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Λ*ΗΜΑΙΟΜ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

-«·· ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ·►

Μία φωνή νπερ τή: Σταφίδας και τον Σταφιδίτου ■ ■ ■ . 
ΙΙερί τελειοτέρας έκπαίδεΰσεως των γυναικών....... 
Γεωργική *Αναγιννηαις ..............................   .
Φώς εκ τών αριθμών ( ΆΛ· Γεωργική Εταιρία )............
Αί τρεΐ; συνηδείσεις (Le Guillots)......................................
IIμέθοδος τής Κργασίας (ΆοευνομικΙι)· ................. . . .

Διαπρεπείς Έλληνίδες κατά τδν 7(9' Αιώνα ( Άγγε- 
λικη Πάλλη)....................... .................................

ΙΙερί νπνου (νπό υγιεινήν εποψιν)......................■*.''·<<·>> ·= '·>
Το καταστραφεν σύγγραμμα................... Λ'· .,»· *·. t»i-
Το άνθος. (Ές ανεκδότου συλλογής)......................
Τδ εν ‘Αμερική Ιξαγωγικδν εμπόρων τής ‘Ελλάδος . . . 
Αιγυπτιακά Γράμματα ....................................................
Albin Pulzker............ ......................................................
Άπδ τήν Ζωήν τον Μηνάς (Σεπτέμβριος).....................
θεατρική ‘Επιθεώρησες....................................................
Ο ΚΟΣΜΟΣ : Ή Γεωργική καί. Ζωοιεχνική “Εκθε-

σις.—‘Ο κ. Ίωαν. Π. Σταματονλης. — 'Η Ση- 
ροτροφική 'Εταιρία.—Αί'εριδες τών συγγραφέων 
μας. —‘Ο Σαμπαχ-Έδδίν. — Τροποποίησις τον 
Νόμον περί ’ Αγροφυλακής. — Οί Γεωπόνοι ώς ά- 
πόστολοι. — 'Εμπορική καί Βιομηχανική ’Ακαδη
μία 'Αθηνών.—Αί απογευματινοί τής Κηφιοαιίϊς. 
— Τδ μυθιστόρημά μας. — Τδ Κήρυγμα τής ‘Ενώ-, 
σεως.— ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ.—Βιβλία καί ΙΙεριυδικά. 
’ Αλληλολραφία—Δήλωοις.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ &ΠΙΟΟΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ! ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
JZ4 ΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡ. 12,—ΑΐΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8 — 

^(Mvfoic : Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83=αθηνας

Ανταποκριτής καιΥ δλην τήν Αίγυπτον ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ
•Βιβλιοπώλης εν Αλεξανδρείςι, έναντι Άββρωφείου Γυμνασίου.

Hdv χειρόγραφον, δημοιίιεί'όμενον ή μή, δέν έπιστρέόεται.

Hat’ σύγγραμμα, άττοστελλόμενον είς τά γραφεία τής ΡΕλλ. ’ Επιδεωρήσεως'» 
αναγγέλλεται άι αύτής.

*- ΗΜΕΙΩ-.Ι2.. I νωριζομεν τοϊς ενδιαφερομένοις οτι αί έγγραφά! τών Απο τον παρόντος μηνδς εγγρα-
φησομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται ά~ιο τής πρώτης εκάστον μηνάς.

Αντιπρόσωπός και/ ολην τήν Ρωσσίαν τής Γ Ελληνικής Έπιΐλετορήσεως» Αναγνωρίζεται δ Καθηγητής 
κ. ’Αναστάσιος Μάλτος. (’Οδησσός.—Rue Pouschkine, No 66).

Προκαλει άφθονον γάλα είς τήν μητέρα καί έξασφαλίζει τήν 
ύγιείαν κατ την ζωήν είς τά νήπια.

ΧριΟιροποιεΐται καθ’ έκάστην κατά τήν έγκνμοσύνην καί τήν 
γαλονχησιν, σννιστδται δέ έκθύμοις άπο τάς ίατρικάς κορυφάς.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ PEARSON
I I RUE PAYENNE —PARIS 

’Αντιπρόσωποι διά τήν Ελλάδα οίκ· κ. : ΖΩΓΡΑΦΟΣ και ΚΛΟΕΜΠΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΞΜΕΝΟΝ EIS ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΣΑΣ
ΑΙ*. ΚΟ,ΟΟΟ,ΟΟΟ

Τό καφάλαιον και αί καταθέσεις εις χρήματα καί χρεώγραφα έν γένει άνήρχοντο 
τόν Αύγονστον 1906 εις δραχ. 260,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έν Λονδίνω, ’Αλεξάνδρειά, Καιρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά καί 
Σταμπούλ), Θεσσαλονίκη, Σμνρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βάλω, Σύρω, 
Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ „ΑθΗΝΑ·ΡΚΗ«

Ή Τράπεζα "Αθηνών έκτελεϊ παάαν Τραπεζιτικήν έργαόϊαν, ήτοι :

Προκαταβολάς έπί εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοϋ 'Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. 'Εκδίδει συναλλαγ- ’ 
ματικάς, έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεργεϊ δέ καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμής εις τάς κυριω- 
τέρας πόλεις τής Εύρώπης. Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς

Τ ΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τοϋ παρά τώ λαώ πνεύματος τής 

άποταμιεύσεως προσδιόρισε τόκον 4 °/θ έτησίως διά τάς έν τώ Ταμιεντιιρίω της καταθέσεις, αποδο- 
τέας είς πρώτιιν ζήτησιν παρέχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις καί αναλήψεις τών 
πελατών της.

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

τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσαϊτόκον :
Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 3 ο)ο

» » · » μετά έξ μήνας 3 1 )*-ί ο)ο
» » » μετά έν έτος Ά ο)ο
» » » μετά δύο έτη καί έπέκεινα 3 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ εινε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς 
(cheque) ομοίως αποδίδονται δι’ επιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπι τών έν τω έξωτερικω ανταποκριτών 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται" ,
καθ’ έξαυ,ηνίαν άπό τής 1 ’Ιανουάριου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκαστου έτους.

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

ζεται δέ καί τήν είσπραξιν τοκομεριδίων ελληνικών καί ευρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΐ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμ-άτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό 

κοινόν. Άκ τής Γενικής άιεν&ννσεως

ΈΓ ΕΤΑΙΡΙΑ ·
ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ειδοποιεί δτι
άπό σήμερον 1ης Σεπτεμβρίου τροποποιούνται άμα- 
ξοστοιχίαι τινές τής γραμ.μ.ής Κηφισσιάς ώς εξής :

1) Ή έξ Αθηνών διά Κηφισσιάν άναχωροϋσα άι 
μαξοστοιχία τήν 8ην π.μ. θ’ άναχωρή την 8.15’π.μ.

2) Ή έκ Κηφισσιάς δι ’ ’Αθήνας άναχωροϋσα την 
8.20' π.μ. θ’ άναχωρή τήν 8.10' π. μ.

3) Ή έξ ’Αθηνών διά Κηφισσιάν άναχωροϋσα τήν
7.5' μ. μ. θ’ άναχωρή τήν 7 μ. μ. καί

4) Ή έκ Κηφισσιάς δι’ ’Αθήνας άναχωροϋσα την
7.10' μ. μ. θ’ άναχωρή τήν 7.15' μ.μ.

‘■ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

Δ1ΕΪΕΗΥΝΤΗΣ : Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Έτπόία: Έοωτεο. δο.ιι Έξωτ. φρ. χο.ιε

ΓΡΑΦΕΙΑ; Όδος Χαριλάου Τρικούπη άρι&. 22 α.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Φιλολογικά καί καλλιτεχνικά άρθρα καί 

εικόνας έργων "Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών.



ΣΓΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΓΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά την 31 ΑνγονΟτον 190S

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Είς μεταλλικόν.................... .................................. .
» τραπ. γραμμ. Ίονικής Τραπέζης.......................
* κερματικα γραμμ. δίδραχμα και μονόδραχμα..........„,

, ( Αντιτιμ. μεταλ. Τρ. είς τδ έξωτερικόν.| 
Εξωτερ. λ)σμοι.· Προϊόν έκδοθέντος Έθνικ. δαν. είς χρ.. 

Δαν. πρδς την Ελλ· Κυβ. επ’ αναγ. κυκλ. τραπ. γραμμ.
* » » διδράχμων καί μονοδράχμων. .

Όμολ. Έθνικ. δανείων.............Β« ΧΡ’ ΔΡ’ ^,709,175.—
) » τρ. γρ.» 34,065,026-75 

Εντοκα γραμματια Έλλ. Δημοσίου είς τραπ. γραμμάτια 
Προεξοφλήσεις...........................................................................

Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων.............................. „................
Δάνειά και ανοικτοί λ)σμοί επ’ ένεχύρφ χρηματογράφων 
Δάνειά επ ενεχύρω εμπορευμάτων.............................................
Δάνειά και ανοικτοί λ)σμοί έπί υποθήκη...................................
Δάνειά, εις δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα. . . 
Χορηγήσεις εις γεωργοκτηματίας.............................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων εις γεωργοκτηματίας.................
Μετοχαι εις εγχωρίους εταιρίας.......................................................
Συμμέτοχη εις Τράπεζαν Κρήτης................. ............
Όμολ. λαχ. δαν. Έθν. Τρ.Έλλάδ. 2 1 ]2 ο)ο (είς τρ.’γρΣ) 
Ιοκομεριδια εν γένει..............................................
Καταστημ. Τραπ. καί κτήμ. έξ αναγκαστικών έκποιήσεων 
Απαιτήσεις επισφαλείς.........................................
Εξ. εγκαταστ.- (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμμ.) 

Διάφοροι λογαριασμοί....................................................... ”
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτερικώ................................ Σ Σ
Λ)σμδς έξαγορ. συμμ. Κυβερ. είς κέρδη έκ τραπ. γραμμ. 
Εξαγορα προνομώυ Προνομ. Τραπ. Ήπειροθεσσαλίας. . . . 

Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμμάτια

S
Δρ.

31 Αύγουστον ' 
1908

3,240,878.05
'468,885.— 

1,359,691.—
42,307,616 98 
2,475,494-83

62,778,575-42 
10,500,000.—

58,774,201.75
2,843,000— 

25,004,964.78
2,906,388.01 

17,679,612.22
4,196,056.03 

46,798,055.52 
44,190,588.43 
14,991,954.10
5,153,831.46
4,807,948.20
1,250,000.—

786,700—
65,657 37 

8,829,512.09 
3,069,677.22 
1,373,370.37 
3,662,975.70 
1,203,897 69 
1,218,560. —

720,000.—
150,000—
411,013.81

395,219,066.0.

31 ’Ιουλίου
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.—
1,218,550—

720,000.—
150,000—
917,218.90

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
-ρ;/\ρΑ ΕΤΤ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ϊ Έν Αονδίνω (22 Fenchurch street Άλε- 
ίανδοεία,Καΐρω,Χαρτούμ (Σουδάν),Κωνιίταντινουπολει,Σιινρνη, 
' ΘεΟόάλονίκη, Καβάλλα, Πειρανεϊ, Πατραις, Βολφ,Σνρω, 

Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω, Ρέθυμνο (Κρητης).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 η< ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1908

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν κεφάλαιον............... .. ...........................
Άποθεματικά κεφάλαια...................................
Τραπεζ. γραμ. έν κυκλοφορώ :

I διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 62,778,575.42
11 * “ » Τραπέζης »' 58,320,*259.61

Κερματ. γραμ. δίδραχ- και μονόδραχμα . . .7?.........................
Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλλικόν...................... Σ Σ ΣΣ
Καταθέσεις ανευ τόκου.........................
Επιταγαι πληρωτέαι...........................

Μερίσματα πληρωτέα...........................................................
Διεθνής Οικ. επιτρ. (λ)σμός κατ. έκ δη

μοσίων ύπεγγ. προσόδων... ΧΡυσ· δΡ· 551,735.15* 
') » τρ. γρ· » 2,347,668.49!

Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς χρυσόν
'Τπηρεσία έθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια .’.'.’.’ .’ i 
Καταθέσεις Δ·ημ.οσιου εις χρυσόν
Καταθέσεις Δημοσ. έπί τόκω είς τραπεζ. γραμμάτια’. ΣΣ Σ 
Εντοκ. κατ. Δημ. εις χρ. διά τήν κατασκ. τοϋ Σ.Π.Δ-Σ.

V ’ft· ’ ν’ ’ ΤΡ· » » »
Καταθέσεις έντοκοι......................
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης' 3 είς χρυσόν Σ Σ Σ Σ Σ

Υπηρεσία λαχειοφόρ. δανείου Τραπέζης °3 οΧείχρΣΧ

ft, * » 9 2 1^2 ο)ο είς τρ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου r Ir r
Διάφορα.................... .. .............. ...............................................

399,229,779.41

Δραχ.

20,000,000.
13,500,000.·

121',098,835.
10,500,000.
5,903,800.

14,304 289 '
985,459.'
497,465.·

2,899,403.64
16,355-45

792,652.30
1,269,157.36 

. 1,159,791.43
2,475,494.83

343,628.21 
120,981,276.48
41,871,390.— 
20,472,800—
1,673,932.—

179,812.50 
11,343,513.13
2,590,008.85

395,219,066.03

20,000,000.0,0
13,500,000—

114,101,047,88 
10,500,000.—
0,520,1’2.16

21,225,999.70
1,430,034.12

792,815—

10,205,027.83

48,632.40
664,713 55
821,225'35

19,791.43
2,846,759.28

117,053,025.65
41,871,390—
20,472,800.—
2,122,230.—

199,525.—
11,250,440.89
3,575,209.17

399,220,779.41

Εν Άθήναις τή 8η Σεπτεμβρίου 1908

Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΙΙΣ

Ταμεϊον και ’Εθνική Γραπεζα................ .............................
Διαθέσιμα, παρά ταϊς έν Ευρώπη Ίρ. εες χρ...................
Χρυσός καί Συνάλλαγμα είς χρυσόν...................,....................
Προεξοφλήσεις Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων...........
Λ)σμοί τρέχοντες είς χρυσόν και δραχμας........................

έπί ένεχύρω χρεωγράφων..........................................
έπί έμπορ. καί άλλων έγγυήσεων................................
έπί ύποθήκη ακινήτων . . ...........................................

Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων. . . . . γ ........ · 
Προσωρινοί τρέχοντες λογαριασμοί είς χρυσόν και Δραχμας . 
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια είς χρυσόν καί δραχμας... 
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια εις Δήμους, 

Λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα.................
Καταστήματα χα*. χτιοματα...........................................  *
Έξοδα έγκαταστάσεως Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων. 
'Υποκαταστήματα και διάφορά.............................................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον Εταιρικόν...................................................................
Άποθεματικόν τακτικόν.............................................................

» έκτακτον.............................................................
Όμολογίαι φρ. χρ. 2 */·2 έκατ. έξοφλητέαι τή 1η Ίου-

Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.Δρ. %9’)
Ταμιευτήριον ·........... » 6,035,061.20)
Ταμεΐον συντάξεων ύπαλλήλων. . ........................................

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

*0 Γενικός Διεν&νντης
Ζ· Κ· ΜΑΤΣΑΣ

Δρ. 9,375,362.86
» 7,943,812.02
» 2,537,866.38
» 15,066,264.01

» 55,969,200.12
» 23,535,507.—
» 9,711,700.81
» 3,051,907.36
» 15,211,993.41
» 13,875,919.10

» 5,945,857.70
» 3,017,020.23
» 731,677.64
»

Δρ. 165,974,088.64

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

» 2,725,000.—

» 82,701,528.79

» 431,682.30
» 28.363,944.76
» 1,463,453.15
» 511,564.64
» 361,915.—

Δρ. 165,974,088.64

Ό Διεν&νντης τον Αογιοτηρίον
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

r
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ΜΙΑ ΦΩΝΗ
ΤΠΕΡ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΤΟ1

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ„ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΠΟΤΡΓΟΝ

ταπεινήν μας γνώμην, τήν όποιαν θά ειχομεν τσ 
θάρρος νά ύποστηρίξωμεν είς πασαν επιστημονι

κήν συξήτησιν.
Βεδαίως ή γνώμη αύτη θά εύρισκεν ΐσχυράν άν- 

τίδρασιν, διότι έπικρατοϋσα θά εθιγε τά συμφε- 
οοντα τών άπανταχοΰ τοϋ λοιποίί κόσμον αμ- 
πελοκτημόνων, τών όποιων έχθρός άσπονδος, ίνε 
ή ΣΤΑΦΙΣ, άλλά τοΰτο δέν ίνε λόγος, όπως 
μάς λειψή τό θάρρος νά τήν ύποστηρίξωμεν πόση 
δυνάμει καί δι’ όλων τών έπιχειρημάτων, αν ήνε 
έπιστημονικώς άληθής. Ίνε δέ τοιαύτη άφοϋ ή 
ξηρά σταφίς καί ό σταφιδίτης ούδέν ξένον προς 
τήν νωπήν σταφυλήν καί τόν οίνον, ή έπιόλαόες. 

στοιχεΐον έμπεριέχουσιν. ,
Έπίσης είς τήν έπομένην παράγραφον τοϋ δη

μοσιεύματος της τήν καθορίξουοαν τάς προσθήκας, 
ορίζει ή Ελληνική ’Επιτροπή τοϋ προσυνεδρίου 
τά περί προσθήκης τοϋ οινοπνεύματος καί λέγει 
δτι τοΰτο πρέπει νά προέρχηται έκ ζνμώΟεως 

ΓΛΕΥΚΟΥΣ.
Ούτω δηλ. άφοϋ ώς γλεϋκος ώρίσθη ό χυμός, 

τών νωπών σταφυλών, οινόπνευμα προστεθεν είς 
οίνον καί προερχόμενον έκ ξηρός σταφίδος, καθι

στά τόν οίνον μη γνήσιον..
Αί άνωτέρωπαραλείψειςνομίζομενότι ωφειλον να 

συμπληρωθώσιν ή νά καταόληθή πάσα προσπάθεια^, 
όπως και ό «ίταφιδττης καταταχθΰ ρεταξν

Κύριε 'Υπουργέ 1
Έν τώ συνελθόντι πρό τίνος έν Άθήναις, υπο 

τήν Ύμετέραν Προεδρείαν προσυνεδρίω, έν τώ 
όποίω δυστυχώς έκ λόγων ανεξαρτήτων της θε- 
λήσεως ήμών δέν κατωρθώσάμεν νά προσέλθωμεν, 

έλήφθησαν αποφάσεις άφορώσαι ιδίως εις τον 
ΟΡΙΣΜΟΝ τοϋ ΟΙΝΟΥ, αίτινες κατά τήν ήμε- 
τέραν ταπεινοτάτην γνώμην καί έπιστημονικώς οεν 
ίνε ανεπίδεκτοι άμφισέητήσεων καί έθνικώς ίσως 
δύνανται νά βλάψωσιν, ώς διά τών κατωτέρω εκ 11- 
θεμένων θά προσπαθήσωμεν ν άποδειξωμεν, εχον- 
τες ύπ’ όψει τό ύπό τήςΈλληνικής Επιτροπής έκ- 
δοθέν σχέδιον, τό περιέχον τά προς υποστηριξιν 
έν τώ διεθνεϊ συνεδρίω ύπό τής Ελλάδος, άπο- 

φασισθέντα.
Ούτως ό γενομενος δεκτός διά τόν οίνον ορι

σμός, όπως ύποστηριχθή έν τώ έν Ελοετία συγ- 
κροτηθέντι συνεδρίω τοϋ λευκοϋ σταυροϋ, έχει 

ώς εξής : , ,
«Ό οίνος ίνε ποτόν λαμδανόμενον διά τής οι- 

νοπνευματικής ξυμώσεως τοϋ χυμοϋ τών ΝΩΙΙΩΝ 
σταφυλών ή τών έλαφρώς ήλιασθεισών άνευ ου- 
δεμίας άλλης προσθήκης έκτος τών καθορισμέ

νων κατωτέρω».
Έν τώ όρισμώ τούτω ό σταφιοιτης οίνος ουοό- 

λως περιλαμβάνεται, καί όμως ο <ίταφιδίτ»»ζ 

ίνε οίνος καί μάλιστα γνήόιος οίνος, κατά τήν
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των γνηΣίων οϊνων, πρός δέ,όπως αί σταφιοες 
θεωρούνται ώς αρχική ύ.λη κατάλληλος πρός παρα
σκευήν ή βελτίωσιν γνησίων οίνων, τουλάχιστον 
έν ω μέτρω και τό συμπυκνωθέν γλεύκος. Έν τή 
παρούση περιστάσει οί άποκλείσαντες τον σταφι
δίτην έκ τής χορείας των γνησίων οίνων ύπέστη- 
σαν τήν ξενικήν έπίδρασιν.Έπρεπεν όμως νά έξε- 
τοσθώσιν οί λόγοι και ν’ άνευρεθώσιν αί αίτίαι.αΐ- 
τινες παρεκίνησαν ή ήνάγκασαν τούς ξένους νά 
κηρύξωσιν ώς μή γνήσ’ον οίνον τόν σταφιδίτην. 
Διότι πραγματικώς έν Γαλλία καί αλλαχού, ό στα
φιδίτης έκηρύχθη άπό πολλού ώς μή γνήσιος οί
νος. ’Αλλά διατί ;

Όταν ή φυλλοξήρα είχε καταστρέψη τάς αμ
πέλους, ό σταφιδίτης εύρεν, ιδίως έν Γαλλία, θερ- 
μοτάτην ύποδοχήν καί παρετέθη (κυρίως έν άνα- 
μίξει μετ’ άλλων Ελληνικών, ’Ιταλικών ή Ισπα
νικών οίνων) είς τήν τράπεζαν πολλών έκ τών 
μετέπειτα κατηγόρων του καί διωκτών του, θεω
ρούμενος τότε ώς γνηΣίος της άμπελον 
νίός* αλλά τής κρίσεως παρελθούσης διά τής άν- 
τικαταστάσεως τών αμπέλων δι' Αμερικανικών 
τοιούτων, έπρεπε νά έκδιωχθή ο ξένος, ο νόθος 
υιός, όστις τόσον εύκόλως είσεχώρησε πανταχού, 
καταστάς έπίφοοος ανταγωνιστής τών απανταχού 
-έξ έπιτοπίων σταφυλών οίνων* έπρεπεν έν άλλοις 
λόγοις νά ύποστηριχθή ή έπιτόπιος παραγωγή.

Έκ τής ανάγκης αύτής πιεζόμενοι οί Γάλλοι 
ΕΠΕΚΗΡΥΞΑΝ τόν σταφιδίτην, ώς είδος λη- 
στού, δηλώσαντες ότι δέν ίνε γνήσιος οίνος καί 
.έπρεπε νά άποκλεισθή.

Τούτοις άκολουθούντες καί οί έν τώ τοπικώ προ- 
συνεορίω 'Έλληνες, τόν άπεκυρήξαν ωσαύτως ώς 
νόθον τέκνον.

Πλήν δέν ήρκει μόνον τούτο αλλά καί συλλα
λητήρια διωργανώθησαν έν Κύμη κατ’ αύτού, ένώ 
ακριβώς οί οίνοι τής Κύμης έλαβον σημασίαν άφ’ 
δτου ήρχισεν ή κατασκευή τού σταφιδίτου καί ή 
άνάμιξις αψτού μετά οίνων τής Κύμης καί όμοιων, 
οϊτινες προσέδιδον είς αύτόν χρώμα, τανίνην κτλ.

Ό Σταφιδίτης ϊνε οίνος γνήΣιος, χρη
σιμοποιούμενος δέ ώς οίνος άναμίξεως, δίδει φυσι- 
κώτερον οίνον έκείνου τόν όποιον θά λάβη τις διά 
προσθήκης οινοπνεύματος είς οίνον ή αμυλοσακ
χάρου (γλυκόζης) είς γλεύκος.

Ό έκ χλωράς σταφίδος παραγόμενος οίνος θε
ωρείται δικαίως και άναμφισβητήτως ύπό πάντων 
ώς γνήσιος οίνος.

Άλλ’ ή ξηρά σταφίς ούδέν άλλο ίνε είμή χλω
ρά τοιαύτη χάσασα μέρος τοϋ ύδατος αύτής. "Ινε 
σταφυλή ξηρά είς ήν όταν προσθέσωμεν τό άπω- 
λεσθέν ύδωρ, θά λάβωμεν γλεύκος, τό όποϊον θά 

μας δώση οίνον φυσικόν μέ όλα τά συστατικά του 
χωρίς καμμίαν ξένην ούσίαν.

6Ο Σταφιδίτης ϊνε γνήΣιος οίνος, άφού 
κατά τόν δοθέντα ύπό τού τοπικού συνεδρίου ορι
σμόν τού οίνου θεωρείται τοιούτος καί ό έκ στα
φυλών ξηρανθειΣων ελαφρώς ληφθείς.

Η δέ σταφίς τί άλλο ίνε παρά σταφυλή ξηραν- 
θεϊσα διά τών ήλιακών άκτίνων : Ούδεμία άλλη 
διαφορά υπάρχει είμή ότι είς τήν τελείαν στα
φίδα έγένετο μεγαλειτέρα έξάτμισισις. Ό λόγος 

Τ «/ 'Χ χ ν x χ <χ \ χ χ f rουτος όμως δεν ινε επαρκής δια τήν αποκήουειν 
τού προϊόντος ώς νόθου.

’Αλλά θά είπη τις, ή σταφίς έκτος τής απώ
λειας τού υδατος ύφίσταται μικράς τινάς άλλας 
μεταβολάς, αΐτινες έχουσιν έπίδρασιν έπί τού οί
νου, προσδίδουσαι συνήθως είς αύτόν ίδιάζουσαν 
έμπυρευματικήν γεύσιν.

Μάλιστα. Άλλ’ αύτό ϊνε τό ιδιαίτερον χαρα
κτηριστικόν τού οίνου τούτου, τό όποϊον όμως έ- 
πιπροσθέτως, άν θέλη τις, δύναται δι' έπιμελημέ- 
νης κατεργασίας ν’ άποφύγη.

Τού οίνου τής Μαλάγας βράζουν τό γλεύκος 
διά ν’ άποκτήση τήν ίδιάζουσαν γεύσιν τών έμπυ- 
ρευμάτων τήν άνάλογόν πως πρός τήν του σταφι
δίτου καί ήτις άποτελεϊτό προσόν του,καί όμως δέν 
παύει νά ήνε γνήσιος οίνος,ό οίνος τής Μαλάγας.

Ό Στρφιδίτης ϊνε γνήΣιος οίνος καί δύ
ναται ν' άποόή χρησιμότατος ώς οίνος άναμίξεως 
ή δέ £ηρά σταφίς δύναται νά θεωρηθή ώς τό άοι- 
στον καί φυσικώτατον μέσον πρός ένδυνάμωσιν 
άδυνάτων γλευκών.

Σταφιδίτης μιγνυόμενος μετά οίνου Κύμης, 
Λευκάδας, Θήρας κλπ. δίδει λαμπρόν έπιτραπέ- 
ζιον οίνον άναμίέεως (vin de coupage) έχοντα 
σύστασιν καί γεύσιν φυσικωτάτην.

Αλλαχού χρησιμοποιούν διά τήν ένδυνάμωσιν 
τού γλεύκους γλυκόζην, τήν όποιαν καλούν στα- 
φυλοσάκχαρον, τήν παρασκευάζουν δέ έί άμύλου 
δηλ. ές ούσίας ούδεμίαν έχούσης σχέσιν πρός τάς 
σταφυλάς καί τόν οίνον, καί όμως ό οίνος έκεϊ- 
νος ίνε γνήσιος, ένώ ήμεϊς καταδικάζομεν ώς μή 
γνήσιον τόν σταφιδίτην, όστις ίνε καθ’ όλα οίνος 
καί έχει μόνον τό άτύχημα νά ίνε Ελληνικός. 
Άν παρήγετο ή σταφίς έν Γαλλία καί άλλαχού, 
βεβαίως δέν θά τήν έπολέμουν καί δέν θά τήνέθε- 
ώρουν ώς είδος άπηγορευμένον (Uva prohibita) 
βλαβερόν, καταδιώζιμον,μόνον ούχί δηλητηριώδες!

Έπειτα διατί παραδεχόμεθα ώς γνήσιον οίνον 
τόν ένδυναμωθέντα διά συμπεπυκνωμένου γλεύ
κους καί δέν δυνάμεθα νά σκεφθώμεν ότι δυνατόν 
ή ένδυνάμωσις αύτη νά έπιτευχθή καί διά τής 
σταφίδος, ή όποια έχει τήν αύτήν πρός έκεϊνο

σχέσιν καί διαφέρει μόνον καθ’ όσον ή συμπύκνω- 
σις έκείνου έγένετο διά τεχνητών μέσων, ένώ είς 
τήν σταφίδα γίνεται διά φυσικών τοιούτων ,

Πού έγκειται ή διαφορά καί πού κρύπτεται τό 
μυστήριον τό μεταοάλλον τόν οίνον είς μή γνή
σιον έάν προστεθή είς αύτόν σταφίς ή σταφιδίτης;

Έπίσης ό καθορισμός τού οινοπνεύματος, τού 
προστιθεμένου είς τούς γνησίους οίνους, ό δια
λαμβάνω'/ ότι πρέπει τό οινόπνευμα νά προέρχηται 
έκ γλεύκους ίνε έλλιπής, διότι δέν ορίζει καί τό 
έκ σταφίδος οινόπνευμα, τό όποιον όλοι παραδέ
χονται ώς οινόπνευμα ούδεμίαν έχον διαφοράν 
τού έκ συνήθους γλεύκους ζυμωθέντος παρα
σκευαζόμενου, άρκεϊ ό τρόπος τής άποστάέεως 
καί άνακαθάρσεως νά ήνε ό αύτός.

Δννάμεθα λοιπόν τον Σταφιδίτην νά 

ΟεωρήΣωμεν ώς γνηΣιον οίνον, άρκεϊμόνον 
κατά τήν παρασκευήν του νά έτηρήθησαν οί όροι 
οί καθοριζόμενοι ύπό τής συστηματικής Οινοποι
ίας, διά τήν παρασκευήν τών φυσικών οίνων, νά 
ποοστίθεται δέ τόσον μόνον ύδωρ, όσον δέν ύπερ- 
βαίνει τά όρια τής κανονικής τού οίνου συνθέ- 
σεως. ‘Ο οντω παραΣκεναΣθεις οίνος έχει 
όλα τά δικαιώιιατα της γνηΣιότητος, άρ
κεϊ μόνον τό χρησιμοποιηθησόμενον ύδωρ νά ήνε

καΟαοώτατον.Περαίνοντες νομίζομεν ότι πάντως ό ορισμός 
τού οίνου, όστις έδει νά ύποστηριχθή ύπό τής 
Ελλάδος έν τώ διεθνεϊ συνεδοίω, έποεπε νά συυ- 

πληρωθή ώς έζής :«Οίνος ίνε τό ποτόν τό λαμβανόμενον διά τής 
«οίνοπνευματικής ζυμώσεως τού χυμού τών νω- 
»πών σταφυλών, τών έλαφρώς ήλιασθεισών τοιού- 
»των, καθώς καί τού κανονικού έκχυλίσματος τής 

«σταφίδος»
Ή καλύτερον :«Οίνος ίνε τό προϊόν τής οίνοπνευματικής ζυ- 

«μώσεως τού γλεύκους ή τού χυμού τών στα- 
»φυλών» *

<ΓΙρός παρασκεμήν τού έκ ξηρών σταφυλών 
«γλεύκους έπιτρέπεται μόνον τόσον ύδωρ νά χρη- 
»σιμοποιηθή, όσον άπαιτεϊται ώστε νά μή δια- 
«ταραχθή ή κανονική αναλογία τών συστατικών 

τού παραχθησομένου οίνου».
Όσον δ' αφόρα είς τήν προσθήκην οινοπνεύμα

τος έπρεπε νά όρισθή έκτος τού έξ οίνουοίνοπνεύ- 
ματος καί τό έκ σταφιδίτου οίνου παραγόμενον 
προστιθεμένου είς τό τέλος τής φράσεως «προεο- 
χομένου έκ τής ζυμώσεως τού γλεύκους» τού συμ
πληρώματος : «ή έκ τού έκχυλίσματος τών ξηρών 

σταφυλών».

Άν δοθή προτίμησις είς τόν δεύτερον ορισμόν, 
καθ’ όν θεωρεϊται φυσικόν γλεύκος καί τό έκ ξη
ρών σταφυλών, τή προσθήκη τού άνεκτού ποσού 
</<Χ t V χ r 1 tπαραγομενον,ινε περιττή η ανωτέρω προσ- 

θήκη.Καί ταύτα μένέχομεν νά παρατηρήσωμεν ώς πρός 
τόν σταφιδίτην, σχετικώς όμως μέ τάς άλλας προσ- 
θήκας είς τόν οίνον διαφωνούμεν ιιέ τά έν τώ 
σχεδίω τής Ελληνικής έπιτροπής άναφερόμενα 
ιδίως όσον αφορά είς τήν προσθήκην τού κιτρικού 
οξέος, τό όπ ϊον όσον άβλαβές καί άν θεωρήται 
πρός θεραπείαν τής casse, έν τούτοις όμως ούδε
μίαν έχει σχέσιν πρός τήν φυσικήν τού οίνου σύ- 

στασιν.
Τνε τελείως ξένον σώμα μή εύρισκόμενον ούδέ 

κατ’ ίχνη ούτε είς τήν σταφυλήν, ούτε είς τόν 

οίνον.
Τό περίεργον δέ ϊνε ότι ένώ είμεθα τόσον αύ- 

στηροί προκειμένου περί σταφίδων καί σταφιδίτου 
είμεθα γενναϊοι ώς πρός τό κιτρικόν οξύ. Θά άν- 
τιτείνωσιν ίσως ότι τό έπιβάλλει ή ανάγκη !

Έάν ύπακούοντες είς τήν ανάγκην άρχίσωμεν 
νά προσθέτωμεν είς τον οίνον, ό,τι αύτη μάς έπι- 
βάλλει, βεβαίως τότε δυνάμεθα νά φθάσωμεν είς 
ποτά, τά όποϊα θά έχουν πρός τόν γνήσιον οίνον 
ώς μόνην σχέσιν καί συγγένειαν τόν δεσμόν, όστις 
τούς ενώνει διά τών τοιούτων ορισμών.

Δέν άποκρύπτοιιεν έν τούτοις ότι ένοειάζετο 
αρκετόν θάρρος καί έπιστημονικόν άνάστημα οχι 
μικρόν, πρός ύποστήριξιν τής άδίκως έπικηρυχθεί- 
σης σταφίδας καί τού έ£ αύτής οίνου ένώπιον τής 
κατ’ αύτών προκατειλημμένης παγκοσμίου κοινής 

γνώμης.
Μετ’ έξαιρέτου ύπολήψεως

Ο Α· ΡΟΥΣΟΓΤΟΥΛΟΣ
Υ. Γ. Είς τάς έφημερίδας άνέγνωσα ότι «ή 

Έλλ. δήλωσις περί τού ορισμού τού οίνου (ή άπο 
κλείουσα τόν σταφιδίτην καί τήν σταφίδα κλπ.)· 
έγένετο δεκτή ένθουσιωδώς διά χειροκροτημάτων 
ύπό τών Γάλλων αντιπροσώπων».

Καί είχαν πολύ δίκαιον νά χειροκροτήσουν διά 
τήν νίκην των αύτήν κατά τής έχθρας των στα
φίδος οί Γάλλοι, οί όποϊ ι ίνε κατωρθωτικώτατοι 
είς τά τοιαΰτα, άφού έπέτυχον προσέτι νά γίνουν 
δεκτοί είς όλα οί ίδικοί των ορισμοί, οί στηριζό- 
μενοι όχι μόνον είς έπιστημονικούς, άλλά, (ιδίως)· 
είς οικονομικούς, συμφέροντος αύτοϊς, λόγους.

Ούτω καί είς τόν ορισμόν τού «Κονιάκ» κα- 
τώοθωσαν νά θεωρεϊται τοιούτον μόνον τό εν 
Charente παρασκευαζόμενο'/,όπερ έπέφερεν ίσχυ^ 
ρόν πλήγμα κατά τού ελληνικού κονιάκ.

Εύγε τους !
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Εγω εξακολουθώ νά φρονώ οτι ^το τραδμα 
<ίο6»ρώτατον διά την «Ιταλίδα ο γενόμενος 
οεκτός ορισμός τοϋ οίνου και οτ< έχάσαιιεν σττου- 
οα.οτάτην εύκα.ρίαν πρός ύποστήρ,ξ,ν τοϋ προϊ
όντος μας.

Ειχομεν σπουδαιοτάτουςέπιστημον κούς λόγους, 
όπως υποστηρίξωμεν τήν γνησιότητα τοϋ σταφι- 
οίτου^καϊ Ανοίξωμεν ορίζοντας καταναλώσεως τής 
σταφίδος Ανυπολογίστου εύρύτητος καί Αφήσαμεν 
τήν περιστασιν νά μάς διαφυγή «μή χρησόμενοι 
τοϊς καιροΐς δρθως» ώς λέγει ό Δημοσθένης.

t Το προκείμενον ζήτημα ίνε έξ έκείνων τά όποια 
αυτό το επίσημον κράτος δέν έπρεπε νά πάρη τ<$. 
<ίον ελαφρά, διότι τυγχάνει καθ’ ημάς ανυπο
λογίστου σπουδαιότητος !

Β'. Υ. Γ. Μετά χαράς άνέγνωσα είς το Σκρίπ 
τής 13ης Σεπτεμβρίου οτι τήν γνώμην μου Α- 
σπάζεται καί ό έκ τών Αντιπροσώπων τής ’Ελλά
δος εν τώ διεθνει συνεδρίω διαπρεπής φίλος μου 
'Κ. Γ. Κοφινάς.

Ο ΑΥΤΟΣ

Ρ’.στησιν παρομοιάζω εκάστην οικογένειαν πρός μικράν 
πολιτείαν, έν τή οποία ό πατήρ είνε οίονεί ό πρό-δρος 
της Κυβερνησεως καί ύπουργός τών ’Εξωτερικών, τά 

ε λοιπά υπουργεία διευθύνει κατά τό πλεΐστον ή γυ
νή, αυτή ουσα ύπουργός καί τών οικονομικών καί τής 
παιδείας. Ό άνήρ έν τή οικογένεια ομοιάζει πρός τόν’ 

συνταγματικόν Βασιλέα τών νεωτέρων χρόνων, καθ’ 
ούς ούτος βασιλεύει άλλά δέν κυβερνά. Καί διά τοϋτο 
υσ,υχ., . ο έθνος τό εχον κακόν ύπουργόν τών οικο

νομικών καί δυστυχής ό οίκος, ένθα ή οικοδέσποινα 
ηξεύρει μέν νά διοίκηση τόν οίκόν της, δέν ήξεύρει 
«έ άπό οικονομίαν, τήν σπουδαίαν ταύτην πλουτολο- 
γικην πηγήν. Έν τώ μικρώ τούτω βασιλείω, πρέπει 
να πρόπονηθώσι, νά μορφωθώσιν οί άνθρωποι, οίτινες 
κατόπιν, θα γίνωσι πολϊται τοϋ μεγάλου βασιλείου, 
’•να άσκήσωσι τάς άρετάς τοϋ οίκου, χάριν τής ιδίας 
κα’. τών άλλων εύτυχίας. Έν τώ οίκω πρέπει νά προσοι- 
κειωθώσι τάς άρετάς τής πειθαρχίας, τοϋ σεβασμού, 

της αυταπαρνήσεως,τής δικαιοσύνης,τής φιλοφροσύνης, 
ττ,ς φιλεργίας, τής ορθής τών πραγμάτων άντιλή- 
ήίως τής απαλλαγής άπό πάσης προλήψεως καί 
δεισιδαιμονίας,τής θρησκευτικότητος καί φιλοκαλίας. 
Ή οικογένεια εμφανίζει τήν λύσιν τοϋ μυστηρίου τής 
αθανασίας. Καί ώς ένταϋθα ή άνθρωπότης άνανεοϋ- 

ται σωματικώς, ού'τω πρέπει νά άνανεοϋται καί ψυχι- 
κως, άποκαθαιρομένων ώς έν χων-υτηρίω τών σκωριών, 
αίτινες έπικάθηνται είς πάντα άνθρωπον κατά* τόν 
βιον αυτου, καί παρεχομένων πάντων τών έφοδίων, 
όσα απαιτούνται, ίνα δ νέος άνθρωπος χωρήση περαι
τέρω είς σοφίαν κα! αρετήν. "Αν δέ συλλογισθώμεν 
οτι ή πρώτη ηλικία είναι προορισμένη, ΐνα δέχηται 
απαλλοτριώτως τά σπέρματα είτε τά ώφέλιμα είτε 
τα βλαβερά, τότε ή άμέλεια περί τήν άρτίαν έκπαί- 
δευσιν τής γυναικός είναι ή μάλλον Αδικαιολόγητος 
πράξις τού άνθρώπου καί πρός τό παρόν καί πρός τό 
(ΛελΧον του έθνους.

Άφ’ ού δ πολιτισμός στηρίζεται άσφαλώς έπί δύο 
στύλων τής παιδεύσεως τού άνδρός κα! τής παιδεύ- 
σεως τής γυναικός,τί νά είπωμεν, όταν βλέπωμεν οτι 
παρ' ήμιν άκρα όλιγωρία έπεκράτησεν ώς πρός τήν 
παίδευσιν τών γυναικών. Άν δέν προσήρχετο είς έπι- 

κουριαν, η μάλλον έάν δέν έλάμβανε τήν πρωτοβου
λίαν τής έκπαιδεύσεως τών γυναικών ή Φιλεκπαιδευ
τική Εταιρεία, ίδρύουσα Διδασκαλεία θηλέων καί ’ 
παρασκευάζουσα διδασκαλίσσας, ίδρύουσα άνώτερα 
παρθεναγωγεία πρός πληρεστέραν μόρφωσιν τών γυναι
κών έν ταίςμεγαλειτέραις τής Ελλάδος πόλεσι, δέν 
ηξευρομεν τι θά ήτο κα! αύτή ή ούσα όμολογουμένως 
άτελής τών γυναικών παρ’ ήμΐν παίδευσις ! Σήμερον 
πανταχοϋ τοϋ κόσμου τό σύμβολον τό διέπον καί κα- 
νονίζον τήν παίδευσιν καί τών άνδρών κα! τών γυναι
κών εΐνε ή καθολική παιδεία.

ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ! EIWEEHE
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

( Βαθύτερα έξέτασις της επιρροής τής γυναικός εις 
τόν βίον τοϋ ανθρώπου θά έλεεινολογήση ήμάς διά τήν 
παντελή ελλειψιν ή διά την ανεπαρκή καί έπιπό- 
λαιον καί ακατάλληλον παίδευσιν, ην δίδομεν εις 
τας γυναίκας έν τοϊς σχολείοις. Καί τό γελοιωδέστα- 
τον δέ πάντων, διά νά δικαιολογώμεν ημάς αύτούς, 
είναι ή κοινώς παραδεδεγμένη γνώμη, οτι τών γυναι
κών ό νοϋς δέν έξαρκεΐ, δεν είναι πλασμένος διά σπου
δαία, ήτις επηρεάζει τά μάλιστα καί πρόγραμμα 

και συμπεριφοράν τών διδασκόντων. Καί όμως παρ ’ 
όλην την κατά τοιαύτας δοξοσίας καί πλάνας παρε- 
χομενην ατελή παιδείαν εύρίσκονται γυναίκες διανω- 
νιζομεναι μετ ’ επιτυχίας κατά την ορθότητα καί βα
θύτατα τών σκέψεων έν πολλούς ζητήμασι πρός άνδρας 
πολυχρονίως σπουδάζοντας.’Άς παύση ή τοιαύτη πλάνη 
ας γίνωσι καί διά τάς γυναίκας άνώτερα σχολεία, ώς 
είναι καί διά τούς άνδρας, άς διορθωθή δέ τό πρό
γραμμα και ή μέθοδος τής διδασκαλίας τών διαφόρων 
μαθημάτων, ητις πρέπει νά προσαρμοσθή πρός την 
φύσιν τής γυναικός, καί τότε θά φανη τί άξίζει ή 
γυνή καί πόσον μεγάλη είναι αύτής ή συμβολή είς 
την εύδαιμονίαν τής οικογένειας καί τής πολιτείας. 
Των γυναικών ή άποστολή είναι μεγάλη. Μέ εύχα-

II άς άνθρωπος καί αύτός δ άποχειροβίωτος πρέπει 
νά παιδευθή,ώστε νά άντιλαμβάνεται όρθώς των όντων 
καί γενομένων καί νά έρμηνεύη ταύτα όρθως’να παι- 
δευθή ούτως,ώστε πάσα ξένη λύπη ή χαρά νά εύρισκη 
άπήχησιν έν τή καρδία του, νά ένδιαφερεται και αυτός 

οϋ κοινού καλού συμπράττων προς τούτο, εν 
",ί θυσιάζων τό ίδιον συμφέρον υπέρ τής κοι

νά αισθάνεται τό ώραϊον έν τή τέχνη 
φύσει καί συντρέχη είς τόν έξωραίσμόν του 

•ή ψυχή αύτού ζώσαν πίστιν πρός του 
•ηρή

πεφ 
άνάγκη καί 
νής εύημερια; 
καί 
βίου- να 
Θεού τήν πρόνοιαν καί τήν προστασίαν, και να 
τόν λόγον τού Θεού· νά παιδευθή ούτως, ώστε να μη 
συμπαρασύρεται ύπό στιγμιαίων έπιθυμιών ή όρμων, 
άλλά νά άκολουθή ώρισμένα πρακτικά αξιώματα, τα 
οποία ή διδασκαλία καί δ βίος έδίδαςαν αύτόν, διότι 
τότε καί μόνον έξασφαλίζεται αύτού τε καί τών άλλων 
ή εύδαιμονία. Τοιούτος άνθρωπος λογικός,συμπαθητι
κός, ηθικός είναι τό ιδεώδες πρός ο τείνει ή μόρφωσις 
νά άνυψώση πάντας καί τούς άνδρας και τας γυναί
κας. Καί διά τοϋτο έκλήθη καί ή παιδεία αυτή κα
θολική ώς άναφερομένη είς πάντας ανευ διακρι- 
σεως τού γένους. Ή καθολική αύτη παιδεία, ητις 
καί άνθοωπιστική παιδεία καλείται, διότι σκοπον 

νά έξευγενίση τόν άνθρωπον, νά έξυψώση 
άξίαν τού άνθρώπου άναπτύσσουσα τόν νούν αυ- 
καί τήν καρδίαν καί τήν θέλησιν, είνε κατα λο- 
τής εύφυίας ή άφυΐας, τής ευπορίας η άποριας 

διαφόρων βαθμών καί διαφέρει ού μόνον κατά την 
έκτασιν άλλά καί κατά τά μαθήματα. Παρ ημιν 
διά τούς άνδρας τά σχολεία διακρίνονται εις δημο
τικά σχολεία, είς έλλληνικά καί γυμνάσια. Τοιαύτα 
έπρεπε νά ύπάρχωσιν άνοικτά καί δια τά κοράσια. 
Καί τό ύποχρεωτικόν τής έκπαιδεύσεως έπρεπεν να 
ίσχύη καί διά τά κοράσια, ώς ισχύει και δια τους 
παϊδας. Έάν ή άμάθεια είναι βαρβαρότης καί βλα- 
πτη τόν τόπον πολλαχώς καί παντοιοτρόπως,δέν βλε- 
πομεν διά τί δέν βλάπτει ώσαύτως καί ή άμάθεια 
τών γυναικών. *0 ’Αριστοτέλης έρωτηθεις,τι διαφε- 
ρουσιν οί πεπαιδευμένοι τών άπαιδεύτων είπενΌσφ 

οί ζώντες τών τε^νηκότων. Άλλα μήπως 7.λ· ν,μει, 
τήν σήμερον δέν λέγομεν ”Α^ρωπος Αγράμματος ξύ- 
λον άηελέκητον. Καί όμως, έν ώ τοσαύτην τιμήν απο- 
νέμομεν είς τήν Παιδείαν, τάς γυναίκας κατα κα
νόνα άφίνομεν άπαιδεύτους. Άνήρ άγράμματος αι- 
σχύνεται ώς τοιούτος, γυνή άγράμματος ούδεμίαν 
α’ίσθησιν ποιεί, μολονότι καί θαυμασμόν διεγείρει 
παρά τοίς άπλουστέροις τό γνωρίζειν γράμματα. 1οι- 
αύτή δυστυχώς ύπήρξεν ή πολιτεία ήμών επι ογδοη- 
κοντα έτη, καθ’άς ζώμεν έλεύθερον βίον, ώστε να 
άυβλυωθή ή συνείδησις ήμών καί νά. μή αίσθανωμεθκ 
τό κακόν'ώς τοιούτον. Ή παιδεία αυξάνει τήν άξίαν 
έκάστου άνθρώπου,ώς ή βιομηχανία αύξάνει την αςιαν

τοΰ 
γον

τών φυσικών προϊόντων. Μία όκά μεταςα άκα .εργα- 
σ-ο- έχει 20 δραχμάς, άλλά. διά τής βιομηχανίας 
κατεογάσθείσα άποκήά άξίαν είκοσαπλασίαν και πλέον. 
Καί ή άξια ένός έθνους μετραται μέ την αςιαν ην 
έχει έκαστον τών μελών αύτού. Τί ώφελει να υπαρ- 
γωσι δέκα καί έκατόν έκτακτοι άνδρες εις εν έθνος, 
όταν τό λοιπόν είναι άμόρφωτον ; Οι Ά&δηριται 
ήσαν Άβδηρϊται καί ας είχον τόν Δημόκριτον και 
οί Βοιωτοί ήσαν Βοιωτοί καί άς είχον τον Πίνδαρον.

παιδεία είναι ή τελειοποίησες του 
τελειοποιήσεως δέν έπρεπε 

ιπε νά ύποχρεωθώσιν 
των είς τά δημοτικά 
είς ίδια δέ σχολεία 
πόλεσι, ών ό διοργα- 
φύσιν καί τόν προω- 

πρός την παι-

Άφ’ ού λοιπον η 
άνθρώπου, τής τοιαύτης 
νά στερώνται αί γυναίκες. Έπρ: 

~ νά στέλλωσι τάς κόρας 
τοϊς μικροις χωρίοις, 

έν ταΐς 
ρέπει νά εινε κατα τήν 
ής γυναικός,

οι γον; 
σχολεία έν 
εν ταις κωμοπόλεσι κα 
νισμός ..Γ--------- χ ■
ρισαόν τής γυναικός, Ανάλογος δε και , ~
δευσιν τών άρρένων, ΐνα μή γεννά.ται εκ τή, a.c - 
στέρας μορφώσεως τών γυναικών καί τεχνική υπέροχη 
τού άνδρός. , , _ , ,. λ ,

Τά άνώτερα παρθεναγωγεία, τα οποία εν^ Αθη- 
ναις, Πάτραις, Κερκύρα καί Ααρίση διατηρεί η φι
λεκπαιδευτική εταιρεία καί οσα κατα μιμησιν τούτων 
έγένοντο ώς έπί τό πολύ ιδιωτικά, άντιπροσωπευουσι 
τήν δευτέραν μετά τά δημοτικά σχολεία βαθμίδα 
τής έκπαιδεύσεως. είνε ταύτα τρόπον τινα τα Ελλη
νικά σχολεία τών κορασίων, λείπει όμως δι αυτα η 
τρίτη βαθμίς τής έκπαιδεύσεως ά.νάλογος _ προς την 
γυμναστικήν παίδευσιν τών άρρένων. Και η ελλειψις 
4οιούτων σχολείων είνε έπαισθητη εις την κοινωνίαν 
διότι άλλως πως δέν εξηγείται η συρροή η μεγάλη 
τών κοοασίων είς τά Διδασκαλεία τών θηλεων της 
φιλεκπαιδευτικής έταιρείας, άφ’ ού εις αυτα φοιτω- 
σιν καί κοράσια, τά όποια ουδέ πορρωθεν υπάρχω 
ιδέα ότι θά γίνωσι διδασκαλισσαι.

Τοιαύτη είνε ή καταστασις τής 
γυναικών. Έν μέν τοίς χωρίοις αι 
κες μένουσιν άγράμματοι. Είς τας 
πόλεις, όπου καί ύπάρχουσι σχολεία ιδρυμένα χ*?ιν 
τών κοοασίων, παρέχεται ή μόρφωσις τών δημοτικών 
σγολείων καί μόνον είς τάς μεγάλας πόλεις παρέχεται 
μόρφωσις πως άνωτέρα τών Ελληνικών σχολείων και 

' 'τούτο διά. τών ιδιωτικών σχολείων, η δε δημοτική 
; άργή σπανίως συντηρεί τοιαύτα άνώτερα παρθεναγω

γεία. Νου-ίζω οτι είνε καιρός πλέον να παύση η τοι
αύτη άδιαφορία καί νά ληφθή ξ,άντοτε προνοια προς 
,,όοαωσιν τών γυναικών, άφού εινε βεβαιωμενον οτι 
υ,οοφωμέναι γυναίκες είνε το βαθμομετρον του πολι- 
τισαού ένός έθνους, αύταί έξασφαλι,ουσι κα; την ευ- 
τυγ-αν τού οίκου καί τήν τελειοτέραν μόρφωσιν της 
νέου- γεννεάς, ήτις έν τώ οίκω καί παρά της μητρος 
λαμβάνει τά πρώτα σπέρματα καί_ τών νοήσεων και 
τών συναισθημάτων καί τού ηθικού βίου, τα ο,.ο.α 
είνε άνώτερα ή κατώτερα κατά την μόρφωσιν της γυ
ναίκας.

-αιδεύσεως τών
-λεΐσται γυναι- 
κωμοπολεις και

i

Π. π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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γεωργική mmmi:
Άλλά καί άπδ τήν Βυζαντινήν 'Ιστορίαν δυ- 

νάμεθα ν’ άρυσθώμιεν διδάγματα προσεπικυροΟντα 
τής Γεωργίας τήν ευεργετικήν έπίδρασιν επί τής 
καθόλου εύρωστίας καί ευπραγίας ένος Έθνους.

Έάν οέ οέν θέλωμεν ν’ ά?ατρέξωμεν εις χρό
νους παρωχημένους, δέν θέλωμεν νά παρακολου- 
θήσωμεν τήν γεωργικήν δράσιν άπομεμακρυσμέ- 
νων εθνών, έχομεν πρό ήμών, προ τών όφθαλυ,ών 
μας, τδ ύψος καί το μεγαλείου μιας μερίοος τοΰ 
Έλληνικοΰ Λαοΰ ήτις γιγαντοΰται και μεγαλύ- 
νεται καθ’ έκάστην παρά τάς δχθας τοΰ Νείλου. 
Τίς κατέστησε τούς "Ελληνος τής Αίγυπτου 
περιβλέπτους, αΐσθηματίας, άρχοντας, τίς προσέ- 
δωκε το ηθικόν σθένος εις τον Ελληνισμόν τής 
Αϊνόπτου, τίς άνύύωσε τούς έκεΐ πατοιώτας υ,ας ; 
Ή Γεωργία καί μόνη ή Γεωργία. Μέχρι πρδ ολί
γου ή Αίγυπτος διετέλει ύπό τδ κράτος δέους χρη- 
ματιστικοΰ, άλλ’ ό Ελληνισμός ό έ’χων βαθείας 
τάς ρίζας ούχί έπί τών χρηματιστικών κόλπων καί 
τής μεταπευλήσεεος οικοπέδων, άλλ’ επι τοϋ βάμ- 
βακος, τού προϊόντος τής Γής, διέμεινε καί δια
μένει ακλόνητος καί άταράνως άντικρύζει τον 
πεοί αύτόν σάλον.

•Φ·

Δυστυχώς ή βάσις τής ανατροπής τοΰ Ελ
ληνικού Λαοΰ, ή διαπαιδαγώγησις καί μόρφωσις 
καί άνάπτυξις αύτοΰ άπομακρύνουσι το έθνικδν 
αίσθημα καθ’ έκάστην άπό τήν όοον τοΰ μεγα
λείου καί τής άρετής. Ούδείς έφρόντισενά στρέψη 
τήν προσοχήν τοΰ "Ελληνος εις τήν ιδέαν οτι δ- 
φείλομεν πάντες νά συνεχίσωμεν τάς εύγενεΐς 
παραδόσεις τής αρχαίας Ελλάδος διά νά θεωρη- 
θώμεν άξιοι απόγονοι αύτών. Τδ ζήτημα ούδενδς 
ούδέποτε έπέσυρε τήν προσοχήν, μόνον οί σύγχρο
νοι Έλληνες διά νά καταοείξωυ,εν τήν συγγένειαν 
τών σημερινών Ελλήνων πρδς τούς αρχαίους καί 
ότι είμεθα γνήσιοι άπόγονοι αυτών καταφεύγομεν 
άτυχώς εις μίαν πρόχειρον δσον καί ούόόλως κο
λακευτικήν δΓ ήμάς άπόδειξιν. Συγκεντροΰαεν < h · ί Γ ι
δλα τά έλαττώματα τοΰ νεωτέρου 'Έλληνος τά 
άριθμοΰμεν καί άνευοίσκοντες έν αύτοΐς ομοιότη
τας ποδς τά τών προγόνων υ.ας άναοωνοΰυ,εν πα- 
νηγυρικώς δτι ευρομεν τά ασφαλή σημεία τής έξ 
έκείνων καταγωγής μας. Η κουφόνοια, τδ αψί
κορον, το άστατου, ή αχαριστία, ή πολιτικομανία 
είνε οί μόνοι χαρακτηρισμοί οί ........  Γ..
πλέον επαναλαμβάνονται ώς άποοεικνύοντες ήμάς 
τών αρχαίων Ελλήνων ανταξίους απογόνους.Καί

· - ________ ____ - _______ Λ ~

ί όποιοι κατά κόρον

ούτω διά τών χαρακτηρισμών αύτών κατορθούσι 
καί αρχαίους ήυών προγόνους πλήρεις έλατ-
τωμάτων νά παραστώσι καί τούς σημερινούς απο
γόνους αύτών έτι χείρονας νά καταοεικνυουσιν άο’ 

ού έπί πλέον στερούνται καί τών αρετών έκείνων. 
’Αντί δέ, ώς αντιστάθμισμα τών ολέθριων τού
των ιδεών νά άναπτυχθή μία προσπάθεια νά μι- 
μηθώμεν τδ μεγαλοπράγμον καί υψηλόφρον έκεί
νων καί νά καταδείξωμεν τήν κληρονομικότητα 
οι’ έργων άνταξίων πρδς τάύπ’ αυτών πραχθέντα 
έπαναπαυόμεθα πρός τινα έξωτερικά ψυχικά τής 
φυλής μας γνωρίσματα καί παραοεχόμεθα δτι 
άσφαλώς καταγομεθα έξ έκείνων οί όποιοι,άν είχον 
τά έλαττώματα ταΰτα, έπλειοψήφουν δμως ε’ς 
άρετάς καί προτερήματα έξ έκείνων άτινα άνα - 
οεικνύωσι τούς Αούς μεγάλους, ισχυρούς καί 
σεβαστούς. Έν δέ σημεΐον έπιτακτικον καθ’ήμάς 
έφ ού δέον νά στραφή ή προσοχή τοΰ 'Έλληνος 
διά νά είνε εις θέσιν νά φέρη άξιοπρεπώς τήν με- 
γάλην κληρονομιάν τών ποοπατορων μας, είνε ή 
προσήλωσις δλων ήμών εϊς τήν Γεωργίαν. Επι
βάλλεται φρονοΰμεν πρός τοΰτο ή συνένωσις πάν
των τών όμοφρονούντων, πρδς σύμπηξιν κόμμα
τος πολιτικού έχοντος άναγεγραμμένην είς τήν 
σημαίαν του τήν Γεωργικήν άναγέννησιν τής Έλ- 
λάοος, ούτω δέ θά κατορθωθή διά πρώτην φοοάν 
νά ζή καί νά δρά έν Έλλάδι κόμμα άρχών καί 
έπί πλέον κόμμα δπερ θά ζητήση νά έπιβάλη τάς 
πλέον σωτηρίους άρχάς διά το ’Έθνος. Ημείς 
έν τώ μετρώ τών ουνάμεών μας δέν θά παύσω- 
μεν οιά τών στηλών μας νά τονίζωμεν έκάστοτε 
τήν μεγάλην σημασίαν ήν διά τον τόπον υ.ας Οά 
έχη μία σοβαρά έργασία προς έπικράτησιν τών 
ιδεών αύτών, θά θεωρήσωμεν οέ ώς ύπερτάτην 
εύτυχίαν τήν στιγμήν καθ’ ήν θά ίδωμεν δτι ό 
σπόρος δέν έρρίτθη μάτην.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚ m ΑΡΙΘΜΟ» *
Ώς βάσιν τής παρούσης ανατομίας μου λαμ

βάνω τόν άπολογισμόν τής χρηματικής διαχειρί- 
σεως διά τήν περίοδον ι φβρίου igoS—3ι 8βοίου 
igo6, έκ σελίδων 2g· ων προτάσσεται έκθεσις τών 
κ. κ. Ελεγκτών πρός τήν I ενικήν Συνέλευσιν

Έπί τή αφορμή τής ανωτέρω μελέτης τοΰ x. I Σταμα- 
τούλη ευχαρίστως ή Ελληνική Έπιθεώρησις δύναται ν’ 
άναγγείλη δτι δπως ήδη συνεπληρώθη τδ Συμβούλιον τής 
Γεωργικής Εταιρίας καί δπως καταφαί.εται ή ενέργεια, ή 
δρασις καί ή συστηματική έργασία τών νέων μελών τοϋ 
Συμβουλίου φαίνεται, έξησφαλισμένον τό μέλλον καί δ σκο
πός τής Εταιρίας. Έπί τούτω δμως διχσιολογουμένως δύ
ναται νά χαυχηθή ή Έλληνχή Έπιθεώρησις διότι αΰτη 
καί μόνη άνέλαβε τόν αγώνα τής μεταρρυθμίσεως καί βελ · 
τιώσεως τήίΔιοικήσεως αύτής ύποδείξασα τά σφάλματα τοΰ 
παρελθόντος.

Παρακολουθούσα τάς τελευταίας αποφάσεις τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου ή Ελληνική Έπιθεώρησις μετ ’ ενθουσια-

τών Εταίρων. Οί έλεγκταί ξηρά—ξηρά βεβαιοϋ- 
σιν έπί λέςει, οτι τό σύνολον τών καθαρών έσό- 
δων. άνήλθεν είς δραχμάς άα.ούα.φο καί τό σύ
νολον τών καθαρών δαπανών είς δραχ. 63.962.3ο, 
ήτοι ότι τό Διοικητικόν Συμβούλιον τό συντάξαν 
τόν προϋπολογισμόν καί ή τοΰτον έπιψηφίσασα 
Συνέλευσις τών έταίρων έπεσ’ όξω ώς πρός τά 
έσοδα κατά δραχμάς 11.929.90. Τό λογιστικόν 
τοΰτο φάλτσο προκειμένου περί προϋπολογι
σμού έκ πέντε περίπου δεκάδων χιλιάδων δραχμών, 
αποτελεί άδάμαντα Κοχινούρειον διά τόν συντά
κτην τοϋ προϋπολογισμού, δν δέν φαίνεται ότι 
διακρίνει ή συνήθης έμπειρία καί μετριωτάτη 
έμπειρία, διότι ήδύνατο, συμόουλευόμενος τούς 
προϋπολογισμούς τών προηγουμένων τεσσάρων 
έτών, νά μή προσοχθίση τόσον χονδροειδώς.

’Ανατέμνω τά έξοδα Διοικήείεως, καί εύρί- 
σκω ότι ταύτα άνέρχονται διά τό ύπόλογον έτος 

είς δραχ. 8.άχ ι .g^.Τό ποσόν δέν είναι μικρόν· άποτελεΐ τό */6 
τών έσόδων, καί άν παραόάλλη τις τοΰτο πρός τό 
πιστωτικόν 'ίδρυμα τής «Λαϊκής Τραπέζης» έγκα- 
τεστημένης είς οίκημα εύπρεπέστερον καί εύρυχω- 
ρότερον έκείνου τής Έθνικής Γεωργικής Εται
ρείας, μέ προσωπικόν ύπερτριπλάσιον,καί διαχειρι- 
ζόμενον ούχί περιουσίαν ι οο— ι 20 χιλιάδων δραχ
μών,άλλ’ έκατομμύρια όλα,δέν δύναται ή νά ανα
φώνηση, ότι είς τήν διαχείρισιν τού άλλοτρίου 
χρήματος ώς έπί τού προκειμένου, δέν πρυτανεύει 
ή φειδώ, άλλά κυριαρχεί ή ΣΠΑ ΓΑΛΗ,ήτις ού- 
δαμώς άλλως δικαιολογείται, άφ’ ού τίποτε έκ 
ταύτης κατ’ ούσίαν δέν κερδίζει ή ’Εθνική I εωρ- 
γία, χάριν τής όποιας,Εταίροι, Δωρηταί, Εύερ- 
γέται καί τό Κοάτος. είσφέρουσιν ή τό δίλεπτον 
τής χήραο ή τάλαντον τοΰ πλουσίου. Τό ποσόν 
τής δαπάνης ταύτης, ήδύνατο νά περιορισθή κατά
τό ήμισυ, άν τά γραφεία τής Εταιρείας μετε- 
φέροντο είς τό Χαλάνδριον καί άντί Ειδικού 
Λογιστού άμοιβομένου μηνιαίως διά δραχμών 3οο, 
τά καθήκοντα τούτου άνετίθεντο έπί μηνιαίω έπι- 
μισθίω δραχμών ιάο είς τόν έτερον τών δύο 
Γεωπόνων. Ότι θά έπραττεν εϊς συνετός ιδιο
κτήτης καλλιεργών τό κτήμά του, τούτ’ αύτό

έπιβάλλετο νά πράξη καί τό ύπεύθυνον Διοικητι
κόν Συμόούλιον τής 'Εταιρείας. Δυστυχώς δέν τό 
έπραξε. Διατί ; Άναμένομεν τήν άπάντησιν παρά 
τών ύπευθύνων. Άπτομαι έτέρων δύο κονδυλίων.

Μισθός τακτικών έργατών Δρ. φοαά 
» έκτάκτων » » 22φφ.86

Τό ποσόν μ’ έκπλήσσει διότι, άν δεχθώ τήν 
όλην έκτασιν τού καλλιεργουμένου χώρου είς 
στρέμ. 20 — 26, όσος περίπου εϊναι ό έν Χαλαν- 
δρίω χώρος τού άγροκηπίου, κα! γεωργικήν καλ
λιέργειαν αριστοτεχνικήν — πολυτελή, δαπάνην δέ 
κατά στρέμμα δρ. ιοο.Ό κ. Πιέτρης’Ιταλός άγρο- 
νόμος καί οργανωτής τής Βαλλιανείου Πρακτικής 
Γεωργ.Σχολής,ύπελόγισε διά τό πρώτον έτος τήν 
δαπάνην είς δραχμάς χο ή όλη δαπάνη είναι 20θο 
— 2S00 δραχμών. Τό πράγμα δεΤται έξηγήσεως 
ήτις δύναται νά προκύψη κατ’ εικασίαν πιθανήν 
ότι οί έογάται τακτικοί καί έκτακτοι έργάζοντα( 
τό τρίτον μόνον τής ήμέρας. Χωρώ πρός τά 
πρόσω· καί εύρίσκω καί έτέραν δαπάνην έκ δραχ. 
6og : 20 δΓ έπισκευήν ιπποσκευών άμάξης. Ή 
δαπάνη εϊναι όντως λανθάνουσα καί κεκαλυμμένη 
διά τά προσχήματα, διότι ή άμαξα θέλει ίππους 
πρός έλξιν, οί ίπποι τροφήν καί πετάλωμα, έ
ξοδα νοσηλείας, άμαξηλάτην πρός οδηγίαν καί 
ούτος μισθόν, καί τοκοχρεωλύσιον διά τήν μείωσιν 
τής άξίας τών ίππων, όλα δέ ταΰτα ένούμενα 
άπαιτούσιν έτησίως δαπάνην τούλάχιστον τρισχι- 
λίων δραχμών· δΓ δ καί πάλιν έρωτώ τινα σκο
πόν έξυπηρεεΐ ή διατήρησις άμάξης έν Άθήναις 
ή έν Χαλανδρίω ; Μήπως είσήχθη είς τήν γεωρ
γίαν ό νεωτερισμός τής καλλιέργειας δΓ άμαξών 
τής πολυτελείας ή τού περιπάτου; Ή μήπως σύγ
χρονός τιςΤριπτόλεμος έπιβαινων ταύτης περιθέει 
άπό Σουνίου καί· Κωλιάδος Άκρας καί άπό τού 
Αιγάλεω μέχρις Ώρωπού τήν Αττικήν, καί σπεί
ρει τόν πλούτον τής γεωργικής πολυμαθείας του 
(!) είς τούς μακαρίους άγρότας τής ’Αττικής ;’Α- 
παντήσατε άξιότιμοι κ. κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
τής Εταιρείας, διότι τό χρήμα ταύτης εϊναι ιε
ρόν, καί ώς τοιούτο διατιθέμενον, πρέπει ν ά 

πιάνη τόπο.Χωρώ έτι καί εύρίσκω έτησίαν δαπάνην δραχ
μών ιό^ο.δο πρός συντήρησιν Δεκαέξ (άριθ. ι6) 
αιγοπροβάτων. Οία χλιδή καί εύμάρεια δαψιλεύ- 
εται είς μακάρια ταύτα ζώα ! Τά καμαρώνω αλη
θώς, άναλογιζόμενος πόσον θά ένθουσιασθώσι έξ 
άπογοητεύσεως οί παρ’ ήμΐν κτηνοτρόφοι μανθά- 
νοντες δτι κτηνοτροφική έπιχείρησις έκ ι6 αίγο- 
βροβάτων πλήν σταύλου μετά τού μισθού τού 
ποιμένας έκ δρ. Soo στοιχίζει κατά κεφαλήν τό 
εύτελές ποσόν δραχ. ι 3ο,καί ό κύριος κτηνοτρό-

σμισΰ παρχτηρεϊ ότι ή έργχσία πρός χνχαόρφωσιν κχί διευ- 
θέτησιν τής όλης Διοικήσεως τοΰ ευεργετικού τούτου ιδρύ
ματος βχίνει άπροσκοπτως κχί μετά πολλοϋ ζήλου διαχρι- 
νομένων είς τοΰτο χώι νέων μελών τοΰ Συμβουλίου κ.Μπε- 
νάκη, Θεοτόκη, Μχζαρά<η, Καμπα κτλ.

Ή Ελληνική Έπιθεώρησις ή όποια μετά πολλοϋ ενδια
φέροντος καί παοηχολούθησε και θά παρακολούθηση τά 
αποτελέσματα τής τοιαύτης ένεργείας θέλει αφιερώνει κσί 
είς τό μέλλον τάς στήλας αύτής εις ότι θεωρεί χρήσιμον 
κχί έπωφελές πρός ύποστήριξιν τής Γεωργικής διά τήν τε

λεί» ν εφαρμογήν τοΰ προγοάμμχτός της.
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φος θά είοπράζη έκ κτηνοτροφικής τούτων παρα
γωγής δραχμάς ι6— ij κατά κεφαλήν, ήτοι θά 
πληρώση άπό τή σακκούλα του καί 
ντζερεμέ ι 13 — ι 14 δραχμάς πάλιν κατά 
κεφαλήν ! Αξιότιμοι και εύλογηυένοι κ. κ. Διοι
κητικοί Σύμβουλοι τής 'Εταιρείας- τοιαϋτα πο
ρίσματα κτηνοτροφικοϋ νεωτερισμού προσκομίζον- 
τες είς τήν κτηνοτροφίαν, φρονείτε, οτι θά πεί- 
σητε τήν νομαδικήν τοιαύτην πρός μίμησιν ; Μή
πως αξιότιμοι κ. κ. Σύμβουλοι νομίζετε, οτι θά 
πείσητε τούλάχιστον τήν κατοικίδιον ορνιθοτρο
φίαν νά Σας μιμηθή, διότι διά συντήρησιν 120 
πτηνών, καί μετά δαπάνην 52ο δραχμών συμφέρει 
είς ταύτην έάν κερδίση τό ήμισυ τών δαπανών, 
καί πρός κάλυψιν τοϋ ύπολοίπου νά έκποιήση καί 
τά ορνίθια ; Ωραίοι μά τήν άλήθειαν οί συλλο
γισμοί Σας ! Συνεχίζω.τήν άνατομίαν καί εύρί- 
σκω φώς παρήγορον δι’ άλλον κλάδον τής Γεωρ
γίας τήν μελισσοκομίαν, έφ’ ή καί έναβρύνεται 
τό Συμβούλιον. ’Αγνοώ όπόσος είναι ό άριθμός 
τοϋ νέου τύπου κυψελών, διότι τοιοϋτον τι δέν 
άναγράφεται έν τή λογοδοσία, άλλά τοϋτον άπο- 
δεχομαι ώς κυμαινόμενου μεταξύ 5ο — 6ο κυψε
λών. Πηλίκον είναι τό έκ τούτων έσοδον; ’Α
παντα άντ’ έμοϋ ή λογοδοσία- είναι δραχ. 198.80 
έκπροσωποϋσαι τήν αξίαν η6 οκάδων μέλιτος. Ά- 
φίημι είς άλλους νά θαυμάζωσι καί τό τοιοϋτον 
γεωργικόν σερβίρισμα. Τό περιγράφω άπλώς προσ
θέτων, οτι τοιαύτη μελισσοκομική έγκατάστασις 
άνευ τοϋ μελισσοκομείου καί τών έργαλείων, καί 
άνευ τής μισθοδοσίας τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Μελισ
σοκομείου στοιχίσασα πιθανώς 3οοο δρ. έπέφερον 
έσοδον πρός 6 τοΐς °/0,

Χωρώ έτι καί ίσταμαι έννεός πρό δύο άλλων 
σημείων τής λογοδοσίας, ζημίαι έκ κτηνοτροφείου 
καί πτηνοτροφείου διά τό ύπό έλεγχον έτος,μικρά 
καί εύτελή πράγματα (!) μόνον δραχ. 7664,85, ζη- 
μίαι έξ εσφαλμένης ά ρ ι θ μ ή σ ε ω ς (ό όρος 
έκ τής λογοδοσίας) καί έκ βλάβης φυτών Χα
λανδρίου Δρ. ιο.όοο καί ζημίαι έκ τής έκτιμήσεως 
τοϋ καταργηθέντος άγροκηπίου Λαμίας δραχμαί 
133ο, ήτοι έν κατρακύλισμα διά τά τρία ταϋτα 
κονδύλια έκ δραχ. 19.484.85, όπερ σημαίνει οτι 
ή Εταιρεία ύπέστη ζημίαν, ήτις, προδίδουσα ά
νοιάν καί άγνοιαν τής ζωοτεχνίας καί τών 
δοων τής καλλιέργειας, έάν ουνέβαινεν είς ιδιω
τικόν συνεταιρισμόν, τό Κραχ τούτου 
είναι ή άμεσος συνέπεια.

Έδει νά πεοατώσω τήν άνατομίαν τών άριθ- 
μών, άλλ’οί ευλογημένοι ούτοι παράγοντες ή έλ- 
λείπουσιν έκεΐ ένθα δέν έπρεπε νά παραλειθφώσι, 
ή παρατάσσονται τοσοϋτον συνοπτικώς ώστε είναι

απρόσφοροι πρός τήν έρευναν. Εξηγούμαι. Δέν 
βλέπω ώς έσοδον τήν άξίαν τήν έκ τόσου άριθ- 
μοϋ διατραφέντων έν Χαλανδρίω κτηνών παρα
χθείσης κόπρου. Νά παραδεχθώ ότι δέν παρήχθη 
τοιαύτη ; Ούτε τό διανοούμαι, διότι τοϋτο άντι- 
βαίνει είς τήν κεκτημένην πείραν- οι’ ό καί απο
δέχομαι, ότι τό Συμβούλιον τής 'Εταιρείας αγνοεί 
τήν Γεωργικήν λογιστικήν,τήν όποιαν αύτομαθώς 
γνωρίζουσιν καί οί άμαθέστεροι τών γεωργών. 
Δέν βλέπω έπίσης ένα συνοπτικόν κατ’ είδος 
άριθμόν καί ηλικίαν πίνακα τών έν Χανλανδρίω 
δένδρων, άλλά μόνον ένα στρογγυλόν τοιοϋτον 
έκ τοϋ ποσού ιι2.23ο καί πλέον ού. Διά τι ή 
παράλειψις, άφοϋ έν τώ κλάδοι τής ζωοτεχνίας 
καί οί μήνεςτών γαλαθηνών χοίρων άνεγράφησαν;

Θοϋ Κύριε φυλακήν τώ στόματί μου, καί ά ν- 
δρα μ οι έννεπε Μούσα- δ ς μ άλα μό
χθησε (!) καί ’Εθνικήν Γεωργικήν Εταιρίαν ά- 
β ουλίη κατερράκωσε.Τροχάδην διαδραμών τούς 
άριθμούς, καί έκ τούτων, καί μόνον έκ του 
των έξαγαγών συμπεράσματα, φρονώ άνεπιφυ- 
λάκτως ότι τό Διοικητικόν Συμβούλιον της 
Εθνικής Γεωργικής Έταιρίας χάνεται 
είς τό τέναγος τϊΐς Γεωργικής απειρίας 
καί τάς χάριν προοώπων άπατάλης χρή
ματος ιερού καί άλλον έχοντος προορι
σμόν.

I. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

ήθελεν

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ I

Περίεργος ά r. ό ό α d ι ζ

Τρεις τραπεζιταί τών Παρισίων γνωστότατοι και 
πλουσιότατοι, έπινον μετ ’ άπολαύσεως ήμέραν τινά 
όμοϋ τόν αφρώδη καί λαμπρόν οίνον τοϋ Άί όστις, ώς 
γνωστόν, δέν φέρει ποτέ εις μελαγχολίαν. — Ευθυμία, 
δέν θά είπω τρελλή, άλλά γλυκεία καί πλήρης θέλ
γητρου, έκ τών νεύρων των μετέβη είς τήν ψυχήν, 
καί ένέπνευσεν αύτοΐς τήν γενναιοδωρίαν.— *Η γεν
ναιοδωρία είνε τό σχετικώτερον πράγμα τού κόσμου, 
δύναται τις έπίσης νά ήνε γενναιόδωρος μέ έν σολδίον 
όπως καί μέ έκατομμύρια κατά την κοινωνικήν θέσιν 
έκαστου.— Ό έχων σολδίον και δίδων αύτό δέν είνε

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ 
[ΔΙΗΓΗΜΑ]ΕΑΣΉΗΑ ΜΕΤΑΦΡΑΖΙΖ WA 70 ΓΑΛΛΙΚΟΝ
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έτοποθέτησε τό ίδικόν του εις τήν Παλαιάν- οδόν τοϋ· 
Ναοϋ, πτωχήν συνοικίαν, όπου ό θησαυρός του θά εύ- 
ρισκε καλήν ύποδοχήν. Ό τρίτος τέλος έν τή Λατι
νική συνοικία έν τή όδώ τών Ματουρέν-Σαίν-Ζάκ.— 
Τις οίδεν; Έλεγεν ούτος καθ’ εαυτόν. “Ισως προικίσω

- '* ' ϋ ι «V* ' '! 1 παρχουσι togocu 

μεγαλοφυίαι μένουσαι ίσως άσημοι έ’νεκεν ολίγου χρυ

σού !
Κεφ. II. ΊΙ οδός Μαρϋέ Ντ’ Άγκεάάό.

ΤΙ νύξ, όπως έλεγον άλλοτε, έξέτεινε τόν μέλανα 
αύτής πέπλον επί τής αρχαίας πόλεως τών Φράγκων. 
Τό φωταέριον έφεγγε ζωηρώς καί μία τών άκτίνων 
του έφώτιζεν όλοσχερώς τό ίόχρουν μαροκινόν τοϋ πορ
τοφολιού. Οί άπλοι πεοιπατηταί, οί άνθοωποι τών 
ύποθέσεων, οι ερασταί οί άγαπώντες τό ήμίφως, οί έκ 
τής έργασίας έπιστρέφόντες έργάται, οί ές εορτής ή 
πανυγήρεως έπανερχόμενοι εύτυχεϊς τής ήυ.έίας, οί 
επαϊται, οί αστυνομικοί έπί τέλους,, πάντες διήρχοντο 
χωρίς νά τόιδωσιν.Είς τά συνεχή διαλείμματα καθ’ά 
ούδείς διέβαινεν όΤραπεζίτης κατελαμβάνετο ύπό τής 
έπιθυμίας νά τό άναλάβη καί νά τό θέση ακριβώς 
είς το μέσον τής όδοϋ, άλλά πιστός είς την ύπόσχε- 
σίν του τό αφήκεν. Ό καιρός έφευγε ταχέως. Τέλος 
είς ρακοσυλλέκτης διήλθε μέ τόν ζνημμένον του φανόν 
έδωκεν έν κτύπημα μέ τήν άρπάγην πρό τοϋ τέρμα
τος...— ’Ετελείωσεν, έσκέφθη ό δωρητής, νά ό άν- 
θοωπός μου !—Ήπατάτο. Καί ό ρακοσυλλέκτης έ- 
πέρασε, χωρίς νά ίδη τόν θησαυρόν, τόν όποιον είχεν 
έγγίση σχεδόν. Οί διαβάται καθίσταντο αραιότεροι’ 
ό τραπεζίτης έκάπνιζεν ήδη τό δέκατον σιγάρον. 
’Αποφασισμένος νά πέραση εκεί όλην την νύκτα, 

έκαυ.νεν ύπομονήν κα! περιέμενεν.
Μόλις ποός τά έξημερώματα συνέβη ό,τι ποοσε- 

δόκα. Είς νέος έςήλθεν έκ τίνος οικίας πενιχρού έξω— 
τεοικού τής όδοϋ Σιουρέσν καί διήλθε δύο βήματα 
υ.ακοάν τού τραπεζίτου, όστις μόλις έπρόφθασε νά 
κουφθή είς τήν γωνίαν τής θύρας ενός αμαξοστασίου. 
Είς τό ©ώς τού αερίου, διέκρινε βαθεΐαν άλλοίωσιν είς 
τό ποόσωπον τού νέου- ήτο ύπερβολικά ισχνός καί έ- 
φαίνετο ότι βαθύς πόνος τόν κατεβίβρωσκεν. ’Εβάδιζε 
ν.έ βήιχα πυρετώδες, σπασαωδικόν, καί ν.έ τούς όφθαλ- 
αούς μηχανικώς κύπτοντας πρός τήν γήν. Τέσσαρες 
ώραι τής πρωίας έσημαινον ήδη είς το ώρολόγιον τοϋ 
Δην.αοχείου. Είτε έκ κόπου, είτε έξ αγωνίας, αφήκεν 
έαυτόν νά καταπεση μάλλον ή νά καθίση επί τοϋ λί
θινου στηρίγματος τοϋ τέρματος εις την βασιν τοϋ 
οποίου ύπήοχε τό πορτοφόλιον..—Θεέ μου ! Θεέ μου ! 
έψιθύρισεν, έν ω τά δάκρυα έρρεον έπί τών έσκαμμένων 
παοειών του, Θεέ μ.ου ! Πώς νά την σώσω, πώς νά 
ζήσω έγώ ό ίδιος j Χωρίς μέσα, χωρίς άρτον, χωρίς 
άσυλον... καί ό θάνατος κτυπά είς τήν θύραν μας !... 
Θεέ αου, δόσατέ μοι τήν δύναμνν νά άνθέξω μέχρι

γενναιοδωρότερος εκείνου όστις έχων δύο έκατομμύρια 
δίδει τό έν —Οί τραπεζιταί μας λοιπόν ήρχισαν νά 
συζητώσι τήν εϋρεσιν τρόπου πρός καλητέραν τοποθέ- 
τησιν τών χρημάτων των, όρίσαντες μάλιστα έκ τών 
προτέρων τό ποσόν, δεκακισχίλια φράγκα. Ώραΐον πο
σόν πράγματι ! — Συνεζήτουν λοιπόν έπί πολύ είς μά
την ότε είς έξ αύτών όστις ίσως είχεν άναγνώση τήν 
Χαλιμάν, ένεθυμήθη τόν Σαάδ καί Σααδί.

«Είς μάτην συζητοϋμεν, Κύριοι, διότι ύπ άρχει πάν
τοτε δύναμις τις άνωτέρα τής θελήσεώς μας ήτις θά 
έπιφέρη κατά βούλησιν αύτής, τήν έπιτυχίαν ή απο
τυχίαν τών σχεδίων μας».—Ποια ' — «Ή τύχη».— 
Είς την άντιχριστιανικην ταύτην λέξιν οί δύο άλλοι 
έμειναν μέ τό στόμα κλειστόν.—Οί τραπεζιταί έν γέ- 
νει, καί οί μάλλον γενναιόδωροι σπανίως όαιλοϋσι περί 
προνοίας, πιστεύουσιν όμως είς τήν τύχην, ήτις πολ- 
λάκις ανατρέπει τούς έπιτυχεστέρους αύτών συνδυα
σμούς.— «Λοιπόν κύριοι, (έπανέλαβεν ό ρήτωρ), έπειδή 
ή τύχη, είναι ίκανωτέρα, σοφωτέρα μάλιστα ήμών ό
λων έν γένει, ας έκλέξωμεν αύτήν όπως διανείμη τάς 
άγαθοεργούς προσφοράς μας».— ΊΙ πρότασις αύτη, 
ύποβοηθούντων τών έκ τοϋ οίνου καπνών, έγένετο πά- 
ραυτα δεκτή. Ό ρήτωρ λοιπόν έξηκολούθησεν άνα- 
πτύσσων λεπτομερώς τό σχ ίδιον του. — «Άς λάβωμεν 
έκαστος έν πορτοφόλιον καινουργές, παρθένον ούτως 
είπεϊν, τό όποιον νά υ.ή δύναται νά μάς προδώση κατ’ 
ούδένα τρόπον, άς έγκλείσωμεν έν αύτώ δέκα χιλιάδας 
φοάγκα, καί άς άποθέσωμεν αύτό είς την γωνίαν τοϋ 
τέρματος μιάς όδοϋ».—Οί άλλοι δύο προέβαλον άν- 
τιροήσεις. Τό χρυσοϋν αύτό μάννα ήδύνατο νά πέση 
εις τάς χεΐράς πλουσίου- τί θά έγίνετο λοιπον ή αγα
θοεργός αύτών πρόθεσις — Ότι δήποτε καί άν έκλέ- 
ξητε, άπήντησεν ό πρώτος, νά είσθε βέβαιοι ότι δέν 
θά έπιτύχητε τίποτε καλήτερον. Ύπάρχουσιν εκατόν 
πιθανότητες έναντίον μιας ότι θά έκλέςητε κανένα κα- 
τεργάρην ή τινά μή έχοντα άνάγκην, χωρίς νά ανα
φέρω έκείνους είς τούς οποίους τό χρήμα θά άπέβαι- 

νεν έπί κακώ καί όχι έπί καλώ.—Νέαι άντιρρήσεις.
Εϊναι δυνατόν τό χρήμα νά προςενήση κακόν, ;— ’Επί 
τέλους συνεφώνησαν ν’ άφήσωσι τό πράγμα είς τήν 
τύχην, καί έμειναν σύμφωνοι ώς προς τά πορτοφόλια 
καί τήν γωνίαν τής όδοϋ. — "Εκαστος έξέλεξε διάφο
ρον συνοικίαν καί άπεφάσισαν νά προσπαθήσωσιν όπως 
παρακολουθήσωσι τόν εύτυχή εύνοηθησόμενον ύπό τής 

τύχης καί μάθωσι τί θά εγίνετο το χρήμά των.— 
Άφ’ ού έχωρίσθησαν, ό πρώτος τραπεζίτης έπελθού- 
σης τής νυκτός κατάθηκε το παρθένον αύτοϋ πορτο
φόλιον, έφωδιασμένον μέ δέκα χιλιόφραγκα είς τήν 
γωνίαν τής όδοϋ Μαρσέ Ντ’ Άγκεσσό, έν τώ προα- 
στείω ’Αγίου Όνωρίου.— Έπροτίαησε τό υ.έοος τοϋτο 
διότι ήτο έρημον καί έσκέπτετο ν’ άπολαύση έπί πολύ 
τήν έκ τής προσδοκίας εύχαρίστησιν. Ό δεύτερος

τήν Γαλλίαν μ’ ένα μέγαν ά.νδρα
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τέλους. — Δι ’ αγωνιώδους προσπάθειας ήγέρθη, παρα
τήρησε θλιβερώς τό λίθινον ερεισρια έπϊ τού οποίου 
είχε πριν ζχθίση· διέκρινε τό πορτοφόλιον. Μέ τήν 
απληστίαν τού διψασμ.ένου περιηγητοϋ οστις φθάνει 
είς τήν οασιν τής Σαχάρας καί πίνει έπϊ τέλους είς 
τήν διαυγή πηγήν, ό ωχρός νέος έκυψε διά νά λάβη 
τήν ανέλπιστο? ταύτην λείαν. Στεναγμός άποσπα- 
σθείς έκ τού κόπου τόν όποιον τοΰ έπροςένησεν ή κίνη- 
σις αΰτη ύπήρξε νέα άπόδειξις τής λυπηρζς αύτού 
καταστάσεως. Πλησιάσας πρός τό φωταέριον, ήνοιξε 
τό πορτοφόλιον τό έξεφύλλισε, καϊ έςεπλάγη βλέπων 
τά φύλλα αύτοΰ λευκά.... Κίνησίς τις μάλιστα τής 
κεφαλής του έμαρτύρει ήδη τήν μικράν σημασίαν ήν 
άπέδιδεν είς τό εύρημα τοΰτο, ότε ήσθάνθη το έςό- 
γκωμα ένός τών θυλακίων τοΰ πορτοφολιού.Τό ηνοιξεν 
έπί τέλους καί έξήγαγε τά χαρτονομίσματα... Σπα
σμωδική φρικίασις έτάραξεν ολα του τά μέλη, είτα 
άστραπή χαράς έπορφύρωσε τό κάτισχνον πρόσωπόν 
του. Μέ βλέαμα κλέπτου έξήτασε τά πέριςδιά νά ϊδη 
μήπως κατεσκοπεύετο- ή οδός τω έφάνη έρημος.Τότε 
έμέτρησε τά τραπεζογραμμάτια, τά έπανέθεσεν είς 
τό πορτοφόλιον τό όποιον έκρυψεν έν τώ κόλπω του 
καί πλήρης νέας δυνάμεως άντληθείσης έκ τής άνελ- 
πίστου ταύτης εύτυχίας, έλαβε τρέχων τήν διεύθυνσιν 
τής οδού Σωσσαί. Ό Τραπεζίτης έσπευσε νά τον ά- 
κολουθήση άλλά ή απροσδόκητος ευκινησία τοΰ νέου 
θά τόν έκαμνε νά χαθή άπό τούς οφθαλμούς του έάν 
'δέν είχε σταματήση είς την θύραν τοΰ φαρμακείου τής 
πλατείας Μποβώ.

— Βεβαίως, είπε καθ ’ έαυτόν ό άγνωστος ευεργέ
της του, δέν θά μένη έν τώ φαρμακείω. Έδώ μόνον 
θά εινε τό τέρμα τής νυκτερινής του έκδρομής.—Τώ 
όντι, άφοΰ έκτύπησε πολλάκις ήνοιξαν τό κατάστηαα, 
καί ό νέος έζήτησεν έπϊ πιστώσει φάρμακον δεικνύων 
τήν συνταγήν τοΰ ιατρού.—Χούμ ! έκαμεν ό φαρμα
κοποιός, δέν σάς γνωρίζω άπό καιρού είμή έξ όσων μοΰ 
γρεωστεϊτε..., καί τά ιατρικά στοιχίζουν ακριβά.... 
”Ω ! είπεν ό πελάτης μετά χαρακτηριστικού μειδιά
ματος, μή φοβεΐσθε, Κύριε, άπο αΰριον θά πληοώσω 
όλα. Δότε μοι ταχέως, ή μήτηρ μου είνε τόσον ασθε
νής !... —Κεκρυμμένος πλησίον τής θύρας ό» τραπεζί
της είχεν άκούση τά πάντα.—Λαμπρά, λαμποά, έ
λεγε καθ’ έαυτόν, ή τύχη μέ ύπηρέτησεν άξιόλογα. 
Ιδού άνθρωποι οϊτινες έχουσι μεγάλην άνάγκην βοή
θειας. Είνε έκ τών σεμνών έκείνων πτωχών οϊτινες 
έδυστύχησαν ένεκα καταδρομής τής τύχης καί έντρέ- 
πονται νά ζητήσωσιν ελεημοσύνην. Χαίρω λοιπόν 
διότι έβοήθησα ένα όμοιόν μου άξιον πάσης συμπάθειας.

Μετά τέταρτον ώρας, ό νέος έξήλθε τοϋ φαρμακείου 
καί έπανέλαβε τροχάδην τόν δρόμον δν είχε διατοέξη 
πρότερον.’Ητο τόσον εύτυχής ν’ άναγγείλη τήν καλήν 
εϊδησιν είς τήν μητέρα του ! Έλησμόνει πάσας αύτού

τάς θλίψεις πάσας τάς στερήσεις.— "Ας φέρωμεν κατά 
πρώτον τό φάρμακον, τήν θεραπείαν, έσκέπτετο καθ’ 
έαυτόν, καί κατόπιν θά σκεφθώ δι ’ έμαυτόν.Θά φάγω 
έπί τέλους.— Ό τραπεζίτης τόν ϊδεε νά είσέλθη εις 
την οικίαν τής οδού Σιουρέσν, έγραψε τόν αριθμόν αύ
τής έπί τοϋ σημειωματάριου του, καί έπέστρεψεν ήσύ- 
χως, βέβαιος ών ότι έν καταλλήλω χρόνω θά ήδύνατο 
νά λάβη πάσας τάς αναγκαίας πληροφορίας.

ϋεό. III. Τδ απρόοπτον
Ό Ραΰμόνδος,ούτως ώνομάζετο ό νέος,άνέβη έσπευ- 

συ.εύνως πέντε πατώματα καί διά τινοε κλίαακος έ- 
φθασεν είς τό ύπερώον.— Είς τό βάθος σκοτεινού δια
δρόμου, ψηλαφητεί εύρεν ευκόλως θύραν τήν οποίαν 
άμέσως ήνοιξε, καί αί πρώται ακτίνες τοΰ ήλίου ει- 
σερχόμεναι διά μικρού καί στενού παραθύρου έφώτισαν 
τήν εικόνα τής φρικωδεστέρας άθλιότητος. Τά φορέ
ματα τού Ραϋμόνδου ήσαν οπωσδήποτε εύπρεπή καί 
καθαρά, τελευταία λείψανα φεΰ ! παρελθούσης ευπο
ρίας, κα! έξ αύτών ό ξένος δέν ήδύνατο νά σχηματίση 
ιδέαν τής οικογενειακής ένδειας. Άλλ’ ό πϊλός του 
κοκκινίσας ώς έκ τής πολλής χρήσεως καί λερωμένος 
κατά τόν γΰρον καίτοι καλώς βουρτσισμένος, καί τά 
ύποδήματά του κατεστραμμένα κατά τάς πτέρνας κα! 
τά άκρα ώμίλουν εύγλώττως ! Άλλά τό ύπερώον ! 
'Οποία άπλότης γυμνότητος, όποια τρώγλη δι ’ άν- 
θρώπινα πλάσματα ! Δύο παλαιά κλινοσκεπάσματα, 
ελεεινά, διορθωμένα μέ ράκη—μεταξωτά σχεδόν όλα 
—έν μόνον κάθισμα άνευ ψαθίου, καί στάμνα πλήρης 
ΰδατος.,.ήσαν όλα, ούδέν, ούδέν περισσότερον. Άλλ’ 
οχΓ ύπηρχε καί άλλο τι ! έπί τοΰ ένός σκεπάσματος 
κατέκειτο ό άσαρκος σκελετός τής μητρός τοΰ Ραΰ. 
μόνδου. Ή κυρία Δεζαρδέν ήτο χήρα εργολάβου όστις 
έξ άτυχών επιχειρήσεων είχε καταστραφή οίκονομικώς 
Καί αύτός, πατήρ, σύζυγος, μόνον στήριγμα οικογέ
νειας τής όποιας άπώλεσε τά πάντα δέν έσχε τό θάρ
ρος νά έπιζήση είς τήν καταστροφήν του, είς τό αί
σχος του· ηύτοκτόνησεν.Μία τοιαύτη πρΧξις, καί είς 
τοιαύτας περιστάσεις, άς το είπωμεν καθαρά είναι 
δειλία. Μόνον δ δειλός εγκαταλείπει τοιουτοτρόπως 
τούς ίδικούς του. Ή δυστυχής χήρα έφυγεν έκ τής 
πλούσιας συνοικίας, δπου δέν ήδύνατο πλέον νά κατοι · 
κή. Πλήρης τοΰ θάρρους τών ισχυρών ψυχών, αΐτινες 
γνωρίζουν νά ύποτάσσωνται είς τάς αποφάσεις τής 
ϊίρονοίας,κατέφυγε μετά τοΰ υίοΰ της, νεαρού είσέτι, 
είς τό ύπερώον έκεϊνο δπου ήδη έξέπνεεν. Έργασία βε
βιασμένη, δύσκολος, μάλιστα δι’ αύτήν ήτις ήτο ά- 
συνήθιστος,ή ραπτική,καί ολόκληροι νύκτες άφιερωθεϊ- 
σαι λυσσωδώς είς αύτήν, έπήνεγκον τήν καταστροφήν 
τής ύγείας της. Καί άσθενής άκόμη δέν έπαυσε νά έρ- 
γάζηται. Ό υιός της τόν όποιον προσεπάθει νά το- 
ποθετήση είς τινα θέσιν διά τών παλαιών της φίλων 
ούδέν είχεν έπιτύχη άκόμη έξ αύτών τών άχαρίστων, 

καί ή νέα αΰτη θλϊψις έπεδείνωσε τήν άσθένειάν της. 
Ό Ραύμόνδος δέν τήν έγκατέλειπεν, έξετέλει τήν 
οικιακήν ύπηρεσίαν καί έπεζήτει συγχρόνως έπασχό- 
λησιν. Εύχαρίστως θά άγίνετο χειρώναξ διά νά βοη- 
θήση τήν μητέρα του... Άλλ’ αΰτη ήσθάνθη τάς δυ

νάμεις της έξασθενούσας, καί αίφνιδίως κατέστη πα
ράλυτος· ή ταλαίπωρος χήρχ έμεινε κλινήρης, άνευ 
άλλης βοήθειας ή τοΰ υίοΰ της. Νά είπωμεν πώς 
ποοσεπάθησε νά κερδίση τόν άρτον του θά ήτο άδύ
νατον· έςησθενημένος και λεπτός ώς ήτο, έφθασε νά 
κόπτη καί πριονίζη ξύλα' άλλ’ έκρυπτε τόν κόπον 
άπό τήν μητέρα του, τήν δυστυχή του μητέρα, ήν 
ώφειλε νά περιποιείται είς την επιστροφήν, καί την 
δποίαν ταχέως δέν έπρεπε πλέον νά έγκαταλείπη μό 
νην. Τά ολίγα έναπομείναντα έπιπλα έλαβον τον δρό
μον τοΰ ενεχυροδανειστηρίου· καί αύτός δ άρραβών, τό 
πολύτιμον έκεϊνο κόσμημα, τελευταία άνάμνησις έρω
τος, μετά τών ενωτίων, έκεΐ έπίσης κατηυθύνθησαν. 
Όταν δέν έαεινε πλέον τίποτε, έκλαυσαν έν σιωπή, 
άλλ’ ούδέν παράπονον έζέφυγε τών χειλέων των. Ου- 
δείς ύπωπτεύθη τήν ένδειάν των.—Καθ’ ήν στιγμήν 
είσερχόμεθα είς τό ύπερώον, άπό 36 ώρών δ Ραΰμόν- 
δος δέν είχε φάγη τίποτε, είχε πίη μόνον ύδωρ άνα- 
μεμιγμένον μέ τά δάκρυά του, είχε καταπίη τους 
πόνους του κα'ι κούψη την αδυναμίαν του άπο την 

μητέρα.

(’Ακολουθεί)
HP ΣΤΑΥΡΟΥ

ΈΊ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Β ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Είς τών φιλτάτων βαθμοφόρων τής Χωροφυλα

κής, άναγνούς βεβαίως τό ύπό τόν τίτλον, Ανάγ
κη έογαΟίας,άρθρον τής «ΈλληνικήςΈπιθεω- 
ρήσεως»,έσπευσε νά ερώτηση· ήμάς : τινα θεωρού
με·/ τήν πρέπουσαν έν τή Χωροφυλακή μέθοδον 
έργασίας. Προσέθηκε δέ ότι, ποιείται τήν έρώτη- 
σιν αύτήν, διότι πιστεύει ότι, γενικώς είπεϊν, οί 
βαθμοφόροι ιδία, έργάζονται μετά θέρμης πολλής 
καί μεγάλου ενδιαφέροντος.

Μετ’ εύχαριστήοεως παρατηρώ, έτι αί άσθε- 
νεϊς μου, ώς πρός τό άστυνομικόν καθεστώς,σκέ
ψεις κινοϋσι τό ένδιαφέρον τών Αξιωματικών τής 
Χωροφυλακής, κολακεύομαι δέ καλούμενος είς τήν 
μετ’ αύτών συζήτησιν.

Καί άπαντώ :
Άναντιρρήτως, τό πρός προκοπήν τής Ύπηρε

σίας αύτών ένδιαφέρον τών άνδρών έν γένει τής 
Χωροφυλακής κατέστη τοϊς πάσιν άντιληπτόν, εύ
θύς άμέσως μετά τήν έφαρμογήν τοϋ περί Αστυ
νομίας Νόμου. Καί διά τούτο ένεπνεύσθη ή πε- 
ποίθησις, ότι καί τοϋ Νόμου τά άποτελέσματα 
έσονταικοινωφελή καί είς τό ήμελημένον ύπό τής 
Πολιτείας Σώμα τής Άσφαλείας ένεφυσήθη νέα 
ζωή τήν ριζικήν βελτίωσιν άσφαλίζουσα. Είς τό 
καθιερωθέν σύστημα καί τάς ύγιεϊς άρχάς,τών ύπό 
τών νέων ιδεών έμπεψορημένων βαθμοφόρων τής 
Χωροφυλακής έβασίσθη καί ένισχύεται ή γενική 
αύτή πεποίθησις καί ή προς τάς πραγματικός τής 
κοινωνίας άνάγκας καί τάς έπινοήσεις τής έγκλη- 
ματικότητος αντίστοιχος καί αύίουσα τής Αστυ
νομικής ύπηρεσίας προαγωγή έκρίθη ήγγυημένη, 
δέν ήδυνήθη δέ νά άμψισβητηθή ή ήθική τής Χω
ροφυλακής πρόοδος καί άνάπλασις.

Άλλ’ άντηχοΰσιν είς τήν άτμοσψαϊραν σκέψεις 
αΐτινες, ώς πονοϋντα, ώθησάν με είς τήν άπό τών 
στηλών τής«Έλληνικής’Επιθεωρήσεωςβάκουσθεΐ- 
σαν φωνήν μου.

Δέν έλέγχονται άμελοϋντες οί άξιωματικοί- ό 
ζήλος καί ή θέρμη δέν αμφισβητούνται. Παρατη
ρούνται όμως ύστερούσαι αί προβλέψεις τοΰ Νό
μου· ή έπί τήν έγγυημένην πρόοδον τής Αστυ
νομικής ύπηρεσίας πεποίθησις δέν ένθαρρύνεται 
έπαρκώς. Ώς πρός τινα δέ τών κατωτέρων οργά
νων ποικίλοι φέρονται χαρακτηρισμοί.

Τοιαΰται είναι αί άπηχήσεις.
Είναι αυται σύμφωνοι πρός τά πράγματα ; Ξέ

νος πρός τήν οικογένειαν τού Σώματος δέν δύ
ναμαι νά γινώσκω πάσας τάς λεπτομέρειας.

Θά περιορισθώ νά άπαντήσω είς τό έρώτημα 
τού φιλτάτου μοι Αξιωματικού.

Άφού έν τώ ίερώ τής έργασίας νόμω ή πρόο
δος είναι θετική δέον νά έόετασθή άν τήν έργα
σίαν αύτήν πρέπη νά ρυθμίζουσι κανόνες καί τί- 
νες ; Τούτου διαγινωσκομένου, ή μέθοδος τής έρ
γασίας είναι προφανής.

Τό ζήτημα είναι λελυμένον. Ώςέν έκάστη μη-
ούτω και κατά πάσαν υπηρεσιακήν λειτουρ

γίαν, ό καθορισμός τής κινήσεως, τού τρόπου καί 
τών ορίων αύτής είναι άπαραίτητος. Παρίσταται
έπάναγκες νά έπιτευχθή ή ρυθμική πάντων τών 
μέσων τής λειτουργίας ένέργεια, διότι άνευ ρυ
θμού, άνευ τακτικής καί συμμέτρου κινήσεως αί 
έκτροπα! είναι άνέφικτοι καί ή άνωμαλία άναμφί- 
βολος, φανερού όντος, έν τοιαύτη περιπτώσει, ότι 
ή έργασία θά τείνη πρός διάφορα καί άντίθετα, 
ού μόνον προς άλληλα άλλά καί προς τόν κεντρικόν 
σκοπόν σημεία. Μή τιθεμένων τοιούτων κανόνων 
δέν θά δυνηθή νά ύπαρξη ό συνδυασμός και ή
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■ini τω αύτώ συνένωσις τών Θελήσεων, οροί, οϊτι
νες, ώς ένέχοντες τήν ΐσχύν, έξασφαλίζουσι τήν 
επιτυχίαν καί τά προοδευτικά τής έργασίας άπο
τελέσματα.. Δέν πληροΰνται άλλως ή κατά τον ορ
γανισμόν καί τήν κατάστασιν τής ύπηρεσίρς λη- 
-φθεϊσα πρόνοια.

Διά τοϋτο τίθενται πάντοτε κανονισμοί, ρυθ- 
μιζοντες τήν ώς πρός έκαστον τών παραγόντων 
■έργασίαν, καί καθίσταται έπιβεβλημένη ή μετά τε
λείας άκριβείας τήρησις αύτών. Διότι μόνον ουτω 
θά άσφαλισθή ή, ώς προεΐπον, ελεύθερα και ρυθμι
κή λειτουργία, ή ώς άναμφισβήτητον άποτέλεσμα 
έχουσα τήν έπιτευξιν τής έπιζητηθείσης άποδό- 
σεως. Άλλ’ εννοώ ακρίβειαν έπιμελή έν τή τη
ρήσει, διότι είναι φυσικόν, ότι ή έλαττωματική ή 
ελλιπής έφαρμογή θέλει άγάγει, ώς έν τή λειτουρ
γία τής μηχανής, ή είς χαλαράν ή εις άνώμαλον 
•κίνησιν, ήτις βεβαίως δέν ένθαρρύνει είς έπιτυ- 
χίαν.

Έν τώ πνεύματι τής γενικής αύτής άρχής έρρυθ- 
■μίσθησαν και έν τώ άστυνομικώ συστήματι ύπό τε 
ποϋ Νομοθέτου και τής έκτελεστικής έξουσίας οι 
πρός τήν έργασίαν κανόνες. Καί ουτοι είναι κυ
ρίως οί έν τώ Νόμω καί τώ περί έκτελέσεως αύ
τοΰ Β. Διατάγματι αναγραφόμενοι.

Άν, κατ’ ακολουθίαν τών γενικών περί έργα
σίας άρχών ύποχρεούμεθα νά άποδεχθώμεν, ότι 
έν τή θρησκευτική πρός τούς τιθεμένους τούτους 
κανόνας προσηλώσει έγκειται άληθώς τό μέλλον 
τής Αστυνομίας καί ή προκοπή τοΰ διαχειρισμέ
νου αύτήν στρατιωτικού Σώματος, έχομεν, φρο
νώ, έναργή τήν μέθοδον τής έργασίας τής Χωρο
φυλακής.

Πιστεύω ότι πρός ουδένα διαφωνώ.
Κατά τό πνεύμα λοιπόν καί τούς όρους τών 

διατέξεων τοΰ Νόμου καί τοΰ Διατάγματος άς 
κανονισθή ή έργασία πάντων τών άνδρών.τής Χω
ροφυλακής. Έν τή άνελλιπεΤ αύτών τηρήσει καί 
εφαρμογή θά ένισχυθή ή περί τοϋ θεσμού καί τοΰ 
Σώματος κρατήσασα, άμέσως μετά τήν τοΰ σύ- 
στήματος μεταβολήν, πεποίθησις.

Ούδείς ήμφισβήτησε τήν θέλησιν καί τήν φι
λεργίαν τών βαθμοφόρων τής Χωροφυλακής. Κα
τάδηλον μάλιστα κατέστη, ότι παρά τοΤς πλείστοις 
αύτών, καί αύτοΐς έτι τοϊς κατωτέροις, ύπερβάλ- 
•λων παρετηρήθη ζήλος. Άπηχεΐ όμως ώς προεΐ- 
πον, γνώμη ένσαρκοΰσα πολλάς τάς άποδείξεις ότι 
πρός τόν ύπερβαλλόντα αύτόν ζήλον δέν συνδυά
ζεται τακτική καί σύστημα τής έργασίας.

Ιδού κατ’ έμέ τό αίτιον. Αύτό είναι ή ούσια- 
στική έλλειψις ένεκα τής όποιας μετά γοργότητος 
άπομακρύνομεν τήν εύμένειαν τής κρίσεως καί τά 

αποτελέσματα εκείνα, τά όποΤα ό νομοθέτης εύ- 
λόγως προέβλεψεν ή δέ κοινή γνώμη ήλπισε μεθ’ 
ικανής ένθαρρύνσεως.

Είμεθα είς Θέσιν νά γινώσκωμεν καί άντιλαμ— 
βανόμ εθα καθ’ έκάστην ότι πολλαί τών διατάξεων 
καί μάλιστα τών μετά παντός κοινωφελούς ένδια- 
φέροντος τεθεισών, ή δέν έφαρμόζονται εντελώς 

ή Θίγονται μόνον παρερχόμεναι έν ήσσονι μερίμνη.
Καί το κακόν είναι μεΐζον, όταν τις παρατηρή 

ότι παρορώνται κυρίως τά σημεϊα έκεΐνα είς ά 
πασαι αί Εύρωπαϊκαί Άστυνομίαι στρέφουσι τό 
ούσιαστικώτερον αύτών ένδιαφέρον, ή δέ Πολιτεία 
ήμών μετά μεγίστης έλπίδος προσέβλεψεν.

Είμαι πεπεισμένος ότι, ύπό τάς έντυπώσεις τών 
τοιούτων παρατηρήσεων μου, τελείως παραλλή
λων πρός τήν ύφισταμένην κοινήν γνώμην, θά δι
καιωθώ νά είπω, άπευθυνόμενος πρός τόν έρω- 
τήσαντά με άγαπητόν μοι φίλον Αξιωματικόν, ότι 
ούδέποτε ή τών συναδέλφων αύτοΰ ένέργεια δύ
ναται, έν τή έκτιμήσει τής κοινής γνώμης, νά 
χαρακτηρισθή άνάλογος πρός τήν νομοθετικήν 
πρόνοιαν, ή νά παράσχη τήν έπαρκή έγγύησιν τοΰ 
σκοπουμένου άποτελέσματος, έφ’ όσον αύτη δέν 
ρυθμίζεται συμφώνως πρός τούς τιθεμένους κανό
νας τής ειδικής αύτών έργασίας καί δέν τείνει 
εις τήν μετά πάσης τής εύλαβείας, παιίών τών 

λεπτομερειών αύτών έφαρμογήν.
Όμιλώ περί λεπτομερειών, διότι είς αύτάς πρέ

πει νά στραφή ή μεγίστη τών Αξιωματικών προ
σοχή.

Κατ’ έμέ, ή πρός τάς λεπτομέρειας προσήλωσις 
είναι ή άρχή τής έμβριθείας, διότι διευκολύνει 
τήν σκέψιν καί ένισχύει τήν κατανόησιν.

Έν τή τηρήσει τών λεπτομερειών έγκειται ή 
σαφής έν παντί πράγματι ιδέα.

Άπρακτοΰντες έν ταΐς λεπτομερείαις άποσυν- 
θέτομεν τό σύνολον. Καταστρέφομεν τήν συνο
χήν καί έξουδετεροΰμεν τήν ιδέαν τής σκοπιμό- 
τητος.

Δυστυχώς συχνάκις προσπίπτει είς τήν γενικήν 
άντίληψιν, ότι αί έν τή έπιβεβλημένη ένεργεία 
καθωρισμέναι λεπτομέρειαι δέν έπισπώσιτήν προσο
χήν, τελείως διαφεύγουσαι τήν συνήθη τών αρμο
δίων μέριμναν. Τήν σοβαρότητα τής έλλείψεως 
αύτής ούδείς θά δυνηθή νά άμφισβητήση.

Είς αύτήν ένυπάρχει τό σπουδαιότερον αίτιον 
τών έλλιπών τής έργασίας άποτελεσμάτων.

Άλλως τε διατάξεις τεθειμένοι ύπό τής Πολι
τείας πρέπει νά είναι απολύτως είς τήν Χω
ροφυλακήν σεβαστοί. Επιτάσσεται τούτο καί έκ 
τής πειθαρχίας, άφοΰ έν τή έννοια αύτής έγκει
ται ή άπαράβατος ύποχρέωσις όχι μόνον τής πρός 

τούς άνωτέρους ύποταγής, άλλά καί τοΰ ύπακού- 
ειν πρός τούς Νόμους καί τούς Κανονισμούς.

Ό στρατιωτικός τής Χωροφυλακής δέν είναι 
μόνον αντιπρόσωπος τοΰ Νόμου. Είναι καί ή ψυ

χή τοΰ Νόμου.
Είς τήν δράσιν τής χωροφυλακής στηρίζεται ή 

ισχύς καί ή σκοπιμότης αύτοΰ.
Τοιοΰτον, κατ’ έμέ, το πνεύμα τής έργασίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

——■

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΑΛΙΙΜΔΕΣ*
Κ A Τ A Τ Ο Ν ΙΘ' ΑΙΩΝΑ

(Συνέχεια)

Εις την ’Ιταλικήν γλώσσαν πολλά μετέφρασεν, έξ 
ών έδημοσίευσε τό Γήρας τοϋ Magahaens.TO ποίημα 
έπί τώ θανάτω τοϋ Βύρωνος, τοϋ Σολωμοϋ, τόν διθύ
ραμβον είς τόν Πατριάρχην Γρηγόριον τοϋ Βαλαωρίτου, 
έκ τών Contemplation τοϋ Βίκτωρος Ούγκώ, τό 
έλεγεΐον είς τό εξοχικόν κοιμητηριον τοϋ Gray (1).

Έκτος τοϋ Μαν-ζώνη καί τοϋ Λαμαρτίνου, έξε- 
τίμουν αύτήν πολλοί άλλο», επιφανείς άνδρες, μεθ’ ών 
διετήρει αλληλογραφίαν. Μεταξύ τούτων ό Ματσίνης 
ό I. Β. Νικολίνης, ο Ίωση© Giusti, ο Champol- 
lion καί ό Guerrazzi/O τελευταίος ούτος ’Ιταλός, 
ό Γουεράτσης, δεόντως την έξύμνησε. Τή αφιέρωσε τώ 
1828 τό πατριωτικόν αύτοΰ μυθιστόρημα: Battaglia 
di Benevento. Τώ 1851 έγένετο νέα έκδοσις ύπό 
τοϋ Λεμονιέρ τών Seritti τοϋ Γουεράτση καί έκεΐ 
άνεδημοσιεύθησαν οί προς την Πάλλη έπαινοι. Καί 
όταν τώ 1852 άνεδημοσίευσεν έπιδιωρθωμένον τό μυ
θιστόρημα : Battaglia di Benevento,δέν παρέλειψεν 
ό διαπρεπής ούτος ’Ιταλός πατριώτης καί λόγιος νά 
ποιηται εύφημον μνείαν περί τής ήμετέρας Πάλλη, 
είς τό προοίμιόν του. Τάς βαρυσήμαντους ταύτας κοί-

(1) Πρό τής Πάλλη μετέφρασαν ίταλιστι τό άξιόλογον 
τοϋτο έλεγείον τοϋ Γραύ, ό Καισαρώτης (1772), ό Γεννά- 

ρης (1772), ό Τορέλλης (1776), δ Λάστρης (1784), b Βου- 
τούρας (1801), δ Λεώνης (1815), δ Καστελάτσης (1817), 
δ Μαντσίνης (1835) και δ Καβατσόχας ( 1835). Μετά τήν 

Πάλλη—ήτις τό έδημοσίευσεν έν τή σειρά Prose e poesie 
inedite o rare di Italiani Viventi (Ρώμη 1874) — μετά 
τήν Πάλλη έδτ,μοσίευσαν μετάφρασιν τοΰ έλεγείου χαΐ δ 

Τζανέλλας (1887) χαί δ Τίτζις (1889).
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σεις μεταφράζομεν : «’Εξ Ελληνικού Γένους—λέγει 
»ό Γουεράτσης —έγεννήθη ή Πάλλη έν Λιβόρνω καί 
«νεωτάτη τόσον ήγάπα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά, 
«ώστε ήδύνατο νά άναγνώση έν πρωτοτύπω τόν Ό- 
»μηρόν, είς ηλικίαν,καθ’ ήν αί ’Ιταλίδες κόραι μόλις 
«συλλαβίζουσι τήν πάτριον γλώσσαν. Τά μάλιστα 
«εύαίσθητος, έν νεαρα ηλικία αυτοσχέδιαζε τραγω- 
«δίας, ών τινες κυκλοφορούσε διά τοϋ τύπου, ώστε 
»κατά γενικήν κρίσιν,αΰτη θεωρείται θαυμαστή μάλλον 
»ή σπανία. Άφού έπ’ ολίγον καθησύχασεν δ άναβρασμός 
«τοϋ πνεύματος,έπεδόθη είς μάλλον άναπαυτικάς με- 
«λέτας,είς άς, μετά τοσαύτης σταθερότητας ένέσκηψεν, 
«ώστε,έγώ αύτός τήν ειδον καταγινομένην καθημερινώς 
»έπί τινας ώρας καί έν τήπόλει καί έν τή έξοχή· ού- 
«δέποτε δε έξήλθέ τι έκ τοϋ χείλους ή έκτης γραφίδας 
«της χωρίς νά διεγείρη τήν λατρείαν πρός δ,τι λα- 
«τρεύομεν είς την γην ώς κόσμων, ώς εύγενές, ώς 
«άγαθόν καί ώς ώραΐον. ’Εκ τών έργων της εύχα- 
«ριστοϋμαι νά άναφέρω δύο μόνον τόν 'Αλέξιον, ον έ- 
«γραψεν άναμιμ.νησκομένη τήν κινδυνεύουσαν ’Ελλάδα 
«άπό τά θηριώδη συμβάντα τοϋ Τουρκικού πολέμου, 
«καί τό νεωστί τυπωθέν έν Τορίνω βιβλίον δι’ ού άνα- 
«αιμνησκεται τής κινδυνεούσης ’Ιταλίας, μέ τήν έλ- 
«πίδα οτι εινε δυνατόν καί νέα έξέγερσις (2).’Εκ τού- 
»του, καταφαίνεται ότι αυτή, ιός πατρίδα αγαπά τήν 
«’Ιταλίαν καί τήν’Ελλάδα· τήν τελευταίαν διότι έκεΐ 
«έγεννήθησαν οί γονείς ·έης, τήν πρώτην διότι τή έ- 
«δωκε τήν ζωήν. Δέν ήδύνατο νά έχη πατρίδας, αί 
«δποΐαι νά είνε περισσότερον άςιαι άγάπης καί πεοισ- 

«σότερον δυστυχισμένα!.
«Κατ’ έμέ δέν ήτο μόνον συμβουλή καλή, άλλά 

«καί φιλόστοργος, ή οποία παρεκίνησε την άξιότιμον 
«κυρίαν νά συγγράψη τό τελευταΐον βιβλίον περί’τών 
«ηθών τών γυναικών (3), διότι ή έπίσπευσις τοϋ νά 
»υ.εταβληθώσιν οί νόμ.οι καί ή κατάστασις, είνε μα- 
«ταιοπονία, άν πρώτα δέν μεταβληθοϋν τά ήθη. Μέγα 
«πράγμα εινε τοϋτο, οτι πάντες κοπιάζουσι πολύ 
«όπως τό παν μεταβάλλουν έξωτερικώς καί ούδείς 
«άσχολεΐται, νά μεταβάλλη κάτι είς τόν εαυτόν του. 
«Καί δμως πρέπει ή νά άρχϊσωμεν άπό έδώ ή νά 
«ύποτασσώμεθα διά νά μένωμεν ώς είμεθα.

«Άν καί εϊνε άξιέπαινος ή φιλολογική άξία τής 
«ένδοξου γυναικός, έγώ τήν τιμώ περισσότερον διά τά 
«ήθικά προτερήματά της, τά όποια τήν καθιστούν σε- 
«βαστήν.Τή άληθεία,διεΐδον έν αύτή στενώς συνδεδε- 
»μένα μετά άδελφικοϋ έ?αγκαλίσματος τήν βαθεΐαν 
«ευσέβειαν πρός τούς συγγενείς, τήν εύπροσηγορίαν

(2) Ό Γουεράτσης εννοεί τό εργον τής Πάλλη, τό όποιον 

άνεβέραμεν, ή ΟΙκογένιια Βοκκαβρούνα, έπιστολαι γραφεϊσαι 

τώ 1849.
(3) Ό Γουεράτσης έννοεΓ τό άναφ-ρόμενον τής Πάλλη ερ

γον : Discorsi di una Donna alie giovini maritale del suo 

paese.
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Άλλ’ ήδη, ό'τε ή Ελλάς, ή yU, ' 
Αναλαβοϋσα ήθη τ’ άογαία

’ΛΕ' ϋ , '
Λζ-α ογεινεν ιστορίας

■ , Κα: εποποιίας
Αύραν προγόνων εύθύς λυγείαν
Η Πάλλη εκρουσε μ. αρμονίαν

Καί ήχοϋν νϋν ύμνοι τής Έλληνίδος

ϊ περ Πατρίδος.

Κλλάς ητο πάντοτε
■ ~ πάντοτε εις την καοδίαν κα’ =1-

Ζ·> Εώ TwW,,;t‘””E^~. •Α
ία ΖΖ*; ,"κρί’ B“a·™

” ^„s,i niiZ
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1 ‘ζ εινε το εξής σονέττο δ-ά τήν ”Η- 
Θεσσαλίαν : ‘ Η~ει?ον κχί

Epiro e Thessaglia

Tessale valli, ove echeggiar s’udio 
L w„odl Riga, Epiro. oh tu? che ,1 
Labaro ergesti fra le rupi, ov io 
-ull'ali del pensiero errai cotanto · 
Quando, lassa, daro 1’ultimo addio’ 
Ai miei cari, alia terra, al sole, al canto, 
Kiben ancor voi non sarete : il rio 
Gi°go vipreme, e R tempo SCQrre 
Speiai vicino la fulgente aurora 
Di hberta ;ma oh Dio ! su 1’orizzonte 
Folta profonda, e la tenebra ancora. 
Hide 1 Europa ai vostri danni, all’onte· 
E mentre sull’alfar la Croce adora, ' 

arm! m aita al musulmano ha pronte.
-Α'<λα 6η :
«θεσσαλαί κοιλάδες, ένθα ήκούετο ή-,ών f '■ 

»τοϋ Ράττ "Η τ ηΖων ° ύμνος»του Κηγα, Ηπειρος, ώ σύ, ήτις ήνε,0=ί- „Λ - 
«Αάβαρον έν· τοίς βράχεσιν,ένθα έγώ X TOpiX 

»νηθηνμ5 τάς πτέρυγας τής σκέψεως. ?

« Οτε, κεκοπιακυία θά δώσω τό τελευταΐον χαΐρ» 

Ας τους πεφιλημένους ήμίν, είς τήν γήν, είς τίν 
»Χιον. εις το άσΜι·* jfc' λ · τ λ 1»-ο.· δ δ Υ ! ‘ς 7 είσθε άζ·6^ ^εύθε- 
«,-οι ο δεινός ζυγός σί<- ~,ίΥ^. ·. - <

»Ή1- Υ ’ ■' < ° Ζρονο? Ρίει·
Ηλ,.ιζον την φωτεινήν ήώ τής Ελευθερία- πλη 

σιαζουσαν, άλλά, θεέ μου ’ έπ’ ·γ^υ ’ / 
> . , 1 .· ~π· ‘ϋυ οριζοντος ε^νε

«εισετι το σκότος πυκνόν, βαθύ.
»κα^λ/ Ευζ'”,η ,£ίς \Χ 5υττυχήματά σας, είς τάς 

• Κι ενω επί τής άγίας Τραπέζης λα-
νει . ον ταύρον, έχει έτοιμα τά όπλα είς βοή

θειαν του Μουσουλμάνου.»

Αύτη είνε ή τελευταία ποίησις, ήν έποίησε καί 
έγραψεν. Άλλ’ ή φιλόπατρις ΙΙάλλη καί έτέραν αύ- 
τοσχεδίασεν ύπέρ τής Κρητικής Έπαναστασεως, υ
μνούσα τούς άτρομήτους ήρωας Κρήτας. Δυστυχώς το 
τελευταΐον τούτο αύτοσχεδιασθέν σονέττο δέν διεσώθη 
διότι δέν έγράφη.

Τή 6 μαρτίου τού 1875, ή Πάλλη άπεχαιρέτισε 
τόν κόσμον μεταξύ τών κλαυθμών τών συγγενών καί 
φίλων. Τό Λιβόρνον διά γενικού πένθους* έδειξε τήν 
ειλικρινή πρός αύτήν αγάπην. Ή ’Ιταλία όλη τήν 
έκλαψε διατί έτίμησε την φιλολογίαν αύτής καί είρ- 
γάσθη καί εκείνη ύπέρ τής ’Ιταλικής Ένότητος. Ή 
Ελλάς έπίσης έρριψε θερμά δάκρυα, διότι έν τώ προ- 
σώπω τής Πάλλη έχασε θερμουργον άπόστολον τών 
ελληνικών δικαιωμάτων, ύπέρ ών αείποτε είργάζετο, 
γράφουσα καί ομιλούσα.

’Ολίγους μήνας πρό τού θανάτου ό Ό. Κ. Βαλ- 
λέκης περισυλλέξας τινά τών διηγημάτων τής Πάλλη 
ήτοίμαζεν έκδοσιν διά τήν σειράν τής Έϋνικής Βι
βλιοθήκης τού Λεμονιέρ. Ή ΙΙάλλη προαισθανομένη 
οαίνεται τόν θάνατον παρεκάλει τόν έκδότην όπως 
έπιταχύνη την τύπωσιν. Άλλ’ ό θάνατος την άφήρ- 
πασε καί ουτω μόλις ή ιδία διώρθωσε τά πρώτα πέντε 
τυπογραφικά φύλλα. Ή έκδοσις καί μετά τόν θάνα
τον αύτής έξηκολούθησε τακτικά καί μετά έν έτος, 
τώ 1876, έξεδόθη δ τόμος περιέχων μόνον έννέα έκ 
τών διηγημάτων, μετά μακράς βιογραφικής άφηγή- 
σεως τού βίου τής έξοχου Έλληνίδος, ύπό τού Βα- 
λέκκη.

(’Επακολουθήσει ή Κ-Δ-ΙΣΑ-ΒΕΤ ΜΟΥΤΣα)

ΣΠ· ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΠΕΡΙ ΥΠΝΟΥ
ΎΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

Άφοΰ οι άναγνώσται τής «Ελληνικής Έπιθε- 
ωρήσεως» έκόπιασαν ίκανώς άοχοληθέντεςπερί τήν 
μουσικήν, τό ασμα καί τόν χορόν, τάς εύγενεΤς 
ταύτας ασχολίας, αΐτινες καταδεικνύουσι τήν 
ήθικήν άνάπτυίιν τών διαφόοων λαών, καί περί 
ών έν τοϊς προηγουμένοις διελάβομεν ύπό ύγιει- 
νην έποψιν, καιρός είναι ν’ άναπαυθώσιν έπ’ ολίγον 
•καί κοιμηθώσιν όπως άντλήσωσι νέας δυνάμεις διά 
τήν έπαύριον.

Πας άνθρωπος, ώς έπίσης καί πάν άλλο έμψυ
χον όν, μετά τάς κοπιώδεις έργασίας τής ήμέρας, 
ένίοτε δέ καί τοϋ πλείστου μέρους τής νυκτός, 
πρός άνάκτησιν νέων δυνάμεων καί άναψυχήν, έχει 
απόλυτον άνάγκην άναπανόεως καί νπνον.
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Ή άνάπαυσις δ’ αύτη καί ό ύπνος είσίν άπα- 
ραιτήτως άναγκαΐα ιδίως είς τούς σωματικώς κα! 
διανοητικώς έπί πολύ έργαζομένους, ού μόνον πρός 
άνάκτησιν δυνάμεως καί άναψυχήν άλλά καί πρός 
έπανόρθωσιν τών άπό τής έργασίας προκληθεισών 
άλλοιώσεων έν τώ όργανισμώ ήμών,καί πρός απο- 
κρουσιν τών κατά τούς μϋς τοΰ σώματος έκ τής 
μακράς τούτων συστολής άναπτυσσομένων καπα· 
τογόνων τοέινών.

Όσω δέ τελειωτέρα τυγχάνει ή άνάπαυσις αύτη 
καί κανονικώτερος ό ύπνος, τοσούτω πληρεστέρα 
άπιόαίνει ή άνάκτησις τών δυνάμεων καί ή άνα- 
ψυχή τοΰ άτόμου, καί συνεπώς άσφαλεστέρα ή έ- 
πανόρθωσις τών άλλοιώσεων τοΰ όργανισμοΰ αύ
τοΰ. Ένώ τούναντίον, έάν ή άνάπαυσις είναι ά- 
τελής καί ό ύπνος άνεπαρκής, δέν έπέρχεται τε
λεία ή άναπλήρωσις καί ό οργανισμός ήμών ύφί- 
στασαι διαφόρους βλάόας.

Άλλ’ όπως ό ύπνος κατάδειξη τά εύάρεστα 
ταΰτα άποτελέσματα καί άποόή έπωφελής είς τόν 
άνθρωπον πρέπει νά έκτελήται έν καιρώ νυκτός, 
καί ιδία πρό τοΰ μεσονυκτίου, διότι μόνον ό νυ
κτερινός νπνος τυγχάνει δυναμογόνος καί έπι- 
φέρει άναψυχήν, ούχί δέ καί ό τής ήμέρας. Διά 
τοϋτο ούδέποτε άνευ άπολύτου άνάγκης πρέπει 
νά στερώμεθα τοΰ νυκτερινοΰ ύπνου ή νά έλαττώ- 
μεν πως αύτόν.

Άλλ’ ίσως ήθελέ τις έκ τών άναγνωστών ήμών 
προβάλλει τό έρώτημα : τί έστί ύπνος ;

Οί αρχαίοι έγιυθολόγουν ότι «ό ύπνος ήτο υιός 
τής νυκτός καί άδελφός τοΰ θανάτου», ό δέ κοι
νός λαός καί σήμερον έτι φρονεί ότι ό ύπνος εΐνε 
άδελφός τοΰ θανάτου. Τοϋτο πιθανώς νά ή άλη- 
θές έν τή μυθολογία καί τή ποιήσει, άλλ’ έν τή 
φυσιολογία ούδέν τούτου άνακριόέστερον. Ού μό
νον ή ζωή δέν καταπαύει κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
ύπνου, άλλά δυνάμεθα είπεΐν ότι διατρέφεται καί 
ένισχύεται κατ’ αύτόν άντλοΰσα νέας προμήθειας 
ένεργείας καί ποιουμένη νέονόρμημα διά τόν καθ’ 
έκάστην άναπτυσσόμενον νέον άγώνα τών διαφό
ρων ήμών οργάνων.

Οί Σϊναι ούτω βεβαίως ήννόουν τόν ύπνον οτε 
περιελάμόανον, έν τώ φοόερώ αύτών κώδικι τών 
βασανιστηρίων, κεφάλαιον περί στερήσεως τοΰ ύ
πνου. Ό μή κοιμώμενος άνθρωπος έξαντλεϊται 
τάχιστα, ώς τοϋτο καταδεικνύεται έμπράκτως. 
Αποθνήσκει δέ τιςταχύτερον έκ στερήσεως ύπνου 
ή έκ στερήσεως τροφής. "Άρα ό ύπνος είναι μάλ
λον έχθρόςή άδελφός τοΰ θανάτου. Μυθολογοΰν- 
τες δ’ οί άρχαΐοι τόν ύπνον ώς υίόν τής νυκτός 
καί άδελφόν τοΰ θανάτου ήθέλησαν νά ύποδείξω- 
σιν ότι ό άνθρωπος πρέπει νά κοιμάται κατά τήν 
νύκτα, καί ότι ή έν τώ ύπνω κατάοτασις ομοιάζει 
πρός τήν φυτικήν ζωήν· τοΰτ’ έστιν ότι ό άνθρω
πος κοιμώμενος ζή ώς φυτόν, διότι καί νοΰς καί 
θέλησις καί κίνησις ούδόλως ένεργοΰσιν έν τώ ύ
πνω. Έζωγράφιζον δέ τόν ύπνον έν τή άρχαιό- 
τητι ώς παιδίον βαθέως κοιμώμενον, κρατοΰν έν 
τή μιά χειρ'ι μήκωνας ύπνοφόρους, έφ’ ων έστή- 
ριζε τήν κεφαλήν, καί έχον έγγύς αύτοΰ άγγεΐον 
πλήρες ύγροΰ ύπνοφορου, δΓ ού ήθελον νά ύπο-
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δηλώσωσιν οτι ύπάρχουσι και ποτά κα! βότανά τινα 
προκαλούντα τόν ύπνον.

Οί ιατροί καί οι ψυχολόγοι όριζουσι τόν ύπνον 
«ώς άνάπαυσιν τής συνειδήσεων» ήτοι φρονοΰσιν 
οτι κατ αύτόν συμβαίνει νευρική διακοπή έν τή 
θύρα τής άνωτέρας διανοίας. Όπως κατανοηθώ- 
μεν δέ καλώς ύπό τών άναγνωστών ήμών όφείλο- 
μεν νά έξηγήσωμεν άπλούστερον τά γραφόμενά 
μας. Λέγομεν οτι ό ύπνος είναι κατάστασις τής 
ζωής τοιαύτη καθ’ ήν επέρχεται διακοπή τής συμ
φωνίας μεταξύ τής λειτουργίας τής διανοίας καί 
έκείνης τοΰ μυϊκού οργανισμού. Τνα δέ άποβώμεν 
έτι μάλλον εύνόητοι θέλομεν μεταχειρισθή παρά
δειγμα έκ τού οικογενειακού ήμών βίου. Όπως 
ύπάρχουσι σύζυγοι Θαυμασίως συμφωνοΰντες καθ’ 
όλα και συνταυτιζόμενοι είς τε τάς ιδέας καί τάς 
πράξεις, οϊτινες έν τούτοις κατά τόν ύπνον μετα
χειρίζονται δύο κεχωρισμένας κλίνας, ϊνα αΐ στίγ
μα! αί άφιερούμεναι είς τήν άνάπαυσιν ώσι στίγ
μα! τελείας διακοπής πάσης συνάφειας πρός άλλή- 
λους κα! τελείας άναπαύσεως, ούτω συμβαίνει κα'ι 
μεταξύ τής διανοίας και τού σώματος κατά τήν 
διάρκειαν τού φυσικού ύπνου. Τό πνεύμα άναπαύ- 
εται έξ ένός μέρους, ο! μύς, ή καρδία, τά αισθη
τήρια, ό στόμαχος, τά έντερα κλπ. έξ άλλου. Κα! 
τούτο συμβαίνει μέχρι τής άφυπνίσεως, καθ’ ήν 
αναζωογονούμενα κα! τονούμενα,ή τε διάνοια κα! 
τό σώμα, άναλαμβάνουσι τήν συνάφειαν αύτών, 
ήτις άποτελεΤ τήν άνθρωπίνην μηχανήν, τό αρι
στούργημα τοΰτο τής δημιουργίας, οπερ έστ'ιν έν 
έκ τών μάλλον ένδιαφεροντων αύτής έργων.

Ή πρός ύπνον άνάγκη άνταποκρίνεται κατά πε
ρίεργον τρόπον πρός τήν καταναλωθεΤσαν ένέρ— 
γειαν, μυϊκήν ή πνευματικήν τοιαύτην, λαμοανο- 
μένης ύπ’ όψει, έννοειται, τής άντοχής κα! τής 
ρώμης, ήν έκαστος οργανισμός διατίθησι. Κατα
φανές παράδειγμα φέρεται τό τού Μεγάλου Να- 
πολέοντος, κοιμηθέντος έπ! 36 συνεχείς ώρας μετά 
τήν μάχην τής Aspern, καθ’ ήν τά στρατευματά 
του ήττήθησαν κατάπρώτην φοράν. Ό μέγας ού
τος κατακτητής έσυνειθιζε νά άναπαύηται έπ! 3- 
φ μόνον ώρας. Άλλά κατά τήν ήμέραν έκείνην ή 
νευρική αύτού καταβολή ήτο τοιαύτη ώστε ό ορ
γανισμός αύτού εύρέθη έκ ταύτης σχεδόν έκμε- 
μηδενισμένος.Άναφέρεται έπίσης τό παράδειγμα 
τοΰ Μεγάλου Άλεξάδρου,όν έδέησε ν’ άποσπάσω- 
σιν έκ τοΰ ύπνου κατά τήν άποφασιστικήν στιγ
μήν μιας μάχης, έπί μακρόν χρόνον παρ’ αύτού 
παρασκευασθείσης κα! σχεδιασθείσης. Έν φυσική 
καταστάσει οί μεγάλοι —
έλάχιστα, ''' ~~~—
πνεύματα, τά ζωηρά κα! παραγωγό, ων τ 
κόν σύστημα' μεταδίδοσι τήν

Φίλη &'Ε/ληνικη Έπιΰίώρηοις».
Έξ άφορμής τού είς τό ίο ύμέτερον τεύχος 

ύπό τόν τίτλον «Τό καταστραφέν σύγγραμμα» δη
μοσιεύματος μου, έλαβον έκτενεϊς έπιστολάς παρά 
τών κυρίων Γ.Α...Π.Ν...Π.Δ...κα! πέντε άλλων 
παρουσιαζςμένων μέ ψευδώνυμα διά τών όποιων 
ερωτώμαι, περίπου, έάν διά τού δημοσιεύματος 
μου έκείνου δέν σκοπώ νά φανερώσω ίδικάς μου 
θεωρίας περ! τού άνθρωπίνου μέλλοντος περιβα- 
λών αύτάς μέ τό «ένδυμα τής διηγηματικότητος».

Μετά τήν έρώτησιν ταύτην, ο! έπιστολογράφοι 
χωρίς νά περιμείνωσι τήν άπάντησιν (ίσως έπειδή 
τήν μαντεύουσι) προβαίνουσιν έξετάζοντες κατά 
πόσον α! θεωρία, αύται δύνανται νά θεωρηθώσιν 
όρθαί κα! έπ! τέλους καταλήγουσιν έκφράζοντες 
τήν άπορίαν αύτών πώς είναι δυνατόν «τό λογι
κόν όν νά έξισωθή μέ τό άλογον άφού ή τε δια
σκευή τού σώματος, τού άνθρώπου, κα! έν γένει 
οί φυσικοί κα! αύτο! ο! θείοι νόμοι παρουσ'άζουσιν 
αύτόν άνώτερον τών λοιπών ζωων». Θά ήθελον νά 
άπαντήσω, έπίσης έκτενώς, είς έκάστην τών επι
στολών άν δέν ήμποδιζόμην ύπό τής άγνοιας τών 
διευθύνσεων τών έπιστολογράφων. Έκτος τούτου 
άνελογίσθην οτι ΐσως ή άπορία έκείνων έγεννή-θη 
κα! παο’ άλλοις διά τούτο άναγκαϊον κρίνω νά προ
σθέσω έπεξηγηματικάς τινάς γραμμάς τοϋ ρηθέν- 
τος δημοσιεύματος μου.

•φ»

Ή άρχαιολογική έπιστήμη έξετάζουσα τόν άν
θρωπον τής άρχαιοτάτης έποχής εύρεν αύτόν έν 
καταστάσει ή όποια ούδόλως διέφερε τής τών άλ
λων ζώων.

Ό άνθρωπος τής έποχής έκείνης, λέγει ή 
παλαιοντολογία, διήγε ζωήν άγρίαν, βίον πλάνη- 
τα, όμοιον τοϊς άλόγοις. Ή,διηνεκής όμως αύτοΰ 
έπικοινωνία μετά τών άλλων άλογων ζώων είχε ρί- 
ψει αύτόν, ώς κοινόν άλογον, είς τόν άγώνα τής 
«έπικρατήσεως» κα! έκ τούτου είχεν προσδώσει 
αύτώ προτερήματα όλως έξαιρετικά διά τών όποι
ων +όν καθίστα ικανόν νά άντέπεξέρχηται κατά 
τής σωματικής τών άγριων θηρίων ισχύος. Ούτως 
είς τόν άνθρωπον τής έποχής έκείνης άπαντώμεν 
εύκινησίαν ούτήν τυχούσαν, τό δέ «ένστικτον τής 
αύτοσυντηρήσεως» είς μέγιστον βαθμόν παρ' αύτώ 
έρριζωμένον.

Κα! άφιέμενος, ό άνθρωπος, νά όδηγήται τυ- 
φλώς ύπό τοΰ «ένστικτου» τούτου κατώρθωσε νά 
έπινοήση τά γνωστά έκεΐνα καταφύγια όπόθεν ήδύ
νατο νά φοβήται ολίγον τόν έξωτερικόν τών άλ- 
λοφύλων κίνδυνον. Κα! άπό τής στιγμής ταύτης 
τά σωματικά προτερήματα ήρξαντο έλαττούμενα. 
Τούναντίον τό «ένστικτον τής αύτοσυντηρήσε
ως ·> άναπληρούν τά έλλείψαντα έκεΐνα προτερή
ματα, ήρξατο νά προετοιμάζη τόν δρόμον διά τήν 
πορείαν τού πνεύματος. Και όλα ταϋτα έπειδή 
α! συνθήκαι τού βίου ήλλαξαν.

ουτοι άνδρες έκοιμώντο 
ώς πράττουσι κα! νΰν έτι τά μεγάλα 

τό νευρι- 
,, Γ------------ >,|» <^νέργητικότητα κα!

τήν άντοχήν του είς τόν φυσικόν οργανισμόν.

(’ Ακολον&έΐ)
Σ· Ν. ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ

τι ωη» ζτπτβ
βαίως, άπό θελήσεως, ούδέποτε είδομεν ζώον ύ- 
ποτασσόμενον αύτώ έκτος μερικών (τών κατοικί
διων) τά όποια ό άνθρωπος κρατήσας ποτέ παρ’ 
αύτώ, διά τής βίας, κατώρθωσε νά μεταβάλη 
τάς συνθήκας τοΰ βίου των είς τρόπον ώστε, 
μεταβληθείσης καί τής τοΰ σώματος αύτών δια
σκευής, νά καταστήση αύτά έκφυλισμένα δηλαδή 
ανίκανα νά ζήσουν έν άνεξαρτησία.

Έκτος τούτων όμως πόσον ό φυσικός νόμος 
εύνοεΐ τόν άνθρωπον γίνεται φανερόν άπό τήν 
κατάστασιν μεθ’ ής τόν φέρει είς τόν κόσμον. Έν 
όν παντελώς άλογον ούδεμίαν αίσθηοιν έχον, μέ 
έλάχιστον κόκκον αύτοσυντηρήσεως (διά νά μή 
είπωμεν παντελή έλλειψιν), μή δυνάμενον νά ζή- 
τήση ή καί άπλώς νά διακρίνη τήν τροφήν του, 
χωρίί νά δύναται νά βαδίση μηδέ σκοπίμως νά 
συρθή πρός τινα διεύθυνσ ν.

Συγκρίνατε τό όν αύτό μέ τό νεογέννητον ά
λογον ζώον. Ή διαφορά είνε καταφανής.

Κατόπιν τούτων ούδαμοϋ διαβλεπομεν ιδιαιτέ
ραν συμπάθειαν τού φυσικού νόμου πρός τόν άν
θρωπον. Μόνον τό εύπαθές τής ύλης, είς τάς έ
νεργείας τοϋ πνεύματος παρά τώ άνθρώπω, θά ή
δύνατο νά θεωρηθή δείγμα μικρός τού φυσικού νό
μου εύνοιας άν μή ένθυμούμεθα ότι τούτο καί με
ταξύ τών άλλων έκτος τού άνθρώπου όντων πα- 
ρουτιάζεται διαφόρως.

Θά ήτο δέ λίαν άφελές νά ύποθέσωμεν ότι ό 
φυσικός νόμος έχει τόσους βαθμούς εύνοιας όσα 

είδη όντων ύπάρχουσι.
Άλλά καί μερικώτερον άν έξετάσωμεν τό ζήτη

μα τοΰτο θέλομεν εΰρει καί μεταξύ αύτών τούτων 
τών τού αύτού είδους όντων διαφοράν τής εύαι- 
σθησίας τής ύλης αισθητήν όπερ καθιστά τόν βαθ
μόν τής εύπαθείας παρ’ έκάστω όντι όλως τυχαΐ- 
ον. — θά ήτο όχι πλέον άφελές άλλά άστεϊον νά 
φαντασθώμεν τόν φυσικόν νόμον εύνοούντα ιδιαι
τέρως καί άτομικώς όν τι καί έχοντα είς διάφορον 
βαθμόν εύνοιας τά διάφορα τοΰ αύτοΰ είδους, 

έλάχιστα όντα.Καί ήδη τό δεύτερον καταλήγομεν είς τό αύ
τό συμπέρασμα ότι : ούδόλως ό φυσικός νόμος 
εύνοεΐ ιδιαιτέρως τόν άνθρωπον.

♦
Έκτος τών φυσικών νόμων, οί άξιότιμοι έπιστο- 

λογράφοι, έπικαλούνται τήν μαρτυρίαν τών «θεί
ων νόμων». Χάριτας θά ειχομεν αύτοΐς έάν έπε- 
ξήγουν ποιους τών νόμων καλοϋσι «θείους νόμους».

Εύθύς ώς δηλαδή οί νόμοι ύφ’ ούς έζη ό άν
θρωπος μετεβλήθησαν ή διασκευή (*) τοΰ σώματος 
αύτοΰ συνεμορφώθη μέ τάς άνάγκας άς έπέβαλεν 

ό βίος.Διά τούτων δεικνύεται ότι ή τοιαύτη εύνοϊκή 
διασκευή τοΰ σώματος τού άνθρώπου, πρός έξυ- 
πηρέτησιν τών ένεργειών τού πνεύματος, οφείλε
ται είς τήν έπ’ αύτού έπίδρασιν (2) τών άναγκών 
τού βίου. 'Όταν δέ κα! άλλου τίνος ζώου αί συν· 
Θήκαι τού ζήν μεταβληθώσιν (καί τούτο θά γίνη 
δταν ή έπιστήμη καταστήση τήν ύλην — τού ζώου 
τούτου—πλέον εύπαθή είς τάς ένεργείας τοΰ 
πνεύματος) τότε κα! ή διασκευή τού σώματος αύ
τοΰ θέλει συμμορφωθή μέ τούς όρους ύφ’ ούς θά

ίή·Κα! καταλήγομεν ήδη είς τό συμπέρασμα ότι, 
ώς έκ τών άνω καταφαίνεται ούδεμία προνομία 
ύπάρχει είς τήν διασκευήν τοΰ άνθρωπίνου σώμα
τος έν άντιθέσει πρός τό τών άλλων ζωων.

♦
Καταλήγοντες οί κύριοι έπιστολογράφοι, εύρί- 

σκουν τούς φυσικούς καί τούς θείους νόμους μαρ- 
τυρούντας τήν ύπεροχήν τοΰ άνθρώπου έπί τών 

άλλων ζωων.’Ομολογώ ότι αί τελευταΐαι αυται γραμμαί θά 
μοί ήσαν άκατάληπτοι, καθότι θά μοί ήτο άδύνα- 
τον νά φαντασθώ τά περί προνομιούχου θέσεως, 
τού λογικού όντος, μαρτύρια τών φυσικών καί 
θείων νόμων, άν μή ό κύριος Π. Ν.... (έκ τών 
έπιστολογράφων) έν ύστερογράφω δι’ ολίγων λέ
ξεων δέν μοί έπεξήγει μέρος τούτων.

Δέν νομίζετε, έγραψεν ό κύριος ουτος, ότι ό 
λόγος (τό όμιλεΐν) καί ή έπιβολή τού άνθρώπου 
έπί τών λοιπών ζώων, δέν νομίζετε ότι εϊνε άρ- 
κετά δείγματα τής πρός τό λογικόν όν ιδιαιτέρας 
συμπάθειας τού φυσικού νόμου ;

Ό λογος, όντως προνόμιον μέγα. Άλλ’ αρα γε 
οφείλεται είς τήν πρός τόν άνθρωπον εύνοιαν τού 
φυσικού νόμου ή μήπως εϊνε άποτέλεσμα τής έ
νεργείας τού πνεύματος (ή όποια ένέργεια, ώς 
άλλοτε έξεθέσαμεν, δέν οφείλεται είς ιδιαιτέραν 
συμπάθειαν πρός τόν άνθρωπον άλλ’ άπλώς είς 
τό εύπαθές τής ύλης). Καί άληθώς αί άναρθροι 
έκεϊναι κραυγαί αίτινες είναι, ώς γνωστόν κτήμα 
δλων τών ζώων έσυστηματοποιήθησαν ύπό τοΰ 
πνεύματος, παρά τώ άνθρώπω, είς συστηματικούς 
φθόγγους καί άπετέλεσαν τόν λόγον.

Δεύτερον ή έπιβολή έπί τών λοιπών ζώων. 
Άλλά καί ή έπιβολή αύτη είναι φανερόν ότι ο
φείλεται είς τήν ένέργειαν τοϋ πνεύματος κατό
πιν τής όποιας ό άνθρωπος βία έπιβάλλεται. Βε-

1) Παρακαλοΰμεν ; λέγοντες «διασκευήν» δέν έννοοϋιζεν 

τήν σύστασιν τής ύλης, άλλά τήν φυήν τοϋ σώματος.

2) Πρέπει νά σημειώσωμεν ενταύθα ότι λέγοντες έξυπη- 
ρέτησιν τών ενεργειών τοϋ πνεύματος εννοοΰμενΐ Τδ πνεΰμα 
επιδρά έπί τής ύλης ώς νά παροτρύνη αύτήν εις τινα πρίξιν 
Προς πλήρωσιν όμως τών παροτρύνσεων αύτοΰ είναι άνάγ
κη όπως ή διασκευή τοΰ σώματος είναι κατάλληλος πρδς 
τοΰτο. Τδ κατάλληλον δέ τής διασκευής επέρχεται διά τών 
άναγκών τοΰ βίου αί άποΐαι άμα τδ πνεΰμα ένεργήση καθο

ρίζονται συμφώνως τή ενεργεί μ αύτοΰ.

* Υμίτιρος
ΙΩΑΝ Γ ΚΑΠΕΤΑΝΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

3.
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ΤΟ ΑΝΘΟΣ
I ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ]

Τό άνθος είναι ή είκών τοΰ ούρανοΰ έν μι
κρογραφία.

(Πέτρος και Παΰλος) 
Ό ήλιος ήσπάσθη τήν αύγήν καί έγεννήθη 

τό άνθος.

(’Ιωάννης Ρισπέν)
Τό άνθος είναι τό εύγενές δοχεϊον, εϊς δ 

ό Θεός ένέκλεισε δείγματα τΰν μύρων καί τοϋ μέ- 
λιτος τής Έδέμ.

(Ευΰαλία Μ. Δαμβέργη) 
....Όπόταν ή νεόφυτος ή πλασις έγεννήθη

Κι’έφάνη πρώτον ή κοιλάς,ή χλόη καϊ τά δάση· 
Είς τό βαθύ των πράσινον ό Πλάστης έ'.υπήθη

Καϊ τήν ζωήν ηύδόκησε μέ άνθη νά σκεπάση 
’Αβρά, εύώδη έκτοτε μοσχοβολούν καϊ σβύνουν

Πλήν χύνουν πάλιν τήν αύγήν, χαράν είς 

[κάθε μέρος.
Στολίζουν τήν νεότητα,τήν καλλονήν λαμπρύ

νουν
Καϊ ζούν είς ένα φίλημα τά ϋνθη...............

(Γεώργιος Παράσχος)
Θ Θεός έπεμψε τό άνθος είς τόν κόσμον, ώς 

εικόνα είς ήν ό άνθρωπος βλέπει τί πρέπει νά 
έλπίζη, είς ήν ό άνθρωπος τοϋ σκότους βλέπει τί 
μέλλει νά άπολέση.

(Γέρο) —Σέκκας)
Τό άνθος είναι ή κόρη τής αύγής, ή μαγεία 

τοΰ έαρος, ή πηγή τής εύωδίας, ή χάρις τών παρ
θένων, ό οίστρος τών ποιητών.

( Σατω βριάν )
Τό άνθος μυροβόλος ιατρός τών άσθενειών 

τής ψυχής και τοΰ σώματος έπιτίθεται είς τό 
τραύμα τοΰ ύπέρ πατρίδος πληγέντος κα'ι φέρει 
τήν γαλήνην διά τής θέας του μόνης είς τοΰ ά- 
πέλπιδος τήν ψυχήν.

(Ευ&αλία Μ. Δαμ3έργη)
Τό άνθος παρέρχεται μέν ταχέως ώς άνθρω

πος άλλά τά φύλλα του πίπτουσι βραδέως είς 
τήνΓήν. Μολονότι έμαράνθη,μένει όμωςήβαλσα- 
μώδης πνοή του, ώς αί ίδέαι περιπαθούς ποιητοϋ 
μετά θάνατον.

( Σατω βριάν )
Σύμβολον και άντιπρόσωπος τού ΘεοΟ,τό άν

θος, έπί τής γής έφιλοέένησε τόν θεϊον υιόν Του, 
ότε κατήλθεν είς τόν κόσμον. Είτα εύάγγελον 
έδόθη τή θεία Μαριάμ ....

( ΕνΟαλία Μ. Δαβέργη )

Παρά τοϊς άρχαίοις οί κρατήρες τών συμπο
σίων καϊ αί πολιαι τρίχες τών σοφών έστέφοντο 
μέ άνθη. Μέ άνθη έπίσης έκαλύπτοντο κατά 
τά πρώτα τοΰ Χριστιανισμού έτη οί Μάρτυρες 
καϊ τά θυσιαστήρια τών ύπογείων ναών. Έτι δέ 
κα'ι σήμερον θέτομεν άνθη είς τούς ναούς μας 
είς άνάμνησιν τής άρχαίας έκείνης έποχής.

( Σατω βριάν )
Τό άνθος σημαίνει έλπίδα, άθωότητα, άγνό- 

τητα καί πρό πάντων άγάπην.
(Τις Τίνος ;)

Τό άνθος έστεψε τήν άκτινοβόλον κορυφήν 
τών μαρτύρων τής πίστεως καϊ έκόσμησε τούς χιο
νώδεις πλοκάμους τών μεγάλων σοφών.

( θωμάς <5 Πιστός)
Τό άνθος ζέγένετο ή γλώσσα δι ής μυστηρι- 

ωδώς τό έκλεκτόν,τοΰ ούρανίουΠατρός πλασμα δια- 
χέει ώςμΰρα τά εύγενέστερα τών αισθημάτων του.

( Κάποιος )
Έκ συνθήκης κοινώς παραδεδεγμένης φανερό- 

νομεν τάς κλίσεις ήμών και τά αισθήματα διά τών 
χρωμάτων τοΰ ανθοι ς, ή έλπϊς έμφαίνεται διά 
τοΰ πρασίνου, ή άθωότης διά τοΰ λευκοΰ καί ή 
αιδώς διά τοΰ ροδόεντος χρώματος. Είς έθνη ολό
κληρα τό ανθυς είναι διερμηνεύς τών αισθημά
των, βιόλίον τερπνόν, άμικτον άγωνιών καϊ ψυ
χικής ταραχής, παριοτών δέ μόνον τήν πτερόεσ- 
σαν ιστορίαν τών έπαναστάσεων τής καρδίας.

( Σατω βριάν )
Τό άνθος είναι τό μόνον άίιον καί ύπερήφα- 

νον τών ναών κόσμημα, όταν μάλιστα θωπευόμε- 
νον ύπό τής προσευχής ή τών δακρύων, κύπτη 
πρό τοΰ Εσταυρωμένου.

(Μπαρμπα — Θωμάς) 
Μόνον τό άνθος δέν ψεύδεται, τό άνθος μό

νον δέν άπατα. Έγκλεϊον έν τή άγνότητί του τά 
μυστήρια τών εύγενών καρδιών απολαμβάνει παρ’ 
αύτών πλήρους λατρείας.

(Ενϋαλία Μ. Δαμβέργη}
Τά άνθη έχουν γλώσσαν και ή γλώσσα αύτη 

πρέπει νά ήρχισεν άναντιρρήτως, άμα όΈρως ήλ- 
θεν είς τόν κόσμον τόν όποιον κατοικοΰμεν.

( Σατω βριάν )
Τά δύο μεγάλα τοΰ κόσμου μυστήρια αίτοΰσι 

τήν συνοδείαν τοΰ ανθονς. Οί έρώντες ποθοΰσι 
τήν ίεράν στιγμήν καθ’ ήν θά στεφθώσι δι’ αύτοΰ 
και ό θανών περιμένει έν τώ φερέτρω του πριν 
τεθή ύπό τήν γήν έν έτι άνθος ....................

(ΕΰΟαλία Μ. Δαμβέργη)
Τά άνθη είναι τά πλέον καλλίτερα και τά 

πλέον ώραιότερα τής γής δώρα.

(Jean Uangham)
Π. ΘΑΝΕΜΗΣ

ΤΟ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.* 
ΕΠΓΟΓΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ W ΕΑΑΑίΟί

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΗΑΚΕΣ
Χρώμιον

Χρώμιον έξ Έλλάοος,ίδία έκ τών ορυχείων τών 
κειμένων πλησίων τοΰ Βόλου ήρξατο νά είσάγη- 
ται είς μεγάλας ποσότητας, χρησιμοποιούμενον 
ίδια διά τήν κατασκευήν τών πλίνθων διά τών 
οποίων κατασκευάζονται οί κάμινοι εν οίς τήκε
ται ό σιοηρόλιθος. II εισαγωγή πέρυσι χρωμίου 
έκ Θεσσαλίας άνήλθεν είς 10.040 Τόννους άξίας 
οολ. 138,535. -Έκτοτε δέ ώς έγένετο γνεοστόν, 
ή κατανάλωσις ηυξησε χάρις είς τάς εύκολίας 
τής φορτώσεως, κατασκευασθέντος και μικρού 
σιδηροδρόμου διά τήν μεταφοράν χρωμίου είς 
Βόλον διά χρημάτων τά όποια έπί μικρώ τόκφ 
παρεχώρησε σπουδαίος ’Αμερικανικός οίκος.

Μαγγανιόντος ήίδημος
Ό μαγγανιοΰχος σίδηρος τού Λαυρίου είσά- 

γεται άπο καιοού είς καιρόν ένταύθα, ίοία οσάκις 
οί ναύλοι είναι χαμηλοί. Πέρυσι δέν είσήχθη, 
άλλά τώ 1906 ή εισαγωγή άνήλθεν είς 4,700 
τόνους άξίας δολ. 47,000. Ό μαγγανιοΰχος σί
δηρος τού Λαυρίου περιέχει 1’2 —15 1)2 μαγγά- 
νιον καί 30 — 35 I )2 σίδηρον, οέν είναι ώς έκ 
τούτου έπαρκώς πλούσιος όπως γίνη μεγαλειτέρα 
αυτού χρήσις ένταύθα.

Σιδηρόλιθος
Οί έλληνικοί σιδηρόλιθοι, ώς έπί τό πλεϊστον 

αίματίται, πέρυσιν ώς έκ τής εύθηνίας τών ύπερω- 
κεανείων ναύλων, ήρξαντο έκ νέου νά είσάγωνται 
ένταύθα. Πρό έτών έγένετο μεγάλη εισαγωγή 
ελληνικών σιδηρολίθων, άλλά κατόπιν τής άπο- 
καλύψεως τών πλουσίων Αμερικανικών ορυχείων 
ή εισαγωγή τόσον έξ Ελλάδος όσον καί έξ Ισπα
νίας, σχεδόν είχε παύσει. Πέρυσι ήτοι μέχρι τής 
30ης Ιουνίου 1907 εΐσήχθησαν 34,870 τόννοι 
άξίας δολ. 45,554. άπέναντι 26,810 τόννων 
διά τήν αύτήν περίοδον τοΰ 1905 —1906 άξίας 
δολ. 26,810 καί 2,500 τόννων, διά τήν περί
οδον 1904—1905 άξίας δολ. 2, 536. Οί ελλη
νικοί σιδηρόλιθοι περιέχουστν 46 — 50 ο)ο σίοη- 
ρον, ώς έκ τούτου έάν λ'ηφθή ύπ’ οψι> καί ό απο
κλειστικός δασμός, ή κατανάλωσις των ένταύθα 
δέν δύναται νά αύξηθή σημαντικώς, έκτος καθ’ 
ά ήδη έλέχθη, άν οί ναύλοι είνε 7—8 σελίνια τον 
τόνον.

* Συνέχεια έκ Σελ. 313.

ΙΙνρηνέλ,Ίΐα
ΊΙ εισαγωγή τών πυρηνέλαιων έλαβε πέρυ- 

σιν λίαν αισθητήν ώθησιν, άνελθούσης αύτής είς 
δολ. 72,666, άπέναντι δολ. 6,906 Αιά τό 1906 
καί δολ. 10,851 διά τό 1905. Από τής 30ης 
’Ιουνίου 1907, οτε λήγει τό δωδεκάμηνον τής 
διαχειρήσεως τής συμπολιτείας ή εισαγωγή έξα
κολουθεϊ αύξάνουσα.

Πήλινα και νέλινα άγγεϊα.

ΊΙ εισαγωγή πήλινων καί έξ υέλου αγγείων 
καί Οοχείων φαίνεται αύξάνουσα κατ’ έτος. Ουτω 
πέρυσιν εΐσήχθησαν τοιαΰτα είδη άξίας δολλαρίων 
1,489 άπέναντι δολ. 888 τώ 1906, δολ. 738 
τώ 1905, δολ, 291 τώ 1904 καί δολ. 139 τώ 
1903.

Αλίπαντοι ιχθεϊς
II εισαγωγή άλιπάστων ιχθύων αύξάνει κατ’ 

άναλογίαν πρός τήν αυξησιν τής έξ Ελλάδος με- 
ταναστεύσεως. Ούτω πέρυσιν εΐσήχθησαν αλί
παστοι ίχθεϊς άξίας δολ. 10,332, τώ 1906 άξί
ας δολ. 8,647, τώ 1905 δολ. 5,618, τώ 1904 
δολ 5,096 καί τώ 1903 δολ. 1,582. Οί άριθ- 
μοί ούτοι εύρίσκονται έν τώ πίνακι οστις περι
λαμβάνει « ίχθεϊς παντός είδους » άλλά καί είς 
άλλους πίνακας τής έπισήμου στατιστικής άπαν- 
τώνται διάφορα ποσά άντιπροσωπεύοντα μικρο- 
τέρας άξίας διά διάφορα είδη άλιπάστων ιχθύων.

IXαξία ιίμνρις.

'Η Ναξία σμύρις, ήτις ώς έκ τής ποιότητος 
αύτής κατά πολύ είνε άνωτέρα έκείνης τής έκ 
Μικρασίσς είσαγομένης, καί θά ήδύνατο νά έχη 
ενταύθα εύρυτάτην κατανάλωσης βαίνει όπισθο- 
δρομικώς, διότι ούδεμία κατάλληλος ένέργεια 
κατεβλήθη ποός διάδοσιν αύτής. Τώ 1903 *εί- 
σήχθησαν 1,550 τόννοι Ναξίας σμύριδος άξίας 
δολ. 39,659, τώ 1904 ή εισαγωγή άνήλθεν είς 
2,21 9 τόννους άξίας δολ. 53, 359, κατήλθε δέ 
κατά τά τελευταία τρία έτη ώς εξής·, τώ I 905 
είς 793 τόννους, άξίας δολλαρίων 20,570, τώ 
1906 είς 550 τόνους άξίας δολ. 13,721 καί τω 
1907 είς 400 μόνον τόννους άξίαε δολλαρίων 
10,296.

Λενκόλιθος
'Υπό τόν τίτλον « X η μ ι κ α ί ο ύ σ ί α ι ά- 

τελεϊς», πιθανόν λευκόλιθος έξ Εύβοίας, ση- 
μειούται είς τούς στατιστικούς πίνακας ότι εί- 
αήχθη τω μέν 1903 ποσόν άξίας δολ. 27,670 
τώ 1904 άξίας δολ. 21,385, τώ 1905 άξίας 
δολλαρίων 23,624, τώ 1906 άξίας δολ. 18,960 
καί τώ 1907 άξίας δολ. 24,541.

Γλνκόριηζα.
ΊΙ εισαγωγή τής γλυκορρίζης έξ Ελλάδος 

άνήλθε τώ 1903 είς 42,054 λίτρας, άξίας δολ
λαρίων 653, κατά τά έτη 1904, 1905, καί
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1906 ή εισαγωγή έξ Ελλάδος τοΰ προϊόντος 
τούτου, δπερ,, ίδια είσάγεται έκ Μικρασίας καί 
Μαύρης θαλάσσης είς λίαν σημαντικά ποσά, 
έπαυσε. Διά τήν περίοδον όμως 1906 — 1907’ 
θ·0'·, μέχρι τής 30ης Ιουνίου τοΰ παρελθόν
τος^ έτους ή εισαγωγή άνήλθεν είς λίτοας'1,369, 
6·^7, άςίας οολ. 31,618. Π έκ τής Ασιατικής 
1 ουρκίας εισαγωγή άνήλθε πέρυσιν είς δολ. 401, 
834 καί ή έκ Ρωσσίας λιμένας τής Μαύρης 
θαλάσσης, δολ. 233,911. ' ' ' 16

"Ε ν τ ν π α
'Η εισαγωγή βιβλίων έξ έλλάδος τώ 1907 

άνήλθεν είς δολ. 2.215,, τω 1906 είς 'δολλά- 
ρια 1,327 καί τώ 1905 είς δολ. 1,637, άτι- 
να οέν άπαιτισαν οασμόν. 1ά άποτίσαντα δασ
μόν ησαν άξίας τώ 1 907 δολ. 1,230 τώ 1906 
δολ. 1,170 καί τώ 1905 δολ. 1,479.

Καλλιτεχνικά έργα

τίτλον τούτον είσήχθησαν τώ 1906
^7, οια?°Ρα “Καλλιτεχνικά» προϊόντα, 
άςίας δόλ. 9,659 τώ δέ 1907 άξίας δολ. 390. Τά 
«καλλιτεχνικά» ταϋτα εί'δη είνε ώς έπί τδ πλεϊ- 
στον άρχαιότητες αίτινες είσήχθησαν ένταϋθα 
ύπο τδν ανω τίτλον. Περί τής παρανόμου ταύ- 
της εισαγωγής δύνανται νά ληφθώσι μέτρα παρά 
τών αρμοδίων,

(’Ακολουθεί)

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εϊς τήν τελευταίαν μου σάς έτόνιζα τον κίνδυ

νον, τόν όποιον διέτρεχεν ή Αίγυπτος έξ ένδενο- 
μενων πλημμυρών τών ύδάτων τοΰ Νείλου. Ποάγ- 
ματι πολλαί ,τοιαΰται είς πολλά μέρη Ουνέβησαν 
εσχάτως χωρίς όμως νά έπέλθουν σοβαρα! ζημίαι 
ευτυχώς, χάρις είς σοβαρότατα μέτρα, ατινα ή 
Κυβερνησ,ς είχε λάβει. Ένόμιζε κανείς βτι εινε 
κηρυχθή ή έπιστράτευσις, διότι βλων τών παοα- 
νειλιων χωρίων ο! κάτοικοι εΓχον διαταχθή νά 
παρευρισκ,ωνται είς, τά μέρη είς ά ή κοίτη τοΰ 
ποταμού έδείκνυε τά μεγαλείτερα σημεία ύποχω- 
ρήσεως. Ο νόμος τής καταναγκαστικής ύπηοε- 
σιας είχε κηρυχθή είς έφαρμογήν καί έβλεπε κά
νεις χιλιάδάς Φελλάχων έδώ κατεσκηνωμένων έκεΐ 
σε εργαζομένων, πρός έπιδιόρθωσ(ν τής κοίτης 
και κατασκευήν άναγκαίων προχωμάτων. Άπό τι- 
νων ήμερών ήρχισεν ή έλάττωσις τών ύδάτων οί 
άμεσοι κίνδυνοι παρήλθον καί ό ποταμός γρήγζοα 
σα επανελθη είς τήν φυσικήν κοίτην αύτού. *

Η έπανοδος τοΰ Χεβίδου έδωκεν άφορμήν είς 
τινας θερμόαιμους πατριώτας, ανήκοντας είς τό 

κομμά των Έθνικοφρόνων,νά διοργανώσουν διαδή- 
Λωσιν,καί νά διατρανώσουν τά αίσθήματά των 
υπέρ ανακηρύξεως τοΰ Συντάγματος. Σώμα όμως 
έφιππον Αγγλων διέλυσε τούς διαδηλωτάς καί 
απηγορευσεν είς αύτούς νά προχωρήσουν πρός τά 
Ανάκτορά. Εις τήν έμφάνισιν τής ’Αγγλικής μπα- 
(Ίονεττας οί οπαδοί τοΰ Καμέλ πασά έξηφανίσθη- 

και, κατέλαβον τά μέρη όπόθεν έπρόκειτο νά 
οιελυη η, αμαξοστοιχία, ής έπέβαινεν ό Χεβίδης 
β™νεΡχο|'ενος άπό τά έν Μοντάζα κτήματά του.

, οιαοηλωταί περιωρίσθησαν νά ζητωκραυγάσουν 
μονον,τον Αντιβασιλέα καί ούτως έληξεν ή πρώ
τη υπέρ τοϋ συντάγματος έκδήλωσις. Αί Ελληνι
κή εφημερίδες έν τούτοις έκφράζουν τήν έκπλη- 
έιν των δια τήν_παρατηρουμένην κατ’ αύτάς ήσυ- 
χιαν μεταξύ τού ίθαγενοΰς στοιχείου, τό όποιον 
προ τής επανόδου τοΰ Άντιβασιλέως έσκόπει 
πολλά πραγμ,ατα νά δημιουργήση καί έρωτοΰν μή- 
πως,,μαγειρεύεται τίποτε σοβορόν ;Είς τήν έρώτη- 
σιν όμως αυτήνήμπορεΐ καί νά μή δοθή άπάντησις· 
οι, Αραπαδες δέν είναι άκόμη ικανοί νά διοργα- 
νωσουν έξεγέρσεις. ~

, Παρήλθεν ,ηδη ό Σεπτέμβριος καί εύρισκόμεθα 
εις τον Οκτώβριον καί άκόμη ν’ άρχίση τό σύ-

ΤΟυ βσΡ^ακοε· Ό δροσερός καιρός τού πα
ρελθόντος μηνός,καί αί όμίχλαι άφησαν πολύ πίσω 
τή,ν ,εσοδείαν, αργεί δέ ώς έκ τούτου πολύ άκόμη 
και η, εναρξις τών έργασιών. Αί τιμαί τοΰ βάμβα- 
κος εξακολουθούν πάντοτε χαμηλαί, τοϋτο δέ 
απογοητεύει, τούς Φελλάχους οί όποιοι δέν έννο- 
°υν να πωλήσουν άναμένοντες ύψηλοτέρας τιμάς, 
αλλα και ,οί έμποροι τηρούν έντελώς έφεκτικήν 
στάσιν κα!, δέν, προβαίνουν είς άγοράς διότι τά 
ραμοακια εολάβησαν τόσον άπό τόν σκώληκα 
οσον,καί άπό τήν έλλε.ψιν υδατος καί ύστεοοΰν 
επομένως σημαντικώς ύπο εποψιν ποιότητας.

, Minnet-el-Bassal, το χρηματιστήριον 
αυτό τοΰ βάμβακος,αί τελευταϊαι πράξεις έγειναν 
επι των έξής τιμών Yannovits extra ταλ. 18 3/ , 
abassi ταλ.,ιγ */9 hubary ταλ. 17 7« affifi ιχ1/..'

Κοινώς εσχηματίσθη ή γνώμη βτι ή έφετεινή 
χρονιά θα είναι πλέον δύσκολη άπό τήν πεοισυνήν 
και ότι ή κρίσις διά τήν Αίγυπτον έφέτος θά εί
ναι ισχυροτέρα άπό τά παρελθόντα έτη.

ελλην

ALBIN PLTZKER
Ή καρδία μου πόΜβι διά πάν οτι 
* Ελληνικόν.

Albin Ρ utzkert
, Τά «Παναθήναια» τοΰ ’Ιουνίου έδημοσίευσαν 

την εικόνα τοΰ τέως καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστή
μιου τής, Berkeley έν Καλλιφρονία κ. Albin 
Pulzker. Επί τή εύκαιρία ταύτη έπιβάλλεται 
κα,ι εις την « Ελληνικήν Έπιθεώρησιν», νά είπη 
και αυτή ολίγος λέξεις καί νά γνωρίση είς τούς 
αναγνωστας της τόν γηραιόν της φίλον κ. Ποΰτσ- 

κερ ώς άνδρα τοΰ οποίου τήν ψυχήν κατέχουν τα 
μεγαλείτερα, τά ισχυρότερα φιλελληνικά αισθή
ματα. Ό κ. Ποΰτσκερ Βοημός τήν καταγωγήν, 
αλλά’Αμερικανος τήν έθνικότητα έδίδασκεν είς το 
Πανεπιστήμιου τής Berkeley γερμανικήν φι
λολογίαν,πολύγλωσσος δέ—άφού μανθάνει μίαν 
γλώσσαν κατά διετίαν - ένα έσχε πόθον, καί όνει- 
ρον άφ’ ήο ήρχισε νά σπουδάζη τήν ελληνικήν 
διάλεκτον, καί θαυμάζη τό πνεύμα των άρχαιων, 
νά έπισκεφθή τήν 'Ελλάδα καί νά έκμάθη τήν κα- 
Οωμιλουμένην.

χοντο έξ Έλλάδος καί νά ώμίλουν τήν γλώσσαν 
τήν Ελληνικήν.

Ιδού μέ τάς πλέον ώχρας γραμμ,άς ό Albin 
Poutzker. Εύτυχής ή Ελλάς ή όποια θαμβώνει 
μέ τό παλαιόν μεγαλεΐόν της,τάς πλέον εΰγενείς 
ψυχάς, καί τούς θαμβώνει τόσον πολύ ώστε 
ή δόξα τών άρχαιων Ελλήνων νά καλυπτη ,ολων 
τών νεωτέρων τά έλαττώματα καί , να_ εξιοα- 
νικεύη τά προτερήματα τόσον ώστε να μας αγα
πούν ως άπογόνους έκείνων. Είθε μόνον να ει- 
χομεν καί άλλους φίλους ώς τόν κύριον Albin 
Poutzker. Εγ(_ zΠρό οκταετίας όταν τό Πανεπιστήμιόν του 

ήθέλησε νά τοΰ παράσχη πολύτιμον δώρον έπι τή 
συμπληρώσει τής είκοσιπενταετηρίδος ,τής έν ,αυ- 
τώ διδασκαλίας του, ό κ. Ποΰτσκερ εζήτησεν αντί 
άλλου δώρου, νά τόν άποστείλη είς τήν Ελλαοα, 
διά νά μάθη τήν γλώσσάν της,νά ,μελετήση τα ήθη 
της, νά έντρυφήση εις τάς φυσικάε καλλονάς της, 
να ί’δή τόν ούρανόν της, καί νά προσκυνήση τόν 
Παρθενώνά της. Καί όντως. ’Ολίγον βραδύτερον 
τό Πανεπιστήμιόν έξεπλήρου τόν πόθον τοΰ Κα
θηγητοΰ,καί ό κ. Albin Putzker ένεκαθίστατο εις 
τάς ’Αθήνας. Έζησεν έν ολόκληρον έτος εδω, 
καί τόσον ήγάπησε τήν γλώσσάν μας ώστε ,με,τα 
τήν πρώτην εξαμηνίαν ώμίλει άπταίοτως αυτήν. 
Όταν δέ μετά τήν πάροδον έτους άνεχώρησεν 
άπό τήν Ελλάδα, έφερε μαζή ,του ,τήν άνάμνη- 
σίν της καί άφήκεν είς αύτήν ένα, μέρος τής καρ
δίας του, τόσον πολύ ήγάπησε τήν πατρίδα μας. 
Ήδη μάς γράφουν έξ Άγιου Φραγκίσκου, δτ( εις 
Ελληνικήν φιλολογικήν καί μουσικήν εσπερίδα 
δοθεΐσαν πρό μηνός έκεΐ ό, κ. Ποΰτσκερ εδειέεν 
όλον τόν φιλελληνισμόν ό όποιος κατέχει τήν ευ- 
γενή ψυχήν του. Αν ( τ 
είς γλώσσαν απλήν καί άφελή είπε,ν ότι θεωρεί εαυ
τόν εύτυχή διότι αισθάνεται καί έννοεΐ την ομι- 
λουμένην Ελληνικήν όσον ούδείς άλλος , Αμερι
κανός καί ότι ή καρδία του πάλλει καί θα παλλη 
πάντοτε διά πάν βτι Ελληνικόν, τό όποιον ήγα- 
πησεν ή ψυχή του διότι άγαπά καί λατρεύει την 
'Ελλάδα ίσως περισσότερον καί , άπό αυτήν την 
θετήν πατρίδα του. Κατόπιν, χάριν _τών, παρευ- 
οισκομένων έν τή έσπερίδι Αμερικανών ωμιλησεν 
αγγλιστί έξαίρων τά εύγενή τών 'Ελλήνων, αισθη- 
ματα, τήν φιλοπονίαν των καί άκόμη το φιλο
πρόοδον αύτών, καί κατέληξεν είς τήν θερμήν ευ- 
νήν νά δυνηθή μίαν άκόμη φοράν να επ,ισκεφθή 
τόν τόπον τών άρχαιων Θεών, καί να αισθανυή 
τήν αύραν τοΰ Φαλήρου νά θωπεύση τό μετω- 
πόν του.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ή πρώτη Σεπτεμβρίου ευρε τούς ήμίσεις τών 
Αθηναίων άστέγους. Τήν ήμέραν αύτήν γίνονται 
αί μετετακομίσεις τών κατοίκων τοϋ Άστεως και 
κατά φυσικόν λόγον καθ’ όλην τήν ήμέραν έκεί
νην εύρίσκονται άστεγοι, οί άψίκοροι Αθηναίοι. 
Διότι πολλοί έξ αύτών δέν μετακομίζοντας άπό 
άνάγκην ή άπο τάς έλλείψεις τής οικίας την ό
ποιαν άφίνουν, άλλ’ ύποοάλλωνται είς αύτό τό 
μαρτύριον τής μετοικεσίας ή άπό έξιν ή από τήν 
εύχαρίστησιν άλλαγής τοΰ περιβάλλοντος τό 
όποιον έβαρέθησαν έπί έν συνεχές έτος νά βλέ- 
πωσι πάντοτε τό αύτό.Έν τούτοις έν συγκρίσει 
πρός άλλα έτη καί αύτό τό Αθηναϊκόν έθφον 
τής ιης Σεπτεμβρίου δύναται νά λεχθή ότι δεν 
έχει πλέον τόν γενικόν χαρακτήρα τόν όποιον 

είζ πολύ παλαιοτερα ετν|.

Πλήν έφέτος δέν ήρκει μόνον τό Αθηναϊκόν 
έθιμον τών μετοικισιών είχαμεν καί τών έφέδρων 
μας τόν συναγερμόν, διά τάς μεγάλας στρατιωτι
κός άσκήσεις. Γνωρίζετε ολοι άπό τάς άναγραφάς 
τού καθημερινού τύπου τας λεπτομέρειας τών 
γυμνασίων ώστε είνε όλως περιττόν να έπαναλα- 
βωμεν είς τάς στήλας αύτάς πού έλαβον χωράν 
αί ψευδομάχαι,πώς έπολέμησαν οί κυανοί,πώς ένι- 
κησαν οί έρυθροί, άφοΰ ή αύστηρά κριτική τοΰ 
τοΰ Διαδόχου έδειξεν πρός όλους ποιοι έσψαλλον 
καί ποιοι έδείχθησαν γνώσται τών πολεμικών κα
νόνων καί τής στρατηγικής δεινότητας. Έαν αφι- 
σωμεν όμως κατά μέρος τά σφάλματα,, και τας 
έπικρίσεις, περί τών όποιων άλλως ώμίλησαν ηδη 
οί ειδικοί έπί πολύ, πρέπει έν τούτοις νά σημε.ύ»

ήλθεν έπί τοΰ βήματος και

Αύτά εϊνε τά αισθήματα τοΰ κ. Ποΰτσκερ. 
Πλήν ή καλοσύνη του καί ό φιλελκηνισμό,ς του 
δέν περιορίζεται μόνον είς λόγους ,καί, είς,τον 
πόθον τοΰ νά ζήση καί άποθάνη„ύπό τον ουρα
νόν της τόν πάγκαλον. Είς τον Αγιον Φραγκί
σκον οί Έλληνες τόν γνωρίζουν ,ώς προστάτην 
των διότι ύπήρξαν πολλαί περιστάσεις ,κατα ιας 
όποιας ύπεστήριξεν πτωχούς βιοπαλαιστάς,ή εσωσε 
κινδυνευούσας ύπάρξεις ήρκει μόνον νά προήρ-
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οωμεν ως άξ.ον άναγραφής τών έφέδρων ρα(_ Τ · 
προθυμίαν μεθ’ ής εσπευσαν νά ύπακούσουν πρός 
τήν φωνήν ήτις τούς έκάλει είς τάς μεγάλας άσκή- 
σεις.^ Διότι βεβαίως ό θεσμός αύτός τόν όποϊον ή 
ΚυβερνησιςΘεοτόκη καθώρισεν πρώτη,εϊνε έκ τών 
αρίστων,άφοΰ έχαράχθη δι’ αύτοΰ μεθοδικότατα ό 
τροπος τής ένάρξεως καϊ τής συνεχείας συστημα
τικών γυμνασίων τόσον ώστε νά δύνατα< μίαν 
ημέραν καϊ ή μΙΚρά Ελλάς, έν παρουσιασθημένη 
αναγκη, νά παρατάξη άρκετάς δεκάκας χιλι'άδωύ 
OTpyou καλώς ήσκημένου καϊ εχοντος ολα τά 
εφόδια διά τήν άντοχήν καϊ τήν νίκην.

Καϊ όντως. Άπεδείχθη διά τών έφετε.νών με
γάλων ασκήσεων, οτι ή άντοχή εϊνε προτέρημα 
του Ελληνος στρατιώτου. Διότι μόνον αύτοΐ 
ίσως ηουνήθησαν νά άνθέξωσι ύπό τάς θυέλλας, 
τάς βροχάς καϊ τόν έντελή άπρόοπτον χειμώνα^ 
οστις ως νά ήθελησε καϊ αύτός νά τούς προπό
νηση και νά τούς άσκηση τούς περιέβαλεν μέ δλας 
τας Αγριότητάς του καϊ όλας τάς κακουχίας του, 
χωρίς νά τούς κάμψη, χωρϊς νά τούς έξαντλήση 
κα. χωρ.ς ακόμη ν’ άκουσθή μία φωνή διαμαρτυ' 
ριας. Τούτο άλλως άνομολογοΰσιν καϊ όλοι οί 
στρατιωτικοί άκόλουθο! τών ξένων Κρατών οΐ ό
ποιοι έθαύμασαν άπροκαλύπτως τήν άντοχήν καϊ 

■ ην ποιότητα τών καλών στρατιωτών μας.

Φ
_ Εάν όμως ή φύσις δίδη είς τούς Έλληνας 

στρατιώτας τήν άντοχήν, τήν δόξαν καϊ τήν νί
κην δέν εϊνε δυνατόν νά τάς έπιτύχουν παρά έάν 
παρακολουθή πάντοτε αύτάς καϊ ή καλή καϊ έπι- 
μελής επιμελητεία. Κοί ή έπιμελητεία τοϋ Ελ
ληνικού στρατού έφάνη ζναξία τού προορ,σμού 
τηε καϊ έχρεωκόπησεν ήθ.κώς ολίγα βήματα έξω
θεν των Αθηνών. Φαντασθήτε τϊ θά έγίνετο έάν 
όντως ή περίφημος αύτή έπιμελητεία ώφειλε νά 
επισιτιση στρατόν πενταπλάσιον καϊ είς μακράν 
απόστασιν άπό τήν πόλιν τών ’Αθηνών εύρ,σκό- 
μενον. Φαντασθήτε νά μή ύπήρχον-δπως είς 
τα εφετεινάς άσκήσεις-οί σιδηροδρομικοί σταθυοϊ 
σ< παρέχοντες δλας τάς εύκολίας διά τόν άνετον 
επισιτισμόν ! Τότε βεβαίως ο! άνδρες έάν άπέμει- 
ναν εφέτος έπϊ τρ.άκοντα έξ ώρας νήστε.ς, έάν 
ησαν μακρύτερα, τότε άφεύκτως,θά κατεβάλλοντο 
από τήν άγρίαν πείναν και ούχί άπό τάς έχθρικάς 
βολας. Μήπως όμως καϊ αί άσκοποι καταπονή- 
σεως τών άνδρών δέν βαρύνουσιν άνωτέρους βαθ
μούχους τού Ελληνικού στρατού ;

Φ
Το πλέον όμως εύχάριστον γεγονός έν τή περί- 

πτωσει ταύτη τό όποιον όφείλομεν νά έννοήσω-

μεν παντες-πλήν τής Αντοχής καϊ τής πειθαο- 
χιας τα όποια έπέδειξαν οί άνδρες μας-εϊνε κα! 
ξήε A. Β. Ύψηλότητος τού Διαδόχου τό άει- 
κινητον καϊ , παντεποπτές ένδιαφέρον τό όποϊον. 
ε ειξε καθ ολον τό διάστημα τών Μεγάλων 
ασκήσεων Τό ένδ,αφέρον όμως τούτο έπ.βάλλει 
εις την ίψηλότητά του, ένα καθήκον. Καϊ τό 
καθήκον του εϊνε νά καθαρίση άπό τάς τάξεις 
του^στρατού πάσαν άνικανότητα καί πάσαν στα
σιμότητα έάν όντως ποθή νά όδηγήση μίαν ήμέ
ραν ένδοξον τόν στρατόν του έκεΐ πού θά τού 
επιβάλλουν αί ύποχρεώσεις του ή τά άπρόοπτα 
γεγονότα τής αύριον.

Φ
Ως εν λυπηρόν βεβαίως σύμπτωμα δύναται νά 

χαρακτηρισθή καϊ τών Μενιδιατών ή άφιλοξενία 
με τήν όποιαν έδέχθησαν είς τό χωρίον των τούς 
οιαβροχους ανδρας, ύπάρχουν όμως πολλά τά δ<- 
καιολογιτικά είς τήν περίπτωσιν αύτήν.Καϊ έν έξ 
αυτών εϊνε οτι όλοι σχεδόν οί άνδρες τούΜενιδίου 
απουσίαξον ώς έκ τής έποχής τών οίκων των καϊ 
ητο βεβαίως πολύ δύσκολον είς τάς μονήρεις γυ
ναίκα. νά δεχθώσι καϊ φ,λοξενήσωσ, τούς έφέδρους. 
Αλλως κα. εις τούτο πταίει πάντοτε ή περίφημος 

επιμελητεία ή όποια δέν έζήτησεν έγκαίρως κατα
λύματα από τάς άρχάς τού χωρίου, όπόταν τότε 
σα προπαρεσκευάξοντο τά πάντα ώστε νά ήδύναντο 
οι Μεδιαται να δείξώσι τήν γνωστήν καϊ πανθο- 
μολογουμενην φιλοξενίαν των.

Φ
-Κα1 ένώ έδώ ήμεϊς έσχολιάζαμεν τήν έπιτυχίαν 

των Μεγάλων Άσκήσεων, ή έπαινούμεν τήν 
φιλοξενίαν τών Μαρουσιωτών, είς τό Βερολϊνον 
ελάμβανε χώραν τό Συνέδριον τού Τύπου' ώς μία 
εκοηλωσις προόδου καϊ έργασίας διά τό μέλλον. 
Η Ελλάς άντεπροσωπεύετο ύπό τών κ. κ. Κα- 

κλαμανου, Χαλκοκονδύλη, Νικολαίδου καϊ Καρα- 
χαΛίου. Λέγεται δέ ότι πολύ ποιητικός ύπήρ- 
έεν ό χαιρετισμός τού κυρίου Κακλαμάνου πρός 
τους μεγάλους νεκρούς τής Γερμανίας Γκαΐτε 
και -χιλλε,ρ, μέ μεγάλην δέ εύμένε(αν έδέχθησαν 
ολοι, τών Ελλήνων Αντιπροσώπων τήν πρότασιν, 
ινα το β . Συνέδριον λάβη χώραν είς τά Ελλη
νικά έδάφη.

Φ
Είπα Ελληνικά έδάφη καϊ εύθύς μού ήλθέν είς 

τόν νοΰν ή εκδρομή τών Ελλήνων ή μάλλον τών 
Αθηναίων είς τήν Κωνσταντινούπουλιν, διότι καϊ 

εκείνοι εδάφη ιερά έξήτησαν νά προσκυνήσουν πο- 
ρευόμενο! έκεΐ. Τήν στιγμήν αύτήν καθ’ ήν γρά- 
ψωμεν περί τής ’Εκδρομής είς τήν Κωνσταντινού-

τής Βουλγαρίας είς Βασίλειον ύπό τού ήγεμονος 

Φερδινάνδου.
Τό γεγονότχ αύτά και ιδίως τό τής ανακη- 

ρύξεως είς Βασίλειον τής Βουλγαρίας ύπήρόαν 
άπρόοπτα διά τόν Ελληνικόν λαόν. Δέν είξευ- 
ρομεν ποιαν έντύπωσιν έκαμον εις την ,Κυβερ 
νηοιν, τί έγνώριξεν αύτη περί αύτών, τι ενήρ- 
γησε, ή σκοπεύη νά πράξη. Ήμεϊς διερμηνευομεν 
μόνον τού Ελληνικού λαού τήν δυσφορίαν καϊ 
τήν άπαγοήτευσιν διότι βλέπει πάντοτε έπιτυγχά 
νοντα όλα τά πραξικοπήματα τού Βουλγαρικού 
Έθνους, ένώ τό έθνος τόΈλληνικόν χάνει ήμερα 
τή ήμερα τό παλαιόν του κύρος καϊ ίσως, ίσως 
και αύτά τά εύγενή έθνικά του ιδεώδη.

Φ
Μόνον οί Κρήτες έξεγερθέντες καθώς αναγγε- 

λουντά έκεϊθεν τηλεγραφήματα έκήρυξαν τήν ε- 
νωσιν τής Κρήτης μέ τήν Ελλάδα. Άπό προχθές 
οί Κρήτες εϊνε πλέον Έλληνες και κυβερναται ,η 
νήσος των έπ’ όνόματι τού Βασιλέως τών Ελλή
νων. Νομίζομεν δμως βτι έάν ή περίστασις αύτή 
καθ’ ήν έλαβε χώραν τό βουλγαρικόν πραξικόπημα 
ήτο κατάλληλος άψορμή διά νά πράξωμεν καϊ ήμεϊς 
κάτι τι,ή άνακήρυξις όμως τής Ενωσεως τήςΚρή- 
της μέ τήν Ελλάδα δέν εϊνε καϊ πολύ επιτυχής. 
Διότι ή Κρήτη ήτο πλέον ϊδική μας και ουδεις 
ήδύνατο νά μάςτήν άφαιρέση.

Πρός τί λοιπόν ή άνακήρυξις τής Ένώσεως εν 
τή άνωμάλω ταύτη Πανευρωπαϊκή καταστάσε! ;

ΕΥΓ Ζ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΙΙΙΘΕϋΡΙΙΣΙΣ
Τά θεατρικά προγράμματα άνήγγειλλαν απο 

τής άρχής τής θεατρικής θερινής έποχής πολλά 
περισσότερα πρωτότυπα έργα διά τόν μήνα τούτον 
άφ’ δσα έδιδάχθησαν κατά Σεπτέμβριον, είς τα 

έαρινά θέατρα τών Αθηνών.
Καϊ τούτο δέον ν’ άποδοθή είς τήν πρόωρον 

έπίσκεψιν κακοκαιριών. Διότι όσον ό Αύγουστος 
ύπήρξεν εύνοϊκός είς δλας τάς μικράς καϊ ρεγά
λας θεατρικός φιλοδοξίας, τάς ποθούσας καϊ ,όνει- 
ροπολούσας τήν δραματικήν δόξαν, τόσον ο Σε
πτέμβριος έφάνη δυσμενής καϊ Αμείλικτος με τας 
θυέλλας του, τά ψύχη του, τάς βροχάς του, δι 
δλα τά βραδύναντα νά λάβωσι —και ξήσωσι τήν 
έφήμερον θεατρ.κήν ξωήν-πρωτότυπα δραματι

κά έργα.

Και πρώτον είς τήν σειράν τής διδασκαλίας

πολιν δέν πρέπει ν’ άναψέρωμεν ούδεμίαν λεπτο
μέρειαν αύτής,διότι δυστυχώς μαζή μέ τάς λεπτο- 
υερείας θ’ άναγραφούν έπεισόδια καί γεγονότα τα 
όποϊα θά ήνε είς βάρος τών άποτελούντων τήν 
έπιτροπήν προσώπων. Άς μείνη μόνον^ είς τους 
έκδρομεϊς ή άνάμνησις τής έξοχου ύποδοχής τής 
όποιας ετυχον, ας ένθυμούνται τήν ίεράν συγκι- 
νησιν τήν όποιαν ήσθάνθησαν εισερχόμενοι εις 
τής Άγιας Σόφιας τους θόλους καϊ άς μή λησμο
νούν τόν κλονισμόν τόν όποιον ύπέστη ή ψυχή 
των εύλογούμενοι άπό τόν Πατριάρχην ’Ιωακείμ.

Πλήν έάν εϊνε όντως πολύτιμοι αί αναμνήσεις 
αύται τάς όποιας έκόμισεν εις τήν ψυχήν του 
έκαστος έκδρομεύς, έν τούτοις πλήν τούτων ολοι 
όσοι έπανήλθον άπ’ έκεΐ μάς έφερον άκόμη του 
Τουρκικού λαού τόν χαιρετισμόν,, τών, επίσημων 
τήν φιλίαν, καί μάς βεβαιώνουν οτι είς τό, εξής 
δέν θά χωρήση πλέον παρεξήγησή είς τούς δύο λα
ούς άλλά έλεύθεροι άμφότεροι θά βαδίσωσι την 
κοινήν οδόν και πρό πάντων θά άντιστώσι και θα 
πολεμήσωσι κατά κοινού και έπιφόβου έχθρού.

Και αύτή ή βεβαίωοις εϊνε τό πολυτιμωτερον 
κα’ι ώραιότερον δώρον τό όποιον , μάς εφερον οί 
Αθηναίοι άπό τήν Κωνσταντινούπολιν.

Φ
Άλλως τήν βεβαιότητα αύτήν δέν τήν εφερον 

μόνον οί έκδρομεϊς τής Κωνσταντινουπόλεως, θά 
τήν προσκόμιση μετ’ όλίγον καϊ αύτός ο άρχηγος 
τής άντιπολιτεύσεως, ό περιοδεύων τας ημέρας 
αύτάς καθ’ βλην τήν Τουρκίαν καϊ Μακεδονίαν. 
Πρώτος άπό τους πολιτικούς μας ό κ., 1 άλλης 
έσκέφθη νά περιοδεύση είς τόν δούλον, Ελληνι
σμόν. Δέν δύναται δέ νά ύπάρξη ούδεμία αμφιβο
λία ότι τό ταξείδιον αύτό κατά τό όποϊον Έλλην 
τέως Πρωθυπουργός έρχεται είς συνάφειαν ,_με 
τόν έξω ’Ελληνισμόν,θά γίνη μίαν ήμέραν πρόξε
νός πολλών καί μεγίστων ωφελειών. Διότι ο συγ
χρωτισμός καί ή έπικοινωνία δύναται νά διάλυση 
πολλάς παοεξηγήσεις ή νά φέρη πολλάς προσεγγί
σεις,καί τίς οίδεν ίσως νά διάνοιξη όδόν καϊ προς 
κάτι θετικώτερον και σοβαρώτερον.

«φ·

Πλήν ένώ ό κ. Ράλλης περιοδεύει εις τήν 
Τουρκίαν καί έπισκέπτεται τό Βυζάντιον, τας η
μέρας σχεδόν έκείνας έκρήγνυται είς τήν Κων
σταντινούπολή, τού Γκέσωφ τό έπεισόδιον και 
τούτο Ακολουθεί ή κατάληψις τών Ανατολικών 
σιδηροδρόμων υπό τής Βουλγαρίας, ή προποσις 
τού Αύτοκράτορος τής Αύστρίας ύπέρ του Ηγε- 
μόνος τής Βουλγαρίας, καί τέλος ή άνακήρυξις
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τοϋ μηνάς αύτοΰ έρχεται τά έργον τοΰ κυρίου 
Χρηστομάνου, «Τά Τρία φιλιά» τό διδαχθέν 
υπο τής Δίδος Κοτοπούλη είς τό θέατρον τής 
«Νέας Σκηνής». Ή ύπόθεσις τών «Τριών φιλιών» 
εϊνε άπλουστάτη. Ή Δώρα καί ή φίλη της Διά
να—μαθήτρια! Παρθεναγωγείου άμφότεραι — σχε
τίζονται με τόν Φαίδωνα μαθητήν τής σχολής 
των Εύελπίδων. Η πρώτη τόν αγαπά μέ τόν 
πλέον σφοδρόν έρωτα καί ό Φαίδων άνταποδίδων 
το αίσθημα της τήν άνταγαπά καί τήν νυμφεύε
ται γενόμενος άξιωματικός.Καί ή Διάνα όμως ένώ 
μεσολαβεί υπέρ τής ένώσεώς των, άγαπά κρυφίως 
τόν νεαρόν αξιωματικόν καί αύτή, ό δέ Φαίδων 
άνεπαισθήτως καί άσυναισθήτως ευθύς μετά τόν 
γάμον του φέρεται πρός τήν αδελφικήν φίλην τής 
συζύγου του.

Όταν ή Δώρα αντιλαμβάνεται τά αισθήματα 
αυτα τοΰ συζύγου της καί τής φίλης της καί 
έννοοΰσα ότι κατόπιν τοΰ κρυολογήματος οπερ ύ- 
πεστη κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξειδίου τοΰ 
γάμου της,δέν τής απομένει ή ολίγη πλέον ζωή, 
προσπαθεί νά τούς ένώση,άλλά συγχρόνως όμως 
μετανοεί καί τούς άποχωρίζει, φρικιώσα όλη άπό 
οργήν,άγάπην καί ζηλοτυπίαν,καί είς μίαν τοιαύ- 
την τρελλήν στιγμήν αύτοκτονεΐ είς τό παρα- 
πλεύρως δωμάτιον ένώ οί δύο άγαπώμενοι ένοχοι, 
έντρομοι τρέχουν πρός αύτήν καί τήν εύρίσκουν 
νεκρόν.

★

Αύτή εινε μέ τάς πλέον ώχρας γραμμάς τών 
«Τριών Φιλιών» ή ύπόθεσις. Ή πρώτη πρά- 
ςίς μέ τήν πρωτην έρωτικήν συνέντευξιν τών δύο 
νέων υπο τό φώς τής Σελήνης καί έντός τοΰ άν- 
θοστεψούς κήπου τοΰ Παρθεναγωγείου εϊνε γοη- 
τευτικωτάτη. "Αν δέ ήτο μόνον ολίγον συντομω- 
τερα, θά ήτο μικρό άριστουργηματάκι άγάπης, 
καί παιδικής άφελείας, καί παιδικής ζηλοτυπίας 
συγχρόνως, μέ τά αίφνιδίως έκοπώντα δάκρυα καί 
τους ακουομένους λυγμούς τής παραψυλαττούσης 
Διάνας.

Η δευτέρα πράξις άφίνει τάς αύτάς καταπλη
κτικός εντυπώσεις καί μέχρι τέλους αύτής βαίνει 
και φυσικως, καί λογικώς καί άπροσκόπτως. Ή 
στιγμή ίδια καθ ήν ή Δώρα άντιλαμβάνεται τά αι
σθήματα τής φίλης της καί τοΰ συζύγου της εϊνε 
στιγμή υπερόχως ωραία, στιγμή άπό έκείνην ή ό
ποια καί μόνη άρκεϊ νά σφράγιση μέ τήν σψοα- 
Υ·οα τής έπιτυχίας όποϊον δήποτε δραματικόν έρ- 
γον. Αντιθετως όμως ή τρίτη πράξις εϊνε πολύ 
κουραστική, καί ίσως ίσως δέν εϊνε καί πολύ φυ
σικά! αί πράξεις καί αί σκέψεις τής Δώρας, ώς καί 
αυτή ή αύτοκτονία της. Διότι όσον καί άν προσ- 
παθή νά βασανίση τούς δύο άγαπωμένους ρίπτου-

σα κατά πρόσωπον αύτών τήν ένοχον άγάπην των 
ή,βασανος αύτή, εϊνε μηδέν άπέναντι τής εύτυ- 
χιας τής άπολύτου έλευθερίας ή όποια διά τοΰ 
θανάτου της, τούς περιμένει.

Αλλως το μαρτύριον τής πασχούσης,όχι μόνον 
ψυχικώς άλλά καί σωματικώς,Δώρας έκνευρίζει τό
σον πολύ τους θεατάς, ώστε αί στιγμαί έκεϊναι 
τής άγωνίας,-αί δ<αρκοΰσαι άλλως καί τόσον 
πολύ —τους κάμουν ώστε νά λησμονοΰν όλας τάς 
φυσικας καί ωραίας μέχρι τής στιγμής έκείνης 
σκηνας τοΰ έργου. Διότι είς τήν ψυχήν τοΰ θεα
τού, γεννάται τό συναίσθημα πώς ή Δώρα δέν έ- 
^ανισταται εναντίον τής άπάτης τήν οποίαν ύφί
σταται, από τόσον άγαπώμενα όντα καί πώς άντί 
να στρέψη, καθ’έαυτής τήν σφαίραν τοΰ περιστρό
φου της δέν τήν ρίπτει —άφοΰ καί αύτή πρόκειτα! 
ν, αποθάνη — κατά τοΰ συζύγου της, ή έναν- 
τιον τής,προδότιδος φίλης.Διότι έκεϊνο τό όποϊον 
πράττει ή Δώρα δέν εϊνε τό φυσικόν. Έν τού- 
τοις όμως δέν θέλω νά είπώ ότι αί σκέψεις καί 
αποφάσεις , τής Δώρας τής τρίτης πράξεως εϊνε 
πράξεις και άποφάσεις αί όποΐαι δέν θά ήτο δυνα
τόν να συλληφθοΰν καί έκτελεσθοΰν άπό γυναι- 
κειαν κεφαλήν. Κάθε άλλο. Θά ύπάρχουν ίσως 
εκ τήν καθημερινήν ζωήν πολλαί Δώραι, άλλά 
μια,άλλη λύσις θά συνεφώνει περισσότερον πρός 
το ωραϊον έργον τοΰ κ. Χρηστομάνου.

★

,^Τωρα οσον αφορά τήν έπιτυχίαν τής δεσποι- 
νιοος Κοτοπούλη δέν έχομεν τίποτε νά προσθέ- 
σωμεν είς τήν κοινήν συμφωνίαν τοΰ θαυμασμού 
όλων τών θεατών τής «Νέας Σκηνής», τόν πα- 
ρακολουθοΰντα τά έργα τά όποια δ(δάσκει ή Έλ- 
ληνίς καλλιτέχνις. Ό κ. Λούης έπαιξε καί αύ- 
τος τελείως καλά βοηθούμενος άλλως άπό τήν 
τόσον εκλεκτήν συνάδελφόν του. Όσον άφορά 
περί , τής Κας Λούη συμψωνοΰμεν πληρέστατα 
ρε τάς παρατηρήσεις τής «Εστίας» διά τό ψυ
χρόν καί, απαθές αύτής, ιδίως κατά τήν Τρίτην 
πραξ1ν. Είς τήν δευτέραν πράξιν έπαιξε σχετικός 
με περισσότερόν ζωήν καί φυσικότητα.

Είς τήν Νέαν Σκηνήν έδόθη καί ή «Άνταο» 
των κ. κ., Βρατσάνου καί Ζήνωνος. Ένα δραμα- 
τακι πολύ καλό μέ πολύ καλάς ιδέας καί μέ όλί- 
γην δρασιν. Η «’Άνταο» παρμένη άπό τήν 
καθημερινήν ζωήν μέ τάς σκέψεις καί τάς ιδέας 

τας οποίας εχομεν όλοι σχηματίση διά μερικάς 
περιστάσεις τοΰ βίου, άφήκεν είς τούς θεατάς 
πολύ καλάς εντυπώσεις. Πρόκειτα! περί μιάς προι- 
κοφορου συζύγου ή όποια άκολουθοΰσα τάς προ- 
τροπας καί συμόουλάς δύο φίλων της-γένους θυ-

τύπωσιν ίσχυράν προξενεί ό φυσικός διάλογος του, 
αί έπιτυχεϊς παρομοιώσεις του καί ή βαθεια παρα- 
τήρησις ή όποια κρύπτεται είς έκάστην παροιμίαν 
ή είς έκαστον γνωμικόν. Καίτοι πλέον εκπλήττει 
ό πλούτος όλων αύτών, διότι φαίνεται δτι,ό συγ
γραφεύς τού «Κόκκινου Πουκαμ1σιού» κέκτηται 
είς τόν άνώτατον βαθμόν τής πρωτοτυπίας τό 

χάρισμα. , ,
Ό κ. Παπαγεωργίου έπαιξεν τελείως καλα, και 

διηρμήνευσεν τόν χαρακτήρα τοΰ Σταύρου με 
πολλήν άλήθειαν καί πολλήν δύναμιν, τόσον ώστε 
διά πολλούς καθίσταται άγνώριστος άπό τό πά
θος μεθ’ ου ερμηνεύει τόν ρόλον του. Η κ., Κυ
βέλη ή άναδεικνυομένη είς τούς πλέον δύσκολους 
ρόλους δέν ήτο δυνατόν παρά νά ύποδυθή άριστά 
τόν ρόλον τής άφελοΰς Τριανταφυλλιάς καί νά 
δρέψη καί πάλιν άφθονους καλλιτεχνικός δαφνας.

Τό θέατρον τού «Συντάγματος» έκλεισε πρώ
τον τάς πύλας του έψετος, ό καλός θίασος του 
όμως κατεσκήνωσεν πλέον είς τό Δημοτικόν θέα
τρον δίδον άπό τής σκηνής τήν έλληνοποιηθεισαν 
τήν «Μαμζέλ Νιτούς» τήν έλαψράν όπερέτταν. 
Ή κυρία Νίκα ώς Νιτούς έπαιξεν ώραιότατα με 
φωνήν άρκετά καλήν καί τέχνην, —διά τό σύντο
μον τής διδασκαλίας—άπροσδόκητον. Τού κοινού 
αί έντυπώοεις ύπήρξαν άριστοι και άθρόον σπεύ
δει έκάστην έσπέραν ν’ άκούση τήν„ έλαψράν όπε
ρέτταν.Τούτο άποδεικνύει ότι έάν εως τώρα άπέ- 
τυχον δλαι αί άπόπειραι πρός συγκρότησινΈλλη- 
νικοΰ μελοδράματος τούτο οφείλεται εις το οτι τα 
μελοδράματα τά όποια έπεχειρησαν έως τώρα να 
Έλληνοποιήσουν ήσαν πολύ δύσκολα, και ειχο.ν 
άνάγκην πολλών 0t0 νά έπιτύχουν.’Απεναντίας 
ή Μαμζέλ Νιτούς έλαψρά καί πεταχτή, ήρκεσε 
διά νά έπιτύχη τής κυρίας Νικάς ή^θελκτική καί 
γλυκεία φωνή καί τής καλήςήθο-οιου ή τέχνη.

ΕΥ. Ζ.

Υ. Γ. Εϊχον γραφή τά άνωτέρω όταν άνεγνω- 
σαμεν είς τήν «Έότίαν® ότι ή κουραστικότης 
τού διαλόγου είς τά «Τρία Φιλία» προήλθεν 
άπό σύγχησιν τών χειρογράφων κατά τήν πρώτη,ν 
παοάστασιν. Τόσω τό καλλίτερον, διότι έν το(αυ- 
τη περιπτώσει τό έργον τού κ. Κ. Χρηστομάνου 
άποβάλλει πλέον κάθε έλάττωμα καί καθίσταται 

τελειότερον.

λικοΰ— άπομακρύνεται τοΰ συζύγου της τον ο- 
ποϊον πάντοτε άγαπά, και τοιουτοτρόπως ,δη- 
μιουργεΐται ένα χάσμα, μεταξύ των. Όταν όμως 
αί προτροπαί καί αί συμβουλαί φθάνουν εις, το 
άπροχώρητον, τότε ή σύζυγος συνέρχεται, άπο- 
μακρύνει τάς έπιτηδείας φιλάς, καί ζητει„ να 
έπανέλθη πρός τόν σύζυγόν της. Εκείνος όμως 
πεποιθώς ότι δέν άγαπάται πλέον μένει άνενδο- 
τος καί προτείνει τό διαζύγιον, ζητεί ,δέ νά ,αύ- 
τοκτονήση ίππεύων τήν *Ανταρ, μίαν ίππον ή ο
ποία ώς έκ τής άγριότητός της έχει έως, τώρα 
φονεύσει τρεις έξ έκείνων οί όποιοι έπεχειρησαν 
νά τήν χαλιναγωγήσουν. Τήν απόφασιν ταύτην 
τοΰ συζύγου της μανθάνει ή σύζυγος, εν καιρώ, 
καί πριν ή προφθάση νά ίππεύση ό σύζυγός, της 
σπεύδει καί φονεύει τό ζώον οώζουσα ,ουτω αυτόν 
άπό άφευκτον θάνατον. Καί ούτως έπέρχεται ή 

συμψιλίωσις.

Τό «Κόκκινο Πουκάμισο». Είς τό θέατρον τής 
Κυρίας Κυβέλης Άδριανοΰ έδόθη με πολλήν επι
τυχίαν τό ύπό τόν άνωτερω τίτλον εργον τοΰ κ. 

Μελά
Τό «Κόκκινο Πουκάμισο»εϊνε ένα δράμα κοινόν,

σύνηθες, παρμένο άπό τήν σύγχρονον κοινωνικήν 
ζωήν καί διά τοϋτο όμως, άφίνον έντυπωσεις 
πολύ ίσχυράς είς τούς θεατάς του. Θά σάς διη- 
γηθώμεν τήν ύπόθεσιν, μέ ολίγα λόγια. Ο Σταυ“ 
ρος άφοΰ έμνηστεύθη τήν 'Αγνήν, ήγάπησεν η 
υάλλον έξελογιάσθη άπό τήν έμμορψιά τήςΤριαν- 
ταφυλλιάς καί έγκαταλείψας τήν πρώτην ένυμψευθη 
τήν δευτέραν. Ή 'Αγνή άπέθανε καί ,ή μητηρ 
έκδικουμένη τόν άδικον θάνατον τής κόρης της, 
άποκαλύπτει είς τόν Σταύρον τήν απιστίαν τής 
γυναικός του μέ ένα εύμορφον τοΰ χωριού νε,ον 
ό όποιος φορεϊ πάντοτε κόκκινο πουκάμισο. Θ 
Σταύρος έξαλλος μανθάνει καί παρ’ αύτής τής 
γυναικός του τήν άλήθειαν, φονεύει τον εραστήν 
της καί πληγώνεται παρ’ αύτοΰ καί αποθνήσκει 
μετ’ ολίγον ύπό τούς σπαρακτικούς όδυρμους τής 

γυναικός εντός τοΰ οικου.
Αύτή εϊνε ή ύπόθεσις. 'Απλή, ζωντανή, συνή

θης, άλλά καί διά τούτο έπιόάλλουσα μέ τήν δύ- 
ναμιν τής άληθείας καί τήν φυσ.κή,ν έκτίλυξιν 
τοΰ δράματος. Τίποτε ψευδές. Πλήν , όμως τής 
άληθείας του καί συνεπώς τής δυναμεως του εν-
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Ο ΚΟΣΜΟΣ

Μετ’ ιδιαιτέρας χαράς ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» 
έπληροφορήθη τά τής δημιουργίας τής Γεωργικής και 
Ζωοτεχνικής έκθέσεως. Ό σκοπός τών τοιουτων εκθέ

σεων είνε τόσον μέγας 
'Η γεωργική καί καί υψηλός,ή άποστολή

Ζωοτεχνικιι εκθεσις των ενέχει τοιαύτην 
σπουδαιότητα διά τά έν 

γένει συμφέροντα τοΰ τόπου, ώστε άδιστάκτως φρονοΰμεν 
ότι δέον νά έπισύρη σοόαρώς τήν προσοχήν καί τό ένδι
αφέρον καί τών επίλεκτων τής όλης 'Ελλάδος καί τής 
Κυδερνήσεως. Έάν είπωμεν οτι ή σημασία της φθάνει μέχρι 
του σημείου νά χαρακτηρισθή ώς έθνικόν γεγονός ικανόν 
ν’ άπορροφήση τάς σκέψεις μας καί τάς μέριμνας μας 
δέν θά είπωμεν τί υπερβολικόν. Ή έπίτυχία μιας Γεωρ
γικής καί Ζωοτεχνικής Έκθέσεως εΐνε μία ’Εθνική νίκη, 
καί τιμή καί δόξα άληθώς είς έκείνους οί όποιοι θά προσ- 
φέρωσιν εις τήν πατρίδα τήν ώραίαν καί άναίμακτον αύ
τήν νίκην ήτις θά μάς τονώση, θά μάς διδάξη, θά μάς 
ένισχύση, θά μάς ανύψωση. Μία Γεωργική καί Ζωοτεχ- 
νική "Εκθεσις ευρισκόμενη εις τό ύψος τής, άποστολής 
της καί ανταποκρινομένη πρός τόν σκοπόν της σημαίνει 
πολύ.Διά τό μεγαλεϊον τοΰ ’Έθνους, διά τήν ηθικήν ά- 
νάπλασιν τής πατρίδος βαρύνει τόσον όσον ό καλώς συν
τεταγμένος στρατός καί τό άρτίως κατηρτισμένον ναυτι
κόν. Αύταί αί δύο δυνάμεις θά μάς συντρέξουν είς στιγ- 
μάς κινδύνου, ή Γεωργία όμως καί ή Ζωοτεχνία θά 
δώσουν τά μέσα νά δημιουργήσωμεν στρατόν καί ναυτικόν 
αντάξιον τών βλέψεών μας καί τών ελπίδων μας καί ι
κανόν νά δράση αποτελεσμστικως είς τάς στιγμάς τοΰ 
κινδύνου. Αλλά καί ό στρατός καί ό στόλος δταν έν 
καιρφ ειρήνης άδρανοΰν καί άπρακτοΰν καί άπομένουν 
αγύμναστοι δέν θά δυνηθοΰν νά γίνωσιν όργανα σωτη
ρίας τοΰ έθνους, οΰτω καί ή Γεωργία καί ή Ζωοτεχνία 
άφιμέναι είς τήν τύχην των άφιμέναι είς τό σκότος, είς 
τήν άγνοιαν δέν θά δυνηθώσι ποτέ νά μάς δώσουν τούς 
άφθονους έκείνους καρπούς οί όποιοι σώζουσι τά έθνη είς 
δεινάς στιγμάς καί τά άνυψοΰσιν έν καιρώ ειρήνης. Καί 
είς τόπους δπου αί συχναί Εκθέσεις είνε άγνωστοι, καί 
είς τόπους δπου άδιαφοροΰν αί Κυδερνήσες καί άδρανοΰν 
οί ίδιώται διά τά τήν Γεωργίαν καί Ζωοτεχνίαν άφορώντα 
ούδέποτε θά ίδωμεν τούς κλάδους αύτούς ευρισκομένους 
είς τό ζηλευτόν έκεϊνο ύψος τό καθιστών τούς λαούς ευ
τυχείς καί τά έθνη μεγάλα. Καθ’ ήμάς λοιπόν πρώτον 
είς τήν Γεωργίαν καί τήν Ζωοτεχνίαν, τάς μεγάλας αύ
τάς τροφούς έκάστου έθνους, δέον νά στρέψωμεν τήν προ
σοχήν μας αύτάς ν’ άναπτύξωμεν,αύτάς νά έδραιώσωμεν 
καί κατόπιν νά συντάξωμεν τάς πολεμικάς μας δυνάμεις. 
Αί δέ έκθέσεις εΐνε δπως τά στρατιωτικά καί ναυτικά 
γυμνάσια. Μάς παρέχουν τό μέτρον τής ίκανότητός μας 
καί μάς άποκαλύπτουν τάς άρετάς μας καί τά έλαττώ- 
ματά μας. Διά τοϋτο έπαναλαμδάνομεν ότι ή πληροφο
ρία τής προσεχούς δημιουργίας έκθέσεως Γεωργίας καί 
Ζωοτεχνίας μάς έπλήρωσε χαράς καί εύφροσύνης.

Τό πρώτον βήμα τών άναλαδόντων τήν πρωτοδουλίαν 
τής Γέωργικής καί Ζωοτεχνικής Έκθέσεως έγένετο ήδη. 
Συνεκλήθησαν τά μέλη τής διοργανωτικής Επιτροπής 
είς σύσκεψιν ύπό τήν Προεδρείαν τοΰ κ. Γπουργοΰ τών 
Εσωτερικών καί αντήλλαξαν τας πρώτας αύτών ιδέας 

καί σκέψεις. Τό πόρισμα τής συνεδρίας ταύτης ήτο ή 
έκλογή τής εκτελεστικής Επιτροπής ήτις έτέθη ύπό τήν 

τακτικήν Προεδρείαν τοΰ κ. Ρέπουλη. Ή ένεργός δράσις 
τοΰ κ. Ρέπουλη φρονοΰμεν δτι εινε μία έγγύησις διά τήν 
επιτυχίαν τής έκθέσεως, δπως καί οί λόγοι τοΰ κ. Λεβί- 
δου οί ακουσθέντες έν τή συνελεύσει ταύτη άποτελοΰσιν έ
τερον έρεισμα έφ’ ού δύνανται νά στηριχθώσιν ελπίδες 
ότι ή γενναία καί σοδορά ύποστήριξις τής Κυδερνήσεως 
δέν θα λϊίψη. Ό κ. Αεδίδης παρακολουθών έκ τοΰ σύ
νεγγυς καί ένθαρρύνων διά τής παρουσίας του καί περι- 
βαλλων έπισήμως διά τής στοργής του καί διά τοΰ όγκου 
τοΰ αξιώματος του ότε μέν τάς έργασίας τής Φυσιοδιφικής 
Εταιρίας ότέ δέ τάς συνεδρίας τών μελών τήςΈκθέσεως 

και άλλοτε έπισκοπών καί μελετών άλλα κοινωφελή καί 
γενικοΰ ενδιαφέροντος ζητήματα, τείνει νά καταστή εις 
αληθής αντιλήπτωρ τών γενικών άναγκών τοΰ τόπου έξ 
ου πολλά τά καλά δύναται νά άναμ.ένη καί ή Γεωργία καί 
ή Βιομηχανία καί τό Έμπόριον καί ή Κοινωνία έν γένει.

*♦ ♦
Ό κ. Ύπουργός όμιλών έπισήμως πρό τών μελών 

τής διοργανωτικής Επιτροπής έξήρε τήν σημασίαν καί 
τόν σκοπόν τής Έκθέσεως καί ύπεσχέθη πρόθυμον καί 
σύντονον τήν συνδρομήν τής Κυδερνήσεως, ότε δέ έσχά- 
τως τά μέλη τής έκτελεστικής Επιτροπής έπαρουσιά- 
σθησαν πρό τοΰ Ύπουργοΰ τών Οικονομικών κ. Γούναρη 
έτυχον καί παρ’αύτοΰ προθύμου καί εύμενοΰς άκροάσεως. 
Ό κ. Γούναρης δέν έλειψε καί ουτος νά έκφράση γνώ
μην περί τής σοδαρότητος μιάς Γεωργικής καί Ζωοτεχνι
κής Έκθέσεως καί ύπεσχέθη αμέριστον καί γενναίαν 
τήν συνδρομήν τής Κυδερνήσεως ήτις τάς περί τούτου 
άποφάσεις της θά λάδη έν προσεχεϊ ΎπΟυργικώ Συμ- 
δουλίφ.

Έλπίζομεν καί προσδοκώμεν τήν ύλικήν ύποστήριξιν 
τής Έκθέσεως έπίσης γενναίαν καί πρόθυμον καί παρά 
τοΰ Δήμου ’Αθηναίων καί παρά τής Γεωργικής Εται
ρίας,ήτις ύπέρτατον καί στοιχειώδες έχει πρός τοϋτο κα
θήκον, καί παρά τών πλουσιωτέρων Δήμων τοΰ Κράτους, 
καί παρά τών ιδιωτών έκείνων οίτινες πάντοτε έρχονται 
αρωγοί καί συνεπίκουροι όταν πρόκειται διά τοΰ χρήματός 
των νά συντρέξωσι κάτι καλόν, άγνόν, πατριωτικόν.

’Αλλά δέν άρκεϊ τοϋτο, χρειάζεται μεγίστη προσοχή. 
Δέον τά πάντα νά σταθμισθώσι, τά πάντα νά όργανωθώσι 
μέ πνεύμα πρακτικόν, μέ σκοπόν ώρισμένον,μέ πρόγραμ
μα σαφές' πρός τοϋτο ή έκτελεστική έπιτροπή δέον νά μή 
διστάση νά καλέση παρ’ έαυτή όλους έκείνους οί όποιοι 
θά είνε πρόθυμοι νά παράσχωσι τά φώτά των, τάς ύπηρε
σίας των, τήν ειδικότητά των, τόν ένθουσιασμόν των.Άς 
μή φαντασθώσιν οι ολίγοι έκεϊνοι άνδρες ότι εΐνε παντο- 
γνώσται καί άς μή άρκεσθώσιν είς τάς ιδίας αύτών δυνά
μεις.Είς τοιούτου είδους έργασίας ή συγκεντρωτική έργα
σία είνε είς κίνδυνος έν ω ό καταμερισμός σημαίνει έπι
τυχίαν. Θά ήθέλομεν άπό τοΰδε νά έβλέπομεν μίαν προ
καταρκτικήν έργασίαν σημαίνουσαν ζήλον, ζωήν, δρασιν, 
ένθουσιασμόν. Ή σιγή ή έπακολουθήσασα τά πρώτα βή
ματα τής Εταιρείας έπί δίμηνον ήδη,μάς παρουσιάζει μίαν 
κατάστασιν νεκροφάνειάς. Θά ήθέλομεν νά λειτουργη 
ήδη γραφεΐον μέ δέκα γραμματείς οι όποιοι νά συνέττα- 
τον έγκυκλίους, άρθρα, έπικλήσεις, περιγραφάς, μελέτας 
αίτινες θά έσκορπίζοντο παντού όπου Έλλην καί Ελ
ληνισμός. Θά ήθέλομεν νά είχον ήδη άποσταλή έπιστο- 
λαί ένθουσιώδεις παντού όπου πλούσιος καί πατριώτης 
"Ελλην, παντού όπου θά προεκαλεϊτο καί θά έπιτυγχά- 
νετο ή ύλική έξασφάλ'.σις τοΰ έργου. Θά ήθέλομεν νά 
έδλέπαμεν μίαν έργασίαν πρός κατάρτισιν άντιπροσωπευ- 
τικών Επιτροπών καί όλας τάς έπαρχίας τής Ελλάδος 
αί όποΐαι άποτελούμεναι άπό πρόσωπα κατάλληλα θά 
είργάζοντο μέ άνάλογον πρός τό Κέντρον ένθουσιασμόν 
καί ζήλον. Θά ήθέλομεν μίαν έργασίαν ή όποια νά έτό- 
νιζε καθ’ έκάστην είς τά ώτα παντός Έληνος τινα ση

μασίαν έχει, είς τόν τόπον μας ή έπίτυχία μιάς Έκθέ- 
σεως. Θά ήθέλομεν να παρακολουθώμεν καθ’ έκάστην 
ηχηρά σαλπίσματα δι’ ών νά έπεκαλεΐτο ή προσοχή καί 
τό ένδιαφέρον τοΰ Γεωργικού καί Ζωοτεχνικοΰ Κόσμου 

τής Ελλάδος.Θά ήθέλομεν τέλος νά ίδωμεν διά τό έργον αύτό δι’ό 
ζητούνται ύλικαί θυσία: νά έπιδιωχθώσι καί νά έπιτευχ- 
θώσιν άποτελέσματα ανάλογα. Ή Έλλ. Έπιθεώρησις 
έπιθυμοΰσα τό καθ’ έαυτήν νά συντελέση είς τήν έπιτυ
χίαν τοΰ έργου τίθησι τάς στήλας της είς τήν διάθεσιν 

τής Έκτελεστικής Επιτροπής. ΔΗΜ ΖΩΓΡ 

Εις τήν «’Λκρόπολιν» τής 1 (8ης π. μ. ό κ. I. If. 
Σταματούλης ύπό το ψευδώνυμον Κουκουβΐνος περι
γράφει δι’ ολίγων τήν αφορμήν έξ ής παρήχθη ή φρά- 

σις «ΔκΰΉ’«πιστη»καί
Ό κ. ’Ιωάννης καθορίζει τήν όρθογρα- 

II. Σταματονλης φίαν αύτής. Ό κ.Στα- 
ματούλης είν» γνωστό

τατος είς τούς άναγνώστας τής «.’Ελληνικής Έπιάεω- 
ρήσεωςΊ) άφ’ ού πολλάκις έδόθη αφορμή είς αύτούς μέν 
νά έντρυφήσωσιν είς τά δημοσιεύματά του, είς ήμάς 
δέ νά ύπερηφανευθώμεν διά τήν συνεργασίαν του τήν 

τόσον τιμητικήν.Τό έν τή « Άκροπόλει» δημοσίευμά του μάς δίδει 
άφορμήν νά γράψωμεν ολίγα τινα περί τής έξοχου μορ- 
φώσεως, τής σπάνιάς πολυμαθείας καί έν γένει περί 
τής άξίας τοϋ άνδρός. Τά περί αύτοΰ γραφόμενά μας 
είνε άπλαϊ γραμμαί χαρακτηριστικά’: καί ούδέν πλέον. 
Μία βιογραφία ή καί άπλή σκιαγραφία δέν είνε έργον 
τής στιγμής. Ήμεΐς άπλώς άμυδράν ιδέαν θέλομεν νά. 
δώσωμεν είς τούς άγνοοϋντας αύτόν, διότι διά τούς 

γνωστούς του εινε <5 οοφός Σταματούλης.

Ό κ.Σταματούλης δύναται νά σάς δμιλήση έπί μα- 
κρόνκα! άναλυτικώτατα περί τοϋ πολιτισμού τών ’Ασ
συριών, Βαβυλωνίων καί Φοινίκων ώς ό πλέον έντριβής 
ιστοριοδίφης. Τελεί οίκείως πρός όλους τούς ’Αρχαίους 
Ελληνικούς θεούς καί θεαίνας, ημιθέους καί ήρωας, 
ών γνωρίζει, όσον ό άριστος τών άρχαιολόγων, τήν ιστο
ρίαν, μέ τάς πλέον άσημάντου; λεπτομέρειας τοϋ βίου 
των, της άποστολής των, τής λατρείας των, τών προ
τερημάτων των και τών ελαττωμάτων των. Λατρεύει 
τάς Μούσας καί ιδιαίτατα την εννάτην εξ αυτών. Γνω
ρίζει κατά βάθος όλους τούς, άρχαίους ιστορικούς, 
ποιητάς καί φιλοσόφους άπο τοϋ πλέον γνωστού καί 
σπουδαίου μέχρι τοϋ πλέον άσημάντου ούτινος τό όνο
μα μόνον είς την γραμματολογίαν άναφέρεται. Είνε 
άκαταπόνητος μελετητής όλων τών φιλοσοφικών συ
στημάτων. Γνωρίζει τόν βίον καί τά πράξεις όλων 
τών Άγιων τής Εκκλησίας, όμιλεϊ δέ περί αύτών 
καί τών λεπτομερειών τού βίου των όπως ήμεΐς όμι- 
λούμεν διά τούς οικείους καί συγγενείς μας. Είναι με
λετητής τής Νομικής Επιστήμης τής σχετιζομένης 
μέ τήν φιλοσοφίαν καί τήν ψυχολογίαν. Είνε γνώστης
τού οικογενειακού, πολιτικού, κοινωνικού, γεωργικού 
βίου τών άρχαίων 'Ελλήνων, μέχρι τών ελάχιστων 
λεπτομερειών, ολίγοι δέ σύγχρονοι δύνανται νά θεω- 
ρηθώσιν έφάμιλλοι καί είς τό ζήτημα τών γνώσεων 
όσον άφορά τά ήθη καί έ'θιυ.α, καί τάς προλήψεις τών

λαϊκών καί άγροτικών τάξεων όλων τών ’Επαρχιών 
τής Ελλάδος. Γνώριζε·, τήν γεωγραφίαν τής Ελλά
δος όσον ούδείς "Ελλην, κάθε βουνόν, όρος, κοιλάς, 
χαράδρα, δάσος, φάραγξ, λίμνη, ποταμός καί νήσος 
τής Ελλάδος είνε βιβλίον ανοικτόν δι’ αύτόν ούτινος 
δέν διαφεύγει ούδεμία ιστορική καί λαογραφική λεπτο
μέρεια άπο τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρις ήμών. 
Γνωρίζει, ώς έννοεΐται καλώς, τήν άρχαίαν, μέσην καί 
νεωτέραν ιστορίαν ώς ιστορικός έξ επαγγέλματος. 
Λαογράφος μοναδικός συνεκέντρωσεν ύλην λαογραφι- 
κην μεγίστης έθνολογικής καί ιστορικής άξίας. "Εχει 
καταρτίσει τήν τελειοτέραν συλλογήν τών Ελληνι
κών Παραμυθιών ήν προσεχέστατα εκδίδει είς τόμον. 
Είνε γεωργός, μέ άφοσίωσιν πρωτοφανή έργαζόμενος 
ύπέρ τής Γεωργίας τής Ελλάδος. Είνε ήδη γνωστή 
ή γεωργική του δράσις ώς Προέδρου τού Γεωργικού 
Συνδέσμου — υλοκάστρου. Ύπό έποψιν γεωργικήν εΐνε 
κολοσσιαία δύναμις. ή οποία άτυχώς μένει τελείως 
άχρησιμοποίητος είς τόν τόπον μας. Περί πολιτικής 
έχει τάς άρίστας καί πλέον ύγιεΐς ιδέας. Ή πολυμά- 
θειά του καί ή εύφυία του τόν καθιστώσι δεινόν κριτικόν 
είς έργα διανοίας. Κρίνει δράματα ώς ό βαθύτερος 

τών κριτικών.Γνωρίζει τούς Οικονομικούς, Διοικητικούς καί ’Εκ
παιδευτικούς νόμου; όσον ίσως δέκα πέντε ειδικοί 
τμηματάρχαι δμού. Κατόπιν όλων αύτών τά όποια 
ίσως δέν άποδίδουσιν τήν άληθή φυσιογνωμίαν τού 
άνδρός, έκαστος φαντάζεται πόσον ευχάριστος συνο
μιλητής είνε καί οποίαν άπόλαυσιν δοκιμάζει δ μετ’ 
αύτού άναστρεφόμενος.Είνε έπί πλέον καί ρήτωρ γοη
τευτικός άρτιων την δμιλιαν του μέ άπειρίαν πα
ροιμιών, παρομοιώσεων καί άφηγήσεων διαφόρων επει
σοδίων. Ετοιμόλογος προκαλεΐ τόν θαυμασμόν, δίδει 
έξοχους χαρακτηρισμσμούς δΓ όλους καί δι’όλα. 
Γνωρίζει τήν γενναιολογίαν τών μεγαλειτέρων οικο
γενειών τής Ελλάδος, δέν άποκρύπτει δέ ούδέν τρω
τόν αύτών όσον έξαίρει μετά θαυμασμού τάς άρετάς 
των. Είνε ή προσωποποίησις τής ειλικρίνειας. Ιζίνε 
ανεξάντλητος είς προσωπικάς διηγήσεις τών άπειρων 
έπεισοδίων τού μακρού καί πλήρους δράσεως βίου του. 
"Αν καί ζών άπου.ευ.ονωυ.ένος εις τό χωριό του, το 
Ξυλόκαστρον, τό δποΐον μίαν ήμέραν θά γίνη ίσως 
όνομαστόν διότι έκεΐ έγεννήθη καί έζησεν ό Σταμα- 
τούλης, έν τούτοις είνε γνώστης όλων τών κοινωνι
κών, πολιτικών καί οικογενειακών σκανδάλων τά ό
ποια λαμβάνουσι χώραν έν τώ παρόντι καί... έν τώ 
παρελθόντι καθ’δλην τήν σύγχρονον Ελλάδα. Πάς κα
τορθώνει άπό τό βάθος τής ερημιάς του νά γνωρίζη 
πλειότερα καί σαφέστερα καί λεπτομερέστερα 
τών έν αέση κοινωνία διαβιούντων είνε άκατα- 
νόητον. Τίς οίδεν όμως. Διατηρεί άλληλογραφίαν συ
νεχή καί άδιάκοπον μετά λογιών, δημοσιογράφρων, 
μεγαλοκτηματιών, πολιτικών, δικαστικών, στρατιω
τικών,κληρικών,ύπαλλήλων,νεωπόνων και κυριών, φρον- 
τίζων όμως νά σχετίζεται μέ τούς άγνοτέρους έκά— 
στου κλάδου, οί οποίοι φαίνεται τόν κρατώσιν ένήμερον 
είς πάν περί αύτούς συμβαΐνον.Έπί πλέον είνε άγριας 
φιλοπατρίας. Έχει όμως καί έν ελάττωμα. Είνε ύπερ
βολικά υ.ετριόφοων καί διότι έτόλμησα νά άποκαλύ- 
ψω τάς θαυμαστά; όντως ιδιότητάς του, άναμένω τούς 
κεραυνούς του οί όποιοι φοβούμαι ότι δέν θά είνε 

άκίνδυνοι. ★
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Ο ζ. Παβριηλίδης γράφων περί αύτού δικαίως τόν 
απεκαλεσεν ανεξάντλητον. Διά τού αρθριδίου του οπεο 
επιγράφει Σκύλλα δίδει μάθημα είς τόν κ. Nto- 
δαναν όστις μέ την φράσιν ίΣκύλλ’Άπιοτη» ύπενόει 
το ετερον ήμισυ τού γένους τών σκύλων, έν ώ ή ©οά- 
σις αυτή « της Σκύλλας μιας Βασιλοπού
λας των Μεγάρων ητις έπρόδωζε τόν πατέρα της 
εις τούς εχθρούς του. Έκ τού γεγονότος δέ τούτου 
όυναται τις νά κρίνη την πολυσχιδή μόρφωσιν τού 
ανόρος.

ΠΥΡΝΑΣ

Εις το τεύχος τού Αύγούστου άνηγγείλλαμεν δι ’ 
ολίγων την έ'ζδοσιν της Λογοδοσίας τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου της Σηροτροφιζής Εταιρείας. "Αν καί 

ε^νε γνωστή ή δρασις 
11'Ι,ηροτρο- τής Εταιρίας ταύτης

φικη Εταιρία — άφού άριθμεϊ κατά
_ χιλιάδας τά μέλη αύ

της—εν τούτοις ή ’Ελληνική Έπιϋεώρησις δέν θεω
ρεί άσκοπον νά όμιλήση σήμερον άπό τών στηλών της 
όια το εργον τής Κεντρικής Σηροτροφιζής Εταιρίας.

II Σηροτροφικη Εταιρία άφ’ ής άπεσπάσθη έκ 
της I εωργικής και κατέστη σωματεΐον αύτοκέφαλον 
εόρασε λίαν επωφελώς ύπέρ τής άναγεννήσεως και’ έξα- 
πλώσεως τής Σηροτροφίας είς τόν τόπον μας. Διότι ή 
—η.οτροφική Εταιρία δεν περιωρισθη εύτυχώς μ.όνον

τ'^ εήαΡΖ’·αν είς τήν οποίαν εύρίσζετο ή έδρα της 
αλλα εζήτησε καί κατώρθωσεν νά ίδρύσηείς δλας σχε
δόν τας επαρχίας ύποεπιτροπάς καί δι ’ αύτών νά ες- 
απλώση καθ’ δλην τήν Ελλάδα τήν πλουτοπαοαγω- 
γον αύτην βιομηχανίαν. 1

, ’Εκείνο δέ τό όποιον περισσότερον θά συντελέση είς 
την εςαπλωσιν τής Σηροτροφίας είναι ή διδασκαλία 
της εκτροφής του κουκουλοσπόρου καί ή άποστολή δω
ρεάν μωρεοδένδρων καί ή φύτευσις αύτών είς δλα τά 
προσφορά εδάφη τών επαρχιών. Τήν διδασκαλίαν δέ 
αυτήν απο διετίας ήδη ή Σηροτροφική Εταιρία τήν 
ανείεσεν εις δύο ειδικούς γεωπόνους αύτής, οί όποιοι 
περιήλθον άπό άκρου είς άκρον τήν Ελλάδα καί άνέ- 
"τυ,αν εις τους διψώντας χωρικούς καί τούς κατοίκους 
τών επαρχιακών πόλεων όχι μόνον τόν τρόπον τής έκ- 
τροφής τών μεταξοσκωλήκων, άλλά καί τά άγαθά 
αποτελέσματα τά δποϊα ήδύνατο νά έχη δι ’ ολα τά 
ζτομα ή επίδοσις καί άφοσίωσις είς τήν Σηροτοοφίαν.

ι ί ι

_ -^Υ^^ίαν τής Σηροτροφι-
κης Εταιρίας θά άναγνώση είς τάς σελίδας της δλην 
την προοδον και δλας τάς ανακοινώσεις έξ όνόαατος 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Σηροτροφιζής ’Εται
ρίας Εν τούτοις γράφουσα σήμερον περί αύτή- δ=ν δι- 
στά,ω νά ε’ίπω δτι ολη ή πρόοδος ή δποία άναγο’άφε- 
ται εις τάς σελίδας εκείνας δέν οφείλεται ούτε είς τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τάς σκέψεις,ούτε είς τών κυ
ριών τάς ιδέας καί αποφάσεις. Τά πάντα οφείλονται 
ξΐς τής κ. Αικατ.Ζλατάνου τάς ένεργείας κα! έξ αύτής 
άπερρευσαν κα: απορρέουν τά πάντα.Δέν έννοώ βεβαίως 
οτι αι κυρίαι αί δποία ι έλαβον τήν τιμήν νά κληθώσιν 
εις συνεργασίαν διά τήν διάδοσιν τής Σηροτροφίας δέν 
έδειξαν και ζήλον καί διάθεσιν διά νά έργασθώσιν

’Αλλά ή άφοσίωσις τής κ. Προέδρου πρός τό έργον καί 
ή επιθυμία τής προόδου αύτού έμπνέει είς αύτην μόνην 
οτι .σως δί> θά εσκεπτοντο καί δεν θά άπεφάσιζον 
οεκα ζυριαι ojzou. 4

, Εν τούτοις όπως άναγράφη καί ή λογοδοσία άν 
κα: το εργον τής Σηροτροφιζής εύρίσκεται εν τή ένάρ- 
ςει του μ’ εύχαρίστησιν άτενίζουν οί συνεργαζόμενοι 
εις αυτό, τό Παρελθόν, καί μέ ελπίδα τό Μέλλον. 
* ετα;υ παρελθόντος κα! μέλλοντος διαγράφον
ται σοβαραί υποχρεώσεις, καί είς τάς ύποχρεώσεις 
αυτας όπως έως τώρα — ας ελπίσωμεν ότι καί είς τό 
μέλλον θά τάς παρακολούθηση καί θά τάς βοηθήση 
ο τοσον φιλότιμος Ελληνικός λαός.

f Ζ
Απολαυστιζοιτατοι αι έριδες τών συγγραφέων αας. 

Κα- εκλεκτών μάλιστα συγγραφέων μας. Οίοι οί κ. 
Νιρβάνας, Ξενόπουλος, Χρηστομάνος. Ή αιτία δέ τής 

, „ εριδος των είνε άπάνω
Αι εριδες τών <ίνγ- κάτω ή διπροσωπία.

γραφεων μας. Γο παράπονόν των εί
ναι ότι άλλα λέγουν 

προφορικως καί άλλα, έγγράφως. Αύτό άποδεικνύει δτι 
οι κύριοι ούτοι δέν είναι δεινοί κοινωνικοί ψυχολόγοΓ 
ώς συγγράφεις ίσως τήν δύναμιν αύτήν νά τήν έχωσιν 
ει,ς τον ΰψιστον βαθμόν άλλ’ ώς άνθρωποι στερούνται 
αυτής. Ο βίος ολόκληρος είνε έν ψεύδος. Δέν τό ή»>- 
νόησαν άκόμηφ Ί εύδος κατ’ άνάγκην, κατά φύσιν, 
κατα κοινωνικήν άντίληψιν.Τούτο είνε κανών μή έπι- 
δεζ^μενος έξαίρεσιν καί διά τήν έποχήν αύτήν καθ ’ 
ήν τά γενναία, κα: μεγάλα αισθήματα ώς σπάνια 
μετεωρα άναλαμπουσιν εις τον ορίζοντα. Διατί λοι
πόν παραξενεύονται καί άσχάλλουν; Τί φυσικώτερον 
τής μεταλλαγής γνώμης έπί ζητήματος μαλιστα θί- 
γοντος έμμεσως αυτόν τόν δημοσιεύοντα τήν γνώμην 
ήτις εν προφορική ομιλία ήτο άλλοία ; Έάν ό κ.Χρη- 
στομανος, φερ ειπειν, ή δ κ.Ξενόπουλος ή ό κ. Νιρ
βάνας επήνει καί έξύψουκαί έδείκνυεν ένθουσιασμόν διά 
τό έργον τών άλλων συναδέλφων του δέν έβαινε πρός 
τήν καταδίκην τού ίδιου έργου. Έάν ό είς έκ τών τριών 

συ. ,^αφεων μας κα: κριτικών εκήρυσσε μεγάλον συγ
γραφέα τόν ένα έκ τών άλλων δύο δέν ύπεβίβαζον έαυ- 
έαυτόν; Καί υπεβίβαζεν έαυτόν διά τής ύπογραφής 
του καί προ του πολλού κοινού, έν ώ κατ’ ιδίαν συγ- 
χαιρόμενος, διέπραττεν έν εύγενές καθήκον κα! έξη- 
σφάλιζε μίαν συμπάθειαν καί προεφύλαττε τήν ίδιαν 
φιλοτομίαν. Προ τού κοινού δμως, τό όποιον έχει τήν 
άςιωσιν νά τόν θεωρή ώς τόν μοναδικόν Έλληνα Συγ
γραφέα, τις κριτικός θά εχη την δύναμιν νά κατα- 
δικάση έαυτόν άνυψών τόν ομότεχνόν του ; ’Ιδού τό 
,ήτημα. "Ωφειλον δέ φρονώ οί εκλεκτοί συγγραφείς 
μας η νά άποφύγωσι τήν κριτικήν ή ν’ άποδέχωνται 
μετά περισσοτέρας ψυχραιμίας τών συναδέλφων των 
καί κριτικών των τάς κρίσεις καί επικρίσεις κα! αύ
τάς τάς ειρωνείας. Τούς μένει άλλως τό πολύ κοινόν 
οπερ γνωρίζει νά κρίνη καί νά εκτίμα.

λας λεπτομέρειας καί άλλα μέτρα συντελουντα 
ού μόνον είς τήν κτηματικήν ασφαλείαν αλλα και 
τήν γεωργικήν βελτιωσιν τής χώρας μελεταται οε 
ήδη ύπό τού 'Υπουργείου τών Εοωτεοικων επ 
αύτού δέ έν καιρώ ό ειδικός έπί των Αστυνομι
κών τής «'Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» θα ευαρε- 
στηθή νά έκφραση τάς γνώμας του.

Τό ύπουργείου τών Εσωτερικών άπεφάσισε να εφαρ- 
αόση τό σύστημα τών περιοδευόντων γεωπόνων δια 
διαταγής του δέ έξαπέστειλε πάντας σχεδόν τους γεω

πόνους εις είδικάς απο-
Οί Γεωπόνοι στολας.

εις άποιίτολάς θύτω δ κ. Χασιωτης 
διετάχθη νά μ.εταβή εις 

Αίγιναν πρός καταπολέμησιν τών νόσων των έλαιοδέν- 
δοων καί συκοδίνδρων καί βελτίωσιν της παραγωγής.

' Ό κ. Ίσαακίδης θά μεταβή είς Ξηροχώριον προς 
άνάπτυξιν διαφόρων μελισσοκομικών ζητημάτων εις 
τούς έκεϊ άπασχολουμένους περί τήν μελισσοκομίαν.

Ό κ. Ίασεμίδης είς τάς Καλάμας χάριν της ψω- 
ριάσεως τών σύκων καί είς Κόρινθον χάριν της εκεί 
παραγωγής, ό κ. Συράκης είς ’Ιθάκην διά φας νοσους 
τών άμπέλων καί είτα είς ’Ακαρνανίαν και ο κ. Δε- 
κάζος είς περιοδείαν άνά τάς Θήβας και Αεβοώειαν 
πρός διδασκαλίαε της χρήσεως τού γλευκομέτρου. Δι 
όλην αύτήν τήν θετικήν έργασίαν εμφαινουσαν την 
μέριαναν τού αρμοδίου τμήματος τού 'Υπουργείου των 
Εσωτερικών δέν έχομεν η θερμά ν’ άπευθύνωμεν συγχα
ρητήρια.

«ψ»

Θά ήτο έλλειψις διά τήν «Ελληνικήν Επιθεω- 
ρησιν» έάν από τής στήλης ταύτης δέν έέήρε το 
εργον τής Βιομηχανικής καί Εμπορικής Ακαόη- 

ΓΙ μιας τής
Έμποοικη καί Βιομηχανική από >5ε- 

’Ακαδημία Αθηνών τιας λει-
τουργου- 

σης ύπό τήν δεξιάν καί πεψωτισμένην Διεύθυνσιν 
τού ίδουτοϋ αύτής και έκλεκτού συνεργάτου μας κ. 
Ο. A.‘ Ρουσσοπούλου. Άφ’ ής ίδρύθη ή πρακτική 
αύτή ’Ακαδημία έπήλθε μία φυσική,ούτως ειπειν, 
παοακράτησις είς τήν πληθώραν των επιστημό
νων οΰς ή ιατρική καί νομική Σχολή κατα εκα
τοντάδας μάς παρείχε κατ’ έτος. Και η ΨΗσικη 
αύτη παρακράτησις είνε μία τόνωσις τής Ιίολι 
τειας καί τής Κοινωνίας α'ίτινες ύφισταντο, τα 
βάοη καί τάς συνέπειας μιας -υπερπαραγωγής ημι
μαθών άλλως τε έπιστημόνων, καί συνεπώς α,.ο- 
ιιων άνοήστων διά τήν Κοινωνίαν και επιβλαβών 
δ(ά τήν Πολιτείαν. Τό έργον τής Άκαοημιας 
εϊνε τόσον περιφανές ώστε περιττεύει πας επαι . 
νος δι’ αύτό, άρκεΐ νά λεχθή ότι μέχρι σήμερον 
έσκοοπίσθησαν είς όλον τόν Ελληνισμόν 420 πτυ- 
νιούνο. τών διαφόρων Σχολών της, _τετρακοσια 
είκοσι δηλ. άτομα κήρυκες αληθινοί τής δημιουρ
γικής έογασίας, και τής πλουτολογικής αναπιυ- 
ξεως ένός έθνους καί συνεπώς παράγοντες τής οι
κονομικής εύρωστίας καί τής προοδου του το- 
που μας.

Είς τό τέλος τοϋ δευτέρου δεκαημέρου τοϋ 
πρό π. μηνός αί Άθήναι ηύτύχησαν νά φιλοξε
νήσουν έπ’ ολίγον την A. A. Υ. τόν ΙΙρίγκηπα

Σαμπάχ-’Εδδίν. Ο 
'Ο Σαμπάχ-’Εδδίν. Πρίγκηψ Σαμπαχ- 

Έδδίν άνεψιός έξ 
αδελφής τοϋ Σουλτάνου έγένετο δεκτός παρ’ ήμΐν 
μέ άδολον καί ειλικρινή ενθουσιασμόν. Είνε 
υιός τοϋ αειμνήστου Δαματ-Μαχμουτ πασσά, 
δστις καταδιωχθείς άπό τό τέως απολυταρχικόν 
καθεστιάς, διά τάς φι'/^λευ'&έρους άρχάς του, 
κατέφυγεν έν τή ξένη όπου και απειέανεν. ,

CO υιός ήδη έπανερχόμενος έν Κων)πόλα 
θριαμβευτής, έφερε μεθ’ έαυτοϋ καί τά πολύ
τιμα οστά τοϋ μεγάλου πατρός του άτινα μετά 
έτών παραπλάνησιν άνεπαύθησαν ήδη είς τήν 
πατρώαν γήν. 'Ο Πρίγκηψ καί ενταύθα καί έν 
Κων)πόλει δπου έτυχεν άπό τους ομογενείς έ
ξοχου υποδοχής καί τοϋ όποιου ή είς τα ΙΙα- 
τριαρχεϊα έπίσκεφις θά παραμείνη ιστορική, 
άντήλλαξε λόγους πλήρεις ειλικρινούς ενδιαφέ
ροντος διά τάς τύχας τοϋ υποδούλου Ελληνι
σμού. CH παρουσία του έν Κων)πόλει, ή δρώσα 
καί ένεργός έπέμβασίς του είς τά άφορώντα^ τήν 
Νέαν Τουρκίαν, είνε μία έγγύησις διά τά ’Ελ
ληνικά συμφέροντα, δικαίως δέ άπολαμβανει 
σήμερον τής άγάπης, τής έκτιμήσεως και τού 
θαυμασμού ολοκλήρου τού ’Ελληνισμού. Ομί
λων περί ’Ελληνισμού δέν άποκρύπτει τήν έκτι- 
μησιν ήν τρέφει δι’ αύτόν καί μέ λόγους ποιη
τικούς άπορρέοντας άπό εύγενή καρδίαν περι
βάλλει παν διανόημά του καί πάσαν έκφρασίν του 
προκειμένου περί τοϋ παρελθόντος καί του μέλ
λοντος τής πατρίδας μας.

Είς τό προηγούμενου τεύχος λόγος έγένετο 
πεοί τής έργασίας τού άντψοιραρχου κ. Σπανιοου 
τής σνετιζομένης μέ τό ζήτημα τής Αγροψυλα-

1 κής τού Κράτους
ΤοοΛοποίηΟίς τον νόμον δι ην εις ειδικός

περί Άγροφνλακης μελετάς απο μα-
* κορύ κατεγινεν

καί ων απόρροια είνε ύπόμνημα περιλαμοάνον 
σύστημα όργανώσεως αύτής.Τό υπόμνημα τούτο 
ό κ Σέπανίδης ύπέόαλε διά τής Διευθυνσεως της 
ΓΑστυνοιιίας ’Αθηνών είς τό ΆρχηγεΤον τήςΧω- 
οοφυλακής. Δι’ αύτοΰ ύποδεικνύει ίδιον συστη- 
μα Σώματος ’Αγροφυλακής στρατιωτικώς όργα- 
νουμένου. Τό Σώμα τούτο θά_τελή ύπό τήν ενι- 
αίαν διεύθυνσιν τού ’Αρχηγού τής Χωροφυλα
κής. Φρονεί δέ οτι διά τού συστήματος τουτου 
θέλουσι έπιτευχθή τά έέής αποτελέσματα· α ί οι
κονομία διά τήν συντήρησιν τών άνδρων , ρ ) τε
λεία εζασφάλισις τής ύπαιθρίου χώρας καί γ ) δη
μιουργία σώυατος αύτοτελοϋς δυναμένου να προσ- 
φέοη καί αλλας ύπηρεσίας έν άνάγκη είς τον 
τόπον. Τό ύπόμνημα τούτο περιλαμοανει και αΛ-
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Αΐ ύπηρεσι'αι τοϋ ιδρύματος τούτου είνε πολ- 
λαπλαΐ και ή έκτίμησις όμως τσϋ Ελληνικού κό
σμου ανάλογος, δια τοΰτο άθρόοι παρακολουθοΰσι 
τά μαθήματα τά έν αύτω διδασκόμενα, ύπό πεν- 
τηκοντάδος έκ των άριστων καθηγητών, διδασκά
λων, και έπιστημόνων ειδικών έπϊ ένός έκάστου 
κλάδου, μαθηταΐ άπό πάσης ελληνικής γωνίας 
προερχόμενοι. Είκοσι καί εζ κλάδοι πρακτικοί, 
πλουτολογικοί. μορφωτικοί άτόμων άτινα έί,ασφα- 
λίζουσιν εύθύς άμέσως τό μέλλον των καί τήν 
πρόοδόν των διδάσκονται είς τάς Σχολάς τής Βιο
μηχανικής ’Ακαδημίας, καί οί διπλωματούχοι τών 
Σχολών της αναγνωρίζονται ού μόνον άπό τήν 
Ελληνικήν Κυβέρνησιν άλλά καί άπό τήν ’Ιτα
λικήν καί άπό τήν Κρητικήν. Έτερον έργον βα- 
ρυσήμαντον τής Β. ’Ακαδημίας εϊνε καί τό δελ— 
τίον της οπερ έπί ι3 έτη έκδιδόμενον, τυποϋται 
σήμερον εις ια,άοο άντίτυπα άτινα μεταδίδουσι 
πλούτον γνώσεων παντού .όπου όμιλεΐται ή Ελ
ληνική γλώσσα.

Ό Πατριαρχικός έν Κηφισσιά δσον καί φιλόξενος 
οικος τοϋ κ. Έυ.υ.. Μπενάκη καί έπί τή έλεύσει τοϋ 
γαμβρού αύτοΰ κ. Σαλβάγου καί τής διακρινομ-ένης 

έπί ώραιότητι καί χά-
Ai άπογεν|ΐατιναι ριτι κ. Σαλβάγου, έδω· 

της ΚηφηΜίας κε τόν παρελθόντα μ,ήνα 
μίαν απογευματινήν ήν 

έτίμησεν ό Άντιβασιλεύς Διάδοχος και τά λοιπά τής 
Βασιλικής οικογένειας μέλη τά έν Άθήναις παρευρι- 
σκόμενα.

Αί διακεκριμένα». τών ’Αθηνών οΐκογένειαι ώς καί 
αί έν Κηφισσία παραθερίζουσαι έδέχθησαν τάς εύγε- 
νεΐς φιλοφρονήσεις καί την φιλοξενίαν τής θαυμαστής 
Δεσποίνης κ. Μπενάκη.

"Ισως θά έθίγωμεν τήν μετριοφροσύνην τών οικοδε
σποτών έάν έν λεπτομερείς ήθέλαμεν περιγράφει τήν 
μοναδικήν άληθώς υποδοχήν καί τάς λαμ.πράς εντυ
πώσεις τών προσκεκλημένων. 'Ο έκτεταμένος κήπος 
τής έπαύλεως διεκοσμ,ήθη έξόχως λαμπρά, όι ’ άπλέ- 
του ηλεκτρικού φωτισμού, μεταβληθέντος καί μέρους 
τοϋ ωραίου παρτέρ εις αίθουσαν μυριοφώτιστον.

Τό κυλικεΐον έν ύπαίθρω τοποθετηθέν, παρεΐχεν 
εις τον πολύν κόσμον τών προσκεκλημένων άφθονα 
καί έκλεκτά τά έπ ’ αυτού.

Τόν μετά πολλής ζωηρότητος χορόν συνοδευόμενον 
ύπο τής μουσικής τοϋ πυροβολικού διηύθυνεν ό κρά- 
τιστος έπί έθυμ,οτυπία καί τάξει κ. Χατζηπέτοος, 
διεξήχθη δε ούτος μέ τελείαν καί άπαράμιλλον τε
λειότητα.

'Η απογευματινή έληξεν περί τήν έννάτην ώραν 
άποχωρησάντων τών προσκεκλημένων μέ ενθουσιασμόν 
διά τούς εύγενεΐς έξ Αίγυπτου παραθερίζοντας.

Μετά τούτο παρετέθη δεΐπνον είς ο παρεκάθησαν 
ό Διάδοχος, ή Βασιλόπαις Άλικη καί οί Βασιλό- 
παιδες Νικόλαος, Άνδρέας, Χριστόφορος καί ό μι
κρός έπίδοξος Διάδοχος Γεώργιος, ό κ. Σαλβάγος, ή 
κ. Μπενάκη, ή κ. Σαλβάγου, ή Δνις Κουντουριώτου, 
ή κ. Ζαφ. Μάτσα, ή κ. Άντ. Μάτσα καί ή ύπασπί- 
στρια Δνις Αύδερς. Είς άλλην δέ αίθουσαν ώς έκ 
τοϋ στενού χώρου παρεκάθησαν ό κ. Μπενάκης μετά

ευαρίθμων στενοτάτων φίλων του μη ύπ=ρβαινόντων 
τούς δώδεκα, έν οις οί ύπασπισταί καί οί κύριοι τών 
παρακαθησών μετά τών πριγκήπων κυριών.

Ό κύριος κα! ή κυρία Μπενάκη άπό τριετίας διερ- 
χόμενοι τό θέρος αύτών έν Κηφισσία όπου άνήγειραν 
λαμ.πράν έπαυλιν προσείλκυσαν έκτοτε την άγαπην 
τόν σεβασμόν καί τήν έκτίμησιν τής παρ ’ ήμ.ΐν εκλε
κτής κοινωνίας.

Ή δέ φιλάνθρωπος καί θαυμαστή δέσποινα κ. 
Μπενάκη ή μεταδίδουσα ζωήν καί χάριν διά τών 
εύγενών καί άνευ προσποιήσεως περιποιήσεων είς 
τούς γνωρίσαντας αύτην άφήνει τάς ώραιοτάτας άνα- 
μνήσεις καθ’ δ διάστημα θά στέρηση αύτούς τής 
παρουσίας της διά τής όλιγομήνου διαμ.ονής της έν 
Αιγύπτω.

Είθε ή έπερχομένη άνοιξις νά τούς δεχθή έν Κη- 
φισσία ύγιεΐς διά νά συνέχιση ή οικογένεια Μπενάκη 
τάς εξαιρετικής κα! εύγενεΐς δεξ',ώσεις της.

Καθ’ άς ήδυνήθημεν νά έχωμεν ιδιαιτέρας πληρο
φορίας, καί είς άλλας προσθήκας ό εύγενής οικοδεσπό
της είς τήν έπαυλιν πρόκειται νά προβή διά νά δέ
χεται άνετώτερον τούς πολλούς καί λατρεύοντας αύ
τόν φίλους οί όποιοι θ’ απολαμβάνουν, όπως καί μέ
χρι τούδε, τών έξοχωτέρων γευμάτων τά όποια έδί- 
δοντο συνεχώς καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ θέρους.

'Ο χαράσσων τάς όλίγας ταύτας γραμμάς ό θεω
ρών εξαιρετικήν τιμήν τήν ιδιαιτέραν καί απροσποίη
ταν άγάπην τών κ. Μπενάκη άσθενώς περί έγραψε τήν 
μοναδικήν επιτυχίαν τής άπογευματινής ταύτης έφ’ 
ώ καί ζητεί συγγνώμην παρά τών εύγενών φίλων 
του.

Τόν παρελθόντα μήνα ή ιδιόκτητος έν Κηφισσία 
έπαυλις τοϋ Γενικού Διευθυντού τής Τραπέζης ’Αθη
νών κ. Ζαφειριού Μάτσα έπληρώθη κόσμου εκλεκτού 
καί ωραίου κληθέντος είς άλησμόνητον άπογευματινήν 
ήν έτίμ.ησεν ό Διάδοχος καί οί λοιποί Βασιλόπαιδες.

Έν τή έπαύλει ταύτη διακρινομένη διά τόν πλού
σιον καί καλλιτεχνικόν αύτής διάκοσμον συχνότατα 
δίδονται κοσμικά! έορταί έν αις διαλάμπει διά τών 
εύγενών καί ύποχρεωτικών αύτής τρόπων ή άβρά δέ
σποινα κ. Σοφία Ζ. Μάτσα.

Αί έορταί αύται δίδουσι τόν τόνον ένός άνωτέρου 
πολιτισμού όστις τιμά τήν Αθηναϊκήν κοινωνίαν 
περικλείουσαν είς τούς κόλπους της οικογένειας αΐτι- 
νες γνωρίζουσι νά σκοράίζωσι τήν άβίαστον καί ύπο- 
χρεωτικήν φιλοξενίαν των μετά μεγαλοπρεπείας καί 
έγκαρδιότητος όντως 'Ελληνικής.

Ώ; εικός αί ώραι είς τάς έορτάς ταύτας, τοΰ 
κυρίου καί τής κυρίας Μάτσα, παρέρχονται ώς ονει- 
ρον πλήρες γοητευτικών εικόνων καί άφίνουσιν είς 
τούς πολυπληθείς ξένους των τάς άρίστας τών εντυ
πώσεων. Συντελεί δέ πρός τούτο όχι μόνον τό ώ- 
ραΐον καί ελκυστικόν περιβάλλον, ή έκλεκτή άνθο- 
δέσμη τών κομψών καί χαριτωμένων άτθίδων μας 
αιτινες έν πλειοψηφία πάντοτε παρίστανται είς τάς 
κοσμικάς αύτάς έορτάς καί ή μ-υροβόλος αύρα ή άφθόνως 
διαχεομένη άπό κάθε γωνίαν τής Κηφισσιάς, άλλά 
καί ή εύγενής προθυμία τών οικοδεσποτών οίτινες πά
σαν προσπάθειαν καταβάλουσιν όπως οί κεκλημένοι 
των άπέλθωσι μέ τάς πλέον ζωηράς όσον καί εύχαρί- 
στους αναμνήσεις.

Άρχόμεθα άπό τοΰ προσεχούς τεύχους, οπότε άρχεται 
καί τό δεύτερον έτος,είς τάς σελίδας τής ε'Ελληνικής Έπι- 
ΰεωρήαεως» δημοσιεύοντες τό ύπέροχον μυθιστόρημα τοϋ 

Μαυρίκιου Μοντεγιοϋ ό
Τό μνΟϊότόρημά μας «Άνευ θρόνου βασιλεύς», 

καί ύποσχόμεθα ότι θα ε- 
πακολουθήσγ καί ή συνέχεια αυτοϋ ύπό τόν τίτλον οί «Φρου

ροί τής Αύτοκρατείρας».Έν τώ παραδόξο» καί μεγάλα» τούτω μυθιστοριογραφικώ 
εργω αντανακλάται ζωηρότατα όλη ή Ναπολεόντειος Επο
ποιία. Ό συγγραφέας εσχε τήν πρωτότυπον ιδέαν νά παρου
σίαση ζώντα καί μάλιστα ώς αξιωματικόν τής Μεγάλης 
Στρατιάς, τόν Διάδοχον τών βασιλέων, τόν Δελφίνα, δραπε- 

τεύσαντα έκ τοϋ Τέμπλου.
Ό υιός τοϋ Λουδοβίκου ΙΣΤ’ ό «Μάρτυς Βασιλεύς» όστις 

χωρίς νά βασιλεύση έκλήθη ύπό τής ιστορίας Λουδοβίκος 
ΙΖ ώς γναιστόν άπωλέσθη έν τω Τέμπλω. Έξηφανίσθη 
ώς να μη ύπήρξε ποτέ, καϊ κατόπιν όταν ήθέλησαν νά μά
θουν τί άπέγινε μύθοι έπί μύθων έπλάσθησαν διά νά κατα
λήξουν αί πλειότεραι πιθανότητες είς’ την αρχήν ότι παρε- 
λήφθη ύπό τίνος ύποδηματοποιοΰ καί ό «Βασιλεύς μάρτυς» 

ειργάσθη ώς τσαγκάρης.
“Ηδη ό Μαυρίκιος Μοντεγιοϋ επωφελείται τής αγνοίας ήτις 

βασιλεύει περί τήν τύχην τοΰ Δελφίνος καί παρουσιάζει αύ
τόν ύπό τό όνομα Μεγαλόκρινος. Αύτός είνε ό μυστηριώδης 
καί πολύπαθης βασιλόπαις, όστις παρουσιάζεται ώς ανδρείος 
ιππότης καί θαυμάσιος νεανίας είς τούς ερωτάς του. Ό προ- 
γεγραμμένος όστις ύπό τό ψευδώνυμόν του αυτό προσελήφθη 
εις σύνταγμα ξένων ευπατριδών τεθέντων είς την ύπηρεσίαν 
τής Γαλλίας έράται μιας κυρίας τής αύτοκρατορικής οικο
γένειας, μίαν πριγκήπισσαν τοΰ άρπαγος Οίκου τών Βονα- 
παρτίδών, τήν Παυλίναν Βοργκέζε τήν ώραιοτέραν ξανθοΰλαν 
τής έποχής, τήν θελκτικωτέραν άμα καί σαγηνευτικωτέραν.

Δέν έκτεινόμεθα περισσότερον άφοΰ είς τάς σελίδας τής 
• Ελληνικής Έπιϋεωρήσεωςν θά άναπαρασταθή πιστώς ή 
ζωη εκείνης τής μεγάλης εποποιίας δπου αί πολίτικα! συ- 
νωμοσίαι καί έρωτικαι περιπέτεια! έναλλάσσονται μέ τας ή- 
ρωϊκάς ιππηλασίας δπου χίλια πολλάκις έξέχοντα πρόσωπα 
άναπτύσσονται έν ύπερόχο» καλπασμό», δπου ό Αύτοκράτωρ 
φαίνεται έφιππος καί σκεπτικός επάνω εϊς ερυθρόλευκον χι- 
όνα τοΰ Έϋνώ, καί διαβαίνει ώς αστραπή έπί τής έρυθρο- 
χρύσου άμάξης του συρομένης ύπό λευκών ίππων.

Άλλ’ καί οί άρεσκόμενοι είς την τραγικότητα θα εϋρουν 
είς τάς τελευταίας σελίδας,σκηνάς άπαραμίλλου στυγνότητος, 
δράματα φρικώδη, θαύματα τερατώδη. Ή φρίκη τής άθλιό- 
τητος, τής πενίας καί τής άγωνίας παρουσιάζεται έκεϊ είς 
τούς άλύτας οί όποιοι παρακολουθούν τά στρατεύματα γυ- 
μνόποδες, ρακένδυτοι, πειναλέοι, ελεεινοί, κατάκοποι, βλο

συροί;Αύτό είνε μέ τάς πλέον ώχρας γραμμάς τό ύπέροχον έρ
γον τό όποϊον προσφέρει εις τούς αναγνώστας της ή 
«'Ελληνική Έπιΰεώρηαιςι. Καί τό προσφέρει μέ τήν πεποί- 
Οοισιν ότι παρέχει πρός αυτούς μία από τας πνευματικας 
έκείνας απολαύσεις τάς όποιας δίδουν πάντοτε αί ύπέροχοι 
σελίδεςτής έποποιίας έκείνης, καί τής ζωής έκείνης,ή όποια 
έγράφη μέ τόσον αίμα καί άφήκε τόσω μεγάλας καί άνεξε- 

λείπτους τας αναμνήσεις.

Δέν θά θά τονίσωμεν καί παιάνας δέν θά ύμνήσωμεν 
τούς Κρήτας Κάθε βράχος καί κάθε κορυφή καί κάθε 
ραχούλα τών Κρητικών όρέων αντηχεί άπό τά μεγαλουρ- 
γήματα τών ήρωϊκών τέκνων τής μεγαλοννήσου. Ημείς 

• ότι καί άν γράψωμεν καί
Τό κήρνγμα όπως καί άν τό γράψωμεν 

τής ‘Εν ώ Η ε ω ς ούδέν θά προσθέσωμεν,άλ
λως σήμερον ή Ελληνική

Ψυχή άγάλλεται καί ή Ελληνική Καρδία πάλλει καί οί 
παλμοί της έξωτερικεύουσι ένός έθνους τήν χαράν ένός 
λαοΰ τήν ευτυχίαν καί τά μεγάλα αύτά συναισθήματα 
δέν περιγράφονται ούδέ θίγονται. Έκαστος έξ ήμών τά 
βλέπει καί τά αισθάνεται είς τά σκιρτήματα τής ψυχής 
τοΰ όμιλητοΰ του είς τόν σπινθήρα τοΰβλέμματος έκάστου

διαβάτου καί εις τό εΰφρόσυνον μειδίαμα καί τής μορφής 
τήν αιθρίαν τών περί ήμάς.Αύτός είνε ό άληθινός ύμνος 
πρός τήν έλευθερίαν τώνΚρητών ό όποιος δέν γράφεται,δέν 
τονίζεται, δέν άποτυποΰται, άλλά διαλάμπει καί άναπηδμ 
άπό κάθε γωνίαν άπό κάθε οικίαν, άπό κάθε κατάστημα 
οπού κάθηνται, ή εργάζονται ή όμιλοΰν ή συζητούν ή γε
λούν ή ευθυμούν, οί από μακρών έτών προσδοκώντες τήν 
ώραίαν τήν μεστήν συγκινήσεων στιγμήν αύτήν. Ημείς 
μίαν κρίσιν θά έκφέρωμεν καί μίαν ιδέαν θά έξωτερικεύ- 
σωμεν καί μίαν χαράν θά περιγράψωμεν’ τήν χαράν μας 
ή όποια εϊνε καί τής πλειονότητας τοΰ Έθνους ιδέα, ότι 
διά τής Ένώσεως τής Κρήτης θά ’ίδωμεν ήμέρας ΙΙολι- 
τικής ’Αναγεννήσεως τοΰ “Εθνους. Θά ίδωμεν διαλάμπον 
καί κυριαρχούν έκεϊνο τό όποϊον λείπει άπό τήν Εθνι
κήν μας ζωήν. Θά ίδωμεν χαρακτήρας είσερχομέ- 
νους είς τήν πολιτικήν κονίστραν οί όποιοι βεβαίως θά 
έπιδράσωσιν εΰεργετικώς έπί τής σημερινής κακοδαιμο
νίας τοΰ Έθνους. Θά ίδωμεν φλογερόν πατριωτισμόν, 
θά ίδωμεν αυτοθυσίας, θά ίδωμεν άγνάς προθέσεις, θά 
ίδωμεν σαφή προγράμματα καί ώρισμένην πορείαν είς τε 
τά έξωτερικά ζητήματα είτε είς τήν έσωτερικήν Διοίκη- 

σιν τού Κράτους.“Εχομεν τήν ιδέαν ότι οί λεοντόκαρδοι πολιτικοί τής 
Κρήτης οί ζυμωθέντες μέ τούς μεγάλους ύπέρ Πίστεως 
καί Πατρίδας αγώνας, δέν θά κατατριδώσι είς τά προσω
πικά καί κομματικά ζητήματα, άλλά θά χαράξωσιν όδόν 
φωτεινήν διά τά μεγάλα καί έπείγοντα έθνικά ζητήματα 
Έχομεν τήν ιδέαν ότι θά ίδωμεν κόμματα άρχών δι’ ών 
θά έπιζητηθη ή έςυγείανσις τοΰ τόπου.

Ή Γεωργία θά εύρη τούς προστάτας της, ό στρατός 
καί τό ναυτικόν θά ίδωσι στιδαράς χεΐρας καί ισχυρούς 
νόας έπί κεφαλής αύτών, ή Εσωτερική Διοίκησις θά 
άναγεννηθή καί ή Δικαιοσύνη θά ευρίσκεται είς τό ύψος 
τής άποστολής της. Ή χειμαρρώδης ευγλωττία τών πο
λιτικών άνδρών τής Κρήτης θά θίξη τάς εύγενεΐς χορδάς 
τών άντιπροσώπων του Έθνους καί τό παράδειγμά των 
τό άγνόν καί άπηλλαγμένον προσωπικών συμφερόντων, 
θά φέρή έπανάστασιν είς τάς σκέψεις τών πολιτευομένων 
μας ήτις θά προκαλέση ζύμωσιν έξ ής θά προκύψη ό νέος 
Ελληνικός πολιτικός κόσμος ό σκεπτόμενος, δρών καί 
έργαζόμενος ύπέρ μόνον τών συμφερόντων τής Πατρίδος. 
Αύτά προσδοκώμεν άπό τήν Ένωσιν τής Κρήτης μετά 
τής Ελλάδος καί ύπ αύτήν τήν έννοιαν χαιρετίζομε* τό 
πατριωτικόν διάβημα τών λεοντοθύμων καί μεγαλοψύχων 
τέκνων τής αγαπητής,είς πάσαν Ελληνικήν, καρδίανΚρή- 
της. "Οταν έντός τοΰ Ελληνικού Κοινοβουλίου άντηχήση 
ή αρρενωπή φωνή τών άντιπροσώπων τής Κρήτης, έπι- 
βάλουσα, πτριωτική, σώφρων, άλλά καί ορμητική, τότε 
διά μίαν άκόμη φοράν θά σκιρτήση ή Ελληνική ψυχή καί 
θά ακουσθώσι ζωηρότεροι οί παλμοί τοΰ Έθνους.

Ζ

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

— 'Ωραίας περιγραφάς τών έκ Κων/πόλεως έντυπώ- 
όεων τών άπεΟταλμένων τοϋ Αθηναϊκόν τύπον άνέ- 
γνωΟαμεν καί. εις τό «’Εμπρός» καϊ είςτάς «Αθήνας». 
Αί μέν τον ’Εμπρός έγράψηΟαν ϋπό τον κ. Γ. ΒοντΟι- 
να, αί δέ τών Αθηνών νπό τον κ. Γ. Κορόμηλα.

— Έξερράγη είς Σκόπια τρομακτικών διαότάόεων 
πνρκαϊά άποτεψρόιόαόα εκατοντάδας οίκτών καϊ κατα
ντημάτων. Αί ζημίαι νπολογίζοντατ είς 5,000,000 χρ.

— Καί, έν Κων)πόλετ έξερράγη πνρκαϊά τρομερω-
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τέρα της πυρκαϊάς τών Σκοπείων. Τά καταστραφέντα 
οικοδομήματα άριθμοϋνται κατά χιλιάδας, Αί ζημίαι 
ανυπολόγιστοι. Θεωρείται μία έπό τάς άπαισιωτέρας 
πυρκαϊάς της έποχής μας. Ώραιότατον άρθρον περί 
της πυρκαϊάς ταύτης έδημοσίυεσαν αί «Άθήναι».

— Λαμπρόν μέτρον καί. άξιον έπικροτήσεως τής 
’Αστυνομίας μας έχομεν ν’ άναφέρωμεν. Συλλαμβάνει 
τούς βλάσφημους καί τούς ποοσωποκρατεΐ. Είναι μία 
άνακούφιόις,μία ίκανοποίησις ή τιμωρία ενός βλά
σφημου δστις περιφρονών καί ύβρίζων τά θεία κατα- 
δείκνυται ανάξιος νά θεωρείται άνθρωπος.

— Ή Α. Σ. ό Μητροπολίτης ’Αθηνών διέτριψεν άρ- 
κετάς ήμέρας τοΰ π. μηνάς έν Κων)πόλει. Ό Μητρο
πολίτης μας έτυχεν έγκαρδίου καί είλικρινοϋς υποδο
χής έν Φαναρίω. Παρεόχέθησαν είς αύτόν ού μόνον 
άδελφικαί ένδείξεις άλλά καί τιμητικοί έκδηλώσεις 
τώ έγένοντο.

— Ό κ. Δημ. Κουμαριανός Αρχαίος τοϋ καλάμου 
άγωνιστής είς σειράν άρθρων, έν τη «Άκροπόλει»,δη- 
μοσιευομένων περιγράφει ζωγραφικώτατα τόν Βούλγα
ρον Έξαρχον. Ή μελέτη αϋτη ύπό έθνικήν έποψιν 
είναι διδακτικωτάτη.

— ’Από τήν Πενταγιώτισσα—-Ό Πρύτανις τών 'Ελ
ληνικών Γραμμάτων έν Κων)πόλει κ. Χατζηχρήστος 
ό>ς συμπατριώτης της ιστορικής Πενταγιώτισσας έπέ- 
σπευσε τήν ένταΰθα άφιξίν του διά νά παραότμ είς 
τήν διδασκαλίαν τοϋ έργου."Εκαστος φαντάζεται μέ πό
σην ανυπομονησίαν άνέμενε τήν έκτύλιξιν τοϋ έργου. 
Είς τό τέλος τής δευτέρας πράξεως ή άπογοίιτευόις 
ήτο διακεχυμένιι είς τό πρόσωπόν του, είς ύποβλη- 
θεΐσαν δέ είς αύτόν έρώτησιν περί τών έντυπώσεων 
γον άπήντησεν. «Αύτοί οί εύλογημένοι οί συγγρα
φείς <ίας δέν κάμουν καί κανέν ταξειδάκι έξω άπό 
τάς ’Αθήνας διά νά μελετήσουν ολίγον καί έπι- 
τοπϊως τά πράγματα».

— Ή κρίσις αϋτη τοϋ κ. Χατζηχρήότον μάς ύπεν- 
θυμίζει τήν δικαιολογίαν τοϋ συγγραφέως δ*ά τάς έν- 
δυμασίας τών δρώντων έν τώ έργω προσώπων άτινα 
είναι ένδεδυμένα κατά βούληδιν καί ούχί κατά τήν 
συνήθειαν τοϋ τόπου. Ό συγγραφεύς έδήλωσεν ότι 
έπειδή τό έλληνικόν ένδυμα τό έχρηόιμοποίησαν συγ
γραφείς μικράς άξίας, αύτός έκρινε καλόν νά παρου
σιάσει τά πρόσωπα έπί τής σκηνής μέ ένδυμασίας τοϋ 
γούστου του. καί ειδεν ό κόσμος έκπληκτος χωρικούς 
τών Σαλώνων νά φέρωάιν ένδύματα μόρτηδων τοϋ 
Ί'υρρήϋ Άς φαντασθώμεν τώρα ένα Άγγλον ή Γάλ
λον συγγραφέα περιωπής καί φήμης νά δίδη έργον 
μέ ϋπόθεσιν Σκωτικήν ή τής Βρεττάνης καί νά πα
ρουσιάζει τούς ίίρωας του μέ φανταστικός ένδυμασί
ας διότι συνέπεσε νά γράφουν έργα μέ δρώντα πρό
σωπα αύτοϋ ΐι έκείνου τοϋ τόπου άπό συγγραφείς άφα- 
νεϊς ή μέτριους. Ούδείς συγγραφεύς άξιος τοϋ ονόμα
τος του φρονοϋμεν θά έφοβεΐτο μίαν τοιαύτην σύγ- 
κοιόιν έπί τοόοΰτον ο>στε νά προόζι είς τό θεατρικόν 
αύτό ριψοκίνδυνον βήμα.

— Καθ’ ολην τήν Τουρκίαν άγγέλλονται συστάσεις 
Λεσχών, Σωματείων, Συλλόγων, Ενώσεων, τών δια
φόρων φυλών έξ ών άποτελεϊται ή ’Οθωμανική Αυ
τοκρατορία. Κούρδοι, καί Σύριοι, καί Άραβες, καί 
Ιουδαίοι, καί Αλβανοί, καί Αρμένιοι, καί Βούλ
γαροι, καί Έλληνες συσσωματοϋνται πρός ύποότή- 
ριξιν καί άνάπτυξιν τής ιδίας αύτών εθνικότατος,

—Ό κ. Τσοκόπουλος δημοσιεύει είς τάς «Αθήνας» 
άξιον πολλής προσοχής καί σοβαρότητος άρθρον 
περί τής δράσεως τών ήθοποιών μας είς τά ύπόδουλα 
μέρη.

— Κατά τής πολυσαρκείας υποδεικνύεται δχι καί 
πολύ δυσάρεστα φάρμακα. Ή γαλακτοτροφία.

— Παρατηρεϊται τό εύχάριστον γεγονός καθ’ δ οί 
Βαόιλόπαιδες έν Απαρτία, μέ έπί κεφαλής τόν Διάδο
χον, παρακολουθοϋσι τά έργα τών Ελλήνων συγγρα
φέων τά διδασκόμενα άπό τής σκηνής τών διαφόρων 
θεάτρων τών Αθηνών.

— Ή Σιδηροδρομική συγκοινωνία τής προιτευού- 
σης μετά τής Θεσσαλίας εΐνε πλέον γεγονός. Κατά τά 
τέλη τοΰ παρελθόντος μηνός ήρξατο τακτική λει
τουργία τοΰ σιδηροδρόμου τούτου. Έν τώ μεταξύ 
άνεφύησαν δυόχέρειαι τινες λόγω τής έλλείψεως συν- 
εννοήσεως μετά τής άλλης θεσσαλικής Εταιρίας καί 
τών ϋψωμένων τιμών τοϋ ναύλου, έλπίζεται δμως 
δτι συντόμως θά άρθώσιν αύται.

— Έξ άνταποκρίσεως έκ Παρισίων άποστελλομένης 
ύπό τοϋ κ. Παπαντωνίου είς τό «’Εμπρός» πληρο- 
ρούμεθα μετ’ έκπλήξεως δτι τό Βασιλικόν ζεύγος τής 
Ισπανίας, ούδέποτε ούδέν ένδιαφέρον έπεδείξατο διά 
τήν καλλιτεχνικήν έν γένει κίνηδιν τοϋ τόπου. Τό 
άρθρον του φέρει τόν τίτλον «Παρηγοριές».

— Μία Ούγγρική έφημερίς άναγράφει δτι ό Κάϊζερ 
άνεκάλυψεν έν τώ Άχιλλεήρ του μικρόν ποίημα Ού- 
γγριστί συνεταγμένον διά χειρός τής Αύτοκρατείρας, 
ή οποία έκρυψε τήν οδύνην της καί τά ιδανικά της 
είς τήν νήσον τών Φαιάκων. Ό Γουλιέλμος Β' περι
έβαλε διά μετάξινου πλαισίου τό πρωτόγραφον τοϋ 
ποιήματος καί τό έδώρηόεν είς τό φερώνυμον τής 
Αύτοκρατείρας Μουσεΐον τής Βουδαπέστης.

’Ιδού ή μετάφρασις τών στίχων τής Αύτοκρατείρας: 
«Τό πάν έδώ κάτω θά έξαφανισθή.
Ή πίότις εΐνε άπλή λέξις' 
Σύ μόνη, θεία φύσις
Είσαι σταθερά έν τή ώραιότησί σου, 
Μακάριος ό είς σέ άφοσιούμενος, 
Δέν θά γνωρίσιι τήν οδύνην τών Απογοητεύσεων 
Έγώ θά έδιδα πάντα τά λοιπά
Διά τήν γαλήνην πού σύ παρέχεις».

— Τά ήλεκτρικά τράμ τών Πατησίων κατά Κυρια
κήν άποτελοϋσι τήν πλέον έλκυστικήν διασκέδασιν 
τών Αθηναίων. Χιλιάδες κατακλύζουσι τόν πρό τών 
τράμ χώρον άπαιτοϋσαι τήν έξασφάλισιν θέσεως έπί 
μιάς καί μόνης άμάξης ή όποια δέν χωρεΐ πέραν 
τών j6 ατόμων. Έκαστος φαντάζεται τόν φοβερόν συ- 
νοστισμόν δστις έπικρατεϊ καί τόν δεινόν άγώνα δστις 
συνάπτεται πρόςάπόκτησιν μιάςθέσεως καί τά συνεπεία 
τούτου έπακολουθοϋντα έπεισόδια άτινα κυρίως έκ- 
σπώσιν εις βάρος τών κυριών τών άποπειρωμένων 
μετά γενναιότητας καί αύταπαρνήσεως ν' άνέλθωσιν 
έπί τοϋ τράμ.

—Τά έπεισόδια τά όποια γίνονται έντός τών Λλε- 
κτρικών τράμ μεταξύ τών ύπαλλήλων καί τών έπι- 
όατών εΐνε άπειρα. Ό Έλλην ύ σκληροτράχηλος δέν έν- 
νοεϊ κατ'εύδένα λόγον νά ύπαχθίί είς τάς κανονιστικός 
διατάξεις τών τράμ καί κάθε στιγμήν, καί πολλάκις 
χάριν παιδιάς, δίδει άφορμάς είς παρατηρήσεις καί 
διαμαρτυρίας τών άτυχών ύπαλλήλων, οίτινες παντα- 
χόθιν άποδοκιμαζόμενοι καί ουδόλως επιβαλλόμενοι

ζητήματος τούτου γράφει ήδη είς τό παρόν τεύχος ό 
κ. Ρουσσόπουλος. "Ηδη θ’ άναφέρωμεν μόνον δτι ή 
έπιτροπή, άριστα ποιήσασα, κατέθηκε στέφανον έξ 
άνθέων είς τόν Ανδριάντα Έϋνάρδου, προσφωνήσαν- 
τος καταλλήλως τσϋ κ. Κοφφινά.

— Ό πρίγκηψ Σαμπαχεδδήν διά διαλέξεώς του δο- 
θείσης είς τήν αίθουσαν τοϋ «Βαριεττέ» έν Κωνίπόλει 
Ανέπτυξε τό γνωστόν περί άποκεντρώσεως πρόγραμμά 
του. Τό άκροατήριον έν όυνωστισμώ έπλήρου τήν 
αίθουσαν, διεκρίνοντο δέ έν αύτώ πλεϊστοί έπίσημοι.

— Έν Αγγλία συνέστη θίασος μελοδραματικός. 
Ό θίασος ούτος έχων μεγάλα κεφάλαια καί διπλά καί 
ένίοτε τριπλά πρόσωπα παίζει ξένα μελοδράματα 
παραφμασμένα είς τήν Αγγλικήν γλώσσαν. Οί Άγ
γλοι μετ’ ένθουσιασμοϋ παρακολουθοϋσι τάς παρα
στάσεις άπολαμβάνοντες είς τήν γλώσσάν των τά 
έργα τών μεγαλειτέρων μουσουργών τοϋ κόσμου.

— Έν Αγγλία πωλοΰνται τά σταφύλια είς μυθώ
δεις τιμάς. Φθάνουν καί μέχρι 20 δραχμών κατ’ όκάν. 
Εΐνε δέ ζήτημα άν περικλείουσι τό άρωμα τοϋ ροδί
του τής Κάντζας ή τών άλλων πολυπληθών έπιτρα- 
πεζίων Ελληνικών σταφυλών !

— Γενικός Πρόξενος τής 'Ελλάδος διωρίσθη ό κ.
Σκάσσης.

— Ό φιλογενής κ. Κότσικας προσέφερεν είς τήν 
Κυβέρνησιν τό άτμόπλοιον αύτοϋ «Μαργιωρή» πρός 
δωρεάν μεταφοράν τών έφέδρων. Ή προσφορά έγένετο 
εύχαρίστως Αποδεκτή καί δι* αύτοϋ μετεφέοθη είς 
Ελευσίνα τό Σύνταγμα τών Καλαμών.

— Μερικά πράγματα είς αύτόν τόν κόσμον άν καί 
προφανώς Ακατάλληλα διά τόν σκοπόν δι’ δν προο
ρίζονται έν τούτοις έκ τής χρήσεως καί τής συνή
θειας είνε Ανεκτά χωρίς νά σκέπτεται κανείς νά τά 
καταστήσμ ήττον κατάλληλα καί πλέον εύχρηστα.Τοι- 
αΰτα είναι καί τά καρνέ τών τσέκ τών διαφόρων 
Τραπεζών. Μακρά, έπιμήκη, καί συνεπώς δύσχρηστα 
έκυριάρχουν έπί ζτη ήδη, χωρίς νά σκεφθή κανείς νά 
τά σμικρίνη έως ού έσχάτως οί Αμερικανοί παοετήοη- 
σαν τοϋτο καί' τά μετέβαλον δώσαντες είς αύτά σχή
μα καί μέγεθος δσον έν σύνηθες έπισκεπτήριον.

—Τά λάδια είς τήν Αγοράν μας έφθαΟαν είς τιμάς 
ύπερβολικάς. Πωλούνται τά κοινά ι.γο — 190 τά δέ 
καθαρά καί άοσμα 2.50—5.20 κατ’ όκάν. Ή ύπερτίμη- 
όις αύτη δέν έχει τόν λόγον της δταν εΐνε βεβαιωμέ- 
νον δτι δύναται τις νά προμηθευθμ άπό τάς έπαρχίας 
πρός ι ,05 κατ’ όκάν καί μέ τάς δαπάνας τής μετα
φοράς 1,12.

—Οί ίπποι τοϋ Βουλγαρικού Ιππικού κατά τά δύο 
τρίτα εΐνε Ούγκρικής καταγωγής έν ώ οί λοιποί εΐνε 
προϊόν έγχωρίου κνηνοτροφίας ην επιμελείται ήκυ- 
βέρνηόις πρός βελτϊωόιν τοΰ γένους τών Βουλγα
ρικών ίππων διά τής εισαγωγής ’Αγγλικού καί 

’Αραβικού αίματος. Είς τόν τόπον μας τό σπουδαϊ- 
ον αύτό ζήτημα έτέθη έσχάτως έπί τοΰ τάπητος χά
ρις είς τόν κ. Μπενάκην ό όποιος έδώρησε τρεις έπι- 
βήτορας είς τήν Γεωργικήν 'Εταιρείαν.

— Κατά πόσον ή γενναία καί φιλόπατρις αύτη δω
ρεά θά έπιτελέσμ τόν προορισμόν της εΐνε άδηλον. 
Τούτο θά έξαρτηθή έκ τών προσώπων πρός τά όποια 
θά άνατεθμ ή έπιμέλεια τών έπιβητόρων τούτων. 'Η
μείς είπομεν καί έπαναλαμβάνομεν δτι ούτοι δέον νά 
τεθώόιν ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τού φιλιπποτέρου

άναγκάζονται εύρισκόμενοι είς τό άπροχώρητον νά 
ζητώδι πολλάκις τήιέ συνδρομήν τής Αστυνομίας.

— Είναι άπορίας άξιον πώς μέχρι τοϋδε δέν έγέ- 
♦νετο δυστύχημά τι μεταξύ τών εύεξάπτων καί δυσ- 
πειθών έπιδατών τών ήλεκτρικών τράμ καί τών ύπαλ- 
λήλων τής Εταιρίας, οί όποιοι καί αύτοί άπό τήν 
αύτήν ζύμην εΐνε πλασμένοι, καί τήν αύτήν ευπά
θειαν τών νεύρων έχουσι. Φαίνεται δτι ή άνωτέρα Δι- 
εύθυνσις τών τράμ όρθώς ποιούσα, έπέβαλεν ύποχώ- 
ρησιν καί έφεκτικότητα είς τους υπαλλήλους της, 
οίτινες κατά γράμμα έκτελούσι τάς διαταγής της.

— Διέτριΐ;»ν έπ’ όλίγας ήμέρας ένταΰθα ό έπιφα- 
νής Αλβανός Κεμάλ Βέης. Κατά τάς βεβαιώσεις του 
τό ταξείδιόν του άπέβλεπεν είς τό νά εύχαριότήσμ 
προόωπικώς πάντας έκείνους οίτινες παρέσχον 
αύτφ τάς ύπηρεσίας των κατά τήν έποχήν τών 
δοκιμασιών του. Καί δντως ό διαπρεπής ούτος πολι
τικός άπολαμβάνει καί πολλής έκτιμήσεοις καί πολ
λών συμπαθειών παρά τμ Άθηναϊκμ κοινωνίμ, ήτις 
γνωρίζει νά τιμφ έν τώ προόώπω του άνδρα άξίας καί 
μεγάλων πολιτικών άρετών. Έσχάτοις διεδόθη δτι, 
προκειμένου νά γίνη έν Κ)πόλει ύπουγική μεταρρύθ- 
μισις καλείται ν’ άναλάόη τό χαρτοφύλάκιον τοϋ 
'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών.

— Άπεβίωσεν ή Ραλλοϋ Κ. Κολοκοτρώνη, έξέλιπε 
δέ μετ’ αύτάς έν έπίλεκτον λείψανον τής γεννεάς τής 
Ελληνικής Αναγεννήσεως. ΤΗτο θυγάτηρ τοϋ τελευ
ταίου 'Ηγεμόνας τής Μολδοβλαχίας Καρατζά καί σύ
ζυγος τοϋ ύπουργοϋ Κολλίνου Κολοκοτρώνη. Ή Ελ
ληνική ψυχή ούδέποτε θά μείνη Ασυγκίνητος πρό 
τών ονομάτων αύτών άτινα περικλείουσι τάς ώραιο- 
τέρας σελίδας τής νεωτέρας Ελληνικής 'Ιστορίας.

— Έπικροτούμεν τόν διορισμόν τοΰ κ. Αν
τωνίου Πρέκκα ώς Διευθυντοϋ τοϋ Γενικοϋ Λογιστη
ρίου. Ό διορισμός ούτος συμβολίζει δύο άγνωστα 
διά τήν 'Ελλάδα γεγονότα, έφ’ ών σπανίως έδόθη 
προσοχή είς τόν τόπον μας, τήν ικανότητα δηλονότι 
καί τήν άρετήν καί τήν βράβ^υόιν αυτής. Ό κ. Πρέ- 
κκας διεκρίθη έν τμ Λογιστικέ! ύπηρεσία τοΰ Κρά
τους καί τό Κράτος βραβεύων αύτόν δέν έδίόταόε νά 

- τόν θέσμ έπί κεφαλής τών σοβαροτέρων ύπηρεσιών 
του, έως ού έσχάτως τόν άνύψωόεν είς τήν ύψηλήν 
θέσιν τοΰ Διευθυντοϋ τοϋ Γενικού Λογιστηρίου. Συγ- 
χαίρομεν καί τόν κ. Πρέκκαν άλλά καί τόν ύπουρ- 
γόν κ. Γούναρην.

— Εΐνε ή έποχή τών στρατιωτικών Γυμνασίων. 
"Ολα τά Κράτη συγκεντοώσιν τούς στρατούς των ών 
δοκιμάζεται ή προθυμία, ή άντοχή, καί ή ίκανότης 
καί έν γένει ή στρατιωτική άρετή συλλήβδην. Ώς 
πάντοτε δμως καί έφέτος ό Γερμανικός στρατός έπρο- 
κάλεσε τόν παγκόσμιον θαυμασμόν καί τά ζωηρότερα 
σχόλια. Έβδομήκοντα χιλιάδες άνδρες συμμετέσχον 
είς αψτόν καί έπί κεφαλής αύτών ό άκαταπόνητος 
Αύτοκράτωρ ούτινος έθαυμάσθη ή κριτική δεινότης 
καί ή εύκολία μεθ’ ής συγκρατεΐ είς τήν μνήμην 
του όλόκληρον τόν τοπογραφικόν χάρτην τών γυμνα
σίων μέ τάς έλαχίότας λεπτομέρειας του. Νομίζει τις 
δτι τόν έχει τυπωμένον είς τό μυαλό του !

— Εις τό Χυνίδριον κατά τής νοθείας τώς τρο
φίμων και φαρμάκων δπερ έλαβε χώραν τόν π. μήνα 
είς Γενεύην άντεπροσώπευσαν τήν 'Ελλάδα οί κ. κ. 
Ζαλακώστας,Ματθαιόπουλος Ρώς καί Κοφινάς.Περί τού



387

386 

τών 'Ελλήνων, τοΰ λοχαγού κ. Βλάσση,διά νά ίχω- 
μεν καρπούς καί διά νά έπιτευχθη ό σκοπός τοΰ 
γενναίου δωρητού.

— Ό έρως θεραπεύεται!!! Μέχρι τοΰδε οΐ έπιστή- 
μονες δέν παρεδέχοντο ούδεμίαν θεραπείαν. Νόσημα 
άνίατον, καθώς κάθε ψυχικόν νόσημα. Ό Γάλλος δ
μως Καθηγητής Μπεριλλιόν κατ’ άνακοίνωσιν γενο- 
μένην- είς τήν ’Ιδεολογικήν καί Ψυχολογικήν ’Ακαδη
μίαν εύρε τό αίτιον τοΰ νοσήματος καί συνεπώς τήν 
θεραπείαν. Ή αίτια είνε εύπάθεια παρατηρουμένη είς 
τό άριστερόν μέρος τοΰ σώματος τού έρωτευμένου !!

— Κατόπιν γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων τής 
Ύπερωκεανείου Άτμοπλοϊκής'Εταιρίας συγκροτηθεί- 
<3ης έν "Ανδρο», έγένετο τροποποίησες τοΰ Καταστατι
κού καί ϊδρυόις νέας Εταιρίας έπί άλλων βάσεων. 
Μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής 'Εταιρίας ταύ
της έξελέγηόαν οί κ.κ.Ζ. Μάτάας, I. Εύταξίας, Θ. 
Ζαΐμης, θ. Ρετσίνας καί Ν. Πάππος.

— Τά σκάνδαλα είς τό τελωνεϊον Πειραιώς πληθύ- 
νονται καί αυξάνονται καθ’ έκάστην, κατά τάς πλη
ροφορίας τοΰ ήμερησίου τύπου. ’Εν τούτοις όφείλο- 
μεν νά μή δώσωμεν πίστιν ! είς τάς πληροφορίας αύ
τάς άφ’ ού μέχρι σήμερον ούδέποτε εύρέθη ό δημιουρ
γός τών σκανδάλων αύτών. Ελληνική Διοίκησες καί 
'Ελληνική Δικαιοσύνη χαϊρε διά τούς θριάμβους άου.

— Έγένοντο έν Κων)πόλει αί άρχαιρεσίαι τού 'Ελ
ληνικού πολιτικού Συνδέσμου καί έξελέγη Πρόε
δρος αύτοΰ ό διαπρεπής έν Κων)πόλει ίατρός κ. Άλ. 
Καμπούρογλους.

— Ό πρίγκηψ Άβδόύλ Μετζήτ είνε ό νεώιίέρος υιός 
τοΰ Σουλτάνου Άζίζ. Είνε έκ τών μάλλον φιλελευθέ
ρων Αύτοκρατορικών 'Υψηλοτήτων. Έκ τών φανατι- 
κωτέρων νεοτούρκων. Γλωσσομαθής, φιλόμουσος, μέ 
πατριωτισμόν βαθύν. Εσχάτως έδωκε δημοσιογραφι
κήν συνέντευξιν καθ’ ήν έξεφράσθη μετά τολμηρός 
ειλικρίνειας διά τόπρφην καθεστός,ψέξας μετά δριμύ- 
τητος τήν συμπεριφοράν τών ισχυρών τής παλαιός 

'Τουρκίας οϊτ.ινες τόσον κατετυράννησαν καί κατεδυ- 
νάστευσαν τά μέλη τής Αύτοκρατορικής Οίκογενείας. 
Αί γνώμαι αύται έθιγον προφανώς καί τήν Κορυφήν 
τοΰ’Οθωμανικοΰ Κράτους καί ό Μέγας Βεζύρης έθεώ- 
ρησε καλόν νά διαμηνύόμ είς τόν Πρίγκηπα Μετζήτ 
τήν δυσαρέσκειάν του. Ή Α.Α.Υ. δμως ού μόνον άπέ- 
πεμψε τόν άπεσταλμένον τοΰ Μ. Βεζύρου άλλά καί έ- 
δημοσίευόεν έπιστολήν άπευθυνομένην πρός τόν Μ. 
Βεζύρην δι’ ής έρωτά αύτόν άν οί πολιτικοί δροι δέν 
ήλλαξαν καί άν έξακολουθοΰν νά ζοΰν ύπό πολίτευμα 
άπολυταρχικόν. Φόβος πρός στιγμήν ύπήρξε μήπως 
τό έπεισόδιον λάβη διαστάσεις, εύτυχώς δμως δτι έπε- 
νέβη ή Α.Α.Μ. ό Σουλτάνος όστις καί έκάλεσε παρ’ 
έαυτώ τόν πρίγκηπα πρός δν έπιδαψίλευσε περιποιή
σεις καί έξεδήλωσε μεγάλην εύνοιαν. Πολιτικωτάτη 
διάνοια ό ’Οθωμανός Μονάρχης.

— Χαρακτηριστικόν πάθημα δεικνύον τήν ζωτικό
τητα καί τήν φιλοπατρίαν τών Ελλήνων, έπαθον έν 
Θεσσαλονίκη joo έκδρομεϊς Βούλγαροι έκ μέρους τών 
έκεΐ συμπατριωτών μας. Άμα έγνώσθη δτι ούτοι 
φθάνουσιν είς Θεσσαλονίκην έκηρύχθη γενική Απεργία 
τών ύπαλλήλων τών έστιατορίων, καφφενείων καί ξε
νοδοχείων, έπιθυμούντων ούτω, τών φιλότιμων τού
των λαϊκών τάξεων, νά καταδείξωάι πρός τούς Βουλ
γάρους όποιαν φρίκην γεννά είς τήν ψυχήν των ή 

άτιμος πρός τόν 'Ελληνισμόν συμπεριφορά των. Γε
νική σύγχισις έβασίλευάεν έν Θεσσαλονίκη κατά τήν 
άφιξιν τών Βουλγάρων οΰς οί νεότουρκοι δέν κατόρ
θωσαν, πρός έκπλήρωσιν τών τύπων τής φιλοξενίας, 
νά περιποιηθώσι δεόντως άφοΰ τά μέν φαγητά έκομί- 
ζοντο διά καζανίων, ό δέ ύπνος τοϊς παρεσχέθη είς 
τό όχολεϊον τοΰ Ίδαδιέ ένθα έκοιμήθηόαν άλλος μέν 
έπί τών θρανίων, άλλοι δέ έπί τοΰ δαπέδου !.! Αύ- 
ότηρώς έξεταζόμενον τό πράγμα δύναται νά θεωρηθμ 
καί ώς μία έκδίκηάις όχι άνταξία πρός τό ύψος τοΰ 
Ελληνικού φρονήματος, άν δμως θελήσωμεν νά τό 
έξετάσωμεν ούσιαότικώτερον εύρίσκομεν άκρως δι- 
καιολογημένον τό διάβημα τών λαϊκών αύτών τάξεων 
αΐτινες έν τμ ύπερηφανείρ. των δέν γνωρίζουάι νά ψεύ- 
δωνται άλλ' έξωτερικεύουσι πάν δτι ένδομύχως αι
σθάνονται. Καί ή 'Ελληνική ψυχή δταν ένθυμεϊται 
τήν Άγχίαλον πληροΰται άπό φρίκην, άπό όδύνην. 
άπό περιφρόνησιν καί μίσος πρός τήν βάρβαρον αύ
τήν φυλήν.

— Οί 'Ελβετοί οίνολόγοι απερχόμενοι τής Ελλά
δος έξεδήλωάαν τόν ένθουσιαάμόν τους καί άπερι- 
φράστως έξέφρασαν τάς εύχαρίστους έντυπώάεις των 
διά τήν πρόοδον τής Ελληνικής Οινοποιίας.

— Πανηγυρικώς έωρτάσθη έφέτος έν Τουρκίμ ή 
33η άμφιετηρΐς τής είς τόν Αύτοκρατορικόν θρόνον 
άναρρήσεως τής A. Α. Μ. τοϋ Σουλτάνου Άβδούλ 
Χαμΐτ Χάν τοϋ Β’.

— Μέγα σκάνδαλον μάς έρχεται άπό τήν εύδαί- 
μονα Δανίαν. Ό τέως πανίσχυρος ύπουργός τής Δι
καιοσύνης Άλβέρτη κατεχράσθη άπό τάς λαϊκάς τής 
πατρίδος του τάξεις ύπέρ τά 20,000,000 φρ. Όταν δέ 
πλέον έπείσθη δτι δέν δύναται νά έπανορθώσμ τό 
κακόν παρουσιάσθη μόνος του είς τήν έξουσίαν καί 
κατήγγειλαν έαυτόν διά τάς κολοσσιαίας καταχρή
σεις του. Είχε τουλάχιστον τήν γενναιότητα μόνος 
του να ζητήση τήν τιμωρίαν του.
—Ό άπεσταλμένος τής’Ακροπόλεως έν Θεσσαλονίκη 

κ. Π. Σ Ροδοκανάκης έσημείωσι σειράν δημοσιογρα
φικών έπιτυχιών διά τών συνεντεύξεων άς έλαβε μετά 
διαφόρων σημαινόντων προσώπων. Γνωστόν είνε ο
ποίαν έντύπωσιν έπροξένηόεν ή μετά τοΰ Αρχηγού 
τής Χωροφυλακής Στρατηγού Ροβιγιών συνέντευξίς 
του. Ούχί μικροτέρας σπουδαιότατος είνε καί ή όυ- 
νέντευξις ήν έλαβε μετά τής Φατιζέ Χανούμ ωραίας 
όθωμανίδος ήτις μετά πολλής χάριτος καί γοητείας 
άνέπτυξεν είς αύτόν τάς περί τής Όθωμανίδος γυναι- 
κός ιδέας της.

— Είς τόν "Νέον ’Ελεύθερον Τύπον- τής Βιέννης 
ό Γερμανός στρατηγός Φόν δέρ Γκόλτς. έδημοόίευόεν 
άρθρον βαρυόήμαντον. Τό άρθρον τούτο φέρει τόν 
τίτλον «κίνδυνος διά την Νεοτουρκικήν έποχήν», 
καϊ έν αύτω έκτίθενται γνώμαι καϊ ίδέαι αΐτινες δέον 
νά τύχωόι τής άμερίότου προσοχής τών Ιθυνόντων 
τά τοΰ Νεοτουρκικού Κομιτάτου.

— Ό. κ. Ί. Κονδυλάκης είς τό «Εμπρός» πολύ 
χαριτωμένα γράφει περί τοΰ παγωνιοΰ είς τό όποϊον 
κατά τήν γνώμην του συγκεντροΰνται τόσα έλαττώ- 
ματα προεξαρχούσης τής αντιπαθητικής φωνής του, 
ώστε νά καλύπτωνται τά ολίγα προτερήματά του.

— Ό Μεχμέτ Άλή Πασσάς τής Αίγύπτου, ό γνω
στός έκ τής Ιστορίας, είνε είς τών προγόνων τοΰ 
νΰν Κεδίβόυ τής Αίγύπτου Άββά Χιλμή. Ό πασσάς 

ούτος κατήγετο έκ Καββάλας. ’Εσχάτως έπεσκέφθη 
τήν πόλιν ταύτην ό Κεδίβης.τής Αίγύπτου τυχών 
έξαιρετικών τιμών έν τμ κοιτίδι τών προγόνων του. 
Ή πόλις τόν ύπεδέχθη μετ’ έξαιρετικοΰ ενθουσια
σμού καί δικαίως άφ’ ού ή A. Υ. έπλήρωσεν ήδη τόν 
τόπον έξ ού κατάγεται άπό εύεργεσίας δντως ήγε- 

μονικάς. ·— Ώραιοτάτην περιγραφήν, δντως δέ γοητευτικήν 
περί τής Δρέσδης δημοσιεύει είς τάς «’Αθήνας» ό 
κ. Ίπποκρ. Καραβίας. Πάντα τά δημοσιεύματα τοΰ κ. 
Καραβία διακρίνει μία δροσερότης ήτις τά καθιστά 

έπαγωγόν Ανάγνωσμα.

ΒΙΒΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1). Περιεχόμενα .της «ΕΡΕΥΝΗΣ» τοΰ κ. Δρακού- 

λη τοΰ τεύχους τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου.
Ή χριστιανική εκκλησία καί τό κοινωνικόν πρόβλημα. 

Άρθρον τοΰ έν’Οξφόρδη καθηγητοΰ τής θεολογίας A. J. 
Carlyle.— Άνθρωπικός ελληνισμός, άρθρον τοΰ κ. Κα- 
ζάζη.— Διεθνής διαιτησία.— Συνεκπαίδευτήρια άρρένων 
καί θηλέων.— Μετά θάνατον, διά χειρός τοΰ W.T.Stead 
Ό προορισμός τής μουσικής τέχνης.

*

2). Περιεχόμενα τοΰ «ΕΜΠΟΡΙΟΥ» τοΰ κ. Πανα- 
γιωτοπούλου τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου.

Μακράν τών Ξένων προπαγανδικών 'Εμπορικών Σχο
λών.— Ό Έλεγχος τής ’Εθνικής Οικονομικής Πολιτι
κής.— Οί νέοι δροι τοΰ ’Εμπορίου έν τή άρχή τοΰ 20οΰ 
αίώνος.—Χρησιμότης τών Τραπεζών.— Ή Γερμανία.— 
Έκ τ·ΰ σχολικοΰ κόσμου, έργον περιωπής.—'Υπόμνημα 
τοΰ Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου Πει
ραιώς περί διαιτησίας. Ή Λογιστική προσιτή τοϊς πασι.— 
Λογιστική τών ’Εμπορικών Εταιρειών.—’Εθνική Τρά
πεζα, Τράπεζα ’Αθηνών, Τράπεζα Μυτιλήνης, Τράπεζα 
Ανατολής, Τράπεζα Κρήτης, Λαϊκή Τράπεζα, Ίονική 
Τράπεζα.—Λύσις 1ου διαγωνισμού τής Λογιστικής.— 
Λύσις 1ου διαγωνισμού τρεχομένων τοκοφόρων λογα
ριασμών. — Λύσις 2οο διαγωνισμού «Έγκυκλόπαιδείας 
Εμπορικής μορφώσεως». — Τρίτος διαγωνισμός Λογι
στικής.—Προσφορά καί ζήτησις υπηρεσιών.— Ή 'Ελ
ληνική Εμπορική ’Ακαδημία ’Αλεξάνδρειάς.—Βιβλιο
γραφία.—Σύνδρομα! ληφθεϊσαι, κλπ. Εικόνες : Χάρτης 
τής παγκοσμίου συγκοινωνίας.—Χάρτης τής Γερμανίας.

3) Περιεχόμενα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗ- 
ΣΕΩΣ» τής Αμερικής τών κ. κ. Ψακή, τοΰ μηνός

Αύγούστου.Ή εις Βόρειον Πόλον έκδρομή τοΰ έξερευνητοΰ Peary. 
—Συνοπτική έπισκόπησις οικονομικής καταστάσεως τής 
χώρας.— Έλάττωσις έμπορίου Νέας Ύδρκης.—Κατά- 
στασις γαιανθράκων.—Πρόσοδοι σιδηροδρομικών Εται
ρειών κατά τό 1907—1908.— Ή ολική παραγωγή βάμ- 
βακος κατά τό λήξαν έτος 1907.—Αιτία παρακωλύσεως 
’Εμπορικού Ναυτικού τών Ηνωμένων Πολιτειών.—Έ- 
λάττωσις μεταναστών.—Ναυπηγία έν ’Αμερική. —Στα
τιστική έξαγωγής μηχανών.—Εισαγωγή καί έξαγωγή.— 
Συγκριτικός πίναξ έξαγωγής τών διαφόρων λιμένων τών 
Ηνωμένων Πολιτειών. — Διάφορα.— ’Αγορά προϊόντων 
’Ανατολής. — ’Αγορά ’Αμερικανικών προϊόντων.—’Εμ
πορεύματα είσαχθέντα έν Νέα Ύόρκη κατά τόν ’Ιού

λιον. — Σκληρός σίτος Macaroni Άρ. I. —’Εμπορική 
Όφειλετική Εταιρεία. — Προστασία συλλογών.

♦ 
* ♦

4) Περιεχόμενα τής τής «ΒΙΟΠΑΛΗΣ» (έφημερίδος 
κοινωνικής και πλουτολογικής) τοΰ μηνός Σεμπτεμβρίου.

Ό Ελληνικός χαρακτήρ δεΐται δλως ιδιαιτέρας με
λέτης.— Ή άσθένεια καί θεραπεία τοΰ έρωτος καί τών 
εκουσίων δηλητηριάσεων. — Περίπτωσις θεραπείας τοΰ 
έρωτος. — Άπό τήν κοινωνικήν ζωήν εις τήν εθνικήν 
πρόοδον. —Κεφάλαιον I.— Ό άνθρώπος καί ή ζωή.— 
Εις τί συντελεϊ ή ουΐως είπεϊν ποιότης τών άνθρώπων. 
— Έπισκόπη’σις είς τάς νεωτέρας έπιστήμας.—Τό έν 
γένει περιβάλλον κάμνει τάς φυλάς.—Τί έννοοΰμεν λέ- 
γοντες προωδευμένην κοινωνίαν.— Ή ελληνική κοινωνία 
δέν εινε προωδευμένη. — Διατί οί “Ελληνες εΐμεθα έμ- 
πορικός λαός.—Περί τών οικονομικών σχέσεων Γαλλίας 
καί ’Αγγλίας.—Είς έξ έπαγγέλματος ύπουργός τών Οι
κονομικών. — Περί τής γεωργικής παραγωγής. — Ή οι
κονομική έπιστήμη έν τή γεωλογία καί μεταλλειολο
γία.—Περί τής ηθικής τής ανθρώπινης άναπαραγωγής 
ή τής γενετησίου ορμής.— Ή βιοπάλη καί οί βιοπαλαι- 
σταί. — Από τά περίεργα τών ισολογισμών.— Ή πλου- 
τολογική Μακεδονία.—Οί άριθμοί τών αυτοκτονιών.— 
Καπνοπαραγωγή έλευθέρας Ελλάδος καί Μακεδονίας.— 
Ή Κοινωνιολογία καί ό ήμικλασσικίσμός.— Ή δουλεία 
καί οί δούλοι. — Ή Εταιρεία Μωραΐτου και ή Πολι
τεία. -—“Εν συνοικέσιον έν Γερμανία.

* 
♦ *

5) Περεχόμενα τοΰ «HELLENIC HERALD» τού μη

νός Σεπτεμβρίου.The Recent Turco-Bulgarian Incidents. The 
Declaration of theGreek Press inTurkey.—Text 
of the Turkish Constitution (First Part). —Pre
Hellenic Costume, by Desire Chaineux. — In 
London Town (continued) : A Greek Journa
lists Impressions of England—Among the Suf
fragettes. — Bulgarian Aspirations : Dr. Min- 
tchavitch’s Declarations. — Press Review. — 
Beitish Comments on the Recent Turco Bul
garian Diplomatic Insidents.—Arch /Eology.— 
The Painted Stelae from Pagasae—New Light 
on Minoan Religion—The Excavations at De
los.—(Full-pag Illustration: An Ancient Paint
ing from Pagasae). — Reviem — Macmillan’s 
Guideto Greece, e. e.—New Books.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.
Kov. I. Καψ. Πειραιά. Συνδρομή κ. Βαβανάκου 

έλήφθη. Θερμώς καί άπείρως εύχαριστώ. κ. Γιαν. Παντ 
Λαύριον. Εύχαριστοΰμεν διά φροντίδας. κ. Σπυρ.’Αθα
νασίου Κερατιάν. Επιστολή σας έλήφθη. Συμμορφού- 
μεθα. Εύχαριστοΰμεν δι’ άποστολήν. κ. Μ. Pappad 
Shanghai.,.. Επιστολή σας έλήφθη . Συμμορφούμεθα. 
κ. Σ. Μενούνον. Πάτρας. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχα- 
ριστώ θερμώς, κ. Π. Μαζ. ένταΰθα. Εϊς τό προσεχές 
φύλλον διά μακρών θά πραγματευθμ ή Έπιθεώρησις 
τά καθ’ ύμάς. κ. Π. Παπ. 'Ιερουσαλήμ. Έλήφθη έπι- 
στολή σας καί άντίτιμον συνδρομών. Θερμώς εύχαρι- 
στοΰάα συμορφοθήσομαι γραφομένοις σας. Καν Ίων. 
Χ.Ίερ. Πάτρας Θερμώς εύχαριάτώ δι’ άποάτολήν ύμε- 
τέρας συνδρομής, κ. Έμμ. Ζυμ. ένταΰθα. Άντίτιμον 
συνδρομών έλήφθη. Μυρίας εύχαριότίας. κ. Άλέξαν.
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Κωνότ. ’Αλεξάνδρειαν. Συμμορφούμεθα ύδηγίαχς άας 
Καν Μαρ. Ίωαν. Παρχόχοχ. Συνδρομή άας έλήφθη, 
Εύχαρχότώ. κ. Βαάχ. ΓΓαπαό. Ναύιτλχον. Δχ’ έγγραφήν 
νέων Συνδρομητών, δχ’ άπ«Στολήν άντχτίμου Συνδρο
μών καχ δχά τό εύγενές ήμών ένδχαφέρον, έκιράζομεν 
άπειρους εύχαρχάτίας. κ. Πλ. Δρακ. Oxford. Πρώτην 
ήδη φοράν φθάνεχ ή ύμετέρα ΣημεχωΣχς πρό τής έκδό- 
Σεως τοϋ τεύχους. Έν τούτοχς εύχαρίΣτως θά έβλέ- 
παμεν έν τη Έρεύνμ κα'χ τά περχεχόμενα Έλλ. Έπχ- 
θεωρήΣεως. κ. Κ. ΜπχτΣ. Πάτρας. ΕύχαρχΣτοΰμεν δχ’ 
εύγενή καί. φχλόφρονα έπχΣτολήν. Τό άποΣταλέν 
άρκετά καλόν,δέν θά δημοΣχευθμ δχότχ ηλθεν άργά δχά 
τό τεΰχος 86ρίου, δχά τού Νοεμβρίου δέ δέν θά εχνε 
πλέον έπίκαιρον Καν Ούρ. Ζαό. Κέρκυραν. Δελτάρχον 
Σας έλήφθη. ΕύχαρχΣτοΰμεν, άναμένομεν. Ή τελευ
ταία Συνδρομητρία τήν όποίαν έγράψατε μένεχ άκόμη 
είς Λουτράκχον ; ΕύαρεΣτηθητε νά μάς άπαντήΣητε.

"Ενεκα πληθώρας ύλης άναβάλλονται δια τδ 
τεΰχος τοϋ 9μβρίου ή συνέχεια τής μελέτης τοΰ 
κ. Μητσοπούλου καί ή σειρά τών άρϋρων τοΰ 
κ. Σπουργίτου.

Η ΚΑΗΡΩ2ΓΣ

61,871 δραχ. 50,000
52.639 3,000
38,619 )> 3,000
34,5.96 J) 3-.000
82,307 » 3,000

175,467 » 3,00(ζ
16,543 » 1,000
91,443- » 1.000
94,007 )> 1,000

200,461 » 1,000
16,121 » 1,000

150,729 » 1,000
130,307 » 1,000
165,936 » 1,000
60,486 » 1,000
14,995 > 1,000

Τά ποσά ταϋτα 
τραπεζικά γραμμάτ 
ων τίτλων.

πληρώνονται τη 30Δεκεμβρίου εις 
ια έπί τη προσαγωγή τών οΐκεί-

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

tun ίΜ® Τ2Η nm Mlt

Ά&ήναι Ίωάνν. Άναγνιοστόπονλος Αΐγιον 
Σαγκάη Κωνστ. Βαρβέρης

Μακεδονία Βασ. Κόντος
Αΐγιον 

» .

Σπυρ. Μαυρομμάτης 
Both as

. Αθ. Παυλίδης 
Πέτρος Βελισσάριος 
Παναγ. Άθανασόπουλος
Γεώργ. Καραγιωργύπουλος 
'Αλέξιος Σωτηρόπουλος 
Δημ. Καμπούρης 
Κωνστ. Παπαδηαητρίου 
Λέων. Παπαλιβερίου 
Σπυρ. Μόσχος

Πάτρας 
Πριστόβασα 
Χαλανδρίτσα

Πάτρας
»
»

»
Άσφάρα 

Αΐγιον

Γεωρ. Φιλχώτης 
Έμμ. Ίσμαήλος 
Βασ. Κορδόνης 
Χρηστ. Καπράλης 
Π.Σακελαρόπουλος Ταγματ. Λαμία
’ Α.’Αναγνωστόπουλος'Αντιμ. » 
Νικ. Λιανός Ύπολοχαγός »
Άνδρέας Χλωρός »

Μήνας Ρυϋσος 
Άντ. Παπανικολάου 
Κ. Ν. Διαμαντόπουλος 
Κώνον. Δημητρακόπουλος 
Δηα. Κ. Δεληγιάννης 
Γεώργιος Ν. Νίκος 
Βασ. Παπαγεωργάκης 
Κωνστ. Χάντζας 
Κωστής Άετομάχος

Λαμία

»

»
»

’Ενώπιον τής μεγάλης έπιτροπής ύπό τήν προε- 
δρειαν τοϋ κ. Ίωάνου Ευταξία, έγένετο έν τή’Εθνική 
Γραπεζη ή 9η πρόσθετος κλήρωσις τοϋ έκ δραχ. χρυ
σών 60,000,000 λαχειοφόρου δανείου αύτής ή όρι- 
σθεΐσα διά την 18ην Σεπτεμβρίου [1 ’Οκτωβρίου]

Εκ τής κληρωτίδος έξηχθησαν οί εξής 9 αριθμοί,
κερδιζοντες τά ακόλουθα ποσά :

130,016 φρ. χρ. 70000
15,462 ‘ >. 10000
65,915 » 5000

179,533 » 5000
109,157 » 2000
157,658 » 2000
98,219 » 2000
35,146 » 2000
91,130 » 2000

Τά κερδηθέντα ποσά πληρώνονται τήν 2] 15 Δ|βρίου
1908 εις χρυσόν έπί προσαγωγή τών οικείων τίτλων.

'Η *Εθνική Τράπεζα δέχεζαι εντόκους καταθέσεις εις Τραπε
ζικά γραμμάτια καί εις χρυσόν ήτοι φρ. και λίρας στερλίνας 
άποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκώς. Αί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αύτών πληρόνονται είς τό αύτό νόμισμα 
είς δ έγένετο η κατάθεσής είς χρυσόν ή δι* επιταγής δψεως 
(cheque) έπί τον έζωτερικον κατ* επιλογήν τον ομολογιούχου.

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

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑ
Τόκοι καταθέσεων

1 1]2 τοΐς 0]0 κατ*
2 » 0]0 »
2 1]2 » 0W »
3 » 0J0 »
4 » 0]0 »

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

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων ίκδίδονται κατ' εκλο- 
γην τον καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

ΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ - - - - -

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ φρ. χρ. 20,000000

δοιρημένον είς 90,000 μετοχάς ποδς όο. χρ. »»Ο έκάστην

Η ΚΛΗΡΩΣΙΣΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΡΑΧΜΟ! ΜΕΤΟΧΑΙ

Έγένετο ή κλήρωσές τοϋ λαχειοφόρου δανείου της 
Εθνικής Τραπέζης τηςΈλλάδος τών δραχ. 20,500, 
000, ήτοι τών έκατονταδράγμων μετοχών, έν τη με
γάλη αιθούση αύτής και ενώπιον της οικείας Επι
τροπής ύπο την προεδρείαν τοϋ Ύποδιοικητοϋ κ.Ίω. 
Ευταξία, καί έξηχθησαν έκ της κληρωτίδας οί ακό
λουθοι αριθμοί, κερδίζοντας τά έξης ποσά :

Melle MARIE SLOOTEN 
ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑίΟΣ ΑΡΙΘ. 10ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ

Ή τελευταία τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων 
πίλων. Ή γνησία ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης, χάρις και 
γοητεία διακρίνουσι τούς πίλους τής Melle Slo
ot en. Μία απλή ίπίσκεψις πείθει περί τής άλη- 
θείας. "Οσαι Άτ&ίδες επιδιώκετε τήν Παριοινήν χά
ριν, ιδού ευκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής. Συνιστώ μεν 
έκθνμως τό νέον αύτό Κατάστημα.

ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ ΑΡΙθ, 10

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΙΙεπειραμένος καθηγητής τής Ιταλικής, γνω- 

ρίζων και τήν Γαλλικήν αναλαμβάνει παραδόσεις 
και μεταφράσεις.’Απεν&υντέον όδ. Σόλωνος 58.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
— 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ SYMEOYZlIOI 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ . Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενιχος Διευθυντής τής Τρχπϊζης *Α$ην«·. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Ιωάννης Ενταξίας (Υποδιοικητής τής Έβνιχής Τραπέζης τής Έ> 
ΜΕΛΗ ; Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου. Δ. Γεωργιάδης, Δ. 'Ηλι

D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Welirung.
Ε. Bowron, Ε.

ΓραμμιτιύζΖαφιδριος Κ. ΜΔτβας. Στέφανος Φραγαιίδης, Δημήτριος Ή).ιό 
Δημ. Γαλανόπουλος Γενιχδς ’Επιθεωρητής Γ. Κυ 

_

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
Υποκαταστήματα κα'ι Πρακτορεία : Είς Πάτρας, Αίγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, 

Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά^ 

Άγουλινίτσα, Κριεχοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστοον καί Γύθειον.

Προστασία Ιν γίνε, τής παραγωγής και τής 'Εμπορίας τής Σταφίδας.τόκφ ***** τών 4)5 τήςάξίας αυτοί και Μ

τιμής. αύ^> «ταφιδοκ^που είς τάς ώρισμί,ας εν τή συμβάσει τ.μάς, κρός εξασφάλισιν τον κατωτάτον άρίον

Διαφήαιοις τον προϊόντος είς τδς ξίνας όγορός κρος Ικανήν τής σημερινής καταναλώσεις τον κτλ. κτλ -



ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δρομολόγιον άπό 6 ’Οκτωβρίου 1008 
Γραμμή Κηγιοαίας 
Hao ιιεάηιιβρίας

Έξ ’Αθηνών, 6, 7, 8 ιό (ταχεία), 9, ίο 3ο, 
12 3ο (ταχεία).

*Εκ Κηφισσίας Στροφύλιον, 6 55 , 7 55» 8 55', 
ΙΟ 20’, 12 20'.

Παλαιοί; Σταθμός, y ίο', 8' 10' (ταχεία), η ίο , 
ίο ηε'. 12 35'.

Μετά μεσημβρίαν

Έξ ’Αθηνών, 2, 3, η.οό', 3,03' (κατ’ εύδεϊαν), 
6,ο5' (κατ’ εύδεϊαν), φ,οό’ (κατ’εύδεϊαν), S,ιό.

Έκ Κηφισσίας Στροφύλιον, ι 55', 2 55', 3 55', 
_j 55'* ·5 55', 6 55 , γ 55’. ρ 55 , ι© 55'.

Παλ. Σταθμός, 2 ιο', 3 ιο', ίο', 5 ίο', 6 ίο' 
(κατ’ εύδεϊαν), γ ιο' (κατ’ εύδεϊαν) 8 ίο". 
ΙΟ ίο', II ίο'.

Κυριάκός και έορτάς προστίθενται: Έξ ’Αθηνών 
11 3ο' π. μ. 3 3ο' μ. μ. ταχεία. Έκ Κηφισσίας 
Στροφύλιον, 11 25' π. μ. Παλαιός Σταθμός 
ι ι 4°' π. μ.
Σημ. Ιη. Λαϊκαί τιμαι κατά πάσαν Πέμπτην 

καί Σάόόατον έφ’ όλης τής γραμμής Κηφισσίας 
ήτσι ;

Άθήναι Άμαρούσιον Α' ι ιο Γ' 070
» Κηφισσία Α' ι 20 Γ' ο 8ο
» Στροφύλι Α' ι 3ο Γ' ο ρο

Σημ. 2. Εκτός τών ανωτέρω ήμερων θά έκδί- 
δωνται εισιτήρια με Λαϊκός τιμάς έκ τών Σταθ
μών ’Αθηνών, Στρούμπου, και ’Αττικής διά 
Κηφι.σσισν τάς Κυριάκός και έορτάς μέ τήν αμα
ξοστοιχίαν τής 2 μ.μ. ώρας.

Σημ. 3η. Μέ τάς αμαξοστοιχίας τάς άναχω- 
ρούσας έ£ ’Αθηνών μέ’τήν 8 ι 5' π. μ. τήν 12 3ο' 
τήν 6 ο5' καί 7 μ·μ·Έκ Κηφισσίας δέ μέ τήν 
8 ίο’ π. μ. δέν θά έκδίδωνται εισιτήρια Γ' δέ
σεως ώς καί άποσκεφαί καί φορτωτικοί έμπορευ- 
μάτων.

Εισιτήρια ΙΙειραιώς-Κη^ιάόιάς

Πρός τοϊς τακτικοΐς είσιτηρίοις έκδίδωνται καί 
μικτά εισιτήρια μετ’ έπιστροφής έκ Κηφισσιας 
καί ’Αμαρουσίου διά Πειραιά καί τ’ άνάπαλιν μέ 
τάς εξής τιμάς,Α' θέσις ορ. 2,οο Γ' θέσις δρ. ι,όο

Γραμμής Λαυρίου

•Ανα^ωρήσεες

Έξ ’Αθηνών 8.φ.'/ π. μ. 3.5ο' μ· μ.
Έκ Λαυρίου 7.10' π. μ. η.ι5' μ. μ.

ΜΕ ΜΙΑΝ ΔΡΑΧΜΗΝ ΚΕΡΔΟΣ 100,000 ΔΡΑΧΜΗΝ

ΥΠΕΡ ΤΟΤ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΔΔΑΔ02

Τό μόνον πατριωτικόν
Τό μόνον βίλικρινές

Τό μόνον Ελληνικόν

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ κςλ,μιόςδεις:
’Οκτωβρίου και 31 Δεκεμβρίου 1908

£Λ’ ΤΟΥ ΤΥ11ΟΓΡΑΦΕ1ΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΥ


