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E A A Η NIK H E H I<3 ΕGPH Σ IS
ΜΗΝΙΔΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΗΡΩΣΕ Al

ΑΙΜΟΣ ΕΛΛΑΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΑΟΗΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2,500,000 ΔΡΑΧΜΑΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡίώΤ Δ 907
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΧ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

’Ενεργητικόν
11 -aoxpzaiotc· 1908

Παθητικόν

Δ1A TO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡ. 12.—ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.—

Λιενδννσις ; ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟδΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83=αθηνα*

Ανταποκριτής.καΰ’ δλην την Αίγυπτου ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣίΤΣΕΛΗΣ
Βιβλιοπώλης έν ’Αλεξάνδρειά, έναντι Άβεροφείου Γυμνασίου-

Α'. Έγκατάστ. (τμ. Άεριόφ.) Δρ.
» ( »Ήλεκτρ.) »

Δαπάναι έκδόσεως, προμήθεια, 
έπικαταλλαγής......... »

Όμολογίαι έν χαρτοφυλακίοις 
άποσβεσθεϊσαι.................... »

’Εγκαταστάσεις παρά κατα- 
ναλωταϊς............................. »

Ταμεΐον καί Τράπεζα.............  »
Εμπορεύματα............................ »
Χρεώσται...................................... »

5,382,689.63
1,531,405.53

1,590,351,91

30,000—

388,263.72
239,950.43
511,586.77

1,487,941.34

Άθροισμα ενεργητικού Δρ. 11,162,189.35

Κεφάλαιον.................................
Όμολογίαι..............................

» άποσβεσθεϊσαι.. .
Άποθεματικον.......................

» άπόσβεσ. μετοχ.
Προβλέψ. δι ’ άναξιοχρ. πιστ. 
Άποθ. διά την σ)κήν διαφορ. 

» δΓ έργα................
Έγγυητικαϊ καταθέσεις.... 
Πιστωτικαΐ...............................
Ύπολ. προηγουμ. χρήσεων. . 

» είς νέον ...............
Κέρδη διανεμητέα..................

Άθροισμα παθητικού

Δρ. 2,500.000.00 
» 4,622,200— 
» 377,800,—

» 250,000—
» 650,000—
» 435,369.12
» 250,000—
» 200,000—
» 312,108.94
» - 179,017.86 
» 74,141.47
» 375,136.91
» 936,415.05

Δρ. 11,162,189.35
Παν χειρόγραφον, finuoiiteyoytvov η μή, δέν έπιότρέφεται- 

IIw σύγγραμμα, άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «'Ελλ. ΈπιΙΙεωρήσεως» 
αναγγέλλεται δΓ αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.— Γνωρίζομε» τοϊς ενδιαφερομένους aci cl έγγραφοι τών άπό τον παρόντος μηνός έγγρα-

■φησομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται άπό τής πρώτης έκάστον μηνός.

'Αντιπρόσωπος καθ' δλην τήν Ρωσσίαν τής <Γ Ελληνικής *ΕπιΟεωρήσεως» αναγνωρίζεται ό Καθηγητής 

χ. 'Αναστάσιος Μάλτος. ('Οδησσός. — Rue Pouschkine, No 66).

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣ

X ρ έ ω d ι ς

Γενικά έξοδα................................... Δρ. 28,211.50
Συντήρησις..................................... » 46,886.28
Άπόσβ. έγκατ.παρά καταναλ. » 31,711.73
Υπηρεσία ομολογιών...............  » 296,420.—
Τόκοι σ)κη διαφ. και διάφορα. » 57,110.16
Υπόλοιπον είς νέον......................... » 375,136.91
Κέρδη διανεμηθέντα................ » 936,415.06

•Ολικόν Δρ, 1,771,891.64

ΔΙΑΝΟΜΗ

Πί σ τ ω dις

Κέρδη έκ πωλησ. άεριόφωτ. . Δρ, 
Ένοίκ. διαφόρ. έγκατ. άεριόφ. » 
Κέρδη έκ διαφόρ. πωλήσεων.. »
Κέρδη ήλεκτρ. έκμεταλλεύσ. » 
Ύπόλ. προηγουμ. χρήσεων. . »

1,050.426.78
65,077.52

192,717.64
195,567.95
268,101.75

Όλικόν Δρ. 1,771,891.64

Προκαλεΐ άφθονο ■ γάλα είς τήν μητέρα καί, έξασφαλίζει τήν 
νγχείαν καχ την ζωήν είς τά νήπια.

Χρησιμοποιείται καθ’ έκάστην κατά τήν έγκνμοσάνην κα\ τήν 
γαλονχησιν, σννιστάται δέ έκθνμως άπό τάς ίατρικάς κορυφάς.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ PEARSON
I I RUE PA YENNE—PARIS 

’Αντιπρόσωποι διά τήν 'Ελλάδα οΐ κ κ. : ΖΩΓΡΑΦΟΣ και ΚΑΟΕΜΓΓΕ 
ΑΘΗΝΑΣ

Μέρισμα
Τόκος άτ

έπι 4,210 μετοχών κεφαλαίου πρός δραχ. 90 κατά μετοχήν....................... Δρ.
ό 30 Σ)βρίου 1906 μέχρι 30 Ιουνίου 1907, ήτοι πρός 30 δραχ. έπί

500 μετοχών άποσβεσθεισών...................................................................................... »
Μέρισμα έπι 790 μετοχών έπικαρπίας πρός δραχ. 50 κατά μετοχήν.......................... »
Άποθεματικον άποσβέσεως μετοχών...........................................................  »

» διά συναλλαγματικήν διαφοράν.................................................................. »
» διά νέα έργα.......... .. .................................................... ................................ »

Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου.............................................................................................. »
Μερίδια ιδρυτών . . . ί ............................................................................................................ »

378,900—

15,000—
39,500—

400,000—
100,000—
150,000—
51,005.02

102,010.04
Δρ, 936,415.06

Τό μετά τήν άφαίρεσιν του φόρου και το3 χαρτοσήμου καθαρόν με'ρισμα έκ δραχμών 83,79 κατά μετοχήν 
κεφαλαίου, και δραχμών 46,55 κατά μετοχήν έπικαρπίας πληρώνεται άπό 18 ’Απριλίου 1908, παρά τω ταμείφ τής 
εταιρείας έπι τη προσαγωγή τής μερισματαποδείξεως άριθ. 19 διά τάς μετοχάς κεφαλαίου και άριθ, 9 διά τάς με- 
τοχάς έπικαρπίας.

ΆΟήνησι τήν 29 Μαρτίου 1908 ,.

Εντολή τοί? Διοικητικοί? ΣΙνηβουλϊον
Ό Γενικός Αιενθυντής Ό Λογιστής

Ο· DACOSTA Τ. ΙΣΜΥΡΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ'

. ΜΗΧΑΝΑΙ
CYPHRES

C »

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΒΤΟΣ 
6 0 A Y Γ Ω N 

ΔΡ.Ί 50

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΒΤΟΣ 
1 20ΑΥΓΩΝ 
i ΔΡ- 200

ΙϋώΔΏΙΠΛΉ ΙϋΙίΔΙΙΡΙΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ OAOKASPOS ΚΔΤΑδΕΒΔδΜΕΝΟΝ ΑΡ. 6,000,000 
ΕΔΡΑ ΕΝ

X--------------------------------------------------X
ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥ- 
ΜΑΤΟΠΟΙΚΙΑ τής Εταιρίας 
έν Μνλοις ‘Αθηνών, ‘Ελενσΐνι, 
Νέω Φαλήρφ, Πάτραις, Καλάμαις, 
Πύργφ, Κύμη, Πόρφ, καϊ τοϊς κυ- 
ριωτέροις οΐνοφόροις κέντροις τής 
'Ελλάδος.

X-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

Μ

SC Κ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΒΟΣ
ΕΠΑΜΚΙΝϋΥΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ρ11Σ

Κ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

τών οποίων ή φήμη εινε παγκόσμιος διά. τά έξοχα αποτελέσματα των, και διά την 
μεγάλιιν έπιτνχίαν των, είς τάς μεγάλας εκθέσεις τον ’Εξωτερικόν.

' Τ A I Μ Η χ ΤΑ -Ή ■ 1
Διαρκής έκθεσις ειδών φωτισμοΰ, θερμάνσεως και κινήσεως έν τή όδώ Σταδίου και Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, έν οΐς πωλοΰνται είδη φωτισμού, καί θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα μετουσιωμένον 

πρός τόν σκοπόν τούτον, εΰρίσκονται έν Άθήναις μέν, παρά τη Κεντρική ’Αποθήκη, οδός ’Οφ
θαλμιατρείου άριθμός 2, Κυδαθηναίων άριθμός 17, Τριπόδων καί θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλ- 
κοκονδύλη 30, διασταΰρωσις Σόλωνος καί 'Ιπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμου 86, Πλατεία Έξαρ
χείων, Πατήσια, "Αγιον Λουκάν. Έν Πειραιεϊ οδός Παρθεναγωγείου 3.

ΠΠΛΗΣΙΣ

Τά γραφεία της < Έλλ. Έπιθεωμήσεως» έπιΰυμοϋντα νά διαδώσωσιν έν 'Ελλάδι καί 
‘Ανατολή, τάς μοναδικάς αύτάς Αμερικανικάς έκκολαπτικάς μηγανάς, άναλαμβάνουσι νά προμη- 
ΰευσωσιν αύτάς είς τούς ενδιαφερομένους μέ τιμάς Παρισίων παραδοτέας είς τδ Τελωνεϊον Πει
ραιώς έλεν&έρας παντός βάρους.

Παραγγελίαι γίνονται δεκπαί, προκαταβαλλόμενου τοΰ τιμήματος, είτε είς τά γραφεία ήμών, 
είτε είς τά ταμεία τής Τραπέζης ’Αθηνών και τών Ύ]μάτων και ‘Ανταποκριτών αύτής.

§

Επίσης τά Γραφεία τής «'Ελλ. Έπιθεωμήσεωςφ προμηδευουσι :

® δ» ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ Φ Φ Φ ΑΝΑΘΡΕΠΤΗΡΙΑ Φ ffi
ΟΡΝΙΘΩΝΑΣ ΠΟΤΙΣΤΗΡ I Α

·_. < ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ φ f f ΜΠΙΓΙΩ

καί λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπδ τάς άρίστας μάρκας τής Εύρώπης και ‘Αμερικής.

Αεπτομέρειαι πλειότεραι ώς και πάσα πληροφορία δι επιστολών.

RUE MENANDROS 83 ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83
Athene® (Grece) Αθήνας

Ή τιμή τοΰ μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη εις λεπτά 80 κατά σταθμικήν όκαν (όκαν βάρους) 
έπιβαρυνομένη εις τάς έπαρχίας (δπου δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα έργοστάσια) διά τών έξόδων μεταφοράς καί 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ένταΰθα γνωστόν, οτι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί 
σταθμικής όκας οινοπνεύματος, λόγφ τοΰ μικροΰ είδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης δκα τοΰ 
οίνου δύναται νά περιλάβη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

ΧΡΗΣΙΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩ,ΜΕΝΟΥ ΟΙΝΟΓΤΚΓΕ'Τ-ΙνίΑ.ΤΟΖ
Ή Εταιρία ήμών παράγει τό μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοΰ Έλ- 

ληνικοΰ λαοΰ, ήτοι τόν φωτισμόν, τήν θ έ ρ μ α ν σ ι ν και τήν κ ί ν η σ ι ν.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑ! ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ή χρήσις τοΰ οινοπνεύματος εινε βεβαίως έντελώς άκίνδυνος, άρκεϊ νά λαμόάνωνται στοιχιώδεις 
τινές προφυλάξεις, αι όποϊαι συνοψίζονται είς τό θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε οινόπνευμα 
είς φωτιάν

Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος αόούλωτα, διότ. καί έξατιμίζεται τοΰτο 
καί απορροφά ύγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.

2ον Διά κανένα λόγον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεϊον, 
καμινέτο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άναψη τό οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τό 
δοχεϊον καί νά χυθή έπάνω σας άναμμένον. Τόν αύτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τό πετρέλαιον, μέ 
μόνην τήν διαφοράν, δτι τό οινόπνευμα σδύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ ό καί μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 
τό νερώσετε παύει νά καίη.

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεϊον κτλ. πριν τά άνάψητε. 
"Αν δέ παρουσιασθή, άνάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατέ το πρώτον καί άφοΰ βεδαιωθήτε, 
δτι έσβυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.

4ον Μή έπιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμα καρδούνων, διότι πολλοί πολλα- 
κις δέν προσέχουν καί ρίπτουν τοιοΰτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τόν κίνδυνον νά 
άνάψη τό δοχεϊον καί νά γίνη δυστύχημα.

5ον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, ούτε μαγειρεϊον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τό οινό
πνευμα πρέπει νά μένη ένα τούλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι με τήν θερμότητα διαστέλλε- 
ται (φουσκώνει) καί πρέπει νά έχη τόπον, άλλως θά χυθή απέξω καί θά ανάψη.

6ον Έάν γεμίσαντες έν είδος οίονδήποτε τό περίβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατα λάθος, σκουπίσατέ 
το άμέσως πριν τό άνάψετε, μέ δ,τι δήποτε ύφασμα. Τό οινόπνευμα ούτε λερώνει, ούτε βρωμά.

7ον "Αν κατά λάθος είς τό άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, από δ,τι πρεπει φοράς 
καί βγάζει ή λάμπα έπάνω άπό τό γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή ανησυχήσετε, θά κατεβοΰν μόναι τους 
καί ή λάμπα σας θά άνάψη κανονικά.
Τα είδη μας είνε τελειότατα, εάν δε άκολουθήαητε τάς άνωτέρω οδηγίας ουδέποτε δύναται νά συμβή το παραμικρόν.

a



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΖΑΣ 
ΑΙ”. 30,000,000

Τδ καφά-,αιον καί αί καταθέσεις εις χρήματα καί χρεώγραφα έν γένει άνήρχοντο 
τδν Ανγονστον 1906 είς δραχ. 260,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΠ1/ *Τ λ ΓΤΙ III λ Τ1 Εν Λονδίνω, ’Αλεξάνδρειά, Καίρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά καίIIIIΚ A I β) ΠIUIΛ β 1 Σταμηούλ), Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραχεϊ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω,
I lUi'n I HL I I ΙΙιΙπ I Π ι Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔίΕΓΘΓΝΣΙΣ „Α0ΗΝΑ·ΡΚΗ“
"Η Τράπεζα Αθηνών ίκτελεϊ παάαν Τραπεζιτικήν έργαάίαν, ήτοι :

Προχαταβολάς έπί έμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοϋ ’Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. ’Εκδίδει συναλλαγ- 
ματικάς, έπιταγάς, πιστωτικά? έπιστολάς, ένεργεϊ δέ καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμής είς τάς κυριω- 
τέρας πόλεις τής Εύρώπης. ’Ανοίγει τρεχουμένους λογαριασμούς

Τ ΑΜΙΕ ΥΤΗΡΙΟΝ
Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τοϋ παρά τώ λαώ πνεύματος τής 

άποταμιεύσεως προσδιώρισε τόκον 4 °/θ έτησίως διά τάς έν τώ Ταμιεντηρίω της καταθέσεις, αποδο- 
τέας είς πρώτην ζήτησιν 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 είς 

τραπεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Α' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΜΑΊΌΥ 1908 ΤΕΥΧΟΣ-Π” *'

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

ίγο
Δια καταθέσεις αποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 

» 
»

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ

» »
» »
» »

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ εινε— ---- ------- ....... ενηργηνησαν, αί δέ είς έπιταγάς(cheque) ομοίως αποδίδονται δι’ επιταγών (cheque) της Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικώ ανταποκριτών 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται·
καθ’ έξαμηνίαν άπο της 1 Ίανουαρίου κα'ι άπό 1 ’Ιουλίου έκαστου έτους.
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται· 
καθ’ έξαμηνίαν άπό τής 1 Ίανουαρίι

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

ζεται δέ καί τήν εισπραξιν τοκομεριδίων ελληνικών καί ευρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΑΕΙ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς διά τό 

κοινόν. Έκ τής Γενικής Διευ&ννσεως

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΕίΙΝ Δ· ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΑΟΥ

Πλατεία Καραϊσκάκη εν ΠΕΙΡΑΙΕΙ 
’Αρι&. Τελεφώνου 30.

Ύλτκά, ’Εργαλεία καί έξαρτήματα ατμομη
χανών.

Είδη διά Κλωστήρια, ’Υφαντήρια, Άτμο- 
μιίλους, Μηχανουργεία, Παγοποιεία, Μεταλ

3 ο)ο
3 1)» ο)ο
-4 ο)ο

μετά εξ μήνας
μετά εν έτος - -,~
ιιετα δυο ετιι και επεκεινα 3 ο)ο 

άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν,

λεία, Εργολάβους Δημοσίων καί Δημοτικών 
Έργων.

Υλικά διά σιδηροδρόμους καί ατμόπλοια.
"Απαντα τά νεώτερα συστήματα ’Αμερικά

νικων ’Αντλιών.
Άντλίαι άναρροφητικαί καί καταθλιπτικαί* 

δι’ οικιακήν χρήσιν, δι’ άρδευσιν αγρών καί 
διά τροφοδότησιν άτμολεβήτων.

Σωλήνες σίδηροί, χάλκινοι, όρειχάλκινοι, 
έλαστικοί, κανάόινοι καί ύάλινοι.

"Αντιπρόσωπος τοϋ οίκου Howes et C° ΙΑ δια 
τάς τελειότερος "Αμερικανικός σιτοκαϋαριστικάς μη- 
χανάς.

Υπάρχουν πολλάκις λέξεις τινές, αί όποΐαι εμ
περικλείουν είς τάς δυο ή τρεις συλλαβάς των άλ
λαι μέν χαράν, άλλαι δέ λύπην, άλλαι πάλιν 
τούτο ή έκεΐνο τό συναίσθημα, καί άλλαι τοΰτο 
ή έκεΐνο τό άλγος. Υπάρχουν πολλάκις περιστά
σεις της γελοίας αυτής ζωής—ήτις καλείται άν- 
θρώπινος βίος—αίτινες έκ μιας λέξεως έγεννήθη- 
σαν, άπό μίαν λέξιν παρήχθησαν, ή είς μίαν λέξιν 
όφείλουν τήν καλήν ή τήν κακήν έκβασιν μιας 
περιπετείας, περιπετείας ή οποία έβάρυνε πολλά
κις έπί ολοκλήρου τής ζωής ένός άνθρώπου. Τούτο 
δέ, διότι πολύ σπανίως άπεδώκαμεν τήν δέουσαν 
προσοχήν έπί τών λέξεων, αί όποΐαι διαφεύγουν 
τών όδόντων μας τό έρκος, καί έτι σπανιώτερον 
έζητήσαμεν νά έμβαθύνωμεν είς τήν σημασίαν αύ
τών. Διά τοΰτο σήμερον θά προσπαθήσω νά σάς 
δώσω μιας, λέξεως τήν βαθείαν σημασίαν ή τήν 
ψυχολογικήν άρετήν, μιας λέξεως, τήν όποιαν εί
μαι πεπεισμένη δτι πάντοτε προεφέρατε άσυναι- 
σθήτως, χωρίς ποτέ νά ζητήσετε νά έμβαθύνετε 
είς τάς τρεις συλλαβάς της, αί όποΐαι έμπερι- 
κλείουν είς τά νεκρά γράμματά των όλόκληρον, 
φιλοσοφίαν καί φιλοσοφίαν άληθώς πρώτης τάξεως.

&
Καί ιδού αύτή.
Τό ένεστώς.
Είς δλους τούς άναγνώστας οί όποιοι τήν στιγ

μήν αύτήν διεξέρχονται τάς γραμμάς ταύτας, θά 

συνέβη πολλάκις είς τόν βίον των, όπως δήποτε καί 
άν έχωσι διέλθν; αύτόν, θά τούς συνέβη, νά προ- 
φέρωσι τήν τρισύλλαβον αύτήν λέξιν, τήν όποίαν 
θέτω ώς έπικεφαλίδα τής μελέτης μου ταύτης.

Τό ένεστώς.
Καί είμαι βεβαία οτι πάντοτε έλέχθη τούτο χω

ρίς νά τού δοθή ποτέ ή δέουσα προσοχή, χωρίς ού- 
δείς νά ζητήση νά έμβαθύνη, νά ζητήση νά ψυχο- 
λογήση ούτως είπεΐν είς τά νεκρά γράμματά του, 
τά όποια έμπερικλείουν τήν ψυχολογίαν ενός παρόν
τος,παρόντος πλήρους ίσως δράσεως, καί άκόμη — 
δπως γράφω καί άνωτέρω—νά ζητήση τήν άληθή 
φιλοσοφίαν,είς τήν όποίαν ήδύνατο όντως νά βασίση 
τήν εύτυχίαν του ό άνθρωπος. Βεβαίως θά θεωρή
σετε υπερβολήν δ,τι γράφω,διότι έκ πρώτης δψεως 
φαίνεται τοιοΰτον,φαίνεται μάλιστα πλέον ή υπερ
βολικόν, τό νά δύναται ό άνθρωπος νά άνεύρη μίαν 
βάσιν εύτυχίας φιλοσοφών έπί τής λέξεως ένε
στώς. Πλήν τήν ιδέαν αύτήν θά τήν άναπτύξω 
εύρύτερον καί πιστεύω νά κατορθώσω νά πείσω 
δλους έκείνους, οί όποιοι θά θελήσουν νά μέ παρα
κολουθήσουν είς τάς κατωτέρω γραμμάς.

&
’Από δλους τούς ’Αθηναίους καί τάς ’Αθη

ναίας, δσοι έξύπνησαν σήμερον τό πρωί, δσοι έ— 
ξήλθον τού δωματίου των ή τού οίκου των, δσοι 
διηυθύνθησαν είς τήν έργασίαν των, έπορεύθησαν 
είς έπισκέψεις, έξήλθον είς περίπατον ή έφιπποι, ή 



195
194 t ■

έποχούμιενοι ή πεζή, άπδ όλους τέλος όσοι έπρα- 
ξαν κάτι, ή έγέλασαν, ή συνωαίλησαν ή διεσκέ- 
δασαν, ή άπήλαυσάν τι, ποιος άρα, έξ δλων αύ
τών είμ,πορεϊ νά μιέ βεβαίωση, δτι πράττων έν έκ 
τών ανωτέρω έσκέπτετο τδ ένεστώς, δτι άπελάμ- 
βανε τδ παρόν, τήν φευγαλέαν ευτυχή αύτήν στιγ- 
μιήν, ή όποια ήτο εύτυχής μόνον καί μόνον διότι 
δέν τούς προσεκόμιζε τήν λύπην, οέν τούς άπέσπα 
άλγος, δέν τούς έζήτει δάκρυα ;

Ποιος έξ δλων αύτών τών άνθρώπων έφερε τδν 
νοΰν είς αύτδ τδ τιποτένιο παρο'ν, τδ έμπερικλεϊον 
έν τίποτε είς τδν ρέοντα χρόνον του, καί δι’ αύτδ 
δν εύτυχές, καί προσηλώθη είς αύτό, καί άπήλαυ- 
σεν αύτό, καί δέν άνεπόλησε τήν ώραν έκείνην τδ 
παρελθόν καί δέν ήτένισε πρδς τδ άφθαστον μέλ
λον ; Θά ήτο ίσως πολύ μακρόν, έάν δλα τά άτομα, 
τά όποια παρελαύνουν τήν ώραν αύτήν έμπρο- 
σθέν μο.υ, μέ τδ άφροντι καί άθώον ένεστώς, έάν 
τά παρηκολούθουν είς τάς σκέψεις των, είς τδν ά- 
γώνάτων,είς τά μύχια αίσθηματά των.Θά ήτο μα 
κρδν ίσως, άλλά Οά ήτο ή πλήρης άναπαράστασις, 
ή πλήρης άπόδειξις οτι ούδείς ποτέ τδ ένεστώς έ- 
νόησεν, ούδείς ποτέ τδ παρόν κατέκτησεν.

&
Καί ό μή ψυχολογών, δ μή έμβαθύνων ή κατα- 

κτών τδ ένεστώς, είνε άδύνατον νά έννοήση, νά 
κατακτήσιρ τήν εύτυχίαν. Ναί! τήν εύτυχίαν ! 
Διότι άπδ μικρά μικρά ένεστώτα, άπδ τούς άλ- 
ληλενδέτους κρίκους τοΰ παρόντος ούνασθε άλη- 
θώς νά δημιουργήσητε τήν άλυσον τής εύτυχίας 
σας. "Ας υπάρχουν αί στιγμαί, καθ’άς θά ρίπτετε 
είς λήθην τδ παρελθόν, καθ’ άς δέν θά σάς ένδια- 
φέρη τδ μέλλον. Άφήτε τον εαυτόν σας νά άπο- 
λαύση μέ δλην τής ψυχής του τήν δύναμιν πά
σαν ένεστώσαν εύτυχίαν, δσον μηδαμινή καί άν 
είνε αυτή, έστω καί άν αΰτη συνίσταται ένίοτε, 
είς τήν τέρψιν ένδς έξοχικοΰ περιπάτου, έστω καί 
άν συνίσταται αΰτη είς τής άηδόνος τδ κελάδημα, 
είς τής σελήνης τδ φέγγος, είς τοΰ ήλιου τδ 
θάλπος, είς τήν λάμψιν δφθαλμών φιλτάτων, είς 
τδν γέλωτα χειλέων προσφιλών, είς τήν τρυφερό
τητα καρδίας άγαπώσης, είς τά χίλια τίποτε τέ
λος τοΰ ένεστώτος, τά όποια μόνα, δύνανται νά 
άποτελέσουν τής εύτυχίας τήν άλυσον. Αύτά έμ- 
περικλείονται είς τήν λέξιν ένεστώς, αύτή εϊνε ή 
ψυχολογία της, καί άπολαύσατέ την ώς τήν ά- 
γνήν ώραν τής χαράς, ώς τήν ώραν, ήτις δέν σάς 
προσκομίζει λύπην, δέν σάς άποσπά άλγος, δέν 
σάς ζητεί δάκρυα.

Ώ ! τήν αυριον τις τήν γνωρίζει!
Ώ ! ή αΰριον, ίσως νά φέρη τον θάνατον...

Η ΣΗΜΑΙΑ

Είχε ψαλή ή δοξολογία, τά πυροβόλα είχον 
βροντήσει, διακηρύξαντα τήν δγδοηκοστήν όγδόην 
έπέτειον τής 25 Μαρτίου, αί πολιτικαί καί στρα- 
τιωτικαί άρχαί τοΰ κράτους, μέ τούς υψηλούς πί
λους των ή μέ τάς χρυσοΰφάντους στολάς των, 
άνήρχοντο έφ’ άμάξης πρδς τά άνάκτορα, άκολου- 
Οοΰντες τούς βασιλείς ύπδ τδν διαδοχικόν ήχον 
τών σαλπίγγων καί τών μουσικών καί τών τυμ
πάνων καί ύπδ τάς έπευφημίας τοΰ συνωστιζομέ- 
νου πλήθους,τδ όποιον ήδη έξεχύνετο είς τάς παρό
δους τής όδοΰ τών παρατάξεων. Μία βοή ύπόκω- 
φος άνθρωπίνων βημάτων καί ποδοβολητών ίππων 
έτάραττεν άκόμη τδν τεφρώδη κονιορτδν τής πλα
τείας τοΰ Συντάγματος, τδν σκιάζοντα ώς νέ
φος τούς διασπειρομένους όχλους, καί έφαίνετο ώς 
νά έλεγεν ή βοή έκείνη «πάντα κόνις, πάντα τέ
φρα, πάντα σκιά...»

&
Ό διαβάτης δ έρημος, δ παράξενος καί ιδιότρο

πος διαβάτης, μέ τά μάτια τά κουρασμένα άπδ τάς 
άποτόμους λάμψεις τών σκέψεων, μέ τήν ψυχήν 
τήν κατάκοπον άπδ τδ βάρος τών δνείρων, μέ τδ 
βήμα τδ άπηυδημένον άπδ τήν πορείαν διά μέσου 
τών άκανθωδών μονοπατίων τής ζωής, ό διαβά
της δ έρημος ήλθε καί έσταμάτησεν είς μίαν γω
νίαν τής όδοΰ τών παρατάξεων.

— Κλίνατ’ έπί δε,.,ξιά!
— ’Εμπρός... μάρς!
Τάγμα άνήρχετο τήν οδόν. Οί άξιωματικοί, 

σφιγμένοι μέσα είς τήν μεγάλην στολήν, μέ τά 
ξίφη έξω τής θήκης των, μέ τά πτερωτά των 
λοφία, κυματίζοντα είς τήν έαρινήν αύραν, έκα- 
μάρωναν όδηγοΰντες τούς άνδρας καί έρριπτον εύ- 
θύτατα βλέμματα πρδς τάς γυναίκας τών πεζο
δρομίων οί ύπαξιωματικοί τούς έμιμοΰντο ύφ’ δ
λους τούς κανόνας τής πειθαρχίας καί έκραζον άπδ 
καιροΰ είς καιρόν :

— Έν-δύο ! έν-δύο !...
Οί στρατιώται, μέ τά όπλα έπ’ ώμου, μέ τήν 

κόπωσιν είς τήν μορφήν, έρρύθμιζον τάς άρβύλας 
των είς τδ δξύ σάλπισμα καί δέν έβλεπον τήν ώ
ραν πότε νά φθάσουν είς τδν στρατώνά των διά ν’ 
άποτινάξουν τούς γυλιούς των. ’Εμπρός έπορεύ- 
ετο ύπερήφανος ό σημαιοφόρος· ένας ύπαξιωματι- 
κδς ύψηλός, καλοκαμωμένος, εύσταλής, μέ τδν 
μύστακα έστριμμένον, μέ κατάλευκα χειρόκτια, 
δστις έκράτει τήν σημαίαν.

Καί ήτο κανουργής ή σημαία έκείνη καί έτά- 
ραττε μέ έλαφρδν ψίθυρον τάς κυανολεύκους πτυ- 

χάς της καί έφερεν ύπερηφάνως είς τήν κορυφήν 
της τδν χρυσοΰν σταυρόν, ώς νά έλεγεν : έν τούτω 
νικώ.

-4-
Καί δ διαβάτης ό έρημος, ό παράξενος καί ιδιό

τροπος διαβάτης, εϊδεν άπέναντι του ένα γέροντα 
κατάλευκον καί έρρυτιδωμένον, ό όποιος άπεκαλύ · 
πτετο τρέμων καί έκύτταζε τήν σημαίαν. Έφαί
νετο βυθισμένος είς σκέψεις Ολιβεράς, είς άναμνή- 
σεις έλπίδων ποΰ έπέταξαν γοργαί καί άνεπίστρε- 
πτοι καί τάς δποίας έζήτει νά έπανεύρη είς τάς δι
ακυμάνσεις τοΰ κυανολεύκου έπιπέδου. Μία αίφνη- 
δία σύσπασις έκλόνισε τήν'γεροντικήν μορφήν του 
καί τά βαθειά του δμματα έθόλωσαν δάκρυα θα-· 
λερά.

Καί ό διαβάτης ό έρημος έσκέφθη καί εϊπε μέ 
τδν νοΰν του :

— Τδ παρελθόν!
t

Τδ τάγμα έξηκολούθει νά βαδίζη, οί άξιωματι- 
κοί έκαμάρωναν, οί ύπαξιωματικο'ι έκραζαν: έν- 
δύο ! έν-δυό ! καί αί ξιφολόγχαι τών στρατιωτών, 
άνακινούμεναι καί κτυπώσαι έπί τών κουρασμέ
νων μηρών, τών ρυθμιζομένων είς τό δξύ σάλπι
σμα, άφινον δξυτέραν κλαγγήν.

Καί ό διαβάτης δ έρημος, ό παράξενος καί ιδιό
τροπος διαβάτης, εϊδεν άπέναντι του ένα νέον κομ- 
ψοτατον, μέ μονίελον είς τδν δεξιόν δφθαλμόν, ό 
όποιος άπεκαλύπτετο χωρίς νά κυττάζη τήν ση
μαίαν, άπεκαλύπτετο μέ ύφος άνθρώπου, είς τδν 
όποιον έπιβάλλουν νά κάμη κάτι παρά τήν διάθε— 
σίν του. Ή δψις του, ωχρά, έφανέρωνε πρόωρον 
κόρον καί ύπδ τά άκρα τοΰ άνεστραμμένου μύστα- 
κος ή έπιδερμίς του έχάρασσε έλαφράς πτυχάς ει
ρωνείας. Τά μάτια του, άγρυπνισμένα, έρριπτον 
δυσκίνητα βλέμματα είς μίαν κυρίαν άκιζομένην 
καί φιλαρεσκευομένην ένώπιόν του καί πρίν ή προ- 
φθάση νά φορέση καί πάλιν τδν πίλον του, τά δά
κτυλα τής μιας χεερδς μηχανικώς καί άναισθή- 
τως ήρχισαν νά διορθώνουν καί νά στρώνουν τδ 
χειρόκτιον τής έτέρας. (

Καί ό διαβάτης ό έρημος έσκέφθη καί εϊπε μέ 
τδν νοΰν του :

— Τδ παρόν !
♦

Καί τδ τάγμα έξηκολούθει ν’ άνέρχεται τήν 
όδδν τών παρατάξεων κατ’ ίσα διαστήματα τών 
τετράδων καί τά παραγγέλματα καί τά προστάγ
ματα ήκούοντο άλλεπάλληλα, διακόπτοντα τδν 
μονότονον κρότον τών ρυθμικών βημάτων. 'Έν- 
δυό ! έν-δυό!

Καί δ διαβάτης δ έρημος, δ παράξενος καί ιδι
ότροπος διαβάτης, εϊδεν άπέναντί του ένα παιδίον 
δκτώ έως δέκα έτών. Τί εύμορφο ποΰ ήτο ! Μέ 
τήν στολήν τής γυμναστικής μέ τά κυανόλευκα 

χρώματα έφαίνετο ώς ζωντανή αύτοκίνητος ση
μαία. Άπεκαλύφθη μέ ένθουσιασμδν άκράτητον 
καί έκάρφωσε τά στίλβοντα ματάκια είς τήν ση
μαίαν, ή δποία έφέρετο έμπρδς είς τδ τάγμα. Είς 
τδ παιδικόν του προσωπον έλαμψεν αίφνηδία χαρά 
ώς νά συνεκεντρώθησαν αί άκτϊνες μυριάδων έλ
πίδων καί τά μικρά του χείλη ήνοιξαν είς ένα με
γάλο ζήτω !

Καί δ διαβάτης δ έρημος έσκέφθη καί εϊπε μέ 
τδν νοΰν του :

— Τδ μέλλον !
’ Αλλά ταύτοχρόνως συνέσπασε τάς οφρϋς μέ 

ένα κίνημα δυσπιστίας καί έπρόσθεσε :
— Νά εϊνε άρά γε τδ μέλλον ;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

■--------- ·   —·——

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ
Έάν έκ τών έργασιών τής ήδη ληξάσης Συνό

δου τής Βουλής έπιζητήσωμεν νάέζαγάγωμεν συμ
πέρασμά τι έπί τής έν γένει καταστάσεως τής χώ
ρας ήμών, μετά λύπης δυνάμεθα νά διακηρύξωμεν 
ότι, ώς τοιοΰτον δέν άνευρίσκομεν είμή τδ ότι 
κακοδιοικούν εΟα.

Τήν τοιαύτην δέ κακοδιοίκησιν δέν πρέπει νά 
τήν χαρακτηρίσωμεν ώς άποκλειστικδν έργον τής 
νΰν Κυβερνήσεως ύπδ τδν Γ. Θεοτόκην, άλλά 
δυνάμεθα νά τήν θεωρήσωμεν ώς έργον καί τών 
μέχρι τούδε Κυβερνησάντων άλλά καί τών μέχρι 
τούδε πρωτενεργούντων ώς αρχηγών κομμάτων 
πολιτικών καί ώς άρχηγών πολιτικών ομάδων. Βε
βαίως δέν θά άποτολμήσωμεν έέαίρεσιν τών 
Δ. Ράλλη, Στ. Δραγούμη καί Κ. Μαυρομιχάλη. 
Έκαστος συνετέλεσε καί συντελεί πρδς τούτο λό
γω τής μή ένασκήσεως άφ’ ένδς τού έργου αύ
τών τού ένδεδειγμένου νύν ώς άντιπολιτευτικών 
δμάδων, λόγω τοϋ μή καταρτισμού έκ μέρους αύ
τών τής έργασίας έκείνης, ήν πάντως έπρεπε νά 
καταδείξωσιν έν τή Βουλή καί τώ Έθνει καί ήν 
άποκαλούμεν κατά τήν κοινοβουλευτικήν γλώσσαν 
πολιτικόν πρόγραμμα.

Ή έλλειψις κοινοβουλευτικής έργασίας, ή έλ- 
λειψις νομοθετικής έργασίας, καί γενικού τίνος 
προγράμματος βασιζομένου έπί τών άναγκών τής 
χώρας έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, καί ή τοιαύτη 
έλλειψις καί έκ μέρους τών άντιπολιτευομένων 
κομμάτων έγέννησε καί γεννά τήν κακοδιοίκησιν.

Τδ έργον δέ όλων καί τδ έργον ολοκλήρου τής 
Βουλής δέν εϊνε άλλο τι είμή σπασμωδικδν σύμ
πτωμα, προκαλούμενον άφ’ένδς μέν ένεκεν τής 
προσωρινής άνάγκης τών διαφόρων κλάδων τής 
πολιτείας, καί άφ’ έτέρου ένεκεν τής έξεγέρσεως 
τής κοινής γνώμης, ήτις ύποδεικνύει άλλοτε μέν 
μέτρον διοικητικόν ή δικαστικόν ή δημοσίου άσψα- 
λείας, άλλοτε δέ μέτρον στρατιωτικής ή ναυτικής 
δργανώσεως καί παρασκευής τής χώρας,
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Και δι’ αύτό προβάλλεται πρό ήμών έργασία 
κοινοβουλευτική ύπό τών έκάστοτε κυβερνήσεων 
ή όποια δέν δύναται νάθεωρηθή ώς αποτέλεσμα 
μελέτης έπισταμένης καί διηνεκούς άλλ εΐνε 
προϊόν τής έπιδράσεως τών πολιτικών άναγκών, 
τών διαθέσεων και τών βλέψεων τών διαψόρων ειση
γητών, πρός ούς άνατίθεται έκάστοτε ή σύνταξις 
τής νομοθετικής έργασίας.

‘ Μία δέ τοιαύτη νομοθετική έργασία ώς άποτέ- 
λεσμα έχει τήν κακίστην έψαρμογήν αύτής κα'ι 
κατά συνέπειαν τήν κακοδιοίκηύιν.

Κα'ι έάν ύπό τάς συνθήκας αύτάς έμψανίίεται 
ή έκάστοτε Κυβέρνησις πρό τής Βουλής και τής 
χώρας, μήπως ύπό τάς αύτάς δέν έμψανίζεται και 
ή έκάστοτε άντιπολίτευσις ;

Κα'ι άποκρινόμεθα καταψατικώς, διόΐι ούδέν 
άλλο εΐνε τό έργον τής άντιπολιτεύσεως, ήτις,ώς 
έκ τής άδρανείας αύτής, ώς έκ τής έλλείψεως έρ
γασίας έκ μέρους αύτής, περιορίζεται άτελώς εις 
τόν έλεγχον ούχ'ι τοϋ καταδικαζόμενου παρ’ ήμών 
σήμερον έργου τής Κυβερνήσεως, άλλ’ είς τόν έ
λεγχον πράξεων ύπουργικών συγκρουομένων ό
μως πρός τήν κομματικήν άνάγκην και πρός τό 
κομματικόν συμψέρον τών έλεγχόντων σήμερον 
Ράλλη, Δραγούμη, Μαυρομιχάλη και λοιπών, κα'ι 
αΰριον Θεοτόκη.

Τήν τοιαύτην δέ στάσιν αύτών ποΰ δυνάμεθα 
νά άποδόσωμεν.Είς τήν έκ μέρους αύτών έλλειψιν 
συναισθήσεως τών καθηκόντων, είς τήν έλλειψιν 
άντιλήψεως τής καταστάσεως τών πραγμάτων,είς 
τήν έλλειψιν πατριωτισμού έκ μέρους αύτών, ή είς 
τήν έλλειψιν χρόνου πρός καταρτισμόν τής άναγ- 
καίας,τής έπιοεβλημένης έργασίας ;Ήμεΐς βεβαίως 
θά περιορισθώμεν ν’ άπαντήσωμεν άρνητικώς ! 
Άλλά τότε θέλετε έρωτήση, κα'ι δικαίως, ποια τά 
αίτια όλων αύτών τών κακών, καί ήμεΐς θέλομεν 
σας άπαντήση έν πάση ειλικρίνεια ότι τούτο όψεί- 
λεται είς τό αμόροωτον τών πολιτευομένων.

“Οταν δέ μετά τόσης παρρησίας διακηρύττωμεν 
τό άμόρψωτον τών πολιτευομένων, εϊμεθα ύπό- 
χρεοι νά δόσωμεν έξηγήσεις τινάς, ΐνα μή χαρα- 
κτηρισθώμεν ώς ύπερβολικοΐ άψ’ ένός, καί ϊνα μή 
θεωρηθώμεν ώς συνοψίζοντες τήν έν γένει κατά- 
στασιν είς μίαν λέξιν, απλώς και μόνον όπως χα- 
ρακτηρισθώμεν ώς καινοτόμοι.

Τό άμόρψωτον τών πολιτευομένων δέν τό έν- 
νούμεν ύπό τήν στενήν τής λέξεως κυριολεξίαν 
άλλ’ ύπό τήν γενικήν σημασίαν, καθ’ ήν έπιζη- 
τούμεν νά άνεύρωμεν έν τή διανοία και έν τώ 
έργω τών πολιτευομένων τάς μεγάλας αύτών 
γραμμάς. Όταν οί πολιτευόμενοι, κα'ι δή συγκε- 
κριμένως οί ήγέται μεγάλων ή μικρών κομμάτων 
δέν έργάζωνται κατά τρόπον τοιούτον, ώστε νά 
πορουσιάσωσιν ιδίαν αύτών έργασίαν έψ’ όλων άνε-

ξαιρέτωςτών κλάδων τής πολιτείας καί δέν παρου- 
σιάζωσι τοιαύτην ώς μή καταγινόμενοι, τότε τούς 
πολιτικούς αύτούς δυνάμεθα νά τούς άποκαλώμεν 
άλλά καί νά τούς θεωρώμεν άμορφώτονς.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Snu. Έλλ. ΈπιΟ.— Τό ανωτέρω άρθρον όφειλόμενον 
είς τόν κάλαθον διακεκριμένου Βουλευτοΰ τής άντιπολιτεύ- 
σεως τιμώντος τήν «Έλλ. Έπιθεώρησιν» δια τής συνερ
γασίας του δημοσιεύομεν κατά τοσοϋτον μάλλον εύχαρίστως 
καθ’ δσον απόλυτος τό χαρακτηρίζει είλικοίνεια καί είναι 
άπηλλαγμένον τής ελάχιστης κομματικής χροιάς.

Συμφωνοΰμεν δέ κατ’ αρχήν έπί τής κυρίως ιδέας 
τοϋ φίλου Πολίτικου καί αξιοϋμεν καί ήμεΐς παρά τών η
γετών τών διαφόρων κομμάτων σαφή καί ώρισμένην γνώ
μην καί εργασίαν επί δλων τών ζητηνάτων τών ενδιαφε
ρόντων ήμας είτε ώς Κράτος είτε ώς Έθνος, άλλ’ έξ άλ
λου εχομεν έπίσης τήν άξίωσιν νά βλέπωμεν συγκεντρωμέ
νους καί συσπειρωμένους περί τόν αρχηγόν αύτών, άνευ 
ιδιοτέλειας καί άνευ φιλοδοξιών ακαίρων, δλους τούς επιλέ- 
κτους τών κομμάτων οί όποιοι διά τών γνώσεών των, τών 
μελετών των, τής ευφυΐας των, τής μορφώσεώς των, να ε- 
νισχύωσι καί νά συντρέχωσι τό νομοθετικόν εργον τών αρ
χηγών οί όποιοι δσον μορφωμένοι πολιτικώς καί άν εΐνε, 
εινε αδύνατον νά φέρωσιν είς πέρας τό βαρύ έργον των α,ευ 
τής συνδρομής τών πεφωτισμένων συνεργατών των. Ζητοϋ- 
μεν λοιπόν ήμεΐς δχι μόνον μόρφωσιν παρά τών αρχηγών 
άλλά αυτοθυσίαν χαί ζήλον καί ενθουσιασμόν καί φιλοτι
μίαν παρ’ δλων τών Βουλευτών οί όποΐαι δύνανται καί όφεί- 
λουσι νά συντελέσωσιν είς τήν εθνικήν σταδιοδρομίαν τοϋ 
κόμματος είς ο άνήκουσιν.

Όφείλουσι νά έννοήσωσιν δτι δέν αγλαΐζεται καί δέν τι- 
μάται μόνον ό αρχηγός ένός κόμματος δταν τό κόμμα τοϋτο 
δρα καί έργάζεται ύπέρ τών αληθών συμφερόντων τοΰ τό
που, άλλά καί οί συνενεγκόντες τά φώτά των, τήν δράστη 
ριότητά των, τόν πατριωτισμόν των, την αφοσίωσίν των, 
οίτινες οΰτω βραβεύονται καί άνυψοΰνται άπολαμβάνοντες 
τής κοινής έκτιμήσεως καί καταλαμβάνοντες έπαξίως τα 
υψηλά ύπουργήματα τής Διοικήσεως.

Ταΰτα άναγράφομεν καθ’ δσον εχομεν ύπ’ όψιν μας τό 
κάτωθι ιστορικόν γεγονός, δπερ έν ω τιμά τόν ζήλον, την 
φιλοπατρίαν κσί τόν πρακτικόν νοϋν ένός των ηγετών τών 
μεγαλειτέρων καί ίστορικωτέρων συγχρόνων κομμάτων, τοΰ 
Τρικουπικοΰ, τούναντίον καθιστά έμφαντικωτέραν τήν έλ- 
λειψιν συνεργατών προθυμοποιούμε'ων να συντελέσωσιν εις 
επιτυχή κοινοβουλευτικήν έργασίαν.

Κατά τήν παρελθοΰσαν Βουλευτικήν περίοδον καθ’ ην 
έποχήν δ νΰν Πρωθυπουργός διετέλει έκτος τής εξουσίας, 
έκαλεσε τούς διακεκριμένους είς ειδικότητας, έκ τών νεω- 
τέρων μάλιστα, Βουλευτάς καί παρεκάλεσεν αύτούς να έρ- 
γασθώσιν έκαστος έπί τής ειδικότητάς του δπως προετοι- 
μάση νομοθετικήν έργασίαν έπι διαφόρων σοβαρών, δια την 
βελτίωσιν τής έν γένει καταστάσεως, ζητημάτων.Ήθέλησε 
δέ διά τούτου βεβαίως νά ύποδείξη δτι έκεϊνοι οίτινες ηθε- 
λον παρουσίαση νομ-.θετήματα άξια λόγου, αύτοί θά ησαν 
καί οί κληθησόμενοι ώς Κυβερνήται να έφαρμόσωσιν αυτα·

Τό τοιοΰτον διάβημα τοΰ κ. Θεοτόκη άπετέλει καινοτο
μίαν ήτις έξηρτήθη έκ τής έπιμελείας καί τής προθυμίας 
τών πρός τοϋτο κληθέντων. Άτυχώς δμως δέν εύρεν ή 
τοσοϋτον πρακτικώς έπωφελής τοΰ Άρχηγοΰ πρότασις α- 
νάλογον έκ μέρους τών κ. κ. Βουλευτών ενθαρρυνσιν και 
έματαιώθη οΰτω μία εύκαιρία ή όποια θά άναδείκνυε προ
σωπικότητας καί θά άνύψου μίαν πολιτικήν μερίδα τοΰ τό
που μας.

Κ·

H ΑΣΤΤΝΟΜΙΑ 3VLA.S

Έξετάζοντες τάς διατάξεις τοϋ Νέου τούτου Νό
μου, διαβλέπομεν καθιερουμένας τάς ούσιωδεστέρας 
άρχάς τής αποτελεσματικής δράσεως τής Αστυνομι
κής ’Αρχής καί τής δημοσίας έν γένει δυνάμεως, ούδα- 
μώς άπαντώσας έν τώ καταργηθέντι συστήματι ήτοι :

α')—Την όμογένειαν
β')—Τήν ένιαίαν διοίκησιν καί τήν συνοχήν
γ')—Τήν διαρκή έπαγρύπνησιν καί
δ')—Τόν συνεχή έλεγχον.
Ή πρώτη τών άρχών τοϋ Νόμου, ήτοι ή ύφ’ ένός 

καί τοϋ αύτοΰ στρατιωτικού Σώματος έκτέλεσις τοϋ 
’Αστυνομικού καθήκοντος, εμπνέει τό αίσθημα τής 
οικογενειακής ύπολήψεως και τοϋ κοινού συμφέροντος 
καί θερμαίνουσα το πνεύμα τοΰ Σώματος, συντελεί 
εις την άνάπτυξιν τής γενικής άμίλλης καί προ παν
τός τοϋ συναισθήματος τής εργασίας και τής προς άλ- 
λήλους σύμπνοιας, αίτινες άσφαλώς άγουσιν εις την 
πρόοδον καί γεννώσι τήν ηθικήν δύναμιν ένός Σώματος.

Έν τή άρχή τής κατά τόν νέον νόμον διοικήσεως 
τής Χωροφυλακής καί τής δ’.αχειρίσεως τής ’Αστυ
νομικής έξουσίας έξέλειψε πάντως ή ίδέα τής αυθυ
παρξίας τών διαφόρων ’Αστυνομικών τμημάτων. Ή 
ύπηρεσία καί ή διοίκησες βασίζεται είς τήν εΰρυτέραν 
διοικητικήν μονάδα, χωρίς νά άπομακρύνηται τής γε
νικής άρχής τής αύτοβουλίας τών διοικούντων βαθμοφό
ρων. Ή ’Αστυνομική άρχή άσκεϊται έν τή ’Επαρχι
ακή διοικητική μονάδι καί έξαρτάται συνάμα έκ τής 
Νομαρχιακής μονάδος ύφισταμένη την γενικήν διοικη
τικήν ώθησιν καί έπίδρασιν καί τόν συνεχή έλεγχον 
τοϋ διοικοϋντος τήν μονάδα ταύτην ’Αστυνομικού 
Διευθυντοϋ.

•Φ·

Καί εν τή ’Επαρχία καί έν τώ Νομ.ώ μία κατέστη 
καί ύπάρχει διοίκησις τής Χωροφυλακής καί μία 
επίσης Διεύθυνσις τής έκτελέσεως τών ’Αστυνομικών 
καθηκόντων. Τά άνεξάρτητα πρός άλληλα κρατίδια 
τά αυτοκέφαλα ούτως είπεΐν, τών άλλοτε ύφισταμένων 
’Αστυνομικών περιφερειών έξέλιπον, ή δέ πολυσχιδής 
διεύθυνσις τής’Αστυνομικής ύπηρεσίας άντεκατέστηδιά 
Νομαρχιακών καί ’Επαρχιακών Διευθύνσεων, έν αΐς εξα
σφαλίζονται αί εγγυήσεις τής ένιαίας καί ομοιομόρφου

* Συνέχεια έκ Σελ. 167. 

διοικήσεως, τής συνοχής τών άναγκαίων διά τήν γενι
κήν ’Αστυνομίαν πληροφοριών καί τοϋ ενιαίου, συγ
χρόνου καί εγκαίρου τών λαμβανομένων μέτρων καί 
μάλιστα τών καταδιωκτικών. Έν ταΐς Άοτυνομικαϊς 
περιφερείαις οίαδήποτε γενική καί συγκεντρωτική έν 
τή Επαρχία καταδιωκτική ένέργεια—ή μάλλον ά- 
σφαλης—προαπήτει συνεννόησιν έπείγουσαν τών προϊ
σταμένων αύτών, χωρίς νά δύναται νά περιφρούρηση 
την έγκαιρον έκτέλεσιν καί τό αποτελεσματικόν αύτής 
έκ πολλών αιτίων έξουδετερούμενον. Ύπό τήν Ένιαίαν 
όμως τών ήδη Αστυνομικών Διευθύνσεων καί Ύπο- 
διευθύσεων διοίκησιν ή τοιαύτη ένέργεια δέν είναι έξη- 
σφαλισμένη μόνον άλλ’ ένέχει πρός τούτοις τάς μεί- 
ζονας τής έπιτυχίας πιθανότητας, διότι βασίζεται είς 
τάς γενικάς τής Επαρχίας ή τοϋ όλου Νομού πληρο
φορίας, αίτινες ήδη μέν εύχερώς καί εγκαίρως συγκεν- 
τροϋνται έν τή Διευθύνσει ή τή Ύποδιευθΰνσει, τότε 
δέ δέν ήδύναντο νά ληφθώσι κάν ώς έκ τής,ένεκα τής 
αυτοτελείας,ενθαρρυνομένης απραξίας τής ’Αστυνομι
κής δυνάμεως.

•φ·

Άλλά συντελεϊται πρός τούτοις ή έξασφαλισις δύο 
μεγίστης έπίσης σπουδαιότητος έφοδίων, οΐα είναι, 
ώς έλέχθη, ή διαρκής επαγρύπνησις καί ό συνεχής 
ελεγχος. Κυροϋται δέ ή πλήρωσις τών όρων τούτων 
έκ τών άσφαλών προϋποθέσεων τοϋ Νόμου, τών έξω- 
τερικευομένων έν ταΐς διατάξεσι, δι ’ ών άπατεΐται ή 
πάντων τών διοικούντων βαθμοφόρων, καί αύτής εν 
άνάγκη τής όπλιτικής δυνάμεως, κίνησις έν τή οικεία 
περιφερείς, ήτοι έν πάση μ.ονάδι τής διοικητικής τοϋ 
Κράτους διαιρέσεως (Δήμω, Επαρχία καί Νομώ), τό 
μέν πρός τήν διάγνωσιν τών άναγκών τής τε γενικής 
καί τοπικής ’Αστυνομίας, καί τήν έκτέλεσιν κατα
διωκτικών καί άλλων καθηκόντων, τό δέ πρ:ς τήν έπί- 
βλεψιν τής νομίμου καί άκριβοϋς ένεργείας τών καθη
κόντων τών άνδρών έν γένει. Προφανής είναι ή ώφελι- 
μότης τοϋ σκοπού τής πληρώσεως τών άνω όύο όρων 
καί ιδία ή άποτελεσματικότης τούτων. Διότι δέν δύ
ναται ν ’ άμφισβητηθή ότι έν ταΐς τοιαύταις ένεργείαις 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής έπιτυγχάνονται διαρκείς 
καί κινηταί σκοπιαί τής δημοσίας άσφαλείας έν πάση 
τή έκτάσει τής ύπαίθρου χώρας, άσκεϊται άσφαλέ- 
λέστερον ή τό ούσιώδες καθήκον τής ’Αστυνομικής 
’Αρχής άποτελοϋσα προληπτική Άοτννομία, περί-
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φρουρεΐται ή έγκαιρος έξέλεγξις της τε καθ’ υπηρε
σίαν και έκτός αύτης ένεργείας τών άνδρών εν γένει 
της Χωροφυλακής καί έν τέλει συντελεΐται ή προλη- 
ψις η ή έπανόρθωσις καί δ έλεγχος πάσης παραβασεως.

Μετά τών έκτεθέντων όμως γενικών όρων τών βά
σεων τοϋ νέου Άστυνον.ικου καθεστώτος πριπει να 
συνδυασθώσι καί άλλαι τινες άρχαι τεθειμιναι εν τη 
νέα Αστυνομική Νομοθεσίγ, τάς οποίας οφείλομεν, 
άποβλέποντες εις τόν σκοπόν αυτών, νά καταλεξωμεν 
έν τη σειρά τών σπουδαιότερων έγγυήσεων της αποτε
λεσματικής έξασζήσεως της ’Αστυνομικής άρχης.

Αί κυριώτεραι τούτων είναι δ καταμερισμός της 
έργασίας καί ή βάσιμος μόρφωσις τών δπλιτών.

Έν τή πρώτη, συνισταμένη πρό παντός εις την δι- 
αίρεσιν της ύπηρεσίας καί την εις έκάστην ύπηρεσιαν 
ένασχόλησιν ώς έπί το πλεΐστον ειδικών άνδρών, επι
διώκεται ή άπόκτησις τοϋ άσφαλεστερου εφοδίου της 
άποτελεσματικότητος, ήτοι αί περί τον τόπον και τα 
πρόσωπα ώς καί περί την ειδικήν ικανότητα τοϋ κα
θήκοντος γνώσεις, αΐτινες ώς γνωστόν, χαρακτηριζουσι 
κυρίως τούς καλώς, κατά τήν γενικήν άντίληψιν, ένερ- 
γοϋντας άστυνομικούς τών ευρωπαϊκών κρατών.

Εις τήν δευτέραν τών έγγυήσεων βασίζεται συνή
θως ή άσφαλής τής πολιτείας άμυνα κατά πασης,ειτε 
τό γενικόν συυ.φέρον είτε τά άτομ.ικά δικαιώματα, α- 
πειλούσης θρασύτητος. Δεν αμφισβητείται ότι εν τή 
μορφώσει παντός ύπαλλήλου και υπηρέτου, περιλαμ
βάνεται ή άκριβής γνώσις, ου μονον τών εκ τοϋ ειδι
κού επαγγέλματος έπιβαλλομένων υποχρεώσεων, αλλά 
καί ή άπόκτησις γενικωττρων άλλων γνωσεων και 
προσόντων, τά δποία, επιτασσόμενα έκ γενικών νό- 
μ.ων, έκ τής συνειδήσεως και τών όρων τής ηθικής, 
άποτελοϋσι τά ηθικά προσόντα και το γενικόν καθή
κον τοϋ ύπαλλήλου καί υπηρέτου ώς άτόμου έν τή 
πολιτεία. Όργανον καί μάλιστα τής άστυνομικής άρ- 
χής, δέν είναι χρήσιμον είμη μονον όταν κριθή κεκτη- 
μένον τάς γνώσεις ταύτας. Και βεβαίως, διότι τότε 
συγκεντροΐ έν έαυτώ την δύναμ.ιν και ικανότητα τοϋ 
επαγγέλματος, δύναται νά διαγινωσκη τάς λεπτομέ
ρειας ν’ άντιλαμβάνηται και εκτιμά ορθώς τάς περι
στάσεις καί, δπερ λίαν σπουδαϊον, προσκταται τήν 
αύτοπεποίθησιν, φυσική άκολουθία τής οποίας είναι ή 
ταχύτης καί τό άσφαλές τής ένεργείας. Άλλά προς 
τούτοις τό άστυνομ-ικόν όργανον, δπερ εκτήσατο τα 
ηθικά προσόντα διά τής μορφώσεως, περιβάλλεται τον 
θώρακα τής έπιβολής, προσελκύει τήν αγάπην καί τον 
κοινόν σεβασμόν καί, έξαΐρον τήν ηθικήν δύναμιν τής 
εξουσίας του, άποκτί το κύρος τών πραςεων του και 
επιτυγχάνει τήν πρόθυμ.ον τοϋ κοινού συνδρομήν.

ειδικά,Τό Σχολεϊον τοϋτο,

Τήν τοιαύτην τοϋ άστυνομικοϋ οργάνου μορφωσιν 
έξησφάλισεν δ Νομοθέτης τοϋ νέου άστυνομικοϋ νόμ-ου 
διά τής συστάσεως τοϋ ήδη λειτουργοϋντος Σχολείου 
τών οπλιτών τής Χωροφυλακής, σκεφθεις ορθώς, ότι 
σύστημ.α καί μ.έθοδος αποτελεσματική εκπαιδευσεως, 
άτινα άναγκαίως πρός τόν ουσιώδη αυτόν σκοπον προ- 
απαιτοϋνται, δέν ήτο δυνατόν δι’ άλλου μ.εσου να ε- 
πιτευχθώσι κατά τά γενικώς πανταχοϋ παραδεδε

γμένα.
σκοπούν την περί τα 

τά αστυνομικά καί τά στρατιωτικά καθήκοντα τής 
Χωροφυλακής έκπαίδευσιν τών ένωμοταρχών, υπενω- 
ματαρχών καί χωροφυλάκων, άγει ηδη την δευτιραν 
περίοδον έκπαιδεύσεως.

Γενική κρατεί γνώμη περί τής σκοπιμότητος τοϋ 
Σχολείου. Πάντες οί εϊδικώτερον άσχολούμεν'.ι άνομο- 
λογοϋσι τά άριστα τούτου αποτελέσματα. Εχομεν 
άλλως τε περί τούτου τής ένώπιον τής Βουλής δια- 
βεβαίωσιν τοϋ Κου Πρωθυπουργού καί την άποδοχην 

ταύτης ύπό πάσης τής Βουλής.
Τοιούτων βάσεων τής μορφωσεως τοϋ προσωπικού 

τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, δύναται νά λεχθή ότι ύ- 
φίστατο άρμοδιώτερον προς τοϋτο μέσον, η δτι ή πρό
νοια τοϋ Νομοθέτου δέν είναι άντίστοιχος πάντως προς 
τάς πραγματικάς άνάγκας τής ’Αστυνομικής άρχής , 

Άναμφισβητήτως όχι.
Άλλά, μεταστρέφοντες τήν προσοχήν έπί των 

του αστυνο|Χ»ιχου συστΤι[Λατος τυαρα- 
τηρου’Λεν ττ,ν Λειτουργίαν καί άλλων ύττηρεσιών, αι- 
τινες προφανώς συμβάλλονται εις ττ(ν σκοπιμότητα 
τού συστήματος αυτού και αποδεικνυουσι πρόνοιαν πα- 
ράλληλον προς τήν τών ευρωπαϊκών Αστυνομιών. Εις 
τήν κατηγορίαν τών ύπηρεσιών αύτών περιλαμβάνον
ται κυρίως ή ’Ανθρωπομετρική υπηρεσία, ή κατά σύ
στημα έπιτήρησις τών έν τοϊς ξενοδοχειοις και ταΐς 
μετ’ έπίπλων ένοικιαζομίναις οϊκίαις καταλυόντων 
ξένων, έκ τής εφαρμογής τής δποίας προέκυψεν ακρι
βής στατιστική τών άφιχθέντων καί άναχωρησαντων 
ημεδαπών καί ξένων κατά τον π. μήνα, ή ποδηλατική 
υπηρεσία, ή δι’ ειδικών άμαξών έν τή πόλει μετα
γωγή τών υποδίκων, καταδίκων, ή ειδική υπηρεσία 
τής καταδιώξεως, ή σύστασις εργαστηρίου χημείου κλπ.

Ή άπό καιρού δέ άρξαμένη λειτουργία τών ύπη
ρεσιών τούτων καταδεικνύει την σπουδαιοτητα αυτών. 
Ή μείζων δμως ένυπάρχει έν τή παρατηρήσει, δτι δέν 
διευκολύνεται μ'νον ή καταδιωκτική καί τής δημο
σίας έν γένει άσφαλείας υπηρεσία αλλά και αυτή ή 
ποινική δικαιοσύνη έν τή προδικασία, διότι διά τής 
άνθρωπομετρίας περιφρουρεΐται ή δικαστική ταυτότης 
καί ή άναζήτησις τοϋ ποινικάς ευθυνας οφειλοντος, 
διά δέ τής ύπηρεσίας τών ξενοδοχείων κλ. διευκολύ
νεται ή καταδιωκτική ύπηρεσία καί ή εξασκησις τοϋ

ουσιώδους καθήκοντος τής προληπτικής ’Αστυνομίας. 
Ως προς την επιτηρησιν δε τών ξένων δυνάυ.εθα νά 

είπωμεν, ότι δεν είναι αμ,φίβολον, δτι τά όνόμ.ατα 
πάντων τών καθ εκαστην εισερχομένων είς τήν πρω
τεύουσαν η εξερχομένων έκ ταύτης καθίστανται έντός 
24 ώρών γνωστά είς τήν Αστυνομικήν άρχήν, ήτις, 
συνδυα^ουσα τας λαμβανομενας πληροφορίας πρός τήν 
συχνήν τών ξενοδοχείων κλ. έπιτήρησιν, επιτυγχάνει 
την συνδρομήν πολυτίμου είς το άστυνομικόν καθήκον 
παράγοντος.

Φ
•·9

Ασφαλέστερον όμως είς τήν καθόλου ύπηρεσίαν τής 
γενικής Αστυνομίας συντείνουσιν αί ύπηοεσίαι τής κα- 
ταδιωξεως, τών ποδηλατών, τών άστυνομικών θέσεων 
και άλλων οριζόμενων εν τώ Β. Διατάγμ.ατι τής 14ης 
Σεπτεμβρίου 1906. Προ παντός συντελεστική είναι 
ή προς την υπηρεσίαν τής καταδιοόξεως καθιερουμένη 
μέθοδος, ήτις, εφαρμοζόμενη ύπό τήν διοίκησιν αξιω
ματικού, παρεχει τούς μ,είζονας όρους τής άσφαλοϋς 
αστυνομικής ενεργειας και τής άποκτήσεως τών άπα- 
ραιτήτων έφοδίων τής πείρας καί τών ειδικών γνώ
σεων. Ες άλλου όμως τον ουσιώδη είς τήν δημοσίαν 
υγ=.ιαν και την δικαστικήν προς τούτοις ’Αστυνομίαν 
παραγοντα άποτελεΐ το έν τή Αστυνομική Διευθινσει 
εργαστηρών χημείου, λειτουργούν ήδη κατά τελειότε- 
ρον σύστημα και μ.εγαλως διευκολύνον τήν βεβαίωσιν 
τών διαφόρων νοθειών τών έδωδίμων καί ποτών ή τών 
κατά τον ποινικόν νομον φαρμ.ακειών κλ.

("Επεται συνέχεια)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

—------

ΑΜΥΝΑ ΚΑΤ’ ΛΙΙΚίϊ EHI0E1E8I

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γραψας και έπικρίνας τα μέλη τον Διοικητιτον 
Σνμβονλίον τής Εθνικής Γεωργικής Εταιρίας 
έπί τή κλασσική ταύτης αποτυχία μετά όκταετή 
ΰπαρξιν και δαψίλειαν πόρων, οι ών ήδύνατο νά 
θαυματουργήση αΰτη, ώς πάντες ήλπιζον, έπί- 
στευον, δτι τδ Διοικητικόν Συμβούλιον λαμβάνον 
γνώσιν τής αύστηράς κρίσεώς μου καί μετά τήν 
σαφή καί ρητήν πρόκλησίν μου πρδς διάψευσιν τών 
δσων έγραψα, ήθελε σπεύσει νά άναιρέση τά παρ’ 
έμοΟ γραφέντα, διά νά πεισθή ή Ελλάς δτι έξε- 
τέλεσεν έστω και έν βήμα σημειωτδν είς τήν εύ- 
ρεΤαν λεωφόρον τής Γεωργικής προόδου. Παρά 
προσδοκίαν δμως τά αξιότιμα μέλη τού Διοικητι

κού Συμβουλίου, καίτοι λαβόντα γνώσιν τής κρί- 
σεως μου, ηκολουθησαν τή? οδόν τής σιγής, ΐνα 
μή οιαψευσθώ εις τήν γνώμην μου, διότι τά άπεκά- 
λεσα Βωβά. Ο προκαλούμενος νά άπαντήση καί 
σιγών, ομολογεί, κατά τι άξίωμα τοΰ Δικαίου, δι ’ 
ο^ και δεν δύναμαι ή να έπαινεσω το Διοικητικόν 
Συμβούλιον τής ’Εθνικής Γεωργικής Εταιρίας, 
διά την σιγήν του σιωπηλώς καί μέχρι κεραίας 
έπιβεβαιώσαν παν ο,τι έγραψα δ,τι είναι αύτή ή 
αψευδής άλήθεια ή ύπό τών πραγμάτων πιστου- 
μενη. Μιαν μόνην πρόσθετόν ευθύνην προσμετρώ 

Διοικητικού Συμβουλίου, διότι τούτο 
έδει αμελητει και έν σωμάτι προσερχόμενον ένώ
πιον τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, τοΰ Δημιουργού 
^ήζ Εταιρίας και ακραιφνώς ποθοΰντος τήν πρόο— 
ο ον τής παρ ήμΐν Γεωργίας νά είπή πρδς Τούτον 
εύλαβώς. «Μεγαλειότατε ! Η υψηλή εύμένειά Σου 
εκαλεσε παντας ήμάς ως έργάτας ύψίστης έθνικής 
ύπηρεσίας. Ηδη καί μετά δκταετίαν όμολογοΰ - 
μεν, ότι οί ύψηλοι πόθοι Σου δέν έπραγματοποιή— 
θησαν, διότι πάντες ημείς άγνοονμεν τάς άνάγκας 
τής Γεωργίας, καί έν τοιαύτη περιπτώσει κατ’ ού- 
δέν ουναμεθα και εις τδ μέλλον νά υπηρετήσω— 
μεν τους ποθους Σου !» Είς τοιαύτην δήλωσιν τδ 
Διοικητικόν Συμβούλιον τής Εθνικής Γεωργικής 
Εταιρίας είσετι οέν προέβη. ’Απόκειται είς τδ 

μέλλον νά βεβαίωση, έάν τδ Διοικητικόν Συμβού
λιον τής Εθνικής Γεωργικής Εταιρίας κατανοή 
τήν ύψίστην εύθύνην του άπέναντι τού πρδς τδν 
Ανακτα ηθικού καί έπιτακτικοΰ καθήκοντος του.

Καί έσίγησε μέν τδ Διοικητικόν Συμβούλιον έπί 
τήζ κριτεώς μου, άλλ εν τών μελών τούτου τδ 
καί οιευθΰνον κατ’ ούσίαν τήν ’Εθνικήν Γεωργι
κήν Εταιρίαν, αίσθανθέν τούς νυγμους τοΰ έκ πα
νουργιών τής Φθιώτιδος στεφάνου, έδημιούργησε 
πρδς άμυναν δύο άτραπούς, τήν άτραπδν τού 
κόλακος καί τήν άτραπδν τοΰ συκοφάντου- έπιλα- 
θόμενον δτι.είς τοιαύτας άτραπούς δέν έπιτρέπε- 
ται ή δίοδος παντός τίμιου πολίτου καί δή έκείνων 
οίτινες ηξιώθησαν τής έκτιμήσεως παρά τής Α.Μ. 
τού Βασιλέως. Τοιαύτας άκολουθήσαν άτραπούς 
τδ μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ’Εθνι
κής Γεωργικής Εταιρίας ήγνόει φαίνεται δύο δη
μώδεις παροιμίας «ό άχαμνδς λόγος καί ό κάλ
πικος παράς μένει’στδν οίκοκύρη» καί δτι «δποιος 
κόβει τά ςυλα στο ^εμα, τά κουβαλάει στδν ωμό 
του». Κατά τήν πρώτην άτραπδν ό κ. Σύμβου
λος έσπερμολόγησεν, δτι, γράψας δσα έγραψα, 
έακόπονν νά ΰ·ίξω τήν Α.Μ. τδν Βασιλέα ! Κατά 
τής τοιαύτης μομφής προσιδιαζούσης είς παίδας 
καί κρονολήρους μόνον, ούχί δέ καί είς σοβαρούς 
άνδρας, μοί έπιτάσσεται σιγή, διότι δι* ών έγραψα 
και τά πραγματα φωνάζουσι τίνας ήλεγξα έπί 
ανεπάρκεια και μετά πόσης ευλαβείας έξεφράσθην 
περί τής Α. Μ. τού Βασιλέως, δΓ δ, καί δταν 
μοί έγνωρίσθη ή άτραπδς αΰτη, άπήντησα λακω- 
νιστί «δέν φοβούμαι ούτε τούς κόλακας διαβάλ- 
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λοντας ούτε τούς κόρακας κρώζοντας και εύτυχής 
θέλω λογισθή έάνάξιωθώ τής τιμής καί άναγνω- 
σθώ παρά τής Α.Μ. του Βασιλέως.» Τήν έτέραν 
ατραπόν άρύομαι έκ τοΰ περιοδικού « Ελληνική 
Έπιθεώρησις» ής ή Διεύθυνσις έπι λέξει γράφει 
ώς λεχθέν παρά τίνος τών μελών τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τής Γεωργικής Εταιρίας κάφ’ 
ής ή Γεωργική Εταιρία έλαβε τό κληροδότη μα 
Σεβαστοποΰλου, δλοι (αρα ό κ. Καμπάς και 
εγώ) μας επετει^ησαν δια νά φάγουν και αυτοί 
έξ αύτοΰ».

Διά τήν άκοσμον και άήθη ταύτην άτραπον ό 
μέν κ. Καμπας ή και πας άλλος ύπονοουμενος, 
δύναται κατά τδ δοκοΰν νά σιγήση ή νά έγείρη 
διάτορον κραυγήν διαμαρτυρίας, άλλ έγώ αισθά
νομαι τήν άνάγκην νά μή σιγήσω υπέρ τής προσω
πικής κα'ι άσπίλου τιμής μου, δι’ δ και προκαλώ 
έπι τή άτομική των τιμή πάντα τά μέλη τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Εθνικής Γεωργικής 
Εταιρίας νά δηλώσωσι κατηγορηματικώς, έάν 
άπδ τοΰ 1901, πρώτου έτους τής ίδρύσεως τής 
Εθνικής Γεωργικής Εταιρίας, μέχρι τοΰδε, είτε 
προφορικώς εϊ’τε έγγράφως, είτε άτομικώς είτε ώς 
Πρόεδρος τοΰ άπδ τοΰ 1900 Ρ^Ζρι τοΰδε και έν- 
ταΰθα δράσαντος Γεωπονικού Συνδέσμου ή «’Αδελ
φότης» ήλθον εις σχέσεις οίας δήποτε μετά ένδς 
ή πλειόνων ή καί τής ολομέλειας τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου καί έζήτησα ύλικήν ή ηθικήν έπικου- 
ρίαν διά τδν ύπδ τήν έπιμέλειάν μου Γεωπονικόν 
Σύνδεσμον είτε έπί τέλους καί δΓ ίδιον λογα
ριασμόν.

Είκάζων δτι τδ προκαλούμενον Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον ούδέποτε θέλει τολμήσει νά βεβαιώση καί 
δή άναποδείκτως μίαν ποταπότητα χάριν ένός τών 
μελών τοΰ Συμβουλίου, χωρώ έτι οιά νά δικαι
ώσω (!) τδ σπερμολόγον μέλος τοΰ Συμβουλίου 
διά νά μάθη τήν άντοχήν τοϋ στομάχου μου προ- 
κειμένου περί γεωργικής δράσεως, πόσα δύναμαι 
νά φάγω (!) καί νά καταβαραθρώσω (!) εις τδν 
γεωργικόν μου Κεάδαν, άν καί κινδυνεύω νά ψε- 
χθώ έπί περιφιλαυτία ή έγωϊσμώ παρ’ έκείνων 
οίτινες μέ γνωρίζουσιν, ώς μή άρεσκόμενον είς 
τούς θορύβους καί τάς διαφημίσεις, νά δοθή δέ καί 
ευκαιρία είς τδν σπερμολόγον κ. Σύμβουλον νά μέ 
φιμώση διά τών πραγμάτων, άναλύων καί κρίνων 
τάς έργασίας τοΰ άπδ τοΰ 1900 καί μέχρι τοΰδε 
δράσαντος, καί παρ’ έμοΰ καθ’ άπασαν ταύτην τήν 
περίοδον έπιμελουμένου Γεωπονικού Συνδέσμου ή 
«’Αδελφότης» δστις μέ τδ ποσδν έννέα καί ήμι- 
σείας χιλιάδων δραχμών (άριθ. 9,500) καθ’ άπα
σαν τήν ύπεροκταετή διάρκειάν του, έκαμε κάτι 
τι καί αύτδς προσθέσας ένα χαλικάκι είς τήν οι
κοδομήν τής Γεωργίας.

Τδ κάτι τι αύτδ συνοψίζεται είς στρογγύλους 
άριθμούς ένδεικτικούς δΓ δσονς βλέπουν πάρα 
πέρ" άπδ τή μύτη τους, καί δέν έχουσι τδν στόμ
φον καί τήν οίησιν νά κηρύττωσι διά τυρρηνικής 

σάλπιγγος, δτι αί καλλιτεχνικά! όντως φωτοτυ
πία! ένδς όνου τής Κύπρου, ένδς χοίρου τής ') ορ- 
κασίρ καί δύο ή τρεις πρασιαί Σουλά είναι διά τήν 
γεωργίαν τής Ελλάδος δ,τι δίά τούς ναυτίλους 
άλλων αιώνων αί Ηράκλειοι Στήλαι.

Έπί συνεχή δκταετίαν καί έν διηνεκεϊ άπασχο- 
λήσει δώδεκα (άριθ. 12) Β. στρέμμ. καί όλικαϊς 
δαπάναις έπτά καί ήμισείας (άριθ. 7,500) χιλιά— 
δος δραχμών.τάς όποιας δμολογώ δτι έφαγα (!) 
ό Γεωπονικός Σύνδεσμος συντηρούμενος μέ τό φα- 
κόαπιρο και με τδν αέρα έδημιούργησε και παρε- 
χώρησε δωρεάν είς πάντας τούς δημότας καί κα
τοίκους τοΰ δήμου Τρικάλων τά έξης εύτελή (!) 
ποσά δενδρυλίων :

α'. Έν τούλάχιστον έκατομμύριον κυπαρίσ- 
σων διετών καί τριετών. β'. Έκατδν περίπου χι
λιάδας μορεών ηλικίας τριών έως πέντε έτών. γ’. 
Εξήκοντα χιλιάδας άμυγδαλών διετών καί τριε- 
τών. δ'. Δισχιλίας καρύας. ε'. Δισχιλίας περίπου 
άχλαδέας έκ κυδωνέας σπερμάτων άπίων, σπερμά
των άγριαχλαδέας καί σπερμάτων μηλέας. ς'. 
Δισχιλίους εύκαλύπτους. ζ'.Ύπερδισχιλίας νεραν- 
τζέας έκ σπόρων, η'. Διακοσίας συκας έκ μοσχευ
μάτων. θ'. Ύπερτετρακοσίας άκακίας Γ. Ύπερ- 
διακοσίας δάφνας τοΰ ’Απόλλωνος έκ σπερμάτων, 
ια'. Διένειμε κατά χιλιάδας έμβόλια πάντων τών 
έκλεκτών δπωροφόρων δένδρων, καί κληματίδας 
σταφυλών τραπέζης, ώστε σήμερον έν τφ δήμω 
Τρικάλων καί είς κλίμακα ίλιγγιώδη έκπροσωποΰν- 
ται πάσαι αί έν Αθήναις καί Πάτραις καί Αί- 
γίω γνωσταί ποκιλίαι άχλαδέας. μηλέας κερα- 
σέας καί βερυκοκκέας. ιβ'· Έδημιούργησε πρότυ
πον μελισσοκομεϊον έκ 4 κυψελών. Καί έπειδή ή 
γεωργική μου βουλιμία έκορέσθη διά τής τοιούτω 
τώ τρόπφ καταβροχθίσεως τών 7 1/> χιλιάδων 
δραχμών, έκάλεσα είς δημοθοινίαν καί άλλην γα
στέραν άργήν, διότι δαπάναις τοΰ Συνδέσμου έπί 
τριετίαν έξεπαιδεύθη είς τήν Κασσαβέτειον Πρα
κτικήν Γεωργικήν Σχολήν είς τών κρατίστων 
άποφοίτων ταύτης, λαβών ώς μερίδα δραχμάς 
1500 σχεδόν, καί έπειδή υπολοίπονται 500 
δραχμαί πρδς έξίσωσιν τής όλης δαπάνης ομο
λογώ τδ δεύτερον δτι ταύτας κατεβαράθρωσαν 
οί τυπογράφοι διά τήν έκτύπωσιν Καταστατικού, 
διπλωμάτων, έκτύπωσιν γεωργικών όδηγιών καί 
τά ταχυδρομικά καί ταΰτα πάντα διά νά έπιβε- 
βαιωθή ή δημώδης παροιμία «τρεις τρογύρω». 
Πλήν τών άνωτέρω ό Γεωπονικός Σύνδεσμος έξηυ- 
γένισε δΓ έμβολιασμοΰ καί πάντοτε δωρεάν χι
λιάδας τινάς μωρεών καί άλλων δπορωφόρων δέν
δρων, διετήρησεν έπί διετίαν σκοπευτήριον πρδς 
άσκησιν είς τήν σκοποβολήν, άπέστειλε τδ κατα
στατικόν του πρδς πλείονας τών έκατδν έπί τή 
αιτήσει, τρεις έντύπους λογοδοσίας τών πεπραγ
μένων πρδς πάντας τούς κκ. Διευθυντάς τής Γεωρ
γικών Σταθμών καί πρδς αύτήν έτι τήν Εθνι
κήν Γεωργικήν Εταιρίαν, έδημιούργησε βιβλιο

θήκην, καί ήξιώθη τής τιμής νά έρωτηθή έπί 
γεωργικών ζητημάτων καί παρ’ ημεδαπών καί 
παρ’ Ελλήνων διαμενόντων έν Τύνιδι καί Σω- 
ζουπόλει.

Ήδυνάμην ένταύθα νά παρωδήσω κάποιον έπί- 
γραμμα άρχαίου κωμικού καί πιθανώς φαγά,άλλά 
προκρίνω τήν σιγήν κατά τδ μέρος τούτο, καί χω
ρώ έτι πρόσω χάριν τού σπερμολόγου κ. Συμ
βούλου τής Έθν. Γεωργικής Εταιρίας, δστις δύ
ναται νά εί'πη ώς Πυρρώνιστής «Τί είν ’ αύτά 
τά κουραφέξαλα πού γράφει αύτδς ό άνθρωπος;»

Περί δλων τούτων έχω μάρτυρας ζώντας καί 
άψευδεΐς δχι πλέον τούς συμπολίτας μου, ούτε 
τούς έκάστοτε κ. κ. Νομαρχας Κορινθίας, άλλά 
τάς πεδιάδας, τούς λόφους, τάς κλιτύας τών λο- 
φοσειρών, τούς χειμάρρους καί τάς δνθας τών πο
ταμών, είς ά θάλλει καί άκμάζει ή δημιουργηθεϊσα 
παρά τοΰ Γεωπονικού Συνδέσμου πλουτοπαραγω- 
γδς χλωρίς, έκπροσωποΰσα τδν πυρήνα εύτελοΰς(!) 
γεωργικού κεφαλαίου έπτά (άρ. 7) εκατομμυρίων 
δραχμών κατά τον πρδ πενταετίας πλήρους γενό- 
μενον ύπολογισμδν παρά γεωπόνου ύπερετήσαν- 
τος ώς τοιούτου καί έν Χαλανδρίφ. Καί έπειδή 
δ κ. σύμβουλος δέν βλέπει πέρ’ άπδ τά μάτια, του 
προσάγω καί μάρτυρας παραμέ/όντας έν Άθή- 
ναις, διότι δέν είναι ούτοι ικανοί νά ψευσθώσι χάριν 
έμοΰ, καί διότι είδον μέ τά ’μάτιά τους καί έψηλά- 
φησαν μέ τάς χεϊράς των τά σπορεία καί Φυτώρια 
τοΰ Συνδέσμου. Οί έπικαλούμενοι μάρτυρες είναι οί 
έξής άξιότιμοι κ. κ. Γεώργιος Άγγελόπουλος καί 
Ν. Παππαγιαννόπουλος καθηγηταί τοΰ Εθνικού 
Πανεπιστημίου, Κ. Σάμιος καί Κόντος δασολό- 
γοι, Στεφ. Ρώσης καθηγητής τής Ριζαρείου Σχο
λής, Ν. Μοσχοβάκης δικηγόρος καί υφηγητής τοΰ 
Εθνικού Πανεπιστημίου, Ρώς διευθυντής τής Ε
ταιρίας Οίνων καί Οινοπνευμάτων, έάν δέ καί ούτοι 
κριθώσιν έξαιρετέοι καί άνάξιοι πίστεως παρά τοΰ 
συμβούλου, διότι δλα είναι δυνατά είς τδν κόσμον 
σήμερον, προσάγω καί έν τοπομαχικδν άναμφι- 
σβητήτου ολκής καί άληθείας τον κ. Στέφανον 
Κυπάρισσον καθηγητήν τού Εθνικού Πανεπιστη
μίου καί σύμβουλον τής Εθνικής Γεωργικής Ε
ταιρίας διότι καί ούτος είδε καί έψηλάφησε τά 
φυτώρια τοΰ Συνδέσμου.

Ελπίζω καί εύχομαι νά σιγήση είς τδ παντελές 
ό κ. σύμβουλος, διότι έχω έν άνάγκη καί άλλο τοπο
μαχικδν έτοιμον προς τριλογίαν τήν οποίαν κατ’ 
άπαράβατον κανόνα παρά τοϊς άρχαίοις πρέπει ν’ 
παρακολουθήση καί Μενάνδρειός τις διδασκαλία 
πρδς ψυχαγωγίαν τών άναγνωστών τής Ελληνι
κής Έπιθεωρήσεως, δτε πλέον ό κ. ’ Αννινος πα- 
ρακληθήσεται νά κατασκευάση τδ άρμόζον έκκύ- 
κλημα. Δυνατόν ό κ. σύμβουλος νά χολωθή έπί 
τοϊς άνωτέρω, άλλ’ άς δψεται είς δν έξεκέντησε, 
καί άς μάθη μιά γιά πάντα νά σέβηται τήν τιμήν 
παντός πολίτου οστις έψεξε μέν μετά θάρρους τήν 
άνεπάρκειαν τού διοικητικού συμβουλίου, ούδένα 

δμως ήδίκησεν ώς άτομον καί νά μή λησμονή 
δτι ή σιγή είναι πάντοτε χρυσός.

Ξυλοκαστρον
I Π· ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

nmrariw Emu;
IST. KABEHSTITO

Ν ΠΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ENSili ΤΗΙ ΔΡΟΓΗΣ 1892
A. STAHL “Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 1892.,

Άρχόμεθα άπό της, έν τή κατά τό προηγούμε
νο? κεφάλαιον ταξινομήσει, τελευταίας, τής παραγω
γικής ένώσεως.

Έν ω είς τά λοιπά -είδη, τά έν τοϊς έπομένοις κε- 
φαλαίοις περιγραφόμενα, οί συνεταίροι διατηροϋσι τήν 
αυθυπαρξίαν αύτών, τήν έπαγγελματικήν αύτών άνε- 
ξαρτησιαν, παραμένοντες ώς και πριν αύτοΐ καί μόνοι 
οί άπόλυτοι ρυθμισταί τοϋ τρόπου τάς έργασίας, τών 
έργασίμων ώρών, τής έκλογής τοϋ καταστήματος 
κτλ., τούναντίον εν τώ παραγωγικώ συνεταιρισμώ αί 
εργασίαι άπαντων συγκεντροϋνται είς έν κοινόν χυτή- 
ριον ή παραγωγική έ’νωσις άφαιρεΐ τήν άνεξαρτησίαν 
τοϋ καθ ’ έκαστον έπαγγελματίου, συνενώνει πολλάς 
έργατικάς δυνάμεις, δπως άπό κοινοϋ παράγωσι καί 
άπο κοινού διαμοιρασθώσι τά κέρδη. Ή παραγωγική 
ένωσις άπανταται μάλλον παρά τή έργατική τάξει, 
άλλά άπανταται έπίσης καί παρά τοϊς μικροϊς έπαγ- 
γελματίαις. Αΰτη συνίσταται είς τήν συνένωσιν πολ
λών έργατών ή μικρών έπαγγελματιών τοϋ αύτοΰ κλά
δου, όπως διενεργήσωσι κοινήν έπιχείρησιν, παράγωσι 
δηλ. νέα άντικείμενα καί έκποιώσι ταΰτα έπί κοινώ 
κινδύνω καί λογαριασμώ. Τό τοιοΰτον συνεταιρικόν εί
δος παρουσιάζει πολύ τό έλκυστικόν διά τόν έργατικόν 
πληθυσμόν, ο έργάτης δέν έχει πλέον προϊστάμενον, 
αύτος διευθύνει τήν έπιχείρησιν, αύτός διανέμεται τά 
κέρδη, άτινα βεβαίως έσονται μεγαλείτερα τοϋ συνή
θους ημερομισθίου.

Ή συνεταιρισμός ούτος έφ’ όσον είναι δυνατός, πα
ρουσιάζει ποιά τινα πλεονεκτήματα· ό έργάτης μέτο
χος ών είς τήν έπιχείρησιν, θέλει καταβάλει μείζονα 
ζήλον, πλείονα έπιμέλειάν διά τήν έντεχνοτέραν κα
τασκευήν τών προϊόντων, θέλει παρακινεϊσθαι πρός 
μείζονα φειδώ καί οικονομίαν χάριν τής δημιουργίας 
κεφαλαίου μείζονος πρός έπέκτασιν τής έπιχειρήσεως; 
Πρόκειται όμως καί τό μεγίστης σημασίας διά τήν οι
κονομίαν πλεονέκτημα, δτι διά τών τοιούτων ενώ
σεων, μικροί έργάται δύνανται νά φθάνωσι μέχρι τή5 
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σφαίρας τοϋ επιχειρηματίου, μικροί έπαγγελματίαι 
δύνανται νά διατηρήσωσι την θέσιν των έν τώ σημερινοί 
έλευθέρω συναγωνισμώ.

Οί ίδεολόγοι καί οί σοσιαλισταί άπό τοϋ Louis 
Bland φρονούσιν ότι διά της συνεργατικής παραγω
γικής ένώσεως άνεκαλύφθη ή πανάκεια κατά πάσης 
οικονομικής νόσου καί μαλακίας’ έν αύτη διαβλέ- 
πουσι την λύσιν τών δυσκολωτέρων προβλημάτων τοϋ 
παρόντος καί δη τοϋ έργατ,ικού προβλήματος. Διά της 
προκοπής, προόδου καί γενικεύσεως. τών συναιτερισ- 
μών, τούτων, θέλει έπέλθη γενική άνατροπη καί ά- 
ναστροφη τών οικονομικών έννοιών καί όρων. Τά κέρδη 
πάσης έπιχειρίσεως (δοξασία τών κοινωνιστών Karl 
Marx, Lassalle) γεννώνται έκ της έργασίας καί ο
φείλονται άποκλειστικώς είς αύτήν τά παρεχόμενα 
είς τό κεφάλαιον καί τούς έπιχειρηματίας κέρδη ά- 
φαιροϋνται άπό τής έργασίας, είσίν είς ταύτην προσ- 
γινομένη κλοπή. Κατά συνέπειαν ή παραγωγική έ- 
νωσις θέτει τά πράγματα εις τήν θέσιν των όταν αί 
τοιαΰται έπιχειρήσεις γενικευθώσι, τά κεφάλαια μή 
εύρίσκοντα τοποθετήσεις, θέλουσι μόνα των έξ άνάγ- 
κης προσχωρήση είς ταύτας βαθμηδόν, θέλουσι εύρεθή 
είς τήν άνάγκην νά έλαττώσωσι τόν τόκον των μέ
χρι τοϋ μηδενός καί τοιουτοτρόπως θέλει έπιτευχθή 
ώστε τό κεφάλαιον νά γίνη μισθωτόν τής έργασίας 
καί ούχί ώς μέχρι τοϋδε ή έργασία τυγχάνει ύποδε- 
δουλωμένη είς τό κεφάλαιον.

Έν τή ύψιπέτη όμως αύτών φαντασίρι παραβλέ- 
πουσι πολλά, λησμονοϋσιν ότι αί ταιαϋται ενώσεις 
έργατών ούδέν κεφάλαιον θέλουσι προσπορισθή έκ τών 
άναγκαίων τά διά τοιαύτας μεγάλας έπιχειρή- 
σεις, καί άκόμη θέλουσιν ώς έπί τό πολύ στερεΐ- 
σθαι πεπειραμένου καί ίκανοϋ διευθυντού’ αί δια- 
μάχαι, φιλονικειαι καί έριδες δέν θέλουσιν είσθαι σπά- 
νιαι μεταξύ τών συνήθως μη άνεπτυγμένων έργατών 
καί θέλουσι άσφαλώς επιφέρει τόν όλεθοον τής έπι- 
χειρήσεως.

Κατ ’ άκολουθίαν αί τοιαΰται ενώσεις δύνανται νά 
τύχωσιν εύνοίκής έφαρμογής καί εύδοκιμήσεως έν έπι- 
χειρήσεσιν, έν αις κύριος παράγων δέν είνε τό κεφά- 
λαιον άλλ’ ή άτομική έργασία καί δέν άπαιτεΐται 
έπίσης μεγάλη έπιχειρηματική ικανότης διευθυντού. 
Προσαπαιτεΐται όμως ή έργατική καί έπαγγελμα- 
κική τάξις νά κέκτηται ποιάν τινα ηθικήν καί διανο
ητικήν άναπτυξιν ώς καί τεχνικήν ικανότητα, νά 

ήναι σώφρων καί μεμετρημένη άμοίρούσα σπουδαίων 
ελαττωμάτων μέθης κτλ., τέλος νά μή ή έστερημίνη 
συνεταιρικού πνεύματος’ πλεονεκτήματα άτινα δυστυ
χώς σπανίως άπαντώνται παρά ταΐς τάξεσι ταύταις.

"Ινα ή παραγωγική ένωσις έχη καθαρόν χαρακτήρα 
άπαιτεΐται ινα άπαντες οί έργάται ώσι μέτοχοι είς 
την έπιχείρησιν άπαγορεύεται ή συνένωσις πολλών 
μετοχών είς μίαν χεϊρα." ή ψηφοφορία γίνεται μάλλον 
κατ ’ άτομον ή αριθμών μετοχών one man one 
vote.

Τάς άνωτέρω παρατηρήσεις έπικυροΐ καί ή ιστορική 
πείρα, ήτις δεικνύει, οτι αί τοιαΰται ένώσεις δυσκό- 
λως φύονται καί φυόμεναι δυσκόλως άνδροϋνται καί 
εύδοκιμοϋσι. Καί αί μεταξύ τούτων εύδοκιμήσασαι 
άποβάλλουσι τόν καθαρόν αύτών συνεργατικόν χαρα
κτήρα’ συνήθως μετατρέπονται είς εταιρείας άνω- 
νύμους’ προοδεύουσαι, ένδυναμούμεναι, άναπτυσσόμε- 
ναι παύουσι νά ώσι συνεργατικαί’ έν τή προκοπή έγ
κειται ή διαφθορά, ή άποβολή τού συνεργατικού στοι
χείου.

'Η άρχή αύτής αποδίδεται είς τόν σοσιαλιστήν 
Buchez, όστις ίδρυσε τήν πρώτην τοιαύτην έταιρείαν, 
τήν τών λεπτουργών κατά τό 1831. Έκ τών δέ 
κατόπιν έν Γαλλία καθ’ εκατοντάδας ίδρυθεισών άπό 
τοϋ 1848 καί προικισθεισών διά γενναίων κυβερνητι
κών άρωγών όλίγισται διεσώθησαν.

Τό αύτό συνέβη καί έν ’Αγγλία καί άλλου, ένθα 
καί αί σωθεΐσαι μετετράπησαν είς άνωνύμους εται
ρείας’ όλίγιστοι τών έργαζομένων είσί πλέον κάτοχοι 
μετοχών ή εταιρεία έκμισθόνει καί ξένας έργατικάς 
χεϊρας.

Τό λαμπρότερον παράδειγμα μας παρουσιάζουσιν 
αί ένεννήκοντα κλωστικαί συνεργατικαί έταιρεΐαι τοϋ 
Oldhaim μέ κεφάλαια σήμερον οκτώ έκατομ. λιρών 
στερλινών, διηρημένων είς μετοχάς μιας έ’ως δέκα λι
ρών’ ταύτας συνίπηξαν έργάται καί μέχρι σήμερον 
πολλοί τούτων είσί μέτοχοι άλλά καί αύται άπώλε- 
σαν τον άρχικόν αύτών χαρακτήρα καί αν καί κατά 
θεωρίαν διατηρούσι τόν συνεργατικόν αύτών τύπον, 
είναι ζήτημα έάν, κατά τήν Mis Potter, έίδικώς 
συγγράψασαν περί τής έν ’Αγγλία συνεργασίας, συμ- 
πίπτη τινές τών έργατών νά ώσι μέτοχοι feca the 
employers happen to be schareholders.

Α. ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΗΘΗ

Η ΛΕΝΙΩ*

* Συνέχεια έχ Σελ. 184

’Έκτακτη στην έμμορφιά καί στη χάρο. Μαγνήτην, 
θαρρείς, είχεν έπάνω της ή Αενιώ καί άπό τήν ήμέ
ραν οπού έφάνη είς τό μέσον, αί άλλαι παρεμέρισαν, 
τής έκαμαν τόπον, καθώς καί τά παλληκάρια έκα
μαν τόπον είς τόν Κωσταντή καί τόν Μανώλη τών 
οποίων ήσθάνοντο τήν ύπεροχήν είς όλα. Είνε δέ γνω
στόν οτι δέν είνε πράγμα οπού νά έπιβάλλεται τόσον, 
όσον τά πλούτη καί ή λεβεντιά.

Την Αενιώ την έπρωτογνώρισεν ό Μανώλης’ αι κα
τοικία’. των ήσαν γειτονικαί καί αί οίκογένειαί των 
φιλιωμένα1, καί τήν είχε ματιάση ό Μανώλης άπο 
μικράν τήν Αενιώ, μόλις δ’ έφθασεν είς ήλικίαν νά 
φαίνεται έξω, έπαρακάλεσε τήν μητέρα της νά την 
φέρη είς ένα χορόν οπού ήτοιμάζετο είς ένα πανη
γύρι. Καί ή μητέρα οπού ήτο καί φιλενάδα τής μη
τέρας τοϋ Μανώλη, τήν ώδήγησεν είς τό πανηγύρι 
καί ό Μανώλης, όχι μόνον τήνέχόρευσε πρώτος, άλλά 
καί την έπολιόρκησεν είς βαθμόν δεικνύοντα ότι κα
νείς άλλος δέν έπρεπε νά τήν πλησιάση.

Διεσαλπίσθη αύτό κατόπιν καί έσχολιάσθη, έφθα- 
σε δέ καί είς τ ’ αύ.τιά τού Κωνσταντή τού όποιου 
έκεντήθη ή φιλαυτία καί ήσθάνθη κάτι τι νά βράζη 
μέσα του. Καί είς τό δεύτερον πανηγύρι, οπού ηκο- 
λούθησε τό πρώτον καί όπου παρευρίσκοντο καί τά 
δύο παλληκάοια καί ή Αενιώ μέ τήν μητέρα της, ό 
Κωνσταντής άντελήφθη τά πάντα άπό την πρώτην 
στιγμήν καί τό ελκυστικόν τής Αενιώς καί τήν μα
γείαν οπού έσκόρπιζε γύρω της καί τής όποίας το 
χάρμα ώσάν νά τό έρρόφησαν όλον καί τόν τρόπον τού 
Μανώλη, ώσάν ζητούντος ν’ άπομακρύνη κάθε βέβη- 
λον, όπού ήθελε πλησιάση τήν βασίλισσαν τής καρ
δίας του. Διότι έφαίνετο ότι τήν είχεν έκλέξη βασί- 
λισσάν του, τόσον έφαίνετο, όπου τό έψιθύριζαν με
ταξύ των τά άλλα κοράσια μέ νεύματα έκφραστικά 
καί μέ κρυφολογήματα.

Όλ’αύτά συνεκλόνισαν τόν Κωνσταντή, τον έκα
μαν άλλον έξ άλλου. Πώς; Θά ύποφέρη νά νικήση ό 
Μανώλης, νά θριαμβεύση ύπό τούς οφθαλμούς του, νά 
γείνη αύτός ό ήρως τής ήμέρας καί ό Κωνσταντής νά 
παραγκωνισθή, νά ν.ή τόν λογαριάζουν αφού, έως τώρα 
αύτός έθεωρεΐτο άνώτερος ; Καλά, ενόσω δέν έγνώριζε 
τήν Αενιώ, τώρα όμως οπού τήν είδε, δέν τού τήν ά- 
φίνει ποτέ. Καί όρμεμφύτως, ώσάν νά προησθανετο 
τρικυμίαν, ό Κωσταντής έτάνυσε τούς χαλύβδινους 
βραχίονάς του έρριψε βλέμμα προκλητικόν γύρω του 

ώσάν νά ήτοιμάζετο προς πάλην, όχι φανταστικήν, 
άλλά μέλλουσαν νά συμβή άφεύκτως, όσονούπω.

*0 Μανώλης έχόρευεν ακούραστα μέ τήν Αενιώ καί 
έλυγίζετο πρό αύτής καί τής έρριπτε βλέμματα γε
μάτα φλόγα, γεμάτα έρωτα, όταν είδεν έξαφνα έμ- 
ποός του τόν Κωνσταντή καί ήκουσε τήν φωνήν του, 
οχι όμως την συνήθη φωνήν του, την ήρεμον, άλλά 
μίαν φωνήν βαρείαν, ήτις ώσάν νά μήν έξήρχετο φυ
σικά έκ τού λάρυγγας, άλλά τήν όποίαν ώσάν νά 
έσπρωχνεν έκεϊθεν ή βία.

— Σέ φτάνει Μανώλη, νά χορέψη κι’ άλλος.
Καί έστάθη άπέναντι τής Αενιώς βαρύς, ιός άνθρω

πος πού χρεωστούν νά τόν ύπακούουν καί ήτένισε τήν 
κόρην, ή όποία, ώσάν νά ήντλησεν άπο το βλέμμα του 
νέας δυνάμεις, έξηκολούθησε τόν χορόν μαζή του έλα- 
φρότερα καί ύψωνε τό βλέμμα ύπερήφανον καί εφαί- 
νετο εύτυχής διά τήν νέαν κατάκτησιν, διότι δέν 
τήν έλάνθανε διόλου τί αίσθημα ένέπνεε καί είς τούς 
δύο νέους.

Είς μίαν στροφήν, όπού οί χορευταί συνηντήθησαν 
ό Κωνσταντής ήρώτησε τήν Αενιώ άν έκουράσθη, νά 
παύση καί ή Αενιώ άπήντησε μ’ ένα χαμόγελο πώς 
δέν έκουράσθη καθόλου.

Τό χαμόγελο τής Αενιώς είς τόν Κωνσταντήν έφά
νη σάν ούρανός μέ τ’άστρα καί ή καρδιά του έξεχεί- 
λισεν άπό χαράν καί ύπερηφάνειαν καί έρριψε βλέμμα 
ύπεροπτικόν έπί τοϋ Μανώλη, όπού έστέκετο παρέκει 
κ' ε&λεπε χωρίς νά βλέπη.

Πράγματι, δύσκολα περιγράφεται ή ψυχική κατά- 
στασις τού Μανώλη τήν στιγμήν έκείνην. ·

Τό κίνημα τού Κωνσταντή ήτο κίνημα φυσικόν, 
ούτε είχέ τι τό παράδοξον ή το άσύνηθες. Όταν χο
ρεύουν δύο ήμπορεϊ άλλος χορευτής νά πλησιάση τό 
ζεύγος, νά κόψΐ] σιωπηλά τόν χορευτήν καί νά έξακο- 
λουθήση αύτός τόν χορόν μέ τήν κοπέλλαν. Αύτό γί
νεται κατ’ έθος. Όμως έδώ τό πράγμα ήλλαζεν.Άφ 
ενός ό Κωνσταντής, φοβερός άντίζηλος, άφ’ ετέρου ή 
Αενιώ κόρη μοναδική, έπί τής όποίας είχε βλέψεις 
σοβαράς ό Μανώλης.Έπειτα ή φράσις τού Κωνσταντή 
φράσις βαρειά, προσβλητική σχεδόν, όλ’ αύτά είχον 
τόν Μανώλη έκτος εαυτού καί έπί πολλήν ώραν ήσθά- 
νετο ιόσάν σκοτοδίνην, μίαν ζάλην άπό τήν όποίαν 
ήκουε νά βοίζουν τ’ αύτιά του. Ή μητέρα τής Λε- 
νιώς ύπερήφανεύετο διά τήν κόρην της. Ούτε ιδέαν 
είχε, ούτε κάν ήθελε νά σκέπτεται άν, μέσα είς αύτά 
τ’ άνώμαλα πράγματα έκυοφορεΐτο καμμία θύελλα.

Καί τό δράμ ’ αύτό έπαίζετο πρό τόσου κόσμου 
χωρίς κανείς νά τό άντιλαμβάνεται, διότι τόν κόσμον 
αύτόν τόν άπησχόλει ό θόρυβος τού χορού, όπού ήτο 
γενικευμένος, ή γενική εύθυμία. Δράματα ήσαν καί 
αύτά, άλλά δράματα φωτεινά, ξεχειλισμένα άπό εύ- 
χαρίστησιν, ύπερπληρωμένα άπο έκείνην την χαράν 
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τής ζωής, όπου εκτυλίσσεται ομαλά, ήρεμα, χωρίς 
κλονισμούς καί όπου αποκλείει κάθε ζοφεράν σκέψιν. 
Καί αύτά, ένω μεταξύ τών δύο παλληκαριών είσεχώ- 
ρησεν ή διαίρεσις καί είς τάς καρδίας των, όπου έ'ως 
τότε ήσαν λευκαί, χωρίς κηλίδα, ήρχισε νά ύπεισέρ- 
χεται ύπουλα καί δολερά, το μ.ΐσος, καί τί μίσος ; 
όπου κανείς δέν θά έμάντευε πού ήμποροϋσε νά κατά
ληξη.

Έως τώρα τά δύο παλληκάρια έσκέπτοντο μόνον 
τίς νά φανη στην εργασίαν καλύτερος, ποιος νά φανη 
στό νοικοκυριό άνώτερος, τίνος ή ζηλευτή φοράδα— 
είχαν καθένας τους άπο μίαν—νά είνε πιο καλοθρεμ
μένη, πιο έμμορφοστρωμένη, πιο γοργοκίνητη. Τώρα, 
είς μίαν στιγμήν επάνω, ό ζόφος μόνον ό άπαίσιος 
έσκέπασε την καρδιάν τοϋ Μανώλη καί την έβύθισεν 
είς πένθος. Διότι τοϋ έφάνη ότι ή εύτυχία όποϋ ώ- 
νειρεύθη καί της οποίας έπρόσμενε μέ παλμ.ούς την 
δροσοβόλον άνατολήν, έφυγε μακράν του, πώς τοϋ την 
ήρπασεν ό προ μικρού φίλος του καί πώς δέν θά την 
έπανέκτα ίσως ποτέ πλέον...

Καί ένώ ό θόρυβος καί ή διασκέδασις έξηκολούθουν 
γύρω του, ό Μανώλης σχεδόν δέν έβλεπεν. Έξαφνα αί 
σκέψεις του έλαβον άλλην τροπήν, έπηραν άλλον δρό
μον. Μήπως είχεν άδικον καί δέν ήσαν τά πράγματα 
όπως τά έσκέπτετο ; Καί άκτίς άσθενοϋς έλπίδος έ- 
φερεν είς την καρδίαν του κάποιον παρήγορον σκίρ
τημα.

Είχε λυθή δέν ξέρω πώς, ή ζώνη του καί μία της 
άκρα εκυλίετο κατά γής, χωρίς αυτός νά τό άντιλαμ- 
βάνεται.

— Δέσε τή ζώνη σου, Μανώλη, ήκουσε μίαν φω
νήν δίπλα του· καυγά γυρεύεις ;

Ητο ή φωνή ένος γνωρίμου του. 'Ο Μανώλης άνε- 
τινάχθη, έσύναξε τήν ζώνην είς τήν μέσην του καί 
τότε μόνον εϊδεν ότι, ολίγα βήματα παρέκει έκάθητο 
ή Λενιώ μέ την μ,ητέρα της. Αύτοστιγμεί τήν έπλη- 
σίασε καί τής επρότεινε νά χορεύσουν.

— Έκουράστηκα δέν χορεύω πλιό, εϊπεν έκείνη μέ 
ψυχρότητα καθώς εφάνη τοϋ Μανιόλη, δστις ευθύς, 
χωρίς νά έκστομήση λέξιν, διέσχισε πλήθος καί έγι- 
νεν άφαντος.

IV.

Είς τό εξής τά δύο παλληκάρια,ό Κωνσταντής καί 
ό Μανώλης μ,όνον τήν Λενιώ είχαν είς τήν καρδίαν 
καί είς τόν νοϋν καί μίαν μόνην φροντίδα, πώς καθέ
νας των νά ύπερισχύση, ν’άπομ-ακρύνη τόν άντίζηλον 
και νά προτιμηθή αυτός. 'Ο Μανώλης βαρύτατα έφερε 
το τελευταϊον πάθημα’ τόσον βαρειά, όποϋ παρεπο- 
νεϊτο φανερά, μέ άγανάκτησιν κατά τοϋ Κωνσταντή, 
δστις ήθέλησε νά τοϋ πάρη τήν θέσιν έκείνην δπου έ- 
διαλεξε πρώτος, ό όποιος άπο πείσμα μόνον έζήτησε 

νά τοϋ βάλη ποόάρι, νά τόν ύποσκελίση έκεϊ όπου 
δέν ύπήρχε λόγος νά ύφίσταται κανένας άγών, καμ- 
μια πάλη. Δέν ύπήρχαν άλλαι μεταξύ τών όποιων νά 
διαλέξη καί ό Κωσταντής καί ν’ άφήση ήσυχον τόν 
Μανώλη; — Δέν θά τοϋ περάση δμως—λέγει δ Μανώ
λης—δστις έχει καί φίλους όποϋ τον ύποστηρίζουν 
είς τον δίκαιον άγώνά του, άγώνα όποϋ δέν πρέπει 
ν’ άφήση· άλλως κινδυνεύει νά χάση τήν ύπόληψίν 
του άναμεσα είς την νεολαίαν όποϋ τόν έξετίμα έως 
τότε.

Τά ίδια περίπου έσκέπτετο καί ό Κωσταντής· ε- 
μαθε τί έλεγεν ό Μανώλης καί ώργίζετο κατ ’ αύ- 
τοϋ, νομίζοντος ότι, έπειδή πρώτος ήγάπησε τήν 
Λενιώ, δέν είχε δικαίωμα νά τήν άγαπήση άλλος. 
Ποϋ ήκούσθη αύτό ποτέ ' "Επειτα, άν ή Λενιώ 
θέλη νά διαλέξη, ποιος ήμπορεΐ νά τήν έμποδίση ; 
’Άν μάλιστα έκαμε πλέον τήν έκλογήν της, τί άνα- 
κατώνεται ό Μανώλης J Τό μόνο ποϋ έχει νά κάμη 
εϊνε νά τραβηχθή, νά εύρη άλλην, έπειδή ό Κωσταν
τής δέν θά άφήση τήν Λενιώ ποτέ, καί χίλιοι Μα- 
νώληδες άν τοϋ τήν φιλονεικήσουν καί άς προσέξη ό 
Μανώλης νά μήν τόν έρεθίζη.

Καί γνωρίζει ό ένας τί λέγει καί τί φρονεί δ άλ
λος, διότι φροντίζουν οί φίλοι νά μεταδίδουν είς τόν 
ένα τάς σκέψεις τοϋ άλλου. Και ήτο φανερόν πώς είς 
τον πρώτον χορόν, ποϋ θά έτύχαινε νά συναντηθούν 
τά πρόσωπα τοϋ δράματος, θά έπήρχετο κάποια λύ- 
σις είς την περιπλεχθεΐσαν ύπόθεσιν.

Καί πράγματι δέν ήργησαν νά συναντηθούν ολα 
τά πρόσωπα είς έν’ άπό τούς μεγαλειτέρους άγρο- 
τικούς χορούς.

Πρό τούτου δμ.ως ό Μανώλης έσκέφθη νά ένεργήση 
πρακτικώτερα καί ένα πρωί ή μητέρα τής Λενιώς έ- 
δέχθη τήν έπίσκεψίν του.

Χήρα πρό μικρού χρόνου ή Άνέζα, ή μ.ητέρα τής 
Λενιώς, είχε καλήν κτηματικήν περιουσίαν, ώστε ή 
κόρη της, μαζή μέ τά κάλλη είχε καί προίκα καλήν, 
έφάμιλλος κατά τούτο πρός τά δύο παλληκάρια ό
ποϋ έστέναζαν δι’ αύτήν. Άλλ’ ήτο άρκετά πονηρή 
γυναίκα ή Άνέζα καί καθώς πολλαί τοϋ λαού γυ
ναίκες, είχεν έμφυτον τήν διπλωματικήν, κατώρθωσε 
δέ νά περάση τόν Μανώλη μέ λόγια χωρίς νά τοϋ ύ- 
ποσχεθή, άλλά καί χωρίς νά τόν άπελπίση. Εϊπε 
πώς τόν θέλει καί τον προσκυνά, μά πώς τό Λενιώ 
δέν εϊνε άκόμη σέ ηλικία καί πώς δέ θέλει νά τή 
βιάση καί νά ίδοϋμε παρακεϊ καί άφού ό Μανιόλης 
την άγαπά τόσο, τί θά καμη κ’ έκείνη,..»

'Ο Μανώλης έφυγε μισοευχαριστημένος.

Ή θάλασσα τοϋ Πανόρμου όταν κλυδωνίζεται 
συνταρασσομένη άπο την όρμην καί τήν οργήν τοϋ ά- 
νέμου καί τά τρυγύρω βουνά άντιλαλοϋν είς μακράν 

άπόστασιν τούς μυκηθμούς της, τούς ομοιάζοντας μέ 
τήν μακρυνήν βοήν πολλών τηλεβόλων, δ διαβάτης 
έχει πρό αύτού μίαν εικόνα μεγαλοπρεπείας καί φρί
κης...

Τά κύματα, ώθούμ,ενα λυσσωδώς άπό τόν άνεμον 
διαδέχονται τό έν τό άλλο χωρίς διακοπήν καί άλ- 
λοίμονον είς την πτωχήν βαρκούλαν, όποϋ ήθελε την 
ώραν έκείνην άψηφήση τήν οργήν των.

Άλλ’ έν καιρώ νηνεμίας δέν τήν γνωρίζεις αύτήν 
τήν ίδιαν θάλασσαν. Τί άπέγεινεν ή όργή, ή λύσσα 
έκείνη ; Εϊνε τώρα μία άπέραντος, ύγρά έκτασις τήν 
όποιαν κατέχει ή άκινησία. Τό πνεύμα οπού την 
συνετάραττε πρό μικρού, δέν υπάρχει, έκρύβη κάπου, 
κύριος οιδε ποϋ, καί βλέπεις τώρα ένα καθρέπτην δ- 
μαλότατον, μίαν στελπνότητα έξαισίαν, ν’ άντανα- 
κλά καί τά τριγύρω βουνά καί την βαρκούλαν τοϋ 
ψαρά, όποϋ άμέριμ.νος, διατρέχει τήν έπιφάνειάν της 
καθ’ όλας τάς διευθύνσεις.

Μία τοιαύτη νηνεμία έπεκράτει τήν ημέραν όποϋ 
έπανηγύριζε μικρή έκκλησοϋλα παρά τήν γελαστήν 
άμμουδιάν τοϋ Πανόρμου.

Άπ’ όλα τά μέρη τοϋ νησιού είχαν συρρεύση οί 
πανηγυριώται χωρικοί. Αί εικόνες ήσαν κατάφορτοι 
άπ’ αύτά τά εύθηνά, άλλ’ ούχ’ ήττον εύπρόσδεκτα 
άναθήματα, τά όποια προσφέρει ή εύλάβεια τών 
χριστιανών, γυναικών ιδίως, είς ήμέρας πανηγύ- 
οεων.

( , , , .
VQ παππά Γιώργης, ζωγράφος καί ιερεύς—πε

ρισσότερον, τό πρώτον καί όλιγώτερον τό δεύτερον,— 
έπηγαινοήρχετο μεταξύ τών χωρικών, όποϋ τον άγα- 
ποϋσαν διά τήν καλωσύνην του, ένώ αί γυναίκες καί 
ιδίως αί γερόντισσαι δέν τόν έσέβοντύ καί πολύ διά 
τό πνεύμα του το νεωτεριστικόν. Αγαπούσε δ ευλο
γημένος νά καινοτομή καί τούτο δέν ήρεσκε πολύ. 
Μιά φορά είδε κ’ έπαθε νά πείση μιάν γυναίκα νά 
τής β γ ά λ η μ. ερίδα δωρεάν— «χωρίς λεπτά δέν 
πιάνει παπά ή εύκή».— «Μή σέ μέλη έσέ, εϊπεν ό 
παπά Γιώργης έγω τό παίρνω έπάνω μου». Αύτά 
καί κάτι άλλα όμοια παρώργιζαν τούς άλλους παπ- 
πάδες, οΐ’τινες ώνόμαζαν τόν παππά Γιώργη άνό- 
ητον.

Άλλά νά ό εσπερινός έτελείωσε και το πλήθος ε- 
ξεχύθη είς τά χωράφια έν μέσω πολλοΰ θορύβου, φω
νών καί γελώτων. Είς έν άπό τά μεγαλύτερ ’ άλώνια 
έτοιμάζονται νά χορεύσουν. 'Η ζωηρότης έπρομηνύετο 

πολύ μεγάλη. Τό κορίτζια έσχημάτιζαν μεταξύ των 
ομίλους καί ή εύθυμ.ος φλυαρία των ήτο άκατάσχε
τος. Απαράλλακτα ένα πλήθος σπουργίτια, έπάνω 
σέ δένδρο, ξεκουφαίνουν τον άνθρωπο μέ το ήχηρο το 
άδιάκοπο τερέτισμά των.

"Ηδη δ άγροτικός αύλός ήρχισε νά χύνη τούς 
πρώτους του ήχους καί το τύμπανον νά κροτή, όταν 
έφθασεν δ Κωσταντής καί μέ κάποιαν όρμην εις τάς 
κινήσεις του, διηυθύνθη πρός τόν όμιλον έκεΐνον ποϋ 
εύρίσκετο ή Λενιώ. ΤΙ Καρδία τοϋ Μανώλη, παρόν
τος έκεϊ έξ άρχής καί ρίπτοντος φλογερά βλέμματα 
έπί τής Λενιώς, έγέμ.ισεν αύτοστιγμεί παλμούς, ζη- 
τούντας νά τήν διαρρήξουν. Τά μάτια του έθολώθη- 
σαν καί χωρίς νά σκεφθή, ώρμησε καί τεθείς μ.εταξυ 
τής Λενιώς καί τοϋ Κωσταντή πρίν ό τελευτοϊος 
προφθώση νά δμιλήση, έπαρουσίασεν είς την Λενιω 
τό μανδήλι καί χωρίς να προφέρη λέξιν—ώμιλοϋσαν 
πολύ έκφραστικά τά μάτια του—τής ένευσε νά χο- 
ρεύσουν. Αύτά όλο είς όλίγας στιγμάς, πρίν δέ ή 
Λενιώ, ή όποια τά άντελήφθη δλα, συνέλθη καί ά- 
ποφασίση, ό Κωσταντής, ούτινος ύπερεξεχείλισε το 
πείσμα, ταχύς ώς άστραπή, έσπρωξε τον Μανώλη καί 
αποτεινόμενος πρός την Λενιώ, εϊπε μέ τόνον μη ε- 
πιδεχόμενον άντίρρησιν. — Τό Λενιώ θά χορέψη μαζή 
μου. — "θχι δά εϊπεν ό Μανώλης έρεθισθείς είς άκρον 
καί μή θέλων νά όπισθοχωρήση- εγώ είμαι πρώτος. 
Καί άπέκρουσε τό χέρι τοϋ Κωσταντή, δστις έξέβα- 
λεν ώσάν βρυχηθμόν καί προτείνας το έτερον τών 
σκελών, ήρπασε, μέ τόν άριστερόν βραχίονα, άπο την 
μέσην τόν Μανώλη καί τόσον τόν έσφυξε, όποϋ ε
κείνος, λυγισθείς άνετράπη καί θά επιπτεν* άν δ 
Κωσταντής τόν άφινεν. Εύθύς πολλοί χωρικοί ετρι- 
γύρισαν τούς άντιπάλους καί έζήτησαν νά τούς χω
ρίσουν ή ή λύσσα όμως τοϋ Κωσταντή ήτο μεγάλη 
καί κύριος οιδε τί θά έγίνετο, άν δέν έμβαινε είς τό 
υ,έσον δ παππά Γιώργης—ντροπή, Κωσταντή· αυτά 
εϊνε άγρια πράγματα- τραβήξου- εϊπεν έντόνως. 'Ο 
Κωσταντής εύθύς ύπεχώρησεν, ένώ ή Λενιώ μέ την 
μητέρα της έγίνοντο άφαντοι. Ήκολούθησε θόρυβος 
καί σχόλια καί παρατηρήσεις έν τώ μέσω τών όποιων 
ήκούσθη ή φωνή τοϋ Κωσταντή.—Νά μη βγαίνη 
μπροστά στό δρόμο μου, γιατί θάχωμε κακά ξεμ- 
περδέματα.

Π Α ΑΞΙΩΤΗΣ
( Ακολουθεί)
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ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΑΗΝΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 10'. ΑΙΩΝΑ’1

1) Malamani; ενθ’ άνωτ- σελ. 130.
2) Masi, ένΟ’ άνωτ. σελ. 222.

( ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΘΕΟΤΟΚΗ )

Είς το σαλόνι τής Θεοτόκη, το αληθές τοΰτο εν
διαίτημα σοφίας καί τέχνης έφοίτουν, φυσικω τω λόγω 
αί διΛπρεπέστεραι γυναίκες της Βενετίας καί άλλων 
[Λερών, οσάκις μετέβαινον είς την Βενετίαν. Άλλ’ 
όλαι αύται αί έξέχουσαι φοιτήτρια', τοΰ ελληνικού 
σαλονιού, κατά την έκφρασιν τοΰ ιστορικού Μαλα- 
μάνη, «ελαμπον είςτάς αίθουσας τής σοφής (Sdggict) 
«*Ισαβέλλας σχεδόν απασαι, ώς αστραπή ήτις λάμπει 
«και διέρχεται χωρίς νά άφίση ίχνη τινά 1)», καί κατά 
τήν έκφρασιν τοΰ Μάζη, ή παρουσία αύτών τών γυ
ναικών «διέκοπτε τήν μονοτονίαν τής λιτανείας τών 
» σοφών καί λογιών» 2) θαμώνων τών Θεοτοκικών αι
θουσών. Ή Θεοτόκη έθάμβωνεν όλας. Έλησμονήθη- 
σαν πάσαι αί καλλοναί, αί συγγραφείς, αί λόγιαι,αί 
μουσουργοί, αί ζωγράφοι. Κ’ αύτή ή Groslier, ή 
ύμνηθεΐσα ύπό τοΰ Βολταίρου, καί κληθεΐσα ύπό τοΰ 
Κανόβα δ «Ραφαήλ, τών ανθέων» διότι θαυμασίως 
έζωγράφιζε τά άνθη, παρήλθεν. Αί γράφουσαι άλλαι 
μέν άναφέρονται είς τάς επιχωρίους ιστορίας, άλλαι 
είς τά γυναικολογία, καί μία ή δύο άναφέρονται άπό 
την ιστορίαν τής φιλολογίας, ώς λ. χ. ή Ίουστίνα 
'Ρενιέρ Μικέλη, τής οποίας τό πολύτιμον σύγγραμμα 
«Le Feste Veneziane» είσέτι άνανινώσκεται ·χετ’ • i
ενδιαφέροντος. Ή Ένετίς αύτη έκλήθη δικαίως ή 

τελευταία κόρη τής Βενετίας, άπο τον ποιητήν :
Se di Venezia i fasti
E i riti venerandi,
Con aureo stile tramandi,
E il santo patrio amor che ti consiglia, 
Della citta famosa, ultima figlid.

ήτοι :
« Έάν τής Βενετίας τά λαμπρά συμβάντα καί τά 

«σεβαστά ήθη μεταβιβάζη είς τούς μεταγενεστέρους 
«μετά εξαίσιου ύφους, είνε δ άγιος τής πατρίδος έρως, 
«δ δποϊος σέ συμβουλεύει, τής πολυφήμου πόλεως τε- 
νλευταία θύγατερ». 'Η 'Ρενιέρ Μικέλη έπηνέθη ύπό 
τοΰ Φωσκόλου, τοΰ Πινδεμόντη καί τοΰ Καισαρώτη, 
είχε καί αύτή τάς αίθούσας της άνοικτάς. Καί ή 
Αικατερίνη Πολκάστρου, κατά τόν χειμώνα είχεν ά- 
νοικτάς τάς αίθούσας. Άλλ’ αύτά τά δύο σαλόνια, 
ήσαν άνάξια προσοχής, διότι ή έλληνίς μάγισσα, ή

* Όρα σελ. 173.

Θεοτόκη, έγοήτευεν, έμάγευε διά τής ήθικής, τής 
καλλονής, τής γνώσεως, τοΰ πνεύματος, τής συμπερι
φοράς, προσείλκυε τούς έπισημοτέρους τών άνδρών καί 
τών γυναικών, οίτινες έν τώ σαλονίω της ήσαν εύπει- 
θεΐς ύπήκοοι καί θαυμασταί. θ)

Δύο λέξεις καί διά τούς οικείους της. 'Η Θεοτόκη 
είχεν άποκτήσει καί υιόν μετά τοΰ δευτέρου συζύγου 
της τόν Giuseppino. 'Ο δεύτερος ούτος υιός της 
ύπήρξεν εύτυχέστερος τοΰ πρωτοτόκου. Έξεπαιδεύθη 
άριστα. 'Η μήτηρ του τώ άφιέρωσε τά Ritratti, δ 
Πινδεμόντης τάς πρώτας ραψωδίας τής μεταφράσεώς 
του τής ’Οδύσσειας. Ήγαπάτο πολύ άπό τούς θαμώ- 
νας τοΰ σαλονιού.

Ήτο πάντοτε είς τήν μνήμην τών λογίων καί 
ποιητών. Ηύτύχησε νά τον έπαινέση καί δ Βύρων. 
“Ελαβε μεγάλας θέσεις παρά τή Αύστριακή Αύλή. 
Ή Θεοτόκη περιποιείτο καί τον άλλον υιόν, δν είχεν 
άποκτήση μέ τόν πρώτον σύζυγόν της. Άλλά καί τά 
δύο ταΰτα τέκνα δέν ώμοίαζον πρός την μητέρα. 
Ήσαν κοινού πνεύματος.

Είδομεν ότι δ πατήρ τής ’Ισαβέλλας άπέθανεν τω 
1812 είς τάς άγκάλας τής θυγατρός του, δήλα δή 
είς Βενετίαν. Ή ιδία τόν περιέγραψεν είς μίαν τών εικό
νων της. Ή μήτηρ της, φημιζόμενη διά τάς χριστιανι- 
κάς άρετάς, άπέθανεν είς Κέρκυραν τώ 1791.

Είχεν ή ’Ισαβέλλα καί τρεις άδελφούς τόν Γεώρ
γιον, τόν Νικόλαον καί τόν Άλοΐζιον, οίτινες έξεπαι- 
δεύθησαν, άλλ’ ή φύσις δέν τούς έπροίκισε μέ νοΰν 
δμοιάζοντα πρός τόν τής άδελφής. Έν Παδούη διέ- 
μενεν δ Στέφανος Θεοτόκης, άλλ ’ ούτος ητο άδελ- 
φός τοΰ Εμμανουήλ Θεοτόκη, ού το όνομα είνε πολύ 
συνδεδεμένον μετά τής πολιτικής ιστορίας τής Έ- 
πτανήσου καί μετά τής ήμετέρας γραμματολογίας 
καί άνεψιός τοΰ περιλαλήτου συγγραφέως καί ιεράρχου 
Νικηφόρου Θεοτόκη.

Ή ’Ισαβέλλα Θεοτόκη ούδέποτε έλησμόνησε τούς 
έν Κερκύρα συγγενείς καί φίλους, πρός οΰς έγραφε·

3/ Πρόβλ. Malamani ενθ’ άνωτ. σελ. — Ε. Casta- 
Inuovo: Una dama Veneziana del secolo XVIII έν Nuova 
Antologia 1882 τόμος 63. — Ciustina Renier Michel i 
suoi amici, il suo Tempo καί έν Archivio Veneto 1889 
καί Molmenli ενθ’ άνωτ.

Μέρος τής αλληλογραφίας σώζεται παρά τώ κόμητι 
Μάρκω Θεοτόκη, τώ γνωστω συγγράφει ιστορικών με
λετών. Έκ τών σωζομένων τούτων έπιστολών τινάς 

έδημοσιεύσαμεν ήμεις μετά προοιμίου καί σημειώσεως 
είς τήν «La Letteratura τοΰ Τορίνου» Άρ. 11 καί 
12 τοΰ έτους 1888.

♦
Έν τούτοις είς μετά τον άλλον άπέθνησκον οί θαυ

μασταί της, οί φίλοι της, αί φίλαι της. Άπέθανεν 
δ Φώσκολος, δ Κανόβας, δ Πινδεμόντης. Ό τελευταίος 
ούτος καί μακράν αύτής την είχε πάντοτε είς την 
μνήμην αύτοΰ. Είς τήν Νοβάραν είχε γράψει δι ’ αύ
τήν δύο σονέττα, καί ή τελευταία φροντίς τών τελευ
ταίων ημερών τοΰ βίου του, ήτο έπιστολή πρός τήν 
Θεοτόκη. Ή έπιστολή αύτη είνε τό τελευταϊον γρά- 
ψιμον τοΰ έπιφανοΰς τούτου ποιητοϋ τής ’Ιταλίας. *)

'Ο άνθρωπος δέν είνε άθάνατος. Μόνον άθάνατα 
είνε τά ίχνη τής διαβάσεώς του, όταν δ βίος του είνε 
μία ώραία ποίησις άνυψοΰσα αύτόν ύπεράνω τών κοι
νών πλασμάτων, όταν ζή είς τήν συνείδησιν τής πα
τρίδος, όταν ζή, έργάζεται καί άποθνήσκη ύπέρ τής 
'Ιδέας. Διότι δ χρόνος φείδεται καί σέβεται μόνον τά 
εύγενέστατα τών προϊόντων τής άνθρωπίνης φύσεως, τά 
έργα τής διανοίας. Τά έτη παρήρχοντο καί διά τήν 
Θεοτόκη άλλά μόνον έπί τοΰ προσώπου της είχον 
ίσχύν καί δύναμϊν. Ή διάνοιά της ήτο πάντοτε έν 
άκμή.

Καί κατά τό γήρας, ούδείς τών φίλων τήν έγκατέ- 
λειψεν. Οί γέροντες τήν έπεθύμουν καί οί νέοι έπίσης. 
Μετά τών γερόντων άνεπόλει τό ένδοξον παρελθόν, ά- 
νέφερε τά άνέκδοτα, τάς καλλιτεχνικάς, μελαγχολι- 
κάς καί έπιστημονικάς συζητήσεις τάς γενομένας είς 
τό σαλόνι, έμνημόνευε τούς θανόντας θαμώνας μετά 
δακρύων, καί οί έν άκμή άνθρωποι έπεθύμουν την συν
αναστροφήν τής περιλαλήτου γραίας, όπως διδαχθώ- 
σιν άπό τήν μεγάλην της πείραν καί μάθωσι τά χρο
νικά τών χρόνων της. Καί αύτοί έκεΐνοι οι νέοι ετέρ- 
ποντοάπό τήν συναναστροφήν τοιαύτης γυναικός, διότι 
άπό τό παρελθόν ωφελούντο διά' τό μέλλον καί έδιδά- 
σκοντο την άγάπην πρός τά γράμματα, το καθήκον 
πρός τήν κοινωνίαν καί τό σεβασμόν πρός τούς μεγά
λους, τούς όποιους είχε γνωρίση. Ή Θεοτόκη, άν έ- 
λατρεύετο νέα καί έθαυμάζετο, καί είς τό γήρας έπί
σης είχε τούς θαυμαστάς. Έπεθύμουν νά εινε θαμώ- 
νες τοΰ σαλονιού τής γραίας κομήσσης ού μόνον οί σύγ
χρονοι αύτής άλλ’ή νεολαία ώς είπομεν. Όλίγαι, ό- 
λίγισται γυναίκες εύτύχησαν νά είνε τόσον προνομιού
χοι. Ή αίγλη τών άρετών της, τοΰ πνεύματός της, 
τής μορφώσεώς της, ούδέποτε έδυσεν έφ’ δσον ή ψυχή 
της ήτο είς τό σώμά της. Γραία, έν τώ μέσω τών 
συνομιλήκων καί τών νέων ήτο εύτυχής θνητή.

h) Montanari, ενθ’ άνωτ. σελ, 343.

Είχε τήν άνάμνησιν ένδοξου παρελθόντος ήτο εύχα- 
ριστημένη διά τό παρόν καί ήλπιζεν είς τό μέλλον. 
Ήλπιζεν, διότι ήτο πεπεισμένη οτι έδρασε περισσό
τερον πάσης άλλης συγχρόνου γυναικός πρός άνύψωσιν 
τοΰ φύλου αύτής-καί έθεράπευσε είλικρινώς τά γράμ
ματα καί είργάσθη ύπέρ τής ’Ιδέας. "Οστις τοιου
τοτρόπως ζή ελπίζει οτι μετά τόν θάνατον θά ζή. 
Καί ζή.

Ήτο ή Θεοτόκη ύγειεστάτη μέχρι τοΰ γήρατος· 
ζωηρά, χαρίεσσα. Δυστυχώς αίφνης ήρξατο πάσχουσα 
έκ δυσπεψίας. Τέλος τή άνεφάνει όγκος σκιρρώδης είς 
τήν μήτραν. Άπό τοΰ Μαΐου τοΰ 1836 έτους ήτο' 
κλινήρης. Καί πάσχουσα άνεπόλει τό ένδοξον παρελ
θόν μετά τών φίλων, οίτινες συχνάκις την έπεσκέπτοντο 
καί μετά λύπης άφάτου διέβλεπον ότι τάχιστα τήν 
έχανον διά παντός.

Ή Θεοτόκη έν ώρα παραληρημάτων έφαντάζετο 
ότι ήτο ή βασίλισσα τοΰ σαλονιού μεταξύ τών μεγά
λων φίλων καί συνεζήτει μετά τών πεφιλημένων θα
μώνων τοΰ Φωσκόλου, τοΰ Πινδεμόντη, τοΰ Κανόβα, 
τοΰ Καισαρώτη και άλλων.

Ή άσθένειά της συνεκίνησε την Βενετίαν. Ή άρ- 
χιδούκισα Ελισάβετ τής Αύστρίας πριγκίπισσα Σα
βοΐας Καρινιάνου, άντιβασίλισσα τότε, τήν έπεσκέφθη 
είς ένδειξιν σεβασμού. Ή έπιστήμη δέν ήδυνήθη νά 
τήν σώση καί ουτω, μεταξύ τών δύο τέκνων, οικείων, 
καί θαυμαστών, άπέθανε τή 27 Σεπτεμβρίου τοΰ 1836 
έτους, άγουσα τό έβδομηκοστόν έτος, χριστιανικώ- 
τατα.

*0 θάνατος αύτής δέν συνεκίνησε μόνον τήν ’Ιτα
λίαν, άλλά τόν πεπολιτισμένον κόσμον. Έκηδεύθη 
έπισήμως μετά μεγίστης μεγαλοπρεπείας. Ένταφιά- 
σθη είς την έκκλησίαν τής Παναγίας τών Χαρίτων 
παρά τή άγία Τραπέζη. Έπι τοΰ τάφου αύτής δ υιός 
αύτής Giuseppino έθεσε μαρμαρίνην πλάκα μετά ά- 
νεπιτυχοΰς καί σχοινοτενούς έπιγραφής έκ τριάκοντα 
δύο στίχων ! δ) Ανεπιτυχής βεβαίως είνε, διότι οί άν
θρωποι οί δράσαντες ώς τήν Θεοτόκη, δέν έχουσιν ά- 
ναγκην πολυλογίας. Αρκεί μόνον καί μόνον τό όνομα 
καί ίπώνυμον.

♦
Ή ’Ιταλία υιοθέτησε την ήμετέραν Θεοτόκη καί

57 "Ορα τάς βιογραφίας τοϋ Carver, Meneghelli, και 
Malamani, τάς όποιας άνωτέρω άνεφέραμεν. Έπίσης τήν 
βιογραφίαν τής Θεοτόχη εγραψεν άμα τώ θανάτω της ό 
Defendente Sacchi, b Ciuseppe Mozzi, b Θωμάς Mocenigo 
Soranzo, b Jablonowski xal άλλοι πολλοί. Σημειωτέον ότι 
διά τήν εφημερίδα Journal des debate, b Jablonowski είχε 
γράψει τό άρθρον του, άλλά b γαλάτης δημοσιογράφος τό 
έσυντόμευσε.

Πλήρες έδαμοσιεύθη εις τήν ιταλικήν εκδοαιν τών Βίων 
και Εικόνων τών επιφανών γυναικών πάσης χώρας τής δου- 
κίσσης D’ Abrantes περί τής όποιας έν προηγούμενη ση
μειώσει μας λόγον έποιήσαμεν. 
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άκόμή ρ.εθ’ ύπερηφανείας την συγκαταλέγει μεταξύ 
των επιφανών ’Ιταλίδων. Πάντοτε όμως άναφέρεται 
ώς έλληνίς τιμήσασα τά ιταλικά γράμματα καί δο- 
ςάσασα διά του φιλολογικού σαλονιού τά τελευταία 
έτη της γηραιοτάτης Άνάσσης της Μεσογείου θα
λάσσης. Την καλοϋσιν οί ’Ιταλοί Greca di origine, 
ma figliuola adottiva di Venezia ήτοι έλληνίς 
την καταγωγήν άλλά κόρη ϋετή τής Βενετίας 6) Διο 
ό Oscar Greco την αναφέρει εις την Bibliobiogra- 
fia femminile italiana, την έκδοθεΐσαν εις Βενε
τίαν τω 1875 καί πάντοτε συμπεριλαμβάνεται εις 
τάς βιογραφίας των διαπρεπέστερων ’Ιταλίδων, ώς 
τεκμήριον ευγνωμοσύνης. Καί εις αύτην την Centuria 
di donne illustre Italiane (έκατοντάς επιφανών 
Ιταλίδων) δημοσιευθεϊσαν τώ 1883 έν Μιλάνω ύπο 
τοϋ εκδότου Sonzono, προς χρήσιν του ιταλικού 
λαού, τό όνομα της ήμετέρας Θεοτόκη καί τά πονή
ματα αύτής καί τό σαλόνι μετά πολλών επαίνων άνα- 
φέρονται.

6) Όρα Maffei Letteratura italiana κα: Gardella·. Sto
rla della lelleratura greca, Latina e Italiana μετά προσ
θήκης τοϋ F. Prudenzano.

7) Malamani ενΟ’ άνωτ. σελ· 149. 8) Masi ένθ' άνωτ. σελ. 213—220.

Καί ότε τώ 1815 εδημοσίευσεν ό ’Ιωσήφ Βέδο- 
βας τάς Poesie e prose scelte di donne italiane 
del secolo XIX έκόσμησε την συλλογήν του καί μετά 
τών έργων τής Θεοτόκη. Ότε εΐχον άποφασίσει νά 
δημοσιευθή έν Βενετία τώ 1821 σοβαρόν περιοδικόν 
ΰπό τό όνομα Αί Μούσαι, φιλολογικόν, καλλιτεχνικόν 
καί επιστημονικόν, μεταξύ τών πεντήκοντα καί τριών 
’Ιταλών συνεργατών συγκατελέγετο καί ή Θεοτόκη 
μας.

*
Εις την ιστορίαν τής δράσεως τού γυναικείου φύλου 

ή Θεοτόκη κατέχει έξέχουσαν, επίζηλον θέσιν. Ό 
ενετός ιστορικός Μαλαμάνης ιστορεί ότι αί επισημό
τεροι γυναίκες εν Βενετία τ,σατ ή ένετίς Ίουστίνα 
Ρενιέρ Μικέλη καί ή έλληνίς ’Ισαβέλλα Θεοτόκη 
Άλβρίτση, άλλά παραδέχεται ότι ή έλληνίς ήτο μάλ
λον έπιδέξιος τής ένετίδος καί ήδύνατο νά παρεισάγη 
καί διαδώση τάς δοξασίας της καλλίτερα καί συμπε
ραίνει ότι ή Θεοτόκη « έγίνωσκε νά ώφελήται 
«άπό τά φυσικά δώρα δι’ ών ή φύσις την έπροίκισε 
«καί νά άντικαταστήση διά τής τέχνης παν ό,τι 
«τής έλειπε. Καλλίτερον γινώσκουσα τόν αιώνα της, 
«συνεμορφούτο μέ τούς χρόνους, μέ τούς άνθρώπους, μέ 
«τάς ιδέας. Ούτε δάκρυα ειχεν ούτε άνθη διά τό 
«παρελθόν τό όποιον δέν ήδύνατο νά έννοήση. Ή 
» Ίουστίνα Ρενιερ Μικέλη ύπήρξεν ή τελευταία ένετίς 
^δέσποινα' ή δέ ’Ισαβέλλα Θεοτόκη Άλβρίτση ύπήρ- 
«ξεν ή πρώτη δέσποινα τών νεωτέρων χρόνων. La 
prima donna Moderna». 7 8)

Δέν εινε μικρά δόξα διά την 'Ελλάδα, νά εινε έλ- 

λήνίς ή πρώτη γυνή, ήτις έσκέπτετο ύγιέστάτά, πρα
κτικότατα καί προηγήθη τών άλλων γυναικών μέ 
ιδέας νέας μέ νέον ιδεώδες, άναμορφώσεως καί άνα- 
πλάσεως τού γυναικείου ιδίως φύλου καί έρριψε τάς 
βάσεις νέου σαλονιού διεθνούς, όπερ ήτο καί πανεπι- 
στήμιον καί πολυτεχνεΐον καί θέατρον.

Δέν ήτο μονότονον ουδέ ήκούοντο έκεϊ μωρολογία!. 
Διέφερε καί τών περιλάλητων σαλονίων τών Παρι- 
σίων, άτινα ήσαν διηρημένα κατά τάς δοξασίας τών 
θάμώνων. Προύτίμουν την D’Epinay οί φιλόσοφοι καί 
οί λόγιοι, τήν Geoffrin οί διακρινόμενοι επί εύφυία 
καί διά τό π/εϋμα, τήν Holbach οί άνυπόμονοι, τήν 
Du Deffand οί εύθυμοι καί γελαστοί, τήν Quinault 
οί άκόλαστοι. Αί βασίλισσαι τών παρισιανών σαλο- 
νιών δέν συγκρίνονται μέ τήν έλληνίδα βασίλισσαν 
τού έν Ένετία σαλονιού. Βεβαίως έν τφ σαλονίω τής 
Θεοτόκη δέν διεδραματούντο ό,τι έν τοΐς παρισιανοΐς 
κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα, ένθα έχαλκεύοντο καί 
έξωτερικεύοντο τά άληθή αισθήματα τής κοινωνίας 
καί προσεπάθουν νά μετατοπίσουν τόν κοινωνικόν 
βίον, τόν πλημμυρούντα κατ’ άρχάς πάσαν τήν 
Αυλήν.

Τό σαλόνι εις Versailles, ζατ' ολίγον άφήρει τήν 
δύναμιν τού παρισιανού. Τό φώς δέν διαδίδεται 
πλέον άπό έ’να μόνον κέντρον.

’Αλλά, όπου συγκεντρούνται μετ ’ ελευθερίας παρά 
γυναικί ώροοίοε καί πνευματώδει, ευφυείς άνδρες, ε
κεί πάντοτε μορφούνται νέα φωτεινά κέντρα αν δέν 
σχεδιάζωνται νέα σχ 
είδος ομοσπονδιακής κινήσεως, ήτις άντέκειτο τής 
πνιγηράς συγκεντρώσεως τής γαλλικής μοναρχίας, 
ήτο πρόδρομος τής γαλλικής έπαναστάσεως. Τοιαύτα 
σαλόνια διά κοινωνικούς, καί πολιτικούς λόγους, δέν 
ήδύναντο νά ύπήρχον εις τήν ’Ιταλίαν. Τό Σαλόνι έν 
Ιταλία δέν ήδύνατο νά εινε δύναμις—ώς έν Γαλ
λία— άντιτασσομένη κατά άλλης δυνάμεως.

Τά Γαλλικά σαλόνια τού δεκάτου ογδόου αίώνος 
παρήλθον, καί δέν δυνάμεθα νά άναζητήσωμεν ούδένα 
ιδιαίτερον χαρακτήρα έν τώ μέσω τής συρροής έ- 
κείνης ®). Αί μεγάλαι παραδόσεις όμως τού ελ
ληνικού σαλονιού τού άκμάσαντος έν Βενετία, άνα- 
φέρονται καί εινε άθάνατοι ώς ή Βενετία, ήτις 
τόσον έδρασεν εις τάς τύχας τού κόσμου.

Ή φιλολογική αίγλη τής Θεοτόκη καί τά φω
τεινά σημεία, τά οποία άφήκεν ή λάμψις τού σαλο
νιού της, εινε άειλαμπή. Δέν εινε εύκολον νά λη- 
σμονή τις ότι έν τώ σαλονίω της ή έλληνίς αύτη 
μάγισσα, ώς βασίλισσα άπόλυτος, είχε τήν δύναμιν 
καί τήν ΐσχύν νά ήμερώνη τούς δριμεΐς τεχνοκρίτας, 
νά συμφιλιώνη τούς διαμαχομένους λογίους, νά συγ- 
κινή τούς ψυχρούς διπλωμάτας, νά κλείη τό στόμα 

έδια πολέμου. Ήτο καί τούτο

τών μωρολόγων καί κακόγλωσσων, και επί πλέον νά 
έμπνέη τούς ποιητάς διά τής καλλονής της καί νά 
τήν θαυμάζουν οί θεοσεβείς διά τάς άρετάς καί οί 
σοφοί διά τήν Ιδέαν ήν διέδιδε.

Δεν εινε εύκολον νά λησμονή τις τήν διεθνή ση
μασίαν τού σαλονιού τούτου, άφού μίαν εσπέραν ώ- 
μιλούντο έκεΐ είκοσιν εύρωπαϊκαί καί άνατολικαί 
γλώσσαι καί έξ ίταλικαί διάλεκτοι.

Δέν εινε εύκολον νά λησμονή τις ότι έκεΐ άνε- 
δείχθη και εδρασεν ή πρώτη γυνή τής νέας ιδέας : 
la prima damn moderna, καί ότι ή γυνή αυτή 
είνε Έλληνίς.

‘Ακο).ον&εϊ ή
ΣΠ ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ 
Μαρία Πετρενίνιι

ΤΑ ΕΡΥΘΡΑ ΩιΑ
Ή am τής ήμέρας τού Πάσχα μέχρι τής Πεν

τηκοστής χρήσις έρυθρών ώών είναι γενικόν και 
άρχαΐον χριστιανικόν έθιμον, λείψανον πιθανώς εί- 
δωλολατρικού συμβολισμοί). Παρά πλείστοις τών 
αρχαίων λαών τό ώόν ήτο σύμβολον τής δημιουρ
γίας καί τής γονιμότητος. ’Ιδιαιτέρως παρά τοΐς 
άρχαίοις Ρωμαίοις φαίνεται οτι τό έρυθρόν ώόν 
έθεωρεΐτο ώς σύμβολον τής ευτυχίας. Ούτως ό λα- 
τϊνος ίστορικόςτού Δ' Μ. X. αίώνος Aelius Lam- 
pridius αναφέρει τήν παράδοσιν ότι κατά τήν ή - 
μέραν τής γεννήσεως του ’Αλεξάνδρου Σευήρου 
γραϊά τις έφερεν εις τήν μητέρα του έρυθρόν ώόν 
περιστεράς κατά τήν αυτήν ημέραν τεχθέν τούτο 
οί ο’.ωνοσκόποι έξήγησαν ώς σημεΐον μελλούσης 
ευτυχίας καί τής άνο'δου τού γεννηθέντος εις τόν 
θρόνον ι. Καί ό ιστορικός Aelius Spartianus διη
γείται οτι κατά τήν γέννησιν τού’Αντωνίνου εγεν- 
νήθη έρυθρόν ώόν όρνιθας 3.

Δέν είναι άπίθανον ότι οί Χριστιανοί παρέλα- 
βον το ώόν ώς σύμβολον τής ευτυχίας καί τής 
άναστάσεως άμα, διότι θραυομένου τού φλοιού τού 
ώού παράγεται έξ αύτού ή ζωή’ τό έρυθρόν χρώμα 
πιθανώς νά συμβολίζη καί το αίμα τού Χριστού, 
δΓ ου έσώθη ή άνθρωπότης.

Τά ώά έχρωματίζοντο καί χρωματίζονται πολ- 
λαχού καί δΓ άλλων χρωμάτων. Έν Παρισίοις 
λ. χ·, εις προηγουμένους αιώνας, ό βασιλεύς διέ
νεμε, μετά τήν άκολουθίαν τού Πάσχα, έπίχρυσα 
ώά εις τούς παρισταμένους. Ενίοτε δέ καί έργα 
ζωγραφικής έκόσμουν τά ώά· ουτω λ. χ. εις τήν 
βιβλιοθήκην τών Βερσαλλιών σώζονται δύο ώά 
πεποικιλμένα υπό τών μεγάλιυν ζωγράφων τού 
ΙΗ αίώνος Lancret καί Wattau, δώρα προς τήν 
θυγατέρα Λουδοβίκου ΙΕ', πριγκίπισσαν Βικτω
ρίαν τής Γαλλίας.

1) Aelius Lampridius «Alexandrus Severus» κεφ. XIII. 
2) Aelius Spartianus «Antoninus» κεφ. III.

Έν τή αρχαία συμβολική τής Εκκλησίας τού 
ώού σπανιότατα έγένετο χρήσις· έν τώ ναώ τής 
γερμανικής πόλεως Gernrode, οίκοδομηθέντι τον 
Γαιώνα, σώζεται άνάγλυφον είκονίζον τον’Ιησούν 
έντος ώού.

ΔΗΜ ΣΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΝΟΗΚΩΝ ΤΟΤ ΓΑΜΟΤ

Εσχάτως παρετηρήσαμεν μετά ποιας τίνος πε
ριέργειας, άνάκινούμενον εις τήν ξένην καί ίδικήν 
μας δημοσιογραφίαν καί πάλιν τό ζήτημα τού γά
μου, ύπο τάς πολλαπλάς καί ποικίλας αύτού 
φάσεις.

Τό ζήτημα τούτο δεϊται βεβαίως πάντοτε έμ- 
βριθούς καί έπισταμένης μελέτης. Έν τούτοις 
τολμώμεν νά υποβάλωμεν τάς κατωτέρω σκέψεις 
μας· θέλομεν δέ περιορισθή κατά τήν έρευναν τού 
θέματος εις κεφαλαιώδεις τινάς απόψεις αύτού· 
καθότι τό περί γάμου ζήτημα συνεζητήθη πολ- 
λάκις, καί πολλάκις αί έπί τούτου συζητήσεις κα
τέληξαν εις κοινωνικά πλέον αξιώματα, τά όποια 
σύμπασα ή κοινωνία αποδέχεται.

Ό θεσμός τού γάμου, όπως ύφίσταται σήμερον 
καί ύπήρξεν άνέκαθεν, αποτελεί κατάστασιν άντι- 
στρατευομένην εις αύτήν τήν φύσιν τών πραγμά
των. Ή διά τοΰ γάμου έ'νωσις διά νά ήναι ήθική 
πρέπει νά στηρίζηται έπί τής άμοιβαίας συμπά
θειας καί έκτιμήσεως τού άνδρός καί τής γυναικός, 
δηλ. έπί τού έρωτος.

Ό έρ<ος, πραγματοποιεί τήν ήθικήν βάσιν τού 
γάμου. Ενίοτε όμως εις σύναψιν γάμου δέν ύπάρ- 
χουσι τά στοιχεία ταύτα τά βάσιμα· τούναντίον 
ύφίσταται αντιπάθεια καί ασυμφωνία χαρακτή
ρων, ώς έκ τής ανατροφής καί τής κοινωνικής τά- 
ξεως τών δύο εις γάμον συνερχομένων. "Αλλοτε 
πάλιν ψευδώς καί είκονικώς ταύτα ύφίστανται, 
μία δέ είναι τότε ή πραγματική βάσις τού συνα- 
πτομένου γάμου, τό νλικον συμφέρον. Καίτοι 
όμως άπό εύρυτέρας άπόψεως ή ήθική βάσις τού 
γάμου οέον νά ή, ώς είπομεν, ή συμπάθεια καί ή 
αμοιβαία τών προσώπων έκτίμησις, έν τούτοις δέν 
νομίζομεν οτι αύτη είναι καί μόνη ήθική βά- 
σις· καθότι καί ή φιλία, μετατρεπομένη βραδύτε- 
ρον εις συμπάθειαν, καί όροι κοινωνικού συμφέρον
τος, κοινωνικής καταστάσεως, ένίοτε δέ καί έκ- 
πληρώσεως άνωτέρων προσωπικών συμφερόντων, 
έν οίς δέον νά κυρ αρχή άρμονία τις μεταξύ τών 
προσώπων, είναι όροι οΐτινες δέν πρέπει αύστηρώς 
ν’ άποκλεισθώσιν έν τή ένώσει τών δύο φύλων, 
ιόν ή άρμονική συμβίωσις δύναται ν’ άποτελέση 
τήν διά βίου εύτυχίαν.

Έλέχθησαν καί έγράφησαν πολλά περί γάμου. 
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τόσαι θεωρίαι, ώστε αδυνατεί τις ό/ίολογουμένως 
καί είς τήν άπαρίθμησιν αύτών νά προβή, ούχ ’ 
ήττον δέν δύναται τις νά μή θεώρηση άξιοκατα- 
κρίτους τάς έξενεχθείσας γνώμας περί συνομολο
γήσει·^ γάμου ύπδ προθεσμίαν ή επί δοκιμή, 
γνώμας διατυπωθείσας κατά τά τελευταία έτη 
καί έν τώ εύρωπαϊκώ τύπω, άλλά παρά τινων 
καί παρ’ ήμΐν. Μετά πειθοΰς τίνος υποστηρίζεται 
τδ νεωτεριστικόν τούτο σύστημα τής προθεσμίας.

Τούτο κυρίως είπεΐν, δεν είναι έντελώς νεωτε
ριστικοί, διότι άπδ τής Ρωμαϊκής εποχής μετά 
τδν θεσμδν τού αυστηρού γάμου, γνωρίζομεν δτι 
άνεπτύχθη καί τδ σύστημα τού ύπδ προθεσμίαν 
γάμου. Τούτο δμως ή Ρωμαϊκή κοινωνία ή διεφ
θαρμένη τής έποχής έκείνηο, τήν όποιαν έλυμαί- 
νετο ή διγαμία καί αιμομιξία άπεδοκίμασεν.

Εκτός τών παλαιοτέρων τούτων ρωμαϊκών χρό
νων, βλέπομεν δτι τδ σύστημα τού ύπδ προθε
σμίαν καί έπί δοκιμασία γάμου προύτάθη καί κατά 
τους νεωτέρους χρόνους ύπό τινων. Οΰτω, πρδ δε
καετίας έγιναν συζητήσεις έν Γαλλία έπί τού θέ
ματος τούτου· ή ιδέα δμως έθεωρήθη ώς μή έφαρ- 
μόσιμος. Ό τοιούτος γάμος, άπεφάνθησαν πολ
λοί κοινωνιολόγοι, είναι άδύνατον νά έφαρμοσθή 
ύπό τε κοινωνικήν, ηθικήν καί πλουτολογικήν έπο- 
ψιν. Παραλείποντες νά έξετάσωμεν τά έπιστημο- 
νικά τού πράγματος έλαττώματα, παρατηροϋμεν 
ύπδ πρακτικήν μόνον έποψιν δτι ή ιδέα τοΰ ύπδ 
προθεσμίαν γάμου, έρειδομένη έπί τής άρχής τής 
δυνατής διάρκειας τής συμπάθειας, δέν δύναται νά 
ύποστηριχθή· καθότι, ούδείς έκεΐνος, δστις δύναται 
νά ύποστηρίςη, δτι δ κατά τήν συνομολογησιν τού 
γάμου διδόμενος δρκος τής ένώσεως τών δύο προσώ
πων θέλει έχη ώς συνέπειαν καί τήν διάρκειαν τού 
έρωτος ή τής συμπάθειας μέχρι τέλους τής όριζο- 
μένης προθεσμίας.

Άποφεύγομεν έπειτα νά έκθέσωμεν τάς άνω
μαλίας, άς ήθελε δημιουργήση ό θεσμός ουτος είς 
τδ ζήτημα τής κατά κληρονομιάν διαδοχής.

Παραδεχόμεθα δτι δ έρως δέν δύναται νά κα- 
θορισθή καί νά συμπεριληφθή μεταξύ τών άναγ- 
καίων δρων τού γάμου, καθότι ούτος έν τή συ- 
νήθει έννοια αύτοΰ δέν δύναται ποτέ νά δεσμευθή 
ούτε ύπδ τού άνδρός ούτε ύπδ τής γυναικός, καί 
ούδείς δύναται νά δμόση άσφαλώς διάρκειαν τού
του μέχρι τέλους ζωής· ή διάρκεια τού έρωτος 
έγκειται έν τή έκτιμήσει τών συμπαθητικών συ
ναισθημάτων, ή διάρκεια δμως τούτων διαφεύγει 
τήν βούλησιν τών προσώπων, διά τούτο ούδείς 
δύναται μεθ’ δρκου νά βεβαιώση τήν μέχρι τέ
λους διάρκειαν τού έρωτος. Ό έρως είνε ή ροπή 
τού ένδς προσώπου προς τδ έτερον, τοΰ άγαπών- 
τος πρδς τδν άγαπώμενον, είναι δύναμις άόριστος 
καί άκατάσχετος, καί ώς τοιαύτη, μή έξαρτω- 
μένη έκ τής θελήσεως τών προσώπων. Συνεπώς 
δέν δύναται νά ύπαχθή είς γραπτούς νόμους, ούτε 
νά δεσμευθή καί νά διέπηται ύπδ νομικών διατά

ξεων. Ό έρως είνέ τι ιδανικόν καί ώς τοιουτον 
έξυμνήθη ύπδ τών άρχαιοτέρων καί νεωτέρων καλ
λιτεχνών, ποιητών, ζωγράφων, γλυπτών.

Απδ αιώνων ούδείς τών ήθικοπολιτολόγων, 
φυσιολόγων καί ψυχολόγων ήδυνήθη νά δώση ά- 
κριβή καί περιεκτικό? τής δυνάμεως ταύτης δρι- 
σμόν.

Ό έρως δέν είναι δυνατόν ποτέ νά ήναι ύπο- 
χρεωτικδς καί είναι γελοΐον καί νά ύποθέση τις 
δτι δύναται τις έν πεποιθήσει νά δμόση δτι θά ά- 
γαπήση πάντοτε μέ τήν αύτήν δύναμιν καί ζέσιν.

Εκείνο τδ δποΐον δύναται τις νά ύποσχεθή καί 
νά φανή πράγματι συνεπής είς τήν ύπόσχεσίν του 
είναι δτι, θά είνε είλικρ.νης οτι δέν θά ψευσθή, 
δτι δέν θά άπατήση, καί ούδέν πλέον.

Έν συμπεράσματι λοιπόν λέγομε?, δτι, ύφ’ άς 
συνθήκας ή κοινωνία ήμών σήμερον ζή, δέν δύνα
ται νά θεωρηθή ώς δρος τού γάμου ή μεμονω
μένη συμπάθεια.

Άλλ’ άφ’ έτέρου ούτε πρέπει νά ίσχυρισθώ- 
μεν δτι οί πλουτολογικοί οροί δέον νά άποτελώ- 
σιν άποκλειστικώς τήν άτορμήν τοΰ γάμου· ούτε 
έτεροι άλλοι λόγοι άπωτέρου συμφέροντος, προϋ- 
πολογιζομενοι έν τή ενώσει τών δύο προσώπων.

Αί καθιερωμέναι διατυπώσεις δέν είναι φρονοΰ- 
μεν, ίκαναί πρδς σύναψιν γάμου έάν μάλιστα λη- 
φθώσιν ύπ’ δψει τά μέγιστα προσκόμματα τά ό
ποια άπαντώνται πρδς διάλυσιν αύτοΰ.

Τδ περί γάμου κοινωνικόν καθεστώς λοιπόν δει— 
ται ριζικής μεταρρυθμίσεως, ήτις μόνη θά ήδύ
νατο σύμφωνος πρδς τήν πρόοδον καί τήν άνάπτυ- 
ξιν τού πνεύματος νά άφήση έλευθέραν καί τήν 
συνθηκολόγησιν καί διάλυσιν τού γάμου, άνεξαρ- 
τήτως τών σήμερον διεπουσών ταύτα νομοθεσιών, 
αίτινες καθ’ ήμάς είναι μεταβλητέαι.

Τά ζητήματα ταύτα άνέπτυξεν έμβριθώς καί 
εύφραδώς άλλοτε έπιφανής γάλλος άνταποκριτής 
τού Zil-blas καί τής Revue έν διαλέξει αύτοΰ έν 
τώ δημοτικώ θεάτρω τών ’Αθηνών.

Περί τής διαλέξεως έκείνης έρρέθη δτι διετύ- 
πωσε νέας δλως ιδέας. Έν τούτοις καί ήμεΐς έ- 
γράψαμεν άλλοτε περί τούτου καί πρό ικανού χρό
νου τώ 1890, καί άνεπτύξαμεν τήν ιδέαν ταύτην 
έξ άφορμής τού περί χειραφετήσεως τής γυναικός 
ζητήματςς.

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΔΡΙΝ ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΥ

Ο ΚΑΤΖΕΡ
ΚΑΙ ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΟΡΝΙΘΕΣ

(Ύπό τόν τίτλον τούτον δημοσιεύεται είς ειδικόν 
Γαλλικόν περιοδικόν τό κάτωϋι έν μεταφράσει άρ- 
ΰρον. Τό μεταφέρομεν διά τό περίεργον άλλά καί εν
δεικτικόν συγχρόνως τον τρόπον με τόν όποιον οι 
Γάλλοι κρίνουν τόν Κάΐζερ, δστις εξ άλλον μετά τό
σον φανατισμόν εργάζεται διά παν ζήτημα ενδια
φέρον τήν χώραν τον).

Ήδη οπότε πολιτικοί καί φιλόσοφοι ούτοπισταί 
κηρύττουσι προσέγγισιν μετά τής Γερμανίας, καί 
δημοσιεύουσι τά ονόματα γερμανικών προσωπικο
τήτων λίαν διακεκριμένων άλλως τε, αίτινες έσ- 
χημάτισαν κομιτάτου πρδς τδν σκοπόν επιτυχίας 
αύτής τής προσεγγίσεως, ό Κάΐζερ σπεύδει νά 
δώση άπότομον διάψευσιν.

Γνωρίζομεν οτι δ Αύτοκράτωρ, άναμένων νά 
προσαρτηθή ή Κομπανία είς τδ κράτος του, άν 
τοϋ έπιτρέψωμεν νά τδ κάμη, δέν άφίνει εϊς τά 
γεύματα νά πληρώσι τδ κύπελόν του άπδ σαμ
πάνιαν καί άπαιτεΤ οίνον τής Moselle, ήτις ά- 
ποτελεΐ μέρος τής λείας του, καί έπί πλέον εκδη
λώνει τήν έχθρότητά του διά τά Γαλλικά προϊ
όντα, έν γένει δέ οί Γερμανοί, έξ επιβολής ού
τως είπεΐν, καταβάλουσιν άγώνάς διά ν’ άπομα- 
κρύνωσι τάς όρνιθάς μας άπδ τάς άγοράς των 
Ύπερεπαινώσι τάς όρνιθας τάς προερχομένας απδ 
τήν ιδίαν αύτών παραγωγήν. Ζητοϋσι νά δημι- 
ουργήσωσι φυλήν ορνίθων καθαρώς Γερμανικήν 
καί τδ πάν μηχανώνται δπως άποκλείσωσι τάς 
γαλλικάς όρνιθας άπδ τάς άγοράς των. Δυστυ
χώς δμως δι’ αύτούς δεν τδ κατορθοΰσιν ούτε τδ 
έν ούτε τδ άλλο. Τδ έδαφός των δέν τούς συν
τρέχει, καθώς τδ ίδικόν μας, είς τήν άνατροφήν 
αύτών. Δέν γνωρίζουσιν ούτε νά τάς περιποιη- 
θώσιν ούτε νά τάς θρέψωσι. Τοϊς έίνε άδύνατον 
νά μάς συναγωνισθώσι. Δέν έχουσι φυλάς, ούτε 
άναπαραγωγούς, ούτε μέθοδον άνατροφής αυτών. 
Δέν έχουσι παρά μόνον εκφυλισμένος όρνιθας είς 
τάς έζοχάς των. Οί έρασιτέχναι καί οί δίδοντες 
γεύματα προμηθεύονται άπδ τάς ίδικάς μας, κυ
ρίως άπδ τάς όρνιθας Bresse. Έκεΐθεν ή μανία 
τοϋ Κάΐζερ.

Ήπείλησε τδν μάγειρόν του, ό όποιος άλλως 
τε είνε Γάλλος, ότι θά τόν άποόάλη έάν έξηκο- 
λούθει νά τοϋ παρουσιάζη όρνιθας Γαλλικας. 
Άλλά προέόη καί εις έτι μεγαλείτερον. Παρήγ- 
γειλε ρητώς είς τδν αύλάρχην του καί είς τους 
άίιωματικούς τούς προεδρεύοντας είς Στρατιωτι
κός Λέσχας τών διαφόρων φρουρών, ν’ απαγο- 
ρεύωσιν είς τούς μαγείρους καί είς τούς προμη- 
θευτάς νά χορηγώσι καί χρησιμοποιώσι Γαλλικας 
όρνιθας !

Ιδού λοιπόν ο! φαγάδες Γερμανοί υποχρεωμέ
νοι νά τρώγωσι, διά λόγους πατριωτικούς, όρνι
θας καχεκτικάς δρνίθια άδύνατα καί άπαχα.

Κατόπιν αύτών ύπάρχουσιν άνθρωποι οι οποίοι 
πιστεύουσιν δτι αί άναμνήσεις τοϋ ι8χο θά σόε- 

σθώσι καί ότι μέ τούς Γερμανούς δύναται νά ύπάρξη 
φιλία στενή καί εγκάρδιος ! !

Ήμεΐς δμως ούδέποτε θά τοϋ άνταποδώσωμεν 
τά ίδια. ’Ίσως νά είμεθα άνόητοι, νά μή γνωρί- 
ζωμεν τδ συμφέρον μας δπως ό Κάΐζερ, έν τού
το ις πολλοί έξ ήμών, καί μάλιστα άνεγνωρισμένοι 
πατριώται, φρονώ δτι δέν άπαρνώνται τήν πα
τρίδα των πίνοντες μπίραν τοϋ Μονάχου. Δέν θά 
θέσωμεν ποτέ τήν άξίαν τής πατρίδας είς τό ύ
ψος μιάς ορνιθος ήένός ποτηριού μπόκ.

J. DESCLOZEAUX

Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΜΟΔΕΝΗΣ
Εις τήν Ιταλίαν ύπάρχουσι διάφοραι φυλαί 

περιστερών κατάλληλαι διά έκμετάλλευσιν.Κυρίως 
είνε γνωσταί ή Ρωμάνες, τά Μπολονέζικα, τής 
Μοδένης καί τινες άλλαι ακόμη. Η γνωστότερα 
δμως έξ δλων φυλή είνε ή Ρωμάνα. Ή φυλή αύτη 
έχει όγκον μεγάλον, είνε μεγαλόσωμος, άλλ’ έχει 
έν έλάττωμα, δέν είνε παραγωγική. Ή πλέον 
άξιοσύστατος περιστερά είνε ή τής Μοδένης ή 
οποία καλείται άλλως καί Sottobanca. Ή γονι- 
μότης της είνε πρώτης τάξεως, διότι δίδει κανονι- 
κώς 8 γέννες το έτος, τά πιτσούνια τής φυλής αύ
τής αύξάνουσι ταχέως καί ή άνατρογη των είνε 
εύχ,ολος. Εις ηλικίαν 1 μηνός ζυγίζουσι 160 δρά
μια καί δύνανται νά πωληθώσιν. Ή περιστερά λοι
πόν τής Μοδένης είνε φυλή ή όποια συνενώνει μαζή 
μέ τήν γονιμότητα καί μεγάλον σώμα προσομοι- 
άζον προς το άνάστημα ένός μεγάλου Mondain ή 
Montauban άτινα εΐνε περιστεραΐ Γαλλικαί έκ 
τών πλέον μεγαλοσώμων. Εΐνε δέ καί οργανισμού 
καί ιδιοσυγκρασίας ΐσχυράς.

Ή περιστερά τής Μοδένης είνε κοντόχονδρη, 
τό στήθος της είνε λίαν άνεπτυγμένον, τό κρέας 
της είνε άφθονον καί γευστικόν καί τά πτερά της 
είνε πολύ προσκεκολλημένα εις το σώμά της, είς 
τρόπον ώστε ό δγκος της είνε πραγματικός καί 
όχι κατ’ έπιφάνειαν μόνον.

Μέ μίαν λέξιν είνε ό άληθής τύπος τής περι
στεράς τής καταλλήλου προς έκμετάλλευσιν. Οί 
πόδες τών περιστερών αύτών είνε άλλοι μέν πτε- 
οοφόροι, άλλοι δέ χωρίς πτερά. Προτιμώνται αί 
δεύτεραι διότι είνε δλιγώτερον εύπρόσβλητοι άπό 
τής φθείρας. '

Είνε είς δλους γνωστόν, δτι αί φυλαί τών περι
στερών αί πλέον μεγαλόσωμοι είνε αί όλιγώτερον 
γόνιμοι καί παραγ'ωγικαί, είς τρόπον ώστε, έάν θέ- 
λωμεν προϊόντα άφθονα, όφείλομεν ν’ άναζητήσω- 
μεν τάς φυλάς τών περιστερών τού μέσου άνα- 
στήματος καί όγκου. Κατά συνέπειαν ή Sotto
banca είνε ή περιστερά ή πλέον κααάλληλος διά
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βιομηχανικήν έκμετάλλευσιν καί ανατροφήν. Ο 
χαρακτήρ τής περιστεράς αύτής είνε μάλλον ερι
στικός καί άν καί αγαπά τήν ελευθερίαν έχει ανάγ
κην προς εύδοκίμησιν μέρους περιφραγμένου. Δέον 
νά αή τίθενται είς τό περιοραγμένον καί κλειστόν 
αύτό μέρος πλέον τών 8 ή ΙΟ ζευγών περιστε- 
οών όμ,οϋ, καθ’ δσον άν συγκεντρωθούν πλειοτερα I I 7 ί ι ι
αί έριδες μεταξύ τοον Οά είνε συχναί, συνέπεια 
δέ αύτών Οά ώσι θραύσεις ώών, εγκαταλείψεις 
τών μικρών καί θανατηφόρα κτυπήματα οιά τού 
ράμοους.

Έκ τού είδους αύτής τής περιστεράς υπάρχουν 
πολλαί ποικιλίαι. Είνε ποικιλία μελανή, ερυθρά, 
κίτρινη, ποικιλόχρωμος. Ή όλιγώτερον αξιοσύ
στατος είνε ή κίτρινη.

Τροφή τών περιστερών ούτών είνε ή συνήθης 
τοοοή τών περιστερών.

Αί έν αιχμαλωσία τρόπον τινα ζώσαι περιστε
ρά! στερούνται τής ποικιλίας τών στοιχείων τά 
όποια Οά εύρισκον άν έζων έν ελευθερία οιά τούτο 
τίθενται έντος τών περιστεριώνων καί είς τινα 
γωνίαν αύτών μίξεις άποτελούμεναι άπό άσβεστον, 
άμμον, άλας καί νίτρον. Ταύτα πάντα άναμι-
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γνυόμενα μεθ’ υοατος άποτελούσι μάζαν σκληράν, 
έν είδει λίθου. Οί λίθοι ούτοι είνε απαραίτητοι 
διά τάς Modenes.

Ύπολογίζομεν,οτι 20 δράμια σπόρου καθ’έκά· 
στην εινε αναγκαία οια πεοιστεράς παοαγωγικας 
αί όποϊαι οέν ούνανται ν’άπομακρυνθώσι του περι- 
στερώνος.ήτοι 18 οκάοας κατά κεφαλήν καί κατ’ 
έτος.Οί νεοσσοί τρέφονται κατά τάς 8 ποώτας ήμέ- 
οας παοά τών γονέων των, οί όποιοι είσάγούσι 
τήν τροφήν οιά τού ράμφους τών μικρών άφ’ ου 
τήν διέλυσαν είς τόν προλοβόν (γουσά) των.Κατά 
τάς 22 ύπολειπομένας ήμέρας διατοέφονται καθώς 
κάί οί γονείς των καί καταναλίσκουσι I 6 δρ. τήν 
ημέραν, ήτοι περίπου μίαν όκάν τροφής.

Ή φυλή τής Modene είνε εξαίρετος διά 
διασταυρώσεις μέ κοινήν έντοπίοιν περιστεράν. 
Έάν συζευχΟή Οηλεία έντοπία περιστερά μέ άρρενα 
Modene Οά δώση ύπέροχα πιτσούνια διά τό τρα
πέζι. Εάν διατηρήσωμεν τά καλλίτερα προϊόντα 
τής συζεύξεως ταύτης τά άναμιξωμεν μεταξύ των
εννοούμενου πάντοτε, οτι ό μέν άρρην Οά κατάγε
ται άπδ άλλο ζεύγος, καθώς άπό άλλο καί ή Οή- 
λεια, Οά σχηματίσωμεν μετ’ ού πολύ όμιλον περι
στερών πρώτης τάξεως. Χρειάζεται δμως νά 
προσέχωμεν ν’ άνανεούμεν τό αίμα άπό καιρού ε·ς 
καιρόν, άλλως έπέρχεται εκφυλισμός.

Τά μικρά πριν πωληθώσι δύνανται κάλλιστα 
νά υποβληΟώσιν είς τεχνιτήν πάχυνσιν ήτις τά 
καθιστά παχύτερα καί λεπτότερα τήν γεύσιν.Έξ 
δλων τούτων καταφαίνεται, δτι προκειμένου νά 
ίδρύθη έν Έλλάδι σοβαρόν περιστεροτροφείων προ 
παντός δέον νά στραφή ή προσοχή έπί τών παρα

γωγικών καί πολύτοκων, άλλά καί μεγαλοσούμων 
περιστερών, μεταξύ τών οποίων τήν πρωτεύουσαν 
θέσιν κατέχει ή περιστερά Modene.

LE NICARD

-—   — 

ΠΕΡΙ ΜΟΓΣΙΚΙΙΣ, Α.ΣΜΑΊΌΣ
ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

(ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ)

Επόμενος τή δο&είση ύποσχέσει του νά 
πραγματευτώ έν ταΐς στήλαυς τής Ελληνικής 
3Επιβεωρήαεωςΐ) τά κνριώτερα τών τήν υγείαν 
τού άνθρωπον άφορώντων ζητημάτων, άρχομαι 
άπό τών ενγενών αυτού έπασγολήσεων, ήτοι τής 
μουο κής, τού αοματος και τού χορού, άτινα ά- 
ποτελούντα μέρος τού μεγάλου κεφαλαίου τών 
σωματικών άσκήσεων, έπιδρώσιν ούσιωδώς έπι 
τής καθόλου ύγιείας ήμών.

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

'11 μουσική, είτε διά μουσικών οργάνων, είτε διά 
τής άνθρωπίνης φωνής, ερρύθμως εκτελουμενη, επενερ
γεί ούσιωδώς επί τού οονανισαού τού άνθοώπου επι- 
φίρουσα όιάόορα άποτελέσματα σωματικώς καί ηθι
κώς. Καί σωματικώς μέν ενεργεί τονούσα καί ενισχύ- 
ουσα τούς μύς, ού ένεκα τύ σώμα άντίχει πλειότερον 
είς τούς κόπους, ηθικώς δέ επιδρά διότι προκαλεί 
εύάοεστον ή δυσάρεστου είς τον άκούοντα αίσθησιν.

'Ο ήχος τού στρατιωτικού τυμπάνου, καίτοι τρα
χύς καί μονότονος, επειδή δμ.ως γίνεται μετά εύκρι- 
νούς ρυθμού, τονίζει το σώμα, επαυξάνει τάς δυνάμεις 
αυτού, ελαφρύνει τούτο, βραδύνει τήν κόπωσιν, καί 
καθίστησι το βάδισμα όλιγώτερον επίπονον.

'Ο κρότος τών πτερνιστήρων ομοιον έπίσης έπά- 
γεται αποτέλεσμα έπί τών φερόντων τούτους. '<) 
ρυθυ.ός τού κρότου τού σκεπάρνου τού τέκτονος καί 
τής σφύρας τού σιδηρουργού, συντείνει έπίσης προς 
τόνωσιν τών δυνάαεων αύτών καί άνακοίφισιν άπό 
τής κοπώσεως.

Όπόταν όμως ο μουσικός ήχος είνε μονότονος ή 
άρρυθμος,ή καί έρρυθμος ών παρατείνηται έπί πολύ,τότε 
έπέρχεται κόρος καί αηδία, ές ού ή τόνωσις τών 
νεύρων μικρόν κατά μικρόν χαλαρούται, ή περ συνεπα- 
κολουθεί χαλάρωσις τών μυων καί ύπνος. Τούτου ένε- 
κεν οί ΙΙυθαγορειοι φιλόσοφοι, πρί τού ύπνου έποι- 
ούντο χρήσιν τής λύρας όπως προκαλέσωσιν ύπνον ά- 
τάραχον. Οί δέ ’Ασιανοί καί οί Αφρικανοί, καί νύν 
έτι, ποιούσι χρήσιν μονοτόνων ασματων προς πρόκλη- 
σιν ύπνου. 'Ο άποτελούμενος ήχος έκ τής άναγνώ- 

σεως, ύπό ηλικιωμένου τινός, ού ή φωνή είνε βαρέια 
και μ.ονοτονος, επιφέρει κατεύνασιν τού νευρικού συσ
τήματος και προκαλεί ύπνον. Παρόμοιόν τι συμ.βαίνει 
και εις πολλούς νοσούντας διά -τής άναγνώσεως εύχέύν 
παρά του ιερέως είς έπήκοον του πάσχοντος. "Ο ή
χος πιπτούσης βροχής έπί τών κεράμων χαμηλής οι
κίας επιφέρει εύχάριστον ύπνον. ΙΙάντα δέ ταύτα 
προέρχονται ενεκα τού κόρου τού παραγομ.ένου έκ τού 
διαρκούς καί μονοτόνου ήχου, ές ού χαλαρούται τό 

νευρικόν σύστημα.

Όθέν προς άποφυγην τού άπο τής άρρυθμίας καί 
μονοτονίας τών ήχων κόρου τούτου έπεζήτησαν τήν 
ρυθμικήν μετάβασιν άπό τού ένός είς άλλον ήχον, 
δι ’ ού παράγονται τά μέλη ή αί μελωδίαι καί αί ςύόαί, 
άπερ άποτελούσιν ιδίως τήν μουσικήν, και δι ’ ών έ- 
πεγίγνονται μείζονα καί διαρκέστερα άποτελέσματα 
έπί τού νευρικού συστήματος τού άνθρώπου, έπί δέ 
τών πνευματικών καί ψυχικών αυτού δυνάμεων έπέρ
χεται ιδία τις διάθεσις, ευάρεστος ή δυσάρεστος,άνα- 
λόγως τής διαφόρου συνθέσως τών μουσικών ή/cov καί 
τής έπιτυχούς ή μή έκτελέσεως τής ιδέας, ήν δ 
Μουσουργός θέλει νά έκφράση διά τών τόνων καί τών 
φθόγγων ούς συνήρμοσεν. Ούτω λοιπόν δ μουσικές ή
χος ζωογονεί τόσω διαρκέστεροι καί ζωηρότερον τάς τε 
σωματικάς δυνάμεις καί τάς ψυχικάς τοιαύτας όσω 
ρυθμικώτερον καί μελωδικώτερον είνε τό μέλος.

Βαδίζων τις ύπό μουσικόν 'ryw άντέχει πλειότερον 
εις την κόπωσιν καί αισθάνεται έλαφρότερον το σώμα 
αύτού. Διά τούτο έν οδοιποοία δ στρατός συνοδεύεται 
ύπό μουσικής, σαλπίγγων καί τυμπάνων. Οι δέ οδοι- 
πόροι έκπαλαι έσυνείθιζον, χωρίς ίσως νά γνωρίζωσι 
τόν λόγον, ν’ αδωσι βαδίζοντες. Ή τοιαύτη συνή
θεια πρός τό άδειν ύπήρχεν έξ άρχαιοτάτης εποχής. 
Έπί 'Ομήρου οί έργάται έβάδιζον ύπό ρυθμόν, ανα
κουφιζόμενοι ούτως έκ τού καμάτου.

« Τυϊοιν δ9 έν μ'οοωχη πως φόρμιγγι λιγείη 
ίμερόεν κι&άριζε' λινόν δ3 υπό καλόν &ειδε, 
λεπτάλέη φωνή’ τοι δέ ρήαοσοντες άμαρτή 
μολπή τ* ιϋγμω τε, ποοι σπαίροντες εποντο.'ο 

(·Ομ. U. Σ 570)

Καί οί ποιμένες δέ κατά τούς 'Ομηρικούς χρόνους 
έβάδιζον τερπόμενοι σύριγςι.

αΟΙ δέ τάχα προγένοντο, δύο δ' άμ' εποντο νομήες, 
τερπόμενοι ούριγξι δόλον δ' οντι προνόησαν».

(Ομ. 1λ. Σ. 525)

Τό άποτέλεσμα τούτο τής μουσικής προς ενίσχυσιν 
τών σωματικών δυνάμεων καί άποφυγην τής κοπ<όσεως 
παρατηοειται καί είς τούς χορεύοντας, οίτινες άνευ 
μουσικής ταχέως κοπιώσι καί αηδιάζονται, ένώ ύπαρ- 
χούσης τοιαύτης βραδύτερο? κοπιώσι καί όλιγώτερον 
τήν κόπωσιν αισθάνονται.

Όπως δ’ έκφοάσωσιν έν τή άρχαιότητι τ’ άποτε- 

λεσματα ταύτα τής μουσικής έπί τών σωματικών 
δυνάμεων τού άνθρώπου έμυθολόγουν ότι δ ’Αμφίων 

οητις ήτο υιός τού Διός, καί εφευρέτης τής κιθαρω- 
διας, διά τής μουσικής έκίνει καί αύτούς τούς λίθους, 
δι ’ ών έκτίσθη τό φρούριον τών Θηβών, έμφαίνοντες 

ούτως άλληγορικώς ότι διά τής μουσικής ένισχύοντο 
οι κτίσται καί μετεκίνουν μεγάλους όγκους λίθων, 
δι’ ών έκτισαν τό ρηθέν φρούριον. 'Ωσαύτως έλεγον ότι 
δ Όρφεύς διά τής λύρας του έκίνει τούς βράχους καί 
εφείλκυε τά άγρια θηρία.

Έπί δέ τών πνευματικών καί ψυχικών παθών ή 
μουσική έπάγεται διάφορα άποτελέσματα, άπερ άνά- 
γονται είς τέσσαρας κυρίως κατηγορίας : α'.) Διεγεί
ρει τόν ένθουσιασμόν καί ζωογονεί τήν φαντασίαν, 
β'.) Κατευνάζει τήν οργήν καί τόν θυμόν, γ’.) ’Επι
φέρει ευθυμίαν καί διασκεδάζει τήν μελαγχολίαν καί 
τήν λύπην καί δ .) ’Εξημερώνει καί ρυθμίζει τά ήθη, 
καθιστώσα τον άνθρωπον ιλαρόν καί ήπιον καί εςευ- 
γενίζουσα αύτόν. Διά τούτο έν τή άρχαιότητι ή μου
σική έθεωρείτο ώς άναπόφευκτον συστατικόν τής κα
λής άνατροφής, ήτις συνίστατο έκ τριών κυρίως στοι
χείων : τής Γυμναστικής, τής Μουσικής καί τών 
Γ ραμμάτων.

Τόσον δ’ άναγκαίαν έθεώρόυν τήν μουσικήν έν τή 
άρχαιότητι, όσον καί τό φώς καί τήν θερμότητα, 
δι’ όπερ έμυθολόγουν ότι δ ’Απόλλων ήτο δ έφευρέ- 
της καί Θεές τής μουσικής, οστις έν ταύτώ ήτο καί 
θεός τού φωτός καί τής θερμότητος. Έξέφραζον δ’ού
τως ότι ή οργανική φύσις ζωογονείται διά τού φωτός, 
τής θερμότητος καί τής μουσικής. Ό δέ Πλούταρχος 
γράφων περί τής μουσικής λέγει : αοεμνή ουν κατά 
πάντα ή μουσική Ο^ών εύρημα ούσα^·

Τόν δέ άμοιρον μουσικής έθεώρόυν έν τή άρχαιό- 
τητι ώς στερούμενο? μεγίστου πλεο?εκτήματος.

Όταν οί Μυτιλιναίοι έπεκράτουν κατά θάλασσαν 
έπέβαλλον είς τούς έχθρούς αύτών ώς μεγίστη? τιμω
ρίαν την μη έκμάθησιν τής μουσικής καί τών γραμ
μάτων ύπό τών τέκνων αύτών.

Οί δέ Κρήτες, όπως οί νόμοι έντυπώνται αύτοις 
καλώς, ύπεχρέουν τούς παίδας ΐνα άποστηθίζωσι καί 

ψάλλωσι τούτους.

Τούτ’ αύτό βλέπομεν έφαρμοζόμενον καί έν Σπάρτη, 
κατά τήν νομοθεσίαν τού Λυκούργου, ένθα, εν τή ά- 
νατροφή τών νέων, μετά τών γυμναστικών άσκήσεων 
άνεμιγνύετο καί ή εύγενης καί πολεμική μουσική, 
καθ’ ήν έδιδάσκοντο νά παίζωσι τόν αύλόν καί τήν 
λύραν καί νά ψάλλωσιν ύμνους ιερούς καί ποιήματα 
πολεμικά, κατά τάς ώρας τής άπό τών γυμνασίων 
άναπαύσεως.

Πάντες δέ οί διάσημοι άνδρες έν τή άρχαιότητι 
έσπούδαζον καλώς τήν μουσικήν. Ό ’Επαμεινώνδας, 
δ Σωκράτης καί άλλοι ήσαν κάτοχοι μουσικής, δ δέ 
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στερούμενος ταύτης έΟεωρείτο άπαίόευτος. Ούτως ε- 
λογίσθη δ Θεμιστοκλής παραιτηθείς έκ τών σπουδών 

τής μουσικής.
Ό δέ Πυθαγόρας επίβαλλε την έκμώθησιν τής 

μουσικής είς πάντα οπαδόν αύτού. Κατά δέ τούς 
'Ομηρικούς χρόνους, ή μουσική εθεωρείτο ώς συ
στατικόν παντός επισήμου άνδρός, καί ιδίως τών 
Βασιλέων καί ρητόρων, οϊτινες ώφειλεν νά γνωρίζωσι 
ταύτην, ώς καί τήν ιατρικήν καί τήν δικαιοσύνην. 
Ό ’Λχιλλεύς, ό άτρόμητος ούτος ήρως τής Ίλιάδος, 
κατηύναζε τήν ψυχικήν αύτού ταραχήν, διά την με
ταξύ αύτού καί τού Άγαμεμνονος έριν παίζων τήν 
κιθάραν αύτού καί τραγωδών ηρωικά άσματα.

«Τόν ό’ εύρον φρεναρόμενον φόρμιγγι λιγείη 
καλή, δαιδαλέη έπι δ9 άργύρεον ζυγόν η εν, 
τη ογε θυμόν έτρεπεν, άειδε δ9 ορα κλέα άνδρών»·

(Η. I. 185).

Αύτός ούτος δ ’Ηρακλής, δ τοσούτον εύρύνας καί 
κοινωφελώς μεταχειριστείς τάς μεγάλας αύτού σωμα
τικές δυνάμεις, έδιδάχθη την μουσικήν ύπο τού Αί
νου, ον όμως άσεβώς έφόνευσε διά τού πλήκτρου αύ
τού, διότι έπεπλήχθη παρ’ αυτού ώς μη καλώς παί
ζων.

Τήν τοιαύτην έπίδρασιν τής μουσικής έπί τού 
ηθικού έγίνωσκον καί πάντα τά λοιπά έθνη. Δι’ δπερ 
καί πανταχού έθεωρείτο ή μουσική ώς συστατικόν 
παντός καλώς άνατεθαμμίνου άνδρός καί εξέχοντας. 
Ό Δαβίδ, δ Σολομών καί πάντες οί έςέχοντες έν τη 
παλαικ γραφή ήσαν άριστοι μουσικοί. Οί δέ επίση
μοι έκ τών Ρωμαίων όέν έαάνθαναν μέν αύτοΐ μου- I i I i ι
σικήν, ήκροώντο όμως πάντοτε ευχαρίστως τους 
μουσικούς καί έςετίμων τούτους μεγάλως. Οί Σπαρ- 
τιαται μετεπίμποντο άλλάχόθεν τούς άρίστους τών 
μουσικών καί διετήρουν τούτους πρός άκρόασιν, διότι 
άνεγνώριζον τήν μεγίστην έπιρροήν τής μουσικής έπί 

τής ηθικής μορφώσεως τών νέων. Ό δέ Μωάμεθ έπι- 
βάλλει τήν έκμάθησιν τής μουσικής είς τούς Σουλ
τάνους.

Αον). Πρός διέγερσιν τού ενθουσιασμού καί ζωογό- 
νησιν τής φαντασίας έγίνετο χρήσις τής μουσικής εξ 
άρχαιοτάτης έποχής. Οί Σπαρτιαται ηύλουν τό Λα- 
οτόρτιον μέλος, δπερ ένίπνεε θάρρος καί ενθουσιασμόν. 
Ό Τυρταίος διά τής μουσικής καί τών ασμάτων αύ
τού κατέστησε νικητάς τούς Σπαρτιάτας κατά τών 
Μεσσηνίων. Διά τής μουσικής δ’ έπίσης καί δ Τάρ- 
πενδρος κατίλυσε στάσιν τινά έν Σπάρτη.

Διάσημος τις ζωγράφος, έν τή άρχαιότητι, μέλλων 
νά έκθεση είς τούς θεατάς εικόνα, έν ή παρίστατο 
μάχη, δπως προδιάθεση τά αισθήματα αύτών πρός πό
λεμον, καί ζωηροτέρας καταστήση τάς έκ τής είκό- 
νος εντυπώσεις, διέταξε, πρό τής έκθέσεως ταύτης, νά 
Τναίξη σαλπιγκτής μέλος παρορμητικόν καί ενθουσια

στικόν πρός μάχην* ούτω δέ άφού πρότερον προδιέθεσε 
τά αισθήματα τών θεατών έξέθηκε την εικόνα, ήτις 
καί ένεθουσίασε τά πλήθη.

Ό Κουίντιλιανός άποδίδει τάς νίκας τών άρχαίων 
'Ρωμαϊκών στρατών, κατά μέγα μέρος είς τον ενθου- 
σιασμ’ν, ον έπέφερον αύτοίς έν τή μάχη οί πολεμικοί 
ήχοι τών αυλών καί τών σαλπίγκων.

Τιμόθεος δ Θηβαίος, παίξας διά τού αυλού αύτού 
τον νΟρτιον ήχον, ένεΰουσία,σε προς πόλεμον τον μέ- 
γαν ’Αλέξανδρον, παίξας δέ κατόπιν έτερον ήχον κα
τέστησε τούτον μελαγχολικόν. Ό δέ ’Αντιγόνης δι- 

ήγειρεν έπίσης τόν ένθουσιασμον τού μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου πρός πόλεμον,εύρισκομένου είς συμποσιον.

Βον). Πρός κατεύνασιν δέ τού θυμού καί τής ορ
γής, έποίουν έν τή άρχαιότητι διά τής μουσικής ίλα- 
σμούς καί ικεσίας πρός τούς Θεούς, ΐνα κατευνάσωσι 
την οργήν αύτών καί έξιλεωθώσιν. Ούτως οι εν Τροία 
"Ελληνες έξιλέουν τον έπενεγκόντα τήν επιδημίαν θεόν 
’Απόλλωνα διά τήε μουσικής :

«Οί δέ πανημέριοι μολπή Θεόν ίλάσκοντο 
καλόν άνέόοντες παήονα κούροι 9Αχαιών, 
μελποντες 'Εκάεργον, ό δέ φρένα τέρπει9 άκούων».

('Ομ. Ιλ. Λ. 472).

εται. Έν τή περιπτώσει δέ ταύτη

Οί Εβραίοι, έν χορδαίς καί οργάνοις, έν ψαλτη- 
ρίφ καί κιθάοα, ώς καί έν κυμβάλοις προσηύχοντο τώ 
θεώ. Ό Δαβίδ διά τού ψαλτηρίου του επίσης ικέ
τευε τόν θεόν. Ή δέ χριστιανική θρησκεία, καί ιδίως 
ή Δυτική, διά τής μουσικής έτι καί νύν εν τή Εκ
κλησία προσεύχ 
ή μουσική δέν χρησιμεύει μόνον προς ιλασμον τού 
θεού, άλλά καί πρός κατεύνασιν τών ψυχικών παθών 
τών προσευχόμενων.

Κληνέας, δ Πυθαγόρειος φιλόσοφος, οσάκις κατε- 
λαυ.βάνετο ύπό θυυ.ού, έλάμβανε παραχρήμα την λύ- 
οαν του καί έπαιζεν ήχόν τινα, ούτω δέ κατεπραύ- 
νέτο.

Γον). "Οτι δ’ ή μουσική προκαλει εύθυμίαν καί 
διασκεδάζει τήν μελαγχολίαν καί τήν λύπην, άπό 
τών άρχαιοτάτων χρόνων ήτο γνωστόν επίσης και ά- 
ναμφίρηστον. Πας δ άκροώμενος μουσικής εφελκύεται 
άνεπαισθήτως ύπό ταύτης, διατιθέμενος ψυχολογικώς 
διαφοροτρόπως, άναλόγως τών ήχων. Συνηθέστερον 
όμως καθίσταται εύθυμος, χαρίης, καί διατίθεται 
πρός ασματα καί χορούς. Τήν τοιαύτην δ’ εύάρεστον 
κατάοτασιν έκάλουν έν τή άρχαιότητι κηλη&μόν. 
(«κηληθμώ δ’ εσχοντο» Όμ. Όδ. δ. λ. 332).

Ένεκα τής τοιαύτης δ’ έπιρροής τής μουσικής έπί 
τής διαθέσεως τού άνθρώπου, έξ άρχαιοτάτης έποχής 
έγένετο χρήσις ταύτης καί εν καιρώ τού φαγητού, 
όπως, διά τής ευδιαθεσίας, ήν προκαλει, καί τής ευ
θυμίας τού άκροατού, συντελή είς τήν καλήν πέψιν, 

κα'ι επομένως πρός διατήρησιν τής ύγείας. Δι’ οπερ 
καί δ "Ομηρος έθεώρει την μουσικήν ώς άναπόφευκτον 
συστατικόν τής καλής τραπέζης.

ι^Ηδη μέν δαιτός κεκι:ρήμε^α ΰυμόν ειοας, 
φόρμιγγας έ)9, η δα τι σννήορός έοτι δαλείγρ)

(‘Ομ. Ό5. Θ. 28) 

((Μολπή και φόρμιγγα ια γάρ τ' αναθήματα δαιιός».
(Οδ. Φ. 430)

Ό δέ Γαληνός αναφέρει ότι αυλητής τις, Δάμων 
καλούμενος, κατέστησε μανιώδεις έξ ενθουσιασμού 
νέους τινας συμποσιάζοντας, παίξας αύτοϊς τόν φρύγιον 
ήχον, καί πάλιν κατηύνασε τούτους διά τού δωρικού 
ήχου.

Τούτου ό’ ένεκα μετεχειρίζοντο τήν μουσικήν καί 
προς άνακούφισιν τής λύπης, δι ’ όπερ καί τούς νεκρούς 
έκτοτε συνώδευον είς τόν τάφον μετά μουσικής. Ή δέ 
τοιαύτη συνήθεια, ύπάρχουσα καί παρά τοίς Έβραί- 

οις (Ματθαίος θ), παρέμεινε καί μέχρι τών καθ’ ημάς 
χρόνων.

Δον). Ότι δέ έξημερόνει ή μουσική τά άνθη καί 
καθίστησι τον άνθρωπον ιλαρόν καί ήπιον, εινε επί
σης βέβαιον καί άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων γνω
στόν. (ίΚαϊ γάρ τά πάθη παιδεύει και τούς θομοει- 
δεϊς και τάς γνώμας διαφόρως πραΰνει^ (Άθήναιος).

"Οπως έκφράσωσι δ’ έν τή άρχαιότητι τήν τοιαύ
την έπίδρασιν τής μουσικής ζωηρότερου, έλεγον ότι 
πρός τά θηρία αύτά έξημερώνει. Ούτως έμυθολόγουν, 
ώς εϊπου.εν, ότι δ Όρφεύς διά τής λύρας του ού μό
νον έκίνει τούς βράχους άλλά καί τά θηρία εφείλκυε 
πρός άκρόασιν τής μουσικής.

Αί δέ Σειρήνες διά τών ασμάτων αύτών έθελγον 
τούς έκείθεν διαβαίνοντας καί καθίστων αύτούς έπι- 
λήσαονας πρός έπάνοδον είς τάς εαυτών πατρίδας.

Μυθολογείται έπίσης ότι δ ποιητης καί μουσικός 
Άρίων, δ άκμάσας περί τά G20 π. X., επανερχόμε
νος είς τήν Ελλάδα έξ ’Ιταλίας μετά πολλών θη- 
σαυοών, ούς άπέκτησεν έκεί διά τής μουσικής καί 
τής ποιήσεως, έβιάσθη ύπό τών ναυτών του, έπεζη- 
πούντων λήστευσιν τών θησαυρών’του, όπως ριφθή εις 
τήν θάλασσαν, εύρισκομένου τού πλοίου παρά τό Τέ- 
/αοον άκρωατήριον. Πριν δμως ριφθή είς αυτήν παρε- 
κάλεσεν όπως έπιτρέψωσιν αύτω νά παίξη διά τελευ- 
ταίαν φοράν τήν λύραν του* παίξας δέ ταύτην τοσαύ- 
την θυυ,ηδείαν προύκάλεσεν, ώστε οί δελφήνες περι
κύκλωσαν τό πλοϊον όπως άκροασθώσιν. Όταν δέ τέ
λος έρρίφθη είς τήν θάλασσαν δελφήν τις, έκ τών πα- 
οεστώτων, έδέχθη αύτόν έπί τής ράχεώς του καί τόν 
μετέφερεν είς τά παράλια τού Τενάρου, όπου έξελθών 
τής θαλάσσης έσώθη.

(Έπεται συνέχεια)
Σ Ν. ΧΠΜΑΤΙΑΝΟΣ

Επίατρος

ΗΘΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΤΟΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΟΧΩΝ*

Του πρώτου τούτου αποτελέσματος έπιτευχθέν- 
τος, ό λοχαγός δέον νά μερψνήση όπως μή 
τούς καρπούς αύτού.

Ή γλωσσά του πρέπει νά ή πάντοτε εύπρεπώς 
μεμετρημένη, ή δέ στάσίς του έν γένει έμπροσθεν 
τών άνδρών του άνεπίληπτος, άμεμπτος.

Πρέπει νά γνωρίζη έν καταλλήλω στιγμή νά 
δίδη ένθάρρυνσίν τινα εις τόν μέν, ν’ άπευθυνη 
μομψήν τινα είς τόν έτερον.

Δέν πρέπει ποτέ ό στρατιώτης νά δυνηθή ν’ 
ά^αρπάση έκ τών χειλέων τού λοχαγού του λέ- 
ζιν τινά, ή έκ τών κινημάτων του νά έννοήση 
μομφήν τινα ή άποδοκιμασίαν, άπευθυνομένην ύπ’ 
αύτού τούτου τού λοχαγού του έπι ταΐς πράίε- 
σιν ή τή διαγωγή τών άνωτέρων του.

Έάν αύτός, δστις διατελεΐ είς άμεσωτέραν συ
νάφειαν μετά τού στρατιώτου, δείκνυται σεβόμε
νος τήν άνωτέραν αύτού αρχήν, οι ύποδεέστεροί 
του θέλουσι πράέει τό αύτό έπειδή έχουσι τούς 
οφθαλμούς των έπ’ αύτού και επειδή δέν ένερ- 
γούσιν ή ύπό τάς έμπνεύσεις του.

Παν δ,τι λέγει, παν δ,τι πράττει έέετάζεται, 
σχολιάζεται, απομιμείται.

"Αν δ,τι λέγη και δτι πράττη, ύπαγορεύεται 
πάντοτε ύπό τού αισθήματος τής μάλλον άκρι
τούς πειθαρχίας, τότε πάν δ,τι διατελεΐ ύπ’ αύ
τόν έσεται πειθαρχούν, ύποτεταγμένον, εύχείρι- 
στον, εύδιοίκητον και έ£ ολοκλήρου εις αύτόν ά- 
φωσιωμένον.

Έάν, έπι πλέον, ήδυνήθη ν’ άποφύγη τό ύπέρ 
τό δέον ύπεροπτικόν και απρόσιτον έκεΐνο ύφος 
δπερ έμποδίζει τήν άνευ στενοχώριας προσπέλα
σήν του έκ μέρους παντός ύποδεεστέρου του, τό 
λίαν άγέρωχον καί βαρύ έκεΐνο ύφος, δπερ παρα
λύει τόν λόγον καί καθιστά παράδοξον και δή γε- 
λοίαν τήν στάσιν τού λαμδάνοντος αύτό, τότε ό 
λοχαγός έσεται εΤς αρχηγός λατρευόμενος ύπό τών 
στρατιωτών του, ικανός νά τούς έμπνεύση ένθου- 
σιασμούς έξ έκείνων οϊτινες άναδεικνύουσιν ήρωας.

Ύπό τούς οιωνούς τούτους άρξαμένη και τήν 
αύτήν ιδεών τάξιν άκολουθούσα ή ανατροφή 
τών νέων στρατιωτών θέλει έπιτελεσθή εύκόλως.

Θά είναι δλοι αμάτι κί' αύτΐϊ> κατά τό δή λε
γόμενον είς τάς έξηγήσεις άς θά τοϊς δώσωσιν 
οι βαθμοφόροι των, διότι γνωρίζουσιν δτι ούτοι 
δέν ένεργούσιν ή διά τού λοχαγού ούτινος είναι 
τά όργανα ! Θά καταδάλλωσιν έν τή έκπληρώσει 
τών καθηκόντων τού στρατιώτου άπασαν αύτών 
τήν δόσιν καλής θελήσεως ήν κέκτηνται. Καί 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον θέλομεν ϊδει τούς νέ
ους αύτούς οϊτινες άφίκοντο είς τόν στρατώνα 
είτε ώς γεωργοί, είτε ώς έργάται, είτε ώς άστοί 
νά γίνωσιν άπλούστατα στρατιώται, καλοί ύπη-

Σννέχεια εκ Σε λ. 136
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ρέται τής Πατρίδος και προσλα^όντας ύψος ύ- 
περήψανον άμα καί πολεμικόν.

Ο λοχαγός Θά τοϊς είπη σύν τοϊς άλλοις ότι 
πρέπει νά είναι ύπερήψανοι διά τήν στολήν ήν 
ψέρουσι !

Παρατηρήσατε τους τότε ήμέραν τινά έπιΘεω- 
ρήσεως. Άνορθοΰνται, προόάλλουσι τό εαυτόν 
στήθος και υπό τό πηλήκιου ή νεαρά και άξεστος 
συνήθως μορφή των παρουσιάζει βλέμμα ούτινος 
ή λάμψις σας κάμνει νά προοιωνίζεσθε τό λαμπρό- 
τερον μέλλον διά τήν Πατρίδα.

'Ο λοχαγός είναι έπιψορτισμένος τά τής δια
τροφής καί τοΰ ιματισμού τών ύπ’ αύτόν άνδρών. 
Ή δέ ψροντίς ήν Θά λάόη διά τήν έκτέλεσίν τοΰ 
έργου τούτου Θέλει δείξει, πλειότερον άψ’ όσον 
δέν Θά ήδύνατο νά τό πράξωσι μηδέ αί ωραιό
τεροι λέξεις, τήν στοργήν ήν ουτος τρέψει πρός 
αύτούς.

Ό στρατιώτης άρέσκεται νά πιστεύη ότι ό αρ
χηγός του ένδιαψέρεται περί αύτοΰ.

Τό ένδιαψέρον δέ τοΰτο οπερ τό αισθάνεται 
καί τό έκτιμα, είνε σχεδόν πάντοτε τό έλατή- 
ριον τών μεγάλων άψοσιώσεων. Ούτως ό. λοχαγός 
δέν πρέπει νά παραμελή τίποτε δπως τοΰ τό ά- 
ποδείξη, τόσον δταν χορηγή είς αύτόν ιματισμόν 
δστις Θά τώ έπιτρέψη νά έχη έξωτερικόν δι’ ο 
δέν Θά έρυθρια μή άψήνων ποτέ εις αύτόν ράκη 
άνάξια τής ύπερηψανείας του, δσον καί διά τής 
καλής διευθύνσεως τών τής διατροφής του, ινα 
ούτω δύναται ν’ άπαιτήση παρ’ αύτοΰ παν δ,τι 
πρέπει έν περιπτώσει άσκήσεων, πορειών, άγγα- 
ρειών κτλ. Έάν, περιωρισμένος ών έκ τών στε
νών ορίων τών ύπό τών κανονισμών άναγραψομέ- 
νων ή τών ύπό τής άνάγκης τής στιγμής έκά
στοτε έπιδαλλομένων ό λοχαγός δέν δύναται νά 
δώση είς τούς άνδρας του παν δ,τι ύπαγορεύου- 
σιν αύτω ή καρδία του καί ή πείρά του, άλλά καί 
δέν πρέπει νά τούς άφήνη έν τή άγνοια τής δέ
σεως ταύτης. Καθιστών αύτοϊς γνωστήν ταύτην 
καί έξηγών τήν άνεπάρκειάν του τούς έξαναγκά- 
ζει ν’ άποδεχθώσιν οίκειοθελώς καί τούς ύποδει- 
κνύει ούτω τήν σιωπηλήν έκείνην ύποταγήν, δι’ 
ής κατορθώνει τις ν’ άπολαύση πολύ, έστω καί 
δι’ ολίγου.

Πολλάκις συμδαίνει εις τόν λοχαγόν νά ζή 
στενώτερον μετά τών άνδρών αύτοΰ, ώς λ. χ. είς 
τά μεγάλα γυμνάσια τάς πορείας καί πρό πάντων 
έν έκστρατεία. Δέον τότε νά τούς διδάσκη διά 
τοΰ παραδείγματος. Δέν πρέπει νά τοϊς δεικνύη 
ποτέ δτι εύρίσκεται έν τή άψθονία, όπόταν αύτοί 
οίτινες διατελοΰσιν ύπό τάς διαταγάς του 
σκονται 
δλέπη τόν λοχαγόν του τρώγοντα τόν 
μετ’ αύτοΰ άρτον καί ύψιστάμενον τά. 
μετ’ αύτοΰ στερήσεις, τότε άνευ τοΰ έλαχίστου 
γογγυσμού θέλει άποδεχθή νά Θυσιασθή χάριν 
του καί Θέλει δώσει είς τόν άρχηγόν του παν δ,τι 
δύναται μέχρι τών άκροτάτων όρίων τής άνθρω- 
πίνης δυνάμεως.

εύρί- 
στρατιώτης 

ι αύτόν 
τάς αύτάς

έν τή στερήσει ! Έάν ό

άρτον καί ύψιστάμενον
·, τότε άνευ

ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΔΩΛΟ

Τέλειο της φαντασίας μου είσαι θρέμμα, 
μέ της ψυχής τό μάτι σ’ έχω δή.
Τή φλογερή άγάπη μου έχεις στέμμα 
και βασιλεύεις σέ μια χώρα μαγική.

’Εκεϊ ψηλά ποΰ βρίσκεσαν, ώς τώρα, 
δέν φ&άνουν πάάη κόσμου ταπεινού, 
οΰτε τά αστραπόβροντα κι’ ή μπάρα, 
σέ φΊλά,νουν μόνο τά φτερά τοϋ νοΰ.

4ι>-ιί*

* ”Ορα έφημερίδος «Άχροπόλεως» 
μηνδς Απριλίου έτους 1908.

Σαν άλλος Πραξιτέλης ή Φειδίας 
στοΰ ονείρου μου τδν κόσμο σ’ έχω στύ]ση 
καί δέν σέ φΰάνει αγέρας τρικυμίας 
ποΰ όλη τήν άλλη ερειπώνει χτίση.

«£ι-<ι3»·

Και μέσ’ τή γενική φ&ορά τής ΰλης 
ποΰ ύπόκειντ’ έργα τής σαρκδς καί σμίλης 
απείραχτη δά μένης στον αιώνα.
ΣΙ προσκυνώ, εμπρός σου κλίνω γόνα 
καί σέ λατρεύω, ώ γέννα φαντ ασίας, 
ώς είδωλο αληθινής θρησκείας.

ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΖΗΤ.

----<ο;ο>—-

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Χώρα ποΰ πάντα έζησες
χωρίς κακία καί φΰόνο

κουφά, βουβά καί αναίσθητα
στο δάκρυ καί στον πόνο

Πώχεις τδ χάρο βασίλειά
καί στέμμα τδ δρεπάνι,

γιά μοναχδ στολίδι σου
σάβανο καί λιβάνι, 

ώ'. πόσο είσαι ζηλευτή
χώρα τρισαγιασμένη 

γιά όσους φαίνονται πώς ζοΰν
ενώ ’ναι πεθαμένοι.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

Η ΙΔΡΥΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΑΟΙ ΑΣ

Αγαπών την ναυτιλίαν ώς σημαντικώτατον πα
ράγοντα τοϋ εθνικού πλούτου έθεώρησα πρέπον νά 
γράψω διά την αγαπητήν <( 'Ελληνικήν ’Επι- 
θεώρη<ϊιν»όλίγαςγραμ.μάς άποτυπούσας τάς σκέψεις 
μου έπί της τύχης «μεγάλης» άτμοπλοίας. Ποιον το 
όνομα τοϋ γράψαντος,ήτο καί είνε άδιάφορον,άφ’ ούδέν 
είνε les noms,qui sonnent, άτινα κάμνουν τά καλά 
άρθρα άλλ’ αί ίδέαι. Καί αί ίδέαι αύται τοιαύτην 
ένεποίησαν έντύπωσιν τώ έκ Σύρου κ. Νικ. Κοτσοβίλη 
ώστε λάβρος έπετέθη έν τή Άκροπόλει*  κατά τον 
γράι^αντος. Τόν κ. Ν. Κοτσοβίλην έγίνωσκον 
έχοντα γνώσεις τινας της ναυτικής τέχνης, άλλά την 
έν τή ναυτική έμπορία πείραν αυτού ήγνόουν. Γο 
ζήτημα τής μεγάλης άτμοπλοίας είνε ζήτημα καθα
ρός εμπορικόν, ή δέ ναυτική τέχνη (αί ναυπηγικαί, 
αί πλοιαρχικαί, αί κολυμβητικαί γνώσεις, άτινα ά
παντα είσί πλεονεκτήματα των νησιωτών καί άτινα 
δέν κέκτηται ό κάτοικος τών ξηρών !) σχεδόν ούδαμώς 
εισέρχεται είς τό ζήτημα.Πρέπει νά εύρεθώσι τά κεφά
λαια καί πρέπει νά έξασφαλισθή τόκος καί χρεωλύ- 
σιον τών κεφαλαίων ιδού τό δλον ζήτημα. Τίς ή χω- 
ρητικότης, τίς ή ταχύτης, τίς ή δύναμις τών μηχα
νών, ποιον τό σύστηαα τών λεβήτων, ποία ή ίκανότης 
τών πλοιάρχων, μηχανικών καί θερμαστών είσί ζητή
ματα έπουσιώδη. Περί τά έπουσιώδη ίσως ό κ. Ν. 
Κοτσοβίλης έχει πρακτικάς τινας γνώσεις, ή καί 
θεωρητικάς περί τό πρώτον καί κύριον οΰδείς νομίζω τού 
αναγνωρίζει τοιαύτας. Άλλ’ δ κ. Κοτσοβίλης καί τοι 
μή κατερχόμενος είς τακτικήν συζήτησιν τών παρ ’έμ.οϋ 
γραφέντων ρίπτει ιδέας τινας έν είδει διαξιφισμ.ών εκ 
τής ναυτικής αύτού εμπειρίας είλημμένας.Δυστυχώς 
αύται δέν άντέχουσιν είς έπιστημονικήν βάσανον. Λέ
γει δ κ. Κοτσοβίλης ότι οί πλοιοκτήται.. ιστιοφόρων 
πωλήσαντες τά ιστιοφόρα είς χρυσόν ήγόρασαν άτμό- 
πλοια καί ούτως ή τιμή όλων τών άτμοπλοίων προέρ- 
χεται εκ του χρυσου της εκποιησεως των ιστιοφόρων. 
Τούτο δέν είνε ακριβές. “Ισως το δεκατον τών ελ
ληνικών άτμοπλοίων ήγοράσθη έκ χρημάτων προελ- 

φύλλα pattim τοϋ

θόντων έκ πιολήσεως ιστιοφόρων. Τά πλεϊστα κεφά
λαια προήλθον έξ άλλων πηγών, οί πλεΐστοι δέ μέτο
χοι τών Άνδρίων άτμοπλοίων είσίν ’Αθηναίοι κεφα
λαιούχοι. Άλλά καί άνευ τής εμπειρικής ταύτης 
γνώσεως άπλούν βλέμ.μα είς τάς στατιστικάς πείθει 
περί τού εναντίου.

Άν έμ.ποροι τινες εν Σύρω ήγόρασαν νεωστί τρία 
ατμόπλοια ταχέα, άν έφοπλισταί έν Πειραιεϊ ήγόρα
σαν πρό πολλού τόν Άρη καί τήν Αστραπήν, άν άλ
λος ήγόρασε τόν Δελφϊνα, άν δ Γουδής μέ μικρά τινα 
ατμόπλοια έκαμε *ζρν<ίές  δουλειές τούτο άποδει- 
κνύει, έκεΐνο δπερ έγώ ύπεστήριξα, ότι μεγάλη 
άταοπλοια δέν είνε δυνατόν ποόί τό παρόν νά λει- 
τουργήσζ, ένΕλλάδι,μικραί όμως δύνανται τά μάλιστα 
νά εύδοκιμήσωσιν.Άν δέ άνθρωποι τής άξίας τού Δη- 
μ.ητρίου Μωραΐτου,ήν κάλλιστα γινώσκει δ γράφοιν, δύ
νανται εύδοκίμως νά ίδρύσωσι καί διευθύνωσι μεγάλην 
εταιρίαν, απομένει έν τούτοις δ μέγας κίνδυνος ότι, 
έκλιπόντος έξ οίουδήποτε λόγου τού Δ. Μωραιτου 
ονδβίς θέλει εύρεθή,τό γε νύν έχον, δυνάμενος νά άν- 
τικαταστήση αύτόν. Όταν όμως προβαίνωμεν είς σύ- 
στασιν μεγάλης άνωνύμου έταιρίας δέν πρέπει νά έχω- 
αεν ώς βάσιν την ϋπαοξιν ώρισαένου προσώπου εξαιρε
τικού, άλλά τά αντικειμενικά πράγματα. Ό δέ λυ
ρισμός τοϋ κ. Κοτσοβίλλη περί τής ύποστηρίξεως τής 
έταιρείας ύπό τών έλλήνων πατριωτών είς δύο βάσιμα 
γεγονότα προσκρούει 1) οί πληρώνοντες τούς άκριβούς 
ναύλους, δι ’ οϋς θά είνε τά μεγάλα καί ταχύπλοα 
ατμόπλοια Έλληνες, είνε σήμ-ερον σχεδόν πάντες 
λόγω γνώσεως γλωσσών κοσμοπολιται καί ώς τοιούτοι 
άν υ.ή προτιμώσι τά αλλοδαπά άτμοπλοια, ούχ ήττον 
έξ ίσου θέλουσι βαίνει είς ταύτα" 2) έν τώ άνταγω— 
νισαώ τών ελληνικών καί αλλοδαπών εταιριών εν Έλ- 
λάδι δέν βλέπομεν οί περίφημοι αύτοί πατριώται έμ
ποροι νά προτιμώσι τά ελληνικά πράγματα" ούτω 
λ. χ. σταφίς έξ Ελλάδος είς Εύρώπην σχεδόν ούδόλως 
μεταφέρεται δι ’ ελληνικών άτμοπλοίων" ώσαύτως αί 
Γενικαί Άσφάλειαι-τής Τεργέστης κάμνουν μεγαλειτέ- 
ρας έργασίας άσφαλιστικάς εν Ελλάδι ή ή « ’Εθνική» 
ασφαλιστική καί πολλά άλλα παραδείγματα δύναται 

νά ποοκομίση τις.
ZWEIBERGER

(’Ακολουθεί)
ΚΛΒΔΝΣ .ί>
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Κλάοο;
αέλλων να συντέλεση υ> f · έθ,ηκοΰ πχού- 
τώ^?αγωγ^νουναυχωΈλλά3ι
■του είνε ο ζλα^ο, αδιαφορία και
• Ατ,χώ; χν&ξνη™’!
,οιχοΟεΤίχη «τελεία αυ? ε <. . π5^§ον -..ΰ
λωνταε Λίστα ^p»«ww«- -···.

Α’? - 
γουν ατοαα <.αρ G, , θ’ £χα ταL τώ, μεγάλων “Γ^
^ροσκόυ-υ-ατα ταυτα ,
τάλλευσιν των ^τ®^(σττν θέσιν κατέχει σή- 
γων αύτών ατόμων <γω’ισ“Γ> ■ f Έλ- 

; Άντ. Κ. Μάτσας Διευθυν .η, 
Μεταλλείων. Εντός [πας 

χ-ηνικης, Ε_^α ςΐ έν Αοκρίοι και
πενταετίας ιόρυσ=. ι · A-rr^-λοΰσιν έργον ση-

Α τλ- 
αασίας και ιτολΛη. ■· ΔιευθυντοΟ τής
λαόα. 1 οση οε εν ή
Ελληνικής Ε;α; ί«^ Κρυφήν τής
F00t<77w£'TOr-’- O’JwC«- £'*■? ι ‘ ‘ , r ηΓΤΓΛ ElMt

* Έ/ελάοι
άναυ-εαιγικενοι εις το a-., είς τά
©εύγουσιν ινα <φα(ματο ,
‘ σττ,οι'ίοο-ένας έλπιδας των. ~ ν

V “-'Οω δταοσιεύοαεν λογοοοσίαν του Δ. - 
Κατω.ερω ο η. . Μεταλλείων ης προί- 

τής Ελληνικής ?Λ r
ό X. ·Α«. Κ. Ματαας.

Κύριοι Μέτοχοι,

•Τ^ν«ε
Ιτ0. 190<, »?(.««.» "·0.·?"' τώ, 8.«»ό=ω, 

«Λ 
αύτου κονδυλιων, ' έκαετα/Αεύσεων και
έν γένει πορείας των υμ.τερων ε/./ 

έονασιών. \ » *
M-toW ***».Ι5*>^. * 

- _„.,Τνιοοϋ'Λεν υ'Λ'.ν τα εςης ■ 
κρίσιν ’Ισολογισμό-1 " r ■· ·, „τ(ιΑλείον. Μόνι-

Ή μεθις «Άνϊΐτιρθ roga α’. έγκατα- 
νοι έγκαταόταόείς Εζ άνερχομένη
6τ«όεως. ’A^ow* Αθ δ0
πέρυσι, πρό τής ^°7?907"κατά. δραχ. 138,759, 
^ξήθ·η κατα το έτος 1907 . ^θθ 5θ Ή 
άνελθοϋσα ουτω ει, Οραχ.

"Τ^ΗΜ <Έλ. Έπ.» Ο Ίσολογω^ έδημοσι.ύθη άς 
τ’ο «ν μηνος Φεβρουάριον ε. ε.

- , _..ηθ= κυρίως έκ τών νέων ήμών 
αυς-ησις ^· ‘ Ύ /αθυστ£,ησ.ν «ϊχομεν αναγγείλω 
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ύρ.'.ν ΖΛιά'τ0^ς' μηχανοδηγούς καί θερ-
γαλ-ης οικο ομ_ ^.ψαγής τών σιδηροτρο-
'-Χ5τΚςέ Χεζίας"γραμ^? έτέ?ω" ίσχυρωτερου 
Z-WV 'κα? συνεπώς καταλληλοτέρων δια την επ«λ- 
τυπου και συνα,,ω, λ ,. έν ενκατα-
Οοΰσαν αύξησιντης κινν,σεως και . - < . ύ ‘ω; τών 
στάσεως διϋλιστικοΰ μηχανηματο, τη, υθ?

άτμαμαςών ήαων. ποΟσθέτομεν ύρίϊν άπόσβε-

’ V ” ' 'η 139 80 άφορώσαν κατα ρ.ε?ος - '■> 
σιν έκ δραχ. i3,10J.ou , καταβλη-
διά τήν έκδοσιν του έζ.τώκτου
Οεΐσαν προβιάν τα, ■ 1906 κα1
ήμών 1 εν. -υνελ-υσ, - παρελ-
ί" ^Ί^ΓέΧ- 40Λ50.50. ^ιβά- 
Οοντος έτους Μ, χεριδος ταυ-
ζτζτ^χ· H3.So.9O, ώς αναγράφονται εν τω 

Ίσολογισμώ. „ 4,685,000 είς όσας
Ούτως ή ρ-ερις αυτή εκ δραχ^, > 

άνήρχετο πέρυσιν. ^Ζ^ϋΟ 619 ^0.
·γΛ·γ’;7 έ'ά,αΛ,ώ«ς ίξ·^«·«ξ

^.ί5
ί”ίΧΤ79”·25 05.' «τ» Ί®9”

Vz- ε<.β78·">·

“ λ- γ6’6-
Εκ της ,,θ π0Οστιθεμένη εις τας

'? “ Α.?·υβρ·:™ ί90"ά"'·

:“W‘ η' S-„ 83.899.75. ” ™ι
σβεσεις εκ δραχ. ’ - -§ος ταύτης εις δραχ.
ποϋδε άποσβεσθιντα εκ της μερ.ο ί 
139,425.05.

Ούτω δέ ή ^έρίς αδτη, κτις ά^?Ζ^τΓ τ^ύπό- 

δραχ- 243,847.20, 240^00.
βαλλόμενου Ίσολογισ-κΛ θ Λ' Βχαχοπονλον

Ή ιαερίς «^^7*^^/ 19,308.75,. 
πΛΡ°υσΐΧ^^?ς τήν άγο κίκαί άλλων με- 

ύαειλομενην ;?ωτισ^
?^ίων αύτής άνήλΟεν είς το πο-
ένεκα 909 8θ’ έφ’ ού προτείνομεν ύμιν άπο-
σον δραχ. 30ο,009.ο
σβεσιν έκ ϊον Γαοδικίον και Δα-

Ή.κε?ις«Μεταλλ«ιονΐαρ 41,;13.65
ΟκαΑιού» έ-ίελεσ^Ισας έν Γαρδικίφ έρε-υ-
ό©ειλου.ενην «ι, <· * ; ύπολόνου γοήσεως.

ί?γ««··«· 8,γγγ?·8 ’ Αλ»
Έπί σ«5 W'*"« "___' -;,ω άν«-

, · ρ 7^’ όσον, ως περαι.ερω
ίΖ^ή έκνετάλλευσις τού μεταλλείου τουτου προ- 

β>έϊτ*-0'·-<*Επιπλα και 2κεύη« 
, Η ‘ Ρ λ Sn„.. 3 641,70 ανελθουσα ουτω -ο

·Ε^; ■“* 

6,400 μετοχών (ριιάς λίρας έκαστη) τής Greek Iron 
Ore Corporation Lld, περί ών άμφοτέρων θέλοριεν 
έπανέλθη κατωτέρω.

Τέλος ή ν-ερίς ύπό τόν τίτλον «Μετάλλευμα 
έτοιμον προς φόρτωόιν» αφόρα τό έν ταΐς έν 
Ααρύ[κν7) άποθήκαις ήμών εύρισκόυ.ενον ποσον [μεταλ
λεύματος έκ τόννων 75,340.87, οπερ διετιριήσαμεν 
προς δραχ. 5 κατά τόννον, ήτοι είς τιχ.ην κατά πολύ 
ύποδεεστέραν τής τιμής τών πωλήσεων.

Τά λοιπά κονδύλια τοϋ Ισολογισμού, ούδευ.ιας, νο
μίζομε’/, χρήζουσι διασαφήσεως· έφ’ <ρ προβαίνομεν είς 
την έ'κθεσιν δι’ ολίγων, τής έν γένει πορείας τών ερ
γασιών τής 'Τμετέρας Εταιρίας.

Ή ολική παραγωγή τοϋ λήξαντος έτους έκ τών 
δύο ήμών ύπό έκμετώλλευσιν παραχωρήσεων, άνήλΟεν 
είς τό ποσόν τών 185,000 τόννων έναντι τόννων 120, 
000 είς ούς είχεν άνέλθη ή παραγωγή τοϋ 1906.

Τό ποσόν τοΰτο τής ήμετέρας παραγωγής είναι το 
άνώτατον οριον έτησίας παραγωγής πασόόν τών έν Έλ- 
λάδι έκμεταλλεύσεων δι ’ ο θεωρούμενα εύτυχεις, διότι 
κατέστη ήμΐν δυνατόν νά έπιτύχωμεν τοιαύτην τινά 
άνάπτυςιν τής παραγωγής ήχ.ών εντός 5 μόλις έτών 
άπό τής ένάρξεως τών έργασιών τής Εταιρίας, χάριν 
είς τήν σπουδαιότητα τών ήμετέρων παραχωρήσεων 
καί είς τήν ένδελεχή μέριμναν ή;κών καί τής ΔιευΟύν- 
σεως τής Εταιρίας.

Άντιθέτως προς τήν παραγωγήν, αί παραδόσεις τοϋ 
μεταλλεύματος οπερ ειχομεν φροντίση νά προπω- 
λήσωμεν δέν έβάδισαν μετ’ ίσης ζωηρότητας καθ’ 
όλον τό έτος.—Ούτως, ένω κατά τό πρώτον έξάμηνον 
τοϋ ύπολόγου έτους ειχομεν παραδώσει ποσόν άνώτε- 
ρον τών 100,000 τόννων, ήτοι περίπου ίσον πρός τό 
όλον τίον παραδόσεων τοϋ έτους 1906, κατά τό δεύ
τερον έςάμ,ηνον τοϋ 1907, συνεπεία τής ένσκηψάσης 
οξείας χρηματιστικής κρίσεως, ήτις έπηρέασεν, ώς εί- 
κός, καί την βιομηχανίαν τοϋ σιδήρου, παοεδώσαμεν 
μόνον 40,000 τόννους. "Οθεν, τό σύνολον τών κατά τό 
ύπόλογον έτος παραδοθεισών ποσοτήτων μεταλλεύμα
τος άνήλθεν είς 140,000 τόννους έπί παοαγωγής 
185,000 έξ ού καί τό έν τή αποθήκη ήμών μέγα πο
σον κατά τόν, ύπό κρίσιν, ’Ισολογισμόν.

Είναι επόμενον ότι ή δυσαναλογία αύτη τοϋ παρα- 
δοθέντος μεταλλεύματος προς τό παραχθέν, επηρέασε 
δυσμενώς τά άποτελέσματα τής παρελθούσης χρήσεως, 
τοσοϋτον μ,αλλον καθ ’ όσον ένομίσαν.εν όοθόν νά δια- 
τιμησωμεν ώς άνωτέρω ελέχθη, τό έν τή άποθήκη 
μετάλλευμά προς δραχ. 5 κατά τόννον καί ούχί είς 
την τιμήν τής πωλήσεως, καίτοι ολόκληρον τό ποσόν 
τοΰτο εχει προπωληθή. Καί ά/.ηθές μέν είναι, ότι 
διατιμώντες αύτό προς δραχ. 5 άντί δραχ. 6.50 <ός 
!-t£Z?’· τουδε διετιμ.ώχ.εν τούτο είς τούς προηγουμένους 
ήμών ’Ισολογισμούς, μειοϋμεν κατά 113,000 δραχ. 
τά εκ τής υπολόγου χρήσεως κέρδη, φρονούμ.εν όν.ως ότι 
ούτω πραττοντες επιτελουμ,εν έργον ποονοίας έ©’ ώ 
συνιστώμεν ήμιν την έγκρισιν τοϋ αέτοου τούτου.

Καθ ’ όσον τέλος αφορΧ την ζ.ατά τόνον δαπάνην ήτις 
έπετεύχθη κατά τό λήξαν έτος έν σχέσει ποός τό 
προηγούμενον, άνακοινοϋμεν ύμΐν μετ ’ εύχαριστήσεως 
ότι αύτη ύπήρξε κατά 20 λεπτά τής δραχμής κάτω 
τέρα τών δραχ. 3.45 ήν ειχομεν κατά τό 1906, καί- 

τοι. εθεωοήσαμ,εν σκόπιμ.ον νά εξακολουθήσωμεν καί 
κατά τό ύπόλογον έτος, έτι δραστηριώτερον, τάς με- 
γάλας άποκαλύψεις στείρων γαιών ύπερκειν.ένων τοϋ 
μεταλλεύματος καί αΐτινες σκοποϋσι την έφ ’ όσον οΐόν 
τε μείζονα χρόνον έξακολούθησιν τής ύπαιθρίου έκμε- 
ταλλεύσεως.

ΙΙρίν ή περανωμεν τον λόγον διά τά άφορώντα τάς 
έν Ααρύμνη έκμεταλλεύσεις ήμών, νομίζομεν άναγκαΐον 
νά έκθίσωμεν ύμΐν έν συντόμω τάς σκέψεις ήν.ών έν 
σχέσει προς την έπήρειαν ήν δύναται νά έχη έπί τών 
καθ’ ήμάς, ή ένσκήψασα οξεία, κρίσεις είς τάς αγο
ράς τών σιδηρομεταλλευμάτων.

'Ως γνωστόν, ή κρίσις τής άγοράς τοίν μεταλλευ
μάτων, έσχεν ώς αφορμήν τήν άποτόμως έκραγεΐσαν 
χρηματιστικήν τοιαύτην, προφανώς λόγω τών χρηματι
κών δυσχερειών, άς ένεκα τής δευτέρας συνήντησεν ή 
βιομηχανία έν γένει διά τής αύξήσεως τοϋ προεξοφλη
τικού τόκου καί τοϋ περιορισμού τών πιστιόσεων έν γένει.

Συνεπεία τούτου, καί ώς ήτο έπόι/.ενον, ή σιδηροβι
ομηχανία έπροτίμησε, κατά τό οξύ στάδιον τής κρί
σεως, νά έξαντλήση τάς παρακαταθήκας μεταλλευμά
των,άς είς κολοσσιαίας ποσότητας συνηθίζωσιν νά αγτ\- 
'i'.CitiC'.v είς τά βιοχ.ηχανικά κέντρα,έξ αύτοΰ δέ έπήλθεν 
ή άπότομος μείωσις τών παραλαβών μεταλλεύματος,ής 
καί ήι/.εις γσθανθημεν τον αντίκτυπον. Έποαένως,είναι 
προφανές, ότι έξαντλουμένων τών παρακαταθηκών καί 
άνακυπτούσης τής καθόλου χρηματιστικής αγοράς διά 
τής έλαττώσεως τοϋ τόκου τής προεξοφλήσεως, θά 
έπέλθη άμεσος μέν ή έπανάληψις τών κανονικών παρα
λαβών, ταχεία δέ ή βελτίωσις τών τιμών.

'Ως πρός δέ τήν τελευταίαν ταύτην μορφήν τοϋ ζη
τήματος, έχομεν λόγους νά φρονώμεν, ότι το ήμέτε- 
ρον προϊόν έξ αφορμής κυρίως τοϋ άσυνήθους τής χη
μικής αύτοΰ συστάσεως ετιμάτο καί είς την περίοδον 
άκόμη τών ύψηλοτάτων τιμών τής άγοράς, είς τοσοϋ
τον εύτελεΐς τιμάς, ώστε νά μή έχη ούσιωδοΤς νά ©ο- 
βηθή έκ τής κρίσεως ήν διατρέχουσιν είσέτι αί άγο- 
ραί τών μεταλλευμάτων. Φθάνει πράγματι ν’ άναλο- 
γισθή τις, ότι προ τριών έτών, ήτοι τήν έποχήν καθ’ 
ήν τά ’Ισπανικά μεταλλεύματα σιδήρου έτιμώντο 16 
σελίνια τόν τόννον μέ παράδοσιν είς τόν λιμένα τής 
έκφορτώσεως, τά ήμέτέρα έτιμώντο παραδοτέα ένταύθα 
5 σελίνια τόν τόννον ήτοι 13 σελίνια διά παράδοσιν 
είς τόν λιμένα τής έκφορτώσειός, συμπεριλαμβανομέ
νων δηλονότι τών ναύλων καί λοιπών δαπανών πωλή
σεως. Ότε δέ πρό ολίγων μηνών αί τιμαί τών 'Ισπα
νικών σιδηρομεταλλευμάτων ηύξήθησαν κατά 6 σελί
νια, τά ήυ.έτεοα δέν έκέρδισαν είαή έν αόνον σελίνιον 
κατά τόνον, ούχί διότι ή ποιότης αύτών δέν έπιδέχε- 
ται καλλιτέραν τιμήν, άλλά διότι τά βιομηχανικά 
κέντρα δέν είχον έτι άποκτήσει τάς καταλλήλους εγ
καταστάσεις διά τήν τήξίν των, πράγμα οπερ ήμέρα 
τή ήμέρη φαίνεται πραγματοποιούμενον,άφοϋ ή κατα- 
νάλωσις τοϋ προϊόντος τούτου, τής ήμετέρας χώρας 
έδεκαπλασιάσθη έντός πενταετίας.

’Ανεξαρτήτως όμως τιον γενικωτέρων τούτων σκέ
ψεων, θεωροϋμεν καλόν νά σάς προσθέσωμεν ότι τό Συμ- 
βούλιον τής Εταιρίας έχει εξασφάλιση διά τό τρέχον 
έτος 1908 πωλήσεις μεταλλεύματος διά ποσόν 185, 
000 τόννων καί δή είς μέσην τιμήν κατά 8 πένας τόν 
τόννον άνωτέραν τής μέσης τιμής πωλήσεως τοϋ 1907, 
είς τρόπον ώστε είμεθα βέβαιοι ότι μέχρις ότου παρα-
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δώσωμεν τά ποσά ταΰτα θά έχη τ: aizikhr, τό όζό ατά.- 
διον τής κοίσεως καί Οά εύρεθών.εν κατά τό 1909 μέ 
τήν αγοράν σταθεράν διά τάς πωλήσεις μας τοϋ προσε
χούς έτους.

Συνεχίζοντες τάς άνωτέρω όλίγας λέξεις περί τού 
έν.πορικοϋ μέρους τών ήμετέρων εργασιών, άνακοινοϋ- 
μεν ύμΐν ευχαρίστως. Κύριοι Μέτοχοι, ότι κατά το 
διαρρεϋσαν χρονικόν διάστημα έτέθησαν αί βάσεις νέας 
έμ.πορικής όργανώσεως ήμών. Πράγματι έπί τή ευκαι
ρία τής μεταβιβάσεως εϊς τήν έν Λονδίνω έδρεύουσαν 
έμ,πορικήν Εταιρίαν «The Iron Ore C° L’d », τού 
ήμετέρου πολυετούς συμβολαίου πωλήσεως μεταλλεύ
ματος πρός τόν Οίκον Η. Borner et C" Ltd , έπετύ- 
χομεν παρ’ αύτής νέον συμβολαίου, διά τοϋ οποίου, 
άφ’ ένος μέν ηύξήθη κατά 9 πέννας τόν τόννον ή τιμ.ή 
τού συν.βολαίου τούτου διά τους 6 μήνας τοϋ παοελ- 
θόντος έτους καί διά τό ποσόν τοϋ τρέχοντος έτους, 
ήτοι έπί ποσού 90 χιλιάδων τόννων, άφ’έτέρου δέ 
καθωρίσθησαν οί όροι πωλήσεως τοϋ μεταλλεύματος 
μας έπί προμήθεια, άπασών τών πωλήσεων καί ναυ- 
λώσεων γινομένων διά λογαριασμόν ήμών άπό τής 1ης 
’Ιανουάριου 1909.

Είναι οθεν εύνόητον, ότι καταργουμένων ούτω πάν
των τών διαμέσων Οίκων, θέλομεν έπιτύχει μέσην τιμήν 
πωλήσεως άνωτέραν τής μέχρι τούδε έπιτευχθείσης, 
κατά ποσόν άντικρυς ίσον πρός τό κέρδος τών διαν.έσων.

Κατά τό λήξαν έτος ή ήμετέρα Εταιρία συμμετέ- 
σχε λίαν έπωφελώς είς τόν σχηματισμόν τών έξής δύο 
νέων μεταλλευτικών έπιχειρήσεων :

«Μεταλλευτική 'Εταιρία Βοιωτία». Ή 
'Εταιρία αύτη ίδρύθη μέ κεφάλαιον 1,500,000 δραχ. 

. έξ ών 600,000 είς προνομιούχους μετοχάς καί αί 
900,000 είς κοινάς τοιαύτας, ύπό όμάδος άποτελου- 
μενης έκ τής 'Εταιρίας Δημοσίων καί Δημοτικών 
"Εργων, τής Τραπέζης ’Αθηνών, τοϋ κ. Ίω. Καλα- 
μάρη καί τής ήμετέρας 'Εταιρίας, αποβλέπει δέ είς 
την έκυ.εταλλευσιν μιάς παραχωρήσεως κειμένης εις 
άπόστασιν 5 χιλομέτρων άπό τών ήμετέρων έγκατα
στάσεων, γνωστής δέ ύπό τό όνομα «παραχώρησις 
Μακρή» παρά τό χωρίον Καρδίτζα τοϋ δήμου Άκραι- 
φνίου.

Ό όλος συνδυασμός τής Εταιρίας ταύτης, έβασί- 
σθη είς τήν γειτνίασιν τής έν λόγω παραχωρήσεως 
μετά τών ήμετέρων εγκαταστάσεων καί εις την εκ τού 
■γεγονότος τούτου δυναμενην νά έπιτευχθή οικονομίαν 
είς τάς δαπάνας τών άναγκαίων έγκαταστάσεων, τής 
νέας Εταιρίας ,συμβληθείσης μετά τής ήμετέρας διά 
τήν μεταφοράν, φόρτωσιν καί πώλησιν τοϋ μεταλλεύ
ματος αυτής. ’Ακριβώς δέ είς άντάλλαγμα τούτου, 
κατέστη ήμΐν δυνατόν νά λάβωμεν άνευ καταβολής 
225,000 δραχμών κοινάς μετοχάς συμμετασχόντες 
ετέρωθεν διά δραχ. 50,000 είς τό έκ προνομιούχων 
μετοχών κεφάλαιον τής Εταιρίας ταύτης.

Δύναται, συνεπώς, νά θεωρηθή παντοιοτρόπως συμ- 
φέρων είς τήν ήμετέραν Εταιρίαν ό συνδυασμός ούτος, 
άφοϋ έκτός τοϋ είς μετοχάς κέρδους, έχομ.εν νά ώφε-

Εταιρίας

ληθώμεν καί έκ τής μεταφοράς, φορτώσεως καί πωλη- 
σεως τού μεταλλεύματος τής Εταιρίας «Βοιωτία». 
Έκτός όμως τοϋ άμεσου, ώς άνω, κέρδους, έχομεν καί 
έτερον έκ τοϋ συνδυασμού τούτου έμμεσον κίοδος, τήν 
έξουδετέρωσιν δηλονότι ενός έπί πλέον συναγωνιστοϋ 
είς τάς πωλήσεις, άφοϋ ήμ.εΐς θά πωλώμεν διά λογα
ριασμόν τής Εταιρίας «Βοιωτία».

Σημειωτέον ταύτοχρόνως,ότι ό Πρόεόρος τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου τής ήμετέρας Εταιρίας συμπίπτει 
νά ήναι καί Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Εταιρίας καί ότι τά τής έκμεταλλεύσεως αύτής έκα- 
νονίσθησαν όριστικώς άπό τούδε διά συμβολαίου γενι
κής εργολαβίας τής έξορύξεως κατά τοιοϋτον τρόπον, 
ώστε ού t/.όνον νά ήναι έξησφαλισμένη ασφαλής καί τα
κτική πρόσοδος άμφοτέρων τών μετοχών αύτής προ 
νομιούχων καί μή, άλλά καί γενναιοτάτη άπόσβεσις 
τών προνομιούχων νά είναι δυνατόν νά γίνηται έτη
σίως, ούτως ώστε έξαργυρθυμένων ταχέως τών προνο
μιούχων ν’ άπομ.ένωσιν όλα τά κέρδη ύπέρ τών κοινών 
μετοχών.

Αί μετοχαί ήμών τής Εταιρίας «Βοιωτία» περι
λαμβάνονται έν τώ ύπό κρίσιν Ίσολογισμώ, ύπό τόν 
τίτλον «Χρηματόγραφα».

«Greek Iron Ore Corporation 
IJd M . Είς τόν σχηματισμόν τής ’Αγγλικής ταύτης 
Εταιρίας άνεμίχθη έπίσης έπωφελώς ή ήμετέραΈται- 
ρία, τή πρωτοβουλία τής Διευθύνσεως ήμ.ών, έπί τή 
βάσει συμφωνίας κοινής συνεργασίας μετά τοϋ ομίλου 
τών κ. κ. Φ. Σερπιέρη, Π. Σκουζέ, Δεσποζίτου καί 
Δεπιάν, σκοπούσης τήν έκμετάλλευσιν μιας παραχω
ρήσεως έν Αοκρίδι, παρά τά χωρία Παύλο καί Ράδο, 
ής τήν σπουδαιότητα είχον άναγνωρίσει καί οί μηχα
νικοί ήμών καί οί κ.κ. Depian καί Wellens. Έπε- 
τεύχθη δέ δ καταρτισμός ομίλου κεφαλαιούχων, έπί 
κεφαλής τοϋ όποιου έτέθησαν ή Γαλλικη Εταιρία 
Μεταλλείων Λαυρίου καί ή Τράπεζα ’Αθηνών, όστις 
άνέλαβε τήν καταβολήν τών άναγκαίων κεφαλαίων.

Έπί τής είς μετοχάς άμοιβής τών είσφερόντων τήν 
έπιχείρησιν είς τούς κεφαλαιούχους, έπεφυλάχθη διά 
τήν ήμετέραν Εταιρίαν ποσόν φρ. χρ. 160,000 είς 
μετοχάς, αΐτινες περιλαμβάνονται έπίσης έν τώ ’Ισο
λογισμό, είς τήν μερίδα «Χρηματόγραφα».

'Η Έταιοία ήμών συμ.μετέχει έπίσης καί είς την 
Διοίκησιν τής νέας ταύτης Εταιρίας, διά δύο μελών 
αύτής, ήτοι τοϋ ήμετέρου Προέδρου καί τοϋ Διευ- 
θυντοϋ ήμών.

'Ως έν άρχή τής παρούσης άνεφέραμεν, αί κατά τό 
λήξαν έτος έκτελεσθεϊσαι έν τώ μεταλλείω Γαρδικίου 
ερευνητικά! έργασίαι κατέδειξαν ότι ή έπιχείρησις 
αύτη θά άποβή έπωφελής διά τήν ήμετέραν Εταιρίαν. 
Αί έργασίαι αύται έφερον είς φώς κοίτασμα σοβαρόν 
αίματίτου σιδήρου, άρίστης ποιότητος, ύπό τό όποιον 
ώς καί πέρυσιν άνεκοινώσαμεν ύμΐν, προσδοκώμεν νά 
συναντήσωμεν κοιτάσματα μεταλλεύματος χαλκού, βα
σιζόμενοι είς τήν γεωλογικήν σύστασιν τοϋ έδάφους 
καί είς τάς μεγάλας ποσότητας σκωριών χαλκού έξ 
έκμεταλλεύσεως τών αρχαίων.

'Αλλά καί διά τήν περίπτωσιν άκόμη, καθ’ήν ή 
έκμετάλλευσις τοϋ μεταλλείου τούτου ήθελε περιοσθή

εις μόνον τό κοίτασμα τοϋ αίματίτου, ή έπιχείρησις 
κρίνε ται επωφελής διά τήν Εταιρίαν, καθ’ οτι ή 
ετήσια παραγωγή αίματίτου θ’ άνέλθη κατά τούς 
μετριωτέρους ύπολογισμούς είς 20,000 τόννους, υ.έ 
περιθώριον κέρδους ικανοποιητικόν.

’Ήδη τό Συμβούλιόν σας, διακόψαν άπό τοϋ ’Ια
νουάριου έ. έ. τάς έρευνητικάς έργασίας, μελετά τό ζή
τημα τών άπαιτηθησομένων έγκαταστάσεων διά τήν 
κανονικήν τοϋ μεταλλείου έκμετάλλευσιν.

‘Ο Διευθυντής 

ANT Κ ΜΑΤΣΑΣ

ΤΟΥ μιινος;

Α Π Ρ | λ | ο
’Από χθές παρήλθε καί έσβυσε καί δ ώραΐος μ.ήν 

τής άνοίξεως, δ μήν τών άνθέων, τής δρόσου καί τοϋ 
φωτός.

Είς τάς τριάκοντα γλυκείας ώς έπί τό πλεΐστον 
ήμέρας του πολλά γεγονότα είδον τό φώς καί πολλά 
επεισόδια άνεφάνησαν καί ήσυχα, ήσυχα έσβυσαν 
καί αύτά.

Τάς άρχάς τοϋ μηνος τάς έπλήρωσε μία λύπη, ή 
λύπη έκ τής άναγγελίας τοϋ θανάτου τού Κωνσταντ. 
Ξένου είς ξένην γήν. Συγγραφεύς δ όποιος έζησε πε
ρισσότερον μέ τά όνειρα του τά άνεκπλήρωτα, τούς 
πόθους του οί όποιοι έτειναν πάντοτε πρός ένα άφθα
στο» ιδανικόν, δ Κωνσταντίνος Ξένος όστις έζησεν 
αφανής, τοιουτοτρόπως καί άπέθανεν ξένος καί άγνω
στος είς τήν πολυθόρυβον πόλιν τών Παρισίων, έκεΐ 
δπου σβύνουν πολλάκις διάνοιαι ίσχυρότεραι τής ίδι- 
κής του, καί έξαφανίζονται χαρακτήρες πλέον χαλί- 
βδυνοι, άπό τόν ήρεμον καί άφελή ίδικόν του . . .

-Τ-
Καί ή σύνοδος τής Βουλής έληξε καί αύτη τάς 

πρώτας έκείνας ήμέρας τοϋ ’Απριλίου. Είνε άληθές ότι 
ώς πυροτέχνημα τό όποιον άναδίδει τήν λάμψιν του, 
καί έκπυρσοκροτεΐ ίσχυρότερον την στιγμήν καθ’ ήν 
■πρόκειται νά σβύση, ούτω καί ή Βουλευτική Σύνοδος 
μάς έδωκε τάς τελευταίας ήμέρας της τών κ. κ. 
Μιαούλη καί Καραίσκάκη το άνωφελές καί μάταιον 
δσον καί βροντερόν πυροτέχνημα.

Λόγοι, συναθροίσεις, βροντοφωνήματα, κατηγορητή
ρια κατά τοϋ Γάλλου Ναυάρχου, καί άπειλαί έντός 
τής Βουλής καί έξεγέρσεις έκτός αύτής, όλα, όλα 
έσβυσαν απαλά καί ήρεμα χωρίς νά φέρουν κανέν άπο- 
τέλεσμα, άφοϋ άπό τίνος δ Ελληνικός λαός έδειξεν 
ότι τάς έσχηματισμένας πεποιθήσεις του, καί τάς 
κρίσεις καί τά φρονήματά του, δέν δύνανται νά τά 
παρασύρουν ούτε τά μεγάλα ονόματα, ούτε αί βρον
τόφωνοι αγορεύσεις.

■Λ.
Καί εύθύς ώς έληξεν έδώ τό έπεισόδιον τών κ. κ. 

'.βουλευτών, νέον τοιοϋτον άναφύεται είς τήν Κέρκυραν 
μ,εταξύ ένος αξιωματικού καί ενός δημοσιογράφου. 
Τούτο δμως ύπήρξεν έπεισόδιον, τό όποιον άφίνει
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ίχνη όχι βεβαίως ευχάριστα δι’ έκεΐνον όστις τό 
προεκάλεσεν, δι ’ έκεΐνον οστις ένώ φέρει ξίφος διά νά 
προασπίζη, τό ξίοος αύτό τό σ.ετεχειρίσθη διά νά τό 
έξευτελίση άφοϋ τό ύψωσεν έναντίον άνυπερασπίστου 
άτόμου καί φιλοξενουυιένου πολίτου.

Τό έφετεινόν Πάσχα θ’ άφήκεν βεβαίως άνεξαλεί- 
πτους έντυπώσεις είς τούς Κερκυραίους. Διότι ή πα
ρουσία έκεΐ τών Γερμανών Αύτοκρατόρων προσέδωκεν 
είς τήν ώραίαν πόλιν καί τάς άνθοφόρους έξοχάς νέα 
θέλγητρα καί τέρψεις ιδία είς τάς ώραίας χωρικά:, 
όσαι μάλιστα εύνοηθεΐσαι ύπό τής τύχης ήξιώθησαν 
νά δεχθούν αύτοκρατορικά δώρα, τά όποια τόσον άφει- 
δώς έσκόρπιζεν ό Γερμανός Λύτοκράτωρ καί ή Αύτο- 
κράτειρα. Είς τάς άλλας πόλεις καί δη είς τάς ’Α
θήνας, τό Πάσχα παρήλθεν έν ήρέμω οικογενειακή 
χαρά, χαρά πλέον ή άλλοτε άδιαταράκτω, άφοϋ, χά
ρις είς τά μέτρα τής αστυνομίας, έπαυσαν σχεδόν τε
λείως, τόσον περιωρίσθησαν, οί έορτάσιμοι πυροβολι
σμοί, οί όποιοι κατέστησαν πολλάκις, τήν γλυκείαν 
τοϋ Πάσχα εορτήν, Πάσχα αιματηρόν. Πάσχα μέ 
δυστυχή θύματα.

-X

Άφοϋ παρήλθον καί αί έορταί αύται ή κοινή 
γνώμη συνετεράχθη άπό τάς ύπουργικάς μεταρρυθμί
σεις. 'Η φήμη ότι δύο έκ τών ’Ιαπώνων, καί 
μάλιστα οί κορυφαίοι τής μερίδος εκείνης ήτις ώνομά- 
σθη μέ τό τόσον έκφραστικόν αύτο έπίθετον, ήσαν 
έτοιμοι νά παραδώσουν τάς κανονιοστοιχίας των, καί 
νά λησμονήσουν τάς άρχάς των, άντί τής θελκτικής 
όψεως ενός ύπουργικοϋ χαρτοφυλακίου, έφερον είς άνα- 
στάτωσιν όλους, ιδία τούς θαυμαστάς τών πολιτικών 
αύτώνάτόμων, έπί τών όποιων πολλοί έβάσισαν έλπί- 
δας άναγεννήσεως, καί νέου πολιτικού μέλλοντος τής 
χώρας. Ευτυχώς δμ.ως καί δι’αύτούς καί δι’ εκείνους 
οί ’Ιάπωνες δέν έγιναν ύπουργοί καί φαίνεται ότι 
πολύ θά αργήσουν καί θά μοχθήσουν ίσως άκόμη έως 
ότου νά γίνουν κύριοι παρομοίου άξιώματος. Έν 
τούτοις τής κοινής γνώμης ή έξέγερσις, θά έχη βε
βαίως ένα άποτέλεσμα. Καί τό άποτέλεσμα αύτό θά 
εινε νά κατανοήσουν οί πολιτικοί μας, ότι δ λαός τούς 
παρακολουθεί, τούς περιβάλλει μέ τήν στοργήν του, 
καί τήν αγάπην του, ιδία έκείνους περί τών όποιων 
σχηματίζει τήν πεποίθησιν, ότι ή άργά ή γρήγορα θά 
εύρεθώσιν είς θέσιν νά δράσωσιν έπ’ άγαθφ τοϋ τόπου.

Έν τούτοις ύπάρχει καί άλλη γνώμη πολλούς τούς 
ύπερμάχους εύρίσκουσα, καθ’ ήν ή πρόσληψις είς τό 
'Υπουργικόν Συμβούλιον πολιτικών τής άξίας καί τής 
ύπεροχής, τών γνώσεων καί τοϋ ζήλου καί τής μορ- 
φώσεως τών κ.κ. Γούναρη καί Πρωτοπαπαδάκη απο
τελεί πράξιν τιαώσαν τόν πρόεδρον τής κυβερνήσεως 
όστις γνωρίζει νά καλή παρ ’ έαυτώ τούς άνδρας έκεί
νους οίτινες δύνανται νά προσφέρωσιν ύπηρεσίας είς 
τόν τόπον καί νά γείνωσιν άληθεΐς άνακαινισταΐ τών 
κακώς έχόντων,

"Ιδωμεν τινες έχουσι δίκαιον.

Είς τό Στάδιον έπί τρεις ήμέρας έλαβον χώραν οί 
έτήσιοι Πανελλήνιοι άγώνες. Τό κοινόν παρηκολού- 
θησε μέ τήν αύτήν στρογήν, τήν οποίαν δεικνύει πάν-
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οποία

ήν Ρώ-

τότε διά τόν άθλητισμόν, τούς Πανελληνίους αγώνας. 
Έν τούτοις τήν στιγμήν καθ’ ήν οι νικήτα-, και αι 
νικήτριαι τού Λόουν-Τέννυς έπρόκειτο να λάβουν τα 
Βοαβηά των, ήκούσθησαν—ώς άνεγραφη εις τας εφη- 
υεο-'δας—άποδοκιμασίαι διά τάς νικήτριας του παι
γνιδιού τούτου. Βεβαίως αί άκουσθεισαι εκεί αποδο
κιμασία-. δέν άντιπροσωπεύουσι όλων τών 'Ελλήνων του 
Σταδίου τήν γνώμην, διότι σήμερον ό αθλητισμός εχει 
θεοαούς θιασώτας μεταξύ τού ωραίου φυλου, και το 
Αόουν-Τένιυς εινε βεβαίως άσκησις, ή δποια^ ωφε
λεί εις τήν σωματικήν άνάπτυξιν και συνεπώς εις τον 
υγείαν καί εύεξίαν τού ωραίου φύλλου. Προκειμε- 
νου όμως τήν στιγμήν αύτήν περί τοιουτου είδους γυ
ναικείων γυμνασμάτων δέν είξεύρω διατι με κατα, 
λαμβάνει ή έπιθύμία νά παραθέσω απόσπασμα τι απο 
ένίθοον της Ιταλίδος κ. Πιγκερίνη Μπιρι η οποία τ. 

ίγοαψεν έξ αφορμής τού Γυναικείου συνέδριου 
άνοιξε τάς πύλας του, τάς ήμέρας αυτας ει _ 
μην, καί τό όποιον θά συζητήση την θεσιν της γυναί
κας’απέναντι τής κοινωνίας καί τής πολιτείας.

Καί ή Ίταλίς συγγραφεύς γράφει: , ,
«....Είς τήν ανατροπήν ταύτηνσυμβάλλει η αν.κ.ι- 

-ζότης εκείνη τών ηθών ή όποια έδημιούργησε την κρι- 
σιν τού γάμου έν Γαλλία, καί ή ελευθερία με την ο- 
-οίαν είς τήν ’Ιταλίαν ή γυνή προσπαθεί να άντληση 
άπό τόν εαυτόν της τήν ζωήν καί τήν σταδιοδρομίαν 
της, μέ ένα άμερικανισμόν, άντίθετον τών παραδόσεων 
καί τών έθίυ.ων τής πατρίδας!» ? ,

Καί ή Ίταλίς συγγραφεύς εξακολουθεί επιλεγουσα 
«Παριστάμεθα εις παράδοξα φαινόμενα. Αι φοιτη- 

τρ-αι συναδελφούνται μέ τούς, φοιτητάς ενάντιον των 
άογών. Αί σοσιαλιστικά! γυναίκες προσπαθούν να κυ
ριεύσουν έξ έφόδου τά έκλογικά διαμερίσματα ό
πως άργότερον* προβούν πρός τάς βουλευτικά: έδρας 
-/α- τά πολιτικά αξιώματα. Βλέπομεν τας 
δα- νά κάθηνται εις τά άμαξάκια και να οδη
γούν θυμοειδείς ίππους εις τά ιπποδρομία και τας 
εύώδεις δενδροστοιχείας τών δημοσίων κήπων. Αα λαμ
βάνουν μέρος εις τά σπόρτ ένώπιον του πλήθους, η να 
παρουσιάζονται εις δημόσια θεαματα με ενδυμασίας 
άκοοβατών καί γυμναστών, όπου ό σκοπος δεν συγχω- 
ο=ΐ' τά μέσα ταύτα τά όποια εινε έναντιον της γυναι
κεία' άξιοποεπείας. Όλα αύτά εινε βεβαίως μοντέρνα 
κα'- άποτελούν τόν θρίαμβον τής γυναικός εινε όμως 
επικίνδυνα διά τήν οικογένειαν έντος της οποίας 
άνατοαφή δ μικρός δ όποιος αύριον θα γινη πολίτης, 
καί ή μι'κοά ή όποια θά καταστή ό σύντροφος του εις 
τήν δύσκολον παλαίστραν τής κοινωνικής ,ωης. Χωρίς 
νά ύπερβάλωμεν, χωρίς νά έξάρωμεν τον κίνδυνον, τον 
παρουσιάζομεν απλώς είς τό ιταλικόν των γυναικών 
συνέδριον, όπως αί γυναικές μας εις οιανδηπο· 
ρίδα ' καί άν άνήκουν ένθυμηθούν τι 
ναΐκα» τού πάλαι. ’Διότι δέν πρέπει 
οτι όπου λείπει ή γυναίκα, δ ασθενής 
γενεαί σχηματίζονται, εκπαιδεύονται 
ται προς παν ότι εύγενές καί ώραίον 
μητέρων ύγειών, ισχυρών και άγνών». ,
' Δέν νομίζετε ότι οί λόγοι τής ’Ιταλίδος λογογράφου 
δύνανται' νά έφαρμοσθώσι καί παρ’ ήμΐν έν πολλοις;

>τε με- 
ήν «ίσγυοάν Γυ- 

νά λησμονούν, 
κλαίει καί αί 
καί έμπνέον- 
είς τά γόνατα

παρ

Επειδή όμως δ λόγος περί γυναικείων συνεδρίων, 
ποέπει νά παραλείΐωμεν ν’ άναφέρωμεν τό έν Ουα-

Αυ.εοικανί^ων μητέρων. Και 
δ λόγος ον έξεφώνησε κατ’ 

αυτό ή δεσποινίς Καλλισπέρη, ή όποια εσχε την επι- 
τυγν, έαπνευσιν νά είπη ότι ή Ούασιγκτών ή,τι; ειν. 
συνώνυαος τού Μεγάλου της ’Αμερικής Πολίτου, εινε 
ά, ένδεδειγμένη πόλις διά. συνέδριον μητέρων,αφού εκείνος 
εις τήν μητρικήν στοργήν, καί τό μητρικόν θάλπος, και 
τήν αητρικήν έκπαίδευσιν οφείλει τό μεγαλειον ε'.ς~ο 
άνηλθε καταστάς εις έκ τών μεγαλειτέρων άώρών της 
’ Αιζεοικανικη: Πολιτείας.

σιγκτώνι συνέδριον

■<000.
ίλιον Ό

νυμφικας 
ήν θυσίαν

τει ολους 
ών ποιη-

7.V-

ΕΥ Ζ

Καί τώρα ας έπανέλθωμεν είς τόν Ά· 
υήν τών άνθέων, τής δρόσου καί τού φωτός 
γθές. Ή παοαμονή τής ποιητικής πρωτομαγιας εορ
τάζεται μέ μ'εγάλην όπως πάντοτε εύθυμίαν,εις τα 11α- 
τήσια, τήν Κηφισσιάν, τά Φάληρα, και όλας εν γενει 
τά- έξονάς. Εινε όμως άδικον μά τήν άλήθειαν, μετά 
άνθη τού ’Απριλίου νά στολίζωμεν τον Μαίον. Εις 
τάς τριάκοντα ήμέρας του, δ χαρίεις ’Απρίλιος, ανοί
γει κάλυκας, άνθίζει τάς πασχαλεας, ευωδία,ει 
τά οόδα, πρασινίζει τάς έξοχάς, στολι,ει τας ,.ε ια^ 
δα:,' περιβάλλει μέ νυμφικάς στολάς τά δένδρα, και 
όλα δέ αύτά διά ' τήν θυσίαν τής πρωτομαγιας 
τήν διασκέδασιν τής παραμονής της.

Ό Άποίλιος άγωνίζεται καί ό Μάιος δρε 
τούς έπαίνους καί άπολαμβάνει τών στίχων 
τών καί τών έμπνεύσεών των. Πόσον όμοια,ε 
λιος μέ τόν άδικούμενον καί παραγκωνιζομεναν 

θρωπον...

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ό αρχηγός τής μείζ 
οδεύων έθιζε πολλά τή 
έδωκεν ύποσχέσεις, άνε

ζητήματα καί

γουσα τα: 
γελλιών 
και μετ<

θά έφαρμόση τάς έπαγ- 
»Ο Κ°<: Δ. Ράλλης γελίας του. II « Ελλην.

’ Επιθεώρησις » άποφευ- 
κρίσεις έπί τής δράσεως καί τών έπαγ- 
ών αρχηγών τών πολιτικών κομμάτων 

πολλοΰ ενδιαφέροντος διαθέτουσα τας 
στήλας αύτής έπί ζητημάτων αναγόμενων εις 
τήν ποοείαν τής νέας αστυνομίας μας, παρα συν- 
ιργάτοϋ ούτινος αί γνώμαι καί τδ κϋρος αυτου 
δέν αμφισβητούνται,'θεωρεί έπιβαλλόμενον αύτη να 
αή συυ,φωνή μετά τοΰ κ.Ράλλη όηλώσαντος εν πο
λιτικά λόγω αυτοΰ, ότι ή Αστυνομία μας οσον 
καί αν έπέτυχεν εις τάς πρωτευούσας των νομών 
καί επαρχιών καθυστερεί ήδηείς αποτελέσματα 
καί ένεργε'ίας αυτής έν τή ύπαιθρίω χωρά.

‘Ο αξιότιμος πολιτευτης παρελειψεν είς «ας 
παρατηρήσεις του ταύτας νά προσθέση, δτι μία 
ελάχιστη, καθ’ ημάς, διαφορά ύπάρχει και αυτή 
προέοχεταιέκ τής άνεπαρκείας του προσωπικού της 
άστόνομίας καθόσον άνετέθη εις αυτήν ή φρούρησις 

των φυλακών καθ ’ ολον τό Κράτος, ή καταδίωξις 
των φυγοδικώz, αί εισπράξεις τών δημοσίων ποο- 
σοόων και δλαι αί πολλαπλά? υπηρεσίαι είς άς 
ησχολειτο το πριν μέγα μέρος του τακτικού 
στρατοΰ,

Παρακολουθοΰντες τήν δράσιν αύτής δέν έχο- 
μεν παρα εύσεινηδήτως ν’ άναγράψωμεν ττν 
πΛηρη καί άπόλντον τής νέας άστυνό-
μιας μας,

Η ύπό τήν Υψηλήν Προστασίαν τής Λ. Μ· 
τοΰ οασιΛέως Κεντρική Σηρο- ’ ” 
^-ακολουθούσα το εργον

Κεντρική 
Σηροτρο^ικη Εταιρεία

ιφική Εταιρία 
την Προδοείαν 

τής Κας Αικατερί
νης Ζλατάνου μετά 
τής αύτής δραστη- 

, , .. , ριότητος, διένειμεν
εφετος πολζ.ας χιλιάοας μωρεοδένδρων, αφθο- 
νον μωρεόσπορον καί βαμβακόσπορον δωρεάν είς 
«α c-ής μέρη οιά τών Σηροτροφικών ’Επιτροπών 
και αντιπροσώπων της-.- Βαμβακόσπορον είς 
Δα,ον, Διακοφτόν, Καλάμας, Βελβειδόν Μακεδο
νίας, -ελιανην Φθιώτιδας, Ξυλόκαστρον, Άνδρον, 
Γδη^ν’ ,Λγθς’ Κε?αλληνίαν, Μεσολόγγιον, 
Αευκαοα Τήνον, Άλιβέριον, Στρέζοβα Παίων, 
Κρητην, Λεβαοειαν, Τρίπολιν, Κόρινθον, Πύργον, 
Αχινόν, Αίγιναν, Πόρον, 'Ύδραν, Σπέτσα' 

Κρανίοιον, Τολόν Μινωας, Λεωνίδιον, Ζάκυν
θον, σπαρτήν, Χαλκίδα, Καρδαμύλην, Γαστού- 
νην, Ααρισσαν Κέρκυραν, Μεγαλούπολιν, Αϊ- 
γιον, Κύθνον, Καλαμπάκαν, Παλαιοξάριον Δω- 
ρίοος, Μεσσηνίαν, Βόνιτσαν, ’Αλμυρόν,’Ερέτριαν, 
Λ Σκόπελόν, Αγρίνιον, Πάτρας, Ά-

Κ°υκουβάουνες, Κριεκούκιον, Κερατέαν, 
Μενίδιον, Καλύβια, Λιόπεσι, Κορωπί, Πειραιά, 
Μαρκοπουλον, Καλύβια (Κουβαρά), Σπάτα, Μέ
γαρα, Ελευσίνα, Πατήσια, Κάτω Λιόσια, Κη- 
φισσια, Αμαρούσιον. Μωρεόδενδρα δέ'καί αω- 
ρεοσπορον είς ’Αθήνας, Κουκουβάουνες, ’Ελευ
σίνα, Κριεκούκιον, Πειραιά, Αιόπεσι, Μενίδιον, 
Πατήσια, Καλύβια (Χασ3άς), Μαρκοπουλον, Κα- 
λυβ^α, Σπατα, Κερατέαν, Κορωπί, Ρέντην, Μέ
γαρα, Κάτω Λιόσια, Άμαρόύσιον, Κηφεσσιάν,

Πύργον, Δίστομον Λεβαδείας, Κοήτην 
Ανόρον, Νάξον, Λαμίαν, Λάρισσαν, Σελιανήν’ 

Φθ^ιοος, Κέαν, Τήνον, Λευκάδα, Κρανίδιον, 
Αλιβέριον, Λαγκάδια 'Ύδραν, Τρίπολιν, Σπέ- 

τσας, Κυλλήνην, Αιδηψόν, Μεσολόγγιον, Πόρον, 
Ιρικαλα, Αχινόν, Αίγιναν, Τολόν Μινωας, Λου- 
-ρακιοη ον, Αλμυρόν, Κεφαλόβρυσον, Μεγα- 
λουπολιν, Μαγούλ^ανα, Χαλκίδα, Κύθνον Πα- 
λαιοξαριον Δωρίδος, Λεωνίδιον, Βυτίναν, Βαλτέ- 
τσιον, Αρταν Πάτρας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον 
ηολον και Δαόίον.

, Οί Γ-ωπόνοι τής 'Εταιρείας πεοιήλθον τά' 
νήσους Αίγιναν, Πόρον, Ύδραν, καί Σπέτσας 
Κρανίοιον, Τολόν Μινωας, Χαλκίδα διαφόρους

ικα

αλλα, Επαρχίας τοΰ Κράτους καί όλα τά χω- 
ρ·α της^ Αττικής, έ'κααον Σηροτροφικάς διαλε^εΐ' 
και συνεστησαν σπορεία μωρεών είς τά δήμο- 
σχολεία έκ σπόρου ον ή Εταιρεία προσφέρει δω_ 
, αν και τα οποία εΰόοκιμοΰσιν ύπό τήν έπίβλεψιν 
των οιδασκαλων καί διδασκαλισσών καί έκ τών 
οποίων πολλαϊ χιλιάδες μωρεοδένδρων παρήχθη-

♦
οίΧα?ά ’ °ΰ ΠλωτάΡΧ°υ Κ. Σκέκου έρ-
ριφθη προ τινσς η 1g€a δπως διά έράνων τών έν 

„ Λρεμ.κή 'Ελλήνων
, Ο ερανο^τών συλλενθή ποσόν έ-

ι — εράνων των εν
„ ’Αμερική Ελλήνων

, Ο έρανος τών συλλενθή ποσόν έ- 
εν Αμερική 'Ελλήνων παρκές πρός άγο- 

_,ιι - , pav ενός αντιτοο—
de έΚΓΤ,1£ Ταίεω£ ™ -ρ-

Τ*ΐν τοιαύτθνψ'λοπάτρ!δα ιδέαν τοϋ κ. Σκέκου 
μετ ενθουσιασμού υωθετησεν ό κ. Βλαστός Δ.ευ- 
Θυντης κα( ιδ.σκτήτης τής τόσας προόδους σημεΐ- 
ωσασης εν Αμερική αρίστης ήμερησίας έώημεοίδος 
η « Ατλαντίς» κα! διέθεσε πρός' τούτο τάςζτή- 

? ας τής( αιτινες καθ έκάστην πληρούντα! άπό 
επιστοΛας των φιλότιμων κα! ένθουσ<ωδών τέκνων 
ττης Ελλάδος, τα οποία είς τήν πρότασ.ν ταύτην 
ευρον ενα κρυφιον <σως πόθον τέκνου όνειροπο- 
λουντος να προσφερη είς τήν κοινήν μητέρα κάτ. 

ι υναμ,νον να εινε ωφέλιμον άμα κα! μεγαλό
πρεπες. 1 Γ 1

Κα! άθρόα. καθ’ έκάστην άπό όλα τά μέση τής 
Αμερικής καταφθανουσι προσφορά! συνοδευόμεναι 

απολεξεις και φράσεις έγκλειούσας όλον τόν άφθ(- 
τον πατριωτισμόν τού Έλληνας όστις όγκούτα. 
λσ ,Ρ -νετσ! επ- ?πε,Ρον °ταν ούτο= μάλιοτα 
λαμβανη αφορμήν να εκδηλωθή έν τή ξένη. *

Εντός πεντε ,έβδομάδων είσεπράχθησαν παρά 
τας δυσμενείς, οικονομίας περιστάσε.ς τέσσαρες 
χιλιαοες οολλαρια προ τίνος δέ κατηρτίσθη κα! ή 
επι του Εράνου Επιτροπή άποτελουμένη έκ τών 
κ κ. Παντια Ραλλη, Προέδρου τής Πανελληνίου 
Ενωσεως, Σωτήριου Λόντου, Ν. Γαλανού, κα! 

«ωολ. £>Λαστοϋ.
( ίπολογιζουσιν, οτι τό μέλλον νά προσφερθή 
αντιτορπ.λλικον είς τό Έθνος θέλει εισθα, άΐίας 
οοο,οοο όολαριων. Οΐ έν ’Αμερική Έλληνες 
ανερχοντα· εις αοο,οοο έάν δέ μόνον αί 5ο οοο 
οιδουσι κατα μήνα % δολλάριον έντόςένός έτους 
συλΛεγεται το ποσόν τών 3οο,οοο δολλαρίων.

Οι ενθουσιώδεις συμπατριώταί μας, έφ’ών ώς 
ηλεκτρικός σπινθήρ διέδραμεν ό πόθος τής έκ- 
ττληρωσεως τοΰ ύψηλοΰ αύτού κα! ωραίου σκοπού 
ουδεμιαν εχουσιν άμφιόολίαν, ότι τό ποσόν αύτό 
θα συκλεγή, ωρ,σθη δε άπό τούδε κα! ή ήρέοα 
καθ ην υπερηφανως θά προσφέρωσιν είς τό Έλ- 
ληνικον Εθνος το τετιμημένον δώρόν των.

Επιψυλασσόμεθα νά καθιστώμεν ένημέρους τούς 
αναγνωστας μας τών προόδων τοΰ έράνου βέδαιοt 
οντες,^οτι κατα μήνα θά παρουσ1άζωμεν τήν στή
λην των εράνων κατά πολύ ηύξημένην.
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ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

"Υστερον άπδ το'σας συναυλίας μεγάλων μου
σικών, άπδ το'σας απολαύσεις άς παρε'σχον είς τούς 
’Αθηναίους τά ωδεία, αί τακτικαί εν τώ Παρ- 
νπσσω συναυλία', και πλεϊσται άλλα'., τήν 6ην 
Άποιλίου έν τώ δημοτικώ θεάτρω οί παρευρεθέν- 
τες κατηυναριστήθησαν άκούσαντες δύο μουσι
κούς τδν Γ. Ευσταθίου καί τήν δνίδα Πάλμα.

Ό ένδεκαετής βιολιστής μετά μεγίστου θάρ
ρους έπαιξεν άποδείξας δτι έχει talant, τδ όποιον 
όμως έχει άνάγκην πολλής καλλιέργειας, ή οέ δίς 
Πάλμα κατέπληξε πάντας διότι ένώ διδάσκεται 
πιάνο έπί μίαν μόνον τριετίαν ύπό τής διαπρεπούς 
καθηγητρίας δίνος ’Ιουλίας Παππαμόσχου, δι
πλωματούχου έκ Βιέννης, ήδυνήθη νά έμβαθύνη 
είς τήν ψυχήν τού Chopin καί νά άποδώση μετά 
τέχνης καί αισθήματος πρδ παντός μίαν άπδ τάς 
ώραίας Vaises καί νά έκτελέση τήν 2αν δύσκο- 
λον ραψωδίαν τού Lizt. Οί μαλακοί, γλυκείς ήχοι 
κατέθελξαν κυριολεκτικώς τό ακροατήριου, τδ ό
ποιον διά τών χειροκροτημάτων του ήνάγκασε 
τήν νεαράν καλλιτέχνιδα νά παίξη έκτος τοΰ προ
γράμματος τήν majurke τοϋ Godard.

Μετά πεποιθήσεως δέ δύναται τις νά ε’ίπη άπδ 
τοΰδε οτι έντδς χρονικού διαστήματος θά έχωμεν 
καλλιτέχνιδα πρώτης τάξεως βεβαίως κατόπιν έπι- 
μόνου μελέτης.

Αί βάσεις αί τεθεΐσαι κατά τήν τριετίαν ταύ
την ύπδ τής ενσυνειδήτου, άθορύβως εργαζόμενης 
νέας καθηγητρίας εινε θαυμάσια! ώστε ουνάμεθα 
νά έλπίζωμεν οτι καί τδ οικοδόμημα, τδ όποιον θά 
άνεγεοθή έπ’ αύτών θά είνε άνάλογον τών άρχών 
καί τών προσδοκιών πάντων τών άναμενόντων 
πολλά παρά τής δίδος Πάλμα, ήτις καί όφείλει νά 
οανή άξια τοΰ ύψίστου τούτου δώρου τοΰ δοθέν- 
τος ύπδ τής φύσεως αυτή, τής κλίσεως πρδς τήν 
ύψίστην τέχνην, τήν θείαν μουσικήν.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
Εις τό Ζάππειον ήνοιξε πρό ήμερων τας πύλας της η Β' 

Καλλιτεχνική "Εκθεσις, τής ομωνύμου 'Εταιρείας. 'Η εκθεσις 
κρίνεται δχι επιτυχής.

★

Άπέθανεν είς τας 'Αθήνας ό Χριστιανός Βίλκερ, άπόστρα- 
τος γενικός έπιθεωρητής τών στρατιωτικών μουσικών. 'Ο 
Βέλκερ κατήλθεν εις Αθήνας μετά τού Βαυαρικού στρα
τού επί "Οθωνος.

'Ο ομογενής μουσουργός Σαμάρας, θρίαμβον κατήγαγε πά
λιν μέ τό νέον μελόδραμά του ή Ρέα δοθεν είς τό θέατρον 
Βέοδη τής Φλωρεντίας.

Άπέθανεν είς Παριιίους ή υπό τό ψευδώνυμονΖυπ γνωστή 
Γαλλίς μυ δ ιστοριογράφος.

Έτελέσθησαν εν Πειραιεϊ οί γάμοι τού κ. I. Μπαρμπαρέ- 
σου μετά τής Αδος Κούλας Καμπέρη. ΤΙαοάνυμφος παρέστη ό 
κ. Άλες. Καμπάς θείος τού γαμβρού.

Μέ τήν αύτήν εύλάβειρν έτελέσθη καί έφέτος τό ετήσιον 
μνημοσυνον τοΰ Χαριλάου Τρικούπη.

Τό εύδρομον αΝ. Μιαούλης* μετέφερεν έξ Αίγύπτου τά οστά 
τού αειμνήστου ’Αβέρωφ.'Η σωρός έγένετο δεκτή μεθ* δλων τών 
τιμών έκ μέρους τοΰ επισήμου Κράτους καί τοΰ 'Ελληνικού λαού.

Εις τον Παρνασσόν ό κ. Δημ. Μπαλάνος ώμίλησε περί 
τής Μεγάλης Έβδομάδος, ύπδ ίιτορικήν και αρχαιολογικήν 
έποψιν. Το θέμα του εκτάκτως ενδιαφέρον, συνδυαζόμενον 
δέ μέ τας γνώσεις και τήν επιστημονικήν μόρφωσιν τ©υ 
ρήτορος, άφήκεν εις δλους τούς άκροατάς τάς ώραιοτέρας 
τών εντυπώσεων.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έν Χανίοις έκδίδεται ό Κρητικός ’Αιίτίιο επιστη

μονικόν φιλολογικόν καί κοινωνικόν περιοδικόν.

Άπό τοϋ παοελθ.μηνός έκδίδεταιεν Άθήναις ή Φωνή 
της Μακεδονίας Εθνική καί φιλολογική Έφημερίς πολ
λής αξίας δημοσιογραφικόν δργανον.

Δ Η Λ Ω. Σ I Σ

Κατόπιν προτάσεων έξ Άρερικης ά- 
όιιρωιίών τήν μετάφραόιν της ΛΙοναχης 
εις την ’Αγγλικήν και την διδασκαλίαν 
της άπό της 'Αμερικάνικης ιίκηνης άναγ- 
καζόμεθα νά διακόφωρεν την συνέχειαν 
αυτής. Τοϋτο δέ διότι, ο περί πνευματι
κής ιδιοκτησίας ’Αμερικανικός Νόμος 
τότε μόνον εξασφαλίζει τόν μεταφρα
στήν δταν πρόκειται περί έργου ανεκ
δότου. Ζητοΰμεν συγγνώμην άπό τους 
ήμετέρους άναγνώστας έπί τη προσωρινά 
διακοπή τΛς ΛΙοναχής.

----- ------ ----- ——-------------------- ·-----

ΑΛΛΗΛ ΑΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Εΐρ. Οίκον. Χαλκίδα κ. Τ· Γ. Θεσσαλονίκην, κ. 

Στ. Τερ. Τρίπολιν, κ. Μελ. Φικ. Μεσολόγγιον, κ. Δ. Δεδ. 
Τρίκκαλα, κ. Π. Ζαφ· Ηράκλειον. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Θερμάς ευχαριστίας.Κον Κ.Σειρ.'Ηράκλειον,επιστολή σας και 
συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστίαι διά φιλόφρονας λόγους σας. 
Κον Ν. Παπαμιχαήλ.Πάτρας Συνδρομή έλήφθη εύχαριστίαι. 
ΚονΆγαθ. Καπα· Δαδίον. Συνδρομή έλήφθη. Φύλλον στέλ- 
λεται. Κον A. Cas. CJple. Ένεγράφητε. Ευχαριστίας διά 
πρόθυμον όσον καί αύθόρμητον ύπεστήριξιν Έλλην. Έπιθεω- 
ρήσεως. Κον Εύρ. Χουρμ. ’Επιστολή σας έλήφθη. Ή Έλ
λην. Έπιθεώρησις» δέν δημοσιεύει εικόνας. Οΰτω ήμετέρα 
έπιθυμία μένει άνεκπλήρωτος. Άπό τό παρόντος τεύχους 
περιοδικόν άποστέλλεται τακτικώς. Εύθυβουλίδην. Τεργέ
στην. Εύαρεστηθήτε νά μεταδώσητε εύκρινέστερον τάς 
παρατηρήσεις σας έπι τοϋ δημοσιεύματος τοΰ κ. Κωνσταν- 
τινίδου. Εύχαρίστως ή Έλλ. Ε. θά φιλοξενήση τόσον αύ
τάς όσον καί πάσαν άλλην μελέτην σας. Σύμφωνοι δια 
τάς ύπέρ καθαρευούσης γνώμας σας.

Τ °Υ ΙγΙβρτ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΛΟΙWΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΧ~^ΕΑΑΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ 1908

4 δραχμαι έκαστον γραμμάτιον ισχνόν διά τάς 4 κληρώσεις 
7 Δραχμή ί’καστον γραμμάτιον 

ισχνόν διά 1 εκ τών τριών τελενταίων κληρώσεων

ΔΡΑΧΜΑΙ 900,000 ΚΕΡΔΗ *

4 Κέρδη μεγάλα ές 100,000 έχ 400,000 Δοαγμών
4 » » 25,000 έξ 100,000 »
4 » έχ 10,000 έχ 40,000 »

12 » 5,000 έξ 60,000 »
20 V » 1,000 » 20,000

1644 » 100 > 164,400 »
2312 » έξ 50 115,600
4000 εν δλω αξίας 900,000

, Μέχρι τήί πρώτης κληοώσεως 
.Λ,υυνωσι μονον ονν,υυυ τετραοραχμων γραμματίων ύπ' 

αριθ· 1-800,000. Μονον οί αριδμοι οντοι Οά τεύώσιν εντός 
τής κληρωτίδας, κατά κλήρωσιν ταύτην. Κατόπιν, θά έκδο- 
θώσι μονόδραχμα γραμμάτια ίσχύοντα διά μίαν έκ τών τριών 
τελευταίων κληρώσεων, ύπ’ άριθ. 300,001 άχρις 1,000,000 
θαπροστεθώσι δέ εντός τής κληρωτίδος καί οί αντίστοιχοι 
αριθμοί.

Μέχρι ^της πρώτης κληοώσεως (27|10 Απριλίου 1908) 
θα εκδοθώσι μονον 300,000 τετράδραχμων γραμματίων ύπ’

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΩΛΟΤΝΤΑΙ
—* ·* * *-1 ·«ιι »> I» I> »» σ»■ «- ε—

, Εις τα διάφορά Ταμεία καί λοιπάς δημοσίας άρχάς, εις 
τας Τράπεζας, εις τούς σταθμάρχας καί στασιάρχας τών σι
δηροδρόμων, τούς διαχειριστάς τών μονοπωλίων και τά πρα
κτορεία τών έφημερίδων πρός Δραχμάς τέιίόαρας έκαστον, 
ίσχύον δια τέσσαρας κληρώσεις, Δραχμήν μίαν έκαστον, 
ισχυον δια μιαν έκ τών τελευταίων κληρώσεων.

Δια πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυν- 
τέον είς τό γραφεΐον τοΰ ’Εθνικοί· Στόλον καί των 
’Αρχαιοτήτων. Τπονργεϊον Οικονομικών ΑΘΗΝΑΣ.

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

Ό διεν^ννων Τμηματάαχης
Γ. ΚΓ· Κ Ο Φ I Ν’ Α. Σ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΑΔΕΛΦΩΝΑΡΑΖΟΠΟΤΑδΝ

180 — ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ & — 182
ΙΔΡΥΘΕΝ Till 1980

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΑΚΕΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ
ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΠλουοΠωτατη παρακαταθήκη πάντων τών 
ειδών τής Γραφικής ΰλης κτλ. μέ τιμάς dtfu- 
ναγωνίότους, ώς καί αποθήκη χάρτου παν
τός είδους καί πάσης ποιότητος.

θ — "Οδός Χρνόοόπηλαιωτίόθης—9

"Ενεκα όυΟιίωρεύεΐεως ύλης ή Συνέ
χεια της περί Χαλκοΰ μελέτης τοΰ 
Καθηγητοΰ κ. Μητόοπούλον άναβάλλε- 
ται διά τό επόμενον τεΰχος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Ειδοποιούνται οί κ. κ. Μέτοχοι τής Έταιρίας, 
ότι έγκριθέντος ύπό τής συγκροτηθείσης τήν 8ην τρέ
χοντος μηνός ’Απριλίου τακτικής Γενικής Συνελεύ
σεως τοϋ ’Ισολογισμού τής χρήσεως 1907, τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τής Έταιρίας, συμφώνως τφ 
άρθρω 40ω τού Καταστατικού, ώρισεν ότι ή πληρωμή 
τού δρισθέντος εις δραχ. 3,50 διά τούς έν τή ημεδαπή 
Μετόχους καί εις φρ. χρ. 3,20 διά τούς έν τή άλ
λοδαπή μερίσματος, άρχεται άπό τής 21 τρέχοντος 
μηνός ’Απριλίου ήμέρας Δευτέρας, έν Άθήναις μέν 
παρά τοϊς Γραφείοις τής Έταιρίας, · (όδός ’Ακαδη
μίας 36), έν Παρισίοις δέ παρά τω Credit Mobi- 
liei Frangais 3 και 5 Rue Saint Georges, έπί 

προσαγωγή τής ύπ’ άριθ. 5 μερισματαποδείξεως.
Έν Άθήναις τή 9η Απριλίου 1908

'Ο διευθυντής

ΑΝΤ. Κ· ΜΑΤΣΑΣ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ Δ. Μ. ΤΟΥ ΒΔΣ1Λ€ΩΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΙΓ&ΕΜΠΟΡΙΚΗ

“Ιδρνμα άνωτέρας τεχνικής εκπαιδεύοεως 

ΕΝ"
ΓΡΑΦΕΙΑ ς Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛΑΙ
Ανωτέρα Εμπορική.—Βιομηχανική.

Γ εω ργική.—Μηχανουργική.

Τά μαθήματα ηρξαντο τη

1 » Σεπτεμβρίου άκριβώς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΑΑΕΤΑΙ ΑΩΡΕΑΝ ΠΑΝΤΙ TO Α1Τ0ΥΝΤΙ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
. J

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΠΑΣΤΙΣ1Σ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά τήν 31 Μάρτιον 1908

Δρ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Έν Λονδίνω (22 Fenchurch street', Άλε- 
ξανδοεία,Καΐρω,Χαρτονρ (Έουδάν), Κωνσταντίνο νπόλει,Σρνρνη, 

Θεσσαλονίκη, ΙΙειοαιεϊ, Πάτραις, Βάλω,Σύρω, Καλάραις, * 
Χανίοις, Ήρακλείω, Ρεθύρνω (Κρήτης).ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1908

Ταμεΐον καί Εθνική Τράπεζα............................................
Διαθέσιμα παρά ταις έν Ευρώπη Τρ. είς χρ..................
Χρυσός καί Συνάλλαγμα είς χρυσόν. ,.................................
Προεξοφλήσεις Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων. .... 
Λ)σμοί τρέχοντες είς χρυσόν και δραχμάς.......................

επί ενεχύρφ χρεωγράφων...........................................
επι εμπορ. καί άλλων εγγυήσεων..............................
επί ύποθήκη ακίνητων...................................................

Δάνεια έπί ένεχύρφ χρεωγράφων........................................
Προσωρινοί τρέχοντες λογαριασμοί είςχρυσόν καί δραχμάς. 
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια είς χρυσόν καί δραχμάς.. . 
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δήμους, 

Λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα.................
Καταστήματα καί κτήματα................................................
“Εξοδα έγκαταστάσεως Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων. 
'Υποκαταστήματα καί διάφορα...........................................

Κεφάλαιον 'Εταιρικόν........................................ ......................
Άποθεματικόν τακτικόν..........................................................

» έκτακτον.........................................................
Όμολογίαι φρ. χρ. 2 -*/, έκατ. έξοφλητέαι τη 1η ’Ιου

λίου 1924 ................................................ ............
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.Δρ. 74,417,520.65)
Ταμιευτηριον. . ................................. » 5,442,425.40)
Ταμεϊον συντάξεων ύπαλληλων. . . ...................................  .
’Εξωτερικοί λογαριασμοί είς χρυσόν...................................
Έπιταγαί πληρωτέαι.........................'..............
Γραμμάτια είσπραχθέντα είς χρυσόν καί δραχμάς............
Μερίσματα πληρωτέα.. ................................... ......................

Ο Γενικός Διευθυντής
Ζ- Κ- ΜΑΤΣΑΣ

Δρ.
»
» 
»

» 
» 
» 
»
» 
»

»
»

Δρ.

Δρ. 
»

»
»
»
»
»
»

8,614,321.58
4,519,520.57
3,038,189.99

13,314,924.87

59,352,565.47
21,213,669.06
9,695,831.55
2,720,159.33

11,930,989.97
13,235,148.95

7,034,908.50
2,396,035.—

712,496.51
2,001,057.60

159,776,818.95

40,000,000.—
8,915,000.—

500,000.—

2,750,000.—

79,859,946.05

395,853.35
25,347,446.23

1,323,592.11
457,291.21
227,690.—

Δρ, 159,776,818.95-

'Ο Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου 
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Είς μεταλλικόν..................... . .......................... .
» τραπ· γραμμ· Ίονικής Τραπέζης. .. . ...........
ι κερματικά γραμμ· δίδραχμα και μονόδραχμα 

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

» ) Έλλ. Σιδ. 4 0)0 τοϋ 1902.......... ..
Δάν. πρός τήν Έλλ· Κυβ. έπ’ άναγ. κυκλ. τραπ. γράμμ. 

> » » διδράχμων καί μονοδράχμων. .
)Εις χρ· Δρ. 24,709,175— 

Όμολ. Έθνικ. δανείων.......... j » τρ..γρ.» 34,310,200—
Εθνικόν «Γεωργικόν Θεσσαλικόν» δάνειον ,
Έντοκα γραμμάτια Έλλ. Δημοσίου εις τραπ. γραμματια 
Προεξοφλήσεις..............·.......................................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων ...................................... .. · ■ ·
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω εμπορευμάτων · .V,.............................
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί έπί ύποθηκη.............................
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα... 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.................. ,.....................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας..............
Μετοχαί είς έγχωρίους εταιρίας................ .............................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης........ .............. · · ........... ..
Όμολ. 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........■............ .................. ■* · r.............
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτερικώ. . . .,...........................
Λ)σμος έξαγορ. συμμ- Κυβερ. είς κέρδη έκ τραπ. γραμμ. 
’Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπ. Ήπειροθεσσαλιας. . .. 
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου εις τραπ. γραμματια 

..... ,...·............................................... —

8

ΓΐΑ.®ΐϊπζκθΜ·

...

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

I διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 63,778,575.42 
Π » » » Τραπέζης » 55,375,749-01

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

, , )εις νρυσ. δρ. 635,822.49μοσιων υπεγγ. προσόδων...' * £ γρ_ £ 7,264,984.16 

'Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων εις χρυσόν............................ ι·
'Υπηρεσία εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμματια......... ·
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν.............. ’........................   ·
Καταθέσεις Δημοσ- έπί τόκω είς τραπεζ. γραμμάτια...... 
“Εντοκ. κατ. Δημ· είς χρ. διά τήν κατασκ. τοϋ Σ.Π.Δ-Σ. 

> > > > τρ. γρίτια ο » *
Καταθέσεις έντοκοι..........................   — ,. · ·........ ............
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν.. ...............

» » » 2 V2 ο)ο είς.τρ. γραμ.
“Υπηρεσία λαχειοφόρ. δανείου Τραπέζης 3 ο)ο εις χρυσόν.

> " » » » 2 1>2 ο)ο είς τρ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου ...............................................   ■ ·

Διάφορα..................................................... ·..........................

Ά

31 Μάρτιον 31 Φεβρουαρίον
1908 1908

3,033,468.48 3,151,346.88
322,375.— 375,305.—

1,073,836.— 1,596,444.—
45,099,589.92 41,580,892.67

4,548,170.83 5,532,313-83
63,778,575.42 63,778,575.42
10,500,000.— 10,500,000.—

59,019,375.— 52,699,375.—

1,524,857.93
25,304,603.30 24,859,715.49

2^948,085.03 2,852,625.68
16,052,237.80 16,089,661.10
6,002,852.52 7,956,192.86

67,623,227.06 67,959.070.27
43,649,242.44 46.652,934.79
15'121,962.35 14,483,252.05
4,626^097.19 4,543,035.02
4,662,218.— 4.654,798.—
1,250,000.— 1,250,000.—

805,390— 817,390—

8,850,519-05 8.822,399.08
2'971 '732-1S 2,940,903.68
1',474,686.37 1,472,291-87
2,637,210.07 1,555,699.30
1,766,134 05 5,495,851.83
1,290,240.— 1,290,240—

800,000.— 800,000—
200,000— 200,000 —
858,737.74 720,089.74

396,270,565.75

20,000,000—
13,500,000.—

20,000,000—
13,500,000—

19,154,324.43
10,500,000 —

8,079,180.65
13,515,581.69

1,149,968.23
3&8,065.—

122,395,056.23
10,500,000—

8,375,001.26
10,885,595.55

804,314.23
489,900—

7,900,806.65
5,894-30 

313,055.12 
2,386,279.54

714,331.48
4,548,170.83

91,699.21 
112,685,284.39 
42,449,880.— 
20,476,000—
1,677,632. —

230,430— 
10,757,818.58 
5.776,163.65

396,270,565.75
Έν Άθήναις τή 7η ’Απριλίου 1908

Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΕΗΣ

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

396,155,260.99
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ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Η 'Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις είς Τραπε
ζικά γραμμάτια και εις χρυσόν ήτοι φρ. και λίρας στερλίνας 
άποδοτέας εις ώρισμένην προθεσμίαν η διαρκώς. Αί εις χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αυτών πληρόνονται είς τό αύτό νόμισμα 
εις ο έγένετο ή κατάθεσ'ς εις χρυσόν ή δι' επιταγής οφεως 
(cheque) έπί τοΰ εξωτερικού κατ’ επιλογήν τοϋ ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οΐ τόκοι τών ομολογιών πληρόνονται έν 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου έν τοϊς 
ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

I 1]2 τοϊς 0]0 κατ' ετ. διά κατ. 6 μηνών
2 » 0]0 » j> » 1 έτους
2 1J2 » 0]0 » » * 2 έτών
3 ■» 0]0 » » » 4 έτών
4 » 0]0 » » » 5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλο
γήν τοΰ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

ΓΖΑΤ & ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ρλπται

Διαότ. τών όδών Σταδίον καί ΝομιόματοκοπείοΐΓ

Το ραφεΐον τοΰτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή καί 
άπαράμιλλος κομψότης, έξ ού καί ή καλλίτερα πελα
τεία τών ’Αθηνών, τιμαί λογικαί προθυμία καί . πολ
λή εύσυνειδησία έξ ού καί ή κατάκτησις όλων τών 
κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών.

ΐθΓ ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ
Διαότ. όδών Σταδίον καί Νοηκίειατοκοπείον άρ. ι

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΛΟΜΗΣΙΜΟΝ YAflN ΜΙ ΜΜ β

ΠΕΤΡ- ΚΑΙ ΚΠΝΣΤ- Α· ΚΟΣΜΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Πλατεία Δημαρχείον Σταβ.Σιδηρ. Π.Π.Α.
Αριθμός Τηλεφώνου Αθηνών 250.— Πειραιώς 143.

ΤΙΜΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μεγάλη αποθήκη σιδηρών δοκών, τσι

μέντων, πλακών Μελίτης, σωλήνων εν 
γένει,λεκανών αποχωρητηρίων,τούβλων, 
πλακών έκ τσιμέντον Μωσαϊκών, Θηρα
ϊκής γής κτλ.

Έκτελοΰνται ταχέως παραγγελίαι οίουδήποτε πο- 
οοΰ σιδηρών δοκών, Σισηροδρόμων (Rails) Στηλών- 
Γεφυρών, Στεγών, χαλύβδινων Ουρών (ρολών) Σω, 
ληνών υδραγωγών 5 καί 15 ατμοσφαιρών καί σι- 
μέντων.

ΤΜΜΟ.Ι ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΙ" Κ SOTKA 

ΙΖΧΡΥΘΕΊΧΓ ΤΏ. 1880 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΘ. 10

Εκτελεΐ αγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει 
χρηματιστικάς έντολάς.

Εκτελεΐ αγοραπωλησίας λαχειοφορων όμολογιών 
παντός Κράτους.

Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρω χρεωγράφων καί λα- 
χειοφόρων ομολογιών.

Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας ομολογίας διά λαχ
νών η είς το άρτιον.

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά της κλη- 

ρώσεως τοΰ άρτιου.
Παρέχει άκριβεΐς πληροφορίας έπί τών κληρωθέντων 

άριθμών λαχειοφορων ομολογιών παντός Κράτους.
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Μαρία Μαγουλά 'Οδησσός
Μίμης Παπαδοπούλας Σανγκάη 
Μαρία Ζήνωνος Νοβοροσίσκι 
Κα Λουκά Α. Μπενάκη’Αλεξάνδρεια

ΥΛΙΚΑ ΣΙΙΗΡΟΛΡΟΜΙΚΟΜ ΓΡΑΜΜΟΝ

Σιδηοαϊ ράβδοι (rails) καινουργείς καί d’ 
occasion παντός βάρους καί ύ'ψους (profil), σιδη- 
ραΐ και ξυλιναι τμαβέμσαι σιδηροδρόμου καί ά
παντα τά έξαρτηματα σιδηροστρώσεων.

Βαγόνια, ^αγονέττα, άτμάμαξαι, περι
στροφικά' πλάκες, διακλαδώσεις (κλειδιά) καί ά
παντα εν γίνει τα υλικά εργαλεία διά έγκατα- 
στάοεις σιδημοδμόμων^Ζέκμεταλλενσεις 
μεταλλείων, λιμενικά και έν γένει δη
μόσια έργα.

Αποθηκαι έν Πειραιεΐ, οδός Κάστορος.—Γρα- 
φεΐον Γ. Ν. Σκαλιέρη, έν Άθηναις, Στοά Πεσματζό- 
γλου 19. Οί έχοντες όμοια ύλικά σιδηροδρόμου πρός 
πωλησιν άποταθητωσαν είς τό αύτο Γραφεΐον.

Κα Άντ. Έμμ Μπενάκη » 
Κα Άλεξ. ’Εμμ. Μπενάκη » 
Κα Κωνστ. Χωρέμη » 
Κα Μιχ. Κ. Σαλβάγου » 
Γ. Ροϋσσος »
Παν. Ταμπακόπουλος » 
Πέτρος Ρίνης »
Γεώργ. Άρχοντούλης » 
Δημοσθ. Ταμβακόπουλος » 
Σπνρ. Ξ. Κωνσταντινίδης » 
Λέων. Ξ. Κωνσταντινίδης » 
Εύρυπίδ.Ξ.Κωνστατινίδης » 
Κα Ν. Τζάμη »
"Ελληνική Λέσχη »
Κα Ν. Συνοδινοϋ »

Κα'Αρ. Βαλασσοπού ου 'Αλεξάνδρεια 
Αύγουστος θ. Συνοδινός ϊ>
Άλεξ. Γ. Καλαμβοκίδης » 
Νικολ. Σαράφφης »
Κα Άλεξ. I. Χωρέμη »
Κοϋλα Κορφιάτη Νοβοροσίσκι 
Αγγελική Παπακωνσταντίνου » 
‘Ελένη Παπαθανασοπούλου Ρωσσία 
Φιφή Άλεξα δράκη ■ »
Ευφροσύνη Δαμάσκου Ροστόβιον
Δζέλλα Σκλάβου 'Οδησσός
‘Ελένη Δετζώρτζη __ »
Α. Αεγκαντίνη »
Στ. Ζαφειρόπουλος Ραφάνη
Σπυρ. Μπελέτης Ζάκυνθος
Μάριος Πολίτης »
Παν. Πετρίδης Βουλευτής Κόρινθος 
Γιαννοϋλα ‘Ιερεμίου Πάτρας
Κ. Βάρκας Άθήναι

Ν. Γούσιος Αλεξάνδρεια
Μαρία Ξύδη Πάτρας
Χαρίκλεια Καραμαντάνη » 
Νικ. Μπακόπουλος Τρίπολις
Βασ ■ Βασιλείου Κάϊρον
Μ·ρθα Σωτηροπούλου Ναύπλιον 
Κωνστ. Καράπαυλος »
' Ιωαν. 'Ιατρού »
Ίωαν. Πιλαφιτζής »
Άγγελος Δημητρακόπουλος » 
Σωκράτης Σώκος Κόρινθος
Κωνστ. Γαρέζης
Λέσχη «.‘Ελλάς"» Σύρος
Αρχιεπίσκοπος Τήνου τοΰ δυτικού 

δόγμοτος
X. Κουρούκλης Άθήναι
Θ. Μαρίνος »
Ν. Βαφιαδάκης »

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΤΒΣ ΠΑΡΑΓίΙΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΧ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ· ΧΡ· 2ΟΟΟΟΟΟΟ' 

διιιμημένο.’ εις SO.OOO μειοχάς πμός ^ο. χμ. %»<> έκάστην

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ 
ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ 
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ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

did τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων 
σώζετε ου μόνον τους δδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών δδόντων 
τών απών, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοϋ πεπτικού συστήμα
τος, πολλάκις δέ σώζετε καί τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τδν διακεκριμένον έπιστή- 
μονα δδοντοϊατρδν κ. 1 ι ·1'Λ >-:>',Τ-ΤΤΚΓ τοϋ 
οποίου αι τρεις σκευασίαι Έλιξήμια, Όδοντό- 
κονις καί ’Αδαμαντίνη είνε μοναδικοί εις τδ 
εϊδός των.

Δια τοΰ Έλιξημίον παύει ή οδονταλγία 
και η νενμαλγία. Είναι σκευασία άλάνθαστος καί 
αποτελεσματική.
Πωλείται παρά τώ ίδίω άντε 2 δρ. τό φιαλίδεον
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΙΙΡΟΕΔΡΟΒ : Ζαφείριοι Κ. Μάτσας (Γενικός Δ·.ιυβυντήί της Τραπέζης ’Αθηνών)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : 'Ιωάννης Ευταξίας (Υποδιοικητής τής 'Εθνικής Τραπέζης τής Έ>).άθος)
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγνιάδης, Διον. Στεφάνου. Δ. Γεωργιάόης, Δ. Ήλιόπουλος, Ν.*Μισυρλής, Ε. B^wron, Ε.

D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Gli. Wehrung.
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφείρια; Κ. Μάτσα;. Στέφανο; Φραγκιάδη;. Δημήτριο; ’ΐΩιόπουλο; Γεν. Γραμματενς 
Δημ. Γαλανόπουλο; Γενικός ’Επιθεωρητής Γ. Κυριάκό;

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

‘Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία : Είς Πάτρας, Αϊγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, 
Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, 
Άγουλινίτσα, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Πρ έΟτασία έν γένει τής παραγωγής καί τής 'Εμπορίας τής Σταφίδος, . , , , , %
Παροχή δανείων έπι ένεχύρω σταφιδόκαρπόν αποταμιενομένου είς τας άπο&ηκας της μέχρι τών 4)5 τής αζιας αϊτόν και επι 

τόκφ ούχί άνωτ/ρφ τών 6 ο)ο έτηοίως. f , e ,
Αγορά πρ >οφερομένον αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμενας έν τή συμβάσει τιμάς, προς εξασφαλισιν τοϋ κατωτατον ορίου 

τιμής. . , , , . , - ,Διαφή'ΐισις τοϋ προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεως του κτλ. κτλ.
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ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΑΜΕΙΙΣ ΑΡΙΘ. I
(Όπισθεν Μητροπόλίωε)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
’Η τελευταία τέχνη πρός κι τασκενην γυναικείων 

πίλων. 'Η γνήσια ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης, χάρις καί 
γοητεία διακρίνουσι τους πίλους τής Alollo 8Ιθ· 
Oten. Μία απλή Ιπίσκεψις πείθει περί τής αλή
θειας. "Οσαι Άτθίδες επιδιώκετε τήν Ιίαρισινήν χά- 
ριν, ιδού ευκαιρία, επωφεληθήτε αυτής. Συνιστώμεν 
εκθύμως τό νέον αυτό Κατάστημα.

(ΆΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΑΟΘΕΠΣ ΑΡΙΘ, I

Ί X λ 4.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΣ ΕΎΓ· ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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