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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ EniSESPHSIS
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΜΕΤΟΧΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ 

ΔΡ. 50,000,000
ΊΓό κεφάλαιον καί αί καταθέσεις είς χρήματα και χρεόγραφα έν γένει άνήρχοντο 

τόν Αύγουστον 1906 είς δραχ. 260,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

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

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.—

Αΐΐύΰννοις : ^Δ,ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ϊζΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ S3 - Α.ΘΜΝΑΖ:

Έν Λονδίνω, ’Αλεξάνδρειά, Καΐρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά καί Σταμπούλ), 
' Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεΐ, Πάτραις, Βόλω, Σΰρα>, Καλάμαις, Χανίοις, 
* Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ,,ΑΘΗΝΑΊ'ΚΗ**
Ί1 Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ παάαν Τραπεζιτικήν έργαάίαν, ΐίτοι :

Ποοκαταβολάς έπί εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομεριδίων, 
γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοΰ Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. ’Εκδίδει συναλλαγματικός, 
Έπιταγάς, πιστωτικός έπιστολάς, ένεργεϊ δέ καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμής είς τάς κυριωτέρας πόλεις 
τής Εύρωπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς.

’Ανταποκριτής κα&’ δλην τήν Αίγυπτον ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ 
Βιβλιοπώλης έν ’Αλεξάνδρειά, έναντι Άβερωφείου Γυμνασίου.

ΤΑΜΙΕΤΤΗΡΙΟΝ
Η ΔΙε/θϊΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τοΰ παρά τφ λαφ πνεύματος τής άποταμιεύσεως 

προσδιόρισε τόκον, 4 ο)ο έτησίως, διά τάς έν τφ Ταμε.ευτηρίω της καταθέσεις, άποδοτέας είς πρώτην 
ζήτησεν παρέχουσα πάσας τάς εύκολίας διά τάς καταθέσεις καί άπολήψεις των πελατών της.

ΤΜΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheque) έπί τοΰ έξωτερικοϋ καί είς τραπεζογραμ

μάτια, πληρώνουσα τόκον :
Ατά καταθέσεις αποδοτέας είς πρώτην ζήτησεν 3 ο)ο

» » » μετά εξ μήνας 3 1)ί£ ο)ο
» » » μετά. έν έτος ζ® ο)ο
» » » μετά, δυο έτη καί έπέκεινα 3 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheque) όμοίως 
άποδίδονται δι’ έπιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ άνταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι 
τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν άπό τής 1 ’Ιανουάριου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Παν χειρόγραφον, δημοσιευόμενον ή μή, δέν έπιστρεφεται.

Παν Σύγγραμμα, άπόστελλόμενον εις τά γραφεία τής «Έλλ. ΈπιΟεωρήσεως», 

αναγγέλλεται δι’ αυτής.

Αί έγγραφαί λογίζονται άπό 1 Νοεμβρίου ή 1 Μαΐου έκάστου έτους.

Η ΝΕΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ
ΕΙΣ 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Έξεδό&η και πωλείται άντι 1 δραχ. 

παρά τώ κ. X. Χ,εώτη 
4-ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ-4

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

τήν εΐσπραξιν τοκομεριδίων έλληνικών καί ευρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΐ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.

Έκ τής Γενικής Διευ&ύνσεως

ΚΟΝΙΑΚ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΣ Ο1ΝΟΥ 

ΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΚΑΜΠΑ
Οικος ΙδρνΟεΐς τώ 1882

Φέρουσι την έπίσημον ταινίαν τοΰ Ελληνικού Κρά
τους ώς ήγγυημένα ύπό τής Έλλλην. Κυβερνήσεως 
διά τήν γνησίαν αύτών κατασκευήν.

Έπί πλέον εινε έπιθεωρημένα παρά τοΰ Χημικόν 
Εργαστηρίου τοΰ ' Υπουργείου τών Οικονομικών.

(Νόμος ΓΧΖ' 24 Μαρτίου 1904) 

ΟΙΝΟΙ 
άρητίνωτοι ΓΜΗΤΤΟΓ άνεγνωρισμένης γνησιότητας καί Ιαματικής 

δυνάμβως.
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10 

ΑΘΗΝΑΙ—ΚΑΤΖΑ 
(’Αττικής)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡ. 5,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Ακαδημίας άρεβ. ί>β.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ, 86, Leadenhall Street Ε. C.
ΛΙΜΗΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ Λάρυμνα, έν τω Ευ^οϊκω κόλπω.

Διοικητικόν Συμβουλιον

Πρόεδρος:

Μέλη:

Λίικόλαος <·>. Βλάγκαλης
Ζ%φείριος Κ.. Μάτβας, Γεώργιος Άθηνογένης, ’Αλέξανδρος Κ,αμπαίς 
Ααμιανός Βορές, Charles Wehrung & A. Fort. Λ. Ευγενίδης.

Διευθυντής:
Πράκτωρ'έν Λονδίνφ :

Αντώνιος Κ.· ΛΙάτσας 
Γ. Μ. Χ.ρυσάκης

ΊΙ Έταφία Εκμεταλλεύεται τά ιδιόκτητα αυτής Εν Λαρύμνη (Λοκρίδος) μεταλλεία χρωμιούχου σιδήρου, 
ώς καί μεταλλεΐον σιδήρου (αίματίτου) είς Γαρδίκιον. .

Έτησία παραγωγή χρωμιούχου σιδηρομεταλλεύματος ίίΟΟ,ΟΟΟ τόνοι

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ: ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ αθηνας

= KAWQXIX =11907
ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

$£ΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΥΣ 4 907

ΕΚΑΣΤΟΝ ΓΡΑΜΑΤΙΟΝ
π-ΑΡΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΕΙΣ ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΕΚΑΕΤΗΕ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ 
I ϊ κ

κερΚη εκαςτης κληρωςεως

ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
ΔΡ. 675,000 ΔΡ

\Ι
Μ ΚΕΡΔΗ

EKASTON ΓΡΑΝΜΑΤΙΟΝ
ΙΣΧΤΟΝ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΑΤΑΙ ΔΡΑΧΜΗΣ

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

έξ 100,000 Δραχ.
έξ 25,000 Δραχ.
έκ 10,000 Δραχ..

15,000 Δραχ.
5,000 Δραχ.

Εν μέγα Κέρδος. ... 
"Εν Κέρδος................
"Εν Κέρδος................
Τρία Κέρδη έκ 5,000 
Πέντε Κέρδη έκ 1,000

ί»^000 Δραχ·
ΑΠΕΥΘΥΝΫΕΟΝ : Είς τύ Ύπουργεΐον τών Οικονομικών ( .

ΊΙλληνι^άς Τρ^ζΐΗζάς Ιιάί'ίοΙ ύί<>''ϊΐϊτ<»&ιι)έκιτ«.αυΙών, εις τούς 
Έν Άθήναίς τή 5 ’Ιουνίου 1907

ΜΗ ΜΠ Η Η
3
3
3
9

Μεγάλα Κέρδη 
Κέρδη ............ 
Κέρδη ............ 
Κέρδη ............

15 Κέρδη ............
1233 Κέρδη ............ 
1734 Κέρδη ...........

... εκ 

.. . έκ 

... έκ 

... έξ 

..'. έκ
Έν δλω Κέρδη

έξ 100,000
έξ 25,000

10,000
5,000
1,000

100
■Χ· 50

300,000 Δραχ.
75,000 Δραχ.
30,000 Δραχ.
45,000 Δραχ.
15,000 Δραχ.

123,300 Δράχ.
86,700 Δραχ.

675,000 Δραχ.
(Γραφεϊον Λαχείου) είς ’Αθήνας, είς πάσαν δημοσίαν αρχήν, είς τάς 
>ΰς Λιαχειριστάς τών Μονοπωλίων καί τά Πρακτορεία τώνΈφημερίδων.

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΜΙ! ΤΟΪ ΛΙΟΕΕΤΙΚΟΐ
ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικόν Συμβούλων τής ΙΙρονομωύχου ‘Εταιρίας 
έχον ύπ’ όψει τά τελευταϊον έν τή Βουλή λεχΟέντα κατά 
τής εταιρίας, καθήκον αύτοΰ υπολαμβάνει νά προβή εις τήν 
ακόλουθον δήλωσιν, έφ’ ής έπικαλεϊται τήν-προσοχήν παν
τός ενδιαφερομένου καί ιδία τών σταφιδοπαραγωγών, τών 
όποιων τά συμφέροντα, είτε συνέπεια εσφαλμένων πληροφο
ριών, εΐτε έκ παραξηγήσεως παρεστάθησαν,ώς διατρέχοντα 
σπουδαίους κινδύνους.

Έν πρώτοις δηλοϊ τό Συμβούλων, οτι ή πιστή καί ά- 
κριβής εφαρμογή τών διατάξεων τής· Σταφιδικής Συμβά- 
σεως, ώς κοινώς έξυπηρετούσης τά τε τών σταφιδοκτημό- 
συμφέροντα καί τά τών Μετόχων τής ‘Εταιρίας, ύπήρξεν 
αείποτε τό κύριον του Συμβουλίου μέλημα. Τούτο άλλως 
τε ήτο ίσως περιττόν καί νά δηλωθή, άφοΰ ή Σύμβασις τής 
Προνομιούχου 'Εταιρίας άποτελεϊ Νόμον τοΰ Κράτους, ού~ 
τίνος τήν εφαρμογήν επιβλέπει ή Πολιτεία έν γένει άλλά 
καί είδικώτερον, δι’ έπί τούτω εντεταλμένου αντιπροσώπου 
αύτής, δι’ ό καί δέν θά ήτο δυνατή ή άποινεί, τών διατάξεων 
τής Συμβάσεως, παράβασις.

Διαμαρτύρεται έπομένως τό Συμβούλων κατά τών άδι- 
καιολογήτως όσον και άναποδείκτως έκφραθεισών μομφών 
κατά τής ‘Εταιρίας, ήτις καί τά τών Μετόχων αύτής συμ
φέροντα πολλάκις παρέβλεψε χάριν τών γενικών τής στα
φίδας καί διά τοΰτο προσεδόκα άναγνώρισιν μάλλον τής κοι
νωφελούς αύτής δράσεως παρά έπιθέσεις, ήκιστα. δυναμέ- 
νας νά δικαιολογηθώσι.

Τό Συμβούλων δέν αγνοεί βεβαίως, ότι αί αποφάσεις τάς 
οποίας έν άρχή τοΰ τρέχ. σταφιδικού έτους εΰρέθη είς τήν 
ανάγκην νά λάβη, δυνατόν νά μή εύηρέστησαν καθ’ ολο
κληρίαν τινας τών παραγωγών, οίτινες ίσως είς πρόσκαιρον 
συμφέρον άποίλέποντες δέν ήδύναντο ή δέν ήθέλησαν νά έν- 
νοήσωσι τήν σημασίαν τών αποφάσεων τούτων. Λυπεϊται 
μάλιστα ακοΰον αποδιδομένας τάς τοιαύτας αποφάσεις είκή 
καί ώς έτυχεν, είς συμφέροντα δήθεν τής εταιρίας αντίθετα 
πρός τα τών σταφιδοπαραγωγών, ή είς συνεννοήσεις μετά 
προπωλητών καί άλλας τοιαύτας αθεμίτους αιτίας.

Καί έφ’ όσον μέν τοιαΰται παρεξηγήσεις άορίστως καί έ- 
πιπολαίως έρρίπτοντο είς τήν δημοσιότητα, τό Διοικητικόν 
Συμβούλων έθεώρησε πρέπον νά τηρήση αξιοπρεπή σιωπήν. 
Αφ ού όμως αί τοιαΰται διαδόσεις έπανελήφθησαν και έν τή 

Βουλή, τό Διοικητικόν Συμβούλων, θεωρεί καθήκον του 
να έκφραση τήν λύπην καί τήν άπορίαν του, έπι τω οτι 
τοιαΰται διαδόσεις υίοθετήθησαν άβασανίστως καί άνευ 
τής προσηκούσης τών πραγμάτων έρεύνης, έξ ής έν τού- 
τοις, θά έπείθετο πας τις.

Ιον) "Οτι αί σχολιασθεϊσαι αποφάσεις τής Προνομιούχου 
Εταιρίας, υπήρξαν τό πόρισμα ένδελεχοΰς καί έπισταμένης 

μελέτης τών έμπορικών συνθηκών ΰφ’ άς έκάστοτε κινεί
ται τό προϊόν τής σταφίδος καί τής άκριβοΰς άντιλήψεως 
τών έν γένει διαθέσεων καί περιστάσεων τών αγορών τής 
καταναλώσεως, χωρίς νά έπηρεασθώσιν, αί άποφάσεις αο- 
ται, από μίκροσυμφέροντα οίαδήποτε, ούτε άπό έπιδράσεις 
τρίτων.,

2ον) "Οτι ή άληθής έξυπηρέτησις τών συμφερόντων τής 
σταφιδοπαραγωγής έγκειται είς τήν αμεσωτέραν,ώς οίόν τε, 
προσέγγισιν τής παραγωγής πρός τήν κατανάλωσιν καί είς 
τήν ανάπτυξιν τής τελευταίας ταύτης, διά τής κατ’ έτος 
προσφοράς καταλλήλων καί έπαρκών έφοδίων είς τάς λαϊκάς 
τάξεις, ύφ’ ών καταναλίσκεται τό πλεϊστον τοΰ προϊόντος 
ημών.

3ον) Ότι μόνον διά τής άποκαταστάσεως πλήρους ισο
ζυγίου μεταξύ παραγωγής καί καταναλώσεως δύναται νά

έπελθη καί ή τελεία έπαναφορά του προϊόντος είς τήν προ- 
τέραν αύτοΰ θέσιν, ήτις θα έσημείου όριστικώς τήν λύσιν τοΰ 
σταφιδικού ζητήματος.

Τοιοΰτον χαράξασα έαυτή πρόγραμμα ή ‘Εταιρία, δέν έ· 
φείσθη ούδέ κόπων ούδέ θυσιών,πρός διαφήμισιν καί|έπέκτα- 
σιν τής καταναλώσεως,έστω καί άν,διά τών τοιούτων έξόδων, 
έπήρχετο μείωσις τών γλίσχρων ωφελημάτων, τά όποια ά- 
πήλαυσαν έ'ως τώρα οί Μέτοχοι τής ‘Εταιρίας, έκ τών κα- 
ταβληθέντων κεφαλαίων αύτών. Έσχε δέ τήν ίκανοποίησιν 
νά ίδη έπιτευχθέντα άποτελέσματα λίαν εύχάριστα ώς πρός 
τήν αύξησιν τής καταναλώσεως, ήν δεικνύουσιν αί έπίσημοι 
στατιστικοί, έν σχέσει πρός τά, προ τής ίδρύσεως τής έται- 
ρίας, έτη.

‘Ως πρόςτό τελευταϊον τοΰτο θέμα είνε άνάγκη -νά προσ- 
τεθή, έπί τή εύκαιρία ταύτη, οτι μεγίστης βλάβης πρόξενοι 
καθίστανται τινές τών έξαγωγέων, οί όποιοι πρός πραγμά- 
τωσιν πρόσκαιρου όσον καί αθεμίτου κέρδους, νοθεύουσι τήν 
ποιότητα τοΰ έξαγομένου σταφιδοκάρπου, έφ’ ώ *αί καθημε
ρινώς πανταχόθεν έγείρονται παράπονα έκ τών ξένων αγο
ρών, παραλύοντα τάς ένεργείας τής Διευθύνσεως τής ‘Εται
ρίας.

Όθεν καθήκον αύτοΰ ήγεϊται τό Συμβούλων νά ύποδείξη, 
ότι τά συμφέροντα τής σταφιδοπαραγωγής μεγάλως θέλου- 
σιν ύπηρετηθή διά τής έπιψηφήσεως νόμου, κανονίζοντας τά 
τοΰ σοβαροΰ τούτου ζητήματος, κατά τρόπον έξασφαλίζοντα 
είς τό μέλλον τήν κατανάλωσιν κατά τής νοθείας τής ποιό- 
τητος.

Έν τέλει δέ τό Συμβούλων, πρός ανασκευήν καί τών ά- 
νακριβώς παρασταθέντων, σχετικώς τω ζητήματι τών χρη
ματικών έγγυήσεων, θεωρεϊ άναγκαϊον νά δηλώση, οτι, καί 
έν τω θέματι τούτω, ή έπίκρισις/τής Εταιρίας ύπήρξεν έξ 
ίσου άδικος όσον καί πρόωρος, καθ’ ότι πρό ημερών ήδη ή 
‘Εταιρία προέτεινεν είς τήν Κυβέρνησιν καί διά τό ζήτημα 
τοΰτο, τήν πρέπουσαν καί μόνην δυνατήν, κατα τό πνεΰ’μα 
τής συμβάσεως,λύσιν,ίκανοποιήσασα πλήρως τάς αξιώσεις τών 
παραγωγών, διατρανώσασα δέ άπας έτι, ότι είς τας αποφά
σεις αύτής δέν οδηγείται, ούτε άπό ίδωτελεϊς σκοπούς, ούτε 
άπό έπιθυμίαν έκπεσμοΰτών τιμών, άλλ’ άποκλειστικώς καί 
μόνον, έκ τής διπλής έπιθυμίας νά μή προκαλέση διαμαρτυ
ρίας τοΰ ’Αγγλικού έμπορίου, ίσως δέ καί σοβαρωτέρας πε
ραιτέρω περιπλοκας.

Τό Συμβούλων έχει δΓ έλπίδος, ότι οι κ. κ. σταφιδοκτή- 
μονες, άναγνωρίζοντες τήν ειλικρίνειαν καί τήν άκρίβειαν 
τών άνωτέρω δηλώσεων, άναλογιζόμενοι δέ τήν πρό τής 
συμβάσεως κατάστασιν καί τήν παρούσαν, ανόρθωσιν τών τής 
σταφίδος, θέλουσι δεόντως έκτιμήσει τάς έν γένει ένεργείας 
τού Συμβουλίου καί θέλουσι παράσχει αύτω άμέριστον τήν 
έμπιστοσύνην των',ήν άλλως δικαωλογούσι τά μέχρι τοΰδε έκ 
τής έφαρμογής τής Συμβάσεως έπελθόντα αγαθά αποτελέ
σματα, παρά τό βραχυχρόνιον τοΰ βίου τής ‘Εταιρίας καί 
τάς πολλαπλώς άντιξοους περιστάσεις, πρός άς μέχρι τοΰδε 
έπάλαισε καί άντεπεξήλθεν ή Προνομιούχος ‘Εταιρία

Έν Άθήναις τή 21 Νοεμβίου 1907.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων
Ζ. Κ. Μάτοας, I. Εύταξόαφ, Λ- Γεωρ- 

γιάδης, Α. Ήλ’-όηουλος, ΛΙ- Μεβυρλήί, 
Διονύσιος Στεφάνου, Χτέφκνος <Ι»ρκγ- 
κιάδης.
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ΟΛΥ πριν πατήσης τδ έδαφος 
τής Ελληνικής Γής, ή φήμη 

διεσκόρπισε περί Σοΰ τούς επαίνους 
της, και έψαλε τάς άρετάς Σου.

Σέ περιγράφουν μέ τής μορφής τό 
κάλλος, Σέ παριστάνουν μέ τής ψυχής 
τήν εντέλειαν, Σέ ζωγραφίζουν μέ 
τής παιδείας τά στολίσματα.

’Αλλά καί άν δέν είχες, Ύψηλοτάτη, 
τδ κάλλος τών οφθαλμών Σου, καί 
άν δέν είχες τήν γλυκύτητα τοΰ μει
διάματος Σου, καί άν δέν είχες τής 
κόμης Σου τδ φυσικόν Στέμμα, καί 
τής μορφής Σου τήν καλλίτεχνον 
συμμετρίαν, διά τδν Ελληνικόν Λαόν, 
θά ήρκει τής ψυχής Σου ή εντέλεια, 
διά νά αίσθανθή πρδς Σέ μίαν άπδ 
τάς λατρείας έκείνας, μεθ’ ών γνωρί
ζει ή Ελληνική Ψυχή νά περιβάλη 
τούς εκλεκτούς της.
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μικρόν τδ Έθνος είς τδ όποιον έρχεσαι, μίαν ή μέραν, ν’ άποθάνης.
’Εδώ δέν θά εΰρης υψηλούς καλλιτεχνικούς ορίζοντας, δέν θά συναντήσης τήν πάλην τοΰ 

πνεύματος, δέν θά παρακολούθησης ανακοινώσεις σοφών, καί δέν θά σέ συγκινήσουν βαθεϊαι καλ
λιτεχνικοί απολαύσεις.

Ή Πατρίς μας, καί ήδη Πατρίς Σου, υπήρξε πάρα πολν είς τό παρελ&όν, τόσον ώστε κου
ρασμένη είς τδ παρόν, δέν έλπίζει παρά είς τδ μέλλον τής αΰριον.

Είθε τδ μέλλον αύτό, καί ή ίδική Σου στοργή νά τό θερμάνη, είθε τδ μέλλον αύτό, καί ή 
ίδική Σου προσοχή νά τδ ώθήση, ώστε ταχύτερον νά άναλάμψη καί νά φωτίση καί νά δείξη πρδς 
όλους, ότι εδώ όπου έγεννήθη καί ήνθησε τδ ώραϊον, εδώ όπου ό έρως τής Πατρίδος παραφόρως 
μετουσιώθη είς σεμνήν Θεότητα, καί ή Έμπνευσις δύναται νά έπανέλθη καί τδ Πνεύμα νά άκμάση 
καί έπαναζήση, όπως καί είς τδ ώραϊον καί φωτεινόν παρελθόν.

Ύψηλοτάτη! Καλώς ήλθες.

Ύψηλοτάτη !

Σήμερον είνε μικρά ή Πατρίς είς 
τήν οποίαν έρχεσαι νά ζήσης, εΐνε

Εν Ά&ήναις τή 11 ’Οκτωβρίου 1907. Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
Π Α. ΚΟΥΤΣΑΑΕΞΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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SHIM W Β0ΤΑΕΠΠ1Ι
ΕΠΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ

Ήθελεν είπη τις, δτι δέν προσήκει είς Περιοδι
κόν νά έπιληφθη τοΰ ζητήματος τής «έπιδράσεως 
τών Βουλευτών έπίτής Διοικήσεως τοΰ τόπου», άφοΰ 
ό ημερήσιος τύπος, δέν έπαυσε νά παριστα τήν έθνι- 
κήν βλάβην, τήν έκ τούτων προσγινομένην, είςδλους 
σχεδόν τούς κλάδους. Έν τούτοις, έπειδή ή "Ελλη
νική ’ Επιθεώρησις έπηγγέλθη δτι θ’ άφιερώση τάς 
στήλας αύτής, καί θά θίξη έν δυνατφ, δλα τά άφο- 
ρώντα τήν έθνικήν πρόοδον ζητήματα, θεωρεί έπι- 
βεβλημένην έαυτή ύποχρέωσιν, νά έλθη συνεπίκου- 
ρος τοΰ λοιπού τύπου, έκθέτουσα τάς ιδίας σκέψεις 
έπί τοΰ κατ’ έξοχήν έθνικοΰ ζητήματος τής διακρί- 
σεως τών εξουσιών. Διότι μόνον διά τής διακρίσεως 
αΰτών, θά καταστή δυνατόν νά λειτουργήση καί 
παρ’ ήμιν άπροσκόπτως τό συνταγματικόν πολί
τευμα, άπηλλαγμένον τής παρεισάκτου έπιδράσεως 
τών μή δικαιουμένων πρός τούτο άντιπροσώπων, είς 
βαθμόν έπικίνδυνον διά τό πολιτικόν μέλλον τής 
χώρας.

* * *
Έάν ρίψωμεν τό βλέμμα έπί τής Παγκοσμίου 

ιστορίας, καί ιδία τής Ιστορίας τοΰ άγγλικοΰ έθνους, 
τής γραφείσης διά τής χειρός τοΰ μεγάλου Μακώ- 
λεϋ, θά ίδωμεν δτι, δπως καί τά άλλα έθνη, ουτω 
καί τό άγγλικόν, διήλθεν έν άρχή τόν βίον του κλυ- 
δωνιζόμενον καί παραπαΐον, άφοΰ τά μεσαιωνικά 
συνταγματικά Πολιτεύματα δέν έδημιουργοΰντο δια
μιάς, δπως τά τοΰ δεκάτου δγδόου καί δεκάτου έν- 
νάτου αίώνος, ούδέ διετυποΰντο δλόκληρα είς ένα 
συνταγματικόν χάρτην. Μόνον έκεϊ, κατά τόν Μακώ- 
λεϋ, δπου προήχθη δ πολιτισμός καί ακμάζει ή φι
λοσοφική σκέψις, μόνον έκεϊ, δύναται νά συνταχθή 
συστηματικώς τό Πολίτευμα.

Είς τόν τόπον μας δμως, πολύ προτοΰ συγκεν- 
τρωθοΰν δλα τά άπαιτούμενα στοιχεία τά έπιτρέ- 
ποντα παρόμοιον πολίτευμα, είσήχθη παρ' ήμιν, καί 
ωσάν νά μή ήρκη ή πρόωρος καί βεβιασμένη έμ- 
φάνισίς του, έπήλθε καί ή βουλευτοκρατία ή δποία 
άναμιχθεϊσα είς άλλότρια δικαιώματα παρέλυσε 
καί έξουδετέρωσεν αύτό. Καί κυβερνητική βεβαίως 
άνοχή λαμβάνει χώραν παρ’ ήμιν, ή άπόλυτος τών 
αντιπροσώπων πρός δλα καί δι’ δλα έξουσία, έξουσία 
ήτις παρασύρει αύτούς άπό τήν διαγεγραμμένην 
ύπδ τών συνταγματικών θεσμών δικαιοδοσίαν τοΰ 
νομοθετεϊν δηλονότι, καί τοΰ έλέγχειν, μόνον τάς 
κυβερνητικάς πράξεις.

* * *
Ή δέ άνωμολογουμένη παρά πάντων έπιβλαβής 

παρέμβασις καί άνάμιξις είς δλα τά έθνικά συμφέ
ροντα, είνε έκείνη ή όποια ωθεί πρός κυβερνητικήν 
παραλυσίαν καί άποσύνθεσιν. Τοΰτο δέ, πρέπει νά 
άποδοθή είς ώρισμένα αίτια καί ώρισμένην εύθύνην 
τήν δποίαν δφείλομεν νά μήν άποσιωπήσωμεν, δσον 

καί άν ύποτεθή, δτι ή δημοσία γνώμη έχει σχημα- 
τίση τήν πεποίθησίν της περί τών υπευθύνων, καί 
δσον καί άν θεωρηθή τολμηρόν νά έξονυχισθή άνε- 
πιφυλάκτως ή δράσις τών αρχόντων μας. Διότι ακρι
βώς τά πρόσωπα τά έκπροσωποΰντα τήν ’Αρχήν 
τά δίδοντα ζωήν είς τόν άψυχον νόμον, τά πρόσωπα 
ταΰτα ύπόκεινται είς τόν δημόσιον αύτόν έλεγχον, 
ιδίως, δταν βλέπωμεν αύτά νά παρακολουθούν μέ 
αμέλειαν καί άδιαφορίαν τήν άποσύνθεσιν τής διοι
κητικής μηχανής, καί, διά τής άνεξηγήτου προσκολ- 
λήσεως είς τήν ιδέαν τής διατηρήσεως τής άρχής, 
νά χαλαρώνουν τήν δύναμίν των, νά λησμονοΰν τάς 
ύποχρεώσεις των, καί νά μή προλαμβάνουν άποφασι- 
στικώς τήν καταστροφήν, ένφ καί δύναμιν έχουν καί 
ύποχρεώσεις έπιβάλλεί ή θέσις αύτών έν τή πολι
τεία, πρός τοιαύτην θαρραλέαν ένέργειαν.

* * *
Έάν οί πολιτικοί άρχηγοί είχον τήν ειλικρινή 

φιλοδοξίαν ν’ άφίσωσιν ίχνη άγαθά τής διελεύσεώς 
των έπί τήν Κυβέρνησιν τής χώρας, Ασφαλώς ήθε
λεν έκλείψη βαθμηδόν ή έπιθυμία τής διατηρήσεως 
τής άρχής διά τής θυσίας τής ιδίας άξιοπρεπείας 
των, καί τής έπί πλέον θυσίας πολλών καί μεγά
λων έθνίκών συμφερόντων. Αί παράλογοι προσωπι- 
καί άπαιτήσεις, αί έπιδρομαί έπί τά δημόσια, τά 
κομματικά συμφέροντα, αί έγκληματικαί έπεμβά- 
σεις, έπρεπε νά θραύωνται πρό τοΰ δγκου τής άνεν- 
δότου Εξουσίας καί ή δμάς ίκ·ζίνη, ή δποία έσχη- 
ματίσθη, ούχί μέ πρόγραμμα αρχών καί εύγενών 
βλέψεων, άλλ’ έπί τφ τξλει τών κεκρυμμένων ιδιω
τικών συμφερόντων, νά σκορπίζεται καί έξαφανίζε- 
ται ύπό τό άγριον φύσημα ενός μεγάλου πολιτικού 
άρχηγοΰ, δστις θά φέρη είς τήν ψυχήν τήν εύθύνην, 
καί θά συναισθάνεται τό καθήκον δλων τών έθνικών 
πόθων καί τών έθνικών ιδεωδών.

Έάν δέ, δέν άρκεΐ ένός μόνον άρχηγοΰ τό πολιτι
κόν σθένος νά έπιφέρη τήν τοιαύτην μεταβολήν, καί 
έάν, ή άδικαιολόγητος άποχή τοΰ κατά τύπους καί 
θεωρίαν άνευθύνου Στέμματος, ένίσχυσε καί παρέ
συρε τούτους είς δδόν πεπλανημένην, ήδη είνε και
ρός νά σταματήσωσι, καί έν άνάγκη νά προέλθωσιν, 
οί πολιτικοί άρχηγοί είς ειλικρινή συνεννόησιν διά νά 
έξουδετερώσωσι τούς έπελθόντας έπιδρομεϊς τών κυ
βερνητικών παροχών, καί νά έπιδιώξουν άποτελεσμα- 
τικώς τήν άποχήν καί άπομάκρυνσιν τούτων άπό τήν 
άνάμιξιν είς τά τής διοικήσεως.

Πρός πλειοτέραν δέ έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ νά έγ- 
καταλείπωσιν έν άνάγκη τήν άρχήν πιεζόμενοι, καί 
νά πίπτουν έναλλάξ, έχοντες πάντοτε τήν σταθεράν 
τοΰ Στέμματος ύποστήριξιν, διά τής ένασκήσεως 
τής έκ τοΰ συντάγματος προνομίας αύτοΰ, μέ- 
χρις δτου καθαρώς διακριθώσι καί άναγνωρισθώ- 
σι τά δικαιώματα καί αί ύποχρεώσεις τών άποτε- 
τελούντων, είτε τήν έθνικήν Αντιπροσωπείαν, είτε 
τών άνερχομένων έπί τήν άρχήν.

Ή συναίσθησις πρός τό έθνικόν ιδεώδες τοιαύτην 
μεταβολήν καί τοιαύτην πορείαν δικαίως καί άναμφι-

σβητήτως άπαιτεϊ παρά τών ιθυνόντων τάς τύχας 
αύτοΰ, διότι «ούδέν έθνος ύποχρεοΰται νά είνε με
γαλοφυές, άλλ’ ούδέν Έθνος δύναται νά ύπάρξη 
άνευ κοινοΰ νοός. Κοινός δέ νοΰς τών έθνών είνε αί 
Κυβερνήσεις». Α Κ.

----------- -TcXgXS—1! ---------------------------------------------

ΤΟ ΟΡΩΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΟΡΩΜΕΝΟΝ
Ό μέγας, τοΰ παρελθόντος αίώνος γάλλος οικονομο

λόγος Bastiat συνέγραψεν ειδικόν κατά τών οικονομο
λογικών πλανών σύγγραμμα, τοΰ οποίου ό εκφραστικός 
τίτλος «τό όρώμενον καί τό μη όρώμενον», C6 qu’on 
Voit et ce qu’on ne voit pas, έμεινε παροιμιώδης. 
Έκαστη όμως έποχή καί έκαστος λαός έχει τά ίδικά 
του μή όρώμενα και εντεύθεν τάς πλάνας του, ούδέ πε
ριορίζονται μόνον αύται είς τό οικονομικόν πεδίον, άπαν- 
τώσι τούναντίον είς παν βήμα τοΰ ανθρώπου, καθόσον 
ουτος φύσει άρκεΐται είς τά πρόχειρα, είς τά κατ’ έπι- 
πολην, άποφεύγων εύαρέστως τόν μόχθον τής έμβαθύν- 
σεως τών πραγμάτων, έν ω λ άλήθεια, μόνον ύπό τόν 
δρον τούτον εύρίσκεται. «Άταλαιπώρητος παρά τοΐς 
πολλοΐς ή ζήτησις τής αλήθειας καί έπί τά έτοιμα μάλ
λον τρέπονται».

Φαίνεται δμως δτι οίκονομικαί πλάναι συμβαίνουσι 
τόσον συχνά, ώστε ή οικονομική επιστήμη νά αίσθάνηται 
τό έόαφος σαλευόμενον ύπό τούς πόδας της και νά ήναι 
καταδικασμένη, και ούχί αδίκως, ν’ άκούη πολλάκις 
είς βάρος της τήν άπορίαν τοΰ ΙΙιλάτου «καί τί έστιν 
αλήθεια». Ό δέ λόγος δέν κεΐται ίσως μακράν, αύτής 
τής βάσεως -ής επιστήμης ταύτης, ήτις λίαν εύρεία 
ούσα, καί τόν κοινωνικόν άνθρωπον άντικείμενον έχουσα, 
θίγει τά πολυπλοκώτερα τών ζητημάτων, είς ών τήν 
άνάλυσιν συχνά ναυαγεί. Τοΰτο έ/νοήσασα άπό τίνος 
καί ή ιδία,προβαίνει εύχαρίστως,είς ύποδιαίρεσιν έαυτής, 
καί ήδη ύπάρχουσιν, ώς γνωστόν, πλειότεραι πολίτικα! 
οίκονομίαι, ώς ή γεωργική, ή βιομηχανική, ή αποικι
ακή, ώστε νά κερδίζουσιν είς βάθος δ,τι χάνουσιν είς 
έκτασιν.

Τάς σκέψεις ταύτας εύρίσκομεν ώς τήν μόνην παρη
γοριάν διά τάς παρ’ ήμιν οικονομικά; πλάνας, τάς δυσ
τυχώς ούχί εύαρίθμους. Δέν εΐμεθα τά μόνα θύματα 
αύτών, καί άλλοι πάσχουσιν ώς ημείς, καί έπασχον έτι 
πλέον, πριν ή σύντονος και ενδελεχής μελέτη τών κατ’ 
ίόίαν ζητημάτων, χύση φώς έφ’ έκάστου αύτών. "Ο,τι 
δμως κατ’ έξαίρεσιν παρ’ ήμιν’ συμβαίνει είναι ή επί
μονος παραμέλησις τής έπισκοπήσεως τών άλλοθι βελ
τιώσεων, αίτινες, κεκτημένον κεφάλαιον τής άνθρωπό- 
τητος άποτελοϋσαι, είναι καί ίδικόν μας κεφάλαιον, άπό 
τό όποιον δμως δέν θέλομεν νά ωφεληθώμεν. Έπιμένο- 
μεν νά βλέπωμεν δ,τι έσυνειθίσαμεν, καί κλείομεν ουτω 
τους οφθαλμούς πρός τήν άλήθειαν, τήν μόνην τής 
προόδου έγγύησιν. «Έτσι τό εύρήκαμε καί έτσι θά τό 
άφήσωμε», ίόού πώς σκέπτεται ή ρουτίνα. Εί'δομεν π.χ 
τούς πατέρας ήμών σπειροντας κατά διετίαν ή καί τριε
τίαν τούς άγρούς των, οΰ; έξυον μέ τό Ήσιόδειον άοο- 
τρον, καί έξακολουθοϋμεν νά πράττωμεν τό ίδιον, έν ω 
τά πάντα μετεβλήθησαν. Τότε ή άφθονία τής καλλιερ
γησίμου γής έπέτρεπε τό άγραναπαυτικόν τοΰτο σύ
στημα (Jachere), ένώ ήδη τοΰ πληθυσμού πυκνωθέντος 
μόνον διά τής άμοιψισπορας (assoleiHCnt) καί τής 
κατ’ έντασιν καλλιέργειας (culture intensive), ήτοι 
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διά τής χρήσεως λιπασμάτων καί τελειότερων εργα
λείων δύναται ό γεωργός ν’ άποφύγη τήν έξάντλησιν τοΰ 
άγροΰ του, τόν όποιον είναι ήδη ήναγκασμένος νά σπείρη 
κατ’ έτος, άν δέν θέλτρ ν’ άποθάνη τής πείνης, σπειρών 
τό 1)3 μόνον, ή τό ήμισυ τής σμικρυνθείσης πλέον 
ιδιοκτησίας του. Άλλ’ αί νέαι μέθοδοι άπαιτοΰσι κε
φάλαια, δι’ δ καθ’ δλα τά Κράτη σήμερον κεφαλαίων 
προχειρότητα καί εύθηνίαν καταγίνονται νά έξασφαλί- 
σωσιν ύπέρ τοΰ εργαζομένου λαοΰ. Άπαιτοΰσι γεωρ
γικής ενώσεις, συνδικάτα κτλ. καί ιδού τά κοινοβούλια 
κατέστησαν προσφιλή αύτών εργασίαν τήν έξασφάλισιν 
τών μέσων τούτων, τής έντονωτέρας δράσεως τών κατ’ 
ίδιαν δυνάμεων, δίδοντα ουτω σάρκα καί οστά είς τήν 
άφηρημένην ιδέαν τής Λαϊκής Αντιπροσωπείας.

Αν τώρα ήθελέ τις προσκολληθή είς τό φαινόμενον 
δτι ή σιτοπαραγή π. χ. ηύξησε σημαντικά παρ’ ήμΐν, 
μεθ’ δλην τήν άτέλειαν τών γεωργικών μέσων, δτι ηδ- 
ξησε προσέτι κχί τών τελωνείων ή ποόσοδος, καί άνε- 
παύετο ήσυχος ώς πρός τήν ύφισταμένην εύπραγίαν καί 
τό μέλλον τοΰ τόπου, ποία άλλη θά ήτον ή αιτία τής 
πλάνης του, ή δτι περιορίζεται μόνον είς τό όρώμενον ; 
Τό μή όρώμενον είναι έπί τοΰ προκειμένου δτι ή πάοο- 
δος τοΰ χρόνου έπέφερεν αύξησ.ν ού μόνον τών κατανα- 
λισκόντων στομάτων, άλλά καί τών άλλων άναγκών 
τών καταναλωτών, μή άρκουμένων πλέον είς δσα οί πα
τέρες των, καί έπομένως ύποχρέων νά παράγωσιν όσημέ
ραι πλειότερα έπί ποινή κοινωνικού αύτών ΰποβιβα- 
βασμοΰ, ή μεταναστεύσεως.

Καί ιδού τωόντι, ή μετανάστευσις ήρχισεν άπό έτών 
ήδη, κρούσασα τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου, είς τόν όποιον 
δμως κωφεύομεν, μονονουχί κώδωνα πανηγυρισμού θεω- 
ροΰντες αύτόν. «Δέν βλέπετε, σάς λέγουσι, τά δολλά- 
ρια, τά όποια κατέκλυσαν τόν τόπον, χάρις είς τά έμ- 
βάσματα τών μεταναστών ; ’Ιδού τό φράγκον ύπετιμήθη, 
καί μετ’ ού πολύ δέν θά έχωμεν τί νά κάμωμεν τόν τέως 
περιζήτητον χρυσόν». Τό όρώμενον καί αιωνίως τό όρώ
μενον ! Άν συντρέχωσι πολλοί άλλοι λόγοι, είς τήν 
ύποτίμησιν τοΰ συναλλάγματος, καί ιδίως ή έκ τής άνε- 
παρκείας τών καταναλωτών μικροτέρα ύπ’ αύτών κα- 
τανάλωσις τών έκ τοΰ εξωτερικού είσαγομένων πραγ
μάτων, άν τά δολλάρια αύτά καταγγέλλουσι μείωσιν 
τής έγχωρίου παραγωγής, ήτις έστερήθη τόσων έργατι- 
κών χειρών, περί τούτου ούδείς σκέπτεται, ώσανεί οί 
μετανάσται ουτοι θά έμενον άργοί καί θά έτρέφοντο είς 
τό Πρυτανεΐον μένοντες ένταΰθα. Πολύ όλιγώτερον θέ- 
λουσι νά σκεφθώσιν, δτι ούδείς Πακτωλός είναι άείρροος, 
και δτι, καί τό Αμερικανικόν ήμερομίσθιον ύπόκειται καί 
αύτό είς αύξομειώσεις, ώστε νά μή άποκλείηται καί ή 
ύπόθεσις άποφραγμοΰ καί ταύτης τής διεξόδου είς τούς 
δυστυχοΰντας ένταύθα γεωργούς, καί ή αίφνηδία έπά- 
νοδος τών έκεϊ ναυαγών, ώς νέου είδους προσφύγων είς 
τόν ί'διόν των οίκον, τούς όποιους θά ύποχρεούμεθα τού- 
λάχιστον νά διαθρέψωμεν, άν δχι καί νά στεγάσωμεν.

Ήδύνατο τις νά πολλαπλασιάσει τά παραδείγματα 
τής έπιπολαίου ταύτης οικονομικής άντιλήψεως, τών 
σκιών τάς όποιας, έκλαμβάνοντες ώς ούσίας, τείνομεν 
μάτην τάς χεΐρας ΐνα συλλάβωμεν, άλλά δέν δυνάμεθα 
ν’ άντιπαρέλθωμεν σιγή τόν μέγαν οικονομικόν σολοικι
σμόν, δστις άξιοι παρ’ ήμΐν τήν όνομασίαν φορολογικού 
συστήματος, καί τοΰτο πάλιν διά τόν αύτόν λόγον δτι 
κατ’ έπιπολήν κρίνεται παρ’ ήμΐν, και έπομένως σφαλε- 
ρώς, τό φαινόμενον τών έμμέσων φόρων, οΐτινες άποτε- 
λοΰσι τό Α, καί τό Ω αύτοΰ.
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Τό ευκολον δηλ. τ·«ς εΐσπράξεως τών φόρων τούτων 

έγένετο άλλοτε η άφορμή τής προτιμησεώς των. Ούτε 
εΐσπράκτορες, ούτε δαπάναι εΐσιτράξεως. Ούδέν ,ώραιότε- 
ρον ! "Επειτα που ό γογγυσμός τοΰ φορολογούμενου, 
καταβάλλοντας τούς άμεσους ; ’Εδώ ό φόρος πληρώνεται 
είς τόν έμπορον κατά την αγοράν τών χρησίμων πραγ
μάτων, ηνωμένος μέ την αξίαν των, και χωρίς ποσώς νά 
εννοείται. Αύτό είναι τό όρώμενον αλλά τό μη όρώμενον 
και όμως άμαυροΰν ολην την λαμπράν εικόνα, είναι οτι 
εις αύτην την προαιρετικήν δήθεν αγοράν τών χρησίμων 
είς τόν βίον τοΰ ανθρώπου πραγμάτων κρύπτεται ή με
γίστη τών πιέσεων, ό δέ φορολογούμενος, οφειλών πάν
τως νά πληρώση άνάγκας του τινάς, ώς την τροφήν και 
την ενδυμασίαν, φορολογείται ουχί άναλόγως τοΰ εισο
δήματος του, ώς έπί τών άμεσων φόρων, άλλ’ άναλόγως 
τών άναγκών αύτών, αίτινες μάλιστα γίνονται μεγαλεί- 
τεραι δσον πλειοτέρους έχει νά συντηρησν). Ό άνισος 
ούτος φόρος καθίσταται τοιουτοτρόπως τό δηλητηριον 
τής οικονομικές ύποστάσεως τοΰ λαοΰ, όσον καί Sv 
είσπράττεται άνεπαισθητως, καθώς είναι δηλητήριον 
της φυσικές ύποστάσεως τό δπιον, η τό χασίς, τά τόσον 
εύαρέστως λαμβανόμενα.

Ή μεγάλη αυτή άληθεια, άναγνωρισθεϊσα έπί τέλους, 
έπέφβρε την σύγχρονον κατά τών έμμεσων φόρων άντί- 
δρασιν έν δλω τφ πεπολιτισμένφ κόσμω, καί την προτί- 
μησιν τών άμεσων καί ιδίως τοΰ έπί τοΰ εισοδήματος, η 
τών εισοδημάτων (impot sur le reveun, OU sur 
les revenus), δι’ ού, κατά την βεβαιουμένην έκάστοτε 
άληθέ Οικονομικήν δύναμιν τοΰ φορολογούμενου, προσδιο
ρίζεται καί ό φόρος του. Ή Γερμανία, η Αύστρία, η 
’Ιταλία καί πολλά άλλα μικρότερα Κράτη, είσηγαγον 
πρό πολλοΰ, έκ τής κοιτίδος αύτοΰ τής 'Αγγλίας παραλα- 
βόντα, τόν είρημένον φόρον, η δέ Γαλλία συζητεΐ την 
στιγμήν ταύτην έν τνί Βουλγί αύτής τό σχετικόν νομο- 
σχέδιον, δχι βέβαια έπί καταργήσει τών έμμεσων φόρων, 
άλλ’ έπί άνακοπέ) τής τώσεως πρός την έκάστοτε, χάριν 
τών άναγκών Κράτους, αΰξησιν αύτών. Καί σημειωτέον, 
δτι ό νέος ουτος φόρος έπιτίθεται μόνον εις τους εύπορω- 
τέρους καί δυναμένους νά φέρωσιν αύτόν, άπαλλασσομέ- 
νων τών έξηντλημένων ηδη, έκ τές έμμέσου φορολογίας, 
λαϊκών τάξεων. Έκ τών 12,000,000 π. χ. Γάλλων 
φορολογουμένων, μόνον τάς 500,000 θά έπιβαρύνιρ ό 
πρόσθετος καί έπί τοΰ καθολικοΰ εισοδήματος φόρος, 
καθόσον φορολογεί μόνον τό άνω τών 5,000 φράγκων 
καθαρόν εισόδημα, όποιον μάλιστα θεωρείται τό, μετά 
την άφαίρεσιν καί τών τόκων άκόμη τών χρεών, τά 
όποια τυχόν βαρύνουσι τόν φορολογούμενον, ύπολειπό- 
μενον.

Ή έξώφθαλμος αυτή άνισότης μεταξύ δύο φορολο
γουμένων, έχόντων την ιδίαν καθαράν πρόσοδον έκ τών 
κτημάτων των, ών όμως ό έτερος έβαρύνετο διά χρεών 
καί έπληρωνε τόκους, ήτο καί αύτη μέχρι τίνος άπό τά 
μη δρώμενα, ή δέ ημετέρα δημοσιονομία καί σήμερον 
άκόμη την άγνοεϊ. Οί φορολογούμενοι άπολαμβάνουσιν 
έξ ένοικίου τών οικιών των, 2,000 δραχμών έκαστος 
κατ’ έτος, άλλά τοΰ έώς η οικία είναι ένυπόθηκος, ό 
δέ δανειστής λαμβάνει ένιαυσίως, λόγφ τόκου, τάς χι- 
λίας, καί δμως άμφότεροι θά πληρώσωσι τόν ίδιον φόρον 
οικοδομών. 'Οποία ίσότης εισφοράς εις τά δημόσια 
βάρη, ώς ορίζει τό Σύνταγμα !

Τό εύχάριστον είνε, οτι άφθονον διεχύθη, διά τές έπι- 
στήμης, φώς έπί τών πλείστων έκ τών τέως σκοτεινών 
σημείων, ώστε νά μή συζητήταί π. χ. ήδη, ώς έπί τές 

έποχές τοΰ Bastiat, Sv ένδιαφέρη, ή δχι, οίκονομικώς 
τήν κοινωνίαν, ϊνα ό χωρικός τρώγη τόν άρτον του είς 
τό χωρίον του καί δχι είς τό σύνταγμά του. Ούδείς 
δηλ. αποβλέπει πλέον μόνον είς τό όρώμενον, ήτοι τήν 
ίσην κχτ’ άμφοτέρας τάς περιστάσεις κατανάλωσιν, άλλά 
καί είς τό γεγονός τής παραγωγές, δυνατές μόνον είς 
τήν έτέραν έξ αύτών, άποκλειομένης δέ τέλεον έν τώ 
στρατών.. ’Αληθώς οί εξοπλισμοί κατά τε ξηράν καί θά
λασσαν αύξάνουσιν ήδη, άντί νά έλαττωθώσιν, άλλ’ ή 
διαφοοά μεταξύ τών άλλοτε καί ήδη συμβαινόντων,είναι 
δτι, σήμερον δέν υπάρχει δευτέρα γνώμη περί τοΰ οίκο
νομικώς ολέθριου αύτών. Τούς άνέχονται, ώς άναγκαΐον 
κακόν, άλλά και τούς καταδικάζουσιν, ώς τόν κύριον 
παράγοντα τέί δυσπραγίας τών λαών. Ή γενικωτέρα 
μάλιστα κατανόησις τέί αλήθειας ταύτης, ή έκλαΐκευ- 
σις, ίνα ούτως εί'πω, αύτής, θ’ άποτελέσν) ίσως έγγύη- 
σιν, διά τήν παγκόσμιον ειρήνην, ίσχυροτέραν δέκα συ
νεδρίων τές Χάγης. Αί άνάγκαι δνιλαδή τές ζωές θά 
καταστήσωσι συμβιβαστικωτέρους μεταξύ των τούς 
λαούς, ώστε αί έοιδες μάλλον νά μή γεννώνται, ή γι
νόμενα'. νά διαλύωνται.

Μεθ’ δλην δμως ταύτην, τήν μέχρι τοΰδε συντελεσθεϊ- 
σαν μεγάλην καί δντως εύεργετικήν έπί τέί κοινωνίας 
έπίδρασιν, τές βαθυτέρας άναζητήσεως τέί οικονομικής 
αλήθειας τό έργον, θά έξακολουθήση δραστηριώτερον εί< 
τό μέλλον. Ή οικονομική έπιστήμη, δούλη διατελοΰσα 
άλλοτε τοΰ ίδιου της άμεταθέτου νόμου, έγνω ήδη δτι 
ώφειλε ν’ άνεχθη έπ’ αύτοΰ καί τήν κοινωνικήν έπενέρ- 
γειαν, Sv δέν ήθελε νά είνε έτερόπους. Δέν άρκεϊ μόνον 
νά παράγγι ή κοινωνία δσον τό δυνατόν περισσότερον 
καί διά μικροτέρας δαπάνης,κατά τόν άμετάθετον νόμον, 
πρέπει καί δεόντως νά διανείμν) τό παραγομενον καί 
έδώ υπεισέρχεται ή κοινωνική έπενέργεια, ώς άναγκαϊος 
παράγων τής κοινής εύημερίας,ήν ή οικονομική έπιστημη 
επαγγέλλεται. Ή κοινωνία έννοεϊ νά ζήση ολόκληρος, 
δστις δέ υποστηρίζει δτι έν καλόν μέρος της δύναται καί 
ν’ άποθάνη ήσύχως,πρός πλήρωσιν τοΰ άμεταθέτου νόμου, 
επιχειρεί βεβαίως κακόν έγχείρημα, ρίπτων τόν σπόρον 
άδιαλλάκτου έχθρότητος μεταξύ κεφαλαίου καί έργα- 
σίας. Εις τό έν Γιάρμουθ τές ’Αγγλίας συγκροτηθέν 
έσχάτως συνέδριον, ό Επίσκοπος Στέπνεη, τον λόγον 
φέρων έπί τοΰ αύ'ξοντος σοσιαλισμού, είπε τά εξής βα- 
ουσήμαντα. «Ό ΙΘ’ αιών έλησμόνησεν δτι δέν άρκεϊ νά 
παράγη τόν πλοΰτον άφθόνως, άλλά πρέπει καί νά τόν 
διανείμη.Υπάρχει πληθώρα χλιδές, άλλά καί φρικώδης 
πενία μασνζει τήν άνθρωπότητα, έντεΰθεν δέ ή άντί· 
δρασις, ήν πολλοί έξ ύμών χαιρετίζουσιν εύφροσύνως, 
καί τήν οποίαν καί ή έκκλησία δέν δύναται νά πολε- 
μήση, άλλά θά προσπαθήση νά ποδηγετήση καί διευ- 
θύνη διά τές τοΰ Εύαγγελίου έπιδράσεως.»

Βεβαίως ό "Αγγλος ιεράρχης είδε τό μή όρώμενον, εύ- 
χής δ’ έργον θά ήτο νά τό "βλεπον καί δλοι οί είς τάς 
χεΐρας αύτών κρατούντες τάς τύχας τών έθνών.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ JS ΑΜΠΕΛΟΥ
Β'

ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ή ποιότης τοΰ έδάφους, δλης σχεδόν τής περιφέ
ρειας τών Μεσογείων είνε κατ’ έξοχήν άργιλλοα- 
σβεστώδης και ξηρά, καί επομένως, οί δημητριακοί 
καρποί κατ’έλάχιστον εύδοκιμοΰσιν.’Εν γένει δέ ή ’Ατ
τική στερείται πηγαίων ύδάτων άπολύτως χρησίμων 
δι’οίανδήποτε άλλην,έκτός τής αμπέλου,καλλιέργειαν.

Προ τεσαρακονταετίας, πτωχόταται ήσαν αί Απο
δόσεις είς τούς καλλιεργοΰντας τούς δημητριακούς 
ιδίως καρπούς, άφοΰ άλλως τε, έκτος τοΰ άφόρου 
τής γήζ, διετέλουν είς τήν άρχέγονον κατάστασιν 
καλλιεργοΰντες δηλονότι δι’ αρότρων τοΰ Ησιόδου 
καί διά βοών, ώς είς τό πρώτον μέρος περιεγράψαμεν.

* * 
*

Ή καλλιέργεια τής αμπέλου, — ή τόσον εύδοκι- 
κιμοΰσα έπί τοΰ άγονου τούτου έδάφους — ήτο τότε 
λίαν περιωρισμένη καί έξ άγνοιας τής συμφερούσης 
άποδόσεως αύτής, καί έκ μικράς κατά τούς χρόνους 
έκείνους καταναλώσεως τοΰ ρητηνίτου, ώς έκ τοΰ 
μικροΰ πληθυσμοΰ τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς, 
τών πλησιεστέρων τής καταναλώσεως πόλεων.

Ίδιοκτήται γενόμενοι κατά τήν έποχήν έκείνην 
τοΰ κτήματος Κάντζα, οί ’Αδελφοί Καμπά, άνέπτυ- 
ξαν τήν καλλιέργειαν διά τής χρήσεως τοΰ νεωτέ- 
ρου άροτρου, δι’ ίππων καί ήμιόνων, κυρίως δμως 
διά τής ένάρξεως τής έμφυτεύσεως μεγάλων έκτά- 
σεων άμπέλων. Έν μέρει μέν διά κολλίγων—μέ τό 
γνωστδν τών έμφυτευτών δικαίωμα τής άποδόσεως 
δηλαδή είς τόν ιδιοκτήτην τής γής, τοΰ ένός τρίτου 
τής παραγωγής—ιδίως δμως, διά τής ύπ’ αύτών τών 
ιδίων ιδιοκτητών έμφυτεύσεως καί καλλιέργειας τής 
άμπέλου έν μεγάλαις έκτάσεσιν. Ούτως ώστε σήμε
ρον, τό κτήμα τοϋτο παράγει τήν μεγαλειτέραν 
μεταξύ δλων τών έν τή περιφερεία Μεσογείων 
κτημάτων ποσότητα γλεύκους, ούτινος ή έτη- 
σία άξια ύπερέβη πολλάκις έκείνην, ήτις έπληρώθη 
πρός άγοράν αύτοΰ τούτου τοΰ κτήματος Κάντζα, 
ολοκλήρου.

* 
*

Τό παράδειγμα τών ιδιοκτητών τούτων—κατανοη- 
σάντων άμέσως έξ άρχής ποία είνε ή πλέον επιτυχής 
καί άσφαλεστέρα καλλιέργεια—ήκολούθησαν καί οί 
χωρικοί, καί έγκαταλείψαντες πάσαν άλλην, μή άπο- 
δίδουσαν ικανοποιητικήν πρόσοδον, έπεδόθησαν είς 
τήν άνάπτυξιν τής άμπελοφυτείας.

Είς τήν πρόοδον τής τοιαύτης έπιδόσεως συνετέ- 
λεσεν ιδίως, ή άπαλλαγή πάσης φορολογίας τών άμ
πέλων παρά τοΰ άειμνήστου Τρικούπη, ήτις άπαλ
λαγή, σπουδαίος συνέτρεξεν, είς τό νάμεταβληθώσιν 
άγονοι γαιαι, είς άτελευτήτους έκτάσεις προσοδοφό
ρων άμπελοφυτειών.

Τήν κατανάλωσιν τοΰ παραγομένου έν Μεσο- 
γείοις γλεύκους, περί τά δκτώ σχεδόν έκατομμύρια 

δκάδων, βοηθεΐ κυρίως ή άρίστη ποιότης αύτοΰ, έξ ού 
κατασκευάζεται δ έξοχώτερος ρητινίτης οίνος προτι- 
μώμενος, μεταξύ δλων τών άλλων τήςΈλλάδος μερών.

Καθ’ ήν δ’ έποχήν ήρχισεν ή υπερπαραγωγή τής 
Κορινθιακής σταφίδος καί τό άδύνατον τής κατα
ναλώσεως αύτής έν τφ έξωτερικφ, τό Κράτος θέλον 
νά προστατεύση κατά προτίμησιν, διά γνωστούς 
λόγους, τό προϊόν τοϋτο, πλείστας έποιήσατο παρα
χωρήσεις πρός τούς καλλιεργοΰντας τήν σταφίδα 
τής Πελοποννήσου καί τών άλλων μερών, πρός βλά
βην τών άμπελοκτημόνων. Χωρίς δέ ν’ άρκεσθή είς 
τήν τοιαύτην προτίμησιν και ύποστήριξιν, έπέβαλε 
καί τήν στρεμματικήν τών άμπέλων φορολογίαν 
άποδειχθεΐσαν άνισον δλως καί καταθλιπτικήν.

Μ’ δλα ταΰτα ή έπαύξησις τής άμπελοφυτείας 
καί είς τήν λοιπήν Ελλάδα, ούδόλως έκ τών έμπο- 
δίων τούτων παρεκωλύθη, καί διά διαφόρων άγώνων 
καί συνδυασμών κατωρθώθη νά μήν όπισθοδρομήση 
καί ή κατανάλωσις τοΰ πολυτίμου τούτου προϊόντος.

*
Ή άρξαμένη έργασία πρός κατασκευήν έκτός τοΰ 

ρητινίτου, καί άνευ ρητίνης οίνου,κατ’ άπομίμησιν εύ- 
ρωπαϊκοΰ τοιούτου, καί Κονιάκ δι’ άποστάξεως, 
καί διά τών νεωτέρων τοΰ Παστέρ μεθόδων, μεγάλως 
συντελεί είς τήν διάθεσιν τής ύπερπλεοναζούσης 
έκάστοτε παραγωγής γλεύκους.

’Άλλως τε, ή τοιαύτη προσπάθεια, πρός έπιτυχίαν 
παραγωγής Ελληνικού οίνου, έν τφ έξωτερικφ ιδίως 
καταναλισκομένου, έγγυάται έπωφελή άνάπτυξιν 
τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου κλάδου τής γεωπονίας. 
Διότι ή ’Αττική ξηρός καί άγονος τόπος, μόνον διά 
τής καλλιέργειας τής άμπέλου δύναται νά έλπίζη 
ικανοποιητικά αποτελέσματα τής άοκνου έργασίας 
καί τών μόχθων τοΰ γεωργικού πληθυσμοΰ αύτής.

Δέν πρέπει δέ νά άποσιωπηθή, δτι τό Κράτος 
ύπήρξεν άστοργον πρός τούς άμπελοκτήμονας. Διότι 
άφ’ ένός άφήκε τόν ζύθον έλεύθερον καί άνευ άναλό- 
γου φορολογικοΰ φραγμού—μεθ’ δλας τάς δικαίας πα
ραστάσεις τών οινοπαραγωγών—καί άφ’ έτέρου κατέ- 
στησεν άσύμφορον τήν παραγωγήν οινοπνεύματος 
έκ σταφυλών ώς έκ τοΰ συναγωνισμού τής σταφίδος. 
Πλήν τούτων δέ, καί αύτοί οί βεβλαμμένοι οίνοι, οί 
όποιοι άλλοτε έχρησιμοποιούντο είς άπόσταξιν, ήδη 
διά διαφόρων έπιβλαβών χημικών ούσιών έπιδιωρ- 
θούμενοι προσφέρονται είς τήν κατανάλωσιν. Καί 
τοϋτο ας σημειωθή, ώς μία έπί πλέον παρακώλυσις 
τής προόδου τοΰ σπουδαίου τούτου κλάδου, δστις 
πάσχει ώς έκ τής έλλείψεως τής άπαιτουμένης έμ- 
πιστοσύνης ώς πρός τό άνόθευτον τοΰ ρητινίτου.

Συνεπώς, είς τό Κράτος έπιβάλλεται νά φροντίση 
διά παντός μέσου—άφ’ ου φορολογεί άπηνώς τήν 
άμπελον—τής οινοπαραγωγής τήν ύποστήριξιν, 
δπως δέν έπαυσε διαρκώς νά σκέπτεται καί νά συν- 
τρέχη διά διαφόρων νομοθετικών μέτρων τούς στα
φιδοπαραγωγούς. Διότι έάν έπτόησαν αύτό αί συχναί 
άδικαιολόγητοι έξεγέρσεις των, έφθασαν ούτοι σή
μερον είς τό σημεϊον ν’ αύξήσουν έπί τοσοΰτον τό
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προϊόν των, ώστε νά μή δύνανται φυσικώς και άνευ 
διαφόρων συνδυασμών νά καταναλίσκωσιν αύτό, προς 
βλάβην τών άλλων κλάδων τής γεωπονίας.

< ΰτω, Οίγομεν τό γεωργικόν ζήτημα ιδίως έν’Ατ- 
τική,μέ τήν έλπίδαδτι ή « Ελληνική’Επι&εώρησις» 
ή οποία, σπουδαίαν καί έπωφελή θά καταλάβη έν τή 
δημοσιογραφίφ Οέσιν, άναλαβοΰσα τον άγώνα τής 
ύποστηρίξεως παντός ζωτικού διά τήν χώραν ζητή
ματος, θά παραχωρήση εύμενώς τάς στήλας αύτής 
είς τούς δυναμένους νά συμβάλλωσι διά τής μακράς 
αύτών πείρας ύπέρ τής προαγωγής τής γεωργίας 
έν γένει.

Έχοντες έξησφαλισμένην τήν εύγενή ταύτην πα- 
ραχώρησιν θά έξακολουθήσωμεν νά δημοσιεύωμεν δτι 
θεωροΰμεν ωφέλιμον έπί παντός άφορώντος τήν αμ
πελουργίαν ιδίως, μέ άνάπτυξιν τών σχετικών θεμά
των καί μελετών, έπί μόνην τήν πολυχρόνιον πείραν 
βασιζόμενοι, άφοϋ είναι άναμφισβητήτως άποδεδειγ- 
μένον δτι αυτή είναι, ό πραγματικώτερος καί αποτε
λεσματικότερος όδηγός, άναφορικώς πρός τά γε
ωργικά, τοΰ ξηροΰ καί αγόνου τής ’Αττικής έδά- 
φους, ζητήματα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ“ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΕΝΟΣ ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΥ,,*

(*) *Υπΐ> Ίω· Γ· Φραγκιά,

Πρό τινων ετών άπεβίωσεν ένταΰθα περίεργός τις φί
λος μου, δστις καίτοι διέμενεν έν τή αυτή καί εγώ πό- 
λει, είχε τήν παράδοξον ιδιοτροπίαν νά μοϋ στέλλη συ- 
χνάκις διά τοϋ ταχυδρομείου μακράς έπιστολάς περί 
διαφόρων κοινωνικών, φιλοσοφικών καί πολιτικών ζητη
μάτων. Ούτε άπάντησιν έδέχετο ού'τε συνεζήτει μετ’ 
έμοϋ προφορικώς περί τοιούτων θεμάτων. Ήσθάνετο 
μόνον τήν ανάγκην νά γράφν) έν έπιστολαϊς τάς έκ τοϋ 
βίου τουτου έντυπωσεις καί απορίας του, ώς άν εί, ήυ,ην 
έγω ό ύπαίτιος δημιουργός τών άτελειών, τάς οποίας 
άνεκάλυπτε περί εαυτόν, ό χρηστός μέν καί ευθύτατος, 
άλλά λίαν ιδιόρρυθμος έκεϊνος άνθρωπος. Τόν παρου
σιάζω ύπό τό ψευδώνυμον Εύαγόρας Θχλλίδης, καίτοι 
είμαι βέβαιος δτι, έάν ή ψυχή του έπέζησε, θά όργισθή 
δτι αποκρύπτω τό αληθές του δνομα. Άλλ’ έγώ δέν 
φοβούμαι τήν οργήν του διότι δέν δύναται πλέον νά 
μοϋ γράψή.

Ό Εύαγόρας Θαλλίδης ήτο έκ τών όλιγίστων έκεί- 
νων ανθρώπων, οίτινες λατρεύουσι τήν αλήθειαν, ώς 
αυτοί τήν έννοοΰσιν, άνευ ιδιοτέλειας, καί τών οποίων 
τό ιδανικόν είναι νά διορθώσωσι τάς πλάνας καί αδυνα
μίας τοΰ κόσμου χωρίς νά γίνωσι γνωστοί είς αύτόν. 
Εκαμνεν, ούτως είπεΐν, έλεημοσύνην ανωνύμου, πρός 

τό έθνος καί τήν κοινωνίαν, παρέχων αύτή μόνας τάς 
ύπηρεσίας καί τάς γνώσεις του, διότι έστερεΐτο πλού
του, εχων τόσην μόνον περιουσίαν, ώστε νά ζή έν άνε-' 
ξαρτησία, άπερίττως μέν, άλλ’ άξιοπρεπώς. Ούτε τέκνα 
ειχεν, ούτε φίλους, ώς κοινώς ούτοι έννοοϋνται σήαεοον, 
ή μάλλον, ΐνα είπω άκριβέστερον, αυτός μέν ήτο φίλος 

παντός άνθρωπίνου πλάσματος, ούδείς δέ πλέον ήτο 
αληθής φίλος αύτοΰ, πλήν έμοϋ. Ήγάπα τήν πατρίδα 
καί τό έθνος του, ήγάπα τήν ανθρωπότητα ολόκληρον 
όλοψύχως, άλλά τά ήγάπα κατά τόν ίδικόν του τρόπον, 
ώς πατήρ αύστηρός, δστις ούδέποτε θωπεύει άλλ’ έπι- 
πληττει πάντοτε μέ τήν ράβόον άνά χεΐρας.

Λαμβάνω μίαν έκ τής δέσμης τών πολυπληθών πρός 
εμε έπιστολών του καί τήν έκθέτω ώς εξής, ώς άριθμόν 
λαχείου έκ τής κληρωτίδος.

Φίλε μου !
«Μία έκ τών περιστάσεων αί όποϊαι μον κινούν την 

άγανάκτησιν, ώς και άλλοτε σοΰ έγραψα, είνε και δταν 
οί ποιηταί θέλουν νά φιλοσοφήσωσι, νά λογικευθώσιν. 
Είναι μά την άλήθειαν ν’ άπελπισθή κάνεις με αυτόν τόν 
κόσμον! "Ολα του είναι ανάποδα. Δέν υπάρχει υπό τόν 
ήλιον άλογώτερον πράγμα τοϋ άνθρωπον,τοΰ αύτοκαλου- 
μενου λογικού δντος. Έγώ γνωρίζω δτι ποιητής σημαί
νει άνθρωπος πλάττων διά στίχων κόσμον ψευδή, παρι- 
στών εικόνας και σκηνάς ζώσας μόνον εις την φαντασίαν 
του, ωραίας μεν καί ύψηλάς καί γοητευτικός διά τό άν- 
θρώπινον πνεύμα’ (άλλο πάλιν αυτό μωροπίστευτον νή- 
πιον άρεσκόμενον εις τά παραμύθια !J

«’II Σελήνη, λέγουν, δέν είνε σφαίρα άψυχος στρεφό
μενη περί τήν γην, άλλ’ είνε τάχα Θεά ζητούσα άπό τοΰ 
ύψους τοϋ ούρανοϋ τόν εραστήν της. ‘Η ήχώ είνε νύμφη. 
‘Η κυπάρισσος κλαίει. Το ρόδον μειδιά. 'Ο γέρων Φάουστ 
έγεινεν αίφνηδίως νέος εικοσαετής, καί μύρια άλλα φαν
τασιοκοπήματα τής Χαλιμάς.

«’Αλλά τέλος πάντων υπομονή! Ό ποιητής δμιλών 
προς τήν καρδίαν, πρός τό αίσθημα, πρός τήν φαντα
σίαν, έχει ανάγκην νά παραστήση εικόνας ψευδείς διά νά 
θέλξη διά τής καλλιτεχνικής απάτης καί τρόπον τινά, σοί 
το προλέγει. Πολύ καλά, τό εννοώ. "Εως εδώ εϊμεθα σύμ
φωνοι. Συ ό ποιητής, πρόκειται νά μοϋ παραστήσης εν 
ψευδές γεγονός καί έγώ δέχομαι νά τό ακούσω καί νά 
προσπαθήσω νά τό πιστεύσω προσωρινώς, χάριν τέρ
ψεως. Άλλ’ έως εδώ καί μή παρέχει. Μή ύπερβής τά 
δρια τής ποιήσεως καί είσέλθης εις τήν φιλοσοφίαν, διότι 
τό παρέχει είναι παράβασις τής συμφωνίας. Ή ποίησις 
ζητεί τό καλλιτεχνικόν ψεύδος, ή φιλοσοφία τήν πραγμα
τικήν αλήθειαν. 'Η πρώτη απευθύνεται πρός τήν καρ
δίαν, ή δευτέρα πρός τό λογικόν. Αύτά τά δύο είναι δύο 
αντίποδες, δύο πόλοι έκ διαμέτρου άντίθετοι καί τελείως 
ασυμβίβαστοι. Έν τίνι δικαιώματι, μέ ποιαν αρμοδιό
τητα, παρακαλώ, συ δ ποιητής, δηλ. δ κατά συνθήκην 
ψευδολογών, άξιούς νά μεταβληθής είς φιλόσοφον, ήτοι 
είς άνθρωπον ζητοϋντα τήν αλήθειαν, ή συ δ φιλόσοφος 
νά μεταμορφωθής είς ποιητήν ;

«Σήμερον άνεγίνωσκον τό Γ' ασμα τοϋ «Απολωλό
τος Παραδείσου» τοΰ Μίλτωνος. Δέν δύνασαι νά φαν- 
τασθης πόσον έθύμωσα, ποία άγανάκτησις μέ κατέλαβεν. 
Είς αυτό τό άσμα δ ποιητής (κρίμα πού ήτο καί Άγ
γλος !) παριστά τόν πατέρα Θεόν συνδιαλεγόμενον έν τώ 
ούρανώ μετά τοΰ υίοΰ του περί τών άνθρώπων, τούς 
δποίους είχε δημιουργήση, καί οίτινες, παρακούσαντες 
τάς έντολάς του, ήμάρτησαν καί έτιμωρήθησαν. Πρό
σεξε σέ παρακαλώ, νά ίδής ποιους παραλογισμούς δ ποι
ητής θέτει είς τό στόμα τοϋ Θεού περί τών άνθρώπων.

«— Έγώ, λέγει, τούς έπλασα καθώς έπρεπε. Δέν δύ- 
νανται νά παραπονεθώσι κατά τής χειρός, ήτις τούς έδη- 
μιούργησε. Τοιοΰτο παράπονου τότε μόνον θά ήτο δί
καιον, έάν τήν θέλησίν των έδέσμευεν ειμαρμένη τις άναλ- 
λοίωτος, άναπόδραστος, τήν όποιαν νά είχον έγώ έκ τών 
προτερων είς αυτούς έπιβάλη. Τήν άμαρτίαν των δμως 
άπεφάσισαν καί έξετέλεσαν αυτοί καί όχι έγώ. Είναι άλη- 
θές, δτι έγώ προεϊδον καί προεγνώριζον, δτι οί άνθρωποι 
έμελλον ν’ άμαρτήσωσιν, άλλά κατά τί συνετέλεσεν ή πρό- 
γνωσίς μου αυτή είς τήν άμαρτίαν των ; Έάν τάχα έγώ 

δέν τήν προεγνώριζον, μήπως θά ήτο έξ ίσου βέβαιον δτι 
θά ήμάρτανον αυτοί;»

Τοιοΰτο σόφισμα θέλει δ Άγγλος ποιητής είς τά χείλη 
τοϋ Θεού. Δέν έσκέφθη δτι διά τής έκφράσεως τοιαύτης 
ιδέας, άσεβεϊ πρός τόν Πλάστην, παριστών τόν Θεόν άπο- 
λογούμενον κατά τρόπον δμολογοϋντα δτι έπταισε δεινώς 
καί ζητοϋντα νά ύποφύγη τήν ευθύνην.

‘Η άπόδειξις είνε άπλουοτάτη. "Ας φαντασθώμεν πρός 
στιγμήν, δτι νοϋς τις, άνθρωπίνως λογικός, εύρίσκετο άπέ- 
ναντι τοϋ Θεού καθ’ ήν στιγμήν ούτος συνέλαβε τήν ιδέαν 
νά δημιουργήση τόν άνθρωπον.

— "Υψιστε Θεέ, τί σκοπεύεις νά πράξης ; τώ λέγει δ 
Νοϋς.

— Θά δημιουργήσω άνθρωπον, δηλ. έν δν έμψυχον, 
καί λογικόν κατ’ εικόνα καί δμοίωσίν μου, άπαντα ο 
Θεός, διά ν’ άπολαύση τής καλλονής τοϋ κόσμου.

— Καί ποιον θά ήναι τό μέλλόν αύτοϋ τοΰ δντος; Σύ 
βεβαίως γνωρίζεις τό μέλλον του.

’Εννοείται λέγει <5 Πλάστης. Γ’ινώσκω ότι αυτό το ον, 
τό όποιον θά δημιουργήσω, θά πράξη τό κακόν, θά ύπο- 
πέση είς άμαρτίαν καί θά τιμωρηθή.

— Δηλαδή, λέγει <5 Νοϋς, έάν δέν δημιουργήσης τόν 
άνθρωπον, ούδεμία άμαρτία θά συμβή, άρα και ουδεμια 
τιμωρία θά έπέλθη κατ ’ αύτοϋ

— Βέβαια.
— Άλλα τότε διατί άποφασίζεις νά τόν δημιουργήσης ; 

έρωτα δ Νοϋς. Άφοϋ είσαι βέβαιος δτι αυτός δημιουρ- 
γούμενος θά πράξη τό κακιίν, δέν γίνεσαι τότε ου, ούτως 
είπεΐν, συνεργός τοΰ κακού, δημιουργών έκεϊνον οστις θα 
τό πράξη;

— Δέν έχεις δίκαιον άπαντα δ Θεός, διότι θά γίνη μέν 
τό κακόν, άάάά θά άρθή διά τής τιμωρίας.

— Δηλαδή δι’ άλλου κακού. Καί τίς ή άνάγκη νά γίνουν 
δύο κακά ένιβ δύνασαι νά άποφύγης καί τά δύο, συ οστις 
είσαι έχθρός παντός κακού καί προστάτης τοϋ άγαθοϋ ;

~"Α! ιδού. Πρέπει νά γνωρίζης δτι έγώ δημιουργών 
τόν άνθρωπον θά τόν άφήσω έλ.εύθερον να πράξη οτι 
θέλει. Ούδεμία δύναμις θά τόν άναγκάση νά στραφή προς 
τό κακόν ή τό άγαθόν.

— Άλλά τότε τίς θά ήναι δ αίτιος τής ύπό τοϋ άνθρώ- 
που έκλογής τού κακού.

— Έ άδυναμία τοϋ χαρακτήρας του, οστις ενεκα του
του θά ύποχωρήση είς τήν γοητείαν, την οποίαν θ 
άσκήση έπ’ αύτοΰ τό κακόν.

— Καί ποιος θά πλάσση τόν χαρακτήρα τοϋ άνθρώ- 
που τοιοΰτον ώστε νά μή δυνηθή ν’ άντιστή εις την γοη
τείαν ταύτην;

— Έγώ.
— Καί δέν ήδύνασο άρά γε νά πλάσσης τόν χαρακτήρά 

του ίσχυρότερον τής γοητείας τοϋ κακού, ώστε να μη υπο- 
χαιρήση είς αύτήν δ άνθρωπος;

— Βεβαίως ήδυνάμην, άλΖα τότε . ..
Τότε, συμπληρώ έγώ, δέν θά ήμάρτανεν ο άνθρωπος, 

άρα ούτε θά έπήρχετο άπώλεια τοΰ Παραδείσου, επομέ
νως δέν θά έγραφεν δ "Αγγλος ποιητής τον «Para
dise lost». Ύπογρ. Ε· ΘΑΛΛΙΔΗΣ»

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΑΥΡΙΟΝ

Κατά τάς άρχάς τής πέμπτης τοΰ Χριστοΰ έκατοντα- 
ετηρίδος έγένετο έν ’Αττική καί έπί τό μεσημβρινόν 
μέρος αύτής, τό περί τήν Λαυρεωτικήν χώραν, ή πρώτη 
άπόπειρα πρός άνεύοευσιν καί έκμετάλλευσιν άργυρού- 
χου μολύβδου. Τά μεταλλεία αύτά έπεκτεινόμενα άπό 

τοϋ Άναφλύστου μέχρι τοΰ Θορικοΰ, έφθαναν περίπου 
τό έν καί ήμισυ γερμανικόν μίλιον, καί έπί τής έκτα- 
σεως αύτής έγένοντο αί σχετικαί πρός έκμετάλλευσιν 
έργασίαι.

Άλλά φαίνεται, δτι αί πρώται αύται άπόπειραι, άπε- 
βησαν φυσικώς άνεπιτυχεΐς, ώς έκ τής έλλειψεως καταλ
λήλων μέσων, ή'το> τής επιστημονικής μορφωσεως προ
σώπων δυναμένων νά διευθύνωσι καί διεξαγάγωσι παρ
όμοιας φύσεως έργασίας. Πλήν δέ τούτων, κατά τήν άρ- 
χέγονον έκείνην έποχήν έστεροΰντο έπί πλέον καί τών 
καταλλήλων έργαλείων, άφοϋ είνε γνωστόν δτι τά πρώ
τα όργανα πρός έξόρυξιν τών μεταλλευμάτων ήσαν 
κατασκευασμένα άπό σκληρούς λίθους.

Τοϋτο δέ καταδεικνύει πόσον άκατάλληλα θά ησαν 
τά όργανα αύτά διά τόν σκοπόν διά τόν όποιον ήσαν προ- 
ωρισμένα. ’Εν τούτοις οί άρχαϊοι Έλληνες, προικισμένοι 
φαίνεται καί μέ τής έπιμονής καί ύπομονής τήν άρετήν, 
δέν έδίστασαν καί μετά τάς πρώτας άποτυχίας, νά έπα- 
νέλθωσιν είς τό Λαύοιον. Έκεΐ δέ διά νέων προσπαθειών 
καί συνδυασμών καί άγώνων καί βελτιώσεων, κατωρθωσαν 
ώστε ν’ άποδώσουν αί νέαι έργασίαι τής έκμεταλλευ- 
σεως άποτελέσματα έξόχως ικανοποιητικά. Έπι τής επο
χής ίδί<^ τοΰ Θεμιστοκλέους έφθασαν ταΰτα είς τό πλέον 
εύάρεστον σημεϊον τής έπιτυχίας καί τής άκμής, ως άλ
λως άποδεικνύει καί ό άριθμός τών είς αύτά έργαζομέ- 
νων έργατών, ό όποιος κατά τούς ιστορικούς ύπερέβη 
ίσως τόν άριθμόν τών 20 χιλιάδων δούλων.

Τό κέντρον δέ τών έργασιών καί έκμεταλλεύσεων τών 
άρχαίων φαίνεται δτι ήτο, οιον είνε καί σήμερον, δηλον
ότι, ή θέσις, ή έπονομαζομένη, «’Εργαστήρια». Κατά τήν 
έποχήν δμως έκείνην τά μεταλλεία τοΰ Λαυρίου δέν ά- 
νήκον είς ίδιώτας ή άτομα έκπροσωποϋντα εταιρίας, 
άλλ’ ήσαν ιδιοκτησία', καί περιουσίαι αύτοΰ τοΰ Κρά
τους, τό όποιον ένοικίαζεν αύτά είς έργολάβους ή επι
χειρηματίας. Πλήν δέ τοΰ μισθώματος, ή πόλις τών Α
θηνών έδικαιοΰτο έπί τοΰ 1)24 του άκαθάρτου προίόν- 
όντος τών μεταλλείων, καί τό ποσόν τοϋτο διεμοιράζετο 
έξ ίσου, είς τούς πολίτας τών Αθηνών.

Κατά τάς πληροφορίας δέ τάς όποιας μάς κζτέλειπον 
άρχαϊοι συγγραφείς καί ιστορικοί, φαίνεται δτι τό ποσον 
τοϋτο δέν ύπερέβαινε τάς δέκα σημερινάς δραχμάς δι’ 
έκαστον Άθηναΐον.

Κατά τούς χρόνους δμως τοΰ Σωκράτους καί Ξενο- 
φώντος ή άκμή αύτή ήρχισε βαθμηδόν ύποστελλομενη 
καί έκπίπτουσα. Τά κέρδη ήλαττώθησαν είς τό Λαύριον 
έν διαστήματι δέ δέκα πέντε ’Ολυμπιάδων περίπου,έφθα
σαν είς τό μεγαλείτερον σημεϊον τής καταττωσεως. ’Εκ
μεταλλεύσεις νέαι δέν γίνονται πλέον έκεϊ. ’Εργάζονται 
καί άνακαμινεύουν τάς αύτάς σκωρίας, διότι νομίζοντες 
ώς έξηντλημένην τήν γήν όέν ορύττουν πλέον επι τών 
βράχων. Διά τοϋτο δέ καί αύτός ό Στράβων άναφέρει εις 
τά «Γεωγραφικά-» του τά έζής :

«Τά άργυρεϊα τά έν τή Αττική, κατ’ άρχάς μέν ήν 
άξιόλογα, νυνί δέ έκλείπει· καί δή καί οί έργαζόμενοι 
τής μεταλλείας άσθενώς ύπακουούσης, τήν παλαιάν έκ- 
βολάδα καί σκωρίαν άναχωνεύοντες, εύρισκον έτι έξ 
αύτής άποκαθαιρόμενον άργύριον, τών άρχαίων άπειρως 
καμινευόντων».

Ή ορυκτή γή τών μεταλλείων τοΰ Λαυρίου περιεϊχεν 
άργυρον μετά μολύβδου, ίσως δέ καί χαλκόν, καί ψευδάρ
γυρον, ύπήρχε δέ ή ιδέα δτι τά μεταλλεία ταΰτα υστε
ρούν είς χρυσόν, άλλως τε καί έάν ύπήρχε τοιοΰτος, αί
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ατελείς μέθοδοι τής διαιρέσεως και καθάοσεως και δια
λογής των μετάλλων, δέν έπέτρεπον ώστε νά δύνανται 
ν’ άποχωρήσωσιν επωφελώς καί καταλλήλως αύτόν.

Έλέγετο όμως δτι, εις τόν Θορικόν—Θορικός έπωνο- 
μάζετο μία τών δώδεκα άρχαίων πόλεων, άνήκουσα εις 
τήν Άκαμαντίδα φυλήν, συγκαταλεχθεΐσαν δέ μετά 
ταΰτα εις τούς δήμους τής ’Αττικής—έξεμεταλλεύοντο 
και ψευδοσμαράγδους. Πολύτιμον όμως ήτο καί τό κιν- 
νάβαρι τό όποιον έξεμεταλλεύοντο έκεϊ, ώς κα'ι τό αττι
κόν σίλι, μία περιζήτητος χρωστική υλη. Αί έκμεταλ- 
σεις δλων αύτών έγένοντο — ώς έμφαίνεται έκ τών άνευ- 
ρεθέντων ερειπίων — διά φρεώτων, ύπογείων δεξαμενών 
στοών καί διόδων,ή διά τής αποκοπής ολοκλήρων όγκων, 
ώστε νά δύνανται διά τ·?5ς άφαιρέσεως αύτών, νά άποκα- 
λύπτωσι τό κεκρυμμένον είς τά σπλάγχνα της γής 
μετάλλευμα. Μεθ’ ολα δέ τά ατελή καί άρχεγόνου κατα- 
στάσεως μέσα των, οί άρχαΐοι εΐργάζοντο σοβαρότατα 
εις αύτά. Διότι ή μεταλλοφόρος επιφάνεια τοΰ Λαυρίου 
άνευρέθη σχεδόν άνά παν βήμα έξηρευνημένη και διά
τρητος, είς δισχίλια δέ ύπολογίζονται τά κάθετα φρέατα 
καί αί κατιοΰσαι στοαί, διά τών οποίων οί αρχαίοι 
μεταλλευταί είσέδυον και έφθανον εις τάς μεταλλικάς 
κοίτας.

Αί στοαί δέ αύται και τά φρέατα είσί σχεδόν άπαντα 
τετραγώνου σχήματος, ποικίλλει δέ τό βάθος αύτών 
μεταξύ είκοσιν έως έκατόν δέκα μέτρων.

Ώς πρός τήν έκκαμίνευσιν δέ καί χώνέυσιν τών μετάλ
λων, κατά τήν αρχαιότητα, έγένετο αΰτη καί έν Λαυ- 
ρίω, δπως καί είς τάς λοιπά; Έλληνικάς πόλεις, διά 
μέσων ατελών και πρωτογενών μεθόδων, ώστε ούδέποτε 
άπέδωκαν αύται τά μεγάλα καί έπικερδή αποτελέσματα 
της σήμερον.

Έν τούτοις δμως καί ή ατελής αυτή έκμετάλλευσις, 
καί ή ολίγη έκείνη τών Λαυρεωτικών μεταλλείων, 
ύπήρξεν αρκετή, ώστε νά προσδώση μαζή μέ τόν πλοΰ- 
τον καί δόξαν είς τήν ’Αττικήν φυλήν.

Κατά τούς ιστορικούς, δέν διήρκεσεν αύτή παρά όλίγας 
δεκαετηρίδας, ίσως άπό τής εξηκοστής μέχρι της ογδοη
κοστής πέμπτης Όλυμπιάδος. Έν τούτοις ό κατά τούς 
χρόνους έκείνους έκρεύσας πλοΰτος, ύπήρξεν αρκετός 
ώστε νά χρησιμεύσει ουτος διά τήν δόξαν καί τό μεγα- 
λεΐον τών ’Αθηνών.

Διότι έάν ό Μακεδών Φίλιππος έχρησιμοποίησεν ύπέο 
τοΰ μεγαλείου της φυλής του τά Μακεδονικά μεταλλεία, 
καί ό περίφημος στρατηγός τών ’Αθηναίων Θεμιστοκλής 
τήν αύτήν χρήσιν έκαμεν. Ίδί$ έπί τή ένάρξει τοΰ πολέ
μου κατά τών Αίγινητών, ό Θεμιστοκλής, καλέσας είς έκ- 
κλησίαν τούς ’Αθηναίους πολίτας συνεβούλευσεν αύτούς, 
νά παραιτηθώσι τών δικαιωμάτων των έπί τών κεοδών 
τών μεταλλείων και τό χρήμα έκεΐνο νά χρησιμεύση διά 
την αΰξησιν καί κραταίωσιν τοΰ μικροΰ των στόλου. 
Ό λαός, ένθουσιών έδέχθη τήν πρότασιν τοΰ μεγάλου 
στρατηγοΰ, και διά τοΰ μεταλλείου τοΰ Λαυρίου συνε- 
πληρωθη ακόμη, ό ένδοξος τών ’Αθηναίων στόλος, έκεϊνος 
οστις εμελλε νά φέρη μίαν ήμέραν τόσην καταστροφήν 
είς τάς ναυτικάς δυνάμεις τών Περσών. Βραδύτεοον δέ, 
άνήγειρον ακόμη,μνημεία περίδοξα καί ναούς περιφανείς, 
καί δλον τών Αθηνών τό μεγαλεΐον καί ή δόξα καί ή 
φήμη, είς τόν πλούτον τών μεταλλείων τοΰ Λαυρίου εί- 
χον τήν βάσιν των, καί σχεδόν άπό αύτά, ήντλησαν τήν 
δύναμίν των καί τήν ακμήν.

A. Κ. Μ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗΝ ΖΩΗΝ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Μια φορά κι’ ενα καιρό ύπήρχε μία νεολαία είς 

τάς ’Αθήνας, ή οποία άν δέν ήτο χρυσή,δπως ή νεο
λαία τής «Ωραίας Ελλάδος», ήτο δμως λευκοτέρα 
άπό τήν σημερινήν. Ή νεολαία έκείνη έπερνοΰσε 
καλλίτερα τήν ώραίαν ζωήν ή οποία εινε, αδιαφο
ρία καί περιφρόνησις πρός δ,τι δέν πηγάζει έκ τής 
καρδίας, καί ή οποία βέει αρμονικά ανάμεσα είς τά 
ρόδα τής έλπίδος.

"Οταν ήτο φεγγάρι, δταν ήρχοντο αί νύκτες αί 
απολύτου λευκότητας, ή νεολαία έκείνη, ή ρωμαν- 
τική, κατά τήν κρίσιν τήν σημερινήν, ή αγνή, κατά 
τήν άντίληψιν τήν ίδικήν μου, έώρταζεν είς τής παγ- 
χρύσου αθηναϊκής νυκτός τό φώς, ψάλλουσα τήν 
άγάπην καί τήν νεότητα. Αί άθηναϊκαί συνοικίαι 
άφυπνίζοντο άπό τό τραγούδι καί άπό τήν κιθάραν, 
ή οποία παρεπονεΐτο ύπό τό κλειστόν παράθυρον μέ 
τό σιγανό της κλάμμα, καί διεμαρτύρετο κατά τού 
ύπνου, ό όποιος έκράτει κλειστά τά βλέφαρα τών 
ωραίων ματιών. Καί τό φεγγάρι, τοΰ οποίου τό φώς 
είσερχόμενον άπό τίς ανοικτές γρίλλιες έχρύσωνε 
τά λυτά μαλλιά τής κοιμωμένης, έλαμπεν είς τό μέ
σον ούρανοΰ, εύλογοΰντος τήν άγρυπνοΰσαν νεότητα.

Τό φεγγάρι έρχεται καί τώρα. Άλλ’ αί άθηναϊ
καί συνοικίαι εινε πένθιμοι καί οί δρόμοι κατηφεΐς 
καί σιωπηλοί. Τό τραγουδάκι τό άθηναϊκόν δέν ακούε
ται πλέον, διότι δέν ύπάρχει κανείς νά τό τραγου- 
δήση. Τό κλειστόν παράθυρον τής γειτονιάς, τό 
όποιον άλλοτε ήρνεΐτο νά μεταβιβάση τόν στεναγμόν 
τοΰ τροβαδούρου, μένει ήσυχον. Ή κιθάρα περιέρχε
ται μόνον τά ζυθοπωλεία τών Χαυτείων, έπαιτοΰσα 
τήν πεντάραν τών θαμώνων ή νεότης έρευνα τά δι
πλωματικά έγγραφα τής Κυανής ή Λευκής Βίβλου, 
καί ή σελήνη προβάλλει άπό τόν Υμηττόν, άλλοτε 
ώς φαλάκρα σχολαστικού, καί άλλοτε μέ τό πρόσω- 
πον μιας Άρτέμιδος, μέ πτυχίον πρωτοβαθμίου διδα- 
σκαλίσσης, άναζητούσης Ένδυμίονα σχολάρχην.

Άλλος κόσμος, θετικός δήθεν, βαθύς δήθεν, με
λετά είς τό φώς τής πανσελήνου, τά μεγάλα καί τά 
άληθινά.

Καί αύτό λέγεται ρυθμός.
Ή νύξ ή άττική, έκλείσθη μέσα είς άστυνομικάς 

διατάξεις, ή ζωή ή νυκτερινή έγινε νομοσχέδιον. 
Άρθρον πρώτον: Δέν έπιτρέπονται τά άσματα. 
Άρθρον δεύτερον : Απαγορεύονται καί αί συνομι- 
λίαι αί τρυφεραί.

Τό τραγουδάκι έφυγεν άπό τήν συνοικίαν, άπό τά 
χείλη τών νέων έπήγεν είς τήν λέσχην καί έγεινε 
πόκερ· έπήγεν είς τό καφφενεΐον καί έγεινε συζή- 
τησις· έπήγε είς τό γραφεΐον καί έγεινε σκέώις.

Ρυθμός !
Ή νεότης αγαπά νά έχη νευρασθένειαν, νά έπι- 

σκέπτεται τάς νευρολογικάς κλινικάς καί τά ύδρο- 
θεραπευτήρια.

Τάξις !
’Άλλη ζωή, άλλη άντίληψις, άλλαι ίδέαι. ’Εποχή 

τοΰ ήλεκτρισμοΰ. Ό ήλιος δέν έχει άρμα, άλλ’ αύτο- 
κίνητον’ ή αύγή μυρίζει βενζίνα. "Ολα εινε σοφά 
καί σοβαρά. Ό σπουργίτης έρωτά τούς διαβάτας :

—«Ύπεγράφη σάς παρακαλώ ή σύμβασις τών 
πυροβόλων ;

Τάξις !
Τά τριαντάφυλλα βαδίζουν κατά τετράδας μέ 

έναν έπιλοχίαν ήλίανθον έπί κεφαλής. Τά χρυσάν
θεμα παρακολουθούν μετ’ ένδιαφέροντος τάς έργα- 
σίας τής Βουλής. Αί άηδόνες τραγουδούν γερμανι
κήν μουσικήν καί γράφουν είς τά φύλλα τών δέν
δρων μουσικάς κριτικάς. Οί τροχοί τών αμαξών θορυ- 
βοΰν μέ νότες. Κάποτε ό ένας τροχός λέγει πρός 
τόν άλλον : «πρόσεχε φαλτσάρεις». Τά δένδρα ψυθι- 
ρίζουν μέ τήν σειράν. Πρώτα ή άκακίες, έπειτα ή 
λεΰκες καί τελευταία τά πεΰκα. Δένδρον ψιθυρίζον 
είς άκατάλληλον ώραν, άνακαλειται είς τήν τάξιν. 
Οί έρωτευμένοι αύτοκτονοΰν μέ ολους τούς κανόνας 
τής τέχνης. Ή καρδία τών άγαπώντων έχει ώρας 
έργασίμους καί ώρας άναπαύσεως. Ή καρδία τών 
γυναικών έργάζεται δι’ ολους άπό τό πρωί ώς τό 
βράδυ, μένει δέ κλειστή έκάστην Κυριακήν, δπως τά 
κουρεία. "Ολα κινούνται μέ ρυθμόν καί μέ ζηλευτήν 
τάξιν καί άκρίβειαν.

θαυμασία έποχή ή οποία έν τούτοις έπισκέπτεται 
καί τά ύδροθεραπευτήρια.

ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣΜΕΤΑΡΡΓΘΜΙΣΑΤΕ ΡΙΖΙΚΩΣ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έγράψαμεν είς τό προηγούμενον ημών άρθρον, «περί 
τοΰ ’Εθνικού πλούτου καί της έκπαιδεύσεως», οτι ή 
έκπαίδενσις ήλλαξεν δψιν σήμερον, έφ’ δλον τοΰ κόσμον.

Αί βιωτικαί άνάγκαι, αί έκ τοΰ πολιτισμού αύξη- 
θεΐσαι, κατέστησαν τόν ύπέρ τοΰ βίου αγώνα δυσχερέ- 
στερον τά εφόδια δέ τά παρεχόμενα πρός τοΰτο ύπό 
τών κλασικών η άνθρωπιστικών σχολείων, δέν έπαρκοϋ- 
σιν εις την νέαν γενεάν, δπως άντεπεξέλθη νικηφόρος 
καθ’ δλων τών εναντιοτήτων, προκειμένου μάλιστα περί 
συναγωνισμοΰ πρός ξένους μορφωμένους ώς δει πρός τόν 
σκοπόν των, μεθ’ ών έχουσι νά παλαίσωσιν οί ήμετεροι 
εις τάς έξω Έλληνικάς χώρας καί παροικίας.

Tempera mut^ntur ! Άλλοι χρόνοι, άλλαι 
άνάγκαι ! Τά «εθνικά καί τά σύνθετα» τά ιδού, ιού 
καί ού καί τά «πλην τών χρηστών χλούνων ετησίων 
καί τοΰ θηλικοΰ άφυίων» δέν παρέχουσιν άρτον την 
σήμερον.

Εις τήν εποχήν μας άπανταχον τον κόσμον σπονδά- 
ζουσι διά rd ζήσωσι, και δχι διά νά γίνωοι φιλόσοφοι !

Ταΰτα έγέννησαν τήν ανάγκην τής τεχνικής καί επαγ
γελματικής έν γένει έκπαιδεύσεως είς ήν, ημείς τόσον 
ύστεροΰμεν, ένω άλλαχοΰ κατά εκατοντάδας καί χιλι
άδας λειτουργοϋσιν αί εΐδικαί σχολαί, γεωργικαί, βιο- 

μηχανικαί, βιοτεχν,καί καί έπαγγελματικαί έν γένει 
πάσης διαβαθμίσεως καί πάσης ειδικότητας.

Άλλ’ ένω τοσοΰτον φώς ύπάρχει άπανταχοΰ τοΰ 
κόσμου, εις τό ζήτημα τοΰτο,κλασικόν σκότος έπικρατεΐ 
παρ’ ήμϊν.

Καί τό κλασικόν τοΰτο σκότος διαχέεται ακριβώς 
άπό τοΰ κέντρου τοΰ διέπον-ιος τά τής παιδείας, παρ’ 
ήμϊν,- καί διασκορπίζεται άνά παν τό έλεύθερον Κράτος 
καί τόν λοιπόν Ελληνισμόν.

Εινε άνάγκη έπείγουσα νά έννοήσωσιν οί διευθύνοντες 
έκάστοτε τά τής παιδεύσεώς μας, δτι ό ενφνής καί 
φιλομαθής ’Ελληνικός λαός έχει άνάγκην άλλον εΐδονς 
έκπαιδεύσεως, καί μορφώσεως, άπό έκεΐνο τό όποιον τό 
Κράτος παρέχει είς αύτόν.

Δέν θά κατορθωθ·/) ν’ άλλάξτ) τό σύστημα τό κατα- 
πνϊγον τήν Ελλάδα, καί δι’ αύτής τόν Ελληνισμόν 
όλόκληοον, τό σύστημα τό έπιζήσαν έαυτοΰ, τό άναχρο- 
νιστικόν καί όπισθοδρομικόν, τής συγκεντρώσεως ή κεν- 
τοοκοατείας, τό όποιον κατέστησε τήν Ελλάδα είδος 
ύδροκεφάλου;

Δέν θά φθάσωμεν έπί τέλους είς σύστημα σύμφωνον 
πρός τάς άπαιτήσεις τής σημερινής προόδου,είς σύστημα 
αύτοδιοικήσεως ή διοικητικής άποκεντρώσεως διά τοΰ 
οποίου θ’ άποκλείωνται αί μηδαμινότητες καί μετριό
τητες καί θ’ άναδεικνύωνται καί θά προτιμώνται οί 
πραγματικώς έξέχοντες έν έκάστω κλάδω ;

“Αν υίοθετήσωμεν σύστημα άποκεντρώσεως,μετά τοΰ 
δέοντος έλεγχον τών πράξεων έκάστου, τότε θά κατωρ- 
θωθή ν’ άνέλθωσι καί είς τήν άνωτάτην διεύθυνσιν 
τών τής παιδείας παρ’ ήμϊν, άνδρες ρηξικέλευθοι καί 
γνώσται τών άλλαχοΰ συμβαινόντων. Εκείνοι δέ θά δώ- 
σωσι νέαν ώθησιν είς τήν μόρφωσιν καί τήν πρόοδον τοΰ 
Ελληνικού Γένους.

Οί έχθροί τής άποκεντρώσεως φέρουσιν ώς έπιχείρημα, 
ούχί άνάξιον προσοχής, τήν τελείως άποτυχοΰσαν άπό- 
πειοαν, άποκεντρωτικής μεθόδου, είς τό μοναδικόν μας, 
ύπό πλείστας έπόψεις, Πανεπιστημιον.

Έκεϊ λέγουσιν, άφότου έφηρμόσθη είδος άποκεντρώ
σεως, τό Πανεπιστημιον έξέπεσεν άπό τής προτέρας αύ- 
τοΰ θέσεως καί έπιβολής.

Δέν έκλέγονται οί άριστοι άλλ’έπικρατεϊ ό νεποτισμός 
καί πολλοί λόγοι,άσχετοι πρός τήν έπιστημονικήν άξίαν 
τών ύποψηφίων καθηγητών, έπηρεάζουσι τήν έκλογήν 
αύτών ύπό τών σχολών, έπεμβαινόντων καί τών έκάστοτε 
ίσχυόντων κομμάτων.

“Αν, ούτε τό Πανεπιστημιον δέν εύρίσκεται είς τήν 
προσήκουσαν αύτώ περιωπήν, είς τοΰτο δέν πταίει ή 
άποκέντρωσις, άλλ’ ή κακή έφαρμογή αύτής.

Ή άποκέντρωσις ανεν έλεγχον παρακολουθοΰντος συ- 
στηματικώς τάς ύπηρεσιακάς πράξεις καί ένεργείας δλων 
τών παραγόντων μιας ύπηρεσίας ή ενός κλάδου, άπό τοΰ 
έλαχίστου μέχρι τοΰ μεγίστου, εινε παρωδία καί αύτα- 
πάτη.

“Αν άνεδιοργανοϋτο τό πανεπιστημιον καί είσηγείο 
είς αύτό πλήρης άποκέντρωσις καί αύτοδιοίκησις, άλλά 
μετ’ αύστηροΰ καί σνστηματικον έλεγχον, ού μόνον δέν 
θά έχρησίμευε τοΰτο ώς έπιχείρημα κατά τής άποκεν- 
τοώσεως, άλλά θά ήτο τό μέγιστον ύπέρ αύτής έπιχεί- 
οημα, καί θά ειχομεν βεβαίως άλλας προόδους νά σημειώ- 
σωμεν παρ’ ήμϊν είς βλους τούς κλάδους.

Άλλά δυστυχώς πέπρωται παρ’ ήμϊν τά πάντα νά 
στρεβλοΰνται καί νά μετατοπίζωνται ή νά παραδοΰνται.

« Όδηγήσατέ μας εις τήν οδόν τής σωτηρίας» έλεγεν 
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άλλοτε ό Φίχτε είς τούς έπαίοντας έν Γερμανία, «τήν 
οποίαν και μόνον πρέπει νά δημιουργήσωμεν, άν είνε 
άκόμη δυνατόν νά σωθώμεν».

Και έζήτει ό Φίχτε ριζικήν εκπαιδευτικήν μεταρρύ- 
θμισιν, οί δέ αρμόδιοι ηχούσαν τούς λόγους αύτοΰ καί 
ή Γερμανία έγινεν, ή Γερμανία της σήμερον, ύπερακοντί- 
σασα δλα σχεδόν τά άλλα έθνη είς τήν οδόν τής πόοόδου. 
Και οφείλεται ή έπικράτησις αυτή τής Γερμανίας, είς τό 
επικράτησαν εκεί σύστημα, τής τεχνικής έκπαιδεύσεως, 
τής άφθόνως παρεχομένης είς τόν Γερμανικόν λαόν.

Χρειάζεται καί εδώ μία φωνή ενός άλέκτοοος, ένός 
Φίχτε, ή όποια νά βροντοφωνήσν) είς τούς ίσχύοντας. Με
ταρρυθμίσατε ριζικώς τδ σύστημα τής εκπαιδεύσεως, αλ
λάξετε άρδην τδ σύστημα τής διοικήσεως.

Δ. Α. ΡΟΓΣΟΠΟΓΛΟΣ
------------------^-ϊγ»ΟΦ®γγ——-----------------

Η ΓΥΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΑΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Β'
Ή έν τώ πρώτω μέρει τής παρούσης μελέτης γενο- 

μένη σύντομος έπισκόπησις, κατέδειξε τήν ταπεινήν τής 
γυναικός Οέσιν έν ταϊς μή χριστιανικαϊς κο.νωνίαις. Ή 
γυνή θεωρείται, κατά το μάλλον ή ήττον, ώς ιδιοκτησία 
τοΰ άνδρός, οίονεί ώς άνθρωπος δευτέοας τάξεως.

Καθ’ήν όμως έποχήν, τό κήρυγμα τοΰ Σωτήρος, ήλευ- 
θέρου τήν ανθρωπότητα άπό τής πνευματικής δουλείας, 
ταύτοχρόνως τό αύτό κήρυγμα ήλευθέρου τήν γυναίκα 
άπό τής συζυγικής δεσποτείας καί άνήγαγε ταύτην είς 
τήν δέουσαν περιωπήν, τήν έξισοΰσαν έκείνην πρός 
τόν άνδρα, τήν άπονέμουσαν αύτή τήν ιδίαν άνθοωπίν^ν 
άξίαν, ήν και έκείνω. Άλλά ποΐαι είναι αί εύαγγελικαί 
άρχαί, αί όποϊαι έπέφερον τήν άνύψωσιν τής θέσεως τής 
γυναικός; Πρώτον είναι ή άρχή τής μονογαμίας, του 
άπαραιτητου τούτου όρου πρός άληθή οικογενειακόν 
βίον διά τής πολυγαμίας ή γυνή έξευτελίζεται, ό άνήρ 
καθίσταται δεσπότης καί τύραννος, έγείρων περί αυτόν 
όιχονοίας καί ζηλοτυπίας καί έριδας, πας δέ άληθής 
δεσμός άγάπης μεταξύ άνδρός καί γυναικός έκλείπει. Τό 
Εύαγγέλιον κηρύττει ιερόν τόν μεταξύ τών συζύγων 
δεσμόν, έχοντα ώς πρότυπον τήν αγίαν σχέσιν τοΰ Χρι
στοί! πρός τήν εκκλησίαν δέν είναι άνθρωπίνη απλώς 
έπιθυμία ή ένοΰσα είς έν τούς συζύγους, άλλ’ είναι καί 
Θεοϋ θέλημα, καί ούτως ό γάμος κηρύσσεται ώς σύνδε
σμος θείος καί συνεπώς άδιάλυτος (έκτος δΓ ώρισμένους 
λόγους)· ·ούς ό Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μή χώρι
ζε τω»- τοιουτοτρόπως ή γυνή δέν ύπόκειται πλέον είς 
τήν αυθαιρεσίαν τοΰ συζύγου, δυναμένου ν’ άποδιώξη 
ταύτην κατά βούλησιν. Τέλος ένώ διά τήν άρχαίαν άντί- 
ληψιν μόνον ή άπιστία τής συζύγου ήτο άξιόποινος, ό 
Χριστός κηρύττει ώς αμαρτωλόν και ένοχον και τόν πα- 
ρεκτρεπόμενον σύζυγον «ό άναμάρτητος υμών ποώτος 
τόν λίθον έπ’ αύτή βαλέτω» έφώνησε ποός τούς ζητοΰν- 
τας παρ’ αύτοΰ τόν λιθοβολισμόν τής παρεκτραπείσης 
γυναικός. Και ύπάρχουσι μέν έν τή Καινή Διαθήκη χω
ρία τινά φαινόμενα έκ πρώτης όψεως άναγνωρίζοντα τήν 
κατωτέραν τής γυναικός άξίαν, άλλά ταΰτα πρέπει νά 
έξηγηθώσιν ή έκ καιρικών περιστάσεων καί έθίαων (ώς 
λ.χ. τής συνήθειας τοΰ νά κανακαλύπτωσιν αί γυναίκες 
τήν κεφαλήν προσευχόμενα·.), ή έκ τοΰ ότι ό χριστιανι
σμός δέν ένεφανίσθη ώς βιαία κοινωνική έπανάστασις, 

έπιζητοΰσα τήν διά μαγικής ράβδου άπότομον τών κοι
νωνικών συνθηκών άνατροπήν, άλλ’ έπεζήτει νά κερδίση 
ύπέρ αύτοΰ καί τών άρχών του τόν κόσμον δΓ ειρηνικής 
και μακροχρονίου άφομοιωτικής δράσεως. Άλλ’ έκτος 
τούτου καί πολλαι εύαγγελικαί ρήσεις παρεξηγήθησαν. 
Ούτως, έθεωρήθη πολλάκις ώς ταπεινοϋν τήν θέσιν τής 
γυναικός τό δίδαγμα τοΰ Παύλου, «αί γυναίκες τοΐς ίδί- 
οις άνδράσιν ύποτάσσεσθε» καί «ή γυ 'ή ΐνα φοβήται τόν 
άνδρα»· ώς όμως έν παντί συνδέσμω, οΰτω καί έν τφ 
οίκογενειακώ, δέον χάριν τής ένότητος καί αρμονίας νά 
ύπάρχη κεφαλή τις διευθύνουσα· συνιστών δ’ ο Παύλος 
ύποταγήν είς τήν κεφαλήν ταύτην δέν έννοεΐ δουλικήν 
τοιαύτην, άλλ’ όλως έκουσίαν, έπιβαλλομένην έκ κοινω
νικών καί φυσικών συνθηκών, ηθικήν ούτως είπεΐν υπο
ταγήν, έχουσαν άνάλογον, κατά τόν αυτόν Παύλον, τήν 
ύποταγήν τής ’Εκκλησίας είς τόν Χριστόν. Τό «ύποτάσ
σεσθε» είναι έναντίον τοΰ στασιάζετε, καί συνιστών ό 
Παΰλος πρός τάς γυναίκας νά μή διαφωνώσι καί στα- 
σιάζωσι κατά τών συζύγων αύτών, προφανώς δέν διδά
σκει τι ταπεινοϋν τήν Οέσιν τής γυναικός. “Οπως δ’ έν 
τή κατωτάτη θρησκευτική βαθμίδι άναγκαΐος παράγων 
είναι ό φόβος, οΰτω καί έν τή οικογενειακή, άλλ’ ώς 
παρ’ έκείνγ, οΰτω καί παρά ταύτη, ισχύει ό εύαγγελικός 
κανών ότι «ή τελεία άγάπη έξω βάλλει τόν φόβον»· ώς 
λέγει ό Χρυσόστομος «ή άγάπη συνδέει τόν γάμον καί 
ούχί ό φόβος». “Οτι όμως αί σχέσεις αύται τής ύποταγής 
καί τοΰ φόβου, προέρχονται μόνον έκ καιρικών, φυσικών 
καί κοινωνικών συνθηκών είναι φανερόν, διότι καθ’ εαυτό 
ούδεμία διαφορά ύπάρχει μεταξύ άνδρός καί γυναικός, 
έχόντων τήν αύτήν άνθρωπίνην άξίαν: «ούκ ένι άρσεν 
καί θήλυ, πάντες γάρ ύμεΐς, είς έστε έν Χριστώ ’Ιησού». 
Ούδέ δύναται νά έξαχθή τό έναντίον έκ τής άπαγορεύ- 
σεως τοΰ κηρύγματος ύπό γυναικών άπ’ ’Εκκλησίας, 
διότι έάν σήμερον θά προσέκρουε, κατά τό μάλλον ή 
ήττον, είς τήν κοινήν συνείδησιν γυνή κηρύττουσα άπ’ 
’Εκκλησίας, πόσω μάλλον θά συνέβαινε τοΰτο πρό δέκα 
ε’ννέα όλων αιώνων, έν έποχή έν ή άκόμη διέβλεπαν είς 
τήν γυναίκα κατώτερόν τι δν! Τούναντίον δμως έπε- 
τράπη είς τήν γυναίκα ή πλήρης συμμετοχή είς τήν λα
τρείαν, όμοΰ μετά τών άνδρών — ό γυναικωνίτης ήτο 
άγνωστος κατά τούς άποστολικούς χρόνους, ώς μαρτυρεί 
ό Χρυσόστομος — έπίσης δ’ άνεγνωρίσθη είς αύτήν τό 
δικαίωμα νά προφητεύη καί νά εύαγγελίζηται καί νά 
ψάλλη· κατά τόν ’Ισίδωρον τόν Πηλουσιώτην δμως παρε- 
χωρήθη είς τάς γυναίκας νά ψάλλωσιν «ΐνα παύσωσι τάς 
έν ταΐς έκκλησίαις φλυαρίας αύτών».

Ποίαν άξίαν άπέδιδεν ό Κύριος εις τήν γυναίκα, άπο- 
δεικνύεται έκ τοΰ ότι δέν άπηξίωσε νά κηρύξη τάς αιω
νίους άληθείας περί πνευματικότητας τοΰ Θεοΰ όμιλών 
πρός γυναίκα, έκ τοΰ ότι φιλικοί δεσμοί συνέδεον αύτόν 
πρός εύσεβεΐς γυναίκας, τήν Μαρίαν καί τήν Μάρθαν λ.χ. 
καί έκ τοΰ οτι είσακούων δεήσεις γυναικών κατέπεμψεν 
είς διαφόρους περιστάσεις τήν χάριν καί τήν εύλογίαν 
του έπ’ αύτάς. Άλλά καί τόν Χριστόν κηρύττοντα πα- 
ρηκολούθουν πισταί γυναίκες, ώς ή Μαρία ή Μαγδα- 
ληνή, ή ’Ιωάννα ή τοΰ Χουζα, ή Σουσάννα καί έτεραι 
πολλαι. Καί ένώ τινες τών μαθητών κατά τάς τελευ
ταίας ημέρας έδειλίασαν καί έκλονίσθησαν, αί γυναίκες 
ήκολούθησαν τόν Κύριον μέχρι τοΰ Γολγοθά, καί παρέ- 
μενον παρά τούς πόδας τοΰ σταυρού καί παρηκολούθη- 
σαν τό δραμα μέχρι τής έναποθέσεως τοΰ παναχράντου 
σώματος έν τώ μνήμείω.

Πόσον μεγάλην έπίδρασιν έσχον αί γυναίκες, κατά 

τήν άποστολικήν έποχήν είς τάς νεοπαγείς κοινότητας 
καί κατά πόσον καί είς αύτάς οφείλεται ή ταχεία τοΰ 
εύαγγελίου διάδοσις, μαρτυροΰσιν αΐτε πράξεις τών 
Αποστόλων και αί έπιστολαί τοΰ Παύλου. ’Εν Ίεοοσο- 
λύμοις, μετά τήν άνάληψιν τοΰ Κυρίου, οί άπόστολοι 
προσηύχοντο εις τι ύπερώον μετά τής μητρός τοΰ Κυρίου 
καί τών άλλων γυναικών· έν Φιλίπποις είργάσθησαν 
χάριν τοΰ εύαγγελίου ή Εύωδία καί ή Συντύχη· έν Κο- 
λοσσαϊς ή οικία τής Νύμφης έχρησίμευε διά τάς συνα
θροίσεις τής Εκκλησίας· έν Κορίνθω ή Χλόη, έν Κεγ- 
χρεαΐς ή Φο ίβη, έν 'Ρώμη ή Μαριάμ, ή Τρύφαινα, 
ή Τρυφώσα, ή Περσίς και ή ’Ιουλία έκοπίασαν πολύ 
έν Κυριω- τήν δέ ’Ιουλίαν άποκαλεΐ ό Παΰλος έπί- 
σημον έν τοΐς άποστόλοις. Έκ τών σπουδαιοτέρων 
κατηχητών τής άποστολικής έποχής ήτο ή Πρίσκιλ- 
λα, ή συνεργός τοΰ Παύλου, ή κατηχησασα τόν σοφόν 
Άπολλώ. Πρώτον παράδειγμα γυναικείας μερίμνης 
δΓ άπορους παρέχει ήμΐν έν Ίόππη ή Ταβέα, ράπτουσα 
ένδύματα διά τάς πτωχάς χήρας. Έν Εύρώπη ό πρώτος 
άνθρωπος ό δεχθείς τό χριστιανικόν βάπτισμα—είς Φι
λίππους τής Μακεδονίας — ήτο γυνή, ή Λυδία, καί είς 
τόν οϊκόν της συνηθροίζοντο οί γενόμενοι χριστιανοί. Έν 
Άθήναις έν έκ τών δύο όνομαζομένων προσώπων, τών 
έπιστραφέντων είς τόν χριστιανισμόν διά τοΰ κηρύγμα - 
τος τοΰ Παύλου, ήτο γυνή, ή Δάμαρις. Ταχέως δ' αί 
χήραι καί αί διακόνισσα·, άνέλαβον έν τή Έκκλησίφ 
έ'ργα, δΓ ά γυναίκες ήσαν καταλληλότερα·, (φροντίς περί 
ένδεών καί ξένων, κατήχησις γυναικών καί παρουσία 
κατά τό βάπτισμα αύτών κ.τ.τ.). Καί έν γένει κατά 
τούς πρώτους αιώνας τοΰ χριστιανισμού πλεΐσται γυναί
κες άνέγραψαν χρυσοΐς γράμμασι τό όνομα αύτών είς τάς 
δέλτους τής έκκλησιαστικής ιστορίας, διακριθεΐσαι ή 
διά τής λογιότητος αύτών, ή δι’ έργων εύποιίας ή διά 
τής άποκτήσεως τοΰ άμαράντου μαρτυρικού στεφάνου έν 
καιρώ τών διωγμών. Τοιαύτη δ’ ήτο ή θέσις τής γυναι- 
κός έν τή άρχαίφ Έκκλησίφ, ώστε ό έχθρός τοΰ χρι- 
στιανισμοΰ, Κέλσος, καλεί τόν χριστιανισμόν είρωνικώς 
θρησκείαν τών γυναικών. Έάν έν τοΐς μετέπειτα χρό- 
νοις, ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ ύπερασκητικοΰ πνεύματος 
τής έποχής, έλησμονήθη ύπό τινων ή ύψηλή τής γυναί
κας άξία καί έχαρακτηρίσθη ή γυνή ώς ή θύρα ή άγουσα 
πρός τόν διάβολον, τό τοιοΰτο δέν προσήκει ν’ άποδώ- 
σωμεν είς τάς χριστιανικάς άρχάς, άλλά τούναντίον είς 
παρεξήγησιν τούτων καί είς ολως ύποκειμενικήν άντί- 
ληψιν, ξένην ποός τήν γνησίαν εύαγγελικήν διδασκαλίαν.

ΔΗΜ. ΣΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΣ 
Ύφηγητης της Δογματικής

Ό ρηξικέλευθος συγγραφεύς τοΰ «Νέου Πνεύματος» 
τό όποιον τόσον ίσχυράν έντύπωσιν έπροξένησεν εις τήν 
κοινωνίαν μας, διά τάς πλήρεις άγνοϋ πατριωτισμού ιδέας 
τοΰ συγγραφέως του, συνεχίζων τό ευγενές έργον του, 
εκδίδει είς τόμον ΕΚΚΛΗΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛ
ΛΗΝΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ.

Κατ’ευμενή παραχώρησιν τοΰ συγγραφέως δη μοσιεύο- 
μεν αποσπάσματα έκ τοΰ πρώτου μέρους τοΰ τόμου τού
του δπερ φέρει τόν τίτλον:

8ΕΣΙΣ ΤΟΪ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Άπδ τής έμφανίσεως τής ’Ελληνικής φυλής έως 

σήμερα, δεν έφάνη καμμία συνολική εργασία, εξη
γούσα έκ ρίζης ολόκληρον τδ ελληνικόν φαινό- 

μενον, μέ βάσιν τήν γνώσιν τής έλλ. γής και τοϋ 
έλλ. ζώου, άναλύουσα ολόκληρον τδ παρελθόν καί 
τδ παρδν καί έξ αυτών άνασυνθέτουσα καί σχεδιο
γραφούσα τδ αϋριον.

Αί ξέναι έργασίαι, αί περισσότεροι τμηματικοί, 
αναλύουν ψυχρώς τδ παρελθόν καί ούτε είνε ή δου
λειά τοΰ ξένου νά δδηγήση τδν νοικοκύρη πώς νά 
φτιάση τδ σπήτί του. Αί δέ ελληνικοί—ψυχρώς 
φιλελληνικαί μάλλον,—ήλιθία μιμητικοί καί μετα
φραστικοί, τίποτα δέν λέγουν διά τδ αϋριον.

Καί έφ δσον δέν ύπαρξη μία τουλάχιστον έργα- 
σία τοιαύτη, σημαιοφόρος, αναλυτική καί συνδετική 
παρελθόντος καί παρόντος καί ταύτοχρόνως σχε· 
διαστική τής αϋριον, μία τοιαύτη γεννώσα χιλίας 
άλλας, άλλά τοιαύτας, τών αδυνάτων αδύνατον ή 
Έλλ. φυλή ν' απόκτηση συναίσθησιν έαυτής, αδύ
νατον τών άδυνάτων νά όρθωθή καί προχωρήση 
γενναία έμπρός.

’ Ο ’Ελληνισμός θά διαμένη γίγας πεσμένος ανά
σκελα, τρωγόμενος άπδ μίγες καί σκουλήκια, σκύ
λους καί λύκους, πάσα δέ έλπίς άναλάμφεως αλη
θινού ελληνισμού καθαρά ματαιοπονία: Ουτοπία.

Αρχίζετε τδ κάθε τι:
Άπδ τήν άρχή.
Άπδ τή ρίζα.
Άπδ τή βάσι.
Μήν κρεμάτε άπδ τή στέγη ξεπατωμένου σπη- 

τιοΰ, στερεές σκαλωσιές. Θά γκρεμισθήτε μαζύ τους, 
μαζύ του καί σεις μαζύ.

Αρχίζετε άπδ τήν άρχή.
Μήν άρχίζετε άπδ τις λεπτομέριες καί μή χά

νεσθε πρώτα στις λεπτομέριες.
’Όλα τά ελληνικά προβλήματα διά νά λυθούν 

πρέπει νά ξανατεθούν άπδ τήν άρχή, νά ξαναλυ- 
θούν άπδ τήν άρχή.

Καί δλα μαζύ άποτελούν τό δλον έλλ. πρόβλημα, 
πού διά νά λυθή, πρέπει νά ξανατεθή άπδ τήν άρχή.

Ό ’Αλέξανδρος είνε ό "Ωριμος ’Ανδρικός ’Εγκέ
φαλος τοΰ Ελληνισμού, δπως και αυτός δ Ελλη
νισμός είνε ήδη Άνήρ. Μέ μάτι θεοΰ διατρέχει τόν 
Κόσμον, σπείρει σοφώτατα τόν Έλλ. ΣΠΟΡΟΝ, 
βιζώνει καί άναπτύσσει καί πολλοπλασιάζει τάς 
χιλιάδας χιλιάδων Κοινότητας, τάς καθιερώνει καί 
τάς εδραιώνει, παντοΰ δπου ήσαν ανέκαθεν καί παν
τού δπου δέν ήσαν άκόμη. Μέ μάτι θεοΰ βλέπων τά 
ναυτικά, έμπορικά, συγκοινωνικά καί έκπολιτιστικά 
σημεία τής Γής, ιδρύει καί στήνει τάς Έλλ. Πόλεις, 
ΦΑΡΟΓΣ αληθινούς Κινήσεως, Προόδου, Φωτός 
καί Πολιτισμού διά τόν δρόμον τής Άνθρωπότητος. 
Δημιουργεί ένα τελειότατον δίκτυον Έλλ. Πολιτι
σμού. Αί πόλεις δέ αύται, καί αί ανέκαθεν ούσαι καί 
αί νέαι, άπαξ έδραιωθεΐσαι καί καθιερωθεισαι διά τού 
’Αλεξανδρινού Γοήτρου, σχεδόν, δυνατόν είπεΐν, δέν 
είχον άνάγκην πλέον ούτε Διαδόχων ούτε μεγάλοι» 
Κράτους διά νά ύπάρξουν, διά νά έκτελέσουν τόν 
προορισμόν των. Διότι τό κάθε καλόν είς τόν κόσμον 
είνε μισό καλό καί μισό κακό, δπως δέν ύπάρχεί 
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κακό, τοΰ οποίου τό μισό νά μήν είνε καλό. Ουτω ό 
Εγωισμός τοΰ ' Ελληνος, καί τοΰ ομίλου τών Ελλή
νων, ποΰ άποτελοΰν τάς Κοινότητας, τά Άστεα, τάς 
Πόλεις, ό Καταστρεπτικός διά τήν ένότητα τοΰ 
δλου, τήν συστηματικήν του συγκέντρωσιν, όργάνω- 
σιν καί Προχώρησιν, αυτός ό ίδιος είνε ό ισχυρότα
τος λόγος τής ύπάρξεως καί διασώσεως τής φυ
λής, διότι—όλόκληρος ή Ιστορία τό σαλπίζει καί 
είνε έντελώς ανεξήγητος άλλως—κάθε ΧΟΥΦΤΑ 
Ελλήνων πεταμένη οπουδήποτε τής Γής, άποτε- 
λοΰσα Κοινότητα, έχει μέσα της τά στοιχεία καί 
τάς δυνάμεις ενός Έθνους ολοκλήρου, ακριβώς δπως 
ό φυτικός Σπόρος έχει μέσα του, έν δυνάμει καί 
μικρογραφίφ, ολόκληρον τό δένδρον, όλόκληρος δέ 
ή Ιστορία μας σαλπίζει, δτι δέν υπήρξε ποτέ Κατά- 
κτησις γενική τοΰ Έλληνισμοΰ, δτι δλοι έν γένει οί 
Κατακτηταί ήναγκάσθησαν νά συμβληθώσι σχεδόν 
μέ κάθε μίαν, καί μέ κάθε μίαν Κοινότητα σχεδόν 
διαφορετικά, σάν κάθε μία νά ήτο ένα μικροσκοπι- 
κόν Έθνάριον, άλλο. Καί είνε. Διότι έχει μέσα της, 
φυσικά, ετοίμους νά πεταχθοΰν σέ κάθε περίστασι 
καί μεγάλους καί απαράμιλλους. Τό Στρατηγό, τόν 
Πολιτικό, τόν Ρήτορα, τόν Πρεσβευτή, τόν Διπλω
μάτη, τό κάθε τι καί δλας τάς ήθικάς καί πνευμα- 
τικάς δυνάμεις ενός Έθνους. Ουτω τότε μόνον ή 
φυλή έκσπά είς μίαν άλματικήν ακμήν καί άνθησιν 
γενικήν, γενικοτάτην. Είς τήν ’Ανατολήν εισέρχε
ται Κυρίαρχος ή Κίνησις. Ή ακίνητος ’Ανατολή, 
φαίνεται κινουμένη, διότι τήν κινοΰμεν έμεΐς. Τό 
Νεκρόν Έμπόριόν της, ή τό διαρκώς έμποδιζόμενον, 
δλοι οί Νεκροί θησαυροί τών Βαρβάρων Λαών, περι
έρχονται είς χεΐράς μας καί κινούνται καί διοχε
τεύονται διά τοΰ μεγάλου 'ι μπορικοΰ δικτύου ποΰ 
έγκαθίσταται κυρίαρχον. Τό Έμπόριόν ’Ινδιών, 
’Αφρικής, Συρίας, Μεσοποταμίας. Αίγύπτου, ’Αρα
βίας, ’Αρμενίας, είνε είς χεΐράς μας, καί διά τής ξη- 
ράς καί διά τής ύγράς δδοΰ διασπείρεται παντοΰ, καί 
ό πλοΰτος ρέει είς δλον τόν Έλλ. Κόσμον, φθάνει 
μέχρι τής έδώ Ελλάδος διά πρώτην φοράν. Καί διά 
πρώτην φοράν ολόκληρον τό Ελληνικόν εύημερεΐ.

’Αλλά δέν είμεθα έμεΐς ούτε Άγγλοι, ούτε Γερ
μανοί ΜΠΑΚΑΛΗΔΕΣ. Ή Έμπορικότης μας δέν 
είνε σκοπός, δπως δλων αύτών τών Άγριογουρουνι- 
κών Λαών, τών Τωρινών. Είνε μέσον μόνον. Όλό
κληρος ή Ιστορία μας τό βροντοφωνάζει. Ό Πλοΰ- 
τός μας, είνε μόνον μέσον καί βάθρον, διά νά ύψώ- 
νωμεν αμέσως τό Φώς καί τό Πνεύμα καί τόν Πολι
τισμόν, διά τόν έαυτόν μας καί τους γύρω μας Λα
ούς, δπου καί άν εύρισκόμεθα έγκατεστημένοι. Καί δ 
άνδρικός Νοΰς ήμών τών τότε, μετά τό Νεανικόν 
Αθηναϊκόν γλέντι καί άσμα, τρέπεται αμέσως πρός 
τήν σοβαράν ’Επιστήμην, πρός τήν συστηματικήν 
όργάνωσιν τοΰ Πνευματικοΰ κόσμου. Ούδέποτε ή 
βαθεΐα Σκέψις καί έξέτασις τών Πραγμάτων τής 
Γής, ή Πραγματική Σκέψις, άνθησε περισσότερον 
καί γενικώτερον είς τήν φυλήν μας. Ούδέποτε τό 
οργανωτικόν μας Πνεύμα καί ή συναίσθησις τοΰ 
προορισμού μας, ύπήρξε βαθύτερον αισθητή είς έμάς 

τούς ίδιους. Τότε έχομεν διά πρώτην φοράν τήν έν- 
τελή συναίσθησιν δτι έργαζόμεθα διά τόν Κόσμον 
δλόκληρον, δτι τό μέλλον τής Ανθρωπότητας έξαρ- 
τάται από έμάς, δτι είμεθα οί Τακτοποιοί, Όργα- 
νωταί, Ρυθμισταί, 'Οδηγηται καί Διενϋυνται 
τοΰ Πραγματικοΰ καί τοΰ Πνευματικοΰ Κόσμου τής 
Οικουμένης. Έχομεν τήν συναίσθησιν δτι ή Τύχη 
τής Οικουμένης είνε στά χέρια τά δικά μας. Καί τά 
τότε γεγονότα λέγουν, δτι ούδέποτε ή Συστηματική 
σκέψις καί ή δργανωτική ’Εργασία άνθησε δυνατό
τερα είς τήν φυλήν μας καί ούδέποΐε άποτελέσματα 
τό έδειξαν καθαρότερα.

Ή ΐόρυσις τοΰ Χριστιανικού μας 
Κράτους είνε δχι μόνον Πραγμάτω- 
τωσις καί Κορύφωσις τοΰ φυσικοΰ 
Άλεξανίρινοΰ Έργου, άλλά καί ή 
βροντώδης Άπόδειξις δι’αΰτής ταύ
της τίς Νέας θρησκείας, δι’ ανεξ
αιρέτως δλων της τών έκδηλώσεων, 
τής έντελοΰς γνησιότητας καί ΕΛ
ΛΗΝΟΣ καί ΕΛΑ. II ΝΕΥΜΑΤΟΣ, 
—δτι δχι μόνον δέν άνεμίχβη μέ τί
ποτε, άλλ’ δτι έπολέμησε δυνατό
τατα καί κατά τήν ’Αλεξανδρινήν 
καί κατά τήν Ρωμαϊκήν περίοδον, 
δλας τάς ’Ανατολικάς ’Ιδέας καί 
έπιδράσεις, καί αύτή δέ άκόμη ή 
ύπό τών καιρών καί τών φορών 
τών ’Ανθρωπείων, παρουσιασθεΐσα— 
Ή 'Εβραϊκή ’Ιδέα—ώς πραγματική 
άνάμιξις, είνε άπλώς, φανεροτάτη 
πολιτική ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΣ δύο πραγ
μάτων έντελώς διαφορετικής φύ- 
σεως, άκριβώς διότι ήτο άδύνατον 
νά άναμιχθοΰν ή συγχωνευθοΰν. Καί 
ή Συγκόλλησιςδέ αύτή βρον- 
τοφωνεί καί τήν ζωτικότητα καί 
τήν γνησιότητα ήμών τών τότε, 
διότι διά νά κατορθωθή καί αύτή, 
έδέησε καί είς τόν Πνευματικόν 
Κόσμον καί είς τόν Πραγματικόν 
νά μεταμορφωθώ ριζικώς δλόκλη- 
ρος ή Εβραϊκή ’Ιδέα.

Ουτω παρά τά δύο ριζικότατα καί πανολεθριό- 
τατα έλαττώματα τής φυλής, τήν ΔΙΧΟΝΟΙΑΝ καί 
τόνΦΘΟΝΟΝ μεταξύ τώνάτόμων, τά άξερίζωτα, 
τά αιωνίως άπομακρύνοντα ή καταβάλλοντα ή έξα- 
δυνατίζοντα τά δυνατά άτομα τής φυλής καί τάς 
προσπάθειας των, τά έξουδετερωτικά καί έξολοθρευ- 
τικά παντός καλοΰ ποΰ έχομεν, τά προαιωνίως γεν- 
νώντα καί βοηθοΰντα δλους τούς χθρούς τής φυλής 
τά δύο καταχθόνια αύτά Δαιμονικά πρόσωπα, τά 
όποια σάν περίφημοι δραματικοί Συγγραφείς, δρα- 
ματουργοΰν τήν ιστορίαν μας, παρά τήν άδυναμίαν 
ένός τινός Διαδόχου, νά κατανικήση πάντας τούς 
άλλους καί Ά λεξανδρωθή έντελώς, παρά τήν 
ώςέκ τούτου μοιραίαν παρέμβασιν τοΰ Ρωμαίου— 
’Αστυφύλακας, χωροφύλακος τοΰ Ελληνι
σμού—ΤΟ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΟΝΕΙΡΟΝ— 
ΕΡΓΟΝ ΦΥΣΙΚΟΝ ΜΕ ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΓΡΑΝ1ΤΙΚΑ 
ΘΕΜΕΛΙΑ, συντελειται άπροσκόπτως, πνίγον είς 
τόν δρόμον του καί αύτόν τόν Ρωμαΐον, περίφημα 
ύπηρετήσαντα καί ΦΟΪΣΚΙΣΑΝΤΑ τήν φυλήν μας, 
τελειοΰται κατά φυσικήν ανάγκην καί συνέπειαν, 
είς τήν τελειωτικήν σύστασιν τής ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 
ΜΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, διά τής αρπαγής ώς 
προσχημάτων καί ώς οπλών Έπικρατή- 

σ ε ω ς, άφ’ ένός τοΰ Ρωμαϊκοΰ Στέμματος άπό τό 
κεφάλι τοΰ Ρωμαίου τοΰ σπρωχθέντος άπό μάς καί 
πεσόντος είς Ρούσικο μεθύσι πολιτισμού, καί άφ’ έτέ- 
ρου ένός Τυχαίου τυχαίως εύρεθέντος είς τόν δρόμον 
μας, άλλά Τυχηροτάτου καί Εύτυχεστάτου 
ΘΕΟΥ, τοΰ φωνάξαντος μόλις μάς είδε : Τ ό ρ α 
θά δο ξασ θ ώ, τοΰ μεταποιηθέντος μέν'είς κόσκινον 
ύφ’ ήμών , άλλά πραγματικώς δοξασθέντος, δσον 
βεβαίως ούτε είς τόν ύπνον του ήτο δυνατόν ποτέ νά 
τό φαντασθή.

Κύριοι ποΰ παίζετε τόν Έλληνα 
καί τήν Ελλάδα καί ψάλλετε δλην 
τήν ώρα . .. ΚΟΙΤΙΔΑ .. ,ΕΛΕΥΘΕ- 
ΡΙΑ.. . Καί τά άλλα δμοια, πρέπει 
νά θέλετε τό ΕΛΑ. ΠΝΕΥΜΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ.

Κάθε Λαός κάθε έποχής, αισθάνεται τήν άνάγκην 
νά γονατίση καί νά δέεται πρός κάτι ΤΙ. Είνε έντε
λώς άδιάφορον τό πρός ΤΙ. Κάθε ΤΙ είνε καλόν δταν 
δέν τοΰ μειώνει τάς δυνάμεις τής Ζωής, δέν τό άπο- 
σύρει άπό τήν Γήν, δέν τό στερεί τής Χαράς καί τής 
Ηδονής τοΰ Ζεΐν. Καί είνε περίφημον δταν δέν τσα
κώνεται μέ τά άλλα ΤΙ και θέλει νά τά φάη. Πάσης 
θρησκείας έχούσης ψήφους, ή δουλία είνε νά διορίζη 
τούς παπάδες της, νά δέχεται τά κεριά, νά τρώη τήν 
λειτουργιά, νά παρηγορή τούς άσθενεΐς καί δυστυχείς, 
νά συνοδεύη τούς νεκρούς μέ παρηγορητικά μοιρολό- 
για. Ή άπό τής έμφανίσεως τοΰ Εβραϊσμού θρησκο
μανής καί μισαλλόδοξος κατάστασις τών ανθρώπων, 
ή σύριζα άντιφυσική καί σύριζα ΑΝΗΘΙΚΟΣ, ή 
κατασαπίσασα αιώνας καί τόν Φραγκόκοσμον, είνε 
άπόρροια τοΰ έκτοτε έμβολιασμοΰ τών ’Ανθρώπων 
μέ τό λυσασμένον 'Εβραϊκόν ΙΟΝ ΘΕΟΜΑΝΙΑΣ. 
Πρίν, ούτε ό ένας θεός ήθελε νά σκοτώση τόν άλλον, 
ούτε κανείς ήθελε νά ξεπατώση δλους διά νά μοναρ- 
χήση αύτός. Πρίν οί άνθρωποι δέν έθεομανοΰσαν, 
δπως κάνουν έκτοτε.

Καί έμεΐς έφτιάσαμεν τόν Χριστιανισμόν καί 
έμεΐς έπομένως έδημιουργήσαμεν τήν κατάστασιν 
αύτήν καί έμεΐς συνεπώς όφείλομεν νά την άλλά- 
ξωμεν και άπελευθερώσωμεν τον κόσμον.

Διότι καί μόνον έμεΐς δυνάμεθα νά τό κάμωμεν.
Καί πρέπει· δχι μόνον διά τούς άλλους, άλλά καί 

δι’ ήμάς, διά νά δυνηθώμεν νά άντλήσωμεν άπό τά 
ένταφιασμένα τρίσβαθα τής Έλλ. ψυχής μας, Νέας 
Δονάμεις, δλας μας τάς Δυνάμεις, διά νά έλπίσω- 
μεν δτι δυνατόν νά νικήσωμεν καί ύπάρξωμεν, κατά 
τόν άπελπισμένον άγώνα ποΰ έχομεν έμπρός μας. 
Τό ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ‘Ελληνικόν Πνεύμα τό άνα- 
σταινόμενον άπό τών έγκάτων τής Μητρός Γής, τό 
προσπαθούν νά σπάση κάθε άλυσσίδες καί προχω- 
ρήση έλεύθερα φωτεινόν καί καταλάμπον τόν δρόμον 
τής φυλής, ΑΝΑΓΚ11 νά πολεμήση τόν κτηνώδη 
ΚΑΑΟΓΕΡΙΣΜΟΝ, διά νά περιορίση τήν θέσιν τής 
θρησκείας είς τό πρέπον, διά νά άφήση τό Πνεύμα 
έλεύθερον καί τήν θρησκείαν τοΰ Πνεύματος νά 
ήγηθή καί φωτίση καί γλυτώση τήν φυλήν. Άν 
έχη δρεξιν νά γλυτωθή καί άν γλυτώνεται.

Κανείς δέν έχει ούτε πρέπει νά πολεμήση τήν 

Έλλ. ’Εκκλησίαν, περιοριζομένην άκριβώς είς τήν 
δουλειά της, ούτε νά τήν άνησυχήση. Τουναντίον 
μάλιστα τό ’Ορθόδοξον Έλλ. Πνεύμα, έχει, καί πρέ
πει νά πολεμήση ύπέρ αύτής, διά νά τήν έπαναφέρη 
είς τήν μεγαλοπρεπεστάτην Λαμπρότητα τών πρώ
των αιώνων, καθαρίζον αύτήν άπό τήν άπαισίαν μού
χλα καί σκοτινιά καί άσχημιά καί τραγοβαρβατίλα, 
είς τήν όποιαν τήν έβύθισεν δ ρυπαρός Καλογερι- 
σμός, δ φωνάζων ύπέρ κάθε γράμματος καί παρα- 
βιάζων ληστρικότατα κάθε ούσίαν.

Διότι δ Νέος αύγάζων ’Ορθόδοξος Ελληνισμός, 
δέν δύναται νά δεχθή τόν τωρινόν έξευτελισμόν ’Εκ
κλησίας, ήτις ούσα δπως πρέπει νά είνε, είνε ϊση 
είς λαμπρότητα έσ ωτερικώς, δσον ό Παρθέ
νων έξωτερικώς.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ
(ό υ ν ί χ ε χ α)

5. Διά τοΰ νέου τούτου νομοθετικού έ’ργου, άφ’ ενός 
μέν τά δικαστήρια διηροϋντο είς Ειρηνοδικεία, Πρωτο
δικεία και Έμποροδικεΐα, μεθ’ ένός ’Ανεκκλήτου, καί 
άφ’ ετέρου ώρίζετο ό άριθμός τών δικαστών, ή άρμοδιό- 
της καί, έν μέρει, τά προσόντα αύτών.

Ούτως ώς Είρηνοδίκαι έχρησίμευον μόνον, οί, κατά 
πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία, οίκοϋντες δημογέροντες, 
άποφαινόμενοι άνεκκλήτως μέν, μέχρις επτά διστήλων 
(δραχ. 42) καί έκκλητώς, άπό 40 — 60.

Πρωτόκλητα (*) δικαστήρια ήσαν τά νΰν λεγάμενα 
πρωτοδικεία συνιστάμενα έπ’ ίσης, έν τή έδρα έκαστου 
τμήματος καί οντα ισάριθμα πρός τάς νέας διοικητικά; 
διαιρέσεις (* 2), καί ή, κατά τελευταϊον βα&μόν, δικαιοδο
σία, ώρίζετο, έπ’ άκριβώς μέχρι ποσοΰ δίστηλων, 60.

ι 1) Αί έ{ΐπορχκαΙ υποθέσεις ύπήγοντο ωσαύτως, εις τά πρω
τόκλητα, ατινα άπεφαίνοντο, άνεκκλήτως μέχρι ποσοΰ δίστη
λων 120. Ειδικόν δέ,’Εμποροδικεϊον συνιστατο, εν μόνον, έδραν 
ε/ον τήν Σΰρον.

(2) ’Ήτοι δέκα και τρία. ’Απετελοΰντο δέ, έκ 3 δικαστών 
(μετά τοΰ Προέδρου), ένός Γραμματέως καί δύω Παρέδρων.

(3) Τής 15 Αυγ. 1830.
(4) Μάμουκα αΰτ. σ., 505.

Τό ’Ανέκκλητον τέλος άπετελεϊτο, έξ ένός Προέδρου, 
ένός ’Αντιπροέδρου, ένός Δημοοίου Συνηγόρου, Ιπτα. δι
καστών καί τριών Δημογερόντων (έκλεγομενων μεταξύ 
τών έν τή έδρα τοΰ δικαστηρίου, οΐκούντων) ως Πα- 
οέδρων.

Διαιρούμενον δέ είς πολιτικόν καί ποινικόν τμ.ήμα 
άπεφκίνετο κατά τήν αύτήν διαδικασίαν καί πάντοτε 
έν βαίλμω τελευταίφ.

Κατά τήν άψευδή, έν τούτοις, τοΰ Μάμοκα μαρτυ
ρίαν, καί διά τοΰ έν λόγω ψηφίσματος άτελώς μονον 
έκανονίσθησαν τά άνωτέρω θέματα. Διό καί νεον εξε- 
δοτο μετά έν καί ήμισυ έ'τος, ό Καποδίστριας, ψήφι
σμα (3), δΓ ού τά, περί τούτου, έκανονίσθησαν άλλως.

Κατ’ αύτό δέ καί συνεκροτήθησαν έκτοτε τά δικασ
τήρια (4).

6. Καί ταϋτα μέν, ώς πρός τήν μέχρι τοΰ 1830 γενο- 
μένην ύπό τών νομοθετικών σωμάτων έργασίαν.

"Οσον άφορ^ δέ, τό χρονικόν διάστημα, οπερ μεσο
λαβεί μεταξύ τοΰ τελευταίου ψηφίσματος καί τ-75ς δήμο
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σιεύσεως τών νόμων τής Άντιβζσιλείζς, ήτοι τών περί 
δργανισμοϋ τών δικαστηρίων καί συμβολαιογράφων πο
λιτικής διαδικασίας, κλπ. καί κατά τδ όποιον συμπί
πτει και τής πρώτης Βασιλείας ή έγκατάστασις, ελάχι
στα μόνον δύνανται νά παρατηρηΟώσιν, ή μάλλον ούδέν.

Καθ οσον τα τότε παραχθέντα νομοθετικά έν γένει 
καί ολίγα ήσαν καί ανάξια λόγου (* *).

Π. Παπαρρηγοπούλου (Είσαγγελέως τών έν Άθήναις Έφετων) 
καί Μ. Ποτλή (δικηγόρου) αποτελουμενης επιτροπής .

Λ.ονδοβίκ(ρ Μαονρερκο 
χαίρε^ν

*Α&ήνηοι κδ', ’Ιούλιον 1859.
«Τών έπιτρόπων ’Όθωνος, τοΰ εύκλεοΰς τής Ελλάδος βασι- 

«λεύοντος, γινόμενος, γνώμη δέ καί έπιστήμη τή,^περι τους 
«νόμους, ούδενός τών συναρχόντων δεύτερος,,ου σμικρών^ αγαθών 
«ήμϊν, έγένου παραίτιος, κάλλιστον αμα και εδραίου, ής ήρξας 
«αρχής μνημείου σεαυτώ ΐδρυσάμενος. Τών θεσμών γάρ οις ή 
«εσπερία καί άρκτικωτέρα Εύρώπη, ουκ απεικότως σεμνύνεται 
«άπανθίσας τά κάλλιστα, ευτε δέ καί καλώς έκ τών ένόντων προς 
«τήν χρείαν μεθαρμόσας, νόμους άρτίστους καί, τής, από του 
«χρόνου, άσφαλεστάτου γνώμονος, δοκιμασίας,ειληχόσι, αρτι- 
«παγή καί σαλεύουσαν τέως τήν πολιτείαν έκρατυνας οίονει βα- 
«θρα ύποθείς αύτή, ασφαλή και βέβαια.» , , . -

«Τούτων δέ μεμνημένοι, ότε τής δημοτελοΰς έπεστης ημιν 
«κοινωνός εορτής, ήν οΐον έκ παίδων εις άνδρας παραγγελλοντες, 
«έτελοΰμεν, κύκλους ένιαυτών πεντάκις πέντε, ύπό πρωτω βα- 
«σιλεΐ τώ "Οθωνι, εύδαιμόνως διανύσαντες, ασμενοι σε υπεδεςα- 
«μεθα τή οιλοοροσύνη τήν εύγνωμοσύνην ένδεικνύμενοί, μαλιστα 
«δέ οί τόΰ‘δικαστικού καταλόγου’ οί καί εργω τήν γνώμην, πι- 
«στώσασθαι προθυμούμενοι έξ έράνου^σμικροΰ,όπως και τοις απο- 
«ρωτέροις άν ειη εύπόριστος, εύτελεΐ μνημείω, ανεξιτηλον, την 
«τής εύεργεσίας μνήμην παραδοΰναι τοϊς έπιγιγνομενοις εγνω- 
«αεν. Τίνες. νάρ καί δικαιότεροι χάριτάς σοι όμολογειν, η, οι- 
«τινες ίδιον τό χρήσθαι τοϊς, ύπό σοΰ, τεθειμένες νόμοις λα- 
«χόντες, οτι πλεϊστον καί τής εύεργεσίας μετειλήφασι ;» ,

«Δέξαι τοίνυν εύμενώς, άνδρών άριστε, τοΰ μνημείου τουτου 
«μαρτύριον έκτυπον, δι’ ήμών, παρά τοΰ δικαστικοΰ συλλόγου 
«προσφερόμενον., καί μηδέποτε παύσιο εΰνους τοϊς Ελλησι πασι 
«καί ήαΐν ιδία διατελών».

’Έρρωσο
Έξ εντολής τοΰ έν Έλλάδι, δικαστικοΰ συλλόγου.

Α. Πολνήωίδης
II. Πιιπαρρηγόπουλος 
Μ. Ποτλής.

’Ιδού δέ και ή άπάντησις αύτοΰ.
«’Αξιότιμοι Κύριοι.

«Πολυζωΐδη, Παπαρρηγόπουλε καί Ποτλή.
«Έλαβον τήν έπιστολήν υμών ^.ετά τοΰ περικαλλεστατου 

«χουσοΰ νομισματοσήμου, οπερ μοί απεστείλατε, κατ εντολήν, 
«τής όμάδο'ς τών έν Έλλάδι θεμιστοπόλων καί σπεύδω να εκ

7. ’Εκ τών άρτι έξηγηΟέντων σαφώς καταφαίνεται, 
οτι άπο του έτους 145 π. X. μέχρι τής έπαναστάσεως 
τοΰ 1821, δέν ύπηρχε παρ’ημΐν, ούτε ί’διον άστυκόν 
δίκαιον ούτε δικονομία, καΟαρώς 'Ελληνική, κδν συνή- 
^ειαι μόνιμοι, δυνάμεναι νά χρησίμεύσωσιν απολύτως, 
ως βάσις η πηγή διαδικαστική ( ).2

Το,ϋτο δέ διότι, καί έπί Κυβερνήτου, καθ’ ά ύπεδεί- 
χθη ανωτέρω, ώς άστυκδς μέν νόμος είχεν είσαχθη τού 
Άρμενοπούλου ή Έξάβιβλος καί τών Βυζαντικων Αύ- 
τοκρατόρων αί σχετικαί διατάξεις καί ώς δικονομία, ό ΙΣΤ' 
νόμος της 2 Μαίου 1822.

Ως εμπορικός, ο σχετικός τοΰ Ναπολέοντος κώδηξ. 
Ως ποινικός, τδ Απάν&ισμα τών Εγκληματικών (3) καί 

ώς δικονομία ποινική, ή «Εγκληματική διαδικασία» ή, 
ύπδ του Πανελληνίου, κατά τάς άρχάς τοΰ 1829, συν- 
ταχθεΐσα.

Ωστε νϋν, η, περί αυτών, έρευνα ίστορικδν μόνον 
δέον νά έχν), κατά τό πλεϊστον, ενδιαφέρον.

8. Τοιαύτη ήτο η, έν γένει, κατάστασις καί της ’Α
στικής καί της δικαστικής, εν Έλλάδι, νομοθεσίας κατά 
τους χρόνους εκείνους, οτε την διεύθυνσιν τών κοινών, 
άνέλαβεν ή Άντιβασιλεία. ( )4

Τό έπί τών δικαστικών δέ μέλος αύτής, ήτοι ό Γ. Α. 
Μάουρερ, όρμώμενος έκ τής πλημμελούς βεβαίως, σκέ- 
ψεως, οτι ούδέν απολύτως, ήδύνατο νέ ώφεληθή, έκ τών

„ (1) ΔΓ αύτών,άφ’ ενός μέν συνέστησαν προκαταρκτεκώς τοία 
δικαστήρια, ών έδραι ώρίσθησαν τό Ναύπλιον, αί Θήβαι (άντ’ 
αυτών άνεγνωρίσθη βραδύτερου ώς έδρα, ή Χαλκίς Έφ. Κυ6. 
1833 σ. 1) κα'ι τό Μεσολογγίου (άρ. 7 κα'ι 8 του Ν. τής 9 
Φεβρ. 1833 Έφ. Κυ6. σ. 23) καί α®’ ετέρου έξετάθη κατά τε 
των τότε λειτουργούυτωυ Ειρηνοδικείων ή άρμοδιότης (Έφηυ, 
Κυ6. 1834 σ. 1). ' > ι τ t»·

Τά νέα δικαστήρια άπετελοΰντο, έξ έυός Προέδρου, ενός Ε’ι- 
σαγγελέως,, τεσσάρων δικαστών καί έυός γραμματέως. Κυρίαν 
ο αποστολήν είχον, τήν έκδίκασιν ποινικών υποθέσεων (Διατ., 
22 Φεβρ. 1833). Σημειωτέον έν τούτοις, δτι κατά τό, έν λόγω 
οιαταγμα, εδικαιούντο οί δικάζοντες ν’ άποφαίνωνται, ώς δικα- 
σται αίρετοί, και περί ιδιωτικών διενέξεων, ή καί συντηρητι
κών μέτρων. ("Ορα καί Διατ. 11 Ίανουαρ. 1833). ’Εκτός δ’ 
αυτών ύπήρχον καί δύω άκόμη έτερα δικαστήρια, ήτοι τό τών 
Λειών, όπερ, άπεφαίνετο έπί ύποθέσεων σχετιζομένων η άνα- 
φερομένων, εις τόν πόλεμον καί τό κατά 'τήν ' 16 ’Απριλίου 
1837, συσταθέν έν Ναυπλίω, Ποινικόν ΔικαστΛοιον δπερ 
εδικαζε, κατά τό ΆπάνθιΟμα τών ’Εγκληματικών καί τούς 
ποινικούς Βυζαντινούς νόμους.

(2), Ως πρός τους τηρούμενους τύπους καί τήν έν γένει δια
δικασίαν, λογικόν, είνε νά ύποτεθή δτι, κατ’ άρχάς μέν, οί δι
κάζοντες, ήκολούθουν, έξ ανάγκης, έν ταϊς άποφάσεσιν αύτών 
και τας οικονομικάς διατάξεις του τότε ίσχύοντος καί έ©αοάο- 
ζομένου Ρ. Δ. ‘ “
, ’Ενώ βραδύτερου ή διαδικασία ήν άπλουστέρα βαίνουσα ούχί 
επι τή βάσει τύπων προδιαγεγραμμένων η έθΐμων δικα
στικών, αλλά κατά το όοκοΰν του έκάστοτε δικάζοντος έπι- 
σκόπου.
, Η άληθης έπομενως Ελληνική νομοθεσία άρ/εται κυοίως 
από τοΰ 1821. ' "

(3) Νόμος ποινικός, κυρωθείς τήν 18 Άπριλ. 1823 διά 
του ΜΓ' ψηφίσματος τής έν "Αργεί, Β. Συνελεύσεως.

(4) Ή Άντιβασιλεία άπετελεϊτο ύπό του Άραανσπεργ, Μά
ουρερ καί Έϊδεκ. 1 

προϋπαρχόντων νομοθετικών έργων καί οτι μόνον ή ει
σαγωγή νομοθεσίας έντελώς νέας, θά έξησφάλιζε τήν 
ευημερίαν και το μέλλον τής Ελλάδος, έπεδόΟη είς τδ 
εργον, μετά ζήλου καί σπουδής, αξιέπαινου μέν, ούχί 
όμως καί παρεχομένης τάς δέουσας περί τής άπαιτου- 
μένης τελειότητας εγγυήσεις, καί μετά παρέλευσιν δύω 
μόλις έτών, είδον τό φώς ό ’Οργανισμός τών Δικαστη
ρίων, ή πολιτική καί ποινική δικονομία, καί ό ποινικός 
νόμος.

Και εινε μεν αληθές, οτι, δι αυτών, παρείχοντο άρ- 
κοΰσαι τής προστασίας τών ιδιωτικών συμφερόντων έγ· 
γυησεις, καί καθιεροΰτο ή προφορικότης τής συζητή- 
σεως καί ή δημοσιότης τής διαδικασίας, πλήν καί, κατά 
μέρος, εζεταζομενα και εν συνολω, δέν δύνανται φρο- 
νοΰμεν να θεωρηθώσιν, ούτε ώς έργον απολύτως τέλειον 
ούτε ως δυνάμενα νά πληρώσωσιν επαρκώς οπωσδήποτε 
τάς άνάγκας του λαοΰ, δι’ όν ένομοθετήθησαν.

Μόλον δέ τδν σχετικόν τοΰ Maurer θαυμασμόν οί 
ουτωσι καταρτισθεντες νομοί, ζενοι πρός τήν χώοαν δι’ 
ήν ενομοθετηθησαν, άσχετοι ολως πρός τήν έν αύτω ποο- 
ϋπαρχουσαν νομοθεσίαν, ήτις πρός αποφυγήν κόπου, ίσως 
δε και εκ περιφρονησεως ούδ έμελετήθη, ούδ’ έλήφθη 
κάν υπ όψει, έστω καί ως άπλή τών ιδεών τής εθνικής 
τώι Ελλήνων αντιπροσωπείας άπήχησις, ούδέν άλλο 
εινε, κατα το πλεϊστον, ή ακριβής Γαλλικών καί Βαυα
ρικών νομοθετημάτων μετάφρασις ενίοτε δέ καί άπλοΰν 
ες αμφοτερων κατασκεύασμα συγκεχυμένον καί πλήοες 
ατελείων άς δέν ήδυνήθησαν νά πληρώσωσι μέχρι τοΰδε 
δεόντως, ούτε τών δικαστηρίων ή νομολογία ούτε οί 
νεωτεροι νόμοι, ους παρήγαγεν ή νομοθετική των Βου
λών εύτοκία.

Αλλ οί “Ελληνες, ώς γνωστόν, έδείχθησαν πάντοτε 
(καί υπέρ το μετρον συνήθως) εύγνωμονέστεοοι ποδς τούς 
ζενους ευεργετας αυτών, διο καί κατά τήν περίστασιν 
ταύτην οί περί τά δικαστικά άσχολούμενοι άνδρες, έπι- 
θυμοΰντες να διαδηλωσωσιν εναργεστερον τήν ποδς τδν 
Maurer όφειλομένην εύγνωμοσύνην του έθνους, ποοσή- 
νεγκον αύτω είς άνάμνησιν κατά τό 1858, μετάλλιον 
πολύτιμον («). Τδ μετάλλιον τοΰτο (2), έκ χρυσοΰ πε- 
ποιημενον καί ολκής δραμίων δγδοήκοντα, είχεν, άφ’ 
ενός μέν κεχαραγμένην τήν συμπαθή, καί ισχνήν μάλλον, 
τοΰ άνδρδς προτομήν, μετά τών λέξεων «Γ. Λ. Μαου- 
ρέρω» καί άφ’ ετέρου (έκ τοΰ όπισθεν) τδ εξής επί
γραμμα (3).

ΛΙΝΑΙΟΣ

(1) Τό 1858 συνελήφθη ή ιδέα καί διετάχθη ή χάραξις αύ- 
τοΰ. Ή πρός τόν Maurer όμως έπιστολή έστάλη, 'διά τοΰ, έν 
Άθήναις, πρέσβεως τής Βαυαρίας τό 1859. ’Αντίτυπου τοΰ σή- 
ματος τούτου, αργυρούν, έ/,αρά/θη συγχρόνως καί έοόΟη τω βα- 
σιλεί ’Όθωνι.

(2) Τό έν λόγω αναμνηστικόν σήμα έχαράχθη, έν Παρισίοις.
(3) Το επίγραμμα συνετεθη ύπό τοΰ τότε δικηγόρου Γ. Βελ- 

λίου., Ένώ τούναντίον ό τύπος τής προτομής έξετελέσθη ύπό 
τών αδλφών  Φυταλων, εσχεόιασθη, εν συνόλω, ύπό τοΰ Κ. Καυ- 
ταντζόγλου καί έχαράχθη ύπό τοΰ Γάλλου Όδινέ

*

Σκήπτρα ποίί’ήκεν “Οθωνος άνακτος άν Ελλάδα γαϊαν, 
Μαυρέριος νωμών, εΰνομίη τ’ αγλαόν.
Ναόν άνέστησε· ξε£νω δ’ εΰνοι παρεόντι
Σήμα θεμιστοπόλοι τοΰτο διδοΰσιν έχειν.

ΚΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΩΝΗ

Απεσταλη δε τω Maurer συνοδευομενον, δια τής έξής επι
στολής, τής ύπό τοΰ δικαστικού συλλόγου, έκλεγείσης καί ύπό 
τοΰ Α. Πολυζωίδου (αντιπροέδρου τοΰ Α. Π).

ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

(συνέχεια)
Ή υποτακτικήν έποψιν έκτίμησις τοΰ έδάφους, δέον νά έξε- 

τασθή ύπό τέσσαρας διαφόρους επόψεις.
ϊον. Έάν είναι βατόν. 2ον. Έάν θεάται έκ τοΰ μακρόθεν. 

3ον. Έάν είναι πρόσφορου διά τήν χρήσιν τών όπλων. 4ον. Εάν 
παρουσιάζη τά αναγκαία προκαλύμματα.

' Τό βατόν τοΰ έδάφους είναι μεταβλητόν άναλόγως τών σω
μάτων, άτινα μέλλουσι νά τό διαβώσι. Τό πεζίκόν συναντά δλι- 
γώτερα έμπόδια σχετικώς έπί τοΰ εδάφους και κατορθοϊ ευκολω- 
τερον νά τά ύπερβή. Τό ιππικόν αισθάνεται πλειότερον τήν επή
ρειαν τοΰ εδάφους.' Ένω αί άνωμαλίαι σπανιότατα είναι εμπό
δια κωλύοντα'τήν πορείαν τοΰ ίππικοΰ, ούχ ήττον τά έμπόδια 
τά ύπεράνω τοΰ έδάφους (δάση, χωρία κτλ.) ως και αι μεγαλαι 
κλίσεις, έπιδρώσιν έπί τής ταχύτητας καί τής ένότητος^ κατα 
τάς προσβολάς. Τό πυροβολικόν πλειότερον των άλλων όπλων 
αισθάνεται τήν έπήρειαν τοΰ έδάφους. Έπί των~ κλίσεων 
10 μοιρών δέν δύναται νά κινηθή είμή διά περικαμπων, και ή 
κίνησις αΰτη δέν δύναται νά εξακολούθηση έπί πολΰν χρόνον. 
Έάν τό έδαφος είνε αμμώδες ή άργιλλώδες καί υγρόν, αί κινή
σεις τοΰ πυροβολικού δύνανται καθολοκληρίαν νά παρακωλυθω- 
σιν. Οϊ ποταμοί έπίσης είσί διά τό πυροβολικόν μέγιστα εμπόδια.

Τό βατόν τοΰ έδάφους δύναται νά έπηρεασθή εκ τής εποχής 
και τής ατμοσφαιρικής καταστάσεως. Τό έδαφος είναι, μάλλον 
βατόν τό θέρος·' τό ύδωρ τών ποταμών έλαττοΰται, τινών μάλι
στα καί έντελώς εκλείπει. Κατά τήν διάρκειαν τών όμβρων, η 
πορεία έπί τών οδών καί έπι τών παρακειμένων αύταις αγρών

είνα'. δυσχερεστάτη. Τά ασήμαντα ρυάκια έξωγκουμενα καθίσταν
ται έμπόδια ανυπέρβλητα. Οί σιδηρόδρομοι καθίστανται πολλα- 
κις άχρηστοι. Αί δέ δυσχέρειαι, αυται είσί κατά τοσούτφ μεγα- 
λείτεραι, οσον τό έδαφος είναι άργιλλώδες.Έν ώρμ χειμώνας, ή 
πορεία τών στρατευμάτων έπί τών οδών είναι ουσχερεστάτη, 
καθίσταται δ’ επικίνδυνος, όπόταν ό άνεμος συσσωρεύη τάς χιό- 
νας έπί τών κλίσεων. "Οταν ό χειμών είνε βαρΰς^ τά φυσικά 
έμπόδια οίον ποταμοί, λίμναι. πλημμύραι κτλ., ών ή επιφά
νεια πήγνυται, καθίστανται βατα. , * (

"Οταν ό πάγος έχη 0 μ.,05 πάχος, οί άκροβολισταί δύναν
ται νά κινηθώσι μετά'μεγάλων διαστημάτων έπί πάγου πάγους 
0 μ.,08 τό πεζικόν κινείται κατά μικρά τμήματα· τό πάχος 
0 μ.,12 δύναται νά ύποβαστάξη τό ιππικόν καί τά ελαφρά οχή
ματα, τό δέ 0 μ., 16 υποβαστάζει τά βαρύτερα οχήματα τοΰ 
πεδίου. Πάχος‘πάγου 0 μ.,27 υποβαστάζει οχήματα τοΰ βαρυ- 
τέρου φορτίου. ’Άλλως δυνάμεθα ν’ αύξήσωμεν τήν αντοχήν 
τοΰ πάγου, καλύπτοντες αύτόν, δι’ άχυρου, οπερ καταβρεχομεν 
δΓ ΰδατος.

Τέλος τό έδαφος δύναται νά καταστή βατόν η αδιαβατον, τη 
βοήθεια έργων τινών άνηκόντων είς τήν πρόσκαιρον οχυρωτικήν.

"Ιν'α δυνηθώμεν νά έξετάσωμεν τό έδαφος είς μεγάλην από- 
στασιν, τιθέμεθα έπί ύψωμάτων έπιτρεπόντων τήν θέαν οσον 
ένεστι μακράν. ,

Τοΰτο δέν είναι μόνον χρήσιμον είς τόν αρχηγόν, δυναμενον 
οΰτω, κάλλιον νά διευθύνη τά στρατεύματα του κατά τους ελιγ
μούς καί κατά τήν μάχην, άλλ’ είναι ωσαύτως άναγκαϊον όπως 
κάλλιον δυνηθή νά τά έγκαταστήση έπί τής έκλεχθείσης θεσεως, 
άφ’ οπού θά δυνηθή νά βλέπη διαρκώς τόν άντίπαλον καί έκτι- 
μα τήν ενέργειαν τών πυρών. ,

Τό σημεϊον έξ ου τά πυρά καθίστανται δραστικότερα,είνε το 
σημεϊον έξ ού είναι ορατή ή άκρα τής κοιλάδας καί ήτις, καλεί
ται Οτρατιωτική όφρύς. Ή όφρΰς αύτη ευκόλως εύρίσκεται

«οράσω ύμϊν τε καί τοϊς έντολεΰσιν ύμών άπασι καί, έκαστω, 
«κατ’ ιδίαν, τήν βαθυτάτην εύγνωμοσύνην μου, οιά τό, εμφαν- 
«τικώτατον τής εύνοιας αύτών δεϊγμα. Ή ιστορία ,ουδεν-παρε- 
«χει έτερον παράδειγμα τοιαύτης ένδειξεως ευμενειας και μα- 
«λιστα τοΰ τρόπου καθ’ ον αΰτη έξεδηλωθη. Ι,πήρξαν μεν καί 
«άλλοτε καί είργάσθησαν ύπέρ τών έθνών μεγάλοι νομρθεται, 
«ούδείς όμως έκομίσατο τήν χάριν απάντων ανεξαιρέτως τών νο- 
«μομαθών τοΰ έθνους ύπέρ ου είργασθη. Άπεκειτο μόνον εις τό 
«εύφυές Ελληνικόν έθνος νά έχη καί νά έκδηλώση οΰτω, τοιαυ- 
«την χάριν. Άνεγείρατε λοιπόν διά τής πράξεως ταύτης, ου 
«μόνον έμοί άλλά και ύμϊν αύτοϊς κάλλιστον μνημεϊον».

«Ρυθμίζων πρό είκοσιέξ έτών, διά νόμου,, τήν ανεξαρτησίαν 
«τής ελληνικής έκκλησίας συναινέσει τών, έπί τούτω, συγκα- 
«λεσθέντων άοχιεπισκόπων καί έπισκόπων, συντάττων νόμους, 
«περί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, περί τών επιστημονικών 
«συλλογών κλπ. έπί πασι δέ τούτοις παρασκευάζων κώδηκας 
«νόμων, οικείων είς ύμάς, είχον διηνεκώς,προ οφθαλμών, τό 
«μέλλον τοΰ ελληνικού έθνους μεγαλεϊον, έθεώρησα δε ήδιστα 
«καί δαψιλέστατα άμειφθείσας τάς πολυμόχθους ταύτας,έργα- 
«σίας μου, οτε έπίσκεφθείς ύμάς τό πα,ρελθόν έτος, κατά , την 
«σπάνιάν είς τόν βίον των βασιλέων . εικοσιπεντα-τηριδά, επει 
«σθην, οτι συνωκειώθητε έντελώς πρός τούς θεσμούς έκείνους 
«καί άνέβητε ήδη είς τήν ύψηλήν βαθμίδα τοΰ, πολιτισμού,,αφ 
«ής δύνασθε ν’ άποδώσητε είς τήν ανατολήν, ο,τι πρό χιλιάδων 
«έτών, είχε λάβει, παρ’ αύτής, ή Ελλάς. Ή μεγάλη έντολή, 
«ήν έπεκλήρωσεν ύμϊν ή ειμαρμένη είναι τό ηγεϊσθαι τοΰ.^έν 
«τή ’Ανατολή, πολιτισμού. Είθε δ’ αξιωθώ, ζών ετι, να ιδω 
«ύϋ.άς είς τό τέρμα τοΰ προορισμοΰ καί τών ευχών,σάς».

«Τό νομισματόσημον τοΰτο δέν ηδυνατο νά μοι σταλή δ 
«άξιωτέρων άντιπροσώπων τής τών Ελλήνων νομομαθών όμα- 
«δος, ή διά τών έγκριτων άνδρών οϊτινες υπέγραψαν τήν, πρός 
«έμέ, προσφώνησιν.» , , , >

«Εύγνωμόνών ύμϊν καί πάλιν, παρακαλώ νά έκφράσητε την 
«βαθυτάτην ταύτην εύγνωμοσύνην είς άπαντα συλλήβδην τόν 
«σύλλογον τών νομομαθών καί είς ένα έκαστον αύτών κατα 
«μέρος». , ,,

«'Ολόκληρον δέ τό ελληνικόν έθνος έσται πεπεισμενον, οτι 
«μέχρι τής τελευταίας πνοής μου, θέλω έξακολουθή, ν αγαπώ 
«τούς φιλτάτους μοι "Ελληνας καί νά ύπηρετώ αύτούς πάντοτε 
«κατά δύναμιν.» , < ,

«Εϊθε διαμένω πάντοτε καί έν τή μνήμη ύμών. Αμήν.» 
Έν Μονάχω τήν 15 Σεπτεμβρίου 1859.

Μάουρερ
Σύμβουλος τής έπικρατείας Γερουσιαστής κλπ.
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επι τοΰ χάρτου- ουτω γενικώς εύρίσκεται αεταξύ τών πλησιε- 
στερων καμπύλών, αΐτίνες παριστώσι τήν κλίσιν τού έδάφους. 
Έπί τού έδάφους άρκεϊ νά καταβώμ-εν τήν κλίσιν, ριέχρις'οτου 
διακρίνομεν τον πόδα τού ύψώριατος.

Έκ τής στρατιωτικής ταύτης οφρύος βάλλεται ή κλίσις καί 
τό πρόσθεν έδαφος- ή κατάληψις αυτή είναι σπουδαιοτάτη. Ή 
οφρυς είναι ή Οέσις τών ακροβολιστών τά λοιπά στρατεύματα 
τοποθετούνται όπισθεν καί αναμένουσι τήν ενέργειαν, καθ’ ήν 
στιγμήν ό έχθρός έν αταξία ήθελε κατορθοόση ν’ άνέλθη τήν 
κλίσιν.

Τό έδαφος δύναται έκ τού σχηματισμού του ν’ αύξηση ή νά 
ελάττωση τήν ενέργειαν τών οπλών. Ή ένέργεια τών όπλων αύ- 
ςανει οπόταν το έδαφος είναι σκληρόν. Τά βλήματα άντί νά βυ- 
Οισθώσιν είς τό έδαφος, τούναντίον άναπηδώσι καί τά τής διαο- 
ρηξεως των προξενούσι τά παρ’ αύτών άναμενόμενα αποτελέ
σματα.

Έάν τό' ’έδαφος είναι έλαφρώς κεκλιμένον, είναι καί πάλιν 
ευνοϊκόν δια το ριμμα, διότι η γωνία τής ύψώσεως είνε μικρό
τερα καί τά θραύσματα τών βλημάτων καθιστάμενα έτι μάλλον 
θεριστικά έπιτυγχάνουσι κάλλιον τόν έχθρόν.

Ή ενέργεια τού ρίμματος έλαττούται ή καταστρέφεται διά 
τής υπαρξεως προκαλυμμάτων, όπισθεν τών όποιων τό στοά- 
τευμα καλύπτεται. Τα* προκαλύμματα ταύτα δύνανται νά είναι 
τριών ειδών :

1) Εκείνα άτινα δέν έμποδίζουσι τό εχθρικόν ρίμμα νά έπι- 
τύχη κατ’ εύθεϊαν τόν σκοπόν του, άλλ’ άτινα έμποδίζουσι τήν 
ανύψωσιν των βλημάτων. Τοιαΰτα είσ'ι τά μαλακά έδάβη, οί 
καλλιεργημένοι άγροί, οί υψηλοί θάμνοι κτλ.

2) Τά προκαλύμματα άτινα άποκρύπτουσι τά στρατεύματα 
εκ τής θεάς τού έχθρού, αλλ’ άτινα δέν τά προφυλάττουσι καί 
εκ τής κρούσεως τών βλημάτων- ταύτα έμποδίζουσι τόν έχ- 
θρόν νά βεβαιωθή περί τής παρουσίας τών στρατευμάτων έπί 
τών θέσεων έφ’ ών τό , ρίμμα κατευθύνεται. Τοιαΰτα είσίν οί 
φράκται, οί σιτοφόροι άγροί κτλ.

3) Τά προκαλύμματα τά έμποδίζοντα τήν τε θέαν και τά 
βλήματα. Τά προκαλύμματα ταύτα έμποδίζουσι τά έχθρικά βλή
ματα να προσβαλλωσι τον αντίπαλον. Τοιαΰτα είσίν αί κορυφο- 
γραμμαί τών υψωμάτων, τά έδάφικά ύψώματα, αί κοΐλαι οδοί, 
«ΐ ΖαΡ“δραι, τά θωρακεϊα τών οχυρών κτλ.

, Τα καλύμματα τα προφυλαττομενα έκ τών πυρών τού·πεζικού 
καί έκ τών βολιδοθηκών είσι πολυπληθέστερα. Τοιαΰτα είσίν οί 
τοϊχοι, αί οίκίαι, τά δένδρα κ.τ.λ.

ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΠΙΚΟΙ
’Επήρεια τών Οέάεωνέπι τοΰ τρόπον τον ιιάχειίΟαι.__

Οί τοπικοί αγώνες σκοποΰσι τήν προσβολήν ή τήν άμυναν έδα- 
φικής άνωμαλίας, οίον χωρίου έπαύλεως, δάσους, υψώματος κ.τλ.

Έφ’, όσον τό πεζικόν έμάχετο έν πυκνή τάξει (διάταξις 
γραμμική) απεφευγον τους αγώνας τούτους μετά μεγίστης 
προσοχής- διά τής πυκνής τάξεως ήτο άληθώς δυσ/ερέστατον, 

’αν όχι αδύνατον, νά έπωφεληθώμεν τοΰ έδάφους πρός κάλυψιν 
του στρατεύματος. Αί μάχαι τής έποχής έκείνης διεξήγοντο 
επι ανοικτών πεδιάδων εντελώς απροκάλυπτων- άλλ’ άπό τής 
εποΖήί τής τελειοποιησεως τών όπλων, άπό τής μεγίστης αύ- 
των ακρίβειας τοΰ ρίμματος, τοΰ μεγάλου βεληνεκοΰς καί τής 
ευθυτενούς τροχιάς, τά στρατεύματα δέον νά άναζητώσιν είς τάς 
ανωμαλίας τοΰ έδάφους προσκόμματα ικανά νά τά προφυλάξωσιν 
από τήν ένέργειαν τών πυροβόλων όπλων.

Η διεσπαρμένη τάξις είναι ό μόνος τρόπος τοΰ μάχεσθαι όσ- 
τις δύναται σήμερον νά χρησιμοποιηθή, ‘καί ολα τά πεδία τών 
μαχών παρουσιάζουσι χωρία, δάση κτλ. άτινα δύνανται νά πα- 
οάσχωσι τήν ύποστήριξιν των είς πεισματώδη άντίστασίν καί ών 
Τ] απόκτησις, εξασφαλίζει είς όντινα γινώσκει νά έγκατασταθή 
ή γινώσκει νά τά καταλαμβάνη, τήν έπιτυχίαν τοΰ αγώνος.

Είς τήν άμυναν ή ύποστήριξις τών τοπικών θέσεων χορηγεί 
δύναμιν άντιστάσεως έναντίον τής όποιας συνήθως άποτυγχάνου-

σιν αί επιθέσεις έχθρού άνωτέρου κατ’ άριθμόν. 'Άλλως αί το- 
πικαί, θέσεις σταματώσιν ενίοτε τόν έχθρόν κατά τήν επιθετικήν 
αυτου πορείαν καί βιάζουσιν αύτόν νά' συνάψη μάχας μειονε- 
κτικας δι’ αύτόν. '

Ούτως, ό έν πορεία στρατός, οφείλει νά προσπαθή ν’ άπο- 
φεύγη τάς μάχας είτε δι’ ελιγμών,' είτε δι’ επιδείξεων, όπως 
εξαναγκάση ,τόν εχθρόν νά εγκατάλειψη τήν θέσιν του είτε καί 
διά ψευδών επιθέσεων, όπως τόν παρασύρη εις τήν έκτέλεσιν 
ψευδών ελιγμών, εξ ών δύναται νά έπωφεληθή.

Εις τήν έπιθεσιν είναι συνήθως άναγκαΐον νά καταλαμβά- 
νωμεν τάς τοπικάς θέσεις, ό'πως . έν περιπτώσει άποτυχίας ή 
επαναλήψεως τών έπιθέσεων τοΰ έχθροΰ, εύρίσκωμεν σηαεϊα 
στηρίγματος κατάλληλα διά τήν έπιτυχίαν τών έπιχειρήσεων. 
Ούτως είς τήν μάχην τής Γραβελόττης'τό 1870, οί Γεραανοί 
είχον οχύρωση τήν Γραβελόττην, τήν Βελνεβίλλην καί' τήν 
Μερση, ϊνα έν περιπτώσει άποτυχίας έγκαθιδρύσωσι θέσιν ύπο- 
χωρήσεως. Ή έπαυλις St Hubert μετά τήν κατοχήν της, πα- 
ρεσκευασθη άμέσως είς κατάστασιν άμύνης.

Ίκανότης τών διαφόρων όπλων κατά τοίις τοπικούς 
αγώνας.—-Τό πεζικόν είναι τό ίκανώτερον δπλον διά τήν προ- 
σοολην και. αα,υναν τα>ν θεσεων* τούτο δύναται νά κινηΟ η εις 
όλα τά έδάφη, καί καθόσον ταύτα είνε ανώμαλα, κατά τοσοΰτον 
τό πεζικόν , γινώσκει νά έπωφελήται . είτε πρός άμυναν, είτε 
όπως πλησιάση κεκαλυμμένον κατά τήν στιγμήν τής* έπιθέσεως.

~ Εις το πεζικόν λοιπόν ανήκει η πρωτεύουσα ένέργεια, άλλά 
τούτο, θέλει βοηθηθή ίσχυρώς κατά τε τήν έπιθεσιν καί τήν άμυ
ναν,,ύπό τοΰ πυροβολικού, δπερ αντιπροσωπεύει τό καταστρε
πτικόν στοιχειον. Διά τής δυνάμεως καί τοΰ βεληνεκοΰς τών 
μηχανημάτων του, καταστρέφει τά έμπόδ^α είς μεγάλας απο
στάσεις και συντελείουσιωδώς είς τήν τελικήν έπιτυχίαν, κατα-

σγΙ!/·ε'ον τή? προσβολής τοΰ πεζικού διά τών πολυει- 
οών οβίδων του.

Έν άμύνη τά πυροβόλα του, καταλλήλως /ειριζόαενα, κατα- 
πυροβολούσιν έν αρχή τάς πυροβολαρχίας τού εχθρού εύΟύς ώς 
αυται τεΟώσι προς πυροβόλησιν είτα προσπαθούσα νά παρακω- 
λυσωσι^την προς τά πρόσω πορείαν καί άνάπτυξιν τών οαλάγ- 
γων του εχθρού, οι’ ευθυβόλου πυοός.

, Τό ιππικόν σπανιώτατα χρησιμοποιείται κατά τούς άγώνας 
τούτους. Τό οπλον τούτον φύσει έπιθετικόν δέν δύναται ούτε νά 
καταλάβη, ούτε ν’ άμυνθή έπί Οέσεώς τίνος τοΰ έδάφους. Ή ένέρ- 
γειά του είναι μηδενική κατά θέσεως καλώς ώχυρωμένης. 'Η 
αποστολή του συνίσταται ν’ άνιχνεύση τήν θέσιν’πρό τής ένερ- 
γείας, νά ένοχλή τόν έχθρόν, καί άμα ουτος πλησιάζει διά τήν 
έπιθεσιν, τό ιππικόν άποσύρεται πρός τάς πτέρυγας καί απειλεί 
διαρκώς τάς του έχθρικοΰ στρατεύματος. Δύναται μάλιστα ένίο
τε διά ταχείας κινήσεως νά προκαταλάβη τον έχθρόν κλονι- 
σθεντα. Μετά τόν αγώνα καλύπτει τήν ύποχώρησιν η καταδιώ
κει τους φυγάδας.

Τά στρατεύματα τοΰ Μηχανικού χρησιμοποιούνται διαρκώς 
τοσω διά την έπιθεσιν όσω καί διά τήν άμυναν. Οί τελευταίοι 
πόλεμοι, ιδία ό Ρωσσοϊαπωνικός, άπέδειξαν τάς μεγάλας καί 
πολυτίμους υπηρεσίας, ας τινας προσφέρει καί τήν πολυειδή χρη- 
σιρ,οποιησίν του. Η χρήσις τοΰ Μηχανικού είναι άναπόφευκτος 
ιδία δπως καταστήσωμεν πρός άμυνάν τάς έδαφικάς άνωμαλίας, 
πΡ®? σχηματισμόν προκαλυμμάτων, προς έπαύξησιν τής άντι- 
στάσεως τών φρακτών, τών περιτοιχισμάτων, πρός άμυντικόν 
οργανισμόν χωρίων, δασών κτλ. Άκόμη θέλει χρησιμοποιηθή 
προς καταστροφήν των παρεμβαλλόμενων έμποδίων,είς τήν πρός 
τά πρόσω πρόοδον τού προσβάλλοντος κατά τήν έπιθεσιν κτλ.

, , έμπόδια άτινα δύνανται νά κατασταθώσιν άφορ-
μη ειδικού άγώνος καί περί ών πραγματεύεται ή τακτική, τόσον 
διά τήν άμυνάν των, όσω καί διά τήν προσβολήν αύτών,είσι τά 
έςής :

1) Τά χωρία καί αί έπαύλεις. 2) Τά δάση. 3) Τά ύψώαατα. 
4) Αί χαράδραι. 5) Αί στενωποί. 6) Τά χαρακώματα.

ΚΛΔΝΟΣ

Al DK0KYPJKA1 ΣΧΟΛΑ! μητέρα, καί μάλιστα Έλληνις, δέν πρέπει να λη- 
σμονή ποτέ, δπως δέν πρέπει προ τής μητρικής 
στοργής νά πνίγεται παν άλλο αίσθημα, καί να έςα- 
φανίζεται παν άλλο καθήκον.

Είς τήν γυναίκα καί τήν μητέρα, έπιβάλλεται νά 
μεταδώση είς τά τέκνα της τήν άλλτρουιστικήν ιδέαν 
δτι ή μερική ευτυχία περικλείεται είς τήν πρόοδον 
τών κοινών, καί είς τήν πραγματοποίησή τής προό
δου αύτής πρέπει νά συμβάλλη έκεινη, ητις έπιζη- 
τεί καί έπιδιώκει τήν ιδίαν αύτών εύτυχίαν.

'Η μήτηρ είνε ή μάλλον αρμόδια όπως αναπτύξη 
τόν μικρόν υιόν της, μέ τήν σκέψιν καί τήν βεβαιό
τητα δτι μία οικία δταν πέση δύναται εύκόλως νά 
άνεγερθή, άλλοίμονον δμως δταν αύτή ή Πολιτεία έξ- 
αρθρωθή, συγκαταπίπτουσι τότε καί τά λαμπρότερα 
καί ασφαλέστερα μέγαρα, καί αύτά μάλιστα θάπτον
ται πρώτα, ύπό τά έρείπια τών άλλων οικοδομών.

Αύτή μόνη τέλος δύναται νά καταστήση φιλοπά- 
τριδας τούς πολίτας καί διά τοΰ ίδιου της παραδείγ
ματος δύναται, δταν θέλη, νάφέρη είς πέρας έργα με
γάλα, έργα έξ έκείνων τά όποια έκπλήττουν τόν κόσμον 
διά τών θυσιών τδ μέγεθος καί τής τόλμης τδ μεγα- 
λειον, άφοΰ μόνον θυσία και τόλμη είς πάσαν περι- 
στασιν συναρπάζουν καί αύτήν τήν πλέον αδιάφορον 
ψυχήν.

Ό κ.Π. Χαροκόπος ειςτήν «Άκρόπολιν», τής ένδε- 
κάτης τοΰ παρελθόντος μηνδς, άνέπτυξεν απλού- 
στατα και πολύ ωραία τό ζήτημα τών Οίκοκυρικών 
Σχολών.

Πολλαι περίοδοι τής συνεντεύξεώς του, πρός τδν 
συντάκτην τής έκλεκτής συναδέλφου, εινε αυτόχρημα 
λόγοι μεγάλης σημασίας και πολλής βαθύτητος.

Έάν συνοψίσωμεν δλην τήν μακράν ομιλίαν του, 
είς τά ίδιά του λόγια, καθά «κάτί λείπει άπό τό βά- 
&ος τοΰ σπιτιού : λείπει τό φώς και ή ζέστη πον 
σκορπά ή νοικοκυρά» θά εΰρωμεν άληθώς, δτι αύτδ 
τδ φώς και αύτή ή ζέστη λείπει σήμερον, σχεδόν άπό 
δλους τούς Ελληνικούς οίκους.

4-
Ό Μέγας Ναπολέων ήρώτησεν ημέραν τινά, τήν 

κυρίαν Καμπών πώς δύνανται οι νέοι νά άνατραφώσι 
καλώς.

«Δημιουργήσατε μητέρας, τφ άπήντησεν ή Γαλ- 
λις πατριώτις, μορφώσατε γυναίκας ίκανάς νά γνω
ρίζουν πώς πρέπει νά άνατρέφουν τά τέκνα των».

Και όντως. Τής κυρίας Καμπών οί λόγοι έρχον
ται συνεπίκουροι μέ τάς γνώμας καί τάς ιδέας τοΰ 
χορηγού τών Οίκοκυρικών Σχολών.

4<·
Έάν θελήσωμεν τήν ώραν αύτήν νά ρίψωμεν 

'έν βλέμμα πρός τήν Ελληνικήν Οικογένειαν καί τόν 
Ελληνικόν Οίκον, καί έάν θελήσωμεν νά γράψωμεν 
τήν άλήθειαν, ή αλήθεια αύτή θά μάς άναγκάση νά 
δμιλήσωμεν μέ πικράς, πικροτάτας λέξεις.

Πρό πολλοΰ αί Έλληνίδες μας δέν εύρίσκονται 
είς τήν θέσιν των. Ή μήτηρ ίδια, ήτις θά λικνίση τδ 
βρέφος, θ’ άκούση τά πρώτα ψελλίσματά του, ή θά 
βαυκαλίση τά πρώτα όνειρά του, έάν έκπληροι τδ 
καθήκον αύτό μέ τήν στοργήν, τήν όποίαν ή φύσις 
τής ένεφύσησεν είς τά στήθη, μένει δμως συνήθως 
αδιάφορος πρός κάθε άλλην τοΰ τέκνου της ή ίδικήν 
της ύποχρέωσιν.

Καί δμως τά πάντα έναπόκεινται είς τήν γυναίκα, 
ήτις θά μορφώση τά τέκνα της, διά νά καταστώσι 
μίαν ήμέραν ταΰτα, τής πατρίδος οί πολϊται !

Είνε αληθές, δτι παρήλθε πλέον ή μεγάλη έκεί- 
νη τής αρχαιότητας έποχή, κατά τήν οποίαν αι γυ
ναίκες τής Σπάρτης δμιλοΰσαι ώς πατριώτιδες καί 
δχι ώς μητέρες, έλεγον είς τά τέκνα των τδ «ή τάν ή 
έπί τάς».’Εκτοτε δμωςδιά τής έξαπλώσεως τοΰ Χρι
στιανισμού καί τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰέλεπτυνθησαν 
τά αισθήματα καί κατέστησαν τήν γυναίκα περισσό
τερον φιλόστοργον παρά φιλοπάτριδα.

Έν τούτοις ύπάρχουν ύποχρεώσεις τάς οποίας μία

Είς τδ σημείον αύτδ πρέπει νά στρέψη τήν προ
σοχήν του, τών Οίκοκυρικών Σχολών τδ Συμβουλιον.

Άφοΰ δυστυχώς, τδ σημερινόν Σχολείον, κατορθώ
νει νά άφίνη άμορφώτους καί ψυχράς πρδς δλα τά 
ζητήματα τάς ψυχάς τών Έλληνίδων, ας προσπα
θήσουν αί νέαι Σχολαί να έπανορθωσουν δτι κακόν 
έγίνετο μέχρι σήμερον. Μαζή δμως μέ τής Οίκο- 
κυρικής τέχνης τάς γνώσεις, καί τής ορθοπαιδικής, 
καί τής παιδαγωγικής, καί τής οικονομίας, ας προσ
παθήσουν πρδ πάντων νά έξυψώσουν, διά τών παρα
δειγμάτων τής ιστορίας, τήν φύσει εύγενή ψυχήν 
της, είς τάς ωραίας σφαίρας τής πατριωτικής αύτα- 
παρνήσεως καί νά τήν καταστήσουν ιδία, φιλοπάτριδα 
μητέρα.

Ό πανταχόθεν κτυπώμενος καί πάσχων Ελλη
νισμός, αύτδ σήμερον ζητεί, καί αύτδ περιμένει άπδ 
τήν έλευθέραν Πατρίδα.

Διότι δταν άνατραφοϋν, άναπτυχθοΰν καί μορ
φωθούν αί Έλληνίδες τής νέας γενεάς μέ τά με
γάλα αύτά συναισθήματα, τότε θά ίδωμεν, κατά τον κ. 
Χαροκόπον, γεννωμενους τους στρατιωτας τοΰ μέλ
λοντος, καί τότε βεβαίως δέν θ’ άργήσουν ν’ άνατεί- 
λουν καί αί μεγάλαι έκείναι ήμέραι τών θυσιών καί 
ένθουσιασμών αί δποίαι έδόξασαν Ααους και ανύψω
σαν Έθνη.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Μ ΘΕ^ ΥΓΙΕΙΣ

Οι Ρωμαίοι έτίμτισαν επίσης την Ύγιείαν καθιερώ- 
σκντες καί έορτάς κατ’ έτος πρός τιμήν αύτης. Ναός 
δέ .μεγαλοπρεπής είχεν άνεγερβη καί καθιερωθη έν 
Ρώμγ, ύπό τοΰ C. Junius BabuleUS πλησίον τοΰ 
όρους Κιριναλίου, οστις έκώη έπ'ιΚλαυδίου. Ή δέ πύλη 
της Ρώμης, ή γειτονεύουσα πρός τόν Ναόν τούτον, έ* 
κληθη Porta salutaria.Tov Ναόν τούτον ό Νερών έπε- 
χείρησε νά άνοικοδομ-ησνι μετέπειτα, άλλα δέν έπρό- 
λαβε νά πράςν) τοΰτο, ένεκα της κατ’ αύτοΰ συνωμο
σίας.·

Την ούτω λοιπόν, ώς Θεάν λατρευομένην Ύγιείαν, οί 
διάφοροι ποιητα'ι και φιλόσοφοι τ$ί; εποχής εκείνης εξύ
μνησαν πολυειδώς καί άπεκάλεσαν διαφοροτρόπως. Ού
τως, ό Όρφεύς άποκαλεϊ ταύτην μητέρα απάντων, Άοί- 
φρων ό Σικυωνιο; άποκαλεϊ ταύτην πρεσβέσταν μακάρων 
καί άποφαίνεται ότι ούδείς δύναται νά εύδαιμονηση άνευ 
ταύτης. Έτεροι δέ ποιηταί άποκαλοΰσιν αύτήν χρυσέαν, 
άγλαόδωρον, ήπιόχειρα, δλβιόχειρον, καλλιπλόκαμον κτλ. 
Ο Πλούταρχος άποκαλεϊ ταύτην ήδυσμα θειότατόν. ‘Ο 

Ήρόφιλος λέγει περί ταύτης οτι «καί σοφίαν άνεπίδε- 
κτον, και τέχνην άδηλον, και ίσχύν άναγνώριστον και 
πλούτον άχρεϊον και λόγον αδύνατον ύγιείας άπούσης», 
Ό δέ Σειράχ λέγει περί της ύγιείας ότι «Ούκ έοτι 
πλούτος βελτίων ύγιείας σώματος».

Ή ώς Θεά λοιπόν παρά τών άρχαίων λατρευθεΐσα 
καί έξυμνηθεϊσα καί διά τοιούτων επιθέτων περικοσμη- 
θεΐσα Υγεία, τυγχάνει τό πολυτιμότερον καί άναγκαιό- 
τερον άπόκτημα τοΰ άνΟρώπου, οστις ούδέν δύναται νά 
κατορθώσει άνευ τής ύπάρξεως ταύτης. Τά πλούτη καί 
αί πολυτελείς τράπεζαι, τά παίγνια, ή μουσική, τά πο- 
λυειδή θεάματα και πασα άλλη διασκέδασις, τά πολυ
τελή ενδύματα, αί χαρμόσυνοι συναναστροφαί και παν 
δ,τι φιλήδονον πρός τέρψιν, ή τρυφή έπενόησεν, ούδέν τερ
πνόν παρέχουσιν άνευ ύγείας. Ή δόξα, αί τιμαί και 
πάσα άλλη πνευματική τέρψις, άνευ ύγείας ούδέποτε 
άποκτώνται, καί άν ποτέ έπέλθωσι, ταχέως μαραίνον
ται. Αυτή έστί τό φυτώριον ένθα θάλλει παν αγαθόν.

Τοΰτ’ αύτό δέ καί ό άθάνατος τής ’Ιατρικής επι
στήμης πατήρ, ό θείος Ιπποκράτης ύπενόει λέγων:«.Ού
δέν όφελος έστ'ιν ούτε χρημάτων, ούτε σώματος, ούτε άλ
λου ούδενδς, άτερ ύγιείας». Καί άλλαχοΰ : «Ούκ εσθ’ 
ύγείας κρεΐττον ούδέν έν βίαν ύγιεία και νους έσθλά τώ 
βίω δύο».

Και όντως εινε έπιστημονικώς τήν σήμερον βεβαιω- 
μενον, οτι ή άνάπτυξις τοΰ σώματος συνδέεται άναπο- 
σπαστως μετά τής ύγείας καί τής καλής ό’ιαπλάσεως 
καί άναπτύξεως τοΰ σώματος. Ό άνθρωπος όπως σκέ- 
πτηται έχει άνάγκην νά ζή, άλλ’ δπως ζή δέον νά έχη 
ύγιείαν καί σωματικήν εύεξίαν. Ή δέ άρχαία φιλοσο
φική ρήσις : «νους ύγιης έν σώματι ύγιαίνοντι» εκ
φράζει πληρέστατα τήν άλήθειαν ταύτην. Ή ύγιεία τοΰ 
σώματος είναι οσον καί τοΰ πνεύματος, άναγκαία. Τά 
δύο δέ όμοΰ ηνωμένα, άποτελοΰσι τόν άνθρωπον ώς λογι- 
γικόν ον, ύπό τήν καθαράν τής λέξεως σημασίαν. Ή 
Ύγιεία διατηρεί άκεραίαν τήν οργανικήν φύσιν καί άμε- 
τάβλητον τόν τύπον τής ζωικής ύπάρξεως. Αυτή χρησι
μοποιεί πάσαν σωματικήν καί πνευματικήν δύναμιν, μή 
δυνςιμένην νά ύπάρξη άνευ ταύτης. Αυτή, κατά τινα 
ποιητικήν ρήσιν, είναι η μήτηρ τών θεών.

«Λιπαρόμματε, μάτερ ύψίστων σεμνών, ’Απόλλω
νος, Βασίλεια ποθεινά, πραΰγελως ύγιεία».

’Αλλά καί κατά τούς μετέπειτα χρόνους, πολλοί 
ποιητα'ι εξύμνησαν τή ν Ύγιείαν, καί σήμερον επίσης 
οί νεωτεροι ψάλλουσι πρός αύτήν υμνους. ’Ελάχιστοι 
δμως έκ τούτων άκολουθοΰσι τά σοφά καί έπωφελή δι
δάγματα τής υγιεινής τ’ άφορώντα τήν διατήρησιν τής 
ύγιείας, άγνοοΰντες ίσως δτι αύτη είνε δώοον εύ'θοαστον 
καί μικράς διάρκειας. Καί δέν έχομεν μέν σήμερον 
έορτάς καί ναού; άφι ερωμένους εις τήν Θεάν Ύγιείαν 
δπως κατά τήν άρχαιό-.ητα, διότι λατρεύομεν έτερα 
είδωλα, άπερ πόρω άπέχουσι τοΰ νά παρέχουσιν ημϊν 
ύγιείαν καί μ&κροβιότητα ! Κάμνομεν δμως δπως καί 
οί άρχαϊοι, θυσίας τινάς είς τήν ύγιείαν, ών τά θύματα 
δέν είναι σφάγια, δπως τότε, ή άλλα άφιερώματα, άλλ’ 
ημείς αύτοί, οίτινες άκαταπαύστω; βραχύνομεν τάς ημέ
ρας τής ζωής μας διά πολλής έργασίας, έπιβαλλομένης 
ύπό τοΰ συμφέροντος ή τοΰ έγωϊσμοΰ, διά στερήσεων, 
ύποδεικνυομένων ύπό τής άπληστίας ή τής φιλαργυρίας, 
διά καταχρήσεων όφειλομένων είς τήν άκολασίαν μας, 
καί διά παραβάσεων τών υγιεινών κανόνων, προερχομέ- 
νης έξ άμελείας ή άγνοιας τούτων.

Καί έν τούτοις άνευ ύγιείας οποία άθλιότης ! Όποιον 
φορτίον ή ζωή ! 'Οποία μεταιότης ό πλοΰτος ! Όπόσον 
άνωφελής ή άξία ! Πόσον άχρηστοι οί τίτλοι καί αί 
τιμαί !

ΣΑ. Ν. ΧΜΤΝΣ.

ΤΑ ΒΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΓΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
Περί τών άναγκών τοϋ βίου έν Έλλάδι.—Ποϋ έγ

κειται τδ κακόν και ποια τά μέσα της Απαλλα
γής μας.
Κατά τδν παρελθόντα μήνα ή έγκριτος έφημερίς 

«Άκρόπολις», έδημοσίευσε σειράν άρθρων διαφόρων 
συνεργατών και ανταποκριτών της περί τών ένταΰθα 
συνθηκών τοΰ βίου και περί τής έφθηνείας δλων 
σχεδόν τών άναγκών τής ζωής είς τ’ άλλα τοΰ κό
σμου μέρη. ’Αριθμοί παρετέθησαν, συγκρίσεις έπί 
τών τιμών τών διαφόρων ειδών έγένοντο, δπως κατα- 
δειχθή οτι ό βίος ένταΰθα είναι υπέρ παν δριον δα
πανηρός καί δτι άλλοΰ οί άνθρωποι δαπανώντες πολύ 
όλιγώτερα ημών, ζοΰν βίον άνθρωπινώτερον καί ύγιει- 
νότερον ύφ’ δλας τάς έπόψεις.

Τδ δτι άπδ έτών ήδη δ βίος έν Έλλάδι, καί ιδιαί
τατα έ / Άθήναις κατέστη, διά τήν μέσην τάξιν τής 
κοινωνίας μας καί διά τδν έργατικδν κόσμον, άφο- 
ρήτως δαπανηρός καί βαρύς, ούδείς δύναται νά τδ 
άγνοή ή νά τδ άμφισβητήση καί συνεπώς τά άρθρα 
τής «Άκροπόλεως», δέν μάς έμαθον τίποτε νέον.Έ- 
πανέλαβον δ,τι πάντες καθημερινώς λέγομεν έκεΐνο 
διά τδ όποιον καθημερινώς δλοι μας παραπονούμεθα 
καί ούδέν πλέον. Ούτε αί άφορμαί καί τά αίτια έξε- 
τέθησαν, ούτε τά μέσα τής καταπολεμήσεως τοΰ 
κακοΰ ύπεδείχθησαν, ούτε οί τρόποι τής καλλιτε- 
ρεύσεως τών συνθηκών τοΰ βίου μας άνελύθησαν.

Καί δμως τδ πρόβλημα τοΰ βίου ένταΰθα κατέ
στη νΰν τόσον σοβαρόν, ώστε έπιβάλλεται είς τδν 
τύπον νά τδ υιοθέτηση καί άφοΰ άναλύση τάς άφορ- 
μάς τής τοιαύτης καταστάσεως, νά τονίση καταλ
λήλως, δτι έπιβάλλεται άπολύτως ή έξεύρεσις και 
έφαρμογή άσφαλών μέσων πρδς πρόληψιν τών φο
βερών συνεπειών, αίτινες έντδς ολίγου χρόνου θά 
συγκλονήσωσι τδν τόπον μας καί θά ταράξωσι τήν 
φακιρικήν μακαριότητα δλων έκείνων, οίτινες, ώς 
μή ώφελεν, έλαβον παρά τής κοινωνίας τήν έντολήν 
νά μεριμνήσωσι καί νά έργασθώσιν ύπέρ τοΰ τόπου. 
Δέν πρέπει ν’ άμφιβάλλωμεν, δτι άφοΰ μερις τις τοΰ 
τύπου τής Πρωτευούσης ήρχισε νά έπιλαμβανηται 
κάπως τοΰ ζητήματος, λίαν συντόμως ό τύπος δλος 
θά θέση τοΰτο είς τήν έμπρέπουσαν θέσιν του καί 
θά προκαλέση τήν προσοχήν καί τήν μέριμναν τής 
τε Κυβερνήσεως καί τής κοινωνίας έπί τοΰ κίνδυνου 
οστις μάς άπειλεΐ, άφοΰ ή πενία άρχίζει νά προ- 
βάλη έπίφοβον τήν κεφαλήν, καί άφοΰ και έδώ ηρ- 
χισαν ήδη νά γίνωνται γνωστά τά μεγάλα οικονο
μικά προβλήματα, άτινα έπί τοσοΰτον είχον άπα- 
σχολήση άλλοΰ τήν σύγχρονον έπιστήμην.

Έν τφ μεταξύ, έπειδή τδ ζήτημα τής καλλιτε- 
ρεύσεως τών συνθηκών τοΰ βίου ,είναι άκριβώς έκεΐνο 
είς δ άποβλέπει ή Συνεργατικότης, περί ής έπραγ- 
ματεύθημεν έν όλίγοις είς τδ πρώτον τεΰχος τής 
«Ελληνικής Έπιθεωρήσεως», δέν θεωροΰμεν άσκο- 
πον νά εϊπωμεν τήν γνώμην μας έπί τών αιτίων 
άτινα κατέστησαν τδν ένταΰθα βίον οΰτω δαπανηρόν, 
καί έπί τών μέσων, άτινα τάχιστα καί άσφαλέστατα
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ούχί μόνον θ’ άποκρούσωσι τδν κίνδυνον τής τραγι
κής κοινωνικής πάλης, είς ήν φερόμεθα, άλλά καί 
θά καταστήσωσι τδν έν γένει βίον μας άσυγκρίτως 
εύθηνότερον καί άνθρωπινώτερον.

*

’Ανεξαρτήτως τής έλλείψεως γεωργίας καί κτηνο
τροφίας έξ ής πάσχει ό τόπος μας καίτής όποιας έλ
λείψεως περί ής τόσα καί τόσα έγράφησαν άχρι τοΰδε, 
συνέπεια είναι ή άκρίβεια τών τιμών τοΰ κρέατος, τοΰ 
γάλακτος, τοΰ βουτύρου, καί τόσων άλλων ειδών τής 
πρώτης άνάγκης, είναι καί άλλαι πολλαί άφορμαί 
αίτινες προύκάλεσαν ένταΰθα τήν τόσην ύπερτίμησιν 
δλων τών άπαραιτήτων καί μή διά τδν βίον, ειδών.

Μεταξύ τών πολλών αύτών άφορμών πρωτεύου- 
σιν, ή έλλειψις βιομηχανιών προοδευουσών, ή ελ- 
λειψις συναγωνισμού έν τή βιομηχανίφ τοΰ τόπου 
καί έν τφ έμπορίφ, ή έλλειψις πίστεως έν τή άγορά 
καί έν τοΐς διαφόροις κλάδοις τής έργασίας, ιδιαί
τατα δέ ή άγρια καί άσύστολος τοκογλυφία, ήτις διε- 
νεργεΐται ένταΰθα ύπδ τά δμματα τής Κυβερνήσεως, 
καί ήτις έκμυζά καί μαραίνει τδν τόπον άπ’ άκρου 
είς άκρον.

Δέν λέγομεν ύπερβολάς. "Οταν είς ένα τόπον δύ- 
ναταί τις νά τοκίζη ασφαλώς τά χρήματά του μέ 
τόκον 15, 18 καί 24ο)ο, άρκεΐ νά έχη δλίγον έλα- 
στικήν τήν συνείδησιν, ώς οί πλεΐστοι δυστυχώς έκ 
τών μικρών καί μεγάλων κεφαλαιούχων μας, πώς 
είναι δυνατόν νά διατεθή χρήμα πρδς ίδρυσιν βιομη
χανιών καί έμπορικών Οίκων, άφοΰ ή βιομηχανία καί 
τδ έμπόριον καί κινδύνους έχουν καί καταβολήν με
γάλης καί κοπιώδους προσωπικής έργασίας άπαι- 
τοΰν; Βιομηχανίαι καί άλλαι συναφείς έργασίαι 
ιδρύονται έκεϊ, δπου τδ κεφάλαιον πρέπει να τδ έρ- 
γασθή τις διά ν’ άπολαύση έπ’ αύτοΰ 8, 10 Λαι σπα- 
νίως 12ο)ο έτησίως. Πώς λοιπόν ύπδ τούς σήμερον 
έν Έλλάδι δρους τής διαθέσεως τοΰ χρήματος, είναι 
δυνατόν νά διατεθώσιν άφθονα κεφάλαια δια τήν ί- 
δρυσιν Βιομηχανιών καί πώς δ βιομήχανος, δστις 
έκτδς τών κεφαλαίων του καταβάλλει και τήν προ
σωπικήν του έργασίαν, νά μή άπαιτή νά κερδίση 
πολύ περισσότερα έκείνων άτινα κερδίζει έκ τών 
χρημάτων του, δ μέν ή δ δέ προεξοφλητής, δ μηδένα 
διατρέχων κίνδυνον καί είς ούδένα ύποβαλλομενος 
κόπον; Πώς δέ έκ τής τοιαύτης έλλείψεως συναγω
νισμού έν τή βιομηχανία καί έκ τής τοιαύτης τών 
βιομηχάνων άπαιτήσεως πρδς διαβάθμισιν τών κερ
δών των, είναι δυνατόν νά δοθώσιν είς τήν κατανα- 
λωσιν προϊόντα έγχωρίου κατασκευής, είς τιμάς ευ- 
θηνάς, είς τιμάς λογικάς καί δικαίας; Καί πώς ή 
ποιότης τών προϊόντων τούτων θέλομεν νά ήναι 
δμοία μέ τήν τών προϊόντων τών έργοστασίων τοΰ 
Έξωτερικοΰ, άφοΰ δ βιομήχανός μας ύποβοηθούμε- 
νος άφ’ ένδς έκ τής έλλείψεως σοβαρού συναγωνι
σμού, καί άφ’ έτέρου έκ τών βαρυτάτων εισαγωγικών 
δασμών οίτινες έπιβαρύνουσι τάς τιμάς τών έκ τοΰ 
Εξωτερικού είσαγομένων ειδών, πωλεΐ τα προ ιόντα 
του είς τιμάς κατά τι χαμηλοτέρας τών ξένων τοι-
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ούτων άλλά πάντως λίαν ίκανοΛοιητικάς δι’ αυτόν; 
Διατί νά ύποστή δαπάνας δπως παρακολούθηση καί 
έφαρμόση τάς προόδους άς κάμνουσι καθημερινώς 
έν τη ξένη, αί βιομηχανίαι παντός είδους, άφοΰ ούτε 
ό συναγωνισμός οδτε ή έλλειψις άγοραστών τόν 
άναγκάζουν νά πράξη τοϋτο;

Τό αύτό δύναταί τις νά εϊπη, καί περί τοϋ έν γέ- 
νει ένταΰθα έμπορίου. Ό έμπορος πολλά, παραπολλά 
πρέπει νά κερδίση έκ τοΰ έμπορίου του διά ν’ άπο- 
φασίση νά θέση τά χρήματά του είς τοιαύτην έπι- 
χείρησιν άφοΰ μέ τά χρήματα αύτά ήδΰνατο νά έχη 
πλέον ή έπαρκεΐς ώφελείας έξ άλλης άσφαλεστέρας 
καί δλως άκόπου έργασίας. Καί έδώ, έκτός τοΰ ζη
τήματος τών βαρέων εισαγωγικών δασμών, ή έλλει- 
ψις σοβαρού συναγωνισμού ύποβοηθεΐ άπολύτως τήν 
κερδοσκοπίαν. Τά καταστήματα τής πόλεώς μας, 
δσον πολλά καί άν φαίνωνται, είναι ούχ ήττον δλίγα 
διά τόν μόνιμον καί διαβατικόν πληθυσμόν μας καί 
διά τόν περισσότερον πληθυσμόν τών έπαρχιών, δν 
τροφοδοτούν ώς έπί τό πολύ τά Καταστήματα τής 
Πρωτευούσης, ιδίως διά τά είδη ιματισμού άνδρών 
καί γυναικών. Άν δέ οί βιομήχανοι καί οί έμποροι 
τής πόλεώς μας παραπονοΰνται συνηθέστατα δι’ 
έλλειψιν έργασίας καί διά τάς μικράς ώφελείας των, 
ή ζητούν νά είρωνευθώσιν ήμάς τούς καταναλωτάς 
ή έξ έπαγγελματικής πλέον συνήθειας τό πράττουσι. 
Δείξατέ μας ένα βιομήχανον μή πλουτίσαντα έκ τής 
βιομηχανίας του, δείξατέ μας ένα έμπορον ειδών ιμα
τισμού άνδρών ή γυναικών, ένα έμπορον οικιακών ει
δών, ένα έμπορον έδωδίμων, ένα παντοπώλην τέλος, 
δστις νά μή έσχημάτισεν έντός μικροΰ χρόνου πε
ριουσίαν, τοποθετημένην ώς έπίτό πλεΐστον είς άκί- 
νητα, καί τότε θά όμολογήσωμεν δτι ή γνώμη μας 
είναι έσφαλμένη. Μέχρις δμως άποδείξεως τοΰ έναν- 
τίου δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι οί έμποροί 
μας δέν έπιβαρύνουσι τάς τιμάς τών ειδών των μέ 
ύπέρογκον κέρδος. Μόνον τό γεγονός, δτι πολλοί έκ 
τών έμπόρων, οσάκις έξαντλοΰνται αί είς τάς Τραπέ- 
ζας πιστώσεις των, δανείζονται παρ’ ιδιωτών προε
ξοφλητών χρήματα, διά τόν μέν ή διά τόν δέ λόγον, 
μέ τόκον 16 καί18ο)ο έτησίως—ίνα μή είπωμεν 
περισσότερα—άποδεικνύει τίποτε περισσότερον, τί
ποτε δλιγώτερον, ή δτι ή δουλειά σηκώνει νερδ καί 
άς είναι καλά οί καταναλωταί πού τά πληρώνουν. 
Αί σπάνιαι πτωχεύσεις ή διαλύσεις έμπορικών Κα
ταστημάτων δέν άποδεικνύουν έλλειψιν έργασίας 
καί κερδών, διότι δλοι γνωρίζομεν, δτι αύται ώς έπί 
τό πλεΐστον, είναι είκονικαί καί γίνονται διά κερδο
σκοπίαν. Έπειτα, άν τά κέρδη τοΰ έμπορίου καί ή κί- 
νησις ή έμπορική δέν ήσαν ώς παρ’ ήμών παριστά- 
νονται, δέν θά έβλέπαμεν τόσους έμποροϋπαλλήλους 
έχοντας μισθοδοσίαν 150, 200 ή 250 δρχ. μηνιαίως 
ν’ άνοίγωσιν έκ τών ένόντων, έν μικρόν Κατάστημα, 
καί μετά τινα έτη νά παρουσιάζωνται έν τή άγορά 
μεγαλέμποροι καί μέ περιουσίας σημαντικάς κινη- 
τάς καί άκινήτους.

Έάν είς τ’ άνωτέρω, έν περιλήψει έκτιθέμενα, αί
τια, προσθέσωμεν καί τήν έλλειψιν εύθηνών καί

ύγιεινών οικημάτων διά τόν έργατικόν κόσμον, θά 
έννοήσωμεν διατί ή τάξις τών δημοσίων καί ιδιωτι
κών ύπαλλήλων ή έχουσα ώρισμένας καί μέτριας 
άπολαβάς, ή τάξις τών μικρών είσοδηματιών κεί 
ή έργατική τάξις διεξάγουσι τόσον βαρύν άπό τίνος 
άγώνα ύπάρξεως.

*

’Όντως τό κακόν έφθασεν είς λίαν οξύ σημεϊον καί 
άμεσος παρίσταται άνάγκη δπως ληφθώσι σύντονα 
καί άσφαλή πρός θεραπείαν του μέτρα.

Κατά τήν γνώμην μας, μόνον έάν αί ύποφέρουσαι 
νΰν κοινωνικαί μας τάξεις Οελήσωσι νά έγκολπωθώσι 
καί νά έφαρμόσωσι τάς άρχάς τής Συνεργατικότη
τος, θά δυνηθώσιν άμέσως μέν ν’ άνακουφισθώσι ση- 
μαντικώς είς τάς καθημερινάς τοΰ βίου άνάγκας, βρα- 
δύτερον δέ καί μικρόν κατά μικρόν νά καταστήσωσι 
τόν έν γένει βίον των άπολύτως άνθρώπινον ύφ’ δλας 
τάς έπόψεις.

Άφοΰ είναι γνωστόν, δτι διά τά τοιαΰτα ζητή
ματα ούδείς, έκ τών έχόντων τήν δύναμιν καί τήν 
ύποχρέωσιν νά μεριμνήση, θά μεριμνήση ποτέ· άφοΰ 
είναι γνωστόν δτι είς τήν λύσιν τών ζητημάτων τού
των καί άλλοΰ έν άρχή έπρωτοστάτησαν αύτοί οΰτοι 
οί τών άναγκών τήν κατάθλιψιν υφιστάμενοι, καί κα
τόπιν έπήλθεν άρωγόςή Κυβερνητική μέριμνα καί ή 
έκ τών ισχυρών διά τοΰ χρήματος προστασία· άφοΰ διά 
τής Συνεργατικότητος ώς άπεδείχθη περιτράνως αί 
δαπάναιτοΰ βίου περιορίζονται οημαντικώςκαί δ τρό
πος τοΰ ζήν βελτιοΰται άπολύτως καί αί κοινωνίαι 
προάγονται ύλικώς τε καί ήθικώς· άφοΰ πρός έφαρ- 
μογήν τοΰ μέσου τούτου δέν άπαιτεϊται ή δλίγη 
καλή θέλησις έκ μέρους μας καί ούδέν πλέον, διατί 
άφιέμεθα είς έγκληματικήν άπέναντι ήμών αύτών 
άδιαφορίαν, ήν προσπαθοΰμεν νά δικαιολογήσωμεν 
φαινόμενοι δτι κατεχόμεθα ύπό άπογοητεύσεως;

Ό λαός μας καί άντίληψιν μεγάλην έχει, καί 
προσόντα τοιαΰτα οία ουδέποτε έσχον άλλοι λαοί 
θεωρούμενοι ώς πολύ πλέον άνεπτυγμένοι καί μάλ
λον μορφωμένοι ήμών. Έάν λοιπόν οί λαοί ούτοι, οί 
στερούμενοι τών προσόντων άτινα χαρακτηρίζουσι τόν 
λαόν τόν Ελληνικόν έάν δχι μόνον οί ’Άγγλοι, δχι 
μόνον οί Γερμανοί,δχι μόνον οί Γάλλοι, ’Ιταλοί, Βέλ
γοι κλπ. άλλά και αυτοί οί Ρουμάνοι καί αύτοί οί 
Βούλγαροι άπό πολλοΰ ήδη ένεκολπώθησαν καί 
ευρύτατα έφήρμοσαν πρός καλλιτέρευσιν τοΰ βίου 
των καί πρός ύλικήν καί ηθικήν προαγωγήν των 
τάς τής Συνεργατικότητος άρχάς, διατί ήμεΐς ένταΰθα 
άφίνομεν τόν λαόν είς άγνοιαν καί άντί νά τόν διδά- 
ξωμεν άντί νά τόν ώθήσωμεν πρός τό μέσον τής σω
τηρίας του, έπιρρίπτομεν τουναντίον έπ’ αύτοΰ τήν 
εύθύνην, προφασιζόμενοι δτι δ λαός μας άποκρούει 
πάσαν τοιαύτην κοινωφελή καί προοδευτικήν ιδέαν; 
Έπιρρίπτομεν κατά τοΰ λαοΰ μας τήν μομφήν δτι 
είναι δύσπιστος καί άπαιτητικός, ένφ ήμεΐς οί άπο- 
τελοΰντες τήν μέσην τάξιν, οί δντες πολύ πλέον αύ
τοΰ μορφωμένοι ούδέποτε έπεχειρήσαμεν νά τφ δώ- 
σωμεν νά έννοήση τά παμμέγιστα τής ένώσεως καί 
κοινοπραξίας άγαθά, άφοΰ καί ήμεΐς τήν αύτήν μετ’ 

έκείνου έχομεν άνάγκην άνακουφίσεως είς τά με
γάλα τοΰ βίου βάρη.

Έάν κακώς ύπολογίζοντες, φρονοΰμεν δτι μέ μόνα 
τά ίδικά μας δλίγα μέσα δέν θά δυνηθώμεν νά φέ- 
ρωμεν τό ποθούμενον άποτέλεσμα καί φοβούμεθα 
τόν κίνδυνον τής άποτυχίας, άς ζητήσωμεν μεταξύ 
τών άνωτέρων τής κοινωνίας μας τάξεων, έκεϊνον ή 
έκείνους οίτινες θά έξησφάλιζον τήν άπόλυτον τοΰ 
έργου έπιτυχίαν, ύποστηρίζοντες τοϋτο έν τή άρχή 
του. Μεταξύ τής άνωτέρας τάξεως τής κοινωνίας μας 
ύπάρχουσιν εύτυχώς πολλοί οί πρωτοστατοΰντες είς · 
κοινωφελή έργα καί συνεπώς δέν είναι δυνατόν, προ- 
κειμένου περί τοιούτου άπείρως ώφελίμου σκοποΰ, 
νά μή εύρεθώσιν, ώς είς άλλα μέρη, πολλοί ισχυροί 
προστάται καί βοηθοί.

Πρός πληρεστέραν κατανόησιν τών μεγάλων άγα- 
θών άτινα θά προέλθωσιν άσφαλώς δι’ ήμάς καί διά 
τόν τόπον έν γένει έκ τής έφαρμογής καί ένταΰθα 
τών άρχών τής Συνεργατικότητος, καί πρός άπόδει- 
ξιν δτι δλίγη μόνον καλή θέλησις έκ μέρους μας 
είναι άρκετή διά τήν έπίτευξιν καί έδώ τών αύτών 
περίπου, ώς είς τ’ άλλα Κράτη, άποτελεσμάτων, θ’ 
άναπτύξωμεν άπό τοΰ προσεχούς ήμών άρθρου, δσον 
ένεστι εύρύτερον, τόν σκοπόν τής Συνεργατικότητος, 
τάς μυθώδεις προόδους άς έντός δλίγου χρόνου έπε- 
τέλεσαν αί διάφοροι ϊυνεργατικαί Έταιρίαι, καί τάς 
προελθούσας έξ αύτών μεγίστας ύλικάς καί ήθικάς 
ώφελείας διά τάς κοινωνίας καί τά Έθνη είς ά ή 
Συνεργατικότης είσεχώρησεν είς δλους περίπου τούς 
κλάδους τής έργασίας. φωτιος ν φωτιαδης

SEJVH φΙΛΟΛΟΠΑ
"Ενας μεγάλος φιλέλλην ποιητής, ό Γουλιέλμος 

Μύλλερ, ποΰ μάς ένδιαφέρει δσο καί δ Μπάΰρων, μέ
νει σχεδόν άγνωστος στον τόπο μας. Τόν ξεύρομε κά
πως άπό μίαν ώ.αίαν μελέτην ποΰ έδημοσίευσεν δ κ. 
Κουρτίδης καί τό «Άστυ ».Καί δμως τά τραγούδια ποΰ 
έγραψε γιά τή μεγάλην Ιδέα ποΰ έφερε, τή Λευτεριά 
μας, τόν έδόξασαν στήν Γερμανία. Γεννήθηκε στό 
Dessau τής Γερμανίας στις 7 ’Οκτωβρίου 1794 καί 
πέθανεπάλι στό Dessan, πολύ νέος, στήν Ιην ’Οκτω
βρίου 1827. Μ’ δλο ποΰ τά χρόνια του ήσαν μετρημένα 
δμως ηύρε τόν καιρό μελετώντας σύντονα ν’ άναδει- 
χθή έξοχος ελληνιστής καί γερμανιστής.

Φαντασία ζωηρή, άντίληψι τής ψυχής τοΰ λαοΰ, 
τό αίσθημα τών ρυθμών, χαρακτηρίζουν τά γλυκύτατα 
τραγούδια του. Μέ τάπερίφημα «Τραγούδια τών Ελ
λήνων» (1821) καί «Νέα Τραγούδια τών Ελλήνων» 
(1823) έσκόρπισε τόσο φιλελληνισμό στή Γερμανία 
δσο κι’ δ Μπάΰρων στήν Αγγλία, καί κατώρθωσε νά 
έμπνεύση στό Γερμανικό Λαόν άγάπη γιά τόν άπελ- 
πισμένον άγώνα τής ΙΙατρίδος μας. Πολλά του τρα
γούδια δπως: «Ή Παρθένα τών Αθηνών», ή «Μα- 
νιάτισσα», δ «Εξόριστος τής ’Ιθάκης», «Μπότσα- 
ρης», «Μπουμπουλίνα», «Κανάρης», οί «Τελευταίοι 
'Έλληνες» καί άλλα ποΰ θεωρούνται άριστουργή-

ματα στή Γερμανία σέ μάς είνε άγνωστα. Δέν ε'ίμεθα 
ύπέρ τών μεταφράσεων τ’ άριστουργήματα πρέπει νά 
διαβάζωνται στή γλώσσά τους καί μάλιστα δταν είνε 
στίχοι· έπειδή δμως πρέπει νά γνωριστή κάπως δ 
ποιητής καί στόν τόπο μας, γι’αύτό δίνομεν σήμερα σέ 
παράφραση, παρά σέ μετάφραση—μ’δλη τή δυσκολία 
ποΰ παρουσιάζει μιά τέτοια δουλειά—έν’ άπό τά 
ώραιότερά του : «Die Jungfrau von Athen» δηλ. 
«Ή Παρθένα τών Αθηνών» (1821) (Έλληνοπούλα).

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

Σιμά στο παραθύρι μου ποΰ πλέκονται τά ρόδα 
Και ποΰ τό αγέρι μοϋ σκορπά τις ευωδιές του γύρα 
Γροικώ μέ πόνο την αυγή τ αηδόνια στά κλαδάκια 
Νά τραγουδούν περίγαρα τό ερωτικό τραγούδι.

Παρακαλώ σας ώμορφα πουλιά γιά χαμηλώστε 
Γιά λίγο ακόμα τή φωνή καί πάψτε τό τραγούδι. 
Τάχα ό καϋμός μου, ώς εσάς δέν ήρθε, νά σάς μάθη 
Πώς δ καλός μου έμίσσεψε ζωσμένος τ άρματά του, 

Στους σκλάβους κάμπους σά βορριάς καί στ άγρια 
[τά ρουμάνια

Πού άναγυρνούν πεντάρφανα ή Λευτεριά καί ή 
[Δόξα

Νά πολεμήση σά θεριό γιά τού Σταυρού τή χάρι, 
Καί γιά τή σκλάβα ετούτη Γης πού Λευτεριά μάς 

[κράζει ;

Δέστε πουλάκια πού έβγαλα τ ολόχρυσο γιορντάνι, 
—Πού τά διαμάντια του άστραφταν σάν τής νυχτός 

[τήν Πούλια,
Πού είχε στή μέση τήν Λύγή καί τόν ’ Αποσπερίτη— 
Καί στον Παπά μαςτιόδωσα γιά τή φτωχή Πατρίδα.

Μέρες περνούν αγύριστες καί νύχτες πικραμένες 
Καί τά σγουρά μου τά μαλλιά δέν τά ώμορφοστολίζω. 
Άπό τό παραθύρι μου δροσάτο άνθό δέν κόβω 
Κι ούτε στό δάσος τριγυρνώ νά παίζω μέ τούς πεύ

κους.

Παρακαλώ σας ώμορφα πουλιά γιά χαμηλώστε 
Γιά λίγο ακόμα τή φωνήν ώς νάρθη πιά ό κα- 

[λός μου, 
Νά μάς μιλή γιά τίς χαρές τίς άγριες τού πολέμου 
Καί νά μάς μιίθη προσευχές στή λευτεριά νά λέμε. 

Ρόδα δροσάτ ανθίζετε στεφάνι νά σάς πλέξω 
Γιά νά δεχτούμε μέ χορούς τ αντρεία παλληκάρια 
Ν’ αστράψουν γύρω άρματωσιές καί φλάμπουρ’ 

[ασημένια
Καί λυγερές κορμοστασιές ατού παιχνιδιού τή ζάλη. 

Μάπίσω—αλλοίμονο—ανδέ ρθής καλέ μου μέτούς 
[άλλους

Τή περιφάνεια μέσα μου θά νειώσω άντρειωμένη ! 
Δίπλα στά ρόδα τά χλωμά θά κάθουμαι θλιμμένη 
'Απ' τά ξερά τ αγκάθια τους στεφάνια θέ νά πλέκω 
Κι ένα γλυκόφωνο πουλί μαζί μου θέ νά κλαίη.

(Muller) ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ
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0EATPO^REJAN£^^“META THNJYITNQMHN,,'
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΤΗΣ κ. ΝΙΑΤΘΙΛΛΗΣ ΣΕΡΑΟ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. PIERRE DECOURCELLE

“Εχω τγ;ν πεποίθ·ησ'.ν δτι έν Ίταλιζτί γ^ώσση τό 
μυθιστόονιμα τ·?!ς κ. Μ. Σεράο είναι θζυμασ'.ώτατον- 
καί επιδοκιμάζω θερμώς, τγ)ν άμείλικταν σκληρότητα 
διά τ·7,ς όποιας διακηρύττει συμφώνως πρός τήν δικαιο
σύνην καί τήν άλήΟειαν, συμφώνως πρός τόν αιώνιον 
νόμον τής καρδίας καί τούς ορούς τής ζωής, τό Ολιβεοώς 
ανωφελές τής συγγνώμης. Ναί. Μάτην, προδοθείς, ό 
εραστής ή σύζυγος συγχωρεϊ τήν άπιστον γυναίκα- μάτην 
προδοθεϊσα ή ερωμένη ή σύζυγος συγχωρεΐ τόν άπιστον 
άνδρα. ’Εκτός όά* περικλείη τις έν έαυτω ψυχήν θείως 
χριστιανικήν — καί ό άγαπών ή ή άγαπώσα αληθώς, δέν 
έχει άλλον Θεόν παρά τόν ίδιον έρωτα — άλλά καί τότε ού- 
δείς είναι ικανός ν' άνεύργ) τήν γλυκείαν γαλήνην τοΰ συζυ- 
γικοϋ βίου, όταν αυτή έμολύνθη, έδηλητηριάσθη, κατε- 
στράφη διά τοΰ παραπτώματος. Μετά τήν συγγνώμην άρ- 
χίζει δ-.ά τόν συγχωρήσαντα ή φρικτή βάσανος τής διαρκούς 
άναπολήσεως καί διά τόν συγχωρηθέντα ή τήν συγχω- 
ρηθεϊσαν ή οΐκτρά ταπείνωσις, διαρκής καί αυτή, τής 
δεκτής γενομένης χάριτος. Διά νά έξακολουθήτε νά 
είσθε ευτυχής καί άφοΰ ή εύτυχία σάς έκλάπη, ή άφοϋ 
κατέστησε άξιος νά τήν χάσητε, έπρεπε νά ήτο εφικτή 
ή λησμοσύνη εις τούς αγαπώντας- άλλ’ ή Λήθη δέν ύφί- 
σταται διά τάς καρδίας. Αύτή είναι ή αλήθεια τήν 
οποίαν ή κ. Μκτθλίδη Σεράο κάμνει ν’ άναδειχθ-Jj έν 
τή άπλνϊ, σαφεΐ καί συγκινητική! δράσει τοΰ σκληροΰ 
έρωτικοΰ μυθιστορήματος της, ή μάλλον τοΰ μυθιστορήμα
τος της έν τφ όποίω δέν θά ύπάρχη πλέον έρως. Φαν
τάζομαι δτι πολλοί ωραίοι ιταλικοί οφθαλμοί, θά έδά- 
κρυσαν έπί τί! άναγνώσει τών ατυχιών τής Elena 
GuaSCO καί τοΰ MarCO Fiore, οί όποιοι άγαπώνται 
καί οί όποιοι θά παύσωσι νά άγαπώνται, — διότι δέν 
ύπάρχουσιν αιώνιοι έρωτες, τοΰ Παραδείσου μή εύρισκο- 
μενου έν τω κόσμω τούτω—καί τής ματαίας μεγαλο
ψυχίας τοΰ συζύγου Andrea GuaSCO. Ούτως, δπως μετά 
τήν συγγνώμην ή El ?Iia GuaSCO καί ό Andrea 
GuaSCO δέν ήδυνήθησαν νά έπανεύρωσι τήν γοητείαν 
τών άψογων εστιών, τοιουτοτρόπως καί ό Mai’CO Fiore, 
μάτην συγχωρηθείς ύπό τής νέας κόρης τήν όποιαν ένυμ- 
φεύθη, θά άγνοή) πάντοτε τήν ίεράν ηδονήν τοΰ συζυγι- 
κοΰ φιλήματος. Καί οί δύο ένοχοι,ή Elena καί ό Mai’CO 
διωχθέντες τής Έδέμ τήν όποιαν ήλπισαν νά έπανα- 
κτήσωσιν, έπανασυνδέονται άνευ έρωτος φεΰ 1 καί δέν θά 
χωρισθώσι πλέον, ποτέ πλέον καί θά ζήσωσιν έν τη 
άνίςε τοΰ καταπεπονημένου πάθους, άπέλπιδες αιχμά
λωτοι, παρά τήν συγγνώμην, τοΰ άσυγγνώστου σφάλ
ματος. Δέν διστάζω νά ειπω δτι τό τοιοΰτον τέλος 
μυθιστορήματος μοΰ φαίνεται άληθώς ύπερβολικά ώραϊον 
καί λυπηρόν. Διατί λοιπόν μεταφερθέν έπί τής σκηνής 
τό έργον τής κ. Μ. Σεράο, καίτοι, έν σκηνοθεσία λεπτο- 
τάτης φιλοκαλίας, έπαίχθη τελείως παρά τής κ. Rejane

1) Γνωστόν ότι ή περίφημος Ίταλίς Συγγραφεύς κ. Ματ- 
θίλδη Σερράο έδίδαξεν άπό της σκηνής τοΰ θεάτρου Rejane, έν 
Παρισίοις, έν δρϊμά της, οπερ διεσκεύασεν έκ τίνος δημοσιευό
μενου ήδη μυθιστορήματος της. Τό έργον κρίνει ό Catulle Mendes. 

πάντοτε θαυμασιωτέρας καί τελειοτέρας, παρά τής κ. 
Cheirel, τόσον άφελώς εύθύμου, παρά τής δος Denege 
ήτις έχει τό χρώμα τοΰ ονόματος της, παρά τοΰ κ. 
Magnier, χαρίεντος έραστοΰ, τοΰ κ. Duquesne, συζύ
γου άζιοπρεπώς περιλύπου, καί τοΰ κ. SlgllOrel, οξέος 
καί ώμοΰ παραιηρητοΰ, δέν έσχεν δλην τήν θριαμβευ
τικήν έπιτυχίαν τήν όποιαν ηύχόμεθα βλοι εις τό θέα- 
τρον Rejane καί είς τήν συμπαθή διευθύντριάν του ;

Θά παρατηρήσωσι, νομίζω, δτι τό δράμα τοΰτο έχει 
πολύ όλίγην δράσιν καί δτι ολόκληρον σχεδόν έκτυλίσ- 
σεται έν διαλόγοις. Άναμφιβόλως—ύπό γενικήν έποψιν 
— έν τώ θεάτρω ή ζωή πρέπει νά είναι ένεργητική, 
άνήσυχος, θορυβώδης. Έν τούτοις πόσα δραματικά έργα 
έγοήτευσαν ή συνεκίνησαν τό κοινόν καί έδόξασαν τούς 
συγγραφείς των, μολονότι ταΰτα ήσαν πράγματι ήττον 
δραματικά. Καί τά βιαιότερα, τά πολυπλοκώτεοα θεα
τρικά έπεισόδια, δέν δύνανται νά συγκινήσωσι τόσον, 
δσον ή τρωγωδία τής συγκρούσεως τών χαρακτήρων, 
έκφραζομένη, έστω καί μακρώς, διά τοΰ διαλόγου. Άλλ’ 
δταν έν θεατρικόν έργον, δέν εινε θεατρικόν κατά τόν 
συνηθη τύπον, είναι άπαραίτητον νά άναπληοοϊ τήν 
ένδιαφέρουσαν ταχείαν δράσιν διά τής εύφυίας καί τοΰ 
ύψους τών ιδεών, τής έντάσεως τών αισθημάτων καί τής 
σφοδρότητος τοΰ πάθους- στοιχεία μή άντιληπτά παρά 
τοΰ κοινοΰ καί μή δυνάμενα νά έκφρασθώσιν εΐμή διά 
τής ώραιότητος τοΰ λόγου — τής λογοτεχνίας. — Αί μα- 
κρυλογίαι δέν είναι ποτέ μακραί δταν είναι ώραΐαι. 
Άλλ’ ιδού εις τό «Μετά τήν συγγνώμην», ώς μάς τό 
παρουσιάζει ό κ. Pierre Deconrcelle, αί μακρυλογίαι 
όέν είναι ώραΐαι, ούτως ώστε φαίνονται αύται πολύ 
μακραί. Διά νά δυνηθή ή ψυχολογία τής κ. Μ. Σεράο νά 
προκαλέση τό ένδιαφέρον τοΰ πνεύματος καί τήν συγκί- 
νησιν τής καρδίας,θά έχρειάζετο νά άνεπτύσσετο αύτη εις 
γλώσσαν χρωματισμένην, πληρη εικόνων, ποικίλην, ότέ 
μέν ζωηράν, ότέ δέ λεπτήν, πάντοτε έλευθέραν οίασδή- 
ποτε χυδαιότητας, ίδιάζουσαν, έρρυθμο' καί προσφυώς 
εύηχον. Καί ή ψυχολογία αύτη δέν μάς παρουσιάσθη 
ποσώς τοιουτοτρόπως. Καί πλήττει τις ένίοτε—διότι 
άτυχώς πλήττει—δχι διότι τό έργον, ολίγον θεατρικόν, 
είναι πολύ λογοτεχνικόν, άλλά διότι δέν είναι άρκετά 
τοιοΰτον. Ύπάρχουσι συγχύσεις τάς όποιας δέν πρέπει 
κάμνη τις. Ό Ponson dll Terrail παρουσίασε ποτέ 
εις μίαν Έπιθεώρησιν σελίδας τινάς διά τών όποιων, ό 
άτελευτήτως γόνιμος έπινοητής άναριθμήτων έπιφυλλί- 
δων, είχε προσπαθήση νά κάμη έν αριστοτέχνημα. Τώ 
είπον : «Ούδεμία τέχνη». Άπήντησε: «Έν τούτοις 
είναι βραχύ». Φαίνε.-αι δτι ό κ. Ponson du Tcrrail, 
δστις θριαμβεύει τόσον έπιτυχώς είς τό μελόδραμα καί 
τό περιπετειώδες μυθιστόρημα, δέν θά ήτο μακράν τοΰ 
νά κάμη άνάλογον σκέψιν έν σχέσει πρός τό παιχθέν 
έργον. «Άλλά ναί, είναι λογοτεχνικόν άφοΰ δέν είναι 
διασκεδαστικόν». Ή αλήθεια είναι δτι ή τέχνη τοΰ γρά- 
φειν δέν είναι ασχολία ματαία, είς τήν όποιαν παραδί- 
δεταί τις, άπό καιροΰ είς καιρόν κατά τάς ώρας άς άφί- 
νει έλευθέρας τό θριαμβευτικόν καί επικερδές έπάγγελμα- 
καί έάν δέν είναι τις καλλιτέχνης πάντοτε, δέν είναι 
ποτέ.

Catulle Mendes

ΠΛΟΤΤΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ Ήτο ικανή έπί ώρας, άκούραστος νά περιάγη τδν 
έπισκέπτην της άνά τούς δρνιθώνάς της, τούς περι- 
στερώνάς της, τούς κονικλώνάς της, τδ αίγοτροφεϊόν 
της, τάς διαφόρους αίθούσας τής τεχνητής έκκολά- 
ψεως τών νεοσσών, τής τεχνητής αύτών άνατροφής 
καί παχύνσεως, καί είς τδ έργαστήριόν της δπου 
κατεσκευάζοντο τά ποικίλης μορφής καί χρησιμότη
τας πτηνοτροφικά μηχανήματα, δίδουσα πληροφο
ρίας, έξηγήσεις, άναπτύσσουσα δλα τά συναφή ζη
τήματα, διά νά έπιτύχη άσφαλέστερον τάς έμπορικάς 
της συναλλαγάς καί ικανοποίηση τήν έπαγγελματι- 
κήν της ιδιότητα.

Ήτο έκεϊ ή άντιπρόσωπος τής έργασίας, ή όποια 
αισθάνεται τήν στιγμήν έκείνην ύπέρ παν άλλο αί
σθημα, τδ αίσθημα τοΰ χρήματος. ’Όχι πλέον ώς δύ- 
ναμιν έξυπηρετοΰσαν τάς ύλικάς άνάγκας τοΰ άνθρώ- 
που, άλλ’ ώς κάτι τι εύγενέστερον, τδ όποιον ικανο- 
ποιεϊτήν φιλοτιμίαν τοΰ έργάτου, τοΰ δημιουργού, ό 
όποιος βλέπει τά έργα του έκτιμώμενα, άγοραζόμενα, 
θεωρούμενα άναγκαϊα διά νά έξυπηρετήσουν αύτδν 
ή έκεϊνον τδν σκοπόν.

Αύτήν τήν έντύπωσιν μοΰ έπροξένει ή κ. Lepel
letier διαπραγματευομένη τήν πώλησιν τών πτηνο
τροφικών ειδών, καί λαμβάνουσα τδ άντίτιμον αύτών.

Έβλεπον είς τά δμματά της περισσότερον, τής ή·- 
θικής ίκανοποιήσεως τδ αίσθημα, παρά τήν άπλη- 
στίαν τήν όποιαν γεννά ή έπιθυμία τοΰ κέρδους.

Καί ή κυρία αύτη ή έμπορικωτάτη, ή έξιδανι- 
κεύουσα μέν τάς συναλλαγάς, άλλά καί μή μένουσα 
τελείως άνεπηρέαστος άπδ τήν έπαγγελματικήν της 
ιδιότητα, ήλθε στιγμή, καθ’ ήν ένεφανίσθη πρδ τών 
έκπλήκτων δφθαλμών μου μέ τήν γοητείαν τής Πα- 
ρισσινής γυναικδς τής συναρπαζούσης τδν συνομι
λητήν καί θελγούσης καί τδν πλέον άδιάφορον ό- 
φθαλμόν. * **

Είς τάς αίθούσας, τάς πανταχόθεν ύελοφράκτους 
τών θερμοκηπίων τής πόλεως τών Παρισίων, είς τδ 
Cours la-Reine έλάμβανε χώραν, ύπδ τήν Προεδρείαν 
τοΰ Δουκδς Fery d’Esclands, Διεθνής Πτηνοτροφική 
Έκθεσις. "Ολος ό έπίσημος πτηνοτροφικδς κόσμος 
τής Γαλλίας έξ εύγενών, έξ άμφοτέρων τών φύλλων, 
έπιστημόνων καί πολιτευτών άποτελούμενος, συνεκεν- 
τρώθη έκεϊ καί πας τις βλέπων. τάς έπισήμους περι- 
βολάς, μέ τά έπ’ αύτών σήματα τών παρασήμων 
ένόμιζεν δτι έορτή τυπική έτελεϊτο έκεϊ, καί ούχί 
εορτή ή όποια θά έβράβευε τούς κόπους, τούς έπι- 
στημονικούς συνδυασμούς, καί τήν έργασίαν τήν πο
λυετή καί τά έξ αύτής άποτελέσματα.

Καί έν μέσφ τής εορτής αύτής έφάνη ή κ. Le
pelletier μέ άμφίεσιν άρρήτου κομψότητος, προκα- 
λοΰσα τά βλέμματα πάντων, καί διότι μόνη αύτή, έξ 
δλων τών έκεϊ κυριών, έφερεν έπί τοΰ στήθους τήν 
ταινίαν τής «’Αγροτικής ’Αξίας» καί διότι ήτο γνω
στόν, δτι διά τήν δημιουργίαν καί πραγματοποίησιν 
τοιούτων έορτών ούχί ολίγον καί αύτη συνεισέφερε.

Καί τώρα,άντί τής σκιαγραφίας καί τοΰκ. Lepelle
tier μεταφέρομεν τδν περισπούδαστον λόγον, δν ουτος

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Πρδ πάσης άναπτύξεως τών δρων τής πτηνοτρο
φίας, θά μεταφέρωμεν είς τάς στήλας τής «Ελλη
νικής Έπιθεωρήσεως» τδν προαναγγελθέντα λόγον, 
τοΰ κ. Lepelletier, δν έξεφώνησεν ουτος είς τήν Βου
λήν τής Γαλλίας.

Ό κ. Lepelletier Βουλευτής τών Παρισίων, και 
ή εύγενής αύτοΰ σύζυγος, κόμμησσα ’Ιωάννα Ed
mond Lepelltier de Bouhleier, άνήκουσιν είς τήν 
ύψηλήν άριστοκρατίαν τών Παρισίων καί συγ
χρόνως κατέχουσι περιφανή θέσιν είς τήν χορείαν 
τών πτηνοτρόφων τής Γαλλίας. Ό κ. Lepelle
tier, ρήτωρ διακεκριμένος τής Γαλλικής Βουλής, 
Διευθυντής τοΰ περιοδικού ή «’Ηχώ τής πτηνοτρο
φίας», συγγραφεύς πλείστων πτηνοτροφικών μονο
γραφιών, μέλος τών Πτηνοτροφικών Σωματείων τής 
Γαλλίας, Πρόεδρος τής Εταιρείας πρδς διάδοσιν τής 
αίγοτροφίας έν Γαλλία καί δύναμις δρώσα, ύπέρ 
τής άναπτύξεως τών παραγωγικών δυνάμεων τής 
Γαλλίας καί ή σύζυγος του, Διευθύντρια τοΰ μεγί
στου πτηνοτροφικοΰ Οίκου Gallina τής Γαλλίας, φέ- 
ρουσα τδ παράσημου τής ’Αγροτικής ’Αξίας, μέλος 
τών σοβαρωτέρων Πτηνοτροφικών Σωματείων τής 
Γαλλίας καί ’Επίτιμον μέλος ξένων Πτηνοτροφικών 
Εταιρειών, δόκιμος συγγραφεύς σχετικών μελετών 
καί ιδία, ειδική διά τάς κριτικάς έπί τών Πτηνοτρο
φικών ’Εκθέσεων καί τάς βιβλιογραφίας, άποτελοΰσι 
δυάδα τιμώσαν καί τήν κοινωνικήν τάξιν είς ήν 
άνήκουσι καί τδν πτηνοτροφικδν κόσμον τής πα
τρίδας των, ό όποιος άριθμεϊ είς τάς τάξεις του, έ- 
ξέχοντα πρόσωπα τής Γαλλίας, εξ άμφοτέρων τών 
φύλλων. * * *

Τήν κυρίαν Edmond Lepelletier έγνώρισα είςτδ 
έν Reuil — έκ τών περιχώρων τών Παρισίων — 
πτηνοτροφεΐόν της, έν ολη τή αίγλη καί τή άξιο- 
πρεπεία τής γυναικδς, ή οποία διευθύνει τοιαύτης 
σημασίας έργον. Φέρουσα ένδυμασίαν άπέριττον έρ- 
γασίας, μέ χονδροειδή άμφίεσ^ν καί ύπόδησιν, καί 
πίλον κυνηγίου, έπρόβαλλε πρδ τοΰ έπισκέπτου μέ 
μίαν άγνωστον έπιβολήν καί γοητείαν. Γοητείαν τήν 
όποιαν διέχεεν ή γλυκύτης τών οφθαλμών της, ή εύ- 
γένεια καί τδ εύχαρι τής μορφής της, καί ή δρο- 
σερότης τής νεότητός της, καί έπιβολήν ήτις άπέρ- 
ρεεν έκ τής υπεροχής της έφ’ δλου τοΰ προσωπικού 
τοΰ Πτηνοτροφείου, έκ τοΰ σεβασμοΰ δν άπελάμβανε, 
καί έκ τής πεποιθήσεως δτι τά πάντα έκεϊ, αύτής ή 
γνώμη έκανόνιζε.

Ή κυρία Lepelletier έξετέλει μετά ζέσεως καί 
ζήλου τά καθήκοντά της μή πτοουμένη ουδέ άπδ τδ 
ίσχυρότερον ψΰχος, ουδέ άπδ τούς σφοδροτέρους ανέ
μους, άφοβος δέ άπδ τήν έπίδρασιν τής ύγρασίας καί 
τοΰ παγετοΰ τά βίγη, διέτρεχε τά διάφορα διαμερί
σματα καί υπερήφανος έπεδείκνυε τδ έργον της.
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έξεφώνησεν έν τή Βουλή τής Γαλλίας συζητουμένου 
τοΰ προϋπολογισμού, του Υπουργείου τής Γεωργίας, 
τής Γαλλίας.

«“Αν και αντιπροσωπεύω πόλιν, Κύριο: συνάδελφοι, λέγει ό κ. 
Edmond Lepelletier. καθ’ δ βουλευτής τών Παρισίων, έν τού- 
τοις, λααβάνω τον λόγον έπί ζητημάτων ζωοτεχνικών, διότι 
Φρονώ οτι ύπαρχε: υ,ια βαθε'.α καί αδ:άρρηκτος αλληλεγγύη, 
ρ.εταςυ ρ.ιάς πολεως, ως οι ΙΙαρισιοι* και της Γεωργίας τής 
Γαλλίας.

«Είνε άλλως τε προφανές,ότι ό νόαος τής διατοορής κανονίζει 
καί επηρεάζει τδν νόαον τής έργασίας,είς τάς ιχεγαλας πόλεις.

, «Παν ότι ενδιαφέρει την Γεωργίαν πρέπει νά κινή την προσο
χήν και τό ένδιαφέρον τόσον τών αντιπροσώπων τών άστυκών 
τάξεων όσον και τών αντιπροσώπων τών αγροτικών κέντρων.

»Θά ομιλήσω εύθύς αμέσως δΓ ένα κλάδον τής Γεωογίας ό 
δ όποιος, χωρίς νά θεωρήται ανάξιος προσοχής άπδ τον 'Υπουρ
γόν τής Γεωργίας και απδ τούς έξοχους συνεργάτας του, τυγ
χάνει εν τουτοις, αρκετα παρημελημενος καί παρηγκωνισμένος. 
Θά ομιλήσω διά τήν πτηνοτροφίαν.

»'1Ι πτηνοτροφία δέν είνε ορνιθολογία. Εις Όρν.Οολόγος 
είνε εις Ζωολόγος, είς σοφός, δ όποιοι ταξινομεί τά πτηνά, περι
γράφει τους χαρακτήράς των, τήν κατασκευήν τοΰ σώματός των, 
ένασχολεϊτα: καί μελετά τά έθιμά των, καί όταν έχη τήν ιδιο
φυίαν ενός Montbeliard εγκαταλείπει αθάνατον μνημεϊον εις τήν 
Γαλλικήν φιλολογίαν.

»Ό πτηνοτρόφος είνε πλέον μετριόφρων, είνε ένας ερασιτέ
χνης ή £νας αγροτικός έπαγγελματίας ικανός νά παρέχη μεγά- 
λας υπηρεσίας είς τδν τόπον του.

»Ή πτηνοτροφία είτε ώς καλλιέργεια είτε ώς ανατροφή 
τών πτηνών, εινε μία τέχνη, μία βιομηχανία, μία έπιστήμη 

* ολίγον τι «γνωστός είς τδν Γαλλικόν Λαόν. Έν ω απεναντίας 
είνε λίαν ανεπτυγμένη είς ’Αγγλίαν. Καί έπετεύχθησαν έκεϊ τά 
άριστά τών αποτελεσμάτων καί τοΰτο, διότι έργάζονται συστη- 
ματικώς καί μετ’ ένδιαφέοοντος. Έκεϊ γίνονται 600 εκθέσεις 
τδ έτος, κατά τάς όποιας απονέμονται σπουδαία βραβεία, έκεϊ ή 
αείμνηστος Βασίλισσα Βικτωρία, συνετήρει, όταν έζη, έν άρι- 
στον καθ’ όλα Πτηνοτροφεϊον καί έδωκεν αύτή πρώτη τήν με- 
γαλειτεραν ώθησίν καί τήν ήκολούθησεν όλος ό ανεπτυγμένος 
κόσμος τής ’Αγγλίας ! ’Εκτός τούτων υπάρχει καί έκεϊ ζήτηαα 
ηθών, τδ_ οποίον πρέπει νά ένδιαφέρη τήν Βουλήν, ώς έκ τοΰ 
όποιου είνε φυσικόν ν’ απασχολούνται ολο: εκείνοι οίτινες έχουσι 
τήν μέριμναν της φιλοσοφίας τοΰ χρόνου.

» Η Δημοκρατία μας σφριγώσα δΓ άλλα ζητήματα, απασχο
λείται πολύ είς τά πολιτικά της δίκαια, καί δέν έχει άδικον, άν 
και πλησίον μας ζώσι λαοί τινες έμπεποτισμένοι άπδ τδ άριστο- 
κρατικδν πνεύμα, τδ όποιον δμως έχει τήν άντανάκλασίν του 
είς τήν πρακτικήν έπίδοάιν.

«’Όντως δέ, η ’Αγγλική πτηνοτροφία ένθαρρυνομένη άπδ τδν 
snobisme τών λόρδων καί ωθούμενη άπδ τήν ορμήν τής προό
δου, έλαβε τοιαύτην άνάπτυξιν. ώστε είς δλας τάς άγοράς τοΰ 
κόσμου πρωτεύέι, Οέτουσα είς δευτέραν μοίραν τήν Γαλλίαν 
ή όποια παραγεί ίσως τάς ώραιοτέρας φυλάς τών δρνίθων, αί 
όποια·, έχουν είδος χρυσής γεννεαλογικής βίβλου καταγωγής, έν 
τή όποια αναγράφονται τά ονόματα τής Lafleche, τής Κρεβεκέρ, 
τής Μπρές κτλ.

»Τδ ζήτημα τοΰτο ενδιαφέρει τούς άντιπροσώπους τών ’Επαρ
χιών αυτών. ’Εννοείται δτι, δέν προτίθεμαι νά κάμω διάλεξιν 
περί πτηνοτροφίας, δίδω έπιτροχάδην ενδείξεις τινας καί έ®ι- 
στώ τήν προσοχήν σας είς τήν ένδιαφέρουσαν, τήν λίαν έπι- 
μελημενην καί επιστημονικήν έκθεσιν,τοΰ κ. Μ. Klotz ό δποϊος 
τοσοΰτον βαθέως καί ίσχυρώς έτόνισεν, δτι ή άνατροοή τών 
ορνίθων είνε ήκιστα γνωστή έν Γαλλία, έκτδς είς έκείνους οΐ- 
τινες τήν έχουσιν ώς έπάγγελμα.

«Ή χώρα ήτις παρήγαγε τδν Σαίκσπηρ, τδν Νεύτωνα καί 
τδν Λιστερ είνε βεβαίως χώρα μεγάλη, δταν δέ αΰτη θέτη τήν 
πτηνοτροφίαν είς τήν πρώτην γραμμήν καί θεωρή αυτήν ώς 
χαρακτηριστικήν τής προόδου της, δταν βλέπωμεν τούς Πρω
θυπουργούς της νά συντηρώσιν όρνιθθάτάσι<·. καθώς καί ήμεϊς 
διατηρούμε·? ιπποστάσια τότε άς βεβαιωθώμεν δλοι, δτι 
υπάρχει έκεϊ καί γίνεται, κάτι τι σοβαρόν, τδ όποιον δέν 
πρεπει ούτε ν’ αμελώμεν ούτε νά παρίδωιαεν.

* * 
*

“'θμιλδν διά τήν πτηνοτροφίαν δέν ζητώ πιστώσεις ούτε 
ιδιαιτέραν έπιβάρυνσιν τοΰ προϋπολογισμοΰ τής Γεωργίας, τοΰ 
εύτυχοΰς αύτοΰ προϋπολογισμού, οστις εινε αυτάρκης, θέλω 

μονον να επισύρω τήν προσοχήν τοΰ κ. 'Υπουργού τής Γεωρ
γίας και των συναδέλφων του έπι τοΰ ζητήματος τούτου καί 
να τον παρακαλέσω νά λάβη μέτρα διά τά συμφέροντα τών 
εκλογέων του τών ένασχολουμένων είς τήν πτηνοτροφίαν ϊνα 
μη θυσιαζωνται, καί σχεδόν καταστρέφωνται, έκ τοΰ σύναγωνι- 
σαού τών ςένων.

»Πρδς τοΰτο βροντοφωνώ, έχομεν άνάγκην νά διαδιόσωμεν είς 
τους αγροτικούς πληθυσμούς τήν γνώσιν τών ορνιθοειδών, τών 
πολυτίμων αύτών πτηνών. Πρδς τοΰτο δέ τί χρειάζεται ; Ό- 
λιγη προσοχή, ολίγον ένδιαφέρον, όλίγη δρασις, ολίγη θέλησις, 
Ο’.α ν αναπτύξωμεν τά ζητήματα αύτά, τά όποϊα ενδιαφέρουν 
τον παραγωγικόν πλούτον τής χώρας.

¥
«Οί δημοδιδάσκαλοι οί όποιοι πολλά μέχρι τοΰδε έκα- 

μον. θα ήδύναντο καί είς τοΰτο νά μας προσφέρωσι πολύτιμον 
υπηρεσίαν. Παρεχοντες επαρκή ένθάρρυνσιν, θά έδιδον είς τούς 
μαθητάς των μάθημα περί πτηνοτροφίας. Θά έχρησιμοποίουν πί
νακας οϋς θά εξηγούν εις αύτούς, θά ήδύναντο νά τούς διδά- 
ξωσι^νά διακρίνωσι, μίαν φυλήν ορνίθων έκλεκτήν άπδ μίαν κοι
νήν όρνιθα και ν αναγνωρίζωσι τά πλεονεκτήματα αύτής.

, II διδασκαλία αυτή 0 απεδιδε μεγάλην ύπηρεσίαν είς τδν 
τοπον μαςπολύ εύκόλως, κα’ι,άνευ έπιβαρύνσεως τοΰ προϋ
πολογισμού. Θά ήρκει πρδς τοΰτο ή εύμενής ύποστήριξις τής 
Κυοερνήσεως.

* * 
¥

, ” Οταν ληφθωσιν έκ παραλλήλου καί τά άλλα άπαραίτητα 
μέτρα, ή έπιστήμη τής πτηνοτροφίας τάχιστα θά άναπτυχθή 
εις την Γαλλίαν. 'Η Γερμανία καί τδ Βέλγιον, έκτδς τής ’Αγ- 
γλιας, μας δίδουσιν έπισης μαθήματα. Καί πρέπει ταχέως νά 
έπωφεληθώμεν διότι σήμερον εϊμεθα φόρου υποτελείς' είς τδ 
εξωτερικόν. 'II Γαλλία ήτις έχει παραγάγη τάς άρίστας τών 
ορνίθων, ύφίσταται σήμερον έξευτελισμδν απέναντι τών ξένων. 
Εισάγει αυγά πλειότερα τών έξαγομένων. Τοΰτο εινε σοβαρόν 
σφάλμα καί αιτία καταστροφής τών άγροτών μας. Έάν τά 
προϊόντα τής πτηνοτροφίας ήσαν πλέον άφθονα, οί γεωργοί θά 
ύπέφερον ενκολώτερον τούς φό.?ους καί τά ένοίκια τών 
κτημάτων. Οφείλομεν λοιπόν νά τούς ένθαρρύνωμεν είς τήν 
δδδν αύτήν τής ανατροφής, τής έπιλογής καί τής παραγωγής 
τών ορνίθων καί ώών καί πρδς τοΰτο ώς μέσον, ύπέο πάντα τά 
αλλα, ένδείκνυνται, τά μαθήματα τοΰ Δημοδιδασκάλου, 
ό δποϊος έπαναλαμβάνω θά διοάξη τούς χωρικόπαιδας ότι υπάρ
χουν φυλαί ορνίθων περισσότερον υπέροχοι άπδ άλλας, ότι εν 
ζιρον τδ οποίον έπιμελοΰνται καί εις τδ όποϊον έγινεν επιλογή 
θά φθάση νά παραγάγη δίς η τρις περισσότερον, άπδ έν ζωον 
παρημελημενον καί έκφυλισμένον.

Ιδού η πρακτική διδασκαλία ή όποια δέον νά διδάσκεται είς 
τα τέκνα τών άγροτών μας.

* * 
¥

» Εχομ,εν ηδη έν Γαλλία αριΟαδν αρκετά σημαντικόν κτηνο
τροφών οί οποίοι άναμένουσιν έλαφράν τινα ένθάρρυνσιν. Ό κ.

1 πουργδς πολύ σοφως καΟωρισε τάς εκθέσεις τών μεγάλων πε
ριφερειών, άλλά γίνονται και τοπικαί έκθέσεις αί δποΐαι έχουν 
αναγκην ύποστηριξεως και συνδρομής. Πολλοί έκ τών συναδέλ
φων μας, ανήκοντες εις όλα τά κόμματα, οί κ.κ. Devere, Ga- 
zeneuse, Defumade, Roger-Ballu, Ch. Delougle, ένδιαφέρονται 
διά τάς έκθέσεις αύτάς. Δύνασθε νά τούς μιμηθήτε.

» Βαν σάς ανέπτυξα τδ ζωοτεχνικδν αύτδ ζήτημα.δέν μέ ώθησε 
πρδς τούτο ίδιον εκλογικόν συμφέρον, τδ εννοείτε άλλως τε 
καλώς., Ωμιλησα ως καλός Γάλλος, διότι φρονώ, ότι έπιβάλλε- 
ται ν αναπτυξωμεν την παραγωγήν τής ζωοτεχνίας έν γένει, 
ένα έκ τών μαστών τής χώρας μας.

«Βεβαίως έπικροτώ καί έπιδοκιμάζω και άναγνωρίζω δλα τά 
ληφθέντα μέχρι σήμερον μέτρα, παρά τού κ. υπουργού της Γεωο- 
γιας ως αςια,προσοχής, Οά παρεκαλουν δμως αύτδν νά τά αύ- 
£ή^η, νά τά αναπτύξη, νά τά πολλαπλασιάση, έάν θέλη ν’ αύ- 
ζη^η τής Γαλλίας την πρόοδον καί τόν πλούτον τής χώρας.»

¥
Ό άνωτέρω σπουδαίος, έν τή Βουλή, λόγος, διακε

κριμένου αντιπροσώπου τής Γαλλίας, πρέπει νά προ- 
καλέση τήν προσοχήν και τδ ένδιαφέρον τής Ελλη
νικής Βουλής καί τής Ελληνικής κοινωνίας. Είνε 
διδακτικώτατατος, κατά τοσοΰτον μάλλον άλλως τε 

δι’ ημάς, καθ’ δσον ύστεροΰμεν, δχι μόνον ύπδ έπο- 
ψιν πτηνοτροφικήν, άλλά καί ύπδ πάσαν έποψιν 
σχετιζομένην είτε πρδς τήν Γεωργίαν ή τήν Ζωοτε
χνίαν.

Ό λόγος ούτος τοσαύτην έπροξένησεν έντύπωσιν

ώστε μετά τήν δημοσίευσιν αύτοΰ, έπηκολουθησεν 
άμέσως ή υποβολή άναφοράς τών Βέλγων κτηνο
τροφών πρδς τήν Βουλήν καί την Γερουσίαν τοΰ 
Βελγίου πρδς βελτίωσιν τών έκεΐ δρων τής Πτηνο
τροφίας. ΔΗΜ .Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖίΙΓΡΑΦΟΫ

Η ΜΟΝΑΧΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

Ή Σκηνη έν Κωνσταντινουπόλει τφ 363 μ· Χ·

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου φύλλου)
του. Όχι Ίουλιανέ, δέν μοΰ ζητείς ούδέν έξ αύτών.

’Αξιωματικός

"Ηκουσας Εύγένιε ;
Εΰγένιος

(Έν Απογνώοει). Ώ Θεοί ! έγρηγορώ η ονειρεύομαι ; 
μοΰ ζητοΰν τό ξίφος μου, μοΰ στεροΰν τήν έλευθεριαν 
κατά τήν έπίσημον ταύτην ώραν ! (πρός τον αξιωματι
κόν). Άλλά δ'.ατί ; Τί έγκλημα διέπραξα ;

’Αξιωματικός

(Υψών τους ώμους). ’Αγνοώ.
Εΰγένιος

(Έν έξάψει). Όχι! Ούδέ τό ξίφος μου Οά λάβγις ούδέ 
τήν έλευθερίαν μου θά δεσμεύσεις. Ναί! Μόνον είς τους 
πόδας έκείνης ύπερήφανον θά τό καταθέσω, όταν παυσϊ) 
τό κεράς τοΰ πολέμου νά ήχή.

’Αξιωματικός
Τό ξίφος σου.

Εΰγένιος
Ποτέ 1 ’Όχι, ποτέ δέν θά τό λάβης.

’Αξιωματικός
Μήν άνθίστασαι εις τήν διαταγήν τοΰ Αύτοκράτορος!

Εΰγένιος
Ποτέ ! Ποτέ 1 Ή ζωή μου τοΰ ανήκει άς τήν λάβη> 

τό ξίφος μου όμως ανήκει εις εμε.
’Αξιωματικός

(Πρός τους στρατιώτας). Στρατιώται, πραζατε τό 
καθήκον σας.

Στρατιώται
(Χωροϋντες πρός τόν Έΰχέΐ’ίον/Παράδοσον τό ξίφος!

Εΰγένιος
Είσθε παράφρονες!

’Αξιωματικός
(Πρός τους στρατιώτης}. Στρατιώται άφαιρέσατε 

αύτό !
(01 στρατιώται τόν σιλησιάζουάιν ένώ έκεΐνος στροά-

Άξιω{ΐ<ιτικός

(ζΐιαχόπτωυ αυτόν). ’Αλλά δεν εινε τοΰτο τοΰ ερχο-. 
μοΰ μας τό αίτιον.

Εΰγίνιος

CEv εχπλήξει). Τί άλλο λοιπόν ; (τείνων την χεΐρα 
καί πρός τόν αξιωματικόν Αποτεινόμενος). Ακουσον ! 
Ή σάλπιγξ ηχεί, καί ήμεϊς ήδη εύΟαρσώς θά χωρήσω- 
μεν πρός τά έκεΐ ! Καί βοηθούμενοι ύπό των^ θεών θά 
κυριαρχήσωμεν τών πάντων. (Χωρεϊ εν βήμα}. Αγωμεν, 
άγωμεν, τό καθήκον μας καλεί εις άλλα στάδιά, μάς 
καλεί έκεΐ οπού καί πίπτοντες ακόμη, διά τής φημης 
θ’ άναγερθώμεν.

Αξιωματικός

(Σοβαρως). Στήθι Εύγένιε.
Εΰγένιος

("Ιστάμενος και ερωτών μετ’ Απορίας). Διατι ;

’Αξιωματικός

(’Εν τφ αντφ τόνφ}. Έν δνόματι τοΰ Αύτοκράτορος 
παράδοσον τό ςΐφος.

Εΰγένιος
Πώς ! ! Τό ξίφος μου ; (φρίκης εκπληξις ζωγραφεϊ- 

ται έπι τής μορφής τον).
’Αξιωματικός

Να.ί 1
Εΰγένιος

Αύτό τό προσφιλές ξίφος, όπερ έκείνη μοΰ έδωσεν ! 
Αλλά ζήτησον τήν ζωήν μου, θα την λαβής ευχερέ- 
στερον αύτό όμως ποτέ !

’Αξιωματικός
Θά τό δώσνις ! Έν δνόματι όε τοΰ Αύτοκράτορος σε 

διατάσσω νά περιορισθής εν τοΐς Ανακτοροις.
Εΰγένιος

(Κατάπληκτος). Καί νά περιορισθώ ; (πλησιάζων 
αυτόν}. Μή εύρίσκομαι ύπό τό κράτος φρικωόους έφιαλ-
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παθεΐ νά δχέλθ'ζΐ διά μέήου αύτών κρατών διά τών ψει
ρών του τόν λαβήν τοΰ ξίφους του καί κράζων, άκουο- 
μένης τής όάλπιγγος).

Εύγίνιος
Αφετε με ! ή σάλπιγζ μέ κράζει εις τάς τάξεις μου. 

(Συγκροτείται πάλη καθ' ήν οι στρατιώται ύπδ τοΰ αξιω
ματικού βοηθούμενοι τοΰ άφαιροΰν το ξίφος ανευ τής 
θήκης, ενώ δ Ευγένιος φωνεΐ μετά πόνου και εν άπο- 
γνώσει). Τό ξίφος μου ! τό ξίφος μου !

Αξιωματικός
(Ιίρος τον Ευγένιον). Εν όνόματι τοΰ Αύτοκοάτοοος 

σου άνακοινώ δτι διατελεΐς έν περιορισμφ. (Και απέρ
χεται).

Ευγένιος
( Ο Ευγένιος μείνας μόνος παρατηρεί περί εαυτόν 

έκπληκτος καί ψιθυρίζει). Διατί; τί έγκλημα άκούσιον 
διεπραζα ; (Αίφνης δμως έξηγέρθη φοβερός κράζων μετά 
πονου). ΤΩ ξίφος μου ιερόν έφ’ ου τόσας ελπίδας έστή- 
ριξαε, τόσα όνειρα έβαυκάλισα καί δπερ αί χεΐρες τής 
Ζηνωνίδος μοϋ έδωκαν, δέν σέ έχω πλέον! Μέ την δάφ
νην δέν θά σέ περιβάλω ! μέ την δόξαν δέν θά σέ στο
λίσω ! σε άφηρεσαν άπ’ έμοΰ ! ένώ έπίστευα οτι θά σέ 
εχω σύντροφον πολύτιμον τών ραχών μου. ΤΩ κατάοα 
έπί τούς έθχρούς μου ! κατάρα έπί τήν τύχην μου, χα- 
τάρα! ! ! (Έν εξάγει). Μοΰ άφγρεσας Ίουλιανέ τό ξίφος 
μου άλλα τι μοϋ άφηχες τοΰτο; (δεικνύων τήν θήκην). 
Λαβε καί αύτήν Αύτοχράτωρ επικατάρατε, λάβε την 
(Ποδοπατών και θρυμματίζων αυτήν διά τών ποδών του). 
Λα"βε και αυτήν. ( Ετοιμαζόμενος νά έκσφενδονίση και 
τήν περικεφαλαίαν του δτε αίφνης και πάλιν ή σάλπιγξ 
ηχεί μακρόθεν. Τείνει τό ους παραιτών αύτήν και Ανα
κράζει μετά πονου.) 'Η σάλπιγξ, ή σάλπιγξ μέ κράζει! 
(Και άρμα πρός τήν θύραν προσπαθών νά τήν άνοιξη, 
πλήν μάταιος δ κόπος, και άπελπισθεις κα'ι ένώ ή σάλ- 
πιγξ ήχΰ πάντοτε, άνατείνει τάς χεΐράς πρός τον ουρανόν 
κράζων). Ζηνωνίς ! Ζηνωνίς!

Αυλαία

ΠΡΑΞΗΣ ΔΕΎΤΕΡΑ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

(Ή σκηνή σταοιάτά δωμάτιον άπλοϋν καί φιλόκαλον 
κόρης. ’Εν αύτώ έπι καθίσματος άναπαυτικοϋ είνε έξη- 
πλωμένη ή Ζηνωνίς. Είνε θαυμασίως ωραία καί μετ’ 
άφελοϋς χάριτος, φέρει τό Ελληνικόν ένδυμα).

Ζηνωνίς (φωνοϋσα)
Αίλία !

Αίλία (έρχομένη έσωθεν)
Τί διατάσσει ή Δέσποινά μου ;.......... (πλησιάζουσα

αύτήν). Άλλά τίνες σκέψεις κατέχουσι τήν διάνο-.άν σου ;
Ζηνωνίς

Νομίζω, Αίλία, οτι ή έκβασις τοΰ πολέμου δέν θά 
είνε εύτυχής διά τόν Ευγένιον μετανοώ πολύ, διότι τόν 
άφηκα ν’ άναχωρήσγ.

Αίλία
Άλλα θά έπανέλθη ένδοξος, κόρη μου.

Ζηνωνίς
’'Ενδοξος! (άνεγειρομένη) καί μήπως τοΰτο θά ποοσ- 

θεσγ τι εις τον έρωτα μου ; Μήπως θά τόν αγαπήσω 
περισσότερόν ; Διατι λοιπόν ν’ άναχωρήσγ ; Διατί νά μή 
εί'πω εις τόν Αύτοκράτορα; «Βασιλεύ! Μή μοΰ τόν 

άποσπγς ! Δέν θέλω ν’ άνζχωρήσνι». Και τί εύτυχία 
Αίλία, έάν ήτο έδώ.

Αίλία
Θά έπανέλθν) κόρη μου.

Ζηνωνίς
Α! Αίλιχ φοβούμαι πολύ, τρόμος ανέκφραστος κατέ

χει τήν καρδιάν μου, προαισθάνομαι δεινά, διατι νά τόν 
άφησω ν’ άκολουθήσν) τόν στρατόν ;

Αίλία
Οί φόβοι σου είνε μάταιοι κόρη μου, ό Εύγένιος θά 

έπανέλθη! Αύτό προαισθάνομαι έγώ.
Ζηνωνίς

(Κινώσα μελαγχολικώς τήν κεφαλήν). Θά έπανέλθη; 
άλλά πότε ήρα, Αίλία;

Αίλία
Μόνοι οί Θεοί δύνανται νά ορίσουν αύτό κόρη μου, καί 

σύ έάν θέλης νά μάθητ, είς αύτούς νά καταφύγης.
Ζηνωνίς

Εις αύτούς ! Ώ Αίλία, άφες νά σοΰ έμπιστευθώ τάς 
μυστικας μου σκέψεις έκΐίνας, α'ίτινες πρό τόσου καιροΰ 
μέ παρακολουθούν. Βλέπω ή'δη καθαρώτερον καί ή καο- 
δία μου άγνοώ διατι κλίνει άκουσίως πρός μίαν άλλην 
θρησκείαν, πρός τήν θρησκείαν τοΰ Χριστού.Ένθυμοΰμαι 
παν οτι ή μυτριά μου, φανατική Χριστιανή, περί αύτής 
μοΰ έλεγε καί αισθάνομαι δτι έκεΐνο δπερ ή φαντασία 
τής παιδίσκης δέν ήθέλησε νά παραδεχθή ή τής νεάνιδος 
είνε ήδη διατεθειμένη νά τείνη πρός θαυμασμόν.

Αίλία
Παυσε, Δέσποινα, διότι βλασφημεΐς.... (ακούονται 

κτύποι) άλλά κτυποΰν...
Ζηνωνίς

Νομίζω Αίλία, ύπαγε νά ί'δγς (μετά χαράς) μήπως 
έπιστολή του ;

Αίλία
(’Απερχόμενη) Άπό τώρα ; Αδύνατον κόρη μου.

Ζηνωνίς
( Μείνασα μόνη) Πτωχή Αίλία άπό τώρα! άλλά νο

μίζεις δτι ή άγαπώσα καρδία είνε τόσον ήσυχος, δσον ή 
ίδική σου ; (Διακοπτομένη και στρεφόμενη άποτόμως 
πρός τήν άνοιγομένην μετά πατάγου θύραν, εις ήν φαί
νεται ή Κομιτώ μέ κεκαλυμμένην τήν κεφαλήν και φέ- 
ρουσα μελανήν μεγαλοπρεπή ενδυμασίαν).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

(’Οπισθοδρομούσα έκπληκτος). Τίς είσαι;
Κομιτώ

(’ Τπερηφάνως). ’Εγώ!
Ζηνωνίς

(Έν τώ αύτώ τόνφ) Άλλά ποια ;
Κοιιιτώ

(Μετά φωνής άγριας). Ή έκδίκησις !
Ζηνωνίςΐ

Ή έκδίκησις ; Άλλά τίνα έρχεσαι νά έκδικήσης δέ
σποινα ;

Κομιτώ
Τόν περιφρονηθέντα έρωτά μου, κόοη άφρων.

Ζηνωνίς
(Μετά τρόμου). Άλλά ποία είσαι; Ποια είσαι λοιπόν!

Κομιτώ
(Άποούρουσα τήν καλύπτραν). Ίδέ ....

Ζηνωνίς
(Μετά τρόμου δ.τισθοδρομοϋσα και συμπλέκουοα τάς 
χεΐράς έν ύπερτάτη δδύνη). Εύγένιε ! Ποΰ είσαι Εύγενιε ;

Κομιτώ
(Έξαγριουμένη και διακόπτουσα αύτήν.) Εύγένιε; 

Τόν επικαλείσαι ώς σωτήρα, ή ώς εκδικητήν ;
Ζηνωνίς

(Μετά πόνου), Εύγένιε..........
Κομιτώ

Τό δνομά του ώς θωπεία άνέρχεται είς τά χειλα σου, 
ή ώς έπίκλησις ; Τόν κράζει ή άγάπη σου, ή τόν συμ- 
πονεϊ ό οίκτος σου ; ’Εάν τό πρώτον, είσαι άφρων, έάν 
τό δεύτεοον, τότε κλαΰσέ τον, κλαΰσέ τον !ι 7 7

Ζηνωνίς
(Έξεγειρομένη). Νά τόν κλαύσω ; Νά τόν κλαύσω ; 

Άλλά διατί ; Τίνα κίνδυνον διατρέχει παρά τό πλευράν 
τοΰ Αύτοκράτορος; Τί τόν έπαπειλεΐ δταν τόν παρα
κολουθεί ό έρως μου ; Πλανάσαι Δέσποινα, ό Εύγένιος 
δέν είνε άξιος δακρύων.

Κομιτώ
(Έν έξάψει). Ή άφρων κόρη πώς ώμίλησεν· νομίζει 

δτι ό έρως της, είνε ικανός νά τόν προάσπιση, είνε ικα
νός νά τόν σώση (μετ’ έμφάσεως) τής έκδικήσεως τής 
Κομιτοϋς !

Ζηνωνίς
(Έντρομος). Ά ! Τής Κομιτοϋς ! . . .

Κομιτώ
(Μή δίδουσα προσοχήν). Γνωρίζεις τήν ώραν ταύτην 

•ποΰ είνε ;
Ζηνωνίς

(Μέ τρομώδη φωνήν). Είς τό καθήκον του.
Κομιτώ

Δηλαδή ποΰ ;
Ζηνωνίς

Είς τό καθήκον του, παρά τό πλευράν τοΰ Αύτοκρα- 
τορος, πορευόμενος ένθους είς τήν οδόν τής δόξης.

Κομιτώ
(Εΐρωνικως). ”Ω ! τήν άφελή ! !

Ζηνωνίς
(Άναλαβοΰσα θάρρος). Ναι δέσποινα ! τής δόξης καί 

τοΰ μεγαλείου, έκεϊ δπου θά φθάση είς τά υψηλότερα 
αξιώματα, έκεϊ δπου οί Θεοί τόν έταξαν και άφ’ δπου 
ούδεμία άνθρωπίνη δύναμις δύναται νά τόν καταρρίψη.

Κομιτώ
(Εϊρωνικώς). Τήν εύπιστον ! Καί άν τον προελαβεν 

τοΰ έοωτός μου ή έκδίκησις ;
Ζηνωνίς

Νά τόν προλάβη ;
Κομιτώ

(Μετά πάθους). Ναί ! και νά έκδικηθή, ναι ! καί να 
τιμωρήση, γνωρίζεις άφρων τί είχεν όρκισθή ή Κομιτώ; 
Τί είχεν ώς σκοπόν τοΰ βίου της ; Νά έκδικηθή ! Να 
Ορυμματίση έκεΐνον δστις τήν περιεφρόνησεν, νά εξαφα
νίση άπό τοΰ προσώπου τής γής τον άφρονα έκεΐνον, τον 
προτιμήσαντα άντ’ αύτής, τής ίσχυρας Κομιτοϋς, μιαν 
άλλην άσημον, μίαν ταπεινήν κόρην..............

Ζηνωνίς
(Έν έξάψει). Όχι δέσποινα, είμαι ύπό τήν προστα

σίαν τοΰ Αύτοκράτορος.
Κομιτώ

(Μή δίδουσα προσοχήν και μετ’ αύξούσης δργής)·Και 
νά τιμωρήση άκόμη καί τήν άθλίαν εκείνην άντίζηλον, 
ήτις ώοθώθη έμπροσθεν αύτής· και περιέμενον τήν ώραν 
τήν στιγμήν τήν κατάλληλον, ήτις τέλος εφθασε. (Μετά 
μειδιάματος μοχθηρού). Καί σήμερον, ό μνηστηρ σου, ο 
Εύγένιος, ό παρά τό πλευράν τοΰ Αύτοκράτορος, ό πρός 
τήν οδόν τής δόξης βαδίζων, κεΐται έρριμμένος εις τας 
φυλακάς, συνωμότης, άλλόθρησκος, καί άναμενων φρι- 
κώδη θάνατον. (Καγχάζουσα). Ναί, τοιουτοτρόπως έκ- 
δικεΐται ή Κομιτώ.

[Έπετατ άυνέχεια]

ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ
Ή κηπουρική έκθεσις τοΰ φθινοπώρου, ή έπονομαζο- 

μένη «"Εκθεσις τών Χρυσανθέμων», τήν οποίαν διωργά- 
νωσεν ή Κηπουρική Εθνική Εταιρία τής Γαλλίας, εις 
τά θερμοκήπια τής Cours-La-Reine, είς Παρισίους, 
ήνοιξε τάς πύλας της τήν 8 παρελθόντος μηνός.

Ή θαυμασία αυτή “Εκθεσις δέν είνε άποκλειστική 
«Έκθεσις Χρυσανθέμων», περιλαμβάνει καρπούς, άνθη 
καί λαχανικά τής έποχής, καθώς καί εί'όη σχετιζόμενα 
μέ τήν κηπουρικήν βιομηχανίαν καί καλλιτεχνίαν.

Τά έγκαίνια τής Έκθέσεως ταύτης έγένοντο ύπό τοΰ 
Προέδρου τής Δημοκρατίας.

Όταν, τήν 8 Νοεμβρίου, τήν 10 1)2 πρωινήν ώραν 
ό κ. Fallieres άφίχθη, συνοδευόμενος ύπό τής κυρίας 
του καί τής θυγατρός του, τοΰ κ. J. Lanos καί τοΰ 
Διοικητοϋ Lasson, ό ήλιος κοτελάμπρυνε τάς άνθοφύ- 
τους πρασιάς. «

Ή άποψις τών αιθουσών τών θερμοκηπίων, ήτο μα
γική. Τόν κ. Fallieres ύπεδέχθησαν ό Υπουργός τής 
Γεωργίας κ. Ruau, ό πρώην Υπουργός καί Πρόεδρος 
τής Έκθέσεως κ. Viger, ό Πρωθυπουργός κ. Clemen
ceau, ό στρατηγός Delstein, ό Αντιπρόεδρος τής Κη
πουρικής Εθνικής 'Εταιρίας κ. Vacherot, και τα μέλη 
τής ’Επιτροπής τής Έκθέσεως.

Αρκετά πολυπληθής συνοδεία περιεστοίχιζε τήν οικο
γένειαν τοΰ Προέδρου, έπισκεπτομένην τά διάφορα τμή
ματα τής Έκθέσεως, διεκρίνοντο δέ είς αύτήν καί αί 
κυρίαι Ruau, Tommson, Lasson κ.τ.λ.

Τά Χουσάνθεμαέχουσιν άπειρους ποικιλίας. Είνε άδυ- 
νατον πλέον νά ύπολογισθώσιν. Εκάστη ποικιλία εχει 
τό ύψος της, τό σχήμά της, τάς διαστάσεις της, τά χρώ
ματά της καί τήν έποχήν τής άναπτυξεως της. Αλλα 
τό ώραιότερον χρυσάνθεμον, τό πλέον περιζητητον, είνε 
τό ’Ιαπωνικόν. Έν Γαλλίιγ είσήχθη τό 1789 διά τοΰ 
όνομαστοΰ Blancard, ό όποιος ήτο έμπορος έν Μασ
σαλία.

Εκτός τών χρυσάνθεμων, άτινα είνε τα επικρατοΰντα 
άνθη είς τήν Έκθεσιν ταύτην, έπί μακρόν έθαύμασαν 
καί τά άλλα άνθη, ιδίως τάς άλουργοβαφεΐς μπιγκόνιας, 
τούς πιπερώδεις μήκωνας, τάς ύπερόχους ντάλιας, καθώς 
καί τούς θαυμασίρυς καρπούς, άχλαδια, μήλα, σταφύλια 
κ.τ.λ. χωρίς νά λησμονήσωσι τά λαχανικά τά οποία 
ήσαν έξ ίσου ώραΐα.
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Κατά τήν διάρκειαν της Προεδρικής έπισκέψεως μεγα
λοπρεπής άνθοδέσμη, έκ χρυσανθέμων, προσεφέρθη είς 
την κυρίαν Fallieres.

’Ολίγον πρό τής άναχωρήσεώς του, ό Πρόεδοος τής 
Δημοκρατίας, ώνόμασε διαφόρους άνθοκόμους, κηπουρούς, 
δενδροκόμους, και αμπελουργούς, ’Αξιωματικούς καί 
Ίππότας τής ’Αγροτικής ’Αξίας, τόν δέ καλλιτέχνην 
κ. Barleri ’Αξιωματικόν τής ’Ακαδημίας.

Μικρόν πρό τής έπισκέψεως τοΰ Προέδρου, ή Βασιλο
μήτωρ τής ’Ισπανίας Μαρία Χριστίνα, έπεσκέφθη τάς 
αίθουσας τής Έκθέσεως. Ή Βασιλομήτωρ την οποίαν 
συνώδευον ή Δούκισσα LaCODquista και ό Συνταγμα
τάρχης Echagtie, έθαύμασεν έπί πολύ τάς ύπερόχους 
συλλογάς τών άνθέων και τών καρπών, και συνεχάρη 
θεομώς τούς διοργανωτάς.

Καθ’ έκάστην ολόκληρον τό κομψόν, τό καλλιτεχνι
κόν, τό φιλολογικόν κα'ι φίλαθλον Παρίσι συνηθροίζετο 
είς τά θερμοκήπια τής Cours-La-Reine, τά όποια 
φωτιζόμενα δι’ ηλεκτρικοί φωτός άπό τάς 4—6 μ. μ. 
καθίσταντο αληθές άνάκτορον τών Χιλίων κα'ι Μιας 
Νυκτών.

’Από δέ τάς 2— 5 μ. μ. άπελάμβανον οί έπισκέπται 
θαυμασίας μουσικής συναυλίας έκτελουμένης έναλλάξ 
άπό στρατιωτικούς καί πολιτικούς μουσικούς.

Ή θαυμασία όντως Έκθεσις αύτη, ή ύπερβάσα κατά 
την επιτυχίαν πάσαν άλλην προγενεστέραν, έκλεισε τάς 
πύλας της τήν 17 παρελθόντος μηνάς.

ΑΛΛΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Κατόπιν προχείρου έρεύνης συνεκεντρώσαμεν κα'ι άνα- 
γράφομεν τάς κάτωθι Εκθέσεις, διά νά καταδείξωμεν 
την ζωήν καί τήν κίνησ.ν καί τήν δρασιν ή οποία έπι- 
κρατεϊ, είς πάσαν έποχην, είς άλλας κοινωνίας, ένδια- 
φερομένας διά τήν άνάπτυξιν ποικίλων κλάδων έξυπηοε- 
τούντων τήν πνευματικήν και ύλικήν τοΰ άνθοώπου ύπό- 
στασιν.

Έάν έγίνετο έργασία πλέον συστηματική, πρός συγ- 
κέντρωσιν καί άπαρίθμησιν τών ποικίλης φύσεως καί 
άποστολής «’Εκθέσεων», τών διοργανουμένων καθ’ ολον 
τόν πεπολιτισμένον Κόσμον δέν θά έπήρκουν πρός τοΰτο 
ολόκληροι σελίδες τής «Έλλην. Έπιθεωρήσεως».

Καί τοΰτο, κατά τοΰτο μόνον θά ήτο έπωφελές, δτι 
θά παρήχετο είς πάντας ήμάς αία είκών, ή οποία ούτω 
ζωηρώς παριστωμένη, θά κατεδείκνυε τήν διαφοράν τής 
ίδικής μας ζωής, τής νεκράς καί έστερημένης ύψηλοτέρων 
συγκινήσεων.

Είς άλλας κοινωνίας ή άνθρωπίνη ψυχή, τό άνθρώ- 
πινον πνεΰμα εύρίσκει στιγμάς αί όποΐκι τό άποσπώσιν 
άπό τήν άγρίαν πάλην τών κοινωνικών άναγκών καί τό 
άνακουφίζουσιν άπό τόν άγώνα τής ζωής.

Είς άλλας κοινωνίας,ό αισθανόμενος κάτι τί ιδιαίτερον 
εντός του, ό άποκλίνων είς έν οίονδήποτε ιδανικόν, θά 
ελθ-ιρ στιγμή κατά τήν οποίαν θά νομίση οτι εύρε τό 
όνειροπολούμενον, καί θά ΐδη ένα μυστικόν του πόθον 
ίκανοποιούμενον.

Ό άγαπών τά άνθη, τά δένδρα, τούς κΰνας, τάς όρνι
θας, τάς περιστεράς, τους ίππους, ό έχων καλλιτεχνικόν 
αίσθημα, είτε αισθάνεται τήν ψυχήν του άποκλίνουσαν 
είς έπαγγελματικάς άσχολίας, θά εύρεθή πολλάκις είς 
τήν εύχάοιστον θέσιν νά παρακολουθήση διά τών «Έκθέ- 

•σεων» ή τήν τέοψιν, έν τώ συνόλω τών ένδιαφερόντων 
αύτόν εκθεμάτων, ή τήν ωφέλειαν έκ τής συγκεντρω

μένης έν αύτώ ύποδειγματικής τελειότητος καί προόδου.
Καί δέν θά Οαυμάσν) έκεϊ μόνον τά άποτελέσματα, 

άλλά θά μελετήση καί τά μέσα δι’ ών έπετεύχθησαν 
ταΰτα, κα'ι ούτω θά είνε τελείως ικανοποιημένος άφ’ ου 
καί ψυχικήν άγαλλίασιν καί πρακτικήν διδασκαλίαν 
άπεκόμισεν.

t*
Ημείς έν Έλλάδι είμεθα καταδικασμένοι εις ζωήν 

άσυγκίνητον, είς βίον μονότονον.
Ήμας μας άπασχολεϊ έπί τοσοΰτον ή υλη, ώστε δέν 

ύπάρχει καιρός νά ζήση καί νά βλαστήσν) ή μέριμνα τών 
ολίγων διά τήν μόρφωσιν καί διδασκαλίαν και τέρψιν 
τών πολλών, διά τών πολλής ώφελείας αύτών έοοτών, 
αίτινες καλοΰνται «Εκθέσεις».

Έόώ μας σώζει μόνον ή αίωνία «’Έκθεσις» τής φύσεως, 
ή οποία έχουσα ώς διαρκή εκθέματα τόν Ελληνικόν ού- 
ρανόν, τόν ’Αττικόν ήλιον καί τήν πάγκαλον έναλλαγήν 
τών φυσικών καλλονών, διεγείρει τό πνεΰμά μας καί 
μάς παρέχει τάς καλλιτεχνικής άπολαύσέις τάς οποίας 
μάς στερεί ή έν τή ’Αθηναϊκή κοινωνία έλλειψις ύπε- 
ρόχων προσωπικοτήτων ενδιαφερομένων διά τήν διοργά- 
νωσιν έργων έχόντων τοιοΰτον εκπολιτιστικόν καί έπω- 
φελή σκοπόν. Άναφέρομεν άριθμόν τινα έκθέσεων.

’ΈκΟεσες Τουλούζης. — Διεθνής έκθε- 
σις τής πτηνοτροφίας, διοργανωθεϊσα άπό τήν «Ένω- 
σιν τών Πτηνοτροφικών ’Εταιριών τής Μεσημβρινής 
Γαλλίας» καί άπό τό «’Αγροτικήν Συνδικάτον» τοϋ 
Διαμερίσματος τής Τουλούζης.

Είς τήν Έκθεσιν αύτήν έσημειώΟη αύτό τό έξαιρετι- 
κόν, δτι έγένετο ειδικός διαγωνισμό; τών χηνών Του
λούζης.

Είνε γνωστόν δτι αί περιφημότερα·, καί ογκωδέστε
ρα·. χήνες τοΰ κόσμου είνε, αί χήνες τής Τουλούζης. 
Έξ αύτών κατασκευάζεται τό πάτε φοά γκρα τό τόσον 
άκριβοπληρωνόμενον έν Έλλάδι.

’Έκθεσις τί^ς «Het Neerhof».— Ή 6η Διεθνής 
έκθεσις διοργανουμένη άπό τήν Εταιρίαν «Het Neer
hof» θ’ άνοιξη τάς πύλας της είς τήν Gand τήν 1 
Δεκεμβρίου ε. ε.

Περιλαμβάνει όρνιθας,ταχυδρομικής περιστεράς, περι
στεράς δι’ έκμετάλλευσιν καί περιστεράς πολυτελείας, 
χήνας, νήσσας, κονίκλους κτλ.

Πολυπληθή βραβεία τιμής καί βραβεία είς εΐδη, θά 
άπονεμηθώσιν είς δλα τά τμήματα τής Έκθέσεως.

Είς τάς Βρυξέλλας ήνοιξε τάς πύλας της Διεθνής 
Πτηνοτροφική ’'Εκθεσις, όργανωθεϊσα άπό τήν Κετρικήν 
Εταιρίαν τών Νέων Πνηνοτρόφων τοϋ Βελγίου.

Ή 24η Διεθνής ’Έκθεσις τής Πτηνοτροφίας, θά 
λάβη χώραν είς Liege καί είς τό Άνάκτορον τών Κα
λών τεχνών, κατά τά τέλη τοΰ μηνός Δεκεμβρίου. Διορ- 
γανοΰται άπό τήν «Πτηνοτροφικήν Ένωσιν» τής Ε
παρχίας τής Lidge.

Είς τάς Rennes έλαβε χώραν ή Έτησία ’Επαρ
χιακή Έκθεσις, διοργανωθεΐσα άπό τήν Γεωργικήν, 
Εμπορικήν και Βιομηχανικήν Εταιρίαν τοΰ διαμερί
σματος Ille-et-Vilaine.

«.’Έκθεσις Περιστερών» θά όργανωθή είς τά Θερ
μοκήπια τής Πόλεως τών Παρισίων παρά τής Εταιρίας 
«Οί φίλοι τής Περιστεράς» τόν προσεχή ’Ιανουάριον.

’Έκθεσις «’Υγειονομικών Κυνών τοϋ Πολέμου», 
κατά τήν αύτήν έποχήν και είς τάς αύτάς αίθούσας 

θέλει διοργανωθή. Έγνώσθη δέ, βτι κατά πρώτην φοράν 
τόν προσεχή Δεκέμβριον, έν Γαλλίιγ, κατά διαταγήν τοΰ 
Υπουργείου τών Στρατιωτικών, είς τό πρόγραμμα τών 
ειδικών ύγειονομικών ασκήσεων τοΰ 12ου, 17ου καί 
18ου Στρατιωτικού Σώματος θά συμπεριληφθοΰν καί 
γυμνάσια πρός άναζήτησιν πληγωμένων ύπό κυνών, καί 
κατά τό διάστημα τής ημέρας καί έν καιρω νυκτός.

Είς Χερβοϋργον τόν προσεχή Δεκέμβριον θά λάβη 
χώραν «’Έκθεσις Ζωοτεχνική» περιλαμβάνουσα χοίρους, 
βόας, πρόβατα κτλ.

Είς Remns τον προσεχή Δεκέμβριον διοργανοΰται 
«Πτηνοτροφική Έκθεσις» άπό τήν «Εταιρίαν τών πτη- 
νοτρόφων» τής Marne.

Είς Renaix εντός τοΰ Δεκεμβρίου διοργανοΰνται 
δύο Εκθέσεις α’) «’Έκθεσις Περιστερών» διοργανου- 
μένη άπό τό «Περιστερόφιλον Κλοϋμπ» τής RenaiX 
καί β') Πτηνοτροφική ’Έκθεσις διοργανουμένη άπό τήν 
Πτηνοτροφικήν Εταιρίαν "Bracket Club».

Είς τό Moulins τόν προσεχή ’Ιανουάριον έπίσης 
’Έκθεσις τής Εταιρίας τών πτηνοτρόφων τής ΛΙΙίθΓ.

Είς τό Aix-la-Chapelle «Διεθνής ’Έκθεσις Κυνών».
Καί έν γένει είς ολην τήν Εύρώπην καί Αμερικήν 

Σωματεία, Σύλλογοι, Εταιρία·., μέ ένθουσιασμόν μέ 
ζωήν, μέ ένδιαφέρον, μέ βλέψεις, μέ σκοπόν σαφή καί 
ώρισμένον, διοργανοΰσι Συνέδρια καί Εκθέσεις διά τών 
οποίων άπεργάζονται τήν πρόοδον καί τήν άκμήν τής 
Γεωργίας, τής Βιομηχανίας καί τοΰ Εμπορίου.

’Ημείς ωσάν ή πνοή τοΰ Πολιτισμοΰ νά φοβήται νά 
μας έγγίξη, ημείς ωσάν νά εί'μεθα άπομεμακρυσμένοι 
άπό τήν Παγκόσμιον Ζωήν άφίνομεν τόν τόπον μας χω
ρίς νά τοΰ παρέχωμεν τά μέσα διά νά άναδειχθή καί 
μεγαλουργήση. χ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 

Κατά τήν Α' έξσμηνίαν τοΰ 1907 είς τόν 
λιμένα Βόλον

Τάς κάτωθι στατιστικής πληροφορίας, όφειλομένας είς 
τήν πατριωτικήν δρασιν καί τήν πεφωτισμένη·? έργασίαν 
τοΰ Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, μετ’ ιδιαιτέρας χαράς 
δημοσιεύομεν. Λυπούμενοι οτι ό χώρος δέν έπιτρέπει 
τήν λεπτομεοή δημοσίευσιν τών άποσταλλέντων στατι
στικών πινάκων θεωροΰμεν καθήκον άπό τής στήλης 
ταύτης νά συγχαρώμεν είλικρινώς τόν άξιότιμον Πρόε
δρον τοΰ Έμπορικοΰ Συλλόγου κ. I. Ζάχον καί τούς 
εύγενεϊς αύτοΰ συνεργάτας, διά τό ώραϊον έργον οπερ 
τιμά ιδιαζόντως τόν Εμπορικόν κόσμον τής φιλοπροόδου 
Θεσσαλικής Πόλεως. Θά ήτο εύχής έργον, έργον φιλο
τιμίας καί καθήκοντος, άν τό παράδειγμα τοΰ Βόλου 
εύρισκε μιμητας είς ολας τάς έμπορικάς πόλεις τής 
Ελλάδος. Θά έπρόβχλλε πανταχόθεν φώ; γνώσεως, 
άληθείας, άκριβοΰς έκτιμήσεως τής έμπορικής ζωής καί 
κινήσεως τής Ελλάδος, τό όποιον θά άπέβαινε διδακτι- 
κώτατον καί έπωφελέστατον είς τά έμπορικά συμφέ
ροντα τοΰ Έθνους. Έν τή έργασίικ δέ τοΰ Έ·πορικοΰ
Συλλόγου Βόλου δέν θαυμάζει ό μελετητής τήν ταξι- 
νόμησιν καί τήν τελειότητα τής έργασίας, άλλά έκ- 
πλήσσεται άκόμη, διότι κατορθοΰται τέλος καί έν Έλ
λάδι, νά δοθή είς τήν δημοσιότητα στατιστική άφορώσα

κίνησιν εντός τοΰ έτους τό όποιον διατρέχομεν. Κατά 
ταύτην.

ΕΙσήχθησαν μέχρι τής 30 ’Ιουνίου έ. έ. έκ τοΰ έξω- 
τερικοϋ, 95 εΐδη έμπορευμάτων άξίας Δρ. 6,945,496.

Είσήχθηοαν μέχρι τής 30 ’Ιουνίου έ. έ. έκ τής λοι
πής ’Ελλάδος, 102 είδη έμπορευμάτων άξίας Δραχμών 
2,957,511.

Έξήχθησαν μέχρι τής 30 ’Ιουνίου έ. έ. είς τό Εξω
τερικόν, 33 είδη έμπορευμάτων άξίας Δο. 7,134,009.

Έξήχθησαν μέχρι τής 30 ’Ιουνίου έ. έ. είς τήν λοι
πήν ’Ελλάδα, 102 εϊ'δη έμποοευμάτων άξίας Δραχμών 
4,709,477.

Έκ τών εισαχθέντων έκ τοΰ έξωτερικοΰ πρωτίστην 
θέσιν κατέχει ό Σίτος. Είσήχθησαν οκάδες, 6,752,717 
άξίας Δρ. 2,025,815. Κατόπιν τά βαμβακερά ύφάσματα 
άξίας Δρ. 401,328 καί κατά σειράν οί γαιάνθρακες 
άξίας Δρ. 4,358,350, εΐδη Σιδήρου άξίας Δραχ. 323,612 
Δέρματα ακατέργαστα άξίας Δρ. 277,474. Καφφές άξίας 
Δραχμάς 259,353.

Έπί πλέον άναφέρομεν χαρακτηριστικά τινα εΐδη. 
Φέρ’ είπεϊν, είσήχθησαν 6 κλειδοκύμβαλα, 884 μηχαναί 
ραπτικής, 560 δπλα, όκ. οίνου, 347 οκάδες
βελόναι τοϋ ραψίματος, 663 όκ. ζύθου, ΤΊΟ ωρολόγια, 
72 όκ. τεΐου, 252 όκ. τουμπεκί, καί 1344 καθρέπται.

Έκ τών εισαχθέντων, έκ τής λοιπής Ελλάδος, πρωτί
στην θέσιν έχει ό καπνός εις φύλλα όκ. 222274 δρχ. 
555685. Δευτερεύουσαν θέσιν έχουν τά βαμβακερά υφά
σματα άξίας δρ. 284732 καί κατά σειράν τό οινόπνευμα 
άξίας δρ. 267769, τά νήματα άξίας δρ. 192265, οί 
σάπωνες 163488, χάρτης έν γένει καί εΐδη έκ χάρτου ά
ξίας δρ. 147770 καί οίνοι 117926 καί 1 κλειδοκύμβαλον 
τίς οίδε τίνος μετατεθέντος ύπαλλήλου.

Έκ τών έξαχθέντων είς τό εξωτερικόν πρωτίστην θέ- 
σιν κατέχει ό καπνός εις φψλλα, άξίας δρ. 5,303,342. 
Έπονται αί έλαϊαι, άξίας δο. 452584, τά έλαια άξίας 
δρ. 338850, τά κουκούλια άξίας δρ. 282555, τά ακα
τέργαστα δέρματα άξίας δρ. 273826, τό πυρηνέλαιου 
άξίας δρ. 1 52000. *

Έκ τών έξαχθέντων είς τήν λοιπήν Ελλάδα πρωτί
στην θέσιν κατέχουν τά άλευρα άξίας δρ. 1,471,397· 
έπονται τά αιγοπρόβατα άξίας δρ. 1,264,740, βούβαλοι, 
βόες, αγελάδες άξίας δρ. 524200, βούτυρον άξίας δρ. 
236250, δέρματα κατειργασμένα άξίας δρ. 218000, ση
σάμια άξίας δρ. 140463, καπνός κομμένος άξίας δραχ. 
111880.

Είς τόν λιμένα Βόλου, κατά τήν Α' εξαμηνίαν τοΰ 
1907, κατέπλευσαν τό όλον ατμοκίνητα πλοία υπό φορ
τίου 598, τόνων 247722. Ό αύτός άριθμός πλοίων καί 
τόνων άπέπλευσεν. ’Υπό έρμα κατέπλευσαν 2, τόνων 
385 καί άπέπλευσαν 6, τόνων 10162. Έξ αύτών έφε - 
ρον σημαίαν ελληνικήν 538, τόνων 163898 έπονται τά 
φέροντα σημαίαν αύστριακήν 39, τόνων 53470.

Έπίσης κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα κατέπλευ
σαν ιστιοφόρα ύπό φορτίον 639, τόνων 12524, ύπό έρμα 
375, τόνων 3076, άπέπλευσαν δέ ύπό φορτίον 511, τό
νων 6265 κχί ύπό έρμα 503, τόνων 9358.

Είσήχθησαν Ιν Θεσσαλία χχτχ τήν χειμερινήν περίο
δον 1906 — 7 Αίγες 23231, πρόβατα 41694, ίπποι 
121, ήμίονοι 96, ονοι 5.

Έξήχθησαν χχτχ τήν αύτήν έποχήν αίγες 19827, 
ποόβατα 40140, ίπποι 118, ήμίονοι 96 καί ονοι 5.

Κατά τάς πληροφορίας τοΰ ύποτελώνου Μαλακασίου 
έθανον αίγες 9, πρόβατα 417 καί ίπποι 3.
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Νοέμβριος 1907

Όλος ό κόσμος συνειθίζει ν’ άρχίζη και τήν 
άπλουστέραν ομιλίαν του άκόμη, μέένα προοίμιον. 
Οί μουσικοί έχουν τήν ούβερτούρα, καί οί γρά- 
φοντες τόν πρόλογον. Δέν θά έχετε τήν άξίωσιν 
έγώ νά καινοτομήσω. Διά τοϋτο καί αρχίζω μέ 
πρόλογον περί προλόγου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. Μία λέξις καί αντιπροσωπεύει 
ένα μόνον μήνα. Τί εΐνε ένας μήν έ μπρος είς 
μίαν ανθρώπινην ζωήν; Καί δμως ένας μήν είνε 
ένα μεγάλο βάσανον δι’ εκείνον ποΰ πρόκειται νά 
κάμη τήν έπισκόπησίν του. ’Εκτός έάν θέλετε ή 
έπισκόπησις νά είνε αντιγραφή τών έπιθεωρή- 
σεων τοΰ Άρχηγοΰ τής Χωροφυλακής, δστις έντός 
δύο ήμερων κατόρθωσε νά έπιθεωρήση τάς 
’Αστυνομίας, καί τοΰ ’Επινείου καί τής Πρω- 
τευούσης, καί ήτις είνε καί αύτή έν γεγονός, 
συμβάν, κατά τόν μήνα τοΰτον.

Ό μήν αυτός ύπήρξεν επαναστατικός τόσον 
πολύ, ώστε καί ή συνείδησίς μου έπαναστατεΐ, 
διότι πρόκειται νά γράψω περί αύτοΰ.

’Ακούσατε τώρα πόσα κρούσματα έπαναστατι- 
κής ύπερδιεγέρσεως έσημειώθησαν. ’Ας άρχίσω- 
μεν άπό τήν Ελλάδα.

Ή χώρα μας εύρίσκεται έν διηνεκεΐ απεργία. 
Άπήργησαν οί άμαξοκαρραγωγεΐς, άπήργησαν οί 
δικηγόροι, άπήργησεν ή ελληνική Βουλή κατά δύο 
συνεδριάσεις, άπήργησαν οί φοιτηταί, καί ολίγον 
έλλειψε ν’ άπεργήσουν καί οί δημοσιογράφοι, οί 
όποιοι έκαμαν ένα προνουντσιαμέντον, δπως έκα
μαν οί αξιωματικοί διά τήν τιμωρίαν δύο συν
αδέλφων των, οίτινες, γράφοντες έπιστολάς, ένό- 
μισαν δτι απευθύνονται πρός νεοσυλλέκτους, οί 
όποιοι ύφίστανται άγογγύστως τήν μελίρρυτον 
γλώσσαν τών άνωτέρωντων.

Τό περίεργον εΐνε δτι δλαι αύταί αί άπεργίαι 
έγένοντο πρός διατήρησιν τοΰ γοήτρου τοΰ σώ
ματος. Οί άμαξοκαραγωγεΐς έθεώρησαν προσβο
λήν τοΰ σωματείου των τόν έξευτελισμόν τών 
άγωγίων, τά όποια είσέπραττεν ή Εταιρία τών 
Αυτοκινήτων. Οί Βουλευταί άπήργησαν, διότι 
προσεβάλλοντο τάδικαιώματα τής πλειονοψηφίας, 
ήτις δέν θά είχε λόγον ύποστάσεως, άν δέν ήδύ- 
νατο νά νέμεται τήν Ελλάδα κατά τό δοκοΰν. Οί 
Δικηγόροι, διότι δέν ήδύναντο άνευ προσβολής 
τής αξιοπρέπειας των νά συνωθοΰνται έντός τής 
αιθούσης τοΰ Πρωτοδικείου —ή λογικωτέρα απερ
γία. Οί Φοιτηταί, διότι τί είδους φοιτητική αξιο
πρέπεια εΐνε αύτή, δταν δέν ή μπορούν νά κάμουν 
διακοπήν τοΰ μαθήματος τής γυμναστικής διά 
ποδοκροτημάτων, άφ’ ού τό δάπεδον τοΰ γυμνα
στηρίου των, εΐνε μόνον άπό χώμα!; Ήμεΐς δέδιό
τι... άς άφήσωμεν τά διότι. Ό τύπος εΐνε έλεύθερος 

έν Έλλάδι, καί έπομένως δύναται ν’ άπεργήση 
δταν θέλη, ιδίως μάλιστα, δταν ’Εκείνοι, ποΰ τόν 
έκλιπαροΰν έν καιρώ ανάγκης, τόν λησμονοΰν, 
δταν πρέπει νά τόν ένθυμηθοΰν. Άλλά δχι! Ή 
παροιμία λέγει «φίλε μου ’ς τήν ανάγκη μου, κ’ 
έχθρέ μου ’ς τήν χαρά μου». ’Επειδή δέ εϊμεθα 
πολύτιμοι φίλοι δέν εϊχομεν θέσιν είς τήν χαράν!

Άλλά καί έκτός τής Ελλάδος ό αύτός άνεμος 
έπαναστάσεως έπνευσεν. Άπόδειξις ή συνωμοσία 
κατά τοΰ Ήγεμόνος τοΰ Μαυροβούνιου, δστις 
έθεωρεΐτο, μέχρις ώρας τούλάχιστον, ώς ήγεμών 
ιδεώδης ένθυμίζων τούς πατριαρχικούς χρόνους.

Καί άκόμη ή άνεύρεσις βόμβας είς τό Θέατρον 
τής Λισσαβώνος ήτις φαίνεται δτι είχε τεθή δπως 
φονευθή ό Βασιλεύς Κάρολος, ού καί αύτός ό 
υιός έσήκωσε φαίνεται σημαίαν έπαναστάσεως, 
άφ’ ού διέταξε καί τόν έφυλάκισαν.

’Έπειτα ό φίλος κύριος Στάνσιεφ προσβληθείς 
καί αύτός, ύπό τοΰ νοσήματος τής έποχής, έπανε- 
στάτησε κατά τής Ελληνικής τυραννίας, ύπό τήν 
όποιαν στένει ό Βουλγαρικός πληθυσμός τής Μα
κεδονίας !!!

Άλλά μήπως ή φύσις έμεινεν άμέτοχος τοΰ 
πολεμικού μένους; 'Η Μαύρη θάλασσα καί αύτή 
έπαναστάτησε κατά τών θρασέων, οίτινες πιέζουν 
τά στέρνα της όδεύοντες δι’ αύτής! Καί τέλος 
έπανεστάτησεν ή φύσις καί κατά τής Ελληνικής 
άβελταρίας καί έπανέλαβε τόν κατακλυσμόν είς 
δλα τά δημόσια καταστήματα τών Πατρών.

Τό «άδελφάκι» έχει ήδη έγείρη τήν σημαίαν 
τής άνταρσίας, καί έχει κηρυχθή παρά τών Ελ
ληνικών άρχών ώς έπικίνδυνος άναρχικός, ώστε 
ή νέα στάσις του κατά τών οικονομικών τοΰ Κρά
τους πρός άπόκτησιν συντάξεως, δέν πρέπει κα
νένα νά έκπλήξη.

Έπανεστάτησε πρός τούτοις καί τό τηλεβόλον 
Σνάϊδερ—Καννέ, είς βάρος τοΰ όποιου έλέχθη 
δτι ήθελε νά έξαγοράση τήν προτίμησίν του, καί 
τούτο έγένετο αφορμή έπαναστάσεως καί κατά 
τής έμπορικής άντιπροσωπείας.

Έπανεστάτησεν ή συνείδησίς δύο βουλευτών, 
κατ’ άλλήλων, χάρις είς τό όποιον, έχομεν νά ση- 
μειώσωμεν ένα ράπισμα καί μίαν... έπιστολήν, 
ή οποία έγινε, διά μυρίων επεισοδίων, αφορμή 
νά εύρεθή ή ήμίσεια Ελλάς έπαναστατοΰσα κατά 
τοΰ άρθρου τοΰ Ποινικού νόμου τοΰ τιμωροΰν- 
τος τήν μονομαχίαν.

-jji-

Ή έπανάστασις τοΰ Μουλάΰ Χαφίδ κατά τοΰ 
άδελφοΰ του, Σουλτάνου τοΰ Μαρόκου, έξακο- 
λοΰθεΐ, τό δέ Βασιλικόν θέατρον έπανεστάτησε 
κατά τοΰ προορισμού του καί έγκαθίδρυσεν έκθε- 
σιν γυναικείων άμφιέσεων, είς έποχήν καταλληλο- 
τάτην άλλως τε, άφ’ ού δλος ό κόσμος όμιλεϊ 
διά τήν προίκα τής νέας πριγκηπίσσης μας, μεταξύ 

Τό Βασιλικόν Θέατρον ήρχισε καί αυτό τάς παραστά
σεις του, άπό τής πρώτης Νοεμβρίου μέ τούς «Κουτο
πόνηρους^ τών Μπαριέρ καί Καπΰς. Ή δευτέρα τοΰ 
Βασιλικού έγένετο μέ τούς «Αντιπάλους» τοΰ Καπύς.

τών όποιων περιλαμβάνονται δ,τι πλούσιον καί 
πολύτιμον.

Ή Τριφύλλια καί ή Λακεδαίμων εύρίσκονται 
έν έπαναστάσει διά τό ζήτημα τοΰ σιδηροδρόμου, 
οί νέοι χωροφύλακες συνομοτοΰν κατά τών καθε
στώτων νόμων οί όποιοι δέν τούς έπιτρέπουν νά 
έκβιάζουν τούς διαφόρους λωποδύτας καί νά κά
νουν συνεννοήσεις μετ’ αύτών, ό μακαρίτης Σε- 
βαστόπουλος έπαναστατεΐ διά τής διαθήκης του 
κατά παντός συγγενικού δεσμού, άφ’ ού τό κλη
ροδότημα 15 χιλιάδων δραχμών υπέρ έκάστης 
τών ανεψιών του τό άκυροι διάκωδικέλλου, έπειδή 
κατά τό τρέχον έτος έδώρησεν είς έκάστην ίσον 
πρός τό κληροδοτούμενον ποσόν! Ό κ. Ράλλης 
συνεπαναστατεΐ μετά τής Πελοποννήσου κατά 
τής Ενιαίας καί προκαλεΐ ζήτημα έμπιστοσύνης 
είς τήν Βουλήν, καθ’ δν χρόνον ό Φερδινάνδος 
τής Βουλγαρίας συνομοτεϊ κατά τής νεότητος 
μνηστευόμενος μίαν παρήλικα.

Μόνον ό Όσκάρ τής Σουηδίας δέν ήδυιήθη 
νά έπαναστατήση κατά τοΰ αιωνίου νόμου τής 
φθοράς καί άπέθανεν, ώς έπίσης καί πολλαί Τρά- 
πεζαι τής Αμερικής, αί όποϊαι παρηκολούθησαν 
τήν πτώσιν τών φθινοπωρινών φύλλων, ραγδαίως 
έκλείψασαι, ή μία κατόπιν τής άλλης.

Αύτοί δέ τέλος οί άθλιοι κριταί τοΰ βραβείου 
Νομπέλ συνώμωσαν κατά τής Ελλάδος προτιμή- 
σαντες άντί τοΰ Σουρή μας τόν ’Άγγλον Κή- 
πλιγς. Ό πρόεδρος τής Βουλής κ Λεβίδης έπανε
στάτησε κατά τών θεσμών άναλαβών ρόλον 
υπουργού τών Ναυτικών είσηγουμένου τήν ναυ
τικήν διοργάνωσιν, καί δλοι έσεΐς άντιλαμβάνο- 
μαι, δτι έχετε έπαναστατήση ήδη διά τήν παρα- 
τεταμένην αύτήν καί μονότονον νεκρολογίαν τοΰ 
έκλείψαντος μηνός.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

___ ________________

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ_ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΪ ΜΗΝΟΣ
Ή χειμερινή καλλιτεχνική κίνησις εφέτος ήρχισε μέ 

κάποιον ενδιαφέρον καί έλπίδας δτι θά ήτο ζωηροτέρα 
καθ’ ολην τήν περίοδον τοΰ χειμώνος.

Ή κ. Μέντ, ή γαλλ'ις καλλιτέχνις, έδωκε σειράν παρα
στάσεων είς τό Βασιλικόν Θέατρον. Έδίδαξε τόν «Κλέ
πτην», τήν ’Αδριανήν Λεκουβρέρ» καίτήν «Κυρίαν μέ 
τάς Καμελλίας».

Ή δεσποινίς Νίτσα Μποννά έδωκε μίαν συναυλίαν 
εις τάς αίθουσας τοϋ Όμίλου τών Φιλομούσων καί έτέ- 
ραν εις τό Ώδεϊον. Διπλωματούχος τοΰ 'Ωδείου τής Βιέν
νης, ή δεσποινίς Μποννά, έχειροκροτήθη έπανειλημμέ- 
νως άπό τής σκηνής τοΰ ’Ωδείου εκείνου, καί έτυχεν 
εκεί δλων τών εκδηλώσεων τοΰ θαυμασμοΰκαί τοΰ θριάμ
βου, άφοΰ έλαβε καί τό μέγα βραβεΐον τοΰ Λίστ, διαγω- 
νισθεΐσα μεταξύ μεγάλου άριθμοΰ συμμαθητριών της.

Άπό τής 25 Νοεμβρίου τό Ώδεϊον ήρχισε τάς χειμε
ρινός συναυλίας του, τάς διδομένας ύπό τών μαθητών 
του. Αί συναυλίαι θά είναι άπογευματιναί.

Καί τό Ώδεϊον Λόττνερ έκαμε πρό ή μερών τήν έναρ- 
ξιν τών έφετεινών συναυλιών του. Τούτο θά δίδη συναυ
λίας εσπερινός.

Ή ’Ινδή πριγκήπισσα Σόργκα έδωκεν είς τό Ώδεϊον 
’Αθηνών συναυλίαν έπίσης.

Είς τό Ώδεϊον Βέρδη τοΰ Μιλάνου, ή Δίς Μαρία 
Λουΐνη, έλαβε τό βραβεΐον διά τήν έπίδοσίν της εις τήν 
φωνητικήν μουσικήν ή Έλληνις αύτη είναι άπόφοιτος 
τοΰ Ωδείου ’Αθηνών, συμπληροϊ δέ τάς σπουδάς της έν 
Μιλάνφ δπου έκτιμάται πολύ τό μουσικόν της τάλαντον-

ΕΤΑΙΡΙ ΑΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ
Νέος σύμβουλος τής Τραπέζης «’Α&ηνων».—Τόν 

π. μήνα συνήλθεν είς συνεδρίαν τό Διοικητικόν Συμβού
λων τής Τραπέζης «’Αθηνών». Κατά ταύτην έγένετο 
δεκτή ή παραίτησις τοϋ Γάλλου συμβούλου τής Τραπέ
ζης κ. Ντρέ. Μετά τοϋτο τό Συμβούλων, προτάσει τοΰ 
Γενικοΰ Διευθυντοΰ κ. Μάτσα, προέβη είς τήν συμπλήρω- 
σιν τής κενωθείσης θέσεως τοΰ Συμβούλου, έκλέξαν τοι- 
οΰτον τόν Μαρκήσων Ρεβερσώ. Ή έκλογή αύτη άποτε- 
λεΐ πρώτης τάξεως έπιτυχίαν, διά τήν Τράπεζαν ’Αθηνών, 
διότι δ Μαρκήσως Ρεβερσώ είνε σήμερον μία τών μάλλον 
έξεχουσών προσωπικοτήτων τής Γαλλίας. Διετέλεσε πλη
ρεξούσιος ύπουργός τής Γαλλικής Δημοκρατίας έν Αίγύ- 
πτφ, πρεσβευτής αύτής έν Μαδρίτη καί Βιέννη, τυγχάνει 
δέ σήμερον μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Τρα
πέζης τής «Παρισινής Ένώσεως». Ό Μαρκήσως Ρεβερ
σώ εΐνε βαθύς γνώστης τών ’Ανατολικών πραγμάτων, 
έχων πληθύν σχέσεων έν άπάση τή ’Ανατολή, πρός δέ 
θερμός τής Ελλάδος φίλος, συνδεόμενος προσωπικώς καί 
μετά τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Γεωργίου. Διά τής συνερ
γασίας τοΰ Μάρκησίου Ρεβερσώ ή Τράπεζα ’Αθηνών 
σημείο! πρώτης τάξεως έπιτυχίαν, τό δέ Διοικητικόν 
Συμβούλιόν της, ούτινος νΰν μετέχουσι Τραπεζιτικαί κο- 
ρυφαί τοΰ έσω καί έξω Ελληνισμού καί άλλοι διαπρε
πείς ξένοι τραπεζϊται ένισχύεται σημαντικώς διά τοΰ μεγά
λου ήθικοΰ κύρους τής πολυτίμου πείρας καί τών βαθέων 
γνώσεων τοΰ έπιφανοΰς Γαλάτου.

