανταποκριτής καδ'δλην τήν Αίγυπτον ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ
Βιβλιοπώλης εν ’Αλεξάνδρειά, έναντι Άβερωφείου Γυμνασίου·

Πάν χβιρόγραφον, όημοσιευόμβνον Γι μή, δέν έπιστρέφεται.

Πολ' σύγγραμμα, άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «Έλλ. Έπιδεωρήσεως» 
αναγγέλλεται δΓ αύτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.— Γνωρίζομεν τοΐς. ενδιαφερομένοις οτι αί έγγραφοι τών άπδ τοϋ παρόντος μηνός ίγγρα- 
φησομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται άπό τής πρώτης έκάστου μηνός.

------- + -------------------

’Αντιπρόσωπος κατ'}’ δλην τήν Ρωσσίαν τής «"Ελληνικής Έπιΰεωρήσεως» Αναγνωρίζειαι ό Καθηγητής 

κ. ’Αναστάσιος Μάλτος. ("Οδησσός.—Rue Pouschkine, No 66).

ΛΛΛΛλΛΑΛΛΑΛΛΛΛΛΛΑΛΛΛΛΛΛΛΛ.ΑΛΛΛλΛΛΛΑΛΛΑΛΛΛΑΑ ι Λ A A A A A A A A A A Λ Λ Λ A Λ Λ A A A Λ A A A A A A A A A A.

Προκαλεϊ άφθονο - γάλα εις τήν μητέρα κα\ έξασφαλίζει τήν 
ύγιείαν κα\ τήν ζωήν είς τά νήπια.

Χρησιμοποιείται καθ’ έκάστην κατά τήν έγκυμοσύνην καί τήν 
γαλονχησιν, συνιστάται δέ έκθνμως άπό τάς ίατρικάς κορνφάς.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ PEARSON
I I RUE PAYENNE —PARIS 

’Αντιπρόσωποι διά τήν Ελλάδα οί κ κ. : ΖΩΓΡΑΦΟΣ *α» ΚΛΟΕΜΠΕ 
α θ Η ν Α Σ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔιΕΥΘίΝΣΙΣ „ΑθΗΝΑ*Ι·ΚΗ“
"Η Τράπεζα Αθηνών έκτελεί παάαν Τραπεζιτικόν έργαάίαν, ήτοι :

Προκαταβολής έπι έμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων έπι 'Ελλάδος καί τοϋ ’Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. Εκδίδει συναλλαγ- 
ματικάς, έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεργεΐ δέ καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμής εις τάς κυριω- 
τέρας πόλεις τής Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ
II ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τού παρά τώ λαω πνεύματος τής 

άποταμιεύσεως προσδιώρισε τόκον 4 °/θ έτησίως διά τάς έν τώ Ταμιεντιιρίω της καταθέσεις, άποδο- 
τέας είς ποώτιιν ζήτησιν παρέχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις καί άναλήψεις τών 
πελατών της.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις εις χρυσόν, εις έπιταγάς (cheque) έπί τοϋ έξωτερικοϋ καί εις 

τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον :

Διά καταθέσεις άποδοτέας είς ποώτην ζήτησιν 3 ο)ο
» » » μετά έξ μήνας 3 1 ο)ο
» » » μετά έν έτος -1 ο)ο
» » » μετά δνο έτη καί έπέκεινα ϊ» ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς 
(cheque) ομοίως άποδίδονται δΓ επιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικώ άνταποκριτών 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται·
καθ’ εξαμηνίαν άπό τής 1 ’Ιανουάριου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων, έπιφορτί- 

,εται δέ καί τήν είσπραζιν τοκομεριδίων ελληνικών καί ευρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΙ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό 

ιοινόν. ‘Εκ τής Γενικής Διευάννσεως

ΖΑΧΑΡΟΓΊΛΑ2ΤΕΙΟΝ
TVT. ΧΥΜΟΥ

Έν Όδώ Πατησίων άριθ. 13
Πλούσιον είς ποικιλίαν έκλεκτών είδών τής ζαχαροπλα- 

κής καί δυνάμενον ν’ άνταποκριθή καί είς τάς πλέον δυ· 
σκολωτέρας άπαιτήσεις. Έκλεκτικότης Ολικών, πρόθυμος 
ΰπηρισία ταχύτης περί τήν έκτέλεσιν τών παραγγε 
λιών καί τιμαί λογικοί. Δοκιμάσατε διά νά πεισθήτε.

ΙΟΤΔΙΑ D ΜΟΔΙΣΤΑ
( Όδάς Όμηρον άριθ.56) 

’Εργασία κατ’ οίκον. Δέχεται παραγγελίας. Οικονομία, 
ταχντης, κομψότης. Ζητήσατε 'Οδός "Ομήρου 

άριιλ. 56 τήν κ. ΙΟΥ ΑΙΑΝ ΠΕΤΣΑ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑθΗΝΠΝ
Μετεφέρθη είς τό έπί τής 

οδού Σταδίου νεότευκτον 
ιδιόκτητον μ,έγαρόν της

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Οίνος ρητινίτης αγνότατος ήγγυημένό; καί 

άρίστης ποιότητος πωλείται χονδρικώς εις συμφέρου- 
σαν τιμήν.

Πληροφορία! εις τό κατάστημα Άνδρέον Π. Καμπα. 
όδός Φιλελλήνων.



Welle MARIE SLOOTEN
ΟΔΟΣ ΑΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ APIO. I

(Όπισθεν Μητροπόλεως)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
‘Η τελευταία τέχνη προς κατασκευήν γυναικείων 

πίλων. Ή γνησία ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομγότης, χάρις και 
γοητεία διακρίνουσι τους πίλους της Helle Slo- 
Oten. Μία απλή έπίσκεγις πείθει περί τής αλη
τείας. "Οσαι Άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν χά- 
ριν, ιδού ευκαιρία, επωφεληθήτε αυτής. Συνιστώμεν 
έκθΰμως τδ νέον αυτό Κατάστημα.

ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΙΘ. 1 . Ο ΜΠΕΗΣ ,
< 43Α.—Σταδίον—43Α. ►

▼ w ▼ ▼ ,w ▼ ▼ ▼ ίγ ν ▼'Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Α' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1908 ΤΕΥΧΟΣ ΙΟ

* ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ ('Ιστορικόν μυθιστόρημα)........................ » 6.00

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔ0Υ

Α'.
“Οταν ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» είδεν οτι 

μετ’ ού πολύ εισέρχεται εις τήν πραγματικότητα 
ή πρώτη της σκέψις ήτο νά έργασθή,έν τώ μέτρω 
τών δυνάμεων της, προς έπιτέλεσιν τοΰ ωραίου 
ονείρου της, όπερ ανέκαθεν τήν έβαυκάλιζε καί 
τήν έθέρμαινε. Και ήτο τδ ώραΐον όνειρόν της, 
καί είνε,καί θά είνε,ή Γεωργική Άναγέννηόις 
τον τόπον. "Ανευ αύτής τά πάντα μάταια, ά
σκοπα, εξαντλητικά διά τδ “Εθνος, διά τδν τόπον 
μας. Έκεϊθεν θά πρόκυψη ή άληθής ζωή, ή εύρω- 
στία ή οικονομική, ή δποία θέλει συνεπαγάγη τήν 
ηθικήν εύρωστίαν,καί ή άλματική πρόοδος τοΰ τό
που. Τό ζήτημα τούτο εΓνε τόσον ψανερόν, ά- 
ναμψισβήτητον, άπλοΰν, ένέχει τόσην άλήθειαν 
έν έαυτώ, ώστε ούδείς δύναται νά έχη άντίθετον 
γνώμην. ι
Ούδείς δύναται νά διακινδυνεύση τήν νοημοσύ
νην του άντιψρονών πρός ταϋτα, όπως ούδείς δύ
ναται νά άντικρύση τδν ήλιον άψ’ ού γνωρίζει οτι 
προσατενίζων αύτόν τήν οψιν άφαιρεϊται. Καί ό
μως ώσει μία συσκότισις γενική νά έπικάθηται καί 
είς τδ πνεύμα καί εις τδν νοΰν καί είς τάς ψυχάς 
όλων ημών ούδείς έσκέψθη μέχρι τοΰδε νά έργα- 
σθή έκθύμως,εύρέως,ένθουσιωδώς, όλοψύχως,μετά 
Θέρμης,ύπέρ τής ιδέας ταύτης.Φαίνεται ότι όπως 
ή τεράστια λάμψις τοΰ ήλιου μας άψαιρεΤ καί μας 
θαμβόνει τήν όρασιν όταν τόν προσατενίζωμεν, 
ούτω καί ή τεραστία άλήθεια τής ιδέας αύτής μας 
θαμβόνει τδ πνεύμα καί μας άψαιρεϊ τήν ορθήν σκέ- 

ψιν όταν στρέψωμεν τήν προσοχήν μας πρός αύτήν. 
ΕΓνε μία ψυχολογική κατάστασις τοΰ Έθνους ά- 
νεξήγητος ήτις έξουδετεροΤ πάσαν καλήν διάθε- 
σιν καί ματαιοϊ πάσαν σοβαράν άπόψασιν. Είς άλ
λα Έθνη όμως, έχοντα διαυγή τήν διάνοιαν ορ
θήν τήν κρίσιν, καί πλήρη συναίσθησιν τών ύπο- 
χρεώσεών των, γίνεται έργασία συστηματική, έπί- 
μονος, διαρκής, ψωτεινή ύπερ τής Γεωργίας έξ 
ής έξαρτάται τδ παρόν καί τδ μέλλον παντός Έ
θνους ποθοϋντος νά σταδιοδρομήση νικηψόρως έν 
τή γενική τών Εθνών άμίλλη.

Αύτήν τήν άδράνειαν, αύτήν τήν νάρκην δψεί- 
λομεν πάντες νά σκεψθώμεν νά τήν μεταβάλωμεν 
είς ένέργειαν καί δράσιν ύπέρ τής Γεωργίας τοΰ 
τόπου. Καί άν πρός τοΰτο δέν μάς ώθεΤ τδ πρός 
τήν πατρίδα καθήκον, αί πρός τδν τόπον αύτόν 
ύποχρεώσεις, λόγοι φιλοτιμίας πλέον καί έθνικής 
άμίλλης μάς έπιβάλλουσι νά έργασθώμεν συντό- 
νως, νά θέσωμεν τάς βάσεις νέου βίου,νέων ιδεών, 
νέων βλέψεων στηριζομένων έπί τής Γεωργικής 
’Αναγεννήσεως. Καί είνε καιρός πλέον νά λη- 
ψθούν σοβαρά μέτρα διά τήν Γεωργικήν ’Ανα
γέννησιν τής Ελλάδος. ΕΓνε καιρός ν’ άνοίξουν 
νέοι ορίζοντες διά τδν τόπον μας καί νά τεθούν 
αί βάσεις νέας Γεωργικής ζωής καί έργασίας.

■Φ

Τά Έθνη πάντα μετά πόθου, συστηματικώς, 
περιεσκεμμένως, έργάζονται διά τήν Γεωργίαν 
καί Ζωοτεχνίαν.
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κάζ προόδους άλλων έθνών ιιορφοΰται βαθμηδόν, 
και έφ’ όσον είνε τοΰτο δυνατόν, είς Έθνος Γε
ωργικής άίίας και έπιόολής. Έχει άνωτάτην Γε
ωργικήν Σχολήν κατ’ ουδλν υστερούσαν τών Γαλ
λικών τοιούτων. Έχει δύο πρακτικές Σχολάς ά
ριστα διωργανομένας και ίπποψορόεϊον τελείως κα- 
τηρτισιιένον. "Έχει τόν Γεωργικόν Επιθεωρητήν 
έκαστου νομού καιέπι κεφαλής τό'ΥπουργεΓον τής 
Γεωργίας είς δ εργάζονται επιστήμονες πρώτης 

γραμμής φιλοτιμούμενοι νά έπιφέρωσιν όσον οΤόν 
τε πλείονας βελτιώσεις και νά είσαγάγωσι τάς τε- 
λειοτέρας μεθόδους. Έχει σταθμούς ύποδειγματι- 
κούς.Έχει ύπέρ παν άλλο τόν πόθον νά μόρφωση, 
να διδάέη, νά καλλιτερεύση τόν βίον τοΰ χωρικοΰ 
διά τής Γεωργικής άναπτύόεως τής χώρας. Και 
άν ή Τουρκία έργάζεται σοόαρώς, ή διατελοΰσα 
διοικητικών είς χείρονα θέσιν άπό κάθε άλλο γνω
στόν Κράτος, δύνασθε νά φαντασθήτε τά άλλα 
έθνη πώς έργάζονται καί τινα μέσα μεταχειρί
ζονται. Είς τήν Αίγυπτον ό γεωπόνος τής Κυ
βερνήσεων, φέρων μεθ’ έαυτοΰ τά τελειότερα 
μηχανήματα, ώς άλλος άπόστολος τής χριστιανι
κής έποχής, περιτρέχει τά διάφορα χωρία τής 
Αίγυπτου και διδάσκει έπιτοπίως τούςΦελλάχους 
ειδοποιών έγκαιρων πότε ώρισμένως θά έπισκεφθή 
τό τάδε χωρίον καί όσοι έκ τών κατοίκων 
μοΰσιν άς συγκεντρωθώσι διά ν’άκούσουν 
δάγματά του καί ίδωσι τά πειράματά του.
πτύσσει λ. χ. μεθοδικώς πώς νά λαμόάνωσιν έκ 
τοΰ γάλακτος περισσότερον βούτυρον, χωρίς νά 
χάνωσι χρόνον πολύν καί χωρίς νά ύποόάλλωνται 
είς πολλούς κόπους. Λαμβάνει μεθ’ έαυτοΰ τήν 
ecremeuse τήν παρουσιάζει είς τούς χωρικούς, 
τήν διαλύει, τούς δεικνύει πώς νά τήν έτοιμάζουν 
πρόσ λειτουργίαν καί έπί παρουσία των τήν έργά- 
ζεται. Οί χωρικοί, οί φελλάχοι έκπληκτοι βλέπουν 
τά λαμπρά άποτελέσματα τοΰ οργάνου αύτοΰ. Ό 
Άγγλον γεωπόνος δέν όκνεΐ νά έπαναλάβη τήν 
διδασκαλίαν του καί όταν πεισθή ότι έγένετο τε
λείως άντιληπτός δανείζει τό όργανον είς τούς 
χωρικούς ϊνα καί μόνοι των έργασθώσι καί άντιλη- 
φθώσι τήν χρησιμότητά του. Μεταβαίνει είς άλλο 
χωρίον όπου πράττει τά αύτά καί μετά ώρισμένον 
χρονικόν διάστημα έπανέρχεται καί φέρει νέαν 
διδασκαλίαν καί νέα όργανα διδαχής, αναλαμβάνει 
τό δανεισθέν ή τά δανεισθέντα καί προχωρεί είς 
άλλα χωρία πρός εύσυνείδητον έκτέλεσιν τοΰ κα
θήκοντος του.Τά άποτελέσματα μιας τοιαύτης έρ
γασίας είνε κατάδηλον όπόσον λαμπρά άποβαίνου- 
σιν.Όπου μέχρι πρό ολίγου έπεκράτει ή αμάθεια 
καί τό σκότος,άναλάμπει αίφνης τά φώς καί ή γνώ- 

έπιθυ- 
τά δι- 
Άνα-

σις. Ούτως έργάζονται τά Έθνη τά άποΐα πο- 
θοΰσι τήν πρόοδόν των. Καί ή ιστορία τής Γεωρ
γίας τών συγχρόνων Έθνών είνε πλήρης άπό σε
λίδας αί όποΐαι περιγράφουσι καί τοΰ Κράτους τό 
ένδιαφέρον καί τής Κοινωνίας τήν στοργήν καί τοΰ 
άτόμου τάς προσπάθειας. Μόνον ή Ελλάς κατ’ 
έζαίρεσιν σχετικώς άδρανεϊ.Καί εϊνε καιρός πλέον 
νά παύση ή άδράνεια καί έκεΐ όπου σήμερον έπι- 
κρατεΐ ή έφεκτικότης παρ’ δλων τών έκλεκτών 
στοιχείων τοΰ τόπου, δέον νά προβάλλη συν- 
ησπισμένη μία δύναμις ακμαία, ακατάβλητος, ύπέρ 
τής Γεωργικής ’Αναπλάσεων τής Ελλάδος. Είς 
δεύτερον άρθρον θά συνεχίσωμεν τάς έπί τοΰ ζη
τήματος τούτου ιδέας μας καί θά είμεθα εύτυχεΐς 
νά προκαλέσωμεν τήν προσοχήν πάντων τών δυ- 
ναμένων νά συντρέζωσιν τό έργον τής «Επιθεω
ρήσεων».

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΟ Κ AT ΑΣΤΡΑΦΕΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
Έφθασα παρά τώ θνήσκοντι φίλω μου κατό

πιν έπειγούσης προσκλήσεως.
Εύρον τον άρρωστον καθήμενον έπι τής κλίνης. 

Τό βλέμμα του είχε γίνη ήδη απλανές έν τού- 
τοις ούδόλως έδυσκολεύθη νά μέ αναγνώριση. Έ
φαίνετο οτι μέ περιέμενεν άνυπομόνως. ’ Επλησία- 
σα καί τον ήσπάσθην. Μετά τούς τετριμμένους 
ένθαρρυντικούς λόγους έκάθησα είς τό άκρον τής 
κλίνης καί έβυθίσθην είς σιωπήν.

Ό έτο μοθάνατος έσιώπησεν έπ’ όλίγον καί έ
πειτα είπε μετά φωνής άδυνάτου διακοπτομένης 
έκ συγκινήσεως.

«Είς έκεΐνο τό συρτάριον του γραφείου έχω έν 
χειρόγραφον τό όποιον είς ούοένα δύναμαι νά έμπι- 
στευθώ. Πόσον εύτυχής Οά άπέθνησκον έάν τό έ
βλεπαν κατεστραμμένον ! Είμαι παραλυτικός! Α
δύνατον νά το φθάσω».

«Είμαι γέρων, φίλε μου, άνευ συζύγου άνευ 
τέκνων καί διά τούτο έξέλεξα σέ τον πιστόν φί
λον ώς έκτελεστήν τής τελευταίας θελήσεώς μου. 
Εμπρός, φίλε μου, λάβε τό χειρόγραφον καί ρίψε 
το είς τήν θερμάστραν».

Ηγέρθην νά έκτελέσω τήν παραγγελία? του. 
Ηνοιξα τό συρτάριον καί έλαβον τό χειρόγραφον. 

Ήτο άρκετά ογκώδες καί έφαίνετο παλαιόν, πρό 
πολλου άμεταχείριστον. Τό έφερα είς τό στόμιον 
τής θερμάστρας καί τό άφήκα. Μετ’ όλίγον τό 
παν είχεν άπολεσΟεΐ.

Ό γέρων φίλος μου άφήκε στεναγμόν άνακου- 
φίσεως καί έψιΟύρισε. « Επρεπε νά το κάμω διά 
νά σώσω τό όνομά αου άπό τά υβριστικά σκώααα-Γ I » Μ 

τα τής άνθρωπότητος». Επειτα στραφείς πρός 
έμέ μου είπε συγκεκινημένος.

«Εύχαριστώ, φίλε μου, χάρις είς σέ άποθνή- 
σκω ήσυχος».Καί αί λέζει αύται ήσαν αί τελευ- 
ταΐαί του οιοτι άμέσως περιέπεσεν είς τήν άναι- 
σθησίαν του θανάτου.

Εςερχόμενος του δωματίου του νεκρού παρετή- 
ρησα φύλλον χάρτου έρριμμένον έπί του δαπέδου. 
Εκυψα καί τό έλαβον άσυναισθήτως.

Οταν έφθασα. είς τήν οικίαν μου εύρον ότι τό 
φύλλον τούτο άπετέλει σελίδα χειρογράφου βιβλί
ου. ΤΙ άνακάλυψις αύτη έφερεν είς τήν μνήμην 
μου το καταστραφέν χειρόγραφον καί μέ έξώθησε 
νά παραβάλω έκεΐνο μέ τό άνά χεϊρας.

Εύρον τά δύο έργα όμοια κατά τε τό σχήμα,τό 
χρώμα τής μελάνης καί τόν γραφικόν χαρακτήρα 
τόσον ώστε νά θεωρήσω βέβαιον ότι το φύλλον 
του χάρτου άπετέλει μέρος του χειρογράφου συγ
γράμματος. Έσκέφθην μάλιστα ότι δυνατόν τού
το νά διέφυγε τών χειρών έμου του ίδιου καθ’ ον 
χρόνον έπλησίαζα τήν θερμάστραν άφου άλλως τό 
ολον έργον, ώς ένεθυμήθην, δέν άπετέλει έν δεδε- 
μένον βιβλίον άλλά φύλλα κεχωρισμένα άλλήλων.

Ή παράδοξος έπιθυμία του γέροντος φίλου μου 
νά έςαφανίση τό χειρόγραφον είχε θίξει λίαν τήν 
περιέργειάν μου είς τρόπον ώστε ήσθάνθην τήν ά
νάγκην νά άναγνώσω τήν σελίδα ήτις περιήλθεν 
είς χεϊράς μου.

« Τι ύπερφυσική δέ δύναμις, ήρχιζεν ή σελίς, 
τήν όποιαν οί άνθρωποι έπροσωποποίησαν μέ το 
όνομα «θεός», είνε το πνεϋυ.α, τό αυλόν, το όποΐ- 
ον παντού ευρίσκεται τόσον μεταξύ τών ζώων ό
σον και της φυσεως».

«Το πνεύμα τούτο διέπει το σύμπαν. ’Εξ αυτού 
έξαρτώνται οί νομοί τής κινήσεως τού κόσμου καί 
έξ αύτού έλαβον τήν αρχήν των τά πάντα».

« Η παρουσία αύτού γίνεται πανταχού ορατή, 
είς τήν φύσιν είς τά όντα. Είς τά όντα τά άψυχα 
είς τά όντα τά έμψυχα. Καί είς μέν τά πρώτα
παρουσιάζεται ύπό τήν μορφήν τών «φυσικών νό
μων» είς δέ τά δεύτερα τής «ζωής».

«Καί ιδιαιτέρως το πνεύμα τούτο έπί έκάστω 
τών έμψύχων ένεργεΐ διαφόρως ένεκεν τής διαφό
ρου εύαισθησίας μεθ ής ή ύλη τών όντων τούτων
είνε ώπλισμένη, ώς πρός τάς ένεργείας αύτού».

«Ούτως είς τον άνθρωπον τού όποιου τό όλον, 
ίοία όμως ό έγκέφαλος, ό κατ’ έξοχήν σταθμός 
τών ένεργειών τού πνεύματος, έχει οημιουργηθεΐ 
ύπ’ αύτού τού ίδίου, διά τών νόμων τής φύσεως 
λίαν εύαίσθητος είς τάς προσβολάς αύτού, παρου
σιάζει ον δπερ ύπείκει σχεδόν έξ ολοκλήρου είς τά 
κελεύσματα τά ίδικά του έν άντιθέσει πρός τά 
τής ύλης».

«Είς τά άλλα όμως ζώα,τά καλούμενα άλογα, 
το πνεύμα εύρίσκει έδαφος ένεργείας διασκευασμέ
νο'? ούτως ώστε νά είναι όλιγώτερο? εύπαθές ά- 
πέναντί του καί διά τούτο δέν κατορθώνει νά ύ-

ποτάξη παντελώς ύπο τήν βούλησιν αύτού τό 
άλογον όν, άλλά μόνον μερικώς καί είς βαθμόν έ- 
λάχιστον, παρουσιάζον άπασαν τήν ένέργειαν αύ
τού ύπό τον τύπον τού «ένστικτου τής αύτοσυν- 
τηρήσεως».

« ΤΙ διαφορά λοιπόν μεταξύ τών λογικών καί 
άλογων όντων, έκ τούτων καταφαίνεται, δέν ά- 
νήκει είς τήν διαφοράν τού πνεύματος άλλά τής 
ύλης».

«Τούτο άλλως είναι φανερόν.Πολλάκις ό άνθρω
πος ένεκεν αίτιας τινός περιπίπτει είς κατάστασιν 
ή όποια ομοιάζει τά μέγιστα πρός τήν τών άλο
γων ζώων, είς τήν καλουμένην παραφροσύνην. 
Βεβαίως δέν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ότι τούτο 
προέρχεται ένεκεν έξαφανίσεως ή άλλοιώσεως 
τού πνεύματος άφού ώς γνωστόν τό πνεύμα είναι 
άύλον. Όντως θά ήτο λίαν αφελές νά είπωμεν 
ότι ή έπιστήμη, πολλάκις θεραπεύουσα τήν ρη- 
θεϊσαν κατάστασιν, ότι έπανάγει τό άύλον όπόθεν 
άπήλθεν ή έξασκεΐ θεραπείαν έπ’ αύτού».

« Ή κατάστασις τής παραφροσύνης έπέρχεται, 
κατά τήν ιδέαν μας, κατόπιν μικράς μεταβολής 
τού οργανισμού τής ύλης καί ίδια τού έγκεφάλου 
είς τρόπον ώστε τό πνεύμα νά έχη έδαφος όλι- 
γώτερον εύπαθές είς τάς ένεργείας αύτού ή πρό- 
τερον».

«Εύθύς δέ ώς ή έπιστήμη κατορθώσει νά έπα- 
ναφέρη τήν πρώτην κατάστασιν τού οργανισμού 
τής ύλης, τό πνεύμα εύρίσκεται πάλιν πρό τής 
αύτής εύαισθησίας, έ·?εργεΐ καί ύποτάσσον έκ νέου 
τήν ύλην ύπό τά κελεύσμ,ατά του σηαειόνει τήν <4 I h 4
«έπαναοοράν τού λογικού».I J 1

«ΔΓ όλων τούτων έν ποάγιχα σκοπούμεν νά ά- 
ποοείξωμεν, ότι τά αλόγα δντα ώς και τα λογικά 
ύττόκεινται είς την βούληαιν τοϋ αύτοΰ πνεύμα
τος, τά μέν όλιγώτερον τά δέ περισσότερον άνα
λόγως τής προδιαθέσεως, κατά τε τήν διασκευήν 
καί τήν σύστασιν τής ύλης άπέναντι τών ένεργει
ών αύτού».

«Καί ήδη φανταζόμενοι τάς προόδους τού μέλ
λοντος δέν δυνάμεθα παρά νά λυπηθώμεν τούς 
απογόνους ήμών. Αλλοίμονον είς αύτούς !»

« ’Όντως ή έπιστήμη, πάντοτε ή θαυματουργός 
έπιστήμη, θά κατορθώση, σύν τώ χρόνω, νά κα- 
ταστήση τήν ύλην έν τοϊς άλόγοις εύαισθητοτέ- 
ραν είς τάς ένεργείας τού πνεύματος. Τούτου γε- 
νομένου τά άλογα ζώα δπως καί ό άνθρωπος, θά 
ύποταχθώσιν είς τήν διοίκησιν τού πνεύματος. 
Τότε το «ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως» θά 
μεταβληθή είς «λογικόν» καί τά ζώα θά κατα
στούν λογικά, ίσως όσον καί ό άνθρα>πος».

« Αλλοίμονον είς τδν άνθρωπον τού μέλλον
τος !»

«Αύτή είνε ή αλήθεια. ’Αδιαφορούμεν έάν τού 
παρόντος ό άνθρωπος γελάση είρωνικώς μή δυνά
μενος νά πιστεύση ότι τδ άλογον έκεΐνο ον το ό
ποιον σήμερον μεταχειρίζεται τόσον σκαιώς, ότι 
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θά τον φθάση αύριον είς τήν προνομιοϋχον θέσιν 
του !».

Ενταύθα ή σελίς περατοϋτο άφοϋ προέδιδε διά 
τών ολίγων γραμμών της, άν ούχί τήν αξίαν, τδ 
ίδιότροπον δμως τοϋ καταστραφέντος συγγράμ
ματος.

’Απορία μεγάλη βασανίζει τδν νουν μου.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΓΜΕΝ ΤΟΝ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΙΣΜΟΝ
[ Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΑΣ ΙΔΙΑ ΤΩΝ ΘΗΛΕΩΝ ]

«Ό άκρατος σχολαστικισμός 
πρέπει νά παταχϋ-fi άμειλί- 
κτως πριν η άγάγη τό "E- 
ϋνος εις τελείαν καταστρο
φήν. »

Ο. A. Ρ.

Κρούομεν σήμερον τδν κώδωνα τοϋ κινδύνου 
καί ΚΑΤΗΓΟΡΟΓΜΕΝ τδν ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΙ
ΣΜΟΝ, δοτις άποτελεί αύ^δχρημα εθνικήν πλη
γήν.

Τδ μικρόβιον τής ΣΧΟΑΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 
εισέδυσε πανταχοϋ· είς τά σχολεία τών άρρένων, 
είς τά τών θηλέων, είς τάς έπιτροπάς τών διδα
κτικών βιβλίων καί πανταχοϋ άλλοϋ, όπου δέν 
χρειάζεται, ύπάρχει δέ φόβος νά μάς καταπνίξη 
ώς ό δφις τδν Ααοκδοντα.

Ας μάς συγχωρήση ό τήν «χρυσούφαντον πορ
φύραν» τοϋ ύπεραττικισμοϋ ήμφιεσμένος άρχαιος 
φίλος μας, δ μικρός μέν τδ δέμας, άλλά μαχητής 
έν τή πρώτη γραμμή ύπέρ τών ιδεών άς αντιπρο
σωπεύει, άν διαφωνώμεν πρδς αύτόν.

Τδν έκτιμώμεν ώς άτομον, άλλά θεωροϋμεν 
τήν δράσιν του ώς έθνικώς μή έπωφελή! έπιεικώς 
είπειν !

Μνημονεύοντες δέ αύτοϋ δέν ένοοϋμεν τδ άτο
μον,δπερ θά ήτο άνευ σημασίας (sans valeur) ώς 
τοιοΰτον, έν τώ μεγίστω ζητήματι περί τοϋ 
όποιου πρόκειται, άλλά τδν «τύπον» τοϋ λογιω- 
τατισμοϋ ον έκπροσωπεϊ τούτο καί είς ον συυ,πε- 
ριλαμβάνονται πάντες οί όμόφρονες αύτω.

Ό σχολαστικισμός δέν ένθουσιάζει, άλλά ναρ
κώνει, άποστεώνει καί άπολιθώνει τά περί αύτόν. 
Διά τούτο ίνε άνάγκη νά έξοβελισΰή παντα- 
χόθεν καί νά έντοπισχλή είς μόνην τήν φιλοσοφι
κήν σχολήν τοϋ Πανεπισμημίου, δπου ίνε άβλα- 
βής, δπου ίσως δέν δύναται νά βλάψη.

Σημειωτέον δέ δτι δέν πρόκειται περί ζητή · 
ματος γλώσσης, άλλά περί ιδεών ώς φερ’ είπεΐν

Διατί ο γέρων συγγραφεύς έφοβήθη τά σκώμ
ματα ;

Αρα γε συνησθάνθη δτι αί γραμμαί του έργου 
του δέν ήσαν ή παραληρήματα, ή μήπως έθεώρη- 
σε τήν άνθρωπότητα τοσοΰτον τυφλήν έξ έγωϊ- 
σμου ώστε νά μή δύναται νά διακρίνη τήν έν αύ- 
ταις οιαλάμπουσαν άλήθειαν ;

ΙΩΑΝ- Γ· ΚΑΠΕΤΑΝΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

αί τοϋ λογιωτάτου τής Βαβυλωνίας, καθ’ άς 
χάρόν λεξιδίων πρέπει νά χάνη τις τήν ούσίαν 
τών ύποθέσεων. Εκείνος, ως γνωστόν,δέν κατώρ- 
θωνε μέ τήν γλώσσάν του ούτε μίαν αναφοράν 
νά ύποβάλη πρδς τδν διοικητήν, δπως άπαλλαγή 
τής φυλακής.

Ινε γνωστόν καί το δηλοϋμεν άπεριφράστως 
προς άποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως, δτι έν τή 
γλωσσική ύποθέσει είμεθα υπέρ τής μέσης οδού, 
άποκρούοντες τά άκρα άμφοτέρων τών άλληλο- 
μαχομένων μερίδων, έφ’ δσον ένοεϊται έπιτρέπεται 
είς ήμάς, ώς μή έπαίοντας, νά έχωμεν γνώμην 
έπί τοϋ ειδικού τούτου ζητήματος.

Αλλ έπαναλαμβάνομεν δέν πρόκειται περί 
γλώσσης· δύναται νά ή νε σχολαστικός καί ό χυ- 
οαϊστής, ώς καί ό ύπεράγαν Άττικίζων. Ό σχο
λαστικός δύναται νά ή νε καί αλλοεθνής. Θεω
ρούνται δέ άπανταχου τής γης σχολαστικοί 
εκείνοι, οίτινες χάριν λεξιδίων και τύπων &υσιά- 
ζουσι τήν ουσίαν, άντιτί&ενται είς τήν Πρόοδον 
και συντελοϋσιν είς τήν όπισ&οδρόμησιν.

Οσον άφορά είζ τήν μόρτωσιν τών τέκνων ι Γ » · I I Γ i
μας είμεθα τής γνο3μης, ήν έπανειλημμένως έκη- 
ρύςαμεν καί τήν οποίαν τόσον ώραια διετύπωσεν 
ο Γερμανός Αύτοκράτωρ έν τώ λόγω του τώ 
έκφωνηθέντι έπί τοϊς έγκαινίοις τοϋ έν Δάντσιχ 
Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου διά τών εξής :

« ΤΙμεϊς σπουοάζομεν είς τά σχολεία διά νά 
ζήσωμεν καί όχι διά νά γίνωμεν φιλόσοφοι.»

Ίδ σχολεϊον πρέπει νά παρέχη είς τδν μαθη
τήν άμφοτέρων τών φύλλων άπαντα τά στοιχεία 
διά νά δυνηθή ούτος νά άγωνισθή τον δύσκολον 
αγώνα τοϋ βίου.

Πρέπει νά έννοήσωσι τούτο οί άρμόδιοι, οί 
όποιοι έπί τοσοΰτον χρόνον έσφαλλον καί σφάλ- 

λουσιν έπί τής ύποθέσεως ταύτης, όχι μόνον δσον 
άφορά είς τδ άρρεν φϋλλον, άλλά πρδ πάντων 
δσον άποβλέπει είς τδ θήλυ.

Δέν άποκλείομεν τήν άνάγκαν τής ύπάρξεως 
άνωτέρας σχολής θηλέων, ώς ίνε αί Hohere Τδ- 
chter schulen τής Γερμανίας, διά τάς δλίγας, 
άλλά φρονοϋμεν, δτι ή συσσώρευσις δλων τών 
Έλληνίδων είς σχολεία ώς τά τής Φιλεκπαιδευ
τικής Εταιρίας, μέ πρόγραμμακλασικώτατον καί 
μέ διδασκαλίαν μή άμιγή άκράτου σχολαστικι
σμού, μέ διδασκάλους καθηγητάς τής Φιλοσοφι
κής σχολής τοϋ Πανεπιστημίου, δέν συντελεί είς 
τήν πρόοδον τοϋ * Εθνους.

Ινε άνάγκη προς θεοϋ νά γίνωσιν δλαι αί 
Έλληνίδες διδασκάλισσαι ή δασκάλες, ώς συνή
θως άποκαλοϋνται, όμιλοϋσαι καί γράφουσαι είς 
γλώσσαν έξεζητημένως ύπερκαθαρεύουσαν καί άφύ- 
σικον έν μέρει, μή έχουσαι δέ ούδέ τάς στοιχειώ
δεις άναγκαίας γνώσεις διά τδν πρακτικόν βίον 
καί τάς άνάγκας τής ζωής ;

Ποιος ό πρώτιστος προορισμός τής Ελληνίοος 
καί πάσης άλλης νεάνιδος τής σήμερον ;

Νά γείνη καλή μήτηρ, δυναμένη νά μορφώση 
τά τέκνα της είς καλούς πολίτας,θ άπαντήσωσιν 
δλοι μια φωνή.

Έστω! ‘
Αλλά σχολαστικαί μητέρες θά μορφώσωσι 

σχολαστικά τέκνα καί ιδού είς μέγιστος κίνδυ
νος διά τδ μέλλον τοΰ 'Ελληνισμού.

Φαντασθήτε μίαν γενεάν ολόκληρον άποτελου- 
αένην άπδ λογιωτάτους, ώς ό τής Βαβυλωνίας, 
καί είπέτε μας τί δύνασθε νά περιμέ/ητε άπδ 
τοιοΰτον έθνος; Μέ τδν σχολαστικισμόν οέν προο- 
δεύουσι σήμερον τούλάχιστον τά έθνη. Εχομεν 
άνάγκην πρακτικών άνθρώπων, πρακτικώς μορ
φωμένων καί δυναμένων νά έργασθώσιν ούτως, 
ώστε τδ έθνος μας τελεσφόρως νά συναγωνίζηται 
έν τή διεθνεϊ άμίλλη.

Τδ ζήτημα δμως δέν περιορίζεται έως έδώ. 
’Έχει καί άλλην ύψίστην σημασίαν κοινωνικήν, 
ήτιςδέ^ έμελετήθη ούδέ κατενοήθη άκόμη προση- 
κόντως.'Όπως έξηλίχθη ό βίος μας καί δπως ηύ- 
ξησαν αί άνάγκαι τής ζωής ούδέ το ήμισυ τών 
κορασίων τής άστικής τάξεως φθάνει είς τδν θεω- 
ρούμενον ώς μόνον καί κύριον προορισμόν του, τον 
γάμον. Αί άπολαυαί τών πλείστων νέων άνδρών 
δέν άρκοϋσι πρδς σύμπηξιν καί συντήρησιν οίκο- 
γενείαι

άνάγκην λοιπόν ούτοι οιά ν άποκατα- 
σταθώσι ζητοϋσι προίκα. Τίς δμως άστδς οικογε
νειάρχης έχων δύο ή πλείονας θυγατέρας ίνε 
είς θέσιν νά δώση τδ ποσδν έκεΐνο ώς προίκα, 
δπερ άπαιτεΐται άναγκαίως διά τήν ιδρυσιν τής 
σημερινής οικογένειας ;

Καί διά τούτο βλέπομεν τά πλεΐστα κοράσια 

τών άστικών τάξεων μένοντα άνευ άποκαταστά- 
σεως καί άναμένοντα, ώς οί Ιουδαίοι, είς μάτην 
τον Μεσίαν !

Ούτω δέ τήκονται καί μαραίνονται έν άργία 
καί άπραξία καί έπιπροσθέτως άποτελοϋσι βάρος 
δυςφόρητον διά τδν οικογενειάρχην πατέρα ή άδελ- 
φόν, δστις ίνε ύποχρεωμένος νά συντηρή τόσας 
άέργους.

Αφού δέ ή άργία ίνε μήτηρ κακίας, οί δέ 
άεργοι δικαίως θεωρούνται ώς «άχθη άρούρης», 
μέλη άχρηστα, άν μή έπικίνδυνα, τής κοινωνίας 
δύναται πας τις νά έννοήση προ ποιου μεγάλου 
καί κινδυνοφόρου κοινωνικού προβλήματος εύρισκό- 
μεθα. Τί ώφελεί τάς νεάνιδας αύτάς άν άπεστή- 
θισαν τδν Ομηρον ή τδν Πίνδαρον καί άν ήνε 
είς θέσιν νά γράφωσιν έκθέσε’ς, αίτινες θά τύχωσι 
τής έγκρίσεως καί αύτοϋ τοϋ ρηθέντος φίλου ή
μών, τοϋ κριτοϋ τών βιβλίων τής οημοτικής έκ- 
παιδεύσεως καί καθηγητού έν τώ Λρσακείω,δστις 
μετά μεγίστης αύστηρότητος έκρινε τά ύποβλη- 
θέντα αύτω έργα κ’ έζήτησε τήν άπόρριψιν δλων 
συλλήβδην καί άθρόων,διότι δέν ήτο ίσως είς θέσιν 
νά έκτιμήση τήν ουσίαν, προκειμένου περί χημι
κών, φυσικών, βιομηχανικών καί έμπορικών θε
μάτων, ένω ή ουσία ήτο άπειράκις σπουδαιό
τερα έν τή παρούση περιστάσει.

Καί τούτο διότι πρώτην φοράν συνετάχθησαν, 
ώς έκ τών άπαιτήσεων τοϋ Νόμου, βιβλία ένέ- 
χοντα τόσην άφθονίαν ^ώσεων χρησίμων οιά τον 
πρακτικόν βίον, ών ούδέ άκρω δακτύλω ήψατο ο 
κριτής ούτος καί οί όμόφρονες αύτω.

Ίνε άπαοαίτητος άνάγκη νά μεταρρυθμισθή 
ό νόμος καί ν’άνατίθηται είς τδ εξής ήκρίσις τών 
βιβλίων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως είς μορφωμέ
νους δηαοδιδασκάλουο.

Πρδ παντός δέ πρέπει νά λείψωσιν άπδ τήν 
κριτικήν έπιτροπήν οί καθηγηταί τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου, οίτινες διά παν άλλο 
ίνε κατάλληλοι ή διά νά κρίνωσι τοιαϋτα βιβλία, 
ώς άπέδειξεν άκριβώς δ τελευταίος οιαγωνισμος.

Έπί τή ευκαιρία ταύτη δέν θά ητο άσχοπον 
νά συζητηθή καί τδ ζήτημα τής καθάρσεως καί 
άναδιοργανώσεως τοϋ Παν]μίου, είς όποιον έπι- 
φυλασσόμεθα νά έπανέλθωμεν. Τόσον μόνον ση- 
μειοϋμεν σήμερον δτι τδ άριστον άποκεντρωτικον 
σύστημα άπέτυχεν έν τώ Παν]μίω, διότι έφηρ- 
μόσθη άνευ έλέγχου πραγματικού καί μετεβλήθη 
είς παρωδίαν καθόσον έδημιουργήθη έκεϊ άνεύθυ- 
νος όλιγαρχία, παν άλλο ή τάς άρχάς τήν αλη
θούς άποκεντρώσεως έκπροσωποϋσα.

Χρησιμεύει δέ, κακώ^ βεβαίως, ώς έπιχείρημα 
είς τούς εχθρούς τής άποκεντρώσεως.

’Αλλ’ ίνε καιρός νά έπανέλθωμεν είς τδ 
θέαα υ.αο. Ανάγκη νά μεταβληθή άρδην τδ σύ-
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στημα της έκπαιδεύσεως, ού μόνον τών άρρένων 
άλλά καί τδ τών Οηλέων.

Άνάγκη νά έκπαιδεύωνται καί τά κοράσιά μας 
πρακτικώς.

Ας οιατηρηΟη έν μόνον σχολείου πρδς μόρ- 
φωσιν οιδασκαλισσών. Τά λοιπά άς μεταρρυΟμι- 
σΟώσιν εις έπαγγελματικάς σχολάς πάσης δια- 
βαθμίσεως.

II Ενωσις τών Ελληνιδων έδωκε τδ άξΐέ- 
παινον παράδειγμα οιά τής δημιουργίας τής 
έπαγγελματικής καί νοικοκυρικής σχολής της. 
Αλλά δέν αρκεί τδ μικρόν τούτο βήμα. Πρέπει 

εις πάσαν πόλιν, είς πάσαν κώμην νά ύπάρχη άνά 
μία σχολή πρακτική ΰηλεων, ανάλογος πρδς 
τάς άνάγκας του περιβάλλοντος.

Ας άνατρέφωμεν τά κοράσιά μας είς χρησί
μους έργάτιδας μέλισσας, άς δώσωμεν εις αυτά 
τά στοιχεία, δπως ούνανται νά ζήσωσι διά της 
εντίμου έργασίας του. Τδ ζήτημα τής διά τοΰ 
γάμου άποκαταστασεως άς άφήσωμεν είς δεύτε— 
ραν γραμμήν, Οά ήνε τότε αϋτη πολύ ευκολω- 
τέρα καί όμαλωτέρα.

Πρέπει όμως νά γίνη σοβαρωτάτη σκέψις καί 
ενέργεια, δπως πεισθώσιν άπαντες παρ’ ήμΐν δτι 
οεν ίνε τδ επάγγελμα τής διδασκαλίσσης τδ μό
νον έπιτρεπόμενον, τδ μόνον αξιοπρεπές διά τάς 
νεάνιοας.

1>λεπομεν άλλας έπιοοΟείσας εις τήν Ιατρικήν 
και τάς λοιπάς έπιστήμας, βλέπομεν άλλας γινο- 
μένας νοσοκόμους καί μαίας. Αλλαι τέλος έπεδο- 
Οησαν είς τάς έμπορικάς σπουδάς. Πέρυσιν άπε- 
λύθη ή πρώτη διπλωματούχος τής Εμπορικής 
^Ζ,°λής ^ήζ Ακαδημίας, έκ Κεφαλληνίας κατα- 
γομένη. Μόλις άπολυΟεΐσα ευρεν άμέσως προσο
δοφόρου θέσιν έν τοϊς γραφείοις μεγάλης Εται
ρίας ένταύθα, οπού έργάζεται έπιυ,ελώς καί εύσυ- 
νειοητως, ικανοποιούσα τούς προϊσταμένους της 
καί τούς έν τή ξένη άδελς,ους της, οιτινες δέν ΐνε 
πλέον υποχρεωμένοι νά τήν συντηρώσι*  πρδ παυ- 
τδς οέ ικανοποίησε τήν φιλοτιμίαν της, διότι δέν 
ΐνε άεργον καί άχρηστον μέλος τής κοινωνίας. 
Τ δ αίσθημα δέ τοΰτο τήν καθιστά βεβαίως ευτυχή 
διότι τήν μόνιμον εύτυχίαν έν τώ βίω ούύέν άλλο 
φέρει ή ή εκ τής εργασίας ευλογία.

* Ό χ. Ίωάν. Φραγκιάς κατέ/ων συλλογήν επιστολών 
πρό πολλοΰ έκλιπόντος φίλου τον, όστις ύπό τό ψευδώνυ
μον Εΰαγ. Θαλ/ίδης, πολλά κοινωνικά καί φιλοσοφικά ζη
τήματα έπραγματεύβη, εύηρεστήθη νά άποστείλη ύμΐν 
τρίτην επιστολήν πρός δημοσίευσιν έν τή «Ελληνική ’Επι
θεωρήσει».

Ο· Α· ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ.

ΕΗΕΤΟΑΙΙ Ι·»
L ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑ!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ TFITPI

Η ΠΥΞΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ
Φίλε μου,

Προχθές, ώς ενθυμείσαι βέβαια, ήτο ημέρα γλυ
κύτατη τοϋ μόλις άρξαμένου ’Απριλίου. Μετά τά 
μολύβδινα νέφη καί τά ψύχη τοΰ χειμώνος, ά ! πόσον 
γλυκυ είναι τό μειδίαμα τοΰ γαλανού ουρανού καί 

τοΰ χρυσού ήλιου επί τής πράσινης χλόης τών αγρών ! 
"Εφερα τά βήματά μου προς τήν εξοχήν, διψών έν 
τή σιγή ηρεμίαν καί γαλήνην.

Αί πόλεις καί ή έν αύταις ζωξ είναι θέατρα διη
νεκούς πολίμ.ου τών άνθρώπων πρός άλλήλους, κρύ
φιου ή φανερού, άλλ’ άκαταπαύστου, άμειλίκτου. Τά 
διάφορα εγώ, είτε έν τή ευγενεΐ άμίλλη τής έν πολι
τισμοί προόδου και θευ.ιτοϋ πλουτισυ.ού, είτε έν τή 
ειδεχθει μορφή τής διά τού φθόνου, τής συκοφαντίας 
καί τοϋ εγκλήματος έπικρατήσεως, ούδέν άλλο πόάτ- 
τουσιν ή νά πολεμώσι πρός άλληλα. Αυτός άλλως 
τε είναι ό άγραφος καί ύπέρτατος νόμος πάσης ζωής: 
ή διά τού πολέμου αύτοσύντήρησις.. Τά Κράτη, ώς 
μεγάλα ’Εγώ, πολεμοϋσι πρός άλληλα πόλεμον έξον- 
τώσεως, είτε μέ τά όπλα άνά χεΐράς έν τώ σταδίω 
τών μαχών, είτε έν πλήρει ειρήνη διά τής διπλωμα
τίας καί τού εμ.ποοίου.

ΙΙολεμούσι πρός άλλήλας αί πόλεις, διεκδικούσαι 
προνόμια ή σύνορα, αί οικογένειαν, άνωνιζόμεναι ν’ 
άνυψωθώσι ή μία ύπέρ τήν άλλην. Έρίζουσι καί μά- 
χονται κατ’ άλλήλων αύτά τά υ.ιλη τών εθνών, των 
κρατών, τών πόλεων, τών χωρίων καί αύτών τών 
οικογενειών. Τί λέγω ; ’Ερίζει καί μάχεται αύτό τό 
άτομον πρός εαυτό σχεδόν άδιαλείπτως· διότι τί 
άλλο είναι είμη εμφύλιος πόλεμος ό διηνεκής άγών, 
ον διεξάγει ό νούς κατά τής καρδίας, ή βούλησις καί 
το λογικον κατά τών κτηνωδών ενστίκτων, ή συνεί- 
δησις κατά τών παθών καί τάνάπαλιν, έντός ένός 
καί τού αύτοΰ άνθρώπου ! Είπέ ζωήν καί λέγεις πό
λεμον.

Καί αύτόν τόν πόλεμον,φοβερόν όντως ! έπιβάλλει 
αύτη ή φύσις πανταχοΰ. Τά θηρία κατασπαράττου- 
σιν άλληλα πρός ιδίαν τροφήν, μέχρις ού σπαρα- 
χθώσι καί αύτά ύπό άλλων πρός τόν αύτόν σκοπόν. 
'Ο άνθρωπος καί έν γένει τό ζώον καταστρέφουν τά 
φυτά πρός ιδίαν συντήρησιν, λεπτότατα άριστουργή- 
ματα τής φύσεως, έχοντα καί αύτά έπίσης έν έγώ, 
ζωήν ιδίαν, γέννησιν, άκμήν, έρωτικήν συ/άφειαν καί 

καί τεκνοποιίαν. ’Εν τώ παγκοσμίω δέ τούτω άγώνι 
κατάρχει έν καί μόνον άλλά πελώριον δικαίωμα : 
Τό δικαίωμα του ισχυρότερου καί δολιωτέρου.

Καί όμως διά τόν φιλόσοφον, τόν ζητούντα τήν 
άπόλυτον αλήθειαν, την καθαράν καί άπηλλαγμένην 
ποολήψεων καί πλάνης, ούτε διάφορα έγώ ύπάρχου- 
σιν, ούτε πόλεμος άρα μεταξύ αύτών. ΊΙ ύλη, εί καί 
διηοηαένη είς τμήματα, ώς οί αστέρες καί τά συστα
τικά τών σωμάτων μόρια, είτε συνηνωμίνη εις οργα
νικά καί άνόργανα σώματα, ύπό διάφ-ρα είδη ή χη
μικά στοιχεία ή μορφάς μυριοτρόπως άλλοιούμενα, 
είναι μία καί ή αύτή, είς καί μόνος όγκος έν τώ 
άπείρω μηδενί. Αί δέ ψυχαί, έάν τάς ύποθέσης ύπ- 
αρχούσας άνεξαρτήτως τής ύλης, άϋλοι ούσαι καί 
διά τούτο ούτε σχήμα έχουσαι ούτε πεπερασμένον 
χώρον -/.χτΐγαυσαα, κατ’ άνάγκην, συγχέονται πρες 
άλλήλας,άρα άποτελούσιν έν μόνον ομογενές καί άδιαί- 
τον έγώ, ώς δ ωκεανός ή ό άήρ, δ έξ έλαχίστων μέν 
κατά τόν όγκον σταγόνων ή μορίων συγκείμενος, άπο- 
τελών όι/.ως έν τή, άντιλήψει ήμών μίαν μ.ονην μ.ο- 
νάδα.

Τοιαύτα έσκεπτόμην βαδίζων μόνος πρός την έξο 
χήν, οτε αίφνιδίως, είς καμπήν τινα τής όδου συνήν- 
τησα πένθιμον συνοδείαν, βραδέως πορευομένην προς 
τό κοιμητήριον. Προηγείτο είς ίερεύς μέ το πετραχή- 
λιόν του, κρατών ένα σταυρόν, ήκολούθει έν φέρετρον, 
κρατούμενον ύπό τεσσάρων χωρικών καί οπίσω τούτων 
έβάδιζαν δέκα περίπου άνθρωποι. Ούτε στέφανοι, 
ούτε τά άλλα γελοία κοσμήματα διπόμπευον την 
πρός τόν τάφον πορείαν έκείνου τοϋ νεκρού.

'Ο θάνατος έκεϊ δέν ήγεν Άπόκρεω. Έβαινεν 
άιιεταμφίεστος καί ειλικρινής. Μόνον άνθη τινά τού 
άγρού ήσαν έρριμμίνα έπί τού φερέτρου, έφ’ ού έκειτο 
έν λευκή περιβολή, νεκρά μία κόρη περίπου δεκαέξ έτών.

’Αμέσως μετά τό φέρετρον έβάδιζον οί δύο χωρι

κοί γονείς τής νέκρας μελανείμονες, δ μέν πατήρ, 
εξηκοντούτης περίπου, στεγνά άλλά καί στυγνά καί 
απλανή έχων τά ύμματα έκ τής οδύνης, ή δέ μήτηρ 

θοηνούσα καί συσπωμένη ύπο λυγμών άδιαλείπτως.
*Η νεκοά, ώς εμαθον ύστερον, ήτο τό τελευταιον 

έκ τών επτά τέκνων των, ών τά έξ πρεσβύτερα είχον 
καί αύτά, τό έν μετά το άλλο, καταβή πρότερον εις 

τόν τάφον. Μετά τόν θάνατον τού τελευταίου τούτου 
τέκνου, ήρχιζε διά τούς δυστυχείς γονείς το άπεραν- 
τον κενόν, τό μαύρον καί κατάψυχρον χάος.

Ήκολούθησα καί έγώ τήν κηδείαν έκείνην, άγνοώ 
διατί. "Ισως έσκέφθην δτι ή προσθήκη ένός άκόμη 
συνοδίτου (*)  θά έρριπτε μίαν έτι σταγόνα παραμυ-

*) Ό γράφω» Εύαγ. Θαλλίδης ευτυχώς δέν εζη πλέον 
κατά τήν έποχήν άφ’ ής ή έλληνική λέξις «συνοδίτης» 
παρεμορφώβη είς τήν έξαμβλωτικήν «συνοδός». "Αλλως 
θά μοί εγραφε καί περί τούτου ιδιαιτέραν πλήρη αγανακτη- 
σεως επιστολήν. Ίω. Φρ. 

θίας είς τό πικρόν πέλαγος τοϋ πένθους τών γονέων 
τής νέκρας.

Είσήλθομεν είς τό νεκροταφεΐον. Δένδρα, μάρμαρα, 
σταυροί, έπιγραφαί, άνθινοι στέφανοι, ξηροί καί χλω
μοί, οσμή χώματος υγρού, κανδήλαι άνημμέναι, δύο 
ή τρεις ιερείς έδώ καί έκεϊ ψιθυρίζοντες εύχάς έπί 
μισθώ έπάνω τάφων. Μαυσωλεία έκ βαρυτάτων μαρ
μάρων έπί νεκρών, πρός τούς οποίους βέβαια θά ηύ- 
χήθησαν ; αίαν ελαφράν, αύτοί εκείνοι, οιτινες τους 
έπίεσαν διά τόσου βάρους. "Ω, τί οίκτραί αντιθέσεις 
καί άντιφάσεις οντων λογικών !

ΊΙ νεκρά είχεν ήδη καταβιβασθή είς ένα λάκκον, 
δ νεκροθάπτης έπλήρου αύτόν διά χώματος καί οί 
συνοδεύσαντες τήν κηδείαν άνεχώρουν μετά τών γο
νέων τής ταφείσης. Έγώ όμως εμενον άκόμη βλέπων 
τόν νεοσκαφή έκεΐνον τάφον καί μυρίαι σκέψεις διήρ- 
χοντο διά τοϋ νοός μ.ου, έξ έκείνων, τάς οποίας γεννά 
συνήθως ή θέα τοϋ θανάτου έν άντιθέσει προς την 
αίσθησιν τής ζωής.

— Τί σκέπτεσαι, κύριε θαλλίδη ' ήκουσα αίφνης 
νά μοί λέγγ τις όπισθεν μ.ου.

Έοτράφην καί είδον τόν ιατρόν Λέοντα Τ., όστις 
μέ παρετήρει ύπομειδιών.

Γινώσκεις βέβαια τόν ιατρόν τούτον, βαθύν έπι- 
στήυ.ονα καί έντιμότατον άνθρωπον. Είχεν έλθει έκεϊ 
σννοδεύων καί αύτός άλλην κηδείαν, ώς μ.οί είπε.

— Προσπαθώ νά συλλάβω τήν ούσίαν τής ζωής 
έκ τής θέας τού θανάτου, τώ άπήντησα.

— Έάν νομίζης ότι δύναμαι νά σέ βοηθήσω είς 
αύτην την έπιχείρησιν, είμαι προθυμότατος, είπε.

— θά είχες τήν εύγνωμοσύνην μ.ου δι’ αύτήν*τήν  
πολύτιμον έκδούλευσιν, ύπολαβι’υν είπον έγώ. Διότι συ 
ώς ιατρός, γινώσκων τήν λειτουργίαν τής ζωής, θά ή- 
σο άρμοδιιοτατος ΐνα μοί διδάξης τί είναι ή ζωή Z(X; 

τί δ θάνατος.

— Είυ.αι απλούς ώρολογοδιορθωτής, είπεν δ ιατρός, 
μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι δέν δύναμαι ν’άντικαθι- 
στώ τά έφθαρμένα έλατήρια ή τούς τροχούς,

— Νομίζεις λοιπόν, ήρώτησα, ότι δ ζών άνθρωπος 

είναι ιόρολόγιον κινούμενον J
— Είναι αία άπλή μηχανή, κ. θαλλίδη, άπείρως 

πολυσύνθετος βέβαια, άλλά πάντοτε μ.ηχανη έξ οργά
νων ύλικών καί δυνάμεων οΰτω πως συνδεδυασμένων, 
ώστε τό ζώον, άρα καί δ άνθρωπος, νά ζή, νά αισθά- 
νηταιέαυτόν, νά κινήται, νά τρέφηται, ν’αύξάνη, ν’ά- 
ναπαοάνη εαυτόν, νά ένθυμ.ήται, νά κρίνη, ν’άγαπα, 
νά μισή καί έν γένει νά ένεργη καί πάσχη ό,τι τον 
βλέπομεν νά πράττη καί νά αίσθάνηται. Είναι μη
χανή τόσον άπειροποικίλως συντεθειμένη, ώστε και 
νά νομίζη ότι έχει έντός της ψυχήν άθάνατον.

— Περίεργον πράγμα, ιατρέ μου, είπον εγώ. "Ωστε 
λοιπόν αύτό, τό όποιον όνομάζομεν ψυχήν, δύναμιν
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δηλ. πνευ»ζατικην καί άΰλον καί αυτοτελή, μη συν- 
αποθνήσκουσαν μέ τό σώμα άλλ’ άποχωριζομένην αύ
τοΰ κατά την στιγμήν τοΰ θανάτου καί μεταβαίνου- 
σαν επάνω ή κάτω, δεξιά ή άριστερά, αύτό τό οποίον 
τέλος πάντων ζωοποιεί τό σώμα τοΰ ανθρώπου καί 
τό όποιον έκφράζομεν διά της λέξεως έγώ, λέγεις οτι 
δέν είναι τι άνεξάρτητον τοΰ σώματος αύτοΰ, ώς χε- 
λώνη έντός τοΰ οστράκου της, δέν εΐναί τι άθάνατον, 
μερίς τοΰ Θεού κλπ., δέν ύπάρχει καθ’ εαυτό, άλλ’ 
είναι φαινόμενον, η άποτέλεσμα παραγόμενον εκ της 
λειτουργίας τών ύλικών οργάνων τοΰ ζώντος άνθρώ- 
που καί τών διαφόρων δυνάμεων αύτών J

— ’Ακριβώς τοϋτο λέγω, καί τό άποδεικνύω ά- 
πλούστατα, άπηντησεν ό ιατρός. Έάν δι’ ένός οργά
νου συλλάβω καί συντρίψω τό έλατήριον τοΰ ώρολο- 
λογίου μου έν ω κινείται η κίνησις τοΰ ώρολογίου ήτοι 
ή ζωή του, θά παύση άμέσως. Τό ώρολόγιον θ’άπο- 
θάνη. Έάν συλλάβω καί πιέσω η τρυπησω την καρ
δίαν τοΰ ζώντος άνθρώπου, η μηχανή της ζωής θά 
σταματήση. Ό άνθρωπος θ’άποθάνη. Διά ποιον λό
γον δ εις τών δύο τούτων θανάτων θά διαφέρη τοΰ 
άλλου,άφοΰ καί τό ώρολόγιον καί δ άνθρωπος είναι ορ
γανισμός έκ διαφόρων ύλικών οργάνων άποτελούμενοι *

*) Συνέχεια έχ σελΒος 264.

— "Ωστε λοιπόν όλα έκεινα τά έπιχειρήματα πρός 
άπόδειξιν της αθανασίας της ψυχής, η τηλεπάθεια, 
δ πόθος της ύστεροφημίας...;

— Όλ’ αύτά είναι, άπλούστατα, μία πλάνη, την 
δποίαν η φιλαυτία προπαρεσκεύασεν, η άμάθεια ΐδρυ- 
σεν, η θρησκεία άνεκήρυξε καί η πολιτεία έξεμεταλ- 
λεύθη. "Εν δευτερόλεπτον, κ. Θαλλίδη, έν δευτερό- 
λεπτον μετά την τελευταίαν μας πνοήν, τό παν δι ’ 
ημάς τετέλεσται. Ούτε δ κόσμος θά ύπάρχη πλέον 
δι’ ημάς ούτε ημείς διά τόν κόσμον. Όχι μόνον δέν

Η. ΑΣΤΤΝΟΜΙΑ
------- -------------------

ΜΑΣ

ΑΙ ΑΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ

Άλλως δέ άσχέτως πρός τήν τών βαθμοφόρων του 
Σώματός ένέργειαν ή εύθύνην δ αστυνομικός θεσμός 
δέν ποοέβλεψεν, 6>ς έν τοις προηγουμένοις ειπομεν, πε
ρί μονίμου συστήματος βάσιμου καί σταθεράς έκπαι- 
δεύσεως, άξιώσας τήν σύστασιν τοΰ ήδη άποτελεσμα- 

θά έπιζώμεν πλέον, άλλ’ ούδέ θά γνωρίζωμεν ότι υ- 

πηρξααέν ποτέ καί ότι δέν ύπάρχομεν.
— Πολύ φοβερόν πράγμα αύτό τό οποίον λέγεις, 

ιατρέ, είπον έγώ.
— Είναι φοβερόν τώ οντι διά τούς ζώντας, διότι, 

ένώ τούς άφαιρεΐ την έλπίδα άλλης καλλιτέρας ζωής, 
άφ’ έτέρου τούς καταβιβάζει είς άπλοΰν όγκον (οργα
νωμένης ύλης. Διά τούτο η άληθεια αΰτη δέν πρέπει 
νά λέγηταί ποτέ είς τά πλήθη, άλλά πρέπει νά την 
κρύπτωμεν έπιμελέστατα έντός ημών, διότι άλλως 
καθιστώμεν άνευ ώφελείας τινός δυστυχή τον άνθρωΓ 
πον, τόν άφίνομεν έλεύθερον πρός τό έγκλημα καί πα- 
ραλύομεν την κοινωνίαν.

— Τή άληθεία, ιατρέ, τώ είπον, είμαι τόσον ά- 
μαθης είς τά τοιαΰτα καί τόσον ποθώ νά διδαχθώ 

μερικά πράγματα ώστε θά σέ παρεκάλουν θερμώς νά 
μοί άπαντησης είς τινας άπορίας, αί όποΐαι μοι μέ
νουν άκόμη έπ’ αύτοΰ τοΰ ζητήματος. Έδώ είμεθα 
μόνοι. Οί ύποκάτω μας νεκροί δέν άκούουν, ώς λέγεις. 
Άς καθησωμεν παράμερα έδώ, έπάνω είς αύτον τον 
τάφον. Είναι άκόμη ένωρίς διά νά έπανέλθωμεν εις 
την πόλιν. Καί εχ^ις μέν νά έπισκεφθης τούς άρρώ- 
στους σου ύπόθες όμως καί έμε μεταξύ αυτών και θε- 
ράπευσέ με άπό την άγνοιαν, της δποίας χειρότερον 
νόσημα έγώ τούλάχιστον δέν γνωρίζω. Λαβε με διά 
μαθητήν σου καί άπάντησέ μοι είς μερικάς ερωτήσεις 

μου.
*0 ιατρός συγκατένευσε καί έκαθίσαμεν καί οί δύο 

έπάνω είς τό μνήμα ένός πλουσίου, πρώην βουλευτου, 
ώς έφαίνετο έκ τής έπιτυμβίου έπιγραφής.

Ακολουθεί)
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΘΑΑΑΙΔΗΣ

τικώς λειτουργούντος Σχολείου ιών 'Οπλιτών τής 
Χωροφυλακής, περί ού και ιδιαιτέρως εγενετο λόγος 
άπό τών στηλών τής «Έλλην. Έπιθεωρήσεως» ’

’Αλλά καί ένταΰθα έπίσης θά άντείπωσιν οτι βρα
δύνει ή έκπαίδευσις. Κατά τινα όμως τροπον θά μάς 
πείσωσιν, δτι δύναται νά είναι έγκαιρος ή τών χιλι
άδων δπλιτών έκπαίδευσις δταν δέν άποδεικνύωσιν ό
τι τό Κράτος εύκολύνεται νά παρασχη τά άπαιτού- 
μενα διά τήν έκπαίδευσιν έκατοντάδων δπλιτών μέσα, 
ή δέ έκτέλεσις τής ύπηρεσίας τής τοπικής καί γενι
κής ’Αστυνομίας δύναται νά συντελήται άπροσκόπτως 

καί τελεσφόρως καί μετά τήν είς τό Σχολεΐον άπό- 
σπασιν τοΰ ικανού αύτοΰ άριθμοΰ τών οπλιτών J Εί
μαι πεπεισμένος δτι θά άρκεσθώσιν, οί άντειπόντες, 
είς τόν έφαρμοζόμενον τρόπον τής έν τώ Σχολείω 

εκπαιόεύσεως δταν αύτη συντρέχηται διά τής έν τοϊς 
θαλάμοις πάντων τών σταθμών καί πρός πάντας τούς 
δπλίτας συντελουμένης ύπο τών βαθμοφόρων συμπλη
ρωματικής καί συστηματικής τοιαύτης.

Έάν τά περιστατικά ταύτα πείθωσιν, δτι αί ένί- 
οτε ελεγχόμεναι άτυχείς τών άστυνομικών οργάνων 
ένέργειαι είναι, ώς έρρήθη, φυσική ακολουθία τής 
άπό μακροΰ δημιουργηθείσης καταστάσεως, έάν δέν 
είναι αμφιβολία, δτι ή κατάστασις αύτη προυπήρχε 
τής έφαρμογής τού θεσμού, έν δέ τώ Σώματι τής Χω 
ροφυλακής δέν έπαυσεν άσκουμένη ή πρός τήν πρόοδον 

καί την τελείαν τού θεσμού έφαρμογην προσπάθεια, 
έπιτάσσεται, φρονώ, νά άποδεχθώμεν, δτι έν ω δέν 
είναι δυνατόν νά άποφύγωμεν τήν άντίκρυσιν δυσα· 
ρέστων εικόνων,πρό τής παρελεύσεως τούλάχιστον τής 
άναποφεύκτως προς τον τελικόν σκοπόν άπαιτουμένης 
χρονικής διαρκείας,πρέπει έξ άλλου νά ένισχύσωμεν τήν 
έφαρμογην τού μάλλον καταλλήλου άστυνομικού κα
θεστώτος, νά σεβασθώμεν δέ τήν θέσιν τοΰ σώματος 
τής Χωροφυλακής, δπερ δι ’ ύπερβαλλούσης καί συνε
χούς έργασίας προσπαθεί νά έξουδετερώση τάς άνω
μαλίας τής καταστάσεως καί νά παγιώση τάς βάσεις 

άληθούς ’Αστυνομικής ’Αρχής.

Παντες οφείλουσι νά ένισχύσωσι τόν άστυνομικόν 
θεσμόν, μεριμνώντες όχι ύπέρ τής βελτιώσεως μόνον 
αύτού, άλλά καί περί τής ένθαρρύνσεως τών ύπ’ αύτόν 
καί ύπέρ αύτοΰ έργαζομένων. Έχουσι καθήκον πρός 
τήν πατρίδα, διότι τό συμφέρον αύτής περιφρουρεί ή 
διαμόρφωσις συστηματικού άστυνομικού καθεστώτος.

Θεσμός άρτιφανής, θεσμός μεταβαλών τόν οργανι
σμόν καί τάς βάσεις τής ’Αστυνομίας,θεσμός παραλα
βών ως θεμέλιον πάντα τά -ύπό τόσον μεμολυσμένην 

άτμόσφαιραν βιώσαντα πρόσωπα καί πάσας τάς αμαρ
τίας αύτών, δέν δύναται, δσον καί άν έργασθώσιν οί 
εις την έφαρμογην αύτοΰ έν γένει άσχολούμενοι,νά έπι- 
τύχη έν συντόμω χρόνω ή γιγαντιαίοις βήμασι τήν 
σκοπουμένην μεταβολήν.’Απαιτείται πρός τούτο χρό
νος,συνεχής έργασία καί έμβριθής έκτίμησις τών πε
ριστάσεων. Ελαττώματα καί έξεις έν μακρώ χρόνω 
άποκτηθείσαι δέν εξαλείφονται ταχέως. Ή πλήρης 
τοΰ νόμου έφαρμογή δέν άπαιτεί προσπάθειαν μόνον 
πρός τήν μόρφωσιν καί τήν βελτίωσιν τής διαγωγής 
τοΰ προσωπικού*  πρέπει πρός τούτοις νά βασισθή είς 
άδιάλειπτον καί άποτελεσματικήν κυβερνητικήν μέρι

μναν τείνουσαν νά έπιτυγχάνη έκάστοτε τάς έκ τών 
γενικών άναγκών τοΰ τόπου, τών νέων ιδεών καί τών 
επιστημονικών ανακαλύψεων άπαιτουμένας βελτιώσεις 

είτε είς τήν έν γένει διοίκησιν είτε είς τήν άναμ,φι- 
σβητήτως πλημμελή κοινωνικήν άνατροφήν.

Μακρά καί έπιμελης έργασία ύπήρξεν ή αφετηρία 
τής προόδου τών εύνομουμένων Κρατών ώς καί τής 
βελτιώσεως τών θεσμών αύτών. Όλα ταΰτα διήλθον 
περίοδον άτυχημάτων καί στασιμότητος. 'ϊ’περεπήδη- 

σαν όμως τάς έλλείψεις των καί τά μειονεκτήματα, 
των ταΰτα καί έπέμειναν είς τήν έργασίαν, διότι έν 
αύτή διέβλεπον τήν πρόοδον.

Τήν πρόοδον όμως τών Κρατών δέν έγγυάται εί μή 
ή σύντονος καί εύρεία έργασία καί δή έκείνη,ήτις, είς 
πάσας τάς κοινωνικάς καί ύπηρεσιακάς τάξεις παρα- 
τηρουμένη,ένισχύεται διά τής αλληλοβοήθειας καί 
τής άμοιβαίας ένθαρρύνσεως.

Έν τή ενισχύσει ταύτη τό . άστυνομικόν ήυ.ών σύ
στημα δύναται νά μονιμοποιήση τάς βάσεις αύτοΰ 
καί νά άναπτυχθή κοινωφελώς.

Παρατηρείται δμως τοιαύτη ένίσχυσις; Ιίεβαίως 
ό?χι. Αί έκάστοτε συστηματικά: έπικρίσεις καί έπι- 
θέσεις, ώς εροήθη, μάς πείθουσιν ότι έκ τουναντίον ή 
εκπλήρωσις ύποχρεώσεως είναι ήμελημένη.

Οί σπεύδοντες είς τάς έπικρίσεις δέν έξετάζουσιν 
έμβριθώς τά πράγματα.

Βασιζόμενοι είς τάς έν τή Βουλή έπερωτήσεις, 
ισχυρίζονται οτι πολλά είσί τά διαπραττόυ.ενα τών 
άστυνομικών πταίσματα, ή πληθύς δέ τούτων άποδει- 
κνύει ή άστοχίαν τοΰ συστήματος ή άνικανότητα τής 
Χωροφυλακής.

Άλλ’ έρωτώμεν. Τοΰ διαχειριζομένου τήν ’Αστυνο
μικήν έξουσίαν Σώματος άπαρτιζομένου έκ πλει^νων 
τών 6000 οπλιτών καί έξ 150 αξιωματικών, είναι 
δυνατόν νά μή σημειοΰται έκάστοτε καθ’ολας τάς 
διευθύνσεις τής Ελλάδος ικανός αριθμός σφαλμάτων 
εϊτε την πειθαρχίαν καί τήν διοίκησιν είτε τήν 
ύπηρεσίαν άφορώντων/Η άνθρωπίνη αδυναμία δέν άγει 
φυσικώς είς τοιαύτας ελλείψεις ; Είναι άδύνατον νά 
πιστευθή ότι αί έλλείψεις αύται δέν είναι άπότοκοο». 

άλλως τής πληθύος καί τήςποικιλίας τών χαρακτήοων 
Διά τούτο βεβαίως καί ύφίστανται αί άνάλογοι πρός 
καταστολήν αύτών προβλέψεις έν τε τή Νο»ζοθεσία καί 
έν ταίς διεπούσαις τήν διοίκησιν διατάξεσιν.

♦

Καί ύπο τήν άναμφισβήτητον αύτήν έκδοχήν έξε- 
ταστέον, άν δ αριθμός τών παραβάσεων τών οργάνων 
είναι ύπερβάλλων, δέν έπήλθε δέ έγκαίρως δ έλεγχος 
τής διοικήσεως ή τής ποινικής δικαιοσύνης. Τό άπο- 
τέλεσμα τής έξετάσεως αύτής θά μάς δδηγήση είς 
άσφαλή κρίσιν. Έν καταφατική περιπτώσει θά δι- 
καιολογηθή ή έπίκρισις. Τοιαύτη όμως περίπτω
σής ούτε συνέτρεξεν ούτε συντρέχει. Έξήχθησαν μόνον, 
έκ τών έν τή Βουλή συζητήσεων, άόριστα συμπερά
σματα καί ταΰτα παρεσκεύασαν δυσμενή γνώμην είτε

2.
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έν αυτή τή Βουλή είτε έν τώ τύπω. Άλλ’ είναι δυ
νατόν νά άποφύγωμεν την άβάσιμον καί άδικον της 
τοιαύτης γνώμης διαμορφωσιν, όταν πάντα τά πταί
σματα τού πολυπληθούς αύτού Σώματος άνακοινώνται 
είς την Βουλήν, μεταβαλλομένην ούτως είς αίθουσαν 
άναφορας τών’Αστυνομικών Διευθύνσεως καί'Τποδιευ- 
θύνσεων, έστω καί άν έπήλθεν έγκαίρως δ αναγκαίος 
διοικητικός έλεγχος καί ή καταστολή αύτών είτε διά 
της άνατροφής είτε διά της τιμωρίας* Καί είναι δυ
νατόν έπίσης νά μη συντρέξη η έκπληξις τού κοινού 
ώς συνέπεια της καταστάσεως αύτής, ήτις έν ώ είναι 
άφευκτος συνέπεια της ένεργείας 6300 άνδρών παρί- 
σταται έν τούτοις ώς ύπερβάλλουσα λίαν καί απελ
πιστική ;

Φρονούμεν ότι τοιαύται ένέργειαι δέν έξυπηρετούσι 
τά γενικά συμφέροντα.

Είμεθα ύπέρ τού αμέσου έλέγχου, άλλ’ έλέγχου 
άρμοδίου καί δικαίου. Τοιούτος έλεγχος εύεργετεί τό 
εκτελούν την Αστυνομίαν Σώμα καί έξασφαλίζει την 
βελτίωσιν.

Ή άσκοπος σπουδή δέν άποδεικ/ύει πάντοτε έμ- 
βρίθειαν καί δικαιοσύνην, δέν συμβαδίζει δέ ποος το 
δημόσιον συμφέρον, τό οποίον άπαιτεί την ένίσχυσιν 
τού θεσμού καί τού πνεύματος της έργασίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

ΠΙΣΤΩΤ1ΚΑ1 ΕΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ SCHULZE DELITZ

Ετερον κακόν, δπερ έπικρέμαται έπί τής κεφα
λής τών μικράς τέχνας έργαζομέν(ον, είναι τδ ζή
τημα τής εύρέσεως κινητού κεφαλαίου καί τδτής 
καταβολής τοκογλυφικών τόκων. ΊΙ περίστασις 
αύτη καθίστησιν έν τώ σημερινω .’έλευθέρω συνα- 
γωνισμω προβληματικήν καί αύτήν τήν ύπαρξιν 
τών μικροεπαγγελματιών τούτων, καθ’ όσον, ού- 
τοι υφιστάμενοι τήν υπέρογκου πρόσθετον δαπά- 
νην τοϋ τοκογλυφικοϋ τόκου, θέλουσι βεβαίως κα- 
ταβληθή έν τώ άγώνι ύπό τοϋ κεφαλαιούχου με
γάλου έπιχειρηματίου τοϋ δυναμένου νά οαυείζη- 
ται μέ τόκους μικρούς. Τδ κενόν τούτο, τάς άνάγ- 
κας ταύτας τής μεσαίας έπαγγελματικής τάξεως, 
έφ’ ών βασίζεται ή ισχύς καί ή δύναμις τών έθ- 
νών, έπλήρωσεν ή έφευρετικότης δύο άνδρών, δύο 
μεγάλων άνδρών, είς ούς ο:ί τάξεις αύται όφεί- 
λουσιν άϊοιον εύγνωμοσύνην καί μετ’ αύτών άπα- 
σαι αί κοινωνίαι άπάντων τών έθνών. Ούτοι είσίν 
ο Schulze Delitz καί δ ΒαρΗΙιβίββη,οίτινες έοη- 
μιούργησαν τάς πιστωτικάς λεγομένας ενώσεις.

Γούτων οιακρινοαεν ουο κεφαλαιωοη είδη κατα 
τους ταυτας οημιοοργησαντας :

Σύστημα Schulze Delitz, πιστωτικά! ένώσεις, 
σωματεία προκαταβολών, λαϊκαί τράπεζαι, ban- 
ques populaires, peoples Banks. Ό σκοπός τών 
ένώσεων τούτων είναι δ αύτος τών κοινών πιστω
τικών τραπεζών· αύται είσί συνάμα πιστολήπται 
καί πιστοδόται· ζητοϋσι καί λαμβάνουσι πιστώσεις 
όπως παρέχωσι πιστώσεις. 1 ά κύρια όμως ^γνω
ρίσματα, τά ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηρ στικά, ά- 
τινα Οέτουσιν όρια ώρισμένα είς τάς ενώσεις ταύ
τας καί προσδίοουσι τρόπον τινά, ίδιοοουθαίαν 

X / ‘ X , “λ ‘και τύπον ιδιαίτερον και κενωρισμενον, οιακοί- 
νοντα ταύτας άπό τά λοιπά τραπεζητικά κατασ
κευάσματα είσί τά εξής :

Αύται ιδρύονται χάριν τών άποτελούντων αύ- 
τάς μελών· οι’ αύτά καί μόνον είσί προωρισμε'ναι

' χ , , ? , Γ , r ,
αι πιστώσεις και ε c αυτα μονον πρεπει να πάρει ι k
χωνται.

Οί λαμβάνοντες τά πιστώσεις είσίν αύτοί ού- 
τοι οί άποτελοϋντες το τάς πιστούσεις παρέχον 
σ<οματείον κατά συνέπειαν ό κίνδυνος καί τά 
κέροη είσί κοινά.

Ο άμεσος σκοπός τής ένώσεως δέν έγκειται 
είς τό κερδαίνειν καί διανε'μειν μεγάλα αεοίσαατα t · ι ι < I Γ k
εις τους μέτοχους· δ σκοπός τής ένούσεως κείται 
είς τό προσκομίσαι κεφάλαια είς τάς τάξεις έκεί- 
νας, αίτινες άλλα>ς δέν θά ήδύναντο νά εύρωσι· 
συνεπώς οί ζητούμενοι τόκοι δέν πρέπει νά είναι 
μεγάλοι· δφείλουσι νά είναι άνάλογοι πρός τήν θέ- 
σιν τής άγοράς, τοιοϋτοι, ούς θά κατέβαλε καί ό 
μεγαλήτερος έπιχειρηματίας.

Λί παρεχόμενα», πιστώσεις πρέπει νά είναι υ.ι- 
κραί, διά χρόνον βραχύν, χάριν μόνον άποκτήσεως 
κινητοϋ κεφαλαίου, τοιούτου δηλ. χρησίμου ποος 
κίνησιν τής έργασίας, Ί1 παροχή μεγάλων πι
στώσεων έστίο καί είς φερεγγυότερα σχετικώς 
μέλη θά άντέκειτο είς τόν σκοπόν καί θά ήδύνατο 
νά διακυβεύση τήν ύπαρξιν αύτής ταύτης τής 
συνεργασίας έάν τις τών μεγαλειτέρων τούτων 
πιστοληπτών περιείρχετο είς χρηματικάς στενο
χώριας.

Παρ’ αύταίς έπικρατεί τό σύστημα τής είς ο
λόκληρον άλληλεγγύου εύθύνης άπάντων τών με
λών διά τά χρέη τής έταιρείας· καί ένταϋθα κεί
ται ή λύσις τοϋ δυσχερούς προβλήματος τής έξ- 
ευρέσεως κεφαλαίου διά τάς τάξεις ταύτας· δ πι
κρός έπαγγελματίας μεμονωμένος, ώς άτομον, ά- 
ουνατεί νά εύρη έστ<ο καί τό μικρότερον κεφά- 
λαιον.

Πολλοί όμως τούτων συνασπιζόμενοι εύχερώς 
ούνανται ύπο άλληλόχρεων εύθύνην νά δανεισθώ- 
σιν.

Ο άριθμός τών μελών είναι άπεριόριστος. Τήν 
ούναμιν, ήν προσκτώσιν οί μικροεπαγγελματίαι 
ούτω συνεταιριζόμενοι άπέδειξεν έμπράκτως ό 
Schulze. Αί ενώσεις του Schulze δέν είναι ίδρύ- 

υ,ατα φιλανθρωπικά· δέν προσδοκώσι προστασίαν 
παρ’ ούδενός ούτε παρά τής πολιτείας· ό Schulze 
δέν ζητεί παρά μόνον πλήρη έλευθερίαν, ήτις μό
νη καθίστησι δυνατήν πάσαν πρόοδον, ώστε πα
ρουσιάζεται έντελώς άντιμέτωπος πρός τόν κοινω- 
νισμον, όστις τά πάντα έπιδιώκει διά τής πολι
τείας. ’Επιζητεί δ’έπίσης νά έμπνεύση είς τά μέ
λη αύτοπεποίθησιν καί άξιοπρέπειαν άπογορεύο;ν 
έν γένει τάς άμισθους θέσεις· κατ’ άρχήν άπαρά- 
βατον ούδείς πρέπει νά παρέχη δωρεάν ύπηρεσίας· 
άπαντες οί άναλαμβάνοντες οίονδήποτε ύπούργημα 
έν ταίς ένώσεσι ταύταις δφείλουσι νά μισθοδοτών- 
ται καί τοιουτοτρόπως δ έλεγχος καί αί εύθύναι 
καθίστανται πραγματικώτεραι.

Ένωτικόν κεφάλαιον άποκτάται διά ύποχρεω- 
τικών καταβολών τών μελών, αίτινες γίνονται ή 
άμέσως άμα τή παραδοχή τίνος ώς μέλους ή κα
ταβάλλονται βαθμηδόν διά μερικών έβδομαοιαίο^ν 
ή μηνιαίων συνεισφορών ή καί λογιζομένων ως 
τοιούτως τών είς το μέλος άναλογούντων κερδών 
Τοιουτοτρόπως τά σοοματεία ταϋτα καθίστανται 
καί ταμιευτήρια, παρορμουμένων τών μελών εις 
άναγκαστικήν φειδώ καί άποκτώντων τοιουτοτρό
πως μετοχήν είς τήν έπιχείρησιν. 1ά κέροη κρα
τούνται μέχρι συμπληρώσεως μετοχής οι έκαστον 
ιχέλος.

Έκτος τοϋ μετοχικού τούτου κεφαλαίου έπι- 
διώκεται καί ό σχηματισμός άποθεματικοϋ οιά 
συνεισφορών, διά κρατήσεων έκ τών κερδών, τδ 
δποίον χρησιμεύει πρός κάλυψιν ζημιών.

Ώς πρόο τήν παροχήν τώ ? δανείων τούτων ά- 
παιτείται ή μεγίστη προσοχή· οιά τούτο τά μέ
λη δοείλουσι νά άνήκωσιν είς ώρισμένην τοπικήν 
περιοχήν, νά είνε γνωστά μεταξύ των καί γνω
στού ήθικοϋ· οφείλει δ’έπίσης μετά μεγίστης προ
σοχής νά έξετάζηται δ σκοπός τοϋ δανείου έάν είναι 
παραγίογικός, τοσοϋτον μάλλον καθ όσον ένταϋθα 
πρόκειται καί ή εύθύνη άπάντων τών μελών καί 
μόνον ύπο τοιούτους όρους ένεργείας ούνανται νά 
νά άποσοβηθώσιν οί κίνδυνοι καί νά άποβή ή ένέρ- 
γεια των σωματείων τούτων έξόχως εύεργετική.

Ό Schulze έγεννήθη κατά το 1808 είς το 
Δέλιζ, τής Πρωσσικής Σαξωνίας, καί ήνπερ ονο- 
υ.ασίαν ποοσέθεσεν εις το όνομα του. Η έξοχος 
αύτού δράσις άναφαίνεται άπό τού 1848· μέχρι 
τοϋ 1853 ϊδρυσεν επτά λαϊκάς τραπέζας· ή κα- 
κοπιν πρόοδος τών εταιριών τούτων είναι κατα
πληκτική, δφειλομένη είς τόν άποστολικόν πράγ
ματι ζήλον καί είς τήν άκαταπόνητον οραστηρι- 
ότητα καί ένέργειαν τοϋ άνορός.

Κατά τδ 1892 ύπελόγιζαν 1044 πιστωτικάς 
ενώσεις κατά τδ σύστημα Schulze Deliz με 514. 
525 μέλη, μετά κεφαλαίου καταβεβλημένου I 14 
000,000 καί άποθεματικοϋ 29.500.000.

Έκτος τών εταιρικών τούτων κεφαλαίων διε- 
θετον έτι 436 έκατομ. προερχόμενα έκ οανείων,το 
όλον όθεν τών είς τήν διάθεσιν αύτών χρημάτων 

άνήρχετο είς 728 έκατ, το δέ σύνολον τών έργα- 
σιών είς 2,6 δισεκ. καί τά καθαρά κέροη είς 8,8 
έκατομ..

Α. ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

ΔΙ AIIPBIIEIS ΕΛΛIIΝΙΔΕΣ
ΚΑΤΑΤΟΝΙΘ' ΑΙΩΝΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ XZAlZlZlM

(Συνέχεια)

Είς τήν ’Ιταλίαν έδρασε καί ή 9Αγγελική Πάλλη 
καί έξετιμήθη καί έδοξάσθη δεόντως.

Ό πατήρ της ήτο 'Ηπειρώτης καί ή μήτηρ της 
Πελοποννησία. Λόγω δέ εμπορίου, διέμενον είς τήν Λι- 
βόρνον, ένθα καί έγεννήθη ή 9Αγγελική τή 22 Νοεμ
βρίου τού έτους 1798. Δείξασα ή κόρη έκ παιδικής 
ηλικίας ευφυΐαν έξαίρετον, φαντασίαν ποιητικήν καί 
κλίσιν είς τά γράμματα προσήχθη ύπό τών γονέων 
αυτής είς διδασκάλους διά νά διδαχθή παρ’’ αύτοίς 
ούχί μόνον τά ιταλικά γράμματα, άλλά καί τά ’Ελ
ληνικά. Τοσούτον δέ προεκοψεν είς τά άρχαία ελλη
νικά, ώστε άπό νεωτάτης ηλικίας ήδύνατο νά έννοήσή 
τούς ποιητάς. Καί τής νεωτέρας ελληνικής ήτο κά
τοχος καί ένήμερος πάντοτε ήτο τής προόδου τής 
νεοελληνικής φιλολογίας.

Ό πατήρ της ήτο φιλοκερδής έμπορος, άλλά τάς 
Μούσας έφιλοξένη ευχαρίστως είς τήν οικίαν του. 
Άλλως τε ή ποίησις είνε ώς δ ήλιος πανταχοϋ εισέρ
χεται όλους θερμαίνει καί όλους ευχαριστεί. ΊΙ 
προνομιούχος κόρη του ’Αγγελική ήτο έκ φύσεως ποιή- 
τρια. Έκ τών χειλίων αύτής άφθόνως έξήρχοντο οί 
αύτοσχεδίαστοι ’Ιταλικοί στίχοι, οί οποίοι έθαυμά- 
ζοντο άπό τούς Ιταλούς ποιητάς καί τεχνοκρίτας. 
Μνηυ.ονικόν άσύλητον ύπό λήθης έχουσα καί λίαν 
στεγανόν, μέχρι τών τελευταίων ημερών τού βίου της 
άπεστήθιζε σχεδόν όλην 9Ελεν&ερωμένην 'Ιερουσα
λήμ τού Τάσσου καί μέγα μέρος τών τραγωδιών τού 
Άλφιέρη.

Τό όνομα τής ΙΙάλλη άπό στόματος εις στόμα 
περιεφέρετο άνά πασαν την ’Ιταλίαν ένεκα τών 
αύτίσχεδιάστων ποιήσεων της. Τή έδίδετο οίον δή
ποτε θέμα καί έκείνη έμέσως αυτοσχέδιαζε τό ποίημα. 
Τοσαύτην δέ εύμολίαν είχεν ώστε ήδύνατο νά αύτο- 

σΖ
τραγωδία Θυέστη9 ή οποία άκολούθως μετά μικρών 
έπιδιορθώσεων έδημοσιεύθη.

Ή Πάλλη ήτο ήδη μία τών έπιφανών γυναικών. 
Πολλοί τών έπισημοτάτων άνδρών μετέβησαν είς την

εδιάση τραγωδίαν. Μία δέ τούτων είναι και η
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οικίαν της, διά νά συνδέσουν μετ’ θύτης φιλίαν, διά 
νά θαυμάσουν τόν έκ τών χειλέων έξερχόμενον αρμο
νικόν στίχον. Μεταξύ τούτων ήσαν ό Μαντζώνης καί 
ό Λαμαρτϊνος.

Μία εσπέρα έν τη συναστροφη ό λόγος ητο περί 
της ματαιότητας τών ανθρωπίνων πραγμάτων. Ό 
μέγας της ’Ιταλίας ποιητής Μαντζώνης σύνεπέραινε: 
«Το παν έπί της γης είναι μ.αταιότης». Άλλά καί δ 
Γαλατης ποιητης, έπανέλαβε μετά της δεούσης προ- 
φυλάξεως :

«Oui tout est vanite ici bas, mais Γ amour... 
»Γ amour n est pas une vanite !»

Άλλλη εσπέρα τοϋ 1827 έτους, ή Πάλλη ενώ
πιον τώ/ δύο τούτων μ.εγάλων ποιητών της 
’Ιταλίας καί της Γαλλίας αυτοσχέδιαζε περί τών 
θλίψεων της Σαπφοΰς καί άμφότεροι τόσον συνεκι- 
νηθησαν καί ένθουσιάσθησαν, ώστε αυτοσχέδιασαν 
έκαστος έν τη ιδία του γλώσση στροφάς, παραβάλ- 
λοντες την Έλληνίδα δεσποινίδα πρός την ποιήτριαν 
Σαπφώ.

’Ιδού τοϋ Μαντζώνη οί στίχοι :

Prole eletta dal ciel, saffo novella

Che la prisca sorella
Di tanto avanzi in bei versi celesti

E in santi modi onesti, 

Canta della infelice tua rivale

Del siculo sleale
Dello scoglio fatal. M’ attrista : ed io
Ai numeri dolenti
T’ offro il plauso migliore, il pianto mio, 
Ma tu credilo intanto ad alma schietta. 
Che d’ insigne vendeita
L’ Ombra illustre per te placata fora 
Se il villano amator vivesse ancora. (*)

Τούτέστιν :

« ’Εκλεκτόν γόνος τοϋ Ουρανού, νέα Σαπφώ, ή δ- 
«ποία την άρχαίαν άδελφην τόσον ύπερτερεΐς μετά 
«τών ουρανίων σου στίχων κα! τών άγιων εντίμων τρό- 
«πων, ψάλλε την άτυχη σου αντίζηλον, τόν άπιστον 
«Σικελόν καί τόν μοιραΐον βράχον. Θλίβομαι καί έγώ 
«είς τά οδυνηρά, σοϋ προσφέρω τόν καλλίτερον τών 
«έπαίνων, τά δάκρυά μου. Άλλά πίστευσέ το έν- 
«τούτοις ειλικρινώς, οτι, άπό περιφανή έκδίκησιν ή

(1). Όρα Alessandro Manzoni ed i suoi aulografi. 
Firenze 1871 σελ. 35 και έπομ—Appendice ai Ricordi 
e alle biografie Livorneri—Livorno 1877. —R. Bonghi 
Opere inedile e rare di Alessandro Manzoni, τόμος A' 
Μιλανω 1883 «ελ. 159—161—Πρ6λ· καί τάς βιογραφίας 
τής ’Αγγελικής Πάλλη τοϋ Ο. Κ. Βαλέκκη έν Π-νερόλω 
1875 καί τοΰ Φαλκούτση έν Λιβόρνω 1878.

«ένδοξος σκιά διά σόϋ Οά κατεπραύνετο έάν δ αγενής 

«εραστής θά ητο άκόμη έν τή ζωή».

Η Πάλλη δεν ήτο μόνον κάτοχος τής ελληνικής 
καί τής ιταλικής γλώσσης, άλλά καί γαλλικής καί 
τής άγγλικής. Τόσον καλά ήξευρε τά γαλλικά, ώστε 
και γαλλιστί εγραψε δράματα. Έκ τών άγγλων συγ- 
γραφιων πολύ εξετιμα τον Σέκσπηρ καί τόν Βύρωνα. 
Η ευφυΐα της καί ή εκπαίδευσές της καί αί γνώσεις 

της συνηνοϋντο μετά πολλών προτερημάτων τής καρ
διάς, άτινα πάντοτε άνυψοϋσι τόν άνθρωπον καί δή 

την γυναίκα. Ητο ταπεινόφρων, αγαθή, προσηνής 
και εύγενης πρός παντας, περιεφρόνει τάς χαμέρπειας 
ήδιαφόρει διά τούς μοχθηρούς καί φθονερούς, οίτινες, 

πάντοτε προσπαθοϋσι νά συκοφαντήσουν καί νά διαδό- 
σουν κάτι εις βάρος τών άνωτέρων των, γενναία τήν 
καρδια και θαρραλέα ώς σπαρτιάτις καί πατριώτ'ς 
ειλικρινής.

1 ινομενη σύζυγος τοϋ πλουσίου Ίωάννου ΙΙαύλου 
Βαρθολομαίη. διεκρίθη διά τήν συζυγικήν πίστιν τήν 
οικογενειακήν άφοσίωσιν, καί τήν μητρικήν στοργήν. 
Ητο τοϋ συζύγου της πιστός σύμβουλος, άγγελος 

παρηγορος. Γά πατριωτικά αισθήματα τοϋ συζύγου 
της ενεθαρρυνε παρακολουθούσα αυτόν καί μετά τοϋ 
μονογενούς υίοϋ, όπου ή τιμή καί ή ελευθερία τής 
Πατρίδος την εκαλει. Καί εις το πεδίον τής μάχης, 
καί εις την οικογενειακήν έστίαν καί όπου καί άν 
εύρίσκετο, πάντοτε ετήρει τί ιδεώδες, πάντοτε εΐργά- 
ζετο διά τήν ‘Ιδέαν καί προσεπάθει ν’άνυψώση τό 
ιδανικόν τοϋ συζύγου καί νά έγχαράξη βαθύτατα είς 
την καρδίαν τοϋ υιού της τήν ’Ιδέαν τής Πατρίδος 
καί τοϋ καθήκοντος. Τά άτυχήματα δέν τήν άπεθάρ- 
ρυνον ποτε,μαλιστα άνέδειξαν ζωηρότεοα τάς πολυτί
μους ιδιότητας τοϋ χαρακτήρας της τής δυνάμεως τών 
ψυ-χικών προτερημάτων καί τής ανδρικής ισχύος συνη- 
νωμέναι μετά τής γυναικείας γλακύτητος. "Οτε τά 
οικονομικά τοϋ συζύγου ήρξαντο νά μή εινε άνθηοά, 
καί ιδία ένεκα τών πολλών συνεισφορών καί δαπανών 
κατά τον πόλεμόν τής ιταλικής ανεξαρτησίας τοϋ 
1848—1849, ή Πάλλη δέν άπεθαρρύνθη, δέν άπελ- 
πίσθη, προσεπάθει νά τηρήση τό ιδανικόν τοϋ συζύ
γου. Λαβοϋσα δέ τό δυστύχημα έπειτα νά χάση νέον 
τον άγαπητόν σύζυγον αύτής, οστις τήν έλάτοευεν, 
έμεινεν ή αύτή εκείνη, μέ τό ίδιον θάρρος, εύρίσκουσα 
άνακούφισιν είς τήν στοργήν τοϋ υίοϋ της Λουκιανού, 
αξιωματικού τοϋ ιππικού τής ’Ιταλίας καί είς τήν 
άγάπην τοϋ άδελφοϋ της Μηχαήλ Πάλλη, καί είς 
τάς μελέτας της.

(’Ακολουθεί) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

AI ΣΕΙΡΗΝΕΣ
I

Έκεϊ πλησίον είς το παράθυρον τ ολόφωτου 
άπό τής φθινούσης ήμέρας τό φως, όπισθεν τής 
μικράς τραπέζης ή οποία άπό τής ένάρξεως τοΰ 
σχολικού έτους τελεί χρέη μαθητικού γραφείου, 
ό μικρός Μίμης διαβάζει το μάθημά του—μάθη- 
υ.α απλής άναγνώσεως,—έν τώ μεγάλω θαλάμω 
τώ μυστηριωοώς ήδη φωτοσκιασμένω ού το έτε
ρον παράθυρον είνε κλειστόν καί σκοτεινόν. Εχων 
άνοίκτάς πρό αυτου τάς «’Αναγνώσεις τών νεω- 
τέρων 'Ελλήνων συγγραφέων» διαβάζει τό μά
θημά του διά τήν επαύριον καί άρθρονει ούτω τάς 
λέξεις βραδέως, μεγαλοφώνως, ένίοτε διακεκομμέ- 
νως, σχεδόν πάντοτε ψαλμωδικώς. Ό μικρός Μί- 
αης θά εινε άνθοωπάκοο τόσος δά, διότι διαβάζει 
αέ πολλήυ δυσκολίαν καί ένώ καθηται επι προσ- 
κεφαλαίου, μόλις φαίνεται ύπεράνω τής τραπέζης 
τό ξανθό του κεφαλάκι τό λουόμενον άπό τό άφθο
νου όσιο καί άτονου τώς τοϋ παραθύρου.

Ακοιβώς απέναντι αύτοΰ, κατά τήν έναντι 
πλευοάν τοΰ μεγάλου θαλάμου, εκεί όπου ή σκιά 
όλοέν πυκνοΰται, επί εύρέως διβανίου φαίνεται ά- 
αυδοώς ό κ. Κωστής Κρονίου, κρατών τόν πίλον 
έπί τών γονάτων, βλέπων εύθέωο προ αύτοΰ,σπα- 
νιως στρεφων τ ομμα προς την επι του αυτου οι- 
βανίου καθημένην μητέρα τοΰ μικροΰ Μίμη, ή ο
ποία έξ έναντίας είνε δλη έστραμμένη προς αύ
τόν. Οί δύο ουτοι συνομιλοΰσιν — αυτή μέν παρά 
τό κλειστόν καί σκοτεινόν παράθυρον, σχεδόν ουσ- 
διάκριτος, μέ άσφαλώς λευκάζουσαν τήν όψιν, έ - 
κείνος μάλλον πρός τό φώς μέ προτομήν εύσταλή 
μέ πρόσωπόν καταπληκτικής εύρυθμίας μέ κό
μην μαύρην.

Μάλλον όμως είνε ή γυνή ή ομιλούσα, προσ- 
κλίνουσα όλοέν πλειοτερον πρός τον άνορα, φέρου- 
σα όλοέν έγγύτερον τήν προτομήν της.

Ό μικρός Μίμης, δέν είνε δυνατόν ν’άκούση 
τί λέγουν. Όμιλοΰσι παραπολύ σιγά, διά νά μή 
τόν ταράττουν βεβαίως. Και ούτος έξακολουθεϊ 
ούτως έν τή σχετική σιωπή άναγινώσκων μετά 
δυσκολίας τό μάθημά του.

«Αί Σειρήνες, άναγινώσκει, ήσαν θυγατέρες 
τής Μελπομένης καί τοΰ Αχελώου παίζουσαι 
έν Σικελία ποτέ μετά τής ΙΙεσρεφόνης....»

Ό μικρός Μίμης σταματά. Δέν κατορθόνει 
ν’ άρθρωση άλανθάστως τό δνομα Περσεφόνη. 
Τό σ έκφέρεται άνευ τοΰ ρ. Η έκφέρεται προ 
τοΰ ο.

Αποπειράται αύθις. «Πεσ... Πεσρ... », τέλος 
θριαμβευτικούς «Περσ... σεφόνης!»

Καί έπαναλαμβάνει έξ άρχής τήν φράσιν.«Παί
ζουσαι έν Σικελία ποτέ μετά τής II...» άλλ’ ή 
γλώσσα ένδοιάζει καί προφέρει πάλιν «μετά τής 
ΙΙεσρεφόνης...»

Σηκονει τότε το ξανθό του κεφαλάκι.Τό προσω- 
πάκι του είνε κάτωχρον, άχανής άγωνία φαίνεται 
εις τά κατάμαυρα μεγάλα του μάτια. Έπ ολί
γον μένει άκίνητος.

Αίφνης πέρνει τό βιβλίου του, στρέφεται έπί 
τοΰ προσκεφαλαίου, καί στηριζόμενος έπί τοΰ έ- 
ρεισινώτου δι’ άμφοτέρων τών χειρών κατέρχε
ται. Βαίνει ήδη πρός τήν μητέρα του ό μικρός 
άνθρωπάκος. Τί νά θέλη ; Νά τον βοηθήση εις 
τήν άνάγνωσιν ; Νά συμμερισθή τέλος καί αύ 
τός, τούλάχιστον διά τής άκοής, συνοιαλέξεως ή 
οποία έπί τοσοΰτον παρατείνεται άνευ αύτοΰ; Η 
θέλει μόνον ολίγα χάδια διά νά ξεχάση τήν άγω-
νιαν του ;

— Μαμά !
’Αλλ’ ή Μαμά δέν τόν άκούει. Ομιλεϊ καί ό

μιλεϊ όλοέν πλησιέστερα.
— Μαμά !
Η Μαμά στρέφεται άποτόμως.

—Τί θέλεις πάλιν ; Πήγαινε νά διαβάση; !
— Μά Μαμά !
— Σοΰ είπα νά πας νά διαβάσης. Τό ξέρεις ότι 

α’ έσκότισες ;
Ό μικρός Μίμης έπανέρχεται εις τήν θέσιν του. 

Τά μεγάλα του μάτια δέν έκφράζουν μόνον άγω- 
νίαν τόρα. Διότι άλλόκοτος λύπη, άλλοκοτος ά- 
πελπισία είνε τόρα εις τό στηθάκι του. Αισθά
νεται οτι είνε αόνος, ολομόναχος και τοΰ έρχε
ται νά κλάψη, ώς όταν είς μέρος όπου ήτο πολύς 
κόσμος εύρέθη έξαφνα χωρισμένος άπο τον Μπα
μπά του καί άπο τήν Μαμά του...

Μέ κλάμα είς τήν φωνήν άρχίζει πάλιν και 
διαβάζει. Άλλά δέν άποπειράται καν πλέον ν άρ
θρώση τήν λέξιν Περσεφόνη.Καθώς δέν θέλει ούτε 
νά συλλογισθή τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν τήν 
έπαύριον ένώπιον τοΰ διδασκάλου θά συγχιση πά
λιν τά δύο σύμφωνα. Διαβάζει πάρα κάτω. « Η 
Δήμητρα, ψαλμωδεί αύθις, όργισθεΐσα μετεμόρ- 
φωσεν αύτάς είς τέρατα τηρηθείσης μόνης τής 
παρθενικής αύτών μορφής. Ησαν δε τρεις. Π 
Παρθενοπη έκιθάριζεν, ή Λευκωσία ηύλει, ή οε 
Λίγεια έμελώδει...»

Καί ή συνδιάλεξις πέραν είς το διβάνι έχει έ- 
παναληοθή. Και ή γυνή είνε πλησιέστατα τοΰ κ. 
Κρονίου, τείνουσα νά πέση πρηνής, μή στηριζο- 
αένη ή έπί τής μιάςχειρός μόνον,έν άνακαμψει τής 
όσφύος όφιοέσση, έχουσα πλέον ολην τήν προτο- 
αήν έντος τοΰ έκεϊ ολίγου φωτός, καί είνε γυνή 
νεαρωτάτη. ’Ανακύπτει ούτως άπο τοΰ σκότους 
ή προτομή της εύσταλής, παρθενικωτάτη, μέ τά 
κάτω τοΰ σώματος κεκρυμμένα εν τή σκιά, άνη -
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συχαστικά, άδηλα, — ανακύπτει καί άνατείνεται 
εύκαμπτος,, λιγηρά, αληθής προτομή σειρήνος !
Καί είνε οίονεί ύγραί μαρμαρυγαί αί έπί τής ξαν
θής της κόμης, αί έπί τής έσθήτός της δλισθαί- 
νουσαι άντανακλάσεις.Καί είνε ή δψις της άλλο- 
κότως πάλλευκος.Καί είνε οί οφθαλμοί της γλαυ
κοί. Καί μελωδούσα είνε ή φωνή. .

Διότι ή συνδιάλεξες έξακολουθεϊ, ομιλοΰσι πάν
τοτε σιγανή τή φωνή, άλλ’ έστιν δτε λέξεις 
τινες ή καί ολόκληροι φράσεις εκφέρονται μεγα
λοφώνως.

Τούς ακούει ό μικρός Μίμης ; Άλλά ποιος ή- 
ξεύρει πότε άκούουν τά μικρά παιδιά ! Μήπως 
οέν έχουν πολλάκις τεντωμένα τά μάτια τους ά- 
πάνω μας καί δμως οεν εννοούν τί τούς λεμε ; 
Μήπως άλλοτε δέν έπαναλαμβάνουν πιστώς μετά 
πάροδον χρόνου πολλοϋ λόγους τούς οποίους ήμεϊς 
είπαμεν πρός άλλους ένώ αύτά είχαν στήσει μα- 
κουάν φαρδυάν κουβένταν μέ τούς μολυβένιους 
των στρατιώτας...

Έν τώ μεγάλω θαλάμω είνε πλέον σκότος ψη
λαφητόν. Μδη άπο πολλοϋ ό κ. Κρονίου άπήλΟε.

Παρά τήν επιμονήν τής οίκοδεσποίνης δέν ήθέ- 
λησε νά παραμείνη περισσότερον. ΤΙ νεαρα γυνή 
μένει έτι έπί τοΰ διβανίου. Ό μικρός Μίυ,ης κα- 
ταλιπών τό γραφεϊον τριγυρίζει όλοέν πρός τά 
έκεΐ. ’Αλλά προ τής επιμόνου σιωπής τής μητρός 
του οεν τολμά νά πλησιάση.

Αίφνης ή Ούρα άνοίγεται.
— « Α ! μπαμπά μου !» καί ό μικρός άνθρωπά- 

κος τρέχει καί σηκόνει ψηλά τά χέρια καί χώνει 
τό κεφαλάκι του άνάμεσα είς τά γόνατα τοΰ πα- 
τρός του. Ό κ., Καλλίδης σκύβει καί τον φιλεϊ.
Επειτα, τον πιάνει άπό τό χέρι, καί

— Πώς έπέρασες τό άπόγευμά σου Δίνα ;
— Είχα τον Κωστή έδώ.
— Α ! έπί τέλους! λέγει περιχαρής ό κ.Καλ- 

λίδης. Πξεύρεις οτι είχ’ άρχίσει νά πιστεύιυ οτι 
οεν μέ αγαπά πλέον καθόλου, είνε περαστικός εις 
τάς Αθήνας. ’Ολίγους μήνας μόνον άκόμη θά 
μείνη καί δμως σχεδόν δέν τον βλέπομεν πλέον 
ένώ εί'μεθα τόσω πολύ άχώριστοι άλλοτε ! Πώς 
ήθελα νά έρχεται ! Η άδιαφορία του μοΰ κάμνει 
πάρα πολύ κακό. Μοΰ φαίνεται δτι δέν Οά πι
στεύω πλέον τίποτε εις αυτόν τόν κόσμον δταν 
θά παυσω νά πιστεύω είς τήν Φιλίαν του... Καί 
τί έλέγατε Δίνα ;

— Τί έλέγαμεν; Διάφορα. Νά, μοΰ έλεγε διά

τοχήρα. Ά ! μά τήν άλήθειαν, ξύλο ποΰ θέλουν 
μερικαίς γυναίκες ! Νά τά έχη δλα σ’ αυτόν τον 
κόσμον καί ν’ άφίνη τόν άνδρα της, τά παιδιά 
της γιά ένα ό όποιος έως χθες τής ήτο ξένος, γιά 
κάμποσα γλυκά λόγια ποΰ τής είπε σ ένα δυο χο
ρούς ! Ά ! νά είχα έξουσία !...

•— Βέβαια δλα τά φαινόμενα τήν καταδικάζουν 

άπαντά ήοέμως ό κ. Καλλίδης. Άλλά ποιος ή- 
ξεύρει τί φοβερά δι’ αύτήν τραγωδία κρύπτεται 
ύπό τον χωρισμόν αυτόν. Μή κρίνης, έτσι άμέ
σως. Πιθανόν ή ένοχος νά μή είνε αύτή...

Ά ! αύτό δά έλειψε τόρα. νά τήν παρουσιάζης 
καί ώς άθώαν περιστεράν.Μή πέρνης τό μέρος τών 
γυναικών αύτών όιότι μέ κάμνεις καί γίνομαι έξω 
φρενών... Θά σοΰ ήρεσεν έάν έγώ ; ...

Ό κ.Καλλίδης προχωρεί ζωηρώς πρός αύτήν. 
Θέτει τό γόνυ επί τοΰ διβανίου καί θωπευτικώτα- 
τα άνακλίνει τήν κεφαλήν τής γυναικός του έπί 
του βροχίονός του. Έπειτα ένώ διά τής άλλης 
χειρός παίζει μέ τούς βοστρύχους τών κροτάφων 
της μειλιχιώτατα.
— Ά ! Τινα. τί είνε αύτά ποΰ λέγεις ; Σύ ; Αλλά 
ποιος ώμίλησε διά σέ; Επειτα πώς θά έκαμνες σύ 
ένα τέτοιο ποάγμα;’Πξεύρεις δτι ή άγάπη σου είνε 
ή ζωή μου. Οτι χαράν άλλην οέν γνωρίζιυ άπό 
τήν χαράν μας ! Ότι ό κόσμος δλος είνε οι’ έμέ 
το σπιτάκι μας καί δτι δρόμους σ’ αύτήν τήν 
ζωήν δέν ήξεύρω άλλους άπό έκείνους ποΰ οιαβή- 
καμε μαζί ! Πώς θά έκαμνες ένα τέτοιο πράγμα ; 
Άλλά στο; κόσμον αύτόν δέν Οά μπορούσα πειά 
νά περιπατήσω μόνος χωρίς τήν άγάπη σου, άλλά 
δέν θά μπορούσα νά ζήσω καί άν έμενα στήν ζωή 
γι’ αύτό έδώ το παιδί, άλλά θά ήμουν κάτι τι 
ο'κτοοτεοον νεκοοΰ,θά ήμην νεκ'οός άταφος. Επειτα 
καί ή φωνή του μόλις ηχούσα είνε ήδη μαλακω- 
τάτη, έπειτα σύ μέ άγαπάς, Δίνα, δέν είνε άλή- 
θεια ότι μέ άγαπάς ;

— Σέ άγαπώ άπαντά μαλακώς ή νεαρά γυνή.
■— Ω Δίνα ! καί ό άνήρ μένει θλίβων έν τή 

άγκάλη του τήν άγαπημένην κεφαλήν.
—«Μπαμπά, δέν θά μέ διαβάσης άπόψε ;
Είνε ό μικρός Μίμης ό όποιος είχε μείνη μόνος.
— «θά σε διαβάσω παιδί μου στάσου ν’ άνά- 

ψωμεν φώς.... »
Ήδη ύπο τον φαεινόν κύκλον τού ηλεκτρικού 

λαμπτήρος ό μικρός Μίμης κάθηται έπί τών γο
νάτου τοΰ πατοός του καί άναγινώσκει / II νεαρά 
γυνή έπί τοΰ διβανίου έχει άναλάβει τήν προτέ- 
ραν στάσιν, τείνουσα νά κατακλιθή πρηνής, μή 
στηριζομένη ή έπί τής [*ιάς χεερδς μόνον, έν άνα- 
κάμψει τής όσφύος όφιοέσση έχουσα δλην τήν 
προτομήν έν τώ τολλώ φωτί. Εχει άναλάβει τήν 
προτέραν στάσιν καί άναμιμνήσκεται.

Καί ό μικρός Μίμης έξακολουθεϊ.
«...’Ήλθομεν έκεϊ, εί'δομεν μακρόθεν τό κάλ

λος το άμύθητον, είδομεν κατακεκαλυμμένην τήν 
νήσον άπό λευκά οστά...·»

Αίφνης διακόπτει τήν άνάγνωσιν.
— Πατέρα, έρωτά, τί πράγμα ήσαν αί Σειρή

νες ;
Ό κ. Καλλίδης μειδιά.
— Μά τό λέγει μέσα παιδί μου.
— Ναι,μπαμπά,μά θέλω νά μοΰ τό είπής έσύ. 
— Νά, ήσαν γυναίκες τής θαλάσσης αί όποϊαι

ήσαν κατά το ήμισυ γυναίκες καί κατά το ήμισυ 
τέρατα. ,

— Μά, πώς, μπαμπά, είνε γυναίκες, ποΰ νά 
είνε κατά τό ήμισυ γυναίκες καί κατά τό ήμισυ 
τέρατα;

— ’Έ,παιδί μου,άναφωνεϊ αίφνης ή νεαρά γυνή, 
θά μάθης μίαν ημέραν δτι είνε καί γυναίκες ποΰ 
είνε ολάκεραι τέρατα...

Ό κ. Καλλίδης μειδιά καί άποτεινόμενος προς 
τήν Δίναν.

— Εξακολουθείς, βλέπω, νά είσαι πολύ δλίγον 
έπιεικής προς τήν κυρίαν Σαντά.

— Καί τί έκαναν μπαμπά, αυφαί αί σειρήνες;
— Νά, έμεναν σ’ ένα τόπο παράλιο καί έτρα- 

γουδοΰσαν τόσον γλυκά ώστε δσοι τούς ήκουαν 
δέν μπορούσαν πλέον νά φύγουν. Εμεναν έκεΐ οιά 
παντός, έγένοντο κακοί κ’ έξεχνοΰσαν το σπιτάκι 
τους, τήν γυναικοΰλά τους, τά παιδάκια τους ! 
"Επειτα αί κακαίς αύταίς γυναίκες άφοΰ τούς ά- 
πεκοίμιζαν μέ τό τραγούδι τους τούς έκρήμνιζαν 
κατά τώ; σκοπέλων.

Ό μικρός Μίμης μένει προς στιγμήν σκεπτι
κός. "Επειτα αίφνης.

— Δέν άγαπώ έγώ τόν κ. Κρονίου !
— Τί είπες;
— Π κυρία Καλλίδου είχε στραφή ήδη δλη 

πρός αύτούς. Ανήσυχος, μόλις προφθάνει νά εΐπη 
προς τόν άνδρα της.

— "Ελα τορα και σύ, ζητείς νά βγάλης νόημα 
άπό λόγια μωροΰ παιδιού.

— Δέν άγαπώ έγώ τον κ. Κρονίου ! έπαναλαμ- 
βάνει ζωηρότατα ό μικρός Μίμης.

— ’Άφησε, Δίνα,νά ιδούμε. Γιατί δέν τόν άγα
πάς παιδί μου ;

— Γιατί δέν τον άγαπώ; Νά! γιατί είπε τήν 
Μαμά μου σειρήνα.
- Τί ;
— Νά, ένω ή Μαμά μου τού ώμιλοΰσε προτή- 

τερα έτσι πολύ πολύ, τής είπεν έξαφνα «ώ σει- 
ρήν ! σειρήν ! »

Ό Καλλίδης είνε κάτωχρος. Δέν έχει τήν ού- 
vau.iv ν άτενίση τήν γυναίκα, του. Εχει έν τού- 
τοις πάντοτε τήν δύναμιν νά εΐσούση βαθύτερα 
είς τό φοβερόν άγνωστον.

— Έ ! λέγει είς τον μικρόν Μίμην, θά τής το 
είπε έτσι στ’ άστεϊα. Καί ή Μαμά σου οέν έθύ- 
μωσε, δέν τον έμάλωσεν ;

— ΤΙ Μαμά μου ; Ή Μαμά μου; Δέν ήξεύρω. 
"Ακόυσα μόνον πώς είπε· «Τί τ όφελος, άφοΰ σύ 
έννοεϊς νά κάμης τον Όδυσσέα ; Εννοείς, βλέ
πεις, αιώνια νά έχης βουλωμένα τ’ αύτιά σου !» 
Μπαμπά, πές μου, είνε άλήθεια πώς ό κ. Κρονίου 
έχει αιώνια βουλωμένα τ αύτιά του ;

D A R Α Μ Ο Τ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η ΠΑΠΠΑΔΙΑ

Πίταν συνήθεια ’στά παληά τά χρόνια άμα 
πέθενε κανένας παππάς κι’ άφηνε παππαδιά νηά 
νά ρωτάν τήν παππαδιά πριν θάψουν τόν παππά. 
«Παππαδιά! άν παντρευτής ξανά, τον παππά θάν 
»τον θάψουν δίπλα· κι’ άν δένπαντρευτής θά τόν 
«θάψουν θρονιαστό. Τίλές ;» Άνή παππαδιά έλεγε 
πώς δέν παντρεύεται έθαβαν τον παππά θρονιαστό, 
άν έλεγε πώς θά παντρευτή τον έθαβαν δίπλα. 
’Ηρθε καιρός κι’ άπέθανε ένας παππάς κι ή παπ- 
παδιά του άπ’ τά κλάϋματα καί τά μοιρολογια 
έκανε το κόσμο νά ραίζη ή καρδιά του καί νά 
τρέχουν ποτάμια τά δάκρυα. Τότε τό χωριό ρω
τάει τήν παππαδιά καί τής λέει «Παππαοιά ! θά 
«παντρευτής ή δέν θά παντρευτής; Δίπλα ή θρό- 
«νιαστό θέλεις νά θάψουμετον παππά» ; Ππαππα- 
δ.ιά μέ τά άπαρηγόρητα κλάϋματα λέει στο χω
ριό. «ΤΑά πέρα όιπλα βάλτε τον ! όέτ ζεριο τι με 
βρίσκει !»

ΓΥΝΑΙΚΑ KAI BO I ΔΙ

Ένας είχε τή γυναϊκά του κΓ έπερνοϋσε 
χρυσή ζωή γιά τή πολλή άγάπη ποΰ τής είχε. 
Το χωριό έκαμάρωνε τ’ άνδρο'γυνο καί τό ζή
λευε. Μέ καιρό έπεσε βαρειά στο στρώμα ή γυ
ναίκα κΓ έπέθανε. Γείτονες, πατριώται καί στε
νοί έτρέξανε δλοι στο σπίτι γιά συντροφιά καί 
παρηγοριά κείνου πού τοΰ ’πέθαν ή γυναίκα, 
κΓ ένας μέ τον άλλον έλεγαν πώς θά βαστήξη 
τή. λύπη καί τή στενοχώρια του· ύστερ’ άπό 
τόσ’ άγάπη ποΰ τής είχε. Κείνος όμως πδ- 
χασε τή γυναϊκά του έκλεισε τό στόμα του, ούτε 
άχ δέν είπεν ούτε έκλαψε. Δικοί του καί γειτόνοι 
τότε είπαν, πώς ό πόνος τού άνδρός ποΰ έχασε 
τή γυναίκα του, βράζει μέσα του καί θά τόν φάη 
Μέ λίγο καιρό τοΰ ψόφησ’ ένα βόϊδι κι άμα τοΰ 
ψόφησε τό βόϊδι τοΰ μαύρισ’ ό κόσμος, έβαλλε 
τής φωναϊς, έμπηξε τά κλάμματα καί σήκωσε τή 
γειτονιά δλη στο πόδι. Τρέχουν δλοι δικοί και 
γειτόνοι καί τοΰ λένε· ντροπή σου καϋμένε νά 
χαλάς τό κόσμο γιά ένα παληοβόϊοο ποΰ σοΰ ψό
φησε. ’ Εσύ έχασες τή γυναϊκά σου καί οέν έκα
νες έτσι. Ναι, τούς λέει κείνος πού τοΰ ψόφησε τό 
βόϊδι· έχετε δικηο· άπ τό καιρό ποΰ πέθαν’ ή γυ
ναίκα μου, μοΰ είπαν νά μοΰ οώσουν τριάντα γυ
ναίκες· μά κανένας δέ μοΰ είπε νά μοΰ οώσ ένα 
βόϊδί.
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Ο ΧΑΡΟΚΑΎ-ΜΕΝΟΣ
Ένόςπέθαν’ ή γυναΐκά του κΓ έχάλασε τ.ν 

κο'σμο άπ’ τής φωναΐς καϊ κλάύματα. Σάν πή
γαιναν τή πεθαμένη σ’τήν Έκκλησιά νά τήν θά
ψουνε, ό άντρας όλο έκλαιγε, κι’ άπδ πίσω δηύ 
γρηαϊς έλέγανε. Νηδς είν’ άκόμα· πρέπει νά ξα- 
ναπαντρευθή· νά πάρη τήν τάδε· ή τήν τάδε. ’’Α
κόυα ’ ό χαροκαύμένος τήν ομιλία, ποΰ έκαναν ή 
ουό γρηαϊς καί μισοκλαίγοντας, γυρίζει καί τούς 
λέει, ντέτε ντε ! μυστήριο Οά κάμετε!.

I. Π· ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

ΗΘΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΟΧΩΝ *

*) Συιιέχίΐα έν ιελ. 216.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Ούδερίαν δέν πρέπει νά παραμελή περίστασιν 
ό Λοχαγός, όπως έμπνευση είς τούς άνδρας του 
τήν πρός τήν σημαίαν λατρείαν καί ρίψη ούτω 
είς τάς καρδίας των τό σπέρμα έκεΐνο τής αν
δρείας, τοΰ ήρωϊσμοϋ καί τής αύταπαρνήσεως, 
όπως εύρίσκεται είς τό ύψος τών θυσιών, άς ή 
Πατρίς δικαΌΰται νά ζητήση παρ’ αύτοΰ.

Τίς είναι ό στρατιώτης, οστις δέν άρέσκεται ν’ 
άναπολή μετ’ αισθήματος θρησκευτικής εύλαβείας 
καί ήδύτητος τό ιερόν έκεΐνο ρίγος, όπερ τόν 
διίσεισεν ολόκληρον, ότε διά πρώτην ψοράν είδεν 
ένώπιόν του, έν τή έπισήμω έκείνη στιγμή τοΰ 
ένοπλου στρατεύματος, τό σύμβολον τοΰτο τής 
πατρίδος ;;

Δέν νομίζει άκόμη, ότι άκούει τήν ψωνήν τοΰ 
Συνταγματάρχου ή τοΰ αξιωματικού του διατάσ- 
σουσαν : Φέρτ άρμ., παρουσιάστε άρμ ., είς τήν 
σημαίαν ;; Καί άμέσως ύστερον, ν’άντηχοΰσιν είς 
τά ωτά του τό ισχυρόν τών σαλπίγγων ήχημα καί 
οί αναρπάζοντες καί ένθουσιώντες έκεΐνοι ήχοι 
τής μουσικής ;;

Μετά δέ τοΰτο, έν τώ μέσω τής συμψωνίας 
ταύτης ητις θετει είς κίνησιν τόν αέρα όσω καί 
τήν καρδίαν του, νά βλέπη τόν Διοικητήν τοΰ 
συντάγματος, τόν άνδρα έκεΐνον τόν γηράσαντα 
έν τή ύπηρεσία, έμψανιζόμενον ένώπιον τοΰ ίεροΰ 
τούτου αντικειμένου καί χαιρετώντα αύτό μετ’ 
έπιβαλλούσης σοβαρότητος. !!

Έν τελετή ταύτη ό στρατιώτης κατενόησεν, 
ότι τό ράκος τοΰτο όπερ περιβάλλουσι μετά τόσου 
σεβασμού είνε κάτι τι ! ! Καί ότι αύτό τό κάτι τι 
φέρει είς τάς πτυχάς αύτοΰ Τιμήν καί Πατρίδα 

όπερ συνώνυμον τού θάρρους καί τής πειθαρ- 
χείας άτινα ό Λοχαγός οφείλει διαρκώς νά δεικνύη 
είς τούς στρατιώτας του ώς άποτελοΰντα τό άν- 
τικείμενον, δι’ όπερ μάχεται, δΓ ού θριαμβεύει, 
καί δι ό άποθνήσκει, άν δέν δύναται νά νικήση. 
«Στρατιώτα, βλέπε τήν σημαίαν σου, ! ! Θά σοί 
δώση κνήμας άντοχήν», έλεγε Συνταγματάρχης 
τις είς τούς άνδρας του ότε καθ’ οδόν έμενον ό
πισθεν.

«Στρατιώτα,βλέπε τήν σημαίαν σου» Θά είπη : 
ό Λοχαγός Θά σοί διδάξη τό καθήκον σου! ύπο- 
ταγήν είς τούς αρχηγούς σου,ύποταγήν είς τούς 
νόμους, άψοσίωσιν είς τήν Πατρίδα».

Αναψέρεταί που έν τοϊς κανονισμοΐς, ότι πας 
στρατιωτικός, οφείλει νά χαιρέτα τήν σημαίαν !.

Ο λοχαγός δέον νά δώση είς τούς άνδρας του 
να εννοήσουν ότι ό χαιρετισμός αύτός δέν πρέπει 
ν άποδίδηται βεβιασμένως άλλά μετ’ εύχαριστή- 
σεως καί προθυμίας, ότι χαιρετών τις τήν σημαί
αν, χαιρέτα τήν Πατρίδα, καί δεικνύει τήν αγά
πην καί τόν σεβασμόν όν έχει πρός αύτήν ! ! ότι 
τον χαιρετισμόν τοΰτον δέν τόν οφείλει μόνον 
νΰν ότε είνε στρατιώτης άλλ’ άκόμη καί όταν 
είσέλθη είς τόν ιδιωτικόν βίον.

Σύνταγμα τι διέρχεται ! Εις στρατιώτης χαι
ρετά τήν Σημαίαν τοΰτο βεβαίως είνε ώραΐον 
άλλα ψαινεται πολύ ψυσικόν. Σύνταγμά τι διέρ
χεται ! Εις απλούς ιδιώτης ϊσταται καί χαιρετά 
τήν Σημαίαν ! Τούτο τότε δέν είνε ιιόνον 
ώραΐον, είνε έξαίσιον,είνε έπιβάλλον, είνε θειον ! 
Αισθάνεται τις, ότι είς τό στήθος τού άνθρώ- 
που τούτου, οστις έγκατέλειπε τό στρατιωτικόν 
ένδυμα, όπως άναλάβη καί αύθις τό τοΰ έργάτου 
η τοΰ κυρίου, πάλλει καρδία ένός στρατιώτου, έ
νός άνδρείου,ένός ανθρώπου άψωσιωμένου είς τήν 
πατρίδα του καί σεβομένου τούς νόμους της. Αι
σθάνεται τις ότι είς τό στήθος αύτό πάλλει καρ- 
οια ανθρώπου, οστις αναμψιβόλως θά έκτελέση τό 
καθήκον του όπόταν ή είς κίνδυνον εύρισκομένη 
πατρίς ήθελεν έπικαλεσθή τήν άψοσίωσιν του καί 
τό θάρρος του ! ’Ανθρώπου τέλος,όστις άν ή ηλι
κία του δέν τώ έπιτρέπη πλέον νά ψέρη τό ξίφος 
ή τό όπλον, άλλ’ οστις θέλει εύρει είς τά κινή- 
ματά του, καί τήν ψωνήν του καί τήν ψυχήν του 
τήν ώθησιν έκείνην, ή τόν λόγον άτινα είσίν 
επιοεκτικά, όπως ρίψωσιν είς τάς καρδίας τών 
νέων τήν άψοσίωσιν, τό ιερόν πΰρ, τήν πο
λεμικήν έκείνην ζέσιν καί τόν ένθουσιασμόν, 
όστις κάμνει νά έγκαταλείπη τις πάν ο,τι ψίλτ.ε- 

ρον έχει έν τή έαυτοΰ εστία έρωμένην, σύζυ
γον, μητέρα, τέκνα, όπως μεταβή πρός πύκνωσιν 
τών ταγμάτων, ζώντα τείχη άντιτασσόμενα κατά 
τών έχθρών τής πατρίδος.

Φ

Ήμέραν τινά, κατά τό ι8χ3, έν Γαλλία Σύν
ταγμά τι νεοσύστατον διήρχετο μικράν τινα το
ποθεσίαν τής Ώβέρνης συνορεύονσαν μέ τό 
στρατόπεδον, ένώ τά διάψορα στοιχεία τ άποτε
λοΰντα τό στέλεχος του είχον συναθροισθή.

Εύσεβεΐς χεΐρες είχον κατασκευάσει είς τό 
Σύνταγμα τούτο ώραιοτάτην σημαίαν μετά χρυ
σών κοοσσών καί έπί τής οποίας διεκρίνοντο επί
σης χρυσοΐς γράμμασι κεχαραγμένα ό άριθμός 
αύτού ώς καί αί μάχαι, έν αΐς είς άλλους και
ρούς είχε παραστή.

Έπί τού κατωψλίου τής Θύρας του καθήμενος 
λευκόθριξ γέρων, συμπαθεστάτης φυσιογνωμίας, 
έγείρεται αΐψνης ! ! είτα άνωρθούμενος ώς νά 
ήτο εικοσαετής ψέρει τήν δεξιάν αύτοΰ χεϊρα 
είς τό ύψος τοΰ πίλου του, ενώ συγχρόνως πα- 
χέα δάκρυα ρέουσιν έκ τών έπί τής σημαίας τοΰ 
Συντάγματος προσηλωμένων όψθαλμών του.

"Αμα ή Σημαία διήλθε, τό σώμα τοΰ γέροντας 
έκάμψθη έκ νέου ή δέ κεψαλή του έπανέπεσεν έπί 
τοΰ στήθους του. Έρρίψθη έπί της έδρας του, 
έτοποθέτησε τάς χεϊρας αύτοΰ έπί τών γονάτων 
τοΰ καί έψάνη βυθισθείς είς τάς σκέψεις του.

Ή θέα τής Σημαίας τόν είχεν άνανεώσει. Τώ 
είχεν έπαναδώσει πρός στιγμήν τήν άνδρικήν έκεί
νην ζωηρότητα, τήν ύπερήψανον έκείνην στάσιν 
τών πεδίων τών μαχών, ήν τώ έδιδεν άλλοτε ότε, 
διά τήν δόξαν τής πατρίδος είχε μεταβή μακράν 
αύτής, όπως πολεμήση κατά τών έχθρών της.

Πράξις ώς αύτή, τοΰ γέροντας εκείνου, είνε ό 
σπόρος τοΰ πατριωτισμού !

Έπί πολύν χρόνον οί στρατιώται τού Συν
τάγματος ώμίλουν περί αύτοΰ-μετ’ ένθουσιασμοΰ 
άμα καί θαυμασμού ! Έψερον τήν έκ τούτου ά- 
νάμνησιν είς τάς έστίας των,τήν έδιηγήθησαν είς 
τάς οικογένειας των καί είτα είς τά τέκνα των ! 
Καί τίς οίδεν άν έκαστος έξ αύτών, άναμιμνησκό- 
μενος τοΰ γέροντος τής Ώβέρνης, καθ’ ήν 
στιγμήν έσκυμμένος έν τώ άγρώ του έπί τίνος 
αρότρου τής έργασίας του, τίς οίδεν,έάν έκαστος 
έξ αύτών δέν άνωρθώθη κατά τήν. διάβασιν Συν
τάγματος τίνος καί δέν έψερε τήν χεϊρα είς τό 
ύψος τοΰ μετώπου ϊνα χαιρετίση τήν σημαίαν; ;

Τίς ήτο λοιπόν ό γέρων έκεϊνος ; ; ; ΕΤς αρ
χαίος στρατιώτης τοΰ ίδιου έκείνου Συντάγματος 
κατά τό 1813 ! ! Είς μαχητής τής Lutgen καί 

τής Raugen, τής Σαξωνίας (Πρώσσους καί Ρωσ- 
σους ένίκησεν ό Ναπολέων τό 181 3). Εγειρόμε
νος, ψέρων τήν χεϊρα είς τό γεΐσον τοΰ πίλου 
του ό γέρος έκεϊνος, έδειξεν είς όλους πάν ο,τι 
πρέπει έκαστος νά έννοή διά τής πρός την Ση
μαίαν λατρείας, ώς καί τήν άνάμνησιν ήν πάς 
τις οφείλει νά τηρήση πρός τό Σύνταγμα έκεΐνο, 
έν ω έμαθε νά ποιήται χρήσιν τών βραχιόνων του 
καί τής εύψυίας του πρός ύπεράσπισιν τού τόπου 
του.

Τήν άνάμνησιν ταύτην, πρέπει συχνά ό λαχα- 
γός νά τήν άναψέρει είς τούς άνδρας του καί 
λίαν έντόνως.

Ή δέ άνάμνησις αύτη δηλοΐ, ότι τό Σύνταγμα 
είνε τό σχολεΐον τού καθήκοντος τής πειθαρχίας 
καί τής τιμής.

(’ Ακολουθεί)
ΚΑΒΔΝΣ

ΠΕΡΙ ΧΑΛΚΟΥ*
•Ο Χαλκάς και τά κοάιιατα αύτού.— ’Ορυκτά καί 

μεταλλεύματα αύτού.—Κοιτογνωάία τού Χαλ
κού καϊ ύπολογιάμός της τιμής τ&ν μεταλ
λευμάτων αύτού έν τδ> ίμττορίω.—Παγκοάμία 
παραγωγή χαλκού καϊ των μεταλλευμάτων 
αύτού. —Χαλκουργία.

ΥΠΟ 

ΚΩΝΣΤ Μ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Καΰηγητον εν τφ Παίεπιοτημίφ καί διεν&υν. τοϋ Πολυτεχνείου

Β'. Παράδειγμα. Τά μεταλλεύματα πρέπει 
νά παραδοθώσιν είς τό μεταλλουργείου ύπό τάς 
έξης συμφωνίας. Έκ τής άξίας τών 100 χιλιογρ. 
χαλκού τών εύρισκομένων έν τοϊς μεταλλεύμασι, 
ύπολογιζομέυης έκ τής άγοραίας τιμής του καθα
ρού χαλκοΰ, θ’ άφαιρεθώσι 35, ή 27,50 ή 25 
μάρκα ώς έξοδα έκκαμινεύσεως διά μεταλλεύματα 
πτωχά, μέτρια ή πλούσια. Άν π. χ. ή άγοραία 
τιμή τού τόυνου καθαρού χαλκοΰ ήυε 70 λίρ.= 
1400 μάρκα ή σελίνια, τά 100 χιλιογρ. έχουσιν 
άξίαν 140 μαρκών. Έκ τούτων λοιπόν θ' άφαι- 
οεθώσι τ’ άνωτέρω ποσά. Ή έκφόρτωσις γίνεται 
έν ’ Αμβούργω,ότε άμέσως άφαιρούυται 3.25 μάρκα 
άνά 100 χιλιογρ. βάρους τοΰ μεταλλεύματος 
(μετά τής υγρασίας), ήτοι δΓ έκαστον το'υυου 
τούτου άφαιρούυται 32,50 μ. ώς έξοδα μεταφο
ράς κτλ. τού μεταλλεύματος εις τό μεταλλουρ
γείου. Ή χημική δ’ άνάλυσις θά γίυη ήλεκτρο- 
λυτικώς παρουσία καί τού πωλητού ή τού αντι
προσώπου αυτού έν τώ χημείω τού μεταλλουρ
γείου. Έκ τής εύρεθείσης δέ εκατοστιαίας περιε- 
κτικότης θά άφαιρεθή 1.3 °|0 χαλκού.

3.
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Α'. περίπτωσις. Πτωχά μεταλλεύματα μετά 
6J/o χαλκού. ’Αγοραία τιμή του τόννου χαλκού 
70 λίραι = 1400 μάρκα.

140 μάρ. (βάσις 70 λίραι) δι’ 100 χιλ. χαλκού, 
35 » άφαιροϋνται

105 »
60 °J0 περιεκτικότης χαλκσϋ
13 άφαιροϋνται

47 °/θ ύπόλοιπον χαλκού. Λοιπόν 4.7 χ 105=

100
4.93 μορ.

διά τά 100 χιλιογραμ. μετάλλευμα. Έκ του 
ποσού δέ 4.93 μάρκα 0’ άφαιρεθώσι 3.25 μάρκα, 
τό δέ υπόλοιπον 1,68 μάρκα είναι ή αξία των 
100 χιλιογρ. μεταλλεύματος, έπομένως ή τιμή 
τοΰ τόννου (1000 χιλιογρ.) αύτοΰ είναι 16.80 
μαρκ. καί των 3,000 τόν. 3,00θΧ 16.80 = 
50.400 μαρκ.

"Αν τήν περίπτωσιν ταύτην, ώς και τάς έπο- 
μένας,συγκρίνωμεν προς τάς τοΰ πρώτου παραδείγ
ματος, ευρίσκομεν μεγίστης τιμής διαφοράν. Τούτο 
αιτίαν έ’χει ότι, αί τοΰ πρώτου παραδείγματος 
δεν είναι άπηλλαγμέναι των έξόδων μεταφοράς 
άπο Λμβέρσης εις το μεταλλουργεΐον, αΐτινες ά- 
νέρχονται εις 32 περίπου μάρκας κατά τόνον 
μεταλλεύματος.

Αί του δευτέρου παραδείγματος περιπτώσεις 
είναι άπηλλαγμέναι των δαπανών τής μεταφο
ράς εις τδ μεταλλουργεΐον, αΐτινες ού σμικραί.

Β'. Περίπτωσις. Μέτρια μεταλλεύματα μετά 
7ό°|0 χαλκού.

Αγοραία τιμή τόννου χαλκού 70 λίραι = 
1400 μάρκα.

Οί ύπολογισμοΐ θά γίνουν δμοίως.

140.00 μάρκ. (βάσις 70 λίρ.) τά 100 χιλ. χαλκού 
27.50 » άφαιροϋνται

112.50
Έκ των 15 °|θ χαλκού 

άφαιροϋνται 1.3 θ/θ »

13 7 ύπόλοιπον.
Όθεν 112.50x13.7

100 =15.41 μαρκ.

τά 100 χιλιογρ. μετάλλευμα, καί 15.41—3. 
55 μαρκ. διά μεταφοράν μένει καθαρόν ποσδν I 2. 
16 μάρκ. δι’ 100 χιλιόγρ. μετάλλευμα, επομένως 
δι’ ένα τόννον αυτού ( = 1000 χιλιογρ.) προκύ
πτει τιμή 121, 60 μάρκας. Οί 3,000 τόννοι με
ταλλεύματος θά πληρωθώσι 364.800 μάρκαι,

γ'. Πλούσια μεταλλεύματα μετά 22% χαλ
κόν.

’Αγοραία τιμή καθαρού χαλκού 70 λίρ=1400 
μάρκαι.

140 μάρκαι
25 άφαιροϋνται 

“115.

22 ο/0 χαλκός
1,3 θ/θ άφαιροϋνται

20.7 % χαλκός. Όθεν 115χ20.7

100 = 23.80 μάρκας 

και 23.80 — 3.25 μάρκ. διά μεταφοράν = 20,55 
μαρκ. οι 100 χιλιογρ. μεταλλ· επομένως δι’ ένα 
τόν. 205,50 μάρ. κα'ι διά 3.000 τόν. 3000χ205 
50.=616.500 μάρκ.

ό . Περίπτωσις. Πλούσια μεταλλεύματα μετά 
25 °/0 χαλκόν.

Αγοραία τιμή τόννου χαλκού 100 λίραι. = 2. 
000 μάρκ. Ούτω
200 μάρκαι 25 % χαλκός

β'. Περίπτωσις. Αγοραία τιμή τόννου χαλκού 
1560 μάρκαι. Μετάλλευμα σιδηροπυρίτου μετά 
2.5 °|0 χαλκόν, παραδοτέον έν Χουέλβα. 'Όθεν 
2.5 % χαλκός. Τιμή τόννου χαλκού 1560 μάρκαι 
1. % έξοδα καμινείας —150
1.5 % *» ΓύΤδ

Εννοείται ότι εις βάρος τού πωλητού είνε τά 
έξοδα τής μεταφοράς κτλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Περί τον έμπορίον τον χαλκού καί στατιστικοί 
πληροφορίαι περί τής ετήσιας παραγωγής 
μεταλλενμάτων καί κα&αρον χαλκού.

Έν τώ διεθνεΐ τού μεταλλικού χαλκού έμπο- 
ρίω διακρίνουσι τέσσαρα αύτοΰ είδη, καί έν μέν 
Αμερική δύο, έν Ευρώπη δέ έτερα δύο. Τών τής 
Αμερικής φέρουσι τδ μέν τήν έπωνυμίαν Lake 

(τής λίμνης Lake Suherior), τδ δέ ήλεκτρολντι- 
κδς χαλκός Τών τής Ευρώπης δέ τδ μέν καλεΐ- 
ταΐ-Best Selected (άριστα. έκλελεγμένος),τόδέχαλ
κός Standard ή Chili Bars (Standard =νόμιμος, 
κανονικός. Ράβδος τής Χιλής).

Τδ ποσδν τού Standarb χαλκού άπδ έτους εις 
έτος έλαττούται.Ούτω τή 31 Δεκεμ.1903 τδ ποσδν 
τού έν ταΐς άγγλικαϊς άποθήκαις χαλκού κατήλθεν 
εις 3305 τόννους καί όμως τοιαύται μικραί ποσό
τητες έχρησίμευον ώς βάσεις τών χρηματιστικών 
τοΰ Λονδίνου άγορών μετά μεταλλαγών, αΐτινες 
καθ’ έκάστην άνήρχοντο εις 1000—2000 τόν
νους. Έκ τών εύθηνοτέρου τούτου τής Χιλής χαλ
κού μετά περιεκτικότητος 96 °yo εις καθαρόν χαλ
κόν ζητούνται έτησίως μόνον 20-25000 τόννοι.

Προ 15 έτών ό ήλεκτρολυτικδς χαλκός ώς 
πρδς τδν Best Selecteb είχε τιμήν μείζονα περί 
-άς ' —5 λίρας, παρεσκευάζετο δέ κατά μικράς 
ποσότητας σχεδόν χημικώς καθαρός μετά 99, 
95 % χαλκόν. Ή κατά τούς καθ’ ήμάς δέ χρό
νους παραγωγή τής ’Αμερικής άνέρχεται εις 250. 
000 τόνους, ούτως ώστε ό ήλεκτρολυτικδς χαλ
κός κατέστη ό κύριος προμηθευτής τής κατανα- 
λώσεως καί τδ τού έμπορίου σύμβολον (Marke) 
καί συνεπώς άπώλεσε τήν μείζονα αύτοΰ άξίαν. 
Ώς έκ τούτου ό Best Selected χαλκός διατελεΐ 
ώς πρδς τήν τιμήν κατά δλίγας τινάς λίρας άνώ- 
τερος.

Επειδή δέ διά τδν Best Selected χαλκόν χρη
σιμοποιούνται μεταλλεύματα πρώτης, τάξεως, είνε 
ή γένεσις τού συμβόλου συνδεδεμένη μετά μεγάλων 
δαπανών καί τδ κέρδος, καίτοι ή τιμή μεγάλη, 
είνε σμικρόν. Έν τή πράξει ό ήλεκτρολυτικδς 
χαλκός κατέστη χειράφετος (emanzipieren) τού 
Standard, άλλως έπρεπε νά ήνε πολύ άκριβώτερος 
διά τήν μεγάλην αυτού εις χαλκόν περιεκτικό
τητα (99.95 %) τού Standard έμπεριέχοντος 
96 % μόνον χαλκόν.

Τίς δέ ή διαφορά τών τιμών εις άγγλικάς λί

ρας τών τεσσάρων τούτων τού χαλκού εΐοών 
κατά τά έτη 1905 καί 1906 καταδείκνυται έκ 
τού κατωτέρω πίνακος, έμφαίνοντος τήν έτησίαν 
μέσην αυτών τιμήν.

1905 1900
ήλεχτρολυτ· χαλ. 72,λ. 15 σελ· 9 πέν.89 λ· 3 σελ. 11 πέν.
Λίμνης (Lake). 72, » 19 » 5 » 90 » 9 » 1 »
Best Selected. 74, » 5 » 10 » 92 » 2 » ό »
Standard 69, » 12 » 0 1/4 87 » 6 » 5

Έκ τού πίνακος τούτου καταδείκνυται ότι ό 
χαλκός Best Selected είναι ό άκριβώτερος.

(Άκολοΰ&εΐ).

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

(ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ)

Γ* 1 II.’. ΠΕΡΙ ΧΟΙΡΟΥ 

( Συνέχεια )

25 άφαιροϋνται και............ 1.3 άφαιροϋνται

175 μάρκαι 23.7υ/« χαλκός.
'Όθεν 175x23.7= 1,47 μάρκ.

100

και 41,4/—3.2.ν = 38.22 μάρ. δι 100 χιλιογρ. 
μεταλλεύματος καί δι’ ένα αυτού τόννον 382.20 
Οθεν διά 3,000 μεταλλεύματος θά πληρωθώσι 

1,146,000 μάρκ.

Γ . Παράδειγμα. ‘Υπολογισμός της κατά τόν
νον τιμής μεταλλενμάτων χαλκομιγονς σιδη- 
ροπνρίιον διά λιμένας τής Γερμανικής Θα

λάσσης.
Εκ τών έν αύτοΐς συστατικών θείου, χαλκού 

καί σιοήρου ή μεταλλουργία χρησιμοποιεί τδ 
θειον καί χαλκόν, ών τήν άξίαν μετά χημικήν ά- 
νάλυσιν υπολογίζει. Κατά νεωτάτας δέ μεταλ- 
λουργικάς προόδους έξάγουσιν έν τισι μεταλλιψρ- 
γείοις καί τδν σίδηρον. 'Όταν όμως ταυτα έμπεριέ- 
χωσι καί χρυσόν καί άργυρον, τότε ή βάσις τοΰ 
υπολογισμού είνε διάφορος. ’Επομένως δίδομεν εν
ταύθα τάς τιμάς θείου καί χαλκού διά χαλκο- 
μιγή σιδηροπυρίτην.

I. Θειον. Ή έκατοστιαία μονάς τού θείου υ
πολογίζεται 0,35 έως 0,42 τής μάρκας. 'Όθεν 
πρδς 0,40 μαρ. μετά 45 °/0 θειον ό τόνος τών σι
δηροπυριτών υπολογίζεται εις 0,40χ45 =18 
μάρκας. Μεταλλεύματα τής Νορβηγίας έλεύθερα 
άρσενικού τιμώνται κατά τι περισσότερον τών 
0,40 μάρ. τής Ισπανίας δέ άρσενικούχα ώς επί 
τδ πολύ 0,35 μαρ.

II. Χαλκός. Έκ τής ήλεκρολυτικώς καθορισ- 
θείσης ποσότητος τού χαλκού έν τώ σιδηροπυρίτη 
άφαιρεϊται πάντοτε 1 θ/θ.

α. Περίπτωσις. Αγοραία τιμή τόννου χαλκού 
1400 μάρκ. Μετάλλευμα σιδηροπυρίτου μετά 3. 
7 ο/θ χαλκόν, παραδοτέον έν Χουέλβα (Ισπανία). 
3·7% χαλν.6ς. I ιμή άγοραία χαλκού κατά τόννον 

1400 μάρκ.
1 » έξοδα καμινείας —150 μάρκ.
2·7 % "1250 αάοκ.

2.7
Επομένως άξια χαλκού ^-θθ-1250μάρκ. = 33.75

Όχορός,έν μέτρω γινόμενος, είναι άσκησις τά μά- 
λα υγιεινή, καθ’ ο θέτουσα εις κίνησιν πάντας τούς 
ύποκειαένους εις την βούλησιν μϋς τοϋ σώματος. Ή 
άσκησις δ’ αϋτη καθίσταται έτι ύγιεινοτέρα δπόταν 
συνοδεύηται άπό τοϋ ήχου καί τοϋ ρυθμρϋ τής τε φω
νητικής καί ένοργάνου μουσικής, ήτις επιδρά εύα- 

ρέστως επί τοϋ νευρικού ήμων συστήματος.
Ή επί τής ύγιείας ωφέλεια τοϋ χορού είχεν άνα- 

γνωρισθεΐ άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, καθ’ οϋς. ά- 
πετέλει ούτος αέρος τής τότε θρησκευτικής λατρείας, 
ώς επίσης καί άπό τών πρώτων χρόνων τοϋ χριστια
νισμού, οστις διατηρεί έτι και νυν ίχνη τούτου εν 
ταΐς τελεταΐς τών μυστηρίων τοϋ γάμου καί τού 

βαπτίσματος.
Έν τή άρχαιότητι ήσκοϋντο εις τον χορον και αυ

τοί οί φιλόσοφοι. 'Ο Σωκράτης έν τή γεροντική αύ- 
τοϋ ήλικίρρ έμαθε χορόν. Ό Όμηρος αναφέρει ότι οι 
Τρώες έχόρευον μετά πάσης ήδυπαθείας :

« ψενοταΐ r‘ όρχηοταί τί, χοιροιτοποίησιν ίίριοτονε. 
(Ή. ω. 261).

Έν Κρήτη δ' οί παίδες ύπεχρεοϋντο διά νόμου νά 
γυμνάζωνται χορεύοντες ένόπλως τήν πυρρίχην ή τόν 

πυρρίχιον χορόν.
Μόνον οί ’Ασιατικοί εύγενεΐς καί οί Ρωμαίοι άπη- 

ξίουν νά χορεύωσι.
Ό χορός προσεγγίζει μάλλον πρός τό πήδημα ή 

πρός πάσαν άλλην άσκησιν. Ούτος, και ίδια ό Ιγχώ- 
ριος ’Ελληνικός και ό 'Αλβανικός συνίσταται εις 
ρυθμικάς κινήσεις τοϋ σώματος, και εις εκτέλεσιν 
μάλλον ή ήττον αρμονικών βημάτων και κινήσεων τοϋ
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κορμού ή τών άνω άκρων ποικίλην, γενομένην σχεδόν 
πάντοτε, ύπο τον ήχον της μουσικής ή της φωνής. 
Αποτελεί όε κα,λλίστην καί εύχάριστον άσκησιν, κα.- 

θιστώσαν το σώμα. εύστροφον παρέχουσαν αύτώ χάριν 
και ευτονίαν τά μάλα. συυ.βάλλουσαν εις την ύγι- 
ειαν. Δυστυχώς όμως τά εύεργετικά αποτελέσματα 
τοϋ χορού εκμηδενίζονται ενίοτε, διότι έν πολλοΐς 
την σήμερον ό χορός έκτελεΐται έντός τών οικιών, ή
τοι εντός κεκλεισμένων χώρων, καί σπανίως έν ύπαί- 
θρω η έπί τών δημοσίων πλατειών. Έν ω έάν έξετε- 
λεΐτο εν τώ ελευθίρω άέρι,καί έπολλαπλασιάζοντο αί 
κινήσεις της προχωρησεως καί ύποχωρησεως, τη μει
ώσει τών περιστροφικών, Οά ήδύνατο ν’ άποβή ό,τι ή
το καί έν τή άρχαιότητι, ήτοι ή άσκησις ή μάλλον 
αισθητή, ή μάλλον τελεία καί ή μάλλον ύγιεινή.

'Ως τοιοϋτος δ’ ό χορός είνε ωφέλιμος ού μόνον σω- 
ματικώς άλλά καί ψυχικώς, άτε διασκεδάζων τήν με
λαγχολίαν, τήν λύπην καί τήν νοσταλγίαν.

Ήθελεν εϊσθαι βεβαίως δυσχερές έκ πρώτης ό'ψεως 
όπως ζητήσωμεν νά καθορίσωμεν έπακριβώς τήν έπο- 
χην άφ’ ής ήρξατο ό άνθρωπος χορεύων. Βασιζόμενοι 
όμως έπί τών διδαγμάτων τής φυσιολογίας, ήτις γνω
ρίζει ήμΐν ότι δ άνθρωπος ένστίκτως φέρεται πρός τόν 
χορόν, έ'κ τίνος έσωτερικής άνάγκης τού νά θέση τό 
νευρικόν αύτού σύστημα είς ύπερδιέγερσιν, ήτις επακο
λουθεί εις πασαν σύντονον κίνησιν τού σώματος, φρο- 
νούμεν ότι δυνάμεθα νά συμπεράνωαεν ότι τάς ποώτας 
αύτού σχέσεις προς τόν χορόν συνήψεν δ άνθρωπος έν 
τή πρώτη κοιτίδι, ήτις έδέχθη αύτόν μετά τήν κοσ
μογονίαν, ήτοι έν τφ δάσει, καθ’ ήν έποχήν έζη έτι 
νομαδικόν βίον καί δέν είχε συνοικισθεΐ ποός άποτέ- 
λεσιν κοινωνίας.

Συνέβη τούτ’ έστιν είς τόν άνθρωπον ό,τι συμβαί
νει καί είς τά λοιπά ζώα, τά νεαρά, ών τινων οί ορ
γανισμοί, κατά σοφήν πρόνοιαν τής φύσεως, ένέχουσι 
ποσότητά τινα πλεοναζόντων χυμών, έφ’ όσον εύρίσ
κονται είς τήν ηλικίαν τής άναπτύξεως καί άναπα- 
ραγωγής. Έκ τούτου δέ τότε, έάν δέν άπασχολή 
ταύτα ούδεμία άλλη έργασία πλεϊότερον απαιτητική, 
σκιρτώσι καί παραδίδονται είς χοροπηδήματα, έξ έν
στικτου ροπής τού νά διεγερθώσι νευρικώς.

Εντεύθεν βλέπομεν ότι πάντα τά ζώα, καί ιδίως 
τά νεαρά, χορεύουσι μετά τοσαύτης χάριτος, ήτις 
σαγηνεύει τό βλέμμα ήμών. Τίς δέν έθαύμασεν έν τοϊς 
ιπποδρομείοις τούς εύγενεις κα! ύπερηφάνους ίππους 
ή τούς εύφυεΐς κύνας, χορεύοντας κανονικώτατα ύπό 
τόν ήχον εύμόλπου μουσικής, ή ποιος δέν έστη κατα
γοητευμένος προ τοϋ χορού τών άκάκων άρνίων, χορευ- 
όντων έπί τής βελούδινης χλόης τών άγρών ' ή τίς δέν 
παρηκολούθησε μετά θυμηδείας τά ζωηρά σκιοτήματα 
τρελλής καί πονηράς γαλής μετά τήν σύληψιν ποντικού;

Όθεν έκ τής μελέτης τής ιστορίας τής φύσεως συ

νάγεται ότι δ άνθρωπος ήρξατο χορεύων τό πρώτον έν 
τος τών παρθένων δασών, είς έποχήν άφαντάστως 
παλαιαν, καθ ’ ήν μόλις ήνοιξε τό πρώτον τούς οφθαλ
μούς αύτού προς το φώς τού κόσμου. Καί θά έχόρευε 
βεβαίως τότε όπως έχόρευον πέριξ αύτού καί τά λοιπά 
ζώα καί τά άγρια θηρία, τά περικυκλούντα αύτόν, 
και άτινα έξηνάγκαζον τούτον νά έρπη έντός τών σπη
λαίων ή ν ’ άναρριχάται είς τούς απροσίτους καί άπορ- 
ρώγας βράχους ή είς τά ύψηκόρυφα δένδρα τών δα
σών τούτων.

"Ισως δ’ όμως ούτος, ώς νοημονέστεοος τών λοιπών 
ζώων, νά έχρησιμ.οποίει τότε ώς ορχήστραν τάς πρώ- 
τας άνάρθρους κραυγάς του, αίτινες, κατά τήν θεω
ρίαν τού Δαρβίνου, δέν διέφερονκαί πολύ άπό τά ούρ- 
λιάσματα τών πιθήκων, ή νά παρηκολούθει τήν ά- 
γριαν μουσικήν, ήν άπετέλουν οί σφοδροί άνεμοι μυ- 
κωμενοι εντός τών πυκνοφύλλων καί γιγαντιαίων δα
σών.

Χορού ύπάρχουσι πολλά καί διάφορα είδη παρά 
τοις διαφόροις έθνεσι, άπερ δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν 
εις τά έξής κυριώτερα :

J). Ιούς πολεμικούς χορούς, τούς οποίους χορεύ- 
ουσιν ιδίως οί έρυθρόδερμ.οι,συνοδεύοντες τούτους δι ’ α
ρειμάνιων στάσεων καί τολμηρών πηδημάτων ή πολε
μοχαρών επιφωνημάτων. Είς την κατηγορίαν τών χο
ρών τούτων δυνάμεθα νά ύπαγάγωμεν καί τούς Εθνι
κούς ήμών ή 'Ελληνικούς καλουμένους χορούς, τούς 
τε Αρχαίους, τούς ύπό άσματος συνοδευομένους, καί 
κατ’ έξοχήν έν ταΐς έορταΐς πρός τιμήν τών θεών γι- 
γνομένους, καί τούς νεωτέρους, τούς έν ειδει κύκλου 
υπο τών χορευτών χορευομένους, και οιτινες άρχαί- 
γονον έχουσι την καταγωγήν, άφού δ 'Ησύχιος άνα- 
φερει ότι ή λέξις χορός σημαίνει τήν εν κύκλφ κίνη- 
σιν πολλών όμοϋ ατόμων, ή οποία τις γίνεται είς 
τους εγχωρίους ήμών χορούς τούς οΰτω δέ καλουυ-ένους 
Ελληνικούς.

Οι άρχαϊοι Έλληνες πολεμισ.ταί έχόρευον τήν πυρ- 
ρίχην ή τον πυρρίχιον καλούμενον χορόν, δστις ήτο 
είδος ένοπλίου πολεμικής όρχήσεως, (έπονομασθείσης 
ούτως άπο τού εύρετού αύτής Πυρρίχου. (Άθήν. 14. 
630,) ή άπό τής ύποπύρρου στίλβης τών χαλκών ό. 
πλων τών ενόπλων χορευτών), καθ’ δν «όνο στίχοι έ
νοπλων άνόρών η παίδοχν (Άθήν.), εν άσματι και 
ρυνμφ προσήλαυνον άλλήλοις, δτε μεν προελαύνοντες 
οτε δέ ύπείκοντες, καί δι’ ευκινήτων τοΰ σώματος 
στροφών παριστώντες τόν τρόπον τοΰ μάχεσϋαι καί έκ- 
κλίνειν τάς προσβολάς καί βολάς τών πολεμίων. (1)

Ό Όμηρος αναφέρει ότι έν Κνωσσώ τής Κρήτης (2) 
υπήρχεν ίδιος χορευτικός τόπος, ένθα έχόρευον ίδιους 
χορούς προς τιμήν τής ’Αριάδνης, καλούμενος ιιΚνώσ- 
σια όρχήματα» (Σοφ. Α. 700).

(Έπεται συνέχεια)

Σ Ν. ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ
’Επίατρος

iimiim γραμμιτι
Δέν Οά ήτο ίσως περιττόν νά κάμω, άπό τών 

στηλών τής φίλης « Έλλ. Έπιθεωρήσεως», λό
γον περί τής άξιοπρεποΰς δσον και Οαυμασίας ά- 
παντήσεως, ήν οί Έλληνες τής Αίγυπτου έδω
σαν είς τάς ύβρεις καί συκοφαντίας τοΰ Λόρδου 
Κρόμερ, τοΰ συγγραφέως τοΰ βιβλίου «Modern 
Egypt»· Τό ενταύθα Έλλην. Έμπ. Έπιμελη- 
τήριον, αντάξιον τής αποστολής και τοΰ προορι
σμού αύτοΰ συνέταξε καί έδημοσίευσεν εκτενή ά- 
πάντησιν, έν ή εξετάζει μέ άκαταμάχητον δύνα- 
μιν επιχειρημάτων και μέ σαφήνειαν κατά πόσον 
είνε άληθεΐς καί βάσιμοι αί κατηγορία’., τάς οποί
ας ό εύγενής Λόρδος, ό εσχάτως έγκαταλείψας 
τήν θέσιν τοΰ ’’Αγγλου Άρμοστοΰ έν Αίγυπτω, 
έπέρριψε παραλόγως όσον και μοχθηρώς έναντίον 
ένός ολοκλήρου Ελληνικού πληθυσμού έντιμων 
άνθρώπων.

Κατηγορήθησαν ύπό τοΰ Κρόμερ οί Έλληνες 
εις οΰς πρωτίστως οφείλεται ή βελτίωσις τών 
διαφόοων ποιοτήτων τοΰ βάμβακος, τών οποίων 
αί πλεϊσται φέρουν τά ονόματα τών έφευρετών, ή 
έπέκτασις τής καλλιέργειας καί συνεπώς ή αύξη- 
σις τής παραγωγής, άκολούθως οέ καί ή τής κα
ταναλώσεως. Μέγας Εμπορικός Ελληνικός Οί- 
κοε, ό τών κκ. Χωοέιχη-Μπενάκη, έποωτοστάτη- 
σεν είς τό σπουδαΐον τοΰτο ζήτημα έβελτίωσε 
τάς ποιότητας διά τής προμήθειας καί διανομής 
σπόρων εκλεκτών,έπεξέτεινε τήν καλλιέργειαν τών 
γαιών δι’ ίδιων μέσων, έδίδαξε τόν τρόπον αύτής 
εις τούς φελλάχους καί ηύρυνε πανταχοΰ τής Εύ 
ρώπης καί τής ’Αμερικής τάς άγοράς καταναλώ
σεως τοΰ Αιγυπτιακού βάμβακος. ’Αμείλικτος 
εξακολουθεί ή άπάντησις παρατάσσουσα ισχυρά 
έπιχειρήματα έναντι όλων τών ψευοών κατηγο
ριών τοΰ Λόρδου κατά τών Ελλήνων, είς τόν ε
πίλογοί δέ αύτής παρατίθεται έν τηλεγράφημα, 
τό όποιον καί μόνον ίσως εϊνε ικανόν νά παρου- 
σιάση είς τά δμματα πάντων τήν ειλικρίνειαν καί 
τήν άμεροληψίαν ! ! ! τών κρίσεων τοΰ Αγγλου 
συγγραφέως.

Ολίγον πρίν ή εγκατάλειψη τό έδαφος τής 
Αίγυπτου ό Λόρδος Κρόμερ έτηλεγράφησε πρός 
τον κ. Έμ. Α. Μπενάκην, Πρόεδρον τοΰ Έλλ. 
Έμπορ. Επιμελητηρίου, μεταξύ άλλων καί τά 
εξής έπί λέξει :

«... Άναγνωρίζων καί έκτιμών άπό μακράς 
σειράς ίτών τάς μεγάλας ύπηρεσίας, τάς όποιας 
παρέσχον είςτόν τόπον αυτόν τό Ελληνικόν εμ
πορίαν και η Βιομηχανία άντεπεύχομαι είς αύτά 
εύτυχίαν και εύδα'.μονίαν. »

Οίον άφθαστον ύψος άγγλικής εύθύτητος καί 
ειλικρίνειας ! ! !

Μετά ένδεκα όλα έτη ένηργήθη κατά το λήξαν 
έτος άπογραφή τών κατοίκων τής Αίγυπτου, ό 
άριθμός τώ> όποιων κατά προσέγγισιν άνήλθεν είς 
11,192,000, είς οΰς δμως δέν συμπεριλαμβάνον- 
ται νομάδες κάτοικοι, υπολογιζόμενοι εις 80,000. 
Ό άριθμός τής τελευταίας άπογραφής πρός τόν 
τής άπογραφής τοΰ 1897 παρουσιάζει αύξησιν 
1.457, 595 κατοίκων.

Διερχόμεθα τούς μήνας τοΰ θέρους καθ’ οΰς τε
λεία άπραξία έπικρατει πανταχοΰ. 'Ως έκ τής 
κρίσεως, ήτις, παρά τάς γενομένας ένέσεις διά 
τών συναφθέντων διαφόρων δανείων, ύφίσταται 
άκόμη, αί τιμαί τοΰ βάμβακος είναι χαμηλαί. 
Είς τοΰτο συντείνει κατά πολύ καί ή συνεχής 
πτώσις τών τιμών έν Αμερική, ή οποία έξακο- 
λουθεϊ φοβερά μαστιζόμενη άπό τήν κρίσιν. Αί 
τιμαί τοΰ έτοιμου βάμβακος είναι τάλ. 14, 13)16 — 
14 23)32, τής δέ νέας έσοδείας τάλ. 15 1)4. Αί 
οοβεραί διακυμάνσεις τών τιμών τής Αμερικής 
έπιδοώσι αενάλως καί έπί τών έδώ τιμών, ένεκα 
δέ τούτου έλαχίστη κίνησις παρατηρεΐται μέσα 
είς τήν Μπόρσαν μας. ’Από δλα τά μέρη του 
Εσωτερικού έρχεται ή είδησις ότι έφέτος τό νε- 

οόν τοΰ Νείλου δέν είναι αρκετόν, πράγμα τό ό
ποιον θά έπιοράση κάπως έπί τής έσοοείας, ή ό- 
~οία έφέτος Οά είναι όψιμος τής περισυνής κατά 
20-25 ήμέρας.

ΕΛΛΗΝ 
ΆΛεξάνδρεια 14 Ίονίίον.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ

Τήν έσπέραν τής έβδομης ’Ιουλίου έξέπνευύεν έν 
Κηφτσστμ ό Δημήοιος Βικέλας. 'Ο άποθανών έξέχου- 
δαν κατείχε θέΟιν έν τμ ήμετέρμ κοινωνία ού μόνον 
ώς άνθρωπος τών γραμμάτοεν, άλλά κυρίως ώς άνήρ 
δράόεως κοινωφελούς καί χαρακτηρος άδαμαντίνου.

'Ο Δημήτρτος Βτκέλας έγεννήθη έν Σύρω τήν ι; 
Φεβρουάριου 1835- έκ γονέων ευυπολήπτων. Τήν εγ
κύκλιον αύτοΰ παίδευσιν έλαβεν εις τό τότε άκμάζον 
έν Σύρω λνκειον τοϋ Εύαγγελίδου. Είς ηλικίαν ι χ έ
τών έγκατεότάθη είς Λονδίνον, εργαζόμενος πλη
σίον τών θείων του Μελά, έκ τών πρώτων έκεϊ 
έλλήνων έμπορων' τό 1867 ένυμφεύθη έκεϊ τήν Καλ* 
λιόπην Γεραλοπούλου" έν Λονδίνω διέμεινε μέχρι τοϋ 
1874· Έκτοτε μέχρι τοϋ 1896 έζη κυρίως έν Παρισίοις, 
άπό δέ τοϋ 1896 έγκατεστάθη όριστικώς έν Άβήναις.

'Ο Βικέλας καίτοι δέν ήτο φιλόλογος έξ επαγγέλ
ματος, κατεγίνετο παιδιόθεν μετά ζήλου περί τά γράμ
ματα. ’Εκτός της μητρικής κατεϊχεν άριστα τήν Γαλ
λικήν, και ’Αγγλικήν γλώσσαν, έγνώριζε δ’ έτι τήν 
Γερμανικήν, 'Ισπανικήν καί’Ιταλικήν,

Μαθητής ήτο έτι ό Βικέλας καί μετέφρασεν, είς η
λικίαν 14 έτών, τήν τραγωδίαν τοϋ Hacine Έσθήρ,

(V Ευρωπ. Άνδ. 1136 Πλάτ. νόμ. 7. 815. Ξενοφ. «πυρ- 
ριχην βλεπων =ενόπλιον και πολεμικόν τι.

(2) Κχωσσός = Πρωτεύουσα τής νήσου Κρήτης έπί τή’ 
Β. παραλίας, έδρα τοΰ Μίνωος, νϋν δ’ ερείπια πρός Ν. τών 
Χανιών,
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είς Στίχους ρέοντας' ό διευθυντής τοϋ έν Σύρφ ελλη
νικού λυκείου X. Εϋαγγελίδης δι’ ΕπιΣτολής έζήτηόε 
παρά τοϋ μαθητοϋ του τήν άδειαν τής τυπώόεως καί 
τής Παραότάόεως τοϋ έργου ύπό Συμμαθητών τοϋ 
Βικέλα, ήτις καί έδόθη’ καί οϋτω τό 1851 έτυπώθη έν 
Έρμουπόλει τό πρώτον ποιητικόν έργον τοϋ Βικέλα 
ύπό τόν τίτλον «Έόθήρ .τραγωδία τοϋ'Ρακίνα καί άλ
λα διάφορα ποιήματα» μεταξύ τών οποίων διακρίνε- 
ται « ό ΈξόριΣτος». Διάφορα άλλα ποιήματά του έ- 
ξέδοτο ό Βικέλας ύπό τόν τίτλον «Στίχοι» τό 1862 
καί είς β'.έκδοόιν έπηυξημένην τό ι885«Ώς άποχαι- 
ρετιόμόν είς τήν Νεότητα καί είς τήν ΠοίηΣιν». Τά 
ποιήματα τοϋ Βικέλα διακρίνει χάρις καί άφέλεια. ‘Ο
λίγος ήμέρας πρό τοϋ θανάτου του, ότε ό αοίδιμος ά- 
νήρ εϋρίόκετο κατά τήν έκφραόίν του «μεταξύ δύο 
κόόμων» καί ύπέφερεν ύπό τό βάρος τής βροτολοιγοϋ 
νόόου άνέγνωόα έν ποίημά του τό «Παράπονον»:

«τί μοϋ καίει φρικτά τό κεφάλι ;
«τί τά μάτια μου έτόι θολόνει ;
«ή καρδιά μου Στά Στήθη τί πάλλει ;
«τί άνάπτει καί πάλιν παγόνει;

Ένόμιόα πρός Στιγμήν ότι τό κατά τό 1861 γραφέν 
ποίημά του τοϋτο, ήτο οίονεί όραμα τοϋ τέλους του 
κατά τό 1908.

Είς τά ποιητικά έργα τοϋ Βικέλα ανάγονται καί αί 
μεταφράΣεις του τοϋ Ξ'. τής ΌδυΣΣείας καί τών 
κλαόόικών έργων ξένων φιλολογιών, δηλ. περικοπών 
τινων τοϋ Faust τοϋ Goethe, τοϋ δράματος τοϋ μεγά
λου Ίόπανοϋ δραματικού Echegaray «ό Μέγας Γαλεό- 
τοςβ,καί κυρίως τών έξ ΣαικΣπειρείων δραμάτων,ήτοι 
τοϋ’Ρωμαίου καί Ίουλιέτας, Όθέλλου, ΒαΣιλέως Λήρ, 
Μάκβεθ, Άμπλέτου καί’Εμπόρου τής Βενετίας.Μόνον 
οί γνωρίζοντες τάς δυόχερείας μεταφράΣεως ποιητικού 
έργου καί μαλιότα τοϋ έν πολλοΐς Στρυφνού τό ύφος 
ΣαΐΣκπείρου, δύνανται δεόντως νά έκτιμήΣωΣι τό έρ
γον τοϋτο τοϋ Βικέλα, όότις ού μόνον πάΣας Σχεδόν 
τάς δυόχερείας ύπερπήδηόεν, άλλά καί έπλούτιΣε τάς 
μεταφράΣεις του διά χρηΣιμωτάτων τώ άναγνώότμ Ε
πεξηγηματικών ΣημειώΣεων.

Ίότορικά έργα τοϋ Βικέλα έχεμεν δύο’ τό πρώτον 
είναι ή μελέτη του «Περί Βυζαντινών» (έν Λονδίνιρ 
1874)’ διά τής έργαόίας του ταύτης ό Βικέλας, ώς ό 
ίδιος λέγει έν τφ προλόγω, δέν προετίθετο τήν έπί- 
δειξιν γνώόεων, άλλ’ άπλώς νά ΣυντελέΣμ κατά τι είς 
διάδοΣιν όρθοτέρας καί δικαιοτέρας έκτιμήΣεως τοϋ 
βυζαντινού κόΣμου’ καί όμολογουμένως ό Βικέλας 
ήτο έκ τών πρώτων, οί όποιοι άνευ προκαταλήψεων 
άπέβλεψαν είς τήν ΊΣτορίαν τής έλληνικής αϋτοκρα- 
τορίας, έν μ έποχμ οί πλεϊότοι έτι μετά περιφρονή- 
Σεως ώμίλουν περί αύτής. Τό δ’ έτερον ίότορικόν του 
έργον, γαλλιΣτί γραφέν, «Εα Grece byzantine et mode
rns* (1893) είναι Συλλογή είς τόμον τών γαλλιΣτί γρα- 
φειόών ίότορικών πραγματειών του, ήτις τόόον Εξε- 
τιμήθη έν τή Έόπερία, ώΣτε μετεφράΣθη καί είς τήν 
άγγλικήν. Άλλά κυρίως ό Βικέλας διεκρίθη ώς λογο
γράφος. Τό πρώτον του πεζόν έργον, τό καί γνωότό- 
τερον είς τό πολύ κοινόν, είναι ό Λονκΐίς Λάρας, τό 
γνήόιον αύτό ελληνικόν διήγημα, έν ώ άντικατοπτρί- 
ζεται όλη ή θερμή τοϋ Συγγραφέως άγάπη πρός τήν

Πατρίδα. Τό έργον τοϋτο δημοΣιευθέν τό πρώτον το 
1879, ήρίθμηΣε πολλής έκδόΣεις, ών διακρίνεται ή τε- 
τάρτη πεποικιλμένη δι’ εικονογραφιών τοϋ Θεοδώρου 
Ράλλη. Ό Λουκης Λάρας δέν κατέΣτη μόνον έθνικόν 
άνάγωΣμα, άλλά τόόον έξετιμήθη πανταχοϋ τής Εύ- 
ρώπης, ώότε μετεφράΣθη είς πλείονας τών ΐ5Εύρωπαϊ- 
κών γλωόόών καί οϋτω κατέ.Στητό έργον τοϋτο τό πλέον 
γνωΣτόν παντός άλλου νεοελληνικού είς τό εύρωπαϊ- 
κόν δημόόιον. Τό Σύγγραμμά του «De Nicopolis ά Ο- 
lyinpiatfParisl885),δημοΣιευθέν καί έλληνιΣτί,παρέχει 
είς ύφος γλαφυρόν ταξειδιωτικάς του άναμνήόεις. 
Τά «Διηγήματα» τοϋ Βικέλα (1887) έφάνηόαν καί είς 
β'. έκδοσιν (1897) πεποικιλμένην δι’ εικόνων τών 
Σπουδαιοτέρων μας ζωγράφων Γιαλλινά, Γύζη, Ίακω- 
βίδου, Λύτρα, Ράλλη, Ρίζου καί Φωκά. Τά διηγήματα 
ταΰτα, άτινα χαρακτηρίζει φυόικότης καί άπλότης 
μετεφράόθηόαν γαλλιΣτί καί άγγλιότί , τινά δέ καί 
γερμανιότί, ΐόπανιΣτί, Σερόιότί καί ίταλιότί. «Αί δια
λέξεις καί άναμνήόεις» (1893) είναι Συλλογή διαφόρων 
του διατριβών καί διαλέξεων, τά μάλιότα ένδιαφερου- 
Σών, έκ 506 Σελίδων. Χάριν τών έλληνοπαίδων μετέ- 
φραόεν δ Βικέλας «Τά δανικά παραμύθια» τοϋ Ander
sen καί είς τήν Συλλογήν τών ώφελίμων βιβλίων έγ
ραψε τά έξής : Ή Γή τοϋ πυρός, τά'Ελληνικά γράμ
ματα, ή Σουηδία, οί Τυφλοί. Τά Συγγραφικά προ- 
Σόντα τοϋ Βικέλα καί ιδία ή έλλειψις έπιτηδεύόεως 
ύπεβοηθοϋντο καί ύπό τής γλαφυρής του γλώΣΣης' 
ό>ς πρός τό γλωΣΣικόν ζήτημα άποφεύγοιν ό άοίδιμος 
τά άκρα, έβάδιζε τήν μέόην όδόν, τήν καί βαόιλικήν. 
Ήτο έκ τών φρονούντων ότι ή γλώΣΣα δέον νά άκο- 
λουθξί τήν φυόικήν της έξέλιξιν, καί οτι είναι Επιβλα
βής πάοα βεβιαόμένη άνάπτυξις αύτής. Τήν Ιδέαν 
του ταύτην άριότα διατυποϊ είς έν έπίγραμμα, τοϋ 
έτους 1859 :

«Ποϋ τήν τραβάτε, ώ γραμματιόμένοι, 
τήν νέα γλώΣΣα τήν έλληνική ; 

έμπρός Εκείνη μόνη της πηγαίνει’ 
άφήτέ την νά ίδοϋμε ποϋ θά ’βγή. 

Τήν Σέρνετε όπίόω τήν καϋμένη, 
’Ενώ αύτή έμπρός γερά πατεϊ.
Θά ΣπάΣι,ι τό Σχοινί ποϋ τήν τραβάτε, 
καί όλοι Σας τάνάόκελα θά πάτε».

Έκτενώς δέ κηρύΣΣεται ύπέρμαχος τής μέόης όδοϋ 
έν τή γλώΣΣμ είς τά προλεγόμενα τών Διαλέξεων καί 
Άναμνήόεων.

Άλλά καί τόν λόγον έχειρίζετο ό Βικέλας μετά 
χάριτος Σπάνιάς ήτις άνεδείκνυεν αύτόν Conferencier 
Επαγωγόν.

Ή κοινωφελής δράόις τοϋ Βικέλα είναι γνωότή’ ούκ 
ολίγον ΣυνετέλεΣεν είς τόν έν Άθήναις έορταόμόν τών 
πρώτων ’Ολυμπιακών άγώνων καί έξελέγη τό 1894 
Πρόεδρος τής Διεθνούς Επιτροπής αύτών’ τό 1899 έγέ- 
νετο ό ιδρυτής τοϋΣυλλόγου πρός Διάδοόιν τών Ώφε
λίμων Βιβλίων, ού ήτο ή ψυχή καί ό Πρόεδρος μέχρι 
τοϋ θανάτου, άφοόιωθείς είς τό έργον του μετά ζήλου 
ένθέου. Καί είς τήν ϊδρυόιν τοϋ Οίκου τώνΤυφλών τοϋ 
ΈθνικοϋΣκοπευτηρίου καί τήςΣεβαότουπολείου’Επαγ- 
γελματικής Σχολής ΣυνετέλεΣεν ούκ ολίγον. Αύτός δέ 
έρριψε καί τήν ίδέαν τής ίδρύόεως τοϋ'Ηρώου τής Έ- 

παναότάόεως έπί τοϋ Λυκαβηττού καί είργάόθη ΐνα 
τεθώόιν αί πρώται χρηματικαί βάόεις.

ϊ
"Οταν ό Βικέλας έζη έν ΠαριΣίοις ή οικία του ήτο 

τό έντευκτήριον τών έκεϊ.έλλήνων, οίονεί άνεπίόημος 
ΈλληνικήΠρεΣβεία, όπου οί νεαροί ΣπουδαΣταί καί 
διά λόγων καί διά τοϋ παραδείγματος πολύ ό>φε- 
λοϋντο, έν Άθήναις τούναντίον ή οικία τοϋ Βικέλα 
ήτο τό έντευκτήριον τών έπιόκεπτομένων τήν πόλιν 
ξένων,είς τους οποίους έδίδετο εύκαιρία νά γνωρίόωόι 
τήν άνωτέραν Ελληνικήν κοινωνίαν. Διά τών Σχέόεών 
του δ Βικέλας ούκ ολίγον ΣυνετέλεΣεν είς’άνάπτυξιν 
φιλελληνικών αίόθημάτων μάλιότα έν ΠαριΣίοις, τι
μών τήν πατρίδα του έν τή ξένη, ένθα πολύ έτιμάτο.

Δείγματα τής τιμής καί ύπολήψεως, ών άπήλαυεν 
δ Βικέλας πανταχοϋ, είναι ού μόνον ότι ήτο Επίτιμον 
μέλος πλείότων Σπουδαίων Συλλόγων, άλλά καί ότι 
έτιμήθη—έκτος τοϋ Ελληνικού ταξιάρχου—δι’άνωτέ- 
ρου γαλλικού καί δανικού παραόήμου,καί ότι έν Σκω
τία τώ άπενεμήθη δ Σπανιώτατα άπονεμόμενος, τιμής 
ένεκα, τίτλος τοϋ Επιτίμου διδάκτορος τοϋΠανεπιότη- 
μίου τοϋ ύγίου Άνδρέου.

Ή Βικέλας άπέθανεν είς ηλικίαν 73 έτών, καί ό
μως ή ψυχή του διετηρεϊτο νέα’ πρός τά πάντα άπέ- 
βλεπε μέ τό ύγιές τής αίόιοδοξίας δμμα’ έκεΐ ένθα οί 
άλλοι έβλεπον τά πάντα μέλανα, αύτός διέκρινε καί 
εϋριόκε τά φωτεινά Σημεία. Ό Βικέλας βεβαίως έδρα- 
Σεν <’·>ς λόγιος άλλά κυρίως ώς τύπος άνθρώπου θά 
παραμένιι, άθάνατος’ δ τύπος τοϋ ιδεώδους, εύγενοϋς 
καί χρηότοϋ άνδρός, δ άνθρωπος τών πεποιθήόεων, 
αί όποΐαι καί μόναι έκανόνιζον πάόάν του πράξιν 
καί πάντα λόγον του. Ό Βικέλας διά τής Επιβολής 
τοϋ χαρακτήρός του έδίδαξε καί έπέδραόε πολύ πλέον 
ΐι χιλιάδες βιβλίων, διότι τό ζών παράδειγμα είναι Ε
κείνο, όπερ κατ’ Εξοχήν Επιδρά έπί μιας κοινωνίας. 
Ή κηδεία του έτελέόθη τήν 8 ’Ιουλίου δημοτελής, 
άνευ Στεφάνων, λόγων καί Στρατιωτικών τιμών, Συμ- 
φώνως πρός τάς τελευταίας του θελήόεις.

Διά τής διαθήκης του κατέότηόε κληρονόμους τάς 
άδελφάς του, άφήκε δέ διάφορα κληροδοτήματα γεν
ναία είς Συγγενείς καί κοινωφελή ιδρύματα καί έξηό- 
φάλιόε τόν βίον είς τόν Σύλλογον τών ΏφελίμωνΒι- 
βλίων διά κληροδοτήματος δραχμών ένεννήκοντα χι
λιάδων. Προόεχώς θά ϊδη τήν δημοόιότητα τό τελευ- 
ταϊον έργον τοϋ Βικέλα «Τά άπομνημονεύματα», ά
τινα άναμφιβόλως μέγα θά προκαλέόωόι τό Ενδιαφέρον.

Άς είναι ή μνήμη τοϋ Βικέλα αιώνια καί άγήρως 
είς τούς έπιζώντας, καί είθε καρποφόρως νά έπιδράόη 
τό παράδειγμά του έπ’ αύτών !

π ρ η τ ο φιλί
Χαΐμένη μές τό φώς τό απόκοσμο 
ονειρευόταν μιά μικρή ψυχή, 
σάν πεταλούδα άσπρη έπέταε 
ατού “Ερωτος τή χαραυγή.

Μιά αχτίδα τοϋ ήλιου τής Αγάπης 
— πρώτο τοΰ “Ερωτος φιλί — 
άπάνου στ' ασπρα άγνά φτερά της 
'φίλησε τή μικρή ψυχή.

Λευκή ψυχή ποΰ ονειρευότανε 
τοΰ ουρανού τήν ηδονή, 
γλυκό φαρμάκι τήν επότισε 
τό πρώτο τοΰ “Ερωτος φιλί.

[1903] ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

Η ΕΛΠΙΔΑ
Μιά μέρα ποΰ ή σκοτεινιά 
επλάκωνε τή φύση 
ποΰ ό άνεμος έπάλευε 
τό παν νά καταστήση

Σωρό, ερείπια άμορφα, 
χύνεται ξάφνω μπρος μου 
μιά λάμψη ποΰ μετρίασε 
τή σκοτεινιά τοΰ κόσμου.

Καί γέννημα τής σκοτεινιάς 
βγαίνει κοπέλλα νέα 
ποΰ ήταν σάν θάλασσας άφρός 
σάν φάντασμα ωραία.

— Ποί,ά είσαι, τόνομά σου ποιό ; 
τής λέω μ’ απορία" 
μήν είσαι πλασμ’ ουράνιο 
μήν είσαι ή Ευτυχία ;

Είμαι μίά πλάνα δύναμις 
φανταχτερά ντυμένη" 
βαστώ τοΰ πόνου βάλσαμο 
καί άγκυρα σπασμένη.

Τό όνομά μου μοναχά 
— μέ λέγουνε Ελπίδα— 
στέλνει τό φώς στή σκοτεινιά 
σάν νάνε ήλιου αχτίδα.

Είπε αύτά και σώπασε.
Εύάνς τήν πλησιάζω 
καί μ’ όλη μου τή δύναμη 
σφιχτά τήν αγκαλιάζω.

Μά ένφ τή βάσταγα σφιχτά 
άπό μπροστά μου έχά&η 
καί βρέθηκα όπως πρότερα 
στής σκοτεινιάς τά βάθη.

ΕΎΑΝΔΡΟΣ ΖΗΤ-



312 313

.'W ί'-' ;;K ,4< >K >j< ’J’ *|*  *)<  7’“ν'.

* Έκ τής φίλης Άτλαντίδος άποσπώμεν τάς πολλής 
άξίας ταύτας στατιστικά; πληροφορίας αΐτινες θά δημοσιευ- 
θώσιν εις σειράν φύλλων τής <Ελληνικής Έπιθεωρήσεως».
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TO ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,*

ΕΞΑΓΒΠΚΟΗ ΕΜΜΡΙΟΝ THE ΕΜίΜ

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΙΟ

Ή είόαγωγη Ελληνικών καπνών.

Ή εισαγωγή Ελληνικών καπνών εις τάς αγοράς 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έχει εύρύτατον μέλλον, 
ήρξατο δέ αϋτη αύξάνουσα εσχάτως μετά καταπλη
κτικής ταχύτητος, έφ’ όσον δέ γίνεται μάλλον γνωστή 
ή ποιότης καί τό άρωμα αυτών έπί τοσοϋτον θά αύ
ξηση η κατανάλωσις. Κατά τούς δηυ.οσιευθέντας άνα- 
λυτικούς στατιστικούς πίνακας, οίτινες περιλαμβά- 
νουσι τά δωδεκάμηνα άπό 1ης ’Ιουλίου μέχρι 30 ’Ι
ουνίου τοϋ έπιόντος έτους, άνήλθε τώ 1903 εις λί
τρας 27,625 άξίας Δολ. 8,460, τώ 1904 είς λίτρας 
21,469 άξίας Δολ. 6,765, τώ 1905 έδιπλασιάσθη ή 
εισαγωγή άνελθοϋσα είς 45,362 άςίας Δολ. 1 1,577, 
ήρξατο δέ λαμβάνουσα μεγάλην,αύξησιν τώ 1906 οτε 
άνήλθεν είς 234,056 λίτρας άξίας Δολ. 66,646, κα; 
ύπερεδιπλασιάσθη τό ποσόν τοϋτο διά τό έτος τό λή- 
ξαν την 30ήν ’Ιουνίου 1907 άνελθόν είς 586,150 
λίτρας άξίας Δολ. 195,187.’Εάν ληφθή ύπ’ δψιν δτι ή 
εισαγωγή καπνών εκ της Εύρωπαίκής Τουρκίας άπό 
2,375,718 λίτρας τώ 1903 άξίας Δολ. 1,403,128 
άνηλθεν είς εισαγωγήν 4,549,590 λιτρών διά τό έτος 
τό λήξαν την 30ην ’Ιουνίου 1907 άξίας Δολ. 1,594, 
669,θά έλθη είς τό συμπέρασμα δτι καπνά κατωτέρας 
ποιότητας εύρίσκουσι καλήν καί όλονέν αύξάνουσαν 
κατανάλωσιν ένταΰθα,άφοϋ,καίτοι έδιπλασιάσθη ή ει
σαγωγή τών Τουρκικών καπνών άπό τοϋ 1 903,έν τού- 
τοις ή άξια τών είσαχθέντων παραμένει ή αύτή περίπου.

Κονιάκ

Η εισαγωγή τών Ελληνικών κονιάκ δέν παοου- 
σιάζει μεγάλην αϋξησιν καταναλώσεως, τό τοιοϋτον 
δε αποδοτεον είς την άμέλειαν τών εισαγωγέων η τών 
βιομηχάνων όπως τά διαφημίσωσι καταλλήλως δχι 
μόνον παρά τοϊς Άμερικανοϊς άλλά καί παρά τοϊς 
Έλλησιν άκόμη. Τώ 1903 ή εισαγωγή άνηλθεν είς 

5.808 γαλόνια άξίας Δολ. 1 0,242.τώ I 904 είς 6,158 
γαλόνια άςίας Δολ.10,820, τώ 1905 είς 8,611 γα
λόνια άξίας Δολ. 13,697 τώ 1906 είς 1 1,31 1 γαλόνια 
αξίας Δολ. 1 9,886, διά δε το δωδεκάμηνον τό λήξαν τήν 
30ην’Ιουνίου 1907 άνήλθεν ή εισαγωγή είς 17,768 
γαλόνια άξίας Δολ. 29,960. Διαδίδονται πολλά παρά- 
τισι κύκλοις οτι γίνεται μεγαλειτέρα κατανάλωσις 
«Έλληνικώνκ ονιάκ» έκείνης ήν αντιπροσωπεύει ή εισα
γωγή, οτι συσκευάζονται, γνωσταί τινες μάρκαι έν 
Αμερική καί πολλά άλλα.Κατά πόσον ταΰτα έχουσιν 

άληθείας είναι άδηλον, τό βέβαιον είναι οτι ή εισα
γωγή δέν παρουσιάζει τήν αϋξησιν έκείνην, ήτις δι
καίως προσεδοκάτο. ’’Αλλα, οινοπνευματώδη ποτά 
εξ Ελλάδος ώς μαστίχη κτλ. είσήχθησαν έλάχιστα 
ποσά πρό τοϋ 1906, οτε άνήλθον είς 3,506 γαλόνια 
άξίας Δολ. 6,004, τώ δέ 1907 είς 4,284 γαλόνια 
άςιας Δολ. 7,608.Και είς τά είδη ταΰτα έφαοαόζον- 
ται αί άνω παρατηρήσεις.

Οίνοι
Ή εισαγωγή Ελληνικών οίνων, οίτινες θά ήδύ- 

ναντο ενταύθα νά εϋρωσιν εύρυτάτην κατανάλωσιν, 
ιδία οι λευκοί, δεν παρουσιάζει λίαν ένδιαφέοοντα πο
σά, καίτοι έδιπλασιάσθη το είσαχθέν ποσόν άπό τοϋ 
1903 μέχρι τοϋ 1907. Γώ 1903 είσήχθησαν είς βα
ρέλια 13,736 γαλόνια άξίας, 5,320 Δολ.τώ 1904 εί
σήχθησαν 21.010 γαλόνια άξίας Δολ.7,409,τώ 1905 
21,483 γαλόνια άξίας Δολ.7,6 5,τώ 1906 23,570, 
γαλόνια αξίας Δολ.7,923 καί μέχρι τής 30 ’Ιουνίου 
1907 25,097 γαλόνια άξίας Δολ.8.494.Οίνοι είς φιά- 
λας εισηχθησαν τώ 1903 846 δωδεκάδες άξίας Δολ. 
554 ,κατήλθον δέ εις μόνον 11 3 δωδεκάδες διά τό δωδε
κάμηνον τό λήξαν τήν 30ήν ’Ιουνίου 1907 άξίας Δολ. 
4 45.’Ελλείψει τής έπιχειρηματικότητος κα! της δια- 
φημίσεως δέν ήδύναντο νά άναμένη τις άλλα άποτελέσ
ματα έκτος τής τελείας έξαφανίσεως τής είς φιάλας 
εισαγωγής τών οίνων μας, οίτινες ύπό άλλων θά εΰ- 
ρισκον λίαν έπικερδή ένταΰθα κατανάλωσιν.

Σπόγγοι.

Οι Ελληνικοί σπόγγοι, οίτινες διακρίνονται 
διά τό λεπτοφυές αύτών καί τήν έξαίρετον ποιό
τητα, ύπέστησαν σημαντικήν έλάττωσιν είς τήν 
εισαγωγήν, ένεκα ιδία τοϋ ανταγωνισμού τόν όποιον 
συναντώσιν πρός έκείνους τών άκτών τοϋ Μεξικού ή 
τών Δυτικών ’Ινδιών. Ή εισαγωγή σπόγγων έξ Ελ
ληνικών λιμένων τώ 1903 άνήλθεν είς άξίαν Δολ. 61, 
559,τώ 1904 είς Δολ. 35,101,τώ 1905 είς Δολ.26, 
303,τώ 1906 εις 32,153 κα: διά τό δωδεκάμηνον τό 
λήξαν τήν 30ήν ’Ιουνίου 1907 είς άξίαν Δολ. 47,209.

”Οξος

Κατά τό δωδεκάμηνον άπό τής 1ης ’Ιουλίου 1906 
χ·εχρι τής 30ής ’Ιουνίου 1907 είσήχθη ελληνικόν όξος 
1,447 γαλονίων άξίας Δολ. 297.

Αιγοδέρματα

Ή εισαγωγή αιγοδερμάτων έξ 'Ελλάδος βαίνει ό
λονέν αύξάνουσα ώς γίνεται δήλον έκ τών έπισήμων ά- 
ριθμών τής στατιστικής τοϋ οικείου έν Βασιγκτώνι 
ύπουργείου. Ουτω τώ 1903 είσήχθησαν αιγοδέρματα 
έξ Ελληνικών λιμένων ζυγίζοντα 44,646 λίτρας άξί
ας Δολ. 10,378, τώ 1904 ή εισαγωγή άνήλθεν είς 
72,253 λίτρας άξίας Δολ. 16,759, τώ 1905 είς 34, 
354 λίτρας άξίας Δολ. 10,412, τώ 1906 είς 33,229 
λίτρας άξίας Δολ. 9,038, διά δέ τό δωδεκάμηνον τό 
λήξαν τήν 30ήν ’Ιουνίου 1907 ή εισαγωγή έπεντα- 
πλασιάσθη σχεδόν άνελθοϋσα εις 149,247 λίτρας ά
ξίας Δολ. 51,492.

Ή αΰξουσα αϋτη εισαγωγή οφείλεται είς την βελ- 
τιωθεϊσαν κατά πολύ συσκευασίαν τών αιγοδερμάτων, 
καί είς τά κανονικά μεγέθη αυτών, εάν δε έςακολου- 
θήση άκόμη βελτιουμένη ή συσκευή αύτών, δέν ύπάρ- 
χει άμφιβολία ότι θέλει λίαν έπαισθητώς έτι αύξηθή 
ή εισαγωγή τών δερμάτων τούτων, άτινα άποτελοϋ- 
σιν εν τών κυοιωτέρων ειδών εισαγωγής ένταΰθα, ά- 
νελθούσης τής ολικής άξίας τών είσαχθέντων πέρυσι 
πανταχόθεν τής ύφηλίου εις Δολ. 31,715,298.

Τάπητες έλληνικΐίς καταόκενης.

Οί τάπητες Ελληνικής κατασκευής θά ήδύναντΟ 
νά εΰρωσι καλάς άγοράς ένταΰθα καί μεγαλειτέραν 
διάδοσιν, τοϋτο δέ καθότι καί χρώματα ώραϊα έχουσι 
καί στεοεότητα. Τώ 1903 είσήχθησαν τάπητες Ελ
ληνικό: άξίας Δολ. 2,6/4, τώ 1904 αξίας Δολ.1875, 
τώ 1905 ή άξια τών είσαχθέντων ταπήτων άνήλθεν 
είς Δολ. 5,358,τώ 1906 είς Δολ..1893 καί τώ 1907 
είς Δολ. 1988. Μία καλή ένέργεια, μία μεγαλειτέρα 
διαφήυ.ισις καί θά είσήγοντο εύρύτερον οί ώραιοι τά
πητες υ.ας είς πολλάς Άμερικανικάς οικίας. ΙΙολλοΐ 
έκ τών έπισκεπτομένων τάς ’Αθήνας ’Αμερικανών πε
ριηγητών άγοράζουσι τάπητας έκ τοϋ έργοστασίου τών 
’Απόρων Γυναικών, οίτινες ααιλλώνται κατά την κα
τασκευήν καί τά χρώματα πρός τούς καλλίτερους 
Τουρκικούς.Ή έκ Τουρκίας εισαγωγή ταπήτων άνήλθε 
πέρυσι είς τρία εκατομμύρια δολλαρίων τώ δέ 1906 
είς Δολ. 3,170,034.

( ’Ακολουϋέΐ)
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ΑΠΟ τέϊκγ ζωήν ΤΟΥ μηνος:

ΙΟΥΛΙΟΣ

’Από τάς άρχάς τοϋ μηνός όστις χθές έληξεν, 
ή προσοχή όλου τοϋ κόσμου εΤχε στραφή πρός 
τήν αχανή και μεγάλην εκείνην Αύτοκρατορίαν 
ή όποια έσχεν όχι όλίγας κατακτήσεις έπιβάλ- 
λουσα τήν δύναμιν της. Καί άφοϋ καλώς ή κα
κώς έληξαν τά Σαμιακά άπό τόν παρελθόντα 
’Ιούνιον, αίφνης έπαναστατικά κρούσματα άνε- 
φάνησαν εις όλους σχεδόν τάς ύποδούλους επαρ
χίας. Είς τό Μοναστήριον έπαναστατεΐ πρώτος 
ό ύποταγματάρχης Νιαζή και φονεύται ύπό τών 
οπαδών τούτου ό Σεμσή Πασάς, ένώ είς το 

Νευροκόπιον γίνονται αί πρώται εκδηλώσεις απει
θαρχίας, τάς οποίας ακολουθεί ό εύπειθείς έως 
τότε Τουρκικός στρατός τών Σερρών. Είς τήν 
Θεσσαλονίκην αναφαίνονται οί Νεότουρκοι μέ 
τήν πρόθεσιν νά έξαφανίσουν πάντα Παλαιό- 
τουρκον, όστις άνθίσταται εις τάς νεωτεριστικός 
ΐοεας των, ένώ ό Χίλμή πασάς καί ό στρατάρχης 
Ίμπραίμ μάτην προσπαθούν νά τούς καθησυχάσουν 
μάτην προσπαθούν νά τούςπείσουν ότι είναι σφα
λερά ή οδός τήν όποιαν άπό τίνος άκολούθοϋν. 
Πλήν αντί τούτου, οί Νεότουρκοι έξακολουθοϋν 
νά εξεγείρουν όλον τό ’Οθωμανικόν στοιχεΤον 
καί είς όλον τό βιλαέτιον Μοναστηριού νά 
διαδίδουν τάς προκηρύξεις των -τάς έπαναστατι- 
κάς καί νά δημοσιεύουν είς τήν Τάγμπλατ τά 
σωτήρια ύπομνήματά των, διά τών όποιων ζητούν 
ελευθερίας ύπέρ τοϋ λαού καί Σύνταγμα.

’Ιδία ό Νιαζή ό άρχηγός τών Νεοτούρκων άπευ- 
Θύνει είς τό Γιλδίζ,τά τηλεγραφήματα τού,διά τών 
όποιων ζητείάπό τοϋ κυριάρχου του,ότι αί προκη
ρύξεις των ύπεσχέθησαν είς τόν λαόν. Καί ό Νεο
τουρκισμός φαίνεται άπό ήμέρας είς ημέραν αύξά- 
νει μέ τήν φοβεράν δύναμιν τήν όποιαν δίδει είς τόν 
λαόν ή ιδέα τής άποκτήσεως δικαίων έλευθεριών 
και άνεξαρτησίας. Τόση δέ μεγάλη και έπιβλη- 
τική καθίσταται ή δύναμις αύτή ώστε ό ’Οθωμα
νός Εθνάρχης αρχίζει νά τήν αισθάνεται νά τήν 
έννοή, νά τήν φοβείται καί ύπό τό κράτος τών 
συναισθημάτων αύτών, τήν 12 ’Ιουλίου καθαιρεΤ 
τόν Μ. Βεζύρην άπό τό άξίωμά του καί παρα
χωρεί είς τόν ’Οθωμανικόν λαόν τό Σύνταγμα.

Κύπτει προ τής άκατασχέτου τών Νεοτούρκων 
ισχύος.

•φ·

Σύνταγμα. Είνε τόσον μεγάλη ή λέξις. Καί 
είνε τόσον δύσκολος ή έφαρμογή μιάς άπολύτου 
ίσότητος έκεΐ όπου έκυριάρχει τοϋ ισχυρότερου 
ή δύναμις καί τοϋ. ψεύδους καί τής ύποκρισίας 
τό κράτος. Τήν στιγμήν μάλιστα αύτήν καθ’ ήν 
άπό άκρου είς άκρον τής μεγάλης συνταγματι
κής ήδη Αύτοκρατορίας κυριαρχεί ή ιόότης, ή 
αδελφότης καί ή έλενθερία ένθυμοϋμαι έν 
έπεισόδιον έν Κωνσταντινουπόλει,τό όποιον ολί
γον έλλειψε νά έχη πολύ λυπηράς δι’ ημάς συ- 
πείας.

Προ τριετίας έπεσκέφθην τήν Κωνσταντινού
πολή καί ώς πρώτην έκπλήρωσίν μιάς έπιθυμίας 
έζήτησα νά παραστώ είς τό κατά Παρασκευήν 
Σουλτανικόν προσκύνημα. Ό κ. Γρυπάρης,ό έκ- 
λεκτός πρέσβυςμας, εύηρεστήθη νά τηλεγραφήση 
είς τό Γιλδίζ ζητών τήν άδειαν άπό τόν τελε
τάρχην νά παραστώμεν είς αύτό, τήν άδειαν δέ 
αύτήν τήν έζήτησεν ύπέρ τεσσάρων άτόμων. 
’Εμού, τοϋ άδελφοϋ μου καί δύο συγγενών μας 
κυριών, οί όποΐαι, άν καί κάτοικοι τής Κων)πό- 
λεως, δέν είχον ποτέ τήν εύκαιρίαν νά παραστώ- 
σιν είς τό Σουλτανικόν Προσκύνημα. Καί άφοϋ 
έζητήθησαν άπό τό Γιλδίζ τά όνόματά μας 
έστάλη ή άδεια τής παραστάσεώς μας είς αύτό. 
Τήν έπομένην όμως αί κυρίαι αί όποΐαι Θά μάς 
συνώδευον ήμποδίσθησαν καί δύο άλλαι φίλαι 

έπροθυμοποιήθησαν νά μάς άκολουθήσουν. "Αμα 
όμως έφθάσαμεν είς τό περίπτερον τοϋ Γιλδίζ 
Τοϋοκος ύπάλληλος κρατών τήν σημείωσιν τοϋ 
κ. Ποέσβεως ήλθε νά έξετάση περί τής ταυτότητος 
μας. Εύτυχώς ότι ό αδελφός μου έσχε τήν ψυ
χραιμίαν νά άναφέρη καί πάλιν τά ονόματα τών 
πρώτων κυριών, καί ό συνοδεύων ήμάς Καβάσης 
νά έπιοεβαιώση, άλλως τήν στιγμήν έκείνην, έάν 
άπεδεικνύετο ότι μάς συνοδεύουν κυρίαι άλλαι 
καί όχι έκεΐναι τών όποιων τά ονόματα έν τοΐς 
προηγουμένοις έδώσαμεν, ή θέσις μας Θά ήτο 
πολύ δύσκολος καί ίσως ό κ. Γρυπάρης θά ύπε- 
βάλετο είς τόν κόπον νά μάς άπελευθερώση.

Κατά δέ τήν ώραν τοϋ Προσκυνήματος, τήν 
μεθυστικήν καί ονειρώδη αύτήν στιγμήν, καθ’ ήν 
ό Σουλτάνος ακολουθούμενος άπό τούς χρυσο
στόλιστους πασάδες του, πορεύεται είς τόν ναόν 
όπως πρροσκυνήση τόν Θεόν του, τήν στιγμήν 
έκείνην, τό περίπτερον τών ξένων πληροϋται 
Τούρκων κατασκόπων, οί όποιοι είναι έτοιμοι νά 
όρμήσουν έπί σοϋ είς πάσαν ύποπτον κίνησιν 
ή νά σέ συλλάβουν είς πάσαν ύποπτον λέξιν. 
Τόσον δέ ήσαν συχνά τά έπεισόδια αύτά τών συλ
λήψεων τών ξένων, ώστε αί κυρίαι αί όποΐαι μάς 
συνώδευον καί έγνώριζον τούτο μάς είχον έπι- 
οάλη καί είς τάς κινήσεις μας περιορισμούς καί είς 
τάς ομιλίας μας προσοχήν καί έπιφύλαξιν.

Απέναντι ένός τοιούτου παρελθόντος τρομο
κρατίας καί αγωνιών καί κινδύνων καί περιορι
σμών, τό σημερινόν καθεστώς δύναται νά θεω- 
οεΐται παρ’ ύμών άπίστευτον, φανταστικόν, όνει- 
οώδες. Θά είνε δέ βεβαίως ό άνήρ έκεΐνος όστις 
καλείται Άοδούλ Χαμίτ, θά είνε όντως μεγαλο
φυής άφοϋ κατώρθωσε νά νικήση τόν κίνδυνον 
είς μίαν μόνον στιγμήν, άφοϋ κατώρθωσε νά έξα- 
φανίση ένα τόσω μέγα παρελθόν έξεων άκαταβλή- 
των καί προλήψεων μακροχρονίων καί νά δώση είς 
τόν λαόν του έλευθερίαν, τήν όποιαν τής φυλής 
του τά ήθη άπέκρουον ένώ τής Θρησκείας άκόμη ή 
έπιβολή τοϋ έξησφάλιζεν τήν διατήρησιν τοϋ ά- 
γριωτέρου δεσποτισμοϋ του.

Καί έν τούτοις σφυγμομετρήσας τοΰ έθνους του 
τούς παλμούς ευρεν ότι είχε καθήκον νά κάμη τάς 
παραχωρήσεις αύτάς,έάν δέεις τινας έγεννήθησαν 
οί φόβοι ότι πιθανόν οί παλαιότουρκοι νά άντι- 
σταθώσι καί νά φέρωσι έμπόδια είς τοϋ κυριάρχου 
των τό έργον,εύτυχώς τά τηλεγραφήματα άνήγ- 
γειλαν ότι πάντες έδέχθησαν ένθουσιωδώς τό 
νέον καθεστώς. Μόνον τών τελευταίων ημερών 
αί ειδήσεις φέρουν κάποιους κλονισμούς είς τάς 
πεποιθήσεις. Φαίνεται ότι οί Νεότουρκοι ένθαρ- 
ρυνθέντες άπό τάς έπιτυχίας των καθαιροϋν ύπα- 
σπιστάς καί χρίουν ύπουργούς.

Άς εύχηθώμεν ότι ή φρόνησις τοϋ Σουλτάνου 
νά έξομαλύνη καί τήν νέαν αύτήν περιπέτειαν,διότι 
αί συνταγματικά! έλευθερίαι θά είνε μία άνακού- 
φισις είς τούς ύποδούλους πληθυσμούς.

❖

Τό ζήτημα τής συνταγματουμένης ήδηΤουρκίας 
μέ παρέσυρε πλέον τοϋ δέοντος ίσως. Έν τού- 
τοις δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν είς αύτήν τήν 
μηνιαίαν έπιθεώρησιν τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας 
τού Λονδίνου. Υπάρχει ή ιδέα οτι οί άγώνες 
άπέτυχον όσον άφορά τό κοινόν ένδιαφερον καί 
τήν προσοχήν. Τούτο βεβαίως δέν πρέπει νά έκ- 
πλήξη ούδένα. Διότι τό λαβυρινθώδες Λονδΐνον 
δέν ήτο δυνατόν νά αίσθανθή ένα ένιαΐον 
πολμόν όπως ή μικρά Ελλάς αισθάνεται διά τούς 
άγωνιζομένους είς τό άλμα, ή τούς δισκοβόλους 
άγωνιστάς. “Ισως τό μόνον αγώνισμα τό όποιον 
ε'ίλκυσε περισσότερον τό ένδιαφέρον ήτο ό Μαρα- 
θώνειος δρόμος. Άλλά τά τραγικά άποτελέσματά 
του,καί αί συνεχείς πτώσεις τοϋ συρομένου λειπο- 
θύμου καί άγωνιώντος ίταλοϋ οφείλουν νά κινή
σουν τήν προσοχήν τοϋ άθλητικοϋ κόσμου διότι 
φυσικά,άγωνίσματα τά όποια έπιφέρουν τόσον τρα
γικά αποτελέσματα δύνανται καί νά λείψουν χω
ρίς βλάβην ή μόλον μέ ώφέλειαν τοϋ αθλητισμού. 
"Οσον άφορα τούς "Ελληνας άθλητάς μας, δέν 
πρέπει νά έχωμεν παράπονα. Τά Ελληνικά ονό
ματα άντιπροσώπευσαν άρκετά καλά τήν Ελλάδα 
καί τό όνομα τοϋ Τσικλητήρα καί τοϋΔώριζα έδει
ξαν ότι ό άθλητισμός δέν έσβυσε καί ίσως θά άκ- 
μάση καί πάλιν μίαν ημέραν καί είς αύτήν τήν 
πατρίδα του.

♦
Έάν δέ οί άγώνες τοϋ Λονδίνου δέν μάς ικα

νοποίησαν πλήρως, τόν μήνα αύτόν έχομεν άλλην 
έθνικήν ίκανοποίησιν. Οί ξένοι στρατοί φεύγουν 
άπό τήν Κρήτην μας. Τούτο δύναται νά θεωρη- 
θή ώς ένα μεγάλο έθνικόν γεγονός. Κατόπιν τό
σων θυσιών αιμάτων κατόπιν τόσων άγώνων, καί 
κλονισμών, ή Κρήτη έκκενοΰται, ή Κρήτη έλευ- 
θεροϋται, άπαλά, σιγά, ήρεμα καί άπαλά, σιγά, 
ήρεμα, άναζεΐ καί βαίνει πρός τήν έκτέλεσιν τοϋ 
προαιώνιου της πόθου.·

Εύτυχεϊς ήμεΐς οί όποιοι θά ίδωμεν πραγματο- 
ποιούμενον ένα τόσον ώραΐον πατριωτικόν όνει- 
ρον, καί εύτυχής ή Κυβέρνησις Θεοτόκη είς τής 
όποιας τήν σύνεσιν τήν έπιδεξιότητα καί τήν προ
σοχήν, τή συμπράξει τοϋ άνωτάτου άρχοντας, ο
φείλεται τό έθνικόν εύχάριστον τούτο γεγονός.

ΕΥ· Ζ·
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ΑΠΟ TJA ΘΕΑΤΡΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Και τά τρία Θέατρα της στολεώς μας τά όποια ευ

πρόσωπα κατ μετρημένα δύναται νά τά παρακο- 
λουθήόμ άφόβως τό ’Αθηναϊκόν κοινόν, τά θέατρα 
Νέας Σκηνής, της ΚνβέΧης καί τού Συντάγματος, 
καί τά τρία αύτά έφιλοτιμή,θηόαν νά διδάξωόι τόν 
μήνα τούτον καί νέα πρωτότυπα έργα πλήν τών έν 
μεταφράσει.’

Είς τό θέατρον της Κυβέλης έδόθη τό πρώτον τό 
Χελιδόνι πρωτότυπον έργον τοϋ κ. Παύλου Νιβάρνα. 
Είς τήν Νέαν Σκηνήν τά Νέα Παναθήναια Έπιθεώ- 
ρησις τού κ. Τσοκοπούλου καί Άνίννου, καί ή 8αν- 
θή Περρονκα κατά μετάφραόιν καϊ διασκευήν ύπό 
τού κ. Ξενοπούλου, καί είς τοϋ Συντάγματος ό κι
νηματογράφος τοΰ κ. Πολ. Δημητρακοπούλου, Οί 
Πετροχάρηδες τοϋ κ. Χόρ—ν καί ή Πρωθυπουργίνα 
τοϋ κ. Τιμ. Μωραΐτίνη.

$
Τό Χελιδόνι,τό έργον τοϋκ.ΠαϋλουΝιβάρνα έπαίχθη 

μόλις τρεις εσπέρας είς της Κυβέλης τό θέατρον, καί 
φαίνεται δτι δέν θά Ιδη άλλην έσπέραν τήν λάμφιν 
τών φώτων, ούδ θ’ άκούόη τών χειροκροτημάτων 
—δπως δήποτε—τόν θόρυβον.Τό έργον κατά τήν κρί
σιν τών έφημερίδων είνε πολύ άναιμικόν καί πολύ 
άτονον τόσον ώστε μόλις νά δίδη τήν ίδέαν είς τούς 
θεατάς δτι έκεΐ έπί τής σκηνής έκτιλύσσεται ένα 
δράμα, δράμα τό όποιον συντρίβει ύπάρξεις καί 
καταστρέφει φυχάς.

Αύτή ύπήρξε—λέγουν πάντοτε αί έφημερίδες—τοϋ 
κοινού ή έντυπωσις καί τήν έντύπωσιν αύτήν τήν 
Ανέγραψαν δλαι σχεδόν έκ συμφώνου. Ό κ. Νιρβάνας 
δμως κατά τήν πέρυσι καθιερωθεϊσαν άρχήν, έσπευσε 
νά άπαντήσμ διά τής «Εστίας» πρός τους διαφόρους 
έπικριτάς του. Βεβαίως ή άπάντησίς του δέν έφερε 
κανέν άπότέλεόμα, ίσως δέ ό συγγραφεύς τοϋ Χελι
δονιού νά μήν έπεζήτη τοιοϋτόν τι. Μοϋ φαίνεται 
μόνον παράδοξον πώς συγγραφεύς αύτός έργαζόμε- 
νος καί παρακολουθών άπό έτών τώρα τό Ελληνι
κόν θέατρον δέν ήννόησε τήν έπιπολαιότητα τής 
κριτικής τών θεατρικών έργων. "Ολαι σχεδόν αί κρί
σεις γράφοντα άπό συμπάθειας καί άντιπαθείας έμπνε- 
όμεναι, καί πολλάκις ό κριτικός ό κρίνων ένα έργον 
έτυχε νά μή τό παρακολούθηση καν ή καί άν τό 
παρηκολούθηόεν, ύπήρξε τόσον έπιπολαία ή προ
σοχή του ώστε νά μή άντιληφθΐί ούτε τήν άρχήν, 
ούτε τό τέλος του.

’Εδώ συμφωνώ πλήρως μέ δσα έγραψεν ό κ. ΓΙ. 
Νιρβάνας είς τήν «Εστίαν» περί τοϋ ήρωος τοϋ σπα
νίου, τοϋ άτομικοΰ, τοϋ έξαιρετικοϋ, τό όποιον 
πολλάκις δέν γέννα ή φαντασία καί δέν έμπνέει ή 
σκέψις,άλλά τόν άνευρίσκει τις ώς ένα τύπον σπάνιον 
είς τήν καθημερινήν πάλην τής ζωής. Καί δταν τόν 

ήρωα αύτόν ζητήόι,ι ό συγγραφεύς, ό ποιητής, ό δρα- 
ματογράφος νά τόν άναβιβάσμ έπί της σκηνής καί νά 
τού δώση τόν παλμόν, τήν ζωήν καί τήν σκέψιν, 
τήν έπομένην έρχεται ό πρώτος ύευτοκριτικός νά 
σάς καταρρίύη τό ειδωλόν σας καί νά σάς καταστρέζ'η 
μέ τάς όλίγας γραμμάς του τήν έμπνευσίν σας καί 
τήν έργασίαν σας, μόνον καί μόνον, διότι ό κριτι
κός αύτός δέν έτυχε νά συνάντηση είς τόν βίον του 
παρόμοιον τύπον καί νά συγκινηθη άπό παρόμοια 
γεγονότα καϊ πράξεις.

Άδιάφορον βεβαίως έάν ό σπάνιος αύτός τύπος δέν 
γεννά είς τό θέατρον τό προσδοκώμενον ενδιαφέρον. 
Αύτό είνε άλλο ζήτημα. Αύτό είνε ίσως σφάλμα. Άλλ’ 
έπαναλαμβάνω δτι πολύ δικαίως έξηγέρθη ό κ. Νιρ
βάνας έναντίον έκείνων οί όποιοι ζητοϋν είς τό θέα
τρον ν’ άποδίδωμεν μόνον τάς καθημερινός, τάς συ
νήθεις πράξεις τής ζωής.

Είς τό Χελιδόνι ή κ. Κυβέλη έπαιξεν πολύ καλά 
Διεμόρφωόεν δσον ήμποροϋσε καλλίτερα τόν τύπον 
τής ήρωίδος πολύ δέ τήν βοηθεϊ είς τό νά διαμορφώ- 
νη τοιούτους ρόλους τό εϋγενές τής μορφής της καί 
τό μετρημένον τών στάσεων της. Τελείως παίζει ή 
Κυβέλη είς τήν Ννόη μου καί τό Ξυνό Φρούτο.

Είς τό Σύνταγμα έδιδάχθηόαν οί Πετροχάρηδες τοϋ 
κ. Χόρν. Τό έργον έκρίθη ώς πρώτη έπιτυχία. Διότι 
είνε έργον τό όποιον έγκλείει μέσα του ζωήν καί συ
νεπώς μίαν πνοήν άληθεΐας. 'Υπάρχουν σκηναί όιραιώ- 
ταται, μία ίδια μεταξύ πατρός καί υίοϋ, καθ’ ήν ό 
πρώτος φονεύει τόν δεύτερον είνε σκηνή ή όποια προ- 
καλεϊ μέ τό πάθος καί τήν δύναμίν της ρίγος είς τούς 
θεατάς.

Έν τούτοις καί οί Πετροχάρηδες μεθ’ δλην τήν 
έπιτυχίαν των, καί τό δραματικόν των δέν θά ϊδουν 
καί αύτοΐ μετά τήν τρίτην παράσταόιν τήν λάμ·φιν 
άλλης φοτοβόλου εσπέρας, καί δέν θά τους έξυπνήσμ 
ό θόρυβος τών χειροκροτημάτων τών θεατών. Καί οί 
Πετροχάρηδες δπως καί τό Χελιδόνι δέν θάπαραότα- 
θώόι ίσως πλέον. Τοΰτο δέ υποδεικνύει ότι τό κοι
νόν δέν άρέσκεται είς τά δραματικά έργα. Δέν παρα
κολουθεί μέ εύχαρίστηόιν ούτε τήν πάλην τήν έσωτε- 
ρικήν μιας ψυχής, καί τήν άνάλυάιν ένός χαρακτήρας 
ούτε τήν δραματικήν καί γοργήν έκτύλιξιν τών γε
γονότων τά όποια όδηγοϋν είς τό χείλος τής άβύσσου 
τήν οίκογένειαν. Γενναται δμως τό ζήτημα : Έάν τό 
γούστο τού ’Αθηναϊκού κοινού Ακολούθησε τήν οδόν 
αύτήν τής εύθυμίας καί τών γελώτων είς τούτο συ- 
νετέλεσαν αύτοΐ ούτοι οί σύγγραφεϊς οί όποιοι τοϋ πα- 
ρέσχον ώς τό δροόιότικώτερον έδεσμα τάς Επιθεωρή
σεις καί τάς χονδροκομένας φάρσας. Άπόδειξας δέ 
δτι ό Κινηματογράφος, τά Νέα Παναθήναια, καί ή 
Πρωθυπουργίνα, έχουν μέχρι σήμερον τάς μεγαλειτέ- 
ρας θεατρικός έπιτυχίας ύπό έποψιν συρροής κόσμου 
καί συνεπώς εισπράξεων.

Είς τά Νέα Παναθήναια ή Δεσποινίς Κοτοπούλη 
διέπλασεν έξοχα τόν ρόλον τής Νέας γυναικδς,καί διά 
νά εϊμεθα ειλικρινείς έάν δέν ύπήρχεν αύτή, μέ τήν 
άπαράμιλλον γοητείαν της τήν δντως συναρπάζουόαν, 
καί ό κ. Σαγιώρ ό άμίμητος, είνε ζήτημα έάν τά Νέα 
Παναθήναια θά είχοντήν έπιτυχίαν τήν όποιαν έκέρ- 
δισαν.Διότι είνε δντως παράξενον πώς ό κομψογράφος 

κ. Τάοκόπουλος καί ό εύθυμογράφος κ.Άννινος δέν 
κατώρθωόε νά όημειώσμ ούδέ μίαν εύφυίαν έξ έκείνων 
τάς όποιας άρπάζει ό κόσμος καί τάς μεταφέρει άπό 
άκρου είςάκρον,καί τάς έπαναλαμβάνουν δλων τά ότό 
ματα.

Είς τόν Κινηματογράφον καί τήν Πρωθυπουργί- 
ναν τά όποια έπαίχθηόαν είς τό Σύνταγμα, κυριαρχεί 
ή χαριτωμένη κυρία Νίκα. Είνε δέ δντως μία δροσερά 
άπόλαυσις ή θέα της καί πρέπει δλοι νά τήν παρα
κολουθήσουν είς τής Πρωθυπουργίνας τά καθήκοντα. 
Ώς πρός τήν Ξανθή Περρούκα τήν διαόκευασθεϊόαν 
ύπό τοϋ κ. Ξενοπούλου, είνε μία φάρσα πολυχονδρο- 
κομμένη, ή όποια δμως Αδύνατο νά είνε πολύ έξυ- 
πνοτέρα. διότι άπορεϊ ό θεατής ό παρακολουθών αύ
τήν, καί δυσανασχετεί ότι βλέπει τόν Αξιωματικόν ά- 
ποκαλυπτόμενον ένώ Αδύνατο μύρια έπεισόδια τερ
πνά νά διαμορφώσμ έάν άπέκρυπτε τήν ιδιότητά του 
καί άπό τόν ταγματάρχην καί άπό τόν θεϊόν της. 
Ό κ. Γαβριηλίδης είς τήν Ξανθή Περροϋκα παίζει φυ- 
σικώτατα καί ωραιότατα.

Έπίσης είς τό Σύνταγμα έπαίχθη καί ό Μαριι-- 
ρωμένος Βαόιληας τοϋ κ. Νικολοπούλου. Έάν τό 
έργον έφερε τόν τίτλον τής ’Ανθής τής άγάμου κόρης 
τοϋ Δομεότίκου θά ήτο περισσότερον έν τή άληθείμ 
άφ’ ου τό μόνον δραματικόν τοϋ έργου τούτου έκ- 
ποοσωπεϊ ό άφωνος καί κρύφιος έρως τής κόρης 
ταύτης πρός τόν Αύτοκράτορα. Κατά τά λοιπά τό 
έργον ούδέ ζωήν ούτε δράσιν παρουσιάζει, περι
κλείει όμως άφθονον έμπνευσίν ικανήν νά συγκίνηση 
τούς ύπερρωμαντικούς.

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ομόθυμος ό Ελληνικός τύπος έπεκρότησε τον 
διορισμόν τοΰ κ. Γ. Δροσίνη εις τήν θέσιν τοΰ 
Γεν. Έπιθεωρητοΰ τών Δημοτικών σχολείων τοΰ 

Κράτους. Και ενθουσίασε οιτ-
Γ. Δροάίνης τώς ό διορισμός ούτος, πρώτον 

διότι κατέλαβε τήν θέσιν ταύ
την άνήρ δυνάμενος καί θέλων νά οράση υπέρ τοΰ 
κλάδου του και νά παράσχη πραγματικάς ύπηρε
σίας είς τήν μαθητιώσαν νεολαίαν καί οεύτερον 
διότι εύρέθη Ί'πουογδς ό όποιος άπετίναίε πρδς 
στιγμήν τδν ζυγόν τής ρουτίνας καί έστράφη έκτδς 
τοΰ κύκλου τών γνωστών προσώπων άτινα έκα— 
λοΰντο είς τάς ύψηλάς αύτάς θέσεις. Ή μέχρι τοΰ
δε άποτελεσματική έργασία τοΰ κ. Δροσίνη, ό ζή
λος του, ή άφοσιωσίς του είς τά εκπαιδευτικά ζη
τήματα, ό άναλλοίωτος ένθουσιασμόςτου, ό πόθος 
του προς δημιουργίαν έδάφους ίκανοΰ πρδς καλ
λιέργειαν τοΰ νεωτέρου -κπαιδευτικοΰ πνεύματος 
έγγυώνται περί τής εύτυχοΰς σταδιοδρομίας του 
καί έν τή Δημοσίω υπηρεσία. Είνε άληθές οτι ό 
εισερχόμενος εις τήν δημόσιον ύπηρεσίαν ναρκοΰ- 
ται, βλέπει τάς δυνάμεις του άμβλυνομένας, τον 
ζήλον του μαραινόμενου καί τδν ένθουσιασμόν του 
καταπίπτοντα, εΐτεέκ τής άδρανείας, είτε έκ τής 

άντιποάέεως είτε έκ τήςέκ τής στενοκεψαλιας τών 
περί αύτόν, άς έλπίσωμεν δμως ότι τοιοΰτοι 
φόβοι δέν πρέπει νά ύπάοξωσι διά τό έργον τοΰ 
Δροσίνη άφ’ ού άντιλήπτορα καί ύποστηρικτην 
τοΟ έργου του θά έχη τδν προϊστάμενον του, τδν 
κ. Στάην, οστις τον έκάλεσε συνεργάτην του διά 
νά τοΰ παράσχη τά μέσα νά δράση έπωφελώς είς 
τήν πραγματοποίησιν τοΰ ύπέρ τής άρτίας καί 
πρακτικής μορφώσεως καί έκπαιδεύσεως τοΰ Ελ- 
ληνόπαιδος προγράμματος του.

Λίαν έπιτυχώς συνεπληρώθη τό συμόούλιον τής 
Γεωργικής Εταιρίας διά τοϋ κ. Έμμ. Μπενάκη, 
I. Θεοτόκη καί Π. Α. Καμπά. Ό πρώτος τούτων 

όστις εύγενώς προσε-
Γεωργικίι Εταιρία φέρθη νά συντέλεση 

είς τήν έπιτυχή έν τώ 
μέλλοντι δράσιν τής εταιρίας έδώρησεν αύτή 'ίπ
πους καί φορβάδας πρός παραγωγήν έγχωρίων .'ίπ
πων τόσον έλάσεως όσον καί ιππασίας. Ο Κος Μπε- 
νάκης όχι μόνον έν Αίγύπτω έπαρκώς συνεισφέρει 
ύπέρ παντός έθνικοϋ σκοπού, άλλά καί έδώ παρα- 
θερίζων παρακολουθεί μετ’ ένθουσιασμοΰ άναλόγου 
πρός τά πατριωτικά του αισθήματα πάσαν προοδον.

Οί τήν Γεωργικήν εταιρίαν διευθύνοντες όφει- 
λουσι άνεπιφυλάκτως ν’ άποδέχωνται τάς πολυτι- 
ιιους συυόουλάς τοιούτου άνδρός.

Κ·
*

Καταχωρούσα έΐακολουθητικώς ή Έλλην. Έπι- 
θεώρησις τήν περί τής Άστυνομίας μας έμδριθή 
μελέτην πολυτίμου συνεργάτου αύτής θεωρεί 

ύποχρέωσιν νά μή πα-
'II Χωροφυλακή ραλείψη δίκαιον έπαινον 

δι’ όλους τούς ’Αστυνό
μους τών ’Αθηνών καί τής γείτονος διά τήν 
ύπεράνθρωπον έργασίαν αύτών πρός παγιωσιν 
τής δημοσίας τάέεως, ήτις είς τάς παρελθούσας 
άστυνομίας είχεν άνατεθή είς τετραπλάσιον άριθ- 
μόν αξιωματικών.

Ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήση τά εύάρεστα 
άποτελέσματα έκ τής άοκνου δράσεως τών βαθ
μοφόρων τής χωροφυλακής καί έπί τούτω έπιβαλ- 
λεται ή άναγνώρισις τοΰ κοινού,διά τήν παρατη- 
ρουμένην όσημέραι βελτίωσιν,τής άστυνομικής ύ
πηρεσίας.

Κ
.φ.

Ό εις μετά τδν άλλον έκλείπουσι οί έζοχοτε- 
ροι τής νεωτέρας Ελλάδος πολιτικοί άνδρες. II 
άπώλεια έπί τώ θανάτω τοΰ άειμνήστου Αναρ

γύρου Σιμοπούλου 
Ανάργυρος Σιμόπουλος είνε επαισθητή έκ 

τοΰ δύσκολου ιδί
ως τής άντικαταστάσεως αύτοΰ.

Τά περί τοΰ πολιτικοΰ αύτοΰ βίου καί τής 
δράσεως του δέν επιτρέπει ό στενός τής 'Ελλην. 
’Επιθεωρήσεως χόρος ν’ άναπτύξη οσον επιβάλω 
λεται αύτή.
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Ή ιστορία θά συμπλήρωσή το έργον. Ημείς 

έχοντες ιδιαιτέρους λόγους εύγνωμοσυνης καί θαυ
μασμού διά τάς μεγάλας του μεγάλου άνόρος 
έθνικάς ’υπηρεσίας περιοριζδμεθα νά έκόηλώσω- 
μεν τήν βαθείαν θλίψιν μας έπί τή άνεπανορθώτφ 
ταύτη απώλεια.

Κ.

Έζεδόθη καί διενεμήθη ύπό τοΰ έπισήμου γρα
φείου τής μεταναστεύσεων ό πίναζ ό έμφαίνων 
τήν μεταναστευτικήν κίνησιν κατά τόν μήνα Μά

ϊον τοΰ ΐφο8. Τό γε-
‘II Μετανάότεικίις νικόν συμπέρασμα τοϋ 

πίνακος τούτου είνε 
ή κολοσσιαία έλάττωσιν τής μεταναστεύσεων 
ήτις άπό 184, 886 όένους τοϋ Μαϊου τοϋ 
ι9°7> κατήλθεν είς 36,3 ιγ τόν Μάϊον ι^θδ, πα- 
ρουσιάσασα μίαν έλάττωσιν κατά 148.669 άτομα! 
Ή άναλογία είνε καταπληκτική. Ή Εύρώπη ολό
κληρος ήτις έδωκε τόν Μάϊον τοϋ παρελθόντος 
έτους 176,266 μετανάστας, τον Μάϊον τοϋ 1908 
έδωκε μόλις 3ο,οηι, ήτοι 146.174 όλιγωτέρους. 
Ή Ελλάς άπό 6,461 τους όποιους έδω
κε τόν Μάϊον 19°7> κατήλθεν εις 
602 τόν Μάϊον 19°8, ύπολειφθεΐσα 
κατά 4,899·

Ή Εύρωπαϊκή Τουρκία ήτις τόν Μάϊον τοϋ 
1907 έδωκε 3,917 μετανάστας έπεσε τόν Μάϊον 
τοϋ 1908 είς 8y μόνους, ήτοι ΰπελείφθη κατά 
3,83ο. Ή ’Ασιατική Τουρκία άπό ι,5ι6 τοϋ 
Μαίσυ τοϋ 1907, κατήλθεν είς 212 μέ μίαν 
έλάττωσιν έκ ι.3οφ.

’Ανάλογος είνε ή κίνησιν καί έκ τών άλλων 
κρατών. Ή Αύστρουγγαρία ήτις πέρυσι τόν Μάϊ
ον έδωκε 49,866 μετανάστας, έφέτος κατήλθεν 
είς φ,δγι, ύπολειφθεΐσα κατά 46,024 τοϋ Μαϊου 
Ι9«7·Ή ’Ιταλία άπό 87,978 όιά τόν Μάϊον ι 9Ο7 
κατήλθεν είς 3,382, ήτοι ύπέοτη έλάττωσιν 32, 
□ 91· Η Ρωσσία άπό 35,5ο3 κατήλθεν είς 3,88ο 
ύπολειφθεΐσα κατά 31,628 τής περυσινής εισροής. 
Ή Βουλγαρία, Σερβία καί Μαυροβούνιον μαζύ 
έδωκαν τόν Μάϊον 1907 άριθμόν 2,617 μετα
ναστών, ένώ έφέτος κατήλθον είς 64 ύπολειφθεΐ- 
σα κατά 2,303 τσϋ περυσινοΰ μηνός. Ή Ρουμα
νία ήτις έδωκε 566 μετανάστας τόν Μάϊον τοϋ 
ι 907 έφέτος έδωκεν 15σ, ύπολειφθεΐσα κατά γ ι ι.

’Ανάλογος είνε ή έλάττωσις έζ όλων τών χω
ρών, ένώ σχετικώς σοβαρά αύέησις παρατηρεΐται 
έκ τοϋ Καναδα, οστις έν ω πέρυσι τόν Μάϊον 
έδωκε 1,629, έφέτος τόν αύτόν μήνα έδωκε 
2,799’ ήτ01 πλεόνασμα έκ 1270. Έπίσης ήλθον 
147 Κινέζοι απέναντι 98 τοϋ Μαϊου 1907· 
αύζησις έκ 49 δέν έχει καί σπουδαίαν σημασίαν.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

— Έν ο’ειρά άρθρων δημοόιευθέντων είς τάς “Α
θήνας,, έδημοσίευσε μελέτην έμβριθή ό κ. Μιχ. Λαμ- 
πρινΐδης περί τής Λειτουργίας τής Δικαιοσύνης 
άπό τοϋ 1821 - 1835·

— Ό πρώτος Αριθμός τοϋ Λαχείου τοϋ Στόλου καί 
τών ’Αρχαιοτήτων τής Ελλάδος παρέμεινεν άγνωστον 
εις τίνα άνήκεν.

— Ό “Διαβάτης,, τοϋ ’Εμπρός ισχυρίζεται ότι ό 
πρώτος συλλαβών καί έφαρμόσας τήν ίδέαν τοϋ αε
ροπλάνου είνε Έλλην. ’Ονομάζεται Σπυρίδων Ί'α- 
ρουδάκης καί κατάγεται έκ Κρήτης.

— Κατά τόν παρελθόντα μήνα δύο παμμέγιόται 
πυρκαϊαί έλαβον χώραν. Ή μία κατέότρεψεν άπεράν- 
τους εκτάσεις έν Άττικμ καί ή άλλη έξηφάνισε άτε- 
λευτήτους έκτάσεις δασικής επιφάνειας έν ’Αταλάντη.

— ’ Ανέλαβε τά καθήκοντά του ό άρτι άφιχΟείς έκ 
Βρυξελλών νέος Πρεσβευτής τοϋ Βελγίου έν Άθήναις 
Βαρώνος δέ Βορεγκάρ.

— Κατά τηλεγραφικής πληροφορίας διαβιβασθείσας 
είς τό Ύπουργεϊον τής Παιδείας ό έν Κεφαλοβρύσω 
ενεργών άνασκαφάς έφορος τών ’Αρχαιοτήτων κ. Σω- 
τηριάδης άνεκάλυψεν έκεΐ τό ιερόν τής ’Αφροδίτης 
μεγίστης ’Αρχαιολογικής άξίας.

— ’Απέθανεν ό Βουλευτής Καλαβρύτων Λεωνίδας

Πετμεζάς.
— Διέτριψεν έν Άθήναις έπί τι χρονικόν διάστημα 

πρός έκτέλεάιν ειδικής έντολής τής Κυόερνησεώς του 
ό έν Παρισίοις Πρεσβευτής τής Τουρκίας Μουνήρ 
Πασσας. Οί έπίσημοι παρ’ ήμΐν κύκλοι παρέσχον 
πλαστός περιποιήσεις.

— Προσήλθον δπως άναλάβουν υπηρεσίαν έν τώ 
τηλεφωνικώ κέντοω 24 Απόφοιτοι τοϋ Αρσάκειου έκ 
τών 47 αί θποΐαι άρχικώς έδήλωσαν. Κατά τόν παρελ
θόντα μήνα έξησκήθηόαν είς τόν χειρισμόν τών τη
λεφωνικών μηχανημάτων, καθ’ ήμέραν δέ όριόθηόο- 
μένην έντός τοϋ μηνός τούτου θά ϋποότώόιν τήν έκ 
τοϋ νόμου δοκιμασίαν, δσαι δέ κατά ταύτην έπιτύ- 
χωσι, θά διορισθώσι μέ προσωρινόν μισθόν δρ. 50 μ*ι- 
νιαίως.

—Έν τμ Εστία έδημοσιεύθησαν τρεις έπιστολαί 
τοϋ κ. Έμ. Ρέπουλη σχετιζόμεναι μέ τήν διάσπαόιν 
τών Ιαπώνων. Συμπέρασμα ούδέν έξήχθη καί πάλιν. 
Θά ήθέλομεν άπό τούς πολιτικούς μας, έργα, δραόιν 
καί θα ήθέλομεν αύτούς έρίζοντας καί άμιλλωμένους 
περί τοϋ τίς είργάσθη συότηματικώτερον καί ένθουόιω- 
δέστερον καί μετά μεγαλειτέρας άφοσιώσεως διά τήν 
δημιουργίαν ένός έργου έθνωφελοϋς. ’Ιδού διά τόν κ. 
Ρέπουλην παρουσιάζεται μία εύκαιρία διά τής συμμε
τοχής του είς τήν Γεωργικήν Έκθεσιν. ’Άς έργασθμ 
ν’ άναδειχθμ αϋτη καί νά καταστή άνταξία τοϋ υψη
λού σκοπού δν επιδιώκει. Τό Έθνος θά τόν έπικρο- 
τήσμ.

— Δι’ επιστολής του δημοσιευθείσης είς τάς «Αθή
νας» ό κ. Λυμπρίτης άντιτίθεται κατά τοϋ προβιβασ
μού τών Συνταγματαρχών είς 'Υποστρατήγους. Καί 
ό κ. Αυμπρίτης καταλέγεται μεταξύ τών προβιβασ- 
τέων. ! !

—Ό έρανος πρός κατασκευήν πολεμικού έν Άμε- 
ρικμ, περί ον είς σειράν φύλλων έγένετο ήδη λόγος, 
άνήλθε μέχρι τή 22 ’Ιουλίου είς Δολ. 13,860.

— Τό μέρισμα τών μετοχών τής τραπέζης Κρήτης 
ώρίσθη διά τήν Α'. έξαμημνίαν τοϋ 1908 είς φρ. 2.75. 
Έπίσης τής Τραπέζης τών Αθηνών είς δρ. 4·

— Δύο Δήμαρχοι τοϋ Κράτους οί Δήμαρχοι Λιθα- 

κιωτών καί Μεσογαίων δικασθέντες διά έκλογικάς πα
ραβάσεις κατεδικάιίθιιδαν είς τριετή φυλάκιάιν καί 
ότέρησιν τών πολιτικών των δικαιωμάτων.

—Ή ’Ιταλική κινίνη θά πωλείται ώς έξής. Χόνδρι- 
κώς μέν ή διθειϊκή κινίνη 6, λεπτά τά ,ο γραμμάρια 
ή δέ υδροχλωρική 8ο λ. τά ,ο γραμ. λιανικώς δέ ι 
δραχ. ή διθεϊκή καί 1.25 ή υδροχλωρική. Ή Χονδρική 
πώληόις θά γίνεται έν Άθήναις μέν διά τοϋ Υπουρ
γείου τών Οικονομικών είς δέ τάς Επαρχίας διά τών 
ταμείων.

—Ό κ. Στάης έν τή μερίμνμ του υπέρ τής πρακ
τικής έκπαιδεύσεως έκάλεσε πρός συνεργασίαν τόν 
κατ’ εξοχήν σημαιοφόρον τών πρακτικών ιδεών κ. 
Όθ. Ρουσσόπουλον.

—Ή οδοποιία τής Αττικής εϋρίσκέται είς όχι καλήν 
κατάστασιν.Δείγμα τελείας αδιαφορίας τών έκάότοτείό 
χυρών. Φαίνεται όμως ότι έόχάτως λόγω τής έξαπλώ- 
σεως άνά τάς έξοχάς τών Αθηνών, τών κατοίκων τής 
πόλεως, κατέστη αισθητή ή άνάγκη τής εύκολου 
συγκοινωνίας. Απόρροια τούτου δύναται νά θεωρηθή 
ή άπόφασις τοϋ κ. 'Υπουργού τών Έσοιτερικών όστις 
έκάλεσε τόν Αρμόδιον τμηματάρχην πρός συνεργασίαν 
διά τήν κατάρτισιν τών σχετικών νομοσχεδίων.

—Έν Χαλανδρίω έγένοντο αί έξετάσεις τής Μελισ- 
σοκομικής Σχολής τής Γεωργικής Εταιρίας. Αί έξε- 
τάσεις αύται έλαβον έφέτος πανηγυρικώτερον χαρακ
τήρα ώς έκ τής παρουσίας τών κ.κ. Στοέϊτ, Μπενάκη, 
Άλεξ. Καμπα κτλ.

— Τά τής Έρμιόνης Μεταλλεία έλαβον τροπήν εύ- 
χάριάτον διά τήν Εταιρείαν. Διά διαταγής τοϋ Υ
πουργείου καί συνεπεία άποφάσεως, έπετράπη Λ φόρ- 
τωσις μεταλλεύματος.

—Έώρταόεν ό Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κο
ρινθίας κ. Βαρθολομαίος πανηγυρικώς τήν πεντηκον- 
ταετηοίδα τών πρός τήν Πολιτείαν καί τήν ’Εκκλη
σίαν υπηρεσιών του. Οί Κορίνθιοι έπιδαψίλευσαν αύτώ 
μυρίας ένδείξεις άγάπης, σεβασμοϋ καί άφοσιώσεως

—Έν τώ ένταύθα Ναώ τών Καθολικών ίερούργησεν 
έπανειλημμένως έλληνιότί ό Λόγιος Μελχίτης Πατήρ 
Πολύκαρπος Καττάν. Αί ίερουργίαι τοϋ μορφωμένου 
κληρικού έγένοντο συμφόινως πρός τάς διατάξεις τής 
Ανατολικής εκκλησίας, αί δέ όμιλίαι του διεκρίνοντο 
διά τό καλλιεπές ύφος των είς γλώσσαν καθαρεύου
σαν.

•— Αί προκαταρκτικοί μελέται διά τήν ϋδρευσιν τών 
Αθηνών μετ’ ού πολύ φθάνουν είς οριστικόν τέρμα. 
Κατόπιν τούτου υπάρχει έλπΐς νά άτενίζωμεν μετ’ 
έμπιστοσύνης είς τό μέλλον τών Αθηνών.

— Είς τό Ύπουργεϊον τών Εσωτερικών άσχο- 
λοϋνται είς τήν κατάρτισιν νομοσχεδίου διαρρυθμί
ζοντας τόν περί άγροφυλακής νόμον. Έπί τοϋ ζητή
ματος τούτου έχει έτοίμην έργασίαν πολλής άξίας ό 
εύπαίδευτος Υπομοίραρχος κ. Σπανίδης όότις μετά 
ζήλου καί άφοσιώσεως έπεδόθη είς τήν έρευναν καί 
μελέτην τοϋ σοβαρού αύτοΰ ζητήματος.

— Δημοσιεύονται είς τάς Εφημερίδας τοιαΰται Απο
καλύψεις περί τής καταστάσεως τοΰ Ναυτικού «άστε 
νά γεννάται άγανάκτησις καί φ'-ίκη είς τήν ψυχήν 
παντός 'Έλληνος. Καί τό δέκατον τών γραφέντων έάν 
άληθεύμ δέον νά πεισθώμεν πάντες ότι δέν έχομεν 
πλέον ναυτικόν καί, ή πρέπει νά θεωρήσωμεν εαυ
τούς καταδικασμένους ύπό έποψιν ναυτικής δυνά

μεως καί νά άιγήσωμεν, ϊι νά έξαναστώμεν πάντες 
ζητοΰντες άνόρθωσιν τοϋ καταπεσόντος ναυτικοϋ 
γοήτρου τής Έλλλάδος.Έν τούτοις πολλά προάδοκώ- 
μεν άπό τόν νέον έπί τών Ναυτικών Υπουργόν Κον 
Εμπειρικόν ουτινος γνωάταί είσί αί πολλαι περί ναυ
τικού γνώσεις καί μελέται αύτοΰ.

—-Έτελέσθησαν έν Ν. Φαλήρω Ναυτικοί Αγώνες έπι- 
τυχόντες ύπό πολλάς Απόψεις.

— Τά τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς έξηκο- 
λούθησαν άνώμαλα καί κατίι τόν π. μήνα. Παρά* 
δείγμα δημοτικών συμβούλων πρός μίμησιν.

—'Η Σταφιδοπαραγωγοί έν Αίγίω προμηνύεται κατά 
ίο ο)ο όλιγωτέρα τής πεοισυνής.

— Βουλευτής Φθιώτιδος έξελέγη ό κ. Τσιριμώκος.
—Έξοχους περιγραφής τών έν Λονδίνο) τελεσθέν- 

των ’Ολυμπιακών Αγώνων δημοσιεύει είς σειράν φύλ
λων έν τώ Εμπρός ό έκ τών συντακτών του κ. Σ. 
Παππαντωνίου.

—Ό κ. Κ. Μητσόπουλος καθηγητής τοϋ Πανεπι
στημίου καί έκ τών ήμετέρων πολυτίμων συνεργατών 
κρίνων τά Αποτελέσματα τιΐς τελευταίας άπογραφής 
συνάγει τό πόρισμα ότι ή Απογραφή τοϋ 1907 κατα
δεικνύει νοσηρόν τοϋ Ελληνικού πληθυσμού τήν 
κατάστασιν.

— Βουλευτής Κραναίας έξελέγη ό κ. Δ. Βενιεράτος 
ιατρός.

— Σωρεία παρασήμων άπενεμήθη είς άνωτέρους καί 
κατωτέρους στρατιωτικούς.

—Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς Ανεχώρηόε δι’ Εύρώπην τήν 
ΐ2 'Ιουλίου.

—- Διέτριψεν έπί τινας ήμέρας ένταϋθα μετά τής 
κυρίας του ό Υπουργός τών Οικονομικών τής Γαλ
λίας κ. Καγιώ. ΟΙ έπίσημοι κύκλοι έπιδαψίλευσαν 
αύτοϊς πάσαν περιποίησιν.

—- Άπό τά Ακατανόητα. Είς δλην τήν Τουρκίαν 
πλήρης καί άκρατος Έλευθερία καί είς τήν ήμιελευ- 
θέραν Σάμον τρομοκρατία καί δεόποτιάμός. Δέν Απευ
θύνονται οί Σάμιοι είς τήν διοικούσαν Επιτροπήν 
τών Νεοτούρκων τών διαπνεομένων Από τά πλέον 
εύγενή καί φιλελεύθερα αισθήματα καί τόσον έξ ήλου 
ίσχύουσαν ;

— Κάποια μέριμνα ύπέρ τής Γεωργίας καί τών 
πτωχών γεωργών τής Ελλάδος ήκούσθη ώς Ασθενής, 
Απήχησις έξερχομένη άπό τούς θόλους τοϋ Υπουρ
γείου τών Εσωτερικών τής Ελλάδος. Διά τό ροδέ- 
λαιον διωρίσθη ειδικός καί διά τινας καλλιέργειας 
παρημεληθείσας έπέμφθηάαν έγκύκλιοι είς τούς Γεωρ
γικούς σταθμούς τής Ελλάδος

—Ή Γεωργική Εταιρία προέβη είς τήν άυμπλή- 
ρωόιν τοϋ Συμβουλίου έκλέξασα σωρείαν άξιοτίμων 
κυρίων, άλλ* άκαταλλήλων τών πλείστων, διά τά έρ
γα δι’ δ έκλήθησαν. Πάντες δ’ ουτοι μετά τών πα
λαιών έξέφρασαν κατά τήν Γ'. Συνέλευόιν τά συγχα
ρητήριά των είς τόν Διευθύνοντα Γραμματέα διά τάς 
γεωργικός προόδους τοϋ τόπου καί διά τήν έπιτευχ- 
θεΐσαν γεωργικήν άναγέννηάιν κατόπιν τών κολοσσι- 
atov προσπαθειών καί άγώνων τής Εταιρίας.

—Άν άληθεύμ ή είδηάις δτι ή Γεωργική Εται
ρία της Ελλάδος ιΐλθεν είς συνεννοήσεις μετά τοϋ 
κ. Ραϊνόλδον Δημητριάδου διά τήν πρόσληκιν αύ
τοΰ ώς Διευθυντοϋ τών εργασιών αύτής, δυνάμεθα 
άπό τής στιγμής ταύτης νά θεωρώμεν τό σωματεΐον
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αυτό άξχον τοϋ προωρισμοϋ του καί τών ελπίδων μας. 
"Ιδοιμεν.

— Είς Κωνσταντινόπολιν καί, Σμύρνην μετέβησαν 
έπιστρέφοντες έκ Ρωσσίας οί Βασιλόπαιδες Άνδρέας, 
Χριστόφορος καί, Αλίκης. Οί έκεϊ ομογενείς ύπεδέ- 
χθηόαν αύτούς πανηγυρικώς καί μετ’ ενθουσιασμού.

—’Εάν ή Γεωργική 'Εταιρία σκέπτεται όοβαρώς νά 
χρησιμοποιήσω τούς j ίππους οϋς έδώρησεν αύτμ ή 
φιλοπατρία καί τό εύγενές ένδιαφέρον τοϋ κ. Μπε- 
νάκη, ούδέν άλλο δύναται νά σκεφθμ ή νά πράξμ, ή 
νά καλέόη τόν Λοχαγόν τοΰ Πυροβολικού κ. I. Βλά- 
σην, γνωΰτότατον διά τάς ύπέρ τών ίππων έξαιρέτους 
εργασίας του καί τόν άκαταπόνητον ζήλόν του καί 
νά έμπιότευθΓι αύτούς είς αύτόν. Παν άλλο διάβημά 
της θέτει έν άμφιβόλω τήν έπιτυχίαν τής πολυτίμου 
αύτής δωρεάς.

— Διά τήν Διεθνή Γεωργικήν έκθεόιν συνήλθεν ύπό 
τήν Προεδρείαν τοϋ Υπουργού κ. Λεόίδη ή έπί τούτφ 
έκλεγεϊόα ’Επιτροπή καί έλαβε διαφόρους Αποφάσεις.

Είς τό προσεχές φύλλον θά έναόχοληθώμεν έκτενέσ- 
τερον περί αύτής καί τών λόγων τοΰ κ. Ύπουργοϋ.

—Ύπαόπισταί τοϋ Βασιλέως άντΐ τών άνακληθέν- 
των είς τά σώματά των κ. Μηλιώτου, Βακάλογλου 
καί Πίσσα, έξελέγησαν οί κ. Τζαβέλλας συνταγματάρ
χης καί Μεσσαλάς Ταγματάρχης άμφότεροι τοϋ Μη
χανικού.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
'Ο χ. Λεωνίδας X. Ζώης αγγέλλει τήν προσεχή έκδοσιν 

έργου του ύπό τόν τίτλον Αί ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝ
ΘΟΥ άπό ίότοοικης καί καλλιτεχνικής άπόύεως.

Λ

Στιχουργήματα ή Συλλογή Ποιημάτων. Ύπό τόν 
άνωρέρω τίτλον δ χ. "Αγγελος Σαλούστης, ό γνωστός χαΐ 
είί τους άναγνώστας τής Έλλ. Έπιθεωρήσεως Ζακύνθιος 
ποιητής έξέδοτο είς ίδιον τόμον πλεϊστα έκ τών εγκατε
σπαρμένων είς εφημερίδας χαΐ περιοδικά ποιήματα του. 
’Αντί άλλης κρίσεως παραθέτομεν τόν πρόλογον τοϋ έκδό- 
σαντος αυτά κ. Δ. Κόκκινη, άρχοΰσαν ένδειξιν τής αξίας 
αυτών θεωροϋντες τό ότι εύρέθη εκδότης δΓέργα τοΰΝεοελ- 
ληνιχοϋ Παρνασσού.

Ό κ. Δ. Α. Κόκκινης γράφει :
« Η θερμή καί ενθουσιώδης δεξίωσις, τής όποιας έκ μέ

ρους τοϋ εγγράμματου καί φιλομούσου κόσμου αείποτε ετυ- 
χον τά δροσοστάλακτα και περιπαθή ποιήματα τοΰ έν ώ- 
ραις σχολής τας Μούσας θεραπεΰοντος συμπαθέστατου συμ
πολίτου μας κ. Αγγέλου Σαλούτση ανωτέρου ύπαλ. τοΰ 
Άγγλικοΰ Τηλεγραφείου, ήγαγεν ήμάς νά παρακαλέσωμεν 
τόν ποιητην, όπως έπιτρέψη νά περισυλλέξωμεν έχ τών έν 
διαφόροις περιοδικοϊς καί έφημερίσι, δίκην γλάστραις, πεφυ- 
τευμένων ανθυλλίων ευώδη τι*ά τούτων καί έξ αυτών σχη- 
ματίσωμεν μυρίπνουν ποιητικήν ανθοδέσμην,τήν όποιαν καί 
έκθέτοντες ήδη διά τής δημοσιότητος πεποίθαμεν, ότι θά 
τύχη τής δεούσης ύποστηρίξεως έκ μέρους παντός λατρεύον
τας τό καλόν.

Ή Κεντρική Σηροτροφική Εταιρία ή ύπό τήν ύψηλήν 
προστασίαν τοΰ Βασιλέως διατελοΰσα καί μέ πρόεδρον τήν 
ακαταπόνητο* κ. Αικ. Ζλατάνου έξέδοτο είς ίδιον τεΰχος 
τήν Λογοδοσίαν τοΰ Διοικητικού αύτής Συμβου
λίου τών πεπραγμένων τοΰ έτους *906.

’Εμπορική Έπιθεώρησις τής Αμερικής. Περιε
χόμενα τοΰ τεύχους τοΰ μηνάς ’Ιουλίου :

Άτμοπλοϊκή Εταιρία Cunard.—Τρόπος άναπτύξεως 
βιομηχανίας καί έμπορίου.—Δυσχέρειαι έν τοϊς Ταμιευτη- 
ρίοις —Πρόβλεψις καλής συγκομιδής σίτου έν Καναδά.— 
Βιομηχανία Γραφομηχανών.—"Αεργοι έν ’Αμερική.—Πα
γκόσμιος οινοπαραγωγή·—Ό στόλο; τής Standard Oil Co. 
Ιίαραγγελία χαλυβος.—Παγκόσμιος παραγωγή σίδηρου.— 
Ό ύπουργός Straus περί μεταναστεύσεως.—Νέον Ρωσσι- 
κόν άτμοπλο ον μέ διπλούς έλικας.—Ναυάγιον Έλληνικοΰ 
άτμοπλοίου «Κυκλάδες». — Άραβο'σιτος ’Αργεντινής έν Νέμ 
Ύόρκη.—Τό μέγιστον Γερμανικόν ίστιοφόρον.—Τό μέλλον 
τοΰ Καναδά.— Ή οικονομική κατάστασις τοΰ Καναδά.— 
Έπανάληψις έργασιών.—Νέον ’Ιταλικόν ύπερωκεάνειον μέ 
διπλούς έλικας.—Νέος έμπορικός παράγων έν ’Αμερική·— 
Έλάττωσις ταχυδρομικών τελών μεταξύ Ηνωμένων Πολι
τειών καί’Αγγλίας.—Τό νέον Γαλλικόν ατμόπλοιον«Ο/ιϊμαεο» 
— Ή μετανάστευσις τών πέντε τελευταίων μηνών.—Διά
φορά.—Προξενεία έν Νέα Ύόρκη-—Κατάστασις βαμβακε
λαίων.—’Αγορά προϊόντων ’Ανατολής. — Άγορα ’Αμερικα
νικών προϊόντων. — Προϊόντα είσαχθέντα έν Νέα Ύόρκη 
κατα τόν ’Ιούνιον.

«
Τό Έιιπόριον. Τά τεύχη τοΰ μηνό; ’Ιουλίου καί Αυ- 

γούστου έξεδόθησαν όμοΰ. Περιεχόμενα ·
Ανάγκη ίδρύσεως Υπουργείου Γεωργίας, Βιομηχανίας 

Έμπορίου καί Συγκοινωνίας.—Ό "Ελεγχος τής ’Εθνικής 
Οικονομικής Πολιτικής.—Λόγοι καί έργα τοΰ νέου ύπουρ- 
γοΰ τής Παιδείας. = Αί Τράπεζαι καί ή χρησιμότης αυτών. 
—ΙΙερί έξελέγξεως ’Εμπορικών Βιβλίων.—Τό Λονδϊνον.— 
Περί Βουτύρου καί τών νοθειών αύτοΰ.—Μαθηματικά.— 
Λογιστικά.—Λύσεις διαγωνισμών. —Νέοι διαγωνισμοί. = 
’Αλληλογραφία. — Βιβλιογραφία κτλ.

Ύπό τής κ. Βέρθας Σ. Λέκα έξεδόθη πραγματεία 
ύπό τόν τίτλον ή Τροφή τοϋ Ά< ρώιίτου. Ή μελέτη 
αϋτη λίαν χρήσιμος είς πάντας συνιότάται ύπό τής 
«Έλλην. ΈπιΟεωρήσεως» ένθέρμως ώς Αποτελούσα 
βοήθημα έξόχως χρήσιμον διά πάσαν οικογένειαν. Ή 
έν αύτω περιεχομίνη ύλη είνε διατεταγμένη μετά 
πολλής έπιμελείας, παν δέ θέμα, παν ζήτημα, πάσα 
πληροφορία καί πάσα οδηγία έξ ών βρίθει τό έργον 
είνε έξ έκείνων τά όποια άποτελοϋσι πολύτιμον σύν
τροφον διά τήν μητέρα,διά τό παιδίον,διά τόν Ασθενή.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κ.χ. I. Μιχαλοπετράκον, απείρους ευχαριστίας δια πρό
θυμον καί γενναίαν ύποστήριξιν, |(Ι. Παπαδοπούλαν, Αντ. 
Φιλιππίδην, Λ. Φασογιάννην, Δ. Μπιτσικώκον, Ν. Νικο
λάου, Δ. Ίγγλέσην, Ν. Χατζήν, Δ. Καλατζήν, Κ. Ζωϊ- 
τάκην, Δ. Ξιγκάκην, Μιχ. Κριάλην, Γ· Άργύρην, Κ. Κω- 
στόπουλον, Ζ. Ζαχαριάδην, Ήλ. Παππαϊωάννου εις Πά
τρας. κ. κ. Ν. Γάσπαρην. Άθ. Φραγκούλην, Γ. Άποστο- 
λόπουλον, Κ. Καρώνην, Καλάβρυτα I. Λυμπέρην Μαζέϊκα 
Δημ. Ρεμπούτζικαν Φιλία Ε· Τσακαμπούκαν Στρεσοβα Σ. 
Σ. Παππαδήμαν Σοπωτον Δημ. Ράντον Λειβάρτζι Δ. Καρ- 
κούλιαν Μάνεσι Χρ. Σταθόπουλον Πλάτανον Β. Κανελλό- 
πουλον Σελλιάνον I. Βουράκην Πάτρας κ. κ. Β. Πετίνην 
Π. ’Αθανασόπουλον Γ. Καραγεωργόπουλον, Α. Σωτηρό- 
πουλον, Δ. Καμπούρην Κ· Παπαδημητρίου, Λ. Παππαλι- 
βερίου, Σ. Μόσχον, I. Άναγνωστόπουλον Αϊγιον, κ. κ. Κ. 
Βαρβέρην, Έμ. Ίσμαήλον, Β. Κορδώνην, Χρ. Καπράλον 
Πάτρας, Β. Κόντον Προατοβίταα, Γ. Φιλιώτην Χαλανδρίταα, 
Καν Δημητρίου Τεργέστην. Συνδρομή σας έλήφθη θερμοτά- 
τας ευχαριστίας. Κον Χαρ. Μαστ. Λειψίαν. Συμμορφούμεθα 
όδηγίαις σας.’Αναμένεται μελέτη σας. Γ. Σ. Γρ. Κέρκυραν 
"Εργον σας έλήφθη. Εύ/αριστώ. Δημοσιευθήσεται. Κον 
Κ. θανέμην Πάτρας. Έλήφθη. Δημοσιευθήσεται.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔϋΖ '
-----EITOS ΞΖ’.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ'ΙΌΟΈ?
*ί.· χ {

Κατάστασες τής 30 ’Ιουνίου 1908
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

, ,, , .... Γ Κεν.Εαταστ. Δρ.είς μεταλλικόν.......................................Ιτποκαστημ. »

» τραπεζικά γραμμάτια Ίόνικής Τραπέζης............. »
> κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα >

Ι
Άντίτιμον μεταλ. Τραπεζ. είς τό έξωτερικόν.. » 
Προϊόν έκδοθέντος Εθνικού δανείρυ είς χρυ

σόν Έλληνικ. Σιδήροΐβίμ. 4 ο]ό τόδ 1902. » 
%KVeioy πρός τήν Έλλ. Κυβ. έπ’ άναγκ. κίικλοφ. τραπεζ.γραμματ. » 

Δάνειόν ΪΓρός τήν Έλλ. Κυβ. διδράχμων κάί μονοδράχμων........ »
Ομολογίαι Εθνικών δανείων................................. [ » τ^γραμ. »

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου είς τραπ. γραμμάτια. » 
’Αξία συναλλαγμάτων πρός είσπραξιν.............................................. ’

[
Κεν. Καταστ. » 
‘Γποκαταστ. *

_ „ . _ ,. ΓΚεν.Καταστ. »
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων................................[‘Γποκαταστ. »

’Ανοικτοί λ)σμοί έπ ένεχυρφ χρηματογράφων... [·Γποκαταστ. »

[
Κεν. Καταστ. » 
‘Γποκαταστ. »

Ταμείον

Δάνεια έπί ένεχόρφ χρηματογράφων.....................

: Δάνεια έπ’ ένεχόρφ έμπορευμάτων.......................
(Ανοικτοί λογαριασμοί έπί ύποθήκη........................

( Κεν. Καταστήματος 
Δάν. χρεωλυτ. έπί ύποθήκη < Υποκαταστημάτων.

( Έν Άρτη έπ’ έγγυήσει τού Κράτους »

Καθυστερήσεις δανείων χρεωλυτικών έπί ®Π0θή*ϊ[/ι·π0Χαταστ. .

[
Κεν. Καταστ. »
•Γποκαταστ. »

. . ,. , , ΓΚεν.Καταστ. »ί Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομ. πρόσωπα  ̂·γποκαταστ. , 
^Καθυστερήσεις δανείων πρός δήμους, λιμένας καίΓΚεν. Καταστ. » 
| λοιπά νομικά πρόσωπα.................................... L‘Γποκαταστ. »

ΓΚεν.Καταστ. >
I Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας...........................[‘Γποκαταστ. »
! , , , ΓΚεν.Καταστ. »
I Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας [γπβκαταστ, »

ΜετοχαΙ είς έγχωρίους έταιρείας...............................................  9
I Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης.......... · ■ · · · · · . ........................ *
! ’Ομολογίαι λαχειοφόρου δανείου Τραπ. 2 1)2 ο)ο είς τρ. γραμ. » 
'Τοκομερίδια έν γένει........................................................................ 9
(Καταστήματα Τραπέζης.................................................................. *
Κΐήμ. έξ άναγκ. έκποιήσεων κατακυρωθέντα είς τήν Τράπεζαν. »

. . , , ΓΚεν.Καταστ. »
’Απαιτήσεις έπισφαλείς........................................... [‘Γποκαταστ. »
Έξοδα έγκαταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευήςΓΚεν. Καταστ. » 

τραπ. γραμματίων)...................................... L‘Γποκαταστ. »
Διάφοροι λογαριασμοί...................................................................... 9
λογαριασμοί τρίτων έν τφ έξωτερικφ........................  9
Έξοδα δικαστικά.............................................................................. 9
Α)σμός έξαγοράς συμμετοχής Κυβ. είς κέρδη έκ τραπ. γραμμ. » 
Εξαγορά προνομίου Προν. Τραπέζης ’Ηπειροθεσσαλίας............... 9
ίΚρίμήθεια τροπής λαχειοφόρου δανείου είς τραπ. γραμμάτια.. 9

Δρ.

ΓΚεν.Καταστ. »
Ι'Γποχαταστ. »

ΧΡΕΩΣΙΣ

1,421.685.90
1,485,587.05 2,907,272.95

263,945—
1,545,446—

42.995,660.34

3,163,714.28
62,778,575.42
10,500,000—

24,709,175—
34,304,700— 6(9,013,875.—

2,893,500—
176,785.68
244,452.78 421,238 46

9,036,433.98
15,028,503.60 24,064,937.58

543,007.66
2,170,099.85
8,922,122.05
1,038,247.75
6,203,966.70
1,795,290 10

2,713,107.51

9,960,369.80

2,818,853.65
2,803,448.12

21,007,957.91
18,148,409.39
1,073,414.06

366,642.52
427,322.15

7,999,256.80
3,907,930.45

5,622,301.77

40,229,781.36

793,964.67
7,928,593.55

13,429,497.02 21,358,090.57
11,961.340.59
32,780,007.23

23,618.94
203,901.61

1,480,439.10
14,514,770.15

473,505.50
4,232,680.26

44,741,347.82

22*7,520.55

15,995,209.25

141,995.72 
2,873,316.98 
1,060,000—

303,156,17

4,706,185.76 
4,639,662— 
1,250,000—

786,700—
964,770.37 

4,884,838.89 
3,995,403.32

3,015,312.70

1,363,156.17
3,220,378.50
2,466,450.65

10,163.75
1,218.560—

720,000—
150,000—

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ

ί
Κεν. Καταστ. Δρ.
‘Γποκαταστ. »

» έγκαταστάσεως, ιδίως άπόσδεσις ύλικού τραπ. γραμ. » 
καταστήματα Τραπέζης, άπόσβεσις έκ τής αξίας αύτών.. » 

. , , , . , , , ΓΚεν.Καταστ. »απαιτήσεις έπισφαλείς, τά άποσβεννύμενα.. ·]_ ·γποκαταοτ. , 

άμοιδάς τοΰ προσωπικού τών Υποκαταστημάτων............. 9

[
Κεν.Καταστ. »
'Γποκαταστ. »

. «, , , . ΓΚεντ.Καταστ »
τόκους καταθέσεων έπί τόκφ.........................[ ‘Γποκαταστ. »

» καί λαχνούς λαχειοφ. δανείου 3 ο)ο είς χρυσόν... »
• > > » » 21)2 ο)ο είς τρ. γρ. 9

ί
Κεν.Καταστ. »
•Γποκαταστ. »

Ιξωτερικοΰς λογαριασμούς, άπόσβεσις συναλλαγμ. διαφοράς » 
1 , „ . . είς κέρδη έκ τραπεζικών »
i · *Ε«γορ3ς ο«μμ· Κ“6·ΡνΊ’·γραμ. τά άποσβεννΰμενα »
■ ί » · προνομίου Πρ.Τρ.’Ηπειρ.τά άποσβεννόμενα »
’ » προμήθειαν τροπής λαχειοφόρου δανείου, τά άποσβεννόμενα » 

» διαφόρους λογαριασμούς, τά άποσβεννόμενα...................... »
«τεαεΡΑ κκρλπ ΓΔ'·ατιθέΙΛενα ίιά π“Ρ°ΰσαν έξαμηνίαν.. » ΚΑ0ΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ίιά τήν ίπομ4νην......................... 9

Έίς Ιξοδα διαχειρίσεως

e

Δραχ.

Κεφάλαιον μετοχικόν διηρημένον είς 20,006 μετοχάς.........ι 
Κεφάλαια άποθεματικά [ ’’***’*’’*”*

Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορίφ:
I. διά λ]σμόν τής Κυβερνήσεως......................... ......................

II. » » » Τραπέζης: *1?' '^· iSSOV·)·
α) τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος .... Δρ. 51,517,807.12 
β) » Προνομιούχου Τραπ. Ήπειροθεσσαλίας » 134,370.—
Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα 
Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλλικόν...........

Καταθέσεις άνευ τόκου

Δρ

[
Κεν. Καταστ. 
Ύποχαταστ.

[
Κεν. Καταστ. 
Ύποχαταστ. 
ΓΚεν.Καταστ. 
Ι'Γποχαταστ.ΈπιταγαΙ πληρωτέαι..

Μερίσματα παρελθόντα ______________________________ _
Μέρισμα Α' έξαμην. 1908 πρός δρ. 100.—ίφ’ έκάστης μετοχής » 

!λ]σμός χαταθέ- _ .
σβων έχ βημοσ. χρυσόν .... » 
ύπβγγ. προσόδ. L ’ τΡ“π' ’

Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν.......................................... *
Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς τραπεζ. γραμμάτια.........Λ... »
Υπηρεσία δανείου 2,600,000 έταιρείας Σιδ. Π. Α. Π....................... »
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν...................................................... »
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκφ είς τραπεζικά γραμμάτια...........>
Έντοκος κατάθ. Δημοσ. * \Puo8v 8ιά^ν *ατ“σίίϋήζ τ°5 Σι’

• δηροδρ. Πβιραιώς—Δβμβρλή—Συνόρων »
Έντοκος κατάθ. Δημοσ. «^ραπ. γραμ. διά τήν κατασκευήν τοΟ 

Σιδηρ.— Πειραιώς—Δεμερλή—Συνόρων »
Κατάθεσις Δημοσίου (κληροδότημα Σόγγροϋ) είς τραπ. γραμμάτ. » 

Κεφάλ. εις χρυσόν Δρ. χρ. 38,400,856.31
Τόκοι » » » · 961,298.81 Δρ. Χρ.
Κεφάλ. είς τρ. γραμ. »
Τόκοι » » » » ____________

Ααχειοχόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν......................... »
9 99 2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμμάτια.. »

Υπηρεσία λαχειοφ. δαν. Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν......................»
9 » » > 2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμμάτ. »

t Κεν. Καταστ. » 
'Γποκαταστ. »

ΓΕίςχρυσόν.. » 
L » τρ. γραμ. >

Καταθ. έντοκοι

Καταθέσεις ταμιευτηρίου

τραπ. γραμ.

74,507,167.53
2,055,946,74 Δρ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Μ,οδΟΌΟρ.- I 

4,000,000.- cwkv· 
9,500,000.- Ο,ΚΟ,ΟΟΟ.-)

62,778,575.43 

■ ■

6,882,241.90 i
J84,725.36 7,066,967.26 

10,552,355.57
9,962,032.71 20,514,388.28

179,267.85 ι
660,748.92 840,016.77,

189,185.— I
2,000,000.—

199,544.42
6,164,761,74 6,364,306.16

335,365.55 
2,267,686.5^

4,475.—S 
515,498.78, 

1,019,791.48'

3,163,714.28 

31,715.01 
1,272,652.99

39,362,155.12

76,563,114.27 117,197,922.38

Κομισταί συναλλαγμάτων.........................

Τόκοι χρεωλυτικών ini ύποθήκη δανείων 
Κέρδη καί ζημίαι (ύπόλ. άφιέμενον διά τήν ίπομένην ίξαμηνίαν) 
’Εκκρεμείς δοσοληψίαι Κεντρ. Κ)τος μετά τών Ύποχ)των.. ·.

397,488,627,69

ΖΗΜΙΑΙ Α
416,766.83
375,494,14 792,260.97

άρ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ 1908
Άπό προεξοφλήματα................ ........................ ..

166,241.70
233,926 82

47,450.50
9,931,,05

2,259,1^5.97
25,387.54

120,507.85
88,058,95

2,155,236.02
58,616.04

126,262.65
30,039.47

400,168.52
69,882.90

57,381.55

2,284.543.51
1,086,808— 

402,870—

208,566.80
300,000—

71,680—
80,000—
50,000.—
99,265.57

2,213,852.06

8,273,582—

'Κεν. Καταστ. Δρ. 
.Ύποκαταστ. »

δμοια χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας.. ■[γζόκ^ταστΤ » 

τόκ. χορηγ. δι’ άνοικτών λ]σμών έπί δποθήκΏ[·^όκατασττ' >

9 9 9 9 έπί ένεχύρφΓξ87· Καταστ· ’
Λ Γν|. Γποκαταστ. ·

» δανείων έπ’ ένεχόρφ χρηματογράφων.»

9 9 · 9 έμπορευμάτων............................. »
9 άπλών ini ύποθήκη δανείων................ ΓΚεν.Καταστ. »

L Γποκαταστ. >

» χρεολυτικών έπί ύποθήκη δανείων... »

9 δανείων πρός δήμους, λιμένας κλπ.ΓΚεν. Καταστ. » 
νομικά πρόσωπα........... .1‘Γποκαταστ. »

» όμολογιών έθνικών δανείων........................................  »
» έντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου............ »
9 δανείου πρός τήν Έλλ. Κυβ. έπ’ άναγκ. κυκλοφορίφ »
• » πρός τήν Έλλ. Κυβ. διδράχμ. καί μονοδράχμ. »
» καί ώφελείας έξωτερ. λογαριασμών..|Έίν’ ^αταατ· 9 

L Γποκαταστ. >

ώφελείας έκ προσόδων κτημάτ. *

μέρισμα μετοχών έγχωρίων έταιρειών................................. >
φόλακτρα χρηματογράφων............ ....................................... »
άπαιτήσεις έπισφαλείς.................................. ΓΚεν.Καταστ. 9

L Γποκαταστ. >
Διάφορα κέρδη...........................................................................
κέρδη καί ζημίας τό έκ τής παρελθ. έξαμην.περισσεύσαν »

Δ?αχ.

6,280,140.25
4,725,013.01

343,285.81
426,042.11

41,871,390—
20,472,800—
2,556,308—

233,487.50

11,005,153.26

769,327.92
520,749.02
58,616.04
59,009.01

397,488,627.66 ί— -- -

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
314,204.35
581,328.09

39,151.30
527,152.82
110,035.95
98,813.17

205,903.44
28,706.55

159,490.20
48,955 16

233,000— 
431,549.30
546,000— 
561,158.06
387,326.37
929,450,98

686,084—
95,068.49
4,613.30

35,724.87

1,874.30
2,217.95

895,532.44

566,304.12

208,849.12

234,609.99

208,445.36
190,702.85

664,549.30

1,107,158.06

1,316,777.35
1,014,594.45

28,000—
317,629.87
52,500—

781,152.49

40,388.17*
342,030.10

11,610.35

4,092.25
228,723.67
59,982.06

8,273,582—

Διανομή των κα&αρών κερδών Α'. εξαμηνίας 1908 έπι δραχμών 2,155,236.02 ώς ανωτέρω.
Βίς τακτικόν μέρισμα πρός 3 1)2 ταΐς 0)0 έπί κεφαλαίου δραχμών 20,000,000................. .....................................

» πρόσθετον..................................................................................................................... .............................................
» Αμοιβήν τού προσωπικού τού Κεντρικού Καταστήματος 5 ταΐς 0)0 κατά τό άρθρον 42 τού Καταστατικού

Έκ τού άνωτέρω μερίσματος τών............................... ............................................

Ια') βιά φόρον Δημοσίου 3 ταΐς 0)q......................................
6') βιά χαρτόσημον έπί τοϋ μερίσματος 20,000 μετοχών 

γ') διά φόρον ίπιτηδεόματος.............................................

. ζ Ζ _ 1.382.474.22 } ’ ’' ’θί10® Αραχ. 2,082,474.22

......................................... .. · 72,761.80
Δραχ. 2,155,236 02

............................... Δραχ. 2,082,474.22' "
Δραχ. 62,474 22)

9 ’ 10,000.-}... » 82 474.22
> 10,000—J ------------------

Μέρισμα καθαρόν, ήτοι έλεύθερον φόρου καί χαρτοσήμου, πρός Δρ. ΙΟ0-—έφ’ έκάστης μετοχής.............................................................. Δραχ. 2,000,000.—
Τδ μέρισμα πληρώνεται:

Έν Άθήναις παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι, έν Άγρινίφ, Αίγίφ, Άλμυρφ, Άμφίσση, Άρτη, Αταλάντη, Βόλφ, Γυθείφ, Δημητσάνη, Ζακόνθφ, θήβαις, βήρφ, ’Ιθάκη, Καλαβρότοις, 
Κφλάμαις, Καρβίτση, Κερκόρφ, Κεφαλληνίφ, Κορίνθφ, Κυθήροις, Κόμη, Κυπαρισσίφ, Ααμίφ, Ααρίση, Λεβαββία, Λευκάδι, Μβγαλοπόλει, Μεσσήνη, Μεσολογγίφ, Ναυπάκτφ, Ναυπλίβ. 
ΠαξοΙς, Πάτραις, Πειραιεϊ, Πόρφ, Πόλφ, Πόργφ, Σπάρτη, Σύρφ, Τρικκάλοις, Τριπόλει καί Χαλκίδι παρά τοϊς 'Γποκαταστήμασι τής Τραπέζης άπό τής 15)28 προσεχούς Ίουλίβε-

• Βιροϊΐνφ, παρά τή Nationalbank filr Deutschland —
9 Βιέννρ1 παρά τή Wiener Bank- Verein
9 Koovatavuvovnolst, παρά τφ Κυρίω Λεωνίδρ Ζαρίφη 
ε Άλβξανδριίφ, παρά τή Τραπέζρ 'Ανατολής
• £αΓρψ, » » » ·
» Σμύρνρ, » » . 9
V βιαααλοτίηη, » » » 9
» π?ρά τοϊς Καταστήμασ» ^ής Τραπέζη; , Λ, m , . , ,

Elvjxoi «η»ιλλαγιχέ*'δν χδ μέρισμα ivC ψόρ&ιΖ καλ ϊίλύιιώμΛΐΰί ΐώΰ χαρΐΰΰήμοι», ώζ «ϊρυκαταΰληνίνγοή ύιΐΰ ΐίίς Τραπέζης βΐς τδ Δημόσιον.
Έν’Αθήναις, τ» 30'Ιουνίου 1908.

Ό Αιοιχητής *0 Αιβνδνντης τοδ ΛογιοτηρΙον

Σ. ΈΤΡΕίΤ Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΑΕΞΗΣ

Βιρούιιφ, παρά τή National
Βιόννρ. παρά τή Wiener Bank- Verein
ΚωνστακτινουποΤ-ε», παρά τφ Κυρίω Λεωνίδρ Ζαρίφη 

τή Τραπέζη 'Ανατολής 4λ6 tfjs 6)1!) προσεχούς Αύγανατον



ΕΚΚΌΑΑΠΤΙΚΑΙ WOAUi
CYPHRES

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΊΌΣ
I 20 ΑΥΓΩΝ
ΔΡ· 200

. .Ya. .

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΙΟΣ
6 Ο ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. -1 50

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΊΌΣ
220 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ· 250

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΊΌΣ
360 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ· 325

τών οποίων ή φήμη εϊνε παγκόσμιος διά. τά έξοχα άποτελέσματά των, και διά τήν 
μεγάλην επιτυχίαν, των, εις τάς μεγάλας εκθέσεις τοΰ Εξωτερικού.

Τά γραφεία τής « Έλλ. Έπιθεωρήσεως» έπιΰνμουντά νά διαδώσωαιν έν 'Ελλάδι καί 
"Ανατολή, τάς μοναδικάς α.ύτάς Αμερικανικάς έκκολαπτικάς μηγανάς, άναλαμβάνουσι νά προμη- 
■δεύσωσιν αύτάς είς τούς ενδιαφερομένους μέ τιμάς Παρισίων παραδοτέας είς τδ Τελωνεΐον Πει
ραιώς έλευΰέρας παντός βάρους.

Παραγγελίαι γίνονται δεκταί, προ'καταβαλλομένου τοΰ τιμήματος, είτε είς τά γραφεία ήμών, 
είτε είς τά ταμεία τής Τραπέζης Ά&ηνών και τών Ύ]μάτων καί ’Ανταποκριτών αύτής.

’Επίσης τά Γραφεία τής « Έλλ. Έπιθεωρήσεως» προμη&ενουσι :

© Φ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ Φ Φ © ΑΝΑΘΡΕΠΊ ΗΡΙΑ Φ Φ
ΟΡΝΙΘΩΝΑ^ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ

-g£ ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ f % f Μ ΠIΓ IΩ

και λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπδ τάς άρίστας μάρκας τής Ευρώπης καί ’Αμερικής.

—·—■—

Αεπτομέρειαι πλειότεραι ώς καί πάαα πληροφορία δι’ επιστολών.

PUE MENANDROS S3
Atlienes (Grece)

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ S3
’Αθήνας



Η ΑΝ2ΝΤΜ0Σ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΣΙΜΟΝΙΛΜΛΤ. ΠΛΤίΝ IHI ΕΑΑΛίΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝ ΤΟ’Γ ΑΤΡΟΣ 

251 ΟΖΧΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 251

θεωρεί καθήκον της νά ειδοποίηση οτι μόνον αυτή 
γεμίζει τάς φιάλας τών νδάτων Σαρίζης εντός της 
πηγής Σαρίζης διά μηχανήματος άγγλικοϋ, άλλαι δέ 
φιάλαι, πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπό άλλων εμπόρων, 
πληροϋνται έν Άθηναις.

Επίσης [χάνον ή ’Ανώνυμος Εταιρεία έχει την απο
κλειστικήν Ικμετάλλεναιν τών ύδάτων Λουτρακιού, 
Κυλλήνης, "Οσσης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληροί 
τάς φιάλας είς τάς πηγάς αΰτάς καί συνισταται διά 
πιστοποιητικών τών Δημάρχων "Ανδρου καί Λουτρα
κιού καί διά δύο εγκυκλίων τοϋ Β'. Ίατροσυνεδρίου.

Αποφεύγετε άλλα ΰδατα μεταφερόμενα διά δαμι- 
ζανών καί χάνοντα τάς ιδιότητας καί τά θεραπευ
τικά των συστατικά. Δοκιμάσατε τέ ύδωρ Τσάγεσι 
μοναδικόν έν τώ κόσμω κατά τήν γνώμην τοϋ Γάλ
λου ’Ακαδημαϊκού Ρομπέν κατά τής αναιμίας, χλω- 
ρώσεως καί έξασθενήσεως θαυμάσιον δέ είς τήν γεϋσιν.

did της υγιεινής τον στόματος και τών όδόντων 
σώζετε ον μόνον τους όδόντας σας, αλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών όδόντων, 
τών ώτων, τον φάρνγγος, τον λάρυγγας, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς και τον πεπτικού συστήμα
τος, πολλάκις δέ σώζετε και τήν ζωήν σας αυτήν.

Σννιστώμεν ενθέρμως τδν διακεκριμένον Επιστή
μονα όδοντοΐατρδν κ. Τ I 'I 1 /\ τον
οποίον al τρεις σκενασίαι Έλιξήρια, Όδοντό· 
κονις καί Αδαμαντίνη είνε μοναδικοί είς τδ 
είδος των.

Αια τοϋ Έλιξηρίου παύει ή οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι σκενασία αλάνθαστος καί 
άποτελεσ ματικ ή.

Πωλείται παρά τω ίδίω άντΐ 2 δρ. τό φιαλίδιον

5/ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ" 51

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΙΝΗΣΕΠΣ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1907

ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1908

Ε Ξ A. Γ Π Γ Μ

“Ετη

1907)8 
1906)7 
1905)6

Λίτραι Ένετικαί
259,113 822 ’ 
226,727’407 
227,911,491

Παρακρατήϋεως

ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΎΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Έτη Εισαγωγή Συμφηφισμδς Υπόλοιπον
1907)8 51,466,400 45,224,100 6.242,300
1906)7 71,157,600 71,060,700 96,900
1905)6 82,852,400 81,084,800 1.767,600

Ιίροκαταβολών
“Ετη Εισαγωγή Εξαγωγή Υπόλοιπον

1907)8 12,125,220 11,500,509 624,711
1906)7 10,456,435 10,456,435 —
1905)6 70,402,460 48,896,726 21,505,734

Σημ.— Είς τάς άποθήκας τής Εταιρίας είσήχθησαν επί πλέον καί λίτραι ένετ. 4.511,091 
άγορασθείσης καί παραληφθείσης σταφίδας πρδς συμπλήρωσιν τοΰ ποσοΰ τών εγγυήσεων κατά 
τήν άπδ 20ής ‘Ιανουάριου έ. έ. σχετικήν Σύμβασιν.

Έν ’Λθήναις τή 30 ‘Ιουνίου 1908
( Έκ τοϋ Γραφείου)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

*Η *'Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις εις Τραπε
ζικά γραμμάτια και είς χρυσόν ήτοι φρ. καί λίρας στερλίνας 
άποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν η διαρκώς. Αι είς χρυσόν 
καταθέσεις και οί τόκοι αυτών πληρόνονται είς τό αυτό νόμισμα 
είς δ έγένετο ή κατάθεσής είς" χρυσόν' ή δι3 επιταγής δψεως 
(cheque) έπί τοΰ έζωτερικοϋ κατ3 επιλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρόνονται έν 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου έν τοΐς 
ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

1 1]2 τοΐς 0]0 κατ3 ετ. διά κατ. 6 μηνών
2 » 0]0 » » » 1 έτους
2 1]2 » 0]0 » τ 2 .ετών
3 » 0]0 » 4 ετών
4 » 0]0 » » . » 5 ετών

Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται. κατ' εκλο-
γην τοϋ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

ΓΚΔΤ& ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΡΛΠΤΑΙ

ΔιιιιΙτ. τών οδών Σταδίου καί Νομισματοκοπείου

Τό ραφειον τούτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή καί 
άπαράμιλλος κομψότης,· έξ·ού-καί ή καλλίτερα πελα
τεία τών s Αθηνών, τιμά! λογικαί προθυιιία κα! πολ
λή ευσυνειδησία έξ ού καί ή κατάκτησις όλων . τών 
κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών.

CF ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ

Διαότ. οδών Σταδίου καί Νομισματοκοπείου άρ. ι

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
OimOMMH ΥΛΟΝ ΚΝ ΙΙ|Μ ΛΟΚΟΝ

ΠΕΙ Ρ· ΚΑΙ ΚΠΝΣΤ· Α· «ΟΣΜΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
πλατεία Δημαρχείου ΣταΟ.Σιδηρ. Π.ΠΩ .

Αριθμός Τηλεφώνου Αθηνών 250.— Πειραιώς 143.

ΤΙΜΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΣΤΝΑΓΠΝΙΣΜΟΥ
Μεγάλη αποθήκη σιδηρών δοκών, τσι

μέντων, πλακών Μελίτης, σωλήνων έν 
γένει,λεκανών άποχωρητηρίων,τού(ίλων, 
πλακών έκ τσιμέντου Μωσαϊκών, Θηρα
ϊκής γης κτλ.

Εκτελοννται ταχέως παραγγελίαι οιουδήποτε πο- 
οον σιδηρών δοκών, Σισηροδρόμων (Rails) Στηλών- 
Γεφυρών, Στεγών, χαλύβδινων Ουρών (ρολών) Σω, 
λήνων υδραγωγών 5 και 15 ατμοσφαιρών καί σι- 
μέντων.

ΤΡΙΚΤΜ γρλφειον 
ΙΙΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ ΣΟΓΚΑ 

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ <880 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΘ. 10 

.Έκτέλει. άγοραπωλησίας · χρεογράφων καί έν γένει 
χρηματιστικάς έντολάς.

Έκτελεΐ άγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 
παντός Κράτους.

Παρέχε». δάνεια, έπί ένεχύρω χρεωγράφων καί λα
χειοφόρων δμολογιών.

Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας ομολογίας διά λαχ
νών η εις το άρτιον.

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους όμ.ολογίας κατά της κλη- 

ρώσεως τοϋ άρτιου.
Παρεχει ώκριβεΐς πληροφορίας έπί των κληρωθέντων 

άριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κράτους.

inn ini· π snnini mu
Τάκης Άρκουδάρης Αίγυπτος
’Ιωάν. Βιτιάδης Ί>
Πολνχρ. Κότσικας »
Κ. Κωνσταντινίδης »
Κ. Αύτσικας »

’Ιωάννης Θαλασσινός Λαύρειον 
Ν. Τσάμπονλας ανθυπομοίραρχος 

Πάξος
Άνδ. Άμβράζης Μύκωνος
Άλέξ. Κωνσταντινίδης Χίος 
’Ιωάννης Γεννήσαρλης ΆΟήναι 
Ουρανία Ζαβιτειάνου Κέρκυρα

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ

/’ρηγόρ. Ν. Γρηγοριάδης Καβάλλα 
Κωνστ. Ίωάννου »
Ευγένιος Ιορδάνον »
Γρηγ. Έλ. Γρηγοριάδης »
Αημ. Γρηγοριάδης Πράκτωρ 
’Ιωάν. Α.Αημητρακόπουλος έμπορος 
Σταύρος Σταύρου 
’Ιωάν. Παπαϊωάννου
Κ. Κ .ντός ιατρός
’Αν. Παπαϊωάννου ιατρός 
Στΐφ. Παυλίδης Ιατρός 
Κωνστ. Τριαντάφυλλου

Κ. Χέλμης Αήμαρχος ”Αρτα 
Ευστ. Παπαστά )ης Θεσσαλονίκη 
Ν. Αρακίδας ‘Αλέξανδρέ α 
Κος Γεωργακόπονλος ΆΟήναι 
II. Παπασπυρίδης άντιμοίραρχος 

Σΰρος
Παλαιά Φιλαρμονική Κέρκυρα

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕ.ΩΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

“Ιδρυμα άνωτέρας τεχνικής εκ.παιδεϋσεως

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατεία Κάνιγγος

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ· ΧΡ· 2ΟΌΟΟΟΟΟ 

διηρημένον εις 80,000 μετοχής πρός φρ. χρ. «80 έκάστην

ΣΧΟΛΑΙ
Άνωτέρα Εμπορική· —Βιομηχανική. 

Γεωργική. — Μηχανουργική.

Τά μαθήματα ήρξαντο τή

I «5 Σεπτεμβρίου ακριβώς

ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΙΟΣΤΕΑΑΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΙΙΑΝΤΙ ΤΩ ΑΙΤΟΠΤΙ

ΠΠΡΟΙΟί ΙΑΤΡΙΚΗ EHI0EIIPBEII
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

άσχολούμενον είς τάς νεωτάτας προόδους πάντων 
μέν τών κλάδων τής Ίπποκρατείου τέχνης Ιδία δέ 

ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Τή ευγενεΐ συνεργασία πλείστων ήμετέρων καί 
ξένων Επιστημόνων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ a ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ /\Ρ' ^ΦΑΒΑ ΒΟΥΡΟΖ
Revue moderue de Medeciue

(Paris—Alhenes Medical)

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ Σ2ΥΝΙΒΟΥΛΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ζαφείριος Κ. Μάτοας (Γενιχος Διευθυντής τής Τραπέζης Άβηνων)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Ιωάννης Ευταξίας (Ύποϊιοιχητής τής ΈΟνιχής Τραπέζης τής Έίλάίος)
ΜΕΛΗ ; Στέφ. Φραγνιάδης, Αιον. Στεφάνου. Α. Γεωργιάδης, Α. Ήλιόπουλος, Ν. Μιουρλής, Ε. Bowron, Ε.

D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Wehrung.
ΔΙΟΙΚΟΎΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφιίριος Κ. Μάτσα?, Στέφανος Φραγκιάδης. Δημήτριος Ήλιόπουλος Γεν. Γραμμχτευς 
Δη(Κ. Γαλανόπουλος Γίνιχος Έπιβεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

• Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία: Είς Πάτρας, Αίγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, 
Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινα, 
Άγουλινίτσα, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον και Γύθειον.

Ε Ρ Γ Α Σ I A I

Παροχή δανείων {έπί’ίνεχύρη><σταφιδοκάρπου^'άποτ^αμιευο(ΐένου »«« όποδήκας της μέχρτ τών 4)5 τής αξίας αυτοί καί ίπι 

ιοχω t;s τάς ώριομίνας έν τή ουμβάσει τιμάς, πράς έξααφάλιοιν τοΰ κατωτάτου Ερίου

"'“ηί' Αιαφήαιαις τοΰ προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξηων τής σημερινής καταναλώσεώς του Μ.λ. κτλ.
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΑΟΚΔΒΜΣ ΚΑ7ΑΒΕΒΑΚΗΕΝ0Ν ΑΡ. 6,000,000 p
ΕΔΡΑ Ε Ν Α Θ ΗΝΑΙΣ

X κ Μ
ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΓ- 
ΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ τής Εταιρίας 
εν Μύλοις *Αθηνών, Έλευοΐνι, 
Νέφ Φαληρω, Πάτραις, Καλάμαις, 
Πύργος Κύμη, Πάρω, και τοϊς κν ■ 
ριωτέροις οινογόροις κίντροις της 
'Ελλάδος.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΛΟΣ 
ΕΙΙΑΜΕΙΝΩ5ΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΣ

X A λ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Διαρκής έκθεσις ειδών φωτισμού, θερμάνσεως καί κινήσεως έν τή όδώ Σταδίου και Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, έν οίς πωλοΰνται είδη φωτισμού, και θερμάνσεως, ώς και οινόπνευμα μετουσιωμένον 

προς τδν σκοπδν τούτον, εύρίσκονται έν Άθήναις μέν, παρα τή Κεντρική Αποθήκη, όδδς ’Οφ
θαλμιατρείου άριθμδς 2, Κυδαθηναίων άριθμδς 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλ- 
κοκονδύλη 30, διασταύρωσις Σόλωνος καί Ιπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμου 86, Πλατεία Εξαρ- 
χείων, Πατήσια, Άγιον Λουκάν. Έν Πειραιεΐ όδδς Παρθεναγωγείου 3.

Π ΠΛΗΣΙΣ
Ή τιμή του μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη είς λεπτά 80 κατά σταθμικήν δκαν (όκαν βάρους) 

επιβαρυνόμενη είς τάς επαρχίας (δπου δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα εργοστάσια) διά τών εξόδων μεταφοράς και 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ένταΰθα γνωστόν, δτι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής και 
σταθμικής οκάς οινοπνεύματος, λόγω τοΰ μικρού είδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης οκά τοΰ 
οίνου δύναται νά περιλάβη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

ΧΪΉΣΰΙΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
II Έταιρία ήμών παραγει τδ μετουσιωμένον οινόπνευμα, αποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοΰ Ελ

ληνικού λαοΰ, ήτοι τδν φ ω τ ι σ μ δ ν, τήν θ έ ρ μ α ν σ ι ν καί τήν κ ί ν η σ ι ν.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ή χρήσις τοΰ οινοπνεύματος εινε βεβαίως έντελώς ακίνδυνος, άρκεΐ νά λαμβάνωνται στοιχιώδεις 
τινές προφυλάξεις, αί δποΐαι συνοψίζονται είς τδ θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε οινόπνευμα 
είς φωτιάν

Ιον Δέν πρέπει νά αφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος άβούλωτα, διότ. καί έξατιμίζεται τοϋτο 
καί άπορροφα υγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.

2ον Διά κανένα λόγον δέν έπιτρέπ-ται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεΐον, 
καμινέτο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τδν κίνδυνον νά άνάψη τδ οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τδ 
δοχεΐον καί νά χυθή έπάνω σας άναμμένον. Τδν αύτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τδ πετρέλαιον, μέ 
μόνην τήν διαφοράν, δτι τδ οινόπνευμα σδύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ δ καί μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 
τδ νερώσετε παύει να καίη.

3θν Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεΐον κτλ. πριν τά άνάψητε. 
Άν δέ παρουσιασθή, ανάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατέ το πρώτον καί άφοΰ βεβαιωθήτε, 
δτι έσβυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.

4ον Μή έπιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμα καρβούνων, διότι πολλοί πολλά
κις δέν προσέχουν καί ρίπτουν τοιοΰτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τον κίνδυνον να 
άνάψη τδ δοχεΐον καί νά γίνη δυστύχημα.

5ον Μή γεμίζετε ξ-χειλιστά οΰτε λάμπαν, οΰτε μαγειρεΐον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τδ οινό
πνευμα πρέπει νά μένη ένα τούλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστέλλε- 
ται (φουσκώνει) καί πρέπει νά έχη τόπον, άλλως Οά χυθή άπέξω καί θά άνάψη.

6ον Έάν γεμίσαντες έν είδος οίονδήποτε τδ περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατε 
το αμέσως πριν τδ ανάψετε, μέ δ,τι δήποτε ύφασμα. Τδ οινόπνευμα οΰτε λερώνει, οΰτε βρωμά.

7ον ’Άν κατα λάθος είς τδ άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπδ δ,τι πρέπει φοράς 
καί βγάζει ή λαμπα έπάνω από τδ γυαλί μεγάλα:; φλόγαις, μή άνησυχήσετε. Θά κατεβοΰν μόναι τους 
καί ή λάμπα σας θά ανάψη κανονικά.
Τα είδη μας εινε τελειότατα, εάν δέ άχολουδί')οητε τάς άνωτέρω οδηγίας ουδέποτε δύναται νά ανμβή τό παραμικρόν.


