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ΑΘΗΝΑΙ. Φεβρουάριος 1908 Ε/ίιθεωρηςις
MUNITION ΠΕΡΙΟΛΙΚΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νέον Βουλευτήριον...............................................................................
Έλληνίδες: ’Εμπρός.........................................................................
Περ'ι σιδήρου........................................................................................
Προ παντός ύπέρ τής Γής...................................................................
’Επιστολαί ενός ιδιοτρόπου...................................................................
Τό Ελληνικόν Θέατρον.........................................................' . .
Κλήμης δ ’Αλεξάνδρειάς και ή Γυναικεία φιλαρέσκεια.....................
’Ιστορική Έπισκόπησις τής υγιεινής....................................................
’Επαγγελματική ’Ελευθερία....................................................................
Μία Έλληνις εν τή Ξένη...............................,...............................
Διαπρεπείς Έλληνίδες κατά τόν ΙΘ' Αιώνα....................................
Τά χημικά λιπάσματα έπί τών Σταφιδαμπέλων...............................
Τά θαύματα τής Συνεργατικότητος....................................................
Σαπφώ &ν ήμην...................................................................................
Ή Μοναχή.....................'...................................................................
Νυκτερινόν”Ασυλον ’Αστέγων.—ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.—

Καλλιτεχνική κϊνησις.—’Αρχαιολογικά.— Δημήτριος Φίλιος.— 
’Ιωάννης Τσακασιάνος (’Αγγέλου Σαλούτση). — Οί αύτοδημιουρ- 
γηθέντες (Μ.Δ.) —Νέαιέκδόσεις.—ΠΟΙΚΙΛΑ.—’Αλληλογραφία.

Κ. Τοπάλη 
Ευγενίας Ζωγράφου 
Κ. Μητσοπούλου 
’Αλεξάνδρου Καμπά 
I. Γ. Φραγκιά 
Ευγενίας Ζωγράφου 
Δημ. Σ. Μπάλάν ου 
Σολ. Ν. Χμτνς
Α. Σπουργίϋή 
*

Σ. Δε Βιάξη
Σ. Ξανθοπούλου
Φ. Φωτιάδη 

tA. Κόκκου
Εύγ. Ζωγράφου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ελλκνικκ enieenPKsis
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑΙ

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

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.—

Διεϋ&υνσις : ^ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ Ι^ΥΓΕΝΙΑΝ ^ΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ S3 - ΑΘΜίνΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ -1907

ΤΠΟΒΛΗΘΗΣΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΤΝΕΛΕΤΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Διαθέσιμα

Έν τφ Ταμείφ καί παρά 
Τραπέζαις .............. Δρ. 10,399,429.77

Παρά ταίςένΕΰρώπηΤρα- 
πέζαις.....................< 1,725,812.90

15,957,484.55

|Σ/ματα έν χαρτοφυλακίφ

’ Ανταποκριτής καΰ’ δλην την Αίγυπτον ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ! ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ
Βιβλιοπώλης έν Αλεξάνδρειάς έναντι Άβερωφείου Γυμνασίου.

Παν χειρόγραφον, δημοσιευόμενον ή μή, δέν έπιστρέφεται.
Παν Σύγγραμμα, άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» 

αναγγέλλεται δι’ αύτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.—Έξαντληθέντων τοΰ πρώτου και δευτέρου τεύχους.τής «Ελληνικής Έπι- 
θεωρήσεως» γνωρίζομεν τοΐς ένδιαφερομένοις δτι αί έγγραφαί τών άπό τοϋ παρόντος μηνός έγ- 
γραφησομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται άπό τής 1 ’Ιανουάριου 1908, έν γένει δέ άπό 
τοΰδε αί έγγραφα! λογίζονται άπό 1 Ίανουαρίου ή 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

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

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

Χρησιμοποιείται καθ’ έκάστην κατά τήν έγκυμοσύνην κα'ι τήν γα- 
λούχησιν, συνιστάται δέ έκθύμως άπό τάς ίατρικάς κορυφάς.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ PEARSON
44 RUE PAYENNE.-PARIS

Αντιπρόσωποι διά τήν Ελλάδα οί κ. κ.: ΖίΙΓΡΑΦΟΣ & ΚΛΟΕΜΠΕ

I και χρσοος........................... ------,-----------,
Προεξοφλήσεις ................................................................... » 13,146,223.67

Ι
έπί ένεχύρφ χρεωγράφων................. » 60,593,571.68

» » έμπορ.καί άλλων έγγυήσ. ». 19,850,894.48
» ύποθήκη ακινήτων................... « » 10,250,656.57

Δάνεια έπί ένεχύρφ χρεωγράφων...................................... » 2,862.572.86
Ιίροσωρινοί λ]σμοί. (Τποκαταστήμ. καί Άνταποκριταί) » 16,994,410.36 
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια............................................ » 12,426,163.56
Όμολογίαι Εθνικών Δανείων καί Δάνεια εις Δήμους, λι

μένας καί λοιπά Νομικά Πρόσωπα......................... » 6,205,748.05
Κτήματα Τραπέζης.........................  » 2,376,865.90
Έγκατάστασις καί έπιπλα Κεντρικού 

καί Υποκαταστημάτων..........  Δρ. 898,284.71
Τά μέχρι σήμερον άποσβεσθέντα........... » 227,384.70 670,900.01

Δρ. 161,335,491.69

Κεφάλαιον Εταιρικόν................................ .......................
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν..............................
Άποθεματικόν Έκτακτον.................................................
Όμολογίαι φρ. 2,500,000 έξοφλητέαι τφ 1924 ...........
Καταθέσεις .................................... Δρ. 73,712,414.94\
Ταμιευτήριον.................................... » 4,576,399.08/
Ταμεϊον συντάξεων καί άσφαλείας ζωής ύπαλλήλων 
’Εξωτερικοί λογαριασμοί..................................................
Έπιταγαί πληρωτέα·..........................................................
Γραμμάτια είσπραχθέντα καί μήπω έκκαθαρισθέντα .. 
Μερίσματα παρελθουσών έξαμηνιών μή ζητηθέντα.. ..
Μέρισμα Β'. έξαμηνίας 1907 ..........................................
Υπηρεσία των έν κυκλοφορίφ δμολογιών μας.............
Υπόλοιπον κερδών είς νέον............................................

Δρ. 40,000,000.—
. 8,915,000.—
> 500,000.—
. 2,750,000.—
» 78,288,814.02
» 368,441.85
. 26,762,191.79
> 1,121,795.40
» 299,846.92
» 66,828.—
. 2,000,000.—
» 129,136.05
. 133,437.66

Δρ. 161,335,491.69

Σημ. Πάντες οί είς χρυσόν λ]σμοΙ τοϋ τε ’Ενεργητικού καί Παϋ-ητικοϋ διετιμή&ηοαν πρός Δρ. 1.10 τό φράγκον.

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΚΕΡΔΗ KAI ΖΗΜΙΑ1 1907

ΧΡΕΩΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Υπηρεσία τών έν κυκλοφορίφ δμολογιών μας
Φόρος έπιτηδεύματος καί φόρος και χαρτόσημον μερί

σματος Ελληνικού καί Γαλλικού Δημοσίου
Κράτησις ύπέρ τού τακτικού Άποθεματικοϋ έπί τών 

κερδών 1907 (άρθρ. 46ον τού Καταστατικού)
Έκτακτον Άποθεματικόν
Άπόσβεσις έκ τών έξόδων έγκαταστάσεως
Άπόσβεσις τών άναξιοχρέων όφειλών Κεντρικού καί

Υποκαταστημάτων :
Α' έξαμηνίας Δρ. 92,625.75
Β' » » 929,826.95

Κέρδη καθαρά διανεμόμενα 
» » άφιέμενα είς νέον

Δρ. 128,613.25

» 342,602.60

» 180,000.—
> 500,000.—
» 69,769.90

{ » 1,022,452.70

> 3,690.000.—
;> 133,437.66

Δρ. 6,066.876.11

Υπόλοιπον κερδών 1906
Διάφορα Κέρδη 1907 άφαιρέσει τών Γενικών έξόδων Α' 

καί Β' έξαμηνίας, ποσοστών Διευθύνσεως jial αμοι
βών προσωπικού Κεντρικού καί Υποκαταστημάτων

Δρ. 128,102.50

> 5,938,773.61

Δρ. 6,066.876.11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1907

Προσωρινόν μέρισμα Α' έξαμηνίας...........................».............   Δρ. 1,600,000.—
Μέρισμα Β’ »     » 2,000,000.—

Τπέρ φιλανθρωπικών σκοπών, κατά τό άρθρον 46 τού Καταστατικού............................................................ » 18,000.—
’Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου........................................................................................................................................ » 72,000.—

Λ. 3 690 000 —Δρ. 3,690,000,—

Τό μέρισμα έκ δραχ. 5 κατά μετοχήν πληρωθήσεται άμα τή έγκρίσει τοΰ παρόντος ισολογισμού ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων 
συγκροτηθησομένης τήν 31 Ίανουαρίου 1908.

Έν Ά&ήναις, τη 21 Ίανουαρίου 1908.

ΕίνΤΟΛ-ΤΧ ΤΟΥ· 2^ ΧΟΧ IX. ΜΤΧΙίΟΥ· ΕΥ·ΜΧ3ΟΎ·Λ.ΙΟΥ·

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ ♦· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



Ε
ΤΑ

ΙΡ
ΙΑ

Σ 
ΣΙ

Δ
Η

Ρ
Ο

Δ
Ρ

Ο
Μ

Ω
Ν
 

Α
ΤΤ

ΙΚ
Ή

Σ"
ε

ν
β

ρ
γ

η
τ

ικ
ο

’ν
11
 

ΤΗ
Σ 

Β 
ίΞ

4Ι
ΙΙΙ

ΙΙΠ
 ΐ

0Υ
 Π

Ο
Π
 Ι

 9
07

.-Ε
Τ0

Σ 
ΕΙΚ

ΟΣ
ΤΟ

Ν 
ΤΡ

ΙΤΟ
Ν

’Α
ξί

α 
Γρ

αμ
μή

ς.
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Π
ρο

σθ
ήκ

αι
 κ

αί
 β

ελ
τι

ώ
σε

ις
..
..

..
..

 
τ’
 ά

πο
σβ

εν
νύ

μβ
να

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
’Α

ξί
α 

κι
νη

το
ύ 

ύλ
ικ

οδ
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Έ
ξο

δα
 σ

υν
αρ

μο
γή

ς 
νέ

ας
 ά

τμ
αμ

άξ
ης

N
o 

1
4

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
τ’
 ά

πο
σβ

εν
νύ

με
να

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
’Α

πο
θή

κη
 ε

ισ
ιτ

ηρ
ίω

ν.
...

...
...

...
...

...
...

...
» 

έν
τύ

πω
ν.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

» 
ύλ

ικ
οδ

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
Ό

φε
ιλ

έτ
αι

 δ
ιά

φο
ρο

ι..
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Έ
ξω

ρα
ϊσ

μο
ί 

Κ
ηφ

ισ
ιά

ς.
...

...
...

...
...

...
..

’Α
πο

σβ
έσ

ει
ς 

πα
ρε

λθ
ου

σώ
ν 

χρ
ήσ

εω
ν.

» 
λη

ξά
ση

ς 
έξ

αμ
ην

ία
ς. 

..
 

Ά
λσ

ος
 Κ

ηφ
ισ

ιά
ς..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Δι
κα

στ
ικ

ά 
έξ

οδ
α 

ύπ
οθ

έσ
εω

ν 
άλ

σο
υς

. 
Ά

πό
σβ

εσ
ις
 π

αρ
ελ

θο
όσ

ης
 έ

ξα
μη

νί
ας

.
» 

λη
ξά

ση
ς 

» 
Δι

αφ
ορ

ά 
έκ

δό
σε

ως
 δ

ον
εί

ου
...

...
...

...
...

Τ
αμ

εί
ον

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

Δρ
. 

4,
47

6,
00

0—
» 

10
,0

43
.6

5 
Δρ

. 4
,4

86
,0

43
.6

5

1,
17

5,
00

0—
T>

6,
04

3.
65

 A
p. 

4,
48

0,
00

0—

»
24

0—
 »
 

1,
17

5.
24

0—
» 

5,
24

0—
 »
 

1,
17

0,
00

0—
» 

24
,3

06
.7

5
* 

8,
38

9.
46
 .

 
32

,6
96

.2
1

» 
19

7,
38

3.
55

» 
35

,2
97

.1
0

> 
50

8,
44

9.
27

43
3,

44
9.

27
5,

00
0—

 »
 

43
8,

44
9.

27
 »

 
70

 0
00

 —
V

59
5,

20
2.

25
82

—
 »

 
59

5,
28

4.
25

»
8,

10
0—

8,
55

0—
 »

 
16

,6
50

—
 .

 
57

8,
63

4.
25

» 
91

,4
73

—
» 

64
,2

89
.5

0
Δρ

. 
6,

71
9,

77
3.

61

Μ
ετ

οχ
ικ

όν
 Κ

εφ
άλ

αι
ον

 
Μ

ετ
οχ

αί
...

...
...

...
...

..
* 

έξ
αρ

γυ
ρω

θε
ΐσ

αι
. 

Τ,
 

Μ
ετ

οχ
αί
 

27
00

0X
20

0.
·

Α
πο

θε
μα

τι
κο

ν 
Κ

εφ
άλ

αι
ον

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
Κ

εφ
άλ

αι
ον

 δ
ι’ 

απ
οσ

βέ
σε

ις 
Μ

ετ
οχ

ώ
ν.

...
...

...
...

...
...

...
...

Τα
με

ϊο
ν 

Α
ύτ

οβ
οη

θε
ία

ς..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
Τό

κο
ι 

Ί 
αμ

εί
ου
 Α

ύτ
οβ

οη
θε

ία
ς..

...
...

...
...

. .
Χ

ρε
ω

λυ
τι

κό
ν 

δά
νε

ιο
ν 

90
0,

00
0 

δρ
αχ

μώ
ν

Μ
εϊο

ν 
έξ

αρ
γυ

ρω
θε

ΐσ
αι

Γρ
αμ

μά
τι

α 
πλ

ηρ
ω

τέ
α.

...
.

Π
ισ

τω
τα

ί 
δι

άφ
ορ

οι
...

...
...

...
...

Α
νο

ικ
το

ί Λ
]σ

μο
ί 

έρ
γα

τώ
ν 

.
Φ

όρ
οι
 δ

ημ
οσ

ίο
υ.

...
...

...
...

...
...

Μ
έρ

ισ
μα
 Β

' 
έξ

αμ
ην

ία
ς 

19
07

...
...

...
...

...
..

Κ
έρ

δη
 κ

αί
 ζ

ημ
ία

ι 
(υ

πό
λο

ιπ
ον

 ε
ίς 

νέ
ον

)

Χ
Ρ

Ε
Ω

Σ
ΙΣ

1)
 Κ

εν
τρ

ικ
ή 

ύπ
ηρ

εσ
ία

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

2)
 ’

Εμ
πο

ρι
κή
 

» 
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

3)
 Υ

πη
ρε

σί
α 

έλ
ξε

ω
ς.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
4)

 »
 

γρ
αμ

μή
ς.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. 

  
. .

 .
’ Α

πο
σβ

έσ
εις

1)
 Φ

θο
ρά

ς 
δι

αφ
όρ

ων
 έ

ργ
ων

 έ
χό

ντ
ω

ν 
χα

ρα
κτ

ήρ
α 

δι
αρ

κή

3)
 ’

Επ
ίπ

λω
ν 

κα
ί 

σκ
ευ

ώ
ν.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
Υ

πη
ρε

σί
α 

Δα
νε

ίο
υ 

90
0,

00
0—

δρ
. 

πρ
ός
 5
 ο

|ο
1)
 Χ

ρε
ωλ

ύσ
ιο

ν 
το

ύ 
έτ

ου
ς 

19
07

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
2)
 Τ

όκ
οι

 Β
'. 

έξ
αμ

ην
ία

ς 
19

07
 .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

’
Τό

κο
ι 

Τα
με

ίο
υ 

Α
ύτ

οβ
οη

θε
ία

ς..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Κ
ρα

τή
σε

ις
 π

ρό
ς 

άπ
όσ

βε
σι

ν
1)

 Έ
ξω

ρα
ϊσ

μό
ν 

Κ
ηφ

ισ
ιά

ς..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
Κ

ρα
τή

σε
ις
 (

δυ
νά

με
ι τ

ού
 3

4 
άρ

θρ
. 

το
ύ 

Κ
ατ

ασ
τ.)

1 
Δι

ά 
σχ

ημ
ατ

ισ
μό

ν 
άπ

οθ
εμ

. 
Κ

εφ
αλ

αί
ου

 3
 ο

]ο
2)

 »
 

άπ
οσ

βέ
σε

ις 
με

το
χώ

ν 
3 

ο]
ο

3)
 »

 
αμ

οι
βή

ν 
Συ

μβ
ου

λί
ου

 
1 

l]
2

o
jo

..
..

4)
 »

 
έκ

τα
κτ

ον
 ά

ντ
ιμ

ισ
θί

αν
 π

ρο
σω

πι
κο

ύ 
1 

11
2 

ο]
ο .

"’.
 .

5)
 >

 
Τα

με
ΐο

ν 
Α

ύτ
οβ

οη
θε

ία
ς 

1 
ο]

ο
Φ

όρ
οι
 Δ

ημ
οσ

ίο
υ

1)
 Δ

ιά
 φ

όρ
ον

 έ
πί

 τ
ών

 κ
αθ

αρ
ών

 κ
ερ

δώ
ν 

5 
ο]

ο
2)
 

» 
χα

ρτ
όσ

ημ
. 

(μ
ετ

ά 
τή

ν 
άφ

αί
ρ.
 τ

ού
 φ

όρ
ου

) 
2 

ο]
9.

 . 
Μ

έρ
ισ

μα
 Β

' 
έξ

αμ
ην

ία
ς 

19
07

Μ
ετ

οχ
αί
 2

64
00

X
3—

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Υ
πό

λο
ιπ

ον
 ε

ίς 
νέ

ον
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...α

ν
α

λ
υ

ς
ις
 μ

ε
ρ

ιδ
ο

ς
Δρ

. 
35

,1
39

.9
0

» 
57

,0
86

.7
0

» 
14

5,
84

2.
71

» 
59

,7
35

.6
4 

Δρ
. 

29
7,

80
4.

95

» 
6,

04
3.

65
» 

5,
24

0—
» 

65
1.

20
 

» 
11

,9
34

.8
5

» 
9,

50
0—

» 
^2

,2
75

—
 

» 
31

,7
75

—
» 

61
5.

85

» 
5.

00
0—

» 
2,

64
0—

» 
2,

64
0—

» 
1,

32
0—

» 
1,

32
0—

» 
88

0—
 

» 
8,

80
0—

» 
4,

59
6.

45
» 

1,
74

6.
65

 
» 

6,
34

3.
10

> 
79

,2
00

—
» 

6,
38

6.
13

Δρ
. 

44
7,

85
9.

88

Ό
 π

ρό
εδ

ρο
ς 

το
ϋ 

Δ
ιο

ικ
ητ

ικ
ού

 Σ
νη

6ο
ι·

λί
ου

Β.
 Κ

Α
Β

ΒΑ
Σ

Π
Α

Θ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Ν

26
40

0X
20

0—
Δρ

. 
5,

28
0,

00
0—

 
60

0X
20

0—
12

00
00

__
Δρ

. 
5,

40
0,

00
0—

» 
12

7,
34

8.
73

» 
7,

34
8.

73
» 

42
44

9.
57

• 
1,

05
0.

85
Ό

μο
λο

γί
αι
 

18
00

χ5
00

—
» 

37
X

50
0—

Ό
μο

λο
γί

αι
 

17
63

χ5
00

—

90
0,

00
0—

18
,5

00
,—

i
88

1,
50

0—

Δρ
.

67
,3

39
.5

0
77

,6
63

.6
0

23
,1

43
.4

0
6,

34
3.

10
79

,2
00

—
6,

38
6.

13

Κ
Ε

Ρ
Δ

Ω
Ν
 Κ

Α
Ι 

Ζ
Η

Μ
ΙΩ

Ν
Υ

πό
λο

ιπ
ον
 π

αρ
ελ

θο
ύσ

ης
 έ

ξα
μη

νί
ας

...
...

...
...

...
...

...
...

...
1)

 Ε
ισ

πρ
άξ

ει
ς 

έξ
 ε

ισ
ιτη

ρί
ων

, 
εμ

πο
ρε

υμ
άτ

ω
ν 

κλ
π.

...
...

...
..

2)
 Δ

ιό
δι

α 
έκ

 μ
ετ

αφ
ορ

άς
 σ

ιδ
ηρ

ολ
ίθ

ου
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

3)
 ’

Εν
οί

κι
α 

άκ
ιν

ήτ
ω

ν.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

4)
 Δ

ιά
φο

ρα
 Κ

έρ
δη

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

Έ
ν 

’ Α
θή

να
ις
 τ

ή 
16

 ’Ι
αν

ου
άρ

ιο
ν 

19
08

• 
Δρ

. 
6,

71
9,

77
3.

61

Π
ΙΣ

Τ
Ω

Σ
ΙΣ

Δρ
. 

42
1,

25
4.

60
’ 

6.
09

3.
55

» 
7,

39
5.

50
> 

11
,8

88
.8

6

Δρ
. 

1,
22

7.
37

» 
44

6,
63

2.
51

Δρ
. 

44
7,

85
9.

88

Ό
 έ

πϊ
 τ

οϋ
 Λ

ογ
ισ

τι
κο

ύ
, 

, 
, 

Β.
 

Π
Α

Ν
Α

Σ
κα

ι 
ει

ς 
το

ύς
 κ

ατ
ά 

τή
ν 

Σι
δη

ρο
δρ

ομ
ικ

ήν
 γ

ρα
μμ

ήν
 σ

τα
-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ «I ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

"ΓΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1907

Διαθέσιμα : 
»

Όφειλέται. ....
Άνταποκριταί έξωτερικοΰ..................
’Ορυχεία λευκολίθου άξια καί εγκατα

στάσεις αύτών...........................
Ανθρακωρυχεία Κύμης, άξια καί εγ

καταστάσεις αύτων ..................
Θειωρυχειον Μήλου, άξια καί έγκα- 

καταστάσεις αύτοΰ..................
Μεταλλεύματα έν αποθήκη, άξια λευ

κολίθου, μαγνησίας, τούβλων,' λυ- 
γνίτου, καί θείου.....................

Κτήματα Εταιρίας.................. ... . . .
Λιμενική έπιχείρησις Ληξουρίου . . .
Έπιχείρησις πυρείων,άξια εγκαταστά

σεων μηχανήματα καί πρώται ΰλαι
Σκάφη,μηχανήματα καί ύλικά έν Μαν- 

τουδίω, Λίμνη, Κύμη, Ληξου- 
ρίω, Καλάμαις καί ΙΙειραιει. . . .

Μελέται έργων καί έκκρεμ. έπιχειρήσ. 
Έξοδα έγκαταστάσ. Κεντρ. Γραφείου

Έν τώ ταμείω. 
Εις χρεόγραφα

Δρ.
»

47812.73
1149994.70 1197807.43

1009985.61
58718.25

2628014.81

370904.01

700000.—

239143.55
311958.40
39365.15

254304.73

341215.83
109824.60
13695.15

Δρ. 7474939.521

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
τομος α ΕΝ ΛΘΗΝΑΙΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1908 τευχοε 4

Μετοχικόν Κεφάλαιον......................... ι
Μήπω κυκλοφορήσασαι μετοχαί .... 
Τακτικόν Άποθεματικόν παρελθ.έτών 

τρέχοντος έτους........................
Άποθεματικόν Προνοίας.....................
Ταμεϊον νοσηλείας...............................
Πιστωταί................................................
Προσωρινοί Λ)σμοί...............................
’Ανοικτοί Λ(σμοί ’Εργατών...............
Προμηθευταί Διάφοροι............... - . .
Μερίσματα παρελθόντων ετών............
Τά διανεμόμενα διά τό 1907 ............
Κέρδη καί ζημίαι υπόλοιπον είς νέον

Δρ. 7500000.—
» 2250000.— 5250000.—

21001.50
50000.— 71601.50

200000.—
34395.71

1363182.55
17705.50
67028.07
60885.17

791.—
300751.85
108598.12

|S£O|S BOYAEYTKPION

Δρ. 7474939.52

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
ΧΡΕΩΣΙΣ

Γενιχά έξοδα..........................................
Φόρος καθαρας προσόδου .....................
Έξοδα έκδόσεως Μετοχών..................
“Εξοδα σογχωνεύσεως Γενικής 'Εται

ρίας ’Εργοληψιών....................
Τά άποσβεννύα-ενα: Όρυχ. λευκολίβου Δρ.

Ανθρακωρυχείων Κύμης. 
Θείωρυχείου Μήλου. . . . 
Μηχανημάτων ....... 
Μελετών Έργων ....

Διά Τακτικόν Άποθεματικόν . 
Διά Άποθεματικόν Προνοίας . 
Κέρδη διανεμόμενα..................
'Υπόλοιπον είς νέον...............

57569.35
7565.70

13452.60

'Υπόλοιπον παρελθόντος έτους . , .
Διάφορα Κέρδη.............................. 175162.90

722651.90

» 
» 
» 
»

43917.72 
10000,— 
24928.31 
15779.75 
56169Τ40

9082.—

150795.18

50000.— 
200000.— 
300751.85 
108598.12

Δρ. 897814.80

ΔΙΑΝΟΜΗ
Δραχμάς 4 κατά μετοχήν έπί 70,000. . .
Φόρος Δημοσίου 5 ο)ο έπί Δρ. 300,751.85 .'
Χαρτόσημον μερίσματος 2 ο)ό έπί Δρ. 285,714,25

ΚΕΡΔΩΝ

Έτ Άΰήναις tfj 9η ’Ιανουάριου 1908.

Δρ. 280,000.—
» 15,037.60
» 5,714.25

Δρ. 300,751.85

Δρ. 897814.80

Ό Διβυθΰνων Σύμβουλος

Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου

I. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ
Ό Διαχειριστής

Γ1· ΜΑΝΔΡΑΣ

¥
 Π άρχει έλπίς, μέ δλίγην καλήν θέλησιντής 

Βουλής και τής Κυβερνήσεως, νά καταλυθή 
τδ παρά τήν ασφυκτικήν πλατείαν Κολοκοτρώνη 
εθνικόν οικοδόμημα, άκαλαίσθητον και βαρύ ύπδ 
έποψιν αρχιτεκτονικής, άπαίσιον κατά γράμμα 

ύπδ τήν έποψιν τής έσωτερικής οικονομίας και 
τής έκπληρώσεως τών αναγκών δι’ άς προωρίσθη. 
Υπάρχει έλπίς, άνευ ούδεμιάς δαπάνης τοΰ δημο
σίου Ταμείου, νά στεγασθώσιν οί βουλευται τών 
Ελλήνων ύπδ νέον οικοδόμημα αντάξιον τοΰ 
προορισμού του.

Μία είσήγησις έν τή Βουλή, τοΰ ’Εφόρου τής 
Βιβλιοθήκης αύτής, περί τής άνάγκης τής διασώ- 
σεως τών φθειρόμενων βιβλίων της, έπιστοποίησε 
μίαν έτι φοράν τήν έλεεινήν κατάστασιν τοΰ Βου- 
λευτηρίου μας ύφ’ δλας τάς έπόψεις. Τήν αίθου
σαν τών Συνεδριάσεων, άφ’ ής ή μέρας έκτίσθη ή 
Βουλή μας, ούδέποτε πλέον τήν εΐδεν δ ήλιος και 
οί βουλευται έχουσι διαρκώς τήν συναίσθησιν δτι 
εύρίσκονται είς βαθύτατον πηγάδι μέ τούς δύο 
τερατώδεις στύλους της ένώπιον των, ύποβαστά- 
ζοντας μέν δήθεν τήν στέγην, πράγματι δμως 
έπικαθημένους έπί τοΰ στήθους τών πατέρων τοΰ 
’Έθνους. Ή ακουστική άθλια και διά τά θεω
ρεία και διά τήν αίθουσαν, δ αερισμός άθλιέστε- 
ρος, ή θέρμανσις άνθυγιεινοτάτη και τριών έκα- 
κομμυρίων περίπου περιουσία είς βιβλία, άτινα 
ίδίρ ό πατριωτισμός τών Ελλήνων έδώρησε, σή- 
πονται δι’ έλλειψιν καταλλήλου χώρου είς ύγρά 
και σκοτεινά υπόγεια, έν φ οί βουλευται δέν έχου-

σιν ούδέ τάς απολύτως αναγκαίας αίθουσας διά 
τάς ιδιαιτέρας τών κομμάτων συναθροίσεις, ούτε 
έν κυλικεΐον, απαραίτητον ώς μέσον και τόπος 
αναψυχής κατά τάς μακράς συνεδριάσεις τήςήμέ- 
ρας καί συνήθως καί τής νυκτός.

Τήν πρότασιν τοΰ κ. ’Εφόρου τής Βιβλιοθή
κης έπηκολούθησεν ό διορισμός ειδικής έπιτρο- 
πής, μέ τήν έντολήν νά μεριμνήση περί τών λη- 
πτέων μέτρων διά τήν διατήρησιν καί έγκατά- 
στασιν τών φθειρομένων βιβλίων. Ή έπιτροπή 
δμως αΰτη έπελήφθη γενικής έπί τοΰ θέματος 
συζητήσεως καί προέβη είς ριζικήν, ύφ’ δλας τάς 
έπόψεις λύουσαν τδ ζήτημα, άπόφασιν, ήν θά 
ύποβάλη είς τήν Βουλήν, ΐνα καταλυθή τδ νΰν 
Βουλευτήριον, νά πωληθή δλος δ χώρος αύτοΰ 
καί νά άνεγερθή νέον μέγαρον Βουλής έπί άλλου 
δημοσίου* γηπέδου, τοΰ Κήπου τοΰ Κλαυθμώνος, 
—-κρημνιζομένου τοΰ Ύπουργείου τών Οικονομι
κών—-ή τής γωνίας τών δδών Κηφισσίας καί Ρη- 
γίλλης.

Ό χώρος τοΰ νΰν Βουλευτηρίου εΐνε περίπου 
□ μέτρων 11.500. Έκ τούτων ύπολογίζεται δτι 
4.500 □ μέτρα θά διατεθώσι διά τήν ρυμοτο
μίαν τοΰ μεγάλου τούτου γηπέδου καί τήν εΰρυν- 
σιν τής πλατείας Κολοκοτρώνη καί ούτω θά έχω- 
μεν υπόλοιπον 7.500 □ μέτρων πρός πώλησιν, 
ήτοι πήχεις □ περίπου 12.000. ’Αφίνω είς τούς 
γνωρίζοντας άκριβέστερον τήν αξίαν τών παρά 
τήν δδδν Σταδίου γηπέδων, νά κάμωσι τδν υπο
λογισμόν τοΰ μεγίστου ποσοΰ δτερ άναμφισβη-



98 99
τήτως θά πρόκυψη έκ τής πωλήσεως τοΰ πολυ
τίμου τούτου χώρου. Πάντως θά προκΰψη μέγα 
ποσόν έξαρκοΰν ού μόνον διά τήν άνέγερσιν με
γαλοπρεπούς Βουλευτηρίου, άλλά και δι’ άλλας 
άνάγκας τοΰ Κράτους.

Δ,ιά τοΰτο έπαναλαμβάνω δτι, μέ όλίγην κα
λήν θελησιν τής Βουλής και τής Κυβερνήσεως

Ελληνίδες : ενπβοςι
Πρό τινων ήμερων ή έγκριτος έφημερίς «’Ά^ήναί» 

άνέγραφεν είς τάς στήλας της εϊδησιν πολύ άπροσ- 
δόκητον.

"Ομιλος εύγενών τής πόλεώς μας Κυριών, ύπό τήν 
ηγεσίαν τής Κα» ’Άννας ΙΤαπαδοπούλου, άπεφάσισε 
τήν ί'δρυσιν Συλλόγου δ όποιος Οά έχη εύγενή 
και μεγάλον προορισμόν, τδ έντιμον κέρδος διά τής 
πωλήσεως τών προϊόντων τής έργασίας έκάστης 
κυρίας,ή οποία αποτελεί μέλος τοϋ Συλλόγου έκείνου.

Ή εϊδησις έπαναλαμβάνω ήτο πολύ έκπληκτική. 
Μέχρι τοΰδε εϊχομεν συνειθίση νά παρακολουθώμεν 
τάς Έλληνίδας, τής άνωτέρας ίδιοι τάξεως, ζώσας 
μέ μίαν αδιαφορίαν προς τάς άνάγκας τής ζωής.

Δέν έσκέπτοντο ποτέ τήν αΰριον. Δέν τάς ανη
συχεί τδ μέλλον. Δέν τάς έτάρασσον ούδέ γονέων 
φροντίδες, ούδέ άδελφών αγώνες, ούδέ συζύγων πό
νοι. Ή ζωή δέν είχε δι’ αύτάς περισπασμούς, δ βίος 
στενοχώριας. Αί μόναι φροντίδες και αί μόναι ίσως 
στιγμαί ανησυχίας, ήσαν έκεϊναι κατά τάς δποίας 
δέν έπετύγχανε μία περιβολή ή δέν έθριάμβευον είς 
μίαν υποδοχήν ή δέν άνεδεικνύοντο είς μίαν εσπερίδα.

-ψ-

Είς τάς Αθήνας, κατά τήν περίδοξον έκείνην τής 
αρχαιότητας εποχήν, όταν είς ένα οίκον έγεννάτο 
θυγατηρ έκρεμων είς τήν θύραν ήλακάτην μετ’ έρίου, 
αντιθετως προς τήν γεννησιν υίοΰ κατά τήν δποίαν 
έστεφον μέ στέφανον έξ έλαίας τήν θύραν τοΰ εύτυ- 
χοΰς οϊκου, εις τον οποίον ώς δώρον πολύτιμον τών 
θεών, έσταλη ο υιός. Και όπως ο στέφανος τής έλαίας 
ήτο τδ σύμβολον τής τιμής καί τής δόξης, αί δποΐαι 
έδει να περιβαλλωσι κατα τδν βιον του τδ άνδρού- 
μενον παιδιον, το εριον και η ηλακάτη ήτο τδ σύμ
βολον τοΰ οίκου καί τής έν τφ οϊκφ έργασίας είς ήν 
άφωσιοΰτο ή γεννωμένη θυγάτηρ.

Διότι, κατά τήν έποχήν έκείνην, ήκολούθουν φαί
νεται πάντες τδ τοΰ Ξενοφώντος οστις έπρέσβευεν. 
δτι «ό Θεός παρεσκεύασε τάς μεν γυναίκας έπι τά 
έτάον έργα και μελήματα, τους δέ άνδρας έπι τά 
έξω έργα και μελήματα, δτι ό ιάΐ’ άνήρ ιδίως φιλο- 
πονεΐ και παράγει ή δέ γυνή διαχειρίζεται, οίκονο- 
μεϊ, και αποταμιεύει».

Πλήν ο βιος μετεβληθη τόσον πολύ, καί συνεπώς 
καί ή θεσις τής γυναικος. Διότι έάν ή ήλακάτη ώς 

και άνευ ούδεμιάς δαπάνης τοΰ δημοσίου Τα
μείου, υπάρχει έλπίς, και χάριν τών αψύχων ενοί
κων (τών βιβλίων) και χάριν τών εμψύχων τοι- 
ουτων (τών Βουλευτών), ν’ αποκτήσω μεν νέον 
Βουλευτήριον αντάξιον τών αναγκών του και 
τοΰ προορισμού του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ 
Βουλευτής Βόλου. 

τδ σύμβολον τοΰ οίκου καί τής έν αύτφ έργασίας πε- 
ριέβαλλεν άπδ τής γεννήσεώς του τάς θυγατέρας τών 
άρχαίων Ελλήνων, τής έργασίας τδ σύμβολον ώς 
σφραγίς τοΰ μέλλοντος βίου της, περιβάλλει καί σή
μερον τήν γεννωμένην κόρην είς άπαντα τδν πεπολι- 
σμένον κόσμον, άδιάφορον πλέον έάν έντδς τοΰ οί
κου ή έκτδς αύτοΰ.

-Ϋ-

Καί ή έκτδς τοΰ οϊκου έργασία καί πρόοδος καί 
δράσις τής γυναικδς έπετεύχθη είς μεγάλην κλί
μακα είς ολα τά άλλα πεπολιτισμένα κράτη. Αύτήν 
τήν στιγμήν μάλιστα ένθυμοΰμαι τούς μεγάλους 
θριάμβους μιας γυναικδς έν Νέα Ύόρκη, τής Μαίρης 
Κουακενμπός, τούς όποιους έδρεψεν ώς γυνή δικηγό
ρος. Πρδ τριών τεσσάρων έτών ήρχισε τδ στάδιον 
της καί δέν ύπάρχει έπιτυχία τήν δποίαν νά μήν 
έσημείωσεν κατά τάς διαφόρους δικηγορικάς ύπο- 
θέσεις τάς δποίας άνέλαβε, καί σήμερον κατέχει μία 
θέσιν πρωτεύουσαν μεταξύ τών δικηγόρων τής Νέας 
Έόρκης.

Διά τάς Έλληνίδας μας δμως, άν καί πρδ έτών ά- 
νήλθον καί αύται τάς Πανεπιστημιακάς βαθμίδας 
καί διέβησαν μία πύλην κεκλεισμένην τέως δι’ αύ
τάς, δέν εϊδομεν άκόμη τά μεγάλα έκεΐνα άποτε- 
λέσματα τής προόδου, τά όποια κατέστησαν τόσον 
συνήθη άλλαχοΰ. ’Ίσως διότι έδώ δέν έσυνηθίσαμεν 
άκόμη νά θεωρώμεν άναγκαίαν καί άπαραίτητον τήν 
γυναικείαν έργασίαν είς δλας της τάς έκδηλώσεις, 
και είς δλους τούς κλάδους τούς συναφείς ιδία. μέ 
τήν φύσιν τής γυναικδς. Διότι πρέπει νά έννόηθή 
πλέον δτι ή γυνή, δπως καί δ άνήρ, άνάγκη νά συν- 
ταυτίση καί αύτή τήν ζωήν της μέ τήν έργασίαν, καί 
καταρρίπτουσα καί καταπατούσα αύτή αΰτη τά 
άνόητα δνειροπολήματα τής ζωής, νά βαδίση πρδς 
τήν πραγματικότητα έν έπιγνώσει τής αΰριον.

Διά τοΰτο τδ γεγονός, δτι ή κ. Άννα Παπαδοπού- 
λου συνέπηξεν είς δμιλον, έκλεκτάς καί διακεκριμένας 
Κυρίας, δστις Οά έχη ώς βάσιν τήν έργασίαν καί τήν 
πώλησιν έργοχείρων διά τών ιδίων χειρών των κατα- 
σκευασθέντων, είνε εϊδησις ή όποια πληροί χαράς 
κάθε άτομον τδ όποιον είς τήν έργασίαν διαβλέπει 
τήν υλικήν άνεξαρτησίαν καί συνεπώς καί τήν έλευ- 
θερίαν τοΰ άτόμου. Διότι μόνη ή έργασία δύναται

πολλά δάκρυα νά στεγνώση, πολλάς θλίψεις ν’ άπο- 
μακρύνη, πολλά ολισθήματα νά προλάβϊ]. Μόνη ή 
έργασία θά καταστήση σεβαστά τά άτομα, άδιάφορον 
έάν είνε άνδρες ή γυναίκες—καί οσον υψηλότερα ι· 
στανται έκεΐνα τά δποΐα δίδουν τδ ώραΐον αύτδ παρά
δειγμα, τόσον περισσότερον θά τούς άγαπήση, θά τούς 
έκτιμήση, καί θά τούς θαυμάση καί ή κοινωνία.

«Ή άρετή, λέγει δ Martin, δέν διδάσκεται μόνον 
άλλά καί έμπνέεται,» καί ή κ. ΙΙαπαδοπουλου εινε 
άξια θαυμασμού δτι τήν άρετήν τής έργασίας κατ- 
ώρθωσε νά τήν διδάξη καί τήν έμπνεύση είς τόσας

ΠΕΡΙ είΔΗΡΟΥ
Μεταλλεύματα αύτοΰ και τιμή αύτών έν τω 

έμπορίω.—Ήκατ' έτος παγκόσμια παραγωγή 
μεταλλευμάτων σιδήρου, χυτού σιδήρου και 
χάλυβος.

Ό Ελληνισμός έπί τρεις χιλιάδας έτη έργασθείς 
ύπέρ τής προόδου καί έξημερώσεως τής άνθρωπό- 
τητος διετέλει κατά τδ πλεϊστον ώπλισμένος διά 
σιδήρου, δν άφθόνως ένέκλειεν έν τοϊς σπλάγχνοις 
αύτής ή Έλλην. χώρα. Καί πρδς τοΰτο οί Ελληνες 
είχον μεταλλεία καί μεταλλουργεία, δμοΰ σιδηρουρ
γεία καλούμενα, έξορύσσοντες καί έκκαμινεύοντες 
αύτόν πρδς παραγωγήν μαλακού σιδήρου καί χάλυβος 
διά τάς άνάγκας των.

’Επειδή δμως ή χρησιμοποίησις τοΰ σιδήρου ήν 
λίαν περιωρισμένη καί μέχρι τοΰ Ιθ' αίώνος, οί 
"Ελληνες δέν έξήντλησαν πάντα τά μεταλλεΐά των, 
κατά τδ διαρρεΰσαν τοΰτο χρονικόν διάστημα, καί 
διά τοΰτο έμειναν πολλά άνεκμετάλλευτα έν Αττι
κή, ταΐς νήσοις τοΰ Αιγαίου, έν Βοιωτία, Αοκρίδι, 
Εύβοίφ καί Πελοποννήσφ. Τούτων ή άνακάλυψις 
καί ή άπό τίνος άρξαμένη έκμετάλλευσις θ’ άποτε- 
λέσωσι διά τήν πτωχήν Ελλάδα σπουδαιοτάτην 
πηγήν πλούτου.

ΉΈλλ. Κυβέρνησις φρονίμως ποιούσα έξεχώρησεν 
είς πολίτας Έλληνας καί πολλά μεταλλεία σιδήρου 
(δρθότερον σιδηρούχους έκτάσεις), διά τήν έκμετάλ- 
λευσιν τών δποίων οί Έλληνες άπέκτησαν άρκετήν 
έμπειρίαν. Τά έκ τούτων δέ έξορυσσόμενα μεταλ
λεύματα άποστέλλονται είς Εύρώπην, δέν έκκαμι- 
νεύονται δέ έν τφ τόπφ, διότι καί γνώσεις είδικαί 
άπαιτοΰνται καί κεφάλαια μεγάλα διά τάς έγκατα- 
στάσεις καί καύσιμος ΰλη καλή καί εύθηνή (ιδίως 
έξαν&ράκωμα == κώκ).

"Οθεν φρονώ, δτι πληροφορίαι τινές περί τών 
μεταλλευμάτων τοΰ σιδήρου, τής τιμής αύτών έν τφ 
έμπορίφ, καί τής παγκοσμίου παραγωγής αύτών, καί 
έκκαμινεύσεως είς χυτόν σίδηρον καί χάλυβα, Οά 
καθοδηγήσωσι τινάς τών ιδιοκτητών είς τάς μετά έ- 
νοικιαστών μεταλλείων διαπραγματεύσεις αύτών.

Έλληνίδας. Κατώρθοσε νά έννοήσουν αύται, δτι 
τδ έργάζεσθαι δχι μόνον δια το ζήν, εν>3 τιμή, 
τιμή μεγάλη διά τήν γυναίκα, άφοΰ αί κοινω
νικοί άνάγκαι καί τοΰ πολιτισμού ήέςάπλωσις κατ
έστησαν τδ κερδαινόμενον δια τής έργασίας χρήμα 
ώς τήν πλέον σεβαστοτέραν καί ώραιοτέραν πράξιν. 
Πλήν δέ τούτου τδ έργον της άς μείνη μία έπί πλέον 
ένδειξις δτι ή γυναικεία παρέμβασις δύναται νά 
κατορθώση καί φέρη είς πέρας—δταν Οελη ότι 
έως χθές έθεωρεϊτο καί αδύνατον καί άκατόρθωτον.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

’Ορυκτά και μεταλλεύματα σιδήρου.
Τά σπουδαιότερα τοΰ σιδήρου δρυκτά, έξ ών άπο- 

τελοΰνται τά πρδς έκκαμίνευσιν τοΰ σιδήρου χρηοι 
μεύοντα μεταλλεύματα είνε τά έξής.

α'. Φυσική μαγνήτις (μαγνήτις λίθος, μαγνητίτης). 
Ούτος συνίσταται έκ 3 άτόμων σιδήρου καί 4 οξυγό
νου, έχει χρώμα μέλαν και ένεργεΐ μαγνητικώς. 
Έν καθαρά καταστάσει έμπεριέχει είς 100 μέρη 
72, 41 σίδηρον καί 27, 59 δξυγόνον. Επομένως 
άποτελεϊ τδ πλουσιώτατον μετάλλευμα τοΰ σιδήρου, 
ούτινος μεγάλαι ποσότητες έξορύσσονται έν λουηδία.

β'. ΑΙματίτης. Τούτου ή κόνις είνε έρυθρά, ή δέ 
σκληρότης του 5™ περίπου βαθμού. Συνίσταται δέ 
έκ 2 άτόμων σιδήρου καί 3 οξυγόνου (τριοξείδιον σι
δήρου) καί έμπεριέχει καθαρώς 70 ο)ο σίδηρον. Κα- 
θαραί τούτου ποσότητες κρυσταλλικαί έκμεταλλεύ- 
ονται έπί τής νήσου "Ελβας, ώς καί παρ’ ήμϊν, άλλά 
άκάθαρτοι (σιδηρόλιθος).

γ'. Λειμονίτης. Ούτος είνε έπίσης τριοξείδιον σι
δήρου, άλλ’ έμπεριέχει και ύδωρ, καί διά τοΰτο ή 
κόνις αύτοΰ είνε κίτρινη, ήτις πυρουμένη καθίσταται 
έρυθρά, διότι απέρχεται τδ ύδωρ. Εμπεριέχει δέ κα
θαρόν 60 ο)ο σίδηρον, καί τέλος.

δ'. Σιδηρίτης. Ούτος είνε άνθρακικδν δςειδύλλιον 
τοΰ σιδήρου, καί διά τοΰτο καθαρώς εμπεριέχει μό
νον 48,3 °|0 σιδήρου (ύπδ τών μεταλλέων τοΰ Λαυρίου 
Λευκοσίδηρος). Τδ χρώμά του είνε λευκόν κιτρινίζον, 
άν δμως πυρωθή, έπειδή άφίπταται τδ ένυπάρχον άν
θρακικδν δξύ, μετατρέπεται είς αίματίτην δτε γίνε
ται τδ μετάλλευμα πολύ πλουσιωτερον. Κατά την 
πύρωσιν δέ ταύτην άπέρχεται τδ άνθρακικδν δξύ καί 
έναπομένει δ σίδηρος ώς αιματίτης, όπως κατα τήν 
έν καμίνοις πύρωσιν τοΰ άσβεστολίθου ή μαρμάρου 
άπέρχεται τδ άνθρακικδν δξύ καί έναπομένει ή γνω
στή τοϊς οίκοδόμοις άσβεστος.

Εύρίσκονται δέ τά μεταλλεύματα ταΰτα έντος 
κοιτασμάτων (συναφών καί μετασωματώσεως) καί 
έντδς φλεβών, έξ ών διά τήν μεταλλευτικήν μεγά
λην άξίαν έχουσι τά κοιτάσματα, διότι και πάχος 
άρκετδν έχουσι καί κανονικώτερον ευρισκονται δια- 
πεπλασμένα μεταξύ άλλων γεηρών ή πετρωδών τής 
γής στρωμάτων.
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101Χημική σύστασις τών μεταλλευμάτων μέχρι 0,05 φωσφόρου. Διαβάθμησις δπως καί διά
και τιμή αύτών έν τώ έμπορίω τδν άριθμόν 3.

Τά έν τοϊς άνω μνημονευθέντα δρυκτά τοϋ σιδή- Δ’ά μεταλλεύματα έκ πεφρυγμένου σιδηρίτου έκ 
ρου σπανίως εύρίσκονται καθαρά καί άμιγή μεθ’ Γερμανίας, έμπεριέχοντος 48 °|ο σίδηρον, 9 °|θ μαγ- 
έτέρων ούσιών, συνηθέστερον δ’ άπαντώσιν έν ταΐς Υ^νιον καί 12 °|ο υπόλειμμα αδιαλυτον (κυρίως πυ- 
κοίταις αύτών παραμεμιγμένα μετ’ άλλων ούσιών, Ρζτικδν οςύ) έτέθη κατά τδν Ιανουάριον 1907 ώς 
άλλων μέν ώφελίμων διά τήν έκκαμίνευσιν, (μαγγά- β*σιζ ot“ πάσαν δεκάδα μεταλλεύματος 195 μαρκαι 
,„Λ., z~e.------- \ ’'·>·> ~· -- (-------------- · ί™*- 1 οκ ---) ' ζ ο 2____ ,μησιν

— 3 μάρκαι διά πάσαν μονάδα σιδήρου άνω 
τΛυ Λ 8 οι. ■ » θ μάρκαι διά πάσαν 

..... , Ί - 1 μάρκα διά πάσαν 
μονάδα υπολείμματος. Ουτω διά 10 τόννους τοιού- 
του πεφρυγμένου σιδηρίτου, έμπεριέχοντος 47 °|ο σί
δηρον, 10 °|ο μαγγάνιον καί 11 °|ο ύπόλειμμα έπλη- 
ρώθησαν 199 μάρκαι κατά τδν τύπον

195 — 3 + 6 + 1 =199 μάρκαι.
’Επίσης διά τδ έκ Σουηδίας μετάλλευμα, ούτι- 

νος έν τοϊς άνω άνεγράψαμεν τήν χημικήν άνάλυ- 
σίν· ( 66 °|ο ), θά πληρωθώσιν 22 μάρκαι διά τά 
60 °|ο τοΰ σιδήρου καί προσέτι έτεραι 6X0,40 
=2,40 μάρκαι διά τδ πλεόνασμα τών 6 °|ο τοΰ σι
δήρου. Ούδεμία δέ άφαίρεσις τής τιμής θά γίνη έκ 
τών άλλων βλαπτικών ούσιών, διότι εύρίσκονται 
πολύ κάτω τοΰ όρίου. Τέλος άναφέρομεν καί πα
ράδειγμα έλληνικοΰ μεταλλεύματος άποσταλέντος 
πρδ δλίγου είς ’Αγγλίαν. Βάσις 40 °|ο σίδηρος καί 
8 °|ο μαγγάνιον = 48. 10 σελίνια ό τόννος. Διαβάθ- 
μησις + ή — 3 πένναι διά πάσαν μονάδα σιδήρου 
καί + ή — 9 πένναι διά πάσαν μονάδα μαγγανίου. 
’Επειδή δμως τδ άποσταλέν μετάλλευμα είχε 
34 °|ο σίδηρον καί 8 μαγγάνιον, θά πληρωθή δ τόν
νος αύτών κατά τδν τύπον 10—1, ψ (18 πέννας) 
= 8,5 σελίνια.
Στατιστική παραγωγής μεταλλευμάτων σι

δήρου, χυτοΰ σιδήρου και χάλυβος.
Όπόσον δ σίδηρος είνε χρησιμώτατος είς τάς δια

φόρους τοΰ ανθρώπου άνάγκας καταφαίνεται έκ τών 
κατωτέρω τριών πινάκων Α'. τής έξορύξεως μεταλ
λευμάτων, Β'. τής παραγωγής χυτοΰ σιδήρου καί 
Γ'. τής παραγωγής χάλυβος.
Α'. Παγκόσμια έκμετάλλευσις μεταλλευμά

των σιδήρου κατά τδ 1904.
Γερμανία....................................................................................22,027,000
Λουξεμβούργο?............................................................................3,370,000
Αυστρία........................................................................................ 1,719,000
Ουγγαρία.......................................................................................1,524,000
Βοσνία καί 'Ερζεγοβίνη............................................................... 123,000
Ρωσσία................................................................ 5,272,000
'Ιταλία.............................................................................................409,000
’Ισπανία........................................................................................ 7,965,000

(κατά τό 1905 9,395,000)
Γαλλίχ.......................................................................................... 7,023,000
Αλγερία.......................................................................................... 469,000
Βέλγιο/.............................................................................................207,000
Σουηδία............. ........................................................................... 4,081,000

(κατά τό 1905 4 1)2 έκατομ.)
Μεγάλη Βρεττανία καί Ιρλανδία..........................................13,995,000

(κατά τό 1905 14,821,000)
Καναδά;........... ..............................................................................263,000
Ηνωμένα·. Πολιτείαν Β. ’Αμερική;....................................... 29,463,000

(κατά τό 1905 44,578,000) 
Νορβηγία.......................................................................................... 45,000
Πορτογαλλία.................................................................................... 11,000
'Ελλά; (Λιθανώ;).................................................................. 250,000

άθροισμα 97.219,000 τόν.

।-----* *'·'* '?■*·»<** οεκαοα μεταλλεύματοςνιον, άσβεστος) άλλων δέ βλαπτικών (πυριτικοΰ ’ (πΡ^ζ 1>^5 φρ.) ύπό τήν εξής διαβάθμ- 
δξέος, φωσφόρου, θείου) καί ώς έκ τούτου ή τιμή + ή μάρκαι διά πάσαν μονάδο
αύτών έν τφ έμπορίφ πάσχει διακυμάνσεις, ένίοτε *άτω τών 48 °|ο( + ή — 6 μάρκ
δέ και ουδόλως αγοράζονται, καίτοι πολύν έμπεριέ· μονάδα μαγγανίου καί + ή —■ 1 μάρ> 
χουσι σίδηρον, ένεκα τής παραμίξεως αύτών μετά μονάδα υπολείμματος. Ουτω διά 10 τΖ 
βλαπτικών ούσιών.

Ώς παράδειγμα αναφέρω δύο χημικάς άναλύσεις, 
ών ή πρώτη, άναφερομένη είς μεταλλεύματα Σουη
δίας, είνε πλουσιωτάτη είς σίδηρον καί έλαχίστας 
ποσότητας βλαπτικών ούσιών έμπεριέχει.

Α'. Άνάλυσις μαγνήτιδος έκ Σουηδίας.

86.11 ο|ο μετά 66 °|ο καθαρού σιδήρου 

1.30 » 
0.06 - 
Ιχνη - 
0.03 » 
2.85 » 
1.80 . 
0.99 » 
0.98 >

Όξείδιον καί όξειδύλ- 
λιον σιδήρου....

Τεταρτοξείδιον μαγ
γανίου .............

Χαλκός........................
θειον............................
Φώσφορον.................
Πυριτικόν όξΰ ...... 
'Αργιλος.....................

r Ασβεστος...................
Μαγνησία...................

0.13
0.20

13.50
3.25
4.43

100.12 »|ο .
Β'. Άνάλυσις μεταλλευμάτων τής Dillenburg.

Μεταλλικός σίδηρος ·. 53 50
Μεταλλικόν μαγγάνιον 
Φωσφόρον....................
Πυριτικόν όξύ...........
Άργιλος......................
Άσβεστος.................... ι.-ω

Διά τοϋτο ή κατά τόνον τιμή μεταλλεύματος 
τίνος σιδήρου καθορίζεται μετά προηγηθεϊσαν άκριβή 
χημικήν άνάλυσιν μέσου δρου ώρισμένης ποσότη- 
τος τόννων. Καί πρδς τοϋτο άναγράφομεν ένταΰθα 
παραδείγματά τινα μεταλλευμάτων Σουηδίας, πω- 
ληθέντα είς τδν λιμένα Buhrhafen έλεύθερα ναύλου.

1) Διά πλούσια είς φωσφόρον μεταλλεύματα. Βά- 
σις 60 °|ο σίδηρον καί 1 °|ο φωσφόρον πρδς 18—22 
μάρκας (=22,50 χρ. φρ. — 27,50 φρ.) δ τόννος. 
Αδξησις ή έλάττωσις τής τιμής ταύτης + ή —40 
φένιγας (=0,50 χρ. φρ.) διά πάσαν μονάδα σιδή
ρου άνω ή κάτω τών άρχικών 60 °|ο σιδήρου καί 
+ ή — μίαν μάρκαν διά μονάδα φωσφόρου άνω ή 
κάτω τοΰ φωσφόρου τής βάσεως ( 1 ο|θ ).

2) Διά λίαν πλούσια είς φωσφόρον (τούλάχιστον 
2 ^2 °|θ ) μεταλλεύματα. Βάσις 60 °|ο σίδηρον, καί 
1 °|ο φωσφόρον τιμή κατά τόννον 18—22 μάρκας, 
αΰξησις δέ ή έλάττωσις τής τιμής ταύτης 40 φένι- 
γας άνά πάσαν μονάδα ά/ω ή κάτω τών 60 °|θ τοΰ 
σιδήρου καί + ή — 2 μάρκας διά πάσαν μονάδα 
φωσφόρου.

3) Διά πτωχά είς φωσφόρον μεταλλεύματα μέχρι 
3)4 0]0. Τά αύτά διά πάσαν μονάδα σιδήρου άνω ή 
κάτω τών 60 °|ο. Διά τδ φωσφόρον ούδεμία διαβάθ-, 
μησις· καί λ .....

4) Διά λίαν πτωχά είς φωσφόρον μεταλλεύματα 

ήτοι περίπου 100 έκατομμύρια σιδηρικών μεταλλευ
μάτων. ’Άν δέ δεχθώμεν δτι τά παράγοντα τδ ποσδν 
τοϋτο μεταλλεία πληρώνονται κατά μέσον δρον 8 σε
λίνια κατά τόννον, λαμβάνουσιν έκ τών μεταλλουρ
γείων, άτινα θά τήξωσιν αύτά είς χυτδν σίδηρον 
800,000,000 σελινίων, ήτοι 40,000,000 λίρας στερ
λίνας ή έν διςεκατομμύριον χρυσά φράγκα.

Ή κατά τά έ'τη δέ 1904 καί 1905 παραχθεΐσα 
είς τόννους ποσότης χυτοΰ σιδήρου, παραγομένου 
κατά τήν έντός ύψηλών καμίνων τήξιν τών σιδηρι- 
κών μεταλλευμάτων, έχει' ώς εξής κατά διάφορα 
Κράτη, έν οίςύπάρχουσι μεταλλουργεία σιδήρου.

Β' Παγκόσμια παραγωγή χυτοΰ σιδήρου 
κατά τά έτη 1904 και 1905

1904 1905
Αϋστρουγγαρία............. 1.369.000 1.372.000
Βέλγιον.......................... 1.307.399 1.310.290
Καναδάς........................ 274.777 475.491
Γαλλία.......................... 2.999.787 3.077.000
Γερμανία........................ 10.103.941 10.987.623
’Ιταλία.......................... 27.600 31.300
Ρωσσία.......................... 2 378.325 2.125.000
Ισπανία........................ 386.000 ■ 383.100
Σουηδία.......................... 528.525 531.200
Μεγάλη Βρεττανία καί

’Ιρλανδία................. 8.669 661 9.746.221
■Ηνωμέναν Πολιτεία·.. . 16.760.986 23.340.258
Άλλαι Χώραι............... 633.000 655.000

Άθροισμα 46.069.501 54.056.783

’Εκ τών δύο τούτων στατιστικών πινάκων κατα
φαίνονται τά εξής : 1) "Οτι τδ ήμισυ περίπου τοΰ 
βάρους τών μεταλλευμάτων κατά τήν έν ύψηλαϊς 
καμίνοις τήξιν έξάγεται ώς χυτός σίδηρος, καί 2) "Οτι 
ή πρώτη έν τφ κόσμφ χώρα ώς πρδς τήν παραγω
γήν μεταλλευμάτων καί χυτοΰ σιδήρου είνε αί Ήνω- 
μέναι ΙΙολιτεϊαι τής Β. Αμερικής.

Έκ τοΰ σιδήρου δέ τούτου παράγουσι τδν χά
λυβα διά τάς απείρους τοΰ κόσμου άνάγκας. Ή 
κατά τά έτη 1904 καί 1905 παραγωγή τοΰ χάλυ
βος είς τόννους είχεν ώς εξής·

Γ'. Παγκόσμιος παραγωγή χάλυβος.
1904 1905

Αύστροουγγαρία........... ι
Βέλγιον..........................
Καναδα;........................
Γαλλία............................
Γερμανία........................
’Ιταλία............................
Ρωσία..............................
’Ισπανία..........................
Σουηδία..........................
Μεγ. Βρεττανία...........
Ήνωμέναι ΠολιτεΙαι.. .
Άλλαι Χώρα·................

Άθροισμα

1.195.000 1.188.000
1.069 880 1.023.500

151.165 403.449
2.080.354 2.110.000
8.930.291 10.068.553

113.800 117.300
2.811.948 1.650.000

193.759 237.864
333.522 340.000

5.107.309 5.983.692
13.746.051 20.354.291

415.000 426.000
36.148,079 43.900.648

Έν τέλει προσθέτομεν, δτι ή έν Έλλάδι παρα
γωγή μεταλλευμάτων σιδήρου, δύναται νά φθάση έ
τησίως καί είς 1,000,000 τόννων, διότι πολλά εΐσέτι 
παρθένα μεταλλεία σιδήρου ύπάρχουσιν, ών τήν έκ- 
μετάλλευσιν δυσχεραίνει τά μέγιστα ή έλλειψις έπαρ- 
κοΰς συγκοινωνίας καί κεφαλαίων.

Κ. Μητόόζονλος

ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΪΠΕΡ ΤΗΣ ΓΗΣ
Έν χαρακτηριστικώς λυπηρόν σύμπτωμα διά τδ 

έθνος μας είνε καί ή έλλειψις σοβαράς προσπάθειας 
πρδς διάδοσιν πρακτικών γνώσεων ή μάλλον πρδς 
καλλιέργειαν τής ιδέας καθ’ ήν πάντες δέον ν’ άγω- 
νισθώμεν δπως έμβαπτίσωμεν τδ πνεΰμα τών συγ- 
χρόνών μας είς τάς ώφελείας καί τά άγαθά άτινα 
παρέχει ή πρακτική μόρφωσις τών Ααών.

Καί ώς έκ τούτου ή χαρακτηριστική στασιμότης 
μας είς ώρισμένους κλάδους τής Δημοσίου Οικονο
μίας, καί δή είς τδν κατ’ έξοχήν έθνικόν,, είς τδν 
κλάδον τής Γεωργίας.

Άπδ τής έποχής τοΰ πρώτου Κυβερνήτου τής Ελ
λάδος, τοΰ οποίου ή εύεργετική δράσις ύπέρ τής Γεωρ
γίας τόσον προώρως άνεκόπη, ούδεμία ένέργεια διά τήν 
πρόοδον καί βελτίωσιν τής Γεωργίας τής Ελλάδος 
κατεβλήθη, έξ ού καί ή σημερινή λυπηρά κατάστασις 
τοΰ ’Έθνους ήμών άδρανοΰντος καί άσφυκτιώντος.

'Έν μόνον φωτεινόν σημεϊον, μία πρόοδος ση- 
μειοΰται παρήγορος άμα καί εΰελπις καί εύοίωνος 
διά τδ μέλλον τοΰ Έλληνισμοΰ.

Ή Ναυτιλία.
Κλάδος εύρωσ ιος, άκμαϊος, πλουτοφόρος.
Κλάδος πολλαπλώς ώφέλιμος διά τδ ’Έθνος.
Κλάδος παρουσιάζων τά άμεσα άγαθά του καί 

ύπεμφαίνων τά έμμεσα εύεργετικά του άποτελέ-· 
σματα.

Ή θάλασσα τής Ελλάδος άγαπηθεΐσα κατά ένα 
τρόπον άπδ τδν Έλληνα (διότι κατά πολλούς άλ
λους είνε έγκαταλελειμμένη άφ’ ού ή ίχθυοκο- 
μία είνε άνυπεράσπιστος, ούδείς νόμος τδν προ
στατεύει, ούδείς κανονισμός περιοριστικός ισχύει 
ύπέρ αύτής, ούδεμία φροντίς καί μέριμνα λαμβάνεται 
δι’ αύτήν διά ν’ άποδώση τάς ώφελείας τάς οποίας 
ήδύνατο καί έπρεπε ν’ άποδίδη είς τάς νήσους 
καί τούς παραθαλασσίους πληθυσμούς τής Ελλά
δος. "Οπως έπίσης είνε έγκαταλελειμμέναι καί 
άνεκμετάλλευτοι ή οστρεοκομία, καί ή άστακοτρο- 
φία) έφάνη άνταξία τής άγάπης του, καί τοΰ άντα- 
ποδίδει τάς θωπείας του, τοΰ άμείβει τούς κόπους 
του, τδν ικανοποιεί διά τάς δαπάναςτου.

Καί άν ή θάλασσα, μεθ’ δλα ταΰτα, δύναται νά 
θεωρηθή δτι άτελώς καί περιωρισμένως καί ούχί 
δσον έπρεπε προσείλκυσε τδ Ελληνικόν κεφάλαιον, 
τδν "Ελληνα έπιχειρηματίαν καί έν γένει τδ ένδια- 
φέρον μας καί τήν προσήλωσίν μας, ή Γή τής Ελ
λάδος τελείως άπεξενώθη άπδ τάς σκέψεις μας, άπδ 
τάς προσπάθειας μας, άπδ τήν δράσίν μας. Ή μήτηρ 
καί τροφός πάντων ήμών, πασών τών τεχνών, έθεω- 
ρήθη άναξία προσοχής έγκατελείφθη καί ήδη έν 
πολλοϊς έπικρατεϊ δ μαρασμός καί ή άπραξία προάγγε- 
λοι πάντοτε δεινών διά τά Έθνη είς τά όποια ένθρο- 
νίζονται καί ένοικοΰν.

Καί έν φ ή πατρίς μας ζητεί πλέον τήν άνιδιοτελή
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πάντων ήμών συνεργασίαν πρδς δρασιν καί σωτηρίαν, 
τά δυνάμενα νά ώφελήσωσι καί νά σώσωσι τέκνα της 
πολιτικολογούν, δαπανούν, έξαντλοΰν ήΟικάς καί 
πνευματικάς δυνάμεις, έπιτελοΰν συνδυασμούς, φω- 
νασκοΰν, καταναλίσκουν δρασιν, σθένος, ρώμην, θυσιά- 
ζουσιν, έκτι'Οενται είς μόχθους βαρείς, άνέρχονται 
δρη, διασχίζουν κοιλάδας, έπισκέπτονται άπρόσιτα 
χωρία, κατέρχονται μέχρις έξευτελισμοΰ, έξαν- 
τλοΰνται τέλος ποικιλοτρόπως διά νά δημιουργήσουν 
άχρηστον προσωπικότητα καί υψώσουν μίαν άσημό- 
τητα είς τδ αξίωμα τοΰ Βουλευτοΰ ή Δημάρχου, καί 
πρδς τοΰτο έπηρεάζουσι τήν Δικαιοσύνην, άσεβοΰν 
πρδς τήν ’Εκκλησίαν, παραλύουν τήν Διοίκησιν, 
ύποδουλώνουν τήν Παιδείαν.

Νομίζει τις δτι δέν ύπάρχει ούτε συνείδησις είς 
τούς νεωτέρους "Ελληνας ούτε πατριωτισμός.

Καί βεβαίως δλοι σεις οί πολιτικομανεΐς οί όποιοι 
είς τοιαύτας στιγμάς μεταχειρίζεσθε είς τά χείλη τδ 
όνομα τής πατρίδος διά νά έξαγνίσητε καί έξυψώ- 
σητε τούς προσωπικούς άγώνάς σας, δέν έννοεΐτε δτι 
έγκληματειτε καί άσεβεΐτε άπένατι τών στοιχειωδε- 
στέρων πρδς αύτήν καθηκόντων σας;

Καί δμως όποιων αγαθών πρόξενοι ήδύνασθο νά 
γίνετε ;

Έάν σεις οί δηλητηριασμένοι άπδ τδ μίασμα τής 
πολιτικής έστρέφατε δλας σας τάς δυνάμεις, δλους 
σας τούς μόχθους, άνήρχεσθο είς δρη δχι διά νάρα- 
διουργήσητε, ύβρίσητε, συκοφαντήσητε καί διαφθεί- 
ρητε, άλλά μέ τήν αύτήν ζέσιν μέ τήν ιδίαν θέρμην 
είργάζεσθο νά άναπτύξητε τάς γνώσεις τοΰ χωρικοΰ, 
νάμορφώσητε αύτδν,νάέπιδιώξετετήν άνάπτυξιντών 
προϊόντων του, τήν διάδοσιν αύτών, νά συντελέ- 
σητε είς τδν καταρτισμόν συνδυασμών, δχι Βουλευ
τικής ή Δημαρχικής συναλλαγής, άλλά συνδυασμών 
πρδς έ'νωσιν τών παραγωγών, διά νά είσαχθή ή νέα 
καλλιέργεια, διά νά προμηθευθοΰν συμφερώτερον τάς 
σποράς, διά νά διαδοθώσιν ταχύτερον αί νέαι μηχα- 
ναί, διά νά καταβάλη έκαστος τδν δβολόν του, διά 
νά έκμάθουν καί όδηγηθώσιν είς έφαρμογήν νέων 
τρόπων καί νέων μεθόδων. Τίνα δψιν τότε θά είχεν 
ή Ελλάς ήμερότητος, δικαιοσύνης, πολιτισμοΰ, 
προόδου, άνθρωπισμοΰ.

Διότι καί άνθρωπισμοΰ στερούμεθα, έν συνόλφ, 
ώς Έθνος. "Οταν είς ένα τόπον άφίεται ό λαός άχα- 
λιναγώγητος, άπαίδευτος, δυσιδαίμων, άνευ θρη
σκείας αγνής καί άληθοΰς, άφ’ ου διατελεϊ άκόμη 
ύπδ τήν έπίδρασιν τών κακών έξεων ώστε νά κλέπτη 
τδν πλησίον του, νά συκοφάντη, άλλά νά νηστεύη

τήν Τετάρτην, νά βλάσφημη, άλλά νά σταυροκοπή- 
ται διερχόμενος πρδ Ναοΰ, νά μεθύσκεται καί νά 
ύβρίζη θεία καί ιερά, άλλά νά έκκλησιάζεται κατά 
Κυριακήν, πώς θέλετε αύτδς δ άνθρωπος νά είνε 
τίμιος, ειλικρινής, άπονήρευτος καί προοδευτικός;

Πώς θέλετε νά σεβασθή τήν περιουσίαν τοΰ γεί
τονας ή τήν ζωήν τοϋ συγχωρίου του δταν γνωρίζη 
οτι ό κλέπτης ή δ φονεύς θά έχη τδν προστάτην τοΰ 
κόμματος οστις θά τδν συντρέξη νά άπαλλαγή πά
σης τιμωρίας ;

Πώς θέλετε νά είνε ειλικρινής, δταν βλέπη δτι ή 
κοινωνία δέν περιφρονεΐ καί δέν στιγματίζει τδν 
άναιροΰντα τδν λόγον του ή τήν ύπογραφήν του ;

Είς άλλας έποχάς τδ σημεΐον τοΰ σταυροΰ, άντί 
υπογραφής έςησφάλίζε τά μεγαλείτερα συμφέροντα, 
σήμερον ή κακοπιστία διέπει τά πάντα.

Τις δέν ψευδορκεί διά νά γίνη κάτοχος ξένης 
περιουσίας ;

Πώς θέλετε δέ νά είνέ τις τίμιος, δταν οί τίμιοι 
σήμερον θεωρούνται άνόητοι καί πάσχουν περιφρο- 
νούμενοι άπδ τήν κοινωνίαν ;

Πώς θέλετε νά είνε άπονήρευτοι δταν γνωρίζω- 
σιν δτι οί μεθ’ ών δμιλοΰσιν ή συναλλάσσονται ώς 
κύριον σκοπόν έχουν νά τούς δολιευθοΰν καί νά τούς 
άπατήσουν ;

"Ολα αύτά θά κατέπιπτον, δλα αύτά θά ύπεχώ- 
ρουν, δλα αύτά θά ήλαττοΰντο άν άλλοι δροι διεΐπον 
τά καθ’ ήμάς.

"Ας μή άναμένωμεν δέ οΐαν δήποτε μεταβολήν 
άπδ τδ Ελεύθερον Κράτος, έφ’ δσον δέν καταλαμ- 
βάνουσιτήν έξουσίαν άνδρες πραγματικών μεταρρυθ- 
μιστικών ιδεών.

Δέον άλλως καί ήμεΐς ν’ άκολουθήσωμεν τδ παρά
δειγμα άλλων έθνών. Τά άτομα νά έγασθώμεν διά 
νά παρασύρωμεν καί τδ Κράτος. "Ολαι αί Λαϊκαί 
καί Άγροτικαί ένισχύσεις τάς όποιας άλλα Κράτη 
παρέχουν είς τάς έργατικάς τάξεις καί τούς έργα- 
τικούς πληθυσμούς, τήν άρχήν των είχον είς τήν 
ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν. Αύτη προηγήθη καί έκείνη 
έπηκολούθησε. Λοιπόν σείς δσοι αίσθάνεσθε έντός 
σας τήν όρμήν τής προόδου καί τδν πόθον τής άνα- 
βιώσεως τοΰ "Εθνους, έργασθήτε ώς τέκνα γνήσια 
τής Γής αύτής καί δώσατε ώθησιν είς παν δτι θά 
έπιφέρη τήν ποθουμένην βελτίωσιν. Έργασθώμεν 
πάντες σύνθημα έχοντες :

Τά πάντα υπέρ της Γής.

ΑΛΕΞ. ΚΑΜΠΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΕΝΟΣ ΙΔΙΟΤΡΟΠΟ?
Λαμβάνω έκ τής δέσμης τών επιστολών τοϋ 
Εν. Θαλλίδη και μίαν άλλην κατά τύχην, άνευ 
εκλογής.

Φίλε μου,
"Εν πολύ μεγάλον άδίκημα κατ’ άθώων άνθρώ- 

πων διαπράττεται, είς τήν Ελλάδα τούλάχιστον, 
καθ’ έκάστην, καί μάλιστα δημοσία διά τών έφημε- 
ρίδων, χωρίς νά το προβλέπη ό Ποινικός Νόμος καί 
χωρίς νά τδ καταδιώκη ή ποινική δικαιοσύνη, έγ
κλημα άπέναντι τοΰ οποίου οί άδικούμενοι είναι τε
λείως άοπλοι καί δέν δύνανται ούδ’ αύτδ τδ στοι
χειώδες δικαίωμα τής άμύνης ν’ άντιτάξωσιν οί δυ
στυχείς.

"Ακούσε καί θά φρέξης.
Ήξεύρεις δτι πρδ ολίγου έτύπωσα τδ ύπδ τδν τί

τλον «Συνταγματικά Καθήκοντα» βιβλίον μου (* **).  
Μετέβην ό ίδιος έγώ καί άφήκα άνά εν άντίτυπον 
είς τά γραφεία πέντε άθηναϊκών έφημερίδων όχι 
βέβαια διά νά δημοσιεύσωσι κρίσιν περί αύτοΰ, άλλ’ 
απλώς διά ν’ άναγγείλωσι τήν έ'κδοσίν του. Είς μά- 
την έπερίμενα έπί ένα ολόκληρον μήνα νά ίδω έστω 
καί μίαν λέξιν περί αύτοΰ είς τά καθημερινά φύλλα 
τών πέντε τούτων έφημερίδων. Έβλεπον είς αύτάς 
διάφορα παραμύθια τής Χαλιμάς, στίχους έμετικούς, 
κρίσεις περί τών παραστάσεων τοΰ καραγκιόζη είς 
τήν Κηφισσίαν, έπιγραφάς μεγάλας διά νά καταλά- 
βωσι χώρον έλλείψει, φαίνεται, άρκετής ύλης, έβλε
πον έγκώμια πρωτοτύπων δραμάτων παιδαρίων τινών, 
εύχάς διά διαφόρους άρραβώνας τής δείνα πολυφέρ- 
νου καί περικαλλεστάτης δεσποινίδος Κατερίνας ή 
Πιπίτσας ή Φωφώς τής τάδε γνωστής εύγενεστάτης 
οικογένειας μετά τοΰ έξοχου καί άρίστου καί άνυ- 
περβλήτου νέου κυρίου Ίωάννου Δημητρίου Νικο
λάου Κωνσταντίνου κλπ. πανταπώλου ή τραπεζίτου, 
ή έφημεριδοπώλου, ύπογραμματέως ειρηνοδικείου ή 
οικονομικής έφορείας, έβλεπον έγκώμια πρδς διαφό
ρους έκδόσεις περιοδικών συγγραμάτων... Περί τοΰ 
βιβλίου μου ούδέ λέξιν έβλεπον.

*’ϊω. Γ. Φραγκιά.
(**) Τφόντι δ Εύ. θαλλίδης συνέγραψε καί έδημοσίευσεν ύπό 

άλλον μέν τίτλον, δν έν τφ κειμένφ μετέβαλον, άλλά παραπλήσιου 
έννοιας σύγγραμμα, τόσον πλούσιον είς γνώσεις τόσον βαθείας έπι- 
στημονικότητος καί πείρας, εύσυνειδήτου καί μακρας έργασίας καί 
είς γλώσσαν τόσον καλλιεπή καί ακραιφνώς 'Ελληνικήν, ώστε δλίγα 
ευρωπαϊκά συγγράμματα δμοίου αντικειμένου θά ήδύναντο ν’ άξιώ- 
σωσι τιμήν συγκρίσεως πρός αύτό. (Σημ. I. Φρ.)

Ή σιωπή αύτή, νά σοΰ είπώ, μ’ έλύπησεν ολίγον, 
διότι δέν ήδυνάμην νά τήν έξηγήσω άλλως ή διά 
τής σκέψεως, δτι τδ έργον μου δέν θά ήτο άξιον ούδέ 
κδν ν’ άναγγελθή απλώς διά δύο ή τριών γραμμών 
ώς έκδοθέν. Έλυπήθην δλίγον είς βάρος μου, άλλά 
μετά τινα καιρόν τδ έλησμόνησα.

Μίαν ήμέραν μέ συναντά καθ’ δδδν ό διευθυντής 
μιας έκ τών πέντε έκείνων έφημερίδων.

— Κύριε θαλλίδη, μοί λέγει, σάς εύχαριστώ 

πολύ, διότι έδωρήσατε είς τήν έφημερίδα μου τδ λαμ
πρόν σας σύγγραμμα. Λυποΰμαι, δτι δέν ήμην είς τδ 
γραφεΐον διά νά σάς εύχαριστήσω άμέσως τότε. Ή 
έφημερίς μου, έννοεΐται, έχει άνοικτάς τάς στήλας 
της διά νά φιλοξενήση άνάλογον πρδς τήν σπουδαιό- 
τητα τοΰ συγγράμματος σας βιβλιοκρισίαν.

— Σάς εύχαριστώ πολύ, κύριε, άπήντησα. Τδ 
βιβλίον μου δέν είναι άξιον τόσης τιμής.

— ’Όχι δά, δχι δά! Μήν είσθε τόσον μετριόφων. 
Είς τδν σημερινόν μας καιρόν ή μετριοφροσύνη είναι 
πλέον νόμισμα κατηργημένον. Στείλατέ μου τήν βι
βλιοκρισίαν καί θά δημοσιευθή άμέσως. Ατι revoir!

Μέ άφήκε ξηρόν έκ καταπλήξεως είς τδ μέσον 
τής όδοΰ. Τόσον έμβρόντητος έμεινα, ώστε θά μέ ά- 
νέτρεπεν ύπδ τούς τροχούς του έν κάρρον, έάν δέν 
μέ έσυρεν άποτόμως είς κύριος.

Νά στείλω έγώ ό ίδιος είς τήν έφημερίδα του βι
βλιοκρισίαν τοΰ συγγράμματος μου! Άλλ’ αύτδ είναι 
έξύβρισις δεινή 1 Είναι ώς νά μέ ραπίζη δημοσία! Τί 
τοΰ έκαμα έγώ αύτοΰ τοΰ άνθρώπου, ώστε νά μοί 
λέγη, δτι μέ θεωρεί ικανόν νά διαπράξω τήν αίσχράν, 
τήν έπονείδιστον αύτήν πράξιν, νά καθίσω νά γράψω 
έγώ ό ίδιος έπαινετικήν κρίσιν διά τδ σύγγραμμά 
μου καί νά τοΰ τήν δώσω νά τήν δημοσιεύση ή έφη
μερίς του ώς ίδικήντης; Νά έξαπατήσωμεν δηλ. 
αύτδς καί έγώ τήν κοινωνίαν, ώστε νά πιστεύση, δτι 
δ συντάκτης τής έφημερίδος έπαινεΐ τδ βιβλίον μου, 
έν άγνοια μου, αύθορμήτως, ώς κριτής άμερόληπτος, 
δτι τδ έμελέτησεν, οτι είναι ικανός νά τδ κρίνη, καί 
δτι τδ κρίνει ώς καλόν; Ποιαν ιδέαν περί τής ηθι
κής μου ύποστάσεως πρέπει νά έχη αύτδς δ άνθρω
πος περί έμοΰ διά νά μοί προτείνη τοιαύτην σιχα- 
μεράν πράξιν! Νά δύναται μίαν ήμέραν νά είπη πρδς 
άλλον τινά:—Ξεύρετε, αύτούς τούς έπάίνους δέν τούς 
έγραψα έγώ διά τδν Θαλλίδην· τούς έγραψεν δ ίδιος 
διά τδν έαυτόν του, άλλ’ άς μείνη δμως μεταξύ μας 
τδ πράγμα, παρακαλώ. Δέν θέλω νά έκθέσω τδν άν
θρωπον.

'Γπόθες, δτι μετά τήν μάχην τών Δερβενακίων 
π.χ. είς δημοσιογράφος παρακολουθών τδ στράτευμα 
τοΰ Κολοκοτρώνη (συγγνώμην διά τήν σύγκρισιν, 
άλλά μεγαλοποιώ τά πράγματα διά νά τά καταστήσω 
αίσθητότερα), έλεγε πρδς τδν άρχιστράτηγον : —Γεν
ναιότατε, έγώ περιέγραψα ήδη τά καθέκαστα τής 
μάχης, άλλά τώρα μένει νά έξάρω τήν δεινότητα 
τής στρατηγικής σοϋ ικανότητος, τήν άνδρίαν σου, 
τδν πατριωτισμόν σου, τδ μέγεθος τών άρετών σου. 
Επειδή δμως έχω κάποιαν ασχολίαν καί φοβοΰμαι, 
δτι δέν θά προφθάσω τδ ταχυδρομεϊον, κάθισε, σέ 
παρακαλώ, καί γράψε αύτά σύ δ ίδιος, δ όποιος βέ
βαια τά γνωρίζεις καλλίτερον έμοΰ, καί έγώ άνα- 
λαμβάνω νά τά στείλω είς τήν διεύθυνσιν τής έφη
μερίδος μου!

’Ασφαλέστατα δ Κολοκοτρώνης θά τδν έκοπτε διά 
τής σπάθης του τούλάχιστον είς τέσσαρα.

Τδ πράγμα, έννοεϊς, δέν ήτο παίξε γέλασε. "Ολην 
τήν νύκτα έμεινα άϋπτος έν φοβέρα νευρική ταραχή 
καί άπεφάσισα νά ζητήσω λόγον τής ύβρεως έκείνης.
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I έπιοΰσαν μετέβην είς τδ γραφεΐον της έφη- 

μερίδος τοΰ ύβριστοΰ μου καί, κατ’ ευτυχή ή μάλλον 
δυστυχή σύμπτωσιν, τδν εΰρον έκεΐ μετά τίνος άλλου 
συντάκτου του. ΕύΟύς ώς μέ είδεν, ήγέρθη περιποιη
τικότατος καί μοί προσέφερε κάθισμα.

— Καλημέρα, κύριε Θαλλίδη, μοί είπεν, άρπά- 
ζων καί σφιγγών τήν χεΐρά μου. ’Ά! Έφέρατε λοι- 
πδν τήν βιβλιοκρισίαν σας; Τήν περιμένομεν άνυ- 
πομόνως.

’Ά! Αύτδ ήτο πλέον άνυπόφορον. Ό άθλιος μέ 
εξύβριζε καί δευτέραν φοράν καί μάλιστα ένώπιον 
άλλου. Τά νεΰρά μου συνεσπάσΟησαν, ήσΟάνΟην τδ 
αίμά μου νά χύνεται δρμητικδν είς τήν κεφαλήν μου. 
Απεσυρα βιαίως τήν χεΐρά μου.

-— Κύριε, τφ είπον μανιώδης, μάθε, δτι έχεις ένώ- 
πιόν σου ένα τίμιον άνθρωπον, δ όποιος δέν σοΰ έπι- 
τρέπει νά τδν ύβρίζης.

Αυτός έμεινεν ένεδς καί μ’ έκύτταξε κατάπληκτος. 
Έφαίνετο, δτι τήν άγανάκτησίν μου έκείνην δέν τήν 
έπερίμενε.

— ,Τί λέγετε, κύριε θαλλίδη; μοί είπε κάτω- 
χρος. Έγώ νά ύβρίσω σάς, άνθρωπον, τδν δποΐον σέ
βομαι τοσον; Ποιος σάς είπεν, δτι σάς έξύβρισα;

, — Μοδ τδ' είπες σΰ δ ίδιος χθες καί μοΰ τδ είπες 
συ δ ίδιος καί σήμερον, αύτήν τήν στιγμήν, ένώπιον 
αύτοΰ τοΰ κυρίου. Μ’ έξύβρισες άπ’ εύθείας κατά πρό- 
σωπον.

ΧωΡζ άλλο φαίνεται, δτι θά μέ παρηκούσατε 
ή μέ παρεξηγήσατε. Κάτι σάς συμβαίνει. Καθίσατε, 
παρακαλώ, κ. θαλλίδη. Βλέπω, δτι έχετε άνάγκην 
αναψυχής τίνος. Πέρνετε μίαν λεμονάδαν;

— Ζητείς άκόμη καί νά μ’ έμπαίξης, κύριε;
Α ! μά είναι πολύ περίεργον τέλος πάντων τδ 

πράγμα, είπεν ο διευθυντής. Επικαλούμαι τήν μαρ
τυρίαν σου, κύριε X. είπε στραφείς πρδς τδν άλλον 
κύριον. Ήκουσες νά έξύβρισα έγώ τώρα τδν κ. θαλ- 
λίδην; 'Ήκουσες νά τοΰ είπα τίποτε έστω καί έλα- 
φρώς άνευλαβές;

, θΧι αλήθεια, είπεν ο κ. X. τον ήρώτησες 
μόνον άν έφερε τήν βιβλιοκρισίαν του διά νά τήν 
δημοσιεύσης.

— Αί! έφώναξα έγώ τότε καί αύτήν τήν έρώτη- 
σιν δέν τήν ευρίσκετε σείς έξυβριστικήν;

Καθολου. Ποΰ βλεπετε σείς τδ έξυβριστικόν; 
Εξ έναντιας μαλιστα, δεικνύει, οτι δ κ. διευθυντής 

τόσην πεποίθησιν έχει είς τήν είλικρίνειάν σας, ώστε 
αναθέτει είς ύμάς νά γράψητε βιβλιοκρισίαν, τήν ό
ποιαν αυτός θα δημοσίευση υπευθύνως ώς ίδικήντου.

— Εύγε, κύριε! άπήντησα τότε έγώ. Σάς συγχαί
ρω καί τούς δύο τή αλήθεια διά τάς ιδέας σας. Είναι 
ως να λέγετε, ο·. ι δικαστής υποχρεωμένος νά κατα- 
δικάση ή ν’ άθωώση τινά άναθέτει είς αύτδν τδν κα
τηγορούμενον νά σύνταξη τήν άπόφασιν καθώς αύτός 
τήν θέλει. Καί τδ εύρίσκετε σείς αύτδ φυσικότατο'/ 
ήθικότατον, έντιμότατον, αί; Λησμονείτε, δτι ή έφηί 
μερίς δέν είναι άψυχον βήμα άπδ τοΰ όποιου άγο- 
ρεύουσι πρδς τδ κοινόν οί τυχόντες άνθρωποι άντι- 
θέτων αρχών, δτέ μέν σοβαροί, δτέ δέ γελοίοι, έδώ

μεν παριστάμενοι ώςάδέκαστοι καί άμείλικτοι Βροΰ- 
τοι, έκεΐ δέ ώς έκδικηταί ιδίων άτομικών ή κομμα
τικών παθών καί έρμηνεΐς εύτελών συμφερόντων, έγ- 
κωμιάζοντες μεν δσους ένδομύχως περιφρονοΰσιν ύ- 
ορι^οντες δε καί χλευάζοντες δσους φοβοΰνται ή καί 
μόνον, ύπολήπτονται· άλλ’ δτι είναι βήμα έμψυχον, 
έχον εν άτομικον έγώ, έχον, ή δφεΐλον νά έχη, ένα 
και. μόνον δμοιόμορφον, συνεπή πρδς εαυτόν χαρα
κτήρα, ηθικώς ύπέροχον διά νά ήναι σεβαστόν καί 
πιστευτόν είς τάς άρχάς του, διότι τότε μόνον δύνα
ται νά πειθη καί τούς άλλους; Λησμονείτε, δτι δ 
άναγινόσκων έφημερίδα λεληθότως μέν, άλλ’ εύλό- 
γως πιστεύει, δτι άπδ τής πρώτης μέχρι τής τελευ
ταίας συλλαβής λαλεΐ έν αύτή είς καί δ αύτός άν
θρωπος, καί δτι έπομένως δταν εύρη είς τάς στήλας 
^ης αντιφατικας άρχας αγνοεί ποιαν νά πιστεύση 
ποία,έξ αύτών είναι ή ειλικρινής καί ποία ή ψευδής 
καί απογοητεύεται καί τήν περιφρονεΐ ώς άνθρωπον 
αχαρακτήρισταν; Εύγε, κύριε! Εύγε! Σάς βεβαιώ 
έπί λόγφ τιμής, δτι αισθάνομαι βαθύτατον πόνον ά- 
κούων σήμερον συντάκτας έλληνικών έφημερίδων νά 
έκπληττωνται, ότι έγω θεωρώ ΰβριν έσχάτην τήν 
ύφ ενός διευθυντοΰ έφημερίδας πρότασιν μιάς τοιαύ- 
τ?ς συστάσεως αθεμίτου έξαπατήσεως τής κοινω
νίας, δπως πιστεύση, δτι ή έφημερίς κρίνει τδ έργον 
μου καί δχι δ ίδιος έγώ.

"Ολη μου ή άγανάκτησις έξερράγη είς τήν διδα
χήν έκείνην καί μέ ήκουον καί οί δύο σιωπώντες. Ή 
εκΡή!μζ έκείνη μέ άνακούφισεν δλίγον.

- Σκεφθήτε ολίγον, άγαπητοί μου κύριοι, έξη- 
κολούθησα. Έάν έβλέπετε είς καμμίαν έφημερίδα 
εν άρθρον φέρον δλόκληρον τήν ύπογραφήν μου, 
Ευαγόρας θαλλίδης, καί είς τδ δποΐον δ ίδιος έγώ 
νά έξύμνουν τδ βιβλίον μου, έστω καί απλώς ώς κα
λόν, ή να τδ κατέκρινον ώς κακόν ή νά παρεκίνουν 
να το αγοράσουν, δέν θά έγελάτε σείς οί ίδιοι είς 
βάρος μου; Παρακαλώ, κάμετέ μοι τήν χάριν νά μοί 
άποκριθήτε είς αύτήν τήν έρώτησιν. Δέν ήθέλετε μέ 
κατακρίνει; Δέν θά έσκέπτεσθε: Μά έάν είναι τδ βι- 
βλίον του καλόν, δέν έντρέπεται νά τδ έπαινή δ ίδιος; 
Έάν δέ πάλιν είναι κακόν, διατί νά τδ έκδώση;

Εκυτταχθησαν άμοιβαίως καί είπον :
— Βέβαια, έχετε δίκαιον.
— Λοιπόν, άφοΰ ούτως έχει τδ πράγμα, καί χαίρω 

πολύ, δτι τδ ομολογείτε, τί άλλο μοί ζητεί δ κύριος 
διευθυντής έδώ, είμή νά πράξω αύτήν άκριβώς τήν 
αισχύνην μέ μόνην τήν διαφοράν νά μή θέσω ύπδ 
τδ άρθρον τήν ύπογραφήν μου; Κατά τί δμως μετα- 
οάλλει τδ πράγμα ή έλλειψις τής ύπογραφής, άφοΰ 
σείς, κ. διευθυντή, καί έγώ δ ίδιος, θά έγνωρίζομεν 
κάλλιστα, δτι έγώ θά ήμην δ συντάκτης τοΰ άρθρου 
έκείνου^ και δέν θά είχομεν άνάγκην τής ύπογραφής 
μου διά νά τδ μάθωμεν, καί έπομένως έγώ μέν νά 
αίσχύνωμαι σείς δέ νά μέ κατακρίνητε; Δέν έχω λοι
πόν μέγα δίκαιον λέγων, δτι μέ υβρίζετε προτείνον- 
τές μοι νά κάμω πράξιν, διά τήν δποίαν σείς δ ίδιος 
ομολογείτε, δτι ήθέλετε μέ περιφρονήσει δικαίως;. 
Δέν .σημαίνει άρά γε τοϋτο, δτι μέ θεωρείτε ίκανδν 

ότι τά άρθρα ταύτα τά έγραψαν αύτοί έκεινοι ρί δι 
αύτών έπαινούμενοι, ή, δπερ σπάνιον, άλλοι κατά 
παραγγελίαν ή παράκλησιν αύτών.

___Θά είπή λοιπόν, ύπέλαβον έγώ, δτι, έαν,σεΐς 
έγράφετε έν άγνοια μου είς τήν έφημερίδα σας επαι
νετικήν κρίσιν διά τδ βιβλίον μου,· οί άναγνώσταί σας 
θά ήσαν βέβαιοι, δτι τήν έγραψα έγώ δ ίδιος ή άλ
λος τις κατά παραγγελίαν μου; , »

—Βεβαιότατα καί άσφαλέστατακ. θαλλίδη.Και μέ 
τάς ιδέας μάλιστα, ποΰ έχετε, πρέπει νά εύγνωμο- 
νήτε μάλλον πρδς τάς έφημερίδας δτι δέν έπήνεσαν 
τδ βιβλίον σας, διότι άλλως δ,τι δήποτε καί άν Ακά
ματε δέν θά ήδύνασθε νά μεταβάλητε τήν πεποίθη- 
σιν τοΰ κοινοΰ δτι δ έπαινος έγραφη από. σάς τδ ί
διον, ένφ τώρα, μέτήν σιωπήν τών έφημερίδων, τοιοΰ- 
τος κίνδυνος δέν ύπάρχει. ? t

— Διάβολε! έσκέφθην.Έγώ ήλθα έδώ ως αδικού
μενος καί θά φύγω ώς εύεργετημένος!

Τήν στιγμήν έκείνην είσήλθον είς τδ γραφεΐον δυο 
νέοι έκ τών δποίων δ έτερος έκράτει έν χειρόγραφον.

—Κύριε διευθυντά, είπε, σάς παρακαλώ νά πα- 
ραγγείλητε νά δημοιευσθή αύτδ είς τδ αυριανόν φύλ- 
λον σας. Άλλά νά μή τδ βάλουν είς παράμερον μέ
ρος. Είνε μία μικρά βιβλιοκρισία διά τήν συλλογήν 
τών ποιημάτων μου, άντίτυπον τής όποιας σάς έ
στειλα. Πόσον κάμνει νά πληρώσω;

Πριν προφθάση δ διευθυντής ν’ άπαντήση, δ δευ- 
τεροσ έκ τών εΐσελθόντων τφ είπεν : , a '

— Ήλθα, κύριε διευθυντά, νά σας έκφράσω 'έν 
παράπονον. Ένφ έως τώρα η έφημερίς σας πάντοτε 
κατεχώριζε τάς εύνοϊκάς διά τάς παραστάσεις^ τοΰ 
θιάσου μας κρίσεις, είνε τώρα τρεις ήμέραι ποΰ τας 
στέλλομεν είς τδ γραφεΐον σας καί δέν τάς δημο
σιεύει. Διατί αύτδ τδ άδικον, παρακαλώ ;

Ή διευθυντής έστράφη πρδς τδν συντάκτην του κ.
X. καί τδν έκύτταξεν έρωτηματικώς.

— Νά σάς άπαντήσω έγώ, είπεν δ κ. X. πρδς τον 
παραπονούμενον ηθοποιόν. Δέν τάς δημοσιεύει, διότι 
έπαύσατε νά δίδετε δωρεάν εισιτήρια είς την έφημε
ρίδα μας. Πρέπει λοιπόν ή νά μάς δίδετε εισιτήρια 
ή νά πληρώνετε αύτάς τάς καταχωρίσεΊς^ Αλλως 
δέν έχετε δικαίωμα, νά παραπονήσθε καί άν άκομη 
ίδήτε δημοσιευομένας καί δριμείας ακόμη έπικρίσεις.

’Έφυγα, έφυγα, έφυγα τότε, φίλε μου, καί έξερ- 
χόμενος έφοβούμην μήπως οί βλέποντές με ύποθέ- 
σουν δτι μετέβην έκεΐ διά νά δώσω και έγώ κανεν 
κριτικόν άρθρον ύπέρ τοΰ βιβλίου μου. c , ,

Εννοείς τώρα τδ έγκλημα, περί τοΰ οποίου αρχο- 
μενος έγραψα. ’Εννοείς ποιος κίνδυνος άπειλεΐ πάντα 
άθώον άνθρωπον έδώ, δστις ήθελε τολμήση ποτέ να 
πράξη ή γράψη τίποτα καλόν! Έάν τδ φέρη ο Θεός 
ή δ Διάβολος νά τδν έπαινέση κάμμία έφημερίς έν 
άγνοία του, θά είπη άμέσως δ κόσμος ύπομειδιών.

_ ‘ Χμ! ’Έμαθε, βλέπω, καί αύτδς τήν τέχνην να 
έπαινή τδν έαυτόν του είς τάς έφημερίδας!

Καί πήγαινε τώρα σύ ν’ απόδειξης εις τον κοσμο ν 
δτι είσαι άθφος τοιαύτης αισχύνης.

1880 ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΘΑΛΛΙΔΗΣ

τοιαύτης εύτελοΰς καί γελοίας πράξεως; Καί τί άλλο 
είναι τοϋτο είμή ΰβρις;

_Κύριε Θαλλίδη, είπεν δ διευθυντής, προφανώς 
συγκεκινημένος, σάς ζητώ είλικρινώς συγγνώμην. 
'Έχετε καθ’ δλα δίκαιον. Πιστεύσατε δμως, δτι ούδέ 
σκιά τοιαύτης προθέσεως διήλθε τοΰ νοός μου δταν 
σάς έζήτουν τήν βιβλιοκρισίαν. Μια πολύ κακή και 
ψυχρή συνήθεια έπεκράτησε καί έπικρατεΐ εις τήν 
σύνταξιν τών έφημερίδων έδώ, νά δημοσιεύουν κρίσεις 
τάς δποίας γράφουν ώς έπί τδ πλεΐστον αύτοί οί κρι- 
νόμενοι. Βεβαίως μία έφημερίς θέλουσα νά ήναι είς 
τδ ύψος τής άποστολής της πρέπει νά έχη ειδικούς 
συντάκτας δι’ έκαστον είδος δημοσιογραφικής ύλης, 
ώστε διά τών πολυαρίθμων αύτών οφθαλμών καί 
γραφίδων νά βλέπη καί νά μελετά, καί νά κρίνη. 
’Αλλά πρδς τοϋτο θά έχρειάζοντο μέγισται δαπάναι, 
τάς δποίας ή μικρά κυκλοφορία τών έφημερίδων 
μας, ώς γνωρίζετε, δέν έπιτρέπει. Οί δλίγοι δε καθ 
αύτδ συντάκται δέν έπαρκοΰσιν εις δλας, αυτάς τάς 
έργασίας. Διά τοϋτο γίνεται αύτδ δπου γίνεται. Καί 
επειδή είμαι, ώς βλέπετε, ειλικρινής, θά σας 
γήσω καί τοϋτο άκόμη, δτι διά τά δλίγα άληθώς α
ξιέπαινα καί σοβαρά έργα, ώς είναι π. χ. τδ ίδικόν 
σας βιβλίον, ή ίδική μου τούλάχιστον έφημερίς κα
ταχωρίζει δωρεάν είς τάς στήλας της τάς κρίσεις, 
ένφ διά τά πολυάριθμα έκεινα καί ανάξια προσοχής, 
τά όποια καθ’ έκάστην δημοσιεύονται, οί συγγραφείς 
των ή οί ποιηταί των φέρουν πάντοτε γεγραμμένας 
τάς κρίσεις των μαζή μέ τά χρήματα, τά οποία ή 
έφημερίς άπαιτεΐ πρδς καταχώρισιν αύτών. Οσα π.χ. 
εύχαριστήρια βλέπετε είς τάς έφημερίδας άνθρώπων 
δήθεν θεραπευθέντων ύπδ ίατροΰ τίνος καί εύγνωμο- 
νούντων διά τοϋτο, δημοσιεύονται μέ έξοδα αύτών 
τών ιδίων ιατρών, έννοεΐται, χάριν διαφημήσεως.

’Έμεινα κατάπληκτος έξ αηδίας. Ησθάνθην τι 
παραπλήσιον έκείνου, τδ δποΐον ήθελεν αίσθανθη τις, 
έάν έβλεπεν αίφνης άσχημονοΰντας δλους, τούς έν 
πολυτελεΐ άμφιέσει, παρακαθημένους είς δημοσίαν 
πλατείαν. , ,

__Άλλ’ αύτδ, κύριε, είναι τερατώδες, είναι απι-
στευτον, άνέκραξα.

___Άλλά καί άληθέστατον, κύριε Θαλλίδη. Μοι 
φαίνεται δέ πολύ περίεργον νά μή τδ ήξεύρετε σ=ΐς, 
άφοΰ δλος δ κόσμος τδ γνωρίζει. Δέν λέγω, δτι πάν
τοτε αί κρίσεις αύταί γράφονται ύπδ τών ιδίων συγ
γραφέων ή καλλιτεχνών κλπ. Πολλάκις γράφονται 
καί ύπδ τών φίλων των ή συγγενών των, άλλα κατά 
παράκλησιν ή πρδς περιποίησιν έκείνων, δπερ είναι 
σχεδόν τδ αύτό. Ά

_Καί δμως, είπον έγώ, ένίοτε βλέπω είς τας έ
φημερίδας καί δριμείας έπικρίσεις τοιούτων έργων.

___”Α! αύτάς τάς γράφουν άλλοι άντιζηλοι των 
διά νά τούς πολεμήσουν, διά νά τούς έξευτελίσουν. 
Έγώ δμως έννοώ μόνας τάς έπαινετικας κρίσεις,καί 
σάς λέγω, δτι σήμερον κατήντησε^πλέον τόσον σύνη- 
θες νά δημοσιεύωνται τά τοιαΰτα έγκώμια ύπ’ αύτών 
τών έγκωμιαζομένων, ώστε δλοι πλέον είναι βέβαιοι, 
δσάκις άναγινώσκουν τοιαΰτα είς τάς έφημερίδας,
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TO EAΛΗΝί^ΟΝ ΘΕ^ΤΡΟΝ
Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ

'J-MOtO τό έτος 1853.
Η φ·ψ.η τοΰ δραματικοί) συγγραφέως δέν ητο 

τότε ίσον σήμερον εύθυνη- -ή Ελλάς μόλις άνακύψασα 
άπό τόν εξαντλητικόν εκείνον αγώνα, δέν είχε γέννηση, 
όπως καί δέν έγέννησεν άκόμη, τούς νέους Εύρυπίδας καί 
Σοφοκλεΐς. Γπηρχον τότε τινές οί γράφοντες δοάυιατα, 
ως ό Ζαμπέλιος, ό Ρΐζος Νερουλός, ό Χριστόποόλος καί 
άλλοι των όποιων δμως τά έργα δέν ηξιώθησαν της άπό 
σκηνης διδασκαλίας, δτε ό ’Αλέξανδρος Ραγκαβης, ό 
φιλοόοξος και πολύτιμος εκείνος άνηο, δημοσιεύσας την 
«Παραμονήν» του, ελληνικόν ιστορικόν δραμα, έφιλοδό- 
ξησε και την απο σκηνης διδασκαλίαν αύτοΰ.

Εις το Οέατρον τοΰ Μπουκουρα τό καταδαφισΟέν σή
μερον, έπαιζον τότε, ξένοι τινές θίασοι καί έκεϊ Οά άνε 
βίβαζε καί ό Ραγκαβης τό ίδικόν του δίδων αύτό ύπέο 
σκοπού εθνικού, δηλονότι δπως άποσταλώσιν ενδύματα 
εις τό στρατόπεδον τοϋ Πέτα.

Πλην εύθύς έξ άρχνίς παρουσιάσθησαν ανυπέρβλητοι 
όυσκολίαι. Δέν ευρισκε πρόσωπα νά ύποδυθώσι τό έργον. 
Ελληνες ηθοποιοί δεν ύπαρχον άκόμη, ό μόνος δέ ηθο

ποιός δστις διήρχετο τό·ε τόν πλάνητα βίον του, $το 
Καπέλλας τις εκ Σύρου, δστις καί αύτός απούσιαζε τών 
’Αθηνών. ’Αλλ’ ό Ραγκαβης μέ την δίψαν της φιλοδο
ξίας, μέ τόν πόθον τοϋ συγγραφέως δστις ονειροπολεί νά 
ανάδειξη τό έργον του, άπεφάσισε τά πάντα νά ύπερνι- 
κηση και εσκεφθη να καταφύγη πρός έρασιτέχνας.

, Εμαθεν δτι είς τό Πανεπιστημιον ύπ-^ρχεν εις φοιτη
τής άπαγγελεύς πρώτης δυνάμεως ό Άνδρέας Δελλά- 
πορτας, ό μετέπειτα τιμησας τό Προξενικόν Σώμα τ·ης 
Ελλάδος, καί τήν έπομένην έσπευσε πρός αύτόν, καί 

κατέπειθε τόν νέον νά ύποδυθγί τό πρώτον τοΰ έαγου του

Κατ, αύτόν τόν τρόπον εύρέθησζν μετ’ ού πολύ όλα 
του δράματος τά πρόσωπα, δλοι φοιτηταί, κατάλληλοι $ 
μη,αδιαφορον, στρατολογηθέντες έκ τών φοιτητικών θοα- 
νιων Πλην δέν ύπήρχε τό γυναικεΐον πρόσωπον δπερ θά 
υπεδυετο τήν ηρωίδζ της «Παραμονής». Ό Ραγκαβης 
άπετάθη τότε πρός διακεκριμένην οικογένειαν, την της 
κυρίας Περραιβοΰ, πζρζκαλών αύτην δπως έπιτρέψη είς 
την περικαλλή της κόρην Πηνελόπην, την βραδύτεοον 
γενομένην κυρίαν Δούκα, φημιζομένην δέ διά τό κάλλος 
και ιην γλυκύτητα της άπαγγελίας, ν’ άνέλθη έπί της 
σκηνης. Πλην ή μητηρ ήρνηθη διαρρήδην ώς 3 το επό
μενον. Καί δικαίως, διότι έάν καί σήμερον άκόμη πασα 
μητηρ διστά^η νά έπιτρέψη είς τέκνον της νά άνέλθη 
τας βαθμίδας έκείνας τϋς δόξης, άλλά καί πολλάκις καί 
τής καταστροφής, φζντασθητε την εποχήν έκείνην μέ 
τας προλήψεις, τούς δισταγμούς, καί τάς’τόσον περιωρι- 
σμενας ιδέας, έάν ^το δυνατόν νά γίνη τοΰτο. Και ουτω 
άρνουμένης της κυρίας Περραιβοΰ ή διδασκαλία της «Πα
ραμονής» έματαιοΰτο.

Πλην ό εύφυής Ραγκαβης μή έννοών κατ’ ούδένζ λό
γον νά οπισθοχώρηση, έσπευσε πρός τήν Βασίλισσαν ’Α
μαλίαν και την επαύριον ή κυρία Περραιβοΰ εκαλείτο 
εχττΧτ^κ,τος εις τά ανάκτορα.

ρ . Κυρία! της ειπεν η βασίλισσα, άπό σήμερον λαμ
βάνω ύπό την υψηλην μου προστασίαν τήν κόρην σας 
Πηνελόπην· θα γείνη καί ίδική μου κόρη, καί ώς τοι- 
αύτη έπιθυμώ να λάβη μέρος είς τήν παράστασιν τοΰ 
έργου τοΰ κ. Ραγκαβη καί νά άνέλθη ώς έρασιτέχνις 
έπί της σκηνής.

— Μεγαλειοτάτη άφοΰ τό έπιθυμεΐτε, άς γείνη τό 
θέλημά Σας.

Αι δοκιμαί ηρχισαν εις τοΰ Μπούκουρα τό θέατρον.
Τό πραγμα διαδοθέν κατέστη μετ’ ολίγον γνωστόν 

είς ολας τάς Αθήνας. Έπρόκειτο περί έλληνικοϋ πα
τριωτικού έργου, ό συγγραφεύς ήτο τοσοΰτον διαπρε
πής καί τοσαύτης άξίας, καί άκόμη έμελλε νά διδαχθή 
παρα μιας Ελληνίδος έγκριτου οικογένειας, καί Ελλή
νων φοιτητών. Δύναθε νά φαντασθήτε, τήν περιέργειαν 
. ην ανυπομονησίαν, το ενδιαφέρον, τά όποια έγέννησαν 
ταΰτα. Ολόκληρός ή αθηναϊκή κοινωνία έξηγέρθη, καί 
εν τή άνυπομονησίφ της, δέν άνέμενε νά ί'δη αύτό τήν 
ορισθεισαν τής διδασκαλίας ημέραν, άλλ’ έσπευδε καί 
εις αυτας τας δοκιμας. Πλήν μετ’ ολίγον τόσος πολύς 
^το ο κοσμος οστις συνέρρεεν εκεί, ώστε ήναγκάσθησαν 
δι εισιτηρίων μόνον νά έπιτρέπουν πλέον τήν είσοδον 
κατά τάς δοκιμάς.

Καί το έργον άπροσκόπτως έπροχώρει.
Αλλα μετ όλιγον νεον απροοπτον έμπόδιον παρου" 

σιαζεται· έγνωσθη οτι ό πρέσβυς τής Αύστρίας άπέστειλ5 
προς της Κυβερνησιν nota δι ής παρεκάλει αύτήν νά 
εμ,ποδιση τό έργον καθ .τι περιείχε βαρείας κατά τής 
Αυστρίας εκφράσεις, ως ενεργησάσης τόν θάνατον Ρήγα 
τοΰ Φερραίου,

Η Κυβέρνησις δέν άπήντησεν δτε δευτέρα nota άπε- 
στάλη πρός αύτήν αύστηροτέρα τήν γλώσσαν τής πρώ- 

ητις κατεληγε με τό εξής τελεσίγραφον.
— «’Εάν τό έργον δέν έμποδισθή έγκαταλείπω τάς 

’Αθήνας».
Τό ζητημα καθίστατο σπουδαΐον. Ήτο τότε έποχή 

σαβαρών εξωτερικών συμβάντων. Προεμηνύετο ή ένωσις 
Ρωσσιας καί Αύστριας διά τον Κριμαϊκόν πόλεμον, καί 
η Κυβέρνησις δέν ήδύνατο χάριν ενός δραματικού έργου 
να δημιουργηση διπλωματικόν ζήτημα. Συνεκροτήθησαν 
αλλεπάλληλα ύπουργικά συμβούλια καί μετ’ ολίγον 
έγγραφον τοΰ υπουργείου άποσταλέν πρός τόν Άλέξ. 
Ραγκαβήν τοϋ άπηγόρευε τήν διδασκαλίαν τής «Παρα
μονής».

Απελπισία έκυριευσε τότε τον ατυχή συγγραφέα καί 
τούς, έρασιτέχνας, βτε αίφνης φαεινή ιδέα έπήλθεν είς 
ένα έξ αύτών τόν ένθουσιώδη Δελλαπόρταν.

Νά παρουσιασθώσι πρός τήν Βασίλισσαν, ήτις ύπε- 
στηριζε τόσον πολύ τήν καλλιτεχνίαν, είς ήν νά παρα- 
στησωσι τό προσγινόμενον άδικον καί νά παρακαλέσω- 
σιν αύτήν νά έπιτρέψη τήν παράστασιν τοΰ έργου, άφοΰ 
προς ίκανοποίησιν τοΰ κ. πρέσβεως άφαιρέσωσι τήν άφο- 
ρώσαν τήν Αύστρίαν σκηνήν.

Ουτω καί έγένετο.
Πρό τής βαρωνίδος Πλουσκώφ Μεγάλης Κυρίας τής Βα-

σιλίσσης, καθότι ή ’Αμαλία δέν έδέχετο αύτοπροσώπως 
τότε, παρουσιάσθη ό Ά. Δελλαπόρτας συνοδευόμενος 
ύπό τών υιών του γερουσ.αστού 1 λαρακη, διακεκριμέ
νων κατόπιν τής κοινωνίας μζς μελών, οίτινες ανέπτυξαν 
ποός αύτήν εύγλωττως, παν δτι επρεπε, και τής ωμιλη- 
σαν περί τέχνης καί Ελλάδος, μέ την ζέσιν και τον εν
θουσιασμόν τής νεανικής ηλικίας, τόσον ώστε ή βαρώ- 
ρωνίς Πλουσκώφ, άφοΰ είδε τό δίκαιόν των εβεβαιωσεν 
αύτούς έξ ονόματος αύτής τής Βασιλίσσης δτι το εργον 
θά έδιδάσκετο.

Καί τοιουτοτρόπως άπεφυγον και αυτόν τον σκόπελόν 
καί μετ’ ολίγον αί δοκιμαί πρός γενικήν χαραν επανηρ · 

χΐσαν· . ,
Τριάκοντα ήμέραι παρήλθον ήδη. Οί ερασιτεχναι ήθο- 

ποιοί έξέμαθον τελείως τά μέρη καί ή ημέρα τής όιδα ■ 
σκαλίας έπλησίασεν.Ό Ραγκαβής τρελλός εκ χαράς και 
ένθουσιασμοΰ έφρόντισεν ήδη περί δλων. Παρα τοΰ 
Γενναίου Κολοκοτρώνη έδανείσθησαν πολυτελείς εθνικας 
ένδυμασίας, καί ιδία έκείνην ήν θα εφορη η περικαλλε- 
στάτη Πηνελόπη, καί τά πάντα έβαιναν κζτ εύχην. 
Έγνώσθη δτι θά παρίσταντο δλα τά εξέχοντα τής κοι
νωνίας μέλη, πρέσβεις, ύπουργοί, κζί αυτοί δέ άκόμη οί 
φιλοπάτριδες βασιλείς τιμώντες τό πρώτον ελληνικόν 
έργον, έδήλωσαν αύθορμήτως δτι Οά παρασταθώσιν 
είς αύτο.

Τήν νύκτα τήν πρό τής διδασκαλίας τοΰ έργου ερα- 
σιτέχναι καί συγγραφεύς, δεν έκλεισαν ουδέ προς στιγ
μήν τά βλέφαρα καί αύτή ή άβρά Πηνελόπη την διήλθε 
μελετώσα, άπαγγέλλουσα, γυμναζόμενη, και μόλις 
περί τήν πρωίαν ήδυνηθη να κοιμηθή.
, Πλήν άπαισ'α μοίρα παρηκολουθει την ατυχή «Παρα
μονήν». ά e

Τήν πρωίαν έξελθόντες άργά ό συγγραφεύς καί οι λοι
ποί, δέν είδον είς τήν «Ώραίαν Ελλαδα» τα αναμενό
μενα έρυθρά προγράμματα- εξεπλαγησαν και το.ε πα- 
ρετήρησαν γενικήν είς τά πρόσωπα τών ολίγων περιπα 
τητών κατήφειαν καί άκόμη τά περιξ καταστήματα ερ
μητικώς κεκλεισμένα. Έρωτήσαντες, έμαθον σπουδαία 
καί σοβαρά νέα. < ,

Ή Καλαμπάκα είχεν άλωθή, και τό στρατόπεδον 
τοϋ Πέτα, ύπέρ ού θά έδίδετο τό έργον, διελύθη μετά 
γενικήν,ώς παρέστησεν έξωγκωμένως η φημη, τών Ελ
λήνων άξιωματικών σφαγήν.

Τοΰτο ήτο τό τελευταϊον κατά τής «Παραμονής» 
κτύπημα. Ματαιωθεϊσα τήν ήμέραν έκείνην έν,τή γε
νική κατήφεια καί λύπη δέν έδόθη, παρά πολύ άργά, 
βραδύτεοον καί ύπό άλλας συνθηκας.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΚΛΗΜΗΣ 0 ΑΑΕΞΑΝΔΡΕΥΣ
ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΙΑΑΡΕΣΚΕΙΑ

ύπάρχει γυνή, συνυπάρχει καί ή γυναικεία φιλα- 
ρέσκεια.

Αψευδέστατος τούτου μάρτυς έστω ό έκκλησια- 
στικός συγγραφεύς Κλημης ο Αλεξανδρευς, ο πονη- 
σας πρός τοΐς άλλοις καί σύγγραμμα ύπό τόν τί
τλον «Παιδαγωγός», κατά τό έτος 190 Μ. Χ.„ Τό 
β' καί γ' μέρος τοΰ τριμερούς τούτου έργου, οπερ 
σκοπεί νά διαπαιδαγωγήση τόν άναγνώστην είς τόν 
χριστιανικόν βίον, δύναται να Οεωρηθή ως βιβλιον 
τής κατά Χριστόν καλής συμπεριφοράς, άφοΰ^ίδιαί- 
τερα κεφάλαια έν έκτάσει πραγματεύονται περιστρο
φής, ποτοΰ, πολυτελείας σκευών, γέλωτος, μύρων, 
ένδυμασίας, ύποδέσεως, κοσμημάτων, καλλωπισμού, 
λουτρών κ. τ. τ.

Σύντομος περίληψις τών υπο τοΰ Κλημεντος λε
γομένων δύναται νά κατάδειξη δτι τά μέσα δι ών 
γυναϊκές τινες σήμερον έπιζητοΰσι νά σαγηνεύσωσι, 
δέν διαφέρουσιν έκείνων τά όποια μετεχειρίζοντο έπί 
τής έποχής τοΰ Κλημεντος, ήτοι πρό 1700 έτών.

Ό Κλημης όμιλών περί τής γυναικείας ένδυμα
σίας, άποδοκιμάζει «τάς μεμωραμένας λεπτουργίας 
καί τάς έν ταΐς ύφαΐς περιέργους πλοκάς», τά νή
ματα τοΰ χρυσοΰ καί τήν ινδικήν μεταξαν, τα αμόρ- 
γινα (πολυτελή ύφάσματα λινά έξ Άμοργοΰ) καί τά 
βύσσινα (λευκά λινά ύφάσματα)· καί αί άργυροποί- 
κιλτοι καί πορφυραΐ καί ποικιλόχρωμοι έσθήτες 
συντελοΰσι, κατ’ αύτόν, είς διαβολήν ποϋ ήθους, ψό
γον καί έρεθισμόν, ένφ είς τας αγνας αρμόζει λευκή 
έσθής· r , ' < ΤΖ.Ζ

Καί τών διαφανών υφασμάτων κηρύσσεται ο Κλη- 
μης πολέμιος, ώς «δλίγ<ρ παραπετασματι την αι
σχύνην τοΰ σώματος προαγωγεύοντα»· τό τοιοΰτο 
ύφασμα δέν είναι σκέπη, άφοΰ δέν δύναται νά κρύ
πτη «τό σχήμα τής γυμνότητας», άλλά τουναντίον 
προσκολλώμενον είς τό σώμα «καί τόν τύπον έκ- 
μάττεται τής γυναικός, ώστε τήν δλην τοΰ σώματος 
διάθεσιν είναι φανεράν». Ούδέν μέλος τοΰ γυναικείου 
σώματος πρέπει νά μένη άκάλυπτον, «ού γάρ δσιον 
είναι θήρατρον άνθρώπου τό κάλλος τοΰ σώματος».

"Οπως, λέγει δ Κλήμης, ή ψυχή είναι πολυτι- 
μοτέρα τοΰ σώματος, ουτω καί τό σώμα είναι πολυ- 
τιμότερον τοΰ ένδύματος· καί δμως έάν επωλεΐτο το 
σώμα γυναικών τινων δέν θά ήγοράζετο ούδ άντί 
χιλίων άττικών. δραχμών, ένφ μία των έσθής στοι
χίζει μύρια τάλαντα, καί ούτως άποδεικνύουσιν, αί 
γυναίκες αύται έαυτάς άχρειοτέρας καί άτιμοτέρας 
τών ύφασμάτων.

’Αλλαζονικήν χαρακτηρίζει ό Κλήμης την συνή
θειαν γυναικών τινων, δίκην σαρώθρου, ^νά σύρωσι 
τάς μακράς των ένδυμασίας έπί τής γής, δπερ έμπο- 
δίζει τόν έλεύθερον περίπατον.

"Οσον άφορα τήν ύπόδεσιν, ό Κλήμης εύρίσκει 
«αισχρά» τά συνηθιζόμενα τότε σανδάλια,^ έφ ών 
έχαράττοντο χρυσά άναθέματα ή έρωτικοί άσπα- 
σμοί καί έν γένει διάχρυσοι καί διάλιθοι ματαιοτε- 
χνίαι, «τής πολλής βλακείας» δείγματα. Εις την 
γυναίκα αρμόζει λευκόν ύπόδημα, έν περιπάτφ δέ 
καί βεβαμμένον.

Ή ύπό τών γυναικών χρησος βαρυτίμων καί δια
φανών έσθήτων, μύρων καί πολυτίμων λίθων, ψιμ- 
μυθίων καί άλλοτρίων τριχών, ή δίκην πυργου Βα
βέλ άνύψωσις της κόμης καί ή βαφή αύτής,πόσας Ιε
ρεμιάδας δέν ύπηγόρευσαν κατά τής διαφθοράς τής 
παρούσης γενεάς, έν σχεσει πρός τήν αγνότητα η
μερών αρχαίων; . 3 Τ

Καί δμως «ούδέν καινόν ύπό τόν ήλιον»· άφ’ ης
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Και αί έταφικαί περίπλοκα! τών τριχών και αί 
άναδέσεις τής κόμης είς σειράς δέν άρμόζουσι, κατά 
τδν Κλήμεντα, είς τάς σεμνάς γυναίκας, διότι άλλως 
κα'ι δ ύπνος γίνεται μετά φόβου μή βλάβη ή κόμ- 
μωσις· άλλά και ή έπίΟεσις ξένων τριχών είναι άτο
πος, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει δ πρεσβύτερος ευ
λογών έπιθέτει τάς χείρας έπί ξένων τριχών καί 
συνεπώς ξένην κεφαλήν εύλογεΐ. Ού μόνον δ’ άτο
πος, άλλά καί βλαβερά είναι η βαφή τών τριχών, 
διότι αί βαφαί, δπως τά ψιμμύΟια, γηράσκουσι και 
μαρα.’νουσι τάς ταύτας μεταχειριζομένας, καΟιστώσαι 
αύτάς ώχρας καί άσθενικάς καί προξενοΰσι βυτίδας.

Καί τά μύρα, ών τά διάφορα έν χρήσει τότε είδη 
άναφέρει δ Κλήμης, μέ τά δποΐα δχι μόνον αί γυ
ναίκες αλείφονται, άλλά καί τά ένδύματα καί τάς 
στρωμνάς καί τούς οίκους βαίνουσιν, είναι σημεία 
άκολασίας, έκτδς έάν έχωσιν ιαματικήν δύναμιν.Όί 
μυρεψοί πρέπει νά έκδιώκονται τών εύνομουμένων 
πόλεων.

Τήν χρήσιν πολυτίμων λίθων θεωρεί δ Κλήμης 
«μειρακιώδες» καί &ταίς ήλιθίαις γυναιξί» προσή- 
κον αί ΧριστιαναΙ δέν αρμόζει «χρυσίφ κοσμείσθαι, 
άλλά τφΛόγφ». Και ή παρά φύσιν διάτρησις τών 
ώτων πρδς άπάρτησιν έλλοβίων καί πλάστρων (δηλ. 
ένωτίων) είναι άτοπος, διότι ούδέν άλλο κόσμημα 
αρμόζει διά τά ώτα, ή ή άληΟής κατήχησις !

Άφοΰ, λέγει δ Κλήμης, δ Χριστδς συνιστα νά 
μή μεριμνώμεν περί τροφής καί ένδυμασίας, πόσον 
δλιγώτερον πρέπει νά φροντίζωμεν περί φιλοκο- 
σμίας, χρωματιστών ένδυμάτων, πολυτίμων λίθων, 
κοσμημάτων, πλοκάμων τεχνητών, βοστρύχων έλι- 
κοειδών, ύπογραφής δφθαλμών (ήτοι βαφής ύπδ τά 
βλέφαρα διά μελαίνης τινδς σκευασίας), παρατίλσεως 
(δηλ. άποσπάσεως τριχών τοϋ σώματος), παραφυκι- 
σμοΰ (ήτοι καλλωπισμού τοΰ προσώπου διά φύκους, 
τ. ε. έρυθροΰ χρώματος κατασκευαζομένου έκ θαλασ
σίου φυτοΰ). Δι’ δλων αύτών τών μέσων αί γυναίκες 
μεταβάλ^ουσι τά πρόσωπά των είς προσωπεία. Συμ
περαίνει δ’ δ Κλήμης δτι δέν πρέπει νά φροντίζω
μεν διά τδν έξωτερικδν καλλωπισμόν, άλλά διά τδν 
καλλωπισμόν τής ψυχής μέ τδ κόσμημα τής καλο- 
καγαθίας καί διά τδν καλλωπισμόν τής σαρκδς μέ τδ 
κόσμημα τής έγκρατείας.

Ή σύντομος αύτη έπισκόπησις καταδεικνύει δτι 
οί αιώνες άντιγράφουσιν άλλήλους. "Ωστε άς μή 
μεμψιμοιρώμεν τόσον διά τήν διαφθοράν τοΰ αίώνός 
μας· τούναντίον, ή έποχή ήμών έχει άρετάς, τάς δ
ποίας δέν δύνανται νά έπιδείξωσιν αί προηγούμεναι 
γενεαί,άλλ’ έκ τών κακιών της καμμία δέν είναι νέα

Λημ.. ΛΙπαλάνος

ΙίΤΟΡΙΚΚ ΕΙΜΜ INIΪΓΙΕΒ
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Έν παντί τόπω καί χρόνω, άπό τών αρχαιότατων 
χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς, οί άναλαμβάνοντε; τήν 
διοίκησιν καί ποδηγέτησιν τών λαών, έχρησιμοποίουν 
τάς τε σωματικά; καί πνευματικά; αύτών δυνάμει; πρό; 
βελτίωσιν τής τύχης τών όμοιων των. Περικυκλούμενοι 
όμως, ώς τά πολλά, ύπό λαών αδαών καί απαίδευτων, 
ήναγκάζοντο νά έπικαλώνται ενίοτε τήν συνδρομήν τοΰ 
Άνωτάτου ’Όντος, καί νά προσποιώνται δτι μετελάμβα- 
νον άπδ τή; Θεία; προνοίκ; τά; άρχάς, άς έδίδασκον καί 
έφήρμοζον. Οΰτω δέ βλέπομεν δτι αί πρώται θρησκεϊαι 
δέν ήσαν ά)λό τι ή ύγιεινοί κανόνες καί παραγγέλματα, 
εφαρμοζόμενα κατά τά διάφορα κλίματα κα, έθνη, τά 
δ .εσπαρμένα έπί τής ύδρογείου σφαίρας. Αί πλ ύσεις π. χ. 
τά λουτρά, ή περιτομή, ή άποχή άπό τών κρεών, αί 
νηστεϊαι, ή άπαγόρευσις ειδών τινων τοοφής, ή άπου.ό- 
νωσις τών λεπρών, ή παρεμπόδισις τοϋ μεταξύ στενών 
συγγενών γάμου, κλπ. ούδέν άλλο είσίν ή ύγιεινοί κα
νόνες, ου; έκριναν άναγκαϊον νά έπιβάλλωσι κατά τάς 
διαφόρους έποχάς οί ιθύνοντες τά τής πολιτείας καί τής 
θρησκείας τών διαφόρων λαών.

Τό άρχαιότερον ύγιεινόν σύγγραμμα ολοκλήρου τοΰ κό
σμου, τούλάχιστον μετά τά άθάνατα έργα τών σοφών 
ήμών προγόνων, είνε τό ’Ινδικόν Βιβλίυν «Sestha», 
δπερ έξεδόθη άμα ώς οί άνθρωποι, φωτισθέντες έκ τής 
τέως σκοτίας καί όρμηθέντες έκ φιλανθρωπικών άρχών, 
παρετηρησαν δτι τά ελαττώματα καί έγκλήματα τών 
λαών ήσαν άπόρροια τής άκολασίας αύτών καί τής κακής, 
έξεως τοΰ σφάζειν τά ζώα καί καταβροχθίζει τάς σάρ
κας αύτών. Τό βιβλίον τοΰτο περιλαμβάνει, έν εί'δει νό
μου, σαφείς καί θεμελιώδεις διατάξεις τοΰ νά μή τρέ- 
φωνται οί άνθρωποι παρά μόνον διά τοΰ γάλακτος τών 
άγελάδων, τών αιγών καί τών προβάτων, διά χόρτων, 
διά καρπών καί όρύζης. Χαρακτηρίζει δέ ώς τι φοβερόν 
νά τρωγωσιν ουτοι τάς εαυτών τροφούς, ήτοι τάς αίγας, 
τά πρόβατα, τούς βοΰ; καί πάντα τά άλλα ζώα. Ποδς 
σύνταξιν δέ τοΰ νομοθετήματος τούτου, οί σοφοί Ίν&οί 
τής έποχής έκείνης ήχθησαν έκ τής μεγίστης θερμότη
τας τοΰ κλίματος τών ’Ινδιών, δπερ άντίκειται εις τήν 
κρεωφαγίαν, καί επιβάλλει τήν ΰπαρξιν τοιαύτης δια- 
τάξεως, ήτις καί σήμερον έτι έφαρμόζεται παρά τοϊς 
λαοϊς τών θερμών χωρών.

Ό Πυθαγόρας κα'ι οί οπαδοί αύτοΰ, μετήνεγκον ώσαύ- 
τως έν Έλλάδι τήν συνήθειαν τής άποχής άπό τών κρε
άτων, καί τήν συνήθειαν ταύτην βλέπομεν έπίσης συνι- 
στωμένην καί έν τοϊς συγγράμμασι τοΰ Πλάτωνος, τοΰ 
Ίαμβλήχου καί τοΰ Πορφυρίου, εις έκ τών μαθητών τοΰ 
οποίου, ό Φϊρμο:, έγένετο χριστιανός, έπί μόνω τώ λόγω 
τοΰ νά δύναται νά τρώγγι κρέας καί νά πίνη οίνον.

Παρά τοϊς Χαλδαίοις κα'ι τοϊς Αΐγυπτίοις, αί ύγιειναί 
άρχαί είχον χαρακτήρα ιερόν. Παρά δέ τοϊς Έβραίοις, 
εύρίσκομεν έπίσης τόν Μωνσήν συνιστώντα τήν τοποθέ- 
τησιν τών άσθενών καί τών στρατευμάτων έκτος τών 
πόλεων, τήν έπικάλυψιν διά χώματος τών άφοδευμά- 
των, προς άποφυγήν τής άποσυνθέσεως καί κακοσμίας 
αύτών, τήν ταφήν εις ικανόν βάθος ύπό τήν γήν τών έν 
σήψει εύρισκομένων ζωικών ούσιών καί τήν περιτομήν, 
ήτις έπεξετάθη είτα καί εις τους ’Άραβας καί τούς 
’Οθωμανούς, καί ήν τινα χαρακτηρίζει μέν ώς έθνικόν 
σύμβολον, καί ώς πολιτικήν κατάστασιν, άλλ’ ής τίνος

περιφρόνησιν πρός πάσαν σωματικήν έξασθένησιν. Διότι 
είνε γνωστόν δτι, έν Σπάρτγι κατεδικάζετο είς θάνατον 
παν τέκνον γεννηθέν άσθενικόν, δύσμορφον καί μή άρτι- 
μελές, επειδή έφρόνουν δτι δέν Οά έγίνετο καλός στρα
τιώτης. Αί ανθρώπινοι δ’ αύται θυσία*., αί γινόμεναι έν 
όνόματι τής πατρίδος άπεφασίζοντο ύπό τής Γερουσίας 
(ήτις άπετελεϊτο έξ είκοσι καί οκτώ άνδρών, ύπέρ τά 
εξήκοντα έτη γεγονότων καί ύπό τοϋ λαοΰ έκλεγομέ- 
νων) καί τών Εφόρων. Ή ούτως αύστηρά δμως αΰτη 
διάταξις βεβαίως είνε άξιοκατάκριτος τήν σήμερον, διότι 
καί μεγαλοψυχία καί άρετή καί μεγαλοφυία δύνανται 
κάλλιστα νά ύπάρχωσιν είς σώματα έξησθενηκότα, ά
σχημα καί πλημμελώς διαπεπλασμένα. Εύιυχώς δμως 
διά τήν Σπάρτην, αί θυσία*., αύται ήσαν σπανιώταται, 
έάν κρίνωμεν έκ τών ύπό τοΰ Λυκούργου λαμβανομένων 
ύγιεϊνών μέτρων πρός παρασκευήν ύγιών μητέρων καί 
καλώς διαπεπλασμένων καί ρωμαλαίων τέκνων.

Καθ’ήν έποχήν έζη ό μέγας ούτος νομοθέτης, κατά τόν 
έννατον π. X. αιώνα, αί νεαραί Σπαρτιάτιδες ήσκοΰντο 
έπίσης, δπως καί οί άνδρες, μέχρι τής έποχή; τοΰ γά
μου αύτών. Ή ουτω τραχεία δ’ αΰτη άγωγή τούτων 
παρεϊχεν αύταϊς κάλλο; σωματικόν καί ρώμην, καί 
ισχυροποιεί τά αισθήματα καί τό θάρρος, ών ενεκα αύται 
δέν είχον παντελώς άδυναμίας μητρικάς. «Εινε πολύ 
μικρά» έλεγε νεαρός στρατιώτης είς τήν μητέρα του, 
δεικνύων αύτή τήν σπάθην του. «Δεν εχεις παρά νά 
κόμης ετα βήμα περισσότερον» δηλαδή νά πλησιάσης 
έτι μάλλον πρός τόν εχθρόν, «διά νά τδν φθάση αΰτη», 
άπεκρίθη ή μήτηρ του. Άλλη δέ τις, παραδίδ,ουσα τήν 
άσπίδα είς τόν υιόν της, μέλλοντα νά έκστρατεύον) τώ 
είπεν: «ή τάν ή ίπι τάς» δηλ. ή ταύτην τήν άσπίδα 
διαφύλαττε γενναίω; μαχόμενος καί φονεύων τού; έχθρούς, 
ή δ’ άλλως πεφονευμένον νά σέ μετακομίσωσιν έπ’ αύ
τής, έξ ών άποδεικνύεται δτι καί παρά ταΐς γυναιξί τά 
φρονήματα ήσαν τοιαΰτα, ώστε προετίμων τόν ένδοξον 
θάνατον παρά τήν άτιμίαν τών εαυτών τέκνων.

Οί πολεμικοί χοροί, οί σωματικοί άγώνες, τά έν τώ 
Εύρώτα λουτρά καί τά έν ύπαίθρω δημόσια συσσίτια, 
είς ά ύποχρεωτικώς μετεϊχον καί αί γυναίκες τών Σπαρ
τιατών, άνέπτυσσον παρά ταϊ; γυναιξί δύναμιν τοιαύ- 
την, ήν άναγκαίω; μετέδιδον καί είς τά τέκνα αύτών.

Κατά τήν νομοθεσίαν ταύτην τοΰ Λυκούργου, άμέ- 
σως μετά τήν γέννησιν αύτών οί μικροί Σπαρτιάται, 
άνήκον είς τήν πολιτείαν μάλλον ή είς τούς γονείς των. 
Η πολιτεία υίοθέτει αύτούς καί αΰτη άνελάμβανε τήν 

άγωγήν καί άνατροφήν αύτών. Έάν τυχόν δ’ άπέθνη- 
σκον μετά τό δοκιμαστικόν ψυχρόν λουτρόν, δπερ έλάμ
βανον έν τώ ποταμώ, εύθύς άμέσως μετά τήν γέννησιν 
αύτών, οί γονείς έπαρηγοροΰντο πιστεύοντες δτι τό τέ
κνον αύτών ήτο άνωφελέ; είς τό έθνος. Έάν δμως έπέ- 
ζων, ασκούμενα άκαταπαίστως καί ύποχρεωτικώς, άπό 
τών πρώτων πα· δικών χρόνων, είς τάς βιαιότερα; τών 
άσκήσεων, δπως προσλαμβάνωσιν δύναμιν καί εύκαμ- 
ψίαν, άνυπόδητοι περιφερόμενο·, καί φοροΰντε; τό αύτό 
ένδυμα, χειμώνο; καί θέρους, ώς στρώμα μεταχειριζό- 
μενοι καλάμους, οΰς αύτοΐ ούτοι έκοπτον έκ τώά όχθών 
τοΰ Εύρώτα, καί ώς τροφήν λαμβάνοντες, άπαξ τής 
ημέρας, συνήθως τόν μέλανα ζωμόν (I), έν τοϊς δημο-

(1) ‘Ο [κέλας ζωμ,ός τών Σπαρτιατών, οστις ήτο ή προσφε- 
λεστέρα αύτών τροφή, ητο μίγμα αποβράσματος χόρτων μετά 
αλατος, δξους, στέατος χοιρίου καί μικρών τεμαχίων κρέατος. 
Ουτος ήδύνατο νά προξενήση αηδίαν είς πάντα άλλον, αλλ’ είς 
τούς Σπαρτιάτας έφαίνετο ήδύτατος, διότι τά γυμνάσια και αί 
ασκήσεις παρεΐχον αύτοϊς ίρεξιν.

ό κύριος σκοπός είναι ή καθαριότης. Τοΰτ’ αύτό δυνά- 
μεθα είπεϊν καί περί τών πλύσεων τοΰ σώματος καί 
τών λουτρών, άπερ μετριάζουσι μέν τήν θερμότητα τοΰ 
κλίματος, άλλά καί συντελοΰσιν είς τήν καθαριότητα 
τοΰ δέρματος καί τήν προφύλαξιναύτοΰ, έν ελλείψει κα
ταλλήλων ένδυμάτων άπό τινων δερματικών παθήσεων. 
Τοΰτ’ αύτό δυνάμεθα έπίσης είπεϊν καί περί τής άπο- 
μονωσεως τών λεπρών, ήτις έπεβάλλετο πρός έλάττω- 
σιν τών έπιβλαβών άποτελεσμάτων τοΰ μετ’ αύτών συγ
χρωτισμού, ώς καί περί τής άπαγορεύσεως πολλών ει
δών ζώων, ήν έθετο δπως φΟάσγ μικρόν κατά μικρόν 
εις τήν άποκλειστικήν χρήσιν τής φυτικής διαίτης. 
Παρόμοιόν τι δυνάμεθα είπεϊν καί περί τών πλεονεκτη
μάτων τών νηστειών, εις τινας περιπτώσεις τοΰ βίου, 
καί τής άποχή; άπό τοΰ οίνου, καί περί τής άπανορεύ- 
σεως τοΰ μεταξύ στενών συγγενών γάμου, ήν έθετο, δ- 
πω; έπιτύχη τήν έπαλλαγήν τών γενών καί τήν κα- 
τάπαυσιν κληρονομικών τινων νοσημάτων.

Έάν δέ πιστεύσωμεν εις τήν ιστορίαν, οί Σϊται ήκου- 
σαν πρώτοι τήν γλώσσαν τής λογικής. Είς δέ έκ τών 
άντ’.βασιλέων αύτών ό Κομφούκιος, ό έπιφανέστερος τών 
φιλοσόφων τής Κίνας, δστις ήκμασε 500 περίπου έτη 
π. X. (54—479), εύρέθη εις τήν άνάγκην νά έξαπα- 
τήση αύτούς πρός παραδοχήν ύγιεινής σοφής καί πεφω
τισμένης. Αί ήθικαί άρχαί καί αί συμβουλαί αύτοΰ, καί 
νΰν έτι άξιοθαύμαστοι, έπί μακράν σειράν έτών ήκολου- 
Οοΰντο μετά σεβασμοΰ, εΐ καί ή τύχη προώρως έγκατέ- 
λιπεν ένα τόσον μέγαν εύεργέτην τής άνθρωπότητος.

Τοΰτ’ αύτό δυνάμεθα είπεϊν καί διά τού; άρχαίου; 
Κρήτας, παρ’ οίς εύρίσκομεν, έν τή άρχαίιγ αύτών νο
μοθεσία. ύγιεινού; κανόνας όρθοτάτους : περί ένδυμασίας, 
τροφής, άσκήσεων τοΰ σώματος, άνατροφής τών τέ

κνων κλπ.
Οί Πέρσαι όφείλουσιν έπίσης νά ταχθώσιν είς τήν 

αύτήν κατηγορίαν πρός τού; Κρήτας, έν σχέσει πρός τά 
ήθη καί τάς ύγιεινάς διατάξεις. Έν τοϊς έργοις τοΰ 
Ξενοφώντος εύρίσκομεν σαφώς έκτεθειμένας άπάσας τάς 
μέριμνας, άς έλάμβανον ούτοι πρός παρασκευήν καλών 
πολιτών καί στρατιωτών. Παρ’ αύτοϊς πάντα τά παι- 
δία, πλούσια ή πτωχά, άνήκον είς τό Κράτος, καί τοΰτο 
άνελάμβανε τήν άνάπτυξιν, τήν ανατροφήν καί τήν δια
τροφήν αύτών. Το Κράτος άνελάμβανε νά συνηθίζη ταΰτα, 
δπως άντέχωσι καί ύπερνικώσι τήν πείναν, τήν δίψαν, 
τήν άκοασίαν τών διαφόρων ωρών τοΰ έτους καί τήν κό- 
πωσιν δλων τών άσκήσεων.

Τό ΰδωρ ήτο τό μόνον ποτον τών Περσών, κατά τήν 
παιδικήν αύτών ηλικίαν, καθ’’ ήν έτρέφοντο μόνον δι’ 
άοτου καί καρδάμου. Έν δέ τή έφηβική ήλικίρι ήσχο- 
λοΰντο άποκλειστικώς είς τάς άσκ,ήσεις τών δπλων καί 
τό κυνήγιον. Έκοιμώντο έν ύπαίθρω καί έτρωγον άπαξ 
μόνον τής ημέρας. Καί δμως ήσαν ισχυροί, ρωμαλαϊο·, 
τολμητία·, γενναίοι, άκατάβλητοι καί άπηλλαγμένοι 
ελαττωμάτων καί νοσημάτων. Άλλ’ ή λαμπρά αΰτη έ
ποχή τής Περσικής άκμής έπέπτρωτο νά λήξγ). "Απαξ 
έπιμηχθείς ό λαό; ούτο; τών ηρώων μετά τών Μήδων, 
οΐτινε; μετέδωκαν αύτοΐ;, μετ’ ού πολύ, τήν εαυτών 
μαλθακότητα καί τήν πολυτέλειαν, έξέπεσε τή; έαυ- 
τοΰ άξίας καί κατέστη λαό; σκλάβων.

Παρά τοϊς “Ελλησιν εύρίσκομεν τόν Λυκούργον μετά 
τής νομοθεσίας αύτοΰ, δημιουργοΰντα έν αύτω τόν δί
καιον καί άγαθοποιόν θαυμασμόν διά τόν ένάρετον πο
λίτην, τόν χρηστόν άρχοντα καί τον άκατανίκητον στρα
τιώτην, καί τήν σκληράν, ΐνα μή είπωμεν άπάνθρωπον,
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σιοις συσσιτίοις,^έν οϊς έπεκοάτει πάντοτε μεγάλη λ·- 
τοτης, κχί εν οί; 3sv ητο συγχεχωοημένον είς ούΛένζ 
μτ)ό είς αύτούς τούς Βχσςλεΐς, ΐνχ μή μετέχωσ'.ν, έξω- 
φούντο ενωρίς είς τάς μεγαλειτέρας στερήσεις, είς’τό 
να υπερνικώσι τάς άλγηόόνας, τήν πείναν', τήν δίψαν, 
την κόπωσή καί τήν δριμύτητα τώ·< διαφόρων ώοών 
τοΰ έτους. '

Ουτω δε οί νέοι Σπαρτιαται δέν έγνώριζον ούτε τήν 
ακολασίαν, ούτε τήν ήδυπάΟειαν, ού'τε τήν άποαγίαν 
ούτε τήν οίνοφλυγίαν. Πάντα δέ ταΰτα έπί τή βάσε· ύ- 
γιεινών άρχών καθορισθέντα, έπέβαλε διά νόμου ό Λυ
κούργος, διότι ήΟελεν, όπως ό μόνος καί κύρως σκοπός 
του βίου τών Λακεδαιμονίων $ ή παρασκευή καί μόο- 
φωσις ανδρείων προμάχων τής πατρίδος. Θεωοών αύτού- 
περιστοιχιζομένους ύπό, εχθρών, ήθελε νά καταστήση 
τουτους αληθείς στρζτιώτας, όπερ καί επέτυχε. “Οπω- 
σκληραγωγήση δ’ έτι μάλλον τά'παιδία, πλήν τών ά- 
σκησεων, καθυπέβαλε ταΰτα καί είς σκληράς δοκιμα
σίας. Εμαστιζον ταΰτα ενώπιον τοΰ βωμοΰ'τής Άφ'οο- 
οιτης και τα ύπομένοντα τούς πόνους έβράβευον. Πολλά 
τούτων άπέθνησκον έκ τών μαστιγώσεων, άλλ’ ούδείς 
στεναγμός άπεκάλυπτε τάς όδύνας αύτών. Ουτω δέ βλέ 
πομεν, δτι ώς πρός τήν δεξιότητα τοΰ χειρισμού τών 
οπλών, την πολεμικήν τέχνην, τήν άντοχήν, τό φεοέ- 
πονον, τό φιλοκινδυνον καί τήν καταοοόνησιν τοΰ θχνχ- 
του, ούδείς άλλος λαός έν Έλλάδι, ‘κατά τήν έποχήν 
εκείνην, ύπήρχεν ύπέρτερος τών Σπαρτιατών. Άλλ’ αί 
ασκήσεις αύται έμιγνύοντο καί μέ άλλας διαφόρου εί'- 
οους. Η εύγενής καί πολεμική μουσική, καθ’ήν έδιδά- 
σκοντο^να παίζωσι τόν αύλόν καί τήν λύραν, νά ψάλ- 
λωσιν υμνους ιερούς καί ποιήματα, μόνον πολεμικά, ήτο 
ή^μόνη ευχαριστησις τών Σπαρτιατών κατά τάς ώρας 
τής απο τών γυμνασίων άναπαύσεως. Παρ’ αύτοΐς εύ- 
γλωττια ητο ή δύναμις, ή δέ σαφήνεια καί ή βραχυ
λογία, έν ταΐς έκφράσεσι τών διανοημάτων, έξήχθη είς 
τόν ύπατον βαθμόν ούδείς στολισμός έν τοΐς λόγοις αύ- 
των, ούδεμία μακρυγορία έν ταΐς έκφράσεσιν ώς άποδει- 
κνυουσι τά απαράμιλλα ρήματα «Μόλων καί «ή 
ταν ή ίπ! τάς».

Μετά τήν άκραν φιλοπατρίαν καί τήν καταφρόνησιν 
του πονου καί τοΰ θανάτου, έδιδάσκο/το πρό πάντων οί 
νέοι, να σεβωνται τούς γέροντας, τοΰθ’ δπερ ήτο άναγ- 
καιοτατον είς πόλιν, έν ή σχεδόν δλοι οί άρχοντες ήσαν 
γέροντες, καί έν ή ,οί νόμοι δέν ήσαν γραπτοί, άλλ’ά- 
πηγγελοντο έκ στόματος τών πρεσβυτέρων.

, Κατα τό εικοστόν έτος τής ηλικίας των οί νέοι κατε- 
τασσοντο είς τό στράτευμα καί έξετέλουν ένεργόν στρα
τιωτικήν υπηρεσίαν είτε έντός τών ορίων τής Λακωνι
κής, είτε έκτός αύτής, μέχρι τοΰ τριακοστοΰ, οπότε με- 
τεβαινον είς τήν έφεδρείαν. Κατά τό τριακοστόν έτος 
ένυμφεύοντο καί τότε μόνον άπελάμβανον τών πολιτι
κών, δικαιωμάτων, οδέ μή νυμφευόμενος δέν έτιμάτο. 
Η έν τή έφεδρειρρ καί τή εθνοφρουρά ύποχρέωσις αύτών 

έξηκολούθει μέχρι τοΰ εξηκοστού έτους, οπότε έληγε τό 
στρατιωτικόν αύτών στάδιον. Έκτοτε δέ ήσχολοΰντο 
περί την, διαχειρισιν τών δημοσίων πραγμάτων καί τήν 
άνατροφήν τών παίδων.

Μετά τοιαυτην λοιπον ύγιεινήν διάπλασιν καί άνά- 
πτυξιν δυναταί τις νά έκπλαγή πώς οί Σπαρτιαται ύ- 
πήρξαν οί ωραιότεροι, οί ρωμαλαιότεροι, οί σοφότεροι 
καί οι πλέον ένάρετοι τών Ελλήνων τής έποχής έκείνης ;

Αλλά καί παρά τοΐς δλλοις “Ελλησιν, ώς έπίσης καί 
παρά τοΐς Ρωμαίοις, εύρίσκομεν κατά τήν άρχαιότητα

τας^γυμναστικάς άσκήσεις καί τά λουτρά έν μεγίστη 
τιμή και εφαρμογή. Μεγάλοι καί μικροί πάντες ή'- 
σκοΰντο, καί έλούοντο μετά ζέσεως καί'πάθους κατά 
τους χρόνους τής ακμής τών δύο τούτων εθνών. Τά διά
φορα Στάδια καί Γυμνάσια ή γυμναστήρια τής άρχαιότη- 
τος εχρησίμευον διά τάς άσκήσεις, μεγαλοπρεπή' δ’ οί- 
κοόου,ηματα, λουτήρες ή βαλανεία καλούμενα ήσαν ποο 
ωρισμενα διά τά ξηρά ή ύγρά λουτρά. Τά έοείπια τών 
ελληνικών βαλανείων καί τών λουτήρων τοΰ Νέρωνος, 
του Αγριππινου, τοΰ Διοκλητιανοΰ, τοΰ Τίτου τοΰ 
Τραϊανού καί,άιλων μαρτυροΰσιν έτι καί νΰν περί τή; 

μεγαλοπρεπείας τών οικοδομημάτων τούτων. Παοα τοΐς 
αυτοΐς λαοΐς, καί ιδίως παρά τοΐς Ρωμαίοις, βλεπομεν 
επίσης τού; άγορανόμους, επιφορτισμένους τήν έξυγίανσιν 
τών κατοικιών καί τών πόλεων, καί μεριμνώντας έξ ίσου 
πε^ι . ή, καλής κατασκευής τών ύόραγωγείοιν, τών υπο
νόμων καί τών δημοσίων άγορών, ώ; καί περί τής ίδού- 
σεως των κοιμητηρίων κλπ. Έπί τή πίστει δέ μελλ'ού- 
σης ζωής καί έπί τή ιδέα αιωνίου άνταμοιβής ό Χοιστια- 
νισμός έπέβαλλε μετέπειτα τάς ύγιεινάς αύτοΰ άρχάς. 
Ουτος έπροστάτευε καί διετήρει τό σώμα άνυψών' καί 
σωζων ,τήν ψυχήν. Εντεύθεν προέκυψεν ύγιεινή καθαοά, 
όχι πλέον ενός Εθνους ή μιας κλάσεως άτόμων, αλλά 
συντεταγμένη πρός τό συμφέρον καί έκείνων, οίτινες 
υπεφερον έκ στερήσεων καί νόσων, καί έκείνων οίτινες 
ήδύναντο ,νά ώσι θύματα τών ιδίων αύτών παθών καί 
έλαττωμάτων.

Η Εκκλησία ίδρύουσα τήν ειδικήν αυτής διαιτητικήν 
τής νηστείας καί τδν μοναχικόν βίον, ούδέν έπραξεν 
έναντίον τών φυσιολογικών νόμων. Τούναντίον δέ μάλι
στα,υπήρξεν εύνοϊκή πρός τούς νόμους τούτους. Διότι 
καιά τήν διάρκειαν τών νηστειών, παρέχει είς τά πε
πτικά ημών όργανα, τά έν καταπονήσει εύρισκόμενα 
εκ τών λίαν ρωστικών τροφών τοΰ χειμώνος, τόν ά'ναγ- 
κα,ΐον χρόνον όπως άναπαυθώσι και προπαρασκευασθώσι 
διά τάς νέας δοκιμασίας τής θερμότητος τής άνοίξεως 
καί τοΰ θέρους. Διά τών τοιούτων νηστειών, τών καθιε
ρωμένων, είτε πρό, είτε μετά τάς μεγάλας έορτάς, πα
ρέχεται είς τόν στόμαχον μείζων δύναμις καί πλείων 
ένεργητικότης,, διά τε τάς παρελθούσας παρεκτροπάς 
και τας μελλούσας τοιαύτας.

, Έν τοΐς Μοναστηρίοις εισέρχονται συνήθως, κατά 
μεγα μέρος, άν όχι έν συνόλω, τά εξημμένης φύσεως ’ 
άτομα, τά μελαγχολικά, τά έξησθενημένα καί φιλά
σθενα, ,απερ ούδέν ποθητόν στοιχεΐον άναπαραγωγής 
κο£ταλεΐ7υου<τιν όπισθεν αύτών.

ΣΟΛ. Ν. ΧΜΤΝΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΙ

Έν σχέσει πρός τήν έξάσκησιν τέχνης τινός 
αντιμέτωπα πρόκεινται δύο συστήματα, τό τής έπαγ- 
γελματικής έλευθερίας καί τό περιοριστικόν σύ
στημα.

Κατά τό πρώτον εκχστος δύναται νά έκλέξη 
οίανδήποτε τέχνην βούληται, νά έξασκήση ταύτην 
δπου καί δπως θέλει. Ό έπαγγελματίας ‘ άφίεται 
έλεύθερος νά διαρρύθμιση τά τής παραγωγής καί έν
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Λί συντεχνίαι ήσαν συνεργατικαι ενώσει, έπαγ
γελματιών άνηκόντων είς τόν αύτον ή συγγενή κλά- 
δον’έργασίας χάριν κοινής ύποστηρίξεως τών ύλι- 
κών συμφερόντων τής τέχνης των κατα πρώτον λό
γον άλλ’ έπίσης τών κοινωνικών καί πολιτικών.

Αύται περιλαμβάνουσι τούς μαστορους, συντρόφους 
καί τούς μαθητευομένους. Οπως καταλαοη τις θε- 
σιν τινά τοιαύτην άπητεΐτο ή έκπληρωσις ωρισμε- 
νων διατυπώσεων. Ή θέσις τοΰ μαθητευομένου καί 
συντρόφου έχρησίμευεν ως προπαρασκευαστικόν αχο- 
λείον διά τήν θέσιν τοΰ μαστόρου.

Έφρόντιζον διά τά συμφέροντα τών μελών των, 
δπως έκαστον έχη έργασίαν καί άποκτήση οικονο
μικήν άνεξαρτησίαν· παρεΐχον τά μέσα τής συντηρή- 
σεως είς τούς άσθενοΰντας. Άλλ’έκτός τοΰ ιδιωτικού 
αύτών χαρακτήρος, αί συντεχνίαι έγένοντο^ καί όρ
γανα τής πολιτείας άποκτήσασαι διοικητικήν δύνα- 
ναμιν είς αύτάς άνετίθετο ή φροντίς πρός προαγω
γήν τής τέχνης, είς αύτας ητο έπιβεολημενη και η 
μέριμνα διά τό συμφέρον τών καταναλωτών, έν φ 
έπέβλεπον ϊνα μή φέρωνται είς τήν άγοράν έμπορεύ- 
ματα κακής ποιότητος. Βαθμηδόν άπέκτησαν καί δι
καστικήν έξουσίαν· αί διαφοραί μεταξύ τών μελών 
ώς καί μεταξύ έργατών καί προϊστάμενων υπεβαλ- 
λοντο είς συντεχνικόν δικαστηριον.

ΤΙ τήρησις τών κανονισμών ητο ανατιθεμένη είς 
αύτάς τάς συντεχνίας· έπίσης έξήσκουν άστυνομικήν 
έπιτήρησιν έπί τών ηθών.

"Οπως γίνη τις μάστορης, άπητεΐτο τεχνική προ- 
παίδευσις, άμεμπτος βίος, γέννησις έν γάμφ καίπολ- 
λάκις ειδική έξέτασις. _

Μόνον δ άνήκων είς συντεχνίαν έδικαιούτο να έξα
σκήση τέχνην τινά καί ένταύθα κεΐται ο σπουδαιότε
ρος περιορισμός τής έλευθερίας. "Οπως έξασκηση τις 
τέχνην τινά άπητεΐτο νά είσέλθη είς συντεχνίαν, έκ 
τής θελήσεως τής οποίας έξηρτάτο ή παραδοχή του. 
ΙΙολλάκις δθεν συνέβαινε νά άποκλείωνται ίκανώτα- 
τοι, τούς οποίους αί συντεχνίαι δέν έπεθύμουν νά έ- 
χωσι συναγωνιστάς.

Τό κακόν έμεγεθύνθη βραδύτερον, καθ’ δσον αί 
συντεχνίαι άπώλεσαν βαθμηδόν τόν άρχικόν αύτών 
χαρακτήρα.

Άπετέλεσαν έπί τέλους κεκλεισμένα σωματεία, 
ένθα ή είσοδος κατήντησε κληρονομική προτιμωμέ- 
νων τών συγγενών τών μελών και παρεμβαλλόμενων 
άνυπερβλήτων πολλάκις δυσχερειών διά την παρα
δοχήν νέου μέλους. n

Είνε μ’ δλα ταΰτα άναμφισβήτητον γεγονός δτι 
αί συντεχνίαι κατά τήν έποχήν έκείνην τής έλλεί- 
φεως άσφαλείας, άπεδείχθησαν έξόχως εύεργετικαί 
καί συνετέλεσαν τά μέγιστα είς τήν άνάπτυξιν τής 
τέχνης, έπιβάλλουσαι ώρισμένας υποχρεώσεις περί 
τήν έκτέλεσιν, άπαιτούσαι ώρισμένην μάθησιν παρά 
τοΰ έπιδιώκοντος τήν θέσιν τεχνίτου. Τό σύστημα 
δέν ήδυνήθη νά έπιζήση τού τελευταίου, αίώνος. Ή 
γαλλική έπανάστασις διεκήρυξε τήν πλήρη έλευθε- 
ρίαν καί κατήργησε τάς συντεχνίας. Τό παράδειγμα 
πανταχοΰ ήκολουθηθη.

γένει κανονίση τά τοΰ έπαγγέλματός του. Κατά το 
δεύτερον τούναντίον ή πολιτεία έπιδρα, διακανονί
ζει καί έπιτροπεύει· αυτή αναλαμβάνει τήν φροντίδα 
διά τά συμφέροντα τών έπαγγελματιών καί κατανα
λωτών. Ή έπενέργεια τής πολιτείας παρουσιάζεται 
ύπό δύο μορφάς· ύπό τήν τών συντεχνιών, καθ’ ήν 
ούδείς δύναται νά έξασκήση ώρισμένο,ν έπάγγελμα 
χωρίς νά άνήκη είς συντεχνίαν, καί ύπό τήν τής 
έξαρτήσεως του δικαιώματος πρός έξάσκησιν έξ 
ειδικής παραχωρήσεως έκ μέρους τής πολιτείας.

Ή έλευθερία άποδεικνύεται δτι άποτελεΐ τήν ορ
θήν βάσιν καλοΰ έπαγγελματικοϋ συστήματος, ιδίως 
ύπό τάς παρούσας οίκονομικάς καί κοινωνικάς σχέ
σεις. Αυτή δίδει τήν μεγίστην δυνατήν ώθησιν είς 
τόν παραγωγόν, δπως καλύτερον καί έπωφελέστερον 
διαρρύθμιση τά τής έργασίας του, δπως πλειότερον 
καί καλύτερον παραγάγη, δπως είσαγάγη πάσαν 
βελτίωσιν καί άκόμη δπως νέον έφεύρη. Αΰτη δη
μιουργεί ίσον διά πάντας δίκαιον ούδείς αποκλείεται 
είς τό νά άναπτύξη τήν έφευρετικότητά^ του, τήν 
ευφυΐαν του, τήν φιλεργίαν του, έν γένει άπαντα τα 
προτερήματα του καί έπιδιώξη έκ τούτων νόμιμον 
όφελος.

Άλλ’ ϊνα ύπάρχη έλευθερία δέν άπαιτεΐται όπως 
αύτη ή άπόλυτος καί άνευ οίουδήποτε περιορισμού, 
ώς έδίδασκον οί φυσιοκράται· τό τοιοΰτον Οά ητο 
πολύ έπικίνδυνον. Ή έλευθερία είναι δεκτική πολ
λών περιορισμών, οίτινες δύνανται νά διαφέρωσι 
κατά τά διάφορα συστήματα ποσοτικώς καί ποιοτι- 
κώς. Τό σύστημα τής έλευθερίας διακρινεται άπό τοΰ 
έτέρου καθ’ δσον ένταύθα οί περιορισμοί άποτελοΰσι 
πάντοτε τάς έξαιρέσεις, έπιβάλλονται ύπό τοΰ νόμου 
χωρίς νά άφίενται είς τήν κρίσιν τής διοικήσεως καί 
νομοθετούνται χάριν τοΰ κοινοΰ συμφέροντος.

Οί περιορισμοί ούτοι είσί διαφόρου φύσεως. Δυναν- 
ται νά συνίστανται είς τήν μονοπώλησιν ειδών τινων 
ώρισμένα είδη κηρύσσονται ύπό τοΰ κράτους μονο
πώλια, είς τήν έξάρτησιν τής ίδρύσεως έργοστασιων 
τινών έκ διοικητικής άδειας, είς τήν παρακώλυσήν 
τής πωλήσεως έπικινδύνων τινών ειδών, είς την 
άνάγκην έξετάσεων διά τήν έξάσκησιν έπαγγελμά- 
των τινών κ.τ.λ.

Ή ιστορία τών τεχνών καί ιδίως τών συντεχνιών 
είναι λίαν ένδιαφέρουσα- δυστυχώς ο χώρος δέν μου 
έπιτρέπει τοιαύτας παρεκβάσεις, θέλω μόλα ταΰτα 
είπη δλίγα τινά περί τών συντεχνιών, χάριν τής κα- 
τανόήσεως τών έλευθέρων ένώσεων περί ών ή πα
ρούσα μελέτη.

Αί συντεχνίαι είσί γέννημα καί θρέμμα του με- 
σαιώνος (zuenfte έν Γερμανίφ, comfrairies έν Γαλ
λία έν ’Ιταλία είς έκάστην πόλιν ιδιαίτερον ονομα 
consorterie, matricole, fraglie, collegi, compagnie, 
maestranze, conimunita, fratene) καθ’ δσον τα 
collegia corpora opificium καί artificium τής 
Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως ήσαν διαφόρου φύ
σεως σωματεία χωρίς έπαγγελματικόν χαρακτήρα, 
τεταγμένα μάλλον ύπό τής πολιτείας χάριν βοήθειας 
αύτής.
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Έν Αύστρία μ’ δλα ταΰτα καί νδν διά τής νεαράς 

τής 15 Μαρτίου 1883 διά τάς τεχνικάς έργασίας 
πλήν έν τοΐς έργοστασίοις έπιβάλλεται ή σύστασις 
συντεχνιών. Ό νόμος επιδιώκει διά τούτου τήν κα- 
λυτέραν διαρρύθμησιν τών μικρών έπαγγελμάτων 
καί τήν προστασίαν καί προαγωγήν τών συμφερόν- 
αων τών άνηκόντων είς τάς τάξεις ταύτας. Μεταξύ 
δμως τών συντεχνιών τούτων καί -ιών τοΰ μεσαιώνος 
ύπάρχει ή διαφορά, δτι έπί τούτων ή παραδοχή ώς 
μέλους έξηρτάτο έκ τής θελήσεως τών συντεχνιών, 
ένφ κατά τδν Αύστριακδν νόμον έκαστος άρχίζων 
τέχνην τινά αποτελεί δικαιωματικώς μέλος τής συν
τεχνίας τής τέχνης ταύτης.

Ό Αύστριακδς νόμος διακρίνει τά έπαγγέλματα 
είς έλεύθερα, δι’ ών τήν έξάσκησιν άρκεΐ ή απλή

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣ
Ή κυρία Κέννεθ Μπράουν, καίτοι γνωστή μόνον 

έν τφ φιλολογικφ κόσμφ τής ’Αμερικής δπου καί θεω
ρείται Άμερικανίς, είνε Έλληνίς τήν καταγωγήν, καί 
έλληνικωτάτων αισθημάτων. Έγεννήθη έν Κων)πό- 
λει καί νεωτάτη άπήλθε είς Νέαν Ύόρκην έλκυ- 
σθεΐσα έκ τών μεγάλων προόδων τής γυναικδς 
έν τφ Νέφ Κόσμφ. Κατ’ άρχάς μέν ήθέλησε νά 
γείνη ιατρός, κατόπιν δμως έπεδόθη είς τήν φιλο
λογίαν, άκολουθοΰσα τδν δρόμον τών γραμμάτων ώς 
μάλλον άρεστδν ή τδν τής έπιστήμης. ’Ίσως ή υγεία 
της νά τήν έπηρέασεν ή ίσως καί πάλιν διότι ήτο πε- 
πρωμένον.Κατ’ άρχάς είργάσθη είς τήν «Άτλαντίδα,» 
άλλά μετά δλίγους μήνας άπήλθε τών γραφείων τής 
έλληνικής έφημερίδος καί έλαβε θέσιν διδασκαλίσ- 
σης τής γαλλικής γλώσσης είς εν τών άρχαιοτέρων 
παρθεναγωγείων τής Νέας 'Γόρκης, δπου καί έπε
δόθη είς τήν έκμάθησιν τής άγγλικής γλώσσης. Είς 
τήν σχολήν έδίδασκε μέχρι μεσημβρίας, καί κατόπιν 
έπί τρεις ολοκλήρους ώρας είργάζετο είς τήν άγγλι- 
κήν. Τοιουτοτρόπως κατώρθωσε έντδς τεσσάρων έτών 
νά είσέλθη είς τδ Πανεπιστήμιον τής Νέας Ύόρκης 
καί νά μελετήση τήν πρόοδον τοΰ άγγλικοΰ μυθιστο
ρήματος, πάντοτε έξακολουθοΰσα νά διδάσκη. Τδ 
1904 συνηντήθη μετά τοΰ κ. Κέννεθ Μπράουν, γνω
στού μυθιστοριογράφου καί μετά έν έτος άπήλθε τής 
σχολής διά νά γείνη σύζυγος του.

Εύθύς μετά τδν γάμον της, ή υγεία της ήτις ποτέ 
δέν ήτο πολύ καλή, έχειροτέρευε καί ήναγκάσθη έπί 
έτος νά μένη μετά τοΰ συζύγου της είς τά δρη 
τής Βιργινίας. Καίτοι οί ιατροί είπον δτι ή κυρία 

Οέλησις, καί είς τοιαΰτα, έξαρτώμενα έξ ιδιαιτέρας 
κυβερνητικής άδειας.

Λίαν ένδιαφέρουσα Οά ήτο έπίσης ή μελέτη τών 
συντεχνιών έν Έλλάδι έπί Τουρκοκρατίας. Αύται 
άπέκτησαν πολλά πολιτικά δικαιώματα καί άπε- 
λάμβανον πολλών προνομίων. Έν Ζακύνθφ οί άρ- 
χιτεχνϊται τών αρτοποιών διετίμων τδν άρτον, τών 
υποδηματοποιών έπηγρύπνουν διά τήν κατεργασίαν 
τών δερμάτων καί τομαρίων. Αί συντεχνίαι ήρχοντο 
αρωγοί έν περιπτώσει άσθενείας καί θανάτου. Τδ 
συνάφιον τών έν Κωνσταντινουπόλει γουναράδων 
συνετήρει τήν έν Πάτμφ σχολήν, τδ συνάφιον τών 
έν Σμύρνη βουτσάδων άνέλαβε τήν προστασίαν κα'ζ 
διοίκησιν τής έν Νάξφ σχολής τοΰ Άγ. Ελευθερίου.

Α. ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

ΕΝ ΤΗι ΞΕΝΗι
Κέννεθ Μπράουν έπαθεν έκ φθίσεως, αύτή ή ιδία ού
δέποτε τδ έπίστευσε καί έπί έν έτος δέν έκαμε τί
ποτε άλλο είμή νά περιποιήται καί περιθάλπη τήν 
ύγείαν της. Τοιαύτην δέ δύναμιν είχεν έφ’ έαυτής 
ώστε μετά έν έτος έθεωρήθη τελείως έκτδς κιν
δύνου. ’Έκτοτε άρχεται τδ φιλολογικόν της στάδιον.

Έπί τίνα χρόνον έγραψε διάφορα άρθρα περί τής 
Όθωμανίδος γυναικδς καί αί άμερικανικαί έφημερίδες 
έθεώρησαν τά άρθρα αύτά ώς τά καλλίτερα έπί τοΰ 
θέματος έκείνου. Έμψυχωθεισα έκ τής έπιτυχίαςήν τά 
άρθρα της είχον συνέγραψε μετά τοΰ συζύγου της 
τδ πρώτον της μυθιστόρημα ύπδ τδν τίτλον «Ό Πρώ
τος Γραμματεύς» τδ όποιον εύθύς έδημοσιεύθη είς 
τδ περιοδικόν «Associadel Smelay Magazine» τδ 
όποιον έχει έν έκατομμύριον εκατόν χιλιάδας συνδρο- 
μητάς (1,100,000). Τδ μυθυστόρημα τοΰτο έξεδόθη 
τώρα είς τήν ’Αμερικήν είς βιβλίον καί θά έκδοθή 
έπίσης είς τήν ’Αγγλίαν έντός δλίγου. Πρδς τδ πα
ρόν ή κυρία Κέννεθ Μπράουν έργάζεται είς έν άλλο 
μυθιστόρημα τδ όποιον θά είνε έτοιμον μετά έξ μή
νας. Καίτοι ό «Πρώτος Γραμματεύς» λαμβάνει μέρος 
έν Τουρκία, τδ δεύτερον μυθιστόρημα τής Έλληνίδος 
Συγγραφέως έκτυλίσσεται είς τήν Τουραίνην τής 
Γαλλίας, δπου ό κύριος καί ή κυρία Κέννεθ Μπράουν 
έζησαν τδ παρελθόν έτος.

Αύτδς είνε έν όλίγοις ό φιλολογικός βίος μιας 
Έλληνίδος έν τή ξένη. Ή Ελληνική Έπιθεώρησις 
είνε εύτυχής δτι τήν παρουσιάζει σήμερον είς τδν 
έκλεκτδν κύκλον τών άναγνωστών της.

Ό καλώς άνατεθραμμένος, είς τάς συναναστροφάς δέν 
έχει τό δικαίωμα νά έξετάση τόν ιδιωτικόν βίον τοΰ 
άλλου, νά είρωνεύηται, νά κατηγορή, νά συκοφαντή καί 
νά διαβάλλη τόν μέν καί τόν δέ καί, είς βάρος τρίτου, 
νά προξενή τόν γέλωτα έπιδεικνύων τό νοσώδες πνεΰμα 

αύτοΰ.Είς τό σαλόνι τής Θεοτόκη ή ομιλία ήτο πάντοτε περί 
τοΰ καλοΰ, τοΰ ωφελίμου, τοΰ ωραίου, τοΰ άληθοϋς. Διό, 
καθ’ ά ιστορεί ό Μάριος Πιέρης, διενυκτέρευον οί θα· 
μώνες θαυμάζοντες τό λέγειν τής Θεοτόκη, προκειμένου 
περί ωφελίμων θεμάτων. Τό σαλόνι της ήτο σχολή άγω- 
γής καί μορφώσεως καί έκπα.δεύσεως.

’’Ελθωμεν είς τά φιλολογικά της έργα. Είς τό σαλόνι, 
φυσικώ τφ λόγφ, έγένοντο ένίοτε φιλολογικά! έριδες καί 
σοβαραί λογοκρισίαι. Άναφεοομεν . μίαν. ΤΗτο ή Θεο
τόκη άκόμη κυρία Μαρίνη, οτε άφίκετο είς ’Ενετίαν ό 
Στέφανος Άρτεάγας, ίσπανός Ιησουίτης, άνήρ γραμμά
των, οστις ήτο κάτοχος τής ιταλική; καί είς τήν γλώσ
σαν ταύτην έγραψε: Rivoluzioni del teatro musi
cale italiano, dalla sua origine fino al presente, 
ένεκα τοΰ οποίου άπέκτησε φιλολογικήν φημην. Ό ίσπα
νός ούτος αύστηρώς έκρινε τούς μεγαλειτέρους τών χρό
νων του ίταλούς δραματικούς ποιητάς, ιδίως δέ τόν Άλ- 
φιέρην καί τόν Μόντην. ’Εν ταϊς έσπερίσι τής Θεοτόκη 
ό Άρτεάγας ύπεστήριξε πρός τοΐς άλλοις, δτι ή Μύρρα 
τοΰ Άλφιέρη δέν είχε δραματικήν άξίαν, δέν ήτο τρα- 
γφδία. Ή Θεοτόκη, ή οποία έθαύμαζε τόν μέγαν τής 
’Ιταλίας τραγικόν ώς πεφιλημένον φίλον της, άντέκρουεν 
έρρωμένως τάς επικρίσεις τοΰ ίσπανοΰ λογοκρίτου. Δέν 
ήρκεσαν αί έν τώ σαλονίφ συζητήσεις. Ό Άρτεάγας έ- 
δημοσίευσε διά τοΰ τύπου έπιστολιμαίαν διατριβήν περί 
τής Μύρρας τοΰ Άλφιέρη πρός τήν Θεοτόκη, ήτις άμέ- 
σων άπήντησε δι’ έτέρας έπιστολιμαίας διατριβής ύπερα- 
σπίζουσα τοΰ Άλφιέρη τήν Μύρραν. Τό έργον τοΰτο ήτο 
τό πρώτον, τό όποιον ή Θεοτόκη έδημοσίευσεν. Έτυχε 
βεβαίως γενικής έπιδοκιμασίας, ή'ρεσεν είς τούς·λογίους, 
άλλά δέν έπεισε τόν ίσπανόν λογοκριτήν.

Ό Άλφιέρης διαφυλάττων μνήμην εύγνώμονα πρός 
τήν διαπρεπή φίλην του Κερκυραίαν, ηύχαρίστησεν αύ

τήν δεόντως.Ή Θεοτόκη έξηκολούθει τό πρωί κεκλεισμένη έν τφ 
θαλάμφ της, νά καταγίνηται σοβαρώς είς μελέτας καί 

συγγραφάς.’Εν Γαλλίιη, κατά τόν δέκατον έβδομον αιώνα, παράρ
τημα τής συναναστροφής καί λογοπαίγνιον, γινόμενον 
φιλολογικόν, κατά τήν έκφρασιν τοΰ Έρνέστου Μάζη, 
ήσαν τά Portraits τής δουκίσσης Montpensieur τής 
λέγομένης Μεγάλης Δεσποινίόος, Grande Mademoi
selle, ήτις, πρό; τοΐς άλλοις πονήμασιν είχε συγγράψη 
πολλάς εικόνας έπιφανών καί συγχρόνων, αί όποΐαι εί
χον άποκτήση δημοτικότητα. Άλλά δικαίως έθύμωνεν 
ό τεχνοκρίτης Sainte-BeUVe, οσάκις έλέγετο ότι αύ
ται ένέπνευσαν τούς άθανάτους χαρακτήρας τοΰ La 
Bruyere. Κατά τόν δέκατον δγδοον αιώνα αύται αί 
φιλολογικά! εικόνες, Portraits, έγένοντο έκ νέου τοΰ 
συρμού καί πολλοί κατεγίνοντο είς συγγραφήν. Ή περι
βόητος D’ Epinay, ή φίλη φιλτάτη τοΰ Grimm, τοΰ 
RoUSSeaU καί πολλών άλλων ένδοξων, ιστορεί, δτι τό 
είδος τοΰτο τής φιλολογίας ήτο έκ τών καλλίτερων δια
σκεδάσεων πολλών συναναστροφών τών χρόνων της. Ό 
Moliere δμως θέτει τά Portraits μετχξύ τών άναπο-

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝ1ΔΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ιθ AlfiNA

(Συνέχεια)
Ό Μέγας στρατηλάτης καί καταχτητής Ναπολέων 

ένώ έν όνόματι της ελευθερίας έπολέμει, ούχ’ ήτταν, 
άφ’ ού κατέλυσε τήν ένδοξον γηρχιοτάτην Ένετικήν Πο
λιτείαν καί επ’ ολίγον διετέλεσε κυρίαρχος αύτής, τή 
6)17 ’Οκτωβρίου τοϋ 1797 έτους, δυνάμει της συνθή
κης τοΰ Καμποφορμίου, τήν έπωλησεν είς τήν Αύστοίαν! 
Έκόντες άκοντες οί μεγάθυμοι Βενετοί ύπέκυψαν είς 
τήν άνωτέραν βίαν, άλλ’ είργάζοντο ύποκώφως ψυχή τε 
καί σώματι διά νά άνακτήσωσι τήν έλευθερίαν, ήν άνέ- 

κτησαν τφ 1866.Μετά τήν συνθήκην λοιπόν τοΰ Καμποφορμίου, έπα- 
νήλθε φαινομενική ησυχία είς Βενετίαν, ιδίως ένεκα τής 
στρατιωτικής δυνάμεως της ίσχυράς φρουράς καί της αύ- 
στηράς άστυνομίας. Τότε ή περίβλεπτος Θεοτόκη έπέ- 
στρεψεν είς τήν Βενετίαν καί ήνέφξεν έκ νέου τάς αίθου
σας αύτής καί ήρξαντο πασαι αί έπισημότητες νά λαμ- 
βάνωσι μέρος έκ νέου είς τάς περιλαλήτους εσπερίδας 
αίτινες τώρα ησαν καί σχολεΐον άπαγγελίας δ.ότι έκεϊ 
άπηγγέλλοντο καί έκτενή ποιητικά έργα καί δράματα 
καί έν τώ μεγάρφ αύτής είχε καί μικρόν θέατρον, ένθα, 
τή προτροπή τοΰ συμπαθοΰς πρόσφυγος Chateauneuf 
τοΰ οποίου ή άπαγγελία έθαυμάζετο, έδ-δάσκοντο έκλε- 
κταί τραγφδίαι τοΰ Βολταίρου καί τοΰ Crebillon. Ή 
Θεοτόκη Οαυμασίως άπήγγελλε καί γαλλιστί.

Ό Φώσκολος έν τή αιθούση τής Θεοτόκη, άνέγνωσε 
καί τήν τραγωδίαν τοΰ Αΐαντος, ή οποία παρασταθεϊσα 
έν Μιλάνω δέν έτυχε τής δεούσης έπιτυχίας. Οί έχθροί 
τοΰ μεγάλου Ζακυνθίου ποιητοΰ προσεπάθουν παντοιο- 
τρόπως νά τόν ταπεινώσουν καί ιδίως ό φαΰλος Ούρβα- 
νός Λαμπρέδης. Είνε φυσικόν οί άνθρωποι τοΰ πνεύμα
τος, καί τής δράσεως, οίτινες διά τής άξίας των έπι- 
βάλλονται καί θαυμάζονται, νά έχωσι ποταπούς καί 
μοχθηρούς έχθρούς. Χάριν τών πολιτικών ύπαινιγμών 
τής τραγωδίας ταύτης, οί έχθροί του κατώρθωσαν νά μή 
έπιτραπή ή διδαχή τοΰ Αΐαντος εις τά θέατρα τοΰ Βα
σιλείου τής 'Ιταλίας, ούτινος ήγεμών ήτο ό Ναπολέων, 
καί νά έγγραφή άπό τούς λογοκρίτας είς τόν κατάλογον 
τών άπηγορευμένων δραμάτων πρός παράστασιν (*)·

Είς τάς αίθούσας τής Θεοτόκη τό θέμα τής ομιλίας 
ήτο πάντοτε ή τέχνη, ή έπιστήμη καί τά γράμ-ματα. 
Ή καλοκάγαθος αύτη Κερκυραία ούδέποτε έπέτρεπε 
τήν κακογλωσσιάν καί τήν έξέτασιν τοΰ ιδιωτικού βίου 
τοΰ μέν καί τοΰ δέ. “Αν τις έκ τών θαμώνων διηγείτο 
άνέκδοτόν τι τής ημέρας, δυσφημοΰν οικογένειαν ή άν
θρωπον, ή Θεοτόκη προσεπάθει νά τό διαψεύση ή νά 
γίνη συνήγορος τοΰ δυσφημουμένου. “Οταν όμως τά γε
γονότα ήσαν πολύ εύγλωττα καί δέν έπετρέπετο ή ύπε- 
ράσπισις, μετά δεξιότητας τότε έπέβαλλε τήν σιγήν.Δέν 
έπέτρεπε προσωπικάς προσβολάς κατ’ άπόντων καί έπι- 
κρίσεις κοινωνικάς, ιδίως προσβαλλούσας τό ώραϊον φΰλον. 
”Αν τις λάθρα έτόλμα νά εί'πη τι προσβλητικόν ή Θεο
ί όκη δέν έμενε σιωπηλή, άλλά τά άπεδοκίμαζεν εύφυώς 
καί προσεπάθει νά εύρη λόγους έπαίνων ύπέρ τοΰ κα

τηγορουμένου (!).
(1) Πρβλ. G. A. Martinneti. Delle guerre letterarie contro 

Ugo Foscolo. Torino 1881.(2) "Ορα A. Meneghelli : Notizie biografiche di Isabella 
Albrizzi nata Teotochi: Padova 1837 σελ. 19.
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φεύκτων στηριγμάτων των αρκαδικών συναναστροφών έν 
τή σκηνή X. τών Precieuses ridicules. Έν ’Ιταλία 
είχον παρακολούθηση την μόδαν ταύτην μέ τά Rltratti. 
Συγχρόνως κατεγίνοντο δύο γυναίκες, ή ήμετέρα Θεο
τόκη και ή Σίλβια Βέρτσα έκ Βερώνης.

Ή λογία αύτη, νεωτάτη έμεινε χήρα, καί άφιερώθη 
είς συγγραφάς και συγχρόνως εις τον Θεόν, πεπεισμένη 
ούσα, οτι είς τον Ούρανόν θά εύρισκε την εύτυχίαν. Έ
γραψεν έλεγεΐα μεστά μυστικισμοϋ καί τάς εικόνας 
τινών επιφανών φίλων. (*)

Αί φιλολογικαι αύται εικόνες της Σ. Βέρτσα, έμειναν 
απαρατήρητοι. Τάς έπεσκίασαν έκεϊναι της Θεοτόκη, 
αΐτινες έδημοσιεύθησαν τώ 1807, αίτινες μεγάλως έ- 
πγνέθησαν, έγειναν δημοφιλείς και άνεδημοσιεύθησαν, 
μετά προσθηκών πάντοτε, τώ 1808, τώ 1816 καί τώ 
1826. Ή πρώτη έκδοσις έγένετο έν Βρεξίγ, η δευτέρα 
έν Παδούγ, ή τρίτη έν Βενετίγ και ή τετάρτη έν Πίζη. 
'Η πρώτη έκδοσις έφεοε τίτλον : Rltratti SCritti da 
Isabella Teotochi Albriggi καί περιείχε 16 εικό
νας τών παλαιοτέρων φίλων της.

Είς την δευτέραν έκδοσιν προσετέθησαν αί δύο έπι 
στολιμαϊαι διατριβαί περί της Μύρρχς τοΰ Άλφιέρη. 
Είς την τρίτην προσετέθησαν άλλα·. πέντε εικόνες και 
ό βίος της Βικτωρίας Κολώνα.

Τινές τών θαμωνων τοΰ σαλονιού τής Θεοτόκη είκο· 
νίζονται Οαυμασίως. Ή συγγραφεύς, κατά τήν έκφρασιν 
τής ίταλίόος λογίας Μαρίας Καπαράνου, έποίησε διά λέ
ξεων ο,τι ό Κανόβας έποίησε διά τής σμίλης (®). Έδώ 
καί έκεϊ είνε καλλιτεχνικά! καί ψυχολογικαί περιγρα- 
φαί πολύ χαρακτηριστικά!.

Πράγματι είνε ζώσαι εικόνες καί αγάλματα γεγραμ- 
μένα μέ πνεύμα καί μέ χάριν. Ενίοτε είς τά φωτεινά 
σημεία ώς φωτασκίασις διακρίνονται τά μικρά έλαττώ- 
ματα καί μετά μεγάλης εύφυίας άπέφυγε τούς σκοπέ
λους τοΰ βιογραφοϋντος τούς ζώντας. 'Η Θεοτόκη ώς 
γυνή δέν παραλείπει νά περιγράψν) τά πρός τάς γυναί
κας αισθήματα τών εικονογραφούμενων της. Λέγει λ. χ 
οτι ό Κουϊρίνης αγαπά τάς γυναίκας ώς τήν «’Όπερα» 
καί τά φηγητά, ότι ό Πινδεμόντης άδιαφορεΐ διά τάς 
γυναίκας, ότι ό Βέρτολας είνε μάλλον ήσυχος αίχμάλο»- 
τος τής γυναικός παρά δεσπότης, ό στρατηγός Τσερβώ- 
νης όμιλεϊ περί έρωτος ώς άγριος.

ΤΗτο πολύ δύσκολος ή θέσις γυναικός, τύπος εύγε- 
νείας, άβρότητος καί άριστοκοατορικής αγωγής νά περι
γράφω ήθη, χαρακτήρα καί αισθήματα τινών έκ τών βιο- 
γραφουμένων της. Υπάρχουν καί τέσσαρες ανώνυμοι Ει
κόνες, ών τά ονόματα ούδέποτε ήθελε νά μαρτυρήσω ή 
Θεοτόκη. Πολλοί τεχνοκρϊται προσεπάθησαν νά μαν- 
τεύσωσι τάς ανωνύμους, άλλ’ ίκασίαι έπί ίκασιών. Αί 
Εικόνες συνοδεύονται καί διά προσωπογραφίας χαλκο- 
γραφουμένης. Αί χαλκογραφία·, τών ανωνύμων μία είνε 
γυνή κεκαλυμμένη διά πέπλου μετά τής έπιγραφής 
Torto miface il velo. — Μ’ αδικεί <5 πέπλος. “Αλλη 
είνε άνθρωπος άναρριχώμενος έπί βράχου, έπί τών κορυ
φών τοΰ οποίου κεϊται ναός. Ή τρίτη είνε στέφανος έξ 
άκανθών δεδεμένος μετά ταινιών καί κοευ.ασμένος είς 
καρφίον. Ή τετάρτη είνε πέντε προσωπίδες. Αί σατυρι- 
καί καί άλληγορικαί αύται χαλκογραφία·, είνε έπιτυ- 
χεϊς καί, κατά τούς βιογράφους της ’Ιταλούς, φέοουσ

(1)G. C. Fachini: Prospetto biografico delle donne italiane. 
Venezia 1824 σελ. 257—25 «.

(2) M. Garaparo : Isabella Teotochi Albrizzi, έν τώ περιο
δικά» τής Ρώμης Annotatore 31 Δεκεμβρίου.

μέν ομοιότητα πρός πολλούς, άλλά πραγματικώς πρόί 
ούδένα όμοιάζουσι. Μέ τόσην τέχνην είνε κεχαραγμένα'· 
F. Αί χαλκιογραφίαι θεωρούνται,έργον τοΰ γνωστοΰ Γάλ
λου καλλιτέχνου καί διπλωμάτου ΟβΠΘΠ, ό όποιος ύ- 
πήρξε φίλος της.

Μεταςύ τών στενών φίλων τής Θεοτόκη συναριθμεΐται 
καί ό Κανόβας, ό μέγας τής ’Ιταλίας γλύπτης,ού τά έργα 
ή φιλότεχνος αύτη Κερκυραία έθαύμαζεν. Ένώ ό Κανό- 
βας είς τά διημιουργήματά του έδιδε σωματικήν ζωήν 
διά τής σμίλης, ή Θεοτόκη διά τής γραφίδος έδιδεν είς 
αύτά διανοητικήν ζωήν. Τώ 1809 έδημοσίευσε περιγρα
φήν τών ’’Εργων τής γλυπτικής καί τής πλαστικής τοΰ 
Κανόβα.

"Αμα τή δημοσιεύσει ή Κερκυραία συγγραφεύς έδρεψε 
δάφνας, άς δυσκόλως δύναται τις νά όνειροπολή. Εγ
κώμια, μεγάλα, μέγιστα, καθ’ δλην τήν ’Ιταλίαν. Τό 
όνομα τής Θεοτόκη ήτο είς τά στόματα πάντων τών 
λογιών καί έγγραμμάτων,οίτινες αφειδώς έτόνιζον ύμνους 
πρός τιμήν της. Ή φιλότιμος όμως Έλληνίς έξηκολούθει 
μελετώσα τά έργα τοΰ Κανόβα καί προβαίνουσα είς νέας 
έκδόσεις ηύξημένας μέ περιγραφάς νέας. Ήδευτέρα έκδο- 
σ·.ς έγένετο τώ 1819 είς Βενετίαν καί Φλωρεντίαν. Νέα 
έκδοσις πάλιν έγένετο τώ 1821, ήτις είνε ή καλλιτέρα 
και έστολισμένη (*) μετά ώραίων χαλκογραφιών.

Ό Κανόβας ηύχαρίστησε δεόντως τήν Θεοτόκη καί 
πρός αύτήν ήτο πάντοτε εύγνώμων, τή έδώρησε δέ καί 
την προτομήν τής Ελένης, τέχνης θαυμασίας τής σμί
λης του. Καί τό έογον τοΰτο τοΰ Κανόβα, ή Θεοτόκη 
περιέγραψε διά νά τό προσθέσω είς νέαν έκδοσιν τών 
περιγραφών της, τών έργων τοΰ Κανόβα. ’Αλλά τή εύ- 
κα.ρί^· γάμων φίλων της, έδημοσίευσεν αύτό ώς έπι- 
θαλάμιον έν Πίζιρ.

Τώ 1812 ήτο έτος πένθιμον διά τήν Θεοτόκη. “Εχασε 
τόν πατέρα καί τόν σύζυγόν της. ’Απαρηγόρητος εύρισκε 
μόνον άνακούφισιν είς τά βιβλία καί είς τήν συγγραφήν. 
Τώ ίδίφ έτει ό τυπογράφος καί έκδοτης Βετώνης ήθελε νά 
δημοσιεύση τ“ζ εικονογραφίας καί τούς βίους έπιφανών 
’Ιταλίδων. Ή Θεοτόκη παρεκλήθη νά βιογραφήσω τήν 
περιλάλητον Βικτωρίαν Κολώνα, μαρκησίαν τής Πε
σκάρας, ποιήτριαν, φιλόσοφον, ώραιοτάτην, άμα δέ καί 
τύπον πιστής συζύγου. Τήν βιογραφίαν ταύτην έγραψεν 
ή Θεοτόκη μετ’ αισθήματος καί τέχνης. Πολλάκις δέ 
άνεδημοσιεύθη ακολούθως (1 2). Τήν άνεδημοσίευσε καί 
ή ιδία Θεοτόκη είς τήν τρίτην έκδοσιν τών Εικόνων 
αύτής, ώς ανωτέρω είπομεν.

(1) Τδ πόνημα τοΰτο της Θεοτόκη, μετεοράσθη καί αγγλιστί.
(2) Ή βιογραφία αύτη σομπεριελήφθη καί είς τδ σπουδαΐον 

σύγγραμμα περί τών ενδόξων γυναικών πασών τών χωρώ», γρα- 
φέν μέν γαλλιστί ύπδ της δουκίσσης D’Abrantfes και τοΰ ’Ιω
σήφ Staszewicz καί μεταφρασύέν ύπδ λογιών ’Ιταλών, κα! τδ 
όποιον έδημοσιεύθη εις πέντε τόμους 1835—1838 έν Μιλάνω. 
Έν τώ συγγράμματι τούτω είνε καί ή βιογραφία τής Θεοτόκη, 
γραφεϊσα ύπδ τοΰ πρίγκηπος Jablonnowski.

Τώ 1832 άπέθανεν ή φιλτάτη της Ίουστίνα Ρενιέρ 
Μικέλη, διαπρεπής Ένετή λογογράφος. Τήν έδάκρυσε 
καί έγραψε καί τήν εικόνα της διά τό Ήμερολόγιον τοΰ 
Βαλλάρδη τοΰ 1833. Έγραφε καί συγκριτικήν μελέτην 
περί τών τριών Μεροπών τοΰ Μαφέη, τοΰ Βολταίρου καί 
τοΰ Άλφιέρη, άλλά δυστυχώς τό έργον τοΰτο έμεινεν 
ημιτελές.

“Εν βλέμμα άς ρίψωμεν έπί δύο ταξειδίων, τά όποια 
έπεχείρησε μετά τήν χηρείαν, δΓ ών άπέκτησε νέους

νεϊδε παλαιούς φίλους, άμα δέ συνέδεσε στενωτέραν φι
λίαν μέ τόν διαπρεπή ποιητήν καί λογογράφον Νικολί- 
νην. Ό ’Ιταλός ούτος περί πολλοΰ έποιεϊτο τής Θεο
τόκη. “Εγραφέ ποτέ τώ σοφώ Κερκυραίω Μουστοξύδγι 
πρός τοϊς άλλοις καί τά εξής: «...Μοί είπον δτι ή κό- 
» μησσα Άλβρίτση σκέπτεται νά δημοσιεύσω κρίσιν περί 
τ> των έργων μου. Τοΰτο δΓ έμέ είνε τιμή, διότι έκ τής 
«γραφίδος αύτής έξέρχονται πράγματα έντιμα καί 
» έκλεκτά».

Τώ 1815 ό Αύτοκράτωρ τής Αύστρίας Φραγκίσκος ό 
Α’ μετέβη είς Βενετίαν. Έπιβάλλουσα ύπήρξεν ή υπο 
δοχή. Ή πάνδημος φήμη τής Θεοτόκη ήτο άρκούντως 
γνωστή είς τόν Αύτοκράτορα. Ούτος πεζός έπεσκέφθη 
τήν Θεοτόκη είς τήν έπαυλίν της, ένθα έκειτο καί ή 
"Ηβη τοΰ Κανόβα. Μεθ’ δλης τής Ελληνικής χάριτος 
ή Θεοτόκη ύπεδέχθη τόν Αύτοκράτορα, δστις διά νά 
δείξγ τ^ν πρός αύτήν έκτίμησιν τή άπένειμε τό γυναι- 
κεϊον παράσημον τοΰ ’.Ενάστρου Σταύρον—Croce Stel- 
lata. Τό γυναικεϊον τοΰτο τάγμα ίδρύθη τώ 1668. Ό 
σταυρός είνε κίτρινος καί πράσινος έπί λευκοΰ έδάφους 
μετά τοΰ αύστριακοΰ άετοΰ καί τοΰ αύτοκρατορικοϋ 
στέμματος καί μέ τήν ρήσιν : Salus et Gloria ’Υγεία 
καί Δόξα. Τίθεται έπί τοΰ άριστεροΰ μέρους μετά μελα
νής ταινίας. Ή παρασημοφορουμένη πρέπει νά είνε 
άριστοκράτις, νά τιμ^ τό τίμιον Ξύλον τοΰ Σταυροΰ καί 
νά είνε ένάρετος καί έλεήμων. (*)

(’Ακολουθεί) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΙΤΑΣΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΩΝ

Κατόπιν τών κατά τά δύο προτελευταία έτη 
παραινέσεων μου προς τούς κτηματίας, είτε ιδιαιτέ
ρως, είτε διά τοΰ εγχωρίου Τύπου, ή χρήσις τών 
χημικών λιπασμάτων ήρξατο διαδεδομένη και παρ 
ήμιν, Ιδία δε έν τή γείτονι Αίγιαλεία, ούχι δμως καί 
τόσον δσον ί)ά έπερίμενέ τις κατόπιν τών τόσων 
ευνοϊκών αποτελεσμάτων τά δποία έσχον οί διάφο
ροι πειραματισδέντες μέ αύτά κτηματίαι. Κατά τά 
έτη 1904 και 1905 δ Γεωργικός Σταθμός διένειμε 
δωρεάν είς ύπερεκατόν διαφόρους κτηματίας τοΰ 
Νομού ’Αχαΐας, Χημικά Αιπάσματα πρός πειρα
ματισμόν, ώς δέ φαίνεται έκ τών ανακοινώσεων 
ολίγων έξ αύτών, (τών περισσοτέρων άπαξιωσάντων 
νά μάς γνωρίσωσι τά αποτελέσματα) ή χρήσις τών 
λιπασμάτων τούτων έπι τών Σταφιδαμπέλων, ηϋ- 
ξησε καταπληκτικώς και τήν βλάστησιν άλλ' Ιδίως 
τήν καρποφορίαν τών κτημάτων. Εις τινα μάλιστα 
κτήματα ή άπόδοσις έδιπλασιάσθη. Τό αποτέλεσμα 
τοΰτο μόνον τούς κτηματίας, οϊτινες ούδέποτε άνέ- 
γνωσαν Γεωργικόν τι σύγγραμα, ήδύνατο νά έκ· 
πλήξη. Είς δλον τόν κόσμον, άλλ’ Ιδίως είς την έκ 
τής συνεχούς έντατικής καλλιέργειας έξαντληθεϊσαν 
Ευρώπην, κατ’ έτος καταναλίσκονται πολλαι δεκά-

Οαυμαστάς τοΰ πνεύματος καί τής παιδείας της. Περί 
τό τέλος τοΰ 1816 ή ένδοξος Κερκυραία μετέβη είς Πα- 
εισίους.

Τό ονομα αύτής ήτο ήδη γνωστόν είς τήν μεγάλην 
πρωτεύουσαν καί είχε και έκεϊ τούς θαυμαστάς της.

Διέμεινεν έκεϊ καί ό ’Ιταλός άρχα.ολόγος Βισκόντης, 
πρόσφυξ τότε καί έφορος τοΰ Μουσείου, τής Πινακοθή
κης καί καθηγητής τής άρχαιολογίας; έν Παρισίοις. “Αμα 
ό ’Ιταλός ούτος είδε τήν Θεοτόκη ζωηράν, ώραίαν, χα- 
ρίεσσαν καί κομψήν ώς κατά τά νεανικά της έτη, τή 
είπε :

— Κόμησσα, ούδέποτε μεταβάλλεσθε, ώς τά άγάλματα 
τοΰ Κανόβα, τά όποια μετά τόσης χάριτος περιεγράψατε.

ΤΗτο μία άλήθεια. Παρετηρήθη πάντοτε τής Θεοτόκη 
ή καλλονή, ή χάρις,, ή εύκαμψία, ή δροσερότης. Τοΰτο 
ώφείλετο είς τήν φύσιν και είς τόν εαυτόν της. Ή αρ
μονία τών μερών προμαντεύει τήν αρμονίαν τοΰ συνόλου, 
άλλά χρειάζεται πολύ προσοχή είς τόν τρόπον τοΰ ζήν, 
διά νά μή διασαλευθή ή άομονία. Ή Θεοτόκη είς τόν 
καθ’ δλου βίον ύπήοξε περίσκεπτος καί ολιγαρκής. 
Καί τοΰτο ήτο έν άπό τά πολλά προτερήματα δτε ήκ- 
μαζεν ή νεότης αύτής. Έν Παρισίοις συνέδεσε νέαν φι
λίαν μέ έξοχα πρόσωπα, τήν κυρίαν Geillis τόν Cuvier, 
τόν Milin, τόν Sicard, τόν Humboldt, τόν Talma 
καί άλλους πολλούς. Έπεσκέφθη τόν Κοραήν.

’Ήθελε, πρός τοϊς άλλοις, νά άσπασθή καί τήν κυρίαν 
Stael, τήν όποιαν είχέ ποτέ φιλοξενήση είς τήν Βενε
τίαν ! Άλλά ή περιλάλητος αύτη γυνή, δτε ή Θεοτόκη 
έσκέπτετο νά τήν έπισκεφθή, ήτο είς τάς τελευταίας 
στιγμάς. Ή Θεοτόκη έχυσε θερμά δάκρυα διά τήν άπώ- 
λειαν τής μεγάλης ταύτης φίλης της. Οί Παρισιανοί 
πολύ τήν περιποιήθησαν. Παρευρίσκετο είς δλας τάς φι- 
λολογικάς καί καλλιτεχνικάς έσπερίδας,έν αΐς ήΈλληνίς 
έτίμα τήν πατρίδα μας, ούσαν τότε ύπό τόν ζυγόν τοΰ 
Τούρκου. Ή Έλληνίς έν τφ μέσω τών σοφών Γάλλων 
περιεφέρετο, μελετώσα, άποδεικνύουσα τάς καλλιτεχνι- 
κάς της γνώσεις καί τήν καλλαισθησίαν της. Τό άττικόν 
άλας ούδέποτε έλλειπεν άπό τήν ομιλίαν της, αί εύ- 
φυεϊς φοάσεις ήσαν κοιναί δι’ αύτήν. Τό έκτακτον πνεΰμά 
της πανταχοΰ έσπιθοβόλει. Αί πνευματώδεις φράσεις 
άπό στόματος είς στόμα άμέσως έταξείδευον άνά τούς 
Παρισίους. 'Ημέραν τινά περιδιαβάζουσα μετά τών Γάλ
λων φίλων είδε διερχομένην άσημον κηδείαν. Στραφεϊσα 
άμέσως είπε πρός τήν πλησίον της φίλην :

— Ένταΰθα ό άποθανών, άν καί δλως άγνωστος μέ 
προξενεί οίκτιρμόν, τόν όποϊον άλλαχοΰ δέν θά τόν 
ήσθανόμην, διότι σκέπτομαι δτι δέν θά ζή ούτος πλέον 
είς Παρισίους.

Αστραπηδόν ή φράσις αύτη άντήχησεν είς δλους τούς 
Παρισίους καί έν αύτή τή Αύλή, ήτις τήν περιποιηθη 
δτε μετέβη πρός έπίσκεψιν τοΰ “Ανακτος. Τάς έντυπω- 
σεις τοΰ ταξειδίου τούτου έγραψεν είς έπιστολάς πρός 
τόν φίλον της ZaCCO (*).

Ή Θεοτόκη κατά καιρόν έκαμνεν άλλα μικρά τάξει- 
δια χάριν τών συγγενών καί φίλων. Άλλά ;ό τελευ- 
ταϊον όπωσοΰν μεγάλον έκαμε τώ 1821 έτει δτε πρός 
τοϊς άλλοις μετέβη είς Πίζαν καί είς Φλωρεντίαν. Έν 
Πίζοε έπανεϊδεν εύχαρίστως τόν φίλτατόν της κα! μέ- 
γαν μουσουργόν Ροσίνην καί έκαμε νέας γνωριμίας σπου
δαίας.

Είς Φλωρεντίαν έγνώρισε καί άλλους σοφούς καί έπα-

(1) A. Menghelli ένΟ’ άνωτ. σελ. 47-49. (1) Malamanl, ’ένΟ’ άνωτ. σελ. 100 107.
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δες εκατομμυρίων τόννων χημικών Λιπασμάτων, 
ουδέ είναι δυνατόν νά γείνη καλλιέργειά τις επικερ
δής άνευ χρήσεως Χημικ. Λιπάσματος. Παρ ήμΐν, 
ένεκα διαφόρων λόγων και τελευταΐον ώς έκ τής 
αβεβαιότητας είς ήν εΰρίσκοντο οί σταφιδοκτήμονές, 
λόγω τής σταφιδικής κρίσεως, ούδεμία χρήσις έγέ
νετο Χημικ. Λιπασμάτων, τών ολίγων δυναμένων 
νά λιπάνωσι τά κτήματά των, άρκουμένων είς τήν 
ζωικήν κάπρον, καίτοι έπανειλημμένως τοϊς έσυ· 
στήσαμεν τήν έλάττωσιν τής τιμής τοϋ κόστους τής 
παραγωγής διά τής λελογισμένης χρήσεως Χημι
κών Λιπασμάτων. Άπδ τής συστάσεως δμως τής 
Προνομιούχου 'Εταιρίας πρδς προστασίαν τής πα
ραγωγής, οί κτηματίαι έχοντες έζησφαλισμένην τήν 
κατανάλωσιν όλης των τής παραγωγής είς τιμάς 
έπίσης σχετικώς έζησφαλισμένας ήρχισαν νά προσέ- 
χωσιν είς τάς συστάσεις μας και νά δοκιμάζωσιν έν 
σμικρώ τά Χημικά Λιπάσματα. Τά αποτελέσματα 
τής έν σμικρώ δοκιμής έδικαίωσαν τάς προσδοκίας 
των και ήρχισαν ολίγον κατ’ ολίγον νά γενικεύωσι 
τήν χρήσιν τών Χημικών Λιπασμάτων.

‘Η άποτελεσματικότης τών Χημικών Λιπασμά
των άποδεικνύεται και έκ τής κατ έτος αύζανομέ- 
νης καταναλώσεως αύτών, ώς φαίνεται έκ τοϋ κατω
τέρω πίνακος, έμφαίνοντος τήν έν Πάτραις εισαγω
γήν Χημικών Λιπασμάτων. Είναι πρόδηλον δτι έάν 
οί πρώτοι μεταχειρισθέντες τοιαΰτα δέν έβλεπον 
όφθαλμοφανώς ώφέλειαν, δέν θά είσήγον άλλα ούτε 
αύτοί, ούτε οί περί αυτούς ώς τώρα γίνεται.

Κατά το έτος 1901 είσήχ&ησαν Χημ. Λιπάσματα 40 Τόννοι
» » » 1902 . . 18 >
» » » 1903 » » 50 »
» > » 1904 » » 60 .
» » » 1905 » » 110 »
» » » 1906 » » 200 .
> » > 1907 υπολογίζεται οτι ΰά είαήχ&ηοαν 500 Τόννοι.

' Υπήρχεν δμως ή δυσκολία τής προμήθειας τών 
Χημικών Λιπασμάτων. Δυστυχώς παρ’ ήμΐν δέν 
ύπάρχουσι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί οίτινες νά 
προμηθεύωνται διά λογαριασμόν τών μελών των 
Χημικά Λιπάσματα, δτε καί έζησφαλισμένοι θά 
ήσαν οί κτηματίαι κατά πάσης νοθείας καί εύθη- 
νότερα θά εΐχον τά Λιπάσματα.

Ό Γεωργικός Σύλλογος Αίγιου μέ τδν άκάμα- 
τον Πρόεδρόν του κ. Β. Χριστοδουλόπουλον, κατα- 
νοήσας έγκαίρως τήν σημασίαν τοϋ ζητήματος τού
του, ήρχισεν άπδ τοϋ 1906 νά προμηθεύη είς τά 
μέλη του Λιπάσματα καί μεγάλως συνέτεινεν είς τήν 
διάδοσιν αύτών έν Λίγιαλεία. ’Επίσης καί δ Γεωργ. 
Σταθμός Πατρών έφερε διά λογαριασμόν διαφόρων 
Κτηματιών μέχρι τοϋ 1905 περί τούς 100 τόννους 
Χημ. Λιπασμάτων. Άλλ’ έκεΐνο τδ όποιον μεγάλως 
συνέτεινεν είς τήν διάδοσιν τών χημ. λιπασμάτων παρ’ 
ήμΐν, είναι ή έκ τής έκπτώσεως τοϋ συναλλάγματος 
ύποτίμησις αύτών, καί ή παρά διαφόρων ’Εμπόρων 
σύστασις αποθηκών Λιπασμάτων έν Πάτραις, καί ή 
είς τούς κτηματίας πώλησις αύτών. Βεβαίως ή τιμή 
είς ήν πωλοϋσι σήμερον τά λιπάσματα ταΰτα είναι

σχετικώς μεγάλη, λαμβανομένης ύπ’ δφιν τής άρ- 
χικής τιμής τής μονάδος τών λιπαντικών στοιχείων. 
Άλλά πρέπει νά έχωμεν ύπ’ όψιν δτι οί εισαγωγείς 
ούτοι, έμποροι όντες, διακινδυνεύοντες κεφάλαια καί 
έργασίαν, θέλουσι νά κερδίσωσιν ούδείς αντιλέγει είς 
τοϋτο, αρκεί μόνον τά πωλούμενα λιπάσματα νά μήν 
είναι νοθευμένα.

Έπί τοϋ ζητήματος τούτου, πρέπει πολύ νά προ- 
σέζωσιν οί κ. κ. εισαγωγείς, διότι καί τδ ιδιαίτερον 
συμφέρον των καί τδ γενικώτερον τοιοϋτον τών κτη
ματιών, απαιτεί νά πωλοϋνται λιπάσματα γι ωστής 
καί ήγγυημένης περιεκτικότητας.

Καί προ 25ετίας, νομίζω, εΐχεν αρχίσει νά γίνε
ται εισαγωγή Χημικών Λιπασμάτων παρ’ ήμΐν καί 
ή κατανάλωσις τόσον ηύζησεν ιοστε καί έργοστάσιον 
Χημικ. Λιπασμάτων συνέστη έν Πειραιεΐ τδ όποιον 
δμως γρήγωρα έκλεισε διότι οί πωληταί γλυκανθέν- 
τες έκ τοϋ κέρδους έπώλουν ύπδ τδ δνομα Χημι
κών Λιπασμάτων, μίγματα άμμου, χώματος κλπ. 
Οί κτηματίαι άπελπισθέντες έκ τής χρήσεως τών 
δήθεν Χημικών Λιπασμάτων τούτων, έγκατέλειψαν 
τήν Ί,6ήσίν των> και °ύδέ τδ δνομα ήθελαν μέχρις ε
σχάτων νά άκούσωσιν. Εύτυχώς σήμερον οί κτηματίαι 
δύνανται μόνοι των νά λαμβάνωσι δείγμα τοϋ λι
πάσματος τδ όποιον θά άγοράσωσι καί άποστέλλον- 
τες αύτδ είς τδ έν Άθήναις Γεωπονικόν Χημεΐον, 
άντί 2 δραχμών δι έκαστον άπλοϋν λίπασμα, δύναν
ται νά βεβαιώνται περί τής περιεκτικότητος αύτών. 
Άντί τούτου ήδύναντο έπίσης οί διάφοροι εισαγω
γείς νά είδοποιώσιν είς έκάστην αφιζιν φορτίου τδν 
Γεωργικόν Σταθμόν ΐνα ό ίδιος ό Διευθυντής λαμ- 
βάνυ τδ δείγμα, καί φροντίζη περί τής άναλύσεως, 
δίδων έπίσημον πιστοποιητικδν είς τδν ’Έμπορον 
περί τής περιεκτικότητας τοϋ λιπάσματος, ένώ νά 
έμφαίνηται δ αριθμός τών είσαχθέντων σάκκων καί 
τά έπ’ αύτών διακριτικά σημεία. Τδ ζήτημα τοϋτο 
έχει μεγάλην σπουδαιότητα καί έπεστήσαμεν ήδη 
τήν προσοχήν τοϋ ' Υπουργείου ΐνα ληφθώσι Νο
μοθετικά καί διοικητικά μέτρα άσφαλίζοντα τούς 
κτηματίας κατά πάσης ένδεχομένης νοθείας τών 
χημικών λιπασμάτων. Σημειωτέον δτι οί κτηματίαι 
δύνανται νά άπατηθώσι καί χωρίς rd έμφυλοχωρήση 
νοθεία τις· διότι ή άζία τών χημικών Λιπασμάτων 
έγκειται είς τήν είς λιπαντικά στοιχεία περιεκτικό
τητα αύτών, π. χ. ύπερφωσφορικδν λίπασμα υπάρ
χει περιεκτικότητας 18-20 °|ο διαλυτού φωσφορικού 
όζέος άζίας 15-17 Δραχ. έν Πάτραις, υπάρχει έπί
σης ύπερφωσφορικδν λίπασμα άνόθευτον καί μή 
διαφέρον καθόλου έζωτερικώς, περιέχον δμως μόνον 
10-12°\ο διαλυτού φωσφορικού όζέος άζίας 10-12 
Δραχμών.”Λνευ χημικής άναλύσεως είναι άδύνατον 
νά γνωρίση τις ποιον τών δύο έχει τήν μεγαλειτέ- 
ραν άζίαν. Τά χημικά λιπάσματα είναι κυρίως τριών 
κατηγοριών, Φωσφορούχα, Άζωτοϋχα, καί Καλ- 
λιοϋχα, διότι τρία είναι κυρίως τά θρεπτικά στοι
χεία τά χρήσιμα είς τά φυτά καί τά όποια δέν ύπάρ- 
χουσιν έν τώ έδάφει είς έπαρκή ποσότητα καί κα
τάλληλον μορφήν. Τδ φωσφορικόν όζύ, τδ αζωτον

καί τδ κάλι. Ή άζία τών πωλουμένων χημικών λι
πασμάτων είναι άνάλογος πρδς τήν περιεκτικότητα 
αύτών είς έν ή περισσότερα έκ τών άνω στοιχείων. 
Έν τώ έμπορίω ύπάρχουσι χημικά λιπάσματα δύο 
ειδών: τά άπλά καί τά σύνθετα. Τά κυριώτερα τών 
παρ’ ήμΐν είσαγομένων άπλών λιπασμάτων είναι τά 
έζής τρία.

Ιον) ' Υπερφωσφορική άσβεστος Superphosphate 
de chaux περιέχουσα συνήθως 10-20 °|ο φωσφορι
κόν όζύ διαλυτόν.

2ον) Θειϊκή Αμμωνία (Sulfate d’ Ammoniaque) 
περιέχουσα συνύ]θως 20-21 °|ο ”Αζωτον.

3ον) Θειϊκδν Κάλι (Sulfate de Potasse) περιεκτι
κότητας 48-51 °|ο είς κάλι.

Συνθέτων λιπασμάτων ύπάρχουσι πολλοί τύποι 
καθότι έκαστον Έργοστάσιον παρασκευάζει ειδικά 
λιπάσματα. Τά παρ’ ήμΐν είσαγόμενα καί μεγαλει- 
τέραν διάδοσιν σχόντα είναι τοϋ Εργοστασίου Pa
ckard & C° τοϋ οποίου άντιπρόσωπος τυγχάνει 
παρ ήμΐν ό Χημικός κ. Δ. Καλλιβωκάς.

Ν° 1) Πλήρες λίπασμα τής έζής περιεκτικότητος 
κατά τάς δηλώσεις τοϋ Εργοστασίου καί τάς άνα- 
λύσεις τοϋ έν Άθήναις Γεωπονικού Χημείου τάς 
γενομένας κατ’ αΐτησιν τοϋ " 1 1 '
Αίγιου.
Φωσφορικόν όζύ διαλυτόν

’Αζωτον..............................
Κάλι.................................

Τδ λίπασμα τοϋτο είναι πλούσιον Ιδίως είς άζω- 
τον, καί κατάλληλον διά πτωχάς γαίας.

Ν° 2) Καλλιοϋχον λίπασμα περιέχει:

Φωσφορικόν όζύ διαλυτόν 
Κάλι.................................

Τδ λίπασμα τοϋτο είναι κατάλληλον διά τάς γαίας 
τάς πλούσιας είς οργανικός ούσίας (μαυροχώματα) 
δπου τά κλήματα έχουσι μεγάλην βλάστησιν καί 
μικρόν καρποφορίαν. Είς τάς συνήθεις πτωχάς 
γαίας πρέπει νά προσθέτη ό κτηματίας καί 1Θετι
κής Αμμωνίας' καί άλλα σύνθετα χημικά λιπά
σματα διά καπνά, βάμβακα κ.λ.π. Τδ έργοστάσιον 
Schloesing εισάγει τά έζής σύνθετα λιπάσματα.

Superphosphate Ammoniacal περιέχει:

Φωσφορικόν όζύ διαλυτόν 12 °|ο
Αζωτον........................... 3 °|„

Καί έτερον τής έζής περιεκτικότητος

Κτηματικού Συλλόγου

8.60 °|<
4.08 °|c
2.67 °|£

12.18 °|.
2.27 $

Φωσφορικόν όζύ 9 °|0
Αζωτον............  3 °|0
Κάλι.................  5 °|0

Τοιαΰτα σύνθετα Χημικά λιπάσματα δύναται νά 
παρασκευάζη μόνος του ό κτηματίας άγοράζων καί 
άναμιγνύων άπλα λιπάσματα.

Τά καλλίτερα αποτελέσματα μοϋ έδωκε κατά τά 
άπδ τοϋ 1901 καί έντεϋθεν, τόσον είς ιδιωτικά κτή

ματα δσον καί έν τώ Σταθμώ, έπί σταφιδαμπέλων 
καί άμπέλων πειράματά μου τδ έζής μίγμα: 
e Υπερφωσφ. περιεκτικότητος (14-16 °|ο ) 70 χιλιόγρ. κατά οτρέμμα 
ΘειϊκήςΆμμ. » (20-21 °|ο) 20 » » >>
Θειϊκοΰ Καλ. » (50 °|ο) 10 » » »

2ό ούτως έπιτυγχανόμενον πλήρες λίπασμα πε
ριέχει :
10 °|ο Φωσφορικόν όζύ διαλυτόν

4 °|ο ’Αζωτον
5 °|ο Κάλι.
Τδ μίγμα τοϋτο έδωκε άριστα άποτελέσματα καί 

ή λίπανσις δι’ αύτοϋ τών σταφιδαμπέλων έν μέν τώ 
Σταθμώ, κατά τά έτι/ 1902, 1903, 1904 καί 1905 
έδωκε κατά στρέμμα καί κατ’ έτος 200 λίτρας 
έπί πλέον έπί τοϋ μή λιπανθέντος τεμαχίου, τής 
λιπάνσεως γενομένης κατά τά έτη 1901 καί 1904 
καί είς αναλογίαν 80 δραμίων κατά κλήμα. Έν 
γένει δέ τδ παρά τδ Νεκροταφείου κτήμα τοϋ 
Σταθμού ένώ κατά τδ 1901, καίτοι άποτελούμενον 
άπδ 60 στρέμματα σμαφιδαμπέλου, μας έδωκεν 7 
μόνον χιλιάδας λίτρας σταφίδας, ήδη, άποτελούμε- 
νον μόνον έκ 30 στρεμμάτων σταφΐδος, μάς δίδει 
περί τάς 20-22 χιλιάδας λίτρας, χάρις είς τήν, ώς 
άνω, λίπανσιν.

Είς δέ τά κατά τδ έτος 1901 γενόμενα παρ’ έμοϋ 
πειράματα έν τώ κτήματι τοϋ κ. Άνδρέον Ρού- 
φον, τδ διά τοϋ ώς άνω μίγματος λιπανθέν τεμά- 
χιον έδωκε 1289 λίτρας ένώ τδ μή λιπανθέν τεμά- 
χιον έδωκε μόνον 725 λίτρας. Τά αύτά άποτελέ
σματα έσχομεν καί έν τώ κτήματι τοϋ κ. Θ. Πε- 
τροπούλου έν Τεμένη παρά τδ Αϊγιον.

Τδ μίγμα τοϋτο, ώς άνωτέρω εϊπομεν, δύνανται 
οί κτηματίαι νά παρασκευάζωσι μόνοι των άγορά- 
ζοντες τά άπλά λιπάσματα καί άναμιγνύοντες αύτά 
τήν παραμονήν τής χρήσεως κατά rdj άνωτέρω 
άναλογίας. Πρέπει όμως ή άνάμιζις νά γίνηται τε
λεία, διότι έν έναντία περιπτώσει τά άποτελέσματα 
δέν εΐνε όποια δικαιούται τις ν’ άναμένη. Διά τδν 
λόγον τούτον προτιμώσι πολλοί ν’ άγοράζωσι τά έν 
τώ Έμπορίω εύρισκόμενα σύνθετα λιπάσματα. Τδ 
ύπ’ άριθ. 1 τοϋ έργοστασίου Packard, άνταποκρίνε- 
ται πληρέστατα πρδς τδν τύπον τούτον πλήν είναι 
κατά τι πτωχότερον είς Κάλι, όπερ όμως είς τά έδά- 
φη τής Πελοποννήσου ύπάρχει έν άναλόγω ποσό- 
τητι. Έπίσης καί τδ ύπ άριθ. 2 τοϋ έργοστασίου 
Schloesing. ” Οταν τις μεταχειρίζεται τά λιπάσματα 
ταΰτα πρέπει νά ρίπτη 80-100 δράμια είς έκαστον 
κλήμα. ‘Η δόσις αύτη είναι καλή διά τρία έτη.

‘Η καλλιτέρα έποχή διά τήν έφαρμογήν τών χη
μικών λιπασμάτων είναι άπδ τά μέσα Νοεμβρίου, 
μέχρι μέσων ’Ιανουάριου, τδπολύ, τέλος’ Ιανουάριου. 
'Ο καλλίτερος δέ τρόπος τής χρήσεως αύτών είναι 
νά τά σκορπίζη τις έντδς τών περί τά πρέμνα λάκ
κων τοϋ ζελακώματος, όχι όμως πλησίον τοϋ κορ
μού καί νά τδ καλύπτη μέ χώμα. Δύναται τις έπί
σης νά τδ άναμιγνύη μέ χώμα καί νά τό ρίπτη έντδς 
τών λάκκων. Είς όσα κτήματα δέν γίνεται ζελάκ- 
κωμα τδ λίπασμα θά σκορπίζεται πέριζ τών πρέ-
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μνων δμοιομόρφως κατά τδ σκάψιμον, ούτως ώστε 
νά αναμιγνύεται καλώς με τδ έδαφος.

Προτρέπω θερμώς και πάλιν τους κτηματίας νά 
μεταχειριζωνται τα Χημικά Λιπάσματα. 'Ως έπί τδ 
πλεΐστον, η δαπάνη πληρώνεται άπδ τοΰ πρώτον 
έτους και μένει και περίσσευμα άξιον λόγου. Μέ τά 
σημερινά έξοδα καλλιέργειας και μέ τάς σημερινός 
τιμάς, πρέπει δλοι ανεξαιρέτως οί κτηματίαι νά με
ταχειρίζονται τά Χημικά Λιπάσματα διά νά είναι 
επικερδής η καλλιέργεια τής σταφίδος.

Καλόν δμως είναι άπδ καιρού είς καιρδν νά γίνε- 
ναι χρήσις και ζωικής κόπρου, διότι τάς απαραι
τήτους είς τδ έδαφος οργανικός ουσίας δέν δυνά- 
με^α διά τών χημικών λιπασμάτων νά δώσωμεν. 
Καλδν ϋα ήτο μάλιστα έάν τήν ζωικήν κάπρον με- 
ταχειριζόμεϋα έν συνδυασμώ μετά τών χημικών λι
πασμάτων συμπληρούντες αύτήν. "Οπου ή εύρεσις 
καί ή μεταφορά ζωικής κόπρου είς λογικήν τιμήν 
είναι δύσκολος,, συμβουλεύω τήν χρήσιν φυτικών 
λιπασμάτων διά τής σποράς έντδς τών κτημάτων 
κοινών κυάμων (κουκιών) είς τάς συνεκτικός γαΐας 
η λούπινων ώς τάς έλαφράς και Αμμώδεις.'Η σπορά 
να γίνεται, κατά τδ ξελάκκωμα και δταν τά φυτά 
αρχίζουν ν άν&ίζουν κόπτονται καί παραχώνονται 
δια τού σκαψίματος.

Διά τής λελογισμένης χρήσεως χημικών λιπα
σμάτων, , δυνάμε&α νά έπαναφέρωμεν τά έξηντλη- 
μένα κτήματα είς τήν πρώτην κατάστασιν καί νά 
εχωμεν παραγωγήν 800 1000 λίτρων κατά 
ατρεμμα, έκεΐ δπου πριν οϋτε 500 δέν εΐχο- 
μεν. Οι δυσπιστοΰντες είς τά γραφόμενά μου κτη- 
ματιαι πρέπει νά δοκιμάσωσι καί νά λιπάνωσιν έν 
στρέμμα. Κατά τήν έποχήν τού τρυγητού, πρέπει 
να ζυγισωσι τήν παραγωγήν τού λιπαν&έντος τεμα
χίου και τήν παραγωγήν ένδς παρακειμένου στρέμ
ματος, έχοντος τδν αύτδν άριϋμδν πρέμνων καί 
ευρισκομένου ύπδ τάς αύτάς συν&ήκας. Μόνη ή ζύ- 
γισις πείση τδν κτηματίαν, ούχί δέ ή απλή έπι- 
σκοπησις καί έκτίμησις έκ τής βλαστήσεως. Σημει- 
ωτεον οτι είς τά λιπαινόμενα κτήματα, αί σταφίδες 
η σταφυλαί έχουσιπερισσότερον σάκχαρον καί μετά 
την άποξήρανσιν είναι βαρύτεραι.
, ’Ελπίζω δτι μετά τά ανωτέρω καί ιδίως μέ τήν 
εν πασαις σχεδόν ταϊς περιφερείαις παρά διαφόρων 
κτηματιών χρήσιν τών χημικών λιπασμάτων, ή χρή
σις αύτών &ά γενίκευσή είς τάς σταφιδαμπέλους ϊνα 
επεκτα&ή αργότερου καί είς πάσας τάς άλλας καλ
λιέργειας, δπου έπίσης ΰά εύδοκιμήσωσιν.

ΤΑ ΗΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΓΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Σ· ΞΑΝΘΟΠΟΥΑΟΣ
Λιευΰνντής τον Γεωργικού Σταθμού Πατρών

3ον). Αί ΣυνεργατικαΙ Έταιρίαι παραγωγής.

Αι Εταιριχι αύται έχουσι σκοπόν τόν συνεταιρισμόν 
μεταξύ εργατών τής αύτής βιομηχανίας, πρός κατα
σκευήν, Tjj κοιν$| απάντων συνεργασία, βιομηχανικών 
προϊόντων τοΰ εί'δους των καί πρός διανομήν μεταξύ 
των των εκ της κοινής αύτών έπιχειρήσεως κερδών.

Εαν ο κλάδος ουτος τής Συνεργατικότητος, κατα- 
κτηση ημέραν τινά άπάσας τάς βιομηχανίας, τήν ήμέ- 
ραν εκείνην θα καταργηθοΰν τά ημερομίσθια και οί κε
φαλαιούχοι Εργοστασιάρχαι καί Βιομήχανοι.

Κατά τόν Στούαρτ Μίλλ, τόν έξοχον ’Άγγλον οίκο- 
νομολογον «εις την πρόοδον τής άνθρωπότητος τό ε?δος 
του συνεταιρισμού δπερ έλπίζει τις νά Γδη ήμέοαν τινά 
κυριαρχούν δεν εινε εκείνο δπερ ύφίσταται νυν μεταξύ 
κεφαλαιούχων προϊσταμένων καί εργατών ήμεοομισθίων 
μη εχοντων ούδεμίαν θέσιν έν τή διοικήσει, άλλά τό 
της συνενωσεως τών εργατών κχταβαλλόντων άπό κοι
νού το απαιτουμενον διά τήν βιομηχανίαν των κεφά- 
λαιον καί εργαζομένων όμοΰ ύπό τήν διοίκησιν Διευθυν
τών υποκειμένων είς παΰσιν».

Αί ΣυνεργατικαΙ Έταιρίαι παραγωγής, ε'σχον μεγά- 
λην επιδοσιν έν Γαλλί?. Πολλαί τοιαϋται Γαλλικαί Έ- 
ταιριχι, συμβληθεΐσαι μεταξύ των, ίδρυσαν έν Παοισίοις 
«Σύνδεσμον συμβουλευτικόν τών Συνεογατικών ‘Εται
ριών παραγωγής-» έχοντα σκοπόν νά βοηθή τάς ύπαγο- 
μενας αυτω Συνεργατικάς Έτα-ρίας παραγωγής είς τήν 
ευρεσιν εργασιών, νά προκαλή καί έπιδοηθή τήν ΐδρυσιν 
νέων τοιουτων Εταιριών, νά έξασφαλίζη αύταΐς τήν 
απαιτουμενην δια τάς έργασίας των πίστωσιν κλπ. Ό 
Σύνδεσμος ουτος συγκεντρώνει σήμερον εοί τάς 130 
τοιαυτας Εταιρίας. Τώ 1894 έλαβε παρά τοΰ Κράτους 
επιχορηγησιν 50.000 φράγκων καί έν κληοοδο'τημα 
παρ ανώνυμου οΟΟ.ΟΟΟ φράγκων, δι’ ών ίδρυσε Σύνερ
γα, ικη/ ραπε,αν, προωρισμένην νά παοένη είς τάς 

υνεργατικας Εταιρίας παραγωγής τήν πίστωσιν ών 
α είχον ανάγκην διά τάς έμπορικάς καί βιομηχανικάς 

επιχειρήσεις των.
Εις τήν Γαλλίαν λειτουργούν, έκτος τοΰ άνω άριθ- 

μου καί ετεραι 70 περίπου τοιαΰτα·. Έταιρίαι άνεξάρ- 
^/1·ο., · τοι μη ύπαγομεναι είς τόν προαναφεοθέντα

’^Πλίαν’ 'Φ 1898 ύπήρχον 201 Συνεργα
τικοί Εταιρίαι παραγωγής, εχουσαι περί τούς 9.000 
μέτοχους εργατας καί παράγουσα-, κατ’ έτος άνευ ποοϊ- 
σταμενων κεχαλαιούχων, προϊόντα άξίας 73 εκατομμυ
ρίων φρ.. με κέρδος ετήσιον 4.500.000 φράγκων.

ολλαι, ΣυνεργατικαΙ Εταιρίαι παραγωγής, λει
τουργούν επίσης είς ’Ιταλίαν, Βέλγιον, ’Ισπανίαν, Δα
νίαν κλπ. Τοιαϋται Έταιρίαι, πρός κατασκευήν ύποδη- 
ματων, ενδυμάτων κλπ. ίδρύθησαν άπό πίνων ήδη έτών 
και εις Αδελαίδα τής Αύστραλίας.

4ον). Αί Οίκονομικαί ΣυνεργατικαΙ Έταιρίαι.

, Αι Εταιρίαι αυται έχουσι σκοπόν τήν οίκοδόμησιν 
εργατικών κατοικιών, είτε πρός ένοικίασιν αύτών είς τούς 
μέτοχους επί μετριωτάτω ένοικίω, είτε ποός πώλησιν 
αυτών τοκοχρεωλυτικώς, διά μικράς έπαυξήσεως τοΰ 
ενοικίου. Πολλαί τών άμερικανικών καί ιταλικών ιδία 
τοιουτων Εταιριών, έφαρμόζουσι τό εξής συνεργατικώ-

Συνεργατικοΰ Καταστήματος. Τήν έποχήν έκείνην ελει- 
τούογουν έν Άγγλίη καί άλλα Συνεργατικά Καταστή
ματα, πλήν ταύτα κατ’ δνομα μόνον ήσαν συνεργατικά, 
καθ’ δσον καίτοι ίδρυθέντα ύπό μικρών κεφαλαιούχων 
κατεχόντων όλίγας έκαστος μετοχάς τής Εταιρίας ε- 
πώλουν τάέμπορεύματάτων είς τό κοινόν και διεμοιραςον 
τά κέοδη των είς τούς μετόχους, χωρίς νά διδωσιν ουόεν 
όφελος έκ τών κερδών είς τούς καταναλωτας. Οι ιύρυ- 
-αί τής έν Rochdale Συνεργατικής Εταιρίας, τή προ
τροπή τοΰ σοσιαλιστοΰ Καρόλου Χόβαρτ, καθιέρωσαν 
δπως* τό κατάστημά των μή πωλή εμπορεύματα εις 
μή μετόχους, ή δέ διανομή τών κερδών νά γίνηται ουχι 
κ ιτ’ ?σην μεταξύ τών μετόχων άναλογίαν,^ άλλ εις ενα 
έκαστον τών μελών άναλόγως τής καταλωσεως, ήν θα 
έ'καμνεν είς τό κατάστημα. Τό μέτρον τοϋτο, τεθεν εις 
έφαοαογήν, έσχε θαυμάσια όντως άποτελεσματα’ ουχι 
μόνον ό κύκλος τών μετόχων τής Εταιρίας ταυτης ηυ- 
ςάνετο καταπληκτικώς καθ’ έκάστην διά,τής αθροας εγ- 
γοαφής νέων μελών, άλλά συνετέλεσε τά μέγιστα εις 
τήν διάδοσιν τής Συνεργατικό .·ητος έν Άγγ^λιιη , εις τό
σον βαθμόν, ώστε έντός τών δύο πρώτων έτών απο τής 
ίδρύσεως τής έν λόγω Εταιρίας, είχον ίδρυθή εν~ Αγ- 
νλίίί πλέον τών διακοσίων Συνεργατικών Εταιριών κα
ταναλώσεως μέ τάς αύτάς βάσεις. ,
. "Οτε οί 28 έογάται τής Rochdale, άπεφασισαν να 
καταβάλωσιν 20 λεπτά έκαστος καθ’ εβδομάδα προς 
ίδουσιν τής Συνεργατικής Εταιρίας των, ώρκισθησαν 
μεταξύ των «ν’ άνατρέψωσι τήν ΰφήλιον».
‘ Δέν δυνάυ.εθα νά εί'πωμεν άν ή τοιαύτη άπαιτησις 
ήτο φυσική 'ή ύπερβολική. Είναι δμως βέβαιον, ότι εαν 
ή Συνεργατικότης δέν έχει είσέτι έπαναστατηση τον 
κόσμον, ώςοί Συνεργάται τής Rochdale επεθυμουν, 
έχει δυ-ως σοβαρώς .έπαναστατήση τήν εμπορικήν βιο
μηχανίαν καί άλλους κλάδους έργασίας είς πλεϊστα του 
κόσμου μέρη. ,

Τό μικρόν καί ταπεινόν Συνεργατικόν Καταστημα 
τής Rochdale, έπραγματοποίησεν έπι τοσουτον τας 
ελπίδας τών ιδρυτών του, ώστε ένω τώ 18^4 είχε μο
νόν 28 μετόχους, τφ 1850 ήρίθμει 800 το·.ουτους και 
κέρδη 22.000 φράγκα, τώ 1860 μετόχους 3450 και 
κέοδη 400.000 φο. τώ 1870 μετόχους 556CI και κέρδη 
600.000 φράγκα, τώ 1880 μετόχους Ιθ,θθθ Η'ε 5'-ε?όγ> 
1 200.000 φο. και τώ 1891 μετόχους 1 1647 καί κα
θαρά κέοδη 1.'305.000 φράγκα. Τώ 1900 ό άριθμος των 
μετόχων άνήρχετο είς 16000 καί τά έτησια κέρδη εις 
2.000.000 φράγκα.

τ' 1 ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

τατον σύστημα διά τήν διάθεσιν οικημάτων είς, τους 
υε-όγους των : Σχηματίζουσιν ομάδας μετόχων άπαρ- 
-.ζομένας άπό 100, 200, 300 ή καί περισσοτέρους με
τόχους, έξ ών έκαστος καταβάλλει είς τό ταμείον τής 
Έταιοίας καθ’ εβδομάδα ή καί κατά δεκαπενθημερίαν 
ώ.ισμένον τι ποσόν, λ. χ. 3 φράγκα έβδομαδιαιως.

"Αμα ώς διά τών εισφορών τούτων τών μελών μιας 
τοιαύτης όμάδος σχηματισθή τό άπαιτούμενον ποσόν διά 
τήν κατασκευήν ένός οικήματος, ή Έταιρια προβαίνει 
εί- τήν οίκοδόμησιν αύτοΰ καί ορίζει διά κλήρου τον εκ 
τής όμάδος μέτοχον, δστις θά λάβν) τήν χρήσιν τοΰ οικη- 
υατος είς τήν κατοχήν του. Συνήθως, ό ουτω ευνοού
μενος ύπό τής τύχης μέτοχος δέν γίνεται άμέσως ιδιο
κτήτης τής οικίας, άλλά λαμβάνει μόνον το δικαίωμα 
τής χρήσεως αύτής καί έξακολουθεΐ νά καταβάλϊ) τήν 
εισφοράν του, μέχρις ού δλοι οί μέτοχοι τής αύτής ομα- 
δος λάβωσιν έπίσης διά κλήρου τό δικαίωμα τής χρη- 
σεωτ όμοιου οικήματος- τότε δέ μόνον γίνεται έκαστος 
ιδιοκτήτης τής οικίας του, δικαιούμενος να διάθεση ταυ- 
την ώς βούλεται. Εννοείται, δτι ό άπαξ κέρδισα: μιαν 
οικίαν διά τοΰ τρόπου τούτου, δέν λαμβάνει,πλέον μέ
ρος είς τάς μετέπειτα κληρώσεις οικημάτων έν τή αυτή

Έν Άμεοική ύπάρχουν σήμερον περί τάς 6,000 τοι- 
αύτας Εταιρίας, έν Γερμανία 400, έν δέ τή Ιταλία, 
’Ελβετία, Βελγίω κλπ, ιδρύονται καθημερινώς τοιαϋται.

Είς τήν Φιλαδέλφειαν τής ’Αμερικής, έχουσι κτισθή 
,κέχο ’ τοΰδε. ύπό Συνεργατικών Οικοδομικών Εταιριών, 
άνω τών 65.000 λαϊκών κατοικιών.

Ή ίστοοία τών διαφόρων Συνεργατικών Εταιριών 
είναι, ώς έν άρχή εί'πομεν, τό διδακτικώτερον μάθημά 
δΓ ένα λαόν. Έξ αύτής πείθεται τις ποια καταπλη
κτικά, μυθώδη—δύναται τις είπεϊν—άποτελεσματα όυ- 
νανται νά προκύψωσιν έκ τής ένώσεως τής όμονοιας και 
τής προνοητικότατος.

Παράδειγμα έστω ή έν τή βιομηχανική πολει της 
Rochdale, έν Άγγλί?, πασίγνωστος Συνεργατική Ε
ταιρία καταναλώσεως, ύπό τήν έπωνυμιαν «8001βΐθ 
des Enuitables Pionniers». Ή ιστορία τής Συνερ
γατικής ταύτης Εταιρίας έκατομμύρια εκατομμυρίων 
Ιοοάς έπαναλαμβάνεται μέχρι τοΰδε, καθ οσον η Ε
ταιρία αβτη μεγάλως έπέδρασεν έπι της επικρατησεως 
τών άρχών τής Συνεργατικότητος έν τε τή Αγγλία και 
τώ άλλω κόσμφ· διό καί ολόκληροι τόμοι συγγραμμά
των έχουσι γραφή περί αύτής. Προκαλεϊ όντως τον δί
καιον θαυμασμόν παντός, ή αρχή τής συστασεως, της, καί 
αί γιγαντιαϊαι πρόοδοι, άς έπετέλεσεν εντός ολιγιστων 
δεκαετηρίδων. (

Τώ 1844 είκοσι καί οκτώ πτωχοί έργάται, ύφανται, 
συνέλαβον τήν ιδέαν τής ίδούσεως έν Rochdale ενός 
Συνεργατικού Καταστήματος καταναλώσεως. Δεν όιε- 
Οετον ούδέ τό έλάχιστον χρηματικόν κεφαλαιον. Ιουτο 
δμως δέν έθεωρήθη παρ’ αύτών ώς άφορμη απογοητευ- 
σεως καί έγκαταλείψεως τής ιδέας των τουναντίον τους 
ένεθάορυνε καί τούς έφερεν είς τήν άποφασιν, όπως όια 
τών οικονομιών των καί μόνων έπιτύχωσι τον σχηματι
σμόν τοΰ άπαιτουμένου κεφαλαίου δια την εκτελεσιν 
τής ιδέας των. "Εκαστος βθεν αύτών άνελαβε την ρητην 
ύποχρέωσιν νά είσφέρη χάριν τοΰ κοινοΰ σκοπού 29 λε
πτά καθ’ εβδομάδα, μέχρις ου σχηματισθή επαρκες πο
σόν πρός έναρξιν τής έργασίας. Οταν δια των εβδομα
διαίων τούτων καταβολών έσχηματισθη κεφαλαιον 709 
φράγκων, προέβησαν άμέσως είς τήν "ιδρυσιν ενός μικρού

ΕΚ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ Δ. ΚΟΚΚΟΥ

ΣΑΠΦΩ αν ημην

Σαπφώ άν ή μην ή καλή Μυτηλιναία. 
θά άνηρχόμην ώς αύτή κ έγώ είς ρραχον 
θά έψαλον εν άσμα—-τόν είσαγγελεα— 
Και έν μέσφ τών κυμάτων τών πολυτάραχων 
Καθώς έκείνη άπελπις θά έρριπτόμην 
Καί εύχαρις μετά λουτρδν θά έξειρχομην

Τ Δ- ΚΟΚΚΟΣ
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ΕΓΓΕΝΈΣ ΖΏ.ΓΡΤ’ίΦΟν

ΜΟΝΑΧΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ
Η Σκηνή έν Κωνσταντινονπόλει τφ 363 μ. X.

Έξαντληθέντων, ώς γνωστόν, τών πρώτων τευχών τής 
«Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» άναγκαζόμεθα νά δημοσι- 
εύσωμεν περίληψιν τών μέχρι τοΰδε δημοσιευθέντων με
ρών τής «Μοναχής» χάριν τών μελλόντων νά παρακολου- 
δήσωσιν άπό τό παρόν τεύχος τό έργον.

Τό δράμα λαμβάνει χώραν εις τό Βυζάντιον. Ή πρώτη 
πράξις εις τά ’Ανάκτορα. Ή δεύτερα εις τόν οίκον τής 
Ζηνωνίδος.

Ό Αύτοκράτωρ, Ίουλιανός δ Παραβάτης, έτοιμάζεται νά άναχω- 
ρήση είς τόν κατά τών Βαρβάρων πόλεμον-Τήν στιγμήν καθ’ ήν ένθους 
όμιλε! περί τοΰ πολέμου καί Επικαλείται τούς θεούς δπως τφ δώ- 
σωσι τήν ένδοξον νίκην εις τδν πόλεμον, τόν πλησιάζει δ αύλικός 
καί έμπιστος, καί εύνοοόμενσς Λέων καί τφ καταγγέλλει τόν ’Α
ξιωματικόν Εύγένιον ώς συνωμότην καί διαδίδοντα τήν θρησκείαν 
τού Χριστού.

Ό Αύτοκράτωρ ταράσσεται καί έπειδή πρόκειται νά άναχωρήση 
— καί γεναιόφρων άλλως τε — δίδει τήν έντολήν νά φυλακίσωσι

(Συνέχεια έκ τής σελίδος 59)
Ζηνωνϊς

(Έν Απογνώοει). Ταλαίπωρος έγώ. ’Εκείνος ; Εκεί
νος ; ό Εύγένιος ;

Κομιτώ
Ναί ό Εύγένιος· ας τόν σώση ήδη ό έρως σου.

Ζηνωνϊς
(Έν Αλλοφροσύνη). Ό Εύγένιος ; (φέρουσα τήν γεϊρα 

επί τής καρδίας καί διά τής έτέρας πιέζονσα τήν κεφα
λήν). ΤΩ Θεοί! ! ώ Θεοί !! (Προς τήν Κομίζω μετά 
τινα στιγμήν σιωπής). Δέσποινα, ψεύόεσαι! Ό Εύγέ
νιος δέν διατρέχει κίνδυνον, όχι! τόν Αύτοκράτορα γνω
ρίζω καλώς!...

Κοιιιτώ
*Λ ! ψεύδομαι ; Δέν γίνομαι πιστευτή ; (πλησιάζουσα 

καί σειούσα αυτήν). Άλλά ή Κομιτώ δέν ψεύδεται ποτέ, 
ή'κουσας; Μόνον εκδικείται, τιμωρεί !

Ζηνωνϊς
Ό Αύτοκράτωρ δέν Οά παρασυρθή ποτέ και δέν θά 

γείνη δργανον έκδικήσεως !■
Κομιτώ

Άλλά τις Οά εΐπη εις τόν Αύτοκράτορα ότι πρόκει
ται περί έκδ.κήσεως, άφρων ; ’Εκείνος τιμωρών, νομίζει 
ότι τιμωρεί τόν ένοχον, τόν συνωμότην, τόν αλλό
θρησκον.

Ζηνωνϊς
(Σταρακτικώς ΰψοΰσα τάς χεϊρας). Ώ! έάν είνε 

αληθές

τόν συνωμοτούντα αξιωματικόν μέχρι τής έπιστροφής του, δπόταν, 
έάν τόν εύρη αληθώς ένοχον, Οά τόν τιμωρήση, καί ένφ μάτην δ 
Αέων,—έχθρός τού Ευγενίου—προσπαθεί νά πείση τόν Αύτοκράτορα 
νά προβή άπό τής σιιγμής έκείνης είς τήν πλέον αύστηράν τιμωρίαν 
τοΰ αξιωματικού, δ Αύτοκράτωρ άνένδοτος αναχωρεί έπαναλαμβά- 
νων τήν έντολήν νά φυλακίσωσι μόνον τόν Ευγένιον.

Άπελθόντος τού Ίουλιανού φαίνεται είς τήν σκηνήν ή πλουσία 
καί ισχυρά χήρα Κομιτώ, συγγενής τού Λέοντος,διά τού δποίου έξύφα- 
νεν δλην αύτήν τήν συνωμοσίαν έξ αντιζηλίας πρός τήν μνηστήν 
τού Εύγενίου, Ζηνωνίδα. Προσπαθεί νά πείση τόν Λέοντα ίνα, ευθύς 
μετά τήν άναχώρησιν τού Αύτοκράτορος,προβώσιν είς τήν δολοφονίαν 
τοΰ Εύγενίου. Μέ τήν άπόφασιν αύτήν ή Κομιτώ αναχωρεί πορευο- 
μένη πρός τήν Ζηνωνίδα—ήτις αμέριμνος σκέπτεται τόν μνηστήρα 
της—δπως αύτή μόνη τής άναγγείλη τήν δυστυχίαν της, καί τήν 
τύχην ήτις περιμένει τόν Εύγένιον.

Καί δντως πορεύεται πρός αύτήν, τήν ευρίσκει ήρεμον, καί 
κατ’ άρχάς μή δίδουσαν ούδεμίαν πίστιν ούτε είς τούς λόγους, ούτε 

ι εις τάς άπειλάς της. "Οταν αίφνης Εννοεί δλον τόν κίνδυνον τόν 
I δποίον διατρέχει δ προσφιλής της μνηστήρ καί λέγει τά έξής.

Κομιτώ
Άλλά δέν βλέπεις λοιπόν ; Δέν βλέπεις λάμπουσαν 

εις τούς οφθαλμούς μου την χαράν τής έκδικήσεως ; 
Είσαι λοιπόν τυφλή ωσ;ε δέν βλέπεις τό μίσος οπερ 
τρέφω διά σέ καί δι’ έκεϊνον, τόν μν/,στήρά σου ; (μετά 
φωνής άγριας). Τόν κατέστρεψα, τόν έξεδικήθην ! Ώ 
μετ’ ολίγον θά είνε νεκρός, άπνους, πτώμα !

Ζηνωνϊς
(Κρύπτουσα τήν κεφαλήν μετά φωνής σπαρακτικής). 

“Ω ! τό πιστεύω, τό πιστεύω, είνε αληθές. (Βημα- 
τίζουσα ώς παράφρων). Που νά καταφύγω διά νά 
τόν σωσω ; (Μετά μικράν σιγήν ίλαρώς). Θά σπεύσω 
εις τόν Αύτοκράτορα, θά σπεύσω νά ριφθώ είς τούς πό- 
δας του, θά τοϋ ζητήσω νά μοΰ άποδώση τόν μνηστήρά 
μου, θά τοΰ είπω τήν τρομεράν πλεκτάνην ήν μία 
γυνή κακούργος έξύφανεν...

Κομιτώ
(Διακόπτουσα αυτήν). Κακούργος έξ έ'ρωτος !

Ζιινωνις
(Εξακολουθούσα)... “Οπως φονεύση τόν Εύγένιον· 

(ΰψοΰσα τάς χεϊρας). Και σύ Ίουλιανέ, σύ ό ποοστα- 
τεύσας έμέ τήν ορφανήν Άθηναίαν, σύ ό όποιος έξέλε- 
ξας αύτόν ώς μνηστήρα μου, θά ένδώσης εις τήν παοά- 
κλησίν μου. (Καί ένφ έλεγε ταΰτα έκινήθη νάφύγη).

Κομιτώ
(Πλησιάζουσα αυτήν καί θέτουσα τήν χεϊρα έπί τοΰ 

ώμον της).
Ζηνωνϊς

[Στρέφεται έξηγριωμένη λέγουσα}. Έ ! τί ζητείς ;

Κομιτώ
(Αγρίως). Όχι ! ! !

Ζηνωνϊς
(Έν τή αυτή στάσει). Δέσποινα φανοΰ οίκτείρμων, 

έλεήμων, άγαθή, οί θεοί συγχωροΰσι, συγχώρει καί σύ I 
καί σοΰ ύπόσχομαι νά φύγω πολύ μακράν, σοΰ ύπόσχομαι 
νά μή τόν έπανίδω ποτέ πλέον, έκεΐνος δμως νά σωθή, 
νά ζήση καί μακράν εύρισκομένη θά ευχωμαι είς τους 
θεούς, δπως ό Εύγένιος εύρη τήν ευτυχίαν είς τόν έρωτά 
σου. *Ω ! Δέσποινα συγγνώμην, έπταισα πολύ άγαπη- 
σασα, καί ήδη εννοώ τήν άγωνίαν σου, τό μισός σου, 
τήν έκδίκησίν σου, συγχώρησον Δέσποινα, σώσέ τον.

Κομιτώ
(Ύποκώφως). “Όχι !

Ζηνωνϊς
(Έν αλλοφροσύνη). Άλλά θεοί καί δαίμονες, πώς νά 

τήν ικετεύσω, διά νά δυνηθώ νά μαλάξω τήν καρδίαν 
της ; Τίνα χορδήν νά θίξω, όπως αί παρακλήσεις μου 
ευρουν ηχώ ;....

Κομιτώ
(Αγρίως). Μόνον τοΰ μίσους μου ή χορδή δονεΐται, 

δέν θά τόν σωσω !
Ζηνωνϊς

Άλλά σώσέ τον διά σέ Δέσποινα !
Κομιτώ

(Σιχά).
Ζηνωνϊς

(Πάντοτε γονυπετής καί μετ' αγριότητας). Άλλά δέν 
έχεις λοιπόν καρδίαν ; Δέν έχεις οίκτον ; Τόν ήγάπησες 
ποτέ σύ (μαλασοομένη). Πώς Δέσποινα ; Θά ήθελες νά 
ί'δης νεκρόν, έκεϊνον ! τόν Εύγένιον ! μέ κλειστούς τούς 
όφθαλμούς, μέ ωχρά τά χείλη, μέ ψυχράς τάς χεΐ- 
ράς του, μέ τήν οψιν τοΰ θανάτου έπί τής εύγενοϋς 
μορφής του καί δέν θλίβεται ή ψυχή σου, ή καρδιά σου 
δέν μαλάσσεται, δέν συγκινεΐται ;

Κομιτώ
( Σιγά).

Ζηνωνϊς ·
(Έξηγριωμένη). Έ τότε τόν Εύγένιον, δέν τον ήγά

πησες ποτέ !!......
Κομιτώ

(Μετά πάθους). Δέν τόν ήγάπησα ; Δέν τόν ήγάπη
σα ; Άλλά έπαλλεν ποτέ καρδιά, δπως έπαλλεν ή ίδική 
μου δΓ αύτόν ; Ήγάπησα καί περιφρονήθην, έλάτρευσα 
καί άλλη προετιμήθη, καί ήδη μισώ, διότι ή καρδιά του 
δέν έδόθη ποτέ είς έμέ !

Ζηνωνϊς
(Ζωηρώς). Άλλά λάβε τον Δέσποινα, άρκεΐ νά ζήση, 

νά εύτυχήση, έγώ δέν ύπάρχω πλέον δΓ αυτόν, σώσέ 

τον !
Κομιτώ

”Οχι ! δέν θά έχω τήν άγάπην του.
Ζηνωνϊς

(Ζωηρώς). ”Ω, θά τήν άποκτήση, Δέσποινα, ό έ'ρως
σου. ..

Κομιτώ
(Διακόπτουσα Αγρίως αυτήν). Όχι ! ποτέ ! σύ γεν- 

ναιοψύχως τόν παραχωρείς, άλλ’ έγώ άγερώχως τόν 
απωθώ. Όχ·. ! οί θεοί άπεφάσισαν τήν καταδίκην του, 
Οά πέση θΰμα τοΰ έρωτός μου. [Καί κινείται πρός τήν 
θύραν νά φύγη ένφ ή Ζηνωνϊς συρομένη είς τά γόνατα 
τήν έκλιπαρεϊ τείνουσα τάς χεϊρας). Σώσε τόν Εύγένιον 
Δέσποινα ! Σώσέ τον ! (Αυτή έξέρχεται, ή Ζηνωνϊς Απο
μένει γονυπετής.

Κομιτώ
(Είρωνικώς). Νά σέ έμποδίσω νά προβής είς μά

ταιους κόπους και νά τρέφτρς ματαίας έλπίδας, ό Αύτο
κράτωρ άνεχωρησεν.

Ζηνωνϊς
(Φέρονσα τήν χεϊρα μετά πόνου έπί τής κεφαλής). 

Ά !.... (σιγά έπ' ολίγον καί είπα μετ’ έξάψεως). Άλλα 
τι σημαίνει! Ό έρως μου θά μοΰ δώση δυνάμεις, θά 
τόν ακολουθήσω, θά φθάσω συρομένη διά τών γονάτων 
μέχρι τοΰ Αύτοκράτορος και ημιθανής θ’ άφίσω εις τούς 
πόδας του τήν τελευταίαν πνοήν, άλλά θά έπιτύχω 
τήν χάριν του, θά τόν σωσω...

Κομιτώ
(Έν τφ αντω τόνω). Και ταΰτα είς μάτην, μέχρις 

δτου φθάσης τόν Αύτοκράτορα, ό Εύγένιος σου θά είνε 
νεκρός. Πλήξασα ή Κομιτώ έπληξεν ασφαλώς. Ούδεμία 
δύναμις είνε ικανή νά τόν σώση πλέον.

Ζηνωνϊς
(Βηματίζουσα άτάκτως καί κρατοΰσα τήν κεφαλήν διά 

τών χειρών). Ώ ! έχει δίκαιον, τό παν, τό παν, είνε 
αληθές. Γνωρίζω τήν Κομιτώ, (μετά πόνου) άλλά θεοί, 
σώσατε τόν Εύ-ζένιον, σώσατε, θεοί, τόν μνηστήρά μου!!

Κομιτώ
(Έτοιμαζομένη ν’ Απέλθη, καί μειδιώσα είρωνικώς). 

Ή έκδίκησίς μου είνε πλήρης, μετ’ ολίγον θά ηνε νε
κρός, ύγείαινε μνηστή τοΰ Εύγενίου !

Ζηνωνϊς
(Θεωρούσα αυτήν Απλανώς') Φεύγει ;. .

Κομιτώ
(Χωροΰσα ?»> βήμα ύπεροπτικώς). Ύγείαινε !

Ζηνωνϊς
[Όρμώσα καί Αποκλειουσα τήν δίοδον καί έπιτακτι- 

κώς). “Οχι δέν θά φύγης !
Κομιτώ

['Απορούσα). Διατί ;
Γηνωνΐς

θά τόν σώσης σύ !.....
Κομιτώ

(Μετά μείζονος έκπλήξεως). Έγω ;........
Ζηνωνϊς

Ναί ! σύ Δέσποινα !
• Κομιτώ

’Εγώ ή συντρίψασα αύτόν, νά τόν άνεγείρω ;
Ζηνωνϊς

[Μετά δυνάμεως). Ναί !
Κομιτώ

(Ύπερηφάνως). Είσαι παράφρων !
Ζηνωνϊς

Δέσποινα θά τόν σώσης !
Κομιτώ

(Μετά δυνάμεως). Ποτέ ! 1
Ζηνωνϊς

Καί έάν έκλειψη τό μέσον τό προκαλέσαν τήν έκδί- 
κησίν σου, έάν τό άντικείμενον τοΰ έρωτός του έςαφα- 
νισθή, τότε θά τόν σώσης Δέσποινα, ώ σέ ορκίζω είς τό 
όνομα τοΰ Διός, είς τόν έρωτά σου, είς τήν έκδίκησίν 
σου τήν όπλίσασαν τήν γεΐρά σου, λάβε οίκτον φείσθητι 
αύτοΰ, καί μή τόν τιμωρήσης, διότι δέν πταίει αύτός· 
('χονυπετοϋσα^ Ιδού έγώ πρό τών ποδών σου, Δέσποινα, 
φόνευσόν με, άλλά σώσέ τον.
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ΣΚΗΝΗ Γ'.
(Άλλά Συγχρόνως Λ Αντίκρυ Ούρα Ανοίγεται και έπι- 

φαίνεται ό Ευγένιος Ανευ ξίφους· είς τόν κρότον έκεΐνον 
ή Ζηνωνίς Οτρέφει τήν κεφαλήν, Αφίνει φωνήν χαρας, 
καί δι’ ενός Αλματος εύρίόκεται παρ’ αύτφ I Πλήν ή 
φωνή της Ανακαλεί τήν Κομιτώ, ήτις έπανέρχεται καί 
έξηγριωμένη κρύπτεται εϊς τι παραπέτασμα, θεωροϋόα 
Αθέατος Αγρίως αύτούς).

Ζηνωνίς
(Πρός τόν Ευγένιον ένοΰσα τάς χεϊρας έν ύπερτάτη 

χαρά). Σύ ! Σύ ! Εύγένιε ;
Κομιτώ

(Μονολογούσα μετ' άγριας έκπλήξεως). Αύτάς ! αύ· 
τός ! εδώ

Εύγένιος
(Λαμβάνων τάς χεϊράς της μετά γλυκύτητος). Έγώ ! 

προσφιλής μου ! Ζηνωνίς !
Ζηνωνίς

Σύ άλλ’ ένω μοΰ όμιλεϊς, ένω τά ώτά μου κατα- 
κηλοΐ ή γλυκεία φωνή σου, καί αισθάνομαι τάς χεϊράς 
μου εντός τών ΐδικών σου, νομίζω οτι εύρίσκομαι ύπό 
τό κράτος απατηλού ονείρου, καί νομίζω εύθύς ώς ανοίξω 
τούς οφθαλμούς, τό ώραϊον δνειρόν μου, θέλει διαλυθή, 
χαθή, έξαφανισθή, σύ θά ήσαι μακράν μου, και έγώ δυ
στυχής, άπείρως δυστυχής !

Εύγένιος
Διατί δλαι αύται αί κακαί, αί μαϋραι σκέψεις, Ζηνω

νίς μου ;
Ζηνωνίς

(Μετά πόνου). Θέλω τά πάντα νά σου εΐπω Εύγένιε 
θέλω....

Εύγένιος
(Μετ' ενδιαφέροντος). Λέγε. Ζηνωνίς μου λέγε !

Ζηνωνίς
(‘Ωσει μετανοούσα). Τίποτε Εύγένιε τίποτε, ονει

ρεύομαι· η μάλλον ώνειρεύθην ύπήρξα πρό ολίγων εδώ 
στιγμών παίγνιον φρικώδους εφιάλτου, διήλθον στιγμάς 
ειδεχθούς αγωνίας, ύπερμέτρου πόνου. ”Ω! εις τό όνομα 
τών θεών, μη μέ έρωτας, μη μ’ έρωτφς !

Εύγένιος
Διατί Ζηνωνίς ;

Ζηνωνίς
(Μετ’ άποφάσεως) Τοΰτο μόνον· Πρό ολίγου έδώ, 

εδώ σέ ήρνήθην (μετ’ άπειρου γλυκύτητος) ήρνήθην σέ 
(&έτουσα τάς χεϊρας έπί τών ώμων του καί σιγαλά) σέ 
τόν όποιον ηγάπησα ώς αγαπά ό ναυαγός την φιλόξε- 
νον άκτήν ήτις τόν σώζει, σέ τόν όποιον ηγάπησα ώς 
αγαπούν τά πτηνά την πρωίαν, ώς τό άνθος αγαπά την 
δρόσον, σέ τόν μνηστήρά μου τον προσφιλή, ώρκίσθην 
νά σέ λησμονήσω, νά μη σέ έπανίδω πλέον, και νά 
φύγω μακράν σου, ώς νά ήτο δυνατόν κατόπιν τούτου 
νά ζήσω Εύγένιε !

Εύγένιος
("Εκπληκτος). Άλλά πώς Ζηνωνίς ; Αδύνατον τά 

χείλη αύτά νά εκφέρουν τοιαύτην άπόφασιν !
Κομιτώ

(Έκ τής κρύπτης άγρίως !) ”Ω ! όχι ! Δέν αντέχω 
έπί πλέον (ϋέτουοα τήν χεϊρα έπί τής καρδίας). Θά εκ
δικηθώ (άπέρχεται).

Ζηνωνίς
(Μετά μικρά σιγήν έξακολουέλοϋσα). Μη μέ διακόπτης 

Εύγένιε. Άφες με ν’ άναπολήσω τό εύτυχές εκείνο πα
ρελθόν, την χαρωπήν έκείνην έποχήν, καθ ’ ήν μυστι-

κώς σέ ηγάπων, και ώς θεόν Όλύμπιον σέ έλάτρευον 
Έφυγα άπό την πόλιν τών ’Αθηνών, διά ν’ άπομακρυνθώ 
άπό κακήν καί σκληράν μητρυιάν, φανατικήν χριστια- 
νην καί άποφύγω τόν οδυνηρόν βίον, δν έπόθει νά μοΰ 
έπιβάλη, καί κατέφυγον έδώ εις τό Βυζάντιον, δπως τεθώ 
ύπό τήν προστασίαν τοΰ Αύτοκράτορος τοΰ ύποστηρίζον- 
τος πάντας τούς καταγομένους έκ της κλεινής πόλεως 
τών Αθηνών. Τύχη άγαθή ! Έκεΐ, πρό τών θυρών τών 
Βυζαντινών άνακτόρων σέ είδον τό πρώτον οί οφθαλμοί 
μου, σέ ήσθάνθη ή ψυχή μου, σέ ήγάπησεν ή καρδίαμου 
(σιγαλά). Ή ταλαίπωρος δέν είχεν άγαπήση ποτέ- ή 
κακή τύχη τής είχεν στέρηση φιλόστοργους γονείς, άδελ- 
φούς δέν τής έ'δωκε ποτέ, καί μόνον τής άφήκε, κακήν 
καί άνιλεή μητρυιάν. Σύ λοιπόν Εύγένιε έγένεσο δι’ έμέ 
πατήρ, μήτνρ, άδελφός, άδελφή, καί τέλος μνηστήρ λα
τρευτός (σιγαλά). Καί είνε τόσον γλυκύ ν’ άγαπ^ί τις, 
καί δι’ έμέ τήν ταλαίπωρον ορφανήν, ήτο άκόμη γλυκύ- 
τερον Εύγένιε.

Εύγένιος
Φιλάτη Ζηνωνίς ! ! 1

Ζηνωνίς
Δύο έ'τη παρήλθον ούτως. Ή άγάπη μου έφερετο πρός 

Σέ, ώς τό κύμα φέρεται άενάως είς τόν αΐγιαλόν, μή 
σβεννυμένη δμως δπως έκεΐνο εις μυρίους λευκούς άφρούς· 
έφερόμην άκουσίως πρός σέ, ώς φέρεται τό πτηνόν είς τόν 
αίθερα, σέ ηγάπων Εύγένιε, καί τοΰ Αύτοκράτορος ή 
εύνοια μετ’ ολίγον έπραγματοποίησε τό δνειρόν μου, καί 
με κατέστησεν εύτυχή μνηστήν σου.

Εύγένιος
Καί μήπως Ζηνωνίς τήν αύτήν εύτυχίαν δέν τήν ή- 

σθάνθην καί έγώ, καί διά τής αύτής άγάπης δέν σέ πε- 
ριέβαλλον ; Άλλ’ ήδη δέν μέ ήρώτησες πώς ένω τό κα
θήκον μέ καλεϊ είς τά έ'νδοξα πεδία τών μαχών, εύρί- 
σκομαι έδώ ;

Ζηνωνίς
(Θεωρούσα αύτόν τρυφερώς). Πρός τί Εύγένιε ; Εί

μαι τόσον εύτυχής δσον είσαι έδώ ; Μήπως ένδοξότερον 
θά σέ άγαπήσω περισσότεοον, μή δαφνοστεφή θά σέ λα- 
τρεύσω έπί πλέον ; Όχι· ή παρουσία σου διέλυσε τούς 
λόγους μιάς παράφρονος, διέλυσε τήν άγωνίαν τής ψυχής 
υ.ου, τήν διάψευσιν τών έλπίδων μου. Μήπως πρέπει νά 
ζητώ άλλο τι ; Πολέμους, νεκρούς, θύματα, ό έρως μου 
δέν ζωογονείται δι’ αύτών, σύ μόνον πλησίον μου καί ή 
δάφνη άς περιβάλη μέτωπα άλλα, ή δόξα άς στολίζη 
άλλων ξίφη, άλλά σέ 1 άς στολίζη μόνος ό έρως μου 1 !

Εύγένιος
(Λυπηρώς). Ξίφος Ζηνωνίς ; Άλλά δέν έρωτας ποΰ είνε 

τό ίδικόν μου ;
Ζηνωνίς

(Ποιούσα έν βήμα πρός τά δπίσω κατάπληκτος). Πώς ;
Εύγένιος

(Σκυ&ρωπώς σιγά).
Ζηνωνίς

(’Εν τώ αύτφ) τόνφ). Ποΰ είνε τό ξίφος σου λοιπόν ;... 
"Ω έάν άληθεύουν οί λόγοι της 1

Εύγένιος
Μοΰ άφηρέθη Ζηνωνίς !

Ζηνωνίς
Άλλά τις σοΰ άφήρεσε τό ξίφος μέ τό όποιον ό αύ- 

τοκράτωρ σέ περιέβαλεν ;
Εύγένιος

Αύτός εκείνος.

Ζηνωνίς
Ό αύτοκράτωρ ; “Ωστε παν δτι είπεν ήτο άληθές ; 

Άλλά διατί;
Εύγένιος

(Λυπηρώς). Δέν είνε μόνον τοΰτο.
Ζηνωνίς

(Καρτερικώς).Λίγε !! τί άρα πέπρωται νά μάθω άκόμη!
Εύγένιος

Είμαι φυλακισμένος έν τοϊς άνακτόροις, έστερημένος 
τοΰ ξίφους μου καί τής τιμής ν’ άκολουθήσω τόν στρατόν !

Ζηνωνίς
(Κινούσα τήν κεφαλήν). Καί άγνοεϊς τήν αιτίαν;

Εύγένιος
Μέ έσυκοφάντησαν είς τόν Βασιλέα· μέ παρέστησαν 

ώς συνωμότην καί άλλόθρησκον, έμέ, τόν λατρεύοντα τόν 
Αύτοκράτορα καί τήν θρησκείαν του. Πλήν άγνοώ τίς ό 
έχθρός μου.

Ζηνωνίς
(Συμπλέκουσα τάς χεϊρας). Δέν μέ ήπάτησε ! τά πάντα 

άληθή, άλλοίμονον είς έμέ- φεΰ ! ιδού, ή πραγματικό- 
της, ιδού ή άλήθεια, καί τά πρό ολίγου, όνειρα 1 όνειρα ! 
όνειρα ! 7Ω θεοί διατί μ’ έγκαταλείψατε ; (πρός τόν Ευ
γένιον). Άλλά πώς διέφυγες τούς φρουρούς σου ;

Εύγένιος
Ό φύλαξ μου, εύηργετήθη άλλοτε παρ’ έμοΰ,εύγνω - 

μονών ήδη μοΰ έπέτρεψε νά σπεύσω πρός σέ έπ’ ολίγον, 
δπως σοΰ εί'πω οτι ή Τύχη δέν μας είνε πλέον εύνους! !

Ζηνωνίς
(Kaff έαυτήν). *Ω ! ίσως δέν έχάθησαν έ'τι τά πάντα 

(πρός τόν Ευγένιον). Καί θά έπανέλθης είς τήν φυλακήν 
σου ; Είς τά Ανάκτορα ;

Εύγένιος
Ναί.

Ζηνωνίς
Έκεΐ, έκεΐ όπου άλλοτε ύπερήφανος είσήρχεσο, θά ύ- 

πάγης ήδη τεταπεινωμένος μέ κύπτουσαν τήν κεφαλήν!...
Εύγένιος

(Λυπηρώς). Ναί Ζηνωνίς τό θέλει τό καθήκον μου ! 
Ό λόγος μου πρός τόν φρουρόν μου.

Ζηνωνίς
(Έξεγειρομένη). ’Όχι είς τό όνομα τών θεών, όχι!

Εύγένιος
Διατί Ζηνωνίς ;

Ζηνωνίς
(Ζωηρώς), Διατρέχεις τδν έ'σχατον τών κινδύνων.

Εύγένιος
(Μετά πεποί'&ήσεως). Όχι Ζηνωνίς, ό άθώος δέν κιν

δυνεύει ποτέ, καί έγώ είμαι άθώος.
Ζηνωνίς

(Μετά πόνου). Ταλαίπωρε ! είσαι θύμα κακούργου 
πλεκτάνης, είσαι θΰμα έρωτικής έκδικήσεως !

Εύγένιος
("Εκπληκτος). Πώς ; Έγώ ;

Ζηνωνίς
Ναί, Εύγένιε ! ή Κομιτώ, ή τοσάκις άπειλήσασα, σή

μερον εκδικείται, σήμερον μας πλήττει, κτυπώσα άμφο- 
τέρους ώς έξηγριωμένη ύαινα.

Εύγένιος
("Εκπληκτος). Αύτή ! !...... “Ωστε ήσαν άληθεΐς αΐ

άπειλαί της ;

Ζηνωνίς
Φεΰ ναί ! Γονυπετής πρό όλίγου έδώ, τήν ΐκέτευσα 

νά παρα'τηθνί τής έκδικήσεώς της νά σοΰ φεισθη Εύγέ
νιε, καί νά μή πλήξη τήν κεφαλήν αύτήν τήν προσφιλή! 
(μετά πόνου), άλλ’ έμεινεν άνένδοτος (άργώς μετά φω
νής πλήρους πάγους) ή άποτρόπαιος !!!....

Εύγένιος
(Μετ' άπειρου έκπλήξεως). Έδώ; 7Ηλθε λοιπόν έδώ 

Ζηνωνίς ;
Ζηνωνίς

Ναί ! διά νά μέ βασανίση, κχί νά πληρώση μέ φρι- 
κώδη άγωνίαν τήν ψυχήν μου.

Εύγένιος
(Σφιγγών τάς πυγμάς μετ' οργής). “Ω τήν άθλιαν, 

έάν ήμην έδώ....
Ζηνωνίς

(Σειούσα λυπηρώς τήν κεφαλήν). Ούδέν θά ήδύνασο 
Εύγένιε, είνε ισχυρά αύτή ή παρασκευάσασα τά πάντα 
δπως σέ ρίψη είς τό βάραθρον τής καταστροφής. Μη 
λοιπόν έν’ όνόματι τών θεών, μήν έπανέλθης είς τ’ ά- 
νάκτορα έάν Οέλης νά ζήσης.

Εύγένιος
( Σταδερώς) .Άδύν ατον Ζηνωνίς, είμαι άθώος καί ή ά- 

θωότης μου θ’ άποδειχθή.
Ζηνωνίς

Ούδέν, ούδέν Οά δυνηθής ν’ άποδείξης, καί έάν θέλης 
νά σωθής, φύγε ! φύγε !

Εύγένιος
(Έν τόνφ μομφής). Άλλά θέλεις διά τής φυγής νά 

πιστοποιήσω άνύπαρκτον ένοχην ;
Ζηνωνίς

Διά νά σωθης ! ναί !
Εύγένιος

Νά σωθώ άτιμος ;
Ζηνωνίς

Δέν άρκεΐ δτι είσαι άθώος ;
Εύγένιος ,

Ναί· άθώος! ’Όχι δμως καί διά τούς άλλους !
Ζηνωνίς

(Άγωνιώσα). Θέλεις λοιπόν ν’ άποθάνης ; Θέλεις ή 
άπαισία αύτή γυνή νά αίσθανθή τήν χαράν τής έκδική
σεως καί έγώ νά γείνω αιωνίως δυστυχής ; Ω, φύγε, 
φύγε μακράν Εύγένιε, σώθητι, κρύφθητι καί μετ’ ολί
γον θά έ'λθω νά -έ ευρώ, δπως ζήσωμεν μαζή μέ μόνην 
τήν άγάπην μας !

Εύγένιος
(Σιγά).

Ζηνωνίς
(Πλησιάζουσα αύτόν σιγαλά). Θά φύγης λοιπόν ! δέν 

είνε άληθές;
Εύγένιος

(Εγειρόμενος) ’Άτιμος. . . . (Μετά δυνάμεως) ποτέ..· 
μοΰ άφήρεσαν τό ξίφος μου Ζηνωνίς μέ άπέκλεισαν τοΰ 
σταδίου τής δόξης, μέ έφυλάκισαν, έ'στω ! πλήν ούδέ— 
ποτέ θά έπισφραγίσω έγώ διά τής φυγής μου τοιαύτην 
μυσαράν συκοφαντίαν.

Ζηνωνίς
(Μετά πόνου). Άλλ’ δταν σέ θανατώσουν τίς θά 

άποδείξη τήν άθωότητά σου ; Τίς θά εΐπη έ’πεσε θΰμα 
έκδικήσεως ό ταλαίπωρος ·; Ούδείς ! Απεναντίας 
πάντες θά ειπωσι (μετά δυνάμεως) κατάρα έπί τόν ά- 
χάριστον, τόν συνωμόσαντα, τόν έγείραντα τήν χεϊρα ΐνα 
πλήξη τόν εύεργέτην του...
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Ευγένιος
(Καρτερικών). Ισως Ζηνωνις ! άλλά δέν θά μέ θεω

ρήσουν άτιμον, φυγάδα.
Ζηνωνΐς

(Εξακολουθούσα έν τφ αύτφ τόνφ). Ένφ φεύνων 
Ευγένιέ θζ τρεφης την έλπιδχ οτι, σωζόμ.ενος ήμ.έρχν 
τινζ θζ ουνν)θ$|ς κζί την χθωοτητά σου ν’ χποίείξης 
κά! τούς έχθρούς σου νά τιμωρνισης.

Εύγένιος
’Όχι

Ζηνωνΐς
Έύη άς σέ πζρζζζλέση κζί ό έρως μου, ήδη αύτός 

άς εύρη λεξεις Οερμας διά νά συγκίνηση την κχρ- 
διανσου α<ροϋ δέν τζς ευρίσκει η Ζηνωνΐς (συμπλέκουσα τάς 
χεΐρας). Εζν μ.έ ζγζπχ; σωθητι, μ.η μ,ε βυθίσης εις τό 
Λενθος, είς την άπελπισίαν....

Εύγένιος
’Όχι, ημέραν τινά κζΐ σύ θά μέ μισήσης άτιμον.

Ζηνωνΐς
Άλλά πώς νά τόν πείσου ή ταλαίπωρος; Πώς νά τόν 

σωσω άπό τόν ό'λεθρον ; Δέν μέ άγαπ^ς λοιπόν;
Εύγένιος

(Έν τόνφ μομφής). Ζηνωνΐς.
Ζηνωνΐς

(Βυθίζει τήν κεφαλήν έντός τών χειρών της ψιθυ- 
ρίζουσα άπελπιοτικώς). Θεοί τί νά πράξω ; (Μένει έπί 
τινα λεπτά ούτως,δτε αίφνης άναγείρεται λέγουοα). Εύγέ- 
νιε,άντί νά έπανέλθιρς είς τά ’Ανάκτορα πορεύθητι κάλ
λιαν πρός τόν Αύτοκράτορα, καί έν τώ μέσφ της μάχης 
μέ τό ξίφος καθγιμαγμένον ρίφθητι είς τούς πόδας του 
καί ειπέ του τα παντα. Αύτό είς ούδέν προσκρούει. Πρά- 
ξετο, κχΐ έάν μετά την δικαιολογίαν σου έςακολουθ-Jj 
να σέ νομιζη ένοχον, άς σέ τιμωρησγι καί τότε θά σέ 
άκολουθησω είς τόν θάνατον καί τό αίμα δύο άθώων 
κατάρα έπί τής κεφαλής του...

Εύγένιος
( Σιγά).

Ζηνωνΐς
(Μετά μεγαλειιέρας δυνάμεως καϊ θάρρους). Έπεί- 

σθης τέλος δέν είνε άληθές; Μη άρνεϊσαι δτι ζητώ, διότι 
μάρτυρες οί θεοί, τότε θά πιστεύσω δτι δέν μέ άγαπας’ 
δέν μέ άγαπάς!...

Ευγένιος
(Σιγά έπ' ολίγον και αίφνης). Τό θέλεις;... καλώς... 

αύτην την ώραν Ζηνωνΐς πορεύομαι πρός τόν Αύτοκοά- 
τορα.... 1

Ζηνωνΐς
.... Σε εύχαριστώ.... θεοί ύπό την σκέπην σας. 

Ευγένιον
(Λαμβάνων τάς χεΐράς της καϊ άσπαζόμενος αυτός). 

Ζηνωνις μου φιλτατη φεύγω, ύγείαινε (προχωρεί δύο 
βήματα ).

Ζηνωνΐς
(Ακολουθούσα). Ύγείαινε, Εύγένιε ύγείαινε, καί εί'θε 

οί θεοί.... (διακοπτόμενη).
Ευγένιος

(’Οπισθοδρομούν). “Α ! . . .
ΣΚΗΝΗ Δ'.

(Φαίνονται πολλοί Στρατιώται είς την θύραν). 
Ευγένιος

( ’Οπισθοδρομών). Άλλοίμονον ! πολύ άργά !
Ζηνωνις

(Μετά πόνου). Ταλαίπωροι ημείς! . . . (Ό επικεφα
λής τών στρατιωτών πρός τόν Ευγένιον προχωρών καϊ 
θέτων τήν χεΐρα έπι τοΰ ώμου του). Έν όνόματι τοϋ Αύ 
τοκράτορος σέ συλλαμβάνω.

Ευγένιος
( Ανθισταμενος θετει τήν χεΐρα έπϊ τής πλευράς).

Εις Στρατιώτης Σκωπτικώς
Δεν έχεις ξίφος ; Είσαι άνάζιος νά φέρης ξίφος δταν έ- 

γειρν;ς αύτό κατά τοΰ Αύτοκράτορος.
Ζηνωνις

(Μετά πόνου). Είνε άθώος ! είνε άθώος !
Ευγένιος

(Μετά πάθους). Άχ τό ξίφος μου.
Ό έπί κεφαλής

’Εμπρός άγωμεν.
Ζηνωνΐς

(Ριπτομένη επ' αύτοΰ μετά πόνου). Εύγένιε, . . . Εύ
γένιε.

Ευγένιος
(Κρατών αύτήν). Ζηνωνις μου.

Ό έπί κεφαλής
—πρχτιώτχι αποχωρισατέ τους. (Οί στρατιώται έκτε- 

λοΰν την διαταγήν, τους αποχωρίζουν καϊ τόν άπάγουν, 
ένφ φωνεΐ πρός τήν Ζηνωνίδα).

Ευγένιος
Ύγείαινε... Ύγείαινε.

Ζηνωνΐς
(Τείνουσα τάς χεΐρας φωνεΐ σπαρακτικώς). Θεοί ! 

Θεοί! σωσατέ τον. (Καϊ είς άπάντησιν τής έπκλήσεώς 
της η φωνή τής έπανελθουσης Κομιτούς, ήτις φαίνεται 
μιαν στιγμήν είς τους θεατάς άπαντα ειρωνικώς μέ χαι
ρέκακου μειδίαμα).

Κοιιιτώ
Ούδείς, ούδείς θά τόν σώση πλέον, μηδ’αύτός ό Θεός 

τών χριστιανών. (Καϊ γελώσα σατανικώς απέρχεται).
(Έπεται συνέχεια)

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΣΥΛΟΝ ΑΣΤΕΓΩΝ
Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ ’Ασύλου τών ’Αστέγων τήν 25 

’Ιανουάριου, μνήμην τοϋ αγίου Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, προ
στάτου τοΰ’Ασύλου, έτέλεσεν αρχιερατικήν λειτουργίαν είς τόν 
ναόν τών 'Αγίων Θεοδώρων υπέρ τής μνήμης τών ιδρυτών τοΰ 
’Ασύλου μία τών οποίων ήτο καί ή αείμνηστος διά τά φιλόπτωχα 
αισθήματα της Φανή ΙΙρετεντέρη-Τυπάλδου. Μ. Μ. τής αυτής 
ημέρας τό Συμβούλιον έδεξιώθη τάς Άρχάς τής πόλεως έν αύτφ 
τφ Άσύλφ. Ό Σεβ. Μητροπολίτης Θεόκλητος, δ Νομάρχης 
’Αττικής κ Κονδάκης, ό Δήμαρχος κ. Σ. Μερκούρης πολλά έξέ- 
χοντα μέλη καί κυρίαι τής πόλεώς μας περιερχόμεναι τά διά
φορα διαμερίσματα τοΰ ιδρύματος δέν ήδύναντο νά κρατήσουν 
τόν θαυμασμόν των διά τήν έπικρστοΰσαν καθαριότητα καί τά- 
ξιν τών διαφόρων διαμερισμάτων αύτοΰ είς τά όποια μέ δεκά- 
λεπτον δαπάνην μόνον δύναται ν’ άπολαύση τόν ύπνον τουλά
χιστον, ό ατυχής βιοπαλαιστής, δ ασθενικός εργάτης, δ όποιος 
καθ’ ολην τήν ήμέραν έκακουχήθη διά νά κερδίση τόν άρτον 
τθυ· U, εναρξις τοΰ έργου, άν καί μικρά, εινε άξια εύγνωμο- 
σύνης διά τάς άναλαβούσας αύτό κυρίας τοΰ Συμβουλίου. Ό

Μητροπολίτης ως και ο κ. Νομάρχης εδηλωσαν ότι μέ πάσαν 
θυσίαν θέλουν υποστήριξή τό έργον των φροντίζοντες δπως 
διατεθούν πρός ευόδωσιν αύτοΰ, κληροδοτήματά τινα, ευρισκό
μενα παρ’ αΰτοϊς διά τόν σκοπόν αύτόν.

Ή «Έλλην. Έπιθεώρησις», ήτις πρώτη ηύτύχησε ν’ άναγ- 
γείλη τήν έναρξιν τοΰ ’Ασύλου μετ’ εύχαριστήσεως καί χαράς 
ιδιαιτέρας παρακολουθεί τάς προόδους αύτοΰ καί εύχεται δπως 
αί άναλαβοΰσαι κυρίαι μή παύσωσι φροντίζουσαι πρός δσον τό 
δυνατόν τελειοτέραν λειτουργίαν τοΰ ’Ασύλου.

Τήν ΙΟην ’Ιανουάριου έγένετο μεταξύ τών μελών τοΰ ’Ασύ
λου ή εκλογή τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, έξελέγησαν δέ : Πρόεδρος 
ή κ. Ε. Άνδροπούλου, ’Αντιπρόεδροι αί κ.κ. Β. Καρμπούνη, Α. 
Πατρικίου, Ε. Καλλιφορνά. Έφορος δ κ. X. Τυπάλδος-Πρετεν- 
τερης. Ταμίας ή κ Καλογεροπούλου, Γραμματεύς ή Δίς Άν. 
Τυπάλδου-Ξυδιά, Σύμβουλοι αί κ κ. Άγγ. Πανταζοπούλου, 
Λάμπρου, Παναγοπούλου, Κουρκουμέλη, Βαλασσοπούλου, Λαζα- 
ρέτου, Λογιωτατίδου, Νεοφύτου, Καρμπολά, ’Ολυμπίου,’Πάλλη 
καί Μηταυτσή. ‘ γγ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΜΡΗΣ1Σ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΎ ΜΗΝΟΣ

9 Ιανουάριος. Ή Ζωή τού jtqcowu μηνος τού έτους 
έδείχθη ζωηρά, τολμηρά, ανήσυχος, ένδοξος, θυελλώδης, 
τραγική.

Αί δηλώσεις τοϋ υπουργού τών Εξωτερικών τής Αυ
στρίας Βαρώνου Αϊρενταλ δίδουν τό πρώτον σύνθημα 
εις τάς ανησυχίας καί τάς θυέλλας.

Αί δηλώσεις τοϋ Υπουργού τής Αυστρίας περί τών 
Μακεδονικών πραγμάτων δέν άποδεικνύουν άλλο τι παρά 
δτι τό Ανακτοβούλιου τής Βιέννης έχει έπηρεασθή άπό 
τάς εισηγήσεις τών οργάνων τών Σλαυικών προπαγαν 
δών, καθ’ δσον άλλως τε δέν εινε δυνατόν νά ύποτεθή 
δτι έν γνώσει διαστρεβλώνει καί διαστρέφει τά γεγονότα, 
χάριν τών προστατευομένων τής Ευρώπης, Βουλγάρων. 
Καί τούτο βεβαίως δύναται νά έπιφέρη καί έπισυρη 
θυέλλας, διότι δέν θά ύποθέσητε δτι ή έ'νωσις τοϋ σιδη
ροδρόμου Πειραιώς-Λαρίσσης μέ τόν σιδηρόδρομον Θεσ
σαλονίκης, τήν οποίαν υπόσχεται διά τους Ελληνας ο 
βαρώνος Αϊρενταλ, θά ήνε αρκετή να καθησυχαση τα 
Μακεδονικά πνεύματα καί τούς Μακεδονικούς πληθυ
σμούς οί όποιοι μονοί, γνωρίζουν άπο τίνος, καί να υ- 
περασπίζωνται καί νά τιμωρούσι καί νά εκδικούνται.

5ί
Καί ένφ αί αύστριακαί δηλώσεις επρεπε να ελκυσουν 

δλων μας τήν προσοχήν, άντί τουτου εχομεν τας διαδη
λώσεις τού κ. Ράλλη καί τάς υπέρ αυτού ζητωκραυγάς 
καί τούς λόγους καί τάς έπαγγελιας, τας γνωστας επαγ
γελίας αί όποΐαι άφίνουν πλέον ψυχρούς καί άπαθεΐς 
δλους τούς δρθώς σκεπτομενους. Διότι ότι και αν* επαγ- 
γελθή, δτι καί δν εΐπη, δτι καί αν υποσχεθή καί ο κ. 
Ράλλης καί οί διεκδικοΰντες τήν άρχήν θά άρκέση η 
πρώτη ημέρα τής διευθύνσεως τών πραγμάτων τής χω
ράς διά νά λησμονηθή τό παρελθόν και να ενθυμηθούν 
μόνον τό παρόν μέ τής έξουσίας τας κομματικας ασχο
λίας. Διότι άπεδείχθη πλέον, οτι οι πολίτικοι μας ολοι, 
τόν πατριωτισμόν τόν αισθάνονται εκτός τής εξουσίας 
καί λησμονούν σχεδόν τά πάντα όταν γινωνται κύριοι 
καί έξουσιασταί αύτής.

Η
Άπό τίνος δμως καί αύτή ή άρχή έάν παρεχη τα με- 

γαλείτερα θέλγητρα τής ισχύος, τής δαναμεως καί τοΰ 
καθημερινού θριάμβου δίδει ενίοτε τοιαυτας πικρίας 
ώστε μία μόνη έξ αύτών να ισοφαριζη προς όλας τας 
έπιτυχίας καί τάς νίκας. Παράδειγμα έστω ο κ. γ-ιθθ· 
πουλος. Διότι τοΰ κ. Σιμοπούλου εινε γνωστή και η άο
κνος ή ήμερονύκτιος έργασία του, καί η, αφοσιωσις του 
άκόμη πρός τό κόμμα του. Καί δμως σιμιερον γνωρίζο- 
μεν δλοι μέ ποιον νόμισμα έπληρώθη άπέναντι _αυτών 
τών άγώνων, δπως γνωρίζωμεν ολοι οτι αποχωρών τής 
άρχής εινε τό θύμα τής μεγαλειτέρας κομματικής διαβο- 
λής καί άχαριστίας.

Καί ήδη άφοΰ έθίξαμεν άκροθιγώς τά άφορώντα 
ήμάς δς έλθωμεν καί εις τάς τραγικότητας τοϋ μηνος 
τούτου αί όποΐαι έτάραξαν δλον τόν κόσμον με το,φρι- 
κώδες δράμα τής Πορτογαλλίας. "Ολαι αί λεπτόμερειαι 
τής φοβέρας δολοφονίας τού Βασιλέως Κάρολου και του 
Διαδόχου' τοΰ Θρόνου είνε ήδη γνωσταί και δεν υπάρ
χει λόγος νά τάς έπαναλάβη τις. Τά αίτια όμως τα οποία 
έπροκάλεσαν έν τόσον άπαίσιον δράμα δέν εινε δυνατόν 
νά έίακριβωθούν. Κατά τούς μεν ο Βασιλεύς Κάρολος 
ύπήρξεν αύθαίρετος, βίαιος, τυραννικός, κατ άλλους _ε- 
πεσε θύμα τών μεταρρυθμιστικών Ιδεών του και υπηρ- 
ξεν ήρως Βασιλεύς. Έν τούτοις δλα αύτά καταλήγουν,

εις τήν άπώλειαν τοΰ άγαθού, άλλως Βασιλέως και τού 
άτυχους Διαδόχου.

Είς δλην δέ αύτήν τήν φοβέραν τραγωδίαν πραγμα- 
τικώς ήρωΐς άναφαίνεται ή Βασίλισσα Αμαλία. Ολη ή 
μητρική στοργή ή οποία έμφωλεύει εις γυναικεία μη
τρικά στήθη άνεδείχθη άκράτητος, τήν στιγμήν καθ’ ήν 
ή' βασίλισσα είδε κινδυνεύοντα τόν προσφιλή υιόν της. 
Άλλόφρων έρρίφθη πρό τοϋ πρίγκηπος καί μέ τό βασι
λικόν της σώμα έζήτησε νά προάσπιση τό κινδυνεΰον τε- 
κνον της, καί θυσιάζουσα την ίδιαν της ζωήν τής ήρκεσε 
τό άντάλλαγμα δτι θά έσωζε τήν προσφιλή ΐδικήν του.

Ή πράξις αύτή τής μάρτυρος Βασιλίσσης εινε απο 
έκείνας τάς οποίας ευρίσκει τις πολύ συχνά εις τας εκδη
λώσεις τής μητρικής στοργής, άλλα βεβαίως προξενεί 
μεγαλειτέραν έντύπωσιν όταν η μητηρ εκείνη εινε μητηρ 
καί γυνή ή οποία ϊσταται έφ’ ενός θρόνου.

?:
Καί ένφ τήν Πορτογαλλιαν την συγκλονεΐ το απαι- 

σιον τής βασιλοκτονίας δράμα, ή ’Ιταλία υπερήφανοςτόν 
μήνα αύτόλ' δοξάζει, εις ενα απο τα μεγαλειτερα θέατρα 
της, τόν Γαβριήλ Δ Άνούντζιο. Απο μεταφράσεις 
τών ’Ιταλικών’Εφημερίδων γνωρίζομεν όλοι εν παση 
λεπτομερεία τό δράμα τού Ιταλού συγγραφεως, έργον 
τό όποιον δοξάζει σήμερον δχι μόνον έν άτομον — τον 
συγγραφέα — άλλ.ά ολόκληρον το Εθνος εις το οποίον 
άνήκει ούτος. #

Ή πρώτη τοΰ έργου τοΰ Δ’ Άνουτσιο ελαβε την 
σπουδαιότητα διεθνούς καλλιτεχνικού γεγονοτος κατα 
τόν άνταποκριτήν τοΰ «Κρόνου» τών Παρισιων και 
πρέπει τις νά άνατρέξη μέχρι τών μεγάλων πρωτων πα
ραστάσεων τών άριστουργηματων τοΰ Βερδη, δια να άν
ευρη τις παρόμοιον ένδιαφέρον και παρομοίαν προσ
δοκίαν. ,

Ή έπιτυχία τοΰ έργου υπήρξε πλήρης. Ο συγγραφευς 
είς πάσαν πράξιν έκαλεΐτο εις τήν σκηνήν δεκάκις και 
Αύτός δέ ό Βασιλεύς, παρακολουθών μεθ’ δλης τής βασι
λικής οικογένειας, μέ άληθές ένδιαφέρον, το έργον,επα- 
νειλημμένως συνεχάρη τόν συγγραφέα, δι αύτο τό όντως 
ύπέροχον έργον του, έργον τό όποιον φέρει τόν τύπον 
τών άρχαίων κλασικών δραμάτων, αφού υπάρχει επι της 
σκηνής χόρος, δρχησις καί άσμα. «

Αύτή είνε λοιπόν καί τοϋ έκλιπόντος Ίανουαρίοΰ ή 
ζωή. Ζωή τολμηρά, άνήσυχος, ένδοξος^ θυελλώδης καί 
τραγική. Τό λυπηρόν δμως εινε οτι ενφ εφερε εις την 
Ιταλίαν τόν θρίαμβον τοΰ πνεύματος είς τήν Πορτογαλ- 
λίαν έσκόρπισε τό πένθος, καί έφερε τά πίκρα δάκρυα, 
δάκρυα τά όποια δέν θά στεγνώσουν αφού θα αναβλυ- 
ζουν άπό μητρικήν ψυχήν, και δέν θα λειψουν ίσως 
ποτέ άπό τούς οφθαλμούς τής καλής Βασιλίσσης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΈδόΟη μέ μεγάλην επιτυχίαν ή συναυλία τής Αθηναϊκής Μαν

τολινάτας είς τό Βασιλικόν Θέατρον πρδς τιμήν τής Πριγκηπίσσης 
Μαρίας. Είς τήν έπιτυχίαν τής συναυλίας συνετέλεσε πολύ ή κ. 
Νικ. Φωκδ καί ή δεσποινίς Μαρία Βαλσαμάκη.

κ
Είς τό ’Ωδεΐον έδόθη συναυλία Ουγγρικής Μουσικής μέ πολλάς 

έπιτυχίας. *0 κ. Σπανδωνής άνέπτυξεν έν αρχή μέ_ πολλην χάριν 
τό θέμα τοΰτο καί κατά πολύ συνετέλεσε διά τοΰ λόγου του είς 
τήν έπιτυχίαν τής δλης έορτής.

5?
Είς τό Βασιλικόν θέατρον έδόθη πρό ήμερών διά φοράν

4 Πτωχοπρόόρομος τοΰ ποιητοΰ κ· Πολέμη. Τό έργον έδιδαχθη μέ 
εΰσυνείδητον προσοχήν καί τό κοινόν δικαίως κατεχειροκρότησε 
τόν ποιητήν, δστις τοΰ έγνώρισε μίαν άκόμη σελίδα τής μεγάλης 
Βυζαντινής έποχής.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Την 9 Ίχνουχρίυυ έωρτάσθη μεγαλοπρεπώ; είς τό 
ενταύθα μέγαρον της Αμερικανική; Αρχαιολογική; 
Σχολή; ή επέτειος τής είκοσιπενταετηρίοο; αύτής.

Την μεσημβρίαν παρετέθη πρόγευμα είς την μεγά
λην αίθουσαν τής Σχολής είς πολλά διακεκριμμένα 
πρόσωπα, ένω ά κ. Χΐλ καθηγητή; τών κλασικών σπου
δών καί διευθυντής αύτής ήγειρε πρόποσιν ελληνιστί 
ύπέρ τής 'Ελλάδος είς ή/ άπήντησεν ό κ. Μ-.στριώτης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τήν ΙΟην τοϋ αύτοϋ μηνός έγένετο δημοσία συνεδρία 

τής Γερμανικής Σχολής τήν οποίαν έτίμησεν ό Διάδο
χος καί ό βχσίλόπαις Νικόλαος, πλεΐστοι δέ ήμέτεοοι 
καί ξένοι αρχαιολόγοι ένεκα τοΰ ενδιαφέροντος τών 
άνακοινώσεων.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Έν μέσω πολυπληθούς έκλεκτοΰ ακροατηρίου έγένετο 

ή δευτέρα συνεδρίασις τής ένταΰθα ’Αγγλικής Σχολής 
έν τή βιβλιοθήκη αύτής.

Πρώτος λαβών τόν λόγον ό έταΐρος τής Σχολής κ. 
Wace έξέθηκε τά έξαγόμενα τών ύπ’ αύτοϋ καί τοΰ κ. 
Droop ένεργηθεισών κατά τό παρελθόν έτος άνασκαφών 
έν θέσει Θεοτόκου τής Θεσσαλίας. Ούτος εΐχεν ήδη πα
ρατηρήσει κατά τήν θέσιν ταύτην, ένώ άτόπως έτίθετο 
ή Σηπιάς, τύμπανα στύλων, τρίγλυφα καί ακροκεράμους 
πήλινους προερχόμενα πιθανώς έκ ναοΰ αρχαίου δωοικοΰ 
ρυθμοΰ, ού ήλπίζετο διά σκαφής νά εύρεθώσι πάντα τά 
λείψανα. Άνασκαφή ένεργηθεΐσα πλησίον ναϊδρίου τής 
Θεοτόκου άπεκάλυψεν άντί έρειπίων άρχαίου ναοΰ λεί
ψανα μεγάλης χριστιανικής βασιλικής μετά μιας άψίδος 
καί έδάφους κεκαλυμμένου ύπό ψηφιδωτών. Τά ψηφι
δωτά ταΰτα, άπερ κάλλιστα διατηρούνται, παρουσιά- 
ζουσι, πλήν γεωμετρικών κοσμημάτων, απεικονίσεις 
πτ-ηνών καί άλλων ζώων καί τά χριστιανικά έμβλή- 
ματα: ταών καί άγιον ποτηριον. Ό ρυθμός αύτών 
παρεμφερής λίαν πρός τόν τών ρωμαϊκών ψηφιδωτών, 
ήγαγε τόν κ. Wace είς τό συμπέρασμα δτι ό χριστια
νικός ούτος ναός ανήκει είς τόν Εον αιώνα ή τό βραδύ- 
τερον, ώς φαίνεται πιστοΰν νόμισμα ’Ιουστίνου τοΰ Β' 
(570 — 571) εύρεθέν έν αΰτώ ναω, είς τόν ΣΤ αιώνα. 
Πρός τούτοις εύρέθησαν έπιγραφαί λίαν κολοβωμένα·., 
κορμοί καί κιονόκρανα στύλων καί τεμάχια αρχιτεκτο
νικά βυζαντιακά- έν μικρή δέ άποστάσει λείψανα ελλη
νικού οικοδομήματος, ίσως τού αρχικού ναοΰ.

’Εγγύτατα τώ χριστιανική νχω άνεκαλύφθησαν τάφοι 
τών γεωμετρικών χρόνων, οίτινες παρέσχον ώς κτερί- 
σματα είκοσιπέντε αγγεία, πόρπας καί καρφίδας χαλ
κάς καί σιδηράς. Ό ρυθμός τών αγγείων εΐνε αύτός ό 
τών τέως εύρεθέντων έν Θεσσαλίη γεωμετρικών αγγείων. 
Τά αγγεία ταΰτα κατά τόν κ. \Vace άνακτέα είς τά 
τάς άρχάς τής έποχής τοΰ σιδήρου- έν δέ μόνον άνα- 
μιμνήσκει άγγεΐα τής έποχής τοΰ χαλκοΰ.

Τήν άνακοίνωσιν τών άξιολόγων τούτων έρευνών 
συνώδευον προβολαί πολυαρίθμων σχετικών φωτεινών 
εικόνων. Εΐτα ό κ. Woodward ώμίλησε περί σπου- 
δαιοτάτης επιγραφή; άνακαλυφθείσης κατά τήν έπί τής 
σπαρτιατικής άκροπόλεως άνασκαφήν τοΰ ναοΰ τής Χαλ· 
κιοίκου Άθηνάς.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΟΣ
Έσχομεν τόν π. μήνα Ολιβερωτάτην άπώλειαν, τόν 

θάνατον τοΰ γηραιοτέρου τών έφορων τών αρχαιοτήτων 
Δημητριου Φιλιού, έκ τών φιλοπονωτέρων σκαπανέων 
τής επιστήμης του, καταλείποντος δέ σοβαράν αρχαιο
λογικήν εργασίαν, ή οποία δεόντως έκτιμάται παρά τών 
ήμετέρων καί ξένων άρχαιολόγων.

Είς τήν ύπηρεσίαν είσήλθε τό 1883, έξετέλεσε δέ ά- 
νασκαφάς είς τήυ Θεσσαλίαν, τήν Λχκωνίαν καί άλλα; 
πόλεις τής ’Ελλάδος, άλλά προ πάντων είς Ελευσίνα, 
οπού έπί μακρόν ήσχολήθη. Τελευταΐον, άπό διετίας, 
οιετέλει έφορος τοΰ Μουσείου τής Άκροπόλεως, είς τό 
όποιον είχε συγκεντρώσει δλην του τήν εργατικότητα καί 
επιμέλειαν.

Τό περί Έλευσΐνος βιβλίον του άποτελεΐ τήν καλλι- 
τεραν άπεικόνισιν τών γενομένων είς τόν ιερόν τόπον τής 
Δήμητρας έργκσιών. Καί ή είς τήν «’Αρχαιολογικήν ’Ε
φημερίδα» δέ συνεργασία του διακρίνεται ώς προϊόν εύσυ- 
νειδοτάτης έργασίας και μελέτης.

Ή κηδεία τοΰ διαπρεπούς αρχαιολόγου έγένετο δα- 
πάναις τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας καί μετά τής 
προσηκούσης τιμής καί εύλαβείας.

ΙίΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΣ

Άπό τό Ναύπλιον άνηγγέλθη ό θάνατος ύπερόχου 
τής Ζακύνθου τέκνου, τοΰ Ίωάννου Τσακατσιάνου, ύπη- 
ρετοΰντος έκεΐ ώς τελώνου.

Διά τοΰ θανάτου τοΰ Τσακασιάνου έκλείπει ένα πρώ
της τάξεως σατυρικόν πνεΰμα, τό όποιον τόσον άφθόνως 
έξεδηλώθη είς τούς στίχους του.

Ταυτοχρόνως όμως χάνεται κχί ένας λευκός χαρα- 
κτήρ, μία μεγάλη καί άδολη καρδιά, διά τήν άπώλειαν 
δέ θρηνοΰν οσοι τόν έγνώρισαν καί τόν έξετίμησαν.

STO ΓΙΆΝΝΗ TSflKflSIflN©

Ταή Κυριακής τό ξύπνημα, δέν θέ ν’ άκούσης πλέον 
Δέν θέ νά γράψης ώμορφα τραγούδια τ3 άγγελον σου 
Μια φούχτα χώμα ξενητειας θά λυώση τό κορμί αου 
καί δχι τό χρνσόχωμα τον ζηλευτού νησιού σου !

Τα διπλοτξαντζαμίνια αου δέν θέ ν’ άκούσ^ς άλλο, 
τά όλόμπλαβα τά γιούλια αου δέν θά στολίσουν Γιάννη 
τ’ άποσταμένο σου κορμί, είς τή στερνή φωληά του.
Ο5τε γιά σένα δ "Αγιος καμπάνα θά σημάνη.

Α7

"Ολα γιά σένα έσδύστηκαν ! Έκειός ποΰ κάνει τόσα 
Δέν ήθελε τά φλογερά καί τά δικά σου ’μάτια 
νά φέγγουν σ’ ένα ψεύτικο, καθώς τόν είπες, κόσμο 
καί σ’ έφερε στ’ αθάνατα τής όόξης του παλάτια.

Ζάκυνθος
Άγγελος Σαλοντόης

01 ΑΤΤΟΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΕΝΤΕΣ
Ό έξΆνδοου εφοπλιστής κχί βουλευτή; Δ. Μωρα'ίιη; 

οστις κατέστη εις τών σπουδζιοτέρων εφοπλιστών τήςΈλ- 
λάδος, έδημιούργησεν αύτός εαυτόν διά τής έκτάκτου 
εύφυΐχς καί δραστηριότητό; του. Πρό 15 περίπου έτών 
πλοίαρχο; ών μικρού βρικίου οπερ είχε κληρονομήσει 
παρά τοΰ πατρόςτου, απέδειξε,καίτοι νεότατο;, προσόντα 
έμπειροτάτου ναυτικοΰ.— ’Εννόησα; λίαν ταχέως, μέ 
τήν χαρακτηρίζουσαν αύτόν οξυδέρκειαν, ότι ή άνάπτυ 
ξι; τή; άτμήρου; ναυτιλία; έμελε μετ’ ολίγον νά θέση 
είς διαθεσιμότητα τά ιστιοφόρα πλοία, έσπευσε παρά 
τάς διαμαρτυρίας, τών ύπέρ αύτοΰ ένδιαφερομένων, νά 
πώληση τό βρίκιόν του ΐνα άγοράσν) μικρόν άτμόπλοιον. 
Τόσον δέ δραστηρίω; καί δεξιώς είργάσθη δ.ά τοΰ άτμο · 
πλοίου τούτου ώστε διένειμε κέρδη δ.πλάσια σχεδόν 
εκείνων άτινα έδιδον οί άλλοι έφοπλισταί. Άναγνωρί 
σαντες δέ οί συμπολΐταί του τήν ιδιοφυίαν ταύτην, τοΰ 
νεαρού έφοπλιστοΰ, έ’σπευσχν πάντε; νά συνδράμωσιν 
αύτόν, καί ουτω τή βοηθείςς καί συμμετοχή αύτών ήγό- 
ρασε καί έτερον άτμόπλοιον.

Άπό τή; στιγμή; εκείνη; ό Μωρα'ίτη; προώδευε δΓ 
αλμάτων. Έμποροι δέ καί τραπεζΐται, τή; Σύρου και 
’Άνδρου, προσέφερον αύτω προθύμω; τά κεφάλαιά των 
πρός έπαύξησιν τοΰ άριθμοΰ τών άτμοπλοίων του.

Έντό; ολίγων έτών κατώρθωσε τή βοηθεί^ι ού 
μόνον τών έν Άνδρω καί Σύρω φίλων του, άλλά 
καί τών έν Πειραιεΐ καί Άθηναι;, καί τών άλλαχοΰ 
'Ελλήνων, νά σχηματίση θαυμάσιον στόλον άποτελούμε- 
νον άπό έξ μεγάλα εμπορικά άτμόπλοια ήτοι τά «Μα
ρία» τόνων 4,400, «Κυκλάδες» 4,700, «, Αττική» 
5,500, «Βοιωτία» 5,500, «'Ελλάς» 6,300, καί «Βα
σιλεύς Γεώργιος» 6,500. Έκτό; δέ τούτων κατε- 
σκεύασε τελευταΐον τό πρώτον ελληνικόν ύπερωκεά- 
νειον «δ Μωραιτης» τόνων 12 περίπου χιλιάδων μέ 
1,400 θέσει; τρίτη; τάξεω; καί 100 πρώτης.— Τό 
άτμόπλοιον δέ τοϋτο έπραγματοποίησεν έντό; έξ μηνών 
άπό 15 ’Ιουνίου—15 Δεκεμβρίου 1907, καθαρά κέρδη 
500 χιλιάδα; φράγκα, ήτοι 40 0]θ έπί τοΰ καταβλη- 
θέντο; κεφαλαίου έξ 90 χιλιάδων λιρών.

Μετά δύο δέ μήνα; καταπλέει εί; Πειραιά καί τό 
δεύτερον άτμόπλοιον τή; αύτής εταιρίας «Άΰήναι» 
τόννων 13,500 μέ 2,000 θέσεις τρίτη; καί 100 πρώτη;.

“Ολα ταΰτα είναι άληθή θαύματα έπιτελεσθέντα άπό 
τήν εύφυίαν καί δραστηριότητα ένό; άτόμου άνευ τής 
έλαχίστη; κυβερνητικής συνδρομής. Δέν υπάρχει άμφι- 
βολία οτι τό μέλλον έσεται ύπέρ τή; έταιρία; Μωραί- 
του ήτι; μετ’ ού πολύ θά έχν) άτμόπλοια δυνάμενα νά 
συναγωνισθώσι πρό; τά μεγαλείτερα τών ξένων έται- 
ριών. Μ. Δ.

------------------ ■ I «Γ I--------------------

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
"Ερεννα, Τό περισπούδαστου περιοδικόν του κ. Π.Δρακούλη, 

ή «"Ερευνα», μέ τό έκδοθέν τεύχος τοΰ ’Ιανουάριου εισέρχεται 
είς τό έβδομον έτος της. Πλούσια εις σοβαράν ύλην εξακολουθεί 
νικηοόρος νά βαδίζη είς τήν δδόν τήν όποιαν έχάραξε μέ τό
σην αποφασιστικότητα καί σθένος ό σοφός διευθυντής της.

Ναύσταθμος καέ ’Εθελοντικός ότόλος. Άερολουόία. 
Ό κ. Γ. Ν. Φιλάρετος, ό ακατανίκητος έργάτής τοΰ πνεύμα
τος έξέδωκε δύο τομίδια υπό τους άνωτέρω τίτλους.

Είς τό πρώτον ό κ. Φιλάρετος διά σοβαρών επιχειρημάτων

κατεδεικνύει πόσον θά συνέφερεν έθνικώς ή μεταφορά τοΰ Ναυ 
στάθμου είς Χαλκίδα, καί άκόμη ότι δέον ή προσοχή όλων μας 
νά στραφή πρός τάς βάσεις στόλου έθελθΜτικοΰ, στόλου δυνα- 
μένου νά υπηρέτηση τήν πατρίδα καθ’ ολας τάς άπροόπτους 
περιστάσεις.

Είς τό δεύτερον βιβλίον του ό κ. Φιλάρετος, λάτρης τοΰ κατά 
φύσιν ζήν, όμιλεϊ, περί τών θαυμάτων τής Άερολουσίας. τών 
έπιτελουμένων είς όλα τά σανατόρια τά άκολουθοΰντα τήν μέ
θοδον τούτων.

At θρηόκεΐαι. «Ό Σύλλογος τών πρός διάδοσιν ωφελίμων 
Βιβλίων» έξέδωκεν είς κομψόν βιβλίον τάς Θρησκείας τοΰ κ. 
Δ. Σ. Μπαλάνου. Ό κ. Μπαλάνος ό γνωστός διαπρεπής θεολό
γος μας διά τοΰ βιβλίου αύτοΰ δικαιώνει πληρέστατα τήν περί 
αύτοΰ έσχηματισμένην γνώμην.

Διότι μέσα είς τάς όγδοήκοντα σελίδας τοΰ μικροΰ βιβλίου 
του, κατορθώνει, σαφής καί εύληπτος, νά όμιλήση πρός τους 
άναγνώστας του περί όλων τών θρησκειών. Δέν λείπουν ούτε 
τών άγριων αϊ θρησκεία’., ούτε τών ’Ινδών, ούτε τών Σινών καί 
’Ιαπώνων καί όμιλεϊ άκόμη περί τοΰ Μωαμεθανισμοΰ καί τής 
’Ιουδαϊκής θρησκείας φθάνει μέχρι τοΰ Χριστιανισμού καί σαφής 
καί εύληπτος, έπαναλαμβάνομεν, δίδει είς τόν άναγνώστην του 
όλα τά άναγκαΐα διδάγματα τά άφορώντα τάς θρησκείας τών 
λαών. Ό Σύλλογος τών πρός διάδοσιν ωφελίμων Βιβλίων, είνε 
άξιος συγχαρητηρίων διότι άνέθεσεν είς τόν κ. Δ. Σ. Μπαλάνον 
τό έργον τοϋτο.

Ρόδα καί μλλα. Ό κ. Ψυχάρης έξέδωκεν έν Παρισίοις 
τον τέταρτον τόμον τόν έπιγραφόμενον Ρόδα καέ Μήλα. Τό 
έργον περιλαμβάνει καί έπιστολήν τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ.

Γριψνλλιακόν ήρερολόγιον.’Εξεδόθη πλούσιον είς ύλην 
καί συνεογασίαν πολλών γνωστών λογ'ων, τό Τριουλλιακόν 
Ήμερολόγιον τοΰ κ. Νικ. Λαμπροπούλου.

Σάν ήωίι καέ όάν παραμύθι. Έξεδόθη καλλ’τεχνικός 
καί κομψός τόμος περιλαμβάνων ύπό τόν άνωτέρω τίτλον σειράν 
διηγημάτων τοΰ κ. Κ. Μιχαηλίδου διευθυντοΰ τών Παναθιι- 
ναίων.

Μέσα είς τά δέκα τέσσαρα διηγήματά του ό κ. Μιχαηλίδης 
κατορθώνει νά μας δείξη πολλά σημεία τής άνθρωπίνης ζωής, 
ζωής ώς έπι τό πλεΐστον τής όποιας τάς ωραίας ονειροπολήσεις 
τάς σταματά ή τάς καταστρέφει ή σκληρά πραγματικότης.

Άναγγέλλοντες σήμερον τήν έκδοσ'.ν είς τόμον τών Διηγημά
των τοΰ κ. Κ. Μιχαηλίδου έλπίζομεν άργότερον χά μάς δοθή ή 
εύκαιρία ώστε νά δημοσιεύσωμεν περί αύτών άναλυτικήν κρίσιν.

ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ· Μελέτη σοβαρά, πρακτική, 
ωφέλιμος, είς ογκώδη τόμον έδημοσιεύθη, ύπό τοΰ περί τά δα
σικά εύστόχως καταγινομένου καί διακρινομένου τμηματάρχου 
τοΰ δασονονομικοΰ τμήματος κ. Κ. Μ. Σαμίου.

’Ανάγεται είς τά δάση τής Κεφαλληνίας εΐνε δέ πλήρης άπό 
ιστορικά; σημειώσεις καί περιγράφει τάς νομικάς συνθήκας 
ύιο’ άς διετέλουν τά δάση ταΰτα.

Καταλήγει δέ δ συγγραφεύς, ύπό έπιστημονικήν έποψιν, είς 
συμπεράσματα περί τής συντηρήσεως καί χρησιμοποιήσεως τών 
δασικών τής νήσου προϊόντων.

Τοιαύτη επίμονος καί έπίπονος εργασία άφορώσα είς πλουτο- 
λογικήν παραγωγήν τής χώρας, έπισύρει τόν θαυμασμόν καί τήν 
έκτίμησιν ύπέρ τοΰ συγγραοέως έξαιρετικώς δέ τής «Έλλληνι- 
κής ’Επιθεωρήσεως» ή δποία έχει τήν τιμήν νά τόν συγκαταλέγη 
μεταξύ τών συνεργατών της.

Είς πρώτην εύκαιρίαν καθ’ ήν θά έπιτρέψη ό χ,ώοος τοΰ ήμε- 
τέρου περιοδικοΰ, θέλομεν μεταφέρη περιληπτικώς αποσπάσματα 
έκ τοΰ Βιβλίου τοΰ κ. Σαμίου τό όποιον προκαλεΐ τό ενδιαφέ
ρον τοΰ άναγνώστου.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ έκδίδεται συλλογή Διηγημάτων ύπό τής δε
σποινίδας Μαρίας Θ. ΧρύΦχ (οδό; Αγησιλάου 38 ’Αθήνας) 
είς καλλιτεχνικώτατον εικονογραφημένου τόμου έξ έκατόυ πεν- 
τήκουτα περίπου σελίδων καί έπί άρίστου χάρτου μετά καλλι
τεχνικού έξωούλλου.

Έκαστον άντίτυπον τιμάται:
Διά τό ’Εσωτερικόν Δραχμάς 2,00

» » ’Εξωτερικόν Φρ. χρ. 2,00 
Συνδρομητα’ι έγγράφονται καί παρ’ ήμΐν.
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Π Ο I Κ I Λ Α
Μέ δλην την καλήν ιδέαν περί τών διοικούντων τό λαϊ

κόν τοΰτο ίδρυμα, φρονοΰμεν δτι επιβάλλεται μία παρα- 
τήρησις δλως τυπική, διότι ό πραγματικός έλεγχος ανήκει 

είς τους έλεγκτάς καί είς τήν 
’Ισολογισμός Κυβέρνησιν. Καί ή τυπική αυτή 

Λ.0ΐϊκής Τρκπέζης παρατήρησις αφόρα τήν ανα
γραφήν είς τό ενεργητικόν δλως 

φανταστικού ποσοΰ δραχμών 4.500.000 μήπω πραγμα- 
τοποιηθεισών μετοχών. Διά τό ίσοζύγιον δέ αναγράφεται 
είς τό παθητικόν καί μετοχικόν κεφάλαιον 6 εκατομμυρίων 
καί είς τό ενεργητικόν τό ανωτέρω ποσόν τών 4 500.000.

Προκειμένου περί Λαϊκής Τραπέζης ήτις ώς κεφά
λαια έχει τάς καταθέσεις έξ οικονομιών, τών πλέον πτω
χών τάξεων, οί ισολογισμοί πρέπει νά είναι δλιγώτερον 
έξωγκωμένοι είκονικώς καί περισσότερον άπλοι καί κα
ταληπτοί, καθόσον πλεΐστα παραδείγματα αποτυχίας 
τοιούτων επιχειρήσεων έχει ό ατυχής λαός, ό παρασυρό- 
μενος διά διαφημίσεων λίαν υπερβολικών πολλάκις.

' Αναμένομεν τήν έκθεσιν τών ελεγκτών περί τοΰ ανωτέρω 
ισολογισμού, ήτις θά είναι, ώς οφείλει, λίαν αναλυτική τών 
διαφόρων μερίδων, διά νά έπιφέρωμεν τάς ήμετέρας κρί
σεις έκ καθήκοντος πρός τους μετά τοιούτων Τραπεζών 
συναλλασσόμενους βιοπαλαιστάς.

Κ.
4-

Ή εύγενής ξένη, ή έλληνικωτάτην καρδίαν καί 
αισθήματα έχουσα, ή άγαπήσασα τήν 'Ελλάδα ώς 
Ιδίαν αυτής πατρίδα κόμησσα Ριαγκούρ, διεκρίθη 

και πάλιν διά γεν-
Ή δωρεά τής κ. Ριαγκούρ ναίας και μοναδικής 

προσφοράς ολοκλή
ρου και τελείας νομισματικής συλλογής ανεκτίμητου 
αξίας είς τδ νομισματικόν μας Μονσεϊον.

Μετ’ ενθουσιασμού καί ευγνωμοσύνης αποδέχε
ται τδ ελληνικόν έθνος παρόμοιας ενδείξεις ύπερ- 
τάτου ενδιαφέροντος και αγάπης έκ μέρους, τής ανα
λογίας έκτιμη θείσης διά τάς καθημερινός φιλάν
θρωπους θυσίας, τετιμημένης δεσποίνης.

θέ-
Ίδρύθη κατά τδν τύπον τών έν Άθήναις λει- 

τουργούντων ύπδ τήν μέριμναν τής Α. Ε. τής Πριγ- 
κηπίσσης Σοφίας, και έν ’Αλεξάνδρειά, τή πρωτο- 

βουλίφ τής Κα« Βιργι- 
1ό οικονομικόν έν’Αλε- νιας Έμμ. Μπενάκη, οί- 

ξ ανδρεία αυσσίτιον κονομικδν συσσίτιον.
Ή ευεργετική οικο

γένεια Μπενάκη πρώτη πάντοτε διακρίνεται είς φι- 
λανθρωπικάς παροχάς.

Καί ιδού σύστασις οικονομικού συσσιτίου διά τούς 
απόρους τής ’Αλεξανδρείας.

Οίαδήποτε έλλειψις παρουσιάζεται είς τήν έλλη- 
νικήν παροικίαν ή εύγενής δέσποινα Μπενάκη σπεύ
δει είς θεραπείαν αύτής.

Ό θαυμασμός, ή έκφρασις εύγνωμοσύνης, οί 
έπαινοι διά τδ προσφιλές όνομα τών ομογενών τού
των άποκλείονται ώς μή έκφράζοντες τά πραγμα
τικά όλου τού έλληνισμοΰ αισθήματα.

Είθε νά διατηρηθή έπ’ άπειρον ζωηρά και άκ- 
μαία ή εύεργετική δράσις τού προσφιλούς κατα- 
στάντος δνόματος τούτου.

Τάς στήλας τής «Έλλην. Έπιθεωρήσεως» έτί- 
μησε ό έγκριτος βουλευτής Βόλου και πρώην υπουρ
γός κ. Κ. Τοπάλης, δι' άρθρου άφορώντος τήν άνέ- 

γερσιν Νέου Βουλευ- 
Τό Νέον Βουλευτήριον τηρίου. Ή άνάγκη 

αύτή άνεγνωρίσθη παρ 
δλων, ιδία δέ τών αντιπροσώπων, οιτινες τόσον ύπο- 
φέρουσιν έκ τής άκαταλληλότητος τού σημερινού 
κτιρίου, άφ’ ού μάλιστα και πλεΐστοι έξ αύτών έπα- 
θον τήν ύγείαν έκ τής είς αύτδ διαμονής έπι πολ
λάς συνεχείς ώρας τής ήμέρας καί πολλάκις καί 
τής νυκτός.

’Έχομεν τήν πεποίθησιν καί εύχόμεθα, δτι θά 
απόληξη ή πρότασις τοΰ έγκριτου πολιτευτού είς 
ταχεΐαν πραγματοποίησιν, άφού άλλως τε δέν πρό
κειται ούδέ δβολδν νά δαπανήση τδ Κράτος διά τήν 
απαραίτητον καί έπείγουσαν άνάγκην τής τοιαύτης 
μεταβολής.

-Ϋ-
Ό σοφός καθηγητής κ.

‘Ο κ. Ν. Χατζιδάκης Χατζιδάκης τιμών τήν 
«Ελληνικήν Έπιθεώρη- 

σιν» διά τής πολυτίμου συνεργασίας του, εύηρε- 
στήθη νά γράψη δι’ αύτήτ περισπούδαστον μελέ
την άφορώσαν τό γλωσσικόν ζήτημα.

Άτυχώς ή αποστολή ταύτης έγένετο κατά τήν 
έκτύπωσιν τής «Έλλην. Έπιθεωρήσεως» καί άνε- 
βλήθη ή δημοσίευσίς τηςδιά τό τεύχος τοΰ έπομέ- 
νου μηνός.

■*·
Έξ δλων τών Γεωπόνων μας καί τών περί τά Γεωπο

νικά άσχολουμένων πρώτος έσπευσε νά δώση τήν πολλής 
άξίας γνώμην του, έπί τής

Ό κ. I. Σταματούλης γνωστής μελέτης τοϋκ. Καμ
πά περί τής Γεωργικής Ε

ταιρίας, δ κ. I. Σταματούλης Πρόεδρος τοΰ Γεωργικού Συν
δέσμου Ξυλοκάστρου.

Ό κ. Σταματούλης μέ τά πενιχρά μέσα τά όποια δύ- 
νανται νά παράσχωσιν οί κάτοικοι μιάς κωμοπόλεως τής 
Ελλάδος, έχει νά έπιδείξη έργα τά δποϊα πολλάκις έπρο- 
κάλεσαν τόν θαυμασμόν καί τόν έπαινον τών παρακολου- 
θούντων τό πολλής σημασίας έργον του.

Δοθησομένης εύκαιρίας, θά άναγράψωμεν τάς έργασίας 
καί τά άποτελέσματα τοΰ Συνδέσμου τούτου διά νά πι- 
στωθή άπαξ έτι δτι έκεϊ δπου ύπάρχει ή καλή θέλησις 
καί δ αγνός ένθουσιασμός, έκεϊ καί ή έπιτυχία καί ή 
πρόοδος.

Δι’ ήμάς, είς δρών καί έργαζόμενος ύπέρ τής Γεωρ
γίας τοΰ τόπου έχει μείζονα άξίαν παντός άλλου έθνικοΰ 
δήθεν παράγοντος περιοριζομένου είς λόγους μόνον.

Τό άρθρον τοΰ κ. Σταματούλη έφθασεν άμα τή έκτυ- 
πώσει τοΰ τεύχους καί προαναγγέλλεται ήδη διά τό 
έπόμενον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Έρ. Όλ. — Τδ άρθρον σας έλήοθη όπόταν είχε συμ- 

πληρωθή ή ΰλη τοΰ παρόντος Τεύχους. Άργότερον αλυσιτελής 
ή δημοσίευσίς. Πέμπατε ΰμετέραν Διεύθυνσιν.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΑ. ΤΗΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΪ ΧΗΙΙΚίΙΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΙΡΟΤΟΝΤίΙΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ Α®ΚΝΩΝΕΕΦΑΔΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΜΕΤΟΧΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ 
ΔΡ. 50,000,000

Τό κεφάλαχον και αχ καταθέσεις εις χρήματα καχ χρεώγράφα έν γένεχ ανήρχοντο 
τον Αύγουστον 1006 εις δραχ. 2<5Ο,ΟΟΟ,ΟΟΟ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έν Λονδίνφ, ’Αλεξάνδρειά, Καΐρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά και Σταμπούλ) 

' Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλω, Σύριο, Καλάμαις, Χανίοις 
' Ήρακλείω (Κρήτης) και Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘ YJSTSIS ,,ΑΘΗΝΑ’ΓΚΗ**
Ή Τράπεζα Αθηνών έκτελεΐ πάάαν Τραπεζιτικόν ίργαάίαν, ήτοι :

ΙΙροκαταβολάς έπί εμπορευμάτων, χρεωγράφων και Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπραζεις τοκομερίδιων, 
γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοϋ ’Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. ’Εκδίδει συναλλαγματικάς, 
Έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ενεργεί δέ καί τηλεγραφ.κάς έντολάς πληρωμής εις τάς κυριωτέρας πόλεις 
τής Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς.

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

προσδιόρισε τόκον, 4 ο)ο έτησίως, διά τάς έν τφ Ταμιευτηρχω της καταθέσεις, αττοδοτέας εχς πρώτην 
ζήτησχν παρέχουσα πάσας τάς εύκολίας διά τάς καταθέσεις καί άπολήψεις των πελατών της.

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

μάτια, πληρώνουσα τόκον: Χ
Ατά καταθέσεις άποδοτέας εις πρώτον ζήτιησιν 3 ο)ο 

» » » μετά ες μήνας 3 1)5Β ο)ο
» » » μετά εν έτος 41 ο)ο
» » » μετά δυο ετιη καί έπέκεινα 3 ο)ο

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

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων έπιφορτίζεται δέ κα 

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

1 Εκ τής Γενικής Διευϋ'ύνσεως

ΕΑλΗΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΕΤΑΣΙΟΝ ΠΙΜΕΝΤίΙΝ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΕ ΖΑΧΑΡ!ΟΥ & ΣΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΝ ΕΛΕΤΣΙΝΙ
Γραφεία έν’Α&ήναις όδός Χαλκοκονδύλη άρι·θ·*35

'Ελληνικόν Τσιμέντο* (Τιτάν). Άρίστης ήγγυημένης ποιότη
τας, καθ’ δλα έφάμιλλον τών Ευρωπαϊκών καί δή τών καλλίτερων 
καί ώς τοιοϋτον άναγνωρισθέν παρά :

— Τής Διευθύνσεως τών Δημοσίων ’Εργων.
— Τών Υπουργείων Στρατιωτικών καί Ναυτικών.
— Τής Σχολής τής Γεφυροποιίας καί "Οδοποιίας τών Παρισίων.
— Τής Άνωτέρας Πολυτεχνικής Σχολής τοϋ Βερολίνου.
— Τής 'Εταιρίας τών Ελληνικών Σιδηροδρόμων.
— Τής Λιμενικής ’Επιτροπής Πειραιώς κτλ. κτλ.
Διά δείγματα, τιμάς, παραγγελίας καί πάσαν άλλην πληροφορίαν 

άπευθυντίον εις τά γραφεία δδός Χαλκοκονδύλη άριθ. 35 ’Αθήνας.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έςεδόθησαν τά "Απαντα τοΰ Βαλαωρίτου εις τρεις μεγάλους 

τόμους, ούνανται δέ οί τόμοι ουτοι νά θεωρηθώσιν αληθείς θη
σαυροί αφοΰ περιλαμβάνουν έκτος τών ποιημάτων καί σκέψεις καί 
κρίσεις, καί λεύκωμα τοΰ μεγάλου "Ελληνος ποιητοϋ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

50 °|ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΟΣΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΠΑΡΑ ΙΟΙ! ΓΕΝΙΚΟΙ! ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ!:
ή. α. ζαριού α ε*

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΡΙθ. 27.-Α0ΗΝΑΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ‘ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΛΑΧΕΙΟΝ

ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ

® ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΜτηςΕΛΛΑΑΟΣ
ΕΤΟΣ -1908

4 Δραχμαι έκαστον γραμμάτιον ισχνόν δια τάς 4 κληρώσεις
έκαστον γραμμάτιον

ισχνόν δια 1 έκ τών τριών τελευταίων κληρώσεων
ΔΡΑΧΜΑΙ 900,000

4 Κέρδη μεγάλα έξ 100,000
4 » X » 25,000
4 » έκ 10,000

12 » » 5,000
20 » » 1,000

1644 > έξ 100
2312 » έκ 50
4000 » έν δλφ αξίας

ΚΕΡΔΗ
εκ 400,000 Δραχμών
έξ 100.000 »
έκ 40,000 >
έξ 60,000 »
» 20,000
» 164,400 »
» 115,600

900,000

ΓΚΑΤ & ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΡΑΠΤ ΑΙ

ΔΙΑΣΤΑΤΡΟΣΙΣ ΤΟΝ ΟΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ

Τό ραφέίον τοΰτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή καί 
άπαράμιλλος κομψότης, έξ ού καί ή καλλίτερα πελατεία 
τών ’Αθηνών, τιμαί λογικαί, προθυμία καί πολλή ευσυ
νειδησία έξ ού καί ή κατάκτησις δλων τών κοινωνικών 
τάξεων τών ’Αθηνών.

ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΑΣΙΣ ΟΔΟΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΡΙ0. 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

• ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΑΟΚΑΗΡΑΣ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΑΡ. 6,000,000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Μέχρι τής πρώτης κληρώσεως (27]10 Απριλίου 1908) θά έκδο- 
θώσι μόνον 300,000 τετράδραχμων γραμματίων, ύπ’ άριθ. 
1 - 300,000. Μόνον οί άρι&μοί ούτοι ϋ·ά τε&ώσιν έντδς τής 
κληρωτίδας, κατά τήν κλήρωσιν ταύτην. Κατόπιν, θά έκδαθώσι 
μονόδραχμα γραμμάτια, ΐσχύοντα διά μίαν έκ τών τριών τελευ
ταίων κληρώσεων, ύπ’ άριθ. 300,001 άχρις 1,000,000, θά προστε- 
θώσι δέ έντός τής κληρωτίδος καί οί αντίστοιχοι αριθμοί.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Είς τά διάφορα Ταμεία καϊ λοιπάς δημοσίας άρχάς, εις .τάς 

Τραπέζας, εις τούς σταθμάρχας κα'ι στσσιάρχας τών σιδη
ροδρόμων, τούς διαχειριστάς τών μονοπωλίων καί τά πρα» 
κτορεΐα τών έφημερίδων

πρός ΛΡΑΧΜΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ έκαστον, ίσχΰον διά τέσσαρας κληρώσεις 
» ΔΡΑΧΜΗΝ ΜΙΑΝ » » » μίαν έκ τών τριών

τελευταίων κληρώσεων.
Διά πάσαν π'/.ηροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπβν&υντέον είς τδ 

rDAi^einu την rnu.un» ■--------------- ------------ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΠΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ή ποίλησις τών γραμματίων άρχεται άπό τής 1)14 ’Ια
νουάριου 1908.

Ό διευ&ννων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ 
ΤΗΧ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ* ΕΜΠΟΡΙΚΗ
"Ιδρυμα άνωτέρας τεχνικής έκηαιδενσεως

E3JM Α.ΘΜΙΜΆ.Ι3Ε3
Γραφεία Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛΑΙ
Άνωτέρα Εμπορική.—Βιομηχανική.

Γεωργική.—Μηχανουργική.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΡΞΑΝΤΟ

ΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΡΙΒΟΣ

πΡΟΓΡΑΝΜΑ ΑΠΟΣΤΕΑΑΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΪΤΑΝΤΙ ΤΟ'ΑΙΤΟΤΝΤΙ

Vacuum OU Company
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ·

Ν. & Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΡΤΟΠίΙΛΕΙΟΝ
Π^ΑΑΗ & ΚΟΤΖΙΆ

ΕΝ
16-20 ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 16-20

ΤΟ ΜΕΓΑΑΕΙΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΤΗ, ΑΝΑΤΟΑΗ. ΧΑΡΤΟΠΠΑΕΙΟΝ
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ, 4 870

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

Άτμοκίνητον Τυπογραφεΐον καί Γραμμογραφεΐον
ΕΙδικδν τμήμα χαρακτικής διά σφραγίδας, έπιγρα- 

φάς θυρών και πάσαν άλλην χαρακτικήν έργασίαν έπι 
ξύλου καί μετάλλου.

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

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

Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών ειδών τοΰ 
οϊκου Lumiere et Fils καί τοΰ φωτογραφικοΰ χάρτου 
Celloidine της Δρέσδης.

Αί παραγγελίαι τον τε εσωτερικόν και Εξωτερικού Εκτε- 
λοϋνται μετά μεγίστης Ακρίβειας και ταχύτητας.

Πώληόις λτανικώς καί χονδοτκώς-
Μόνοι Εκδόται ταχυδρομικών δελταρίων φωτοτυπίας. 

’ Εκτελοϋνται είδικαί παραγγελίαι Επί δπλή φωτογραφίρ.

ΑΠΟΟΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ 
τής Έτατρίας έν Μΰλοις ’Αθηνών, 
Έλευσΐνι, Νέω Φαλήρφ, Πάτραις, 
Καλάμαις, Πύργφ, Κύμη, Πάρω, καί 
τοϊς κυριωτέροις οίνοφόροις κέν- 
τροις τής Ελλάδος.

ΔΙΕΥΘΤΝΤΑΙ:

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

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

σκοπόν τοΰτον, εύρίσκονται έν Άθήναις μέν, παρά τή Κεντρική ’Αποθήκη, οδός ’Οφθαλμιατρείου άριθμός 2, 
Κυδαθηναίων άριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλκοκονδύλη 30, διασταύρωσις 
Σόλωνος καί Ιπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμοΰ 86, Πλατεία . — .
ραιεϊ οδός Παρθεναγωγείου 3.

80 κατά σταθμικήν όκάν (όκάν βάρους) έπιβα-

Έξαρχείων, Πατήσια, "Αγιον Λουκάν. Έν Πει-

Ή τιμή τοΰ μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη εις λεπτά 
ρυνομένη είς τάς επαρχίας (όπου δέν ύπάρχουσι ήμέτερα έργοστάσια) διά τών έξόδων μεταφοράς καί διαπυλίων 
τελών. Καθίσταται δέ ένταΰθα γνωστόν, δτι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί σταθμικής οκάς οινο
πνεύματος, λόγω τοΰ μικρού είδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης όκά τοΰ οίνου δύναται νά περιλάβη 

5} μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

Ή Εταιρία ήμών παράγει τό μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοϋ Ελληνικού 
λαοΰ, ήτοι τόν Δωττόρόν, τήν βέρρανόιν καί τήν ν.ίνηότν.

ΓΕΝΙΚΑ! ΟΔΗΓΙΑ! ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ή χρήσις τοΰ οινοπνεύματος είνε βεβαίως έντελώς άκίνδυνος, άρκεΐ νά λαμβάνωνται στοιχειώδεις τινές προ

φυλάξεις, αί δποϊαι συνοψίζονται είς τό θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε είνόπνευμα είς φωτιάν.
Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος άβούλωτα, διότι καί εξατμίζεται τοΰτο καί άπορ- 

ροφά υγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.
2ον Διά κανένα λόγον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτετε οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεϊον, καμινέτο 

κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τό δοχεϊον καί 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, άνάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατε πρώτον καί άφοΰ βεβαιωθήτε, δτι έσβυσε, τότε ρίψατε 
καί άλλο.

4ον Μή έπιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμμα καρβούνων, διότι πολλοί πολλάκις δέν 
προσέχουν καί ρίπτουν τοιοΰτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό δοχεϊον 
καί νά γίνη δυστύχημα.

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

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

8ον ”Αν κατά λάθος εις τό άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπό δ,τι πρέπει φοράς καί βγά
ζει ή λάμπα έπάνω άπό τό γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή ανησυχήσετε. Θά κατεβοϋν μόναι τους καί ή λάμπα σας 
θά άνάψη κανονικά.

Τά είδη μας εινε τελειότατα, Εάν δε άκολου&ήσητε τάς άνωτέρω δδηγίας 
ουδέποτε δύναται νά σνμβή τδ παραμικρόν.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟΥ Λ^ογ
Ύπό τόν άνω τίτλον εκδίδει δ άοκνος τής εθνικής προόδου σκα- 

πανεύς, δ δι’ έργασίας διαρκούς καί πρακτικής πραγματευόμενος 
πάν ζήτημα άναγόμενον καί δποβοηθοδν τήν έγχώριον παραγωγήν 
Κος’Όθ. Ρουσόπουλος, βιβλίον χρησιμώτατον παρέχον δδηγίας πρός 
συντήρησιν τών εγχωρίων οίνων έξόχως καταληπτός καί ωφε
λίμους.

Ή άνάγνωσις αύτοΰ έκ μέρους τών άπασχολόυμένων εις τό τής οι
νοποιίας έπιβάλλεται καί έν γένει θ' άποβή ή εφαρμογή τών ασφα
λέστατων συμβουλών του χρήσιμος ύπό πάσαν έποψιν.

Ή «Έλλην. Έπιθεώρησις» συγχαίρει δλοψύχως τόν διακεκριμ- 
μένον συνεργάτην αύτής.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ληλοτιοεεε o"t,
Συμφώνως τφ αρθρφ 6φ τής άπό 28 Φεβρουάριου 1903 συμβά- 

σεως μεταξύ τοΰ Δημοσίου καί τής Έθνικής Τραπέζης κυρωθείσης 
διά τοΰ νόμου. ΒΩΞ' καί τοΰ άπό 16 Μαρτίου ίδιου έτους Βασιλι
κού Διατάγματος, τά έν κυκλοφορίφ τραπεζικά γραμμάτια τής 
Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας καί αί παρά πόδας περιγραφόμεναι 
εκδόσεις καί κατηγορίαι τραπεζικών γραμματίων τής έθνικής Τρα
πέζης άντικατασταθεϊσαι δΓ έκδόσεων νεωτέρων τόπων, άποσόρον- 
ται τής κυκλοφορίας.

ΟΙ κάτοχοι τραπεζιτικών γραμματίων τών άποαυρομένων έκδό
σεων παρακαλοΰνται δπως προσαγάγωσι ταΰτα έντός έτους άπό 
σήμερον είς τά ταμεία τοΰ Κεντρικού Καταστήματος καί τών 
Υποκαταστημάτων τής ’Εθνικής Τραπέζης πρός άνταλλαγήν.

Μετά τήν πάροδον τής έτησίας ταύτης προθεσμίας έξακολουθή- 
σωσι πάντοτε νά ώσιν δποχρεωτικώς δεκτά τά τραπεζικά γραμμά
τια τών ώς άνω άποαυρομένων κατηγοριών, μόνον εις τά Ταμεία 
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος καί τών Υποκαταστημάτων τής 
’Εθνικής Τραπέζης εις πληρωμάς καί πρός άνταλλαγήν.

Τά άποσυρόμενα τής κυκλοφορίας τραπεζικά γραμμάτια εϊσί τά 
έπόμενα.

Α' Τά τραπεζικά γραμμάτια της Τραπέζης ’Ηπειροθεσσα- 
λίας, πάσης έκδόσεως και κατηγορίας.

Β'. Τά της Ζ' έκδόσεως των δραχμών νέων 25.
Τά τραπεζικά γραμμάτια τής έκδόσεως ταύτης διακρίνονται εύ- 

χερώς έκ τής πρός τά αριστερή είκόνος τής Άθηνάς, έκ τής έν τφ 
κέντρφ τής προσόψεως έν έλλειψοειδεί πλαισίφ είκόνος έκ προτο
μής τοΰ πρώτου Διοικητοΰ τής Τραπέζης Γεωργίου Σταύρου καί 
έκ τής έν τφ κέντρφ τής όπισθίας δψεως είκόνος τής προτομής 
τοΰ Έρμοΰ τοΰ Πραξιτέλους.

Γ' Τά τής Α' έκδόαεως των δραχμών νέων 5.
Τά τραπεζικά γραμμάτια τής έκδόσεως καί κατηγορίας ταύτης 

διακρίνονται εΰχερώς έκ τής έν τφ μέσφ τής προσόψεως έν κυ- 
κλικφ πλαισίφ είκόνος τοΰ πρώτου Διοικητοΰ τής Τραπέζης Γεωρ
γίου Σταύρου ένφ έν τή δευτέρφ έκδόσει, τή καί τελευταίφ τών 
γραμματίων τούτων, υπάρχει αύτη πρός τά αριστερά.

Ό Διοικητής
Σ. Στρίΐτ

OTWIWTA 
OIKOJOHMIN ΪΑΛΝ ΚΑΙ ΣΙΑΗΡΛΝ AOKIfflΠΕΤΡ. ΚΑΙ ΚΩΝΣΤ. Α. ΚΟΣΜΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Πλατεία Δημαρχείου Σταβ. Σιΰηο. Π.II.Λ.

’Αριθμός Τηλεφώνου ’Αθηνών 250. — Πειραιώς 143.

ΤΙΙΪΙΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μεγάλη άϊίοϋήκη σεϊϊηρών δοκών, τσεμ.έ- 

ντων, πλακών Μελέτης, σωλήνων έν γένει, 
λεκανών αποχωρητηρίων, τούβλων, πλακών 
έκ τσεμ.έντου Μωσαϊκών, θηραϊκής γής κτλ.

’Εκτελοΰνται ταχέως παραγγελίαι οίουδήποτε ποσοΰ 
σιδηρών δοκών, Σιδηροδρόμων (Rails) Στηλών, Γεφυ
ρών, Στεγών, χαλύβδινων Ουρών (ρολών), Σωλήνων 
υδραγωγών 5 και 15 ατμοσφαιρών και σιμέντων.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Jpitos ^ΑΤΛλογος Συνδρομητών

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΦΡ. ΧΡ. 2,500,000

c Υπενθυμίζεται τοις κ. κ. κατόχοις ομολογιών τον έκ 
φρ. χρ. 2,500,000 δανείου της Τραπέζης ’ Αθηνών δτι τό 
έκ φρ. χρ. τριών f.3) μέρισμα τών ομολογιών τούτων πλη
ρώνεται άπό τής 2 Ιανουάριον 1908 παρά τώ Κεντρικώ 
Καταστήματι καί πμρ απασι τοις ' Υποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης ’Αθηνών έπί προσαγωγή τής νπ' άριθ. 17 μέ
ριαματαποδείξεως.

Ό Γενικός Διευθυντής

Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ
τής Άνωνύμ.οο Έταερίας Έλληνεκοΰ ΙΙυρε- 

τεδοποεείοο Χημ-εκών καε Ιΐεομηχανε- 
κών προϊόντων.

Συμφώνως τφ αρθρφ 48 τοΰ Καταστατικοί! καλεΐσθε 
είς τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τήν 28 Φεβρουάριου 
ημέραν Πέμπτην και ώραν 4ην μ. μ. έν τοις έπί τής όδοΰ 
Σταδίου γραφείοις τής Εταιρίας.

’Αντικείμενα τής Συνελεύσεως έσονται :
Ιον) Υποβολή υπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΟ ένιαυ- 

σίου ’Ισολογισμού και έκθέσεως περί τής καταστάσεως 
και τών εργασιών τής Εταιρίας κατάτό λήξαν έτος 1907.

2ον) ’Εκλογή τριμελοΰς ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής.
Οί έπιθυμοΰντες νά λάβωσι μέρος είς τήν Συνέλευσιν 

κατά τό άρθρ. 38 τοΰ Καταστατικού, δφείλουσι νά κα- 
ταθέσωσι τάς μετοχάς αύτών δέκα πέντε τούλάχιστον 
ήμέρας πρό τής ήμέρας τής συνεδριάσεως είς τό ταμείον 
τής Διευθύνσεις τής Εταιρίας ή εις τινα τών ένταΰθα 
άνεγνωρισμένων Τραπεζών.

Αί άποδείξεις τών ώς άνω καταθέσεων δέον νά κατατε- 
θώσι παρά τή Διευθύνσει τής Εταιρίας δκτώ τούλάχι
στον ήμέρας πρό τής συνεδριάσεως.

Έν Άθήναις τήν 26 Ίανουαρίου 1908
Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικοί) Συμβουλίου

ΖΑΦ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
προνομιούχος εταιρεία γεν. αποθηκον the ελλααος

X ________

Κατ’ άπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου προ
σκαλούνται οί μέτοχοι της ’Εταιρείας συμφώνως τφ άρ
θρο} 35 τοϋ Καταστατικού εις έκτακτον Γενικήν Συνέ- 
λευσιν τή 9η Φεβρουάριου 1908 ώρα 3η μετά μεσημ
βρίαν έν τώ έν Άθήναις Κεντρικφ αυτής Καταστήματι 
(οδός Σταδίου άριθ. 45.) δπως άποφασίσωσιν έπι προ- 
τάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου περί τροποποιήσεως 
τού άρθρου 5ου τού Καταστατικού δΓ ής έπιτρέπεται 
ή βαθμιαία καταβολή τού μετοχικού κεφαλαίου άναλόγως 
τών άναγκών της Εταιρίας και κατ’ άπόφασιν τού 
Διοικητικού Συμβουλίου και κανονίζονται αί συνέπειαι 
έν περιπτώσει καθυστερήσεως δόσεως τίνος.

Οί τίτλοι τών μετοχών καί τά πληρεξούσια ιών μετό
χων δύνανται νά κατατεθώσι παρά τφ Κεντρικφ Κατα- 
στήματι τής Εταιρίας (οδός Σταδίου άρ. 45), ώς καί παρά 
τή ’Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος καί τή Τραπέζη ’Αθη
νών πέντε (5) τούλάχιστον ήμέρας πρό τής όρισθείσης διά 
τήν Συνεδρίασιν τής Συνελεύσεως.

*0 Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
I. Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

Η 
Η 
Η

Πηνελόπη Φωτιάδου 
Λαυρία Σερπιέρη 
Πέτρος Μαυρομιχάλης 
Άνδρέας Σωτηριάδης, Άντιπλοίαρχος 
Ά. Σπουργίτης, Διευθυν. Ύπ. Τ. Α. Σύρου 
Λεωνίδας ’Εμπειρικός Σύρος
Ά. Μαυρογορδάτος »
Παΰλος Νεγρεπόντης »
Ν. Παππαδάμ »
Μιχ. Κανακάς, Δικηγόρος. ’Αταλάντη 
Βασίλειος Γίουλούμης, Έμπορος » 
Γεώργ. Εύαγγελίου »
Νικόλαος Καθάριος "Γποτελώνης » 
Στ. Βελλόπουλος »
Κ. Λ. Κωνσταντίνου Έμπορος » 
Άθαν. Γεροθανάσης »
Χαρ. Καραγεωργόπουλος » 
Ν. Γ. Ματθαίος »
Σ. Σακελίων, Κτηματίας »
Φιλιπ. θεοφανόπουλος »
Παν. Σταυρόπουλος »
’Ιωάν. Μπερδέκης, Ίερεύς, Τραγάνα 
Δημ. Κόκκινος ’Αταλάντη
Γ. θεοφιλής >
Δ. Γεωργόπουλος, Δικηγόρος »

A. Β. Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ
A. Β. Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΑΛΙΚΗ
A. Β. Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ

Άντ. Πέτρου ’Αταλάντη
Κ. Τρικαλιώτη; »
Γ. Τζικόπουλος »
Σπ. Ρομπάκος, Καλαπόδιον 
θεοδ. Άνδρέου » 
Άντ. Βώκος Πειραιεός 
Γεώρ. Βρετός » 
Ίωαν. Τρίγκος »
Δημ. Καμπέρας, Άνθυπολοχαγός, Πειραιά
Σπυρ. ’Αθανασίου Κεράτιά
Γεώργ. Α’άγγης »
Αιλή Καλβοκορέση Σύρος
Μαρία Μπαϊρα »
Π. Μακρής, Διευθ. Ύ)ματος Τ. Α. Καλάμας 
Σωτήρ. Δανόπουλος, Νομάρχης "Αρτα 
Ν'.κόλ. Μαυρέας, Δικαστής >
Ιερά Μονή Παναγίας »
θ. θεοδωρακόπουλος »
'Ιερά Μονή Μηλάτων »
Ά. Καραγεωργόπουλος, ’Ιατρός Αλμυρόν 
Παναγ. Παγίδας, Παλαιά Επίδαυρος 
Βασιλ. Παππαβασιλείου, Ταμίας,· Ναύπλιον 
Ειρήνη Οίκονομίδου Χαλκίς 
'Ιερά Μονή Ροβελίτσης Άρτα 
Βασίλ. Γεωργιάδης, Έμπορος, Χαλκίς

Ελένη Μαλεβίτη Πάτρας
Νικόλ. Π. Μιχαήλ » 
Κωνστ. Τζουμένης » 
Γ. Δ. Γιαννούσης Αεωνίδιον 
Θεόδ. Γούλλενος » 
Στ. Τερζάκης Αογ. 'Γπ. Έθ. Τρ. Τρίπολις 
Κ. Γιαννακίνας Ξηροχώριον
Ανδρ. Μιχαλακόπουλος, Δικηγόρ. Πάτρας 

Αρχιεπίσκοπος θηβών κ. Ιερώνυμος 
Σ. Μενοΰνος, Πάτρας
Ραφαήλ Β. Μπατινος Κέρκυραν 
Κ. Λάμπρου Αταλάντη
Έμμ. Ρικάκης Γραμ. Προξενείου Κά 
Νικόλ. Σαλαμάγκος
Παν. Άρπάκης »
Γεώργ. Άρβανιτάκης *
Κωνστ. Άρβανιτάκης »
Α. Δ. Ίερωνυμίδης ’
Στέφανος Καλουτάς »
Ματθαίος Κοκώνης ' »
Σπυρ. Χαρισιάδης »
Κ. Άναστασιάδης »
Στέφ. Τζιτσίν’ας »

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ πΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΞΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000,000 

διηρημένον είς 80,000 μετοχάς πρός φρ. χρ. 250 έκάστην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΎΜΒΟΥΛΌΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής τής Τραπέζης Αθηνών)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ιωάννης Ευταξίας (Ύπιδιοικητής τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος)
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, Ε, Bowron

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

Ζαφείριος Κ. Μάτσας, Στέφάνος Φραγκιάδης, Δημήτριος Ηλιόπουλος 
Γεν. Γραμματείς Δημ. Γαλανόπουλος. Γεν. ’Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός

ΓΊ Ρ A ΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΔΟΝΔΙΝΟΝ
Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία: Είς Πάτρας, Αΐγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθο η Λευκαδα, 

Μεσσήνην, Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μαραθον, Λ^χαινά, Αμαλι α, . γου ,.νιτσα, 
Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.

Ε Ρ Γ Α Σ I A I
Προστασία έν γένει τής παραγωγής καί τής Εμπορίας τής Σταφίδος. _ , . , „
Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου άποταμιευομένου εις τάς άποθήκας της μέχρι των 4)ο τής αξίας αυτ - u φ

■ούχί άνωτέρφ τών 6 ο)ο έτησίως.
Αγορά προσφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου, είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφαλισιν του κατωτατ υ ρ μής.
Διαφήμισις τοΰ προϊόντος εις τάς ξένας αγοράς πρός επαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεώς του κτλ. κτ .
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