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Τίς ή ^αληθής βάσις τον γραπτόν ημών λόγον.
Ή ’Αστυνομία μας. ...... 
'Ο Γάλλος ή μάλλον ό Κρης ποιητής Parodi. 
’Ηθικοί ΰποχρεώοεις τών Διοικητών τών Λόχων. 
Οικογενειακοί *Σκηναί (Α. Η. Τσέχωερ. Μετάφρασις) 
’Ιστορική επισκόπησις τής ' Υγιεινής. .
Περί Χαλκόν........ 
'Ελληνική Γεωργική 'Εταιρία .... 
'Εντυπώσεις ταξειδιώτον ..... 
'Εταιρϊαι καί Τράπεζαι...... 
Μία επιστολή τον Λιβαδά ..... 
'II Πρώτη δίκη Θώ [THAW) .... 
Μηνιαία Έπιθεώρησις .....

Γ. Ν. Χατζιδάκι 
’Αλέξανδρον Καμπα 
Μιλτ. Ζ. Δαόκαλάκη 
ΚΑΒΔΝΣ
Άγαθ. Γ. Κωνιίταντινίδον 
£λ. IS. Χρτνς
Κων. Μ. Μι*τ<ίοπονλον
II. Χταματονλη 
Ταξειδιώτον
Κ.

Άνδρ.Μιχαλακοπονλον 
Εν. Ζ.

Ποικίλα — Νέαι εκδόσεις — Δήλωσις.
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ελληνική εηιηεορηςις
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

ΔΙΑ TO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡ. 12.—ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.-

Λιεύθυνσις ·. ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕτΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83=αθηνας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1907

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Διαθέσιμα: Μ. έν τώ Τ. Φρ. 2,910,123.02
Παρά ταϊς έν τώ Έ- 

ξωτερικώ Τραπέζαις » 3,149,284.69 Φρ. 6,059,407.71
Χαρτοφυλάκων: Συνάλλαγμα έπί τοΰ Έ- 

τερικοΰ. . . . Φρ. 560,762.92
Προεξοφλήσεις. . » 6,985,467.29 » 7,546,230.21

Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Χρεωστικοί.. .. » 13,770,763.53
Δάνεια: Επί Χρεωγράφ. Φρ.23,281,941.05

» Γραμματίων » 2,457.746.86 
«Έμπορευμάτ. » . 2,641,631.43 » 28,381,319.34

Συμμέτοχοι (εις Τραπεζικός επιχειρήσεις) . » 528,554.—
Χρεόγραφα...................................................... » 621,304.11
Τοκομερίδια..................................................... » 11,904.68
"Επιπλα καί ’Εγκαταστάσεις......................... » 307,490.40
Λογαριασμοί Προσωρινοί καί Διάφοροι . . » 1,526,879 —

Κεφάλαιον Μετοχικόν...................................Φρ. 15,000,000.—
Κεφάλαιον Άποθεματικδν......................... » 131,429.25
Κεφάλαιον "Εκτακτον Άποθεματικδν. . . » 150.000.—
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Πιστωτικοί . . » 13,702,873.87
~ ' *' ' ’vs------- κ.. „ mKnSS.19 63
Τρεχούμενοι ,u> . z
Τρεχ)νοι Λ)σμοί Π)κοί είς τδ ’Εξωτερικόν. » 10,503,339.63
Καταθέσεις έν δψει. . Φρ. 6,179,844.12
Καταθ. έπί προθεσμία . » 5,165,408.92
Ταμιευτήριου. . . ’ . » 1,122,559.27 » 12,467,812.31
Λογαριασμοί Τρίτων..................................» 4,147,355.89
Έπιταγαί Τρίτων........................................» 319,259.27
Γραμμάτια Εΐσπραχθέντα............................ » 63,585.18
Λογαριασμοί Προσωρινοί καί Διάφοροι . » 1,454,041.25
Μερίσματα Παρελθουσών Χρήσεων ...» 19,620.—
Μέρισμα Β' Εξαμηνίας 1907 . . . . » 750,000.—
Κέρδη καί Ζημίαι. 'Υπόλοιπον είς νέον. . » 44,536.33

. κο η.·, οεεΓηο
Φρ. 58,753,852.98 φρ. 58,753,852.98

Ανταποκριτής καΰ’ δλην τήν Αίγυπτον ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΑΗΣ 
Βιβλιοπώλης εν Αλεςανόρειμ, έναντι Αβερο φείου Γυμνασίου·

X Ρ Ε Ω Σ I Σ
ΚΕΡΔΗ ΤΤΔ.Ι ΖΉΤΝΖΕΙΖΑΤ ΠΙΣΤΟΣ ΙΣ

Παν χειρόγραφον, δημοιίιευόμενον ΐίϊ μή, δέν έπιότρέφεται.

Παν σύγγραμμα, άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «‘Ελλ. Έπι&εωρήσεως» 

αναγγέλλεται δΓ αυτής.

Λ

Γενικά Έξοδα..........................................Φρ. 841,922.19
"Εξοδα Δια^ειρισεως.................................» 104,874.20
Άπόσόεσις 5ο)ο έπί λογαριασμών Επίπλων

. καί ’Εγκαταστάσεων......................» 15,892.94
Άπόσβεσις τών ζημιών........................... » 219,853.80
Άποθεματικδν προνοίας (έν διαφ. Λ)σμοΐς) » 168,644.48
Υπόλοιπον Κερδών πρδς διανομήν. . . » 1,413,862.47

Υπόλοιπον Κερδών τοΰ έτους 1907 . , . Φρ. 29,412.69
Κέρδη Διάφορα........................................» 2,735,637.39

Φρ. 2,765,050.08
Φρ. 2,765.050.08

ΣΙΙΜΕΙΩΣΙΣ.— Εζαντληθένιων τον πρώτον και δευτέρου τεύχους τής «’Ελληνικής Έπιθεωρήσεατς» 
γνωρίζομεν τοϊς ένδιαφερομένοις δτι αί έγγραφοι τών από τοϋ παρόντος μηνδς έγγραφησομένων νέων συνδρο
μητών μας λογίζονται άπδ τής 1 ’Ιανουάριου 1908, έν γένει δέ άπδ τοϋδε αί έγγραφοι λογίζονται άπδ 1 
'Ιανουάριου ή 1 ’Ιουλίου έκάστον έτους.

’Αντιπρόσωπος καθ' δλην τήν Ρωσσίαν τής ΡΕλληνικής Έπιθεωρήσεως» αναγνωρίζεται <5 Καθηγητής 
κ. ’Αναστάσιος Μάλτας. (’Οδησσός. —Rue Pouschkine, No 66).

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΠΑΡΗΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΦΡΑΓΚΩΝ 1,4 1 3,862.47

Κράτησις 5 ο)ο διά άποθεματικδν (συμφώνως τώ 5ρθρω35 τοΰ Καταστατικού) έπί φράγκων 1,384,449.78. Φρ. 69,222.50
Προσωρινόν Μέρισμα 4 ο(ο έτησίως έπί τοΰ μετοχικού κεφαλαίου διά τήν Α' εξαμηνίαν 1907 ήτοι Φρ. 2.50 

έφ’ έκάστης μετοχής, καταβληθίν τοϊς με-όχοιτ. ........ ....................................................................... . » 300,000.—
Μέρισμα 4 ο)ο έτησίως έπί τοϋ Μετοχ. Κεφαλ- διά τήν Β' έξαμ. 1907 ήτοι Φρ. 2-50 έφ’ έκάστης μετοχής » 300,000.—
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου 15ο)ο έπί τοϋ ύπολοίπου έκ Φρ. 715,227.28..................................... » 107,284.10
Μέρισμα πρόσθετον 3 ο)ο ήτοι Φρ. 3.75 έφ’ έκάστης μετοχής..................................................... ........................ » 450,000.—
Φόρος Δημοσίου 5 ο)ο έπί Φρ. 1,127,819-54................................................................................................... » 56,390 97
Χαρτόσημου 2 ο)ο » » 1,071,428.57............... ............................................................................................. » 21,428-57
Έκτακτον άποθεματικδν............................................................................................................................................... » 65,000-—
'Γπόλοιπον είς νέον.................. .·.................................................................................................................................... » 44,536.33

Φρ. 1,413.862,4Γ

Έν Άθήναις τή ι8)3ι Δεκεμβρίου 1907

Ό Σύμβουλος Γενικός Διευθυντής
ΜΑΝΟΥΗΛ Π ΚΑΜΑΡΑΣ

Προκαλεϊ ιΐψθονο γάλα είς τήν μητέρα καί, εξασφαλίζει τήν 
ύγιείαν καί. τήν ζωήν είς τά νήπια.

Χρησιμοποιείται καθ’ έκάστην κατά τήν εγκυμοσύνην καί τήν 
γαλούχησιν, συνιστάται δέ έκθύμως άπό τάς ΐατρικάς κορυφάς.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ PEARSON
I I RUE PAYENNE·—PARIS

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

Ό Λιενθνντής τον Λογιστηρίου

Γ· Ν· ΦΛΕΓΓΑΣ

Ή πληρωμή τοϋ υπολοίπου μερίσματος τοϋ έτους 1907 εκ Φρ- Χρ. 6,93» έφ έκάστης μετοχής 
άρχεται 3 ήμέρας μετά τήν ύπό τής Γ. Συνελεύσεως τών-Μετόχων έγκρισιν τοϋ παρόντος ’Ισολογισμού 

έναντι προσαγωγής τής μερισματαποδείξεως Β' έξαμηνίας ΐ9°7·



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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ΕΔΡΑ ΕΝ
X Μ

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥ- 
ΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ της Εταιρίας 
εν Μύλοις ’Α&ηνών, Έλενοΐνι, 
Νέο) Φαλήρω, ΤΙάτραις, Καλάμαις, 
Πύργφ Κύμη, ΤΙόρω, καί τοΐς κυ· 
ριωτεροις οίνοφόροις κέντροις τής 
‘Ελλάδος.

ΑΘΗΝΑΙΣ
χ-------------------------------------- κ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΛΟΣ
ΕΙΙΑΜΕΙΜΠΑΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΣ

χ" κ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ — ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Διαρκής έκθεσις ειδών φωτισμού, θερμάνσεως και κινήσεώς έν τή όδώ Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, έν οίς πωλοΰνται είδη φωτισμού, και θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα μετουσιωμένον 

προς τδν σκοπόν τούτον, εύρίσκονται έν Άθήναις μέν, παρά τή Κεντρική Αποθήκη, οδός ’Οφ
θαλμιατρείου αριθμός 2, Κυδαθηναίων αριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλ
κοκονδύλη 30, διασταύρωσις Σόλωνος καί Ιπποκράτους, Πειραιώς 17, Ερμου 86, Πλατεία Εξαρ- 
χείων, Πατήσια, Άγιον Λουκάν. ’Εν Πειραιεΐ όδδς Παρθεναγοιγείου 3.

§§
§

Ή τιμή τοΰ μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη εις λεπτά 80 κατά σταθμικήν όκάν (όκάν βάρους) 
έπιδαρυνομένη είς τάς έπαρχίας (όπου δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα εργοστάσια) διά τών έξόδων μεταφοράς καί 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ένταυθα γνωστόν, ότι μεγάλη διαφορά ύπάρχει μεταξύ μετρικής καί 
σταθμικής οκάς οινοπνεύματος, λόγω τοΰ μικρού είδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης οκά του 
οίνου δύναται νά περιλάδη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

ΧΡΗΣΙΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

£

§

Ή Εταιρία ήμών παράγει τδ μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοΰ Ελ
ληνικού λαοΰ, ήτοι τδν φ ω τ ι σ μ δ ν, τήν θέρμανσιν καί τήν κ ί ν η σ ι ν.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΡ ΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ή χρήσις τοΰ οινοπνεύματος είνε βεβαίως έντελώς άκίνδυνος, άρκεΐ νά λαμβάνωνται στοιχιώδεις 

τινές προφυλάξεις, αί όποΐαι συνοψίζονται είς τδ θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε οινόπνευμα 
είς φωτιάν

Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος άβούλωτα, διδτ. καί έξατιμίζεται τοΰτο 
καί απορροφά υγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατα βαθμόν.

2ον Διά κανένα λόγον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λαμπαν, μαγειρεΐον, 
καμ.ινέτο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τδν κίνδυνον νά άναψη τδ οινόπνευμα τοΰ δοχείου, να σπαση τδ 
δοχεΐον καί νά χυθή έπάνω σας άναμμένον. Τδν αυτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τδ πετρέλαιαν, μέ 
μόνην τήν διαφοράν, ότι τδ οινόπνευμα σδύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ δ καί μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 
το νερώσετε παύει να καίη.

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μ,αγειρεΐον κτλ. πριν τα αναψητε. 
“Αν δέ παρουσιασθή, ανάγκη νά ρίψητ· καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατέ το πρώτον καί άφοΰ βεβαιωθήτε, 
οτι έσβυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.

4ον Μή επιτρέπετε να μεταχειρίζωνται οινόπνευμα δια προσάναμα κ,αρβούνων, διότι πολλοί πολλα- 
κις δέν προσέχουν καί ρίπτουν τοιοΰτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τον κίνδυνον νά 
άνάψη τδ δοχεΐον καί νά γίνη δυστύχημα.

δον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά οΰτε λάμπαν, οΰτε μαγειρεΐον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τδ οινό
πνευμα πρέπει νά μένη ένα τουλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστέλλε- 
ται (φουσκώνει) καί πρέπει νά έχη τόπον, άλλως θά χυθή απέξω καί θά άνάψη.

6ον Έάν γεμίσαντες έν είδος οίονδήποτε τδ περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατέ 
το αμέσως πριν τδ ανάψετε, μέ ό,τι δήποτε ύφασμα. Τδ οινόπνευμα οΰτε λερώνει, οΰτε βρωμά.

7ον Άν κατά λάθος είς τδ άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περίσσοτέρας, από 8,τι πρέπει φοράς 
καί βγάζει ή λάμπα έπάνω άπδ τδ γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή άνησυχήσετε. Θά κατεδοΰν μόναι τους 
καί ή λάμπα σας θα ανάψη κανονικά.
Τά είδη μα: εινε τελειότατα, εάν δε ακολον&ήσητε τάς ανωτέρω οδηγίας ούδέποτε δύναται νά σνμβη το παραμικρόν.

Τ>ΑΤΧΪ1ΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

I

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΑΣ 
ΑΙ*. £50,000,000

Τό καόάλαιον και di καταθέσεις είς χρήματα και χρεώγραφα εν γένει άνήρχοντο 

τόν Αίίγονστον 11»Ο<> είς δραχ. 000,000

I

§
ί
$

ι-τ-ί Έν Λονδίνο), ’Αλεξανδρεία, Καιρω, Κων).πόλει (έν Γαλατά και νΠΠ1/ ΛΤΛVΓΙ4ΜΙΛΤΛ ' Σταμπονλ), Θεσσαλονίκ,ι, Σμύρνη, Πειραιεϊ, Πάτραχς, Βάλω, Σύρω, ΙΙΙυΛΗίΛΙΙΠΙϊΐΗΐΗ. Καλάμαχς, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) και Χαρτούμ.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ „Α©ΙΙΝΑ·Ι·ΚΠ“

"Η Τράπεζα ‘Αθηνών έκτελεϊ παάαν Τραπεζιτικήν έργαώαν, ϋτοχ ’ .

ΪαΤιχ^Γΐ^γάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεργεϊ δέ καί τηλεγραφικές εντολας πληρωμής εις τας κυριω- 

τερας πόλεις τής Εύρώπης. Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τού παρά τώ λαω πνεύματος της 

, Η 1 s , -,, 4 0/ ίτγισίως διά τάς έν τώ Ταμιεντηρίω της καταθέσεις, αποδο-

A&zu * *** & * η
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Η TVAIIEZA ΧΓ*. W ** ίί"’,ί“”
τοαπεζογραμματια, πληρωνουσα τοκον .

Διά καταθέσεις άποδοτέας

»

ο)ο
1 )» ο)ο 
ο)ο

3
»

» » Β
ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ εί 

(cheque) ομοίως αποδίδονται δι έπιτι _

είς πρώτην ζήτησιν 
μετά έξ μήνας 
μετίι έν έτος 
μετά δύο έτη και επεκεινα ο)ο ·

"Σ εΝε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένήργήθησαν, αί δέ είς έπιταγας 
'αγών'(cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τώ έξωτερικφ άνταποκριτων 

της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται· „ , ,
καθ’ εξαμηνίαν άπό τής 1 Ίανουαρίου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκαστου έτους.

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φυλαξιν αντί ελαχίσ.ων δικαιωμάτων, ... φ , 

ζ.„.Sil·»: X eLf4.v 1LU-I Λ-λλ.«w;
FKTEAEI νοηαατι'στικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων. , χ , .
EK1EAL1 /.PW-7· S ν,ρ,,τ/,,Μ διαοόοων διαστάσεων υπο ορούς λίαν ευνοϊκούς δια τοΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διάφορων

κοινόν. , ______________ —---------------------------------- ----

3 MELLE MARIE slooten
ΟΔΟΣ ΑΠΑΣ ΦΙΑΟΗΕΗΣ ΑΡΙΘ. 1

(Όπισθεν Μητροπόλεωο)Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
‘Η τελευταία τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων 

πίλων. 'Η γνήσια ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομγότης,· χάρις και 
γοητεία διακρίνουσι τους πίλους της Jlelle S1O 
oten. Μία απλή επίσκειρις πείθει περί τής αλή
θειας. "Οσαι Άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν χά
ριν, ιδού ευκαιρία, επωφεληθήτε αυτής. Συνιστώ μεν 
έκθύμως τδ νέον αυτδ Καταύτημα.

ΟΔΟΣ ΑΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΙΘ, I

Vacuum Oil Company
Γενικοί αντιπρόσωποι εν Ελλ.αδι και Ανατολή 

Ν. & Γ. ΑΓΓΕΛΟΩΟΥΛΟΙ

ΠΕΙΡΑΙΑ



ΕΛΛΙΙΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

4 <5ρα^/«αί έκαστον γραμμάτιον ισχύυν διά τάς 4 κληρώσεις 
1 Δραχμή έκαστον γραμμάτιον 

ισχνόν διά 1 εκ τών τριών τελευταίων κληρώσεων

ΔΡΑΧΜΑΙ 000,000 ΚΕΡΔΗ £-
4 Κέρδη μεγάλοι έξ
4 » »
4 ’ έχ

12 »
20 β »

1044 » „
2312 » έξ
4000 » εν δλω αξίας

100,000 έχ 400,000 Δοαγμών 
25,000 έξ 100,000 ' Γ
10,000 έχ 40,000 »
5,000 έξ 60,000 ».
1,000 » 20,000 »

100 » 164,400 »
50 » 115,600 »

900,000 »
Μέχρι τής πρώτης χληεώσεως (27|1θ ’Απριλίου 1908) 

Οα έκδοθώσι μόνον 300,000 τετράδραχμων γραμματίων, ύπ’ 
άριθ- 1-800,000. Μόνον οί αριθμοί οντοι Οά τεθώαιν εντός 
τής κληρωτίδας, κατά κλήρωσιν ταύτην. Κατόπιν, θα εχδο- 
θώσι μονόδραχμα γραμμάτια ισχύοντα διά μίαν εχ τών τριών 
τελευταίων κληρώσεων, ύπ* άριθ. 300,001 άχρις 1,000,000 
θάπροστεθώσι δέ έντός τής χληρωτίδος καί οί αντίστοιχοι 
αριθμοί.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΩΛΟΤΝΤΑΙ—1 t t ,< t , ,j t , | I t I » I I i 1 11 I > U ■ i h—
Εις τά διάφορα Ταμεία χαί λοιπάς δημοσίας άρχάς, είς 

τάς Τραπέζας, είς τους σταθμάρχες χαί στασιάρχες τών σι
δηροδρόμων, τους διαχειριστές τών μονοπυιλίων καί τά πρα
κτορεία τών έφημερίδων πρός Δρανιιάς τέΟόαρας έκαστον, 
ίσχύον διά τέσσαρας κληρώσεις. Δραχμήν μίαν έκαστο/, 
ίσχύον διά μίαν εκ τών τελευταίων κλήρώσεων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτητιν γραμματίων απευθυν- 
τέον είς τό γραΛεΐον τον ’Εθνικόν Στόλοι' καί τών 
Αρχαιοτήτων. Ύπονργεϊον Οικονομικών ΑΘΗΝΑΣ.

Ή πώλησις τών γραμματίων ήρξατο από τής 1 )14 ’Ια
νουάριου 1908.

Ό διευΟύνων Τμηματάαχης
Γ. ΤΤ. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
ΑΔΕΛΦΩΝ Α.ΡΑΚΟΠΟΤΛΩΝ

I 80 — ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ & —1182
X ΖΧ F ΤΓ θ Ε XSX Τ Ώ| 1980

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ. ΦΑΚΕΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ
ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΚΑΙ
ΚΑΛ ΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΠλονιΛωτάτη παρακαταθήκη πάντων τών 
είδών της Γραφικής ύλης κτλ. μέ τιμάς ασυ
ναγώνιστους, ώς και αποθήκη χάρτου παν
τός είδους καλ πάσης ποιότητας.

9 — 'Οδός Χρνόοόπηλαιωτίόόιις—9

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΤΓΛΗΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΘΡΗΣΙΣ
ΊΓιονΟη δι’ αΰτοκοατορικον ιραδέ τώ 

1 SS11.— ΆνεγνωρίιϊΟη έν Έλλάδι 
διά 11. Διατάγματος τώ 11)01.

Καταστήματα' έν Μιτυλτ,νη, Κων)πόλει, Σμύρνη, 
θεσσαλονίκη, ’ Αθήνα, ις.

ΙΙρακτορεΐα' έν Πέρα, Σταμπούλ, Ναζλή, Δικε- 
7. ή, Σώκια.

ΕΙδικαϊ άντιπροσωπεΐαι καθ’ ζπασαν την ’Ανα
τολήν καί Εύςεινον Πόντον.

Πρόεδρος τοΰ Δ. Συμβουλίου έν Κων)πόλει Λέων. 
Ζαρίφης.

Γεν.
Διευθ

Διευθυντής έν Μιτυλήνη II. Λί. Κονρτζής. 
υντής έν Άθήναις Ίω. Θεολόγης.

Έκτελεϊ πάιίας έν γένει τάς τραπε 
ζιιτικάς έργαοίας

Συνάλλαγμα. — Δάνεια έπί ένεχύρω Δίρεωγραφω· 
I Ιροεξοφλήσεις. — Εισπραξις Συναλλαγματικών'. - 
'.Όραπωλησίαι Χρεωγράφων. — Ει'σπραςις τοκομε 
ίων.— ’Ενοικιάσεις χρηματοκιβωτίων.

Καταθέσεις
Δίδεται τόκος :

Είς πρώτην ζήτησι
Διά δύο μήνας
Διά ες μήνας
Δι’ εν ‘έτος ’

Ταιιιεντιίριον. Ά 
δοτέαι εις ποώτνιν 'rm

3 3)4
4
4 1)2
5

ορ. 5 μ.έχ:
4 τοϊς ο)ο.

τοϊς ο)ο 
τοις ο)ο 
τοις ο)ο 
τοις ο)ο 
ι 2,000

IV

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΓΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ Δ. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣ1Λ€ΩΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

“ίδρυμα άνωτέρας τεχνικής εκααιδεύοεως

BIST ΑΘΗΝΑΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛ A I 
Άνωτέρα Εμπορική. — Βιομηχανική. 

Γ εωργική —Μηχανουργική.

Γά μαθήματα ήρξαντο τη

1 £> Σεπτέμβριον άκρι6ώς

ΙΙΡΟΓΜΗΙ ΙΒβΠΗΛΠΙΙ ΜΙ ΒΑΙΠ Τί ΗΙΟητί

ΤΟΜΟΣ Α' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1908

ΤΙΣ Η ΑΛΗΘΗΣ ΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΗΜΏΝ ΛΟΓΟΥ;

Ε
ίναι βεβαίως πολύ λυπηρόν δτι τά μέν άλλα 
πολιτισμένα έθνη της Ευρώπης καί τήν έθνι

κήν αυτών ένότητα έπέτυχον νά συμπληρώσωσι 
καί έθνικήν, γραπτήν, παγιαν γλώσσαν πρό πολ
λών ήδη κατήρτισαν, τό δέ Ελληνικόν παλαίει 
άκο'μη και αγωνίζεται πρός έπίτευξιν τής εθνικής 

αύτοΰ άποκαταστάσεως καί προς τελικήν παγίω- 
σιν μιας έθνικής, πάσιν, άνευ συζητήσεων καί άν- 
τιλογιών, άσπαστης και άποδεκτής γραπτής 
γλώσσης. ’Εκ τούτου βλέπομεν οτι άν ή άλλοτε 
πυκνή φάλαγξ έκείνων, οίτινες έν τή νΰν συνήθει 
γλώσση έβλεπον άπλώς μεταβατικήν τινα βαθ
μίδα προς τήν άρχαίαν, άπο' τινων δεκαετηρί
δων σιγά καί άδρανή, άλλ’ ή όμάς έκείνων οίτινες 
άποκηρύττουσι μέν καθ’ ολοκληρίαν πάσαν τήν 
λογίαν παράδοσιν τής ήμετέρας γλώσσης, άναλαμ- 
βάνουσι δέ τό τεράστιον έργον νά πλώσωσι και 
παραδώσωσιν είς το έθνος ήμών νέαν δλως έξ ύπαρ- 
χής γλώσσαν, ή όμάς, λέγω, τούτων άπό ούο μά
λιστα δεκαετηρίδων θορυβεί, γράφει, στέλλει δω
ρεάν τά πονήματα αυτής πανταχόσε προς πάντα 
αίτοΰντα καί μή αίτοΰντα, δαπανα πολλά, ώς λέ
γεται, χρήματα ύπέρ έξαγοράς συμμάχων κλπ., έν 
ένί λόγω ένεργεΐ δραστηριότατα μετά φανατισμού 
άληθοΰς προπαγάνδας.

Είναι άληθές δτι τό Έλλην. έθνος εν συν
όλφ σωφρονεΐ ώς πρός τοΰτο καί ούτε τών άγαν 
φιλάρχαιων ούτε τών καινοτόμων τάς περί τού
του γνώμας άποδέχεται καί άκολουθεΐ, χωρεϊ 
δέ καθ’ ά ή ιστορία ύφηγεΐται ήμΐν. Άλλ’ 
έπειδή, καθ’ ά εϊπομεν, ή μερίς τών νεωτερο- 
ποιών δρα, δαπανα και πάση δυνάμει άγωνίζε
ται, ΐνα παρασύρη πρός έαυτήν τούς ήμετέρους 
νεανίσκους, άναγκαϊον φαίνεται νά έξετάσωσι 
πάντες οί δυνάμενοι κατά τίνα τρόπον δύναται

ΤΕΥΧΟΣ 5

νά φωτισθή τό ήμέτερον έθνος περί τοΰ ζωτι- 
κωτάτου τούτου ζητήματος, ώστε καί νά ενεργή 
έν έπιγνώσει καί νά μή παραπλανάται ύπό τών 
Σειρήνων καί τών χρημάτων τής προπαγάνδας. 
Πρός τον σκοπόν τοΰτον ίσως δέν Οά είναι άχρηστα 
τά έξης :

ΙΙάντες όμολογοΰσιν δτι καί τό συγγράφειν 
είναι καλλιτεχνία τις και ό γραπτός λόγος (καθ’ 
ά και ό προφορικός, δταν είναι τεχνικός, οιον ό 
τών ρητόρων) έπίσης καλλιτέχνημα. ’Αλλά τό 
καλλιτέχνημα τοΰτο, άν μέλλη νά είναι δντως γνή
σιον,'όφείλει νά κανονίζηται κατά τινας καλλιτεχνι
κούς νόμους. Τίνες δέ είναι οί νόμοι και οί κανόνες 
τοΰ ήμετέρου λόγου; Πόθεν λαμβάνονται καί ποθεν 
πρέπει άληθώς νά λαμβάνωνται; Οί μέν φιλάρχαιοι 
μέχρι πρό όλίγων έτών έδίδασκον δτι οί νόμοι 
τής ορθοέπειας καί καλλιεπείας έκειντο καθόλου 
είπειν έν τή άρχαία γλώσση, οί δέ τούναντίον 
διϊσχυρίζονται δτι ούτοι εύρίσκονται έν τω στό- 
ματι τών άγροτών καί ποιμένων τών όρέων ή 
τών λεμβούχων καί άχθοφορων τής Κων]πόλεως. 
Άλλ’ ήμεΐς οί κάτοικοι τών πόλεων, ών τόν 
λόγον πάντοτε καί πανταχοΰ μιμούνται, ώς γνω
στόν, οί χωρικοί, δέν όμιλοΰμεν δπως αί είρη- 
μέναι τάξεις. Και ού μόνον τοΰτο άληθεύει άλλά 
καί τόδε δτι ή γλώσσα δΓ ής πάντες οί "Ελ
ληνες πανταχοΰ τής γής εύρισκόμενοι συνεννοούν
ται γραπτός καί προφορικός καί δή ή κατ’ εξο
χήν εθνική ημών γλώσσα δέν είναι όμολογου- 
μένως ούτε ή τόν άρχαίων ούτε αί σημεριναϊ 
διάλεκτοι καί τά ιδιώματα τών άπανταχοΰ άγρο
τών ή τών άπανταχοΰ λεμβούχων. Επειδή δέ 
κατά γενικόν καλλιτεχνικόν άξίωμα είναι άτο- 
πον νά ζητήται ό κανών τής όρθότητος πράγ
ματός τίνος έκτος αύτοΰ, ήμεΐς δέν δυνάμεθα νά
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ζητώμεν τδν κανόνα της όρθοεπείας και καλλιε- 
τίείας τοΰ ημετερου λόγου ούτε έν τή αρχαία 
γλωσση (ό κανών έκεϊνος ήδη κατηργήθη κατά 
πολλά καί τοΰτο δμολογοΰμεν πάντες, δταν λέ- 
γωμεν δτι ή νεα ήμών γλώσσα δέν ανέχεται 
τοΰτο ή έκεΐνο τής άρχαίας), ούτε έν τή νεω- 
τέρα τών άγροτών καί άχθοφόρων, διότι καί 
αΰτη είναι άλλοτρία ήμών καί τά στοιχεία αύτής 
δέν είναι ούτε γνωστά ούτε ανεκτά έν τή ήμε- 
τέρα συνηθεία. Καί ό κανών άρα ή μάλλον οί 
κανόνες (διότι ταΰτα ποικίλλουσι σφοδρά κατά 
τόπους), οί κανόνες άρα, λέγω, τών διαλέκτων καί 
ιδιωμάτων αύτών είναι έπ’ ίσης άλλοτριοι ήμών.

Λοιπόν τον κανόνα τής όρθοεπείας καί καλλιέ
πειας τής νέας, τής ήμετέρας γραφομένης γλώσ
σης θά ζητήσωμεν έν τή ύφ’ ήμών αύτών λαλου
μένη· άλλά τώρα έρωτάται : ποΰ λαλουμένη ; 
πάντως έκεϊ δπου έλαλεΐτο καί παρ άλλοις, καί 
δπου έζήτησαν καί ευρον τδν κανόνα τοΰτον καί οί 
λι^οι έκεΐνοι δσοι μέχρι τοΰδε ηύτύχησαν νά 
καταρτισωσι γραπτόν λόγον έκ τοΰ συνήθους παρ’ 
αυτοΐς λαλουμένου, τ. έ. εν τή λαλουμένη ύπδ 
τών άνεπτυγμένων παρ’ ήμϊν τάξεων, έν τή λα
λουμένη ενώπιον τών κυριών έν ταΐς άρίσταις 
συναναστροφαΐς. Πρβλ. τδ ύπδ τοΰ Μ. Breal έν 
τή Sementique σ. 276 λεγόμενον περί τών Γάλ
λων έκείνων συγγραφέων, οίτινες κατήρτισαν τδν 
γραπτόν λόγον τής 1 αλλίας «. . .si on leur de
mands ou 1’on trouve ce bon usage,ils repondent 
sans hesiter que c’est a la Cour. La langue de 
la province ne pent que gater par son mau- 
vais air la purete du vrai language franijais...»

Ταΰτα ύπεστήριξα ήδη πρδ 15 δλων έτών έν 
’Αθήνας, Τόμ. ΙΕ' σελ. 215 — 6 είπών : Παρ’ 
ήμϊν κατά κοινήν ομολογίαν έν πάσαις ταΐς πό- 
λεσι της Ελλάδος και τής Τουρκίας μεταξύ τών 
ομογενών πληδυσμών μία γλώσσα λαλεΐται σή
μερον, ητις διαλεκτικός μέν τινας άποχρώσεις 
κατα τυπους βεβαίως έχει, άλλ’ ούσιωδώς ήτοι 
και λεξιλογικώς και τυπικώς είναι ομοιομερής και 
ομοιομορφος και ομοία καδόλου πρδς τήν γρα- 
φομένην. Την γλώσσαν άρα ταύτην τΰ>ν αι
θουσών τών πόλεων όφείλουσι νά λάβωσιν οί 
παρ’ ήμϊν καλλιτέχναι ώς βάσιν πρδς συγγρα
φήν καλλιτεχνικών έργων, διότι και πλούτον 
ικανόν και ευφωνίαν καί δύναμιν έχει (1) καί, 
τδ σπουδαιότατου πάντων, διά τών σχολείων, 
τών βιβλίων, τών έφημερίδων κτλ. τοσοΰτον έξη-

(1) Τήν γνώμην ταύτην έξέφερε βραδύτερον (1η ’Ιανουά
ριου 1899 εν τω « Εμπρός») b X. Χατζόπουλος είπών «..οί 
δημοσιογράφοι έδημιούργηοαν ζηλευτότατου ανθηρόν ΰφος, εδη- 
μιούργησαν μίαν γλώσσαν απαλήν, εντορνον, ανθηρόν, γλώσσαν 
με τήν όποιαν δύναται νά έκφραση κάνεις απειρίαν αισθημά
των τρυφερών, αφθονίαν σατυρικών χαριτολογημάτων, απει
ρίαν αριστοκρατικοί; λεπτή; καί υψηλή; εμπνεύσεως...». Καί 
δμως τήν γλώσσαν δι’ ής εκφράζονται ταΰτα οί φιλόκαινοι 
τολμώσι ν’άποκαλώσι ψόφια I Καί δέν έουβοιώσι !»

πλώδη και έγνώσδη έν πάση πολει ώστε εξέβαλε 
μέν και περιώρισε σφόδρα πάντα τά πρότερον 
εύχρηστοΰντα έν αύταΐς τοπικά Ιδιώματα (1), 
έπεκράτησε δέ έπί τοσοΰτον ώστε πάντες οϊ τε 
πεπαιδευμένοι και απαίδευτοι τών πόλεων έν 
ταύτη και έν μόνη ταύτη κάλλιστα συνεννοούν
ται άπδ πολλοΰ. Μέχρι τοΰδε τής κεκραμένης 
ταύτης γλώσσης γίνεται συχνή χρήοις είς τά 
δράματα και διηγήματα...'»

Πληρέστερον δ’ έξέθηκα τήν γνώμην ταύτην 
έν τή πρδς τδν κ. Krumbacher Απαντήσει μου 
σελ. 763 — 4 διά τών εξής τριών άρχών :

Α'). Δέν δά μεταχειριζώμεδα άλλά δά φεύ
γω μεν δπως οί ναϋται τούς σκοπέλους παν στοι
χειών τοΰ λόγου εϊτε λέξιν είτε γραμματικόν τύ
πον είτε σύνταξιν, δπερ λεγόμενον έν ταΐς έπι- 
σήμοις οίκίαις και συναναστροφαΐς τών άνεπτυγ
μένων τάξεων, δά έκαμνε κακήν έντύπωσιν είτε 
ώς άρχαϊον καί έξεζητημένον είτε ώς χυδαϊον.

Β'). Θά φεύγω μεν κατά δύναμιν πάσαν λέξιν 
, η φρασιν ήτις λεγομένη δέν νοείται άμέσως 
καί άπ’ εύδείας, τ. έ. δέν άνταποκρίνεται εύδύς 
και φυσικώς είς τήν σημασίαν ήν ημείς άπδ 
μακροΰ χρόνου συνάπτομεν αυτομάτως μετά λέ- 
ξεως ή φράσεως άλλης, άλλά δεΐται πρώτον 
μεπαφράσεως εις τήν συνήδη ήμϊν γλώσσαν. 
'Ημείς άξιοΰμεν άκούοντες και άναγινώσκοντες 
να έρχώμεδα ενδύς είς τήν ορδήν άντίληψιν πά
σης έκφράσεως, ούχί δέ κατά πρώτον εις τινα 
άλλην παρασημασίαν ή μόνον διά τής μεσολα- 
βήσεως άλλης λέξεως ή άλλου τύπου νά έρχώ
μεδα έπιπόνως ή διά μεταφράσεως έστω και εν
δομύχου είς τήν ορδήν έκδοχήν.

Γ). ’Εάν δύο λέξεις, δύο τύποι, δύο συν
τάξεις λέγωνται έν ταΐς είρημέναις συναναστρο
φαΐς έκ παραλλήλου καί μήτε ή έτέρα δζη άρ- 
χαΐσμοΰ μήτε ή άλλη χυδαϊσμού, δά προτι- 
μώμεν έν τώ γραπτώ και προφορικώ έπισήμω 
λόγφ τήν συνδέουσαν ημάς πρδς τήν λογίαν 
παράδοσιν, πρδς τήν έκκλησίαν, πρδς τδ παρελ- 
δδν ήμών. Τοΰτο δά κάμνωμεν καί δΤ άλλα και 
διότι τά στοιχεία ταΰτα ου μόνον πρδς τήν έκ
κλησίαν και τήν Ιστορίαν ήμών καδόλου άλλά 
και πρδς άλλήλους συνδέουσιν ήμάς πολύ μάλ
λον ή τά κατά τόπους ποικίλα και δή άγνωστα 
πολλαχώς νεωτερικά.

Τάς άρχάς ταυτας δέν θέλουσι κατ’ ούδένα 
τρόπον ν’ άναγνωρίσωσι καί δμολογήσωσιν οί 
καινοτόμοι, διότι καθώς είπεν ό κ. Πάλλης, «δ

(1) Πρβλ. τούς λόγους, δι’ ών αύτδς δ εκδότης τοϋ Βη- 
λαρα έχαρακτήρισε τήν γλώσσαν αύτοΰ (Παρισίοις 1865 
σελ. 8). ΐΠιθανόν ιό Ιδίωμα τοΰτο νά φανή παράξενου είς 
τήν Θράκην, είς τα παράλια τή; Μικρά; Άσία;, εί; τήν 
Πελοπόννησον ή δπου άλλου δεν συνηθίζεται. Άλλ’ ό Βηλα- 
ρά; λέγει δτι έγραψε διά τοΰ; συντοπίτα; του και μ’ αυτό έχει 
στο μέρος τον ο λα τα δίκαια».

Ρωμηδςτών καλών (;) (1) σπιτιών είναι συνήθως 
άληθινδς Λεβαντίνος μέ ιδέες κι’ δνειρα κουριέρη 
καί μ’ ήρωα άρχηγδ τον αοίδιμο Καρναβαλο». 
’Εν άλλοις λόγοις, δπως άπεκήρυξαν πάσαν τήν 
λογίαν παράδοσιν, πάσαν τήν Ελληνικήν ιστορίαν, 
τδ δνομα Έλληνες, ούτως έξευτελίζουσι καί άπο- 
κηρύττουσι καί τήν ήμετέραν κοινωνίαν καί ούδέν 
εις αύτήν άπονέμουσι κΰρος προκειμενου περί τής 
γλώσσης, έπί τών έρειπιων δε τούτων έρχονται νά 
ο’κοδομήσωσι τδ μαλλιαρικδν οικοδόμημα αύτών !

’ Αλλά τδ Ελληνικό > έθνος άποδέχεται τάς τρεις 
άρχάς ταυτας, διδ ούδέποτε ήμεϊζ λεγομεν ή θά εϊ- 
πωμεν ή θά γράψωμεν ’Αδηνάδες, τδ κοσιένα, πει- 
δής, αΐστημα, παραδείματος χάρη, δ μέδοδος, κα- 
ταλαβίγκος, δ μεταχειρισμδς τοΰ μέλλοντα, άπλο- 
χρονο φωνήεντο, απδ τα πριν, τέλος παντα, κτλ. 
διότι ταΰτα ή έμποιοΰσιν εις ήμάς έντύπωσιν χυ- 
δαίαν καί φαίνονται άποτρόπαια ή είναι άνύπαρκτα, 
νεοπλάσματα ή μάλλον κακοπλασματα, δεν νοούν
ται άμέσως καί άπ εύθείας, δέονται μεταφρασεως 
κλπ. Επειδή δέ κατά τδν Hegel πάν το πραγ
ματικόν είναι λογικόν, δήλον οτι ταΰτα ως ουχι 
πραγματικά είναι καί παράλογα. Ομοίως οέν 
λέγομεν μετά τών καινοτομων έκατσα, λεμε, πή
ραμε, δυδ ώρες, δ παδόντας, δ ρήτορας, τοΰ 
ποιητή, δέχουνται, έδέχουνταν, πραματα, λέ
γουμε, τδ μυστήριο, έρχουμαι κττ. άλλά μετά 
τής έκκλησίας ήμών, κατά τήν λόγιαν παραοοσιν, 
έκάδ σα, λέγομεν, έπήραμεν, δύο ώρας, δ ρη- 
τωρ, τοΰ ποιητοΰ, δέχονται, εδεχοντο, έρχομαι, 
λέγομεν, τδ μυστήριον, πράγματα ν.'ΐ'τ., οιότι τα 
άπαθέστερα ταΰτα δέν παρέχουσιν είς ούοέ- 
να κακήν, σχολαστικήν έντύπωσιν. Ομοίως διά 
τον αύτόν λόγον φεύγομεν τάς ξενας λέςεις, 
άς προτιμώσι πάντοτε οί καινοτόμοι, και λέ
γομεν έδιμοτυπία καί σήμα ουγί έτικεττα, φημο- 
δηρία ούχί ρεκλάμα, δδδς ούχί στράτα ή σοκάκι

(1) Τδ ερωτηματικόν σηυ,εϊον μετά τδ καλών ανήκει εις 
τδν κ. Πάλλην- ώς φαίνεται, αμφιβάλλει αν ,ύπαρχωσι 
καλοί, επίσημοι οίκοι έν Έλλάδι ! Καί βεβαίως α^>οΰ κατα 
τδν κ· Πάλλην είναι αληθινοί Λεβαντίνοι κλπ., δέν δύναν
ται νά είναι επίσημοι οίκοι ! 

XX ΑΣΤΤΝΟΜΙΑ 3ME2LS
Τά άψορώντα την ’Αστυνομικήν τοϋ Κρά

τους ύπηρεσίαν είνε έκ τών πλέον σοβαρών 
ζητημάτων κατ έπιλαμβανόμεθα τοϋτου έκ 
καθήκοντος ψρονοΰντες δτχ πάσα διά τό ζήτη
μα τοΰτο συζήτησις καί έρευνα και μελέτη εινε 
αναγκαία καί απαραίτητος. Πρό πάσης δμως 
άναπτϋξεως τών γνωμών ήμών οφειλομεν να 
τονίσωμεν δτι ό τύπος πρέπει νά παϋση ν’

ή τσαρσί, γωνία ούχί καντούνι ή ντερσέκι, έργο- 
στάσιον ούχί φάμπρικα κλπ. κλπ., Οιότι αί Ελ
ληνικά! αύται λέξεις λεγόμεναι άντί τών ξένων 
δέν παρέχουσιν είς ήμάζ τους έν Ελλαοι ζώντας 
(περί τών άποξενωθέντων άφ’ ήμών ούδείς λόγος) 
σχολαστικήν αίσθησιν, δλως τούναντιον. Εν αλ- 
λαις λέξεσι παραλαμβάνομεν έν τε τώ γραπτώ 
καί έπισήμω προφορικώ ήμών λόγω τδν λαλου- 
μενον έν ταΐς έπισήμοις συναναστροφαΐς καί οί— 
κίαις άλλά κεκαθαρμένον, έξευγενισμένον, δπως 
έγίνετο καί γίνεται πανταχοΰ.

Κατά τήν διεύθυνσιν ταύτήν φρονώ δτι πρέπει νά 
έξακολουθήση χωροΰσα ή άνάπτυξις τοΰ γραπτοΰ 
ήμών λόγου.Οί λόγιοι δσοι θά άποφασίσωσι ν’άπο- 
βάλωσι τάς πρδς έκάτερον μέρος ύπερβολάς καί νά 
έργασθώσι πρδς άνάπτυξιν, πλουτισμόν, δρθοέπειαν 
καί καλλιέπειαν τοΰ γραπτοΰ ήμών λόγου, όφεί
λουσι κατ’ έμέ, ένθυμούμενοι πάντοτε τδ χρυσοΰν 
τών παλαιών παράγγελμα χάριόι και dafyn- 
νείει θνειν, να προσεχωσι μάλιστα έπι τας εκτε— 
Οείσας τρεις άρχάς ταύτας καί έπομένως νά μετα- 
χειρίζωνται μέν πάν δτι συμφωνείπρδς αύτάς, ν’ 
άποβάλλωσι δέ πάν δ τι άντιμάχεται πρδς τδ περί 
τής γλώσσης αίσθημα τής ήμετέρας κοινωνίας. 
"Οτι δέν δύνανται κατ’ ούδένα τρόπον νά συντε- 
λέσωσιν είς τοΰτο οί μακράν τής ήμετέρας κοινω
νίας ζώντες καί άποξε^ωθέντες άφ’ ήμών, νοεί 
έκαστος, άλλά κατά τδ 'Ομηρικόν παρ’ έμοίγε 
καί άλλοι...

Τδ έργον βεβαίως θά άπαιτήση άκόμη πολλήν 
πολλών έτών καί πολλών λογιών έργασίαν άλλά 
φρονώ δτι άφοΰ ήδη πρακτικώς ήρχισεν άπδ πολ
λοΰ νά έφαρμόζηται ή άρχή αύτη, έστω καί άνευ 
σαφοΰς συνειδήσεως, έάν και θεωρητικως, έπιστη- 
μονικώς έκτεθεϊσα άναγνωρισθή καί έμπεδωθή, 
τότε δέν θά είναι άδύνατον νά έπελθη ή πλήρης 
έπιτυχία αύτής. Ό έπί τδ φυσικώτερον δέ καί 

■ άπλούστερον κανονισμός τοΰ γραπτοΰ ήμών λόγου 
θά συντελέση κατ’ άνάγκην ύπέρ πάν άλλο έπι- 
χείρημα είς τδν άφοπλισμον καί τέλειον έξαφανι- 
σμδν τής άπαισίας αίρέσεως τών μαλλιαρών.

Γ. Ν· ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

άσχολήται μέ τάς άσημάντους λεπτομέρειας 
μικροεπεισοδίων άστυνομικών, νά παϋση νά 
διαμαρτύρεται διά μικροπαραβάσεις τών αστυ
νομικών όργάνων, νά παϋση νά μεγαλοποιιι 
καί άνυψοϊ είς ζητήματα περιωπής καί σοβα
ρότατος ασήμαντα γεγονότα οια εινε ανοίκειος 
συμπεριφορά πρός τους πολίτας ή έλλειψις τοϋ 
άπαιτουμένου πρός αϋτοϋς σεβασμοϋ έκ με-
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ρους κατωτέρων τινών οργάνων κάποτε.
Τό ζήτημα τό αστυνομικόν απασχολεί σο- 

βαοώς άπαντα τά πεπολιτισμένα Κράτη και 
ονδέν παραβλέπουσι πρός βελτίωσιν τοΰ σώ
ματος τοντου αποτελοΰντος τόν άξονα της 
διοικητικής μηχανής.

Και ήμεϊς έστερούμεθα τελείας καθ’ όλα 
αστυνομικής αρχής άπό τής συστάσεως τοϋ 
Βασιλείου καί μέχρι τής άντικαταστάσεως τών 
δημοτικών καί διοικητικών άστυνομιών, διά 
στρατιωτικής τοιαιίτης.

Δυνάμεθα δέ νά είπωμεν δτι καί Λ ύπό τοιοΰ- 
τον τύπον αστυνομία, απολύτως άπέτυχε διότι 
τά ανώτερα όργανα αύτής προσελαμβάνοντο 
άπο τον στρατόν καί αδιακρίτως άπό τά διά
φορα σώματα, κατ άναγκην μάλλον πολιτικήν, 
ούτως ώστε οΐ ζητοΰντες αξιωματικοί τό αξί
ωμα τοΰ αστυνόμου βεβαίως· δέν διεκρίνοντο 
δι’ άφοσίωσιν πρός τό έπαγγελμά των.

Επήλθε συνεπώς πληρης ή αποτυχία τοΰ 
θεσμοΰ τούτου ή δέ έπακολουθήσασα ώς έκ 
τουτου παραλυσία ηΰξανε συν τώ χρόνω καί 
υπο την άμεσον πίεσιν τών πολιτευόμενων 
αΐ άστυνομικαί άρχαί απανταχού τοΰ Κράτους 
κατέστησαν τυραννικοί κατά τών μή ίσχυόν- 
των κομμάτων.

Τοΰτο κατιδοΰσα ή παρούσα Κυβέρνησις 
καί θέλουσα νά χρησιμοποιήση τό έν άχρη* 
στία σχεδόν διατελοΰν σώμα τής χωροφυλα
κής, είσήγαγε τόν νόμον δι’ ού ανετίθεντο τά 
αστυνομικά καθήκοντα εις αύτήν άπό τοΰ 
παρελθόντος έτους.

Ηδη έξετασωμεν ποία ή διαφορά τής πα- 
ρούσης αστυνομίας πρός τάς παρελθούσας καί 
ποία ή δράσις αύτής έπ’ ώφελεία τής δημο
σίας τάξεως.

Το σώμα τής χωροφυλακής μετά τούς σχε
τικούς νομούς τοΰ αείμνηστου Τρικούπη διά 
τής καταταξεως έν αυτώ νέων μορφοιμένων 
ων οΐ προβιβασμοί είς αξιωματικούς γίνονται 
διά διαγωνισμού, προήχθη είς καταφανή πρόο
δον ήτις έδωκεν αφορμήν είς σκέΰεις τοΰ ν’ 
άνατεθή είς τήν χωροφυλακήν ή δλη αστυ
νομική ύπηρεσία.

Μετά τήν μεταρρύθμισιν έν μέρει τής στρα
τιωτικής αστυνομίας καί τήν άπομάκρυνσιν 
τοΰ αρχηγού Δημοπούλου γνωρίζομεν δτι ό 
νΰν Πρωθυπουργός διατελών έκτός τής αρ
χής ώς πρώτον αύτοΰ μέλημα έθεώρει τήν 
άνασύστασιν τοΰ αρχηγείου.

Καίευρεθη ο κατάλληλοςδιοργανοιτής άνή·

κων είς τό σώμα τής χωροφυλακής δστις άπο- 
λαμβάνωντής έκτιμήσεως τοΰ κ-Θεοτόκη,άνελ- 
θόντος βραδύτερονέπί τήν άρχήν, είργάσθη έπί 
τής καταρτίσεως νόμου δι’ού άνετίθετο ή αστυ
νομία τοΰ κράτους είς τήν χωροφυλακήν. Άνα- 
συστήθη δέ καί άρχηγεΐον ύπό άνώτερον αξιω
ματικόν τοΰ Πυροβολικού, έξόχως έκτιμώμε- 
νον διά τό ακέραιον τοΰ χαρακτήρας καί διά τά 
άλλα αύτοΰ προσόντα, δστις συντέλεσεν είς 
τήν έπιτυχή τοΰ Νόμου έφαρμογήν καί είς 
τήν έπικράτησιν τής ίδέας, δτι ή νέα άστυνο- 
μια μας θά έκπληρώση πληρέστατα τήν απο
στολήν αύτής.

Μετά τήν φήφισιν τοΰ Νόμου παρέστημεν 
μάρτυρες μιας συναθροίσεως δλων τών έν 
Άθήναις αξιωματικών τής χωροφυλακής, είς 
έξοχικόν γεύμα, καθ’δ αΐ προπόσεις αύτών 
ητο ολοκληρον καί σαφές πρόγραμμα τής πο
ρείας ήν ήθελον άκολουθήση άναλαμβάνοντες 
τα νεα αύτών καθήκοντα. Συνυπεσχέθησαν 
έπί τώ λόγω τής τιμής των, άδιάσπαστον συ
νοχήν καί άμοιβαίαν ύποστήριξιν καί συνδρο
μήν όπως άποδείξωσιν δτι δέν διεύεύσθησαν αΐ 
προσδοκιαι καί ή πεποίθησις τοΰ τιμήσαντος 
το σώμα αύτών Προιθυπουργοΰ.

Έν τούτοις αΐ κομματικαί διαμάχαι καί αΐ 
κακαί έξεις τών πολιτευομένΰΐν κατέστησαν 
άδυνατον τήν τελείαν λειτουργείαν τής άστυ- 
νομιας διότι τήν παραμικρόν παρεκτροπήν τών 
κατωτέρων οργάνων χαρακτηρίζουν ώς άφο- 
ρήτους καταπιέσεις καί ώς ανήκουστα σκάν
δαλα.

Αι προδιαθέσεις τών ούτοι συστηματικώς 
καταπολεμούντων τήν αστυνομικήν αρχήν καθ ’ 
δλας τάς περιστάσεις, έν δικαίω ή άδίκω δια- 
τελεϊ αΰτη, μεταδίδονται διά τοΰ τύπου καί 
ύπεισέρχονται καίέντή Βουλή άκόμη, είς τρό
πον ώστε έπέρχεται,ένεκα τοΰ φόβου τής παρε- 
ξηγήσεως τών άνωτέρων άστυν. οργάνων, χα- 
λάρωσις είς τήν ένέργειαν καί δραστηριότητα 
αύτών, έπί βλάβη τής δημοσίας τάξεως.

♦
Καί διά τήν άμερόληπτον ήμών κρίσιν όμο- 

λογοΰμεν δτι άπεδείχθη ανεπαρκής πρός έπα ■ 
ναφοράν αμέσου καί πλήρους τής τάξεως,τοΰ
το δμως δέν είνε δίκαιον ν’ άποδοθή είς τούς 
’Αξιωματικούς τοΰ σώματος,άλλ’είς τά κατώ
τερα όργανα τά όποια τους έκληροδότησεν ή 
πολιτική διά χωροφυλάκων άνηκόντων τό πριν 

εις τήν άστυφυλακήν καί οϊτινες προσελήφθη- 
σαν τότε άπό τών κατωτάτων κοινωνικών 
στρωμάτων μή έχοντες καί τήν έλαχιστην 
μόρφωσιν ύπό πάσαν έποψιν.

Άλλως πώς θέλετε ν’ άξιοΰμεν συναίσθη- 
σιν τών καθηκόντων αύτών, άπό ανθρώπους 
προσφερομένους νά ύπηρετήσωσιν αντί γλισ- 
χρου μισθού μή έπαρκοΰντος ούτε είς τάς 
πρύίτας καί απολύτους αυτών άναγκας ,

Ή ανεπάρκεια συνεπώς δύναται ν’ άποδοθή 
είς τό άμόρφωτον καί τό άδιόρθωτον άπό κα- 
κάς έξεις τών προσλαμβανομένων οΰτω διά 
τήν τοιαύτην ύπηρεσίαν άνδρών καί άκόμη είς 
τόν μικρόν άναλόγως άριθμόν αύτών άφοΰ 
πλήν τών καθαρώς άστυνομικών καθηκόντων 
έπιβαρύνονται καί μέ άλλας ύπηρεσίας, τών 
φυλακών δηλονότι, συνοδειών καί τής κατα- 
διώξεως τής πληθύίρας τών έν ταΐς έπαρ- 
χίαις φυγοδίκων καί ληστών άκομη.

Είς βελτίωσιν κατά τό δυνατόν καί μόρφω- 
σιν τών άστυνομικών κατωτέρων οργάνων 
συνεστήθη σχολή ύπό τήν διευθυνσιν τοΰ 
άόκνως έργαζομένου Μοιράρχου κ. Τρουπάκη 
είς ήν θά διδάσκωνται οΐ χωροφυλακές τα κα
θήκοντα αύτών, τής διδασκαλίας έπί τουτω 
γινομένης ύπό διακεκριμένων τοΰ σώματος 
’Αξιωματικών.

Ό χρόνος τής φοιτήσεοις έν τή σχολή εινε 
έηαύσιος καί ό άριθμός τών διδασκομένων 
άνέρχεται είς 8ο — 9°·

Ούτω θά έχωμεν άστυνομικά όργανα μέ τε
λείαν μόρφωσιν καί έντός ολίγου χρόνου το 
δλον σώμα τό αστυνομικόν θά καταστή άξιον 
τον προοριο'ριου α,ντον.

Πρός τελειοτέρον εύδοκίμησιν δέ τοΰ θεσμού 
τούτου έπιβάλλεται φρονοΰμεν δπως τό νομο
θετικόν σώμα προβή είς τήν συμπλήρωσιν τοΰ 
νόμου θεραπεΰον τάς παρατηρηθείσας άτε- 
λείας καί συμπληροΰν τάς έλλείφεις αύτοΰ. 
Ούτω δέ θά καταστή δυνατόν καί τό Κράτος 
ήμών νά θεωρήται ύπό έποψιν άστυνομικής 
ύπηρεσίας, ώς Κράτος πολιτισμού καί εΰνο-

νταζ· ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

ϊ. Γ. Κάτι τί τό όποιον φρονοΰμεν, δτι έχει 
ανάγκην άμεσον τής ταχείας διορθώσεως είνε 
καί ή διά τής άριθμήσεως τών χωροφυλάκων 
βεβαίωσις τής ταύτότητος αύτών, δι’ ής πολ
λά τά άτοπα δύνανται νά προληφθώσι-

A. Κ.

Ο ΓΑΛΛΟΣ

H ΜΑΑΑΟΝ Ο Μ ΙΙΟΙΗΤΗΣ PARODI

Ε
γνωρίσθην μετά τοΰ Παρώδη τδ πρώτον έν τώ 

έν Παρισίοις Οεάτρω της 1 αλλικης^ Κωμω
δίας, έν ω μετά μεγάλης έπιτυχίας έπαίζετο τότε 
το έργον αύτοΰ «la reine joanne». Μετά πόσης 
χαράς ήκουσεν ότι είμαι Κρης, καί. αύτος τοϋ 
οποίου τδ μέτωπον έστεφεν ήδη ένδόξως ή γαλ
λική δάφνη, έφαίνετο μάλλον ύπερηφανευόμενος 

δ’.ά τήν Κρητικήν αύτοΰ καταγωγήν, παρά οια 
τήν ποιητικήν του φήμην· Ανέγνωσα κατόπιν 
στίχους του, έν οίς υπερεκχειλίζει τδ αίσθημα 
τοΰτο πρός τήν γενέτειραν, δπερ είνε καί τδ κατ 
έξοχήν ϊδιάζον γνώρισμα πάσης Ελληνικής ψυ
χής. Είς τους στίχους τούτους ψάλλει τήν γέν- 
νησιν αύτοΰ ώς Κρητδς οστις μόλις ήνοιςε τους 
όφθαλμούς ήτένισε τά Αευκά Ορη και τάς χιο- 
νάς τής ’Ίδης έπί τών όποιων διατηρούνται εΐ- 
σέτι άνέπαφα τά ίχνη ποδδς τοΰ Διός.

Puisq’ en naissant j’ai vu les neiges de la 
Crete gardant 1’ empreinte encore du pied de 
Jupiter

Καί ευγνωμονεί τδ θειον, δπερ τδν ήξίωσε νά 
γεννηθή είς τούς κόλπους τής Ελλάδος ήν παρο
μοιάζει' πρδς άθάνατον Φρύνην κολυμβώσαν εις τα 
κύματα, άτινα πλαισιοΰσι μαρμάρινους νήσους 
αίτινες προβάλλουσιν έπιδεικτικώς τήν νεότητα 
των. 'Ομολογεί ύπερηφάνως ότι έπιεν άπο το 
γάλα δπερ έπινεν ή ΙΙαφία θεά, και ευρε το μέλι 
τοΰ 'Τμηττοΰ γλυκύτερου ή άλλοτε ποτέ είς τα 
άνθινα καί εύωδιώντα χείλη τών σημερινών ι τ- 
θίδων. Άλλά διατί ό Παρώδης, ό τόσον βαθεϊαν 
έχων τήν συναίσθησιν τής καταγωγής αύτοΰ, 
αύτος δστις ψάλλει τδ σπήλαιον δπου ερέμβασεν 
ό 'Όμηρος, τοΰ οποίου τδ άπαράμιλλον ασμα δπερ 
ή δόξα Επαναλαμβάνει, ύπήρξε καθαρόν ώς ό Ου
ρανός καί ώς ή θάλασσα μέγα, διατί προετίμησε 
τήν γλώσσαν τοΰ Ρακίνα, αποστάτης οΰτω γενό- 
μενος τής πατρίδος αύτοΰ καί τής γλώσσης του ,

Εις τους στίχους τοΰ ποιητοΰ Οά εΰρωμεν τον 
λόγον τής άποστασίας του ταύτης ίσως δέ καί 
τήν συγγνώμην του. Ό Αινείας έγκατελιπε τήν 
Τοοίαν άλλ’ οί θεοί τόν ήκολούθησαν. Πλήρης 
εμπιστοσύνης ώδήγησε πρός τόν Τίβεριν το πλοιον 
του, καί δ φιλόξενος Τίβερις τώ~ προσέφερε τήν 
πλουσίαν αύτοκρατορίαν τσυ, τώ προσέφερε τήν 
λαβινίαν του, καί τήν χρυσήν τοΰ Βιργιλίου λύ
ραν. Οί σοφοί έπίσης τοΰ Βυζαντίου έγκατέλιπον 
τόν Βόσπορον, δταν αί φλόγες αί Μουσουλμανικά! 
έμαίνοντο έκεΐ καί ή Φλωρεντία έστεγασεν ύπό 
χουσδν καί έλεφαντόδοντα τά λείψανα τήζ 
ελληνικής δόξης. Τοιουτοτρόπως και ο Ελλην 
ποιητής έλπίζει δτι καθώς ούτοι κομίζει και αύ-
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τδς έπί της πλάνήτος ' αύτοΰ όλκάδος άγιόν τι 
δνειρον, ζωντανόν τι ψύλλον χάρτου, δπου ή θεία 
Ελλάς άπετύπωσε τδ κάλλος της. Ισως καθώς 
ό Αινείας έκόμισε μετ’ αύτοΰ τούς έλληνικούς 
θεούς τών οποίων ή ψυχή μίγνυται μετά τοΰ χώ
ματος τών ’Αθηνών. ’Αλλ’ δχι, ό ποιητής εΐνε 
μετριόφρων, ώς εΐνε πάντες οί έχοντες άληθινήν 
άξίαν, καί έν τή αγνή μετριοφροσύνη του φρονεί 
δτι ό άσθενής του βραχίων ούδέν ήρπασεν έκ τών 
ούρανών καί δτι είς μάτην Πλάτωνος αΐμα έρρεεν 
είς τάς φλέβας του. «Έχω, λέγει, τήν άλαζονείαν 
τής φυλής μου, άλλά δέν έχω ποσώς τήν καρδίαν 
της». Δέν είμαι ό νικητής τών αιθέρων άετός. 
Επιθυμεί έν τούτοις νά κατακτήση τήν δόξαν, 
τήν μόνην Σειρήνα ήν ή ζωή του ώνειρεύθη. Καί 
τί δέν εινε έτοιμος νά δώση, καί τί δέν εινε έτοι
μος νά ύποστή, καί τά μάλλον φρικώδη βασανι
στήρια, διά την τόσον φειδωλήν καί φιλάργυρον 
αύτήν θεάν ! Θά έβάσταζε καί αύτδ τδ στερέωμα 
έπί τών ώμων του, θά έστρεφε τδν τροχόν καί 
έπ’ αύτής τής κορυφής τοΰ Ταρτάρου, άρκεϊ νά 
κατηγλάιζεν ή λαμπρότης τδ δνομά του, άρκεϊ 
νά διέλαμπεν άστήρ είς τδν ορίζοντα τοΰ κόσμου, 
άρκεϊ ή Κρήτη, ή γενεθλία του χώρα νά ήγειρε 
μαρμαρίνην τήν προτομήν του, άρκεϊ πάσα ψυχή 
νά άπεδέχετο τους γονίμους λόγους του, δπως οι 
έκ τών πυρών τοΰ ήλιου ρηγνύμενοι αύλακες άπο- 
δέχονται τήν δρόσον, άρκεϊ είς πάντα τά κλίματα 
νά ύψοΰτο αιωνίως πελώριον τδ δένδρον τής δια- 
νοίας του.

Παρά τοΰ Παρώδη έμαθον τδ πρώτον δτι καί 
ό Αιμίλιος Ζολά έφερεν έπίσης Κρητικόν αίμα 
εις τάς φλέβας του. Ό πάππος αύτοΰ Ιταλός 
μηχανικός έν Κρήτη, εΐχε νυμφευθή Κρήσσαν έξ 
ής έγεννήθη ό πατήρ τοΰ διασήμου Γάλλου συγ- 
γραφέως. Άλλ’ ό μέν Ζολά παρέμεινε πάντοτε 
λατϊνος τήν άντίληψιν, δσον έλλην άκραιφνής ό 
Παρώδης. Ό άββάς Πέτρος τής «Ρώμης» τοΰ 
Ζολά δέν εΐνε ή αύτδς ουτος ό Ζολά δστις ρεμ
βάζει διαρκώς παρά τον Τίβεριν καί όνειρεύεται 
τδ παρελθόν τοΰ ποταμού τούτου, κρύπτοντας είς 
τήν ίλύν τής κοίτης του μυθώδη πλούτη. Καί 
άναπολεϊ διαρκώς τους θησαυρούς τών ναών καί 
τών άνακτόρων, ους είς έκάστην εισβολήν τών 
βαρβάρων έρριπτον έκεΐ, διά νά τους σώσωσιν 
άπδ τήν λεηλασίαν τών νικητών. Είς τάς παραλ- 
λασσούσας διαρκώς ώχρότητας τών ύδάτων τοΰ 
ποταμοΰ τούτου βλέπει δ Ζολά τάς λευκότητας 
τών στηλών καί τών άγαλμάτων τής Ρώμης. 
Γνήσιος πάντοτε Λατϊνος ώς πρότυπον έν τοϊς έρ- 
γοις του έλαβε τήν Άφροδίτην τών Συρακουσών, 
τήν πάνδημον ταύτην Άφροδίτην, ούχί τόσον ώ- 
ραίαν, δσον τδ έν τώ Μουσείω τών Συρακουσών 
περικαλλές Ελληνικόν άγαλμα, άλλ’ έψιμμυθι- 
ωμένην έταίραν, ής τά χείλη, ώς τά τής Νανάς, 
αιμάσσουσιν ύπδ τδ ψιμμύθιον.Άλλ’ όώ ό Παρώδης 
οέν ύπήρξε τόσον ρηξικέλευθος δσον ό Ζολά έν 

τή Γαλλική Φιλολολογία άν δέν διήνοιξε νέους 
ορίζοντας έν αύτή, έν τοϊς έργοις του δμως άνα- 
πνέει τις άφθόνως τδ λεπτόν άρωμα τοΰ ίου τών 
άγρών τοΰ Κολωνοΰ καί τοΰ Κρητικού θύμου. ‘Ο 
Ζολά δέν έλαβεν άλλο πρότυπον έν τοϊς έργοις του 
είμή τήν Παρισινήν ζωήν, ήν άναπαρήγαγε πισ- 
τώς, άναπτύσσων κατά προτίμησιν τά σκιερώτερα 
αύτής μέρη, πιστός πάντοτε είς τήν άρχήν αύ
τοΰ περί τέχνης δτι δέν πρέπει νά φαντάζηται 
κανείς, άλλά νά παρατηρή καί νά περιγράφη άκ- 
ριβώς, καί μετά πάσης λεπτομέρειας πάν δ, τι 
εϊδεν ή βλέπει· ό Παρώδης τούναντίον εΐδε καί 
ήσθάνθη πάντοτε ώς Έλλην, ήντλησε πάντοτε 
έκ τών Ελληνικών ιδανικών, καί ούδέποτε έκ 
τής περικυκλούσης αύτόν πραγματικοτητος. Αι 
άρχαί περί τέχνης τοΰ Παρώδη ήσαν έντελώς 
άντίθετοι πρδς τάς άρχάς τοΰ μεγάλου μυθιστο- 
ριογράφου, δστις μετά πλημμυρούσης λυρικής 
έξάρσεως καί έπικής μεγαλοπρεπείας έγραψεν έν 
τή «Κοιλία τών Παρισίων» έν τώ «Άσσομοάρ» 
και τή «Νανά» τδ ασμα τών ασμάτων τής τρο
φής, τοΰ οίνου, τής- κρεπάλης καί τής άσελγενού- 
σης κακίας.

Διά τδν Παρώδην ή Τέχνη πρέπει μέν βεβαίως 
νά άναβλύζη έκ τών έγκάτων τής φύσεως, νά 
έμπνέεται καί νά ζωογονήται διά μέσου τών αι
ώνων άπδ τήν άνεξάντλητον πνοήν τής ζωής, 
άλλά πρέπει έπίσης δπως μή άποτάσσηται είς τδ 
πνεύμα, δπερ άνάσσει τής ύλης, καί έρμηνεύει 
τήν δημιουργίαν, καί τήν φαντασίαν, ήτις έκτεί- 
νει τήν σφαίραν τής δημιουργίας καί τήν συμ- 
πληροϊ, είς τδ ιδεώδες δπερ τήν άποκαθαίρει, τήν 
ύψοΐ καί τήν έξευγενίζει. Πρέπει πρό παντός νά 
ζητή τδ ώραϊον είς τδ άληθές, καί τδ ανθρώπινον 
είς το θεϊον. Τοιαύτην ώνειροπόλησαν τήν τέχνην 
καί έπραγματοποίησαν αύτήν οί "Ομηροι καί Σοφο- 
κλεϊς, τοιαύτη άκτινοβολεϊ ή τέχνη έν τώ έλα- 
χίστω άριθμώ τών Αριστουργημάτων άτινα · είσίν 
ή ένδοξος κληρονομία τοΰ άνθρωπίνου γένους. 
Ούδ ’ ήδύνατο νά σκέπτεται άλλως "Ελλην ποι
ητής. ‘II διάνοια μόνον δύναται νά μάς διευθύνη 
είς τδν λαβύρινθον τής πραγματικοτητος, είς τδν 
κονιορτδν τής οποίας δέν πρέπει νά σύρεται άθ- 
λίως ή τέχνη, τήν όποιαν θά ήδύνατό τις νά 
παρομοιάση πρδς πυραμίδα έχουσαν τήν βάσιν είς 
τήν γήν άλλ’ ής ή κορυφή χάνεται είς τήν κυ
ανήν αιθρίαν τοΰ ιδεώδους. Τοιουτοτρόπως ύψου- 
μένη ή τέχνη υπέρ τάς χυδαιότητας τής πραγμα
τικής ζωής, μέχρι τής προνομιούχου έκείνης σφαί
ρας τοΰ ίδανικοΰ, ευρίσκει τήν άληθή αύτής όδδν 
τόσον εύρεΐαν, ώστε τά πάντα δύναται νά χρη
σιμοποίηση, μηδέ τής πραγματικής ζωής έξαιρου- 
μένης, άλλά τότε ή πραγματική ζωή παρέχει 
τύπους εύγενεϊς καί άληθώς ζώντας. Τδ φώς τής 
άληθείας δέν δεικνύει τίποτε τδ μέγα δπερ νά μήν 
ήνε άληθές, ούδέ τίποτε τδ ταπεινόν δπερ νά μήν 
ήνε ώραϊον.

λων, νά άνέλθη είς τδ έξοχώτερον τών έθνών καί 
άκτινοβόλος έκεϊθεν νά βροντοφωνήση τήν φωνήν 
του είς τούς λαούς, καί παρόμοιος προς τον λέοντα 
προφητικός νά πλανηθή βρυχώμενος περί τά τείχη 
τής Εύρώπης. Καί νά θέση τήν φλόγα, τήν φλόγα 
τής δικαιοσύνης είς τά μνημεία τοΰ φενακισμοϋ 
καί τής τυραννίδας, καί κρατών έν τή χειρέ τήν 
σημαίαν τής ’Ελευθερίας νά βαδίση έπί κεφαλής 
τής πληθύος τών θυμάτων νά άνατρέψη τούς τυ- 
ράνους, μιτροφορους δεσμοφύλακας ή δημίους 
έστεμμένους, καί τότε, τότε μόνον ή γή θά γείνη 
άπέραντον θυμιατήριον, άπδ τδ όποιον θά στροφο- 
δινήται έσαεί τδ θυμίαμα τοΰ έρωτος, τής άρετής 
καί τής εύτυχίας τοΰ άνθρωπίνου γένους.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ζ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

(ΕΙοαγγελεύς εν Κρήτη)

"Οσον καί άν έ'πιεν άφθόνως ό Παρώδης είς τδ 
χρυσοΰν κύπελλον τής Παρισινής ζωής, δσον καί 
άν έθέλχθη άπδ τάς χάριτας τοΰ Παρισινοΰ πνεύ
ματος δπερ τόσας παρουσιάζει άναλογίας μέ τδ 
Αττικόν πνεύμα, δχι μόνον διά τήν λαμπρότητα 
άλλά καί διά τήν λεπτότητα αύτοΰ, τοΰ πνεύ
ματος τούτου δπερ αφρίζει ώς Καμπανίτης, σπιν
θηρίζει καί γοητεύει, άλλ’ ή φιλοδοξία αύτοΰ ώς 
Έλληνας ποιητοΰ ήτο πάντοτε νά δημιουργήση, 
έν τοϊς Γαλλικοϊς γράμμασι, δράμα έθνικόη ιστο
ρικόν καί φιλοσοφικόν, παρόμοιον πρδς τήν έπικήν 
τριλογίαν ήτις έγράφετο παρά τών Μαραθωνομά
χων τήν έπαύριον τής Σαλαμϊνος, πρδς δόξαν τής 
Ελληνικής μεγαλοφυίας καί τής έλευθερίας. Έσκέ- 
πτετο πάντοτε νά δώση είς τήν Γαλλίαν τήν έπι
κήν αύτήν Αισχύλε t ον ή Σεξπήρειον τραγωδίαν, 
μέ τήν τόσον εύρεΐαν σύλληψιν καί έλευθέραν έκ- 
τέλεσιν, τήν άναπαράγουσαν τήν θέαν τών τόπων, 
καί τδ πνεύμα τών χρόνων, γραφικήν καί ψυχολο
γικήν, είσδύουσαν βαθέως καί άποκαλύπτουσαν 
τάς ψυχάς, σφυρηλατούσαν τους χαρακτήρας, ζω- 
γραφίζουσαν τολμηρώς μετά τής αύτής ένεργείας 
τής φύσεως καί τής άπειρου ποικιλίας τής πραγ- 

ματικότητος.Άλλ’ έκεΐνο δπερ ιδίως διακρίνει τδν Παρώ- 
δην είναι ό ίερος καί θριαμβευτικός αύτοΰ έρως 
προς τήν πατρίδα του, πρδς τήν Κρήτην, ής ψάλ
λει τάς αίωνίας χιόνας, αίτινες χαριέντως έπιστε- 

φανοΰσι τήν Ιδην.
Je suis ne sur Γ Ida dans la nege eternelle 
Son apre souffle en mes larges poumons 
A verse Γ air Salubre et la seve des monts.

Είς τούς στίχους τούτου άναπνέει τις δλον τον 
τονωτικόν άέρα τών Κρητικών ορέων, δλας τάς 
ζωογόνους αύρας τής θαλάσσης καί τάς εύοσμους 
άναθυμιάσεις τών δασών. Αισθάνεται τις είς τούς 
στίχους τούτου δλην τήν γοητείαν τών ύψηλοκρή- 
μνων βράχων, άλαζονικώς ύψούντων τάς κορυ- 
φάς των, τών δυσπορθήτων φαράγκων, τών κα- 
ταφύτων βουνών, τών έλαιοφύτων πεδιάδων, τών 
άφθονων καί δροσερών πηγών, τών άειθαλών σκι
άδων, τών αύτοφυών παραδείσων, δπου διαρκώς 
άντηχοΰσιν αί άρκαδικαί μελωδίαι τοΰ ·αύλοΰ καί 
τής λύρας. Άλλ’ ό Πατριωτισμός τοΰ ποιητοΰ 
έκρήγνυται φοβερός έν τώ μέσω τοΰ παραδείσου 
τούτου μεταβαλλομένου είς έρημον ύπδ τοϋ άρπα- 

γος κατακτητοΰ.Rends-nous rands-nous enfin notre ile po 
puleuse. Dont tu fis un desert caravane vo- 

leuse.ΚΓ δ άληθής ουτος Κρής δ καυχώμενος δι
καίως δτι έγεννήθη έν άντρω μεταξύ άετών.

Je suis ne sur Γ Ida, dans un antre, parmi 
Les aigles, δέν ζητεί άλλο παρά τοΰ θεοΰ τοΰ 
πληρώσαντος χαρισμάτων τδν "Ομηρον καί τδν 
Δάντην, παρά δταν ή φωνή αύτοΰ καταστή άξια 
νά ένωθή μέ τον ύμνον τών σφαιρών καί τών άγγε-

ΗΘΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΟΧΩΝ

Ο
 κανονισμός τής έσωτερικής υπηρεσίας γρά

φει : «Πρώτιστον τοΰ Λοχαγού μέλημα είναι
» νά έμπνέη είς πάντας τούς άποτελοΰντας τδν 
» λόχον άνδρας τδν πρδς τήν υπηρεσίαν ζή- 
» λον καί προθυμίαν, νά διεγείρη δ ’ έν αύτοΐς τά 
» προς τδ καθήκον καί τήν τιμήν αισθήματα καί 
» τήν πρδς τήν Πατρίδα άφοσίωσιν».

Τί λοιπόν δέον νά πράξη ό Αοχαγδς διά τούς 
νέους στρατιώτας οΐτινες προσέρχονται αύτώ άλ
λοι μέν έκ τών πόλεων, άλλοι δέ έκ τών χω

ρίων ;Είς μέν τούς πρώτους δφείλει νά διευθύνη προς 
τδ καλόν τήν εύφυίαν των καί τήν άνάπτυξιν των 
καί νά έπωφεληθή τών προσόντων τούτων δπως 
μορφώση τελείους στρατιώτας. Είς τούς χωρικούς, 
δέον νά καταστήση εύκαμπτα τά λίαν δύσκαμπτα 
αύτών μέλη καί νά προσπαθήση ν’ άναπτύξη δσον 
ένεστι τήν εύφυίαν των. Είς άπαντας δέον νά έμ- 
πνεύση τήν έξιν τής τάξεως, τής καθαριότητος καί 
τής πειθαρχίας ! Είς άπαντας δφείλει ν’ άνα
πτύξη τά αισθήματα τοϋ καθήκοντος καί τής τι
μής άτινα είσί τά έλατήρια τής πρδς τήν Πα
τρίδα άγάπης ! Νά ώθήση δέ τήν πρδς τήν Πα
τρίδα στοργήν ταύτην έν αύτοΐς, μέχρι τής αύτα- 
παρνήσεως δπως άποφέρη τδ πάν, πάν τδ δυνατόν, 
υπέρ τής δόξης τής κυανολεύκου Ελληνικής ση
μαίας, ήν έδόξασαν οί πατέρες των, έν τή οποία 
ένσαρκοΰται ή πίστις είς τδν τόπον ένθα άνα- 
παύονται τά λείψανα τών προγόνων των, είς τδν 
τόπον έν τφ όποίφ έγεννήθησαν, έν τώ όποίω τέ
λος έχουσι πάντα τά ύλικά καί οικογενειακά αύ
τών συμφέροντα ! Δέον έξ δλων τούτων τών άν- 
δρών, οϊτινες τώ ένεπιστεύθησαν, νά σχηματίση δ
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137λοχαγός [αίαν και μόνην δέσμην, καλώς ήνωμένην 
καί συμπαγή, μή έχουσαν είμή μίαν καί μόνην 
ψυχήν, ικανήν νά υποφέρη Οαρραλέως τάς μεγα- 
λητέρας κακουχίας καί άτυχήματα, ώς καί νά 
συμμεθέξη μετριοφρόνως τής μεγαλειτέρας δόξης.

Έκ τής γενομένης υποδοχής είς τούς νέους 
στρατιώτας κατά τήν είς τάς τάξεις άφιξίν των 
έξαρταται πολλάκις ή έπιτυχία τοΰ έργου.

Πρέπει εύθύς εξ άρχής νά διανοιγώσιν οί όφθαλ- 
μοί των καί νά τούς καταρρίψωμεν παντί σθένει 
τήν πρόληψιν έκείνην ήν πολλοί συνεπιφέρουσιν 
έτι φθάνοντες είς τον στρατώνα, δτι δηλαδή, είς 
τούς άνωτέρους των δέν θά ευρωσιν είμή βαρβά
ρους καί σκληρούς άνθρώπους ή καί άνοήτους μή 
γνωρίζοντας ή τήν βαναυσότητα καί τάς τιμω
ρίας καί άνικάνους καί πρδς τήν έλαχίστην πρδς 
αύτούς εύμένειαν καί γλυκύτητα.

Πάντες δέν κέκτηνται βεβαίως τδ χάρισμα του 
ρήτορος.

Άλλά δέν είναι άνάγκη νά κατέχη τις τδ τά
λαντου τοΰ καλώς όμιλεΐν, διά νά εΐπη είς τούς 
νεοσυλλέκτους λέξεις τινάς όρθάς, μέ κρίσιν καί 
έννοιαν καί έπιδεκτικάς νά έπιφέρωσιν τούς καρ
πούς των, νά καταστρέψωσι διά μιας τά διαλυτικά 
έκεΐνα σπέρματα άτινα κακαί καί άδικοι τδ πλεΐ- 
στον διαδόσεις, παρά τοΰ λίαν έλευθέρου παρ’ 
ήμΐν τύπου ιδία έκτοξευόμεναι καί άβασανίστως 
δλως άναγρεφόμεναι κατά τε τών αξιωματικών 
καί τοΰ στρατοϋ έν γένει, συντελοϋσιν είς τδ νά 
έμφυτεύσωσιν είς τάς καρδίας τών νέων τήν δυ
σπιστίαν καί τδν φόβον πρός τε τδν στρατόν καί 
τούς Αρχηγούς των.

Τί θά εΐπη λοιπόν ό λοχαγός, ή ηγέτης τούτέ- 
στι τοϋ στοιχείου έκείνου οπερ καλείται «μονάς 
μάχης» καί οπερ άποτελεΐ τήν βάσιν τών λοιπών 
ίσχυροτέρων μονάδων τών εισερχομένων έν τή 
συνθέσει τών στρατευμάτων, τί θά εΐπη είς τούς 
νέους αύτούς νϋν δτε διατελοΰσιν ύπό τάς διατα- 
γάς του καί μέλλουσι νά διέλθωσι μετ’ αύτοΰ δύο 
έτη

θά τοΐς εΐπη νά τηρήσωσι καλήν καί άμεμπτον 
έν γένει συμπεριφοράν. Νά θεωρώσι τδν στρα
τώνα ούχί ώς οίκον τινα κρατήσεως ή φυλακής ή 
ώς οίκον σκληρότητος καί βίας, άλλ’ ώς τόπον 
συγκεντρώσεως έν ώ μέλλουσι νά μάθωσι νά γνω— 
ρίζωνται, νά γείνωσιν άμοιβαίως ισχυροί οί μέν 
διά τών δέ, νά χρώνται τών βραχιόνων των πρδς 
ύπεράσπισιν τοΰ τόπου των.

θέλει τοΐς εΐπη οτι ό στρατών, ή υπηρεσία, 
είναι ή δφειλή ήν ύποχρεοΰνται νά πληρώσωσιν

είς τήν Πατρίδα, ότι είναι ή υποταγή είς τούς νό
μους, οτι είναι τδ καθήκον. Καί οτι τδ καθήκον 
αύτό πρέπει νά τδ έκτελώσιν άνευ παραπόνου τινός 
ή αιτιολογίας, άνευ γογγυσμού, ώς καλοί πολΐται, 
ώς καλοί στρατιώται, όπως έπιστρέψωσιν είς τάς 
εστίας των μέ τήν εύχαρίστησιν έκείνην τής έπι- 
τελέσεως τοΰ καθήκοντος, χωρίς ούδέ σκιά καν, 
έστω καί ή άσθενεστέρα, νά μή άφήση δι’ αύτούς 
έν μελανόν σημεΐον έν τή άναμνήσει τών υπό 
τήν στολήν τοΰ στρατιώτου διελθόντων έτών.

θά τοΐς εΐπη ώσαύτως οτι ύπάρχουσιν έν τώ 
έπαγγέλματι μικραί τινες στενοχωρίαι, άλλ’ είς 
τάς οποίας ούτε κάν πρέπει νά δίδωσι προσοχήν. 
"Οτι όλοι οί βαθφοφόροι έπιδιώκουσι τδ καλόν 
των, καί ότι άν ένίοτε τινες έξ αύτών λησμο- 
νώσιν εαυτούς καί παρεκτρέπονται δέν πρέπει ν’ά- 
ποδίδωσι τήν παρεκτροπήν ταύτην εί μή είς αύ
τούς, είς αύτούς καί μόνους, οίτινες καθίστανται 
άπερίσκεπτοι καί λίαν ταχέως λησμονοΰσι τά δο— 
Οέντα αύτοΐς διδάγματα. Είς αύτούς, ώ ! νέοι 
στρατιώται πρέπει ν’ άποδίδετε τάς μικράς αύτάς 
παραφοράς ή τάς άνοικείους ένίοτε λέξεις έκείνας 
αϊτινες σάς κάμ 7ουν νά νομίζετε ότι ό βαθμοφόρος 
είνε κέρβερός τις, είς άνθρο^πος κακοανατεθραμ- 
μένος, δτε δέν είνε εί μή ό άπλοΰς, πλήν μεθ’ ύπερ- 
βολικοΰ ίσως ζήλου, έκτελεστής τοΰ καθήκοντος 
του ύπηρέτης τής Πατρίδοο.

Πολλοί τών νέων στρατιωτών άφικνοΰνται είς 
τό Σύνταγμα μέ τήν ιδέαν ότι ό λοχαγός δέν ού- 
ναται νά είνε άλλο τι ή έν φόβητρον, είς άνθρω- 
ποφάγος.

Τδ μικρόν αύτοΰ λογίδριον θά έΖη ώς άποτέ- 
λεσμα νά καταρρίψη τάς προλήψεις άς ούτος εϊ- 
χεν έναντίον του καί άντί ενός άνθρωποφάγου, δέν 
θά βλέπη πλέον ό στρατιώτης έν τώ άνθρώπω τού- 
τω ή ένα εύμενή άρχηγδν έν τώ όποίω τδ αίσθημα 
τοΰ καθήκοντος εύρίσκεται ισχυρότατα εδραιωμέ
νου καί όστις φαίνεται έκπροσωπών τήν ιδίαν αύ
τοΰ οικογένειαν. Ούτιο Οά τούς κατακτήση. Καί 
διά τής κατακτήσεως ταύτης τών πρώτων ημερών 
θά έξαρταται τοΰ λοιποΰ ή έμπιστοσύνη έκείνη,ήν 
πας άρχηγδς, έν παντί τόπω, δέον νά γνωρίζη νά 
έμπνέη είς'τούς ύπ’ αύτδν άνδρας. Εμπιστοσύνη 
ήτις θά τώ έπιτρέψη ν’ άπολαύση πάν ότι ήθελε 
ζητήση έκ τών >έων αύτών άνδρών ών ή καροία 
είναι προσιτή είς τά καλλίτερα, είς τά εύγενέ- 
στερα τών αισθημάτων.

(’Ακολουθεί) 
Αάρισσα

ΚΛΒΔΝΣ

Α η. ΤΣ Ε X ο Φ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ
*0 Εύγράφ ’Ρβάνοβιτς Σιρίάεφ, μικρογαιοκτήμων, 

καταγόμενος άπό ιερατικήν οικογένειαν (υ μακαρίτης 
ό πατέρας τον ΓΡαπαίωάννης, έλαβεν ώς δώρον άπό 
τόν στρατηγόν Κουβσίνικοφ 102 δ ε σ ι ατ ίν α ς (*)  
γης), εστέκετο είς την γωνίαν, εμπρός χαλκίνον νερο
χύτου και ένιπτε τάς χεϊράς τον. Ή δφις τον ητο κατά 
τό σύνηθες περίφροντις και σκυθρωπή, ή γενειάς τον 
άκτένιστος.

(*) 1200 περίπον οτρέμματα,
(*") Είδος πιλαφιού άπό κεχρί.

— Μωρέ καιρός ! — έλεγε.—Αύτό δέν είνε καιρός, 
παρά θεία τιμωρία. Πάλι έπιασε βροχή.

Αυτός Iμουρμούριζε καί ή οίγογένειά τον έκάθητο 
στο τραπέζι κ*  επερίμενε, πότε Οά πλύνη τά -χέρια τον, 
διά ν’ άρχίσουν νά τρώγουν."ΡΡ γυναίκα του Φεδόρια 
Συμεόνοβνα, <5 υιός τον ΙΡέτρος—φοιτητής, ή μεγα- 
λειτέρα κόρη Βαρβάρα και τρία μικρά παιδιά έκάθηντο 
πλέον είς τό τραπέζι και έπερίμεναν. Τά παιδιά Κόλιας 
Βάνιας και Άρχίπειας, κοντομύτικα, λερωμένα, μέ 
σαρκωμένα πρόσωπα καί μέ πρό πολλοϋ άκούρεντα, 
τραχέα κεφάλια, εκοννοϋσαν άννπόμονα τις καρέκλες 
των, οί δέ μεγάλοι έκάθηντο ακίνητοι, καί, κατά τό 
φαινόμενου, δέν τους έμελε νά φάγονν ή νά περιμέ
νουν. ..

Ώς νά ίδοκίμαζε τήν υπομονήν των, ό Σιρίάεφ 
έσκούπισε σιγά σιγά τά χέρια τον, σιγά σιγά έκαμε τήν 
προσευχή τον και χωρίς νά βιάζεται έκάθισε στο τρα
πέζι. ”Εφεραν άμέσως τήν σούπαν. "Από τήν αυλήν 
έφΟανεν έως έκεΐ <5 κτύπος τών πελέκεων τών ξυλουρ
γών (ό Σιρίάεφ οικοδομούσε νέαν άποθήκην), καί τό 
γέλοιο τοϋ εργάτου Θόμκα, ποΰ έπείραζε τόν διάνον. 
Είς τό παράθυρου έκτυποϋσε άραιά,άλλά χονδρή βροχή.

"Ο φοιτητής Πέτρος, μέ γυαλιά καί κυφός έτρωγε 
καί άλλαζε ματιές μέ τήν μητέρα του. Κάμποσες φο
ρές άφινε τό κουτάλι τον καί έβηχε, θέλων ν" άρχίση 
ομιλίαν, άλλά, κυττάξας προσεκτικά τόν πατέρα τον, 
ήρχιζε πάλιν νά τρώγη. Τέλος, δταν έφεραν τήν κ ά σ- 
σαν (**)  έβηξεν άποφασιστικά καί είπε :

— " Ηθελα νά έφευγα σήμερα μέ τό βραδννό τραί
νο. Πρό καιρόν πΐά έπρεπε νά έχω φύγει, κ' έτσι ά- 
φήκα κ' έπέρασαν δνό βδομάδες. Αί παραδόσεις άρ- 
χίζονν τήν πρώτην Σεπτεμβρίου.

— Φύγε, είπε συγκατανεύων ό Σιριάεφ. Τί κάθε
σαι καί περιμένεις εδώ ; Σήκω καί πήγαινε στήν ευχή 
τοΰ Θεοΰ.

Έπέρασε στιγμή σιωπής.

— Του χρειάζονται, Ευγράφ, χρήματα γιά τό τα- 

ξεΐδι... είπε σιγά σιγά ή μητέρα.
— Χρήματα ; Γιατί δχι ; Χωρίς χρήματα δέ μπο

ρείς νά ταξειδέψης. "Αφού χρειάζονίαι, μπορείς και 
τώρα νά τά πάρης. "Ας τά έπερνες πρό πολλοϋ !

Ό φοιτητής άνάσανε έλαφρά καί χαρούμενος έκκυ- 
τάχθη μέ την μητέρα τον. "Ο Σεριάεφ, χωρίς νά βιιί- 
ζεται, έβγαλε άπό τήν τσέπην τον στήθονς τό πορτο
φόλι τον καί έφόρεσε τά γυαλιά τον.

— Πόσα θές; ήρώτησε.
— Μονάχα τό ταξεΐδι ώς τή Μόσχα κοστίζει ένδεκα 

ρούβλια καί σαρανταδύο...
— Αί χρήματα, χρήματα !— είπε δ πατέρας μέ 

στεναγμόν (άναστέναζε πάντοτε δταν έβλεπε χρήματα, 
καί δταν έπερνε μάλιστα).—Νά, πάρε δώδεκα. ’Απ' 
αύτά θά περισσέφονν, θά σου χρησιμέψουν στο ταξεΐδι.

— Ευχαριστώ.
'Ύστερα άπό ολίγον ό φοιτητής είπε:
— Τόν περασμένο χρόνο δέν εύρηκα άμέσως παρα

δόσεις. Φέτος δέ ξέρω τί θά σνμβή' ίσως νά μήν εϋρω 
γλήγορα εργασίαν. Θά σας παρακαλοΰσα νά μοΰ δώ
σετε καμμιά δεκαπενταριά ρούμπλια γιά κατοικία καί 
τροφή.

Ό Σιρίάεφ εσνλλογίσθη καί αναστέναξε.
— Σέ φθάνοννε καί δέκα, — είπε—Νά, πάρε !
Ό φοιτητής ευχαρίστησε."Έπρεπε νά ζητήση άκόμη 

διά φορέματα, διά πληρωμήν άκροάσεως τών παρα
δόσεων, διά βιβλία, άλλά, παρατηρήσας προσεκτικά 
τόν πατέρα του, άπεφάσισε νά μή τόν ενοχλήση πλέον. 
ΊΡ μητέρα δμως άδεξία καί απερίσκεπτος, δπωξ είνε 
δλαι αί μητέρες, δέν έκρατήθη καί είπε :

— Αέ θά έκανες άσχημα, Εύγράφ 'Ρβάνιτς, νά τοΰ 
δώσης έξη ρούμπλια άκόμη γιά παπούτσια. Κύτταξε, 
πώς νά πάη στή Μόσχα μέ τέτοια κουρέλια ;

— "Ας πάρη τά παληά μον. Είν*  άκόμη σχεδόν 
καινούργια.

— Τουλάχιστον γιά ένα παντελόνι ας τοΰ έδινες. 
Ντροπή νά γνρίση κανείς νά τόν ιδή...

'Ύστερον άπό αυτό, άμέσως άνεφάνη <5 προάγγελος 
τής καταιγίδας, ποΰ έκαμνεν δλην τήν οικογένειαν νά 
τρέμη : ό κοντός, θρεμμένος λαιμός τοΰ Σιρίάεφ έγι- 
νεν έξαφνα κατακόκκινος σάν μπονκασί. Τό χρώμα 
σιγά σιγά ίγλύστρισε πρός τ’ αυτιά τον, άπό τά αυτιά 
είς τονς κροτάφους καί σιγά σιγά περιέχνσεν δλον τον 
τό πρόσωπον. Ό Εύγράφ ’Ρβάνιτς οπισθοχώρησε 
μέ τήν καρέκλα τον καί έξεκούμπωσε τόν λαιμόν τοΰ 
υποκαμίσου τον, διά νά μή πνιγή. Ένόμιζες, δτι πα
λεύει μέ τό αίσθημα ποΰ τόν είχε κνριεύσει. Έγεινε 
νεκρική σιωπή. Τά παιδιά έκρατοΰσαν τήν άναπνοήν 
των. ’ΡΡ δέ Φεδόσία Σνμεώνοβνα, ώς νά μή εννοούσε 
τί συμβαίνει μέ τόν άνδρα της, ίξηκολούθησε :

— Δέν είνε πιά μικρός. Ντρέπεται νά περπατή 
γυμνός.
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Ό Σιριάεφ έξαφνα άνεπήδησε και με δλην ίου την 
δύναμιν έξεσφενδόνισε είς την μέσην τοΰ τραπεζιού 
ΤΟ παχύ πορτοφολι του, ώστε έρριψε κάτω άπδ τδ 
πιάτο ενα κομμάτι ψωμί. Είς τδ πρόσωπόν του έξή- 
στραψεν άηδής έκφρασις οργής, προσβολής, απληστίας, 
δλα αύτά μαζή.

Πάρτε τα ολα !— εφώναξε με δχι δική του φωνή.
—Αρπάξετε ! Πάρτε τα δλα ! Πνίξετε με !

Άνεπήδησεν άπδ τδ τραπέζι, ήρπασε τδ κεφάλι του 
καί, σκοντάπτων, ήρχισε νά διατρέχη τδ δωμάτων.

Μαζεψετέ τα δλα ! Μην άφήσέτε τίποτε !—έφώ- 
ναζε με κλαυθμηραν φωνήν. — Ζουλίζετε με και πά
ρετε μου τά τελευταΐά μου ! Ληστέψετε με ! Πνίξετέ 
με άπδ τδ λαιμό !

Ό φοιτητής έκοκκίνισε και έχαμήλωσε τά μάτια. 
Δέν είμποροΰσε πλέον νά φάγη. Ή Φεδόσια Συμεώ- 
νοβνα, μη κατορθωσασα να συνηθίση είκοσι τώρα 
χρόνια τδν βαρύν χαρακτήρα τοΰ άνδρός της, έζάρωσε 
και κάτι άρχισε νά μουρμουρίζη πρδς δικαιολογίαν

Εις το εξηντλημένον, σάν πουλιού πρόσωπόν της, 
πάντοτε κουτο και τρομαγμένο, άνεφάνη έκφρασις 
θαμβούς και ηλίθιου τρομου. Τά παιδιά καί ή μεγα— 
λειτέρα κόρη Βαρβάρα, κόρη έφηβος μέ χλωμόν, 
άσχημον πρόσωπόν, άφήκαν τά κουτάλια των καί έπά- 
γωσαν.

Ο Σιριάεφ ολοένα εξαγριωνόμενος, προφέρων λέ
ξεις την μίαν φοβερωτεραν τής άλλης, έπλησίασε πη
δώντας στδ τραπέζι καί ήρχισε νά ξετινάζη άπδ τδ 
πορτοφόλι τά χρήματα.

Πάρτε !— έμουρμούρισε, τρέμων σύσσωμος. — 
Άποφάγετε, άπόπιετε, νά τα λοιπόν τά χρήματα ! Τί
ποτε έγώ δέ χρειάζομαι ! Κάμετε γιά τδν εαυτό σας 
παπούτσια καί στολές !

Ό φοιτητής ώχρίασε καί έσηκώθη.
— Άκούσετέ μου, μπαμπά, -ήρχισεν άσθμαίνων.
Σάς... σάς παρακαλώ νά παύσετε, γιατί...

— Σιωπή!— άνεφώνησε κατ αύτοΰ ό πατέρας 
καί τόσο δυνατά, ώστε τά γυαλιά τοΰ έπεσαν άπδ τή 
μύτη.—Σώπα !

— "Αλλοτε μπορούσα νά υποφέρω παρόμοιες σκη
νές, άλλά... τώρα έξεσυνήθισα... Καταλαβαίνετε; Έξε
συνήθισα !

— Σώπα!— έκραύγασεν ό πατέρας καί έκτύπησε 
με τα πόδια του.—Χρεωστεΐς ν'άκούης τί λέγω έγώΐ 
Εκείνο ποΰ θέλω εγώ θά πώ, καί σύ νά σωπαίνης ! 

Στην ηλικία σου έγώ έκέρδιζα χρήματα, σύ δμως πα
λιάνθρωπε, ξέρεις πόσο μοΰ κοστίζεις ; Θά σέ διώξω! 
Χαραμοφάγε !

— Εύγράφ Ίβάνιτς,—έμουρμούρίσεν ή Φεδόσια 
Συμεώνοβνα, κινούσα νευρικά τά δάκτυλα.— Μά αύ- 
τός... μά δ Πέτιας...

Σώπα ! τής έβαλε τί; φωνή ό Σερίάεφ καί

του ήλθαν μάλιστα δάκρυα είς τά μάτια άπδ τδν &υ- 
μον. Εσυ τους έχάλασες ! ‘Εσύ ! ‘Εσύ τά φταις 
ολα. Δε μάς σεβεται, προσευχή δέν κάνει, χρήματα 
δεν κερδίζει ! Είστε δέκα κ’είμαι ένας ! Θά σάς διώξω 
άπδ τδ σπίτι!

Η κόρη Βαρβαρα πολλήν ώραν έκύτταζε τήν μη
τέρα της μέ ανοικτόν στόμα, έπειτα έστρεψε ηλίθιον 
βλέμμα προς το παράθυρον, έχλώμιασε καί ξεφωνίσασα 
άνεστράφη είς τήν ράχην τής καρέκλας. Ό πατέρας 
εκαμε χειρονομίαν αδιαφορίας, έπτυσε καί έβγήκε δρο- 
μαίως έξω.

Κατ αύτόν τδν τρόπον έτελείωναν συνήθως παρά 
τοΐς Σιριάεφ αί οικογενειακοί των σκηναί. ‘Εδώ δμως, 
ατυχώς, ο φοιτητής Πέτρος κατελήφθη έξαφνα άπδ 
ακατασχετον οργήν. Ητο καί αύτδς έπίσης εύάξεπτος 
και βαρύς σαν τον πατέρα του καί τδν πάππον του τδν 
πρωτοπαπά, ποΰ έκτυποΰσε τούς ένορίτας μέ τδ ραβδί 
του κατακέφαλα. Χλωμός, μέ σφιγμένους γρόνθους 
ήλθε κοντά στη μητέρα του καί έξεφόόνισε είς τήν ύ- 
ψηλοτεραν νοταν τενορου, ποΰ είμπόρεσε rd πάρη:

Τίς άηδιάζω, τις συχαίνομαι αυτές τίς μορφές ! 
Εγω τίποτε δεν θέλω άπδ σάς ! Τίποτε ! Προτιμώ 

ν’ άποθάνω άπδ τήν πείνα παρά νά φάγω άπδ σάς 
ενα κοματι ψωμί ! Νά, πάρτε τα πίσω τά πρόστυχα 
χρήματά σας ! Πάρτε τα !

Η μητέρα έκολλησε εις τον τοίχον καί έκουνοΰσε 
τά χέρια της σάν νά έστέκετο μπρος της δχι ό γυός 
της, κανένα φάντασμα.

— Καί τί φταίω ή κανμένη έγώ—είπε κλαίουσα. 
— Τί φταίω ;

Ο υίδς έκαμε καί αύτδς τήν ίδιαν χειρονομίαν σάν 
τδν πατέρα του καί έβγήκεν έξω δρομαίως. Τδ σπίτι 
τοΰ Σιρταεφ εστεκετο μοναχι δ πλησίον τής ρεματιάς 
ί/ οποία διεσχιζε τον κάμπον μεχρις άποστάσεως πέντε 
βερστίων. Είς τάς δχθας της έφύοντο νεαροί δρύς 
καί σκλήθροι καί είς τήν κοίτην έτρεχε ρυάκιον. Ή 
μία πλευρά τοΰ σπιτιού έβλεπε πρδς τήν ρεματιάν, ή 
άλλη πρδς τδν κάμπον. Φράκται καί περιφράγματα 
δέν ύπήρχον. Ταΰτα άντικαθίστων κάθε είδους οικοδο
μήματα, στριμωγμένα τδ έν κοντά είς τδ άλλο καί 
κλείοντα έμπρδς είς τδ σπίτι μίαν μικράν έκτασιν, ή 
οποία έθεωρεϊτο αύλή καί δπου έπερπατοΰσαν κόττες, 
πάπιες, χοίροι.

Έξερχόμενος έξω ό φοιτητής έβγήκεν είς τδν κάμ
πον άπδ τδν λασπωμένον δρόμον. Ήτο διαπεραστική 
φθινοπωρινή υγρασία. Ό δρόμος ήτο λασπώδης, έ
λαμπαν έδώ κ’ έκεΐ λιμνάζοντα νερά, είς τδν κίτρινον 
δέ κάμπον, μέσα άπδ τά χόρτα έκύτταζε τδ φθινόπω- 
ρον, μελαγχολικόν, σπάνιον, σκοτεινόν. Πρδς τά δεξιά 
τοΰ δρόμου υπήρχε χωράφι ολον άνασκαμμένον, ζο
φερόν, ποΰ καί ποΰ ύψοΰντο μέσα είς αύτδ ηλιοτρό
πια μέ σκυμμένα μαυρισμένα πλέον κεφάλια.

λαντά) έπέρασε ή γνωστή γραία—γαιοκτημων. Εσκυψε 
τήν έχαιρέτησε καί έχαμογέλασε με ολην την καρδια 
του. Καί αμέσως συνέλαβε τδν εαυτόν του είς τδ χα- 
μόγελον αύτό, τδ οποίον δεν ηρμοζε καθολου εις την 
ζοφερόν ψυχικήν του κατάστασιν. Άπδ ποΰ προήρ- 
χετο τδ μειδίαμα αύτό, άφοΰ δλη του ή ψυχή ήτον 
γεμάτη άπδ δυσαρέσκειαν και στενοχώριαν ;

Καί έσυλλογίσθη, δτι, πιθανόν, αύτή ή φύσις έδω- 
σεν είς τδν άνθρωπον τήν ικανότητα νά ψεύδεται, ού
τως ώστε καί είς αύτάς τάς δυσκολωτέρας στιγμάς τής 
ψυχικής έντάσεως νά ήμπορή νά φυλάττη τά μυστικά 
τής φωλεάς του, δπως τδ φυλάττει ή άλωποΰ ή ή ά- 
γριόπαπια. Κάθε οικογένεια έχει τάς χαρας καί τούς 
τρόμους της, δσον δμως μεγάλοι καί άν είνε τδ ξένο 
μάτι δύσκολα τάς βλέπει. Είνε μυστικόν. Αύτής τής 
γαιοκτήμονας λόγου χάριν, ποΰ μόλις είχε περάσει 
άπδ κοντά του, ό πατέρας διά κάποιον ψέμα, τή μισή 
του ζωή διετέλεσε ύπό τήν οργήν τοΰ τσάρου Νικολάου, 
ό άνδρας της ήτον χαρτοπαίκτης καί άπδ τούς τέοσε- 
ρας υιούς της κανείς δέν έπρόκοψε. Μπορεί λοιπον 
να φαντασθή κανείς πόσαι φρικώδεις σκηναί έχουν 
συμβή εις τήν οίκογένειάν της, πόσα έρρευσαν δάκρυα. 
Έν τούτοις ή γραία έφαίνετο εύτυχής, εύχαριστημένη 
καί είς τδ μειδίαμά του άπήντησε μέ μειδίαμα. Έν- 
θυμήθη ό φοιτητής τούς συναδέλφους του, οί οποίοι 
απρόθυμα ομιλούν περί τών οικογενειών των, ένθυ- 
μήθη τήν μητέρα του, ή οποία πάντοτε σχεδόν ψεύ
δεται, δταν πρόκειται νά όμιλήση διά τδν άνδρα καί 
τά παιδιά της...

"Εως τά σουρουπόματα ό Πέτρος έπεριπατοΰσε 
μακράν άπδ τδ σπίτι είς τούς δρόμους καί παρεδίδετο 
είς μελαγχολικάς σκέψεις. "Οταν ήρχισε νά ψιχαλίζη, 
διηυθύνθη είς τήν οικίαν του. Κατά τήν έπιστροφήν 
του έσκέφθη νά κάμη κάθε τρόπον νά όμιλήση μέ τδν 
πατέρα του καί νά τοΰ δώση νά έννοήση μιδ γιά 
πάντα δτι μαζύτου τοΰ είνε βαρύ καί φοβέραν νά ζήση.

Είς τδ σπίτι εύρήκε ησυχίαν. Ή άδελφή του Βαρ
βάρα ήτο πλαγιασμένη πίσω άπδ τδ διαχώρισμα καί 
Ιστέναζε έλαφρά άπδ κεφαλόπονον. Ή μητέρα μέ έκ- 
πεπληγμένον, ένοχον πρόσωπόν εκαθητο πλησίον της 
έπάνω είς τδ σεντούκι καί έδιώρθωνε τδ πανταλόνι τοΰ 
Άρχίπεια. Ό Εύγράφ Ίβάνιτς έπεριπατοΰσε άπδ τδ 
ένα παράθυρον είς τδ άλλο καί έγρίνιαζε δια τον και
ρόν. Άπδ τδ περπάτημά του, άπό τδν βήχα του και 
άπδ αύτόν μάλιστα τδν σβέρκον του έφαίνετο, πώς 
ήσθάνετο τδν εαυτόν του πταίστην.

— "Ωστε σήμερα δέ σκέπτεσαι νά φύγης; ήρώτησε.
‘Ο φοιτητής τδν έλυπήθη, άμέσως δμως κατανική- 

σας τδ αίσθημα τοΰτο, είπε :
— Άκούσετέ μου... Είνε άνάγκη νά μιλήσω μαζύ 

σας σοβαρά... Ναί, σοβαρά... Πάντοτε σάς έσεβό- 
μουνα καί... καί ποτέ δέν άποφάσισα νά σάς μιλήσω

Ό Πέτρος έσυλλογίσθη, πώς δέν θά ήτο άσχημα 
νά πάγη στή Μόσχα πεζός, έτσι, όπως εινε, χωρίς 
καπέλο, μέ σχισμένα παπούτσια και χωρίς λεπτά.Είς 
τδ εκατοστόν βέρστι τδν προφθάνει ό σουρομαδημέ- 
νος καί κατατρομαγμένος ό πατέρας του, αρχίζει νά 
τδν παρακαλή νά έπιστρέψη ή νά δεχθή χρήματα, 
αύτδς όμως ούτε θά γυρίση νά τδν κυττάξη καί δλο 
θά πηγαίνη, θά πηγαίνη... Τά γυμνωμένα δάση θά 
διεδέχονται οί μελαγχολικοί κάμποι, τους κάμπους τα 
δάση" δέν θ’άργήση νά λευκανθή ή γή άπδ τδ πρώτο 
χιόνι, καί τά ποταμάκια θά παγώσουν... Εκεί κάπου, 
κοντά είς τδ Κούρση, ή κοντά είς τδ Σερποΰχοφ, έ- 
ξηντλημένος καί θνήσκων άπδ τήν πείναν, πέφτει και 
άποθαίνει· θά ευρουν τδ σώμά του καί δλαι αί έφη- 
μερίδες θά δημοσιεύσουν τήν εΐδησιν, πώς κάπου εκεί 
ένας κάποιος φοιτητής άπέθανεν άπδ πείναν...

Ένας άσπρος σκύλος μέ λασπωμένην ούράν, περι
φερόμενος είς τδ χωράφι και κάτι αναζητών, εγυρισε 
καί τδν έκύτταξε καί τδν έπήρε τδ κατόπιν...

‘Επήγαινε τδν δρομον και εσκεπτετο περί τον θανά
του, περί τής λύπης τών οικείων του, περί τών η
θικών βασάνων τοΰ πατρός του x-αί εις αυτα εδώ ε- 
φαντάζετο κάθε είδους περιπέτειας πού είμποροΰσαν 
νά τοΰ τύχουν είς τδν δρόμον, ή μία παραδοξωτερα 
τής άλλης, γραφικοί τοποθεσίαι, φοβεραι νύκτες, απρο
σδόκητοι συναντήσε'.ς. Έφαντάζετο ενα σμήνος προ- 
σκυνητριών, καλύβην μέσα εις το δάσος με ενα πα
ράθυρον, ποΰ φέγγει ζωηρά μέσα εις το σκοτάδι αυ
τός στέκεται έμπρδς είς τδ παράθυρον καί ζητεί άσυ- 
λον νά ξενυκτήση. . τδν δέχονται καί έξαφνα βλέπει 
ληστάς. "Π καί άλλο άκόμη καλείτερον συναντά με
γάλο σπίτι πλουσίου γαιοκτήμονας, δπου, μαθόντες 
ποιδς είνε, τδν ταγίζουν καί ποτίζουν, τοΰ παίζουν 
πιάνο, άκούουν τδ παράπονό του καί τδν έρωτεύεται 
ή θυγατέρα τοΰ οίκοδεσποτου, μια καλ,λονη.

‘Ασχολημένος μέ τήν συμφοράν του καί μέ παρομοί
ους παραλογισμούς, ό νέος Σιριάεφ, εξακολουθούσε νά 
πηγαίνη... Έμπρδς μακρυά-μακρυά είς τδ στακτερδ 
συνεφιασμένο βάθος έμαύριζε ένα χάνι’ άκόμη μακρύ- 
τερα είς αύτδ τδν ορίζοντα, έφαίνετο ένας μικρός λοφί
σκος' ήτο ό σταθμός τοϋ σιδηροδρόμου.Ό λοφίσκος 
αύτδς τοΰ έθύμισε τδν δεσμόν τδν υπάρχοντα μεταξύ τής 
θέσεως ποΰ έστέκετο τώρα, και τής Μόσχας, οπού εινε 
άναμμένα τά φανάρια, κροτούν τ αμαξια εις το λιθο- 
στρωτον,γίνονται παραδόσεις.Και ολίγον ελειψε να κλαν- 
ση άπδ τήν στενοχώριαν καί ανυπομονησίαν του. Η εορ- 
τάσιμος αύτή φύσις μέ τήν ταξιν και την εμορφια της, 
ή νεκρική αύτή σιωπή γύρω τοΰ προξενούν αηδίαν 
μέχρις άποστροφής.

__ Φυλαχθήτε! — ήκουσεν δπίσω του βροντώδη 

φωνήν.
Πλησίον τοΰ φοιτητοΰ, μέσα εις ελαφρον κομψον
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μέ τέτοιο 'ύφος, ή διαγωγή σας δμως... τδ τελευταίο 
κάμωμά σας...

Ό πατέρας έκύτταζε άπδ τδ παράθυρο καί έσιώπα. 
"Ο φοιτητής, σαν νά έμελέτα τά λόγια τον, έτριψε τδ 
μέτωπόν του καί έξηκολούθησε μέ μεγάλην ταραχήν :

— Δέν περνά γεϋμα καί τσάι ποΰ νά μήν κάμετε 
θόρυβον. Τδ ψωμί σας κάθεται στδ λαιμδ όλονών... 
Δέν υπάρχει προσβλητικώτερον καί ταπεινοτικώτερον 
άπδ τδ νά μας μέμφεσαι γιά τδ κομμάτι ψωμί ποΰ 
μάς δίνεις... “Αν καί είσαι πατέρας, κανείς δμως,ούτε 
ό θεός, ούτε ή φύσις σας έδωσαν τδ δικαίωμα νά 
προσβάλετε τόσον βαρειά, νά ταπεινώνετε, νά έκφρά 
ζετε στους άδυνάτονς τήν κακήν σας διάθεσι. Έβασα- 
νίσατε τήν μητέρα, τής έστερήσατε τήν προσωπικό
τητά της, ή άδελφή μον είνε τελείους χαμένη, κ' εγώ...

— Δέν είνε δική σου δουλειά νά μέ διδάξης, είπεν 
ό πατέρας.

— “Οχι, δική μου δουλειά είνε. Έμενα μπορείτε 
νά μέ περιπαίξετε δσο θέλετε, τήν μητέρα δμως νά 
τήν άφήσετε στήν ησυχία της ! Δέν σας επιτρέπω νά 

τυραννήτε τήν μητέρα! — έξηκολούθησεν ό φοιτητής 
καί τά μάτια του έσπιθοβολοΰσαν. — Τδ έχετε πάρει 
έπάνω σας, γιατί κανείς δέν είχε τδ θάρρος νά σάς 
έναντιωθή. Εμπρός σας έτρεμαν, έβονβαίνοντο, μά 
τώρα ετελέίωσε ! Βάναυσε, άπαίδεντε άνθρωπε ! Εί- 
σθε βάναυσος... καταλαβαίνετε ; Είσθε βάναυσος, βα
ρύς, σκληρός! Καί οί μουζίκοι νά σάς υποφέρουν 
δέ μπορούν !

Ό φοιτητής έχασε πλέον τδ νήμα καί δέν ώμι- 
λοΰσε πλέον άλλά έξετόξευε χωρισμένα λόγια. Ό Εύ- 
γράφ Ίβάνοβιτς, ήκουε καί έσιώπα σαν σκοτισμένος" 
έξαφνα δμως ό λαιμός του έκοκκίνησε, τδ χρώμα διε- 
χύθη είς πρόσωπόν του. Έκινήθη.

— Σώπα ! άνεκραύγασε.
— Καλά ! — είπε χωρίς νά πραϋνθή ό υιός. — 

Δέν σάς αρέσει ν' άκούτε τήν άλήθειαν : Λαμπρά! 
Πολύ καλά ! ’Αρχίσατε νά φωνάζετε ! Περίφημα !

— Σώπα, σοΰ λέγω ! ώρύετο ό Εύγράφ Ίβάνο- 
βιτς.

Ένεφανίσθη εις τήν θύραν ή Φεδόοια Συμεόνοβνα 
μέ εκπεπληγμένον πρόσωπόν, κατάχλωμος" κάτι ήθε- 
λε νά ειπή καί δέν είμπορούσε καί μόνον έκουνοϋσε 
τά δάκτυλά της.

— Έσυ τα φταις ! τής έβαλε τήν φωνή ό Σερι- 
άεφ. Έσυ τδν άνέθρεψες έτσι !

— Έγώ δέ θέλω νά μείνω περισσότερο σ’ αύτδ τό 
σπίτι ! — έφώναξεν ό φοιτητής κλαίων καί βλέπων 
θυμωμένα τήν μητέρα του. — Δέν θέλω νά ζήσω 
μαζύ σας!

*Η κόρη Βαρβάρα πίσω άπδ τδ παραβάν έβαλε 
φωνήν καί ήρχιζε νά οίμόζη μεγαλοφώνως. Ό Σε- 
ριάεφ έκαμε χειρονομίαν απελπισίας καί έτρεξεν έξω.

Ό φοιτητής άπεσύρθη εις τδ δωμάτιόν του καί έ- 
πλάγιασεν άθορύβως. “Εως τά μεσάνυκτα ήτον πλα

γιασμένος χωρίς νά κινήται καί χωρίς ν’ άνοιξη τά 
μάτια του. Δέν ήσθάνετο ούτε οργήν, μήτε εντροπήν, 
«22ά κάποιαν άπροσδιόριστον ψυχικόν πόνον. Δέν 
κατεδίκαζε τδν πατέρα του, δέν έλυπεΐτο τήν μητέρα 
του, δέν κατεσπαράζετο άπδ τύψεις’ εννοούσε δτι δλοι 
μέσα στδ σπίτι τώρα δοκιμάζουν τδν ίδιον πόνον, 
ποιος δμως πταίει, ποιος πάσχει περισσότερον ή δλι- 
γώτερον, αύτδ ένας Θεδς τδ ξεύρει...

Τά μεσάνυκτα εξύπνησε τδν εργάτην καί τδν έπρό- 
σταξε νά έτοιμάση είς τάς πέντε τδ πρωί τδ άλογο, 
διά νά τδν μεταφέρη είς τδν σταθμόν, έγδύθη, καί 
έκουκουλώθη άλλά ν’ άποκοιμηθή δέν ήμπόρεσε. “ Η- 

κουεν έως τδ πρωί, πού ό πατέρας του άγρυπνος έπερ- 
πατούσε άπδ τδ ένα παράθυρον έως τδ άλλο καί άνε- 
στέναζε. Κανείς δέν έκοιμάτο’ δλοι κάποτε κάποτε (Ο
μιλούσαν άλλά σιγά σιγά. Δύο φορές ή μητέρα του 
έπέρασε όπίσω άπδ τδ παραβάν. Πάντοτε μέ τήν αύ
τήν έκπεπληγμένην καί βλακώδη έκφρασιν, πολλήν ώ
ραν τδν έσταυροκοπούσε καί άνεσκίρτα νευρικά...

Είς τάς πέντε τδ πρωί ό φοιτητής άπεχαιρέτησε 
τρυφερώς δλους καί μάλιστα έκλαυσε. Περνών άπδ 
τδ δωμάτων τού πατέρα του έκύτταζε μέσα άπδ τήν 
θύραν. Ό Εύγράφ Ίβάνοβιτς ένδυμένος, δέν είχε ά
κόμη πλαγιάσει, έστέκετο κοντά είς τό παράθυρον καί 
έκτυπούσε τά τζάμια μέ τά δάκτυλα.

— “Εχετε γειά, εγώ φεύγω, είπε.
— Στό καλό... Τά χρήματα είν' άπάνω στδ στρογ

γυλό τραπεζάκι.,, άπεκρίθη ό πατέρας, χωρίς rd γυ- 
ρίση.

"Οταν ό εργάτης τόν μετέφερνε είς τδν σταθμόν 
έπεφτε ψυχρά, άηδεστάτη βροχή. Τά ηλιοτρόπια άκό

μη χαμηλότερα έσκυβαν τά κεφάλια των καί τό χορ
τάρι έφαίνετο σκοτεινότερου.

Μετάγρασις εκ τοΰ Ρωσσικοΰ

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Γ· ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ITOPIKH ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΣ THE ΪΕΙΕΙΙΗΕ

Έκ πάντων τών έν τώ προηγουμένω φύλλω λεχθέν- 
των συνάγεται δτι δύο κυρίως στοιχεία ή παράγον
τες έχρησίμευσαν ώς βάσεις πρδς θεμελίωσιν τής 
'Ιγιειντ,ς : 'Η θρησκεία άφ’ ενός, προβληθεΐσα ύπό 
τοϋ Μωϋσέως και τών πρώτων χριστιανών, καί ή πα- 
τρίς άφ’ετέρου προβληθεΐσα ύπό τοϋ Λυκούργου.Μεταξύ 
όμως τών δύο τούτων πρέπει νά καταριθμηθή καί τρί
τον ούσιώδες έπίσης στοιχεΐον : ή Φύσις, προβληθεΐσα 
υπο τοϋ 'Ιπποκράτους, δστις έχρησίμευσεν ώς θεμε
λιωτής της επιστημονικής υγιεινής. Ούτος γεννηθείς το 
πρώτον έτος της 80ης Όλυμπιάδος (460 π. X.), 
δικαίως έκλήθη πατήρ τής νγιείας καί νικητής τών 
νόσων. Έςόχως πεπροικισμένος διά πνεύματος έρευ- 
νητικοϋ, ύπερήφανος εις τδν ύπατον βαθμόν, εις άκρον 
φιλοπατρις καί άφιλοκερδης, καί ύφ’ άπάσης της 
Ελλάδος τιμώμενος, έθεωρεϊτο μάλλον πρδς τούς 
Θεούς η προς τούς άνθρώπους συγγενειών. Έν δέ τή 
σωζομένη συλλογή τών έργων αύτοϋ, ή ύγιεινή παρί- 

σταται μεθ’ δλων τών χαρακτήρων της παρατη- 
ρητικότητος, καί μέ την σφραγίδα τοϋ πειραμα
τισμού. Έν αύτή πασαι αί τροποποιήσεις της οικο
νομίας σπουδάζονται μετά μεθοδικότητος, άκριβείας 
καί βαθυγνωμοσύνης άξιοσημειώτου. 'Ο 'Ιπποκράτης 
εγινωσκε καλλιστα τά έπί τοϋ σώματος ήμών παραγό- 
μεν.α άποτελέσματα ύπό τής τροφής, τοϋ είδους τοϋ 
βίου, τής κατοικίας κλπ. Μόνον τάς έσωτερικάς άλ- 
λοιώσεις τών διαφόρων οργάνων, ήτοι τάς παθολογικάς 
καλουμένας, έλάχιστα έγίνωσκεν, έξ αιτίας τής άτε- 
λοϋς καταστάσεως τών φυσικών και άνατομικών γνώσεων 
τής έποχής του. Δέν συνέβαινεν δμως τό αυτό καί μέ 
τάς άτμοσφαιρικάς μεταβολάς, αΐτινες άκαταπαύστως 
άπησχόλουν το πνεύμα τού μεγάλου τούτου φιλοσό
φου καί άληθοϋς ιατρού. Τηύτας έσπούδασεν, άναλό- 
γως τών ώρών τοϋ έτους καί άναλόγως τών κλιμάτων, 
καί ή σπουδή αΰτη ένέπνευσεν αύτώ τάς ιδέας τών 
Ιατρικών καλουμένων καταστάσεων.

'Ο 'Ιπποκράτης έπέμεινε πολύ επί τής άνάγκης 
μιας θρεπτικής διαίτης κανονικής καί έπαρκοϋς. 
((’Αποχή άκρως αύστηρά, λέγει, είνε έξ ίσου επιβλα
βής μέ πλεισμονήν άκαιρον καί ύπερπερισσήν». 'II 
άνάπαυσις τοϋ σώματος εϊτε πρό εϊτε μετά τδ φα- 
γητόν, τά έξασθενωτικά μέσα έν ταΐς όςείαις παθήσεσιν, 
οί κίνδυνοι οΰς διατρέχουσιν έκεΐνοι, οίτινες παραδί
δονται είς κοπιώδεις λίαν έργασίας, εϊτε φυσικάς, 
εϊτε διανοητικάς, ώς καί έκεΐνοι, οίτινες παραδίδον
ται εις ύπνον παρατεταμένον καί είς μαλθακότητα συ
νεχή, οίδόλως διέφυγον τάς μελέτας τοϋ έπιφανοϋς
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Κώου ιατρού, οστις τά μέν τούτων συνιστώ, τά δ’ 
άπαγορεύει έν τοϊς έργοις αύτοϋ.

Μεταξύ τών σωζομένων βιβλίων τοϋ 'Ιπποκράτους, 
ή τών είς τήν Σχολήν αύτοϋ άποδιδομένων, καί ών 
δ ολικός άριθμδς άνέρχεται είς 60, τά τήν ύγιεινήν 
ιδίως άφορώντα ή πρδς ταύτην σχετιζόμενα, είσί : 
πρώτον τό βιβλίον δπερ φέρει τδν τίτλον ((περί διαί
της υγιεινής"». Κατόπιν έρχονται οί Άφορισμοί αυ
τού καί τά περί νόσων καί έπιδημιών βιβλία, ώς έπί
σης καί τ ’ άσχολούμενα περί τής χρήσεως τών υγρών 
καί τών τροφών, το περί άέρων, ύδάτων καί τόπων, 
το περί διαίτης οξέων, το περί χυμών, το περί ενυ
πνίων κλπ.

Έν τώ περί άέρων, ύδάτων καί τόπων ιδίως βι- 
βλίω αύτοϋ, δπερ δ Litre χαρακτηρίζει ώς άθάνατον 
ανημεϊον τοϋ 'Ιπποκρατικού πνεύματος, τρία ούσιώδη 
ζητήματα τής δημοσίου ύγιεινής βαθέως διερευνών- 
ται καί σαφώς άναλύονται : ή νοσογόνος έπήρεια τών 
άνέμων έπί τής ύγιεινότητος τών πόλεων καί τών κα
τοίκων, ή μεγίστη σπουδαιότης τοϋ καλής ποιότητος 
ΰδατος, καί ή έπικράτησις τών νόσων κατά χώρας, 
έποχάς καί κλίματα". Ώς τέταρτον δέ ζήτημα, εξε- 
ταζόμενον ύπό τοϋ 'Ιπποκράτους έν τώ αύτώ έργω, 
είνε το τεΐνον νά έξηγήση διά τών τοπογραφικών συν
θηκών, τάς φυσικάς καί ήθικάς διαφοράς, αΐτινες 
παρατηρούνται μεταξύ τών κατοίκων τής Ευρώπης 
καί τής ’Ασίας.

Μετά τήν 'Ιπποκρατικήν συλλογήν ύφίσταται μέγα 
φιλολογικόν κενόν, μέχρι τής ίδρύσεως τής σχολής τής 
’Αλεξάνδρειάς, ής τίνος δμως τά ιατρικά έργα άπώ- 
λοντο, πλήν τινων άπομνημονευμάτων καί χωρίων σχε- 
τιζομένων έπίσης πρός τήν ύγιεινήν. Είς τρόπον ώστε 
τά 'Ιπποκρατικά βιβλία ΐστανται όρθια καί μεμονω
μένα έν μέσω τών συντριμμάτων τας άρχαίας Ελλη
νικής ’Ιατρικής φιλολογίας. Αύτή δ’ αΰτη ή άπομό- 
νωσις μεγεθύνει έτι μάλλον ταΰτα καί παραβάλλει 
πρός άρχαϊα μεγαλοπρεπή κτίρια ίστάμενα μόνα έν μέσω 
έκμηδενισθέντων άστεων, και άπερ έπί τοσούτω μεί
ζονα και μεγαλοπρεπέστερα φαίνονται καθ ’ δσον εςη- 
φανίσθησαν αί περιβάλλουσαι ταΰτα δδοί καί πλα- 
τεΐαι.

Οί άμέσως μετά τόν 'Ιπποκράτην περί ύγιεινής 
γράψαντες συγγραφείς είσίν δ έκ Καρύστου περίφημος 
ιατρός καί συγγραφεύς Διοκλής, δ γνωστός καταστάς 
έκ τής πρός τόν ’Αντίγονον άπευθυνθείσης προφυλα- 
κτικής έπιστολής του, καί δ σοφος Κέλσος, οστις ου 
μόνον άνέλυσε τά ιατρικά έργα τής εποχής του, άλλά 
καί καθώρισε τήν προέλευσιν αύτών καί κατέδειξε τάς 
προόδους. Άρχαί τινες ύγιεινής σχετιζόμενα» πρός 
τάς διαφόρους ιδιοσυστασίας, δρισμός τις καί έξήγη- 
σις τών νοσηοών συμπαθειών, καί *ρώμαί τινες άφο- 
ρώσαι την μεγίστην έρεθιστικότητα τοϋ στομάχου
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παρά τοΐς κατοικοις τών πόλεων καί τοΐς άνθρώποις 
τών γραμμάτων, οφείλονται έπίσης είς τόν Κέλσον.

Αλλ ες όλων τών προς την ύγιεινήν σχετιζομένων 
συγγραφών αί αναντίρρητος πλουσιώτεραι είς ύγιει- 
νάς γνώσεις εισίν αι τοϋ Γαληνού, οστις έγεννήθη τώ 
131 π. X., και τών μαθητών αυτού. Εινε γνωστή τοΐς 
πασιν ή γονιμότης τοϋ πνεύματος τοϋ έκ Περγάμου 
επιφανούς ιατρού. Αι άλως πρωτότυποι αύτών ίδέαι 
«περί της τέχνης τοΰ συντηρεϊν την ύγιείαν» καί οί 
ύ,.ομνηματισμοί επι τών έργων τοϋ Ίπποκράτους είσίν 
άμετροι. Εις αύτον ανήκει ίδιον Έγχειρίδιον υγιει
νής ή πνευματικής 'Ιατρικής, έν ώ έκτίθενται ουσιώ
δεις σκέψεις περί τής παιδικής ηλικίας, περί τοϋ γή
ρατος, περί τών κράσεων καί έ’ξεων, περί ψυχικών πα
θήσεων, περί τοϋ άπό τών ψυχρών λουτρών κινδύνου 
είς τινας έποχάς τοϋ βίου κτλ.

Έν τοΐς έργοις αύτοΰ εύρίσκομεν έπίσης τήν 
περί τοϋ ψυχρού καί τοϋ θερμού, τοϋ ξηρού καί 
ύγροϋ θεωρίαν, ήν είχον μέν ήδη θίξει ό 'Ιπποκράτης 
ό Όριβάσιος, ό Άέτιος καί ό Παύλος ό Αίγινήτης, 
ώς και αι τρεις Αραβικα: σχολαί, τής ’Ανατολής, 
τής Δύσεως καί τοϋ Σαλέρνου, άλλ’ ήτις άνεπτύχθη 
σαφώς και επεκρατησεν ισχυουσα και εκπλήττουσα τήν 
’Ιατρικήν έπιστήμην μέχρι τέλους τοϋ XIII καί τών 
αρχών τοϋ XIV αίώνος.

Εν τή μακρα δε ταυτη περιοδω, ήτις καταλήγει 
είς την άναγέννησιν τής ’Ιατρικής, εν μόνον ιστορι
κόν μνημεϊον, λέγει ό Michel Levy, προσφέρεται είς 
τους 'Γγιεινολόγους. Καί τούτο είνε τό στοιχουργη- 
θέν απάνθισμα τής Σχολής τοϋ Σαλέρνου, σχολής 
έπιφανοϋς άπό τών μέσων τοϋ VIII αίώνος, καί έν ή 
ό εκ Καρχιδώνος Κωνσταντίνος είσήγαγε τήν Ελλη
νικήν και ’Αραβικήν ’Ιατρικήν μέχρι τέλους τοϋ XI 
Χ’.ώνος.

Πάντες γινωσκομεν «Τάς άρχάς τής Σχολής τοΰ 
Σαλέρνου» (Maximes de 1’ecole de Salerne).Eivai 
άπανθισμα γεγραμμενον εμμέτρως, έν στίχοις σαφέσι 
[χάλλον η κομψοΐς καί καλλιεπέσι καί περιλαμβάνει, 
μετεςυ αληθειών τινων, χονδροειδεστάτας πλάνας, 
ψευδεστατας εξηγήσεις, άπατειλοτάτας άρχάς καί 
παραδοςωτατας συμβουλάς. 'Ο συγγραφεύς αύτοΰ, 
Jean de Milan, κατελειπε μεν ιστορικόν έργον ούχί 
όμως και πηγήν προφυλακτικήν, έν ή ή σημερινή έ- 
πιστήμη τής ύγιεινής νά δύνηται ν’ άντληση πολλά 
επωφελή στοιχεία, όπως έκ τών έργων τοϋ Ίππο- 
κρατους καί τοϋ Γαληνοϋ.

Κατόπιν έρχεται ή έποχή τοϋ Sanctorius(l 571), 
εν η εύρίσκομεν ύγιεινα τινα συγγράμματα φέροντα 
άληθή έπιστημονικόν χαρακτήρα.Τοιαϋτα δ’είσί τόπερ'ι 
τροφών έγχειρίδιον τοϋ Bruyere (Traite des Ali- 
inants), ή 'Ιστορία τής νόσου καί τής ζωής τοϋ Ba
con (Historia morbi et vitae), καί τά έφ'εαυτού 
γινόμενα πειραματα και αι παρατηρήσεις τοϋ Sanco-

11US περί τής πυρετικής Θερμοκρασίας καί τής δερ- 
μικής διαφορήσεως κατά τάς διαφόρους ώρας τής 
ήμέρας.

Μετά τόν Σανκτόριον, άξιοι μνείας είσίν, ούχί 
πλέον ως καθαρώς ύγιεινολόγοι, άλλ’ ώς φυσικοί καί 
σοφοί, και ών τά έργα συνετέλεσαν πρός όφελος τής 
ύγιεινής, ό Roser Bacon, ό έπωνομασθεις θαυμάσιος 
ιατρός, ό Γαλιλαίος (1563), ό Keppler (1564), οστις 

τάς κινήσεις τών ουρανίων σωμάτων, δ 
Descartes (εν τελεί του XVI αίώνος), οστις έν ·ηλι- 
κια 20 χρόνων έφήρμοζε τήν άλγευραν καί τήν γεω
μετρίαν, εθετε τους κανόνας τής διαφορικής καί πα- 
ρεσκευαζε, κατά τήν έκφρασιν τοϋ Michel Levy, 
τόν Huggens (1629) καί τόν Νεύτωνα (1642).

Αι ανακαλύψεις και αι προοδοι τής χημείας, προ- 
σενεγκουσαι είς τήν ύγιεινήν πηγάς ίσχυράς καί άπε- 
ραντους, επιβαλλουσιν ήμϊν νά μνημονεύσωμεν τών ο
νομάτων τοϋ Becher, τοϋ Stahl, καί τοϋ Boerha- 
ave, αι εργασιαι τών οττοιων ανετρεψαν τάς τνλχνχς 
τών άλχημικών τοϋ Goefroy, οστις έπέβαλε τήν 
θεωρίαν αυτού περί χημικής συγγένειας, τοϋ Seheele 
και τοϋ Bergmann, οίτινες εύρον έν τή θεωρία τοϋ 
Goefroy ισχυρά μέσα άναλύσεως, τοϋ Venel καί τοϋ 
Black, οίτινες άνεκάλυψαν τό όξύ τών όξείνων με
ταλλικών ύδάτων τοϋ Beccari, οστις άπεχώρισε τό 
άμυλον καί τήν γλουτίνην άπό τό άλευρον τών σι
τηρών τοϋ Cartheuser, οστις έθετο τάς βάσεις τής 
άναλύσεως τών διαφόρων φαρμάκων διά τοϋ ΰδατος 
καί τοϋ οινοπνεύματος. Έπιβάλλεται ήμϊν έπίσης νά 
μνημονεύσωμεν μετά σεβασμού τοϋ Van Helmort 
τοϋ Priestley, τοϋ Lavoisier, ών τά ονόματα πα- 
ρεμ^ιναν κθανατως προσκεκολλημενα εις την άνακά- 
λυψιν τών άερίων τοϋ Laplace καί τοϋ Lavoisier 
δια τάς έργασίας αύτών περί θερμαντικού- τοϋ 
Thomson διά τάς συμβουλάς αύτοΰ περί τών μέ
σων τής διανομής καί συγκρατήσεως τοϋ θερμαντι
κού εν ταΐς κατοικιαις- και τέλος τοϋ Berthollet, 
τοϋ Feurcroy, τοϋ Vauquelin, τοϋ Coulomb, τοϋ 
Volta και τοϋ Γαλβάνη, ών οί μέν τρεις πρώτοι 
συνετελεσαν είς τήν συνδρομήν τής χημικής άναλύσεως 
κατά τάς διαφόρους νόσους, ό τέταρτος καί ό πέμ
πτος επετελεσαν λαμπράς έργασίας έπί τοϋ ηλεκτρισ
μού, όσον άφορα τόν ύπολογισμόν καί τήν συγκέν- 
τρωσιν αυτού, και ο έκτος επροίκισε την έπιστήμην 
δι ’ ολως νέας δυνάμεως, τοϋ Γαλβανισμού.

Κατά τον XVI καί XVII αιώνα αί ίατρικαί έπι- 
στήμαι έπετέλεσαν προόδους τινάς, καί άπέκτησαν 
τινάς βεβαιότητας. ’Αλλά τάς προόδους καί βεβαιό
τητας ταύτας, όφειλομένας, τό μέν είς τάς φυσικάς 
και χημικάς έπιστήμας, ών άνεφέραμεν τούς έπιφα- 
νεστέρους σκαπανείς, το δέ είς αύτήν ταύτην τήν 
υγιεινήν, θέλομεν άντιπαρέλθει, όπως φθάσωμεν είς 
τόν XVIII αιώνα, έποχήν καθ ’ ήν Boyle, ό Hales

μάτων τών κωνωπων μεταδιδόμενων νοσημάτων 
κλπ. έκ δέ των ξένων ο Aulu-Gelle, ο κατα- 
δείξας τά μειονεκτήματα τών μισθωτών τιτθών και 
δ Jean-Jacques-Rousseau, δ γράψας περί τών 
νεαρών μητέρων, αίτινες θυσιαζουσιν, υπέρ της ατο
μικής αύτών ησυχίας καί τέρψεως, τό γλυκυτερον 
καθήκον, δπερ ή φύσις παρέσχεν αύταΐς, τοϋ νά θη- 
λάζωσι, μόναι τά εαυτών τέκνα.

Έάν ήδη έρωτήσωμεν δποίαν έπίδρασιν έσχεν ή 
ύγιεινή έπί τοϋ βίου, τών ηθών καί τών συνηθειών 
ήμών, βλέπομεν ότι δέν ώφελήθημεν μόνον ύπο ύλικην 
έποψιν έκ τών ύγιεινών διδαγμάτων τοϋ παρελθόντος 
ή τοϋ πειραματισμού καί τής ένδελεχοϋς έρεύνης 
τών νεωτέρων χρόνων, αλλα και υπο ηθικην. Διότι 
δπως ή εύεξία καί ή ρώμη, άπερ άπεδόθησαν δι’ αύ
τής είς τάς διαφόρους κλάσεις τής κοινωνίας, ούτως 
έμεγεθύνθη έξ ίσου και εκαρποφορησε και το ηθικόν 
σθένος τοϋ ανθρώπου έπ’ ωφελεια ηθικη 
νιών. Άπόδειξις τούτου ή μείωσις τής 
άπό τών λοιμωδών ιδίως νοσημάτων, ή 
έξάλειψις ώρισμένου άριθμοϋ τοιούτων ή 
ωσις τής συχνότητος καί βαρύτητος αυτών, ώς 
και ή προϊοϋσα έπαύξησις τοϋ ανθρωπίνου βίου και 
τοϋ πληθυσμού, πρόοδος ήτις έπάλαισε μεθ ύπεροχής 
κατά τής τρελλής ήμών ύπακοής είς τάς δυστραπε- 
λείας τής μόδας, κατά τής γελοιότητας τής ενδυμα
σίας, κατά τής τυραννικής αξιωσεως τών κοινωνικών 
ύποχρεώσεων καί τών κακώς έννουμένων προόδων του 
πολιτισμού, κατά τής νοθείας τών τροφίμων καί πο
τών, κατά τής πυρετώδους καί άκαταπαύστου επιθυ
μίας πρός άπόκτησιν πλούτου, τίτλων, τιμών κλπ.

'Η ύγιεινή λοιπον εινέ τι καλόν,ωφέλιμον και ανα- 
πόφευκτον διά τε τήν ζωήν τοϋ κοινωνικού άνθρώπου 
καί τήν εύδαιμονίαν δλοκλήρου τής κοινωνίας.

Αύτη άσχολεϊται ού μόνον περί τής ύγιείας τών 
ατόμων, άλλά καί περί τής υγιεινής καταστάσεως 
ολοκλήρων πόλεων καί λαών, έξετάζουσα τούς νόμους, 
τά ήθη καί τάς άστυνομικάς διατάξεις αυτών. Επο
μένως διαιρείται είς ατομικήν καί δημοσίαν υγιεινήν. 
Τής άτομικής δέ ύγιεινής, ήτις ένδιαφέρει ιδίως τούς 
άναγνώστας τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως»,θέλομεν 
πραγματευθή έφεξής τά ούσιωδέστερα τών κεφαλαίων.

καί ό Sutton έπρο^υμοποιήόησάν ν* άνεύρωσι τά άϊ- 
τιχ τ*ής άλλοιώσεως τού χεθος, ως ζχι τα |χεσχ ττ)ς 
έπανορθώσεως ταύτης. Κατά τήν αύτήν έπίσης έπο
χήν δ Locke έγραφε περί τής φυσικής άνατροφής, δ 
Winslow περί τών έκ τοϋ στηθόδεσμου κίνδυνων ο 
Tissot έξέδιδε τήν εαυτού γνώμην προς τον λαόν περί 
τής ύγιείας (Avis au peuple sur la sante)· οί Du
hamel, Tillet, Forydice και Blagden έπιδίδοντο 
είς έρεύνας περί τής θερμοκρασίας τοϋ ανθρώπου. Ο 
Vicq-d-Azyr έκαμεν έρεύνας περί τής δυσώδους άπο- 
φορήσεως- δ Lerroy έδημοσίευε τό περί τροφών εγ- 
χειρίδιον αύτοΰ" δ Rauazini έγνωστοποίει τάς νό
σους τών χειρονάκτων. Οί δε Pringle, Lind, Hil
lary, Poissonier, Cook,Parmentier,Jean-Pierre, 
Frank καί Michaelis παρέσχον πλεΐστα ουσιώδη 
καί έπωφελή ύγιεινά διδάγματα. Τέλος αι εργασιαι 
τοϋ Halle έπί τής γενικής ύγιεινής- αί τοϋ Parent- 
Duchatelet, Desgenettes, Barbier, Tourtelle, 
Itard, Rostan, Patissier, Aubert, Bucher καί 
Trelat, Londe, Briand, Deslandes, Limon, An- 
dral, H. Roger-Collard, Michel-Levy, Arnould, 
A. Proust, καί άλλων, έπί τε τής δημοσίας και 
άτομικής ύγιεινής, ώς έπίσης και αι ανακαλύψεις τών 
Lister, Genner.Leavenkock, Pasteur, Villemin, 
Regnier, Koch, Pettenkofer, Laveran, Metchni- 
koffe, Beringer, Roux καί άλλων, έπί τών ζυμώ
σεων, τών διαφόρων μικροοργανισμών και τών μικρο
βιολογικών έρευνών καί προόδων, δι ’ ων ετεθη το 
έπιστέγασμα έν τώ συνολω οικοδομηματι επι της 
ύγιεινής, συνδέουσι περιδοξως προς αλληλους τον 
XVIII πρός τόν XIX καί τούτον πάλιν πρός τον 
XX αιώνα έπ’ ώφελεία μεγίστη και άναμφιλεκτω τής 
τε δημοσίας καί άτομικής ύγιεινής.

Άλλ’ ίνα ώμεν δίκαιοι, πρέπει νά προσθέσωμεν 
ότι δέν είνε μόνον οί ιατροί οί γράψαντες περί ύγιει- 
νής,ύπάρχουσι και πλειονες τοϋ ενός φιλοσοφοι, οίτινες 
παρέσχον τά θέλγητρα τοϋ εαυτών καλαμου, εις τον 
ένδιαφέροντα τούτον κλαδον της επιστήμης. Μεταξύ 
τών τελευταίων τούτων καταλέγονται έκ μέν τών ήμε- 
τέρων δ Πυθαγόρας, δ Πλάτων, δ Θουκιδίδης, δ Η
ρόδοτος, καί δ Πλούταρχος, οίτινες πολλοϋ λόγου ά
ξίας ύγιεινάς συμβουλάς καί πληροφορίας παρέχουσιν 
ήμϊν περί τροφών, περί ϋδατος, περί προφυλάξεως άπο 
τοϋ λοιμού, περί προφυλάξεως άπό τών διά τών δηγ-

τών κοινω- 
θνητότητος 

παντελής 
και ή μεί-

ΣΛ.· Ν. ΧΜΤΝΣ
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ΠΕΡΙ ΧΑΛΚΟΥ
•Ο Χαλκός καί td κράματα αύτοί?.—Όρνκτ.ί καί 

μεταλλεύματα αύτοί?.— Κοίτογνωόία τού Χαλ 
koi? καί ύπολογίιίμός τής τίμης τών μεταλ
λευμάτων αύτοί? ίν τφ έμπορίω.—Παγκοόμία 
παραγωγή χαλκού καί τών μεταλλευμάτων 
αύτοί?.—Χαλκουργία.

ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Καύηγητοϋ ίν τφ Πανεπιοτημίω καί διευ&υν. τον Πολυτεχνείου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γ
ινώσκομεν, δτι ή Ελληνική χώρα έγκλείει 
κοιτάς πλούσιας σίδηρου καί άργυρομιγοΰς μο- 

Λύβοου (έν Λαυρείω κτλ.), δέν στερείται δμως καί 
χαλκοΰ, ώς καταδείκνυται έξ αρχαίων σκωοιών 
του μετάλλου τουτου και εκ μεταλλείων παναο- 
χαιων, καίτοι οί αρχαίοι συγγραφείς ούδέν ή έλά- 

χιστα περί αύτών άναφέρουσι.
Τδ μέταλλον τοϋτο, γνωστόν τοϊς πάσι διά τδ 

ιοιαζον αύτοΰ έρυθρον χρώμα, έγίνωσκον οί αρ
χαίοι και κατά τους προϊστορικούς χρόνους, έξ ού 
είτε έν καθαρά καταστάσει, είτε ώς κράμα μετά 
κασσιτέρου (δρείχαλκος) ή ψευδαργύρου (Μοσσύ- 
νοικος χαλκδς) κατασκεύαζον άγγεϊα, δπλα, κά
τοπτρα κτλ. Ούτω τάέντδς τών Μυκηναίων τάφων 
άνευρεθέ^τα ξίφη, ξιφίδια καί άγγεϊα δέν εινε έκ χαλ
κού αλλ ές δρειχαλκου. Τοτεό σίδηρος ήν άγνω
στος οιά το δυσχερές τής έκκαμινεύσεως αύτοΰ.

’Εννοούν δέ οί άρχαϊοι διά τής λέξεως χαλκός 
ού μόνον τδ καθαρδν μέταλλον, άλλά καί τά κρά
ματα αύτοΰ, οιά δε τών χαλκωρυχείων καί χαλ
κουργείων τά μεταλλεία αύτοΰ καί τά μεταλ
λουργεία. Τά μεταλλεύματα αύτοΰ έκάλουν χαλ- 
κϊτιν.

Και οι Ελληνες οε και οι Λατίνοι συγγραφείς 
ούδένα ποιοΰσι λόγον περί τών μεθόδων τής έκυ,ε- 
ταλλεύσεως τοΰ χαλκού καί άλλων μετάλλων, 
ίσως όιότι δέν ήθελον νά διακινδυνεύσωσι κατει- 
σχωροΰντες είς τά βάθη τής γής, η διότι έθεώρουν 
τοιαύτας έργασίας άναξίας τοΰ προηγμένου άνθρω
πίνου πνεύματος, έκ τής μελέτης δμως άρχαίων 
μεταλλείων πολλά διδασκόμεθα περί τής μεταλ
λευτικής τέχνης τών άρχαίων. Προκαλεϊ δ ’ άλη
θώς τδν θαυμασμόν τοΰ έρευνητοΰ άναλογιζομένου, 
δτι οί άρχαϊοι έκεϊνοι μεταλλευταί ήγνόουν μαθη
τικήν πυξίδα, πυρίτιδα, άντλίας, άτμδν κτλ. δι’ 
ών διευκολύνεται τά μέγιστα κατά τούς καθ’ ημάς 
χρόνους ή έκμετάλλευσις καί μέχρι βάθους 1000 
μέτρων.

Εν τοϊς ονομαστοϊς δε και νΰν χαλκωρυχείοις 
του Rio Tinto έν τή 'Ισπανική έπαρχία Huelva 
παρά τά πορτογαλλικά σύνορα εύρίσκονται φρέατα 
στρογγυλά (1,25 μέτ. οιαμέτρου) καί τετραπλευ-

ρικά (1 τέτρ. μέτ.), φέροντα έπί τών άπένανΐι 
πλευρών λελαξευμενας βαθμίδας, δι ών άνήρχοντό 
καί κατήρχοντο οί έργάται. Λείψανα δέ έκ ξύλων 
δρυός εύρίσκονται εΐσέτι έντδς τών φρεάτων καί 
τών υπονόμων πρδς ύποστήριξιν τοΰ πετρώματος.

Επίσης πλεϊστα στόμια έγκατακρήμνισθέντων 
φρεάτων άπαντώσι πολλαχοΰ τής νήσου Κύπρον) 

ών έξήγόν τήν χαλκίτιδα οί άρχαϊοι αύτής 
κάτοικοι. Επίσης άρχαϊαι μεταλλευτικαί έργα- 
σιαι άπαντώσι παρά τδ παρά τούς Ν. πρόποδας 
τής Οθρυος κείμενον χωρίον Στύρφακα καί έπί 
τίνος κορυφής τής δροστοιχίας ταύτης, Μοχλού- 
κας (έφ ής έρείπια στρατώνας) καλουμένης καί 
οιωρον τοΰ χωρίου Μάκρυσι άπεγ

Πλείονας οέ πληροφορίας οί άρχαϊοι συγγρα
φείς άναφέρουσι περί τής έκκαμινεύσεως χαλκού- 
χων μεταλλευμάτων, άλλά καί ταύτας κατά με
μονωμένα χωρία. Τά μεταλλεύματα δέ ταύτα 
πριν χωνευθώσιν έν καμίνοις πρδς παραγωγήν 
χαλκού, παρεσκευάζοντο προηγουμένως καταλλή
λως οιά φρύξεως, λειοτριβήσεως καί πλύσεως, 
όπως έκδιωχθώσι ξέναι πετρώδεις ούσίαι βλαπτι
κά: κατά την έκκαμίνευσιν. 'Ο Πίλνιος άναγρά- 
φει δυο είδη χαλκού παραγόμενα έκ τών χαλ
κουργείων τής Κύπρου· καί τδ μέν όνομάζειΎβδ 
coronarium (χαλκόν στεφανικόν), δστις κατερ- 
γαζομενος εις λεπτά έλάσματα έχρησίμευε πρδς 
κατασκευήν τών στεφάνων τών υποκριτών τοΰ 
θεάτρου· τδ δέ, aes regulare (χαλκόν έλατόν), 
οστις απαλλασσόμενος δι έπανειλημμένων τή
ξεων έκ διαφόρων ακαθαρσιών καθίστατο έλατδς 
καί έσφυρηλατεϊτο είς άγγεϊα, δπως καί νΰν παρ’ 
ήμΐν διά κατασκευήν χυτρών μαγειρικής.

ερι μεταλλουργείων χαλκοΰ έ?τή ιδίως Έλ
λάδι ούδέν άναφέρουσιν οί άρχαϊοι, καίτοι έκ τών 
έπί τής Ορθυος ευρισκομένων χαλκούχων σκω
ριών φαίνεται, δτι έχωνεύοντο έκεΐ μεταλλεύματα 
χαλκοΰ. Οΰτω παρά το χωρίον Στύρφακα ύπάρ— 
χουσιν 
ώς καί 
χανιον, κατά τδ πλεΐστον έπίσης πτωχαί, δπερ 
δηλοϊ, ότι οί άρχαϊοι έκεϊνοι μεταλλουργοί έγί
νωσκον καλλιστα τήν καμινείαν.

Ο Στράβων έν τοϊς γεωγραφικοΐς αυτού (Βιβλ. 
ΙΔ. Κεφ. 684) περί Κύπρου λέγει τά εξής. 
«Καίγάρ εύοινός έστι καί εύέλαιος σίτω τε αύ- 
ταρκει χρήται· μέταλλα τε χαλκοΰ έστιν άφθονα 
τά έν Ίαμασσώ, έν οις τό χαλκανΰές (βιτριόλιον 
χαλκοΰ) γίνεται καί ό ΐδς τοΰ χαλκοΰ, πρδς τάς 
ίατρικάς δυνάμεις χρήσιμα, φησί δ’ Ερατοσθένης 
το παλαιόν ύλομανοόντων τών πεδίων ώστε κατέ— 
χεσθαι δρυμοΐς καί μή γεωργεϊσθαι, μικρά μέν 
έπωφελεΐν πρδς τοϋτο τά μέταλλα δενοροτομούν- 
των πρδς τήν καΰσιν τοΰ χαλκοΰ καί τοΰ άργύ
ρου, προσγενεσθαι δέ καί τήν ναυπηγίαν τών στό
λων ήδη πλεομένης άδεώς τής θαλάττης καί μετά 
δυνάμεων.

άφθονοι σκωρίαι πτωχότατα: είς χαλκόν, 
δυτικώτερον τούτου παρά τδ χωρίον Άρ-

ρεύματος. Τδ θερμαγωγόν τοΰ χαλκοΰ είνε 898, 
άν το τοϋ χρυσού τεθή 1000, τδ δε ηλεκτραγω
γόν, 93,08, άν τδ τοΰ άργύρου τεθή 100.

Ό χαλκδς έχει ειδικόν βάρον 8,5 έως 8,94, 
καί είς θερμοκρασίαν 1080 βαθμών τήκεται είς 
λεπτόρρευστον τήγμα χρώματος Οαλασσοπρασίνου. 
Έντδς τής φλογδς τοΰ έκπυρσοκροτικοΰ άερίου 
καί τοΰ ηλεκτρικού τόξου πυρούμενος μετατρέπε
ται είς άτμούς καί άφίπταται. Εντιθέμενος δέ 
έντδς ξηρού άέρος ούδεμίαν πάσχει άλλοίωσιν. 
Άν δ’ ό άήρ ήνε ύγρός, ό χαλκδς καλύπτεται 
ύπδ πρασίνου στρώματος, δπερ εινε άνθρακικδς 
χαλκός. Ό τετηκώς χαλκδς χυνόμενος είς τύπους 
καθίσταται πορώδης, διότι τδ μέταλλον έχει τήν 
ιδιότητα τετηκδς ν’ άπορροφα αέριά τινα, τά 
όποια έκλύει κατερχομένης τής θερμοκρασίας του. 
Άν τδ μέταλλον διαπυρωθή έν τώ άέρι, μετα- 
τρέπεται είς μέλαν σώμα, δπερ είνε δξείδιον χαλ
κού (έσκωριασμένον μέταλλον). Υπδ άκρατου 
καί θερμού θειϊκοΰ δξέος διαλύεται είς κυανόχρουν 
ύγρόν, δπερ άποκρυσταλλούμενον παρέχει τδ 
γνωστόν έκ κυανοχροων κρυστάλλων βιτριόλιον 
τοϋ χαλκοΰ (χαλκάνθην, γαλαζόπετραν). Επίσης 
διαλύεται ύπδ άραιοΰ νιτρικού δξέος (δξυαζώτου) 
καί άνευ θερμάνσεως ώς καί ύπδ Βασιλικού υδα- 
τος. 'Υπδ ύοροχλωρίου, είσαγομένου καί άέρος, οι- 
αλύεται. 'Ο τοΰ έμπορίου χαλκδς δέν είνε πάν
τοτε έντελώς χημικώς καθαρός, έκτος τοΰ ήλεκ- 
τρολυτικώς παραγομένου.

Καί ταΰτα μέν είνε δι όλίγων τά φυσικά καί 
χημικά γνωρίσματα τοΰ μεταλλικού χαλκοΰ. Η 
δέ χρησιμοποίησις αύτοΰ έν συνοψει έχει ως έξής»

Έκ καθαρού χαλκοΰ, δστις ώς γνωστόν εΐνε 
λίαν έλατός, κατασκευάζονται άγγεϊα, χύτραι 
μαγειρικής, ψυκτικαί συσκευαί, σύρματα, έλά
σματα, πλάκες διά τά υφαλα ξυλίνων πλοίων κτλ. 
ώς έκ τής μεγάλης δέ διαδόσεως τής ηλεκτρικής 
διά τάς διαφόρους τής άνθρωπότητος άνάγκας, ό 
καθαοδς χαλκδς κατέστη άναγκαιότατος διά την 
μεταβίβασιν ήλεκτρικοΰ ρεύματος. Ό τοιοϋτος οέ 
χαλκδς παράγεται δι’ ηλεκτρολύαεως, έξ ού καθ 
έκάστην παράγονται 800 περίπου τόννοι, ών τδ 
πλεΐστον, 86 °/0, παρέχει ή Β. Αμερική.

Έκτδς δέ τούτου τον χαλκόν μεταχειρίζονται 
καί ώς κράμα μετά διαφόρων άλλων μετάλλων 
ύπδ διαφόρους άναλογίας. Τά έκ χαλκοΰ γερμανικά 
νομίσματα έμπεριέχουσιν 95 °/0 χαλκόν, 4 °/0 
κασσίτερον και 1 °/0 ψευδάργυρον, τά δέ τών άλ
λων κρατών, έν οίς καί τά τής λατινικής ένώσεως 
έμπεριέχουσιν έπίσης 95 °/ο χαλκόν, 3, 5 °/θ κασ
σίτερον καί 1)2 °/0 ψευδάργυρον. Τά έκ νικελίου 
νομίσματα έμπεριέχουσιν 75 θ/θ χαλκόν καί 25θ/° 
μόνον νικέλιον.

Κατά τούς προϊστορικούς χρόνους ύπήρξεν 
έποχή, κατά τήν λεγομένην όρειχαλκίνην, καθ ήν 
οί τότε άνθρωποι, έπειδή ήγνόουν εΐσέτι τδν πο- 
λύκρπγτον καίί Ομηρον σίδηρον, ές αναγκης κα-

Ό δέ Διοακουρίδης (V· 85), έπί Κλαυδίου και 
Νέρωνος ζήσας, έκτενέστερο? περιγράφει τά τής 
καμινείας τών Κυπρίων. «Έν οίκωοιστέγω, λέγει, 
κατασκευάζεται κάμινος καί κατά ταύτην πρδς 
τδ ύπερώον έκτομή σύμμετρός τε καί έκ τών 
άνωθεν μερών άνεωγμένη. Ό δέ τοίχος τοΰ οική
ματος, ω πλησιάζει ή κάμινος, τιτράται λεπτώ 
τρήματι άχρις αύτής τής χώνης είς παραοοχην 
φυσητήρας·'" έχει δέ καί Ούραν σύμμετρον πρδς εί
σοδον καί έξοδον κατεσκευασμένην ύπδ τοΰ τε
χνίτου συνήπται δέ τούτω τώ οικηματι έτερος, 
ω αί φύσαι καί ό φυσητήρ έργάζεται· λοιπον άν
θρακες έντίθενται τή καμίνω καί πυροΰνται· έπειτα 
παρεστώς ό τεχνίτης έμπάσσει λελεπτοκοπημένην 
τήν καδμείαν (νοεί τδ μετάλλευμά τοΰ χαλκοΰ) 
τών ύπέρ κεφαλήν τής χώνης τόπων· ο ύπδ χεϊρα 
τε τδ αύτδ ποιεί, άμα καί άνθρακίαν προσεμβαλ— 
λει».

Καί ταύτα περί τής ιστορίας τοΰ χαλκού, έν 
τοϊς έξής δέ θά προσπαθήσω νά περιγράψω όσα 
είνε άναγκαΐα νά γινώσκη πας μεμορφωμένος άνήρ 
περί τοΰ χρησιμωτάτου τούτου τώ άνθρώπω με
τάλλου. _______ _

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
'Ο Χαλκδς καί τα κράματα avcotf

Ό χαλκός μετά τοΰ χρυσού, άργύρου καί κασ
σιτέρου (καλάϊ) είνε τά μέταλλα, άτινα πρωϊ- 
μώτατα έγνώρισε καί έχρησιμοποιησεν ο προϊ
στορικός άνθρωπος, διότι ταύτα, έκτος τοΰ κασ
σιτέρου, άπαντώσιν έν τή φύσει έν μεταλλική 
καταστάσει καί εύκόλως τήκονται και περαιτέρω 
έπεξεργάζονται. Λέγεται οτι οί Φοίνικες έξούρυσ- 
σον τον χαλκόν έκ τών πλουσίων τής νήσου Κύ
προν κοιτών, έξ ου έλαβε και το ονομα χαλκός 
κύπριος, aes cyprium καί cuprun (Kupfer, cui- 
vre, copper/ Λέγεται ο δτι οί τάς πυραμιόας 
τής Gizeh (έν Αίγύπτω) οίκοδομήσαντες κατά 
τήν 3ην π.χ. χιλιετηρίδα έξεμεταλλεύοντο χαλ
κόν έκ τής έπί τής χερσονήσου τοΰ Σ'.νά θέσεως 
Μέκκα (;). Μεγάλη δε ποσότης χάλκινων αγ
γείων άνευρέθησον έν ταϊς άνασκαφαΐς τής 1 ροιας 
(4η π. χ. χιλιετηρίς).

Χημικώς καθαρός χαλκός παρασκευαζεται^έν 
τοϊς χημείοις έκ τοϋ όξειοιου τοΰ χαλκοΰ οιά 
ρεύματος ύδρογόνου ή γαλβανοπλαστικώς. Καθα
ρός έχει χρώμα ίδιάζον ερυθρόν, στιλβούμενος οέ 
λαμβάνει 'ίσχυράν κατοπτρικήν λάμψιν. Λεπτά 
πέταλα τοΰ μετάλλου καθίστανται διαφώτιστα, 
όπως ό χρυσός, άφίνοντα νά διέλθη δι εαυτών 
φώς πράσινον. Εϊνεδέ μέταλλον σκληροτητος 3ου 
βαθμοΰ καί λίαν έλατόν, συρόμενον είς λεπτό
τατα έλάσματα καί σύρματα, μετά τδν άργυρον 
δέ θεωρείται ώς τδ μάλλον ηλεκτραγωγόν σώμα 
καί διά τοϋτο γίνεται μεγάλη αυτού χρήσις έν 
τή ήλεκτροτεχνική πρδς μεταβίβασιν ηλεκτρικού



146

147
τεσκεύαζον τά δπλα αύτών έκ κράματος χαλκού 
καί κασσιτέρου (ίσως όρειχάλκου χαλκού κεκρα- 
μένου Bronze, μπρούντζος). Βραδύτερον δέ διά 
τάς άνάγκας αύτών παρασκεύαζον και κράμα έκ 
χαλκού καί ψευδαργύρου (όρείχαλκος, μοσσύνοικος 
χαλκάς). 'Ως παράδειγμα δ’ άναφέρω χημικάς τινας 
άναλύσεις άρχαίων άντικειμένων έξ άμφοτέρων 
τών κραμάτων.

98.4710,091 Ο-1610.0131 — ;ο,16 

97,0 2,00 —

Λέβης Μυκηνών
Ήλος εκ του τάφουΙ 

του Άτρέως ι
Ξίφος Μυκηνών
Ξίφος έχ Κύπρου.

μερών χαλ 
δέ μείζων ι86 36|13.06] 0 111 — ] — 10.15 

88.771 8.501 1,50| — |—| — 
’Ενώτια τάφ. Εύβοιας 87.07 | 0,911 — I — 110.87] — 
Ρωμαϊκόν κοχλιάριον 81,331 1,83] 3-16] — |13.02] —

90—95 μερών χαλκού καί 5—10 άργιλίου, 
χρώματος χρυσοκίτρινου, χρησιμεύει πρδς κατα
σκευήν ώρολογίων.

Ό ψευδαργυρούχος όρείχαλκος (Messing= 
πάφλας). Τούτον οί άρχαΐοι έκάλουν όρείχαλκον, 
ο δέ ’Αριστοτέλης «μοσσύνοικον χαλκόν» Φασι 
τόν Μοσσύνοικον χαλκόν λαμπρότατον και λευ- 
κότατον είναι· καί άλλαχςύ, τόν Μοσσύνοικον 
χαλκόν, λαμβάνοντα τδ χρώμα αύτού ούχί έκ 
τοΰ κασσιτέρου, άλλά γής τίνος αύτοΰ γιγνομέ- 
νης (δρυκτδν ψευδαργύρου) και συνεψομένης αύ
τώ. « Τδ κράμα τούτο συγκροτείται έξ 60—70 

κοΰ καί 30—40 ψευδαργύρου. "Οσω 
είνε ή ποσότης τού χαλκού, τοσούτω 

τδ χρώμα αυτού καθίστατα: βαθύ κίτρινου. "Οταν 
τδ κράμα έμπεριέχη 85 μέρη χαλκού καί 15 
ψευδαργύρου έχει χρώμα έρυθρον καί καλείται 
τομβάκ (Tombak). καί τέλος

Ό νεάργυρος. Ούτος έχει χρώμα άργυρόλευ- 
κον καί συνίσταται συνήθως έκ 50 °/0 χαλκού, 
25 °/0 νικελίου καί 25 °/0 ψευδαργύρου ή κασ
σιτέρου. "Οσω δέ αύξάνει ή ποσότης τοΰ νικε
λίου, τοσούτω τδ κράμα καθίσταται λευκότερου 
καί σκληρότερου καί στιλβούται καλλίτερου. Τά 
κράματα τά λεγάμενα Alferride καί Christofle 
είνε έπίσης νεάργυρος μετά μικράς ποσότητος άρ- 
γύρου.

Έκτδς τών κραμάτων τούτων τού χαλκού 
ύπάρχουσι καί άλλα σπανιώτερα, έκτδς βεβαίους 
τών μετά χρυσού καί άργύρου, ών χρήσις γίνε
ται εις τήν κοπήν τών νομισμάτων καί κατα
σκευήν κοσμημάτων, άτινα καθίστανται ούτω 
σκληρότερα καί έχουσι μείζονα άντοχήν είς τήν 
τριβήν. Ούτω τά μέν χρυσά νομίσματα τών καθ’ 
ήμάς χρόνων έμπεριέχουσιν 90 μέρη χρυσού καί 
10 χαλκού, τά δέ άργυρά έπίσης 90 μέρη άρ
γύρου καί 10 χαλκού. Εξαιρούνται τά άγγλικά 
σελίνια, τά όποια έμπεριέχουσιν 92,5 μέρη άρ
γύρου.

Έκτδς δέ τών κραμάτων τού χαλκού μεγίστη 
χρήσις γίνεται καί τών αλάτων αύτού, ιδίως τού 
όξυΐλειϊκοϋ χαλκού (χαλκάνθης ή βιτριολιού τού 
χαλκού). Χρήσις τούτου γίνεται είς τήν γαλβα
νοπλαστικήν , τήν θεραπείαν τής αμπέλου, κατά 
τοΰ περονοσπόρου καί πρός κατασκευήν χρω
μάτων.

(Άκολονάεϊ)

Κατά τούς καθ’ ήμάς χρόνους κατασκευάζουσι 
τδν λεγόμενον καλλιτεχνικόν ορείχαλκον, συνι- 
στάμενον είς 100 μέρη, έξ 86.6 χαλκού, 6,6 
κασσιτέρου, 3,3 μολύβοου καί 3,3 ψευδαργύρου. 
Έπειδή τδ κράμα τούτο είνε λεπτόρρευστου και 
δύναται νά πληρώση τελείως τύπον τινά (κα- 
λούπι), το μεταχειρίζονται πρδς χύσιν άνδριάν- · 
των, κοσμημάτων, λυχνιών κτλ. Έχει δέ τούτο 
τήν ιδιότητα σύν τώ χρόνω νά καλύπτεται ύπδ 
λεπτού ύποπρασίνου χρώματος, τού λεγομένου 
Ιον ή κατιώματος (Patina).

"Ετερον κράμα είνε ό χαλύβδινος όρείχαλκος 
μετά 92 ο(ο χαλκού και 8 ο)ο κασσιτέρου, έξ ού 
κατασκευάζουσι σωλήνας τηλεβόλων. Όμοίαν 
κράσιν έχει όρείχαλκος εις σχήμα ρίνης, άνευρε- 
θείς έν ταϊς άνασκαφαϊς τής Τροίας, συνιστάμε- 
νος έξ 91,8 °/0 χαλκού καί 7,5 °/0 κασσιτέρου, 
ξιφίδιον δέ όρειχάλκινον έκ τών αυτών άνασκα- 
φών έχει σύστασιν 87 μερών χαλκού καί 10,6 
κασσιτέρου μετά σμικροτάτης ποσότητος μόλυ
βδου, άρσενικού καί άντιμονίου.

Ό τών κωδώνων όρείχαλκος συνίσταται έξ 
78 μερών χαλκού καί 22 κασσιτέρου.

Ό φωσφορούχος όρείχαλκος συνίσταται έξ 
90 μερών χαλκού, 9 ψευδαργύρου καί 0.5 έως 
0.75 φωσφόρου. Ούτος είνε σκληρότερος, λίαν 
έλατδς καί έλαστικός, χρησιμεύει δέ δια τηλεβόλα 
κώδωνας, άνδριάντας, φυσίγγια καί λεπτά σύρ
ματα κόσκινων.

Ό άργιλιούχος όρείχαλκος συνιστάμενος έξ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜ

Π
ροκληθείς νά έκφέρω γνώμην περί τής δρά- 
σεως τής Ελληνικής Γεωργικής Εταιρίας 

μετά τδν κ. ’Αλεξ. Π. Καμπάν,μεγάλου γαιοκτή
μονα έν ’Αττική, δστις, άναταμών έπί τή βάσει 
προσωπικής άντιλήψεως, έηρινε καί κατέκρινε τήν 
Εταιρίαν βεβαιώσας τήν άποτυχίαν καί τήν άδρά- 

νειαν ταύτης, ομολογώ οτι εύρίσκομαι έν δυσχε- 
ρεία πρδς δευτερολογίαν, σχεδόν άνυπέρβλητον οΓ 
έμέ τον αγροίκου τδν έν άγροίκοις άγραυλούντα, 
τον μή έχοντα ύπ’ οψει ούτε μίαν λογοδοσίαν τών 
παρά τής Εταιρίας πεπραγμένων διά νά έλλαμ- 
φθώ έκ τής αίγλης ταύτης. θέλω ζητήσει έπο
μένως ώς άγροικος,πράγματα παρά τής Εταιρίας, 
ώς γνώμονος τής έμής κρίσεως, διότι κατά τδν 
Δημοσθένην «άπας ό λόγος άν άπή τά πράγματα 
μάταιου έστι καί κενόν» κυροί δέ έπί γεωργι
κών, ζητημάτων, ώς έπί τοΰ προκειμένου καί δη
μώδης παροιμία - άλήθεια τών αιώνων, λέγουσα 
«τού καλού τού ζευγολάτη ή δουλειά φαίνεται 
στ” αλώνι».

Ερευνώ έπομένως τήν ύπερεπταετή δράσιν,— 
6 Θεός νά τήν κάμη δράσιν—τής Εταιρίας, καί 
ευρίσκω οτι αύτη μετά δαπάνην ολικήν 300-400 
χιλιάδων δραχμών, ή Ελληνική Γεωργική Εται
ρία «έκαμε μιά τρύπα σ’τό νερό» διότι τοιούτον 
είναι τδ πόρισμα τών έμών έρευνών, οιά τήν άνα- 
κρίβειαν τών οποίων προκαλώ τούς αρμοδίους νά 
μέ διαψεύσωσιν, έάν έχωσι τδ θάρρος.

Τρία ευρίσκω τά σημεία τής δράσεως τής Έλ. 
Γεωργικής Εταιρίας περιστρεφόμενα εις τήν δημι
ουργίαν τριών δενδροκομικών άγροκηπίων,έν Λαμία, 
Αιγίω, καί Χαλανδρίω,τά δέ πέραν,ήτοι όλόκληρος 
ή άλλη Ελλάς, έχαρακτηρίσθη ώς Σκυθική έρη- 
μία ύπδ έποψιν γεωργικήν. Είς το ένεργητικδν 
τούτο τής Εταιρίας προσθέτω καί μίσθωσιν οι
κίας ή μεγάρου πολυτελώς έπιπλωμένου διά τά 
γραφεία τής Εταιρίας.

’’Αλλοι άς άναλάβωσι τήν φροντίδα νά κηρύτ- 
τωσι καί νά πιστεύωσιν οτι ή μίσθωσις καί οαψι- 
λής έν πολυτελεία έπίπλωσις τού μεγάρου, έπέ- 
δρασεν έπί τής Ελληνικής Γεωργίας, έγώ δμως 
προκρίνω τήν σιγήν, διότι στερούμαι τής δυνά- 
μεως νά πιστεύω είς τοιαύτας ούτοπίας, οι ο καί 
χωρώ έπί τήν άνατομίαν τών τριών άγροκηπίων 
δενδροκομίας, άρχόμενος άπό τδ έν Λαμία,. τοΰ 
οποίου τήν ίδρυσιν διεσάλπισε τδ Διοικητικόν 
Συμβούλιου τής Εταιρίας.

Έν τώ άγροκηπίω τούτω καί διά δαπάνης σε
βάσμιας έδημιουργήθησαν δύο πενιχρά σπορεία καί 
φυτώρια Μωρέας καί Ακακίας. Βεβαίως οί Ααμι- 
εϊς έξεπλάγησαν έπί τή εισαγωγή παρ αύτοϊς 

τής ’Ακακίας, διότι είς τήν Φθιώτιδα άφθονοΰσι 
τά αύτοφυή ΙΙαληούρια προσφορώτερα προς κατα
σκευήν ζώντων φραγμών, ή γεωργία τού Νομού 
Φθιώτιδας, δέν έκαμε ούτε ένα βήμα, τά φυτώρια 
έγκατελείφθησαν ώς βορά τών κατοικίδιων ζώων, 
καί ή Ελληνική Γεωργική Εταιρία άντί νά δρέψη 
δάφνας έπιτυχίας, άπέτυχε κατά τρόπον κλασσι
κόν. Καταλείπων τήν Λαμίαν ευρίσκω τδ έν Αί- 
γίω άγροκήπιον πενιχρόν εις οενοροκομικάς έργα- 
σίας καί πενιχρώτερον είς ζωοτεχνικάς τοιαύτας 
διότι έπίστευσεν ή Ελληνική Γεωργική Εταιρία 
δτι διά τής άποστολής ένός δνου έξ ’ Ιταλίας, άλλά 
καί τούτου νοσούντος, ή έν Αίγιαλεία ζωο
τεχνία θά προβή είς άκμήν. Τδ έλπίζειν καί τδ 
πλανάσθαι έγκειται είς τήν άνθρωπίνην φύσιν, 
άλλά τδ έλπίζειν καί πλανάσθαι ώς έπί τού προ- 
κειμένου προδίδει άγνοιαν έμμονου ήνοσηράς αύτο- 
πεποιθήσεως μή συγγνωστήν. Ή Ελληνική Γεωρ
γική Εταιρία δέν δικαιούται νά ίδιοποιηθή τήν 
δενδροκομικήν έργασίαν τού έν Αιγίω άγροκηπίου 
ή μόνον τήν τής ζωοτεχνίας, διότι έκείνη όφείλε- 
ται είς τδν ένθουσιασμδν τού έπιμελουμένου τδ 
άγροκήπιον κ. Β. Χρηστοδολοπούλου, καί άφού 
πιστώσω τήν Ελληνικήν Γεωργικήν Εταιρίαν 
καί διά δευτέρας άποτυχίας, έπισκέπτομαι τδ Χα- 
λάνδριον τδν τηλαυγή (!) τούτον γεωργικόν φάρου 
τής Εταιρίας, καί έν τούτω «σιγάτε λεώς τής 
« Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» ευρίσκω πάλιν πε- 
νιχρότητα δενδροκομικής έργασίας, Οαλεράς πρα
σιάς τού κτηνοτρο^ικοΰ φυτού Σουλά, δύο—τρεις 
όνους έπιβήτορας, οι’ οΰς έκάστοτε είναι άπαραί- 
τητος ή έπιστημονική συνορομή τού κτηνιάτρου, 
αιγας τινάς τής Μελίτης, δύο—τρεις άγελόίοας, 
χοίρους τής ράτσας Ύορκασίρ καί τά οστά ένός 
ίππου έπιβήτορος, άριθμον τινα κυψελών νέου τύ
που, καί ώς κατακλείδα τής δλης έργασίας, τάς 
φωτογραφίας, τών αιγών τής Μελίτης τών όνων 
τής Κύπρου καί ’ Ιταλίας, τών χοίρων Υορκασίρ 
καί τού θανόντος ίππου έπιβήτορος. Αύτάς τάς 
έργασίας ευρίσκω έν αύτώ τώ κέντρω τής Εται
ρίας, δι’ δ καί τδ τρίτον πιστώνω ταύτην διά 
τρίτης άποτυχίας, έκτδς έάν τδ Διοικητικόν Συμ
βούλιου ταύτης, χάριν τής ζαιτεχνίας, έκδηλώση 
τήν περί ταύτης μέριμνάν του προμηθευόμενον 
αίγας τινάς τού Αρχαγγέλου,Ταράνδους τής Σι
βηρίας, ήμίσειαν δωδεκάδα γαλών τής Άγκύρας 
καί ζεύγος αιγάγρων τού Τυμφρηστού, καί κατα- 
σκευάζη άμα, μαρμάρινου δεξαμένην ΐνα λούωνται 
οί χοίροι, δτε πλέον Οά πλέξω στεφάνους δι ’ αύτό 
έκ τών ακακιών τής Λαμίας.

Αύτά είναι τά κατ’ έμέ πεπραγμένα παρά τής 
Ελληνικής Γεωργικής Εταιρίας, τά όποια άνα- 
κεφαλαιών, λέγω, δτι έν Ααμία έκαμε μιά τρύπα 
στο νερό, Ιί Αιγίω έν μικρόν Τζούφ καί έν Χα- 
λανδρίω ενα μεγάλο Μπούμ ! καί έν τώ συνόλω, 
ύπδ έποψιν δενδροκομίας καί ζωοτεχνίας, αύτη 
άπέτυχεν.
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Ηουνάμην ένταύθα νά καταλήξω τήν κρίσιν, 
άλλ’ αναγκάζομαι νά έξετάσω μήπως τδ Διοι
κητικόν Συμβούλιον τής Εταιρίας έχη άλλας 
προπαρασκευαστικάς έργασίας νά έπιδείξη, άλλά 
τοιαύτας δέν συναντώ, διότι έλλείπουσι κατ’ ού- 
σίαν. 'Η Α. Μ. ό Βασιλεύς, είς ού τήν πατρι
κήν καί πρακτικωτάτην πρόνοιαν οφείλεται ή δη
μιουργία τής Εταιρίας, έκάλεσεν ώς μέλη τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου ταύτης, τούς κρατίστους 
τών παρ’ ήμΐν έν τή Γεωργία, (*)  τή βιομηχανία, 
τώ έμπορίω καί τοΐς γράμμασιν είπών κατ’ ού- 
σίαν πρδς τούτους. Σάς έμπιστεύομαι, Κύριοι, ύπδ 
τήν ύψηλήν προστασίαν Μου, τήν αϊγλην και τδ 
Οερμότατον ένδιαφέρον Μου, ένα τεράστιον μοχλόν 
πρδς άνάπτυξιν τής γεωργίας. Σκεφθήτε ώρίμως 
περί τών δεόντων γενέσθαι καί πράξατε δ,τι έπι- 
τάσσει τδ συμφέρον τής Πατρίδος καί τής Γεωρ
γίας, άλλά τδ Συμβούλιον τής Εταιρίας δέν έξε- 
τίμησεν ώς έοει τήν έννοιαν τής Βασιλικής έντο- 
λής, ούδ’ ήννόησε καν δτι άναλαμβάνει ήθικάς 
εύθύνας έπέναντι τής Μεγαλειότητός Του καί ά- 
πέναντι τοϋ Έθνους πολλά πάντοτε προσδοκών- 
τος τά άγαΟά έκ τής τοιαύτης μερίμ/ης καί στορ
γής τής Α. Μ.

(*) Σ. Έλ. Έπ. 1<ά9ε άλλο παρά τούς κρατίστους.

Είς πάσαν συνεδρίαν παριστάμενα τά μέλη 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ήνοιγον τδ στόμα των 
ή διά νά είπωσιν εν ναι καί εν εύγε είς δ,τι ή- 
κουον άνακοινούμενον παρά τού κ. Γραμματέως, 
χωρίς ούδείς νά έχη τδ θάρρος καί νά εΐπη. «Κύ
ριοι Συνάδελφοι, αύτά είναι άπδ τά συνήθη μπα
λώματα. Ανάγκη νά έξετάσωμεν τήν πολύμορ
φον καί πολυσχιδή γεωργίαν τής δλης Ελλάδος, 
τάς κρατούσας έν ταύτη συνθήκας καί καλλιέρ
γειας καί ούτω νά χωρήσωμεν είς τδ έργον. 
Ελθετε νά έξετάσωμεν είς τινα ποσότητα ανέρ

χονται τά χρέη τής γεωργίας, τίνας τόκους έτη
σίως προσφέρει αύτη είς τδν Μινώταυρον τής το
κογλυφίας, καί πώς είναι δυνατόν νά μετριασθώσιν 
οί τόκοι πρδς άνακούφισιν τής Γεωργίας».

«’Αποφασίσατε νά σκεφθώμεν πώς δύναται νά 
έπιτευχθή ή αγροτική ασφάλεια, ής έλλειπούσης 
ή γεωργία παρακμάζει. Άναγκαΐον είναι νά έπι- 
διώξωμεν καί νά ύποδείξωμεν τδν τρόπον περί τής 
έπιτακτικής άνάγκης πρδς χειραφέτησιν τών μορ- 
τιτών καί παρακεντέδων καί μετατροπήν τούτων 
είς γεωργούς—πολίτας, πράγματι έλευθέρους. ΤΙ 
μετανάστευσις χειρών έργατικών είναι μεγάλη καί 
άνυπολόγιστος άφαίμαξις διά τήν Γεωργίαν. Ελ
θετε νά σκεφθώμεν δπως άνακοπή ή περαιτέρω αι
μορραγία. Αποφασίσατε νά σκεφθώμεν περί γεωρ-

γικών συνεταιρισμών. ’Αποφασίσετε νά έλθωμεν 
είς έπικοινωνίαν μετά παντός ύφισταμένου ή δη- 
μιουργηθησομένου γεωργικού συλλόγου καί ένθαρ- 
ρύνομεν τούτον ηθικώς· άς καλέσωμεν είς συνερ
γασίαν πάντας τούς Γεωπόνους, μή προγράφωμεν 
τούτους καί άς έξέλθωμεν τής πλάνης πιστεύοντες, 
δτι δυνατή ή άνάπλασις τής γεωργίας άνευ γεω
πόνων καί σκοροδέλμης άνευ σκορόδων. Τριάκοντα 
περίπου χιλιάδων μεταναστών—γεωργών κατά τδ 
σύνολον έδέχθημεν τήν έγκατάστασιν. Δέν φρο
νείτε, είδικώς έπιβεβλημένην, ιδιαιτέραν χειραγω- 
γίαν διά τήν γεωργικήν δράσίν των ; Έλθετε νά 
σκεφθώμεν περί γερωγικών συνεδρίων καί γεωργι
κών έκθέσεων. Ελθετε νά έκφέρωμεν γνώμην περί 
τής τύχης τού πρωτεύοντος έξαγωγικοϋ μας 
προϊόντος».Πολλά ήδύνατο νά προσθέση, άλλά τά 
πράγματα φωνάζουσιν δτι ούτε έσκέφθησαν έπί 
τοιούτων ζητημάτων ζωτικωτάτων διά τήν ύπαρξιν 
τής γεωργίας, διότι τά μέλη τού Διοικητικού 
Συμβουλίου μετετράπησαν είς απλά Σύμφωνα καί 
Βωβά.

ΤΙ Α. Μ. ό Βασιλεύς έξέλαβε τά μέλη τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Ελληνικής Γεωργι
κής Εταιρίας ώς Ίκτίνους τής Γεωργίας καί 
άπεδείχθησαν διά τών πραγμάτων, δτι δέν είναι 
ούτε μετριώτατοι Τσούσηδες, τδν δέ κ. Γραμμα
τέα τής Εταιρίας ώς Τππόδαμον τής Γεωργίας 
καί ουστυχώς όέν είναι ούτε κτίστης Λαγγαδινός.

Έχειροκρότησα όλοψύχως τήν Α. Μ. τον Βα
σιλέα έν Ναυπλίω δτε άνήγγειλε τήν δημιουργίαν 
τής Ελληνικής Γεωργικής Εταιρίας, έκφράζω δέ 
εύλαβώς τήν ευχήν μου πρδς Τούτον, δτι πρδς 
πραγματοποίησιν τοϋ άκραιφνοϋς πόθου Του ύπέρ 
τής Ελληνικής Γεωργίας ένδείκνυται ή άνακαί- 
ν:σις τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου άφοϋ 
ταΰτα έκ πολυετούς πείρας άπεδείχθησαν άπρόσ- 
φορα,δέν έσχον δέ καί τδ θάρρος νά κηρύξωσι τήν 
άνεπάρκειάν των,καί νά κα^ίσωσιν στ9αυγά τους, 
διότι κάιϊε τεχντ( ^ελει τό μαστορή της, ή δέ Γε
ωργία πλήν τούτου καί ένθουσιασμόν.

Κλείω τήν περί τής Ελληνικής Γιωργικής 
Εταιρίας γνίόμην μου, χωρίς νά άξιώ τήν άπο- 
δοχήν ταύτης καί παρ’ άλλων, καί δηλώ δτι άν 
ή γλώσσά μου μετέχη τραχύτητός τίνος διά 
πάντα τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, το 
αίτιον άποδοτέον είς τδ δτι δέν διεζεύχθην είσέτι 
τήν άλήθειαν, καίτοι πάντα ταΰτα τά μέλη, 

' Μ ■>' Ο » , f -S ·>/Χ !γνωστά η αγνωστα οι εμε, είναι αςια πασης 
έκτιμήσεως διά τάς άλλας έργασίας των.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑ-ΕΙΔΙΩΤΟΥ

Προξενεί εύάρεστον έντύπωσιν ή έπιμονή τών 
« Αθηνών» αί όποΐαι έπωφελοϋνται πάσης εύκαι- 
ρίας διά νά έπιληφθώσι τοϋ ζητήματος τής ξενο- 
λατρείας ύπδ οιαν δήποτε μορφήν καί άν παρου
σιάζεται. Εσχάτως πάλιν ύπεκίνησαν αύτό καί 
άς μοϋ έπιτραπή νά έκφράσω γνώμην χωρίς νά 
τολμώ νά προσατενίσω ούτε τήν βαθύνοιαν τοϋ 
κ. Περικλέους Γιαννοπούλου, ούτε τήν σοφίαν τοϋ 
κ. Χατζηδάκη, ούτε τήν καλλιτεχνικήν μόρφωσιν 
καί άντίληψιν τοϋ κ. Νιρβάνα. ‘Απλώς Οά θίξω 
τδ ζήτημα κατά τάς προσωπικάς μου έντυπώσεις.

Ξνλόκαοτρον

Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

‘Πμεΐς παρουσιάζομεν τδ περίεργον δντως φαι- 
νόμενονκαθ’ δ τήν ψυχήν μας καί τδ πνεϋμά μας 
κατέχει έμμονος καί άκλόνητος ιδέα περί τών ά- 
τελευτήτων θελγήτρων άτινα παρέχει ή έν Εύρώπη 
ζωή. Άναφέροντες τούς όρους τοϋ κοινωνικού έν 
Εύρώπη βίου έπιζητοϋμεν τάς ώραιοτέρας καί ή- 
χηροτέρας φράσεις διά νά παραστήσωμεν τήν 
διαφοράν ή οποία ύπάρχει μεταξύ ημών καί έκεί
νων, καί διά νά καταστήσωμεν τήν εικόνα τής 
διαφοράς ταύτης ζωηροτέραν, είκονίζομεν αύτήν 
μέ τά λαμπρότερα καί έκθαμβωτικώτερα χρώματα. 
Καί ό ζωηρός αύτδς τόνος τοϋ χρωματισμού έξα- 
κολουθεΐ έπί μακρδν έπαναλαμβανόμενος καί έσχε 
τοιαύτην έπίδρασιν έφ’ όλων ημών ώστε άδιστά- 
κτως νά πιστεύωμεν δτι έκεΐνοι μέν ζώσιν ώς 
έν Παραδείσω, ημείς δέ ώς έν κολάσει. Καί όνει- 
ροπολοϋμεν έν ταξέίδιον είς Εύρώπην διά νά άπο- 
λαύσωμεν τά άγαθά τοϋ πολιτισμού άναλόγως τής 
ιδιοσυγκρασίας μας έκαστος. Καί έπείσθημεν ήδη 
δτι έκεΐ καί οί άνθρωποι καί τά ζώα, καί τά πτη
νά καί αί τοποθεσίαι, καί τά βουνά καί αί λίμναι 
καί οί άγροί καί τά άνθη, καί αί τροφαί, καί τά 
αισθήματα άκόμη, εινε ύπέρογα καί μαγευτικά.

Έκεΐ ταξειδεύων, παραμένων ή ζών, αισθά
νεσαι τήν ψυχήν σου πλέουσαν είς άγαλλίασιν, 
τούς οφθαλμούς έντρυφώντας είς εικόνας κάλλους 
καί άτελευτήτων θελγήτρων, εικόνες μαγευτικαί 
σέ παρακολουθοϋσι,λόγοι γλυκείς πλήττουσι τάώτά 
σου, ήχοι έναρμόνιΛ σέ νανουοίζουσι, βαδίζων δέν 
αισθάνεσαι δτι πατεΐς, άμαξοορομών νομίζεις δτι 
φέρεσαι έπί πτερύγων, τά τράμ σέ ύποδέχονται 
ύποκλινόμενα, οί σιδηρόδρομοι παραμερίζουσι διά 
νά διέλθης, τδ ψύχος είνε θαλπερόν, ή θερμότης 
άποπ^έει τήν άβροτέραν δρόσον καί ό ύπνος σου 
διέρχεται ώς έν μυροβόλω περιβάλλοντι !

Εκεί τέλος όλοι φανταζόμεθα δτι θά εύρωμεν 
τδ ιδανικόν μας, είτε ψυχικόν, είτε πνευματικόν, 
είτε έπαγγελματικδν έπιδιώκομεν. Καί εύρισκόμε- 
νοι πρδ τής πραγματικότητος άποροΰμεν διά τδ 
μέγεθος τής άπάτης μας.Καί έν ω δέν εύρίσκομεν 
δ,τι ονειροπολοϋντες έπεθυμοϋμεν πρδ τόσου χρό

νου, άνά πάν βήμα λαμβάνομεν άφορμήν νά πο- 
θήσωμεν τήν πατρίδα μας, τήν οίκογένειάν μας, 
αίσθανόμεθα τότε τήν γοητείαν τοϋ Ελλ. Ούρα- 
νοϋ, τά θάλπη τοϋ Ελληνικού ‘Πλίου, τήν μα
γείαν τής Σελήνης μας, τήν αρμονίαν τής γλώσ- 
σης μας, τήν γραφικότητα τών βουνών μας, τήν 
εύρύτητα τοϋ ορίζοντος μας καί τολμώμεν νά 
ποθήσωμεν καί αύτής τής Αθηναϊκής σκόνης τήν 
άπόλαυσιν !

Διά τούτο κάλλιστον θά ήτο νά κατέπαυε καί 
ήλαττοϋτο τδ αιώνιον έκεΐνο θυμίαμα πρδς πάν 
τδ ξένον, πρδς πάν τδ μή Ελληνικόν.

Αί «Ά^ήναι» ώς πρδ τούτο έκαινοτόμησαν 
μετά τής θέρμης καί πατριωτικού δντως ζήλου, 
άνταξίου πρδς τήν άντίληψιν καί δρθοφροσύνην 

αύτών.

Βεβαίως ούδείς θ’ άρνηθή δτι έκεΐ ύπάρχει 
άνώτερός τις πολιτισμός, έν πολλοΐς δέ άληθής 
άνθρωπισμδς βασιλεύει, αποτέλεσμα βίου κοινωνι
κού καί πολιτικού καί μορφώσεως αιώνων. Αλη
θώς ούχί σπανίως θά συναντήσης καί λεπτότητα 
τρόπων καί προθυμίαν καί άνεσιν βίου καί είς τήν 
πλέον άσήμαντον πολίχνην,καί μέσα συγκοινωνίας 
άφθονα καί εύθυνίαν καί άφθονίαν, μή λησμονώμεν 
δμως δτι συχνότατα θά εύρης καί ρυπαρότητα καί 
βόρβορον καί άθλιότητα καί έλλειψιν συγκοινωνίας 
καί πολλάκις θ’ άναγκασθής νά ζητήσης τδ ύπαι
θρον παρά νά είσέλθης είς μέρη, οπού ούτε τά 
ρυπαρώτερα όντα τοϋ ζωικού βασιλείου δύναν- 
ται νά παραμένωσι. Χωρία άπέγοντα οίωρον έκ 
Παρισίων μέ Δήμαρχον, μέ ταχυορομεΐον, μέ α*χο-  
λάς γεωργικάς κλτ. μέ πύργους ύπδ εύγενών κα- 
τοικουμένους, δέν έχουν μίαν άμαξαν διά νά σέ 
φέρη είς το^ σταθμόν τοϋ σιδηροδρόμου άπέχοντα 
μίαν ώραν, καί άν έχης άνάγκην ταύτης οέον νά 
τηλεγραφήσης είς άλλην πολίχνην καί νά άκριβο- 
πληρώσης διά νά μεταβής εις τδν σταθμόν καί 
προλάβης το τραίνο τών Παρισίων. "Αν δέ συμβή 
νά έπιστρέφης έκ Παρισίων είς τά χωρία αύτά μέ 
το τραίνο τής νυκτδς ούτε αύτδ τδ λεωφορεΐον 
δέν εύρίσκεις, καί ύποχρεοϋσαι έπί μίαν ώραν έν 
μέσω σφοδρού ψύχους νά πεζοπορήσης. Ημείς 
έσυνειθίσαμεν μέχρι τούδε νά ύπερβάλλωμεν, προ
κειμένου περί Εύρώπης, τά καλά, καί νά παρα- 
σιωπώμεν τάς τοσας αύτής έλλείψεις.

&
Ολοι άποκαλοϋμεν τήν Ιταλίαν «ή ώραία 

Ιταλία» καί ή φαντασία μας πλάττει διά τήν 
χώραν αύτήν μαγευτικούς Παραδείσους, άληθεΐς 
πανηγύρεις τών οφθαλμών, δπου τδ δμμα άπλη- 
στον παρακολουθεί τήν άδιάπτωτον έναλλαγήν 
τών χαριεστέρων καί θελκτικωτέρων σκηνογρα
φιών καί εικόνων, καί έπί πλέον οιά τήν χώραν 
αύτήν φανταζόμεθα άλλους κοινωνικούς καί βιω- 
τικούς δρους οί οποίοι μάς έμπνέουν τήν ζηλοτυ-
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πίαν οιά τήν εύοαιμονίαν τοΰ λαοΰ τής χώρας 
αύτής. Κα'ι όμως ιδού ή πραγματικο'της καταρρί- 
πτουσα τήν ψευδή αύτήν γοητείαν. Διασχίσατε 
τήν νότιόν Ιταλίαν καί Οά σάς καταλάβη ούχί ή 
πλήςις άλλ’ ή αγωνία έκ τής μονοτονίας τοΰ όρί- 
ζοντος έπί ώρας μακράς. Ταξειδεύσατε άπδ Γε- 
νούης καί προσεγγίσατε διαφόρους παραλίας πό
λεις αύτής καί Οά σάς μελαγχολήση ή δυ
στυχία, Οά σάς καταστήση δυσάρεστον καί 
δύσκολου τον βίον ή κυκλοφορία τών άπειρων 
κίβδηλων νομισμάτων, καί Οά γεννηΟή άγανάκτη- 
σις είς τήν ψυχήν σας, δταν θά ίδητε εις κάθε 
βήμα οτι κινδυνεύετε νά γίνετε θύμα ασυνειδήτου 
κλοπής καί άρπαγής.

Βεβαίως ή βόρειος Ιταλία έχει τοποθεσίας 
θελκτικός, πλοΰτος άφθονος υπάρχει εις τάς με- 
γαλουπόλεις, εις το Μιλάνον, φέρ ’ εϊπειν, ανθεί έ
ξοχος πολυποίκιλος βιομηχανία αύξανομένη άλμα- 
τικώς, καί ή πρόοδος τής ώραίας ταύτης πόλεως 
είνε καταφανής καί εις τδν πλέον αδιάφορου έπι- 
σκέπτην, είς τήν Φλωρεντίαν είς τήν πόλιν τών 
καλλιτεχνικών άναμνήσεων καί τών άπαραμίλλων 
καλλιτεχνικών μνημείων ύπάρχει τδ Fiesole, ή 
γοητευτική έκείνη τοποθεσία ή προκαλοΰσα τήν 
έντασιν τής δράσεως διά νά δυνηθή αυτή νά 
άπολαύση βαθύτερον τήν άπαράμιλλον μεγαλο
πρέπειαν ήτις άπλοΰται ουτω μαγευτική καί θέλ— 
γουσα. Άλλά είς τήν πατρίδα μας τις λησμο
νεί τοΰ Πηλείου τάς έξοχους σκηνογραφίας, τοΰ 
Ταΰγετου τδ μεγαλεϊον, τοΰ Όλυμπου τδ έπιβάλ- 
λον, τής Κερκύρας, τής όντως ώραίας νήσου, τήν 
ατελεύτητου μαγείαν ;

Έν Ελβετία έπίσης ώς καί έν Γαλλία θά εύ- 
ρητε τήν πνοήν τοΰ πολιτισμού πού μέν ίσχυράν 
καί άκμαίαν, που δέ άσθενή καί άμυδοώς έπιδοώ- 
σαν καί ποΰ άδρανή ή καί ανύπαρκτον. Καί έκεϊ 
Οά εύρετε τάς ώραίας τοποθεσίας καί έκεϊ θά σάς 
συναρπάση ή γραφικότης καί ή μεγαλοπρέπεια τών 
σκηνογραφιών,άλλά καί έκεϊ πολλάκις θά σάς κα
ταλάβη ή άνία, θά σάς άπογοητεύση ή απληστία 
θά σάς πλήξη ή μονοτονία, Οά σάς άηδιάση ή ρυ- 
παρότης καί ή άθλιότης καί Οά σάς κάυ,η νά 
άγανακτήσητε ό τσαρλατανισμδς καί ή άναιδής 
ρεκλάμα.

Ώς έκ τούτου δέον νά θεωρηθή ώς έΟνικδν κα
θήκον ή ηθική ά ναγέννησις τής Ελληνικής ψυ
χής, τής δηλητηριασμένης άπδ τάς έξωγκομένας 
καί υπερβολικός περιγραφάς, διά τής άποκαλύψεως 
τής αλήθειας παρ’ δλων έκείνων οίτινες έπισκε- 
φθέντες τήν Εύρώπην είδον μέ δμμα άμερόληπτον 
τάς προόδους, τάς απολαύσεις, τάς γοητείας καί 
τδν πολιτισμόν, άλλά καί τάς έλλείψεις καί τάς 
άτελείας τών λαών καί τών χωρών έκείνων.

ΤΑΞΕΙΔΙΠΤΗΣ

ypAnEZAI j<AI ΕΖ~^!Α2-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

Εχομεν τήν ιδέαν δτι ή άνάμιξις είς τήν πο- 
κήν, μέ φιλοδοξίαν άσχετον προς τδ κυρίως 
ν αύτών, τών διευθυνοντων τραπεζικά ίδρύ-

Δέν διεψεύσθησαν αί έλπίδες καί ή πεποίΟησις 
τών πρώτων ιδρυτών δτι ή Τράπεζα Ά&ηνών, 
οίασδήποτε καί άν ύποστή κατά τδν βίον αύτής 
περιπέτειας έκ τής μεταβολής τής Διευθύνσεως Οά 
διέλθη αύτόν άνευ κλονισμού καί θά άναδειχθή τδ 
πρώτον μετά τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τραπεζικόν 
Ελληνικόν ί'δρυμα μέ άπεριόριστον πίστιν καί μέ 
πρόοδον ζηλευτήν.

Καί βεβαίως ή δράσις, τού προκατόχου Γεν. 
Διευθυντού έξυπηρέτησε τήν άνάπτυξιν τών έργα- 
σιών καί τών κεφαλαίων τής ’Αθηναϊκής Τραπέ
ζης. Αλλά πολλάκις τά βίαια άλματα άποβαί- 
νουσιν έπικίνδυνα καί ίσως ύπήρξε περίοδος καθ’ 
ήν άνεπτύχθησαν,ούχί καί άπολύτως άβάσιμοι φό
βοι διά τδ μέλλον αύτής.

λιτι 
έ?ϊ° ν z 
ματα,είχον γεννήσει δισταγμούς καί έπιφέρη ανω
μαλίας πρδς βλάβην τών συμφερόντων τής Τρα
πέζης.

♦

Έν τώ προσώπω τού σήμερον έπαξίως διευθύ- 
νοντος τήν τύχην τής Τραπέζης Αθηνών έρχεται 
έπιβεβαιουμένη ή πρόρρησις καί ή αισιοδοξία τών 
πρώτων 'ιδρυτών αύτής, οίτινες άμέσως άπδ τής 
προλήψεώς του έν τή υπηρεσία τής Τραπέζης 
διέγνωσαν τήν ύπεροχήν αύτού, καί έθεώρησαν βα- 
σίμως ασφαλή έγγύησιν τών συμφερόντων της 
τήν συνεργασίαν τοΰ νεαρού τότε Γενικού Γραμ- 
ματέως τής Τραπέζης Αθηνών Ζαφειριού Μάτσα, 
ουτινος τά μεγάλα προσόντα άνεγνωρίσθησαν 
μετά θαυμασμού ού μόνον άπδ τδν παρ’ ήμϊν 
χρηματιστικδν κόσμον, άλλά καί είς τά μεγάλα 
τής Εύρώπης κέντρα.

Εντελώς θεωροΰμεν περιττόν νά περιγράψωμεν 
τήν ιδιοφυίαν, τήν μόρφωσιν καί τήν Οράσιν αύ
τοΰ άφ’ ής άνέλαβε τά καθήκοντα Γεν. Διευθυν- 
τού, είς ά έκλήθη, μετά τον θάνατον τού προκατό
χου αύτού, όμοφώνως ύπδ τού Συμβουλίου καί 
τής κοινής γνώμης.

Διά νά φΟάσωμεν είς συμπέρασμα τών αΐσιω- 
τέρων καί ασφαλών βλέψεών μας περί τού μέλ
λοντος τής ’Αθηναϊκής Τραπέζης δέν έχομεν παρά 
νά προκαλέσωμεν τήν προσοχήν καί έπισταμένην 
μελέτην έπί τής δημοσιευόμενης έκθέσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου κατά τήν τελευταίαν Γεν. 
τών μετόχων αύτής Συνέλευσιν, τού άληθούς καί 
αψευδούς καθρέπτου, τής δλης πορείας τής Τραπέ
ζης ήτις ύπδ τήν ίσχυράν, άκλόνητον, καί μεμε- 

τρημένην Διοίκησιν τού Γεν. Διευθυντού άσφαλώς 
καί άναμφισβητήτως έν τώ μέλλοντι θά καθέξη 
έπίζηλον μεταξύ τών μεγάλων Τραπεζών θέσιν.

Ειλικρινή συγχαρητήρια καί θαυμασμόν έκ- 
φράζομεν είς τδν πολύτιμον φίλον κ. Ζαφ. Μάτσαν 
εύχόμενοι διαρκή έπ’ άπειρον τήν δράσιν αύτοΰ 
έπ’ ώφελεία Εθνική καί τών Μετόχων.

Κ·

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΤ ΕΤΟΥΣ 1907

ΥΠΟ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Κ. ΜΑΤΣΑ 
Γενικού Διευθυντού

Προς χήν τακτικήν γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων 
της 31ης Ίανουαρίου 1908.

κύριοι Μέτοχοι,
Λαμβάνω τήν τιμήν νά ύποβάλω ει’ς τήν κρίσιν ύ- 

μών τδν γενικόν ’Ισολογισμόν τής ήμετέρας Τραπέζης 
διά τό λήξαν έτος 1907 συνοδεύων αυτόν κατά τά 
είωθότα διά συντόμου είσηγήσεως έξ ονόματος τοϋ ύμε- 

τέρου Διοικητικού Συμβουλίου.
Τό έτος 1907 ύπήρξεν έτος οξείας κρίσεως νομισμα

τικής καί επομένως δυσάρεστον ύπό γενικήν έποψιν διά 

τάς τραπεζιτικός εργασίας καί διά τήν παγκόσμιον 

χρηματιστικην δράσιν. Ήτο το τελευταΐον τής περι
όδου τών εύδαιμόνων ετών καθ ’ ήν ή άνάπτυξις πάν
των τών κλάδων τής παραγωγής καί τής κυκλοφορίας 
τοϋ πλούτου προχωρούσα δλονέν όρμητικώς έφθασεν εις 
το κατακόρυφον καί κατέληξεν έπομένως είς κρίσιν 
όξυτάτην, άρξαμένην μέν κυρίως άπό τής μεγάλης έκ- 

πτώσεως τών μετάλλων καί τών προς ταΰτα συν- 
δεομένων άξιών έν ’Αμερική, έπεκταθεϊσαν δέ έκεΐθεν 

καί έν Ευρώπη, ένθα έξεδηλώθη τό μέν διά χρηματι
κής στενοχώριας άσυνήθους καί ύψώσεως τών έπιτο- 
κίων είς ύψη είς οια πρό τριακονταετίας δέν εΐχον 
ταΰτα έξιχθή, τό δέ διά γενικού χρηματικού μαρασμού 
καί μεγάλης έκπτώσεως πάντων τών χρεωγράφων σχε

δόν άνευ έξαιρέσεως.
’Εκ τής παγκοσμίου ταύτης κρίσεως δέν έδοκιμάσθη 

ευτυχώς άμέσως ή ήμετέρα χώρα διότι ούτε ζημίαι 
έπήλθον έν Έλλάδι, οίαι συνήθως έπακολουθούσι τάς 
τοιαύτας κρίσεις, ούτε έν γένει αι οικονομικά! συνθήκαι 
τής παραγωγής καί τής κυκλοφορίας παρουσίασαν 
άνωμαλίαν τινά κατά τό διαρρεύσαν έτος 1907 καθ’ 
ο άλλως καί αί έσοδεΐαι τών προϊόντων ύπήρξαν άρ- 
κετά καλαί, καί ή τιμή τού συναλλάγματος έτηρήθη 
έντός λελογισμένων ορίων καί άνευ μεγάλων διακυμάν

σεων.

Έν τούτοις εμμέσως έπηρεάσθη, ώς είκός, καί δ ή- 
μέτερος χρηματικός καί τραπεζικός κόσμος έκ τής γε
νικής κρίσεως λόγω τού στενού συνδέσμου, τον όποιον 
έχει μέ τάς Ευρωπαϊκός άγοράς καί μέ τήν Αίγυπτον. 
Έν τή τελευταίοι ταύτη ιδίως χώρα όπου μεγάλα 
ώς γνωστόν ύπάρχουσιν Ελληνικά συμφέροντα, ή κρί- 

σις ύπήρξεν όξυτάτη, προήλθε, δέ έξ αίτιων όμοιας πε
ρίπου φύσεως καθώς καί έν ’Αμερική, ήτοι έξ ύπερ
βολικής κερδοσκοπίας άνεπτυχθείσης περί τάς είς 

καταπληκτικόν άριθμόν δημιουργηθείσας νέας παντο
ειδείς μετοχικός άξίας καί περί τά γήπεδα.

Ώς ήτο έπόμενον, έφ’ δσον μέν έξηκολούθουν νά πα- 
ρέχωνται άφειδώς αί πιστώσεις ύπό τών έγχωρίων 
Τραπεζών καί ύπό τών έν Εύρώπη,ή κερδοσκοπία αύτη 
έξηκολούθει μέ άπεριόριστον αισιοδοξίαν άχαλίνωτος 
καί όρμητικη νά ώθή καί τάς άξίας καί τά γήπεδα 
είς δυσθεώρητα ύψη, όταν δ’ αίφνιδίως άπεκόπησαν αί 
πιστώσεις έξ Εύρώπης, αί δέ Τράπεζαι προϊδούσαι τήν 

καταιγίδα περιέστειλαν τόν κύκλον τής έργασίας των 
καί έζήτησαν όπίσω τό χρήμά των, έξερράγη μέ οξύ

τητα όμοίαν τής όποίας δέν είδε ποτέ ή Αίγυπτος.
Εύτυχώς δμως αί ζημίαι έκ τής κρίσεως δέν έβλα

ψαν ούδ’ ήδύνατο νά βλάψωσι τό παράπαν τήν παρα
γωγήν τής χώρας, δέν έθιξαν δέ ή έπ’ έλάχιστον τό 
έμπόριον καί τάς Τραπέζας αίτινες ειχον λάβη έγκαί- 
ρως τά μέτρα των, οΰτω δέ κατωρθώθη νά μ.ή έπη- 
ρεασθή σχεδόν παντελώς ή οικονομική άνάπτυξις καί 

ή εύρωστία τής πλούσιας ταύτης χώρας.
Είς κρίσιν, άν όχι έπίσης όξείαν, άλλ’ ούχί όλιγώ- 

τερον σοβαράν εφερον αί περικοπαί τών έν Ευρώπη 
πιστώσεων καί ή σπάνις τού χρήματος είς τάς έν Τουρ
κία άγοράς, αίτινες ετυχεν έπί πλέον νά εύρεθώσιν έ- 
ξησθενειμέναι άπό έπιζημίους κερδοσκοπίας έπιτοπίων 
άξιών καί άπό άτυχεΐς έσοδείας τών προϊόντων, είς 
τρόπον ώστε δέν ήτο δυνατόν νά εχωσι τήν άντοχήν 

τής Αίγύπτου.
Διήλθομεν λοιπόν έτος γενικής κρίσεως είς όλα τά 

έκτος τής Ελλάδος κέντρα, είς τά όποια ένδιαφέρεται 
ή ήμετέρα Τράπεζα, τούτο δέ σάς έξηγεϊ έν μέρει καί 
τάς ύπέρ τό σύνηθες δριον παρουσιασθείσας ζημίας, 
τών οποίων τήν άπόσβεσιν σάς προτείνομεν διά τού 
ύπό κρίσιν ’Ισολογισμού. Έν τή άποσβέσει ταύτη τό 
Συμβούλιόν σας, συνεχίζον το άπό τού παρελθόντος 
έτους έγκαινιασθέν έκκαθαριστικόν έργον, έκρινεν άνα- 
γκαΐον νά περιλάβη καί διαφόρους άλλας ζημίας προ- 
ερχομένας έκ προηγουμένων χρήσεων καί δή κατά τό 

πλεΐστον έκ τής συγχωνεύσεως τής Βιομηχανικής 
Τραπέζης, αίτινες δέν ειχον άποσβεσθή κατά την ένερ- 
γηθεΐσαν διά τού προηγουμένου ’Ισολογισμού εκκαθα- 
ρισιν, διότι τότε δέν ήσαν άκόμη πραγματοποιημέναι.

Τό έργον τής γενναίας ταύτης άποσβέσεως κέκλη- 
ται νά συμπληρώση, έάν καί έφ’ όσον ήθελε παραστή
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153τοιαύτη ανάγκη, τό εκ Χρ. 500,000 έκτακτον άπο- 
θεματικον, τοϋ οποίου τον σχημ.ατισμόν ένομίσαμεν 
φρόνιμον νά σάς προτείνωμεν έκ τών τοϋ λήξαντος 
έτους κερδών,έχοντες ύπ’ όψει, ότι ή κρίσιςέν Αίγύπτω 
καί Τουρκία παρά τά άπό της άρχής τοϋ 1908 πα- 
ρουσιαζόμενα έμφανή σημεία ούσιώδους βελτιώσεως της 
καταστασεως, δεν παρήλθεν άκόμη όριστικώς καί ότι 
κατά την γνώμην τοϋ Συμβουλίου σας μέ τοιαύτην 
κρίσιν ένεδεικνύετο δι ’ εφέτος μετριωτέρα διανομή με
ρίσματος πρός ένίσχυσιν της Τραπέζης κατά τρόπον 
άσφαλίζοντα αύτήν άπό παν άπρόοπτον.

Περί τών κερδών τοϋ 1907 πρέπει νά προσθέσω πρός 
όιαφώτισιν ύμών, ότι ταΰτα προήλθον έξ ολοκλήρου 
σχεδόν άπό τάς τακτικάς έργασίας της Τραπέζης, ήτοι 
οί/νΟ τάς εργασίας συναλλαγιζατος, άπο προ»Λ7)θείας, 
τοκομερίδια του χαρτοφυλακίου μας καί τόκους, οιτι- 
νες κυρίως έσημείωσαν ίκανώς σπουδαίαν έπαύξησιν 
καί διότι τό λήξαν έτος ήτο τό πρώτον κατά τό όποιον 
ή I ραπε,α ειργασθη με συμπεπληρωμένον τό κεφά- 
λαιόν της εις δρ. 40,000,000, άλλά καί διότι ένεκα 
τής γενικής χρηματικής στενοχώριας είργάσθημεν 
σχεδόν πανταχοϋ όπου ειμεθα εγκατεστημένοι μέ ύ- 
φηλα επιτόκια, ατινα ούτως ήλθον είς μερικήν άνα- 
κούφισιν τής έπί τών έργασιών μας έπιβλαβοϋς έπι- 
δράσεως τής γενικής τοϋ έτους τούτου καχεξίας.

Τά άποτελέσματα ταΰτα άποδεικνύουσιν έμπρά- 
κτως δτι αί εργασίαι τής Τραπέζης προώδευσαν ό- 
μαλώς παρά τήν δεινήν κρίσιν, ήτις φυσικώ τώ λόγω 
έπέβαλλεν ήμϊν πανταχοϋ περισυλλογήν. Ουτω δ’ αν 
ριφητε έν βλέμμα εις τον συνοδεύοντα τήν παρούσαν 
συγκριτικόν πίνακα, θέλετε παρατηρήσει, δτι οί δύο 
σπουδαιότεροι μας κλάδοι, ήτοι ό τών εισπράξεων 
γρ*μμ«τιων και ο τών καταθέσεων, παρουσιάζουσιν 
άξιολογωτάτην πρόοδον, διότι ό μέν πρώτος δεικνύει 
σύνολον είσπραχθέντων γραμματίων δραχ. 135,375, 
223 άπεναντι 108,991,928 τοϋ προηγουμένου έτους 
καί απέναντι 71,897,770 τοϋ 1905, αί δέ κατα
θέσεις δεικνυουσι τή 31 Δεκεμβοίου ύπόλοιπον δραχ. 
78,288,814 έναντι δραχμών 69,430,635, είς άς 
άνήρχετο τό ύπόλοιπον αύτών τή 31 Δ)βρίου 1906.

Ή αύξησις αύ’τη τών καταθέσεων εινε καθ’ έαυ- 
την άςία πολλής προσοχής, άλλ ’ ή σημασία αύτής 
^ςαιρεται ετι μάλλον όταν λαβητε ύπ’ οψιν, δτι είς 
περίοδον οξείας χρηματικής στενοχώριας, οΐα ήτο ή 
τήν οποίαν διηρχόμεθα κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν 
έκλείετο ό ’Ισολογισμός, εινε πολύ φυσικόν ν’ άπο- 
σύρωνται πολλαί καταθέσεις έκ τών Τραπεζών, ΐνα 
τραπώσι πρός αλλας επωφελεστέρας τοποθετήσεις είτε 
προς πορισμον μείζονος έπιτοκίου είτε πρός άπόκτη- 
σιν άξιών εις συμφερούσας τιμάς συνεπεία τής χρη- 
ματιστικής κρίσεως.

Άντιθέτως ό πίναξ τής κινήσεως ταμείου καί άγο- 
ραπωλησιών συναλλάγματος δείκνυσιν είς άμφοτέ-

ρους τους κλάδους τούτους μικράν μείωσιν εύεξήγη- 
τον εκ τοϋ περιορισμού τών συναλλαγών τόν όποιον 
κατέστησεν άναγκαϊον ή περίοδος τής κρίσεως.

Περιορισμόν θέλετε παρατηρήσει ομοίως, Κύριοι, 
και εις τους παντοειδείς ηγγυημένους λογαριασμούς 
μας, τών όποιων αι τρεις κατηγορίαι παρουσιάζουσι 
κατα τον ύπο κρίσιν Ισολογισμόν ολικόν ύπόλοιπον 
δρ. 90,695,122,73 άπέναντι ποσού δρ. 93,663, 
530,21 εις το όποιον άνήρχετο τή 31 Δεκεμβρίου 
1906 το άθροισμα τών αύτών τριών μεοίδων.

Αι προεξοφλήσεις και τά δάνεια έπί ένεχύρω πε
ριστρέφονται άντιθέτως περί το αύτό έπίπεδον, πα
ρουσιάζουσι μάλιστα καί έλαφράν έπαύξησιν.

'Π μερίς τών κτημάτων Τραπέζης παρίσταται 
ηλαττωμενη κατά δρ. 150,000 περίπου όφειλομένας 
εις την εν τώ μ.εταξύ πραγματοποιηθεϊσαν πώλησιν 
ακίνητων τινών τής Γραπεζης. Αί προσπάθειαι ήμών 
τεινουσιν όπως ολίγον κατ* ολίγον έκποιήσωμεν πλήν 
εκείνων ατινα χρησιμεύουσι δι’ έγκαταστάσεις γρα
φείων μας και τά λοιπά άκίνητα τής Τραπέζης, 
άτινα, καθώς γνωρίζετε, περιήλθον αύτή κατά τό 
πλεϊστον εκ τής συγχωνεύσεως τής Τραπέζης Βιο
μηχανικής Πίστεως.

Άντιθέτως ή μερίς τών έγκαταστάσεων παρουσι
άζει επαυξησιν δρ. 119,000 περίπου, οφειλομένην τό 
μεν καί κυρίως είς μεταρρυθμίσεις καί έπαυξήσεις 
τών ήμετερων έν Κωνσταντινουπόλει, ’Αλεξάνδρειά 
και Καιρω εγκαταστάσεων, καταστάσας άπαραιτή- 
τους εκ τής όσημέραι αύξούσης κινήσεως τών είς τά 
κέντρα ταυτα εργασιών μας, το δέ ώς επόμενον καί 
εις τά τρία νέα Πρακτορεία τής Τραπέζης, άτινα 
ετεθησαν εις λειτουργίαν κατά το λήξαν έτος έν Χαρ
τούμ, Ρεθύμνη καί Λαβάλλα. Έπί τών δαπανών έγ- 
καταστάσεως προτείνεται ύμϊν ή συνήθης άπόσβεσις 
εκ 10 ο/ο περίπου.

Έπαύξησιν έκ Δρ. 5,000,000 περίπου παρουσιά
ζουσι κατά τόν ύποβαλλόμενον ’Ισολογισμόν αί δύο 
περιλαμβανουσαι το Χαρτοφυλάκιον τής Τραπέζης με
ρίδες, αΐτινες άνέρχονται όμοϋ είς Δο. 18,631, 
911,61.

Ο καταρτισμός τοϋ Χαρτοφυλακίου μας έπί τοϋ 
ολου περίπου ο ίδιος όπως και κατά τά προηγούμενα 
ετη, ή δ’ έπαύξησις, ής έμνημύνευσα άνωτέρω, οφεί
λεται κυριότατα εις πλουτισμόν τοϋ χαρτοφυλακίου 
μας διά χρεωγράφων, τών τελευταίων δανείων τοϋ 
Κράτους, ήτοι άφ’ ένός μέν τοϋ Δανείου τής Εθνι
κής Άμύνης τών φρ. χρ. 20,900,000.
εις το όποιον, συνομολογηθέν λήξαντος τοϋ έτους 1 906 
υ.,ο .ής Εθνικής I ραπεζης τής Ελλάδος, συμμετέ- 
σχε και ή ήμετέρα 1 ράπεζα δι ’ έαυτήν καί τούς 
φίλους της διά τό τέταρτον περίπου, άφ’ ετέρου δέ 
τοϋ Γεωργικού Θεσσαλικοϋ Δανείου τών δρ. 10,000, 
000 τό όποιον έκυρώθη διά τοϋ Νόμου ΤΣΕ' τής

άφωσιωμ.ένου ’Επιτελείου, το όποιον με περιστοιχίζει 
έν τε τώ Κεντρικό» καί τοϊς 'Γ)μασιν, ήδυνήθην νά 
ύπερπηδήσω τάς δυσχερείας ταύτας, κολακεύομαι δε 
νά πιστεύω, ότι ού μόνον συνεκράτησα έν προόδω την 
Τράπεζαν, άλλά καί άρκούντως ικανοποιητικά άπο
τελέσματα σάς παρουσιάζω εν σχεσει προς τάς δυσ
χερείς συνθήκας, ύπο τάς όποιας ειργασθημεν κατά το 
λήξαν έτος 1907.

Τά άποτελέσματα ταΰτα σάς έπιτρέπουσιν ού μό
νον νά έγκρίνητε τάς οποίας σάς προτεινομεν αποσβέ
σεις κατά τήν κράτησιν τοϋ έκ δρ. Γ 00,000 έκτα
κτου άποθεματικοϋ, άτινα μέτρα θεωροϋμεν άναγκαια 
δι ’ οϋς έξεθέσαμεν ύμ.ϊν λόγους, άλλά καί τάς αλλας 
κρατήσεις, τάς οποίας βλεπετε εν ττρ χρεώσει τής με- 
ρίδος «Κερδών καί ζημιών» διά φόρον έπιτηδεύματος, 
φόρους καί χαρτόσημον Ελληνικού και Γαλλικού Δη
μοσίου, διά τήν ύπηρεσίαν τών ύπολειπομένων εν κυ
κλοφορία ομολογιών τής Τραπέζης και ύπερ του τα
κτικού άποθεματικοϋ κεφαλαίου συμφώνως τώ άρθρω 
45 τοϋ Καταστατικού.

’Αφού άφαιρεθώσι πάντα ταΰτα έκ τοϋ συνόλου 
τών προκυψάντων καθαρών κερδών, άπομενουσιν άκόμη 
πρός διάθεσίν δρ. 3,823,437,66. Εκ τούτων η γνώμη 
τοϋ Συμβουλίου σας είνε όπως δρ. 3,600,000 χρησι- 
μοποιηθώσιν ώς μέρισμα, άπέναντι τοϋ οποίου κατε- 
βλήθησαν ήδη διά τήν α' εξαμηνίαν δρ. 4 κατά με
τοχήν, καταβληθήσονται δέ διά τήν β' εξαμηνίαν έ- 
τεοαι δρ. 5 καθαραί φόρου καί χαρτοσήμου.

Τούτου δεκτού γενομένου, δέον, συμφώνως τώ Κα
ταστατικό», νά διατεθώσι δρ. 72,000 είς άμοιβην τοϋ 
Συμβουλίου σας καί δρ. 18,000 ύπέρ φιλανθρωπικών 
σκοπών, θά άπομείνωσι δέ περίσσευμα δρ. 133,437,66, 
αΐτινες προτεινομεν νά μετενεχθώσιν εις νεον.

Τών προτάσεων ήμών τούτων συνιστά υμϊν την πα
ραδοχήν τό Συμβούλιον σας, το οποίον προηλθεν εις 
ταύτας μετά λεπτομερή τών πραγμάτων μελέτην και 
έκτίμησιν. ’Αφού άκούσητε προσθέτως και την γνώ
μην τών κυρίων Ελεγκτών σας, θά έχητε πλήρη 
τά στοιχεία όπως κρίνητε τό έργον ήμών και άπαλ- 
λάξητε ημάς, άν κρίνητε, άπό τής ευθυνης επί τή 
μέχρι τοΰδε διαχειρισει.

Μετά τον θάνατον, ού προ ολίγου εμνησθην, τοϋ 
προσφιλούς ήμϊν Διευθυντοϋ και Προέδρου του Διοικ. 
Συμβουλίου Μ. Ίορδανοπούλου, παρίστατο άνάγκη, 
όπως καί έν τω Συμβουλίω και εν τη Διευθυνσει 
τής Τραπέζης λάβωμεν μέτρα διά την αναπληρωσιν 
αύτοϋ. Καθ’ ό,τι άφορά τήν Διεύθυνσιν, γνωρίζετε 
ήδη έκ τών προτάσεων άς ύπεβάλλομεν υμϊν, και τάς 
όποιας ένεκρίνατε κατά την έκτακτον I ενικήν Συνε- 
λευσιν τής 12ης Νοεμβρίου 1907, ποϊαι ήσαν αι 
έπικρατήσασαι παρ’ ήμϊν σκέψεις, συνέπεια τών ο
ποίων έψηφίσατε τήν τροποποιησιν τοϋ άρθρου 27

1 8ής ’Απριλίου 1 9θ7, συνωμολογήθή δέ, ώς γνωστόν, 
χάριν άποκλειστικώς τοϋ συνοικισμού τών προσφυγών 
έν Θεσσαλία, μεταξύ τοϋ Έλλην. Δημοσίου καί τών 
Τραπεζών Έθν. τής Ελλάδος, Ίονικής, Άνάτολι- 

xotl τίς τψ-ετερας, συ»Λ[ζετασχουσ7ίς εις οέυτο ζ<χτ<χ 
τό πέμπτον, ήτοι δίά δρ. 2,000,000. ΙΙεραιτέρω ο
φείλεται ή σημείωθεϊσα έπαύξησις τοϋ χαρτοφυλα
κίου μας είς τήν έξαγοράν ίκανών άκόμη ομολογιών 
τής ήμετέρας Τραπέζης, τών οποίων τον κυκλοφο- 
ροϋντα άριθμόν προσπαθούμε'? κατά το δυνατόν νά περι- 
στείλωμεν διά άγορών,—είς τήν προέκτασιν 650 ομο
λογιών τοϋ νέου είς χρυσόν δανείου τής Ελληνικής 
’Ηλεκτρικής Εταιρείας — καί εις τάς συμμετοχας, 
τάς οποίας άνελάβομεν είς τάς άπο κοινού μετά τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Έλλαδος ιδρυθεισας Εταιρείας 
Γενικών ’Αποθηκών καί τής Διώρυγος τής Κόρινθου.

Αί άλλαι ήμών συμμετοχαί είς διάφορους εγχω
ρίους έπιχειρήσεις είσίν ύμιν γνωσται άπό άπολογισμους 
προηγουμένων ετών, δεν εχω δε σχετικώς πρός ταύτας 
ή νά σάς βεβαιώσω ότι πάσαι αι εργασίαι αυται, εις 
άς ένδιαφέρεται ή ήμετέρα Τραπεζα και μεταξύ τών 
όποιων ποωτεύουσαν θέσιν κατέχουσιν ή Εθνική Ασφα
λιστική Εταιρία, τό Ελληνικόν Μηχανοποιεϊον Βα- 
σιλειάδης, ή Προνομοιοϋχος Εταιρεία προς προστα
σίας τής σταφίδος,καί ή Έλληνικη Εταιρεία ()ινων 
καί οινοπνευμάτων βαδίζουσι καλώς και υπόσχονται 
ικανοποιητικά άποτελέσματα, δικαιοϋντα και τους 
κόπους, είς οϋς ύποβάλλονται προσωπικώς τά μέλη 
τοϋ Συμβουλίου σας, χάριν τών έργασιών τούτων.

Διά τών άνωτέρω έχετε σύντομον, άλλ ικανώς σαφή 
εικόνα τής δράσεως τής ήμετέρας Γραπεζης κατά τό 
λήξαν έτος, όπερ ύπήρξε και τό πρώτον τής εμής δια- 
χειρήσεως. Θά όμολογήσητε βεβαίως, οτι ή πρώτη 
αΰτη περίοδος τής διαχειρήσεώς μου δεν ύπήρξεν ευ
χερής διότι πλήν του ογκου τής ευθυνης και τής ερ
γασίας, ήν άνελάμβανον, και τής πλήρους αναδιοργα- 
νώσεως καί τακτοποιήσεως τών διάφορων τής Γραπε
ζης ύπηρεσιών, είς ήν έπεδόθην, είχον ευθυς εξ άρχής 
νά παλαίσω προς δυσχερείας παντοειδείς καί μεγάλας 
νά ύπηρετήσω δ’ έπί πλέον διά πρώτην φοράν ολό
κληρον τό έκ 40,000,000 συμπληρωθέν κεφάλαιον τής 
Τραπέζης- έν μέσω τοσούτων δυσχερών περιστάσεων ευ- 
ρεθείς, είχον προσέτι θλϊψιν νά βλέπω ευθυς μεν άπο 
τών πρώτων μηνών τοϋ λήξαντος έτους σοβαρώς δεινου- 
μένην τήν ύγείαν, κατά Σεπτέμβριον δε νά ιδω επϊλ- 
θόντα καί τον θάνατον τοϋ προσφιλούς μοι συναδέλ
φου Μιλτιάδου Ίορδανοπούλου, επί την πολύτιμον 
συνδρομήν τοϋ οποίου πάντες γνωρίζετε πόσον έβασι- 
ζόμην, όταν άνελάμβανον τήν Γενικήν Διεύθυνσιν τοϋ 
ήμετέρου ιδρύματος, δι’ ής με ετιμησατε.

Εύτυχώς διά τής πολυτίμου συνδρομής τών άγα- 
πητών μοι έν τώ Συμβουλίω συναδέλφων ώς καί τοϋ
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τού Καταστατικού τής Τραπέζης, κατά τρόπον δί- 
δοντα ήμϊν την ευχέρειαν της άναλόγως τών άναγ
κών της ύπηρεσίας διανομής αύτής μεταξύ πλειόνων 
Διευθυντών ή 'Υποδιευθυντών.

Το Συμβούλιον σας, έχον ύπ’ όψεΐ, ότι παρ’ ό- 
λην την φιλοπονίαν καί ικανότητα τοϋ τε Διευθυν- 
τοϋ της Τραπέζης κ. Δ. Ήλιοπούλου, καί τοϋ ύ- 
ποδιευθυντοϋ κ. Σπ. Ξουρή, ή διεύθυνσις είχεν α
νάγκην ενισχυσεως, εποιήσατο άμέσως χρήσιν τοϋ 
δικαιώματος, ό περ παρεΐχεν αύτώ τό μνησθέν άο- 
θρον, 27 τοϋ Καταστατικού, ώς έτροποποιήθη, προσ- 
λαβον δύο έτι Ύποδιευθυντάς, τούς κυρίους Γ. Κα- 
τσελιδην, τραπεζίτην καί Πρόεδρον τοϋ Χοηαατι- 
ρίου ’Αθηνών, καί Δ. Μπέμπην, οίτινες, άναλαβόν- 
τες άμέσως τά καθήκοντα των, συνεπλήρωσαν λίαν 
επιτυχώς την Διεύθυνσιν, δυναμένην ούτω νά παρέχη 
ήμιν άληθώς πολυτίμους ύπηρεσίας, ενώ συγχρόνως 
διά της διαρρυθμίσεως ταύτης τών πραγμάτων κα- 
τωρθώθη ού μόνον νά μη έπέλθη έπαύξησις τών γενι
κών εξόδων της Ί ραπεζης, άλλά τουναντίον μάλιστα 
καί άξία λόγου οικονομία·.

Οσον αφόρα ες άλλου το Συμβούλιον, είς μέν την 
προεδρίαν και αντιπροεδριαν υπεδείχθησαν άμέσως 
ομοφώνως, οι παλαιοί σύμβουλοι καί πολύπειροι ήιιών 
συνεργάται, κύριοι Σ. Φραγκιάδης καί Ίω. Μπό- 
τασις, νέοι δε σύμβουλοι εξελέγησαν έπίσης ομοφώ
νως ό διευθυντής της Τραπέζης κ. Δ. Ήλιόπουλος, 
και ο αξιότιμος κ. Δημ.. Ευγενίδης, τραπεζίτης.

Οταν δέ, λήγοντας τοϋ ’Οκτωβρίου, ό άπό ικα
νών οδη ετών διατελων σύμβουλος της Τραπέζης 
και επίτιμος πρόεδρός του Συμβουλίου αύτης κ. Ε. 
Dreux, ενεκεν ύπερβολικοϋ γήρατος παρητήθη της 
παρ ήμιν θέσεώς του, άποδεχθέντες μετά λύπης τήν 
παραιτησιν ταύτην, εςελεξαμ.εν εις άντικατάστασιν 
αύτοΰ σύμβουλον τής Τραπέζης, τόν μαρκήσιον δέ 
Ρεβερσώ, πρώην πρεσβευτήν τής Γαλλίας έν Καίρω, 
Μαδρίτη) και Βιέννη, σύμβουλον δέ τής Banque de 
Γ Union Parisienne μεθ’ ής μας συνδέουσι πάν
τοτε οΐ αύτοί συνεργασίας καί φιλίας δεσαοί.

Εν τώ προσώπω τοϋ μαρκησίου δέ Ρεβερσώ τό 
Συμβούλιον σας ηύτύχησε νά άποκτήση συνεργάτην 
άληθώς διακεκριμένον έπίσης δ’ εύρε συνδρομήν πο
λύτιμον και παρά τών κυρίων Δ. Ήλιοπούλου καί 
Δ. Εύγενίδου. Πέποιθεν επομένως ότι, τήν έκλογήν 
τών τριών τούτων προσώπων θέλετε περιβάλη καί 
ύμεις διά τοϋ κύρους σας.

Συμφώνως τή δημοσιευθείση διακηρύξει έχετε νά 
προβήτε προσέτι και εις την εκλογήν τεσσάρων Συμ
βούλων πρός άντικατάστασιν τών Κυρίων Στ. Φραγ- 
κιαδου, Επ. Εμ.πειρικου, Ίω. Βαλαωρίτου καί 
Δημ.. Ηλιοπούλου, τών οποίων λήγει ό χρόνος τής 
υπηρεσίας, επί πλέον δε και εις την έκλογήν νέων 
ελεγκτών, τακτικών και παραπληρωματικών διά τό 
τρέχον έτος 1908.

Έν Άϋήναις τή 30 ’Ιανουάριον 1908.

’Εντολή τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Γενικός Διευθυντής

Ζ· Κ ΜΑΤΣΑΣ

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΤ ΛΙΒΑΔΑ

Ο δεινός ‘Ελληνιστής και συντάκτης τής 
«Κλειοΰς» αείμνηστος Λιβαδας, οστις ήτο έπίσης 
εις τών άγγλομα&εστέρων Ελλήνων, άπέστειλε 
προς τον κ. Μιχαήλ Δαμιράλην τήν έπομένην 
επιστολήν ήν δημοσιενομεν διά τήν φιλολογικήν 
αυτής αξίαν.

Φίλε Διιιιιοάλιι, 

Χάριτας ούτε μικράς, ούτε ύλίγας οφείλω καί 
ομολογώ τη ύμετέρα έμμελεία καί αγάπη, έπί 
τε τη εύμενεΐ άναμνήσει καί έπί τή φιλόφρονι 
αποστολή τής οευτέρας τοΰ ’Λμλέτοό έκοοσεως. 
I αυτήν μετ’ έπιστασίας οιεξελθεύν, συνειοον οιους 
και οσους ύπέστητε κόπους, όπως έρμηνεύσητε 
πιστώς άμα καί τρανώς το μέγιστον δημιούργημα 
τής ανθρώπινης οιανοίας. Αι άπηρχαιωμέναι λέ— 
ςεις καί αί διάφοροι γραφαί δέν είνε αί μόναι λε- 
γόμεναι cruces interpretum· Έκαστον έθνος έν 
τή πρώτη ήλικία λαλεΐ γλώσσαν πτωχοτάτην, 
οι ής έκφράζει πράγματα ψηλαφητά καί καθόλου 
είπεϊν αισθητά, αναπτυσσόμενου δέ σύν τώ χρόνω, 
άλλ άμοιροΰν όρων άρμοδίων, μεταφέρει τάς λέ
ξεις τών αισθητών έπί τά μή αισθητά καί όλως 
νοητά· εντεύθεν δέ οί έν τή ρητορική καί τή 
ποιήσει καλούμενο,, τρόποι, αί μεταφορα'ί, αί με- 
τωνυμίαι, αί συνεκδοχαί κλπ. Ή άρχή καί ή γέ- 
νεσις τών σχημάτων τούτων μετ’ όλίγον λτ- 
σμονεΐται· οι καθιερωθεντες ήδη όροι, οί κυοίως 
ες ένΟείας προκυψαντες, υπολαμβάνονται πλουτι
σμοί καί καλλωπισμοί τής γλώσσης έπί τοσοΰτον, 
ώστε καί θεολόγοι κατόπιν καϊ φιλόσοφοι καί 
καλλιτέχναι συνήθως καί βεβουλευμένως κατα- 
βιβάζουσι τά νοητά είς τήν σφαίραν τών αισθη
τών καί πλάττουσιν αριστουργήματα άνυπέο- 
βλητα και ανέφικτα. 1 ο φαινόμενου τοΰτο έρμη— 
νεύων ό πολύς Κυντιλιανδς έγραφε «si antiquum 
sermonem nostro comparemus paene jam, 
quidquid loquimur figura est». Κορυφαίοι ύπδ 
τήν έποψιν ταύτην όμολογοΰνται Αισχύλος καί 
—αικσπήρος, σφυ^ηλατοΰντες πολλαχοΰ μίαν μό
νην έννοιαν διά δύο καί δη καί διά τριών πάντη 
οιαφορων^ τροπών και μεταφορών, χρηζουσών 
άληθους οηλιου κολυμβητοΰ. Shakspeare, in the 
superabundance ol his thoughts makes one me
taphor run into another. Παραπλήσια χωρία 
είνε τά πάντων μάλιστα δυσερμήνευτα, διότι ή 
γλώσσα, είς ήν μεταφράζεται ό ποιητής, στερεί
ται παρομοίων ή συγγενών μεταφορών, έχει δέ 
άλλας πάντη αυτή ίδιαζούσας.

Τάς ουσχερειας ταύτας κατεβάλετε Ύμεις, σε
πτέ μοι κ. Δαμιραλη, έπιτυχώς, έστι μέν δπου 
άντικαταστησαντες αντί τών αγγλικών συνήθεις 
^■λληνικας, εστι ο οπού έν εϊοει σημειώσεως έρ-

υ-τνευσαντες κατα γραμαα το κείμενον και πολυ- 
τροπως οιαφωτισαντες αυτό.

Ούτω δή το ύμέτερον έργον πρόκειται σκοπι- 
μώτατον βοήθημα τοΐς φιλότιμουμένοις νά μελε- 
τήσωσι καί νοήσεοσιν αύτδ τδ κείμενον. Επι του- 
τοις συγχαίρω ύμϊν έκ καροιας ειλικρινούς.

' YflftFQOi
Ο ΛΙΒΑΔΑΣ

Η ΠΡΏΤΗ ΔΙΚΗ ΘΏ (THAW)
ΕΝ ΤΩι ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΩ’ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

Βραχεία παρατήρησις, περί τής εκλογής τών ενόρ
κων κατά τήν δευτέραν συζήτησιν τής δίκης Θώ έν 
Νέα Ύόρκη, γενομένη έν τινι τών τελευταίων παρ 
ήμϊν φύλλων μοί έδωκε τήν άφορμήν νά έκθέσω έν συν- 
τόαω τά κατά τήν πρώτην συζήτησιν αύτής, ,ήν εκ 
περιέργειας έπαγγελματικής παρηκολούθησα είς τάς 
εφημερίδας τής Νέας Ύόρκης «The Globe» και 
«The New Uork Times», δημοσιευσάσας τα έστε- 
νογραφημένα πρακτικά, εικόνας διαφόρους των μετα- 
σχόντων οπωσδήποτε τής δίκης, αγορεύσεις κλπ. II 
δίκη ήτο, ώς πκν τό έν ’Αμερική, άληθώς μεγάλη, 
ή δε δημοσία γνώμη έλαβε ζωηρόν ενδιαφέρον εν α·’ήτώ 
όχι μόνον, διότι ή κατηγορηθεϊσα ύπόθεσις ήν αύτή 
καθ’ έαυτήν ένδιαφέρουσα εςοχως, κατατασσομενη με
ταξύ τών κληθέντων crimes passionnels, άλλά καί 
διότι τά πρόσωπα τοϋ παθόντος καί τοϋ κατηγορου
μένου ήσαν λίαν γνωστά έν τή κοινωνία. Λέγουν 
οτι αί μέν δαπάναι τής κατηγορίας άνήλθον (ένορκοι, 
αάρτυρες, πραγματογνώμονες κλπ.) εις 100,000 δολ- 
λάοια; αί δέ “τής ύπερασπίσεως είς 400,000 δολ- 
λάρια. Ή συζήτησις διήρκεσε τρεις περίπου μήνας.

Είνε γνωστοτάτη ή κατηγορία. < > Harry Ken
dall Thaw, πλουσιόιτατος νέος εκ τής πόλεως Pit
tsburg, έφόνευσεν εν Νεα 1 όρκη και δη εν τώ 
Roof Garden τοϋ Madison Square τόν άρχιτέκτονα 
Stanford White τήν 25 ’Ιουνίου 1906, διότι ό 
δεύτερος παρηκολούθει την συζυγον τοϋ πρώτου, μ=.θ 
ής πρό τοϋ γάμου είχεν ήδη ποιάν τινα σχέσιν, περί 
τής οποίας κατωτέρω έσται ό λογος.

Τήν 21 ’Ιανουάριου 1907 συνήρχετο τό ορκωτόν 
δικαστήριον έν τώ Κακουργιοδικείω (Criminal Buil
ding) τής Νέας 'Ίορκης διά νά δικαση την υποθε- 
σιν. Καί ή μέν ταχύτης τής έκδικάσεως δεν εινε άμε- 
ρικανική βεβαίως* οι δε ειδικοί κανόνες περί της ’εκ
λογής τών ένορκων, οί τεθέντες έν τώ νόμω τοϋ 1901, 
δέν φαίνεται οτι έξεπλήρωσαν τελείως τάς προσδοκίας 
τής κατηγορίας. Οί ένορκοι έκλέγονται άπο ύπαλλη- 
λον έπί τούτω διωρισμένον (commissioner of ju- 
rors), οστις οφείλει προηγουμένως νά εςεταση έκα
στον έξ αύτών προσωπικώς, άν άναγνωρίζη τόν «άγρα- 
φον νό’Λον» (unwritten law), αν εχη ώοισ’Λένην ζδη 
γνό|ΛΎ)ν τνεθι ττ(ς ττοιντ(ς του θανοίτου, xat εάν οεν εινε 
ήδη προκατειλημμένος είτ’ εκ τής εν ταις εφημερισιν 
άναγνιοσεως είτ* ες άλλων λόγων. Διά τούτο τά μέ
γιστα μέν άνταποκρίνεται είς τον πόθον τοϋ είναι τον

ένορκον άπροκατάληπτον, άλλά καί κατ’ εξοχήν δυσ
χερής έστιν ή συγκρότησις. Σημειωθείτω οτι τούτο 
είνε τό διά τοϋ νομ.ου τοϋ 1901 κεφ. 602 καθιερω- 
θέν «ειδικόν ορκωτόν δικαστήριον», ένώπιον τοϋ οποίου 
φέρονται σπουδαιαι και δυσχερείς δικαι, χρήζουσαι 
έξαιρετικών έγγυήσεων, είτε τή αιτήσει τής εισαγγε
λίας είτε τή αιτήσει τής ύπερασπίσεως, κρινομένη 
ύπό τοϋ δικαστηρίου, όπερ, άν εύρη άναγκαίαν την 
συγκρότησιν τοϋ «ειδικού ορκωτού δικαστηρίου» προσ
διορίζει τούς κλητευτέους ένορκους καί τόν χρόνον τής 
δίκης. Άλλ’ ή δίκη αϋτη άκριβώς έρριψε σφοδράς 
άαφισβητήσεις περί τοϋ επιτυχούς και λυσιτελούς του 
θεσαοϋ περί ειδικού ορκωτού δικαστηρίου. (Λεπτομε
ρέστερες βλ.έντώ βιβλίωτοϋ Birdseye, The revised 
statutes, and general laws of the state of New- 
York, 3η έκδοσις 1901 έν λ. Jury καί τό έν τώ 
New-York Herald (Κήρυκι τής Νέας Ύόρκης) τής 
25 Ίανουαρίου 1907 σελ. 4 άρθρον τοϋ Ρολάνδου 

Molineux).
Τό δικαστήριον τών συνέδρων απαρτίζει εις μονος, 

δικαστής, έννοεΐται δέ ότι ύπαρχει είσαγγελεύς και 
γραμματεύς (clerk of the court). 'Ο δικαστής ούτος 
προσδιορίζεται τή μερίμνη τής Εισαγγελίας, όπερ τά 
μάλιστα έπικρίνεται. Είχον κληθή 200 ένορκοι,άπου- 
σίασαν 20, τιμωρηθέντες ύπό τοϋ δικαστοϋ — όνόματι 
Fitzgerald -διά προστίμου 100 δολλαρίων. Ο Εισαγγε- 
λεύς (District attorney) Jerome είχε παρ’έαυτώ βοη
θόν τόν αντεισαγγελέα (Distict attorney assis tant) 
Garvan. "Εξ συνήγοροι ύπερήσπιζον τον κατηγορου- 
νον, αεταξύ τών οποίων ο διάσημος ες Αγιου Φραγ
κίσκου δικηγόρος Delmas, διηύθυνεν, όλίγον μετά τήν 
εναρξιν τής διαδικασίας μέχρι τέλους, την ύπερασπι- 
σιν, πολλάκις δέ διεφώνησε μέ τούς συναδέλφους του 
κατά τρόπον έγείραντα τήν έκπληξιν τοϋ "κοινού. ’Επι 
ήμέρας διήρκεσεν ή συγκρότησις τοϋ δικαστηρίου.Διότι 
είς έκαστον τών ένορκων ο δικαστής εδει νά ατ^ρτ^ινη 
τάς έρωτήσεις τάς δεικνυούσας άν ήτο κατάλληλος διά 
τήν άνεπηρέαστον κρίσιν τής υποθεσεως. Ούτως επι 
παραδείγματι (The globe 28 Ίανουαρίουί907) προσελ- 
θέντος τοϋ ένορκου Robinson, έμπορου, καί δηλώσαν- 
τος ότι έχει έσχηματισμένην ιδέαν καί ότι ώμιλησε 
περί τής ύποθέσεως μέ πρόσωπα γνώριμα τοϋ φονευ- 
θέντος White, ό Είσαγγελεύς τόν ήρώτησε : «Νομί
ζετε ότι δύνασθε νά θέσητε κατά μέρος όσας έντυ- 
πώσεις έχετε ;». «Δέν γνωρίζω άν θά δυνηθώ» άπήν- 
τησεν ό κληθείς ένορκος.«’Εν τή περιπτωσει ταύτη, 
όπου παίζεται ή ζωή ένος άνθρώπου, νομίζετε ότι αι 
ειδήσεις τών έφημερίδων δύνανται νά επηρεασωσι την 
ετυμηγορίαν σας ;» «Ναί.» Πάραυτα έξηρέθη ό ένορ
κος.— Πράγματα τώ οντι περίεργα, άλλη μη δυνη- 
θέντα, όπως έκ περιστατικών λαβόντων χώραν εν 
αύτή τή ιδία δίκη άπεδείχθη, νά έμποδίσωσι τόν ροϋν 
τών άνθρωπίνων έπηρεασμών.Είναι περίεργον πώς επα- 
φίεται ό δικαστής εις μόνην τοϋ ενόρκου την διαβε- 
βαίωσιν, άλλά είναι έτι περιεργότερον τό θάρρος, μετά 
τοϋ οποίου οί παροιμιώδεις διά τό fare play των αγ- 
γλοι καί άμερικανοί, άπαντώσιν είς τήν έρώτησιν.Τον 
ένορκον Smith, ήριοτησεν ο είσαγγελεύς Jerome άν 
είχε γνώσιν καί έπί τή άπαντήσει «νομίζω ναί», έπη- 
ρώτησε» καλώς, νομίζετε ότι ή γνώσις, ήν εχετε, θά 
σας έπιτοέψη νά έξενέγκητε άμερόληπτον ετυμηγ.- 
ρίαν;» «“Οχι»,άπήντησεν ό ένορκος και εξηρεθη. Ανα-
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λογΟΙ ύπήρξαν άλλαι έρωταποκρίσεις. Έμποροι βιο- 
[Ληχανοι,^ ίδιοκτηται,συνεκρότησαν τέλος τό Δικαστή- 
ρ’.ον και επερατώθη ούτως ή εκλογή τών ενόρκων (pic
king of jurors'), δρκισθέντων καί καταλαβόντων τάς 
θεσεις των.

"Ηρχισε κατόπιν ή evidence in chief (κυρία άπό- 
όειςις). Έλαβε τόν λόγον την 4 Φεβρουάριου 'ό άντει- 
σαγγελεύς Gar van, ό όποιος έκαμε την προαγόρευσιν 
(opening adress, εναρκτήριος λόγος), μεθ’δ έξητά- 
σθησαν οι μάρτυρες καί πρώτος ό υιός τοϋ φονευθέντος. 
Η εξετασις κατα την εκεί ίσχύουσαν διαδικασίαν 

είναι ευθεία εξετασις (direct examination), ή γε- 
νομένη , παρά τοϋ δικαστηρίου καί είσαγγελέως διά 
τους μάρτυρας της κατηγορίας καί άντεξέτασις (Cross 
examination) ή γινόμενη άπό τόν συνήγορον διά τούς 
μάρτυρας της κατηγορίας ή άπό τόν εισαγγελέα διά 
τους τής ύπερασπίσεως. Μετά τήν έξέτασιν ταύτην ή 
υπεράσπισες διά του δικηγόρου Gleason έκαμε καί 
αυτή την προαγόρευσιν της (opening adress), 
εν η παρουσίασε τά επιχειρήματα της, ών τό σπου- 
δαιοτατον οτι ό Thaw, πασχών άπό τριετίας έκ 
διανοητικών άνωμαλιών, έφόνευσε τόν White, έν τή 
πεποιθήσει οτι, όπως ό ίδιος Thaw έδήλου, έπραττεν 
εργον διαταχθέν ύπό τής θείας Προνοίας καί οτι ό 
Thaw άνήκεν εις οικογένειαν άνισορρόπων, έν δέ τή 
παιδική ηλικία υπεφερε πολλάκις έκ σπασμών. ’Επι
καλούμενη ταΰτα ή ύπεράσπισίς του έπεκαλεΐτο προ- 
οηλως το άκαταλόγιστον, ουτω δέ έληξε καί αύτής ή 
προαγόρευσις.

♦
Ή έν τή δικονομία της Νέας 'Τόρκης προαγό- 

ρευσις σκοπον καί όρια έχει τήν θέσιν τών βάσεων 
τής άποδειξεως (to State the evidence).'Ο θεσμό; δέν 
είναι άστοχος, προοδοποιών τήν διεξαγωγήν τής άπο- 
δείξεως εύχερέστερον.

Οταν προς άποδειξιν του άκαταλογίστου δ Glea
son προσεκόμισεν ώς μάρτυρα τόν έν Πιτσβούργω ια
τρόν Wiley, ή δεξιά καί εύστροφος έπίθεσις τοϋ είσαγ
γελέως Jerome κατέστρεψεν έντελώς τήν προσδοκίαν 
τής ύπερασπίσεως. Ούχί καλλιτέραν τύχην έσχεν ή 
υπεράσπισες είς τούς ύπολοίπους μάρτυρας, οτε τήν 
δι-ύθυνσιν τής ύπερασπίσεως άνέλαβε πλέον ό έξ'Αγίου 
Φραγκίσκου δικηγόρος Delmas, οστις τώ δντι δεξιώ- 
τατα εχειρίσθη τήν ύπεράσπισιν.

Η Εβελινη Νεσβιτ, προϋπάρξασα έρωμένη τοϋ 
White, είχε συζευχθή τόν Thaw, είς δν διηγήθη τήν 
έκ μέρους τοϋ White καταστροφήν της. Ό White 
δεν επαυσε νά τήν καταδιώκη καί μετά τόν γάμον.

,πραςεως, θ Thaw συνέτρωγε μ,ετά 
τής Έβελίνης είς τό Cafe Martin, οπότε ή Έβε- 
λίνη είδε τόν White καθήμενον είς μίαν άλλην τρά
πεζαν έγραψεν έν μικρόν σημείωμα, δπερ έδωκεν είς 
τον σύζυγόν της. Τί περιείχε τοϋτο; 'Ο δικηγόρος 
Delmas προυκάλεσε τόν εισαγγελέα νά τό έπιδείξη, 
άλλ’ δ είσαγγελεύς έτήρησε σιγήν ιχθύος.
, Στάσις τής Έβελίνης Nesbit ύπήρξεν άκρως 
ενδιαφέρουσα.Ή γυνή αυτή, μόλις 23ετής, είναι 'ώς 
εκ τών εικόνων τάς οποίας τά αμερικανικά φύλλα έδη- 
μοσίευσαν, φαίνεται καλλ-νή θελκτικωτάτη καί συναρ- 
πα,ουσα. Είχε γνωρίση τόν Stanford White’ άλλά 

το 1904 γνωρίσασα τόν Thaw, τόν συνώδευσεν είς Ευ
ρώπην βαρεως φιρων ο White τήν έγκατάλειψιν έμη- 
χανεύθη τά παντα ΐνα έμποδίση τόν γάμον της μετά τοϋ 
Thaw αλλ’ ό έρως ύπερίσχυσε.Κατέθηκεν ένώπιον τοϋ 

ικαστηριουπώς έν νυκτί τινι,αγνήν καί άνύποπτον τήν 
παρισυρεν εις τόν οίκόν του ό White,οπού τήν άπεκοί- 
μισε διά φαρμάκων (drugged) καί τήν κατεχράσθη. 
Ιην αυτήν τύχην είχον ύποστή καί άλλαι νεάνιδε;, 
εμπεσουσαι είς τήν γνωριμίαν τοϋ Stanford White.

Tr,V μ.ιταςυ τοϋ Καλλιφορνίου δικηγόρου καί 
του εισαγγελεως διαλογικήν μονομαχίαν,τήν συναφθεΐ- 
σαν κατά τήν έξέτασιν τής Έβελίνης Thaw,ό είσαγγε- 
,5 ^τερςεν επί τέλους νά παρουσιάση τό σημείωμα τό 
όποιον εγραψεν ή Thaw πρός τόν σύζυγόν τη; έντός 
τοϋ καφφενείου Martin καί ολίγον πρό τοϋ συμβάντος- 
εις το σημείωμα τοϋτο έγραφεν δτι ήτο εκεί ό 
«αχρείος» White (black guard). Έν τή δικονομία 
τής Νέας 'Τόρκης, άντιθέτως πρός τήν ήμετιραν καί 
ολας σχεδόν τάς Εύρωπαϊκάς, δέν άπαγορεύεται ή μαρ
τυρία τής συζυγου του κατηγορουμ.ένου.

ττ
, ^ocz?2i! συζητήσεις εγένοντο κατά τήν έξέτασιν τών 
ιατρών Wagner καί Evans, διά τών καταθέσεων τών 
οποίων ό Delmas έπειράτο νά άποδείξη τό άκαταλό
γιστον του κατηγορουμένου πελάτου του. Έπ! έν τέ
ταρτον τής ώρας διήρκεσε μία έρώτησις, έγγράφως 
υποβληθεΐσα καί άναγνωσθεϊσα παρ ’ αύτοϋ, μία υπο
θετική ή συμπερασματική έρώτησις (an hypotheti
cal Question). Γοιαυτη είναι ή έρώτησις, ήτις περι
λαμβάνει γεγονότα, άτινα ή ύπεράσπισίς ισχυρίζεται 
ό.ι θά απόδειξη, και επι τούτων, θεωρούμενων πρός 
στιγμήν ώς δεδ μενών, ζητείται ή συμπερασματική 
κρισις του μάρτυρος. Ούτως ό Delmas ήρώτησε τόν 
Wagner, εάν τά α, β, γ, δ κλπ. γεγονότα τώ δο- 
)ωσιν, είς όποιον συμπέρασμα άγεται καί έλαβε τήν 
άπαντησιν δτι ό κατηγορούμενος ούτε τής φύσεως ούτε 
* ή, ..οιοτητος τής πραξεώς του είχεν έπίγνωσιν, δτε 
επετέλει αύτήν. 'Η αύτή έρώτησις, ύποβληθεΐσα καί 
εις τον ιατρόν Evans, έτυχε τής αύτής άπαντήσεως.

-ί-
Οί ένορκοι έγευμάτιζον ύπό τήν έπίβλεψιν φυλάκων 

καί έκοιμώντο έπίσης ύπό έπίβλεψιν. Φλεγομένη ύπό 
, ό'ΐ επιθυμίας νά ίδη τον συζυγον της, ή σύζυγος ενός 
ένορκου μ,ετεβη εις τό Δικαστήριον πρός τοϋτο- άλλ’ ή 
ε,,ισκι'φις τή εδωρησε πνευμονίαν, καί ό θάνατός τη; 
έπήλθε διαρκούσης τής δίκης. Μεθ' ο οί ένορκοι άφί- 
νοντο ελεύθεροι υπό τοϋ Δικαστηρίου, δίδοντες μόνον 
τον λογον τής τιμ.ής των οτι δέν θά κάμουν κατάχρησ.ν 
τής τοιαύτης ελευθερίας.

4»
Η εςαιρετικη δυναμις του είσαγγελέως Jerome 

παρέσυρε τήν Nesbit νά δμολογήση δτι, καθ’ ήν 
εποχήν έταξείδευε με τόν Thaw, διετιλει έν αλληλο
γραφία μέ τόν White, έπιστρέψασα δέ, έλάμβανεν έπί 
τινα χρόνον καί χρηματικάς βοήθειας άπό αύτόν. Ή 
θεσις της καθίστατο μειονεκτική,φαίνεται δέ δτι τόσον 
έστενοχώρησεν αύτήν ό είσαγγελεύς δι ’ έρωτήσεων, 
άποκαλυπτουσων τήν ηθικήν αύτής ποιότητα, ώστε 
εςερραγη είς λυγμούς. Τινάς λεπτομέρειας τής έξετά- 
σεως τών κατά τόν βίον τής Έβελίνης, παραλείπου-

ν.όνον τούς νόμους τής Νέας 1 όρκης θά επικαλεσθή 
περιέγραψε τάς περιπέτειας τής Έβελίνης με τάς 
ποιητικωτέρας όρμάς, παρέστησε τόν Thaw ώς άν
θρωπον ίπποτικόν, ύπερήφανον, άλλά πάσχοντα νοσον, 
ήν οί φρενολόγοι δέν ώνόμασαν, άλλ’ αύτός ώνόμαζε 
Demenlia americana (άμερικανική παραφροσύνη). 
Είναι, κατά τόν άγορητήν, ή μανία, ή τείνουσα εις 
τήν ύπεράσπισιν τής άγνότητος τών άμερικανίδων μη
τέρων, θυγατέρων, συζύγων, ύπέρ ταύτης δέ επεκα- 
λέσθη τήν βοήθειαν τών ένορκων, άμερικανών καί αυ
τών. Ήγόρευσε κατά τήν 9ην τοϋ μηνός. Τήν δέ 1 Οην 
ήγόρευσεν έπί 3 καί ήμίσειαν ώρας ό Jerome, δια- 
λογικώς μάλλον ύποστηρίξας τήν κατηγορίαν, μετά 
δυνάμεως ίσχυροτάτης καί έπαναγαγών, ώς είπε, τους 
ένορκους άπό τά θαυμάσια τοπεια τής φαντασίας εις 
τό έδαφος τοϋ νόμου, μυκτηρίσας δέ τόν χαρακτηρισμόν 
dementia americana, καί έπιστήσας τήν προσοχήν 
τών ένορκων έπί τής σημασίας τής δίκης καί τών κοι
νωνικών συνεπειών αυτής. (

Μετά τοϋτο ό πρόεδρος έκαμεν τήν άνακεφαλαιωσιν 
(charge, κατηγορίαν) έξήγησε τήν έννοιαν τοϋ νόμου 
(άρθρα 20 καί 21) έπί τής παραφροσύνης, άποκλεισας 
τήν dementia americana και έθηκε τα ζητήματα- 
φόνου έκ προμελέτης, άναιρέσεως καί τραύματος προ- 
αεμελετημένου, τέλος δέ τό τοϋ άκαταλογίστου.

Οί ένορκοι είσήλθον είς τό δωμάτιον τών διασκε- 
ψεών των περί τήν 5ην έσπερινήν, μέχρι δέ της 7ης 
τής πρωίας δέν κατήρτισαν τήν έτυμηγορίαν των. 1 οτε 
ώδηγήθησαν άνά δύο ύπό στρατιωτικήν συνοδείαν να 
προγευματίσωσιν είς γειτονικόν ξενοδοχεϊον καί μετά 
τοϋτο ‘ έκλείσθησαν πάλιν. Έζήτησαν πληροφορίας 
τινάς άπό τόν πρόεδρον (κατά τήν διάταξιν του άρ
θρου 427 τής ποινικής Δικονομίας τής Νέας 'Τόρκης), 
κατάκοποι δέ καθ ’ όλην την ημέραν εμαχοντο σχε 
δόν, ΐνα κατορθώσωσι νά συμφωνήσωσι. Διακόψαντες 
υόνον ΐνα γευαατίσωσι, πάντοτε ύπό συνοδείαν στρα
τιωτικήν, διαδοχικώς κατεκλίνοντο πρός άν«παυσιν 
εί; άνάκλιντρόν τι, έν τη αιθούση εύρισκόμενον. 'Η 
συζήτησις έξηκολούθησε καί τήν επαύριον. Τά πνεύ
ματα έθερμαίνοντο καί ύβρεις καί τραχείς λογοι 
άντηλλάσσοντο, άκουόμενοι έξωθι τής αιθούσης. Γότε, 
ό Πρόεδρος, καθ’ ό έχει έκ τοϋ νόμου δικαίωμα,συνεν- 
νοηθείς πρότερον μετά τοϋ είσαγγελέως και του συ
νηγόρου; διέλυσε τούς ένορκους. Ήτο άδύνατον να 
συμφωνήσουν κατά όλοψηφίαν, διότι όλοψηφιαν απαι
τεί δ νόμος τής Νέας 'Τόρκης. 8 έκηρύχθησαν ύπερ 
τοϋ φόνου, 4 ύπέρ τής άθωώσεως, ήν έστηριζον^ εις 
παραφροσύνην, μέ τούς 4 δέ τούτους έτάχθη περί το 
τέλος καί πέμπτος τις, όνόματι Dennec. Οι υπολει- 
πόμενοι 7 έγένοντο έπιεικέστεροι, παραδεχόμενοι άναι- 
ρεσιν. Άλλ’ οί 5 έπέμενον, καί είς μάτην άπέβη συν
διαλλακτική τις πρότασις, όπως γείνη δέκτη ένοχη 
έπί τραύματι θανατηφόρω, μετά συστάσεως προς χα- 
ριν, (with a recommendation to the Court for 
mercy), διότι καί αΰτη δέν έγένετο δεκτή. Και τότε 
οί 7 έπανήλθον είς τήν άρχικήν των γνώμην, της επι 
φόνω ένοχής, οτε έπήλθεν ή διάλυσίς των υπο του 
Προέδρου. χ ν

Τοιαύτη έν γενικαΐς γραμμαΐς και ανευ σχολίων 
ή περίπυστος αΰτη πρώτη δίκη. Ήδη διεξηχθη «π 
εσχάτων δευτέρα δίκη, έφ’ ής ές άλλοτε ίσως.

σιν αί άμερικανικαί εφημερίδες, χάριν τής αιδημοσύνης 
τοϋ κοινού τών άναγινωσκόντων.

’Αλλ’ δ,τι θά φανή πρωτότυπον διά τούς παρακο- 
λουθοϋντας τά τών συνεδριάσεων τών Ελληνικών Δι
καστηρίων, είναι ή αύστηρά εύθύτης, με την όποιαν ο 
Πρόεδρος περιώριζε τόν εισαγγελέα, έντός τών ορίων 
τοϋ νόμου, οσάκις αύτός έξ άκαίρου ζήλου ύπερέβαινε 
ταΰτα.«Έν τώ Δικαστήριο, τώ είπεν, ό είσαγγελεύς 
έχει τήν αύτήν θέσιν, τήν οποίαν και δ δικηγόρος τής 
ύπερασπίσεως. Τό καθήκον μου είναι νά προστατεύσω 
μετ’ ίσης έπιμελείας τά δικαιώματα άμφοτίρων». Καί 
δέν έπέτρεψε τήν έκ μέρους του εισαγγελιως ερώτησιν 
περί τής διανοητικής καταστασεως θείας τίνος τοϋ 
κατηγορουμένου. 'Οποία στυρή άντίθεσις προς την 
συχνότατα άπαντώσαν έν ελληνικοί; δικαστηριοις κα
κόζηλον άμιλλαν προέδρων καί εισαγγελέων έναντίον συ
νηγόρων καί κατηγορουμένων! ,

Δέν συνέβη άπαξ μονον, αλλ πολλάκις τοιαύτη **κ 
μέρους τοϋ Προέδρου έπαναφορά του διαπρεπούς άλ
λως τε είσαγγελέως είς τά νόμιμα όρια.

Μετά τήν έξέτασιν και τής μητρος τοϋ 1 haw, Λρ 
χισεν ή έξέτασις μαρτύρων διά την άνακατηγοριαν 
(rebuttal, «ανθυποφοράν» τινα, κατά τά τών αρ
χαίων Ελλήνων νόμιμα). Έξητάσθησαν ιατροί, αστυ
νομικοί ύπάλληλοι καί άλλοι βεβαιώσαντες, άλλοι 
μέν τάς τοϋ εγκλήματος λεπτομέρειας, άλλοι δε τά 
τής διανοητικής του κατηγορουμένου καταστασεως. 
Είς έξ αύτών, ό δικηγόρος Hummel, είπεν δτι ή Έβε- 
λίνη τώ ένεπιστεύθη, δτι ούδέποτε την απεναρκωσε 
διά φαρμ.άκων ούδέ την προσεβαλεν ο ΑΧ hite. 1 
τρομεράν έπίθεσιν ύπό τοϋ Delmas διά την παραβίασιν 
τής έπαγγελματικής έχεμυθίας καί έρρίφθησαν κατα 
πρόσωπόν αύτοϋ μετά σφοδρότητος οί ρύποι τής ανα- 
μίξεώς του είς σκανδαλώδεις ύποθισεις, ούτως ώστε 
ό διαπρεπής Delmas έξησθένισε τήν κατάθεσιν αυτήν, 
ήτις ήδύνατο ούσιωδώς νά βλαψη, τ ν πελατών ,ου.

Μετά τό rebuttal έρχεται TOSUl’rebbuttal (άνθυπε- 
ράσπισις). Καί έξετάζονται πάλιν φρενολόγοι, ες ων ο 
Hamilton άπεφάνθη τήν έξής γνώμην, σπουδαιοτατην 
διά τήν φρενιατρικήν και ιατροδικαστικήν .εχνην. 
Κατ’ αύτόν δ Thaw έπασχεν έκ παρανοίας,κατα τας 
Ιρεΰνας δε τής επιστήμης, ή κατάστασις αϋτη τής παρα 
φροσύνης δεν αποκλείεται εκ τοϋ δτι ό δράστης^ κατα 
τήν στιγμήν τής πράξεαις, εχει επίγνοισιν τοϋ εγκλη
ματικού χαρακτήρας τής πράξεώς του. Εντεύθεν εγε- 
νετο άφορμή νά. διατάξη τό Δικαστήριον μίαν φρενολο- 
γικήν εξεταστικήν πραγματογνωμοσύνην (lunacy com
mission), ήτις άπεφάνθη παμψηφεί μετά πολυήμερον 
έρευναν, ότι ό Thaw,επί μακρόν ιδιαιτέρως εςετασθεις, 
έδεικνύετο έντελώς ικανός πρός προστασίαν τών ίδιων 
έαυτοϋ συμφερόντων.

Τήν 8 ’Απριλίου ήρξατο ή άγόρευσις τοϋ δικηγόρου 
Delmas (summing up, άνακεφαλαιωτική υπερασπι- 
σις). Διότι, άντιθέτως πρός τόν κανόνα τον παραδε- 
δεγμένον παρά ταΐς πλείσταις νομοθεσίαις, έν τη ποι
νική Δικονομ.ία τής Νέας 'Ίορκης, ή τελευταία λε,ις 
άνήκει είς τήν κατηγορίαν (^ 388 τής Ποιν. Δικόν.) 
Ό δικηγόρος Delmas έχει άποκληθή «ό άργυρόγλωσ- 
σος γόης τών ακτών τοϋ Ειρηνικού» (the silverton- 
gued spellpinder of the pacific slope). Η αγό
ρευσές του, συναρπάζουσα διά τής ευγλωττίας, άπηυ- 
θύνετο είς τήν καρδίαν τών ένορκων μάλλον ή εις την 
κρίσιν των, καίτοι έν τώ προοιμίω του ύπεσχεθη δτι

ανδρεας ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 
Δικηγόρος εν Πατραις
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΛΜΊΝΓ ΤΟΥ IVtMISTOS

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Φεβρουάριος. Ό Φεβρουάριος θνήσκων ά- 
φήκε πολλά επεισόδια άξια άναγραφής.

Καί πρωτεύει το έπεισόδιον της έν τή Βου
λή συζητήσεως περί τής διδασκαλίας τής Νεοελ
ληνικής γλώσσης έν τή Σχολή τών Ανατολικών 
Γλωσσών τής Γαλλίας. Καί συζήτησις τοιαύτη 
καί διαμαρτυρία, άντηχήσασα εις τής έλληνικής 
Βουλής τον θόλον, ήτο έν καθήκον καί μία ύπο- 
χρέωσις τών Ελλήνων Βουλευτών. Διότι πρέπει 
πλέον νά έννοήσωμεν όλοι,οτι τδ ζήτημα τής δια
στροφής τής γλώσσης μας, είνε ζήτημα τδ όποιον 
πρέπει νά ένδιαφέρη όλους έκείνους οί όποιοι έν- 
νοοΰν ποια εθνικά συμφέροντα δύναται νά συγκλο- 
νήση μίαν ημέραν, τής Έλληνικής μας γλώσσης 
ή διαστρέβλωσις καί παραποίησις.

&
Καί έπειδή ό λόγος περί τής Βουλής, άναφέρο- 

μεν καί τήν ψήφισιν τής σταφιδικής συμβάσεως, 
δι ’ ής κατωρθώθη ή άνακούφισις τών άγωνιώντων 
σταφιδικών πληθυσμών. Ό κ. Κρεστενίτης μεΟ ’ 
ολας τάς Οριαμβευτικάς αποδείξεις τάς όποιας 
προσεκομισεν εις τούς συναδέλφους του δει κα- 
τώρθωσεν άλλο τι παρά νά γίνη θριαμβευτής οιά* 1 * 4 * 1 , ' Λμίαν μόνην Φεΰ ! ημέραν, καί ίσως ίσως νά κινου- 
νεύση είς το μέλλον νά πάθη το πάθημα τοΰ ά- 
σκέπτου βοσκού, ό όποιος έκάλει πάντοτε παίζων 
τούς συντρόφους του, όταν δέ ποαγματικώς έκιν ■ 
ούνευε δέν εύρέθη ούδείς νά τδν πιστεύση καί νά 
σπεύση. Καί έν τούτοις ή σύμβασις δέκα τεσσα 
ρας ήμέοας μετά τά ανωτέρω έψηφίσθη καί οί 
παραγωγεϊς έπέτυχονκαί πάλιν όρους εύνοϊκούς υπέρ 
τοΰ πολυτίμου προϊόντος των. Έάν έν τούτοις έξαι- 
ρέσητε αύτά τά δύο σημεία τής κοινοβουλευτικής 
δράσεως όλος ό άλλος μήν διήλθε μέ τήν έκτος 
τής αιθούσης τοΰ βουλευτηρίου άπόλαυσιν τών 
ήλιολούστων ήμερών ύπδ τών κ. κ. βουλευτών, 
μέ μηδαμινάς έπερωτήσεις καί μέ μίαν αδιαφο
ρίαν σχεδόν, προς πάν ότι συνεζητεϊτο έκεΐ. Καί 
οί παρατηρηταί, καί οί δύστροποι, καί οί μοχθη
ροί δέν παύουν νά διαδίδουν οτι όλη αύτή ή νωχέ
λεια, καί ή άποοθυμία, καί ή νωθρότης συμπο- 
λιτευομένων καί άντιπολιτευομένων βουλευτών 
έχει ώς αφορμήν κάποιαν σύγκλησιν έκτάκτου συ
νόδου καί συνεπώς καί έκτάκτου άποζημιώσεως.

&
Αλλά καί τοΰ άτυχούς Χαλιούλια ή τραγική 

μονομαχία θά μείνη συγκινητική καί λυπηρά 
άνάανησις τοΰ μηνός τούτου. Είνε τόσον τραγικός 
ό θάνατος ένός νέου έν τή άκμή τής ζωής, καί 

έτι πλέον δταν ό βίος του είχε φωτισθή άπδ τη< 
αγάπης τδ φώς, καί είχε θερμανθή άπδ τής στορ
γής το θάλπος. Διότι μεθ’ όσα καί άν λέγωνται, 
καί άν διαδίδονται καί γράφωνται δέν δύναται τις 
νά κρίνη καί νά καταδικάση χωρίς νά ΰπεισέλθη 
ε;ς δλας τάς λεπτομέρειας τοΰ οικογενειακού αύ
τοΰ δράματος, καί χωρίς νά γνωρίση τήν άφορ
μήν καί τά αίτια τά όποια έπέφερεν μοιραίως 
τέλος τόσο τραγικόν.

Καί τήν λύπην όμως διά τον θάνατον τού Χα
λιούλια τήν έπισκίασεν ή έκ τής δολοφονίας τοΰ 
Ασκητή νέα τών ήμερών αύτών συγκίνησις. Δι

ότι καί ό νέος αύτός ήτο έν τή άκμή τής ζωής 
καί τής οράσεώς του, καί έπί πλέον δέ έπεσε θύμα, 
τού καθήκοντος του καί διεκόπη τής ζωής του τδ 
νήμα άπδ τούς θηριώδεις έκείνους δολοφόνους οί 
όποιοι όρισαν ώς σκοπόν τοΰ βίου των τήν έξάν— 
τλησιν τής Ελληνικής φυλής. Αλλά βεβαίως 
ταιαϋται πράξεις θά έξεγείρουν μίαν ήμέραν τούς 
οολοφονουμένους Έλληνας. Δέν ήξεύρομεν έάν ή 
ήμέρα έκείνη είνε έγγύς ή μακράν, πάντως όμως 
πρέπει νά είμεθα βίβαιοι όλοι, οτι τήν στιγμήν 
έκείνην τής άκρατήτου έξεγέρσεως θά έκδικήσωμεν 
διά μιας όλων τδ αίμα, τών τόσον άγρίως οολοφο- 
νημένων άοελφών μας.

ΠΟΙΚΙΛΑ

&
Καίτοι σχεδόν πάντοτε ό Φεβρουάριος εΐνε μήν 

τών διασκεδάσεων, άφοΰ συμπίπτουν αί άπό- 
κρεω μετ’ αύτοΰ, έν τούτοις έφέτος ό κόσμος 
δέν όιεσκάδασεν όπως άλλοτε καί δέν ήσθάνθη 
τάς άπόκρεω όπως εις τδ παρελθόν. Βεβαίως ένα 
Κομιτάτο εορτών ήδύνατο νά δώση ζωήν εις τήν 
πόλιν μας, ήδύνατο νά προκαλέση συρροήν, καί 
μία συρροή δίδει πάντοτε ζωήν καί άφίνει χρήμα 
εις τήν πόλιν εις τήν οποίαν γίνεται αύτη. Πλην 
τδ συαφέοον αύτδ δέν έφθάσααεν άκόμη είς 
σημεϊον τόσης προόοου ώστε νά το έννοήσωμεν, 
ούδέ οί πλούσιοι, ούδέ οί έμποροι, ούδέ οί βιομή- 
χανοι, ούδέ οί τραπεζΐται, άφοΰ μία πόλις ώς αί 

Αθήνα'- δέν κατώρθωσαν νά δώσουν τόσον χρήμα, 
όσον θά άπήτει ένός εύπρεποΰς κομιτάτου ή συγ- 
κοότησις. Διά τούτο άπεαείναμεν καί έφέτος μέ k I k I · ι
ολιγοτέρους ίσως και άπδ τδ παρελθόν ΐοιωτικούς 
χορούς, μέ τοΰ Δημοτικού θεάτρου τον χορόν τών 
μετεμφιεσμένων καί μή,καί τήν άπειροπληθή κίνη- 
σιν τών οδών τής άπογευματινής τής Κυριακής. 
Εύτυχώς οτι ό καιρός ηύνόησε τήν κίνησιν αύτήν 
καί ό κόσμος,ό μή έχων πού νά οιελθη τήν εσπέραν 
τής τελευταίας Κυριακής έχύθη είς τάς όοούς καί 
οιεσκέδασε πειράζων τούς έπωχουμένους οομινοφό- 
ρους καί πειραζομενος, ίσως εύφυώς έν πολλοΐς, άπδ 
αύτούς. Καί μέ τής Καθαράς Δευτέρας τήν κίνη- 
σιν έληξαν καί αί έφετειναί άπόκρεω πτωχότεραι 
καί άσημοτεραι άπδ τών άλλων έτών.

Άπό τοϋ τεύχους τούτον η «cΕλληνική Έπι- 
■&εώρηαις^> αρχεται τής δημοσιεύσεως περισπού
δαστοι) μελέτης τοϋ Κα^ηγητον κ. Μησοπον- 

λου περί Χαλκοΰ.'Ο
Ό Καθηγητίΐς κ. Μητσόπονλος είναι 

κ. Μητ<ίόπουλ.ος έκ τών ολίγων παρ’ ή
μΐν επιστημόνων δστις 

μετ’ έμβριίϊείας και ακούραστος εργάζεται πρός 
διάδοσιν γνώσεων πλουτολογικών εις τόν Ελ
ληνικόν Λαόν. Πολλάκις ειδον τό φώς μελέται 
τον αί όποΐαι μολονότι άτνχώς παρέμειναν, ώς 
πάντοτε άλλως συμβαίνει παρ’ ήμΐν, άχρησιμο- 
ποίητοι, έν τούτοις άφήκαν βαθεα ’ίχνη είς πολ
λούς και έπροκάλεσαν σκέφεις καί συζητήσεις 
αί όποΐαι καί (ός σπόρος μελλούσης δράσεως καί 
έργασίας καί αν ^εωρηδ'ώισιν, άποκτώσι πολλήν 

αξίαν καί βαρύτητα.Ή «Ελληνική ’Επιθεώρησες)') εχει τήν τι
μήν νά χρησιμεύση ώς μέσον διαδόσεως γνώ
σεων μεταλλευτικών ών απολύτως στερούμενα, 
ονδενός βοηθήματος νπάρχοντος είς τήν έλλη- 
κήν γλώσσαν διά τοϋτο. Τόσον ή περί σιδή
ρου ή προδημοσιευθεΐσα, καθώς καί ή ήδη 
περί χαλκοΰ, είναι μελέται έξαιρετικώς χρή
σιμοι καί σπουδαΐαι καθόσον μεταδίδονσιν ού 
μόνον γνώσεις καί πείραν είς τους περί τά Με- 
ταλεΐα άσχολονμένους, άλλά καί έπί πλέον κα
θίστανται λίαν έπωφελεΐς ώς παρέχονσαι καί 
διαφόρους στατιστικός πληροφορίας άναφορικώς 
πρός τήν δλην έν τή ξένη παραγωγήν καί τήν 
έν τώ έμπορίω διακύμανσιν τών τιμών.

«φ·
Παραδόξως, έπί τών παρατηρήσεων μας τόϋ π. μη- 

ώς έπί τοϋ δημοσιευθέντος Γεν. ’Ισολογισμού τής 
Γραπέζης ταύτης, έρχεται είς ένίσχυσιν αύτών μία 

ομολογία τοϋ παραιτηθέντος
Τά τίίς Αατκϋς Συμβούλου άξιοτίμου κ. Λι- 

Τραπέζης βιεράτου, δημοσιευθεΐσα είςτό 
ψύλλον τών «’Αθηνών» τής

16 π. μ.Έκ τής έπίφυλάςεως αύτοΰ, τοϋ νά σιωπά εκί τον 
παρόντος διά νά μη παραβλάψη άλλων συμφέροντα καί 
ές άλλων διαδόσεων όρμώμενοι, ©ρονοϋμεν ότι έπιβάλ- 
λεται είς τήν Κυβέρνησιν ί'να έςελέγξη άμέσως καί 
αύστηρώς τά βιβλία τής Λαϊκής εύρισκόμενα κατά 
τήν διαβεβαίωσιν διευθύνοντος Συμβούλου είς άνώμα- 
λον κατάστασιν. Χάριν τής άκριβοϋς μ.εταδόσεως τών 
λόγων τών κ. Λιβιεράτου μεταφέρομεν αύτολεξεί τά 
παρ’ αύτοΰ λεχθέντα είς τόν συντάκτην τής έφημε- 

ρίδος «ΆΟήναι».
Τοϋτο αόνον δύναυ,αι νά νάς είπω, ότι κατά τάς

28 ήμέρας, καθ’ ας διηύθυνα τήν Λαϊκήν, έξελέγ— 
ξας τά βιβλία καί ευρών αύτά πλημμελή, άνεκοί- 
νωσα τήν παρατήρησίν μου αύτήν είς τδν κ. Διευ
θυντήν κατά τήν έπιστροφήν του. Συνέστησα μά
λιστα είς αύτόν, δπως μή έπαναληφθώσιν δμοιαι 

άνωμαλίαι είς τδ μέλλον.
»Έλαβονπαρ’ αύτοΰ τότε τήν άπάντησιν, οτι 

δέν γνωρίζω τά τραπεζικά ! Ταΰτα άνέφερον είς 
τδν κυβερνητικόν έπόπτην, συστήσας είς αύτόν δ
πως διορίση έλεγκτάς, οί όποιοι νά έξελέγξουν τά 
βιβλία, προσθέσας δτι τότε θέλουσιν άποδειχθή αί 
κακαί έγγραφαί. Τά αύτά έπρότεινα καί είς τό συ- 
σταθέν κατά τάς ήμέρας έκείνας Συμβούλιον.’Αλ
λά πάντες έσιώπησαν. Έν τοιαύτη περιπτώσει, 
καί ινα μή φέρω είς τδ μέλλον ήθικήν καί υλικήν 
εύθύνην, έδωκα τήν παραίτησίν μου. Μετά τινας 
ήμέρας έξελέγη ό κ. II. Χαροκόπος συμπράττων

—Πώς σάς έφάνη ό δημοσιευθείς ισολογισμός ;
— Δέν θέλω νά είπω τίποτε άκόμη. Δέν έπιθυμώ 

νά παραβλάψω άλλων συμφέροντα.Διά μεταγενεσσέρας δηλώσεως τών « Αθηνών» δη- 
μοσιευθείσης είς το ψύλλον τής επομένης, καθίσταται 
γνωστή σπουδαία δήλωσις τοϋ κ. Λιβιεράτου άψο- 

ρώσα τήν έξής λεπτομέρειαν.Κατά τό Συμβούλιον καθ’ ο όιαμαρτυρήθη ιός ανω
τέρω δηλοϋται, ό κ. Λιβιεράτος,δέν παρίσταντο οί 
σπουδαιότεροι τών Συμβούλων κ. κ. Κυριάκός, Χαρο

κόπος, καί Τετενές.
•Φ·

Δημοΰιενομεν κατωτέρου προΟΰιΐίος μίαν 
έγκνκλιον επιστολήν της γνωστής διά τά φι
λανθρωπικά αισθήματα, Κυρίας Άννης Άπ.

Παπαδοπούλαν πρός
Σύλλογος Πρόοδος τάς Κυρίας κα\ Δε

σποινίδας τών Άθη 
νώκ κα\ Επαρχιών, δι’ ής προκαλεϊ και ταύ- 
τας είς συνδρομήν πρός έπιτυχίαν έργου έξό 
χως φιλανθρωπικού, τής πωλήσεως δηλαδή 
διά τού συλλόγου «Πρόοδος» έργοχείρων, ιδία 
απόρων κυριών και δεσποινίδων. Συνιστώμεν 
θερμώς τήν έπιστολήν ταύτην μέ τήν ιδιαι
τέραν πληροφορίαν δτι τό είδος τού έργο- 
χείρου πρέπει νά περιορίζεται κυρίως είς κεν
τήματα χρωματιστά καί λευκά, μπλούζες κεν
τητές, κυτία, πλαίσια ξύλινα ζωγραφισμένα 
και ίδίως είς παν δτι χρήσιμον κα\ πρακτικόν 

διά μικρά παιδιά.
•Φ·

'Υδροκέφαλος λέγεται ή Ελλάς διότι ύπάρχει ή 
εσφαλμένη ιδέα ότι όλους τούς μεγάλους συγχρόνους 
νόας, τήν ζωήν, τήν κίνησιν, τήν δράσιν, περικλείουν 

αί κλειναί Άθήναι.
Οι Σννεργάτατ μας Άλλ’ ιδού διαψευ- 

δομένη ή τοιαύτη ιδέα 
διά τοϋ δηαοσιευομένου περί Γεωργικής Εταιρίας άρ-
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Ορου ενός επαρχιώτου — ώς ήθελαν προσονομάση οί 
σοφοί τών λεωφόρων τών ’Αθηνών περιπατηταί καί 
πολυπράγμονες — Πόσην αξίαν, αλήθειαν καί σοβα- 
βότητα, περιέχει ή μελέτη αΰτη θά κρίνουν οί άνα- 
γνώσται αύτοΰ.

'Η Έλλ. ’Επιθεώρησες προεκάλεσε τήν συζήτησιν 
έπι τοΰ σχετικού θέματος. Άρα γε θά έπέλθη βελτί- 
ωσις έξ αύτης ' Θά εξακολούθηση παρακολουθούσα 
την μέχρι τούδε καί τήν έν τώ μέλλοντι δράσιν της 
Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας έλπίζουσα πάντοτε 
μεταβολήν έπί τά βελτίω.

’Αλλά πλην του κ. I. II. Σταμ,ατούλη έχομεν 
καί άλλους εκ τών επαρχιών πολυτίμους συνεργάτας 
οί όποιοι έπιλαμβάνονται της μελέτης διαφόρων άλ
λων ζωτικών καί Ενδιαφερόντων θεμάτων διά τών στη
λών της Έλλην. Έπιθεωρήσεως.

'Ο διαπρεπής έν ΙΙάτραις νομικός κ. Άνδο. Μι- 
χαλακόπουλος, οστις καί έπαξίως κατέκτησεν άνε- 
γνωρισμένην ύπεροχην έν τώ έπαγγελματί του καί 
βεβαίως θά καθέξη τοιαύτην καί έν τή πολιτική, 
γράφει περί τής πολύκροτου έν Άμεοική δίκης τού 
Θώ, ήτις άπησχόλησε τον παγκόσμιον τύπον.

'Ο κ. Άν. Σπουργίτης διευθυντής τού έν Σύρω 
ύπο)ματος τής Τραπέζης Αθηνών, έπιλααβανό'χενος 
του σπουδαίου θέματος περί τών επαγγελματικών ε
λευθεριών- Καί το δεύτερον καί τρίτον άοθοον του 
τό χαρακτηρίζει μία πρωτοτυπία καί μία άλήθεια 
όλως άσυνήθης.

'Ο κ. Μιλτ. Δασκαλάκης,Εισαγγελείς έν Κοήτη, 
καί διακεκριμένος τή; Θέυ.ιδος καί τών γοα'Χ'χάτων 
λάτρης, έτίμησε καί αύτος την Έλλην. Έπιθεώ- 
ρησιν διά φιλολογικής μελέτης, δι ’ ής άποδεικνύει 
Κρήτα, καί συνεπώς 'Έλληνα, τ'.ν διαποέψαντα ώς 
Γάλλον ποιητήν Parodi.

'(> κ. Δ. Ιίιάζης τέλος, ό γνωστός τής Ζακύνθου 
λόγιος, συμπληροι την χορείαν τών εκ τών επαρχιών 
πολυτίμων συνεογατών τής Έλλην. Έπιθεωρήσεω; 
μέ ενδιαφέρουσας ίστορικάς μελέτας του, περί τών 
διαπρεπών ίλληνίδων τυΰ Iθ'αίώνος.

Ούτως ή 'Ελληνική Έπιθεώρησις καινοτο’χούσα 
προσέφυγε καί είς τάς πεφωτισμένας διανοίας τών 
έν ταΐς έπαρχίαις έςοχοτήτων καί άποδεικνύει οτι ή 
ύπεροχη τού πνεύματος δέν συνεκεντρώθη άπασα είς 
τάς κλεινάς Αθήνας, άλλά άπο το βάθος τών έπαρ- 
χιακών πόλεων—ώς χαρακτηρίζουσι ταύτας οί έν τή 
πρωτευούση πολυπράγμονες—διοχετεύονται είς αύτήν 
πνεύμα κα! ιδέαι ίκαναί νά εκπλήξουν ίσως, καί τού; 
πλέον δύσκολους κοιτά;. • ι

ΝΕΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ uΠΡΟΟΔΟΣ”
Η ΔΙΟΙΚΗΣίί

THE ΕθΝΙ® ΤΡίΠΕΖΗΪ 1ΒΙ ΕΛΛΑίΟΣ
Ύπδ τοΰ αόκνως εργαζομένου ύπέρ παντός ενδιαφέρον

τος την χώραν ζητήματος καί εξαίρετου τής 'Ελληνικής 
Έπιθεωρήσεως συνεργάτου κ· Άριστ. Θεοδωρίδου, ίςεδόθη 
εις φυλλάδιον, εμβριθής αύτοΰ μελέτη περί τοΰ «πϊ τοΰ εισο
δήματος φόρου.

Τδ ζήτημα τοΰτο από πολλοΰ απασχολεί" τους περί τά 
οικον-.μολογικα ασχολουμένους καί μία τοιαύτη μελέτη σα
φής καί ακριβής καθίσταται σοβοράν βοήθημα εις τούς 
άρμοδίους οΐτινες, ταχέως ή αργά, είναι ύποχρεωμένοι νά 
προβώσιν είς μεταβολήν τοΰ φορολογικού συστήματος έν 
πολλοΓς ανίσου καί κατχθλιπτικοΰ.

Τοΰ εγκρίτου συνεργάτου μας τούτου αί δημοσιευόμεναι 
μελέται αποτελοΰσι τής δημοσίου οικονομίας πρόοδον καί 
ακόμη επίζηλον παράδειγμα καθίστανται εις τους δυναμέ- 
νους νά προσφέρωτι την συμβουλήν αύτών έπί ζητημάτων 
τοσοΰτον ζωτικών καί ανακουφιστικών διά τους έκ τής 
ατελείας τοΰ φορολογικού ήμών συστήματος καιαπιεζο- 
μένους.

Εις όλιγοσέλιδον φυλλάδιον έζεδόθη ύπδ τοΰ κ. Ν. Λι- 
βαδά τδ ποώτον μέρος μελέτης ύπδ τον τίτλον Παρατηρή
σεις έπί τής Λατινικής γλώσσης.

Έζεδόθη εις ιδιαίτερον τεύχος ή εν τώ Φιλολ. Συλλόγω 
Παρνασσός διάλεξις τού κ. Παντιά Καράλη περί τον βίου 
καί τής πολιτείας τοΰ Θουκιδίδου.

Ό «Ριζοιίπάιίτιις».—Άπό τίνος ήρ/ισεν ή έκδοσις 
τής εφημερίδας ταύτης ύπό τοΰ εγκρίτου δικηγόρου κ. I’. 
Φιλαρέτου. Άναγινώσκεται μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος και 
εχη εύρυτάτην κυκλοφορίαν.

Είς το προσεχές τεύχος ή Έλλην. Έπν&εώ- 
ρησις Οά περιλάβη είς τάς 

Το τεύχος σελίδας της πλήν τών οια- 
τοϋ Άποιλίου φόρων άλλων μελετών της 

καί τοιαύτας νε'ων διαπρε
πών συνεργατών αύτής.

Τήν Κοινωνικήν Πειθαρχίαν τοΰ κ. Γ. Φιλα
ρέτου πλήρη ουνάιχεως μελέτην.

Τήν Σηροτροφίαν παρά τοϊς Άρχαίοις ίστο- 
οικήν μελέτην τοΰ καθηγητοΰ κ. II. Καοολίδου.

Τήν ” Ιδρυσιν Μεγάλης Άτμοπλοίκής Εται
ρίας τοΰ δικηγόοου κ. Δυοβουνιώτου.

Ουτω μεθ* υπερηφάνειας το ήμέτερον περιοοι- 
κδν ποοσκτά ήιχέοα τή ήιχέοα συνεργάτας νέους 
καί τόσον διακεκριμένους.

ΖΧ ΈΖ Γ1 Σ I ΣΖ

Ενεκεν συσσωοεύσεεος ύλης άνεβλήΟησαν διά 
τδ επόμενον τεΰχος τδ άρθρον τοΰ κ. Σπουργίτου, 
ή ίστοοική μελέτη τοΰ κ. Δέ Βιάζη, ή συνέχεια 
τής Μοναχής καί τά Θαύματα τής Συνεργατικό- 
τητος τοΰ κ. Φωτιάοου.

του
ίύλλογον την

ΐώλησις οια-
,δων, αιτινες δια

τούτο προς- 
άνθοπωλεϊον 
καί πωλούν-

'Φίλη Κυρία,
Γνωρίζόυσα τά ύπέρ τών πτωχών αίσθήματά σας 

θεωρώ καθήκον μ.ου ν’ απευθυνθώ ύ;χΐν καί εξηγήσω 
τόν σκοπόν τού Συλλόγου «Πρόοδος» συστηθέντος 
καί λειτουργούντος πρό έτους σχεδόν,ΐνα οΰτω, άφού 
πεισθήτε περί τού ευεργετικού καί ωφελίμου ----
σκοπού, παρέξητε είς τόν ήμέτερον. Σ 
ήθικην ύμών ύποστήριξιν καί συνδρομήν.

Σκοπός τού Συλλόγου μας είναι ή τ 
φόρων εργόχειρων Κυριών καί δεσποινίδά·. 
λόγους διαφόρους δέν δύνανται μόναι νά φροντίζωσι 
τήν πώλησιν τών εργόχειρων των, διά ~ 1_
τό παρόν διεθέσαμεν προθήκην είς τό 
Α. Τσούτσου οπού εκτίθενται άνων.'μως 
ται τά άποστελλόμενα ήμΐν εργόχειρα.

Έάν μεταξύ τών προστατευομένων σας, ύπαρχωσι 
τινές άσχολούμεναι είς εργόχειρα παρακαλώ νά προ- 
τρέψητε αύτάς ν’ άποστέλλωσιν ήμΐν (Πίνδαρου 121 
τά εργόχειρά των πρός πώλησιν, ΐνα εξετάσω ταύτα, 
έάν ώσι δηλαδή έκ τών γενομένων δεκτών πρός έκ- 
θεσιν έν ταΐς προθήκαις, μοί κανονίσωσι δέ έν περι- 

πτώσει ά.ποδοχής τήν τιμ.ήν.
Παρακαλώ οθεν ήμάς, φίλη Κυρία, νά παρέξητε 

ήμιν τήν ηθικήν ύυ.ών συνδρο'χήν συντελούσα οΰτω 
διττώς, τό μέν είς τό νά διευκολύνητε πολλάς είς 
τήν πώλησιν τών εργόχειρων των, ήτις άνωνύμ,ως 
γιγνομένη δέν εκθέτει ποσώς ταύτας, τό δέ νά συνει- 
θίσητε άλλας είς τήν εργασίαν, καθόσον πολύ πιθα
νόν είνε νά. μένωσιν άργαί μη δυ·/άμ.εναι νά πωλώσιν 
αί ϊδιαι τά έργα των, ώς έκ τών έπικρατουσών παρ’ 
ήμΐν, δυστυχώς, κοινωνικών προλήψεων καί συνθηκών.

Ή Πρόεδρος
’Άννα Άπ. ΙΙαππαδοπονλον

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝαΝ ςςτρειτ

Κεν-

4.45, ή 
Λονδίνω,

Οί κύριοι Μέτοχοι τής Τραπέζης Άθήνών ειδο
ποιούνται, οτι έγκριθέντος .τού ισολογισμού αύτής 
ύπο τής τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετό
χων, τό προσδιορισθέν διά την βΖ έξαμ.ηνίαν τού λή 
ξαντός έτους μέρισμα έκ δραχ. 5 κατά μετοχήν είνε 
πληρωτέαν άπό 1ης Φεβρουάριου παρά τε τώ Κεν
τρικό» Καταστήματι καί παρά τοϊς έν Έλλάδι ύπο- 

καταστήμασι τής Τραπέζης.
Διά τάς έν τώ έξωτερικώ κυκλοφορούσα: 

χάς τό μέρισμα έκανοχίσθη πρός φρ. χρ. 
πληρωμή δ’ αύτού έν 'Αλεξανδρεία, Καίρω, 
Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, 
Χανίοις, Ήρακλειώ- καί Ρεθύμνω γενήσεται παρά 
τοϊς έν ταΐς πόλεσι ταύταις Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης, έν Παρισίοις δέ παρά τή Banque de Γ 
Union Parisienne (rue Chauchat, 7).

Άθήναι 31 Ίανουρίου 1908.

, Ό Γενικός Διευθυντής
Ζ. Κ. Μάτόας

Δηλοποιεϊ δτι,
Συμ,φώνως τω άρθρω 6ω τής άπό 28 Φεβρουάριου 1903 

συμβάσεως μεταξύ τοΰ Δημοσίου καί τής Εθνικής Τραπέ
ζης, κυρωθείσης διά τοΰ Νόμου ,ΒΩΞ' καί τού άπό 10 
Μαρτίου ίδιου έτους Βασιλικού Διατάγματος, τά έν κυκλο
φορία τραπεζικά γραμμάτια τής Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας 
καί αί παρά πόδας περιγραφόμεναι έκδόσεις καί κατηγορίαι 
τραπεζικών γραμματίων τής Εθνικής Τραπέζης, άντιχατα- 
σταθεϊσαι δι’ έκδόσεων νεωτέρων τύπων, άποσύρονται τής 

κυκλοφορίας.Οί κάτοχοι τραπεζικών γραμματίων 'τών αποσυρομένων 
έκδόσεων παρακαλοΰνται όπως προσαγάγωσι ταΰτα εντός 
έτους άπό σήμερον είς τά Ταμεία τοΰ Κεντρικού Καταστή
ματος καί τών Υποκαταστημάτων τής Εθνικής Τραπέζης 

πρδς ανταλλαγήν.Μετά τήν πάροδον τής έτησίας ταύτης προθεσμίας έξακο- 
λουθήσουσι πάντοτε νά ώσιν ύποχρεω-ικώς δεκτά τά τρα
πεζικά γραμμάτια τών ώς άνω αποσυρομένων κατηγοριών 
uovov είς τά Ταμεία τοΰ Κεντρικού Καταστήματος καί 
τών Υποκαταστημάτων τής Εθνικής Τραπέζης είς πληρω- 
μάς καί πρδς ανταλλαγήν.Τά άποσυρόμενα τραπεζικά τής κυκλοφορίας γραμμάτια 

είσί τά έπόμενα:Α". Τά τραπεζικά γρα{ΐιεάτ1α τής ΤράπέζΛς *Η- 
πειροΟεάάαλίας, πάάης ίκίίόιίεως καί κατηγορίας, 

6".Τά τίις Ζ’ ίκόόιίεως τών δραχμ. νέων 28, 
Τα τραπεζικά γραμμάτια τής έκδόσεως ταύτης διακρίνον- 

ται εύχεςώς έκ ιής πρδς τ’ αριστερά είκόνος τής Άθηνάς, 
έκ τής έν τώ κέντρω τής προσόψεως έν έλλειψοειδεϊ πλαί
σια» είκόνος έκ προτομής τοΰ πρώτου Διο κητοΰ τής Τραπέ
ζης Γεωργίου Σταύρου καί έκ τής έν τώ κέντρω τής οπίσ
θιας δψεως είκόνος τής προτομής τού Έρμού τοΰ Πραξι- 

τέλους.) Γ". Τά τής Α". ίκδόάεως τών δραχμών νέων <>. 
Τά τραπεζικά γραμμάτια τής έκδόσεως καί κατηγορίας 

ταύτης διακρίνονται εύχερώς έκ τής έν τώ μέσω τής προσό- 
ψ=ως έν κυκλικώ πλαίσια» είκόνος τού πρώτου Διοικητοί τής 
Τρκπέζης Γεωργίου Σταύρου, ένώ έν τή δευτέρμ εκδόσει, 
ιςή καί τελευταία, τών γραμματίων τούτων, ύπάρχει αύιη 

πρδς τ’ αριστερά.
Έν Άθήναις, τή 5 Ίανουχρίου 1908.

Ό Διοικητής

ΕΘΝΙΚΗ TPAHEZA ΤΗΣ ΕΛΔΜΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
*Η ΈΌνικη Τράπεζα δεχεται εντόκους καταθέσεις είς Τραπε

ζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. καί λίρας στερλίνας 
άποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν η διαρκώς. Αί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αύτών πληρόνονται είς τό αύτό νόμισμα 
είς ο έγένετο ή κατάθεσής είς χρυσόν η δι* επιταγής δψεως 
(cheque)-έπί τού εξωτερικού κατ3 έπιλογήν^ τού ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρόνονται έν 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τού καταθέτου έν τοϊς 

ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καιαθίσεων

1 1]2 τοϊς 0]0
2 » 0]0
2 1]2 » 0]0
3 » 0]0
4 » Ο]Ο

ΑΙ όμολογίαι τών εντόκ 
γην τοΰ καταδότου όνομα

αι’ ετ. διά κατ. 6 μηνών
ν » » 1 έτους
» ΐ » 2 ετών
» » »» 4 έτών
» » β 5 έτών

f καταδόσεων έκδίδονται κατ’ έκλο 
ΐ ή ανώνυμοι.



ΣϊΝΟΙΙΐΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά την 31 Ίανοναρίον 1008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

β ,
« Εις μεταλλικόν.........................................................................Δρ.

» τραπ· γραμμ. Ίονικής Τραπέζης....................................»
h β κερματικά γραμμ. δίδραχμα και μονόδραχμα.......... »

( Άντίτιμ. μεταλ· Τρ· εις τδ εξωτερικό/.
Έξωτερ. λ)σμοί.) Προϊόν έκδοθέντος Έθνικ. δαν. είς χρ.. 

» ) Έλλ. Σιδ. 4 0)0 τοϋ 1902.....................
Δάν. πρός την 'Ελλ. Κυβ. έπ’ άναγ. κυκλ. τραπ. γραμμ. 

» » » διδράχμων και μονοδράχμων. .
,Λ , . ΊΕΐς χρ. Δρ. 24,709,175—
Ομολ. ΕΟνικ. δάνειων............' , τρ. γρ.» 27,990,200 —

’Εθνικόν «Γεωργικόν Θεσσαλικον» δάνειον
“Εντοκα γραμμάτια Έλλ- Δημοσίου εις τραπ. γραμμάτια 
Προεξοφλήσεις.................................................................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων....................... ..  . .....................
Δάνεια κα'ι ανοικτοί λ)σμο'ι έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων 
Δάνε α έπ’ ένεχύρω έμπορευμάτων.............................. ...........
Δάνεια κα'ι ανοικτοί λ)σμοΐ έπί ύποθήκη................................
Δάνεια εις δήμους, λιμένας κα'ι λοιπά νομικά πρόσωπα... 
Χορηγήσεις εις γεωργοκτηματίας..............................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων εις γεωργοκτηματίας......... ..
Μετοχαί είς εγχωρίους έταιρίας...................................................
Συμμετοχή εις Τράπεζαν Κρήτης..............................................
Όμολ. λαχ. δαν. Έθν. Τρ.Έλλάδ. 2 1 ]2 ο)ο (είς τρ. γρ.) 
Τοκομερίδια εν γένει............................................ .. .........................
Καταστήμ. Τραπ. καί κτήμ. έξ αναγκαστικών εκποιήσεων 
’Απαιτήσεις επισφαλείς................................................................
"Εξ- έγκαταστ. (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμμ.) 
Διάφοροι λογαριασμοί.....................................................................
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ εξωτερικώ.......................................
Λ)σμός εξαγορ. συμμ. Κυβερ. είς κέρδη έκ τραπ. γραυ.μ· 
’Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπ. ΉπειροΟεσσαλίας. . . . 
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμμάτια 
Διάφορα........................................ ......................................................

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν κεφάλαιον....................................................... ·............
Άποθεματικά κεφάλαια.................................................................
Τραπεζ. γραμ. έν κυκλοφορίςρ :

I διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 63,778,575.42
II » » » Τραπέζης » 60,980,966.24

Κερματ. γραμ. δίδραχ. καί μονόδραχμα...................................
Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλλικόν.....................................
Καταθέσεις άνευ τόκου.................................................................
Έπιταγα'ι πληρωτέαι.....................................................................
Μερίσματα πληρωτέα................................ .. ................................
Διεθνής Οίκ. έπιτρ. (λ)σμός κατ. έκ δη-

' » )είς γρυσ. δρ. 1,346.590.94μοσιων υπεγγ- προσόδων... ( * „„' “ . r ) » Tp. γρ. »11,507,745.09
Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν...................................
Υπηρεσία εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια............
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν................·........................... ..
Καταθέσεις Δημοσ. έπί τόκω είς τραπεζ. γραμ,μάτια...........
Έντοκ. κατ. Δημ. είς χρ. διά τήν κατασκ. τοϋ Σ.Π.Δ-Σ.

» » » » τρ. γρ/τια t » »
Καταθέσεις έντοκοι....................................... .. ..............................
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν....................

■* » » 2 192 ο)ο είς τρ. γραμ.
Υπηρεσία λαχειοφόρ. δανείου Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν.

» » » » 2 172 ο)ο είς τρ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου ..........................................................
Διάφορα.......................................................................................   . .

31 Ίανουαρίου
1908

31 Δεκεμβρίου
1908

3,004,239.79
371,310— 

1,859.883.—
40,614,582.10 ι|
6,651,991.60

63,778,575.42
10,500,000.—'

52,899,375—
1,515,257.98' 
2,858,773-33

25,097,821.79
2,689,878.78

15,327,306-70
9,449,363.08

68,913,765.67
45,776,014.57s
13,685,418.10
4,689,791.80 
4,606,782— 
1,250,000—

847,490—
108,224.62

8,823,935.11
2,704,334.71
1,466,597.17
1,800,944.48
6,086,062 24
1,290,240—

800,000.—
200,000—
556,485-33

400,024'44^1737

3,252,186.88
348,100—

1,882,388 — 
33,925,819.48

6,970,315.85 
■63,778,575.42 
10,500,000. —

52,699,375 —
1,419,970.08
2,858,773.33

23,753,771.63
2,778,557.66

16,470,486.66
10,049,325.57
68,680,254-18
46,705.574.32
13,369,072.80 
4,647,171.50 
4,506,782 —
1,250,000 —
1,109,500—

972,563-37
8,702,549-08
2,701,182.88
1,462,151.42
3,256,384.31
5,112,566.56
1,290,240— 

800,000—
200,000 — 
458,917.61

395,912,553.59

20,000,000—
13,500,000—

20,000,000—
13,500,000—

124,759,541.66
10,500,000—
7,694,411.48

12,620,100.61
1,470,316.58

774,430—

126,994,915.97
10,500,000 — 

4,548,907.42
13.879,793.53

1,321,841.32 
2,215,055—

12,854,336.03
10,331 -351

728,687.37
567,126.91

9,228.30
6,651,991.60

31,696.71
109,147,283.11 
42,449,880— 
20,476,000—
2,217,432 —

439,ΟΠΟ
ΙΟ,281,382.09 
2,841,268.57

7,134,937.33
193,116.50 

2,345,210-92
693,156.46
529,228.30

6,970,315.85
41,322.85

107,565,087.97 
42,449,880— 
20,476,000—
2,618,688—

742,775 — 
9,800,991.61 
1,391,329-56

400,024,444.37 395,912,553.59 
’Εν Άθήναις τή 9η Φεβρουάριου 1908

Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΗΗΣ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΊΧΓ ΔΘΉΧΝΣέΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ElTHlIt! TOK ·ΙΠ ΜΙ!

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Έν Αονδίνω 22 (Fenchurch street , ’Αλεξάνδρειά, Καΐρω, 
Χαρτούμ (Σουδάν), Κων<ίταντινονπόλει, Σμύρνη, ΟεΡΡαλονίκη, Πειοαιεϊ, 

Πάτραις, Βάλω, Σύρω, Καλάμαις, Χανίοις, 'Ηρακλείω (Κρήτης).ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΥ 1908
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Τγ-ειον και Εθνική Τραπεζα. . . . . ..................................................................... Δρ. 8,360,599.66
Διθαεσιμα παρα ταις εν Ευρώπη Τρ. είς χρ.......................................................... η 2,390,027.29
Χρυσός και -υναλλαγμα εις χρυσόν.............................................................................. » 2,996,745.28
1 ΐροεςοφλησεις Κεντρικού και 'Υποκαταστημάτων.................................................... ,, 13 317 965 31
Λ)σμοί τρέχοντες είς χρυσόν καϊ δραχμάς.............. ............................................

επί ένεχύρω χρεωγράφων............ .. ......................................... .................... ’ ’ )} 62,117,094.29
Γ: καί ^ω'^γγ^ων...............................·.................................. ,, 20,534,711.30
επι υποΟηκη ακίνητων.................................................................................... » 1Q, 4 99,4S>9.97

Ζλανεια επι ενεχυρφ χρεωγράφων...,.......................................................................... 8 2,776,571.83
Προσωρινοί τρέχοντες λογαριασμοί είς χρυσόν καί δραχμάς.............................. „ 13,212,812 97
Χρεωγραφα και τοκομερίδια εις χρυσόν καί δραχμάς........................................ „ 13 409 4 73 14
Όμολογίαι Εθνικών Δανείων καί' Δάνεια είς Δήμους, Λιμένας και λοιπά Νο- 

μικα πρόσωπα........................................................................................... 8 6,210,018.95
Καταστήματα και κτήματα ......................................................................................... „ 2,376,705.90

εϊκα^αστιΖσεωί Κεντρικού και Υποκαταστημάτων.................................. β 710,482 51
ποκαταστηματα καί διάφορα................................................................................... » 2,544^600.51

Δρ. 161,450,248.91
ΠΑΘΗ ΤΙΚΟ Ν ——————

Κεφάλαιον Εταιρικόν....................................................
’Λποθεματικόν τακτικόν....................    . -·Σ

» έκτακτον...........................................
Ομολογίαι φρ. χρ. 2 */2 έκατ. έςοφλητέαι τη 1η ’Ιουλίου 1924.....................

Ιχτ/'Τ-τίΐόζ-τι/- .....» > — — , . _ ...._

Κωνστ. Θ. Μόνος, Κρήτη 
Marie Magula, ‘Οδησσός 
Βασ. Σωρόπουλος, πρώην Δήμαρχ.

Λειβανάτες
Φριδερίκος Φόρτης, Βώλος.
’Ιωάν. Κούτσης, Καλάμας 
Π. Κ. ’Αγγελόπουλος, Πάτρας 
X. I. Τορναζάκης, Χανιά 
Έδ. Στέΐνερς "Ερμπεν, Σμύρνη 
Jon. G. Brown, Καναδάς 
Χρ. Άγγελής, Δήμαρ. Δαφνησίων 
Μαρ.Κοσμετάτον κ.Δημαρ.’Αργοστ. 
Μαρία Α. Τόμαν, Πύργος, Νομάρ. 
Δη μ. Σκανδάμης »
Διον.’Ασημακόπονλος » 
Μίτσα Ψημέννον »
Σονσα Κασογιαννοπούλον, Πύργος 
’Αγγ. Οικονόμου »
Ευρυδίκη Κοντογιάννη »
’Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας— Παξών 
Μ. Φικιώρης, Δικαστ. Μεσολογγίου 
’Εμπορικός Σύλλογος Βόλον 

» » Καλαμών

’Εμπορικός Σύλλογος Πύργου 
Νικολ. Καψοκέφαλος, Ζάκυνθος 
Διον. Στονπάθης »
Άλεξ. 'Αντωνόπουλος, Διευθυντής

‘Υ)ματος Έθν.Τραπ. Ζάκυνθος 
Θεδ. Ανκιαρδόπουλος, Ντούλτσα 
Ζωή Τριγγέτα, Κορώνη
Σπϋρος Λούβης, Πειραιά 
Γ. Θ. Σακκάς, Κύπρος 
Γεώργ. Μελισσινός, Ζάκυνθος
Φώτιος Μανροκέφαλος,’Αλεξάνδρεια
Χρ. Καλοτξής, Λάρυμνα
Σταύρος Ζαφειρόπονλος, Ραγάνη 
Δ. Δεδούσης, Νομάρχης, Τρίκκαλα 
Γεαιργία Καραβία, Σπέτσαι 
Α. Τριφύλλης, Ρέθνμνον.
Ενάγ. Γεωργίου, ιατρός Αάρυμνα 
Άνδρ.Μεταξάς, Νομάρχ. Κερκύρας
Χρ. Παλαμάς 
Κ. Νιώτης 
Ν. Αουριώτης 
Σ. Ζαχαρίτσας 
Α. Παπαδάτος

» Πατρών
» Λάρισσα
» Σύρος
» Μεσολόγγιον
» Λεύκάς

Ν. Τζέλιος, Νομάρχης, “Αμφισσα 
Πασχάλης » Μεσσηνίας
Α. 'Ιερόμνημών » Ζάκυνθος
Γρηγ. Δρόσος, ’Αλεξάνδρεια 
Β. II. Μελίδης, Βάρνα 
’Αδελφοί Τραυλού, Ροστόβιον 
Κ. Β. ’Αθηναίος 
Γ. Δ. Πρωτοπαππάς 
Τάσκος Γιαννούλης
Ν. Κνπριάδης, Πρ.Πρωτ.Ναυπλιον 
Άναστ. ’Αποστολίδης, Άμβοϋργον 
Άριστ. Μπράτσικας, Άλενξάνδρεια 
Γεώρ. Κνριακίδης, 
Β. Καραλής, Ζνθοπωλ. Άθήναι 
Θεοδ.' Δρίτσας,* Νοβοροσίσκι 
’Ιωάν. Γονλένος »
Γ. Τόλιας, Δήμαρχος Ασκληπιείου 
Γεώργ. Τξονχλος, Ρουμανία
Δημ. Ζυγρομαλίδης,Δικασ. Κέρκυρα 
Βασ Κόκκινος, Δήμαρχ. Νανπλιον 
Ήλίας Μουστάκας, Ιατρός Σπάρτη

Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς..................   . f,.........Δρ. 75,857,941.67)
Ιαμιευτηριον... . . ................................................................ β 4,920,057.01)
Ταμείον συντάξεων ύπαλληλων..........................
’Εςωτερικοί λογαριασμοί είς χρυσόν...............................
Έπιταγαί πληρωτέαι....................................
Γραμμάτια είσπραχθέντα είς χρυσόν καί δραχμάς......... ’....................................",
Μερίσματα πληρωτέα.............................................

Δρ. 40,000,000—
» 8,915,000—
» 500,000—
» 2,750,000 —
» . 80,777,998.68

» 381,406.05
» 24,647,536.52
» 1,077,459.73
» 342,715.93
» 2,058,132—

Δρ, 1(51,450,248.91

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ Τ0Σ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΑΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ· ΧΡ· 2ΟΌΟΟ ΟΟΟ 

διηρημένον εις 8Ο,Ο»Ο μετοχής πρδς ^ρ. χρ. εκαήτην

Ό Γενικός Διευθυντής
Ζ- Κ. ΜΑΤΣΑΣ

Ό Διευθυντής τον Λογιστηρίου 
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΙΟΜΗΠΝΙΗΝ IM1WU
ΛΕΠΝ Δ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πλατεία Καραΐακάκη έν ΠΕΙΡΑΙΕΙ 
ΆριΑ. Τελεφώνον 30.

Υλικά, Εργαλεία και έξαρτήματ,α ατμομη
χανών.

Είδη διά Κλωστήρια, Υφαντήρια, Άτμο- 
μνλους, Μηχανουργεία, Παγοποιεία, Μεταλ

λεία, Εργολάβους Δημοσίοιν και Δημοτικών 
Έργων.

'Υλικά διά σιδηροδρόμους και ατμόπλοια-
Άπαντα τά νεόίτερα συστήματα ’Αμερικά

νικων Αντλιών.
Άντλίαι άναρροφητικαι και καταθλιπτικαί- 

δι’ οικιακήν χρήσιν, δι’ άρδευσιν αγρών καϊ 
διά τροφοδότησιν ατμολεβήτων.

Σοιλήνες σίδηροί, χάλκινοι, όρειχάλκινο^., 
έλαστικοί, κανάβινοι και ύάλινοι.

’Αντιπρόσωπος τον οίκον Howes et C° ΙΑ διά 
τας τελειότερος Αμερικανικός σιτοκαθαριστικάς μη- 
χανάς.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ; Ζαφει'ριοί Κ. Μάταας (Γενικός Διευθυντής τής Τραπέζης Άβηνών)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ιωάννη! Ευταξίας (Ύποδιειχητής τής 'Εθνικής Τραπέζης τής ΕΟαδος)
ΜΕΛΗ ■ Στέφ. Φραγνιάδης, Διον. Στεφάνου. Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, I. ιΛΜΟΠ,

D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαφείριυς Κ. Μάταας, Στέφανος Φραγαιίδης, Δημήτριος Ίίλιοπουλος Ιει. Ιραμματευς 

Δημ. Γαλανόπονλος Γενικός ’Επιθεωρητή; Γ. Κυριαχός

ΓΊΡ ΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΩΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
Υποκαταστήματα κα'ι Πρακτορεία: Είς Πάτρας, Α’ίγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, 

Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μαραθον, Λεχαινα, 
Άγουλινίτσα, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον και Γύθειον.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΙΙρ,σταοία εν γίνει τής παραγωγής και τής Εμπορίας τής Σταφίδας , 4]5 - ·ξ; αίτ0-ν καί
Παροχή δανείων έπί ένεχύρω σταφιδοκάρπου αποταμιευόμενου εις τας αποθηκας της μέχρι της

τόκφ ούχί άνωτέρφ τών 6 ο)ο ειησιως. , „νιιβάσει τιμάς πρός έξασφάλισιν τοΰ κατωτάτου ορίου'Αγορά προοφερομίνου αύτή σταφιδοκάρπου εις τας ωριομενας εν τη συμβασει τιμάς, ρ ς τ
Διαφήμισες τού προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεως του κτλ. κτλ.
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. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΜΟΜΗΣΙΙΝΝ ΪΛίΝ KJI ΣΙΜΝ ADKDN

ΠΕΤΡ- ΚΑΙ ΚΠΝΣΤ- Α· ΚΟΣΜΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ
Πλατεία Δημαρχείου Σταθ.Σιδηρ. Π.Π.Α
’Αριθμός Τηλεφώνου ’Αθηνών 250.— Πειραιώς 143'.

ΤΙΜΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μεγάλη αποθήκη Οιδηρών δοκών, τάι- 
ρέντων, πλακών Μελίτης, ιίωλήνων έν 
γένει,λεκανών αποίζωρητηρίων,τον^λων, 
πλακών έκ τιίιρέντον Μωάαϊκών, θηρα
ϊκής γής κτλ.

Έκτελοννται ταχέως παραγγελία ι οίουδήποτε πο
σού σιδηρών δοκών, Σισηροδρόμων (Rails) Στηλών- 
Γεφυρών, Στεγών, χαλύβδινων Ουρών (ρολών) Σω, 
ληνών υδραγωγών 5 καί 15 ατμοσφαιρών καί σι- 
μέντων.

ΡΑΠΤΑΙ
Διαότ. τών οδών Σταδίου καί Νομισματοκοπείου

Τό ραφεϊον τούτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή καί 
άπαεάαιλλος κοαψότης, έξ ού καί ή καλλίτερα πελα
τείαν τών ’Αθηνών, τιααί λογικαί προθυμία καί πολ
λή εύσυνειοησία έξ ού καί ή κατάκτησι; όλων τών 
κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

«8 WAllWAIi 8>
50»)’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

επι της καταναλώσεως ηλεκτρικόν ρεύματος

παρακαταθήκη παρά τοϊς γενικοϊς άντιπροοώποις 

Α· Δ· ΖΑΧΑΡΙΟΥ & Σ?α
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-·θδάς Γ- Σεπτεμβρίου άρ. 2 7-ΑΘΗΝΑΙ

rj" ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ
Δια<!τ. οδών Σταδίου καί Νομισματοκοπείου άρ. ι

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥ1Ι0ΓΡΑΦΕΙ0Υ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ


