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did την προίκα (Διήγημα) ..........................................
'Η Έλληνίς Γεωργός...............
Περί Μουσικής, “Ασματος και Χοροΰ (ΰκό υγιεινήν

εποψιν). .............................'. . 
'£/ ’Αστυνομία μας..............................................................
Περί Χαλκόν· . . .................................................................
Τό Σουδάν..............................................................................
Τά λοιπά είδη τών Συνεργατικών Ένο’ισεων..................
Με προσωπίδα ή όχι ; (Σκιαγραφία εκ τοϋ Γερμανικοί) . . 
Διαπρεπείς Έλληνίδες κατά τόν Ιθ’ Αιώνα (Μαρία

Πετρετίνη) ............................ 
Ή ’Αλεπού................................ 
* Η Αινιάι (Διήγημα) ........................ 
Ηθικοί υποχρεώσεις τών Διοικητών τών Αόχων .... 
Έχάθηκε είς άλλην Ατμόσφαιραν (ποίημα)..................
Ο Τάφος τοΰ Γονιοΰ (ποίημα)........................................

Νυκτερινή Έπίσκεφις (ποίημα .................. 
Αίγυπτικά Γράμματα............................................................
Άπό τήν ζωήν τοΰ μηνός (Μάιος)...................................
Ο ΚΟΣΜΟΣ: Πολιτκά.- *Ο κ. Σιμόπουλος. - Κυριακή

Αργία. — ’Εκλογικά ’Αττικής. — "Ο κ. Μπενάκης. 
— "Π Κηφισσία. — "Ο Κνπάρισσος Στέφανος. — 
' Υπουργείου Εσωτερικών. — Φρανσοά Κοππέ. — 
Οί Λαθρέμποροι. — Οί "Ελληνες εν Αμερική. — 
Άπό τήν καλλιτεχνικήν κίνησιν. — Αλληλογραφία.

Γ.νγενίας Ζοίγράφον
I. II Σταματούλη

Σολ. Ν. Χωματιανοί?
Άλεξ. Καμπα
ΚωνΟτ. Η. Μητ<ίοπονλον 
Δ. A. Ζ.
Λ. Σπονργίτη
A. X. Δ.

Σ. Δε Βιάζη
Γεωργ. ΆΟηρέα
Π. Α. Άξιώτη
ΚΑΒΔΧΣ
’Άγγελ. Σαλούτ<ϊη
Ενάνδρον Ζητ.
Μαρ. Σιγούρου 
"Ελληνος 
Εν. Ζ.

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΑΧΜ |.



E A AH ΝΙΚΗ ΕΗΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

---- ------------

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

■ΪΛΜΪΑ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΓ. 12.—ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ Δ/ΙΜΟΔΙΔΑΣΚΑΑΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.— 

Αιεν&υνοις ■ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

- ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83 = αθηνας

*,!νταποχριιής χαίί ιίλι/ν τήν Α'ι'γν.ττον ο χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ 
Βιβλιοπώλης έν Άλεξανδρεί?, έναντι Άβερα-φείου Γυμνασίου·

Ιΐαν χειοόγμαφον, δημοιήενόμενον ή μή, δεν εϊτιστμέφεκιι.

ΙΙαν σύγγραμμα, άποστελλόμενον tic τά γραηιεϊα τής <ΓΕλλ. ΕπιΙϊεωρήσεως* 
αναγγέλλεται δΓ αύτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.—Γνωρίζομεν τοϊς ίνδιαψερομένοις οτι αί έγγραγαϊ τών άπδ τον παρόντος μηνάς ιγγρα- 
ιμησομένων νέων συνδρομητών μας. λογίζονται άπδ τής πρώτης έκαστον μηνός.

------- 5—-------

’Αντιπρόσωπος καί}’ ολην τήν Ρωσσίαν τής ΓΕλληνικής Επτίλεοτρησεως» αναγνωρίζει αι.ό Λιιι/η; η ής 

κ. ’Αναστάσιος Μάλτος. ΓΩδησσός. — Rue Pouschkine, No G6).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΣΑΣ
ΑΙ». £$0,000,000

Τδ καφάλαιον καί αί καταθέσεις είς χρήματα καί χρεόγραφα έν γένει άνήοχοντο 
τόν Αύγουστον 1906 είς δραχ. 2GO,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Εν Λονδινω, Αλεζανδρεία, Καίρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά καί 

Σταμπούλ), Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλω, Σύρω, 
। .Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ „ΑθΗΝΑ·Ι·ΚΗ“

"Η Τράπεζα ’Αθηνών ίκτελεΐ πίϊάαν Τραπεζιτικήν έργαάίαν, ϊιτοι :
Προκαταβολάς έπί εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοϋ ’Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. ’Εκδίδει συναλλαγ
ματικές, έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεργεΐ δέ καί τηλεγραφικές έντολάς πληρωμής εϊς τάς κυοιώ- 
τέρας πόλεις τής Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Η Δ1Ε1ΘΊΝΣΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΙΙΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τού παρά τώ λαώ πνεύματος τής 

άποταμιεύσεως προσδιώρισε τόκον 4 θ/θ έτησίως διά τάς έν τω Ταμιευτηρίω της καταθέσεις,' άποδο* 
τέας είς πρώτην ζήτησιν παρέχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις καί αναλήψεις τών 
πελατών της.

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

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

» » » μετά εξ μήνας 3 1 )*2 ο)ο
» » » μετά εν έτος 4 ο)ο
® Ρ ’> μετά δύο έτη καί επέκεινα 3 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ εινε αποόοτεαι εις δ νόμισμα ένηργηθησαν, αί δέ εϊς έπιταγάς 
(cheque) ομοίως αποδίδονται όι επιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπι τών έν τιρ έξωτερικώ ανταποκριτήν 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται-
καθ’ εξαμηνίαν άπό τής 1 ’Ιανουάριου καί άπό 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΠΝ 1 . ■ . ·
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων, έπιφορτί- 

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

κοινόν. τής ρΕνικης. Διενϋννσεως

Π^ιοκαλεϊ άφθονο* γάλα είς τήν ιιητέοιι καί εζαυφαλιζει τήν 
νγιείαν καί τήν ζωήν είς τά νήπια.

Χρισψοποιεϊται καθ’ έκάστην κατά τήν εγκυμοσύνην και την 
γαλονχησιν, συνιστΰται δέ έκθύμιος άπό τος ΐατμικας κοοιο|»ας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ PE ARSON
I I RUE PAYENNE·—PARIS 

’Αντιπρόσωποι διά τήν Ελλάδα οί ι·' κ. '■ ΖΩΓΡΑΦΟΣ κη: ΚΛΟΕΜΠΕ
' Α Θ Η Ν Α Σ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
IVT. ΧΥΜΟΥ

Έν 'Οδό Πατησίων άμιθ. 13
Πλούσιον ε(ε ποικιλίαν έκλεκτών εθών τήε ίαχαροπλα- 

κήε καί δυνάμενον ν’ άνταποκριθή καί είς τάς ήλιο· δυ- 
σκολωτέραο άπαιτήσειε. Έκλκκτικότης ύλικών, πρόθυμος 
υπηρεσία ταχύτης περί +ήν έκτέλεσιν τών παραγγε 
λιών καί τιμαί λογικοί. Δοκιμάσατε διά νά πεισθήτε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΕΡΗΣ
’Ιατρός παθήσεως στόματος και όδόντων διπλω

ματούχος τής σχολής τών Παρισίων (Ecole Dentaire 

de Paris). Δέχεται έν τή Κλινική αύτοΰ οδός Φει- 
ό'ου άρ. 8α καθ’ έκάστην πλήν τής Κυριακής.

Ωραι έπισκέψεως 9 —1 2 π. μ, καί 3—6 μ.μ.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑθΠΝΙΙΧ
Μετεφέρθη είς τό έπί τής

όδοϋ Σταδίου νεότευκτον.
ιδιόκτητον μέγαρόν της



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΔΑΑάΟΣ—·—
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

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

Το κεφαλαιον καί οΐ τόκοι Τών ομολογιών πληρόνονται έν 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου έν τοϊς 
ΰποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

1
2
2
3
4

1]2 τοϊς 0]0 κατ' «ι
» 0]0 »

1]2 » 0]0 »
» 0]0 »
ν 0J0 »

διά κατ. 6 μηνών
» » 1 έτους
» » 2 έτών
Τ » 4 έτών
ν ι> 5 έτών

Αί ομολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ' εκλο
γήν τοϋ καταθέτου όνομαοτί ή ανώνυμοι.

ΓΚΑΤ &ΓΑΒΑΔΑΚΗΣ
Έ3 ΑΠΤ Jkl

Διαιίτ. τών οδών Σταδίου καί Νομισματοκοπείου

Το ραφεϊον τοϋτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή καί 
απαράμιλλος κομύότης, έξ ού καί ή καλλιτέρα πελα
τεία τών ’Αθηνών, τιμαί λογικαί προθυμία καί πολ
λή ευσυνειδησία έξ ού καί ή κατάκτησες όλων τών 
κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών.

θ’ ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ

Αίαιίτ. οδών Σταδίου καί Νομισματοκοπείου Δρ. ι

* ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΑΟΜΗΣΙΜίΙΝ Wli ΚΑΙ ΣΙΛΗΡΟΝ ΛΟΚΟΝ

ΠΕΤΡ· ΚΑΙ ΚΠΝΣΤ- Α· ΚΟΣΜΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ' ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 
Πλατεία Δημαρχείου Σταβ.Σιδηρ. Π.Π.Α,

‘Αριθμός Τηλεφώνου ’Αθηνών 250.— Πειραιώς 143.

ΤΙΧΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΣΥΝΑΓΠΝΙΕΜΟΥ

Μεγάλη αποθήκη «Ιιάηρών Γιοκών, xdi- 
μεντων, πλακών Μελέτης, Οωλήνων έν 
γένει,λεκανών αποχωρητηρίων,τούβλων, 
πλακών έκ τείι^ιέντον Μωσαϊκών, θηρα
ϊκής γής κτλ.

Έκτελοϋνται ταχέως παραγγελίαι οίουδήποτε πο
σού σιδηρών δοκών, Σιδηροδρόμων (Rails) Στηλών- 
Γεφυρών, Στεγών, χαλύβδινων Ουρών (ρολών) Σω, 
λήνων υδραγωγών 5 καί 15 ατμοσφαιρών καί σι- 
μέντων.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΙ ΓΡΛΦΕΙΟΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ ΣΟΥΚΑ

IZ^FYOEISr ΤΩ, 1880
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΘ- 10

Έκτελεΐ άγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει 
χρηματιστικάς έντολάς.

Εκτελεΐ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 
παντός Κράτους.

ΤΤα-ρεχεε ό^νεια, έπί ένεχύρω χρεωγράφων και λα
χειοφόρων ομολογιών.

Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας ομολογίας διά λαχ
νών ή εις τό άρτιον.

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά τής κλη- 

ρώσεως τοϋ άρτιου.
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας έπί τών κληρωθέντων 

αριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κράτους.

YMWOnWM
Σιδηρά! ράβδοι (rails) καινουργείς καί d’ 

occasion παντός βάρους καί ύψους (profil), σιδη- 
ραΐ καί ξύλινα-, τραβέρΟαΐ σιδηροδρόμου καί ά
παντα τά εξαρτήματα σιδηροστρώσεων.

Βαγόνια, (ϊαγονέττα, άτμάμαξαι, περι
στροφικά! πλάκες, διακλαδώσεις (κλειδιά) καί ά
παντα εν γίνει τά υλικά εργαλεία διά έγκατα- 
ιίτάοεις «ίιδηροδρόρων, έκμεταλλενόεις 
ρεταλλείων, λιμενικά και έν γένει δη
μόσια έργα.

Άποθηκαι έν Πειραιεϊ, οδός Κάστορας. — Γρα
φεΐον Γ. Ν. Σκαλιέρη, έν Άθήναις, Στοά Πεσματζό- 
γλου 19. Οί έχοντες όμοια ύλικά σιδηροδρόμου πρός 
πώλησιν άποταθήτωσαν εις τό αύτό Γραφεΐον.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝ TO’ I · AT POX 

HI ΟΔΟΣ ΣύΤΔκ.ΔΙΟΤ' ΚΙ

did τής υγιεινής τον στόματος καί τών όδόντων 
σώζετε ον μόνον τους όδόντας σας, αλλά προλαμβά
νετε απείρους νόσους τοϋ στόματος, τών όδόντων 
τών ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοϋ πεπτικού συστήμα
τος, πολλάκις δέ σώζετε καί τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώ μεν ενθέρμως τόν διακεκριμένου έπιστή- 
μονα όδοντοϊατρόν κ. Τ ί ’ I 1 Δ ~ΡΊΣΤΡΤΤ<Γ τοΰ 
όποιου αί τρεις σκευασίαι Έλιξήρια, Όδοντό- 
κονις καί ’Αδαμαντίνη είνε μοναδικοί είς τό 
είδός των.

Διά τοϋ Έλιξηρίον παύει ή οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος καί 
αποτελεσματική.
Πωλείται παρά τώ ίδίφ άντί 2 δρ. το ψιαλίδνον

όΐ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ- ύΐ

ΣΟΟΙΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά την 30 ’Απριλίου 1008

Ε ΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

- 
Η

Εις μεταλλικόν. . ... ............... .’ ...·...........     Δρ.
» τραπ. γραμμ. Ίονικής Τραπέζης.............................. .»
» κερματικά γραμμ- δίδραχμα κα: μονόδραχμα.........»

(’Αντίτιμ. μεταλ- Τρ. εις τό εξωτερικόν. 
Έξωτερ. λ)σμοί.) Προϊόν έκδοθέντος Έθνικ. δαν. εις χρ..

» ) Έλλ. Σιδ. 4 0)0 τοϋ 1902....................
Δάν. πρός τήν Έλλ- Κυ6. έπ’ άναγ. κυκλ. τραπ. γράμμ.

» » » διδράχμων και μονοδοάχμων. .
,Λ ν ,™ 8 . )Εις χρ. Δρ. 24,709,175.—

Ομολ. Εθνικ. δάνειων...........' » τρ. γρ.» 34,310,200 —

’Εθνικόν «Γεωργικόν Θεσσαλικόν» δάνειον
Έντοκα γραμμάτια Έλλ. Δημοσίου είς τραπ. γραμμάτια 
Προεξοφλήσεις.......................... .. . . . ................................. ....
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων............................... .................
Δάνεια και ανοικτοί λ)σμοί έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω έμπορευμάτων................................... ..
Δάνεια και ανοικτοί λ)σμοί έπι ύποθήκη............. ............  .
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιαά νομικά πρόσωπα. .. 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας......... ..................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας...............
Μετοχαί είς έγχωρίους έταιρίας............. ..................... ............
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης...........................................
Όμολ. λαχ. δαν. Έθν. Τρ.Έλλάδ. 2 1 ]2 ο)ο (είς τρ. γρ.) 
Τοκομερίδια έν γένει.......................... .........................................
Καταστήμ. Τραπ. καϊ κτήμ. έξ αναγκαστικών έκποιήσεων 
Απαιτήσεις έπισφαλεΐς., .........................................................
Έξ· έγκαταστ. (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμμ·) 
Διάφοροι λογαριασμοί.. . ................. ..
Λογαριασμοί τρίτων έν τώ έξωτερικφ.....................................
Λ)σμός έξαγορ. συμμ. Κυβερ. είς κέρδη έκ τραπ. γραμμ. 
Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπ. Ήπειροθεσσαλίας.. .. 
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου εις τραπ. γραμμάτια 
Διάφορα.........................................................................................

Αρ.
Π A.® IITIKOU

Μετοχικόν κεφαλαιον.................................................................
Άποθεματικά κεφάλαια.............................................................
Τραπεζ. γραμ. έν κυκλοφορία :

I διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως Δρ- 63,778,575.42
II » » » Τραπέζης » 53,110,862 ■ 18

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

ύ’·π· «ε-—·Τ
Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς χρυσόν.................................
Υπηρεσία εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια...........
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν............... ·............................
Καταθέσεις Δημοσ· έπί τόκω είς τραπεζ. γραμμάτια...........
Έντοκ. κατ. Δημ. είς χρ. διά τήν κατασκ. τοϋ Σ.Π.Δ.Σ.

» » » » τρ. γρ^τεα » » »
Καταθέσεις έντοκοι..................................... ..............................
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο Jo είς χρυσόν....................

» » » 2 1J2 ο)ο είς τρ. γραμ.
Υπηρεσία λαχειοφόρ. δανείου Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν.

» » » » 2 1J2 ο Jo είς τρ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτηρίου .......................................................
Διάφορα................................................................................ ..

Έ · Άθήναις *-ή 7ή ΜαΊσυ !°oc

30 'Απριλίου
1908

31 Μαρτίου
1908

3,061,443.11
204,485.-

1,278,914. — 
. 43,647,716.—

3,033,468.48
322,375.—

-1 1,073,836.—
1 45,099,589.92

4,025,683-83 4,548,170-83
63,778,575.42 63,778,575.42
10,500,000.— 10,500,000.—

53,019,375 — 59,019,375.—

1,000,000—
24,454.113.57 25,304,603.30
3,007,048.43 2,948,085.03

16,581,246.29 16,052,237-80
4,542,763.25 6,002,852.52

67,727.995.90 67,623,227.06
43,865,019.61 43,649,242.44
15,505,814.65 15,121,962.35
4.626,681.11 4,626,097.19
4,662,218.— 4,662,218.—
1,250,000.— 1,250,000.—

805,190.— 805,390—

8.840,359.— 8,850,519.05
2,979,217.60 2,9~1,732·13
1,478,218.7 1 1,474,686.37
1,552,943.80 2,637,210.07
3,465,072-67 1,766,134 05
1,290,240.— 1,290,240.—

800,000.— 800,000.—
200,000.— 200,000—

1.008,742.80 858,737.74
395,159,077.79 396,270,565.75

20,000,000— 20,000,000.—
13,500,000— 13,500,000.—

116,889,437.60 119,154,324.43

10,500,000— 10,500,000—
6,958,616.42 8,079,180.65

17,298,183.72 13,515,581.69
1.130,326.28 1,149,968-23

265,560.— 358,065.—

9,150,057.57 7,900,806.65
10,641-80 5,894-30

263,753.62 313,055.12
541,686.93 2,386,279.54

14,331,48 714,331.48
4,025,683-83 4,548,170.83

92,709.21 91,699.21
113,616,361-93 112,685,284.39
42,449,880.— 42,449,880.—
20,476,000.— 20,476,000—

1,385,066.— 1,677,632.—
203,492.50 230,430.—

10,772,217.89 10,757,818.58
5,615,071.01 5,776,163-65

395,159,077.79 396,270,565.75

C Διευθυντής τοϋ Λογιότηβίου
Π- A- KOYT2AAESH1
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eiz SAINT-ETIENNE

ΕΚΤΟΣ
SmrQHISWT

Εις τάς \ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΛΟΣ 
ΚΡΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
elt τήν εκΟεσιν 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 

1904 
ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ 

1905

ΕΚΤΟΣ 
ΣΤΝΑΓΑΝΙΣΜΟτ

Εις τάς 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΛΟΣ 
.ΚΡΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
είς τήν εκΟεσιν 

τον ΜΙΛΑΝΟΥ 
1906 

τον ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
1908

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Α' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1908 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΤΟ ΙΔΕΩΑΕ2 ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΚΑ

( ΔΙΗΓΗΜΑ)ΟΠΛΟΝ ΔΙΚΑΝΟΝ ΧΩΡΙΣ ΛΥΚΟΥΣ
ΠΤΌΊΝΤΟΤ^ΙΟΙΝΓ Μ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΟΠΑΟΠΟΙΓΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Μ

Τό ■ ΙΔΕΩΔΕΣ- δπλον τοΰ όποιου ή φήμη ε:νε 
παγκόσμια, εινε σήμερον γνωστόν εις τους χννηνοΰς 
τοΰ κόσμου όλου, ώς τό πλέον πρακτικόν, τό πλέον 
στερεόν, τό χαλλίτερον χατεσχευασμένον, τό πλέον 
χομψόν άπό όλα τα όπλα τοΰ νεωτέρου χυνηγίου.

Τό άνωτέοω ύπόδειγμα φέρει χάννας έχ χάλυβος

εις γραμματόσημα άποστέλλεται παντ'ι τώ αΐτοδντι ελεύθερος ταχυδρομικών 

τελών ό Γενικός Τιμοκατάλογος των ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΟΠΛΩΝ λ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ SAINT ~ ETIENNE (France). Τόμος 
I'200 σελίόων καί '20000 εικόνων, περιέχει μέγαν αριθμόν χρωματιστών 

περιγραφήν όλων τών νεωτέρων οπλών, ποδηλάτων, ειδών αλιείας, ταξειδίου,

ΑΝΤΙ 30 ί. IP.
Οντως υπέροχος έκ 
φύλλων και τήν
σπόρ, φωτογραφίας, ν.,'Ζ.Κ. a.~.L.

Οί δίδνοτες οίανδήπυτε παραγγελίαν κατ ευϋέΐαν είς τδ κατάστημα παρακαλοννται νά κάμνουν μνείαν κατα 
την παραγγελίαν τής "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ,,.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ" αναλαμβάνει ενάείας τήν ξκτελεσιν πάσης παραγ

γελίας.

• HERCULE» 3ια πυρίτιδα πυροξαλιχην χοι συνήθη καί 
ανταποχρίνεται είς τό γοΰστο τοΰ πλέον δυσχόλου χαΐ 
απαιτητικού χυνηγοΰ. Πληροί δέ όλας τας απαιτουμέ 
νας συνβήκας χαι θεωρείται τό αριστούργημα τής όπλο- 
ποιητιχής τέχνης.

Τιιιάτείι δέ δρ. χρ. 320

Άμαξα φέρουσα τούς έπιστρέφοντας νεό
νυμφους έσταμάτησε πρό της νεοτεύκτου και 
νεοβαφοϋς θύρας. Καί ακριβώς την αύτήν 
στιγμήν, ώς νά έπεριμένοντο μέ της στοργής 
τήν άνυπομονησίαν,έφάνησαν παράθυρα άνοι- 
γόμενα βιαίως, έπρόβαλαν ανήσυχοι κεφαλαί, 
και είς τήν θέαν τών ταξειδιωτών ήκούσθη- 
σαν ζωηρός χαράς έπιφωνήσεις, καί αμέσως 
αντήχησαν μέσα είς τό οπήτι κρότοι, τρεξή- 
ματα, παρεσύρθησαν καθίσματα, έγένετο φα
σαρία, κακό, καί τέλος έκεϊ έπί τής κομ
ψής κλίμακος, μέ τό κόκκινο χαλί, άντηλλά- 
γησαν πολλαπλά φιλήματα, ζωηροί ένηγκα- 
λισμοί, γέλωτες χαρωποί μέ τούς οποίους ή 
Μιμή καί ή μήτηρ της ύπεδέχοντο τό έπα- 
νακάμπτον έκ τοϋ διμήνου ταξειδίου του ζεύ
γος, τήν νύμφην καί τόν υιόν.

Τό βράδυ είς τό τραπέζι μέσα είς μίαν τρα
πεζαρίαν κομψήν καί κατά τό μάλλον καί ήτ- 
τον φιλόκαλον, μέ καινουργή έπιπλα καί μέ 
τόν άπαραίτητον άπλετον φωτισμόν,παρεκάθη- 
σαν αύτά τά ιέσσαρα άτομα - Έφαίνοντο καθώς 
ήσαν έκεϊ, μέσα είς ένα τόσον έπιδεικτικόν πε
ριβάλλον,έφαίνοντο οτι τούς ήνωνε μία καί ή 
αύτή στοργή έφαίνετο δτι δέν είχον άλλας σκέ
ψεις άφ’δτι έλεγον αφελές καί παιγνιώδες,έφαί
νοντο άκόμη δτι αύτό τό χαρωπό γέλοιο, αύτή 
ή διαρκής· εύθυμία ή έπικρατοΰσα τήν ώραν 

έκείνην έκεϊ, αύτή έδέσποζε καί είς τό πα
ρελθόν των, αύτή ήτο καί τοΰ μέλλοντος των 
τό μόνον έμβλημα.

♦ 
» *

Ή Μαρία ή χαριτωμένη νεόνυμφος, ή κάπως 
νευρική άλλά καί πολύ αποφασιστική, ή όλί- 
γον καπριτσιόζα άλλά καί πολύ εύφυής, μέ 
τά πρασινογάλανα μάτια της τά όποια έκρυ
πταν είς τό βάθος δλα αύτά, καί άφινον νά 
έπιπλέη μόνον τής εύφυΐας της ή λάμψις, ή 
Μαρία είχε λάβη τόν λόγον. Διηγείτο μετά 
χάριτος καί γρήγορα γρήγορα, δπως έσυνεί- 
θιζε πάντοτε νά όμιλη, δλα δσα είδε καί 
τής έκαμον έντυπωσιν κατά τό ταξείδιόν της. 
Ό Παύλος ό σύζυγός της, νέος καί αύτός 
είχε μορφήν έλκύουσαν καί ώραίαν, κάτωθεν 
τής οποίας δμως δέν έκρύπτετο καί τό άνάλο- 
γον περιεχόμενον. Τήν ώραν έκείνην μέσα εις 
τήν πολυτελή των τραπεζαρίαν, μέ τήν πλεο- 
νάζουσαν ύπηρεσίαν, έφαίνετο ώς άνθρω
πος ό όποιος άφοϋ άπαξ συνέλαβε τήν τύ
χην—ήτις τοϋ έξεπλήρωσεν δλους· τούς πό
θους του —ούδεμίαν διάθεσιν είχε νά τήν ά
φ ήθη. πλέον, καί είς τό έξής βέβαιος διά τό 
μέλλον ήτο αδιάφορος πρός δλα. Ή μήτηρ 
του μέ τήν φαιάν της κόμην, τούς πονηρούς 
όφθαλμούς, καί τά πικρόχολα χείλη, κατύίρ- 
θοινε νά πλανά έπ’ αύτοϋ τό γλυκύτερόν της 
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μειδίαμα, ένώ ή Μιμή, ή οποία ώμοίαζε κατα
πληκτικός τοΰ αδελφού της κατά τόν χαρα
κτήρα χωρϊς έν τούτοις νά τοΰ όμοιάζη καϊ 
είς τήν μορφήν—μέ έπιμελημένην ένδυμασίαν, 
μέ έπιδεικτικους τρόπους νεοπλούτου, και 
προσποιημένην εύγένειαν,ήρχιζε νά παρατηρή. 
ολίγον κατ’ όλίγον περιέργως την Μαρίαν και 
έφαίνετο είς· τό βάθος τών οφθαλμών της αύ- 
ξανομένη βραδέως μία λάμφις ζηλοτυπίας, 
ίσως μία λάμφις μίσους, την οποίαν τής- έ- 
προξένει Λ καλλονή, Λ χάρις και ή νεότης 
της νύμφης της.

Και δμως έφαίνοντο δλοι αμέριμνοι, καϊ εύ- 
τυχεΐς, και άγαπώμενοι, καϊ ιδίως ή Μιμή καϊ 
ή μήτηρ της, έγέλων έκ καρδίας, καϊ έντελώς 
προσηλωμένοι εις τάς διηγήσεις τής Μαρίας 
έθαύααζον, καϊ έπεκρότουν εις δτι έκείνη έλε 
γε, καϊ άκόμη έφαίνοντο δτι περιέβαλλον καϊ 
αί δύο τήν πλουσίαν νύμφην των, μέ τήν 
θερμοτέραν στοργήν, μέ τήν μεγαλειτέραν ά- 
φοσίωσιν.

— Αύτό τό γλύκισμα τό έκαμα μόνη μου 
δι’ έσέ παιδί μου, τής έλεγεν ή πενθερά της.

— Φάγε Μαρία μου, άπ’ αύτό, είνε γλυκύ 
σάν κ’ έσένα, έπανελάμβανεν ή άνδραδέλφη 
της, ι αϊ τοιουτοτρόπως ή μία μετά τήν άλλην 
ήγωνίζοντο ποία νά τής δείξη αγάπην, άφο- 
σίωσιν, καλωσύνην.

’Εκείνη τά έδέχετο δλα αύτά, εύγενώς, α
παθώς, καϊ βαθμηδόν άδιαφόρως, σχεδόν φυ- 
χρώς, διότι χωρϊς καϊ αύτή νά γνώριζα τήν 
αιτίαν, ήρχιζε νά τήν στενόχωρη τό γεροντι
κόν ποόσωπον τής πενθερΰς της καϊ ή ακα
νόνιστος μορφή τής άνδραδέλφης της, ένώ ό 
Παύλος άπαξ μόνον έκπλαγεϊς δι’ δλας αύτάς 
τάς περιποιήσεις έφιθύρισε καθ’ έαυτόν.

— Σάν καλά νομίζοι θά τά πάη ή Μαρία μέ 
τή ιιητέρα καϊ τή Μάρθα. . .

Ό Παύλος καϊ ή Μάρθα—διότι δέν είχε 
πολύ καιοόν ή Μιμή πού ήλλαξεν έπϊ τό 
χαϊδευτικόίτερον τό όνομά τ··ς — είχον άπομεί- 
νη πολύ ένωοϊς ορφανοί· Η μητέρα των τούς 
είχεν αναθρέφει μέ δλας τάς στερήσεις, πλήν 
ώς γυνή πεπειραμένη ήλπιζεν εις τό μέλλον. 
Ή κόρη της πολύ ταχέως άπεφοίτησε τού 
’Αρσάκειου διπλωματούχος — δίπλωμα τό ό
ποιον έπήρεν ούχϊ διά τής εύφυίας της, άλλ’ 
όπως συνήθως άποκτώνται τά διπλώματα— 
καϊ εύθύς άμέσως κατ’εύτυχή σύμπτωσιν ευρε 
θέσιν διδασκαλίσσης. Αύτό ύπήρξεν ή πρώτη 
άνακούφισις τής μη’-ρός της, καϊ ό άδελφός 

της διά τών μέσων έκείνων. ήδυνήθη νά έξα- 
κολουθήση τάς σπουδάς του, μέ όλιγωτέρας 
ύλικάς στενοχώριας καϊ νά έξασφαλίση καϊ 
αύτός τό δίπλωμα τού δικηγόρου.

Τώρα πλέον μητέρα καϊ κόρη είχον έξαρτή- 
σει δλας τάς έλπίδυς είς προσδοκωμένην 
προίκα τού Παύλου.

Κάθε βράδυ αΐ δύο των είς τήν πτωχικήν 
κατοικίαν των, άφού ή Μάρθα έδιόρθωνε με
ρικά τετράδια τών μαθητριών της, ή έμελέτα 
τό μάθημα, τό όποιον θά παρέδιδε τήν έπαύ- 
ριον έκάθηντο πλησίον άλλήλων καϊ ήρχιζον 
μίαν διαρκή φλυαρίαν έπαναλαμβάνουσαι 
πάντα τά ίδια, πάντα τά αύτά ιδεώδη καϊ 
τολμηρά όνειροπολήματά των.

"Αμα έπαιρνεν ό Παύλος τό δίπλωμά του 
θά έζήτη νά ύπανδρευθή. Ήτο νέος, καλοκα
μωμένος, εύφυής —ώς ένόμιζον — καϊ δέν θά 
έδυσκολεύετο νά έπιτύχα. Ό σκοπός δέ ήτο 
νά εύρη πρό πάντων μεγάλην προίκα. Εύθύς 
άμέσως ή Μάρθα θά έπαυε νά έξασκή τό 
έπάγγελμα τής διδασκαλίσσης, θά ένοικίαζον 
μεγαλοπρεπή οίκίαν θ’ άπελάμβανον τέλος 
καϊ αύται πάσαν δυνατήν εύμάρειαν καϊ τό 
σπουδαιότεροι’, δτι έκαμεν ή Μάρθα διά τόν 
Παύλον θά τής τό άνταπέδιδεν ήδη καϊ 
αύτός καϊ θά προσέφερεν ένα μέρος— ίσως τό 
μεγαλήτερον — τής περιουσίας του, δπως άπο- 
καταστήσα τήν αδελφήν του·

Καϊ ό Παύλος δταν τάς ήκουε πολλάκις, 
έμειδία καϊ ούδέν άρνούμενος τάς ένεθάρρυνεν 
είς τάς μεγάλας- ελπίδας των.

Καϊ διιως μίαν ήμέραν άπροσδοκήτοις είδον 
πραγματοποιούμενα δλα ταΰτα. Ο Παύλος 
καλοκαυ,ωμένος ώς ήτο δέν άργησε ν’ άγα- 
πηθή τρελλά άπό τήν Μαρίαν,πλουσίαν κόρην, 
ήτ ς νομίσασα δτι δέν δύναται πλέον νά ζήση 
άνευ αύτού, έπέμεινε καϊ κατοίρθοισε καϊ παρά 
τήν θέλησιν τού πατρός της,νά τόν νυμφευθή. 
Ό Παύλος συνεπώς έλαβεν είς χεϊρας μέγα 
ιιέρος τής προικός του, τό όποιον προήρχετο 
έκ κληρονομιάς τής πενθεράς του καϊ έπεχεί- 
οησεν άιιέσως τό σύνηθες τών νεονύμφων τα- 
ξείδιον. "Εφυγε δέ άφού πρώτον έξεπλήρωσεν 
ολας τάς έπιθυρίας καϊ απαιτήσεις τής μη- 
τρός του καϊ τής Μιμής, —δπως μετέβαλε 
τό δνοιιά της έκείνη—καϊ άφού ήμπόδισε τήν 
άδελώήν του νά δίδιι πλέον μαθήματα, καϊ 
τάς ένεκατέστησεν είς τήν κομφήν κατοι
κία*, πρός μεγάλην έκπληξιν καϊ άπορίαν 
τής συζύγου του. ,

Ή Μιμή καϊ ή ιιήτηρ της είδον τοιουτο- 

τροπως έκπληρούμενα τέι πρώτα όνειοά των 
και τώρα πλέον δέν έμενε άλλό τι παρά άπό 
τήν προίκα τής νύμφης νά δοθή τοιαύ
τη καϊ είς τήν Μιμή.

Αλλά τήν άρμονίαν μέ τήν όποιαν έπίστευεν 
ό Παύλος, πλανηθείς έκ τών περιποιήσεοιν 
τών πρωτοιν ημερών,δτι θά έζων ή μήτηρ του, 
ή Μαρία καϊ ή Μιμή, δέν τήν ήσθάνθη έπϊ 
πολύν καιρόν είς τό σ.πήτί του. Όλίγον βρα- 
δύτερον ήρχισαν οί άκροβολισμοϊ τών πρώτων 
έρίδων μεταξύ νύμφης, πενθεράς καϊ άνδρα 
δέλφης. Αΐ άφορμαϊ υπήρξαν πάντοτε έλάχι- 
στοι, ασήμαντοι έν άρχή άλλά ήμέραν μέ τήν 
ήμέραν ηνοίγη χάσμα μεταξύ τών τεσσάρων 
αύτών, χάσμα τού όποιου ούδεϊς ήννόει τό 
βάθος.

Ιδίως ή Μιμή ύφοιθεϊσα αίφνηδίως διά τού 
πλουτου τού αδελφού της, ώθουμένη άπό 
γελοίαν υπερηφάνειαν, έπεμβαίνουσα είς δλα 
καϊ υιμουμένη καθ όλα τήν Μαρίαν, προσπα
θούσα έπϊ πλέον νά πάρη τόν άέρά της καϊ 
έπιτηδευομένη συγχρόνως τόν τόνον καϊ τό 
ϋφος τής ομιλίας της, είχε καταντήσα ό κα
κός δαίμων τού σπητιού των. Καϊ μετ’όλίγον 
έφθασεν είς τό σημεϊον ώστε έαν ή πενθεοέι 
έδιδε μίαν διαταγήν είς τούς ύπηρέτας. έδιδε 
μίαν έναντίαν ή νύφη της, έάν είς τό τραπέζι 
έξέφερε μίαν ίδέαν ή Μαρία, ήτο έτοίιιη νά 
τήν άντικρούση ή Μιμή, πρός τήν όποιαν εύ
θύς ήρχετο συνεπίκουρος καϊ ή μήτηρ της, 
νομίζουσα δτι δι’ αύτοΰ τού τρόπου ήδύ
ναντο νά τήν έξουδετερώσουν καϊ νά τής οί· 
φουν τή «μύτη» δπως έλεγον μεταξύ των αί 
δύο διά τήν ύπερήφανον Μαρίαν.

Καϊ ό Παύλος μή προσέχων είς δλα αύτά, — 
άφού έβλεπεν έαυτόν πλέον έξησφαλισμένον 
— καϊ αδιαφορών διά τό ύπόκωφον μίσος, τό 
όποιον ύπέβοσκεν μεταξύ αύτών τών τριών 
γυναικών, έξ αφορμών έντελώς μηδαμινών, 
έξηκολούθει αμέριμνος νά διέρχεται τήν ζωήν, 
θέλων δέ ν’άναπληρώση τάς στερήσεις άς ύ- 
πέστη κατά τά παρελθόντα τής πενίας καϊ 
άσημότητος έτη,διεσκέδαζε τρώγων πίνων καϊ 
έξοδεύων αφειδώς.

Μετά τήν έναρξιν τού χειμώνος ή Μαρία 
συνηθισμένη πάντα νά δέχεται είς τό σπίτι 
τού πατέρα της, έκαμε τό αύτό καϊ είς τό ίδι- 
κόν της καϊ τάς έσπέρας έδέχετο ολίγους οι
κογενειακούς της φίλους καϊ γνωστούς τού 
συζύγου της. Ή Μιμή καϊ ή μήτηρ της φυ- 

σικώς παρίσταντο είς αύτάς τάς έσπερίδας. Ή 
Μιμή ίδίως μέ τάς τουαλέττας, τάς όποιας 
τής παρεϊχεν ό άδελφός της, δέν παρέλειπε 
νά έπιδεικνύεται έκεΐ. Κάθε άλλο ήτο παρά, 
εύμορφος, πλήν αί διαδόσεις τής αητρός της 
δτι ό Παύλος θά έπροίκιζε μέ καλήν προίκα 
τήν άδελφήν του, ήρκεσαν ώΰτε νά τήν περι- 
κυκλοίσουν οί γαμβροί θελγόμενοι όχι βεβαίως 
άπό τό ήκιστα ρόδινόν της στόμα καϊ τά άνευ 
τής έλαχίστης έκφράσεως μάτια της

Έσύχναζον έκεϊπολλοί.Πλήν έξ δλοιν αύτών 
ένας νέος,ύπάλληλος Τραπέζης,περισσότερον 
τήν έπλησίασε, τής έδειξε άφοσίωσιν ούτως 
ώστε προεκάλεσε τήν προσοχήν της καϊ κα- 
τώρθωσε νά έπιτύχη, ώστε ν’ άνταποκριθή 
καϊ αύτή είς παρόμοια αισθήματα. Ένα' βράδυ 
λοιπόν ένώ είς τό σαλόνι συνεζητούντο πολι
τικά, είς τά όποια ήρέσκετο ή Μαρία οπωσδή
ποτε, ή Μιμή άποσυρθεϊσα είς μίαν γοινίαν 
ευρε καιρόν νά συνομιλήσει μέ τόν τραπεζί
την της, δπως τόν άπεκάλει.

— Ήθελα πολύ νά σού όυ,ιλήσοι εί δυνα
τόν ιδιαιτέρως τής είπεν έκεϊνος.

— Ιδιαιτέρως; ήρώτησεν ή Μιμή έν προσ- 
ποιημένη σεμνοτυφία. ’Αλλά τϊ θά. μού πήτε 
λοιπόν.

— Τϊ θά σού πώ; άπήντησεν ό διαχυτικός 
ύπάλληλος- Θέλω νά σού έκμυστηοευθώ δτι 
έχιο μέσα είς τήν φυχήν μου. Καϊ άν μού έ- 
πιτρέφης νά συνοφίσω δλα αύτά είς μίαν φρά- 
σιν, ή φράσις αύτή θά είναι «σέ άγαπώ».*

— Μ’ άγαπάς ; . .
— Ναί, σέ άγαπώ καϊ δμως άλλοίμονον 

πρέπει νά απομακρυνθώ άπό πλησίον σου.
— Διατί ; Πώς ; Ν ’ άπομακρυνθής; Συγ- 

κεκινημένη ήροίτησεν ή Μιμή, ένώ ήνοιγεν 
είς- χαράν ή καρδιά της καϊ πρώτην φοράν, 
μεθυστικόν καϊ ονειρώδη κόσμον έβλεπε ζαλι
σμένη πρό αύτής.

— Μιμή ! έπανέλαβεν έκεϊνος σοβαρώς, άκου- 
σέ με. Σού είπα δτι σε άγαπώ, άλλά προτιμώ 
μυριάκις νά σέ στερηθώ παρά νά σε κατα
στήσω, έγώ, δυστυχή.

— Δυστυχή; . . .
— Ναί. Δέν είμαι πλούσιος. Κι’ έγώ φιλ- 

τάτη ήθελα θησαυρούς χρυσίου νά καταθέσοι 
είς τούς πόδας σου, ήθελα στέμμα βασιλίσ- 
σης εί δυνατόν νά βάλω έπϊ τής κεφαλής σου. 
Ήθελα καϊ τάς πλέον τρελλάς σου φαντα
σιοπληξίας νά ικανοποιήσω καϊ τούς πλέον 
μυχίους σου πόθους νά πραγματοποιώ. Άλλ’ 
άτυχώς έπαναλαμβάνω ; . .

— Τέλη ! τού άπήντησεν έκείνη, μέ άλη- 
θώς συγκεκινημένην τήν καρδίαν της, δέν 
θέλω θησαυρούς πλούτου καϊ χλιδής άφού 
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θά μου αρκά μόνη ή αγάπη σου. Άλλά μά 
λυπήσαι κατ τόσον. Έάν έσύ δέν είσαι πλού
σιος δέν είμαι καί έγώ πτωχή· Ο αδελφός 
μου έχει αρκετήν περιουσίαν ώστε νά προι
κίση τήν εύεργετήσασαν αύτόν αδελφήν του.

Πλήν ό Τέλης ώσάν νά μήν ήκουσε τούς 
λόγους αύτούς τής Μιμής έπανέλαβε μετ 
όλίγον θερμότερα.

— Άλλά τί μέ μέλει '· Τί μέ μέλει, διά 
τό χρήμα ; Οί θησαυροί τής αγάπης μου θ’ 
αναπληρώσουν τό παν. Έχω τόν μισθόν μου, 
αρκετόν σχετικώς, μέ αύτόν θά ζήσωμεν 
κάπως περιωρισμένοι, εύτυχεΐς δμως. Μοΰ 
έπιτρέπεις νά σέ ζητήσω άπό τόν άδελφόν 
σου ;

— Ναί, άπήντησεν,καί τό ναί αύτό έξελθόν, 
δειλόν καί τρομώδες άπό τά χείλη τής Μιμής 
έπεσφράγισε τήν άνέλπιστον εύτυχίαν της.

Τήν στιγμήν έκείνην ή Μαρία έγερθεϊσα νά 
προσφέρη τό τσάι έρριύεν ένα ειρωνικόν βλέμ
μα έπί τής τεταραγμένης Μιμής καί αδιάφο
ρος παρήλθεν άπομακρυνθεϊσα άπό τήν άν- 
δραδέλφην της.

Άφοΰ έφυγεν ό Τέλης, ή Μιμή έσπευσε ν’ 
άποσυρθή καί αύτή, άπομακρυνομένη δμως 
έκαμεν νεύμα είς τήν μητέρα της νά τήν άκο- 
λουθήση· Έβιάζετο νά τής μεταδόίσιΐ τήν 
εύτυχίαν της· Μετ’ όλιγον ή μητέρα της τήν 
ευρεν είς τό δωμάτιόν της καί ή Μιμή μόλις 
τήν είδεν έσπευσε νά ριφθή είς τάς άγκάλας 
της λεγουσα :

— Μητέρα μου, άκου τί θά σοΰ 'πώ. Ό 
Τέλης μοΰ έξεμυστηρεύθη άνεπιφυλάκτως, 
δτι μέ αγαπά καί δτι θά μέ ζητήση άπό τόν 
Παύλο. Είμαι εύτυχής, άλλά. . .

— Άλλά τί Μιμή μου ;. . ..
— Ό Τέλης μητέρα δέν είνε πλούσιος. Ε

κείνος άδιαφορεΐ, έγώ δμως δέν έννοώ, ά<ί>οϋ 
μάλιστα ό Παύλος έχει τόσην περιουσίαν. . .

— Θά σε προίκιση. Αύτό Μάρθα μου δέν 
θέλει έρώτημα. Αύριο τό πρωί θά τού μιλήσω 
διά νά ξεύρωμεν καί ώρισμένως τί προίκα θά 
σοΰ δώσιι.

— Μά ή Μαρία μητέρα ;
— Αύτή ; Καί δέ μού λές ποιος θά τήν ρω- 

τήση ;
— Είναι χρήματά της δμως καί «ίμπορεΐ. .
— Έννοια σου καί ό Παύλος δέν θά τής 

δώση λογαριασμό. Όταν δέ τό μάθη φαντά
ζομαι τήν ταραχήν της. Άλλ’ αύτό είνε άδιά- 
φορο, ή νά σοΰ πώ καλήτερα, είναι εύχάριστο, 

διότι δσο περισσότερο στενοχωρηθή έκείνη 
τόση χαρά θά πάρω έγώ....

— Έάν έβλεπες, μητέρα, μέ τί βλέμμα μέ 
έκύτταζεν άπόφε τήν ώρα ποΰ έμιλούσαμε μέ 
τόν Τέλη θά έφριττες. Είνε πολύ φθονερά-

— Ναί παιδί μου, πολύ φθονερή καί ζη
λιάρα, ζηλεύει γιατί ν’ άγαπηθή καί άλλη 
δπως καί αύτή.

Οταν ή Μιμή έμεινε μόνη,μέ ένα αίσθημα 
δειλίας έπί,ησίασεν είς τόν καθρέπτην της.

Ήθελε νά ίδή τί τής ευρε τέλος ό Τέλης 
καί τήν ήγάπησε καί έφοβεϊτο τήν άπογοή- 
τευσιν ήτις έπικολόύθει πάντα, πάσαν πρό 
τοϋ καθρέπτου δοκιμήν. Άλλ* ώς νά ήθέλησε 
μία δύναμις άνωτέρα νά αίσθανθή δια. μιας 
δλην τήν εύτυχίαν θεωρούσα προσεκτικώς είς 
τόν καθρέπτην της διά πρύίτην φοράν ευρεν 
έαυτήν ώραίαν. Τής έφάνησαν λάμποντες 
οί όφθαλμοί της, τής έφάνησαν έρυθρά τά 
χείλη της, τής έφάνη ρόδινον τό πρόσωπον 
της, άβρόν καί άδολον τό μειδίαμά της καί 
κομφόν τό σώμά της. Όταν μετ’ όλίγον έρ- 
ρίφθη έπί τής κλίνης της, δέν άργησε νά 
κοιμηθή καί πρώτην φοράν έπί τής ζωής της 
ό ύπνος τής έφ'ίνη γλυκύς, άφοΰ καί μέσω 
αύτού ήσθάνετο τήν χαράν δτι ήγαπήθη, τήν 
συναίσθησιν δτι ήτο ώραία, καί τόν θρίαμβον 
δτι έκδικεϊται τήν νύμφην της.

Τό πρωί ή μητέρα της—ή Μιμή αργούσε 
πάντα νά σηκωθή—είς μίαν στιγμήν κατά 
τήν όποίαν άπουσίαζεν έκ τής τραπεζαρίας 
ή Μαρία, έπλησίασε τόν υιόν της λέγουσα-

— Παΰλέ μου, ξεύρεις τόν Τέλην αύτόν 
τόν καλόν νέον μέ διακεκριμένην είς τήν τρά 
πεζαν θέσιν

— Ναί τόν ξεύρω πολύ καλά.
— Έ! αύτός παιδί μου, ζητεί τήν Μιμή μας.
— Άς τήν πάρη . . .
— Ναί. άλλά ξεύρεις, ή φιλοτιμία μας δέν 

μάς έπιτρέπει νά τήν δώσωμεν χωρίς προίκα. 
’Εσύ είσαι πλούσιος, πρέπει παιδί μου νά 
προικίσης γενναίως τήν άδεφήν σου

—Ώστε τήν προϊκά της θέλει αύτός ό 
κύριος.

— Όχι, παιδί μου, όχι τήν αγαπά.
— Καλέ δέ βαρυέσαι.Ότι ήμπορέσοι θά τοΰ 

δώσω βεβαίως άφοΰ πρέπει νά πάρη προίκα. 
Άλλά τί τά θέλεις, δλοι όμοιάζομεν. Μήπως 
έγώ έπήρα άπό άλλο τι τήν γυναϊκά μου; Τόν 
παρά της καί τίποτε άλλο Άγάπαις κολοκύ
θια. . . .

Διεκόπη. Τό συνεχόμενον πρός τό γρα- 
φεϊον τής συζύγου του παραπέτασμα είχε 
βιαίως άνεγερθή καί ή Μαρία ωχρά άλλά αξιο
πρεπής έστάθη πρό αύτοΰ. Έπί στιγμήν τόν 
έκύτταξε σιγώσα μέ βλέμμα ύφίστης περιφρο- 
νήσεως καί είπε.

— Σέ συγχαίρω θερμώς διά τήν είλικρίνειάν 
σου.

Ό Παύλος άπέμεινεν έκπληκτος ένώ ή 
μήτηρ του χαιρεκάκο^ς μειδιώσα έθεώρει τήν 
νύμφη της.

Μέ έπήρες λοιπόν διά τήν προϊκά μου; Διά 
τήν προϊκά μου;Έτσι έ !!! Διά νά έχη νάσπά
ταλά ό κύριος, νά διατηρή μές στό σπίτι μου 
αδελφήν καί μητέρα χωρίς νά δίδη ποτέ λογα
ριασμό καί νά έρωτά είς τίποτε τήν γυναϊκά 
του·...

— Είνε πολύ ανόητοι οί άνδρες έκεϊνοι οί 
όποιοι δίδουν λογαριασμό στάς γυναϊκάς των, 
είπεν αύθαδώς μειδιώσα ή μήτηρ τοϋ Παύλου.

— Ναί, άλλά δταν έχουν χρήματα δικά 
των διά νά σ.παταλήσουν καί νά κάμουν τά 
γοΰστά των καί όχι μέ τής γυναικός των τήν 
περιουσίαν νά ύπόσχωνται προίκας άπήντη
σεν, έκείνη.

— Αύτό είνε δικαίωμά μου καί δέν έχω νά 
δώσω λογαριασμόν είς κανένα άπήντησεν ό 
Παύλος, ένθαρρυνθείς άπό τής μητρός του 
τήν στάοιν.

— Δικα’ΰΐμά σου ....
— Καί βέβαια δικαίωμά του καί καθήκον 

του, διέκοφεν ή μήτηρ τοΰ Παύλου, διότι οί 
καλοί άδελφοί θυσιάζονται πάντοτε διά τάς 
άδελφάς των....

— Οί καλοί άδελφοί θυσιάζονται διά τάς 
άδελφάς των, έξηκολούθησεν είρωνικώς ή 
Μαρία, τότε οί καλοί σύζυγοι, τί κάμουν διά 
τάς συζύγους των ; Καί στραφεϊσα μέ τό 
ύπερήφανον ύφος της πρός τήν σύζυγόν του 
έξηκολούθησε.

— Σέ έπήρα πτωχόν διότι σέ ήγάπησα καί 
ένόμισα δτι καί σύ τήν αύτήν αγάπην μού άντα- 
πέδιδες. Τόσον δέ σέ ήγάπησα ώστε δέν έδί- 
στασα νά δηλητηριάσω καί αύτήν τήν θερμήν 
στοργήν τόν πατέρα μου, νά άντιστρατευθώ 
εις τούς πόθους του καί τά αίσθήματά του, 
δπως δέν θά έδίσταζα καί αύτήν τήν ζωήν μου 
νά διακινδυνεύσω διά νά σέ αποκτήσω. Πρό 
ολίγου καιρού δμως ήρχισα νά βλέπω δτι ήτο 

πολύ διαφορετικόν τό ιδανικόν τό όποιον 
έπλασε δι ’έσέ ή καρδία μου-Καί άν διετήρόυν 
άκόμη κάποια ίχνη άγάπης, οί λόγοι τούς 
όποιους πρό ολίγου έξέφερες έξηφάνισαν καί 
αύτά άπό τής φυχής μου τό βάθος. Αύτήν 
τήν στιγμήν θραύεται τό παν μεταξύ μας. 
Δέν σέ αγαπώ καί έντρέπομαι,δτι σέ ήγάπησα 
ποτέ- Διότι είσαι άνίκανος νά αίσθανθΰς, 
είσαι άνίκανος νά σκεφθης, άνίκανος νά 
δημιουργήσης μίαν σκέφιν, ή να δείξης εύγενή 
χαρακτήρα. Είμαι εύτυχής, δτι τήν ώραν 
αύτήν θραύω δεσμά ταπεινά,δεσμά μισητά τά 
όποια όλίγον έλειφε νά παρασύρουν καί έμένα 
εις τό έπίπεδον είς τό όποιον έσυνείθισες νά 
ζης σύ, ή μητέρα σου καί ή αδελφή σου. 
Όσον άφορά διά. τά άλλα έτοιμάσου,νά δώσης 
λόγον είς τόν πατέρα μου, είς τόν όποιον 
θά καταφύγω, καί τόν δικηγόρον μου...

Καί είποΰσα τούς λόγους αύτούς Υπερή
φανος έξήλθε τού δωματίου χωρίς νά ρίφη 
βλέμμα πρός αύτούς καί βιαστική άνήλθεν είς 
ένα άμάξι καί διηυθύνθη στό σπίτι τού πα- 
τρός της.

Έκπληκτοι, άφωνοι, ό Παύλος καί ή μη
τέρα του θεωρούντες ώς ζαλισμένοι άλλήλους 
ούδέ καν προσεπάθησαν νά τήν κρατήσουν.

Μετ’ ολίγους μήνας ή Μιμή έπαναλαμβά- 
νει τάς παραδόσεις της καί κατοικούν καί 
πάλιν, ή μητέρα της και αύτή, εις τό πρώτο 
μικρό τους σπίτι.Τά όνειρά των έπί τοΰ καλο- 
καμοιμένου Παύλου ήσαν τώρα πλέον, ποΛύ, 
πολύ δειλά, αί έλπίδες των πολύ μετρημένοι. 
Ή Μιμή, στεγνή, δύσπιστος, μελαγχολική μέ 
δύο άκοίμητα μίση είς τήν καρδίαν της, τό 
έν πρός τόν Τέλην καί τό έτερον πρός- τήν 
Μαρίαν,δίδει μ ■ θάματα, αναπτύσσει τρυφεράς 
καρδίας, διαπλάττει φυχάς, καί θέτει τάς 
πρώτας βάσεις τής πρός τόν πλησίον άγά
πης.... Αί μικραί μαθ ήτριαί της φυσικώς δέν
τήν άγαπούν, καί κάποτε κάποτε έκπληκτοι 
τήν ακούουν νά φιθυρίζη και κατ’ αύτάς 
άκόμη τάς ώρας τών παραδόσεών της.

— Άχ Θεέ μου, τί άνειλικρινεϊς ποΰ είνε 
οί άνδρες. . .

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Η ΕΛΛΗΝΙΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

Οί τοϋ Προίτου καί τά Μυκηναΐα πυργώσαντες 
”ε'Χ'ή’ ®Τ|ν® άποθαυμάζουσιν οί αιώνες, έν τή τει- 
χόοόμία τούτων ριέτεχείρίοθησαν πελωρίους, άϊέ- 
Sfeus κόίι πολυγωνικούς ογκολίθους, άρυόσαντες 
ΤουΤούς Λρδδφέρως Κδίί πΟρέυ^αλόντες ενιαχού 
χαρίν τής (σόσταδμίας χέίρδπληθέΐε μόνον κρο
κάλας, καί εγώ σήυερόν,πρόκέψένου περί τής Έλ- 
ληνίδος γεωργού, άντί νά συγκομίσω ύγκολίδους 
Κδί χίίροπληθεΐς κροκάλας προς πύργωσιν ταύτης 
δΰμφδρώ όχι Οπτόπλινθους η .ήλϊοπλίνθους, άλλά 
μονόν πηλόν, καταλείπων τά τσαρούχια μου γιά 
νά μή γλύστρήδω, καί άγνοών τήν χρήοιν τών πη- 
λόοάτίοών.·

Προκειμένου περί πνέύμ5τίκής πυργοποι'ίας διά 
τήν Ελλήνίδά γέώργόν ομολογώ; ίτΐ τδ ζήτημα 
οεν εινε διά τί δόντια μου,·—-άλλοι έχουν 
δόντια κ α ί ζ ε ά ό κ af λ 14 ό u ν,· καί Τούτο κη- 
ρυσσων,· προσθέτω,■ οτι1 τον ίσκίό (/Ού τδν βλέπω 
μόνον κατά τήν μεσημβρίαν,· χωρίς- νά δύναμαι νά 
μίμήθώ τούς βλέποντας το μπόι τους κατά τήν 
άνάτόλ'^ν ή τήν δύάΐ'ν τού ήλιου,· καί Πράττω 
τούτο, όιόΐί δέν βυνέΐθίζω νά σκιαμαχώ. Συγκο
μίζω επομένως πηλόν ίίς τάς Οτήλαί τής «Ελλη
νικής Έπιθεωρήσεως», άφοϋ Κ5'ί ΤΟυ πηλού γίνε
ται μετά σπατάλης χρήσις εϊς τήν σύγχρονον τει
χοδομίαν. Μέ ενδιαφέρει κατ’ ουσίαν ή Έλληνίς 
γεωργός καί ή άοτή τών πολυπληθών ή μικρΟΠο- 
λέων,· καί ίχι ή Έλληνίς τού φούτ-μπόλ, τού λόν- 
τέννυς, Τής ΆρτέμιΒος καί τοϋ κηνυγίου τής 
αλεπούς, τού κρικεί, ΤΟν .Τρανσπαράν, τών έίώμων 
αμφιέσεων, τής θηρευούσήί Βάφνας Όλυμπιονί- 
κου, τής άλιευούσης εις τάς εύίργετικάς άγοράς 
καί τών ψαινοκνημίδων τού πά ντε κάτρ. διότι ή 
τοιαύτη Ελληνίς ψαρεύει ’στα θολά κανένα Πεν- 
τακοσίομεδίμ'νόν όμογενή κύριον Λαχανόπουλον 
ή Κρεμμυδιάδην.

Γνωρίζω πόσον όλεθρίώς επιδρά έπί τής έθνι
κής ζωής ή τοιαύτη Έλληνίς, ΒΓ ό καί αμύνομαι 
ύπέρ τής Έλληνίδος γεωργού, τής χειμώνος καί 
θέρους έχομένης τής άζίνης, τοΰ άροτρου, καί έ- 
πικουρούσης τώ συζύγω ή τοΐς τέκνοις καί άδελ- 
φοΐς διά τής συμμετοχής είς τό σύνολον τών ά- 
γρασχολιών τούτου, τής γαλουχούσης τά ίδια τέ
κνα, τής διαρκώς νηφούσης, τής ιστόν τ’ ηλακά
την έπισταμένης, τής Έλληνίδος τής ούχί σπα- 
νίως καθήκοντα ύποζυγίου έκπληρούσης, τής νύ- 
κτωρ καί μεθ’ ημέραν έν στοργή γρηγορούσης διά 
τά μέλη τής οικογένειας, τής Έλληνίδος τής αϊ- 
δήμονος καί σεμνής ώς κόρης, Πηνελόπης ώς συ
ζύγου, ’Αντιγόνης ώς αδελφής ή κόρης, τής πρός 
τό θειον εύσεβεστάτης, τής Έλληνίδος τής άγ- 
λαϊζούσης τόν ίδιον οίκον καί διαπλαττούσης τούς 
πολίτας τού μέλλοντος καί παράγοντος γεωργι
κής δυνάμεως.

; έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις, 
Γοιαύτης έν τή Μέση καί άνω- 
ιπεν,είς τούς κατ’ όνομα μόνον 

ίες. Κύριοι 'Τ' 
τά σχολεία, ϊνα μορφω- 

; ούτως έχει 
Πολιτείας, άλλ’

Τοιαύτη είναι ή ήλιοκαής καί τυλώδεις έχουσα 
~άς χεΐρας Έλληνίς γεωργός, καί ύπέρ ταύτη,ί 
βάλλω κραυγήν πόνου και οδύνης, ποθών νά ίδω- 
ταύτην οίκοι μάλλον καί ύπό θολίαν ή κατ’ άγ
ιους έργαζομένην, μή έχουσαν τάς χεΐρας τυλώ
δεις,· τών τέκνων καί τού οίκου έπιμελουμένην 
καί πλείονα προσπορίςουσαν διά τής έν οίκω έρ
γασίας, διαπλάττουσαν δέ έθνικώς καί έλληνο- 
ίΤρ^πώς τούς γονείς καί τάς μητέρας τού μέλ
λοντος.

Ύπό τοιούτον κατ’ έμέ πρόγραμμα έδει νά έρ- 
γασθή ή Πολιτεία διά τήνΈλληνίδα, άλλά καί έάν 
διέρρευσε πλήρης χοετία άπό τής Ελληνικής 
Παλιγγενεσίας ή Πολιτεία άντί άληθούς καί φι
λόστοργου μητρός μετετράπη, έάν όχι είς Μή
δειαν, βεβαίως είς άρτίαν μητρυιάν. Δυνατόν νά 
αντιταχθή μοι οτι ή Πολιτεία διά τής ’υποχρεω
τικής έκπαιδεύσεως έν τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις, 
τής προαιρετικής τοιαύτης έν τή Μέση καί άνω- 
τάτη έκπαιδεύσει -Τ—*’*-?- —---- ’ ί-------- ..ι-----
έλευθέρους και πράγματι ραγιάδες. Κύριοι Έλ
ληνες προστρέζατε είς τά σχολεία, ϊ· - ■ 
θήτε πνευματικώς· ώμολογουμένως ούτω 
κατά τύπους ή πρόνοια (!) τή, 
ούχ ούτως καί έν τή πραγματικότητι, διότι ή μη
τρυιά. μένει πάντοτε μητρυιά διά τά έϊ άλλου 
γάμου τέκνα τού συζύγου καί μήτηρ μόνον διά 
τά ίδια. Καί δέν άρκεΐ ότι ή Πολιτεία έδειέεν 
άρτίαν άστοργίαν διά τήν καθόλου γεωργικήν χει- 
ραγωγίαν, τήν πολλαχώς χειμαζομένην καί προ- 
σοχθίζουσαν είς τας συμπληγάδας τής γεωργικής 
άμαθίας, άλλ’ έπιπροσθέτως, άν καί άνανήψασα 
πρός άρσιν ταύτης, έπεδίωςε διά τής εισαγωγής 
έν τώ Διδαδκαλείω καί τοΐς δημοτικοΐς σχολείοις 
τού μαθήματος τής πρακτικής Γεωργίας και δεν
δροκομίας νομοθετικώς έπιβαλοΰσα τούτο (άρθρον 
2 έδαφ. g ΧΘ . καί άρθρον 2 τού ΒΤΜΘ'. νό
μων) οπότε καί πάλιν αί ρηταί διατάζεις τών νόμων 
έκοιμήθησαν τόν ναρκούντα βαρούχειον,διότι παρ’ 
ήμΐν, οί νόμοι αναστέλλονται, διαστέλλονται καί 
συστέλλονται κατά τινα Νομάρχην, κατ’ έμέ δέ 
στρεολούνται,στραγγαλίζονται, καί έμποτιζόμενοι 
διά τών εισπνοών τάς όποιας παρέχει τό νηπεν
θές ομηρικόν Μώλυ, τό καθ’ημάς χασίς, ’/ασκούν
ται, καί ούτως αί διατάζεις τών άνωτέρω νόμων, 
ειδον μέν τό φώς διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
όερνήσεως, άλλ’ ώς θνησιγινεΐς, ύπό τής Μη
τρυιάς Πολιτείας, δέν έκρίθη πρέπον νά ταρά- 
ζωσι τήν ηχώ τού Διδασκαλείου καί τού Αρσά
κειου— συνεπώς δέ καί τών δημοτικών Σχο
λείων.

Εάν δέν άποτολμώ νά ψέξω τήν Πολιτείαν έπί 
τή άστοργία της πρός τήν καθόλου Γεωργίαν, 
καί τήν μή έφαρμογήν τών νόμων ούτε μετά τρι
άκοντα έτη άπό τής έπιψηφίσεως, τούτο πράττω 
διότι άφεύκτως θά άκούσω τό τού μύθου «Αιθί
οπα σμέχεις» ούχ ήττον δμως ψέγω δΓ δλης 
μου τής δυνάμεως τό Διοικητικόν Συμβούλων τού 
’Αρσάκειου—Διδασκαλείου τών θηλέων, ιδρύμα
τος αύθυπάρκτου καί αύτοσυντηρήτου, όφείλον- 
τος δέ ώς τοιούτου νά τηρή τούς νόμους τού 
Κράτους καί όπόταν τούτο όλιγώρως έχει περί 

αύτών. Καί δμως το Διοικητικόν Συμβούλων τού 
’Αρσάκειου έν άμίλλη άναλγησίας προς τήν Πο
λιτείαν έπροτίμησε νά ϊσταται, είς ό καί αύτη 
επίπεδον.

Έκτελεΐ τήν άποστολήν του! άρκεΐ κατ’ έ
τος οτι μέ τά τρία παραρτήματα αύτοΰ ζεφουρ- 
νίζει όχι ώς ποτέ τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον 
Τούβλα, άλλά διακοσίας πλαγγόνας, αϊτινες δια- 
σπειρόμεναι είς πάσαν Έλληνίδα χώραν, ώς 
πολλά καί περί πολλών, διδαχθεΐσαι, θά διδάζωσι 
Σουϊδικήν γυμναστικήν, άναπτερώσεις έπί διζύ- 
γου, προσραφήν ποικιλίας τριχάπτων είς τά Σεμι- 
ζέτ φουλάρια, πλισέδες ρούπια καί κανονίκια, τό 
Κρίκετ, τήνχρήσιν τού Φασαμέν καί Μονόκλ, καί 
... καί... καί...

Δυνατόν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού ’Αρ
σάκειου νά ποθή έκάστην Έλληνίδα, Σαφπώ, 
Κόρινναν ή Ύπατίαν, καί οίκτείρω τούς τοιού- 
τους πόθους έάν ύπάρχωσι, διότι ή πείρα τών 
αιώνων δέν συνηγορεί ύπέρ τού δυνατού τούτων, 
άλλ’ έννοώ οτι αί Έλληνίδες κατά τά 9)10 θ® 
μένωσιν άληθεΐς έλληνίδες Γεωργοί, καί *ώς τοι
αύτας προσήκον είνε πρός τή πνευματική μορφώ
σει νά χειραγωγήσωμεν καί νά μυήσωμεν είς τήν 
στοιχειώδη πρακτικήν Γεωργίαν, διότι ή τοιαύτη 
μύησις έζυψοΐ τήν γυναίκα, ήτις είνε πρωτεύων 
παράγων έν τή γεωργία καί προσαυξάνει κατά 
πολλάς δεκάδας έκατομμυρίων δραχμών τήν έτη
σίαν παραγωγικήν έθνικήν ζωήν.

Προκειμένου περί τής Έλληνίδος Γεωργού, 
αύτη δύναται, έρωτωμένη περί προοδευτικής γε
ωργίας, νά άπαντήση δ,τι καί οί μαθηταί Ίωάν- 
νου τού Προδρόμου έρωτηθέντες παρά τίνος τών 
’Αποστόλων έάν έλαβον πνεύμα άγιον καί άπαν- 
τήσαντες ότι ούτε ήκούσαμεν άν ύπάρχη τοιοϋτον 
διότι ή Έλληνίς Γεωργός άγνοεΐ τί έστί Σηρο
τροφία, ’Ορνιθοτροφία, Μελισσοκομία καί Δενδρο
κομία,έάν δέ ποτέ άποφασίση νά ένασχοληθή φερ 
είπεΐν είς τήν Σηροτροφίαν θά μιμηθή τούς είς τά 
Ασκληπιεία προστρέχοντας, ένθα άλλοι όμοιοπα- 

έρωτώντες καί έρωτώμενοι ύπεδεί- 
θεραπείαν, δΓ ήν κατά τό πλεΐστον 

έπαρκέσας καί ό μ. ’Ασκληπιός, διό'τι 
:■ ό πρώτος Κομπογιαννίτης.

u-τέρω ότι χειραγωγουμένης καί Γεωρ- 
Ελληνίδος Γεωργού είναι βέβαια ή έ- 

ς τού ’Εθνικού πλούτου κατά 
έκατομμυρίων καί πιθανόν νά 

τινα έκ τοΰ άφανοϋς βάλλοντα 
κεραυνούς του κατά τής γεωργικής άμαθίας 
δΓ ό καί θά έπανέλθω μέ τ ’

r έ ζ ε ρ ά τ ά 
— 3ο ώά-χηνός

κνυον πάσαν 
δέν φαίνεται 
καί ούτος ήτι 

Είπον άνω·
γικώς τής Ί 
τησία προσαύξησε 
πολλάς δεκάδας 
ευρώ μωρόσοφον ■ 
τούς ι
μου, δΓ ό καί θά έπανέλθω μέ τό Γιαβάς—Για- 
βάς, όχι πλέον συμφορών πηλόν καί μ ε 
χέρια άλλά προσκομίζων καί 20-
τής Τουλούζης, τά όποια είτε γερά είτε 
κλούβια,—τό δεύτερον πιθανώτερον, — θά χρησι
μοποιήσω ώς έπαθλον πρός βράβευσιν μιάς ή πλειό- 
νων κεφαλών.

Ξνλόκαοτρον
Π· ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙ ΜΟΪΣΙΚΙΙΣ, ΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

(ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ)

( Συνέχεια )

"Αν δέ την σήμερον, μετά τάς νεωτέρας προόδους 
τής πολεμικής τέχνης, ή έπίδρασις τής στρατιωτικής 
μουσικής είνε μάλλον περιωρισμένη ή άλλοτε έπί τής 
φυσικής άναπτΰςεως τών στρατιωτών, είνε ούχ’ ήτ
τον άναμφίλεκτον οτι αύτη επιδρά ούσιωδώς έπί τής 
ηθικής αύτών άναπτύξεως.

Είνε δέ γνωστόν άλλως τε, καί ύπ ’ οΰδενός τήν 
σήμερον άμφισβητεϊται, οτι έν τώ στρατώ αί σωματι- 
και άσκήσεις πρέπει νά συνδυάζωνται μετά τής πνευ
ματικής άναπτύξεως, καταρτιζομένων σχολείων πρός 
εκμάθησιν γραμμάτων, μουσικής καί άλλων πνευμα
τικών επασχολήσεων. Διότι εργον τοΰ στρατού τής 
σήμερον εινε, ού μόνον νά καταστήση τούς άνδρας, οδς 
προς αύτον άποστέλλει ή πολιτεία, μαχίμους καί 
ικανούς προς άμυναν τής χώρας, καί πρός τό μεγα- 
λειον αύτής, άλλά καί νά έμπνεύση αύτοΐς διά τής 
άναπτύξεως καί τής πειθαρχίας τό πρός τούς νόμους 
σέβας, νά διαμόρφωση τό σώμα αύτών, ν’ άναπτύξη 
τάς διανοητικάς δυνάμεις καί νά καταστή αύτός ού
τος σχολεΐον πολιτισμού καί ηθικής διαπλάσεως, 
τούθ’ οπερ κατορθούται έν μέρει καί διά τής μουσι
κής. Τόν νέον στρατιώτην, δν παρέλαβεν έν τοΐς κόλ- 
ποις αύτού δ στρατός οφείλει ν ’ άποστείλλη όπίσω 
είς τήν κοινωνίαν κρείττονα καί χρηστότερον.

Κατά τόν σοφόν Κοραήν ή μουσική διά πάντας 
τούς νέους είνε τό ίσχυρότερον μέσον πολιτισμού, διά 
ταύτης συνειθίζουσι νά κανονίζωσι τόν βίον των, νά 
έργάζωνται μέ ησυχίαν καί νά κατευνάζωσι τάς όρ- 
αάς των αυτή έμπνέει ύψηλάς έννοιας, έςημερώνει 
τά πάθη, μαλακύνει τήν σκληρότητα τής φύσεως έ
κείνων έκ τών παίδων, άπερ μάλιστα έχουσι κακάς έ
ξεις. Τούτου ένεκεν ό Κοραής συμβουλεύει νά μανθά- 
νωσι καί έν τοΐς χωρίοις οίον δήποτε έγχώριόν μουσι
κόν όονανον, (οίον, λύραν, πουζούκι, ταμπουρΧν, φλο
γέραν κλπ).

Τά εύάρεστα ταύτα άποτελέσματα τής μουσικής 
έπί τού άνθοώπου προέρχονται ού μόνον διά τής ορ
γανικής μουσικής, άλλά καί διά τής φωνητικής τοι
αύτης, ήτοι τών φσμάτα)?, περί ιόν έν τώ επομένω φύλ- 
λω θέλομεν διαλάβει.

Είς τήν έπίδεασιν τής μουσικής δ Πολύβιος (Β. 4) 
αποδίδει τά καλά ήθη καί τά εύγενή αισθήματα
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τών παλ.αι ’Αρκάδων, οίτινες διεκοίνοντο διά τήν 
ευνομίαν, την χρηστότητα ■ τών ηθών καί τήν φιλαν
θρωπίαν αυτών, και οίτινες άπεστρέφοντο πασαν κα
κίαν. 'Η έκμάθησις της μουσικής παρά τοϊς Άοκασιν 
ήτο το πρώτιστον καί κυριώτερον συστατικόν της κα
λής αύτών ανατροφής, ό δέ άν.οιοος ταύτης έθεω- 
ρειτο ό χείριστος τών πολιτών. Πάντες οί νέοι, έκ 
παιδικής ηλικίας μέχρι τοϋ 30 έτους, ύπεχρεοϋντο 
διά νόμου ινα άσχολώνται είς τήν μουσικήν. 'Ο νό
μος δ’ ουτος ήτο άρχαιότατος καί έσκόπει τήν μετα
βολήν της φυσικής καταστάσεως τών ’Αρκάδων, οΐ- 
τινες, ένεκα τοϋ ορεινού, τοϋ δασώδους καί τοϋ ψυ
χρού κλίματος της χώρας, ήσαν φύσει σκυθρωποί, με- 
λαγχολικοί καί τραχείς τά ήθη. Διά τής μουσικής 
όμως μετεβλήθησαν καθ’ ολοκληρίαν. "Οπου δέ ή σ,ου- 
σική δέν είσήχθη έν ’Αρκαδία, κατά τόν Πολύβιον, 
εκεί ύπήρχε μεγίστη βαρβαρότης. Οί Κιναίθεοι, οϊτΐ- 
τινες μόνοι έκ τών ’Αρκάδων περιεφρόνησαν τήν ν.ου- 
σικήν, διεκρίνοντο διά τά βάρβαρα καί θηοιώδη αύ- 
τών ήθη.

