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ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥ- 
ΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ τής 'Εταιρίας 
εν Μύλοις 'Αθηνών, Έλενοΐνι, 
Νέω Φαλήρω, Πάτραις, Καλάμαις, 
Πύργω, Κύμη, Πάρω, και τοϊς κν· 
ριωτέροις οίνοφόροις κέντροις της 
'Ελλάδος.

X--------------------------------------------κ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ 
ΕΙΙΑΜΕΙΧΩΧΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΣ

Μ Κ

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

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

ΠΩΛΗΣΙΣ
Ή τιμή του μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη εις λεπτά 80 κατά σταθμικήν όκάν (όκάν βάρους) 

έπιδαρυνομένη είς τάς έπαρχίας (δπου δέν ύπάρχουσιν ήμέτερα έργοστάσια) διά τών έξόδων μεταφοράς καί 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ένταΰθα γνωστόν, δτι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί 
σταθμικής οκάς οινοπνεύματος, λόγω τοΰ μικροΰ είδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης όκ» τοΰ 
οίνου δύναται νά περιλάδη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

XFMSIS ΜΕΤΟΥΣΙΩ.ΜΕΝΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ή Έταιρία ήμών παράγει τό μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα εις 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 εινε βεβαίως έντελώς άκίνδυνος, άρκεΐ νά λαμδάνωνται στοιχιώδεις 
τινές προφυλάξεις, αί δποΐαι συνοψίζονται είς τδ θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε οινόπνευμα 
είς φωτιάν

Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος άδούλωτα, διότ. καί έξατιμίζεται τοϋτο 
καί άπορροφά ύγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.

2ον Διά κανένα λόγον δέν έπιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεΐον, 
καμινέτο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τδν κίνδυνον νά άναψη τδ οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τδ 
δοχεΐον καί να χυθή έπάνω σας αναμμένον. Τδν αύτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τδ πετρέλαιον, μέ 
μόνην τήν διαφοράν, δτι τδ οινόπνευμα σδύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ δ καί μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 
τδ νερώσετε παύει να καίη.

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεΐον κτλ. πριν τά άνάψητε. 
Άν δέ παρουσ’.ασθή, άνάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σόύσατέ το πρώτον καί άφοΰ βεδαιωθήτε, 
δτι έσδυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.

4ον Μή έπιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμα καρδούνων, διότι πολλοί πολλά- 
κες δέν προσέχουν καί ρίπτουν τοιοΰτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τδν κίνδυνον νά 
άνάψη τδ δοχεΐον καί νά γίνη δυστύχημα.

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

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

7ον Άν κατά λάθος είς τδ άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπδ δ,τι πρέπει φοράς 
και βγάζει ή λάμπα έπάνω άπδ τδ γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή άνησυχήσετε. Θά κατεδοΰν μόνα’, τους 
καί ή λάμπα σας θά ανάψη κανονικά.
Τα είδη μας είνε τελειότατα, εάν δέ άκολον&ήοητε τας άνωτέρω οδηγίας ουδέποτε δύναται νά συμβη τό παραμικρόν.



ΣΠΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -
Κατά την 31 Μαΐον 1908

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Είς μεταλλικόν.................................................................
» τραπ- γραμμ. Ίονικής Τραπέζης.......................
» κερματικα γραμμ. δίδραχμα και μονόδραχμα 

, ( Αντίτιμ. μεταλ. Τρ. είς τό έξωτερικόν.
Έξωτερ. λ)σμοί.) Προϊόν έκδοθέντος Έθνικ. δαν. είς χρ..

8 , ) Ελλ· Σιδ. 4 Ο)ο τοϋ 1902.......................
Δαν. προς την Έλλ· Κυβ. έπ’ άναγ. κυκλ. τραπ. γράμμ.

» » » διδράχμων καί μονοδράχμων. .
)Ειςχρ. Δρ. 24,709,175.— 

34,310,200—j

S 
Η

Δρ:

Όμολ. Έθνικ. δανείων............. ,) » τΡ· ΤΡ·» J___
■Έντοκα γραμμάτια Έλλ- Δημοσίου είς τραπ. γραμμάτια 
Προεξοφλήσεις...................................................................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων . .......................................   I
Δάνειά και ανοικτοί λ)σμοι επ’ ενεχύρω χρηματογράφων 
Δάνειά επ’ ενεχύρφ έμπορευμάτων...............................................I
Δάνεια καί ανοικτοί λ )σμοΐ έπί ύποθήκη.................................. ?|
Δάνειά εις δήμους, λιμένας και λοιπά νομικά πρόσωπα...! 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.......... '........................................|
Καθυστερήσεις χορηγήσεων εις γεωργοκτηματίας.................
Μετοχαί είς έγχωρίους έταιρίας.......................................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης..................................................
Όμολ. λαχ. δαν. Έθν. Τρ.Έλλάδ. 2 1]2 ο)ο (είς τρ. γρ.) 
Καταστημ. Ίραπ- και κτημ. Δξ αναγκαστικών έκποιήσεων 
’Απαιτήσεις έπισφαλεϊς.. . . V....................... 
Εξ· εγκαταστ. (ιδίως όαπάνη κατασκευής τραπ. γραμμ.) 

Διάφοροι λογαριασμοί..........................................................................
Λογαριασμοί τρίτων εν τώ έξωτερικώ..........................................
Λ)σμος εξαγορ. συμμ. Κυβερ. εις κέρδη έκ τραπ. γραμμ. 
’Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπ. Ήπειροθεσσαλίας. . . .
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμμάτια 

.^Διάφορά.........................,...........................

31 Μαΐον 
1908

3,201,267.60
239,440.—

1,147,059.—
44,000,339.20

3,351,826.83 
62,778,575.42 
10,500,000.—

59,019,375.—
2,363,500.— 

24,750,763-33
2,955,634.26

16,922,618.94 
3,649,670-78

67,884,761.22
43,879,463.26
15,963,562.85
4,788,084.61
4,661,778—
1,250,000. —

784,939.50
8,855,464.47
3,026,541.16
1,483,274.07
2,475,590.42
1,765,048 S8
1,290,240.—

800,000.—
200,000—

1,146,936.70
395,135,755,—

30 'Απριλίου
1908

Η ΑΝ2ΝΤΜ0Σ ΕΤΑΙΡΙΑ
IQN ΠΟΣΙΜΒΗIWT. fUTil ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΪ

Μετοχικοί κεφαλαιον.................... .. ...........................
Άποθεματικά κεφάλαια................................... . ..........
Τραπεζ. γραμ. έν κυκλοφορώ :

I διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 62,778,575.42 
11 8 » » Τραπέζης » 50,250,’878-05

Κερματ. γραμ. δίδραχ. και μονόδραχμα............... .. ...................
Καταθέσεις άνευ τόκου εις μεταλλικόν........................................
Καταθέσεις άνευ τόκου................................... ..
ΈπιταγαΙ πληρωτέαι...............................................
Μερίσματα πληρωτέα......................................................................
Διεθνής Οΐκ. έπιτρ. (λ)σμός κατ. έκ δη

μοσίων ΰπεγγ. προσόδων... ΧΡυσ· ^ρ· 926,360-71 
) » τρ. γρ. » 7,996,251-41 

Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων εις χρυσόν
Υπηρεσία εθνικών δάνειων εις τραπεζικά γραμμάτια.............

Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν
Καταθέσεις Δημοσ. επι τοκω εις τραπεζ. γραμμάτια...... 
Εντοκ. κατ. Δτ.μ. εις χρ. διά τήν κατασκ. τοϋ Σ.Π.Δ-Σ.

* , ® * τρ· γρΛια » » >
Καταθέσεις έντοκοι..........................................
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν.......... ’ . . '
, 172 ο)ο είς τρ. γραμ.
Υπηρεσία λαχειοφορ. οανείου Τραπέζης 3 ο)ο είς χρυσόν. 

,. * * » 2 1J2 ο)ο είς τρ. γραμ.
Καταθέσεις ταμιευτήριου ........................................
Διάφορα ,....................................................

20,000,000.—
13,500,000.—

113,029,453.47
10,500,000—
7,521,765.03

20,079 626.15
630,228.37
196,380.—

Δρ3χ·

8,922,612-12
77.673.05

224,226.12
299,104.33

1,714,331.48
3,351,826.83

31,433.21
1 14,581,733.35 
42,449,880.— 
20,476,000—
1,263,930. —

150,937.50 
10,835,913.79
5,298,700-20

395335,755.—

3,061,443.11
204,485.— 

1,278,914.—
43,647,716.—

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

59,019,375.—
1,000,000— 

24,454,113.57
3,007,048.43

16,581,246.29
4,542,763.23 

67,727.995.90 
43,865,019-61 
15,505,814.65
4.626,681.11
4,662,218.—
1,250,000. —

805,190.—
8.840,359.—
2,979,217.60
1,478,2 18.77
1,552,943.80
3,465,072.67
1,290,240.—

800,000.—
200,000.—

1,008,742.80
395^159,07τ779

20,000,000—
13,500,000—

1 16,889,437.60
10,500,000— 
6,958,616.42

17,298,183.72 
1,130,326-28 

265,560.—

9,150,057.57

10,641.80
263,753-62
541,686.93

14,331.48
4,025,683.83

92,709.21 
113,616,361-93 
42,449,880.— 
20,476,000.—

1,385,066. —
203,492.50 

10,772,217.89
5,615,071.01

395,159,077.79

Έν Άθήναις τή 7η ’Ιουνίου 1908

Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΒΗΣ

θεωρεί καθήκον της νά ειδοποίηση οτι μόνον άύτη 
γεμίζει, τάς φιάλας τών νδάτων Σαρίζης εντός τής 
πηγής Σαρίζης διά μηχανήματος αγγλικού, άλλαι δε 
φιάλαι, πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπο άλλων εμπόρων, 
πληρούνται έν Άθήναις.

Έπίσης μόνον ή ’Λνωνυμ.ος Εταιρεία εχει την απο
κλειστικήν εκμετάλλευαιν τιοί υδατων Λουτρακιού, 
Κυλλήνης, "Οσσης δι’ έπισήμων συμβολαίων, πληροί 
τάς φιάλας είς τάς πηγάς αυτάς και συνιστά.ται διά 
πιστοποιητικών τών Δημάρχων Ανδρου και Λουτρα
κιού καί διά δύο εγκυκλίων τού Β. Ιατροσυνεδριου.

Αποφεύγετε άλλα ύδατα μεταφερομενα διά δαμι- 
ζανών καί χάνοντα τάς ιδιότητας και τά θεραπευ
τικά των συστατικά. Δοκιμάσατε τε ύδωρ Τσαγεσι 
αοναδικον έν τω κόσμω κατά την γνώμην τού I άλ
λου ’Ακαδημαϊκού Ρομπέν κατά τής άναιμίας, χλω- 
ρώσεως καί έςασθενήσεως θαυμάσιον δε είς την γεύσιν.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δροιιολόγιον άπδ 20 Μαΐον ι»ο«

ΓΡΑΜΜΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στροφύλι | Παλαιός Σταθμός

ΠΡΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

5.__ 5.55'
6.— 6-55' 6.10'
7.05' κατ’ ευθείαν 8.05' 7.10' κατ’ εΰθεϊαν

8.— ταχεΐα 8.55' 8.20' ταχεία

9.— 9-55' 9.10'
10.30' 11.20' 10.10' κατ’ έύθείαν
11.30' κατ’ ευθείαν 11.35'
12.30’ ταχεία

ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ

1.55' 2.10'
3.— 2.55' 3.10'
4.— 3.55' 4.10'
5.— 4.55' 5.10'
530 ταχεία 6.-i- 6.10'
6.05 κατ’ ευθείαν

7.10' κατ’ εΰθεϊαν6 30 ταχεία 7.—
7.05 κατ’ εΰθεϊαν

8.10'8— 7.55'
9.— 8-55' 9.10'

10.50 9 55' 10.10' κατ’εΰθεϊαν
11.40' 11.50'

Κνριακάς καί έορτάς προστίθενται

11.40' Μ. Μ. 142.50' 1.10' Μετά τό Με
jτό μεσονύκ.Ι σονύκτιον

Κατά πάσαν Πέμπτην καί Σάββατον άμαξοστοιχια Θεά
τρου έξ ’Αθηνών δι’ Άμαρούσιον Κηφισίαν και Στροφύλων 
τήν Ιην μετά τό μεσονύκτιον ώραν.

Σημ. 1η Μέ τάς ταχείας άμαξοστοιχίας δέν έχδίδον- 
ται εισιτήρια Γης θέσεως καθώς καί άποσκευαί καί φορτω
τικά! έμπορευμάτων.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝ ΤΟ’Γ ΑΤΡΟΣ

81 ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ «51

Διά τής υγιεινής τον στόματός και τών οδοντων 
σώζετε ον μόνον τονς όδόντας σας, αλλα προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τον στόματος, τών όδόντων, 
τών ώτων, τον φάρυγγος, τοϋ λάρνγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς και τον πεπτικόν συστήμα
τος, πολλάκις δε σώζετε και τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώ μεν ενθέρμως τδν διακεκριμένον επιστή
μονα δδοντοϊατρδν κ. ΙΓΓ-Δ-ΖΕΣΤί^Τ τοϋ 
οποίου αί τρεις σκευασίαι Έλιζήρια, Όδοντό- 
κονις και ’Αδαμαντίνη εΐνε μοναδικοί είς τό 

εΐδός των.
Διά τοϋ Έλιξηρίον παύει ή οδονταλγία 

και ή νενραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος και 

αποτελεσματική.

Πωλείται παρά τώ ίδίω άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον
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Σημ. 2α Λαϊκαί τιμαί κατά πάσαν Τρίτην,, Πέμπτην 
καί Σάββατον έφ’ δλης τής γραμμής Κηφισιάς ήτοι·.

’Λθήναι—Άμαρούσιον Αης 1.10 Γης 0.70
Κηφισιά Αης 1.20 Γης 0.80 \
Σρροφύλι Αης 1·30 Γης 0.90

Σημ- 3η ’Εκτός τών ανωτέρω ήμερών θά έκδίδωνται 
είσιτήρ. έκ τών σταθμών ’Αθηνών, Στρούμπου και Αττι
κής διά Κηφισίαν τάς Κνριακάς και Έορτάς με την 
Άιιαξοότοι^ίαν τών 3 Μ. Μ. ώραν.

Εισιτήρια Πειραιώς—Κηφισίας
Πρός τοϊς τακτικοϊς είόιτηρίοις 

έκδίδονται καί μικτά εισιτήρια μετ’ έπιστροφής έκ Κη
φισιάς καί ’Αμαρουσίου διά Πειραιά και τ αιαπαλιν με 
τάς έξής τιμάς ·· Α' θέσις δραχ. 2.00, Γ' θέσις δραχ. 1,50- 

Τά μετ’ έπιστροφής τακτικά εισιτήρια τής γραμμής 
Λαυρίου ισχύουσι καί τήν έπομένην τής έκδόσεως των, τα 
δέ κατά Σάββατον έκδιδόμενα ισχύουσι καί την Δευτέραν-

ΣΗΜ. Τιμαί είσιτ. ’Αθηνών Λαυρ- Α' Β' Γ 
απλών Δραχ. 8,6ϋ 7,20 4,30 

μετ’ έπιστρ. » 13,85 11,50 6,90

Ή ύπ’ άριθ. 51X52 διασταυροΰνται είς Χαλάνδριον 
» » » 53X54 » » Μαρκόπουλον

Τοπικαί άμαξοότοιχίαι
ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

6.—Π. Μ-
11.30' Π. Μ.
7.05' Μ.Μ.

’Ηράκλειον Χαλανδρίου
ΕΚ χαδανδριου

7.—Π. Μ·
3.15' Μ· Μ.
9.15' Μ. Μ.

Τιμαί εισιτηρίων Αθηνών Χαλανδρίου
Αης θέσεως απλά Αραχ. 0,75
Γης » » ’ °>50
Αης » μετ’ έπιστροφής » 1,00
Γης » > » » 0,70

Τιμαί εισιτηρίων ’Αθηνών 'Ηρακλείου
Αης θέσεως απλά Αραχ. ΟΛθ
Γτ^ς > > >0.45
Αης » μετ’ έπιστροφής » 1-00
Γης » > » °'65
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ΣΤΝΑΓΟΝΙΣΜΟΥ
Είς τάς 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΛΟΣ 
ΚΡΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
«Ιί τήν εκ&εαιν 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 

1904 
ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ 

1905

ΕΚΤΟΣ

ΣΤΝΑΠΗΠΣΜΟΤ
Είς τάς 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΛΟΣ 
ΚΡΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
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τοΰ ΜΙΛΑΝΟΥ 
1906 

τον ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
190S

TO ΙΔΕΩΔΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Α’ ΕΝ ΑΘΗΝΛΙΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1908 ΤΕΥΧΟΣ 9

ΟΠΛΟΝ ΔΙΚΑΝΟΝ ΧΩΡΙΣ ΛΥΚΟΥΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

ΕΙΣ ΟΑΑΣ ΤΑΣ ΧΑΡΑΣ Η μεγαλητερλ επιτυχία 
ΤΗΣ ΝΕΑΤΕΡΑΣ ΟΠΛΟΠΟΓΓΑΣ

Ε 1 Δ IΚ Ο Ν r Π ο Δ Ε I Γ Μ A FT Μ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

5 Τό "ΙΔΕΩΔΕΣ» όπλον τού όποιου ή φήμη εινε 
< παγκόσμια, είνε σήμερον γνωστόν εις τούς κ νη<ούς 
λ τού κόσμου δλου, ώς τό πλέον πρακτικόν, τό πλέον 
< στερεόν, τό χαλλίτερον κατεσκευασμένον, τό πλέον 
' κομψόν άπό όλα τά όπλα τού νεωτέρου κυνηγίου.
•j Τό ανωτέρω ύπόδειγμα φέρει κάννας έκ χάλυβος <!

■)Γ tHERCULEt διά πυρίτιδα πυροξαλικήν κοί συνήθη καί 
Έ άνταποκρίνεται εις τό γούστο τοϋ πλέον δυσχόλου καί 

!·. άπαιιητικοϋ κυνηγού. Πληροί δέ όλας τάς απαιτούμε 
νας συ θήχας καί θεωρείται τό αριστούργημα τής όπλο- 

ζ ποιητικής τέχνης.
C Ττιιάται δέ όρ. χρ. 320

Ι1ΙΤΙ Π Π λ UH ε'·ς ΥΡαΡΡ·ατοσηρ·α άποστέλλεται παντί τώ αίτοϋντι ελεύθερος ταχυδρομικών ΑΝ Λ Π ΛΓ τεΛών ° Γενικός Τιμοκατάλογος των ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ mill UU II. ΑΙ . ΟΠΛΩΝ 4 ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ έν SAINT - ETIENNE (France). Τόμος 
όντως ύπέροχος έκ 1200 σελίδων καί 20000 εϊκοώων, περιέχει μέγαν αριθμόν χρωματιστών 
φύλλων καί τήν περιγραφήν όλων τών νεωτέρων οπλών, ποδηλάτων, είδών αλιείας, ταζειδίον, 
σπόρ, φωτογραφίας, κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Οί δίδοντες οίανδήποτε παραγγελίαν κατ εν&εϊαν εις τδ κατάστημα παρακαλοϋνται νά κάμνονν μνείαν κατά 
την παραγγελίαν, τής “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΤΘΕΩΡΗΣ.ΙΣ» Αναλαμβάνει απ' ενϋείας τήν εκτελεσιν πόσης παραγ
γελίας.

Ό Βασιλεύς απευθυνόμενος πρός τόν Γυμνα
σιάρχην καί τόν Επιθεωρητήν Πατριών, κατά τήν 
έν Πάτραις, περί τάςάρχάς τοϋ π. μηνάς, διαμο
νήν του,λέγεται είπών είς αυτούς:

«Διδάόκετε τά παιδιά ότι τό ι^εϋμα εινε 

ι^είτ^α καίτά δίκαιον δίκαιον».

Οί Βασιλικοί αύτοί λόγοι έπρεπε νά προκαλέσωσι 
πολλήν προσοχήν.Έπρεπε νάέζαρθώσι και νά έζυ- 
ψωθώσι καί νά σχολιασθώσι καί νά διαλαληθώσι καί 
έπαναληφθώοιν. Είνε λόγια ιερά, μεγάλα, γιομάτα 
άπό άλήθειαν καί δύναμιν καί έπιβολήν. Ό Βασι
λεύς μας άπεδείχθη ό όζύτερος ίατήρ τοϋ έθνους. 
Τό έθνος πάσχει, μαραίνεται, φθίνει καί περι
στρέφεται έντός άποπνικτοϋ κύκλου. Καί ό άπο- 
πνικτικός αυτός κύκλος είνε τό ι|τενδος. Ζώμεν 
εις ατμόσφαιραν ψεύδους. "Ο κάθε αναγνώστης 
έάν θέληση τήν στιγμήν αυτήν νά σκεφθή ψυ- 
χραίμως θά εύρη σειράν γεγενότων έπιβεβαιούν- 
των τά γραφόμενά μου. Ή πολιτική ψεύδος, ή 
θρησκευτική έκδήλωσις ψεύδος καί υποκρισία, ή 
πρός τούς νόμους εύπείθεια καί ύποταγή λόγοι κε
νοί, ή κοινωνική άλληλεγγύη στηρίζεται επί τοΰ 
ψεύδους καί τής·άλληλαπάτης. Αί άνώτεραι τά
ζεις, οί έπιστήμνες, οί μορφωμένοι, άνέχονται τά 
ψεύδη, ό δέ κοινός λαός, αί άστυκαΐ καί άγροτι- 
καί τάζεις, έστερημέναι θρησκευτικών βάσεων,ού- 
δέποτε όιδαχθεϊσαι τήν πρός τήν άλήθειαν αγάπην, 
καθ’ έκάστην παρακολουθοϋσαι τού ψεύδους τήν 

ισχύν, τής άπάτης τήν δύναμιν, τής άσυνειδησίας 
τήν επιβολήν, βυθίζονται έπί πλέον είς τόν ωκεα
νόν τού ψεύδους καί άπομακρίνονται άπό τού δι
καίου καί τής άληθείας τήν εύεργετικήν έπίδρασιν

$

Άναλογισθήτε έπακριόώς τά τοΰ βίου σας έκα
στος έζ υμών καί είμαι βεόαία ότι δέν θά κατοο- 
θώσητε νά εύρητε ημέραν παρελθοϋσαν καθ’ ήν 
νά μή άναμνησθήτε ότιό φίλος σας,ό συγγενής σας, 
ό έμπορός σας, ό ένοικιαστής σας, ο μεθ’ ου 
έν γένει συναλλάσσεσθε· ή ό πρός ύμάς συν
αλλασσόμενος δέν προσεπάθησε νά σας άπατήση, 
καί άν είσθαι ευσυνείδητος ούδόλως θά δυσκολευ- 
θήτε ν’ άνεύρητε ότι καί σείς ό ίδιος τοσάκις 
ήγωνίσθητε διά τοϋ ψεύδυος ν’ άποκτήσητέ τι /| 
νά έςασφαλίσητε κέρδος ή ωφέλειαν. "Ολος ό κοι
νωνικός μας βίος είς τό ψεύδος στηρίζεται. Ό 
έρως, τό ώραϊον καϊ εύγενές αύτό αίσθημα, ποσά- 
κις δέν παρεντίθεται διά νά νικήση καί έπιόληθή 
ή κακοήθεια. Η πατρίς καί τά έθνικά ιδεώδη πο- 
σάκις δέν έχοησίμευσαν είς άσυνειδήτους πολιτι
κούς ώς μέσα άνυψώσεώς των. Αλλά ή πολιτική 
κατήντησε πλέον δόγμα, νά μή σέόηται, κατά κα
νόνα, ούτε θρησκείαν, ούτε οικογένειαν, ούτε δι
καιοσύνην, ούτε εύγένειαν χαρακτήρος. ΧωρεΤ 
τυφλά πρός τόν σκοπόν της άδιαφοροϋσα διά τήν 
καταστροφήν ήν έπιφέρει καθ’ έκάστην είς τό
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έθνος. Αλλα ποΰ δύνασθε νά στραψήτε χωρίς 
νά ευρεθητε αντιμέτωποι πρός τό ψεύδος ; Κτί
ζετε οικίαν και κάμετε ουμβόλαιον μέ τόν έργο- 
λαβον σας, ούτος θα μεταχειρισθη πάν μέσον νά 
σάς άπατηση. Ενοικιάζεται τήν οικίαν σας ή τό 
κτήμα σας θα υποστήτε τά αύτά.

Η υπηρεσία σας, οι άνθρωποί σας διά νά άπο- 
ψυγω άλλας λεπτομέρειας, οί ύψ' ύμών εύεργε- 
τουμενοι και £ώντες και δι υμών υπάρχοντες, 
ευχαρίστως σάς θυσιά£ουσιν άρκεΐ νά κερδίσωσι τό 
δέκατον τής ζημίας ήν είς ύμά'ς θά έπιψέρωσιν.Ό 
υπάλληλος νομίζει κέρδος ατομικόν άν κατορθώση 
νά εμπαιζη η άπατήση τόν προϊστάμενόν του.

Αρχόμενοι άπό τά εύτελέστερα έπαγγέλματα 
και ψθανοντες είς τά άνώτατα θά συναντήσωμεν 
κατα πόδας—έκτός έόαιρέσεων τό ψεύδος, τήν 
απάτην. Και άτυχώς τοσοΰτον έίοικειώθημεν ώστε 
ενίοτε δέν διστάζομεν καυχώμενοι νά διηγούμεθα 
τά άθλά μας τά έπιτευχθέντα διά τοΰ ψεύδους και 
?ής άπατης. Οταν ψευδώς εκφράζωμεν αισθήματα 
είς μίαν κόρην καί τήν είσάγομεν είς τούς ωραίους 
κοσμουςτοΰ εύγενοΰς αισθήματος διά νά τήν κατα- 
ρρίψωμεν άργότερον είς τής απελπισίας ή τής ό- 
ουνης τας πικρίας, οχι μόνον τυψιν συνειδότος δέν 
αίσθανόμεθα, άλλά και καυχώμεθα διηγούμενοι 
πολλάκις τής ασυνειδησιας μας τά άτοπα.

£

Η άγνοια τής αλήθειας και τοΰ δικαίου, τής ό
ποιας Γην εέαλειψιν τα (3α<ίιλικά. χείλη έζήτη- 
σαν άπό τους λειτουργούς τής Παιδείας δέν είναι 
εκείνη ητις συνειθίζει τόν μικρόν παΐδα είς τό ψεΰ- 
οος πρός τόν διδάσκαλον,ψεύδος προς τούς γονείς, 
ψεύδος πρός τούς συμμαθητάς ; Ό μικρός ούδέ
ποτε έδιδάχθη τό μεγαλεΐον τής αλήθειας και τού 
δικαίου τούναντίον δέ, άψεθεις είς τά ένστικτά 
του άνευ χαλινού και οδηγού είδε πολλάκις, οτι 
ψευσθεις ώψελήθη, έκέρδισεν, έπέτυχεν. Και όταν 
ό μικρόκοσμος άνατρέψεται και μεγαλώνει ζυμού- 
μένος εις τας ιοεας αυτας και εις την εφαρμογήν 

αυτών διαβλέπων τήν
την απατην θά εχη πάντοτε ώς τό προχειρότερον 
μέσον όπως άντεπε£έλθη άνδρουμενος είς τάς δυσκό 
λους περιστάσεις τού βίου του.Και θά ίδητε αύτόν 
ψευοορκοΰντα, άναιροΰντα τόν λόγον του, άλλα 
βεβαιοΰντα την πρωίαν καί άλλα τήν μεσημβρίαν, 
συκοψαντοΰντα,διαβάλλοντα καί τό χείριστον πάν- 
Γων επηρεαζοντα και αύτούς τούς καλούς έκ φύ-

έπιτΰχίαν του,τό ψεύδος καί

σεως χαρακτήρας. Διότι ούδείς θ’ άρνηθή οτι είς
πάσαν κοινωνίαν,και ίδια είς τήν εύγενή όντως έλ- 
Ληνικήν, θ’ άνευρωμεν χαρακτήρας ύπερηψάνους, 
μισοΰνταςτο ψεύδος καί λατρεύοντας τήνάλήθειαν. 
Αλλα τι μάς οιόασκει ή κοινωνική ιστορία καθ’

έκάστην ότι οί χαρακτήρες ούτοι καί άν μέν είναι 
υπεραγαν σταθεροί καί άκλόνητοι άπομονοΰνται
και η καθίστανται άχρηστοι ή θεωρούνται άσυμ- 
οιβαστοι καί ιδιότροποι ’ή άνεπαισθήτως άφομοι- 
οΰνται προς τό περιβάλλον καί συνειθίζουσι τοΰ 
ψευδούς τήν γοητείαν καί τής απάτης τήν δύναμιν.

Ωστε οί Βασιλικοί λόγοι είναι οί ωραιό
τεροι, οί ύψηλότεροι, οί βαθύτεροι λόγοι οί όποιοι 
εέήλθον απο τό στόμα τοΰ Βασιλέως μας.

Αυτους τους λογους είθε νά ένστερνι- 
σθώμεν παντες και να τούς άκολουθήσωσιν όλαι
αί κοινωνικαι τα£εις· άλλ έπειδή τοΰτο είναι αδύ
νατον, οεον να τους εψαρμόσωσι καί νά τούς έν- 
τυπώσωσιν είς τήν ψυχήν των καί είς τό πνεΰμά 
των εύσυνειδήτως, έκεϊνοι οίτινες μέ τήν δι
δασκαλίαν των δύνανται νά ένσταλάζωσι τάς πρώ- 
τας ηθικας βάσεις είς μικράς παιδικάς ψυχάς. 
—είς λοιπον οί εντεταλμένοι τήν μόρψωσιν τής 
ψυχής καί τής καρδίας τού έλληνόπαιδος, σεϊςάψ’ 
ών έίαρτάται κατά πολύ τό μέλλον τής πατρίδος, 
σείς ένστερνισθήτε τούς βαόιλικονς λόγονς9 
σείς εμοαθυνατε είς αυτους καί δημιουργήσατε 
εκ τής νεωτερας γεννεάς όσον οίόν τε τελειοτέ- 
ρους χαρακτήρας ικανούς νά κατανοήσωσιν ότι τό 
4'ενδος είναι ι^ενδος καί τό οίκαιον δίκαιον.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Πολλάκις συνεζητήθη .άν τά σχολεία, επι

βλαβή είς τήν ύγείαν τού σώματος είναι επίσης 
επιβλαβή καί είς τού πνεύματος τήν ύγείαν και 
συνεπώς άλυσιτελή πρός μόρφωσιν. Αί συζητή
σεις δμως ύπήρξαν τόσον διεξοδικαί καί αί γνώ- 
μαι τόσον διϊστάμεναι τόσον μεσται ισχυρών επι
χειρημάτων άμφοτέρευθεν, ώστε έκριθη λογικω- 
τερον, πρός τό παρόν τούλάχιστον νά μή οιατα- 
ραχθή τό καθεστώς.

Καί αί έξετάσεες ; Αύται οά είνε και είναι 
πού προεκάλεσαν καί δέν έπαυσαν προκαλούσαι 
επιθέσεις έπί επιθέσεων.

Είς τί χρησιμεύουν άί έξετάσες ; Είς τό νά τε
λειοποιήσουν ; ’Όχι βέβαια· νά πείσουν τόν καθη

Οί δρόμοι οί φέροντες προς τά Παρθεναγωγεία 
ζαί οί δρόμοι οί άγοντες προς τά —χολεια τών άρ- 
ρένων, ιδιωτικά καί δημόσια, ελληνικά και γυ · 
σνάσια, παρουσιάζουν κάτι τό έορτασιμον τάς 
ήμέρας αύτάς, κάτι τό άσυνηθες· και το ασυνήθες 
αύτό μετέχει καί χαράς καί φοβου^καί τυψεις^συ- 
νειδήσεων μέ πτερά^μαυρα καί προσδοκίαι μέ ρόδινα 
πτερά περιιπτανται περί τάς θύρας τών σχολείων. 
Καί αί θυραι έκεΐναι φαίνονται ώς νά κρυφομιλουν 
καί νά επαναλαμβάνουν τά φοβισμένα λόγια τών 
καθ’ ομάδας συζητούντεον. Και είναι ορθάνοικτοι 
αί θυραι τών σχολείων.

Καί είναι ορθάνοικτοι αί θυραι τών σχολείίον 
καί τά δάπεδα τών τάξεων προσφάτους πλυμένα 
καί αί σανίδες τεον εοώ κ εζεΐ νωπαι, και τά 
θρανία καί αί έδραι εινε δλα καθαρά, καί άνοικτά 
τά παράθυρα. Και νομίζεις ότι εξέρχονται άπ 
αύτά, ώς μιασματικαί αναθυμιάσεις, αι φωναί 
καί αί άμέλειαι καί αί έπιπλήξεις μηνών ολοκλή
ρων, διά ν’ άφήσουν τόπον είς τάς φιλοφρονήσεις 
οιδασκάλιον καί μαθητών, τους οποίους ενώνει το 
κοινόν καρδιοκτυπι τής άποτυχίας· διότι τίποτε 
δέν καθιστά ίσους τούς άνθρώπους, άρχοντας καί 
άρχομένους, δσον ο κοινός φοβος.

‘ Πρέπει νά επιτύχουν όλοι,ν’ άπαντήσουν δλοι 
εύστόχως, διά ν άποόειχθή δτι ή διόασκαλία 
ύπήρξε καρποφόρος καί μεθοδική καί δτι οί άγα- 
θοί μας διδάσκαλοι γνωρίζουν ν αντιμετωπίζουν 
τήν εύθύνην,ή οποία παρουσιάζεται μετηνάγριαν 
μορφήν τής μεταθέσε<ος.

γητήν περί τής έπιμελείας ή άμελείας τών μαθη
τών του καί νά τόν βοηθήσουν νά σχηματίση 
γνώμην περί τής άξίας έκάστου ; Αλλοίμονον 
είς τον καθηγητήν, δστις δέν το κατώρθωσεν 
αύτό επί έν ολόκληρον σχολικόν έτος καί περιμενη 
νά τό κατορθώση άπό τάς εύαρίθμους καί πολ
λάκις ύποβολιμαίας άπαιτήσεις τών εξετάσεων ! 
Νά διεγείρουν τήν φιλοτιμίαν; Αλλ ή τοιούτου 
είδους διέγερσις τής φιλοτιμίας είναι ψυχολογι- 
κώς έπιβλαβής, δπως πάσα διέγερσις προκαλου- 
μένη. Έχει άλλως τε είς βάρος της η τοιαύτη 
φιλοτιμία δτι, προς ίκανοποιησιν της, άναγκαζει 
πολλάκις τόν μαθητήν νά σκέπτεται παντοίους 
δολίους τρόπους, συστάσεις, άντιγραφάς, ψευδα- 
σθενείας καί συνειθίζει ούτω τό παιδιον εις τήν 
δολιότητα, ή οποία τού παρουσιάζεται ύπο την 
δικαιολογίαν τής έπιτηδειότητος. Καί οί γονείς 
πολλάκις δέν είναι αμέτοχοι. Είπον τΐολλαχίζ οιά 
νά μή εϊπ<ο πάντοτε. Ιπάρχουν πατέρες, οι οποίοι 
ρυθμίζουν καί αύτάς άκόμη τάς πολιτικάς πεποι
θήσεις των σύμφοονα προς τά συμφέροντα τού 
βουλευτού, ο οποίος συντελεί εις τήν απο τάςεως
είς τάξιν προαγωγήν τών τέκνων τ<ον ή ύπόσχε-
ται δτι θά κατορθώση νά μετατεθή ό ταλας κα
θηγητής πού συνέτεινεν εις τήν άπόρριψίν των.

Εχουν επί πλέον και τούτο το κακόν αί εςε— 
τάσεις : άναπτύσσουν τήν χαιρεκακιαν. Οι^επι-
τυγχάνοντες φαντάζονται τόσον μεγαλειτέραν τήν
επιτυχίαν των όσον μεγαλειτερα φαίνεται εν συγ-

τήν οποίαν έπιθυ- 
Αλλά καί οί άπο- 
καί εύχονται ώς

κρίσει ή άποτυχία τών άλ7<ων, 
μούν άκόμη έμφαντικωτέραν.
τυγχάνοντες αύτοί προσδοκούν 
μόνην παρηγοριάν των καί τών άλλων τήν απο
τυχίαν. 1 ί άλλο είναι ή χαιρεκακία ;

Οί συνηγορούντες ύπέρ τών έξετάσεων προ
βάλλουν το επιχείρημα τού θάρρους. Αί έςετασεις
άκοντίζουν το θάρρος, τό οποίον θά χρησιμευση 
είς τήν ζωήν. Καί προσθέτει δτι ή επιτυχία εν
θαρρύνει προς άλλας επιτυχίας. Αλλά έρωτούν 
οί ενάντιοι—ή άποτυχία δέν άποθαρρύνει ; Έπειτα 
ποιος μάς βέβαιοί δτ/ή πρόωρος ενθάρρυνσις,δταν 
αάλιστα συνοδεύεται άπό υπερβολικά κολακευτι
κούς επαίνους, δέν καταλήγει είς τύφον ; Γνωρί- 
ζομεν συγγραφείς οί οποίοι μετά τήν πρώτην 
επιτυχίαν των, ύπερεπαινεθεντες και κολακευθ&ν- 
τες άπέληξαν τετυφωμένοι είς τό μηδέν.

'Όπως δμως καί άν έχη το πραγμα, αι εςε-
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ή ωφέλιμοι,τάσεις, καλα'ι ή κακαι, έπιβλαβεΐς 
έχουν τόσην ποίησιν!

Ειχον τήν τύχην νά παρευρεθώ τελευταία εις 
έ-ετάσεις μιας τάξεως, τής όποίας δλοι σχεδόν οί 
μαΟηταΐ ησαν επιμελείς ή τουλάχιστον επιμελώς 
προετοιμασμένοι. Καί λέγω δτι ειχον τήν τύχην, 
διο'τι ευρίσκω δτι είναι αρκετή ατυχία νά παρί- 
σταται κανείς εις έξετάσειο άμελών καί νά είναι 
ήναγκασμένος νά παρακολουθώ τήν δυσφορίαν 
καί στενοχώριαν τών έξεταζομένων.

Εις τήν αίθουσαν έσκορπίζετο μία έλαφρά ευω
δία, είτε άπδ τά άενάως κινούμενα ριπίοια τών 
παρευρισκομένων κυριών, μητέρων ή άδελφών, 
είτε άπδ τά καινουργή ενδύματα τών μαθητών' 
ένήρχετο, έφαίνετο ούχ ήττον δτι άνήκεν εις 
αύτήν έκείνην τήν αίθουσαν καί δτι ήτο ή ιδιαι
τέρα οσμή τών εξετάσεων.

Οι εξεταζόμενοι ήσαν όλοι ζωηροί καί ευχαρι
στημένοι καί ένόμιζες δτι έβλεπες έκ τών προτέ-

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝ1ΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ιθ ΑΙΩΝΑ
MLA-FIOV ΠΕΤΡΕΤΙΝΗ

(Συνέχεια έκ Σελ. 209).
Εύρισκομένης τής Πετρ-τίνης εν Κερκύρα τφ 

1823, έξεδοθη άνωνύμως, τύποις τής Ίονικής κυ
βερνήσεως Τυπογραφική περιγραφή τής Κέρκυρας 
υπό τοϋ τότε άγγλου είσπράκτορος Cartwright τήν 
όποίαν ίταλιστί άμέσως μετέφρασε καί έδημοσίευσεν 
( I) ή φιλόπονος αϋτη έλληνίς.

Ιταλική μετάφρασις των σωζομένων έργων τών δύο 
Φιλοστράτων δεν ύπήρχε. Μόνον τά είς τον Τυανέα 
Άπολλών.ον είχον μεταφρασθή άπό τοϋ 1519. 'Η 
I αλλ'.α όμως είχε τήν μετάφρασιν τοϋ Βλασίου 
Vigenere. Ιδουσα ή Πετρετινη την ελλειψιν ταύτην 
ήρςατο μ.εταφραζουσα τάς Εικόνας ίταλιστί καί εί- 
χεν ήδη φθάση μέχρι τής έκτης οτε έμαθεν ότι είς 
την μετάφρασιν κατεγίνετο ό δεινός γραμματολόγος 
’Ιούλιος Περτικάρης.

Κατά τήν έκφρασιν τής ιδίας μόλις έμαθε τούτο 
«άπεθαρρύνθη καί έ'πεσεν άπό τήν χεϊρα ή γραφές της». 
Τώ Ίουνίω τοϋ έτους 1822 άπέθανεν ό Περτικάρης 
καί συνεπώς δέν έπραγματοποίησε τήν έπιθυν.ίαν του. 
Μόλις έφθασε νά μετάφραση τινας τών πρώτων, άς 
άνέγνωσεν είς τήν πεζαρικήν Ακαδημίαν. Ή Πετρε- 
τινή άπεφασισε τότε νά εξακολούθηση τήν μετάφρα-

/Ϊ/Όρα Gazzella degli Stall Uniti delle (sole ionic 
1823 ’Ap. 270.

ρων τάς αποκρίσεις εις τά χείλη των. ' Ενα γενι
κόν μειδίαμα έκυμάτιζεν είς τήν αίθουσαν καί 
προσήλωναν χαρμόσυνα δμματα οί γονείς καί οί 
κηδεμόνες καί έσκίρτων οί μαθηταί καί εΰφραίνον- 
το ικανοποιημένοι οί έξετάζοντες.. Καί άν κάποτε 
ήναγκαζοντο νά έπαναλάβουν ή νά απλοποιήσουν 
καποιαν έρώτησιν, οιά νά διευκολύνουν τήν άπάν- 
τησιν, μ,ία γενική συγκίνησις κατελάμβανεν ολους 
και τούς πλέον ξένους. Καί ηυξανε τήν ποίησιν 
ή συγκίνησις έκείνη καί αί στιγμαί τής σιωπής 
αι μεσολαβούσα', μεταξύ τής έρωτήσεως καί τής 
άπαντήσεως έπροκάλουν παλμούς.

Και ένθυμήθην τότε τδν σχολικόν μου βίον τον 
άλησμονητον καί τά παιδικά μου έτη μέ τά δνει- 
ρατιον, άθώα όνειρα, τά οποία δλοι μας προ- 
οιοομεν.ΤΓαΐ έξελΰών εξω, δπως ό Πέτρος, εκλαυ- 
οα πικρώς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

σιν και τφ 182.) εν Τρεβίζη έδημοσίευσε τό Ιίροοίμιον 
τας εξ πρώτας εικόνας. Ή μετάφρασις έλαβε 

λαμπράν ύποδοχήν άπό τούς λογίους καί άνετυπώθη 
άμέσως εις τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνική έφημε- 
ριόα τής Ενετιας 8 τόμ.ω. Εν τούτοις ό σοφός κερ- 
κυραιος Μουστοςυδης είχε συλλαβή τήν ιδέαν περί 
τής ιταλικής μ,εταφρασεως όλων τών Ελλήνων ιστο
ρικών και εις τήν πολύτιμον ταύτην έπιχείρ·σιν ένε- 
θαρρυνε τόν εκδότην Σοντσόνιον νά άναλάβη τήν έκ- 
δοσιν καί ήρςατο ή δημοσίευσις τής σπουδαίας Col
ona degli antichi storici Greci, έν Μιλάνω. Ό 
Μουστοςυδης ήτο τής συλλογής ταύτης ή ψυχή, ό ο
δηγός τοϋ Σοντσονίου καί συνεργάτης πρός επιτυχίαν 
τής έπιχειρίσεως. <)-. μεγάλοι του κόποι ήσαν άφιλο- 
κερδεις προσέφερε τήν διανοητικήν του εργασίαν όπως 
ή ’Ιταλία έχη μεταφρασμένους τούς ιστορικούς τής 
άρχαίας Ελλάδος. Ό ίδιος Μουστοξύδης περιεκόσ- 
μησε τήν συλλογήν ταύτην διά τής γνωστής ώραίας 
καί όντως κλασικής έξιταλίσεως τοϋ 'Ηροδότου υιετά 
πολλών σημειώσεων καί σχολίων. Διά τήν συλλονήν 
ταύτην ό Βικέντιος Λαντσέτης ηρξατο νά μεταφράζη 
τούς Φιλοστρατους και τώ 1828 έδημοσίευσε τόν 
πρώτον τόμον. Αί Εικόνες έπρεπε ίύ δημοσιευθώσιν 
είς το δεύτερον τομον. Τώ ίδίφ όμως έτει, 1828, έ- 
δημοσιευθησαν εν 'Ρώμη ε'ίς δύο τόμ.ους αί έν λόγω 
Εικόνες ίταλιστί μεταφρασμένα-, ύπό τοϋ Φιλίππου

Μερκούρη. Ώ Λαντσέτης δεν εξακολούθησε την μετα- 
φρασίν του καί τφ 1731 έδημοσίευσε τόν Β’ τόμον 
περιέ/οντα τήν μετάφρασιν τής ήμετέρας ΙΙετρετινη 
καί τήν συνέχειαν τών άλλων εικόνων τού Μερκούρη. 
Ό Λαντσέτης έν τή εισαγωγή του επαινεί τήν κερ- 
κυραίαν λογίαν καί άκολουθως λεγει: «Αύτη η πίστη 
«καί λαμπρά μετάφρασις άξίζει, κατ εμην γνώμην, 
«νά διαδοθή περισσότερον καί γίνη περισσότερόν γνω- 
«στή, διό τήν υιοθέτησα όλην καί τήν άναδημοσιεύω, 
«ν.ή δυνάμενος νά μεταφράσω καλλίτερα. . . . Διά το 
«ΙΙροοίμιον λοιπόν καί διά τάς έξ πρωτας Εικόνας, 
άς έπαινεθή δεόντως ή εϋγενής κερκυραία. . . . (I)

Καί ό Αίαύλιος Τυπάλδος εν τάις σημειωσεσιν αυ
τού είς τήν 'Ιστορίαν τής 'Ελληνικής γραμματολογίας 
τού Schoell έπαινε-, τήν μετάφρασιν ταύτην τής ΙΕ- 
τρετίνη ώς «πιστήν καί μέ καλλιέπειαν γενομέ- 

νην (2)».
ΤΙ ΙΙετρετινη τώ 1837 ένεκα τής λεχθείσης δί

κης μετέβη είς τήν Κέρκυραν και κατεγίνετο είς την 
έκ τού αγγλικού μετάφρασιν εις ττρ/ ιταλικήν των 
γνωστών ευφυών επιστολών τΐής Ααιδυ Μαρίας W 01 
Hey Montague περί τής έν Εύριόπη, Άσια και 
’Αφρική περιηγήσεως αύτής. Γήν επιτυχή ταύτην 
υ.ετάορασιν εδημοσ-.ευσεν είς Κέρκυραν τώ 1838.

Μεταβάσα άκολούθως είς Βενετίαν, μετά τήν ά- 
ποπεράτωσιν τής δίκης, ένεκα τής προκεχωρημενη, 
ηλικίας παρέλαβεν ώς γραμματέα τόν Κυριάκον Σαρ- 

δην.
Έν τούτοις κατ’ ολίγον ο χ,ρονος μετεμόρφωνε 

(οραϊόν της πρόσωπον. Τέλος οι μελανώτατοι και απιν~ 
•Οηροβολοϋντες οφθαλμοί τ,',α.Ί τσιμπλιασμένοι ν.».'. λ 
γλυκεία ώχρότης ήτο ώχροτης τοϋ θανάτου, κατά τον 
ένετόν ιστορικόν Μαλαμάνην. (3). Αλλά, τό [όιβλιον 
ούδέποτε έγκατέλε-.ψε, μέχρι τής 12 Μαρτίου τού 
1851 οτε άπέθανε έν Βενετία.

'Ο άδελφός της Σπυρίδων είχε δειςει μεγάλην 
στοργήν, έν τή διαθήκη του, διά τόν ’Αλέξανδρον 
Πασκουάλην, έπί πλέον διέθετεν οτι,έκλιπόντων των 
νο-αίμων κληρονόμων αυτού, ή περιουσία να μεταβή εις 
τόν Πασκουάλην τούτον και νά φερη και τό ονομα 

αύτού.
Ούτως ή περιλάλητος δίκη κατά τής γυναικαδέλ

φου έγένετο διά τόν άνθρωπον τούτον, όστις και κα
τέστη πλουσιώτατος.Δείγμα όμως ευγνωμοσύνης ό Α. 
Πασκαούλης— Ιίετριτίνης ένεταφίασεν άξιοπρεπώς 
τήν διαπρεπή έλληνίδα ήγειρε κατάλληλον μνημείον 
έπί τοϋ τάφου και εν τώ κηπφ προ τής εν Βενε.ια

οικίας, άλλο μεγαλοπρεπέστατον. Προσέτι έξεδωκε 
καί τάς πρός αύτήν επιστολάς επισήμων Ιταλών, τώ 
1852, καί τά έκ τής πωλήσεως χρήματα είσπραχ
θέντα διέθεσεν ύπέρ τοϋ άσύλου τών Νηπίων.

Άφήκεν ή Πετρετινη άρκετάς σημειώσεις, ιδία 
περί τών διακεκριμένων Ιταλίδων, τάς όποίας κατά 
νούν είχε νά βιογραφήση. ’Αλλά δύο μόνον ειχεν 
έτοιμους βιογραφίας τών τής Ροζάλβης Καρριερα και 
καί τών τής Ελένης Κόρνερ—Πισκόπια. Επίσης εύ- 
οέθησαν μεταφράσεις άλλων εικόνων του Φιλοστρα- 
του καί έκ τοϋ ισπανικού μεταφράσεις εκ τό>ν τού 
Cervantes (1) καί άτελές μυθυστόρημα εν επιστο- 
λαΐς έχον ελληνικήν ύπόθεσιν. Μεταξύ των ανεκδό
των έργων της ήτο καί έπιστολιμαία διατριβή περί 
τής γυναικείας δγωγής, ήτιζ τώ 1856 εδημοσιευθη εν 
Παταβίφ έπιμελεία καί δαπάνη τοϋ κληρονόμου ’Α
λέξανδρου Πασκουάλη—Πετρετινη ύπέρ τοϋ ’Ασύλου 

τών Νηπίων. * * 
♦

'11 Πετρετινη ένεκα τής σοφίας αυτής επί των συγ
χρόνων της έπωνομάσθη Filosol’essa, φιλόσοφος.'Ητο 
κάτοχος τής ελληνικής, ιταλικής, γαλλικής, άγγλι- 
κής καί ισπανικής. Έγραφε τόσον λαμπρά τά ιτα
λικά ώστε θεωρείται ίταλίς συγγραφεύς. Καί οτε, τω 
1824, ή λογία ίταλίς Φακίνη, έδημοσίευσε τάς βιο
γραφίας —ή μάλλον νύξεις— τών έπιφανών γυναικών 
τής ’Ιταλίας συμπεριέλαβε καί τήν ήμετέραν Πετρε- 
τίνη. Άλλ’ ή έν γένει αύτής δράσ-.ς εν Ίταλ-.α δεν 
ήτο τοιαύτη, ώστε νά συνδεθή στενότατα μετά τής 
’Ιταλικής φιλολογίας, ένφ ήδύνατο κάλλιστα, ενεκα 
τών γνώσεών της. Ό Μάριος Πιέρης, τώ 182Κ ορ- 
θώς έγραφεν : «ΤΙ εϋγενήςκυρία κόμισσα Μαρία Ηε- 
«τρετίνη, άληθής φωστήρ τής πόλεως μας, δύναται 
«νά διακριθή είς ο·αν δήποτε πρωτεύουσαν τής Ευ- 
«ρώπης. Τοιαύτη έντύπωσιν άφήκε κατά το πρόσφα- 
«τον ταξεΐδι της είς τήν ’Ιταλίαν, καί άρκεί διά ο- 
«λους ή έκτίμησις καί ή μεγάλη φιλία τοϋ άθανατου 
«Καισαρώτη πρός αύτήν καί ή θερμή και συνεχής άλ- 
«ληλογραφία, ήνμετ’ αύτοϋ τηρεί.» (2).

Ήτο όμως είς άκρον μετριόφρων, τή ελειπε τό θάρ
ρος έκεΐνο τοϋ νά δώση είς τήν δημοσιότητα τα έργα 
τής διανοίας. Εϋγενής δειλία τήν έκυριευεν, άν και 
έγνώριζε τήν μεγάλην έκτίμησιν, τήν όποίαν περί 
αύτής ειχεν ό κόσμος τών γραμμάτων. Τά άκρα εινε

(1) A. Pasguali— Petrettini· Settere inedite di M. Ce· 
sarolti, J Pindemonle L. Carver, M. Pieri, P. Negri, A. 
Meneghelli, G. A. Moschiny, G. Michielli, I. Albrizzi, A, 
Marand, G. M- Pulati. Padova 1852. σελ- 101 — 102— 
G. Dandolo- La Caduta della Bepubblica di Venezia Ap
pendice. Venezia Ι85Ί σελ. 344.

(2) Mario Pieri' Opperette, Milano 1821, σελ. 372 — 
373.

(1) V. Lancetti· Le opere dei Filoslrali. Milano τόμος 
B’. 1831 σελ. 413, 417.

(2) "Opx τάς σημειώσεις είς τον τέταρτον τόμον 8ημο- 
σιευθέντα τφ 1829 σελ. 60, 61.

(32 V. Malamani ; Isabella Teolochi Abrizzi, i suoi a- 
mici, il suo tempo, σελ. 136-
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πάντοτε κακά. 'Η ύπερβολική μετριοφροσύνη υπήρξε 
τό αίτιον νά μή ψέρη εις πέρας καί νά δημοσίευση τά 
έργα, τά όποια είχεν άρχίση ή κατά νοΰν νά γράψη.

Τή επιμονή και μεγάλη προτροπή τοϋ λογίου κα- 
θηγητοϋ ’Αντωνίου Μενεγγέλη, έδημ.οσίευσε τήν Κασ. 
Φεδέλη. Είς μάτην τήν παρώτρυνεν ό Μάριος Πιέρης 
νά θέση είς φως τά έργα τής διανοίας, είς μάτην ό 
δεινός Λουίκης Καρρέρ πολλάκις τήν συνεβούλευε νά 
τελείωση και δημοσίευση τό μυθιστόρημά της. Μά
λιστα τή 2 'Ιουνίου τοϋ έτους 1832, οτι ή Πετριτίνη 
ήτο είς Κέρκυραν καί ό Καρρέρ είς τό Πατάβιον τή 
έγραφε προς τοϊς άλλοις: . . . «Τί γίνεται τό μυθισ- 
«τόρημά σας, τοϋ όποιου μοί είχατε άναγνώσει τάς 
«πρώτας έπιστολάς έν Βενετίορ καί περί τοϋ οποίου 
«πολλάκις ώμιλήσαμεν έν Παταβίω · Δέν λαμβάνει 
«τώρα νέαν ζωήν είς τήν ωραία σας χώραν, δπον-είνε 
«καί ή σκηνή ; Τί ώραίον πράγμα άν έπιστρέφουσα 
«είς τήν’Ιταλίαν φέρετε τελειωμένον τό μυθιστόρημα 
»τ, πλησίον είς τό τέλος.Μάθετε οτι προσπαθώ νά σάς 
«κλέψω τήν τέχνην(συγν<ομην διά τήν άλλόκοτον φρά- 
»σιν). Ώ πόσον έπεθύμουν νά. άγαπώ τά μυθιστο- 
«ρήματα, τά γεγραμμένα δι'επιστολών μάλλον παρά 
«είς άλλον τρόπον. Άλλά πολύ ολίγον μοί άνεγνώσατε 
«άπο τό ίδικόν σας,όπως δυνηθώ νά μάθω έπίσης τόν 
«τρόπον τοϋ νά. τό γράφω καλά,άν καί δέν θά. δυνηθώ 
«ποτέ νά τό κατορθώσω τόσον...»’Επειδή ό λόγος 
περί τοϋ Καρρέρ, τοϋ γνωστού τούτου ’Ιταλού ποιη- 
τοϋ καί λογογράφου, μεταφράζομεν καί άπόσπασμα 
επιστολής του πρός την Πετρετίνη, ύφ ’ ημερομηνίας 
15 Σεπτεμβρίου τοϋ 1832 έτους έν ή λόγον ποιείται 
περί τοϋ έθνικοϋ μας ποιητοϋ Σολωμοϋ. Ή Πετρετίνη 
έγραψε τώ διαπρεπεΐ φίλω της ότι ό Σολωμός καί ό 
ΙΙαϋλος Κώστας ό έξοχος ποιητης καί λογογράφος 
ίταλός, έν Κερκύρα διήρχοντο λαμπρά τάς ήμέρας. Ό 
Καρρέρ λοιπόν τή άπαντά : «Τό εννοώ καί έγώ ότι 
»ό κόμης Σολωμός καί ό Κώστας διέρχονται άριστα 
«όμοϋ τόν χρόνον. Άπό πολλών έτών έκ φήμης γνω- 
«ρίζω τόν Σολωμόν καί μοί άνέγνωσαν τάς ποιήσεις 
του έξοχους διά τήν φαντασίαν καί θερμοτάτας διά 
«τόν έθνικόν ένθουσιασμόν. Έκτοτε ηύχόμην νά. ήδυ- 
«νάμην νά τάς έννοώ είς την πρωτότυπον γλώσσαν

«έν ή έγράφησαν. Έάν νομίζητε, προσφέρατε αύτώ 
«τόν σεβασμόν μου, συνάμα δέ νά τοϋ κοινοποιήσητε 
«τά αισθήματα τής έκτιμήσεως καί τής αγάπης, τά 
«όποια ζωηρότατα αισθάνομαι δι’ αύτόν.»(Ι)

* 
♦ ♦

Ή Πετρετίνη ήτο σκυθρωπή, σκεπτική, μελαγ
χολική. Αί περιπέτεια·, τών γάμων της συνέτεινον νά 
έπαυξήσουν τόν μελαγχολικόν χαρακτήρα.

Ήτο φίλη φιλτάτη πλείστων διαπρεπών συγγρα
φέων, οΐτι/ες μεγάλως τήν έξετίμων, ώς άποδεικνύει 
ή σωζομένη άλληλογραφία των. Πολλοί λόγιοι έθεώ- 
ρουν καύχημά των νά συγκαταλέγωνται μεταξύ τών 
προσφιλών γνωρίμων αύτής. Ό έξοχος Καισαρώτης 
τήν έξετίμα ένεκα τών περιπετειών της. Ό ρη- 
θείς Καρρέρ ό όποιος μετ’ αύτής συνεδέετο διά 
φιλίας πολύ στενής έλεγεν οτι είχε ψυχήν ευαίσθη- 
τον καί άπηλλαγμένην τών ποταπών παθών, τά όπο'α 
νποτιμώσι την διάνοιαν καί την καρδίαν τής πληθνος 
τών λεγομένων καλώς άνατεθραμμένων καί ότι ή ά- 
γαθότης τής καρδίας της συνενοϋτο με τήν δύνσμιν 
τοϋ νοϋ της, σπάνιον προτέρημα. (Ί)

Ό πολύς Θωμασαΐος γράφει οτι : «ή Μαρία 11ε- 
«τρετίνη κερκυραία, μεταφράστρια τοϋ Φιλοστράτου, 
«άφήκε όνομα μάλλον φυλαργυρίας παρά εύφυίας άν 
καί ήτο ευφυής». (3)

Ήτο όμως γεναιόδωρος πρός τούς φίλους, άσπλαχ
νος πρός τούς πτωχούς, άλλά φιλοχρήματος. OAgri- 
gossi οστις έθρήνησε τήν άπώλειαν αύτής, συμφωνεί 
μετά τοϋ Καρρέρ καί μαρτυρεί ότι ή Πετρετίνη διε- 
κρίνετο διά τδ ύψος τής διανοίας καί έθαυμάζετο διά 
τήν αγαθότητα καί γλυκύτητα τής καρδίας. (i)

Πράγματι ήτο τοιαύτη.

(’Ακολουθεί) σπ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΊΑ.7ΑΛ.ΕΓ

1) A. Pasqualli—Pelrellini ένθ’ άνωτ· σελ. 36:—35· 
2} Αυτόθι, σελ. 15—40.
(3) Tommaseo' Storia Civile nella Lelteraria—Firen

ze 1872. σελ.514. ’Ex παραδοαή; ό Θωμασαΐος λέγει ότι 
ή Πετρετίνη μετέφρασε τόν Θεόφραστον.

(4) A. Pasqualli—Pelretlini εύθ. άντυτ. σελ. 101.

H AST-rNOJVIIA ΜΑΣ
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ΑΙ ΑΔΙΚΟΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ
Εις προηγούμενα άρθρα ήμών άνεπτύχθη περιεκτι- 

κώς ή σκοπιμότης καί τό αποτελεσματικόν τοϋ άπό 
διετίας κρατούντας συστήματος τής Αστυνομίας.

Τούτου δεδομένου πάντως δέον νά παραδεχθώμεν 
ότι Άρχή,έφ’ ής βασίζεται ή έν τώ Κράτει εύνομία, 
δέον νά τυγχάνη ού μόνον τής ένθαρρύνσεως τοϋ κοινού 
άλλά καί τής ένισχύσεως πάντων έκείνων, οΐτινες ώς 
έκ τής έν τή πολιτεία θέσεώς των ύπέχουσιν ήθίκην 
καί ειδικήν έπί τούτω εύθύνην.

Παρετηρήθη δμως ότι καί έν τή Βουλή καί 
είς τινας έκ τών έφημερίδων έσημειώθησαν περι
στατικά, άτινα, μολονότι άφεώρων είς παραλείψεις ή 
παρεκτροπάς κατωτέρων οπλιτών, έξετέθησαν εν τού- 
τοις κατά πνεύμα προφ'ανώς άποβλέπον είς τήν μείω- 
σιν τού γοήτρου έν γένει τής Αστυνομικής έξουσίας ή 
τήν έξουδετέρωσιν τών άναμφισβητήτων πλεονεκτη
μάτων τοϋ άστυνομικού θεσμού. Είνε γνωστόν πόσον 
τοιαύται περιστάσεις, έμφαντικώς είκονιζόμεναι, έπι- 
δρώσιν έπί τής κοινής γνώμης, άν καί δέν ϋπάρχη 
αμφιβολία, ότι πανταχοΰ καί πάντοτε αύται ύφί- 
στανται, διότι είνε φυσική άπόρροια τών άνθρωπί- 
νων άδυναμιών ή συνέπεια άναπόφευκτος τής πολι
τειακής άνατροφής καί τής έν γένει καταστάσεως.

Οίασδήποτε ύπηρεσίας καί είδικώτερον τής ’Αστυ
νομίας, ή πρόοδος δέν στηρίζεται μόνον είς τήν ειλι
κρινή καί άποτελεσματικήν ένέργειαν τών λειτουργών 
αύτής. Πρέπει νά συντρέχη κυρίως παράλληλος τοϋ 
κοινού πολιτειακή διαπαιδαγώγησις καί άκμαϊον αί
σθημα υποταγής πρός τούς νόμους τής Πατρίδος καί 
σεβασμού πρός τούς άντιπροσωπεύοντας ή έκτελοϋντας 
αύτούς. "Οταν άπό τών βάσεων τούτων ένεργήται ή 
έξέλεγξις τών έκάστοτε παρομαρτουσών περιστάσεων 
βεβαίως θά είναι δικαία ή κρίσις ήν θά έπακολουθή 
σύντονος ένέργεια πρός άνάλογον βελτίωσιν. Άλλ’ 
δταν τόν χαρακτηρισμόν έν γένει τών πράξεων τών 
δημοσίων οργάνων καθορίζη μόνον τό βάρος τής ύπη- 
ρεσιακής τών δοαστών εύθύνης, δέν 'υπολογίζεται δέ ή 
βαρύτης τών γενικών τοϋ πολίτου πρός τήν Πολι
τείαν ύποχρεώσεων, δέν δυνάμεθα νά συνομολογήσω- 

μεν ότι ό χαρακτηρίζων τήν παρεκτροπήν τοϋ δημο
σίου οργάνου δικαίως χαρακτηρίζει. Πολύ δέ περισσό
τερον δέν θά συμφωνήσωμεν, ότι ή έπανόρθωσις δέον νά 
έπιζητηθή είς τήν ηθικήν ή τεχνικήν τοϋ άστυνο- 
μικοϋ οργάνου μόνον μόρφωσιν καί όχι συνάμα είς τήν 
άνάπτυξιν τών γενικών καθηκόντων τοϋ πολίτου καί 
κυρίως τοϋ συναισθήματος τοϋ πείθεσθαι πρός τούς νό
μους καί ύπακούειν είς τούς έντολοδόχους αύτού.

Έν τή ασκήσει τής δημοσίας ύπηρεσίας πρέπει νά 
ύπάρχη ισορροπία δικαιωμάτων κα! ύποχρεώσεων. 
Τούτο δέν συντρέχει έάν ή έκπλήρωσις τών ύποχρεώ
σεων δέν είναι ανάλογος πρός τήν άσκησιν τών δικαι·· 
ωμάτων. Τοιούτου όρου μή ύφισταμένου, δέν θά είναι 
δυνατόν προφανώς νά. έξασφαλισθή ή έγγύησις ήτις 
έπιδιώκεται έν τή νομίμω καί μετά πρεπούσης συμ
περιφοράς έκπληρώσει του καθήκοντος τοϋ δημοσίου 
ύπαλλήλου ή ύπηρέτου. Διότι τότε ή νόμιμος τοϋ 
ύπαλλήλου τούτου ένέργεια θέλει συναντά άντίθετον 
τοϋ ύποχρέου γνώμην καί φυσικώς δυστροπίαν ή άντί- 
δρασιν κατά τής ήσύχου καί τής άποτελεσματικής 
έκβάσεως.

Ποια τά άκολουθοϋντα τήν τοιαύτην κατάστασιν 
γεγονότα ; Ανωμαλία έκτελέσεως κα! άγιόν διαρκής. 
Πάλη μεταξύ τών δημοσίων οργάνων καί τών πολι-

Li ι Μ Φ

τών, άπολήγουσα πολλάκις ή είς τραχύτητα συμπερι- 
©οοάε ή είε τό αξιόποινον, άτινα ©υσικώς δέν δύναται 4 1 · · . · «
νά ύπεον.κήση ούτε ή μόρφωσις ούτε το ανεκτικόν τοϋ 
δημοσίου ύπηρέτου.

Δέν είναι λοιπόν, πρός την έξασφάλισιν τής ευνο
μίας καί τήν κοινωφελή άσκησιν τής άστυνομικής έξου
σίας, ικανή μόνη ή τοϋ προσωπικού τής άστυνομίας 
αόοφωσις. Πρέπει νά συμβαδίζη πρός αύτήν ή άνάλο- 
γος τών πολιτών πολιτειακή άνατροφή. Πρέπει προς 
τούτοις νά συνυπάρχη ή συνδρομή άλλων καί πολλών 
όρων, άπο τούς οποίους οφείλομεν νά μη άποκλείσω- 
μεν πρωτίστως τής ποινικής δικαιοσύνης την έγκαιρον 
έπέμβασιν κα! τήν συνεχή νομοθετικήν πρόνοιαν προς 
τήν έξουδετέρωσιν τών έκάστοτε είς την κίνησιν τής 
καθόλου διοικητικής μηχανής έπιπροσθούντων εμ
ποδίων.

Διά τούτο πιστεύομεν, ότι άδικοϋσιν οί μη επί 
τοιούτων βάσεων κρίνοντες ή μονομερώς τάς πράξεις 
τοϋ ποοσωπικοϋ τής άστυνομίας έλέγχοντες. Και ετι 
πλέον άδικοϋσιν, όταν, είς μεμονωμένων βαθμοφόρων 
ή άνδρών έν γένει πράξεις άναφερόμενοι, έπεκτείνουσι
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συνήθως την έπίκρισιν είτε κατά τού θεσαού τού αστυ
νομικού είτε καθ’ ολοκλήρου τού διαχειριζομένου την 
αστυνομικήν εξουσίαν στρατιωτικού σώματος.

Οί μη προς την γνώμην ημών συμφωνούντες βε
βαίως θέλουσιν άντιτάξει ήμϊν, οτι αύτών τών αστυ
νομικών οργάνων ή ακατάλληλος συμπεριφορά ή ή μή 
νόμιμος ενέργεια πολλάκις είναι ή παραγωγός αιτία 
τών τής εύνομίας εμποδίων ή τής ανωμάλου εφαρμο
γής τών επιβεβλημένων έν τή δημοσία τάξει μέτρων

Πάντοτε σεβόμενοι τήν αλήθειαν συνομολογούμεν 
πλήρως. *11 πραγματικότης είναι αναμφισβήτητος.

’Όντως πολλά τών άστυνομικών οργάνων στερούν
ται τών άπαραιτήτων διά τό επάγγελμα αύτών γνώ
σεων ή δεν κέκτηνται συμπεριφοράν πρέπουσαν.

Άλλά τίς αιτία τής ουσιώδους αύτής έλλείψεως;
Τό θέμα τούτο άκριβώς επιβάλλεται νά έξετασθή, 

καθόσον έν αύτω κυρίως ενυπάρχει ή πεποίθησις ήμών, 
ότι άδικούσιν οί έπικρίνοντες, διότι δεν λογίζουσιν τήν 
είς τήν φυσικήν καί λογικήν αύτής θέσιν.

Εξαιρέσει τών ύπηρετούντων άνδρών τής άπογρα- 
φής, περί τής χρησιμότητος τών οποίων δεν συζητού- 
μεν, τά κατώτερα όργανα, έφ’ ών δέον εύλόγως καί 
κυρίως νά βασισθή ή νόμιμος καί πρέπουσα τής αστυ
νομικής εξουσίας άσκησις, είναι μέν οί κατά τήν εφαρ
μογήν τού νέου άστυνομικού θεσμού έκ τής άστυφυ- 
λακής μετατεθέντες δπλϊται, τούτο δέ οί κατόπιν τής 
εφαρμογής τού νόμου καί κατά τάς διατάξεις αύτού 
έκάστοτε κατατασσόμενοι έθελονταί.

Έάν ή άνικανότης παρατηρεϊται έν τή πρώτη κα
τηγορία τώνοπλιτών, ούδείς βεβαίως δύναται ν’ αμφι
σβήτηση, ότι ή εύθύνη τής έλλείψεως αύτής πρέπει 
νά άναφερθή είς τον προ τής εφαρμογής τού αστυνο
μικού θεσμού χρόνον. Έάν όμως έν άμφοτέραις ταΐς 
κατηγορίαις συντρέχη, δέν δυνάμεθα νά άρνηθώμεν οτι 
τήν εύθύνην ύπέχουσι καί οί κατά τόπους διοικούντες 
τό διαχειριζόμενον ήδη τήν αστυνομικήν έξουσίαν στρα
τιωτικόν σώμα. Άλλ’ άποδεικτέον όντως, κατά λο
γικήν βάσιν, ότι οί διοικούντες τήν χωροφυλακήν ή οί 
βαθμοφόροι ταύτης δέον νά βαρυνθώσι διά τής εύθύνης 
αύτής, άσχέτως πρός τούς λόγους έάν ή έλλειψις τής 
έκπαιδεύσεως παρατηρεϊται έν ταύτη ή έκείνη ή έν 
έκατέρα τών κατηγοριών τών οπλιτών, διότι αύτοΐ ού- 
τοι ύποχρεούνται νά διαπαιδαγωγησωσι καί μορφώ- 
σωσι τά άπαοαίτητα πρός την εκπλήρωσιν τής έυ.πι- 
στευθείσης αύτοϊς έντολής όργανα.

Κατά τάς άρχάς τού δικαίου δέν καταλογίζεται 
εύθύνη, έφ’ όσον δέν πιστοποποιεϊται ύπαιτιότης τού 
ύπευθύνου. Άλλά δύναται νά στηριχθή ύπαιτιότης, 
όταν είναι βεβαιωμένον καί έκάστοτε άποδείκνυται. 
ότι οί έπί τή εκπαιδεύσει τών άστυνοαικών οπλιτών 

εύθυνόμενοι πάσαν τήν προσπάθειαν άναπτύσσουσι πρός 
τήν κατά τό δυνατόν διαρμόρφωσιν τούτων ού μόνον 
περί την τών άναγκαίων γνώσεων άπόκτησιν άλλά 
καί περί τήν τών χαρακτήρων διάπλασιν, ήτις εί
ναι παραδεδεγμένη ώς δ πρώτιστος όρος τής κοινωφε
λούς διαχειρίσεως τής άστυνομικής έντολής ;

(’ Ακολονϋει)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ

ΟΝΕΙΡΟΝ; 
Διηρχόμην διά τίνος χωρίου.
Έστάθμευσα διότι ή νύξ ήρχισε νά κυριεύη τόν 

ούράνιον θόλον καί έζήτησα κατάλυμα έπί πληρωμή. 
Άπετάθην είς τόν πρώτον τυχόντα. Τότε εμαθον 
ότι είς γο χωρίον έκεϊνο δέν ύπήρχε ξενοδοχεϊον άλλά 
έκαστος τών χωρικών θά έθεώρει εύτυχίαν του νά 
φιλόξενήση ξένον.

Δέν μού ήρεσκε νά δέχωμαι φιλοξενίαν, καί διά 
τούτο έσκέφθην νά μείνω είς τό ύπαιθρον. Τροφάς εί
χον άρκετάς. Τόσον τό καλλίτερον θά διηρχόμην 
την μαγευτικήν θερινήν έκείνην νύκτα ποιητικώς. 
Διηυθύνθην λοιπόν έξω τού χωρίου, διά νά διέλθω 
τήν νύκτα μου είς τούς άγρούς.

’Έδεσα τόν ίππον μου είς έν δένδρον, έδείπνησα 
μέ πολλήν όρεξιν καί ήτοιμάσθην νά κατακλιθώ έπί 
τής καταπρασίνου χλόης.

Έν τώ μεταξύ τό γεγονός ότι είς ξένος περιεφρό- 
νησε τήν προσφερομίνην φιλοξενίαν, έγένετο γνωστόν 
είς όλον τό χωρίον καί πληθύς χωρικών, ηγουμένου 
τού διδασκάλου, ετρεξεν είς άναζήτησίν μου.

Μέ εύρον έτοιμον νά κατακλιθώ. *0 διδάσκαλος 
μέ παρεκάλεσε νά δεχθώ την φιλοξενίαν του, διότι 
είπε θά ήτο προσβολή διά τόν τόπον των,ξένος νά δια- 
νυκτερεύση είς τό ύπαιθρον. ’Ομολογώ οτι αί παρα
κλήσεις του μού άπέβαινον λίαν οχληραί. Έπί τέλους 
όμως ήνόησα οτι τό νά έπιμείνω είς τό ποιητικόν μου 
σχέδιον θά ήτο ματαιοπονία διότι οί χωρικοί έφαί
νοντο λίαν έπίμονοι είς τάς περί φιλοξενίας ιδέας των.

Έδέχθην νά καταλύσω είς τήν οικίαν τού διδα
σκάλου, διανοηθείς έπί τή εύκαιρία, νά έμβαθύνω είς 
τό πνεύυ.α καί ζυγίσω τάς γνώσεις τών έν τοϊς χω- 
ρίοις πνευματικών πατέρων.

Ύπεχρεώθην νά δειπνήσω καίτοι είχον δειπνήσει. 
* Η γραϊα μήτηρ τού διδασκάλου άπέβη λίαν ένοχλη- 
τική μέ τάς άγαθάς περιποιήσεις της.

Μετά τό δεϊπνον άπεοάσισα νά συζητήσω υ.ετά τού

διδασκάλου. Έκαθήσαυ.εν παρά τό παοάθυοον καί έ- 
σβέσαμεν τό φώς τής λυχνίας. Ή σελήνη μάς έφώ- 
τιζεν άρκετά καλά. Ώμιλήσαμεν περί διαφόρων 
πραγμάτων. ΙΙαρετήρησα όέ λίαν έκπληκτος οτι αί 
απαντήσεις αί διδόμενα», είς τάς έρωτήσεις μου ήσαν 
λίαν μεμετρημέναι καί άπέπνεον βαθεϊαν γνώσιν καί 
ζηλωτήν κρίσιν. Τούτο λίαν μέ ένεθάρρυνε καί ώθησα 
τήν συζήτησιν είς λεπτότερα θέματα διά νά κατα
μετρήσω -άς γνώσεις τού διδασκάλου. Άλλά καί έ- 
κεινος έφαίνετο οτι έζήτει τό ίδιον ώς πρός έμέ.

Δέν έβράδυνα νά εννοήσω ότι ο διδάσκαλος ήτο 
σοφός. Όλως τυχαίως μάλιστα ή συζήτησις περιε- 
στράφη είς τό σπουδαϊον ζήτημα τής Φιλοσοφίας τού 
κόσμου. Έγνώριζε καλώς τάς γνώμας τών μεγαλει- 
τέρων φιλοσόφων άλλ’ ούδενός ήτο οπαδός διότι είχε 
μορφώσει ιδίαν λίαν περίεργον φιλοσοφίαν περί τού 
κόσμου.

Όλαι μου αί -θεωρία»., μού έλεγε, στηρίζονται έπί 
τής έπαναλήψεως. ΤΙ ιστορία άνέκαθεν μάς παρουσιά
ζει υ.ίαν εικόνα τήν αύτήν πάντοτε άλλά έκάστοτε εις 
διάοοοον στάσιν καί είς διάφορον περιβάλλον. Ή αύτη 
ε».κών άπο τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον 
εμφανίζεται πρό τών όμμάτων μας.

ΤΙ λενου.ενη έξέλιξις δέν είνε ή μία έπανάληψις. 
Ό κόσμος δηλαδή έχει τροχιάν ένα φαύλον κύκλον 
με άκτϊνα τεραστίαν. ()ύτως ώστε εις το μέλλον θά 
ίδωμ,εν επαναλαμβανόμενα τά γεγονότα τά όποια 
θεωρούμεν σήμερον άνήκοντα είς τό παρελθόν. Ηά ίδω 
μεν δηλαδή νέας πυραμίδας, νέους Παρθενώνας, θά 
έχωμεν νέον μεσαιώνα, νέας άνακαλύψεις καί έφευρεύ- 
σεις. θά τά ίδωμεν όμως ύπό άλλην μορφήν ύπο άλ- 
λοίας συνθήκας καί άλλαχού. Ναί, άλλαχού, εις άλ
λον άστέρα.

Καί διατί όχι ; Οί άνθρωποι κάμνουν τεράστιας 
προόδους.’ Μίαν ήμέραν θά δαμάσουν την μ,εγάλην ά- 
πόστασιν διά τεραστίας ταχύτητος. θά δυνηθώσι κά
ποτε νά προσεγγίσωσιν είς άλλον άστέρα/Γούτο τώρα 
φαίνεται άδύνατον έπειδή δ ανθρώπινος βίος δέν έ- 
παρκεϊ διά τό πολυχρόνιον ταξείδιον. Άλλά κατόπιν 
έπαυξήσεως τής ταχύτητος,διά τής Φυσικής επιστή
μης, καί έπεκτάσεως τών ορίων τού άνθρωπίνου βίου, 
διά τής ’Ιατρικής, τό κώλυμα διασκελίζεται.

Έν τώ μεταξύ ή θερμό της τού ήλίου θά εχη έλατ- 
τωθή, όπως προλέγει ή αστρονομία, τόσον ώστε θά 
καθίσταται δυσχερής ή διαβίωσις έν τή γή. Ενεκα
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τούτου οί άνθρωποι θά άναγκασθούν νά ζητήσουν κα
τοικίαν πλησιέστερον τής θερμοβόλού πηγή,· Άφού 
δέ θά δύνανται νά ταξειδεύουν έλευθέρως, κατόπιν 
τών προόδων τής έπιστήμης, άπό άστέρος είς άστέρα, 
θά μεταναστεύσουν είς πλανήτην όπου ή δέή ύπάρ- 
χουν κάτοικοι παντελώς, ή ύπαρχον καί ωθούμενοι 
ύπό τής αύτής αιτίας έξ ής καί οί άνθρωποι τής(γής) 
έζήτησαν πρό πολλού ήδη άστέρα πλησιέστερον τού 
ήλίου. Ή δέ έγκαταλειφθεϊσα γή ίσως νά γίνή κα
τοικία, διά τού αύτού τρόπου καί διά τόύς αύτούς λό
γους, κατοίκων άλλου άστέρος μάλλον μεμακρυσμέ- 
νου άπό τού ήλίου οί οποίοι είνε πλασμένοι νά εχ<ο- 
σιν ολιγωτέραν ανάγκην θερμότητος άπο τούς κατοί
κους τής γής.

Οί όροι όμως τής ζωής είς τόν νέον άστέρα θά εινε 
εντελώς άλλοιοι καί οί άνθρωποι μέχρις ου συνειθί- 
σωσι τό νέον περιβάλλον θά χάσωσι χρόνον καί ή ά- 
πώλεια τού χρόνου θά έπιφέρη την νέκρωσιν καί ειτα 
τήν λήθην τών έπιστημών. Καί θά έπανέλθωσιν είς 
τήν άγρίαν πάλιν κατάστασιν έξ ής νέα πάλιν έξέλι- 
ξις θά έπαναφέρη τά έν τή γή.

Παρόμοια», μεταναστεύσεις θά έξακολουθήσουν έπί 
πολύ. Αλλά όταν οί κάτοικοι τής γής κατόπιν τών 
άλλεπαλλήλων τούτων μεταναστεύσεων φθάσουν εγγύ
τατα τού ήλίου είς τόν πλησιέστερον άστέρα τότε θά 
έπέλθη τό ποοφητευθέν έκεϊνο μέγα γεγονος το οποίον 
έκάλεσαν τέλος «τού κόσμου.»

Πώς θά έπέλθη άγνοώ. Εκείνο όμως τό όποιον πι
στεύω τόσον ώστε νά δύναμαι νά εϊπω ότι γνωρίζω 
εινε ότι διά τούς κατοίκους τής γής άφεύκτως θά ε- 
πέλθη τό περιπόθητον τέλος. ·

Άφ’ ής έποχής έπεσκέφθην τό ρηθέν χωρίον πα- 
ρήλθον τριάκοντα καί πλέον ετη. Τό μέγα αύτό χρο
νικόν διάστηυ.α συνδυαζόμενον μέ τήν έκ του γήρατος 
έξασθενηθεϊσαν μνήμην μου καθιστά τό χωρίον εκείνο 
δυσδιάκοιτον είς τθ7 νούν *ζου καί τους λογους τού 
διδα σκ άλου ά μφ ιβόλους,

Ένεκα τούτου πολλάκις διερωτώ έμαυτόν «μήπως 
ολα έκεϊνα δέν ήσαν ή έν ονερον.»

Άλλά καί ονειρον έάν ήσαν, άρα γε τό όνειρον 
τούτο νά ήτο γέννημα τής φαντασίας....;

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. Κ Α Π Ε Τ A Ν Σ TP A Τ A Κ Η Σ

Ο
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ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Α.ΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

(ΥΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ)

Β · ΠΕΡΙ ΑΣΜΑΤΟΣ

( Συνέχεια )

Τό άσμα είναι άποτύπωσις η έκφρασις διά λέξεων 
Υι φράσεων, μελωδικως και εν ρυθμ.ω εκφεοοαένων, 
τών διαφόρων ψυχικών διαθέσεων, ύφ’ άς διατελεϊ ό 
άνθρωπος.

1 ό άσμα διά τοϋ ήχου καί τής σημασίας τών λέ
ξεων δύναται νά έπιφέρη διαφόρους εντυπώσεις και 
είς τους ακούοντας, και νά μεταβάλη ουτω τήν ψυ
χικήν αύτών διάθεσιν έπί τό εύθυμότερον ή δυσθυμό- 
τερον. 1 ά 'ηρωικά ασματα ζωογονούσε τήν ανδρείαν,τά 
ερωτικά τον έρωτα, τά βακχικά την κραιπάλην, καί 
αί θρηνωδίαι έπαυξάνουσι την λύπην η προυκάλουσι 
τοιαύτην. Όπόταν τό άσμα έπαυξάνη την χαοάν προ- 
καλεϊ είδος τι μέθης ευάρεστου. «Ή γάρ ωδή μέθην 
εμποιεί καί ορχησιν.» (Πλούταρχος)

Το τοιοϋτον συμβαίνει διότι φύσει ύπάρχει τώ άν- 
θρώπω φυσικόν τι αίσθημα, οπερ τίθησι τάς ψυχικάς 
διαθέσεις τοϋ ενός έν αρμονία μετά τών τοϋ άλλου, 
δταν άντνλαμβάνηται ταύτας διά τών όφθαλαών η 
της ακοής. Ουτω δια τών λέξεων καί τοϋ ήχου της 
φωνής δυνάμεθα νά μεταβάλλωμεν διαφοροτρόπως καί 
νά τροποποιώμεν τάς ψυχικάς διαθέσεις τών άλλων 
η καί νά διεγείρωμεν αύτοΐς νέας τοιαύτας. Τό τοι
οϋτον ιδίως κατορθοΐ ή μουσική καί ή ποίησις. Άλλά 
καί ο πεζός λόγος, διά καταλλήλων λέξεων καί φρά
σεων αρμοδίως συνηρμολογημένων έκφεοόυ,ενος, δύνα
ται νά επιφέρη παρόμοιον άποτέλεσμα, νά διεγείοη 
διαφόρους εντυπώσεις καί νά μεταβάλλη τάς ψυχικάς 
διαθέσεις τοϋ άκροατοϋ.

Άλλά το άσμα δέν επηρεάζει μόνον τήν ψυχικήν 
διάθεσιν ημών επιδρά και έπί τοϋ σώματος διά τών 
διαφόρων κινήσεων είς ας τοϋτο ύποβάλλεται. ’Άρα 
το άσμα επιδρά έπι της ύγείας ήμών διττώς : διά 
τε τής μουσικής καί τών έκφραζομένων ιδεών και διά 
τής σωμασκίας.

Έπί τοϋ σώματος τό άσμα έπιδρα ώς σωαατική 
άσκησις προς ενίσχυσιν τοϋ θώρακος. Όταν τις τοα- 
γωδή εισπνεει και εκπνέι βαθυτερον, κατά συνέπειαν 
ό πνεύμων αύτου διευρύνεται ή συστέλλεται έντονώ- 
τερον, εκ τουτου και ο θωρας λαμβάνει διαφόρους 
διαστάσεις, εξ ων οι μυς αυτου κινούνται ότέ υ.έν τα
χέως ότέ δέ βραδέως. Ό λάρυγξ καί τά λοιπά φω
νητικά όργανα ύφίστανται έπίσης διααόοους κινήσ-'-·

το διαφραγμα κινείται άναλόγως τών διαφόρων κινέ* 
σεων τοϋ πνεύμονος, άνυψούμενον ή ταπεινούυ.ενον. Έκ 
τουτου δ υφισταται κινήσεις τινάς καί ό στόμαχος, 
κείμενος άμέσως κάτωθεν τοϋ διαφράγματος. Τούτων 
δ ένεκα τό άσμα επιδρά, ούσιωδώς καί έπί τής πέ
ψεως, ήν ενισχύει και διευκολύνει.

Ουτω δε το άσμα επιφερον διαφόρους κινήσεις έν τώ 
θιορακι καί ενισχύον τους πνεύμονας, καθίστησι τον 
θώρακα ευρύτερον, καί συνεπώς επιδρά ύνιεινώς εις 
τους αδοντας. « Θώρακος δέ καί πνεύμονος αί μέγι- 

οται των αναπνοών οίκεϊ γυμνάσια, καύ ’ άπερ καί 
αί μεγάλοι φωναί. ύ (Γκλην. λ. ύγ. δ.)

Επι δε ατόμων καχεκτικών, στενοθωράκων καί 
αδύνατον το στήθος εχόντων, ώφελοϋσι μεγάλως τά 

ζΦΛατα, [a&iqkdq γιγτομενα, &ιοτι τον θ<·.-
ραχ,Λ. καί διευκολύνουσι τχν άναπνον,ν. Ανάγκη ό[ζως 
θ’, τοιουτοι όπως >xr{ ποιώνται ζατάχρησιν των άσ^.ά- 
των διά συνεχούς, έκτεταμένης καί ϊσχυρζς φωνής, 
διότι άντι ώφελείας δύνανται νά βλαβώσι πλειότε- 
ρον. Την συμβουλήν ταύτην παρέχει ήμΐν ό Γαληνός 
λεγων: « Εν μέν γάρ τοϊς διά φωνής γιγνομένοις γν- 
μνασίοις δ κακώς παρεσκενασμένος ύλώραξ, έν δέ τοϊς 
δια τών περιπόλων τά σκέλη βλάπτωνται.» (Γαλ. λ. 
ύζ. δ.). Έτι μάλλον δέον νά προσέχωσιν οί τοιούτοι· 
εάν ποιώνται χρήσιν πνευστών μουσικών οργάνων. Άλλά 
και οι καλώς εχοντες, εάν ισχυρώς αδωσιν ύποφέρουσι 
μετά ταυτα εξ ερεθισμού και κατάρρου τών βρόγχων 
και του λάρυγγος, ιόν έπακολούθημα έστιν ή τραχύτης 
καί το βράγχος τής φωνής.

Έν ώρα δέ τραπέζης ή μετά τό φαγητόν ώφελοϋ- 
σιν επίσης τά άσματα ώς διευκολύνοντα, κατά Κέλ- 
σον και Ιπποκρατην, την πέψιν* «Και άπδ δείπνου 
δέ ό τής φωνής πόνος έπιτήδειος, κένωσιν γάρ τον 
υγρόν ποιούμενος, αραιοί τήν σάρκα». (Τπποκ. περί 
διαίτης).

Ί ά ασματα προς ευπεψιαν συντελοϋσιν ού μόνον 
ένεκα τών έξ αύτών κινήσεων τοϋ θώρακος καί τβϋ δια
φράγματος, άλλά καί ένεκα τής έπιρροής αύτοϋ έπί 
τών ψυχικών διαθέσεων, διότι έπαυξάνοντα τήν εύδια- 
θεσίαν διευκολύνουσι τήν πέψιν.

Λόγω δε της τοιαύτης αύτών σωυ.ατικής και ψυ
χικής επιρροής οι Κρητες έκπαλαι υπεχρέουν τούς παΐ- 
δας ΐνα άποστηθίζωσιν τούς νόμους τής πατοίδος καί 
αδωσιν αυτους, ουτω δε καί τόν θώρακα αύτών έγύ- 
μναζον και τούς νόμους τής πατρίδος έμάνθανον ΐνα 
φυλάττωσιν αύτούς. ’Ηδον δέ ώσαύτως καί τούς ποός 
τον θεόν ύμνους καί ήρωϊκά ασματα.

Απ’ άρχαιοτάτων χρόνων επικρατεί ή συνήθεια 
τοϋ νά τραγωδώσιν οί τεχνΐται, όσοι διάγουσι καθε- 
στηκοτα βίον. Οί τοϋτο πράττοντες έκτελοϋσι, χωρίς 
ίσως νά το γνωρίζωσιν, ούσιώδη έκγύμνασιν τοϋ τε θώ
ρακος και τοϋ πνεύμονος, άπερ, ώς έκ τοϋ είδους τής

τέχνης αύτών, διατελοϋντα άκίνητα, ύπόκεινται μι
κρόν κατά μικρόν είς βλάβην. Διά τόν αύτον λόγον 
καί οί γεωργοί, οί κηπουροί, οί έργάται, οί ποιμένες 
και οί στρατιώται συνειθίζουσι νά τραγωδώσιν- ωσαύ
τως καί αί γυναίκες, αί είς τά οικιακά έργα άσχο- 
λούαενα, τραγωδοϋσαι,μεγάλως ωφελούνται, διότι ενι- 
σχύουσιν ουτω τόν θώρακα και τούς πνεύμονας.

ΙΙολυάριθμαι παρατηρήσεις κατέδειξαν δτι ή νη
στεία έξασθενεΐ τήν φωνήν, ή δέ πολυφαγία, διά τής 
διατάσεως τοϋ στομάχου παρεμποδίζει ταύτην- και 
καθίστησιν άδύνατον.Διά τόν λόγον τούτον και παν- 
τες οί έξ επαγγέλματος άοιδοι τών θέατρων ούδεποτε 
τρώγοοσι τό εσπέρας, προ τής παραστασεως, αλλ’ αεί
ποτε υ.ετά ταύτην, όπως δύνωνται να άδωσι καλλιον.

Όπως ή φωνή έξέλθη καλώς, δέον ού μόνον ό λα- 
ρυγξ καλώς νά λειτουργή καί ό θώραξ άνεμποδιστως 
νά κινήται, άλλά καί τό διάφραγμα, ΐνα ούτως ό 
πνεύμων καλώς έκτείνηται και περιλαμβανγ) πλειονα 
άέρα. Όταν λοιπόν φάγη τις πολύ, ό στόμαχος αυ
τού διογκοϋται καί παρακωλύει τάς κινήσεις τοϋ δια
φράγματος, έπαγόμενος ένίοτε καί συμφορήσεις αίμα
τος πρός τόν έγκέφαλον. Οθεν όπως άδη τις καλώς 
άνάγκη καί τό φαγητόν αύτοϋ νά ή μέτριον καί δ θώ
ραξ νά αή καλύπτηται διά στενών φορεμάτων (στη
θόδεσμος πιεστικός), καί ό λαιμός νά μή περισφιγγη- 
ται, καί ο στόμαχος νά μή πιέζηται υπό ζώνης. Διά 
τοϋτο οί ρήτορες, οί δικηγόροι, οί ψάλται, καί οί 'ηθο
ποιοί πρέπει πρό τών έργασιών αύτών ολίγον να τρώ- 

γωσιν.
Τά όξύποτα τραχύνουσι τήν φωνήν διότι ερεθίζουσι 

τόν βλεννοϋμένα τοϋ λάρυγγος. Αι έλαιο>δεις τροφαι 
ώς καί οί ελαιώδεις καρπό: (καρυα, λεπτοκαρυα, άμυγ- 
δαλα κλπ.) τά οινοπνευματώδη ποτά (ρακί, ρούμι, 
κονιάκ κλπ.) καί τά αλίπαστα καί καρυκευτά σιτία, 
άντίκεινται είς τήν καλάν φωνήν. Έπίσης δ θερμός 
καί υγρός άήρ, ή κατάχρησις θερμών λουτρών, ο πολύς 
ίδρώς, αί αίμορραγίαι, ή διάρροια, ή οργή, δ φόβος, ή 
μεγάλη χαρά ή λύπη, καί ή κατάχρησις τών άφρο- 
δισίων ηδονών, παραβλάπτουσι* τήν φωνήν. Τούναντίον 
δέ ώφελοϋσι καί διευκολύνουσι ταύτην τά μη πολύ 
ψυχρά ποτά, τά μαλακτικά και γλυκέα τοιαΰτα, τό 
γάλα, τό λεύκωμα τών ώών κλπ. Ιο υπερβολικόν ψύ
χος καί ή μεγάλη θερμότης τής άτμοσφαίρας επη- 
ρεάζουσιν έπίσης την φωνήν, ήτις είναι γλυκεία και 
μελωδική κατά τάς θερμάς εποχας, κακόηχος δε και 
τραχεία κατά τόν χειμώνα. Οι κάτοικοι τών μεσημ
βρινών χωρών έχουσι φωνήν ύψηλήν και γλυκεΐαν, οι 
δέ τών βορείων τραχεϊαν τοιαύτην. Εντεύθεν δε προ
κύπτει καί ή διαφορά τής μουσικής τών διαφόρων 

εθνών.

εκφωνούμενα'., ενίοτε γίνονται πρόξενοι μεγάλων κα
κών, διότι έπιφέρουσιν αίμόπτυσιν,άποπληξίαν, άσθμα 
καί άλλας τινας βλάβας, ένεκα τής συσσωρεύσεως τοϋ 
αΐαατος είς τούς πνεύμονας,είς την καρδιαν, εις τας 
μεγάλας αρτηρίας καί είς τάς σφαγίτιδας φλέβας.

Καίτοι δέ τά άσματα, έν μέτρω γιγνόμενα, εισίν 
ωφέλιμα πρός πάντας καί πάσας, και ύπο ύγιειην 
εποψιν μεγάλως συνιστώνται ώς γύμνασμα τής νεαράς 
ηλικίας, ούχ ήττον άποβαίνουσιν επιβλαβή εις την 
ήθικήν όταν οί άδόμενοι στοίχοι εμπεριεχουσιν έννοιας 
άνηθίκους. Έπάναγκες όθεν άποβαίνει ν άποσκορα- 
κίζωνται αείποτε τά άπρεπή και άσεμνα ασματα, 
ώς έπίσης καί τά έρωτικά τοιαΰτα, νά προτιμώνται 
δ’ αείποτε τά έκφράζοντα ηθικάς ιδέας και ήρωικάς 

/Ρ ποαςεΐΣ.
Έν τή άρχαιότητι έλαμβάνετο ώς θέμα τών ασμά

των ή διάφοροι έρωτικαί πράξεις θεών η ήρωϊκά έργα 
άνδρών. Ούδαμοϋ δε των ραψωδιών τοϋ Ομηρου εμ- 
φαίνεται ότι έτραγωδουν εν τή άρχαιότητι έρωτας 
άνθρώπων, οπερ σημαίνει ότι τον παρ ανθρωποις 
έρωτα έθεώρόυν, κατά τήν έποχήν εκείνην,ώς διαφθο- 

οας πρόξενον καί έναντίον τής ήθικής.
<ι"Εργ* άνδρών τε ύεών τε, τότε κλείουσιν αοιδοί». 

(Όμ. Όδ. Α. 338)

«........  ό δ' Αχαιών νόστον άειδεν
λνγρόν, ον εκ Τροίης έπετείλατο ΙΙαλλάς Ά^ηνά».

(Όμ. Όδ. Α. 326).

'Ως εύχάριστον δέ γεγονος δέον νά θεωρηθή οτι,κατά 
τά τελευταία ταύτα έτη, τά άσματα, και ιδίως τά 
πατριωτικόν, πολεμικόν καί θρησκευτικόν θέμα εχοντα, 
είσήχθησαν ύποχρεωτικώς και παρ ήμΐν, δμοϋ «μετά 
τών λοιπών γυμναστικών άσκήσεων, έν τοϊς κατωτέ- 
ροις σχοιλείοις άμφοτέρων τών φύλλων, εν τή εκπαι
δεύσει τών παίδων, άφοϋ ταύτα άποτελοϋσι τόσον 
λαμπράν ύγιεινήν άσκησιν τοϋ θώρακος.

Έν τιο στρατώ όμως τήν σήμιρον δέν αδουσιν όπως 
κατά τους παλαιοτερους χρονους. Διοικηται τινες μά
λιστα σωμάτων, άπαγορεύουσιν, ώς μη ώφειλε, τα 
άσματα καί κατά τήν διάρκειαν τών πορειών. Άλλά 
διατί νά έμποδίζωμεν τους στρατιωτας, όπόταν 
πρόκειται νά διατρεξωσι μακράς καί μονοτονους πο
ρείας άπό τοϋ νά ρυθμίζωσι τό εαυτών βήμα μεθ’ ένος 
άσματος πολεμικού, οπερ εξεγείρει το θάρρος, η πα
τριωτικού οπερ άναμιμνήσκει τήν ιστορίαν τής Πατρί
δος, ή άλλο τι, οπερ έξαλείφει τήν μελαγχολίαν και 
διεγείρει τήν εύθυμίαν ; Όταν ό στρατιώτης τραγωδή 
άποστέλλει είς λήθην τούς κόπους τής υπηρεσίας και 
τάς στενοχώριας, ενθυμείται εύαρέστως τό χωρίον αυ
τού καί τήν οίκογένειάν του, και κατεχεται υπο αισθη
μάτων καί διαθέσεων, άς δεν πρεπει ή πειθαρχία νά 
παρεμποδίζη. Κατά δέ τάς οδοιπορίας τραγωδών ό 
στρατιώτης ρυθμίζει το Βήμα διά τού άσματος

Αί πολύ ύψηλαι φωναι, ώς καί αι λίαν ταπεινα: 
τοιαϋται, καί πάσαι αι μετά κόπου και δυσκολίας
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κα». ευχάριστα. πραγματα. εν τή φαντασία έχων, προ- 
χωρε·- χωρίς νά καταλααβάνη τ:ν κόπον.

Αλλά πλην τού ηθικού τούτου αποτελέσματος, 
οπερ η ύγιεινή δέν δύναται νά παρίδη, παρετηρηθη 
επίσης, ώς ειποτ,εν ανωτέρω, οτι η μεθοδική έξάσκη- 
σις των φωνητικών οργάνων έχει ευνοϊκήν έπίδρασιν 
και έπι της άναπτύξεως τού θώρακος. 'Γπδ την έν
νοιαν δέ ταύτην τό ασμα. αποτελεί μέρος τού ποο- 
γράμματος τής έν τη Γαλλική Σχολή Ζοζνβίλ γι- 
γνομένης διδασκαλίας τών ύπαξιωματικών.

I ά πολεμικά ασματα. εύρίσκονται έν τη στρα
τιωτική ιστορία όλων τών εθνών. Ή Μασσαλιώτις 
ηλέκτριζε τά στρατεύματα κατά την εποχήν τής

ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ
Ί-ό τον τίτλον «Nicaea mid Byzanz» έξε- 

δόθη προ ολίγου (1907) έν Λειψία βιβλίον έκ σε
λίδων 183, δι ώραίων εικόνων πεποικιλμένον, ύπο 
τοΰ κ. Λουδοβίκου Schneller. Ό συγγραφεύς έκ- 
Oc vd . α^ eV «υβώσεις του εκ προσφάτου πεοιτΛ'*/_
σεώς του είς τήν Ανατολήν καί κυρίως εις τάο 
πόλεις Νίκαιαν καί Βυζάντιον. ’Αναμνήσεις τοΰ 
παρελθόντος καί μάλιστα τοΰ έκκλησιαστικοΰ_
ό Schneller είναι θεολόγος — καί έντυπώσεις τοΰ 
παρόντος καταγράφονται μετά χάριτος καί γλα- 
φυρότητος καί ακρίβειας καθιστώσης το βιβλίον 
τερπνόν καί χρήσιμον ανάγνωσμα.

Νομίζομεν ότι δέν είναι άνευ διαφέροντος, 
σήμερον μάλιστα δτε αί ύπέρ ημών τών Ελλή
νων συμπάθειαι είναι τόσον σπάνιαι έν τή Εσπε
ρία, ή παράθεσις ενταύθα έν μεταφράσει τών ευ
νοϊκών περί Ελλήνων κρίσεων τοΰ λογίου συΛ'- 
γραφέως.

Προκειμενου περί τοΰ ελληνικού πληθυσμού τής 
Νίκαιας ό συγγραφεύς λέγιι: »"Ολα τά παιδία 
κατέχουσι δύο γλώσσας, τήν ελληνικήν καί τήν 
»ουρκικην,πολ?,ά ο έκμαθανουσι μίαν εύρωπαί’κτν 
έπί πλέον’ καί, άν καί ή έκπαίοευσις δέν είναι διά 
νόμου ύποχρεωτική, ολοι φοιτώσιν είς σχολεΐον. 
Ποσαι χευραι έν Ευρώπη ύστεροΰσι τοΰ ιδεώδους 
τούτου ύψους εύγενοΰς 'προσπάθειας ! Εις πάσαν 
οικίαν ζώσα υπάρχει θερμή προς τήν πατρίδα 
άγάπη καί ή έλπΐς ότι θά έλθη ή ημέρα καθ’ήν 
ό σταυρός θριαμβεύων θά λάμψη υπέο τά όοτ 
τών χωρών έκείνων ! Παρ’όλα τά δεινά άτινα 
οι Έλληνες ύπέστησαν ύπό τον ζυγόν, είς πάντα: 
ςή θέρμη πιστις εις το μέλλον τοΰ έθνους, διατη- 
ρούσα αυτους ακμαίους, παρ ολας τάς πιέσεις τού 
παρόντος. Έκών άκων σκέπτομαι,βλέπων ομίλους

I αλλικής επαναστάσεων. 1ά πατριωτικά άσματα 
θεωρούνται εν I ερμανία άγαν ενδιαφέρον διεγερτήριον 
του ηθικού τών άνδρών. Και δι ’ αύτό έτι καί νύν,έν 
I ερμανια και εν Ρωσσία,τών εν πορεία συνταγμάτων 
προηγείται ενίοτε χορός τραγωδιστόον. Καλόν λοιπόν 
εινε νά καλλιεργήται καί ύπό την επούιν ταύτην τό 
άσμα εν τώ στρατιό και νά παροτρύνωνται οι στρα- 
?ιώι.αι εν ταις πορειαις όπως τραγωδώσιν άφιέμενοι 
ελεύθεροι περί την εκλογήν τών άσμάτων ά-αγορευο- 
[Λίνων σ-όνον τών άσεμνων καί σκανδαλωδών τοιούτων.

(Έπεται συνέχεια)

Σ Ν. ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ 
Επίατρος

ανθρώπων μέ ηθικά καί υψηλά ιδεώδη: πόσον δια- 
φέρουσιν αύτοι οι Ελληνες τών 1 ουρκων ! 
Ακούει τις συχνάκις έν Εύρώπη, σήμεοον έτι, 

έπαναλαμβανομένας εκείνα: τάς γνωστά: πεοιέο- 
γους κρίσεις περί τών νεωτέρων Ελλήνων, καθ’ 
άς, ώς πρός τήν απληστίαν, άν ό ’Ιουδαίος ύπεο- 
βάλ>ει τον Τούρκον, ό Έλλην όμως υπερβάλλει 
τον Ιουοαίον. ’Αναντιρρήτως καί έπί τού χαρα- 
κτήρος τού νεωτερου Ελληνος σώζονται έτι ίχνη 
τινά εκ τής έποχής εκείνης τής μοναδικής καί μα
κραίωνος πιε'σεως, καθ’ ήν μόνον δι’ απάτης καί 
πανουργίας ήδύνατο ν’ άμύνηται προς τους απη
νείς δυναστας. Αλλ οι Ελληνες έχουσιν άρε- 
τάς δλως αγνώστους εις τούς Τούρκους κυριάρχους, 
ας λ. χ. πνευματικά ιδεώδη, σταθεράν βούλησιν 
προ προοοον,. έλπίόα καί πίστιν εις αίσιώτεοον 
μέλλον. Ούδείς δύναται / άμφιβάλλη περί τού 
μέλλοντος τού ελληνικού έθνους έν τή Ανατολή. 
..... 1 ’ άνθρωποι έργατικοί, ειλικρινείς καί ικανοί 
είναι οί Έλληνες ! Και τι ποσδν ευφυΐας καί ικα
νότητας υπάρχει είς τάς έλληνικάς ταύτας πόλεις 
παρά τήν θάλασσαν τού Μαρμαρά καί μετά πό
σης ανυπομονησίας αναμένεται ή ήμερα καθ’ ήν 
τδ έθνος, έλεύθερον καταπιεστικών δεσμών, πάλιν 
θ’ άναπτυχθή !

Είς άλλο κεφάλαιον ό συγγραφεύς όμιλών πεοί 
Φαναριού καί Φαναριωτών έπιλέγει δτι οί "Ελλη
νες τής 1 ουρκίας άπέκτησαν μείζονας έλευ- 
θερ'ας άπό τής έκδόσεως τού Χαττισερίφ (1839)· 
«έκτοτε οί Έλληνες απαλλάσσονται βαθμηδόν 
της έςωτερικής ταπεινωσεως καί τής έσωτερικής 
παραμελησεως, των σενεπειών πολυχρονίου τυραν
νίας. Δεν είμαι τυφλός προ τών έλαττωμάτίυν τών

Ελλήνων. ’Αληθώς είναι έπίσης πλεονέκται ώς 
οί Τούρκοι προκειμενου νά λάβωσι πλειονα παρά 
τού άγοραστού* άλλ άμα έπέλθή συμφωνία, ου— 
ναταί τις μετά βεβαιότητάς ν’ άναμένη παρά του 
"Ελληνος ασφαλή καί ακριβή παράδοσιν τού εμ
πορεύματος.

Καί πού μεταξύ τών 1 ούρκων εύρισκεται 
τών ώραίων έκείνων ιδιοτήτων τών συγχρόνων 
Έλλήν<ον ; δηλαδή τής θερμής άγάπης προς τήν 
πατρίδα, ήτις διαφαίνεται είς τά ώραία δημοτικά 
άσματα τής αγνής οικογενειακής ζωής, τής τλ- 
στής καί άδιασπάστου ενότητας, τής μέχρ1- θυ
σιών έξικνουμένης φροντίδας διά πάσχοντας, ; It 
ούνανται οί Ί ουρκοι ν άντιπαράθεσωσιν j Εχο- 
μεν έν Γερμανία άρκετούς αγαθούς θιασωτας τών 
Τούρκων δύνανται ίσως οΰτοι νά είπωσιν εις ημάς 
τί συνεισέφερον οί 1 ουρκοι προς όφελος καί ευτυ
χίαν τής Εύρώπης;

Επίκαιροι τέλος θά είναι αί έντυπώσεις τού 
συγγραφέως εκ τής νήσου Σάμου, προ τών ταρα
χών έννοείται. «Το πλοΐον αγκυροβολεί ολίγαζ 
ώρας προ τής Σάμου. Προ ήμών έκτεινεται το 
Βαθύ, ή πρωτεύουσα τής νήσου, μέ τάς καθαρας 
της καί χαριέσσας οικίας, έπί μεγαλοπρεπούς αμφι
θεάτρου ύψηλών δρέων.... Η νήσος αποτελεί συνέ
πεια συμφωνίας τών εύρωπαϊκών ουναμεων, άπο 
τού 1832,ιδίαν ήγεμονίαν ύπό τήν έπικυοιαρχίαν 
τού Σουλτάνου. Ίο άςίωμα τού ήγεμανος δέν είναι 
κληρονομικόν, καί ή έκλογή του χρη^,ει έκαστοτί. 
τής έπικυρώσεοχ τού Σουλτάνου και τών Δυνά
μεων. Προφανώς ή Πύλη κατόρθωσε μέχρι σή
μερον ώς ήγεμών νά εκλέγηται ούχί ανηρ ,της 
γενικής εμπιστοσύνης τών Σαμίων, άλλ ορθοοο- 
ξος "Ελλην έγγυώμένος νά κυβέρνηση ως οργανον 
τών έπιθυμιών τού Σουλτάνου. Εκ τουτου συμ
βαίνει ό ήγεμών νά μή είναι δημοτικός,όσον θά ήδύ- 
ναντό τις νά ύποθέση... Οί Σάμιοι έπωφεληθησαν 
καλώς τής άνεξαρτησίας των. Απορεί τις βλέπων 
έν τώ τουρκικώ κράτει, ένθα το παν φθίνει, μιαν 
κοινεονίαν τόσον καλώς διωργανωμενην, εύτυχή 
καί άκμάζουσαν. Ακουσίους σκέπτεται τις τι θά 
ήδόνατο νά κατορθίόσίοσιν αί άλλοτε τόσον άκμα 
σασαι χώραι τής Ανατολής, έαν^ποτε άπεσειετο 
άπ αύτών ό πάσαν πρόοδον έμποόίζων τούρκικος 
ζυγός. Αλλ’ είς τούς Σαμίους φαίνεται έτι κατα
πιεστική ή ιδέα οτι οφείλουσι ν άναγνωρίζωσι τήν 
έπικυοιαρχίαν τού Σουλτάνου. Ιο ιοεώδες των εί
ναι, ώς άλλως τε πάντων τών κατοίκων τών νή
σων τού Αιγαίου πελάγους, ή ενωσις των μέ το 
βασίλειον τής Ελλάδος. Εγενομεθα μάρτυρες 
λαϊκής εκδηλώσεοος τού πόθου τουτου· σήμερον 
είναι ή έοοτή τού άγιου 1 εωργιου εκ τών π7^ει- 
στων έξωστών κυματίζουσιν έλληνικαι σημαιαι 
καί τά πλοία έν τώ λιμένι είναι σημαιοστόλιστα. 
Μέγα πλήθος λαού έν διαδηλώσει διασχίζει τας 
οδούς, προηγουμέ;ης έλληνικής σημαίας. Προ τού 
έλληνικοΰ προξενείου εις ρητωρ άπαγγέλλει »ωη-

ρώς λόγον περί τής ένότητος καί ελευθερίας πάν
των τών Ελλήνων. Ό πρόξενος, πρός όν, ώς 
άντιπρόσωπον τού Βασιλεως τών Ελλήνων άπευ- 
θύνονται αί ζητωκραυγαί, έν άντιθεσει ^ρος τον 
άπο τού Σουλτάνου έξαρτώμενον ηγεμόνα, άπαντα 
δΓ ολίγων λέξεων έν μέσω έπιδοκιμασιών. Μετά 
τούτο τδ πλήθος διέρχεται πρδ τού άνακτόρου τού 
ήγεμόνος ζητωκραυγάζον και έπι τού έςωστου 
άναφαίνεται δ ήγεμών....»