’Έκτακτος γενική συνέλευσις τής Τραπέζης Ά&η- 
νών.—Κατά τήν τελευταίως συγκροτηθεΐσαν έκτακτον 
γενικήν συνέλευσιν τών μετόχων τής Τραπέζης ’Αθηνών, 
καθ’ ήν παρέστησαν μέτοχοι άντιπροσωπεύοντες 150,000 
περίπου μετοχάς, έψηφίσθησαν άσυζητητεί αί ύπό τοΰ 
Συμβουλίου προταθεΐσαι τροποποιήσεις τοΰ Καταστατικού 
τής Τραπέζης, συνεπεία τών όποιων προέβη ή Γενική 
Διεύθυνσις είς τόν διορισμόν ώς ύποδιευθυντών τών κ. κ. 
Γ. Κατσελίδου καί Δ. Μπέμπη.

Νέος σύμβουλος τής' Ελλ.Έταιρίας Μεταλλείων.— 
Τό Συμβούλων τής Ελληνικής Εταιρίας τών Μεταλλείων 
συνελθόν είς συνεδρίαν, έξέλεξε μέλος αύτοΰ, άντί τοΰ άπο- 
βιώσαντος Μιλτιάδου Ίορδανοπούλου, τόν έκ Κωνσταντι
νουπόλεως γνωστόν τραπεζίτην κ. Δ. Εύγενίδην.

Ό κ. Α. Τσάπαλος, δ νεαρός Έλλην βιολιστής, έδωκεν 
είς τόν Παρνασσόν συναυλίαν. Ό "Ελλην βιολιστής 
άπέδειξε, κατά τήν έν τώ Παρνασσφ συναυλίαν του, δτι 
δικαίως τόν έξετίμων οί καθηγηταί του, άφοΰ έχει δλην 
τήν ευκινησίαν είς τά δάκτυλα καί δλον τό αίσθημα είς 
τήν τέχνην, προσόντα τά όποια δύνανται νά δώσουν πολ- 
λάς έλπίδας διά τό μέλλον.
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ΓΊ Ο I Κ I Δ ΑΜΕΤΑ ΤΗΝ ΐΠΟΔΟΧΗΝ
Ό αθηναϊκός τύπος έπαρουσίασε κάτι τι τό πρωτοφανές 

την έπομένην τής άφίξεως τής πριγκηπίσσης Μαρίας. Ό 
κόσμος εν γένει, καί ιδία ό μετ ιδιαιτέρας ενχαριστήσεως 
άναγινώσκων πανηγυρικός ύποδοχάς, καί μέ κάποιαν ανυ
πομονησίαν άναμένων τάς εφημερίδας διά νά γνωρίση 
δλας τάς λεπτομέρειας τής αθηναϊκής ταύτης πανηγύρεως, 
ευρέθη πρό άνεξηγήτου φαινομένου. "Ολόκληρος ό τύπος 
άντιπαρήλθεν έν άπολύτφ σιγή τό γεγονός τής υποδοχής 
τής Πριγκηπίσσης, δί ήν έπί ημέρας ούδεμίαν παρέλειψε 
λεπτομέρειαν διά τήν έπικειμένην άφιξίν της. Τοΰτο πα- 
ρήγαγε δικαιολογημένως μεγίστην έντύπωσιν καί άπετέ- 
λεσε τό θέμα γενικής ομιλίας. Ποικίλαι φήμαι διεσπάρη- 
σαν έξηγοΰσαι τό γεγονός αυτό τό τόσον απρόοπτον. 
Χωρίς νά είνε εΰκολον νά έξακριβώση τις τάς πραγματικός 
αιτίας, αΐτινες προεκάλεσαν τήν τοιαύτην ομόφωνον άπόφα- 
σιν τοΰ άθηναϊκοΰ τύπου, πάντως δμως έν τή άληθεία 
ευρίσκεται αν άποδώση τοΰτο είς παρεξήγησιν. "Π τοιαύτη 
δέ παρεξήγησις δύναται ν άποδοθή είς παρεμπόδισιν 
οπωσδήποτε τής έκπληρώσεως τής έντολής καί τοΰ καθή
κοντος τών αντιπροσώπων τοΰ τύπου.

Και άλλο τέκνον τής Ελλάδος έλαμπρύνθγ; διά 
τοΰ θανάτου του. Ό Κων. Σεβαστόπουλος κατέλαβε 
θέσιν περιφανή είς τήν χορείαν τών ευεργετών τοΰ 

Έθνους."Οτι δμως
Ό Κων. Σεβαατόπουλος έπιβάλλεται είς ή- 

κάί ή Γεωργική ‘Εταιρεία μάς — φρονούσας 
δτι ή άναγέννησις 

τοΰ Έθνους θά έπέλθη μόνον διά τής Γεωργίας—νά 
έξάρωμεν και νά τονίσωμεν, εινε ή ηγεμονική, και 
γενναία δωρεά τοΰ αειμνήστου άνδρός,πρδς τήν Ελ
ληνικήν Γεωργικήν Εταιρίαν. Καθ’ οσον γνωρίζομεν 
διά δευτέραν φοράν κληροδοτείται είς τήν Γεωργικήν 
Εταιρίαν χρηματικόν ποσόν. Τόσον δμως σοβαρόν 
καί γενναΐον κεφάλαιον, διά πρώτην φοράν άφιεροϋ- 
ται διά τήν Γεωργίαν τοΰ τόπου.

"Οσον δμως ή ίδέα καί ή άπόφασις τοΰ εύγενοΰς 
νεκροΰ είνε άξιοθαύμαστος, τόσον άτυχώς ή είς τήν 
Γεωργ. Εταιρίαν διάθεσις τοΰ κεφαλαίου τούτου, άς 
μάς έπιτραπή νά φρονώμεν, δέν θέλει ικανοποίηση, 
τόν σκοπόν τοΰ διαθέτου. Μετά λύπης, άλλά καί 
θαρραλέως βφείλομεν νά έκφέρωμεν τήν γνώμην 
μας περί τοΰ σπουδαίου καί έθνικοΰ αύτοΰ ιδρύματος, 
δπερ φέρει τόν τίτλον «Έλλην. Γεωρ. Εταιρία». Ή 
«Έλλ. Έπιθεώρησις» έννοεΐ νά δράση εις τήν πρώ
την γραμμήν καί ουδέποτε θ’ άποδειλιάση δταν έξ- 
αγγέλουσα τήν αλήθειαν, νομίζει δτι προσφέρει ύπη- 
ρεσίαν είς τό Έθνος ή τήν Κοινωνίαν.

Διά τοΰτο, ρίπτουσα σήμερον είς τήν δημοσιότητα 
τάς δλίγας αύτάς γραμμάς, ώς έκπροσωπούσας τήν 
ιδίαν της γνώμην, έπιφυλάσσεται είς προσεχές φύλ- 
λον διά τοΰ είδικοΰ είς τά Γεωργικά πολυτίμου συν
εργάτου της, ν’ άναπτύξη έκτενέστερον καί λεπτομε- 
ρέστερον τά περί αύτής.

Άλλως τε, ή ήγεμονική προικοδότησις τοΰ αει
μνήστου Κ. Σεβαστοπούλου δίδει τήν έλπίδα, δτι οί 
διευθύνοντες τό έθνικόν τοΰτο ίδρυμα, θ’ αναγνωρί

ζουν καί θά αίσθανθοΰν πόσον ήδίκησαν μέχρι σήμε
ρον τόν τόπον, καί ποιων άγαθών έστέρησαν τούς 
Γεωργικούς πληθυσμούς τής Ελλάδος καί θά έργα- 
σθώσι συντονώτερον καί πατριωτικώτερον.

Λήγοντος τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου εϊδησις, ταράξασα 
τήν κοινήν συνείδησιν, έγνοίσθη διά τών εφημερίδων. Ό 
γνωστός έμπορος Κ. Τσάτσος, άναμεμιγμένος εις τήν 

ΰπόθεσιν τής αγοράς 
Τό σκάνδαλον τής δωροδοκίας τών πυροβόλων τοΰ 

Στρατού, ώς εμπορι
κός αντιπρόσωπος · τών γαλλικών εργοστασίων Σνάϊδερ- 
Κρεζώ, άπεπειράθη νά δωροδοκήση τόν Άντισυνταγμα- 
τάρχην τοΰ Πυροβολικού κ. Βάρβογλην, τμηματάρχην τού 
πυροβολικού τμήματος έν τώ ύπουργείω τών Στρατιιο- 
τικών καί έντεταλμένον τήν διαπραγμάτευση' τών δρων 
τής αγοράς τών πυροβόλων. Ή εϊδησις αΰτη, δικαίως 
κατετάραξε τήν κοινήν συνείδησιν, καθ’ οσον διά πρώ
την φοράν έν Έλλάδι τοιοΰτον σκάνδαλον άνεφάνη.

Ώς ήτο επόμενον, ή τοιαύτη απόπειρα έστιγματίσΟη, 
ώς ήρμοζε, παρά τού άντισυνταγματάρχου κ Βάρβογλη, 
ούτινος ό αδαμάντινος χαρακτήρ έδικαίωσε πληρέστατα 
τήν ύπάρχουσαν γνώμην καί πεποίθησιν, περί τοΰ αδιά
φθορου καί ίπποτικοΰ χαρακτήρος τών αξιωματικών τοΰ 
Ελληνικού Στρατού. ’Αναμένεται ήδη ή ενέργεια τής 
Δικαιοσύνης ταχεία καί αυστηρά.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
•ϊ’υχτα,τρτζή καί Λϊευρολογτκή Επιθεώρη

σες.—Έξεδόθησαν τό ένδέκατον καί δωδέκατον τεύχος 
τών μηνών ’Ιουλίου-Αύγούστου τής «Ψυχιατρικής καί 
Νευρολογικής Έπιθεωρήσεως» τού ψυχιάτρου κ. Σ. Γ. 
Βλαβιανοΰ πλήρη άριστης ύλης.

Περιεχόμενα : Οί Φρενοβλαβείς έν ταϊς όδοϊς, ύπό Σ. Γ. Βλα- 
βιανοΰ.—-'II έπίδρασις τής υπνωτικής υποβολής έπί τής άνα- 
πτύξεως τής μνήμης, ύπό Δαμόγλου.—Τό μέλλον τής Ψυχο
λογίας, ύπό Καρόλου. Ρισέτ.—Τά ονειοα καί ή τηλεπάθεια, 
ύπό Σ. Γ. Βλαβιανοΰ. Ψυχολογία περιπατητών, ύπό Σ. Γ. 
Βλαβιανοΰ.—Περί μουσικής, ύπό Σόλωνος Ν. Χωματιανοΰ.— 
Τά ελληνικά ιαματικά λουτρά, ύπό Σ. Γ. Βλαβιανοΰ.—Τά 
ευάρεστα δηλητήρια. Τό κάπνισμα καί αί βλάβαι του, ύπό Σ. 
Γ. Βλαβιανοΰ.—Νους ύγιής έν σώματι ύγιεΐ, ύπό του -]- Άγ- 
χιάλου Βασιλείου.—'Υγιεινή του αύτοκινήτου, ύπό Σ. Γ. Βλα- 
βιανου.—Βιβλιογραφία ειδήσεις, Πίνακες περιεχομένων κλπ.

Οΰτω συμπληροΰται τό Ε'. έτος τής έκδόσεως τοΰ 
άρίστου τούτου έπιστημονικοΰ περιοδικού.

01 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
'Γπό τόν άνωτέρω τίτλον ό διακεκριμένος καί φιλό

πονος Γεν. Γραμματεύς τοΰ Δήμου ’Αθηναίων κ. Γ. Πα- 
ρασκευόπουλος έξέδωκε όγκώδη συγγραφήν άφορώσαν 
τά δημοτικά τού πρώτου τού Κράτους Δήμου, άπό τοΰ 
1835 μέχρι τοΰ 1907.

Τό πολύτιμον τοΰτο, και ύπό ιστορικήν έποψιν, σύγ
γραμμα, θά άποβή έξόχως χρήσιμον, διότι καθίσταται ή 
κατάστασις, ή δράσις καί ή πρόοδος τοΰ Δήμου ’Αθη
ναίων, γνωστή έν ταϊς λεπτομερείαις, ιδίως διά τοΰ πα
ραλληλισμού τής πρώτης έκείνης έποχής μέ τήν σημερι
νήν, ύπό τήν διοίκησιν τοΰ ίκανοτέρου τών Δημάρχων 
μας διά τής φιλότιμου έργασίας τοΰ όποιου έξησφαλίσθη 
ή άνάδειξις καί άποκατάστασις τοΰ πρώτου τής Ελλά
δος Δήμου.

Ή «Έπιθεώρησις» έκφράζει τά συγχαρητήριά της, 
διερμηνεύουσα τά αισθήματα τών ’Αθηναίων, πρός τόν 
άξιον συγγραφέα διά τήν πολύτιμον συμβολήν του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

f ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΚΕΦΑλΑΙΟΒ ΙΜΚΜ ΚΜΜΜΜΜ IP 5,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαρκής έκθεσις ειδών φωτισμοΰ, θερμάνσεως καί κινήσεως έν δδφ Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, έν οΐς πωλοΰνται είδη φωτισμοΰ καί θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα μετουσιωμένον πρός 

σκοπόν τοΰτον, εύρίσκονται έν ’Αθήναις μέν, παρά τή Κεντρική Άποθηκη, οδός Οφθαλμιατρείου αριθμός 
Κυδαθηναίων άριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου’Αλεξάνδρου, Χαλκοκονδύλη 30, διασταύρωσις 
Σόλωνος καί 'Ιπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμοΰ 86, Πλατεία Έξαρχείων, Πατήσια, Αγιον Λουκάν. Εν Πει- 
ραιεΐ οδός Παρθεναγωγείου 3.

. Π Ώ.Λ ΗΣΙΣ
Ή τιμή τοΰ μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη είς λεπτά 80 κατά σταθμικήν οκάν (όκάν βάρους) έπιβα- 

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

τον
2,

uyvoj-iui;, -Li, Λ (JWtVUUJ V ΛΑΛΙ vy C.MJ V LU V71-,, ο 1 ------ --- -----, , -----
'Ιπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμοΰ 86, Πλατεία Έξαρχείων, Πατήσια, "Αγιον Λουκάν. Έν Πει-

£ eJJ eEx<xtQt<x ημών παράγει το μετουσιωμένον οινόπνευμα, αποβλεπουσα εις τρεις αναγκας τοΰ Ελληνικού» φ 
8* λαού, ήτοι τον ^>ωτιό|ΐόν9 την Otpuavdiv και την v.ivndtv. &

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ |
8 Ή χρήσις τοΰ οινοπνεύματος εινε βεβαίως έντελώς ακίνδυνος, αρκεί νά λαμβανωνται στοιχειώδεις τινες προ- 
y φυλάξεις, αί δποΐαι συνοψίζονται είς τό θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε είνόπνευμα είς φωτιάν. , 8
® Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος αβουλωτα, διότι και εξατμίζεται τοΰτο και απορ- 
® ροφφ υγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν. ®
8 2σν Διά κανένα λόγον δέν επιτρέπεται νά ρίπτετε οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν,, μαγειρεϊον, καμινετο & 
S κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τον κίνδυνον νά άνάψη τό οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τό δοχεϊονκαί νά χυθή .8 
® έπάνω σας άναμμένον. Τόν αυτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τό πετρέλαιον, μέ μόνην την διαφοράν, δτι τό οίνό- όί 
■ί*ΐ πνεύμα σβύνει ευκολότατα μέ ν ε ρ ό και μάλιστα με ολίγον. Μόλις τό νερώσετε παύει να καίη. ,

|
3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεΐον κτλ. πριν τά άνάψητε. "Αν δέ πα- 
ρουσιασθή, ανάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατε πρώτον καί άφοΰ βεβαιωθήτε, δτι έσβυσε, τότε ρίψατε 8 
καί άλλο. , , , , s, ν
4ον Μή επιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμμα κάρβουνων, διότι πολλοί πολλακις οεν 

προσέχουν καί ρίπτουν τοιοΰτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό δοχεΐον £ 
καί νά γίνη δυστύχημα. , , , &

δον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, ούτε μαγειρεΐον, ούτε κανέν εν γενει είδος. Τό οινόπνευμα πρεπ^ ci 
νά μένη ένα τουλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστέλλεται (φουσκώνει) καί πρέ- ® 
πει νά έχη τόπον, ά?.λως θά χυθή άπεξω καί θά άνάψη. ■ , , ®

7ον Έάν γεμίσαντες έν είδος οίονδήποτε τό περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατα λάθος, σκουπίσατέ το αμέσως Κ 
πριν τό ανάψετε, μέ δ,τι δήποτε ύφασμα. Τό οινόπνευμα ούτε λερώνει, ούτε βρωμφ. , z S

8σν "Αν κατά λάθος είς τό άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπό ο,τι πρέπει φοράς και βγα- ® 
X ζει ή λάμπα έπάνω άπό τό γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή άνησυχήσετε. Θά κατεβοΰν μόναι τους και ή λαμπα σας Α 

θά άνάψη κανονικά. Δ
Τά είδη μας είνε τελειότατα, έάν δέ άκολονθήσητε τάς άνωτέρω οδηγίας 8

§ ουδέποτε δύναται νά συμβή τό παραμικρόν.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 18 |3Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1907

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Διαθέσιμα. Μετρ, έν τφ Ταμείφ.

Παρά ταϊς έν τφ έξωτ. 
Τραπέζαις........

Χαρτοφυλάκων. Σ]ματα έπί τοΰ 
έξωτερικοϋ.............

Προεξοφλήσεις.............................
Τρεχούμενοι Λ)σμοί Χρεωστικοί. 
Δάνεια έπί χρεωγράφων.............

» έμπορευμάτων.........
» γραμματίων ............

Συμμετοχαί (είς Τραπεζιτικός έ- 
πιχειρήσεις).........·..........

Χρεώγραφα ..................................
Τοκομερίδια.................................
Έπιπλα καί έγκαταστάσεις. ...' 
Διάφοροι λογαριασμοί.................
Προσωρινοί λ)σμοί, δαπάνα·, καί 

κρατήσεις Α' έξαμηνίας 1907 
Έτεροι προσωρινοί λ)σμοί...........

Φρ. 1,624,825.41

» 3,567,914,53

» 602,486.68
» 7,477,720.63

» 21,460,742.54
» 2,750,626.42
» 2,905,138,28

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΡΟΜΟΔΟΠΟΝ ΙΣΙΧΥΟΝ ΑΠΟ 19)ΒΡΙ0Τ1907

ΓΡΑΜΜΗ χημα:,'..

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΏΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ EIST ΑΘΗΝΑΙΣ

» 457,512.06
» 279,875,03

Φρ.

5,192.739.94

8,080,207.31
14,878,143.18

27,116,507.24

448,133.50
692,093.97

40,136.98
322,685.56

1,595,245.07

__ 737,387.09
59,103,279.84

ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 

’Σ’ ΚηφισίαςJJjK

($ί) Στροφύλξ Παλ. Σταθμός
6.55 7.10

?).10
11.10 κατ’εύθεΐαν

ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ!Μ
1.20 κατ’ εύθεΐαν. 1 2.55 3.10

Μ _ _ 5.10
ij 6.55 7.10

9.10
I - 10.40

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον.................................... ■ Φρ.15,000,000.—
Άποθεματικόν τακτικόν............. » 62,206.75
Έκτακτον άποθεματικόν........... » 85,000.—
Τρεχούμ. λ)σμ»ί πιστωτικοί. ... · 11,729,998.21

» » » είς τό
έξωτερικόν............................. » 13,149,526.43

Καταθέσεις έπί προθεσμίφ........... » 5,015,642.66

Λογαριασμοί τρίτων................... » 1,752,582.81
Άπιταγαί τρίτων.......................... » 344,317.16
Γραμμάτια είσπραχθέντα............. » 193,406 22
Διάφοροι λογαριασμοί........... » 2,691,418.10
Προσωρινοί λ)σμοί. Κέρδη άφιέ-

μενα διά τήν Β’ έξαμηνίαν. . » 999,202.83
Έτεροι προσωρινοί λογ)σμοί... 995.501.11 1,994,703.94
Μέρισμα μή πληρωθέν Α' έξαμηνίας 1907 ................. » 18,270.—
Μέρισμα μή πληρωθέν παρελθούσης χρήσεως.........» 15.784.—
Κέρδη καί ζημίαι (υπόλοιπον είς νέον χρήσ. 1906) » 29,412.69

Φρ. 59,103,279.84

Έξ- Ά&ηνών

6.—
8.—

10.-
12.— κατ’ εΰθεΐαν

ΜΕΤΑ

2.—
4—
6.—
8 —

10.— κατ’ ευθείαν

Κυριακάς καί έορτάς προστίθενται

2.30 μ. μ. ταχεία . 4.10 μ. μ.
ΣΗΜ. Ααϊκαί Αμαξοστοιχία·, κατά πάσαν Τετάρτην.
'Αμαξοστοιχίαχ νυκτός κατά Σάββατον έξ Αθηνών 

διά Κηφισίαν ώρα 1? μεσονύκτιον.
ΓΓΤΛΜΤνίΕί ΛΑΥΡΙΟΥ

‘Εξ Άϋ·ηνών : 8.45 π. μ. 3.50 μ. μ,
Έκ Λαυρίου : 7.10 π. μ. 4.15 μ. μ.
Τά μετ’ έπιστροφής τακτικά εισιτήρια τής γραμμής Λαυρίου 

ίσχύουσι καί τήν έπομένην τής έκδόσεώς των, τά δέ κατά Σάβ
βατον έκδιδόμενα ίσχύουσι Scat τήν Δευτέραν.

'Οσάκις συζητοϋνται παρά τών σταφιδικών πληθυ
σμών τά λαμδανόμενα έκάστοτε ύπό τής 'Ενιαίας μέτρα, 
ύπάρχουσι τινές, οί όποιοι, έξ έσφαλμένων βεβαίως πλη
ροφοριών, άναμιγνύουσιν εις ταΰτα καί τήν Τράπεζαν 
Αθηνών καί προσπαθοΰάι νά παραστήσωδι τά μέτρα 
τής 'Ενιαίας, ώς έμπνεόμενα έκάστοτε ύπό τής Τραπέ- 
ζης, άτε κερδοόκοπούσης δήθεν έπί τών σταφίδων καί 
άναμιγνυομένης όυστηματικώς εις έμπορικάς έπί στα
φίδων έπιχειρήδεις.

Καί έφ’ δσον μέν αί τοιαΰται φήμαι άπετέλουν διαδό
σεις τών τριόδων, Λ Γενική Διεύθυνδις τής Τραπέζης 
’Αθηνών δέν ένόμιόεν άξιοπρεπές ούτε νά διαφεύδμ τάς 
διαδόσεις ταύτας, οΰτε νά λάβη αύτάς ύπ’ δφιν.

’Επειδή δμως έπανελήφθηΟαν καί έν τμ Βουλή, 
τοιαΰται ίδέαι, καθώς τουλάχιστον συνάγεται έκ τών 
πρακτικών τών έφημερίδων, θευιροΰμεν καθήκόν μας νά 
δηλώδωμεν άπαξ διά παντός, ότι εινε απολύτως Ανα
κριβείς αί τοιαΰται διαδόδεις, καί δτι, άφ’ ής έν έτει 
1905, ό άείμνηότος ΙΙεόμαζόγλου ένόμιάεν άναγκαϊον νά 
άποφασίάμ παρέμβασιν τής Τραπέζης είς τά σταφιδικά, 
ήν άλλως τε παρέμβασιν δέν άπέκρυφε, δηλώσας, δτι 
προέβαινεν είς ταύτην ώς εις άμυντικόν μέτρον, πρός 
διάόωσιν τής 'Ενιαίας, έναντίον τής όποίας τό έμπό- 
ριον είχε κηρύξει τότε άληθή πόλεμον, άπό τής έποχής 
έκείνης, λέγομεν, οΰδεμϊα άλλη άνάμιξις τής Τραπί- 
ζης είς τά τοΰ έμπορίου τών σταφίδων έγένετο οΰτε 
άμεδος, οΰτε εομεδος,καθ’ δσον μάλιστα, ή νέα Γενική 
Διεύθυνόις τής Τραπέζης ’Αθηνών φρονεί, δτι καί έκ 
τοΰ Καταστατικού τής Τραπέζης δέν έπιτρέπονται είς 
αυτήν δι’ ίδιον λογαριασμόν τοιαΰται έργαδίαι, ένέχου- 
σαι όπωσδήποτε κερδοσκοπικόν χαρακτήρα καί ξέναι 
πάντως πρός τήν σφαίραν τραπεζιτικών έργαΟιών, εντός 
τής όποίας πρέπει άποκλειότικώς νά Οτρέφηται Λ 
Τράπεζα.

’Εν Άθήναις, τη 20 Νοεμβρίου 1907.
(‘Εκ τον γραφείου τής Γεν. ΔιευΜνσεως 

τής Τραπέζης Άϋηνών).

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Έν Λονδίνω (22. Fenchurch 
street), ’Αλεξάνδρειά, Καίρω, Χαρτούμ (Σουδάν), 
Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, 
Πειραιεΐ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω, Καλάμαις, Χανιοις, 
Ήρακλείω, ΡειΤύμνη (Κρήτης).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1907

’Ενεργητικόν

Ταμείον καί ’Εθνική Τράπεζα..............................
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Εύρώπη Τραπέζαις είς χρ. 
Χρυσός καί Συνάλλαγμα εις χρυσόν...................
Προεξοφλήσεις Κεντρικού κα[ 'Γπο]μάτων........
Λογαριασμοί τρέχοντες εις χρυσόν καί δραχμάς 

έπί ένεχύρφ χρεωγράφων.....................
έπί έμπορ. καί άλλων έγγυήσεων 
έπί θποθήκη ακινήτων.................

Δρ.

Δάνεια έπί ένεχύρφ χρεωγράφων.........................
Προσωρινοί τρέχοντες λ]σμοί είς χρυσόν καί 

δραχμάς............................. ..
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια είς χρυσόν καί δραχ.
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δή

μους,Λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα..
Καταστήματα καί κτήματα..................................
Έξοδα έγκαταστάσεως Κεντρικού καί Ύ]μάτων 
Υποκαταστήματα καί διάφορα.............................

Παθητικόν
Δρ.

11.729,741.37
2,712,558.10
4,068,118.09

14,242,518.55

57,799,474.32
19,153,152.31
9,790,462.82
2,894,219.77

16,459,311.61
10,374,309.44

5,634,449.85
2,379,778.45

679,624.08
1,087,051.01

159,004,769.77

Κεφάλαιον ‘Εταιρικόν............................................ Δρ. 40,000,000.
Άποθεματικόν τακτικόν........................................ » 8,i<W,UUU.
‘Ομολογίαι φρ. χρ. 2 1)2 έκατ. έξοφλητέαι τή 

1η ’Ιουλίου 1924 .................................... · 2.725,000.—

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ! ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ!
Έν Άθήναις τή 18)31 ’Οκτωβρίου 1907

*0 Σύμβουλος Γεν. Διευθυντής Ό Διευθυντής τοΰ Αογιστηρίου
Μ. Π. ΚΑΜΑΡΑΣ Γ. S. ΦΛΕΓΓΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ & Σια

Καταθέσεις είς χρυσόν καί 
»Ρ“Χμ*«................. ΔΡ·

Ταμιευτήριον......................... » 4,156,884.70/
Ταμείον συντάξεων ύπαλλήλων...........................
’Εξωτερικοί λ]σμοί είς χρυσόν.............................
Έπιταγαί πληρωτέα·...............................................
Γραμμάτια είσπραχθέντα είς χρυσόν καί δραχμάς 
Μερίσματα πληρωτέα..............................................

Ό Γεν. Διευθυντής
Ζ. Κ. IvUATSA-S

Δρ-

77,281,475.48
347,802.50

27,558,142.81
1,629,309,64

642,112.34
’ 85,927.—

159,004,769.77

Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ*

IYIEULE MARIE SLOOTEN
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΙθ. I 

(’Όπισθεν Μητροπόλεως)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
Ή τελειότερα τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων πίλων 

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

• ’Οδός Αγίας Φιλοθέης άριΟ. 1

mm wiEAAononoz
ΕΜΠΟΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΟΔΟΣ ΝΑΤΑΡΙΝΟΥ ΑΡΙΘ. 14

Σιδηρά είς λάμας, βέργες καί φύλλα άρίστης ποιότητος, βίδες 
διαφ. ειδών, ύελοπίνακες καί κρυσταλλοπίνακες τών καλλιτέρων 
έργοστασίων τής Εύρώπης. Χαλκάς, όρείχαλκος καί μόλυβδο; είς 
φύλλα καί τεμάχια.

Τιμαί άι αταγώνιδτοι

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΘ. 100
ΟΙΝΟΙ, ΚΟΝΙΑΚ, ΗΔΥΠΟΤΑ, ΒΕΡΝΙΟΥ0, ΑΝΙΕΡΑ.

Πλεϊστα ανώτερα βραβεία έξ δλων τών μέχρι τοϋδε

ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΥΟ μεγάλα βραβεία τήςέκΟέσεως τών ΠΑΡΙΣΙΩΝ 
τοΰ 1900 άπονεμηΟέντα διά τούς έκτεδέντας ύπ’ αύτοΰ

ΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΗΔΥΠΟΤΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

Ή ποιότης τών οίνων καί ηδυπότων εξαίρετος, συνιστώμεν 
δέ αύτά μετά πεποιΟήσεως είς τούς άναγνώστας μας.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ram: & xahaaos ψμ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

’Ίδρυμα άνωτέρας τεχνικής έκπαιδεύσεως 
ΕΊΧ ΛΘΐϊΙΧΓ IS

Γραφεία Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛΑΙ
Άνωτέρα ’Εμπορική.—Βιομηχανική. 

Γεωργική.—Μηχανονργική.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΡΞΑΝΤΟ

ΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΡΟΓΡΙΙΙΙ ΜΠΕΜΕΤΙΙ ΙίΡΕΙ» K1HTI Τί ΛΙΤΟΠΙΠ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΠΑΡΕΧΕt

AJASJA ΤΑ JF1T0HA TOT EAASMDT SWTIMHOM
ΗΤΟΙ :

ΔΥΝΑΜΙΤΙΔΑ g ΘΕΤΙ ΚΟΝ ΟΞΥ
ΠΥΡΙΤΙΔΑ Κυνηγίου καί'Γπονόμων g ΝΙΤΡΙΚΟΝ ΟλΥ
ΣΚΑΓΙΑ 2 ΘΡΥΑΛΛΙΔΑΣ ΥΠΟΝΟΜΟΝ
ΘΕΙΤΚΟΝ ΧΑΛΚΟΝ X » ΔΥΝΑΝΙΙΤΙΔΟΣ

» ΣΙΔΗΡΟΝ ΚΑΊΤΛΙΑ ΔΓΝΑΜΓΓΙΔΟΣ

Πρός δέ Μολυβδοσωλήνας—Διάφορα εργαλεία μεταλλείων— 
Λινέλαια—Χρώματα κα'ι Ξυλίτας Κύμης.

,Τηλεγρ. Λιεύθυνσις ΨΑΡ ΑΥΤΗΝ -Πειραιά
’Αριθμός τηλεφώνου 26



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ. ΣΟΥΚΑ 

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 1880 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ APIG 10

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Έκτελεΐ (Αγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει χρημα- 
τιστικάς έντολάς.

Έκτελεΐ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών παντός 
Κράτους.

Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρω χρεωγράφων καί λαχειοφόρων 
ομολογιών.

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

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά τής κληρώσεως 

τοΰ αρτίου. ,
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας έπί τών κληρωθέντων αριθ

μών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κράτους.

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

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

Αί δμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδοντάι κατ’ έκλογήν 
τοΰ καταθέτου όνομαστί ή άνωνύμως.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ

ΤΪΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΑΙΟΑΕΤΕΙΟΝΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
I ΖΧ F* Υ Θ Ε Ν Τ Ο,ι 1900

ΚΑΡΠίΙΤΑΜ ΚΑΙ ΑΝΤΏΝΙΟΥ
9, ΟΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, 9—ΑΘΗ^ΑΙ

ΧΑΡΤΟΠίΙΛΒΙΟΝ 
π π Λ Α Μ & Κ Ο Τ ΖI Α 

ΕΝ $®ΗΝ$ΙΕ
16-20 ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 16-20

ΤΟ ΜΕΓΑΑΕΙΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ» ΤΟΝ ΕΝ ΤΗ. ANATOAH. ΧΑΡΤΟΠΠΑΕΙΠΝ
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ, -1 870

Έκτελεϊται μετά ταχύτητας καί έπιμελείας πάσα 
Τυπογραφική και Βιβλιοδετική εργασία

i-exS ΕΚΤΤΠΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

Πωλοΰνται όλα τά είδη τής Βιβλιοδετικής ευρισκόμενα είς 
μεγάλην παρακαταθήκην και πλουσιωτάτην συλλογήν.ΑΑΕΞΗΛΡΟΣ ΜΠΑΛΙΝΟΣ ΚΑΙ Ε,Α

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Πλούσια προμήθεια γαιανθράκων είς τιμάς ασυναγώνιστους. 
Διεύθυνσις’τηλεγραφική : ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ—Πειραιά.

ΆρτΟ. τηλεφώνου 19

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΓΙΑΤΡΟΣ

5 ή ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 5-1

Άτμοκίνητον Έργοστάσιον φάκέλλων, κατάστιχων, 
φωτογραφικών χαρτονίων, πένθιμου χάρτου καί φάκέλλων.

Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον καί Γραμμογραφεϊον
Ειδικόν τμήμα χαρακτικής διά σφραγίδας, έπιγρα- 

φάς θυρών καί πάσαν άλλην χαρακτικήν εργασίαν έπί 
ξύλου καί μετάλλου.

Κατασκευάζονται σφραγίδες ελαστικού καί έπιγραφαί 
διά θυρας έκ πορσελάνης (Plaques emaillees),

Έκτυποΰνται έπισκεπτήρια καλλιτεχνικά καί χαλκογρα
φημένα. Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου καί γραφικής ύλης 
παντός είδους καί ποιότητος, χάρτης τυπογραφικός κοινός 
καί έφημερίδων.

Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών ειδών τού 
οίκου Lumiere et Fils καί τοΰ φωτογραφικού χάρτου 
Celloidine της Δρέσδης.

Αί παραγγελίαι τον τε εσωτερικόν και εξωτερικόν εκτε- 
λοννται μετά μεγίστης ακρίβειας και ταχντητος.

Πώληιίις λιανικώς καί χονδρτκώς.
Μόνοι εκδόται ταχνδρομικών δελταρίων φωτοτνπίας. 

’Εκτελοννται είδικαι παραγγελίαι έπί άπλή φωτογραφία.

ΒΙΒΑΙΟΑΕΤΕΙΟΝ 

ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΝ ΤΚΘΜΝΤ^ΙΖ
- ©ACX ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ Π ΑΓΡΩΝ ΑΡ. 5 

(*Οπισ&εν * Αγίων Θεοδώρων )

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων σώζετε 
ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβάνετε απείρους νό
σους τοΰ στόματος, τών όδόντων, τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, 
τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτι- 
κοΰ συστήματος, πολλάκις δέ σώζετε καί τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα δδον- 
τοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί τρεις σκευασίαι 
Έλιξήρια, Όδοντόκονις καί Αδαμαντίνη είνε μοναδικαί είς 
τό είδος των.

Διά τοΰ Έλιξηρίου παύει ή όδονταλγία καί ή νευραλγία 
Είναι σκευασία αλάνθαστος καί αποτελεσματική.

Πωλείται παρά τώ ίδίω άντί 2 δο. τό φιαλίδιον
* ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 31 _

AE2KW I. ΑΓΓΕΑΟΠΟηΟΤ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ—ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑ I ΣΚΑΚΗ—ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Τηλεγραφ. Διεύθυνσις : ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΑΟΝ

ΆρτΟρός τηλεφώνου 30 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ μηχανήματα έν γένει. ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ 

καί τοποθετεί ταΰτα.
Προμηθεύει είδη διά Κλωστήρια, Υφαντήρια, Άτμομύλους, 

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

ΕΚΤΕΛΕΪΤΑΙ ΠΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ



ΟΙ ΟΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ MAS
- -------------- ----------------------------------------

Από τοΰ παρόντος φύλλου είσάγομεν τήν καινοτομίαν—συνήθη άλλως τε είς τόν Ευρωπαϊκόν 
ΊΊεριοδικόν Τύπον-—τής αναγραφής δηλονότι, είς έκαστον τεύχος τής «Έλλην. ’Έπιΰ,εωρήαεως»,τ&ν 
ονομάτων τών συνδρομητών αύτής κατά χρονολογικήν σειράν εγγραφής.

Γ. Θεοτόκης, ΙΙρωΘυπουργός
Άλέξ. Θ. Ζαΐμης, 'Αρμοστής Κρήτης
Δ. Γ. Ράλλης, Βουλευτής Αττικής 
/ ’Αθηνών θεόκλητος
Κυρ. Μαυρομιχάλης, Βουλευτής Οΐτύλου 
Μιχ. Παπαρρηγόπουλος, Μ. Αύλάρχης 
’Αν. Σιμόπουλος, Υπουργός Οικονομικών 
Στέφανος Στρέΐτ Διοικ. Έθν. Τραπέζης 
'Ζαφ. Μάτσας Γεν. Διευθυντής Τρ. Άθ. 
Άργυρώ θεολόγη
Άλέξ. Σκουζές, 'Υπουργός Εξωτερικών 
Αικατερίνη Λίδερς
Κωνστ. Τρικούπη; ύπουργός Ναυτικών 
Στέφανος Βαλτατζής κτηματίας 
Δόλλα Α. Μάτσα
Περικλής I. Άργυροπουλος άξιωμ. ναυτ.
Τζών Γ. θεοτόκης κτηματίας 
’Εθνική Τράπεζα
Έμμ. Καμάρας Διευθυντής Τρ. Ανατολής 
Τράπεζα Αθηνών
Άλέξ. Καμπας κτηματίας 
’Αριστείδης Ράϊνεκ υποναύαρχος 
'Ελένη X. Γρίβα
Σπϋρος Μερκούρης Δήμαρχος Αθηναίων 
Άντ. Κ. Μάτσας Διευθ. Έλλ. έταιρ.Μεταλ. 
Χριστίνα Ν. Κωστή
Β-.ργινία Χαριλάου
•θδνος Μπασιάς Αντιπρόεδρος Βουλής 
Τάκης Καμπας χημικός
Σοφία Ζ. Μάτσα
Κωνστ. Ν. Μελας άξιωμ. ναυτικοΰ
Μαρίκα Δ. Μπέμπη
Τεώρ. Πεσματζόγλου ύπάλληλος Τρ. Άθ.
Κωνστ- Α. Μάτσας » » »
Σοφία Άν. Κριεζή
Ελένη Βαφειαδάκη
Παντελής Μάτσας Μηχανικός
Αικατερίνη Ζλατάνου
Γεώργιος Βαλτατζής Βουλευτής
Νικ. Στράτος Βουλευτής
Βασ. Νάζος Τμημ. ύπουργ. ’Εξωτερικών 
Λουίζα Ριανκούρ
’Ολυμπία Σούτσου
Νικ. Τοπάλης κτηματίας
Μαρία Σολωμοΰ Μπογιάτι (Κηφισσια;)
■θ. Φωτιάδης Γραμμ. έταιρ. Μεταλλείων 
’Ελευθέριος Βενιζέλος, Βουλευτής (Κρήτη) 
Ήλίας Ζέγγελης Γεν. Πρόξ. (Μασσαλία) 
’Ιάκωβος ’Αργυροπουλος Πρέσβυς (Βελ- 

γράδιον)
Χρ. Μητσόπουλος ’Επιτετραμμένος (Ρώμη) 
Δημ. Μεταξδς Πρέσβυς (Λονδίνον)
Νικ. θεοτόκης (Βιέννη) Γραμμ. Πρεσβείας

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
Σπ. Αεβίδης (Παρίσιοι) Γραμμ. Πρεσβείας
Λύσ. Καυταντζόγλους (Λονδίνον) Γραμμ.

Πρεσβείας
Ίωάνν. Γεννάδιος (Λονδίνον)
Άλέξ. Ναούμ Α’ Διερμηνεύς (Κων)πολις)
Γεώργιος Καρατζάς Γραμματεύς Πρεσβείας

(Βερολίνον)
Π.Παππαδάκης Γεν.Πρόξενος (Ιεροσόλυμα)
Νικ. Ξυδάκης Πρόξενος (Άδριανοόπολις)
’Ιωάν. Άλεξανδρόπουλος Γεν. Πρόξενος

Θεσσαλονίκης
Χρ. Χατζηπέτρος Βουλευτής
Άλέξ. Πάλλης Γραμμ, ύπουργ. Έξωτερ.
Παύλος Σκουζές Τραπεζίτης
Άλέξ. Βλάγκαλης Διευθυντής Σιδ. Α. Π.
’Ιωάν. Δ. Ράλλης Βουλευτής
Ελένη Ν. Βλάγκαλη
Στάμος Στάϊκος υπασπιστής ύπουργείου

Στρατιωτικών
Τάκης Ήλιόπουλος Διευθ. Τρ. Αθηνών
Άλέξ. Δεμερτζής κτηματίας
Γεώρ. Δούμας Μηχανικός
Άθ. θ· Ρετσίνας κτηματίας
Έπαμ. Χαρίλαος Διευθ. έταιρ. Οίνων καί

Οινοπνευμάτων
Άνδρέας Κορδέλλας όρυκτολόγος
Σπΰρος Βαλτατζής, κτηματίας
Ελένη X. Νικολαίδου
Μιλτιάδης Άξελός άρχιτέκτων
Π. Μπασιάκος Διευθ. Σιδ. Αττικής
Δημ. Καλλέργης Τμηματάρχης ύπουργείου 

’Εξωτερικών
Κ. Βρυζάκης κτηματίας
Στέφ. Σκουλούδης
’Ιωάν, θεολόγηο Διευθ. Τραπ. Μυτιλήνης
Δημ. Βικέλας
Μαρία Δ. Καλλιφρονα
Αριστόβουλος Ζάννος Διευθυντής έταιρ.

Οίνων καί Οινοπνευμάτων
Σ. Ξουρής Υποδιευθυντής Τρ. Αθηνών
Δ. Μπέμπης » » »
Κωνστ. Αεβίδης άξιωμ. πυροβολικού
Άνδρ. Κορομηλάς άξιωμ. πυροβολικού
’Ιωάννα Χριστοδούλου
Παναγ. Χαροκόπος κτηματίας
Εϋάγ. Καλλιοντζής καθηγ. Πανεπιστημίου
Μαίρη Άρ. Μεταξά
Φώφη Γεωργ. Μεταξά
Χαρ. Καρμπούνης
Ν. Μπαλανος μηχανικός
Ν. Δεπάστας λογιστής έταιρ. Μεταλλείων 
Δημ. Πλατύκας πρφην Διευθ. Γ. Αογιστηρ.
Έμμ. Άλμέίδας

Κυρία Α. Στούπη
Τράπεζα ’Ανατολής
Εταιρία Οίνων καί Οινοπνευμάτων 
Προνομιούχος 'Εταιρία
Σιδηρόδρομοι Αττικής
Πέτρος Κανάκης κτηματίας
Κωσντ. Μάνος κτηματίας (Κρήτη)
Στρατιωτική Λέσχη
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Κ. Χατζημιχάλης δπάλλ. Έθν. Τραπέζης 
θ. Φιλαδελφεϋς κτηματίας
Γεώργ. Βάλινδας Τρ. Αθηνών
Ελένη Όθωνείου
Δόνα Λυμπεράκη
θ. Δημαρά; ύ)διευθυντής Ίον. Τραπέζης 
Ελένη Παλαιολόγου
Κυρία X. Φωτίου
Δημ. Γεωργιάδης Τραπεζίτης
Νικόλ. Στρέφης Τρ. Αθηνών
Σπ. Βουλπιώτης Τμημ. Τραπ. Αθηνών 
Πολυξένη Δαμάσκου
Ν. Δημητρακόπουλος Νομικός
Κ. Γιαννακόπουλος ύ)διευθυντής Λογιστη

ρίου Τρ. Αθηνών
Δόμνα Πετιμεζά
Γεώργ. Πίσσας Τμημ. Τραπ. Αθηνών 
Κωνστ. Δυοβουνιώτης ύφηγ. θεολογίας 
Έπαμ. Κυριακίδης Διευθ.έταιρ.Δημ.Έργων 
Ίωάν. Φιλήμων τελειόφοιτος Νομικής 
Σ. Πεστεματζόγλου Τραπεζίτης
Vilhelm Dorpheld Διευθ. Γερμ.Αρχαιο

λογικής Σχολής
Άλέξ. Βάλβης Χημικός
Ίωάν. Λογοθέτης κτηματίας
Εύανδρος Ζητουνιάτης (Ελβετία) 
Ν. Μανουσάκης άξιωμ. ναυτικού 
Άμερινή Ήλιοπούλου
Ελένη Ζαχαριάδου μηχανικού
Π. Δ. Άποστολίδης
Π. Φρειδερίκος
Π. Δαραλέξης ύπάλληλος Γραφείου Σιδηρ. 

Πελοποννήσου
Ίωάν. Σόλων Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου
Ε. Ψαρούδας Έμπορος
Β. Ματρόζος κτηματίας
Ε. Μπερζοβίτης
Τίτος Τιλάκης Τμημ. Τρ. Αθηνών
Γεώργ.Σταμίδης ύπάλ. » »
Γ. Στραβοσκιάδης
A. Ν. Κουβέλης
Περ. Μπουρνιάς
Διον. ΜοράκηςΤπάλ Τπεγγ. Προσόδων
Ν. Τραβασάρος Τραπεζ. Αθηνών

(Έπεται συνέχεια)



ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΣ ΕΥΓ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμοο..........................Φρ. 3.00

» Β' » ......... » 2.00

» Γ' » ....................... » 1.50

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ......................................» 2.00

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ [μΧ^μα]............... » 5.00

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Π. Α. ΠΕΤΡΑΚΟΥ