Ές Αρκαδίας δ’ έςήλθον οί διασηυ.ότεοοι Μουσι
κοί τής άρχαιότητος. Ό Τέπανδρος, όστις πρώτος έ- 
τακοποίησε τήν κιθαρωδίαν, ήτο Τεγεάτης. 'Ο Ηα- 
λήτας Γορτύνιος, ό Τυρταίος ΜαντιΦεύς.

Τοιαύτης λοιπόν ούσης τής έπιδράσεως τής μουσι
κής έπί τε τής ηθικής μορφώσεως τών άνθρώπων καί 
τής έξημερώσεως τών άγριων αύτών παθών, εύλόγως 
έθεώρούν έν τή άρχαιότητι ώς θεόπνευστους καί ιε
ρούς τούς μουσικούς, έμπνεομένους ύπό τών Μουσών 
καί τών άλλων θεών. 'Ο δέ "Οαηοος άποκαλών θειον 
τόν άοιδόν Δημόδοκον λέγει περί αύτού :

«Τόν πέρι Μούσα φίλησε, δίδου δ’ άγαθόν τε κα
κόν τε,

’Οφθαλμών μεν αμερσε, δίδου δ’ ήδεΐαν άοιδήν». 
(03. θ. 63).

Πασι γάρ άνθρώποισιν επιχθονίοισι άοιδοι 
τιμής εμμοροι είσί καί αίδοϋς" ώνεκ ’ αρα σφέας. 
Οϊμας Μοϋσ' εδίδαςε' φίλησε δε φϋλον άοιδών».

(08. θ. 74.480).
Όθεν ένεκα τής τοιαύτης έπενεργείας τής υ.ουσι- 

κής επί τοϋ νευρικού συστήματος καί έπί τών ηθικών 
παθών τοϋ άνθρώπου, έν πολλοΐς δέ καί τών τετρα
πόδων, καί τών ιχθύων καί τών κτηνών, έκπαλαι έ
γένετο χρήσις ταύτης πρός θεραπείαν διαφόρων νόσων, 
καί δη νευρικών τοιούτων, καί πρός ύγιεινην χρήσιν.

’Αναφέρεται ότι ένσκήψασάν ποτέ έπιδηυ.ίαν έν 
Σπάρτη κατέπαυσεν ό μουσικός Θαλήτας διά τής 
μουσικής. ’Αναφέρεται έπίσης οτι περίπτωσις ίσχιά- 
δος έθεραπεύθη διά μ.όνης τής μουσικής. Ό ’Αθηναίος 
μάλιστα λέγει, ότι έθεραπεύθη ή νόσος αυτή διά τής 
Φρυγιστί αρμονίας.

Άναφερεται επίσης ότι ό Ταραντισμός,νόσος έπικρα- 

τουσα το πάλαι εις τά Τάραντα τής Ίταλίας,καί 
προερχόμενη έκ τοϋ δηληριώδους ιού ιοβόλου τινός ά- 
ραχνης, Φαλαγγίου ('*)  καλουμένης, έθεραπεύετο διά 
τής μουσικής.

*) Συνέχεια έν σελ. 199.

Ό Πυθαγόρας μετεχειρίζετο τήν μουσικήν πρός 
θεραπείαν χρονιών τινων νόσων, αίτινες, ώς αιτίαν 
ειχον σφοδρά ηθικά πάθη. Ού'τω δέ έθεράπευε τόν δι
δάσκαλον αυτου Φερεκίδην.

Ο Ασκληπιαδης εποιεΐτο έπίσης χρήσιν τής μου
σικής προς θεραπείαν διαφόρων άλλων νόσων.

Ο Δαβίδ έξήγαγε τόν δαίμονα, κατά τήν 'Αγίαν 
Γραφήν, εκ του αίματος τοϋ Βασιλέως Σαούλ διά τοϋ 
ήχου τής κιθάρας του.

'Αλλά καί κατά τήν άνάρρωσιν άπό τών νοσημά
των ή μουσική ωφελεί έπίσης μεγάλως.

Από τών διδαγμάτων δέ τής άρχαίας Ελληνικής 
φιλολογίας καθοδηγηθεΐσα καί ή νεωτέρα ψυχιατρική 

’ » * / Ί , > f \ , ,ευρεως εφηρμοσεν επ έσχατων την ενοργανον ν.ουσι- 
κην εν τή θεραπευτική πολλών φρενικών νοσημάτων, 
και άγλαους άπο τής μεθοδικής ταύτης μουσικοθε
ραπείας χπή’Κα.οσε καρπούς.

Έν δέ τώ στρατώ ή μουσική άσκεΐ έπί τών στρα
τιωτών εύάρεστον έπίδρασιν, καθ’ ο διευκολύνουσα τό 
βάδισμά, άν οχι όλων, τούλάχιστον έκείνων, οίτινες 
δύνανται, ώς εκ τής θέσεως αύτών, ν’ άκούωσι ταύ
την, όιγείρουσα τήν ψυχήν καί άποτελοϋσα πολύτι
μον άναψυχήν έν ταΐς στρατώσι, τοΐς στρατοπίδοις 
και ιδίως εν τοϊς στρατιωτικοΐς Νοσοκοαείοις.

(Έπεται συνέχεια)
Σ· Ν. ΧΠΜΑΤΙΑΝΟΣ 

‘Επίατρος

(I) Το Φαλάγγιον τοΰτο ύπάρχει καί σήμερον έτι έν ’Ι
ταλία καί έν Κορσική· άμα δέ δαγκάση τινά προκαλεϊ τά 
επόμενα συμπτώματα : άλγος σφοδρότατον καί οίδημα τοΰ 
οηχθέντος μέλους,, οίς έπακολουθεϊ βαθυτάτη μελαγχο
λία, βραδύτης τής αναπνοής, ατονία τοΰ σφυγμού, παραλ
λαγή τοΰ βλέμματος, καταστολή τών κινήσεων τοΰ σώμα
τος, απώλεια τής συνειδήσεως, καί τέλος ό βάνατος, έκ τής 
ύπδ τοΰ ίοΰ τοΰ έντιμου τούτου δηλητηριάσεως προερχόμε
νος, έάν ή μουσική δέν προλάβη, κατά τής δοξασίας τών 
παλαιοτερων ιατρών, να θεραπεύση τδν πάσχοντα·

Γίνεται δέ ή θεραπεία αϋτη ώς έξής : Εύρισκομένου τοΰ 
πάσχοντος κατακεκλιμένου, μουσικός τις ήχεΓ διαφόρους 
ήχο’ζς· όπόταν δ’ ήχος τις έπενεργήση άποτελεσματικώ;, 
ό πάσχων άρχεται νά κινή τά δάκτυλα, ειτα τάς χεϊρας 
καί τούς πόδας, καί κατ’ όλίγον δλον τδ σώμα. Τέλος ά- 
νεγείρεται καί αρχίζει νά χορεύη έπαυξάνων μικρδν κατά 
μικρδν τήν ίσχύν τοΰ χορού- ’Ενίοτε ό χορός ουτος διαρ- 
κεϊ επί πολλάς ώρας, μεθ’ ο καταπαύει ή μουσική, καί 
τίθεται ό πάσχων έν τή κλίνη, άφοΰ δ’ άναπαυθή έπ’ αύ
τής έπ’ ολίγον, έπαναρχίζει ό μουσικός ήχος καί έπαναλσμ- 
βάνονται αύθις τά αύτα φαινόμενα. Τοΰτο γίνεται έπί πολ
λάς ήμέρας, 6—7, μέχρις ού ό πάσχων άπαυδίση καί δέν 
δύναται πλέον νά χορεύη, τοΰθ’ δπερ έμφαίνει τήν ιασιν 
αύτοΰ. Ό ούτως ιαθής, συνερχόμενος εις έαυτδν αισθάνε
ται μεγάλην κόπωσιν και καταβολήν τών δυνάμεων, χωρίς 
ποσώς νά ένθυμήται τήν προγενεστέραν αύτοΰ κατάστα- 
σιν, ώς εί έξηγέρθη έκ βαθύτατου ύπνου.

Τδ φαλάγγιον τοΰτο ύπάρχει καί έν ’Ελλάδι, καλούμε- 
νον κοινώς Σφαλάγγι t έχει δέ χρώμα μέλαν, σώμα μικρόν 
και διαιτάται συνήθως ύπδ τους χάλυκας καί τάς πέτρας.

XX ASTTNOMIA ΜΑΣ
----- ►>«<■<——

Δ'.
Καί έρωτώμεν ήδη : Έχοντες τάς βάσεις ταύτας 

δυνάυ.εθα ν’ άμφισβητήσωμεν, ότι τό διαπνέον πάσαν 
τήν νέαν άστυνομικήν νομοθεσίαν πνεύμα βασίζεται 
έπί τών ύγειών άρχών καί τών νέων ιδεών έκείνων, αΐ- 
τινες παρέχουσι τήν άσφάλειαν τής βάσιμου προόδου 
καί τελειοτέρας βελτιώσεως τής έν Ελλάδι ’Αστυ
νομικής άρχής; Άναίρεσιν τών άρχών τού δικαίου θ’ 
άποτελέση βεβαίως ή καταφατική είς το ερώτημα 
ήμών άπάντησις.

Σύμφωνα δ’ άλλως πρός τάς σκέψεις ήμών είναι 
αύτά τά πράγματα, τά στηριζόμενα είς την έκάστοτε 
παρατηρουμένην δράσιν τής ’Αστυνομικής ’Αρχής 
καί τά άποτελέσματα αύτής.

Αί περί κοινωφελούς καί λίαν ενθαρρυντικής δρά- 
σεως τής 'Αστυνομίας άποδείξεις είσιν άπται και 
άναντίρρητοι, διότι ένισχύονται βασίμως ύπο διαδο
χικών καί σπουδαίων γεγογότων. Εις τά γεγονότα 
ταΰτα βεβαίως δέον νά συμπεειλάβωμεν τάς μετά την 
εφαρμογήν τοϋ ήδη ’Αστυνομικού καθεστώτος διεξα- 
χθείσας δημοτικάς έκλογάς, τήν έλευσιν τής Α.Μ. 
τοϋ Βασιλέως τής ’Ιταλίας και Αυτοκρατορος τής 
Γερμανίας, τόν περιφανή περιορισμόν τής έγκληματι- 
κότητος, τήν αύξησιν τών συλλήψεων, προσελεύσεων, 
τών δυνάμει ιδία δικαστικών διαταγών καταζητου- 
μένων, τήν αύξησιν τής είσπράξεως τών δημοσίων εσό
δων καί άλλων άποτελεσμάτων τής ύπηρεσίας τής 
δημοσίας έν γένει άσφαλείας κλ.

Πάντες άντελήφθημεν μετά πόσου πείσματος ήρ- 
ξατο καί διεξήχθη ο προεκλογικός άγών, πόσον δέ 
άσφαλής κατεδείχθη ή προσπάθεια καί ή πιστή είς 
τό καθήκον άφοσίωσις τής Αστυνομικής δυνάμεως, 
δυνηθείσης, νά συγκράτηση τήν κοινήν ησυχίαν καί νά 
έςασοαλίση τήν άπόλυτον έξάσκησιν τών συνταγμα
τικών ελευθεριών. ’Αλλά μή ή κατά τήν έλευσιν καί 
διατριβήν ένταϋθα τής Α.Μ. τοϋ Βασιλεως τής ’Ι
ταλίας ευστοχία καί ένεργητικότης τής ’Αστυνομι
κής άρχής περί τήν τάξιν καί τήν κοινήν ησυχίαν δέν 
έπέσπασε τήν ειλικρινή έκτίμησιν τών συρρευσάντων 
τότε άνωτέρων ’Ιταλών ’Αστυνομικών υπάλληλων; 
Όπως έσχάτως δέν προεκάλεσεν ή άστυνομική δράσις 
καί ένέργεια τά συγχαρητήρια αυτου του Καιζερ 
καί τών πεοί αύτόν άξιωματούχων τής Αυλής του; Ουχ 

ήττον δέ καί τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως καί τοϋ κ. 
Πρωθυπουργού έπέσυρε τήν δικαίαν εύαρέσκειαν. 
Ό τή ένεργεία δέ τών ’Αστυνομικών τοϋ Κράτους 
’Αρχών έπελθών φόνος ή ή σύλληψις 1 1 ληστών άπο 
τής έφαρμογής τοϋ νέου ’Αστυνομικού καθεστώτος όεν 
διατρανοΐ άποτελεσματικότητα επιθυμητήν είς την 
ύπηρεσίαν τής δημοσίας άσφαλείας j Άλλ’ ώς πρός 
τήν δηυ.οσίαν άσφάλειαν έχομεν τάς τρανωτέρας άπο- 
δείξεις, αύτούς τούς συγκριτικούς στατιστικούς περί 
τής έγκληματικότητος καί τών συντελεσθεισών συλλή
ψεων πίνακας. Κατά τούς πίνακας τούτους, οίτινες, 
συνταχθέντες καί έπί τή βάσει τών έν ταΐς Εισαγγε- 
λίαις τοϋ Κράτους τηρουμένων βιβλίων, δέν δύναται 
ν’ άμ,φισβητηθώσι, βεβαιοϋνται ότι :

Αον). Ώς πρός τόν εγκληματικότητα.
Γ·) Άπδ τής 1ης Απριλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 

19C6 διεπράχθησαν έν όλω, 10719 αξιόποινοι πράξεις [πλημ
μελήματα καί κακουργήματα], αίτινες κατά τούς στατι
στικούς όρους διακρΐνονται εις,

1325 κατά τής πολιτείας 
5024, » τοΰ προσώπου 
4370 » τή« περιουσίας.

ΙΓ.). Άπδ 1ης Απριλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 
1907 διεπράχθησαν έπίσης ποινικαί πράξεις έν όλω 3194 
διακρινόμεναι είς, ·

470 κατά τής πολιτείας 
1705 » τοΰ προσώπου 
1019 » τής περιουσίας

ήτοι έπί έλαττον κατά τ’ο έξάμηνον αύτό τοΰ 1907 κατα 
7525.

Βον). Ώς πρός την καταδιωκτικήν νπηρεόίαν.
Γ). Άπδ 1ης Απριλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1906 

συνελήφθησαν ή ποοσήλθον κλ·
Φυγόδικοι 2298
Φυγόποινοι 5496
Ανυπότακτοι 1206

Όφειλέται 67973
76973

ΙΓ,). Άπδ 1ης ’Απριλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου
1907 συνελήφθησαν έπίσης ή προσήλθον κλ.

Φυγόδικοι 3866
Φυγόποινοι 8700
Ανυπότακτοι 4516
Όφειλέται 87241

104323. .
Ήτοι έπί πλέον 27350

Τά τόσον έμφαντικώς πιστοποιούμενα γεγονότα 
ταΰτα άποδεικνύουσι πρός τούτοις την εις τούς άν
δρας τής Χωροφυλακής άνάπτυξιν τοϋ συναισθή-
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ματός της έργασίας καί τού καθήκοντος, δπερ πάν
τοτε άγει προς την προοδον. Έκ τούτων δέ καί της 
καθόλου δράσεως τών τε άνωτέρων καί κατωτέρων 

άστυνομικών οργάνων, πειθόμενοι περί της αμερόλη
πτου εν γενει τούτων ένεργείας, ύποχρεούμεθα νά μη 
άντιπαριλθωμεν πρό μιας τών ούσιωδεστίρων άρχών 
ήτοι την άπο της τοπικής πολίτικης χειραφεσίαν, ήν 
δ μεν Νομος καθιέρωσε τό δέ άναλαβον την έκτέλεσιν 
τών άστυνομικών καθηκόντων Σώαα θεοααίνει καί 
επιμελώς εφαρμόζει.

Κατ ’ έπανάληψιν ηκούσθησαν έν τη Βουλή παοα- 

στασεις κατ’ ενεργειών τών άστυνομικών οργάνων. Πα- 
σιφανώς δμως αύται πάντοτε άπέβλεπον είς ύπεοβάλ- 
λουσαν ένέργειαν η άσημάντους έκ μείζονος σπουδής 
έκτροπας, ούδέποτε δέ έχαρακτηρισαν έπιλησμοσύνην 
καθήκοντος έκ πνεύματος συμπάθειας ή ένισχύσεως 
πολιτικού άνταγωνισμού ή άλλης πλαγίας σκέψεως. 
Καί τού αποτελέσματος βεβαίως τούτου ούδείς θά 
δυνηθή ν’ άρνηθη την σημαντικότητα, άναγνωρίζων 
άναμφιβόλως ότι τούτο έπετεύχθη ασφαλώς ύπό ατμό

σφαιραν μεμολυσμένην κα! κατά’χεστον έκ τού πάντα 
ζήλον καί πρό παντός τό συναίσθημα τού καθή
κοντος καταστρέφοντος δηλητηοίου της πολίτικης 
επήρειας. Δυνάμεθα νά είπωμεν μετά πεποιθησεως,δτι 
ιδίαι, πρός τό νέον άστυνομικόν σύστημα συνεδέθησαν 
νέαι αΐτινες,έπεκτεινόμεναι είς τούς λοιπούς της διοι- 
κησεως κλάδους, θά ένισχύσωσι τό αίσθημα της πολι
τειακής προόδου καί της πρός την πατρίδα αγάπης.

Άλλά προέβαλον καί ίσχυρίσθησάν τινες ότι τό 
ήδη κρατούν άστυνομικόν σύστημα έν σχέσει πρός τά 
έν Εύρώπη ίσχύοντα, ενέχει άτελείας ένεκα τών οποίων 
παρίσταται μειονεκτούν. Προσέθεσαν δέ άντιτείνοντε^, 
οτι ή εφαρμογή αυτού προκαλει δαπάνας ή πραγμα
τοποίησή τών οποίων πολύ έπιβαρύνει τό Κράτοτ.

Προς τούς τοιαύτην γνώμην έχοντας κα’ι ημείς συμ- 
φωνούμεν. Άλλ’ έρωτώμεν κατά τινα τρόπον, ποο- 
κειμένου περί συστάσεως καί καταρτισμού Αστυνομι
κού Σώματος, θά ήτο δυνατόν νά συντρέξη άμέσως ή 
συνδρομή πασών τών άστυνομικών ιδιοτήτων και μά- 

λίστα της επαγγελματικής μορφώσεως, έφ’ όσον είναι 
βεβαιωμένων, ότι καίτοι έν τώ Κρατεί ημών ύπαρχε ι 
κατάλληλος ζύμη, ούδέν έν τούτοις παρεσχέθη μέσον 
προς την κατάλληλον αυτής διάπλασιν και διαμόο- 
φωσιν. Γο Κράτος έκέκτητο τά έπαοκη μέσα προς 
τον πλήρη και άνελλιπη καταοτισμόν αστυνομίας 
μηόέν μέχρι τούδε έχούσης κα'ι τά πάντα άπαιτού- 
σης J Δεδομένου δε ότι εις την λυσιτελή τής αστυνο
μικής άρχής ένέργειαν βασίζεται η προστασία τών δί
καιων του ανθρώπου και τών παραγωγικών έν γένει 
τού Κράτους δυνάμεων, η ένίσχυσις τών καθεστηκυιών 

ευνομία εν γένει κτλ. δέν είναι φανερόν, ότι 
έν τη ύπέρ της άστυνομίας Κυβερνητική προνοία ενυ
πάρχει κατάδηλον τότε ηθικόν καί ύλικόν τού Κρά

τους κέρδος τό παρά πάσαν άμφιβολίαν ίσοφαρίζον 
την διά την αστυνομίαν αυτήν πραγματοποιουμένην 
δαπάνην;

Τά σοβαρώς διά την άστυνομίαν έργασθέντα Ευρω
παϊκά Κράτη έδαπάνησαν καί δαπανώσι ποός τόν τε- 

λειότερον οργανισμόν καί την λυσιτελεστέραν λειτουρ
γίαν αυτής, διότι παρεδέχθησαν ώς πρωτίστην άνά- 
γκην την ύπέρ της άστυνομίας συνεχή καί ίδιάζουσαν 
Κυβερνη τ ικην μέοιμναν.

Άνευ τοιαύτης μερίμνης προοδευτική έργασία της 
άστυνομίας δέν είναι εφικτή· άπλη έπισκόπησις της 
δράσεως και τών έκάστοτε αναγκών τών διαφόρων ευ

ρωπαϊκών άστυνομιών καταπείθει, ότι η τελειότης 
της άστυνομικης ένεργείας έξαρτάται έκ τών ποικίλων 
φάσεων της κοινωνικής καταστάσεως καί μάλιστα 
της εγκληματικής έπινοησεως, ήτις, προοδευτική καί 
ευμετάβλητος ούσα, συχνάς προκαλει έν τοϊς άστυνο- 
μικοις οργανισμοϊς καί ταϊς ύπηρεσίαις μεταβολάς.

Πεποίθαμεν, ότι τοιούτον πνεύμα κατείχε την Κυ- 
βέρνησιν δταν αυτή συνέτασσε κα'ι έπεζητει την πρός 
επιψηφισιν τού ηδη κρατούντος άστυνομικού συστήμα
τος ψήφον της Βουλής. Δέν έσκέπτετο βεβαίως — και 
τούτο εςεδηλωσεν έν τη Βουλή,— ότι σύστημα άστυ
νομίας ηδύνατο νά έπαρκέση άμέσως είς πάσας τάς 
άνάγκας της τοπικής καί γενικής άστυνομίας, όργα- 
νούμενον ύπό τό κράτος οικονομικής καχεξίας κα'ι διά 
προσωπικού, δπερ κα'ι είθισμένον είς την άδράνειαν 
ητο καί ειδικής συστηματικής μοφώσεως έστερείτο. 
Ήτο όμως πεπεισμένη, ότι έβΐτε τάς βάσεις εύρέος 
μέλλοντος, τό όποιον δέον νά διανοιγη διά της γενι
κής, ώς έρρηθη, παραδεδεγμένης συνεχούς Κυβερνητι- 
κης μερίμνης. περιοριζομένης, φυσικώς, είς την βαθ- 
μιαίαν κα'ι μεθοδικήν βελτίωσιν.

Εύτυχώς άπδ καιρού ηρςατο τοιαύτη άδιάλειπτος 
μέοιμνα. I i ι

Αί προοδευτικά! διαθέσεις άλλως τού ηδη προε- 
δρεύοντος της Κυβερνησεως παρέχουσι πάσαν έγγύησιν 
της ενισχύσεως τού άστυνομικού καθεστώτος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

Εις τό επόμενον. Ειδικόν άρΰρον περί τής Σχο
λής τών 'Οπλιτών τής χωροφυλακής, ήτις άριστα 
λειτουργεί πρδς μόρφωσιν αστυνομικού Σώματος 
ανταξίου πολιτευόμενης χώρας.

ΠΕΡΙ ΧΑΛΚΟΥ*
Ό Χαλκός και τά κράματα αντον.— Όρνκτά και 

μεταλλεύματα αντον.—Κοιτογνωάία τον Χαλ
κού καί νπολογιόμός τϋς τιμής τών μεταλ
λευμάτων αντον έν τώ έμπορίω.—Παγκοάμία 
παραγωγή χαλκού καί τών μεταλλενμάτων 
αύτού.—Χαλκονργία.

ΥΠΟ 

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Κα^ηγητον εν τφ Πανεπιστημίω καί διεν&νν. τοΰ Πολυτεχνείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Κοιτογνωόία τών μεταλλενμάτων 

τον χαλκόν.

Τά έν τοϊς άνω μνημονευθέντα ορυκτά του 
χαλκού σπανίως άπαντώσιν έν τή γή καθαρά, συ
νήθως οέ παραμεμιγμένα μετ’ άλλήλων ή μετ 
άλλης φυσεως ορυκτών καί άποτελουσι τά διά
φορα τοϋ χαλκού μεταλλεύματα, ών ώς έκ τούτου 
ή είς χαλκόν καί άλλα χρήσιμα στοιχεία περιεκ- 
τικότης εινε διάφορος.

Πριν δμως προβώ είς τήν σύντομον περιγρα
φήν τών διαφόρων κοιτών, έν αΐς άπαντώσιν έν * 4 * ' * , , 
τή γή τά μεταλλεύματα τοϋ χαλκοΰ, θά προτά
ξω ολίγα τινά περί μεταλλικών έν γένει κοιτών 
γάριν τών πολλών, οτζως καταστήσω εύληπτα 
τά περί χαλκοΰ· (βλ. Die Erzlagerstattenlehre 
von Stelzner - Bergeat 1904, Untersuchuny 
von Erglag : von P. Krusch, 1907 κα! Gites 
metalliferes, par 9. Moreau 1894).

Είνε γνωστόν έκ τής γεωλογίας, δτι ή γή μό
νον κατά τά έξώτατα αύτής είνε στερεά, δτι δηλ. 
τά άγνωστα ήμϊν καί απρόσιτα καί ύπέρθερμα αύ
τής σπλάγχνα έγκλείονται ύπό λιθώδους περιβλή
ματος ή φλοιοϋ, τής λεγομένης λι^οοφαίρας. ^/. 
ταύτης, έχούσης πάχος 100,000 τουλάχιστον μέ
τρων, συγκροτούνται αί στερεαί έν γένει καί ό βυ
θός τών ώκεανών καί θαλασσών. Δέν άποτελείται 
δέ ή λιθόσφαιρα έξ ένδς καί μόνου είδους ορυκτού, 
άλλ έκ ποικιλωτάτων τήν τε φύσιν, τδν ογκον 
καί τήν έκτασιν, τήν ύλην, καί σκληρότητα κτλ. 
άτινα καλούνται πετρώματα, ών έκαστον,στερεόν ή 
ψαθυρδν καί άμμώδες,συγκροτείται είτε έξ ένδς καί 
μό>/ου ορυκτού (π. χ. τδ μάρμαρον), είτε έκ περισ
σοτέρων διαφόρου φύσεως (π. χ. ό γρανίτης). Καί 
άλλα μέν τούτων άνεξήλθον έκ τών σπλάγχνων 
τού πλανήτου τετηκότα καί διάπυρα, καλούμενα 
πυριγενή (π. χ. ο ρύαξ ή λάβα τών ηφαιστείων), 
άλλα δέ έγεννήθησαν τή ένεργεία τών ύδάτων, 
τά νδατογενή (άμμος, άσβεστόλιθος).

Έκτών πετρωμάτων τούτων τά πλείστα χρη- 
σιμεύουυσιν ώς λίθοι κοινοί δι’ οικοδομάς έν γένει, 

Συνέχεια έχ Σελ. 171.

άποσαθρούμενα δέ καί είς χούν μεταβαλλόμενα 
άποτελουσι τδ εύφορον έδαφος τών αγρών ή
μών. ’Τπάρχουσιν δμως καί τινα τούτων, άτινα 
είτε καθ’ δλην αύτών τήν έκτασιν, είτε μερικώς 
χρησιμεύουσιν είς πλείστας άλλας τών άνθρώπων 
άνάγκας, άτινα πρέπει νά έξορυχθώσιν έκ τής γής 
κατά διαφόρους μεταλλευτικάς μεθόδους. I αύτα 
καλούνται γενικώς κόϊται, αΐτινες είνε συσσωρεύ
σεις χρησίμων ορυκτών, π. χ. κοίται γύψου, φω- 
σφορίτου, μετάλλων, άδαμάντων καί πολυτίμων 
λίθων, ορυκτών ανθράκων.

Είδικώτεοον δέ αεταλλικαί κοίται καλούνται 
αί έγκλείουσαι διάφορα μεταλλεύματα, πρδς οέ 
ορυκτόν άλας καί ορυκτούς άνθρακας. Ί άς μεθό
δους δέ δι’ ών τά χρήσιμα ταύτα σώματα έξο- 
ρύσσονται έκ τής γής διδάσκει ή έπιστήμη ή κα-
λουμένη μεταλλειολογία (Exploitation des mines.
Bergbaukunde).

Ή σπουδή δέ τών μεταλλικών κοιτών, ή όιε- 
οεύνησις καί το μεταλλεύσιμον αύτών πρδς κατα- 
δειξιν τής άξίας τών έν αύταίς έγκλειομένων 
μεταλλευμάτων, πρδς δέ καί ή ύπδ βιομηχανικήν 
έποψιν έκτίμησις αύτών διδάσκονται ύπδ είδικω- 
τάτου τής γεωλογίας κλάδου τής καλούμενης κοι- 
τογνωσίας, (Erlagerstattenlebre), άνευ τών 
κανόνων τής δποίας ό μεταλλε^ολογος είς ούδέν 
δύναται νά προβή έργον.

Κατά τάς νεωτάτας δέ έρεύνας αί μεταλλικαί 
κοίται ύποδιαιρούνται είς τά έξής είδη, α'.) είς
μαγματογενεΐς έκκρίοεις, β .) είς συναφής κοι
τάς, γΖ.) είς φλέβας, δ .) είς μετασωματώσεως 
κοιτάς, ε .) είς κοιτάσματα, στ .) είς συμποτί- 
σματα καί ζ .) είς μεταλλοφόρους προσχώσεις 
(χρυσίτις άμμος. Seifen). Τα μεταλλεύματα? δέ 
τού χαλκού άπαντώσιν έν τή φύσει ύπδ πάντα 
ταύτα τά είδη τών κοιτών, έξαιρουμένων τών
προσχώσεων, διότι τά έν αύταίς ορυκτά τού 
χαλκού ώς εύκόλως διαλυόμενα ύπδ τών ύδάτων 
συμπαρασύρονται καί άπομακρύνονται τών τοιού
των προσχώσεων. Τά είδη ταύτα τών κοιτών τού 
χαλκού θά περιγράψωμεν συντόμως.

α .) Μαγματογενεΐς έκκρίσεις. Μάγμα V) τή 
γεωλογία λέγοντες νοούσι τάς έκ τών σπλάγχνων 
τού πλανήτου έκχυθείσας διαπύρους καί πετρώ
δεις τετηκυίας ύλας, ώς είνε ό ρύαξ τών ηφαι
στείων (ή λάβα). Μαγματογενεΐς δ’ έκκρίσεις είνε 
αί μεταλλικαί έκείναι κοίται, αΐτινες εύρίσκονται
είτε κατά τήν περιφέρειαν τοιούτων πυριγενών 
πετρωμάτων, είτε έντδς τού δγκου αύτών ούτω 
π. χ. εύρίσκεται ή φυσική μαγνήτις. I οιαύται 
έκκρίσεις έκ μεταλλευμάτων χαλκού άπαντώσιν 
έν Καναδά ώς ύπευσωρεύματα (μεγάλαι κοιλότητες 
πλήρεις μεταλλευμάτων) παρά τήν περιφέρειαν 
άλλοιωθέντος πυριγενούς πετρώματος. Έν Σκαν- 
δυναυία άπαντά έπί μεγάλων έκτάσεων χαλκομι- 
γής μαγνητοπυρίτης έν σχέσει εύρισ^όμενος πρδς 
πυριγενές τι πέτρωμα (γάββρον). Ώς τοιαύτας
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μαγματογενεΐς έκκρίσεις, φρονώ, δτι πρέπει νά 
θεωρώμεν καί τά έντός τών οφειτών τής "Οθρυος 
καί τής Αοκρίδος (όρος Χλωμός) άπαντώντα με
ταλλεύματα τοϋ χαλκού, άτινα πρδς τά έξώτερα 
τών κοιτών έχουσι μεταβληθή είς μαλαχίτην καί 
χρυσόκολλαν. Διότι οί όφεϊται ούτοι παρήχθησαν 
έκ μεταμορφωθέντος γάββρου (πυριγενούς πετρώ
ματος), δστις άπαντα κατά τδ μάλλον καί ήττον 
αναλλοίωτος παρά τά έρείπεια του Έλλ. στρα- 
τώνος τής Μοχλούκας έπί τών παλαιών συνόρων. 
Ή διερεύνησις δέ τοιούτων κοιτών καί ή έκτίμη- 
σις αύτών είνε δυσχερής, διότι αί κοιται ακανόνι
στοι καί ούχί συνεχείς. Ισως είς τοιαύτην τινά 
αιτίαν πρέπει ν’ άποδοίσωμεν τήν αποτυχίαν τών 
οιερευνήσεων αίτινες πρό τινων έτών έγένοντο έν 
Λιμογαρδίω (έπί τής Οθρυος). Επληροφορήθην 
ο’ έσχάτως οτι διανοιγομένης σιδηροδρομικής σή- 
ραγγος έν τώ δφείτη τής Οθρυος άνεκαλύφΟη 
φλέψ (ύπευσώρευμα ;) χαλκού πλούσια.

β'.) Συναφής κοιται. Συνήθως κοιτάς συνα
φής καλοϋσι τάς συσσωρεύσεις έκείνας τών μεταλ
λευμάτων, αίτινες ευρίσκονται έν τή συναφή ούο 
διαφόρων τήν φύσιν πετρωμάτων, π. χ. μεταξύ 
σχιστόλιθου καί μαρμάρου (Λαύρειον). Ενταύθα 
δμως οιά τοϋ ονόματος τούτου νοούνται εέοικώτε- 
ρον έκείναι αί κοιται, ών ή γένεσις αιτίαν έχει 
τήν ύπδ διαπύρου μάγματος έπενεργουμένην μετα- 
μόρφωσιν έπί τών τοιχωμάτων τού δι’ ου διέρ
χεται τδ πύρινον μάγμα πετρώματος. Αν π. χ. 
έκ τίνος έκχυνομένου μάγματος έκρέωσι θερμά» 
διαλύσεις ορυκτών (π.χ. χαλκού), αύται ού μόνον 
διά τής θερμότητας των άλλοιοϋσι τδ γειτονικόν 
πέτρωμα δι’ άποκρυσταλλώσεως τών συστατικών 
του, άλλά συμποτίζουσι καί είσάγουσ.ν είς αύτδ 
μεταλλικάς ούσίας, άς διά διαλύσεως παραλαμ- 
βάνουσιν έκ τοϋ διαπύρου μάγματος. Όθεν τοι
αύτας μεταλλικάς κοίτας πρέπει ν’ άναζητώμεν, 
κατά τά σύνορα τοϋ πυρογενοϋς πετρώματος πρδς 
το συνορεϋον αύτώ έτερον πέτρωμα.

Χαλκού δέ συναφής κοιται έμφανίζονται σπα- 
νίως, συνήθως δέ έντός τοιούτων άπαντώσι χαλ- 
κομιγείς σιδηροπυρΐται. Ό έρευνητής δέ πρέπει νά 
έρευνα τήν τοιαύτήν κοίτην έγγύτερον πρδς τδ 
πυρογενές πέτρωμα, διότι έκεϊ αύτη είνε ή πλου- 
σιωτέρα, ένθα δύναται ν’ άνευρεθώσι μεγάλα 
μεταλλευμάτων ύπευσωρεύματα, ένώ άπωτέρω 
τούτων τά μεταλλεύματα πτωχότερα. Ώς συνα
φής κοίτας δυνάμεθα ίσως νά θεωρήσωμεν τάς έν 
Κύπρω άπαντώσας, αίτινες κατά τινας πληροφο
ρίας εύρίσκονται μεταξύ οφείτου καί άσβεστολίθου 
καί άς οί άρχαΐοι κατά μέγα μέρος έξεμεταλλεύ- 
θησαν.

γ . καί ο .) Φλέβες και κοιται μετασωματώ
σεως. Ρήγματα τοϋ φλοιού τής γής, συνήθως 
πολλά παραλλήλως κείμενα, καθικνούμενα δέ είς 
βάθη μεγάλα* καί εύρος καί μήκος έχοντα ποικί
λων διαστάσεων, κλίσιν δέ πρδς ορίζοντα διαφόρων 

μοιρών, διασχιζόμενα δέ ύπδ άλλων νεωτέρων 
ρηγμάτων κατά διοφόρους έπίσης πρδς ορίζοντα 
διευθύνσεις καί κλίσεις, πλήοη οέ δντα κατά τδ 
μάλλον καί ήττον ύπδ οιαφόρων μεταλλευμάτων, 
άποτελοϋσι τάς φλέβας (Filons. Gauge), ών δια- 
κρίνουσιν άπλάς καί συνθέτους.

Μετασωματώσεως οέ κοίτας καλοϋσιν έκείνας, 
αίτινες έγεννήθησαν τή ένεργεία μεταλλικών δια
λύσεων έκ τινων πετρωμάτων εύκόλως μεταμορ- 
φουμένων. Αν π. χ. είς βάθος τι ύπδ γήν έξα- 
πλώται μάρμαρον ή ασβεστόλιθος, ον διά τών 
ρηγμάτων αύτού διαρρέουσι διαλύσεις μεταλλι- 
καί (π. χ. σιδήοου καί μαγγανίου), τότε μέρη τού 
άσβεστολίθου οιαλύονται καί συμπαρασύρονται 
ύπδ τών υδάτων, έντός δέ τών σχηματισθέντων 
κενών κατακριμνίζονται μεταλλικαί ούσίαι, αίτι
νες ύπήρχον έν διαλύσεσι (π. χ. μαγγανιομιγής 
σίδηρος).

Οπως δέ αί κοιται μετασωματώσεως έγεννή
θησαν ύπδ μεταλλικών διαλύσεων, ούτω καί αί 
μεταλλικαί φλέβες, δηλ. οί κενοί τών ρηγμάτων 
χώροι έπληρώθησαν σύν τώ χρόνω ύπδ μεταλ
λευμάτων. Ώς έκ τούτου άμφότερα τά είδη ταϋτα 
τών κοιτών έν τή πράξει διεοευνώνται κατά τον
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αύτόν τρόπον, διότι είνε γεννήματα μεταλλικών 
οιαλύσεων.

Ιών μεταλλικών δέ τούτων κοιτών ή περιεκτι- 
κότης είς μέταλλα δέν είνε πανταχοΰ τής έκτά- 
σεως αύτών ή αύτή, άλλά ποικίλλει κατά τά διά
φορα βάθη. Τδ σχήμα δέ τών φλεβών είνε κατά 
τδ μάλλον καί ήττον πλακοειδές. Καί τών μέν 
απλών φλεβών ή είς μέταλλα περιεκτικότης με- 
τρεϊται διά τής παχύτητος αύτών, δηλ. διά τής 
άπ’ άλλήλων καθέτου άποστάσεως τών τοιχω
μάτων (Salbiinder) αύτών, ήτις συνήθως είνε ένδς 
μέτρου, τών δέ συνθέτων,συνισταμένων έκ παραλ
λήλων ζωνών μεταλλοφόρων, χωριζομένων άπ’ 
άλλήλων διά πετρώματος ή άλλων άμετάλλων 
ορυκτών ή διά πετρώματος συμπεποτισμένου ύπδ 
κοκκίων μεταλλικών ορυκτών, άνέρχεται ή παχύ- 
της ούχί σπανίους καί μέχρις 100 μέτρων. Τδ 
έκμεταλλεύσιμον μιάς τοιαύτης φλεβδς δέν είνε 
πάντοτε εύχερές νά καθορισθή, ένεκα τής συνυ- 
πάρξεως καί ξένων πετρωδών ύλών.

Έπειδή δέ τρόπον τινά αί μεταλλικαί φλέβες 
δμοιάζουσιν πρδς παμμεγέθη βιβλία ή πλάκας, έγ- 
κεχωσμένας έν τώ φλοιώ τής γής, ούτινος τά έξ 
ών συνίσταται πετρώδη στρώματα έχουσι διά
φορα πρδς ορίζοντα διεύθυνσιν καί κλίσιν, διά 
τούτο έν σχέσει ώς πρδς τήν οιεύθυνσιν τών φλε
βών πρδο τήν διεύθυνσιν τών πετρωδών στρωμά
των διακρίνουσιν ιδίως ή εγκάρσιάς φλέβας καί 
στρωματοειδεϊς ^if7?a£(Lagergange. Filon - cou
ches). ‘Όταν αί φλέβες διασχίζωσι τά στρώματα 
τών πετρωμάτων καθέτως ή ύπδ άλλην τινά οξεΐαν 
γωνίαν, τότε αύται καλούνται Ιδίως φλέβες. Τοι- 
αύτη π. χ. φλέψ εϊνε ή τού Γραμματικού. Όταν 

δέ αί φλέβες διήκωσι παραλλήλως πρδς τήν στρώ- 
σιν τών πετρωμάτων, δπως π. χ. μεταξύ δύο πα- 
χέων βιβλίων νά ύπάρχη έτερον λεπτόν, τότε αύ
ται καλούνται στρωματοειδεϊς φλέβες. Τοιαύται 
φλέβες είνε αί τού χαλκού καί μολύβοου τής Α- 
λαγονία^, αίτινες έξαπλούνται μεταξύ τών πολ- 
λαχών έστολιοωμένων στρωμάτων τού μαρμαρυ- 
γιακού σχιστόλιθου. Ισως οέ ώς στρωματοειόή 
φλέβα δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν τής Έρμιό- 
νης, συνισταμένην έκ χαλκομιγούς σιδηροπυρίτου.

Καθ’ όσον δ άφορα τάς κοίτας τής μετασω- 
ματώσε^ς, αύται κατά τδ πλεϊστον είνε άκανό- 
νιστοι, έγκλείουσαι όγκους μικρούς ή μεγάλους 
τού πετρώματος. Τούτο μεγάλως έπιορα έπί τής 
έκτιμήσεως τού έκμεταλλευσίμου αύτών, διότι τδ 
μετάλλευμα άποτελεϊ όγκους διαφόρου μεγέθους 
κεχωρισμένους άπ’ άλλήλων διά λίθων (κοινώς 
κωμούς). Τοιαύτη κοίτη είνε ή έντός άσβεστολί
θου παρά τάς Καλάμας, έγκλείουσα μαγγανιομιγή

Φλέβες δέ χαλκού πολλαί έν τή φύσει άπαν- 
τώσιν, έξ ών άλλα», μέν, αί πλεϊσται, τά μεταλ
λεύματα τού χαλκού ώς έπουσιώδες συστατικόν 
έγκλείουσιν, άναμεμιγμένα μετ άλλων μεταλ
λευμάτων, άλλα», οέ συνίστανται κυρίως ές ορυ
κτών χαλκού. Είς τάς πτωχάς είς χαλκόν φλέ
βας πρδς τά έπιπόλαια αύτής μέρη άπαντα μείζων 

μέτάλλον ώς μάλ- 
τών ύδάτων προς 
ίς δευτερογενή ο-

τού χα/<κού ποσότης, οιότι 
λον εύουάλυτον άναφέρεται ύπό α 
τά έξώτερα καί μετατρέπεται εί 
ρυκτά (κυπρίτην, μαλαχίτην, άζουρίτην), χρωμα- 
τίζοντα τά πέριξ πετρώματα. Είς τά βαθύτερα 
όμως τής φλεβδς ή είς χαλκόν περιεκτικότης έ- 
λαττούται,ένθα αόνον άλλα ένθεια u-έταλλα εύρί-

■ I Ik

σκονται, ιδίως σιδηροπυρίτης, ή μυρκασίτης, χαλ- 
κομιγής, γαληνίτης, σφαλερίτης.

Διά τούτο διά τήν έκτίμησιν τοιούτων φλεβών 
ό μεταλλειολόγος πρέπει νά προβή μετά πολλής 
περισκέψεως καί τότε ν’ άποφανθή περί τού έκμε- 
ταλλευσίμου αύτών. Νά προσέξη οέ πρδ πάν
των υ.ζ τήν αετ’ άλλων ορυκτών άνάμιξιν, ών τον 
χωρισμόν πρέπει νά έκτελέση οιά τών καλλιτέρων 
αεθόδων τού αεταλλοπλυσίου. I I

Κοιται μετασωματώσεως έκ μεταλλευμάτων 
χαλκού εϊ?ε σπάνιαι. Ή έμφάνισις κοκκίων σιοηρο- 
πυρίτου πτωχού είς χαλκόν,παρενεσπαρμένων έντός 
πλουσίων μεταλλευμάτων, καί άσβεστόλιθον αετά 
έν λεπτή καταστάσει παρενεσπαρμένου χαλκομι- 
γούς σιδηροπυρίτου άγει είζ 
πρωτεγενής ή Λ \ 
συμπεποτισμένος άσβεστόλιθ 
κδν περιεκτικότης διά τής 
κεντρώθ>; δευτερογενώ< 
κυκλοφορούντων έν τοϊ;

ΤΙ διερεύνησις δέ 
τασίυματώσεωι 
σμδν

:υρίτου άγει είς τδ πόρισμα, ότι ή 
ή άρχική κοίτη ύπήρξεν ίσως μόνον 

1ος, ούτινος ή είς χαλ
ί ρηξιγενούς ζώνης συνε- 
έντδς φωλεών ύπδ τών 

; ρήγμασιν ύδάτων.
οιούτων κοιτών χαλκού με- 

άπαιτεϊ πρδ παντός τον καθορι- 
ηξιγενούς ζώνης, ήτις ύπήρξεν ή αιτία

άπαιτούνται 
βασιζόμενα».

τής γενέσεως αύτών καί πρδς τούτ 
κατάλληλοι έρευνητικαί έργασίαι, 
έπί γεωλογικών παρατηρήσεων.। » r w r ■ w ww v · । w

Κοιτάσματα καί συμποτίσματα. Ένώ αί 
φλέβες έν γένει καί αί κοιται μετασωματώσεως 
εϊνε νεώτεραι τώ? έγκλειόντων ταύτας πετρωμά
των, οιότι έπλήρωσαν κενά τούτων, τά κοιτάσματα 
είνε νεώτερα τού πετρώματος, έφ’ ού άμέσως έξα
πλούνται (τού ύποκειμένου, κοιν. τού πατώματος), 
καί παλαιότερα έκείνων άτινα καλύπτουσι ταϋτα, 
(τού έπικειμένου, κοιν. ταβανιού).

Διά τούτο τά κοιτάσματα έξαπλούνται έν τή 
φύσει δμοφώνως, δηλ. είνε παράλληλα πρδς τά 
έγκλείοντα ταϋτα πετρώδη στρώματα.Σπανίως οέ 
κοίτασμά τι έχει όμοειδή σύστασιν καθ’ δλην αύτού 
τήν έκτασιν, ώς έπί τδ πολύ δέ συγκροτούνται τά 
πλειστα τών κοιτασμάτων έκ μεταλλεύματος καί 
πετρώματος, οπερ τά μέγιστα δυσχεραίνει τήν έκ- 
τίμησιν κοιτάσματος τίνος. Ύπάρχουσι δέ καί 
περιπτίύσεις καθ’ άς κατά τήν γένεσιν πετρώμα
τος τίνος, μαλακού είσέτι δντος, μεταλλευματά 
τινα είς θέσεις τινάς είσέδυσαν καί συνεπότισαν 
αύτό, ούτως ώστε έγεννήθη έπ’ αύτών στρώμα 
μεταλλοφόρον, έχον πολύ τήν ομοιότητα προς 
συμποτίσματα (Impraegnationen).

Συμ,ποτίσαατα δέ έν γένει καλούνται έκεϊναι αί 
κοιται, αίτινες συγκροτούνται έκ πετρωμάτων, έν 
οίς είνε παρενεσπαρμένα κατά διάφορα ποσά μό
ρια καί κοκκία μεταλλοφόρων ορυκτών. Τά συμ- 

έ εύκόλως έμπλουτίζονται διά πλύ- 
ό ύδωρ εύκόλως άποχωρίζει τδ μέ- 

πέτρας. Ούτως ό γρανίτης τής’Αλ- 
έν Σαξονία, δστις είνε συμπεποτισμέ- 

κασσιτέρου (2 °/0), κονιοποιούμενος καί /> Λ |

ποτίσαατα ο ι 
σεως, διότι τ 
ταλλον έκ τή 
τεμβέργη 
νος ύπδ
πλυνόμενος παρέχει μετάλλευμα μέχρι 50 °] > κασ
σίτερον. Τά συμποτίσματα δέ συνήθως άπαντώσι 
πλησίον άλλων μεταλλικών κοιτών (φλεβών κτλ.) 
καί έχουσι τήν αύτήν αιτίαν. Τ πάρχουσιν όμως 
καί συμποτίσμάτα όλως άνεξάρτητα τών άλλων 
κοιτών.

Τά κοιτάσματα δέ τού χαλκού διαιρούνται είς 
δύο κατηγορίας ήτοι 1) είς κοιτάσματα πυριτών 
| ένώσεως μετάλλων μετά θείου) καί 2) είς χαλ- 
χομιγη πετρώματα, έν οίς παρενεσπαρμένα ύπάρ- 
χουσι κοκκία ορυκτών χαλκού. Ταϋτα σπανιώτερα 
τών προηγουμένων.

δύο κατηγορίας ή

(’Ακολουθεί)
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ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ

Αίσθανόμίθα άΤ,ηθη συγκίνησιν καί πραγματικήν 
χαράν οσάκις μάς παρουσιάζεται ευκαιρία νά παρα- 
κολουθχσωμεν οράσιν πραγματικήν, σοβαράν, έξω τοϋ 
κύκλου τών συνήθων και τυπικών καθηκόντων άπό τούς 
αντιπροσώπους της πολιτείας,είτε εις τόν στρατόν ού- 
τοι άνηκουσιν είτε είς την προξενικήν ύπηρεσίαν η την 
άλλην ύπαλληλικην ιεραρχίαν. Καί ώς έχουσι παρ’ 
ήμΐν τά πράγματα άτυχώς ή τοιαύτη εύκαιρία σπα- 
νίως παρουσιάζεται όχι διότι στερούμεθα προσώπων 
άξίας καί ζήλου καί άοοσιιοσεως, άλλά διότι κατά 
κανόνα πάσα ύπεροχη καί άξια σπανίως δύναται νά 
επιπλεύσγ, τοϋ γενικού ναυαγίου εις ο είνε έροιμμέναι 
παρ’ ήμΐν αί δημόσιαι ύπηρεσίαι.

’Απαιτούνται εξαιρετικοί όοοι, μοναδικαί περιστά
σεις αύτό τοϋτο ήρωϊσμός διά νά κατορθωθή ύπάλλη- 
λος τοϋ Κράτους νά δράση έπ ’ ώφελεία γενικωτέρων 
βλέψεων καί σκοπών. Τάς σκέψεις αύτάς μάς ένέπνευ- 
σεν ή δημοσίευσις τοϋ βιβλίου τοϋ κ. Σκωτίδου, Γε
νικού Προξένου τής Ελλάδος έν 'Αλεξάνδρειά.

Ό κ. Γενικός Πρόξενος εΐνε ετι μάλλον άςιοθαύ- 
μαστος καί ή έργασία του άποτελεΐ όντως φωτεινόν 
τεκμήριον άληθοϋς αντιπροσώπου τοϋ "Εθνους κα
θότι παρά τάς μεγίστας αύτοΰ πολυποίκιλους ενα
σχολήσεις, δέν έδίστασε νά διάθεση χρόνον πρός μελέ
την τών άφορώντων την χώραν έν ή αντιπροσωπεύει 
τήν πατρίδα καί νά μοχθήση κατόπιν είς την συγ
γραφήν βιβλίου έν ώ νά συγκεντροϋνται μετά τάξεως 
καί σαφήνειας αί οΰτω κτηθεϊσαι εντυπώσεις του.

’Εν τώ βιβλίω του ό κ. Σκωτίδης εξετάζει διά 
μακρών τό Σουδάν ύπό εθνολογικήν, ιστορικήν καί 
’Αρχαιολογικήν έποψιν ενδιατρίβει δέ κυρίως είς ότι 
σχετίζεται μέ τά Έλληνικά έν τή χώρα ταύτη συμ
φέροντα.

Κατ’ άρχάς περιγράφει τήν ιστορίαν τής χώφοος 
ταύτης, άρχόμενος άπό τής άρχαιοτάτης έποχής καί 
φθάνων μέχρι τοϋ έτους 1899 οπότε ύπεγράφηύπό 
τοϋ Λόρδου Cromer καί τοϋΜποϋτρος Πασσά Ghally 
ή Σύμβασις δι ’ ής τό Σουδάν κατέστη χώρα Άγγλο- 
αιγυπτιακή δικαιώματι κατακτήσεως.

Τό Σουδάν κατά τήν έκτασιν είνε διπλάσιου τής 
Γαλλίας καί Γερμανίας, όμοϋ περιλαμβανομένων, 
καταλαμβάνον επιφάνειαν 950,000 τετραγ. χιλιο
μέτρων, λεπτομερώς δέ άναγράφει έν τώ έργω του ό 
κ. Σκωτίδης πάντα τά άφορώντα τήν συγκοινωνίαν 
τής χώρας ταύτης καί ύπό έποψιν σιδηροδρομικήν καί 
τηλεγραφικήν καί ταχυδρομικήν. Έν αύτώ εύρίσκει 
τις πάσαν χρήσιμον πληροφορίαν σχετιζομένην ν.έ τά 
τής Διοικήσεως τοϋ Σουδάν, τά τής Αστυνομίας αύ- 
τοϋ, τής Δικαιοσύνης, τής Παιδείας, τής Δημοσίας,

Ύγίας, τοϋ Κλίματος, τής Γεωργίας,τής Κτηνοτροφίας 
τών Δασών, τών Δημοσίων Έργων, τοϋ Φορολογικού 
Συστημάτος, τοϋ Κτηματολογίου, τοϋ Στρατού καί 
τών επισήμων αύτοΰ Οικονομικών.

Τό Σουδάν οίκεΐται ύπό 2,(100,00(1 κατοίκων εξ 
ών 13,000 εΐνε ξένοι, διαιρείται δέ είς 13 Νοααοχίας 
(Μουδαρίας). Πεοί έκάστου τών Νοαών αύτών γίνεται 
λόγος άναλόγως τής έμπορικής του σπουδαιότατος καί 
τών ελληνικών εν αύτώ συμφερόντων.

Εύχαρίστως δέ παρακολουθεί ό αναγνώστης την 
ζωτικότητα τοϋ Ελληνικού στοιχείου είσδύοντος νι- 

‘Ζηφόρως μέχρι τών άκροτάτων ορίων τής χώρας ταύ
της. Καί ούχί ολίγα ονόματα έλλήνων άναφέρονται 
εις τά; σελίδα; τοϋ «Σουδάν» υ.εταξύ τών οποίωνI '
τινά χαίρουσιν ήδη Πανελληνίου φήμης, διά τάς με
γάλας άρετάς των καί διά τάς προσοερθείσας είς τήν 
την πατρίδα καί τόν ελληνισμόν έν γένει εξαίρετους 
ύπηρεσίας.

Οι κ.κ. 'Ηρακλής καί Διονύσιος Καβαδίαι, οί αδελ
φοί Σταματόπουλοι, ό κ. Ροκωτάς, ό κ. Αοίζος, ό τό
σης φήμης άπολαύων κ. Καπάτος, ό κ. Πανάς Κε
φαλήν, ό κ. Κυριαζής, Καίρης, Γαλανίδης, Κουτσο- 
μύτης, Γαληνός, Κουτσουρίδης, Βούλγαρης καί άλλοι 
έλληνες τιμώσι τό έλληνικον όνομα καί προάγονται 
εις εύημερίαν καί πλούτον έξασφαλίζοντα τό μέλλον 
καί εις πλείστους συμπατριώτας μας εύρίσκοντας παρ’ 
αύτοΐς έργασίαν καί ύποστήριξιν.

Ό κ. Σκωτίδης έξετάζων άπο άπόψεως τάς συν
θήκης ύπό τάς οποίας διατελεΐ σήμερον ή χώρα αΰτη 
εν σχέσει προς τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτή
ματα τά όποια ποοβάλλονται έν αύτή ύπό έποψιν 
εμπορικής, βιομηχανικής καί Γεωργικής έκμεταλλεύ- 
σ·ως παρέχει πολυτίμους συμβουλάς καί οδηγίας είς 
εκείνους έκ τών συμπατριωτών μας οίτινες θά άπεφά- 
σιζον νά ζητήσουν έργασίαν καί τύχην έκτός τής Ελ
λάδος.

Καί υποδεικνύει τίνες δύνανται σήμερον νά εύδο- 
κιμήσωσιν έν Σουδάν καί τίνες δέν πρέπει νά έχωσιν 
ελπίδας επιτυχίας μεταβαίνοντες έκεΐ. Καί καθορίζει 
τούς λόγους δι ’ οϋς σήμερον θά έπιτύχουν οί έχοντες 
τοϋτο ή έκεΐνο τό έπάγγελμα, δπως άντιστρόφως εκ
φράζει γνώμην ότι θά άποτύχουν οί γνωρίζοντες αύ
τήν ή έκείνην τήν έργασίαν, ήτις βραδύτερον, έν ώ 
σήμερον παρουσιάζει μειονεκτήματα είς τό μέλλον θά 
έχη μεγάλα πλεονεκτήματα. Καί άποτρέπει πρός τό 
παρόν τούς γεωργούς νά έγκαταστώσιν είς Σουδάν 
προτρέπει δμως τούς ςυλουργούς, τούς κτίστας, τούς 
λιθοξόους, τούς βαφείς, τούς σκαφείς, καθώς καί τούς 
άρχιτέκτονας, τούς μηχανικούς καί έργολάβους οί 
όποιοι δμως δέον νά εΐνε γλωσσομαθείς.

Καί καταλήγει διά τών έξής ώραίων λόγων.
« Ύπό τάς άνωτέρω συνθήκας μετάβασις είς Σουδάν 

«τών συμπατριωτών ήμών, καθ’ ήν περίπτωσιν ήθελον 
«ώρίμως σκεφθή καί αποφασίσει τήν έξ Ελλάδος άνα- 
«χώρησιν, φρονώ οτι καί αύτοΐς θά εΐνε ώφέλιμος και 
«τή πατρίδι ήμών ύλικώς τε καί ηθικώς· ύλικώς μέν, 
«διότι ή άναπτυχθησοαένη ύπ’ αύτών κατά πάσαν 
«πιθανότητα έν τώ άνεκμεταλλεύτω τούτω τόπω 
«ευπορία θά συντέλεση καί τήν είς τήν πατρίδα ήμών 
«εισαγωγήν διά τών συγγενών ή άλλως πως, ικανών 
«χρηματικών κεφαλαίων, ηθικώς δέ, διότι οί έγκα- 
«τασταθησόμενοι έν Σουδάν θά ένισχύσωσι την ύπαρ- 
«χουσαν ήδη έν αύτώ μεγάλην καί πολύτιμον κνψέ- 
ηλην χρηστών, νομιμοφρόνων, πατριωτικών και ερ- 
νγατικωτάτων πολιτών, οίτινες τιμώσι τήν πατρίδα 
«ημών καί μεγίστας ύπηρεσίας προσφέρουσι τή εύρυ- 
«τατη ταύτη χώρα, ήτις άνευ αύτών, .μεθ’ δλας τάς 
«πολυτίμους βάσεις τοϋ πολιτισμού καί τής προόδου, 
«άς θαυμασίως έθηκαν οί κυβερνώντες αύτήν έντός 
«οκτώ μονον έτών, δέν θά ήτο οία εΐνε σήμερον έν τοις 
«κυριωτέροις σημείοις καί δέν θά παρείχε τάς καλλι- 
«τέρας ελπίδας άπωτάτου μέλλοντος, ούτινος θά άπο- 
«λαύσωσι καί οί ήμέτεροι συμπατριώται».

Μαζή μέ τήν χαράν μας έκφράζομεν καί τά ολό
θερμα συγχαρητήριά μας είς τόν διακεκριμένου Γενικόν 
μας Πρόξενον έν ’Αλεξανδρεία κ. Σκωτίδην διά τήν 
έκδοσιν τής μελέτης του ταύτης, τοσοϋτον χρησίμου 

καί έμβριθοΰς.
Δ Ζ.

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

τάς ενώσεις, περί ών θά δώσωμεν κατω- 
άς δέουσας έξηγήσεις ό συνεταιριζόμενος 

άπόλυτον τήν πραγμα- 
V. 2jU[X- 

καθίστανται κοινά διά 
τοιαϋται ενώσεις είσίν 

προστατευτικά μέσα πρός

Εί 
τέρω 
χειροτέχνης διατηρεί 
τικήν αύτοΰ έλευθερίαν καί αυθυπαρξίαν, 
φέροντά τινα μόνον 
τοΰ συνεταιρισμού. Αί 
άπλώς βοηθητικά καί 
εύκολωτέραν καί έπωφελεστέραν κίνησιν τής έρ
γασίας· συντελοΰσιν είς τήν διατήρησιν τής Οέ- 
σεως τοΰ έπαγγελματίου εν τώ έλευθέρω συνα
γωνισμό? διά τής αύξήσεως τοΰ εισοδήματος του, 
οιά τής έλατώσεως τών δαπανών του.

Τοιαϋται είσίν :
1) Αί ένωσεις χάριν πορισμοΰ τών πρώτων πρός 

κατεργασίαν υλών. Οί χειροτέχναι τοΰ αύτοΰ ή 
καί οιαφόρου κλάδου—άρκεϊ, οτι χρησιμοποιοΰσιν 
ομοιά τινα ύλικά— συνεταιρίζονται χάριν κοιζής 
προμήθειας τών διά τήν έργασίαν των άναγκαίων 
υλικών. Ή ένωσις αύτη διά τών οργάνων της,

άποθηκαρίου, ταμίου κτλ. άγοράζει χονδρικώς τά 
είδη ταΰτα καί μεταπωλει λιανικως είς έν έκα
στον τών μελών. Τοιουτοτρο'πως έπιτυγχάνεται, 
ώστε ό μικρός χειροτέχνης νά άγοράζη πολύ κα- 
λήτερον καί εύθηνότερον πράγμα, έπίσης καλόν 
καί εύθηνόν, ώς ό μέγας έπιχειρηματίας, τοΰθ’ 
δπερ δέν θά τώ ήτο δυνατόν μεμονωμένα? καί υπο
χρεωμένα? νά προμηθευηται είς ποσο'τητας μικρο- 
τάτας. Ή ένωσις πωλεΐ είς τά μέλη είτε είς τάς 
συνήθεις τιμάς τής άγοράς, είτε μέ σημαντικήν 
έκπτωσιν, ύπολογίζουσα έν τή τελευταία ταύτη 
περιπτώσει, δπως τή μένη μικρόν περίσσευμα πρός 
κάλυψιν τών διοικητικών δαπανών. Κατά τό πρώ
τον σύστημα, καθ’ δ ή έταιρία πωλεΐ μέ κέρδος 
μεΐζον, τό καθαρόν πλεόνασμα χρησιμοποιείται 
προς δημιουργίαν άποθεματικοΰ καί τελικώς προ
σδιορίζεται είς διανομήν είς τά μέλη άναλόγως τών 
παρ’ αύτών γινομένων άγορών. Το σύστημα τοϋτο 
είναι προτιμητέον έθίζον τά μέλη είς τήν οικονο
μίαν καί γινόμενον άφορμή σχηματισμού κεφα
λαίου, καθ’ δσον έν τή ένώσει δύναται νά σχη- 
ματισθή καί ταμιευμήριον διά τά μέλη. Τά αναγ
καία κεφάλαια προσκτάται ή ένωσις τό μέν διά 
συνεισφορών τών εταίρων, τό δέ διά δανεισμών.

2) Ενώσεις πρός προμήθειαν μηχανών έργα- 
λείων διά τήν ί'δρυσιν έργοστασίων κτλ.—Τοένω- 
τικον τοϋτο είδος είναι τό αύτό μετά τοΰ άνω
τέρω έκτεθέντος, μεθ’ ου έχει κοινάτά πλεονεκτή
ματα. Ή έταιρία άγοράζει μηχανάς καί έργαλεΐα 
προς μεταπώλησιν διά τά μέλη· έπειδή δμως δύνα
ται νά ύπάρξη καί ή άνάγκη μηχανών καί έργαλείων 
πολύ άτελεστέρων καί συνεπώς δαπανηροτέρων, ΐνα 
δ χειροτέχνης δυνηθή νά συναγωνισθή μετά τοΰ 
μεγάλου έπιχειρηματίου διαθέτοντος τοιαΰτα,. ή 
έταιρία άγοράζει τοιαΰτα τελειότερα μηχανήματα 
καί άντί νά έκποιή ταΰτα είς τά μέλη, δπερ δέν 
θά ήτο δυνατόν ευρισκομένων τούτων έν άνεπαρ- 
κεία μέσων, έκμισθοι άπλώς ταΰτα· αί ένώσεις 
αύται ίδρύουσιν έπίσης κοινά συνεργεία, π.χ. κοι
νά σφαγεία, τά όποια άπαντα τά μέλη δύναν
ται νά μεταχειρισθώσι.

3) Ενώσεις έναποθηκεύσεως.
Χειροτέχναι τοΰ αύτοΰ ή καί διαφόρου έπαγ- 

γέλματος συνενοΰνται πρός οιατήρησιν κοινού πρα
τηρίου. ’Εν αύτώ έκαστος είσκομίζει καί έκθέτει 
τά έν τώ έργαστηρίω του παρασκευαζόμενα άν- 
τικείμενα πρός πώλησιν δΓ ίδιον λογαριασμόν ό δέ 
διοριζόμενος έπί τής ένώσεως άποθηκάριος, έπιμε- 
λεϊται τήν έκποίησιν καί δέχεται τάς παραγγε
λίας, άς μεταδίδει είς τά μέλη πρός κατασκευήν.

Το σύστημα παρέχει πλεονεκτήματά τινα,άπαλ- 
λάσσει τον μικρά μέσα οιαθέτοντα χειροτέχνην 
τής ύποχρεώσεως νά διατηρή μεγαλείτερον κατά
στημα χάριν τής έκποιήσεως τών δημιουργημά
των του καί συντελεί είς τήν αυξησιν τής κατα
ναλώσεως, καθ’ δσον τό κεντρικόν πρατήριον θέ
λει εΐσθαι εύρυχωρότερον, πολυτελέστερον, θέλει
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κεΐται κεντρικωτερον και τοιουτοτρόπως θέλει εύ- 
κολώτερον προσελκύει τήν πελατείαν καί πρό πάν
των τάς άνωτέρας τάξεις. Έξ έτέρου δίχως παρου
σιάζει το σύστημα καί σπουδαία μειονεκτήματα, 
ών ένεκεν δέν ηύοοκίμησεν καί έλάχισται εισίν αί 
ενώσεις αύται εις άπαντα τον κόσμον. Τά μειονε
κτήματα συνίστανται εις τό δτι ό άποθηκάριος 
δύναται νά έπιμελήται, προσωποληπτών, κατά 
προτίμησιν τήν έκποιησεν άντικειμένων άνηκόν- 
των εις ώρισμένους χειροτέχνας, δτι τά καλήτερα 
έμπορεύματα καί τά μάλλον έπιμεμελημένα θέ- 
λουσι πάντοτε προτιμάσθαι καί το σπουδαιότερον 
ό χειροτέχνης διά τοιαύτης κοινής πωλήσεως δέν 
δύναται νά άποκτηση ιδικήν του αποκλειστικήν 
πελατείαν.

4) Οίκοδομικαί έταιρεϊαι. Αύται οίκοδομοΰσιν 
ή άγοράζουσιν οικίας καί δίδουσι ταύτας είς τά 
μέλη πρός ιδιοκτησίαν καί χρεωλυτικήν έξόφλη- 
σιν, ή παρέχουσι δάνεια είς τά μέλη, δπως οίκο- 
δομήσωσιν. 'Έκαστον μέλος πρός έξόφλησιν κα
ταθέτει έβδομαδιαίως έν ποσόν δπερ δέν υπερβαί
νει κατά τάς πλείστας περιστάσεις τό ένοίκιον, 
δπερ θά έπλήρωνεν. Ουτω δέ μέ τήν προσθήκην 
ελάχιστης δαπάνης έντος 13 1)2 έτών ό εργάτης 
γίνεται ιδιοκτήτης μιας μικράς οικίας.

ΑΝ· ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ Ή ΟΧΙ;
[ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ,

— "Ωστε άρχίσαμεν πάλιν τάς παλαιάς υ.α,ς συ
νήθειας, έλεγεν ή κυρία Δέ Βέρδερ ένώ έχυνε σιγά— 
σιγά το κοχλάζον ύδωρ έντος τής τσαγέρας. Τά 
φύλλα πίπτουν άπό τά δένδρα, δ άνεμος τοϋ φθινοπώ
ρου ψάλλει τό μελαγχολικό του άσμα έξω άπό τά 
παράθυρά μας,καί ήμεΐς—ήμεΐς άπό έτος είς έτος μέ 
όλιγωτέραν προθυμίαν προσδοκώμεν τάς χειμερινάς 
διασκεδάσεις.

'Ο κόμης Νέλδερφ έμειδίασεν είρωνικώς.
— Μά Κυρία μου! Άπό πότε αύτή ή άποστροφή σας 

πρός τον κόσμον j Την έφέρατε άπο το καλοκαιρινό 
σας ταξεΐδι j Δέν έθεραπεύσατε έντελώς τά νεϋρά 
σας ; Μέ συγχωρεΐτε, άλλά δέν δύναμαι νά τήν πάρω 
’ς τά σοβαρά ! Μέ τό πρώτον βάλς τά πράγματα 
άλλάσσουν καί πρό πάντων όταν σας παρακολουθή ή 
πεποίθησις ότι σας στολίζει ή ωραιότερα έκ τών ωραίων 
σας άμφιέσεων.

Ή χαρίεσσα κυρία άνεστέναξε μ’ έναν άστεϊον 
μορφασμόν.

— Άληθώς δύνασθε νά είσθε έν τώ δικαίω, φίλε 

κόμη έπί τέλους είμαι νέα άκόμη καί δόξα τώ Θεώ 
ευπαρουσίαστος καί μοϋ προξενούν εύχάριστον αίσθημα 
τά βλέμματα θαυμασμού τών άνδρών καί τά δυσηρε-
στημένα καί περίεργα τών γυναικών.

Άλλά τί τά θελετε γίνονται κάθε χρόνο τά αύτά 
τοϊς αύτοΐς. Ειυ.εθα δλα καλώς γυμνασμένα άνδρί-
κελλα, τά όποια ομιλούν, κινούνται χαμογελούν, μέ
πολλήν ευπρέπειαν. Όμιλούμεν μέ πολύ ένδιαφέρον 
διά πράγματα τά όποια μας είνε έντελώς αδιάφορα 
και προσπαθοϋμεν πρό παντός άλλου νά κρύπτωμεν 
άπο τόν πλησίον μας έκεΐνο το όποιον άληθώς μάς 
συγκινεΐ καί μάς είνε ένδιαφέρον. Δέν ήξεύρετε πόσον 
θά έπεθύμουν κάποτε πριν μεταβώ είς εσπερίδα, νά 
πετάξω τήν τελευταίαν στιγμήν τά στολίδιά μου 
καί πόσον μέ καταβάλλει έκ τών προτέρων ή πλήξις,
ήτις μέ περιμένει.

Όταν δμως είμαι πάλιν έν τώ μέσω τής τύρβης, 
δταν άκούω τριγύρω μου τόν θόρυβον τών Φωνών,δταν ή 
μουσική φθάνη είς τά ώτά μου καί μέ θαμβώνη ή 
λάμψις τών φώτων, τότε, ναι τότε γίνομαι καί έγώ 
σάν τούς άλλους· καί προσέχω είς δ,τι μάς διηγείται 
ένας γέρω στρατηγός διά τούς ρευματισμούς του, ώς 
νά μήν ύπήρχε δι ’ έμέ τίποτε σπουδαιότερον είς τόν 
κόσμον.

Αύτή ή περίστασις μού ύπενθυμίζει ένα γέρικο 
άλογο, τό όποιον έχει παρευρεθή είς πολλάς 
μάχας. Απαθές καί άδιάφορον προχωρεί μέ άσταθές 
τό βήμα πρός τό πεδίον τής μάχης. Όταν άκούη 
δμως τάς σάλπιγγας καί αισθάνεται τήν οσμήν 
τού αίματος τότε φουσκώνουν οί ρώθωνές του, ύψώνει 
τήν κεφαλήν του καί άρχίζει νά καλπάζη ένώ χρεμε
τίζει φαιδρώς. Καί είς έμέ συμβαίνει πεοίπου τό 
ίδιον.

— Τί λέγετε, Κυρία μου ! Καί ό Χέλδερφ, ήγανα- 
κτησμένος, έτοποθέτησε πλησίον του τό κύπελλό του 
καί έξηκολούθησε.Τολμάτε νά παρουσιάζετε τήν φωνού- 
λάν σας τήνκελαδιστή μέ τόν χρεματισμόν τού γέρικου 
άλογου ; Μά τήν άλήθεια άναγκάζομαι νά διαμαρτυ- 
ρηθώ καί σοβαρώς μάλιστα !

— Αφήστε κατά μέρος τά χωρατά καί την ειρωνείαν 
σας, Κόμη, ήξεύρετε πολύ καλά τί θέλω νά είπώ. 
Δέν θά βαρυνόμεθα κατά τό ήμισυ, άν δέν έπαίζομεν 
πάντοτε άναμεταξύ μάς κρυφτό. Έχετε ακούσει τήν 
ιστορίαν τής μαγειρίσσης ήτις προσέθεσεν είς τόν 
ζωμόν της τό χορτάρι ή «άλήθεια» ;— Όλοι οί 
άνθρωποι οίτινες έως τότε είχον άνταλλάξη εύγενικά 
ψεύδη ήρχισαν νά λέγουν τήν άξεστον άλήθειαν καί 
ώς έκ τούτου τά πλέον δυσάρεστα πράγματα ήκούσθη- 
σαν καί αί χειρότεραι χυδαιότητες έρρίφθησαν κατά 
πρόσωπόν.Τόσον μακράν δέν φθάνει ή φιλαλήθεια μου, 
άλλά συχνά, πολύ συχνά μέ καταλαμβάνει μία μανία 
νά μάθω τί είνε κρυμμένο όπισθεν αύτοϋ τού λείου 
μετώπου,έκείνου τοϋ εύγενοϋς μειδιάματος,καί θά έ-

οτι ήτο έλαφρά προσβολή έλώδους πυρετού δπως τής 
συνέβαινε κάποτε, άλλ* ήτο πάντοτε εύδιάθετος καί 

εύχάριστος ώς συνήθως.
Τό τελευταΐον άποχαιρετιστήριον γεύμα διά τόν 

άναχωρούντα, έδόθη είς τήν οικίαν της. Τήν άλλην 
πρωίαν ενωρίς δ Άκόλουθος έπρόκειτο ν’ άναχωρήση 
διά Ίοκοχάμαν, ΐνα έκεϊ έπιβιβασθή έπί τοϋ άτμο
πλοίου διά τήν νέαν του θέσιν. Σχεδόν δλον τό διπλω
ματικόν σώμα εϊχεν έλθη είς τό τελευταΐον τοϋτο 
γεύμα. Όλα ήσαν, δπως πάντοτε, διηυθετημένα 
μέ τήν χαρακτηρίζουσαν τήν οικοδέσποιναν φιλοκα
λίαν. Ή τράπεζα ήτο στολισμένη μέ περίεργα ιαπω
νικά άνθη, ώς μικρόν άριστοτέχνημα. Ή οικοδέσποινα 

μ' έν ένδυμα άπό άραχνοειδές λευκόν εγχώριον μετα
ξωτόν, μέ παλαιάς βενετικάς δαντέλλας, έφερεν είς 

τον λαιμόν της τά φημισμένα είς δλην την Ανατολικήν- 
Ασίαν μαργαριτάριά της—ώραιοτέρα ή ποτέ. Μόλις 
είσήλθα παρετήρησα δτι έφαίνετο ύπερβολικά χλωμή, 
άλλ’ ύπέθετα δτι άφορμή ήτο ή «μαλάρια». ’Εκεί
νος, διά τόν όποιον έγένετο ή άποχαιρετήριος τελετή, 
έκάθητο πλησίον της, άλλ’ αϋτη ώμίλει ώς έπί τό 

πλεΐστον μέ τόν άλλον γείτονά της, τον Άγγλον 
Πρεσβευτήν. Έγώ, έκαθήμην λοξώς άπέναντί της καί 
παρετήρουν ότι ήτο ζωηροτέρα παρά συνήθως, μάλι
στα ότι ήτο ταραγμένη. Είς τά μάτια της διεκρίνετο 
μία πυρετώδης άσταθής λάμψις, καί τά χέρια της, 
τά λεπτοκαμωμένα, ήσαν είς αίωνίαν κίνησιν, τά πο
τήρια καί άργυρά σκεύη τά έτοποθέτει άτάκτως,έμα- 
δοϋσε τά άνθη, συνέτριβε τό ψωμί- τό γέλοιό της 
ήχοϋσε δυνατά καί διαπεραστικά όσον ποτέ δέν τό 
ήκουσα. Μετ ’ ολίγον έσηκώθη δ σύζυγός της καί δ*ά 

προπόσεως έξέφρασε τήν λύπην του διότι χάνει τοιοϋ- 
τον άγαπητόν φίλον καί συνεργάτην, έδήλωσε δέ ότι 

αϋτη καθίστατο έπί πλέον έπαισθητή, άφοϋ μέ την 
ζωήν τών νομάδων είς ήν εινε έπί τέλους καταδικασ
μένος δ διπλωμάτης,δέν ήξευρέ τις ποτέ, άν, ποΰ καί 

πώς θά έπαν-βλέποντο.
Ένώ ώ'Λΐλει νά βλέμματά μου ήσαν προσηλωμένα 

άκαταπαύστως έπάνω της καί μεγάλος φόβος δι’ 
αύτήν μέ κατέλαβεν. Είδα πώς έδάγκανε σφικτά 
τά κάτω χείλη, καί’ έτρεμαν τά βλέφαρά της, καί 
προσεπάθει νά κρατήση τά δάκρυα. Όταν έτελείω- 
σεν δ σύζυγός της καί τά ποτήρια συνεκρούσθησαν ή 
χειρ της έτρεμε τόσον δυνατά, ώστε τό κύπελλον τής 
έξέφυγε καί έθραύσθη. Άλλ’ έκρατήθη άκόμη. 
Αύτή ή άνηόητη «μαλάρια» εϊπε, ένώ έκίνησε 
πρός τά όπίσω την ώραίαν ξανθήν κεφαλήν της. Νο
μίζω ότι θά ύπάγω ταχέως είς τό Χουσέγι δπου, δ 
δροσερός άηρ τών βουνών θά μέ κάμη γρήγορα καλά, 

να! βεβαίως πολύ γρήγορα !
Θεέ μου, πώς έτρεμεν ή φωνή της !
Μετά ταύτα δ άποχωρών έσηκώθη ό ίδιος διά νά

πεθύμουν άχ ! τόσον πολύ, ή προσωπις νά έπιπτε διά 

μίαν στιγμή; μόνον διά νά φανερωθή δ αληθινός άνθρω

πος, ό όποιος κρύπτεται όπισθέν της.
Ό Χέλδερφ είχε γείνη σοβαρός.
— Δέν είξεύρετε τί ζητείτε, κυρία μου· έγώ έν 

τούτοις είς τήν ζωήν μου είδα πώς κατέπεσεν ή προ- 

σωπίς ενός άνθρώπου καί...
— Διηγηθήτέ μου, είπεν αυτή, συντόμως, διότι 

είμαι περίεργος.

"Υψωσε τό βλέμμα του μελαγχολικώς.
— Δέν έχω νά σάς διηγηθώ πολλά, κυρία μου. 

”Ημην έκείνην τήν έποχήν είς τήν πρεσβείαν τοΰ 
Τόκιο. 'Η έκεϊ κοινωνική ζωή, δπως είς δλα αύτά τά 
μέρη,τής Άπω Ανατολής, ήτο πολύ ζωηοά.

Συνηντώμεθα δλοι οί ξένοι συχνά, έπαίζομεν τέννις 
ή παριστάναμε κωμωδίας· έκάμναμεν έκδρομάς ή έπι- 
σκεπτόμεθα τά έγχώρια μαγαζειά δλοι μαζύ.

'Η πλέον εύχάριστος οικία δι’ ήμάς ήτο έκείνη 
είς ήν προήδρευεν ή σύζυγος ένός γραμματέως πρε
σβείας. Νέα, πολύ εύμορφη καί κομψή, δσον καί έξυ

πνη καί εύγενης τούς τρόπους, ήξευρε θαυμασίως πώς 
νά καθιστά εύχάριστον τό σπίτι της είς κάθε ξένον 
Μομίζω δτι δ καθείς άπό μάς ήτο ύπό τήν μαγικήν 
της έπιρροήν, καί θά έθεώρέι χαμένην την ήμέραν έ
κείνην καθ’ ήν δέν θά είσήρχετο είς τό περίκομψον,μέ 
σπανίαν φιλοκαλίαν στολισμένο σαλονάκι της, διά

. ι > ι.. > < - > , γ . . ~να παρη το τσάι του, το οποίον έτοιμα,ον τα ωραία, 
λεπτά χέρια της. Ό σύζυγός της ήτο είς ξηρός με- 
σήλιξ κύριος, δστις έφαίνετο ύπερήφανος διά τήν 
γυναίκα, ήν δλοι έθαύμαζον, καί τήν οποίαν ήγάπα 
τρυφερώς.— Όπως σάς είπα, όλοι ήμεθα είς τά πο
διά της. Ήτο πρός δλους μας έξ ίσου καλή καί περι
ποιητική καί ποτέ δέν παρετηρήθη δτι έδειξε μίαν 
προτίμησιν είς ένα άπό μάς. Ή μεγάλη της γαλήνη, 
ή άναλλοίωτος καλωσύνη της, ή τελεία αρμονία τής 
δλης ύπάρξεώς της άπετέλουν τά σπάνια θέλγητρά 
της. Τό δτι οί κύριοι τής πρεσβείας ’μπαινοέβγαιναν, 
περισσότερον άπό μάς είς το σπίτι της, καί δτι τήν 
έβοήθουν είς τάς ύποδοχάς της, ήτο φυσικόν. Ό στρα
τιωτικός άκόλουθος ήτο μ.όλις έτος έκεϊ, δταν ήλθα 
έγώ. Ήτο ύψηλός άνήρ, μέ καλόν παρουσιαστικόν, 
πάντοτε εύθυμος καί ζωηρός μέ πολύ ελκυστικούς 

τρόπους.
Ήμεΐς δλοι, κυρίαι καί κύριοι, τόν συμπαθούσαμεν 

καί δτε ήλθεν άπροσδοκήτως ή εΐδησις τής μεταθέ- 
σεώς του είς Ρώμην, έλυπήθημεν είλικρινώς διότι 

έχάσαμεν τόν καλόν μας φίλον. Έορταί άποχαιρετι- 
σμοϋ έδόθησαν ή μία μετά τήν άλλην πρός τιμήν 
του, παντού, ,έννοεΐται, ήτο παρών δ πρώτος Γραμμα
τείς μετά τής ώραίας συζύγου του. Έφαίνετο τότε 
ολίγον καταβεβλημένη καί παρεπονεΐτο δτι ύπέφερεν 
άπό νευοικάς κεφαλαλγίας. Ό σύζυγός της ύπέθεσεν

3.
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άπαντήσζ, εις τήν πρόποσιν. Πύχαρίστησε δι’όληντήν 
καλωσύνην καί φιλίαν, την όποιαν τοϋ είχαν δείξη 
προ πάντων εις αύτο το σπήτι. Τοϋ έφαίνετο σκλη
ρόν νά χωρισθή άπό όλους τούς καλούς έκεΐ φίλους, 
εδήλωσεν όμως οτι ή ενθύμησις τών ήμ,ερών, ας διήλ- 
θεν εν ’Ιαπωνία, θά έμενε δι’ αύτόν ή ώραιοτέρα τής 
ζωής του άνάμνησις. Καί εις τό τέλος είπε :

«Καί όταν αΰριον ίστάμενος έπί της γεφύρας τοϋ 
πλοίου, τό όποιον θά μέ φέρη είς άλλον κόσυ.ον, θά 
βλέπω μακρόθεν, μίαν φοράν άκόμη, την ’Ιαπωνι
κήν άκτην, τότε...

’Εκείνην την στιγμήν ή ωραία οικοδέσποινα, άφί- 
σασα κραυγήν, ήπλωσεν τάς δύο χεΐράς της ποός 
αύτόν.

«Μη φύγης άγαπημένε μου! μη φύγης. Θ’ άπο- 
θάνω άν φύγης, θά ίδής, θ’ άποθάνω...»

Κ’ έρρίφθη εις τον λαιμόν του, ένω ούτος μέ τόν 
τρόμ.ον ζωγραφισμένον έπί τοϋ προσώπου του, άλλά μ. ’ 
όλα ταϋτα μέ θερμ.ήν τρυφερότητα τής έθώπευε τήν 
ξανθήν της κόμην. Αύτά έγένοντο έντος μιας στιγμής. 
Είς όλους μας έσταμ.άτησεν ή καρδιά. Καί εύθύς ό 
σύζυγός της ήτο πλησίον της.

« Έπίτρεψόν με νά σ’ οδηγήσω είς τό δωμ.άτιόν 
σου, Ίέλλα, είσαι πάρα πολύ άδιάθετος διά νά μεί- 
νης έδώ περισσότερον.«Τόν έκύτταξε σάν άφηρημένη- 
άλλ’ έξαφνα πάλιν κυρία τοϋ έαυτοϋ της, έλυσε τάς 
χεΐράς της άπό τόν τράχηλον τοϋ έραστοϋ της καί 
έξήλθε πολύ βραδέως μ’ έν βαθύ ερύθημα έπί τών πα
ρειών της...

— Καί έπειτα ήρώτησεν ή Έλλη Βέρδερ κρατούσα 
την άναπνοήν της, και κατόπιν ;

— Κατόπιν συνέβη τό συνηθισμένον, κυρία μου, 
έγκατελείψαμεν εγκαίρως τήν οικίαν, βαθέως συγκε- 
κινημένοι άπό τό δράμα, τοϋ οποίου είς τήν πρώτην 
πράξιν παρευρέθημέν.

Την άλλην πρωίαν έκτυπήθησαν οί δύο. 'Ο άκό- 
λουθος έμ.εινεν εύθύς νεκρός, ό σύζυγος έλαβε μίαν βο
λήν είς τόν άριστερόν πόδα καί έκτοτε δέν δύναται 
πλέον νά τον μεταχειρισθή. ’Ακόμη σήμεοον εξακο
λουθεί νά σύρη τήν ΰπαρξίν του—είς δυστυχής, κα
τεστραμμένος, άπομεμονωμένος. Μ έ όλας τάς παοακλή- 
σεις της δέν τής έπέτρεψε πλέον ποτέ νά έλθη πλη
σίον του. 'Η δυστυχισμένη ήτο έπί καιρόν πολύν 
ασθενής, ποτέ δέν συνήλθε πλέον άπ’ αυτό τό κτύ
πημα, ζή μακράν άπό τόν κόσμον, πλησίον γραίας 
συγγενούς, εις μίαν πολίχνην. Συντετριμμένη, γηρα- 
σμένη προ του καιρού, βασανισαένη άπό τύψεις συ- 
νειδότος, δέν εινε πλέον είμή ή σκιά τοϋ άλλοτε ύπε- 
ρηφάνου ωραίου έαυτοϋ της.

Βλιπετε, κυρία μου, μία στιγμή μόνον ήτο, ι/.ία 
μόνη, σύντομος, μικρά στιγμή, κατά τήν οποίαν κα- 
τίπεσεν ή προσωπίς τής συνήθειας καί τής εύποεπείας.

Άλλ’ αυτή ή μικρά στιγμή ήτο άρκετή διά νά 
καταστρέψη τήν ευτυχίαν τής ζωής τών τριών άνθρώ- 
πων—τεσσάρων μάλιστα.

'II φωνή του έγινε βραγχνη καί παρά τό στόμα 
του έφάνησαν δύο βαθεΐαι ρυτίδες.

'Η κυρία Δέ Βέρδερ έσκυψεν ολίγον έμπρός. Τεσ
σάρων J Πώς j Νά έννοήσω αυτό ; Σείς—διά τούτο 
εμείνατε άνύπανδρος j

Διά τούτο τά λευκά σας μαλλιά ;
’Αλλ’ ό κόμης Χέλδολφ είχε πάλιν συνέλθει.
— Δέν νομίζετε καί σείς,οτι εινε καλλίτερον νά κοα- 

τήσωσ-εν την προσωπίδα;ι V

A. X. Δ·

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΑΊΔΕΣ
ΚΑΤΑΤΟΝΙΘ’ ΑΙΏΝΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΕΤΙΝΗ

(Συνέχεια έκ Σε λ. 209).

Έκ τών θαμιόνων τού σαλονιού τής Θεοτόκη ώς 
είπομεν, ήτο καί ή Μαρία Πετρετίνη. Καί αύτή έγεν- 
νήθη έν Κερκύρα, έδρασεν έν Ιταλία καί έπλούτισε 
την ’Ιταλικήν φιλολογίαν. Ήτο μικροτέρα τής Θεο
τόκη κατά δέκα καί τέσσαρα έτη, διότι έγεννήθη τή 
31 Δεκεμβρίου τοϋ 1774 έτους. Ό πατήρ της έκα- 
λεΐτο ’Αλέξανδρος ΙΙετρετίνης καί ή μήτηρ της Κρε- 
μεζίνα Μιχαήλ Στεφάνου Τριβώβη Πιέρη. Οί γονείς 
αύτής κατήγοντο έξ άρχαίων οίκων. Ό παλαίτατος 
κερκυραϊκός οίκος τών Πετρετίνων ή Πετριτών, μετέ- 
πειτα εις τινας οικογένειας διηρέθη, είς τούς τών 
ΙΙετρετίνων τών άγιων Πατέρων τοΰ ’Αγίου Φραγκί
σκου, τής Άγιας Παρασκευής,τής Γαρίτσης καί τοϋ 
'Αγίου, έξ ής κατάγεται ή Μαρία. Καί ό οίκος τής 
μητρός έπίσης εινε αριστοκρατικός έκ τών παλαιών 
τής Κερκύρας, δούς είς την πατρίδα πολλούς έξοχους 
άνδρας.

Μετά τρία έτη ή Μαρία ά.ττίν.τ·ησεΊ αδελφόν, τόν 
Σπυρίδωνα όστις άκολούθως κατετάχθη μεταξύ τών 
διακεκριμένων άνδρών τής τε Ελλάδος καί ’Ιταλίας.

Δυστυχώς, ένω τά τέκνα ταϋτα ηύξανον ώς άνθο- 
φόρα φυτά έπαγγελλόμενα νά τελεσφορήσουν καρπούς 
ωραίους, έχασαν τόν Πατέρα.

Ή μήτηρ, νεωτάτη ούσα, δέν έσκέφθη νά λάβη 
δεύτερον σύζυγον, άπεχωρίσθη τοϋ κόσμου καί άφιε- 
οώθη όλοψύχως είς τήν άνατροφήν καί έκπαίδευσιν 
τών δύο πεφιλημένων τέκνων τών όποιων ή εύκληρία 
τής φύσεως καί τά τόσα ψυχικά προτερήματα, άπό 
προοιμίων τής παιδικής αύτών ηλικίας ύπεμφαίνοντο

«τής έλληνικής. Ούτω κατεναλίσκαμεν ολοκλήρους 
«εσπέρας μετά παντοιων άναγνώσεων καί τερπνών 

«διαλόγων. (*)
Ό Μάριος Πιέρης ήτο συγγενής τής Πετριτίνη καί 

οικείος. Άπό τοϋδε ήτο διδάσκαλος αύτής, οδηγός 
είς τάς μελέτας καί είς τά άνά τήν Ιταλίαν ταξεί- 
διά της. Ή μαθήτρια έθαύμαζε καί έξετίμα μεγά
λος τον διδάσκαλον καί έτρεφε πρός αύτόν λατρείαν. 
Καί ό διδάσκαλος έπίσης τά αύτά αισθήματα έδεί- 
κνυε πρός αύτήν. Είς τήν αυτοβιογραφίαν Λ.ό'τοο καί 
είς άλλα του έργα, φαίνεται τό μέγα ένδιαφέρον διά 
τήν συγγενή μαθήτριαν. Ενίοτε μάλιστα προδίδεται 
καί διακρίνεται ό πρός αύτήν έρως του. Οί εύγενεΐς 
τρόποι της, αί περιπέτειαί της, ή μάθησίς της, ή 
καλλονή της είχον κυριεύσει τήν καρδίαν του. 'Ο 
άμοιβαΐος ένθουσιώδης θαυμασμός είχε συνδέσει καί 
δεσμεύσει τάς άναισθήτους καρδίας αύτών. Ή διά
νοια ενίοτε δεσμεύει τήν καρδίαν παραπολύ.

Ή Μαρία ελάμβανε τήν συνήθη αριστοκρατικήν 
μόρφωσιν, τήν Οποίαν τότε παρεΐχεν ή Κέρκυρα. Κα- 
τεγίνετο πολύ εις την άνάγνωσιν καί έτέοπετο έκθέ- 
τουσα τάς ιδέας έπί τού χάρτου.

Φθάσασα είς τό εικοστόν έκτον τής ηλικίας έτος, 
παρά τήν θέλησιν αύτής, έλαβεν άνδοα τόν Κερκυοαΐον 
εύπατρίδην Ζαχαρίαν Ροδόσταυ,ον, τόν οποίον μετά 
δύο έτη τον διεζεύχθη έπιστρέψασα είς τήν πατρικήν 
εστίαν,διήγε δέ βίον μονήρη,έχουσα ώς μόνην άνακού- 
φισιν τό βιβλίον καί τήν γραφίδα.

Μετά το διαζύγιον, έπανήλθεν έξ ’Ιταλίας, ό γνω
στός λόγιος κερκυραΐος Μάριος Πιέρης, τού όποιου 
μεταφράζομε·; άπόσπασαα έκ τής αυτοβιογραφίας, τό 
σχετιζομενον μετά τοϋ βίου τής Πετριτίνη, κεκλεί’ 
σμένης τότε έν τή πατρική οικία : «Κατά τήν έπι- 
«στροφήν μουεύρον την Μαριέτταν Πετρετίνη ,μ.ετά ένα 
«άτυχή γάμον ολίγων έτών, όστις δέν τήν κατέστησε 
«μητέρα, είς διαζύγιον μέ τόν σύζυγόν της καί είς 
«τήν πατρικήν οικίαν της έκ νέου.... Είχεν όφρεΐς 
«καί οφθαλμούς μελανοτάτους καί σπινθηροβολοϋντας, 
«κόμην όμοιάζουσαν πρός κόρακα, παρειάς, αί καθ’ 
«ιοραν ύπεδείκνυον δύο χαριτομίνους λακίσκους. Καθ’ 
«όλον τό πρόσωπον διεχύνετο μία γλυκεία ώχρότης 
«καθιστώσα αύτην ώραιοτέραν έκ τής μελαγχολίας τών 
«προσφάτων συμβάντων. Ούδέποτε είδον φυσιογνωμίαν 
«μάλλον χαρίεσσαν.Καθ’όλον τό σώμα διεκρίνετο άξιο- 
«πρεπής χάρις καί ηδονή μετριαζομένη άπό τήν εύ- 
«γενή σοβαρότητα ήτις καταγοητεύει.Είμαι καί τώρα 
«εύχαριστημένος άπό ένα στίχον ενός σονέττου μου,άν 
«καί όχι γλαφυρόν, όπου ορθά έλεγον : « Μαριέττα... 
»εκείνο τό δεν ξέρω τί, ηοϋ τριγύρω σου γαμογε- 
■ολάει. Ο Marietta...quel non so che ch’intorno 

»ti sorride.
«Διά τούτο ούδείς σέ έβλε,πε χωρίς νά αίσθανθή 

«ζωηράν έντύπωσιν είς τήν καρδίαν. Τοιαϋται φυσι- 
«καί ιδιότητες δέν διεψεύδοντο άπό τάς ήθικάς. Εύ· 
«γενής ή συμπεριφορά καί συνετή, οξύνοια προσκλινης 
«είς μαθήσεις, ζωηρά περιέργεια — ούχί περιορισμένη 
«διά νά μάθη τά μικρά τοϋ γυναικείου κόσμου, τά 
«όποια άηδίαζε — ζωηρά περιέργεια έπιδιώκουσα τά 
«έξοχα, ·,·νώσις τής άληθοϋς έκτιμήσεως τών άνθρώ- 
«πων, σπάνιον διά τήν ηλικίαν καί διά τήν χώραν 
«έκείνην. Ηύχαριστήθη διά τήν έπιστροφήν μου καί 
«μετά τής φιλόφρονος ύποδεξιώσεώς της, μ’ενεθαρρυνε 
«νά διπλασιάσω τάς έπισκέψεις μου. Παρακινηθεΐσα 
«παρά τών προτροπών μου καί παρά τής άναγκης νά 
«διασκεδάση τόν νούν της άπο τάς άηδιαστικάς σκέ- 
«ψεις,ήσθάνθη τάχιστα ζωηράν επιθυμίαν νά καμη,τή 
«όδηνία μου, σειράν μαθημ-άτων φιλολογίας. Αυτή 
«δέν διέτρεχεν, άλλ’ έπέτα είς τάς εύχαρίστους με- 
«λέτας, είς ας προσετέθη καί εκείνη τής γαλλικής 
«καί τής τοσκανικής γλώσσης καί άργότερα κα: εκείνη

Ψ
Τώ 1803 ή Πετρετίνη συνήψε νέον νάμον μετά 

τοϋ Κόμητος Μάκρου Αντωνίου Μαρμαρά. Μετά έν 
περίπου έτος, κατόπιν έπικινδύνου άσθενείας, τή συμ
βουλή τοϋ ιατρού καί συναινέσει τοϋ νέου της συζύ
γου, μετέβη είς τήν ’Ιταλίαν μετά τοϋ Μάριου Πι
έρη καί άλλων έπιφανών συμπολιτών καί φίλων. Ά- 
φικομένη είς Βενετίαν έφιλοξενήθη ύπό τής Θεοτόκη 
καί έπειτα μετά τοϋ Μαρίου Πιέρη μετέβη είς Πα- 
τάβιον ένθα εμεινεν έπί δύο μ.ήνας καί συνέδεσε φιλίαν 
μετά πολλών έπιφανών άνδρών. Έσκέπτετο νά έπι- 
στοέψη είς τήν Κέρκυραν, άλλά, τή συμβουλή τών 
ιατρών, μετέβη είς τά λουτρά τοϋ Monte Ortone 
έπί τών Colli Enganei παρά τώ Άλβάνω συνοδευο- 
μένη πάντοτε ύπό τοϋ Μαρίου Πιέρη.

Έπέστρεψεν είς Κέρκυραν, άλλά δέν ήτο πλέον ή 
κό'Λίσσα Μαρμορά, διότι ένεκα τοϋ άσυμ,βιβάστου τών 
χαρακτήρων των, ένόμισε καλόν νά διαζευχθή καί τόν 

δεύτερον σύζυγον.
Τά φιλολογικά έργα τής Πετρετίνη μαρτυροϋσιν 

ότι είχεν άρκετην κρίσιν, καί όμως προκειμένου περί 

γάμου δίς έφάνη άκριτος. Γάμος όσον πλούσιος καί άν 
εινε, όσον άριοτοκρατικός, εινε πάντοτε δυστυχής, δυ- 
στυχέστατος άν οί χαρακτήρες είνε τοιοϋτοι, ώστε 
νά μή άρχη είς τήν οικογένειαν ή άγάπη, ή οποία 
φέρει τήν ομόνοιαν, τήν εύδαιμονίαν και παράγει τέ
κνα, τά όποια νά είνε άληθεΐς τής πατρίδος έλπίδες. 
Ό άτυχής γάμος έχει ώς έπακόλουθα πάντοτε πόνους 
καί λύπας,δυστυχήματα καί ταλαιπωρίας.Είς τήν οι
κογένειαν άντί νά συλλέγωνται άνθη, φύονται όλως 
νέαι άκανθαι. Τό διαζύγιον τότε είνε ή μ.όνη θεραπεία.

1) Mario Pieri : Opere, Firenze 1852 τόμος A', σελ. 
52—54.
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Αλλά το διαζυγιον εινε πάντοτε δυσάρεστον, ιδία 
άν υπάρχουν τέκνα, μικρά μάλιστα, έπί πλέον άπο- 
δεικνυει τά πονηρά ένστικτα τοϋ ενός ή τοϋ ετέρου ή 
δίδει τροφήν είς τούς μωρολόγους.

Η Πετρετινη, τον δεύτερον, τούλάχιστον, γάμον, 
ως παθοϋσα, επρεπε μετά πολλής σκέψεως νά τον 
καμ.η. Και αφού ηξευρεν ότι, χρείας τυχούσης, ι/.ε- 
ταζύ αυτής και τοϋ συζυγου της δεν θά ύπήρχεν ή 
συμβιβαστικοτης, ή άνοχη καί ή ύπομονή, αίτινες 
άπαιτοϋνται είς τον συζυγικόν βίον διά νά ύπάρχη ή 
ευδαιμονία, και διά νά παράγωσι την άναλλοίωτον 

αγαπην, την απεριόριστον εμπιστοσύνην, άυ.α δε τά 
έδραιότερα τών αισθημάτων της τε ψυχής καί της 
καρδίας, ε'πρεπε νά μείνη άγαμος. Έάν ή καρδία 
αυτής δεν ήτο ελεύθερα, και δεν ήδίνατο νά λάβη διά 
σύζυγον τον ποθούμενον, τότε έπρεπε νά υ.είνη άνε- 
ξάρτητος.

Εν τούτοις η Πετρετινη εκ νέου μεταβαίνει είς 
την πατρικήν οικίαν, ένθα έμεινε μελετώσα μέχρι τοϋ 
1808, οπότε άνεχώρησεν έκ νέου διά τήν Βενετίαν. 
Μετεβη εις την Φλωρεντίαν διά νά υ.ελετηση και είς 
τάς πλούσιας βιβλιοθήκας τής πόλεως ταύτης. ’Ακο
λούθως διηυθήνθη είς Πίζαν. Έπιστρέψασα είς Φλω
ρεντίαν απηλθεν είς Βενετίαν. Η Πετρετινη ήγάπα 
τά ταξείδια πολύ, χάριν ιδίως τών μελετών της. Διό 
καί νέα ταξείδια έκαμεν άνά τήν ’Ιταλίαν, άλλά κέν- 
τρον είχε τήν Βενετίαν. Ώς έπί τό πολύ συνωδεύετο 
ύπο τοϋ Μαρίου Πιέρη.(2)

Ώς ε’ίπομεν άνωτέρω ή Πετρετινη ειχεν άδελφόν 
μικροτερον της, τον Σπυρίδωνα. Ουτος λαβών λαιε- 
πράν έκπαίδευσεν άπέκτησεν έν Ίταλίοι ιδίαν φήμην 
φιλολόγου δεινοϋ διά τήν έξιτάλισιν έργων τοϋ Τα- 
κιτου, τοϋ αυτοκράτορος Ίουλιανοϋ καί τής ρωμαϊ
κής ιστορίας τοϋ Καΐκου Βελλείου Πατερκούλου. Άπο- 
θανών τώ 1883 έν Βενετία κατέλιπε κόρην έγκυον 
χήραν,χωρίς νά έκφράση σαφώς διά τής διαθήκης τήν 
τελευταίαν βούλησιν αύτοϋ. Ή χήρα, Φάννη Σκαοα- 
μαγκά Μαυροκορδάτου, εφεοεν είς τον κόσυ.ον έκ 
πρωίμου τοκετού άρρεν, οπερ άπέθανεν. Μετά διετίαν 
άπό τοϋ θανάτου τοϋ πατρός άπέθανε καί ή κόοη.

Ή Πετρετινη έθεώρει έαυτήν νόμιμον κληρονόμον 
τής άνεψιάς της, κόρης τοϋ αδελφού της. Ή χήρα 
επίσης εθεωρει εαυτην νόμιμον κληρονόμον τής θυγα- 
τρος της.Διο τω 1935 ηρξατο σπουδαία δίκη περί τοϋ 
νομίμου κληρονόμου μεγάλης περιουσίας.Ή ’Ισαβέλλα 
Θεοτόκη μέ τόν πρακτικόν νοϋν της καί φιλάνθοωπον 
καρδίαν της συνεβούλευε τήν Πετρετινη νά συαβιβα- 
σθή, διότι ή περιουσία ήτο άρκούντως υιενάλη διά

2) Mario Pieri Μ άνωτ. τόμος Α' χαί Λ'—Γ. Βρόχινη 
Βιογραφιχά σχεδάριχ Α'.σελ. 172—173.

νά ζήσουν καλά και αί δύο (3). Άλλ’ ή Πετρετινη 
δεν παρεδέχετο τίποτε άπ ’ αύτά, ήθελε μόνη τήν πε
ριουσίαν τοϋ άδελφοϋ της. Τώ 1838 έδημοσιεύθη καί 
νομική μ.ελέτη ύπέρ τής χήρας (4). Άλλά τό δικα- 
στηριον, τώ 1841, έδημοσίευσεν οριστικήν άπόφασιν 
κηρυττουσαν την Μαρίαν Πετρετινη νόμιμον κληρο
νόμον τής άνεψιάς καί ούτως άπέκτησε τό πλεΐστον 
μέρος τής περιουσίας τοϋ άδελφοϋ της.

Έλθωμεν τώρα εις τά συγγράμματα αύτής. Έκ 
νεαράς ηλικίας εξησκεΐτο είς το γράφειν. Κατεγίνετο 
ιδίως εις αισθηματικά καί ηθικά έργα καί είς Εικό
νας (ο) εν αις και μίαν είς τον Μάριον Πιέρην, όστις 
εις τό πρός αύτήν ποίημά του, ποιηθέν τώ 1802, 
αναφέρει την Εικόνα ταύτην είπών αύτή :

. . . ritrarre tu pensasti invano
L’imago mia.che a te parve piu bella 
Arrai di quel die voile arte e natura 

και ακολούθως τούς στίχους τούτους μ,ετέβαλεν ούτω:
Onde ritrarre tu credesti in carte 
Del mio spirto l’imago,che a te parve 
Tale, qual mai non vollero formorlo 
Ambo a me poco amiche, Arte e Natura(6)

Μεταβάσα εις ’Ιταλίαν επεδόθη είς έργα σοβαρά, 
καί συνέλαβε τήν ιδέαν νά βιογραφήση έν έκτάσει τάς 
επιφανείς Ιταλίδας (7). "Ηρξατο λοιπόν νά έρευνά, 
νά μελετά προς περισυλλογήν άσοαλών ειδήσεων.

1ώ 1814 εδημοσιευσεν εν Βενετία τήν βιογραφίαν 
τής Κασσαδρας Φεδελη τής διάσημου γυναικός τοϋ 
ΙΕ'. αίώνος, ήτις ήτο κάτοχος τής φιλοσοφίας, τών 
ελληνικών, λατινικών, τής μουσικής καί άλλων έπι- 
στημών. Ή βιογραφία αύτη γενικώς έτυχε τών έπαί- 
νων καί αύτών τών αύστηροτέρων λογοκριτών καί λο
γογράφων.

Άνεδημοσιεύθη έν τή Scelta d’opuscoli Scien- 
tifici’ e letterarie καί τώ 1852 ιδιαιτέρως ύπό τοϋ 
Γρυμάνδου ύπέρ τοϋ Ασύλου τών Νηπίων.

3) S. δέ Βιάζη; Otto lettere inedite di Isabella Teotochi 
Albrizzikt «La Letteraturuo τοΰ Τορίνου 1888 Άρ. 12-13.

4) Per la Signora Fanny Scaramangd Mavrocordato 
vedova di Spiridione Petre Mini Corcirese, nelee queslione 
se ad essa spetti di succedere alia propria figlia, che 
cesso di oivere pupilia e senza lasciare fralelli, contra 
la Signora Maria Pelreltini zia della defonta e vreten- 
denle all’ereditd escluriva della stessa 1S38.

5) Mario Pieri Operette Varie in prosa. Milano 1821 
σελ. 373.

6) Mario Pieri Tribute aU’amicizia... Verona 180G 
σελ. 99, 90, 201—Τον Ιδιου Poesie, Firenze 1828 τόμος 
Α’. σελ. 197. 198.

Ί) Ginevra Canonici Fachini Prospetto biografico delle 
donne italiane Venezia 1824 σελ. 250.

(’ Ακολουθεί)
ΣΠ ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Η ΑΛΕΠΟΥ

Δεν ξεύρω άν σάς άρέσουν ή ιστορίες τών ζώων, 
καί ιστορίες μάλιστα διά τό πονηρότερον τών τετρα
πόδων όπως είνε ή άλεποϋ, πρό παντός όμως οφείλω 
νά σάς δηλώσω ότι δέν είμαι κυνηγός, καί συνε
πώς δέν έχετε νά φοβηθήτε μήπως σάς διηγηθώ ψέμ- 
ματα, θά σάς άποκαλύψω μόνον τό πάθημα ενός φίλου 
μου ό όποιος είχε,διότι τώρα έθεραπεύθη, τήν μανίαν 
νά έξημερώνη άγρια ζώα, δηλαδή λύκους, άγριοκά- 
τσικα, άλεποϋδες,πλήν έννοεϊται τίγρεων καί λεόντων 
μετά τών οποίων ώς φρόνιμος άνθρωπος, δέν έννοοϋσε 
νά έλθη είς συνάφειαν, περιττόν νά σάς πώ ποιος είνε 
αύτος ό φίλος μου, είνε τόσον γνωστός ώστε θά τον 
μαντεύσουν όλοι όσοι διαβάσουν αύτά πού γράφω.

Έστάθη πολύ άτυχής ό φίλος μου είς τήν άδυ- 
ναμίαν του αύτήν τής έξημερώσεως τών άγριων τε
τραπόδων, διότι έξαφνα ένας λύκος πρός τόν όποιον 
έτρεφεν ίδιάζουσαν στοργήν, διότι φεϋ ! τόν άνέτρεφεν 
άπό βρέφος, ηύτοκτόνησεν άπαγχονισθεΐς άπό τό ύψος 
μιας ούρανοβάμονος ταράτσας, καί δέν έγνώσθησαν 
έπακριβώς οί λόγοι τής τραγικής έκείνης αύτοκτονίας, 
έψιθυρίσθη όμως ώς βέβαιον ότι ή ταράτσα έγειτνίαζε 
πρός κήπον έντός τοϋ όποιου έβέλαζε καθ’ έκάστην 
άμέριμνος άμνός, τοϋ οποίου τήν τρυφεράν κατάκτη- 
σιν έβυσσοδόμησε διά τοϋ σαπφικού άλματος.

Τούς λύκους καί τά άγριοκάτσικα καί τούς ύπερη- 
φάνους, ώς ίππότας μονομάχους, πετεινούς διεδέχθη 
μία άλιόπηξ.

Τό πονηρόν τετράποδον συνελήφθη είς την φωλεάν 
του καί έκομίσθη βρέφος, χάρμα ίδειν καμψότητος 
καί αιδημοσύνης, τό έτρόμαζε καί αύτη ή θέα ένός 
φτερού σπουργίτου, καί μόνον εις τους γιαλιστερούς 
οφθαλμούς του ύπέβοσκεν άπαλότατα ή φωτιά τής 
πονηριάς τής ράτσας του· οί φίλοι το εχαδεψαν το 
ένανάρισαν μερικοί τοϋ έφίλησαν τή μούρη του, την 
άπαλωτέρα άπό τό παχύτερο βελούδο, και ήρχισαν νά 
δίδουν συμβουλάς πώς ήτο δυνατόν νά έξημερωθή τό 
άγριον βρέφος μέ τά άρπακτικά και ολέθρια ένστικτα.

ψ
9

Είς αύτάς τάς περιστάσεις πού δεν εχει κάνεις τί
ποτε νά χάση, αί συμβουλαί δίδονται όπως εις τον 
πονόδοντο, είς τήν φαλάκρα καί εις όλα έν γενει τά 
άθεράπευτα ζητήματα, έγώ έδωσα τήν συμβουλήν νά 
άνατραφή τό βρέφος μέσα εις τό μεγαλόπρεπες κο
τέτσι τής έπαύλεως τοϋ φίλου μου, εις τά διαμερί
σματα τοϋ οποίου εκακαοιζαν πενήντα κότες και άπο 

τών ξύλινων έπάλξεων έξήγγελλαν τήν άνατολήν τής 
ημέρας ύπερηφάνως είς τά χαρέμια τουςέ'ξ ή επτά 
κόκοροι.

Άφοϋ αί συμβουλαί έξηντλήθησαν παρουσία τής 
άλεποϋς, ήτις άπό καιρού είς καιρόν ώσφραίνετο επι- 
μονως με το μ.ουρακι της προς το μέρος της κουζίνας, 
οπού προηγουμένως είχαν σφαγή άπό τήν ύπηρεσίαν 
τής έπαύλεως τρία τέσσαρα κοτόπουλα, ό φίλος μου 
μέ ύφος άνθρώπου μέλλοντος νά έξομολογηθή μέγα 
μυστικόν, έχάδεψε τήν άλεποϋ καί μάς είπε :

— Τίποτε άπό αύτά, έγώ μόνος ξέρω πώς θά έξη- 
υ,εοωθή αύτό τό διαβολάκι...

Τό μυστικό ήτο άπλούστατον, πολύ άπλούστερο 
άπό ότι φαντάζεται κανείς, ή άλωποϋ έπρεπε νά άνα
τραφή καί μεγαλώση μαζύ μέ ένα κουταβάκι, νά άνα
τραφή μετ ’ αύτοϋ όπως συμβαίνει είς τό σκύλο με τη 
γάτα, αύτό δέ τό μέγα μυστικόν τής ζωολογίας όφεί- 
λετο είς τήν πανσοφίαν μιας γηραλέας παπαδιάς, 
ένός χωριού τής Αττικής,άπό τήν περιοχήν τοϋ όποιου 
κατήγετο καί ή άλεποϋ, καί άπο τήν όποιαν έκομι- 
σθη τήν άλλη μέρα καί τό περίφημου κουτάβι πού θά 
έκαμε χρέη μεγάλου διδασκάλου, διά νά μεταβαλη 
τά ένστικτα τοϋ άρπακτικοϋ τετραπόδου.

Ψ
Είνε περιττόν νά σάς πώ, πώς παρακολουθήσαμε 

όλοι τήν άνατροφήν τών δύο έκείνων βρεφών, και ποια 
ύπήρξεν ή έκπληξίς μας διά τά κατόπιν συμβάντα.

Τά δύο μικρά τετράποδα ήδελφώθησαν τόσον ώστε 
κατέστησαν άχώριστα, δεν μπορούσε τό ένα νά ζήση 
χωρίς τό άλλο, καί όταν διά νά πεισθοϋν τά χώριζαν 
έγρύλιζαν καί έκλαιαν καί έγίνοντο μελαγχολικα, 
έως ότου τά άφινον έλεύθερα και έχαλοϋσαν τον κή
πον μέ τά τρελλά τους παιγνίδια.

Τό άξιοθαύμαστον όμως δέν ήτο αύτό, ή άλεποϋ 
καίτοι έμεγάλωσεν έφαίνετο άδιαφοροϋσα έντελώς εις 
θέαν τοϋ πλησίον κοτετσιού, τόσον δέ ειχεν έξημερωθή 
υ.έ τής κότες ώστε τήν τσιμπούσαν! και αυτή εφευγε 
αέ χαμηλωυ.ένην ουοάν. ελεγεν εις τον σκυλον τα πα
ράπονά τής, και ό ιππότης σκύλος ετρεχεν και τής 
έγαύγιζεν, έως ότου τοϋ έρίχνοντο καί αύτοϋ οί κο- 
κόροι, καί ύπεχώρει μέ τήν άλεποϋ συγχισμενη εις τό 
πλευρό του σάν νά τοϋ έλεγε :

— Καλέ μή μού συγχίζεσαι.
"Ολοι τότε ποιος ολίγο ποιος πολύ έκινδυνεύσαμε 

νά πιστεύσωμεν ότι ή άλεποϋ έξημερώθη, άλλά πόσον 
οίκτρά ύπήρξεν ή πλάνη μας.

Τό παμπόνηρου τετράποδον είχε μεταδώση είς τον 

σκϋλον όλες τής πονηριές τής ράτσας της, τόσον ώστε 
έμαθε καί τόν σκϋλον νά κλέβη κότες, καί έν γένει 
τόν άνέδειξε τόν μεγαλείτερον σκϋλον κλεφτοκοτά·/ 
πού είδον ποτέ τά Πατίσια,
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Ένώ εις το κοτοπουλικόν βασίλειον τού φίλου μου 
συνέβαινον μέ τήν άλεπού αύτά τά θαυμαστά γεγο
νότα, άπό την γειτονικήν έπαυλιν καί άγροικίαν άρ
χισαν νά παραπονούνται διά της κότες τους, αί όποίαι 
έξηφανίζοντο κατά τρόπον μυστηοιώδη, αί ύπόνοιαι 

ήρχισαν νά βαρύνουν την άξίαν έκείνην άλεπού, άλλ ’ 
δταν έβλεπον οτι έφθανε μέχρι τού σημείου νά την 

τσιμπούν ή κότες καί νά τρέμη προ τών κοκόρων ένό- 
μιζον ότι την είχον συκοφαντήση, τό κακόν όμως έξη- 
κολούθει καί η κότες τών γειτόνων έςηφανίζοντο ώς 

’Ιούλιος

τόπι

νά της κατέπινεν η γη,ένώ άπλούστατα τίς κατέπινεν 
η άλεπού έν αγαστή δμοφωνία μετά τού σκύλου.

’ζ\πο τά πολλά παράπονα τέλος η άλεπού έτέθη 
ύπο αύστηράν έπιτήρησιν καί κατασκοπίαν καί άπε- 
καλύφθη, ότι τό μεσημέρι ένώ έκοιμώντο όλοι, ητο δέ

, οί δύο σύντροφοι έξεστράτευον, η άλεπού
έλλόχευε καί έπερίμενε τό θύμα νά πλησιάση,καί κα
τόπιν το έπνιγε άκαριαίως.’Αφού τό έπνιγε τό άφινε 
καί έφευγε, ήρχετο δέ καί έξηπλούτο μακαρίως είς 
καταφανές μέρος της έπαύλεως, έν τώ μεταξύ δ σκύ
λος τό ήρπαζε, καί ώσφραινόμενος μέ προσοχήν τό 

έφερνε σέ μία τεραστία πυκνήν φραγκοσυκιάν, καί έκεί 
τό έροκάνιζον άμφότεροι, καί έξηφάνιζαν τά πτερά 
άοού τά έβρεχαν διά . . . θερμού ύγρού καί τά έσκέ- 
παζαν μέ χώμα.

’Έπειτα δέ άπό όλα αύτά ηρχοντο καί έτρεμον 
εμπρός εις τίς κότες της έπαύλεως, η πονηριά τους 
τούς είχε διδάξει όχι μόνον νά μη κλέβουν άπό της 
ίδικές του κότες άλλά καί νά ύποκρίνωνται ότι της 
φοβούνται.

’Ίσως έχετε την περιέργειαν νά μάθετε τί άπέγεινε.
Μετά την άποκάλυψιν τών θλιβερών αύτών συμβάν

των, ή μέν άλεπού έδέθη καί άπέθανεν έκ μαρασμού, 
ό δε σκύλος δαρείς άνιλεώς άφέθη άδέσποτος, καί μη 
δυνάμενος νά άποβάλλη τάς παλαιάς έξεις έπεδόθη 

εις το προσφιλές του θήραμα, δέν [απορούσε όμως δ σκύ
λος νά πνίγη άκαριαίως όπως η διδάσκαλός του αί 
δέ φωναί τών θυμάτων τόν έποόδιδον, καί άπέθανε τόν 
θάνατον τού στρατιώτου.

ΓΕΩΡ ΑΣΠΡΕΑΣ

) Συνέχεια έν σελ. 199.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΗΘΗ

Ή Λενιώ, μ’ δλην την ανησυχίαν της, ητο ένδο- 
μύχως εύχαριστημένη, οπού τά δύο καλύτερα παλλη- 
καρια τού τόπου την ήθελαν, την έπόθουν τόσον,οπού 
κατηντησαν, αγαπημένοι έως πρό μικρού, νά γείνουν 
εχθροί άσπονδοι καί — ελαφρά όπως ητο — ύπερηφα- 
νεύετο διά την θέσιν είς την οποίαν την ύψωσε τό 
πάθος τών δύο νέων. Διότι άπό δλην αύτήν την τρι
κυμίαν, οπού ηρχισε νά μυκκται, η Λενιώ έβλεπε 
μόνον ότι άπ ’ αύτην έξαρταται νά έκλέξη μεταξύ 
τών δύο ερωτευμένων'/.

Πάσα τρικυμία είτε εις τόν ωκεανόν, είτε είς ένα 
ποτήρι μέσα, τρικυμία είνε ώστε καί η περί ης 
τώρα πρόκειται έφερεν άνω κάτω τούς συγγενείς καί 
φίλους καί τών δύο μερών, οίτινες έπί πολλάς ημέ
ρας έσυζητούσαν κ’ έσχολίαζαν τά συμβάντα, ύπε- 
ρασπίζοντες καθένας τό μέρος του καί λογομαχούντες. 
Διά την Λενιώ έλεγαν όλοι πώς είνε άστατη κο- 
πέλλα καί Οά γείνη αιτία καταστροφής. "Ενας μά
λιστα μαθητης της 2ας τού Γυμνασίου, οστις ηξευρε 
την αφορμήν τού Τρωικού πολέμου έλεγε πώς χωρίς 
άλλο η ώραία Λενιώ θά φέρη πόλεμον.

Μ’ ολην την άληθειαν, οπού ημπορει 
είς την γνώμην αύτην, άλλά η καρδία

νά ύπηρχεν 
της Λενιώς

ώσάν νά έκλινε προς τό μέρος τού Κωνσταντη,έφαίνετο 
μόνον ώς θέλουσα νά κρύψη τό αίθημά της αύτό, δύο
πράγματα όμως προπάντων δέν κρύπτει ένας εύκολα 
καθώς δά εινε γνωστόν,τόν έρωτα καί τόν βήχα καί δ 
Μανώλης, οπού έζητησε μέ τρόπον νά γνωρίση τό αί
σθημα της Λενιώς, άντεληφθη ότι δέν είνε ό προτι- 
μώμενος* τούλάχιστον αύτό τού έφάνη. Καί τί έδο- 
κίμασε τότε είνε δύσκολον νά μεταδοθή άν καί εύ
κολα μαντεύεταΐ’έγέμισεν ή καρδία του πικρίαν,άλλά 
καί μίσος κατά τού άντιζηλου,μίσος οπού τόν έτύολωνε 
καί όέν τό άφινε μήτε νά βλέπη καθαρά, μήτε νά 
σκέπτεται λογικά. "Ενα μόνο πράγμα έβλεπεν ότι 
χάνει την εύτυχίαν του έξ αιτίας τού Κωνσταντη, 
οστις καί τόν έρεζίλεψε δημοσία καί τού έγεννήθη έ
ξαφνα η ιδέα της έκδικησεως, ποιας όμως έκδικήσεως 
όέν ηξευρε, μόνον τού έκαρφώθη η ιδέα νά πλήξη τόν 
έχθρόν του μ’ ένα οίονδήποτε τρόπον, νά έλαφρωθή — 
καθώς τού εφαίνετο — άπό τό βάρος οπού τόν έπίεζε. 
Τόν άπέφευγε τδν άντίζηλόν του τώρα καί αύτός 
τό παρετήρησε κ’ έπροφυλάττετο διότι κάτι είχε 
μάθει άπό γνωρίμους του, πρός τούς οποίους δ 
Μανώλης είχε φανερώση τον πόνον καί την πικρίαν

του. Έχθρόν φανερόν δέν θά τόν άπέφευγε ποτέ ό 
Κωνσταντής, κρυφόν όμως έχθρόν τόν έφοβειτο, διότι 
όέν ηξευρε πού ήμπορούσε νά τον κτυπήση.

Καί έκοινε όοθώτατα δ Κωσταντής,άσοαλέστατα. 
Τού Μανώλη δ θυμός έγίνετο καθημέραν σφοδρότερος, 
είς την άνάμνησιν, ότι δ πρώην φίλος του τον είχε 
κτυπήση — έλεγε — μέ μαχαίρι δίκοπο..............................
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Είχεν δ Κωσταντής μιά φοράδα, δπού την ύπερ- 
αγαπούσε. Ήτο ένα ζώον έξαίσιον είς εύρωστίαν και 
κάλλος. Δέρμα κατάμαυρον, στιλπνότατου, μέση 
κααπυλωτή, πόδια λεπτά ρωμαλέα, κεφαλή μικρή, 
σχηματισμένη άνεπίληπτα μέ μάτια σπινθηροβόλα 
καί μέ κάτι αύτάκια μικρά, άεικίνητα. Την έλάτρευε 
τήν φοράδαν του δ Μπάλτας καί τής είχε το καλύ
τερό του λειβάδι νά βόσκη μ’ ένα σταύλο μέσα. Δέν 
τήν έυ.πιστεύετο είς κανένα* τήν έπότιζε καί την ε- 
περιποιεϊτο δ ίδιος, δέν άφινε δέ ημέραν νά πέραση 
χωρίς νά την έπισκεφθή.

"Ενα πρωί έπήγε κατά τό σύνηθες νά την ποτίση 
καί δέν τήν έγνώρισε* ήτο έκείνη ή φοράδα του, αύτος 
όμως ήρνείτο, δέν ήθελε νά τήν γνωρίση. Το ζώον τον 
ύπεδέχθη μ’ ένα χρεμ.ετισμ.όν άσυνήθη, θά ελεγες 
γεμάτον παράπονο καί τά μάτια τού Κωσταντή εθό- 
λωσαν είς τήν θέαν του. Τό καύμένο τό ζώον είχεν 
ύποστή ένα άπαίσιον άκρωτηριασμόν. Γά ώραία του 
αύτάκια ήσαν κομμένα σύρριζα, το ζωγραφιστό κεφα- 
λάκι είχε χάση γιά πάντα τό καλύτερό του στολίδι...

Δέν περιγράφεται τί έδοκίμασεν δ Κωνσταντής την 
στιγμήν έκείνην τού ήρχετο νά κλαύση, άλλά τον 
έμ,πόδιζεν δ θυμός, δέν τόν άφινεν ή λύσσα. . . Διότι

νχ εμαντευσε το άτιμο χέρι οπού επληςε τοσον 
άνανδρα τό άγαπημένο του ζώο. Καί ποιος άλλος βέ
βαια θά έσυλλογίσθη τήν ατιμίαν έκείνην παρά δ ά
νανδρος δ Μανώλης J Αύτος τον έπληξε νά τον εκόι- 
κηθή, έπειδή ήρπασε τήν καρδιάν τής Λενιώς.

’Έπλυνε τάς πληγάς τού ζώου, τάς περιέδεσε καί 
έπί τινας ήμέρας δέν έφαίνετο πουθενά’ δταν ό έπα- 
ρουσιάσθη, έφάνη τόσον ήρεμος οπού οι φίλοι έκα
μαν λόγον περί τού συμβάντος καί χωρίς δισταγμόν 
ώνόμασαν τόν Μανώλην ώς δράστην, χαρακτηρίσαντες 
έννοείται τήν πράξιν ώς μ.εγάλην ατιμίαν. Ί) Κων
σταντής έπροσποιήθη τον άπαθή. . .

"Ενα μήνα κατόπιν τό άνανδρον πραξικόπημα είχε 
λησυ.ονηθή καί δ Μανώλης, οστις σχεδόν εκρύπτετο, 
έλαβε θάρρος καί ήρχισε νά φαίνετ’ έδώ κ' έκεί* 

μόνον τόν Κωσταντήν άπέφευγεν όσον ήμπορούσε. Έλη- 
σμονήθη τό γεγονός, όχι όμως και άπο τον Κωνσταν- 
τήν. Μόνον αύτός το ένθυμείτο, ούτ’ ημ.πορούσε νά 
ήσυχάση είς τήν άνάμνησιν του. Έσκέπτετο επ’ 
αύτού άδιακόπως, νύκτα καί ημέραν, ζητών μέ τι 
τρόπον νά πληρώση τον έχθρόν του και μαλιστα γεν- 
ναιότεοα, Δέν ήδύνατο νά λησμονήση, διότι είχεν ενώ

πιον του τό άθώον θύμα τού Μανώλη οπού τού ενθύ
μιζε τό άπαίσιον έγκλημα. Αύτός μόνον ήξευρε τί 
έδοκίμαζε κάθε φοράν δπού άντίκρυζε τό καύμένο το 
ζώον, τό όποιον, είς τήν θέαν του, έζητούσε νά κινήση 
τά μέρη έκείνα, δπου ήσαν άλλοτε τά ζωηρά, τά 
έμμορφα αύτάκια του καί όπου τώρα έχασκαν δύο 

μαύραι πληγαί. ”Αν θέλετε, μάλιστα, δ Κωσταντής 
έλησμόνησε καί αύτό τό πάθος του πρός την Λεν}ώ 
καί μόνον ένθυμείτο τήν έκδίκησίν του.

Ό Μανώλης είχε πάρη θάρρος κ’ έφαίνετο παντού 
είς τά πανηγυράκ^α καί τούς χορούς, δ δέ Μπάλτας 
τόν παρεμόνευε μέ τέχνην, χωρίς νά τον βλέπουν.

Μία φορά δ Μανώλης έγύριζε στήν καλύβα του, 
κατάμονος, άπό ένα γάμον. Ή νύχτα ήτον άσέληνος 
καί τ’άστρα έσελάγιζαν ζωηρά κ’ έφαίνοντο μεγάλα. 
Κάθε λεπτό τής ώρας έφερνε μεγαλήτερ’ηρεμία. Ή 
νύχτα, βαθύτερα και βαθύτερ’ άγκάλιαζε τήν φύσιν, 
ώσά μιά γυναίκα ζηλότυπη, όπου άκολουθεί τούς 
λαμ.πυρισμ.ούς τών άστρων, πού μοιάζουν μέ νεύματα 
καί κρατούσα τήν άναπνοήν της, αρπάζει κάθε ήχον 
καί τόν έλάχιστον θρούν.

Ό Μανώλης, λίγο πιωμένος, έπροχωρούσε αμέρι
μνος καί τραγουδών μέ φωνήν γεμάτην πάθος.

«Τά βάσανά μουτά παληά περάσανε καί πάνε... 
τά τωρινά, γενήκανε φειδία γιά νά μέ φάνε».

Τά βήματα τού Μανώλη καί τό τραγούδι του ήσαν 
οί μόνοι κρότοι πού διέκοπταν τήν άπόλυτον ηρεμίαν 
τήν έπικρατούσαν τριγύρω.

"Ενα πουλί, έξαφνα έπετάχθηκε άπό τά πόδια του, 
έπτερύγισεν άτακτα, δεξιά καί άριστερά καί έχά^η 
είς τό σκότος μέσα...

Δέν άπείχεν δ Μανώλης πολύ άπό τήν καλύβα του 
ταυ όταν είς το γύρισμα ενός δρόμου τόν άντίκρυσεν 
άνθοώπου σκιά, ήτις αύτοστιγμεί έρρίφθη έπάνω του 
καί τόν έπερίσφιγξε. — Παλιάνθρωπε, φονιά, έβρυχήθη 
δ Κωνσταντής καί εν ροπή οφθαλμού άνέτρεψε τόν 
Μανώλην μή δυνηθέντα ν’ άντιστή καί τόν έδεσε χει
ροπόδαρα μ’ ένα σχοινί πού είχε προετοιμάση, χωρίς 
δέ νά χάση ούτε στιγμήν καί άκούων μόνον τήν φω- 
τήν τής έκδικήσεώς του, δπού τόν είχε κυριεύση δλό- 
κληρον, άνέσπασεν όξείαν μάχαιραν, έγονάτισεν έπί 
τού στήθους τού θύματος καταζαλισμένου έκ τής 
αποτόμου καί κεραυνώδαυς προσβολής, καί μέ μίαν 
ταχύτητα καί μίαν έπιτηδειότητα έκτακτον, τού 
άπέκοψε καί τά δύο αύτιά... Είς τήν άποκοπήν τού 
πρώτου δ Μανώλης έβαλε φωνήν ίσχυράν, εις τόν δεύ
τερον άκρωτηριασμόν έγόγγισεν άσθενώς καί έλειπο- 
θύυ.ησε... Ό Κωσταντής άφήσας τό θύμα, άπεμα- 
κρύνθη ολίγα βήματα, μεταμεληθείς δμως έπέστρεψε 
καί έλυσε τά χέρια καί τά πόδια τού Μανώλη, φαι
νομένου άκινήτου. 'Ο Κωσταντής τού έδωκεν έλαφρόν 
λάκτισμα καί δ Μανώλης έστέναξε καί μετεκινήθη.
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'Ο Κωσταντής άπεμακρύνθη μέ μεγάλα βήματα...

Μετά τινας ημέρας έγνώσθη οτι ό Κωσταντής, τη 
συνδρομή φίλου πολιτευόμενου άνεχώρησεν εις το εξω
τερικόν διά ν’ άποφύγη την καταδίωξιν. Τό τραγικόν 
συμβεβηκός, συγκινησαν έπί τινα καιρόν τόν μικρόκο- 
σμον τοϋ νησιού, δέν έβράδυνε νά λησμονηθή καί μόνον 
έγεινεν άφορμη ν’άντικατασταθή, άπό κάποιον άστεΐον, 
τό πραγματικόν έπίθετον τοϋ Μανώλη δ’ άλλου, εν
θυμίζοντας τό πάθημά του.

Ό χρόνος τί δέν κατευνάζει ; 'Ο Μανώλης μέ την 
πάροδον τοϋ χρόνου, έλησμόνει βαθμηδόν τό πάθημά 
του καί μετά τινα έτη έφαίνετο μη ενθυμούμενος 
τίποτε.

Παρηλθαν οϋτω τριάκοντα ολόκληρα χρόνια, οτε 
αίαν ήμέραν, έξαφνα, έπαρουσιάσθη ό Κωσταντής είς 
τό νησί. Έργάσθείς εύδοκίμως έξω, έπέστρεψεν άρ
κετά πλούσιος καί άλλος πλέον άνθρωπος μέσα κ’ έξω. 
Τήν βράκαν καί τά λοιπά είχεν άντικαταστήση φο
ρεσιά ευρωπαϊκή, είχε δέ τό ΰφος ανθρώπου σοβαρού 
τώρα καί γνωρίζοντας τήν άξίαν του- ό έξω κόσμος τοϋ 
είχε δώση κάποιο λούστρο καϊ οί συγχωρικοί του τόν 
είδαν τώρα διαφορετικά, θά έλεγες μέ κάποιον σέ
βας. 'Ο Μανώλης έμεινε φυσικά δ ίδιος· ητο καλός 
οίκοκύρης πάντοτε, άλλ’ απέκτησε, μέ την ηλικίαν, 
τήν άδυναμίαν νά συχνοπίνη, όταν δέ πρωτοεΐδε τόν 
παλαιόν του φίλον, μίαν Κυριακήν, είς ένα καφενεΐον, 
δπου φίλοι καί συγγενείς εόρταζαν τήν έπιστροφήν 
εου, τόν έπλησίασε (ζαλισμένος όλίγον), τοϋ είπε τό 
«καλώς ώρισες» και τόν έκέρασε.

'Ο πολύς χρόνος συνεπήρε μαζί του καϊ τό τελευ- 
ταΐον ίχνος τής παλαιός ιστορίας- γέροντες τώρα 
δέν ενθυμούντο, δέν ήθελον νά έμθυμηθοϋν τίποτε. 'Ο 
Κωνσταντής ώμίλησε τοϋΜανώληόλίγον προστατευτικά 
μέν, άλλά καί μέ ϋφος φιλικόν, έμειναν δέ μαζή δια- 
σκεδάζοντες έως τό βράδυ. Παρετηρήθη δέ ή έξης λε
πτομέρεια. Ό Μανιόλης τώρα, οσάκις άπετείνετο πρός 
τόν πρώην φίλον του,δέν τόν έλεγεν απλώς Κωνσταντή, 
άλλά κύριον Μπάλτα. Τό φαγοπότι αύτό διεδέχθη 
άλλο καί άλλο, βαθμηδόν άνενέωσα.ν έξ ολοκλήρου τάς 
παλαιάς, τάς νεανικάς των σχέσεις καϊ δ Μανιόλης πού 
άγαπόέ πολύ νά τό τ σ ο ύ ζ η, επισκέπτεται συχνά 
τόν φιλοξενον Μπάλταν είς την κατοικίαν του. Άπό δέ 
τό παλαιόν δραμα δέν μένει τώρα άλλο τι νά τό ένθυ- 
μίζη κάποτε, παρά τό παρεπίθετον τοϋ Μανώλη, τό 
όποιον δέν·ίσχυσεν, ούτε θά ίσχύση ποτέ νά εξάλειψη 
δ χρόνος. Τά τοιούτου είδους βραβεία είνε κτήματ’ 
άναφαίρετα, άκολουθοϋντα τον βραβευθέντα καί πέ
ραν τοϋ τάφου.

'Η δέ Λενιώ, ή μόνη άφορμή τής ιστορίας όλης, 
ύπανδρεύθη έκτοτε καί είνε μητέρα δύο τριών τέκνων. 
Κάποια φιληνάδα της τήν είχεν ερώτηση .1

— Γιατί, άφού έφυγε δ Κωσταντής δέν έπήρε τόν 
Μανώλη ;

— Πώς, άπήντησεν ή Λενιώ, τόν Κοτσαύτη νά 
πάρω j

Διότι μέ αύτό τό έπίθετον γνωρίζεται τιόρα δ Μα
νώλης.

Π Α ΑΞΙΩΤΗΣ

ΗΘΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΟΧΩΝ *

*) Συνέχεια έν ιελ. 216.

Ό λοχαγός δέν πρέπει νά δεικνύη τήν πρός τούς 
άνδρας του κλίσιν είμή άναλόγως τής άξίας αυ
τών καϊ εν γένει κατά τήν άξίαν ένός έκαστου 
ιδιαιτέρως.

Όταν ό λόχος διεκρίθη εις τινα έπιθεώρησιν, 
δταν έδωσε δείγματα άντοχής καϊ καλής θελή- 
σεως είς τήν πορείαν, ή έξετέλεσε μετ ’ άκριβείας 
κίνησίν τινα, δ λοχαγός δφείλει νά τοϊς το είπη 
καϊ νά τοϊς έκδηλώση τήν ευαρέσκειάν του.

Τό δείγμα τούτο τής εύαρεσκείας θέλει άπο- 
οείξει είς τούς άνδρας ότι αί προσπάθειαί των, 
δπως έκτελέσωσι το καθήκον των δέν διήλθον ά- 
παρατήρητοι καϊ δτι ούτοι έξετιμήθησαν θά μεί- 
νωσιν ούτω εύχαριστημένοι ώς μή έργασθέντες 
έπϊματαίωκαϊ θ’ άπέλθωσι διατεθειμένοι ν’ άκο- 
λουθήσωσι τήν αυτήν πορείαν καϊ νά πράξωσι 
πλειότερον έτι εί δυνατόν.

Έάν οί άνδρες, τούναντίον, έπεδείξαντο άδυνα
μίαν, φυγοπονίαν ή άδιαφορίαν, δ λοχαγός οφείλει 
νά τοϊς καταστήση γνωστόν οτι παρετήρησε τούτο 
καϊ δτι πολλοΰ γε καϊ δή νά είναι εύχαριστημένος 
έξ αυτών. Άλλά, περαίνων τήν μομφήν του ταύ
την δέον νά εύρη πάντοτε ένθάρρυνσίν τινα καϊ νά 
έκφράση τήν έλπίδα δτι τοΰ λοιπού θά δυνηθώσι 
νά πράξωσι πλειότερον δπως έξακολουθήσωσιν 
άξίζοντες τής έκτιμήσειος αύτοΰ τε καϊ τών άνω- 
τέρων αύτοΰ άρχηγών.

Άπαντες οί άνδρες δέν έχουσι τήν αύτήν άξίαν 
μηδέ τον αύτόν χαρακτήρα. Διά τούς καλούς, ό 
λοχαγός πρέπει νά ή εντελώς καλός καϊ νά μή τοϊς 
άρνήται ή δτι τώ είναι άδύνατον νά τοϊξ χορηγήση. 
Διά τούς μετρίους δέον νά ή όλιγώτερον εύκολος 
καίτοι διαμένων πάντοτε εύμενής άλλά διά τρό
που τοιούτου δστις θέλει τοϊς άποδείξει δτι ή πρός 
αύτούς έκτίμησίς του είναι μικρότερα.

Ή διαφορά αυτή ήτις δέον νά ή καταφανής 
χωρίς εν τούτοις ποτέ ν’ άπομακρύνηται τής συ
νήθους εύγενείας, θά έχη ώς άποτέλεσμα παρά τώ 

προκαλοΰντι ταύτην στρατιώτη νά διεγείρη έν 
αύτω τήν έπιθυμίαν δπως μή τώ φέρωνται δια
φόρους τών λοιπών συναδέλφων του, θά θελήση 
νά καταστή καϊ ουτος είς τόν αύτόν βαθμόν μέ 
τούς άλλους άξιος τής έκτιμήσεως τοΰ άρχηγοΰ 
του καί θέλει καταβάλλει πάσαν προς τοΰτο προσ
πάθειαν.

Οί κακοί στρατιώται, οί στρυφνοί χαρακτήρες 
ήαί έξημμέναι κεφαλαϊ θ’άκολουθήσωσιν άκουσίως 
των τήν γενικήν ταύτην τοΰ δλου ροπήν καί άν 
δ λοχαγός ήξεύρη νά κερδίση τάς συμπάθειας 
των διά μιας λέξεως έν εύθέτω στιγμή λεχθείσης, 
ή καϊ έπωφελούμενος εύνοϊκής τίνος περιστάσεως 
τυχαίως παρουσιασθείσης αύτω, θέλει τούς κα
ταστήσει τούς μάλλον φανατικούς αύτοΰ όπαδούς, 
τούς πλέον άφωσιωμένους ύπηρέτας του καί τών 
οιαταγών του έκτελεστάς. Άλλ’ ένώπιον παρό
μοιας φύσεως άνδρών, δέν πρέπει ποτέ δ λοχαγός 
νά έχη άδυναμίαν, μηδέ φόβον. Δέον νά τοϊς έπι- 
βάλλεται πάντοτε διά τής άνδρικής αύτοΰ έυερ— 
γητικότητος και διά τής δλως στρατιωτικής αύ
τοΰ στάσεως.

Πολλάκις οί χαρακτήρες δξύνονται και ή καλή 
θέλησις έξασθενεϊ διά τόν λόγον δτι αί ποιναί έν 
τοϊς λόχοις έπιβάλλονται άδιακρίτως.

Έάν είναι άνάγκη νά τιμωρήσωμεν ύπάρχουσι 
λόγοι μετριάσεως τής ποινής δχι μόνον άναλόγως 
τοΰ βαθμοΰ τής σοβαρότητος τοΰ προσγενομένου 
παραπτώματος άλλά λαμβανομένου προσέτι ύπ’ 
δψει, κατά μέγα μέρος, καί τοΰ χαρακτήρας καϊ 
τής διαγωγής τοΰ άνδρός ώς καί τών συμβαλλου- 
σώνπεριστάσεωνέν τή δι’ ήν κατηγορεϊται πράξει.

Οί βαθμοφόροι τοΰ λόχου κέκτηνται σχεδόν 
πάντοτε άνεπαρκή πεϊραν δπως μετά μέτρου καί 
άναλογίας έπιβάλλωσι ποινάς είς τούς ύπ’ αύτούς. 
Τιμωροΰσι πολλάκις δπως καλύψωσι τήν έαυτών 
εύθύνην, έκ φόβου ποινής πρός αύτούς τούς ίδίους, 
άλλά καί δταν τοϊς συμβαίνη νά τιμωρήσωσιν, 
έκτος τής περιστάσεως ταύτης, βλέπουσι πάντοτε 
τό παράπτωμα σοβαρότερον άφ’ δτι είναι πραγ
ματικούς.

"Οθεν έπιβάλλεται είς τό λοχαγόν νά σταθμίζη 
μετά περισκέψεως καί χωρίς ούδέποτε νά βαρυνθή 
πάσαν ύπό τών ύποδεεστέρων του έπιβαλλομένην 
ποινήν. Θά τώ συμβή δέ πολλάκις νά εύρεθή είς 
τήν άνάγκην νά τήν έλαττώση μάλλον ή νά τήν 
έπαυξήση και μάλλον νά έλαφρύνη τήν αιτιολο
γίαν αύτής ή νά τήν έπιβαρύνη. Άλλ’ άν αίφνης 
άφ’ ένός οφείλει νά προστατεύη τά συμφέροντα 
τών άνδρών του δ λοχαγός, δέον έξ άλλου νά δια- 
φυλάττη άθικτον, ώς πολύτιμον παρακαταθήκην 
είς αύτόν έμπεπιστευμένην, τήν έξουσίαν καϊ τό 
γόητρον τών βαθμοφόρων του. Επομένως άν πε- 
ριήλθεν είς τήν άνάγκην νά έλαττώση τήν ποινήν 
του, πρέπει νά δώση νά έννοήση είς τον έπιβάλ- 
λοντα τήν ποινήν ταύτην κατώτερόν του τά αί
τια άτινα τόν πείθουσι νά ένεργήση ούτω, καί νά 

γνωστοποιήση, ή μάλλον νά εΐπη ό ίδιος είς τόν 
τιμωρηθέντα άνδρα, δτι δ βαθμοφόρος δστις τόν 
έτιμώρησε, συγκατένευσεν έπϊ τή αιτήσει του, 
αύτοΰ τούτου τοΰ λοχαγού, νά έλαττωθή ή ποινή 
του ένεκεν τών καλών αύτοΰ προηγουμένων καϊ 
τής κανονικής συνήθως καϊ άμέμπτου συμπε
ριφοράς του έν τή ύπηρεσία. Είς τινας περιστά
σεις, έν αίς, έξ άδεξιότητος, άνήρ τις έπεδείξατο 
έλλειψιν άβρότητος ή σεβασμού πρός τόν άρχηγόν 
του, μία συγγνώμη άπολαμβανομένη παρά τοΰ 
άνδρός τούτου πρός τόν άρχηγόν του θά έχη πολύ 
καλλίτερον άποτέλεσμα ή πειθαρχική τις ποινή· 
δ λοχαγός δέν πρέπει νά παραμελή νά χρησιμο- 
ποιή τό μέσον τοΰτο δπερ θέλει δείξει είς τε τούς 
βαθμοφόρους καϊ τούς άνδρας διά λίαν καταφανούς 
τρόπου καϊ λίαν ψηλαφητοΰ, δτι ή ποινή είναι 
πράξις βιαία ής δέν θά ποιήσηταί τις χρήσιν είμϊ 
δταν δέν θελει είσθαι δυνατόν νά πράξη άλλως 
ιδία δέ τοΰτο διά τούς βαθμοφόρους οϊτινες είς αύ
τόν θά έχωσι πάντοτε έμπεπιστευμένην τήν δια- 
φύλαξιν τών δικαιωμάτων των καϊ τό γόητρον τοΰ 
βαθμοΰ των.

Μία τοιαύτη ένέργεια, δίδει είς τούς άνδρας νά 
έννοήσωσιν δτι τούς άγαπώσιν, είς δέ τούς βαθμο
φόρους δτι ύπάρχει άρκοΰσα έκτίμησίς δι’ αύτούς 
Δεκαπλασιάζομεν οϋτω τήν καλήν θέλησιν δπως 
άνακτήσωμεν καϊ τό έκατονταπλάσιον τοΰ κόπου 
είς ον ύπεβλήθημεν.

(Ακολουθεί)
2ίάρισοα ΚΛΒΔΝΣ

ΕΧΑΘΗΚΕ ΕΙΣ ΑΛΛΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Γλυκοφωτιστό μου αστέρι, λαμπερό 
ώ ! . . πόσο μοιάζεις μέ ’κείνη ποΰ λατρεύω 
δταν σέ βλέπω μέ άλλο ταιριαστό 
τά δυό της μάτια ΰαρρώ πώς ξαγναντεύω.

Και μοΰ θυμίζει έκείνη τή ματιά 
ποΰ μοΰ 'δώσε δταν τήν πρωτοεϊδα. 
ώσάν τό φως σου ήτανε γλυκειά 
και τή καρδιά μου έγέμισε άπ’ έλπίδα.

Κι’ δπως έφάνης άστρο μου οδηγός 
στήν άγνωστη τών Μάγωνε τή στράτα 
έτσι κα'ι ’γώ έφάνηκα πιστός 
στή τερπνή μου και γλυκειά γαλανομάτα.

Άλλά μετέωρος έγινε και αύτή 
καΰώς και σύ γίνεσαι στον αιθέρα 
έσβύστικε κι’ αύτή δπως κ’ σύ 
καί γάδηκε είς άλλη ατμόσφαιρα.

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

4.
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ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ τρέχη, νά συμπονή, καί μέσα εις αύτην είναι στημέ
νος ό Θρόνος τοϋ ’Ελέους καί τοϋ Οίκτου.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ

Πάνω απ’ τόν τάφο τοΰ γονιού 
ένα πρωί φυτρώνει, 
δροσόλουστη απ’ τά δάκρυα 
τής κόρης του, ανεμώνη.

Κι’ έρχετ’ ή κόρη ταχτικά 
αγνό νά χύση δάκρυ 
και τό λουλούδι απλώνεται 
στον τάφο, απ' άκρη α' άκρη.

Κι' οποίος περάσει άπό ’κεϊ 
χαρά στον πεδαμένο 
λέει, ποΰ αναπαύεται 
σέ τάφο άνδισμένο.

Μά ή κόρη νάρχετ’ Ιπαψε 
στον τάφο αγάλι - αγάλι 
ξεχνιέται στην δερμόψυχρη 
τοϋ κρίματος αγκάλη.

Και τό λουλούδι άπότιστο 
μαραίνεται καί πέφτει 
καί βλέπεις νέκρα δυο φορές 
στής νέκρας τόν καδρέφτη.

Πέρασαν χρόνια' ένα πρωί 
πάνω άπ’ τόν τάφο έστάδη 
ή κόρη τουάπ’ τό δάκρυ της 
έβλάστησ’ ένα άγκάδι.

Κι’ έρχετ’ ή κόρη ταχτικά 
νά χύση μαύρο δάκρυ 
καί τό άγκάδι απλώνεται 
στό» τάφο άπ’ άκρη σ’ άκρη.

λέει, πού άναπαύεται 
σέ τάφο άγκαδιασμένο 
Κι’ οποίος περάσει άπό ’κεϊ 
άλλοι, στον πεδαμένο

ΕίΑΝΔΡΟΣ ΖΗΤ...

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

Είς τήν πόρτα μου ό Πλούτος, 
δτι άρχίναε τό σκοτάδι, 
ήλδε, έχτύπησε ένα βράδυ’

—"Ανοιξέ μου, είμ’ εγώ.

—Δέν μπορώ ν’ άνοίξω, τούπα, 
είναι ή φτώχεια μου μεγάλη 
καί δέν έχω δέσιν άλλη 
γιά νά κοιμηδής κ’ εσύ.

—"Ανοιξε μέ συντροφεύουν 
Δύναμις καί Μεγαλείο...

—Γιά εσέ καί γι’ άλλους δύο 
ναϋρω δέσι δέν μπορώ.

—"Ανοιξε μήν άντιλέγης, 
είναι ή Δόξα έδώ κοντά μου...

—Δέν χωράει ή κάμερά μου 
παρά εμένα μοναχά.

Δέν μπορώ τήν ησυχία 
γιά τή Δόξα εγώ νά χάσω, 
κάλλιο δέλω νά περάσω 
μίαν άδόξαστη ζωή.

(κατα τό Ιταλικόν τον de’ Giorgi Bertoia)

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

Δέν έχω πολλά πράγματα νά σάς γράψω έπί τοϋ 
παρόντος άπ ’ έδώ, καί έάν άφήσω κατά μέρος τά τής 
οικονομικής κρίσεως, έργον διαφεύγον τάς γνώσεις καί 
την πείραν μου μού ύπολείπεται μόνον νά κάμω μίαν
άνασκόπησιν έπί τής καθόλου δράσεως της Φιλανθρω
πίας ή όποια έχει φθάσει, άν μή ύπερέβη, τήν ’Αθη
ναϊκήν. ’Αληθώς εις μίαν μεγάλην, άπέραντον πόλιν, 
ώς ή ’Αλεξάνδρεια, όπου ό 'Ελληνισμός άνθεΐ, ζή, 
άγωνίζεται καί άγωνιά ενίοτε, άναλόγως τών τάξεων 
καί τών έπαγγελμάτων, αί παρουσιαζόμεναι άνάγκαι 
είναι πολλαπλαΐ καί ή συνδρομή τών δυναμένων 
παρουσιάζεται έπιτακτικωτέρα. 'Υπάρχουν ελληνικά! 
οικογένεια·, φυτοζωούσα·., έλληνες πτωχοί μή έχοντες 
ποϋ την κεφαλήν κλΐναι, άνάπηροι γέροντες καί γραΐαι 
έχοντες ανάγκην καί αύτού τοϋ έπιουσίου άρτου καί
προστασίας πρός άνακούφισιν τών δεινών τά όποια ή 
τύχη περί τάς δυσμάς τοϋ βίου των έπεφύλασσε.

Πρός όλας αύτάς τάς άνάγκας καί μυρίας άλλας, 
δύναται τις ασφαλώς νά ε’ίπη, ότι ή Εύσπλαγχνία 
καί ή Φιλανθρωπία έκτελοϋν μετά θαυμασμού καί 
ζήλου άξιεπαίνου τό καθήκον των προσερχόμεναι άρω- 
γοί εις πάντας καί πάσας έν οίαδήποτε στιγμή καί 
ώρα. Αί εύγενεΐς δέσποινα·, τής ’Αλεξανδρείας,αι άπο- 
τελούσαι τόν σεμνόν χορόν τών δύο ανωτέρω Θεών, 
έπραξαν, πράττουν καί θά πράξουν παν τό δυνάμενον 
νά άνακουφίση τούς πόνους, νά έπουλώση πληγας, νά 
δώση θάρρος καί ηθικήν δύναμιν είς άπόκληρα τής 
κοινωνίας πλάσματα. Άπό πάσης γωνίας τής ’Αλε
ξανδρινής γής ένας ψίθυρος έξέρχεται, μία εύλογία 
διαυλακώνει τό στερέωμα, ένα ονομα άντηχεϊ, το 
όνομα τής έριτίμου δεσποίνης Βιργινίας Έμ. Μπε
νάκη. 'Απέριττος έν τή μεγαλοπρεπεία της, άφελης 
έν τή επιβολή της, καταδεκτική έν τώ φυσικώ άρ- 
χοντικώ ήθει της, τείνει πάντοτε εύήκοον ούς πρός 
τούς δυστυχείς, στέργει νά άκούη μέ προσοχήν τάς 
πικρίας των, παραμυθεΐ μέ τάς ούραιοτέρας λέξεις αί 
όποια·, ένσταλάζουν τό βάλσαμον τής άνακουφίσεως 
καί ποοβάλλει τήν χεϊρά της άρωγόν διά τήν περι
συλλογήν ναυαγίων τής κοινωνικής βιοπάλης. Ίστα- 
μένη παρά τό πλευρόν Έλληνος συζύγου, Γίγαντος έν 
τή Δοάσει καί τή Δημιουργητικότητι, είναι πάντοτε 
ή σεμνή 'Ιέρεια τής Φιλανθρωπίας, ή φιλτάτη τής 
Εύσπλαχνίας ’Αδελφή, ή άκούραστος τής Ελεημοσύ
νης 'Οδηγός.

Είναι ή καρδία της πεποικιλμένη μέ τούς μεγα- 
λειτέοους άδάμαντας οί όποιοι μέ τήν άστραπηβόλον 
λά·ζψίν των τήν καθοδηγούν πάντοτε νά άνασύρη έκ 
τοϋ χείλους τής άβύσσου άπολλύμενα όντα, νά συν-

'Η κυρία Βιργινία — έτσι είναι γνωστή καθ’ ό
λην τήν Αίγυπτον καί μέχρι τής άκροτάτης γωνίας 
τοϋ Τζιμπουτί — είναι ή διαρκής Πρόεδρος τής Φι- 
λοπτώχου τών Κυριών Εταιρίας, τοϋ Μικρού ’Ασύλου 
καί όλων έν γένει τών λειτουργούντων καί άνθούντων 
έν ’Αλεξάνδρειά φιλανθρωπικών καί εύαγών καθιδρυ- 
μάτων, είναι το κέντρον πέριξ τοϋ οποίου στρέφεται 
καί άπό τό όποιον πηγάζει καί είς άτέρμονας διακλα
δώσεις διοχετεύευται, ή ’Αγαθοεργία, ή Εύποιία, ό 
Άλτρουϊσμός. Είναι ή πολύτιμος σύντροφος καί οδη
γός τών άλλων φιλανθρώπων τής ’Αλεξανδρείας δε
σποινών, πλήν καί ή κινητήριος δύναμις αύτών προς 
πάσαν κατεύθυνσιν, ή δίδουσα οδηγίας καί συμβουλάς 
περί τής έκτελέσεως, περί τής έπιτυχίας τών διαφό
ρων φιλανθρωπικών άγορών, συναυλιών, παραστάσεων, 
ών τά ύλικά βάρη άναλαμβάνει νά βαστάση πάντοτε 
προθύμως ή ίδια καί νά συνεισφέρη πάντοτε τήν μερίδα 
τού λέοντος. Έκ τούτων άμέριστος έκτίμησις ύπόλη- 
ψις καί άδολος άγάπη όλων αύτών πρός την κυρίαν 
Πρόεδρον τής Φιλοπτώχου. Είναι ή προστάτις τών 
χηρών καί ορφανών, ή άδελφή τοϋ έλέους τών νοση- 
λευομένων άσθενών, παρά την κλίνην τών οποίων όταν 
έρχεται, έχει πάντοτε νά άποτείνη καί μίαν λέξιν 
γλυκειαν, παραμυθιτικήν, ένθαρρυντικήν. Μοΰ έλεγέ 
ποτέ κάποιος, νοσηλευόμενος έν τώ Νοσοκομ-είφ τής 
Κοινότητας άπό τυφοειδή πυρετόν ότι δέν θά ξεχάδη 
είς όλην του τήν ζωή, τήν ίσχυράν έπίδρασιν πού 
έκαμεν είς τόν οργανισμόν του ή παρουσία τής κ.Μπε
νάκη. Όλίγας λέξεις,μοϋ άπέτεινε : «μή φοβάσθε- δέν 
είναι τίποτε θά περάση . . . είναι άπό ταΐς συνειθι- 
σμέναι άρρώστειες . . . Ήσθάνθηκα άμέσως, μοϋ έλεγε, 
τό κεφάλι μ.ου δροσερώτατο- δ πυρετός μοϋ είχε παύ- 
σει αύτοστιγμεί καί μία άνακουφιστική πνοή έβγήκε 
μέσα άπό τά στήθη μου, τά όποια έπί πολλάς ήμέ
ρας πρίν ώμοίαζαν μέ καμίνι . . . ».

♦

Θά με,ίνουν άλησμόνητοι είς έμέ αί στιγμαί τής 
τελετής έπί τή ένάρξει τής λειτουργίας τοϋ Μπενα- 
κείου Συσσιτίου. Έτελεΐτο μία μυσταγωγία παρακο- 
λουθοϋντος όλου έκείνου τοϋ κόσμου τοϋ έπιβαλλομέ- 
νου μέ τόν όγκον τοϋ χρυσού τήν πείραν τοϋ κόσμου, 
τήν άφθονίαν τών πρακτικών γνώσεων καί τών έφο- 
δίων διά τόν άχαρι αύτόν βίον. ’Αφανής εις μίαν 
γωνίαν ήκουα άπ’ έπάνω τό πλατάγισμα τής Ελ
ληνικής γαλανής σημαίας καί είχον προσηλωμένα 
τά βλέμματά μου πρός τήν κυρίαν Μπενάκη, ή δποία 
συνεκέντρου καί τά βλέμματα όλου τού άλλου πλή-
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θους. Ήτο συγκεκινημέντ, παρά πολύ και έπί τών 
παρειών της, τάς δποίας ουδέποτε έγκατέλειψε τό 
ρόδινον χρώμα καί ή ανοιξιάτικη άνθησις, είχε περι- 
χυθη μία ελαφρά ώχρότης. Ό ιερός κλήρος μας ηύ- 
λογει τον μετ’ όλίγας στιγμάς [/.έλλοντα νά λειτουρ
γήσω) βωριον της Φιλανθρωπίας καί τοϋ Άλτρουϊσμοϋ 
και ή επι τοϋ αετώματος του ύπερηφάνως κυματί- 
ζουσα οΰρανοχρωματισμένη σημαία μας άπέστελλε 
εις τά απέναντι γαλανά κύματα, τά όποια την έπλαι- 
σίωναν, μηνύματα πρός την μητέρα Ελλάδα δτι μία 
σεμνή ιέρεια της πρός τόν πλησίον ’Αγάπης,ίδρυσε τόν 
Ναόν τοϋ ’Ιδεώδους Καλοϋ καί της Φιλανθρωπίας, 
τον Ναόν ύποτούς θολούς τοϋ οποίου θά εϋρουν ιατρόν 
καί [ζητρικην περίθαλψιν άπόκληροι της κοινωνίας, 
σκλάβοι της φτώχειας.

Ή τελετή είχε τελειώσει, ή Έλλ. Φιλαρμονική 
έπαιάνιζε τόν Έλλ. ύμνον καί ή έρίτιμος δέσποινα 
μετά τοϋ συζύγου της έδέχετο τά συγχαρητήρια τοϋ 
πλήθους. Ήθέλησα καί έγώ νά τήν πλησιάσω καί νά 
της εκφράσω τόν θαυμασμόν μου. Τί ώφελοϋν, έσκέοθην 
κατόπιν, τά ιδικά μου συγχαρητήρια μέσα εις τά 
τόσα τών άλλων

Εύρέθην άμέσως εις τήν έζώθυραν καί οί οφθαλμοί 
μ.ου συνάντησαν τήν πλαταγίζουσαν Έλλ. σηυ.αίαν. 
"Ενα ρίγος διέδραμε τό σώμά μου καί μέσα εις τό βα
θυκύανου χρώμά της διέκρινα ένα νέον βωμόν, τήν 
προσθήκην ενός νέου άστέρος μεγάλου μεγέθους κοντά 
στούς άλλους άπό τούς οποίους στίζεται ή Έλλην. 
σημαία τοϋ Σιάτμων. Ήτο δ Ναός τής Φιλανθοωπίας 
τής κ. Βιργ. Μπενάκη.

ΕΛΛΗΝ
Αλεξάνδρεια 20 Μαΐου

ΜΑΓΟΣ
Μαζύ μέ τάς πρώτας ήμέρας τοΰ ύπερβολικοΰ 

καύσωνος μέ τόν όποιον ένέσκηψεν ό Μάϊος εϊχο- 
μεν καί τήν διακοπήν τών παραστάσεων τοΰ Βα
σιλικού Θεάτρου ή καλλίτερου τήν αναγγελίαν 
τοΰ κλεισίματος αύτοΰ. Καί όπως συμβαίνει 
συνήθως είς τήν ζωήν πολλάκις, άτομα τά όποια 
έζησαν βίον αφανή καί άσημον ό θάνατο'ς των ό 
αιφνίδιος νά τά άνυψώνη εις τήν κοινήν συνείδη- 
σιν καί νά τά περιβάλλη μέ μίαν αϊγλην, τοιου
τοτρόπως καί τό βασιλικόν θέατρον, σήμεοον όταν 
κλείη τάς πύλας του, ίσως διά παντός, ό θάνατος 
αύτός, εξεγείρει τής κοινωνίας τήν προσοχήν καί 
τό ένδιαφέρον. Γόσον δέ εξεγείρει τήν προσοχήν 
αύτής ώστε έπί σειράν ήμερων δέν ομιλούν ή δι ’ 
αύτό οί χρονικογράφοι τών έφημερίδων, ευρίσκουν 

θέμα διά τά χρονογραφήματά των, και αί γνώμαι, 
καί αί ίδέαι οιασταυροΰνται πανταχόθεν. Καί αί 
ίοέαι δλων είνε οτι ή κοινωνία αδικείται μέ τό 
κλείσιμον αύτό, οτι ή πρωτεύουσα χάνει ένα στό
λισμά της, τό κοινόν μίαν ώραν εύγενοΰς τέρψεως 
τήν οποίαν πάντοτε άπελάμβανεν έκεϊ.Καί λησμο
νούν δλοι δτι έάν είς τήν διεύθυνσιν τοΰΒασιλικοΟ 
είσεχώρησαν πάντοτε σφάλματα, έν τούτοις, τό 
κλείσιμον τό όποιον σήμερον συνταράσσει τόσον 
πολύ δλας τάς κοινωνικάς τάξεις,δφείλεται πρό πάν
των είς αύτάς τάς κοινωνικάς τάξεις τάς διαμαρ- 
τυρουμένας σήμερον, αί όποϊαι δέν έδειξαν ποτέ 
έφ’ δσον έλειτουργει τό θέατρον, τό ένδιαφέρον 
καί τήν προσοχήν μέ τά όποια περιβάλλουν σήμε
ρον τόν θάνατόν του.

Μόλις δμως έκόπασεν ό θόρυβος τόν όποιον έπρο- 
κάλεσεν ό θάνατος τοΰ Βασιλικού θεάτρου—πόσον 
εύκόλως συνηθίζει είς δλα ό άνθρωπος—καί νέος 
πάλιν ήρχισε,—διδασκαλικός αύτός—μέ τάς έγ-
κρίσεις καί απορρίψεις τών διδακτικών βιβλίων. 
Εύτυχώς δτι τάς ήμέρας έκείνας ό Μάϊος εϊχεν 
έγκαταλείψει τήν υπερβολικήν του θερμότητα, 
καί μία δρόσος ζωογόνος κατόρθωσε νά οώση πέ
ρας είς τήν έριδα τής έγκρίσεως τών διδακτικών 
βιβλίων. Το πέρας δμως αύτό ήτο έντελώς προ
σωρινόν οιότι μετ’ ολίγον ή έρις μετετέθη άπο τά 
μέλη τής Κριτικής ’Επιτροπείας διά διαμαρτυρίας 
προς τό Ύπουργεϊον τής Παιδείας, είς έπισήμους
άπολογίας καί έφθασεν άκόμη καί μέχρι τών στη
λών τών έφημερίδων. Μία πρωινή, καί μία εσπε
ρινή έδημοσίευσαν άποσπάσματα άπό έν έγκριθέν 
βιβλίον κηρυττουσαι ή μέν μία τον πόλεμον κατά 
τοΰ συγγραφέως ή δέ άλλη τήν ύπεράσισιν αύ
τοΰ. Καί το άναγινώσκον κοινόν εύρίσκεται είς 
κάποιαν άπορίαν μή γνωρίζον τί νά πιστεύση καί 
τίνα γνώμην νά έπιφέρη άφοΰ δντως εύρίσκε, κω
μικά τά έν τή πρώτη έφημερίδι δημοσιευόμενα 
άποσπάσματα, σοβαρά δέ καί άξιανάγνωστα έκεϊνα 
τά όποια δημοσιεύει, άπό τό αύτό βιβλίον, ή ύπε-
ρασπίζουσα έφημερίς...

Φαίνεται δμως δτι ό άγών ό όποιος ήρχισε με
ταξύ τών κριτών τής έπιτροπείας πρός έγκρισιν 
τών διδακτικών βιβλίων καί ό όποιος έξέφυγε τοΰ 
κύκλου τοΰ στενοΰ, θά έχη ίσως κάποια εύχάρι— 
στα άποτελέσματα σχετικά μέ τό γλωσσικόν ζή - 
τημα τό όποιον φλέγον πάντοτε, ύπήρξενή άφορμή 
έρίοων καί προπηλακισμών μεταξύ τών δύο μερί
δων τών δημοτικιστών καί τών όπαδών τής κα- 
θαρευούσης.

Τό έθνος εΐνε άληθές ούδέποτε έπρόσεξε σοβα- 
ρώς τούς μαλλιαρούς, δπως άσμενίζονται νά δνο- 

μάζουν εαυτούς έκεΐνοι οϊτινες ζητοΰσι νά έπιβάλ- 
λωσι αίαν γλώσσαν, τήν όποιαν αία ακαλαίσθητος 
φύσις ούναταε νά έγκολποθή καί άγαπήση. Οί χυ- 
οαϊσμοί, οί βαρβαρισμοί, δέν άνήκουν είς τήν Ελ
ληνικήν γλώσσαν, διότι τό βάρβαρον καί τό χα- 
μερπές δέν τό έπιτρέπει ούτε ό ούρανός μας ούτε 
το κλϊμά μας. Βεβαίως ή γλώσσα τοΰ Ξενοφών- 
τος, καί ώς ύπερκαθαρεύουσα δέν εΐνε δυνατόν νά 
ύπάρξη καί νά ζήση είς τήν σημερινήν έποχήν. 
Διότι δπως άποκρούη τις τούς χυδαϊσμούς τών 
μαλλιαρών τοιουτοτρόπως μένει ίσως ψυχρός καί 
είς τής ύπερκαθαρευούσης τά ρήματα.Διά τούτο εΐνε 
άνάγκη νά άκολουθήσωμεν δλοι μίαν μέσην οδόν 
καί νά πλάσωμεν μίαν γλώσσαν εύχρηστον, αγνήν, 
ομαλήν, γλώσσαν ή οποία νά δύναται νά έκφράζη 
άνευ χυδαϊσμού δλα τά εύγενή άνθρώπινα συναι
σθήματα. Αύτό πρέπει νά γίνη τό μέλημα παντός 
δστις κατέχει ύπό τής φύσεως τό εύγενές δώρον 
νά δύναται νά έκθέτη τάς ιδέας, τάς σκέψεις του 
έπί παντός ζητήματος. Ό πόλεμος τών έπισήμων 
πρός τούς μαλλιαρούς ίσως εΐνε δχι μόνον άνωφε- 
λής άλλά καί βλαβερός. Διότι ήτο ίσως πολύ προ- 
τιμοτέρα ή έλλειψις τής προσοχής τήν οποίαν 
έδειξε πάντοτε πρός τούς οπαδούς τοΰ μαλλιαρι
σμού, τό Έθνος, παρά ή έπίσημος άποκήρυξις τήν 
όποιαν άπό τίνος ήρχισε νά έκφράζη, διότι τοιου
τοτρόπως φαίνεται δτι άποδίδει πρός τάς γνώμας 
αύτών περισσοτέραν προσοχήν άφ’ δτι άξίζουν αί 
ίδέαι καί τά γραφόμενά των.

Έν τούτοις τήν γνώμην τοΰ κ. Π. Καρολίοου 
τήν οποίαν δημοσιεύουν αί «Άθήναι» τάς τελευ
ταίας ήμέρας τοΰ μηνδς τούτου, δέον νά μή άφί- 
σωμεν άπαρατήρητον.

Διότι εΐνε γνώμη ή όποια θέτει τό ζήτημα είς 
τήν θέσιν του άφ’ ου καθορίζει δι’ έπιχειρημάτων 
λογικών, απλών, έπιστημονικών τά δρια έκάστης 
έξ αύτών,τής καθαρευούσης μέν ώς γλώσσης ιστο
ρικής, καί τής Δημώδους ώς γλώσσης ή όποια 
άνήκει άποκλειστικώς είς τήν ποίησιν καί τήν φυ
σικήν ζωήν. "Οπως δέ δώσωμεν μίαν έπί πλέον 
σατή ιδέαν τών γνωμών τοΰ κ. Καρολίοου παρα- 
θέτομεν έπί λέξει τήν κατακλείδα τοΰ άρθρου του. 
«Τελευτών, έπαναλαμβάνω, δτι οί πολέμιοι τής 
Δημώδους Λυρικής ποιήσεως λέγουσι κατ έμε έξ 
ίσου μωρά καί άλογα δπως καί οί λεγόμενοι μαλ
λιαροί. Οί μαλλιαροί άρνοΰνται τήν ιστορίαν καί 
τόν Πνευματικόν βίον, οί δέ πολέμιοι τής δημώ
δους έντός τών ορίων τής δικαιοδοσίας αύτής,είσι 
πολέμιοι τής φύσεως αύτής καί τής λογικής, πο- 
λεμοΰντες ίέ τήν φύσιν, πολεμοΰσιν έμμέσως καί 
καταλύουσι καθ’ εαυτούς τήν ιστορίαν καί τό 
ήθικόν καί πνευματικόν κράτος αύτής.»

Νομίζομεν δτι δέν χρειάζεται τίποτε περισσό
τερον.

Καί το τέλος τοΰ Μαΐου υπήρξε καί αύτό εύ- 

νοϊκόν—ήθελα νά είπω θριαμβευτικόν—διά τήν 
γυναικείαν πρόοδον. Ή Σύγκλητος τοΰ Πανεπι
στημίου συνεδριάσασα προχθές άνεκήρυξε παμψη- 
φεί σχεδόν, ύφηγητρίας τάς διδακτορίσσας τής 
ιατρικής κυρίας ’Αγγελικήν Παναγιωτάτου καί
Ανναν Κατσίγκρη.

Το εύχάριστον αύτό γεγονός διά τήν πρόοδον τών 
Έλληνίδων τό άναγράφομεν άνευ σχολίων; Εΐνε 
δέ τόσω μάλλον εύχάριστον διότι κατ’ άρχάς εΐ- 
χον γεννηθή ένδοιασμοί τινές παρά τοϊς κ. κ. κα- 
θηγηταΐς έάν είχον τό δικαίωμα νά καταλάβουν 
τήν έδραν τοΰ ύφηγητοΰ, ύφηγητρίαι, καί εΐνε 
δντως πολύ εύχάριστον τό γεγονός δτι ή όρθή 
σκέψις έπεκράτησε μεταξύ τών κυρίων καθη
γητών τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου. Διότι έάν είς 
άλλα έθνη ή πρόοδος τοΰ ατόμου έφερε τήν γυ
ναίκα καί πρό τής κάλπης,καί έδωσεν είς αύτήν τό 
δικαίωμα τοΰ έκλέγειν και έκλέγεσθαι—πραγμα 
το όποιον ώς έπιζήμιον δέν θά έπιόιώξη ποτέ, δσον 
καί άν προοδεύση, ή σώφρων Έλληνίς—θά ήτο 
άδίκημα έπαναλαμβάνω διά τό πνεΰμα τών κ. κ. 
καθηγητών ή άπόρριψις τών έπί ύφηγεσία αιτή
σεων τών Έλληνίδων ιατρών. Αλλως τε, αί 
έναίσιμοι διατριβαί άμφοτέρων ένεποίησαν τόσον 
μεγάλην έντυπωσιν ώστε τών ύφηγητριών ό τί
τλος κατεκτήθη παρ’ αύτών διά τής μεγάλης των 
έπιστημονικής μορφώσεως καί αξίας.

Τοϋτο δέ θά άπομείνη τιμή διά τήν Έλληνίοα 
γυναίκα.

ΕΥ Ζ 
—-----

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ή υπουργική μεταρρύθμισις έγκυμονεϊται άκόμη 
είς τήν Πρωθυπουργικήν διάνοιαν ένεκα τοΰ δύ
σκολου τής λήψεως μιας άποφάσεως έκ τών πολλών 

άπαιτήσεων έκ μέρους τών 
Πολιτικά οπαδών τοΰ κ. Θεοτόκη.

Φαίνεται έν τούτοις δτι ή 
άποτασίς του κλίνει ύπέρ τής γενικής μεταρρυθμί- 
σεωςήτιςθά έπιτελεσθή όριστικώς πλέον πρό τής 
άναχωρήσεως τοΰ Βασιλέως.*

Εύτυχώς ή ύγεία του βαίνει βελτιουμένη προς 
χαράν τών πολλών φίλων του. Γενική εΐνε ή συμ
πάθεια ύπέρ τοΰ διακεκριμένου πολιτευτοΰ καί αί 

ειλικρινείς εύχαί τοΰ κοι-
Ό κ. Σιμόπονλος νοΰ θά συντελέσουν είς 

τήν πλήρη άποκατάστα- 
σιν τής ύγείας τοΰ έξοχου άνδρός.

’Από ήμερών κατήλθεν είς τήν έν Καστέλλα 
έπαυλίν του πρός ταχυτέραν καί τελείαν άνάρρω- 
σιν.
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Εΐσέτι οέν κατωρθώθη πλήρης συνεννόησις διά 
το κλείσιμον τών καταστημάτων τάς Κυριακάς. 
Εινε έπιβεβλημένον έκ μέρους δλων ή παραδοχή 

τοιαύτης άποφάσεως έφ’
Κνριακη αργία δσον τούλάχιστον διαρκει 

τδ θέρος, ΐνα άπολαμβά- 
νουσι κάποιας άνέσεως οί υπάλληλοι άπαξ τής 
έβδομάδος.

Ό έκλογικδς άγων δέν φαίνεται πεισματώδης 
καθόσον ή Κυβέρνησις δέν έθεσεν ίδιου ύποψήφιον.

Ό δέ κ. ’Αγγελδπουλος άνήκει εις τδ Ραλλικδν 
κόμμα καί ύποστηρι- 

Έκλογικά ’Αττικής ζόμενος παρ’ αύτοΰ 
ώς μόνον άντίπαλον έ

χει τδν κ. Σκουλούδην ούτινος τήν υποψηφιότητα 
Οέλουσι υποστηρίξει σωματεία τινά καί σύλλογοι 
μή ένδιαφερόμενοι διά τήν κομματικήν διαμάχην. 
Ή ΰπόδειξις του κ. Σκουλούδη εΐνε άπολύτως 
αύθόρμητος και άδηλον εΐνε άν αύτός ό ίδιος θά 
έργασθή ύπέρ τής έπιτυχίας του,*

Από 15 ημερών τό μαγευτικώτερον τών ’Αθηνών 
προάστειον φιλοξενεί έν άπό τά γνησιώτερα τέκνα τής 
'Ελλάδος, τόν κ. Έμ. Α. Μπενάκην.Τό δνομά τον δέν 

είναι Ισως άγνωστον, καί- 
'Ο Κ. Μπενάκης τοι ή αγάπη τής ηρεμίας, 

τής σιωπηλής εργασίας, 
τον άθορύβου θριάμβου, έγεινεν άφορμή νά μή προσ- 
λάβη ταντο δλην τήν λάμψιν και τήν στηλβιδόνα, τήν 
όποιαν προσδίδει ή ρώμη, τό έπιχειρηματικόν τον 
πνεύματος καί ή άνθησις τών άρετών τής ψυχής τον. 
Ό Μπενάκης είναι μία έπιβάλλουσα φυσιογνωμία, 
προσωπικότης άπό έκείνας, αίτινες άποτελούν τούς 
άστέρας τής Πλειάδος, πρός ήν μετά στοργής και ευ
γνωμοσύνης στρέφει πάντοτε τό βλέμμα δλος ό ‘Ελ
ληνισμός.

Περικοσμούμένος άπό έξοχα φυσικά προσόντα, εκ
πληκτικήν άντίληψιν και έκτακτον φιλεργίαν, έπί πάσι 
δέ ψυχικήν αγαθότητα άμίμητον, είναι ή συμπαθε- 
στέρα προσωπικότης τής Άλεξανδρειανής Κοινωνίας. 
Γνωρίζει νά επιβάλλεται άλλά συγχρόνως καί νά σα- 
γηνεύη κάθε άνθρωπον πλησιάζοντα αυτόν. Τό δνομά 
του άντηχεϊ απανταχού τής Αίγύπτον έπιβλητικόν, έν
τιμον, σεβαστόν, προκαλοϋν τήν άγάπην καί έμπνέον 
τό σέβας. Είς τόν τρόπον καί τό ήθος καί τήν ψυχήν 
άληθής ντζέντλεμαν "Εντιμος καί ειλικρινής πρός πάν- 
τας έστω καί άν καθίσταται δχι ευχάριστος.Τόση είναι 
ή έπιβολή, τήν όποιαν άσκεΐ, καί ή αγάπη, τήν ο
ποίαν έμπνέει ό κ. « Πρόεδρος»,δπως τόν άποκαλοϋν, 
ώστε δέν έχει καλούς φίλους καί υπαλλήλους εύγνώ- 

μονας, άλλά θιασώτας φανατικούς όμνύοντας είς τό 
δνομά του.

Αιευθύνων άπό 25ετίας τόν Μέγαν Οίκον Χωρέμη 
Μπενάκη καί Σια, μέ υποκαταστήματα εις δλας τάς 
πόλεις τής Αίγύπτον, τήν ’Αγγλίαν, ’Αμερικήν, Γερ
μανίαν καί τήν λοιπήν Ευρώπην, άπασχολοϋντα χι
λιάδας υπαλλήλων καί εργατών, θεωρείται καί άποκα- 
λεΐται «‘Ηγεμών τοΰ Βάμβακος». Είναι άληθής 
"Ατλας έργασίας πολυσχιδούς καί δνσκόλον. "Εχει 
μέσα είς τήν ψυχήν καί τό αίμα καί τά νεύρα δλον 
τόν ηλεκτρισμόν καί δλον τό σθένος πολλών μαζύ 
"Αγγλων καί 'Αμερικανών μεγαλοεπιχειρη ματιών. ’Α
κούραστος,άνεξάντλητος, γονιμώτατος, φιλόπονος δσον 
ολίγοι, γνώστης τής έργασίας του δσον άκόμη όλιγώ- 
τεροι. Τά ιδανικά του δέν περιορίζονται είς τά στενά 
δρια τής έργασίας του, άλλ' ώς άληθής πατριώτης δέν 
άφίνει ευκαιρίαν, καθ’ ήν δέν σπεύδει μεταξύ τών 
πρώτων νά θέση εαυτόν είς τήν υπηρεσίαν τού Ιδανι
κού τής ΤΙατρίδος, τό όποιον ή μεγάλη του καρδία καί 
ή ωραία του διάνοια τόσον υψηλά θέτουν. "Ο,τι υψη
λόν, δ,τι μέγα, δ,τι καλόν τόν σνγκινεϊ.

Εντνχήσας νά ένωθή διά γάμου μέ Έλληνίδα υ
πέροχου μορφώσεως καί σπανίων χαρισμάτων, άφω- 
σιώθη είς τήν φιλαλληλίαν καί τήν φιλανθρωπίαν,έχων 
πολύτιμον σύντροφον.

"Ηδη, δτε ή θυελλώδης έργασία τοΰ χειμώνος έ- 
κόπασε, ήλθεν είς τήν Κηφισσιάν δπως διέλθη τό θέ
ρος είς τήν άπέραντον μαγευτικήν έπαυλίν του, τής 
οποίας τά κάλλη είναι γραφικά. ’Εκεί μέσα είς τούς 
κήπους της, τάς φυτείας της διέρχεται δλας τάς πρωίας 
ώς άλλος Κιγκινάτος έπιστατών μόνος του τό κλάδευμα 
τών δένδρων, τό πότισμα τών κήπων, τήν περιποίη- 
σιν τών ζώων του, έπιβλέπων πανταχοΰ καί πράττουν 
τέλος δτι είναι δυνατόν νά εύχαριστήση άνθρωπον 
τής ίδικής του ιδιοσυγκρασίας, ό όποιος τήν τέρψιν 
τών οφθαλμών καί τής ακοής θέτει νπεράνω πάσης 
άλλης άπολαύσεως. ΣΑΜΠΡΟΛ

Λαμβάνοντες αφορμήν έκ τής έκ μέρους συ
νεργάτου μας σκιαγραφίας τοΰ έν Αλεξάνδρειά 
Προέδρου τής Έλλ.Κοινότητας κ. Μπενάκη, εύ- 
ρισκόμεθα είς τήν εύχάριστον θέσιν νά άναγγείλ- 
λωμεν, έκ θετικών πληροφοριών, δτι ή έν γένει οι
κονομική κατάστασις τής Αϊγύπτου, ήτις τόσον 
τελευταίως έκλονίσθη, βαίνει ήδη προϊοϋσα είς 
τακτοποίησιν τή μεσολαβήσει τών μεγαλειτέρων έν 
Ευρώπη καί Αίγύπτω τραπεζών αίτινες κολοσιαίας 
ήνοιξαν πιστώσεις δι’ών θά κατορθωθή ή τελεία 
άποσόβησις τής χρηματιστικής κρίσεως, ήτις άλ
λως πάντως θά ήτο παροδική.

Τδ έπιχειρηματικόν πνεύμα καί ή δραστηριότης 
τών καθ’ άπασαν τήνΑίγυπτον ομογενών έχει τήν 
δύναμιν ν'άποσοβή πάντοτε τούς χρηματικούς κλο- 

νιδμούς οί όπόΐοι άλλως εΐνε συνέπεια μεγάλων 
εμπορικών έπιχειρήσεων αίτινες τελούνται είς εύ- 
ρυτάτην κλίμακα είς τά μεγάλα έμπορικά καί χρη- 
ματιστικά έν γένει κέντρα.

Ή οικονομική εύρωστια τοϋ τόπου τούτου καί 
οί άφθονοι πόροι οί όποιοι έγκρύπτονται είς τήν 
τόσον ευρέως καλλιεργουμένην ταύτην χώραν 
έγγυώνται ταχείαν έπαναφοράν καί τδ πρώην εύ- 
τυχές καί εύέλπι καθεστώς.

’ Εξαιρετικώς έφέτος ή λαμπρότερα τής Άττι- 
κής έξοχή παρουσιάζει δφιν θαυμαστήν λόγω 
καθαριότητας καί άνακαινίσεως τών οδών καί 

τής κατασκευής άντιπλημ-
ΊΙ Κηφιά<ίιά μυρικών έργων. Χάριτες 

οφείλονται κατά πρώτον είς 
τΰν Δήμαρχον κ. Μερκούρην,δστις παρεϊξεν δλην 
τήν συνδρομήν του και ύποστήριξιν είς τδν «Σύν
δεσμον τών ’Ιδιοκτητών» δστις πάσαν προσπά
θειαν και πολλούς δντως κόπους κατέβαλε 
πρδς τελείαν έξωράϊσιν τής ωραίας Κηφ'.σσιας.

Εάν τδ 'Ελληνικόν Πανεπιστήμιον δύναται νά 
προβάλη μέ αξιώσεις ιδρύματος τδ όποιον στολί
ζεται μέ έπιστημονικάς προσωπικότητας παγκο

σμίου φήμης, τοϋτο δύνα-
Ό ΚνπάριιίΟος ται νά τδ πράξη δταν έχη 

Στέφανος είς τούς κόλπους του τον 
Κυπάρισσον Στέφανον, έάν 

ή Ελληνική Κοινωνία δύναται νά καυχηθή δτι 
οέν στερείται άνδρών θελήσεως, δράσεως, έργων, 
ύψηλοτέρων ιδανικών καί πατριωτικών βλέψεων 
ούναται νά πράξη τοϋτο παοουσιάζουσα τδν Κυ
πάρισσον Στέφανον. ’Ιδού δύο πόλοι μεγάλοι, 
Επιστήμη καί Κοινωνία, περί οΰς στρέφεται ή 

δραστηριότης, ή ένεργητικότης, ή θέλησις ή άκα- 
τάβλητος, τοΰ άνδρδς δστις έκλήθη νά οιευθύνη 
έπί έν έτος, ώς Πρύτανις τάς τύχας τοΰ Έθνικοΰ 
ΙΙανεπιστημίου. Αληθώς ό τόπος μας κρύπτει 
άδάμαντας πολυτίμους καί άν οί πολιτικοί καί 
κοινωνικοί δροι ήσαν άλλοΐοι καί διαφορετικοί 
παρ’ ήμΐν,καί άφινον νά καλλιεργώνται καί άνα- 
πτύσσωνται έλευθέρως οί χαρακτήρες, καί οί άν
θρωποι τής δράσεως καί τών έργων καί τών άρχών 
καί τής εύσυνειδησίας, ή Έλληνική κοινωνία θά 
εΐχε νά παρουσιάση άληθή μεγαλουργήματα έξυ- 
ψοΰντα καί έξωραίζοντα τον τόπον μας καί τήν 
σύγχρονον έποχήν μας. Δυστυχώς κατορθοΰται 
κατά κανόνα νά γιγαντοΰνται καί αύξάνωνται αί 
τοίβολοι καί άκανθοι καί νά μαραίνωνται τά εύχυμα

καί πολύκαρπα φυτά. Έξαίρεσιν εύτυχή τοΰ κα- 
νόνος τούτου αποτελεί ό κ. Κυπάρισσος Στέφανος 
δστις αδάμαστος καί άκλόνητος έπιτελεϊτον σκο
πόν του τυγχάνων τοΰ γενικοΰ σεβασμοΟ καί 
άριστον παράδειγμα προβάλλων πρδς μίμησιν είς 
τούς συγχρόνους του καί έπιγενομένους. ‘II « 'Ελ
ληνική Έπιθεωρησις» θερμότατα συγχαίρει τδν 
διαπρεπέστατον έπιστήμονα έπί τή έκλογή του ώς 
Πρυτάνεως.

Ό κ. Κ. Στέφανος άποφεύγει κατά σύστημα 
καί έκ μετριοφροσύνης νά δίδη πληροφορίας σχε- 
τιζομένας μέ το άτομόν του καί τήν δρασιν του. 
Είς το προσεχές δμως φύλλον ειδικός συνεργάτης 
τής « Έλληνικής Έπιθεωρήσεως» παρακολουθώ ι 
άνέκαθεν τδ έργον του θέλει παρουσιάση είς τδ 
Ελληνικόν Δημόσιον τήν έπιστημονικήν τοΰ κ. 
Καθηγητοΰ έργασίαν τήν άποδεικνύουσαν αύτόν 
ώς ένα τών κορυφαίων τής Εύρώπης έπιστημόνων.

Τδ ύπουργεΐον τών Εσωτερικών δι’ έγκυκλίου 
πρδςτούςκ κ. Νομάρχαςκαί Διευθυντάςτών Γεωρ

γικών Σταθμών
Ύπουργεΐον ΈΟωτε- άπευθυνθείσης,γνω- 

ρικών (τμίίμα Γεωργίας) ρίζει είς τούς άμ- 
πελοκτήμονας καί 

λοιπούς κτηματίας, ΐνα έν άμφιβολία περί τής ποιό
τητος τοΰ πωλουμένου είς αύτούς παρά τών έμπο
ρων θειϊκοΰ χαλκοΰ, θείου καί λοιπών έντομοκτί- 
νων σκευασιών, άποστέλλωσι δι ’ οίασδήποτε δημο
σίας άρχής δείγμα πρδς τδ Δημόσιον Γεωπονικόν 
Χημεΐον προς έξελεγξιν δωρεάν.

Εύχαρίστως δημοσιεύοντες τήν είδησιν ταύτην 
άποδεικνύουσαν φιλότιμον μέριμναν τοΰ Γεωργι
κού τμήματος ύπέρ τής τόσον παραμελημένης 
γεωργίας μας, προτρέπομεν τούς άμπελουργούς 
καί άμπελοκτήμονας νά έπωφεληθώσι τοΰ πλεο
νεκτήματος τούτου ΐνα οΰτω καί τά εαυτών συμ
φέροντα έξυπηρετήσωσι καί άποόείξωσιν, δτι καί 
τοΰ κράτους τήν μέριμναν περί πολλοΰ - ποιούν
ται.

’Απίθανε είς Παρισίους πρό ήμερόόν ό γνωστός 
ποιητής Φρανσουά Κοππέ είς ηλικίαν τών 66 έτών. 
Ή πρώτη συλλογή τών έργων του έδημοσιεύθη τό 

1866. Τό Γαλλικόν κοι- 
Φραν<ϊοά Κοππέ νόν έλάτρευε τόν Κοππέ 

ώς ένα ποιητήν δστις μέ 
τήν απλήν καί ειλικρινή ποίησίν του έγνώριζε νά θίγη
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δλας τάς χορδάς τής ανθρώπινης καρδίας.
Τήν φήμην τον τήν ηνξησε καί τήν δόξαν τον 

τήν προοεπόριοε τδ μονάπρακτον δραμάτων <5 «ζί ι α
βά τ η ςϊ το πολν γνωστόν καί είς τό ’Ελληνικόν 
δημόσιον.

Κατά τό τεσσαρακοστόν δεύτερον έτος τής ηλικίας 
τον έξελέγη ’Ακαδημαϊκός καί εκτοτε κατεγίνετο είς 
δλονς τους κλάδους τής φιλολογίας γράφων ποιήματα, 
δράματα, διηγήματα καί λυρικά ποιήματα, διά τών 
οποίων κατώρθωνε νά εκδηλώνη αίσθημα βαθύ, 
γάριν άπαράμιλλον καί γνώσιν τής ανθρώπινης 
καρδίας.

Κ«τά τηλεγράφημα πρός τδ Ύπουργεϊον των 
’Εσωτερικών ό ανθυπομοίραρχος κ. Άναστα- 
σο'πουλος καταοιώκων λαθρέμπορους έπυροβολήθη 

παρ’ αύτών καί έπλη-
Οί λαθρέμποροι γώθη έπικινδύνως.

Ό τύπος αναγράφει 
τήν εί'δησιν ψυχρά ψυχρά ώς νά μη ή ζωή τοΰ 
φιλοτίμου άστυνο'μου ήξιζετής συγκινήσεως τής 
δημοσιογραφίας δπως θά συνεκίνει αυτήν ό μπά- 
τσος δν τυχόν Οά έδιδε χωροφύλαξ τις πρός κα
νένα άπό τούς γνωστούς λωποδυτας ή είς ένα άπό 
τά έπικίνδυνα διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν κακο- 
ποιά στοιχεία.

Οϊα δικαιοσύνη ! ! ! Κ.

Ή έν Άγ. Φραγκίσκω 'Ελληνική Κοινότης προέβη 
εις τήν έκτέλεσιν ωραίας, εύγενούς και ελληνοπρε
πούς άμα ιδέας. Δι’ εράνων ήγόρασε καλλιτεχνικώ- 

τατον κύπελ-
Οί "Ελληνες έν Αμερική λον άργυροϋν 

ύψους δέκα ό- 
όκτώ δακτύλων καί δι ’ επιτροπής άνελθούσης έπί 
τούτω έπί της Ναυαρχίδας «Connecticut» τό προ- 
σέφερεν εις τόν Ναύαρχον Thomas. Ή έπίδοσις έγέ- 
νετο έπί τοϋ καταστρώματος της Ναυαρχίδας έπί 
παρουσία όλων τών αξιωματικών τών θωοηκτών καί 
πολλών προσκεκλημμένων, Οί "Ελληνες προσφέροντες 
τό δώρον προσεφώνησαν καταλλήλως δηλώσαντες ότι 
προσφέρουσι τούτο πρός τό ένδοξον Ναυτικόν τής ’Α
μερικής ώς άνάμνησιν τοϋ ιστορικού πλού τού στόλου 
άπό τάς άκτάς τού, ’Ατλαντικού είς τάς άκτάς τού 
Ειρηνικού.

'Ο Ναύαρχος αντιφωνών ειπεν ότι τό πολύτιμον 
κύπελον τών Ελλήνων θά κοσμή τήν Ναυαρχίδα 
καί δή είς περίβλεπτον αύτής θέσιν,έφ’ όσον αυτή θά 
ύπάρχη. 'Η πράξις αύτη έγέννησε καθ’ όλην τήν ’Α
μερικήν άμετρον ενθουσιασμόν ύπέρ τών Ελλήνων καί 
έπεκροτήθη παρ’ όλων.

Φ

Ό έρανος ύπέρ τής άγοράς τών πολεμικών,όπερ θά 
δωρηθή τή Έλλάδι προχωρεί ολονέν. Μέχρι τής 7]20 
Μαίου έφθασεν είς δολλάοια 6854. Ό ύπέρ τής ιδέας 
ταύτης ενθουσιασμός τών συμπατριωτών μας βαίνει 
αύξάνων καί μέγισται ελπίδες ύπάρχουσιν ότι έν 
καταλλήλω χρόνω θά πραγματοποιηθώ δ εύγενής 
αύτών πόθος.

ΑΙ ΜΟΙ
EKM6AAUTIKAI

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

Τήν 2 Μαίου έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ ξενοδοχείου 
«Έρμης» έν μέσω πολυπληθούς ακροατηρίου έγένοντο αί 
εξετάσεις τών μαθητριών τής γνωστής καθηγητρίας Δίδος 
’Ιουλίας Παππαμόσχου.

Ή τελεία εκτέλεσις τών διαφόρων τεμαχίων ύπό τών 
πλείστων εκ τών μαθητριών κατέδειξε πασιφανή τήν μεθο- 
δικότητα τής διδασκαλίας καθότι καί αί πρωτοετείς καί αί 
μάλλον προοδευμέναι έπαιξαν μέ ακρίβειαν,μέ έννοιαν, καί 
αίσθημα. "Iva δέ έξάρωμεν μερικάς, πρός ένθάρρυνσιν βε
βαίως διά τήν περαιτέρω σπουδήν των, άναφέρομεν έκ μέν 
τών πρωτοετών τας άδελφάς ’Αναργύρου έκ δέ τών λοιπών 
τάς δεσποινίδας I. Δουρούτη, 'Ελένη Φίλτσου, Φούλα 
Πάλμα, Κατίνα Φιλίππου καί Ν. Τριανταφυλλάκου.

Ή μουσική μετά τών λοιπών καλών τεχνών καί τής 
γυμναστικής άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων θεωρείται ώς 
στοιχείον απαραίτητον τήί ανατροφής, συντελούν είς τήν 
αρμονικήν διάπλασιν τών ψυχικών δυνάμεων τοϋ ανθρώπου. 
Ή μετάδοσις όμως αυτής, τοιαύτης ώστε νά θίγη τάς χορ
δάς τής καρδίας τοΰ μαθητοΰ, ν’ άνοίγη νέους ορίζοντας είς 
την σφαίραν τοΰ ιδεώδους καί τοΰ καλοΰ απαιτεί βεβαίως 
παρα τοΰ διδάσκοντος δύναμιν, αισθηαα, μέθοδον λεπτήν, 
ψυχολογικήν.

Ευτυχώς ή νεαρά καθηγήτρια συνδυάζουσα πάντα ταϋτα 
αναδεικνύει έν όλον άρμονικόν, ου παράδειγμα λαμπρόν 
ίδομεν κατά τάς έφετεινάς έξετάσεις·

Ευτύχημα βεβαίως θά ήτο έάν εις όλους τούς κλάδους 
ειχομεν τοσοΰτον εΰγενείς έργάτεδας, ώς ή δεσποινίς ’Ιουλία 
Παππαμόσχου, θετούσας βάσεις στερεάς,ακλονήτους,επί τών 
όποιων ή μικρά Ελλάς θά ήδύνατο νά γίνη τοιαύτη όποιαν 
ποτέ άνέδειξαν αύτήν οΐ πρόγονοι, ώνειροπόλησαν οί πατέ
ρες μας έν μέσιρ τών μαχών,καί όποιαν ημείς πρέπεινά δη- 
μιουργήσωμεν διά τής εύσυνειδήτου, ένθουσιώδους έργασίας.

Α. Σ.

ΑΛΛΗΛΛΟΓΡΑΦΙΑ

ών όποιων ή φήμη εινε παγκόσμιος διά τά έξοχα άποτελέόματά των, και διά τήν 
μεγάλην έπιτνχίαν των, είς τάς μεγάλας έκθεόεις τον ’Εξωτερικόν.

κ· A. Cans. Κ·.· ’Επιστολή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν 
δέ εΰγενείς ένεργείας σας κ. Τ· Για. Θ... Κατάλογος συν
δρομητών έλήφθη. Θερμοτάτας ευχαριστίας. Έξαντληθέν- 
των τών πρώτων τευχών τής «Έλλ. Έπιθεωρ.» ή συν
δρομή τών εν λογω συνδρομητών άρχεται από τοΰ έκτου 
τεύχους. Φυλλάδια έστάλησαν κ. Παναγ. Παγιδ. Π. Έπιδ. 
Κατάλογος συνδρομητών έλήφθη. Ειλικλρινείς ευχαριστίας, 
κ. Γ.Τσ.Μχντσ.Συνδρομήσας δύο έτών έλήφθη. Εύχαριστίας 
απείρους. Σωτ. Δαν. "Αρταν. Εις νέον συνδρομητήν άπέ· 
στειλον Περιοδικόν άπό τοΰ 6 τεύχους, ευχαριστίας θερ- 
μάς. Stroumpouli freres. Perse. Συνδρομή σας έλήφθη. 
Εύχαριστώ άπείρως. κ. Θεοδ. Λυκ. Boumanie. Αίτηθέν 
φύλλον λίαν ευχαρίστως άπεστάλη.

Τά γραφεία τής «'Ελλ. Έπιθεωρ ιίάεως» επιθυμούντο νά διαδώσωσιν έν "Ελλάδι καί 
’Ανατολή, τάς μοναδικής αύτάς Αμερικανικάς έκκολαπτικάς μηγανάς, άναλαμβάνουσι νά προμη- 
θεύσωσιν αύτάς είς τους ένδιεφερομένους μέ τιμάς Παρισίων παραδοτέας είς τδ Τελωνείο? Πει

ραιώς έλευ&έρας παντδς βάρους. ♦
ΙΙαραγγελίαι γίνονται δεκταί, προκαταβαλλομένου τοϋ τιμήματος, είτε είς τά γραφεία ημών, 

είτε είς τά ταμεία τής Τραπέζης ’Αθηνών καί τών Ύ]μάτων και ’Ανταποκριτών αυτής.

’Επίσης τά Γραφεία τής u Έλλ. Έπιθεωοήιίεως» προμηϋεΰουσι : 

*" ■»
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καί λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπδ τάς άρίστας μάρκας τής Ευρώπης καί ’Αμερικής.

Αεπτομέρειαι πλειότεραι ώς καί πάσα πληροφορία δι’ επιστολών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ETT

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Έν Λονδίνω (22 Fenchurch street , Άλ«- 
ξανδρεία,Καΐρω,Χαρτοΰμ (Σουδάν),Κωνσταντίνουπόλει,Σμύρνη» 

ΟεΟϋαλονίκη, Πειραιεΐ, Πάτραις, Βάλω,Σύρω» Καλάμαις, 
Χανίοις, Ήρακλείω, Ρεθύμνω (Κρήτης).ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1908

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί ’Εθνική Τράπεζα......................................... Δρ.
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Είρώπη Τρ. εις χρ................. »
Χρυσός καί Συνάλλαγμα εις χρυσόν.................................... ■>)
Προεξοφλήσεις Κεντρικού καί Υποκαταστημάτων .... »
Λ)σμοί τρέχοντες εις χρυσόν καί δραχμάς......................

έπί ένεχύρω χρεωγράφων........................................... »
έπί έμπορ. καί άλλων εγγυήσεων............................ »
έπί ύποθήκη ακινήτων ...................................... . . »

Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων...................................... »
Προσωρινοί τρέχοντες λογαριασμοί εις χρυσόν καί δραχμάς. » 
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια είς χρυσόν καί δραχμάς... » 
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια εις Δήμους, 

ζΥιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα................ »
Καταστήματα καί κτήματα.............................................. »
"Εξοδα έγκαταστάσεως Κεντρικού και 'Υποκαταστημάτων. »
'Υποκαταστήματα καί διάφορα........................................ »

Δρ.

11,4 44,794.94 
2,603,767.92 
2,153,170.38

13,502,603.47

60,997,541.12
21,186,600.54

9,673,215.75
2,940,752.12

11,772,119.90
13,175,336.57

6,898,908.40
2.392,376.35

721,705.01
1,607,314.55

161,060,207.21
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

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

» έκτακτον......................................................
Όμολογίαι φρ. χρ. 2 έκατ. έξοφλητέαι τή 1η ’Ιου

λίου 1924 ................... .. .....................................
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.Δρ. 75,678,388.22)
Ταμιευτήριου.................................... » 5,511,847.25)
Ταμεΐον συντάξεων ύπαλλήλων...........................................
’Εξωτερικοί λογαριασμοί είς χρυσόν.................................
Έπιταγαί πληρωτέαι.........................................................
Γραμμάτια είσπραχθέντα είς χρυσόν καί δραχμάς...........
Μερίσματα πληρωτέα................ ..........................................

Ό Γενικός Διευθυντής 
Ζ Κ· ΜΑΤΣΑΣ

Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου 
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προ
καταβολής έπί χρεωγράφων καί έμπορευμάτων. Ανοίγει τρεχουμένους λογαριασμούς ηγ- 
γυημένους καί έν γένει άναδέχεται τήν έκτέλεσίν πάσης τραπεζιτικής και εμπορικής 
έπιχειρήσεως ύπό συμ.φερωτάτους όρους. Δέχεται χρεώγραφα πρός φύλαξιν άντί ελάχι
στων δικαιωμάτων. ’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς ίδιώτας. Δέχεται καταθέσεις 
χρημάτων είς χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον :

3 °/ είς πρώτην συζήτησιν
3 Vϊ ° Ια καταθέσεις εξ μηνών
4 0 lQ » » ένος έτους
5 ° /ο ® » ^ο ετών καί επέκεινα

Διά τάς είς τό Ταμιευτήριών της λειτουργούν καθ’ έκάάτην, κατα
θέσεις ώς και διά τάς χάριν άγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τόκον 4 θ/0·

Τό μόνον Λαχεϊον πού έξαοφαλίζει 
μέ μίαν δραχμήν κέρδος 1ΟΟ.ΟΟΟ!

Τ ° Υ ΚΑΙ ΤΩΝ

Ε0ΝΙΚΟΪ ΠΟΛΟΥ ^Βρ^ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΝ^σΚΑΑΑΔΟΣ
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

29 ’Ιουνίου,26 'Οκτώβριον και 31 Δεκειιβοίου 1908

1 δροχρη εκαότον γραμμάτιου 
ΐσχύον διά 1 μίαν κληρωσιν

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ

1
1
1

5
411
570

1000

Μέγα κέρδος............. έκ Δραχ. 100,000 
Κέρδος.................. » » 25,000 
Κέρδος..................................... » » 10,000 
Κέρδη.................. » W 5,000 
Κέρδη ................ » » 1,000 
Κέρδη ............. ι.... » » 100
Κέρδη............. .. » » 50

έν ολω Κέρδη άξίας δραχ. 225,000

Γ^ΜΜΑΤΊΑ JOAOTNTA^

Δρ. 40,000,000.—
» 8,915,000.—
» 500,000.—

» 2,750,000.—
» 81,190,235.47

» 394,825.95
» 25.547,021.94
» 1,058,300.14
» 560,463.71
» 144,360.-

Δρ, 161,060,207.21

Γραμμάτια πωλοίνται : Είς τα δημόσια Ταμεία χαί λοι
πής δημοσίας άρχάς, είς τάς Τραπέζας, είς τούς σταΟμάρχας 
τών σιδηροδρόμων, τούς διαχειριστής τών μονοπωλούν καί τα 
πρακτορεία τών εφημερίδων προς Δραχμήν uiav έκαστον 
γραμμάτων, ΐσχύον διή μίαν έκ τών τριών τελευταίων 
κληρώσεων.

Διά πασαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυν- 
τέον εις το Γραφεΐον τοϋ ΈΟνικοϋ Στόλου καί τών Άρχαιοτ. 
Ύπουργ. Οικονομικών, ’Αθήνας.

'Ο διευύύνων Τμηματάαχης
Τ. Ν· ΚΟΦΙΝΑΣ

mm
'Εργασία κατ’ οίκον. Δέχεται παραγγελίας. Οικονομία, 

ταχΰτης, κομιρότης. Ζητήσατε 'Οδός Όμηρου 
δρτθ. 56 την κ. ΙΟΥΛΙΑΝ ΠΕΤΣΑ

ΠΠΝΜΣ ΙίϊΡό ΕΑΙΟΕΟΡΗΙΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

άά^ολούρενον είς τάς νεωτάτας προόδους πάντων 
ιιέν των κλάδων τής Ίπποκοατείου τέχνης Ιδέα δέ

ΤΗΧ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Τή ενγενεΐ ουνεργασίφ πλείστων ήμετέρων καί 
ξένιον έπιστη μόνων.

aisyoynthi a αρχισυντάκτης Δρ' Film S. BOTPOS
Revue modern e de Mide due

(Paris—Athines Midical)

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ!

ΥΠΟ ΤΗΝ rΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ Δ. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ£ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

"Ιδρυμα άνωτέρας τεχνικής έκπαιδεΰοεως
ΕΚΓ αθμινάις:

ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατεία Κάνιγγος \

ΣΧΟΛ AI
Άνωτέρα Εμπορική.—Βιομηχανική. 

Γ εωργική. — Μηχανουργική.

Τά μαθήματα ήρξαντο τή

1 » Σεπτεμβρίου ακριβώς

ΙΙΡΟΓΡΑΙΜΑ ΑϋΟΣΤίΑΑΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΑΙΤ0ΠΤ1

Η ΑΝ2ΝΤΜ0Σ ΕΤΑΙΡΙΑ
1 nOilMQN ΙΐΜΑΤ, YAATQN THE ΕΛΛΛ40Σ
θεωρεί καθήκον της νά ειδοποίηση ότι μόνον αύτή 
γεμίζει τάς φιάλας τών ϋδάτων Σαρίζης εντός τής 
πηγής Σαρίζης διά μηχανήματος αγγλικού, άλλαι δέ 
φιάλαι, πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπό άλλων έμπορων, 
πληρούνται έν Άθήναις.

’Επίσης μόνον ή Ανώνυμος Εταιρεία έχει την άπο- 
κλειστικήν ίκμετάλλευαιν τών ύδάτων Λουτρακιού, 
Κυλλήνης, Όσσης δΓ έπισήμ.ων συμβολαίων, πληροί 
τάς φιάλας είς τάς πηγάς αύτάς καί συνιστζται διά 
πιστοποιητικών τών Δημάρχων "Ανδρου καί Λουτρα
κιού καί διά δύο εγκυκλίων τού Β. Ίατροσυνεδρίου.

Αποφεύγετε άλλα ίΐδατα μ,εταφερόμενα διά δαμι- 
ζανών καί χάνοντα τάς ιδιότητας καί τά θεραπευ
τικά των συστατικά. Δοκιμάσατε τέ ύδωρ Τσάγεσι 
μοναδικόν έν τώ κόσμω κατά τήν γνώμην τού Γάλ
λου Ακαδημαϊκού Ρομπέν κατά τής άναιμίας, χλω- 
ρώσεως καί έξασθενήσεως θαυμάσιον δέ είς τήν γεύσιν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
<

Οίνος ρητινίτης αγνότατος ήγγυημένος καί 
άρίστης ποιότητος πωλείται χονδρικώς είς συμφέρου- 
σαν τιμήν.

Πληροφορίαι είς τό κατάστημα Άνδρέου Π. Καμττά 
όδός Φιλελλήνων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

mono mum
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ανπνυμος - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ OAOKAHPQS KATASEBAHMESOtf ΑΡ. 0,000,000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

X------------------------------------------- Κ
ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥ- 
ΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ τϊίς Εταιρίας 
έν Μύλοι; ’Αθηνών, Έλευαϊνι, 
Νέω Φαλήρω, Πάτραις, Καλάμαις, 
Πύργφ, Κύμη, Πόρφ, κα'ι τοϊς κυ· 
ριωτέροις οίνοφόροις κέντροις τή; 
’Ελλάδος.

X7 Κ

X.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ
ΕΙΙΑΜΕΙΛΩΧΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΣ

x _ Κ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Διαρκής έκθεσις ειδών φωτισμοΰ, θερμάνσεως και κινήσεως εν τη όδώ Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, έν οις πωλοΰνται είδη φωτισμοΰ, καί θερμάνσεως, ώς και οινόπνευμα μετουσιωμένον 

πρός τόν σκοπόν τοΰτον, εύρίσκονται έν Άθήναις μέν, παρά τη Κεντρική ’Αποθήκη, οδός ’Οφ
θαλμιατρείου άριθμός 2, Κυδαθηναίων άριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλ- 
κοκονδύλη 30, διασταύρωσις Σόλωνος καί Ιπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμοΰ 86, Πλατεία Εξαρ- 
χείων, Πατήσια, 'Αγιον Λουκάν. Έν Πειραιεΐ οδός Παρθεναγωγείου 3.

Ή τιμή του μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη είς λειΐτά 80 κατά σταθμικήν όκάν (όκάν βάρους) 
επιβαρυνόμενη εις τάς επαρχίας (όπου δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα εργοστάσια) διά τών εξόδων μεταφοράς και 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ενταύθα γνωστόν, ότι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί 
σταθμικής όκάς οινοπνεύματος, λόγω τοΰ μικρού είδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης όκά τοΰ 
οίνου δύναται νά περιλάβη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

Ή Εταιρία ήμών παράγει τό μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοΰ Ελ
ληνικού λαοΰ, ήτοι τόν φωτισμόν, τήν θέρμανσιν καί τήν κ ί ν η σ ι ν.

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

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

Ιον Δέν. πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεϊα τοΰ οινοπνεύματος άβούλωτα, δίότ. καί έξατιμίζεται τοΰτο 
καί απορροφά υγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.

2ον Διά κανένα λόγον δέν επιτρέπεται 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, ότι τό οινόπνευμα σβύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ ό καί μάλιστα μετ’ όλίγον. 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 βεβαιωθήτε, 
οτι έσβυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.

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

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

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

7ον Άν κατά λάθος είς τό άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπό ό,τι πρέπει φοράς 
καί βγάζει ή λαμπα έπάνω άπό τό γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή άνησυχήσετε. Θά κατεδοΰν μόναι τους 
καί ή λάμπα σας θά ανάψη κανονικά.
Τά είδη μα; είνε τελειότατα, ίάν δε άκολουθήσητε τάς ανωτέρω οδηγία; ουδέποτε δύναται νά συμβή τό παραμικρόν.

5

Effilffli ΤΗ 1ί ■

.1. Κοκάδης λ. Άθήναι 
Κος Μόζερ »
’Ιωάν. Δεδες »
Ίωάν. Κουιιανούδης »
Δημ. Εΰγενίδης »
Θ. Ίζωρτζάκης »
Κος Πάγκαλος ϊ>
Ίωάν. Γιάγκον »
Νικ. Θεανόπουλος Ναύπλιον 
Δήμος Μελιταίας Δομοκός 
Δήμος Άμαλιαπόλεως
Κων. Καραοταμάτης Ν· ’Επίδαυρος 
Κωνοτ. Φελιμίνης II. 'Επίδαυρος

Σταύρος Φιλιμίγκας Η. ’Επίδαυρος
Γ. Δ. Παγίδας » »
Κ. Γ. Δουράνος Λυγουργίό
Παν. Κοκκινότης Έλευσίς
Κωνοτ. Κυπρκότης "Αρτα 
Πλούταρχος Νάκος Λεβαδεία 
Ίωάν. Στυυραίτης » 
'Ιωάν. Γρυπονησιώτης » 
Γεωρ, Ν· Σπνρόπουλος »
Δημ. Καντρής »
Γεωρ Χρνσάφης
Δ. Ρόμποπας
Χρ. Χατζηαναστααίον

Ίωαν. X. Άδαμίδης
Δημ. Τρουπάλης καί υιός 
Γ. Μ. Καραμοίρης 
Α. Κασιγώνης
Περ. Μητσόπουλος Κητριοοία 
Ίω. Παρασκενόπονλος Αθήναι 
Δημ. Ποταμιανός
Άντ. Μάτεσης Άθήναι
Ν. Ίρουπάκης >)
Μονή Άμβρακίας Δομοκός
Γ Σπανίδης Άθήναι
ΐΐωαν. Άθηνογένης Άθήναι

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΗΘΕΝ ΦΡ· ΧΡ· 20 000 000

οιιι^ηιιένον εις ΗΟ,ΟΟΟ μέτοχός πρός όο. χρ. »;»<» έκάΟτην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
1ΙΡΟΕΔΡΟΣ : Ζαφείρια; Κ. Μάτσα; (Γενικός Διευθυντής τής Τραπέζης ’Αθηνών)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ·. ’Ιωάννη; Ευταξίαν. ('Υποδιοικητής τής Εθνικής Τραπέζης τής Έΐλάόος)
ΜΕΛΗ ; Στέφ. Φραγι-ιάδης, Διον. Στεφάνου. Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιόπουλο;, Ν. Μιουρλής, Ε. BjWIXill, Ε.

D’ Erlai ger, Λ. Ζαρίφη;, Ch. Wehrung.
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφιίριος Κ. Μάτσας. Στέφανος Φραγκιάδης. Δημήτριος Ίίλιόπουλος Γεν. Γραμρατευς 
Δημ. ΓαλανόπουΙ.ος Γενικός ’Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

’ Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία : Εις Πάτρας, Αιγιον, Πύργον, Καλαμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, 
Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινα, 
’Λγουλινίτσα, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Πρ ιοτασία έν γένει τή; παραγωγής καί τής ’Εμπορία; τής Σταφίδος. * t _ , , ,
Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευόμενου εις τα; αποθηκα; τη; μέχρι τών 4}ο της αξίας αετού και ε.τι 

ιυκω ούχί άνωι/ρω τών 6 ο)ο ετηοίως. *. , ; , e ,
’Αγορά πρ ώφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώριομένα; εν τή συμβασει τιμά;, προ; εξασφαλισιν του κατωτατου ορών

Διαφήμισις του προϊόντος εί; το; ξένα; άγορά; πρό; έπαύξησιν τή; σημερινής καταναλώσεως του κτλ. κιλ.
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Melle MARIE SLOOTEN

* ΛΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΨΙΑΙΜΗΣ ΑΡΙβ. I
(Όπιοθεν Μητροπόλεως)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
'// τίίβυσαεα τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων 

πίλων. ' Η γνηαία ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομγότης, χάρις και 
γοητεία διακρίνουσι τους πίλους τής Μ«ΙΙ« 81ο- 
οίοι». Μία απλή έπίσκεηης πείϋει περί τής άλη- 
ΐλείας. "Οοαι Άτίλίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν χά
ριν, ιδού ευκαιρία, έπωφεληύήτε αυτής. Συνιστώμεν 
Ικϋέτμως τό νέον αυτό Κατάστημα.

ΟΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΑΟ0ΚΠΣ ΑΡΙΟ, I
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗ:
Αοομολόγχνν άπό 2ο Μαΐοι· ιηοκ 

ΓΡΑΜΜΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΞ «βΗΝΟΝ
ΕΚ ΚΗ»ΙΣΙΑΣ

■ Σιρογύί.ι ΙΙαλαιόζ Σΐαϋ/ιός

F1PD ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

— 5.55'
(».— 6 55' 6.10'
7 05' κατ’ ευθείαν 8.05' 7.10' κατ’ ευθείαν
8.— ταχεία 8.55' 8.20' ταχεία
9.— 10.2ft' 9 10'

10.30' 11.20' 10.40' κατ' ευθείαν
11.30' »ατ’ ευθείαν 11.35'
12.30' ταχεία

ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΘΡΙ ΑΝ

1.55’ 2.10'
3.— 2.55' 3.10'
4.- 3.55' ’4.10'
5 — 4.55' .5.10'
5 30' ταχεΓκ, 6:— tr.lO'
6.05' κατ' ευθείαν
6 30* ταχεία 7.— 7.1θ' κατ’ ευθείαν
7.05 κατ’ εύθε.Γαν
8.— ■7.55' 8. 10'
9.— 8 55' 9.10'

10.30' 10.25' 10.'.0'
11.2'5' 1 1.40'

Κυοκικάς κα» έοιετάς ποοιΙτϊΟεντα»

11.30' Μ. Μ. 112.^5' /*«*[ 12.40' Μετά το Με-
| ιό /<toorvx.| σονύχτιον

Κατά Σάδδατον έκτακτος αμαξοστοιχία θεάτρου έξ ‘Α
θηνών δι’ Άμχρούσιον Κηφισίαν χιί Στρβφύλι τήν 1 ην 
[χεια τό μεσονύκτιον ώραν.

Σημ. Ιη Μέ τάς ταχείας αμαξοστοιχίας δεν θά έκδιδων- 
ται εισιτήρια Γης θέσεως καθώς χαί χποσχευαί χαί φορτω- 
ttxxt έμπορευμάτων>

Σημ. 2α Λαϊχαί τιμαΐ κατά πασαν Τρίτην, Πέμπτην 
χαί Σάδβατον έφ’ όλης τής γραμμής Κηφισίας.

Σημ. 3η Έχτός τών ανωτέρω ήμερων Οά έκδίδωνται 
εΐσιτήο. έκ τών σταθμών Αθηνών, Στρούμπου καί ’Αττι
κής διά Κηφσιάν μέ λαιχάς τιμάς τάς Κνρίακάς χαί 
Έοοτάς μέ τήν Άιιαξοιίτοενζίαν τών 3 Μ. Μ. ώραν.

Πρός τοϊς τακτικοϊς είείιτιιοϊοις
Έκδίδονται καί μικτά εισιτήρια μετ’ έπιστροφής έκ 

Κηφισιάς καί Άμ-ρουσίου διά Πειραιά καί τ’ ά άπαλιν υέ 
τάς εξής τιμάς ; Λ’ θέσις δραχ. 2.00, Γ' θέσις δραχ. 1,5ft-

I
ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ I ΕΚ ΛΑΥΡΙΟΥ
7.15 ' Π. Μ. 6.15' Π· Μ.
4.50 ' Μ. Μ. I 5.15' Μ Μ-

Τά μετ’ έπιστροφής ταχτικά εισιτήρια τής γραμμής 
Λαυρίου ΐσχύουσι καί τήν έπομένην τής έχδόσεώς των, τά 
δέ κατά Σάδδατον έχδιδόμενχ ίσχύουσι καί τήν Δευτέραν.

ΣΗΜ. Τιμχί ε’ισιτ. Αθηνών Λαυρ. A Β Γ 
ατλών Δραχ. L 8,65 7,20 4,30 

μετ’ έπρστρ. .» 13,85 1 1,50 6,90

Ή ύπ’ άριθ. 51X52 δινσταυροϋνται είς Χαλάνδριον
» » » 53x54 » » Μαρκόπουλον

Τοπικά» άjiaiortto»^»a« Ηράκλειοι- Χαλαν

Άπό 15 ‘Ιουνίου 1 H Ο 8

ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ । ΕΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
6.—II. Μ. 7.—II. Μ.

11.30'Π. Μ. 3.15'Μ. Μ.
7.05' Μ.Μ. | 9.15' Μ. Μ.

Τιιεαΐ ιΐιΐιτιεμίων ΆΟιενων Χειλανδρεου 
κα» τ’ άνάπαλ»ν

οοϊοι

Αης θέσεως άπλά
Γης * »
Αης » μετ’ έπιστροφής
Γης » » »

Δραχ. 0,75 
'»’ 0,50 

» 1,00
> 0,70
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