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Ευγενίας Ζωγράφου 
Ο. Α. Ρουσσοπούλου 
’Αλεξάνδρου Καμπα 
Μιχαήλ Δαμιράλη 
Α. Σπουργίτη δρ. 
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Μεταλλεία.................................................................................................................A. Κ. Μκρς
Γελοιογραφική Σελίς . ι........................................................................................ Θέμου ’ Αννίνου
Στατιστικαί πληροφορίαι...................................................................................
"Εταιρίαι καί Τράπεζαι........................................................................................ *
Σχολή διά τούς chauffeurs (Έκ τοϋ αγγλικού) . ... '.....................*
Μηνιαία Έπιθεώρησις........................................................................................
ΠΟΙΚΙΛΑ. ‘Υπέρ τών προσφύγων.—Κλήρωσις Δανείου ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης.— Καλλιτεχνική κίνησις.—ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.—“Εκθεσις τοϋ Βορδω. — 
Μεταρρυθμίσατε ριζικώς τό σύστημα τήςΈκπαιδεύσεως.
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ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

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

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.—

Διεν&υνσις : Δεσποινίδα Ευγενίαν ^ωγραφου

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83 - Α,ΘΜίνΛΣ:

Ανταποκριτής καθ’ δλην τήν Αίγυπτον δ κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ 
Βιβλιοπώλης έν ’Αλεξάνδρειά, έναντι Άβερωφείου Γυμνασίου.

Παν χειρόγραφον, δημοσιευόμενον ή μή, δέν έπιστρέφεται.

Παν Σύγγραμμα, άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «Έλλ. Έπιΰεωρήσεως», 

αναγγέλλεται δι’ αύτής.

ΣΙΊΜΕΙΩΣΙΣ.—Έξαντληθέντων τοΰ πρώτου και δευτέρου τεύχους τής « Ελληνικής Επι- 
θεωρήσεως γνωρίζομεν τοΐς ένδιαφερομένοις δτι αί έγγραφα! τών άπδ τοΰ παρόντος μηνός έγ- 
γραφησομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται άπό τής 1 ’Ιανουάριου 1908, έν γένει δέ άπό 
τοΰδε αί έγγραφα! λογίζονται άπό 1 ’Ιανουάριου ή 1 ’Ιουλίου έκαστου έτους.

’Αντιπρόσωπος καθ’ δλην τήν Ρωσσίαν τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» άναγνωρίζεται 
ό καθηγητής κ. ’Αναστάσιος Μάλτος. (Όδησσός.—Rue Pouschkine, Ν° 66).

______________________ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

27Ν0ΠΤ1ΕΗ UTiSTASE THS ESH. TTAHS2HS THS EAUiflS THE St ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15S

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΓΓ’

ί είς μεταλλικόν
Ταμεϊον ’ »

Εξωτερικοί 
Λ)άμοϊ

τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης 
κερματικά γραμμ. δίδραχμα καί μονόδραχ. 
Άντίτιμον μεταλλικού Τραπέζης εις τδ 

έξωτερικόν.......................................
Ιίροίόν έκδοθέντος Έθν. δαν. εις χρυσόν 

Έλλ. Σιδηροδρόμων 4 0)θ τοΰ 1902. 
τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκα-Δάνειον πρός

στική κυκλοΦορίσ. τρ. γραμματίων ........ 
Δάνειον ΙΙρός την Έλλ. Κυβέρν. διδράχμ. καί μονοδράχ.

Όμολογίαι | Είςχρυσόν Δρ 24,709,759.10 
’Εθνικών δανείων! » τράπ,,γραμ. »' 28,025,027.50 
Έντοκόν «Γεωργικόν Θεσσαλικόν» δάνειον . . . .
Εθνικά γραμμάτια Ελλ. Δημοσίου είς τοαπ. γραμμ

ΙΙροεξοφλήσεις . ... f................... ....
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων...............................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπ' ένεχύρω χρηυ.ατογοάφω 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω έμπορευυ,άτων..........................
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί υποθήκη . · . . 
Δάνειά εις δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα. 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματ;ας...............................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας
Μετοχαί είς έγχωρίους εταιρείας...................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης...............................·
Όμολογίαι λαχειοφ. δανείου Τραπέζης 2 1)2 ο)ο είς 

τραπεζικά γρ μμάτια...............................................
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ αναγκα

στικών έκποιήσεων....................................................
’Απαιτήσεις έπισφαλεϊς....................................................
Έξοδα έγκαταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής

—ρ. γραμματίων).................. ............................................
Διάφοροι λογαριασμοί ....................................................
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτεοικώ ... · . . .
Διεθνής Οίκ. ’Επιτρ. (λ]σμός ΰπηρ.Έθν. δαν.είς χρ.) 
Λογαριασμός έξαγορας συμμετοχής Κυ6. είς Κέρδη έκ 

τραπεζιτικών γραμματίων...................... '. . . ,
’Εξαγορά προνομίου Προν. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας 
Προμήθεια τροπής λαχείο© δανείου είς ίραπ. γραμμάτια 
Διάφορα . ...........................................................................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρ.

Προκαλεΐ άφθονον γάλα είς τήν μητέρα κα! έξασφαλίζει τήν ύγιείαν 
κα! τήν ζωήν είς τά νήπια.

Χρησιμοποιείται καθ’ έκάστην κατά τήν έγκυμοσύνην κα! τήν γα
λούχηση', συνιστάται δέ έκθύμως άπό τάς ίατρικάς κορυφάς.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ PEARSON
ΛΛ RUE PAYENNE. PARIS

’Αντιπρόσωποι διά τήν Ελλάδα οί κ. κ.: ΖΟΓΡΑΦΟΣ & Κ Λ Ε Μ Π Ε

Μετοχικόν κεφάλαιον.........................................................
Άποθεματικά κεφάλαια...................................................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία :

I. διά λ)σμδντής Κυβερνήσεως....Δρ.63,77 8,575.42
Π. » » » Τοαπέζης......... » 63,719,118.72

Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα . . . 
Κα-πθέόεις άνευ τόκου εις μεταλλικόν..........................
Καταθέσεις άνευ τόκου....................................................
Έπιταγαί πληρωτέαι................-.................................
Μερίσματα πληρωτέα. . . . ,................. ....

Διεθνής Οίκ. ’Επιτροπή (λ]σμός καταθέσεων έκ δηαοσ.
|Ε< »·*..........•ή’®**}

' | » τραπ. γραμ. » 10,839,9»9.38
Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων εις χρυσόν......................
Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων εις τραπεζικά γραμμάτια 
Καταθέσεις Δημοσίου εις χρυσόν ..............................  .
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκω είς τραπεζ. γραμμάτια 
Έντοκος κατ. Δημ.είς χρυσ.διά τήν κατασ. τοΰ Σ.1Ι Δ.Σ.

» » » » τρ.γ)τια » » » »
Καταθέσεις έντοκοι..........................................................
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν . . .

» » » 2 1)2 ο)ο είς τραπ. γραμ.
Υπηρεσία λαχ. δαν. Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν . . . 

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

Δρ.

31 ’Οκτωβρίου
1907

30 Νοεμβρίου
1907

3ραχ. Δ Λραχ. |Λ.
4,409,62( 5 4.455,89 155

1 96,24 - 454,400 —
2,049,561 -- 1,967,408 —

36,527,25( 4' 40,085,87()81

7,863,90έ 5( 8,523,421 25

63,778,571 4‘ 64,778,575,42
10,500,00()- 10,500,001 —

52,704,786 6( 52,734,786 60
- 1,430,455 0S 1,167,35" 60

2,810,666 6Ε 2,810,666 66
23,157,243 1( 23,589,148 23

3,054,443 6C 3,046,701 90
15,790,991 23 15,270,485 48

. 8,658.620 88 7,212,985 98
67,244,766 35 67,312,453 17
45,863,216 30 45,915,993 35
13,233,509 55 13,299,790 50
4,809,870 70 5,054,924 50
4,928,757 4,928,757 —
1,500,000 — 1,500,000 —

1,224,230 50 1.449,997

8,478,477 97 8,464,010 50
3,035,942 14 2.979,887

1,583,321 03 1,575,547 28
4,911,571 47 4,583,868 49
7,243,594 50 5,821,749 09

4,155 38

1,361,920 _ 1,361,920
880,000 — 880,000 __
250,000 — 250,000 _
811,345 77 676,651 29

400,192,886 39 402,657.403 [98

20,000,000 _ 20,000,000 —
13,500,000 — 13,500,000 —

127,497,694 14 127,987,348 93
10,500,000 — 10,500,000 —
4,668,287 39 8,971,612 60

15,378,320 33 16,106,129 65
1,056,841 85 787,176 53

229,815 260,185 —

12,213,030 39 8.502,989 47
36.595 50

296,308 35 328,258 50
572,454 52 2,024,567 57
23,803 )9 23,803 59

7,863,903 50 8,523,420 25
57,145 19 25,179 89

104,699,889- 103,687,320 24
43.115,820 43,115,820
20,479,200 - 20,479,200

1,270,074 1,365,362
92,485 98,670

9,414,051 36 ,088,853 14
7,227,162 18 ,281,505 12

400,192,886|39 402,657,403'98

Εν Ά&ήναις τη 8 Δεκεμβρίου 1907. Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΝΑΤΠΗΓΕΙΟΝ 

„ΒΑΣΙΛΕΙ ΑΔΗΣ“ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡ. 2,000,000 
ε: ινγ πΕί^ΑίΕ η

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ψ TELEGRAMNIES : ATELLENIQUES

ΕΛΑ. ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ — ΠΕΙΡΑΙΑ JE’IREEJ
• Η
Δρι0. τηλ 55 Godes Liebers et A.B.C, 4 & 5 Ed

ATIWOIWHXANAI & ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ
δi εργοστάσιά, ατμόπλοια κτλ. πάσης δυνάμεως καί συστήματος
ΑΕΡΟΜΗΧΑΝΑΙ & ΑΕΡΙΟΓΟΝΑ
Πετρελαιομηχαναί, Βενζινομηχανσί κ. τ. λ. σταθεραί, φορητάI 
και δι’ ακάτους.

ΜΕΛΕΤΗ & ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΙΑ ΠΑΣΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ

Μεταλλικοί κατασκευαί, γέφυραι, στέγαι, δροφαί, κτλ.
Δημοσίων έργων καί μεταλλείων μηχανήματα καί υλικά.

ΑΤΜΑΜΑΞΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΝΤΛΙΑΙ & ΑΤΜΑΝΤΑΙΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
δι’ ϋδρευσιν, άρδευσιν, πυροσβεστικοί, καί διά πάσαν χρήσιν

ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΙ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ
Απαντα τά μηχανήματα ελαιουργείων, άλευροποιΐσς, άρτο- 

ποιιας, μακαρονοποιΐας, σαπωνοποιίας, παγοποιίας, ζαχαροπλα
στικής, χαλβαδοποιίας κτλ.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΙ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΝΑΤΠΗΓΕΙΟΝ
έπί τής Βορείου πλευράς του προλιμένος Πειραιώς περιλαμβά- 
νον καί

ΝΕΩΛΚΕΙΟΝ
μέ δυο έσχάρας ών ή μία ατμοκίνητος διά πλοία βάρους 400 
τόννων ή δέ έτέρα ηλεκτροκίνητος διά πλοία μήκους 380 πο- 
δών καί βάρους 3,500 τόννων.
ΝΑΥΠΗΓΗΣΙΣ

Σκαφών παντός είδους, μεταλλικών, ξυλίνων και 
μικτών.

’Ανακαινίσεις, μεταρρυθμίσεις και έπισκευαΐ
ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ Βιομηχανικών ειδών, εργαλείων και 
έγκατάστασις αυτών.

ΑΠΟΘΗΚΗ δλων τών μετάλλων, εργαλείων και υλι
κών διά πάσαν βιομηχανίαν.

ΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑΙ, ΥΓΙΕΙΝΟΤΕΡΑ! 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΙ 

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ
Παρακαταθήκη παρά τοϊς κ. κ.

Π. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΖΑ
(Κατάστημα)

ΑΘΗΝΑΙ-ΟΔΟΣ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 27

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τραπέζης ’Αθηνών είς 

τό Κατάστημα αυτής τήν 31ην έπιόντος μηνός’Ιανουαρίου 
1908 ημέραν Πέμπτην και ώραν 11 π. μ. πρός συγκρότη- 
σιν τής ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ής αντι
κείμενα εσονται :

1) ’ Ακρόασις τής έκθέσεως τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου περί τών πεπραγμένων κατά τό λήξαν έτος 1907.

2) Άκρόασις τής έκθέσεως τών ελεγκτών διά τό λήξαν 
έτος 1907.

3) Συζήτησις και άπόφασις έπί τοϋ ύποβληθησομένου 
ισολογισμού τής χρήσεως τοϋ λήξαντος έτους 1907 καί 
προσδιορισμός τοϋ διανεμητέου μερίσματος.

4) ' Επικύρωσις υπό τής Γεν. Συνελεύσεως τής υπό τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου γενομένης εκλογής ώς Συμβού
λων τών κ.κ. Δ. Ήλιοπούλου καί Δ. Ευγενίδου.

5) ’ Αντικατάστασις τεσσάρων Συμβούλων τών οποίων 
λήγει ό χρόνος τής υπηρεσίας. Καί τέλος

6) Εκλογή τακτικών και παραπληρωματικών ελεγκτών 
πρός έλεγχον τών βιβλίων καί λ]σμών τής Τραπέζης διά 
τό έτος 1908.

Συνωδά τώ άρθρω 85 τοϋ Καταστατικού πας κύριος 
πεντήκοντα μετοχών δύναται νά παραστή μετά δικαιώμα
τος ψήφου είς τήν Συνέλευσιν.

Ή κυριότης διά τάς ανωνύμους Μετοχάς άποδεικνύεται 
διά πιστοποιήσεως καταθέσεως παρά τφ Κεντρικφ Κατα 
στήματι τής Τραπέζης καί παρά πασι τοϊς ΰποκαταστήμα- 
σιν αυτής- ωσαύτως παρ οίαδήποτε άλλη άνεγνωρισμένη 
έν Άθήναις Τραπέζη, έν Παρισίοις δέ παρά τή Banque 
de I’ Union Parisienne (rue Chauchat, 7).

Αί αποδείξεις τής καταθέσεως τών τίτλων καί τά πληρε
ξούσια ανάγκη νά παρουσιασθώσιν είς τά γραφεία τής Τρα
πέζης (Τμήμα τίτλων) τό βραδύτερον πέντε ημέρας πρό 
τής ώς άνω όρισθείσης διά τήν συγκρότησιν τής Συνελεύ
σεως, έπί τή προσαγωγή δέ τούτων θέλει παραδίδεσθαι 
τοϊς κ.κ. Μετόχοις άπόδειξις, ήτις καί χρησιμεύει ώς είσι- 
τήριον εις τήν Συνέλευσιν.

’Εν Άθήναις τή 28 Δεκεμβρίου 1907
‘Ο Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου

____________ ΣΤΕΦ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ■■■■Μ
ΙίΙΑΝΝΟΥ ΣΟΛΠΝΟΣ & Σια

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΘ. 100
ΟΙΝΟΙ, ΚΟΝΙΑΚ, ΗΔΥΠΟΤΑ, ΒΕΡΜΟΥΘ, «ΜΕΡχτλ.

Πλεΐστα ανώτερα βραβεία έξ δλων τών μέχρι τοϋδε

ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΥΟ μεγάλα βραβεία τήςέκθέσεως τών ΠΑΡΙΣΙΩΝ 
τοΰ 1900 άπονεμηθέντα διά τούς έκτεθέντας ΰπ’ αύτοΰ

ΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΗΔΥΠΟΤΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

Ή ποιότης τών οίνων καί ηδυπότων έξαίρετος, συνιστώμεν 
δέ αύτά μετά πεποιθήσεως είς τούς άναγνώστας μας.
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ΔΗΛΩΣΕ
ΤΟΥ· ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΥΙΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΗΛΟΣ

Κατόπιν τών τελευταίων έν τή Βουλή συζητήσεων έπί τοΰ 
ζητήματος τών χρηματικών έγγυήσεων τής έξαγωγής, καθ’ άς 
ή ήμετέρα 'Εταιρία παρεστάθη ώς έπιδιώκουσα νά σφετερισθή 
τάς έγγυήσεις ταύτας καί μάλιστα.ώς έπιτυχοΰσα τοϋτο διά τής 
γνωστής παρενθέσεως τοΰ προς τήν Κυβέρνησιν σχετικού εγ
γράφου της, ήθέλομεν παραλείψει στοιχειώδες καθήκον πρός τήν 
Εταιρίαν καί πρός αυτήν τήν σταοιδοπαρα-γωγήν, έάν μή έδί- 
δομεν έξηγήσεις περί τών σχετιζομενων πρός τό ζήτημα τοϋτο 
γεγονότων, τά όποια, άτυχώς, ού μόνον δέν έξετέθησαν έν τή 
πραγματικότητι αύτών, άλλά καί διεστράφησαν πολλαχώς.

Εΐνε γνωστόν, οτι έν άρχή τοΰ τρέχ. σταφιδικού έτς*· ;, ώς 
έκ τής έντελοΰς έλλείψεως δελτίων παρακρατήσεως, ύπήρχε 
καί υλική άδυναμία νά έξευρεθώσι τά διά τάς πρώτας ημέρας 
τών Φορτώσεων άπαραιτήτως άναγκαϊα τοιαΰτα καί ήπειλεϊτο ή 
έπί πολλάς ήμέρας άναβολή τής ένάρξεως τών φορτώσεων, ήτις, 
έπερχομένη, ήθελε σπουδαίως παραβλάψει τά συμφέροντα τής 
σταφί'δοπάραγωγής, ώς έκ τής άνωμάλου καταστάσεως, ήν θά 
έδημιούργει, ένθεν μέν ή έπισσώρευσις τοΰ όσημέραι συγκομιζο- 
μένου προϊόντος, όπερ δέν θά ήδύνατο νά εύρη διέξοδον και θα 
ύπετιμάτο φυσικώς μέχρι τών ορίων τής συμβάσεως, ένθεν' δέ 
ή έπί μακρότερον χρόνον στέρησις τών άναγκαίων διά τήν κα- 
τανάλωσιν έφοδίων έν ταϊς έξωτερικαϊς άγοραϊς, αϊτινες πρό 
πολλοΰ στερούμεναι τοιούτων, επόμενον ήτο νά στραφώσι πρός 
άλλας σταφίδάς ή καί ξηρούς καρπούς, άφοΰ εΐνε γνωστόν, δτι 
ή σταφίς μας δέν εινε τής πρώτης άνάγκης.

Διά νά προληφθώσι δέ τά άτοπα ταΰτα καί αρχίσωσιν όμα- 
λώς· αί νέαι έργασίαι πρός τό συμφέρον βεβαίως αύτής τής πα
ραγωγής καί μόνον ταντης, έπρεπεν ή νά έπιτραπή έν άρχή 
τοΰ σταφιδικού έτους ή πληρωμή τοΰ φόρου καί τοϊς μετρητοϊς, 
ή νά γίν'ωσι δεκταί προσωρινώς χρηματικαί εγγυήσεις, προετι- 
μήθη δέ τό τελευταϊον τοϋτο μέτρον έκ συμφώνου μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως καί τής Εταιρίας, κριθέν εύνοϊκώτερον διά τήν 
παραγωγήν, συγχρόνως δέ άποσοβοΰν καί τα έκ τής ελλειψεως 
δελτίων άτοπα καί τήν ύποτίμησιν τών σταφίδων ήν θά έπέφε- 
ρεν ή εισαγωγή τής είς χρήμα πληρωμής τοΰ φόρου εύθύς έξ 
αοχής τοΰ σταφιδικού έτους.

Κατά τήν λήψιν τοΰ μέτρου τούτου, ή τε Κυβέρνησις, και 
ή Εταιρία κατέβαλόν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, δπως τά απο
τελέσματα αύτοΰ αποβώσιν ώς οιον τε ωφέλιμα τη σταφιοοπα- 
ραγωγή, άποκλεισθή δ’ έκ τών ρροτέρων πάσα ύπό , τής κερ
δοσκοπίας έκμετάλλευσις τοΰ μέτρου τούτου τής άνάγκης, έπί 
βλάβη τών παραγωγών. Διά τούτο ή μέν προθεσμιακής παρα
δοχής τών έγγυήσεων περιωρίδθη εις το έλαχιστον, ήτοι πράγ
ματι είς εννέα ήμέρας, διότι ή εξαγωγή ήρξατο μόλις τή 22α 
Αύγούστου, αί δέ έγγυήσεις δέν έπετράπησαν είμή μέχρι τής 
31ης ίδιου, άνεβιβάσθη δέ ή τιμή τών έγγυήσεων είς,δρ. 140 
καί τέλος ώοίσθη μηνιαία μόν,ν προθεσμία πρός άνάληψιν 
αύτών. ‘Υπό^τοιαύτας δέ συνθήκας ούτε ή Κυβέρνησις ούτε ή 
'Εταιρία έπίστευον, δτι ήτο δυνατόν νά μη επελθηι η αναληψις 
τών έγγυήσεων τούτων, ένισχυόμεναι άλλως, έν τή πεποιθησει 
ταύτη καί έκ τοΰ παραδείγματος τής πρώτης τοΰ μέτρου τούτου 
έβαρμογής, δτε ούδεμία έγγύησις κατέπεσεν ύπέρ τής Εταιρίας.

Άλλ’ άφοΰ ένεκα τής μεγάλης δσον καί άπροσδοκήτου ύψώ- 
σεως τών τιμών τών δελτίων κατέπεσαν ύπέρ τής Εταιρίας πά- 
σαι αί κατατεθεϊσαι χρηματικαί έγγυήσεις, ή εταιρία ,ούτε διε- 
νοήθη καν νά έπιδιώξη οίονδηποτε κέρδος ές αυτών, αλλα την 
μέν προβληθεϊσαν άξίωσιν περί άγορας σταφίδων είς οίανδήποτε 
τιμήν, είχε καθήκον ν’ άποκρούση καί άπέκρουσεν, ώς άντί- 
στρατευομένην καί πρός τήν σύμβασιν και πρός τά πραγματικά 
καί καλώς έννοούμενα συμφέροντα τής παραγωγής, προσηνέχθη 
δέ προθύμως δπως άνταλλαξη τό είς τά ταμεϊά της χρήμα τών 
έγγυήσεων πρός τό ύπ’ αύτών έκπροσωπούμενον παρακράτημα, 
τό όποιον, δυνάμει τής συμβάσεως καί τοΰ σχετικού νόμου, τή 
ανήκει, τό μέν διά χορηγήσεως νέας προθεσμίας πρός τους αρχι-

κώς καταθέσαντας τάς έγγυήσεις πρός έπανάληψιν αύτών, τό 
δέ δι’ άγορας δελτίων παρακρατήσεως μέχρι τής τιμής τών δρ. 
140 καί μέχοι τέλους τοΰ σταφιδικού έτους.

’Επειδή δέ ένεκα τής εύχαρίστου τών σταφιδικών πραγμάν 
των τροπής καί τής σταθερότητος τών τιμών κατά τό τρέχο- 
έτος, ένδεχόμενον ήτο, καίτοι άπίθανον, νά μή έπαναληφθώσιν 
έξ όλοκλήρου αί χρηματικαί έγγυήσεις, ή Εταιρία έσπευσε 
συγχρόνως νά δηλώση, δτι συνεπής πρός τήν άρχήν, δτι δέν ά
ξιοι νά καρπωθή έκ τής ύποθέσεως ταύτης κέρδη, θά έδέχετο 
καί πάλιν νά διατεθή ούχί ύπέρ αύτής, άλλ' ύπέρ οίουδήποτε 
ωφελίμου τή σταφιδοπαοαγωγή σκοπού, παν έκ τών έγγυήσεων 
προκΰψαν κέρδος, μετ’ αφαίρεσιν τοΰ Ισοτίμου τοΰ παρακρατή
ματος τοΰ όποιου ήθελε στερηθή.

Άλλ’ ώς ποός τό τελευταϊον τούτο σημεϊον, τοΰ προσδιο
ρισμού δηλονότι τοΰ ισοτίμου τοΰ παρακρατήματος, ή 'Εταιρία 
περιήλθεν είς διαφωνίαν πρός τήν Κυβέρνησιν, διότι αύτη ήννόει 
νά διατιμηθή τούτο καθοριζόμενον κατά άρχήν είς μόνον δρ. 33 
κατά χιλιόλ'.τρον, έπί τή γενομένη δέ παρατηρήσει ύπό τής 
εταιρίας έδήλωσεν, ότι δίκαιον περαιτέρω νά ληφθή ύπ’ δψιν 
τό ώφελος, δπερ ή έταιρία έκ τής συμμετοχής της είς τήν Οίνο- 
ποιητικήν 'Εταιρίαν δικαιούται νά λάβη, δέν άνεγνώριζε δέ ή 
Κυβέρνησις τήν γνώμην τής πλειονοψηφίας τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου τής 'Εταιρίας άξιούσηό, δτι τό έπιστρεπτέον κέρδος 
συνίστατο είς δρ. 25 κατά χιλιόλ'.ττρον, έπί τώ λόγω δτι δσον 
ποσόν σταφίδας δέν ήθελεν ε’ισαχθή είς τάς άποθήκας τής Ε
ταιρίας είς άντικατάστασιν τών έγγυήσεων, ήθελε παραμείνει 
ώς άπόθεμα καί ήθελεν επομένως εϊτε κατά τό τρέχον έτος, 
μετά τήν 15ην ’Ιουνίου 1908, εϊτε καί κατά τό επόμενον 
προσαχθή είς τήν 'Εταιρίαν πρός άγοράν ώς πλεόνασμα κατά 
τό άρθρ. 10 τής συμβάσεως, οπότε ή 'Εταιρία ήθελεν ύποστή 
ζημίαν έκ τής άγορας τοΰ παρακρατήματος της, ϊσην πρός τήν 
διαφοράν μεταξύ τής βιομηχανικής αύτοΰ άξίας καί τών τιμών 
τοΰ όρίου τής συμβάσεως.

Έν τούτοις, επειδή ή Έταιρία ήμών, έχουσα ύπ’ όψει δτι 
περί τά 20 και πλέον εκατομμύρια ένετικών λιτρών κατωτάτης 
ποιότητος σταφιδοκάρπου εύρίσκονται άκόμη άδιάθετα, έφρόνει, 
δτι διά τούτων ήθελον άναμφιβόλως άντικατασταθή έξ δλοκλή- 
ρου αί χρηματικαί έγγυήσεις, τών κατόχων τοιούτου πράγματος 
μελλόντων λίαν προθύμως νά έπωφεληθώσι τών δρ. 140 άγο- 
ρών δελτίων ύπό τής 'Εταιρίας, παρέστησεν είς τήν Κυβέρνησιν 
δτι ή συζήτησις έπί τοΰ σημείου τούτου κατήντα άκαδημαϊκή 
έντελώς καί δτι πρακτικώτερον ήτο νά άναβληθή δ οριστικός 
διακανονισμός τοΰ θέματος τούτου μετά τήν 15ην ’Ιουνίου, ο
πότε δέν θά έγεννάτο καν τό ζήτημα, έάν έν τώ μεταξύ άνε- 
λαμβάνοντο αί έγγυήσεις, ή δέν θά είχε μεγάλην σημασίαν, 
έάν άσήμαντον μόνον ποσού έγγυήσεων άπέμενεν είς χεϊρας τής 
Εταιρίας.

Τήν παρατήρησιν ταύτην τής Εταιρίας λαβοΰσα ύπ’ δψιν 
ή Κυβέρνησις έδήλωσεν, δτι έμμένει είς τήν γνώμην αύτής ώς 
πρός τόν προσδιορισμόν τοΰ έπιστρεπτέου ύπό τής Εταιρίας 
κέρδους, άποκρούουσα τήν ώς ποός τό σημεϊον τούτο γνώμην 
τής 'Εταιρίας, δέχεται δέ τήν άναβολήν πάσης έπί τοΰ προ- 
κειμένου ζητήματος άποφάσεως άφοΰ ρητώς ήδη έδήλωσεν ή 
Έταιοία, δτι ούδέν έκ τών έγγυήσεων έννοεϊ νά πραγματοποί
ηση κέρδος, πιθανώτατα δέ τό ζήτημα δέν θέλει παντάπασι 
γεννηθή, έάν, ώς προσδοκά ή Έταιρία, άναληφθώσιν άπασαι αί 
κατατεθεϊσαι εγγυήσεις.

Άλλ’ έν δσω διεξήγοντο αί διαπραγματεύσεις αυται, πολ- 
λάκις, ώς ητο φυσικόν, μετεβλήθη ή διατύπωσις τών σχεδίων 
τών έγγράφων, δταν δέ, άπο©ασισθείσης τής ώς άνω άναβολής, 
συνενάχθη τό άπό 7ης Δεκεμβρίου έ. έ. έγγραφον τής Εται
ρίας, συναρμολογηθέν καί διασκευασθέν έν βία έκ προηγουμένων 
σχεδίων, περιελήφθη έν αύτώ καί ή περί ής τοσοΰτος έγένετο 
λόγος παρένθεσις, έκ παραδρομής τοΰ άντιγράψαντος, δστις ήθέ- 
λησεν ούτω νά καθορίση είς τι συνίσταται τό παρακράτημα τής 
Εταιρίας, δτι δηλ. τοϋτο άποτελεϊται έκ τοΰ είς είδος φόρου 
είς 15 ο)ο καί τής εισφοράς είς 20 ο)ο κατά τό άρθρον 6 § α’ 
τής συμβάσεως, τοΰ άντιγράψαντος τό έγγραφον μή λαβόντος 
ύπ’ δψιν τό κείμενον τής συμβάσεως, έσημειώθη έν τη παρεν
θέσει ή β' παράγραφος τοΰ άρθρου 6ου, έν ω αΰτη ούδεμίαν 
είχεν έννοιαν καί σχέσιν έπί τοΰ προκειμένου, ώς πραγματευο- 
μένη περί τής άποφάσεως ήν δικαιούται νά λαμβάνη ή Έταιρία 
έν άρχή έκάστου έτους περί πληρωμής τοΰ είς είδος φόρου καί 
τής εισφοράς καί τοϊς μετρητοϊς, ήτις πληρωμή ήτο άσχετος 
μέ τό ζήτημα καί περί τής όποιας ούδεμία συζήτησές ύφίστατο 

, μεταξύ Κυβερνήσεω; καί Εταιρίας.
Διά τούτο καί ό ήμέτερος Πρόεδρος, εύθύς ώς τό πράγμα
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έγένετο είς αύτόν γνωστόν, εσπευσε νά διαγράψη έν πεοιθωφίω 
τοΰ εγγράφου τήν παρένθεαιν ταύτην, ήτ'.ς, άλλοις τε. και άν 
δέν δ’.εγράφετο καί δ’.ετηρεϊτο έν τω εγγράφω ούδέμάαν θά είχε 
σπουδα'.ότητα. διότι δέν έπρόκειτο καν πεοί ποοτάσεως, άλλά 
περί λανθασμένης καί ασχέτου πρός τό εκκρεμές ζήτημα παοα- 
πομπής, τοΰ όποιου ζητήματος ή οριστική λύσις άνεβλήθη μετά 
τήν 15ην ’Ιουνίου 1908.

Ή ήμετέρα Εταιρία, προβαίνουσα είς τήν παρούσαν δήλω- 
σιν πρός διαοώτισιν τών σταφιδικών πληθυσμών θεωρεί, οτι καί 
έν προκειμένω έπετέλεσε πλήρως καί εύθέως τό ποός'αύτοΰ 
καθήκον αύτής, έκφράζει δέ τήν βαθυτάτην αύτής θλ?1/ιν, έπί

τή παρατηρούμενη συστηματική προσπάθεια, τή καταβαλλόμενη 
από τίνος, όπως παρασταθή ώς πρός μηδέν άλλο άποβλέπουσα 
η πρός εξυπηρέτησιν ίδιων κερδοσκοπιών καί ώς ακολουθούσα 
αν.ιθετον προς τά συμφέροντα τής παραγωγής πολιτικήν.

Έν Άθήνα.ς τή 21 Δεκεμβρίου 1907.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
Ζ· Κ. Ματόας, Ιωάννης Ενταξίας» Δηιι· Γεωογιάοης, 

Anu. Ήλιόπονλος, Νικόλ. .Μιόνοί.ής, Atov. Στε - 
φάνον, Στίό. Φράγκιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΕ11ΡΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ κ ΜΕΤΟΧΟΥΣis: εταιρεία: δηχοζιο και akkotikuk εργοη

Συμφώνως τώ άρθρο) 13φ τοΰ καταστατικόν καλούν
ται οί κύριοι Μέτοχοι τής *Εταιρείας Δημοσίων καί Δη
μοτικών Έργων εις τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, γένη 
σομένην τήν 20’1ν προσεχούς μηνδς ’Ιανουάριου ημέραν 
Κυριακήν καί ώραν 10'1^ π. μ. έν τοΐς, έπί τής όδοϋ 
’Ακαδημίας άρ. 36, γραφείοις αυτής.

’Αντικείμενα τής συνελεύσεως εσονται.
α) ‘Υποβολή τοΰ Γενικού ’ Ισολογισμού τής 31ης Δε

κεμβρίου 1907 μετ’ έκθέσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου.
β')’Εκλογή τριμελούς έξελεγκτικής έπιτροπής καί υπο

βολή τής έκθέσεως αύτής έπί τοΰ Γενικού ’Ισολογισμού 
κατά τήν 2αν τής συνελεύσεως Συνεδρίαν.

Οί έπιθυμοΰντες νά λάβωσι μέρος είς τήν Συνέλενσιν 
δφείλουσι κατά τδ άρθρον 9 τοϋ καταστατικού νά καταθέ- 
σωσι τάς μετοχάς αύτών δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρας 
προ τής ένάρξεως τών συνεδριάσεων είς τά γραφεία τής 
Εταιρίας ή εις τινα τών ένταΰθα άνεγνωρισμένων Τρα
πεζών, τάς αποδείξεις δέ τών καταθέσεων καθώς καί τά 
πληρεξούσια τών άντιπροσωπευόντων σπόντας ή κωλυο- 
μένους μετόχους, νά προσαγάγωσιν είς τά Γραφεία τής 
Εταιρίας πέντε τούλάχιστον ήμέρας προ τής ένάρξεως 
τών ■ συνεδριάσεων.

Έν Άθήναΐς τή 20(f Δεκεμβρίου 1906.
*Ο ΙΙρόεδρος τον Διοικητικού Σνμβονλΐον

I. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΛΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ

ΤΠΟ ΤΗΝ ΤΨΗΑΗΗ ΠΡΟΣΤΙΙΙΜ
ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΖΙΛΕΩΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ* ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ιδρνμα άνωτέρας τεχνικής εκπαιδενσεως

ΕΙΊΧΓ AOhNAIS
Γραφεία Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛΑΙ
-Ανώτερα 'Εμπορική.—Βιομηχανική. 

Γεωργική.—Μηχανουργική.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΡΞΑΝΤΟ

ΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΑΑΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩΙΑΙΤΟΪΝΤΙ

I9O7-I9OS

ΤΡΑΠΕΖΑ TKS ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 17)30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1907

Ε ΕΓΕ ΡΓΗ ΤIΚΟ 1ST

Διαθέσιμα μετρ, έν τφ Ταμείφ 
Παρά ταίς έν τφΈξωτ.Τραπ. 
Χαρτοφ.Σ)ματα έπί τοϋ’Εξωτ. 
Προεξοφλήσεις
Τρεχούμ. Α)σμοΙ Χρεωστικοί
Δάνεια έπί χρεωγράφων

» έπί έμπορευμάτων
> έπί γραμματίων

Συμμετοχ. (είς Τραπ.έπιχειρ.)
Χρεώγραφα
Τοκομερίδια
"Επιπλα καί ’Εγκαταστάσεις
Διάφοροι Λογαριασμοί
Προσωρ. Λ)σμοί. Δαπάνα·. καί

Κρατήσεις Α'. Έξαμ. 1907 
"Ετεροι Προσωρ. Λ)σμοί

Φρ. 1,734,231.03 
> 2,943,172.10 
» 614,948.93
> 7,337,181.64

» 20,194,666.81 
• 2,611,236.95 
» 2,611,980.17

Φρ. 457,512.06
> 335,715,80

Φρ. 4,677,403.13

» 7,952,130.57
» 15,414,749.46

» 25,417,882.93
» 478,151.—
» 626,822,19
• 9,174.02
» 323,581.87
• 1,213,868,13

> 793,227.86

Κεφάλαιον
Άποθεματικόν τακτικόν 
Έκτακτον Άποθεματικόν 
Τρεχ. Α)σμοί Πιστωτικοί 
Τρ.Α)σμοί Πιστ. είς τό Έξωτ. 
Καταθέσεις έν δψει 
Καταθέσεις έπί προθεσμίφ 
Ταμιευτήριον
Λογαριασμοί τρίτων 
Έπιταγαί τρίτων 
Γραμμάτια είσπραχθέντα 
Διάφοροι Λογαριασμοί 
Προσ. Α)σμοί.Κέρδηάφιέμενα 

διά τήν Β'. Εξαμηνίαν
Έτεροι προσωρ. Α)σμοί 
Μέρισ.μήπληρ.Α' Έξαμ.1907 
Μέρισ.μή πληρ. παρ. χρήσεως 
Κέρδη καί Ζημίαι. (Υπόλοι

πον είς νέον χρήσεως 1906)

Φρ. 6,108,443.56
» 5,037,154.79
» 1,064,637.32

Φρ. 15,000,000—
• 62,206.75
» 85,000.—
> 11,763,986.25
» 11,600,857.65

» . 12,210,235.67
» 1,755,726.43
» 364,964.63
» 87.239.50
» 1,580,115.13

Φρ. 56,906,901,16

Έν Άθήναις τη 17)30 Νοεμβρίου 1^07

999,202.83
1,341.125.63 » *2,340,328.46

» 15,970—
» 10,948—

» 29,412.69

Φρ. 56,906,99146

Τδ 1907, τό όποιον άπδ σήμερον δέν υπάρχει 
πλέον, παρήλθε και αύτό χωρίς ν άφίση σχεδόν 

κανέν φωτεινόν σημεΐον είς τδν ορίζοντα τοΰ 
’Έθνους μας.

’Επιστήμη, Έμπόριον, Τέχνη, Πολιτική, Μου
σική, Θέατρον, τά πάντα τέλος έάν τά έξερευνήσω- 
μεν, και τά έξονυχίσωμεν, και τά έξιστορήσωμεν 
θά τά εΰρωμεν είς τδ αυτό στάδιον τής καχεξίας 
και τοϋ μαρασμού τοΰ παρελθόντος.

Ούδεμίαν λάμψιν θά συναντήσωμεν είς τήν 
καθ’ δλην τοΰ έτους έπισκόπησιν και ούδεμίαν 
ίσως ακτίνα έλπίδος, μέλλοντος καλλιτέρου, θά 

ίδωμεν προβάλλουσαν.
Έάν δμως ή έξερεύνησις τοΰ παρελθόντος 

καταδεικνΰη τάς τέχνας και έπιστήμας έν χρεο
κοπία καί καταπτώσει εύρισκομένας, δυστυχώς δέν 
έχομεν άκόμη ούτε τά κοινωνικά έκεΐνα άντι- 
σταθμίσματα τά όποια ήδΰναντο νά δώσουν τάς δει- 
λάςέλπίδας διά μίαν ρόδινον άνατολήντήςαύριον.

Διότι και τήν Δικαιοσύνην κρύπτουσαντδ πρό- 
σωπον θά τήν φαντασθώμεν, και τήν αλήθειαν 
φυγαδευομένην θά τήν συναντήσωμεν, καί τήν

ήθικήν έν καταπτώσει καί έξασθενίσει θά τήν ευ
ρώ μεν.

Τά μόνα φωτεινά σημεία μάς τά άποστέλλουν 
τά αιματοβαμμένα πεδία τής Μακεδονίας, άφοΰ 
έκεϊ έχύθη, ποτίζον τάς άγριας φάραγγάς της, 
άγνδν Ελληνικόν αΐμα, καί έπεσαν ^θύματα τοΰ 
ίεροΰ πατριωτισμού των έκλεκταί έλληνικαί ψυχαί.

Διά τοΰτο ας έλπίσωμεν, δτι, άφοΰ κατωρ- 
θώθη ν’ άνυψωθή είς τάς Ελληνικός καρδίας,— 
μεθ’ δλον τδ ψυχρόν καί άτονον περιβάλλον — 
άγνδν καί άδολον τοΰ πατριωτισμού τδ αίσθημα, 
μίαν ήμέραν, θ’άναβλαστήση ίσως είς τάς Ελληνι
κός ψυχάς καί παν δ,τι έκλεκτδν, ύπέροχον,καί μέγα.

”Ας μή άρκεσθώμεν δμως είς τήν έΖςιίδα. 
Έπιβάλλεται, θερμαινόμενοι δλοι άπδ άγνδν πα
τριωτισμόν, έπιβάλλεται νά προσπαθήσωμεν ν’ 
άναστηλώσωμεν καί άναπτύξωμεν πρό πάντων, 
δλα τής ήθικής τά συναισθήματα, διότι άνευ αύ
τών—δπως καί τά άτομα—δέν προοδεύουσι καί 
δέν ζώσιν έπί μακρδν τά ’Έθνη.

Είθε δλα αύτά τδ 1908 νά τά πραγματώση.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ό Σύμβουλος Γεν. Διευθυντής
ΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΜΑΡΑΣ

Ό Διευθυντής τον Λογιστηρίου 
Γ. Ν. ΦΛΕΓΓΑΣ
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Έλλην τις, γνωστός πολιτευόμενος, έξέδωκε κάποτε 
άξιόλογον μονογραφίαν περί τοϋ αειμνήστου ποωην βασι- 
λέως μας, έπιγραφομένην « έν δάκρυ επί τοΰ τάφου τοϋ 
βασιλέως ΌΟωνος ».

Μοχθηρός τις όμως Βζυαρός δημοσιογράφος, Τεΐντζ 
όνόματι, έπικρίνων την λαμπράν άλλως τε πραγματείαν, 
έγραφε σύν τοΐς άλλοις και τά έξης :

«Οί Νεοέλληνες διακρίνονται διά την αχαριστίαν 
των. Εϊς μόνον εύρέθη νά κλαύσ-ρ τόν Οανόντα βασιλέα 
των καί αύτός ό εις, έχυσεν εν μόνον δάκρυ ».

Τό ανέκδοτον τοΰτο έπανέφερεν άκουσίως είς την μνη · 
μ.ην μου ή παράδοξος τώ όντι έμφάνισις ενός καί μόνου 
αισιοδόξου τφ πελάγει της απαισιοδοξίας καί άπο- 
γοητεύσεως, ήτις επικρατεί παο’ ήμΐν.

Οί καρπούμενοι έκ τής παρούσης καταστάσεως καί 
νεμόμενοι τά έκ ταύτης αγαθά σιωπώσι συνήθως· διά 
τοΰτο ό άγων ημών τών αντιθέτων είναι μέν εύκολος 
άλλά καί άχαρις συγχρόνως, καθ’ όσον άν έλάλουν αύτοί, 
οί είς άλλας περιστάσεις άηδόνος λαλίστεροι, θά έγεννατο 
συζήτησις, Οά μάς έδίδοντο επιχειρήματα, καί θά έφθά- 
ναμεν είς έν συμπέρασμα, είς μίζν λύσιν.

"Οθεν άζιέπαινον έξαίρεσιν, δεικνύουσαν οτι έχει τό 
θάρρος τής γνώμης του, παρουσιάζει ό ρηθείς τελευταίος 
αισιόδοξος μεταξύ τών Ελλήνων, σεβαστός φίλος μου 
καί καθηγητής τοΰ ΙΙανεπιστημίου, όστις έν πεοιοδικφ 
τινί, έν Κρήτη έκδιδομένω, έδημοσίευσε διατριβήν άνα- 
δημοσιευθεΐσαν ύπό τών Κυπριακών έφημερίδων, έν ή ψέ
γει τούς άπαισιοδόξους και θεωρεί αύτούς μονονουχ'ι ώς 
προδοτικάς σκέψεις έχοντας, ούτως είπεΐν.

Φρονεί δέ ότι ή κατάστασίς μας είνε άοκετά καλή καί 
ότι καί άλλαχοΰ δέν είνε τά πράγματα άνθηρά, οτι 
ύπάρχουσι μεταβατικαί καταστάσεις .... παραθέτων 
καί άλλα τοιαΰτα γενικά καί κάπως άόριστα επι
χειρήματα.

★

Άλλ’ άνάβηθι ούν καίμοι άπόκρινε’καί πάλιν σ’ έρωτώ, 
αξιότιμε καί σεβαστέ φίλε έχεις πολλούς τού; όαο- 
φρονοΰντας;

Ήρωτησας τί φρονοΰν οί παρ’ ήμΐν έξέχοντες, ό Πρόε
δρος τοΰ Άρείου Πάγου, ό Είσαγγελεύς, ό Άντεισαγγε- 
λεύς, διαπρεπείς νομικοί σύμβουλοι, έξέχοντες άοειοπα- 
γίται, έξοχοι δικηγόροι, καθηγηταί, πολιτευόμενοι, βου- 
λευταί καί μή, δημοσιογράφοι, ιατροί και άλλοι επι
στήμονες καί έπαγγελματίαι όλων τών κλάδων ;

Είνε ύγιής κατάστασίς ήπροκαλοΰσα τήνμετανάστευσιν 
καί μετοικεσίαν τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ καί τήν γενικήν 
μεμψιμοιρίαν όλων τών τάξεων άνωτέρων καί κατωτέοων ;

Είνε ύγιής κατάστασίς ή γεννώσα κατ’ έτος τάς φοι
τητικής σκηνάς καί τά παρεπόμενα ταύταις ;

Είνε ύγιής κατάστασίς ή προκαλοΰσα τήν απελπισίαν 
τοΰ μικρού λαοΰ, όστις φορολογείται άπηνώς καί κατα
πιέζεται ποικιλοτρόπως, ιδίως διά τής κακής καί σκλη- 
ράς έφαρμογής τών άμέσων φόρων καί διά τοΰ έν γένει 
συστήματος τής διοικήσεως;

Εινε κατάστασίς Κράτους ύγιοΰς έκείνη, όπου έπι- 
κρατεΐ ή συναλλαγή καί όπου ό νεποτισμός κυριαρχεί 
τό πρώτιστον δέ προσόν τής προαγωγής τών ζητούντων 
νάνέλθωσι καί νά διατηρηθώσιν, όπου άνήλθον, είνε ό έν 
Κορώνη γνωστός θείος καί ό χαμωθεός;

Είνε ύγιής κατάστασίς νά λειτουργά τό Πανεπιστήμιού 
ώς λειτουργεί καί νά μή έκκαθαίρεται ή άναμορφοΰται;

Είνε ύγιής κατάστασίς έκείνη, οπού, έλλείψει πολιτι
κής άνατροφής, δέν έχουσιν έπίγνωσιν τής μεταξύ πολι
τών καί πολιτείας άλληλεγγύης ούτε οί μέν, ούτε ή δέ ; 
Οπου τούναντίον ό πολίτης θεωρεί τό κράτος ώ; εχθρών 

καί οί έν τώ κράτει πολλάκις μεταχειρίζονται τόν πολίτην 
ώς σκύβαλον και άγνοοϋσιν ότι οί ύπάλληλοι τοΰ κράτους 
εινε και υπάλληλοι αύτοΰ τούτου τοΰ άποτελοΰντος 
μέρος τής πολιτείας πολίτου ; . ,

Είνε ύγιής πολιτεία έκείνη, ήτις όέν έχει νεϋρα έπί 
πάντας τούς άδικούντας καί δπου συγγνώμη καί παραγ
γελία μείζων τών νόμων ίσχύουσι ;

Εινε ύγιής πολιτεία έκείνη έπί τήν δικαιοσύνην τής 
οποίας δέν έχουσι πεποίθησιν οί πολΐται;

“Ας έρωτήση τόν Δημοσθένην καί τόν Θουκιδίδην, ούς 
μελετά βεβαίως, καί θά λάβη τήν άπάντησιν;

1 .. *

Τόν κύριον καθηγητήν σέβομαι καί έκτιμώ καί τόν 
θεωρώ έκ τών ολίγων, οίτινες κατέχουν παρ’ ήμΐν έπα- 
ξίως τήν Οέσιν των, φρονώ δμως οτι παρεσύρθη είς τήν 
αισιοδοξίαν του έκ τοΰ ότι έτυχε κατά σύμπτωσιν ή 
συγκυρίαν, ασχέτως τής μεγάλης άξίας του, νά τεθή 
έκεΐ οπού προσήκεν αύτώ καί νά τώ δοθή οπωσδήποτε 
περίστασις νά δράση προσηκόντως.

Φρονώ όμως ότι αύτή ή συμπτωματική έπιτυχία ένός 
ίκανοΰ έν μέσω σωρείας άνικάνων τόν έκαμε νά βλέπη 
υποκειμενικές φώς έκεΐ οπού ύπάρχει σκότος, σκότος 
βαθύ καί δυσδιάλυτον !

“Ας μοΰ έπιτρέψη δέ νά φρονώ ότι ύφ’ οΰς όρους δια- 
τελοΰμεν ή αισιοδοξία του γενικευομένη τυχόν είνε λά
θος μέγιστον, διότι θ’ άποκοιμίση τελείως τούς παρ’ ήμΐν 
φύσει μοιρολάτρας, έν ω έκ τής άπαισιοδοξίας ημών ίσως 
δοθή άφορμή πρός βελτίωσιν καί άναμόρφωσιν είς τρόπον 
ώστε ούχί μόνον ν’ άναθαρρήσωμεν άλλά νά τύχω- 
μεν καί τής έκτιμήσεως τής παγκοσμίου κοινής γνώμης.

Πρός άπόδειξιν δέ τοΰ ποιαν έχουσι περί ημών ταπει
νήν γνώμην οί ξένοι σήμερον, τόν παραπέμπω είς τήν 
«’Ηχώ» τοΰ Βερολίνου, ήτις είνε έν τών μάλλον διαδε
δομένων Γερμανικών φύλλων, καί ήτις έν τώ ύπ’ άριθ. 
1316 τής 29 Ν)βρίου 1907 τεύχει αύτής δημοσιεύει 
διήγημά τι έν τώ όποίω μάς μεταχειρίζεται μετά με
γάλης άφελείας ώ; παράδειγμα εξουθενωμένου καί εύ- 
τελοΰς έθνους.

Τό διήγημα τοΰτο τοΰ Β. “Οφμαν επιγράφεται « ποΰ 
τελειώνει ή ισχύς του » έχει δέ ώς ήρωα ’Αμερικανόν 
Κροΐσον πρό τοΰ οποίου κύπτουσι δουλοπρεπώς διάφοροι 
έπαγγελματίαι καί έπιχειρηματίαι έξαρτώμενοι άπ’ αύ
τοΰ ή έχοντες τήν άνάνκην του. Μεταξύ αύτών συγκατα
λέγει δυστυχώς ό γράφων καί τόν πρεσβευτήν τής ’Ελλά
δος ώς ζητοΰντα δάνεια ύπέρ τοΰ κράτους του έπ’ άνταλ- 
λάγμασι άδειών έκμεταλλεύσεως σιδηροδρόμων καί άλλων 
επιχειρήσεων, τάς οποίας όμως δέν θέλει νά έγκρίνη ή 
έθνικών αισθημάτων βουλή μας, καί δεχόμενον νά τόν 
μεταχειρίζεται ό πλούσιος ’Αμερικανός .... όπως καί 
τούς άλλους.

Σημειωτέον ότι ό διηγηματογράφος δέν φαίνεται νά 
είνε μισέλλην έκ συστήματος ούτε κακής πίστεως. Έχρειά- 
σθη διά τό διήγημά του έν παράδειγμα κράτους άσήμου, 
ίνα μή τι άλλο εΐ'πω, καί... έπεσεν ό κλήρος έπί Ματθίαν.

Ποΰ λοιπόν βασίζει τήν αισιοδοξίαν του ό νέος Φιλο
ποίμην, ό τελευταίος "Ελλην αισιόδοξος καί πώς εύρί· 

όκει καλήν τήν κατάστασιν όταν έν μέν τφ έσωτερικώ 
πάσχωμεν όλοι, δυσφοροΰμεν καί παραπονούμεθα, έν δέ 
τώ έξωτερικώ περιφρονούμεθα ;

Πώς ευρίσκει κχλήν τήν κατάστασιν, όταν οί μέν φεύ- 
γοντες εκπατρίζονται κατά μυριάδας, οί δέ μένοντες 
ζητοΰσιν έπανάστασιν έστω καί ειρηνικήν;*

Άς τό έννοησωσιν έπί τέλους οί θεωοοΰντες καλώς 
έχοντα τά πράγματα, οί εύχαριστημένοι έκ τής κατα
στάσεως, ότι ημείς οί παραλειπόμενοι, οί δυσφοροΰντες 
οί άδημονοΰντες—καί άποτελοΰμεν ήμεΐς τά 99 εκατο
στά τοΰ 'Ελληνικοΰ Λαοΰ — ζητοΰμεν καί έπιδιώκομεν 
τήν τελείαν κατάρριψιν τοΰ σαθροΰ καί όζοντος καθε
στώτος καί τήν έκ βάθρων — άρδην — άνοικοδόμησιν αύ
τοΰ έπί νέων στερεών καί υγιών θεμελίων καί βάσεων 
μέ νέους βωμούς, μέ νέους θεούς.

Τό μόνον δπερ δέν έννοοΰμεν νά Οίξωμεν είνε ή βασι
λεία καί μάλιστα ή παροΰσα δυναστεία άπό τήν οποίαν 
πολλά τά καλά είδε καί περιμένει τό έθνος. Ταύτην θέ- 
λομεν νά έχωμεν και έπί κεφαλής τής άναμορφωσεως.

Έάν ένεφανίζετο σήμερον Χρυσόστομός τις, Πολιτεια
κός βεβαίως, θά έλεγε πρός τού; έθελοτυφλοΰντας καί 
κωφεύοντας πρό τής καταστάσεως τά μελίρρυτα έκεΐνα 
ρήματα.

Διά τοΰτο όλοφυρόμενος τήν περικεχυμένην άγνοιαν 
ταΐς ψυχαΐς ύμών καί τής έπικειμένης αύταΐς άχλύος 
τήν παχύτητα, έβουλόμην μέν εύρεΐν σκοπιάν τινα ύψη— 
λήν, έβουλόμην δέ καί φωνής τυχεΐν πάντα περιηχούσης 
τά πέρατα καί στήναι καί βοήσαι καί τήν Δαυϊόικήν 
εκείνην άνακράξαι φωνήν “Εως πότε τού; οφθαλμούς 
μύετε καί τά ώτα βύετε καί τής λαϊκής φωνής ούκ 
άκούετε τής καθ’ έκάστην ημέραν βοώσης ; Πάσχομεν, 
ύποφέρομεν, δυσφοροΰμεν, δέν άντέχομεν πλέον τί περι
μένετε άκόμη ; “Η μήπως θέλετε νά φύγωμεν όλοι καί 
νά μείνετε σείς οί ολίγοι είς τήν έρημωθεΐσαν Χωράν, 
άπό τήν οποίαν δέν θά έχετε τί νά καρπωθήτε πλέον ;

Ο Α· ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΔΡΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

[’Αγαπώ τόν εΰ5αίμονα καί ή- 
ρεμον βίον τών αγρών, δπου 
διαρκής είνε ή εΰποιΐα, δπου 
καθ’ ημέραν ανακαλύπτει τις, 
έν τή παραγωγή τής φΰσεως, 
νέας άφορμάς θαυμασμού, καί 

- ό άνθρωπος ευρίσκει άξίαν
εαυτού ασχολίαν εϊς άληθή 
πρόοδον καϊ πραγματικός βελ
τιώσεις. Δέν άγνοώ δτι αί με
γάλοι ίδέαι παράγουσι τάς με
γάλος πράξεις, άλλ’ επειδή αί 
ιοιαΰται ϊδέαι εινε σπανιώτα- 
ται, εΰρίσκωδτι ώς έπί τό 
πλεϊστον τά πράγματα άξίζουσι 
πλειότερον τών ιδεών.—’Εκεί
νος δσιις γονιμοποιεΐ γωνίαν 
γής, οστις τελειοποιεί καρπο- 
φόρον δένδρον, εισάγει τήν 
καλλιέργειαν φυτού τίνος είς 
έδαφος άγονον τέως, είνε πολύ 
άνώτερος εκείνου, οστις ζητεί 
νά διορθώση τήν άνθρωπό- 
τητα]. βαλζακ

Ή γενναία δωρεά τοΰ Αειμνήστου Σεβαστοπού- 
λου πρός τήν Γεωργικήν Εταιρίαν, έδωκεν αφορμήν 
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τδν παρελθόντα μήνα είς τήν Διεύθυνσιν τής «'Ελ
ληνικής Έπιθεωρήσεως» νά γράψη όλίγα τινά περί 
τής δράσεως τής Εταιρίας ταύτης.

’Ανταποκρινόμενοι είς τήν τιμήν τής «Έλλ. Έπι
θεωρήσεως», τοΰ ν’άναθέση είς ήμάς τήν ερευνάν τών 
πεπραγμένων ύπό τής Εταιρίας ταύτης, καί έπιδο- 
κιμάζοντες τήν άπόφασίν της, τοΰ νά προκαλή τήν 
μελέτην καί έξέτασιν τόσον ενδιαφερόντων ζητημά
των, άνελάβομεν εύχαρίστως τήν έντολήν αύτήν καί 
δμολογοΰμεν δτι δέν ύπεθέταμεν δτι θά εύρεθώμεν 
είς τήν δυσάρεστον θέσιν ν’ άναγράψωμεν, ούχί απο
λύτως εύμενεΐς κρίσεις, έπί τής μέχρι τοΰδε δράσεως 
και πορείας τής έν λόγφ Εταιρίας.

Εΐμεθα άλλως τε έκ τών φρονούντων τά αντί
θετα έκείνων, οίτινες έχουσιν ώς Αρχήν δτι, έπί ύπο- 
θέσεων τοιαύτης φύσεως,δέν είνε συμφέρουσα ή ανα
γραφή τής άπολύτου αλήθειας. Καί δέν παραδεχό- 
μεθα τό έπιχείρημα αύτών, δτι δέν συμφέρει ή γνώ- 
σις αύτής καθ’ δσον Απογοητεύει τούς έξω Έλλη
νας, οίτινες κυρίως αύτοί πρώτοι συνήθως έρχονται 
αρωγοί είς τοιαΰτα έργα, διότι κρίνομεν, δτι ή άπό- 
κρυψις τής άληθοΰς καταστάσεως έπιφέρει τά άντί- 
θετα Αποτελέσματα, καί παριστα τήν κοινωνίαν 
Αδιαφορούσαν διά σφάλματα τοιαΰτα, δυσάρεστον 
έπιρροήν έξασκοΰντα έπί έργων έθνικής σημασίας, 
έν φ άντιστρόφως πράττοντες καί ένεργοΰντες άπο- 
δεικνύομεν δτι παρακολουθοΰμεν τά τοιαΰτα έργα 
καί ύποβάλλομεν είς έλεγχον έξασφαλίζοντα τήν 
εύστοχον λειτουργίαν τών τοιούτων ιδρυμάτων καί 
ένθαρρύνοντα τούς εύγενείς χορηγούς είς γενναιο- 
τέρας καί σοβαρωτέρας ύλικάς καί ήθικάς υποστη
ρίξεις·

Διότι δταν ύπερτιμώμεν άνεξετάστως έργα τά 
όποια εύχερώς Αποδεικνύονται μή έκπληροΰντα τόν 
προορισμόν των καί έξαίρομεν Αποτελέσματα Αμφι
βόλου σοβαρότητος καί χρησιμότητας, φρονοΰμεν 
πεποιθότως, δτι παρέχομεν κακήν ύπηρεσίαν είς τά 
ιδρύματα ταΰτα, καθ’ δσον μία αύστηρά καί ειλικρι
νής έρευνα τών έργων αύτών θ’ απόδειξη τό ύπερ
βολικόν τών τοιούτων έπαίνων, καί θά κλονίση, διά 
τό μέλλον, τάς βάσεις τής έμπιστοσύνης καί τών έλ- 
πίδων έφ’ ών στηρίζονται έργα τοιαύτης έθνικής ση
μασίας καί επιβολής.

£
Τρέφομεν έξαίρετον καί βαθείαν ύπόληψιν είς 

τόν χαρακτήρα τών διευθυνόντων τά τής Γεωργικής 
Εταιρίας, ανεξαρτήτως δμως τούτου, προβαίνομεν είς 
τήν μελέτην τών μέχρι τοΰδε έργων αύτής μέ τήν 
ειλικρινή πρόθεσιν νά συντελέσωμεν είς τήν βελτίω- 
σιν τών δρων τής δράσεώς της καί μέ τήν πεποίθη- 
σιν δτι προσφέρομεν άληθή ύπηρεσίαν καί είς αύ
τούς καί είς τούς ποθοΰντας τήν πρόοδον καί προκο
πήν παρομοίου έργου.

Ή Ελληνική Γεωργική έταιρία αριθμεί 6 1)2 
έτών βίον καί δι’ ένα ή άλλον λόγον, δέν έπραγμα- 
τοποίησεν έν συνόλφ ή τούλάχιστον έν μέρει, τά δσα 
έπηγγέλθη. Καί είνε όντως δυσνόητον δτι έργον τό 
όποιον οφείλεται είς τήν πρωτοβουλίαν τοΰ Βασιλέως,
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έργον τδ όποιον έτυχε προσοχής και ύποστηρίξεως 
μέ έθνικδν ένθουσιασμόν, έργον διά τδ όποιον γενναία 
ποσά διέθεσεν ή σεβαστή Κα Στρέϊτ και πολλοί 
άλλοι καί τδ όποιον αριθμεί μεταξύ τών μελών τού 
Συμβουλίου του τάς πλέον γνωστάς προσωπικότητας 
και τα πλειονα έκ τών σοβαρωτέρων προσώπων τοΰ 
τόπου, καί τδ όποιον ένέπνευσε τάς άρίστας τών έλ- 
πιίων εις ολον τον Ελληνισμόν, ού μόνον δέν άπέβη 
δσον προσεδοκάτο ωφέλιμον, άλλ’ ουδέ έχάραξεν όδδν 
ύποσχουμένην σοβαρόν τι διά τδ μέλλον.

Καί τούτο είνε άληθώς λυπηρόν, διότι ένφ ή Γεωργ. 
Εταιρία ήδύνατο νά μεγαλουργήση, μόνον είς μικρά 
καί στοιχειώδη περιστρέφεται. Ήδύνατο νά κατα- 
στήση οίκονομικώς εύρώστους τούς γεωργικούς πλη
θυσμούς τής Ελλάδος. Ήδύνατο τήν γεωργικήν άνα- 
γέννησιν τής χώρας νά έπιτύχη. Ήδύνατο νά δγ- 
κώση είς ρεΰμα άκράτητον τδ ένδιαφέρον καί τήν 
προσοχήν καί τήν προσήλωσιν τής κοινωνίας έπί 
τήν γεωργικήν τοΰ τόπου άνάπτυξιν, καί είργάσθη 
ωσάν ό σκοπός της νά ήτο,τδ «λάθε βιώσας».

Τδ πολύ κοινόν τδ παρακολουθούν διά τών έφη- 
μερίδων τάς έπισκέψεις τών Υψηλών Προσώπων είς 
τδ έν Χαλανδρίφ άγροκήπιον τής Γεωργικής Εται
ρίας, καί άναγινώσκον τάς έφημερίδας αίτινες, άπδ 
χρηστού συνειδότος, άλλά καί μετά περισσής έπι- 
πολαιότητος ή έξ άγνοίας μάλλον, έξαίρουσι τάς άνυ- 
πάρκτους άτυχώς προόδους αύτοΰ, θά αίσθανθή βε
βαίως κάποιαν έκπληξιν άναγινώσκον τάς γραμμάς 
αύτάς αί όποΐαι άνατρέπουσι τά δσα περί Γεωργικής 
Εταιρίας έφρόνει, άλλά τάχιστα θά πεισθή, παρακο
λουθούν καί τάς έπιλοίπους γραμμάς, δτι ή άκρίβεια 
δεν υπήρξεν είς τδ παρελθόν, άλλ’ είς τήν παρούσαν, 
έν δυνατφ, περιγραφήν.

•μ
Ή Γεωργική Εταιρία, άμα τή συστάσει της, έδη- 

μοσίευσε Καταστατικόν πλήρες έπαγγελιών καί ή 
Α. Μ. ο Βασιλεύς, έν τφ είλιχρινέϊ ένδιαφέροντί Του 
ύπέρ τής Γεωργίας τής χώρας, έγκρίνων αύτό, άπηύ- 
θυνεν έπιστολήν πλήρη ένθουσιασμοΰ καί έλπίδων 
διά τδ έργον αύτής. Καί οί ά^αγινώσκοντες κατά 
τήν έποχήν έκείνην τά βαρυσήμαντα αύτά έγγραφα, 
έφαντάζοντο τδ γεωργικόν μέλλον τοΰ τόπου βαΐνον 
πρδς τήν άκμήν καί τήν πρόοδον. Άτυχώς βίος 
άγονος, άτονος, ράθυμος ολοκλήρου ύπερεξατίας έμα- 
ταίωσε τάς άναγεννηθείσας έλπίδας, καί άπεγοήτευ- 
σε καί τούς πλέον αίσιοδόξους ύπέρ τοΰ έργου τής 
Γεωργικής Εταιρίας. Καί πρδς βεβαίωσιν, τών ούχί 
εύαρέστων έντυπώσεων ας άπεκομίσαμεν έκ τής με
λέτης τών έργων αύτής, έρωτώμεν.

Τί μέχρι τοΰδε έπραξεν ή Γεωργική Εταιρία; Πά
σας ’Εκθέσεις Γεωργικάς ή Ζωοτεχνικάς μέχρι σή
μερον έπραγματοποίησε; Τδ στοιχειωδέστερον δηλο
νότι καθήκον, τδ όποιον ούδέν Γεωργικόν Σωματεΐον, 
δσον άσήμαντον καί περιορισμένης δράσεως καί άν 
είνε, παρέλειψε, διότι είνε έν έκ τών δραστικωτέρων 
μέσων διά νά δώση ώθησιν καί ένθάρρυνσιν είς 
πάντα κλάδον τής Γεωργίας. Φέρετε ένα κατεργα- 
ζόμενον τήν γήν τοΰ οποίου τά προϊόντα έστήριξεν 

ή διέδωκε! Δείξατε τούς Γεωργικούς Συναιτερισμούς 
οί όποιοι έπρεπε ν’ άφθονώσιν είς δλην τήν Ελ
λάδα, παρέχοντες τήν όντως πολύτιμον συνδρομήν 
των είς όλους τούς κλάδους τής Γεωργίας. Τάς γεωρ
γικάς περιφερείας τάς οποίας συνέτρεξε, τά γεωρ
γικά έργαλεΐα, τά όποια δι’ δλων τών μέσων, διέδω- 
κεν είς τήν γεωργικήν 'Ελλάδα, τάς μελέτας τάς 
όποιας έκαμεν έφ’ δλου τοΰ τόπου.

Σήμερον έπρεπε πλέον νά γνωρίζωμεν δλοι τί 
παράγει κάθε έπαρχία, κάθε δήμος, κάθε χωρίον, 
κάθε νήσος, κάθε γωνία τής Ελλάδος.

Δε ίξατε τούς άγώνάς της πρδς διάδοσιν είς τάς 
ξένας άγοράς πολλών πολυτίμων προϊόντων τής 
ελληνικής γής. Τάς στατιστικάς της έφ’ δλης τής 
παραγωγής τής χώρας. Τούς πίνακας δι’ ών κατο
πτρίζεται ή έθνική παραγωγή. Τά έργα της, τάς 
προσπάθειας της, τούς άγώνάς της τούς οποίους 
ύπερηφάνως θά έπεδείκνυε διά νά κατάδειξη δτι 
συνετέλεσεν είς τήν αΰξησιν τής παραγωγής αύτοΰ 
ή έκείνου τοΰ είδους, άφοΰ προηγουμένως συνετέλε
σεν είς τήν εύρείαν αύτοΰ διάδοσιν καί κατανάλωσιν. 
Τάς μελέτας της έπί τών γεωργικών άναγκών κάθε 
γεωργικής περιφερείας καί τάς προσπάθειας της 
δπως έργασθή συμφώνως πρδς τά έξαχθέντα συμ
περάσματα, θεραπευουσα αύτάς τάς άνάγκας, βελ- 
τιοΰσα έκείνους τούς δρους, καταπολεμούσα αύτάς 
τάς προλήψεις, ένθουσιάζουσα, έκπολιτίζουσα, ένθαρ- 
ρύνουσα καί ούσιαστικώτερον, παρέχουσα τά μέσα 
είτε διά τήν βελτίωσιν αύτών τών καρπών ή έκείνων 
τών φυτών ή ζφων ή διά τήν πρόληψιν ή θεραπείαν 
έκείνων τών ασθενειών.

Τάς προσπάθειας της πρδς διευκόλυνσιν τής εύθυ- 
νής καί ταχείας μεταφοράς τών γεωργικών προϊόντων 
άπδ τόπου είς τόπον έντδς τής 'Ελλάδος, διά τών 
ύπαρχόντων μέσων τής συγκοινωνίας. Γνωστόν είνε 
πόσον έπιβαρύνονται τά γεωργικά προϊόντα τών 
περιφερειών, άς έξυπηρετεϊ ό σιδηρόδρομος τών 
Συνόρων. Οί δυστυχείς παραγωγοί μάτην διεμαρτυ- 
ρήθησαν. Τίς ήτο δ φυσικός προστάτης αύτών; Τίς 
ώφειλε μετ’ αύτών νά άξιώση τήν έλάττωσιν τών 
βαρυτάτων δαπανών τής μεταφοράς; Τίς άλλος, παρά 
ή Γεωργική Εταιρία ;

ι - *
Δείξατε τούς διδασκάλους της, τούς άποστόλους 

της οί όποιοι διατρέχουν τήν Ελλάδα κηρύσσοντες 
τά διδάγματα τής Γεωργικής Προόδου καί ’Ανα
γεννήσεως !

Τούς απανταχού τής Ελλάδος άντιπροσώπους 
της τούς έντεταλμένους νά μελετώσι, νά έξονυχί- 
ζωσι, νά έξακριβώνουσι παν δτι άφορα τήν Γεωργι
κήν Ελλάδα, διά νά είνε είς θέσιν τδ καθεστώς τής 
Γεωργικής Εταιρίας νά διευθύνη έν έπιγνώσει, έπί 
τά βελτίω, τήν δλην ή τούλάχιστον τήν σοβαρωτέραν 
γεωργικήν κίνησιν τού τόπουμας.

Τά Γεωργικά Συνέδρια τά όποια συγκαλεϊ κατ’ 
έτος πρδς έπίλυσιν τών σπουδαιότερων ζητημάτων 
τής Γεωργίας, ή τούλάχιστον τά τμήματα τής ελ
ληνικής Γεωργικής Εταιρίας, τά όποια διευθύνονται 

σχετικών όμιλιών καί αναπτύξεων νά διανοίξουν 
νέους όρίζοντας έργασίας καί δράσεως γεωργικής.

Δείξατε τάς σοβαράς καί έπιμόνους καί άδιακό- 
πους προσπάθειας της πρδς βελτίωσιν τών έντοπιων 
ζώων, τών δένδρων, τών φυτών, καί τούς άγώνάς 
της πρδς διάδοσιν τών χημικών λιπασμάτων.

Δείξατε τά γεωργικά πρακτικά βιβλία, τά εύλη
πτα, τά σύντομα, τά διαφωτιστικά τά όποια κυκλο
φορούν καθ’ δλην τήν 'Ελλάδα !

’Εάν ήθελε νά συγκοινωνή μεθ’ όλης τής Ελλά
δος καί ’Ανατολής, καί νά φωτίζη καί νά διδάσκη, 
χωρίς ούδέ οβολόν νά διαθέτη, έκτδς τοΰ όβολοΰ ό 
όποιος λέγεται, Πόθος νά <ρανη χρήσιμος καί ’Εν
θουσιασμός καί Θέλησις, ήδύνατο νά έφαρμόση τδ 
εξής άπλούστατον μέσον. Νά έλθη είς συνεννοήσεις 
μέ τινας έκ τών έν Άθήναις έφημερίδων,—καί γνω
ρίζω κάλλιστα δτι πάσα πρδς τούτο υπάρχει διάθε- 
σις,—αί όποΐαι δίς ή τρις τής έβδομάδος νά άφιερώ- 
νουν 1—-2 στήλας των, δι’ ών νά μεταβιβάζονται είς 
τούς απανταχού γεωργούς, κτηματίας, κηπουρούς, 
ζωοτρόφους, αίγοτρόφους, μελισσοτρόφούς, πτηνο- 
τρόφους, άνθοκόμους, άπαντήσεις έπί έρωτημάτων 
τά όποια θά ύπέβαλλον δι’ έπιστολών οί ένδιαφερο- 
μενοι. Έκτοτε, άσυναισθήτως, θά είχε σκορπισθή 
πλούτος γνώσεων ποικίλης χρησιμότητος καί ή 
Γεωργική Εταιρία θά έφαίνετο τέλος δτι ένδιαφέ- 
ρεται καί έργάζεται διά τήν άτυχή αύτήν Γεωργίαν 
τής Ελλάδος, ή όποια άπδ τήν βαθείαν μέριμνάν 
τοΰ αρμοδίου Υπουργείου, περιήλθεν είς τάς χεΐρας 
τής Γεωργικής Εταιρίας.

Πού αί σχετικαί βιβλιοθήκαί της είς τάς όποιας 
καλεΐ τούς ένδιαφερομένους πρδς μελέτην, πού αί 
συλλογαί της αί όποΐαι θά άπεδείκψιον δτι έπί μίαν 
εξαετίαν είργάζετο έν τφ μέτρφ τών δυνάμεών της;

Ποιαν έργασίαν τουλάχιστον δύναται νά δείξη, ώς 
ώφειλεν, έργασίαν έπίμονον, συστηματικήν, άδιάκο- 
πον διά τήν εισαγωγήν είς τά σχολεία, κατ’ άρχάς 
τών ’Αθηνών, καί έξ αύτών έστω, μόνον είς έκεινα 
τά οποία ήδύναντο νά έχωσι τάς άπαιτουμένας ευ
κολίας, τών στοιχείων τής κηπουρικής, τής άνθοκο- 
μίας, τής δενδροκομίας, τής πτηνοτροφίας, τής με
λισσοτροφίας καί τής σκοληκοτροφίας;

Ποιον σχολεΐον ιδιωτικόν, περιωπής έν Άθήναις, 
θά έφερεν άντίρρησιν δταν ή Γεωργική Εταιρία 
έπρότεινεν είς αύτδ νά συμπεριλάβη είς τδ πρό
γραμμά του τά μαθήματα αύτών, ή "έν έξ αύτών τών 
μαθημάτων, τά όποια ή τδ όποιον θά έδίδασκε γεω
πόνος τής Εταιρίας, ήτις κατά τδ πρώτον τουλά
χιστον έτος θά ήδύνατο νά παράσχη καί τά σχε
τικά μηχανήματα;

Αύτδ τδ Άρσάκειον καί αύτδ τδ Διδασκαλεΐον 
διά τής εισαγωγής τών μαθημάτων αύτών, δεν θά 
έγένετο τδ φυτώριον πρδς διάδοσιν, είς δλην την 
Ελλάδα, τών στοιχείων τών πρακτικών Γεωργικών 
γνώσεων είς τάς οποίας ύστεροΰμεν δσον ούδέν άλλο 
Έθνος;

Πού είνε οί Γεωργικοί πίνακες οί διδάσκοντες 
άσυναισθήτως τήν μαθητιώσαν νεολαίαν τοσαΰτα

άπδ τούς άρίστους γεωπόνους μας, καί τά όποια 
μελετώσι τάς έκθέσεις, τάς συστάσεις, τάς υποδεί
ξεις, τάς προτάσεις τάς άποστελλομένας άπδ κάθε 
γωνίαν τής Ελλάδος καί συμβουλεύουσι τά άριστα, 
έκαστος είς τδν κλάδον του καί τήν ειδικότητα του. 
Μελετήσατε τήν ιστορίαν τών Γεωργικών Εταιριών 
ξένων έθνών διά νά συγκρίνετε τά πεπραγμένα ύπό 
τής Γεωργικής Εταιρίας τής Έλλάδοςκαί τήν έν 
γένει δράσιν αύτης.

Δείξατε τάς δημοσιεύσεις καί τάς συνεννοήσεις 
είς τάς όποιας προέβη μετά τών αρμοδίων διά νά 
καταστήση γνωστούς τούς μεγάλους παραγωγεϊς τής 
Ελλάδος, καί συνδέση αύτούς μέ οίκους τού έξωτε- 
ρικού. Τά έπίμονα καί συνεχή πειράματα τά όποια 
έκαμον οί ειδικοί τής Γεωργικής Εταιρίας διά νά 
καθορίσωσι τήν εύδοκίμησιν ή μή, τήν ικανοποιητι
κήν άπόδοσιν ή μή, αύτοΰ ή έκείνου τοΰ προϊόντος.

Δείξατε τάς ιδιοφυίας τάς όποιας άνεζήτησε καί 
άνεΰρε καί άνέδειξεν είς αύτδν ή έκεΐνον τδν κλάδον 
τής Γεωργίας ή Ζωοτεχνίας.

Τούς νέους γεωπόνους οί όποιοι, άφ’ ής ίδρύθη, ε- 
λαβον τά διπλώματά των, καί τούς όποιους έσπευσε 
τυχόν νά έγκολπωθή χρησιμοποιούσα τάς γνώσεις 
των, τήν ειδικότητά των, τδν ένθουσιασμόν των, τδν 
ζήλον των !

Τούς νέους ούς άπέστειλεν είς τά μεγάλα εύρω- 
παϊκά κέντρα τής Εύρώπης καί ’Αμερικής δια νά 
είσαγάγη καί ένταΰθα οτι άλλαχοΰ τεραστιως ανε- 
πτύχθη καί προώδευσεν, ή τούς ξένους διοργανωτάς 
τούς οποίους έκάλεσε διά νά δώσουν ζωήν είς τους 
ποικίλους κλάδους τής Γεωργίας!

Δείξατε τάς ήθικάς ένθαρρύνσεις ή τάς ύλικάς 
υποστηρίξεις τάς οποίας παρέσχεν είς έκείνους οι 
όποιοι ήδύναντο κάτι τι νέον διά τδν τόπον νά ίδρύ- 
σωσιν ή κάτι τι ωφέλιμον νά προσφερωσιν. Ιδιοφυία 
γεωργική, τυγχάνουσα πολλής έκτιμήσεως παρα 
τών αρίστων παρ’ ήμϊν γεωπόνων μας, έπέφερε τε
λειοποίησή, τινα είς τι γεωργικόν έργαλεϊον καί υπέ- 
βαλεν έπίσημον βεβαίωσιν περί τής αξίας τής βελ- 
τιώσεώς του είς τήν Γεωργικήν Εταιρίαν, ουδεμιάς 
δμως έτυχεν, ούδέ ασθενούς καν, ένθαρρύνσεως παρ’ 
αύτής. Παρουσιάσθη δηληδή είς τήν Διεύθυνσιν μία 
εύκαιρία νά πραγματοποιήση τέλος μικρόν τι έξ ό
σων έπηγγέλθη καί ύπεσχέθη δια τοΰ Καταστατι
κού της καί τήν παρεΐδεν. Καί έν τούτοις ή Γεωρ
γική 'Εταιρία ίδρύθη διά νά συγκέντρωση περί αυτήν 
φιλοστόργως παν δτι δύναται νά συντέλεση εις την 
πραγματοποίησιν τοΰ ύψηλοΰ σκοπού της.

Δείξατε τά όργανά της τά δημοσιογραφικά τά ό
ποια παντού διαδεδομένα φωτίζουν, διδάσκουν, συμ
βουλεύουν, αναπτύσσουν.

’Αριθμήσατε τάς Γεωργικάς διαλέξεις αίτινες έγέ- 
νοντο τη έπιμελεία της!

’Όχι μόνον τδ ανύπαρκτον βήμα τών αιθουσών 
τής Γεωργικής Εταιρίας δέν ελαμπρυνθη απο λό
γους διαφοτιστικούς καί διδακτικούς, αλλ ουδέ αύτδ 
τδ βήμα τοΰ Παρνασσού έτιμήθη άπδ αντιπρο
σώπους της οί όποιοι ήδύναντο και ώφειλον δια
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χρήσιμα και απαραίτητα διά τδν βίον πράγματα;
Ποΰ είνε τέλος τά έργα της τά οποία σήμερον 

ώφειλον νά προβάλλουν άπδ πάσαν γωνίαν Ελλη
νικής Γης κηρύσσοντα τήν πατρικήν καί ενθουσιώδη 
μέριμναν τής Γεωργικής Εταιρίας;

Ατύχημα καί αύτό, Εθνική καί Βασιλική Έμ- 
πνευσις καί Πρωτοβουλία νά νεκρωθή χωρίς νά ζή
ση, νά μαρανθή χωρίς νά άνθήση, νά καταρρεύση 
ίσως, χωρίς καν νά τεΟώσι τά θεμέλιά της. ’Αντί νά 
τήν ανύψωση εις φάρον φωτεινόν ή μεγαλουργός 
πνοή τής δρασεως, τής κινήσεως, τοΰ ένθουσιασμοΰ, 
νά μή τής έπιτρέψη ούδέ στιγμάς αναλαμπής ή αδι
αφορία, ή έλλειψις σθένους, ή διστακτικότης καί τδ 
άναποφάσιστον!

’Ώφειλον οί άναλαβόντες τδ μέγα αύτδ έργον ή 
νά θεωρήσωσι τδ ψυχικόν των σθένος καί τάς δυνά
μεις των ίκανάς νά βαστάσωσι τδ βάρος αύτδ τής 
’Εθνικής ’Αναγεννήσεως καί νά έργασθώσιν άναλό- 
γως, ή νά παραχωρήσωσι τήν θέσιν των είς άλλους, 
έκπροσωποΰντας τήν Γνώσιν, τήν Πείραν, τδν Νοΰν, 
τήν Θέλησιν, τδν Ενθουσιασμόν.

'Ωσάν τά πράγματα νά ήθελον νά έπιβεβαιώσουν 
τήν αλήθειαν τών παρατηρήσεών μας, ιδού εϊδησις, 
δια τής « Ακροπολεως» τοΰ π. μηνδς καθισταμένη 
γνωστή, καί ένισχύουσα τήν πεποίθησιν μας δτι ή 
Γεωργική Εταιρία δεν ευρίσκεται είς τδ ύψος τής 
αποστολής της. ’Αναγράφεται έν αύτή. δτι ή Θ-σσα- 

γη απεκαλυφθη προνομιούχος σχεδόν διά τήν 
καλλιέργειαν τοΰ πλουτοφόρου βάμβαζοο.

Πόσας τοιαύτας αποκαλύψεις Οά έκαμεν ή Γεωρ
γική Εταιρία άν ειργαζετο ώς Σωματεΐον μέ περισ
σότερον πόθον πρός έκπλήρωσιν τής αποστολής καί 
τών ύποχρεωσεων του; Καί άς μοί έπιτραπή νά 
έρωτήσω. Πόσους επιστήμονας άπέστειλε μέχρι τοΰ
δε διά νά μελετήσουν έπιτοπίως τδ ζήτημα; Ποιον 
τμήμα της συνεκινήθη έκ τής είδήσεως αύτής καί 
συσκέπτεται εκτοτε περί τών μέτρων τά οποία θά 
λάβη διά νά εξακρίβωση τήν αξίαν τής είδήσεως ή 
τδ απραγματοποίητου αύτής;

*
’Ίσως είς ταΰτα πάντα προταχθή ή έλλειψις τών 

αναγκαίων χρηματικών μέσων καί ατόμων μέ έν- 
Οουσιασμδν δια να έργασθοΰν άπετελεσματικώς. 
Άπαντώμεν. Έζήτησαν χρήματα καί δέν κατορθώθη 
ή εΰρεσίς των, άπετάθησαν είς τδν φλεγόμενον ύπδ 
τοΰ πατριωτισμού εξω ελληνισμόν καί έκώφευσεν 
ούτος, εΐργάσθησαν διά διαλέξεων, δι’ έπιστολών, δι’ 
άρθρων, δι έπικλησεων συνεχών καί αδιάλειπτων 
διά συστηματικής έργασίας τέλος, καί είδον τάς 
προσπάθειας των ματαιουμένας ; Έπέδειξαν έργα 
καί ή κοινωνία ήδιαφόρησεν ; Ούχί, καί είς τδ ζή
τημα αύτδ ή αύτή νωχέλεια ή αύτή χαλάρωσις, καθ’ 
δσονάνέμενον με καταστατικά καί με τυπικάς εγκυ
κλίους νά είσρεύση τδ χρήμα είς τά ταμεία τής 
Εταιρίας !

Άλλά είς πλείστας περιστάσεις, έξ δσων έν τοϊς 
άνωτέρω άναφέρονται, δέν είχον ανάγκην χρημάτων 
διά νά έργασθώσι καί μεγαλουργήσωσιν, άλλά μό

νον ένθουσιασμοΰ καί δράσεως, άκριβώς έκεΐνο τδ 
όποιον έλλειψεν άπδ τδ ένεργητικδν τής Γεωργικής 
Εταιρίας καθ’ όλου τδν ύπερεξαετή βίον της.

Άλλ’ ιδού τέκνον έκλεκτδν τής πατρίδος, άνήρ 
εύγενών αισθημάτων, νοΰς αγνός καί φωτεινός, Έλ- 
λην μεγαλοϊδεάτης, ό αείμνηστος Σεβαατόπουλος 
προικοδοτεί τήν Γεωργικήν Εταιρίαν μέ γενναϊον 
ποσδν και παρέχει τά υλικά μέσα διά νά έργασθή 
αΰτη άνέτως πρδς πραγμάτωσιν δλων έκείνων δσα 
κατά τδ μακρδν αύτδ διάστημα δέν κατώρθωσε ή 
ήμέλησε νά πραγματοποιήση.

Καί ή παρούσα μελέτη αύτδν τδν σκοπόν έπιδιώ- 
κει, νά τονώση τδν δργανισμδν τής Εταιρίας διά νά 
παραγάγη τέλος τούς άναμενομένους καρπούς. Τε- 
λευτώντες δέν κρίνομεν άσκοπον νά προσθέσω- 
μεν δτι ζητήσαντες τάς έπετηρίδας τής Ελληνικής 
I εωργικής Εταιρείας, διά νά μελετήσωμεν τούς ισο
λογισμούς της καί' τάς έργασίας της, παρετηρήσαμεν 
ότι μέχρι τοΰδε δυο μόνον τοιούτους έδημοσίευσε.

Φρονοΰμεν δτι τοΰτο εινε έν έπί πλέον χαρα
κτηριστικόν τής άσυγχωρήτου άδρανείας της.

ΑΛΕΞ. Π. ΚΑΜΠΑΣ

ΑΓΓΛίΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΡΙΧΑΡΔΟΣ Ο Γ .
Ό περί τήν φιλολογίαν τοΰ Σαίξπηρ είδικώς ασχοληθείς, κ. 

Μ·/.· Δαμιραλης, και πολλάς οοκιμους ώς γνωστόν ριεταφράσεις 
Σαιξπηρείων δραμάτων δημοσιεύσας, εύηρεστήθη νά πάράσχη 
ημϊν πρός δημοσίεοσιν, τήν κατωτέρω περικοπήν έκ τής άνεκδό- 
το,υ του Μεγάλης τοΰ Σαίξπηρ τοαγωδίας «Ρ»-
χαρδος ό Τρίτος». Τόν χαρακτήρα τοΰ Ριχάρδου' διέγραψεν ό 
Σαιςπηρ βασισΟείς έπί τής βιογραφίας τής υπό τοΰ Θωμά Μώρ 
γραφεισης, και ήν περιέλαβον έν τή ιστορία αύτών ό Ilolinshed 
καί ό Hall. Λέγεται δέ οτι ό Σΐρ Θωμάς Μώρ έσχημάτισε τήν 
περί τοΰ Ριχάρδου ιδέαν του, έκ τοΰ Καρδιναλίου Μόρτον, Καγ
κελαρίου Ερρίκου τοΰ 7ου και έχθροΰ Ριχάρδου τοΰ τρίτου.

Η εκ τής ιστορικής αλήθειας άπομάκρυνσις τοΰ Σαίκξπηο 
είνε επουσιώδης, αναγκαία δε πρός τόν σκοπόν τοΰ δράματος'. 
II τραγωδία Ριχάρδου τοΰ τρίτου, ώς τά πλεΐστα συγγράμματα 

τοΰ μεγάλου συγχρόνου του ποιητοΰ Μάρλα, είναι ε’ικών τής έν 
τή δράσει άναπτύςεως ένός χαρακτήρος.

Τόσον επιβλητική και εξαιρετική είναι ή φυσιογνωμία Ριχάρ
δου του τρίτου, ώστε επισκιάζει σχεδόν άπαντα τά άλλα πρόσωπα 
τοΰ δράματος. ^ΙΙαρ, δλα τα έλαττώματά του δ χαρακτήρ τοΰ 
Ριχάρδου υπήρξε πάντοτε δημοτικός- άποδεικνύεται δέ τοΰτο έκ 
του γεγονότος, ότι ήτο πάντοτε δ αγαπητός χαρακτήρ τών επι
φανέστερων ηθοποιών τής ’Αγγλίας άπό τοΰ Berbage οστις πρώ
τος έδημιούργησεν αύτόν έπί τής σκηνής, μέχρι τοΰ Garrich 
Keen καί Kemble.

, Ή ύπό τοΰ Σαίξπηρ τολμηρά παραβίασις τών κανόνων τής 
αισθητικής, οτι δ ήρως τραγωδίας πρέπει νά ήνε μικτοΰ χαρα
κτήρος, έδικαιολογήΟη ύπό τής έπιτυχίας. Τδ'πρόβληαα τδ είς 
τους κριτικούς τοΰ Σαίξπηρ τιθέμενου εινε «πώς εξηγείται ή έπι- 
τυχια αΰτη». Εν άλλοις λόγοις, πώς κατώρΟωσεν δ Σαίξπηρ 
να καταστήση λίαν συμπαθή, χαρακτήρα κακοήθη, στερούαενον 
παντός ευγενοΰς αισθήματος, καί παραβάντα πάντα ανθρώπινον 
και θειον νόμον.

Δεν αίσθανόμεθα όμως τοιαύτην συμπάθειαν όταν άναγινώσκω- 
μεν τόν κατάλογον τών έγκλημάτων τοΰ Ριχάρδου ώς διηγούν
ται ταΰτα οί αρχαίοι χρονογράφοι ή οί νεότεροι ιστορικοί. Καί 
όμως ουδ αποπειράται καν δ ποιητής νά συγκαλύώη ή νά με- 
τριάση τάς τερατωδίας του.

Έν πρώτοις δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν οτι άν σχετίσωμεν 
τό δράμα τοΰτο μετά τών πρό αύτοΰ γραφέντων, βλέπομεν κατα
φανώς δ’τι δ Ριχάρδος δέν είναι τόσον άπλοΰς χαρακτήρ καθ’ όσον

έξεπροσώπει έπο/ήν ή δποία ένόσει ηθικώς. Τοΰτο καταδεικνύει 
σαοώς δ ποιητής'διά τοΰ προλόγου διά τοΰ όποιου άρχεται τό 
δράαα. Οί εμφύλιοι πόλεμοι είχον γεννήσει πνεύμα αγριότη
τας'καί δυσπιστίας. Άλλ’ όλίγιστοι έκ τών αρχηγών τοΰ οίκου 
τής 'Υόρκης ήσαν άπηλλαγμένοι τοΰ στίγματος τής δολοφονίας 
καί τής έσχάτης προδοσίας? , , , , „

Πλήν τούτου οί μεγάλοι κίνδυνοι καί αί ταλαιπωοιαι ας 
είχον ϋποστή, παρήγαγον είς αύτούς—τδ αίσθημα τής τέρψεως 
-—«δ κόπος, λέγει δ Βακων, πρεπει ν αμείβεται οια τής τέρ 
ψεως», δ δέ Σαίξπηρ μάς δεικνύει σαφώς ότι δ Βασιλεύς διν 
διήγε μόνον αύτός βίον ήδυπαθή. , , , ,,

Όταν άπό τοιαύτης άπόψεως έξετάζωμεν τόν Ριχάρδον ήτοι 
ώς ένσάρκωσιν τοΰ πνεύματος διεφθαρμένης εποχής, δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν ότι έν μέρος τής εποχής του ώς ατόμου αισθητικώς 
καί όχι ηθικώς, εξαφανίζεται. , , , ,

Είς τάς κάτωθι σελίδας δημοσιεύεται δλόκληρος ή πρώτη 
πράξις τοΰ «Ριχάρδου Γ'»·

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
(Λονδίνου οδός)

(Είσέοχεται <5 Ριχάρδος Δουξ τοϋ Γλόστερ μονος).

Γλόστερ-
Ό ήλιος τής Ύόρκης μετέβχλε τέλος είς άκτινοβό- 

λον θέοος τον χειμώνα τών θλίψεων ημών και τα νέφη 
άπαντα, τά έπί τοϋ ήμετέρου οίκου συσσωρευθεντα, κα
τέδυσαν είς τά βάθη τοΰ Ωκεανού. Τής νίκης ο στέ
φανος περιβάλλει νϋν το μετωπον ημ.ών και τα εκ 
τών πολέμων έφθαρμένα όπλα κρέμανται ώς τρόπαια. 
Αί φζιδραι όμηγύρεις δ.εδεξαντο τα πολεμικά προσκλη
τήρια και οί διασκεδαστικοί χοροί τας στρατιωτικά? πο
ρείας. Ό αγριωπός πόλεμος έλειανε τας ρυτίδας τοΰ 
προσώπου του και τώρα αντί να ιππευν) σιδηρόφρακτους 
πολεμικούς 'ίππους, όπως έκφοβίζγι ισχυρούς αντιπάλους, 
y ορεύε·. έΧζφρώς έντοζ γυνχ·*χειου χ,οιτώνος προς του, η^ους 
ήδυπαθοΰς βαρβίτου. ’Εγώ δμως, οστις δεν έπλασθην 
διά τά τρελλά ταΰτα παιγνίδια, ούτε είμαι κατεσκευα- 
σμένος διά νά κατοπτρίζωμαι φιλαρέσκως, έγω ό δύσμορ
φος, ό μή δυνάμενος νά έμπνεύσω έρωτα και να χαριεν- 
τίζωμαι ενώπιον έλαφρας καί προκλητικής νύμφης,, έγω 
οστις στερούμαι σωματικής συμμετρίας και τόν όποιον 
έστρέβλωσε τόσον ή δολία φυσις, έγω ο προωρως σταλείς 
είς τόν κόσμ.ον, ό ημιτελής, ο τοσον παραμεμ.ορφωμ.ένος 
καί ά/αρις, ώστε οί κύνες ύλακτοϋσιν όπισθέν μου, όταν 
χωλαίνων βαδίζω πλησίον αυτών, εγω οστις κατα τας 
θηλυπρεπείς ταύτας ημέρας τής ειρηνης ούδεμίαν άλ
λην τέρψιν έχω δπως διερχωμαι τον χρονον ή να παρα
τηρώ τήν σκιάν μου είς τόν ήλιον και να χλευάζω τήν 
ιδίαν μου δυσμορφίαν. Τετέλεσται αφ ου δέν δύναμαι,να 
γείνω έραστής καινά συμμετάσχω τής γχαα,ς τών ωραίων 
τούτων ημερών έχω άπόφχσιν νά γεινω κχκοΰργος καινχ 
μισήσω τάι φροΰδχς ταύτας ήδονάς. Εζυφχνχ συνωμο · 
σίας καί δι’ έπικινδύνων σχεδίων, μωρών προφητειών, 
λιβέλλων καί ονείρων, προεκάλεσα μίσος Οχνάσιμον με
ταξύ τοΰ αδελφού μου Κλαρεντίου καί τοΰ Βχσιλέως. 
Καί άν ό Βχσιλεύς Έδουάρδος είναι τόσον ειλικρινής καί 
δίκαιος, δσον έγώ πανούργος, δόλιός και άπιστος, οΚλα- 
ρεντίας Οά φυλακισθή σήμερον ΐνα πληρωθή ή προφη
τεία, δτι ό Γ' Οά γείνγι ό φονεύς τών κληρονόμων τοΰ 
’Εδουάρδου. Κρυφθήτε διαλογισμοί μου εις τα βάθη τής 
ψυχής μ.ου. Ιδού ό Κλαρεντιας.

(Εισέρχεται <5 Κλαρεντιας νπο φρουράν και <5 Βρεκίμ- 
βουρης). _

Καλήμέρα αδελφέ, τί σημαίνει ή ένοπλος αυτή φρουρά 
ή συνοδεύουσα τήν Γαληνότητα σου ;

Κλαρεντιας.
Ή Αύτοΰ Μεγχλειότης μεριμνώσχ περί τής προ

σωπικής μου ασφαλείας μοί έδωκεν αύτήν ΐνα μέ συνο- 
δεύση είς τόν Πύργον.

Γλόστερ·
Διά ποιαν αιτίαν ;

Κλαρεντιας.
Διότι ονομάζομαι Γεώργιος.

Γλόστερ-
Άλλοίμονον μιλόρδε- τό σφχλμα τοΰτο δεν εινε^ ιδι- 

κόν σου- τούς άναδόχους σου μάλλον επρεπε να φυ- 
λακίσν) διά τοΰτο. Η Α. Μ. σκοπεύει ίσως να σε βχ- 
πτίση έκ νέου είς τόν Πύργον. Αλλα τι συμβαίνει Κλα- 
ρεντίας ; Δύναμαι νά μάθω ;

Κλαρεντιας.
Ναί Ριχάρδε- δταν κχί έγώ το μάθω διότι σε βε- 

βαιώ δτι ούτε έγώ τό ήξεύρω. Άλλά κχθως μαν
θάνω δίδει προσοχήν είς προφητείας καί ό'νειρα, απο
σπά έκ τοΰ αλφαβήτου τό ψηφίον Γ καί λέγει δτι μά
γος τις τοΰ προεϊπεν δτι ό Γ θά στερησ-/) αυτόν τών 
κληρονόμων του. ’Επειδή δέ τό όνομά μου αρχίζει^ απο 
Γ έπεται, κατ’ αύτόν, δτι έγώ είμαι εκείνος. Αυτά κα
θώς μανθάνω καί άλλα παρόμοια παιδαριώδη ώθησαν 
τήν Μεγαλειότητά του νά μέ φυλακισφ.

Γλόστερ.
Αύτά συμβαίνουν δταν οί άνδρες κυβερνώνται υπο 

τών γυναικών. Δέν σέ στέλλει, Κλαρεντια, εις τόν 
Πύργον ό Βασιλεύς άλλ’ ή σύζυγός του, η Ααιδη 
Γρέϋ, ναί, αΰτη τόν προτρέπει είς τά έσχατα ταΰτα 
μέτρα. Μήπως αΰτη συνενοηθεΐσα μετά τοΰ εύγενεστά- 
του άδϊλφοΰ της ’Αντωνίου Γούδηλ δέν επεισαν αυτόν , 
νά στείλη είς τόν Πύργον τόν λόρδον Άστιγκα όπόθεν 
έζήλθε σήμερον ; Δέν εΐμεΟα ασφαλείς, Κλαρεντιας, δέν 
ειμεθα άσφαλεΐς.

Κλαρεντιας.
Μά τον Θεόν, νομίζω δτι ούδεις εινε ασφαλής 

έκτός τών συγγενών τής Βασιλίσσης κ*κι τών νυκτε
ρινών διαγγελέων οί οποίοι πηγαινοέρχονται με
ταξύ τοΰ Βασιλέως καί τής κυρίας Σχώρ. Δέν ,ήκουσας 
ποιας ταπεινάς ικεσίας άπέτεινε πρός αύτήν ό Λορδος 
Άστιγκ πρός άπελευθέρωσίν του.

Γλόστερ.
Διά τών ταπεινών ικεσιών άς άπετεινε προς την 

θεότητά της απέκτησε τήν έλευθερίαν του ό λορδος 
θαλαμηπόλος. Άκούσατέ με- νομίζω δτι ό καλλιτε- 
οος τρόπος πρός διατήρησιν τής εύνοιας τοΰ Βασι- 
λέως εινε νά συγκαταλεχθώμεν μετά τών ανθρώπων αύ
τής καί νά φέρωμεν τάς ιδίας στολάς. Αύτη και η ζη
λότυπος χήρα γραία, άφ’ οτου ο άδελφος ημών τας ανυ- 
ψωσεν είς τήν τάξιν τών εύγενών δεσποινών εγειναν 
ίσχυραί κυράτσαι εις αύτό τό βασίλειον.

Βρεκίμβουρης
Παρακαλώ τάς ύμετέρας Γαληνότητας νά μέ συγχω

ρήσουν. Κατ’ αύστηράν διαταγήν τής Α. Μ., είς ούδενα, 
οίυυδήποτε βχθμοΰ, επιτρέπεται νά συνδιαλέγηται ιδιαι
τέρως μετά τοΰ άδελφοΰ του.

Γλόστερ.
Ναί, έάν ή έξοχότης σου, Βρεκίμβουρη, εύαρεστήται 

δύναται νά συμ.μετάσχν) τής συνδιαλεξεως μας. Δεν 
συνωμ,οτοΰμεν φίλτατε, λεγομεν οτι ο Βασιλεύς εινε 
συνετός καί ένάρετος, δτι ή εύγενής Βασίλισσα δέν εινε 
ηλικιωμένη,είνε ώραία καί δχι ζηλότυπος, λέγομεν οτι η 
σύζυγος τοΰ Σχώρ έχει μικκύλον τόν πόδα, χείλη κέρασό-
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χ?οα, ωραίους όφθαλμούς καί γλώσσαν πλέον ή μαγευ
τικήν και οτι οι συγγενείς τής Βχσιλίσσης έγειναν εύ- 
γενεΐς. Τί λέγεις κύριε : Δέν εινε άληθή όλα ταΰτα ;

Βρεκίρβονρης.
Ούδέν έξ όλων αύτών μέ ενδιαφέρει, εγώ δέν έχω 

νά κάμω τίποτε άπό αύτά.
Γλόστερ.

Δέν έχεις νά κάμης μέ την κυρίαν Σχώρ ; “Ακούσε 
φίλε, οσοι έχουν δοσοληψίας μέ αύτήν οφείλουν πάν- 
τες, έκτος ενός, νά τάς ενεργούν κρυφίως.

Βρεκχμόουρης.
Ποιος εινε αύτός ό εις, Λόρδε μου ;

Γλόστερ.
Ο συζυγος της. Μήπως θελεις νά μέ διαψεύσης ; 

Βρεκίρ,όονρης.
Καθικετεύω την Γαληνότητά σου νά μέ συγχώρηση 

και να ύιακόψη την μετά τοΰ εύγενοΰς Δουκός συνδιά- 
λεξιν.

Κλαρεντίας.
I νωριζομεν τά καθήκοντα σου Βρεκίμβουοη καί θά 

ύπακ'.ύσωμεν.
Γλόστερ.

Ειμεθα ταπεινοί θεράποντες τής Βασιλίσσης και όφεί- 
λου,εν να ύπακούωμεν. "Γγείαινε αδελφέ, ύπάγω πρός 
τον βασιλέα κκί οίζνδήποτε εντολήν μ,οΰ άνχθέσης, και 
<ζν α%0|Χ*/) επροζ,ειτο νχ δνοαάσω χδελφήν τήν χήραν του 
βασιλεως Έδουάρδου, Οά τό έκτελέσω πρός άπελευ- 
Οερωσιν σου, εντούτοις ή σκληρά αύτη υβρις πρός τόν 
αδελφικόν δεσμόν μέ θλίβει πλειότερον η όσον δύνασαι 
νά φκντασθης.

Κλαρεντίας.
I νω.ιζω οτι υύδενα έξ ημών εύχαιισ-, εΐ. 

Γλόστερ.
Καλα, η φυλακή σου δέν Οά διαρκέση πολύ. "Η 

Οα σε αποφυλακίσω η Οά φυλακισθώ αντί σοΰ. Εντού
τοις έχε ύπομονήν.

Κλαρεντίας.
Θά έχω κατ’ ανάγκην, ύγίαινε.
( Εξέρχονται ό Κλαρεντίας και ό Βρεκίμβουρης μετά 

της φρουράς).
Γλόστερ.

Τπαγε, βάδισε επι της οδοΰ άπο την οποίαν ού- 
δεποτε Οά έπανέλθης, απλέ καί εύπιστε αδελφέ. Σέ 
αγαπώ τόσον ώστε Οά άποστείλω μετ’ ολίγον τήν ψυ
χήν σου εις τόν ούρανόν, άν ό ουρανός στέρξη νά δεχθή 
τό,δώρον έκ τών χειρών μου. Άλλά ποιος έρχεται*; 
Μήπως εινε ό εσχάτως άποφυλακισΟείς “Αστιγκ ;

(Εισέρχεται ό Λόρδος ”Αστιγκ).
Άστχγκ.

Εύχομαι τήν κκλήν ημέραν είς τόν εύγενη μου Λόοδον. 
Γλόστερ.

Εύχομαι καί εγώ αύτήν είς -ιόν καλόν μου Λόοδον. 
Καλώς ήλθατε διά νά άναπνεύσητε καθαρόν άέοα. Πώς 
ύπέμεινε τήν φυλάκισίν της ή Τμετέρα Έντιμότης ;

'Αστιγκ.
Μέ την ύπομονήν τήν οποίαν οφείλουν νά έχουν οί 

φυλακισμένοι· αλλ ελπίζω να ζησω, λόρδε μου, διά νά 
ευχαριστήσω εκείνους οίτινες ύπήρξαν αφορμή τής φυλά 
κίσεώς μου.

Γλόστερ.
Άναμφ-.βόλως, άναμφιβόλως τό αύτό Οά πράξη καί 

ο Κλαρεντίας διότι οί έχθροι σου είναι καί ίδικοί του 
και κατισχυσαν αύτοΰ όπως καί ημών.

Αστιγκ.
Κρίμα νά φυλακίζεται ό αύτός ένω γύπες καί ίέρακες 

λεηλατοϋσιν έλευΟέοως.
Γλόστερ.rn' ',»»/»· bνεχ απ εςω ;
Άστχγκ.

Αι εξωτερικαι ειδήσεις δεν είναι τόσον δυσάρεστοι όσον 
αί τοΰ οίκου* ο Βασιλεύς είναι φιλάσθενος, αδύνατος καί 
μελαγχολικος, οι ιατροί είναι πολύ ανήσυχοι.

Γλόστερ.
Μα τόν, άγιον Παΰλον αί ειδήσεις αύται είναι πολύ 

λυπηραι. Έπί, πολύν χρόνον ήκολούθησε κακήν δί
αιταν καί έξηντλησεν ύπερμέτρως τό βασιλικόν του 
σώμα. Λυπηρόν νά σκέπτεται τις ότι είναι κλινήρης.

Άστχγκ.
Ναί. '

Γλόστερ.
1 πάγε εμπρός, Οά σέ ακολουθήσω. (’Εξέρχεται ό 

Α,στιγκ).^ Ελπίζω ότι δέν Οά ζήση άλλά δέν πρέπει 
νά αποθάνη έως δτου ό Γεώργιος σταλ-η εις τούς ού- 
ρανους διά τοΰ ταχυτέρου μέσου. Πηγαίνω διά νά έξάψω 
πλειότερον τό κατά τοΰ Κλερεντία μισός του μέ ψεύδη 
ύποστηριζόμενα δΓ ισχυρών έπιχει ρημάτων. Έάν δέ τό 
πανοΰργον σχέδιόν μου έπιτύχη ό Κλαρεντίας θά έχη 
μόνον μιας ήμέρας ζωήν. Μετά τοΰτο ας καλέση παρ’ 
αυ.ώ ο θεός τον βασιλέα Εδουάρδον καί ας άφήση είς 
εμέ τόν κόσμον διά νά έργασθώ κατ’ αρέσκειαν. Τότε θά 
νυμφευθώ την νεωτέραν θυγατέραν τοΰ Ούόρικ. Τί ση
μαίνει έαν έφόνευσα τόν σύζυγον καί τόν πατέρα της ; 
°, άριστος τρόπος πρός ίκανοποίησιν τής κόρης είναι νά 

γεινω έγω ^σύζυγος καί πατήρ αύτής· θά πράξω τοΰτο 
οχι τόσον ές έρωτος όσον χάριν άλλου μυστικού σκοπού 
όποιον, Οά έκτελέσω νυμφευόμενος αύτην. Άλλά βλέπω 
ότι τρέχω παρα πολύ, ό Κλαρεντίας αναπνέει ακόμη, ό 
,Εδουαρδος ζή και βασιλεύει. "Οταν αύτοί έκλείψουν θά 
υπολογίσω τα κέρδη μου. (Εξέρχεται)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Τά αύτά πρόόωπα άλλη οδός

e (Εισέρχονται οί φέροντες τδ φέρετρον τοΰ βασιλεως 
"Ερρίκον τοΰ "Έκτου, ευγενεϊς δορυφόροι και ή Λαίδη 
Αννα ΰρηνοΰσα).

“Αννα.
Καταθέσατε, καταθέσατε το έντιμον φοοτίον σας, άν 

είναι δυνατόν να κλεισθη ή τιμή έντός φερέτρου. 
Αφετε με να επιτελέσω πενθιμον καθήκον θρηνοΰσα τόν 

πρόωρον θάνατον τοΰ έναρέτου Λανκάστερ. Ατυχής καί 
παγετωόης μορφή άγιου Βασιλεως,ωχρά τέφρα τοΰ οίκου 
του Λαγκαστερ, λειψανον αναιμον τοΰ βασιλικού έκεί- 
νου αίματος, συγχώρησαν μοι νά έπικαλεσθώ τήν σκιάν 
σου όπως ακουση τους θρήνους τής δυστυχοΰς Άννης, 
συζυγου τοΰ υιοΰ σου Εδουάρδου σφαγέντος ύπό τής 
ιδίας χειρός, ήτ·ς κατήνεγκε τά τραύματα ταΰτα. Ίδέ 
έπί τών τραυμάτων τούτων έκ τών οποίων άπέπτει ή ζωή 
σου, χύνω τό ανωφελές βάλσαμον τών δακρύων μου. Κα- 
τηραμένη ή χείρ ή άνοίξασα τάς ολέθριας ταύτας πλη- 
γας. Κατηραμενη η καρδία η τολμησασα τοιαύτην πρά- 
ξιν. Κκτηραμένον τό αίμα τό προκαλέσαν τήν ροήν τοΰ 
αίματος τούτου. Είθε νά έπιπέσωσιν έπί τής κεφαλής 
τοΰ μυσαροϋ έκείνου κακούργου οστις κατέστησεν ήυ,ας 
τόσον δυστυχείς διά τοΰ θανάτου σου, δυστυχήματα φο- 
βερώτερα έκείνων όσα δύναμαι νά εύχηθώ είς έχίδνας 

τινες παραγγέλλουν νά αποδιδωμεν καλόν αντί κακού 
καί νά εύλογώμεν τον καταρωμενον ημάς ;

Άννα.
Ούτε θειον ούτε άνθρώπινον νόμον γνωρίζεις κακούρ

γε. Καί τά άγριώτερα τών θηρίων εχουσιν αίσθημα ευ- 
σπλαγχνίας.

Γλόστερ.
’Εγώ δέν έχω κανέν αίσθημα, καί κατά συνέπειαν 

δέν είυ.αι Οηρίον.
“Αννα.

ΤΩ τοΰ θαύματος νά άκούη τις δαίμονα λέγοντα τήν 
άλήθειαν.

Γλόστερ.
ΤΩ τοΰ έτι μεγαλητέρου θαύματος νά βλέπη άγγελον 

τόσον έξωργισμένον. Άνέχθητι θεία, γυναικεία τελειό- 
της, ούοάνιε άγγελε, νά άπολογηθω δια τα υποθετικά 
υ.ου έγκλήματα έν πάση λεπτομέρεια.

Άννα.
Άνέχθητι δαίμων καταχθόνιε νά καταρασθώ σέ τόν 

έπάοατον διά τα γνωστά σου ταΰτα κακουργήματα.
Γλόστερ.

Θέλησαν σύ ή ώραιοτέρα πάσης περιγραφής νά άκού- 
σης μέ ύπομονήν τήν δικαιολογίαν μου.

“Αννα.
Σύ ό ύπέο πασαν φαντασίαν φαυλότερος, έν μόνον μέ

σον πρός δικαιολογίαν σου έχεις, τήν άγχόνην.
Γλόστερ.

Δεικνύων τοιαύτην άπελπισίαν Οά έγενόμην κατήγο
ρος έμαυτοϋ.

Άννα.
Μόνη ή άπελπ.σία δύναται νά σέ δικαιολογήση έάν 

έκδικηθής σύ εαυτόν διάτας δολοφονίας σου.
Γλόστερ.

Καί άν δέν τούς έφόνευσα ;
Άννα.

Τότε δέν Οά ήσαν νεκροί, άλλά είναι νεαροί καί έφο- 
νεύθησαν ύπό σοΰ βδελυρέ δαΐμον.

Γλόστερ.
Δέν έφόνευσα έγώ τον σύζυγόν σου.

Άννα.
Τότε λοιπόν ζη.

Γλόστερ.
“Οχι άπέθανε φονευθείς ύπό τής χειρός τοΰ Έδου- 

άοδου.
“Αννα.

Ψεύδεσαι άναιδώς. Ή βασίλισσα Μαργαρίτα είδε τό 
ίδικόν σου ξίφος άχνίζων έκ τοΰ αίματός του, τό ξίφος 
έκεΐνο τό όποιον διηύθυνες καί κατά τοΰ στήθους της, 
άλλ’ οί άδελφοί σου άπεσόβησαν τό πλήγμα.

Γλόστερ.
Προεκλήθην έκ τών συκοφαντιών αύτής δΓ ών έπέρ- 

οιπτεν έπ’ έμοΰ τά έγκλήματα έκεί-ων.
“Αννα.

Προεκλήθης υπό τής αιμοχαρούς ψυχής σου ητις μόνον 
φόνους ονειροπολεί. Δέν έφόνευσας σύ τόν Βασιλέα τούτον ;

Γλόστερ.
Τό παραδέχομαι.

Άννα.
Ναί τό παραδέχεσαι άκανθόχοιρε. Είθε νά ,παρκδ,εχθη 

καί ό Θεός τήν δέησίν μου καί νά σέ τιμωρηση όια, τα 
έγκλήματά σου. ΤΩ πόσον εύγενής γλυκύ; και ενάρε
τος ήτο.

δοάκοντας καί ολα τά ιοβόλα ερπετά τής γής· άν άπο- 
κτήση τέκνον, είθε τό τεκνον τοΰτο τερατώδες έκτρωμα 
προώρως γεννηθέν, νά προξενεί τρόμον διά τής ειδεχθούς 
καί παρά φύσιν μορφής του καί είς αύτην τήν εύέλπιδα 
αητέρα του, καί νά κληρονομήση τήν μοχθηρίαν τοΰ πά
τους. Άν έχη σύζυγον νά καταντήση αύτη τόσον δυστυ
χής διά τοΰ* θανάτου αύτοΰ, δσον έγώ διά τοΰ θανάτου 
τοΰ συζύγου μου καί τοΰ ίδικοΰ του θανατου. Ελθετε 
ύπάγωμεν πρός τόν Τσέρσεϋ μετά τοΰ ίεροΰ φορτίου τό 
όποιον παρελάβαμεν έκ τής εκκλησίας τοΰ Αγίου Παύ
λου ινα τό ένταφιάσωμεν έκεϊ. Οταν δε καταβαλλεσθε 
ύπό τοΰ βάρους δύνασθε νά άναπαύεσθε, έν ω έγώ Οά 
Οοηνώ έπί τοΰ νεκρού, τοΰ βασιλέως Ερρίκου.

(Εισέρχεται δ Γλόστερ), 
Γλόστερ.

Σταθήτε, αφετε κάτω τόν νεκρόν σείς οί κομίζοντες 
αύτόν.

Άννα.
Τίς ζοφερός μάγος έξορκίζει τόν δαίμονα τούτον διά 

νά έμποδίσητήν έκτέλεσίν καθήκοντος ίεροΰ ;
Γλόστερ.

Αχρείοι, αφετε κάτω τό πτώμα, διότι μά τόν Άγιον 
Παΰλον, Οά μεταβάλω είς πτώμα έκεΐνον όστις άπει- 
θήσει.

Εύγενής.
Παραμέρισε άρχων καί άφες το φερετρον να πέραση. 

Γλόστερ.
Βάναυσε δούλε, στάσου, άφ’ ού έγω σε διατασσω· 

ύψωσε τό δόρυ σου ύψηλότερον τοΰ στήθους μου, διότι 
μάτόν “Αγιον Παΰλον Οά σέ ποδοπατήσω διά τήν αύ- 
Οάδειάν σου.

Άννα.
Πώς τρέμετε- έφοβήθητε όλοι; Φεΰ ! δέν σας μέμ- 

φομαι διότι είσθε* θνητοί καί οφθαλμοί θνητών δέν 
δύνανται νά ύποφέρουν τήν θεάν τοΰ δαιμονος. Οπισω 
φοβερέ τοΰ Άδου* λειτουργέ. Μόνον έπί τοΰ φθαρτού 
σώματός του είχες έξουσίαν όχι έπι τής ψυχής του. 
Φύγε διά τούς οίκτιρμούς τοΰ Θεοΰ.

Γλόστερ.
Μή έξοργίζεσαι τόσον, γλυκεία αγία. 

Άννα.
Βδελυρέ δαΐμον φύγε άπ’ έδώ, έν όνόματι,τοΰ, θεοΰ, 

καί άφες ήμας ήσύχους, διότι μετέβαλες είς κολασιν 
τήν εύδαίμονα γήν πληρωσας αυτήν δια κραυγών 
άρας καί στόνων οδύνης. Εαν η θέα τών κακουργημάτων 
σου σέ τέρπει παραίτησον τό δείγμα τών δολοφονιών 
σου. Ίδέτε κύριοι, ίδέτε τά τραύματα τοΰ νεκρού Έρρί- 
χ,ου* ανοίγουν 7ϋάλ’«ν τα τνα ρομ.ενα αυτών στόματα χαν 
αψ,οοροοΰν έκ νέου. Έρυθρίασον, ερυΟριχσον σωρεία φαυ- 
λων άσχημιών. Ή παρουσία σου προξενεί την αιμορρα
γίαν ταύτην έκ τών κενών καί ψυχρών τούτων φλεβών. 
Ή άπάνθρωπος καί θηριώδης πραξις σου προκαλει την 
παρά φύσιν ταύτην αιμορραγίαν. Ω Θεε, συ ο δημιουρ- 
γήσας τό αιμα τοΰτο έκδίκησον τον θανατον του. Ω 
γή ! σύ, ή καταπίνουσα τό αίμα τοΰτο εκδικησον τον 
θάνατόν του, πλήξον ούρανε δια τών κεραυνών σου τόν 
δολοφόνον, ή μάλλον σχίσου γή καί κατάπιε αύτόν 
ζώντα, δπως καταπίνης τό αίμα τοΰ αγαθού τουτου Βα- 
σιλέως, τόν όποιον έσφαξεν ή χείρ αύτοΰ υπό τοΰ Αδου 
διευθυνομένη.

Γλόστερ·
Δέν γνωρίζεις, δέσποινα, τούς νόμους τοΰ ελέους αί-
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Γλόστερ
ΤΗτο τοσούτφ μάλλον άξιος τής βασιλείας τών ού:·α- 

νών δπου νυν εύρίσκεται.
“Αννα.

Είναι είς τόν ούρανόν δπου σύ βεβαίως δέν θά ύπάγης. 
Γλόστερ.

Τότε πρέπει νά μέ εύχαριστής διότι τόν έβοήθησα νά 
μεταβη έκεϊ. Ή θέσις του μάλλον ή:ο έν τώ ούρανώ ή 
έν τή γή. ' ' *

Άννα.
Σοϋ όμως ή μόνη κατάλληλος θέσις είναι ή κόλασις. 

Γλόστερ.
, ^πα?Ζε’· και ί41* άλλη θέσις, άν μου έπιτρέπεται νά 

την όνομάσω.
Άννα.

Καμμία ειρκτή ίσως.
Γλόστερ.

Τό δωμάτιον τοϋ ύπνου σου.
Άννα.

Ο Εφιάλτης να κατοικήσ-ρ έκεϊ δπου αναπαύεσαι.
-π , Γλόστερ.
Εστω κυρία έως βτου άναπαυθώ είς τούς κόλπους σου. 

Άννα.
Τό έλπίζω.

, Γλόστερ.
, Εγω είμαι βέβαιος. Άλλά άγαπητή Λαίδη “Αννα, άς 
αφησωμεν τήν δριμείαν ταύτην συζήτησιν και άς όμιλη- 
σωμεν σοβαρωτερον. Μήπως ό προκαλέσας τόν θάνατον 
των Πλανταγενετών τούτων, Ερρίκου καί Έδουάρδου, 
οεν εινε τοσον άςιομίμητος όσον καί ό έκτελέσας αύτόν.

, , ’Άννα.
-,υ προεκαλεσες καί σύ έξετέλεσας αύτόν.
, , Γλόστερ.
Η καλλονή σου ύπήρξεν ή αφορμή τοϋ άποτελέσμα- 

. ος του . ου. Η καλλονή σου ητις εμφαν.ζομένη ένωπιόν 
μου και κατά τήν ώραν άκόμη τοΰ υπνου μέ παοώτρυνε 
να φονευσω ολον τό ανθρώπινον γένος δ.ά νά δυνηθώ καί 
μιαν μονον ώραν,νά άναπαυθώ έπί τοΰ ώοαίου σου στήθους.

„ λ “Αννα.
. ’^«μην τό φαντασθώ σοϋ λέγω, δολο

φόνε, οτι θά κατέστρεφον διά τών ονύχων μου τήν καλ
λονήν τοΰ προσώπου μου.

< Γλόστερ.
Ουδέποτε οί οφθαλμοί μου θά ήνείχοντο τήν κατα

στροφήν τοιαύτης καλλονής. Δέν θά τό έποαττες άν ήυ.ην 
πλησίον σου. Αύτη μέ ζωογονεί δπως ό ήλιος τό σύμ- 
παν. Κίνα’, και φώς και ζω*^ |χου.

Άννα.
, II ζοφερά νύξ νά καλύψη τό φώς σου καί ό θάνατος 

την ζωήν σου.
Γλόστερ.

Μή καταράσαι τόν εαυτόν σου ώραϊον πλάσμα. Είσαι 
αμφοτερα καί φώς καί ζωή μου.

Άννα.
Είθε νά ήμην διά νά σέ εκδικηθώ.

Γλόστερ.
, Είναι έρις παρά φύσιν τό νά ζητής νά έκδικηθής τόν 
άγαπώντά σε. *

γ>τ Άννα.
Είναι δίκαιον καί εύλογον νά έκδικηθώ τόν φονέα τοΰ 

συζυγου μου.
„ Γλόστερ.

Εκείνος δστις σέ έστέρησε τοΰ συζύγου σου, έπραξε

τοΰτο διά νά σέ βοηθήση πρός εύρεσιν άλλου καλλιτέρου. 
Άννα.

Δεν υπάρχει επι τής γής καλλίτερος έκείνου. 
Γλόστερ.

Γπάρχει ό άγαπών σε πλειότεοον.
Άννα.

Είπε τό δνομά του.
Γλόστερ.

Πλανταγενέτης.
Άννα.

Άλλ' ήτο έκεΐνος.
Γλόστερ.

Ναι έχει τό αύτό ό'νομα άλλ’ ήτο φύσεως άνωτέρας. 
Άννα.

Ποΰ είνε ;
t Γλόστερ.

Εδώ. (Ή" Αννα πτύει αύτόν). Διατί μέ πτύεις ; 
Άννα.

Είθε νά ήτο δηλητήριον.
Γλόστερ.

Δεν έξήλθε ποτέ δηλητήριον άπό τόσον γλυκύ μέοος. 
Άννα.

Ουδέποτε έπεσε δηλητήριον έπί μυσαροτέρου φρύνου. 
Φύγε απ εμπρός μου. Ή θέα σου πληγώνει τούς οφθαλ
μούς μου.

Γλόστερ.
Οί οφθαλμοί σου γλυκεία δέσποινα, έπλήγωσαν τούς 

ιδικούς υ.ου.

Τ Άννα.
Είθε να ησαν βασιλίσκοι διά νά σέ φονεύσουν. 

Γλόστερ.
Είθε να ησκν δια να άποθάνω άμέσως διότι τόρα, ένω 

μέ φονεύουν, μέ άφινουν ζώντα. Οί οφθαλμοί σου άπέ- 
σπασαν δάκρυα πικρά έκ τών ΐδικών μου καί κατησχυ- 
ναν αύτους δια παιδαριωδών κλαυθμών.

Του; οφθαλμού; εκείνους,οί όποιοι ούδέποτε έχυσαν δά- 
ζί^α οίκτου ουτεδταν ό πατήρ μου Ύόρκης καί ό Έδου- 
αρδος έκλαιον ακουοντες τού; οδυνηρού; θρήνους, οΰς έξέ- 
βαλεν ό Ροτλανδος βλεπων τό ξίφος τοΰ άγριου Κλέρ- 
φορτ κραδαινομενον επ αύτοΰ. “Οχι, ούτε δταν ό άρηΐ- 
φιλος πατήρ σου διηγείτο ώς παιδίον τό θλιβερόν γεγο
νός τοΰ θανάτου τοΰ πατρός μου, καί διέκοπτε πολλά- 
κις^ την διηγησιν στενάζων καί κλαίων κατά τοιοϋτον 
τρόπον ώστε οί παριστάμενοι πάντες έβρεχον τάς πα
ρειά; των δια τών δακρύων ώς δένδρα λουόμενα ύπό 
τής βροχής. Κατα την Ολιβεράν έκείνην στιγμήν οί αρ
ρενωπός μου οφθαλμοί δέν έχυσαν αδυναμίας δάκρυα. 
Αλλ οτι δέν ισχυσαν αί θλίψεις αυται, ζατώρθωσεν ή 

καλλονή σου άποτυφλώσασα αύτούς διά τής ροής τών 
δακρύων. Ουδέποτε ικετέυσα, ούτε φίλον ούτε έχθρόν. 
Ούδέποτε η γλώσσα μου ήδυνήθη νά μάθη γλυκείς καί 
θωπευτικούς λόγους. Αλλά τόρα δτε ή καλλονή σου 
ε.ναι τό ποθητόν μου γέρας, ή ύπεοήφανος καρδία μου 
ιζ.ετευει και προτρέπει την γλώσσάν μου νά όμιλήσν). 
( Η Αντα ρίπτει επ αύτοΰ βλέμμα περιφρονητικόν). 
Μη δίδασκες εις τα χείλη σου τοιαύτην περιφρόνησιν, 
διότι εγειναν δια το φίλημα καί όχι διά νά περιφρο- 
νοΰν. Εαν ή φιλέκδικος καρδία σου δέν δύναται νά 
συγχώρηση, ιδού λαβε τό κοπτερόν τοΰτο έγχειρίδιον 
και βυθισον αυτό εις το άδολον στήθος μου, ΐνα έξέλθη 
εκειθεν η λατρευουσα σε ψυχή. Ιδού, τό παρουσιάζω 
γυμνόν εις τό θανατηφόρον πλήγμά σου καί γονυπετής 
σε ικετεύω να με φονεύσης. ('Ο Γλόστερ ανοίγει τό στή-

Άννα.
Έξ όλης τής καρδίας, καί χαίρω πολύ βλέπουσα σε 

μετανοοΰντα τόσον. ’Έλθετε μαζί μου Τρισσελ κχι 
Βκρκλύ.

Γλόστερ.
Είπε μοι «Χαίρει,.

’Άννα.
Ζητείς πλειότεοον παρ' δτι σοΰ άξίζει, άλλ επειδή 

μέ διδάσκεις τίνι τρόπω νά σε κολακεύσω, φαντασου 
οτι είπον ήδη «Χαϊρε». (Εξέρχονται ή Λαίδη’Άννα, ό 
Τρίσελ καί ό Βαρκλύ).

Γλόστερ.
Κύοιοι σηκώσατε τον νεκρόν.

Εύγενεϊς.
Πρός τόν Chirtey θά ύπάγωμεν Μυλόρδε ;

Γλόστερ.
“Οχι πρός τόν Whitefriaes, περιμείνατέ με έκεϊ. 

(Εξέρχονται δλοι έκτος τοϋ Γλόστερ).
Έκαμεν ποτέ κάνεις τοιαύτην έρωτικην εξομολογη- 

σιν ; Κατέκτησε ποτέ κάνεις γυναικειαν καρδιαν κατά 
τοιοϋτον τρόπον ; Θά τήν λάβω, αλλα δεν θα την φυ
λάξω πολύ. Πώς ! έγώ ό φονεύσας τόν σύζυγόν της καί 
τόν πατέρα του νά τήν κατακτήσω καθ ήν στιγμήν η 
καρδία της μέ έμίσει σφοδρότατα, και είχεν αρας, είς τό 
στόμα καί δάκρυα είς τούς οφθαλμούς και πλησίον χυ- 
τής τό αίμόφυρτον μαρτύριον τοΰ μίσους της. Οτε ό θεός, 
ή συνείδησίς της καί τό φέρετρον τοΰτο ήρέθ'ζαν αυτήν 
έναντίον μου, ένφ έγώ ώς μόνον βοηθόν πρός υποστηρι- 
ξιν τών παρακλήσεών μου είχον τόν διάβολον καί τα ά
πιστά βλέμματά μου. Καί δμως την κατεκτησα. Γίναι 
τό ίδιον ώς νά έπαιζα τόν κόσμον ολον αντί μ/)δενο,. 
Α'. έλησμόνησεν ήδη τόν αγαθόν εκείνον πριγκηπα Ε- 
δουάρδον τόν σύζυγόν της, τόν οποίον έν στιγμή οργής 
έφόνευσα είς Τούβερυ πρό τριών μηνών τόν χαριέστερον 
καί έρασμιώτερον τών ανθρώπων, είς δν η φυσις επιδαψι
λέυσε τά δώρά της, νέον, άνδρεϊον, φρόνιμον καί καθ ολα 
ηγεμονικού χαρακτήρας. Τοιοϋτον τέλος ομοιοντοΰ όποιου 
δέν δύναται νά παρουσιάσϊ) ο κοσμος ολος. Και όμως κα 
ταβιβάζεται έπί τοσοΰτον, ώστε να στρεφ/1 τα βλεμ 
ματα πρός εμέ τόν άποκόψαντα την λαμπραν νεο.ητα 
τοΰ έρασμίνου έκείνου ήγεμόνος, πρός έμέ τόν καταδι- 
κάσαντα αύτήν είς τήν θλιβεραν τής χηρείας κλίνην,προς 
έμέ τόν μή δυνάμενον ολόκληρον νά έξισωθή προς το 
ήμισυ τοΰ Έδουάρδου, πρός έμέ τόν χωλόν καί τοσοΰτον 
δύσμορφον. Στοιχηματίζω τό δουκάτον μου πρός εν ά
θλιον δηνάριον, δτι κακώς έκρινα εαυτόν μέχρι τοΰ ε. 
Μά τήν ζωήν μου, μέ θεωρεί άνθρωπον θαυμασιας δια- 
πλάσεως μολονότι έγώ δέν δύναμαι νά θεωρήσω εμαυτον 
ώς τοιοϋτον. Θ’ άποφασίσω τά έξοδα ένός καθρεπτου, 
καί θά μισθώσω μίαν η δύο εικοσάδας ραπτών, δια να 
σπουδάζω τούς κάλλιον άρμόζοντάς με συρμούς. Αφ, ου 
ή ιδία μου φύσις μέ εύνοεϊ θά ύποστώ όλίγας όαπανας 
διά νά διατηρήσω τήν εύνοιάν της. Άλλα πρώτον ας 
κλείσωμεν αύτόν τόν σύντροφον είς τόν τάφον του και 
έπειτα θρηνών καί όδυρόμενος έπανέρχομαι πρός την αγα
πητήν μου φίλην. Έν τούτοις έως δ,του άγορασω κα- 
Ορέπτην, λάμπε ήλιε λαμπρέ διά νά δύναμαι περίπατων 
νά βλέπω τήν σκιάν μου. (’Εξέρχεται)

&ός τον ή δέ "Αννα άποπειράται νά πλήξη αύτόν). . 
Όχι, μή διστάζης, έγώ έφόνευσα τόν βασιλέα 'Ερρί
κον* ναι, άλλά ή καλλονή σου μέ ώθησεν είς τοΰτο. 
Ναι, φόνευσόν με, έγώ έδολοφόνησα τόν νέον Έδουάρ- 
δον άλλά τό ούράνιόν σου ζ.άλλος μέ παρεκίνησεν είς 
τοΰτο. (Ή "Αννα ρίπτει κατά γής το έγχειρίδιον). "Η . 
άνάλαβε τό έγχειρίδιον, ή λάβε με σύζυγον.

Άννα.
Σήκω, πανοΰργε, έπιθυμώ τόν θάνατόν σου·, άλλά δέν 

θέλω νά γίνω δήμιός σου.
Γλόστερ.

Τότε διάταξόν με νά φονευθώ, θά τό πράξω.
’Άννα.

Τό είπα ήδη.
Γλόστερ· ·

Ναί, άλλά έν τή οργή σου. Έπανάλαβέτο, καί τότε 
διά μιας μόνης λέξεως ή χειρ εκείνη, ητις εξ έρωτος 
πρός σε έφόνευσεν έκεϊνον δν ήγάπας, θά φόνευαν) παλιν 
έξ έρωτος πρός σε, έκεϊνον, οστις σέ άγαπη είλικρινε- 
στερον. Ούτω θά είσαι συνένοχος διά τόν θάνατον άμφο- 
τέρων.

Άννα.
Έπεθύμουν νά έγνώριζον την καρδιαν σου.

Γλόστερ- 
Οί λόγοι μου δεικνύουν αύτήν.

Άννα.
Φοβοΰμ α μή καί οί δυο εινε ψευδείς.

Γλόστερ.
Τότε δέν ύπήρξε ποτέ άνθρωπος ειλικρινής.

Άννα.
Καλά, καλά, άνάλαβε τό ξίφος σου.

Γλόστερ·
Είπε λοιπόν ότι έγένετο ή συμφ.λίωσίς μας.

Άννα.
Αύτό Οκ τό μάθης βραδύτερον.

Γλόστερ·
Δύναμαι νά τό έλπίζω ;

Άννα.
Όλοι οί άνθρωποι φρονώ διά τής έλπιδος ζουν.

Γλόστερ.
Κκταδέχθητι νά φορέσης τό δκκτύλιοντοΰτο.

Άννα.
Τό λαμβάνω, άλλά χωρίς ανταλλαγμα.

Γλόστερ. %
Παοατήοησον πόσον καλώς προσάρμοζε .αι επι του 

δακτύλου σου. Κατά τόν αύτόν τρόπον περιβάλλει το 
στήθος σου τήν δυστυχή μου καρδιαν. Φύλαξε αμφο 
τέρα, διότι καί τά δύο είναι ίδικά σου. Και αν εις τον 
ταπεινόν καί άφοσιωμένον ικέτην σου έπιτρεψή , η I. 
Γ. νά ζητήση χάριν τινά, θά καταστήση αύτον δια 
βίου εύδαίμονα.

Άννα.
Τί επιθυμείς ;

Γλόστερ·
Νά εύκρεστηθής νά άφίσγις τήν εκτελεσιν .ών,θλίβε 

ρών τούτων καθηκόντων είς έκεϊνον οστις έχει ισχυρο- 
τεοον λόγον νά θρηνή καί νά με ταβής άνευ βραδυτητος 
είς Κρόσβιλ οπού θά έλθω νά σοϋ προσφέρω τ<κ ’εδη 
μου, άφοΰ ένταφιάσω έπισήμως εις τό έν Γσερσεϋ ονα 
στήριον τόν εύγενή τούτον Βασιλέα, καί ποτίσω τον 
τάφον του διά τών δακρύων τής μετάνοιας. Δια δια
φόρους άγνώστους λόγους σε ικετεύω να μοΰ καμης αυ 
τήν τήν χάριν.
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ΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ! ΕΝΩΣΕΙΣ
'Η «Ελληνική Έπιθεώρησις» μέ άληθή υπερηφάνειαν συγ

καταλέγει άπό σήμερον μεταξύ τών συνεργατών της τόν κ. Α 
Σπουργίτην. Ό κ. Σπουργίτης Διευθυντής τοϋ 'Υποκαταστήμα
τος τήςΤραπέζης ’Αθηνών, έν Σύρφ, δέν είναι μόνον διαπρε
πής τραπεζίτης άλλά καί δόκιμος συγγραφεύς. Τά έργα τοΰ κ. 
Σπουργίτη διαπνέονται άπό τάς μεγάλας ιδέας τών Συνεργατικών 
Ενώσεων, καί άπό τών στηλών τής « Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» 
θά εΰαρεστηθή νά άναπτΰξη δλον τό εΰρϋ θέμα τόυ, καί τάς 
σωτηρίους ιδέας του, βοηθών καί οΰτος τάς σκέψεις καί τόν σκο
πόν τοΰ Περιοδικού μας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τδ θέμα, δι’ δπερ ή ύπδ τόσον καλούς οιωνούς 
καί μέ τόσον πλουσιαν καί έπωφελή ύλην άρχίσασα 
τήν έκδοσιν της Ελληνική Έπιθεώρησις μοί παρέ
χει φιλοξενίαν, άναφέρεται είς τάς Συνεργατικάς 
Ενώσεις. Τήν πραγματείαν ταύτην άνέγνωσα πρδ 
τριετίας έν Σύρφ έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου τής 
’Αλληλοβοήθειας. Έκρινα δτι ή δημοσίευσις ταύτης 
θά ήδύνατο νά παράσχη ώφέλειαν, ώς άφορώσης 
συνδυασμούς άπδ κοινού άνθρωπίνης έργασίας, ήτις 
κατά τά τελευταία έτη έδείχθη έξόχως ευεργετική 
είς τήν καθόλου οικονομίαν τόσων έθνών.

Τδ θέμα είναι ύπερμέτρως εύρύ· περιλαμβάνει 
ποικιλίαν μεγάλην ειδών, τά όποια έδημιούργησεν ή 
άνθρωπότης, δπως κατορθωθή διά τοΰ συνασπισμοΰ 
ή προαγωγή ύλική καί ήθική τών συνεταιριζομένων. 
Έκ τής έμής μελέτης άποκλείονται αί έταιρίαι τοΰ 
έμπορικοΰ νόμου, δμόρρυΟμο·., ετερόρρυθμοι, μετοχι- 
καί, άνώνυμοι, ώς έπίσης καί οί εύρύτεροι συνεται
ρισμοί, οί κερδοσκοπικοί μάλλον συνεταιρισμοί, οί 
σκοποΰντες τήν εισαγωγήν μονοπωλίων, τήν κατά- 
κτησιν είδους τίνος, τδν αυθαίρετον προσδιορισμόν 
τής τιμής είδους τίνος· τά άρχαιότερον λεγόμενα 
accaparments τά συνδικάτα τοΰ καρτέλ, τά τραστ.

Ή διατριβή μου περιλαμβάνει τάς ενώσεις με
ταξύ προσώπων, τοΰ αύτοΰ ή συγγενοΰς κλάδου έρ
γασίας, πρδς τδν σκοπόν προαγωγής τών συμφερόν
των αύτών. ’Αλλά καί πάλιν τδ θέμα περιοριζόμε- 
νον έντδς τών δρίων τούτων είναι τόσον εύρύ, ώστε 
μέ αναγκάζει νά περιορισθώ είς κινηματογραφικήν 
άναπαράστασιν τοΰ δλου. ’Οφείλω νά όμολογήσω 
δτι κατά προτίμησιν καί άπδ σκοποΰ έπιλαμβάνο- 
μαι γενικωτέρων θεμάτων, καθ’ δσον φρονώ δτι έν 
Έλλάδι, ένθα ή γενική λαϊκή άνάπτυξις έστί παρη- 
μελημένη, πρδ παντός δέ αί οικονομικά! γνώσεις δέν 
έτυχον τδ παράπαν καλλιεργίας, πρέπει πρώτον νά 
προσπαθήσωμεν νά χαράξωμεν τδ σχεδιάγραμμα, 
σχηματίσωμεν τδν σκελετόν, θέσωμεν τά θεμέλια 
προσκομίζοντες τά αναγκαία υλικά καί βραδύτερου 
νά άρχίσωμεν έπί βάσεων στερεών τήν οικοδομήν 
τών μερών, έκλέγοντες τούς καταλλήλους λίθους, 
Οέτοντες έκαστον είς τήν οίκείαν καί προσήκουσαν 
Οέσιν.

’Εκείνο, διά τδ όποιον είργάσθην καί έλπίζω δτι 
τδ κατώρθωσα, είναι νά δώσω σαφή καί άκριβή ιδέαν 
τί είναι συνεργασία, νά μή παραλείψω ούδέν τδ σπου-

δαϊον, νά καταστήσω γνωστά τά διάφορα είδη, 
νά καταστήσω καταληπτόν πώς δι’ αύτών ό έπαγ- 
γελματίας, ό μικρός δ έπαγγελματίας, κατορθώνει 
νά βελτιώση έν γένει τήν θέσιν του, νά ύπερασπίση 
τά συμφέροντά του, νά καταστήση έπικερδεστέραν 
τήν έργασίαν του, νά έλαττώση τάς δαπάνας του.

Α. ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ δρ.

ΡΩΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΔΟΣΤΟΓΕΒΣΚΗ

td χρετοϊγηοΓοο ω ο γαμοζ
(Διήγημα)

ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

Αύτάς τάς ημέρας είόα γάμον... άλλ’ όχι, καλύτερον 
Οά σας διηγηθώ Six τδ δένδρον τών Χριστουγέννων.

Ό γάμος μοΰ ήρεσε άλλά τδ άλλο έπεισόδιον είνε 
καλύτερον.

Δέν εΐξεύρω διατί, δταν έβλεπα αύτδν ;δν γάμον 
ένεθυμήθην τδ δένδρο εκείνο. Αύτδ εδώ νά πώς έγινε. 
'Ακριβώς πρδ πέντε έτών τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους 
μέ προσεκάλεσαν σ’ ένα παιδικό χορό. Τδ πρόσωπον, 
τδ όποιον μέ προσεκάλεσεν ήτο γνωστόν, μεγάλης πε
ριωπής, μέ σχέσεις, μέ ραδιουργίας, ούτως ώστε ήδύνατο 
κανείς νά ύποθέσγ) ότι ή παιδική αύτή έορτή ήτο πρό- 
φζσις διά τούς γονείς νά συναΟροισΟοΰν διά νά συζητή
σουν δΓ άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα μέ άΟώον δήθεν 
τρόπον ή κατά τύχην.

’Εγώ ήμην άνθρωπος ξένος, ζητήματα ύλικά δΓ εμέ 
δέν ύπήρχον καί δΓ αύτδν τδν λόγον έπέρασα τήν βρα
διά μου αρκετά άνεξάρτητος. ’Εδώ ήτο καί ένας άλλος 
κύριος, ό όποιος καθώς φαίνεται ούτε εις γένος άνήκεν 
ούτε εις καμμίαν φυλήν, άλλ’ όστις έβρέθη κατά τον ΐόιον 
μέ έμέ τρόπον εις τήν οικογενειακήν αύτήν εύτυχίαν.

Αύτδς πρώτα άπ’ όλους μοΰ έκαμε έντύπωσι. Ήτο 
ύψηλός, άδύνατος, σοβαρός, ένδεδυμένος καθώς πρέπει- 
άλλ’ έφαίνετο βτι δέν είχε ορεξι διά τήν χαοά καί τήν 
οικογενειακήν εύχαρίστησι- όταν άπεσύρετο είς καμμίαν 
γωνίαν τότε άμέσως έπαυε νά χαμογελίγ καί σούφρωνε 
τά πυκνά του μαΰρα φρύδια. Γνωστούς έκτδς τών οικο
δεσποτών δέν είχε ψυχή, έφαίνετο οτι τρομερά έπληττεν, 
άλλ’ ότι συνάμα προσεπάθει νά παίζν) μέχρι τέλους τδ 
ρόλον έντελώς εύχαριστημένου καί εύτυχισμένου άνθοώ- 
που. Κατόπιν έμαθα ότι ό κύριος αύτδς ήτο άπό έπαρ- 
χία, ότι είχε κάποια σοβαρά εργασία εις τήν πρωτεύου
σαν, ότι έφερε πρδς τδν οικοδεσπότην συστατικήν έπι- 
στολήν καί βτι ό τελευταίος αύτδς τδν έπροστάτευε όχι 
COI1 amove καί τδν προσεκάλεσε είς τήν παιδικήν έοο- 
τήν απλώς άπδ εύγένεια.

Χαρτιά δέν έπαιζαν, ποϋρα δέν τοΰ προσέφερον, κανέ
νας δέν συνωμίλει μαζί του, ίσως διότι άπδ μακρυά έν- 
νόησαν τδ πτηνό άπδ τά πτερά του καί δΓ αύτούς τούς 
λόγους, ό Κύριός μου ήτο ήναγκασμένος, μόνο καί μόνο 
διά νά τοποθετήσ-/) τά χέρια, όλο τδ βράδυ νά χαϊδεύη 
τις φαβορίτες του. Άλλ’ αύτδς τάς έθώπευε μέ τόση 
μέριμνα ώστε άμα τδν έβλεπε κανείς, Οετ ικώτατα ήδύ
νατο νά σκεφθί] ότι κατ’ άρχάς έδημιουργήθησαν τά γέ- 
νεια του καί κατόπιν έτοποθετηθη αύτδς ό κύριος διά 
νά τά χαϊδεύη.
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διά. Πολύ ενδιαφέροντα εινε σ’ αύτά τά πρώτα άνεξάρ- 
τητα σημεία τής ζωής.

Παρετηρησα ότι τδ άγοράκι μέ τά κόκκινα μαλιά 
μέχρι τοιούτου σημείου έπεθύμησε τά πλεϊστα δώρα τών 
άλλων μικρών, πρδ πάντων τδ Οέατρον, είς τδ όποιον 
πολύ έπεθύμει νά λάβγι μέρος, ώστε άπεφάσισε νά κάμγι 
προστυχιά. Χαμογελούσε καί έκολάκευε τά άλλα παιδιά, 
έδωκε τδ μήλόν του σ’ ένα φουσκωμένο άγοράκι, τοΰ ό
ποιου τδ μανδήλι ήτο γεμάτο άπδ γλυκά καί μάλιστα 
άπεφάσισε νά τδ φέρη έπάνω είς τούς ώμους του, μόνο 
καί μόνο διά νά μή τδ διώξουν άπδ τήν σκηνήν.

Άλλά μετ’ ολίγον κάποιος άτακτος τόν έδειρε άρ- 
κετά. Τδ άγοράκι δέν έτόλμησε νά κλαύσφ. Άμέσως 
όμως παρουσιάσθη ή γουβερνάντα, ή μητέρα του καί τδ 
διέταξε νά μήν ένοχλή τά άλλα παιδιά νά παίζουν. Τδ 
άγόρι τότε μπήκε στδ ίδιο δωμάτιον, είς τδ όποιον εύ
ρίσκετο καί τδ κοριτσάκι. Αύτή τοΰ έπέτρεψε νά τήν 
πλησιάση καί οί δύο ήοχισαν νά στολίζουν τήν κοΰκλα. 
Έκαθήμην σχεδόν μισή ώρα πίσω άπδ τά άνθη καί σχε
δόν άπεκοιμήθην ύπό τδν ψίθυρον τοΰ ξανθού άγοριοΰ 
καί τής καλλονής μέ τοιακοσίας χιλιάδας προίκα, οπότε 
αίφνης έμβαίνει εις τδ δωμάτιον ό ’Ιούλιος . Μαστακό
βιτς. Έπωφελήθη τής έριδος τών παιδιών καί βγήκε 
άπδ τήν αίθουσαν. Παρετήρησε ότι πρδς ένδς λεπτοΰ 
τής ώοας θερμώς ώμιλοΰσε μετά τοΰ πατρδς τής μελ- 
λούσης πλούσιας νύμφης, μετά Τοΰ όποιου μόλις τώρα 
έσχετίσθη, περί κάποιας θέσεως.

Τώρα έσκέπτετο καί ωσάν νά έλογάριαζε είς τά δά

κτυλά του.
— Τριακόσιες...... τριακόσιες έψιθύριζε. "Ενδεκα......

δώδεκα...... δεκατρία... δέκα τέσσερα... δεκαπέντε...
δέκα έξ = πέντε έτη. "Α; ποΰμε μέ 4 °/0 —12 πέντε 
φορές 12 = 60, καί σ’ αύτά τά60... άς ποΰμε, όλα, όλα 
θά είνε πέντε χρόνια, τετρακόσιες. Ναί !.... Μά δέν Οά 
δίδη μέ 4 °/0 ό πονηρός ίσως 8 καί 10 °/0 παίρνει.

Άφοΰ έτελείωσε τάς σκέψεις του ήτοιμάζετο νά έξέλ- 
θη τοΰ δωματίου όπόταν έρριψε βλέμμα έπί’τής κόρης 
καί έσταιιάτησε. Δέν μέ είδε πίσω άπδ τά άνθη εύρι- 
σκόμενον. Μοΰ έφαίνετο πολύ ταραγμένος. Ή ό ύπολο- 
γισμδς έπενήργησεν ή τίποτε άλλο, άλλ’ αύτδς έτριβε τά 
χέρια του καί δέν μπορούσε νά σταθή στδ ίδιο μέρος. 
Αύτή ή’ταραχή έμεγάλωνε μέχρι non plus ultra, δταν 
έσταμάτησε καί έρριψε άλλο βλέμμα άποφασιστικδ στήν 
μέλλουσα νύμφη.

Έπροχώρησε πρδς τά έμπρδς άλλά κατ’ άρχάς έκύτ- 
ταζε γύρω του.

Κατόπιν, στά δάκτυλα, ωσάν νά ήσθάνετο τδν εαυτόν 
του πταίστην ήρχισε νά πλησιάζη τδ μωρό. Έπλησίασε 
μέ χαμόγελο, έσκυψε καί τδ έφίλησε στδ κεφάλι. Ή 
κόρη έπειδή δέν έπερίμενε καμμία έπίθεσι έφώναξε άπδ 
τδν τρόμον.

— Τί κάμνετε σείς έδώ, άγαπητό μου κοριτσάκι, 
ήρώτησε σιγανά, ρίψας γύρω του βλέμμα καί σύρων αύ
τήν άπδ τδ μάγουλο.

— Παίζομε...
— Ά ! μ’ αύτόν ; Ό ’Ιούλιος Μαστακόβιτς στραβο- 

κύτταξε τό άγόρι.
— Μά σύ ψυχοΰλά μου πήγαινε στήν αίθουσα τοΰ 

είπε.
Τδ άγόρι έσιωποΰσε καί τδν έκύτταζε μέ όλάνοιχτα 

μάτια. Ό ’Ιούλιος Μαστακόβιτς πάλιν έκύτταξε γύρω 
του καί πάλιν έσκυψε.

— Αύτό είνε κουκλίτσα, καλό μου κοριτσάκι ;

Έκτδς αύτής τής μορφής, ή οποία κατ’ αύτδν τον 
τρόπον έλάμβανε μέρος είς τήν οικογενειακήν εύτυχίαν 
τοΰ οικοδεσπότου, ό όποιος είχε πέντε χορτάτα άγόρια, 
μοΰ ήρεσε καί ένας άλλος. Άλλ’ ούτος έντελώς ύπδ διά
φορον δψιν. Αύτδς ήτο πρόσωπον. Τδν έλεγον ’Ιούλιον 
Μαστακόβιτς. Άπδ τήν πρωτην ματιά ήδύνατο πας νά 
έννοήσγ) ότι ήτα έπίσηυ-ος ξένος καί εύρίσκετο είς τοι- 
ούτου είδους σχέσεις πρός τδν οικοδεσπότην, είς οποίας 
άκριβώς αύτδς πρδς τδν κύριον τδν χαϊδεύοντα τάς φα
βορίτας του.

Οί οίκοδεσπόται τοΰ έκαμναν άπειρους φιλοφρονήσεις, 
τδν περιποιοΰντο, τδν έκολάκευον, τοΰ έσύσταινον τούς 
ξένους των, ένώ αύτδν είς κανένα δέν έπαρουσίαζον. 11α- 
ρετήρησα οτι τά μάτια τοΰ οικοδεσπότου έγέμισαν δά
κρυα όταν ό ’Ιούλιος Μαστακόβιτς τοΰ είπε διά τήνβρα- 
δυά, πώς σπανίως τόσον εύχάριστα πεθνίΖ τδν καιρόν του. 
Τόσος δέ φόβος μέ κατέλαοεν έπι παρουσίρι τοιούτου προ
σώπου, ώστε άφοΰ έθαύμασα τά παιδιά, άπεσύρΟην είς 
τδ μικρόν δωμάτιον τής ύποδοχής, τδ όποιον ήτο έντε
λώς άδειο καί έκάθισα πίσω άπδ τά άνθη τής οίκοδε- 
σποίνης, τά όποια κκτελάμβανον σχεδόν τδ ήμισυ τοΰ 
δωματίου.

Τά παιδιά ήσαν μέχρις άπιστεύτου σημείου εύχάρι
στα καί καθόλου δέν ήθελον νά ομοιάζουν τούς μεγά
λους παρά τάς συμβουλάς τών διδασκαλισσών καί μητέ
ρων. Είς μίαν στιγμήν άδειασαν τό δένδρο καί έπρόφθα- 
σαν νά κατασπάσουν τδ ήμισυ τών παιγνιδίων των πριν 
μάθουν ποιον είς καθένα άπ’ αύτά άνήκει. ΙΙρδ πάντων 
εύμορφο ήτο ένα άγοράκι μέ μζΰρα μάτια, κατσαρδ, τδ 
όποιον προσεπάθει νά μέ φονεύση διά τοΰ ξυλίνου ό

πλου του.
Άλλ’ ύλην τήν προσοχήν εΐλκυσεν ή άδελφή του, κο

ριτσάκι ένδεκα έτών, χαριτωμένο σαν άγγελάκι, ήσυχο, 
σκεπτικδ,ώχρό, μέ μεγάλα μελαγχολικά έξέχοντα μάτια.

Τήν προσέβαλον τά άγόρια καί διά τοΰτο έφυγεν είς 
τδ ίδιο δωμάτιον άκριβώς όπου έκαθήμην καί άπησχο- 
λήθη μέ τήν κοΰκλάν της.

Οί ξένοι μετά σεβασμού έδείκνυον έναν πλούσιον έμ
πορον, τόν πατέρα της, καί μερικοί έψιθύριζον οτι ς’ τδ 
όνομά της, ώς προίξ, είνε βζλμένες τριακόσιες χιλιάδες 
ρούβλια.Έγύρισα νά δώ αύτούς ποΰ ένδιεφέροντο διά τδ 
γεγονός τοΰτο καί τδ βλέμμα μου έπεσε εις τδν ’Ιούλιον 
Μαστακόβιτς, ό όποιος μέ τά χέρια πίσω, καί μέ τδ κε
φάλι ολίγον ς’ τδ πλάγι, κάπως μετά πολλοΰ ένδιαφέ- 
ροντος προσεΐχε είς τήν φλυαρίαν τών κυρίων αύτών.

Κατόπιν δέν μπορούσα παρά νά θαυμάσω τήν σοφίζν 
τών οικοδεσποτών κατά τήν διανομήν τών δώρων.

'II κόρη, ή όποια είχε ήδη τριακόσιες χιλιάδες προίκα 
λαμβάνει πλουσιωτάτην κούκλαν. Κατόπιν ήκολούθουν 
δώρα κατώτερα άναλόγως τής άξίας τών γονέων όλων 
αύτών τών εύτυχισμένων μικρών. Τέλος τδ τελευταίο 
παιδάκι, άρρι δέκα έτών, άδύνατο, μικροκζμωμένο, μέ 
κόκκινα μαλιά έλαβε μόνον ένα βιβλίο διηγημάτων πραγ- 
[ΐατευόμενον περί τής μεγαλοπρεπείας τής φύσεως, περί 
τών δακρύων τής κατανύξεως κλπ., χωρίς εικόνας καί 
στολίδια. Ήτο υιός τής οίκοδιδασκαλίσσης τών παιδιών 
τοΰ οικοδεσπότου, μιας φτωχής χήρας, άγοράκι πολύ 
φοβισμένο. Ήτο ντυμένο μέ φόρεμα άπδ φτωχό νεγκίνι. 
Άφοΰ πήρε τδ βιβλίο του, άρκετδ διάστημα περιεπάτει 
πλησίον ς’ τά άλλα παιδιά, πολύ έπεθύμει νά παίξη μ’ 
αύτά, άλλά δέν έτόλμα. Έφζίνετο δτι ήσθάνετο άπδ 
τώρα τήν θέσιν του. Αγαπώ πολύ νά παρατηρώ τά παι-
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— Κουκλίτσα άπήντησε μέ δειλία ή κόρη.
— Κουκλίτσζ......μά ξεύρετε άπό τί είνε καμωμένη

ύι κουκλίτσα ;
— Δέν ξεύρω...... έψ’.Ούρισεν αύτή άφοΰ έσκυψε εντε

λώς τό κεφάλι.
— Άπό κουρελάκικ ψυχουλζ μου. Σύ νά πχς άγόρι 

μου στην αίθουσαν είπεν ό ’Ιούλιος Μζστακόβιτς ρίψζς 
αυστηρόν βλέμμα έπί τοΰ παδιοϋ. Τό κοριτσάκι και τό 
άγόρι έσκυθρώπησαν καί έπΐάσΟησαν ό ένας άπό τόν 
άλλον. Δέν ήθελαν νά άποχωρισθοΰν.

— Μά ξεύρετε διατί σας έχάρησαν αύτό τόκουκλάκι, 
είπεν ό ’Ιούλιος Μαστακόβιτς, περισσότερον άκόμη χαμη- 
λώνων την φωνήν του.

— Δέν ξεύρω.
— Διότι είσΟε καλή καί ευπειθής δλην τήν εβδομάδα.
Τώρα ό ’Ιούλιος Μαστακόβιτς ταραγμένος πάρα πολύ 

έκύτταξε και πάλιν γύρω του καί τέλος ήρώτησε μέ 
μόλις άκουομένην φωνήν.

— Θά μ’ άγαπατε, καλό μου κοριτσάκι, όταν έλθω 
στό σπίτι σας ;

Άφοΰ ειπεν αύτά ήθελε άκόμη μιά φορά νά φιλήση 
τήν άγαθήν. κόρην, άλλά τό ξανθό άγοράκ', βλέπον δτι 
αύτή ήτο έτοιμη νά κλζύσ·/), τήν έπιασε άπό τό χέρι 
καί ήρχισε νά κλαυθμηρίζϊΙ άπό πλήρη συμπάθειαν πρός 
αύτήν.

Ό ’Ιούλιος Μαστακόβιτς έθύμωσεν δχι στά άστεΐα.
— Φύγε, φύγε άπ’ έδώ, πήγαινε στήν αίθουσα.
— "Οχι, φύγετε σείς, είπε τό κοριτσάκι, άφήσζτε, 

άφήσατέ τον κζί σχεδόν ήρχισε νά κλαίγ.
Κάποιος έκαμε θόρυβο στήν Ούρα. Ό ’Ιούλιος Μα- 

στακόβ-.τς άμέσως έσηκωσε τό μεγαλοπρεπές του σώμα 
καί έτρόμβξε. Άλλά τό ξανθό άγοράκι έτρόμαξε περισ
σότερον άπό τόν ’Ιούλιον Μαστακόβιτς, άφηκε ,ό κορι
τσάκι καί σιγά σιγά άκουμβών στον στοίχον έφυγε στήν 
τραπεζαρία. Διά νά μή δώση δέ καί ύπονοίζς καί ό ’Ιού
λιος Μαστακόβιτς βγήκε στό αύτό δωμάτιον.

ΤΗτο κατακκόκινος καί έρριψε βλέμμα ς’ τόν κζθρέ- 
πτη ωσάν νά έντράπηκε τον έζυτόν του. "Ισως έθύ- 
μωσε διά τήν ζέσιν του και άνυπομονησίαν. Ίσως τοΰ 
παραξενοφάνηκε ς’ τήν άρχή ό ύπολογισμός ς’ τά δάκτυλα, 
τόσον τόν παρέσυρε καί τόν ένέπνευσε, ώστε λησμονή- 
σας τήν βαρύτητα καί τήν έπισημότητά του άπεφάσισε 
νά φερθγί σάν παιδί καί νά κατακτήσν) διά μιας τό άντι- 
κείμενον μή άποβλέπων εις τό δτι τό άντικείμενον αύτό 
μποροΰσε νά γίν·ρ μετά πέντε έτη μεγάλης άξίας άντι- 
κείμενον.

Καί έγώ έξηλθον μετά τοΰ ’Ιουλίου Μζστακόβιτς είς 
τήν τραπεζαρίαν καί είδον παράδοξον θέζμα. Ό ’Ιούλιος 
Μαστακόβιτς δλος κατακκόκινος άπό τήν άγανάκτησιν 
καί τήν κάκια έφοβέριζε τό ξανθό άγόρι, τό όποιον φεύ- 
γον άπ’ αύτόν μακρυά όέν είξευρε ποΰ νά χωθή άπό τόν 
φόβον.

— Πήγαινε, τί κάμνεις έδώ άθλιε ; Κλέπτεις τά 
φροΰτα έ ; Φύγε.

Τό φοβισμένο παιδί άπεφάσισε νά καταφύγη είς ριψο- 
κίνδυνον μέσον καί έόοκίμασε νά χωθή άπό κάτω άπό τό 
τραπέζι. Τότε ό διώκτης του έξαφθεΐς μέχρις ύπερτάτου 
σημείου έβγαλε τό μεγάλο μπατιστένιο μανδύλι του καί 
ήρχισε νά διώχνη άπ’ έκεΐ τό παιδί, τό όποιον ούτε έκι- 
νεΐτο καθόλου.

Πρέπει νά σημειωσωμεν δτι ό ’Ιούλιος Μαστακόβιτς 
ήτο ολίγον παχύς. Αύτός ήτο άνθρωπος ροδοκκόκινος, μέ 
κοιλίτσα, μέ χονδρά πόδια, μέ μιά λέξι στρογγυλούτσι-

κος σάν καρυδάκι. Ίδρωνε, έφισοΰσε καί έκκοκίνιζε τρο
μερά. Έπί τέλους σχεδόν έξεμάνη, τόσον ήτο μέσα του 
τό αίσθημα τής άγανακτήσεως καί ίσως (ποιος εΐξεύρει) 
τής ζήλειας. Έγέλασα μέ ολη μου τήν καρδιά. Ό ’Ιού
λιος Μαστακόβιτς έγύρισε καί, μολονότι είχε τόση άξια, 
κατεντροπιάσθηκε.

Αύτήν τήν στιγμήν άπό τήν άντικρυνή Ούρα έμβήκενό 
οικοδεσπότης· τό άγοράκι βγήκε κάτω άπό τό τραπέζι 
καί έκαθάριζε τά γόνατά του καί τούς άγκώνάς του. Ό 
’Ιούλιος Μαστακόβιτς έσπευσε νά φέρ·/) τό μανδύλι ς’ τή 
μύτη, τό όποιον έκρατοΰσεν άπό τήν μιά άκρη ς' τά χέρια. 
Ό οικοδεσπότης ολίγον μέ άπορίαν έκύτταξε καί τούς 
τρεις, άλλ’ ώ; άνθρωπος σοβαρός καί γνωρίζων τήν ζωήν 
καί άποβλέπων σ’ αύτήν μέ σοβαρότητα, άμέσως έπωφε- 
λήθη έκ τοΰ δτι βρήκε τόν ξένον του μόνον.

— Νά αύτό τό παιδάκι είνε — δείξας τόν τόν ξανθόν 
—διά τό όποιον είχα τήν τιμήν νά σάς παρακαλέσω....

— Ά ! άπήντησε ό ’Ιούλιος Μαστακόβιτς μή συνελ- 
Οών άκόμη έντελώς.

— Υιός τής γουβερνάντας τών παιδιών μου, έξηκο- 
λούθει ό νοικοκύρης μέ παρακλητικόν ύφος, πτωχή γυ
ναίκα, χήρα, σύζυγος ένός τιμίου ύπαλλήλου καί δι’ 
αύτό.... ’Ιούλιε Μαστακόβιτς, έάν είνε δυνατόν.

— Άχ ! δχι δχι! έφώναξε άμέσως ό ’Ιούλιος Μαστα
κόβιτς· δχι, μέ συγχωρεϊτε Φίλιππε Άλεξίγεβιτς, δέν 
εινε δυνατόν. Έγώ έφρόντισα, δέν ύπάρχει Οέσις, άλλά 
καί έάν υπήρχε, καί τότε, δι’ αύτήν ύπάρχουν δέκα υπο
ψήφιοι, πολύ πεοισσότερα δικαιώματα έχοντες άπ’ αύτόν. 
Κοΐμα, κρίμα.

— Λυπηρόν, άπήντησεν ό οικοδεσπότης, τό παιδί 
είνε σεμνό, ήσυχο...

— Άτακτο, δπως έγώ βλέπω, παρετήρησεν ό ’Ιού
λιος Μαστακόβιτς στρεβλώσας, ύστερικά τό στόμα του, 
πήγαινε, άγόρι μου, τί στέκεσαι, πήγαινε.

Τώρα αύτός καθώ, φαίνεται δέν ήδύνατο νά ύπομείνη 
περισσότεοον καί μέ έκύτταξε μέ τό ένα του μάτι. Καί 
έγώ δέν μπόρεσα νά ύπομείνω καί έγέλασα δυνατά. Ό 
’Ιούλιος Μαστακόβιτς άπεστράφη, καί, πολύ καθαρά δι’ 
έμέ, ήρώτησε ποιος είνε αύτός ό παράξενος νέος. “Ηρχι- 
σαν νά ψιθυρίζουν καί βγήκαν άπό τό δωμάτιον. Κατόπιν 
έβλεπα δτι ό ’Ιούλιος Μαστακόβιτς άκούων τόν οικοδε
σπότην έκινουσε τό κεφάλι.

Άφοΰ έγέλασα άρκετά έπέστρεψα ’ς τήν αίθουσαν. 
Έκεΐ ό μέγας άνήρ περιστοιχισμένος άπό πατέρας καί 
μητέρας οικογενειών, τόν οικοδεσπότην καί τήν οικοδέ
σποιναν κάτι μέ ένθουσιασμό έλεγε σέ μιά κυρία ’ς τήν 
όποιαν τώρα μόλις τόν έσύστησαν. Ή κυρία αύτή κρα
τούσε άπό τό χέρι της τό κοριτσάκι αύτό τό όποιον δέκα 
λεπτά πριν ό ’Ιούλιος Μαστακόβιτς είχε δλην τήν ιστο
ρίαν εις τήν αίθουσαν τής ύποδοχής.

Τώρα αύτός διέσπειρε έπαίνους περί τής καλλονής, 
τής εύφυΐας, χάριτος καί άνατροφής τής καλής κόρης.

Ή μητέρα τόν ήκουε σχεδόν μέ δάκρυα ’ς τά μάτια. 
Τά χείλη τοΰ πατρός έμειδίων. Ό οικοδεσπότης έχαί- 
ρετο διά τήν γενικήν εύχαρίστησιν. "Ολοι οί ξένοι συνη- 
σθάνοντο τήν χαράν καί αύτά τά παιγνίδια μάλιστα πα- 
ρημελήθησαν διά νά μήν έμποδίζεται ή συνομιλία. "Ολη 
ή άτμόσφαιρα ήτο γεμάτη άπό σεβασμό.

ΊΙκουσα πώς συγκεκινημένη ή μητέρα τής ωραίας 
κόοης μέ ωραίας έκφράσεις προσεκάλει τόν Ιούλιον Μα
στακόβιτς νά τήν τιμήση διά τής πολυτίμου έπισκέψεώς 
του, ήκουσα μέ ποιον ειλικρινή ένθουσιασμό ό ’Ιούλιος 
Μζστακόβιτς έδέχθη τήν πρότασιν καί πώς κατόπιν οί
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ήδύνατό τις ποτέ νά φανΐασθή δτι θά έπέβαλλε φό
ρον εισαγωγής έπί τών άποκτωμένων ύπέρ τής έθνι
κής σημαίας σκαφών;

Τδ πράγμα φαίνεται άπίστευτον. Καί δμως εινε 
δυστυχώς αληθές. ’Αλλαχού, ώς έν προηγουμένφ 
άρθρφ έλέχθη, πας έφοπλιστή; άποκτών νέον σκά
φος λαμβάνει διά μόνον τδ γεγονός τοϋτο, δτι ηΰ- 
ξησε τδν αριθμόν τοΰ ένεργετικοΰ τής έθνικής ση
μαίας, ιδίαν αμοιβήν έκ τοΰ δημοσίου ταμείου, ανε
ξαρτήτως τών έπιδομάτων άτινα παρέχονται αύτφ 
κατά τήν ένάσκησιν τής ναυσιπλοΐας. Έν Έλλάδι 
τούναντίον φορολογείται διά τοϋτο. Ή πολιτεία δέν 
ήδυνήθη ή δέν ήΟέλησε μέχρι τοΰδε νά εύρη τήν δια
φοράν ήτις διακρίνει τδν έφοπλιστήν, τδν κατατάσ- 
σοντα είς τάς δυνάμεις τοΰ Έθνους μίαν νέαν παρα
γωγικήν μονάδα, άπδ τοΰ έμπορου τοΰ είσάγοντος 
είδη έκ τοΰ έξωτερικοΰ πρδς κατανάλωσιν.

Είνε όντως άξια μελέτης ή σειρά τών ιδεών καί 
τών γεγονότων έκ τής οποίας προήλθεν ή πρωτά
κουστος αΰτη φορολογία. Κατά τάς ίσχυούσας παρ’ 
ήμΐν διατάξεις ή άναγνώρισις νέου πλοίου, ώς έΟνι- 
κοΰ, καί συνεπώς ή παροχή τοΰ δικαιώματος τής 
σημαίας, γίνεται διά τής προσαγωγής τοΰ έγγράφου 
τής ιδιοκτησίας κατά τήν συνηθεστέραν περίπτωσιν, 
τοΰ συμβολαίου άγοράς τοΰ άτμοπλοίου, ένώπιον 
τής λιμενικής άρχής τοΰ τόπου, δπου τδ πλοΐον πρό
κειται νά νηολογηθή. ’Επιτρέπεται δμως καί πρδ 
τοΰ,είς τήν Ελλάδα, κατάπλου ή άπόκτησις τής έθνι- 
κότητος τοΰ πλοίου διά τής προσαγωγής τοΰ έγ
γράφου τής ιδιοκτησίας ένώπιον τών έν άλλοδαπή 
Προξένων τής Ελλάδος. Τοϋτο δέ γίνεται σχεδόν 
κατά κανόνα έπί τών έν τφ έξωτερικφ καί ιδίως τών 
έν ’Αγγλία, άγοραζομένων άτμοπλοίων.Ό λόγος είνε 
εύνόητος. Εύθύς ώς άγορασθή τδ άτμοπλοιον, τδ 
συμφέρον τοΰ έφοπλιστοΰ έπιβάλλει τήν έκμετάλ- 
λευσιν αύτοΰ καί χρησιμοποίησιν τοΰ πολυτίμου χρό
νου δι’ άμέσου ναυλώσεως.

Έν τφ σημείφ δμως τοϋτο τής προσκτήσεως τής 
έθνικής σημαίας παρεμπίπτει δ περί χαρτοσήμου 
νόμος. Παν έγγραφον συνταχθέν έν τή άλλοδαπή 
καί προσαγόμενον ένώπιον Ελληνικής αρχής δέν 
δύ,αται νά ληφθή ύπ’ δψει άν πρώτον δέν χαρτοση- 
μανθή. Ό περί χαρτοσήμου νόμος (άρθρ. 9) έν τή 
διαχειρίσει τοΰ θέματος τούτου ύπήρξε σοφός καί 
λογικότατος. Διήρεσε τά έν τή άλλοδαπή συντασσό- 
μενα συμβόλαια είς δύο κατηγορίας. Είς τήν πρώ- 
την κατέταξεν έκεινα, δσα έχουσιν άντικείμενον ύπο- 
χρεώσεις έκτελεστέας έν Έλλάδι, ή περιουσίαν κει- 
μένην έν Έλλάδι, καί ταΰτα ύποβάλλει είς πληρω
μήν τέλους άναλογικοΰ, οίον άπαιτεϊται καί έπί τών 
έν Έλλάδι συντασσομένων έγγράφων. Είς τήν δευ- 
τέραν κατηγορίαν κατατάσσονται δλα τά λοιπά έγ
γραφα. Καί κατά συνέπειαν τά συμβόλαια, τά περιέ- 
χοντα παντός είδους συμφωνίας, μή περιλαμβανομέ- 
νας είς τάς δύο άνωτέρω άναφερομένας περιπτώσεις, 
ύποβάλλονται είς πάγιον τέλος δραχμών πέντε.

Είνε προφανές καί διά τούς μή νομικούς, δτι τδ 
συμβόλαιον άγοραπωλησίας πλοίου έν τφ έξωτερικφ

ξένοι άπομακρυνθέντες, δπως ή ευγένεια άπητει έκολά- 
κευον άλλήλους μέ έπαίνους διά τόν έμπορον, τήν κό
ρην καί πρό παντός διά τόν ’Ιούλιον Μαστακόβιτς.

Παντρεμμένος είνε αύτός ό Κύριος ; ήρώτησζ σχεδόν 
φωναχτά έναν άπό τούς γνωρίμους μου, ό όποιος έστέ- 
κετο πλησιέστερον άπ' δλους ’ς τόν ’Ιούλιον Μζστακό

βιτς.
*0 ’Ιούλιος Μζστάκοβιτς έοοιψε έπάνω μου έξεταστι- 

κόν, όργισμένον βλέμμα.
— Όχι άπήντησε ό γνώριμός μου, θλιμμένος μέχρι 

μυχίων τής καρδίας του διά τήν άπροσεξίαν μου, τήν 
όποιαν έγώ μέ σκοπόν έκαμα.

Πρό ολίγων ημερών περνούσε μπροστά ’ς τήν έκκλη- 
σιά κι’ ό κόσμος καί τό πλήθος τών άμαξών μοΰ έκαμαν 
έντύπωσι. Ή ημέρα ήτο ομιχλώδης, ήρχιζε ή παγωνιά 
πέρασα μαζή μέ τό πλήθος ’ς τήν έκκλησία καί είδα 
τόν γαμβρόν.ΤΗτο μικρός, στρογγυλούτσικος άνθρωπάκος, 
μέ κοιλίτσα, άρκετά στολισμένος, έτρεχε, έφρόντιζε καί 
διέταττε. Έπί τέλους ήρχισαν \ά λέγουν, δτι ή νύμφη 
έφθασε. Κατωρθωσα νά χωθώ μέσα 'ς τό πλήθος καί 
είδα θαυμασίαν καλλονήν, διά τήν όποιαν μόλις έφθασεν 

ή πρώτη άνοιξις.
Άλλ’ ή ωραία ήτο ωχρά καί μελαγχολική. Έβλεπε 

πέριξ μέ άφιρρημένο βλέμμα· μάλιστα μοΰ έφάνη πώς 
τά μάτια της ήσαν κόκκινα άπό πρόσφατα δάκρυα. Ή 
κλασσική αύστηρότης έκάστου χαρακτηριστικού τοΰ προ
σώπου της προσέδιδεν σοβαρότητα είς τό κάλλος. Άλλ’ 
ύπό τήν σοβαρότητα αύτήν καί τήν μελαγχολίαν έφαί· 
ιετο άκόμη ή πρώτη παιδική άθώα μορφή, έφαίνετο 
κάτι τι μέχρις άπιστεύτου άθώον, μή στερεοποιηθέν, 
νεανικόν καί έφζίνετο, δτι χωρίς παρακλήσεις, ζητεί 

έλεος.
Έλεγον δτι μόλις πέρασε τάς δυστυχίας. Παρατη- 

ρήσας καλά τόν γαμβρόν, αίφνης άνεγνώρισα τόν ’Ιούλιον 
Μαστακόβιτς τόν όποιον δέν είδα άκριβώς πέντε έτη. 
Παρετήρησα καί αύτην...... Ώ ! Θεέ μου ! "Ηρχισα νά
φεύγω άπό τήν έκκλησίαν. Είς τό πλήθος έλεγα πώς ή 
νύμφη είνε πλούσια, δτι έχει πεντακόσιες χιλιάδες προίκα, 
καί κουρέλια δι’ άρκετές χιλιάδες.

«Ώς τόσο ό υπολογισμός ήτο θαυμάσιος» έσκέφθην 
δταν βγήκα ’ς τόν δρόμον.

ΑΝΝΑ Σ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Β’.

Φόρος εΐοαγωγης τών άτμοπλοίων.

Πανταχοΰ δπου κατενοήθη ή σημασία τής έμπο- 
ρικής ναυτιλίας, έν τή εθνική οικονομία, έλήφθη πρό
νοια πρδς έμψύχωσιν αύτής, διά λελογισμένου συ
στήματος προστατευτικών μέτρων, ένιαχοϋ δέ καί 
έδημιουργήθη ναυτιλία έκ τοΰ μηδενός. Παρ’ ήμΐν ή 
άμέλεια μεθ’ ής άντιμετωπίσαμεν τά ζητήματα 
ύπήρξε παροιμιώδης.

Ήδύνατό τις ποτέ νά φαντασθή δτι κράτος θαλάσ
σιον, κράτος, ούτινος ή έθνική συνείδησις είνε έρρι- 
ζωμένη έν τή πεποιθήσει τής ναυτικής άπέναντι τών 
άντιπάλων ήμών ύπεροχής έν τφ παρόντι, καί τής 
έργασίας πρδς διατήρησιν αύτής έν τφ μέλλοντι,
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δέν περιλαμβάνεται είς τήν πρώτην κατηγορίαν. 
Οντε εν Ελλάδι χειται το πωλούμενον οΰτε ή έχτέ- 
λεοις της συμβάσεως, τουτέατιν ή παράδοσις τοΰ 
πλοίου, πρόκειται νά γίνη έν Έλλάδι. Ό άγοραστής 
είνε ήδη τέλειος κύριος τοΰ πλοίου έκ τοΰ έγγράφου 
τήζ αγοραπωλησίας και ηδη μόνον πρόκειται νά έγ
γραφη έν τφ μητρώφ τοΰ έθνικοΰ στόλου.

Και έν τούτοις τό δυστροπον ταμιευτικόν πνεΰμα 
με τό όποιον ερμηνεύονται πάντες οί φορολογικοί 
νόμοι έν Έλλάδι έφερε καί είς τοΰτο τάς αντιρρή
σεις του και εδεησε, κατόπιν πολλών δισταγμών καί 
αντιφατικών λύσεων, νά έπικρατήση ή αληθής τοΰ 
νόμου έρμηνεία καί νά παύση ή κατ’ αναλογίαν τής 

φορολογία τών πρός νηολόγησιν είς τάς προ- 
ξενικάς άρχάς προσερχομένων πλοίων.

Άλλά τοΰτο δυστυχώς ήτο άδωρον δώρον. Εΐπο- 
μεν δτι σχεδόν κατά κανόνα τά έν τή αλλοδαπή 
άγοραζόμενα πλοία προσέρχονται πρός κτήσιν τής 
έθνικής, σημαίας ένώπιον τών προξένων. Ενταύθα 
παρεμπίπτει άλλος νόμος, ό ΙΙροξενικός ’Οργανι
σμός. Μία ασαφεια τής έκφράσεως τοΰ νόμου τούτου 
(αρθρ. 223) παρέσυρε καί τάς διοικητικάς άρχάς καί 
τα δικαστήρια, έπικρατοΰντος πάντοτε μέχρι πει
σματώδους έπιμονής τοΰ αύτοΰ ταμιευτικού πνεύμα- 
τ°ζ, τήν παράλογον γνώμην δτι τό αύτό έγγρα
φον, δπερ άν προσήγετο ένώπιον τοΰ λιμενάρχου 
ήθελεν ύποβληθή είς τέλος πέντε δραχμών, τό αύτό 
έγγραφον έπαναλαμβάνομεν, άν προσαχθή ένώπιον 
τοΰ Προξένου δέον νά φορολογηθή μέ τέλος αναλο
γικόν, άνερχόμενον άναλόγως τής κλίμακας κατά 
προσέγγισιν είς 1 0)θ έπί τοΰ τιμήματος τής αγο
ράς. Έπί αξίας φέρ’ είπεΐν, άνω τών 200,000 καί 
κάτω τών 250,000 φρ. τό τέλος άνήρχετο είς φρ. 
1980, έπί 501—550,000 φρ. είς φρ. 4,600. Καί 
τοΰτο άνευ ούδενός εύπροσώπου νομοθετικού λόγου, 
έκτος άν δεχΟώμεν ότι τό δημόσιον ταμεϊον ήθελε 
νά οίκειοποιηθή τόν πρώτον ναΰλον τών έφοπλι- 
στών. Πάντα τά έπιχειρήματα άπέβησαν είς μάτην. 
Τα δικαστήρια τής ούσίας έδειξαν άνένδοτον έμμο- 
νήν είς τήν αδικαιολόγητον ταμιευτικήν έρμηνείαν.

Έν τούτοις ό ναυτικός κόσμος έμεμψιμοίρει. Τό 
δημόσιόν τής Ελλάδος έξηκολούθει άφαιροΰν άπό 
τους δυστυχείς έφοπλιστάς τό εισόδημα τοΰ πρώτου 
ναύλου. Μόλις κατά τό έτος 1900, δτε έψηφίζετο έν 
τή Βουλή νόμος μεταρρυθμίζων κατά τινα σημεία 
τόν Προξενικόν ’Οργανισμόν, έθεωρήθη άναγκαιον 
νά δοθή ποια τις άνακούφισις είς τήν ναυτιλίαν. 
’Αλλ’ είνε έπίσης άξιον προσοχής καί θά μείνη ίσως, 
δταν μίαν ημέραν γράφηται ή ιστορία τής έποχής 
μας, ώς χαρακτηριστικόν παράδειγμα τής νομοθετι
κής άσυναρτησίας μας, ό τρόπος καθ’ δν ή νομοθε
τική ^έξουσία έπελήφθη τοΰ θέματος. Ό φυσικός δρό
μος ήτο νά καταστή σαφεστέρα ή φράσις τής σχε
τικής διαταξεως και να τεθώσιν είς αρμονίαν ό προ
ξενικός , νόμος καί ό περί χαρτοσήμου. Καί δμως 
τοΰτο δέν έγένετο. Ή διάταξις τοΰ προξενικοΰ νόμου 
κατέστη έτι άσαφεστέρα. Έτέθη δέ ειδική διάταξις 
καθ’ ήν τά έγγραφα τής άποκτήσεως πλοίων προσ-

αγόμενα, ένώπιον τών Προξενικών αρχών ύποβάλ- 
λονται είς τέλος κατ’ αναλογίαν ούχί πλέον τοΰ τι
μήματος ^τής άγοράς, άλλά τοΰ άρίθμοΰ τών τόννων 
χωρητικότητος, κατά τήν έξης κλίμακα.

α'. Έπί ιστιοφόρων.

Μέχρι τόννων 50
Άπό 51— 100

φρ.
»

10
20

» 101— 150 » 30
» 151— 200 » 50

’Άνω τών 200

β'. Έπί άτμοπλοιων.
» 100

Μέχρι τόννων 100 » 50
Άπό 101— 200 » 100

» 201— 300 » 150
’ 301— 600 » 300
» 601—1000 » 500

’Άνω τών 1000 » 1000
Ό , τελευταίος ούτος νόμος, ό φέρων στοιχεΐον 

ΒΨΗ', ισχύει μέχρι σήμερον. Έν τφ μεταξύ δμως 
τό ζήτημα τής έρμηνείας τοΰ Προξενικοΰ ’Οργανι
σμού δια τα πρό τοΰ τελευταίου νόμου καταβλη- 
θέντα τέλη ήχθη ένώπιον τοΰ Άρείου Πάγου, έκεϊ 
δ’ έδόθη τέλος ή ορθή λύσις ύπέρ τών έφοπλιστών. 
Καί ούτως έκ τών ύστέρων άπεδείχθη δτι ό νόμος 
τοΰ 1900 ού μόνον δέν ήτο άνακούφισις άλλά τού- 
ναντίον έπεβάρυνε τούς έφοπλιστάς μέ τέλη, τών 
όποιων, δυνάμει τοΰ προηγουμένου νόμου, ήσαν 
άπηλλαγμένοι.

Ή έρμηνεία τοΰ Άρείου Πάγου έκτείνεται είς 
πάντα τά έγγραφα, τά συντασσόμενα έν τή άλλο- 
δαπή καί ένώπιον τών προξένων προσαγόμενα. 
Ωστε σήμερον τζ/χιιχ, άλλη συμφωνία, συναπτομένη 

έν τή άλλοδαπή καί μή περιλαμβανομένη είς τήν 
πρώτην κατηγορίαν τοΰ περί χαρτοσήμου νόμου 
υποβάλλεται είς τέλος δραχμών πεντε, μόνα δέ τά 
έγγραφα τής άγοράς πλοίων ύπάγονται είς τά τέλη 
τοΰ νόμου τοΰ 1900!

Είχομεν άδικον άρα λέγοντες έν άρχή δτι τά 
άτμόπλοια υποβάλλονται κατά τήν πρωτότυπον Ελ
ληνικήν νομοθεσίαν είς τέλος εισαγωγής ώς άν ήσαν 
είδη πολυτελείας;

ΑΝΤΑΝΙΟΣ Σ. ΜΑΤΕΣΙΣ

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΕ ΕΛΛΗΝ1ΔΕΕ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ιθ' ΑΙΩΝΑ

(’Ισαβέλλα Θεοτόκη)

Άπό των ομηρικών χρόνων ή Ελληνΐς η'ρξατο δρα- 
σκσκ. Κατά δέ τούς ιστορικούς χρόνους καί είς αύτά τά 
γράμματα διέπρεψεν αρκούντως, ώστε τα φιλολογικά 
αύτης έργα καί τήν σήμερον έκτιμώνται. Ή Έλληνίς 
παρά τούς περιορισμούς, μεθ’ ών τό παλαι περιεβαλλετο, 
άπήλαυε τιμής, και άπεδίδοντο αύτή έ'ςοχοι άρεταί, τάς 
οποίας άπηθανάτισαν μεγάλοι ποιηται.

Δυστυχώς ή πολιτική έκπτωσις^ επηγαγε, συν τώ 
χρόνω, και τήν οικογενειακήν καί ίόία τήν της γυναί
κας έκπτωσιν, άπό της πρεπούσης αύτή Οέσεως.

Ή της γυναικός έν τή κοινωνία θέσις, ανέκαθεν ύ- 
πήρξε διάφορος, άναλόγως όμως της διαφόρου τών λαών 
μορφώσεως άποτελεΐ τόν ούσιωδη χαρακτηρισμόν τού 
πολιτισμού ένός λαοΰ και τοΰ εθνικού χαρακτήρας. Κοι
νός τών βαρβάρων χαρακτήρ είνε, νά έχή ό ανήρ έπί της 
γυναικός δεσποτικήν επιβολήν, και η γυνή νά χρησι- 
μεύή δ.ά τάς μάλλον βαρείας καί άπεχθεϊς εργασίας’ 
ένθα ή γυνή έκτιμαται και μορφόνεται ό άνηρ είνε ενάρε
τος, έξηυγενισμένος· ένθα δέ ή γυνή έςευτελιζεται, τά αν
δρικά ήθη είνε διεφθαρμένα. , , .

' Κατά τούς μακρινούς της δουλείας χρόνους η ^Ελλη- 
νίς, πεοιωρισμένη', κεκλεισμένη, ήτο πράγμα, ήτο ον 
άσημον καί άνίκανον πρός δρασιν. Έπρεπε νά είνε μό
νον καί μόνον νοικοκυρά ήγαπατο διά τό έπίχαρι, 
τήν καλλονήν και τήν προσήνειαν. Ούδεμία σκέψις περί 
διανοητικής μορφώσεως καί άναπτύξεως. Ή ταπεινή 
αδτη τής Έλληνίδος θέσις ήτο άνάλογος τής πολιτικής 
τοΰ κυοιάρχου, ήτο άποτέλεσμα τών πονηρών εκείνων 
τής δουλείας χρόνων. Διό ή ιστορία τής νεοελληνικής 
γραμματολογίας δέν άναφέρει σωρόν ονομάτων λογιών 
γυναικών, ώς ή τών άλλων εθνών, καί δη τής ’Ιταλίας. 
Ούδεμία χώρα, κατά τούς νεωτέρους χρόνους, παρηγαγε 
τόσας διακοινομένας έπί επιστημονική καί καλλιτεχνική 
μοοφώσει γυναίκας, βσας ή .Ιταλία. Τοΰτο μαρτυρεί, 
0τί, όταν ή γυνή έκτιμάται καί λαμβάνφ έμπεδον άγω- 
γήν καί μόρφωσιν, διακρίνεται μεγάλως καί διανοη- 
τικώς. ’ . ,

Έκ τών Ελληνικών χωρών μονον η Κέρκυρα, εις το 
διάστημα ολίγων δεκάδων ετών, άνέδειξε τας μεγαλει- 
τέοας Έλληνίδας διακοινομένας είς τά γράμματα, αΐτι- 
νες καί έν τώ πεπολιτισμένω κόσμω έξετιμήθησκν δεόν
τως. Καί τοΰτο διότι ή Επτάνησος ουσα ύπό^τήν Θα- 
λασσοκράτειραν Βενετίαν, ήτο ελεύθερα και είχε περι
βάλλον διάφορον εκείνου τής λοιπής δούλης Ελλάδος. 
Μετά τήν πτώσιν τής 'Ενετοκρατίας, έξηκολούθησε νά 
έχη τά άγαθά τής χριστιανικής διοικήσεως ύπό Γάλλων, 
Ρωσσων καί Άγγλων. Έλαβε δέ καί τό ευτύχημα να 
άναγνωοισθή άπό τούς ισχυρούς τής γής πρώτον μεν, ως 
άνεξάοτητος ’Επτάνησος Πολιτεία (1800), έπειτα δε, ως 
Ήνωμένον Κράτος τών Ίονίων Νήσων (1814), ένώ η 
λοιπή Ελλάς έστέναζεν ύπό τόν ζυγόν άκόμη.

Ό δέκατος δγδοος αιών έδυε μειδιών διά τήν Έλ- 
ληνίδα. Ό δέ δέκατος ένατος, ήτο ολως ρόδινος δια το 
ώοαϊον τής Ελλάδος φϋλον, διότι ή ζωή του ή δρασις 
του άφισε φωτεινά ίχνη έν τή Ιστορία τών γραμμάτων 
καί έν τή ίστοοία τής ’Εθνικής ήμών Παλιγγενεσίας. Η 
μεταγενέστερα Έλληνΐς διατηρούσα λανθάνοντα τα φυ-
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σικά προτερήματα τής αρχαίας, ώς αληθής ήρωις,^ δέν 
έφοβεϊτο τούς πολεμίους, έρρωυένως δέ ήγωνίζετο υπέρ 
τής έλευθερίας καί ένεθάρρυνε τόν ηρώα άδελφόν, σύζυ
γον καί υιόν διά νά χύσουν τό άγιον αίμα αύτών ύπερ 
τής Πατοίδος, πρός άνάστασιν τοΰ Γένους. ’Αναγεννώ 
μένης τής Ελλάδος ή Έλληνίς δέν έθαυμάζετο^ ύπό 
τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου μόνον ώς ήρωις, άλλα και 
ώς άνθιωπος τών γραμμάτων. Κατά τάς ίεράς έκείνας 
ημέρας' έδείκνυε καί ή Έλληνίς, είς τόν κόσμον, βτι 
είχεν ύπολανθάνουσαν θερμογόνον ζωτικότητα καί έπα- 
νήλθεν είς τήν ένεργητικήν αύτής ζωήν άγωνιζομένη 
ύπέρ τής Πατρίδος καί τών Γραμμάτων.

Πασών τών πεπαιδευμένων Ελληνιδων τών ηρωικών 
έκείνων εύτυχών ημερών, τήν πρωτιστην Οεσιν κατέχει 
ή ’Ισαβέλλα Θεοτόκη, η οποία έθΧυμάσθη ύπό τών συγ
χρόνων καί είνε έκ τών μεγαλειτέρων γυναικών, αϊτι- 
νες διέπρεψαν διά τής διανοίας, τοΰ πνεύματος, τής 
εύ^υίζζ, δ'.ά τών συγγρα[χυ.χτων.

ΠεοΙ τη; έ/.τάζτου ταύτης Ελληνικός και πεοι άλ- 
λων διαπρεψασών κατά τόν παρελθόντα αιώνα, ,δημο- 
σιεύομεν βιογραφικά σημειώματα γραφεντα διά τήν άρ- 
τιφανή έγκριτον ’Ελληνικήν Έπι&εώρησιν, τής γνωστής 
ίκανώς καί συμπαθούς λογίας δεσποινίδας Εύγενίας Ζω
γράφου. . . ,

Ή ’Ισαβέλλα Θεοτόκη, έγεννήθη έν τή πρωτευουση 
τοΰ Ίονίου Πελάγους τώ 1 160. ,

Ή έπίσημος βαπτιστήριος πραξις, σωζομένη έν τώ 
άρχειοφυλακείω Κερκύρας, δέν σημείο! τήν ημέραν τής 
γ'εννήσεώς της, άλλά μόνον οτι κατ’ ανάγκην έβαπτίσθη, 
τή 16 ’Ιουνίου τοΰ 1760 έτους. Τό σημειωθέν, και α
νάγκην δηλοϊ ότι ένεκα άσθενείας θά έβαπτίσθη όλίγας 
ημέρας μετά τήν γέννησιν. Ό πατήρ αύτής εκαλείτο 
’Αντώνιος Θεοτόκης καί ήτο άδελφός τοΰ προέδρου καί 
ήγεμόνος τής ’Επτάνησου Πολιτείας, κόμητος, Σπυρί
δωνος Γεωργίου Θεοτόκη. Ή δέ μήτηρ της εκαλείτο 
Νικολέττα δά Βέγια καί έπίσης κατήγετο ^άπό αρχαίου 
εύπατρίδου οί'κου πρό πολλοΰ έκλιπόντος (1). άρτ
στοκρατικός οίκος Θεοτόκη είνε έκ τών άρχαιοτάτων τής 
Έπτανήσου καί έπίσης έκ τών έπισημοτάτων τής ν,εω- 
τέρας Ελλάδος καί καταγωγής βυζαντιακής. Κατέφυ- 
γεν είς τήν Κέρκυραν τώ 1453 και κατεγραφη μεταξύ 
τών Κερκυραίων εύπατριδών, έν τή χρυσή βιβλω τώ 
1526 έτει. Ό οίκος ούτος, σύν τώ χρόνω πολλαπλά- 
σιασθείς διφρέθη είς έξ οικογένειας, ,έξ ών μία έλαβε τον 
τ'τλον τοΰ κόαητος καί άλλη τόν τίτλον τοΰ βαρώνου, 
Ό Κερκυραικός ούτος οίκος παρηγαγε πληθύν μεγάλων 
άνδρών, οί όποιοι άνύψωσαν τήν έκκλησιαν, τήν πολιτείαν, 
τάς έπιστήμας καί τά γράμματα. Αλλοτε η επτανη
σιακή άριστοκρατία κατεγίνετο είς τά γραμματα, ^τας 
έπιστήμας, τάς τέχνας, διεκρίνετο εις τας μαχας, ησαν 
άνδρες δράσεως καί έπιχειρηματίαι καί ένεκα τούτου ά- 
φήκαν είς τήν Ιστορίαν φωτεινά ίχνη της διαβάσεως των, 
τά όποια είνε έκ τών ώραιοτερων σελίδων τής επτανη
σιακής ιστορίας. . .

Ή ’Ισαβέλλα, ένώ ήτο μικρά τήν ηλικίαν, άκουσιως 
πληγωθεϊσα ύπό τοΰ άδελφοΰ της, δια πυροβολισμού, 
διεκινδύνευσε νά χατφ τον οφθαλμόν της.

Ή φύσις τήν είχε προικίση μετά τών ωραιοτέρων 
δώοων της. Τύπος έλληνικής καλλονής —ό Κανόβας διά 
νά κάμή τήν κεφαλήν τής Ελένης, έλαβε την Ισαβελ-

(1) Λ. Σ. Βρόχινη: Βιογραφικά Σχεδάρια Τεύχος. Κέρκυρα 
1877 σελ. 275.
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λαν διά μοδέλο— νους εύφυής και προσκλινής είς τάς υ.χ- 
θήσεις, πνεύμα θαυμαστόν. Ή φιλομάθεια αύτής έφθανε 
μέχρι τής σχολαστικότητας. Οί γονείς ίδόντες την πρός 
τα γραμματα στοργήν της, την έμόρφωσαν μέ τά τότε 
έν Κερκύρφ εφικτά μέσα.

Οί διδάσκαλοί της ύπήρξαν δυτικοί ιερείς οί όποιοι 
έθεωροϋντο οί καλλίτερο; παιδαγωγοί. Ό Αλβέρτος 
Ζαραμελΐνος και ο Αββάς Ζχννινης, Ιταλοί διαμένον- 
τες εν Κέρκυρα, εδιδαξαν την ιταλικήν καί γαλλικήν 
φιλολογίαν, καί την φιλοσοφίαν. Θαυμασίως προώδευε. 
Καταγινομένη ολως είς την μελέτην έφθασεν είς τό δέ- 
κατον έκτον τής ηλικίας έτος.

* *
Μ

Διά κακήν της τύχην άφίκοντο είς Κέρκυραν ό Κά
ρολος ’Αντώνιος Μαρίνος, η ώς έλέγετο Μκρίν, ώς σοπρα- 
κο μίτος του πολεμ,ικοΰ ναυτικού. Ήτο τριακοντούτης. 
Εύπατρίδης 'Ενετός, εγγράμματος. ’Έγραψε κατ’ άρχάς 
ειδύλλια καί άπέτυχε, διότι δέν έγεννήθη ποιητής. Κα- 
τεγινετο εις ιστορικάς μ-ελέτας καί έδημοσίευσεν έπειτα 
εις οκτώ τόμου; την ιστορίαν τοϋ εμπορίου παρ’ ’Ενε
τοί;, ήτις άναγινώσκεται άκόμη μετά ενδιαφέροντος. 
Ήτο άνηρ δράσεως *. Είς τό σαλόνι τοΰ κόμητος ’Αν
τωνίου Θεοτόκη έφοίτουν καί οί επισημότεροι τών ξένων. 
Εκεί παρευρισκετο το άνθος τής Κερκυραϊκής κοινω

νίας. Μεταξύ τών θαμωνων ήτο, δυστυχώς καί ό άξιω- 
ματικος τοΰ ναυτικοΰ Μαρίνος. Λέγομεν δυστυχώ; διότι 
ούτος -ηγχπιησεν έμμανώς τήν κοντεσίναν ’Ισαβέλλαν, 
ητις τόν άντεπάθει.

Ούτε ή εύγενης καταγωγή, οΰτε τό λαμπρόν μέλλον 
ούτε τα πλουτη, ούτε η μορφωσις, ούτε η ύπέροχος κοι
νωνική θεσις αρκοΰσι να καθιστώσι εύτυχή μίαν νεάνιδα 
και ίδια με ιδεώδη, λατρευουσαν την ιδέαν, βλέπουσαν 
περί αυτήν τα πάντα μειδιώντα, άτενίζουσαν είς οόδι- 
νον μέλλον γεματον άπό δόξαν. Ή ’Ισαβέλλα ητο εύ- 
τυχης θνητή.

Ή φύσις την είχε προικίση μέ ολα τά δώρά της. 
Εύγενης καταγωγή, πλούτη, ώραιότης, διάνοια, καρδία 
ευαίσθητος καί πάλλουσα διά παν εύγενές, λατρευομένη 
έν τή οικογένεια, θαυμαζομένη έν τή κοινωνία. Καίτοι 
άγουσα τό δέκατον έκτον τής ηλικίας* διεκρίνετο διά την 
δρασιν της, ητο δλως ζωη, πνεύμα, ζωηοότης. Ό Μα
ρίνος δλως χαρακτήρας άντιθέτου. Τραχύτάτος τούς τρό
πους, αγροίκος, σκαιός, αύστηρότατος είς δλα, ένόμιζεν 
οτι πάντοτε είχεν ένωπιόν του άπειθεΐς ναύτας. Καί 
αυτό το εξωτερικόν του εστερεΐτο πάσης συμπάθειας, 
δυσειδής. Ήτο άπλοΰς άξιωματικός τοΰ ναυτικοΰ, χω
ρίς να εχγ άκόμη λάβη την φιλολογικήν του φήμην.

Πρός τούτοις -ητο σχεδόν κατά τό ήμισυ μεγαλείτε- 
ρος, κατα την ηλικίαν. Η άσχημάδα τοΰ προσέθετε καί 
περισσότερα ετη. Ήτο πολύ άκοινώνητος, δυσπρόσιτος 
καί ζηλότυπος.

Ούδέν προσόν είχε διά νά προσελκύση τής ’Ισαβέλ
λας την συμπάθειαν, ητις νεχρά ούσα, έφιλοσόφει μετά 
τής καρδιας και ουχι μετά τοΰ νοϋ. Προύφήτευε την δυστυ
χίαν της ένεκα τοΰ χαρακτήρας του. Ό Μαρίνος έζήτησε 
τήν χεΐρα τής ’Ισαβέλλας άπό τούς γονείς της. Οί όποιοι 
δυστυχώς, χωρίς νά λάβουν ύπ’ οψιν τόν κακόν χαρα
κτήρα ιδίως τοΰ Μαρίνου, καί τάς δοξασίας του καί τά

1. Περί τού Μαρίνου τούτου ’Όρα : G. Dandolo. La caduta 
della lepubblica di Venezia. Top.. Α'. σελ. 146—147 καί E- 
iuilo Tfepaldo. Vite di Ellustri Italiani. Τομ. Γ' σελ. 485 καί 
όλους τούς βιογράφους τής Θεοτόκη.

ίόεωόη τά περίεργα, ηνάγκασαν τήν Ισαβέλλαν νά τόν 
συζευχθή. Ή ’Ισαβέλλα ήτο εύπειθής θυγάτηρ καί 
εκοΰσα άκουσα συγκατένευσεν, ύποκύπτουσα είς τήν 
βίαν τών γονέων καί τή 10 τοΰ ’Απριλίου τοΰ έτους 
1776 έτελέσθησαν οί γάμοι.

’Ακολούθως άνακληθείς ό Μαρίνος παρά τής Κυβεο- 
νησεως του, άπήλθεν είς Βενετίαν μετά τής συζύνου 
του ’Ισαβέλλας. Τρικυμιώδης ύπήρξεν ό πλοΰς άλλ’ είς 
το πλοΐον, μεταξύ τών ταξειδιωτών ήτο ό Σεβαστιανός 
Σαλιμβένης, έχων ψύχωσιν διά τόν Τάκιτον, περί τοΰ 
οποίου πάντοτε ωμ,ιλει. Αί περί Τακίτου κρίσεις καί ή 
άπαγγελία τεμαχίων τής ιστορίας τοΰ μεγάλου τούτου 
Λατίνου ιστορικού, έχρησίμευσαν ώς τέρψις διά τήν ’Ισα
βέλλαν ήτις ηύχαριστήθη διά τήν νέαν γνωριμίαν μέ 
μορφωμένον άνδρα γεματον άπό ιδεώδη διά κάτι, ένω 
ό άμιλητος συζυγός της έζη άνευ ίδανικοΰ δυναμένου νά 
ένθουσιάση αύτήν.

Η ΘΕΟΤΟΚΗ ΕΙΣ ΒΕΝΕΤΙΑΝ Η έπί πολλούς αιώνας 
ανασσα τής θαλάσσης δέν ήτο είς τήν άκμήν της, έπλη- 
σιαζε τόν τάφον, δταν ή Έλληνίς έγκατέλειψε τήν γε
νέτειραν αύτής Πατρίδα, διά νά μεταβή είς τήν περιλά- 
λητον ταύτην Πρωτεύουσαν μεστήν δόξης καί άναμνή- 
σεων άθανάτων Αί έπαναστατικαί φιλοσοφικά; θεωρία; 
τών Γάλλων, κατ’ ολίγον είσέδυον είς τάς ένετικάς 
διανοίας. Καθ’ ημέραν ηΰξανεν ό άριθμός τών οπαδών 
τοΰ θεϊσμού τοΰ Rousseau, τοΰ έπικουρισμοΰ τοΰ Vol
taire καί τής άθείας τοΰ Holbac. Οί άλλοτε εύπει- 
θεστατοι είς τούς νόμους τής πολιτείας δέν έπείθοντο 
πλέον. Πάσαι αι κοινωνικά! τάξεις διετέλουν είς πλήοη 
ηθικην εκλυσιν. Οί αληθείς πολΐται ήλαττοΰντο καί 
αριθμοΰντο εις τους δακτύλους. Επιδιδοντο οί πλεΐστοι 
είς ήδονάς καί είς απολαύσεις- Καθημερινώς μετεβάλ- 
λετο ό άλλοτε τρομερός καί μεγάθυμος εκείνος λαός, δσ- 
τις όια τής φιλοπατρία;, φιλοπονίας, ηρωισμού καί έμπο- 
ρικοΰ πνεύματος, ητο ο άληθής κυρίαρχος τής θαλάσσης- 
Αί ένδοξοι περγαμηναί καί τά οικόσημα, έχρησίμευον διά 
νά καλύψουν τήν άν-.κανότητα. Ή πατραγαθία ήτο τό 
δπλον διά νά έπιδειχθοΰν άσημοι άπόγονοι.

Είνε φυσικόν άποτελεσμα, είνε τό καταφύγιον τοΰ 
άσημου καί άνικάνου, νά έπικαλεσθή τάς περγαμη- 
νας, τας οποίας δια τοΰ αίματος απέκτησαν οί πρόγονοί 
του, διά νά έπιδειχθή.

Και ή Βενετία είχε τά σαλόνια της. Δύο διέποεπον, 
τό τής Αικατερίνης Δολφίνου Θρών, prOCUrateSSa τοΰ 
’Αγίου Μάρκου καί τό τής Καικιλίας Ζέν Θρών. Αί δύο 
αύταιθρών, ήσαν άληθεϊς βασίλισσα; τώ > συναναστροφών.

Ή μέν είχε μεγάλην ικανότητα καί γυναικείαν λε
πτότητα- εις τό σαλόνι της έφοίτουν, οί άρεσκόμενοι είς 
τα πολίτικα, όιο αι πολιτικαί ραδιουργία; ήσαν είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν. Ή δέ προσείλκυεν είς τό σαλόνι 
της τους λογίους, τούς εύπατρίδας, τοΰς άρχ ιερείς, τούς 
έμπορους, τούς καλλιτέχνας.

Είς τοιαύτην κοινωνίαν είσήρχετο ή Έλληνίς Ισα
βέλλα. Αλλ ήτο καταδικασμένη άπό τόν σύζυγόν της 
νά ζή ώς μοναχή κεκλεισμένη είς τήν μονήν. Ό ζηλό
τυπος σύζυγός της ήθελεν άπομεμακρυσμένην, άπό διε
φθαρμένων κοινωνίαν, τήν αγνήν σύζυγόν του.Άλλ’ αυτή 
εις την νεαν περιωρισμένην μοναχικήν ζωήν δέν ήδύνατο 
νά ζήση. Κλαίουσα ένεθυμεΐτο τήν γενέτειραν αύτής 
πατρίδα, ένθχ έζη μετχξύ τής στοργής καί τής άγάπης 
τών προσφιλών γονέων καί τοΰ θαυμασμού τής κοινω
νίας. Ή ύπερήφανος κόρη, ή λατρεύουσα τήν τέχνην, 

τά γράμματα, καί άτενίζουσα εις τήν δόξαν κατα
δικασμένη είς βίον άβίωτον, έμαραίνετο.

Μετά δύο έτη έγένετο μήτηρ ώραιοτάτου παιδός, ό 
όποιος ώνομάσθη ’Ιωάννης Βαπτιστής. Τοϋτο ήτο εύτυ- 
χημα δΓ αύτήν. Τό μητρικόν αίσθημα έποίκιλλε την 
μονοτονίαν, ψυχή τε καί σώματι άφιερώθη είς τό προσ
φιλές τέκνον. Τώ 1179 διωρίσθη Προβλεπτής ό σύζυ
γός της είς Said καί ή ’Ισαβέλλα τόν παρηκολούθησεν 
εύχαρίστως. Μετά έν έτος άνεκλήθη έκ νέου εις την 
ποωτεύουσαν ένθα έλαβεν άλλας δημοσίας θέσεις. Η 
οικία του δμως ήτο κλεισμένη. Αίφνης επαρουσιασεν εις 
τήν σύζυγόν του τόν συνάδελφόν του Λάουρον Κουιρι- 
νην, φιλότεχνον, ειλικρινή φίλον, άγαπητόν είς παντας.

Ούτος δι'ιδών τήν μεγάλην ικανότητα καί εύφυίχν τή; 
Έλληνίδος, παρεκάλεσε τόν φίλον καί συνάδελφον Μα
ρίνον νά τήν παρουσιάση είς τον θειον Αγγελον Κουϊ- 
ρίνην. Ό Μαρίνος έπέτρεψε τήν παρουσίασιν. Ό ’Άγγε
λος Κουϊρίνης ήτο είς τών έπιφανών συγχρόνων Ενετών, 
άγων τό πεντηκοστόν ένατον έτος τής ηλικίας, γερου
σιαστής, κήνσωρ, λόγιος πνευματώδης, πληρης ιδανι
κού, τέκνον τών νέων ιδεών, θαυμαστής τοΰ Βολταίρου, 
δημοφιλέστατος, διό άφήκεν έποχήν είς τά χρονικά τής 
Βενετίας. Ό έπιφανής ούτος άνήο έθαύμασε τό πνεΰμα 
καί τάς γνώσεις τής Έλληνίδος, ή οποία έπίσης ένεθου- 
σιάσθη διά τήν νέαν αύτήν γνωριμίαν μέ άνθρωπον, 
μεθ’ ού ήδύνατο νά συνεννοηθή. Ή γνωριμία αυτή έγέ- 
νέτο τω έτει 1782.

Ή εποχή αΰτη είνε άξιοσημείωτος εις τά ένετικά 
χρονικά, διότι άπό τοΰ έτους τούτου χρονολογείται ή σύ- 
στασις τοΰ σαλονιού τής ’Ισαβέλλας, τό όποιον άφήκε 
φωτεινά ίχνη έν τή ιστορία, διότι εν αυτώ απηστραπτε 
τό πνεΰμα τής Έλληνίδος καί έφοίτουν οί μεγαλείτεροι 
τής εποχής άνθρωποι. Τό ελληνικόν τοϋτο σαλόνι ήρχισε 
τήν βασιλείαν του δτε τά σαλόνια των δύο Θρών έδυον. 
Τό σαλόνι τής ’Ισαβέλλας ύπερέβη έκεϊνα τών Θρών, καί 
έγεινε περιλάλητον, άθάνατον.

* 
* *

Άπό στόματος είς στόμα το ονομα τής Ισαβέλλας 
διεδίδετο. Ή εύφυια της, αί γνώσεις της, τό κάλλος 
της, ήσαν είς τά στόματα πάντων. Η ικανοτης δεν πε
ριορίζεται, θάττον ή βράδιον θριαμβεύει, κατεστρέφει παν 
έμπόδιον. Ό Μαρίνος είς τόν νέον βίον τής συζύγου 
του, έλυπεϊτο. Χωρίς νά τό έννοήση, ή οικία του μετε- 
βάλετο είς ’Ακαδημίαν σοφών καί καλλιτεχνών. Ή 
’Ισαβέλλα δμως ήτο είς τό στοιχεϊόν της, διότι περιε- 
στοιχεΐτο άπό θαυμαστάς τής εύφυΐας της, τής μαθη- 
σεώς της. Δέν ήδύνατο νά θυσιάση τήν δόξαν της, χάριν 
τοΰ ίδιοτρόπου συζυγου της. Τώ 1793 διωρίσθη ο Μα
ρίνος προβλεπτής Κεφαλληνίας. Ένήργησεν ό^ ί'διος την 
θέσιν ταύτην διά νά έγκαταλείψη τήν Βενετίαν. Ή ’Ι
σαβέλλα δυσηρεστήθη διά τόν διορισμόν καί δέν ήθελε 
νά παοακολουθήση τόν σύζυγόν της, ό όποιος έπέμενε 
νά τήν φέρη μετ’ αύτοΰ. Μεγάλαι αί άπειλαί τοΰ άγροί- 
κου συζύγου. Μεγίστη ή έπιμονή τής φ λοδόξου συζύγου. 
Τό παιδίον τίθεται είς σχολήν. Ό σύζυγος ύποχρεοΰται 
νά μεταβή είς Κεφαλληνίαν. ’Αναχωρεί μόνος του 1 Τό 
στρατήγημά του άπετυχε καί εμενεν άνευ πρακτικού α
ποτελέσματος. Άπό ήμέρας είς ημέραν αί μεταξύ τών 
συζύγων σχέσεις έψυχροΰντο. Τέλος διεκοπη και πας 
δεσμός. Ή ’Ισαβέλλα έκκμεν χιτησιν διαζυγίου, τήν ο
ποίαν ό άρχιεπίσκοπος τών δυτικών τής Κέρκυρας δι 
άποφάσεως τής 7 Ίανουαρίου τοΰ έτους 1795 άπέρριψεν.

Ό γάμος ήτο μικτός, διότι ή μέν Θεοτόκη ήτο ορθό
δοξος, ό δέ Μαρίνος δυτικός. Οί μικτοί γάμοι έξετελοΰντο 
κχτά τό δόγμα τοΰ άνδρός. Ως γνωστόν κατα την δυ
τικήν εκκλησίαν δέν διαλύεται ό γάμος δια διαζυγίου. 
Διά νά έλθη τις είς δεύτερον γάμον πρέπει νά άποθάνιρ 
ό είς τών δύο.

Ή ’Ισαβέλλα, μετά δέκα καί έννέα έτη συμβιωσεως 
μετά τοΰ Μχρίνου, άποκτήσασα καί μετ’ αύτοΰ υιόν, 
άπήτη παρά τής έκκλησίχς τήν άκΰρωσιν τοϋ γάμου 
διότι έγένετο διά τής βίας. Καί τοϋτο διά νά έλΟφ είς 
δεύτερον γάμον. Μετά πείσμονα πάλην έπί τοΰ ζητή
ματος τούτου, κατώρθωσε, τγ ένεργείγ καί τοΰ Παπα 
Πίου τοΰ Ε'., νά τύχη τής ποθουμένης άκυρώσεως τοΰ 
γάμου τή 8 ’Ιουλίου τοΰ 1795 έτους, « . . . nullum, 
irretum, λέγει ή έκκλησιαστική άπόφασις, atque 
invalidum ex defectu liberi et necessarii cano- 
nici consensus...» (’).

’Ιδού τό άποτέλεσμα τών βιαίων γάμων,τών γάμων τών 
γενομένων άνευ τής άμοιβαίχς έκτιμήσεως. Τό λάθος τής 
’Ισαβέλλας ήτο, οτι έζήτησε τήν &κύρωσ·.ν τοΰ γάμου, 
έπειτα άπό τόσα έτη, έπρεπε νά τήν ζητήση άμέσως ή 
νά έτιμείνν) νά μή γίνιρ συζυγος ένος ιδιότροπου καί ζη- 
λοτύπου άνδοός, άφοΰ ήτο πεπεισμένη οτι δέν ήδύνατο 
νά θυσιάση τό ίδεώδές της, διά νά γίνγι εύπειθής σύζυ
γός του. Ή Ίσχβέλλα είνε έν άπό τά τόσχ παραδείγ
ματα διά τούς γονείς εκείνους οίτινες έχοντες θυγατέ- 
οας ποοικισμένας μέ δώρα φυσικά λαμπρα, πρεπει να 
προσέξωσιν είς τήν εκλογήν τοΰ συζύγου.

Έλευθέρα ήδη ή ’Ισαβέλλα, έξέλεξεν ώ; τόπον δια
μονής τήν Βενε-ίαν ένθχ έλχτρεύετο κχί έξηκολούθει νά 
έχν) ανοιχτόν τδ οαλόιι τ'/ις, το οζοΐον οστιαερχι απεκτα 
νέχν φ*ή|Α7ΐν. Όρθώς ποιοΰσχ [/.ετεχ.αλε'τεν εχ, Κέρκυρας 
τόν πχτέρά της, οστις άπέθχνε πλησίον της τώ 1812 
ετών 88.

Φυσικφ τώ λόγφ, γυνή τόσον ένδοξος έν μι$ μεγα- 
λοπόλει, είχε καί έξοχους θαυμαστάς, oj όποιοι ως 
ύπερτάτην εύτυχίαν έθεώρουν νά τήν έχουν ώς σύζυγον. 
Ή Ισαβέλλα παθοΰσα έκ τοΰ πρώτου γάμου, ήτο δύ
σκολος είς τήν άπόφχσιν τής έκλογής μεταξύ τών τόσων 
ύποψηφίων μνηστήρων.

Μεταξύ τών φοιτητών τοΰ σαλονιού της συνηριθμεΐτο 
καί ό κόμης Ιωσήφ Albrizzi. Ήτο inquisitore di 
Stato, καλοκάγαθος, εύγενής τήν καταγωγήν κχί τούς 
τοόπους, γλυκυτάτου χαρακτήρας, ένάρετος, φιλομαθής, 
άγαπητός άνά ολην τήν Βενετίαν. Ούτος ήγάπησε τήν 
’Ισαβέλλαν έμμανώς. Καί ή ’Ισαβέλλα έπίσης τόν ήγά
πησε διά τάς σπανίας άρετάς του, τής καρδιας ιδίως. Η 
φωνή τής καρδιας, είνε φωνή τοΰ Θεοΰ, διότι έχει καί 
τήν ίσχύν καί τήν δύναμιν τής κατακτησεως. Δυστυχώς 
ούτος είχεν άδελφούς, οί όποιοι έπεθύμουν να μείνγι άγα
μος, λόγφ κληρονομιάς, έλεγον οτι ένεκα τοΰ γάμου, 
ή πεοιουσία διαιρείται. Ό έρως υπερνικά τά πάντα. Εν
τεύθεν έδέησεν έν μυστικότητι νά γίνη ό γάμος τι) 28 
Μαρτίου τοΰ 1796 έτους.

Ή τέλεσις τοΰ γάμου δέν διεδόθη άνά τήν πόλιν. 
Ό Άλβρίτσης μή δυνάμενος νά άναχωρήσν), ένεπιστεύθη

(1) V. Malamani, Isabella Teotochi Albrizzi. I suoi amici, 
il suo Tempo, Torino 1882.

A. Pighi, 11. Divorzio di Isabella Teotochi Albrizzi, έν 
La Ronda τής Βερώνης 1834 <ρυλ. 23 Μαρτίου.

F. Gilbert de Winckels: La Nulita del Matrimonio di 
Isabella Teotochi con Carlo Antonio Marino έν τώ ιδίω περιο- 
δικω τον φυλ. ΙΙΜαίου, τον ίδιου ϊτους.
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τήν ’Ισαβέλλαν είς τόν πιστόν οικογενειακόν φίλον Σχ- 
λιμβίνην, διά νά περιηγηθή τήι ’Ιταλίαν, ύΛό τό γνω
στόν ό'νομα τής Οικογένειας τών Θεοτόκη.

Φθάσασαν εις Φλωρεντίαν, ό στρατηγός Μανφρέδος, 
την παρουσίασεν είς την Αυλήν. Μετέβη έπειτα είς Ρώ
μην και είς άλλας Ίταλικάς πόλεις. Παντού έγένετο 
δέκτη μετ’ ενθουσιασμού. Τό δνομά της ητο κοινόν άνά 
τόν φιλολογικόν κόσμον. Οί μεγαλλίτεροι άνδρες έθεώ- 
ρουν τιμήν νά εινε φίλοι, φίλτατοι της ωραίας και με
γαλοφυούς Έλληνίδος, διά νά την θαυμάσουν. Έν τού- 
τοις ό πολιτικός όρίζων έθολοΰιο. Ή νίκη τοΰ Βονα- 
πάρτε είς Μοντενόττε διετάραττε θρόνους. Είς Βενε
τίαν μεγαλλίτερος ό φόβος. Είς τοιαύτας δεινάς περι
στάσεις, ό Άλβρίτζος καλεΐ την σύζυγόν του είς Βενε
τίαν;

Είχε παρέλθη έτος. Ούδείς έγνώριζε τόν δεύτερον 
γάμον της. ’Αλλά νέος Κερκυραΐος ήγάπα αύτην έμμα- 
νώς καί /ίσν.ς την ύπομονήν του, έξεδήλωσε τόν έρωτά 
του καί την έζήτησεν είς γάμον. Ή ’Ισαβέλλα τφ εί- 
πεν οτι έζήτει πράγμα αδύνατον, διότι είχεν ήδη συ- 
ζευχθή τόν κόμητα Άλβρίτζην.'Ο νέος άπηλπίσθη. Διέ- 
διδεν όμως είς την Βενετίαν τήν εί'δησιν, ή οποία α
στραπηδόν έγένετο γνωστή άνά πάσαν την πρωτεύου
σαν. Πάντες ώμίλουν περί τοΰ γάμου τούτ.υ.

Μετά τοιαύτην διάδοσιν ήναγκάσθησαν νά τελέσωσιν 
έπιοήμως τούς γάμους των, καί τή 1 Νοεμβρίου τοΰ 
1796 έτους, έν τφ ναω τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ, έτελέ- 
σθη τό μυστήριον. (1) Οί άδελφοί του έλυπήθησαν, άλλ’ 
έπειτα γνωρίσαντες κατά βάθος τήν έπιφανή Έλληνίδα 
τόσον έγοητεύθησχν έκ τής Οερμουργοΰ καρδίας τής προσ- 
κλινοΰς είς πάν άγαθόν καί ωφέλιμον, έκ τής μεγάλο - 
φυΐας της καί έκ τοΰ έκτάκτου πνεύματός της, ώστε τήν 
έθεωρουν καύχημα τοΰ άοιστοκρατικοΰ οίκου των καί τήν 
έλάτρευον.

’Ακολούθως ήνοιξεν έκ νέου τό σαλόνι της, έπισημό- 
τερον, διότι ό δεύτερος σύζυγός της δέν είχε τόν έλεει— 
νόν χαρακτήρα τοΰ Μαρίνου. Πάσα έξοχότης έν τή 
διεθνεΐ έπιστήμγι καί τέχνη έθεώρει τιμήν καί δόξαν νά 
τάσσηται είς τόν άριθμόν τών θαμώνων τοΰ σαλονιού τής 
άθανάτου Έλληνίδος. Επιφανής σύγχρονος βιογράφος 
της, ό Carrer, ιστορεί δτι εσπέραν τινα έν τή αιθούση 
της παρευρίσκοντο έπιφχνεΐς άνθρωποι ένδεκα έθνικοτή- 
των, μή έξαιρουμένης τής κινέζικης, καί μίαν άλλην έ · 
σπέραν, μεταξύ τών θαμώνων, παρευρίσκοντο δέκα έκ 
τών έπισημοτέρων άνδρών πέριξ αύτής. Οί μεγαλείτεροι

(1) Ό Μκλαμάνη (ένθ’ άνωτ. σελ. 32) ιστορεί ότι ή πρώτη 
τελέσις τοΰ Μυστηρίου τοΰ ράμου τής Θεοτόκη μετά τοΰ Άλ- 
6ρίτζη, Οά έγένετο άνεπιύήμως. διότι είς τά βιβλία τοΰ ναοΰ 
τοΰ 'Αγίου Στεφάνου δέν εϋρέΟη ή ληξιαρχική πράξις τοΰ γά
μου των.

συγγραφείς, ποιηταί, έπιστήμονες, καλλιτέχναι, πο
λιτευόμενοι, ύπήρξαν φανατικοί φίλοι της καί θκυμα- 
σταί. (1).

Ή πολύτιμος αύ'.ή Έλληνίς ούδέποτε έλησμόνησε 
τήν Ελλάδα καί τούς “Ελληνας. Έφιλοξένει πάντα 
“Ελληνα διερχόμενον έκ Βενετίας, ή διαμένοντα είς τήν 
πρωτεύουσαν τοΰ Άδρία. Ό ’Ιωάννης Καποδίστριας, ό 
Κοραής, ό Φώσκολος, ό Μουστοξίδης, ό γραμ.ματολόγος 
Πιέρης, ή σοφή Μαρία Πετρετίνη, ό έξοχος ιατρός Βον- 
διώλας, ό διαπρεπής μεταφραστής τοΰ Όμήοου Δελβι- 
νιώτης, ό άριστος βιογράφος τοΰ Καποδιστρίου Άολιώ- 
της, ό Προσαλέντας καί πλεΐστοι άλλοι "Ελληνες έφι- 
λοξενήθησαν καί διέπρεψαν είς τό σαλότι τής ήμετέρας 
’Ισαβέλλας.

Διό ο Πιέρης έν τή αύτοβιογραφίι>ε του ιστορεί οτι ή 
Θεοτόκη «ούδέποτε έλησμόνησε, κατά τό σύστημα τινών 
»τήν πρώτην πατρίδα της καί έφιλοξένει μετά μεγίστης 
»αγάπης καί οικειότητας ολους τούς Κερκυραίους καί 
«“Ελληνας, τούς οποίους έγνώριζεν. Είς τούτων ήμουν 
καί έγώ ...» (2)

Έν τούτοις ή μακροβιωτέρα τών πολιτειών, ή Βενε
τία, έπειτα άπό τόσην άθάνατον δράσιν, παρήκμασε 
καί έπεσε δολοφονηθεΐα άπό τόν Βοναπάρτε ! Τότε έ- 
παυσεν ό Ένετικός βίος. Τό σαλόνι τής ’Ισαβέλλας 
κλείεται. Οίκογενειακώς άποσύρετα·. είς τήν μεγάλο ■ 
πρεπή έπαυλιν τοΰ Γορδιγιάνου, έπί τοΰ Τεραλίου, 
άπέχουσκ τρεις λεύγας τοΰ Τρεβίζου. Έν τή έπαύλει 
διήρχετο μακαρίαν ζωήν. Τό πρωί ήτο νοικοκυρά, κα- 
ταγινομένη είς τά τής οικίας. "Επειτα κατεγίνετο είς 
τή/ μελέτην κκί είς τήν συγγραφήν. Τό εσπέρας έδέ- 
χετο έπισκέψεις τών περιχώρων μερών. Συχνάκις περιε- 
φέρετο είς τά σύσκια δάση τής έπαύλεώς της, μετά 
έκλεκτοΰ φίλου συζητούσα περί πολιτικής ή φυσικής 
ιστορίας, τής προσφιλεστάτης αύτή έπιστήμης. Εύχαρι- 
στεϊτο περιποιουμένη ένα παγώνι, ένα στρουθόν καί πολ- 
λάς τρυγόνας. Ενίοτε προσεκάλει έν τή έπαύλει καί 
διαπρεπείς φίλους. Έκ τών πρώτων ύπήρξεν ό Πινδε- 
μόντης. Επίσης οί φίλοι της δέν τήν έλησμόνουν, τήν 
έπεσκέπτοντο. Ό Καισαρώτης καί ό Πιέρης ήσαν έκ 
τών πρώτων.

Ούτως διήρχετο τόν βίον ή ’Ισαβέλλα κατά τάς ημέ
ρας τοΰ έθνικοΰ πένθους καί τής άπογοητεύσεως τών 
πατριωτών Ενετών, οίτινες έβλεπον τήν ένδοξον πα
τρίδα των δεινώς άπατηθεϊσαν καί δολοφονηθεϊσαν.

(’Ακολουθεί) ΣΠ- ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

(1) L. Carrer : Notizia intorno Isabella Teotochi Albrizzi. 
Venezia 1836—Malamani : ΈνΟ’ άνωτ.-—-Masi: Parrucche 
et Sanculotti : Milano 1886 σελ. .208—222.—P. Molmenti : 
Galanterie et salloti Veneziani, έν τή Nuova Anotlogia τοΰ 
1904 φυλ. 770.

(2) Opere di Mario Pieri. Firenze τόμος Α' σελ 41.
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Γ.) Ούτως ύπέδειξεν ό Θεός δτι ή κυριωτέρα αιτία τής 
παραγωγής τών νόσων είνε ή άτμόσφαιρα, άπό τής έτςιρ- 
οοής τής οποίας έκαστος οφείλει νά προφυλάσσηται.

Είναι γνωστόν δτι ή άτμόσφαιρα έπηρεάζει τόν άν
θρωπον διά τής διαφόρου πιέσεως, ήν άσκεΐ έπ’ αύτοΰ, 
άναλόγως τοΰ υψους ή τής χθαμαλότητος τοΰ έδάφους 
έν ω ζή, διά τών άνέμων οίτινες έπικρατοϋσιν, διά τής 
θερμότητος, τοΰ ψύχους, τής βροχής, καί τής άπό ταύ
της ύγρασίας, ή διά τής ξηρότητος καί τής παγερότητος 
αύτής κλπ. Ή έπιρροή δ’ αυτή λαμβάνει χώραν ού μό
νον έπί τοΰ σώματος καί δή τής άναπνοής, τής κυκλο
φορίας, τής διαφορήσεως κλπ. άλλά καί έπί τοΰ πνεύ
ματος αύτοΰ. Τήν άλήθειαν ταύτην οί άρχαΐοι “Ελληνες 
έξέφραζον άλληγορικώς παριστώντες τόν παρά τήν γήν 
αίθέοα ή τήν άτμόσφαιραν διά τοΰ πατρός τών Θεών, 
τοΰ Διός, είς δν άπέδιδον τάς βροχάς,^ τούς κεραυνούς, 
τάς κινήσεις τών νεφών, τάς έπελεύσεις τών νόσων, τάς 
διεγέρσεις τών μεταβολών τής άτμοφαίρας πρός τό καλόν 
ή τό κακόν τοΰ άνθρώπου καί αύτάς έτι τάς ποο- 
κλήοεις τών πολέμων, ώς έν πολλοΐς στίχοις τοΰ 
'Ομήρου καί 'Ησιόδου δεδήλωται. Καί δΓ αύτό πάντα 
τά έπίθετα τοΰ Διός έκφράζουσιν άτμοσφαιρικά φαινό
μενα αιϋέριος, ΰέτιος, βροντήσιος, έρίγδουπος, ύψηβρε- 
μέτης, νεφεληγερέτης». (Όμ. Όδ. Όμ. Ίλιάς, Ησιό
δου Θεογονία, Ήσιόδ. Άσπίς, Ήρακλέους κλπ.).

“Οπως δέ παραστήσωσιν είδικώτερον τήν έπί τοΰ άν
θρώπου έπιρροήν ενός έκάστου τών άτμοσφαιρικών τού
των φαινομένων ύπεξέφαινον ταύτην ύπό ίδιον Θεόν. 
Ουτω τήν έπιρροήν τοΰ Ήλιου διά τοΰ φωτός ή τής 
θερμότητος αύτοΰ παρίστανον ύπό τόν Απόλλωνα, είς 
δν άπέδιδον είδικώτερον τήν παραγωγήν τών νόσων ή 
τήν θεραπείαν αύτών, κκί έλεγον δτι ό <^εός ουτος ήν δ 
πατήρ τής ύγιείας, καί δτι ύπήρξεν ό πρώτος διδάσκα
λος τής Ίατοικής, διό καί έπωνομάζετο : «άκέστωρ, οϋ- 
λιος, ίητρός, άλεξίκακος κλπ.».

Καί τήν σήμερον δέ είναι άναμφίλεκτον δτι τό φώς 
καί ή ηλιακή θερμότης, μετάζκαί τής ύγρασίας, έπά- 
γονται τήν σήψιν τών οργανικών ούσιών καί τήν παρα
γωγήν τών τε μιασμάτων καί μολυσμάτων, ώς έπίσης 
καί δτι άμφότερα ταΰτα (φώς καί ηλιακή θερμότης), 
έπιφέρουσιν ύπό διαφόρους συνθήκας τήν καταστροφήν 
τούτων καί τήν έξυγιανσιν τών μεμολυσμενων τόπων, 
καί συνεπώς τήν περιστολήν καί τήν θεραπείαν τών 
νόσων.

Ούτως ό “Ομηρος άποδίδει είς τήν οργήν τοΰ Απόλ
λωνος τήν ένσκήψασαν έπιδημίαν είς τον έν Τροία Ελ
ληνικόν στρατόν λέγων :

«Λοιτοϋς κσϊ Διός υΐος, ό γάρ Βσσιλήϊ χολωΟεί?, νοΰσον άνά 
στρατόν ώρσε κακήν, όλέκοντο δέ λαοί«. (Όμ. Ίλ. Α. 10).

Ό Ησίοδος (έργα κκί ήμέραι 101 —104 242 — 245) 
άποδίδει έπίσης είς τήν οργήν τοΰ Διός -.ήν άνάπτυξιν 
τών λοιμωδών νοσημάτων. Τάς δ’ έκ τής τρικυμίας καί 
έκ τών κακουχιών τής θαλάσσης νόσους άπέδιδον, έν τή 
άρχαιότητι, είδικώτερον είς τόν Ποσειδώνα, δν έλάτρευον 
ώς Θεόν καί κυρίαρχον ταύτης.

Τούτων ένεκα πρός άποφυγήν τών νόσων κατέφευγον 
τότε είς ίλασμούς καί θυσίας πρός τούς Θεούς, διότι

Έν τέλει τοΰ προηγουμένου ημών άρθρου εί'πομεν,' δτι 
τήν ύγιείαν άπολαμβάνομεν διά τής τηρήσεως τών κανό
νων τής ύγιεινής έν παντί τώ βίφ ημών. Άρα: «.υγιεινή 
είνε δ κλάδος έκεϊνος τής Ιατρικής επιστήμης, δ διδάσκων 
τους κανόνας, οίτινες δέον νά διέπωσι και τά μέσα, ών 
δέον νά γίνηται χρήσις, προς διατήρησιν τής ύγιείας έν 
καλή καταστάσει ή βελτίωσιν ταύτης έλλειποΰς ούσης ή 
δπα>ς δήποτε διαταραχδείσης». Ένί λόγφ εινε ή τέχνη 
τοΰ διατηρεΐν τήν ύγιείαν καί τοΰ προλαμβάνειν τάς νό
σους. Εινε ή έφηρμοσμένη σπουδή παντός, δπερ έν τή 
φύσει δύναται νά συντελέση είς τήν καλήν διατήρησιν 
τοΰ άνθρώπου.

Ή ύγιεινή δέν είνε νέα έπιστήμη, καθόσον έκαλλι- 
εργεΐτο άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων. Είς πάντας τούς 
αρχαίους συγγραφείς καί ποιητάς εύρίσκομεν ύγιεινά πα
ραγγέλματα, άπερ καί σήμερον έτι θαυμάζομεν διά τήν 
άκρίβειαν αύτών. Έν τή Νομοθεσία τοΰ Λυκούργου εύρί
σκομεν θαυμασίας διατάξεις περί διαίτης καί άνατροφής 
τών παίδων. Είς τήν Αγίαν Γραφήν εύρίσκομεν έπίσης 
τά ύγιεινά παραγγέλματα τοΰ Μωϋσέως πρός τούς Ε
βραίους. Είς δλα δέ τά έργα τοΰ 'Ησιόδου, τοΰ 'Ομήρου, 
τοΰ 'Ηροδότου, τοΰ Ίπποκράτους, τοΰ Γαληνού, τοΰ 
Πλουτάρχου καί άλλων Ελλήνων συγγραφέων, άναγι- 
νώσκομεν πολύτιμα ύγιεινά παραγγέλματα, σκοποΰντα 
τήν διατήρησιν τής ύγιείας τοΰ άνθρώπου. Άλλά καί ό 
Μωάμεθ βραδύτερον έπέβαλεν είς τούς οπαδούς του ύγι- 
εινούς κανόνας, οΰς ώφειλον ν’ άκολουθώσιν ιδίως οί κα- 
τοικοΰντες είς τάς θερμάς χώρας.

“Οθεν ή άρχή τής ύγιεινής, δπως καί τής ιατρικής, 
άνατρέχει άναμφιβόλως είς τήν πρώτην κοσμογονίαν- 
Έκεΐνο δπερ άμφισβητείται έτι μεταξύ τών διαφόρων 
συγγραφέων είνε οποία έκ τών δύο τούτων έπιστημών 
άνεφάνη πρώτη. Καί τινες μέν τούτων θεωροϋσιν ώς πρω
τότοκον άδελφήν τήν ’Ιατρικήν, άλλοι δέ τήν Υγιεινήν. 
Ημείς τασσόμεθα μετά τών δευτέρων, διότι είνε άναμ- 
φίβολον, δτι αί πρώται βάσεις τής ύγιεινής έτέθησκν εύθύ; 
έν άρχή τής κοσμογονίας. “Οταν ό Θεός έπλασε τόν άν
θρωπον καί έθετεν αύτόν έν τώ Παραδείσφ, ινα άπολαμ 
βάνγ) πάντα τά άγαθά, έδωρήσατο αύτω τήν ύγιείαν, 
ήτις προηγείται παντός άγαθοΰ, καί έδωκεν αύτω τό 
πρώτον ύγιεινόν παράγγελμα, άποτρέψας άπό τής βρώ
σεως τοϋ άπηγορευμένου καρπού. “Οταν δ’ είτα διά τήν 
παοακοήν άπέβαλεν αύτόν έκ τοΰ έν Έδέμ κήπου, καί 
πρός τιμωρίαν έδωκεν αύτφ τάς λύπας, τούς κόπους καί 
τούς πόνους είπών : «Έν λύπαις φαγή αυτών πάσας τάς 
ημέρας τής ζωής σου, άκάν&ας και τριβόλους άνατελεϊ σοι, 
καί φαγή τόν χόρτον τοϋ άγροϋ, έν ίδρώτι τοϋ προσώ
που σου φαγή τόν άρτον σου» (Γεν. Γ.), τότε έδωκεν 
αύτω καί τήν νόσον, ήτις άφαφοΰσα τήν ύγιείαν, καθι
στά άχρηστον παν άγαθόν καί παρέχει τάς περισσοτέρας 
καί μεγαλειτέρας λύπας. Άλλ’ ίνα μή άδιαλείπτως νοσή 
καί δέν δύναται νά ποιείται χρήσιν τών έν τή γή άγα- 
θών, δΓ δπερ προώρισται, ύπέδειξεν αύτω καί τά κυρι- 
ώτερα μέσα πρός διατήρησιν τής ύγιείας καί άποφυγήν 
τής νόσου, ήτοι έδωκεν αύτώ νέα ύγιεινά παραγγέλματα: 
«Και έποίησε Κύριος δ Θεός τφ Άδάμ και τή γυναικι 
αΰτοΰ χιτώνας δερμάτινους καί ένέδυσεν αυτούς». (Γεν.
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ταύτας έθεώρουν ώς π^οερχομένας έκ θείας οργής πρός 
τιμωρίαν δΓ αμάρτημά τι ή παρακοήν τινα. Καί δντως 
ή νόσος προέρχεται συνήθως έκ παρακοής, άλλά πρός τά 
ύγιεινά παραγγέλματα, τά τήν διατήρησιν τής ύγιείας 
σκοπουντα. Συνηθέστερον δέ ένεκα μη προφυλάξεως άπό 
τοϋ ψύχους, τής θερμότητας, τών άνέμων ή καί άλλων 
ατμοσφαιρικών έπηρειών. Τήν τοιαύτην λοιπόν άπό τών 
ατμοσφαιρικών φαινομένων προφύλαξιν διδάσκει ήμϊν, έν 
πολλοΐς καί άλλοις, ή ύγιεινή.

Αλλα καιπερ απο τών αρχαιότατων χρόνων ύφιστα- 
μένης της υγιεινής, αί υγιειναί ημών γνώσεις, μέχρι πρό 
ολίγων έ'τι χρόνων ήσαν προϊόν έμπειρίας μάλλον ή έπι- 
στημονικών βάσεων. Αί θετικαί δ’ αύτής βάσεις, καί 
συνεπώς αί μεγαλείτεραι καί κυριώτεραι αύτής πρόοδοι, 
έγένοντο άφ’ ής άνεκαλύφθησαν τά μικρόβια, καί έγνώ- 
σΟη οτι ταΰτα εισιν η κυριωτερα αιτία τών περισσοτέ
ρων νοσημάτων, οπερ δια τής υγιεινής διδασκόμεθα έπί
σης τινι τροπω δυναμεθα ν άποφεύγωμεν ή μετριάζωμεν.

Η ύγιεινή λοιπόν είναι ό ωφελιμότερος τών κλάδων 
. ης Ιατρικής επιστήμης, ,.αί ή σπουδή αύτής παρέχει 
μέγιστον ένδ αφέρον. ’Αλλά δέν άρκεΐ μόνον νά γνωρ·’- 
,ωμεν τους ,κανόνας τής υγιεινής, πρέπει καί νά έφαρμό- 
ςωμεν αυτους όπως έ'χωμεν τά έκ τής ύγιεινής ωφελή
ματα. ΙΙρός τοΰτο δ’ άπαιτεϊται ού μόνον ή έκλαΐκευσις 
τών διδαγμάτων τής υγιεινής διά δημοσιεύσεως άναλό- 
γων πρακτικών συγγραμμάτων καί άρθρων έν έφημερίσιν 
η περιοδικούς,^ διά δημοσίων διατάξεων έν τοϊς διαφόροις 
συλλογοις, και διά καταλλήλου και μεθοδικής διδασκα
λίας τών κανόνων αύτής έν τε τώ στρατώ καί τοϊς σχο- 
λειοις απασι, τής τε άνωτάτης, μέσης καί κατωτέρας 
έκπαιδευσεως, αλλα και ή ακριβής έφαρμογή τών παραγ
γελμάτων τούτων, τόσον τών τήν δημοσίαν, οσον καί 
των τήν άτομικήν ύγιεινήν άφορώντων. Λαμπροτάτην 
δέ φρονώ οτι παρέχει έκδούλευσιν παρ’ ήμϊν ή «'Ελλη
νική Επιθεώρησις» παρασχοΰσα, εύθύς άπδ τοΰ πρώτου 
φύλλου, τάς στήλας της καί είς τόν κλάδον τής ύγιεινής.

Επε.δη δε το κυριωτερον καθήκον παντός έχέφρονος 
ανθρώπου είνε ή διατήρησις τής ύγιεινής, έπιτυγχανο- 
μένη δια τής καταλλήλου και ελλόγου χρήσεως τών πρός 
τοΰτο συντελούντων μέσων, όποια είσίν ό άήρ, τά ένδύ- 
ματα, η κατοικία, γ. βρώσις καί πόσις, ή σωματική κα- 
Οαριότης, αί σωματικαί άσκήσεις, ή άνάπαυσις, ό ύπνος 
αί έκκρίσεις, τά, ηθ κά πάθη κ.λ.π. περί ών πάντων 
πραγματεύεται επίσης καί διδάσκει ήμας ή ήγιεινή, ή 
γνώσις ταύτης αποβαίνει ούσιώδης καί άπαραίτητος.

Αλλ , ή υγιεινή δέν συντελεί μόνον πρός διατήρησιν 
τής ύγιείας, άλλά καί πρός τήν διά καταλλήλου διαί- 
της διατήρησήν τής ζωής καί πρός τήν μακροβιότητα τοΰ 
άνθρώπου. Διότι όταν τις διατηρώ καλήν δίαιταν, παρα- 
κολουθών,τα τής ύγιεινής παραγγέλματα, διατελεϊ ύγιέ- 
στερος και επομένως καθίσταται μακροβιότερος. Δι’ όπερ 
κατά Λουκιανόν (περί μακροβιότητος) «οί μάλιστα Εαυ
τών Επιμέλειαν ποιούμενοι, κατά τε τό σώμα κα'ι κατά την 
ψυχήν, ούτοι είς μακρότατον γήρας ήλίλον συν ύγιεία παν
τελείς. Δίαιτα,,δέ καλή καί κατάλληλος όύδέποτε'δύνα
ται νά γείνη άνευ τής γνώσεως τής ύγιεινής. Ό Γαλη
νός νέος ον έπασχε τήν ύγιείαν, μή δυνάμενος νά ποιή 
καλήν δίαιταν, ένεκα τής άγνοιας τής ύγιεινής. Άμα 
όμως ηκολουθησε τά παραγγέλματα ταύτης κατέστη 
υγιέστατος, ώς τοΰτο ό ίδιος ομολογεί λέγων: «άΠά 
μετά τό 28ον έτος άπό γενετής, Ιμαυτον πείσας, ώς εστί 
τις υγιεινής τέχνη, τοϊς προστάγμασιν αύτής ήκολού&ησα 
παρ ολον τόν Εξής βίον, ώς μηκέτι νοήσαι νόσημα μηδέν, 

ότι μοι σπάνιόν που πυρετόν εφήμερονς (Γαλήν, λόγοι 
ύγιειν. Ε.).

Τοιαυτης λοιπον ουσης τής υγιεινής, σύντομος έπισκό- 
πησις τής καλλιέργειας ταύτης παρά τοϊς διαφόροις λα- 
οΐς, άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ήυ.άς, 
δέν,θέλει είναι πάντη άμοιρος ένδιαφέροντος διά τους 
άναγνώστας τής «Ελληνικής Έπιθεωρησως» τοΰθ’ βπερ 
Οελομεν πράξη είς τό προσεχές φύλλον.

■Χλ. IV. Χμτνς.

ΤΑ ΟΑΪΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Αί διάφοροι Συνεργατικοί ‘Εταιρίαι 
και ό σκοπός αύτών.

Ως εις προηγουμενον άρθρον ημών είπομεν, ή Συ- 
νεργατικότης παρέχει τό άσφαλές μέσον πρός καλλιτέ- 
ρευσιν τών συνθηκών τοΰ βίου καί συγχρόνως πρός πραγ- 
ματοποιησιν οικονομίας ανευ στερήσεων.

Εις εκ τών μεγάλων τής Συνεργατικότητος άποστό- 
7ων,, ό κ. Ch. Guide θέλων νά χαρακτηρίση τά έκ 
τών 'Εταιριών τούτων προερχόμενα ύ'ψιστα όντως*άγαθά, 
ειπεν οτι «.’Εάν είς τήν ϋύραν τών πλείστων δδοντοΐα- 
τρείων άναγινώσκη τις τό κάπως αναληθές- «ΈνταϋΟα 
εξάγονται οδόντες ίενωΠύνως είς όλας τάς Συνερ
γατικός Εταιρίας έπρεπε νά fp ai γραμιιένον μέ μεγάλα 
χρυσά γράμματα- «Ένταΰβα πραγμ.ατοποίε£ταε 
οΐχονομ.£α άνωδύνως».

Τό τοιοΰτον φαίνεται παράδοξον έκ πρώτης όψεως. 
Πώς είναι δυνατόν νά ζήση τις καλλίτερον, μέ όλιγω- 
τεραν δαπάνην καί νά πραγματοποιώ} συγχρόνως οικονο
μίαν ; Αύτό άποδεικνύεται καταφανώς έκ τής έπεξηγή- 
σεως τοΰ σκοποΰ καί τών βάσεων τών διαφόρων Συνερ
γατικών 'Εταιριών παντός συστήματος, ή'τοι τών Συ
νεργατικών 'Εταιριών καταναλώσεως, τών 'Εταιριών 
παραγοιγής, τών Πιστωτικών Συνεργατικών ιδρυμάτων, 
τών Οικοδομικών Συνεργατικών Εταιριών κλπ.

Ιον). Αί Συνεργατικοί'Εταιρίαι καταναλώσεως.
Σκοπός τών ’Εταιριών τούτων είναι ή λύσις τοΰ προ

βλήματος τής παροχής ευθηνής καί καθαρας τροφής καί 
έν γένει εύώνου ζωής είς τάς τάξεις τών έργατών καί 
βιοπαλαιστών. Είς τήν κοινωνίαν, ό βίος παρουσιάζει τό 
εξής άτοπον ·. οί όλιγώτερον εύ'ποροι άνθρωποι, έκεΐνοι 
δηλ. αΐτινες έχουσι συμφέρον ν’ άγοράζωσι τά πάντα 
ευθηνότερον τών άλλων, είσίν ύπόχρεοι νά πληρώνωσι 
πολύ περισσότερα χρήματα έκείνων, διά τήν άγοράν 
πλείστων πραγμάτων. Διότι, μή έχοντες χρηματικά μέ
σα έπαρκή όπως προμηθευθώσι τά τοΰ βίου χρειώδη είς 
ποσότητας άρκούσας είς τήν κατανάλωσιν 15 ήμερών, 
ενός μηνός, ή μ.,ας όλης έποχής τοΰ έτους, άναγκάζονται 
ν’ άγοράζωσι ταΰτα καθ’ έκάστην, πληρώνοντες ουτω, 
πολύ άκριβώτερα ή άν ήγόραζον χονδρικώς τάς προμή
θειας των. ' " *

Αλλ ότι είναι άδύνατον νά γίνη μονομερώς παρ’ένός 
έργάτου ή πτωχοΰ βιοπαλαιστοΰ, κατορθοΰται πληρέ
στατα δια τής ένωσεως τών μέσων καί τών ένεργειών 
πολλών τοιούτων άτόμων, συναιτεριζομ-ένων διά τόν αύ
τόν σκοπόν. Οί συνεταιριζόμενοι συναθροίζουσι καί συνε- 
νοΰσι τά μικρά χρηματικά των μέσα, σχηματίζουσιν έν

τούργουν 1304 τοιαΰται, άριθμοΰσαι 220,000 μετόχους 
καί έχουσαι κεφάλαια 83 εκατομμύρια φράγκων. Τώ 
1897, ό άριθμός αύτών άνήλθεν είς 9,400. Εκ τούτων 
1,055 — αί κυριώτεραι — ήρίθμουν 527,000 μετόχους. 
Τά κεφάλαιά των τά μετοχικά άνήρχοντο είς 212 εκα
τομμύρια φράγκων, αί δέ είς τά ταμεία των καταθέσεις 
είς 645 έκατομμύρια φραγκ. Έκ τής κυκλοφορίας των 
κεφαλαίων τούτων,ταΐς έττετράπη νά δανεισωσιν είς τούς 
μετόχους των περί τά 2 δισεκατομμύρια φράγκων καί έπι 
τής κολοσσιαίας ταύτης ποσότητος δέν έ'σχον άπωλειας 
ή έλαχίστας, κατωτέρας τοΰ 1 έπί τοϊς'4000. Τα πραγ- 
ματοποιηθέντα κέρδη άνήλθον είς 11,860,000 φραγκ. 
ών τό μεγαλείτερον μέρος, διενεμήθη είς τους μετόχους.

Είς τήν ’Ιταλίαν έλειτούργουν τώ 1870, πεντηκοντα 
τοιαΰται τράπεζαι έχουσαι ολικόν κεφάλαιον 15 εκα
τομμυρίων φράγκων. Σήμερον λειτουργούν 850 περίπου 
έχουσαι κεφάλαια 150 έκατομμύρια φράγκα καί κατα
θέσεις ύπερβαινούσας τά 250 έκατομμύρια. Ή Λαϊκή 
Τράπεζα τοΰ Μιλάνου, ίδρυθεϊσα τώ 1866 ύπό τοϋ 
Luigi Luzzatti μέ κεφάλαιον 700 φρ. μόνον, έχει,σή
μερον περί τά 17 έκατομμύρια φρ. μετοχικά καί άπο- 
θεματικά κεφάλαια.

Λαϊκα'ι Τράπεζαι λειτουργοΰν ήδη παντού,, εις την 
Γαλλίαν, ’Αγγλίαν, Ρωσσίαν, Ελβετίαν, Δανίαν, Βελ- 
γιον, Ρουμανίαν κλπ. Πρό ολίγων έτών ίδρύθησαν τοιαϋ- 
ται είς τάς ’Ινδίας καί εις τάς Άντιλλας νήσους.

Είς τόν κλάδον τών Πιστωτικών Συνεργατικών 
Εταιριών ύπάγονται καί αί Άγροτικαι Τραπεζαι, αιτι- 
νες έχουσι σκοπόν νά βοηθώσι του; γεωργικούς πληθυ
σμούς διά τής παροχής πιστώσεων καθ’ ολον τό έτος 
μέχρι τής έποχής τής συγκομιδής. Αί τραπεζαι αυται 
παρέχουσι πολυτίμους ύπηρεσίας είς τούς, γεωργικούς 
πληθυσμούς, ύποβοηθοΰσαι μεγάλως τόν έξόχως ευεργε
τικόν σκοπόν τών Γεωργικών Συνεργατικών Εταιριών, 
ών τά ωφελήματα εις τήν έν γένει γεωργίαν, γαλακτο
κομίαν, οινοποιίαν κλπ. είσίν άναντιρρήτως ύψιστα.

Προκειμένου δέ περί Γεωργικών ΣυνεργατΛιών Εται
ριών, δέν δυνάμεθα νά μή άναφέρωμεν τάς καταπληκτι- 
κάς προόδους άς έπετέλεσαν αί Εταιρίαι αυται εις τήν 
Δανίαν, ής ό πληθυσμός είναι σχεδόν ίσος μέ τόν τής 
Ελλάδος. (

Τώ 1883, ήτοι πρό είκοσιπενταετίας, δεν ύπήρχεν εις 
τήν Δανίαν, ούδέ έν βουτυροκομεϊον καί γαλακτοκομεϊον 
συνεργατικόν καί συνεπώς τό προϊόν τών μικροπαραγω- 
γών, ήτο κατωτέρας ποιότητας καί μικροτέρας αξίας 
τοΰ προϊόντος τών μεγάλων έργοστασίων τοΰ τόπου. 
Πρό τής άνάγκης ταύτης εύρεθέντες οί μικροπαραγω- 
γεϊς, άπεφάσισαν νά ίδρύσωσι συνεργατικά έργοστάσια 
λειτουργοΰντα έπίσης τελείως ώς τά των μεγάλων κε
φαλαιούχων βιομηχάνων έκτοτε δέ τά προϊόντα των 
ήμιλλώντο πρός τήν ποιότητα τών προϊόντων τών με
γάλων έργοστασίων. Τότε ή Δανία μη δυναμενη να κα- 
ταναλώση μόνη τό παραγόμενον ποσόν βουτύρου, έζη- 
τησε τήν εξαγωγήν αύτοΰ είς τό Εξωτερικόν, καί δη 
είς Αγγλίαν οπού έπέτυχε καταπληκτικήν καταναλω- 
σιν. Τώ 1890, ήτοι μετά’7 έτη, τό είς ’Αγγλίαν είσα- 
γθέν ποσόν Δανικοΰ βουτύρου, άνήλθεν είς 4,500,000 
κιλά, τώ 1895 είς 35,000,000 κιλά' τώ δέ 1900 είς 
40,000,000 καί άνω.

Τώ 1883 δέν έλειτούργει είς Δανίαν, ώς άνωτέρω 
εί'πομεν, ούδεμία Συνεργατική Εταιρία παραγωγής βου
τύρου· τώ 1898, ήτοι έντός 15 έτών, ύπήρχον άνω τών

μικρόν κεφάλαιον, άγοράζουσι χονδρικώς προϊόντα, ιδρυ- 
ουσιν εν μικρόν Κ)μα ίδικόν των, άνήκόν είς δλους των, 
όπόθεν έκαστος προμηθεύεται τά είδη ών έχει,έκάστοτε 
άνάγκην, άποτίων τήν πραγματικήν τιμήν. Ούδέν τού
του εύκολώτερον άλλά καί ούδέν τούτου πρακτικωτε- 
οον καί ώφελιμώτερον διότι, ένω ο μέτοχος αγοράζει 
τρόφιμα ή άλλα είδη καθαρά, καλώς διατηρημένα, όίνευ 
ούδενός δόλου είς τά ζύγια ή τά μέτρα καί είς τιμάς 
λογικάς καί δικαίας, άφ’ ετέρου άποφεύγει ,τήν πληρω
μήν έμπορικοϋ κέρδους, διότι το Κ)στημα δεν ανήκει εις 
ιδιώτην έμπορον, άλλ ’ είς δλους γενικώς και ανεξαιρέ
τως τούς μετόχους. ’Εάν δθεν τό Κ)στημα, εύρυνομένης 
τής μετοχικής πελατείας του, άναπτύξη τάς εργασίας 
του καί πραγματοποίηση κέρδη, ταΰτα διανέμονται πά
λιν μεταξύ τών μετόχων του, άναλόγως τής κατανα
λώσεως ήν έκαμεν έκαστος είς τό Κ)στημα.

Ούτως, έάν είς τό τέλος τοΰ έτους, τό Κ)στημα έκέρ- 
δισεν έπί τής όλης καταναλώσεως 1 0 ο)ο καθαρόν κέρ
δος, πρός διανομήν, ό μέτοχος, οστις συμφώνως με τας 
έγγραφάς τοΰ βιβλιαρίου του, έχει άγοράση έκ τοΰ Κα
ταστήματος καθ’ ολον τό έτος 500 δραχ. έμπορευματα, 
θά λάβη 50 δραχμάς μέρισμα έκ τών κερδών, είτε είς 
χρήμα είτε είς είδος, άναλόγως τών κανονισμών τοΰ 
Καταστήματος· ό μέτοχος ό καταναλώσας 400 δρχ. εμ
πορεύματα θά λάβη έκ τών κερδών δραχ. 40 καί ουτω 
καθεξής. Ό εύφυέστατος καί πρακτικότατος ουτος συν
δυασμός, είναι άναντιρρήτως έξόχως ωφέλιμος διά 
μέτοχον. Άφ’ ενός παροχή τροφίμων καί άλλων ειδών 
οικιακής άνάγκης είς τιμάς εύθηνάς καί είς ποιότητας 
κκθαράς καί άνοθεύτους καί άφ’ ετέρου συμμετοχή έπι 
τών κερδών άναλόγως τής καταναλώσεως έκαστου. Ιδού 
τί παρέχει εύθύς άμέσως είς πάντα αύτής μέτοχον έκα
στη Συνεργατική Εταιρία καταναλώσεως. Άλλ έκτος 
τούτων, άπειρα είναι τ’ άλλα ωφελήματα τά ηθικά καί 
ύλικά άτινα πορίζονται έκ τών τοιούτων 'Εταιριών α- 
παντες οί μέτοχοι. Ή καταπληκτική πρόοδός τω9, εν
τός τόσον ολίγων έτών, άποδεικνύει τρανώς άδιαφιλονει- 
κήτως τήν εύεργετικοτητα των.

Τώ 1850 δέν έλειτούργουν είμή έλάχισται τοιαΰται 
Εταιρίαι· σήμερον ό άριθμός, τών γνωστότερων Συνερ
γατικών Εταιριών καταναλώσεως, άνέρχεται είς 10,000 
τών δέ μετόχων των εις 5,000,000 και ανω.

2ον). Αί πιστωτικοί Συνεργατικοί Εταιρίαι.
Αί Εταιρίαι αύται, αί άλλως ωνομαζομεναι Λαικαι 

Τράπεζαι, έχουσι σκοπόν τήν παροχήν πιστώσεων είς 
τούς μετόχους των καί έν γένει πασαν πιστωτικήν πρα- 
ξιν μεταξύ Εταιρίας καί μετόχων. Οί μέτοχοι, έργαται, 
μικρέμποροι, μικροεπιτηδευματίαι κλπ. ευρισκουσι παρά 
ταΐς Τραπέζαις ταύταις πίστωσιν, ήν δεν δύνανται να 
εΰρωσιν είς τάς μεγάλας Τράπεζας.

Είς τήν Γερμανίαν, διά νά λάβη τις μέρος ως μέτοχος 
εις μίαν τοιαύτην Τράπεζαν, άρκεϊ να πληρώση κατ 
άρχάς δικαίωμα εισόδου έκ δυο φράγκων καί μηνιαιαν 
εισφοράν 1 φράγκου. “Οταν τό συνολον τών καταβολών 
του άνέλθη είς 50 φράγκα, τότε ο καταθέτης γίνεται 
μέτοχος καί λαμβάνει συμμετοχήν επί τών κερδών τής 
Τραπέζης. Έάν ό μέτοχος άφηση εις το Γαμεϊον το έπί 
τών κερδών μερίδιόν του, ή Τραπεζα το δέχεται ως δά
νειον καί τώ πληρώνει έπ’ αύτοΰ τοκον 5 ο)ο, έκτος τής 
συμμετοχής του είς τά κέρδη. , (

Αί Τράπεζαι αύται τοσοΰτον έπέτυχον έν Γερμανιφ, 
ώστε 15 έτη μετά τήν σύστασιν τής πρώτης (1850) ελει-
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1700. Έκχτόν πεντήκοντα έξ αύτών έχουσι συμβληθή 
μεταξύ των διά την εξαγωγή' βουτύρου εις ’Αγγλίαν, 
οπού άπεφάσισαν νά ίδρύσωσιν ειδικά Καταστήματα 
πωλησεως Δανικών προϊόντων, οϊον ωών, βουτύρου, 
λαρδιού κλπ.

Αί Συνεργατικά! Έταιρίζι τής Δανίας, έχουσι προο- 
δεύση κα'ι άναπτυχθή καταπληκτικώς. Έκτος τών Συ
νεργατικών Εταιριών, λειτουργούν ήδη Συνεργατικά 
σφαγεία κλπ. ώς καί 600 Συνεργατικά! Έταιρίαι κα- 
ταναλώσεως!!

Περί τών Εταιριών Παραγωγής και Οικοδομικών 
Συνεργατικών Εταιριών θά πραγματευθώμεν εί; τό προ- 
σεχέν ημών άρΟρον, ενώ Οά έξιστορήσωμεν έπίσης έν 
συνόψει τά τής ίδρύσεως και τής προόδου τών κυριωτέ- 
ρων Συνεργατικών Εταιριών καταναλώσεως κλπ.

ΦΩΤΙΟΣ Ν· ΦΩΤΙΑΔΗΣ
----------*-------Φ-----------------------------------------------

(*) ’Επειδή δ γράφων τά περί μεταλλείων άρθρα ΰπεγράφετο 
μέχρι τοΰδε μέ μόνον τά άρχικά ψηφία τοΰ δνόματός του, σομπί- 
πτουσι δέ ταΰτα μέ τά άρχικά ψηφία ονομάτων άλλων έγκριτων 
μεταλλειολόγων, παρεκαλέσαμεν, πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων, 
τόν έγκριτον καί εύρυμαθή συνεργάτην μας, νά δηλώση εΰκρινέ- 
στερον τό δνομά του, έάν έκ μετριοφροσύνης δέν έπιθυμή ν’ άνα- 
γράψη αύτό δλόκληρον.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ! ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (*)

Εις τά δύο προηγούμενα άρθρα ώμιλησαμεν περ! τών 
μεταλλείων της ’Αρχαίας Ελλάδος. ΙΙολυτίμους δμως 
παραδόσεις περί αρχαίων έκμεταλλεύσεων καί καθάρ
σεων χρυσού μας καταλίπει Θεόδωρος ό Σικελιώτης. 
Είνε άληθές οτι ό Σικελός ιστοριογράφος όμιλεΐ μόνον 
περί τών Μεταλλείων της Αΐγύπτου, ’Αραβίας καί Αι
θιοπίας. Έν τούτοις αί περί αύτών παραδόσεις είνε 
άοκετά ένδιαφέρουσαι, ώστε θά κινησωσι την προσοχήν 
τών παοακολουθούντων τά άρθρα ταΰτα.

Ό έν λόγω Ιστορικός μάς πληροφορεί, οτι οί προα- 
ναφερθέντες τόποι ησαν πλούσιοι είς μέταλλα χρυσού, 
πολλά καί μεγάλα, κατά την φράσιν του. Έν τούτοις 
δμως μεθ’ δλον τόν πλούτον των μέ πολλάς δυσκολίας 
καί μέ πολλάς δζπάνας κατόρθωναν νά έξαγάγωσι 
τούτον έκεΐθεν, διότι ή σύστασις τοΰ έδάφους παρουσίαζε 
μέγιστα προσκόμματα εις την έξαγωγην τών μεταλλευ
μάτων, καθ’ δσον ήτο άνάμικτος μέ φλέβας σκληρού 
μαρμάρου, καί τοΰτο καθίστα ύπερβολικώς δύσκολον την 
άποχώρισιν καί διαλογήν τών μεταλλευμάτων.

Οί Βασιλείς τής Αΐγύπτου, ώς άναφέρει ό Διόδωρος ό 
Σικελιώτης, είχον έν είόος κζταναγκαστικών έργων, είς 
τά όποια κατεδίκαζον τούς έγκληματίας, καί τά έ'ργα 
αύτά ησαν αί μεταλλευτικά! έργασίαι τού τόπου των.

"Ολους τούς έπί κακουργώ καταδικασθέντας, λέγει 
έπί λέξει, «καί τούς κατά πόλεμον αίχμαλωτισθέντας, 
έ'τι δέ τούς άδίκοις διαβολαΐς περιπεσόντας καί διά θυ
μού είς φύλακας παραδεδομένους ποτέ μέν αύτούς, ποτέ 
δέ μετά πάσης συγγένειας άθροίσαντες, παραδιδόασι πρός 
την τού χρυσού μεταλλείαν άμα μέν τιμωρίαν λαμβά· 
νοντες παρά τών καταγνωσθέντων, άμα δέ διά τών έρ- 
γαζομένων μεγάλας προσόδους λαμβάνοντες.»

Οί ούτως έν τοΐς μεταλλείοις έργαζόμενοι, δντες ύπερ- 
πλείονες, είργάζοντο έκεϊ δεδεμένοι μέ πέδας μηδεμίαν 
σχεδόν λαμβάνοντες άνάπαυσιν ούδέ ημέρας, ούδέ νυ- 

κτός. Έφυλάττοντο έκεϊ άπό στρατιώτας βαρβάρους καί 
αλλόγλωσσους, δέν έπετρέπετο δέ νά έπιδαψιλευθή είς 
αύτούς ούδεμία φιλανθρωπία, καί ούδεμία άνακούφισις. 
Φαίνεται δέ οτι ό βίος τών καταδίκων αύτών θά ήτο 
κάτι τι φρικτόν. Φέροντες λύχνους κοεμαμένους έπί τού 
μετώπου, γυμνοί, και σχεδόν νήστεις είργάζοντο είς τάς 
ερεβώδεις καμπάς καί διώρυγας, χωρίς νά έλπίζουν είς 
την άνάπαυσιν της αύριον, η είς την άπαλλαγην έκ τής 
τιμωρίας. Δι’ αύτούς δέν υπήρχε συγγνώμη ούδέ άνεσις, 
ούδέ διά τούς άσθενεΐς ούδέ δι’ αύτούς τούς γέροντας ά
κόμη καί τόσον μεγάλαι καί πολλαπλαΐ ησαν αί κα
κουχία'. των, ώστε προετίμων όλοι άντί τής άφορητου 
αύτής ζωής τόν ή'ρεμον θάνατον.

Αί μέθοδοι τοΰ χωρισμού τοΰ χρυσού είς τά μεταλ
λεία τής Αΐγύπτου ησαν διάφοροι. Μία δέ έξ αύτών ητο 
ή διά τοΰ πυρός διαχώρισις. Έπυράκτουν την περιέχου- 
σαν τά ψυχία τοΰ χρυσού γήν διά πυράς μεγάλης έντά- 
σεως καί καθίστων αύτήν τοιαύτην, ώστε νά δύνανται 
πλέον νά τήν κατεργάζωνται διά τής χειρός αί μυριάδες 
τών δούλων καί καταδίκων.

Οί άνηβοι παΐδες — κατάδικοι καί αύτοί— είσδύοντες 
διά τών άνοιγομένων στοών έπί τών βράχων, ησαν προω 
ρισμένοι ν’ άφαιροϋν δλα τά τεμάχια τών πετρωμάτων 
καί δι’ ενός στομίου νά έξά^ωσιναύτά καί άπορρίπτωσιν 
είς τό ύπαιθρον. Οί δέ τοιακονταετεΐς κατάδικοι κατερ- 
γαζόμενοι έντός σιδηρών ίγδίων καί διά λίθινων ογκω
δών βαρών τήν μεταλλειούχον γήν, καθίστων αύτήν εύ- 
προσιτωτέραν είς αποχωρισμόν. Κατόπιν άλλοι έργάται 
παραλαμβάνοντες τόν λίθον αύτόν τόν άλεσμένον —ουτος 
είπεΐν — έντός τών πέτρινων ίγδίων τόν κατειργάζοντο ώς 
εξής. “Ετριβαν τό είς κόνιν μεταβληθέν αύτό μετάλλευμα 
έπί σανίδας επικλινούς, καί συγχρόνως έπέχεον ύδωρ 
ολίγον κατ’ ολίγον έπ’ αύτής, εις τρόπον ώστε τό μέν 
γεώδες ρευστοποιούμενον διά τοΰ ύδατος κατέρρεεν διά τής 
σανίδας, ένώ ό χρυσός ώς έκ τοΰ βάρους αύτοΰ παρέ- 
μεινε καθαρός έπ’ αύτών.

Υπήρχε δμως κατά τήν έποχήν έκείνην καί άλλη μέ
θοδος διά τήν άπομόνωσιν τοΰ χρυσοΰ. Έλάμβανον άνά- 
λογον γήν περιέχουσαν τόνχρυσόν τήν οποίαν ένέβαλλον 
είς χύτρας άνεμίγνυον δέ μετ’ αύτής άνάλογον ποσόν 
μολύβδου, τεμάχιον άλατος, όλιγώτερον κασσίτερον, καί 
πίτυρον έκ κριθής. Άφοΰ δέ περιέκλειον αύτά είς έπί 
τούτω χύτ ας, τά έ'θετον έντός καμίνου καιούσης έπί 
πέντε ημέρας καί πέντε νύκτας καί ύπό τήν αύτήν έ'ντα- 
σιν τοΰ πυρός. ’Έπειτα άφοΰ άφινον .αύτά νά ψυχρανθούν 
τελείως, δέν εύρισκον πλέον έντός τών άγγείων τίποτε 
άλλο παρά τόν χρυσόν καθαρόν καί μέ έλαχίστην σχε
δόν άπώλειαν ψηγμάτων αύτοΰ.

Αύταί είνε αί περί μεταλλείων χρυσοΰ έν Αίγυπτω 
παραδόσεις τών άρχαίων. Τό δύσκολον δμως τής διαλο
γής καί άποχωρήσεως αύτοΰ, τό κοπιώδες, τό έπίμοχθον 
κατά τήν έποχήν έκείνην έργον χιλιάδων άτόμων, άπο- 
δεικνύει, δτι άπό τών άρχαιοτάτων αιώνων αύτό τό μέ- 
ταλλον ύπήρξεν ό πόλος πρός τόν όποιον έστρεψε τήν 
προσοχήν του ό άνθρωπος. Αύτό τό μέταλλον έβαυκάλισε 
τά όνειρά του, μέ αύτό τό μέταλλον διέπλασσε τάς έλ- 
πίδας του καί ένίσχυσε τάς φιλοδοξίας του. ’Άνευ αύτοΰ 
ούδέν, καί δι’ αύτοΰ τά πάντα. Έκδικουμένη όμως ή 
φύσις διά τήν προσήλωσιν τοΰ άνθρώπου πρός αύτό, λά
μνει φανερόν, οτι αό χουσός γένεσιν μεν επίπονον έχει, 
φυλακήν δέ χαλεπήν, σπουδήν δέ μεγίστην, χρήσιν δέ 
άνά μέσον ηδονής τε καί λύπης», δπως λέγει καί ό Σι- 
ζελος ΐΊτοριζος. ΜΚΡΣ



90

Σ τ Λ τ!Σ τ 1κ Α| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
91

ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ!

(Συνέχεια εις τό φύλλον τοϋ Νοεμβρίου 1907 Σελ. 21) 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Επαρχία Δήμος ’Ονόματα Οέοεων ’ Ονοματεπώνυμον 
ιδιοκτητών

Β. Δ. παρα/ωοήσεως 31 Εκτασις 
μεταλλείου Είδος μεταλλεύματοςεν τή έφ. Λ'νβερνήσεως
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Η
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Η

27 ΑΤΤΙΚΗΣ Λαυρίου ΛεγραιναΒρομοποΰσ Λ Ράλλης Ν. Μελετόπου 
λος καί Κ. Βερσής 
Α. Ζάνος, Γρ. Τασόγλους 
Γ. Α. Ράλλης, I. Παξι-

52 63 186' Αΰγ. 22 1521 4 191 Ένθειος ’Αργυρ. Μόλυβδος
28 »

29 .

» Γκιαοϋρι,Πλάκα Τζα- 
μάλι, Σωτήρχου Μάν 
δρα-Τζώρτζη, Συντή- 
ρινα καί Μοιλικοΰκι

52 634 > 2> » 12394J417 Άργυρομόλυβδος
μάδης κτλ.

Καμάριζα καί Έργα 
στήρία

I. Β. Σερπιέρης καί Σα 52 63c » 1455C1469 Ένθειος ’Αργυρ. Μόλυβδος
30 » — Π. Καλλιγδς κτλ. 54 647 31 10001 —
32 »

» Τζονήμα Δ. Καλλιφρονάς 71 775 » Νοίμβ. 4 5001 —
33 »

— Σ. Δ. Βοϋρος κτλ. 71 776 7 5742 753— X. Άντωνόπουλος 10 61 1868 Ίαν. 17 1000C —
35 »

Ελυμπος-Παναρίτης Π.Βάρβογλης Δ.Γεωργίου 26 207 Μάιος 29 6632 477Αθηναίων ώηρόρρευμα καί Χαϊ- 
δάριον

Ν. Νάξος 34 260 1870 Αΰγ. 4 3030 802 Όξείδιον καί Ύποξείδιον Σι-
36 » Περαίας Διαλελυμένη μονή ‘Α

γίας Πηγής
Σκαρλ. Σοΰτσος 52 370 1871 Σεπτ. 13 1298 216

δήρου 
Γαιάνθρακες

37 »
38 .
39 .
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Λαυρίου 
Ώρωπίων

» Μαρκόπουλον

Κωνστ. Πλατύς 
Κ. I. Παππαρρηγόπουλος 
Έλλ. Μεταλλ. 'Εταιρία
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»

Φεβρ. 
>
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«
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14406
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Άργυρομόλυβδος 
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42 »
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44 »
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Σ>
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Λαυρίου

»

Γαιαι μονής Ζ. Πηγής 
Χωρίον Γραμματικό 
Μανδριά Βλάχου 
θερικόν

I. Σερπιέρης 
Σκαρλ. Σοΰτσος 
’Αχ. Σμυρλής κτλ. 
Έλλ. Μεταλλ. Εταιρία

29
42
49
49

257
375
434

» Άπρίλ 
Ίοόν. 
Σεπτ.

17
8

26

3058
4822
3046
8563

050
102
910
200

»
Σίδηρος
Ένθειος ’Αργυρ. Μόλυβδος

» » » 3 18 1873 Όκτ. 23 9159 022 Ένθειος καί Άνθρ. ’Αργυ-
46 > Ώρωπίων Βοϋντημα τοΰ χωρίου 

Κακοσάλεσι
Όθ. Μακρυγιάννης 17 133 » Μάρτ. 11 2794 900.

ίοΰχος Μόλυβδος 
Κρώμιον

47 .
48 .
49 »
50 .
51 >
52 .
53 »

Κρωπίας 
Ώρωπίων 
Κρωπίας 
Άθηνών- 
Κρωπίας 
Μαραθδν. 
Ώρωπίων

[Ιικέρμι καί Άραφίνα 
Βοϋντημα, Σάλεσι

—
Σπήτια Πασσά, μαύρο
Δήλεσι, Ντάμι καί

Ιερ. Α. Πετράκης 
θκαρλ. Σοΰτσος κτλ. 
Δ. Ζέγγελης κτλ.
Αδελ. Μητξόπουλοι κτλ.
Δημ. I. Κούζης 
I. Α. Πετράκης 
Αριστ. Σ.'Ομηρίδης κτλ.

21
24
26
39
39
46
47

155
176
193
292
293
337
344

»
»
»
»
»

Απρίλ

Μάιος 
Ίούν.

»

Ίοόλ.

28

15
25 
»
»
10

17000
4542 

24088
5427
388 

23907 
15134

—
174
278
290
176
270
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’αιάνθρακες 
ίρώμιον 
ίρώμιον καί Μόλυβδος 
Ιρώμιον καί Σίδηρος 
ίαγγανίτης 
’αιάνθρακες

»
Βλαστό. °Αγ. ’Από
στολοι

54 » » Σάλεσι Π. Κυριάκός κτλ. 49 361 3455 97500 » Λαυρίου Μεταξύ Σουνίου καί 
Λιμένος Πασια

Κρ. Σολιώτης κτλ. 52 379 Αΰγ. 26 3016 166 Μόλυβδος καί Ψευδάργυρος
56 » • Προφήτης Ήλίας Χά

ρακας καί Λεγραινά
Δ. Σκαλιστήρης κλ. 54 394 » Σεπτ. 12 11944 Μόλυβδος καί Σίδηρος

57 > » Δεγραινά,Χάρακα και 
ταλαιά Καλύβια τού ι

V. Πιεράκος καί Ν. Στα- 
(όπουλος καί Σα.

54 395 12 7826 ( )64 Δόλυβδος

ίαυρίουκαΐ 
ίρωπίας

(ωρίου Κερατέα
58 > — . Δ. Στίφος 17 94 1874 Φ;6ρ. 6 9919 >1 Μόλυβδος καί Ψευδάργυρος
59 » Λαυρίου ίερατοβούνι τού χω

ρίου Κερατέας
1. Κωνσταντινίδης, Οΐκο- 
όμος κτλ.

18 L03 > 'ίοέμβ. 30 6507 ’60 Δόλυβδος
60 » > Ιόρτο Δασκαλειό ] Μεταλλ. 'Εταιρία Νικίας 18 105 » ιεκέμ. 6 10051 101 ίαλκός, Σίδηρος, Ψευδάργυ-
31 » 105

106
10051
3626'

ος καί Άργυρος 
Ενθειος ’Αργυρ. Μόλυβδος 
Ιόλυβδος

62 > » Δεγραινά,Χάρακα καί 1 
ϊαλύβια παλαιά

> » » 
ί. Πιερράκος κτλ.

18
18 Σ> 6

»01 -
121 J

63 » — Iί. Μαυροκορδάτος κτλ. 21 134 Σ> » 30 2495'101

Και εδώ, όπως καί άλλου βεβαίως, ύπάοχουν είσέτι 
πολλοί νομίζοντες οτι δλτ) ή δρασις τής Τραπέζης ενός 
τόπου περιορίζεται εις την αποδοχήν καταθέσεων έπί 
τόκφ, είς την παροχήν εντόκων δανείων έπί ένεχύρω 
χρεωγράφων καί άξιων διά λ/σριόν τρίτων.

Βεβαίως ολαι αύταί αί έργασίαι άνάγονται εις τόν 
κύκλον της έργασίας μιάς Τραπέζης καί άποτελοϋσι μέ- 
ρος τών βάσεων ύφ’ άς ίδρύθησαν καί λειτουργούν ά
παντα τά πιστωτικά καταστήματα είς ολην τήν ύφή- 
λιον. Άλλά τά τραπεζιτικά ιδρύματα ενός Κράτους καί 
ίδί^ αί άνεγνωρισμέναι Τράπεζαι, έ'χουσι καί άλλην άπο- 
στολήν πολύ ύψηλοτέραν, άποστολήν κοινωφελή ύπό 
τήν καθαράν τής λέξεως έ'ννοιαν, άτε συντελοΰσαι άπο- 
λύτως είς τήν άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου καί τής βιομη
χανίας, ώς καί είς τήν πρόοδον έπιχειρήσεων ζωτικω- 
τάτων καί μεγάλης κοινωνικής άνάγκης.

Είνε άναντίρρητον, οτι είς πάντα τόπον δπου τό έμ- 
πόριον καί ή βιομηχανία άκμάζουσι καί προοδεύουσιν, ό 
τόπος εύημερεϊ, προάγεται καί άναπτύσσεται ύλικώς, 
ή δέ ύλική ευημερία ενός λαοΰ ποοκαλεϊ πάντοτε σχε
δόν ώθησιν καί πρός ηθικήν άνάπτυξιν καί προαγωγήν. 
Τούτου ένεκεν, έκεϊ δπου ή κυβερνητική μέριμνα καί ά- 
ρωγή εύρε συνεπίκουρον είς τό ζήτημα τής άναπτύξεως 
τής βιομηχανίας καί τοΰ έμπορίου τήν προθυμίαν τών 
πιστωτικών ιδρυμάτων, πρός παροχήν ύλική; ύποστηρί- 
ξεως, τά έπελθόντα άγαθά ύπήοξαν μεγάλα καί άνυ- 
πολόγιστα.

* 
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Άτυχώς είς τόν τόπον μας ή κυβερνητική μέριμνα 
καί άρωγή παρέχεται — δταν παρέχεται — μέ μεγάλην 
φειδώ, ώς δλοι γνωρίζομεν, καί συνεπώς ούτε ή βιομη
χανία μας ή μικρά, ούτε τό έμποριόν μας έ'τυχον έκ μέ
ρους τής Κυβερνήσεως προστασίας καί μερίμνης έπαρ- 
κοΰς. Άλλ’ δ,τι δέν τοϊς έδόθη έκεϊθεν, ήλθε νά τό άνα· 
πληρώσν) ή γενναία ύπό πάσαν έ'ποψιν προστασία, ή 
χορηγηθεϊσα ύπό τών δλίγω/ τοΰ τόπου μας Τραπεζών, 
προστασία ήτις όσημέραι καθίσταται γενναιοτέρα καί 
συστηματικωτέρα, ώς άποδεικνύουσιν οί ισολογισμοί 
καί αί καταστάσεις τής Έθνικής μας Τραπέζης, τής 
Τραπέζης Αθηνών καί τής Τραπέζης τής Ανατολής, 
τών τριών τούτων ιδρυμάτων άτινα άπό τίνος χρόνου 
άμιλλώνται ποϊον Οά πρωτοστατήσει εις παν καλόν καί 
χρήσιμον έργον. Ώς έκ τών δημοσιευομένων έκάστοτε 
καταστάσεων τών Τραπεζών τούτων έμφαίνεται, ολό
κληρα έκατομμύρια δραχμών όιατίθενται παρ’ αύτών, 
κατά μήνα, είς προεξοφλήσεις γραμματίων εμπορικών καί 
εις παροχάς πιστώσεων είς έμπορους καί βιομηχάνους 
έπ’ άνοικτφ τρεχουμένω λ/σμώ. Έκατομμύρια δραχμών 
έπίσης κυκλοφοροΰσιν είς έπιχειρήσεις βιομηχανικής ή 
άλλης φύσεως καί πάμπολλαι άτομικαί ή καί μετοχι- 
καί έργασίαι όφείλουσι τήν πρόοδον καί άνέπτυξίν των 
είς τήν ύποστήριξιν ήν τοϊς δίδουσιν αί τρεις αύται 
φιλόστοργοι τοϋ έμπορίου καί τής βιομηχανίας μας μη
τέρες.

¥ ¥
Καί καθίσταται ημέρα τή ημέρα έτι μάλλον φωτεινή 

ή οδός ήν χαράσσουσιν έν τή σταδιοδρομία των, τή ύπε- 

ρόχως κοινωφελή, τά ώς εί'ρηται τρία Πιστωτικά τοΰ 
τόπου μας ιδρύματα καί τά ονόματα τών Στρέϊτ, Μάτσα 
καί Καμάρα συνδέονται όσημέραι στενώτερον μέ πάσαν 
τοΰ τόπου μας προοδευτικήν κίνησιν καί όσημέραι σεβα
στότερα κζί άγαπητότερα καθίστανται είς τόν Ελλη
νικόν λαόν διότι είς αύτούς κυρίως οφείλεται ή όντως 
καταπληκτική πρόοδος ήν άπετέλεσαν άχρι τοΰδε αί 
τρεις αύται Τραπεζαι έπ’ άγαθώ τοΰ τόπου καί τών 
Ελληνικών έν γένει συμφερόντων.

Ούτε είς τήν Πιστωτικήν, ούτε είς τήν Βιομηχανικήν 
έ'λειψαν τά κεφάλαια καί ό εύρύς τής δοάσεως κύκλος· 
άλλ’ ούτε ή μία ούτε ή άλλη κατώρθωσαν ποτέ νά είσ- 
έλθουν είς τήν όδόν τής προόδου καί μοιραίως έξέλιπον, 
καθ’ δσον δέν εϋρέθη καί δι’ αύτάς ό οικονομολογικός 
νοΰς, ή σιδηρά νείρ καί τό πεπειραμένον πνεΰμα ών έχει 
άνάγκην παν τοιοΰτον ίδρυμα διά νά ώθηθή πρός τήν 
πρόοδον καί πρός τό ύψος τής άποστολής του.

* 
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Ή άποτυχία τών Τραπεζών τούτων, ών αί έν άρχή 
έπαγγελίαι ήσαν τόσον μεγάλαι, καθιστώσιν έτι κατα- 
φανεστέραν τήν άλματικήν τών άλλων Τραπεζών μας 
πρόοδον, ήτις έξησφάλισεν είς αύτάς τήν άπόλύτον έμπι· 
στοσύνην τών ίδικών μας καί τών ξένων κεφαλαίων 
καί άρίστην θέσιν μεταξύ τών μεγάλων εύρωπαϊκών 
πιστωτικών ιδρυμάτων.

Άλλ’ δ,τι κυρίως σήμερον έπισύρει τήν δικαίαν καί 
άμέριστον τοΰ τόπου έκτίμησιν καί εύγνωμοσύνην είνε 
ή διά τής πρωτοβουλίας τών Τραπεζών τούτων έπίλυ- 
σι; σοβαρωτάτων τοΰ τόπου ζητημάτων, μεταξύ τών 
όποιων πρωτεύουσι τό σταφιδικόν ζήτημα, -ςό ζήτημα 
τών γενικών άποθηκών, ή ύδρευσις τών Αθηνών — Πει
ραιώς καί περιχώρων, τό ζήτημα τών ύπονόμων, τό ζή
τημα τής όδοστρωσίας κλπ.

Βεβαίως ούτε τό σταφιδικόν ζήτημα, ούτε αί γενικαί 
άποθήκαι, ούτε άλλα ζωτικώτατα διά τόν τόπον ζητή
ματα θά έλύοντο κατ’ εύχήν άνευ τή; έπεμβάσεως καί 
τής πρωτοβουλίας τής Τραπέζης Αθηνών καί τής Έ
θνικής Τραπέζης. Ούδεμία δ’ ώς έκ τούτου πρέπει νά 
ύπάρξν) άμφιβολία, δτι έφ’ δσον έπι κεφαλής τών ιδρυ
μάτων τούτων ίστανται οί αύτοί άνδρες μέ'άναμφισβη- 
τητον πατριωτισμόν, οίτινες όμοΰ μέ τάς μεγάλας 
γνώσεις καί τό οικονομολογικόν πνεΰμα, συνδυάζουσι 
καί τά πατριωτικώτερα τών αισθημάτων, ταχέως, τά
χιστα θά ίδωμεν λυόμενα καί τ’ άλλα μεγάλα τοϋ τό
που ζητήματά μας, άτινα ήρχισαν ήδη μελετωμενα 
παρ’ αύτών.

* * *

‘Η .’Εμπορική Τράπεζα.— Το Διοικητικόν 
Συμβούλιον της άρτισυστάτου ’Εμπορικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, έν τή τελευταία αύτοΰ συνεδριάσει 
έξελέξατο συμβούλους αύτοΰ τούς κ. κ. Νικόλαον 
Σέρμπον, Γεώργ. Μπαλτατζήν καί Νικ. Αθανασίου. 
Έν τή αύτή συνεδριάσει έξελέγη Πρόεδρος μέν τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου δ κ. Ν. Σέρμπος, άντιπρόεδρος δέ 
δ κ. Μιχ. I. Πολίτης.
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ΣΧΟΛΗ ΛΙΑ ΤΟΥΣ CHAUFFEURS
Δέν εϊμεθα μόνοι οί όποιοι παραπονούμεθα διά 

τούς chauffeurs, καί διά τά θύματά των. Είς δλην 
τήν Εύρώπην διαμαρτυρίαι ακούονται κατά τοΰ αυ
τοκινήτου καί είς τήν ’Αμερικήν τδ μαρτυρολόγιον 
τών θυμάτων του δέν είνε μικρόν ούδέ άσήμαντον.

Έκεΐ δμως δέν περιορίζονται είς διαμαρτυρίας 
καί ιερεμιάδας. Έζήτησαν τδν τρόπον νά Οεραπεύ- 
σωσι τδ κακόν καί οί ’Αμερικανοί δέν ήργηααν νά 
λυσουν τδ πρόβλημα τής κυκλοφορίας τών αυτο
κινήτων χωρίς δυστυχήματα καί φόνους· καί ή λύ- 
σις είνε απλή καί ούσιωδώς πρακτική.

Μία προσεκτική έξέτασις καί έρευνα άπέδειξεν 
έσχάτως, δτι κατά τά έννέα δέκατα τά δυστυχή
ματα Οφείλονται μάλλον είς τδν έσφαλμένον τρόπον 
καί τήν ανικανότητα μέ τήν όποιαν ό μηχανικός 
διευθύνει τά αυτοκίνητα παρά είς τήν ταχύτητα 
αύτών. Έσκέφθησαν λοιπόν δτι διά νά καταστή κα
νείς δεξιός chauffeur δέν αρκεί νά παραμείνη 15 
ήμέρας καί 3 εβδομάδας είς έν έργοστάσιον έπι- 
σκευών καί δτι τδ νά διευθύνη τις έν αύτοκίνητον 
είνε έπάγγελμα αν μή έπιστήμη τήν όποιαν οφείλει 
νά μάθη σοβαρώς.

Διά τοϋτο συνεπείς είς έαυτούς, ίδρυσαν είς Ν. 
'Γόρκην δοκιμαστικώς μίαν προπαρασκευαστικήν ει
δικήν Σχολήν chauffeurs. Καί ή δοκιμή αυτή άπέ- 
δειξεν δτι έπί 300 μηχανικών, οί όποιοι έξήλθον 
ήδη διπλωματούχοι τής Σχολής αύτής, ούδείς έσχε 
μέχρι σήμερον οντε εν δυστύχημα είς τδ παθη
τικόν του.

Ή διάρκεια τών σπουδών είς τήν σχολήν αύτήν 
είνε 8 έβδομάδας, κατά τδ διάστημα τών οποίων οί 
μαθηταί διαιρούμενοι είςτάξεις, άνά 15, άκολουθουσι 
θεωρητικά καί πρακτικά μαθήματα. Άλλά είς τήν 
θεωρίαν δέν χάνουσι πολύν χρόνον, καί εύθύς ώ; οί 
μέλλοντες chauffeurs γίνονται κάτοχοι γνώσεων τι- 
νων μηχανικής τούς φέρουσι άντιμετώπους αύτοΰ 
τοΰ αύτοκινήτου. Καί κατ’ άρχάς διδάσκονται έπί 
σχεδίων, κατόπιν έπί προτύπων καί τέλος, έπί μη
χανών διαλελυμένων, τούς διδάσκουσι τδν μηχανι
σμόν τής "κινήσεως καί τοις έπιδεικνύουσιν έκεΐνο 
τδ όποιον συμβαίνει δταν ύπάρχη έλλειψις ή είς 
τήν πίεσιν ή είς τήν εύρρυθμίαν τών μηχανών.

Κατά τδν αύτόν πρακτικόν τρόπον τούς δίδάσκου- 
σι τά μυστήρια τής άναποθηκεύσεως τής καυσίμου 
ύλης, τοΰ ανάμματος, τής συναρμογής τών τροχών, 
καί μανθάνουσιν οΰτω νά κατανοώσι μίαν πλημμε
λή λειτουργίαν καί τά μέσα τής θεραπείας αύτής. 
Κατόπιν, άφοΰ διδαχθώσι ταΰτα πάντα, καί έξοικει- 
ωθώσι μέ δλους αύτούς τούς μηχανισμούς, μανθά- 
νουσιν είς ειδικά έργαστήρια νά διαλύωσι καί νά συ- 
ναρμολογώσι τά διάφορα τεμάχια τοΰ αύτοκινήτου. 
Κατόπιν αύτών τούς υποβάλλουν είς δοκιμασίαν καί 
άναλόγως τής έπιτυχίας σχηματίζει ό καθηγητής 
γνώμην περί τής ίκανότητος καί τών προόδων τών 
μαθητών του.

Άφ’ ού ύποστή έπιτυχώς καί δευτέραν έξέτασίν 
τότε έπιτρέπεται είς τδν μαθητήν νά όδηγήση αύτο
κίνητον είς ποδηλατοδρόμια δμως, είδικώς έπί τούτφ 
κατεσκευασμένα. Ύπδ τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγη- 
τοΰ μανθάνει έκεΐ νά έκκινή άμα τοΰ δίδεται τδ πα
ράγγελμα, νά σταματά, νά θέτη είς λειτουργίαν τά 
φρένα, ν’ άποφεύγη τά έμπόδια τά όποια έπίτηδες 
έστήθησαν είς διάφορα μέρη καί νά μεταχειρίζεται 
δεξιούς έλιγμούς διά τήν άκίνδυνον πορείαν τοΰ αύ- 
τοκινήτου.

Κατόπιν, δταν καί τδ μέρος αύτδ τής δίδασκα - 
λίας λήξη, έξέρχεται έπί αύτοκινήτου είς τήν πόλιν, 
πάντοτε δμως ύπδ τήν διεύθυνσιν καθηγητοΰ, διά νά 
έξοικειωθή ολίγον κατ’ ολίγον μέ τούς δρους τής 
κυκλοφορίας εις τάς όδούς. Προσθετέον δτι δλοι οί 
κατασκευασταί αμερικανικών αύτοκινήτων προθύμως 
καί γενναίως συνεισέφερον διά τήν ιδρυσιν τής σχο
λής αύτής καί εύχαρίστως έπρομήθευσαν τά αύτο- 
κίνητά των πρδς διδασκαλίαν.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΒΕΠΡΗΣΙΣ
Άπό τήν ζωήν τοΰ Δεκεμβρίου.

Ό Δεκέμβριος έληξεν. Έν άντιθέσει πρός τόν 
έπαναστατικόν Νοέμβριον έφαίνετο δτι θά παρ- 
είρχετο και αύτός μέ τήν μονοτονίαν τών λοιπών 
συναδέλφων του, άφοΰ άκόμη δέν εΐχε κατορθώ- 
ση νά μάς δώση ούδέ τήν αϊσθησιν τής εποχής 
του, καί μάς έκαμε μέ τήν έπικράτησιν τής άτμο- 
σφαιρικής αύτής καταστάσεως, τής σχεδόν χλια- 
ράς, νά διερχώμεθα μίαν ζωήν άτονον καί εκνευ
ρισμένη ν.

’Άλλως καί τών φοιτητών ή έξέγερσις παρήλ
θε μέ συλλήψεις άρκετών φοιτητών, ή τοιαύτη 
δμως αύστηρότης τήν όποιαν έπέδειξεν ή Δικαιο
σύνη πρός αύτούς ήτο καί άναγκαία, καί επιβε
βλημένη. Διότι πρέπει πλέον νά εννοήσουν οί ά- 
καδημαϊκοί πολϊται δτι τό καθήκον τους εινε έν 
καί μόνον, τό νά προσπαθήσουν δηλονότι νά κα
ταστούν άγαθοί πολϊται καί επιστήμονες χρήσι
μοι. Αί φοιτητικά! έξεγέρσεις δ’αίτιας άσημάν- 
τους δέν εΐνε τής θέσεως, δέν άρμόζουν, είς έκεί
νους οϊτινες φέρουσι τόν σεμνόν τοΰ ’Ακαδημαϊ
κού Πολίτου τίτλον.

Άφοΰ λοιπόν παρήλθε καί έληξε καί ή φοιτη
τική έξέγερσις, καί άφοΰ άπεδείχθησαν φρούδα 
τά χρυσά όνειρα διά τά χρυσοφόρα έδάφη τής 
Αττικής, έπίστευον δλοι δτι ούδέν σοβαρόν θά 
έτάρασσε πλέον τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ Δε
κεμβρίου.

Τά μόνα θύματα τών ήμερών αύτών έφαίνε
το δτι θά ήσαν τά πτωχά μας δένδρα τά όποια 
άποκόπτονται άνιλεώς διά νά χρησιμοποιηθούν 
ώς δένδρα τών Χριστουγέννων. Είς άλλους τό

πους—άλλα έθιμα—τά δένδρα τών Χριστουγέν
νων εΐνε δένδρα τεχνητά τά όποια χρησιμοποιούν 
κατά τήν οικογενειακήν αύτήν εορτήν. Είς τόν 
τόπον μας δμως συμβαίνει τό έναντίον. Άντί δέν
δρων τεχνητών λαμβάνομεν δένδρα φυσικά.Άντί 
τής στοργής καί τής φροντίδας μέ τάς όποιας εϊ- 
χομεν καθήκον νά περιβάλλωμεν τά καταπράσινα 
στολίσματα τής χώρας μας, ημείς αμέριμνοι καί 
άφρόντιδες τά θυσιάζωμεν είςτών ήμερών αύτών 
τήν χαράν ώσάν νά μήν ήρκουν διά τήν κατα
στροφήν των αί θεριναί πυρκαϊαί αύτών, άφοΰ 
έπί τόσα έτη τώρα ώς τό ώραιότερον πυροτε- 
χρημα μεταχειρίζονται τά καταπράσινα δάση μας, 
οί προοδευτικοί χωρικοί καί ποιμένες μας.

Έν τού τοις ή καταστροφή τής αειθαλούς έλά- 
της μας παρήλόεν αδιάφορος, άφοΰ ολόκληρα 
δενδρύλλια έφέροντο κομμένα δεξιά καί αριστερά 
ώς θύματα τά όποια δέν θά έκδικήση κανείς, δταν 
αίφνης μία θύελλ,α, ώς έκ δάσους πυκνού προερ- 
χομένη, έξερράγη έντός τής Βουλής καί διεσπάρη 
είς τά τέσσαρα άκρα τοΰ Ελληνικού όρίζοντος.

Φαίνεται δτι αί τελευταϊαι ήμέραι τού Δεκεμ
βρίου δέν έπρεπε νά εΐνε ήρεμοι ούδέ ασήμαντοι. 
Καί έπρεπε πρό πάντων ώς ήμέραι αί όποΐαι φέ
ρουν πρός τό άγνωστον τοΰ 1908 μέλλοτ', να δεί
ξουν δτι καί αύταί έννοοΰν νά κρατήσουν καί νά 
παρασύρουν τών Ελλήνων πολιτών το ένδιαφε- 
ρον. Ό κ. ΣιμόπουΣως έμελλε νά παραιτηθή, ο 
κ. υπουργός τών Οικονομικών θά διετηρει το 
χαρτοφυλάκων του. Αύτή ή εϊδησις εΐχε φέρη είς 
τελείαν άναστάτωσιν τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ 
έκπνεύσαντος μηνός. Καί έν τούτοις ολην αύτην την 
έπελθοΰσαν ανωμαλίαν είς τάς Κυβερνητικός τά
ξεις, έάν ήθελέ τις εύσυνειδήτως νά τήν κρίνη, δέν 
θά τήν άπέδιδεν, ούδέ είς τόν Υπουργόν τών Οι
κονομικών ούδέ είς τούς διαχειριζομενους τα 
τής Προνομιούχου Εταιρίας.

Βεβαίως ό γράφων είς τήν στήλην αύτήν οφεί
λει απλώς νά άναγράψη καί παραστήση τήν ζωήν 
ένός έκλείψαντος μηνός, δέν έχει δέ τήν ύποχρέω- 
σιν νά παρεμβάλλη καί κρίσεις. Είς την προκει- 
μένην δμως περίστασιν μία γνώμη έπιβάλλεται, 
άφοΰ ή γνώμη θά εινε ειλικρινής, και η κρισις 
δικαία. Διότι πάν δ,τι συμβαίνει ή μάλλον παν 
δ,τι συνέβη κατά τόν έκλείψαντα μήνα είς τό 
Ελληνικόν κοινοβούλιον καί τά πολιτικά παρα
σκήνια, οφείλεται είς ολίγους οπαδούς τοΰ κυ
βερνητικού κόμματος, τών όποιων ή φιλαρχία 
παρέσυρε καί αύτόν τόν αρχηγόν των είς διάβημα 
άσύνηθες καί είς τόν χαρακτήρά του καί είς τήν 
έγνωσμένην λεπτότητά του. Διότι επροκειτο περί 
παλαιού συναδέλφου, δστις μετά πολλής άφοσιώ- 
σεως καί αύταπαρνήσεως προσέφερε πάντοτε πολ- 
λάς υπηρεσίας καί είς τό κόμμα του, καί είς τό 
Κράτος. Οΰτω δέ μέ τάς τελευταίας ήμέρας τού 
Δεκεμβρίου συνετελέσδη καί τοΰ κ. Σιμοπουλου 
ή πτώσις, ήτις πτώσις, θά φέρη πιθανόν μεγάλα 
ρήγματα είς τάς κυβερνητικός τάξεις.

Καί έάν αύτήν τήν στιγμήν μάς άπογοητεύη 
μία τοιαύτη πολιτική ανωμαλία, μάς ικανοποιεί 
μία έκδήλωσις άκρου φιλελληνισμού έκ μέρους 
τοΰ κ. Χόρτων, τοΰ Αμερικανού Προξένου.

Τό έργον του ύπήρξε τόσον ώραϊον, ό φιλελ
ληνισμός του τόσον υπέροχος.

Περιέτρεξε τήν πατρίδα του, τήν μεγάλην Α
μερικήν, όμιλών περί τής μικράς Ελλάδος, καί 
άναπτύσσων είς τάς τεσσαράκοντα καί επτά δη- 
μοκρατουμένας πόλεις της δ,τι καλόν τοΰ έδειξε 
μέχρι σήμερον ό τόπος μας, δ,τι εύγενές άνεΰρε, 
καί δ,τι πολύτιμον άνεκάλυψε καί τό όποιον κα- 
τέλειπον οί μεγάλοι έκεϊνοι πρόγονοι είς τούς ση
μερινούς απογόνους.

Καί κατέδειξεν είς τόν Νέον Κόσμον, δτι ή 
σημερινή Ελλάς έχει τάσεις καί προόδου, καί έρ
γασίας, καί δράσεως, ώς ή μεγάλη Ελλάς τής άρ- 
χαιότητος.

Χωρίς δέ νά έκταθώ είς αναγραφήν σημαντι- 
κωτέρων προόδων, έξ έκείνων τάς όποιας αναφέ
ρει ό φιλέλλην Χόρτων, ή σκέψις μο” τήν στιγ
μήν αύτήν σταματά είς μίαν κοινωνικήν πρόοδον, 
τήν λειτουργίαν τοΰ Οικονομικού Συσσιτίου.

Άπό τάς τελευταίας στατιστικός πληροφορίας 
γνωρίζομεν, δτι είς έν περίπου έκατομμύριον 
άνήλθον αί μερίδες τοΰ φαγητού, τάς όποιας τό 
Συσσίτιον διεμοίρασε καθ’ δλον τό 1907 είς τούς 
απόρους τών Αθηνών. Ό αριθμός αύτός δ τό
σον μεγάλος, ό τόσον έκπληκτικός, άποδεικνύει 
τοΰ εύεργετικοΰ σωματείου τούτου τήν πρόοδον, 
άλλά καί τήν στοργήν μέ τήν όποιαν περιβάλλει 
αύτό ή Πριγκήπισσα Σοφία. ’Όντως εΐνε πολύ 
εύεργετικόν καί φιλάνθρωπον ή παροχή καλής, 
υγιεινής, καί θρεπτικής τροφής είς δλον ’σχεδόν 
τόν πτωχόκοσμον τών Αθηνών, άφοΰ είς τήν 
τροφήν, ένυπάρχει ή βάσις αύτής τής ζωής.

Άς έλπίσωμεν δτι τό 1908 τό Οικονομικόν 
Συσσίτιον θά εύρεθή είς τήν εύχάριστον θέσιν 
νά διαθρέψη δλους τούς απόρους, καί δλους τούς' 
δυστυχείς.

Καί ήδη μία έλπ’.ς άκόμη ύποφώσκει έκ τής 
συγκινήσεως καί τοΰ ένδιαφέροντος τό όποιον θά 
προκαλέση,ώς προσδοκώ μεν, μία μελέτη δημοσιευο- 
μένη είς τάς στή/^ας τοΰ περιοδικού τούτου, ή μάλ
λον εΐς δίκαιος έλεγχος έπί τοΰ σοβαρωτέρου τών 
Σωματείων μας, άποβλέποντος πρός Έργα Έθνι
κής Αναγεννήσεως.

Οΰτω δέ ύπάρχει ή έλπίς δτι δέν θά παρέλθη 
καί τό άρξάμενονέτος χωρίς ν’άποβλέψη ή Γεωρ
γική τάξις είς νέαν δράσιν τών αρμοδίων, καί 
νέαν ώθησιν, καί ένίσχυσιν καί αύτών, τών άλ
λως, έκ τών πλέον συμπαθεστέρων βιοπαλαιστών.

Ζ.
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ΠΟΙΚΙΛΑ

Έπί τοΰ έξόχως διαφωτιστικοΰ καί πρακτικού άρ
θρου, τοΰ έκ τών έκλεκτών συνεργατών μας κ. ’Αλε
ξάνδρου Καμπά, περί τής δράσεως τής «Γεωργικής

„ Εταιρίας»,έφιστώμεν τήν
„ ~ προσοχήν καί έπικαλού-

μέθα το ενδιαφέρον πάν
των τών Ελλήνων Γεωπόνων καί τών δυναμένων νά 
έχωσιν ιδίαν γνώμην έπί τοΰ ζητήματος τούτου.

’Επειδή ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» φρονεί δτι δ 
αγών ύπέρ τής Γεωργικής ’Αναγεννήσεως τοΰ τόπου 
είνε αγών κατ’ έξοχήν έθνικός, καί έπειδή 'έν ίδρυμα 
ώς ή Γεωργική Έταιρία καλώς έργαζόμενον, νοη- 
μόνως καί ένθουσιωδώς διευθυνόμενον καί έπί βά
σεων ώρισμένων καί σαφών δρών καί χωροΰν ήδύ
νατο νά προσφέρη μεγάλας υπηρεσίας, διά τοϋτο 
προκαλοΰμεν τήν γνώμην παντός δμόφρονος καί είλι- 
κρινώς ποθοΰντος τήν αληθή καί έθνικήν δράσιν τοΰ 
ιδρύματος τούτου, δπως μάς συντρέξη διά τών φώτων 
του, τής πείρας του, τών γνώσεών του, τής είδικό- 
τητός του.

’Απευθυνόμενοι ίδίφ, πρός δλους τοΰς εύγενεΐς έρ- 
γάτας τής Γεωπονικής ’Επιστήμης, τούς κατ’ έξο
χήν άνδρας τής έργασίας, τούς άφανεΐς σκαπανείς τής 
οικονομικής άνορθώσεως τής χώρας, παρακαλοΰ- 
μεν, δπως λαμβάνοντες ύπ’ δψιν τί ήδύνατο καί τί 
έπρεπε νά πράξη καί πώς έδρασε μέχρι τοΰδε ή Γεωρ
γική Έταιρία άφ’ ενός, καί άφ’ ετέρου τάς γνώμας 
καί κρίσεις, άς έν τφ άρθρφ του διατυπώνει δ κ. ’Α
λέξανδρος Καμπάς, άποστείλωσιν είς ήμάς τάς γνώ
μας των περί τοΰ πώς δύναται καί δέον νά έργασθή έν 
ίδρυμα, ώς ή Γεωργική Έταιρία, διά ν’ άποδώση 
τούς καρπούς, ούς τό Έθνος άναμένει παρ’ αύτής καί 
συντελέση είς τήν πραγματοποίησιν τών έλπίδων, άς 
πάντες άνέκαθεν έπ’ αύτής έστηρίξαμεν.

Έκ τής παραθέσεως, έκ τής δημοσιεύσεως, έκ τής 
συγκρίσεως καί άντιπαραβολής καί τής μελέτης τών 
άποσταλεισομένων είς ήμάς γνωμών, έλπίζομεν, δτι 
θά μορφωθή εν σύνολον έπί τή βάσει τοΰ οποίου θά 
προκύψη πρόγραμμα σαφές, θετικόν, ώρισμένον, ου- 
τινοςμέ κάθε τρόπον θά έπιδιωχθή ή έφαρμογή, προ- 
καλουμένης πρός τοϋτο τής συνδρομής πάντων τών 
δυναμένων νά συντελέσωσιν είς έπιτυχίαν, άπό τοΰ 
’Ανώτατου μέχρι τοΰ κατωτάτου.

Τό εύεργετικώτερον τών φιλανθρωπικών ιδρυμά
των, τό ’Άσυλον τών ’Ανιάτων, προκαλεΐ τήν προσο
χήν καί τήν εΰσπλαγχνίαν τών φιλανθρώπων καί 

„ _ . τόν δίκαιον έπαινον, πρόςΆ,συλον y , ρ , > r *~ _ , τας άναλαοουσας τήν προ-των Ά,νεατων , , ~ , rστασιαν αυτου αξιότιμους 
κυρίας, ών προεξάρχει ή εύγενής Πρόεδρος κ. Ελένη 
Νεγρεπόντη τής δποίας ή ύπέρ αύτοΰ στοργή έπι- 
σύρει τόσον τόν θαυμασμόν καί τήν άπειρον τής 
κοινωνίας έκτίμησιν, δσον καί τήν εύγνωμοσύνην 
τών άνιάτως πασχόντων δυστυχών.

Ή δημοσιευθείσα έκθεσις τών κατά τό παρελθόν 
έτος πεπραγμένων μαρτυρεί τήν άοκνον έργασίαν 
τοΰ διοικοΰντος Συμβουλίου ύπέρ τής συντηρήσεως 
αύτοΰ ή δποία άτυχώς δέν ένισχύεται, δσον ώφειλε, καί 
έν ίση μοίρα πρός τά άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Ή «'Ελληνική ’Επιθεώρησις» ήτις ιδιαίτερον έν- 
διαφέρον καί πόνον αισθάνεται ύπέρ τών άτυχών 
τροφίμων τοΰ ’Ασύλου δέν θέλει παύση νά έπικα- 
λήται τό ένδιαφέρον τών δυναμένων νά προσφέρωσι 
τήν ύλικήν ύποστήριξίν των διά ν’ άπολαμβάνωσι 
οι άτυχεΐς πάσχοντες άνετώτερον, έφ’ δσον είναι δυ
νατόν, τά τοΰ βίου.

’Αναγγέλλεται ή έκδοσις, εις βιβλίον, τών άπομνη- 
μονευμάτων τοϋ άειμνήστου Συγγροΰ.

Ή φίλη Εστία, 'ητις δημοσιεύει πρώτη τήν εί'δησιν, 
εύρίσκομεν οτι, παρά τήν συ-

ΊΙ Λ.'ύτογραφεα νήθειαν και έπιφυλακτικότητά 
τοΰ Χυγγροΰ της, ^χαρακτήρισε τό τοιοϋτον 

δημοσίευμα ώς Εύαγγέλιον.
Διατηροδμεν τόν όφειλόμενον σεβασμόν είς τήν μνή

μην τοϋ εύεργετικοΰ άνδρός και φρονοΰμεν οτι έάν έζη 
καί ήδύνατο νά διαμαρτυρηθή διά τήν ύπερβολήν τοΰ χα- 
ρακτηρισμοϋ θά τό έπραττε καί δι’ ούδένα λόγον ί'σως θά 
έπέτρεπε τήν δημοσίευσιν τών καθέκαστα τοΰ βίου του.

"Αλλως είνε γνωστόν δτι τά έπί πληρωμή βιβλία τά, 
μόνον ιδιωτικόν βίον, πραγματευόμενα δέν είνε εΰκολον 
νά καταναλωθώσιν ύπέρ οίουδήποτε σκοποΰ, έστω καί 
εύεργετικοΰ. — Ουτω δέ φρονοΰμεν δυστυχώς, δτι ήάπό- 
φασις τής έριτίμου χήρας δέν θά έχη τά αποτελέσματα 
όποια προσδοκά αΰτη. Κ.

St
Ό θαυμαστός μας Caricaturist κ. Θ. "Αννινος, ό 

διακρινόμενος έπί έξόχω καλαισθησία καί συγχρόνως δέ 
παιακολουθών τά ενδιαφέροντα κοινωνικά ζητήματα 

καί ένισχύων αύτά διά τής
Ό κ. €>. ’Ά,ννενος μοναδικής γραφίδος του, έ- 

τίμησε τήν Έλλην. Έπι- 
θεώρησιν μέ ώραίαν καί χαρακτηριστικήν γελοιογραφίαν 
σχετιζομένην, δλως κατά σύμπτωσιν, μέ άρθοον ετέρου 
έκλεκτοΰ συνεργάτου μας.

Έπί τούτφ άπευθύνομεν ειλικρινείς εύχαριστίας είς 
τόν συμπαθή καλλιτέχνην. 

--------°()ο———------

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Αί μετά στοργής φροντίδες τής ακαμάτου Δεσποίνης 

Κας Ζλατάνου, καί τοΰ έκ Κυριών Συμβουλίου ούτινος 
ποοεδοεύει, υπέρ τών προσφύγων αδελφών, πάντοτε μέν 
άφ’ δτου φιλοξενεί τούς άτυχεΐς τούτους ή έλευθέρα πα- 
τρίς, μάλιστα δέ κατά τάς ήμέρας αύτάς, κινοΰσι τόν 
θαυμασμόν καί τήν έκτίμησιν καί άκόμη τήν εύγνωμο
σύνην τής κοινωνίας.

Διά νά περιγράψη τις τήν εύεργετικήν δράσιν τών εύ- 
γενών τούτων Κυριών, ίσως προσκρούσει εις τήν μετριο
φροσύνην αύτών, διά τοϋτο περιοριζόμεθα είς τά ελάχι
στα αύτά άτινα πολλά εκφράζουν καί προκαλοΰν ένθέρ- 
μους εύχάς καί εύχαριστίας.

Ή «Ελληνική ’Επιθεώρησις» έν τούτοις προσεχώς 
θά όμιλήσγ έκτενέστερον περί τής σοβαράς καί εύεργε- 
τικής δράσεως τής Κας Αικατερίνης Ζλατάνου.

ΚΛΗΡΟΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

31,325 
42,619

6,612 
37,221

168,594 
82,940 
33,407

Γενομένης τή 19γι Δεκεμβρίου τής 109ης κληρωσεως 
τοΰ έκ δραχ. ‘60,000,000 λαχειοφόρου δάνειου της 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, έκληρώθησαν οι ακό
λουθοι έννέα άριθμοί, κερδίζοντες τά άντίστοιχα ποσά :

Ό άοιθμος 102,798 έκέρδισε φρ. ]θ’θθθ
» 147.467 . ·

2*500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000 
1908 είς

χρυσόν έπί τή προσαγωγή τών οικείων τίτλων.

»
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»

»

»

»

»

»
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Η ΕΚ0ΕΣΙΣ THE Γ ΛΑΣΚΑΡΙΛΟΤ
Είνε άξια θαυμασμού ή έργατικότης τής καλλιτεχνι- 

δος δεσποινίδας Λασκαριδου. , ,
Είς τάς αίθούσας τοΰ Παρνασσοΰ, άπο πολλών ημε- 

οών έξέθεσε πλεϊστα έργα αύτής πολλά των^οποιων 
έγουν όντως τήν καλλιτεχνικήν άξίαν, και την εμπνευ- 
σιν τής συλλήψεως. Διά τοϋτο καί πολλοί εκ των επι
σκεπτών τής έκθέσεως τής δος Λασκαριδου ^τίμησαν 
καί ήγόρασαν τινά έκ τών έργων αυτών, διότι ήξιζαν 
όντως έργα Έλληνίδος καλλιτέχνιδος να στολίσουν Ελ
ληνικούς οί'κους. , ,

Άπευθύνοντες θερμά καί ειλικρινή συγχαρητήρια εις 
τήν καλλιτέχνιδα καί συμπαθή δεσποινίδα καί ευχομεθα 
ένθέομως δπως ταχέως ίδωμεν αύτήν άναλαμπουσανκαί 
άναδεικνυομένην είς άλλα κέντρα και ακτινοβολούσαν 
είς άλλους καλλιτεχνικούς ορίζοντας.

Είς τό Βασιλικόν Θέατρον μέ έξαιρετικήν μεγαλοπρέ
πειαν έδιδάχθη ό «Οίδίπους έπί Κολωτφ». ,

‘Όλοι οί ηθοποιοί έπαιξαν τελείως, και κατωρθωσαν 
νά μεταδώσουν είς τούς θεατάς βλην τήν άνατριχιαστι- 
κήν φρίκην τής άγοιοτάτης τραγωδίας.

Οί άογαΐοι διάκοσμοι καί βλαι αΐ λεπτομερειαι διε- 
τηρήθησαν μέ μεγάλην άκρίβειαν καί πολλήν τυπικοτητα.

Τό «Ταέείδιο»- εις τήν ’Ανατολήν» τρίπρακτος ,φαρσα 
τών Μπλούμενταλ καί Κόλντεμπουργ έπαίχθη με πολ
λήν έπιτυχίαν. Τό Βασιλικόν έδωκεν άκόμη την « Ηρω 
καί Αέανδρον», τόν «Σαθρόν Οίκον» καί τόν«Φάουστ».

Ή Γαλλική Όπερέττα έδωκε μέ άρκετην έπιτυχίαν 
παραστάσεις είς τό Δημοτικόν Θέατρον.

Τά Ώδεΐα τών ’Αθηνών έδωκαν άρκετα δείγματα 
τών μουσικών προόδων των τόν μήνα τούτον.

Είς άλλεπαλλήλους συναυλίας έδειξαν αλα τα μουσικά

τάλαντα τά όποια μορφοΰνται είς αύτά, καί είνε βεβαίως 
πολύ εύχάοιστον καί πολύ ίκανοποιητ κόνΓ ή θεα όλων 
εκείνων τών μικρών νέων καί κορασίδων τών άφιερομε- 
νων είς

Τό Ώδεϊον Λόττνερ υιοθέτησε μίαν ώραιαν ιδέαν τοΰ 
καλλιτεχνικού τμήματος τοΰ Παρνασσοΰ. ^.νέλαβε την 
κατάοτισιν μικρών άπογευματινών συναυλιών με αριστο
τεχνικόν τρίο καθηγητών, άνέθεσε δέ τήν διευθυνσιν των 
συναυλιών αύτών είς τόν καθηγητήν κ. Μπιμμερ. Η 
τιμή τής εισόδου Οά ήνε εύθυνοτάτη.

Είς τόν «Παρνασσόν» τή πρωτοβουλία τής κ. Νινας 
Φωκά, καθηγητρίας τοΰ ’Ωδείου Λόττνερ, έδόθη μια 
συναυλία ύπέρ τής ίδρύσεως τοΰ δνειροπολουμενου Ελ
ληνικού Μελοδράματος. z « ,

Ή κ. Φωκά παρουσίασε μέρος τής εργασίας της οια 
τών μαθητριών της' καί κατέδειξε δι’ αυτών, οτι τα 
γνήσια τάλαντα δέν λείπουν άπό τόν τόπον μας, εαν 
θελήσωμεν σοβαρώς καί συστηματικώς νά έργασθωμεν. ,

Ό κ. Λάμπελετ καί ό κ. Τσοκόπουλος ωμιλησαν όι 
όλίγων λέξεων περί τοΰ εύγενοΰς σκοποΰ τής ίδρύσεως 
Ελληνικού Μελοδράματος.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ»· Εινε 

δ τίτλος τοϋ νέου βιβλίου, τοΰ κ. Π. Γιαννοπουλου, τό οποίον 
κυκλοφορεί άπό τινων ήμερων. Ό κ. Περικλής Γιαννοπουλος 
είνε δ'μοναδικός "Ελλην Συγγραφεύς, δ δποιος εις ύφος πρωτό
τυπόν καί είς γλώσσαν ιδιόρρυθμον, καί μέ ιδέας αι οποιαι 
άφίνουν φωτείνάς Βντως ανταύγειας, δίδει έν τω βιβλιω του, την 
λύσιν πολλών κοινωνικών καί έθνικών καί πατριωτικών ζη-

τημάτων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, τιμωμένη διά-τής έκτι- 

μήσεως τοΰ "Ελληνος Συγγραφέως, ηύτύχησε, τη αοεια του, να 
δημοσιεύσηείς τδ τεΰχος τοΰ Δεκεμβρίου μικρά τινα αποσπα 
σαατα άπδ τδ πρωτότυπον βιβλίον του, και να δωση ουτω εις 
τους άναγνώστας της μίαν περισσότερον σαφή, και περισσότερόν 
ώρισμένην ιδέαν, περί τοΰ νέου βιβλίου τοΰ κ. Γιαννοπουλου.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ κλείει 
τή7τελευταίαν σελίδα της με ένα μεγάλο έρωτηματικον, ωσάν 
τά πολλαπλά έρωτήματά του, συμπυκνουμενα εις ενα μονον, 
περιμένουν τοΰ Πανελληνίου τήν άπάντησιν.

' Πωλείται είς τδ βιβλιοπωλεϊον τής ’Εστίας.

ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΑΡΘΑΣ. Έξεδάθη είς κομψδν βι- 
βλίο?. ίδ δϊμα τοΰ κ. Παύλου Νιρβάνα, ό Άρχιτέκτων 
Μάρθας, τδ δποϊον έπαίχθη μέ έπιτυχίαν εις το θερινόν Θεα- 
τρον τής Πλατείας τοΰ Συντάγματος. Δέν ηυτυχησαμεν να Ιδω
μεν πέρισυ τδ "εργον διδασκόμενον άπδ τής σκηνης,του Θεατρ υ 
Ή έντύπωσις, έκ τής άναγνώσεως αυτου, εινε οτι ο κ. Νιρβάνας 
κατώρθωσε νά δημιουργήση καί λαξεύση μιαν όντως ωραιαν 
Φυγήν, τήν Φυχήν τοΰ Μάρθα, ή δποία αφινει μέσα εις την ψυ- 
όήν τοΰ άναγνώστου τήν φρικίασιν τήν δποιαν ο.οει η δλοζον- 

τανη άναπαράστασις τής άνθρωπίνης δυστυχίας.
Ίντ.θέτΙς δμως πρδς τήν γενναίαν ψυχήν του Μαρθα ι νε 

πολύ χλιαρός καί πολύ μαλακδς καί πολύ εύθικτος δ χαρα- 
κτήο τής Μίνας. Σήμερον ή κοινωνική βιοπάλη, καί η 
έπαγγελαατική άμιλλα δέν έθιξαν άκόμη την γυναίκα,
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αύτη έδώ, εις τήν ίδικήν μας κοινωνίαν, τήν σχεδόν όπισθοδρο- 
μικήν, δέν έοθασε νά κατέλθη εις αυτοπρόσωπους βιωτικους αγώ
νας. έν τούτοις και αυτοί οί ασθενείς ψιθυρισμοί οί όποιοι ακού
ονται δπως δήποτε καβίστώσι τάς τέως δειλάς γυναικείας ψυχάς 
περισσότερον σΟεναράς καί περισσότερον ίκανάς νά παλαίσουν 
πρός ταπρόοπτα τής αύ'ριον.Άλλως τε μία κόρη ή όποια Οά είχε 
τό σθένος ν’ άφ.ίση τήν πατρικήν στέγην, έπρεπε νά έχη καί τό 
Οάροος ν’ άκούση καί νά δεχΟή μίαν ατυχίαν.

Ό χαρακτήρ τής Μίνας είνε έντελώς παιδικός καί άτονος, 
άφοΰ καί αύτήν τήν φυγήν της έκ τής πατρικής στέγης, φαίνε
ται δτι δέν έννοεϊ πώς τήν αποφασίζει καί τήν πραγματο
ποιεί.

Άς έλπίσωμεν δτι ό κ. Νιρβάνας Οά μας δώση εις τό μέλ
λον έργα καλλίτερα.

ΑΝΑΓΛΥΦΑ- Κομψόν καί καλλιτεχνικόν έξεδόθη τό νέον 
βιβλίον τοΰ κ. Δ. Καλογερρπούλου, φέρον τό τίτλον ’Ανά
γλυφα. Ό κ. Καλογερόπουλος άπεδείχΟη πλέον δτι είνε βα
θύς παρατηρητής τής κοινωνίας καί έχει πολύ λεπτάς έμπνεύ- 
σεις. Είς τά Διηγήματά του καί τάς Εικόνας του, κατόρ
θωσε μέ πολλήν τέχνην ν’ άνεγείρη πολλάκις τάς πτυχάς τής 
ανθρώπινης ψυχής καί νά δείξη πολλάς ένορμήσεις καί πολλάς 
πτήσεις της.

Τό βιβλίον πωλείται καί παρά τώ συγγράφει.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ. Ό κ. Ν. Λιβαδας μετέ
φρασε καί έςέδωκεν είς κομψόν τεΰχος άπό τό Δ' Βιβλίον τών 
’Ωδών τοΰ Όρατίου τόν ΈκατΟνταετηρτκόν "Υμνον.

Ό κ. Λιβαδας φαίνεται δτιέμελέτησε πολύ καί άποδίδει πι- 
στώς διά τών μεταφράσεων του τά πρωτότυπα.

Τό βιβλίον τιμάται άντί δραχμής.

ΕΘΝΙΚΗ ΨΥΧΗ- Σοβαρόν είς δλην καί καλλιτεχνικόν είς 
έκτύπωσιν έκδίδεται ή ’Εθνικά Ψυχά,μηνιαΓον φιλολογικόν πε
ριοδικόν, συντασσομένη ύπό φοιτητών καί Καθηγητών τοΰ ’Ε
θνικού μας Πανεπιστημίου.

’Άς έλπίσωμεν δτι τό Φοιτητικόν τοΰτο Περιοδικόν Οά γίνη 
μίαν ήμέραν όντως τό κάτοπτρον τής ’Εθνικής Ψυχής, καί τών 
έθνικών πόθων και ιδεωδών.

ΕΛΛΑΣ· Ή εβδομαδιαία έφημερίς Ελλάς, τοΰ κ. Σ. Πο- 
ταμιάνου κατέκτησεν εύρύν κύκλον αναγνωστών. Τοΰτο άλλως 
ήτο άναπόφευκτον, διότι τό καλλιτεχνικόν τών εικόνων, καί τής 
ύλης τό έκλεκτόν δέν ήτο δυνατόν παρά νά έκτιμηθή άπό τό 
άναγινώσκον Ελληνικόν κοινόν.Η ΕΚθΕΣΕΤΟΤΒΟΡΔβ

ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΝΙΑΚ ΚΑΜΠΑ

σίωσιν τοΰ κ. Καμπά πρός άνάπτυξιν τής βιομηχανίας 
του; Καί τί έπέβαλεν αύτά είς τήν έκτίμησιν τών ξένων 
άγορών ; Καί τί άνέδειξε τήν ύπεροχήν των ; Άλλ’ έάν ό 
κ. Καμπάς έσχε τόσω περιφανή ίκανοποίησιν τών άτρυ- 
των μόχθων καί τών άδιαλείπτων προσπαθειών του πρός 
βελτίωσιν τών προϊόντων αύτοΰ, ή τιμή ή πρός αύτόν 
δέν είνε δλιγώτερον καί τιμή τής ελληνικής βιομηχανίας. 
Καθίσταταται δέ άπαραίτητον νά έξάρη τις μετ’ αύτοΰ 
καί τήν συντελεσθεΐσαν πρόοδον έν Έλλάδι, ήτις παρου
σιάζει τό μάλλον εΰελπι φαινόμενον έξελισσομένη άλμα- 
τικώς καί διαμφισβητοΰσα τά πρωτεία πρός τά μεγαλεί- 
τερα Κράτη τοΰ κόσμου.

Μία άπό τάς μεγαλειτέρας επιτυχίας τής Ελληνικής 
βιομηχανίας και κάτι διά τό όποιον πράγματι αισθάνεται 
κανείς έθνικήν υπερηφάνειαν είνε ή εξαιρετική τιμή, ήτις 
έγένετο έν τή διεθνεϊ εκθέσει τοΰ Βορδώ ύπέρ τών προϊόν
των τής Οινοπνευματοποιίας τοΰ συμπολίτου μας βιομη- 
χάνου κ. Άνδρέα Καμπά. Ή τιμή δέ αΰτη καθίσταται 
τόσω μάλλον αξία λόγου, δσφ παρέχεται είς διεθνή συνα
γωνισμόν καί πρό πάντων ύπό Γάλλων, τών οποίων τό 
κυριώτερον προϊόν είνε ό οίνος, τό οινόπνευμα καί τό κο- 
νιάκ. Τί άλλο κατέστησε τά προϊόντα ταϋτα άξια «τοΰ δι
πλώματος τιμής», τοΰ οποίου έ'τυχον άπό τήν μακράν 
καί ενσυνείδητον έργασίαν καί τόν ζήλον καί τήν άφο-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Εύχαρίστως πληροφορούμεθκ Οτι ή Επιτροπή τής 

Διεθνοϋ; Έκθέσεως Βορόώ χπένειμε τήν άνωτάτην τιμη
τικήν διάκρισιν (grand prix) είς τήν παρ’ ήμΐν Βιομη
χανικήν Άκαοημίαν ώς ύπέροχον εκπαιδευτικόν ίδρυμα, 
θερμότατα δ’ έπγνέθησαν τά παρ’ αύτής έκτεθέντα 
διάφορα επιστημονικά όργανα οίνολογικά, οπερ μεγίστην 
έχει σημασίαν λαμβανομένου ύπ’ δψει ότι ή πόλις 
Βορδώ αναγνωρίζεται άδιαφιλονεικήτως έδρα καί πρυ
τανεία τής παγκοσμίου οινοποιίας, έπίσης ό απόφοιτος 
τής έν λόγω Β-.ομηχ. Σχολής κ. Α. Παναγόπουλος έκ 
Τριπόλεως, έβραβεύθη διά τούς έκεϊ έκτεθεντας οίνους 
κατασκευής του, οπερ τά μάλιστα ικανοποιεί τήν διδά- 
ξασαν αύτόν ’Ακαδημίαν πρός τής οποίας τήν άζιότιμον 
Λιεύθυνσιν έκφράζομεν καί τά ήμέτερα έγκάρδια συγ
χαρητήρια διά τάς πράγματι έθνικάς έπιτυχίας της.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΑΤΕ ΡΙΖΙΚΩΣ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

[Είς τό δημοσιευθέν. ύπό τόν άνω τίτλον, έν τώ προηγού
μενοι τεύχει μας, άρθρον τοΰ κ. Ο. Α. Ρουσοπούλου παρέμει- 
ναν παροράματά τινα, παραμορφοΰντα τήν έννοιαν διά τοΰτο 
άναδημοσιεύομεν σήμερον τό άλλοιωθέν μέρος, έχον όρθώς, ώς 
έπεται] :

Άλλά δυστυχώς πέπρωται παρ’ ήμΐν τά πάντα νά 
στρεβλοϋνται καί νά μετατοπίζωνται ή νά παρωδούνται.

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

Και έζήτει ό Φίχτε ριζικήν Εκπαιδευτικήν μεταρρύθ- 
μισιν, οί δέ αρμόδιοι ήκουσαν τούς λόγους αύτοΰ και ή 
Γερμανία έ'γινεν ή Γερμανία τής σήμερον, ύπερακοντί- 
σασα ολα σχεδόν τά άλλα έθνη είς τήν οδόν τής προό
δου. Και οφείλεται ή έπικράτησις αύτη τής Γερμανίας, 
είς τό κυριαρχήσαν έκεϊ σύστημα τής τεχνικής έκπαιδεύ- 
σεω;, τής άφθόνως παρεχόμενης είς τόν Γερμανικόν λαόν.

Χοειάζεται και έδώ μία φωνή ένός Στέντορος, ένός 
Φίχτε, ή οποία νά βροντοφωνησν; είς τούς ΐσχύοντας. 
Μεταρρυθμίσατε ριζικώς τό σύστημα τής Εκπαιδεύσεως, 
Αλλάξατε Άρδην τδ σύστημα τής διοικήσεως.

Ο- Α. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΛΙΟΥΓΕΡ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 62~ΑΘΗΝΑΙ

Δικαίως σήμερον θεωρούνται ώς τά Ανώτερα 
Ελληνικά ύποδήματα τά εν τώ ήμετέρω εργοστά
σιο) κατασκευαζόμενα καθώς και τά οίκονο μικώτερα 
αναλόγως τής ποιότητας αύτών.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΣΓΜΒΟΓΑΑΙ |ΑΙΑ ΤΗΝ ΚΑΑΗΝ ΪΠΟΑΗΣΙΝ

Αναγνώσατε 

τήν όδηγίαν

ΑΠΟ 22-25 ΔΡ.
ΕΧΕΤΕ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΩΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΠΣ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ

ΑΠΟ Μ 1Ρ1Χ.

ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ
ΟΛΟΙ

1) Φροντίζετε τό υπόδημά σας νσ είνε αναπαυτικόν, διότι δταν οί 
πόδες υμών είνε ήσυχοι τά πάντα έχουσι καλώς μηδ’ αύτοΰ τοΰ εγκε
φάλου εξαιρούμενου.

2) Αποφεύγετε τά πολύ οξυκόρυφα ύποδήματα, διότι οί όνυχες συμ- 
πιεζόμενοι έντός, εισέρχονται είς τάς σάρκας άλλήλων καί παραμορφοΰνται.

3) Προτιμάτε τά έκ τοΰ μαλακοΰ δέρματος ύποδήματα, ΐνα μή προσ-
'τριβόμενος δ ποΰς, προσβάλληται ύπό κάλων καί διά νά γίνηται ή βά- 
δισις κανονική καί άβίαστος

4) Μακρά μάλλον παρά βραχέα άς εϊνε τά υποδήματά σας’ τό βραχύ υπόδημα καθιστρ. 
κοινόν τό πόδα καί προκαλεϊ καί ένοχλήσεις πάντοτε· τούνσντίον τά μακρά ύποδήματα καθι- 
στώσι τόν πόδα κομψότερον. δοκιμάσατε.

5) ’Επιδιορθώνετε μόλις φθάρη τό ύποπτερνίδιόν σας, ή δαπάνη είνε έλαχίστη απέναντι 
τής διατηρήσεως τοΰ δλου υποδήματος, πλήν τούτου δέν χάνει καί τό βάδισμά 
σας, καί τό δλον σας άποτελεϊται ώραϊον καί εΰχαρι.

6) Μή φείδεσθε μικράς δαπάνης, άλλ’ αγοράζετε καί τά καλαπόδια τών 
υποδημάτων σας. τοιουτοτρόπως ούτε διαστρέφονται ούτε στενεύουσι τά ύποδή- 
ματά σας καί τό σπουδαιότερον διατηρούνται πολϋν χρόνον.

7) ’Εάν θέλητε νά έχητε ώραίαν παράστασιν έξωτερικοΰ ύφους 
εύθυτενές βάδισμα καί ίπποτικήν στάσιν έκλέγετε τά αμέμπτου τέχνης 
ύποδήματα.

8) 'Υποδήματα πρώτιστης δυνάμεως ύπό έποψιν χάριτος καί στε
ρεότητας πσραδίδει’τό ήμέτερον έπί τής όδοΰ Σταδίου 
62 Ύποδηματοποιεΐον άπό 22—25 δραχμάς έπί παρσγ- 
γγελία έκ παντός δέρματος. Τά έτοιμα δμοια τών έπί 
παραγγελία άπό 17—-20.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΪΓΕΡ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ:

'Οδός Χταδίου 6ΐί
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

f Διαρκής έκθεσις ειδών φωτισμού, θερμάνσεως κα'ι κινήσεως έν όδφ Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
S Πρατήρια, έν , οΐς πωλοΰνται είδη φωτισμού καί θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα μετουσιωμένον πρός τόν 
® το!)τον’ βρίσκονται εν Άθηναις μέν, παρά τή Κεντρική ’Αποθήκη, οδός ’Οφθαλμιατρείου άριθμός 2
Λ Κυδαθηναιων αριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλκοκονδύλη 30, διασταύρωσή 
8 Σολωνος και Ιπποκρατους, Πειραιώς 17, Έρμου 86, Πλατεία Έξαρχείων, Πατήσια, "Αγιον Λουκάν. Έν Πει- 
Κ ραιεΐ δοος Παρθεναγωγείου 3.

Η τιμή τού μετουσιωμένον οινοπνεύματος ώρίσθη είς λεπτά 80 κατά σταθμικήν όκάν (όκάν βάρους) έπιβα' 
ρυνομενη εις τάς επαρχίας (δπου δέν ύπάρχουσι ήμέτερα έργοστάσια) διά τών έξόδων μεταφοράς καί διαπυλίων 
τελών. Καθίσταται δε ενταύθα γνωστόν, δτι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί σταθμικής οκάς οίνο- 
πνεύματος, λογφ τοΰ μικρού είδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης οκά τοΰ οίνου δύναται νά πεοιλάβη 
μονον 332 δράμια οίνοπνεύματος. ν

_ Έτ“ιδία θμών παράγει τό μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τού Ελληνικού 
λαού, ήτοι τόν όωττόμόν, τήν Θέριιανθιν καί τήν κίνηθιν.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
, Ή χρήσις τού οινοπνεύματος είνε βεβαίως^ έντελώς ακίνδυνος, άρκεϊ νά λαμβάνωνται στοιχειώδεις τινές προ

φυλάξεις, αι οποϊαι συνοψίζονται είς τό θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε είνόπνευμα είς φωτιάν
_1ον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τού οινοπνεύματος άβούλωτα, διότι καί έξατμίζεται τοΰτο καί άποο- 

ροφφ υγρασίαν, δπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν. ' y
2ον Διά κανένα λόγον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτετε οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεϊον, καμινέτο 

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

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεϊον κτλ. πριν τά άνάψητε. ’Άν δέ πα- 
ρουσιασθή, ανάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατε πρώτον καί άφοΰ βεβαιωθήτε, δτι έσβυσε τότε οίφατε 
καί άλλο. ’ ' ψ

4ον Μή επιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμμα κάρβουνων, διότι πολλοί πολλάκις δέν 
προσέχουν και ρίπτουν τοιούτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό δοχεϊον 
καί νά γίνη δυστύχημα. Α

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

7σν Έάν γεμίσαντες έν είδος οίονδήποτε τό περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατε το άμέσως 
πριν τό άνάψετε, μέ δ,τι δήποτε ύφασμα. Τό οινόπνευμα ούτε λερώνει, ούτε βρωμά-

8ον Άν κατά λάθος είς τό άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπό δ,τι πρέπει φοράς καί βγά
ζει η λάμπα έπάνω άπό τό γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή άνησυχήσετε. Θά κατεβούν μόναι τους καί ή λάμπα Jac 
θά άνάψη κανονικά. r ’

Τά είδη μας είνε τελειότατα, έάν δέ άκολου&ήσητε τάς Ανωτέρω οδηγίας 
ουδέποτε δύναται νά ουμβη τδ παραμικρόν.

ΤΡΆΠΕΖΑΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΜΕΤΟΧΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ 
ΔΡ. 50,000,000

Τό χεφάλαεον καί αί καταΟέβεις είς χρήματα καί χρεώγραφα έν γένει άνήρχοντο 

τόν Αύγουστον 1906 εις δραχ. 260,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έν Λονδίνω, ’Αλεξάνδρειά, Καΐρφ, Κων)πόλει (έν Γαλατά και Σταμπούλ), 

YTIAF ΑΤΑΥΤΠΜΑΤΛ ’ Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω, Καλάμαις, Χανίοις 111νΔ.Λ121Ζ1111ΙΠΛ1Λ · Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥ ΦΤ23ΙΣ2 ,,ΑΘΗΝΑ'ΓΚΗ**
•Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάόαν Τραπεζιτικήν ίργαόίαν, ήτοι s

Προκαταβολάς έπί έμπορευμάτων, χρεογράφων και Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερίδιων, 
γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοϋ ’Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. ’Εκδίδει συναλλαγματικας, 
Έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεργεϊ δέ καί τηλεγραφικά; έντολάς πληρωμής είς τάς κυριωτερας πόλεις 
τής Εύρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς.

ΤΑΜΙΕΤΤΗΡΙΟΝ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τοϋ παρά τφ λαφ πνεύματος τής άποταμιεύσεως 

προσδιόρισε τόκον, 4 ο)ο έτησίως, διά τάς έν τώ Ταμιευτηρίω της καταθέσεις, αποδοτέας εις πρωτην 
ζήτησιν παρέχουσα πάσας τάς εύκολίας διά τάς καταθέσεις καί άπολήψεις τών πελατών της.

ΤΜΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheque) έπί τοϋ έξωτερικοΰ και είς τραπεζογραμ-

μάτια, πληρώνουσα τόκον: , ,
Λιά καταθέσεις αποδοτέας εις «ρωτην ζητηβιν

» 
» 
»

3 ο)ο
3 1)« ο)ο 
Α ο)ο

» / » μετά, έξ μήνας
» » μετά εν έτος

» » » μετά δύο έτη καί έπέκεινα 3 ο)ο
ΔΙ FII ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheque) ομοίως 

Αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τώ έξωτερικφ Ανταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι 
τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν άπό τής 1 Ίανουαρίου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων επιφορτίζεται δέ καί 

τήν εισπραξιν τοκομεριδίων έλληνικών καί εύρωπαίκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΐ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς οιά τό κοινον.

Έκ της Γενικής Διευ&ύνσεως

ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

Γενομένης τή 1911 Δεκεμβίου τής 1 09ί< κληρώσεω 
τοΰ έκ δραχ. 60,000,000 λαχειοφόρου δανείου τής Έ- 
C .. Λ " .. “ "yy-γ0-------- !ΛζΛ*“
Οοι έννέα αριθμοί, κερδίζοντες τά άντίστοιχα ποσά :

Ό άριθμός 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»

Ή πληρωαή γενήσεται τή

θνικής Τραπέζης τής ’Ελλάδος, έκληρώθησαν οί άκόλου-

102,798 
147,467
31,325
42,619
6,612 

37,221 
168,594 
82,940 
33,407

έκέρδισε 
»
»
■»
»
»
τ>
»
»

19η

φΡ. 70,000

»
»

’Ιουνίου

10,000 
2,500 
2,500 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000
1908

χρυσόν έπί τή προσαγωγή τών οικείων τίτλων.
είς

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ» 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ. ΧΟΥΚΑ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 1880

ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΑΕΟΥΣ λΡΙΘ. 10

Έκτελεΐ Αγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει χρημα- 
τιστικάς έντολάς.

Έκτελεΐ Αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών παντός 
Κράτους.

Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρφ χρεωγράφων καί λαχειοφόρων 
ομολογιών.

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

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά τής κληρώσεως 

τοΰ άρτιου.
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας έπί τών κληρωθέντων άριθ- 

μών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κράτους.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Έν Λονδίνω (22 Fenchurch 
street), ’Αλεξάνδρειά, Καΐρφ, Χαρτούμ (Σουδάν) 
Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα 
Πειραιεΐ, Πατραις, Βολω, Σύρω, Καλάμαις, Χανίοις 
Ηρακλειω, ΡεΛύμνη (Κρήτης).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1907

’Ενεργητικόν
Ταμείον καί ’Εθνική Τράπεζα.............................. Δρ. 10,138,637 87
Διαθέσιμα παρα ταίς έν Εΰρώ-Tjj Τραπέζαις εις χρ. » 1,459,681.75
Αρυσος καί Συνάλλαγμα είς χρυσόν................. ν 3,807 030.79
Προεξοφλήσεις Κεντρικοδ καί Ύποϊμάτων......... » 13744)902 73
Λογαριασμοί τρέχοντες είς χρυσόν καί δραχμάς

έπί ένεχύρφ χρεωγράφων............................. » 59,296,178.65
επί έμπορ. καί άλλων έγγυήσεων................. » 19,282859.46
έπί ύποθήκη ακινήτων.................................... » 10,339’δ74.39

Δάνειά έπί ένεχύρω χρεωγράφων......................... > 2,911 042 21
Προσωρινοί τρέχοντες λ]σμοί είς χρυσόν καί

δραχμάς........................................................... , 15,764,767.96
Αρεωγραφα καί τοκομερίδια είς χρυσόν καί 8ραχ. > 11,677,833.31
Ομολογίαι Εθνικών Δανείων καί Δάνεια εις Δή-

μους,Λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα., > 5,934,478.45
Καταστήματα καί κτήματα.................................. > 2,379 880 45
Έξοδα έγκαταστάσεως Κεντρικού καί Ύ]μάτων » ’731,218 26

Δρ. 157,468,086.28
Παθητικόν

Κεφάλαιον 'Εταιρικόν.......................
Άποθεματικόν τακτικόν. λ.............................................
Ομολογίαι φρ. χρ.,2 1)2 έκατ. έξοφλητέαι" τή 

1η ’Ιουλίου 1924 ........................ J
Καταθέσεις είς χρυσόν καί 

δραχμάς....................Δρ. 72,699,643.76)
Ταμιευτήριου............................  4,345,826.44/
Ταμείον συντάξεων υπαλλήλων...........................
’Εξωτερικοί λ]σμοί είς χρυσόν.............................
Έπιταγαί πληρωτέα·.............................................
Γραμμάτια είσπραχθέντα είς χρυσόν καί δραχμάς 
Μερίσματα πληρωτέα..............................................
Υποκαταστήματα καί διάφορα..............................

Δρ. 40,000,000.—
» 8,735,000.—

> 2.725,000.—

> 77,045,470.20
» 355,123.—
» 26,267,962.32
» 1,278,003,56
» 489,190.88
» 77,125. -
» 495,211.32

Δρ. 157,468,086.28
Ό Γεν. Διευθυντής

Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ
Ό Διευθυντής τού Λογιστηρίου

Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ*

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΕΑΤΟΚΗΡΟΠΟΙΕΙΟΝ ο ΦΟΙΒΟΣ,ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΡΥ0ΕΙΣΑ ΤΩΐ 1893
ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΕΑ ΕΙΣ ΑΝΑΝΓΜΟΝ

Λιά τον άπό 26 ‘Οκτωβρίου 1906 Βασιλικού Διατάγματος

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡ. 500,000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Βραβευθέντα διά χρυσών βραβείων

εν τη ΙΙαγκοσμϊω ‘Εκθέσει των Παρισίων, τή Διεθνει ’Εκθέσει 
τής Κρήτης και τή Διεθνει ‘Εκθέσει των ‘Ολυμπίων 

Στεατοκηρία (σπερματσέτα) άρίστης καί πρώτης ποιότητος, 
χρωματιστά καί ’Εκκλησιών, κατασκευαζόμενα διά νεωτάτης 
χημικής μέθοδον, δίδονσιν απλετον φώς, τήκονται άνευ 
σταγόνων καί σβύνουσιν άνευ οσμής.

Στεάτινη, ΙΙαραφφίνη. Κηριξίνη, Γλυκερίνη καί Έλαΐνη.

ΤΙΙΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΣΤΝΑΓίΝΙΣΜΥ
Ανταποκριτα'ι: Εις τάς κνριωτέρας πόλεις τής'Ελλάδος

Γραφεΐον Δτευ&ύνσεως: 'Οδός Σοφοκλέους 2

ΛΑΧΕΙΟΝ
Τογ ■ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΕΟΚΙΚΟΙ ΣΤΟΛΟΥ ^^^ιηιιομτκεμιοι
ΕΤΟΣ -1908

4 ΔραχμαΙ έκαστον γραμμάτιον ίσχύον διά τάς 4 κληρώσεις 
, , / Δβαχμη έκαστον γραμμάτιον

ισχνόν δια 1 έκ τών τριών τελευταίων κληρώσεων
-*■ ΔΡΑΧΜΑΙ 900,000 ΚΕΡΔΗ ·*·

4
4
4

12
20

1644
2312
4000

_ Μέχρι τής πρώτης κληρώσεως (27]10 ’Απριλίου 1908) 
θ®°ι μόνον 300,000. τετράδραχμων γραμματίων, υπ αριυ. 
1 - 300,000. Μόνον οί αριθμοί ουτοι θά τεθώσιν έντός τής

Κέρδη μεγάλα έξ
»

9 έκ

»
έξ 
έκ

έν δλφ αξίας

100,000 
25,000
10,000

5,000
1,000

100
50

έκ 
έξ 
έκ 
έξ

400,000 
100.000
40,000 
60,000
20,000 

164,400 
115,600
900,000

Δραχμών 
»

»

»

θά έκδο- 
ΰπ’ άριθ.

κληρωτίδας, κατά τήν κλήρωσιν ταύτην. Κατόπιν, θά έκδοθώσι 
μονόδραχμα γραμμάτια, ίσχϋοντα διά μίαν έκ τών τριών τελευ
ταίων κληρώσεων, ύπ* άριθ. 300,001 άχρις 1,000,000, θά προστε- 
θώσι δέ έντός τής κληρωτίδας καί οί αντίστοιχοι αριθμοί.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Είς τα διάφορα Ταμεία καί λοιπάς δημοσίας άρχάς, είς τάς 

Τράπεζας, εις τούς σταθμάρχας καί στσσιάρχας τών σιδη
ροδρόμων,~ τους διαχειριστάς τών μονοπωλίων καί τά πρα- 
κτορεϊα τών εφημερίδων

πρός ΔΡΑΧΜΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ έκαστον, ίσχύον διά τέσσαρας κληρώσεις
* ΔΡΑΧΜΗΝ ΜΙΑΝ » » > μίαν έκ τών τριών

τελευταίων κληρώσεων.
/ha πάσαν g/.ηροφορίαν η ζήτησιν γραμματίων άπευ&υντέον είς τό 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΠΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η πώλησις τών γραμματίων άρχεται άπό τής 1)14 Ια
νουάριου 1908.

Ό διευθύνων Τμηματάρχης 
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΑΛ. ΪΤΥΡΙΤΥΔΟΙΙΟΙΕΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩι 1882

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡΑΧ. 3,000,000
ΠΡΟ ΪΌΝΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Βραβευθέντα διά χρυόών βραβείων έν τή Παγκοόμίω 
Έκθέόει τών Ιίαριόίων, τή Έκθέβει ’Ολυμπίων 

καί τη Διεθνεϊ ΈκΟέβει Κρήτης.
Πυρΐτις άκαπνος πολέμου 

καί κυνηγίου
Πυρΐτις μαύρη πολέμου, κυ

νηγίου καί ύπονόμων όλων 
τών ποιοτήτων

Δυναμϊτις No 1 έκ Νιτρο
γλυκερίνης

Δυναμϊτις μαύρη (Φορσίτ) 
μέ νιτρογλυκερίνην

Δυναμίτες κίτρινη (Στρήτ)
Σ’ϊουπέτάιον λευκόν έκ κα

θαρού μολύβδου
Μολυβδοσωλήνες πάσης δι- 

αστάσεως
Σφαιρίδια (Σκάγια) όλων 

τών αριθμών

Φυάίγγια πολέμου, κυνηγίου 
και περιστρόοων άκάπνου 
καί μαύρης πυρίτιδος

Κάλυκες Μάνλιχερ, Γκρα καί 
περιστρόφων

θειϊκόν όξϋ βαθμών 50, 54 
καί 66

Νιτρικόν όξΰ πυκνόν καί α
ραιόν

'Υδροχλωρικόν όξΐτ
©ειϊκός χαλκός 98—99 ο)ο
Άντιπερονοόπορίνη έκ θει- 

ϊκοΰ χαλκού
θειϊκός όίδηρος (βιτριόλι)

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΡΓΑ
'Άπαντα τά ανωτέρω προϊόντα, ποιότητος άρίστης, πωλούνται 

εις τιμάς ανεπίδεκτους συναγωνισμού.
’Αντιπρόσωποι είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής 'Ελλάδος
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ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ 
ΔΗΜΗΤΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΟΔΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. 5 

(’Όπιο&εν 'Αγίων Θεοδώρων).

Έχει τήν τιμήν νά συγκαταλέγη έν τή πελα
τεία .του τδν καλλίτερον κόσμον, τά σοβαρώτερα 
δημόσια ιδρύματα, το πλεΐστον τών εν Αθήναις 
άποκατεστημενων ξένων, λογω τής επιμεμελημέ- 
νης καί καλλιτεχνικής έργασίας του.



. Δεύτερος ^ΑΤΑλογος Συνδρομητών

Η A. Β. Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ

Βιργινία Έμμ. Μπενάκη, Αλεξάνδρεια 
’Απόστολος Λάμπρος, Μανσούρα 
Ν- Δίκαιος. ’Ιατρός 
Μιλτ. Κριμίτζος, ’Αλεξάνδρεια 
’Ιωάν. Ζωγράφος, »
Γεώργ. Φαφάλιος, »
Άριστ. Ξουρής, »
Κ. Σαραπατας, Καφρ-Ζαγ'.άτ 
Κ. Μαυρόπουλος, »
Γ. Τριανταφυλλόπουλος, Καφρ-Ζαγιάτ 
Χαρ. Σιμόπουλος, Γραμ. Γ. Προξ. Κ)πόλεως 
Εύγένιος Εύγενειάδης, Γεν. Πρόξ. Σμύρνης 
Δημ. Κιμπρίτης, Γεν. Πρόξ. Τεργέστης 
Άλέξ. Καραπάνος, Γραμ. Πολ. Πρ. Σόφιας 
Άλέξ. Ραγκαβής, Γραμ. Άρμοστοΰ, Κρήτη 
Α. Άννινος, Γραμ. Προξ. Ξάνθης 
Ν. Μπάρακλης, Πρόξ., Σκόπια 
Γ. Χρουσάκης, Τραπεζίτης, Λονδϊνον 
Γ. Ρουσέν, Διευθ. Γ)τος Τρ.Άθ. θ)λονίκη 
Π. Ζαφειριού, » » Ηράκλειον
Κ. Μπαλάνος, » » ’Αλεξάνδρεια
Χρ. Νομικός, » » »
Π. Χάγερ, » Κάϊρον
Πέτρ. Βασιλόπουλος, » Κων)πολις
Κλεάνθης Γεωργιάδης, Ρουμανία
Α. Καλιγέρης, Σμύρνη
Α. Σ. Ζοάνου, Λονδϊνον
’Αδελφοί Στρουμπούλη, Ρέστ. (Περσίας)
Άδελφοί ψιακή, Ν. Ί’όρκη
Στάμος Μογιάνης, Μανσούρα
Έμ. Κρικίτσης, »
Ουρανία Κουντουριώτη, Ρώμη
Γεώργ. Κίρζης, Λευκωσία Κύπρου
Χρ. Δαπόντες, Λονδϊνον
Ε. Βαρδόπουλος »
Άριστ. Αύγερινός, Άνβέρσα
Σπυρ. Λιναρδάκης, ’Ιατρός, Σπάρτη 
Άντών. Μομφεράτος, Βουλευτής κτλ., 
Δ. Σκορδάκης, Τρ. Άθην.
Κ. Μαρούδης, λοχ. Μηχανικού
Ν. Χαραμής, Τρ. Άθην.
Ε. Βιτάλης, » »
Μιχ. Χαλας, » »

Βασ. Καλούδης, Γραμ. Τεχν. 'Εταιρίας 
Ν. Μπατΐνος, Παραγγελιοδόχος 
Δάν Άβδελάς, »
Τιμοθ. Αναστασίου, Άρχιμανδρ.
I. Νικητόπουλος, Έμπορος, 
Παν. Ρόκας, »
Λέων. Πέρδικας, Συμβολαιογράφος 
θ. Σκάσης, ’Ιατρός
Μ. Προφαντόπουλος, Άξιωμ. Ναυτικού 
Σοφ» Εύθυμιάδης, Μηχανικός
Ίωακ. Άγιουτάντες, Διεκ. 'Γπουργ. Οίκον. 
Α. Στρατηγόπουλος, Δικηγόρος
Κ. Άραβαντινός, Τραπεζίτης 
Έλλ. Εταιρία Μεταλλείων 
Μπερ. Βερναδάκης, Έμποροί

Στέφ. Φραγκιάδης, Πρ. Συμβ. Τρ.Άθ. 
Κωνστ. Γεωργίου, Τμημ. Τρ. Άθ. 
Κ. Κατσίμπαλης, Κτηματίας
Πέτρος Κουκέας, ΔιεΟν. Οίκον. ’Επιτροπή 
’Ερρίκος Κλωναρίδης, έργοστασιάρχης 
Βιργινία Λυκιαρδοπούλου
Γεώργ. Μελισσινός, άξιωμ. Πυροβολικού 
Δες Χρυσσάκη.
Κ. Τζιμινάκης. ’Ιατρός
Χρ. Π’'Σπυρόπουλος, 'Γποκτηνίατρος 
’Ιωάν. Κωστόπουλος, ’Ενοικιαστής Φόρων 
Γ. Άφεντάκης, Συμβολαιογράφος 
Μιχ. Βρονταμίτης, Στρατιωτικός 
Ν. Ζητουνιάτης, πρώην βουλευτής

Άλέξ. Κασσαβέτης, Βουλευτής 
Ν. Παππαδάκης, Τρ. Ίονική 
Δημοσθ. Δεσμίνης, Τρ. Αθηνών 
Φωκίων Οικονόμου, Διευθ. Λογ. Τρ. Άθ. 
Πομπήϊος Σακάνης, Παραγγελιοδόχος 
Πελοπίδας Ήλιόπουλος, Δικηγόρος 
’Ιωάν. Πάνος, Κτηματίας
Σίμων Βακιαρέλης, Παραγγελιοδόχος 
’Αλέξανδρος Λαμπρινούδης, Τραπεζίτης 
Μαριάνθη Τετενέ
Χαράλ. Μάσταλος, Δικηγόρος, (Ντούλτσα) 
Άννα Άπ. Παππαδοπούλου
Άσημάκης Ζαΐμης, Καθ. Πανεπιστημίου 
Ίωάν. Μπότασης, Συμβ. Τρ. Άθην.

Στίλπων Ίωαννίδης, Δικηγόρος
Ί. Καψαμπέλης, Δ. 'Γ)τος Ίον. Τρ. Πειραιά 
Α. Ελευθερίου, φαρμακοποιός » 
Κ. Α. Κορωναϊος, Σιτέμπορος » 
Ν. Σ. Κουμάνταρος, Άλευρέμπορος · 
Δημ. Σταυριανόπουλος, Έργοστασ. » 
Γεώργ. Βαβανάκος, Έμπορος » 
Παύλος Γεωργό υλόπουλος, Ξυλέμπ. » 
Τράπεζα Μπέμπη καί Σα, »
Π. Γ. Κλεώπας, Τραπεζίτης, »
Ματθίλδη Ψαλτίδα, »
Άντων. Διαμαντόπουλος, »
Κ. Καλαμίτσης, »
Άλέξανδροσ Ρετσίνας, Πολιτευτής, » 
Άναστ. Τζάλης, »
Γεώργ. Λέτζος, »
Πέτρος Πολιτάκης, Γερμ. Πρακτορ. » 
Δημ. Πολιτάκης, Συμβολαιογράφος. » 
Δες Άξεξ. Μανιδάκη, »
Παρθεναγωγείου Άδελφ. Άθηνέλη. » 
Γεώργ. Μανούσος, Διευθ. Άσφ. Έτ. Πειραιά 
Πειραϊκός Σύνδεσμος
Δημ. Βροντίσης, Κτηματίας Πειραιά 
Ίωάν. Βουτυρίτσας, Πειραιά
Δημ. Δοανίδης, Λιευθ. Ύ)τος Τρ.Άθ. » 
Ίωάν. Δοανίδης, Διευθ. Μεταλ. Λαυρίου 
Ί. Σ . Βαρβαρέσος, Τρ. Άθην., Πειραιά 
Ν. θερμογιάννης, Δικηγόρος, Κάϊρον 
Ν, Ραπτάκης, Κάϊρον ·
Ζουστίνα Μπάρκερ, ’Αλεξάνδρεια 
Κ. Άργυρόπουλος, Κάϊρον
Άγγελος Χέλμης, »
Ήλίας Καββαδίας, »
Ιερών. Λοβέρδος »
Α. Δ. Ίερωνυμίδης, »
Δημ. Σκεαδάς, »
ΆνναΜάνου Toufekia »
Albin Putzker, Καθ. Πανεπ. Καλλιφρονία 
Ευγένιος Ζαλακώστας, Πρέσβυς, Σόφια 
Νικόλ· Άξελός, Τραπεζίτης, Παρίσιοι 
Α.-Βλαστός, > »
Δ. Σγούτας, » »
Α. Μ. Άντωνιάδης » »
Ν. Κορωνιός » »

Ένεκεν συσσωρεύσεως ύλης ή συνέχεια τής «Μοναχής» και τών άρθρων τών τιτλοφόρου με
νών «Πλουτολογικαί Έπιστήμαι» είς τό επόμενον.
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Γ' »   » 1.50
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