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ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΑΧΜ |.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ -
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΎΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΓΊΛΗΡΟΤΕΑΙ

WraSBBA A® ΒΒΜ
------- ——ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ! ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΣΑΣ.

ΑΙ”. 30,000.000
Τδ καφάλαιον καί αί καταθέσεις είς χρήματα καί χρεώγραφα έν γένει άνήρχοντο 

τδν Αύγουστον 1006 είς δραχ. ‘2(50,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

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

J/J ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.—

Διιν&ννοιι : Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83=α©ΗΝΑΣ

’Ανταποκριτής καύ’ δλην την Αίγυπτον ο κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ
Βιβλιοπώλης έν Άλεξανδρεί^, έναντι Άβερωφείου Γυμναοίου.

ΙΙΛν χειρόγραφον, δημόσιε υόμενον η μή, δέν έπιΟτρέφεται.

ΙΙΰν σύγγραμμα, άποστελλόμενον εις τά γραφεία της «'Ελλ. ’Επι&εωρησεως'» 
αναγγέλλεται δι’ αύτής.

. . «-τ. ®|·» .

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.—Γνωρίζομεν τοϊς ινδιαφερομένοις δτι αί έγγραφοι ιών άπό τοΰ παρόντος μηνός έγγρα- 
φησομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται απο της πρώτης εκάστον μηνος.

'Αντιπρόαωπος καθ' δλην τήν Ρωσσίαν τής <'Ελληνικής ’Επιθεωρήσεΐας» Αναγνωρίζεται Α Καθηγητής
κ.'Αναστάσιος Μάλτας. {’Οδησσός.—Rue Pouschkine, No 66).

Προκαλει άφθονο » γάλα είς την μητέρα καί εξασφαλίζει τήν 
υγιείαν και τήν ζωήν είς τά νήπια.

Χριοϊμοποιεΐται καθ’ έκάστην κατά τήν έγκνμοάύνην και τήν 
γαλούχησιν, συνίσταται δέ έκθύμως άπό τάς ίατρικάς κορυφής.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ PEARSON
I j RUE PAYENNE —PARIS 

’Αντιπρόσωποι διά την Ελλάδα οί κ· κ. : ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΛΟΕΜΠΕ 
ΑΘΗΝΑΣ

■ΜίϊΒΤ»: Εν Λονδινω, ’Αλεξάνδρειά, Καιρω, Κων)πόλει ζέν Γαλατά καί 
^ταμπούλ), Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω, 
Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) και Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ „Α0ΗΝΑ·Ι·ΚΗ“

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ παιίαν Τραπεζιτικήν έργαάίαν, ήτοι :
Προκαταβολάς , έπί εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκοαερι· 
οιων, γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοϋ ’Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. Εκδίδει συναλλαγ- 
ματικας, έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεργεΐ δέ καί τηλεγραφικές έντολάς πληρωμής είς τάς κυριω- 
τερας πόλεις τής Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς ' r

ΤΑΜΙΕ ΥΤΗΡΙΟΝ
. Η Α1ΕΤΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ »flt „ύ -
αποταμιευσεως προίδιωρισε τοκον 4 % ετησιως διά τάς έν τώ Ταμιευτήρια» της καταθέσεις, άποδο- 
τεας εις πρώτπν ζήτησιν παρέχουσα πάσας τάς εύκολίας' διά τάς καταθέσεις καί άναλήώεις τών 
πελατών της.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς* χρυσόν, είς έπιταγάς (cheque) έπί τοϋ έζωτερικοϋ καί είς 

τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον : '

Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 3 ο)ο
» » » μετά έξ μήνας 3 1)» ο)ο
» > » μετά έν έτος >ί ο)ο
® » » μετά δνο έτιικαϊ έπέκεινα 3 ο)ο

. ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργηθησαν, αί δέ είς έπιταγάς 
(cheque) ομοίως αποδίδονται δΓ επιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τώ έξωτερικώ άνταποκοιτών 
της. Οι δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται· ‘
καθ εξαμηνίαν άπο τής 1 ’Ιανουάριου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΩΝ
r ^.ΤΡΑΠ,ΕΖ^ δ%ετο“ καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων, έπιφοοτί- 
ζεται δε και την εισπραξιν τοκομεριδίων έλληνικών καί εύρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.

ΕΚΤΕΛΕΐ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών' δικαιωμάτων.
, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς διά τό 

ςοινον, .Εκ Γενικής Διενθννσεως

ΉΙ ETJ^IZPI-A.
ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ειδοποιεί δτι
απο σήμερον 1 ης Σεπτεμβρίου τροποποιούνται άμα- 
ξοστοιχίαι τινες τής γραμμής Κηφισσιάς ώς έξης :

1) Η ες ’Αθηνών διά Κηφισσιάν αναχωρούσα α
μαξοστοιχία την 8ην ^.μ. θ’ άναχωρή την 8.15'π.μ.

2) 'Η εκ Κηφισσιάς δι’ ’Αθήνας άναχωοούσα την
8.20' π.μ. θ’ άναχωρή την 8.10' π. μ.'

3) Ή εξ ’Αθηνών διά Κηφισσιάν αναχωρούσα την
7.5' μ., μ. θ’ άναχωρή την 7 μ. α. καί

4) Ή εκ Κηφισσιάς δι’ ’Αθήνας άναχωοούσα την
7.10' μ. μ. θ’ άναχωρή την 7.15' μ.μ.

‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

MHNIAION ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΙΕΡΙΟΛΙΚΟΝ 
ΕΚΔΙΛΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

ΔΙΕΓΕθΤΝΤΗΣ ■ Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Ετπϋία: Έοωτερ. δο.ΐ2 Έξωτ. φρ. χρ.ΐ2 

ΓΡΑΦΕΙΑ; 'Οδός Χαριλάου Τρικού^η άρι&, 22 α, 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Φιλολογικά καί καλλιτεχνικά άρβρα καί 

εικόνας έργων ’Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών.



ET*IPIH.iliHPOIPBMiH ΑΤΤΙΚΗ!
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1908
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ΕΤΟΣ ΕΙΚΙΟΣΖΤΟΤΤ ΤΕΤΑΡΤΟΝι

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

nroaoaiovxoa ιιαικδ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Γενικός κϊολογιείμδς άπδ ΙΟ Ανγούδτου 1907 μέχρις θ ΑνγονΟτον 190S
Άξια Γραμμής. Δρ..4.480.000.—.........................................................................
Προ σ .καί 8ελτ. ·. >. .· . . 16. 527.05 Δρ. 4.496.527.05......................
Τ "άποσβεννύμενα..................................... >................3.527.05 Δρ. 4.493.000.—
Άξια χιν. ύλιχοϋ......................................»· ■ 1.170.000. —....................................
Τ* άποσβεννύμενα....................................·...........3.000. — ..’. 1.167 000.
Αποθήκη εισιτηρίων............................ »...........24-067. ................... ..

» εντύπων................................... »............. 8.826 51 .·>....32.893.51
> ύλιχοϋ...............................................................................>...180-961.75

’Οφείλεται διάφοροι.........................................................................  . . . 30.786.10
Έξωραϊσμοί Κηφισιάς............................ >. . . .508.449.27...................................
Άπ. παο. χρή®· >....438.449.27........................................................................

» ληξ. έξαμ. »............ 2.000-—...... 440.449.27 .. ο ... .68.000.—
"Άλσος Κηφισιάς >....595.584.25..................................................................... .
Ύπ. άποζ. γηπέ-................................................................................. .·*·..............  · · ·
8ου Γ. Βασιλείου’............3-030.60.·...........ο98·31 ε.85..’...........................
Άπ. παρ. χρήσ...................................>............. 16.650- —..·.. :>81.663 85
Διαφορά έκδ. Δανείου. ...................................................................«...91.473.
Ταμεΐον........................    ■· ·4 1.780.10

X Ρ Ε Ω Σ I Σ

Δρ. 6.687.556.31

ΑΝΑΛΎΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ

1) Κεντρική ύπηρεσία
2) "Εμπορική 
3) Υπηρεσία ελξεως 
4) > γραμμή!

Αποσβέσεις
1) Φθοράς δ. εργ· έχόντων χαρ.
2) Κινητού ύλικοΰ

Τόκοι Α' έξαμηνίας 1908 
1) Ταμείου αύτοβοηθείας 
2) Χρεωλ. Δανείου 960.000 δραχμών. .

Κρατήσεις προς άπόσβεσιν 
1) ’Εξωραϊσμών Κηφισιάς

Κρατήσ. (δυνάμ. τοϋ 34ου αρθ.
1) Δια σχηματ. άποθ· χεφ. 3
2) » αποσβέσεις μετοχών 3
3) > αμοιβήν Συμβουλίου 1 1 )2
4) > εκτ. άντιθμιθ. προσ. 1 1 )2
5) > ταμεΐον αύτοβοηθείας 1

Δρ..36.587.80................................
• . .50-625.60............... .................

. ·. 137.054.58. .........................
.·. .65.229.17 Δρ. 289.497.15

διαοκή. > . . . 3.527.05................................
.>.. .3.000.—.......6.527.05

. >.. .. 636.75................................
.» . .22.037.50..».. .22.674.25

.....................................>....2.000.—
τοϋ καταστ.).................... ......................
0)0 Δρ. 1.320.—.................................
0)0 > 1.320.— .................
0)0 *» 660.—..................................
0)0 » 660.—.............. .............. ..
0)0 > 440.— ..>....4.400.—

Φόροι Δημοσίου. .

2) > χαρτ.ίμ. τήν άφ.τοΰ φόρ. 2 0)0 > 835.55..·. ..3.034.35
Μέρισμα Α' έξαμηνίας 1908................................................................. ............

Μετοχαί 26.400X1.50. ... ...............................................................’ · . 39.600 —
Υπόλοιπον είς νέον.. . .............................. .. .. ... ........................ ». . .· 1.341.93

Δρ. 369.074.73

Μετοχικόν χεφάλαιον................................ ..................................................................
Μετοχαί...................... 26.400X200 Δρ. 5.280.200.—....................................

» έξαργυρωθεΐσαι ... 600X200...... 120.000.—...................................
Μετοχαί. . .·--------, .27.000X200.....................................Δρ.. 5.400.000.—

Άποθεματ. χεφάλαιον...................................................................ι.. . 126.668-73
Κεφ. δι’άποσβ. Μετοχ.. . ,......................................................... »............ 3.668-73
Ταμεΐον αύτοβοηθείας...................................................................>. . ..42.889.57
Τόκοι ταμ. αύτοβοηθ..............................................................>.................682.60
Χρ·Δάν.900.000 δρ. 5 ο)ο.....................................;.. .. .. ............................. .. .......

Όμολογίαι....................1.800X500...... 900.000.—............................ ..
Μεΐον έξαργυρ-Όριολ............ 37X500. »-.... 18.500.—....................................

Όμολογίαι. ..................1.763χ500.............. ........................ >...881.500.—
Πιστωται διάφορο:.........................................................................>...161.5’3.45
Άνοικ. λ)σμοΐ έργατών.............................................................. >....24.654.95
Φόροι Δημοσίου............................................................................... »............ 3.034.35
Μέρισμα Α' έξαμηνίας 1908...................................................... >....39.600.—
Υπόλοιπον εις νέον......................................................................»............. 1.34193

Η διατίμησις τών είς χρυαδν λ)αμών τοΰ τε

. Έν τώ Ταμείω Δρ. 293»221.85Διαθέσιμα . Πο,?ά Τραπέζ. » 13.385.849.70

Χρεώγραφα Έλ. Δημ. καί Μετοχαί Εταιριών 
Σταφιδική Τράπεζα 
Άξια σταφιδοκάρπου έν ταΐς άποθήκαις 
Εταιρία Οίνων καί Οινοπνευμάτων 
Έξοδα έγκαταστάσεως Δρ. 232.892.15
Μεΐον τ’ άποσβεννύμενα 10τοΐςο)ο · 23.280.20

Διάφοροι χρεώσται 
Προσωρινοί λ]σμοί

Δρ. 6.687.556.31

ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ
Π ΙΣΤΩΣ I Σ

Υπόλοιπον π-αρελθ. έξαμηνίας................................................ Δρ. 6.386.13
Εισπράξεις έξ είσητηρ., έμπορευμ. κλπ. Δρ. 338.709.70................................
Διόδια έκ μεταφοράς σιδηρολίθου...............>..10.382.10..................................
Ένοίχα ακινήτων........................ -..>... 5.094-80.........................
Διάφοοα κέρδη.................................................... > . . .8.502.—. .  ................·. . . .

, ' > 362.688.60

Δρ. 369.074.73

Έν Άθήναις, tfj 21 'Ιούλιον 1908

Ό Πρόεδρος τον Διοικητ. Sr’y6ovXiov Ό έπί τον Λογιότηρίον

Β Κ Α Β Β Α Σ · Β. ΠΑΝΑΣ

ΣΗΜ. Τό έκ δραχμών 1.50 κατά μετοχήν μέρισμα, πλ.ηρώνεται έν τοΐς έν Άθήναις Γραφείοις τής Εταιρείας και είς τούς κατά τήν 
Σιδηροδρμικήν γραμμήν Σταθμούς άπό τής 15 Αύγούστου, 15 ήμέρας άπό τής καταθέσεως τών σχετικών μερισματαποδείξεων κατά τό 
35ον άρθρου τοϋ Καταστατικού τής Εταιρείας.

Ενεργ. καί τοΰ Had. έγένετο έπι τή βιίαει τιμής πρδς δρ. 1.10 κατά φρ

13.679.071.55
2.650 414-30 
6.884-954.— 
2.174.678.35 
1.427.923 60

209.521.95

66.554.95
503.297.20

Δρ. 27.596·415.90

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ
Δρ.

>
>
>

Φόρος εις Ελληνικόν Δημόσιον 
Φόρος καί χαρτόσημου Μερισμάτων 
Δικαιώματα Γαλλικού Δημοσίου διά τάς ( 

έν Γαλλίμ κυκλοφορούσας Μετοχάς μας ) 
Έξοδα Διαχειρίσεως Δικαστικά, οδοιπορικά κλπ. 
’Ενοίκια Αποθηκών
Έξοδα διαφημίσεως πρός έπέκτασιν τής χαταλώσεως > 
Διαφορά άντιτίμου χλωράς σταφίδος 
Αποσβέσεις διάφοροι 
Τακτικόν άποθεματικον 
Άποθεματικον προνοίας 
Κέρδη πρός διανομήν :
Μέρισμα τακτικόν 6 ο)ο φρ. 1.200.000 

όμ. πρόσθετον > 800.000
όμ. ύπέρ τών ίδρ.τίτ. > 520.000

Δικαιώμ. Διοικ .Συμβουλίου 
Υπόλοιπον εις Νέον

δρ. 1.296.060 
864.000 
561 600 
326.208.65

»

4.776-252.80
201.708.40

30-106.55
488.164-40
190.415.30
361.249.25
198-948.10
128.544.50

1.304.834.70
260.000.—

3.047.808 65
3-734.95

Δρ. 10.991.767.60

Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Συναλλαγματική διαφορά 
Ταχτικόν άποθεματικον 
Άποθεματικον Προνοίας 
Ελλ. Δημόσιον ύπόλοιπον όφειλομένου φόρου

Μερίσματα παρελθούσης χρήσεως
Φόρος καί χαρτόσημου μερισμάτων 1907)8 
Κέρδη πρός διανομήυ :
Μέρισμα τακτικόν ^6 ο)ο φρ. 1.200.000 δρ. 1.296.000

» Πρόσθετου « 800-000
» ύπέρ τών ΐδ. τίτλ. » · 520.000

Δικαιώμ. Διοικ. Συμβουλίου 
’Υπόλοιπον είς Νέον

Δρ. 

»

»
>

20.000.000.—
2.000.000.—
1.304.834.70

260.000.—
776.252.80

2.076 40
201.708.40

864.000
561-600
326-208.65 3.047.808.65

’ 3.734.95 "

Δρ. 27.596.415.90

ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ
’Αξία παρακρατήματος 1907)8 Δρ.
Φόρος είς είδος τοϊς μετρ, και χλάσμ. παραχρατήσεως > 
Έπταδραχμον δικαίωμα »
Κέρδη έκ Βιομηχανίας παρακρατήματος »
Τοκομερίδια χρεωγράβωνκαΐ τόκοι »

Μέρισμα έλεύθερον φόρου καί 
Μετοχών φρ. χρ. 25 
Ιδρυτικών > > 6.50

Έν Ά&ήναις tfj 14 Ανγούοτον 1908

Ό Πρόεδρος τοϋ Διοικιιτεκοϋ £vu6ovXiov

Ό Διευθυντής τοϋ Γεν. Λογιότιιρίου
A. X. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

χαρτοσήμου

1.641.359.80
5.221.914.85
2.312 307.05

92U.127.50
888-058.40

Ό Γεν. Γριιιιηατενς
Δ. Α. ΓΑΑΑΝΟΠΟΥΑΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚ TO KOI ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή Έδνική Τράπεζα δέχεται έντοκους καταδύσεις είς Τραπε
ζικά γραμμάτια καί εις χρυσόν ήτοι φρ. και ώρας στερλίνας 
αποδοτέας εί^ώρισμένην προδεσμίαν ή διαρκώς. Αι εις χρυοον 
κατα&έοει,ς καί οί τόκοι, ανιών πληοόνονται εις ιό αντο νόιωομα 
είς δ έγένετο ή κατάδεσ·ς εις χρυσόν " ή δι επιταγής οψεως 
(cheque) έπί τοΰ εξωτερικού κατ’ επιλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οι τόκοι τών ομολογιών πλήρονονται εν 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τί} αιτήσει τοΰ καταδύτου έν τοϊς 
ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

1 112 τοϊς 0J0 κατ' έτ
2 »
2 1]2 »
3 »
4 ι>

0J0 »
0]0 »
0]0 »
0)0 »

διά κατ. 6 μηνών
» » 1 έτους
» » 2 έτών
» » 4 έτών
» » 5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντόκιον καταδόσεων έκδιδσνται κατ έκλο* 
γην τοϋ καταδύτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

TPAHEZITIKON ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΠΑΝ ΑΠΩ TOT Κ 2ΟΥΚ.Α.

ΙΖΣ.Τ·ν®Ε3ΧΓ τη 4880
Ehl ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΘ- ΙΟ

Έκτελεΐ αγοραπωλησία; χρεωγράφωχ και έν γένει 
χρηματιστικάς ■ έντολυίς.

Έκτελεΐ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 
παντός Κράτους.

Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρω χρεωγράφων καί λα
χειοφόρων δμολογιών.

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

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά της κλη- 

ρώσεως τοΰ αρτίου.
Παοέχει ακριβείς πληροφορίας ειοι τών κληρωθεντων 

αριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κράτους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Α' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ’ 1908 ΤΕΥΧΟΣ I I

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ

ΓΚΑΤ &ΓΑΒΑΔΑΚΗΣ
ΡΛΠΤΛΙ

▲ιαότ. των όδων Σταδίου καί Νοιικίματοκοπείον

Τό ραφεΐον τούτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή καί 
απαράμιλλος κομψότης, εξ ου και ή καλλίτερα πελα
τεία τών .’Αθηνών, τιμαί λογικαί προθυμία καί πολ
λή ευσυνειδησία έξ ού καί ή κατάκτησις όλων τών 
κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών.

rx ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΙ! ΑΡΚΕΙ

▲ ιαιίτ. όδων Σταδίου καί Νομισματοκοπείου άρ. 1

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
8ΜΜΙΚΙΙΜ IB Ml HAHPQN ΑΟΚίΙΝ

ΠΕΤΡ· ΚΑΙ ΚΠΝΣΤ· Α· ΚΟΣΜΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ
Πλατεία Δημαρχείου ΣταΟ.Σιδηρ. Π.Π.Α.
‘Αριθμός Τηλεφώνου ‘Αθηνών 250.— Πειραιώς 143.

ASSHUEKTOI
Μεγάλη αποθήκη σιδηρών δοκών, τσι

μέντων, πλακών Μελίτης, Σωλήνων έν 
γένει,λεκανών άπο^ωοητηρίων,τούβλων, 
πλακών έκ τσιμέντου Μωσαϊκών, θηρα
ϊκής γης κτλ.

> Εκτελοννται ταχέως παραγγελίαι οίουδήποτε πο- 
αοϋ οιδηρών δοκών, Σιοηροδρόμων (Rails) Στηλών— 
Γεφυρών, Στεγών, χαλύβδινων Ουρών (ρολών) Σω, 
λήνων υδραγωγών 5 καί 15 άτμοαφαιρών καί οι- 
μέντων.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ€.ΩΣ

ακαδημία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

"Ιδρυμα άνωτέρας τεχνικής έκπαιδεΰσεως 

Eisr αθηναις 
ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛΑΙ
Άνωτέρα ’Εμπορική.—Βιομηχανική. 

Γ εωργική.—Μηχανονργική.

Τά μαθήματα ήρξαντο τη

1 ΐ» Σεπτεμβρίου άκριβώς 
imrirrwviivy.ι ■*·»..j-ssMENtiiil

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΑΑΚΤΑ! ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΑΙΤΟΠΤΙ

5S ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΜΕ»
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

άάχολονμενον είς τάς νεωτάτας προοοονς πάντων 
μέν των κλάδων τής Ίπποκρατείου τέχνης ιδία δέ 

ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Τή ευγενεΐ συνεργαοία πλείστων ήμετέρων καί 
ξένων ίπιοτημόνων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ a ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ /\Ρ- ΡΑΙΑΗΑ Ν. BCYPOZ
Revue modern e de Medeciue

(Paris—Alhines Midical)

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
Β'.

Ότε έζετυπώθη τό πρώτον μέρος τοϋ παοόν- 
τος άρθρου μου έν τώ τεύχεΐ τοϋ Αύγούστου, ή 
εν Τουρκία μεταπολίτευσις δέν είχεν άκόμη λά
βει χώραν, ώς έκ τούτου διατυποΰται έν αύτώ ή 
ιδέα οτι άν καί διοικητικώς ύστερη το έ

θνος τοΰτο έν τούτοις αί γεωργικά! πρόοδοι 
εν αύτώ εϊνε ζηλευτά! κα! άζιαι προσοχής. Ήδη 
δτε ραγδαία κα! ορμητική έπήλθεν ή ανατροπή 
τών πάντων έν Τουρκία κα! διετυπώθη κα! τό 
πρόγραμμα τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, έν τοϊς 
πρώτοις είδομεν τό ένδιαφέρον τής ’Οθωμανικής 
Κυβερνήσεως διά τήν Γεωργίαν τοϋ τόπου της. 
Ή Κυβέρνησις θά μελετήΠη τήν κατα
σκευήν Δημοσίων έργων ύπο νέον πρό
γραμμα καί θά λάβη μέτρα έξασφαλί- 

ζοντα τήν πρόοδον της Γεωργίας άναφέ- 
ρει τό έπίσημον κυβερνητικόν πρόγραμμα τής Γεί
τονας Επικράτειας κα! είμαι ρέβαία ότι έκεϊ ένθα 
νονςκα! οιλοπατοία κα! θέληόις καί πόθος 

και άντΐληψις έέέλαμψαν ήδη κα! έζωτερικεύ- 
θησαν διά τόσον σοβαρά κα! ζωτικά ζητήματα ό 
αύτός νους, ή αύτή θέληόις, ή αύτή φιλο

πατρία θά όδηγήση τάς πράξεις καί τάς σκέψεις 
κα! τάς άποφάσεις έκείνων οϊτινες θά έργασθώσι 
διά τόν ζωτικώτερον κλάδον τής άναγεννωμένης 
Τουρκίας, διά τήν Γεωργίαν. Κα! άς μοϋ έπιτρα- 
πή τήν στιγμήν αύτήν νά έκφράσω μίαν γνώμην. 
Άλλοις οέδοται νά ύποδείέωσι τήν όδον ήν οφεί

λει το Ελληνικόν Κράτος νά χαράζη διά νά εύ— 
ρεθή έτοιμον ν’ αντιμετώπισή τά άποτελέσματα 
τα όποια θα προκύψωσιν έκ τής πολιτικής αύτής 
ζυμώσεως, άς έπιτραπή μόνον είς τήν «Ελληνι
κήν Επιθεώρησιν» νά έπιστήση τήν προσοχήν 
τών αρμοδίων είς τό I εωργικόν πρόγραμμα τής 
Τουρκικής Κυβερνήσεως. Έχω πεποίθησιν ότι έκ 
τής μελέτης τής έφαρμογής τών όρων τοΰ προ
γράμματος τούτου θά προκύψωσι διά τόν τόπον 
μας διδάγματα ικανά νά μας ύπηρετήσωσι γεωρ- 
γικώς κα! νά μάς είσαγάγωσιν είς τήν οδόν ή ο
ποία μόνη θά συντέλεση είς τό νά ίδωμεν τόΚοά- 
τος τοΰτο προκόπτον κα! προοδεϋον γεωργικώς. 
Ημείς άν ειχομεν τήν δύναμιν τοϋ κ. Υπουργού 

τών Εσωτερικών τής Ελλάδος κα! έφιλοδοξοΰμεν 
νά φανώμεν ώφέλιμοι είς τόν τόπον μας, πρώτον 
εργον μας θά ήτο νά καλέσωμεν τόν άοιστον,άλ
λά κα! πλέον εύσυνείδητον, τών γεωπόνων μας, 
όν θά άπεστέλλωμεν είς Τουρκίαν ΐνα παρακολού
θηση έκ τοΰ σύνεγγυς και έπί μακρόν τήν Γεωο- 
γικήν άναγέννησιν αύτής. Τό τοιοϋτον μέτρον 
θά ήτο άνώτερον πάσης άλλης σκέψεως κα! άπο- 
φάσεως καθ’ όσον παν ότι έν Τουρκία θά έπιτύ- 
χη κα! θ’ άποδώση αγλαούς καρπούς, έκεΤνο θά 
εύοδωθή κα! θά καρποφορήση κα! έν Έλλάδι,άφοΰ 
άμφότερα τά γείτονα Έθνη διατελοϋμεν ύπό τούς 
αύτούς σχεδόν κλιματολογικούς,έδαφικούς άλλά κα! 
ηθών κα! έθίμων όρους.“Ωστε θά ήτο έογον ύπεο- 
τάτης φρονήσεως κα! πράζις ύψίστης φιλοπατρίας 
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έάν έπωφελούμεθα τής εύκαιρίας αύτής ήν μας 
παρουσιάζει τό νέον καθεστώς τής γείτονας Αύ- 
τοκρατορίας.

Μετά τήν παρέκβασιν αυτήν έπανέρχομαι είς 
το κυρίως θέμα μου. Κατεδείέαμεν ήδη πώς έρ- 
γάζονται έν Τουρκία καί έν Αίγύπτω.

Παραλείπομεν ν’ άναφέρωμεν, ώς πολλάκις 
έπαναληφθέντα, πώς έργάζεται διά τήν Γεωργίαν 
ή Ρουμανία καί ή Βουλγαρία, καθώς καί τά άλλα 
μικρά Εύρωπαϊκά Κράτη ώς ή Ελβετία,· ’Ολλαν
δία καί ή πανευδαίμων Δανία. Παραλείπομεν διότι 
πάντες γνωρίζομεν ότι είς δλα τά άλλα έθνη ερ
γάζονται, διότι κατενόησαν βαθέως τήν σοβαρό
τητα τοιούτων ζητημάτων καί δεν τά έγκαταλεί- 
πουν είς τήν τύχην των. Μόνον είς ημάς τό ζή
τημα τής Γεωργικής 'Αναγεννήσεως παρημελήθη 
μέχρι τοιούτου σημείου, μόνον έν Έλλάδι έθεω- 
ρήθη ώς τι άνάζιον προσοχής, μόνον έν Έλλάδι 
δεν κατέστη άκόμη άντικείμενον σοβαρός, ένδε- 
λεχοΰς, άδιαλείπτου μελέτης και μερίμνης.'

'Η πατρίς ημών νομίζει τις ότι άντιπροσωπεύει 
καί έκπροοωπεΐ κατά τήν σύγχρονον σταδιοδρο
μίαν τών Εθνών τό μυθολογούμενον πρόσωπον 
τοΰ Ταντάλου. Ό τιμωρηθείς ούτος έγκληματίας 
γνωρίζομεν πάντες οΐον μορτύριον ύφίστατο έχων 
προ αύτοΰ τά πάντα καί ούδέν έζ αύτών δυνάμε- 
νος να γευθή.Ή Ελλάς φρονώ είς τήν θέσιν αύ
τοΰ εύρίσκεται.Καί ό Βασιλεύς ούτος τής Φρυγίας 
δικαίως έπασχε καί δικαίως έτιμωρεΤτο άφοϋ έπί 
τοσοΰτον έγκλημάτισεν, άλλ’ ή πατρίς ήμών, ή 
σύγχρονος Ελλάς,είς τί έπταισε καί έγκατελείφθη 
έπί τοσοΰτον ;

Το πώς καί διατί ή Ελλάς ιιόνη, έζ όλων τών 
χωρών τοΰ κόσμου, παρουσιάζει τό θλιβερόν φαι- 
νόμενον ν’άπρακτή γεωργικώς καίζωοτεχνικώςόσον 
ούδέν άλλο έν τώ κόσμω Έθνος είναι άκατανόη- 
τον, άφ’ ού ούδείς άρνεΤται ότι είς τούς κόλπους 
της διατρέφει καί καρδίας γενναίας καί διανοίας 
ύπερόχους. Καί δέον νά όμολογηθή καί πάλιν 
άπεριφράστως ότι εϊμεθα γεωργικώς κατώτεροι, 
εύρισκόμεθα γεωργικώς είς τούς άντίποδας καί 
τής 'Ρουμανίας καί τής Βουλγαρίας καί τής Σερ
βίας καί τής Αίγυπτου καί τής Τουρκίας. Καί 
όταν σκέπτωμαι τήν μειονεκτικήν αύτής θέσιν, 
τήν φαντάζομαι ώς τόν σκληροτυραννούμενον 
Τάνταλον. Τήν φαντάζομαι στρεφομένην πρός τό 
παρελθόν, τό μεγαλουργόν παρελθόν τοΰ Έθνους 
μας, τής φυλής μας καί μάτην ζητούσαν έκεΐθεν 
ζωήν, σθένος, ρώμην. Καί τήν βλέπω στρεφομέ
νην πρός τό έπίσης μεγαλουργόν παρόν τό ό
ποιον άνθεΤ καί άκμάζει άλλου, είς άλλα έθνη,

είς άλλας χώρας καί ώς άλλον Τάλαντών μή δι- 
καιούμενον νά γευθή τών ώραίων καρπών. Παρα- 
κ λουθώ τό βλέμμα της μεστόν ζηλοτυπίας όταν 
στρέφεται καί άντικρύζη τά έργα καί τάς προό
δους τών μεγάλων έθνών, καί πλήρες πόνου καί 
πικρίας όταν στρέφεται καί παρακολουθή τήν 
δράσιν καί τά άλματα τών άντιζήλων πρός ήμας 
Έθνών...........

Τις ό μεσολαβών ώστε άπό τό άτομικόν, έθνι- 
κόν μέγα καί έπίφθονον παρελθόν νά μή λαμβά- 
νωμεν διδάγματα καί έμπνεύσεις, τις ό παρεμ- 
βαίνων καί παρακωλύων ήμας ώστε νά καθιστά
μεθα άνίκανοι νά παρακολουθήσωμεν καί νά μι- 
μηθώμεν τό έπίσης πρός ημάς μεγαλουργόν πα
ρόν όπερ προβάλλει προ ήμών είς άκμήν, είς με- 
γαλεΐον, είς δύναμιν ;

Έάν μελετήσητε τήν ιστορίαν τής Ελλάδος, 
έάν ρίψετε βλέμμα είς τόν βίον καί τά έργα τών 
άρχαίων Ελλήνων έκπληκτοι θά παρατηρήσητε 
οτι τό Μεγαλεΐον τοϋ άρχαίου Ελληνισμού, τό 
Μεγαλεΐον τοϋ άρχαίου Ελληνικού κόσμου, συμ
πίπτει μέ τήν άκμήν, μέ τήν πρόοδον, μέ τό Με
γαλεΐον καί τήν άνύψωσιν τής Γεωργίας. Έάν 
θελήση τις έμβαθύνων είς τήν μελέτην τού βίου 
έκείνων θ’ άνεύρη σταθμούς προόδου καί ακμής 
έκπλήττοντας καί τόν θαυμασμόν προκαλοϋντας, 
θ’ άνεύρη εικόνας γεωργικής ζωής καί δράσεως 
τάς όποιας ούτε νά όνειροπολήσωμεν έτολμήσα- 
μεν οί σύγχρονοι παντογνώσται. Καί όταν σκε- 
φθή τις τούς κοινωνικούς όρους τής έποχής εκεί
νης, τάς έμπορικάς συνθήκας, τήν κατάστασιν 
τής συγκοινωνίας θά κατανοήση έτι μάλλον τό 
μεγαλουργόν καί μεγαλεπίβουλον τών άνθρώπων 
έκείνων τούς όποιους άτυχώς δέν μάς έδίδαζαν 
όχι μόνον νά φθάσωμεν ή νά μιμηθώμεν άλλ’ ουδέ 
καν νά γνωρίσωμεν τά κατ’ αύτούς.

Εννοείται ότι ούχί άνεπιγνώτως καί έκ τύχης 
άνυψώθη ή Γεωργία παρά τοΐς Άρχαίοις είς τό 
έπίζηλον έκεΐνο σημεΐον. Έν πλήρει συναισθήσει 
τής άζίας της έπέσυρε τήν προσοχήν καί τήν 
άφοσίωσιν καί τόν ένθουσιασμόν τών άρχαίων 
Ελλήνων οί όποιοι μετά ζήλου έπεδίδοντο είς 
γεωργικός έργασίας. Παρ’ αύτοΐς ή Γεωργία έθε- 
ωρεΐτο ή έδραιοτάτη καί γονιμοτάτη βάσις τής 
Κοινωνίας. ΈθεωρεΤτο ή σωτηρίως έπιδρώσα έπί 
τής εύημερίας καί τής άρετής καί τής περί τά 
φρονήματα καί αισθήματα εύγενείας πάντων τών 
έπιδιδομένων εις αύτήν. Ό Ξενοφών συνέταζε 
καί τόν άριστον πανηγυρικόν τής τώ όντι αριστο
κρατικής ταύτης έπιμελείας. Καί γράφει μεταζύ 
άλλων ότι τής Γεωργίας ούδ’ οί πάνυ μακάριοι 
δύνανται άπέχεσθαι. Καί οί λόγοι ούτοι μέ φέ- 

ρουσιν είς άλλας έποχάς καθ’ άς έπί τών κοινω
νιών έπέδρων άλλαι ίδέαι καί άλλα αισθήματα. 
Καί άναμιμνήσκομαι τών χρόνων έκείνων καθ’ ούς 
ήκμαζεν έν Εύρώπη ή άριστοκρατία τοϋ αϊματος 
καί τών όπλων. Τις έδιδε τήν δύναμιν έκείνην 
τήν άκατάβλητον είς τούς εύπατρίδας τής Γαλ
λίας ή τής Αγγλίας Τις άλλος ή ή Γεωργία. 
Ούτε Χρηματιστήρια ύπήρχον τότε, ούτε Τρά
πεζα,, ούτε έργα ώς τά σύγχρονα τά όποια άνα- 
δεικνύουσι τούς βασιλείς τοϋ χρήματος, τότε ή 
άριστοκρατία εστήριζε τήν δύναμιν της είς τήν 
γεωργίαν. Οί μεγάλοι άρχοντες ήσαν καί μεγάλοι 
Γεωργοί. Άνευ τής Γεωργίας δέν θά ήσαν είς 
θεσιν νά φέρωσι τά βάρη μεγάλης κοινωνικής θέ- 
σεως άπαιτοψσης βίον πολυτελή., βίον δαπανών, 
βίον θυσιών.

Ειδομεν οί ήμέτεροι πρόγονοι μέ τυ.α πέπλον 
ύφασμενον άπό τά εύγενέστερα έπίθετα καί περι- 
κοσμήματον άπό τά ύψηλότερα συναισθήματα πε- 
ριέβαλλον τήν ιδέαν τής Γεωργίας. Τής άποστο- 
λής της βαθέως κατανοηθείσης έζετιμάτο δεόν
τως εν Έλλάδι, δέν παρέλειπον δέ ούδ’ αύτοί οί 
νομοφέται, ούδ’ αύτοί οί φιλόσοφοι εύκαιρίαν διά 
νά συνιστώσι καί έΐυψώσι τά άγαθά τής Γεωρ
γίας. Ο Ηρόδοτος περιγράφων τά τών Περσών 
έν άντιθέσει πρός τά τών Ελλήνων λέγει «ού 
σύκα έχουσι τρώγειν ούδέ άλλο άγαθόν ούδέν». 
Ο δέ εεέρζης ονειροπόλησε νά κατακτήση τήν 
Ελλάδα διά τά φροΰτά της. Είπε δέ ότι δέν θά 
δοκιμάση άγοραστούς καρπούς, τότε μόνον θά 
φάγη έζ αύτών, όταν κατακτήση τήν φέρουσαν 
ΧώΡσ/;,

Τόδέ περίεργον τό έπικυροϋν τελείως τάς σκέ
ψεις μου ταύτας εϊνε ότι καθ’ ήν έποχήν είσέ- 
δυσεν έν Έλλάδι ή μαλθακότης, ή ματαιοδοζία, 
ή έπίδειζις καί ή κουφόνοια, συνέπε·α τών όποιων 
ύπήρζεν ή έγκατάλειψις τής Γεωργίας, θεωρουμέ- 
νης ώς τέχνης μή άρμοζούσης είς τήν άριστο- 
κρατικήν άνατροφήν καί καταγωγήν τών Ελλή
νων, ό Ελληνισμός κατέπεσε ραγδαίως, συνετρί- 
οη, ΰπεδουλώθη.

’Ιδού διδάγματα καί έκ τής ιστορίας άπορρέον- 
τα, τής ιστορίας τής άψευδοϋς ή όποια όρθοϋται 
σήμερον καί μάς βροντοφωνεΐ ποϋ έγκειται τό 
συμφέρον μας, ποια εϊνε ή άποστολή μας, πρός 
τίνα ύψηλόν σκοπόν όφείλομεν νά τείνωμεν.

Είς τρίτον άρθρον θέλομεν συμπληρώσει τήν 
περί Γεωργίας έν γένει μελέτην μας, έπικαλού- 
μεθα δέ καί πάλιν τών άρμοδίων τήν προσοχήν 
καί άποδεχόμεθα εύχαρίστως πάσαν γνώμην ήτις 
θά έτεινε είς τήν μόρφωσιν σαφοΰς προγράμμα
τος, περί τοϋ τί δέον γενέσθαι πρός ’Αναγέν
νησιν τΛς Γεωργίας έν Έλλάδι.

ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΠΙ3Τ0ΜΙ CIOS ΙίΙΟΤΡ·1
[ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑ 1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΙΤΗ

Η ΠΥΞΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ

— Είπε [χοι, σε παρακαλώ, ίατοέ, ήοώτησα, αυτό 
το όποιον μ.ετά τόσης πεποιθήσεως πιστεύεις, οτι δηλ. 
μ.ετά τόν θάνατον τού ανθρώπου, τό εγώ αύτοΰ, τό 
συνήθως ονομ.αζομ.ενον ψυχή, εκμηδενίζεται τελείως 
καί διά παντός, διά ποιου μέσου τό εύοες, άφοΰ βέ
βαια δέν έχεις ποτέ άποθάνει, ώστε νά τό έμαθες έ
κεΐθεν.

— 'Απλούστατα, κ. Θαλλίδη, άπήντησεν δ ιατρός 
τό εύρον διά τοΰ λογικού, διά τής σκέψεως, διά τής 
κρίσεως.

— Δηλαδή [ζετεχειρίσθης καί τά τρία ταΰτα πράγ 

μ.ατα, η μ.ηπως εν και το αυτό, πράγμ.α τό όνομ.ά— 
ζεις διά τών τριών τούτων ονομάτων j

— ’Εννοώ έν καί τό αυτό πράγμ,α, άπήντησε.
— Γοτε λοιπον, ειπον εγώ, άς ονομάσωμ.εν χάριν 

συντομίας αυτό το πράγμα διά μόνου τοΰ ονόματος 
λογικόν, έάν συναινής.

— ’Έστω, το εύρον λοιπον διά τοΰ λογικού.
— Είπε μ.οι τώρα, ιατρέ, τό λογικόν αύτό, δέν 

είναι άρά γε το [χίσον, διά τοΰ οποίου έκ τών γνω
στών καί άναμ.φισβητήτων πραγμάτων εύοίσκει τις 
τά έξ αύτών, κατά τήν κοινήν πείραν, πηγάζοντα ά
γνωστα ’

— Βέβαια, άπήντησεν έκεϊνος. Τό λογικόν είναι· 
το μ.όνον μ.έτρον, δ μόνος κανών, διά τοΰ οποίου μ,ε- 
τρούμεν την ορθότητα τών ιδεών καί έκ τών γνωστών 
όρων έξάγοντες τό συμπέρασμ.α διά συλλογισμού, βε- 
βαιούμεθα περί τής όρθότητος αύτοΰ.

— θαυμασίως τωόντι ορίζεις τό πράγμα, είπον ε
γώ. "Ωστε τό λογικόν δυνάμεθα νά τό έξοαοιώσωμεν 
πρός ώρισμένον ασφαλές μέτρον ή οργανον, δι ’ ού 
μετροΰμεν π. χ. τήν άπόστασιν δύο σημείων, οίον εί
ναι δ πήχυς, ή την έκτασιν έν ς άγροΰ, οίον είναι 
το στρέμμα, ή την θερμοκρασίαν, οιον είναι τό θερμό
μετρου, ή τά σημεία τοΰ δρίζοντος, οίον είναι ή πυ- 
ξίς, καί τής μετρήσεως ταύτης τό πόρισμα δυνάμεθα 
νά τό θεωρήσωμεν απολύτως ακριβές, ώστε νά μή άμ.- 
φιβάλλωμ.εν πλέον περί τούτου j Ή δέν έχει ούτως ;

— ’Ακριβέστατα είπεν δ ιατρός. Τό λογικόν είναι 
ή Φιλοσοφική πυξίς τοΰ ανθρώπου, τής οποίας ή έν- 
δειξις είναι άκριβής καί άναμ.φίβολος.

— ’Εντούτοις, ύπέλαβον εγώ, ήκουσα πολλάκις

★ ) Σννιχεια ίκ at/.ίδος 23β.
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~νζ λέγωσιν ότι τ, πυξίς ύφίσταται ένίοτε παρχλλα- 
νάς τινας, ή οτι έχει άλλοτε κχί τεχνικά έλαττώ- 
ματα, ένεκα τών οποίων δυνα ;όν ή βελόνη της νά μη 
δεικνύη ακριβώς τό άληθές σημεϊον τοϋ μαγνητικοϋ 
πόλου. Είναι άρα γε τοϋτο αληθές ;

— Άληθέστατον, άπεκρίθη εκείνος. '( ίμοιάζει δέ 
μάλιστα καί κατά τοϋτο άκόμ.η ή πυξίς προς το λο
γικόν τοϋ άνθρώπου, καθ ’ ότι καί αυτό άκόμη ύφΐστα- 
ται πολλάκις παραλλαγάς ένεκα βλάβης η ελαττω
ματικής διασκευής τοϋ εγκεφάλου, καί τότε έχομεν 
άνθοώπους κατά το μάλλον καί ηττον παοάφοονας.

— Άλλά πώς άρά γε ανακαλύπτουν τότε οί ναυ
τικοί, η οί άλλοι ειδήμονες, οτι μία πυςίς είναι ελατ
τωματική καί μ.ή άκριβής, καί κατά πόσον είναι τοι
αύτη, ώστε νά μη εαπιστεύωνται εις αυτήν, άλλα νά 
τήν άντικαθιστώσι δι’ άλλης ακριβούς, ή νά τήν διοο- 
θόνωσιν ;

— Άλλά κατά δύο τρόπους, κ. Θαλλίδη, τό ά- 
νακαλύπτουν. "Η, έκ τών ύστερων, π. /· το πλοΐον, 
προχωρούν κατά τήν ελαττωματικήν πυξίδα, εύρί
σκεται αίφνης εις σηυ.εϊον άλλο, έκτος τής γραμμ.ής, 
τήν οποίαν ήθελε ν' άκολουθήση, καί τότε ανακαλύ
πτεται τό έλάττωμα τής πυςίδος ώς αίτιον τής πα- 
ρεκκλίσεως, ή διά συγκρίσεως τής πλημμελούς πρός 
άλλην άναμφισβητήτως ακριβή πυξίδα εύρίσκεται έκ 
τών προτέρων ή διαφορά καί επομένως τό έλάττωμα 
τής πρώτης.

— Άριστα. Έάν τώρα παρακολουθήσωμεν τήν ά
ναλογίαν τής πυξίδος πρός τό ανθρώπινον λογικόν, δέν 
θά είπωμ-εν άοά γε ότι, καθώς δοκιυ.άζου.εν τήν άκοί- 
βειαν μ.ιας ναυτικής πυξίδος συγκρίνοντες τήν λειτουρ
γίαν αύτής πρός τήν λειτουργίαν άλλης άναμφισβη- 
τήτως άκριβοϋς, πρέπει καί τήν έογασίαν τοϋ λογι- 
κοϋ ήμών νά την συγκρίνωμ.εν προς τήν εργασίαν άλλων 
λογικών, τά όποια, θεωρούνται άναυ.©ισβητήτως 
άκοιβή ;

— Βέβαια, άπήντησεν ό ιατρός.
— Καί ότι, εςηκολούθησα εγώ, καθώς διά τής 

δεδοκιμασμένης ώς άκριβοϋς πυξίδος φθάνει τό πλοΐον 
διά μέσου τοϋ ’Ωκεανού άσφαλώς είς τον πρός ον 
όρον, π. χ. εις την Νέαν 'Γόρκην, τοιουτοτρόπως καί 
διά τοϋ δεδοκιμασμένου ώς άκριβοϋς λογικού φθάνει 
ο άνθρωπος είς ακριβή φιλοσοφικά συμπεράσματα

— Μάλιστα.
— Έν τούτοις ή θέσις καί ή ΰπαρξις τής Νέας 

'Τόρκης είναι εκ τών προτέρων γνωστή, πριν άκόιιη 
έκπλεύση τό πλοΐον, ώστε όταν, φθάση πλέον έκεΐ, 
δέν ανακαλύπτει διά τής πυξίδος άγνωστόν τινα καί 
πρωτοφανή πόλιν, άλλ’ άνακαλύπτει μόνον καί βε- 
βαιοϋται ό πλοίαρχος ότι ή πυςίς του είναι άκριβής, 
άφοϋ τόν έφερεν ακριβώς είς τήν πόλιν, είς τήν όποιαν 
ήθελε νά φθάσζ,. Ή μήπως έχω λάθος ;

— 'Ομιλείς ορθότατα.

— Τά συμπεράσματα όμως, είς τά όποια το λογι
κόν μζς οδηγεί, είναι άρά γε εξ ίσου γνωστά ήμιν 
εκ τών προτέρων, ιός ή Ν. Ύόρκη, πριν ή δηλ. θέσω- 
μεν τ > λογικόν ήμών είς ενέργειαν όπως μας όδηγήση 
εις αύτά, ή μήπως τά άγνοϋμεν καί πρόκειται νά τά 
μάθωμεν τώρα κατά πρώτον διά τοϋ λογικού ;

— Εννοείται ότι είναι άγνωστα, είπεν ό ιατρός, 
διότι άλλως δέν θά ήτο άνάγκη βέβαια νά θέσων.εν 
εις ενέργειαν τό λογικόν μας διά νά μζς τά εύρη.

— "Ωστε εκ τών δύο τοόπων, δι ’ ών, ώς είπες, δο
κιμάζεται ή ακρίβεια, ή μή, τής πυξίδος, δ διά τής 
άφίξεως τοϋ πλοίου είς τό ν.έοος, ένθα ήθελε νά φθά- 
ση, δέν είναι δυνατόν νά έοαρν.οσθή ποός δοκιμασίαν 
τής άκριβείας τοϋ λογικού, οσάκις τουλάχιστον ζη- 
τοϋμεν δι’ αύτοϋ πράγματα έκ τών προτέρων άγνωστα. 
Διότι πώς θά πεισθώμεν τωόντι ότι αύτά τά πράγ
ματα, τά όποια εΰροαεν, είναι άληθώς έκεΐνα, τά ό
ποια έζητοϋμεν, καί οτι είναι τάληθή ;

— "Εχεις δίκαιον, είπεν ό ιατρός. "Εχομεν όμως 
τήν άλλην μέθοδον ποός βάσανον τής άκριβείας τοϋ 
λογικού.

— Δηλαδη τήν σύγκρισιν τοϋ λογικού ήμών πρός 
άλλα άναμφισβητήτως άκριβή λογικά, ώς γίνεται έπί 
πυξίδων ;

— Μάλιστα.

— Ας εςετασωυ.εν τώοα καί αύτήν την άλλην 
μέθοδον. Διά νά ήναι πολλά·, πυξίδες άναμφισβητή- 
τως ακριβείς, ώστε νά χρησιμ.εύσωσιν ώς ύπόδειγυ.α, 
ώς όρος συγκρίσεως πρός τήν είσέτι άδοκίμαστον πυ- 
ςιδα, δέν πρέπει άρά γε νά συμφωνώσιν αύται πρός 
άλλήλας κατά τε τήν σύστασιν αυτών καί τήν λει
τουργίαν" Διότι βέβαια, έάν διαφέρουν καί διαφωνώσι, 
πώς θά δυνάμεθα νά εύοωυ.εν ποία έξ αύτών είναι ή 
άκριβής, ώστε αύτήν νά μεταχειρισθώμεν ώς όοον 
τής συγκρίσεως;

— Εννοείται ότι πρέπει νά συμφωνώσι καθ’ όλα 
υ.εταξύ των, είπεν ό ιατρό;, διότι άλλω; έκλείπει ό

- · ροοος του αναμφίσοητητου.
— Δέν νομίζεις όμως, ιατρέ, ότι δέν άρκεΐ νά συα- 

φωνώσι προς άλλήλας αι πολλαί αύται πυξίδες, διά 
νά γάς θεωρήσωμ.εν ώς άσφαλώς άκριβεΐς, άλλ ’ ότι 
ποέπει νά ήναι καί δεδοκιμασμέναι έκ τών ύστέοων 
ώς τοιαϋται

— Τί εννοείς μέ τοϋτο ;
-— '1‘πόθες πχ. ότι είσαι άριστος ναυτικός καί έ

χεις 50 πυξίδας, αί όποϊαι άπαραλλάκτως δεικνύουν 
μίαν καί τήν αύτήν διεύθυνσιν, οτι λαμβάνεις καί 
τάς πεντήκοντα ταύτας πυξίδας είς τό πλοΐον σου καί 
έκπλέεις, οδηγούμενος ύπ ’ αύτών διά τήν Νέαν Ί’όο- 
κην, έφθασες είς τό Montevideo τής Νοτίου Αμε
ρικής. Τί θά εϊπης τότε ;

— Θ’ άναγνωρισω ότι όλαι αύται αί πυξίδες ήσαν 

έξ ίσου πλημμελείς, συμφωνούσα'. μέν μεταξύ των, δια
φωνούσα'. όμως πρός τήν άλήθειαν.

— "Ωστε ομολογείς ότι δέν άρκεΐ νζ συμφωνώσιν 
αι διάφοροι πυξίδες μεταξύ των διά νά χρησιμεύσωσιν 
ώς ύπόδειγμα άλλ’ ότι πρέπει νά συαοωνώσι καί 
πρός τήν άλήθειαν ’

— Το ομολογώ τωόντι.
— Άλλά τότε, άγαπητέ μοι ιατρέ, φοβοϋααι πολύ 

ότι κινδυνεύομεν ν’ άναγνωρίσωμεν ότι ούτε ό δεύτε
ρος αύτός καί τελευταίος τρόπος τής δοκιμασίας τής 
πυξίδος δύναται νά έφαρμοσθή πρός βάσανον τής ακρί
βειας τοϋ λογικού ήμών.

— Διατί ; ήρώτησεν ό ιατρός, οστις τώρα ήρχισε 
ν’ άνησυχή προφανώς.

— Διότι, φίλε μου, καθώς ώμολογήσαμεν προηγου
μένως, διά τής γνωστής ήμΐν έκ τών προτέρων γεω
γραφικής ζληθείας δοκιμάζομεν ασφαλώς τήν ακρί
βειαν ή μή τής πυξίδος, ένώ, προκειμένρυ περί τοϋ 
λογικού, βαίνομεν πρός άγνωστον τέρμα διά πυξίδος 
άγνώστου άκριβείας. Οΰτε τήν ζητουμένην διά τοϋ 
λονικοϋ, φιλοσοφικήν άλήθειαν γινώσκωμεν έκ τών 
προτέρων, ώστε διά τής εύοέσεως αύτής νά κοίνωμεν 
τήν άκοίβειαν τού λογικού ήμών, έάν φθάσωμεν είς 
αύτην ύπό τούτου όδηγούμενον, ούτε τήν άκοίβειαν 
τοϋ οργάνου γινώσκομεν δι ’ ού ζητοϋμεν την άγνωστον 
ταύτην άλήθειαν. Μέ άλλας λέξεις έν τή φιλοσοφία 
ζητοϋμεν τό άγνωστον διά τοϋ άγνώστου.

— 'Ομολογώ, κ. Θαλλίδη, είπεν ό ιατρός μετά τί
νος ένδομύχου ταραχής, ότι ό συλλογισμός σου φαίνε 
ται ορθός.

— ’Άς έλθωμεν τώρα είς τό συμπέρασμα άνακεφχ- 
λαιοϋντες τά είρημένα, καί πρόσεςον, σέ παρακαλώ, 
ιατρέ, νά μέ διορθώσης έάν κατά τι σφαλώ. Είπες ότι 
διά τοϋ λογικού εύρες καί έπείσθης ότι ή ψυχή συνα- 
ποθνήσκει μετά τοϋ σώματος, ότι τό λογικόν τοϋτο 
είναι διά τόν φιλόσοφον ο,τι ή ναυτική πυξίς διά τόν 
ναυτίλον. 'Ωμολόγησας ότι διά νά μεταχειρισθής τό 
λογικόν είς τήν φιλοσοφικήν ταύτην έρευναν, ήσο άπο
λύτως βέβαιος πεοί τ?,ς άκριβείας αύτοϋ. Άλλ’ ύστε
ρον άνεκαλύψαμεν ότι περί τής άκριβείας τής πυξίδος 
πειθόμεθα, ούχί έκ τοϋ οτι συμφωνεί αΰτη προς άλ
λας πυξίδας, διότι καί αύται δυνατόν νά ώσι πλημ
μελείς, άλλ’ έκ τοϋ ότι μόίς ώδήγησεν είς τόν λιμένα 
ποός τόν όποιον ήθέλοσ-εν νά ©θάσωυ.εν, καί το όποιον 
έκ τών προτέρων έγινώσκομεν. Προκειμένου όμως περί 
τής άκριβείας τοϋ λογικού ήμών, άνεκαλύψαμεν οτι 
δέν έχομεν όμοιον βέβαιον σημεϊον δοκιμασίας, διότι 
δέν γινώσκομεν έκ τών προτέρων τήν δι ’ αύτοϋ ζητη- 
θεΐσαν καί εύρεθεΐσαν ιδέαν. Είναι ταύτα άληθή ή

— Αληθέστατα.
— Είπέ μοι τώρα, ιατρέ, έχομεν άρά γε άλλο'τι 

μέοον άπολύτως ασφαλές, διά τοϋ δποίου νά δόκιμά- Ik ν 4 k 

σωμεν τήν ακρίβειαν τοϋ λογικού ήμών, ά©οϋ δέν δυ
νάμεθα νά στηριχθώμεν ούτε έπί τοϋ συμπεράσματος 
είς τό οποίον τούτο μας οδηγεί, οΰτε έκ τής περί τού
του συμφωνίας τοϋ λογικού τών άλλων άνθρώπων j

— 'Ομολογώ ότι δέν εύρίσκω άλλο, είπεν ούτος. 
Αναγνωρίζω μάλιστα ότι έπί τοιούτων φιλοσοφικών 
ερευνών τά λογικά τών άνθρώπων διαφωνοϋσι πρόν αλ- 
ληλα ανέκαθεν.

— "Ωστε αναγνωρίζεις ότι, άφοϋ δέν δυνάμεθα νά 
βεβαιωθώμεν περί τής άκριβείας τοϋ λογικού ήμών 
διά τρόπου άσφαλοϋς καί βεβαίου, δέν ποέπει ούτε 
νά πιστεύωμεν ώς άλήθειαν καί τά συμπεράσματα είς 
τά όποια τοϋτο μας οδηγεί

— Κατ’ άνάγκην, δέν πρέπει.
— Διά τούτο λοιπον κα! σύ, οστις εύρες διά τοϋ 

λογικού, ώς είπες, οτι ή λεγομένη ψυχή συναπο- 
θνήσκει μετά τοϋ σώματος, δέν πρέπει άρά γε, διά νά 
ήσαι συνεπής πρός τά όμολογηθέντα, ν ’ άναγνωρίσης 
ότι τό θεώρημά σου τοϋτο είναι έπισ©αλές καί άβέ- 
βαιον, άφοϋ έφθασας είς αύτό τή βοήθεια οδηγού, τήν 
άκρίβειαν τοϋ οποίου αγνοείς καί ούδέ καν δύνασαι νά. 
τήν δοκιμάσης J

— Θά ήμην παράλογος, κ. θαλλίδη, έάν δέν τό 
άναγνώριζον, άπεκρίθη δ ιατρός.

— Τώρα λοιπον ότε, άπαντών είς τάς απορίας μου, 
μ’ έδίδαξας, ιατρέ, ότι στερούμεθα μέσου ίνα εΰ;ω- 
μεν ποία είναι ή περί τής ψυχής φιλοσοφική άλήθεια 
τουτέστιν ότι, διά νά έπανέλθω είς τήν αύτήν εικόνα 
όμ.οιάζομεν πρός ναύτην πλέοντα εν τώ μέσω τοϋ ώ- 
κεανοϋ άνευ δεδοκιμασμένης πυξίδος πρός άγνωστον 
τέρμα, είπέ μοι, σέ παρακαλώ, διά τίνος μέσου έ©θά- 
σαμεν είς αύτό τό συμπέρασμα, ότ'ι όηλ. πρέπει ν’ 
άμφιβάλλωμεν περί τής άκριβείας τοϋ λογικού ήμών 
άρα καί περί τής θνητότητος τής ψυχής, την οποίαν 
δι ’ αύτοϋ, ώς λέγει;, άνακαλύπτιν.εν ;

'Ο ιατρός ήνοιξε μεγάλους τούς οφθαλμούς του καί 
υ.έ ήτένισε μετ ’ έκπλήξεως.

— Άλλά διά τίνος άλλου μέσου έφθάσαυ.εν είς τό 
συμπέρασμα τούτο, είπεν, άν όχι διά τοϋ λογικού;

— Δηλαδή διά τοϋ αύτοϋ άμφιβόλου μέσου πάλιν; 
— Διά τοϋ αύτοϋ.
— Άρα άμφιβόλου πάλιν άκριβείας πρέπει νά ή

ναι καί τό συμπέρασμά μας τοϋτο, οτι δηλ. ποέπει 
ν’ άμφιβάλλωμεν ;

— Κατ’ άνάγκην.
— Αί, άς άφήσωμεν λοιπόν,ιατρέ μου τούς νεκοούς 

έδώ καί άς έπανέλθωμεν, έάν θέλης, είς τήν τύρβην 
τής πόλεώς καί τής ζωής μέ μίαν μόνην πεποίθησιν 
ότι, δσαιδήποτε χιλιάδες αιώνων καί ά.ν παρέλθωσιν, 
ό άνθρωπος, οστις διά τοϋ λογικού του ζητεΐ νά μάθη 
τά μετά θάνατον, δμοιάζει πρός έκεΐνον οστις, σύρων 
εαυτόν διά τών ιδίων χειρών, άνευ έξωτερικοϋ αντε
ρείσματος, πρός τά άνω, προσπαθεί νά ύψωθή είς τόν 
χέρα.

Καί άπήλθοαεν.
6 ’Απριλίου 1882.

ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΘΑΑΛΙΔΗΣ
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ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ*

* Συνέχεια έκ τής Σελ· 308.

(ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ)

Γ'. ΠΕΡΙ ΧΟΡΟΎ" 

( Συνέχεια )

Οί κατά τούς 'Ομηρικούς χρόνους χορευόμενοι έν 
Έλλάδι χοροί (ραίνονται προσομαιάζοντες πρός τούς 
καί σήμερον χορευομένους εγχωρίους τοιούτους, ήτοι 
τον «συρτόν», δν χορεύουσι κυκλικώς συνεχόμενοι 
διά τών χειρών σύμ.μικτοι νέοι καί νέαι ή μόνον άρρε- 
νες, καί τόν «Βάλλον», ον χορεύουσιν άνά δύο.

«.................δοιώ δέ κοβοστήρε κατ’ αυτούς,
μολπής έξάρχοντας, έδίνεον κατα μέσον.

(Ομ. Οδ. Δ. 18. Γλ. Σ· 605)
"Ενθα μέν ήίθεοι και παρθένοι άλφεσίβοιαι 

ώονεώντ ’ ά) λήλων έπι καρπώ νεΐρας ένοντες»
(Ιλ. Σ. 593.'όθ. Θ. 263).

Έν μέσω δε τών χορευόντων ΐστατο ό μουσικός, 
ώς τούτο συυ.βαίνει καί σήμερον έτι παρ ’ ήμΐν έν 
τοΐς χωρίοις, όστις τραγωδών ή παίζων τό μουσικόν 
αύτού οργανον παρηκολούθει τούς χορεύοντας :

«μετά δέ σφΐν έμέλπετο θείος αοιδός φορμίζων.
(Ιλ. Σ. 604)

«..................ό δ’ έπειτα κι’ ες μέσον, αμφΐ δέ κούροι,
πρωθήβαι ισταντο, δαήμονες όρχηθμοΐοι».

(Ο δ. θ. 263)
κοΰροι δ’ όρχηστήρες έδίνεον, έν δ*  δρα τοϊσιν 

αύλοί «όρμιγγές τε βοήν έχον».
(Ιλ. Σ. 4342

Έθεωρ.-ΐτο δ’ έκπαλαι συστατικόν καλού χορού τό 
νά κινώσι πάντες τούς πόόας όμού κατά ρυθμόν :

«Πέπληγον δέ χορόν θειον ποσίν αΰτάρ Όδυσσεύς. 
μαρμαρυγάς θηεϊτο ποδών, θαύμαζε δέ θυμώ»

(Όδ. Θ. 264)
«Οί δ’ ότέ μέν θρέξασκον έπισταμένοισι πόδεσι 

ρεια μάλ’, ώς ότε τις τροχόν άρμενο» έν παλάμησιν, 
έζόμενος κεραμευς πειρήσεται, αΐ’κε θέησιν, 
άλλοτε δ’ ού θοέξασκον έπί στοίχοις άλλήλοισιν’» 

(Οδ. Σ. 599)
Οί δέ περί τούς χορεύοντας ίστάμενοι θεαταί έσυ- 

νείθιζον νά έπικροτώσι τάς χεΐράς, ώς τούτο γίνεται 
και παρ’ ήμΐν έτι καί νύν, πρός ζωογόνησιν τών χο- 
οευόντων καί έκδήλωσιν εύχαριστήσ-ως.

«Πολλός δ’ ϊμερόεντα χορόν περϊιστασθ’ όμιλος 
τεοπόαενοι’ μετά δέ βφιν έμέλπετο θειος άοιδός. . . .

(Ιλ· Σ. 603/
«Όρχείσθην δη’ έπειτα ποτί πουλυβοτείρη. 
τορφέ’ άμειβομένω- κοΰροι δ’ έκπλήκεον άλλοι».

(Όδ· θ. 378)
Προσήρχοντο δέ εις τόν χορόν καί κατά τούς 'Ο

μηρικούς χρόνους καθαρώς ένδεδυμένοι :
«Οί δ’ άιετι έθέλουσαι νεόπλυτα εΐματα έχοντες
ές χορόν έρχεσθαι .... (Οδ. Ζ. 64).
'Ως καί παρ’ ήμΐν έτι συμβαίνει τήν σήμερον κατά 

τά επισήμους έορτάς καί τάς πανηγύρεις έν τοΐς χω
ρίοις.

'Ο Ρωμύλος έπενόησεν έν Ρώμη πολεμικόν τετρά- 
χορον, κληθέντα Belligrepa, αί δέ Ελβετικά! φρου
ρά! τών Βουρβόνων, έν ταΐς δημοσίαις τελεταΐς, έχό- 
ρευον τόν καλούμενου χορόν τοΰ ξίφους (danse de Γ 
epee). 'Ο Γερμανικός στρατός βαδίζων πρός παρέλα- 
σιν καί σήμερον έτι έκτελεΐ τό καλούμενον «βήμα τής 
τελετής», όπερ είνε μάλλον κίνησις χορευτική ή στρα
τιωτικόν Βάδισμα.

2). Τους κυνηγετικούς χορούς, οϊτινες χορεύονται ι
δίως έν Νέα Ζηλανδία, καί ούδέν άλλο είσίν ή άπο- 
μίμησις τών κυνηγετικών κινήσεων.

3). Τούς επικήδειους χορούς, ούς συνάπτουσι πέριξ 
τών νεκρών, καί σήμερον έτι πολλαί άγριαι φυλαί τής 
’Αφρικής, καί οϊτινες ήσαν έν μεγίστη χρήσει κατά 
τών μεσαίων»· τούς χορούς τούτους ό περιώνυμος ζω
γράφος Helbein άπεικόνισε μετά πολλής ειρωνείας, 
θέλων νά κατάδειξη τήν άπελπισίαν, ήτις καταλαμ
βάνει τούς άνθρώπους πάσης τάξεως, άπό τού Πάππα 
μέχρι τού τελευταίου έπαίτου, πρό τού θανάτου. Τούτ’ 
αύτό έπραςεν έπίσης καί ό διάσημος ζωγράφος Nicolas 
Manuel, άναπαραστήσας μετά πολλής εύφυΐας καί 
πρωτοτυπίας τούς έπικηδείους χορούς, είς 46 μεγάλας 
εικόνας έν τφ κοιμητηρίω τών Δομενικανών τής Berne 
καί ών τινων άτυχώςδέν σώζονται ή μόνον άντίγραφα.

Καί τέλος 4) τούς Ευρωπαϊκούς καλουμένους χο
ρούς, εν οΐς περιλαμβάνονται οί έγκυκλοι τοιούτοι (Βα- 
λισμος, πόλκα, μαζούρκα κλπ) καί οί τετράχοροι 
(κανδρίλιαι, λανσιέδες).

Έκ τούτων οί τετράχοροι είσίν όλιγώτερον κοπιασ
τικοί καί προτιμότεροι τών έγκύκλων, οϊτινες είσί κο
πιώδεις λίαν.

Οί Εύρωπαϊκοί χοροί χορευόμενοι έντός κεκλεισυ.έ- 
νων αιθουσών, ύπό τόν ήχον γαργαλιστικής μουσικής, 
ού μόνον πρός ύγιείαν δέν συμβάλλονται, άλλά καί 
βλάβης πρόξενοι, ώς τά πολλά, γίγνονται, έ’να καί 
υ.όνον έπιδιώκοντες σκοπόν, τό νά διεγείρωσι πόθους 
καί ρίψωσι τά δύο φύλα μέ περισσοτέραν ορμήν τό έν 
είς την άγκάλην τού άλλου.

Καί αί μέν άγριαι καί άπολίτιστοι φυλαί έπιτυγ-
χάνουσι τόν σκοπόν τούτον μέ τάς άσεμνους κινήσεις, 

ινες χαρακτηρίζουσι τούς χορούς αύτών, έν οΐς τό
δεύτερον μέρος μετά τούς πόδας παίζουσι τά σαλεύ- 
ν.ατα τής λεκάνης. 'Ημείς δέ έπιδιώκομεν τόν ίδιον 
σκοπόν μέ τάς περισφίγξεις, τάς τολαηράς αποκαλύ
ψεις τών γυναικείων στέρνων, καί τάς άπογυμνώσεις 
τών ώμοπλατών, αίτινες παρέχουσι τήν εύκολίαν είς 
τά βλέμματα νά κυλίωνται πεφλογισμένα επί τής ρο- 
διζούσης σαρκός τής συγχορευτρίας, καί διεγείρουσι 
τά λάγνα αισθήματα πολλών, διά τής επαφής τής 
νυανής σαρκος τού θήλεος.• > »

'Ως τοιούτοι οί Εύρωπαϊκοί χοροί, εύνόητον έστίν 
ότι, δέν εινε ποσώς ύγιεινή άσκησις, διότι ή έν κε- 

κλεισμένω χώρω μακρά διαμονή, ή εισπνοή κονιορτο
βριθούς άέρος, έμπλέου μικροβιακών οργανισμών κα! 
χημικώς ήλλοιωμένου, ώς έκ τής καύσεως τών φώτων 
καί τής έκπνοής τών εν τώ κεκλεισμένω τούτω χώρω 
έπί μακρόν διαμενόντων, ή μακρά διάρκεια τού χορού, 
ή στέρησες τού ύπνου, ή ύπερκόπωσις, είς ήν συνήθως 
οί χορευτά! ύποβάλλονται, και ή έπακολουθούσα ταύ- 
τη ύπερίδρωσις αύτών ή κατ ’ αύτούς κατάχρησις πα
γωτών ή άλλων παγολύτων ποτών, ή περίσφιγξις τοϋ 
σώματος, τών μέν γυναικών διά τοϋ στηθοδέσμου, τών 
δε στρατιωτικών διά τοϋ ζωστήρας καί τής μ.εγάλης 
στολής, δι ’ ών παρακωλύεται ή τε θωρακική καί ή τοϋ 
διαφράγματος άναπνοή, καί διευκολύνεται ό άνευ- 
ρυσμός τής καρδίας, είσί συνθήκαι συμβάλλουσαι 
πρός βλάβην τής ύγιείας μάλλον ή πρός ώφέλειαν 
ταύτης.

'Ως τοιούτος λοιπόν ό χορός πόρρω έπίσης άφίστα- 
ται τής εύσχημοσύνης καί τής εύκοσμίας, είς κ οί αρ
χαίοι ήμών πρόγονοι πολύ προσεΐχον :

« Έν Όρχήσει καλόν μέν εύσχημοσύνη καί κόσμ.ος 
αισχρόν δ’ άταξία καί φορτικόν» (Άθήν. ΙΑ'.)

Μεθ’ όσα εϊπαμεν άνωτέρω, όπως περιορίζωμεν 
κατά τι τάς έπιβλαβεΐς ιδιότητας τών Εύρωπαϊκών 
χορών, δέον οί χορεύοντες τούτους ν’ άκολουθώσι τούς 
εξής ύγιεινούς κανόνας :

α'). Νά μή φέρωσι στενά καί σφιγκτά ένδύματα 
παρεμποδίζοντα τήν εύχέρειαν τής άναπνοής καί την 
τακτικήν κυκλοφορίαν τοϋ αίματος, καί προκαλούντα 
ώς έκ τούτου άνευρυσμόν τής καρδίας καί συμφορήσεις 
έν τή κεφαλή καί τοΐς σπλάγχνοις.

β')- 'Ο χορός νά μή γένηται έντος στενοχώρων καί 
καί πολύ θερμών θαλάμων, διότι ή μεγάλη θερμότης 
τοϋ θαλάιιου έπαυξάνει τάς συμφορήσεις καί προκαλεΐI · ’III'· ι

άφθονον έοίδρωσιν, ό δ’ έξερχόμ.ενος έκ τούτου έν τοι- 
αύτη καταστάσει ύπόκειται είς περιψύςεις.

γ'). Ή διάρκεια τού χορού νά μη παρατείνηται 
έπί πολύ, ούτως ώστε νά έπέρχηται ύπερκόπωσις καί 
καταπόνησις τοϋ χορεύοντας, διότι οί κουραστικοί χο
ροί είσίν έπικίνδυνοι μάλλον ή έπωφελεΐς.

δ). Ν’ άποφεύγωσι οί χορεύοντες τήν κατάχρησιν 
τών οινοπνευμάτων, ώς καί τήν άκατάλληλον χρήσιν 
παγωτών ή άλλων παγολύτων ποτών, εφ’ όσον το 
σώμα αύτών διατελεΐ ύπέρθερμον καί έν έφιδρώσει.

ε'). Αί νεάνιδες ιδίως δέον όπως,κατά τήν διάρκειαν 
τών εμμήνων, μή ύποβάλλωνται είς ύπερκόπωσιν διά 
τοϋ χορού, διότι ούτος δύναται νά επιφέρη αύταΐς 
επικινδύνους συμφορήσεις τοϋ αϊματος εις τούς πνεύ
μονας καί τά άλλα όργανα τής κοιλίας, έάν μάλιστα 
τυγχάνωσι καί λίαν περιεσφιγμέναι διά τοϋ στηθό
δεσμου.

Συνέβη ήμΐν νά παρατηρήσωμεν πλέον ή άπας κρα- 
ταιάς αίαοπτύσεις είς νεάνιδας άμέσως μετά την έκ 

κοπιώδους χορού έπάνοδον είς τήν οικίαν αύτών.
Ώς στρατιωτική άσκησις δ χορός είναι ελάχιστα 

διαδεδομένος παρ’ ήμΐν, καίτοι ύπό ύγιεινήν έποψιν 
άριστον έστίν νά χορεύωσιν συχνώς οί στρατιώται, καί 
δή τούς έθνικούς ήμών χορούς, οϊτινες, ώς εϊπωμεν ά
νωτέρω, άσκοϋσι τό σώμα "καί προσδίδουσιν αύτώ 
ώραιότητα, χάριν καί εύτονίαν, καί νά συνοδεύωσι 
τούς χορούς, ιδίως έν τοΐς στρατοπέδοις, αί στρατιω
τικά! μουσικαί.

Σ· Ν. ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ
Επίατρος

Η ΦΙΛΙΑ

J count my self in nothing 
else so happy
As in a soul rememb'ring 
my good friends.

Shakespeare

Ή φιλία έγκειται εν τή αναγνωρίσει καί άπο- 
λύτω έκτιμήσει τών προσωπικών καί ηθικών ι
διοτήτων του άτο'μου.

Εξεταζόμενη αύτη ώς ήθική ϊοιοτης, επιδρά 
επί τον ήθικόν του άτο'μου κόσμον κατά τοιοΰτον 
τρόπον, ώστε έπέρχεται ψυχολογική τις μεταξύ 
τών δύο προσώπων άφομοίωσις καί ποιά τις ψυ
χική συνταυτισις, ήτις προσδίδουσα εις τό άτομον 
έξαιρετικήν άλλά καί προσωποπαγή ιδιότητα, 
διακρίνει τό πρόσωπον τούτο έκ τών λοιπών έν 
τή κοινωνία άτόμων δι’ έξαιρετικής καί προσι- 
διαζούσης έκτιμήσεως.

Ή φιλία έκτος τής ψυχολογικής έπιρροής, τήν 
οποίαν άσκει έπί τού άτόμου, παρέχει τοιαϋτα 
άγαθά, τά όποια δέν δύναται τις συγκεκριμένως 
νά άπαριθμήση έκ τών προτέρων, άλλ’ έκ τών 
παρουσιαζομένων έκάστοτε περιπτώσεων δύναται 
σχετικώς νά προσδιορίση.

Έν τή λύπη, φέρ’ είπεΐν, ή παρουσία τού φίλου 
αύτη καό’ έαυτήν, παρέχει εις τόν έχοντα τό ή
θικόν συναίσθημα τής λύπης τοιαύτην άντίδρασιν 
καί δύναμιν, ώστε νά έπέρχεται λανθάνουσά τις 
κατάστασις τού ήθικού συναισθήματος τής ήδο- 
νής, καί άνακούφισίς τις τού ψυχικού άλγους, τής 
οδύνης, καί τών λοιπών άνιαρών τής ψυχής δια
θέσεων.