Έν τέλει άς σημειωθή ότι έν τή Εφημέριοι 
τής Θεολογικής Βιβλιογραφίας ό ρωστδς θεολό
γος καί ανώτατος σύμβουλος του κονσιστοριου έν 
‘Αννοβέρω κ. Φ. Meyer άναγγέλλων καί κρίνων 
τδ έργον τούτο ευρίσκει τάς περί Ελλήνων ευμε
νείς κρίσεις τού συγγραφέως άληθεστατας και οι— 
καιοτάτας, ύπερθεματίζων και αύτός.

Δ. Σ Μ

Ν [Ι·Β MUTE· ΕΜ
Τόν παρελθόντα μήνα έληξεν ή εν τώ Ζαπ- 

πείω,ύπέρ τόν μήνα διαρκέοασα, β ετήσια εκθεσκ 
τήζ Έλληνικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας. Παρά 
τάς πολλαπλός δυσχερείας, τάς όποιας γνωριζου- 
σιν οι έκ τού πλησίον τά κατ αύτήν παρακοκου- 
θούντες, δέον να ομοΛογησυμεν, οτι καια ιο οιε- 
τές τής ύπάρζεώς της χρονικόν διάστημα ειργα- 
σθη μετά ειλικρινούς και έπαινετού ζήλου, έπρα£ε 
παν ό,τι άνθρωπίνως ήτο δυνατόν, όπως άντα- 
ποκριθή είς τάς ύποχρεώσεις, τάς όποιας άνέλαοε. 
Ή άναγνώρισις τών ειλικρινών προσπαθειών της 
προκαλεΐ αντί έλέγχου αύστηροϋ έπιεική μάλλον 
κρίσιν, άναγκαίαν πρός ένθαρρυνσιν αύτής κατορ- 
θωσάσης’πρό παντός νά συγκέντρωση, πλην ελά
χιστων έτι έξαιρέσεων, τους εν Ελλαόι και έκτος 
αύτής ομογενείς καλλετέχνας. Φρονούμεν, ότι τό 
μοναδικόν τούτο παρ’ ήμΐν καλλιτεχνικόν κεντρον 
προώρισται νά προοδεύση και νά καταστή ό κύριος 
μοχλός τής αναόιώσεως τών ώραίων τεχνών έν 
τή άρχαίη αύτών κοιτίδι άρκεΐ νά μή άποουσπε- 
τήσωσιν οί καλλιτέχναι μας, νά μη απογοητεύσω 
σιν έκ τών πενιχρών μέχρι τούδε αποτελεσμάτων, 
νά μή παύσωσι στερρώς και φιλοστόργως εχόμενοι 
Εταιρείας έπιδιωκούσης τόσον εύγενή σκοπόν καί 
χάριν αύτών ίορυθεισης. Γάς εκθεσεις αυτής ε : Γ 
μησαν δΓ έπισκέψεων υψηλά πρόσωπα, τα όποϊα 
έλπίζομεν ότι θα θελησωσιν είς το με\κον και ού-» 
σιαστικώτερον νά ενθαρρυνωσι τους έργατας έρ-^ 
γων έπισπασαμένων εύμενεΐς κρίσεις Γων. Διότι 
ίδιον, πρό παντός Ηγεμόνων, εινε ή υπο^τηριέις
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των ωραίων τεχνών, αιτινες ήκμασαν πάντοτε 
ένθα ηγεμόνευσαν άνδρεο φιλότεχνοι.Άλλά καί αί 
Κυβερνήσεις τών πεπολισμένων χωρών καί οί δήμοι 

και οι ιόιώται πλούσιοι ου μονον είς χρήμα άλλά 
και εις πνεύμα και εις αισθήματα εθεωρησαν κα
θήκον νά παράσχωσι δαψιλή ύποστήριίιν είς τάς 
ωραίας τέχνας καί νά περιβάλωσι μέ ευλαβή 
τόχρημα στοργήν τούς εμπνευσμένους 
ροψάντας.

αύ- 
αύτών ι’ε-

Φίλος καλλινέχνης μοί έπέστησεν έσχάτως τήν 

προσοχήν επι τίνος βιβλίου άψορώντος είς τήν 
πρδ δεκαετίας μόλις ίδρυθεϊσαν έν Βενετία διε
θνή Πινακοθήκην. Έπ’ ευκαιρία τής κατά 
το 1897’ Τή ηόλει έκείνη, διεθνούς έκθέσεως ό

ι I . - -
νεαρός πριγκηψ Alberto Giovanelli άπηύθυνεν 
έπιστολήν πρός τδν δήμαρχον Βενετίας, δι’ής δω- 
ρεϊται είς τόν οήμον τής ομωνύμου πόλεως σει
ράν εικόνων διασήμων καλλιτεχνών, όπως άποτε- 
Λεσωσι τήν άπαρχήν ίδρύσεως διεθνούς έν αύτή 
Πινακοθήκης. Δέν ήρκέσθη δέ είς τούτο μόνον ό 
νεαρός πριγκηψ άλλ έκτοτε διαθέτει φρ. ιο,οοο 
οι αγοράν έργων πρός πλουτισμόν τής Πινακο
θήκης ταύτης. Άλλά καί ό δήμος τής Βε
νετίας διαθέτει έτησίως σημαντικά πρός τόν σκο

πόν Γούτον ποσά ως και αι οιαψοροι Τράπεέαι, τα
μιευτήρια, έπιμελητήρια, εμπορικά! καί βιομηχα
νικά! ΕταιρεΤαι, έπί πάσι δ’ οί γενναιόψρονες καί 
φιλότεχνοι τής ’Ιταλίας βασιλείς. Ούτως ή πρό 
οεκαετιας μόλις ίορυθείσα Πινακοθήκη έπληρώθη 
έργων άποκλειοτίκως έκ Γκοοεων προερ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚ ΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ
Αμεσος και κύριος σκοπος τών ενώσεων κατανα

λώσεων είναι ή έλάττωσις των οικιακών δαπανών διά 
. ές ευωνοτέρας προμήθειας τών του οίκου πραγαά- 
των. Εςοικονόμ.ησις δεκαδος δραχμών διά τήν εργα
τικήν ταξιν η δεκάδων τινών μηνιαίως διά τάς τάξεις 
τών μικροεισοδηματούχων δέν είναι βεβαίως γεγονός 
άμοιρον σημασίας. Άλλά πλήν της εύωνοτέρας προ
μήθειας επιτυγχάνονται διά της ένώσεως καί ποιό- 
της καλητέρα, ακριβές ζύγισμα, ορθή μέτρησις. Μ ’ 
όλα ταΰτα φρονώ οτι είναι άδικοι καί ύπερβολικαί αί 
μομφαι κατά τών λιανικώς πωλούντων, οτι άποκο- 
μίζουσι κέρδη ύπέρμετρα, αίσχροκερδοΰσι, κακώς ζυ- 
ζίγουσι και πωλοΰσι εμπορεύματα ποιότητος άμφιβό-

χόμενων, τού δ' έν έτει 1899 ύπό τής δουκίσ- 
σης Felicita Bevilacqua-La Masa κληροδοτηθέν- 
τος ανακτόρου μή έπαρκούντος πλέον, ήναγκά- 
σθη ο δήμος τής Βενετίας ν’ άνεγείρη άλλο διά 
την έν λόγω Πινακοθήκ'ην μέγαρον,

Πόσον γλίσχρος φαίνεται νύν ή πρός τήν Ελ
ληνικήν Καλλιτεχνικήν Εταιρείαν παρεχομένη 
ϋπο τής Κυβερνησεως χιλιόδραχμος έπιχορήγη- 
σεις καί ποιον λυπηρόν αίσθημα προκαλεί ή περί 
τα τοιαΰτα ελλειψις πρωτοβουλίας τών πλουσίων 
μας, τών παρ ημίν πλουτολογικών ιδρυμάτων καί 
τών δήμων ή παντελής αδιαφορία !

Η νεωτέρα παρ’ ήμΐν τέχνη, έν τω «ίννόλω 
αυτής, ουναμεθα να είπωμεν, ότι προώδευσεν. 
Τούτο δε λεγοντος δεν εχομεν ύπ όψει τούς κο
ρυφαίους τών καλλιτεχνών μας, διότι ό Γύζης, ό 
Λύτρας, ο Βολανάκης καί τινες έτι παλαιότεροι 
καταυγάέουσι μέν ώς διάττοντες αστέρες τον καλ
λιτεχνικόν ορίζοντα δεν δεικνύουσιν όμως τήν 
καλλιτεχνικήν έπίδοσιν τής χώρας. Ταύτην δει
κνύει μάλλον ή σύμμετρος ϊκανότης τών λοιπών 
καλλιτεχνών. Αλλά πρός τήν πρόοδον τής τέχνης 
παρ ήμΐν οεν εινε ετι άναλογον τό ύπέρ αύτής έν— 
διαφερον. Τήν στιγμήν,καθ’ ήν ή ΈλληνικήΚαλλι- 
τεχνική Εταιρεία κατορθώση νά προκαλέση όντως 
ύπέρ τής τέχνης τό ένδιαφέρον τών επισήμων καί 
άνεπισήμων, τών πλουσίων καί τών πτωχών θά 
έκπληρώση καί τόν κύριον σκοπόν τής ίδρύσεώς 
της. Είς τούτο δέ πάντες οί δυνάμενοι έχουσιν 
έθνικόν καθήκον νά τήν βοηθήσωσιν.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ· ΔΕΣΜΙΝΗΣ

λου. Άναμφιβόλως είς πάσαν κοινωνικήν τάξιν ύπάο- 
χουσιν οι άδικοΰντες, άλλ’ ύπάρχουσι καί οί έντιμ.οι 
καί άκριβεΐς έπαγγελματίαι, οίτινες στερεοποιοΰσι 
τήν πελατείαν των τά κέρδη αύτών δέν είνε μεγάλα 
άλλα σταθερά. Ες ετερου, μ όλα ταΰτα, οφείλει νά 
σημειωθή ότι ή σχετική πώλησις ύφίσταται προσθέ
τους δαπανας ενοικίου πολλάκις υπέρογκου, φωτισαοΰ, 
προσωπικού, δανείζεται μέ τόκους μεγάλους· ό μι- 
κροεπαγγελμ.ατιας πωλει επι πιστώσει καί ύπόκειται 
ε'·? ζημίας. Απασαι αι δαπανα αύται καί ό κίνδυ
νος τών ζημιών προστίθενται είς τήν τιμήν τών εμπο
ρευμάτων. Διά τους λόγους τούτους δέν δύναται τις 
νά άρνηθή εν τώ ελευθέρω συναγωνισμού τό δικαίωμα

σύστημα, καθ’ δ αι τιμαί είσίν αί συνήθεις τιμαί 
τής άγοράς. Άλλά καί ύπό τήν μορφήν ταύτην παρα- 
μένουσιν άρκετά πάντοτε πλεονεκτήματα τής καλής 
ποιότητος, ακριβούς ζυγίσεως κτλ. Γό εκ της όιαφο- 
οάς ταύτης έκπηγάζον κέρδος άνήκει εις τά μέλη, μη 
παρεχόμενον όμως άμέσως, άλλά διανεμόμενου καθ ε
ξαμηνίαν ή κατ’ έτος μερισμάτων δίκην, κατ’ ανα
λογίαν τών άγορασθέντων εμπορευμάτων, άτινα βε- 
βαιοΰνται διά τής καταθέσεως των μαρκών, αιτινες 
δίδονται είς τά μέλη καθ εκαστην αγοράν και αι- 
τινες άντιπροσωπεύουσι τήν άξίαν τοΰ εμπορεύματος. 
Κατά δέ τό καλόν άγγλικόν σύστημα τά ποσά ταΰτα 
δέν καταβάλλονται μετρητοΐς εις τά μέλη, άλλά 
αένουσι κατατεθειμένα επ ονοματι των εντοκως μέχρι 
ποσού τίνος καί τοιουτοτρόπως δημιουργεΐται κεφα- 
λαιον δΓ αύτά (εξαναγκαστικά ταμιευτήρια)’ ουτω 
δέ έπιδιώκεται καί έπιτυγχάνεται διά τών έυώσεωυ 
τούτων καί έτερος σκοπός τής άποταμιεύσεως καί 
άποκτήσεως κεφαλαίου. Άπο τής άπόψεως ταύτης 
έλέχθη λίαν προσφυώς ότι ή άποταμίευσις έν ταΐς 
ένώσεσι ταύτας πηγάζει έξ αύτής τής δαπάνης’ δα

πανών τις έσοδεύει,
Τό άογικόν κεφάλαιον σχηματίζεται διά μετοχών 

αιτινες άγοράζονται υπο τώυ μελών* πολλάκις οεν ζη
τείται ή καταβολή τής όλης άξίας τής μετοχής άλλ 
αύτη συμπληροΰται διά τής είς τά κέρδη συμμετοχής 
τών μελών κατ ’ αναλογίαν τών ύπ ’ αύτών γευομέυωυ 
αγορών κατά το άνω εκτεθεν σύστημ.α.

’Επίσης έπιδιώκεται διά κρατήσεως έπί τών κερ
δών ό σχηματισμός άποθεματικοΰ κεφαλαίου ώς επί
σης καί ή έξοικονόμησις έτησίως ποσού τίνος χάριν 
ύψηλοτέρων σκοπών, ίδρύσεως βιβλιοθήκης, αναγνω
στηρίου, διαλέξεων, διδασκαλίας κτλ. καί έντεΰθεν 
ποριζόμεθα καί τόν τρίτον σκοπόν τών ενώσεων 
τούτων, τής έπενεργείας αύτών έπ! τής ηθικής και 
διανοητικής άναπτύξεως τών μελών.

’Επίσης ίδρύθησαν μεγάλαι έταιρίαι, όπως προ- 
αηθεύωσιν είς τάς διαφόρους ενώσεις καταναλώσεως 
καλά καί ένωνα εμπορεύματα. Τοιαΰται ίδρύθησαν 
δυο παααέγισται ένΑγγλία «whole sale SOcietiyi». 
Ή μία είς Manchester καί ή έτέρα είς Glascoow.

'Η κοιτίς τών ένώσεων τούτων είναι ή Αγγλία 
(distributive societees). Ή σπουδαιοτέρα πασών, 
ή περίλαμπρον θέσιν καταλαβοΰσα έν τώ κόσμω τής 
έργασίας, είναι ή «Equitable Piommeers ofP.oc- 
hdale» είς τό Rochdale μικράν πόλιν πλησίου του 
Manchester, είκοσι όκτιο έργάται ύφανται φανελών 
άπεφάσισαν τής σύστασιν σωματείου με τό ποσόν 28 
λιρών καί τοΰτο καταβαλλομ.ενον παρ έκαστου άνά δυο 
πέννας κάθε εβδομάδα. Τώ 1850 ήσαν 600 μέ κεφά- 
λαιον 57 χιλ. φράγκων" το 1891 ήσαν 1 1647 μέλη 
μέ κεφάλαια 7.400.000 φρ. καί κέρδη έτήσια 1. 
305.000 φρ. Είναι ίσως μοναδικόν φαινόμενον,είς τόν

είξ τούς καταναλωτάς, όπως διά παντός μέσου συνα. 
σκιζόμενοι κατορθώσωσι νά άγοράσωσιν εύωνότερον 

καί καλήτερον.
Αί τοιαΰται ενώσεις άπαντώνται εις άπασας τας 

κοινωνικάς τάξεις. Τά μέλη δέν είναι άνάγκη νά άνή- 
κωσιν είς τον αυτόν κλαδον εργασίας’ απαντες οι 
αισθανόμενοι τήν άνάγκην, όπως εξοικονομ.ησωσι τι εν 
ταΐς καθημεριναΐς αύτών οίκιακαΐς δαπάναις, άπο- 
τελοΰσι τά στοιχεία τών τοιούτων ενωσεων’ εργαται, 
μεσαία τάξις, τάξις μικρά είσοδηματοΰχος, μικροε- 
παγγελματίαι, ύπάλληλοι.Ή ένωσις ύπό τήν άπλου- 
στέοαν αύτής μορφήν καί ύπό τήν διεύθυνσιν άνδρών 
πεπειραμένων καθορίζει ώρισμενας λογικάς τιμάς των 
τροφίμων,είς άς τά μέλη θελουσι προμηθευεσθαι ταΰτα 
ή ένωσις προσκομίζουσα άρκετην πελατείαν, συμβάλ
λεται ώρισαίνων άρτοποιών,κρεωπωλών κτλ.,όπως 
ούτοι παρέχωσιν είς τά μέλη μέ έκπτωσιν. Τά μέλη 
λαμβάνουσι μάρκας έπί πληρωμή παρά τής ένώσεως 
καί δι’ αύτών άγοράζουσιν οί πωληται δ’ εξαργυ- 
ρώνουσι ταύτας παρά τή ενώσει. I ο σύστημα τοΰτο 
συνήθως δέν εύδοκιμεϊ, καθ’ όσον οί πωληται δια 
διαφόρων μέσων προσπαθοΰσι νά υπεκφευγωσι τάς 
υποχρεώσεις των καί άποζημιωθώσι παρεχοντες πράγμα 
κατωτέρας ποιότητος.

Αί πραγματικοί ενώοείζ καταναλωσεα);. Αυται ει- 
σίν ενώσεις άριθμοΰ τίνος καταναλωτών, οίτινες άπο- 
φασίζουσι νά άγοράζωσιν απο κοινού τα εις αυτους 
άναγκαιοΰντα πράγμ.ατα και ειτα διανέμονται ταΰτα. 
Αύται διατηροΰσιν ιδιαίτερον κατάστημα, προμη
θεύονται δι ’ ίδιον λογαριασμόν χονδρικώς τά άναγκαΐα 
είδη καί μεταπωλοΰσι λιανικώς εις τά μέλη. Γά 
είδη ταΰτα είσί συνηθέστερα τά τής διατροφής, κρέας, 
ποτά, άρτος κτλ. άλλά καί ύλικά φωτισμού, θερμάν
σεις, ύποδύσεις, ένδυμοσίαι, σκευή οικιακά, έπιπλα.

Διά τής χονδρικής ταύτης άγοράς επιτυγχάνεται 
μεγίστη διαφορά τιμής καί το κέρδος, οπερ θά επι- 
τύγχανεν ό έμπορος, απομένει εις τον καταναλωτήν. 
Υπάρχει δέ καί πλήρης άσφάλεια διά τό ζύγισμα, 
τήν αέτοησί’.1, τήν καλήν ποιότητα. Αρχικώς, και 
έκ πρώτης όψεως φαίνεται οτι ούτω ώφειλε πάντοτε 
νά γίνεται, αί ενώσεις αύται έπώλουν εις μονά τά 
μέλη, διότι δι ’ αύτά συνέστησαν καί αυτά προύκειτο 
νά ώφελήσωσι. Βραδύτερου όιαως έννοήθη ότι ούδόλως 
άντίκειται είς τόν σκοπόν καί ή είς τρίτους πώλη. 
σις, έπεκτείνουσα τήν εργασίαν και αποφερουσα κέρδη 

άνηκοντα. είς τά •χέ’Χ-/).
Τά εμπορεύματα. ποιούνται εις τά μεΧτι κατα 

τήν τιμήν τής άγοράς μέ μικράν προσθήκην καλυ- 
πτουσαν τάς δαπάνας τής διοικησεως. Ιο τοιοΰ.ον 
όμως σύστημα δέν εινε βεβαίως εφαρμόσιμου έκει 
ένθα γίνονται πωλήσεις καί είς μή μέλη, καθ’ οσον 
ούδείς λόγος Οά ύπήρχε τής παροχής είς ξένους τοι
ούτων ώφελημάτων. Γενικώς όθεν κρατεί το έτερον
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κόσμον, τοΰ θριάμ-βου τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Τό σωματείου συνέστησε βιβλιοθήκας, μουσεία, σχο
λεία, έγκατέστησε πρός τούτοις μέγαν κτμόμυλον 
αλεύρων. Κατά τό 1888 άπαντώμεν 1464 εταιρίας 
τοιαύτας έν ’Αγγλία μ'ε κεφάλαια 10,383.000 λι
ρών καί 992,428 μέλη.

Έν Γερμανία καί ’Ιταλία αί τοιαύται έταιρίαι 
δεν παρουσιάζουσι τήν αυτήν προκοπήν ώς έν ’Αγγλία. 
Έκεϊ έπεκράτησαν μάλλον τά πιστωτικά σωματεία 
μ’ όλα ταϋτα έκ τών γερμανικών τοιούτων οφείλει 
νά μνημονευθή ή τοΰ Breslau, ή κατά τόν αριθμόν 
τών μελών σπουδαιότερα τοΰ κόσμου όλου' κατά τό 
1891 ήρίθμει 31,214 μέλη, είχε 48 άποθηκας, έ
καμε πωλησεις 11,600,000 φρ. καί έπραγματοποίησε 
κέρδη 1.300.000φρ Έν Γαλλία έπίσης ή προόοδος 
δέν είναι σημαντική.

Τό μόνον ίσως είδος συνεργατικών ένώσεων. τοΰ 
οποίου απομιμήσεις άπαντώμεν έν Έλλάδι, είναι τά 
τών καταναλωτικών, τό έν τοϊς ανωτέρω έςηγηθέν. 
Άπαντώμεν την στρατιωτικήν έ’νωσιν, ήτις ύπάρχει 
καί νΰν καί τήν έν έτει 1903 ίδρυθεΐσαν ύπό τό όνομα 
«οίκονιμική έ'νωσις», ήτις όμως δέν ηύδοκίηησε. Μή 
ύπαρχούσης δέ κα! ειδικής νομοθεσίας έν Έλλάδι, α'· 
ίδρυόιζεναι είσίν ύποχρεωμέναι νά λαμβάνωσιν συνήθη 
εταιρικόν τύπον.

ΑΝ- ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

ΠΕΡΙ ΧΑΛΚΟΥ*
Ό Χαλκός κα» τά κράματα αύτοΰ.— ’Ορυκτά καί 

μεταλλεύματα αύτοΰ.—Κοιτογνωάία τοΰ Χαλ
κού κα» ύπολογ»άμός τάς τ»μάς των μεταλ
λευμάτων αύτοΰ ίν τω έμπορίω.—Παγκοάμία 
παραγωγή χαλκού κα» των μεταλλευμάτων 
αύτοΰ.—Χαλκουργία.

ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚαΑηγητοΰ εν τφ Πανεπιοτημία» καί διευΰυν. τοΰ Πολυτεχνείου

100 μέτοων). Πρδς άνεύρεσιν δέ τών φακοειδών 
τούτων κοιτών μεγάλως συντελοϋσιν οί έπί τής 
έπιφανείας τής γής έξέχοντες σίδηροί πίλοι (Cha- 
pau de fer. Eiserner Hut), οίτινες είνε έμφανί- 
σεις τών κοιτών τούτων, μεταβληθεϊσαι εις όξεί- 
οιον σιδήρου. Τδ ύψος τών πίλων τούτων είνε ώς 
έπί τδ πολύ καί 25 αέτοων. Χοησιμεύουσι δέ τά 
μεταλλεύματα/ταύτα ου μόνον πρδς άποκάθαρσιν 
χαλκού άλλά καί πρδς παραγωγήν δειικοΰ οξέος. 
Ποσότης δέ χαλκού κατωτέρα τού 1"/( ύέν πλη
ρώνεται ύπδ τών αεταλλουογείων. Οσα. όέ μεταλ- 
γ <\ ‘ ‘ 1 *

1) Κοιτάσματα πυριτών. Τοιαΰτα κοιτάσματα
ύπάρχουσι πολλά, ώς παράδειγμα · δέ θ’ άναφέρω-
μεν τά κοιτάσματα τοΰ Ρίο—Τίντο έν τή Ισπα
νική επαρχία Huelva παρά τά πορτογαλικά σύ
νορα,Τδ χέρσωμα τής χώρας ταύτης συγκροτείται
έξ άρχαιοτάτων σχιστόλιθων (σιλουρίου περιόδου), 
οιατεταραγμένων καί διεσχισμένων ύπδ τεκτονι
κών ρηγμάτων καί έγκλειόντων τδ έκ χαλκομι-
γούς σιδηροπυρίτου μετάλλευμα (κατά μέσον δοον
2— 3 ()]J χαλκό?) έν σχήματι φακοειδών ένστρώ- 
σεων ποικιλοτάτων διαστάσεων (πάχους μέχρι

λεύματα έκ σιδηροπυρίτου είνε πτωχά, τότε έν 
Ρίο — Τίντο καί άλλαχού συσσωρεύουσι ταϋτα είς 
σωρούς (Tereros), ών οΰτω μετά τινα χρόνον ό 
ένθειος χαλκός μετατρέπεται εις βιτριολιού τοΰ 
χαλκού καί μετά τινα χρόνον διοχετεύουσιν ύδωρ, 
οπερ διαλύει τά 3 * *|( — ί|5 τοΰ ένυπάρχοντος χαλ
κού ώς δετικόν χαλκόν (βιτριόλιον χαλκοΰ, χαλ-, 
κάνθην) Ή διάλυσις αύτη μεταγγίζεται είς άγ- 
γεία, έν οίς έμβαπτιζομένου σιδήρου μεταλλικού, 
κατακρημνίζεται μεταλλικός χαλκός. Σύνδρομα 
δέ ορυκτά τού χαλκομιγούς τούτου σιδηροπυρίτου 
είνε ένθειος ψευδάργυρος (σφαλερίτης), μόλυβδος 
(γαληνίτης), χαλκοπυρίτης, βορνίτης καί τετραε- 
δρίτης.Ύπελόγισαν δέ. δτι άφ’ ής έποχής οί Ρω
μαίοι έγκατέλιπον τά μεταλλεία ταϋτα τού Ρίο- 
Τίντο, τά ύδατα διέλυσαν έξ αύτών καί μετέφε- 
ρων εις τήν θάλασσαν περί τάς 70 έως 30 χιλιά
δας τόννους μεταλλικού χαλκοΰ. Τδ μετάλλευμα 
τούτο έχει πολλήν τήν ομοιότητα πρδς το τής'Ερ- 
μιόνης, οπερ είνε χαλκομιγής ένθειος σίδηρος, κυ
ρίως μαρκασίτης, δστις,ώς γινεύσκομεν, άποσαθροΰ- 
ται έν τή άτμοσοαίρα εύκόλως.

2) Χαλκομιγή πετρώματα. Ταϋτα άπαντώσι 
σπανιώτερον, ώς π. χ. παρά τήν Lake Superior 
(Β. Αμερικής), ένθα εύρίσκονται συμποτίσματα 
καί συντρίμματα βασικοΰ τίνος πυριγενούς πετρώ- 
ματος μετά μεταλλικού χαλκού, συνδεόμενα δέ 
μετά φλεβών. Επίσης άπαντά μαλαχίτης ώς 
συμπότισμα ψαμμίτου (στρωμάτων έξ άπολιθω- 
θείσης άμμου). Τά βαθύτερα τούτου μέρη έγ- 
•κλείουσιν ένώσεις χαλκοΰ μετά θείου.

Τέλος εύρίσκονται ένιαχοΰ συμποτίσματα ορυ
κτών χαλκοΰ έντός ηφαιστείου τόφφου (σποδού 
ή τέφρας ήφαιστείων άπολιθωθείσης) νεωτέοων 
γεωλογικών περιόδων μετά 15—20 ’ |(> χαλκόν.

Διά τήν Γερμανίαν δέ δλως ιδιαιτέραν σημα
σίαν έχει είδος τι μαλακού σχιστόλιθου (μαργαϊ- 
κοΰ σχιστόλιθου), δστις έμπεριέχει 2—3 χαλ
κόν (ώς χαλκοπυρίτην καί χαλκοσίνην) καί 150 
γραμμάρια άργύρου έν ένί τοννω. ’Ιδίως πλου- 
σιώτερος είνε ό σχιστόλιθος τής περιοχής τής 
Μανσφέλδης, ένθα έν ένεργεία ύπάρχουσι πολλά 
μεταλλεία.

Τδ στρώμα τούτο, άνήκον εις τήν περμικήν 
οιάπλασιν, έκτείνεται έπί αεγάλης έκτάσεως άπδ 
τού Χάρτζου μέχρι τής Βεστφαλίας, έχον πάχος 

μόλις 0,6 μέτρ. Πρδς έξήγησιν τής γενέσεως τοΰ 
στρώματος τούτου έδέχθησαν, δτι κατά τήν 
περμικήν έποχήν τδ μέρος τούτο έσχημάτιζε κόλ
πον θαλάσσης, έν ώ κατεκρημνίζετο ό σχιστόλι
θος καί έζων ιχθύες διάφοροι. Έπειδή δέ έξεχύθη- 
σαν διαλύσεις χαλκοΰ, αίτινες έδηλητηρίασαν 
τούς ιχθύς, κατεκρημνίσθησαν έπί τού σχιστόλιθου 
διάφορα όρυκτά χαλκοΰ έν λεπτοτάτη καταστάσει 
άτινα συνήθως δέν είνε ορατά δΓ άόπλου δφθαλ- 
μοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

'Υπολογισμός της τιμΛς τών ποός πώ- 
ληοιν μεταλλευμάτων τοϋ ναλκον

Οί πρδς πώλησιν χρησιμεύοντες τύποι είνε 
διάφοροι, τδ άποτέλεσμα δμως πάντοτε είνε τδ 
αύτό. Τά επόμενα δέ παραδείγματα καταδεικνύουσι 
τίνες συνθήκαι άπαιτοΰνται νά καθορισθή ή τιμή 
τών μεταλλευμάτων τού χαλκοΰ.

Α’. Παράδειγμα. Ή είς χαλκόν περιεκτικό
της καθορίζεται ήλεκτρολυτικώς, έκ τών καθορι- 
σθεισών δέ μονάδων αύτού άφαιρεϊται πάντοτε μία 
μονάς χαλκοΰ, τδ δέ ύπόλοιπον πληρώνεται ώς 
έξήζ :

1) 81 μάρκα δΓ 100 χιλιόγραμμα χαλκού
ένυπάρχοντα έν πτωχοϊς μεταλλεύ- 
μασι.

2) 104 μάρκα δΓ 100 χιλιογρ. χαλκοΰ έν 
υετρίοις μεταλλεύμασι καί

3) 114 μάρκα δΓ 100 χιλιογρ. χαλκοΰ έν 
πλουσίοις.

'Ως βάσις δέ χρησιμεύει ή κατά τόνον έν τώ 
έμπορίω τιμή καθαροΰ χαλκοΰ έξ 73 λιρών στερ
λινών.

Έπί τή βάσει τής τιμής ταύτης τού καθαροΰ 
χαλκοΰ τών 73 λιρ. —1460 μαρκών, εύρίσκομεν 
δτι μία οκά Ελληνική (έν χιλιογρ. = 312 δρά
μια, είς δέ τόννος —780 όκάδες) έχει τιμήν 1,90 
περίπου μάρκας ή σελίνια. Άν δ’ ό χαλκός τού 
έμπορίου έχη τιμήν άνωτέραν ή κατωτέραν τών 
73 λιρών, τότε διά πάσαν λίραν προστίθενται ή 
άφαιρούνται 2 μάρκαι ( = 2 σελίνια) άνά 100 
χιλιογρ. ένυπάρχοντος χαλκού. Ή ζύγισις δέ γί
νεται έν Άντβέρπτ) (’Αμβέρσα), ένθα λαμβάνε- 
ται καί ή δειγματοληψία παρουσία τού άντιπρο- 
σώπου τού πωλητού. Έν περιπτώσει άσυμφωνίας 
τών άγοραστών καί πωλητών ώς πρδς τήν περιε
κτικότητα, κρίνει ειδικόν χημικόν έργαστήριον, ή 
άπόφασις δ’ αύτού είνε ύποχρεωτική δΓ άμφοτέ- 
ρους, έκ τής ολικής δ’ άξίας τών μεταλλευμάτων 
τά 75 °J0 πληρώνονται άμέσως κατά τήν έκφόρ- 
τωσιν έν Άντβέρπη, τά έπίλοιπα δέ 25 0/θ μετά 
τδν τελικόν καθορισμόν τής είς χαλκόν περιεκτι- 
κότητος τών μεταλλευμάτων.- ΤΊ περαιτέρω δέ 
άνάπτυξις τοΰ παραδείγματος τούτου έχει ώς 
έξής :

Ή άγοραία τιμή τοΰ καθαροΰ χαλκοΰ είνε 71 
λίραι κατά τόννον.

α'. περίπτωσις. Πτωχά μεταλλεύματα μετά 
7 °/0 χαλκόν.

81 μάρχαι (δταν ή βάβις ην» 73 λίρ.) δΓ 100 
χιλιγρ. χαλχοϋ έν τώ [ζεταλλεύματι.

άφαιροϋνται 4 μάρ. (δταν ή βάσις ήνε 71 λίρ).
~ΤΓ » Τ δώτι 2x2 = 4

μάρκα

Έστω δτι έπωλήθησαν έν Άμβέρση 3,000 
τόννοι τοιούτου μεταλλεύματος, εύρίσκομεν τήν 
τιμήν έκάστου τόννου ώς έξής : 7 °|0—1θ|0=6°|0. 
Συνεπώς είς τόννος μεταλλεύματος (= 1000 χι- 
λιογρ.) έμπεριέχει 60 χιλιογρ. χαλκοΰ, ών ή άξία

είνε —■ — 46.20 μάρκα, δηλ. τόση είνε ή 

τιμή επί τόννου μεταλλεύματος. Κατά ταϋτα θά 
πλήρωθή τό μεταλλείου διά τάς 3,000 τόννους 
μεταλλεύματος 3,000χ^46.20=138,600 μάρ
κας. Εννοείται δτι είς τήν περίπτωσιν ταύτην 
ώς καί τάς έπομένας τά έξοδα τής μεταφοράς 
μέχρι τοΰ μεταλλουργείου είνε είς βάρος τών πω
λητών.

"Αν ή άγοραία τιμή τοΰ τόννου χαλκοΰ εϊνε 
74 */3 λίρ. έχομεν :

81 μαφ. (δταν ή βάσις 73 λιρ.) δΓ 
100 χιλ.γρ.χαλκοΰ έν τω μεταλλεύμ.

3 74^7προσθέτομεν . μαρ. όταν ή βάσις λίρ. διότι

1‘/2x2=3
7°/ο
1 0/ , , ν

άοαιροΰμεν ------ ί. Όθεν ό τόννος μεταλλεύματος «χε t
’ 6 υ7ο

60 χιλιογρ. χαλκοΰ.
Συνεπώς 60χ8Δ=ζ 50,40 μάρ. τιμάται ό τόννος

’ 400
μεταλλεύματος, καί έπομένως αί 3,000 τόννοι 
θά πληρωθώσιν 151,200 μάρκαι.

β’. περίπτωσις. Μέτρια μεταλλεύματα μετά 
15 °/0 χαλκοΰ. ’Αγοραία τιμή καθαροΰ χαλκοΰ 
71 λίρας.

104 μάρκ. (όταν ή βάσις 73 λίρ.) δι’ 100 
χιλιογρ. χαλκοΰ έν τω μετάλλεύματι.

4 71άφαιοοΰαεν------- ,ν.άο. ■ διότι 2\2.= 4
’ 1 ■ 100 * 1 2

1 ο ν 
άωαιοοΰαεν ------—-, ήτοι έν ένί τόννω μεταλλεύαα-

• ’ ' 14’/0
,λα ο ' ν - 140x100 

τος υπαρχουσιν 14U χιλιογρ. — υνεπως  ——----- =

1 40 μάρκ. ό τόννος μεταλλεύματος.
Όθεν διά τάς 3,000 τόννους μεταλλεύματος 

Οάπληρώση ό άγοραστής 3,000χ 1 40=420,000 
μάρκας.

Αν δέ ή άγοραία τιμή τοΰ χαλκοΰ ήνε 74 1

3.
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λίρας, τότε εύρίσκεται κατά τόν ανωτέρω τρόπον 
οτι ή τΐ|κή ένός τόννου μεταλλεύματος είνε 
140X107 ,,OQn , . ο, '

100 · = 1™ϋ μ-αρκας, η δε αξία τών 3,000

τόννων μεταλλεύματος 3,ΟΟΟχ I 49.80 = 449, 
400 μάρκα.

γ . τιεριτττίύο/,ς. Ιίλονοια μεταλλεύματα μετά 
Jo χΟ’λχούί Η αγοραία τιμή τοΰ τόννου 

χαλκού είνε 71 λίραι.
114 μάρκα (δταν ή βάσίς 73λίραι)5ι ’ 1 00 χό,.χαΛ.

• - 4 , , 71
αφαιρουμεν —__ μαρ. όταν ή βάσις —Λότ’2 χ 2= 4

110 2
23%

1υΙάφαιροϋμεν —J1 ,ητοι εν ένί τόννω μεταλλεύματος ύ- 
^10

πάρχουσι 220 χιλιόγρ. χαλκού. Συνεπώς ό τόννος

ουτος τοϋ μεταλλεύματος Οά πληρωΟ- 2'θΧ 100

100

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Το 'Ελληνικόν Δράμα, τό τραγικόν και τό κω

μικόν, εχει τας ρίζας του εις την Θρησκευτικήν 
έορτήν τοϋ Διονύσου, ήτις διπλήν παρουσίαζε 
οψιν ουσα ευθυμος συνάμα και πένθιμος, διότι ό 
θεός Διόνυσος ήτο ό αντιπρόσωπος τής όργώσης 
δυνάμεως τής φυσεως, τής οποίας τήν άφύπνισιν 
έχαιρέτιζον μέ Θορυβώδη χαράν, καί τήν όποίαν 
δεν ηδυναντο να ιδωσι εις ύπνον περιπίπτουσαν 
χωρίς νά κλονισθώσιν βαθέως έν τή αγάπη πρός 
τάς τέρψεις τοϋ παρόντος βίου, καί χωρίς νά φρι- 
κιασωσι ύπό τοϋ φόβου τοΰ Θανάτου.

Ουδενος άλλου θεοϋ ή λατρεία συνωδεύετο ύπό 
τοιουτων ισχυρών έξεγερσεων τών συναισθηιιά- 
των τοϋ άνθρώπου. Διά τοΰτο είς αύτόν ήσαν 
αφιερωμένα τα μάλλον διεγερτικά είδη τής ποιή— 
σεως, ούχί δέ είς τόν ’Απόλλωνα.

Η άνθρωπότης ήτο άκόμη τότε πολύ νέα κα) 
πολύ όλίγον έστρεφε τό βλέμμα πρός τά ένδον 
ώστε νά δύναται νά άποκαλύψη είς τήν λυρικήν 
ποίησιν ολον τον πλούτον τών συναισθημάτων 
αύτής. Οσον μάλιστα όρμητικώτερον ήτο τό αί
σθημα τής χαράς και τής λύπης, τόσον ισχυρό
τερα ητο και η ωθησις ν άπαλλάξη αύτό άπό τής 
άφηρημένης γενικότητας του καί νά τό άπεικο- 
νίση ουνδεδεμένον πρός παράστασιν τινα προσι
τήν είς τόν νοϋν καί τάς αισθήσεις.

242 μαρ. καί αι 3,000 τόνοι αυτού 3,000y 949 — 
726.000 μάρκα.

II αγοραία τιμή τοΰ τόννου χαλκοΰ είνε 74· /, 
τα 100 οέ χιλιόγρ. χαλκοΰ έν τω μεταλλεύματι 
πληρώνονται πρός 1 I 4 μάρκας, δταν ή βάσις ήνε 
73 λίρας. Ώς έκ τούτων είς τάς I 14 μάρκας'θά 
προστεθώσι 3 έτεραι μάρκα'., οιοτι 1 */2χ2 = 3. 
"Οθεν ή τιμή τών 100 χιλιόγρ. ανέρχεται είς 1 17 
μάρκας. Συνεπώς τά 220 χιλιόγρ/ χαλκοΰ έν 
έκάστω τόννω μεταλλεύματος έχουσιν αξίαν 

———=257.40 μαρκ. και αί 3,000 έχουσι 

3,000χ25 7 .40 = 772,200 μάρκας.
Κατά τδ παράδειγμα τοΰτο καταδείκνυται ότι 

ή τιμή έκαστου τόννου μεταλλεύματος έξαρτάται 
κυρίως 1) έκ τής κατά τόννον αγοραίας τιμής 
τοΰ καθαρού χαλκοΰ καί 2) έκ τής έκατοστιαίας 
^ις χαλκόν περιεκτικότητας τοΰ μεταλλεύματος.

(’Ακολουθεί)

Ούτως εγεννήθη τό δράμα,τό όποιον όχι μόνον 
εξωτερικώς, δια τής ύποβολής μιάς πράξεως, δια— 
κρίνεται άπό τό διηγηματικόν έπος, άλλά καί διά 
τής ίσχυροτέρας καί μετά τέχνης ιδιαιτέρας έπεξερ- 
γασμένής συναισθήσεως, τήν όποίαν τούτο κού- 
πτει έν έαυτώ καί γεννά.

Αί πρώται αρχαι τοϋ δράματος είναι σκοτειναί. 
Κατ αρχας εψαλλον τραγικοί χοροί τά πάθη 
τοϋ Διονύσου, τοϋ υπο τών Τιτάνων κατασπα- 
ραχθέντος Θεοϋ. 3 αχέως όμως έπεξετάθη ό κύ
κλος ουτος τών διεγερτικών καί έν καλλιτεχνι- 
κοΤς ρυθμοΐς κινούμενων διθυραμβικών άσμάτων, 
και προς γεννεσιν τοϋ δράματος άνάγκη ήτο νά 
τεθή ό άρχηγός τοΰ χορού είς είδος τι άντιθέ- 
σεως πρός τόν χορόν.Καί ούτως έγεννήθη ό διά— 
λογος. Αλλά διά τίνων μέσων βαθμηδόν άνεπτύ- 
χθη κατόπιν έκ τοϋ άρχηγοϋ τοϋ χορού ό ύποκρι- 
τής άγνοοϋμεν. Οί άρχαΤοι παραδέχονται ότι τό 
δράμα έγεννήθη έν ’Αττική καί τήν έφεύρισιν τής 
I ραγωδίας άπέδιδον είς τόν Θέοπιν.

Παρά τήν Τραγωδίαν καί τήν Κωμωδίαν έγεν
νήθη τό Σατυρικόν Δράμα, οπερ ώνομάσθη έκ τών 
αποτελούντων τέν χορόν αύτοϋ Σατύρων, παρά- 
οειγμα τοΰ τυττ'ου τουτου τοΰ δραρατοο μάς παρέ- 
χει τό μόνον σωζόμενον τής άρχαιότητος σατυρι
κόν οράμα ο Κυκλωψ τού Ευριπίδου· ότι όμως

πτυχθή είς τόν αύτόν χώρον άνευ χρονικής διακο
πής. Μεταβολή τόπου σπανίως έγένετο. Παρά
δειγμα αί Εύμενίδες τού Αισχύλού, όπου η πρά- 
ϊις αίφνιδίως άπό τών Δελφών μεταφερεται είς 
’Αθήνας. Μικρολογία θά ήτο νά έξετασθή εν έκά- 
στη ωδική περιστάσει ποιον βαθμόν πιθανότητας 
έχει ή παρουσία τοσου πλήθους δσον ό Χορός πα
ρουσιάζει διά τήν παριστανομένην πράξιν.Ό Χο
ρός έχει συμβολικήν σημασίαν· διά τούτο τόσον 
όλίγον περιμένει τις νά ίδη αύτόν έν συμφωνία 
πρός τήν πραγματικότητα. Αλλ όσον καί άν δέν 
είναι δυνατόν, άκριβώς έξεταζόμενοι, νά εύρεθώσι 
πιθανοί οί λόγοι τής έμφανίσεως κα’ι παραμονής 
αύτοΰ, πάντοτε όμως ο Χορος παριστάνει λαόν 
παρόντα έϊς τήν πράξιν, όστις τά βλέμματα εχει 
έστραμμένα πρός τά δρώντα πρόσωπα.

Διότι όχι μόνον ο υποκριτής φερεται κατ άλ
λον τρόπον ύπό τό φώς τής πλήρους δημοσιότη
τας, άλλά καί τοϋ τιμιοτάτου άνθρώπου ό ψυχι
κός βίος, γίνεται, άπλούστερος καί μάλλον εξωτε
ρικός, εύθύς ώς ή παρουσία ξένων άρχίζει νά έξα- 
σκή τήν έπίδρασιν αύτής έπιβάλλουσα προσοχήν 
καί έπιφύλαξιν.

Περί τής συμβολικής σημασίας,ήν ό Χορός προσ- 
έλαβεν είς τήν Ελληνικήν Τραγωδίαν έλεχθησαν 
πολλά άντιφατικά. , , (

Συγγραφεύς τις ονομάζει τον Χορον αγαθόν 
δαίμονα βοηθόν καί νουθετητήν τοϋ ήρωος, καί 
βλέπει έν αύτω, τήν ένσωματουμενην συμμετοχήν 
τοϋ ποιητού δστις όμιλεΐ εκ μέρους όλης τής αν
θρωπότητας.

Έν γένει παριστάνει τό πάγκοινον πνεύμα τοϋ 
έθνους, έπειτα δέ τήν γενικήν άνθρωπίνην συμ
μετοχήν. Μέ μίαν λέξιν : ό Χορός είναι ό ιδεώδης 
θεατής. Μετριάζει τήν έντύπωσιν παραστασεώς 
τίνος κλονιζούσης τήν ψυχήν ή συγκινούσης, πα
ρουσιάζει είς τόν πραγματικόν θεατήν τά ίδιαέαυ- 
τοϋ συναισθήματα, έν μουσική έκφράσει, καί άνα- 
βιβάζει αύτόν εις τάς σφαίρας τής Θεωρίας.

Άντιθέτως όμως πρός τόν συγγραφέα κριτικός 
διάσημος λέγει : Ο Χορος δεν έκπροσωπεΐ τον 
ιδεώδη Θεατήν,ούδ’ άνακαλυπτομεν πολύ την έξυ- 
μνησθεΐσαν τοϋ χορού σοφίαν. Ούτε τής τραγικής 
πράξεως άντάξιος φαίνεται, ούτε έχει ίδιαν κρίσιν 
άποφασιστικήν, ούτε έπιτρέπεται είς αύτόν είςκα- 
τωτέραν θέσιν εύρισκόμενον νά έχη τοιαύτην. Ο 
Χορός, βλέπει μόνον τά έγγύς,ό δέ νοϋς του δέν 
φθάνει εις άνώτερα ζητήματα καί προβλήματα τά 
όποια έπασχολοϋσι τόν ήρωα. Δι αυτόν οικαιον 
έχει συνήθως ό τελευταΐον λαλήσας. Περιδεής 
καί ούχί άνεξάρτητος φερεται εντεύθεν και εκεΐ- 
θεν· Θά προετίμα καί τά δύο η καλλιτερον κανέν 
έκ τών δύο. Όπου δέ πρέπει νά δώση άνευ περί-

τοιαϋτα δράματά μέχρι συγχύσεως ώμοίαζον πρός 
τήν Τραγωδίαν, άσφαλώς άποδεικνύεται εκ τής 
κάλώς μαρτυρημένης παραδόσεως ότι ή Άλκηστις 
τοϋ αύτοϋ ποΙήτοϋ παρέστάθη άντί Σατυρικού 
Δράματός; Αί δραματικοί πάράσκευαί έγένονΤο 
ύπό όρους όλως διόλου διαφόρους τών σημερινών.

Τούτο δέ έξήσκησεν έπιρροήν έπί τής άναπτυ- 
έεως τής δραματικής ποιήσεως, ήτις έν μερει μέν 
ουνετέλεσεν είς τήν πρόοδόν αύτής, έν μέρει δε 
καί παρέκώλυοεν αύτήν, έγεννήθη δηλονότι ή Δρα
ματική ποίησις καί ηυξησεν έκ τοϋ χωρικού άσμα
τός, πιστή δέ έμεινεν είς αύτό μέχρι τέλους, οσω 
καί άν κατά μικρόν έχαλαρώθη ό Θεσμός ο συνοεων 
αύτήν πρός έκεΐνο. Αλλ όσον και αν η Τραγω
δία έχει αύτογενή τήν φύσιν όπως και το Επος 
καί ή Λυρική ποίησις, ό τρόπος όμως, καθ’ όν άνε- 
πτύχθη παρά τοϊς Ελλησιν εκ τού οιθυραμόικοΰ 
χορού εις ύψηλότερον είδος ποιήσεως, πρεπει να 
Θεωρηθή τυχαίος. Δυνάμεθα νά Θεωρήσωμεν ώς 
φυσικήν τήν Θρησκευτικήν γεννεσιν τής σοδαράς 
καί βριθούσης έσωτερικών κλονισμών Τραγωοίας, 
πάντως δέ πρέπει νά όμολογήσωμεν οτι αί άρχαί 
αύτής έπρόκοψαν καλλιστα υπο την προστατευ
τικήν πτέρυγα τής Θρησκείας,άλλ όμως δεν είναι 
ευκολον νά άποδειχθή ότι τό νέον τοΰτο ποιητι
κόν είδος, τό Δράμα, κατ’ άνάγκην έπρεπε νά ανα- 
πτυχθή έκ του διθυράμβου, η και τούτο μονον, 
ότι ή τυχαία αύτη γέννεσις αύτοϋ ήτο ύπό πάσαν 
έποψιν εύτυχής διά τό μέλλον τοϋ Δράματος,οιοτι 
όσον καί άν τό παρακολουθούν χορικόν άσμα θαυ- 
μασίως φαίνεται συναρμοζόμενον προς πολλας δρα
ματικός ύποθέσεις, ύπάρχουν περισσότεροι περι
στάσεις καθ’ άς έδυσκόλευε τόν ποιητήν είς τήν 
κατασκευήν καί άνάπτυξιν τής πραξεως. Δια τούτο 
τόσω μάλλον είνε θαυμασμού άξια ή τέχνη καί 
σοφία μέ τήν όποίαν οί ’Αρχαίοι Έλληνες ποιηταί 
κατώρθωναν να μεταβαλλωσι το χορικον ασμα είς 
άναπόσπαστον συστατικόν τής Τραγωδίας στοι- 
χεϊον. Ό Χορός παρέμεινε κατά τήν διάρκειαν 
τής παραστάσεως έν τή ορχήστρα. Αφού απαξ είς 
αύτήν είσήρχετο έπρεπε νά είνε μαρτυς πασης τής 
πράξεως, άλλά ποιον είνε τό άποτέλεσμα τούτο ; 
Ή πράξις συνετελεΐτο συνήθως ενώπιον τών άνα- 
κτόρων οπερ είς τάς πλείστας περιστάσεις ήδύ- 
νατο νά γίνη χωρίς νά προσκρούη είς την πιθα- 
θανότητα, διότι είς τάς μεσημβρινός χώρας ό βιος 
διάγεται έν ύπαίθρω. Είς τάς σκηνάς όμως είς τάς 
όποίας ήτο άνάγκη νά καταδειχθή τι έντος τής 
οικίας συμβαΐνον είχον τό μηχάνημα οπερ εκα
λείτο : Έξώστρα.’Αλλ’ ή παρουσία τοΰ Χορού καί 
πρός απλότητα καί πρός ταχεΐαν άνάπτυξιν τής 
πράξεως,ή’Ελληνική Τραγωδία καθ ο συνδεομένη 
πρός τήν παρουσίαν τοϋ Χορού, επρεπε νά άνα-
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στροφών καμμίαν συμβουλήν, συντελεί μόνον είς 
ένα κακόν, όπως εις τας Τραχινείας.... εΓνε καί 
μένει ύποτελής. Ό Χορός δέν είνε τίποτε περισ
σότερον παρ’οτι δύναται καί Θέλει νά είναι- πι- 
οτοζ εταίρος του /|ρωοζ, τον οποίον παρηγορών, 
παρουσιάζει καί καθησυχάζει πλήρη αγαθής θε- 
λήσεως, άν καί άνευ πολλής βαρύτητας στήριγμα, 
αλλά μάλλον ηθικής φύσεως. 'Η δύναμίς του κεί- 
ται είς τήν άληθινήν εύσέβειάν του, έκπροσωπεϊ 
πάντοτε το Θεϊον όικαιον μεθ υπερβολικού σχε- 
οον τρομου, ζητεί νά προφυλάέη άπό τό κακόν, 
συμβουλεύει καί προτρέπει είς έζιλέωσιν, ύπό θρη
σκευτικήν όηλονοτι έποψιν, χρησιμεύων είς περιο
ρισμόν καί διόρθωσιν. Κατά τούτο δέ βεβαίως είνε 
παράγων ήρεμος, παραμένων έκτος τών περιπλο
κών καί άγώνων τής πράζεως, καί ό άριστος τοϋ 
ήρωος φίλος. Αί γνώμαι λοιπόν άντίκεινται πρός 
άλληλας. Το άληθές εινε : Οτι ό Χορός φέρει 
πάντοτε,χαρακτήρα Θρησκευτικόν καί ηθικόν.'

Εφ όσον δέν παρασύρεται είς τήν πράζιν,δια- 
ολεπει εις την σκηνην τα δρώμενα με ήσυχον καί 
καθαρόν βλέμμα, άποστρέφεται πάσαν υπεροψίαν 
και άποκΛιόιν απο τής όδοϋ τής απλής δικαιοσύ
νης και συνετής μετριοφροσύνης, άλλά δέν εΐνε 
ικανός νά εκτίμηση το άνωτερον δίκαιον εύγενοΰς 
και εμπαθούς είεγερσεως. Τοϋτο δεικνύει είς τόν 
Αϊαντα, τόν Φιλοκτήτην, τήν ’Αντιγόνην καί 
τήν Ηλέκτραν. Αν ή σοφή αύτοΰ γνώμη ήκούετο 
εις τάς πλειστας περιστάσεις ή τραγική σύγκρου- 
σις δέν θά άνεκτήσετο καί ό ήρως θά έπέστρεφε 
προσεκτικώς, μετ έγκαρτερήσεως είς τήν οδόν 
τής ήρεμου συνήθειας. Ο Χορός παρουσιάζει είς 
τόν θεατήν τήν ιδέαν τής παριστανωμένης πρά- 
ζεως ύπό το φώς ύπερτέρας νοήσεως, ύπερ- 
οαλλει κατα πολύ το μετρον τοΰ επαίνου κα' 
παραβλέπει ότι η ήρεμος έκεινη καί είς τούς με
γάλους θεμελιώδεις τής ηθικής νόμους άποβλέ- 
πουσα σοφία, ητις πάσαν τολμηρόν τάσιν θεωρεί 
ώς αμαρτωλήν, θεωρίαν τοΰ άτόμου, ώς έπί τό 
πλεΐστον δέν έκτιμά έπαρκώς τό κατ’ έζαίρεσιν δί
καιον τής προκειμένης, τραγικής περιπτώσεως.Ή 
σοφία τοΰ Χορού επομένως δέν είναι τόσον μεγάλη 
ώστε νά άποκλειη τήν άμβλυωπίαν. 'Ο Χορός 
καταπολεμεί, τροπον τινα, την κουφονουν συμπά
θειαν με την όποιαν ο Θεατής ακολουθεί τά τρα
γικά συμβαίνοντα καί διά τούτο άρμοδίως πρός τήν 
στάσιν ταύτην έέάγει είς τό τέλος έκ τών συμβάν
των την γνώμην ότι ό άνθρωπος πρέπει πάντοτε 
νά φοβήται τήν δολιότητα τής παρακολουθούσης 
αυτόν τύχης, και ότι πάσαν ^ανύψωσιν άκολουθεί 
άπότομος πτώσις. Καί όμως ή Τραγωδία είς πλεί- 
στας περιπτώσεις δέν επιτρέπει καθαρόν λύσιν. 
Ύπό μίαν οψιν πάν πάθος δύναται νά θεωρηθή

αμάρτημα καί διαστροφή, καί διά τούτο φέρει είς 
μοιραΐον τέλος, εζ ετερου όμως είναι ιερόν δί
καιον και οιά τούτο έγείρει ζωηρόν τήν αισθητι
κήν καί ηθικήν συμπάθειαν. Πρό παντός όμως 
αναγκη νά σκεφθώμεν ότι ό Χορός είναι διφυές 
ον και ως τοιοΰτον πολλάκις επόμενον νά προζε- 
νηση ουσκολιας είς τόν ποιητήν, διά τήν άνά- 
πτυζιν οε τοΰ οράματος νά καταστή έμπόδιον, 
γνωστόν ότι ό Χορός είναι έζαγνισμένον ήθικόν 
όν, όπερ έλαβε τήν θέσιν του, έν άσφαλεϊ θέσει 
μακραν τών άνθρωπίνων πραγμάτων, είτε άποτε- 
λεϊται εκ πολεμιστών ή δούλων είτε έκ γερόντων 
άνορών ή νέων είτε εκ γυναικών ή παρθένων.

Τοιοΰτος ό Χορός είνε βεβαίως κατάλληλος νά 
οει<_η εις τον θεατήν τήν εικόνα τών παριστανο- 
μενων πραίεων είς το διαυγές κάτοπτρον τοΰ ήσύ- 
χου και υπο τών παθών τεθολωμένου πνεύματος 
αύτοΰ. Αλλ όμως ό Χορός λαμβάνει καί ώρισμέ- 
νην Θεσιν έν τή πραγματικότητι. Ή σχέσις τής 
υποταγής είς ήν εύρίσκεται πάντοτε πρός τό κύ
ριον τοΰ δράματος πρόσωπον, άσκεΐ έπιρροήν 
συχνάκις έπί τοΰ τρόπου τοΰ σκέπτεσθαι καί αί- 
σθάνεσθαι. Είς τοιαύτας δέ στιγμάς δέν είνε πλέον 
γο άνωτερον ον έπι τοΰ όποιου τά έγκόσμια πρά
γματα, άπώλεσαν τό δίκαιόν των, άλλά μία ύπο- 
τελης φυσις, αποκΛειουσα άφ’ έαυτής πάν τό τολ
μηρόν και τοΰ συνήθους έζέχον. Πλήν τούτου δέν 
ισταται άπέναντι τής πράζεως ώς μή ένδιαφερό- 
μενος θεατής, άλλά πρέπει νά συμμετέχη τής έπι- 
τυχιας η άποτυχίας τών πραίεων, όπερ έναντιού- 
ται είς την κατά τό ήμισυ ποιητικήν καί κατά τό 
ήμισυ φιλοσοφικήν δράσιν τοΰ Χορού. Άλλ’ είς τί 
συνίσταται αύτη ; συνίσταται εις τούτο : είς τό 
να γενίκευση τήν παριστανομένην · πράζιν, είς τό 
να εέαγαγη έκ τού τυχαίου είς τό φώς τό ούσιώ- 
οες, και είς τό να είασφαλιση είς πνεύμα τοΰ θεα
τού μόνιμόν άζίαν διά τά έπί τής σκηνής δρώμενα.

Τήν διπλήν ταύτην φύσιν έχει ό χορός είς τό 
δράμα τού Schiller ή Νύμφη τής Μεσσήνης, άπό 
το στόμα τού οποίου ως έπί τό πλεΐστον πηγά- 
ςουσι θείαι άποκαλυψεις περί τής σημασίας καί 
αζιας τών ανθρωπίνων, όστις όμως κατά τάς περι
στάσεις όμιλεϊ ως καί απλούς ύπηρέτης τοΰ κυρίου 
του. Οσον δυσχειριστος δέ καί άν κατέστη άκο- 
λούθως ό Χορός,προσέθετε πάντοτε, είς τήν πραγ- 
γματικήν ύπόστασιν τών δρωμένων τήν θείαν αί- 
γλην τής θρησκευτικής καί φιλοσοφικής έποπτείας 
τών πραγμάτων καί είσήγε τοιουτοτρόπως, όπως 
πάσα άληθινη τέχνη πρέπει νά κάμη τούτο είς τά 
πρόθυρα κοσμου ύψηλοτέρου.

Δια την άναπτυέιν τοΰ Δράματος παρά τοϊς’Έλ- 
λησιν είχε σημασίαν, τό ότι αί παραστάσεις άπε-

τέλουν πάντοτε μέρος μεγάλης θρησκευτικής εορ
τής τοΰ λαού.

Ή τότε ποίησις δέν έφαίνετο πηγάζουσα έέ ένος 
ποιητικού προσώπου, όσον εκ τής κοινής συνει- 
δήσεως αύτής τής άνθρωπότητος.

Διά τοιαΰτα δέ δράματα ήρμοζον αί παραστά
σεις έκείναι ένώπιον παντός τοΰ λαού ύπό τόν 
ελεύθερον ούρανόν, είς τό φώς τής ήμέρας έν συγ- 
κρίοει πρός τάς όποιας αί ήμέτεραι παραστάσεις 
καί είς τά πολυπληθέστερα τών θεάτρων φέρουσι 
χαρακτήρα ιδιωτικών παραστάσεων.Ή κολσσιαια 
έκταοις τών ελληνικών θεάτρων καί ή άνάγκη τοΰ 
νά λαλή τις πρός σύμπαντα τόν λαόν, ήτο διαρ
κής πρόκλησις διά τόν ποιητήν ώστε καί χωρίς νά 
αισθάνεται ουτος νά παριστάνη μόνον τά κυριω- 
τερα γνωρίσματα τού άνθρωπίνου χαρακτήρος η 
νά προφυλάσσηται άπό τήν λεπτομερή διαγραφήν 
τών πολυατομικών ιδιοτήτων. Μονον τοιαΰτα 
Δράματα ήσαν ύπό τάς δεδομένας εέωτερικάς περι
στάσεις παραστατά έπί τής έλληνικής σκηνής. Η 
παράστασις καί ή άπαγγελια διά να ασκησωσι την 
έπιρροήν αύτών έπί τριάκοντα χιλιάδων θεατών- 
έν Άθήναις, ήτο άνάγκη νά παραμενη μεγαλο- 

ποεπής καί βραδεία.
"Ηδη ή στολή τοΰ ηθοποιοΰ, ητις επεβαΛλετο 

καί ύπό τής μεγάλης άποστασεως τοΰ θεατού, ο 
ύψηλός κόθορνος καί πάντα τά μέσα δι ων καθι
στά ύπερφυσικωτέραν καί ήρωϊκωτεραν τήν μορφήν 
των. ήνάγκαζον είς έπιβραδυνσιν τής πραέεως, 
προσεγγίζουσαν τό άκίνητον τών άγαλματων, οπερ 
σχεδόν δέν συμβιβάζεται πρός τό πάθος τής Τρα
γωδίας. Πρός τούτοις πρέπει νά λάβωμεν ύπ οψιν 
ότι οί έλληνες ήθοποιοί διά να έέασφαλιζωσι τό 
ιδεώδες τής έκφράσεως τοΰ προσώπου επρεπε νά 
φέρωσι προσωπεία, είς τά όποια διά τούς βολοούς 
τών οφθαλμών άφινον όπάς.Τούτο δε καθιστα εντε
λώς άδύνατον πάσαν άτομίκευσιν τής φυσιογνω
μίας καί μεταβολήν τών άποχρωσεων αυτής, όπερ 
άλλως ένεκα τής μεγάλης άποστάσεως σά ήτο καί 
άνευ πολλής σημασίας.

Τοιουτοτρόπως έγεννήθη ή Έλληνική Τραγω
δία ήτις καί είς τήν δίνιν τών παθών οιατηρεϊ 
πάντοτε άίιοπρεπή ηρεμίαν, καί ζητεί νά έπι- 
βληθή διά τής αιώνιας άληθειας, ουχι δε οιά τοΰ 
πλούτου καί τής λεπτότητος τής ζωγραφικής. 
Πρέπει δέ νά έπιστρέφωμεν προς αύτήν, οσάκις 
έϊερχόμενοι τής ταραχώδους τρικυμίας τής νέας 
τέχνης καί ποικιλίας, θέλομεν νά σκεφθώμεν περί 
τών έπιζώντων διακριτικών τής άνθρωπίνης, παρ 
όλας τάς μεταβολάς τών καιρών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΓΑΣΙΑΔΗΣ

£ίς»**^*κ*£;*

Η ΕΛΛΗΝΙΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
Β'.

Ασαφή εΐχον έννοιαν περί τοΰ προγράμματος 
τών έν τώ Άρσακείω καί τοίς παραρτήμασι τού
του διδασκομένων μαθημάτων ότε έέήνεγκον γνώ
μην περί τής Έλληνίδος Γεωργού, οιοτι ηκολου- 
θησα έν τή πρακτική ρητόν τοΰ Εύαγγελίου «έκ 
τοΰ καρπού γνωσθήσεται πάν δένδρον» καί χαίρω 
σήμερον εχων υπ οψει μου το πρόγραμμα τών 
διδακτικών μαθημάτων έν τώ Αρσακείω, οιοτι 
ούτω κρίνας όέν έπάτηύα <1’την αγκιναρα.

Χάριν τής Έλληνίδος Γεωργού άνατεμνω εν 
μέρει τό έπίσημον πρόγραμμα τών έν τώ Αρσα
κείω— Διδασκαλείω τών θηλέων και τοϊς παραρ- 
τήμασι τούτου διδασκομένων μαθημάτων, ων ούκ 
έστιν άριθμός, καί τό άνατέμνω διότι τούτο είναι 
έγκεκριμένον διά Β. Διατάγματος καί ένεκρίθη 
μετά έκθεσιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Φι
λεκπαιδευτικής Έταιρίας, πιθανώς οε και μετά 
μελέτην καί έκθεσιν τής λεγομένης, κατ έθος, ύ
πηρεσίας τοΰ αρμοδίου Υπουργείου. Αναγνωσας 
τό πρόγραμμα είμαι πεπεισμένος, ότι ό τό Διά
ταγμα ύπογράψας, περί έγκρίσεως τούτου, ύπευθυ- 
νος ύπουργός, ύπέγραψε κουτονρον καί <$’ τδ 
βρόντο, διότι εϊθισται πρό πολλοΰ — ή νόσος χρο
νολογείται άπό ήμίσεως σχεδόν αίώνος, — η καταρ- 
τίσις νομοσχεδίων και νομοτελεστικών διαταγμά
των να άφίεται είς τήν λεγομένην ύπηρεσίαν, 
τοΰθ’ όπερ καί ώμολόγησεν είλικρινώς, έκλειπών 
ύπουργός, και δή τής Παιδείας έν τή Βουλή, ότε 
προκληθείς νά έζηγήση τί άφορώσι τά παρ’ αύ
τοΰ είσαχθέντα νομοσχέδια, άπήντησε «χαμπάρι 
δέν έχω 1 είναι τής ύπηρεσίας».

Αναγκάζομαι ένταΰθα παρεκβαίνων τοΰ θέ
ματός μου νά έκδηλώσω την οδύνην τής ψυχής 
μου έπί τή τοιαύτη εθνική κακονργία. οιοτι 
τοιαύτη είναι κατά τήν πεποίθησίν μου ή όιατύ- 
πωσις τοΰ προγράμματος τών διδακτικών μαθημά
των έν τώ Άρσακείω καί τοϊς παραρτήμασι τού
του. Βεβαίως τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Φι
λεκπαιδευτικής Έταιρίας καί ή νπηρεδία τοΰ 
έπί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουργείου 
δικαιούνται νά έκφέρωσιν ευχας — γνώμας ώς 
πρός .τά διδακτέα μαθήματα, αλλα την νικώσαν 
περί τούτων πρέπ&ι νά έχη ή Πολιτεία - ό Υπουρ
γός, ώς οΐακοστρόφος τής εθνικής άγωγής και ρυθ
μιστής τής έθνικής ζωής, διότι καί Πλάτωνες, αν
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καλόν και ο,τι όσιον διά τήν- άνθρ

υποτέθή; δτι είνάι πάντα τά μέλη τοϋ Διοικητή 
κοϋ Συρβουλιόυ η καί εκείνα τής ύπηρεσίας τοϋ 
ίπουργειου, η πεϊρα τών αιώνων μαρτυρεί δτι ή 

μεν Πολιτεία τοϋ Πλάτωνος παραμένει - έσαεί ώς 
όυτοπιά; οιοτι δεν είναι δεκτική έψαρμογής έν τή 
άράκτίκή; η δε νομοθεσία τοϋ Δωριέως Λυκούρ- 
γοϋ, όστίς βεβαίως δέν ήτο Πλάτων, έμεγαλούρ- 
γήσεν επί χιλιετηρίδα σχεδόν. Ή γνώμη μου έπί 
τοϋ προκειμενου είναι δπως οί μέν σύγχρονοι 
Πλάτωνες βουλευωνται ή δέ Πολιτεία ύποδεικνύει 
πρός αυτους τον Πολικόν αστέρα προς δν δέον 
να ατενίςη το έθνος, διότι'τά έθνη μεγαλουργοϋ- 
σιν οχι όταν αίθεροοατοϋσιν, ά λλ’ δταν έπίσταν- 
ται νά ορώσιν είς τδ επίπεδον τής πραγματικό- 
τητος.

Μετά τήν παρέκδασιν ταύτην χωρώ είς τήν με
ρικήν ανατομίαν τοϋ προγράμματος τών έν τώ 
Αρσακειω οιοακτεων μαθημάτων, ών ούκ έστιν 

αριθμός· καί άφού Ιωάννης ό Χρυσόστομος δέν 
ευρε σκοπιάν ύψηλήν έφ’ ής ίστάμενος διά σάλ- 
πιγγος νά κηρύζη είς πάσαν τήν οικουμένην δ,τι 

_ωπότητα, χρη
σιμοποιώ αντί βήματος καί σάλπιγγος τήν «Ελ
ληνικήν Επιθεωρησιν» και προκαλώ διά ταύτης τδ 
ελεύθερον — δοϋλον καί έν διασπορά Πανελλή
νιον — όχι τούς διαβασμένους καί μωροσδ. 
φους πατέρας καί δημιουργούς τοϋ προγράμματος 
όπως έκ τούτου πάρη τδν δρεκτικώτερο μεζέ καί 
μαθη τινα μαθήματα διδάσκονται είς τδ Αρσά- 
κειον, τδ ΔιοασκαλεΤον τών θηλέων.

Ακούσατε νηφοντες καί νήφουσαι άναγνώσται 
τής Ελληνικής Έπιθεωρήσεως! Ελληνικά. Πλήρης 
ή Ελληνική Γραμματολογία. Επικοί, πεζοί, ρή
τορες, τραγικοί και ιστορικοί άναγράφονται πάντες 
εν τώ προγραμματι. Τδ πράγμα φαίνεται άστεΐον 
και απιθανον, άλλα δυστυχώς είναι πράγμα, διότι 
διά τοϋ προγράμματος παρατάσσονται δίκην ού- 
λαμοϋ οί —ενοφών,'Ιπποκράτης, Λυκοϋργος, Θου
κυδίδης, Δημοσθένης, Πλάτων, Πλούταρχος, Λου
κιανός, Απολλοόωρος, Διόδωρός, Ιωάννης ό Χρυ
σόστομος, ό Μέγας Βασίλειος, “Ομηρος, Σοφο
κλής, Αισχύλος καί Εύριπίδης, καί έπεται ώς μου
σική Μπάντα, Γραμματολογία, περί δράματος καί 
φιλοσοφίας, εισαγωγή είς τήν Ιωνικήν διάλεκτον. 
Επίσης καί λυρική ποίησις κα! δλα ταΰτα σπείρον- 

ται καί καλλιεργούνται είς τούς έγκεφάλους τών 
Αρσακειάδων, καί ένθαρρυντικδν είναι ότι έκ τοϋ 

προγράμματος παρελείφθησαν, οί Ησίοδος, Αι
σχίνης, Θεόκριτος, Πίνδαρος,’Αριστοφάνης, Δίων 
Κασσιος, Θεοφραστος και ό ντελιΐϊϊετέριις 
Ανακρέων, οϊτινες καί αναγραφόμενοι κατ’ ούδέν 

ήθελον διαταράέει τήν ήχώ τών αιθουσών τοϋ 
Αρσάκειου και τα εκ τών- πρωτων θολωθέντα 

μυαλά τών Αρσακειάδων, δηλαδή τών Έλληνί- 
otJv; αΐτινες άνάλαμόάνουσι νά οιαπλάσωοι τήν 
Ελληνιδα ως σύζυγον καί μητέρά τών έλλήνο- 

παίδων τοϋ μέλλοντος,
Τοιαύτη μεν ή μια πτυχή τοϋ προγράμματος,· 

ή ο ετερα ; Φέρε ίδωμεν και ταύτηνέέ άύτοϋ τού 
προγράμματος παραλαμδάνοντες ταύτην. Κατά 
τσϋτο διδάσκονται άπδ τοϋ ’Ιανουάριου μέχρι τέ
λους τοϋ σχολικού έτους τδ σύστημά τοϋ Λίν- 
ναιου. Καταταέις φυτών, τα σπουδαιότατα έκ τής 
μορφολογίας, άνατομιας, φυσιολογίας τών φυτών, 
το φυσικόν σύστημα τών φυτών, ασκήσεις είς τδ 
κατατάσσειν τά φυτά καί τά σπουδαιότατα ζώα 
εις τδν πρακτικόν βιον χρησίμων φυτών εντοπίων 
καί ξένων.

Πώς δμως διδάσκονται δλα ταύτα ; Διδάσκον
ται βεοαιως πιθανώς δι εικόνων καί θεωρητικώς 
και πιθανωτερον παρά μή ειδικών καί άπο βιολιού 
τινδς οίουδήποτε. Ούτως έδοζεν είς τά σοφά μέλη
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί τήν σοφήν νπη· 
£>ε<ίίαν τοϋ αρμοδίου ύπουργείου. Διαρκώς καί 
εν τώ μερει τούτω τδ τοσοϋτον ούσιώδες θεωρία 
και μόνον θεωρία ^>ου<(κωμένα άντερά καί αέ
ρας κοπανιστός, διότι ούτως έδοζεν είς τούς 
μωρόσοφους δημιουργούς τοϋ προγράμματος. Τί 
πρδς αύτούς άν οί νόμοι ΧΘ' καί ΒΤΜΘ' κελεύ- 
ουσι νά διδάσκωνται
άλλά Ιίρακτικη Γεωργία καί Δενδροκομία; 
Οί συντακται τοϋ τοιούτου προγράμματος δέν 
ήννοησαν περί τίνος πρόκειται, άπλούστατα διότι 
άγνοοϋσι τί θά είπή πρακτική Γεωργία καί πρα
κτική Δενδροκομία, διότι περί άμφοτέρων δέν εί
χον απολύτως καμμίαν έννοιαν· δι’ ό καί εύρί- 
σκομαι είς τήν άνάγκην νά τοϊς ύποδείζω τί έζή- 
τησε νά γνωρίζωσιν αί απόφοιτοι τοϋ ’Αρσάκειου, 
πρακτικώς καί όχι θεωρητικώς, διότι «ούδέν έν 
τώ νώ άν μή πρότερον έν τή αίσθήσει»·.

Επεταζεν ό νόμος στοιχειώδη γαιογνωσίαν ή 
διάκρισιν τών ποικίλων έδαφών, τδν τρόπον τής 
εκλογής σπόρων καί σπερμάτων, τόν τρόπον τής 
δημιουργίας πρδς παραγωγήν φυτών ή δένδρων, 
τδν έζευγενισμδν τούτων, τάς κυριωτέρας νόσους 
τούτων ώς καί τήν πρόσφορον θεραπείαν, πρα
κτικήν σηροτροφίαν καί μελισσοκομίαν καί ορνι
θοτροφίαν, διότι αύτά βγάζουν καρβέλι καί όχι 
τδ κλειδοκύμβαλον.

Είναι δυσκολον να διδαχθη πρακτικώς ή σηρο
τροφία φερ είπεϊν έν μια αιθούση τοϋ ’Αρσά
κειου η και ή είς τά παραρτήματα τούτου ; Είναι 
δυσχερής καί άνέφικτος διά τάς’Αρσακειάδας ή έπί- 
σκεψις τών έν ’Αθηναίο καί έν Πάτραις γεωργι
κών σταθμών παρ’ οίς πρός τή θεωρητική διδα

σκαλία νά γίνεται τοιαύτη πρακτική· δι’ 20—3ο 
μαθημάτων κατ’ έτος ; Κατενόησαν οί συντάκται 
τοϋ προγράμματος πόσον δύναται νά έπιδράση 
μία δημοδιδάσκαλος τοιαΰτα πρακτικά εφόδια συγ- 
κομίζουσα καί δυναμένη εύχερώς νά μεταδώση είς 
τήν Έλληνίδα γεωργόν, ή καί νά χρησιμοποιήση 
δι’ έαυτήν όταν άποτελέση οικογένειαν.

Τίποτε φρονώ ότι δέν είναι δύσκολον ή δυσε- 
φάρμοστον. Τδ δύσκολον είναι νά εύρεθή ό νοϋς 
ό πρακτικός διότι ή Έλληνίς Γεωργός δεν είναι 
δυνατόν νά τραφή μέ τήν εισαγωγήν είς τήν ’Ιω
νικήν διάλεκτον, δηλαδή μέ τό όδυνάων με- 
λισσάων κι’ αρες μάραις κουκουνάραις.

Ύπεσχέθην νά συμφορήσω διά τήν Έλληνίδα 
Γεωργόν πηλόν, άλλά συνεκόμισα «γλαύκα είς 
’Αθήνας», διότι άφθονε! ούτος είς τδ Αρσακειον, 
καί πλάσσονται πλαγγόνες καί Ταναγραϊαι κόραι· 
ύπεσχέθην νά φέρω καί κλούβι’ αύγά, άλλά καί 
ταύτα είναι περιττά, διότι κλούβια είναι τά μυαλά 
τών συντακτών τοϋ προγράμματος.

Ξυλόκαοτρον.
|. Π ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΗΗΙΙΕΙ ΜΙΙΒΪΙΑ
(Εις τό έγκριτον φύλλο·? τής’Εφη(Λεριδος τής Γενεύης τοΰ 

παρελθόντος Μαίου, ό τότε επισχεφθεις τας Αθήνας επι
φανής φιλέλλην και μέλος τοϋ Διο κητικοϋ Συμβουλίου 
πρός προστασίαν τών δικαιωμάτων του Ελληνισμού κ. Αλ- 
φρέδος Βέρλ γράφει τά έξης):

«Ό περιηγητής ό άρτίως κατερχόμενος εις 
Αθήνας άνυπομονεϊ ν άνέλθή τδ ταχυτερον είς 

τήν Άκρόπολιν όπως χαιρετίση τά έργα του 
’ Ικτίνου και τοΰ Φειδίου. Ή σπουδή όμως αυτή 
δύναται ένίοτε νά φέρη άπογοήτευσιν, και όταν 
αίφνης εύρεθή ένώπιον τοΰ Παρθενώνες και τών 
άλλων ναών μέ τάς άπλάς γραμμάς, ίσως θέλει 
άνακράξει. « Αυτό εινε το όλον ! » Και όμως μι
κρόν καί κατ ’ όλίγον, άλλά βραοέως, θά έννοήσή 
τήν θαυμασίαν καϊ μυστηριώδη τέχνην τοΰ Παρ- 
θενώνος* τότε δέ θά αίσθανθή ότι ή προτέρα του 
σκέψις ήτον ώσεϊ βλασφημία τίνος βαρβάρου, καϊ 
θά εκτίμηση τδ τέλειον αύτδ καλόν, οπερ έςυ- 
μνησεν ό μέν Μπαρές διά λόγων παραοοςων καϊ 
άβοών, ό δέ Ρενάν διά στίχων άθανάτων καϊ θαυ
μαστών. »

Και αί νέαι Άθήναι; Περί αυτών ούδεϊς γί
νεται λόγος. Καϊ όμως έντδς όλίγων ετών έπετέ- 
λεσαν καταπληκτικός προόόους. Είς ήμισυ αιώνα 
έδεκαπλασίασαν τούς κατοίκους, και εκτοτε οεν 

έπαυσαν αύξάνουσαι καϊ άναπτυσσόμεναι. Η πό
λις ρυμοτομεΐται, οϊκίαι κτίζονται, καταστήματα 
ιδρύονται, άλλά λόγος περί τής πόλεως αυτής δέν 
γίνεται. Καϊ όμως οποία ωραία πόλις, άγαπητή 
καϊ ζωηρά ! Πόσον είνε αρμονική καί φαίνεται έςε- 
λισσομένη άρμονικώς έν τώ μέσω τι·>ν λόφων τής 
’Αττικής ! Έάν τις δέν έπηρεάζετα*. ύπδ τών άνα- 
ανήσεων τής Ακροπόλειυς καί τοΰ 1 Ιερικλεους καί 
κρίνη πεοί τών πρωτευουσών τών νέων τήςβαλκανι- 
κής χερσονήσου,θέλει μαγευθή άπδ τούς έλαφρούς 
σχηματισμούς καί τά φαιορά χρώματα τών Αθη
νών. Τοιαύτη ούσα ή πόλις φαίνεται ώσεϊ μειοιώσα 
έκ τής λαμπρότητας τοΰ ήλίου καϊ τής θαλάσσης. 
Αί λεωφόροι είσίν εύρεΐαι καί τέρπεταί τις περι- 
πατών, διότι απολαμβάνει τήν θαλπωρήν τοΰ 
ήλίου καϊ τδ φώς, αύτδ τδ φώς τδ μοναδικόν καϊ 
άπαράμιλλον, τοΰ οποίου τήν διαύγειαν δέν εύρί— 
σ/.ει τις ε’ς άλλην χώραν τής ’Ανατολής.

Η λεωφόρος τής Κηφισσίας καϊ αί πλατεΐαι
,· (\ Λ ‘ ‘ / , ι /Λ £ Λ Ο

είναι οενοροφυτευμεναι απο μεγαΛα οενορα, ατινα 
έπιδαψιλεύουσιν άφθονον σκιάν. Αί οϊκίαι καλώς 
έκτισμέναι καί μέτριου ύψους, είσί κεκοσμημέναι 
πολλάκις διά στυλών καϊ περιστυλίων· ίσως τι- 
νές εύαίσθητοι θά έλεγον ότι τοΰτο εινε παραποίη- 
σις τοΰ άρχαίου, ψευδοελληνικο'ν άς λέγωσιν. Κατ 
έαέ ή αρχιτεκτονική αυτή άρμόζει κάλλιον εις τδν 
τόπον αυτόν, ένω ή τών μεγάλων οικοδομών θά 
ήτον ένταΰθα άνυπόφορος. Ή πόλις έχει κίνησιν, 
έχει δέ καί εύμάρειαν ή έν αύτή συγκοινωνία 
εύκολος,διότι πανταχοϋ εύρίσκει τις είς τάς οδούς 
άμάξας. Θά ήτο δέ πολύ εύχάριστος ή οιαμονή, 
έάν το ύδωρ ήτον άφθονον, λυπείσθε οέ πολύ διά 
τήν λειψυδρίαν αύτήν,διότι ένίοτε περικαλύπτεσθε 
ύπδ τοΰ κονιορτοΰ, οστις είνε ή μάστις τής Ατ
τικής.

"Οσω συμπαθής όμως καί άν ή ή πόλις, πλειό- 
τερον διαφέρον παρέχει ό λαός, οστις προσαρμό
ζεται θαυμασίως πρδς τδ περιβάλλον, έν τώ όποίω 
ζή. Είνε Φίλομειδής καί ομιλητικός, καϊ βλεπων 
τις αύτόν ή άκούων, έννοει οτι είνε άγαπητός, μή 
όκνών νά παρέχη ε’ς τόν ξένον πάσαν ύπηρεσίαν 
καϊ όταν σπεύδη καί δταν άσκόπως περιεργάζε
ται’ ήθελέ τις είπεϊ ότι είνε τρόπον τινά έπιτετραμ- 
μένος εις τα τής υποοοχής τιον ςενιυν όταν οε τις 
τυγχάνη νά ή καί φιλέλλην, ούτος άπολαύει έτι 
μεΓζονος φιλοξενίας. Οί "Ελληνες είνε φύσει κοι- 
νωνικοι καϊ δέν άποφεύγουσι τούς ξένους, τούναν- 
τίον συνδιαλέγονται προθύμως καί έπιθυμοΰσι νά 
γίνωνται πρδς αύτούς άρεστοί· ό Γάλλος ή ο κά
τοικος τής Μεσογείου εύρισκόμενος μεταξύ αύτών 
νομίζει ότι δέν είνε μακράν τής πατρίοος του.

Κάποτε έξέδραμον. μετ άλλων πολλών, είς 
το έν Χαιρωνεία πεδίον τής μάχης έχοντες 
όδηγδν ένα τών λίαν πεπαιδευμένων Εφόρων 
τών ’ Αρχαιοτήτων. Ενώ εϊμέθα έπι τοπου καί 
ήκούαμέν τάς έξηγήσεις τοΰ Εφορου, μικρός τις 
άγρότης έκ τών πέριξ οίκούντων, προσήλθε προς 



280 281

ήμ,ας, μας έχαιρέτισε κοσμίως, καί .άφοΰ ήκουσε 
προσεκτικώς τούς λίγους τοΰ έφορου, τον ήρώτησε 
περί τών ξένων τούς οποίους ώδήγει· ήθέλη,σε δέ 
συνάμα νά μάθη έάν ή Γαλλία τώρα είνε φιλελ- 
ληνική. Τοϋτο ούδαμώς εινε παράδοξον είς τούς 
τόπους, ένθα έπικρατεϊ κοινονικότης. "Ομοιου τι 
ίσως γίνεται καί είς τήν Προβιγγίαν, άλλά καί 
έκεϊ οί κάτοικοι δέν δμοιάζουσι κατά τι πρδς τούς 
"Ελληνας;

Τδ περιστατικδν τοϋτο αποκαλύπτει μίαν άλ
λην ιδιότητα παρά τοϊς Έλλησι, τήν έταστικό- 
τητα δηλονότι τοΰ πνεύματος, καί τδν διακαή 
πρδς τήν παιδείαν πόθον. Εξ άπαλών δνύχων 
προσπαθεί παντοιοτρόπως νά μανθάνη. Ούδαμοΰ 
ή δημοτική έκπαίδευσις είνε τοσοΰτον διαδεδο
μένη. Είς ούδεμίαν χώραν ό μαθητής είνε τόσον 
προσεκτικός είς τά μαθήματά του. "Οταν τδ παι- 
οίον τοΰ λαοΰ περατοόση τάς πρώτας σπουδάς του 
καί γείνη μαθητής τέχνης ή τέλειος τεχνίτης, 
έπανέρχεται συνεχώς είς τά εσπερινά σχολεία, 
όπως αύξηση τά διανοητικά του έφόδια. Δύνα- 
ταί τις είπεΐν δτι ό λαός, ή κυβέρνησις καί ό 
διδάσκαλος άμιλλώνται πρδς άλλήλους είς θυ
σίας, είς άφοσίωσιν, καί είς ζήλον, ό μέν δπως 
πολλαπλασιάση τά σχολεία, ό δέ δ'πως φοίτηση 
έν αύτοΐς καί ό τρίτος δπως διδάξη. Είς τάς γνώ
σεις τάς κτηθείσας διά τής διδασκαλίας προστί
θενται αί γνώσεις τής φυσικής άνατροφής, άς έπι- 
οαψειλεύει έν τή προνομιούχω ταύτη χώρα ή φύ
σις καί τδ έδαφος. Ό νεαρδς Έλλην, βαυκαλι- 
ζόμενος ύπδ τών ασμάτων τών ποιητών καί άνα- 
τρεφόμενος διά τής άρχαίας καί νεωτέρας ιστο
ρίας του, άποκτά έξ άρχής τήν συνείδησιν τοΰ 
παρελθόντος τής πατρίδος του μεγαλείου, πόσον 
μεγάλους έπέδρασεν είς τδν εκπολιτισμόν τής άν- 
θρωπότητος καί πόσον μέλλει νά έπιδράση έτι καί 
έν τώ μέλλοντι. Τδ αισθητικόν του άναπτύσσε- 
ται πρωϊαίτατα, ζωογονούμενου ύπδ τής θέας τών 
χαριεστάτων γραμμών τών λόφων τής Αττικής, 
καί ύπδ τής οιηνεκοΰς έπισκοπήσεως τών άρι— 
στουργημάτων, άτινα καλύπτουσι τδν ίερδν βρά
χον ή κοσμοΰσι τά μουσεία ή κεϊνται κατά τόπον.

Ένεκα τών λόγων τούτων τά δλίγα γράμματα 
ήτοι ή δημοτική καλουμένη έκπαίδευσις δέν εινε 
έπαρκής πάντοτε είς τήν πενεστέραν τάξιν τών 
Αθηνών. Ο Εδμο'νδος Άμπού ό περιγράψας 

τήν σύγχρονον Ελλάδα ούχί μετά πολλής κολα
κείας, έγραφεν έκτοτε — νΰν δέ ό άριθμδς ηύξησε 
κατά πολύ —ι δτι πολλοί τών νέων έπιθυμοΰντες 
ν άκολουθήσωσι τάς σπουδάς των, καθίστανται 
θεράποντες, δπως δύνανται διά τοΰ μισθοΰ των νά 
πληρώσωσι τάς έγγραφάς των, ν’άγοράζωσι τά 
βιβλία των, καί κατόπιν άποφοιτώσιν άπδ τάς 
οιαφόρους σχολάς καί άποκαθίστανται, ίατοοί, δι
κηγόροι, καθηγηταί.

Μή λησμονώμεν δέ δτι κατά πρώτον έν Έλ- 
λάδι καί προ τών άλλων μεγάλων έθνών τής δύ- 

σεως, ίδρύθησαν άνώτερα έκπαιδευτήρια τών κο- 
ρασίων. (Σ. Μ. ό γράφων έννοεΐ βεβαίως τδ Αρ
σάκειου).

Ό λαδς λοιπόν αύτδς είνε τέλειος ; Πολλοΰ γε 
οεΐ. Τούναντίον έχει πολλά έλαττώματα, άλλά 
είσί τοιαύτης φύσεως, ώστε δέν προτιθέμεθα νά τδν 
λοιδωρήσωμεν δΓ αύτά. Έν τούτοις άς τά άνα- 
φέρωμεν.

Μία φυσική προδιάθεσις, ή άνατροφή, καί ίδίους 
τδ πολιτικόν καθεστώς τοΰ δίδει ελευθερίαν, ήτις 
προσεγγίζει είς τήν άναρχίαν, καί ισότητα σχε
δόν άπόλυτον· ιδιότητες δηλ. αΐτινες δέν συμβι
βάζονται μετά τής ιεραρχίας, τής τάξεως καί τής 
πειθαρχίας, άνευ τών οποίων καί τά μάλλον δη - 
μοκρατικώτερα έθνη δέν δύνανται νά ύπάρξωσιν. 
Έκαστος πολίτης Αθηναίος κρίνει εαυτόν ικα
νόν νά κυβέρνηση τδ κράτος, τοϋτο δέ διότι ή ψή- 
φός του βαρύνει δσον καί ή ψήφος τοΰ μάλλον πε
παιδευμένου άνθρώπου. Ή παθητ κή εύπείθεια 
είνε άγνωστος, καί είς αύτούς τούς ύπηρέτας καί 
είς αύτούς τούς στρατιώτας. Ό Έλλην στρα
τιώτης δπως ύπακούση είς τούς άνωτέρους του 
πρέπει νά έχη έμπιστοσύνην πρδς αύτούς, καί 
δπως έκτελέση τάς διαταγάς των πρέπει προη
γουμένως νά πεισθή περί τής δρθότητος αύτών.

Αί κοινωνικαί διακρίσεις σχεδόν δέν ύφίσταν
ται έν Έλλάδι. Πάσαι αί τάξεις συγχέονται. 
Τεχνιται, έργάται, πολΐται τής μεσαίας τάξεως 
φοιτώσιν είς τά αύτά καφενεία καί είς τούς αύ
τούς περιπάτους. Δέν δυσκολεύονται νά συζητώ- 
σιν όμοΰ περί τών νε'ουν τής ήμέρας. Είνε διασκε- 
οαστικδν νά τούς άκούη τις, θά έξικνεΐτο δέ καί 
μέχρι τοΰ γελοίου, έάν δέν ύπήρχεν εις τούς συ- 
ζητοΰντας ό φυσικός νοΰς τής φυλής των καί ή 
συναίσθησις τοΰ μέτριου. Δέν φροντίζουσι πολύ 
περί τής κοινωνικής θέσεως άλλ’ οπωσδήποτε 
δέν προχωροΰσι μέχρις οικειότητας δχληράς. Δύ- 
ναταί τις είπεΐν δτι αί κοινωνικαί τάξεις άναμι- 
γνύονται, άλλά δέν συγχωνεύονται. Πλήν τούτου 
δμως, είς τήν περίστασιν αύτήν ό πολίτης δέν 
καταβιβάζεται, άλλ’ ό τεχνίτης άναβιβάζεται, 
καί έπικρατεϊ ούτως είπεΐν σχετική τις άοιστο- 
στοκρατία παρά δημαγωγία.

Οί "Ελληνες άλλως τε ύπήρξαν άείποτε οί αύ
τοί. Ό Σωκράτης έβάδιζε γυμνόπους, άλλ’ δμως 
είχε φίλους τδν έκατομμυριοΰχον Κρίτωνα καί 
τον κομψότατου τοΰ καιρού εκείνου Άλκιβιάδην.

Ρέπουσιν δλίγον προς τήν άργίαν, άλλά καί 
τοιοΰτοί δύτες προοδεύουσιν. Αί ώραι τής συνο
μιλίας έπί τής πλατείας τοΰ Συντάγματος όση- 
μέραι έλατοΰνται. Αλλ’ δμως μία τών μεγάλων 
τέρψεων παρ’ αύτοΐς είνε ό βραδύς περίπατος, ή 
ζωηρά συνδιάλεξις καί ή καθ’ δμίλους άνάγνωσις 
τών έφημερίδων. Συναντώμενοι διαπυνθάνονται 
άμοιβαίως « Γί νέα;» Μονονού άκούει τις «Τέ- 
θνηκε Φίλιππος ;

Ό λόγος παρ’ αύτοΐς είνε ύπερτάτη άπόλαυ- 

σις. Πολλά όυσιάζουσιν ινα άκούσωσιν ένα δημη- 
γοροΰντα. Παρέστην άλλοτε είς σκηνήν άστείαν. 
Τρεις γραμματοκομισταί έκπροσωποΰντες τούς 
συναδέλφους των, παρουσιάσθησαν ένώπιον βου- 
λευτοΰ τά μάλιστα ίσχύοντος· έπείσθησαν δέ δτι 
ή αϊ'τησίς των θά έκτελεσθή, διότι ό βουλευτής 
τοϊς ύπεσ^έθη ώρισμένως τήν συνδρομήν του. Εν 
τούτοις οέν ηύχαριστήθησαν είς τήν σιωπηράν 
αύτήν τοΰ βουλευτοΰ ύπόσχεσιν, καί έκαστος έξ 
αύτών άπήγγειλε καί μίαν δημηγορίαν. Τδ κακόν 
παράδειγμα δίδει ή βουλή αύτή. Απδ τάς ατέρ- 
μονας έν αύτή συζητήσεις δέν παράγεται πάν
τοτε φως, καί ώς έπί τδ πλεΐστον «οί πολλοί λό
γοι έξουοετεροΰσι τό λογικόν».

Παράδοξον φαινόμενου! δ Έλλην εξεταζόμενος 
άτομικώς, κέκτηται νοΰν ορθόν καί θετικόν· διευ
θύνει καλώς τά συμφέροντά του καί τάς έμπορι- 
κάς του έπιχειρήσεις, άλλ είς τάς κοινάς ύποθε- 
σεις άπόλλυσι τάς καλάς του αύτάς ιδιότητας 
λεπτής καί όρθής κρίσεως, ιδίως δέ έν τή πολι
τική άποβαίνει τδ θΰμα τής ρητορικής λάμψεως. 
Τδ κράτος αύτής έπισκιάζει τήν φυσικήν διαύ
γειαν τής διανοίας του καί παρασύρεται άπδ χι- 
ααίοας καί άπδ τήν έθνικήν του ματαιότητα καί 
κενοδοξίαν, αΐτινες ένίοτε έχουσιν δλεθρίας συνέ
πειας, τοϋτο έγένετο κατά το 189 7, οπότε παι- 
ζων επιμόνως μέ τδν πόλεμον, ήναγκασθη έπί τέ
λους νάπολεμήση χωρίς πραγματικώς νά τδ θέλη.

Θόρυβος καί άπειθαρχία, οί’ησις και απερισκε
ψία, έτέρωθεν κοινωνικότης, οξύνοιά, αισιοδοξία 
καί αισθητικόν έναρμόνιον .... άρκούμεθα μέχρις 
αύτοΰ, διότι θά ύποθέση τις ότι άπεικονίζομεν 
τούς άρχαίους Αθηναίους.

ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΜΠΕΡΛ

■   —·----------

1 MOTHS STEMS

'Ο διάσημος μαθηματικός μας κ. Κ. Στέφανος, 
οστις ώς γνωστόν άνέλαβε νά διευθύνη το άνωτατον 
ήμών έκπαιδευτήριον, ώς πρύτανις, έγεννήθη εν Κεα 
τήν 11 Μαΐου τού 1857 έπεράτωσε τάς γυμνασιακής 
σπουδάς του εις το γυμνάσιου Συρου κατά τό 1872, 
έλθών δε μετέπειτα εις ’Αθήνας άηγορεύθη παμψηφει 
έν έτει 1878 διδάκτωρ τής φιλοσοφίας μέ τόν βαθ- 
αόν άριστα, μεθ’ο μετέβη εις ΙΙαρισιους προς συμ- 
πλήρωσιν τών μαθηματικών αυτού σπουδών εις την 
εκεί σχολήν τών επιστημών. Άπο τής στιγμής ταυ- 
της άρχεται τό στάδιον τού μεγάλου μας μαθηματι - 
κού, έκεϊ εσχεν ώς καθηγητάς τούς όιασημοτερους 
γάλλους έπιστήμονας έν οϊς οι κ. κ. Hermite, 
Bonnet, Briot, Darboux, Jordan κ.τ.λ. Ή επί

μονος καί συνεχής αυτού εργασία αμέσως τον έθεσαν 
είς τήν τάξιν τών σοφών τού κόσμου και άνεδειξαν 

αυτόν βαθύν γνώστην τής Μαθηματικής άναλύσεως 
καί άνθρωπον μοναδικής καί έκπληττούσης επινοητι

κής δυνάμεως.

'Ο κ. Κ. Στέφανος δεν είναι μόνον μαθηματικός 
ξηοών έξισώσεων καί θεωριών, άλλά είναι και καλλι
τέχνης, όσοι παρηκολούθησαν καί έμελέτησαν τάς 
έργασίας του δαιμόνιου μας μαθηματικού διακρίνουσι 
άαέσως είς ταύτας συμμετρίαν συλλογισμών και εξι

σώσεων.
Οί μαθηταί αυτού δέν λησμονούσι βεβαίως ότι 

πλειστάκις έξισιόσεις λανθασμένα', έξηλέγχοντο ύπό 
τού καθηγητού έκ τής μή συμ.μετρικής αύτών μορφής, 

καί μόνον.
Έκεΐνο έπίσης τό όποιον χαρακτηρίζει αύτόν είναι, 

ή όξυτάτη καί λεπτή μαθηματική όρασις καί άντί- 
ληψις. Ό κ. Στέφανος θά σας άπήντα άμέσως έάν 
μία πρότασις είναι άληθής ή όχι άνευ ούδεμιας προ- 

τίρας διερευνήσεως περί τής άληθείας της.
Βεβαίως δέν εχομεν τήν άπαίτησιν νά παρουσιάσω- 

αεν είς τούς άναγνώστας τής «Έπιθεωρήσεως» όλην 
τήν πρωτότυπον έργασίαν τού μεγάλου μας άνδρός, 
καθ’ δσον θά έπρεπε έπί σειράν μηνών νά έγράφομεν, 
άλλά ξηρώς μόνον θά άναφέρωμεν μερικάς έκ τών 
πολλών αυτού ποωτοτύπων έργασιών τών δημοσιευ- 
θεισών έν διαφόροις έπιστημονικοΐς περιοδικούς.

Κατά τό έτος 1885 ό κ. Κ. Στέφανος άνηγορεύθη 
διδάκτωρ της έν Παρισίοις σχολής τών έπιστη- 
αών.αέ τόν βαθμόν άριστα, έπανελθών δ’ είς Ελλάδα 
προύτάθη παμψηφεί ύπό τής Φιλοσοφιζ.ής Σχολής τού 
Εθνικού Πανεπιστημίου καθηγητής καί διωρίσθη επί- 
τιαος τοιούτοε, διετέλεσε δέ έκτακτος έπί 7 έτη 
οπότε ποοήχθη είς τακτικόν καθηγητήν τόν ’Ιούνιον 
τού 1890. Καί τό 1891 διωρίσθη καθηγητής έν τή 
σχολή τών πολιτικών μηχανικών οπού καί διατελεϊ 

έκτοτε τοιοΰτος.

ΙΙρωτότνπα έργα κ. Κ. Στεφάνου

1) . Πεοί τίνος άξιοσημειώτου ιδιότητας τών άσσυμ- 
μέτρων αριθμών. (Bulletin de la Societe Mathe · 
matique de France 1879).

2) Περί τών δεσμικών συστημάτων τριών τετραέ
δρων. (Bulletin des Sciences Mathematiques et 
Astronomiques 1879). Περί τού αύτού ζητήματος 
άφορμήν λαβόντες έκ τής διατριβής τού κ. Κ. Στέφα
νου είργάσθησαν κατόπιν πολλοί μαθηματικοί τής 
Εύρώπης Reye, Schoter κλπ.

3) Πεοί συστηιιάτων τινών έπιφανειών τού δευτέρου 
βαθαού ών τά δύο συστήματα εύθειών άνήκουσι εις

4.
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δύο πρωτοβάθμια συμπλέγματα. (Comptes Rendus 
au congres de 1’association Francaise pour ΓΑ- 

vancement des Sciences tenu a Reined}.
4) Έπί τής θεωρίας τών συζυγών COnnexes.(Bul

letin des Sciences Mathem et Astron. 1880).
5) . Περί τινων διευθύνσεων διατερινουσών τών αλγε

βρικών καμπύλων άντιστοιχουσών είς τάς διευθύνσεις 
τών αξόνων τών δευτεροβαθμίων καμπύλων. (Bulletin 
de la Societe Mathematiques de France 1880).

6) . Περί τής γεωμετρίας τών σφαιρών. (Comptes- 

Rendus de Γ Academie de Sciences 1881).
7) . Περί τίνος αξιοσημείωτου περιπλέγματος con

figuration δεκαπέντε κύκλων έν τώ χώρω. (Αυτόθι 
1881).

8) . Περί τίνος περιπλέγματος δεκαπέντε κύκλων κα[ 
περί τών πρωτοβαθμίων πλεγμάτων κύκλων έν τώ 
γώρφ. (Αυτόθι 1881).

9) . Περί τών δεσμών δυαδικών μορφών έχουσών την 
αύτην ίακωβιανήν. (Αυτόθι 1881).

10) . ’Ιδιότητες τριών ίσων σχημάτων κειμένων έπί 
τοϋ αύτοϋ έπιπέδου. (Bulletin de la Sl* Philoma- 
thique de Paris 1881).

11) .Περί τής σχέσεως τής υφιστάμενης μεταξύ τοϋ 
προβλήματος τής σφαιρικής τριγωνομετρίας καί τής 
θεωρίας τοϋ συστήματος τριών δυαδικών δευτεροβαθ
μίων μορφών. (Bulletin de la Ste Math, de France 
1882).

12) . Μετρικαί κινητικά! ιδιότητες κατηγορίας τί
νος συζυγών τετρακορύφων. |Comptes Rendus de 
Seances de Γ Academie des Sciences 1882).

16) .'Υπόμνημα περί τών δεσμών δυαδικών μορφών 
τών έχουσών τήν αύτήν ίακωβιανήν. (Receuil des 
Memoirs de Savants Etrangers 1883).

17) .Περί γεωμετρικού ορισμού τών φανταστικών ση
μείων. (Bul. des Sciences Mathematiques et 
Astranomiques 1883).

18) .Περί τίνος παραστάσεως τών δυαδικών όμογρα- 
φικών διά σημείων τοϋ χώρού μετ’ έφαρμογής εις τήν 
σπουδήν τών σφαιρικών περιστροφών.(Mathematische 

Annalen. 1883),
1 9). Περί τής θεωρίας τών τετρακτύων τοϋ Hamil- 

ίοη.(Αύτόθι).
20) . Περί τίνος προβλήματος τής θεωρίας τής απα

λοιφής. (Comptes Rendus des Seances de Γ Aca
demie des Sciences 1883).

21) . Περί τής όλοκληρώσεως ρητής δμογενοϋς συναρ- 
τήσεως. (αύτόθι 1883).
22) .Περί τής άναλύσεως είς απλζ κλάσματα ρητής 

συναρτήσεως. (Bulletin des Sciences Mathem. et 
Astron. 1884.)
23) . Περί τίνος άξιοσημειώτου συστήματος εξ θέσεων 

έπιπέδου σχήματος έπ! ένός έπιπέδου. (Comptes

Rendus du congres de konen 1883).
24) . Περί τής θεωρίας τών δυαδικών μορφών καί 

περί τής απαλοιφής, τό παρόν είναι ή έπί διδακτορία 
εναίσιμος διατριβή είς τήν έν Παρισίοις σχολήν τών 
επιστημών.
25) . Περί τών έκ πλειόνων συμβολικών μονάδων συν

τεθειμένων μιγάδων αριθμών. (Έδημοσιεύθη έν τώ 
τεύχει τώ πανηγυρικά έπί τή πεντηκονταετηρίδι τοϋ 
’Εθνικού Πανεπιστημίου 1888).
26) . Περί τοϋ μέσου ηλιακού χρόνου. (Bull, de la 

Societe Math, de France 1897).
27) . Περί τών άλληλουχικών συστημάτων συμβολι

κών αριθμών. (Διεθνές μαθηματικόν συνέδριου Ζυρίχης 
1898.
28) . Περί τίνος τρόπου συνθέσεως τών όριζουσών 

καί τών διγραμμικών μορφών.(Giornale di Battaglini 
napoli 1899).
29) . Περί τίνος έπεκτάσεως τοϋ ύπολογισμοϋ τών 

γραμμικών άντικαταστάσεων. (Journal des Math, 
pures et appliquees 1900).
30) . Περί τών σχέσεων μεταξύ τής προβολικής γεω

μετρίας καί τής μηχανικής. (British Association 
Report 1901).

31) . Παρατηρήσεις περί τής θεωρίας τών κεντρικών 
δυνάμεων.

32) . Περί τών δυνάμεων τών παραγουσών δευτεροβαθ
μίους τροχιάς

Τό πρόβλημα τούτο προύτάθη ύπό τού Bretrand 
έν τοΐς πρακτικοί; τής ’Ακαδημίας τών Παρισίων έν 
έτει 1877, ό Bertrand έτόνισεν ότι ή διά τού λογι
σμού λύσις τού ζητήματος ητο δυσχερεστάτη, προσε- 
πάθησε δέ νά απλοποίηση τό ζήτημα νεωμετρικώς, ό 
κ. Κ. Στέφανος έλυσε τό αύτό ζήτημα διά τού λογι
σμού καί έν όλη αύτού τή γενικότητι δείξας ότι οί 
ισχυρισμοί τοϋ Bertrand δέν ήσαν άκριβεΐς.

'Η πλήρης περιγραφή τών πρωτοτύπων διατοιβών 
τού κ. Κ. Στεφάνου εινε άδύνατος έν έν! καί μόνω 
φυλλαδίω τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσέώς» ώς έκ 
τούτου περιοριζόμεθα είς τά ώς άνω μόνον.

Ούχ’ ήττον είργάσθη ό χαλύβδινος ουτος άνήρ καί 
δι’ έργα κοινωνικής καί εθνικής χρησιμότητος. ’Εγ

κλείει τοιοΰτον ενθουσιασμόν καί τοιαύτην ένεργητικό- 
τητα είς τά στήθη καί τοιαύτην οξύτητα άντιλή- 
ψεως ώστε δέν όκνεΐ νά άνάλάβη τά βάρη πρωτεργά
του, άν καί βεβαρυμένος ήδη άπό όγκον εργασιών, άρ- 
κεΐ τό έργον είς ο κέκληται νά έργασθή νά θεωρηθή 
άξιον τής προσοχής του καί τοϋ ένδιαφέροντός του.

Πάντες οί μετ’ αύτοϋ συνεργασθέντες μετά θαυμα
σμού όμολογοϋσι διά τό άκατάβλητον, τό άπροσποίη- 
τον, τό ειλικρινές τοϋ άνδρός, όστις μέ τό μειδίαμα 
είς τά χείλη, μέ τήν ιλαρότητα είς τό βλέμμα, μέ 
τήν εύφυίαν καί άβλαβή ειρωνείαν είς τό στόμα,άκούει, 
συζητει, καθοδηγεί, ένθουσια, ένθουσιάζει καί άκλό-

\ I 
Ν

νητος χωρεΐ πρός τον σκοπόν. 'Η Βιοτεχνική 'Εται
ρία τά Εσπερινά Μαθήματα διά τήν μόρφωσιν τεχνη
τών είναι έκ τών ολίγων έργων του διά τά όποια α
φιερώνει τάς στιγμάς του, τάς σκέψεις του, τήν άκα
τάβλητον δραστηριότητά του. Έκν ήθελέ τις νά 
περιγράψη τον άνδρα συγκινούμενον, παθαινόμενον, 
χαίροντα, ένθουσιαζόμενον, άνυπομονοϋντα έν τή δρά
σει θά έχρειάζετο ειδική μελέτη άρίστου ψυχολόγου 

διά νά καταστή δυνατόν νά περιγραφή άρτια ή με
γάλη μορφή, ψυχή, καί καρδία τοϋ νέου Πρυτάνεως 

Κυπαρίσσου Στεφάνου.
'Ημείς ασθενή παρέχομεν εικόνα τού άνδρός βέ

βαιοι όντες άλλως τε ότι ό Ελληνισμός ολόκληρος 
δέν άγνοεΐ τήν άξίαν του, τήν ύπεροχήν του, καί ότι 
τόν περιβάλλει μετά τοϋ σεβασμού εκείνου όστις ώς 
έλαχίστη έκδήλωσις αποδίδεται είς κάθε κορυφήν τού 

’Έθνους, τής Κοινωνίας καί τής ’Επιστήμης.

IST. Κ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΧΙΚΤΤ TOY XHNOX

ΙΟΥΝΙΟΣ

Ή ζωή τού ’Ιουνίου δύναται νά συνοψισθή είς 
τήν λέξιν μετα^ίίνθ^ιιύις, δλαι αί ήμέραι καί 
δλαι αί νύκτες, καί δλαι αί πρωίαι και έσπέραι, 
καί αί μεσημβρινοί ώραι καί αί ώραι τοϋ μεσονυ
κτίου, δλαι, διήρχοντο μέ τήν αγωνίαν τής μεταρ- 
ρυθμίσεως τοϋ υπουργείου ή τής αναβολής αύ
τής. Ούδέποτε βεβαίως, είς ούδέν κράτος ύπουρ- 
γική μεταρρύθμισις, έλαβε τόσας μεταβολάς, τό- 
σας φάσεις καί έσχε τοιοΰτον έκνευρισμόν. Διότι 
εκείνος ό όποιος Οά παρακολούθηση τήν κοινήν 
γνώμην τών ήμερων αύτών θ’ άντιληφθή ότι ή 
λαϊκή άδημονία είχε τελείως διεγερθή άπό τάς 
άναόολάς, τάς ύπεκφυγάς καί δλας αύτάς τάς άδυ- 
ναμίας αίτινες, έφαίνοντο ·δτι δέν άφινον τόν 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως νά λάβη τέλος μίαν 
οίανδήποτε άπόφασιν.

·’·

Είς τούς περισσοτέρους έπικρατεϊ ή γνώμη δτι 
μία άλλαγή Υπουργείου δέν εϊνε δυνατόν νά έπι
φέρη καλλιτέρας ημέρας διά τόν τόπον. Γνωρίζο- 
μεν δλοι καλά πλέον τά πρόσωπα καί τά πράγ
ματα. Δυστυχώς πρό πολλοΰ έχομεν συνηθίσει 
νά πιστεύωμεν ή μάλλον έχομεν βεβαιωθή δτι δλα 
τά άτομα εϊνε τά αύτά καί συνεπώς ή άλλαγή τών 
ονομάτων, καί όχι τών χαρακτήρων δέν δύναται νά 
έπιφέρη ούδεμίαν βελτίωσιν. Διά τοΰτο ύπήρξε 
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βεβαίως σφάλμα μέγα ή έπί τόσας ήμέρας έξάν- 
τλησις τής κοινωνίας μέ τάς διαφόρους άντιφα- 
τικάς ειδήσεις, μέ τάς ειδήσεις τής πρωίας τάς 
όποίας άνήρουν άλλαι τής έσπέρας διά νά δια- 
ψευθώσιν έπίσης καί αύται τήν έπαύριον. Καί 
έδέησε νά παρέλθη εϊς μήν τοιοΰτος, μήν άγωνίας 
καί έλπίδων διά νά καταλήξη είς τό αποτέλεσμα 
τής 2ΐ ’Ιουνίου, άποτέλεσμα τό όποιον έφερε καί 
πάλιν είς τά ύπουργικά έδώλια τα αύτά γνωστά 
άτομα καί ονόματα. Διότι δυστυχώς οί ήμίσεις έκ 
τοΰ νέου 'Υπουργικού Συμβουλίου προϋπήρξαν 
ύπουργοί, ώστε νά περιττεύη πάσα λέξις περί αύ
τών. Οί άλλοι τρεϊς, γνωστά πολιτικά πρόσωπα, 
καί συνεπώς γνωστά ονόματα, εϊνε έν τούτοις ά
τομα τά όποϊα πρώτην φοράν δοκιμάζονται καί 
ώς Ύπουργοί. Μεθ’ δλην δέ τήν δυσφορίαν, τήν . 
όποίαν τρέφει γενικώς ό ελληνικός λαός δι’ δλους 
τούς πολιτικούς μας, έν τούτοις οί κ. κ. Μπαλ- 
τατζής, Γούναρης καί ’Εμπειρικός, εϊνε άπό τά 
πρόσωπα έκεΤνα διά τά όποια δύναται νά άνα- 
τείλη κάποια έλπίς ρόδινη διά τό δύσελπι μέλλον. 
Ιδίως ό κ. Γούναρης εϊνε άτομον άπό τό όποιον 

πολλά δύναται νά έλπίζη τις, θά εϊνε δέ όντως 
μία άπώλεια έάν καί αύτός δέν προβάλη είς τάς 
σοβαράς αύτάς περιστάσεις μίαν χεϊρα στιβαράν, 
χεϊρα ικανήν νά βαστάση δλα τά βάρη τά όποϊα 
προσκομίζει ή θέσις ένός Υπουργού τών Οίκο- 
μικών

Δέν έπιχειροΰμεν τάς σκιαγραφίας τών Υπουρ
γών, έν τούτοις συνοψίζομεν ολίγα τινά δι' έκα
στον. Ό κ. Μπαλτατζής εύγενής καί άριστοκρά- 
της έκ καταγωγής εϊνε ένας άπό τούς πλέον μορφω
μένους έγκυκλοπαιδικώς Έλληνας καί κατέχει τό 
διπλωματικόν τακτ ώστε νά παρέχη πολλάς τάς έλ- 
πίδας διά τήν έπιτυχή δράσιν του ώς 'Υπουργού 
έπί τών Εξωτερικών. Ό κ. Γούναρης κοινοβου
λευτικός ρήτωρ πρώτης γραμμής, άριστος οικονο
μολόγος, θά προσπαθήση βεβαίως νά έπιφέρη τάς 
προσδοκωμένας καί ποθητάς βελτιώσεις είς τόν κυ
κεώνα τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών,ένώ ό κ. 
Έμπειρϊκος κάτοχος δλων σχεδόν τών άναγκαίων 
ναυτικών γνώσεων έλπίζεται,δτι θά δυνηθή νά τε- 
λεσφορήση ώς Υπουργός τών Ναυτικών.

Αύτήν τήν γνώμην έχει σχηματίση ή Ελλη
νική κοινωνία περί τών νέων Υπουργών. Είθε νά 
κατωρθώσουν ούτοι νά φανώσιν άντάξιοι, καί νά 
πραγματοποιήσουν δλας τάς δειλάς έλπίδας τάς 
όποίας είς στιγμάς παντοίων κινδύνων στηρίζει τό 
έθνος έπί τών νέων Υπουργών του.

Ψ
Ένώ δμως τό ζήτημα τής ’Υπουργικής μεταρ- 

ρυθμίσεως, έκράτει δλον τόν κόσμον είς νευρικήν
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των ακολουθούντο δέν έλλειψ
ύπερδιέγερσιν, πολλά άλλα γεγονότα τών ροϋν 

αν νά λάβουν χώραν 
κατά τόν μήνα τούτον. Καί πρώτα βεβαίως θά 
σημειωθή ή κατάθεσις τού Θεμελίου λίθου τού Ά
γιου Άνδρέου έν ΙΙάτραις, ύπ' αυτού τού Βααι- 
λέως. Ή Α. Μεγαλειότης παρέμεινεν είς Πά
τρας,-έπι τή εύκαιρία ταύτη-άρκετάς ήμέρας, καί 
δέν έλειψε νά έπισκεψθη καί νά έκφραση τήν Υ
ψηλήν του εύαρέσκειαν, είς όλα τά σχολεία, καί 
τά Νοσοκομεία, καί έργοστάσια τής πόλεως.

Άλλά καί τό Πανεπιστήμιόν μας καί αύτό συ- 
νεπλήρωσε μίαν έδραν του καί συνεπώς έν άπό 
τά κενά του. Είνε άληθές ότι τό ύπουργεΐον ύπέ- 
βαλε πολλαπλά έρωτήματα. Διά τήν Όρθοπαιδι- 
κήν, διά τήν Εμβρυολογίαν, διά τήν Μαιευτικήν. 
Οί κ. κ. Καθηγηταί όμως δέν άπήντησαν παρά 

είς τό έρώτημσ τής Μαιευτικής, καί έψήψισαν ώς 
συνάδελφόν των τόν υφηγητήν κ. Λούρον.

4·
Μέσα όμως είς αύτόν τόν καταναγκαστικόν 

ρούν τών γεγονότων τά όποια άνεψέραμεν ώς 
κάτι περισπούδαστον, καί ρόδινον καί εύελπι θά 
άναγγείλωμεν τήν συστασιν σοβαρός Έταιρίας 
πρός άνέγερσιν μεγάλων ξενοδοχείων εις Αθήνας. 
Ή Δύστασις μιας τοιαύτης Εταιρείας είνε μία 
μεγάλη πλουτοπαραγωγική ύπηρεσία διά τόν τό
πον μας. Ό κ. Στρέϊτ ύπήρξε ύποστηρικτής τής 
πρακτικής αύτής ιδέας, καί ή ύποστήριξίς του αύ
τή εΐνε μία ένδειξις πόσον γνωρίζει νά στηρίζη 
τάς εύγενεϊς προσπάθειας έκείνων οί όποιοι έν- 
τείνουν τάς δυνάμεις των εργαζόμενοι ύπέρ 
τής προόδου έν γένει.

Ψ
Αύτά εΐνε τά σπουδαιότερα γεγονότα τού μη

νός ’Ιουνίου. Τώρα βεβαίως ύπάρχουν καί άλλα, 
έπεισόδια σχεδόν, τά όποια ίσως δέν αξίζουν 
τόν κόπον ν’ άναγράψη τις. Ώς, έπί παρα- 
δείγματι, τό ράπισμα τό όποιον έδωκεν ό κ. Δή
μαρχος είς τόν κ. Τσόχαν, σύμβουλον αύτόν, ουτω 
καί ή έκλογή τής >3 'Ιουνίου έν Άθήναις ή όποια 
άνέδειξε έναν άκόμη Βουλευτήν. Καί όπως τό 
πρώτον ήτο ράπισμα ανευ ένοίας βεβαίως, α
φού κατέληξεν είς αμοιβαίας έπισκέψεις καί αμοι
βαίας έκψράσεις έκτιμήσεως καί αγάπης, καί έμ- 
πιστοσύνης, ούτω καί ή έκλογή ή διενεργηθεΐσα 
τήν προπαρελθούσαν Κυριακήν καί αύτή δέν έ
πρεπε νά σημειωθή ώς σοβαρόν γεγονός διότι ύ
πήρξε μία έκλογή άκοπος καί ήσυχος, έκλογή έν 
στενώ κύκλω οικογενειακών φίλων ένεργηθείσα 
άφού σχεδόν έψήψισαν οί ήμίσεις τών έν Αττική 
εκλογέων, Άλλως τς ό νέος βο^λςντής παλαιός 

τοιούτος, καί γνωστός διά τάς καλάς πολιτικός 
του ιδέας του, δέν προσθέτει τίποτε άλλο είς τδν 
κύκλον τών συναδέλφων του παρά τήν αυξησιν 
κατά μίαν μονάδα τού αριθμού αύτών.

Ε· Ζ·

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤοΙοΰτ&ς 6 τίτλος ένός τών σοβχριυτέρων έργων, τό ο
ποίον κατά τά τελευταία ετη ένομοθέτησεν ή Έλληνική 
Βουλή. Καί όντως ούδείς δύναται να φαντασθή δτι ύπό τόν 

μετριόφρονα αύτόν τίτλον 
των οπλιτών ύποκρύπτονται καί προσδο- 

τϊις Χωοοάυλακϋς κώνται αποτελέσματα τόσης 
μεγάλης σπουδαιότητος.

Ηύτυχήσαμεν δίς νά έπισκεφθωμεν τό ο—χολεϊον τών οπλι
τών» καί αίσΟανομεΟα αληθή ενθουσιασμόν ανακοινοΰντες 
άπό τών στηλών τής «Έλληνικής Έ.τι&εωρήσεως» τάς άρί- 
στας εντυπώσεις ας έκείθεν άπεκομίσαμεν. ’Εντυπώσεις ά
μέσως προσπιπτούσας είς την αντίληψιν, καί πολλην την 
αίσθησιν προξενούσα;, καί εντυπώσεις εμμέσους προκαλουμέ- 
νας έκ τής σκέψεως ήτις αύτομάτως είς τό πνεύμα τού επι
σκέπτου γεννάται καί αφόρα τό άπώτερον μέλλον καθ' ό οί 
καρποί θά είνε άφθονώτεροι, άποτελεσματικώτεροι καί περισ
σότερον αισθητοί καί άντιληπτοί.

Αύτάς μας τας έντυπώσεις θα μεταφέρωμεν ενταύθα καί 
είμεθα Βέβαιοι ότι πας αναγνώστης μας θά καταστή καί 
αύτός θαυμαστής τού εξόχου αυτού έργου.

Είς ύγιεινόν καί εύάερον μέρος τών Αθηνών, παρα τήν 
Κυψέλην είνε εγκατεστημένη «ή Σχολή τής Χωροη υλ' κής» 
Δια τήν έσο»τερικην αύτής λειτουργίαν αρκεί νά είπωμεν οτι 
δύναται αύτη να /ρησιμεύση ώς ύπόδεΐγ»χα είς τό τελειότε- 
ρον ιδιωτικόν εκπαιδευτήριο'/ οσον αφορά την καθαριότητα, 
τήν τάξιν, την εξοχον διαρρύθμίσιν τών πάντων, τα ύγίεινα 
μέτρα καί τήν πατρικήν όντως.τής Διοικήσεως μέριμναν. 
Οί θάλαμοι τοΰ ύπνου τών οπλιτών καί αί αίθουσα·, τών 
παραδόσεων, καθώς καί έκείναι δπου συσσιτούν ούτοί, καί 
καί τα εν αύταίς χρησιμοποιούμενα σκεύη διαθέτουσιν εις 
εκπληξιν τόν επισκέπτην δια την εν αύτοΐς επικρατούσαν 
τάξιν καί καί καθαριότητα.

'Αλλά διά τούτων δέν έληξαν αί εκπλήξεις και αί εύ/ά- 
ριστοι εντυπώσεις. Οί μαθηταί καταγίνονται είς τήν μόρφο»- 
σιν κήπου. Οί μαθηταί έχουσι τήν Βιβλιοθήκην των.Οί μα
θηταί εχουσίν τούς λονιήρας των. ’Έχουσι τό καθαρώτατον 
πρόχειρον νοσοκομείόν τιυν. Δια τούς μαθητας πάν οτι γί
νεται νέον εκεί δέον να στηρίζεται είς τούς αύστηρούς ύγιει- 
νούς κανόνας δια τόν άερισμόν,δια τήν άνεσιν, διά τό 3»ώς, 
δια την εύζωιαν των.

Οί έπί τρίμηνον διδασκόμενοι -χωροφύλακες καί ύπαξιωμα- 
τικοί άνέρχοντες είς 90 καί διαιρούνται είς τρείς τάξεις' Τών 
ενωματαρχών, ύπενωματαρχών καί οπλιτών.

Ό ύπομοίραρχος κ. Σπανίδης παοαδίδει Ποινικόν νόμον 
καί Ποινικήν δικονομίαν. Ό ύπομοίραρχος Κος Ποταρόπου- 
λος Στρατ. ποινικήν νομοθεσίαν καί κανονισμόν χωροφυλακής. 
Ό ανθυπομοίραρχος Κος Σαράββας αστυνομικούς νόμους. Ό 
λοχαγός Κος Κονταράτος στρατιωτικήν έν γένει έκπαίδευ- 
σιν. Υγιεινήν ό ύπίατρος Κος Μεταξάς, καί ό Διοικητής 
μοίραρχος Κος Τρουπακης αστυνομικήν συμπεριφοράν.

Εις τοιούτο περιβάλλον γλυκύ,ήρεμον,οικογενειακόν, ούτως 
είπείν, απηλλαγμένον [ίαρβαοότητος, δέν είναι δυνατόν παοά 
να καλλιεργηθώσι καί να ^λαστήσωσιν όλα τά μεγάλα έκεινα 
καί ηθικά χαρίσματα τά οποία χαρακτηρίζουσι τά άστυνο- 
μικα όργανα, τών πεπολιτισμένων ’Εθνών.

Καθ' ημάς ή ηθικη σπουδαιότης τών άποτελεσμάτιον τής 
Σχολής αύτής είναι ανυπολόγιστος. Είσερχόμεθα είς την τά
ξιν τών οπλιτών συνοδεύομενοι ύπό τού Διοικητοΰ. κ. Τρου- 
πάκη τού ήρωος καί δημιουργού τής Σχολής αύτής, καί πα- 
οακολουθούμεν τήν διδασκαλίαν αύτού οστις νομίζει τις οτι 

κατορθώνει να μόρφωση 60 άλλους Τρουπάκηδες, γλυκείς, 
έύγενείς, αψοσίωμένους είς τό καθήκον των, γνωρίζοντας 
τας προς τους πολίτας ύποχρεώσείς καί έξασκοΰντας τά οι- 
καιώματά των άνευ τής τραχύτητος, τής άγριότητος, τής 
απανθρωπίας άλλουν έποχών καί άλλων άστυνομιών. Τούς 
ερωτάτε περί τών καθηκόντων των καί έκ τών άπαντήσεών 
των κατανοείτε τήν εύλάβείαν πρός τούς νόμους, τήν 
ευπειθεΐαν προς τους ανώτερους, τόν σεβασμόν πρός την 
κοινωνίαν, καί την συναίσθησίν τών πρός τούς πολίτας 
ύποχρεώσεών των. Αύτοί οί χρηστοί καί ακέραιοι τής 
σήμερον όπλίται τής χωροφυλακής θά καταστώσιν αΰ- 
plov οι χρηστοί καί νομοταγείς πολίται, τά ύγιά μέλη τής 
κοινωνίας, οί άνθρωποι τού καθήκοντος καί τής τάξεως. 
Αυτοί αφυπηρετούντες καί έπανερχόμενοι είς τας πατρίδας 
των είμεθα βέβαιοι δτι θά καταστώσι άριστα παραδείγματα 
εις τούς συγγενείς των, είς τούς φίλους των, είς τήν κοινω
νικήν τάξιν είς ήν άνήκουσιν. Έθισθέντες ήδη νά ύπακούω- 
σιν εις τους νόμους καί είς τούς ανώτερους των θα καταστώ
σιν ύποδείγματα σεβασμού καί θά χρησιμεύσουν είς πάσαν 
περίστασίν ώς οδηγοί καί ύποστηρικταί πάσης έννόμου έξου- 
σιας ενεργούσης κατα παντός τών πολιτών παραπτώματος 
απείθειας πρός τούς νόμους, καί έν γένει παντός εγκλήματος·

Ό Στρατός κατά κανόνα δέχεται αθώους καί άνιδέους 
χιυρικούς καί τούς επαναδίδη πλήρεις έλαττωμάτων καί 
πονηριών, ή χωροφυλακή άντιστρόφως θά δέχεται διεστραμ
μένους η καί διεφθαρμένους άκόμη χαρακτήρας καί θα τούς 
έπαναφέρη είς τήν κοινωνίαν άρτιους πολίτας συναισθανομέ- 
νους τας πρός τήν πολιτείαν ύποχρεώσεώς των, άλλά καί 
γνωρίζοντας τα δικαιώματα τοΰ πολίτου καί τοΰ Έλληνος

Ίδόύ λοιπόν ή μεγάλη αποστολή τοΰ Σχολείου τής χω
ροφυλακής. Θά σκορπίζη κατ’ έτος είς δλην τήν ’Ελλάδα ε
κατοντάδες ανθρώπων τοΰ καθήκοντος καί τής τάξεως οί ο
ποίοι άνευ αύτού, ώς έξουσία θά ήσαν θρασείς καί απάνθρω
ποι έκτελεσταί αύτής καί ώς πολίται βραδύτερον,ίσως στοι
χεία κακοποιό.

Έπί τή εύκαιρία ταύτη όφείλομεν να όμολογήσωμεν καί 
τά έξής. Νόμοι αριστοι κακώς έφαρμοζόμενοι ουδέποτε α- 
ποδίδουσι τά αναμενόμενα αποτελέσματα. Δια να επιτευχθώσι 
ταΰτα δέον να εύρεθώσι καί οί κατάλληλοι έφαρμοσταί. Αν 
δέ συμπέση, δπως έπί τού προκειμένου, ό έφαρμόζων τόν 
νόμον είναι καί ό δημιουργός αυτού, άλλά καί λάτρης αύτού, 
τότε προκύπτουν τά λαμπρά άποτελέσματα περί ών α/ε- 
φέραμεν ήδη.

Ό εύπαίδευτος Μοίραρχος κ. Τρουπακης είναι ό μετά 
πολλούς άγώνάς καί άοκνου έργασίας, άλλά καί κατα πολ
λών αντιδράσεων άντιταχθείς ό συντάξας τόν νέον περί αστυ
νομίας Νόμον έπί τή βάσει τών έν ισχύει συστημάτων εις δλα 
σχεδόν τά πεπολιτίσμένα Κράτη δι’ ένδελεχούς μελέτης τών 
σχετικών Νόμων.-Θέλομεν θίξη τήν μετριοφροσύνην αύτού εαν 
εκτενέστερο'/ ποοβώμεν είς άνάπτυξιν τών προσπαθειών αυτού 
πρός τέλειον καταρτισμόν τού άστυνομικού σώματος τού ο
ποίου τήν μόρφωσιν μετά στοργής παρακολουθεί μη φειοό- 
μενος ούδενός πρός τούτο κόπου. Θά ήτον παράλειψις επίσης 
νά μή άναφέραμεν εύφήμως ογΐ μόνον τών έν τή Σχολή 
διδασκόντων αξιωματικών άλλα καί δλων τών λοιπών φιλο- 
τίμως έργαζομένων έν τή άστυνομική ύπηρεσία μετά ζήλου 
καί αγάπης μεταξύ των ζηλευτής.

Ή άοκνος έργασία τών Διευθυντών καί αστυνόμων και ό 
πόθος τοΰ ν’ άναδειχθή τό σώμα τής χωροφυλακής ώς πρό
τυπον άστυνομικής έπιτυχίας έξασφαλίζει την εύτυχή λύσιν 
τού ζητήματος τής δημοσίας άσφαλείας καί τάξεως.

Καί δμως τής Σχολής ταύτης καί την ύπαρξιν άτυχώς 
ολίγοι γνωρίζουσιν καί δή έκ τών έπισήμων, είς ένα τών ό
ποιων μετεδώσαμεν τάς εντυπώσεις καί ελπίοας ας απεκο- 
μίσαμεν έκ τής έπισκέψεως αύτής, καί ουτος μετ’ απορίας 
αλλά καί μετ’ εύχαριστήσεως καί χ^ιρας επληροφορήθη, το 
πρώτον, τήν σύστασιν καί λειτουργίαν τοιαύτης Σχολής προς 
τελείαν μόρφωσιν άστυνομικών όργανιον !

Μεθ’ δλα ταύτα οί ανώτεροι τού Κράτους άρχοντες οί εν 
τή πολιτική έξέχοντες καί έν τή κοινωνίοι άκόμη, όφεί- 
λουσι κατά καθήκον νά έπισκεφθώσιν τήν Σχολήν τής χω
ροφυλακής δεικνύοντες ένδιαφέρον θερμόν ύπέρ τής προόδου 
της, ένθαρρύνοντες, προτρέποντες, καί ύποβοηθούντες τους 
άόκνως ύπέρ αύτής έργαζομένους, ΐνα μή δ ζήλος αυτών ψυ- 
χρανθή ένεκα τόσων άλλων έλλείψεων και αντιδράσεων γνω

στών εις τους αρμοδίους. Συνοψίζοντες τάς λαμπρός έντυπώ- 
σεις ήμών έκφράζομεν τά θερμά συγχαρητήριά μας είς άπαν
τας συλλήβδην τούς βαθμοφόρους τόσον τής Σχολής δσον καί 
ολοκλήρου τού ’Αστυνομικού Σώματος. Κ.

Αισθανό’αεθα τήν ανάγκην άπο τής στήλης ταύ
της νά χαράςωαεν ολίγας λέξεις διά τήν ταυτόχρονον 
έ[χφάνισιν τών δύο εμπορικών περιοδικών άτινα εΐδον 

τό φώς, τό [χέν είς ΙΙειραι*

Τά δνο εμπορικά τό δέ εις Νέαν Ύόρκην. Ό 
Περιοδικά Πειραιεύς τό (χεγαλείτερον 

εμπορικόν κέντρον τής Ελ
λάδος είχεν άπόλυτον άνάγκην φωτός πνευματικού 
διά νά βαοίση άσφαλέστερον, συστηματικώτερον, έπι- 
στημονικώτερον είς τήν οδόν τής ακμής καί τής 
προόδου, ή δέ Νέα 'Γόρκη κέντρον έπίσης εύρυτάτου 
μέλλοντος διά τό έξαγωγικόν έμπόριον τής Ελλάδος 
είς τάς άχανεΐς ’Αμερικανικός άγοράς, ειχεν έπίσης 
άνάγκην ένός ειδικού οργάνου φωτίζοντος, διδάσκοντος, 
καθοδηγούντος καί χρησιμεύοντας ώς συνδετικός δεσ
μός μεταξύ τού έμπορικού κόσμου τής Ελλάδος καί 

’Ανατολής καί τού ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού 
κολοσσού τής ’Αμερικής. Καί ιδού ώς έκ συνθήματος 
καί έκείθεν καί ενταύθα προβάλλουσιν ευοίωνα καί 
φωτεινά σημεία ή «’Εμπορική Έπιθεώρησιςο τής 
Νέας *Υόρκης καί τό «Έμπόριον» τού Πειραιώς 
έυ,πνέοντα τήν πεποίθησιν είς τό μέλλον τού εμπορίου 
τής Ελλάδος καί άποδεικνύοντα ότι τό ’Ελληνικόν 

πνεύμα, προσομοιάζει τό ύπό τήν τέφραν άκοίμητον 
καί ασβεστον πύρ, όπερ έν ω φαίνεται σβεσθέν καί 
έκλιπόν, τουναντίον ύποβόσκει άκμαΐον καί ζωηρόν 
έκπέμπον σπινθήρας, άκμής, ζωής καί προόδου.

Τούς σπινθήρας αύτούς μάς τούς παρέχουν σήμερον 
οί φιλοπρόοδοι δσον καί φιλοπάτριδες αδελφοί Ψακή 
έν Νέα Ύόρκη καί ό πολύς έπιστημονικής αξίας και 
ζήλου Διευθυντής τής Εμπορικής Σχολής Πειραιώς 
κ. Παναγιωτόπουλος. Συγχαιρόμεθα καί εύχόμεθα 
άπό καρδίας τήν πρόοδον καί τήν έπιτυχίαν είς τά 
πολλής άξίας καί σπουδαιότητος ειδικά αύτά όργανα 
τού εμπορίου τής Ελλάδος.

Τό Παρθεναγωγείον τής κ. ’Ασπασίας Σκορδέλη 

εΐχε τόν μήνα αύτόν, — δπως άλλως τε δλα τά σχο
λεία—τάς εξετάσεις του. Παρέστημεν είς τό μάθημα 

τής Νοσηλείας καί Ύγιει-

ΠαρΟεναγωγβϊον νής τής Η', τάξεως καί 
Σκορδέλη όμολογούμεν δτι άπεκομί

σαμεν τάς άρίστας τών εν
τυπώσεων. Έδίδαξε τό μάθημα αύτό ή Δνίς Κα- 
τσίγκρα ή ιατρός, καί δπως έδίδαξεν εύκρινώς καί 
μεθοδικώς, έκαμε καί τήν έξέτασιν τών μαθητριών 
της μέ μέθοδον καί εύκρίνειαν καί άπέδειξεν δτι κα-
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τέστησεν ολας εκείνα; τάς κορασίδας ίκανάς νά άντι- 
ληφθοΰν ένα κίνδυνον, νά προλάβουν μίαν νόσον ή νά 
σταματήσουν τό άρξάμενονν κακόν. Διότι άπ; δλα 
τά μαθήματα της Γεωγραφίας καί τών μαθηματικών, 
καί τών συντακτικών καί της γεωμετρίας, το μά
θημα της ύγιεινης είνε διά την κόρην καί μέλλουσαν 
μ.ητέρα, τό σπουδαιότερο'/, τό σοβαρότερον, τό άναγ- 
καιότερον. Διότι τό νά διδαχθή έκεΐ τίνι τρόπω νά 
άναθρίψη τό τέκνον της, πώς νά σταματηση μίαν 
αιμορραγίαν, πώς νά άνακουφίση ένα έγκαυμα η νά 
κάμη ένα πρόχειρον επίδεσμον, είνε τό μεγαλείτερον 
κέρδος το όποιον δύναται νά της δώση τό σχολεΐον, 
μαζη μέ τοϋ νού την άνάπτυξιν, καί τοϋ ήθους την 
μόρφωσιν.

Διά τούτο αί εντυπώσεις τάς οποίας άπεκομίσαμεν 
άπό τάς εξετάσεις αύτάς τοϋ σχολείου της κ. Σκορ- 
δέλη, ήσαν πολύ ενθουσιαστικά': καί πολύ ενθαρρυν
τικά: διά τό μέλλον όλων τών κορασίδων αί όποϊαι 
θά γίνουν αί μητέρες τής αϋριον. Άπό τής στήλης 
δέ αύτής συγχαιρόμεθα τήν κ. Σκορδέλη καί τήν 
Δίδα Κατσίγκρα καί τήν προτρέπομεν νά έμμείντ, 
πάντοτε είς την κατά τοϋ κορσέ σταυροφορίαν της,καί 
εάν μίαν ήμέραν καρποφορήσουν αί διδασκαλία: της, 
καί αί Έλληνίδες άποφασίσουν νά άποβάλλουν τήν 
τυρανίαν τοϋ κορσέ, καί ιδρύσουν τόν Σύλλγογον περί 
τοϋ οποίου τούς δμιλεΐ τόσον συχνά, νά ηνε βέβαια: 
ότι ή «Ελληνική Επιθεώρησες» θά στηρίξη μέ δλην 
τήν δύναμίν της τούς άγώνάς της, καί θά αίσθανθή ά
ληθή χαράν δταν τήν ίδή νά φθάση είς εύτυχές 
τέρμα.

❖
Τον ευγενή άγώνα τοϋ έκ τών τιμώντων τήν «Ελ

ληνικήν Έπιθεώρησιν» εύγενοϋς συνεργάτου μ.ας ύπέρ 
τοϋ θεσμού τής Αστυνομίας μας, μετά χαράς παρα

τηρούμε'/ δτι ή κοινω-
ΊΙ ’Αστυνομία μας· νία δέν άφίνει άπαρα- 

τήρητον, ούδέ παρέρ
χεται προ αύτοΰ άδιάφορος. Ό κ. Καμπάς φρονών ότι 
ή βελτίωσις τών καθ ’ ήμάς μοιραίως θά έπέλθη διά 
τής άνυψώσεως τής Δικαιοσύνης και τής Δημοσίας τά- 
ξεως μετά ζήλου εύγενοϋς καί μετ ’ άφοσιώσεως ούχί 
σπανίως άπαντωμένης άνέλαβε τήν μελέτην παντός ά- 
φορώντος καί θίγοντος τήν άστυνομίαν τοϋ τόπου. Εύ- 
τυχεΐς λογιζόμεθα μεταφέροντες άπό τής θέσεως ταύ
της περικοπάς τινας έπιστολών εύϋπολήπτων καί έγκρι
των πολιτών εύαρεστηθέντων νά μεταδώσωσι ήμΐν τάς 
έκ τής άναγνώσεως τών σχετικών άρθρων έντυπώσεις 
των. «.Σας συγχαίρω έγκαρδίως διά την έντή 'Ελλη
νική ’Επιθεωρήσει» δημοσιευομένην μελέτην τοΰ κ. 
Καμπά περί τής Αστυνομίας διότι είνε είς άκρον 
περισπούδαστος καί θαυμαστή.'» Έτερος δέ Κύριος 
γράφει ήμΐν : «Τά παρά τοΰ κ. Καμπα διά τής Έπιθ. 

δημοσιευόμενα είναι σοβαρά καί προδίδουσι τόν ά- 
κριβή άνατόμον καί μελετητήν ενός νέου θεσμού οίος 
είναι ό τής Χωροφυλακής. Γνώμαι τοιαΰται πρέπει νά 
νπολογίζωνται παρ’ όλων τών πολιτευόμενων οίτινες 
δυστυχώς δεν ασχολούνται καί τόσον είς τήν ερευνάν 
τοιούτων ζητημάτων. Προσεγγίζει διετία άπό τής 
έφαρμογής τοΰ νέου άστυνομικοϋ καθεστώτος καί μο 
λονότι to σώμα ένόσει, ήδη έξυγειάνθη μεθ' όλας τάς 
απαραιτήτους έκ τής κληρονομικότητας διαμαρτίας». 
"Ετερος δέ δ Κύριος γράφων ήμΐν επιλέγει : Η πρα- 
κτικότης τών θεμάτωνάτινα τόσον γλαφυρώς πραγμα
τεύεται ό κ. Καμπάς άποδεικνύει τό ευχάριστον γεγο
νός τό υπό πολλών διαπιστούμενον, οτι οί άνδρες οί 
χρήσιμοι τή πατρίδι δέν ενρίσκονται καί τους έξ έπαγ- 
γέλματος πολιτικούς, άλλ’ είς εκείνους οίτινες ύπό 
εύγενών αίσθηαάτων έλαυνόμενοι έργάζονται νά θέ- 
σωσιν ένα λίθον εις τό οικοδόμημα τοΰ μέλλοντος. 
Δι ημάς δέ, είς έργάτης άξιος πολλοϋ σεβασμού καί 
τής κοινής έκτιμήσεως είνε ό κ. Καμπάς οστις διά τοϋ 
περισπούδαστου υμών οργάνου θέτει ογκολίθους 
πρός ΰποστήριξιν τοΰ σπυυδαιοτέρου καί χρησιμωτέ- 
ρου έργου οίον είναι, ό χρηστός ελπίδας έμπνέων, νέος 
αστυνομικός θεσμός».

❖

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

’Ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν προξενεί είς ήμάς ή καθ’ 
εβδομάδα άφιξις τοϋ φακέλλου τοϋ περιέχοντος τά 
τελευταία φύλλα τής « Άτλαντίδος». Έν αύτοΐς έν- 

τουφώιεεν παοακολου- 
Ό έρανος τών έν Άμε- θοϋντες τούς παλμούς, 

ρική Ελλήνων τά όνειρα, τάς ελπί
δας καί τον ενθου

σιασμόν τών άπανταχοϋ τής ’Αμερικής διεσκορπισμέ- 
νων πατριωτών μας οίτινες έπί τή εύκαιρία τής άπο- 
στολής τοϋ όβολοϋ των πρός συλλογήν τοϋ άναγκαίου 
ποσού διά τήν κατασκευήν ενός πολεμικού σκάφους 
δωρηθησομένου τή Έλλάδι, εύρίσκουσι τήν εύκαιρίαν 
νά έκδηλώσωσι πάν δτι ώραΐον, ύψηλόν, εύγενές καί 
πατριωτικόν κατέχει τά στήθη των διά τό πολυφί- 
λητον όνομα τής πατρίδος.Καί άλλοτε έγράψαμεν καί 
ήδη έπαναλαμ-βάνομεν ότι ή Ελληνική ψυχή περι
κλείει έν αύτή άκοίμητον τό πϋρ τοϋ πατριωτισμ.ού 
καί νομίζει τις δτι επιζητεί τήν εύκαιρίαν διά νά τό 
έκδηλώνη δι ’ έργων έπιβεβαιούντων τήν άλήθειαν 
ταύτην. 'Ο έρανος μέχρι τής 3)16 ’Ιουνίου έφθασεν 
είς δολλάρια 10,518. Καθ’ έκάστην δέ φθάνωσιν είς 
τά γραφεία τής «Άτλαντίδος» έπιστολαί πλήρεις 
άπο έκφράσεις λατρείας καί άφοσιιόσεως διά το γλυκύ 
τής Έλλάδος όνομα, συνοδευόμεναι ύπό έπιταγών έκ- 
προσωπουσών καί τού πλουσίου τόν οβολόν καί τού 
πένητος τό ύστέρημα.

φώνου άσματος καί αί διάφοροι σχολά! τών μουσουρ
γών τών Κάτω Χωρών.

’Επακολουθεί κατόπιν ή άνάπτυξις τής μουσικής 
έν Ιταλία, Γαλλία καί ‘Αγγλία καί έξετάζεται ή σχολή 
τοϋ Παλεστρίνα, αί άρχαί τής νεωτέρας μουσικής έν 
’Ιταλία καί ή άνάπτυξς τής ωδικής τέχνης καί τής 
οργανικής μουσικής έν αύτώ. Κατόπιν τό μεταγενέ
στερον ιταλικόν μελόδραμα μέχρι Γλούκ καί Μόζαρτ, 
ή άνάπτυξις τής μουσικής έν Γαλλία μέχρι τής έμ- 
φανίσεως τοϋ Γλούκ καί έν Αγγλία μέχρι τοϋ 
Χαΐνδελ.

’Επακολουθεί ή άνάπτυξις τής Γερμανικής μουσι
κής. Άρχεται άπό την εκκλησιαστικήν μουσικήν τών 
διαμαρτυρομένων καί φθάνει μέχρι τοϋ Χαύδν, τού 
Μόζαρτ καί Μπεετχόβεν. Έπισκοπεΐται κατόπιν ή 
άνάπτυξις τής μουσικής άπό τοΰ θανάτου τοΰ Μπέετ- 
χοβεν μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων. Καταλήγει δέ 
είς τό κλασικόν μελόδραμα, είς τόν Ρωσίνην καί τό 
νέον ιταλικόν μελόδραμα, τό ρωμαντικόν μελόδραμα, 
τό μέγα ιστορικόν μελόδραμα, τό μουσικόν δράιια τοϋ 
Βάγνερ καί είς τό Γερμανικόν έν γένει άσμα.

Τοιοϋτον έν ώχρα σκιαγραφία τό κλασικόν αύτό 
έργον οπερ ή φιλοπονία τοϋ κ. Μάλτου κατέστησε 
κοινόν κτήμα είς πάντα φίλον τής μουσικής κα! τής 
ιστορίας αύτής.Έλληνα.

*

Είς ίδιον τεύχος έκ 43 σελίδων έξέδοτο ό κ. Ε.
Λιβαδάς Δ. *1'. Σελίδα τής 'Ιιϊτορίας τής 
Κέρκυρας ήτοι ή Κέρκυρα κατά τον Πελοποννη- 
σιακόν πόλεμον. Διασκευή καί -ίκασίαι έκ τής συγ
γραφής τοϋ Θουκυδίδου.

Έξεδόθη είς ίδιον τεύχος έξ 100 περίπου σελίδων 
ύπό τής Ζωολογικής 'Επιτροπής ’ΈκΟείίις τών 
πεπραγμένων άπο τοϋ έτους 1898- 
1»Ο».

Ή έκθεσις αυτή περιστρέφεται κυρίως είς τά άφο- 
ρώντα τό οικονομικόν μέοος τοϋ Ζωολογικού Κήπου. 
Έν όλίγοις δέ περιγράφεται καί τό ιστορικόν τής 

ίδρύσεως αυτού.
4·

’Εμπορική Έπιθεο>ρη<ίις τής ’Αμερι
κής. Μηνιαΐον περιοδικόν έκδιδόμενον ύπο τών εν 
Νέα Ί’όρκη Αδελφών Ί’ακή (104 Wall-St).

Περιεχόμενα τοϋ α' τεύχους : Πορεία καί σκοπος 
τής Έμ.πορικής Έπιθεωρήσεως.— Οικονομική κρίσις 
τού 1907 έν ταΐς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις.— Αντιπρό
σωπός τής Έλλ. Κυβερνήσεως έν ταΐς'Ηνωμέναις 11ο- 
λιτείαις.— Τό κτίριον Σίγγερ.— Αί Έλαΐαι.— Νό
μος περί άνοθεύτων τροφίμων καί ποτών. — Κορινθιακή

Νέος 'Ελληνομνήμων τριμηνιαΐον περιοδι
κόν σύγγραμμα ύπό τοϋ καθηγητοϋ τής 'Ιστορίας κ. 
Σ. Λάμπρου.

Έςεδόθη τό τεύχος τού Μαρτίου. Περιεχόμενα :
Έκφρασις τών ςυλοκονταριών τοϋ κραταιού καί άγιου 

ήμών αύθέντου τοϋ Βασιλέως.— Τρεις έπιστολαί τοϋ 
καρδιναλίου Βησσαρίωνος έν τή δημιόδει γλώσση.— '11 
έλληνικη ώς έπίση ος γλώσσα τών Σουλτάνων.— Τά 
πατριαρχικά Σιγίλλια καί άλλα έγγραφα τής Μονής 
Σκαφιδιας.— Κατάλογος τών κωδίκων τών έν Άθή
ναις βιβλιοθηκών πλήν τής ’Εθνικής (Α.'κώδικες τής 
Βιβλιοθήκης τής Βουλής)—Πέτρος Ίερεύς ό ί’ιβλιογρά- 
φος.— Ό Βασιλεύς Όθων έν Μοκίστη.— Καί άλλοι 
Πανάρετοι.— Διόρθωσις χωρίου τοϋ Χαλκοκονδύλη. 
— Τό όνομα τής Κ|πόλεως έν τοΐς όθωαανικοΐς νου.ί- 
σμασι.— Ή άλωσις τοϋ τείχους τοϋ Ισθμού ύπό τοϋ 
Μουράτ. — Ό Μεταφραστής τοϋ Mordtmann. — 
Ιίροσθήκη είς τά περί τής Ελληνικής ώς έπισήμου 
γλώσσης τών Σουλτάνων.—Ελληνικά ιστορήματα έν 
Ίταλικοΐς κώδηξι Νεαπόλεως. — Βιβλιοκρισία:. — Ει
κόνες έν τώ κειμένω.— Πίνακες παρένθετοι κτλ. Ό 
Ππίναξ τών περιεχομένων παρέχει άμυδράν ιδέαν τής 
σοβαρότητας καί τής πολλής άξίας τοϋ «Νέου Έλ
λη νομνήμονος».

♦
'Ιστορία τής Μουσικής. Η. A. Kostlin 

Έξελληνισθεΐσα έκ τής Ε' έκδόσεως ύπό Αναστα
σίου Ν. Μάλτου καθηγητοϋ έν Όδησσώ. Έκδοσις 
«Βιβλιοθήκης Μαρασλή». Τύποις Π. Δ. Σακελλα- 
ρίου έν Άθήναις.

’Ογκώδης τόμος καλλιτεχνικώς τυπωμένος καί ες 
ύπεροκτασίων σελίδων άποτελούμενος.

Έν τώ έξόχω αύτώ πονήματι οπερ πληροί κενόν 
μέγα έν τή έλληνική καλλιτεχνία έξετάζετκι κυρίως 
ή Μουσική τών ’Αρχαίων χρόνων έν γενει κα: ειδι- 
κώτερον ή Μουσική τών πέπολιτισμένων λαών τής 
’Ασίας καί ή Μουσική τών ‘Ελλήνων. Μετά τούτο 
έπισκοπεΐται ή έν τή ’Εσπερία έκκλησιαστική Μου
σική καί κατά μέν τήν πρώτην περίοδον γίνεται λα
γός περί τής 'Ομοφωνίας (άσμα μονόφωνον) καθ' 
ήν έξετάζεται τό λειτουργικόν μέλος, αι άρχαί καί ή 
άνάπτυξις τού έκκλησιαστικού μέλους, ή διακανονι- 
σις καί κωδικοποίησις καί ή έξάπλωσις τοϋ ρωμαϊκού 
έκκληστιακού μέλους, κατά δέ τήν δευτέραν περίο
δον έξετάζεται ή δημώδης μουσική, τά ίπποτικά ά
σματα καί τά ά.σαατα τών Φωνασκών. Κατόπιν επι- 
σκοπεΐται ή Πολυφωνία (τό παλύφωνον άσμα) κα: 
δή ή άνάπτυξις τής σημειογραφίας καί τής μουσικής 
γραμματικής, αί άρχαί καί ή άνάπτυξις τού πολυ-
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σταφίς. — Διάφοροι ξηροί καρποί. — Πυρηνέλαια. — 
Πάχη.

Ψ
Τό Έμπόριον μηνιαΐον περιοδικόν έκδιδόμενον 

ύπό τοϋ τοϋ κ. Παναγιωτοπούλου διευθυντοϋ της ’Εμ
πορικής Σχολής Πειραιώς. Περιεχόμενα τοϋ Α' τεύ
χους : Τό πρόγραμμα καί οί πρώτοι συνεργάται τοϋ 
Εμπορίου. — Ή θέσις της Ελλάδος έν τώ διεθνεΐ 
Έμπορίω.— Γεωργία, Βιομηχανία, Έμπόριον καί 
Ναυτιλία της ’Αγγλίας.— Ή πρόοδος τοϋ εμπορίου. 
— Τό Βιοτεχνικόν καί ’Εμπορικόν ’Επιμελητηρίου 
Πειραιώς.— Ό Πειραιεύς ελεύθερα ζώνη.— Γεώργιος 
Άβέρωφ.— Τό πανάρχαιον καί προϊστορικόν Έμπό
ριον. — Ή Εμπορική ’Εκπαίδευσες. — Λογιστική 
προσιτή τοΐς πασι.— Περί ’Εμπορικών Εταιριών.— 
’Ασκήσεις έπί τών ’Αγγλικών νομισμάτων. ’— Ή έν 
τώ ’Εμπορικό» Έπιμελητηρίω λειτουργούσα ’Εμπο
ρική Σχολή Πειραιώς.— Ή εμπορική αλληλογραφία. 
— Βιβλιοθήκη τής ’Εμπορικής Σχολής Πειραιώς.— 
Τό Έμπόριον τής Κρήτης.— Ειδήσεις.—■ Πληροφο
ρία'. κ.τ.λ. κ.<.λ.

Κυρία υπασπιστής. Άγων Περί Ύπάρξεως. ’Η Φού
στα.

Αυτός εινε ό ξηρός απολογισμός τών δοθέντων καθ' 
όλον τον ’Ιούνιον έργων. Ή Σαλώμη ή οποία έπαί- 
χθη εις τό Σύνταγμα είχε κινήσει πρό τής διδασκα
λίας της πολύ την προσοχήν τοϋ κοινού, διότι γνω
στού οντος ότι τό έργον συνεγράφη άπό τόν έκφυλον 
ποιητήν Όσκάρ Ούάϊλδ έπιστεύετο οτι θά ήτο προσ- 
βολή τής δημοσίας ήθικής ή άπό σκηνής διδασκαλία 
του. Τούτο ήνάγκασε τήν άστυνομίαν νά έπέμβη καί 
έπανειλημμένως τό χειρόγραφον έζητήθη άπό τήν διεύ- 
θυνσιν αύτής. Έν τούτοις ή διδασκαλία έπετράπη 
καί μέ όλην τήν δυνατήν έπιμέλειαν έδόθη τούτο 
εις τό θέατρον τής πλατείας τού Συντάγματος. Τήν 
διδασκαλίαν παρηκολούθησε κόσμος πολύς καί πολλάκις 
τής συγκινήσεως τό καλλιτεχνικόν ρίγος διέδραμε 
τους θεατάς μέ την άναπαράστασιν τών τραγικών 
σκηνών του. 'Η νοσηρά μεγαλοφυία τού 'Οσκάρ Ού
άϊλδ φαίνεται είς τό έργον αύτό θριαμβεύουσα.

ΑΧ
ΕΚΚΌ ΑΑΙΙΤΙΚ ΑΙ 
CYPHRES

,ών οποίων Α όάμο «ν« ναγκόομ.ος ’“** δ,ά ,i”’
μεγάλην ίκττνχίαν των, «1ς τάς μεγάλος ίκβίβετς τον Εξωτερικό».

-Α.ΙΖΟ TJk
ΑΑΛΗΛΛΟΓΡΑΦΙΑ

Οί Ελληνικοί θίασοι οί συγκροτηθέντες άπό τής 
πρώτης ήμέρας τής άνοίξεως διδάσκουν όριστικώς 
πλέον είς όλα τά θεοινά θέατρα τής πόλεως. Καί τά 
θέατρα αύτά δέν εινε ολίγα. Αφού διά νά τά άριθ- 
μήσετε χρειάζεται ίσως νά κοπιάσετε πολύ. Έκάστη 
γωνία δρόμου έχει εφέτος καί άπό έ'ν θέατρον, έκάστη 
πλατεία ομοίως, ώστε καί άν όλοι οι ’Αθηναίοι εθεα- 
τρίζοντο έκάστην έσπέραν ζήτημα είνε εάν θά ήδύ- 
ναντο νά ικανοποιήσουν όλους τούς έργαζομένους είς 
τούς θιάσους καί τούς προσδοκώντας έκ τής εργασίας 
αύτής, τήν πλήρωσιν τών άναγκών τής ζωής.

★

"Ηδη θά άναφέρωμεν χρονογραφικώς τά. θέατρα 
είς τά όποια έδόθησαν σειρά έργων μεταφρασμένων 
τινων πρωτοτύπων, χωρίς ούτε τά μέν ούτε τά δέ 
νά έχωσιν άξιώσεις μεγάλης έπιτυχίας άφοϋ ίσως ού- 
δέν έξ αύτών κατώρθωσε νά παρατείνη μίαν σειρά τριών 
παραστάσεων, τήν πρώτην ένδειξιν τής έπιτυχίας.

Ούτως είς τής Νεαπόλεως έπαίχθησαν έως τώρα, 
‘Ο ’Ιατρός των γυναικών. Τά γειτονικά Σπίτια. Ή 
’Αστυνομία. Ό Κολοκοτρώνης, και ό Παρισινός Γά
μος.

Είς τοϋ Συντάγματος. Τό τέλος τοϋ Κόσμου. Ή 
Σαλώμη.’Ο Τελωνοφύλαξ, ή ’Αρπαγή τών Σαβίνων 
καί ό Κινηματογράφος τού κ.Πολ.Δημήτρακοπούλου.

Είς τού Άρνιώτη. Ή Κυρα φροσύνη μέ όξύφωνον 
τόν κ. Μωραίτην. Ή Κάρμεν καί ή Γκέισα.

Είς τό Θέατρον Κυβέλης Γιά ν’ άγαπη&ή. Ό Σέρ- 
λοκ-Χώλμς. Είκοσι ήμέρας στό φρέσκο, καί ή Σε
λήνη τοϋ Μέλιτος.

Είς τήν Νέαν Σκηνήν. Ό Παράδεισος, Ό Κλέπτης 
τοϋ Μωρενστάΐν, τά Παναϋήναια, Ή Μαμά-Κωλυμ- 
πρί *0 Μπρισαντώ καί ό Χωροφύλαξ Θανάσης.

Είς τό Βαριετέ. Οί Φουρσαμπώ. Ή Μάγισσα. Ή

Κον Στ. Τερ. Τρίπολιν. Έλήφθη συνδρομή X. Μπαχ. 
Θερμάς εύχαριστίας. Κους Κους Γ. Καρ. Βερολϊνον. Δ. 
Πασχ. Καλάμας. G. Μ. Chrouss. London συνδρομαί έλήφ- 
θησαν. Μυρίας ευχαριστίας. Κον Α. Σπουρ. Σϋρον. Συν
δρομή Κας Κόλβοκ έλήφθη. Ευχαριστώ άπείρως. Κον Μαρ. 
Σιγ. Ζάκυνθον άν άναγνώσετε τήν αλληλογραφίαν τοΰ τεύ
χους τοΰ 'Ιουνίου θέλετε ΐδή δτι πάντα τά προηγούμενα 
τεύχη τής Έλλ. Έπιθ. έξηντλήθησαν έξ οΰ καί ή αδυ
ναμία ν’ ανταποκριθώμεν είς τήν παράκλησίν σας. Κον 
Άγγ. Κασ. Κ. Συνδρομή σας έλήφθη, Ευχαριστίας θερ
μάς. Τά άποσταλέντα ποιητικά πρωτόλειά σας δέν δημο
σιεύονται μέ τήν έπιφύλαξιν νά γίνη τούτο δΓ άλλα έν τω 
μέλλοντι δπότε παρέλθη ή έφηβος ήλικίας σας καί ή έπ’ 
αΰτοΰ κρίσις τοΰ κοινού δέν θά εχη άνάγκην έπιεικίας. 
Καν Πόπην. I. Κυρούση Σπάρτην. Θερμοτάτας εύχαρι- 
στίας. Συνδρομή σας έλήφθη.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αργά έλήφθησαν τά έξ Αίγύπτου άποστελλόμενα 
ήμΐν ύπο τού τακτικού άνταποκριτοϋ μας, ύπό τόν 
τίτλον Αιγυπτιακά γράμματα, έπομένως ταϋτα όη-
μοσιευθήσονται 
ή μελέτη τοϋ

ζό τεύχος τού Αύγούστου. Έπίσης 
Φραγκιά ύπό τόν τίτλον Έπι-ύπο τόν τίτλον ’Επι

στολαϊ ιδιοτρόπου καθώς καί άρθρον τοϋ κ. Ο. Ρουσ- 
σοπούλου ύπο τον τίτλον Κατηγοροϋμεν τόν σχολα
στικισμόν περιληφθήσονται είς τό αύτό τεύχος.

&
Άνεχώρησεν ό Δήμαρχος ’Αθηναίων μετά τών 

υιών του. Μετά την λήξιν τών έν Καρλσμπάτ λουτρών 
άτινα χάριν τής ύγείας του θέλει κάμνη έκεΐ θά 
έπανέλθη είς τήν πόλιν μας, εύχόμεθα δέ νά έπανα- 
κάμψη μέ τήν άποκατάστασιν τής ύγείας του πλήρη.

Τά νοαφάα τής < Έλλ. ΈκιβεωμόΟεως» butepmma νά t>uMim>mv άν 'Kij-aii xal 
■Ανατοίή,τάς μοναΛκάς Μς Αμ^χάς Ιχχοΐαχτ,χάς μηανάς, άναίαμβάνο^ ,« προμς- 
Λάοωοτ'ε αύτάς * «οός AAoW/^W ,«ί τ.μός Παγίων π«ρ«άοτΜς « το Ττζωνττον Ik.- 

ραιώς έλευ&έρας παντός βάρους.
Παραγγελίαν γίνονταν δεκταί, προκαταβαλλομένου τοϋ τιμήματος, είτε είς τά γραφεία ημών, 

είτε είς τά ταμεία τής Τραπέζης ’Αθηνών καί τών ‘Υ]μάτων καί ’Ανταποκριτών αυτής.

’Επίσης τά Γραφεία τής «Έλλ. Έπιθεωοήόεωο προμηδεΰουσι :

* Φ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ «■ ® ® ΑΝΑΘΡΕΠΤΗΡΙΑ ® «
ΟΡΝΙΘΩΝΑ ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ—

r ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ φ *$· Φ* ΜΠΙΓΙΩ

καί λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπό τάς άρίστας μάρκας τής Ευρώπης καί ’Αμερικής.

Αεπτομέρειαι πλειότεραι ώς καί πάσα πληροφορία δΓ επιστολών.

RUE MENANDROS 83
Athene» (Grece)

ΟΔΟΣ ΜΈΝΑΝΔΡΟΎ 83
Αθήνας
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Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καί Χαρτούμ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THE ΕΛΛΑΔΟΣ 
---- ·----

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις εις Τραπε
ζικά γραμμάτια και εις χρυσόν ήτοι φρ. και λίρας στερλίνας 
αποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν η διαρκώς. Αί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αύτών πληρόνονται είς τό αύτό νόμισμα 
είς ο έγένετο ή κατάθεσής είς χρυσόν η δι* επιταγής οφεως 
(cheque) έπί τού εξωτερικού κατ9 επιλογήν τού ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρόνονται εν 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει τού καταθέτου έν τοις 
ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ „Α01ΙΝΑΊ·ΚΙΙ“

"Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάάαν Τραπεζιτικήν ίργαάίαν, ήτοι :
Προκαταβολάς έπί εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοϋ ’Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. ’Εκδίδει συναλλαγ
ματικά?, έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεργεΐ δέ καί τηλεγραφικές έντολάς πληρωμής εις τάς κυοιω- 
τέρας πόλεις τής Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ' έκλο- 

γην τού καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.

Τόκοι καταθέσεων

1 7)2 τοϊς 0]0 κατ9 ετ. διά κατ. 6 μηνών
2 )) 0]0 » » » 1 έτους
2 172 » 0]0 )> » 2 έτών
3 » 0]0 )) » » 4 έτών
4 » 0]0 » » 5 έτών

ΙΡΜΪΙΚΟΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ ΧΟΥΚΑ 

ΙΔΡΥΟΕΝ ΤΏ. 1880
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΑΕΟΥΣ ΑΡΙΘ- 10

Έκτελεΐ αγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει 
χρηματιστικάς έντολάς.

Έκτελεΐ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 
παντός Κράτους.

Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρω χρεωγράφων και λα
χειοφόρων ομολογιών.

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

Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
Ασφαλίζει λαχειοφόρους ομολογίας κατά τής κλη- 

ρώσεως τού άρτιου.
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας έπί τών κληρωθίντων 

άοιθαών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κράτους.

ι ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Η Δ1ΕΓΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΏΝ πρός έμψύχωσιν του παρά τω λαώ πνεύματος τής 

άποταμιεύσεως προσδιώρισε τόκον 4 θ/θ έτησίως διά τάς έν τώ Ταμιεντηρίω της καταθέσεις, άποδο- 
τέας εις πρώτην ζήτηήιν παρέχουσα πάσας τάς εύκολίας διά τάς καταθέσεις καί άναλήψεις τών 
πελατών της. .

ΓΚΑΤ & ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Δκιιίτ. τών οδών Σταδίου καί Νοιικίηατοκοπείοι·

II ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, εις έτπταγάς (cheque) έπί τοϋ εξωτερικού καί είς 
τραπεζογοααυ.άτια, πληοώνουσα τόκον :

Διά καταθέσεις αποδοτέας είς πρώτην ζήτηΟιν 3 ο)ο 
» » » ■ μετίι έξ μήνας 3 1 ο)ο
» » » μετά έν έτος 4 ο)ο
» » » μετά δύο έτη καί έπέκεινα 3 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε άποδοτέαι εις δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς 
(cheque) ομοίως αποδίδονται δΓ επιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικώ άνταποκριτών 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται- 
καθ’ εξαμηνίαν άπο τής 1 ’Ιανουάριου καί άπό 1 Ιουλίου έκάστου έτους.

Τό οαοεΐον τούτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή και 
άπαράμιλλος κομψότης, έξ ού και ή καλλίτερα πελα
τεία τών ’Αθηνών, τιμαί λογικαί προθυμία και πολ
λή εύσυνειδησία έξ ού και ή κατακτησις όλων τών 
κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών.

(ΤζΓ MIX ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ

Διαότ. οδών Σταδίου καί Νομιόρατοκοπείου άρ. ι

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέ χεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων, επιφορτί

ζεται δέ καί την είσπραξιν τοκομεριδίων έλληνικών καί ευρωπαϊκών χρεογράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΐ χρηματιστικάς έντολάς άντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όοους λίαν ευνοϊκούς διά τό 

κοινον. Έκ της Γενικής' Διευθύνσεως

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
OIKOiOMHIIIIQN Μ Kil ΙΙΜΝ Μ

ΠΕΤΡ- ΚΑΙ ΚΠΝΣΤ- Α· ΚΟΣΜΗ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
TVT. ΧΥΜΟΥ

Έν 'Οδώ ΙΙατησίων άριθ. 1 3
Πλούσιον είς ποικιλίαν εκλεκτόν ειδών τής ύαχαροπλα- 

κής καί δυνάμενον ν’ άνταποκριθή και είς τάς πλέον ου- 
σκολωτέρας απαιτήσεις. Έκλεκτικότης Ολικών, πρόθυμος 
υπηρεσία, ταχύτης περί τήν έκτέλεσιν τών παραγγε
λιών καί τιμαί λογικαί. Δοκιμάσατε διά νά πεισθήτε.

ran mu ΜΟΔΙΣΤΑ
('Οδός Όιιήρον άριθ..τι;)

’Εργασία κατ’ οίκον. Δέχεται παραγγελίας. Οικονομία, 
ταχύιης, κομψότης. Ζητήσατε 'Οδός Όμηρον 

άριθ. 56 τήν κ. ΙΟΥΛΙΑΝ ΠΕΤΣΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΕΡΗΣ
Ιατρός παθήσεως στόματος καί δδόντων διπλω - 

ματοϋχος τής σχολής τών Παρισίων (Ecole Dentaire 
de Paris). Δέχεται έν τή Κλινική αύτού οδός Φει- 
δ'ου άρ. 8α καθ’ έκάστην πλήν τής Κυριακής.

Ώραι έπισκέψεως 9 — 12 π. μ. καί 3 — 6 μ.μ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Οίνος ρητινίτης αγνότατος ήγγυημένος καί 

άρίστης ποιότητας πωλείται χονδρικώς είς συμφέρου- 
σαν τιμήν.

Πληροφορίαι είς τό κατάστημα Άνδρέου Π. Καμπά 
οδός Φιλελλήνων.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ
πλατεία Δηηαρχείου Σταβ.Σιδηρ. Π,Π.Α.

’Αριθμός Τηλεφώνου ’Αθηνών 250.— Πειραιώς 143.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
'Η Γενική Διεύθυνσις τής Τραπέζης ’Αθηνών φέρει 

είς γνώσιν τών κυρίων Μετόχων ότι το Συμβούλιόν 
τής Τραπέζης, συνωδά τώ άρθρω 47 τού Καταστα
τικού, άπεφάσισε τήν πληρωμήν προσωρινού μερίσμα
τος έκ δραχ. τεσσάρων (4) κατά μετοχήν διά τήν 
α' έξαμηνίαν τρέχοντος έτους.

Τό αέρισμα τούτο είναι πληρωτέον άπο τής 1)14 
’Ιουλίου έπί προσαγωγή τής ύπ’ άριθμ. 29 μερι- 
σααταποδείξεως, παρά τε τώ Κεντρικοί Καταστήματι 
τής Τραπέζης καί παρ’ άπασι τοϊς έν Έλλάδι ύπο- 
καταστήμασι.

Διά τάς είς τό έξωτερικόν κυκλοφορούσας μετοχάς 
τής Τραπέζης, τό μέρισμα ώρίσθη είς φρ. χρ. τρία 
καί εξήκοντα πέντε εκατοστά (φρ. 3,65) κατά με
τοχήν είναι δέ πληρωτέον :

Έν Παρισίοις παρά τή Banque de Bunion Pa- 
risienne (Rue Chauchat No 7) έν ’Αλεξάνδρειά, 
Καίοω, Χαρτούα, Θεσσαλονίκη Καβάλλα, Κων)πόλει, 
Σμύονη, Λονδίνςι, Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνη 
παρά τοϊς έν ταΐς πόλεσι ταύταις ύποκαταστήμασι 
τής ήμετέρας Τραπέζης.

Έν Άθήναις τή 19]2 ’Ιουλίου 1908.
(Έκ τής Γενικής Διευθύνσεως)

W ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ Σ7ΝΑΓΠΝΙΕΝ0Υ
Μεγάλη αποθήκη σιδηρών δοκών, τσι

μέντων, πλακών Μελίτης, σωλήνων έν 
γένει,λεκανών αποχωρητηρίων,τούβλων, 
πλακών έκ τσιμέντου Μωσαϊκών, Θηρα
ϊκής γης κτλ.

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

ΙϊΓΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΜΜΕΙΕ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

άιΐχολοί’αενον εις τάς νεωτάτας προόδονς πάντων 
ρέν τών κλάδων τής 'Ιπποκρατείου τέχνης ιδία δέ

ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Τή ευγενεΐ συνεργασία πλείστων ήμετέρων καί 
ξένων ίπιστημόνων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ^Ρ’ PAUHA Ν. ΒΟΤΡΟΖ
Bevue moderne de Medeciue

(Paris—Alhines Medical)



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΚΓ _Α-ΘΉΖΊΧΓΔ_ΙΣΖ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Έν Αονδίνω (22 Fenchurch street), ’Αλε
ξάνδρειά, Καΐρω,Χαρτούμ (Σουδάν),Κωνάταντινονπόλει, Σμύρνη, 

©εάάαλονίκη, Καβάλλα, Πειραιεΐ, Πάτραις, Βάλω,Σύρω, 
Καλάμαις, Χανίοις, Ήρακλείω, Ρεθύμνω (Κρήτης).ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ςς ΜΑΤΌΪ 1908 1M3J Β·! ffl ΜΙ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμείο ν και ’Εθνική Τράπεζα...........................................
Διαθέσιμα παρά ταϊς έν Ευρώπη Τρ. εις χρ..................
Χρυσός καί Συνάλλαγμα είς χρυσόν......................................
Προεξοφλήσεις Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων . . . . 
Λ)σμοί τρέχοντες είς χρυσόν καί δραχμάς............... .

έπί ένεχύρω χρεωγράφων.............................................
έπί έμπορ. καί άλλων εγγυήσεων..............................
επί ύποθήκη ακίνητων ................................................

Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων........................................
Προσωρινοί τρέχοντες λογαριασμοί είς χρυσόν καί οραχμάς. 
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια είς χρυσόν καί δραχμάς.. . 
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δήμους, 

Λιμένας καί λοιπά Νοα,ικά πρόσωπα....... ...
Καταστήματα καί κτήματα................................................
"Εξοδα έγκαταστάσεως Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων. 
'Υποκαταστήματα καί διάφορα..........................................

Δρ. 13,575,324.84 
» 3,892,456.—

υ 2,418,216.26
»■ 13,704,878.70

» 59,720,995.15
» 21,889,497.92
» 9,694.975.72
» 2,871.886.87
» 1 1,263,564.41
» 12.898.039.50

_Σπ. Κ. Τράκαζ Δήμαρχος Λαμία 
Ευθύμιος Κυντομήτρνς » 
Παύλος Γάπτης Κατοχή Βονίτσης 
Νικόλαος Καλαμαράς Πύργος 
Σταύρος Σταυρόπουλος Κόρινθος 
Γεώργιός Άποστολόπουλυς Σύρος 
Γειόργ. Καργιώτάκης . ΙΥιοσα 
Λικόά. Παλαμας Λεύκάς 
Παύλος Γαρέζος Λημητοάνα 
Παναγ. ,Μπιτσιήης ’ Λργοατόλιον 
Κα Πόπη Κσρούοη Σπάρτη 
Ήλ. Κοπανίτος Δήμαρχος Σπάρτη

Γειόργ. Ηειαγιλόαουλος τέως Δή
μαρχος Καοτατίά 

Κα Μαρουσώ Βααιλείου Πόλος 
Δημοοθ. Τζιόγκας Λεβαδεία 
Κα Ιφιν'η Κοαονάκου Πάτρας 
Άλέξ. Κιρύζης Δήμαρχος "Πλιδα 
Άγγελος Κροκιδάς Χαλκίς 
Γεώρ. Κομμένος άνθυπ. Πειραιευς 
Δημ. Καλής Λεβαδεία
ΙΙαντολ. Βάλβης ταγματάρ. Χωρ.

Κέρκυρα
Βαοίλ. Καοτρίτης Κέρκυρα

Ίωάν Γκαλούίρας’Ιατρός Κέρκυρα 
Παναγ. Μητραλιάς “
Λέων. Παπαγεωργίου ”
Γεράσιμος Άντίπας »
Νικόλαος Δημεας »
Αριστοτέλης Πλατύς ”
Σπυρ. Καράμτιελας (Θήβας 
Πέτρος Βρνζάκης » 
(θεόδ Βελιανίιης ΆθήναΓ 
Π. Κοντός ”
Α. ΐΐαονρης »
Φ. Φωτώδης 
Ναυσικα Βεροή »

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

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

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

λίου 1924 ...............................................................
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.Δρ. 75,678,388.22)
Τααιευτηριον...................  » 5,511,8 47.25 ।

Ταικεΐον συντάξεων ύπαλλήλων.............................................
’Εξωτερικοί λογαριασμοί είς χρυσόν...................................
Έπιταγαί πληρωτέαι....................................................... % .
Γραμμάτια είσπραχθέντα είς χρυσόν καί δραχμάς. ..... 
Μερίσματα πληρωτέα..............................................................

Ό Γενικός Διευθυντής
Ζ Κ- ΜΑΤΣΑΣ

» 6,195,124.45
» 2,386,770.35
» 725.450.88

ι> 1,879,555.84
Δρ. 163.1 16,736.59

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

» 2,750,000.—

» 82,741,588.32

» 403,377.70
>. 25,785,194.62
» 1,301,514.78
» 629.410.17
» 90.651.—

Δρ, 163.116,736.59

Ό Διευθυντής τοϋ Αογιοτηρίου 
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

*Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, ΙΙρο- 
καταβολάς έπί χρεωγράφων καί εμπορευμάτων. ’Ανοίγει τρεχουμένους λογαριασμούς ηγ- 
γυημένους καί έν γένει άναδέχεται την έκτέλεσιν πάσης τραπεζιτικής καί εμπορικής 
έπιχειρησεως ύπό συμφερωτάτους όρους. Δέχεται χρεόγραφα προς φύλαςιν άντί ελάχι
στων δικαιωμάτων. ’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς ίδιώτας. Δέχεται καταθέσεις 
χοηαάτων είς χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον :

3 ° Ιο είς πρώτην συζήτησιν
3 1/·2 ° Ιο καταθέσεις έξ μηνών
4 ° /ο ” ” ^νός ^τους
5 ° /g » » δύο έτών καί επέκεινα

Διά τάς είς τό Ταμιευτήριόν της λειτουργούν καθ’ έκάάτην, κατα
θέσεις ώς καί διά τάς χάριν άγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τόκον 4 θ/θ.

—
---

---
---

--
---

--

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΛΜ ΤΒΣ ΠΑΡΑΓΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΑΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ· ΧΡ· 20,000,000 

διηρηηένόν είς SO.OOO ρετοχάς πρός φρ. χρ. έκάάτην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ; Ζαφι.ΐρια; Κ. Δΐάιαα; (Γεν-.χό; Διευθυντής της Τραπέζης ΑΒηνδν)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νιοάντητ Εόταξίαι: (Ύηοϊωιχητης τής Έδ·«χτ,ς Τραπέζης της ΕΟα5ος)
ΜΕΛΗ Jior. ^άν.υ. Δ. J. ΉΜ.η(. Ν. Ν.ονΑήί, Ε. Bvw.on. L.

1)' Erlanger, -1.· Ζαρίφης Gli. Webnuii.
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΖχφιΙρευί Κ. Μίταας. Στέφανος Φραγχιάϊης. Λημήτριος ΊΟ.ιάπουλυς Γεν. 1 ραμματενς 
Αημ.. Γαλανόπουλος Γενικός ’Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ν«1 ΙΙ^,Ια: Εκ 0^0 ΛΙγ,,ν. Κ«^«.

Λευκάδζ, Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, Πνλον, Κορώνην, Φι/.ιατρα, Μάραθον, Λεχαινα, 
’.\·.·ουλινίτσα, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, Χυλόκαστρον και 1 υθ^ινν.

Ε Ρ Γ Α Σ I A I

Ν Α·m'· ‘-1

"ΧΧ'ίΧ ~ ■«' "«*"■ ■·* Α .......* il“°

Δ.αφήωα,ς ιαϋ είς ιός ςέ,ας άγοβός -τοός ίτα^αα.ν ιής άφιλης χαταναΐώοεώς ιαν κιλ. κιλ.



ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜαΘΗΤΡΙΑΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ Α Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑΣ

A Κ A AII Μ IΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Λ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
, “Ιάρνμα άναγέρας τεχνικής εκπαιδεύοεως

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατί-Τα Κάπγγος

Σ X Ο Λ A 1
Άνωτέρά ’Εμπορική — Βιομηχανική- 

Γ εωργική- — Μηχανονργική.

Τά μαθήματα ΐ'ιρξαντο τη

1 ΐϊ Σεπτεμβρίου <1κρι6<δο

ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΙΟΣΤΕΑΑΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΙΙΑΠΙ ΤΑ ΑΠΟΪΧΤΙ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ Α-βΟΟ
Μετεφέρθη είς τό έπί τής 

όδου Σταδίου νεότευκτον 
ιδιόκτητον ρ,έγαρόν της

Melle MARIE SLOOTEN
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑ1 ΦΙ10ΗΕΠΣ ΑΡΙβ. I

ιΌπιοθΐν Μκ,τροκόλεως)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
'// τεζεπαι'α r/χ»·.· πρός κτ τασκενΐ,ν vvt οικείων 

πίλων. ΎΤ γνήσιο IIAPIS1MI κομψότης, χάρις καί 
γοητεία όίακοί'νυνσί ταίς- 7·; ιή ,- .Helle Slo
oten. Μία άπλή ίπ'υν-εψίΐ πείθει περί ίλλη- 
ϋείας. *Όσαι Άτΰιδε; επιδιώκετε την ΐΐα^ωινην γά- 
ριν, ιδού εί'καιρώ, Ιπω^ελτϋήτε ι,ώιη;, Σννωτώμεν 
ίκϋνμώί τδ νέυν αντδ Κϋτήσττιιοί.

ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ Φ1ΑΟΟΕΗΣ ΑΡΙΗ. I

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

/ζ7 Κλήρωοΐζ τον νκ δο. 20,500,000 
Κτηματικόν Δανείον

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TQN ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


