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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

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

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΑΟΥΣ. ΔΡΑΧ. 8.—

Διεύθννοις ; Δ ΕΣΓΊΟΙΝ ΙΔ Α ΕΞυΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83=αθηνα?

’Ανταποκριτής καθ’ δλι/ν την Αίγυπτον ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΑΟΣ ΤΣΙΤΣΕΑΗΣ 
Βιβλιοπώλης εν Άλεξανδρείφ, έναντι Άβερα φείου Γυμνασίου.

ΙΙάν χειρόγραφον, οημοιίιευόμενον η μή, δέν έπιήτρέ^εται.

Παν σύγγραμμα, άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «Έλλ. Έπι&εωρήσεως'» 

αναγγέλλεται δι’ αυτής.

<-

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.— ' Εςαντληθένιων τον πρώτον καί δευτέρου τεύχους τής «.’Ελληνικής ’ Επιθεωρήσεως» 
γνωρίζομεν τοϊς ένδιαφερομένοις οτι αί έγγραφοί τών από τον παρόντος μηνδς έγγραφησομένων νέων συνδρο
μητών μας λογίζονται άπδ τής 1 Ίανσυαρίου 1908, εν γένει δέ άπδ τονδε αί έγγραφοί λογίζονται απο 1 
’ Ιανουάριου ή 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

--------ε—--------

’Αντιπρόσωπος καθ’ δλην τήν Ρωσσίαν τής «.’Ελληνικής ’ Επιθεωρήσεως» αναγνωρίζεται ό Καθηγητής 
κ. ’Αναστάσιος Μάλτος. (’Οδησσός.—Rue Pouschkine, No 66).

Προκαλεϊ άφθονοι γάλα είς την μητέρα κατ έξασφαλίζει την 
ύγιείαν και την ζοιήν είς τά νήπια.

Χρισιμοποιεϊται καθ’ έκάστην κατά τήν έγκυμοσύνην κα\ τήν 
γαλούχησιν, συνιστάται δέ έκθνμως άπό τάς ίατρικάς κορυφάς.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ PEARSON
I I RUE PA YENNE·—PARIS 

’Αντιπρόσωποι διά τήν Ελλάδα οΐκ· κ. : ΖΩΓΡΑΦΟΣ »'-«'» ΚΛΟΕΜΠΕ 
ΑΘΗΝΑΣ

ΜΧ1ΙΟ11 , Λ β
TOY HWr® ΚΑΙ ΤΩΝ

ΕΒΝΙΚΟΪ ΣΤΟΛΟΥ W^APXAIOTHTHMAAAm
ΕΤΟΣ 1908

4 δραχμαί έκαστοι γραμμάτων ισχνόν διά τάς 4 κληρώσεις
1 Δραχμή έκαστον γραμμάτων

Ισχνόν διά 1 έκ τών τριών τελευταίων κληρώσεων

< ΔΡΑΧΜΑΙ θΟΟ,ΟΟΟ ΚΕΡΔΗ *
ι ’

Κέρδη μεγάλα έξ 100,000 έχ 400,000 Δραχμών
25,000 έξ 100,000 »
10,000 έκ 40,000 » 

4
4 » έχ

12» »
20 » »

1644 » »
2312 » έξ
4000 » έν όλω αξίας

5,000 έξ 60,000
1,000 » 20,000

100 » 164,400
50 » 115,600

900,000

Μέχρι τής πρώτης κληοώσεως (27|1θ ’Απριλίου 1908) 
Οά έχδοθώσι μόνον 300,000 τετράδραχμων γραμματίων, ύπ’ 
άριθ. 1-800,000. Μόνον οί αριθμοί οντοι Οά τεΟώσιν έντός 
τής κληρωτίδας, κατά κλήρωσιν ταύτην. Κατόπιν, θά εχδο- 
θώσι μονόδραχμα γραμμάτια ΐσχύοντα διά μίαν εχ τών τριών 
τελευταίων κληρώσεων, ύπ’ άριθ. 300,001 άχρις 1,000,000 
θάπροστεθώσι δέ έντδς τής κληρωτίδος χα'ι οί άντίστοιχοι 
άρ ιθμοί·

^J^^^ATlAJinAOYNTAJ^^

Είς τά διάφορα Ταμεία καί λοιπάς δημοσίας αρχάς, εις 
τάς Τραπέζας, είς τους σταθμάρχας καί στασιάρχας τών σι
δηροδρόμων, τους διαχειριστάς τών μονοπωλίων καί τα πρα
κτορεία τών έφημερίδων πρδς Δοαχμάς τέθόαρας έκαστον, 
ίσχύον διά τέσσαρας κληρώσεις, Δραχμήν μίαν έκαστον, 
ίσχύον διά μίαν έκ τών τελευταίων κληρώσεων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων απευθυν- 
τέον είς τδ γραφεϊον τον ’Εθνικοί* Στόκον καί των 
’Αρχαιοτήτων, Ύπονργεϊον οικονομικών ΑΘΗΝΑΣ.

‘Η πώλησις τών γραμματίων ήρξατο απδ τής 1)14 Ια
νουάριου 1908.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΊΙρόΰκληΰι ς

Μή κατατεθέντος έπαρχους αριθμοί) μετοχών 
πρός συγκρότησιν τής διά τήν 29 τρ. μηνδς συγ- 
κληθείσης Γεν. Συνελεύσεως τών μετόχων τής 
Ελληνικής Εταιρίας Μεταλλείων αναβάλλεται 
αυτή συνωδά τώ άρθρω 28 του Καταστατικού 
διά τήν 8ην προσεχούς μηνδς ’Απριλίου ήμε'ραν 
Τρίτην και ώραν 11 π. μ. έν τοϊς Γραφείοις αύτής 

'Η Συνέλευσις αυτή θά λογίζεται νομίμως κα- 
τηρτισμενη, οίος δύναται και άν ή ό άριθμδς τών , 
κατατεθεισών μετοχών.

’Εν Άθήναις τή 20 Μαρτίου 1908.
Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ό Διευθυντής

ΑΝΤ< ΜΑΤΣΑΣ

Ό διενΟύνων Τμηματάαχης
Τ. JST. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝΑΔΕΛΦΩΝ Α,ΡΑΚΟΠΟΤΔΩΝ
I 80 — ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ & — I 82

I Δ. Έ* Υ Ο Ε 1ST Τ £11 1980 

---------
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΑΚΕΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ 

ΓΡ ΑΜΜΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

Κ A I

KA Λ AIT ΕΧ ΝΙΚΟΝ Τ ΥΠΟΓΡΑ ΦΕΙΟΝ

Πλουσιωτάτη παρακαταθήκη πόντιον τών 
είδών τής Γραφικής ίίλης κτλ. μέ τιμάς ασυ
ναγώνιστους, ώς Κίΐι αποθήκη χάρτου παν
τός είδους και πάσης ποιότητας.

9 — ’Οδός Χρνΰοόπηλαιωτίόιϊης—9

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΗΣ Δ. Μ. ΤΟΥ ΒΔΣΙΑε,ΩΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

"Ιδρυμα ανωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως 
λ εν αθηναις 

ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛΑΙ 
’Ανωτέρα Εμπορική. — Βιομηχανική. 

Γ εωργική. — Μηχανουργική.

Τά μαθήματα ήρξαντο τη

1 ΐ» Σεπτεμβρίου ακριβώς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΠΑΑΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΤΙ Τίΐ ΑΙΤ0ΠΤ1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

mram imam
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

X.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΣΪΗΑΑΙΟΝ ΟΜΑΗΡΜ ΣΑΤΑΒΕδΑΒΜ ΑΡ. 6,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ
X--------- —-------------------------------------- X

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΓ- 
ΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ τής Εταιρίας 
εν Μύλοις * Αθηνών, Έλευσΐνι, 
Νέω Φαλήρω, Πάτραις, Καλάμαις, 
Πνργω, Κύμη, Πόρφ, και τοΐς κν· 
ριωτέροις οίνοφόροις κέντροις τής 
'Ελλάδος.

κ

Μ’

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ
ΕΙΙΑΜΕΙΛΩΧΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΣ

Μ--------------------------------------Κ X

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Διαρκής ίκθεσις ειδών φωτισμού, θερμάνσεως καί κινήσεως έν τή όδω Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, έν οις πωλουνται ειοη φωτισμού, και θερμάνσεως, ώς και οινόπνευμα μετουσιωμενον 

πρός τδν σκοπον τούτον, εύρίσκονται έν ’Αθήναις μέν, παρά τή Κεντρική ’Αποθήκη, όδδς ’Οφ
θαλμιατρείου αριθμός 2, Κυδαθηναίων αριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλ- 
κοκονδύλη 30, διασταΰρωσις Σόλωνος καί Ίπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμου 86, Πλατεία Έξαρ- 
χειων, Πατήσια, Αγιον Λούπαν. Έν Πειραιεϊ όδδς Παρθεναγωγείου 3.

Η τιμή του μετουσιωμενου οινοπνεύματος ώρισθη εις λεπτά 80 κατα σταθμικήν οζάν (οζάν βάρους) 
επιβαρυνόμενη είς τάς επαρχίας (όπου δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα εργοστάσια) διά τών έξόδων μεταφοράς καί 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ένταΰθα γνωστόν, ότι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί 
σ*®θ|*Ηΐής οκάς οινοπνεύματος, λόγω του μικρού ειδικού βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης οκά τοΰ 
οίνου ουναται να περιλαδη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

XFEiSIS ΝίΕΤΟΥΣΙΐηΐνίΕαΧΓΟΎ· ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Η Εταιρία ήμών παράγει τδ μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα είς τρεϊς άνάγκας τοΰ Ελ

ληνικού λαοΰ, ήτο: τδν φωτισμόν, τήν θέρμανσιν καί τήν κ ί ν η σ ι ν.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Η χρήσις τοΰ οινοπνεύματος εινε βεόαίως έντελώς άκίνδυνος, άρζεϊ νά λαμδάνωνται στοιχιώδεις 
τινες προφυλάξεις, αί όποϊαι συνοψίζονται είς τδ θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε οινόπνευμα 
είς φωτιάν

, Ιον Δέν πρέπει νά αφίνωμεν τα δοχεία τοΰ οινοπνεύματος αδούλωτα, διότ. καί έξατιμίζεται τοΰτο 
και απορροφά ύγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.

2ον Διά κανένα λόγον δέν επιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεϊον, 
καμινετο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τδν κίνδυνον νά άναψη τδ οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τδ 
δοχεϊον καί να χυθή επάνω σας άναμμένον. Τδν αύτδν κίνδυνον διατρέχετε και τδ πετρέλαιον, μέ 
μονήν τήν οιαφοράν, ότι το οινόπνευμα σδύνει ευκολότατα μέ ν ε ρ δ καί μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 
τδ νερώσετε παύει νά ζ.αίη. '

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεϊον κτλ. πριν τά άνάψητε. 
Αν οε παρουσιασθή, ανάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σδύσατέ το πρώτον καί άφοΰ βεδαιωθήτε, 

ότι έσδυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.
4ον Μή έπιτρεπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμα καρδούνων, διότι πολλοί πολλά

κις δεν προσέχουν και ρίπτουν τοιοΰτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τδν κίνδυνον νά 
ανάψη τδ δοχεϊον καί νά γίνη δυστύχημα.

5ον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, ούτε μαγειρεϊον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τδ οινό
πνευμα πρεπει νά μενη ενα τούλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα δίαστέλλε- 
ται (φουσκώνει) και πρέπει νά έχη τόπον, άλλως θά χυθή απέξω καί θά άνάψη.

, 6ον Εάν γεμισαντες έν είδος οίονδήποτε τδ περιδρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατε’ 
το αμέσως πριν το, άναψετε, μέ δ,τι δήποτε ύφασμα. Τδ οινόπνευμα ούτε λερώνει, ούτε βρωμά.

7ον Αν κατά λάθος εις τδ άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπδ ό,τι πρέπει φοράς 
και βγάζει η λαμπα επάνω άπδ τδ γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή ανησυχήσετε. Θά κατεδοΰν μόναι τους 
και ή λαμπα σας θά ανάψη κανονικά.

Λ Τά είδη μας εινε τελειότατα, εαν δέ ακολον&ήαητε τάς άνωτέρω οδηγίας ουδέποτε δύναται νά αυμβη τό παραμικρόν.

ΜΑΤΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΣΑΣ .
ΑΙ*. 30,000,000

Τδ καφάλαιον καί αί καταθέσεις εις χρήματα και χρεόγραφα έν γένει άνήρχοντο 

τδν Ανγονάτον 1ί>Ο<» είς δραχ. 260,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έν Λονδίνω, ’Αλεξάνδρειά, Καϊρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά καί 
Σταμπούλ), Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω, 
Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω ξΚρήτης) καί Χαρτούμ.

τηλεγραφική διεγθγνςις „Α0ΗΝΑΊ·ΚΗ“

"Η Τράφιεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πίίθαν Τραπεζιτικήν ίργαθίαν, ήτοι :
Προκαταβολάς έπί έμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοϋ Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. Εκδίδει συναλλαγ
ματικές, ' έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεργεΐ δέ καί τηλεγραφικής έντολάς πληρωμής εις τάς κυριω- 
τέρας πόλεις τής Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς

Τ ΑΜΙΕ ΥΤΗΡΙΟΝ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ προς έμψύχωσιν τού παρά τώ λαώ πνεύματος τής 

άποταμιεύσεως προσδιώρισε τόκον 4 % έτησίως διά τάς έν τώ Ταμιεντηρίω της καταθέσεις, άποδο- 
τέας εις ποώτην ζήτηόιν παρέχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις καί άναλήψεις τών 
πελατών της.

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

τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον :
Δια καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 3 ο)ο

» » » μετά εξ μήνας 3 1 )!2 ο)ο
» » » μετά εν έτος 4 ο)ο
» » » μετά δνο έτη καί έπέκεινα 3 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς 
(cheque) ομοίως άποδίδονται δι’ επιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικω άνταποκριτών 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται’
καθ’ εξαμηνίαν άπό τής 1 Ίάνουαρίου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκαστου έτους.

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

ζεται δέ καί τήν είσπραξιν τοκομεριδίων ελληνικών καί ευρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΙ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό

Χ0ινόν. Έκ Γενικής Διευθύνσεως

MELLE MARIE SLOOTEN
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΑΟΟΕΗΣ ΑΡΙΟ. I

(Όπισθεν Μητροπόλεως)Κ ΑΤΑΣΚΕΪΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
‘Η τελευταία τέχνη πρδς κατασκευήν γυναικείων 

πίλων. Ήγνησία ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομιρότης, χάρις και 
γοητεία διακρίνουσι τους πίλους τής .Helle Slo- 
Oten. Μία απλή έπίσκεψις πείθει περί τής άλη- 
θείας. “Οσαι Άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν χά
ριν, ίδου ευκαιρία, έπωφεληθήτε αυτής. Συνιστώμεν 
Ικθΰμως τδ νέον αυτό Κατάστημα.

ΟΔΟΣ ΑΠΑΣ ΦΙΑΟΟΕΗΣ ΑΡ1Θ, I

Vacuum Oil Company
Γενικοί αντιπρόσωποι εν Έλλάδι καί Ανατολή

Ν. & Γ. ΑΓΤΕΛΟί|ΟΥΛΟΙ

ΠΕΙΡΑΙΑ

✓



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

11ΙΟΚΑ1ΑΣΓ1ΙΛΙΑΤΑ : Έν Αονδίνω 22 (Fenchurch street' ’A1J γ -

Χ<,ί,ΪΧ<^υ1ΧΚΤ,τ"ΎΤπ0λ'·'ατραις, Βολω, Σνρω, Καλαμαις, Χανίοχς, Ήρακλείω (Κρήτης).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Α' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1908 ΤΕΥΧΟΣ 6

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 29ης ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΓ 1908
ΕΔΡΑ ΕΠΧΓ ^ΘΉΕΧΓΔ,ΙΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ χ
lxy.=?ov ζαι ΈΟν-,κή Τράπεζα..........

Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Ευρώπη Τρ. είς χο'.7. .........................
* ρυσος ζαι --υναλλαγιχχ ε'ς χρυσόν 
Προεξοφλήσεις Κεντρικού ζαι ' ' ' ' .............. ' * ’
- )σμοι τρεχοντες εις χρυσόν ζα! δράχμάς'...................

ενεχυρω χρεωγράφων..............
^μπορ. ζαι άλλων εγγυήσεων...................

επ; υ—οθήζη άζινήτων . . ................. .............. .....................
Δάνειά επ'- ενεχύρω χρεωγράφων......................................... ...................

ρ^ωρωο. .ρέχ^ν-ίς λογαριασμοί εις χρυσόν ζαι δρανυ.άς
Χρεωγραφα ζαι τοκομερίδια είς χρυσόν ζαι δραχμάς. ‘ . i............................
' ή' Δ”“’ * '<

Καταστήματα καί κτήματα..................... ................................................
Ε5οόα έγζαταστασεως Κεντοικοΰ yvl -.γ· ‘ ζ-α: I ποκαταστηιαατων. .
’-οκαταστηματα και διάφορα............................. . ........................

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

” έκτακτον........................ ...............................
zf’ 2 Όί“'· ·ή 1η 1924./. '.........

1. Περί τής ύπδ τών πολιτών όφειλομένης ύπακοής είς 
τάς διαταγάς τής αρχής όρα ομιλίαν Σ. Μπαλάνου έν τώ 
’Αττικώ κύκλω τή 7 μαρτίου 1869.—Περί άμύνης κατ’ 
αρχής άδικα πραττούσης, Σαριπόλου, Ποινική νομοθεσία § 
185. Φλογαιτου § 197—8. Διαταγαί πρδς παρανομίας. 
Γ· Φιλαρέτου, Δικαστικδς όργανισμδς σ. 230 § 6.

2. Block, Dictionnaire general de la politique, λέξις
Revolution. Φλογαιτου, Συνταγμ. § 199.

3· «Άλλ’ή πειθαρχία μάθημα μέν έστιν άρχοντος’έμποιεϊ 
γάρ δ καλώς άγων τδ καλώς έπεσθαι- καί καθάπερ ιππικής
τέχνης άποτέλεσμα πραον ίππον καί πειθήνιον παρασχεϊν,
οΰτω βασιλικής έπιστήμης έργον ανθρώποις εΰπείθειαν ένερ-
γήσασθαι» (Πλουτάρχου, Λυκούργος § 30).

.......................................* 75.857.94,.67)
Ταμεΐον συντάξεων ύπαλλήλων. . . . .777.............. ” 4 * *’920,057.01)
Εξωτερικοί λογαριασμοί είς χουσόν ...............................
Επιταγα: πληρωτέαι........................ ...........................................

Γραμμάτια είσποανθέν-ν c·'- ί ...........................................J Γ1 ?ΧΖ7-'·Χ χρυσόν και όραχμας... .
•Μερίσματα πληρωτέα.............................. ' ............’..................

θ Εενικός Διευθυντής
1 Κ· ΜΑΤΣΑΣ

fiioimiuiwi iipmiTw 

ΛΕΩΝ Δ· ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
Πλατεία Καραΐσκάκη έν ΠΕΙΡΑΙΕΙ 

Αριδ Τελεφώνου 30.

χανών^^’ ^^^α^’εϊα' κατ ^αΡτήματα άτμομη- 

ΙΛδη δια. Κλωστήρια, 'Υφαντήρια, Άτμο- 
μυλους, Μηχανουργεία, Παγοποιεία, Μεταλ

Δρ. 6,647,269.47
» 4,393,506.56
» 2,996,293.11
» 13,467,889.52

» 61,380,154.02
» 21,558,064.42
» 9,506,399.80
» 2,652,022.58
» 12,095,226.42
» 13,407,417.14

» 6,128,282.65
» 2,376,093.—
» 710,140.12
» 2,715,611.58

Δρ. 160.634,370.39*=■·- —-------

Δρ. 40,000,000.—
» 8,915,000.—
» 500,000.—
» 2,750,000.—
» 79,985,712.18

» 388,658.55
» 25,483,749.98
» 1,166.128.08
» 487,261.60
» 957,860.—

Δρ, 160,634,370.39

Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου 
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

λεία, Εργολάβους Δημοσίων καί Δημοτικών
Εργων. c

Υλικά διά σιδηροδρόμους καί ατμόπλοια.
Απαντα τά νεώτερα Συστήματα ’Αμερικά

νικων Αντλιών.
Άντλίαι άναρροφητικαί καί καταθλιπτικαί’ 

οικ«ικήν χρησιν, δι’ άρδευσιν άγοών καί 
οια τροφοδότησιν ατμολεβήτων.

Σωλήνες σίδηροί, χάλκινοι, όρειχάλκινοι, 
ελαστικοί, κανάβινοι καί ύάλινοι.

( ’Αντιπρόσωπος τοΰ οίκου Howes el C° ΙΑ διά 
τας τελειότερος ’Αμερικανικός σιτοκαθαριστικάς μιι- 
χανάς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
-----»«■<-----

«.Πειθαρχία γάρ εστι 
«τής εϋπραξίας μήτηρ, 
«γονής σωτήρος«.

Αίό^ϋλος
(Επτά έπί Θήβαις στ. 225).

Επιθυμώ νά χαράξω γραμμάς τινας περί ζη
τήματος κοινωνικού μεγίστης, κατ ’ έμέ, αξίας.

Ή πολιτεία καί γενικώτερον ή κοινωνία δει- 
νώς πάσχει ένεκα τής έλλείψεως πειθαρχίας. Ή 
έντείλθεν πληγή μεγεθύνεται,γάγγραιναν απειλούσα·

Αί Άθήναι και ιδίως ή Σπάρτη διά τής πει
θαρχίας έμεγαλούργησαν. Δι’ αύτής ή Ρώμη έ- 
κραταιώθη και ή Ένετία έπεξέτεινε τάς κτήσεις 
αύτής.

«"Οπου θεούς μέν σέβονται—διδάσκει ό Ξενο- 
»φών—τά δέ πολεμικά άσκοϋσι, πειΟαρχεϊν δέ 
«μελετώόιν, έκεϊ πάντα μεστά έλπίδων άγαθών 
»έστιν».

’Απέχω νά έξετάσω έκτενώς ένταΰθα τά αίτια, 
ών ένεκα έπικινδύνως ήρξατο έλλείπουσα ή πειθαρ
χία έν τή πολιτεία1. Παρεμπιμπόντως λέγω, 
δτι τά κύρια αίτια τοΰ κακοΰ τής έν τή πολιτεία 
άναρχίας είναι έλλειψις κυβερνητικής προνοίας καί 
συνήθως ή κακή τής δικαιοσύνης άπονομή, εύλό-

1. Γενικώτερον περί εύπειθείας καί άπειθίας παραπομπάς 
είς τους συγγραφείς είς X. Παπαμάρκου. «Τά αναγνωστικά 
βιβλία τών μικρών Έλληνοπαίδων» II σ. 423. Περί τής ύ- 
πακοής τών στρατιωτών εις τδν στρατηγόν εις Κοραή, 
Πλουτάρχου «τά πολιτικά» σ· 83. 153.— 

γως ^δημιουργούσα τήν χειροδικίαν *. Ούχί σπα- 
νίως έξεγείρονται αί όμάδες, καί λίαν δεδικαιολο- 
γημένως ένίοτε, προς διεκδίκησιν τών καταπατου- 
μένων δικαίων αύτών, δυνάμει τίτλων, ούς άσφα- 
λώς στηρίζουσιν έν αύτώ τώ Οεμελιώδει ήμών 
νδμω.

Ή θεραπεία τοιαύτης νόσου άδύνατος είναι πριν 
ή άρθώσιν αύτά ταΰτα τά αίτια, άτινα ένίοτε εύ- 
λόγως ώθοΰσι τούς λαούς είς ένάσκησιν καί αύτοΰ 
έτι τοή δικαιώματος της έπαναότάσεως 2. 
Σοφώτατα δέ ό Πλούταρχος εΐπεν, δτι η ενπεί- 
ύεια είναι μάδημα τών αρχόντων, διότι, οστις 
καλώς οδηγεί, εκείνος διδάσκει νά τδν άκολον- 
δώσι. Τής μέν ιππικής τέχνης άποτέλεσμα είναι 
νά καθιστά τδν ίππον πραον καί πειθήνιον, τής δέ 
βασιλικής έπιστήμης έργον νά έπιβάλλη τήν ύπα- 
κοήν 3.

’Αλλά κυρίως τήν προσοχήν μου προσείλκυσεν 
άπο πολλοΰ χρόνου ή έπιφόβως έκ τής έν τή πο-
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λιτεία αναρχίας είς τήν κοινωνίαν μεταδοθεισα ό
μοια πληγή. Αυπηρότατον, άλλ’ άτυχώς άληθές 
οτι ή κοινοτική πειθαρχία έπικινδύνως διά τά 
πάτρια ήμών ήθη έχαλαρώθη.

Έλλειψις πειθαρχίας έν τή οικογένεια καί έν τώ 
σχολείω. Παρακοή διαταγών, οδηγιών καί συστά
σεων έν τή έμπορία, έν τή βιομηχανία, έν τή 
γεωργία, έν τή ναυτιλία, έν πάση έργασία—ιδιω
τική, συνεταιρική ή συνεργατική—έν πάση κοινω
νική σχέσει.

Ή ψιττακίζουσα γαλλικάς τινας φράσεις έκ 
τής μεθόδου του Όλενδόρφου θυγάτηρ τοϋ παν
τοπώλου,κατά τήν έκ τοϋ σχολείου έπάνοδον, θεω
ρεί τάς ιδέας αύτής σοφωτέρας τών τής μητρός 
της. Νομίζει τάς μητρικάς συμβουλάς προϊόντα 
σκωρίας τοϋ χρόνου, μή συμβιβαζομένας πλέον 
πρδς τδ savoir vivre, πρδς τδν συρμδν τών Πα- 
ρισίων, τής Βιέννης καί τοϋ Βερολίνου.

Σπάνια δέν φαίνονται τά παραδείγματα ξενο- 
μανών υιών, έκ τής Εσπερίας έπανερχομένων— 
κατά τήν καθιερωθεισαν δέ μακαρονικήν, άλλά καί 
χαρακτηριστικήν φράσιν, «άπδ τάς Εύρώπας» έπα- 
νακαμπτόντων—άρεσκομένων δέ νά διατάσσωσι 
τούς γονείς αύτών ή κατ’ άκραν έπιείκειαν νά δι- 
οάσκωσιν αύτούς, δτι ή παρακοή των είναι καθή
κον ίπιβαλλόμενον ύπερ της προόδου, καθόσον 
αί περί θεοσεβείας καί άγάπης είς τά πάτρια γεγη- 
ρακυιαι τών γονέων γνώμαι σφοδρώς συγκρούον
ται πρδς τάς νεωτέρας τοϋ ύλισμοϋ καί τής άθείας 
δοξασίας!

Παρά τάς άνοήτους γνώμας τοϋ Περικλέους £, 
και τοϋ Πλάτωνος καί τοϋ Εύριπίδου θ, καί 
τοϋ Σοφοκλέους 4, καί τοϋ Σόλωνος5, ή γυ
ναικεία χειραφέτησις, οίκτρώς παρανοη&εϊσα 
ύπδ γυναικών, πνευματικώς άνερματίστων, έντε- 
λώς παραγνωριζουσών τδν σοφόν «τής άναλόγου 
προοδευτικής έξελίξεως νόμον» άνέτρεψε τους αιω
νόβιους ορούς τής άρμονικής συμβιώσεως τών δύο 
φύλων, τοϋ ωραίου καταστάντος καί ίσχυροτέρου 
μέχρι τυραννικού βαθμού· παρέλυσε τδν θεσμδν 
τοϋ γάμου· ηυξησε τδν άριθμδν τών διαζυγίων καί 
. . . .τών αύτοκτονιών. Εύάριθμοι δέν είναι αί έκ 
τής τάξεως τών όψιπλούτων ιδίως θυγατέρες, αί 
οιά πλουσίων προικών έκμισθώσασαι υπδ τδν τύ
πον συζύγων πειθήνια νευρόσπαστα, έπιτήδεια πρδς 
ίκανοποίησιν τών έν άλλογλώσσοις ψυχοφθόοοις 
μυθιστορίαις διδασκομένων ιδιοτροπιών καί. . , . 
μέχρι τοϋ καπνίζειν έν δημοσίοις τόποις !

Οί μαθηταί, καί μάλιστα τά τών ίσχυόντων 
τέκνα, Οορυβωδώς άσεβοϋσι πρδς τούς διδασκάλους 
αύτών. Αί κακομαθημέναι μαθήτριαι άπειθοϋσιν 
είς τάς διδασκαλίσσας αύτών. Οί υπάλληλοι ιδιω
τικών γραφείων παρακούουσι τούς προϊσταμένους 
των, τούς κηφήνας τών δημοσίων γραφείων μι-

1. Θοχυδίδου β' § 46. —2· Νόμοι ς' § 21. 3 ΉρακλεΓ- 
δαι στ. 474.—4· ’Αντιγόνη στ. 578. — 5. Πλουτάρχου, Σό
λων § 21.

μούμενοι. Οι ύπηρέται καί μάλιστα αί ύπηρέτριαι 
αυτοκρατορικώς νομοθετοϋσιν έν τώ οίκω.

Ο έργάτης αύθαδιάζει είς τον έργοδότην. Ό 
ναύτης έλέγχει τάς διαταγάς τοϋ κυβερνήτου. Ό 
κανδηλανάπτης δέν έγκρίνει τάς ψαλμωδίας τοϋ 
ίερέως. Ούτως έπ άπειρον διά τής μιμήσεως καί 
Οιά τοϋ πολλαπλασιασμού τών κακών παραδειγ
μάτων έκ βάθρων σαλεύεται ή κοινωνική πειθαρ
χία. Διότι ή άναίδεια καί ή αύθάδεια έκλαμβά- 
νονται ώς πλεονεκτήματα εύφυίας,έλευθεροστομίας, 
νοημοσύνης ή καί μεγαλοφυίας.

£
Τοιαύτης οίκτράς καταστάσεως πάμπολλα είναι 

τά αίτια.’Ίσως ξένος δεν είναι πρδς αύτά καί ό ήλιος 
τών μεσημβρινών χωρών. Κυρίως δμως καί πρω- 
τίστως μεγάλοι ένοχοι είναι οί άρχοντες πάσης πο
λιτείας οί τά κακά παραδείγματα διδάσκοντες είς 
λαόν, δστις ένεκα τής εύφυίας αύτοΰ εύκόλως, εύ- 
χαρίστως καί εύγνωμόνως δύναται νά μιμηθή τά 
καλά παραδείγματα· άλλά μετά μείζονος εύκολίας 
υπερθεματίζει καί είς τά κακά ’υποδείγματα. Τούτου 
ένεκα δέν έχει τήν ύπακοήν τών βορείων λαών 
καί τών μουζίκων τής Ρωσσίας, άλλ’ ούδέ τών 
φελάγων ή τών βεδονΐνων τής ’Αφρικής καί τής 
’Ασίας.

Αλλοτε έπραγματεύθην έν τοϊς «Παναθη- 
ναίοις» 1 2 τδ θέμα περί τής έπιδράσεως τών νό
μων είς τά ήθη καί τών ηθών είς τούς νόμους. 
Δέν είναι δύσκολον νά έννοήση τις οτι, τής καλώς 
έννοουμένης πειθαρχίας φυγαδευθείσης έκ τής πο
λιτείας, οέν είναι λογικδν νά ζητή τις αύτήν έν’ 
τή κοινωνία. Ορθδν μάλιστα καί δίκαιον είναι νά 
προστεθή, οτι σχετικώς ή κοινωνική πειθαρχία 
όλιγώτερον έχαλαρώθη είς τάς μή πολύ άνεπτυγ- 
μέ;ας κοινωνικάς τάξεις. Τοϋτο δέ θεωρώ άξιον 
μεγίστης προσοχής, καθόσον συμπέρασμα έξ αύτοΰ 
συνάγεται, δτι ή κοινωνική πειθαρχία έσαλεύθη καί 
έκ τής πλημμελούς έκπαιδεύσεως, άμα δέ καί 
ένεκα τής, παρά τά πάτρια,οικογενειακής άνατοο- 
φήζ· 1. "Ορα εις Dictionnaire des antiquites grecques el ro- 

maines λέζις Educatio ύπό Pottier.
2. Πλουτάρχου, Λυκούργο; 15 και 16.
3 Πλουτάρχου, Σόλων § 1· Άριστοτέλους Πολιτικά 

δ' 12. 15 ς 5.—’Αθηναίος ς § 45—46 Schoeman, Les 
antiquites grecques 1 p, 179. 180. 567. Dictionnaire des 
antiquites grecques et romaines λέξις G y n a e c o n o m o i. 
Αυτόθι καί πολλάς άλλας παραπομπάς.

4. Πλουτάρχου, Λυκούργος § 17. Ξενοφώντος, Λακεδαι
μονίων πολιτεία β, 1. 2· Άλέξ. Ραγκ>βή, περί άγωγής των 
παίδων παρά τοΐ^ αρχαίοις *Ελλησι. Πρυτανικος λογος εκ
φωνηθείς τή 16'οκτωορίου 1866· Ραγκαβή, Πολιτικαί 
αρχαιότητες σ. 103· 182. 262. Βέκερ, Χαρικλής III σ. 
415. 464, 489. Ι· Σούτσου, Άρχαίων ’Αθηναίων βίος εις 
νέαν Πανδώραν IX σ. 121. Tetfy, Συναγωγή ’Αττικών νό
μων άρθ. 374—6 σ. 91. Schoeman, les antiquites grecques 
I. p. 129, 179, 287, 294, 296, 302, 348, 579. Dictionnai
re des antiquites Grecques et romaines λέζις P a i d o n o- 
tnos—Girard^ Μέρος Α'. κεφ. γ\ Αυτόθι παραπομπάς 
συγγραφέων. Γίλβερ—Πολίτου I σ. 251. 2/6- 389ζ

5. Πολυδεύκους VIII· 112. — Te/fy, Συναγωγή άττικών 
νόμων άριθ. 236 α. 61.—Petit, Leges Alticae σ·566.

Εκ τής Δύσεως όρμητικώς βίσέβαλαν είς τήν 
’Ανατολήν ή άθεία καί ό ύλισμός, έξ ών γεννών- 
ται η υπερτροφία τοϋ έγώ καί ο φενδοπο- 
λιτιϋμός· Έκ τοϋ χειρίστου παρ’ ήμΐν έκπαι- 
οευτικοϋ συστήματος φύονται έν τή πολιτεία αί 
άκανθαι τών ημιμαθών, τών δοκησισόφων καί τών 
αύθαοών, ούς βραβεύουσιν οί άρχοντες ώς συνεργούς 
των άνομημάτων αύτών.

£
Ό Ρ. Girard, έν τή όντως διδακτική μελέτη 

αύτοΰ, περί.τής άγωγής τών ’Αθηναίων κατά τδν 
Ε . και Δ . π. X. αιώνα, πολλά τά χρήσιμα καί 
έπωφελή έπί τή βάσει τών άρχαίων Ελλήνων

1· «Παναθήναια» V. σ. 202. 

συγγραφέων περιέλαβε διά τούς θέλοντας νά ώφε- 
ληθώσιν έκ τής σοφίας τών προγόνων ήμών £. Καί 
ό ιδιόρρυθμος τών Σπαρτιατών νομοθέτης εύλόγως 
έθεώρει τούς παϊδας ώς άνήκοντας ούχί είς τούς 
γονείς αύτών, άλλ είς τήν πόλιν ολόκληρον έφ’ 
ω καί δέν έπέτρεπε νά έχωσι παιδαγωγούς ύπομι- 
σθίους, ούδ’ ήδύνατο ό γονεύς ν’ άνατρέφη κατ’ 
ιδίαν τδν υίον του, πέραν τοϋ έβδομου έτους, οτε 
τήν άγωγήν καί έκπαίδευσιν τών πολιτών άνε- 
λάμβανεν αύτή ή πολιτεία

Ό Σολώνειος θεσμός τών γυναικονόμων 
καί γυναικόκοσμων, τών άρμοσύνων καί τών Τεμ- 
πούρων 3 4 5 καί ό Αυκούργειος τών παιδονό- 
μων4 άγλαούς έν τή κοινωνία τής άρχαίας 
Ελλάδος έφερον καρπούς. Αλλ’ άλλοι καιροί 
τότε, άλλα ήθη !

«Γυναικονόμοι — γράφει ό Πολυοεύκης^ — 
»είσίν άρχαί έπί τοϋ κόσμου τών γυναικών τάς 
»δέ άκοσμούσας ζημιοϋσι καί τάς ζημίας αύτών 
«γράφοντες έκτιθεϊσιν έπί τής πλατάνου τής έν 
«Κεραμεικω».

ν·

Ελπίς βεβαίως δέν υπάρχει πλέον νά έπανέλθη 
είς ’Αθήνας μέν ό Σόλων καί είς τήν Σπάρτην ό 
Αυκοΰργος, οπούς μαστιγώσουσι διά τών θεσμών 
αύτών τούς άνατροπεϊς τής κοινωνικής ταξεοος. 
Δύνανται οαως, νομίζω, οί διάδοχοι αύτών και 
σύγχρονοι νομοθέται ήμών, οίτινες καλούνται βου- 
λευταί τοϋ ελληνικού έθνους, νά οιαμορφωσοο- 
σιν έκπαιδευτικον σύστημα κατά τά άθάνατα οι- 
δάναατα τών σοφών ήμών προγόνων. Οί οέ άξιοϋν- 
τες νά ήγώνται έν τή κοινοονία ένεκα ύπεροχής 
τοϋ νεύματος, οί άριστοκράται τής οιανοίας, ο- 
φείλουσι νάντιδράσωσι πάση δυνάμει κατά τών 
πλουτοκρατών, οίτινες χάριν έπιδείξεως τοϋ πλού
του αύτών συνήθως οίδουσι τά χείριστα τών 
πα ο αδ ε ιγαάτ ων.ι i ι , r

Ούτως ή άλλως έπείγουσα ύφίσταται ή αναγκη 
τής λήψεως μέτρων πρδς περιορισμόν τής έπιφό- 

βως διαδιδομένης άναρχίας. Αλλά τοϋτο είναι 
έργον, ώς καί έν άρχή είπον, κυρίως τών άρχόν- 
των, έάν ούτοι θελήσωσι νά ώφεληθώσιν άπδ τήν 
σοφωτάτην τοϋ Λυκούργου γνώμην.

Ώς πρδς τήν έπίφοβον δμως πληγήν τής κοινω
νικής άναρχίας, φοβούμενος τήν κατακραυγήν τών 
χειραφετημένων γυναικών, δέν τολμώ νά συστήσω 
τήν άναβίωσιν τοϋ θεσμού τής γυναικονομίας. Α- 
διστάκτως όμως πρεσβεύω, δτι ή πολιτεία οφείλει 
τάχιστα νά ψηφίση νόμον πεοι παιδονόμων ή 
σωφρονιστών ή σωφρονιστηρων ή βουαγών, οί
τινες άείποτε μεγίστας προσήνεγκον ύπηρεσίας καί 
μάλιστα είς τήν άρχαίαν Ελλάδα. Διότι ούτε οί 
γονείς ούτε οί διδάσκαλοι έπαρκοϋσιν είς τήν δέ
ουσαν τών νέων άνατροφήν καί άγωγήν εξω τοϋ 
οϊκου καί τοϋ σχολείου.

Άλλά τά περί τοϋ θεσμού τών παιδονόμων καί 
τών γυναικονόμων έχουσιν άνάγκην εύρυτέρας άνα- 
πτύξεως. Περί αύτών δέ ίσως ές άλλοτε άναλυ- 
τικώτερον.

£
Τό γε νϋν άρκοϋμαι νά ύψώσω τήν έμήν άσθενή 

φωνήν κατά τής όσημέραι, παρά τάς έθνικάς πα
ραδόσεις ήμών, αύξανομένης έν τή ελληνική κοι
νωνία άναρχίας.

Απεχθής βεβαίως ήτο ή ένεκα τής δουλείας 
εύπείθεια. Εύλόγως ή άνθρωπότης έπανηγύρισε 
τήν κατάργησιν τής σωματεμπορίας, ούοε πρέπει 
νά Οοηνήσωμεν, διότι τοιούτω τροπω συνεξελιπε 
καί ή ύπακοή τοϋ δούλου πρδς τον κύριον. Απο- 
τοοπαιον ήτο, τή άληθεία, το κατά το άρχαιο- 
τερον δίκαιον τών Ρωμαίων δικαίωμα τών συζύ
γων καί τών πατέρων περί τής ζωής καί τδϋ θα
νάτου (jus vitae ac nacis) έπί τών ιδίων συζυγών 
και τών τέκνων, θαυμασμού άξιος οέν ήτο ό έν τώ 
γυναικωνίτιδι βίος τών Έλληνίόων μέχρι τής έν 
Άθήναις άφίξεως τής έπαναστάτιδος Μιλησίας 
Ασπασίας. Ή άνθρωπότης μεγάλας οφείλει χά- 
ριτας είς τό πνεύμα τοϋ Χριστιανισμού, δπερ εξη
μέρωσε τά ήθη.

Καί αύτή έτι ή έν καιρώ τοϋ τουρκικού ζυγού- 
ένεκα τής τυραννίας κρατούσα πειθαρχία έν ταϊς 
κοινωνικαϊς καί οίκογενειακαϊς σχέσεσιν ίσως ήτο 
ύπερβολική.

Άλλά μεταξύ τών δύο άκρων—τής άγριας ή 
τής τυραννικής πειθαρχίας καί τής τελείας άναρ
χίας, καθ’ ήν οί πόδες διατάσσουσι τήν κεφαλήν 
—προτιμότερος είναι, νομίζω, δ μέσος δρος.Ούτος 
δύναται νάνευρεθή καί νά διαπλασθή—έντδς τών 
λογικών ορίων καί μετά τοϋ σεβασμού τών δι
καιωμάτων έκάστου—ύπδ τών κοινωνικών ηθών. 
Τή βοηθεία αύτοΰ βέβαια είναι ή κοινή ώφέλεια καί 
άναμφισβήτητος ή ήθική βελτίωσις χάριν τής ά- 
ληθοϋς προόδου τής άνθρωπότητος.

Γ· ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
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Ή σηροτροφία παρ’ Έλλησιν ήρξατο κατάτδν 
5 ή 6 μ. χ. αιώνα· άλλ’ ή χρήσις τοΰ σηρικόν 
ήτοι τής μετάξης καί τών έκ σηρικού στολών 
ήτο ίκανώς άρχαία άνατρέχουσα τούλάχιστον μέ
χρι τών χρόνων τών Άχαιμενιδών. Τδ λεγόμενον 
οτι οί Έλληνες έγνώρισαν τδ Σηρικόν τδ πρώτον 
έν τή Ινδική μετά τήν έπί ταύτην στρατείαν 
τού ’Αλεξάνδρου έκ τών έμπορευομένων έν τή 
χώρα ταύτη τδ προϊόν τούτο τής Σινικής, 
Σηρών, και ώνόμασαν αύτδ Σηρικόν, έκ τοΰ 
έθνους αύτοΰ τών Σηρών, δέν φαίνεται άκριβές. 
Ή μέταξα, και τδ έξ αύτής παραγόμενον ύφασμα 
ήσαν γνωστά τοϊς Έλλησι πρδ τοΰ ’Αλεξάνδρου. 
Ό Προκόπιος (Περσ. Πολ. Α. 20) λέγει ρητώς : 
«αύτη δ’ έστιν ή μέταξα, έξ ής είώθασι τήν έσθή- 
τα έργάζεσθαι, ήν πάλαι μέν Ελληνες Μηδικην 
έκάλουν, τά νΰν δέ Σηρικήν δνομάζουσιν ». Ή άν- 
τίθεσις αυτή τοΰ πάλαι και νϋν ώς πρδς τδ Μηδι
κόν και τδ Σηρικόν μαρτυρεί οτι πολύ πρδ τοΰ ονό
ματος Σηρικόν (και σηρικός και σηρική) ήν έν χρή- 
σει το Μηδικόν πρδς δήλωσιν τοΰ έκ μετάξης 
κατασκευαζομένου ύφάσματος.Φαίνεται δέ οτι καί 
ή έξεργασία καί ή βιομηχανία ούχί μέν τής μετάξης 
(τοΰ σηρικού), άλλά τοΰ έκ τής μετάξης ύφαινο- 
μένου πηνίου ήτοι υφάσματος, τδ ύφαίνειν δηλο
νότι μεταξωτόν άπδ μετάξης, ήν γνωστόν πολύ 
πρδ τών χρόνων τοΰ ’Αλεξάνδρου καί τοΰ’Αριστο- 
τέλους. Ό ’Αριστοτέλης έγίνωσκε τδ ύστερον 
σήρα κληθέν ζωιφιον καί τά έκ τούτου άναλυό- 
μενα βομβύκια καί τδν άναπηνισμον τοΰ βομβυ
κίου καί τήν έπειτα γινομένην ύφανσιν. « Έκ δέ 
τίνος σκώληκος μεγάλου, λέγει ό ’Αριστοτέλης 
('Ιστορ. περί τά Ζώα Ε. 19) γίνεται πρώτον μέν, 
μεταβαλόντος τοΰ σκώληκος, κάμπη, έπειτα βομ- 
βύλιος,έκ δέ τούτου νεκύδαλος, έν έξ δέ μησί με
ταβάλλει ταύτης τάς μορφάς πάσας. Έκ δέ τοΰ 
ζώου τούτου καί τά βομβύκια άναλύουσι τών γυ
ναικών τινες άναπηνιζόμεναι καί έπειτα ύφαίνουσι· 
πρώτη δέ λέγεται ύφήναι έν Κω Παμφίλη Πλά- 
του θυγάτηρ».'Ως δηλοΰται έκ τοΰ χωρίου τούτου 
τοΰ ’ Αριστοτέλους, ουτος δέν δίδει όνομα ιδιαίτερον 
είς τδν σκώληκα, έξ ου παράγεται τδ σηρικόν τών 
δέ τών μεταγενεστέρων χρόνων συγγραφέων οί μέν 
σήρας δνομάζουσι τούς σκώληκας αύτούς (σήρας 
καλεΐ ό Ηρωδιανδς τδν σκώληκα πρβλ. καί Ήσυχ. 
σηρών,σκωλήκωντών γεννώντων τά σηρικά)· άλλ’ 
ό Παυσανίας καί το έθ?ος καίτους σκώληκας, ό δέ 
Στράβων μνημονεύει έθνους τών Σηρών ώς έθνους 
τής ’Ινδικής, (ΙΕ 703) καί Σηρικών ύφασμάτων 
(ΙΕ 694) χωρίς ν’ άναφέρη άν τά Σηρικά ταΰτα

>C ’κ^’^^^>Γ^<>ί<>κ’κ _T;’♦< ’♦<

ύφάσματα «τά έκ τινων φλοιών ξαινομένης βύσ- 
σου» ούτω έκλήθησαν έκ τοΰ έθνους τών Σηρών. 
Άλλ’ έπειδή ούδέν λέγει περί σηρών σκωλήκων, 
οσα δέ λέγει περί «Σηρικών» άρύεται έκ τοΰ συγ
χρόνου τοΰ ’Αλεξάνδρου Νεάρχου, πιθανώτατον 
είναι ότι δέν έγινωσκέτι περί σηρών ώς σκωλήκων 
γεννώντων τά σηρικά. Τούναντίον δέ ό Παυσανίας 
φαίνεται γινώσκων ικανά περί τής παραγωγής τοΰ 
σηρικοΰ. «Οί μίτοι δέ,λέγει ό Π. (ΣΤ. 26,4) άφ’ 
ών τάς έσθήτας ποιοΰσι οί Σήρες, άπδ ούδενδς 
φλοιοΰ, τρόπον δέ έτερον γίνονται τοιόν δε. "Εστιν 
έν τή γή ζωύφιον σφίσιν, δν σήρα καλοΰσιν “Ελ
ληνες, άπδ δέ αύτών Σηρών άλλο πού τι, καί ού 
σήρ ονομάζεται. Μέγεθος μέν αύτοΰ διπλάσιον ή 
κανθάρων ό μέγιστος, τά δέ άλλα είκασται τοϊς 
άράχναις, οι ύπδ τδ δένδρον ύφαίνουσι καί δή καί 
πόδας άριθμδν οκτώ κατά ταύτά έχουσι τοϊς ά- 
ράχναις. Ταΰτα τά ζώα τρέφουσιν οί Σήρες οίκους 
κατασκευασάμενοι,χειμώνός τε καί θέρους ώρα έπι- 
τηόείους. Τδ δέ έργον τών ζφων κλώσμα εύρίσκε- 
ται λεπτόν, τοϊς ποσίν αύτών περιειλιγμένον. 
Τ, , , ο , , J “ ,ρεφουσι οε αυτα επι οεκα τεσσαρα ετη παρεχον- 
τες τροφήν σφίσιν έλυμον,πέμπτώ δέ (ού γάρ πρόσω 
βιωσόμενα ί'σασι) κάλαμον διδόασιν έσθίειν χλω
ρόν ή δ’ έστιν ήδίστη τροφή πασών τώ ζώω, καί 
έμφορηθέν τοΰ καλάμου ρήγνυταί τι ύπδ πλησμο
νής, καί άποθανοντος ουτω τδ πολύ τής άρπεδόνης 
εύρίσκουσιν ένδον». Ό Παυσανίας προστίθησιν εις 
ταΰτα : «γιγνώσκεται δέ ή Σηρία νήσος έν μυχώ 
θαλάσσης κείμενη τής έρυθράς». ’Ακριβώς δέ τά 
κατά τήν Σηρίαν νήσον τής Έρυθράς καλουμένης 
θαλάσσης άνάγονται εις τήν ιστορίαν τής έν ταϊς 
Έλληνικαϊς χώραις εμπορίας τών Σηρικών.

Εκ τών άνωθι είρημένων,ίδία τών κατά ’Αριστο
τέλη, φαίνεται ότι άτελής τις τούλάχιστον γνώσις 
τής μεταξουργίας ύπήρχε παρά τοϊς “Ελλησι πρδ 
τών Ρωμαϊκών έτι χρόνων. Άλλ’ ή χρήσις μετά
ξης καί μεταξωτών ήν ήδη κατά τούς χρόνους τους 
Μακεδονικούς, καί ιδία τούς Ρωμαϊκούς, ένεκα τής 
τότε μεγάλως άναπτυχθείσης πρδς τήν ’Ινδικήν έ
μπορίας,πάνυ πολλή έν ταϊςτάξεσι τήςπλουσίαςάρι- 
στοκρατίας. Ή έμπορία αύτη τής μετάξης έγίνετο 
τδ μέν διά τής θαλάσσης τής Έρυθράς,ένθα ήν νή
σος τις κατά τά άνω είρημένα «έν μυχώ κειμένη» 
χρησιμεύουσα ώς σταθμός,είς τά άπδ ’Ινδικής έμπο- 
ρεύματα μετάξης καλουμένη Σηρία, τδ δέ κατά γήν 
διά Περσίας. Τοιαύτην δέ σπουδαιότητα άπέδιδεν 
ή έν Κωνσταντινουπόλει Έλλην. βασιλεία,είς τήν 
άσφάλειαν τής τοιαύτης έμπορίας, ώστε χάριν 
ταύτης συνήπτον φιλικάς σχέσεις πρδς τούς ήγε- 

μόνας τών χωρών,δι’ ών έγένετο ή έμπορία αύτη. 
Άλλ’ ή κατά γήν, έν μέρει δέ καί ή κατά θά
λασσαν, έμπορία τοΰ πολυτίμου προϊόντος προσέ- 
κρουεν είς δυσχερείας παρεμβαλλομένας ύπδ τοΰ 
Περσικού κράτους τών Σασσανιδών, ού μόνον διότι 
ή κατά γήν έμπορία γινομένη διά χωρών Περσι
κών έβαρύνετο πολύ ύπδ Περσών διά δασμών 
τής διόδου, άλλά καί διότι ύπέκειτο είς τάς κερδο- 
σκοπικάς διαθέσεις τών Περσών έμπορων. Αί δυσ- 
χέρειαι αύται ηύξήθησαν έτι μάλλον δτε οί Πέρ— 
σαι κατέλαβον (κατά τδν 3ον ή 4ον μ. X. αιώνα) 
τούς ’Ινδικούς λιμένας, έξ ών έγίνετο ή έξαγωγή 
τοΰ προϊόντος. Εύτυχώς κατά τον 5ον αιώνα με
γάλη ώς πρδς τοΰτο ήλθε μεταβολή. Οί είδωλο- 
λάτραι Τούρκοι Έφθαλϊται έξεγερθέντες κατά τών 
Περσών καί νικήσαντες αύτούς άφήρεσαν τά είρη
μένα έμπορία. Συμφέρον λοιπόν τών Ελλήνων 
ήτο νά καλλιεργώσιν άγαθάς σχέσεις πρδς τούς 
Τούρκους τούτους καί διά λόγους γενικωτέρους,διότι 
ήσαν πολέμιοι τών Περσών, καί διά τον ιδιαίτε
ρον λόγον τής έμπορίας τής μετάξης. Έν τώ 
μεταξύ έν Βυζαντίω έγίνετο σπουδαία ένέργεια 
πρδς καλλιέργειαν τών μεταξοσκωλήκων έν αύτω 
τώ κράτει. Κατά θεοφάνην τδν Βυζάντιον βασι
λεύοντος τοϋ Ιουστινιανού έν Βυζαντίω «άνήρ 
Πέρσης, ύπέδειξε τήν τών σκωλήκων γένεσιν ουπω 
πρότερον έγνωσμένην Ρωμαίοις. Ουτος δέ έκ Σηρών 
όρμηθείς ό Πέρσης τδ σπέρμα τών σκωλήκων έν 
νάρθηκι λαβών μέχρι Βυζαντίου διεσώσατο καί τοΰ 
έαρος άρξαμένου έπί τήν τροφήν τών συκαμίνου φύλ
λων έπάφηκε τά σπέρματα, τά δέ τραφέντα τοϊς 
φύλλοις έπτεροφύησέ τε καί τάλλα είργάσατο» (1).

Κατ’ άλλην κοινοτέραν παράδοσιν δύο μοναχοί 
κατώρθωσαν έπί τοΰ Ιουστινιανού νά είσαγάγω- 
σιν είς τδ κράτος κρυφίως έκ Κίνας ώά βόμβυκος 
έντδς τοΰ κοίλου τών ράβδων αύτών.“Οπως καί άν 
έχη τδ πράγμα,ή έπί τοΰ Ιουστινιανού άρξαμένη 
έν τώ Έλληνικώ κράτει καλλιέργεια τής μετάξης 
δέν ήτο έτι τοιαύτη καί τοσαύτη,ώστε νά παύση ή 
έκ τοΰ έξωτερικοΰ εισαγωγή μετάξης καί μετα
ξωτού. Διό βλέπομεν αύτόν τδν Ιουστινιανόν συμ- 
βαλλόμενον διά συνθηκών πρδς τούς χριστιανούς 
ήγεμόνας τών δύο παρά τήν Έρυθράν κρατών, τής

(1). Ίδ. C Muller. Fragmenta Historicorum Grae
corum τόμ. 4. σ. 270—271.

Αιθιοπίας, ήτοι τής νϋν Αβησσυνίας (ής ό ήγεμών 
έκαλεϊτο Έσιμιφαϊος), καί τής νοτίου Αραβίας 
(ής δ ήγεμών έκαλεϊτο Έλισθιαϊος) περί τής διά 
τής Έρυθράς θαλάσσης έμπορίας τής μετάξης. 
Κατά τάς πρδς τούς είρημένους ήγεμόνας συνομολο- 
γηθείσας συνθήκας οί Αίθίοπες (Άβησσυνοί) καί οί 
Όμηρϊται (οί κάτοικοι τής νοτίου Αραβίας, νΰν 
Γεμένης) έδει νά κομίζωσι μεγάλας ποσότητας με
τάξης έξ ’ Ινδικής είς τάς χώρας αύτών, ίνα αύτοί 
καί ούχί οί Πέρσαι, πορίζωνται τά έκ τής έμπορίας 
ταύτης μεγάλα κέρδη,έκ τής Έρυθράς δέ νά λαμ- 
βάνωσιν Ελληνικά πλοία καί νά μεταφέρωσιν είς 
Κωνσταντινούπολή τδ Ίνδοσινικον προϊόν.

Ό σκοπός τοΰ ’Ιουστινιανού ήτο νά μετατρέψη 
πάσαν τήν έμπορίαν τής μετάξης άπδ τής δια 
Περσίας όδοΰ είς τήν διά τής Έρυθράς. Αλλ’ αί 
είρημέναι συνθήκαι δέν έφερον άποτέλεσμα σπου- 
δαϊον. Διότι οίτε Άβησσυνοί καί οί Όμηρϊται έμ
ποροι δέν ήδυνήθησαν νά διαγωνίζωνται πρδς τούς 
Πέρσας έμπορους, οίτινες προλαμβάνοντες έξήγον 
πάντα τά έν τοϊς έμπορίοις τής ’Ινδικής συναγό
μενα έμπορεύματα μετάξης. Βράδύτερον βλέπομεν 
τον τοΰ Ιουστινιανού διάδοχον Ιουστίνον Β'. 
πέμποντα πρεσβείαν πρδς τούς Τούρκους Έφθα- 
λίτας, δτε ούτοι άφήρεσαν άπδ τών Περσών τδ 
έμπόριον τής μετάξης. Ό πεμφθείς πρεσβευτής 
Ζήμαρχος «λαμπρώς έστιάσας τούς Τούρκους,κατά 
τδν θ. Βυζάντιον, καί είς τά μάλιστα φιλοφρονη- 
θείς είς τδ Βυζάντιον έπανήει». Αέγει δέ ό αύτός 
συγγραφεύς δτι δ « ’Ιουστίνος τήν γένεσιν καί τήν 
έργασίαν τής μετάξης ύποοείξας τοϊς Τούρκοις
έθάμβωσεν». Κατά τούς έπομένους αιώνας μεγά
λως άνεπτύχθη καί ηύδοκίμησεν ή τής μετάξης 
καλλιεργία έν τώ Έλληνικώ κράτει, καί ήν τοΰτο 
μέχριτοΰ 12ου αίώνος ή μόνη Εύρωπαί'κή χώρα, 
έν ή έκαλλειργεϊτο ή μέταξα.Ειναι δέ -ρωστόν δτι 
διά τής Νορμανδικής έπιδρομής, τής έπί τοΰ Μα
νουήλ Κομνηνοΰ περί τά μέσα τοΰ 12ου αίώνος 
γενομένης, ή καλλιεργία αύτη άπδ θηβών μετη- 
νέχθη είς τήν Σικελίαν καί έκεϊθεν κατά μικρόν 
είς τήν ’Ιταλίαν καί είς άλλας εύρωπαϊκάς χώ
ρας. Μόλις δέ άπδ τοΰ 15ου αίώνος ή βιομηχανία 
τής μετάξης ήρξατο άναπτυσσομένη έν Γερμανία 
καί έν Γαλλία.

Π· ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
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Έν τή σήμερον έπικρατούση, κατά τά ανω
τέρω, επαγγελματική ελευθερία, καθ’ ήν είς έκα
στον άφίεται άπόλυτος ή έκλογή του επαγγέλμα
τος καί ό τρόπος τής ένασκήσεως τούτου καί ή- 
τις είναι το άπάγαυσμα τής προκοπής τόσων αιώ
νων, το στάόιον πρόκειται άνεωγμ,ένον, ή παλαί- 
στρα είναι έτοιμη οιά πάντα αγωνιστήν. Έν τή 
πάλη ταύτη κατ’ άνάγκην νικά ό πλείονα εφό
δια κεκτημένος, νοημοσύνης, εύφυίας, πείρας,γνώ
σεων, ίκανότητοο. Ή άπόλυτος αύτη έλευθερία, 
το ιοεωοες των φυσιοκρατών, του ^μιΟιασισμου 
καί τής Μαγχεστριανής σχολής μ’ ολον τό βά
ρος τών άπειρων αύτής πλεονεκτημάτων, ώς 
μόνη άρμόζουσα είς τάς σημερινάς οίκονομι- 
κάς περιστάσεις καί μόνη φέρουσα τά σπέρματα 
τής προκοπής καί προόδου, δέν άμοιρεϊ έν τούτοις 
ζοφερών τινων σημείων καί δύναται νά δώση ά- 
φορμάς είς φαινόμενα παράχορδα πρδς τάς άπαι- 
τήσεις του πολιτισμού, τούς σκοπούς τού κρά
τους, τήν αρμονικήν κατάστασιν τής έν γένει οι
κονομίας.

Ή άπόλυτος έπαγγελματική έλευθερία, μόνον 
έν Γαλλία έθεσπίσθη κατά τήν Γαλλικήν έπα- 
νάστασιν άλλά καί έκεϊ εύθύς άμέσως κατενοή- 
Οησαν οί κίνδυνοι καί εισάχθησαν πλειστοι όσοι 
περιορισμοί· έπαγγελμάτων τινών ή έξάσκησις έ- 
ξηρτήθη έκ δημοσίας άδειας· κατενοήθη δτι οί 
καταναλωταί άνάγκη νά προστατεύωνται κατά 
τής ένοεχομένης πωλήσεως άνθυγιεινών έμπορευ- 
μάτων, κτλ. Ή έξέτασις όμως πάντων τούτων 
εξέρχεται τών όρίων τής έμής πραγματείας.

Αλλά πρόκεινται καί έτεροι κίνδυνοι έν τώ ά- 
γώνι τούτω ύπερισχύσεως τού άτομικού εγωισ
μού, δστις έν τή πρδς το κερδαίνειν αύτού βου
λιμία άψηφών παν αίσθημα εύσπλαγχνίας ή πρδς 
τδν πλησίον άγάπης, καταπατεί παν τδ προστυ- 
χδν άσθενέστερον στοιχείου· ή τοιαύτη κατάστα- 
σις, εί καί έπιδοκιμαζομένη ύπδ τών άκρων φιλε
λευθέρων, δέν είναι άνεκτή έν τώ σημερινώ πο- 
λιτισμώ, έν τή σημερινή οικονομική επιστήμη. 
Τδ κράτος όφείλει νά έρχηται άργδν έξομαλύνον 
τάς άντιθέσεις, έπαναφέρον τήν έναρμόνιον συμ- 
βίωσιν.

Προς διόρθωσιν τών έκ τού έλευθέρου συναγω
νισμού κακών καί κινδύνων ή έπαγγελματική 
τάξις δέν όφείλει νά μένη άδρανής. Οί έπαγγελ- 
ματίαι μεμονωμένοι, κεχωρισμένοι, ώς άτομα 
έργαζόμενοι, άδυνατούσι νά πολεμήσωσι νικηφό- 
ρως έν τώ άγώνι, άδυνατούσι νά δημιουργήσωσιν 
έρρυΟμον έπαγγελματικήν λειτουργίαν. Αί άτομι- 
καί θελήσεις δέν πρέπει νά έγκαταλείπωνται, όπως 
παλαίωσι μεμενωμένως· έπιρρωνύονται διά τής 
συνεργασίας.

Οί συνεργατικοί συνεταιρισμοί, τά συνεργατι

κά σωματεία, ύφ’ οίονδήποτε τύπον καί άν πα
ρουσιάζονται καί οπωσδήποτε καί άν καλούνται, 
σκοπούσι τήν προστασίαν τών ατόμων καί ολο
κλήρων έπαγγελματικών τάξεων έναντι τών 
κινδύνων του έλευθέρου συναγωνισμού, τήν άνύ- 
ψωσιν τού έπαγγελματικού φρονήματος, τού ή
θους, τής τιμής, δίδουσιν ώθησιν είς άρτίαν έπαγ
γελματικήν έκπαίδευσιν, έπιδιώκουσι τήν διαφύ- 
λαξιν τών έπαγγελματικών δικαιωμάτων, υπο- 
δεικνύουσι καί είς αύτό το κράτος τάς ένί έκάστω 
κλάδω άναγκαίας νομοΟετικάς βελτιώσεις.

Διάφοραι κατηγορίαι τών τοιούτων ένώσεων 
εισίν αί έξής,

Αί άσφάλειαι δΓ άσΟένειαν, άναπορίαν, γήρας, 
έλλειψιν έργασίας. Ό ήσφαλισμένος είς τοιαύτα 
ταμεία έργάτης άπαλλάσσεται τής σπουδαιοτέρας 
φροντίδος· έφησυχάζει διά τδ μέλλον. Ή έξέτα- 
σις τούτων δέν άνήκει ένταύθα.

Αί προστατευτικαί ένώσεις· ενώσεις τών έργα- 
σιοληπτών κατά τών έργασιοδοτών πρδς προστα
σίαν τών οικαίων αύτής συμφερόντων, διακανο
νισμόν ώρών έργασίας, αυξησιν μισθού κτλ. άλλ’ 
έπίσης ενώσεις τών έργασιοδοτών πρδς προστασίαν 
τών συμφερόντων αύτής καθ’ ύπερφιάλων άξιώ- 
σεων τών έργατών.

Έπαγγελματικαί ένώσεις, ήτοι ενώσεις έπαγ- 
γελματιών άνηκόντων είς τδν αύτόν ή διαφόρους 
κλάοους. Κυρίως ό σκοπός τών τοιούτων ένώσεων 
είναι ή προκοπή καί ή πρόοδος τών έπαγγελμά
των. Δύνανται όμως αί τοιαύται ένώσεις νά περιο
ρίζονται μόνον,όπως έπενεργώσιν ηθικώς,διδακτι- 
κώς έπί τών μελών. Τδ τοιούτον δέ έπιτυγχάνε- 
ται οιά κοινών συνεδριάσεων, έν αίς συζητούνται 
ώρισμένα έκ τών προτέρον θέματα, διά διαλέ
ξεων, ίδρύσεως βιβλιοθήκης, άναγνωστηρίου, διά 
κοινών οιασκεοάσεων, γευμάτων, είς ά λαμβά- 
νουσι μέρος καί αί οίκογένειαι τών μελών. Συνή
θως έρχονται άρωγοί είς τά πάσχοντα μέλη δΓ έλ- 
λειψιν έργασίας ή άσθένειαν, περιθάλπουσι τάς 
χήρας καί ορφανά τών μελών.

Συνεργατικαί ένώσεις έν τή στενωτέρα έννοία καί 
περί ών δλόγος ένταύθα. Αυται είσίν έπίσης έπαγ- 
γελματικαί ένώσεις έπιδιώκουσαι ειδικόν, ώρι- 
σμένον σκοπόν, τήν αυξησιν τού εισοδήματος 
καί τής εύμαρείας τών άποτελούντων αύτάς με
λών ή τήν μείωσιν τών δαπανών των. Τοιαύται 
είσίν: α'. Ενώσεις πρδς προμάβειαν τής πρώτης, 
ύλης, μηχανών έργαλείων κτλ.—β'. Ενώσεις ά- 
ποθηκεύσεως—γ'. Ενώσεις καταναλωτικαί—δ'. 
Οίκοδομικαί Έταιρίαι—ε'. Πιστωτικαί Ενώσεις 
—στ'. Δανειστικαί Ενώσεις—ζ'. Παραγωγικαί 
Ενώσεις.

Α. ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

ϋ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ MAS

Β'.

Μετά τήν ευμενή έκ μέρους τής «cΕλληνικής ’Em- 
ϋεωρήοεως^ τού σχετικού πρδς τήν ’Αστυ
νομίαν μας άρθρου καί έπί τή προσδοκία ότι καί πά
λιν θά φιλοξενήση έν ταϊς στήλάις αύτ<ς έκτενεστε- 
ραν έπί τού ζητήματος τούτου μελέτην μας προέβημεν 
είς λεπτομερεστέρας τού άστυνομικού ζητήματος έρεύ- 

νας. Προϊόν τών τοιούτων έρευνών, αιτινες επλουτι- 
σθησαν διά πληροφοριών παρασχεθεισών ήμιν ευμενώς 
ύπδ αρμοδίων προς τούτο προσώπων, θέλει είσθαι ή συ- 
νέχισις τού άστυνομικού ζητήματος το οποίον ενδια

φέρει πασαν κοινωνικήν τάςιν τού τόπου μας.
Ασφαλώς δύναται τις νά είπη, οτι είς το καθιερω- 

θέν καί λειτουργούν άπό ενός καί πλέον έτους νέον 
άστυνομικον σύστημα ένεκαινιάσθησαν άρχαί βασιμως 
έγγυώμεναι καί αστυνομικήν διοίκησιν τελειοτέραν 
καί μέλλον κοινωνικής ευημερίας άνάλογον προς τάς 
προόδους τού πολιτισμού καί τήν ποικιλίαν τών βιο

τικών άναγκών.

Είς τήν τοιαύτην πεποίθησιν άναποφεύκτως άγει 
καί πάλιν ήμας ή συνοπτική καί κεφαλαιώδης εςετασις 

τών βάσεων καί άποτελεσμάτων τού συστήματος τού
του, έν σχέσει πρδς τάς άρχάς καί τήν άπόδοσιν τής 

καταργηθείσης ’Λστυνου.ίας.
Δεν άμφισβητειται ότι τά άποτελέσματα τών 

έκάστοτε ένεργειών τής Δημοτικής ’Αστυνομίας, τής 
σχετιζομένης προς τήν αύτοδιοίκησιν τών Δήμων τού 
Κράτους, απέδειξαν πασιφανώς τήν κατά τήν έςάσκη- 
σιν τής ’Αστυνομικής εξουσίαν έπικρατησιν, ώς επί 
τδ πλειστον τού πολιτικού συμφέροντος, και έπεβαλον 
άναγκαίως είς τήν Κυβέρνήσιν, όπως μεριμνήσ^ περί 
τής μεταβολής τής ’Αστυνομικής διοικήσεως.

Ήσαν τοιαύται αί περιστάσεις τότε, ώστε ήτο 
απαραίτητος ή άποδοχη τού μέτρου εκείνου, οπερ, 
όσον καί άν ένεϊχεν αυστηρόν χαρακτήρα,περίέκλειεν εν 
τούτοις όλας έκείνας τάς αποδείξεις, διά τών οποίων 
παρείχετο ή μείζων πιθανότης τής άντιμετωπίσεως 
τών άνωμαλιών τής δημοσίας άσφαλείας καί τής πα- 
γιώσεως τής κοινής ησυχίας. Κατέστη λοιπον άπο 
τοιούτου πνεύματος τό διά τού Νόμου ,ΒΡΠΗ' τής 
20ής Μαρτίου 1893 σύστημα άστυνομίας, τδ οποίον 
ώς βασιζόμενον είς τήν άρχήν τής έςασκήσεως τών 
’Αστυνομικών καθηκόντων, ύπδ τών^άςιωματικών τού 
στρατού έκλήθη κοινώς, στρατιωτική 9Αστυνομία.

Καί τδ σύστηαα τούτο, οπερ έξηκολούθησε νά δια- 

κρίνη τήν 9Αστυνομίαν καί την Χωροφυλακήν, εφαρ- 
μοσθέν άπό τής 1ης Ίανουαρίου 1894 άπέδωκε μέν* 
άποτελέσματα ικανά καί ηύςησεν αίσθητώς τήν ύπη- 
ρεσιακήν άπόδοσιν, δέν ήδυνήθη όμως νά διατηρήση 
τήν παραγωγικήν αύτού δύναμιν πέραν τού θέρους τού 
έπομένου έτους 1895, καθ’ήν εποχήν δηλ. έγένετο ή 
κατάργησις τού έχοντος τήν έπιτήρησιν καί τον έλεγ
χον Αρχηγείου τής Χωροφυλακής.

Ούδείς δύναται ν’ άρνηθή, ότι αί ύπο το κράτος 
τού άκεφάλου αύτού ’Αστυνομικού συστήματος συχνά- 
κις άντιπαρερχόμεναι προ τής κοινής άντιλήψεως ει
κόνες δέν ήδύναντο νά ένθαρρύνωσιν ούτε ύπδ τήν έπο- 
ψιν τής κοινωφελούς διαχειρίσεως τής ’Αστυνομικής 
άρχής ούτε ύπό τήν έποψιν τής τάξεως,τής πειθαρχίας, 
τής άφοσιώσεως, ή τής ειλικρίνειας τών κατωτέρων 
οργάνων. ’Εν γένει ή τότε κρατούσα κατάστασις έν τε 
τή ύπηρεσία καί τή διοικήσει τής ’Αστυνομίας ύπη- 
γορευσε σοβαράς σκέψεις καί μέτρα αποφασιστικά 
προς έξουδετέρωσιν τών προσγινομένων ζημιών.

•φ·

Έγένετο γενικώς αποδεκτόν, ότι ήτο άναγκαίον νά 
σκεφθώσι περί τούτου αί Κυβερνήσεις. Ή προς τούτο 
άνάγκη καθίστατο όσημέραι άπαιτητικωτέρα, Φδιότι 
ή ύφισταμένη κατάστασις δέν άπέβλεπε μόνον τδ ζή- 
τηαα τής ’Αστυνομίας τού Κράτους, άλλ’ έθιγε 
καί τήν υπαρξιν τού στρατού καί τήν έκπαίδευσιν 
τών στελεχών, καί άνδρών, λίαν σπουδαίως έπηρεαζο- 
μένην έκ τής άναμίξεως καί έπασχολήσεως τών τε 
άξιωματικών καί τών οπλιτών εις έργα άλλότρια προς 
τόν προορισμόν καί τήν άποστολην τού στρατού μας.

Ή όξύτης τών πραγμάτων καθίστα άναγκαίαν καί 
έπείγουσαν τήν έξεύρεσιν λύσεως κανονιζούσης έπί τά 
βελτίω καί έπίβάσεων προσφορωτέρων τδ ’Αστυνομικόν 
ζήτηαα. Διά τούτο ύπδ τών έκάστοτε Κυβερνήσεων 
είσήχθη κατ ’ έπανάληψιν είς τήν Βουλήν σχετική νο
μοθετική μεταρρυθμιστική έργασία. Τελευταία τούτων 
ήτο τδ ύπο τής παοούσης Κυβερνήσεως καταρτισθέν 
σχέδιον νόμου, όπερ έπιψηφισθέν κατά τό 1906 κατέ
στη νόμος τού Κράτους, ύπο τά στοιχ. J^PiE*, και 
έφηρμόσθη άπο τής 1ης ’Οκτωβρίου 1906, οπότε ε- 
παυσεν ίσχύον τδ διά τού 'BPriH' Νομού τού 1 903 

καθι ερωμένον.

Τό σύστημα τού ,ΓΡΞΕ' Νόμου τού 1906 είναι το
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μάλλον προς τάς άνάγκας τοϋ Κράτους και τά ήθη 
ήμών άρμόζον ; “Εχει πλεονεκτήματα καί βασίζεται 
επί τών άρχών, αΐτινες έγγυώνται την βελτίωσιν της 
’Αστυνομικής ύπηρεσίαςJ

Τούτο σκοποϋμεν νά έξετάσωμεν.

❖
Το έφαρμοσθέν σύστημα τοϋ ^ΒΡΠΗ' νόμου τοϋ 

1783 τό όποιον διεδέχθη, την απαίσιας μνήμης δημο
τικήν ’Αστυνομίαν, καθιε’ρου την εις την ’Αστυνομίαν 
συμμετοχήν άφ’ενός μέν τών αξιωματικών της Χωροφυ
λακής καί τοϋ λοιπού στρατού, άφ* ετέρου δέ πάντων 
τών δπλιτών και προς τούτοιςτοϋ στρατιωτικώς οργανω
μένου σώματος της Άστυφυλακης, διετηρει δέ συνάμα 
την αύτοτελη ύπόστασιν καί ύπηρεσίαν της Χωρο
φυλακής. “Ασκοπος άναμφισβητητως είναι ή έξέτασις 
τών έκ τοϋ τοιούτου μωσαϊκού άτελειών,διότι περί τών 
συνεπειών πάντες έπείσθησαν όδηγηθέντες έκ της μα
κροχρονίου πείρας καί τών είς την γενικήν άντίληψιν 
προσπεσόντων άποτελεσμάτων.

❖
Την κατάστασιν αύτήν ήδυνηΟη νά συγκράτηση έν 

τώ έπιπέδω της σκοπιμότητος τό πρός τοιαύτην έγ- 
γύησιν ίδρυθέν ' Αρχηγείου τής Χωροφυλακής. Καταρ- 
γηθέντος όμως τοϋ ’Αρχηγείου κατελύθησαν καί αί 
εγγυήσεις πασαι ώς πρός την διοίκησιν,τήν ύπηρεσίαν, 
καί την έκπαίδευσιν. ’Εντεύθεν προεκλήθη ή άρσις της 
συνοχής, η άποσύνθεσις της ’Αστυνομικής καί στρατι
ωτικής ύπηρεσίας καί ή πλήρης πεποίθησις της αύτο- 
τελείας έν πάσαις ταΐς Άστυνομικαΐς άρχαΐς, ών ό 
άριθμός ύπερέβαινεν, άτυχώς, τάς 250.

Ή αυτοτέλεια τότε της ’Αστυνομίας εύρίσκετο 
άντιμέτωπος πρός την αύθύπαρκτον Χωροφυλακήν καί 
έδημιούργει ένεργείας ιδίας πρωτοβουλίας, προεκάλει 
την διάφορον καί άνόμοιον διοικητικήν ώθησιν καί κα- 
θιέρου άπό άπόψεως δημοσίας άσφαλείας προληπτικήν 
καί καταδιωκτικήν ένέργειαν άσύμφωνον πρός τό γε
νικόν πνεύμα της διοικησεως καί μη άνάλογον πρός 
τάς πραγματικάς της καθόλου ύπηρεσίας άνάγκας. 
Καίτοι τό άληθές συναίσθημα τοϋ κοινού συμφέροντος 
ύπηγόρευε την ένιαίαν εργασίαν, ή καθιερωμένη όμως 
αυτοτέλεια έθέρμαινε τον έκ της ύφισταμένης αύτο- 
τελείας τών αστυνομικών άρχών ατομικισμόν καί ηγα- 
γεν εις την άστάθειαν καί τό έπισφαλές πάντων τών 
λαμβανομένων μέτρων.

❖
’Αλλ’ έπιστοποιεϊτο συνάμα ύπό τών περιστάσεων 

τότε, ότι έν τη αυθυπαρξία τών πλείστων ’Αστυνο
μικών περιφερειών, τών άποτελουμένων έξ οπλιτών της 
Χωροφυλακής δέν ήτο δυνατόν έπωφελώς νά συντρέξη 

οίαδήποτε τής διοικησεως τής Χωροφυλακής ένέργεια, 
είτε διοικητική είτε ύπηρεσιακή καθόλου. Έξουδετε- 
ροϋτο αύτη ύπο τής κυριαρχούσης έν ταΐς Άστυνο- 
μίαις αποκλειστικότητας ώς πρός τήν διοίκησιν καί 
τήν διαχείρισιν τής τε τοπικής καί τής γενικής 
’Αστυνομίας.

Ποΰ έδει νά έπιζητηθή ή θεραπεία τών άτοπων 
καί τών έν τή Χωροφυλακή καί τή ’Αστυνομία παρα- 
τηρουμένων έπιβλαβών αύτών άνωμαλιών ;

Έν τή διοικήσει βεβαίως.
Άλλά τήν διοίκησιν μόνον έν τή Χωροφυλακή συ- 

νηντώμεν τότε καί ταύτην άνευ μέσων καί δικαιωμά
των άποτελεσματικής ένεργείας, άτε μή δυναμένην 
νά παρέμβη καί διατάξη έν ταΐς Άστυνομίαις.

Έν τή Αστυνομία δέν ύφίστατο κεντρική διοίκη
σες ούτε κατά τήν διοικητικήν ούτε κατά τήν ειδι
κήν ύπηρεσίαν. Πάσαι αί ύπέρ τάς 250 άστυνομικαί 
περιφέρειαι ύπήγοντο εις τό Ύπουργεΐον τών Εσω
τερικών. Ή τοϋ Υπουργείου όμως, τούτου επο- 
πτεία δέν ήτο προφανώς δυνατόν νά έξασφαλίση διοί- 
κησιν στρατιωτικήν καί έμπεδον διαχείρισιν ύπηρεσίας 
καί έν μείζονι λόγω βελτίωσιν τής Αστυνομίας.

Άλλως δέ τό στενόν τής περιφερείας τών Άστυ
νομικών άρχών, μή ύπερβαινούσης πολλάκις τήν έκτα- 
σιν ένός δήμου, καί ή αυθυπαρξία έκάστης τούτων 
έξουδετέρου καταφανώς πασαν συνοχήν έργασίας καί 
ευκολίαν πρός κοινήν ένέργειαν έν τή άμέσως εύρυτέρα 
διοικητική περιφερεία, δηλ. τή Επαρχία. Είναι δέ 
πασίγνωστον καί πάντως άναμφισβήτητον πόσον πολύ
τιμον καί κοινωφελές έν τή Άστυνομίοι, τό έφόδιον 
τής ένιαίας διευθύνσεως καί τής συνοχής τής ένεργείας 
καί ιδίαε τής καταδιωκτικής κατ’ έπικινδύνων άτό
μων ή κατά συμμοριών, ών ή άκτίς τής έγκληματικής 
ένεργείας είναι συνήθως μεγίστη.“Ισως δύναται τις νά 
ίσχυρισθή ότι εις τήν έλλειψιν τού έφοδίου τούτου είνε 
άποδοτέα ή άποτυχία τού συστήματος έκείνου, διότι 
βεβαίως ύπό τό κράτος αύτοΰ δέν ήδύνατο νά έπιτευ- 
χθή συνεννόησις καί ομοφωνία πολλών Άστυνομικών 
Άρχών είς διαφόρους τόπους έδρευουσών.

♦
Είναι άληθές όμως, ότι ώς πρός την καταδιωκτικήν 

ύπηρεσίαν αί έν τοϊς Νομοΐς αύτοτελεΐς ή έξαρτώμεναι 
έποπτεΐαι καί διοικήσεις τών μεταβατικών άποσπα- 
σμάτων άπέδιδον τότε άποτελέσματα δυνάμενα νά 
άντιμετωπίζωσι τήν τραχύτητα τών περιστάσεων τής 
δημασίας άσφαλείας.Άλλ’ αύται συνδυαζόμεναι πρός 
τήν είς τήν τοπικήν Αστυνομίαν άνάμιξιν τών άλλων 
αξιωματικών καί οπλιτών τού ένεργού στρατού, δέν 
έπέφερον μόνον τήν άποσύνθεσιν τού στρατού, άλλ’ έ- 
κώλυον συνάμα τήν έκπαίδευσιν αύτών καί τήν έφαρ- 
μογήν οίουδήποτε συστήματος ταύτης. Εντεύθεν ή είς 
τήν άσφάλειαν έπωφελής τοιαύτη τών άνδρών τού 

σ'τρατεύματας συνδρομή, καθίστατο ή κυρία αίτια τής 
αχρηστίας τού στρατού. Οί στρατιώται τότε επανερ
χόμενοι είς τάς εστίας των, άπεκόμιζον μάλλον τάς 
εντυπώσεις τών καταλυμάτων καί τών καταδιωκτι
κών κατά φυγοδίκων καί λοιπών κακοποιών ένεργειών, 
ή τάς περί τό μάχεσθαι καί την πολεμικήν έν γένει 
τέχνην γνώσεις. Επομένως καί αί τοιαΰται ύπηρεσίαι 
δέν ήδύναντο νά θεωρηθώσι χρήσιμοι καί επωφελείς, 
άφ’ ού καταφανώς έπέφερον σημαντικήν βλάβην είς 
τό στράτευμα όπερ άπεξενούτο ουτω τού κυρίως προ- 

ωρισμοϋ του.
Τις όμως ή βελτίωσις τής διά τ,ού Νόμου ΓΡΞΕ' 

τοϋ 1906 έπελθούσης μεταβολής; Περί τού ζητήμα- 

τούτου εις προσεχές άρθρον.

( Ακολουθεί)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

ΠΕΡΙ ΧΑΛΚΟΥ
Ό Χαλκός καί τά κράιιατα αίτοί.— Όρνκτά καί 

ιιετ<ιλλεϊ·ιιατ<ι αύτοΰ.—κοιτογνωόία τον Χαλ
κοί και νπολογιιίμός τής τιμής τών μεταλ
λευμάτων αύτον 4ν τώ έμπορίω.—Παγκοάμία 
παραγωγό χαλκόν και τών μεταλλευμάτων 
αυτοί.—Χαλκουργία.

ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Κα&ηγητοΰ εν τφ Πανε.τιοτημίφ καί διευΰυν. τοΰ Πολυτεχνείου

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου φύλλου).

ΚΕΦΑΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Τά άημαντικώτερα ορυκτά τοϋ χαλ,κοϋ 

Τά σημαντικότερα καί κοινότερα ορυκτά τοϋ 
χαλκού, έξ ών μεταλλουργικώς εξάγεται ό χαλκός, 
είνε τά έξης κατά σειράν τής χημικής των συ- 
στάσεως.

1) Αύτογυής χαλκός, 2) Κοπρίτης, 3) Μαλα
χίτης, 4) ’Αζουρίτης, 5) Χρυσόκολλα, 6) Χαλ- 
Αοσίνης, 7) Χαλκοπυρίτης, 8) Στικτός χαλκο- 
πυρίτης, 9) Τετραεδρίτης, 10) Άτακαμίτης καί 
11) Χαλκομιγης σιδηροπυρίτης (καί μαρκασίτης) 
καί μαγνητοπυρίτης,

Τά όρυκτά ταΰτα θά περιγράψωμεν διά τών 
άπλουστέριυν αύτών γνωρισμάτων.

1) Αυτοφυής χαλκός. Καίτοι ό χαλκός κατα
λέγεται είς τά άγενή μέταλλα,διότι ευκόλως προσ
βάλλεται υπό τοϋ όξυγόνου (σκωριάζει), εύρίσκε- 
ται έν τή φύσει καί αύτοφυής καί ένιαχοϋ έν με
γάλη ποσότητι, δπως ό χρυσός, ό λευκόχρυσος 
καί ό άργυρος. Άπαντα δ’ έν τή φύσει κεκρυ-

σταλλωμένος είς ρομβικά δωδεκάεδρα, πυραμιδο- 
σκεπεϊς κύβους κτλ. είς δενδροειδή σχήματα, έλά— 
σματα, πλάκας, σύρματα καί κροκάλας (χαλίκια). 
Συνήθως ό αύτοφυής' χαλκός έπικαλύπτεται ύπό 
πρασίνου έπικαλύμματος, δπερ εινε όξυανθρακικός 
χαλκός, άμέσως δμως διαγιγνώσκεται ή παρουσία 
τοϋ μετάλλου, άν διά μαχαιριού ή διά ρίνης άπο- 
ξέσωμεν τό έπικάλυμμα τοΰτο, δτε έμφανίζεται το 
έρυθρόν χαρακτηριστικόν χρώμα τοΰ χαλκοΰ. Ε
πίσης ό αύτοφυής χαλκός σφυρηλατούμενος δέν 
κατατρίβεται, άλλά πλατύνεται, διότι εινε έλα- 
τός.

Κατά τάς φυσικάς δέ καί χημικά^ ιδιότητας 
ούδόλως διαφέρει τοΰ χημικώς καθαρού χαλκοΰ, 
έκτος παραμίξεών τινων μετ’ άλλιον μετάλλων, 
καί διά τοΰτο συνήθως τά 99 μέρη είνε χαλκός, 
τό 1 °/0 δέ παραμίξεις. Εύρίσκεται δέ πολλαχοΰ 
γής, άλλ’ ούχί είς μεγάλας ποσότητας μετ’ άλ
λων δρυκτών τοΰ χαλκοΰ. Ή μεγίστη δέ ποσό- 
της τοΰ αύτοφυοΰς χαλκοΰ έξορύσσεται έπί τής 
χερσονήσου Keweenow τής μεσημβρινής όχθης 
τής έν Β. Αμερική μεγίστης τοΰ κόσμου λίμνης 
Lake Superior έν τή πολιτεία Michigan. Έπί 
τών καμβρικών στρωμάτων τής χώρας ταύτης 
έξαπλοΰνται ώς παχύ έπικάλυμμα μελαφυρίτης 
καί χαλαζιακός πορφυρίτης, δύο πυριγενή πε
τρώματα, άτινα τετηκότα καί διάπυρα (ώς λάβα 
ήφαιστείων) έξεχύθησαν έκ τών σπλάγχνων τοΰ 
πλανήτου. Έκτος τών δύο τούτων πετρωμάτων 
άπαντώσι φλέβες αύτοφυοΰς χαλκοΰ, έχουσαι 
πάχος καί μέχρι 10 μέτρων καί συνοδευόμεναι 
καί ύπό αύτοφυοΰς άργύρου. Καίτοι δέ πλουσία 
ή ποσότης τοΰ μετάλλου τούτου, ή έκμετάλ- 
λευσις αύτοΰ συνοδεύεται ύπό μεγάλων δαπανών. 
Ούτω δι’ έν μεταλλευτικόν φρέαρ βάθους 1500 
μέτ. έδαπανήθησαν 12 1/2 έκατομ. φράγκα. Ή 
κατά τό 1896 παραγωγή τοΰ χαλκοΰ άνήλθεν είς 
62,630 τόννους, πρός 60 άγ. λίρας ό τόννος,αξίας 
3.737.800 λίρας=περίπου 93 ’/2 έκαταμ. φρ.χρ.

Αύτοφυής χαλκός άπαντα και έν Ν. ’Αμερική, 
ιδίως έν Χιλή συνοδευόμενος καί ύπό αύτοφυοΰς 
χρυσοΰ.

Έν Έλλάδι αύτοφυής χαλκός άπαντα ένίοτε 
κατά μικράς ποσότητας έντδς τών μεταλλευτικών 
έργασιών τοΰ Ααυρείου, προς δέ καί κατά κροκά
λας έντδς άγρών τινών τής Καρυστίας καί έντδς 
τοΰ όφείτου τοϋ όρους Χλωμού τής Αοκρίδος και 
τής Όθρυος.

2) Κοπρίτης (έξειδύλλιον ή ύποξείδιον χαλ
κοΰ· (Cuprite). Τό όρυκτόν τοΰτο είνε ένωσις δύο 
άτόμων χαλκοΰ (88·8Ο/Ο) καί ένός όξυγόνουκαί διά 
τοΰτο πυρούμενον έπί άνθρακος έλκύει εύκόλως 
μεταλλικόν χαλκόν. Η κόνις του είνε έρυθρά, οί 
δέ κρύσταλλοί του όμοιοι πρός τούς τοΰ αύτοφυ
οΰς χαλκοΰ καί είνε διαφώτιστοι μετά χρώματος 
έρυθροΰ. Ή σκληροτης του είνε κατά τι άνωτέρα 
τής τοΰ μαρμάρου, τό δέ ειδικόν του βάρος 5,7 —
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6* Ο Κυπρίτής εινε έπιγενές ορυκτόν, παραχθείς 
έκ μετουσιώσεως του χαλκοπυρίτου καί άλλων 
όρυκτών, αυτός όέ τή ένεργεία ανθρακικού οξέος 
μετατρεπεται συνήθως εις μαλαχίτην. Δια τούτο 
οί μεταλλευταί συναντώσιν αύτόν έντός τών έπι- 
πολαιοτερων μερών τών μεταλλικών κοιτών, συν- 
οοευομενον και ύπό όρυκτών σιδήρου, παραχθέν— 
των καί τούτων έκ τοϋ χαλκοπυρίτου. Ουτω π. 
χ. αί εμφανίσεις τοΰ χαλκοπυρίτου, αί πολλαχοϋ 
παρατηρούμενα! έκτος τών φαράγγων τοΰ δήμου 
Άλαγονίας (έπί τοΰ Ταΰγετου) συγκροτούνται 
ές όξειοίου τοϋ σιοήρου, άν όμως διά τής σφυράς 
άποκόψωμεν έξ αυτών τεμάχια, τότε έμφανίζεται 
τό χαρακτηριστικόν κίτρινον χρώμα τοϋ χαλκο
πυρίτου. Ωραίοι κρύσταλλοι Κυπρίτου άπαντώ- 
σιν ένίοτε καί έν Λαυρείω μετά σμιθσονίτων.
3) Μαλαχίτης (Malachil·). Τό χαρκκτηριστικόν 
τουτου φυσικόν γνώρισμα είνε τό πράσινον αύτοΰ 
χρώμα (μαλάχης), δπερ καί ή κόνις αύτοΰ φέρει. 
Εχει δέ- σκληρότητα κατά τινα άνωτέραν τοϋ 

μαρμάρου καί ειδικόν βάρος 4 περίπου. Είνε δέ 
ενωσις χαλκοϋ (57%), άνθρακικοΰ οξέος 

καί ύδατος καί διά τοϋτο άν πυρωθή έπί άνθρα- 
κος έγκαταλείπει εύκόλως μεταλλικόν χαλκόν, 
άν όέ έπιβραχή διά σταγόνων τοΰ οξέος υδρο
χλωρίου βράζει, διότι άπέρχεται τό άνθρακικον 
όςύ. Εκ τοιαύτης χημικής συνθέσεως άποτελεΐ- 
ται κατά τό πλεΐστον τό πράσινον έπίχρισμα ό— 
ρειχαλκίνων άνοριάντων καί άρχαίων ξιφών, θω
ράκων κτλ. Εύρίσκεται δέ κατά τά έπιπόλαια 
μέρη φλεβών καί στρωμάτων άλλων όρυκτών χαλ
κοϋ, έξ ών τή ένεργεία τής άτμοσφαίρας καί τών 
ύδάτων έσχηματίσθη. Οί κρύσταλλοι τοΰ μαλα
χίτου είνε σπάνιοι, συνήθως δ’ εύρίσκεται τό ορυ
κτόν κατά συσσωματώματα βελονοειδών κουσταλ- 
λιων λεπτοτάτων. Αλλά ό ώραιότερος μαλαχί
της οιά τε το χρώμα αύτοΰ καί τό στιφρό? τών 
νεφροειδών αύτοΰ συσσωματωμάτων είνε ό έπί 
τών δυτικών κλιτύων τών Ούραλίων όρέων (Ka- 
tharinenbury, Mednoudjiask) κατά νεφροειδείς 
μεγάλους όγκους άπαντών. Έκ τούτου κατα- 
σκευάζουσιν ωραία άγγεΐα, κάψας, τραπέζας, στή- 
λας, μικρά κοσμήματα χρυσά κτλ.

Μαλαχίτης άπαντα ώς συμπότισμα τοΰ όφείτου 
λίθου, έξ ου συνίσταται ή Όρθρυς καί τά όρη τής 
έπαρχίαςΔομοκοΰ. Έπίσης καθ δμοιον τρόπον άπαν
τα άφθονως έκτός τοΰ όφείτου τής νήσου Κύποου.

4) Αζουρίτης (Kupferlasur: Azurite). Ούτος 
εύκόλως διακρίνέται διά τό ώραΐον αύτοΰ βαθύ 
κυαν ΰν χρώμα ώς καί τής όμοιοχρόου κόνεως 
αύτοϋ, ήν καί διά τοϋτο μεταχειρίζονται ώς χοώ- 
μα. Εχει δέ τήν αύτήν τοΰ μαλαχίτου χημικήν 
σύστασιν, άλλά κατά διάφορον άναλογίαν, καί 
άπαντα έν τοϊς μεταλλείοις μετά μαλαχίτου. Εύ— 
ρίσκεται δέ συνήθως κεκρυσταλλωμένος εις ωραί
ους κυανοχρόοις κρυστάλλους. Εμπεριέχει 55% 
χαλκόν. " ,ζ

5) Χρυσόκολλα ‘η Χαλν-ο πράσινον. Τοϋτο είνε 
άμορφος όξυπυριτιακός χαλκός μεθ’ ϋδατος καί 
μετά 28,7% χαλκοϋ καί έχει πράσινον ή κυανο- 
πράσινον χρώμα καί μικράν σκληρότητα καί ειδι
κόν βάρος. Συνοδεύει άλλα όρυκτά χαλκού καί 
χρησιμεύει προς έξαγωγήν τοΰ μετάλλου τούτου. 
Εύρίσκεται καί έν Ελλάδι συνήθως έντός τών ό- 
φειτικών πετρωμάτων τοΰ όρους Χλωμού τής Αο- 
κρίδος.

' παΡχει καί ε^ερον είδος όξυπυριτιακοΰ χαλ
κού, κρυσταλλουμένου εις ωραίους βαθυποασίνους 
κρυστάλλους, οπερ καλείται διοπτάσιος καί ά
παντά έν Σιβηρία. Γούτου ωραία δείγματα έχει 
τό όρυκτολογικόν τοΰ πανεπιστημίου μουσεϊον.

G) Χαλκοσίνης ή Χαλκολαμπρίτης. Το ορυ
κτόν τοϋτο έχε: μεταλλικήν λάμψιν, χρώμα με— 
λανιζον μολυβδόφαιον, σκληρότητα σμικοάν καί 
ειδικόν βάρος 5 % περίπου. Άπαντά εις κρυ
στάλλους είνε ευξεστος καί συνίσταται έκ δύο ά- 
τομων χαλκοϋ (80 %) καί ενός θείου μετά μικράς 
ποσότητος άργύρου. Έπί τής Όθρυος πολλαχοϋ 
εύρέθησαν τούτου έμφανίσεις.

7) Χαλκοπυρίτης. Ούτος διακρίνέται διά τοΰ 
κίτρινου χρώματός του καί τής ίσχυρας μεταλ
λικής του λαμψεως. Διά τούτο ό άγνοών τήν ο
ρυκτολογίαν έκλαμβάνει αύτόν ώς χρυσόν. Σφυ- 
ρηλατουμενος όμως τρίβεται εις κονιν βαθυπρα- 
σινην. Οι κρύσταλλοί του είνε μικροί, συνήθως 
ο εύρίσκεται χειροπληθής καί συνίσταται έκ χαλ
κού, σιδήρου καί θείου μετά μικράς ποσότητος 
άργύρου. Εν Έλλάδι άπαντά έν Άλαγονία (έ- 
παρχια Καλαμών), έν Ερμιόνη, Λαυρείω, Καρυ- 
στια και έπί διαφόρων τής Οθρυος μερών. Εύρί
σκεται οέ κατά φλέβας μετά χαλαζιού (στουρ- 
να?Έ γαληνιτου (ένθείου μολύβδου) καί σφαλερί- 
του (ένθείου ψευδαργύρου). Έν Μασφέλδη έξα- 
πλοΰται έπι μεγάλης έκτάσεως στρώμα έκ τίνος 
σχιστόλιθου, δστις συμπεποτισμένος ύπό λεπτών 
μορίων χαλκοπυρίτου έμπεριέχει καθαρός 34 5 % 
χαλκόν.

8) Στικτός χαλκοπυρίτης ή βορνίτης. Ούτος 
συνίσταται έπίσης έκ χαλκού, σιδήρου καί θείου, 
άλλά κατά οιαφορον άναλογίαν καί είνε πλουσιω- 
τερος εις χαλκόν (μέχρι 55.5 0/ ). Τό χρώμά του 
κατ έπιπολήν εΐνε ποικίλον (κυανοΰν ή έρυθρόν)," 
επί προσφάτου όμως θραύσεως όρειχαλκόχρουν 
μετά μεταλλικής λάμψεως. Τό ορυκτόν τοϋτο 
εύρίσκεται επίσης έντος τοΰ σχιστόλιθου τής 
Μανσφέλδης, (Γερμανία), έκ τών μεταλλείων 
τής οποίας τώ 1901 έξήχθησαν 695,000 τόννοι 
μεταλλεύματος μετά 19,000 τόννων καθαρού 
χαλκοϋ καί 99 τόννων άργύρου. Βορνίτης εύοέθη 
ττρο ε «ών χαι εν (/.εταΧλεκρ τοΰ Λ.ιυιοΎ<χρδίου 
έπί της ΌΟρυος.

9) Τετραεδρίτης η πολυμεταλλίτης. Ούτος ά
παντά εις ωραίους τετραεδρικούς κρυστάλλους 
^ες ου και το ο^ομα), εύρίσκεται δε καί χειροπλη-

Οής, έχω> χρώμα φαιόν, λάμψιν μεταλλικήν, 
σκληρότητα 3-4 βαθμών καί ειδικόν βάρος 4-5. 
Είδύσξεστος δΓ ού διακρίνέται τοΰ χαλκολαμ- 
πρίτου, οστις είνε ευξεστος Εκλήθη οέ και πο
λύμετάλλινης, διότι συνίσταται ού μόνον έκ χαλ
κού (30—55 %) μετά θείου, άντιμονίου καί άρ- 
σενικοΰ, άλλά καί έξ άργύρου, σιδήρου, ψευδαρ
γύρου, ένίοτε δέ καί έξ ύδραργύρου κατά διαφόρους 
άναλογίας. Απαντά δέ έντος φλεβών. Ίο ορυκτον 
τοϋτο εύρίσκεται έπί τής νήσου Θάσου καί έν 
Χαλκιδική κατά τά Μαδεμοχώρ’-α, έξ ού οί εκεί 
“Ελληνες, μέχρι τής Μεγάλης ήμών Επαναστα- 
σεως, έξήγον χαλκόν καί άργυρον,

10) ’Ατακαμίτης. Τ ό ορυκτόν τούτο έχει χρώμα 
βαθύ πράσινον, όμοιάζον ώς έκ τούτου προς τον 
μαλαχίτην. Άπαντά δέ κυρίως έν τή έπαρχια

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΑΗΝΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ» 10’. ΑΙΩΝΑ
(Συνέχεια)

'11 Θεοτόκν) ύπήρξεν εύτυχτ,ς θνητη. Δυσκολως 
άλλη γυνή νά τύχη τόσων επαίνων άπό συγχρόνους 
επιφανείς άνδρας (‘j.'Ο Πι/δεμόντης καί ό Πιέρης τήν 

έκάλουν : Θεά, θεία (Diva, Divina), ο Μοντης την 
άνέφεοε μέ διάφορα επίθετα: άζια, εξαίρετος, απαρα~ 
μιλλος, ένδοξος, (brava, eccellente.incomparabile, 
inclita, egregia), ό Φώσκολος και ό Καισαρωτης την 
ώνόμαζον πάντοτε Saggia δη λα δή σοφήν, ίίμα δέ 
και συνετήν, ό Βύρων την ελεγεν : Ενετις A5aei.,(Stael 
Veneziana)/xai είς σημείωσιν της πέμπτης πραξεως 
τού Μαρίνον Φαλιέρον αναφέρει αυτήν ώς τελείαν μη
τέρα: accomplished mother.

'Ο Βύρων πάντοτε εϊχεν έπειτα εις τον νούν του 
τήν Θεοτόκη, προς την όποιαν εστειλεν ως δώρον την 
εικόνα του καί μετ’ αυτής ετήρει αλληλογραφίαν.

Τοιαύτη γυνή εΐνε φυσικόν νά είχε και μεγάλους 
θαυμαστάς οίτινες τήν ήγάπων μέχρι μανίας.Εις τού
των ήτο δ Φώσκολος. Καί ή Θεότόκη εϊχεν ενδιαφέρον 
διά τόν μέγαν τής Ζακύνθου ποιητην. Ο πολύς Κιαρι- 
νης έδημοσίευσε μελέτην διά νά δειςη ότι ή Λαουρα 
τοϋ Φωσκόλου εΐνε ή ήμετέρα Θεοτοκη. Και ή Τερεξα

(1) "Ορα τά έπιστολάρια τοΰ Φωσκολου, τοϋ Μέντη, τοϋ 
Καισαρώτη καί άλλων συγχρόνων φίλων της.’Ετι δε Aleune 
lettere d'illustri italiani ad Isabella Teotochi Albrizzi, έχ- 
δοβείσαςζύπδ τοΰ Βαρότση, τήν αυτοβιογραφίαν τοΰ Πιέρη, 
τήν περιήγησιν άνά τήν ’Ιταλίαν τής ΛαιΟυ Morgan.

Άτακάαα τής Χιλής και συνίσταται έκ χα?<κοΰ 
(59, 4%), χλωρίου καί οξυγόνου· καί

11) Χαλκομιγεΐς σιδηροπυρϊται, μαρκασϊται 
καί μαγνητοπυρϊται. Τά όρυκτά ταΰτα είνε ενώ
σεις σιδήρου μετά θείου, έξ ών τό τελευταΐον εί
δος έκδηλοΐ καί ένέργειαν μαγνητικήν. Εχόυσι
δέ ταΰτα χρώμα κίτρινον καί έμπεριέχουσιν εί 
πλείστας περιπτώσεις καί ποσότητά τινα χαλ
κού κατά διαφόρους άναλογίας. Τό τήο Έρμιόνης
μετάλλευμα εΐνε χαλκομιγής μαρκασίτης μετά 
1—0,5 θ/θ χαλκοϋ κατά μέσον ορον. Ό λεγόμενος 
μαρκασίτης χημικώς ομοιάζει προς τον σιδηροπυ
ρίτην, έχει δέ τήν ιδιότητα έκτιθέμενος είς τήν 
έπίδρασιν τής άτμοσφαίρας νά καταθρύπτεται αύ- 
τοιχάτως είς κόνιν (άποσάθρωσις), διότι μεταβάλ
λεται είς βιτριόλιον τοΰ σιδήρου.

("Επεται συνεχεία)

είς τόν ^Ιάκοτβον *Ορτες του Φωσκόλου ότι εινε ή 
θεοτόκη νομίζεται.

Έπί πλέον ότι ό κερκυραΐος εκείνος, οστις ηγαπα 
αυτήν καί τήν έζήτησε διά σύζυγόν του, ώς ειπομεν, 
έν σελίδι 84, οτι εινε ο Φιοσκολος και οχι ο κερκυ- 
οαΐος. Διάφοροι γνώμαι διο και συζητήσεις. Ο δεΤνος 
Γ. Α. Μαρτινέτης έδημοσίευσε τω 1891 σοβαράν με
λέτην διά τής οποίας άποδεικνύει οτι ή Ααουρα τού 
Φωσκόλου δέν εΐνε δυνατόν νά εινε ή θεοτοκη. Ουδέ 
ή Τερέζα εΐνε ή θεοτόκη. Αι άποδειςεις του Μαρ- 
τινέτη εΐνε πολλαί καί πράγματι, δέν εΐνε ή θεοτόκη 
ούτε ή Λάονρα ούτε ή Τερέζα τού Φωσκολου (2).

(2) Περί τοΰ έρωτος τοΰ Φωσκόλου προς τήν Θεοτόκη 
οοα · Antona Traversi: Di un amore di Ugo Foscolo. Mi
lano 1883— G Chiarini: La Laura di Nicolo Foscolo έν 

τή Nuova Antologia 1890 σελ. 585— 608—G A. Marli- 
netli: La Laura di Nicolo Ugo Foscolo. Torino 1891— G. 
Chiarini. Gli amori di Ugo Foscolo nelle sue lettere. 
Bologna 1892. Περί τοΰ έρωτος τούτου τοΰ Φωσκόλου έδη- 
μ,οσιεύθησαν καί άλλα, τά όποια σοντομίας χάριν δέν άνα- 

φέρομεν.

'II καρδία τού Μόντη ήτο πληγωμένη άπό τήν 
θεοτόκη, ώς καί αί καρδίαι άλλων.Άλλ’ ή θεοτοκη 
έφημίζετο διά τήν άρετήν καί ήσαν πλατωνικαί αί συμ
πάθεια!.
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Γραφουσα ή Θεοτόκη πρός τόν Μάριον Πιέρην διη
γείται οτι όταν την πρώτην φοράν ό μέγας φιλέλλην 
I υϊλφορδ την ειδεν εις καφενε'.ον καί έμαθεν ότι ήτο 
ή εξέχουσα Έλληνίς, άμέσως τήν έπλησίασεν, έγονυ- 
πέτησεν ενώπιον της διά νά δείξη τήν πρός τό ελ
ληνικόν πνεύμα λατρείαν του (θ).

'Ο στενότερο; φίλος τής Θεοτόκη ήτο ό ΙΙινδε* 
μ.οντης, ό όποιος τήν έλάτρευεν ώ; έγραφεν είς έπί- 
γραμμα.προς τον καλλιτέχνην καί πολιτευτήν Denon, 
ένθα έγραψεν adoro Elisa, λατρεύω την Έλίζαν. 'Η 
Θεοτόκη ηγνόει το έπίγραμμα τούτο καί τό έμαθε 
μόνον μετά τόν θάνατόν του, ότε εύρεν αύτό ό Μοντα- 

ναρη; ερευνών τά χειρόγραφα τοϋ ποιητοϋ Πινδεμόντη 
διά νά γραψη. τον βιον του, το όποιον εδημοσιεύθη τώ 
183-1 εν Βενετία. 'Ο Μοντανάρης τή άπέστειλε τό 
επίγραμμα τούτο μετά τοϋ δυστίχου:

Da maestro che tanto amo ed onoro 
Imparai se non altro : Elisa adoro. 

ήτοι :
« Απο διδάσκαλον, τον όποιον τοσον άγαπώ καί τιι/.ώ, 
«έμαθα άν οχι άλλο : τήν Έλίζαν λατρεύω^.}

Κ ή Θεοτόκη περιεποιείτο πολύ τόν Πινδευ.όντην. 
Εις την επαυλίν της ατό Τεράλιο δρομίσκον τινα, άνά 
το πυκνόν δάσος εκ καστανεων, εκαλει ’Ιππόλυτο, άπό 
το βαπτιστικον ονομα τοϋ Πινδεμόντη,οστις πολύ ηύ- 
χαριστείτο περιδιαβάζων έκεί.Αέγεται ότι πρό τοϋ νά 
νυμφευθή ή Θεοτόκη τόν Άλβρίτσην είχε κατά τήν 
διάνοιάν της νά γίνη σύζυγος τοϋ ποιητοϋ τούτου· 
'Η Θεοτόκη είς τό Ritratti της έγραφε περί τοϋ 
Πινδεμόντη οτι ήτο υπέρ τό δέον ζηλότυπος τής ανε

ξαρτησίας τον, και ότι κατείχε τήν τέχνην νά τόν συ
γχωρήσουν αί γυναίκες διά τήν αδιαφορίαν του.

Ε·χον μείνει βαθέως εγκεχαραγμέναι έν τή καρδία 
του αί εύχάριστοι ήμε’ραι, τάς οποίας διήλθεν, ό Πιν- 
δεμόντης, είς τήν Οείαν του Έλίζαν Θεοτόκη. Ή άκρα 
αυτή Ελληνική φιλοςενία του ενεπνευσε τήν θαυαα— 
στήν έκείνην έμμετρον Epistola πρός τήν Θεοτόκη, 

ήτις εινε εκ τών ώραιοτέρων έργων τοϋ ποιητοϋ. Έν

Questi sereni di, queste tranquille 
Purpuree sere, queste noti azzurre, 
Rinasceran ne la rnia mente un giorno, 
E par me si dira : deh come ratio
Volo quel tempo ! E in quella fredda etate, 
Cui 1’ uom sol quasi di memoria vive, 
11 pin dolce saran dei miei pensieri.

δηλαδή :
«Αύται αί αίθριαι ήμέραι, αύται αί γαλήνιαι

(3) Πρ6λ. D. Montuori: Letlere di lluslri Ilaliani a 
Mario Pieri. Firenze 1863 334.

(4) Mantarani : Opere. Verona 1851

«πορφυραι εσπέραι, αύται αί κυανοί νύκτες, θά άνα- 
«γεννηθουν ήμέραν τινά είς τήν διάνοιάν μου, καί θά 
«λέγουν δι εμε : Φευ, πόσον ταχέως παρήλθεν έκείνος 
«ό καιρός! Καί, κατά τήν ψυχράν έκείνην ηλικίαν, 
«καθ ήν ό άνθρωπος ζή σχεδόν έξ άναμ.νήσεων, θά είνε 
«ό γλυκύτερος τών σκέψεων μου».

II Θεοτοκη ειχεν υποβολήν είς τον ποιητήν τού
τον. Ότε συνέλαβε τήν ίδέαν νά γράψη τραγωδίαν, 
την Ύψιπήλην, ή Θεοτόκη τώ είπεν ότι δέν ένόμιζεν 
αρκετά διά τραγικήν τήν ύπόθεσιν καί δ ποιητής τήν 
συμβουλήν τήν έδέχθη καί δέν έγραψε τήν τραγωδίαν. 
Ότε δ Hobhouse, τώ 1826, ήθελε νά παρακίνηση 
τον Πινδεμόντην νά συνεργασθή μετά τοϋ Ούάτερ 
—κώττ, τοϋ Γκαίτη καί άλλων μεγάλων διά νά 
ιδρυθή μνημειον είς τόν Βύρωνα, έγραψε πρός τήν Θεο
τόκη νά μεσολάβηση (5 6).

(5) Malamani: ?νθ’ άνωτ. σελ· 50—53.
(6) Meneghelli: ένΟ’ άν,ωτ. σελ. 61—62.
(7) Έφιλοτέχνησεν ή διαπρεπής ζωγράφος Le Brun τάς 

προσωπογραφίας τοϋ Πασιέίου, τής Μαρίας 'Αντωνιέτας 
τής Αικατερίνης τής Β' καί άλλων εστεμμένων κεφαλών. Ό 
Denon έλεγε περί τών εικόνων της : on parle, on dialogue 
avec les portraits, qu’elle a peint. ΆπέΟανε τώ 1842 ένΠα- 
ρισίοις.

(8) Πρβλ. Β. Montanari: Della vita e dille opere d’ 
Ippolito Pindenionte Venezia 1834, σελ. 128 129·

Πολλαι άκαδημίαι καί φιλολογικοί σύλλογοι, ανέ
γραψαν την Θεοτόκη μ.εταξύ τών έπιτίμων ι/.ελών. 
Ιούς ευχαριστεί, άλλά καί είς ούδένα έλεγεν λίξιν, 
διότι δέν έδιδε σημασίαν (®).

ΙΙερι το 1/91 κατήλθεν είς ’Ιταλίαν ή διάσημος 
καλλιτίχνις Le Brun. 'Η Γαλλίς αύτη μετίβη καί 
εις Βενετίαν και ήτο φοιτήτρια τοϋ Σαλονιού. Ή Le 
Brun ήτο γνωστή εις τήν Ευρώπην, έθαυμάζοντο, αί 
προσωπογραφία! της. Έν Βενετία, κατά τον Denon, 
αυτή ευρε dans un meme visage la finesse grec- 
que, la passion italienne, 1’amabilite frangaise, 
elle sent de 1’attrait, elle aime deja cet etre 
delicieux, en pen d’heures elle le peint et elle 
exprime dans ses seuls yeux, non seulement ce 
qu’on n’avait pu peindre encore, mais ce que 
la poesie meme avait eu peine a decrire; ce 
nest plus de la peinture, c’est 1’esprit, c’est la 
finesse, c’est jusqu’ a 1’ attrayante malignite 
du modele, dont se laisse charmer meme dans 
la copie le spectateur seduit, que 1’art emut 
et trompe ancore».

Ιο πρόσωπον τούτο τό όποιον είχε τήν Ελληνικήν 
λεπτότητα, τήν ’Ιταλικήν ήδυπόϋειαν καί τήν Γαλλικήν 
χάριν, τό ήδιστον τούτον όν, ήτο ή Θεοτόκη, τήν ο
ποίαν έζωγράφισε (7 8).

Η προσωπογραφία αύτη τής Θεοτόκη είνε άρι- 
στοιργημα τέχνης, καί τώ 1792, έδημοσιεύθη έν χαλ
κογραφία έπεξεργασθείση ύπό τοϋ Denon καί συνο- 
δευομίνη ύπό ποιήσεων ύπέρ τής γαλλίδος καλλιτέ-

χνιδος, ήτις παρεβαλλετο μετά του Ζευξιδος και Α- 
πελλοϋ. Εννοείται ότι καί τό όνομα τής Θεοτόκη εν 
ταΐς ποιήσεσι ταύταις δέν έλειπεν. Ή δημοσίευσις ετι- 
τλοφορείτο : L’originale e il ritratto — To π ρωτά 
wjiov καί ή εϊκών. Πολλοί ήσαν ποιηται,α'.τινες ελα- 
βον μέρος, εν οις ο ΙΙινδεμ.οντης, ο Καισαρωτης, ο 
Βερτόλας. Ό Πινδεμόντης βεβαίως δεν ήδύνατο νά 
μή έγκωμιάση καλλιτέχνημα τής γαλλίδος Le Brun 

άφοϋ παρίστανε τήν εικόνα τής Θεοτόκη

Per cui Parnaso, Pindo ed Elicona
Sempre Isabella, Isabella risuona,

«διά τήν όποιαν δ Παρνασσός, ή Πίνδος και ό Έλι- 
«κών, πάντοτε Ίσαβιλλα, Ίσαβελ.λα αντηχούν»' και 
τά έγκωμ.ίασε διά ένος σοτέττου (®). Η ωραιότερα όμως 
ποίησις τής μικρός ταύτης συλλογής εινε ή του 

Καισαρώτη.
Επειδή ό λόγος περί τής εικονος τής Θεοτοκου 

παρατηρούμε» ότι και ή καλλιτίχνις Μαρία Cosway 
έξεπόνησε τήν εικόνα της και ο καλλιτέχνης Bini 
έποίησε μίαν ώραίαν μινιατούραν. Ό Βιβιανης ε- 
ξειργάσθη έπίσης λαμπράν χαλκογραφίαν έκδοθεισαν 
είς τήν εφημερίδα Condoliereτής Βενετίας τώ 1836

Ό Denon διά τοϋ θαυμαστού μολυβδοκονδύλου 

αύτοΰ έποίησε τήν εικόνα τής Θεοτόκη και πολλών 
άλλων έπιφανών έκ τών θαμώνων τοϋ Θεοτοκικου 
σαλονιού. Τάς ιχνογραφίας τούτα; ή Θεοτοκη ανήρ- 

τησεν είς τό γραφείόν της, περί την εικόνα του 
Γκαίτη έργον τοϋ ίδιου Denon. Πασαι αί ιχνο

γραφία'. ήσαν θαυμαστοί διά τήν ομοιότητα.
Ό Πινδεμόντης ύπό τήν σκιαγραφίαν αύτοΰ έ

γραψε τό έξής τετράστοιχον:
' Copra pur quel ch’ io serivo oblio profondo 

Io non mi lagnero della mia stella 
Contento appien che di me dica il mondo 
Cuesli fu tra gli amici d’ Isabella

Τούτέστι:
«"Ας λησμονηθή παν δ,τι γράφω δέν θά είχον πα- 

«ράπονον κατά τής τύχης μου. Είμαι πολύ εύχαρι- 
«στηαένος νά ειπη δι ’ εμε ο κοσμος. Οτι υπήρξα 

εκ τών φίλων τής ’Ισαβέλλας.»
Τή έντολή τοϋ βαρόνου Treves de Bonfil ο γλύ

πτης Comolli έφιλοπόνησε τήν μαρμαρινον προτομήν 

της ήτις σώζεται έν Βενετία.*
Τώ 1820 έπεσκέφθη τήν Θεοτοκη ο πολύτιμος 

καί μέγας φιλάνθρωπος άμερικανός Grellot, οστις 
περιεφέρετο άνά τήν Εύρόπην προς μεταρρυθμισιν 
τών φυλακών καί πρός διάδοσιν τής δημοτικής εκ- 
παιδεύσεως διά τής άλληλοδιδακτικής μεθόδου. Τώ

1821 ό Chateaubriand καί αύτ ς έθεώρησε καθή
κον νά ποοσφερη προς την ελληνιδα τον ταπεινόν του 
σεβασυ/ν καί νά τήν θαυμάση. * ’ τελευταίος μεγας 
άνήρ όστις έπεσκέφθη τήν Θεοτόκη καί έφοίτησεν εις 
τό σαλόνι της ύπήρξεν ό Ούάτερ Σκωττ ο μεγας αγ- 
νλος μυθιστοριογράφ-.ς όστις διήλθε τής Βενετίας 

κατά τον Μάίον του 183?.
1^Ακολουϋει) ΣΠ· ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

e j J " *----------

Η ΐΔΡΥΣΙΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΗΙΗΙ^ ΒΜ'Γίί

I.

Ή άλ.μ.ατωδης άφ’ ενός αυξησις τής Ελληνικής 
άτμ.ήρους ναυτιλίας και η όσημέραι άφ ετιρου εκ- 
πτωσις τών ελληνικών έπιβατηγών άτμοπλοίκών εται
ριών έγέννησαν την ιδέαν ιδρυσεως μεγάλης ελληνικής 
έπιβατηγοϋ άτμοπλοϊκής εταιρίας, επ’ έλπίδι μεγά

λης εύδοκιμήσεως (1).
Τό ποάγμα κολακεύει τά μάλιστα τήν φιλαυτίαν 

τοϋ Έλληνος ώς έξόχως ναυτικού και έκ πρώτης 
οψεως είνε μεγίστου έπαίνου άξιοι οί πρωτεργαται 
τής ιδέας τοϋ τοιούτου έργου. Αλλ εινε αρα γε και 
πιθανή ή εύδοκίμησις οικονομικώς τοιαύτης έταιριας ,

"Ινα έκτιμήσωμεν έπαρκώς το ζήτημα τούτο δέον 
οπωε ένερευνήσωμεν α') τούς λογους τής άναπτιςεως 
τής έλλην. άτμήρους ναυτ λίας και β') την θέσιν αυ
τής έν τή διεθνεί έμπορική ναυτιλία.

Διότι πρέπει κυριώτατα νά έχωμεν υπ όψει ότι, 

τής θαλάσσης ούσης πεδίου διεθνούς, ή άτμοπλοικ/; 
υ.ετακομιδή είνε σήμερον άντικείμενον διεθνούς άντα- 

γωνισμοϋ (έξαιρουμένης έν μέρει τής άκτοπλοιας, ης 
όμως ή σημασία είνε έντελώς μικρά).

α'). Ή άνάπτυξις τής άτμήρους ναυτιλίας ημών 
οφείλεται κυρίως είς τήν μεγάλην άξίαν τοϋ άτόμου 
τοϋ έλληνος ναυτικού. Ή άκρίβεια τών τόκων τών

(1k Σημειωτέο» όμως ότι σήμερον [υφιστάμενης παγ
κοσμίου άτμοπλοϊκής κρίσεως] ή Οέσις των ιδιοκτήτων 
έλληνικών ατμόπλοιων δέν είνε ρόδινη- οΰτως άτμόπλοιον 
άγορασβέν τώ 1900 άντί 40000 λιρών ήτοι (πρδς δρ. 40 
ή λίρα) 1.600.000 δρ. χάρτινων, έχει νϋν άγοραίαν τι
μήν 26.000 λιρών περίπου ήτοι (πρδς δρ. 28 1)2 ή λίρα) 
741 000 δρ. χαρτίνας ήτοι ό ών έν ανάγκη σήμερον νά εκ
ποίηση τοιοΰτον άτμόπλοιον άπόλλυσι τδ ήμισυ των κεφα
λαίων αυτού ! Πρδς τούτοις σημειωτέο» ότι τα μεγαλα με
ρίσματα άτινα άποδίδουσι τά άτμόπλοια (λ. χ. 12 η 13 0)01 
δέν άντιστοιχοϋσιν είς άπλοϋν τόκον τοϋ κεφαλαίου αλλα 
καί είς χρεώλυτρον λόγω τής φθοράς τοΰ άτμοπλοίου,



174 175

κεφαλαίων, ή έλλειψις ναυπηγείων, ή έλλειψις εγχω
ρίου. γαιάνθρακας, ή μέχρι τίνος έλλειψις έλλήνων 
διπλωματούχων (οΐους άπαιτοϋσιν αί ασφαλιστικά! 
έταιρεΐαι) μηχανικών, είσί λόγοι δυσμενείς, κωλύοντες 
την άνάπτυξιν της ελληνικής άτμήρους ναυτιλίας. 
Άπάσας τάς δυσχερείας ταύτας έν και μόνον προσόν 
άντιμετώπισεν ή προσωπική άξια τοϋ "Ελληνος ναυ
τικού- λιτότης, έργατικότης καί ναυτική εμ,πειρία 
τοϋ "Ελληνος ναυτικού, οικονομία ύπό πάσαν έποψιν 
καί προσεκτική άναζήτησις εργασίας, τοϋ Έλληνας 
άφοπλιστοϋ ιδού τά πλεονεκτήματα,άτινα έπήγαγον 
τήν άλματικήν τής ήμετέρας άτμοπλοΐας πρόοδον. Έν 
τούτοις πρέπει νά σημειωθήοτι ήθέσις τής Ελλάδος 
έν τή άτμήρει ναυτιλία δέν είνε ή αυτή αία ήτο 
έν τή ίστιοφόρω- οΰτω λ.χ. κατά τό 1875 ή Αγγλία 
είχε 4.207.000 τόνων ιστιοφόρα, και 1.945.000 τόν
νων άτμόπλοια, ή δέ Ελλάς 250.000 τόννων ιστιο
φόρα καί άσημάντου χωρηρικότητος άτμόπλοια. Κατά 
τό 1905 ή ’Αγγλία είχε 1.803.000 τόνων ιστιοφόρα 
καί 9.065.00 τόνων άτμόπλοια ή Ελλάς 167.000 
τόννων ιστιοφόρα και 208.000 άτμόπλοια. Έκ τού
των βλέπομεν οτι κατά τήν τελευταίαν τριακονταε
τίαν εν ’Αγγλία μέν τά ιστιοφόρα περιωρίσθησαν 
εις έλαττον τοϋ ήμίσεως τά δέ άτμόπλοια έτετρα- 
πλασιάσθησαν, έν Έλλάδι δέ τά μέν ιστιοφόρα 
περιωρίσθησαν μόνον κατά τό έν τρίτον περίπου, τά 
δέ άτμόπλοια έκατονταπλασιάσΟησαν ! Έν αλλοις 

λόγοις ή είχετίκη άνάπτυξις τής ναυτιλίας ύπήρξε 
μείζων έν Έλλάδι ή έν ’Αγγλία. Άφ' ετέρου τό 
1876 ή Αγγλία είχε 14άκις πλείονα ιστιοφόρα ή 
ή Ελλάς, κατά δέ τό 1905 ή ’Αγγλία είχε 45άκις 
πλείονα άτμόπλοια ή ή Ελλάς.

'Ο λόγος τούτου είνε, διότι τά πλεονεκτήματα τοϋ 
Έλληνος ναυτικού πολύ μάλλον έβάρυνον έν τή ίστιο
φόρω ή έν τή άτμήρει ναυτιλία.

β'). Έξαιρουμίνης τής άκτοπλοΐας τής Ελλάδος 
και έν μέρει τής άκτοπλοίας τινων Τουρκικών παρα
λίων, έν τή έκμεταλλεύσει τής οποίας (οΰσης όμως 
μάλλον άσημάντου καί ένεργουμένης δι’ ιστιοφόρων) 
ή ελληνική ναυτιλία έν πολλοΐς πλεονεκτεί, ή ελλη
νική άτμοπλοία εύρίσκει πάντοτε ένώπιον αύτής τάς 
άλλοδαπάς άτμοπλοΐας έν διαρκεΐ άνταγωνισμω. Ή 
εύθυνία τοϋ τόκου, ή χρηματική ύποστήριξις έκ μέ
ρους τών Κυβερνήσεων τής αλλοδαπής παρεχόμενη,είτε 
διά pi’imes κατά τήν ναυπήγησιν,εϊτε διά subven

tions ετησίων πρός μεγάλας άτμοπλοϊκάς εταιρίας, ή 
έν ισοις δροις προτίμ,ησις τών άλλοδαπών πλοίων ύπό 
τών άλλοδαπών φορτηγών καί έπιβατών, ή έκ τής 
μικρότητος τής Ελλάδος έλλειψις έπιβολής τών έλ
λην. προξενικών άρχών πρός προστασίαν τών έλλην. 
άτμοπλοίων είσί λόγοι γενικοί δυσμενείς τή έλληνική 
ναυτιλία έν τώ άνταγωνισμω αύτής κατά τών εύ
ρωπαϊκών άντιζήλων.

ΙΙλήν όμως τών γενικών τούτων λόγων τών δυσμε
νών διά τήν άνάπτυξιν μεγάλης έλληνικής άτμοπλο
ΐας ύφίστανται καί ειδικοί προκειμένου περί μεγάλης 
Έλληνικής άτμοπλοΐας.

Βεβαίως ή Εταιρία αΰτη θέλει έχει ώς· σκοπόν 
την άτμοπλοϊκήν σύνδεσιν τοϋ Πειραιώς πρός τούς 
λιμένας τής Μεσογείου (’Αλεξάνδρειαν, Κύπρον,Σμύρ
νην, Κών)πολιν, Θεσσαλονίκην, Τεργέστην, Βρινδήσιον, 
Γένουαν, Μασσαλίαν). Δυστυχώς όμως διά. τ > προκεί- 
μενον ζήτημα ό Πειραιεύς συνδέεται πρός άπαντα τά 
μεγάλα κέντρα τής Μεσογείου διά πολλαπλών ξένων 
άτμοπλοίων, ή δέ ναυτική θέσις τοϋ Πειραιώς καθιστά 
τόν σύνδεσμον αύτοΰ άδάπανον καί άνανκαΐον είς πάσας 
τάς μεγάλας έταιρίας. Οΰτω λοιπόν ή Νέα Εταιρία 
θέλει διαγωνισθή πρός τά έπιβατηγά άτμόπλοια τών 
μεγάλων εύρωπαϊκών έταιριών (Λόϋδ αύστριακόν, Mes- 
sageries maritimes, Florio, Ρωσσική άτμοπλοία, 
Αιγυπτιακή άτμοπλοία, Γερμανικόν Αόϋδ) άτμόπλοια, 
ών ή χωρητικότης ποικίλλει άπό 3,000 μέχρι 6,000 
τόννων καί ών ό διάκοσμος είνε τά μάλιστα πολυτελής. 
Τνα λοιπον άνταγωνισθή ή Νέα Εταιρία τάς εύρωπαϊ- 
κάς οφείλει νϋν νά κατασκευάση νέα άτμόπλοια χωρητι- 
κότητος 4000 — 8000 τόννων καί πολυτελεστάτου 
διακόσμου- άλλά τά τοιαΰτα άτμόπλοια όντα πολυ
δάπανα είνε βέβαιον ότι δέν θέλουσίν άποδίδει ούδέ 

τούς τόκους τοϋ δι ’ αύτά δαπανηθησομένου κεφαλαίου. 
'Η νϋν πείρα τών έλληνικών έπιβατηγών άτμοπλοίων 
έν ταϊς εύρωπαϊκαΐς γραμμαΐς δέν είνε ένθαρρυντική- 
οΰτω λ. χ. ή Πανελλήνιος, έν τή γραμμή Τεργέστης 
καί ή τοϋ Τζών έν τή γραμμή Βρεντησίου, καίτοι 
εχουσαι ναύλους ίσους πρός τούς τοϋ αύτριακοϋ Loyd 
καί τοϋ Florio, έν ω ούτε ή ταχύτης, ούτε ή εύμά- 
ρεια, ούτε ή διατροφή είνε ή αύτή, δέν πραγματο
ποιούσα άνάλογα κέρδη. Άν δέ άτμόπλοια έλληνικά 
άνήκοντα είς άτομα έπικερδώς έκτελοϋσι τοιούτους 
έξωτερικούς πλόας, τοϋτο προέρχεται, διότι μικρά 

σχετικώς όντα τσιμπολογονοι έκ τής μεγάλης μετα
φοράς μικρά τινα μερίδια, άλλ’ έν μεγάλη κλίμακι 
καί τά άποτελέσματα τούτων δέν θά ήσαν κρείσσονα.

’Αλλ ’ έν τώ άνταγωνισμω τούτω πρέπει νά λάβω- 
μεν προς τούτοις ύπ’ όψει ότι έν ή περιπτώσει ήθελεν 
έμφανισθή μεγάλη Έλληνική άτμοπλοία δυναμένη νά 

προσελκύση την εύρωπαϊκην πελατείαν, τότε αί Εύρω- 
παϊκαί Κυβερνήσεις (ιταλική, αύστριακή) θέλουσι κα- 
ταπολεμήση αύτήν διά φορολογικών μέτρων (τέλη άγ- 
κυροβολίας κτλ.) είς τούς λιμένας τοϋ έξωτερικοϋ τής 

προσεγγίσεως (Βρεντήσιον, Τεργέστην). Μή εϊπη δε τις 
ότι καί ήμεΐς δυνάμεθα διά τής αύτής μεθόδου νά 
καταπολεμήσωμεν τά μ.έτρα έκεινα, διότι ήμεΐς εί- 
μεθα Κράτος μικρόν καί χάριν άλλων σπουδαιοτέρων 
συμφερόντων ειμεθα ύπόχρεοι νά ύποχωρώμεν είς τάς

III.
αξιώσεις τών ισχυρών έν τοις ήμετέροις λιμέσιν (2). ‘ϊέργασίαι τής ’Αθηναϊκής Τραπέζης δέν ησαν έπαρκεις) 

*τόν ναυτοδανεισμόν έπί ύποθήκη άτμοπλοίων.
2) . 'Η μεταβολή τοϋ συστήματος τών λιμένων ή

μών καί ό περιορισμός τών λιμενικών τελών. Σήμερον 
έκαστος λιμήν έχει ίδιαν περιουσίαν, διοικεΐται δήθεν 
άποκεντρωτικώς ύπό έπιτροπής (ής, ό πρόεδρος είνε 
ύποχείριος τής Κυβερνήσεως) καί είσπράττονται ίδια 
τέλη άπό λιμένος είς λιμένα. Τά έσοδα ταύτα χρη
σιμοποιούνται είτε πρός κατασκευήν λιμενικών έργων 
πολλάκις άχρήστων (όρα λιμενικά Κυλλήνης, έν μέ- 
ρει Κατακώλου, λιμενοβραχίονα Τήνου κτλ.) είτε άλ
λων έργων έξωραϊσμοϋ (κατά τό μάλλον ή ηττον χρη
σίμου) πόλεων, περιπάτων κτλ. έντελώς ςένων τή 
ναυτιλία. Συνέπεια τοϋ κρατοϋντος συστήματος είνε 
α') φορολογία βαρεία τής ναυτιλίας β') έλλειψις σπου
δαίων λιμένων καί γ') διασπάθισις τοϋ λιμενικού 

χρήματος.
Πρός άρσιν τών άτοπων τούτων ένδείκνυται ΐνα τό 

Κράτος άναλάβη τά τών λιμένων καί δέον α') νά 
συσταθή ένιαϊον δι’ ολόκληρον τό Κράτος λιμενικόν 
ταμείον έδρεϋον έν Άθήναις καί διοικούμενον έκ προ
σώπων δυναμένων νά έμπνεύσωσι πλείονα εμπιστοσύ
νην τών σημερινών λιμενικών επιτροπών καί εχόντων 
όπωςδήποτε καί γνώσεις τινάς είδικάς, β') νά καθορι- 
σθώσιν ενιαία λιμενικά τέλη δΓ άπαντας τούς λιμέ
νας τοϋ Κράτους γ') τό Κράτος διά Νόμου (όστις θέ
λει ψηφίζεσθαι έν τή εύρεία τής Βουλής συζητήσει 
καί ούχί έν τω άπόζοντι ρουσφετολογισμοϋ δωματίω 
τών λιμενικών έπιτροπών) νά όρίζη τά έκτελεστέα λι
μενικά έργα είς τούς λιμένας τούς χρησίμους τή ναυ
τιλία, νά παύση δέ ή σπατάλη τοϋ λιμενικού χρή
ματος είς έργα ξένα τή ναυτιλία, δ') νάληφθή όλως 
ειδική πρόνοια περί τής διαρρυθμίσεως τοϋ λιμέ
νος ΙΙειμαιώς, δστις δέον όπως καταστή ή άφε- 
τηρία τής έλληνικής ναυτιλίας καί έξισωθή πρός τούς 
μεγάλους εύρω παικούς λιμένας, καθιστάμενος πρότυ
πος λιμήν τής Ανατολής (ιδίως ΐδρυσις μεγάλης δε

ξαμενής, ναυαγοσωστικής έταιρίας).
3) . Επειδή ένεκα διαφόρων συνθηκών δέν δυνάμ.εθα 

νά άπαλλάξωμεν τά Έλληνικά. άτμόπλοια τών λιμε
νικών καί φαρικών τελών, καθόσον τότε ήθελον άπαλ- 
λαγή καί τά άλλοδαπά άτμ.όπλοια, νά ύψώσωμεν τά 
λιμενικά καί φαοικά τέλη διά τά άτμόπλοια, ά©’ 
ένός καί άφ’ έτέρου νά χορηγή το Κράτος ώς primes 
είς τά Έλληνικά άτμόπλοια ποσόν τι έλαφρύνον αύτά.

4) . Νά ληφθή πρόνοια προς μόρφωσιν ικανών πλοι
άρχων καί μηχανικών διά διεθνείς πλόας (ΐδρυσις 

σχολών, ύποτροφίαι κτλ).

V.

Διά τών άνωτέρω μέτρων θέλει μεγά.λως άνακου- 
φισθή ή άτμήρης ήμών ναυτιλία. Άν δέ τά μέτρα 
ταύτα δέν ώφελοϋσι μεγάλως τάς νϋν έλληνικάς άκτο-

IV.

Ότι ή Έλληνική άτμ.ήρης ναυτιλία άποτελεϊ 
σπουδαιότατου στοιχείου ιδιωτικού πλούτου καί εν
διαφέρει τά μέγιστα καί τήν δημοσίαν ελληνικήν 

οικονομίαν είνε άναντίρρητον. Ότι άφ’ έτέρου ούτε 
παρά τοϋ Κράτους ούτε παρά τών μεγάλων Έλλη
νικών πιστωτικών ιδρυμάτων έλήφθησαν σπουδαία μέ
τρα ύπέρ αύτής εινε ώσαύτως αναμφισβήτητου. Ύπο- 
στήριξιν σπουδαίαν τής Έλληνικής ναυτιλίας δέν θέ
λει δώση ή ΐδρυσις μεγάλης Έλληνικής άτμοπλοΐας 

άλλά τά επόμενα μέτρα :
1). 'Η ΐδρυσις ναυτικής Τραπέζης χορηγούσης δά

νεια έπί ύποθήκη άτμοπλοίων, ψηφιζομένου νέου Νό
μου περί ναυτικών ύποθηκών (άτε τοϋ νϋν ύφισταμέ- 
νου όντος άνεπιτυχοϋς). Τά άτμόπλοια σήμερον άπαι- 
τοϋσι μεγάλα κεφάλαια, τοιαΰτα δέ δέν διαθέτει ό 
έλλην ναυτικός- πρός εΰρεσιν τούτων ό έχων μικρόν 
κεφάλαιον έλλην έφοπλιστής δύο είχε μεθόδους ή α') 
τό ναυτοδάνειον ή β') τήν παλαίτατα έν τή μεσογείω 
εύδοκιμοϋσαν ναυτικήν εταιρίαν (comrnenda) έμφα- 
νιζομένην ύπό τόν τύπου συνιδιοκτησίας τοϋ άτμο
πλοίου (έκάστου άτμοπλοίου διηρημένου είς εκατόν 

μέρη καί έκάστου συγκυρίου έχοντος έν ή πλείονα 
έκατοστά). Γό ναυτοδάνειου ένεκα τών ύπερόγκων τό
κων είνε άποκρουστέον, άλλως τε καί βραχυπρόθεσμον 
ον, δέν δύναται νά. έξυπηρετήση τόν ρη^έντα σκοπόν. 
Ή συνιδιοκτησία έχει τό μειονέκτημα ότι παραδίδει 
τήν μειοψηφίαν δεσμίαν τή πλειοψηφία καί πολλάκις 
έξαναγκάζει τήν μειοψηφίαν είς έπιζημίαν έκποίησιν 
τών μεριδίων αύτής. Τούναντίον διά τοϋ ένυποθήκου 
δανείου δύναται ό άφοπλιστής νά έξεύρη τούλάχιστον 
το ήμισυ τοϋ κεφαλαίου επί μετρίω τόκω καί 
νά καταβάλη αύτός καί οί περί αύτον το έτερον ήμισυ 
τοϋ κεφαλαίου. Εννοείται δέ ότι δέν είνε άνάγκη 
ΐνα ίδρυθή νέα Τράπεζα, διότι άρκεϊ,έάν ύφισταμένη 
Τραπέζα, άναλάβη έν μεγάλω μέτρω (αί έπί τούτου

(2). Έν τή παρούση έρεύνη δέν έξετάζοαεν λόγους, οΰς 
νί·5ην επικαλούνται ύπέρ τής μεγάλης 'Εταιρίας. Οΰτω 
λ. χ. λέγουσιν δτι μεγάλη εταιρία θέλει κερδίζει ετησίως τά 
άιίάάλειϊτρα άτε μή άσφαλίζουσα τά πλοία αύτής, κα
θόσον ένεκα τοϋ μεγάλου αριθμού αύτών άποτελεϊται οίονεί 
αλληλασφάλεια τούτων. Τό επιχείρημα εινε ανθρώπων ά- 
δαών- ή μεγάλη άτμοπλοία δέν θέλει κερδίζει τα άσφάλι- 
στρα (άτινχ όντως ανέρχονται είς μέγα ποσόν), διότι τοϋτο 
θα συνέβαινε μόνον άν ή Άτμοπλοία αΰτη δέν θα ητο 
εκτεθειμένη εις θαλάσσια δυστυχήματα, αλλά θέλει κερ
δίζει μόνον τά κέρδη άτινα αί άσφαλιστικαί έταιρίαι πραγ- 
ματοποιοϋσιν έπι τών ναυτικών ασφαλίστρων· αλλα τα 
κέρδη ταΰτα είνε unoauivd, ή μάλλον άνύπαρκτα, άφοΰ 
ή ’Εθνική ’Ασφαλιστική 'Εταιρία ημών έγκατέλιπε τάς 
θαλασσίας ασφαλεία; τελείως ώς έπιζημίους.



176

πλοϊκάς εταιρείας, τοΰτο ούδαμώς πρέπει νά άνησυχή 
τό ελληνικόν κοινόν, καθόσον ή σημασία τών εταιριών 
τούτων έν τή ελληνική ναυτιλία εινε μικρά.

Τά αέτοα όμως ταΰτα άπαιτοΰσι σύντονον καί με- 
γάλην ενέργειαν καί κίνησιν της όντως δυσχειρίστου 
νομοθετικής μηχανής. Τουναντίον ή ίδρυσις μεγάλης 
άτμοπλοϊκης εταιρίας εινε ζήτημα ύπογραφής ενός συμ
βολαιογραφικού καταστατικού και τής έν τώ χρημα- 

τιστηρίω Αθηνών (ίσως δέ κατά τήν νεωτάτην μέθο
δον καί έν Παρισίοις) κυβείας αύτών. Άλλ’ εταιρία 
άτμοπλοική σοβαρά καί έχουσα έπωφελή άποτελέ- 
σματα δεν είνε δυνατόν νά ίδρυθή έν 'Ελλάδι.

’Εννοείται ότι ούδείς λόγος ύπάρχει ινα τό πτωχόν 
έλληνικον Κράτος παράσχει μεγάλην έπιχορήγησιν είς 
τοιαύτην εταιρίαν διότι πολύ μείζονα άποτελέσματα 
θέλει έπιδείξει ή έλληνική ναυτιλία, άν αύτη λαμ
βάνει διά primes έπιχορήγησιν παρά τοΰ Κράτους, 
παρά έάν τό Κράτος χορηγή τήν έπιχορήγησιν τή με
γάλη εταιρία, ινα ούτως άφ’ ένος μέν τελείται κυ
βεία άπέραντος έπί τών μετοχών τής Εταιρίας καί 
άφ’ ετέρου παρέχηται παχύτατον μισθολόγιΟν πρός 
τό έκ προσωπικοτήτων έξοχων οικονομικών καί ναυτι

κών (αίτινες θέλουσιν έπί τή εύκαιρία ταύτη άνα-

ΤΟ ΤΑΜΜΑ

Σαν ασκητής ποϋ τδ Χρίστο 
και τδ Θεδ λατρεύει 

και άρνιέται κόσμο και χαραϊς 
και την ερημιά γυρεύει.

Και την ψυχή του ολόθερμη 
στα ουράνια φτερουγίζει 

δταν στδν άγιο πόθο του 
παρηγοριά έλπίζη.

“Ετσι και γώ τδ πόθο μου 
σε σένανε σοΰ εκφράζω 

και τη καρδιά μου σκλάβα σου 
σαν ασκητής σοΰ τάζω.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

φανή εν τώ νΰν κενώ όρίζοντι) άποτελεσθησόμενον προ
σωπικόν τής Εταιρίας.

VI.

Τά άνωτέρω έκτεθέντα άφορώσι λόγους είδικώς 
ναυτικούς· πλήν τούτων όμως ύφίστανται καί άλλοι 
λόγοι άφορώντες τήν ΐδρυσιν έν γένει άνωνύμων εται
ριών έν 'Ελλάδι· Ή έλλειψις παντός νομοθετικού χα
λινού, ή ανυπαρξία κοινής γνώμης οίκονομίκώς πε- 
φωτισμένης, ή σύμπηξις εταιριών περί αντικειμένων 
σαθρών, ή άκαταλληλία τών διοικούντων προσώπων, 
ή άτάσθαλος στρατολογία τοϋ ύπαλληλικοϋ προσω
πικού, καθιστώσι σχεδόν άπάσας τάς εταιρίας έν 'Ελ
λάδι καταβόθρας, είς άς καταπίνεται ού μόνον ολό
κληρον τό εταιρικόν κεφάλαιον άλλά καί τά χρή- 
υ.ατα τών απλών δανειστών ού σπανίως, Τήν τύχην 
ταύτην, ήτις είνε ή μοιραία τών άνωνύμων 'Εταιριών 
έν 'Ελλάδι, βεβαίως δέν θέλει άποφύγει ούδέ ή νέα 
άτμοπλοία, δ δέ λόγες ούτος είνε τοσοΰτον ισχυρός, 
ώστε αύτός καί μόνον ήρκει ινα άποτρέψη άπό τής 
συστάσεως νέας άτμοπλοϊκής εταιρίας.

ZWEIBERGER

Η ΛΥΡΑ ΜΟΥ

1 Ηχο γλυκδ ή λύρα μου δέν ψάλλει 
ραγίστηκε στους πάγους τοΰ χειμώνα 
και τδ τραγούδι πού σκορπίζει γύρω 
εινε τραγούδι άγριο βραχνό.

*
Μά άν ποτέ ήλιος θερμδς προβάλη 

και στους αγρούς άνθίσ’ ή άνεμώνα 
και σκορπιστή άπ’ τδ λούλουδο τδ μύρο 
πονάς ζέρει άν θά άλλάζη τδ σκοπό.

ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΖΗΤ·...

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

'Η ομορφη τριανταφυλλιά λέει ατό κυπαρίσσι:
— Τί κάνεις και απείραχτο σ’ άφίνει πάντα <5 χρόνος ; 
Κείνο απαντάει : μάθε το, δ,τι κι’ άν ζή στη χτίση 
πεθαίνει, καί ιίθάνατος μονάχα μένει ό πόνος.
ΚΤ εγώ είμαι πόνου γέννημα καί θρέμμα καί βλαστάρι 
δέν έχω άγάπη σαν καί σέ καί ομορφιά καί χάρη 
μά έχω άλλο χάρισμα : τδ κύμα τ’ άγριου χρόνου 
μονάχα εμένα σέβεται, το γέννημα τοϋ πόνου.
— Τί κάνεις καί ψηλότερα πηγαίνεις κάδε μέρα ;
—Δέν αναπνέω σάν καί σέ, ψεύτρας ζωής άέρα" 
μέ τρέφει ή σάρκα τοϋ νεκροϋ, το δάκρυο μέ ποτίζει. 
— Καί λέει ή τριανταφυλλιά : χίλιες φορές άξίζει 
καλλίτερα ή πρόσκαιρη ζωή, ή ευτυχισμένη.
Τί αισθάνεται, αθάνατος ωσάν κι εσέ οποίος μένει 
καί στήνει τδ παλάτι του σέ θέμελα θανάτου ;
Το κυπαρίσσι σώπασε, μά τδ μουρμαύρισμά του 
ακούεται πείδ δυνατό άπ’ τή στιγμήν έκείνη. 
Λύπης παλιάς ή άνάμνηση, νέα ζωή τοϋ δίνει.

ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΖΗΤ ....

ΣΤΣΤΗΣΑΤΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

'Ως γνωστόν δέν είμεθα έξ έκείνων, οίτινες 
φρονοΰσιν δτι τά Ελληνικά πράγματα είνε ευ- 
κολον νά δρθοποδήσωσιν.

Έν τούτοις νομίζομεν δτι ή έκάστοτε ύπόοει- 
ξις τών δεοντών γενέσθαι, ού μόνον δέν είνε 
περιττή άλλ’ έπιβάλλεται είς τούς ευ φρονοΰντας 
καί έπιθυμοΰντας τήν βελτίωσιν.

Καθ’ ήμάς έν τών πρώτων, τών άμεσωτάτων 
νΰν μελημάτων τοΰ Κράτους δέον νά ήνε ή σύ- 
στασις ύπουργείου τής γεωργίας, τής βιομηχα
νίας, τοΰ έμπορίου και τής συγκοινωνίας.

Αί άλλοτε γραμματεϊάι τής ’Επικράτειας, τά 
υπουργεία, συνεστήθησαν είς έποχήν άλλην, δτε 
άλλοϊαι ήσαν αί άνάγκαι καί διάφοροι αί άντιλή- 
ψεις.

Ημείς δμως, δπως είς τά πλεϊστα άλλα, ούτω 
καί είς το προκείμενον, έδείξαμεν ώς Κράτος μο
ναδικήν στασιμότητα.

'Όλα τά προηγμένα κράτη έχουσιν ώς κύρια 
ύπουργεϊα τά τών άνωτέρω κλάδων, ημείς δέ 
προσεκολλήθημεν,ώς δστρεα, είς τά τής παρελθού- 
σης έκατονταετηρίδος.

Ό άνατείλας 20δς αιών μάς εύρε μέ σύστημα 
έκπαιδεύσεως καί μέ άντίληψιν άναγκών παιδείας 
τοΰ 1830.

Δέν ήδυνήθημεν νά έννοήσωμεν δτι δ κόσμος
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προοδεύει, αί άνακάλύψεις διαδέχονται ή μία τήν 
άλλην, ό είς λαός προσπαθεί νά υπερακοντίση τον 
άλλον έν τή άμίλλη τής προόδου, ένω ήμεϊς κα- 
θεύδομεν ή μάλλον έξακολουθοΰμεν ευρισκόμενοι 
έν Αίγυπτικώ σκότει καί περικεκλεισμένοι έντος 
τοΰ Σινικοΰ τείχους τής σχολαστικοτητος, καθ’ 
ήν έποχήν αυτοί οί Σΐναι άρχίζουσι νά κρημνίζωσι 
τδ ίδικόν των.Αύτή ή ρουτινοειδής πορεία, αύτή ή 
μοιρολατρική άδιαφορία καί άκηδεία, ή χαρακτη- 
ρίζουσα τούς ’Ανατολίτας έν γένει, έπικρατεϊ δυ
στυχώς καί παρ’ ήμϊν.

Διά τοΰτο έδημιουργήθη έν περιβάλλον πνιγη
ρόν καί βαρύ, μή έμπνέον, μή ένθουσιάζον, μή 
γεννών ιδέας, μή παράγον έφευρέσεις καί ανακα
λύψεις, μή δημιουργούν έπιστήμονας καί δή έν 
έποχή, καθ’ ήν άλλαχοΰ τοΰ κόσμου πολλοί τών 
Ελλήνων διακρίνονται καί είς τάς έπιστήμας καί 
είς τάς τέχνας, καθώς δ Κέπετζης έν Ελβετία, δ 
άείδημος ΙΙανάς μέχρι πρό τίνος έν Γαλλία, δ 
Ψυχάρης ώς έπιστήμων έν Παρισίοις, άνεξαρτή- 
τως τών περί γλώσσης ιδεών του, δ Δρακούλης 
καί δ Μενάρδος έν ’Αγγλία, δ Μάλτος έν Ρωσ- 
σία, δ Ρ. Ρουσόπουλος έν Ούγγαρία, δ Σαμάρας 
έν ’Ιταλία, δ Jean Moreas έν Παρισίοις, οί πρδ 
μικροΰ έλθόντες πρδς ήμάς έκ τής Εσπερίας έ
ξοχοι ιατροί χειροΰργοι Γερουλάνος καί Φωκάς 
καί τόσοι άλλοι διαπρεπείς έν τφ έξωτερικώ “Ελ
ληνες.

'Όλα τά έθνη παράγουσι μεγάλους άνδρας πλήν 
τών παρακμασάντων λατινοκαθολικών τής Ίβη- 
ρικής Χερσονήσου, τής Νοτίου ’Αμερικής καί 
ήμών.

Οί ’Αμερικανοί άνέδειξαν ένα Έδισσον, οί ’Ι
ταλοί ένα Μαρκόνην, οί Σκανδυναυοί ένα ’*Αρρέ- 
νιους, οί ’Ολλανδοί ένα Van’t Hoff, οί Αγγλοι 
ένα Κέλβιν, οί Δανοί ένα Thomsen, οί Γάλλοι 
ένα Pasteur, ένα Curie, οί Γερμανοί ένα Hof
mann, ένα Fischer, οί Ούγγροι ένα Kossuth, ένα 
Jokay.

Καί αύτοί οί Σλαΰοι εύρίσκονται είς τήν πρώ
την γραμμήν μέ άνδρας τδν Mendelejeff, τόν We- 
reschagin, τόν Turgenieff, τόν Tolstoi,τόν Gogol, 
τόν Dostoyevsky, τόν Schienkuwicz, τόν Pousch- 
kin...

Δείξατέ μας ένα Έλληνα πρώτης γραμμής καί 
άνάλογον τοΰ σημερινοΰ πολιτισμοΰ καί τών ση
μερινών περιστάσεων, έάν έχετε.

Κάμετε άνασκαφήν είς τδ Πανεπιστήμιόν σας 
καί εΰρετέ μας έπιστήμονας άξιους τής έποχής 
υ,ας καί δυναμένους νά καθέξωσιν άνάλογον θέσιν 
έν τώ έξωτερικώ. Δέν θά εύρετε βεβαίως πολλούς !

Δείξατέ μας έφεύρεσιν ή άνακάλυψιν ή πρωτό
τυπον πραγματείαν Νεοέλληνος άξίαν λόγου, άφοΰ 
έξαιρέσετε έκείνας, όό, άνακοινοΰσι τινες μετά 
περισσής τόλμης είς τά ξένα περιοδικά μή ένο- 
χλούμενοί έκ τοΰ ότι άποδεικνύεται μετ’ δλίγον 
ότι τήν αύτήν έφεύρεσιν ή άνακοίνωσιν είχον κάμη
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ίτρδ αύτών άλλοι. Άλλ’ αύτδ δέν βλάπτει, διότι 
τά μεγάλα πνεύματα συναντώνται.

Ή χημεία άντεπροσωπεύετο εν τή έπισήμω 
Έλλάδι έπί ήμισυν αιώνα ύπδ ένδς καί μόνου έ- 
πιστήμονος, ή δρασις τοΰ οποίου εϊς παν άλλο 
συνετέλεσεν ή είς τήν προαγωγήν τής χημικής 
βιομηχανίας.

Τδ σύστημα δέ τής έκπαιδεύσεως άφ’ένδς καί 
ή έλλειψις στέγης,ήτοι υπουργείου διά τούς κλά
δους τής παραγωγικής έργασίας άφ’ ετέρου, μάς 
έκαμε ν’ άτήσωμεν ολοκλήρους δεκαετηοίδας νά 
παρέλθουν έν σχετική βιομηχανική άπραξία εις 
έποχήν καθ’ ήν άλλοι γιγαντιαίας προόδους έπι- 
δεικνύουσιν.

ΑΦ* ΟΣΑ ΑΚΟΥΩ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΙΑ

■Φ·
’Αγαθή τύχη, ό άρτισύστατος Πανελλήνιος 

σύνδεσμος τών Βιομηχάνων καί Βιοτεχνών ώς κύ
ριον μέλημα αύτοΰ έθετο τήν έπίτευξιν τοΰ περί 
ού ό λόγος σκοπού, έφ ’ ώ καί Οά ζητήση τήν συν
δρομήν τών απανταχού τής Ελλάδος βιομηχα
νικών καί έμπορικών σωματείων, πρδς τά όποια 
πρόκειται νάπευθύνη έγκύκλιον έχουσαν έν περι- 
λήψέι ώς έπεται :

«Ααμβάνομεν τήν τιμήν νά σάς άναγγείλωμεν 
τήν συγκρότησιν τής διοικητικής έπιτροπής τοΰ 
ήμετέρου συνδέσμου καί έπί τή εύκαιρία ταύτη 
γνωρίζομεν ύμΐν δτι έν τών πρώτων μελημάτων 
τοΰ σωματείου ήμών έσεται ή ένέργεια παρά τή 
Σή Κυβερνήσει πρδς σύστασιν ϊδίου υπουργείου 
Γεωργίας, Βιομηχανίας, Εμπορίου καί Συγκοινω
νίας, καθόσον φρονοΰμεν δτι ή ύπαρξις τοιούτου 
ειδικού άντιλήπτορος, δστις νά καθοδηγή αυοτη- 
ματ.κώς εϊς τήν προαγωγήν τάς πλουτοπαραγω- 
γικάς δυνάμεις τής χώρας, είνε άπαραίτητος.Καί 
άν τδ ήμέτερον Κράτος μειονεκτεΐ οϊκονομικώς,έν 
τών πρώτων αιτίων τής καταστάσεως ταύτης είνε 
καί ή έλλειψις τοΰ άμέσου καί φυσικοΰ προστάτου 
τής παραγωγικής έργασίας».

Άς έλπίσωμεν οτι αί προσπάθεια.', του Πανελ
ληνίου τούτου Συνδέσμου θά στεφθώσιν ύπδ έπιτυ
χίας έπ’ άγαθώ τοΰ έθνους, καί ότι δέν θάληφθώσιν 
ύπ’ δψει αί άντιρρήσεις τών ξοανοκεφάλων έκείνων, 
οίτινες διά στενωτάτου ταμιευτικού πνεύματος 
έξετάζοντες τά πράγματα φέρουν τήν ένστασιν 
δτι τδ ύπουργεϊον τοΰτο θά αύξήση τάς δαπάνας 
τοΰ κράτους κατά 50000 οραχμών έτησίως.

Μή λυπηθήτε το μηδαμηνον αύτδ ποσον,άλλ’ 
έξοδεύσατε, έάν δρθοφρονεΐτε, πλειότερα τών δσων 
δαπανάτε διά τά πολεμικά ύπουργεΐα ύπέρ τοΰ 
νέου ύπουργείου τής Βιομηχανίας, διότι δι’ αύτής 
δύναται ορθοποδήση καί νά εύημερήση τδ έθνος 
καί νά βαδίση άσφαλώς εϊς τήν έκπλήρωσιν τών 
προαιώνιων αύτοΰ πόθων.

Πρέπει έπί τέλους νά έννοήσητε, δτι σήμερον, ό 
μεταξύ τών λαών περί έπικρατήσεως πόλεμος,διε
ξάγεται διά τής Βιομηχανίας καί τοΰ ’Εμπορίου.

0· Α- ΡΟΥΣΟΠΟΥΑΟΣ

Κατά το έτος 18... ητο νομάρχης Μασσαλίας ό 
κ. Π. Κατήγετο έκ πλούσιας καί αριστοκρατικής οικο

γένειας της Γαλλίας, ητο άρτίως μορφωμένος καί 
έτρεφε διά την 'Ελλάδα, ώς άληθής φιλέλλην, ζωη
ρόν αγάπην καί πολύν ένθονσιασμόν. Ό ενγενης Γάλ
λος οσάκις ηδννατο ν’ άποσπασθή άπδ τά υψηλά κα- 
θήκοντά τον, έφερε τά βήματά τον εις την πατρίδα 
μας καί ώς άληθής προσκυνητής περιεπλανάτο άπο· 
θαυμάζων την καλλονήν καί τό μεγαλεΐον τών άρχαίων 
μνημεία>ν της ’Ελλάδος. ’Εκ τής συχνής αυτής ανα
στροφής τον μέ τά λείψανα τον άρχαίον πολιτι μου, 
και ίδίιι τών συνεχών έπί τής Άκροπόλεως αναβά
σεων, έγεννήθη είς τήν ψυχήν του εϊς πόθος ακοίμη
τος, μία έπιθνμία έμμονος καί σταθερά, νά δυνηϋή 
ν’ απόκτηση ήμέραν τινα μίαν Άρχαίαν Τανα
γραίαν ήν ώς ιερόν κειμήλιον θά μετέφερεν είς τήν 
πατρίδα τον, καί θά ένεθρόνιζεν είς τό τιμητικώτερον 
μέρος τοΰ μεγάρου του.

Καί μέ αυτόν τόν πόθον, μέ αυτό τό δνειρον έπε- 
χείρισεν τό τελενταΐον είς ’Ελλάδα ταξείδιόν τον.

•φ·

"Οταν έφθασεν εδώ, άφοΰ άνήλ.θε καί πάλιν έπί 
τής Άκροπόλεως καί διήλθεν ώρας ολοκλήρους πρό 
τοΰ Παρθενώνας καί έχαιρέτισε τάς Καρυάτιδας, καί 
άπεθαύμασε τόν Ναόν τής Άπτέρον Νίκης καί έπεσκέ- 
φθη καί τό Μονσεΐόν της,έκεϊ, τόσος ενθουσιασμός τόν 
έκνρίενσεν υπέρ τών άπαραμίλλων έργων τών προγό
νων μας, ώστε έδέησε νά τοΰ νπομνήσουν ότι είναι 
ανάγκη νά άναχα ρήση έκεΐθεν, καθότι ήλθεν ή ώρα 
καθ’ ήν κλείει τάς θύρας του τής Άκροπόλεως τό 
Μουσεϊον. Τήν στιγμήν δμως καθ’ ήν έφενγεν άπ’ 
έκεϊ, ήσθάνθη αύξανόμενον έντός τον τόν πόθον νά 
άποκτήση, διά θυσίας οϊας δήποτε, έν άρχαίον άγαλ- 
ματίδιον, ιδία δμως μίαν άρχαίαν Ταναγραίαν. 
Καί κατήλθεν τής Άκροπόλεως καί έφθασεν είς τό 
ξενοδοχέίόν τον, καί ένθους άπό τάς έξ αυτής εντυπώ
σεις του ώμίλησε μετ’ ενθουσιασμού καί είς στιγ
μήν ζωηράς έξάρσεως έιεπιστενθη καί είς ένα "Ελ
ληνα φίλον του τόν σφοδρόν του πόθον.

Ό "Ελλην άφοΰ ήκονσε τους λόγους τον καί είδε 
τόν ένθονσιασμόν τον, καί εννόησε τήν επιθυμίαν 
του, έσκέφθη έπ’ όλίγον καί τοΰ άπήντησε.

— ’Επιθυμείτε λοιπόν πολύ νά άποκτήσετε μίαν 
Ταναγραίαν;

— Σάς βεβαιώ δτι δέν ευρίσκω λόγους νά σάς εκ
δηλώσω αυτήν τήν έπιθνμίαν μαυ.

νόν άεράκι σεΐον τά ποΰ καί ποΰ φυόμενα μεμονω
μένα χαμόκλαδα άφίνει έπί τής μορφής τών τεσσάρων 
έκείνων άνθρώπων, παγερά ίχνη. Καί δμως ούδείς 
έξ αύτών τό έννοεΐ. Οί χωρικοί δέν τό άντιλαμβάνον- 
ται ώς έκ τής συνήθειας. Ό "Ελλην δέν τό προσέχει, 
ένώ ό Γάλλος ό λεπτός μαμμόθρεπτος καί λεπτεπίλε
πτος ξένος μένει άναίσθητος διά κάθε σωματικήν οδύ

νην άφοΰ δλην τον τήν προσοχήν, καί δλην τήν ψυ
χικήν ένιασίν τον τήν άτορροφονν τών χωρικών αί 

άξίναι, καί τοΰ Αθηναίου αί όδηγίαι.
Τέσσαρες ώραι παρήλθον υπό τήν αύτήν προσοχήν, 

υπό τήν αύτήν άγωνίαν. Ή ήμέρα έπροχώρησεν ήδη 
άρκετά, άλλά ό συννεφώδης ούρανός δίδει άκόμη είς 
τόν τόπον έκεϊνον τήν αΐσθησιν μιάς πρωίας άτελεν- 
τήτου, πρωίας άνευ τής θερμογόνου άκτΐνος τον ή
λιον καί μέ μόνην τον ψύχονς τήν σνναίσθησιν. 
Άλλ’ ό ξένος δέν σνναισθάνεται καί δέν έννοεΐ τίποτε, 
έάν δέ νπήρχέ τι τό αισθηματικόν είς τή > πράξιν έ
κείνην, θά ήδύνατο νά εϊπη τις δτι μέ τής καρδίας 
τον τούς παλμούς παρακολουθεί τής άξίνης τόν κτύ

πον.
Αίφνης οί χωρικοί έσταμάτησαν.
Άπό τό άνοιγμα τό όποιον είχε σχηματίση ή 

έκσκαφή εφερον είς τήν έπιφάνειαν τεμάχια τεθραν- 
σμένων άρχαίων άγγείων. ’Ητο τό πρώτον εύνοϊκόν 
σημεΐον, καί μέ περισσοτέραν προσοχήν καί μέ πολ
λάς προφυλάξεις, — άνάλογον δέ άγωνίαν έκ μέρους 
τού ξένον—έξηκολούθησε τώρα πλέον ή έργασία είς 

τό μέρος έκεΐνο.
Μία ιόρα παρήλθεν άκόμη.'Όταν αίφνηδίως κραν- 

γαί χαράς ήκούσθησαν καί ό εϊς έκ τών χωρικών ά- 
νερχόμενος έπί τής έπιφανείας έκράτει είς τάς /εϊρας 
κομψόν άγαλμάτιον. Ό Γάλλος, τρελλός έκ χαράς, έ- 
ξέτεινε τάς άγκάλας διά νά τό έναγκαλισθή εί δυνατόν, 
ένώ τήν στιγμήν έκείνην <5 ήλιος άποσπασθείς καί αύ
τός τών νεφών έρριψε τάς ακτίνας του έπί τής Θη- 
βαϊκής γής καί μετά πάροδον τόσων αιώνων έφώτισε 
τήν τελειοτέραν ίσως Ταναγραίαν...

Μετ’ όλίγονςμήνας ό Νομάρχης Μασσαλίας έπανελ- 
θιον είς τήν πατρίδα τον άνήγγειλε πρός δλους τόν 
θησανρόν τόν όποιον έφερεν άπό τήνμικράν Ελλάδα. 
"Ολη ή έκλεκτή τάξις τής Μασσαλίας διήλθεν άπό τό 
γραφεϊόν τον άποθανμάζονσα τό έργον τών άρχαίων 
Ελλήνων, καί δλοι έμακάριζον τόν συμπατριώτην 
των ό όποιος άντί ολίγων χιλιάδων έγένετο κάτοχος 

ενός τοιούτου θησαυρόν.
Είς τήν πάλιν έκείνην δμως κατώκει καί <5 κ. Δ... 

γνωστός καί μεγάλης άξίας καλλιτέχνης, δστις άσθε- 
νών δέν έμαθε τίποτε περί τής Ταναγραίας παρά 
άφοΰ άνέρρωσεν, τοϋ ανήγγειλε δέ τοΰτο,αύτός ό ίδιος

— Μου έπιτρέπετε νά άναζητήσω τοιαύτην ;

— Μέ έρωιάτε ;
— Ναί, διότι θά χρειασθώσιν ίσως δαπάναι τινές.
—"Εχετε δλην τήν άδειαν. Σας δίδω δλην τήν 

έλενθερίαν. Ώς πρός τήν δαπάνην μή φεισθήτε ον- 
δενός, άρκεϊ νά πραγματοποιηθή τό μεγαλείτερον ονει

ροπόλημα τοΰ βίου μον
— Έστέ ήσυχος, τοΰ άπήντησεν ό "Ελλην φίλος τον 

άποχωριζόμένος αυτού, δ,τι είναι δυνατόν νά κάμω, 

θά τό κάμω άρκεϊ νά σάς ευχαριστήσω.

Φ* . *
Μίαν πρωίαν — όλίγας ήμέρας μετά τήν συνδιά- 

λεξιν ταύτην, ό "Ελλην άνήρχετο είς τό ίενοδοχεΐον 
είς τό όποιον κατοικεί ό Μασσαλιώτης, καί εύθύς ώς 

τόν συνήντησε τοΰ εϊπεν.
— "Εχω καλάς ειδήσεις.
— Άληθώς ;
— Έπί τόσας ήμέρας δέν έκαμα τίποτε άλλο παρά 

νά έργάζωμαι δπως πραγματοποιηθή ή τόσον θερμή 

επιθυμία σας.
- Καί; . . .
— "Εχω ευχάριστα νά σάς άναγγείλω.’ Υπάρχει είς 

τάς Θήβας κάποιος χωρικός, τόν όποιον είχον εύερ ■ 
' γετήσει άλλοτε, δστις διατείνεται δτι δύναται νά κατωρ- 
θώση νά άνεύρη τήν περιπόθητον Ταναγραίαν. 
Έάν είσθε διατεθιμένος νά δαπανήσετε δννάμεθα νά 
άναχωρήσωμεν δι’ έκεϊ, καί έπί παρουσία σας νά κά- 
μωμεν τάς δεούσας έρεύνας. Έάν είσθε τνχηρός και 
ενρωμεν δτι ζητοΰμεν θά πληρώσετε δτι έγκρίνετε είς 
τόν χωρικόν, έαν δχι, τότε θά σάς έπιβαρύνονν τά 

έξοδα τοΰ ταξειδίον καί τών ερευνών.
— Μάλιστα ! μάλιστα! έκραξεν ό Γάλλος είμαι 

πρόθυμος είς δτι δήποτε, καί αύτήν τήν στιγμήν άνα- 

χωροΰμεν.
— "Οχι τόσον ταχέως, τοΰ άπήντησεν ό "Ελλην. 

Πρέπει νά προετοιμάσω τό ταξείδιόν. Μόνον έστέ έτοι
μος καί αύριον τό πρωί ίσως άναχωρήσωμεν δι’ έκεϊ.

— Πολύ καλώς, θά σάς περιμένω.

Μετά δύο ήμέρας, καί περί τήν χαραυγήν τής τρί
της, κάποια πράξις μυστική έλάμβανε χώραν όλίγον 

έξωθι τών Θηβών.
Δύο χωρικοί, ό ξένος Μασσαλιώτης καί ό Αθη

ναίος έπεδίδοντο είς τήν άνεύρεσιν τής περιποθήτου 
Ταναγραίας. Οί χωρικοί σκάπτουν,ό "Ελλην τούς καθο
δηγεί, καί ό Μασσαλιώτης μέ άγωνίαν έζωγραφισμέ- 
νην έπί τής μορφής παρακολουθεί τήν έργασίαν τών 

τριών έκείνων άνθρώπων.
Είνε μήν Μάρτιος. ’Π πρωία είνε παγερά. Τό πρωι
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Νομάρχης δστις και τδν έκάλεσε—επειδή συνεδέετο 
φιλικως μετ αυτόν—-να ιδη την Ταναγραίαν 
τον και να τον ανακοινώση τας έντυπώσεις τον

Και όντως.
Μετ ολιγας ημέρας ο κ. Δ... έπεσκέφθη τδν φί

λον τον, και εισήλθεν είς τδ Γραφεΐόν τον διά νά 
θαυμάση τδ άρχαϊον αγαλμα. Τδ είδε... Τδ παρετή- 
ρησε έπι μακρδν, και εϊτα χωρίς νά προφέρη λέξιν τδ 
απεθεσε κάτωθι της πολντελονς ύαλίνου θήκης 
την οποίαν τον είχε κατασκευάση δ κάτοχός τον.

Ο Μασσαλιώτης ολίγον έκπληκτος δι’ αύτήν την 
ψυχρότητα τον φίλον τον έσπενσε νά τδν ερώτηση.

— Πώς σον φαίνεται ή Ταναγραία μου :
— Καλή !
— Μόνον καλή ;
— Πώς δέν άρκέϊ αυτό ; "Οταν λέγη τις καλδν 

εννοεί τέλειον.
— Τήν παρατήρησες καλά ;
— Ναί.
— Είδες τοΰ ποδδς τήν κίνησιν, είδες τής κε

φαλής την στάσιν, είδες τον χιτωνος τήν αφέλειαν.
— Ναι, ναι, τήν είδα.
— Καί την ευρίσκεις ;

Σον είπα καλ,ην, δηλ. τελείαν καί στραφείς 
πρδς άλλους έπισκέπτας ό κ. Δ... ήρχισεν ομιλίαν 
άσχετον προς τήν άρχαίαν Ταναγραίαν τον Μασ- 
σαλιώτον.

•φ*

'// ψυχρά κρίσις τον κ. Δ... διαδοΰεΐσα καθ’ δ
λην τήν πάλιν έφερεν άναστάτωσιν εις δλον τδν κύ
κλον τών θαυμαστών τής αρχαίας Ταναγραίας, 
καί δταν αί διασταυρούμενοι κρίσεις έφθασαν είς τάς 
ακοας του Μασσαλιωτου ούτος ώργισ μένος καί έκπε- 
πληγ μένος άπεφάσισε νά ζητήση εξηγήσεις παρά 
τον κ. Δ... δστις έκ κακεντρεχείας είχε προσβάλλη 
αντδ τδ ιδανικόν του, καί ώς τεχνίτης ζηλότυπος δέν 
άπέκρυψε τήν ζηλοτυπίαν του, δια τήν αφθαστον 
τέχνην τών αρχαίων 'Ελλήνων.

Τδν συνήντησε εις τδν οΐκόν τον, τδν έζήτησεν είς 
Ιδιαιτέραν συνομιλίαν, καί δταν εύρέθησαν μόνοι οί δύο 
των είς τδ έργαστήριον τον καλλιτέχνου, ό Μασσα
λιώτης είπε πρδς τδν φίλον του.

Ακούσε να σου πω. Η κρίσις σου όίά τήν 
Ταναγραίαν μου, μοϋ έφάνη πολύ ψυχρά, ώς φίλος 
σέ θερμοπαρακαλώ νά μοΰ είπής είλικρινώς καί ά- 
περιφράστως τάς έντυπώσεις σου.

— Άλλ άπήντησεν ό κ Δ... τάς εντυπώσεις μου 
σου τάς είπα. Ή Ταναγραία σου είνε καλή.

— Μόνον;
— Αλλά τί περισσότερον θέλεις νά είπώ δταν 

πρόκειται δι’ εν έργον....... ίδικόν μου !...
— Πώς ; Ίδικόν σου ;

— Βεβαίως.
Ιδικόν σου ; Η Ταναγραία, τήν οποίαν 

ανεκαλυψα δια συστηματικών άνασκαφών είς ένα 
Θηδαίκον αγρόν; Αλλά φίλε μου αύτδ είνε έργον 
προαιώνιου, πώς είνε δυνατόν νά είνε ίδικόν σον;

Σπάσε την διά νά σοΰ τδ αποδείξω.
—Ποιαν ;.. Τήν Ταναγραίαν;... Άλλά δέν είσαι 

χαλα δια νά μοϋ προτείνης τοιοϋτόν τι, καί θά ήμην 
έξ ίσον τρελλδς έάν σέ ακούσω.

Τότε μή όμιλώμεν πλέον περί αύτοΰ.
Κχεις δίκαιον. Αυτό είνε τδ καλλίτερου είπεν 

ο Νομάρχης, εγειρόμενος καί απερχόμενος άπό τό 
εργοστάσιου τοΰ καλλιτέχνου μέ τήν πεποίθησ ιν δτι ό 
κ. Δ... ήτο τρελλός,

•φ·

Ο κ. Κ.... αποκτήσας τήν βεβαιότητα περί 
τής παραφροσύνης τοϋ κ. Δ... έσπενσε rd άνα— 
κοινώση τοΰτο τοϊς κοινοϊς φίλοι; καί ή ε’ιδησις αΰτη 
διασπαρέϊσα καθ’ δλην τήν πόλιν,έφερε μίαν άναστά- 
τωσιν, καθότι ο κ. Δ... ήτο πολύ άγαπητδς πρδς δ
λους ώς έκ τής υπέροχου καλλιτεχνικής του αξίας. Καί 
οί φίλοι παρεμβάντες έζήτησαν νά τούς έξηγήση ό 
κ. Δ... τι ηννοει όταν ελεγεν οτι θά άπεδείκννεν δτι ή 
Ταναγραία ήτο έργον ίδικόν του, έάν έθραυαν αύτήν. 
Ο κ. Δ... κατ αρχάς δέν ήθελε τίποτε νά έξη- 

γηση. Βλ,επων όμως βραδύτερον δτι καί άπό τούς 
πλέον στενούς του καί ειλικρινείς φίλους του ήρχισε 
νά θεωρείται τρελλδς, είπεν είς αύτού·, τά εξής:

•φ

Πρό είκοσι έτών, δταν ήρχισα τδ στάδιόν μου 
κατέγινα πολύ εις τήν άπομίμησιν τών αρχαίων Τα
ναγραιών, καί έφθασα νά άπομιμώμαι τελείως αύ- 
τας. Τοΰτο εγινε βραδύτερον ή μεγαλείτερη πηγή 
τοϋ εισοδήματος μου, διότι διαρκώς μοϋ έζητοϋντο 
τοιαϋται έξ Ελλάδος τας οποίας έπώλουν αντί ολίγων 
δεκάδων φράγκων. Οταν δμως βραδύτερον ή φήμη 
μου ώς καλλιτέχνου έστερεώθη εις τήν πατρίδα μου 
έθεώρησα ανάξιον δι’ έμαυτδν τά κέρδη ταΰτα καί 
έπαυσα πλέον την βιομηχανίαν αύτήν. "Οπως δέ πε
ρισσότερον έξασφαλίσω έμαυτδν άπό τδν πειρασμόν 
τοΰ κέρδους τούτου έθραυσα τάκαλούπια έπί τών 
όποιων άπετυποΰντο αί ώραϊαι Ταναγραίοι, καί διά 
τοΰτο δέν έχω σήμερον ούδεμίαν ένδειξιν τής εργα
σίας εκείνης. "Οταν έκλήθην άπό τδν φίλον μας διά 
νά ΐδω καί εκφέρω τήν γνώμην μου περί τής αρ
χαίας Ταναγραίας τήν όποιαν έκόμισεν έξ ’Ελλάδος, 
μοΰ ήρκεσε τδ πρώτον βλέμμα διά νά εννοήσω δτι τδ 
έργον εκείνο ήτο έν άπδ τά ίδικά μου. Κατ’ άρχάς 
δέν ήθέλησα νά πικράνω τδν φίλον μου διότι έβλεπα 
τ!1ν χαράν του καί τδν ενθουσιασμόν του, άλλά δτι 

ήλθε νά μοΰ ζητήση έξηγήσεις, τότε τοΰ είπα θραΰσέ 
την, διά να σέ πείσω, δτι είναι ίδική μου, άφοΰ θα 
φέρη είς τδ εσωτερικόν της έγκεχαραγ μένον το ό

νομά μου.
•Φ·

"Ηδη μεθ ’ δλας τάς εξηγήσεις τής όποιας έδωκεν ό 
κ. Δ. . . καί μεθ’ δλας τάς φρονίμους λέξεις τάς 
όποιας είπεν οί άκροαταί του δέν έπείσθησαν,διότι μό
νον ή άπόδειξις τών λόγων του θα επειθεν ολους περί 
τής φρονήσεώς του άφ' ένός καί τής μη γνησιότητας 
τής Ταναγραίας άφ’ ετέρου. Δια τοΰτο μια πρε
σβεία έξ αύτών άπετάθη πρδς τδν Μασσαλιώτην καί 
έζήτησαν νά θραύσωσι τήν Ταναγραίαν διά νά πει- 
σθώσι περί τής διανοητικής καταστάσεως τοΰ κ. Δ. . .

Ό Μασσαλιώτης άντέστη έρρωμένως.Τοϋ έφαίνετο 
αυτόχρημα φρικώδες, ή θραΰσις δια τών ίδιων χει- 
ρών του τής Ταναγραίας την οποίαν είχε φυ- 
λάξη ή Παναρχαία ’Ελληνική Γή και τοΰ την είχε 
άποδώσει περικαλλή κα’. ωραιαν, δια να την θαυμά
σουν νέαι ανθρώπων γενεαι. Εσκεπτετο τας λε
πτομέρειας τής άνευρέσεώς της. Εσκεπτετο το εις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ TINA HEPI ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Κατά τάς ήαέρας τής Μεγάλης έβδομάδος ό 

δρΟρος, ήτοι ή -ρωϊνή άκολουθία, ψάλλεται είς τάς 
ένοριακάς ’Εκκλησίας τήν έσπέραν τής προηγού
μενης, ό δε έσπερινδς ψάλλεται τήν πρωίαν τής 
ιδίας ήμέρας· ώς έκ τούτου συμβαίνει τήν έσπέ
ραν νά άναγινώσκωνται οσά κυρίως και ιστορι
κής έτελέσθησαν τήν πρωίαν τής επόμενης, τήν 
όέ ποωίαν νά άναγινώσκωνται δσα συνέβησαν 
τήν έσπέραν τής αύτής ήμέρας. Ούτω λ. χ. τήν 
Μ. Πέμπτην τδ πρωί, δτε ψάλλεται ό έσπερινδς, 
τελείται έν ταΐς Έκκλησίαις ή μνεία τοΰ μυ
στικού δείπνου, ένω ουτος έτελεσθη πραγματι
κής τήν έσπέραν τής αυτής ήμέρας· τήν οέ Μ. 
Πέαπτην τήν έσπέραν, κατά τδν ορθρον τής Πα
ρασκευής, παρίσταται ό Χριστδς έπι τοΰ σταυ
ρού, ένω ουτος καθηλώθη έπ’ αύτοΰ μόλις τήν 
Παρασκευήν.

‘Ο δρθρος, δστις ψάλλεται τή; έσπέραν, άπο- 
τελεϊται κυρίως έκ τοΰ έξαψάλμου καί σχετικήν 
τροπαρίων καί εί;αι συνδεοεμενος την Μ. Πέμ
πτην μέ τήν άνάγνωσιν τήν δώδεκα εύαρρε- 
λίων, τήν δέ Μ. Παρασκευήν με τά τροπάριά 
τοΰ έπιταφίου θρήνου.

Ό Έσπερινδς, δστις ψάλλεται τήν πρωίαν, 
είναι συνδεδεμένος κατά τήν Μ. Δευτέραν, 1 ρί- 
την καί Τετάρτην μετά τήν ώρήν καί τής άρ—

Θήβας ταξείδιόν του. Έσκέπτετο τήν εργασίαν τών 
χωρικών, τοΰ "Ελληνος τάς φροντίδας και τέλος την 
χαράν τήν όποιαν ήσθάνθησαν και έκέϊνοι και αυτός, 
δτε ή Ταναγραία έπρόβαλε περικαλλής πρό τών οφθαλ
μών των. Ναί ήτο πεπεισμένος περί τής γνησιότητάς 
της, καί ούδεμία δύναμις θά τδν έπειθε νά τήν θυ- 

σιάση.
Τέλος μετά πολλάς ημέρας, καί άφοΰ έπενέβησαν 

δλοι οί κοινοί φίλοι, ό Νομάρχης άπεφάσισε νά θυ- 
σιάοη τήν Ταναγραίαν του άκριβώς διά νά άποδείξη 
τήν γνησιότητά της. ‘Επί παρουσία τών στενωτέρων 
φίλων έγένετο μίαν εσπέραν ή θυσία. Ή Ταναγραία, 
έθραύσθη είς τρία τεμάχια, ύπδ τοΰ καλλιτέχνου κ. 
Δ. . .καί είς τδ έν έξ αύτών έσωτερικώς εύρέθη δντως 
τδ όνομά του καί ή χρονολογία έκείνη τήν όποιαν 
είχε δηλώση ό Καλλιτέχνης.

Ή αρχαία Ταναγραία ήτο Ταναγραία 
* ψευδής, καί ό Μασσαλιώτης είχε πέσει καί αύτδς ένα 

άπδ τά πολλά θύματα τήν κατασκευαστών κιβδήλων 

άρχαιοτήτων. . . ■

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

χαιοτάτης λειτουργίας τήν Προηγιασμένων, καθ 
ήν δέν άγιάζονται άρτος καί οίνος, άλλά προσ— 
άγονται τά τίμια δήρα ήγιασμένα ήοη άπδ*τής 
παρελθούσης Κυριακής. Τήν Μ. Πέμπτην έ ε
σπερινός είναι συνδεδεμένος μετά τής Λειτουρ
γίας τοΰ Μ. Βασιλείου, ή οποία τελείται οεκά- 
κις μόνον τοΰ έτους. Τήν πρωίαν τής Μ. Παρα
σκευής μετά τοΰ έσπερινου είναι συνδεδεμέναι αι 
άναφερόμεναι εις τά πάθη τέσσαρες μεγάλαι ώραι, 
ούδεμία δέ λειτουργία τελείται. Τήν δέ πρωίαν 
τοΰ Μ. Σαββάτου τελείται μετά τής λειτουρ
γίας τοΰ Μ. Βασιλείου ο εσπερινός τής αύτής 
ήμέρας μετά τήν προφητειήν περί παθήν καί ά- 
ναστάσεως τοΰ Σωτήρος, μεταζυ τήν όποιων ά- 
ναγινωσκεται καί ό ψαλμικός στίχος «άναστα ο 
Θεός κρίνων τήν Γήν»· τοΰτο είναι προφητεία 
καί προαναγγελία άπλής τής μελλουσης άναστα- 
σεως («εύφροσυνη προεόρτιος»), οιασπείρουσα 
τήν χαράν είς τδ πλήρωμα.

Τ1 άνάστασις έτελεϊτο έν τή άρχαία ’Εκκλη
σία κατά τή; άλεκτρυοφωνίαν τής Κυριακής, καί 
τότε, περί τά έξημερώματα, τελείται σήμερον 
έτι είς τάς πλείστας έπαρχίας· χάριν δμως εύκο- 
λίας τήν πιστήν τελείται αυτή παρ’ ήμΐν τδ 
μεσονύκτιον. Ή άκολουθία τήν ήμερήν τούτων, 
καί τά κατ’ αύτάς ψαλλόμενα τροπάρια εύρί-
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σκέτα». είς τδ λειτουργικόν βιβλίον τδ χαλούμε- 
νον Τριωδιον, ένθα περιέχεται ή ακολουθία πα
σών τών κινητών έορτών άπδ της Κυριακής τοΰ 
Ίελώνου και Φαρισαίου (διό καί λέγοριεν οτι 
τότε άρχεται τδ Τριωοιον, δηλ. ή άνάγνωσις 
τοΰ βιβλίου τούτου έν τή Εκκλησία) μέχρι τοΰ 
Μ. Σαββάτου. Καϊ ή Σύνοψις περιέχει τάς ακο
λουθίας τής Μ. έβδομάδος.

Δ. Μ.

————·—

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΗΘΗ

Ό Κωνσταντής δ Μπάλτας εινε ένας άπό τούς 
πρώτους κτηματίας τού νησιού. Τά κτήαατά του 
κατέχουν ενα ολόκληρον άκρωτήρι καί βρέχονται,

«κι' απ' τής νοτιάς τή ΰάλασοα 
«κι’ άπ’ τοΰ βοριά τό κνμαύ.

Είνε κτήματα τά περισσότερα πατρικά, δπού τά- 
ηόςησε καί τά έβελτίωσεν ή ενέργεια ή έκτακτος καί 
ή μεγάλη ίκανότης τού Μπάλτα. Καί τά λειβάδια 
του είνε πιό πράσινα καί τ’ άμπέλια του πιό θαλερά 
καί τά ξανθόχρυσα στάχυα τών χωραφιών του πυκνό
τερα άπό τών άλλων. Επειδή ό Μπάλτας ξεύρει 
καλύτερ* άπ’ όλους πώς καί πότε νά σπείρρ καί πώς 
έν γένει νά καλλιεργήση κάθε κτήμα. "Εχουν τά κτή
ματά του καί πετρώδεις γαίας καί άγονους άγρούς, 
όπου φύονται άφθονα τά φρύγανα καί ό ξηοός άσοό- 
δελος καί κάθε άγριόχορτο καί όπου βόσκουν τά 
πολλά ποίμνια του. Καί τήν κατοικίαν του τήν έχει 
εις τό ύψηλότερον μ.έρος, δπόθεν βλέπει τά περίχωρα, 
ώσάν άγρυπνος φρουρός, ταχθείς ν’ άγρυπνή καί νά 
φυλάττη διά ν’ άφήση πλούσια καί ηύξην.ένα τά 
πατρικά καλά είς τούς άπογόνους. Καί ύπεοηφα- 
νεύετο ό Μπάλτας διά τήν θέσιν του τήν επίζηλον 
καί δέν είχεν άδικον άπληστος δέν ήτο, άλλ’ είχε 
καί αύτός τήν άδυναμίαν νά ύπερέχη τών άντιζήλων 
του, τών δμοτέχνων.

Και όμως, μόλις θά ήσαν τρία τέσσαρα χρόνια, 
οπού κατείχε τά πατρικά του κτήματα δ Μπάλτας. 
Την νεότητά .του, τά καλύτερα του χρόνια τά έςώ- 
δευσε μακράν τού νησιού του, εις μέρη ξένα, μετερ- 
χόμενος επάγγελμα εις τό όποιον ευδοκίμησε καί 
άπο το όποιον έπλούτησε.

Ενα περιστατικον πολύ σοβαρόν τόν ήνάγκασε 
νά έκπατρισθή πολύ νέον άκόμη. Είχε κάμη κρότον 
το συμβεβηκός αύτό εις τόν καιρόν του, είχε συγκί
νηση πολλούς, άλλά μετά τινα καιρόν έλησαονήθη 
φυσικά καί άνεφίρετο σπανιώτατα καί μόνον οσάκις 

κανένας περίεργος έζήτει ν’ άνασκαλεύση τά άγραφα 
χρονικά της εποχής εκείνης. Τότε δέ τό συμβεβηκός 
εκείνο άνεσύρετο άπό κανένα μάρτυρ ’ αύτήκοον έν όλη 
αυτού τή άγρια πραγματικότητι και συνεκίνει τούς 
άκροατάς ώσάν νά συνέβαινε τήν στιγμ.ήν έκείνην. 'Ο 
Μπάλτας δέν ήθελε νά γίνεται δι’ αύτό λόγος· έπροσ- 
παθει νά τό λησμονήση,νά τό εξάλειψη δλότελ’ άπό 
την μνήμην του καί γενικώς έπιστεύετο ότι, όσον 
φίλος του καί άν ήτό τις, δέν θά έτόλμα νά τ’ άνα- 
φέρη, έστω καί μέ περιστροφάς, ή μέ ύπαινιγμούς οΐ- 
ουςδήποτε.

Ό Μπάλτας είνε πενήντα περίπου έτών, μέτριου 
άναστήματος, ευρύστερνος, ρωμαλεότατος, ζωηρότα
τος άνδρας καί χαρακτήρος εύθύμου. Ή φιλο
ξενία του είνε παροιμιώδης καί άλλοίμονον είς 
τον οδοιπόρον,δπού ήθελε διίλθη άπ ί τάς γαίας του. 
Λέγω άλλοίμονον του, διότι είνε άδύνατον νά γλυ- 
τώση άπο τά νύχια τού Μπάλτα- θαρρείς, παραμο
νεύει ποτέ νά ϊδη κανένα γνώριαον νά περάση διά νά 
τον συλλάβη καί, άρον, άρον, θέλοντα καί μή, νά 
τόν παρασύρη νά τόν κατακτήση κυριολεκτικώς, νά 
τον κάμη δικόν του. Καί είναι άδύνατον ν’ άντι- 
σταθή κανείς είς τάς παρακλήσεις του, αΐτινες έχουν 
πολύ τό επιβλητικόν καί δμ.οιάζουν ολίγον μέ δια
ταγής.

Συχνά περιέρχεται τά περίχωρα μ’ ένα δίκαννο 
τουφέκι στο χέρι, μέ ύψηλά τού κυνηγιού υποδήματα 
καί μ’ ένα πλατύγυρο, ψάθινο καπέλλο καί πότε 
πότε ακούονται τά τριγύρω βουνά άντηχού^τα τούς 
πυροβολισμούς του. Μ ’ ολον δέ τό πάθος δπού έχει 
διά τό κυνήγι, τότε μόνον θεωρείται τελείως ευτυ
χής, όταν κννηγήση x.o.'kvz φίλον ύ, καί γνώριμον 
άπλοΰν καί τόν φίρη εις τόν φιλόςενον οίκημά του. 
Ό φίλος έκεΐ αέσα αποβάλλει τότε τό έγώ του καί 
γίνεται κτήμα τού Μπάλτα. Θά τρώγη, θά πίνη, 
θ ’ άναπαύεται διά νά σηκωθή νά ξαναρχίση καί θά 
ειν’ ευτυχής άν γλυτώση άπ) τά νύχια τής φιλο- 
ςένου άρπυίας την επιούσαν. Το συνηθίστερον. είνε νά 
μένουν είς τού Μπάλτα οί ξένοι του δύο τρεις ημέ
ρας, διότι καί δ οικοδεσπότης καί ή οίκογενειά· του 
(γυναίκα καί κόρη), μίαν είχαν φροντίδα, πώς νά εύ- 
χαριστήσουν τούς ξένους των. Τό είδος αύτό τής φι
λοξενίας το είχε φέρει δ Μπάλτας άπό τήν Ρωσσίαν 
όπου αί τοιούτου είδους συναθροίσεις είνε σωστά πανη
γύρια είς τούς κτηματίας καί όπου τι τραπέζι, άπαξ 
στρωθέν, δέν ξεστρώνεται έπί ημέρας.

Πρό τινων ετών, κατ’ Αύγουστον, έτυχε νά κυνη
γώ μ’ ένα φίλον μου. Ή πορεία μας ήτο κοπιαστική 
καί άνιαρά. ’Ατελεύτητα βουνά καί φάραγγες καί 
άγονον έδαφος καί μόνον, άργά καί πού, μάς παρου- 
σιάζετο ώς όασις, καμμία λαγκαδιά μέ πικροδάφνας 
καί καμμία ρίζα άγριοσυκής ή κανένα καχεκτικόν 
ελαιόδενδρον, λυγισμίνον πρός νότον άπό τήν δύναμιν

ιού βορίά δπού πνέει έκεΐ μανιωδώς τό πλεϊ
στον τού χρόνου. ’Έξαφνα, ολίγον πρό τής δύσεως 
τού ήλιου, εύρέθημεν είς τά σύνορα τών κτημάτων 
τού Μπάλτα. Μ’όήην τήν φή'Λην του, ιός τυραννικώς 
φιλοξένου, φήμην ήτις έτρόμαζε πολλούς, την ώραν 
έκείνην ήι».εϊς ()’ άνεπαυόμεθα μέ πολλήν χαραν, έστω 
καί άν έσυρομεθα αιχμάλωτοι είς το άντρον τού φο
βερού ανθρώπου· ούτ’ έσκέφθημεν ν’ άλλάξωμεν δρό- 
υ.ον' μέ τ ’ δπλον έπ ’ ώμου καί σύροντες μ.ετά κοπου 
τούς πόδας, μετά πορείαν ένός άκόμη ,τέταρτου τής 
ώρας, εύρέθημεν άντιμέτωποι μέ τον γαιοκτήμονα, 
δστις, στηριζόμενος έπί ένός τοίχου, είς τόν δρόμον 
τόν φέροντα πρός τήν χώραν, ώσάν νά παρεμόνευε 
κανέν ανθρώπινον θήραμα.

Ούτ’ ενθυμούμαι άκριβώς, άλλ’ ούτε ειχ’ άντι- 
ληφθή καλά καλά τί συνέβη. "Ο,τι ένθυμούμ.αι εινε 
ότι δ έχθρός ώρμησεν, έπεσεν έπάνω μας καί — άς 
λεχθή τούτο προς έντροπην μας—αφού εχωσε την 
δεξιάν χεϊρα είς τήν ζώνην τού ένός καί την άριστε- 
ράν είς τήν ζώνην τού άλλου, μάς έσυρε, βαδίζων μέ 
κατακτητού βήματα, καί δέν μάς άφήκε παρά προ 
τής εισόδου τής κατοικίας του.

Δύο μ-ονόροφα, μεγάλα, νεωστί άσβεστοχρισμένα 
καί άστράπτοντα άπο τήν λευκότητα σπίτια, συνε
χόμενα μ’ ένα έκτεταμένο περιβόλι, ήτο ή κατοικία 
τού Μπάλτα.

Δέν έμεινεν άλλο παρά νά είσέλθωμεν, καί το εκα- 
υ.αμεν χωρίς καμμίαν διαμαρτυρίαν, χωρίς τον έλαχι- 
στον γογγισμόν πρός τί, άλλως τε, άφού δ πόθος του 
οικοδεσπότου, τήν ©οράν αύτήν ήτο καί ίδικός μας 
πόθος; Είσήλθομεν είς ένα μεγάλο δωμάτιον δέν εϊ- 
χομεν δέ προφθάση νά καθήσωμεν, οτε, άπο ένα κα
ναπέ, σκεπασαένον μέ λευκότατον σινδόνι, έσηκώθη 
μέ ορμήν ένας άνδρας ύψηλόσωμος, ισχνός, τής αύτής 
περίπου ήλικίας μέ τόν οικοδεσπότην, μάς επλησίασε 
καί ν.άς έτεινε τήν χεϊρα, ψιθυρίζων κάτι άκατάλη-
πτα. Έφαίνετο βαρημένος άπο το 
νώς ή φιλοξενία τού Μπάλτα είχεν 
έπί τού ύποκειαένου. Ό φίλος μου 
σπρώξη καί νά μ.ού κάμη νεύμα,

φαγοπότι" προφα- 
έπιδράση δυνατά 
έπρόφθασε νά μέ 
κλείων τόν ένα

Οφθαλμόν.
— Τιάρα έσύ θά βαρέθηκες, αΐ; είπεν δ οικοδεσπό

της, πρός τον ύψηλόσωμον άνδρα μ’ ένα ύφος ώσάν νά 
τού έλεγε—Σέ φθάνει πλιά, άρκετά έκάθησες.

Είς τό στόμα τού Μπάλτα ή φράσις ήτο άνάρμο- 
στος καί μάς έξέπληξε. Ό ύψυλόσωμος άνδρας άφού 
έψιθύοισε κάτι, μάς άπεχαιρέτισε. Ό Μπάλτας τόν 
έκέρασε διά τελευταίαν φοράν καί περάσας τόν δεξιόν 
του βραχίονα ύπό τόν άριστερόν έκείνου, τόν συνώδευ- 
σεν έως έξω είς την αυλήν.

Κάτι μού είπε τότε δ φίλος μου, σχετικόν με την 
περίφημον ιστορίαν, τόσον δπού μού έκινήθη δυνατά 
ή περιέργεια καί έσκέφθην νά προσπαθήσω ν’ άνοίξω 

τό στό'Λα τού οικοδεσπότου, άφού επρόκειτο νά μείνω- 
μεν αιχμάλωτοί του-' είχεν είς έμέ κάποιαν άδυναμίαν 
καί ήλπιζα.

Τήν στίγαήν εκείνην είσήλθεν δ Μπάλτας—Κατε
ρίνα, Μαρία! έφώναξε, καί μετ’ ολίγον εισήλθον έκ 
παοακειαίνου δωματίου, δύο γυναίκες, τών οποίων ή 
αία θά είχεν ύπέρ τά 40 ή δέ άλλη 20 έτη. Ήσαν ή 
σύζυγος καί ή κόρη τού Μπάλτα. Μάς έχαιρέτισαν 
μέ κάποιαν άδεξιότητα, άλλά μέ τό ύφος εκείνο τό 
σηααϊνον ότι ήσαν πολίι ευτυχείς δπού μάς έβλεπαν 
στο σπίτι των.

— 'Ως πού νά έτοιμαστή τό δεΐπνον, Κατερνιώ, νά 
περάσετε τούς φίλους, είπεν δ Μπάλτας. Ή κόρη αύ- 
τοστιγμεί έτρεξεν είς τό παρακείμενον δωμ.άτιον καί 
άπ’ εκείνης τής στιγμής—διά νά μεταχειρισθώμεν 
όρους θεατρικούς—ήρθη ή αύλαία καί ήρχίσαμεν νά 
έ'Λβαίνωαεν είς τον πρόλογον τού φαγοποτικού δράμα
τος, τό όποιον, παρά τούς παραδεδεγμένους κανόνας, 
ύπίσχετο νά είνε τουλάχιστον δεχάπρακτον! Καί πρά
γματι- ποτέ νομίζετ’ έγλυτώσαμεν άπό τούς όνυχας 
τού θηρίου; Τήν επιούσαν, ολίγον πρό τής δύσεως τού 
ήλιου, άκριβώς μετά 24 ώρας άπό τής αιχμαλωσίας 
μας. Καί πάλιν καλά, διότι ύπήρχον αιχμαλωσία», 
διαρκέστερα»., τυραννικώτεραι, ένω είς ήμάς είχε γείνη 
κάποια χάρις’ έγώ μάλιστα άνταμείφθην μέ τό παΤ 
ραπάνω.

Τί δέ έγεινε κατά τό μακρόν αύτό διάστημα; Έκα- 
θήμεθα οί άνδρες χωρίς τάς γυναίκας, αΐτινες έπεστά- 
τουν βοηθούσα», τήν ύπηρέτριαν. Ήτο τό σύστημα 
τού σπιτιού αύτό. Καί μ’ όλα ταύτα δ οικοδεσπότης 
νά κάυ.η τόν δυσαρεστημένον, νά λέγη πώς τά^ πρά
γματα δέν ήσαν δπως τά ήθελε, ότι μιά φορά πού μάς 
ηύρε, δέν εννοούσε νά φύγωμεν νηστικοί! Τρόπος τού 
λέγειν τών φιλοξένων οικοδεσποτών, δσάκις ξενίζουν 
κανένα φίλον. Είνε ένα είδος φιλοξεν.κής άναιδείας, 
ή δποία κολακεύει τήν φιλαυτίαν τού οίκοκύρη' έσύ 
κινδυνεύεις, τό δή λεγόμενον, νά σκάσης άπο πολυφα
γίαν καί αύτός ισχυρίζεται ότι σηκώνεσαι άπό τό 
τραπέζι νηστικός. Τόν άφήναμεν νά λέγη καί μόνον 
έρωτούσαμεν πότε πότε, μέ δειλίαν, — Πότε θά σηκώ- 
σωμεν τό βάρος;— Έγώ θά σας πώ, έγώ ξεύρω· ήτον 
ή στερεότυπος άπάντησις τού Μπαλτα.

'Ομολογώ ότι άπό τήν στιγμ.ήν δπού δ φίλος μού 
άνέφερε περί τής ιστορίας, ήτις είχε κάμη κρότον άλ
λοτε, μού έγεννήθη σφοδρά επιθυμία νά μάθω τά κα
θέκαστα τού δράματος (διότι περί δράματος-καί δή 
τραγικού-έπρόκειτο) καί νά τά μάθω άπό τό στόμα 
τού κυριωτέρου ήρωος, τού πρωταγωνιστού. Το πράγμα 
ήτο δύσκολον, έγώ όμως ήθελα χωρίς άλλο την ιστο
ρίαν μου κ’ έσχεδίαζα κατά νούν τίνι τρόπω νά πλη
σιάσω τόν Μπάλταν καί νά τόν έρωτήσω. Καί τό κα
τόρθωσα την έπιούσαν.

'Ο ήλιος είχεν ύψωθή πλέον άρκετά, οί κάμποι ει-
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χον ήδη καταπλημμυρήσει άπο τάς εκπάγλους καί 
ζωοπαρόχους άκτίνας του, τά δέ στρουθιά έσκόρπιζαν 
έδώ κ’ εκεί, μέ γενναιοδωρίαν άσωτου τά φαιδρά κε- 
λαδήματά των, δταν ό φίλος μου, μετά προηγηθεΐσαν 
συνεννόησίν μας, έπήρε. τό τουφέκι νά περιέλθη τούς 
άγρούς μέχρι τής ώρας τοϋ προγεύματος, έμεινα δ' 
έγώ μόνος μέ τον Μπάλταν.

— Θά σου ζητήσω μιά χάρι, Κωσταντή, τοϋ είπα 
χωρίς προοίμια.

— "Ο,τι άγαπας, άπήντησε.
— Θέλω κάτι νά μάθω άπό τό δικό σου στόμα.
— "Ο,τι άγαπκς, σοϋ είπα- άπήντησε πάλιν.
— Θέλω νά μοϋ διηγηθής δ ίδιος μιά παλαιά 

ιστορία, τοϋ είπα.
Ό Μπάλτας μέ παρετήρησεν ατενώς· φαίνεται νά 

εννόησε περί τίνος έπρόκειτο, διότι άπήντησε.
Τί της θέλεις τές παλαιές ιστορίες ; Δέν άγαπώ 

νά μιλώ γιά περασμένα,
— Αΰτη τή φορά θά κάμης έξαίρεσι γιά χατήρι 

μου, τοϋ είπα, άν θέλν,ς νά μέ ξαναϊδής σπίτι σου· 
μοϋ χρειάζεται ή ίστορί’ αΰτη,

Και τοϋ είπα ποιαν ιστορίαν εννοούσα.
Ό Μπάλτας έμειδίασε.
Έκατάλαβα εύθύς, είπε, γιά ποιά ιστορία μιλού

σες. Καλά θά σοϋ την διηγηθώ, άν και μοϋ κοστίζη, 
γιατί είνε ιστορία άνόητη. Σέ φοβούμαι δμως, γιατί 
είσαι ικανός νά κράτησης τό λόγο σου, νά μην ξανα- 
πατησης έδώ, άφοϋ κ’έτσι μιά φορά τό χρόνο σέ 
βλέπω.

Μετά τό πρόγευμα μέ ώδήγησεν εις τό περιβόλι 
τοϋ σπιτιού, έκεΐ δέ, ύπό την σκιάν καί τό μεθυ
στικόν άρωμα άνθισμένης πορτοκαλιάς καί ύπό τά 
κελαδήαατα τών στρουθιών, έμαθα την ιστορίαν ήτις 
έ’πεται.

Π.

Ό Κωσταντής καί δ Μανώλης ησαν καί οί δύο 
άρχοντοχωριανοί, τής αύτής περίπου ηλικίας—20 
χρονών δ ένας, 22 δ άλλος—καλοκαμωμένοι καί οί 
δύο &ν καί διαφόρου κατασκευής. Ό Κωσταντής 
μέτριου άναστήματος, εύρύστερνος, έκτάκτου ρωμα- 
λεότητος· δ Μανώλης ύψηλός, ισχνός, λιγυρός, ολί
γον άσθενικός. Τά πατρικά κτήματα τοϋ Κωσταντή 
— πολλά καί καλά—ήσαν είς τά βορεινά τοϋ νη
σιού* τά πατρικά κτήματα τοϋ Μανώλη—όχι όλι- 
γώτερον σημαντικά! — εύρίσκοντο είς τά νότια μέρη. 
Ήσαν δέ φίλοι οί δύο νέοι άπό παιδιά καί συχνά 
έβλέποντο είς τάς χωρικάς έορτάς καί είς τά διά
φορα άγροτικά πανηγύρια, όπου τούς έπεριποιοϋντο 
καί τούς έκολάκευαν περισσότερον άπό κάθε άλλον καί 
δπου τ’ άλλα χωριανόπουλα, τά όλιγώτερον πλούσια, 
τούς έβλεπαν μέ κάποιον φθόνον καί αί χωριατοποϋ- 
λαι μέ τούς κρυφίους έκείνους πόθους, άπό τούς δποί- 

ους είνε πάντα γεμάτη ή καρδιά μιας κόρης, δταν 
άρχίζη νά διασκελίζη τό δριον έκεΐνο, οπού σταματά 
ή άθωότης και ή παιδική άφέλεια καί άρχίζουν αί 
συγκεχυμένα! σκέψεις καί οί άόρισ^οι παλμοί, οί ύπο- 
σχόμενοι παραδείσους, καί τά γλυκά έκεΐνα βάσανα, 
προς τά όποια ή ψυχή τής κόρης φέρεται, καθώς ή 
πεταλούδα πρός τήν φλόγα.

Καί ώμοίαζαν μέ κατακτητάς καί οί δύο δταν, 
είς κανένα πανηγύρι, περιεφέροντο, εν μέσω τής ποι
κιλόμορφου καί πολυχρόου άγροτικής άνθοδέσμης τών 
κοριτζιών, ρίπτοντες άστραπηβόλα βλέμματα καί μοι- 
ράζοντες έκφραστικά μειδιάματα, οπού τούς ήρεσκε 
περισσότερον.

Καθώς δέ ήσαν, μαρμαροκολώνα δ ένας, κυπα- 
ρήσσι δ άλλος, καμμιά κοπέλλα δέν θά ήμποροϋσε 
νά είπή τίς άπό τούς δύο είλκυε περισσότερον. Μέ 
την γραφικήν, καλοκομμένην βράκαν καί μέ την ποι- 
κιλόχρουν πλατείαν ζώνην, μέ τής κάτασπρες, κα- 
λοτεντωμένες κάλτσες καί τούς μεταξωτούς καλτσο
δέτες, μέ τά μυτερά, γιαλιστά στιβάλια, ήσαν καί 
οί δύο τρέλλα. Μελαγχροινοί καί οί δύο καί μέ μά
τια άπό τά πλέον έκφραστικά, ώμοίαζαν άκόμη κατά 
τοϋτο. Ήσαν μοναχόπαιδα, μόνοι κληρονόμοι τών 
γονέων των. Καί ήσαν φιλιωμένοι οί δύο λεβέντες, 
διότι δέν ύπήρχε καμμία άφορμή νά τούς διαιρή’καί 
είς τούς χορούς καί είς τά πανηγύρια έθριάμβευαν 
άπαράλλακτα, χωρίς ούτε ίχνος αντιζηλίας νά τούς 
κεντά ποτέ καί νά τούς τινάζη τά νεύρα.

(’Ακολουθεί)
Π Α ΑΞΙΩΤΗΣ

Π 0ΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΥΗΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
Έτέρα μεγάλη Συνεργατική Έταιρία καταναλώ- 

σεως είνε ή «Industrial Society» τής πόλεώς 
Leeds ίδρυθεΐσα τώ 1872 μέ μικρά έπίσης κεφά
λαια καί μέ λίαν περιωρισμένον κύκλον μετόχων. Ή 
Έταιρία αΰτη κατέχει σήμερον περιφανή θέσιν με
ταξύ τών Εταιριών καταναλώσεως λόγω τοϋ κολοσ
σιαίου άριθμοϋ τών μετόχων της καί τοϋ κύκλου τών 
έργασιών της.

Τώ 1890, ήτοι 18 έτη άπό τής ίδρύσεώς της, 
ήρίθμη 26.846 μετόχους, ή έτησία κατανάλωσις 
τών έμπορευμάτων της άνήρχετο είς 17.000.000 
φράγκα τά δέ έτήσια κέρδη της είς 2.000.000 
φράγκα. Κατά τό έτος τοϋτο, ή «Industrial So
ciety» ήτο κάτοχος 65 παντοπωλείων, 5 εμπο
ρικών, ύφασμάτων, 7 ύποδηματοπωλείων, 4 άνθρακο- 
πωλείων, 28 κρεωπωλείων, ενός άτμομ-ύλου καί ενός 
σφαγείου, οπού έσφάζοντο έτησίως κατά μέσον όρον 

2300 βόες, 400 μόσχοι, 5,000 πρόβατά καί 900 

χοίροι.
Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1897, έώρτασε τήν είκοσι- 

πενταετηρίδα άπό τής ίδρύσεώς της. Τό έτος έκεΐνο, 
ό άριθμός τών μ.ετόχων άνήρχετο είς 37.000, δ κύ
κλος τών έργασιών της είς 25.000.000 φρ. έτησίως, 
καί τά κέρδη της είς 4.000.000 περίπου.

Τώ 1901, ήρίθμει 44.453 μετόχους, δ κύκλος 
τών έργασιών της ύπερέβη τά 28.000.000, τά δέ 
κέρδη της τά 4.500.000 φράγκα.

Αί βιομ.ηχανίαι τής Εταιρίας ταύτης άναπτύσ- 
σονται καταπληκτικώς ημέρα τή ήμ.έρα. Τώ *1897, 
έντός τοϋ πρώτου τριμήνου, οί άτμόμυλοι τής Ε
ταιρίας, παρήγαγον άλευρα άξίας 1.250.000 φράγ

κων.

Ή έν Breslau τής Γερμανίας Συνεργατική Έ
ταιρία καταναλώσεως, είναι έξ ίσου περιώνυμος διά 
τόν μέγιστον άριθμόν τών μετόχων της καί τον εύ- 
ρύτατον κύκλον τών εργασιών της.

Ή Έταιρία αΰτη ίδρύθη τώ 1866 ύπό 400 με
τόχων, τώ 1869, ήτοι μετά τρία έτη, είχε 2.153 
μετόχους, ό κύκλος τών έργασιών της άνήλθεν εις 
315.552 φρ. τά δέ κέρδη της είς 20.540 φράγκα. 
Τώ 1879 ό άριθμός τών μετόχων έφθασε τούς 18. 
689, δ κύκλος τών έργασιών τά 5.000.000 τά δέ 
κέρδη τάς 414.000 φράγκα. Τώ 1889 οί μέτοχοι 
άνήλθον είς 30.598, ή έτησία κατανάλωσις είς 9. 
197.078 φρ. καί τά κέρδη είς 812.516. Τώ 1899, 
ήτοι έντός 33 έτών άπό τής ίδρύσεώς της, ή Έ
ταιρία ήρίθμει 65.000 μετόχους μέ κύκλον έργασίας 
13.720.450 φρ. καί κέρδη ί.489.282 φρ..

Τώ 1900, ή Έταιρία ήτο κάτοχος 54 μεγάλων 
Κ)στηαάτων, οίον παντοπωλείων, άρτοπωλείων, άν- 
θρακοπωλείων κλπ.

Ή Συνεργατική Έταιρία καταναλώσεως τοϋ Μι
λάνου τής Ιταλίας ύπό τήν έπωνυμίαν «Lunione 
Cooperativa» ήτοι «Συνεργατική Ένωσις» ίδρύθη 
τώ 1886, μέ κεφάλαιον 1712 φρ. ύπό 174 ύπαλλή- 
λων έμπνευσθέντων έκ τοϋ Καταστατικού τής έν 
Rochdale Συνεργατικής Εταιρίας τών«Ε<|ΐ1ϊtables 

Pionniers»,
Έν άρχή ή «Συνεργατική "Ενωσις τοϋ Μιλάνου» 

ένεκατέστη είς μίαν αίθουσαν παραχωρηθεΐσαν αύτή 
ύπό τοϋ «Συνδέσμ.ου τών ιδιωτικών ύπαλλήλων» όσ
ης έλειτούργει τότε έν Μιλάνω. Σήμερον είναι έγ- 
κατεστημένη είς τό μεγαλείτερον καί ώραιότερον 
κτίριον τοϋ Μιλάνου είς τό PalaZZO Fiori. Είς τήν 
άρχήν τής ίδρύσεώς της ή Έταιρία έπώλει μόνον 
λαιμοδέτας καί χειρόκτια. Σήμερον είς τά άπέραντα 
Κ)στήματά της εύρίσκει τις όλα τά είδη τών έμπο
ρευμάτων, ώς είς τά Κ)στήματα Louvre καί Βοη- 
marche τών Παρισίων.

Τό προσωπικόν τής Εταιρίας ύπερβαίνει σήμερον 
τούς 400 ύπαλλήλους.

Τώ 1894, δ άριθμός τών μετόχων άνήρχετο είς 
3938 (έξ ών 1511 κυρίαι) δ δέ κύκλος τών έργα
σιών της ύπερέβαινε τά 3.000.000 φρ. έτησίως. Τώ

1900 ήρίθμει 5164 μετόχους, μέ έτησίαν κατανά- 
λωσιν 5.500.000 φράγκων.

Μεταξύ τών Συνεργατικών Εταιριών καταναλώ- 
σεως έξέχουσαν έπίσης κατέχει θέσιν, ή μεγάλη Συ
νεργατική Έταιρία τής Γάνδης (Βέλγιον) ύπό τήν 
έπωνυμίαν « Yooruit»( Εμπρός), ίδρυθεΐσα τώ1880 
παρ’ ολίγων έργατών, οίτινες έδανείσθησαν τό πρώτον 
κεφάλαιον έκ 2.000 φράγκων.

Εύθύς άπό τής ίδρύσεώς της ή Έταιρία αΰτη 
έπετέλεσε θαύματα προόδου. Τώ 1884, ήγόρ’ασεν είς 
το κέντρον τής πόλεώς, έ'ν μέγα κτίριον, δπου ίδρυσε 
τέλειον άρτοποιεΐον μέ μηχανικά ζυμωτήρια, αίθου
σαν συγκεντρώσεων, καφενεΐον, θέατρον, βιβλιοθήκας 
κλπ. κλπ. Οί έργάται προσέρχονται άθρόοΓ τά κέρδη 
αυξάνουν καταπληκτικώς. Προστίθενται Καταστή
ματα ειδών ίμ.ατισαοϋ· επειδή δέ τά κέρδη δέν πλη
ρώνονται τοϊς μετόχοις είς χρήμα, άλλ’ είς έμπορεύ- 
ματα, ή κατανάλωσις αυξάνει γιγαντιαίως.

Τώ 1885, ή Έταιρία ιδρύει έν φαρμακεΐόν διά 
τούς μετόχους της- τώ 1886 έν τυπογραφειον πρός 
έκτύπωσιν έφημερίδος ύπό τόν τίτλον «Εμπρός», ιός 
καί δεύτερον φαρμακεΐόν.

Τώ 1887, ιδρύεται ύπό τής Εταιρίας τρίτον 
φαρμακεΐόν, ώς έπίσης καί δύο μεγάλα, παντοπωλεία. 
Κατά τό αυτό έτος ήγοράσθη παρ’ αυτής έν γήπε- 
δον 6.000 τετραγ. μέτρων, ίδρύθησαν άποθήκαι άν- 
θράκων, καί νέον παμμέγιστον άρτοποιεΐον. Τρίτον 
τελειότερον τών άλλων άρτοποιεΐον, ίδρύθη τώ 1889, 
δπότε ή έβδομαδιαία κατανάλωσις άρτου ύπερέβαινε 
τούς 32.000 άρτους· τώ 1892 ή κατανάλωσις άνήλ
θεν είς 70.000 άρτους τήν εβδομάδα, ήτοι άνω τών 
12.000 άρτων τήν ημέραν.

Τώ 1900 ή Έταιρία είχεν 7.000 μετόχους· ήτο 
κάτοχος 3 άρτοποιείων, τελειοτάτου συστήματος, 
6 παντοπωλείων, 4 φαρμακείων, πολλών ύποδημα
τοπωλείων, ένδυματοπωλείων, άνθρακοπωλείων κλπ. 
κλπ. ώς καί έκπαιδευτηρίων, ιδρυμάτων άναψυχής κλπ.

Μία τών μεγαλειτέρων Εταιριών καταναλώσεως 
τής Γαλλίας είναι ή «Moissoneuse» έχουσα τήν 
έδραν της έν Παρισίοις, 32 rue des Boulets, καί 
άριθμόν μετόχων ύπερβαίνοντα τάς 19.000.

Ή Έταιρία αΰτη ίδρύθη ύπό 19 έργατών τήν Ιην 
Σεπτεμβρίου 187·. Ή ήμερησία είσπραξις τοϋ τα
πεινού καί μικρού Κ)στήματός της, άνήλθε τό πρώ
τον έτος είς 35 φρ. ήμερησίως. Σήμερον άριθμεΐ 19000 
μετόχους ή δέ ήμερησία είσπραξις ύπερβαίνει τάς 
30.000 φράγκων.

Έν άρχή έκαστος μέτοχος είργάζετο έκ περιτρο
πής άμισθος είς τό Κ)στημα· ή σημερινή έμμισθος 
ύπαλληλία τής Εταιρίας άνέρχεται είς 250 ύπαλ
λήλους. Τώ 1874 ήτοι τό πρώτον έτος τής ίδρύσεώς 
της, τό ένοίκιον τοϋ Κ)στήματός της δέν ύπερέβαινε 
τά 100 φρ. έτησίως· σήμερον ό κύκλος τών ετησίων 
έργασιών της ύπερβαίνει τά 18.000.000 φράγκα, αί 
δέ ίδιοκτησίαι της έχουσιν αξίαν πολλών εκατομμυρίων.

ΦΩΤΙΟΣ Ν ΦΩΤΙΑΔΗΣ
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Ο < Γ. ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ’
Τήν 1βγ,ν Μαρτίου σεμνή εορτή διεξήχθη έν τη 

μεγαλοπρεπεΐ αιθούση τοϋ ’Εθνικού Πανεπιστημίου 
έπί τη τεσσαρακονταετηρίδι τοϋ καθ. τών Έλλ. 
Γραμμάτων Κου Γεωργίου Μιστριώτου.

Τεσσαράκοντα έτη παρηλθον άφ’ ότου διά πρώ
την φοράν άπό της έδρας της φιλοσοφικής σχολής 
ήκούσθη ή ενθουσιώδης, βάθεΐα, άναλυτικη καί παρα
στατική. διδασκαλία τοϋ σεβαστού καθηγητού,έξακο- 
λουθεΐ δ’ ευτυχώς καί σήμερον έτι προς μεγίστην ω
φέλειαν τών Έλλ. γραμμάτων καί της σπουδαζούσης 
νεολαίας.

Μέσα είς το άπειρον έκεΐνο πλήθος, τό οποίον άπό 
ΐης έννάτης π. μ. είχε κατακλύσει την μεγάλην αί
θουσαν ήκούσθησαν λόγοι πλήρεις θαυμασμ-οϋ καί ευ
γνωμοσύνης ολοκλήρου γενεάς διά τοϋ Κου Κατσαρα 
Πρυτάνεως τοϋ Έθν. Πανεπιστημίου, Κου Βάση 
καθηγ. τής Λατιν. φιλολογίας, Κου Καλοστύπη γεν. 
γραμματέως τοϋ ύπουργείου τής Παιδείας καί Κου 
Ζησίου έκ μέρους τής εταιρίας τών Φίλων τοϋ Λαού, 
ής τυγχάνει πρόεδρος ό Κος Μιστριώτης, ενώπιον τοϋ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ύπουργών τής Παι
δείας, τών ’Εξωτερικών καί τής Δικαιοσύνης, τοϋ 
Προέδρου τής Βουλής καί πλείστων άλλων διαπρεπόν- 
των έν τή κοινωνία καί ιδία τοΐς γράμμασι καί ταΐς 
έπιστήμαις.

'Ο Κος Κ. Ζησίου δι’ ολίγων ένθουσιωδών λόγων 
προσεφώνησε τόν Κον Μιστριώτην προσφέρων αύτω 
ώραιότατον άγαλμάτιον παριστάν.ν τήν Νίκην,εις δέ 
φοιτητής τής φιλολογίας έκ μέρους τής σχολής μέ 
τρίμούσαν άπό συγκίνησιν φωνήν έξέφρασε τήν ευγνω
μοσύνην τών φοιτητών καί τάς ευχας των όπως έπί 
πλεΐστα άκόμη έτη έργάζηται ύπέρ αύτών. "Ετερος 
δέ φ. τής φ. έπίσης προσέφερεν ώραιότατον άγαλμάτιον 
τοϋ Έρμοϋ λέγων όλίγας λέξεις έκ μέρους τής έπιτρο- 
πής τών φοιτητών καί φοιτητριών ήτις καί έξέλεξε 
τό άνωτέρω άγαλμα ώς άναμνηστικόν δώρον καί έν τώ 
βάθρω τοϋ όποιου χρυσοΐς γράμμασι ένεγράφησαντά εξής:

«Τώ τοΐς Πανέλλησιν άπό έτών 40 έν σοφή διδα- 
«δασκαλία είς τό άρχαΐον Έλλ. κάλλος καθηγουμένω 
«Γεωργίω Μιστριώτη οί φοιτηταί τής Φιλοσοφικής 
«Σχολής 1908».

Είτα έν μέσω άληθοϋς φρενίτιδος ένθουσιασμοϋ ά- 
νήλθεν έπί το βήμα ό Κος Μιστριώτης, δστις μέ παλ- 
λομένην έκ συγκινήσεως φωνήν έξηγεΐ τήν επιστημο
νικήν του δράσιν παροτρύνων τήν νεολαίαν είς μεγάλα 
έργα, ποιεί τό έγκώμιον τών Έλλ. Γραμμάτων καί 
τελειώνει τον ώραΐον αύτού λόγον αποταθείς προς τούς 
φοιτητάς διά τών επομένων.

«'Υμείς, ώ εύγενεΐς πασών τών σχολών νέοι, ύπέρ 
ών πολλάκις ήγωνισάμεθα, χωρεΐτε εύέλπιδες είς τήν 
σταδιοδρομίαν ύμών, διότι πρός πολλοΐς άλλοις κατέ- 
χομεν τά όύο κέντρα τοϋ πολιτισμού τήν Άκρόπολιν 
καί τόν Γολγοθάν, ή δέ Ελλάς είνε ή μητηρ τών ι
δεών αίτινες, ώς αί ψυχαί τών άνθρώπων καί δ Θεός, 
είνε άθάνατοι».

Παταγώδη χειροκροτήματα έκάλυψαν τόν λόγον 
τοϋ Κου Μιστριώτου, τον όποιον οί φοιτηταί συνώ- 
δευσαν μέχρι τής οικίας του καί άπεχαιρέτησαν ζητω- 
κραυγάζοντες καί άσπαζόμενοι τήν δεξιάν.

ΑΝΝΑ Σ.

ΤΟ ΕΥΘΥΜΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

1ΜΑΙΤΜ! ΤΟΥ ΠΡΙΜΑ
Διήγημα

'Όταν ό στρατιώτης Κορνεμώλ έτελείωσε τήν 
θητείαν του είχε τήν φιλοδοξίαν νά εύρη μικράν 
τινα 0/σιν εις τινα οικίαν καί νά μή κάμή σχεδόν 
τίποτε. Καί μέ τόν σκοπόν αύτόν έζήτησε νά 
είσαχθή εις τήν υπηρεσίαν τοΰ κ Παναρδέν, ό ό
ποιος καί όντως τον προσέλαβεν.

— Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ κτηνιάτρου, έλεγεν 
ευχαριστημένος ό Κορνεμώλ, θά περάσω άρκετά 
καλά !

— Δυσπίστει τοΰ είπεν ό φίλος του Τάστων, δ 
όποιος τόν ήκουε, δυσπίστει διότι οί κτηνίατροι 
είνε κακεντρεχείς.

— Έστω ! άπήντησεν δ Κορνεμώλ,έγώ θά πίνω 
τά ποτά του, θά καπνίζω τά σιγάρα του, καί θά 
κοιμούμαι εις τό κρεββάτι του.

Τήν πρώτην ήμέραν ό Κορνεμώλ έζήτησε νά 
εύρη τό μέρος όπου ό κύριός του έκρυπτε τά ποτά. 
At έρευναί του έμειναν άνευ άποτελέσματος καί ό 
Κορνεμώλ έσκυθρώπασεν. ’ Αλλά τήν επαύριον είδε 
τόν κτηνίατρον ν’ άνοίγη ένα ιδιαίτερον ντουλάπι, 
ανιοθεν τής θύρας, είς τό όποιον ύπήρχον τρία ρά
φια μέ φιάλας διαφόρων μεγεθών.

— “Ω ! “Ω ! άνεφώνησεν ό Κορνεμώλ ένθου- 
σιασμένος, υπάρχουν ωραία πράγματα έδώ μέσα !.. 

Ιδού ή κάβα.
— Κορνεμώλ ! τοΰ είπεν έπειτα άπ’ δλίγον ό 

Κτηνίατρος, μήν έγγίσης καμμίαν άπ’ αύτάς τάς 
φιάλας. Εμπεριέχουσι δραστήρια δηλητήρια. Σέ 
προειδοποιώ.

— Τί κατάρα ! Ο Κορνεμώλ δέν έπίστευσε 
τά αυτιά του ! Μόλις έφυγεν ό Κτηνίατρος ήνοιξε 
τδ ντουλάπι.

Οπισθοχώρησε καταφοβισμένος. Ήτο άληθές. 
Έφ’ έκάστης φιάλης ήτο μία σημείωσις έρυθρά 
έπί τής όποίας ή λέξις Δηλητήρ’.ον ήτο γραμμένη 
μέ μεγάλα γράμματα. Έκάστη φιάλη έφερε καί 
μίαν ιδιαιτέραν ύποσημείωσιν. «Δηλητήριον θα
νατηφόρου».« Μήν έγγίσετε»—ή μία «'Υδραργυ
ρούχος διάλυσιςπολύ έπικίνδυνος»—ή άλλη «Βι
τριολιού Δηλητήριον ισχυρόν»—ή τρίτη, έπί τών 
άλλων φιαλών, αί σημειώσεις ήσαν μέ άριθμούς 
100: Η. 07. «Φάρμακον δι’ έσωτερικήν χρήσιν.»

— Νά πάρη ό διάβολος ! έμουρμούρισεν ό 
Κορνεμώλ, φρίκη. . .

Αυτός ό κτηνίατρος δέν έχει παρά δηλητήρια. 
Δέν Οά τά έγγίσω άλλη φορά.

Έν τούτοις έλαβεν είς χεϊράς του μίαν φιάλην 
καί τήν ήνοιξε μέ πολλάς προφυλάξεις, Ήτο ή 
φιάλη έπί τής όποίας έγράφετο «Βιτριόλιον—δη- 

λητήριον ισχυρόν».
— Περίεργον πράγμα ! Τδ Βιτριόλιον αυτό ά- 

φινε μίαν μυρωδιάν άπο ρώμι. Ό Κορνεμώλ δμως 
άπέφυγε νά τδ δοκιμάση, έθεσε το φιαλίδιον είς 
τήν θέσιν του έφυγε μελαγχολικος καί έπήγε νά 
λουστράρη τής μπότες τοΰ Κυρίου του.

Ήτο καταλυπημένος. Τίποτε δέν εύρισκε διά 
νά πιή. Καί άδύνατρν νά κλέψη ποΰρα. Ό κ. Πα
ναρδέν δέν έκάπνιζε καί έν τούτοις είχε τήν ά- 
ξίωσιν νά ήνε τά όπλα του καθαρά, αί ίπποσκευαί 
του στιλβωμένα»., νά μήν ύπάρχη κονιορτδς έπί 
τών έπίπλων του, καί ό ίππος του νά είνε καλά 
περιποιημένος.

•Φ·

Καθ’ έκάστην ό Παναρδέν έλάμβανε μίαν φιάλην 
άπο τδ ντουλάπι του, έγέμιζεν ένα μικρό ποτη
ράκι, άπδ τά φρικώδη αύτά δηλητήρια, καί τδ έ- 
πινεν ολίγον κατ’ ολίγον.

— Φαίνεται πώς είνε άρρωστος έσκέπτετο ό 
Κορνεμώλ, καί τδ έπίστευσεν τελείως καθότι ό 
Παναρδέν είχεν άπανακάμψη πρδ δλίγου άπδ τήν 
Μαγαδασκάρην καί είχε φέρη, φαίνεται, άπ’ έκεϊ 
πυρετούς.

Φ
Μίαν πρωίαν ένω ό Κορνεμώλ έκαθάριζεν έκτύ- 

πησαν είς τήν θύραν.
Έτρεξε ν’ άνοιξη.
Μία νέα κυρία έφάνη.
— Διάβολε ! μία περιστερά, έψιθύρισεν ό Κορ

νεμώλ.
— Ό κύριος Παναρδέν ; ήρώτησεν ή έπισκέ-

πτρια.
— Είμαι έγώ κυρία, είπεν ό κτηνίατρος ό ό

ποιος έσπευσε άπδ το γραφεϊόν του, είσέλθετε σάς 
παρακαλώ.

Είσήγαγε τήν έπισκέπτιδα είς τήν αίθουσαν. 
Καί εύθύς ώς ή θύρα έκλεισεν, ό Κορνεμώλ άκο- 
λουθών τήν συνήθειάν του έκόλλησε τδ μάτι του 
είς τήν κλειδαριάν καί έτέντωσε τδ αύτί του.

Ό κτηνίατρος έγκαταλείψας τδν φιλόφρονα 
τόνον τον όποιον είχε λάβει έπί παρουσία τοΰ υ
πηρέτου του, έτεινε τάς δύο χεϊρας πρδς τήν νέαν 
γυναίκα.

— Είσαι πάντοτε καλά ; τής είπεν.
— Τής όμιλεϊ μέ τδ σύ, έψιθύρισεν ό Κορνε- 

λώμ, ας παρακολουθήσωμεν.
— Πολύ καλά, καί έσύ, άπήντησεν έκείνη.
— Πώς μάς έθυμήθηκες, ήρώτησεν ό Παναρδέν.
— Είμαι angagee είς τδ Άλκαζάρ. Χθές έ- 

φθασα έδώ και έφρόντισα νά μάθω ποΰ είσαι. Τδ 
κατώρθωσα καί ιδού ποΰ ήλθα νά σοΰ είπώ καλή 
μέρα.

— Τοΰτο είνε έκτακτον....
— Είπέ μου θ’ έπιτύχω, διέκοψεν ή χορεύτρια, 

είς τδ στάδιόν μου, άρχίζω μέ δειλίαν, είπέ μου ; 
Τδ κοινόν έδώ είνε δύσκολον ;

— Μέ τδ δροσερό καί μικροκαμωμένο πρόσω- 
πόν σου ή έπιτυχία είνε βέβαια, άπήντησεν ό 
Παναρδέν.

—Τόσο τδ καλλίτερον έφώναξεν εύχαριστημένή 
έκείνη.

Ό Παναρδέν ήνοιξε τδ ξύλινον δουλάπι του 
καί έβγαλε μίαν μποτίλλιαν καί δύο ποτήρια. 
Ήτο φιάλη έπί τής όποίας έγράφετο. «Δηλητή
ριον χεραυνόβολον μήν τδ έγγίζετε».

Ψυχρός ίδρώς κατέκλυσε τδ μέτωπον τοΰ Κορ
νεμώλ.

— Τδ τέρας, έψιθύρισε, θά δηλητηριάση τήν 
δυστυχή μικράν.

Ό Παναρδέν μειδιών είχε γεμίσει τά δύο πο- 
τ^ΐα’»/Λ Λ,

— ’ Οχι δέν είμπορώ νά ΐδω τοΰτο, έμουρμού- 
ρησεν ό Κορνεμώλ κλείων τούς οφθαλμούς.

— θά δεχθής εύχαρίστως ποτήριον κ^οΰμελ ; 
ήρώτησεν ό Παναρδέν.

— Μέ πολλήν διάθεσιν, είπεν ή χορεύτρια. 
’Αλλά τί διαβάζω ; Δηλητήριον κεραυνοβόλον. Τί 
σημαίνει αύτός ό άστεϊσμος.

— Δέν είνε άστεϊσμος, είνε εϊς τρόπος διά νά 
έμποδίσω τον ύπηρέτην μου νά μή πίνη τά ποτά 
μου, είπεν ό Παναρδέν.

— Είνε λοιπόν ζώου ;
— Καί κάτι παραπάνω.
— Τά κοαπλιαέντα αου διά τήν έπίνοιάνσου, I i ι 1

άπήντησεν γελώσα έκείνη.

Ό Κορνεμώλ δέν έχασε λέξιν άπδ τήν συνομι
λίαν. Εύθύς ώς Κύριός του έξήλθε συνοδεύων τήν 
φίλην του, είσήλθεν εις τδ σαλόνι καί ήρχισε νά 
χορεύη κράζων.

— Δέν είνε δηλητήρια ! έπρεπε νά ήμαι κού
τσουρο οιά νά μή τδ έννοήσω.

Επειτα έπλήρωσεν ένα ποτήρι άπδ τδ «Κεραυ
νοβόλον δηλητήριον».

— Τοΰτο είνε τδ καλόν δηλητήριον. Έπήρε 
ένα άλλο ιχπουκάλι, τδ όποιον έγοαφε «Βιτριόλιον. > 1 Η » ι
Ισχυρόν δηλητήριον».

Έπλήρωσεν έκ νέου τδ ποτήρί του.
— Είνε ρακί, είπεν, ώραϊα.
Έπλησίασεν έπειτα τά ιατρικά τής έσωτερικής 

χ ρήσεως. Τδ ένα μπουκάλι περιέκλειε σαρτρεζ τδ 
άλλο σαμπάνια, άπδ τήν καλλιτέραν.

— θά πέρνω ιατρικά δλας τάς ήμέρας ύπε- 
σχέθη είς τδν εαυτόν του ό Κορνεμώλ.

Έν άπόγευμα ό Παναρδέν, λαμβάνων είς χεϊ
ρας ένα ποτήρι κιοΰμελ παρετήρησεν δτι τδ λικέρ 
ήτο θολό.

— Χμ ! είπεν, έάν δέν άπατώμαι ό άχρεϊος ύ- 
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πηρέτης μου έβαλε το χέρι του εις τά ποτά μου, 
δχι δέ μόνον δτι πίνει τδ κιουμμέλ μου, άλλά προ
σθέτει καί νερό διά νά μή τδ έννοήσω. Περίμενε, 
θά γελάση καλά δποϊος γελάση τελευταίος.

Έπήγεν εϊς ένα φαρμακείου ήγόρασε μερικά γραμ
μάρια άπδ μίαν λευκήν σκο'νην τήν διέλυσε εϊς 
νερδ βράζον καί έχυσεν έπειτα τήν διάλυσιν είς 
τήν φιάλην τοΰ κιουμμελ.

Τδ πρωί· άνήγγειλεν είς τδν υπηρέτην του οτι 
άνεχώρει έπ’ άδεια καί θά έπέστρεφε τήν έπαύριον.

— Καί πρδ πάντων τοΰ συνέστησε άναχωρών 
μή έγγίσης τά δηλητήρια.

— Μείνατε ήσυχος, Κύριε άπήντησεν ό Κορνε- 
μώλ, τά δηλητήρια καί έγώ δέν ειμεθα σύντροφοι.

Αφοΰ άνεχώρησεν ό Κύριος του, ό Κορνεμώλ 
ό όποιος δέν ήτο εγωιστής ήθέλησε νά διασκεδάση 
υιέ τινας φίλους του. Έκάλεσε λοιπόν τον Πενσε- 
αέρ καί τον Βρυλεζδν παλαιούς φίλους, νά έλθουν 
νά πιοΰν ένα ποτηράκι έκ τοΰ Κυρίου του.

— Μήν έχετε φόβον τούς είπεν, έγώ τρατάρω.
Οί τρεις φίλοι είσήλθον εις τον οίκον τοΰ Κτη

νιάτρου. Ό Κορνεμώλ διηγήθη τήν ιστορίαν τών 
δηλητηρίων. Καί οί τρεις δέν έπαυον τούς γέλω- 
τας.

Ό Κορνεμώλ έλαβε τήν φιάλην τοΰ Κιούμμελ 
καί έπλήρωσε τρία ποτήρια.

— Εις τήν υγείαν τοΰ Κυρίου είπεν.
Οί δύο σύντοοφοι συνέκοουσαν τά ποτήρια μέ ι Τ ί h ι

ενθουσιασμόν.
— "Ενα άκόμη, έπανέλαβεν ό Κορνεμώλ.
— Διατί νά άρνηθώμεν ; άπήντησαν οί δύο 

φίλοι.
Καί εύθύς τά ποτήρια έπληρώθησαν έκ νέου.
— Καί έν άλλο άκόαη ; έξηκολούθησεν ό Κοο- I I 7 ' I ι ι

νεμώλ.
Αίφνης ό Πινσεμάρ έταράχθη ώχριάσας.
Κάτι μοΰ συμβαίνει έψιθύρισεν.
— Καί είς έμέ, είπεν ό Βριλεζον, έχω πόνον εις 

τήν καρδιά.
— Έδηλητηριάσθημεν ! έκραύγασεν ό Κορνε

μώλ ο όποιος αισθανόμενος αίφνηδίως ναυτίαν έ- 
τρεξεν ακράτητος είς τδ cabinet.

Τήν αύτήν στιγμήν έφάνη ό Παναρδέν.
— Τί βλέπω ; έκραξεν έδοκιμάσατε άπ’ αύτήν 

τήν φιάλην ; Δυστυχείς ! έχάθητε, είνε αρσενικόν.
— Ωχ μητέρα μου έστέναξεν ό έπανελθών 

Κορνεμώλ.
Οί δύο άλλοι πελιδνοί, τρομαγμένοι έξέβαλον 

παραπονετικός κραυγάς.
—Πηγαίνω νά ζητήσω ιατρόν, έπανέλαβεν ό 

Παναρδέν. Αρκεί νά μή φθάση άργά, έξηκολού- 
θησεν ύψώνων τήν χεϊρα πρδς τον ούρανόν.

Εύθύς ώς άνεχώρησεν, οί δύο προσκεκλημένοι 
ήρχισαν νά κατηγορούν τδν Κορνεμώλ διά τον θά

νατόν των τον άδικον. Ό Κορνεμώλ δέν έλεγε 
πλέον τίποτε. Ένεκατεστάθη είς τδ cabint καί 
άφέθη είς ακαταγώνιστους προσπάθειας.

Δύο ώρας βραδύτερου ό Κτηνίατρος έπανήλθεν 
όχι μέ ιατρόν άλλά άκολουθούμενος άπδ τούς 
αξιωματικούς τοΰ σώματος.

Ίδέτε, είπεν τούς ασθενείς περί τών όποιων σάς 
είπον έδηλητηριάσθησαν πίνοντες τδ λικέρ μου. 
Υπάγετε έξηκολούθησε, στρεφόμενος πρδς τούς 
τρεις οιμώζοντας δυστυχείς. Φύγετε άπ’ έδώ δέν 
είσθε δηλητηριασμένοι, δέν ήπιατε παρ’ ισχυρόν 
έμετικόν. Ελπίζω δμως τδ μάθημα νά σάς ώφέ- 
λησεν.

Εκ τον Γαλλικόν Ε· Γ·
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ΠΙΒΙΤΟ ΜΒΛ
0 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΛΛΟΓΟΣ ΒΟΔΟΤ

Οί Στατιστικοί πίνακες τοΰ Έαπορικοΰ Συλ
λόγου Βώλου αποτελούν Φωτεινόν σηυ,εϊον εύσυ- 
νειοήτου καί Φιλοπροόδου έργασίας.

Αποτελούν κάτοπτρου τής δλης πολυποίκιλου 
έμπορίκής καί παραγωγικής κινήσεως τοΰ Νο
μού Μαγνησίας κατά τδ β' έξάμηνον τού π. έ
τους, καί παρέχουσι πιστήν εικόνα τοΰ εισαγωγι
κού καί έςαγωγικοΰ έμπορίου μετά τών ξένων έ- 
πικρατειών, τοΰ εισαγωγικού καί έξαγωγικοΰ έμ- 
μπορίου έντδς τής Ελλάδος ί τελούμενων διά τών 
λιαένων τοΰ Νοαοΰ Μαγνησίας καί διά τών αε- 
θοοιακών τελωνείων καί ύποτελωνείων) τής κα- 
πνοπαραγωγής τής Θεσσαλίας κατά τδ έτος 1905, 
τής κινήσεως τοΰ λιμένος Βώλου, ήτοι κατάπλου 
καί απόπλου τών ατμοκίνητων καί τών ιστιοφό
ρων κατά το έτος 1907 καί τέλος τής πεσούσης 
βροχής έν Θεσσαλία κατά το Γεωργικόν έτος 
1906 — 7.

Διά τδ έργου αύτό τοΰ Συλλόγου εϊπομεν καί 
άλλοτε τήν γνώμην μας. Είνε έκ τών ολίγων τά 
όποια δύναται νά παρουσιάση ή νεοελληνική φι
λοτιμία καί Φίλοπονία.

Κατά τήν Β' εξαμηνίαν τοϋ 1907 εΐσήχθησαν έκ 
τοϋ εξωτερικού Χιά τοϋ τελωνείου Βώλου 95 ειΧη εμ
πορευμάτων αξίας Χρχ. 16,097,607, έξήχθησαν Χέ είς 
τδ εξωτερικόν 41 ειΧη εμπορευμάτων άξίας Χραχμών 
13,653,6 8.

Κατά τδ αύτό χρονικόν Χιάστημα εΐσήχθησαν Χιά 
τών λιμένων τοϋ Χομοϋ Μαγνησίας έκ της λοιπής 
ΈλλάΧος 113 ειΧη έμπορευμάτων αξίας 7,354,345 
καί έξήχθησαν Χιά τοϋ αύτοΰ μέσου εϊς τήν λοιπήν 

ΈλλάΧα 121 ειΧη έμπορευμάτων αξίας 12,927,092, 
έπίσης έξήχθησαν Χιά τών μεθοριακών Τελωνείων καί 
Ύ)τελωνείων έμ.πορεύματα άξίας Χρχ. 631,296 καί 
εΐσήχθησαν Χιά τοϋ αύτοΰ τρόπου εμπορεύματα άξίας 
Χρχ. 1,048,785.

Έκ τών είσαχθέντων έμπορευμάτων έκ τοϋ εξωτερι
κού την πρωτίστην θέσιν κατέχει ό σίτος εξ ού είσήχθη- 
σαν 10,318,910 όκ. άξίας 3,995,666 Χρχ. Έκ τοϋ 
ποσοϋ αύτοΰ εΐσήχθησαν 7,790,650 όκάΧες έξ ’Αμε
ρικής 2,107,539 όκάΧ. έκ Βουλγαρίας καί 240,087 
όκ. μόνον έκ Ρωσσίας. Μετά τόν σίτον Χευτερεύουσαν 
θίσιν κατέχουν τά «κ χάλυβας είδη έξ ών εΐσήχθησαν 
714,22 όκ άξίας 1,107,042 Χρχ.Κατά σειράν κατόπιν 
σημειοϋνται ό καφφες μέ όκάΧας 299,143 αΐτινες 
εΐσήχθησαν έξ ’Ινδιών καί άξ’ας Χρχ.897,459,τά ακα
τέργαστα δέρματα μέ όκάΧας379,027άξίας Χρ758,094, 
τά έκ σίδηρον ει'δη με όκάΧας 612,371 άξίας Χραχ. 
734,845, τά βαμβακερά νφάσματα μέ όκ. 221,520 
άξίας Χρχ. 664,560, οί γαιάνθρακες τόννοι 12,673 
άξίας Χρχ. 633,650, η οικοδομική ξυλεία μέ όκ. 
6,148,514 άξίας Χρχ. 614,851, τά αγγειοπλαστικά 
και ξυλουργικά ει'δη μέ όκ.272,073 άξίας Χρ. 544,146, 
οί δημητριακοϊ καρποί μέ όκ. 1,957,769 άξίας Χρχ. 
489,442, η δρνζα μέ όκ. 696,349 άξίας Χρ. 487,444, 
η ζάκχαρις μέ όκ. 520.904 άξίας 364,632.

Έκ τών έξαχύέντων έμπορευμάτων την πρωτίστην 
θέσιν κατέχει ό καπνός είς φύλλα εξ ού έξήχθησαν οκ. 
3,280,176 άξίας Χρ. 8,200,440. Έξ αύτών είσήχθη- 
σαν είς Αίγυπτον 2,319,272 όκάΧες, εις ’Αφρικήν 
306,148 όκ. καί εις Αύστρίαν 304,768 όκάΧες. 
Μετά τόν καπνόν Χευτερεύουσαν θέσιν κατέχουν τά 
κουκούλια έξ ών έξήχθησαν 111,715 όκ. άξίας Χρ. 
1.675,725, έξ αύτών εΐσήχθησαν εις Ιταλίαν I 01,033 
όκάΧες. Κατά σειράν κατόπιν σημειοϋμεν τάς ελαίας 
μέ οκαΧας 2,585,1 12 άξίας Χρ. 1,034,044, τά έλαια 
μέ όκάΧας 614,323 άξίας Χρ. 874,052. Έκ τούτων 
εΐσήχθησαν εις ’Αμερικήν 610,495 όκ. έλαΰκι καί 
260 μόνον οκ. έλαιον, εις Αίγυπτον .>66,620 όκ. ε
λαία·. καί 29,371 όκ. έλαιον, είς Τουρκίαν 540,035 
όκ. έλαΐαι καί ■ 285,800 όκ. έλαιον, είς Ρωσσίαν 
294,078 όκ. έλαΐαι καί ούΧεμία έλαιον, είς Γαλ
λίαν 284,8000 όκ. έλαΐαι καί 7,000 έλαιον. Κατό
πιν τά ακατέργαστα δέρματα μέ όκάΧας 201,367 ά
ξίας Χρ. 402,734, τό γ^ρώμιον με τόντονς 9,290 ά
ξίας Χρ. 276,000, αί νωπαί δπώραι υ.έ όχ. 783,535, 
άξίας Χρ. 235,060, τό πνρηνέλαιον 193,400 όκ. ά
ξίας Χρ. 193,400.

Έκ τών είσαχθένταιν έκ τοϋ έσωτερικοϋ Χιά του 
Τελωνείου Βώλου καί τών λοιπών Ύ)τελωνείων τοϋ 
νομοϋ Μαγνησίας πρωτίστην θέσιν κατέχουν τά βαμ
βακερά νφάσματα άξίας Χρ. 619,470 (αί όκάΧες Χέν 
άναγράφονται), κατά σειράν όέ <5 καπνός εϊς φύλλα 
μέ όχ. 940,628 άξίας Χρ. 601,820, τό οίνόπνεμα 
μέ όχ. 348,268 άξίας Χρ. 522,402, οί έλαιοπνρήνες 
μέ όκ. 1,121,000 άξίας Χρ. 5 ι4,450, τά νήματα ίν 
γένει άξίας Χρ. 435,251, οί οίνοι έν γένει άξίας Χρ. 
4 0,133, οί σάπωνες άξίας 355,671, τά μάλλινα 
νφάσματα άξίας Χρ. 340,633.

Έκ τών έξαγθέντων είς τήν λοιπήν ΈλλάΧα Χιά 
τών αύτών λιμένων πρωτίστην θέσιν κατέχουν τά ά
λευρα μέ όκάΧας 8,*Ό3,579 άξίας Χρ. 3.484,610 
κατά σειράν Χέ οί βούβαλοι, βόες, άγελάδες καί μό

σχοι μέ κομ.μάτια 10,563 άξίας Χρ. 2,112,600, τά 
αιγοπρόβατα μέ κομ.μάτια 119,091 άξίας Χραχμών 
1,786,365, ό τυρός έν γένει μέ όκάΧας 343,274 ά
ξίας Χρ. 514,911, ό σίτος μ.έ όκάΧ. 1,619,704 άξίας 
γρ. 485," 1 1, τά δέρματα κατειργασμένα μέ όκάΧας 
55,332 άξια: Χρ. 4 42,656, τό βοντνρον μέ όκάΧας 
118,712 άξίας Χρ. 415,492.

Έκ τών είσαχθέντων Χιά τών μεθοριακών Τελω
νείων καί Ύ)τελωνείων πρωτεΰουσι τά αιγοπρόβατα 
άξίας Χρ. 339,945 καί κατόπιν αύτών οί βούβαλοι 
κτλ. άξίας Χρ. 260,600, οί ίπποι κτλ. άξίας Χραχ
μών 200,600. Έκ τών έξαχθέντανν Χιά τών αύτών . 
μερών τήν πρωτίστην θέσιν κατέχουν ζώα μεγάλα καί 
μικρά άξ’ας Χρ. 359,160.

Ή Στατική τής καπνοπαραγωγής είνε λεπτομε- 
ρεστάτη. Άναπαριστα τήν καπνοπαραγωγην 37 1 χω
ρίων τής Θεσσαλίας ήτις άνέρχεται είς 3,673,133 
όκάΧας.

Ή κίνησις τοϋ λιμένος Βώλου έσημείωσε κατάπλ,ους 
καί άπόπλους 1260 άτμ.οκινήτων πλοίων, τόννων 
519,360. Έπίσης έσημείωσε κατάπλους 294 ιστιοφό
ρων ύπό φορτίον τόννων 26,672, καί 885 ιστιοφόρων 
ύπό έρμα, τόννων 7,767 καί άπόπλους 1,149 ιστιοφό
ρων ύπό οορτίον, τόννων 14,103 καί 1034 ιστιοφόρων 
ύπό έρμα, τόννων 20,0 44. Έκ τών άτμοκινήτων 
1135, τόννων 344,51 1, έφερον τήν Ελληνικήν Ση
μαίαν. 82, τόννων 1 10,432, έφερον τήν Αύστριακην 
Σημαίαν, 2 1, τόννων 35,434 την Αγγλικήν Σημαίαν 
καί κατά σειράν κατόπιν 9 τήν Γερμανικήν, 5 την 
Βελγικήν, 3 τήν Ιταλικήν, 2 τήν ΌλλανΧικήν καί 
άνά 1 έφερον τήν Νορβηγικήν, Γαλλικήν καί ’Οθω

μανικήν.
Έκ τών ιστιοφόρων κατέπλευσαν 1967 τόννων 

29,84 4 φέροντα τήν Ελληνικήν Σημαίαν, 207 τόν
νων 4346, φέροντα τήν ’Οθωμανικήν, 3 τόννων 6, φέ
ροντα τήν Σαμιακήν καί 2 τόννων 243 μέ Ιταλι
κήν Σημαίαν.

τ:

ΑΠΟ TMIST ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΤιΖΓΈίΝΟΣ:

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ό Μάρτιος έχει άρκετά γεγονότα άξια 
αναγραφής κατά τήν τριακονταήμερον ζωήν 
του. Ίδια ή πρώτη του ημέρα δέν ήτο διά τάς 
’Αθήνας ημέρα συνήθης. ΊΊτο βροχερά είνε άλη- 
θές, δπως ήσαν καί θά είνε, πολλαι άλλαι ήμέραι 
τοϋ έτους. Ούδέν πολιτικόν ή κοινωνικόν γεγονός 
έξ έκείνων τά όποια συνταράσσουν έσημειώθη. Ό 
στρατός καί τό ναυτικόν δέν έξανέστη κατ’ ούδε- 
νός. Τό Πανεπιστήμιον δέν έθορύβησεν. Ή έκ- 
κλησία δέν έταράχθη. Καί έν τούτοις ή συνείδη- 
σις τής κοινωνίας κατά τήν ημέραν έκείνην εύρί- 
σκετο έν σάλω. Κάτι τι έπίεζε τά στήθη τών ’Α
θηναίων. Δέος συνείχε πάντας. Στενοχώρια έξε- 
δηλοΰτο παρ’ όλων. Κάτι τι άόριστον, μία άγω- 
νία, μία άνησυχία έδέσποζε παντού. "Οτι αισθάνε
ται μία πόλις δταν άπροόπτως ένσκήπτουν τά με
γάλα γεγονότα. Όταν άπέθανεν ό Τρικούπηςέν
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τή ξένη, όταν άπροόπτως έφονεύθη ό Δηλη- 
γιάννης. Όταν τήν έποχήν έκείνην τοϋ Εύαγ- 
γελικών ή τών Όρεστειακών καθείς ήλλασσε τδν 
δρόμον του διά νά μήν εύρεθή πρδ κινδύνων 
Κάτι τι παρόμοιον συνέβαινεν καί τήν ημέραν έ
κείνην,άδριστον, άπροσδιόριστον, άσαφέ' ··“’ “ 
ποαγματικδν καί άναμφιοόήτητον. Τί 
λοιπόν ; 'Απλούστατα έπρόκειτο περί 
έράνου, αί κυρίαι εΤχον καταλάβη τάς

τει καί αύτό, ότι έπμαγματοποίησαν έως τώρα όλα 
τά πεπολιτισμένα κράτη, τά όποια άποβλέπουν 
είς τήν καθ’ όλου πρόοδον τής χώρας.

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ιόριστον, άβαφές, και όμως 
συνέβαινε 

τοϋ λαϊκού 
...... ..., .οδούς έτοι

μοι εις έφοδον κατά των Οηλακίων τών ανύποπτων 
κατ’ άρχάς διαβατών καί ό .κίνδυνος οστις έπρό- 

.βαλλεν άπειλητικδς άνά πασαν γωνίαν, καί άνά 
πασαν διασταύρωσιν τών οδών έφερε σχεδόν 
εις γενικήν άναστάτωσιν τήν πόλιν. Σχέδια κα- 
τηρτίζοντο πώς νά διέλθη τις ώρισμένα μέρη ινα 
άποφΰγη τήν συνάντησιν, έργασίαι μή έπείγου- 
σαι άνεβλήθησαν, ψώνια άφέθησαν διά τήν άλλην 
ημέραν, οί περίπατοι, ήρημώθησαν, καί οί μετα- 
οαίνοντες είς τά γραφεϊά των ήλλαζον τήν οδόν 
των καί έφθανον διά περιστροφών είς αύτά.

Εν τούτοις αί κυρίαι νικήτριαι άφήρεσαν άπδ 
τά Θηλάκια τών ’Αθηναίων περί τάς τριάκοντα 
χιλιάδας δραχμών. Αλλά καί κατόπιν τούτου δέν 
διεκόπη ό σάλος. Οί πλούσιοι παρεπονοϋντο ότι 
παρ’ αύτών άξιοϋν μεγάλα ποσά, ένώ ό έρανος 
είνε λαϊκός; καί οί λαϊκοί παρεπονοϋντο ότι διά 
τάς θυσίας αύτάς δέδοται είς τούς πλουσίους νά 
καταφεύγουν καί νά μή ισχναίνουν έπί πλέον τά 
βαλάντια τών βιοπαλαιστών. Γενική άναστάτωσις. 
Όλοι παρεπονοϋντο καθ’ όλων.

Καί ένώ αί Άθήναι τδν μήνα αύτόν ύφίσταντο 
τάς διαφόρους αύτάς συγκινήσεις, ή Κέρκυρα διήρ- 
χετο καί έκείνη βίον συγκινήσεων καί προσδοκιών 
μέ τήν άναγγελίαν τής άψίέεως έκεϊ τοϋ Αύτο-
κρατορικοϋ ζεύγους τής Γεομανίας.

Ό Κάΐζ ερ πρόκειται νά διέλθη χρόνον τινα είς 
τδ μαγευτικόν άνάκτορόν του τδ «Άχίλλειον» καί 
τούτο συγκινεϊ όλους τούς Κερκυραίους καί άνα- 
στατώνει όλας τάς Κερκυραίας καί προετοιμά
ζονται όλοι διά τήν ύποδοχήν του. Καί ό Αύτο- 
κράτωρ φθάνει. Καί ή Αύτοκράτειρα παρακολουθεί 
μέ συγκίνησιν τδν ένθουσιασμδν τοϋ πλήθους, καί 
ή αύτοκρατορική πριγκήπισσα εύχαριστεϊ μέ τδ μει
δίαμά της, καί δέχεται μέ προσήνειαν τά άνθη τά 
όποια τής προσφέρει τής Κερκύρας ό λαός.

Καί έπειδή ό μήν αύτδς ήρχισε μέ γυναικείαν 
δράσιν,δέν ήτο δυνατόν παρά καί μέ γυναικείαν δρά- 
σιν νά τελείωση τάς τελευταίας ιδία ήλιολούστους 
ήμέρας του. Είς τδ έπί τής όδοϋ Σταδίου άνθοπω- 
λεϊον τοϋ κ.Τσούτσου ό Σύλλογος «Πρόοδος» ά- 
νοίγει τήν έκθεσιν τών γυναικείων έργων, χειροτε
χνημάτων και λοιπών, ένώ είς τήν Ελληνικήν 
Βουλήν γίνεται πλέον νόμος τοϋ Κράτους ή έργα- 
σία τής γυναικός, άψοϋ ψηφίζεται τδ νομοσχέδιου 
τό όποιον εξασφαλίζει είς τδν γυναικεΤον κόσμον 
τών τηλεφωνητριών τάς θέσεις.

Τούτο εϊνε βεόαίως ό μεγαλείτερος θρίαμβος 
τής γυναικείας έργασίας, τής γυναικείας προόδου 
καί δράσεως, άφού τδ επίσημον Κράτος άναγνω- 
ρίζει σήμερον έν αύτή όλα τά στοιχεία, καί όλην 
τήν ζέσιν καί όλην τήν θέλησιν διά νά τδ έξυπη- 
ρετήση καί έκείνη, έν ω συγχρόνως αύτη έπωφελεϊ- 
ται άπό ένα έπί πλέον στάδιον καί άπδ μίαν μεγα- 
λειτέρα άκτΤνα δράσεως καί ένεργείας καί έντιμου 
έργασίας.

Βεόαίως ή Έλληνίς δέν θά έργασθή τδ πρώτον 
άφ’ ής θά λάβ.η μίαν θέσιν τηλεφωνήτριας. Είρ— 
γάζετο πρό πολλοΰ θά έργάζεται πάντοτε. Τδ 
«πρδ πολλοΰ» αύτό δύνασθε νά τδ ευρητε είς τδν 
βίον τής άγρότιδος ήάπς παρά τδ πλευρδν τοϋ άν- 
δρδς τδν βοηθεϊ είς όλας τάς έργασίας είς τάς ό
ποιας έκεϊνος καταγίνεται. Καί πολλάκις τδν ύπερ- 
τερεϊ είς αύτάς. Τδ«πάντοτε»δέ είναι εύτύχημα ότι 
τδένισχύει σήμερον αύτό τδ νομοθετικόν σώμα τού 
Έθνους καί στρέφει καί πρδς τάς Έλληνίδας πα
τρικόν βλέμμα στοργής καί προστασίας, καί πράτ

Έάν έκρίναμεν μέ τάς λέξεις αύτάς μόνον τήν 
ζωήν τοϋ έκλιπόντος μηνάς, θά ύπεπίπτομεν είς 
μίαν παράλειψιν.Διότι μέσω όλων αύτών δέν πρέπει 
νά παραλείψωμεν καί μίαν έξέγερσιν, μίαν διαμαρ
τυρίαν δικαίαν ή όποια έλαβε χώραν έκ μέρους 
τών άμπελοκτημόνων, διά τήν έν Έλλάδι διάδοσιν 
τοϋ Ζύθου.

Ό πρόεδρος τής «Ένώσεως» τούτων κ. Άλέξ. 
Καμπάς, προεκάλεσε παοαστάσεις παοά τή Κυβερ
νήσει όπως ληφθή πρόνοια καί προστατευθή, 
κατά τδ δυνατόν, καί ή τόσον προοδεύουσα — μεθ’ 
όλον τδν παραγκωνισμόν της — μεγάλη παρα
γωγή οίνων έν τή χώρα. Τούτο όμως ήρκεσε διά 
νά προκληθή έπίθεσις διά τοϋ τύπου, έκ μέρους 
τών ενδιαφερομένων ύπέο τοϋ Ζύθου κατά τών 
τοιούτων ένεργειών τών άμπελοκτημόνων. Έν 
τούτοις ό πρόεδρος αύτών δέν έσκέφθη νά κατέλθη 
είς προσωπικός άντεγκλήσεις, άφού δέν έζήτέι άλλο 
ή να απόδειξη τά αύταπόδεικτα.

Τούτου ένεκεν, οί σύνδεσμοι τών οίνοπαντο- 
πωλών ’Αθηνών καί Πειραιώς, άπηύθυναν εύχαρι- 
στήριον έγγραφον πρδς τδν πρόεδρον τής Ένώ
σεως, διότι έσχε πάντοτε τήν πρωτοβουλίαν νά 
μεριμνά ύπέρ τής προστασίας τοϋ έγχωρίου προϊ
όντος καί ύπεσχέθησαν νά ύποστηρίξωσι καί έκεϊνοι 
διά παντός μέσου τάς πρσοπαθείας τής Ένώσεως 
άψοϋ άλλως τε εϊνε πλέον άναμφισβήτητον, ότι 
όλα τά πεπολιτισμένα κράτη ώς πρώτον αύτών μέ- 
λημα έχουσι τήν προστασίαν καί ύποστήριξιν τής 
έγχωρίου βιομηχανίας.

Καί προκειμένου περί τών έλληνικών οίνων δέν 
πρέπει νά άποσιωπήσωμεν καί νά μή έέάρωμεν τήν 
άποτελεσματικήν ένέργειαν τοϋ Γεν. Προξένου 
κ. Κυμπρίτου δστις κατώρθωσεν τήν άτελή εισα
γωγήν έν Ελβετία τών έλληνικών μας οίνων.

Αύτδς εϊνε ό άπολογισμδς έν δλίγοις τοϋ έκλι
πόντος μηνός. ’Απολογισμός εύχάριστος, έάν δέν 
ύπήρχε τδ έγκλημα τής 2ας Μαρτίου, έγκλημα 
τδ όποιον συνετάραξεν σφόδρα τήν κοινωνίαν τών 
Αθηνών, άπδ τάς μυστηριώδεις ιδία καί τιτλο- 

φόρους περιγραφάς τοϋ ύπερβολικοϋ έν πολλοΐς 
’Αθηναϊκού τύπού. Ε Ζ·

Ή ύπδ τήν 'Γψηλήν Προστασίαν τής Α. Με 
γαλειο'τητος τοΰ Βασιλέως Κεντρική Σηροτροφική 
'Εταιρία έξακολουΟεϊ έργαζομένη πάντοτε προς 

διάδοσιν τής
Κεντρική Σηροτροφικιι πλουτοφορου Ση- 

Έταιρία ροτροφίας καθ’
άπασαν τήν Ελ

λάδα.Κατά χιλιάδας όιανέμοντες τά μωρεο'δενδρα 
έν άφθονία δέ ό βομβυκόσπορος και μ,ωρεο'σποοος 
έκ τοΰ όποιου έχουσι παραχθή πολλαί χιλιάδες 
μωρεοδένδρων. Μόνον έξ έκείνων, άτινα ό Γεωπόνος 
τής Κεντρικής Σηροτροφικής Εταιρείας κ. Κ. 
Κουμανιώτης διένειμεν ίδιοχείρως κατά τδ πα
ρελθόν έτος ίδρύων σπορεία παρήχθησαν περί τάς 
20 χιλιάδας δένδρων ώς μαρτυρεί τδ είς τδ χω- 
ρίον Αμαρουσίου μωρεοσπορεϊον καί δή έν 
τή δημοτική σχολή, δπου έφύτρωσαν περί 
τάς 10 χιλιάδας δενδρυλλίων. Οί Γεωπόνοι τής 
Εταιρείας ήρξαντο περιοδεύοντες καί διδάσκοντες 
τδν τρόπον τής έκτροφής. Τελευταίως έστάλησαν 
μωρεόδενδρα δωρεάν λίαν άνεπτυγμένα είς τά 
εξής μέρη :

Σπέτσας 300, Τρίπολιν 100, Λαγκάδια 300, 
Άλιβέριον 200, "Υδρα 300, Κουκουβάουνες 200, 
Τήνος 1000, Κέα 500, Έλευσίς 500, Κριεκού- 
κιον GO, Λεύκάς 500, Κρανίδιον 300, Αθήνας 
1,100, Πόρος 200, Μεσολόγγιον 400.

φ
Σμήνος εργατών καί ζωγράφων ρεκλαμών καί επι

γραφών, είργάζοντο εσχάτως έν τή μεγάλη Δτοά τών
Μηχανών τών 11α-

ΊΙ Γεωργική έκθεόις ρισίων, έν ή πρό- 
τών Παρκίίων κειται νά τελεσθή ή 

έτησία γενική Έκ- 
θεσις .τών γεωργικών προϊόντων καί παντός αντικειμέ
νου σχετιζομένου πρός τήν Γεωργίαν τής Γαλλίας.

Ή έκθεσις αΰτη θά εϊνε έφέτος σπουδαιότερα ή 
κατά τά παρελθόντα έτη. Έφέτος θά εϊνε 150 ή 
200 κεφαλαί μεγάλων ζώων καί περί τάς 100 ομά
δες πτηνών ζώντων, περισσότεραι ή κατά τό τελευ- 

ταΐον έτος.
Ή Στοά τών Μηχανών θά περιλάβη 2,880 βόας 

πρόβατα καί χοίρους 1,551 ομάδας ζώντων πτηνών 
καί 78 ποιμ-ενικούς κύνας.

Ό άριθμός τών εκθετών γεωργικών μ-ηχανών παρί- 
σταται έπίσης ηύςημένος κατά 150. Ή τοποθίτη- 
σις τών μ-ηχανών παρουσίασε δυσκολίας τινάς, διότι 
έφέτος διατίθεται προς τοΰτο χώρος μικρότερος τοΰ 
συνήθους.

Σ. Ε. Καί ή ήμετέρα Γεωργική εταιρία δέν 
προετοίμασεν ίσως άκόμη τά περί μιας έκθέσεως 
τόσον χρησίμου καί τόσον μετά ανυπομονησίας 
άναμενομένης παρά τών γεωργικών τής Ελλάδος 
πληθυσμών.

Άλλ’ ούτε καν εύηρεστήθη νά τιμήση δΓ

άπαντήσεως τούς έν τή ‘Ελλην. Έπιθεωοήσει γρά- 
ψαντας σχετικώς πρδς τήν μέχρι τοΰδε δράσιν 
αυτής, ή τουλάχιστον νά δημοσιεύση ισολογισμούς 
καί λογοδοσίας τών παρ’ αύτής πεπραγμένων έπί 
σειράν έτών καθυστερήσασα ούτως άδικαιολογή- 
τως.

Έλαβε μόνον τήν καλοσύνην ή Διεύθυνσις, νά 
άπευθύνη προφορικώς παράπονα καί διαμαρτυρίας, 
εις φίλον τής Έλλην. Έπιθεωρήσεως, δι’ οσα 
περί αυτής έγράφησαν παρά συνεργατών.

Τά παράπονα ταΰτα, διετυπώθησαν έπί λέξει 
ώς έξης « άφ’ ής ή Γεωργική 'Εταιρία ελαβε τδ 
κληροδότημα Σεβαστοποΰλου δλοι μας επετέΰη - 
ααν διά. νά φάγουν και αυτοί εξ αύτοΰ. . .»

Οί φόβοι τών Διευθυνόντων δέν είνε καί τόσον 
άβάσιμοι άφοΰ οί περί Γεωρ. Εταιρίας γράψαντες 
καί μέλλοντες νά γράψωσιν, άξιότιμοι συνεργάται 
ήμών, κατατρνχονται νπδ της «Αχάτης πε
νίας !

•Φ·
Ό γνωστός Άγγλος Ναύαρχγ ς κ. John Hext περιο

δειών έπεσκέφθη πρό τινων ημερών τάς Αθήνας καί 
έξεδήλωσεν είς φίλον τής « Έλλην. Έπιθεωρήσεως θαυ

μασμόν διά τήν έν γένει
Τδ Ναντικόν jiac πρόοδον τής χώρας μας. 

Ένθαρρυνθεντες έκ τούτου 
ήθελήσαμεν τή εΰγενεΐ μεσολαβήσει τοΰ κοινοΰ φίλου, 
νά έχωμεν τήν γνώμην αύτοΰ έπί τοΰ ζητήματος τής 
μελετωμένης όργανώσεως καί συμπληρώσεως διά νέων 
πολεμικών σκαφών τοΰ στόλου ήμ.ών.

Ό εύγενής ξένος έδυσκολεύθη πολύ νά έκφέρη ιδίαν 
περί τούτου γνώμην, παρακληθείς όμως θερμότερον 
εύηρεστήθη νά δηλώση άνεπιφυλάκτως οτι ή πρόσκτη- 
σις καί συμπλήρωσις τών στόλων τών μικρών εθνών,διά 
μεγάλων θωρηκτών εϊνε άσυμβίβαστος πρός τούς χρη
ματικούς πόρους καί τάς μεγάλας δαπάνας αί.δποΐαι 
άπαιτοΰνται διά τήν συντήρησιν αύτών.

’Ιδίως δέ διά τήν Ελλάδα, είπεν,δτι ή πλέον πρα
κτική καί διά πολλούς λόγονς έπιβαλλομένη άπόφασις 
είνε ή συμπλήρωσις τοΰ στόλοο δι ’ υποβρυχίων σκα
φών. Είς παρομοίαν δέ συμπλήρωσιν φρονεί, δτι καί 
πολλά, κατά την πεποίθησίν του, έκ τών μεγάλων 
ναυτικών Κρατών θά προβώσι συν τώ χρόνω.

Φ
Είς τό άνθοπωλεΐον τοΰ κ. Τσούτσου έν τή όδώ 

Σταδίου, έγίνοντο τή 21 τοΰ μηνός Μαρτίου τά εγκαί
νια τοΰ Συλλόγου «ΙΙρόοδος». Είς προηγούμενων τεύ

χος έγράψαμεν 
Τά εγκαίνια τον Σύλλογον περί τοΰ σκοπού 

τών Κνριών «ΙΙρόοόος» τοΰκαλούαύτοΰ 
Συλλόγου δστις 

έχει ώς θετικήν βάσιν την έμψύχωσιν τής γυναικείας 
έργασίας. Ή κ. Άννα Παπαδοπούλου βοηθουμένη άπό 
τάς συμβούλους τοΰ Συλλόγου Κας Κας Ποταμιάνου, 
Λάμπρου, Πιερράκου, Μελά, Δας Λάμπρου καί άλλας 
έτακτοποίησεν είς τήν αίθουσαν τοΰ ανθοπωλείου τόν 
πλούσιον άμητόν τών εργόχειρων τά όποια χείρες φιλό
πονοι είργάσθησαν, χεΐρες άβραί κατεσκεύασαν, χεΐρες 
έργατικαί έφερον είς πέρας.
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"Ο,τι ώραϊον, δ,τι εκλεκτόν, δ,τι λεπτόν τό εύρί- 
σκετε έκεΐ. Δαντέλλες τής Ζακύνθου, Λίγίου καί Κε
φαλληνίας. Κρητικά εργόχειρα. Χειροτεχνήματα τών 
γυναικείων φυλακών, καί τού ’Ορφανοτροφείου Χατζη
κυριάκου τού ΙΙειραιώς. ’Εκείνο όμως το όποιον κινεί 
έπί πλέον τον θαυμασμόν είνε τά έργα της κυρίας 
Γιαβάνου. Ή Σουηδίς Κυρία οιά παιδαγωγικού καί 
Σουηδικού συστήματος διδάσκει είς μικρά παιδάκια 
νά κατασκευάζουν διάφορα έργα άπό ροκανίδια, χάρ
την, ορείχαλκον και ςύλον. Και εινε όντως θαυμαστά 
νά βλέπη τίς τά ωραιότατα αύτά έργα, τά προκα- 
λοΰντα την προσοχήν, καί νά σκέπτεται ότι τά κατε- 
σκεόασαν μικρά παιδικά χεράκια, καί μέ τόσην εντέ
λειαν.

'Ως συμπλήρωμα δέ της ώραίας έκθέσεως τών γυ
ναικείων αύτών έργων ύπάρχουν σύκα Μεσσηνίας κομ
πόστα, καί γλυκίσματα έκ σταφιδίνης.

"Εκπληξιν προξενιών τά εκ Σκοπέλου αρχαϊκά καί 
ποικιλότατα άγγεϊα, ώς καί τά πήλινα τοιαύτα τής 
Κας Πιεροάκου. Θερμά συγχαρητήρια είς την Καν 
I Ιαπαδοπούλου ή οποία επραγματοποίησε την θαυμα- 
σίαν αύτήν ιδέαν τής εργασίας τής γυναικός.

------- <0 —

ΠΜΙΙΠΜ ΚΙΙΒίΙί ΤΟϊ ΜΗΚΟΣ
Ή καλλιτεχνική και μουσική κίνησις τοΰ μηνός τούτου 

ύπήρξε ποικιλωτάτη.
Είς τό Ώδεΐον ’Αθηνών ό κ· A. Zongobardi καθηγητής 

τών πιάνων τοΰ Ωδείου Πειραιώς, εδωκεν μουσικήν συναυ
λίαν.

*

Ό κ. Λελσάρ, ό Γάλλος καλλιτέχνης, έδωχε σειράν 
παραστάσεων είς τό Βασιλικόν θέατρον.

*

Εις τό «Δημοτικόν» έδόθη έσπερίς ύπέρ τοΰ ’Οφθαλμια
τρείου. Ή έσπερίς λόγω συρροής ύπήρξεν έπιτυχεστάτη 
όσον ατυχέστατη είς την διοργάνωσιν τοΰ προγράμματος 
αυτής.

Ό κ. καί ή κ. Χωραφα εδωκαν έπιτυχή συναυλίαν είς 
τό Ώδεϊον ’Αθηνών.

★

Ό Φλώριζελ δ νεαρός τετραχορδιστής, τόν δποΐον καί 
άλλοτε έθαύμασαν καί έχειροκρότησαν αί Άθήναι, εδωκε 
πρώτης τάξεως συναυλίαν είς τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου. Τόν 
ξένον καλλιτέχνην έκάλεσαν και είς τά ’Ανάκτορα καί ή 
Βασιλική Οικογένεια καί περιέβαλον αύτόν μέ πολλαπλάς 
περιποιήσεις-

Είς τό Βασιλικόν θέατρον, δ Μουνέ Σουλύ, ήρχισε τάς 
παραστάσεις του, μέ τόν Άμλέτον τοΰ Σαίξσπηο καί ύ
πήρξεν δπως πάντοτε απαράμιλλος είς κάθε έργον τό δποΐον 
έδίδαξεν από τής 'Ελληνικής σκηνής.

Είς τό Βασιλικόν έδόθη ή «Θεοδώρα» ιστορικόν δράμα 
τοΰ κ· Γ. Τσοκοπούλου.

Είς τόν «Παρνασσόν» έδόθη φιλολογική έορτή ύπέρ τοΰ 
κ. Παπαδιαμάντη, εινε δ’ εΰχάριστον δτι δ κόσμος τών 
λογιών καί έκλεκτή μερίς τής κοινωνίας περιέβαλε μέ 
στοργήν καί φροντίδας τήν πνευματικήν αύτήν εορτήν. "Ας 
έλπίσωμεν δτι αί φροντίδες καί ή στοργή αύτή θά έπεκτα- 
θώσι καί μέχρι τών έργων τοΰ έκλεκτοΰ μας διηγηματο- 
γράφου.

ΕΛΛΠΝΙΚΙΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Συνεκροτήθη κατά τόν παρελθόντα μήνα Δ/βριον ή 

πρώτη έτησία συνέλευσις. Ό Πρόεδρος αύτή; κ. Π· Μερ- 
λόπουλος άνέγνωσεν έκθεσιν τών από τής συστασεως τής 
έταιρείας πεπραγμένων.

Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» εύχεται ύπέρ τής προκο
πής καί προόδου αύτής.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ύπό τοΰ ίερέως τής Βασ. Οικογένειας αρχιμανδρίτου 

κ. Τιμοθέου ’Αναστασίου έδημοσιεύθη θρησκευτική συγ
γραφή ύπό τόν τίτλον «Ή θεία Κοινωνία». Τό εργον 
τοϋτο δέον νά προκαλέση τήν προσοχήν καί έκτίμησιν 
δια τας ωφελίμους θρησκευτικάς ιδέας άς αναπτύσσει.

— Ε’ις ίδιον κομψοτυπωαένον τεΰχος έξεδόθη ή μελέτη 
τής κ. Άλικης Π. Δρακούλη ή φέρουσα τόν τίτλον «Ή 
Δκιιτιιτική μεταρρύΟμιΣις». Είνε άνατύπωσις έκ τοΰ 
εν ’Οξφόρδη έκδιδομένου περισπούδαστου περιοδικού του 
κ. Π. Δρακούλη. Συνιστώμεν έκθύμως τήν ανάγνωσιν τής 
μελέτης ταύτης, ήτις άποκαλύπτει ήμΐν τήν βαθύτητα τών 
γνώσεων τής κ. Δρακούλη καί τόν εύγενή καί ύψηλόν αυ
τής πόθον πρός καλλιτέρευσιν τών όρων τοΰ βίου έπι τή 
βάσει τής διαιτητικής μεταρρυθμίσεως. Πωλείται εις τό 
Βιβλιοπωλείο» τής Εστίας 1/2 φρ. χρ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΡΕΥΝΑ. Έξεδόθη τό τεΰχος τοΰ ’Απριλίου. Περιεχό

μενα αύτοΰ είνε τά έξής ;
’Εντυπώσεις τοΰ μηνός.—Γυναίκες Δήμαρχοι καί δημο

τικά! σύμβουλοι·—Τό μέλλον τής Βουλγαρίας. — Ή πρόο
δος τοΰ σοσιαλισμού.—Τό εργον τής Γαλλικής επαναστά- 
σεως.—Έγκληματικότης.— ’Αγαθοί δαίμονες και άνακτες 
ανδρών.—Τό δράμα τής Λισαβώνος.—Λύσεις τοΰ Κ αιώ- 
νος.— ’Ανθρωπισμός ; Αί γενικά! άρχαί καί ή ιστορία αύτοΰ. 
Ύπό Η. S. Sall.— Μεγάλοι έθνεγέρται. Ύπό τοΰ δουκός 
Λίττα.—Νιτροβακτηρίνη.

Τίμημα εγγραφής : ’Οκτώ Σελήνια, ήτοι δέκα φράγκα 
κατ’ έτος·

ώεύθυνσις : Director, Ε r e ν n a, Gethosyne, Tackley 
Place, Oxford.

THE ELLENIC HERALD.—Μηνιαΐον Περιοδικόν πολι
τικόν καί φιλολογικόν. Άφιερωμένον είς τα 'Ελληνικά 
συμφέροντα·

Είς τό τεΰχος τοΰ Φεβρουαρίου,έκτός τής άλλης οοβαρας 
ύλης, δημοσιεύει καί ιστορικήν μελέτην αξίαν λόγου περί 
τών Ελληνικών αποικιών εν Άγγλίοι.

Δ Η Λ Ω Σ I Σ

"Ενεκα έλλείίτως χώρου άναβάλλεται ίι Συνέ
χεια τής «Μ ο ν α χ ή ς» τής "Υγιεινής» τής 
ίΣτορικωτάτης καί Σοβαρας μελέτης τοίι κ. Χω- 
ματιανοίί καί αί «ΉΟικαίΎποχρεώΣεις» 
των Διοικητών τών Λόχων τοί? κ. Κλαυδιανοί.

ΑΑΑΗΛΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Σπ. Μπιλετ· Ζάκυνθον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύ- 

χαριστοΰμεν διά τάς καλάς σας διαθέσεις.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΡΙΕΡΗΣ
’Ιατρός παθήσεως στόματος καί όδόντων διπλω

ματούχος τής Σχολής τών Παρισίων (Fcole Den- 
taire de Paris), δέχεται έντή Κλινική αυτού ο
δός Φειδίου άριθ.8Ακαθ’έκάστην πλήν τής Κυριακής.

'Ωραι έπισκέψεως 9—12 π. μ. καί 3 — 6 μ. μ.
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ΓΚΑΤ & ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΡΑΠΤΑΙ

ΔιαΣτ. τών οδών Σταδίου καί ίίοιιιΣηατοκοπεϊου

Τό ραφεϊον τούτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή καί 
απαράμιλλος κομψότης, έξ ού και ή καλλίτερα πελα
τείαν τών ’Αθηνών, τιμά! λογικαί προθυμία και πολ
λή ευσυνειδησία έξ ού και ή κατάκτησις όλων τών 

κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών.
ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ

ΔιαΣτ. οδών Σταδίου καί ΝομιΣιιατοκοπείου άρ. ι

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
0IK0I0MHIIM9II Μ ΚΙΙ IIWN ΑΟΚΒΝ

ΠΕΤΡ· ΚΑΙ ΚΩΝΣΤ· Α· ΚΟΣΜΗ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ '

Πλατεία Δημαρχείου Σταθ.Σιδηρ. Π.Π.Α '

’Αριθμός Τηλεφώνου ‘Αθηνών 250.— Πειραιώς 143.

ΤΙΪΛΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤ0Ι_Ζ7ΝΑΓΩΝΙΣΜ0Τ
Μεγάλη αποθήκη Σιδηρών δοκών, τάι- 

ρέντων, πλακών Μελίτης, είωλήνων έν 
γένει,λεκανών άπο^ωρητηρίων,τον^λων, 
πλακών έκ τάιρέντον Μωσαϊκών, Θηρα

ϊκής γης κτλ.
Έκτελοΰνται ταχέως παραγγελίαι οίουδήποτε πο

σού σιδηρών δοκών, Σισηροδρόμων (Rails) Στηλών- 
Γεφυρών, Στεγών, χαλύβδινων Ουρών (ρολών) Σω, 
λήνων υδραγωγών 5 καί 15 ατμοσφαιρών καί σι- 

μέντων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

50 Ο I Κ Ο Ν Ο Μ I Α 
επί τής καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος

παρακαταθήκη παρά τοϊς γενικοϊς άντιπροσώποις 

Α- Δ- ΖΑΧΑΡΙΘΥ & Σ’” 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-'Οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 2 7-ΑΘΗΝΑΙ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΊΈΙΟΝ
IVT. ΧΥΜΟΥ

Έν 'Οδώ ΙΙατηΟίων άριθ. 1 3
Πλούσιον είς ποικιλίαν εκλεκτών ειδών τής ζαχαροπλα- 

κής καί δυνάμενον ν’ άνταποκριθή καί είς τάς πλέον δυ- 
”ολωτέράς παιτήσεις. Έκλεκτικότης ύλικών, πρόθυμος 
ύπηρεσία ταχύτης περί τήν έκτέλεσιν τών παραγγε
λιών καί τιμαί λογικαί. Δοκιμάσατε διά νά πεισθήτε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
W ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ
™ ΛΕΞΙΚΑ

ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ · Έλληνογαλ- /X
λινόν μικρόν σελ. f,|8 Δρ. 3·2Ο !■

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ. Λεξικόν της Λ
•Ελληνικές γλώσσης καί τών κυρέ- Λ
ων ονομάτων σελ. 1789 Δρ·22·— /ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ. Λεξικόν Έλ-, //
ληνογαλλικόν εις 8ον Δρ. ι\

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ. Λέξικόν Γαλ- \
λοελληνικόν είς 8®ν Δρ. \

ΓΙΑΝΝΑΡΗ Α. Χίον Λεξικόν τής Έλλη- /
νίκης γλώσσης είς 2 τόμους σελ.
2817 Δρ. 8·— \

ΖΗΚΙΔΟΥ Γ. Λεξικόν Απάντων τών ·Ρη- (
μάτων τής Αττικής διαλλέκτου 
σελ. 704 Δρ. 8·— |

ΖΗΚΙΔΟΥ Γ. Λεξικόν τής Έλλην. ’Ορθό- |
γραφίας είς σχήμα μικρόν εϋχρη-

I στον Δρ. 3-50
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Νέον Μέγα Έλλη- 

νοαγγλικόν Λεξικόν σελ. 524 Δρ.<2· —
Ί ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Νέον Μέγα Άγγλο-
( ελληνικόν Λεξικόν(άνατυποϋται)Δρ. 42 · —
Ζ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Λεξικόν Γαλλοελλη-
Λ νικόν μικρόν Δρ. 4·—
ί ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Α. Λεξικόν τών κυ-
II ρίων όνομάτων έκ σελ. 537 χρυσό
ν» δετόν Δρ. 5·—
X ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ I. Λεξικόν ‘Ομηρικόν πλή- 
V ρες σελ. 740 Δρ. 6·50
./I ΡΑΓΚΑΒΗ Α.Λεξικόν κρυπτογραφικόν Δρ. 4·—

ΣΧΙΝΔ καί ΛΕΒΑΔΕΩΣ Μέγα Γαλλοελ-
ΖΖ ληνικόν Λεξικόν είς τόμους 2 σελ.

2-508 τό τελειότερον πάντων Δρ·25· — 
XJ] ΠωλοΟνται είς τά Καταντήματα 
Υ/. Άνέάτη Κωνε/ταντινίδον, καί εις 
λΛ απαντα τά έν ’ιί,Οήναις Βιβλιο- 

ρ'1 πωλεϊα. ,

/Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

'Η ’Εθνική Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις εις Τραπε
ζικά γραμμάτια και είς χρυσόν ήτοι φρ. και λίρας στερλίνας 
αποδοτεας. είς ώρισμένην προθεσμίαν η διαρκώς. Αί εις χρυσόν 
καταθέσεις και οί τόκοι αυτών πληρόνονται είς τό αυτό νόμισμα 
εις οέγένετο ή κατάθεσής είς χρυσόν ή δι’ έπιταγής δφεως 
(cheque) έπί τοϋ εξωτερικού κατ’ επιλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρόνονται εν 
τφ Κεντρικφ Κάταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου έν τοΐς 
υποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλο
γήν τοϋ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

Τόκοι καταθέσεων
1 1]2 τοΐς 0]0 κατ* ετ. διά κατ. 6 μηνών
2 » 0]0 Β 1 έτους
2 1]2 » 0]0 » » 2 ετών
3 » 0]0 » D » 4 ετών
4 » 0]0 Β Β 5 ετών

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
δρομολογιον

Ίιίχϋον άπό ιης Απριλίου 1908 

ΓΡΑΜΜΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ ___  ΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Στροφύλι | Παλαιός Σταθμός

ΠΡΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
5.— 5.55' 6.10'
7.— 7.55' 8.10'
9.— 10.25' 10.40'
10.30' 11.20' 11.35'
12.30 ζχτ’ εύθειχν

ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ

1.55' 2,10'
2 — 2.55' 3.10'
3— 3.55' 4.10'
4.- 4.55' 5.10'
5.— 5.55' 6.10' κατ’ εύθείαν
6.— 6.55' 7.10'
7.05’ κατ’ εύΟεϊαν 7.55' 8.10'
8— 8.55' 9.10'
10.30' 11.25' 11.40'

Κυριάκός καί έορτάς προότίόενται
11.30' κατ’ εύθείαν 12.20 π.μ 12.35' -. α.
3.30' [α.[Λ. ταχεία 10-25 μ.μ 10.40' μ. μ.
9 — ίχ·3·

Λαικαί άικιίοιίτοιχί,,, κατά πβόαν Τρίτην,
Πέμπτην καί Σάββατον.

Αμαξοστοιχία νυκτδς κατα Σάββατον εξ Αθηνών διά
Κηφισίαν ιόρα 12.15 μεσονύκιον.

ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΥΡΙΟΥ
Ε=. ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΛΑΥΡΙΟΥ

7.50' II. Μ. 6.15' II. Μ.
3.50' Μ. Μ. • 4.15' Μ. Μ.

ΤΙΜΑΙ ΛΑ ΓΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΜΕΜΟΙΙ ΓΡΙΦΕΙΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ ΣΟΓΚΑ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 1880
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟδΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΘ. 10

Εκτελεΐ. άγοραπωλησίας χρεωγράφων και έν γένει 
χρηματιστι»άς έντολάς.

Εκτελεΐ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 
παντός Κράτους.

Παρεχει δάνειά, επι ενεχύρω χρεωγράφων κα'ι λα
χετοφόρων ομολογιών.

_ τ^ς κληρωθείσας ομολογίας διά λαχ
νών ή εις τό άρτιον.

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά της κλη- 

ρωσεως τοϋ άρτιου.
Παρέχει άκριβεις πληροφορίας έπί τών κληρωΟίντων 

άριΟμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κράτους. 

_________ ί___________

imimm
Σίδηραΐ ράβδοι (rails) καινουργείς καί d’ 

occasion παντός βάρους καί ύψους (profil), σιδη
ρά·. και ξύλιναι τραβέρόαΐ σιδηροδρόμου καί ά
παντα τά εξαρτήματα σιδηροστρώσεων.

Βαγόνια, ^αγονέττα, ατμάμαξα!, περι
στροφικά·. πλάκες, διακλαδώσεις (κλειδιά) καί ά
ξαντα εν γένει τά υλικά εργαλεία διά έγκατα· 
ότάοεις Σιδηροδρόμων, έκμεταλλεύείεις 
μεταλλείων, λιμενικά καί έν γένει δη- 
jiodia έργα.

Α,,οθ?)ζχζ εν ΙΙειρχιεί, οδος Κάστορος. — Γρχ- 
φειον Γ. Ν. Σκαλιέρη, έν Άθήνχις, πλατεία Κάν'ιγ- 

1θ· θ’ εχοντες ομρια υλικά σιδηροδρόμου πρός 
πωλησιν άποταθήτωσαν είς τό αύτό Γραφειον.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
οδοντοίατρος;

251 ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ Ν1

4ιά τής υγιεινής τοΰ στόματος και τών δδόντων 
σώζετε ου μόνον τους δδόντας σας, αλλά προλαμβά
νετε απείρους νόσους τοϋ στόματος, τών δδόντων, 
τών απών, τοΰ φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοϋ πεπτικού συστήμα
τος, πολλακις δε σώζετε καί τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώ μεν ίνθέρμως τδν διακεκριμένον Επιστή
μονα δδοντοϊατρδν κ. ΙΓΓΥΥΕΣΖΉΖΚΓ τοϋ 
οποίου αί τρεις σκευασίαι Έλιξήρια, Όδοντό- 
κονίς καί ’Αδαμαντίνη είνε μοναδικοί είς τδ 
είδος των.

Αια τοϋ Έλιξηρίον παύει ή οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος καί 
αποτελεσματική.
Πωλείται παρά τω ίδίφ άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον

•^ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 51

ΜοητίΗ ummE
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κατά τήν Φεβρουάριου 1908

ΔΡ·
3> s 
Η

Είς μεταλλικόν. ...»..............................................
» τραπ· γραμμ· ΊονικήςΤραπέζης. ·· ·...........
J κερματικά γραμμ· δίδραχμα και μονόδραχμα 

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

» ) 'Ελλ. Σιδ. 4 0)0 τοϋ 1902............ ;···
Δάν. πρδς τήν Έλλ- Κυβ. έπ’ άναγ. κυκλ. τραπ. γρ°4Ψ· 

' » » » διδράχμων καί μονοδραχμων. .
)Εις χρ· Δρ· 24,709,175. · 

Όμολ- Έθνικ- δανείων........... j , τρ. γρ.» 27,990,200—
’Εθνικόν «Γεωργικόν Θεσσαλικδν» δάνειον (
Έντοκα γραμμάτια Έλλ- Δημοσίου είς τραπ. γραμματια 
Προεξοφλήσεις .................. ..................... ....................... ..
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων . . · ................................. .. ’ ’ *
Δάνεια καί άνοικτοί λ)σμοί έπ’ ενεχύρω χρηματογράφων 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω έμπορευμάτων .................... ...................
Δάνεια και ανοικτοί λ)σμοί επί ύποθηκη..............................
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα. .. 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας........... · · · γ.......................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας...............
Μετοχαί είς έγχωρίους εταιρίας................................................

ΌμΓλ. λαχ. δαν. Έθν· Τρ.Έλλάδ. 2 1]2 ο)ο (εις τρ. γρ·) 
Τοκομερίδια έν γένει.........................................
Καταστήμ. Τραπ- καί κτήμ. έξ αναγκαστικών εκποιήσεων 
Απαιτήσεις έπισφαλεϊς............................     '
Έξ. έγκαταστ. (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμμ.) 

' Διάφοροι λογαριασμοί......... ........................................................
Λογαριασμοί τρίτων εν τω εξωτερικφ. · · ·,·..........................
Λ)σμδς έξαγορ. συμμ. Κυβερ. είς κέρδη εκ τραπ. γραμμ- 
Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπ. Ήπειροθεσσαλιας. . . . 
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμματια 
Διάφορα .........  ...............................

29 Φεβρουαρίου I] 
1908

3,151,346.88 
375,306.—

1,599.444ι—;
41,580,892.67

31 ‘Ιανουάριου 
1908

3,004,239.79
371,310.—

1,859,883.—
40,614,582.10

5,532,313.83, 
63,778,575.42 
10,500,000.—

6,651,991.60
63,778,575.42
10,500,000.—

52,699,375 —
1,524,057.96

24,859,715.49
2,852,625.68

16,089,661.10
7,956,192.36

67,059.070.27
46,952,934.79
14,483,252.05
4,543,035.02
4.654,798.—
1,250,000.—

817,390.—

8.822,399.08 
2,940,903.68 
1,472,291-87 
1,555,699-30 
5,495,551.83 
1,290,240.—

800,000.—
200,000.—
720,089.74

52,699,375.—
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
45,776,014.57 , 
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

Λρ. 396,155,260.99 400,024,444.37
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικοί κεφάλαιον........................ · · ....................................
Άποθεματικά κεφάλαια .................................................. *
Τραπεζ. γραμ. έν κυκλοφορεί ,

I διά λογαριασμόν της Κυβερνήσεως Δρ. 63,778,υ7 5.4~ 
U , » » Τραπέζης » 58,616,480-81

Κερματ- γραμ. δίδραχ. και μονόδραχμα......... .................
Καταθέσεις άνευ τόκου εις μεταλλικόν...................................
Καταθέσεις άνευ τόκου.............................................................
Έπιταγα'ι πληρωτέαι.................................................................
Μερίσματα πληρωτέα....................·.........................................
Διεθνής Οίκ. έπιτρ. (λ)σμός κατ. εκ δη-

, ,» )είς χρυσ. δρ. 377,007,62
μοσίων υπεγγ- προσόδων...' # 7,194,125.81

Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν.......... ·,...................
'Υπηρεσία έθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμματια...........
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν............... ·..... ........
Καταθέσεις Δημοσ- έπί τόκω είς τραπεζ. γραμματια. ... .. 
Έντοκ. κατ. Δημ· είς χρ. διά τήν κατασκ. του Σ.11.Δ-Σ.

» > » » τρ. γρΛια » » »
Καταθέσεις έντοκοι...................................................................
Λανειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν...................

ξ » » 2 1/2 ο)ο εις τρ. γραμ.
'Υπηρεσία λανειοφόρ. δανείου Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν.

» , » » 2 Ω2 ο)ο εις τρ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου ...............................................
Διάφορα.......................................................................................

20,000,000—
13,500,000—

20,000,000.—
13,500,000.—

122,395,056.23
10,500,000—
8,375,001-26

10,885,595.55
804,314.23
489,900.—

7,571,133.43
126,901.20
482,007-12

2,022,968.78
3,014,322,62
5,532,313 83

19,960 07 
110,344,316.63 
42,449,880.— 
20,476,000.—

1,745,090. —
319,152.50

10,705,158.20
4,396,189-34 

“396,155,260.991

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

12,620,100.61
1,470,316.58

774,430.—

12,854,336.03
10,331-35

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.—

439,000.—
10,281,382.09
2,841,268-57

400,024,444.37'

ί.

Έν Άθήνα.ς τή 7η Μαρτίου 1908 θ ΔγευθυντΛς τοϋ Λογιστηρίου

\ Π- Α. ΚΟΥΤΣΑΑΕΗΗΣ
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CYPHRES

τών οποίων ή φήμη εινε παγκόσμιος διά τά έξοχα άποτελέσματά των, καί διά την 
μεγάλην έπιτνχίαν των, εις τάς μεγάλας εκθέσεις τον ’Εξωτερικόν.

Τά γραφεία τής < Έλλ. Έπιθεωρήσεως» επιθυμούντο. νά διαδώσωσιν εν 'Ελλάδι καί 
’Ανατολή, τάς μοναδικάς αύτάς Αμερικανικάς έκκολαπτικάς μηχανάς, άναλαμβάνουσι νά προμη- 
θεύσωσιν αύτάς είς τούς ενδιαφερομένους μέ τιμάς Παρισίων παραδοτέας είς τδ Τελωνείου Πει
ραιώς έλευθέρας παντδς βάρους.

Παραγγελίαι γίνονται δεκτοί, προκαταβαλλόμενου τοϋ τιμήματος, είτε είς τά γραφεία ήμών, 
εϊτε είς τά ταμεία τής Τραπέζης ’Αθηνών και τών Ύ]μάτων καί ’Ανταποκριτών αύτής.

’Επίσης τά Γραφεία τής « Έλλ. Έπιθεωρήσεως» προμηθεύουσι :

© © ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ © © © ΑΝΑΘΡΕΠΤΗΡΙΑ © ©

ΟΡΝΙΘΏΝΑΣ ΠΟΤΙΣΤΗ Ρ I Α

-gT ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ f f 4· Μ ΠIΓ IΩ

καί λοιπά εϊδη πτηνοτροφίας άπδ τάς άρίστας μάρκας τής Εύρώπης καί ’Αμερικής.

Αεπτομέρειαι πλειότεραι ώς καί πασα πληροφορία δι επιστολών.

RUE MENANDROS 83 ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83

Athene» (Grece)
Αθήνας

nEMUTCS ΚΑΤΜΟ Τ2Η ΙΠΜΗΠ ΜΙ!

Λ. Λαζορίδης 
Ίω. Τσοΰχλος 
Άύαν Γιαννόπουλος 
Γεωργ. Κατσέλης 
Σωτηρ. Μπαρκούλης 
Ed. Jannovich 
Άθ. Παπαβραμίδης 
’ Αλκιβ. Κλιτσανίδης 
Κλεάνθης Γεωργιάδης 
Κίμων Θεοφιλόπουλος 
Άνδρ. Καρβέλας 
Σωτηρ. Μπαρκονλης 
Δη μ. Σαπουντζής Βόλος 
Δ. Σερέφας 
Κ, Άγγελάκης 
Φ. Δημητρών 
Βασίλειος Βογιάς Πειραιά 
Παναγ. Ααμπρόπουλος » 
Θεόδωρος Γαλανός » 
Γεν. Πρόξ. Ελλάδος Σμύρνη 
‘Αλέξιος Φίλιος Ύπαλλ.’Εθν.Τρ 
’Αθαν Κυργιέρης, ‘Ιατρός 
1 Ιελοπιδας Κοκαλιάρης 
’Ασπασία Σκορδέλη

‘Αννίβας Αιάσκος άντιπλοίαρχος 
Δημ. Οικονόμου σημαιοφόρος 
Άχιλ. Πολυζώης Άξιωμ. ναντικ 
I. Χαλκιόπουλος » »
Δ. Στεφανόπονλος » 
Ε. Δηλαβέρης έργοστασιάρχης 
Κ. Πόταρης Καλάμας
Ν. ‘Αξελός Κάϊρον
*[- ’Αρχιεπίσκοπος Άβέρκιος 
‘Ιωάν. Ααδικός Παρίσιοι 
Ευστ. Μιχόπουλος, ιατρός Νεμέα 
Ίω. Καρτάλης Δημαρχ. Βόλου 
’ Αριστ.Μπαϊρόπονλος,εμπορ.Σνρος 
Λέσχη «.η Ζάκυνθος» 
Λέσ η «Λομβαρδός»
■J' ‘Αρχιεπίσκοπος Δ ιονύσιος Ζάκυνθος 
Δημ. ’Αμπελορράβδης »
Κος Κονί^ης καθηγητ. »
Α’. Συργιώτης Ύ]διευθ. Τρ.Άθην.

‘Ηράκλειον 
Πριγκήπισσα ’ Υψηλάντη Βιέννη 
Κος Κορνήλιος Λίβερπουλ 
’Ελένη Χατζηκώστα Τεργέστη 
Κα Δημητρϊου »

Ειρήνη Μιχαλινοϋ ‘Αθτ,ναι 
‘Αρχιμαι δρίτης' Αγ.ΣοφίαςΛονδϊνον 
Προκόπιος Προκοπίδης Μάντζεστερ 
θεοδ. Κάσδαγλης »
Κος ‘Αγέλαστος »
Σ. Σκουλονδης »
L. Zlalko »
Σταμ. Βερσής »
Κ. Μιχαλόπουλος »
Μ. Nalsios »
‘Αρχιμανδρίτ. Έλ. ’ Εκκλ. Παρίσιοι 
Κος Οικονόμου Τεργέστη 
Κωνστ. Τσιροπινάς Σϋρος 
Τάκης ’Αραβαντινός Βομβάη
Κος Μπενάκης Δήμαρχ. Καλαμών 
Κωνστ. Παπαβαγγέλης
Πιτρος Ίμπριάλης Πειραιευς
Δέσποινα Μαύρη ί> “
'Αγλαΐα Δελαπόρτα ‘Αθήναι
Γεωργ. Δουρούτης »
Γεωργ. Βεργύπουλος »
‘Αχιλ. Ζαμίχος »
Μαίρη Πασχαλίγκου »
’Αρχιεπίσκοπος Κος Δελίνδας »

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ THE ΠΑΡΑΓΠΓΠΜΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ· ΧΡ· 20000000 

διηρημένον εις 80,090 μετοχάς πρός φρ. χρ. !2ΐίΟ έκάστην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ; Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής τής Τραπέζης ’Αθηνών)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Ιωάννης Ευταξίας ('Υποδιοικητής τής 'Εθνικής Τραπέζης τής Έίλάδος)
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγχ,άδηι, Διον. Στεφάνου. Δ. Γεωργιάδη;, Δ. Ήλιόπουλοι, Ν. ΜιαυρΙής, Ε. Bowron, Ε.

D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Cl>. Wehrung.
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφείριος Κ. ΜΛτβας. Στέφανος Φραγχιίδης. Αημήτριος ΊΙλιόποολος Γεν. Γραμματεΰς
Δημ.. Γαλανόπουλος Γενιχδς 'Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

'Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία : Είς Πάτρας, Αίγιου, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, 
Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, 
Άγουλινίτσα, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.

Ε Ρ Γ Α Σ I A I
Πρ ιοτααία εν γένει της παραγωγής καί τής ’Εμπορίας τής Σταφίδας.
Παροχή δανείων επί ένεχνρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευόμενου είς τάς έιπο^ήκας της μέχρι των 4}5 τής αξίας αύτοΰ καί έπί 

τόκφ ούχί άνωτε'ρφ τών 6 ο)ο έτησίως.
'Αγορά προοφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, προς έξασφάλισιν τοϋ κατωτάτου ορίου 

τιμής.
Διαφήμισις τοϋ προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεως του κτλ. κτλ.



ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ°2 ΕΥΓ· ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος···.·.................................. Φρ. 3·οο

» Β' »    » 2.οΟ

» Γ' » ...............................................» ι ·5ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ........................................................ » 2·οο

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ (Ιστορικόν μυθιστόρημα). ........ » 5.οο
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