Ή φιλία,αυτή καθ’ έαυτήν έξεταζομένη, πρός 
τον φίλον, καί κυρίως έχουσα βάσεις τήν ήθικήν 
καί μόνην τού προσώπου ιδιότητα στερείται πά
σης ιδιοτέλειας καί πάσης υστεροβουλίας, καί πα
ρέχει τήν αυταπάρνησιν είς τό πρόσωπον, ήτις 
έξικνεΐται μέχρι τής θυσίας καί αύτών τών πρω
τογόνων δικαίων τής αυτοσυντηρήσεως, τής άμύ-
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νης, καί τής υποστάσεως έν γένει τοϋ προσώπου.
Εχομεν τδ παράδειγμα τής διαφημισθείσης 

φιλίας του Άχιλλέως είς τδν θάνατον του Πα
τρόκλου, του Δάμωνος καί Φιντία, του Εύουμίοα 
του Άρεταίου καί Χαριξέν?;ς, καθ’ ήν τδ δικαίω
μα τής αύτοσυντηρήσεως καί τής ύπάρξεως του 
προσώπου υποχωρεί πρδ του υψηλού αισθήματος 
τής φιλίας καί τής ψυχικής καταστάσεως είς ήν 
αυτή διαθέτει τδ πρόσωπόν.

Έξετάσωαεν νυν τδ έξης άξιοσημείωτον ζή
τημα. Είναι δυνατδν ή τίλια νά διέπηται ύπδ 
τών αύτών πάντοτε κανόνων ανεξαρτήτως οια- 
κρίσεως τού φύλου ; Η άραγε τδ φύλον δύνα
ται αύτδ ώς τοιοΰτον νά έμπνέη τά τής φιλίας 
αισθήματα ώς έκ τής οιατοράς αύτού καί τής έλ- 
ξεως, ήν συνεπάγεται ■ πρδς τδ άντίθετον γένος ; 
Κατ έμέ το χαράκτηριστικδν γνώρισμα τής φι
λίας έγκειται έν τή ψυχική διαθέσει, ήτις μορ- 
τούτα». καί σχηματίζεται έν τώ άτομω ώς έκ τής 
πεποιθήσεως καί τής έμπιστοσύνης, οι’ ων περι
βάλλει τον φίλον ανεξαρτήτως τού γένους είς τδ 
όποιον ανήκει.

Ακριβώς ώς ανώτερα διελήφθην, ή γενεσιουρ
γός αιτία τού αισθήματος τής φιλίας έγκειται έν 
τή αναγνωρίσει καί εκτιμήσει τών ηθικών προ
σόντων τού άτόμου.

Έάν ήθέλομεν άποδεχθή τήν άρχήν οτι έρως 
καί φιλία είναι αισθήματα μέχρι τίνος όμοειοή ή- 
θέλομεν περιέλθει είς σύγχυσιν ούο αισθημάτων 
άτινα οσον καί άν παρουσιάζονται άνάλογα διϊ- 
στανται άλλήλων.

Αλλά πώς ήθελεν έξηγηθή τδ συναίσθημα τής 
συμπάθειας ήν δύναται νά αίσθανθή νεαρά γυνή 
ποδς ευφυά άλλά δυσειδή ή απλώς άκαλαίσθητον 
ή γηραλαΐον άνδρα ; Προφανώς ένταύθα έλλεί- 
πουσιν οί θεμελιώδεις οροί προς γένεσιν τού έρω- 
τικού αισθήματος. Αλλά καί άν ύποθέσωμεν ότι 
ό άνωτέρω άνήρ είναι νέος καί θελκτικός έπεται 
εντεύθεν οτι ή νεαρά γυνή θέλει έρωτευθεί τού
τον ; Εάν άπαντήσωμεν καταφατικώς πρέπει νά 
έλθωμεν κατά λογικήν άκρίβειαν είς τδ συμπέρα
σμα ότι πάσα γυνή πρέπει ν’ άγαπήση πάντας 
τούς περί αύτήν έπαγωγούς άνορας.

Εύτυχώς τοιούτον τι ώς γνευστδν οέν συμ
βαίνει. Εάν τοιαύτη ήθελεν είσθαι ή ροπή τής 
άνθρωπότητος ώόειλεν ό ’Αμερικανικός, ό Παοι- k 4 · ί I ι ·7 k
σινός, ό Γερμανικός καί έν γένει ό πεπολιτισμένος 
κόσμος νά περικλείη τάς γυναίκας αύτού δίκην 
σοφτά ή Σεϊχ-οϋλ-ίσλάμη. Εύτυχώς όμως ή κα
τ ωτάτ ου βαθμού κοινωνική κατάστασις μεταξύ 
πεπολιτισμένων κοινωνιών οέν ύοίσταται. Αναν- 
τίοοητον όμως είναι οτι πάσα γυνή έν ώ δέν είναι ι » ί Λ * i 1 '
θύσει όυνατδν νά έρωτευθή πάντα νεαρόν και θελ
κτικόν άνδρα θά αίσθανθή θαυμασμόν όιά τήν εύ- 
ουίαν του καί τήν άνάπτυξιν καί διατύπωσιν τών 
έξεχόντων προτερημάτων του.

Γυνή μή δυναμένη νά έκτιμήση τδ εύγενέστ-- 

ρον καί υψηλότερον τούτο συναίσθημα τής φιλίας,, 
θά έστερειτο διανοητικού καί ηθικού βίου.

Αλλοίμονον δέ άν ήθελε κατισχύσει ή άντί- 
θετος τής ύποστηριζομένης άρχής ! . . Πόσα ζη
τήματα δέν ήθελον θυσιασθή έκ τής άποκρούσεως 
πάσης συνεργασίας μετά θελκτικών καί ώραίων γυ
ναικών, καί ένθουσιωδών νέϋ3ν παρεχόντων άμτο- 
τέρων τά έχέγγυα τελείας μορφώσείος καί εύ- 
ρύτητος γνώσεων ; Αλλά μήπως ο θαυμα- 
σμος διά τήν εύφυίαν ή ή έκτίμησίς διά τάς άρε- 
τάς είναι συναισθήματα ταυτιζόμενα μέ τον έ- 
ρωτά ;

Πολλου γε καί δή. Εάν το τοιούτον ήτο ά
ληθές θά ήτο άδύνατον γυνή νά έρίοτευθή ποτέ 
άνδρα μή εύφυά ή μή ώραΐον ή μή ένάρετον. Τδ 
οέ έπιχείρημα οτι ό έρών τυφλώττει ούχί πάν
τοτε καταλλήλως προβάλλεται, διότι πολλάκις 
αύτδς ούτος ο έρών ά ./ομολογεί τήν ολίγην νοη
μοσύνην ή τήν ολίγην άρετήν, ή πολλά καί ποι
κίλα έλαττώματα τού παο’ αύτού άγαπο^μένου ι I 4 Γ
ποοσώπου, τδ όποιον δμως, παο’ δλα τά τοο^τά 
αύτού σημεία άτινα άναγνωρίζει έξακολουθει ν’ 
άγαπά, καθότι ή έρωτική κατάστασις παρουσιά
ζει άνισοσκελή πάντοτε τήν κρίσιν καί τήν τών 
σκέψεων ισορροπίαν ώς κυριαρχούσαν έν τή γεννέσει 
τών λοιπών ιδεών και έξάπτουσαν τήν φαντασίαν.

Έκ τών άνωτέρω, λοιπόν άριδήλως άποόει- 
κνύεται ότι φιλία καί έρως είσίν αισθήματα συγ
γενή μέν άλλά ετεροειδή, οιαφέροντα ούσιωοώς 
τού πάθους όπερ έχει διάρκειαν χρόνου βραχυτά- 
την έν ώ ή φιλία μεγίστην, διατηοουμένην πάν- 
τότε νεαρόν.

Μεταξύ τών όλίγων τέρψεων αΐτινες παρέχον
ται πρδς ημάς έν τώ βίω άναμφιβόλως έκεϊναι αΐ
τινες άπορρέουσιν έκ τής φιλίας είναι αί καθιστώ- 
σαι χαροποιόν τήν ύπαρξιν ήμών.

Αί παραμυθία», αΐτινες έκ τής φιλίας γεννών- 
ται, έπιδοώσι τοσούτον έπί τών ψυχικών διαθέ
σεων ώστε δικαίως δύναται τις ?ά παραβάλη 
ταύτας πρδς φάρους καταφωτίζοντας κλυοωνιζό- 
μενον πλοίον έκ τής τρικυμίας έν τώ έρέβει τής 
νυκτος ! !

Παρά τοϊς άρχαίοις Ελλησι καί Ρωμαίοις ι
στορείται καί ναός πρδς λατρείαν τής φιλίας, ήτις 
παοά μέν τών Ελλήνων παρίστατο ώς θεά κρα- 
τούσα έν τή δεξιά ξηράν πτελέαν έφ* ής έρείοετο 
κλήμα π/<ήρες σταφυλών, παοά οέ τών Ρωμαίων 
ώς νεάνις ένδεδυμένη λευκήν έσθήτα καί έστολι- 
σμέντ τήν κεοαλήν οιά μύρτων καί όοιανθέίον I i 4 I 4 i I ι
ποδς τούτοις δέ έν τοίς οιαφόροις τούτοις έμβλή- k *5 *5 J k - k 4
μασι οέοονται αί λέΕεις «γειμών και θέρος» έπί 
τού κοοσσού τού ύπενόύτου αί λέΕεις «ζωή καί θά- I 4
νατος» καί έπί τών πτυχών τού ύφάσματος πλη
σίον τής καρδίας αί λέξεις «έγγύθεν καί μα- 
κρόθεν ».

Συνεπώς ή φιλία άναπτυσσομένη άπό τής * Η
βης, ουσα Κύριον στοιχείον τής ζ^ατ ’ Αριστοτέ- 

λην κοινωνικότητος τού άτόμου είναι συμφυής 
τούτω ίδιοτης γεννωμένη καί συνεκλίπουσα μετά 
τούτου, ώς έπίσης καί ένεκεν άποκωλυτικών αι
τιών παριστώσα δέ πάντοτε τήν έμφαντικωτέραν 
έκδήλοοσιν τού έσωτερικού τού άτόμου κόσμου, 
θέλει πρυτανεύει έν δλαις ταίς φάσεσι τών ιδιο
τήτων αύτού, τοιούτον δ’ ύψηλδν συναίσθημα θά 
βασιλεύη πάντοτε, έπί τών καρδιών τών εύγενών 
υπάρξεων άνεξαρτήτου τάξεως καί τύλου καί 
θέλει πάντοτε παριστά τήν ύψηλοτέραν έκδήλω- 
σιν τού έσωτερικού ήμών κόσμου.

Αν δέ ποτέ ήθελε σβεσθή έν τώ κοσμώ τούτω 
ή ζίοή τότε καί μόνον ήθελε φυγαδευθή καί ή φι
λία, ήτις δμως θά ΐπταται είς έτερον άστρον άνα- 
ζητούσα έν αύτω φιλοξενίαν.

Κέρκυρα, 20/7 1908

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΔΡΙΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ

το cwn τμ ·ιιι
Ό Υπουργός τών Οικονομικών τής Αγγλίας 

κ. Lloyd George άγορεύων έν Μάντζεστερ διετύ- 
πωσε γνώμας ύψίστης σπουδαιότητος καί άφθάσ- 
του μεγαλείου αΐτινες άπεκρυσταλλώθησαν είς 
«Εννέα άρχάς της 9Αγγλικής Πολιτικής!).

Αί άρχαί αυται έγκλείουσαι τά μεγαλείτερα 
ζητήματα τής άνθρωπότητος άποτελούσι διδάγ
ματα παγκοσμίου ένδιαφέροντος καί συνεπώς δι- 
οάγμ-ατα κατ’ έξοχήν χρήσιμα καί ωφέλιμα διά 
τδ ήμέτερον ’Έθνος τδ μή ορών καί εργαζόμενον 
έπί τή βάσει ώρισμένου σχεδίου καί ώρισμένου 
προγράμματος. Διά τούς ειλικρινείς πολιτικούς 
τής Ελλάδος, διά τούς άνδρας τούς ποθούντας 
βελτίωσιν τών καθ’ ήμάς αί εννέα αύται άργαΐ 
άποτελούν πολύτιμον υλικόν έφ ου δύνανται νά 
στηρίξουν μέλλον δράσεως, ζωής, εύρωστίας καί 
άνυψώσεως τής Ελληνικής φυλής.

Αί άρχαί αύται εύρέως διαδιδόμενα», δύνανται 
νά έκκολάψουν πολιτικός μερίδας έν Ελλάοι ^4ρ- 
χών, μέ πρόγραμμα ένιαίον,σαφές, ειλικρινές,άξιον 
νά προσελκύση είς τούς κόλπους του όλα τά ύγιά 
στοιχεία τού τόπου καί νά μεταβάλη τήν δψιν τής 
κακοδαιμονούσης Ελλάδος. Ή μελέτη τών λό- 
γων τού ’ Αγγλου 'Υπουργού θέλει μάς δικαίωση 
διά τον ένθουσιασμδν δν μάς ένέπνευσαν ούτοι. Ο 
κ. L. George άναπτύσσων τά άγαθά τής ελευθε- 
ρας Εμπορίας λέγει :

«Ή έλευρεθεμπορεία βραδέως μέν,άλλ’ ασφαλώς 
τέμνει ατραπόν διά τού πυκνού και ζοφερού δά
σους τών έίοπλισμών, είς τήν ήλιόλουστον γην 
τής διεθνούς συναδελφώσεως. Άγοράζομεν κολοσ
σιαίας ποσότητας άπό τά έθνη τής γής, και πω- 
λούμεν είς τά έθνη έπίσης κολοσσιαίας ποσότητας 
πραγμάτων. Μετακομίζομεν έδώ, διαπορθμεύομεν 
έκεΓ και έμπορικώτ κινούμεθα πανταχού. Τά έθνη 
έχουν συμφέρον νά διάκεινται φιλικώς πρός ήμάς 
και ημείς έχομεν συμφέρον νά διακείμεθα φιλικώς 
πρός τά έθνη. Τό έμποριόνμας κραταιούται διά 
τών δεσμών τής ειρήνης τών συνδεόντων τά έθνη 
πρός ήμάς διά τής έμπορικής'άδελφότητος. Δύνα
μαι δέ νά σάς εϊπω τούτο ότι έλεύσεται ημέρα 
καθ’ ήν τό έθνος δπερ θά έγείρη Είφος κατ’ άλλου 
έθνους θά τάσσεται είς τήν αύτήν έγκληματικήν 
κατηγορίαν είς ήν τάσσεται τό άτομον τό πατάσ- 
σον τόν άδελφόν του έν θυμώ. Δέν γνωρίζω πό- 
σαι γεννεαί — έστω και αιώνες—θά παρέλθωσι 
πριν ή τά Είφη ύποχωρήσωσιν εις τά εργαλεία 
της γεωργίας, άλλά τούτο γνωρίζω καλώς ότι 
δταν ή ήμέρα έκείνη άνατείλη θά λογισθή ώς έν 
τών μεγίστων και εύγενεστάτων κατορθωμάτων 
έν τή θαυμασία ιστορία τού ανθρωπίνου γένους 
τό ότι οί άνδες καί αί γυναίκες τής μικρός ταύτης 
νήσου ήν καλούμεν άγγλικόν βασίλειον, άμοιροι 
μέν συμμάχων κατέναντι τού κόσμου ολοκλήρου, 
άλλά άτρομήτως καί νηκηφόρως ύπερήσπισαν τήν 
άτραπόν δί’ ής ή άνθρωπότης έδάδισεν είς τούς ο
ρίζοντας ών ό άναζ τής ειρήνης άνάσσει έσαεί. 
Κατά τάς έκφράσεις τού Βύλωφ, ό πρακτικότερος 
τρόπος πρός προαγωγήν ειρήνης μεταξύ τών έθνών 
είνε ή προαγωγή διεθνούς φιλοξενίας.Άπαξ οί λαοί 
κάμωσι τήν γνωριμίαν άλλήλων, μεγάλως θά έλατ- 
τωθή ό κίνδυνος τών έρίδων μεταξύ τών κυβερ
νήσεων. Πρώτη, λοιπόν, άρχή τής άγγλικής πολι
τικής εΤνε ειρήνη. Δευτέρα άρχή αύτής είνε ή 
προαγωγή διεθνούς φιλοξενίας. Όπως βασιλείς 
δεξιούνται βασιλείς, καί ήγεμόνες έπισκέπτονται 
ήγεμόνας, οΰτω καί αί δημοκρατικοί κυβερνήσεις 
τού μέλλοντος θά καλλιεργώσι συστηματικός 
άλληλεθνεΐς έπισκέψεις. Ή ’Αγγλία φέτος δεξι- 
ούται μέγαν άριθμόν διακεκριμένων έπισκεπτών.Ό 
πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας έπισκέπτεται 
τήν Λονδίνειον εκθεσιν, καί συνέπεια τής έπισκέ- 
ψεως ταύτης οί άριστοι άντιπρόσωποι της Γαλλίας 
γνωρίζουν έκ τού σύνεγγυς τήν ’Αγγλίαν. Πέ- 
ρυσιν οί δήμαρχοι τού Αγγλικού βασιλείου έ- 
πεσκέφθησαν τούς δημάρχους τής μεσημβρινής 
Γερμανίας, ουτοι δέ άνταποδίδουσι τήν έπίσκεψιν 
φέτος. Έτέρωθεν έκατδν ιερείς Γερμανοί φιλο
ξενούνται ύπό άγγλων Ιερέων παντός δόγματος. 
Όχι όλιγώτερον ένδιαφέρουσα είνε ή έν Λονδίνω

2.
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κατά το Θέρος τοΰτο συγκρότησις τοΰ συνεδρίου 
τής παγκοσμίου ειρήνης, καί ή κατά τον παρόντα 
μήνα συνάθροισις των έπιλέκτων άθλητών είκο- 
σιτριών έθνικοτήτων πρός τέλεσιν τών ολυμπια
κών αγώνων. Βραδυτερον ή συγκέντρωσις τών 
αξιωματικών τοΰ ναυτικού διαφόρων κρατών 
είνε έπίσης σημαντικόν γεγονός έν άναφορα πρός 
τήν αρχήν τής άλληλοεθνοΰς γνωριμίας. Εϊνε 
ώς εΤπον στοιχεΤον τής αγγλικής πολιτικής ϊνα 
ή κυόέρνησις ένθαρρύνη πνεΰμα φιλαδέλφου δεζι- 
ώσεως πάντων τών έπισκεπτών τούτων. Τετάρτη 
άρχή τής πολιτικής τών φιλελευθέρων είνε ή βι
οτεχνική καί εμπορική μόρφωσις. Τό μυστικόν 
τής βιομηχανικής εύδοκιμήσεως τής Γερμανίας 
καί τής Ελβετίας είνε ή άρτια μόρφωσις τοΰ 
λαοΰ, καί ή ’Αγγλία έννοεΐ νά άκολουθήση τό 
έλβετικόν και γερμανικόν παράδειγμα έΐοβελίζου- 
σα τό όπισΘοδρομικόν πνεΰμα καθ’ ό ή Εκκλησία 
Θεωρείται άνάδοχος τής παιδεύσεως τοΰ έθνους 
καί τήν λοιπήν τών συντηρητικών μωρίαν περί 
τοΰ ότι οί άγγλοι φύσει ύπερέχουσι τών άλλων 
λαών. Ή νΰν κυβέρνησις Θά καυτηριάση τό αίσ
θημα τοΰτο άτε πρόξενον μεγάλης όπισθοδρο- 
μήσεως καί Θά ένθαρρύνη τήν έφεσιν τοΰ διδάσ- 
κεσθαι άπό τούς ξένους πάν άΐιοδίδακτον. Πέιι- 
πτη άρχή αύτής εϊνε ή άναβίωύις της γεωρ
γίας

Ή πολίτικη τών φιλελευθέρων ανα
γνωρίζει δτι ή γεωργία εινε ή (?ά<ίις τής 
εθνικής ευημερίας. Καί ώς πρός τούτο 
τό αγγλικόν έθνος θα Οτέρξη να διδα- 
χθή από ξένους. (·>ά ζητήΟη άπό την 
Γαλλίαν μαθήματα περί τήν θαυμαΟίαν 
εντατικήν καλλιέργειαν, άπό τήν Δανίαν 
μαθήματα περί τοϋ τρόπου τοϋ έπανα- 
ότατήόαι τάς άγροτικάς βιομηχανίας, 
καί από τήν ’Αμερικήν μαθήρατα περί 
εφαρμογής τών επιστημονικών καί μη
χανικών μεθόδων έπί της γεωργίας. Διά 
τοΰτο καί πλήρης άναδιοργάνωόις τοϋ 
υπουργείου τής Γεωργίας μέλλει νά 
συντελεόθη ώστε νά καταότη κέντρον 
τής δλης γεωργικής δράσεως τής χώρας 
καί προσέτι θά ίδρυθώσι γεωργικαί τρά- 
πεζαι, καί θά άναπτυχθή τό συνεργατι
κόν πνεΰμα κατά πάσαν διεύθυνσιν 

ώστε νά άρθή παν πρόσκομμα τιθέμενον 
μεταξύ τοϋ παραγωγοϋ τών πεδιάδων 
καί τοϋ καταναλωτοϋ τών πόλεων. Έκ
τη αρχή εινε ή φελτίωόις τής σωματι
κής ρώμης τών πολιτών.

Πάν άτομον εϊνε πολύτιμος έθνική μονάς. "ϊνα 
τό έθνος δύναται νά διευθύνη τάς τύχας του 
καί τήν αποστολήν του έπιτυχώς τά τέκνα τών 
πολιτών δέον νά τρέφωνται καλώς, καί τυγχάνωσι 
παντός πλεονεκτήματος, οίκήσεως καί ψυχαγω
γίας άκριβώς ώς έάν οί πατέρες των ήσαν πλού
σιοι. Ή τροφή καί ή σωματική άνάπτυξις τών 
τέκνων εϊνε ή ρίζα τής έθνικής εύεξίας, είνε μέ
ρος τής έθνικής πολιτικής τής ’Αγγλίας νά δια— 
φρουρήση τήν ύγείαν τών παίδων, έξ ού καί ό 
ήδη ψηφιζόμενος νόμος ό άπαγορεύων εις μεί- 
ρακας νά καπνίζωσι καί ό προνοών περί ίδρύσεως 
έντευκτηρίων τών έφηβων. Έβδομη έν τώ προ- 
γράμματι τής νέας πολιτικής εϊνε ή άρχή τής σι- 
οηροδρομικής μεταρρυθμίσεως ήτις άφορά τήν 
έθνοποίησιν τών σιδηροδρόμων τοΰ κράτους. Γάλ
λοι καί έλβετοί καλλιεργητρί καί δή καί κινέζοι 
θά προσκληθώσι νά μεταόάλωσιν είς γόνιμον έ
δαφος τάς μεγάλας έκτάσεις τής παρά τούς σιδη 
ροδρόμους γής ήτις μένει άγονος, καί ούτω έπι- 
τευχθή έκατομμυρίων λιρών έτησία πρόσοδος. 
Όγδοη εϊνε ή άρχή τής χρησιμοποίησις τών διω
ρύγων κατά τό παράδειγμα τής Γερμανίας τής 
I αλλίας καί τής 'Ολλανδίας ένθα τό σύστημα 
τών διωρύγων τού κράτους ώς μέσου συγκοινω
νίας καί έμπορίου άποτελεΤ σπουδαϊον μέρος τής 
κυβερνητικής εύθύνης. Έννάτη άρχή εινε ή χρη- 
σιμοποιήσις τών άνευ έργασίας έργατών, τούθ’ 
οπερ εϊνε έν τών άκανθωδεστέρων καί μάλλον 
έπειγόντων προβλημάτων τής νΰν αγγλικής κυ- 
βερνήσεως. Τό ζήτημα τών στερουμένων έργα- 
σίας δέν εϊνε άπλοΰν ζήτημα καθήκοντος, άλλ’ 
εϊνε οικονομολογικόν πρόβλημα θεμελιώδους 
σπουδαιότητος. Πάς πολίτης δέον νά εϊνε παρα
γωγός πλούτου, άλλως ή ύπαρξίς του βαρύνει 
τά οικονομικά τής χώρας. Ή παροχή έργασίας 
είς πάντας εϊνε μέρος τής κυβερνητικής εύθύνης 
Ή ούσία εϊνε τέλος, τής άγγλικής πολιτικής νά 
εϊνε όλιγώτερον στρατιωτική καί περισσότερον 
άνθρωπιστική.

ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καίτοι, ώς άπεδείξαμεν, αί όργανιχαί βάσεις 

τού νέου άστυνομιχοΰ θεσμού είναι ανάλογοι όν
τως πρδς τάς γενικάς τού τόπου άνάγκας τδ δέ 
ύπ’ αύτοΰ κατασταθέν σύστημα παρέχει επαρκή 
αστυνομίαν, ύποχρεούμεθα έν τούτοις νά παρατη- 
ρήσωμεν, ότι δέν άρκούσι τά γεγονότα ταΰτα μόνα, 
όπως έγγυηθώσιν εν τώ Κράτει τά άναγκαϊα και 
προσδοκώαενα άποτελέσυιατα.

I ι ι

Τδ αστυνομικόν καθεστώς βασίζεται έπι νέων 
ιδεών. Δέν καθορίζει μόνον ποικίλα καθήκοντα· 
καθιεροϊ προς τούτοις μεθοδικήν καί συνεχή κατά 
πάσαν τήν ίεραρχικήν κλίμακα έργασίαν καί άπαι- 
τει έμβριθή μελέτην τών περιστάσεων, ταχεϊαν 
άντίληψιν, έκτίμησιν άκριβή καί ενεργητικότητα 
τελείαν.

Στοιχεία τοιαΰτα δέν κτώνται διά συνήθους ύ- 
πηρεσιακής ένεργείας ή έν σφαίρα έν τήόποία κυ
ρίως τήν ένεργητικότητα τοΰ βαθμοφόρου οέν χα
ρακτηρίζει ούτε ή πρός τάς διατάξεις άκρίβεια, 
ούτε ή παρατηρητικότης, ούτε ή προσωπική του 
έπέμβασις ή έπιτήρησις καί έλεγχος άνελλιπής.
Εργασία στηριζομένη εις τήν κληρονομικότητα 

τής άδρανείας ή εις τάς κατά παράδοσιν υπηρεσία -. 
κάς έξεις, δέν έχει γονιμότητα, άγει δέ εις νόθον 
πιστοποίησιν τών πραγμάτων καί άτελή έχτίμη- 
σιν αύτών· άλλά προκαλεϊ συνάμα άκαταλλήλων 
μέτρων έκλογήν καί διοίκησιν έλλιπή, και οπερ 
σπουδαϊον, έξουδετεροΰσα τδν σκοπόν, έπισύρει τήν 
άποτυχίαν τοΰ προς το κοινόν συμφέρον ληφθέν- 
τος νομοθετικού μέτρου.

Είναι λοιπόν ανάγκη, δπως ή άπόκτησις τών 
ούσιωδών αυτών στοιχείων έπιζητηθή εις άλλα 
καί γενικά έφόδια τών Εντεταλμένων‘τήν έφαρμο- 
μογήν τού συστήματος αύτοΰ.

Καί τά έφόδια αύτά εΐσίν ή θερμή αύτών Οέλη- 
σις καί τδ άκμαιον αίσθημα τής έργασίας. Εν τή 
συνδρομή τούτων,άτινα προέρχονται έκ τής άρτιας 
συναισθήσεως τού καθήκοντος, έξασφαλίζεται ή 
ακριβής πρδς τάς υποχρεώσεις προσήλωσις καί πρό 

παντός συστηματοποιείται ή υπηρεσιακή ένέργεια 
καί προάγέται τό δημόσιον συμφέρον.

Παρεισάγοντες ήδη τήν γνώμην αύτήν δέν 
σκοποΰμεν ν’ άδικήσωμεν τούς βαθμοφόρους τής 
Χωροφυλακής. Άπό καιρού, έκ γενικού ένδιαφέ- 
ροντος παρακολουθόύντες τήν Αστυνομίαν μας, εί- 
μεθα πεπεισμένοι δτι πλήρως ύφίστανται έν έαυ- 
τοϊς τά συναισθήματα ταΰτα. Δέν δυνάμεθα άλ
λως νά πιστεύσωμεν δτι δύναται νά χαλαρωθή ή 
σημασία τής πρός άλλήλους διομολογίας αύτών.

’Επιμελείς δμως έξετασταί τής κοινής γνώμης 
διακρίνομεν άπό τίνος λανθάνουσαν έν αύτή άντί- 
ληψιν, ήτις δέν άφορά μέν άληθώς είς μείωσιν 
τών ούσιωδών, ώς έρρήθη, έφοδίων,είκονίζει δμως 
παραβάσεις λόγον έχούσας κυρίως τήν έπιλησμο- 
σύνην ή άδιαφορίαν περί τήν άκρίβειαν τής έφαρ
μογής νομοθετικών ή κανονιστικών τινών διατά
ξεων.

Δέν έχομεν τήν τιμήν νά είμεθα μέλη τού στρα
τιωτικού αύτοΰ Σώματος καί έπομένως δέν κρίνο- 
μεν δτι πρέπει ήδη νά έξελέγξωμεν τάς σχετικάς 
πρδς τήν κρατούσαν άντίληψιν λεπτομέρειας. Έν
θερμοι όμως τής Χωροφυλακής λάτραι άδυνατού- 
μεν νά σιγήσωμεν πρό τής παρατηρήσεως αύτής.

Φρονοΰμεν άλλως τε, ότι, τάς μικράς έλλείψεις 
διακοίνοντες, διευκολύνομεν τήν πρόληψιν τών 
αειζονων καί δυναμένων, είτε τήν σημασίαν τού 
θεσμού είτε τήν ήθικήν θέσιν τού Σώματος νά 
έπηρεάσωσι.

Διά τούτο ποιούμεθα σήμερον άπό τάς στήλας 
τής ’Ελληνικής ’ Επι&εωρήσεως τήν απλήν αύ
τήν νύξιν πρός τους βαθμοφόρους καί ιδία πρδς 
τους άξιωματικούς τής Χωροφυλακής.

Διατηρούντες δμως τήν πεποίθησιν, δτι ή φωνή 
ήμών θέλει θεωρηθή, ώς πόνος, άνδρός μετ ειλι
κρίνειας αύτούς άγαπώντος, δικαιούμεθα νά άπευ- 
θυνθώμεν πρδς τά αισθήματα αύτών καί νά τονί- 
σωμεν, οτι έν μόνη τή εργασία δύνανται νά στη- 
ρίξωσι τήν προκοπήν τού θεσμού καί τό μέλλον 
τοΰ Σώματος, άλλ’ έν τή έργασία, ήτις έγγυάται 
τήν έπιμελή πλήρωσιν τού σκοπού τού νόμου.

ΔΓ αύτής θά συντηρηθή το ηθικόν τού Σώμα
τος καί θά προκληθή ή άναγκαία πρός βελτίωσιν 
αύτοΰ Πρόνοια τής Κυβερνήσεως.

Ή έργασία είναι ιερός νόμος. Είναι ή πρόοδος. 
’Ανάγκη λοιπόν έργασίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΛΛΗ

(Συνέχεια)

'Η Πάλλη ήτο πολύ φιλόπονος καί πολλάς ποιή
σεις αυτοσχέδιασε καί εγραψεν. ’Επίσης δέ έν πεζω 
λόγω αρκετά έγραψεν. Έκ τών έργων της διανοίας της 
επιφανούς ταύτης Έλληνίδος πλεϊσΟ’ όσα άπωλέσθη- 
σαν, διότι δέν έδιδε σημασίαν εις τά έργα της, ώς 
έπί τό πλεΐστον, συμβαίνει είς τούς μετριόφρανας. Εις 
ιδιαίτερα τεύχη, εφημερίδας, περιοδικά καί ήμερο- 
λογία έδημ,οσιεύθησαν τινά τών έργων της.

Τώ 1820 έδημοσίευσεν έν Λιβόρνω την έμμετρον 
τραγωδίαν Θυέστην, ήν άφιέρωσε τώ Θείω αύτής 
Λάμπρω Πάλλη διαμένοντι έν Μόσχα. Έν τη πρός 
αύτόν άφιερωτική επιστολή έγραφε : «Καταγινομένη 
«είς την μελέτην της τέχνης τού Σοφοκλέους, δέν 
«συνεβουλεύθην τάς δυνάμεις μ.ου, άλλά την προτρο- 
»πην τού άηττήτου ενθουσιασμού, ώστε ό Θυάστης 
«είνε ή πρώτη ασθενής απόπειρα . . . ».

Τώ 1823 έν Λιβόρνω έπίσης έδημοσίευσε τό λυρι
κόν δράμα : Ή Σαπφώ. Τώ δέ 1824 έν τή ιδία 
πόλει έδημοσίευσε τάς Ποιήσεις, Poesie. Ή συλλογή 
αύτη περιέχει έξ λυρικάς ποιήσεις καί δύο λυρικά 
δραματικά έργα : Τους εξόριστους τής Ία βεις και τδν 
έξόριστον τής Βενετίας. Κατεγίνετο είς συγγραφήν 
τραγωδιών. Κατά τήν σύγχρονον αύτής Γενεβρίναν 
Κανονίτζη Φακίνη (1) αί τραγωδίαι Θυέστης καί 
Ίουλιέττα καί Ρωμαίος τή έδωκαν αιώνων δόξαν. 
Περί αύτών μάλιστα ή Φλωρεντιανή ‘Ανθολογία έν 
τώ φυλ. 535 τού έτους 1821 έγραφεν ότι αί τραγω- 
δίαι αυται δίδουσιν ίλπίδας είς τήν 'Ιταλίαν νά άνα- 
φανή νέον και ισχυρόν έρεισμα είς τήν δραματικήν 
δόξαν.

'Υπερβολικά! ήσαν όμως έκφράσεις.
Ένθαρρυνθεΐσα έξηκολούθει γράφουσα τραγωδίας. 

Τώ 1853 έδημοσίευσεν έν Τορίνω τήν τραγωδίαν : 
’Ρουγιέρην τήν Ουβαλδίνην καί τώ 1872 έν Λιβόρνω 
Componimenti drainmatici, δραματικά έργα. Έκ 
τών δραματικών έργων της έπηνέθησαν δ Θυέστης, 
δ Βουονδελμόντης, ή Σαπφώ, ή Κόριννα καί άλλα. 
Τήν Deifira καί άλλα πολλά δραματικά έργα άφή-

* Συνέχεια έκ σελ. 300
\) Prospetto biografico delle donne Italiane χτλ. Vene

zia 1824 σε), 250. 

κεν άνέκδοτα, έν οίς τινά γεγραμμένα καί γαλλιστί. 
Μεταςύ τών ανεκδότων έργων της συναριθμούνται καί 
αί μεταφράσεις τού Μάκβετ καί τού ’Ενυπνίου κα
λοκαιρινής εσπέρας τού Σαίκσπιερ.

11ο ιήσεις τής Πάλλη έδημοσιεύθησαν έν τή Anto- 
logia Femminile, τή δημοσιευθείση έν Τορίνω τώ 
1840. Σονέτα της είνε έν τή Stenna Veneziana 
τού 1866 καί Aurora τού 1873 καί 1874.Έπίτώ 
θανάτω τού Φερανδέζ έδημοσίευσε τώ 1874 έξά— 
στιχα. Έκ τών ποιήσεων τής Πάλλη τινά είνε έκ 
τών μάλλον εύόσμω/ άνθέων τού Παρνασσού.

Τά δραματικά τής Πάλλη έργα διακρίνονται διά 
την αρμονίαν τών στίχων, διά τό μέγα πατριωτικόν 
αίσθημα,διά τήν πιστήν περιγραφήν τών χαρακτήρων, 
μονον στερούνται τής άπό σκηνής έντυπούσεως.

Τώ 1851 έδημοσίευσεν έν Τορίνω DiscorSO di 
una donna alle giovani maritate del suo paese. 
Είνε πολύτιμαι συμβουλαί πρός τάς νέας μητέοας. 
Εινε έργον πατριωτικόν. Διότι ή μήτηρ είνε έκείνη, 
ήτις διαπλάττει τόν φυσικόν καί ηθικόν άνθρωπον 
καί ο,τι χαράττει ή μήτηρ εις τήν καρδίαν τού παι- 
δός, δ,τι θέτει είς τόν νούν αύτοΰ, μένει, μένει, μέ
χρι θανάτου. Είς τάς άγκάλας τής μητρός μορφούται 
καί δ άληθής πατριώτης, όστις, έν ανάγκη, θυσιάζε
ται ύπέρ τού μεγαλείου τής πατρίδος και ύπέρ τής 
εύημερίας αύτής πάντοτε έργάζεται. Τούτου ένεκα ή 
Πάλλη διά τού έργου τούτου ήθέλησε νά διδάξη τάς 
γυναίκας νά βελτιώσωσι τά ήθη αύτών.

Έκ τών καλλίστων τής Πάλλη έργων είνε τά Διη
γήματα αύτής καί ένεκα τούτων κατετάχθη μεταξύ 
τών έπισημοτέρων Ίταλίδωντών γραψασών διηγήματα.

Άνετυπώθησαν δέ ύπό τού Λεμονιερ είς τήν περί
φημου σειράν τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, τής περι- 
λαμβανούσης τά κλασικά ιταλικά έργα (1).

'Η Πάλλη έδημοσίευε κατά καιρόν τά διηγήματα 
αύτής, ών ή ύπόθεσις είνε πατριωτική ώς έπί τό πλεϊ- 
στον καί άποδεικνύουσι τόν πρός τήν Ελλάδα καί 
’Ιταλίαν έρωτα αύτής. Ελληνικής ύποθέσεως είνε τό 
έξής : Ό Αλέξιος ή αί τελευταίοι ήμέραι τών Ψαρ- 
ρών (%). Τδ πυρποληθέν χωρίον καί απομνημονεύ-

(1) Πρβλ. Camilla Rainevi Biscia: Opere della Biblio- 
teca Nazionale publicale dal can. Felice Le Monnier.

Livorno 1880 σελ. 243—244.
(2) Τό ιστορικόν τοϋτο διήγημα μετεφράσΟη ελληνιστί 

ύπό τοϋ ζακυνβίου Σπυρίδωνος Μονδΐνου χαί έτυπώβη έν 
Ζαχύνβω τώ 1860 χαί ύπό τής κυρίας Σωτηρίας Άλιμπέρτη 
χαί έδημοσιεύθη τώ 1898 έν τή Οικογένεια ’Αθηνών. 

ματα τοϋ Λάμπρου.—Επεισόδια τής ’Ελληνικής Έ- 
παναστάσεως τοϋ 1854.—Ό Ταγματάρχης Δ. Άρ- 
ζεγκουρ (Maggiore d’Argincourt).—Ή Καλιρρόη. 
Τά έλληνικά ταύτα ιστορικά διηγήματα ή μικρά 
μυθιστορήματα είνε πράγματι πολύτιμα. 'Ο βιβλιο- 
γράφος καί λογοκριτής κόμης Καμΐλος 'Ρενιέρης Βί- 
σιας γράφει ότι τά ελληνικά ταύτα διηγήματο «είνε 
«ώραΐαι εικόνες διά τών οποίων ή συγγραφεύς άπο- 
«δεικνύει τούς ηρωικούς άγώνας τών Ελλήνων διά 
«νά ύπερασπίσωσι τήν άνεξαρτησίαν των άπο τάς 
«πιέσεις τής Τουρκίας, ήτις μέ τό μόνον δικαίωμα 
«τής ισχύος καταβαρύνει είσέτι μέ τόν βάρβαρον αύ- 
«τής πόδα, πολύ μέρος τής κλασσικής έκείνης χώ- 
«ρας, μητρός τού έκπολιτισμού είς την Εύρώπην, ή 
«όποια μετ’ έπονειδίστου άγνωμοσύνης δυστυχώς έγ- 
«κατελείφθη είς τήν τουρκικήν θρασύτητα». (1)

Ό ’Αλέξιος τής Πάλλη πολύ ήρεσε καί έπηνέθη 
είς τήν ’Ιταλίαν ιδίως.

'Η Φλωρεντιανή Ανθολογία (2) έδημοσίευσεν έκ- 
τενή βιβλιοκρισίαν καί άνάλυσιν τού έργου τούτου 
φιλελληνικωτάτην. Ό τεχνοκρίτης τής ’Ανθολογίας 
ταύτης είς τό τέλος λέγει οτι «ή συγγραφεύς, γνω- 
«στή πολύ είς τήν ’Ιταλίαν διά τους γεγραμμένους 
«καί αύτοσχεδιάστους στίχους, μας Λ.γνι ήδη δώσει 
«δείγματα τής δραματικής αύτής εύφυίας, καί δεν 
«είναι έκπληξις έάν εύρίσκομεν πολλά άλλα εις το 
«μικρόν μυθιστόρημά της. "Ενεκα τών δυσκολιών τής 
«θεατρικής ποιήσεως, είς άς συχνάκις είδομεν νά 
«ύπόκεινται αί μεγαλείτεραι άνδρικαί διάνοια·., δεν 
«θά είχον τό θάρρος νά παρακινήσω την συγγραφέα 
«νά παρακολούθηση ταύτην τήν εύφυίαν της, συν- 
«τάττουσαν τραγωδίας ή άλλα θεατρικά έργα.. 
»’Αλλά, νομίζω άδιστάκτως ότι έπιθυμούσα νά πα- 
«ρακολουθήση τήν εύφυίαν της, συντάττουσα μυθιστο- 
«ρήματα εύκόλως θά τύχη τής γενικής έπιδοκιμα- 
σίας».

Περιπαθέστατα είνε καί τά διηγήματά της : 'Η 
Ίουλιέττα ή ή άπατηθεΐσα γυνή. Ή ’Ελεονώρα, ά- 
τινα μάς συγκινούν μέχρι τού σημ.είου νά χύσωμεν 
δάκρυα.

Τά απομνημονεύματα τής Παυλίνας.—Ή Οικογέ
νεια Βοκκαβρούνη. —Ό Ουλρϊκος καί ή Έλφρίδα.— 
ή Leggenda Aurea.—Αί αναμνήσεις τοϋ Φρειδερί
κου είνε άλλα άφηγηματικά λαμπρά έργα τής φιλό
πονου' Έλληνίδος.

(’Ακολουθεί) ΣΠ· ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

(1) ΈνΟ· άνωτ. σελ. 244.
(2) Έν τώ τόμφ 27 φυλ. 75.
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J HERVEY

Η ΕΞΟΧΙΚΗ ΖΩΗ
Παρά πολύ εύχάριοτοι καί τερπναί είνε αί σκη- 

ναί τοϋ άγοοτικοϋ κόσμου ιδίως είς τό φιλοσοφι
κόν όμμα καί τό παρατηρητικόν πνεύμα. Δέν δυ
νατοί ή νά θαυμάζη τις καινά ζηλεύη άτομά τινα 
τής άριστοκρατίας, άτινα άποσυρόμενα άπό λαμ
πρά καί μεγαλοπρεπή έντός τών πολυάνθρωπων 
πόλεων άνάκτορα, άρέσκονται νά ζώσιν ύπό τό 
καταφύγιον σκιερού δάσους ή παρά τό χείλος 
κρυστάλλινου ρύακος.Τούς είνε τόσον εύχάριστον 
νά έγκαταλείψωσι την πλήρη καπνού καί άναθυ- 
μιάσεων πόλιν μέ τάς θορυβώδεις οδούς της όπως 
άναπνέωσι καθαρώτερον άέρα καί άντικρύζωσι 
τά θαυμάσια τού δημιουργού έργα έν τή σιωπη
λή, άταράχω καί ήσύχω έπαύλει των.

Καί έπί πλέον έν τή έξοχή ούδέν είναι τοΰ συρ
μού- σχεδόν θά έλεγέ τις ότι έλλείπει έκεϊθεν ή 
ψευδής καί έπίπλαστος εύγένεια ύποχωροΰσα κατ’ 
ανάγκην είς την φυσικήν άπλότητα των τρόπων 
καί εις τήν άφελή ειλικρίνειαν τής ψυχής. 
Έν τή έίοχή δέν έχει τόπον ούτε ή σοβαρά κω
μωδία τών φιλοφρονήσεων, ούτε αί εύαρεστοι, 
πλήν άπατηλαί καί κατ’ έπιφάνειαν, περιποιήσεις, 
άλλ’ αί όφρΰς είναι άληθής πίναΐ καί τό σημεΐφν 
τοΰ χαρακτήρας καί τής ιδιοσυγκρασίας, καί ή 
ομιλία γενικός διερμηνεύς τών αισθημάτων καί 
τής καρδίας.

Έν τή έξοχή δέν βλέπομεν μιμικάς άποπείρας 
τής άνθρωπίνης τέχνης, άλλ’ είς όλα παρατη- 
ροΰμεν τήν μεγάλην καί ύπέροχον διάταξιν τής 
θείας δυνάμεως. Έν αύτή δέν άνεγείρονται 
θέατρα στενόχωρου σκηνής, όπως έν ταΤς πόλεσι, 
περιτρυγιρισμένα μέ μικράς καί περιωρισμένας 
σειράς καθισμάτων ή κοσμούμενα μέ ψευδείς καί 
έπιδεικτικάς απεικονίσεις. Όχι. ’Αγροί έκτεινό- 
μενοι παρουσιάζουσι τάς εύρείας των έπιψανείας 
κατ’ άρχάς μέν έλαψρώς περιβεβλημένας μέ ένδυ
μα προσψάτως ψυόμενον, έπειτα δέ μετά παρέ- 
λευσιν ολίγων έβδομάδων καλύπτονται μέ άφ- 
θονίαν καρπών καί σπόρων καί έπί τέλους πλού
σια συγκομιδή άμείβει τούς κόπους τών γεωργών, 
εύχαριστεϊ δέ καί θέλγει τούς κατοίκους τών 
άγρών. Λειμώνες άποκαλύπτουσι τούς, ωραίους 
των κόλπους άναδίδοντες καί παράγοντες τρυφε
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ρά και άφθονα λόχανικά, ΤρέφΟνΤές §έ μυριάδας 
ώράίων και εύωΒών άνθέων, άτίνά άνευ ανωφελούς 
όλαζόνείας ή ζηλότυπου φροντίδας άμιλλώνται 
το έν μετά το άλλο κατά τήν Κομψότητα καί τήν 
Ποικιλίαν τής περιβολής των. Δάση διαφόρου φυλ
λώματος έγέίρονται χαριέντως είς τά πέριξ, περι- 
βεβλημένα μέ δροσερόν θαλερότητα καί έπιδα- 
ψιλεύοντα Την αναζωογονούσαν σκιάν των. Ά
γέλαι πεισματωδών βοών, ισχυρών Βιά τήν έρ- 
γασίαν ή παχέων Βιά σφαγήν καί αγελάδες πλή
ρεις γάλακτος είς Τούς μαστούς των. Ποίμνια 
ωραίων προβάτων μέ τά λευκά ώς ή χιών άρνία 
των σκιρτώνΤα είς τά πλευρά των. Τσύτα πάντα 
συνθέτουσι τήν ζώσαν σκηνογραφίαν. Δρόμος μέ 
άμίμητον και άπαράμιλλον κομψότητα εκτεινόμε
νος ύπδ τδ πράσινον φύλλωμα τού άπεράντου 
δάσους, οπερ έμποδίζεϊ τάς θερμάς τοϋ ήλιου ακ
τίνας κα! σχηματίζει δροσερόν καί μεγαλοπρεπή 
στέγην, ένώ ή πρωινή αύρα καί δ έσπερινδς ά
νεμος άνευ μεμολυσμένων άτμών άπδ έλη και 
μιάσματα προερχόμενων, διαχύνει άφθονίαν εύ- 
ωδίας κα! άρωμάτων ήνωμένων μέ τήν πλέον έ- 
έαίρετον διατήρησιν τής ύγείας. Και αύτδ είναι 
τδ σχολεΤον τής φιλεργείας, τοϋ πλούτου και τής 
έργασίας, οπερ είναι καί άσυγκρίτως εύχαριστό- 
τερον καί άπείρως άκίνδυνον παρά έκεΤνα τά τής 
άκολασίας καί άσεβείας σχολεία όπου άμαρτία 
καί διαφθορά φέρουσι τδ προσωπεϊον τής εύχα- 
ριστήσεως, παρά έκεϊνοι οί ναοί τής άσωτείας 
καί άσελγείας ένθα ό Βελιάλ, ό θεός τών οργίων 
καί τής κραιπάλης, ήμέραν καί νύκτα λατρεύεται 
μέ ό,τι οί δπαδοί του καλοϋσι νεωτερισμόν, άνα- 
ψυχήν καί εύχάριστον διασκέδασιν.

Έν τή έξοχή, δέν ύπάρχουσι πράγματι, αρμό
νικα!, φωναί δπως συγκινήσωσιν είς βαθμόν περι
παθή καί έκφράσωσιν έρωτικώς τήν άσθενή των 
εύχαρίστησιν είς τά άκροώμενα στήθη. Έν 
αύτή δέν είναι έμπειρος τεχνίτης δπως χορ
δίση τήν κιθάραν καί παίξη μελωδίας έξασθε- 
νούσας τόν σκοπόν τής άρετής προτρέπων είς 
ακολάστους πράξεις ή ηδυπαθείς άναπαύσεις. 
Όχι· άλλ’ αί πεδιάδαις μυκώνται, τά βουνά 
βρηχώνται καί οί πέριξ βράχων λόφοι άντηχοϋσιν 
άπδ παγκόσμιον τραγούδι. Κάθε κοιλάς μουρμου
ρίζει άπδ τήν πτώσιν τοϋ έκ τής άργυροειδοΰς 
κρήνης πίπτοντας ψυχρού ύδατος ή έκ τών έλιγ- 
μών τοϋ φλοισβίζοντος ρυακίου. Πτηνά, δταν 
άνατέλλη ή φαιδρά πρωία ή ή χαρίεσσα εσπέρα 
έπέρχεται, φωλεάζουσιν έπί χιλιάδων κλώνων 
καί παίζουσι χιλιάδας ήχους άνευ τέχνης πλήν 
μετά γλυκείας αρμονίας. Καί δμως ποια ποτέ 
μουσική τδ άδίδακτον ζωηρόν κελάδημά των είναι

άνωτέρα ή ποιον χρώμα δύναται νά παραβληθήκαί 
ύπερόή τδ χάριεν’ καί στιλπνόν πτέρωμά των;......

Κατενθουσιάζεταί τις έν τή έξοχή μέ τάς 
ώραιοτέρας έντυπώσεις, καταγοητεύεται μέ τούς 
μελωδικωτέρους ήχους, εύφραίνεται μέ τάς πλου- 
οιωτάτας εύωδίας· τί δύναταί τις νά ζητήση 
δπως συμπληρώση τήν εύχαρίστησιν του ; Εν 
αύτή ύπάρχει κάθε διασκέδασις διά τούς οφθαλ
μούς, οί πλέον άδολοι ήχοι καί φωναί διά τά ωτα 
καί διαρκής καί ηδονική άναπνοή διά τήν οσφρη- 
σιν, άνευ άπατηλοϋ τίνος θελγήτρου διά τήν άγ- 
νότητα τής φαντασίας μας....

Ώ! σεϊς πλήρεις άνθέων περίπατοι καί πλήρεις 
άρωμάτων πεδιάδες, περικυκλωμέναι μέ εύάρε- 
στον, τερπνήν καί δροσερόν θέαν, πόσον συχνά 
φιλοπάτριδες ήρωες έθεσαν κατά μέρος τδ βάρος 
τής ισχύος καί τής έξουσίας καί ύπεξέφυγον τήν 
λάμψιν τοΰ μεγαλείου, ϊνα άπολαύσωσι τήν λίαν 
εύχάριστον έν τή έξοχή διαμονήν;

- "Ω! σείς βρυώδη άνάκλιντρα καί εύώδεις άνα- 
δένδράδες, περιστοιχισμένοι άπδ ρύακας κατακη- 
λοϋντας καί γοητεύοντας τήν άκοήν, πόσοι πε
ριφανείς καί ένδοξοι άνδρες κατόπιν πολλών κό
πων καί σοβαρός έργασίας διά τδ γενικόν τής 
πατρίδος των καλόν, έζήτησαν τιμητικήν καί 
εύπρόσδεκτον άνάπαυσιν είς τούς χνουδωτούς 
κόλπους σας;

Ώ ! σεϊς σεδάσμιαι καί γηραιοί δρϋες, ιερά 
σπήλαια, δάση άτινα ψιθυρίζετε εις τδν ζωηρόν 
άνεμον, τίς δύναται νά άριθμήση τούς σοφούς 
καί τούς άγιους όσοι άφιέρωσαν τάς ήμέρας των 
εις σπουδήν και μελέτην ύπδ τδν κινητόν καί 
πράσινον θόλον τοΰ δασώδους φυλλώματος; δπου 
μακράν τής μωράς ματαιότητος καί αλαζονείας 
τοϋ άνθρώπου, ήκουσαν Τήν διδακτικήν φωνήν 
τοϋ θεοΰ καί έθεώρησαν τά έργα τής σεβαστής 
του χειρδς μεταξύ τών παλαιών οικιακών κα! 
βραχωδών σπηλαίων.

Έπί τέλους δέ, πάρα πολύ άναίσθητον καί 
άχαρι πρέπει νά είναι τό πνεύμα έκεΐνο, οπερ 
δέν αισθάνεται τέρψεις καί δέν εύχαριστεΐται 
είς τάς γλυκείας καί έξαιρέτους τής ζωής ώραι- 
ότητας καί άπολαύσεις τής έξοχικής ζωής!

ΚΟΣΜΑΣ Π. ΘΑΝΕΜΗΣ

ΗΘΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*

* Συνάχιια έκ Σελ. 305.

ΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΟΧΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Δηλοϊ ότι οί άρχηγοί οϊτινες εύρίσκονται έν 
αύτώ θελουσι τό καλόν δλωντων καί ότι ύπδ τδ 
τΡαχυ ενίοτε έξωτερικδν αύτών κρύπτεται χρυσή 
καρδιά.

Δια τής έμπνεύσεως είς τούς άνδρας τής πρδς 
την σημαίαν λατρείας άνυψοϊ τις τήν ψυχήν αύ
τών εις εύγενή αισθήματα καί τούς καθιστά ικα
νούς να εννοώσι παν ό,τι άξίζει καί παν ό,τι είναι 
πρέπον νά πράττωσιν.

'Όπως καταστή ό στρατιώτης προσιτός είς τά 
αισθήματα ταϋτα, δπως άποκομίση έκ τοΰ Συντάγ
ματος του τάς καλλιτέρας άναμνήσεις, αίτινες θά 
τώ έπιτρέψωσι νά έπανέλθη άβιάστως καί άσμέ- 
νως είς αύτό, δτε ήθελε κληθή ώς έφεδρος, πρέ
πει ό λοχαγός του ν’ άποφύγη δσον ένεστι νά 
τδν καταβιβάση ή έξευτυλίση μεταχειριζόμενος 
αύτόν άνοικείως καί ώς άν ήτο κτήνος.

Πρέπει νά άποφεύγη τάς έκτροχιάσεις έκείνας 
Τής γλώσσης τάς άναρμόστους καί κακοήχους 
έκείνας λέξεις αίτινες θίγ-ουσι τόν έγωϊσμδν τοΰ 
στρατιώτου είς πάν δ,τι φίλτερον έχει ούτος 
είς τδν κόσμον· τήν μητέραν του, τήν αδελφήν 
του, ή τινα άλλον τών ίδικών του. Πολλαί συμ
πάθεια! είς τδ σημεΤον νά άναψανώσι κατεπνί- 
γησαν έξ άτυχοϋς τίνος λέξεως διαφυγούσης τοΰ 
στόματος άρχηγοΰ τίνος, ώς κζί πλεΤσται δσαι 
αφοσιώσεις άνεπτύχθησαν αίφνης, διά μιας καί 
μόνης προσηνούς λέξεως.Ό οπλίτης άρέσκεται νά 
αισθάνεται έαυτδν άγαπώμενον καί έκτιμώμενον 
παρά τοϋ άρχηγοΰ του, άγαπα νά θεωρή τόν 
λοχαγόν του ώς τδν προστάτην του καί τδ καλ
λίτερου του στήριγμα.

Διά τής άναπτύξεως τών ,έμφύτων τούτων 
διαθέσεων, δ λοχαγός θά έχη άνδρας, οϊτινες θά 
τώ είναι άφωσιωμένοι, έτοιμοι νά θυσιασθώσιν δι’ 
αύτόν,έτοιμοι νά πληρώσωσι δι’ αύτής άκόμη τής 
ζωής των, τδ ολίγον έκεΐνο τής κλίσεως καί τής 
έκτιμήσεως δπερ ούτος θέλει τοϊς χορηγήσει.

Ύπάρχουσι πολυάριθμα παραδείγματα άνδρών 
οϊτινες έκάλυψαν διά τοϋ σώματός των τόν άπει- 
λούμενον άρχηγόν των, ή τδν όποϊον προθύμως 
ήκολούθησαν είς λίαν κινδυνώδεις περιστάσεις. 
Πολλοί τδ έπραξαν έκτελοΰντες άπλώς καθήκον 

άλλοι, ίσως περισσότεροι, έπεδείξαντο άφοσίωσιν 
έπειδή έπρόκειτο νά σώσωσι τήν ζωήν άνθρώπου 
έκτιμωμένου καί άγαπωμένου ή δπως διατρέξωσι 
τούς αύτούς μέ αύτόν κινδύνους.

Μή δίδοντες είς τδν στρατιώτην ή μικρόν έν 
γένει προσοχήν είναι ώς νά τοϋ άφήνωμεν νά 
έκλέξη μεταξύ τής ύποταγής καί τής τιμωρίας. 
Έλαττοϋμεν ούτω τήν καλήν αύτοΰ θέλησιν καί 
έπαυξάνομεν τόν άριθμδν τών τιμωριών του, ένώ 
αί φρόνιμοι τών κανονισμών διατάξεις συνιστώσι 
νά τάς προλαμβάνωμεν. Προσφέροντες αύτώ 
ποιάν τινα κλίσιν τδν διαθέτομεν δπως έκτελή 
πάντοτε τό καθήκον του, τδν άνυψοΰμεν είς τούς 
ίδιους αύτοΰ οφθαλμούς καί τον έξαναγκάζομεν 
έν γένει νά πράττη καλόν έργον διά τήν Πα
τρίδα. Άς μή λησμονή ό λοχαγός, δτι ό στρα
τιώτης είναι ό καλλίτερος κριτής τοΰ άξιωματι- 
κοΰ. Έάν ή κρίσις του είναι ένίοτε χονδροειδής, 
άλλ’ είναι πάντοτε πλήρης εύθυκρισίας καί άλη- 
θείας.

Έκ παραλλήλου μέ τήν πρδς τήνΣημαίαν λατρεί
αν δ λοχαγός δέον νά διδάσκη είς τούς στρατι- 
ώτας του νά ώσι φιλάνθρωποι, γενναίοι, άφιλο- 
κερδεϊς. Διότι άλλως ή λέξις τιμή, ήν ή σημαία 
φέρει είς τάς πτυχάς της, θά έγίνετο κάτι άνευ 
έννοιας,άνευ ύψους, έάν ήτο έπιτετραμμένον είς 
τινα νά δύναται νά μεταχειρίζηται τάς άνάγκας 
τοΰ πολέμου ώς πρόσχημα, πρδς ίκανοποίησιν 
κακοΰ τίνος πάθους του ή δπως παραδωθή είς ποά- 
ξεις άγριότητος.

Όθεν έπιβάλλεται έν έπί πλέον καθήκον είς 
τδν λοχαγόν, νά δώση είς τούς άνδρας του νά 
έννοήσωσιν δτι πάσα οργή δέον νά παύση άμέσως 
μετά τήν πάλην, δτι είς έχθρός ήττημένος, ά
οπλος, πληγωμένος, παύει άπό έκείνην τήν στιγ
μήν νά είναι έχθρός· δτι δέν είναι ποσώς έπι
τετραμμένον αύτοΐς νά τόν άψηφώσι, νά τδν πε- 
ριφρονώσι, νά τώ έκτοξεύωσιν ύβρεις ή οπωσδή
ποτε νά καταισχύνωσιν αύτόν έπί τή ήττη του.

«Ή γεναιότης τιμά τήν ανδρείαν» λέγει που 
ό κανονισμός τής έν έκστρατεία ύπηρεσίας. Τι- 
μώντες τήν άτυχήσασαν άνδρείαν συνενοΰμεν 
τήν άνδραγαθίαν καί έπιτυχίαν ήμών μετά τής 
άνδρείας, τής γενναιοφροσύνης. Άνυψοΰμεν τήν 
αϊγλην τής ιερός σημαίας ύπδ τήν σκιάν τής 
όποιας μαχόμεθα.

III

Ό λοχαγός έμαθεν είς τούς νέους στρατιώ- 
τας, κατά τάς μεθοδικώς διευθυνομένας έν τοϊς 
λόχοις θεωρίας, νά έπιμελώνται τοΰ ιματισμού 
των καί τοΰ άτόμου των, ώς καί νά γνωρίζωσι 
τά είς τούς άρχηγούς αύτών όφειλόμενα καθή-
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κοντά. Κατά δέ τά γυμνάσια, εις το πεδίον τών 
άσκήσεων, τοϊς έμαθε τήν χρήσιν τών οπλών 
των και τδ πώς νά έΕελίσσωνται έν τε τή πυκνή 
καί τή αραιά τάξει. Άλλ’ οφείλει συγχρόνως νά 
διανοίγη τήν εύφυϊαν των είς τα πραγματα τοΰ 
πολέμου, ϊνα κανονίση τήν πρωτοβουλίαν των, 
νά διεγείρη τήν ξέοιν των, να υποοαυλιςη το 
θάρρος των.

Ό άνήρ άρέσκεται νά τώ όμιλώσι. Τώ είναι 
εύχάριστον δχι μόνον νά βαοιίη οιοτι πρεπει να 
βαδίξη άλλά και νά γνωρίζη διατι βαοιξει. Οί νέοι 
στρατιώται είναι όλοι «μάτι κ’ αντί» είς τας 
έζηγήσεις του λοχαγού κατ* τας άσκησεις μάχης 
ή τής έν έκστρατεία ύπηρεσίας.

Έάν δ λοχαγός γινώσκη νά ποιήται ένίοτε 
χρήσιν ιστορικού τίνος γεγονοτος η άναγνωσεως 
σχετικής, Θέλει τούς ιδει ολους έζαρτωμένους έκ 
των χειλέων του έφ οσον τοΤς διηγείται.

Ή άνάμνησις αΰτη ήτις πραγματεύεται περί 
τοϋ τρόπου λ.χ^ καθ’ όν οί προγονοί μας έμά- 
χοντο, περί τής άντοχής των είς τον κοπον, εις 
τάς στερήσεις κτλ. θελει τους διαγειρει. Θα εν- 
θουσιασθώσιν έπί τή άναπολησει τού παρελθόντος 
και θ’ άναμνησθώσιν αύτοΰ όπόταν ή περίστα- 
σις ήθελε παρουσιασθή.

Ή άνάγκη τού νά γνωρίίωσι κάτι τι εκ τού 
νέου έπαγγέλματος, είναι ύωηροτάτη είς τάς νε- 
αράς κεφαλάς τών νεοσυλλέκτων. Δίδοντες αύ
τοΐς τροφήν διά τής ύποδείέεως τών έργων τών 
προγόνων μας οίτινες μ' δλην αύτήν τήν άνε- 
πάρκειαν ύπερήσπισαν έρρωμένως τδ πάτριον 
έδαφος καί ' έκαλύφθηοαν έκ δόέης τούς προκα- 
λούμεν είς παρόμοια άνδραγαθήματα καί προετοι- 
μάζομεν ήρωας.

Έάν ό λοχαγός άρέσκηται νά λέγη είς τούς 
άνδρας του «τδ διατί» καί νά έξηγή τδν λόγον 
έκάστου πράγματος, θέλει τούς ίδει όλους προσ- 
παθοΰντας παντι σθένει νά τούς έννοήσωσι, καί 
τδ αποτέλεσμα δπερ ουτω θέλει άπολαυση θά 
τδν ικανοποίηση εύρέως διά τδν κόπον είς ον 
ύπεβλήθη.

IV

Ό λοχαγός δέν είναι μόνος έν τώ λόχω. Έάν 
είναι ό πρώτος διδάσκαλος ούτως είπεΐν καί ό πρώ
τιστος τής άγωγής αύτού ίθύντωρ, άλλ’ έχει 
και τούς αξιωματικούς του ώς βοηθούς, οίτινες 
όφείλουσι νά ένεργώσι κατά τάς βλέψεις του. Ό 
λοχαγός έχει καθήκον νά τούς διευθυνη άπαύ- 
στως έν τή έννοια ταύτη άφίνων αύτοΐς πάντοτε 
τήν πρωτοβουλίαν ήν δ βαθμός αύτών συνεπιφέ- 

είναι ώς νά ίητή νά έκμηδενίση τούς ύποδεεστέ- 

ρους του. «Έκαστος έφ* ω έτάχθη>\ λέγει το 
ρητόν καί τότε τά πάντα βαίνουσι καλώς.

Πόσοι νέοι αξιωματικοί έρχόμενοι με καλάς 
διαθέσεις γίνονται φυγόπονοι, διότι ό λοχαγος 
ύπδ τάς διαταγάς τοΰ όποιου έτάχθησαν νά ύπη- 
ρετήσωσιν, δέν ήδυνήθη η όεν ηθελησε να τους 
διευθυνη. Πρέπει όμως οι αξιωματικοί του να 
κέκτηνται έν ταύτώ τήν έμπιστοσύνην του καί 
πρδς τούτο, δέον νά τοϊς παρεξη τας περί του
του αποδείξεις.

Ή έλλειψις έμπιστοσυνης καταστρέφει τήν 
αρμονίαν, ήτις δέν πρέπει να παύση ποτέ βα
σιλεύουσα μεταξύ άρχηγών καί υποδεστερων.

Άλλά πρέπει, καί πρό πάντων, νά τοϊς φαί— 
νηται πάντοτε ανώτερος άν όχι ύπό έποψιν γενι
κής μορφώσεως, άλλά τούλάχιστον ύπδ την επο- 
ψιν τού καθαρού έπαγγέλματος. Αν, ώς ειπομεν, 
ό λοχαγός δέν δύναται νά είναι ανώτερος αυτών 
ύπδ έποψιν άναπτύξεως έν γένει άς είναι τοι- 
ούτος διά τής εύθυκρισίας του ήτις αποκτάται 
διά τών έτών καί τής πείρας.

Ή εύθυκρισία είς τά πράγματα τού επαγ
γέλματος, αξίζει πλειότερον άπδ τήν καλλιτέραν 
φρασεολογίαν.

Παν δ,τι έπιβάλλεται αύτώ έπίσης είναι δτι 
ή πρδς τήν πατρίδα άγάπη του πρέπει να ευρι- 
σκεται είς τδ ύψος δλων τών περιστάσεων και η 
φιλοπατρία του αυτή νά ή άπειρος, άπεριοριστος. 
’Ότι άν τδν πατριωτισμόν τούτον καί άλλοι δυ- 
νανται νά τδν φθάσωσιν, άλλά νά μή παρατηρηθή 
ποτέ δτι δυνατόν νά τδν ύπερβώσιν. Έν συνάψει 
ό λοχαγός, δστις είναι οδηγός τών στρατιωτών 
τού λόχου του, οφείλει νά είναι τδ ύπόδειγμα 
είς όλους καί νά έμφυτεύη τδν πατριωτισμόν είς 
τάς καρδιας δλων τών ύπ’ αύτόν.

Τάς ιδιότητας ταύτας τού πατριωτισμού δέον 
νά τάς κατέχη είς τδν ύψιστον βαθμόν. Πρέπει 
νά ώσιν αύται άσβεστος φλδ£ είς τήν έπαφήν 
τής οποίας θερμαίνεται καί άνάπτει παρά τοϊς 
νέοις ή εσωτερική έκείνη εστία ήτις καλείται 
Ιερόν πύρ και άνευ τού όποιου πάν δ,τι γίνεται 
είναι άτολμον καί μικρόν ένώ τούναντίον, πάν 
δτι μετ’ αύτοΰ γίνεται, είναι μέγα, εύγενές η
ρωικόν. Ύπδ τάς συνθήκας ταύτας σχηματισθέν- 
τος τού λόχου έσεται διά τδν ταγματάρχην, τδν 
συνταγματάρχην, τδν στρατηγόν διά τήν Ελλάδα 
τέλος τήν φιλτάτην μας Πατρίδα, τό έχέγγυον 
τής έπιτυχίας καί τής έλπίδος τού μέλλοντος.

Έν Άΰήναιζ
ΚΛΒΔΝΣ

•—·——^350? €^=*·—* —-

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ’
ΣΥΣΤΗΜΑ RAPHEISEN

Κατά τ'/;ν αυττ)ν σχεδόν εττοχήν ζαί έν τη αύτη 
ετζιζ^ατε’.α^εν I ερμ.ανια, επιδιώκων τον αύτόν σ/.οτΰον 
τίς ττροσζομΛσεως ζεφαΧαίων είς τάς μ,ιζοάς τάζεις, 
α/Α υφ άλως άλλοι αν μ.ορφην, άναφαίνεται έ τερος 
μ.εγας άπόστολος τού συνεταιρισμού, δ Rapheisen. 
Ουτος εδημιουργησε τά λεγόμ.ενα δανειστιζά ταμεία. 
Γαύτα εισι επίσης τράπεζαι δεχόμεναι ζαί δίδου- 

σαι πιστώσεις* δανείζονται όπως δανείζωσι* ζαί εν
ταύθα η πιστωτική βάσις, τό έχέγγυον δι ’ ού θέλει 
ελζυσθη το χρημ.α, είναι ή άπεριοριστος εύθύνη τών 
μ.ελών δάνειά και ενταύθα δεν γίνονται είμι μόνον 

εις τά μέλη, ιόν ο άρνθμός είναι έπίσης άπεριό- 
ρ ιστός.

Τά σωματεία όμως ταύτα άποβλέπουσι κυρίως είς 
την προστασίαν της γεωργικής τάξεως ζαί διά τούτο 
δεν άπαγορεύεται ή διά μαζρότερον χρονικόν διά
στημα παροχή* τά δάνεια ταύτα είσί πάντοτε προ
σωπικά άνευ υποθηκών ή ετέρων έγγυήσεων συναπτό- 
μένα καί μέχρι δέκα έτών. Ό γεωργός άποκτα τό 
μέσον, όπως άγοράση σπόρον, έργαλεΐα, κτήνη, όπως 
όρύςη φρέαρ, έκμισθώση έργάτας κτλ.

Ένώ ο Schulze αποκρούει έν γένει πασαν έξωτε- 
ρικήν βοήθειαν καί προστασίαν,δ Rapheisen τούναν
τίον άπεκδέχεται λίαν ευχαρίστως πασαν συνδρου.ήν, 
την παροχήν εύθυνών κεφαλαίων έκ μέρους φιλάν
θρωπων ώς καί πασαν προστασίαν καί χρηματικήν 
άρωγην έκ μέρους τού Κράτους. Οί πλούσιοι δέ ώς υ.έ 
λη είσί λίαν εύπρόσδεκτοι καί έπειδή αύτούς προπάν
των βαρύνει ή απεριόριστος ευθύνη, ούτοι καλούνται 
κατά προτίμησιν είς τήν διοίκησιν τών κοινών.

Άπασαι αί θέσεις είσίν άμισθοι πλήν τού ταυίου 
και λογιστού* μόνον πραγματικαί δαπάναι π.χ. τα- 
ςειδίου παραστάσεις δύνανται νά ζητηθώσιν. Ό κύ
κλος τής ένεργείας οφείλει νά είναι τοπικώς περιω 
ρισμένος* έν χωρίον ώς έπί τό πλεΐστον,κατά τόν Ra
pheisen, τούλάχιστον δμως μέ τετρακοσίους κα
τοίκους καί τούτο όπως τά μέλη γνωρίζονται μετα- 
ςύ των καί μετέχωσιν έν έπιγνώσει* συνάμα δ’ ουτω 
καθίσταται δυνατόν όπως είναι γνωστός ό χαρακτήρ, 
γνωστή ή ήθικη καί καταφανής ή θέσις καί ή φι
λεργία έκείνου, είς δν πρόκειται έν τώ μέλλοντι νά 
δοθή δάνειον. Έπίσης δύναται νά παρακολουθήται 
καί ή χρήσις αύτού.

★ Συνέχεια έκ Σελ. 299.

Άντιθέτως πρός τό σύστημα Schulze κατ’ άρ
χήν δεν σχημ.ατίζονται μετοχικά μέρη (schares) 

κατά συνέπειαν τά μέλη δέν ύποχρεούνται είς ούδε- 
μιαν άρχικην καταβολήν, ούτε είς μηνιαίας ή εβδο
μαδιαίας δόσεις. Τό σωματεΐον δέν έχει άνάγκην κε

φαλαίου, το χρήμοι προσκτάται διά δανεισμού. Σκο
πός τής ενιοσεως τούτων είναι όπως βοηθηθώσι καί 
εργασθώσιν οί άποροι, οίτινες ήθελον άποκλείεσθαι έν 
περιπτώσει καθ’ ήν έζητούντο προκαταβολαί. Καί 
ένθα, ώς εν Γερμανία,άπαντα τά σωματεία είσίν ύπο- 

χρεωμενα υπο τού νόμου νά σχηματίζωσι μετοχικά 
μερίδια, όημιουργούσι τοιαύτα πολύ αικρά δέκα έως 
δίοδεκα μαρκών* εν πάση περιπτώσει ούδέποτε διανέ- 

μουσι μέρισμα και έάν είναι δημιουργημένα μετοχικά 
μερίδια εις ταύτα καταβάλλεται τόκος ίσος έκείνου 

ον το σωματεΐον πληρώνει διά νά δανείζηται.
Εις τάς ενώσεις όθεν ταύτας δέν έπιδιώκονται με

γάλα κέρδη χάριν διανομής μερισμάτων, άλλ’ έπι- 
διωκεται όσον το δυνατόν ευωνότερος δανεισμός χρη

μάτων είς τά μέλη. Τά κέρδη χρησιμοποιούνται πρός 
σχηματισμόν άποθεματικού* όταν δμως τούτο φθάση 
ποσόν τι εκ τών προτέρων ώρισμένον χρησιμεύουσιν 
όπως διά καταλλήλων διαρρυθμίσεων, ίδρύσεως βιβλι
οθηκών, παροχής διδασκαλίας, όργανώσεως διαλέξεων 
κτλ. συντελέσωσιν είς τήν διάπλασιν τού ήθους καί 
τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τών μελών. ·

Ένώ τό σύστημα Schulze Deliz είναι μάλλον 
τεχνήεν, βασίζεται έπί αύστηρών οικονομικών άρχών, 
έπιδιώκει τήν άπόκτησιν κεφαλαίου διά τά αέλη, 
άντιπροσωπευομένου έν τώ μετοχικώ αύτών μεριδίω, 
τό σύστημα Rapheisen ζητεί νά άντλήση δύναμιν 
καί έκ τών έξω, άποδεχόμενον πασαν προστασίαν* 
δέν έπιδκοκει κέρδη ούτε διανομήν μερισμάτων άλλά 

σκοπεί μονον νά προστατεύση τον πτωχόν καί νά 
τώ παραχωρήση κεφάλαιον μέ όσον τό δυνατόν μικρό- 
τερον τόκον.

Ό σκοπός είναι βεβαίως καλύτερος καί φιλανθρω- 
πότερος καί συντελεί δπως καί έντελώς άποροι κατα- 
κτήσωσιν οικονομικόν έδαφος καί ά\αδειχθώσιν, άλλ’ 
εξ ετέρου τδ πρώτον σύστημα είναι άρτιώτερον, πα- 
γιώτερον καί άσφαλέστερον* δέν έξαρτά τήν ΐδρυσιν 
καί εύόοκίμησιν έξ έπιρροών έξωτερικών αΐτινες δύναν
ται καί νά λείψωσι.

Ό Rapheisen έγεννήθη τό 1818 έν Πρωσσια* 
τό 1843 κατώρθωσε νά ίδρύση τό πρώτον δανει
στικόν ταμείον δανεισθείς 7.500 μάρκα διά τήν τρα- 
πεζάν του, ήτις δέν εϊχεν ίδιον κεφάλαιον. Κατά τό 
1891 εύρίσκομεν 895 τοιαύτας έν Γερμανία.

Α- ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

3.
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ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
Ύπό τόν τίτλον « Επιτραπέζια δένδρα» 

άναγινώσκομεν είς τό Έμπρός τοΰ π. μηνός τά 
έξής.

«’Ιδού εις νεωτερισμός τόν όποιον συνιστώμεν 
είς τάς οικοδέσποινας. Άπό τοΰδε τό μέγα σ ί κ 
τών πλουσίων γευμάτων Θα ήνε νά παρακάθην- 
ται οί προσκεκλημένοι πέριξ τραπέζης έπ! τής 
όποιας θά ύπάρχουν καρπό! ούχ'ι έντός δοχείων 
ή πινακίων, άλλά κρεμασμένοι έπ! τών στελε
χών των άπό τους κλάδους τοΰ δένδρου, τό ό
ποιον θά στηρίζεται μέ τάς ρίζας του έντός με
γάλου δοχείου διακοσμήτου πολυτελώς».

«Ή μόδα αυτή μας ήλθεν άπό τήν ’Ιαπωνίαν». 
• «Οί ’Ιάπωνες διατηροΰν έντός μικρών δοχείων 
τεμάχια τών μεγαλειτέρων όπωροψόρων δένδρων 
τών κήπων των».

Καί τώρα οί κηπουροί πρόκειται νά καλλιεργώ- 
σιν έπίτηδες μικροσκοπικά δενδρύλλια όπωροψόρα 
διά τήν τράπεζαν.

«Εΐνε και αυτό μία νέα βιομηχανία».

Έπί τοϋ ζητήματος τούτου εχομεν άνά χεΐρας άρθρίδιον 
τοΰ πολυτίμου φίλου καί συνεργάτου τής « Έλληνικής Έπι- 
θεωρήσεως» κ. I- Σταματούλη δστις ύπό τόν τίτλον »Δεν- 
όροιιικά παράδοξα» δίδει οδηγίας είς τους άναγνώττας 
μας περί τοϋ τρόπου καθ’ οί θά δυνηθώσι νά κόπτωσι καρ
πούς άπό δένδρου τεθειμένου έπί τής τραπέζης των.

«Σύκλαοος εστιών ημάς έν κήποις ύπο τούΚηφισ- 
σοϋ ποταμού περιρρεομίνοις, έπεδείκνυτο δένδρα παν- 
τοδαπώς πεποικελμένα τοις λεγομένοις ένοφθαλμι- 
σίΛΟΪς· καί γάρ έκ σχίνων έλαίας άναβλαστανούσας 
έωρώμεν καί ροιάς έκ μυρρίνης· ήσαν δέ καί δρύες 
άπίους άγαθάς έκφέρουσαι και πλάτανοι μηλέων δε- 
δεγμέναι καί συκής μορίων έμβολάδες,άλλαι τε μίξεις 
©υτών άχρι καρπογονίας' οί μέν ούν άλλοι πρ:ς τον 
Σύκλαοονέπαιζον,ώς τών ποιητικών σφιγγών καί χιμαι
ρών τεοατωδέστερα γένη καί θρέμματα βόσκοντα.Κρή- 
των δέ προυβαλεν ήμΐν διαπορήσαι περί τής αιτίας 
δι ’ήν μόνα τών φυτών τά ελαιώδη δέχεσθαι τάς τοι- 
αύτας επιμιξίας ού πέφυκεν ούτε γάρ κώνον ούτε 
κυπάριττον ή πίτυν ή πεύκην έκτρέφουσάν τι τών 
έτ ερογενών όρ άσθ αι.»

Ταΰτα μέν γράφει ό Πλούταρχος (Συμ. Βιβλ. II 
Κεφ. VI) περί τοΰ δυνατού τών οποίων άλλοις καί δή 
τοϊς είδικοΐς Δασολόγοις καί Δενδροκόμοις άρμόζει 
ή άπάντησις, ή δέ ιστορία διέσωσεν ώς εν έκ τών 

επτά θαυμάτων κατά τήν αρχαιότητα, . τούς κρε
μαστούς κήπους τής Σεμιράμιδος. Έάν τό πρώτον 
χρήζη ώς είπον έπιβεβαιώσεως παρά τών άρμοδίων, 
τό δεύτερον ούδεμίαν δύναται νά έγείρη αμφιβολίαν, 
δεδομένου όντος,ότι έπί τών τειχών τών έπάλξεων καί 
τοΰ περιβόλου τής Βαβυλώνος ήτο δυνατή ή δημιουργία 
τεχνητού έδάφους διά συμφορήσεως χώματος καί έν 
τώ έδάφει τούτω ή καλλιέργεια όπωροφόρων ή μή δέν
δρων, θάμνων καί παντός φυτού ή άνθους καλω- 
πισμοΰ.

Άλλ’ ό,τι ό Σύκλαρος έν τώ κήπω του καί ή 
Σεμίραμις εις τους κρεμαστούς κήπους τής Βαβυλώ- 
καί ελλείψει ειδικών γνώσεων δέν ήδυνήθησαν νά 
έφαρμόσωσιν εις τήν πρακτικήν δενδροκομίαν, καί ώς 
τοιοαύτην νοητέον τήν τής πολυτελείας καί τών μυ- 
ριοταλάντων, τοΰ νά δρέπωσι νωπάς τάς ποικίλας 
οπώρας άφαιροϋντες ταύτας άπό τού δένδρου τοποθε
τούμενου έπ’ αύτής τής τραπέζης κατά τήν ώραν 
του γεύματος, ή δείπνου, τούτο έπραγματοποίησαν 
οί εΰρωπαϊοι δενδροκόμοι ούχ: μάλιστα καί διά δα
πάνης αξίας λόγου καί ίδοϋ πώς.-Φυτεύουσιν είς 
νεαράν ηλικίαν τό άρεστόν δένδρον έντός φορητού και 
άναλόγου δοχείου, τό κοΐλον τοϋ οποίου πληοούσι διά 
χώματος. Τό δενδρύφιον αναπτύσσεται καί μέ τινα 
έλαφρά κλαδεύματα ένεκα τοΰ περιωσμένου χώρου 
τών ριζών λαμβάνει πάντοτε μέν μετρίαν άνάπτυξιν 
έν συγκρίσει πρός τά όμοειδή τά έπί τού έδάφους 
πεφυτευμένα, άλλά καρποφορεί, καί όταν αί όπώραι 
ώριμάσωσι, τό έν ύπαίθρω πάντοτε παραμένον φο- 
οητόν δένδρον, μεταφερόμενον τοποθετείται έπί τής 
τραπέζης ό δέ οικοδεσπότης ή οικοδέσποινα δρέπουσιν 
καί διανέμουσι τάς οπώρας άμέσως άπό τοϋ δένδρου 
πρός έκπληξιν τών κεκλημένων. Έν τή πρακτική 
όπωροκομία παρ’ ήμΐν, ένθα καί τό μάλλον άγονον 
έδαφος δύαται νά δεχθή είς πάσαν δενδροκομικήν 
πρός όπωροπαραγωγήν καλλιέργειαν, ή τοιαύτη άρμό- 
ζει είς τούς πεντακοσιομιδέμνους μόνον, καί άν τι- 
νες τούτων άρέσκωνται είς τοιαύτας εκπλήξεις, προκει- 
μένου νά δημιουργήσωσι τοιαΰτα φορητά, ούτως εί- 
πειν, δένδρα, τό τεχνητόν έδαφος τούτων πρέπει νά 
δημιουργεΐται έξ ίσων μερών χώματος άμμου χειμ.ά- 
ρου ή καί θάλασσίας μάλλον χονδροκόκκου καί κο
πριάς έν άποσυνθέσει ή χωνευμένης καί άνά πάν 
τρίτον έτος νά άπορρίπτεται καί νά άναπληρούται 
δι’ άλλου ύπό τάς αύτάς συνθήκας.

Η ΜΠΕΚΡΟΓΓΝΑΙΚΑ
{Παραμύθι. 'Ελληνικό).

Ή γυναίκα ένός, καθ’ ημέρα μέθαγε κι,’ έγέ- 
λαγεν ό κόσμος ποΰ τήν έβλεπε μεθυσμένη·© μαΰρος 
άντρας της, ποΰ έβλεπε τά παράξενα, τής είπε 
πολλαϊς φοραΤς. Γυναίκα! πάψε! μήν πίνης τό 
φαρμάκι, έγενήκαμε ρεζίλι σ’τό κόσμο! Δέν μπορώ 
αντρα μου, τοΰ είπ’ ή γυναίκα, νά τό πάψω τόχω 
χούι! (α) Τότ’ ό άνδρας τής λέει· έχω κα! έγώ 
ένα χούι πολύ κακό. Ε! τοΰ λέει ή γυναίκα του. 
Τή μιά ημέρα νάχω γώ τό χουϊ μου,τήν άλλ 'έσύ: 
’Αράδα σου κι/ άράδαμου, τό δέχεσαι; Δέχουμαι 
εΐπ’ ο άντρας, και τήν άλλ’ ημέρα ή γυναΐκά του 
άφοΰ έγεινε σπουπι άπ’ τό μεθύσι, έσπασε πιατα, 
κανάτια, ποτήρια καί έκρέμασε τά κομμάτια τους 
σ’τό τοίχο τοΰ σπιτιοΰ, έστησε χορό μοναχή της 
κα! τραγουδόντας έλεγε, «λάμπω γώ λαμπ*  ή αύ" 
λή μου,, λαμπ' ό γΰρος τοΰ σπιτιοΰ μου».

* Συνέχεια έκ Σελ.307

ΕΤδ’ ό άνδρας τά χάλια τής γυναίκας του μά 
δέ μίλησε. Τήν άλλ’ ημέρα ποΰ ξύπνησε άπ’ τό 
μεθύσ’ ή γυναίκα του, τής λέει. ’Αράδα μου, 
γυναίκα, σήμερα; ’Αράδα σου, άντρουλη μου! 
Τότ’ ό άντρας μ’ ένα κοντόξυλο άρχίνησε νά 
τήν δέρνη, ή γυναΐκά του τόν ρωτάη, τί καμώ
ματα παράξενα πόχεις άντρα; Τό χούι μου, γυ
ναίκα, και δός της μέ τό κοντόξυλο. Ή γυναίκα 
άφοΰ έφαγε καλά τής χρονιάς τό ξύλο, είπε στον 
άντρα της· άντρα μου! οΰτε γώ τό χούϊ you 
οϋτε Ου τό δικό Σου! (α) ελάττωμα·

I. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙ ΧΑΛΚΟΥ*
Ό Χαλκός και τά κράματα αύτού.— ’Ορυκτά καί 

μεταλλεύματα αύτού.—Κοιτογνωόία τού Χαλ
κού καί ύπολογιόμάς τής τιμής των μεταλ
λευμάτων αύτού ίν τφ ίμπορϊφ.—Παγκοιίμία 
παραγωγή χαλκού καί τών μεταλλευμάτων 
αύτού.—Χαλκουργία.

ΥΠΟ
ΚΩΝΣΤ. Μ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Κα&ηγητοϋ εν τφ Πανβιζιότημίω καί διευθυν. τοϋ Πολυτεχνείου

Περί δέ τής έν τώ κόσμω έτησίας παραγωγής με
ταλλευμάτων χαλκοΰ, άνεξαρτήτως τής έν αύτοΐς 
περιεκτικότητος τοΰ έντός τούτων ενυπάρχοντας με
ταλλικού χαλκοΰ καταδείκνυται έκ τών κατωτέρω 
δύο πινάκων Α. καί Β.

Α'. ΙΙαγκοόμία παραγωγή μεταλλευμά
των χαλκοΰ εις γαλλικούς τόννους 

διά τά έτη 1904 καί 1903.
1904 1903

Νέα Μεσημβρινή Ουαλία.........
Κηνσλανδία.................................................
Τασμανία....................................................
Δυτ. Αυστραλία........................................
Αυστρία.................................................   . . .

.2.470..................... 487

.4.440................4.600
.8.826................ 8.500
.4.033............. —
16.201_____ 40.000

Βοσνία και ’Ερζεγοβίνη................................ 640...................... 670
Καναδάς .................................................... 19.497... 1.000.000
Γαλλία............................................................2.756................ 3.000
’Αλγερία......................................................... 1.804.............. —
Γερμανία .................................................. 798.214 .... 793.498
’Ιταλία .................................................... 157.503.. .. 180.000
Νορβηγία.........................................................36.891   40.000
’Ισπανία (χαλκόμ. σιδηροπυρ·). . . 2.624.512.. 2·. 700.000
Σουηδία..........................................................36.834..........  36.000
Μεγάλη Βρεττανία.......................................5.552............. 7.267
'Ηνωμένα». Πολιτεΐαι............. .................. — ..10.000.000

Τόννοι έν όλω.. .3.720.173. 14.814.022

Β’. Πίναξ της παραγωγής χαλκόν έκ τών 
μεταλλευμάτων διαφόρων της γης 
μεταλλείων κατά τά έτη 1904 
1!>Οϊί καί 1 906 εις τόννονς 

τών 1013 χιλιογράμμων.
1904 1903 1906

’Αργεντινή............... ...155........................ 200.........................100
Αυστραλία................. 34.160.................. 34.500............ 36.800
Αυστρία .....................  1.275.....................1.200............... 1.200
Βολιβία (Κουρόκορον) 2.000...................2.000............... 2.500
Καναδάςν ........19.185................ 20.900............. 25.900
Χιλή........................... 30.110................. 29.600............. 26.200
Καπλανδία....................5.475....................5.100............... 4.000
Ναμακίνα....................2.300................... 2.300................ 2.600
’Αγγλία..............................500..................... 500..................... 500
Μανσφέλοη (Γερμα
νία).......................’... 18.735..............  19.900............... 18.800
Άλλα γερμανικά με
ταλλεία .’............... 2.3 0................. 2.600.................2.6,00
Ουγγαρία μετά Βοσ
νίας καί Ερζεγοβίνης. ... 175........................200.................. 200
’Ιταλία............................ 3.335...................3.000______  2.900
Ιαπωνία. ................... 34.850................ 36.500........... 43.400
Μεξικόν...........................50.945................ 66.200..............61.600
Νέα Φουνδλανδία. .. . 2.200................... 2.300................ 2.300
Νορβηγία........................ 5.415...................6.400................6.200
Περουβία ...................... 6.755....................8.800............. 8.600
Ρωσία............................10.700...................8.800........... 10.700
Σουηδία ..............................390........................ 600..................  500
Ισπανία καί Πορ
τογαλία......................... 40.035................ 45.500........... 50.100
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 
Β. ’Αμερική...............361.980..............395.000.... 415.000
Τουρκία.................................950........................700................... 400

Έν δλω τόννοι 633.935. 692.800. 723.100

Έκ τών πινάκων τούτων καταφαίνεται ότι έκ τών 
μεταλλείων τής Ευρώπης τά πλουσιώτερα εινε τά τής 
'Ισπανίας, έν ’Αμερική δέ τά τών Ηνωμένων Πολι
τειών,

'Ο εις τά διάφορα Κράτη έκκαμινευθείς άνεξέρ- 
γαστος χαλκός έκ ξένων καί έντοπίων μεταλλευμά
των καί έξ άλλων Κρατών τοιούτος χαλκός είσαχθείς 
κατά τό 1905 έχει ώς έξής.



340 341
Παραγωγή έν δλω Ευρώπης....................... τόννοι.. . 129.900
Κατά τδ 1906 άνήλθεν έκ 139.800 τόν.

» Ασίας (Ιαπωνία) »
» Αύστοαλίας »
» Κεντρικής κα! νοτιάς

’Αμερικής »
» Βρεττανικής Β. Αμερικής »
» Ηνωμένων Πολιτειών »
«’Αμερικής έν δλω 496.000 τόν.

31.600
23.900

78.300
10.700

407.000

έν δλω..........681.400

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

Χαλκουργία η Μεταλλουργία 
τοϋ Χαλκόν.

Γνωστήν τυγχάνει, οτι τά πλεϊστα τών μετάλλων 
και άμετάλλων χημικών στοιχείων δέν άπαντώσιν έν 
τή φύσει καθαρά καί άμιγή, άλλ’ ηνωμένα μετ’ άλ
λων κατά διαφόρους χημικάς ενώσεις, κα! άποτελοϋσι 
ποικιλότατα ορυκτά, έξ ών συγκροτείται ό φλοιός τής 
γής. Ή χημεία δε κατόρθωσε διά μεθόδων εύφυε- 
στάτων ν’ άποκαθαίρη τά στοιχεία ταϋτα έν καθα
ρή καταστάσει. Έκ τών μετάλλων δε μόνον τά εύ- 
γενή μέταλλα (χρυσός, άργυρος, λευκόχρυσος, ύδράρ- 
γυρος, κα! άλλα τινά), πρός δέ ένίοτε ο γα.'λκός, τό 
άντιμόνιον, το άρσενικον κτλ. εύοίσκονται έν τη ©ύσει 
έν μεταλλική καταστάσει, άλλ’ ούχί καί άπολύτως 
χημικώς μαθαρά, άλλά παραμεμιγμένα μετ’ άλλων 
στοιχείων.

Ώς έκ τούτου πάντα τά ορυκτά, τά έκ χρησίμων 
μετάλλων άποτελούμενα, είτε έν αύτοφυεΐ καταστά- 
σει, είτε ηνωμένα μετ’ άλλων χημικών στοιχείων καί 
αν ευρισκωνται, πρεπει νά ύποστώσι χημικην άπο- 
κάθαρσιν. Τάς διαφόρους δέ τής άποκαθάρσεως μεθό
δους διδάσκει ή μεταλλουργική επιστήμη.

Λέγοντες δέ μεταλλουργίαν (Metallurgie, Hiitten 
Kunde) νοούσι τήν έπιστήμην έκείνην, ήτις διά χη
μικών καί μηχανικών μεθόδων διδάσκει τήν έκ τών 
μεταλλευμάτων εξαγωγήν ή άποκάθαρσιν χρησίμων 
τώ άνθρώπω μετάλλων. Εν άλλαις λέξεσι διδάσκει 
κυρίως, ύπο την στενωτέραν μάλιστα τής λέξεως ση
μασίαν, τάς θεμελιώδεις έπιστημονικάς άρχάς, καθ’ 
άς εν μεγάλφ (μεταλλουργικός) έπιτυγχάνεται ό 
χωρισμός τών μετάλλων έκ τών μεταλλευμάτων αύ
τών. Εινε δέ ή μεταλλουργία κυρίως επιστήμη πυρο- 
χημική, διότι ώς έπί τό πολύ διά τοϋ πυρός έντός κα
μίνων διενεργεί την άποκάθαρσιν τών μετάλλων καί 
διά τούτο καλείται καί καμινευτική ή καμινεία. Δι
δάσκει όμως καί μεθόδους τινάς ΰγροχημικάς, καθ’ 
άς τή ένεργέία ύγρών διενεργεΐται ό χωρισμός τών 
μ,ετάλλων, π.χ. τοϋ χρυσοϋ διά διαλύσεως έγηνανίου 
καλιού.

’Επειδή δέ τά πλεΐστα τών μ.εταλλευμάτων εινε 
πτωχά είς μέταλλα καί ώς τοιαϋτα δέν έπιτρέπεται 
νά. κααινευθώσι, διά τοϋτο πριν παοαδοθώσιν είς τήν 

κάμινον υποβάλλονται εις μηχανικόν δι’ υδατος έμ- 

πλουτισμον Ή εργασία αύτη, ήτις είνε μηχανική, 
βασιζομ.ενη έπί τοϋ ειδικού βάρους τών όουκτών, κα
λείται μηχανική ηροπαρασκευή (Aufbereitung. 
Preparation mechanique) καί τά πρός τοϋτο έρ- 

γαστηρια μεταλλοηλύσια (πλυντήρια).
Κα: του χαλκού λοιπόν τά μεταλλεύματα πρέπει 

να ύποστώσι μεταλλουργικήν έπεξεργασίαν, ΐνα άπο- 
χωρισθή έκ τούτων ό χαλκός καί άλλα μετ’ αύτών 
ύπάρχοντα μέταλλα.

Έκ τών ολίγων τούτων καταφαίνεται ότι ή με
ταλλουργία τοϋ χαλκού είνε λίαν εκτενής, έξ ής όλί- 
γιστα 0’ άναφέρωμεν ένταϋθα, διότι τά στενά όρια 
του περιοδικού δέν έπιτρέπουσι τοϋτο.

Άποκαθαίρεται δ’ ό χαλκός έκ τών μεταλλευμά
των αύτού γενικώς κατά τάς εξής τρεις μεθόδους 1. 
Πυροχημικώς II ύγροχημικώς καί III ήλεκτρολυτι- 
κώς.

Τής πυροχημικής μεθόδου χρήσις γίνεται διά 
πλούσια καί μέτρια μεταλλεύματα. Τής ύγροχημι- 
κής δέ μεθόδου κυρίως γίνεται πρός άποκάθαρσιν χαλ

κού εκ πτωχών μεταλλευμάτων. Τής ήλεκτρομεταλ- 
λουργικής ύ, ήλεκτρολυτικής μεθόδου ήρξατο άπό τινων 
ετών νά γίνεται χρήσις ύπό εύρυτέρας διαστάσεις ιδί
ως εν Β. Αμερική, ένθα έτησίως άποκαθαίρεται ήλε- 
κτρολυτικός χαλκός περί τάς 250,000 τόννους.

Ό μεταλλουργικώς δέ παραγόμενος χαλκός καλεί
ται άνεξέργαστος, διότι έμ.περιέχει καί ξένα παρα- 
μίγματα. Ώς έκ τούτου ύποβάλλεται ούτος είς πε
ραιτέρω πρός άποκάθαρσιν έργασίας, ΐνα παραχθή 
χημικώς καθαρός χαλκός.

I. Πνροχηρικίι άποκάθαράις 
χαλκού.

1. ΙΙαραγωγήάνεξεργάστου χαλκού έξ εν
δείων καί ένοξυγόνων ενώσεων αυτού.

Τά σπουδαιότερα τού χαλκού μεταλλεύματα είνε 
ενώσεις χαλκού μετά θείου (χαλκοπυρίτης, βορνίτης, 
χαλκολαμπρίτης, τετραεδρίτης), κατά δεύτερον δέ 
λόγον τά οξείδια καί άλατα αύτών -(κυπρίτης, μα
λαχίτης, άζουρίτης, χρυσόκολλα).

Έκ τών διαφόρων δέ μεταλλουργικών μεθόδων 
πρός έξαγωγήν χαλκού έξ ένθείων, ή ένοξυγόνων αύτού 
ενώσεων θ’ άναγράψωμεν ενταύθα τήν γερμανικήν, 
ήτις κεφαλαιωδώς περιλαμβάνει τάς έξης μεταλ- 
λουργικάς έργασίας. α’. Τήν φρύξιν τών ένθειωμέ- 
νων μεταλλευμάτων τού χαλκού, β'. Τήν σύντηξιν 
τών πεφρυγμένων μεταλλευμάτων έντός φρεατωδών 
καμίνων πρός παραγωγήν χαλκολίθου, γ'. τήν φρύξιν 
τοϋ παραχθέντος χαλκολίθου, δ'. τήν σύντηξιν τού 
πεφρυγμένου χαλκολίθου έντός φρεατωδών καμίνων 

προς παραγωγήν άνεξεργάστου χαλκού, καί ε'. τήν 
έκκαμίνευσιν οξειδίων καί αλάτων χαλκού.

Ώστε κατά τάς έργασίας ταύτας τά ένθεια με
ταλλεύματα δ:ς φρύγονται καί δίς συντήκονται έντος 
φρεατωδών καμίνων.

α'. Φρύξις ένΟειωμένων μεταλλευ

μάτων τον χαλκού.

Φρύξιν (Rosten. Gnillage) λέγοντες οί μεταλ
λουργό: νοουσι φυσικοχημικής έργασίαις δι’ών σκο- 
πεύουσιν είτε νά έκδιώξωσιν έκ τών μεταλλευμάτωνI k
συστατικά έξαερωτά τή βοήθεια θερμότητος, είτε 
συστατικά αύτών τή βοήθεια τού άέοος καί τής θερ
μότητος νά μετατρέψωσιν είς οξείδια ή άλατα αύτών, 
είτε τή έπιδράσει χλωρίου νά καταστήσωσι ταύτα 
έγχλώρια μέταλλα.

Εις την προκειμένη'/ δέ περίπτωσιν τής μεταλλουρ
γίας τών χαλκών χρησιμεύει ή λεγομένη όξειδιωιική 
φρύξις, δΓ ής κατά τήν πύρωσιν τό μέν θειον τών 
μεταλλευμάτων φρύγεται, ήτοι καίεται ύπο τών 
οξυγόνων τής άτμοσφαίρας, μετατρεπόμενον εις θειώ- 
δες οξύ καί διοχετευόμενο·/ άλλαχοΰ προς παρα
γωγήν θειικοϋ όξίως, ό δέ χαλκός καί ό ενυπάρχω? 
σίδηρος μεταβάλλονται εις οξείδια.

’Αλλά κατά τήν πρώτην ταύτην φρύξιν τοϋ χαλκού 
ή καύσις τού θείου τών μεταλλευμάτων μέχρι τοιούτου 
βαθμού προβαίνει, ώστε νά αετατραπή μόνον το 
πλεΐστον τοϋ σιδήρου είς όξείδιον σιδήρου, ό δέ χαλ
κός νά έναπομείνη άφρυκτος, ήτοι ώς ένθειος χαλκός 
ΐνα χρησιμεύση κατά τήν εντός φρεατωδών καμίνων 
σύντηξιν ποος παραγωγήν τοϋ χαλκολίθου, περί του 
οποίου κατωτέρω.

Το φρυχθησόμενον δέ τού χαλκού μετάλλευμα 
εύρίσκεται είτε έν κονιώδει καταστάσει είτε εις τε
μάχια, ή δέ φρύξις γίνεται άναλόγως τού είδους τών 
μεταλλευμάτων 1) είς σωρούς, άναμεμιγμένους μετά 
καυσίμου ύλης, 2) είς διαμερίσματα ορθογώνια κτιστά 
έκ πυριμάχων πλίνθων (Stadeln) 3) είς φρεατώδεις, 
προσφλογοβόλους καί αγγειώδης καμίνους.

Τό διά τοιούτων καμίνων παραγομενον προίον 
άπαιτεϊ μεγίστη·/ τών έργατών εμπειρίαν.

(’Ακολουθεί)

0 ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
"Οτε έξερράγη ή περισυνή μεγάλη οικονομική κρί- 

σις, ή τόσον δονήσασα τον κόσμον τών μεγάλων έρ- 
γασιών καί τών μεγάλων έπιχειρήσεων, οί οικονο
μολόγοι τού παλαιού καί νέου κόσμου διηρέθησαν εις 
δύο στρατόπεδα. Είς έκείνους, οϊτινες έθεώρησαν τήν 

οικονομικήν κρίσιν γενικήν διά τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας κα! καταστρεπτικήν δι’ ολόκληρον τήν χώραν 
καί είς έκείνους οϊτινες έθεώρησαν τό πράγμα ώς 
εχον, μερικόν καί όχι γενικόν χαρακτήρα. ΤΙ οικο
νομική κρίσις ώς έκ τών ύστερων άπεδείχθη, δεν 
είχε γενικόν χαρακτήρα. Ήτο μερική εις τινας πό- 
λειτείας καί έπηρέασεν ώρισμένας έπιχειρήσεις ενώ 
ταύτοχρόνως ένίσχυσεν άλλας, έχούσας θεμέλια πολύ 
ίσχυρώτερα, έ’νεκεν άκοιβώς τών όποιων άντέστησαν 
είς τό μέγα ρεύμα, έξελθοϋσαι άθικτοι έκ τής κατα
στροφής.

Επηρέασε τάς έπιχειρήσεις, αί όποΐαι ριφθεισαι 
τρελλά καί μέ άκατάσχετον ορμήν είς τον δρόμον του 
κέοδους, ένέτεινον τήν δοάσίν των πλέον τών δυναμε- 
ών των, παραβλέπουσαι τά άρχικά των κεφαλαία 
καί ζητούσαι διά τών νέων κερδών των νά δημιουργή- 
σωσι νέας βάσεις, ένώ έν τώ μεταξύ τό έδαφος έ
φυγε/ ύπό τούς πόδας των. Τίλθεν ή οικονομική κρι- 
σις καί διέσεισε τό άσταθές οικοδόμημά τό βασιζο- 
μενον είς χρεώγραφα, ών τό άντιστάθμισμα δέν εύρί- 
σκετο είς τό ταμεΐον τών έπιχειρήσεων τούτων. Έ
πειτα τό κύμα παοήλθε καί αί ταλαντευθεϊσαι εργα
σία'., οσαι δέν έσαρώθησαν, έπανέκτησαν τήν προτέ- 
οαν ίσοοοοπίαν των. Δύο υ.ενάλαι τάξει; ύπέστησαν k k k k ί ’ w
τάς συνεπείας της κοίσεως, η τάςις τών επιχεφη- 
ματιών, τών κεφαλαιούχων καί τών χρηματιστών, 
άφ’ ενός, καί ή τάξις τών έργατών τών έξαρτωμέ- 
νων άπ’ αύτών, άφ’ ετέρου. Ή ζημία τών πρώτων 
έσημειώθη μέ τάς πτωχεύσεις, ή ζημία τών δευτέ
ρων έφάνη είς τήν άναστολην τού ρεύματος τής με- 
ταναστεύσεως τό όποιον είνε κυρίως ρεύμα έργασίας.

Ή κρίσις παρήλθεν ώς έν άπλοϋν έπεισόδιον τής 
ζωής τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, καί τά ίχνη, τά 
όποια άφήκεν έξαοανίζονται ταχέως ύπό τό μέγα 
οεΰμα τής εύρωστίας, τής εύημερίας καί τού πλού
του τής 'Ομοσπονδίας. Σήμερον ύπάρχουσιν οι φρο- 
νούντες ότι ή κρίσις ώφέλησε μάλλον ή έβλαψε την 
Βόρειον ’Αμερικήν, διότι κατέστρεψεν όλας τάς 

* Γνωστόν όποιαν θλιβεράν επιρροήν έσχεν επι τινων 
βιομηχανιών, ιδίςε ή χρηματιστική κρίσις τής ’Αμερικής ηί 
τόν αντίκτυπον δέν άπέφυγε και ή 'Ελληνική βιομηχανία 
κα! ή 'Ελληνική χρηματιστική αγορά. Διά τοϋτο ασμένως 
μεταφέρομεν έκ τής Άτλαντίδος μελέτην αποδεικνυουσαν 
ότι ή κρίσις αύτη παρήλθεν ύποχωρήσασα πρό τής ζωτι- 
κότητος κα'ι εύρωστίας τής αχανούς 'Ομοσπονδίας.
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άκροσφαλείς καί αμφιβόλου φύσεως επιχειρήσεις, καί 
έδωκε περισσότερον κύρος εϊς τάς μεγάλας καί επί 
σταθερών βάσεων στηριζομένας έργασίας. Υπάρχουν 
οί θεωροϋντες την κρίσιν ώς [αίαν άναγκαίαν καί εϊς 
επίκαιρον στιγμήν έλθοϋσαν άφαίμαξιν εις τον οι
κονομικόν οργανισμόν της ’Αμερικής, οργανισμόν 
τοϋ οποίου ή υπεραιμία ύπήρξε τόσον κατα
φανής κατά τά τελευταία έτη. Καί ύπάρχουν 
οί φρονούντες οτι ή κρίσις τοϋ 1907 δεν ά- 
φήρεσεν είμή μόνον μέρος τοϋ άφροϋ της μεγά
λης ευημερίας καί τοϋ πλούτου τής ’Αμερικής. Άπό- 
δειξις ότι άμέσως μετά τήν κρίσιν ή ευημερία αύτη 
έξηκολούθησε τόν δρόμον της, ώς νά μη είχε τίποτε 
συμβή. Έν μέση Νέα Ύόρκη ή Τράπεζα Knicker
bocker κλείσασα περί τά μέσα τοϋ ’Οκτωβρίου 
1907 μέ παθητικόν εξήκοντα πέντε έκατομμυρίων 
δολαρίων, δέν έχρειάσθη πλέον τών τεσσάρων μηνών 
διά νά άνοιξη πάλιν τάς πύλας της έπανερχομένη 
είς τό πρώην καθεστώς. Τοιαΰτα παραδείγματα ύ- 
πήρξαν πλέον τοϋ ένος άπό τής κρίσεως κα! έντεϋθεν. 
Ή κρίσις δέν έπηοέασε τήν οικονομικήν ζωήν τής ’Α
μερικής διότι τά αίτια τής οικονομικής ευημερίας 
της δέν έπαυσαν ύπάρχοντα,

Δέν έπαυσαν ύπάρχοντα χάρις εις τήν κολοσσιαίαν 
πλοντοπαραγωγην τής χώρας ταύτης, τής κατακλυ- 
ζούσης μέ τα σιτηρά, τόν βάμβακα, τά μέταλλα, 
την κτηνοτροφίαν της καί τήν βιομηχανίαν της τάς 
Ευρωπαϊκάς άγοράς. Έχομεν ύπ' οψει τούς τελευ
ταίους αριθμούς τής έφετεινής παραγωγής καθώς 
αύτη κρίνεται άπό τούς επισήμους καί τούς εμπορι
κούς πίνακας, καί οί αριθμοί ούτοι έχουσιν ώς έςής εις 
είδος καί bushel, τοϋ τελευταίου μέτρου τούτου 
άντισταθμίζοντος 60 pounds ή 21 όκάδας. ’Αραβό
σιτος 2,726,000,000 bushels, ήτοι 130,000,000 
bushels πλέον τής περυσινής εσοδείας. Σίτος 692, 
000,000 bushels ή 58,000,000 πλέον τής περυ- 
σινής εσοδείας. Βρώμη 1,012,000 bushels, Βάμβας 
13,000,000 μπάλαι. Ταΰτα διά νά μή έπεκταθώ- 
μεν εϊς άλλας λεπτομέρειας. Άλλά ταΰτα μόνον 
κατά μετριωτέρους ύπολογισμούς άντιπροσωπεύουν το 

ποσόν τέσσάρων δισεκατομμυρίων, εί
κοσι εννέα έκατομμυρίων, καί πεν- 
τακοσίων ένενή κοντά χιλιάδων δ ο- 
λ α ρ ι ω ν, έκ τών όποιων ό άραβόσιτος άφίνει τά 

δολ. 2,180,000,000, ό σίτος δολ. 692,790,000, ή 
βρώμη δολ. 506,000,000, ό βάμβαξ δολ. 650,000, 
000, ήτοι έν συνόλω 4,029,590,000 δολλάρια, ήτοι 
πλέον ή 2 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0 φράγκα. Ταΰτα 
χωρίς νά ύπολογισθοϋν τά δευτερεύοντα είδη τής 
γεωργικής παραγωγής ώς σίκαλις, κριθη, όσπρια, 
καπνά καί λοιπά, χωρίς νά ύπολογισθοϋν τά κέρδη 
τής κτηνοτροφίας, τών μεταλλείων, τά όποια επίσης 

δέν προμηνύονται όλιγώτερον κολοσσιαία. Ύπό τοι
αύτας συνθήκας ή ’Αμερικανική 'Ομοσπονδία δύνα
ται άπό τής οικονομικής άπόψεως νά άντιμετωπίση 
οίανδήποτε χώραν τής ύφηλίου. Ή δέ ευημερία αύτη 
ή τείνουσα όλονέν είς τήν πρόοδον καί έκδηλουμένη 
εϊς πάν σηυ.είον τοϋ πολύπλοκου οργανισμού τής άπε- 
ράντου συμπολιτείας είναι έκείνη, ήτις διμιουργει 
τά μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα άπο πάσης γω
νίας τής ύδρογείου.

Άλλ ή στιγιαία διακοπή τής μεταναστευσεως δεν 
έχει ούδεμίαν σχέσιν μέ τήν πρόοδον του τόπου, ουδέ 
είναι τό βαρόμετρον τής εύημερίας τής Αμερικής. 
Καί ή άναλογία ένός εκατομμυρίου μεταναστών εν 
χώρα οικουμένη ύπό ένενήκοντα έκατομμυρίων δρωντων 
κατοίκων είνε ή αύτή μέ την άναλογίαν τών ζημιών 
μιάς κρίσεως ώς ή τοϋ 1907 άπέναντι ένός κέρδους 
όπως ή εσοδεία τοϋ 1908, Καί είς τούτο άκριβώς 
έγκειται τό μεγαλεΐον τοϋ Αμερικανικού πλούτου.

GASPARO GOZΖI

Η ΑΡΑΧΝΗ ΞΑΙΗ ΠΟΔΑΓΡΑ

Μνημονεύεται εις τους άρχαιους μυθους, οίτινες, εις 
τούς τόπους τής παραγωγής των, κατέλιπον άναμνή- 
σεις πάντων τών είς τόν κόσμον έμφανισθέντων καλών 
τε κα! κακών, οτι ό απεχθής Πλούτων, επειδή δεν 
ήοκεϊτο είς τήν φθοράν καί τάς συμφοράς, ζς ενέσπειρε 
τό καθ’ έαυτόν, εις την γην, εκαλεσε ποτέ παρ εαυ
τού τήν Αράχνην καί τήν Ποδάγραν. Καί έπιθυμών 
νά τάς άποστείλη είς τόν κόσμον, ώμίλησεν αύταις 
ώς έςής·

«Έχω 'κεϊ άπάνου λαο μισητό ς εμε, ’ς τον όποιο 
προσπαθώ, μέ κάθε τρόπο κ’ επιμέλεια, νά προξενήσω 
όποιο δήποτε κακό. Άν καί δέν έφθασα δέ άκόμη ’ς 
αυτό τό σημείο, πού διακαώς ’πιθυμώ νά φθασω, όμως 
έπραξα ως τώρα τόσα, όπου δεν εχω αίτια νά βαρυ- 
θυμώ διά τές επιτυχίες μου... Άπό ’δώ βγήκαν οί 
άτελείωτοι πόθοι, οί όποιοι βασανίζουν αύτήν τή χα- 
οούμενη..., ή άχορτασιά τοϋ πλουτισμού, ο πόλεμός, 
ή λύμα καί τόσα άλλα ανιαρά- όπου, πιστεύω, άπο 
τότε δέν χαίρουν μιάς ώρας ησυχία. Έν τούτοις — 
πώς νά γένη, άφοϋ τά πραγματα κατάντησαν πιό άφό- 
οητα καί άκόμη πιο παχυλα ;— ουδέποτε παραμελώ 
νά εφευρίσκω τίποτε νεωτερισμούς· και αύτες τες ’μέ
ρες έθυμήθηκα καί τές δύο σας. Σείς δέ, άν καί δέν 
’μπορείτε νά προξενήσητε φόνους καί παγκόσμιες κα
ταστροφές, είς έμέ φθάνει νά δώκετε, άνάλογα μέ τές 
δυνάμες σας, βάσανα 'ς τούς χειροτέρους μου έχθρούς..

Παρατηρήστε! Άπο ’8ω κάτου βλέπετε τούς τόπους, 
οπού θά ’πάτε. Έκεΐ στήνονται ’ψηλά κτίρια καί 
χρυσωμένα σπίτια, καί ’ς τήν άλλη πλευρά καλύβες. 
Πηγαίνετε !...»

Άνήλθον είς τόν κόσμον ή Αράχνη καί ή Ποδά
γρα. Κα! άφοϋ παρετήρησαν πέριξ αύτών, «Ώ», είπεν 
ή ’Αράχνη, «ή φύσις μου εϊνε τέτοια ώστε νά κάθω- 
μαι σέ πλατιούς και άνοικτούς τόπους. Σύ γνώριζε, 
άδελφη μου, ότι έγώ πρόκειται ν’ άπλώσω μακρυά 
βέλλα, γιά τά οποία δέν θάχω άρκετό τόπο 'ς αύτές 
τες καλύβες. Ωστε, στοχάζομαι, πρέπει νά διαλέξω 
σπίτι 'ς την ευρύτητα τών μεγάλων οικοδομών, καί 
συ νά μοϋ παραχωρήσης τά μεγαλείτερα σαλόνια». 
«Καί έγώ αύτό στοχάζομαι νά κάμω», άπήντησεν ή 
Ποδάγρα. «Μήπως και σύ δέ βλέπεις, ότι ’ς τ’ άο- 
χοντοσπιτα διαρκώς άνεβοκαταβαίνουν γιατροί, χει
ρουργοί καί διάφοροι...; Είμαι βέβαια, ότι, άν δια
λέξω, γιά σπίτι, τ’άρχοντόσπιτα, τίποτε δέ θ’ απο
λαύω ’ς αύτον τον κόσμο, καί οτι ή ζωή μου θαναι 
ένα αιώνιο βασανιστήριο».

Ουτω λοιπόν έμειναν άμφότεραι σύμφωνοι. Καί ή 
μεν Ποδάγρα έσπευσε καί είσεχώρησεν είς τόν χον
δρόν δάκτυλον τοϋ ποδος πτωχού τίνος χωρικού λέ- 
γουσα’ « Άπό ’δώ, πιστεύω, δέν θά διωχθώ πολύ εύ
κολα, και άν άκόμη άσχοληθοϋν μέ τή δουλειά μου 
ολοι οί διάδοχοι τοϋ 'Ιπποκράτη- ώστε έλπίζω νά 
βασανισθή ούτος καί ν’ άναπαυθώ έγώ μέ άνεσι». 'Η 
δέ Αράχνη, είσελθοϋσα είς πολυδαίδαλον οίκημα καί 
κρεμασθεισα έκ τινων χρωματιστών καί μέ τεχνητά 
σκαλίσματα κεκοσμημένων δοκών, ώσανεί ό τόπος ήτο 
ιδικός της, (όρισε τήν διαμονήν της καί ήρχισε νά 
ύφαίνη τόν ιστόν της καί νά περιπλέκη είς τά δί
κτυα της τάς μυίας. Άλλά κακοήθης τις ύπηρέτης 
ώς νά μη είχεν άλλην άσχολίαν, μέ τό σάρωθρον 
άνά χεΐρας, έφαίνετο, ότι έπεβουλεύθη τά δίκτυα 
εκείνα τής Αράχνης. Καί, «κτύπα», σήμερον,«κτύπα» 
αϋριον, δέν τήν άφηνε ποτέ νά ήσυχάζη. "Ωστε καθ’ 
έκάστην ή Αράχνη ήτο ύποχρεωμένη νά έπαναλαμ- 
βάνη τήν ύφανσιν. Τέλος, άπελπισθείσα, έγκατέλειψε 
το άνάκτορον καί μετέβη είς τό ύπαιθρον, ϊνα διη- 
γηθή είς τήν Ποδάγραν τήν είς τό άνάκτορον κακήν 
της διαμονήν. Αύτη, μέ τεθλιμμένην φωνήν, τή άπε- 
κρίθη· «Ώ ! άδελφή μου, έγώ δέν ’ξέρω ποιά ’πο τές 

δυό μας έχει μεγαλείτερο δίκηο νά παραπονιέται. 

Άπο ’κείνην την αναθεματισμένη στιγμή, πού διάλεξα 
να ζχσω κοντά ς αυτόν τον προστυχό χωρ'.ατη, σκε- 
ψου, δέν κατάλαβα τίποτε καλό. ’Ξέρεις τί κάνει 
Μέ πέρνει πότε ’ς αύτόν τόν κάμπο, γιά νά κόψη 
ςύλα, καί άπό ’κεϊ ’ς άλλο χωράφι, γιά νά όργώση 
τη γή, καί — ’κείνο είναι, πού μέ ζαλίζει πιό πολύ! 
— γιά νά σκάφτη, όπου, όπως πατή, μέ τό πόδι του, 
τό φτυάρι—’σά νά ’τανε 'π’ ατσάλι — δέν αφήνει 
’λίγο μέρος ν’ άναπαυθώ. Καί, γιά νά μήν πολυλογώ, 
’μπορώ νά πώ, πού όχι μονάχα δέν τοϋ ποοξενώ έγώ 
τίποτε κακό, μ’ άπ ’ άναντίας, ’κείνος μοϋ προξενεί 
πολλά! Ξέρεις, έ, πώς μ.οϋ συμβαίνει ; ’Σάν τούς 
φλογεριστές τοϋ βουνού, πού ’πήγαν νά σημάνουν κ’ 
εγύρισαν φλογεροξυλισμένοι ! Γι’ αύτό, άδελφή μου, 
νομίζω, πού θά ’κάναμε καλά, κ’ ή μία κ’ ή άλλη, 
άν άλλάζαμε σπίτι». Ή Αράχνη έμεινε σύμφωνος· 
καί, είσελθοϋσα είς τήν καλύβην τοϋ χωρικού, ούδέποτε 
έσχε τήν έλαχίστην άφορμήις δυσαρέσκειας, διότι ού
δείς εύρέθη νά τήν έπιβουλευθή. 'Η δέ Ποδάγρα, τόν 
χωρικόν έγκαταλείψασα, μετέβη καί ένεσφηνώθη είς 
τινα δάκτυλον τοϋ ποδός πλουσίου τινός κυρίου ός τις 
έτέρπετο μετά εκλεκτότερα τής λαιμαργείας είδη, 
και έπινε τούς καλλίτερους τής σταφυλής οίνους όλου 
τοϋ κόσμ.ου. Ούτος, νά περιπατήση πλέον μή δυνάμε- 
νος, ήρχισε νά κάθηται κλινήρης καί νά την περιποι- 
ήται μέ μαλακτικά, μέ άλοιφάς καί ι. έ έπιδέσμους· 
τόσον, ώστε ή ζωή της κατέστη εύτυχεστέρα καί 
ήδυτέρα πάσης άλλης, ήν ήδύνατο ποτέ νά από
λαυση αύτη.

'Ο μύθος ούτος, άναγνώστα, ούτε νέος είναι, ούτε 
ιδικός μου. ·

Καθιστών τούτον άντικείμενον τής προσοχής σου, 
σοϋ τόν ύπενθυμίζω.

'Η άσκησις είνε τό μοναδικόν φάρμακον διά τό 
κακόν τούτο.

Καί έάν δέν έπιζητήσης ν’ άποκτήσης πτέρναν 
τοιαύτην, οϊα ή τοϋ χωρικού, καί έπαφεθής είς τήν 
παντοδυναμίαν τών φαρμάκων, θά μείνης καθ ’ ολον 
σου τον βίον είς την αύτην κατάστασιν, είς ήν άσθε- 
νών εύρίσκετο.

ΓΕΩΡ. Σ.ΓΡΟΠΕΤΗΣ
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TO ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,*
ΕΞΛίϋΓΙΚΟΝ EMH0PI0N ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κ ρ ό μ μ ν α
ΤΙ εισαγωγή κρομμύων είς τάς Ηνωμένας 

Πολιτείας,ιδία έξ Αίγυπτου προερχόμενων, έλαβε 
αεγάλας διαστάσεις, ένω δυστυχώς ή έξ Ελλά
δος, ήτις ήρξατο τω I 905, δτε είσήχθησαν αξί
ας Δολ. 894, έπαυσε κατά τά δύο τελευταία 
έτη, καίτοι τά Ελληνικά κρόμμυα καλλιεργού
μενα έπι μεγαλειτέοαο έκτάσεως έν Έλλάδι Οά ‘ ’ Λήδύναντο λίαν έπιτυχώς νά άνταγωνισθώσι τά 
Αιγυπτιακά.

Ελληνικά Λουκούμια κτλ.
Ή εισαγωγή Έλληνικών λουκουμίων καί 

ζακχαρωτών δεικνύει καλήν κίνησιν. Ούτω τώ 
1903 είσήχθησαν λουκούμια αξίας Δολ. 1846, 
τώ 1904 άξίας δολ. 731, τώ 1905 άξίας Δολ. 
1201, τώ 1906 άξίας Δολ. 3192 καί τώ 1907 
άξίας Δολ. 2214.

S ά π ω ν ε ς
Ή εισαγωγή Έλληνικών σαπώνων ιδία κα

τασκευής Ζακύνθου, Κρήτης κτλ. Οά ήδύνατο νά 
λάβη μεγάλας διαστάσεις, άφοϋ ή ποιο'της αύτών 
είναι άνίοτέρα έκείνης τής Μασσαλίας, όπόθεν 
σάπωνες ύπδ το όνομα «Καστιλίας» έρχονται 
είς μεγάλας ποσότητας ένταύθα. 'II είσαγοογή 
Ελληνικού σάπωνος άνήλΟεν είς Δολ. 1532 τώ 
1903, είς δολ. 2240 τώ 1904, είς δολ. 
2,757 τώ 1906 καί είς δολ. 789 τώ 1907.

Άκατέογα<ίτος Μέταξα

Μέταξα άκατέργαστος είσάγεται ένταύθα είς 
μεγάλας ποσότητας, ίδια, έξ Ιαπωνίας καί έκ 
τών ’Ανατολικών ’Ινδιών, όπόθεν ή εισαγωγή 
πέρυσιν άνήλθεν είς δολ. / 0.229,518. Εξ Ελ
λάδος ήρξατο άπδ τού παρελθόντος νά γίνηται 
μικρά τις έργασία, ήτις έλπίζεται δτι συν τώ 
χρόνω θά λάβη μείζονας διαστάσεις, ίδια τόρα 
δτε δίδεται μείζων προσοχή καί έπιμέλεια είς 
τήν εγχώριόν μας μεταξοπαραγωγήν. Έξ Ελ
λάδος έλήφθησαν πέρυσι 224 λίτραι μετάξης 
άξίας δολ. 984.

Τ ν ρ ό ς.
Ή εισαγωγή Ελληνικού τυρού έδιπλασιάσθη 

έν μια τετραετία, λαμβάνει δέ μεγαλειτέραν 
καθημερινώς έπέκτασιν ή κατανάλωσις τών

* Συνέχεια έχ Σελ. 313.

τυρών μας, έφ* δσον ή ποιότης των γίνε
ται μάλλον γνωστή. Παρά τοις Ιταλοίς ιδία 
ή κατανάλωσις έλληνικών τυρών αύξάνει καί Οά 
αύξήση προϊόντος τού χρόνου έτι περισότερον. Δυσ
τυχώς είς τήν εισαγωγήν τού είδους τούτου έλα- 
βον χώραν πολλά άτοπα, ύπάρχουσι δέ σήμερον 
δέκα έ π τ ά περίπου δίκαι έκ μέρους τών τε- 
λωνιακών αρχών κατά Ελλήνων εισαγωγέων 
έκ τών όποιων δύο τρεις άπεπειράθησαν νά κατα- 
δολιευθώσι τάς άρχάς καί ώς έκ τούτου καί οί 
ύπόλοιποι ύποφέρουσι σήμερον καταδιωκόμενοι 
ύπδ τής κυβερνήσεως. Ή εισαγωγή Έλληνικών 
τυρών άνήλθεν είς515,335 λίτρας τώ 1903άξίας 
δολαρ.77,338,είς 701,964 λίτρας τώ 1904άξίας 
δολ.89,408 είς 521,025 λίτρας τώ 1905 άξίας 
δολ.77,383,καί 756,912 τώΐ 906άξίας δολ.116, 
628 καί διά το δωδεκάμηνον τδ λήξαν τήν 30 
’Ιουνίου 1907 ή εισαγωγή έφθασεν είς το άξι- 
οσημείωτον ποσδν τών 1,018,91 / λιτρών άξίας 
δολ. 157,642. Δυστυχώς τινές έκ τών είσαγω- 
γέουν ύπέστησαν ζημίας λίαν αίσΟητάς, καθότι 
κατόπιν τής κατασχέσεως τών ύπ αύτών είσα- 
χθέντων τυρών έπωλήθησαν ούτοι είς δημο
πρασίαν κατά τήν οποίαν δέν έπραγματοποιήθη 
ούτε τδ τέταρτον τής άξίας των ένεκα τής κα
ταστροφής αύτών ύπδ σκωλήκων. Εν ταύτοις 
καθ’ ά έλέχθη άνωτέρω ή εισαγωγή τών Ελλη
νικών τυρών έν Αμερική Οά ήδύνάτο νά λάβη 
μείζονας διαστάσεις πρδς μέγα όφελος τών Ελ
λήνων παραγωγών, έάν κατεβάλλετο μείζων προ
σοχή είς τήν συσκευήν, έτίθετο δέ τέρμα, ώς έλ
πίζεται ότι θέλει τεθή, είς τήν καταδολίευσιν 
τών άρχών ύπο τών γνίθστών έκεϊ ούο - τριών 
είσαγουγέων.

Είς τήν Αγγλικήν Εταιρίαν Marmor Li
mited ήτις έκμεταλλεύεται τά λατομεία τού 
Διονύσου έπί τής Πεντέλης καί άλλα έν Έλλάδι 
οφείλεται ένταύθα ή εισαγωγή τών Έλληνικών 
μαρμάρων. Δυστυχώς ένεκα έλλείψεως έπαρκών 
κεφαλαίων τής Εταιρίας ταύτης καί τής εισα
γωγής κατ άρχάς ένταύθα κατωτέρας ποιοτη- 
τος, τά Ελληνικά μάρμαρα τά όποια Οά ήδύ
ναντο λίαν έπιτυχώς νά άνταγωνισθώσι προς τά 
Ιταλικά άπώλεσαν έν μέρει τήν εύνοιαν τού Α

μερικανικού κοινού. Απδ πέρυσιν δμως παρα- 
τηρειται καλή αυξησις είς τήν εισαγωγήν, ήτις 
έλπίζεται οτι θέλει έξακολουθήσει. Τώ 1903 εί- 
σήχθησαν μάρααρα έξ Ελλάδος άξίας οολ. 33, 
888, τώ 1904 άξίας δολ. 19,172, τώ 1905 ά
ξίας δολ. 8,879, τώ 1906 άξίας δολ. 19,779 
καί διά τδ δωδεκάμηνον τδ λήξαν τήν 30 Ιου
νίου τού παρελθόντος έτους ή άξια τών είσπρα- 
χθέντων έξ Ελλάδος Έλληνικών μαραμάρων 
άνήλθεν εις δολ. 48,903. Τά μάρμαρα τής Πεν
τέλης δέν διεφημίσθησαν καταλλήλως ώς έκ τού

του καί ή εισαγωγή τω; ήλαττώθη έπαισθητώς, 
άο’ ετέρου τά ώραϊα έρυθοοειδή γοωματιστά 
μαρμαρα της άκυρου τα πρασινα της Ιηνου, τα 
έρυθρά τής Μάνης καί πολλά άλλα εύρίσκουσι 
ευκολον κατανάλ<οσιν ένταύθα καί είς τιμάς λίαν 
ίκανοποιητικάς. Εν Νέα Γόρκη έν τή, έπί τής 
γωνίας τής 34ης όδού καί Πέμπτης Αεωφόρου, 
Τραπέζη Knickerbocker Trust Company οί μαρ
μάρινοι κίονες, οϊτινες κοσμούσι τήν μεγάλην 
αίθουσαν είναι έκ μαρμάρου τής Σκύρου, είς τήν 
ώσαύτως έπί τής 35ης οδού άπέναντι γωνιαίαν 
είσοδον τού μεγάρον Billings τά μάρμαρα είναι 
έκ Σκύρου, έν Πιττσβούργη ή βιβλιοθήκη τού 
Καρνέγη κοσμείται ύπδ κιόνων Ελληνικού υ.αο- 
μάρου Πεντέλης, έν Σικάγφ ώσαύτως ύπάρχου
σι ούο τρεις οίκοδομαί, τών όποιων οί μαρμάρινοι 
κίονες είναι έξ Ελληνικού μαρμάρου καί είς άλ
λας πόλεις τής Συμπολιτείας έχρησιμοποιήθησαν 
ελληνικά μάρμαρα. ’ Αλλά καί διά τήν εισαγωγήν 
τών μαρμάρίον μας δέν έγένετο ή κατάλληλος 
διαφήμισις, περιμένομεν δέ τούς καταναλωτάς νά 
έλθωσιν δπως μάς ζητήσωσι άντί, ώς όι>είλοαεν, 
νά μεταβώμεν ήμεΐς παρ’ αύτοΐς καί τοϊς ύποδεί- 
ξωμεν τά πλεονεκτήματα τών Οαυμασίων μαρμά
ρων μας. Η εισαγωγή μαρμάρων έξ Ιταλίας 
πέρυσιν άνήλθεν είς δολ. 1,240,610, ένώ ήμεΐς 
μόλις κατωρθώσαμεν νά φέρωμεν μάρμαρα άξίας 
οολ. 47,903. Δέν οεικνύουσιν οί αριθμοί ούτοι 
μίαν άσύγνο^στον άοράνειαν έκ μέρους τών ένδια- 
φερομένων ;

(’ Ακολουθεί)

Η ΓΪΝΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
(X α ρ α κ τ η ο ι d u ό ς )

Κούφος και ματαία μετ’ έλαφράζ συνειδήσεων 
είναι τά κυριώτερα χαρακτηριστικά την — Δέν γνω
ρίζει ακριβών τι Θέλει — Συγκατατίθεται ένίοτεείν 
τήν κυριαρχίαν τοϋ περιβάλλονταν,άλλά δέν άρκεΐ- 
ται είν τούτο.Ζητεϊ πάντοτε νά εύρη τό καλλίτε- 
ρον,καί ούδέποτε δύναται νά διάγνωση τι κατέχει 
και τι δύναται νά χάση — Ελπίζει ών έπι τό πλεΐ- 
στον είν τόν συναγωνισμόν όν προκαλεΐ, και ύπο- 
Οάλπει τάν άντιζηλίαν διά παντόν τρόπου και ένί- 
οτε είν βαθμόν επικίνδυνον—Ή θύελλα έκρήγνυ- 
ται, ή τρικυμία και ό σάλον μηκώνται τά δέ ναυά
για έπίκεινται.— Άλλ’ ό πανδαμάτωρ χρόνον, ό

* Ό ανωτέρω χαρακτηρισμός όφείλετα». εις τδν κάλαμον 
ανώτερου αξιωματικού τοΰ στρατού μας δστις έπι ζητημά
των κοινωνικών δύναται νάθεωρηθή αυθεντία καί δη έπί θέ
ματος αφορώντας τδ ώραϊον φύλον λόγω τής συχνής μετ 
αύτοΰ αναστροφής.

θειον άγγελον πάσην άνΟρωπίνην συμφοράν — 
μεγαλουργεί.— Ή θύελλα κοπάζει,τά νέφη ών διά 
μαγείαν διαλύονται— ό δέ άνατείλαν ζωογόνον 
ήλιον, θερμαίνει τ' άποναρκωθέντα μέλη τών 
άτυχών αύτών πλασμάτων τά όποια κακή μοίρα 
ερριψεν είν τήν οδόν τήν πλάνον.— Έσώθη- 
σαν — άφυπνιζόμεναι τέλον έκ τοϋ ληθάργου είν 
ον περιήλθον — άνακράζουσι πάντεν έν χορω 
«είναι ή γυνή τήν έποχήν, είναι και αύτή σάν 
τέν άλλεν».

ΠΑΝ ... ΓΙΕΝ . .

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

και 
τών 
τοϋ 
νέον 
νίως

Ή Αίγυπτος μυκζται, ταρώττεται, συγκινεϊται* 
αι ιαχαι τών οπαδών του Ίσλάμ τής άναγενννωμένης 
Τουρκίας, έπί τή άνακηρύξει τοϋ Συντάγματος, εύρί- 
σκουν είς τούς έδώ ομοθρήσκους των ζωηράν άπήχησιν, 
προξενούν ίσχυράν έντύπωσιν, κα! τό μέγα τούτο γε
γονός δίδει αφορμήν είς ζωηρά σχόλια καί συζητή
σεις μεταξύ τών ιθαγενών. Διαρκείς έορταί είς όλας 

πόλεις τής Αίγύπτου, δίδουν εικόνα τών σκέψεων 
τών ιδεών, αί οποιαι χορεύουν είς τάς κεφαλάς 
Αράβων, και αι δποιαι άπεκρυσταλλώθησαν έπί 

παρόντος είς έ'ν μανιφέστον τό όποϊον, άρτιπαγές 
κόμμα, εξέδωκε κατ’ αύτάς. Ό Χεδίβης έναγω- 
άναμενεται ύπο τών θερμοαίμ.ων, οί όποιοι έτη-

λεγράφησαν άπαιτοϋντες Σύνταγμα. Έξ άλλου μία 
ζύμωσις παρατηρειται, λέγεται δέ δτι καί άλλο κόμ
μα Οά άναπηδήση μέ εξέχοντας αύτό καί επιφανείς 
Αιγυπτίους διά τήν έπίτευξιν Συνταγματικού Πολι
τεύματος. Έν τώ μεταξύ διεμηνύθη έδώ καταλλήλως 
έκ τού Ταμέσεως ότι ή Κυρίαρχος Δύναμις δέν θεωρεί 
ώριμον είσέτι τόν Αιγυπτιακόν λαόν διά τοιοϋτο φρού
το. II άρθογραφια τών Αιγυπτιακών εφημερίδων μαί · 
νεται κυριολεκτικώς καί τά νεύρα τών ιθαγενών εύρί
σκονται εις εντασιν. Ή Κυβέρνησις έν τούτοις άδιά- 
φορος προς όλα αύτά, άπασχολειται ζωηρότατα μέ τήν 
υψωσιν τών ύδάτων τού Νείλου, είς ον ή Αίγυπτος 
οφείλει κυρίως τήν υπαρξίν της, καί ό όποιος πολλά 
» · Τ / / Μ ,ετη τώρα είχε να παρουσίαση τοιουτο μεγαλόπρεπες 
θέαμα. Αι καταπεσούσαι βροχαί έκεΐ,όπόθεν πηγάζει, 
ήσαν εφέτος άφθονώταται παρά ποτέ, καί ήδη ή κοί
τη του σθεναρώς αμύνεται, αί ύδαταποθήκαι, οί Νει- 
λοφράκται καί τά άλλα τεχνικά έργα στενάζουν. Ό 
ποταμος ολονέν ύψούται καί καθ’ έκάστην τά ΰδατα 
αύξάνουν μέ κίνδυνον νά διασπάσουν τήν κοίτην των, 
και να άφήσουν επάνω είς την έσπαρμένην άπέραντον 
πεδιάδα τήν άφθονον ίλύν των. Έκτακτα έντελώς υ.έ-
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τρχ έληφθησαν πρός άπασόβησιν τοϋ σοβαρού κινδύ

νου, Μουδΐραι οιατελοϋντες επ’ άδεια άνεκληθησαν, ό 
ποταμός διασχίζεται νυχθημερόν άπό ατμακάτους μέ 
επιθεωρητάς, αι όέ οχθαι του άπό τοϋ σημείου τών 
εκβολών του μέχρι Χαρτούμ, και πέραν αύτοΰ, φρου- 
ροϋνται ύπό φυλάκων, τοποθετημένων άνά 25 βήματα 
όπως αναγγείλουν άμέσως είς τάς’Αρχάς και την έλα- 
χίστην έκχείλισιν τών ύδάτων. 'Ο ενδεχόμενος κίν
δυνος πλημμυρών δέν θά παρέλθη πρό τοϋ τέλους Σε
πτεμβρίου, οπότε αρχίζει πλέον ή έλάττωσις τών ύδά
των. Ή έσοδεία τοϋ βάμβακος υποφέρει έν τώ με
ταξύ πολύ άπό τόν σκώληκα ό οποίος έπί δύο μήνας 
τώρα τόν λυμαίνεται. Ή βλάβη είναι σημαντική θά 
έπηρεάση δέ όχι ολίγον τό μοναδικόν προϊόν της Αί- 
γύπτου ύπό έποψιν ποιότητας καί ποσότητας. Δέν δύ- 
ναται κανείς άπό τοϋδε νά ύπολογίση τίν.α τύχην θέ
λει έχει τό άρχόμενον έτος έπί τοϋ εμπορίου- έξαρτά- 
ται άπό πολλάς περιστάσεις ιδίως καιρικές, καθ’όσον 
ή έσοδεία άκόμη δέν έξησφαλίσθη άπό τάς άτμοσφαι- 
ρικάς έπιρροάς. Αί τιμαί τοϋ βάμβακος έξακολουθοϋν 
έπί τοϋ παρόντος χαμηλαί καί τείνουν άκόμη πρός τά 
κάτω, ύποβοηθούσης πολύ προς τοϋτο καί της άδυνα- 
μίας της αγοράς της Αμερικής. Όλοι έδώ είναι πολύ 
έπιφυλακτικοί, αί πράξεις περιωρισμέναι καί αί συ- 
ναλλαγαί έν γίνει ένεργοϋνται μέ μεγάλην έπιφυλα- 

κτικότητα.
Ή διά τοϋ έγκριτου φύλλου «Ταχυδρόμος» άνα- 

γραφεΐσα τό πρώτον, καί ύπο τών ’Αθηναϊκών έφη- 
μερίδων έπιβεβαιωθεΐβα, εϊδησις περί προσεχούς έπι- 
σκέψεως τής χώρας τοϋ Νείλου ύπό τής A. Β. Υ. 
τοϋ Διαδόχου ένέπλησεν όλον τό Ελληνικόν στοιχεϊον 
άπειρου χαρμόσυνης. Έπί ικανάς ημέρας ήτο τό μόνον 
θέμα συζητήσεων εις όλα τά κέντρα καί ένας ενθου
σιαστές απερίγραπτος ήρχισε νά έκδηλοϋται ύπό τοϋ 
ομογενούς πληθυσμού, ό όποιος πιστεύει ώς βεβαίαν 
πλέον τήν ένταϋθα άφιξιν τής 'Υψηλότητας του χάρις 
εις τήν έπιρροήν καί τήν άγάπην ής άπολαμβάνουν 
παο’ αύτή, οί παρεπιδημοϋντες αύτοΰ, έξέχοντες ομο
γενείς μας. Ό Ελληνισμός τής Αίγύπτου, τόν οποίον 
διαπνέει άκρατός ένθουσιασμός , πρός τήν πατρίδα θά 
άποθεώση κυριολεκτικούς τόν Διάδοχον Κωνσταντίνον 
τόν ένσαοκώνοντα όλα τά ιδεώδη καί θά δώση τρανώ- 
τατα δείγματα τής προς τον Έλλ. Θρόνον άφοσι- 

ώσεώς του.
ΆλιίάνΑριια 22 Ανγούοτον

ΕΛΛΗΝ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ
Έδημοσιεύθη έσχάτως έν τισιν έφημερίσιν, ότι ή 

άντικατάστασις τοϋ αΐτησαμένου άλλην θέσιν ’Αστυ
νομικού Διευθυντοϋ ’Αττικής κ. Δαμηλάτη ένεργη- 
θήσεται δι’ άνωτέρου ’Αξιωματικού τού Πεζικού.

Τοιαύτη τής Κυβερνήσεως σκέψις, άν όντως έγεν- 
νήθη, άγει ημάς άναγκαίως είς τό έρώτημα, άν είναι 
δεδικαιολογημένος ή ωφέλιμος ό διορισμός άξιωματι- 
κοϋ όπλου τινός έν τή άμέσω διοικήσει μονάδος ετέ
ρου όπλου, καί μάλιστα τής, καί άστυνομικά καθή
κοντα έκτελούσης, Χωροφυλακής, ής ό ειδικός προορι

σμός, διάφορος είναι έντελώς τού λοιπού στρατού.
Ώς έν παντί ύπηρεσιακώ τής Πολιτείας κλάδω, 

έπίσης καί έν τοίς διαφόροις τοϋ στρατού έν γένει 
δπλοις καί σώμασιν, απαραίτητοι πρωτίστως είναι αί 
ειδικά: καί έπαγγελματικαί γνώσεις καί πρός τούτοις 
ή περί ταύτας καί τήν έφαρμογήν αύτών πείρα. Εί- 

δικώς δέ προκειμένου περί βαθμοφόρου τού στρατού, 
τήν διοίκησιν περιβεβλημένου, έπιβέβληται άναμφι- 
σβητητως, όπως αί τε γνώσεις καί ή πείρα αύται, έν 
συγκρίσει πρός τάς τών άποτελούντων τήν μονάδα ταύ- 
την λοιπών βαθμοφόρων καί όπλιτών, ύφίστανται θε- 
τικαί καί έν βαθμώ μείζονι.

Ή άρχή αΰτη ούδέποτε ήμφισβητηθη, έκυρώθη δέ 
καί κυροϋται έκ τών τής υπηρεσίας καί τής διοική- 
σεως άποτελεσμάτων. Διότι είς αύτήν, συνδυαζομένην 
πρός τήν ηθικήν ικανότητα, στηρίζεται κυρίως τό έπι- 
βάλλον καί ή λυσιτελής ωθησις τής διοικήσεως, ό σε- 
βασμός καί ή έκτίμησις πρός τόν Διοικητήν, ή συνο
χή τής μονάδος, ή συγκράτησις τής πειθαρχίας κ.τ.λ.

Άλλ ’ είναι συνάμα παραδεόεγμένον, ότι μεγάλως 
είς τά άποτελέσματα συμβάλλει τό επαγγελματικόν 
πνεύμα καί πρό παντός, όταν τοϋτο, εντός τών ορίων 
τού όημοσίου συμφέροντος συντηρούμενον, προκαλή 
μόνον τήν έξ άμίλλης καί έν σεβασμω τής αξιοπρέ
πειας καί τών δικαιωμάτων τών άλλων, βελτίωσιν.

Προκειμένου δέ περί τής Χωροφυλακής ούδείς άμ- 
φισβητεί, οτι τό ειδικόν αύτής καθήκον είναι ποικί- 
λον, πλεΐσται δέ αί ρυθμίζουσαι τοϋτο διατάξεις. Πας 
θά άποδεχθή, ότι ή έξάσκη’σις τού ’Αστυνομικού κα
θήκοντος προαπαιτεί ιδίαν άπό έπαγγέλν.ατος έφεσιν, 
μακράν προσπάθειαν καί ειδικήν ένασχόλησιν, ήτις βε
βαίως είναι άλλοία τής έν τώ λοιπώ στρατώ συντε- 

λουμένης.
Επομένως κατά λογικήν βάσιν άποκρούεται πάσα 

ιδέα, ότι αξιωματικός, μή άνήκων είς τήν Χωροφυλα
κήν ούδέ άνατραφείς έν τώ πολυκυμάντω τής ύπηρε
σίας αύτής πελάγει, θά είναι κάτοχος τών ειδικών 
γνώσεων καί τής πείρας ή θά έ’χη ώς έλατήριον τό 
πνεύμα τού έπαγγέλματος ή τού σώιιατος, όταν έπι- 

φορτισθή τήν διοίκησιν τής σπουδαιοτέοας τών μονά
δων.

Καί τ': έντεύθεν γενήσεται ; Είναι φανερόν. Όταν 
τόσων σπουδαίων έφοδίων στεοούυ.ενος άξιωαατικός τού 
Πεζικού ή Μηχανικού ή Πυροβολικού κλ. έν τή ύπηρε- 
σιακή αύτοΰ σταδιοδρομία και τή διοικήσει ή θά άφή- 
ση εαυτόν νά παρασυρθή είς τήν γνώμην τοϋ παρ ’ 
αυτω τεταγμενου ειδικού αξιωματικού, ή θά έ’χη ιδίαν 
γνώμην είτε εκ πεποιθήσεως είτε έξ ίσχυρογνωμοσύ- 
νης. Και κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις αύτάς, τό 
ναυάγιον είναι έξησφαλισμίνον, διότι τούτο μέν δέν θά 
ύφίσταται ή σοβαρότης τής πρωτοβουλίας ή θά συν- 
τρέχουσι τά άποτελέσματα τής τυχόν ατελούς γνώ
μης τού ειδικού άςιωματικοϋ,τούτο δέ διότι ή ίδια τοϋ 
Διοίκητοϋ γνώμη βεβαίως θέλει είσθαι σφαλερά ώς 
μη άπορρέουσα ούτε έκ τών αναγκαίων καί έπαρκών 
γνώσεων, ούτε έκ τής πείοας.

Τής τοιαύτης διοικήσεως αί συνέπειαι θέλουσιν εί
σθαι προφανώς λίαν σοβαραί, διότι θά έπιδράσωσιν έπί 
τού πνεύματος καί τών αισθημάτων πάντων τών άπο
τελούντων τήν μονάδα άνδρών.

Θά έπέλθη τότε ή ύπό τών άνδρών διάγνωσις τών 
ελλείψεων τού διοικητικού καί έν τή ψυχή τούτων θά 
έπικρατήση τό πνεύμα τοϋ Σώματος κατά τόν ύπερ- 
βάλλοντα έκ-ϊνον βαθμόν, όστις θά άποφέρη τήν χα- 
λάρωσιν τών πρός τόν Διοικητήν έν γένει ύποχρεώσεων 
τών διοικουμένων, καί θέλει έκλείψει ούτως ή πρός 
αύτόν έκτίμησις καί ό σεβασμός. Δέν θά ύφίσταται ή 
έπί τόν διοικητήν πεποίθησις, και, οπερ σπουδαΐον,τό 
ύπερβάλλον πνεύμα τοϋ'Σώματος, καλλιεργούμενον έν 
τή άνθρωπίνη άδυναμία, δύναται νά γέννηση άντιπά- 
θειαν, τόν σκοιληκα δηλ. τής πειθαρχίας καί τής 
συνοχής τού στρατού.

Τολμώμε» λοιπόν νά χαρακτηρίσωμεν άδικαιολόγη- 
τον καί έπιζημίαν τήν τυχόν ύπάρχουσαν σκέψιν τής 
Κυβερνήσεως περί τοποθετήσει»; είς τήν ’Αστυνομι
κήν Διεύθυνσιν ’Αττικής άξιωματικοϋ άλλου όπλου, 
ε’ίμεθα δέ πεπεισμένοι ότι ή τού άρθρου 8 § β'. τοϋ 
ΓΡΞΕ' Νόμου, περί ’Αστυνομίας τού Κράτους δέν εί
ναι ορθή, διότι άντίκειται όχι μόνον πρός τάς έν όλοις 
τοϊς στρατοΐς παραδεδεγμένας άρχάς άλλά καί πρός 
αύτήν τήν ύπό τού νόμου καθιερουμένην γενικήν βάσιν 
τής όμογενείας, περί ής άλλοτε έγένετο λόγος άπό 
τών στηλών τής Ελληνικής Έπιθεωρήσεως.

Διά τοϋτο τό άντικείμενον είναι σπουδαΐον. Πρέπει 
νά δοθή ή μεγίστη πρός αύτό προσοχή.

Άναμφισβητήτως οί ειδικοί τοϋ στρατού άνδρες όρ- 
θοτέραν έχουσι γνώμην. Δυνατόν νά διαφωνώ πρός αύ
τούς. 'Υποβάλλω όμως γνώμην άντλών δικαίωμα έκ 

τών γενικών τοϋ πολίτου καθηκόντων.
Έάν αύτη άποκρουσθή, θά λάβω ποτέ τήν ευκαι

ρίαν, όπως άναμνήσω τάς γραμμάς μου ταύτας πρός 
7θύς αρμοδίους, Κ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΧΗΟΥ
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Καί ό Αύγουστος έληξε χθές. Διήλθε, καί αύτός 
μέ πληθύν γεγονότων πολιτικών καί μή, διήλθε 
καί αύτός μέ τήν προσοχήν έστραμμένην όλόκλη- 
ρον πρός τούς έύγενεΐς αγώνας τών Νεοτούρκων 
καί τά σωτήρια άποτελέσματα των. .

Ο ελληνισμός τόν μήνα αύτόν είχε πρό πάν
των τό βλέμμα έστραμμένον είς τό άριστοκρατι- 
κόν Φανάρι έκεΐ όπου ζή καί άναπνέει, καί δρά, 
καί σκέπτεται, καί έργάζεται ό έλλην ιεράρχης. 
Καί μέ άγώνα παρηκολουθοΰμεν όλοι τάς διαιρέ
σεις καί τάς πολιτικός διαμάχας, αί όποϊαι ολίγον 
έλλειψε νά έπιφέρουν κατά τάς ήμέρας αύτάς ρε
γάλας καί άνεπανορθώτους συμφοράς διά τό παρόν 
καί τό μέλλον τοΰ έλληνισμοΰ. Εύτυχώς ότι ό 
πρέσόυς μας κ. Γρυπάρης κατανοήσας τόν κίνδυ
νον κατώρθωσεν νά άποσοβήση αύτόν διά τών 
προσωπικών ένεργειών του, καί νά έπιφέρη τήν 
έπιθυμητήν σύμπνοιαν έκεί όπου ύπήρχε ή διαφω
νία καί ή διάστασις.

Φ
Καί ώς μία ένδειέις τής σύμπνοιας αύτής δύνα

ται νά θεωρηθή τό πρόγραμμα τό ανακοινωθέν 
διά τών έν Τουρκία ελληνικών έφημερίδων. Τό 
πρόγραμμα αύτό φέρει τάς ύπογραφάς όλων τών 
διευθυντών τών έλληνικών έφημερίδων τής Τουρ
κίας, καί ζητεί έέ ονόματος οκτώ έκατομμυρίων 
'Ελλήνων τήν διατήρησιν όλων τών προνομίωχ 
τά όποια άπ’ αιώνων οί Σουλτάνοι κατακτηταί 
ε’χον παραχωρήσει όπως καταστήσωσι άνεκτόν 
τόν βίον τών κατακτηθέντων. Ίσως ούδείς φόόος 
θά ύπήρχε πρός μείωσιν τών δικαίων και προνο
μίων αύτών. Οί έν Τουρκία Έλληνες όπως καί 
οί ’Οθωμανοί, θά κατανοώσιν ότι, δέν είνε δυνα
τόν νά ύπάρέη ποτέ θρησκευτική καί φυλετική 
ένωσις. Διά τοϋτο άς έπιδιώκωσι τήν ένωσιν 
αύτήν πολιτικώς καί κοινωνικώς καί τότε όταν 
έκαστος άφεθή έλεύθερος θά ένδιαφέρεται διά τό 
γενικόν καλόν καί ώς ίδιον συμφέρον θά έπιζητή 
τήν διατήρησιν τής έπελθούσης μεταβολής, ή 
όποια διά της ίσοπολιτείας καί τοϋ δικαίου θά 
δώση είς όλους τόν ήρεμον βίον, καί θά διάνοιξη 
τής πρόοδου τήν οδόν.

Ψ
Άλλως τώρα πλέον έπέστη ή στιγμή κατά τήν 

όποιαν ό ύπόδουλος Ελληνισμός θά δυνηθή νά 
επίδειξη τήν μεγάλην όντότητά του, τήν ύπαρ-
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ζιν του, τόν ένΘουοιαομόν του. Διότι οκτώ εκα
τομμύρια των Ελλήνων θά δυνηθώσι διά τής 
σύμπνοιας νά άντιπροσωπευθώσι καταλλήλως είς 
’Οθωμανικόν κοινοβουλίου, καί τότε ισχυροί έν 
τή ένώσει θά δύνανται νά περιφρουροΰν τά συμ
φέροντα των, καί πρό πάντων ν’ άποδείζωσι τήν 
αριθμητικήν ύπεροχήν των άπένταντι δλων τών 
άλλων φυλών.

Δέν πρέπει νά έγκαταλείψωσιν έαυτούς είς μό
νον τής ίσοπολιτείας τά προνόμια. Μόνη αύτή 
δέν θά δύναται νά έπιφέρη πάντα τά προσδοκώ- 
μενα αγαθά. Άπόδειέις αύτό τό Νεοτουρκικόν 
Κομιτάτον τό όποιον, μέ δλην τήν καλήν του θέ- 
λησιν καί τάς άγαθάς προθέσεις του, δέν έχει δ- 
μωςτήν δύναμιν — μεθ’ δλην τήν ίσχύν του — ν’ ά- 
πομακρύνη ένα Κοπάση άπό τήν θέσιν του, καί 
νά σώση τήν βασανιζομένην Σάμον άπό τούς 
έέευτελισμούς καί τά μαρτύρια.

Φ
Τοΰτο βεβαίως εϊνε απορίας άέιον, πώς ό ά- 

παίσιος Κοπάσης έέακολουθή νά ήγεμονεύη άκό
μη έπί τής άτυχους νήσου καί καθ’ ήν έποχήν 
καί αύται αί Όθωμανίδες έλεύθεραι άναπνέουν 
τόν άέρα, οί Σάμιοι μόνοι νά σφαδάζουν ύπό 
τοϋ Κοπάση τήν πτέρναν. Είπον έλεύθεραι Όθω
μανίδες καί ένθυμοΰμαι τήν χανούμισαν τής Θεσ
σαλονίκης ή όποια δέν έδίστασεν νά όμιλήση, καί 
νά δημοσιογραφήση ύπεραμυνομένη τών δικαιωμά
των τής γυναικόςκαί τής έλευθερίας της. Τό γιασ
μάκι τό ρίπτουν μακράν, καί τόν φερετζέ δέν τόν 
θέλουν πλέον. Έλεύθεραι θέλουν καί αύται νά 
άπολαύσουν τήν ζωήν άδυνατοΰσαινά ύποφέοουν 
πλέον τών χαρεμίων τό σκότος καί τών εύνού- 
χων τούς περιορισμούς. Τόσω τό καλλίτεοον. 
Τώρα δπου καί αί Όθωμανίδες άπέκτησαν τήν έ- 
λευθερίαν, καί ή έλευθερία αύτή κατεκτήθη διά 
τοϋ Συντάγματος άς είνε βέβαιοι δλοι έκεΐνοι οί 
όποιοι εϊχον δισταγμούς περί τής διάρκειας αύτοΰ 
δτι τό Σύνταγμα δέν θά καταργηθή ποτέ άφοΰ 
τό θέλει ή Όθωμανίς γυναίκα, καί άφοΰ έζυπη- 
ρετεΤ καί τά ίδικά της όνειρα καί τής δίδει μίαν 
έλευθεριαν τήν όποιαν τίς οίδε πρό πόσου μακροΰ 
χρόνου ή δεσμώτις τοΰ χαρεμιού έφαντάσθη καί 
όνειροπόλησεν.

Φ
'Ως έν σοβαρόν γεγονός τοΰ μηνός αύτοΰ εϊνε 

καί τό πρώτον Δημοδιδασκαλικόν Συνέδριον, τό 
όποιον έλαβε χώραν είς τάς Αθήνας. Καί ήτο 
καιρός. Διότι σήμερον ή βάσις τής προόδου ένός 
έθνους δέν δύναται νά προέρχεται άπο άλλο τι 
παρά άπό τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν. Διότι έάν 

ό Ναπολέων έλεγε «τό μέλλον ένός παιδιού εϊνε 
πάντοτε έργον τής μητρός αύτοΰ», σήμερα μέ 
τούς παιδαγωγούς καί τούς διδασκάλους καί δι- 
δασκαλίσσας τό μέλλον ένός παιδιού εϊνε έργον 
τών ή τής παιδαγωγού αύτοΰ. Είς αύτούς ενα
πόκειται τό πάν. Είς αύτούς έναπόκειται τοΰ έθ
νους ή πρόοδος, καί τής πατρίδος ή δόζα. Καί ό
μως έως τώρα οί παιδαγωγοί μας καί οί δημεδι — 
δασκάλοι μας άκολουθοΰντες μιαν οδόν ή όποια έ
χαράχθη εύθύς άπό τής έποχής τής ανεξαρτησίας 
έφαίνοντο αδιάφοροι πρός κάθε πρόοδον καί απα
θείς διά κάθε μεταβολήν. Δέν έσκέφθησαν, δέν έ- 
φαντάσθησαν ίσως ποτέ, ή είς πολύ περιωρισμέ- 
νον κύκλον, δτι ό βίος έχει προόδους, ή ζωή με- 
ταβολάς,καί δτι δπως δλα τά πράγματα άκολουθοΰν 
τόν νόμον αύτόν τής έζελίζεως, ούτως έδει καί ή 
έκπαίδευσις νά ύποστή τάς ριζικός μεταβολάς της 
καί πρό τών νέων κοινωνικών συνθηκών νά βα- 
δίση καί τοΰ λαοΰ ίδια ή μόρφωσις καί άνάπτυ- 
ζις. Τό Δημοδιδασκαλικόν Συνέδριον ήδύνατο έπί 
τή βάσει ταύτη νά έργασθή, άς έλπίσωμεν δέ έάν 
δέν κατώρθωσεν νά τδ πράξη έφέτος, ότι θά δυνη
θή νά τό έφαρμόση είς μέλλοντα Δημοδιδασκαλικά 
συνέδρια. 'Ως μία απαρχήν εύοίωνον έν τούτοις 
τό χαιρετίζομεν σήμερον καί ίδια τήν συνένωσιν 
δλων τών δημοδιδασκάλων κα! παιδαγωγών διότι 
ό χαιρετισμός τών έκ Ρόδου δημοδιδασκάλων, τόν 
όποιον έφερον οί άδελφοί Παπαϊωάννου,πρός τούς 
έν Έλλάδι συναδέλφους των εϊνε έν βήμα μιας 
κοινής συμπράξεως καί προόδου άπό τήν όποιαν 
πολλά δύναται τις νά προσδοκά διά τό παιδαγω
γικόν μέλλον.

$

Καί έπειδή θεωροϋμεν τό διδασκαλικόν συνέ- 
δοιον ώς ποόοδον τοΰ κλάδου αύτοΰ, θά κλείσω- 
μεν τάς γραμμάς αύτάς μέ τήν αναγγελίαν μιάς 
άλλης προόδου. Ό Δήμος τών ’Αθηναίων ήγό- 
ρασε καί έστησε είς τήν πλατείαν τοΰ Κήπου τόν 
Ξυλοθραύστην τοΰ Φιλιππότη. "Εως τώρα δέν εί- 
χομεν συνηθίση νά βλέπωμεν τήν Τέχνην ύπο- 
οτηριζομένην καί έκτιμωμένην, Ή προσοχή μας 
έστρέφετο πρός άλλα ζητήματα καί άλλας φρον
τίδας. Διά τοΰτο ή τιμή τήν όποιαν άπένειμεν 
τό δημοτικόν συμβούλιον είς τό άριστούργημα 
τοΰ Φιλιππότη είνε τιμή ή όποια άντανακλά είς 
αύτό τοΰτο, τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοΰ Δήμου 
’Αθηναίων.

ΕΥ. Ζ·

OS

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

'Ο Αύγουστος ύπήρξεν ό κατ’ έξοχήν μήν τών πρω
τοτύπων θεατρικών έργων. Όλοι σχεδόν οί δραματι
κά! συγγράφεις προ μ.ηνών είχον έστραμμίνα τά βλέμ.- 
ματα εις τον μ.ήνα αύτόν ό όποιος θά έδιδε τόν παλ
μόν τής ζωής εϊς τά έργα τά όποια έφιλοτέχνησαν είς 
τού γραφείου των την μονωσιν, ενεπνεύσθησαν εις την 
άβράν στιγμήν τοΰ ρεμβασμού καί τήν φλόγα της φιλο
δοξίας των.

Είπα φλόγα φιλοδοξίας, κα! δέν γνωρίζω διατί τήν 
στιγμήν αύτην μ.οΰ έρχεται είς τόν νουν ή καταστροφή 
τήν οποίαν επιφέρει πάντοτε μία φλόξ,— καί χωρίς νά 
άναμασήσω τό αιώνιον παράδειγμα της πεταλούδας ή 
όποια θαμβωμένη καίεται είς τοΰ φωτός τήν φλόγα,— 
τόν δέ μήνα αύτόν όσοι παρηκολούθησαν τά θέατρα θά 
εννοούν ότι κατά τό διάστημα αύτό ύπήρξαν πολλά: 
θεατρικά! φαντασία: αί όποΐαι έκαψαν τά πτερά των 
είς της φιλοδοξίας τήν φλόγα τήν επικίνδυνον. Άλλ’ 
έάν ή πεταλούδα καιομένη δεν άναζή, άς έλπίσωμεν 
κα! άς εύχηθώμεν οί κάλαμοι οί όποιοι παράγουν τά 
θεατρικά έργα έάν άποτύχουν έφέτος, ν’ άναζήσουν τό 
επόμενον, κα! τίς οιδε, ίσως τότε νά σημειώσωμεν 
μίαν άπό τάς θεατοικάς έκείνας έπιτυχίας αί όποΐαι 
έπιβάλλουν άτομα κα! άναδεικνύουν συγγραφείς.

Καί τώρα άς έλθωμεν είς ένα άπολογισμον τών 
πρωτοτύπων έργων τά όποια έδιδάχθησαν ιδίως είς 
τά τρία θέατρα, τής «Νέας Σκηνής» τοΰ «Συντά
γματος» κα! τής «Κυβέλης», τά θέατρα δηλονότι 
έκεΐνα τάοποία έφέτος είλκυσαν την προσοχήν κα! τό 
ένδιαφέρον όλου τοϋ κοινού τών ’Αθηνών.

Καί άς άρχίσωμεν άπό την « Χειραφετημένην» τού 
κ. Παπαζαφειροπούλου ή οποία καί πρώτη έπαίχθη 
είς τής Κυβέλης τό θέατρον.

Ή «Χειραφετημένη» είναι μία γυνή ή οποία πε- 
ριφρονεΐ δλας τάς κοινωνικός προλήψεις καί θέλει νά 
δημιουργήση ένα κόσμον ιδανικόν, κόσμον άνεςαρτη- 
σίας καί έλευθερίας. Αύτή είναι ή κυρία ιδέα τοΰ 
συγγραφέως. Άλλά δέν κατορθώνει νά παραστήση 
τίποτε άλλο παρά μίαν γυναίκα ϋπερμέτρως νευρικήν 
ή όποια έχω άγαπα τον σύζυγόν της —δοτις όμως 
δέν ήτο νόμιμος—έν τούτοις δέν διστάζει νά τόν έγ- 
καταλείπη, διότι παρουσιάσθη ένα γραμ.μάτιόν της 
έκ δύο χιλ. δραχμών καί ό άνθρωπος προσεφέρθη στορ- 
γικώτατα καί σωφρωνέστατα καί ίπποτικώτατανά τό 
πληρώση. Τούτο όμως εξερεθίζει τήν Μαρίαν, ή όποια 
έγκαταλείπει τό σπήτί της, τό παιδί της κα! έπα- 
κολουθοΰν αί σκηναί αί όποΐαι όσον τραγικά! καί άν 
ήνε, εϊνε κατά τήν φράσιν τήν θεατοικήν ψεύτικοι,άφοΰ 
δέν έχουν βάσιν φυσικήν καί λογικήν έξέλιξιν. Κα! 
άφοΰ ή Μαρία άρνεϊται νά δεχθή τήν πληρωμήν τοϋ 
χρέους της άπό έκεΐνον τόν όποιον έθεώρει σύζυγόν της, 
είς τήν τρίτην πρζςιν δέχεται τήν πληρωμήν αύτήν 
άπό ένα ξένον προς αύτήν, τόν ιατρόν τοΰ σπιτιού

των, όστις μάλιστα πρό ολίγου εϊχεν όμιλήση, περί 
άγάπης τήν οποίαν ήσθάνετο πρό πολλοΰ δι’ αύτήν.

Αύτό είνε τό έργον τοΰ κ. Παπαζαφειροπούλου. 
Ήθελε νά μάς παρουσίαση μίαν νέαν γυναίκα, καί δέν 
μας παρουσίασε παρά μίαν νευρασθενικήν ή όποια δέν 
έπιτρέπει ούδέ λέξιν είς τόν άτυχή σύζυγον κα! ή ο
ποία γίνεται άφορμη κα! τοΰ θανάτου τοΰ τέκνου των.

’Εν τούτοις μεθ’ όλα αύτά τά ελαττώματα το έρ
γον τοΰ κ. Παπαζαφειροπούλου ήρεσεν άρκετά, κα! 
δίδει τήν έλπίδα ότι είς τό μέλλον θά γράψη ίσως 
έργα πολύ καλλίτερα.

Φ
Φωτεινή Σάντρη ύπό Γρ Ξενοπούλου. Τό έργον τοΰ 

κ. Ξενοπούλου ύπήρξεν ίσως ή μεγαλειτέρα έφέτοςθεα- 
τρικη έπιτυχία. Τήν έπιτυχίαν όμως αύτήν ό κ. Ξενό- 
πουλος δέν τήν οφείλει παρά είς τήν κ. Κυβέλην Άν- 
δριανοΰ. Διότι ή Φωτεινή Σάντοη δέν βασίζεται παρά 
είς την τελευταίαν σκηνήν της, καί τήν σκηνην έκεί
νην ή Κυβέλη τήν παριστά μέ τόσον πάθος καί μέ τό 
σην τραγικότητα ώστε έπιοέρει τήν συγκίνησιν, κα! 
το ρίγος είς τούς παρακολουθοΰντας τό έρνον θεατάς.

Τό έργον έχει βεβαίως πολλά έλαττώματα. Διότι 
δέν ήμπορεΐ τις νά έννοήση, διατί ό συγγραφεύς πα
ρουσίασε τον Άγγελον, τόν έραστην τής Φωτεινής τεσ
σαράκοντα έτών. Θά ήτο καλλίτερον βεβαίως ό 
Αγγελος νά ήτο νέος μέ ηλικίαν σύμφωνον πρός τήν 

ηλικίαν τής Ήρωίδος, διότι τότε τό άπερίσκετον τής 
ηλικίας θά έδικαιολόγει κα! τοΰ έρωτος τήν έξομολό- 
γησιν κα! τήν ραγδαίαν άστάθειαν του. Διότι ένώ 
αύτός είνε τεσσαρακοντούτης έχει τήν ορμήν καί τήν 
άνυπομονησίαν τής πρώτης ηλικίας, καί ένώ έκείνη 
ή Φωτεινή,είνε μόλις δεκαεπταετής έχει τήν φρόνησιν 
καί τήν απάθειαν τής μέσης ηλικίας. Διότι ή Φωτει
νή, ή οποία εϊξευρε ν’ άποθάνη εύθύς ώς είδεν ότι το/ 
έχασε, άφ’ ού τόσον τόν άναπά, πώς έπ! πέντε μήνας 
δέν κάμνει ούτε έν διάβηαα, άλλά έπ: πλέον μέ τάς 
ψυχράς γραμμάς της είς τάς έπιστολάς τοΰ πατρός 
της καί τής μ.ητρός της έξακολουθεΐ νά τοΰ δεικνλη 
ότι δέν τον άγαπα ;

Σφάλμα εϊνε βεβαίως άκόμη καί τών άλλων ερώ
των ή έπί τής σκηνής έκτύλιξις. Καί ό έρως τής 
Τζούλιας πρός τόν πρώτον έςαδελφόν της ήδύνατο νά 
λείψη, διότι ήτο άρκετόν οτι ήγάπησεν όλεθρίως ή Φω
τεινή. Το ενθαρρυντικόν παράδειγμα δπως προβή ή 
Φωτεινή είς τήν έξομολόνησιν τής άγάπης της ήδύ
νατο νά τό προσκόμιση ό συγγραφεύς διά χιλίων άλ
λων μέσων, όπως ήδύνατο νά μή παρουσιάση καί τούς 
έρωτας τοΰ υιού μέ την πτωχήν ύπηρέτριαν.

’Εντούτοις μεθ’ δλα ταΰτα ή τελευταία σκηνη, 
παίζόμενη μάλιστα άπό τήν Κυβέλην τόσον τελείως, 
τόσον άριστοτεχνικώς, άναδεικνύει τό έργον τοϋ κ. Λε- 
νοπούλου είς περιωπήν είς τήν οποίαν δέν έφθασεν 
ίσως άλλο Ελληνικό δράμα, καί ό άγνός θάνατος τής 
Φωτεινής κάμνει ώστε νά λησμονηθοΰν ό ένοχος ερως 
της κα! τά σφάλματα τοΰ έργου.

Είς τήν Νέαν Σκηνή έδιδάχθησαν περισσότερα πρω
τότυπα έργα. Μίαν εσπέραν ό θίασος έδωκε τρία μο
νόπρακτα ελληνικά έργα. Τδ Τίμιο Σπίτι, τήν 'Ηγδι 
τής Λίμνης, κα! τά 'Απρόοπτα τής ‘Λπογραφής. Τό 
πρώτον τραγική σάτυρα τοΰ κ. Χόρν, τό δεύτερον εί-
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δύλλιον τού κ. ΑαΛοπούλου καί τό τρίτον φάρσα τού 
ζ. Κολοζοτρώνη. Τδ τίμιο σπίτι είναι βεβαίως ο ία ει- 
κών έξόχως δυνατή άλλά τόσον άπαισία εις την φυσι
κότητα της ώστε εκνευρισμένοι οί θεαταί παρηζο- 
λούθουν την έζτύλιςιν της. 'Ο ζ. Χόρν φαίνεται οτι 
έχει τά προσόντα ενός δραματουργού, άλλά χρειάζε
ται εκλογή είς τά θέματα, διότι δέν επιτρέπεται νά 
θέρη τις έπί της σκηνής τόσον ζωντανήν την άπαι- 
σίαν πραγματιζότητα της ζωής.

Ή Ηχώ τήζ λίμνης τού ζ. Λαδοπουλου ήτο λε
πτόν έργον τό όποιον ήρεσεν άρζετά, όπως ηρεσαν και 
τά "Απρόοπτα της ’ Απογραφής ή ευφυής φαρσα τού 
κ. Κολοζοτρώνη.

Κατόπιν τών έργων αύτών έδόθη εις την Νέαν Σκη
νήν Μαοία ή Πενταγιώτισσα τού ζ. Παύλου Νιρβανα. 
'Ο ζόσιεος ό παοαζολουθών τά έργα τού εζλεζτού συγ- 
γραφέως είχε σπεύση μέ την αύτήν προθυμίαν νά πα
ρακολούθηση τήν πρώτην τής Μαρίας τής Πενταγιώ- 
τισσας. Και ή Μαρία ή Πενταγιώτισσα, μεθ όλην 
τήν δυνατήν ύπόζρισιν τής δοί Κοτοπούλη ύέν ήρεσε 
είς τό κοινόν. Τούτο δέ διότι ή φήμη ήτις είχε 
προηγηθή διά τήν Μαρία τήν Πενταγιώτισσα, εις τής 
οποίας τήν ποδιά σφάζονται παλληκάρια εκαμε το 
κοινόν νά φαντάζεται μιά Μαρία πολύ διαφορετικήν 
άπό έκείνην πού παρουσίασεν είς τήν Νέαν Σκηνήν δ 
κ. Νιρβάνας. 'Η Μαρία τού ζ. Νιρβάνα δεν εινε παρά 
μία χωρική ή οποία δέν αγαπά παρά ένα μόνον και 
αποκρούει μέ άγανάζτησιν τάς έρωτικάς εκδηλώσεις 
τού άλλου όπως θά έπραττε κάθε χωριατοπούλα πι- 
στώς καί είλικρινώς άγαπώσα.Τήν Πενταγιώτισσα την 
φανταζόμεθα όλοι μία γυναίκα σκληράν και άνίλεον ή 
δποία μέ το ύπέροχον κάλλος της παίζει μέ τον ένα, 
γέλα μέ τόν άλλον, ενθαρρύνει τον τρίτον, και έξ αι
τίας τών ιδιωμάτων της αύτών γίνεται είς τά Σα- 
λωνα τό μεγάλο κακό, ώστε νά σφάζωνται τά παλλι- 
κάρια είς τήν ποδιά της δπως τά κριάρια. Μέ αύτην 
τήν ύπόθεσιν κρΐμ.α οτι δ κ. Νιρβάνας δεν μάς εδωκε 
τό δράμα τό συγκινοϋν, τό δράμα το άποσπών τά δά
κρυα μαζύ μέ τά χειροκροτήματα. 'Η Μαρία του δεν 
είναι ή Πενταγιώτισσα άλλά είνε ή πρώτη χωριατο- 
πούλα Μαρία ή δποία άποθνήϊκει άγαπώσα, και μά
λιστα χωρίς νά άοίνει καμμία συγκίνησιν δ θάνατός 
της.

'Ο Μητσέλος τού κ. Γρανίτσα φαίνεται ότι ήρεσεν 
πολύ είς τόν κόσμον τής Νέας Σκηνής. Είναι μία 
ηθογραφία τής δποίας ή έκτύλιξις αποσπά τον γέλωτα 
τών θεατών. Εν τούτοις φρονοΰμεν ότι ό ζ. Σαγιωρ, 
ό έπιτυγχάνων είς τόσα άλλα έργα, σημειώνει μιαν 
άποτυχίαν είς τόν Μητσέλον, διότι ή φουστανέλλα δεν 
βοηθεΐ τό ανάστημα του καί δ λεπτός κωμικός ό πα- 
ρακολουθών τήν τέχνην δέν πρέπει νά έναβρύνεται άπο 
τά χειροκροτήματα τά άποσπώμενα άπο το γελοιον. 
Είς τόν Μητσέλον ή κ. Γαβριηλίδου παίζει άπαραμιλ- 
λως ώς άτσιγγάνμ.

Τό έργον τών κ. κ. Γιαννουκάκη καί Αασκηρη Στά 
Παραπήγματα είναι μία φάρσα τόσον εξωφρενική ώστε 
δέν άξίζει τόν κόπον νά γείνη λόγος περί αύτής. Λυ
πηρόν οτι συγγραφεύς θεατρικός ώς δ κ. Λασκαρης επί
τρεψε νά δοθή έν τοιούτον έργον είς την σκηνήν.

ϊ
Είς τό Σύνταγμα έδόθη μέ πολλήν επιτυχίαν δ

"Αναρχικός τού κ. Γιανναρου, καί είς το θέατρον τής 
Νεαπόλεως, οί Λησται τον Δήλεσι τού κ. Άσπρεα, 
έργον το όποιον ύπερήρεσε καί εσημειωσε την μεγα- 
λειτέραν έφετεινήν έπιτυχίαν είς τό θέατρον τής Νεα
πόλεως.

Ε· Ζ·

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Κατά τήν άρτι λήξασαν σύνοδον τής Γαλλικής 
Βουλής, κατετέθη είς τό Γραφεϊον αύτής ύπογεγραμ- 
μένη ύπό 32 Βουλευτών, πρότασις νόμου, περί άνα- 

διοργανώσεως τής χωρο- 
Έκπατδευιίις χώρο- φυλακής. Μεταξύ τών 
φυΧάκων έν Γαλλία πολλών άντικειμένων τής 

προτάσεως καταλέγεται 
καί ή σύστασις Σχολείου Χωροφυλακής, προορισμόν 
έχοντος τήν έκπαίδευσιν τών χωροφυλάκων.

'Ως γνωστόν, έν Γαλλία ή έκπαίδευσις τών χωρο
φυλάκων βασίζεται είς τήν ύπό τού Κανονισμού επι- 
τασσομένην πρόνοιαν τών είς τάς διαφόρους μονάδάς 
τής Χωροφυλακής βαθμοφόρων. Μόνον ώς προς τον 
είς τον βαθμόν τού ανθυπομοιράρχου προβιβασμόν τών 
ενωμοταρχών α'. τάξεως είνε παραδεδεγμένη ή διά 
σχολείου μόρφωσις, άλλά καί αύτη άπο τού 1903, 
δτε συνεστάθη έν Παρισίοις τό Σχολεΐον τών'ίπαξιω- 
ματικών μαθητών άξιωματικών.

'Η άναγνώρισις ήδη τής άνάγκης τής συστασεως 
Σχολείου πρός μ.όρφωσιν τών χωροφυλάκων διατρανοι 
έτι άπαξ, ώς πρός ήμάς, πόσον μέγα είχε δίκαιον ή 
ήμετέοα Κυβέρνησις δταν, είσάγουσα κατά το 1906, 
τό περί ’Αστυνομίας τού Κράτους σχεδιον Νομού, 
ποοέτεινε σύν τοϊς άλλοις τήν σύστασιν τού ήδη ευ- 
δοκίμως λειτουργούντος Σχολείου τών ’Οπλιτών τής 
Χωροφυλακής.

Νύν δέ άναμιμνησκόμεθα τών κατά τήν συζήτησιν 
τού νομοσχεδίου κατά τής συστάσεως τού Σχολείου 
τών'Οπλιτών τής Χωροφυλακής επιθέσεων διαπρεπών 
πολιτευτών καί ρητόρων τού Κοινοβουλίου ήμών και 
έρωτώμεν έμαυτούς : Έξακολουθούσιν ούτοι εχοντες 
τήν γνώμην ήν τότε μετά τόσης θέρμης έξήνεγκον ;

Προ πενταετίας <5 γεραρδς τών γραμμά
των σκαπανεύς κ. X. Δραγάτσης ΐδρυσεν 
έν Πειραιεΐ τδ συνώνυμον αύτώ Λύκειον."Λπδ 

τοΰ 1878 άφιερώσας 
Δραγάτόεεον Ανκειον εαυτόν εις την μόρ-

II ε ι ο α ι ώ ς φωσιν τής νεότητος ώς 
Καθηγητής και Γυ

μνασιάρχης και κεκτημένος ήδη τά εφόδια πεί
ρας μακράς ήν συνεπλήρου άγνδς ενθουσιασμός 
διά τήν διαπαιδαγώγησή τών νέων εις τήν η
θικήν καί ελληνοπρεπή αύτών έκπαίδευσιν, προ
έβη κατά τδ έτος 1903 είς τήν ΐδρυσιν σχολής 
παρεχούσης τά έχέγγυα τελείας εύδοκιμήσεως. ‘Ο 
μετέπειτα χρόνος ένίσχυσε τήν γνώμην ταύτην, 
ήτις ήτο καί κοινή γνώμη τοϋ τε έσω και έξω

Ελληνισμού οστις μετ εμπιστοσύνης ένεπι- 
στεύθη τά τέκνα του είς τόσον δεξιάς χεΐρας 
εις τόσον πεφωτισμενην διάνοιαν και εύγενή 
καρδίαν.

Είς τδ Δραγάτσειον Λύκειον ή οξεία διάνοια 
τοΰ κ. Δραγάτση, είσήγαγεν δλα εκείνα τά μα
θήματα άτινα άποτελοϋσι κεφάλαιον έργασίας, 
κεφάλαιον έξασφαλίσεως τοϋ μέλλοντος διά τούς 
νέους τής συγχρόνου έποχής. Ώς έκ τούτου 
μετά θάρρους καί έν πεποιθήσει τών θετικών 
ωφελημάτων άτινα άποκτώνται είς τδ Λύκειον 
τούτο, συνιστώμεν αύτδ ένθέρμως είς πάντας.

4*-^
Δύο ώραϊαι και μεγάλης σημασίας λέξεις, Έ ν ω σ ι ς 

— Πρόοδο ς,άποτελοϋσι τδν τίτλον τοΰΝ ε ο τ ο υ ρ κι- 
κ ο ϋ Κομιτάτου. Καί αί δύο έκπροσωποΰσι βα- 

, , θέως, δύο δυνάμεις αί ο
ι ο Νεοτουρκικόν Κο- τςοΐαι άπαξ εύδοκιμήσα- 

μιτάτον και η δύ- σαι δύνανται νά προσφέ- 
να^ιίς του ρουσιν άληθώς μεγαλας υ

πηρεσίας εις εκείνους οί 
όποιοι τάς χρησιμοποιούν. Άπόδειξις τούτου τά άποτε- 
λεσματατα άτινα προέκυψαν έκ τής αρμονικής Έ ν ώ- 
σ ε ω ς όλων τών Προοδευτικών στοιχείων τής 
γείτονας ’Επικράτειας. Προέκυψαν άποτελέσματα τά ό
ποια σήμερον ακόμη κρατοΰσιν άμετάπτωτον τδ παγκό
σμιον ενδιαφέρον καί έν τώ μέλλοντι θέλουσι άποτελέση 
εν τών σημαντικωτέρων γεγονότων τής νεωτέρας ιστο
ρίας.

Ή δ ύ ν α μ ι ς ήν έκπροσωποΰσι τά μέλη τοϋ Κομιτά
του τούτου αποτελεί θέμα μελέτης ούχί έκ τών κοινών. 
Καταντά ή δύναμίς των νά μετέχη κάτι τι του υπερφυ
σικού, κάτι τι τοΰ μυθολογικοϋ κάτι τι τοΰ μυθιστορη- 
ματικοΰ. Πολλάκις άνέγνωμεν είς μυθιστορήματα τής 
παλαιάς έποχής τήν ΰπαρξιν μυστηριωδών προσώπων κε- 
κτημένων υπερφυσικήν δύναμιν διά τδ ευ ποιεϊν καί εύ 
πράττειν. Καί είς τήν καρδίαν τοΰ άνθρώπου ήτις τείνει 
είς τδ να θαυμάζη τδ μυστήριον καί ήτις πτήσσει προ τής 
ύπερανθρώπου Δυνάμεως άπομένουσι έντυπώσεις άνεξί- 
τηλοι καί έγχαράσσεται βαθέως κάτι τι άπροσδιόριστον, 
ασαφές, δπερ καθ’ ολον μας τδν βίον πλανάται είς τάς 
σκέψεις μας καί θίγει τήν ψυχήν μας. Κάτι παρόμοιον 
αίσθανόμεθα καί τήν έποχήν αύτήν μέ τήν άκτινοβο- 
λοΰσαν σταδιοδρομίαν τοϋ Νεοτουρκικοΰ Κομιτάτου.

Ο,τι δμως γίνεται σήμερον έν Τουρκία καί δή έν 
Κων)πόλει καί Θεσσαλονίκη, δπου εΰρηνται τά δύο κέν
τρα τής μεγαλειτέρας δράσεως καί τής πραγματικωτέρας 
δυνάμεως τών Νεοτούρκων, είνε άνώτερον πάσης άλλης 
μυθιστορηματικής ή μυθολογικής περιγραφής, διότι τήν 
αγαθοποιόν αύτών δύναμιν τήν βλέπομεν δρώσαν, τήν 
παρακολουθοΰμεν έργαζομένην, τήν αίσθανόμεθα άστρα- 
πηδόλον καί λαμπεράν καί τήν άντικρύζομεν διαρκώς πλη- 
ροΰσαν τον εθνικόν,τδν πολιτικόν, καί τδν κοινωνικόν ορί
ζοντα τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Καί τοϋτο είνε τδ έκπληκτικώτερον τδ άφαντάστου 
πραγματικότητας, δπερ μάς κρατεί σήμερον είς διαρκή 
καί άτελεύτητον ψυχικήν κα! πνευματικήν διαπάλην Τδ 
πώς δηλαδή μία τοιαύτη δ ύ ν α μ ι ς εύεργετική, εκπο
λιτιστική, προοδευτική, κατέστη δυνατόν νά φυή καί νά 
ζήση και νά δώση τούς τόσον ώραίους καρπούς της είς 

τήν χώραν τήν δεσποτικήν, τήν άπολίτιστον, τήν άπολυ- 
ταρχικήν.

Και θαυμάζομεν επι πλέον, δταν σκεπτώμεθα ότι ή 
δύναμις αΰτη δέν έφύει καί δέν έζησε καί δέν έδρασεν 
εύεργετικώς πρδς στιγμήν διά νά σβεσθή εύθύς άμέσως, 
αφ’ ού μάς κατηγλάϊσε καί μάς έφώτισε διά τών μεγα
λουργών έργων της, ύποχωρήσασα προ τής άλλης δυνά 
μεως τής κατά συνθήκην μέν καί κατά τύπους ύπαρ- 
χούσης αλλά κατ’ ούσίαν κυριαρχούσης έν παντί, καί έκ- 
προσωπούσης τήν έννομον τάξιν, καί ήτις Κυβέρνησις 
ενός τόπου καλείται. Καί όχι μόνον δέν έσδέσθη καί δέν 
ύπεχώρησε, και δεν εκάμφθη προ τής νομίμου κυριάρχου 
δ·?γ.ής,ιχ'ιάώ παραλλήλως ταύτης δρώσα καί άπολαμέά- 

νουσα τής άπολύτου αύτής έκτιμήσεως, καί τοΰ βαθύτα
του σεδασμοΰ, και εν επιδοκιμασία τών έργων της καί 
τών σκέψεών της καί τών άποφάσεών της κρατεί ταύτης, 
ήτις, δύναται τις νά είπη, ότι διατελεϊ ύπδ τήν σκεπήν 
της, καί άκόμη ύπδ τήν προστασίαν της καί ύπδ τάς 
έμπνεύσεις της.

Καί βλέπομεν σήμερον άρτίαν Κυβέρνησιν μέ Ύπουρ- 
ϊου?7 Πρωθυπουργόν, με Σείχ-ουλ- Ίσλάμην, τδν ά- 
νώτατον θρησκευτικόν αρχηγόν, τδν τιμώμενον μετά τδ 
ιερόν πρόσωπόν του Σουλτάνου, και επι κεφαλής αύτών 
τον υπέρτατου Καλίφην,διατελούντας πάντας τούτους οί’- 
τινες μέχρι χθές έξεπροσώπουν τήν άνεξέλεγκτον, τήν 
δεσποτικήν καί άγρίαν άπολυταρχίαν, ύπδ τήν πηγμήν, 
ύπδ τήν πτέρναν, ύπδ τδ βλέμμα, ύπδ τάς όφρϋς τεσσά
ρων μέχρι πέντε Βέηδων σεμνών, ταπεινών, σοβαρών, 
αλλα εκπροσωπούντων τήν φιλοπατρίαν, τήν δικαιοσύ
νην, τον σεβασμόν, τήν φιλαλληλίαν καί σκεπομένων ύπδ 
τάς πτυχάς μιας σημαίας ή οποία άναγράφει τάς λέξεις 
Ελευθερία, Ίσότης, ’Αδελφότης.

Ή φανταστική, ή μυθιστορηματική, καί μυθολογική 
αΰτη δύναμις δέν στηρίζεται οΰτε είς τά εύρύστερνα στήθη, 
οΰτε είς τα ’Ηράκλεια άναστήματα, ούτε είς τούς φλογε
ρούς οφθαλμούς ή τά άγρια καί άπάνθρωπα ένστικτα τών 
νεαρών Βέηδων τοΰ Νεοτουρκικοΰ Κομιτάτου. Στηρίζε
ται είς τήν άγαθοποιδν αύτών δύναμιν καί είς τήν έπιβο- 
λήν τής άπειρου αύτών δυνάμεως ή οποία διακλαδουμένη 
καί παντοΰ είσδύουσα άπδ τών Σουλτανικών ’Ανακτόρων 
μέχρι τοΰ τελευταίου Ύπουργικοΰ προθαλάμου, δρά άπερ- 
γαζομένη τδ δίκαιον, τδ άγαθόν, τδ καλόν. Καί όταν 
ένας Λαός ό όποιος έως χθες έτυραννεϊτο, καί διετέλει 
ύπδ τδ Κράτος τοΰ τρόμου καί τής φρίκης, όταν ένας 
Λαός ό όποιος έως χθές δέν εϊχεν άσφάλειαν ζωής καί 
περιουσίας καί ήτο έρμαιον τών διαθέσεων εκατοντάδων 
δεσποτών, άνιλεών, άπλήστων, σκληρών, θηριωδών, 
βλέπη σήμερον μίαν δράκα άνθρώπων νά τοΰ καθιστά 
τον βίον γλυκόν, ήρεμον, άνθρωπινόν, νά τοΰ έπουλώνή 
τάς πληγάς καί νά δαμάζη καί νά θρυμματίζη τά θηρία 
άτινα τδν άπεμύζων καί τδν έξήντλουν, περιβάλλει αύ
τούς μέ τδν θαυμασμόν του, μέ τήν άφοσίωσίν του, μέ 
τήν άγάπην του καί τούς παρέχει τήν Δύναμιν έκεί
νην ήτις σήμερον έχει καταπλήξη όλον τδν πεπολιτισ- 
μένον κόσμον.

Η Δ ύ ν α ρ. ί ς των λοιπόν αΰτη ή όποια δέν έχει ρί
ζας οΰτε είς τήν τυρραννίαν οΰτε είς τδν δεσποτισμόν, 
ή οποία δέν έχυσε ρανίδα αίματος διά νά στήριξή τδ 
οικοδόμημά της, ή Δύναμίς των αΰτη ή οποία έχει στη- 
λοβατην τήν κατάλυσιν τής άδικίας καί τήν άνύψωσιν καί 
έδραίωσιν τοΰ δικαίου καί τής άληθείας, ή Δύναμις 
αΰτη είναι μέν σήμερον άκλόνητος,αδιάσειστος, άλλά καί 
δια τοϋτο εύθραυστος καθ’ ήν στιγμήν τυχόν οί άνδρες 
τοΰ Νεοτουρκικοΰ Κομιτάτου λησμονήσωσι τάς πρδς τδν 
Οθωμανικόν Λαόν ύποχρεώσεις των καί θελήσωσι νά 

κάμωσι κακήν χρήσιν αύτής. Άλλοίμονον τότε ! Ή αϊ-
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γλη θα καταπέση, θά έξαφανισθή. Και τούτο δέον νά έν- 
νοηθή καλώς παρ’ αύτών.

Ευθύς ώς ή άγαθοποιδς αύτη δύναμις κλίνει προς τήν 
αυθαιρεσίαν, κα'ι προς τήν αδικίαν, τήν στιγμήν καθ’ ήν 
θά ζητήση νά δράση μέ ύστεροδουλίαν ή πρδς έξυπηρετη- 
σιν προσωπικών συμφερόντων, θά καταπέση ώς σεσηπος 
έρείπιον μετά κρότου καί πατάγου και ό κονιορτδς τδν 
οποίον θά άνεγείρη θά τυφλώση δλους εκείνους οι όποιοι 
σήμερον τής παρέχουσι τήν Δύναμιν καί θά τούς κατασ- 
τήση τούς χειρίστους διώκτας των.

Δέον λοιπόν νά έννοηθή ότι ή απόλυτος ήθικότης τών 
άνδρών του Νεοτουρκικού Κομιτάτου αποτελεί το αλφα 
καί τδ ώμέγα τής άπεράντου καί άτελευτήτου δυναμεώς 
των, καί έπ’ αύτής πάντες εχομεν απόλυτον πεποιθησιν 
κρίνοντες έκ τών μέχρι τοΰδε έργων τών άνδρών οίτινες 
εύοον τάς ώραίας λέξεις Πρόοδο;—"Ενωσις δια το με- 
γαλότολμον σωματεΤόν των.

ΔΗΜ Λ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

— Άπό τά πολλά περίεργα καί. εκπληκτικά άτινα 
χαρακτηρίζουν τήν νέαν κατάάταΡιν έν Τουρκία εΐνε 
καί ή διά τής δημοσιογραφικής όδοϋ άπολογία τών 
έλεγχομένων μεγιστάνων καί άλλων προνομιούχων καί 
ισχυρών τής παλαιας Τουρκίας. Τίς ήδύνατο νά φαν- 
τασθμ τήν Βαρείαν καί άτεγκτον άπολυταρχίαν κύ- 
πτουσαν πρό ένός άρθρου μιας οϊας δήποτε έφημε- 
ρίδος !!

— 'Ο φόνος έν Προύσσμ τοϋ Φεχήμ ΙΙασσά, τοϋ άλ
λοτε Άρχηγοϋ τής μυστικής ’Αστυνομίας έν Κων)πό- 
λει, εΐνε τραγικότατος. Αί λεπτομέρειαι τοϋ φόνου 
άνορθοϋόι τής τρίχας καί προξενοϋσι φρίκην. Έφονεύ- 
θη ώς άγριον θηρίον, καθ’ ήν στιγμήν μάλιστα αύτός 
ό άπαίσιος άνήρ, διέτρεφε τά τρυφερότατα αισθήματα 
διά τήν περικαλλή Κιρκασίαν σύζυγόν του ! !

— Έάν πιότεύσωμεν μίαν όιραίαν περιγραφήν τής 
«Άκροπόλεως», έλαβε ήδη χόραν έν Κων^πόλει Σι·λ- 
Ααλητίιριον Όβωιιανίδων.ΕΙς τάς άρχάς τοϋ παρελ
θόντος μηνός μίαν μετά μεσημβρίαν,είς τόΓκιόζ-Τοπέ, 
συνεκεντρόθησαν 300 περίπου νεομωαμεβανΐδες «ή 
μία νεαρωτέρα τής άλλης, ήδυπαθεστέρα τής άλλης, 
ποιητικωτέρα τής συντρόφου της. Όλαι δμως μορφω
μένοι, νεαραί, σφριγώσαι, λάμπουόαι άπό χάριν καί 
άπαάτράπτουσαι άπό γοητείαν. Μέ μαύρα μάτια στέλ- 
λοντα κεραυνούς, μέ σώμα άφαντάστως άγαλματώδες 
μέ ήδυπάθειαν είς τό βάδισμα, μέ ζωηρότητα πνεύ
ματος καταπληκτικήν» καί ήκουσαν έν μέσω έπευ- 
φημιών άγορεύουσαν τήν Πρόεδρον αυτών Λαμπινέ 
Χανοΰμ σύζυγον τοϋ Ιατρού Ριφαάτ Χουσαμεδιέ πασά.

— Έξόχως εύχάριστον άγγελμά μάς έρχεται έκ τής 
σφριγόσης είς πρόοδον καί πολιτισμόν Κρήτης. Συ- 
νέάτη έν Σφακίοις Γεωργική Έταιρία. Αί έργασίαι 
της εΐνε ικανοποιητικότατοι. Έξυγίανε έλόδη μέρη. 
Έκαμε δενδροφυτείας, διεμοίρασε χιλιάδας δένδρων 
πρός φύτευσιν είς τούς χωρικούς, έν γένει δέ εύρί- 
σκεται έπί κεφαλής πάσης γεωργικής προόδου ένθαρ- 
ρύνουσα καί ωθούσα διαρκώς τούς άμαθεϊς χωρικούς 
πρός αύτήν. Ευγέ της.

— Ή Ελληνική Κυβέρνησις κληθεϊσα είς συμμετο
χήν τοϋ Γ' Διεθνούς Φρενολογικοϋ Συνεδρίου τό όποι
ον θά συνέλθμ έν Βιέννη κατά τάς άρχάς τοϋ ’Οκτω
βρίου έξέλεξεν ώς αντιπρόσωπον τής 'Ελλάδος τόν κ. 
Μιλτιάδην Οίκονομάκην, διαπρεπή νευρολόγον καί 
υφηγητήν τής Νευρολογίας. Ή έκλογή αύτη τιμά όν
τως τήν ελληνικήν Κυβέρνηάιν. 'Ο κ. Οίκονομάκης 
εΐνε άπό τούς ολίγους 'Έλληνας έπιάτήμονας οί όποι
οι έργάζωνται άθορύβως.

— Έξοχον σκιαγραφίαν περί τοΰ Πατριάρχον μας 
έδημοσίευσεν ή Άκρόπολις τής ίο Αύγούτου. Κατα
λήγει διά τής έξής άληθείας ήν έπεβεβαίωσαν καί τά 
τελευταία τής Κων)πόλεως γεγονότα. «Ούδείς Πατρι
άρχης ήγαπήθη τόόον άπό τόν Λαόν του iirfov ο 
’Ιωακείμ. Ή δέ αγάπη ένός Λαοΰ ολοκλήρου υ
πήρξε πάντοτε δικαίαι.

— Διά τά Έλληνικά καπνά άνατέλλουν ήμέραι εύ- 
τυχίας. ’Ήρχιάαν νά^προσελκύουν τό ένδιαφέρον καί 
τήν προσοχήν τών Εύρωπαϊκών Κυβερνήσεων. Μετά 
τήν Αύάτρίαν ή ’Ιταλία ήδη έστράφη πρός τήν έλλη- 
νικήν παραγωγήν. Ή σπουδαιότιις τοϋ ζητήματος 
ούδενός διαφεύγει τήν προσοχήν καί άν ύπήρχεν έν 
Έλλάδι Γεωργικόν Σωματεΐον άξιον τής άποάτολής 
του πρό πρλλοϋ τά ζητήματα ταύτα θά εΐχον λυθή 
ύπέρ τών έλλήνων παραγωγών. Έν τούτοις ή έξαιρε- 
τική ποιότης τών Ελληνικών προϊόντων έπιβάλλεται 
άφ’ έαυτής καί ιδού οτι έρχεται έποχή καθ’ ήν αί ξέ- 
ναι άγορα'· στρέφονται αύθόρμητοι πρός ήμάς. Άν 
ύπήρχεν ένδιαφέρον έντεΰθεν τά καπνά, τό μέλι, τά 
φρούτα, τά τυριά, τά βούτυρα ποιαν διάδοσιν θά εΐ
χον έν τή ξένη ! I
■■ Άπεβίωσεν ό Συνταγματάρχης τού Μηχανικού 
Γ. Παπαδιαμαντόπουλος. Ή κηδεία του έγένετο άν- 
ταξία καί τοϋ ονόματος του καί τής πρμάωπικότητος 
τοϋ άνδρός. Διετέλεσεν έπί μακράν ύπαάπιότής τοϋ 
αειμνήστου Τρικούπη,τοϋτο δέ εΐνε χαρακτηριστικόν 
τής άξίας του, διότι ό μέγας έκεΐνος άνήρ μέ τό άέ- 
τειον βλέμμα του έκάλει παρ’ έαυτω άνδρας μορφώ- 
σεως καί έπιβολης.'Ο Γ.Παπαδιαμαντόπουλος διεκρίθη 
καί έν τη Βουλή δπου έπανειλημμένως άντεπροόώ- 
πευσε τάς Πάτρας, διά τήν έμβρίθειαν τών γνω
μών του καί διά τήν σίολυμάθειάν του. Συλλυπού- 
μεθα άπό ψυχής τήν άπορφανωθεΐόαν οικογένειαν 
του.
β^· Ή άπώλεια τοϋ υίοϋ Καραθεοδωρή, νέου προι
κισμένου μέ τά σπάνια χαρίσματα νοός κηί καρδίας 
ήτο τραύμα βαρύ διά τήν βαρυπενθοϋσαν οίκογένειάν 
του. Δέν έστερήθη μόνον ή διαπρεπής αΰτη οικο
γένεια πολύτιμον δσον καί προσφιλές μέλος της,άλλά 
καί αύτή ή πατρίς άπώλεσεν εκλεκτόν τέκνον της. 
Ή βαθεία μόρφωσίς του, τά πολλά χαρίσματά του, ό 
άκραιφνής πατριωτισμός του καί αί τόόαι άρεταί του 
ήγγυώντο μέλλον εύρύ καί σταδιοδρομίαν έξέχουσαν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
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σίσκη κ. I. Γεν. Λονδΐνον. Συνδροικκί έλήφθησαν. Θερμό
τατα; εϋναριστίας Κον Παν. Σακελλ Λαμίαν. Ευχαρι- 
στοϋμεν άπειρο»; δΓ εγγραφήν 13 συνδρομητών. Τεύχη 
άποστέλλονται. Κον Κσπεταν- χειρόγραφον έλήφθη αργά. 
Δημοσιευθήσεται εις τεΰχος 8)βρίου. Στείλατε μας οιευ- 
θυνσίν σας. Κον Μιλτ. Δασκαλ. Χανιά. Ευχαριστώ δια τδ 
ένδιαφέρον σας. Κον Γροπ. Κέρκυραν. Νεώτερον εργον σας 
δημοσιευθήσεται είς ιδ τεϋχο; 8)βρίου. Ευχαριστίας θερ
μά;, Κον I. Βαρβ. Πειραιά. Άντίτιμον 5 συνδρομητών έ
λήφθη. Θερμώς ευχαριστώ.

■a mipm ■ s ■■■
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΏΝΥΜΟΣ - HiAAm WKAHPflS KATA8MH8W ΑΡ. 6,000,000

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ OINOIlNEY 
ΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ τής Έτ ποιας 
έν Μυλοις "Α9ηνών, ‘Ε/.ευσΐνι, 
Νεφ Φαλήρω? Πατραις, Καλάμαις, 
Πυργερ, Κύμη, Πόρερ,καί τοϊς κυ- 
ριωτεροις οΐνογόροις κέντοοις τής 
Έλλάδοι.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ
ΕΙΙΙΜΙΧΩΜΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

$ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ — ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Διαρκής εκθεσις ειδών φωτισμού, θερμάνσεως καί κινήσεως έν τή όδώ Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, εν οΐς πωλοΰνται είδη φωτισμού, καί θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα μετουσιωμένον 
τδν σκοπόν τοΰτον, εύρίσκονται έν Άθήναις μέν, παρά τή Κεντρική Αποθήκη, οδός ’Οφ

θαλμιατρείου αριθμός 2, Κυδαθηναίων αριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, 
κοκονδύλη 30, διασταύρωσές Σόλωνος καί Ίπποκράτους, Πειραιώς 17, 
χείων, Πατήσια, 'Άγιον Λουκάν. ’Εν Πειραιεϊ οδός Παρθεναγωγείου 3.

Π Π Λ Η Σ ΙΣ
Η τιμή τοΰ μετουσιωμενου οινοπνεύματος ώρίσθη είς λεπτά 80 κατά 

επιβαρυνόμενη είς τας επαρχίας (δπου δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα έργοστάσια) ϊ 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ έντ.αΰθα γνωστόν 
σταθμικής όκα; οινοπνεύματος, λόγω τοΰ μικρού εί 
οίνου δύναται νά π-οιλάβη μόι 

*v> -yv-r- ’ "·
Ή Εταιρία ήμών παράγει τδ μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοΰ ’Ελ

ληνικού λαοΰ, ήτοι τον φωτισμόν, τήν θ έ ρ μ α ν σ ι ν καί τήν κίνησιν.
ΓΕΝΙΚΑ! ΟΔΗΓΙΑ». ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ή χρήσις τοΰ οινοπνεύματος είνε βεβαίως έντελώς άκίνδυνος, άρκεϊ να λαμβάνωνται στοιχιώδεις 
προφυλάξεις, αί όποΐαι συνοψίζονται είς τό θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε οινόπνευμα 

εις φωτιάν
Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τα δοχεία τοΰ οινοπνεύματος αδούλωτα, διότ. καί έξατιμίζςται τοϋτο 

καί απορροφά ύγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.
2ον Διά κανένα λόγον δέν επιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρείο?, 

καμινετο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άναψη τδ οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τό 
δοχεϊον καί νά χυθή έπάνω σας άναμμένον. Τόν αύτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τδ πετρέλαιον, μέ 
μόνην τήν διαφοράν, ότι τδ οινόπνευμα σβύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ δ καί μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 
τδ νερώσετε παύει νά καίη.

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρείου κτλ. πριν τά άνάψητε. 
Άν δέ παρουσιασθή, ανάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατέ το πρώτον καί άφοΰ βεβαιωθήτε, 
5τι έσβυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.

4ον Μή επιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμα καρβούνων, διότι πολλοί πολλά
κις δέν προσέχουν καί ρίπτουν τοιοΰτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τδν κίνδυνον νά 
ανάψη τδ δοχεϊον καί νά γίνη δυστύχημα.

δον Μή γεμίζετε ξεχειλιρτά οΰτε λάμπαν, οΰτε μαγειρεϊον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τδ οινό
πνευμα πρέπει νά μένη έ’να τούλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστέλλε- 
ται (φουσκώνει) καί πρέπει νά έχη τόπον, άλλως θά χυθή άπέξω καί θά άνάψη.

6ον ’Εάν γεμίσαντες εν είδος οίονδήποτε τδ περιδρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατε 
το αμέσως πριν τδ άνάψετε, μέ ό,-τι δήποτε ύφασμα. Τδ οινόπνευμα οΰτε λερώνει, οΰτε βρωμά.

7ον Άν κατά λάθος είς τό άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπδ ο,τι πρέπει φοράς 
και βγάζει ή λαμπα έπάνω άπδ τδ γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή άνησυχήσετε. Θά κατεδοΰν μόναι τους 
καί ή λάμπα σας θά άνάψη κανονικά.
Τα είδη μας εΐνε τελειότατα, εαν δε άκολον^ήαητε τας ανωτέρω οδηγίας ουδέποτε δύναται νά ονμβή τό παραμικρόν.

Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλ- 
Έρμοΰ 86, Πλατεία Έξαρ-

σταθμικήν όκάν (όκάν βάρους)
>ιά τών εξόδων μεταφοράς καί 

ότι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί 
:κοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης οκά τοΰ 

αδη μόνον .2 δράμια οινοπνεύματος.
IS ΜΕΤαή3ΙΩΜΕΝΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ



ΣΪΜΙΙΠΊΚΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά την 31 Ίονλίον 1908

31 Ί ο ν λ I ο ν 
1908

2,962,237.49 
259,260.—

1,407,409. — 
42,496,508-10
2,846,759-28 

62,778,575.42 
10,500,000.—

59,013,875. —
2,830,000.— 

25,794,533-88
2,839,910.01

17,938,791.89 
3,630,666.43

68,749,638.23
44,221,277.93
15,764,038.95 
4,987,398.46 
4,752,348 20 
1,250,000.—

786,700—
223,580.37

8,902,194.46 
3,064,868.75 
1,368,821.02 
3,544,703.64
3,300,904.— 
1,218,560—

720,000— 
150,000.— 
917,218.90 

~3 99^20779'41

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ j

'S Είς μεταλλικόν............... _·...........·....................................... ΔΡ’,
» τραπ· γραμμ· Ίονιχής Τραπέζης. .· ·,.......................... ®

® » χερματιχά γραμμ. δίδραχμα και μονόδραχμα. · · · ·»
(’Αντίτιμ· μεταλ· Τρ· εις το εξωτερικόν. · 

Έξωτερ. λ)σμοί.) Προϊόν έχδοβέντος Έθνιχ. δαν. είς χρ· · . 
Δάν. πρός τήν Έλλ- Κυβ· έπ’ άναγ. χυχλ. τραπ. γραμμ·; 

> > » διδράχμων χαί μονοδράχμων. . ι
)Εις χρ· Δρ· 24,709,175.— 

Όμολ- Έθνιχ. δανείων.............j , τρ. γρ.» 34,304,700·—

Έντοχα γραμμάτια 'Ελλ· Δημοσίου εις τραπ. γραμμάτια 
Προεξοφλήσεις............................................................................. . · · ·
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων.............................. .............. ■ · ■ ·
Δάνεια χ?ί ανοιχτοί λ)σμοί έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων 
Δάνεια επ’ ένεχύρω εμπορευμάτων . .........................................
Δάνεια χαί ανοιχτοί λ)σμοΐ επί ύποθηχη. ......................
Δάνεια είς δήμους, λιμένας χαί λοιπά νομικά πρόσωπα. .. 
Χορηγήσεις είς γεωργοχτηματίας........................ ··■·
Καθυστερήσεις χορηγήσεων εις γεωργοχτηματίας.................
Μετοχαί είς εγχωρίους έταιρίας.......................................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης.........................· ·................. ..
Όμολ. λαχ. δαν. Έθν. Τρ.Έλλάδ. 2 1]2 ο)ο (εις τρ. γρ.) 
Τοκομερίδια έν γένει......................;............................... .........
Κατάστήμ. Τραπ· καί κτήμ· έξ αναγκαστικών εκποιήσεων 
Απαιτήσεις επισφαλείς.................................................................... ·
Εξ- έγκαταστ. (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμμ·) 

Διάφοροι λογαριασμοί..........·.............. .. ............................................
Λογαριασμοί τρίτων εν τώ εξωτερικά»....,................................
Λ)σμός έξαγορ. συμμ· Κυβερ. εις κέρδη εκ τραπ. γραμμ· 
’Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπ. Ήπειροθεσσαλίας. . . . 

ι.γ γ _ . ------- γραμματια

ζΐρ.
παθητικόν ·

ίου είς τραπ.Προμήθεια τροπής 
Διάφορα....................

Μετοχικόν χεφάλαιον................................................................. . . ..
Άποθεματικά κεφάλαια......................................................................
Τραπεζ. γραμ. έν κυκλοφοριμ : _

I διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 62,778,57ο.4, 
Π» · Ρ / » Τραπέζης » 51,322,472-46

Κερματ. γραμ. δίδραχ- χαι μονόδραχμα.....................................
Καταθέσεις άνευ τόκου εις μεταλλικόν........................................
Καταθέσεις άνευ τόκου......................................................................
Έπιταγαί πληρωτέα·............................................................................
Μερίσματα πληρωτέα...................... ·........................................· · ·
Διεθνής Οίκ· έπιτρ. (λ)σμός κατ. έκ δη-

, , )εις νρυσ. δρ· 379,820.04
μοσιων υπεγγ. προσοοων...^ # , 9,825,201-29

Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς χρυσόν . ...................................
'Υπηρεσία έθνιχών δανείων είς τραπεζικά γραμματια.............
Καταέσεις Δημοσίου είς χρυσόν................. ■ .... .. ...................
Καταθέσεις Δημοσ- έπί τόκω εις τραπεζ. γραμμ_ατια. ... .. 
Έντοκ. κχτ. Δημ. εις χρ. διά τήν κατασκ. τοΰ Σ.Π.Δ.Σ.

> » > > τρ. γρ)τια » » »
Καταθέσεις έντοκοι............ .................... γ............. .......................... ‘
Λαγειοφόοον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν.......................

β. ' » » 2 1)2 ο)ο εις τρ. γραμ.
Ύπτιοεσία λαγειοφόρ. δανείου Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν. 

' , » » » 2 1)2 ο)ο είς τρ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου ..............................................................
Διάφορα.................................................. .. .............. ................................

Δραχ.

'I ν Άθήναις τή 8τ, Αύγουστου 1908 _ . .
1 ' ' Ό Διευθυντής του Λογιστηρίου

Δ- Α. ΚΑΡΑΤΣΑΣ

Προς τιίνς κ. κ. Μβτόχονς της ’Ανωνύ
μου Έταιρίας 'Ελληνικόν Πνριτιδο- 
στοιείον Χημικών και Βιομηχανικών 
Προϊόντων.

30 Ιουνίου
1908

2,907,272.95 
263,945.—

1,545,446.—
42,995,660.34 
3,163,714.28

62,778,575,42
10,500-000. —

59,013,875— 
2,893,500.—

24,064,937.58 
2,713,107.51

17,959,626.60 
3,907,930-45

68,004,138 37 
44,968,868.37
■15,995,209.25. 
4,706,185.76 
4,639,662.— 
1,250,000.—

786,700.—
964,770.37

8,880,242.21 
3,051.312.70 
1,363,156.17 
3,220,378.50
2,466,450.65 
1,218,560—

720,000.— 
150 000— 
131,402.21

397,488,627.69

20,000,000.—
13,500,000.—

20,000,000—
13,500,000—

114,101,047.88
10,500,000—
6,520,112.16

21,225 999 70
1,430,034.12

792,815.—

114,430,754.54
10,500.000.—
7,066,967.26

20,514,388.28
840,016.77

2,189,185. —

Συμφώνως τώ άρθρω 44 τοϋ Καταστατικού καλεΐ- 
σθε είς έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν την 15ην επιόν- 
τος μηνός Σεπτεμβρίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 3 
1)2 μ. μ. έν τοΐς έπί τής όδοϋ Σταδίου άρ. 54 Γρα- 
φείοις τής 'Εταιρίας.

’Αντικείμενα τής συνελεύσεως έσονται συζήτησις 
καί άπόφασις.

α') Έπί προτάσεως τοϋ Διοικητικού Συμ,βουλίου 
τής Εταιρείας άφορώσης είς τήν μετ’ αύγής συγχώ- 
νευσιν τής δμ.ορρύθμου Έταιρίας ’Αδελφών Μαλ- 
τσινιώτου κατά τάς γενομένας μεταξύ αύτής καί τοϋ 
Διοικητικού Συμ,βουλίου, ύποβληθησομένας δ’ είς τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν συμφωνίας.

β') Έν περιπτώσει τής συγχωνεύσεως ταύτης καί 
έπ! περαιτέρω προτάσεως περί διαφόρων μέτρων αναγ
καίων προς πραγμάτωσιν τής συγχωνεύσεως, ήτοι αυ- 
ξήσεως τού Μετοχικού Κεφαλαίου τής Έταιρίας και 
διαθέσεως μέρους μέν τών έκδοθησομένων μετοχών διά 
τήν συγχώνευσιν, μέρους δέ πρός έπαύξησιν τοϋ κε
φαλαίου κινήσεως τής Έταιρίας, τροποποιήσεως τής 
έπωνυμίας τής Έταιρίας, έςουσιοδοτήσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου πρός ύπογραφήν τών άναγκαίων 
διά τήν συγχώνευσιν Συμβολαίων τέλος δέ,

γ') Καί έπί προτάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβου- 
λίολ άφορώση: εις τοοποποιήσεις τοϋ , Καταστατικού 
έν άρθροις 1, 3, 4, 18, 20, 23, 24, 50 καί 51, 
αναγκαίας ή χρησίμους τό μέν λόγω τής περί ής πρό
κειται συγχωνεύσεως, τό δέ λόγω τακτικωτέρας διαρ- 
ρυθμίσεως έν τώ μέλλοντι τών τής διοικήσεως κα! τοΰ 
ΆποΟεματικού Κεφαλαίου τής Έταιρίας,

Οί έπιθυμοϋντες νά λάβωσι μέρος είς την Συνέλευ- 
σιν όφείλουσι κατά τό άρθρον 38 τού καταστατικού 
νά καταΟέσωσι τάς μετοχάς αύτών δεκαπέντε τού- 
λάχιστον ήμέρας προ τής συνεδριάσεως εις το Ιαμειον 
τής Διευθύνσεως τής Έταιρίας ή εις τινα τών εν
ταύθα άν-γνωρισμένων Τραπεζών.

Αί αποδείξεις τών ώς άνω καταθέσεων δέον νά κα- 
τατεθώσι παρά τή Διευθύνσει τής Έταιρίας οκτώ 
τούλάχιστον ήμέρας προ τής συνεδριάσεως.

Έν Άθήναις τήν 12 Αύγούστου 1908.
Ό Ποόεδοος τού Διοικ. Συμβουλίου.

Ζ. Κ. Μάτόας.

10,205,027-83 
48,632.4°

664,713.55
821,225.35

19,791-43
2,846,759.28

1 17,053,025.6
41,871.390. — 
20,472,800—
2,122,230.—

199,525.—
11,250,440.89 
3,575,209.17

399,220,779.41

6,364,306.16
335,355.55

2,267,686-55
515,498.73

1,019,791.43
3,163,714.28

31,715.01
117,197,922.38
41,871,390—
20,472,800—

2,556,308.—
233,487.50

11,005,153,26
1,412,176-99

397,488)627 69·

Melle MARIE SLOOTEN
ΟΔΟΣ ΜΒΤΡΟΠΟΑΕΟΣ APW. 10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΑίΙΝ
* Η τελευταία τέχνη προς κατασκευήν γυναικείων 

πίλων. Ήγνησία ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομγότης, χάρις και 
γοητεία διακρίνουσι τους πίλους τής Melle Slo- 
Oten. Μία απλή ίπίσκεψις πείθει περί τής άλη- 
ΰείας. "Οσαι Ατσίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν χά
ριν, ίδου ευκαιρία, έπωφεληΌήτε αυτής. Συνιστ&μεν 
εκ&ϋμως τδ νέον αυτδ Κατάστημα.

ΟΔΟΣ ΪΒΤΡΟΠΟΑΚΩΣ ΑΡΙΟ, 10

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προς προόταΟίαν της παραγωγής καϊ 

τϋς εμπορίας τής ϋτα^ίδος
Καλούνται οί κύριοι μέτοχοι τής έταιρίας την2)15 

’Οκτωβρίου έ. έ. ώραν 11ην π. μ. είς τά γραφεία 
τής εταιρείας, οδός Πανεπιστημίου, Στοά Πεσμαζό- 
γλου, πός συγκρότησιν τής έτησίας τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως, ήτις άσχοληθήσεται μέ τά εξής αντι
κείμενα :

α') Άκρόασιν τής Έκθέσεως τού Διοικητικού 
Συμβουλίου έπί τών κατά τό λήξαν έτος 1907 — 
1908 πεπραγμένων καί τής έκθέσεως τών έλεγκτών.

β') Συζήτησιν καί άπόφασιν έπί τοϋ ύποβληθησο- 
μένου ισολογισμού τής έταιρείας διά τό έτος 1907 — 
1908 καί έπί τής διανομ-ής τοϋ προτεινομ.ένου μερί
σματος.

γ'.) Εκλογήν έλεγκτών πρό έλεγχον τών βιβλίων 
καί τών λογαριασμών τής εταιρείας διά τό διατρεχον 
έτος 1908 — 1909 καί τέλος

δ'.) Προσδιορισμόν τών έλεγκτών τοϋ λήςαντος 
έτους.

Συνωδά τώ άρθρω 47 τού Καταστατικού, τών έρ
γων τής Συνελεύσεως ό' νκνται νά μετάσχωσι πάντες 
οί Μέτοχοι κύριοι είκοσι τουλάχιστον μετοχών. 
Πρός άπόδειξιν δέ τής κυριότητας,διά τάς άνωνύμους 
μετοχάς,δέον πέντε ήμέρας πρό τής διά τήν συνεδρία- 
τιν όρισθείσης,νά προσκομισθώσιν είς τά Γραοεΐα τής 
Έταιρίας είτε αύται αί μετοχαί τών έπιθυμούντων 
νά μετάσχωσι τήςΣυνελεύσεως Μετόχων, είτε πιστο- 
ποίησϊς περί καταθέσεων αύτών.

Έν Άθήναις μέν παρ’ οΐαδήποτε τών άνεγνω- 
ρισμένων Τραπεζών.

Έν Λονδίνω δέ παρά τώ Καταστήματι Ε. Er
langen καί co ή παρά τώ ύποκαταστήματι τής 
Τραπέζης ’Αθηνών και τέλος

Έν Παρισίοις παρά τή έκεΐ Banque de Union 
Parisienne, 17 Rue Chauchat.

Έπί τή προσαγωγή τών πιστοποιητικών τούτων 
άτινα δέον νά μ.νημονεύωσι καί τούς αριθμούς τών μ?- 
τοχών, θέλει παραδίδεσθαι είς τούς Μετόχους άπό- 
δειξις, ήτις χρησιμεύει <ϋς είσιτήριον διά τήν Συνέ- 
λευσιν.

Έν Άϋήναις τή 14η Αύγούστου 1908 
'Ο Πρόεδρος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου

Ζ. Μ. Μήτρας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ή Τράπεζα ’Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμόν πρός 
καταληψιν τεσσάρων θέσεων μαθητευομένων, οϊτινες 
θέλουσιν ύπηρετήσει άμισθε! έπί έξάμηνον. 'Ο δια
γωνισμός ένεργηθήσεται έν τώ κεντρικώ καταστήματι 
τύς£)Τραπέζης τήν 20ην Σ)βρίου. ήμέραν Σάββατον 
καί ώραν 3 1)2 μ. μ.

Οί έπιθυμούντες νά συμμετάσχωσι τούτου δύναν- 
ται νά λάβωσι γνώσιν τών όρων τοϋ διαγωνισμού παρά 
τώ τμήματι έπιθεωρήσεως τής Τραπέζης δέον δε νά 
ύποβάλωσιν τάς αιτήσεις των το βραδύτερου μέχρι 
τής 15ης Σ)βριου.

*Εν *Α&ήναις τη 46η Αύγούστου 1908.
| *Εκ τοΰ γραφείου τής Γεν. Δζευθύνσεως]



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΓ .Α-ΘΉέΊΧΓ^ΤΕ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Έν Λονδίνω (22 Fenchurch street), Άλε- 
ξανδοεία,Καΐρω,Χαοτονμ ('Σουδάν),Κωνσταντινονπόλει,Σμνρνη, 

Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλω,Σνρω, 
Καλάμαις, Χανίοις, 'Πρακλείω, Ρεθνρνω (Κρήτης).ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΉΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1908

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί ’Εθνική Τράπεζα......................................
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Εύρώπη Τρ. είς χρ....................
Χρυσός καί Συνάλλαγμα είς χρυσόν..........................................
Προεξοφλήσεις Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων...........
Λ)σμοί τρέχοντες είς χρυσόν καί δραχμάς.................

• έπί ένεχύρω χρεωγράφων.................................................
έπί έμπορ. καί άλλων εγγυήσεων.................................
έπί ύποθήκη ακινήτων . . . ,...................................»■

Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων...........................................
Προσωρινοί τρέχοντες λογαριασμοί εις χρυσόν καί δραχμάς. 
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια είς χρυσόν καί δραχμάς...
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δήμους,

Λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα.................. ...
Καταστήματα καί κτήματα........................... ........................
’Έξοδα έγκαταστάσεως Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων. 
'Υποκαταστήματα καί διάφορα..............................................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον 'Εταιρικόν....................................................................
Άποθεματικον τακτικόν..............................................................

» έκτακτον..............................................................
Όμολογίαι φρ. χρ. 2 '/a έκατ. έξοφλητέαι τή 1η ’Ιου

λίου 1924....................................................................
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.Δρ. 77,899,374.23) 
Ταμιευτήριον. ...................................... » 5,959,148,94)
Ταμεΐον συντάξεων υπαλλήλων.................................................

’.Εξωτερικοί λογαριασμοί είς χρυσόν......................................
Έπιταγαί πληρωτέαι..................................................................
Γραμμάτια είσπραχθέντα είς χρυσόν καί δραχμάς.............
Μερίσματα πληρωτέα....................................................................

··: ■ '' ' ■ :] Λ Jfi ?'

Δρ. 13,963,460.09
» ■ 4,461,702.91
» 2,173,618.85
» 14,837,187.10

» 56,168,124.10
» 22,492,702.11
» 10,041,471.16
» 3,002,161.55
» 14,855,715.06
» 13,722,515.18

» 5,881,746.95
» 2,996,427.30
» 728,821.51

Δρ. 165,325,654.41

Δρ. 40,000,000.—
» 8,915,000.—
» 500,000.—

» 2,725,000.—

» 83,858,526.17

» 426,524.40
» 26,188,402.14
» 1,328.280.10
» 356,398.60
» 1,027,523.—

Δρ, 165,325,654.41

α καί Πρακτορεία : Είς Πάτρας, Αίγιον, Πϋ 
κ, Μεσσή'/ην, Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πύλον, 
νίτσα, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, ΐυλόκαστρον καί Γ

χητής της Έθν.χής Τραπί 
tigXiyov. Δ. n—

Α ΕΠ
ΜΑτσας. Στέφανος Φραγχιίίης, Δη|

Δημ. Γαλανόπουϊος Γ«νιχος ΈπΛ

*0 Γενικός Διεν&υντης
Ζ· Κ- ΜΑΤΣΑΣ

Ό Διευϋνντης τον Λογιστηρίου 
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

■■■' · ■ ■ ??/.■

ijoxaala et γίνει τής παραγωγής καί τής 'Εμπορίας τής Σταφίδας, 
ιροχή δανείων έπι ένεγύρω σταφιδοκάρπου άποταμιενομένου εις τας άποδήκας τής μέ 
ΐ άνωτίρφ των 6 ό)ο έτησίως.
γορά προσφερομένον αυτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας εν τή σνμβάσει τιμάς, προς έξ

αφήμισις τον προϊόντος είς τάς ξένας άγοράς προς έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεώς
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ΕΒΒΌΑΑΪΙΤΙ&ΑΙ SKHKAMAI
CYPHRES

τών όποιων ή φήμη εϊνε η<ηκόσμιος Γ>ιά τά έξοχα αποτελέσματα των, καί Γηά την 
μεγαλην επιτυχίαν των, εις τάς μεγάλας εκθέσεις τοί· Εξωτερικόν.

Τά γραφεία η)ς*'Ελλ. Έπιθεωρήσεως» έπιδνμοΰντα νά διαδώσωσιν έν Έλλάδι κα} 
Ulwaoz//, τάς μοναδικής αύτάς ^Ιμερικαηκάς έκ·<ολαπτικάς μηγατάς, άναλαμβάνονσι νά προμη- 

,&ενσωσιν αύτάς εις τούς ένδιι φεροιιένους μέ τιμάς ΙΙαρισίων παραδοτέας είς τδ Τελωνείου Πει
ραιώς έλεί’δέρας παντδς βάρους.

Παραγγελίαι γίνονται δεκταί, προκαταβαλλόμενου τοΰ τιμήματος, είτε είς τά γραφεία ήμών, 
είτε είς τά ταμεία τής Τραπέζης ’Αθηνών και τών Ύ]μάτων και ’Ανταποκριτών αύτής.

Έπίσης τά Γραφεία τής « Έλλ. Έπιθεωρήσεως» προμηΰεύουσί :

ft ft ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ft ft ft ΑΧΑΘΡΕΠΤΗΡΙΑ ft «
ΟΡΝΙΘΩΝΑ^ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ A

ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ f φ <· ΜΠΙΓΙΩ

και λοιπτι είδη πτηνοτροφίας άπδ τάς άρίστας (.Αρκάς τής Ευρώπης και ’Αμερικής.

---- ·—·=$$··33ΗΧ·ίΚ=-—·----

Αεπτοιιέρειαι πλειότεραι ώς και πάσα πληροφορία δι’ έπιστο/Μν.
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