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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΌΕβΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΔΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

ΔΙΑ 10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡ. 12.—ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.- 

Aisv&vran ; Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83=αθηνας

' Ανταποκριτής καΐΡ δλην τήν Αίγυπτον δ κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ
Βιβλιοπώλης έν Άλεςανδρεία, έναντι Άβερα φείου Γυμνασίου.

Παν χειρόγραφον, δημοΰιευόμενον η ·μή, δέν έπιότρέφεται.

Παν σύγγραμμα, άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής <ΓΕλλ. ΈπιΟεωρήσεως» 
άναγγελλεται δΓ αύτής.

—ί—

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.— Γνωρίζομεν τοΐς ενδιαφερομένους δτι αί έγγραφοί των άπδ τον παρόντος μηνός έγγρα— 
φησομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται άπδ της πρώτης έκάστον μηνός.

--------®-=^· feC J· fe^ --------

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

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ Λ· ΖΩΓΡΑΦΟΣ

HOTEL WINDSOR
LAUSANNE—SUISSE 

lev Ordre — Maison de famille. 
Installation moderne.

GRAND PARC o n b r a g e 
PRIX M 0 D E R E S 

Situe entre Ouchy et Lausanne 

Famille MARTIN
et P. BARRIE RE

Proprietaires

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΣΑ ΕΙΔ0Π0ΙΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΪΣ ΚΑΠΝΑΛΟΤΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

’Αξιότιμε κύριε,
Άποδλέποντες πάντοτε καί μόνον εις τήν έκ τής καταναλώ- 

σεως τοΰ οινοπνεύματος έκ σταφίδος ωφέλειαν καί επωφελούμενοι 
τής καταπληκτικής αύτοΰ διαδόσεως. διά τάς χρήσεις φωτισμού 
καί θερμάνσεως, προέβημεν εις νέαν έλάττωσιν τών τιμών νών διά 
χρήσεις ταύτας ειδών κατά 28 ο]ο επί τφ σκοπώ εντελούς εκλαϊ- 
κεύσεως τής χρήσεως τοΰ οινοπνεύματος διά τας οικογενειακας 
άνάγκας·

’Εν τώ κάτωθι τιμοκαταλόγω εχετε τάς τιμάς μέ τάς όποιας 
θά εΰρητε έν τοΐς πρατηρίοις μας τά διάφορα είδη καί παρακα- 
λοΰμεν όπως κρατήσητε σημείωσιν πρδς έξέλεγξιν παντός παρα

πόνου.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΗΕΣΙΣ :

Έν Άθήναις. Αιασταύρωσις Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
Ήν Πειραιεϊ. Όδος Παρθεναγωγείου άριθι 5.

Μηχανισμοί συστήματ. Rustieus έντάσεως 6ο
Β

έντάσεως 6ο κηρ. Πρ.Δρ.6.50 
5-55 
4-20 
ι.5ο 
6.50 
5S5 
5.00 
4.80 
0.45 
0.40 
0.35 
0.25 
0.40 
0.35 
0.30 
0.25 
0.4Ο 
0.20 
6.70 
8.80 
4·5ο 
3.80 
2.50 
1.00 
ο.8ο 
ο.6ο 
0.40 
6.οο 
6,οο 
5·5Ο 
4·οο 
5.50 
7·οο 
6.50 

175-00 
ιδο.οο
90.00 
32.00 
97·6ο 

120.00 
124-00 
150.00 
170.00 
220.00 

ο.70 
4-20 
5·οο

- - 6,οο
Έκτος τών άνω ειδών έν τβΐς Πρατηρίοις μας ύπάρχει καί 
σία συλλογή λαμπών τοίχου, έπιτραπεζίων καί κρεμαστών 
ποιων τάς τιμάς ήλαττώσαμεν κατά 30 καί 40 ο]ο.

Β
Afbino

Autor

Φωτοβολίδες διά μηχανισμούς έντάσεως

Ύαλοσωλήνες »

4ο
3° 
ιό
60
40
60
40
60
40
30
*5
60

40 και 30 κηρ·

»

»

»Περιλαίμια ........................................................................
’Ασφαλιστικά γεμιστήρια......................................
Κοντραβίδες............................ ...................... .................
Έστίαι (Κουζίναι) συστήματος Brillant ..

> > β Dillamotte
β » Παπασπύρου.......................

Καμινέτα Thermoit.......................... .. ...................
β Delamotte.................................................

Σκιάδες (Abat-Jours) διά μηχανισμούς 6ο καί 40 κηρ.

> β β joΧΚΙ ’5 Β
Στηρίγματα β β 6ο καί 4θ »

» β » jo και 15 »
Σιδηρά σιδηρώματος Νο 5 

No 
No 
No : 
No < 
No

b b No .
θερμοσίφωνες μετά ντους 

β άνευ ντους

4..............

5<χ (νικελέ) 
ιια........
4«..............

β Νο 501 .........................
Λάμπαι Sinumpra έντάσεως <?θ κηρίων.. .

Salkular
Β

Β

»
Β

Β

Β

Β
Β

»

Η ΔΙΟΙΚΗΣΓΣ
ΤΗΣ Ε0ΝΙΚΗΣΙΡΜ1 ΤΒί ΕΑΑΛΑΟΣ

Ατιλοποιεΐ,
δτι κατ’ άπόφασιν τοϋ Γενικού Συμβουλίου συγκα- 
λεΐται τήν 6)19 Φεβρουάριου έ. έ. έν τφ Καταστή- 
ματι τής Τραπέζης ή έτησία τακτική Συνίλευσις 
τών Μετόχων, είς ήν παρακαλοΰνται νά παρευρεθώ- 
σιν οί κατά τδ άρθρον 47 τοϋ Καταστατικού δικαι
ούμενοι νά μετάσχωσιν αύτής κ. κ. μέτοχοι καί οί 
είδικοί τούτων άντιπρόσωποι.

Οί κάτοχοι άνωνύμων μετοχών Οέλοντες νά λάβωσι 
μέρος είς τήν τακτικήν ταύτην συνέλευσιν όφείλουσι 
κατά τδ έδάφιον α' τοϋ άρθρου 51 τοϋ Καταστατι
κού δεκαπέντε ημέρας τούλάχιστον πρδ τής ένάρξεως 
τών συνεδριάσεων νά καταθέσωσιν έπί αποδείξει τούς 
τίτλους αύτών, έντδς μέν τήθ Ελλάδος είς τδ Κεν
τρικόν τής Τραπέζης Κατάστημα, ή τά 'Υποκατα
στήματα αύτής, έκτδς δέ παρά τοΐς έκεΐ άνταποκρι- 
ταΐς της, ήτοι:

’Εν Παρισίοις παρά τοΐς κ. κ. de Rothschild 
Freres.

’Εν Βερολίνφ παρά τή Nationalbank fur Deut
schland.

’Εν Βιέννη παρά τή Wiener Bank verein.
’Εν Κων)πόλει παρά τφ κ. Λ. Ζαρίφη.
’Εν Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Αλεξάνδρειά, Καΐρφ 

παρά τή Τραπέζη ’Ανατολής.
Έν Κρήτη πχρχ τοΐς Ύποκαταστήμασι/τής Τρα

πέζης Κρήτης.
Άθήνησι 2)15 Ίανουαρίου 1909

Ό Διοικητής
X. Στρέϊτ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ‘Εθνική Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις είς Τραπε
ζικά γραμμάτια και είς χρυσόν ήτοι φρ. καί λίρας στερλίνας 
άποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκώς. Αί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί οΐ τόκοι αυτών πληρόνονται είς τό αυτό νόμισμα 
είς ο έγένετο ή κατάθεσ<ς είς χρυσόν ή δι’ επιταγής δψεως 
(cheque) έπι τοΰ εξωτερικού κατ' επιλογήν τοΰ ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι των δμολογιών πληρόνονται έν 
τφ Κεντρική) Καταατήματι και τή αιτήσει τοΰ καταθέτου έν τοΐς 
ΰποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων
1 1]2 τοΐς 0]0 κατ’ Ιτ. δια κατ. 6 μηνών
2 β 0]0 β »
2 1J2 i 0]0 β Β
3 Β 0J0 Β Β

Β 1 έτους
Β 2 έτών 
Β 4 έτών

4 » 0]0 » β Β 5 έτών
Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ εκλοΒ 

»
Β

γήν τοΰ καταθέτου όνομαστί ή ανώνυμοι.
τοΐς μετρητοϊς 
κατά δόσε·ς 
τοΐς μετρητοϊς 
κατά δόσεις 
τοΐς μετρητοϊς 
κατά δόσεις

ι5ο 
ι5ο 
300 
300 
6οο 
6οο

Γλόμποι διά λάμπας Sinumpra *
β β β Salkular έντάσεως 150 κηρίων 

β > β β β 3°° *
> » Β Β Β 6oo Β

Β

Β

Ο ΣΑΡΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙ’
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ 

ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ ΤΕΑΕΙΟΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Φ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ 
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

Γ'. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4· [Παρά τΛν 'Ομόνοιαν]



το “εμποριον,, 
ΝΉΝΙΑίίσΚ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

Πρδς διάδοσιν τής Εμπορικής ’Επιστήμης 
Έκδιδάμενον έν Άθήναις 

ΥΠΟ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Αιευθυντοΰ τής ’Εμπορικής Σχολής Πειραιώς, συγγραφέως 

«Έγκυκλοπαχδείας Εμπορικής Μορφώσεως».

Έτος Α' άρχόμενον άπο τοΟ ’Ιουνίου 

Γραφεία: Όδδς Σωτείρας 18.
Έν Πειραιεϊ (Μέγαρον ’Εμπορικού και Βιομηχα
νικόν ’Επιμελητηρίου Πειραιώς)_

Δημοσιεύει x Μελέιας’Εμπορικάς,Οικονομο
λογικός, Λογιστικός, Παιδαγωγικός, Γεωγρα
φικός, 'Ιστορικός, Τραπεζιτικός, Χρηματι- 
στικάς, Βιομηχανικός, Διαγωνισμούς, κλπ.

Σννδρομή: ‘Ετησία δρ. Η π a 
Εξωτερ. φρ. ££

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

Β1 ΟΔΟΣ ΣΖΤ-Δ.ΔΙΟΎ' ΚΙ

did τής υγιεινής τον στόματος καϊ τών δδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, dJUd προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, των δδόντων, 
τών ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καϊ τοΰ πεπτικοϋ συστήμα
τος, πολλάκις δέ σώζετε καϊ τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ϊνθέρμως τδν διακεκριμένου Επιστή
μονα δδοντοϊατρδν κ. Τ I 11 1 Α ’■ΤΤ'ΝΓ τοΰ 
όποιου αί τρεις σκευασίάι Έλιξήρια, Όδοντό- 
κονις καί ’Αδαμαντίνη εϊνε μοναδικοί εις τδ 
εϊδός των.

Διά τοϋ Έλιξημίον παύει ή οδονταλγία 
και ή νευραλγία. Εϊναι σκευασία Αλάνθαστος καί 
αποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ίδίψ Αντί 2 δρ. τά φιαλίδιον

51 ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΊΤ 51

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Πεπειραμένος καθηγητής της Ιταλικής, γνω- 

ρίζων και τήν Γαλλικήν αναλαμβάνει παραδόσεις 
και μεταφράσεις. ’Απευθυντέον δδ. Σόλωνος 58.

ΙΔΟΥ Η ΤΕΧΝΗ
Τή μόνον συστηματικόν τροχεΐον τοΰ κ.

ΚΩΝΣΤ. Ν. ΚΕΠΕΤΖΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑ

Εϊς τό άνωτέρω συστηματικόν Τροχεΐον τοϋ άρί- 
στου καί μονα&ικόΰ τεχνίτου κ. Κωνοτ. Κεπετζή 
τροχίζονται άπαντα τά κοπτερά καί χειρουργικά ερ
γαλεία. Πωλοϋνται ξυράφια καί ψαλλίοια. 

tmhezitikom rttmi 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ ΣΟΥΚΑ 

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ <880 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΤΟΑ ΡΑΖΗ

Έκτελεΐ άγοραπωλησίας χρεωγράφων καί έν γένει 
χρηματιστικάς έντολάς.

Έκτελεΐ άγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 
παντός Κράτους.

Παρέχει δάνεια, έπί ένεχύρω χρεωγράφων και λά- 
χειοφόρων δμολογιών.

Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας δμολογίας διά λαχ
νών η είς τό άρτιον.

Προεξοφλεί τοκομερίδια δμολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους δμολογίας κατά της κλη- 

ρώσεως τοδ άρτιου.
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας έπί τών κληρωθέντων 

άριθμών λαχειοφόρων δμολογιών παντός Κράτους.

EUHHIEH ΕΤΜ. ΟΜ & ΟβΕΒΤΜ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΗΕΦΑΑΑΙΟ» OAOKAHPGS ΗΑΤΑΒΕδΑδΜΕΧΟΝ ΑΡ. 6,000,000

ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ

Q ΑΠΟΘΗΚΛΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥ- Q 
X ΜΛΤΟΠρίΕΙΛ της Έταιρίας X 
Μ εν Μνλοις Άύηνών, Έλευσΐνι, U 
g Νέφ Φαλήρφ, Πάτραις, Καλάμαις, Q 
Χ Πύργφ, Εΰμη, Πόρφ, και τοΐς κυ- X 
W ριωτέροις οίνοφόροις κέντροις τής Μ 
Q 'Ελλάδος. D

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

| ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ 
I ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ί ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΠΣ

►

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Διαρκής έκθεσις ειδών φωτισμού, θερμάνσεως καί κινήσεως έν τή όδω Σταδίου καί Κολοκοτρώνη.
Πρατήρια, έν οίς πωλοδνται είδη φωτισμού, καί θερμάνσεως, ώς και οινόπνευμα μετουσιωμένον 

πρδς τδν σκοπόν τούτον, εύρίσκονται έν ’Αθήναις μέν, παρά τή Κεντρική ’Αποθήκη, όδδς ’Οφ
θαλμιατρείου άριθμδς 2, Κυδαθηναίων άριθμδς 17, Τριπόδων καϊ Θέσπιδος, Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Χαλ- 
κοκονδύλη 30, διασταύρωσις Σόλωνος καί Ίπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμου 86, Πλατεία Έξαρ- 
χείων, Πατήσια, "Αγιον Λουκαν. Έν Πειραιεϊ όδδς Παρθεναγωγείου 3.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ€ΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Ίδρυμα άνωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως

ΕΝ A.OHITA.IS
ΓΡΑΦΕΙΑ : Πλατεία Κάνιγγος

ΣΧΟΛΑΙ
Άνωτέρα ’Εμπορική.—Βιομηχανική. 

Γ εωργική.—Μηχανουργική.

Τά μαθήματα ήρξαντο τή

1 Κ Σεπτεμβρίου ακριβώς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΑΑΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΤΙ TQ ΑΙΤΟΥΝΠ

◄

◄
< 
<

Ή τιμή τοδ μετουσιωμένον οινοπνεύματος ώρίσθη είς λεπτά 80 κατά σταθμικήν όκαν (όκαν βάρους) 
επιβαρυνόμενη είς τάς επαρχίας (οπού δέν ΰπάρχουσιν ήμέτερα εργοστάσια) διά τών εξόδων μεταφοράς και 
διαπυλίων τελών. Καθίσταται δέ ένταδθα γνωστόν, δτι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί 
σταθμικής οκάς οινοπνεύματος, λόγφ τοδ μικροδ ειδικού βάρους αύτοδ (0,83). Ούτως ή συνήθης όκά τοδ 
οίνου δύναται νά περιλάβη μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος.

►

Ν. ΓΚΑΤ 
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ 

ΟΔΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟ Ι ΑΤΡΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΙΌ 

Τό,ραφεΐον τοΰτο χαρακτηρίζει, άκρα προσοχή καί 
άπαράμιλλος κομψότης, έξ ού καί ή καλλίτερα πελα
τεία τών 'Αθηνών, τιμαί λογικαί προθυμία καί πολ
λή ευσυνειδησία έξ ού καί ή κατάκτησες όλων τών 
κοινωνικών τάξεων τών ’Αθηνών.

CF ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΚΕΙ

&

Ή 'Εταιρία ήμών παράγει τδ μετουσιωμένον οινόπνευμα, άποβλέπουσα εις τρεις άνάγκας τοδ Έλ- 
ληνικοδ λαοδ, ήτοι τδν φωτισμδν, τήν θ έ ρ μα ν σ ι ν καί τήν κ ί νη σι ν.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ή χρήσις τοδ οινοπνεύματος εινε βεβαίως έντελώς ακίνδυνος, άρκεΐ νά λαμβάνωνται στοιχιώδεις 

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

Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοδ οινοπνεύματος αδούλωτα, διδτ. καί έξατιμίζεται τοδτο 
καί άπορροφά ύγρασίαν, όπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν.

2θν Δια κανένα λόγον δέν επιτρέπεται νά ρίπτεται οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεϊον, 
καμινέτο κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τδν κίνδυνον νά άνάψη τδ οινόπνευμα τοδ δοχείου, νά σπάση τδ 
δοχεϊον καί νά χυθή επάνω σας άναμμένον. Τδν αύτδν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τδ πετρέλαιον, μέ 
μόνην τήν διαφοράν, 8τι τδ οινόπνευμα σβύνει εΰκολώτατα μέ ν ε ρ δ καί μάλιστα μετ’ ολίγον. Μόλις 
τδ νερώσετε παύει νά καίη.

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεϊον κτλ. πριν τά άνάψητε. 
"Αν δέ παρουσιασθή, ανάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατέ το πρώτον καί άφοδ βεβαιωθήτε, 
8τι έσβυσε, τότε ρίψατε καί άλλο.

4ον Μή επιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμα καρβούνων, διότι πολλοί πολλά
κις δέν προσέχουν καί ρίπτουν τοιοϋτον σέ μισοαναμμε'να κάρβουνα, όπόταν διατρέχετε τδν κίνδυνον νά 
άνάψη τδ δοχεϊον καί νά γίνη δυστύχημα.

5ον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, ούτε μαγειρεϊον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τδ οινό
πνευμα πρέπει νά μένη ένα τουλάχιστον δάκτυλον κάτω τοδ 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 περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατέ 
το άμέσως πριν τδ άνάψετε, μέ 8,τι δήποτε ύφασμα. Τδ οινόπνευμα ούτε λερώνει, ούτε βρωμά.

7ον "Αν κατά λάθος είς τδ άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσοτέρας, άπδ 6,τι πρέπει φοράς 
καί βγάζει ή λάμπα έπάνω άπδ τδ γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή ανησυχήσετε, θά κατεβοΰν μόναι τους 
και ή λάμπα σας θά άνάψη κανονικά.
Γά είδη μας εϊνε τελειότατα, έάν δε άκολουύήαητε τάς άνωτέρω οδηγίας ούδέποτε δύναται νά συμβή το παραμικρόν.

Μ
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ΠΕΤΡ· KAI ΚΠΝΣΤ- Α· ΚΟΣΜΗ

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

T1U1 ANSHMETOI ΖΠέΓΜΕϊΟΤ

Α’. ΚΑΗΡΩΣΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1909

4 δραχμαΐ *κα~ 
αχόν γραμμάτιον 
Ισχύον διά τάς ι 
κληρώσεις.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Β’ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1908 ΤΕΥΧΟΣ 16

Μεγάλη αποθήκη όιδηρών δοκών, τσι
μέντων, πλακών Μελίτης, σωλήνων έν 
γένει, λεκανών αποχωρητηρίων,τούβλων, 
πλακών έκ τσιμέντον Μωσαϊκών, Θηρα
ϊκής γής κτλ.

Έκτελοϋνται ταχέως παραγγελίαι οίουδήποτε πό
σου σίδηρων δοκών, Σισηροδρόμων (Rails) Στηλών, 
Γεφυρών, Στεγών, χαλύβδινων Ουρών (ρολών) Σω
λήνων υδραγωγών 5 και 15 Ατμοσφαιρών και σι-

1
1
1
3
5

411
578

ΑΝΒΝΥΗΟί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μετοχικόν Κεφάλαιον 2,ΒΟΟ, δρ.
Καλούνται οί κ. κ. μέτοχοι της 'Εταιρείας εις 

έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν, γενησομένην την 2)15 
Φεβρουάριου έ. ε. καί ώραν 3ην μ. μ. έν τοϊς γρα- 
φείοις της 'Εταιρείας (’Εργοστάσιον φωταερίου—όδός 
Πειραιώς).

"Έχουσι δικαίωμα παραστάσεως οί κάτοχοι δέκα 
τουλάχιστον μετοχών.

Αί καταθέσεις μετοχών δέον νά λάβωσι χώραν 10 
τούλάχιστον πρό της συνελεύσεως ημέρας έν ’Αθηναις 
παρά τη έδρα της 'Εταιρείας η είς τά γραφεία καί 
ύποκαταστηματα αύτής.

’Ημερήσια διάταξις.
Άδεια πρός έκδοσιν νέων δμολογιών μέχρι κεφα

λαίου δραχμών χρυσών 6,000,000.
Αί νέαι αύται όμολογίαι θέλουσι χρησιμεύσει είς 

την τροπήν η έξόφλησιν τών νϋν έν κυκλοφορία άπο- 
μενουσών 22,734 δμολογιών τών έκδοθεισών κατ’ ά- 
πόφασιν της Γεν. Συνελεύσεως της 9ης ’Απριλίου 
1900, διά δέ τό ύπόλοιπον διά την προμήθειαν κε
φαλαίων τη εταιρεία·

Προτείνεται ν’ άνατεθη είς τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον ύπό της Συνελεύσεως πασα άναγκαία έξουσία 
πρός καθορισμόν της έποχής, του τύπου, τοϋ ποσο
στού, τοϋ τόκου, της τιμής καί τών όρων έν γένει της 
έκδόσεως, ώς καί της δϊαρκείας της χρεωλυτικης ά- 
ποσβέσεως διά τάς νέας ομολογίας, καθώς καί της 
τιμής καί τών όρων ύφ ’ οϋς αί όμολογίαι αύται προσ- 
Ϊερθήσονται διά την τροπήν τών προηγουμένων έκδε- 

ομένων 'μολογιών.
ΆΟήνησι την 14)29 ' Ιανουάριου 1900.

’Εντολή τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου
'Ο Γενικός Διευθυντής 

(ύπ.) A. Mineur

100,000 Δραχμών
25,000
10,000
5,000
1,000

100
50

Μία δραχμή I- 

:.iwusii,ownpii>;XTrX 
κλήρωσιν.

Μέγα κέρδος έξ 
Κέρδος 
Κέρδος 
Κέρδη 
Κέρδη 
Κέρδη 
Κέρδη

1000 έν ολφ Κέρδη άξίας δραχμών 225,000

Γραμμάτια πωλοννται : Είς τά δημόσια- ταμεία καϊ 
λοιπός δημοσίας άρχάς, είς τάς Τραπέζας, είς τους σταβμάρ- 
χας κα'ι στασιάρχας τών σιδηροδρόμων, τούς διαχειριστάς τών 
μονοπωλίων κα'ι τά πρακτορεία τών εφημερίδων πρός δραχ
μήν μίαν ΐκαστον γραμμάτιον, Ισχύον διά μίαν έκ τών τεσ
σάρων κληρώσεων.

Διά πάσαν πληροφορίαν η ζήτησιν γραμματίων άπενθυντέον 
είς τό ΓραφεΤον τοϋ Εθνικοί? Στόλον καί τ&ν "Αρ
χαιοτήτων, νπονργεϊον Οίκονομικών είς "Αθήνας.

Ό διευθύνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

εχ 
έχ 
έχ 
έξ 
έχ

» 

» 

» 

» 
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»

Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΙΔΩΝ

ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΜ

Ι
εϊνε άγνός
εϊνε λεπτως άρωρατι-

ΐΧ" ’ί"
εϊνε εύβηνότερος παν
τός έφα^ίλλον τον.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ—ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ 
Πωλείται είς δλα τά καλά καταντήματα 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
Φαρμακείου ΒΥΡΙΝΗ και ΤΙΟΤ όδός Γ’ Σ)6ρίου 12.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ ΑΘΗΝΑΙΟΥ 
& OEM. ΒΑΡΑΓΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙ ΑΣ
Έν Όδώ Όμήρον Άριθ. 41.

Μία έπίσκεψις εις τό άνωτέρω Έπιπλοποιεΐον θέ
λει πείση καί τόν πλέον δύσπιστον περί της καλλι
τεχνικής τελειότητος είς ήν εφθασεν ή έργασία τοϋ 
έν λόγω καταστήματος. ’Ασφαλώς ύπερβάλλει τά 
Ευρωπαϊκά έφ’ ω καί την έκτίμησιν της εκλεκτής 
’Αθηναϊκής κοινωνίας εχει έπισύρει. Συνιστώμεν έκθύ- 
μως τό Κατάστημα τών κ.κ.’Αθηναίου καί Βαράγκη.

Εις έν άπδ τά προηγούμενα τεύχη έδώσαμεν 
τήν ύπόσχεσιν νά έξετάσωμεν τδ ζήτημα τής 
μορφώσεως τών Έλληνίδων. Καί χωρίς νά θελή- 
σωμεν νά παρακολουθήσωμεν τά έν τή Βουλή 
νομοσχέδια περί γυναικείας έκπαιδεύσεως, —τα 
οποία είνε ζήτημα έάν θά ψηφισθοΰν ποτέ, — άς 
ρίψωμεν έν βλέμμα είς τα μέχρι σήμερον γενό- 
μενα, τά άποβλέποντα τήν έκπαίδευσιν καί μόρ- 
φωσιν τής Έλληνίδος γυναικδς. Και τδ συμπέ
ρασμα άπδ τήν έπισκόπησιν αύτήν δέν θά είνε 
άλλο παρά μία φωνή διαμαρτυρίας ή οποία θά 
άνέλθη είς τα χείλη έκείνου δστις θά παρακο- 
Αουθήση τά σχολειά μας,θά έξετάση τδ σύστημα 
τής γυναικείας παιδεύσεώς μας καί θά συναγάγη 
τάς κρίσεις του έκ τοΰ βίου τόσων σχολικών δε
καετηρίδων.

Φ

Ώς τήν πρώτην κορυφήν τής γυναικείας παι- 
δεύσεως καί μορφώσεως θεωροΰσα τδ ’ Αρσά
κειου, θά -στρέψωμεν τδ πρώτον πρδς αύτδ τδ 
βλέμμα. Δέν θά παρακολουθήσωμεν τδ έκπαιδευ- 
τικδν σύστημά του. Δέν θά έξετάσωμεν τούς 
διδασκαλικούς δντως κανονισμούς του. θά κρί- 
νωμεν τδν βίον του άπδ τά άποτελέσματά του. 
Καί θά έρωτήσωμεν. Ποιοι είνε οί καρποί που 
μάς άπέδωκε τοΰτο άπέναντι τόσων έτών βίου, 
άπέναντι τόσων θυσιών, τόσων άγώνων καί τό
σων δαπανών ; Ποίαν γυναικείαν κορυφήν ά»εβί- 
βασεν είς τά υψη τής’Εθνικής έκτιμήσεως ; Ποίαν 
■παιδαγωγικήν έξοχότητα έμόρφωσε ; Ποίαν ά- 
ναμορφώτριαν άνέδειξε; Ποία έπανασάτις τής

γυναικείας έκπαιδεύσεως έξήλθεν έκ τών σπλάγ
χνων του, άνεπήδησεν έκ τών θρανίων του ;

Άλλοίμονον ούδεμία. ’Απεναντίας έχομεν νά 
σάς δείξωμεν άτελεύτητον σωρείαν διδασκαλισ- 
σών, αί όποΐαι μέ τήν ήμιμάθειάν των, μέ τήν 
κατ’ έπιφάνειαν μόρφωσιν των, μέ τδν έγωϊσμδν 
τής δήθεν ύπεροχής των, μέ τδν πόθον τής έξα- 
σφαλίσεως ένδς διπλώματος δι’δλων τών μέσων 
καί τής καταλήψεως μιας θέσεως δι’ οίασδήποτε 
θυσίας, έξέρχονται άπ’ έκεΐ καί ζητούν νά κατα
λάβουν μίαν θέσιν είς τήν Ελληνικήν κοινωνίαν. 
Καί άκόμη έξέρχονται έκεΐθεν άνευ πατριωτικών ι
δανικών. Άνευ πόθου έξευγενήσεως τών απαλών ψυ 
χών. Άνευ πρακτικής μορφώσεως καί πρακτικών 
ιδεών. Άνευ πόθου μορφώσεως τοΰ άμορφώτου 
άγροτικοϋ πληθυσμού καί δημιουργίας φωτεινής 
καί δράσεως έθνικής, σκορπίζονται είς δλας τάς 
γωνίας τοΰ 'Ελληνισμού. Και σκορπίζονται ανί
δεοι τοΰ ύψηλού σκοπού δι’ δν προορίζονται, ά- 
διάφοροι πρδς τήν υψηλήν άποστολήν των, δια- 
δίδουσαι, έκτδς δλιγίστων έξαιρέσεων, τά νέα 
ήθη καί έθιμα τού κοσμοπολιτισμού καί βραδέως 
μέν άλλ’ άσφαλώς δηλητηριάζουσαι τήν γυναι- 
κείαν ψυχήν έξ ής θά δημιαυργηθή ό πολίτης τού 
μέλλοντος ό πλήρης κοινωνικών καί οικογενεια
κών έλαττωμάτων.

Φ
Αί όλίγαι Έλληνίδες αί όποΐαι διεκρίθησαν 

έως τώρα είς δράσιν και ένέργειαν καί ύψώθησαν 
όλίγον ύπεράνω τής κοινής συνειδήσεως καί έκτι
μήσεως, ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τού ’Αρσά
κειου τήν μόρφωσιν. Έκ τών άλλων έλληνίδων 
άποφοίτων τού’Αρσάκειου ούδεμία σχεδόν έξήρθη 
ύπέρ τούς έπαίνους τών κοινωνικών τών έφημε
ρίδων κατά τήν έποχήν τών έξετάσεων.
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Διότι ποιας έξ αύτών ή ένέργεια έν τή Εκπαι
δεύσει έκίνησε τήν προσοχήν, ποιας έξ αύτών τά 
έργα τά διανοητικά συνεκίνησαν,ή διδασκαλία της 
έπαραοειγμάτισεν, ή παιδαγωγική δεινότης της 
έθάμβωσεν,ή πρακτική μόρφωσές της έδημιουργησε 
νέον τι, οί παιδαγωγικοί νεωτερισμοί της έκλό- 
νισαν τδ σαθρόν"-Εκπαιδευτικόν μας σύστημα ; "Η 
παία έξ αύτών έδειξε ζήλον, πρωτοβουλίαν, συ- 
νείδησιν τής άποστολής της, υπερηφάνειαν διά τδ 
Επάγγελμά της, ή συνήγειρε μέ τδ βροντώδες 
σάλπισμά της τδν διδασκαλικόν γυναικεϊον κό
σμον ύποσκάπτουσα μέ τάς ιδέας της ό,τι σαθρδν 
ύπάρχει είς τήν γ'υναικείαν έκπαίδευσιν, κρημνί- 
ζουσα προλήψεις, καί άνυψουσα τήν σημαίαν τής 
γυναικείας μορφώσεως καί άναπλάσεως ;

Φ
Πρδ ένδς έτους—έάν Ενθυμοΰμαι καλώς—τριά

κοντα καί έξ έλληνίδες διδασκάλισσαι, έκ τοΰ 
’Αρσάκειου δλαι προερχόμεναι, συνελθουσαι είς 
τδ έν Κεφαλληνία διδασκαλικόν συνέδριον, διε- 
κρίθησαν, κατά τήν εύφυά έκφρασιν τοΰ περιγρά- 
ψαντος αύτδ άνταποκριτοΰ τών ’Αθηναϊκών έφη- 
ρίδων, δια τής άπολύτου σιγής των. .\1 ία γυναι
κεία φωνή δέν ήκούσθη δίδουσα γνώμην ή Εκ- 
φέρουσα έστω καί τήν έλαχίστην ιδέαν. Καί 
τοϋτο διότι δταν παιδίσκη τρυφερά καί άθώα 
διέρχεται τά παιδικά της έτη έπί τών θρανίων 
τοΰ ’Αρσάκειου, ή έν αύτφ διδασκαλία τήν αφή
νει πάντοτε ψυχράν καί άδιάφορον. Δέν έξήγειρεν 
παλμούς ένθουσιασμοΰ είς τήν καρδίαν της. Δέν 
έθέρμανε τήν ψυχήν της. Δέν κατέστησε ούδέ 
τούς πόθους της εύγενεστέρους, ούδέ τάς βλέψεις 
της πατριωτικωτέρας.

*

Δέν δυνάμεθα βεβαίως νά φαντασθώμεν δτι 
μεταξύ τόσων έκατοντάδων Έλληνίδων αι όποΐαι 
άποφοιτοΰν κατ’ έτος άπδ τδ Άρσάκειον δέν εύ- 
ρέθησαν έκεΐναι αί όποΐαι θά κατεϊχον δλα τά 
στοιχεία τοΰ πνεύματος καί τής θελήσεως διά 
ν ’ άναδειχθοΰν καί προοδεύσουν καί ωφελήσουν 
έαυτάς καί τάς ομοφύλους των. Βεβαίως όχι. 
’ Αλλά σχολεΐον τδ όποιον κατεργάζεται τήν γυ- 
ναικείαν μόρφωσιν μέ τόσους σχολαστικισμούς, 
σχολεΐον τδ όποιον είς ένα ώρισμένον σχήμα κα· 
λονπίον άφομοιοΐ τήν άβράν γυναικείαν ψυχήν, 
καί τήν έξασθενεΐ μέσα είς ένα τόσον άσφυκτικδν 

τοιοΰτον δέν ήδύνατο παρά
νά παραγάγη τους άνευ άξίας καρπούς τούς όποι
ους μέχρι τοΰδε παρήγαγε, καί νά καταστή καί 
αύτδ ή μεγαλειτέρα ίσως άφορμή τής έθνικής 
μας κακοδαιμονίας.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

περιβάλλον, σχολεΐον

TO ΜΙ· ΤΗΣ W ΕΛΕΝΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ TOY LE GUILLOIS

Κεφ. Α’.

Εύρισκόμεθα εις τάς άρχάς ’Οκτωβρίου τοϋ 1857. 
Ό αύτοκράτωρ Ναπολέωνά Γ', φθάς τήν'προτεραίαν 
έκ Στουττγάρδης, άνεπαύετο έπι μίαν ημέραν έν τώ 
Κεραμεικώ, πριν έπιστρέψη είς τό' στρατόπεδον τοϋ 
Σιαλών. (Chalons). Οί περιπατηταΐ τού αύτοκρατο- 
ρικοϋ κήπου έχαιρέτων την τρίχρουν σημαίαν είς έν- 
δειξιν τής παρουσίας τοϋ αύτοκράτορος, καί ό ήλιος 
έφαίνετο δτι έδιδεν είς τήν ώραίαν ταύτην ημέραν 
την λάμψιν εορτής.

Μόνος εις γέρων, θαλερός^είσέτι, ένδεδυμένος κο- 
σμίως μέ ρεδιγκόταν κουμβωμίνην μέχρι τοϋ πώγωνος, 
μέ τόν λαιμόν έσφιγμένον είς περιλαίμιου μέλαν καί 
σκληρόν φ<’ρων παλαιού συρμού στρατιωτικόν κάλυμμα 
χαμηλόν, έπί τών σπανίων λευκών τριχών του, καί 
στηριζόμενος έπί στερεάς καί όζώδους οδοιπορικής 
ράβδου έκάθητο έπί ένός εδωλίου καί παρετήρει τήν 
πρόσοψιν τού Κεραμεικοϋ. Τά ένδύματά του πλήρη 
κονιορτοϋ έμαρτύρουν ότι είχε κάμη πεζός μακρόν τα
ξείδιον· παρ’’ όλην τήν στρατιωτικήν άκαμψίαν τής 
στάσεως του, ήτο εύκολον νά ϊδη τις ότι δέν ήτο μα
κράν νά ϋποκύψη είς τήν κόπωσιν. Άλλά βαρεϊαι 
σκέψεις τόν έπησχόλουν. Ύπήρχεν είς τό άπλανές τοϋ 
βλέμματός του κάτι τι δπερ άπηρνεϊτο τόν σωματι
κόν κόπον τό βλέμμα έκεϊνο καθίστατο νεαρόν διά τής 
έντάσεως τής φλογός του, εΰγλωττον διά τής κατευ- 
θύνσεώς του... Αίφνης δ γέρων ήγέρθη, πλήρης ένθου- 
σιασμοϋ έκτάκτου.

— Άπό δεκαεπτά έτών, άνέκραξε, δέν έχω έλθη 
έδώ!.. Χαΐρε, ώ παλάτιον, τό δποΐον Αύτός κατω- 
κησεν!.. παλάτιον δπου τόν εΐδον τοσάκις είς αύτόν 
τόν έξώστην ! Ώ άνεξάλειπτοι άναμνήσεις !.. Μετ’ 
αυτόν ύπηρέτησα καί ύπο άλλους, επολέμησα καί εις 
άλλας μάχας εκτός τών ίδικών του, άλλά πάντοτε 
μέ τήν σκέψιν του έν τή καρδία !.. Έβλεπον τήν με- 
γάλην του σκιάν ήτις μ’ ένεθάρρυνεν, δπως είς τό 
Άουστερλιτς καί τό Μαρέγκον. Καί τώρα, δέν ή- 
ξεύρω ποία αόρατος δύναμις μέ έπαναφέρει είς τούς 
δοξασμένους έκείνους χρόνους... Μοϋ φαίνεται δτι έ- 
παναβλέπω τόν Αύτοκράτορά μου έδώ, λαμπρόν καί 
περιχαρή δπως είς τόν καιρόν τού Βασιλέως τής Ρώ
μης ! Καί δμως, άπό τής τελευταίας φοράς καθ’ ήν 
έφρούρησα ώς σκοπός είς τούς Απομάχους, είς τήν 
είσοδον τοϋ προσωρινού του τάφου,"άπό τοϋ 1840, δέν 
είχον έλθη έδώ!. . Άφ’ δτου έγκατέλειψα τήν στρα
τιωτικήν στολήν, έφυγον έκ Παρισίων... "Ω I διατί 

αι άναμνήσεις αύται έξεγείρουσιν έν έμοί τόσην συγ- 
κίνησιν ;... Διατί ό μέγας μάρτυς τής Αγίας 'Ελέ
νης φαίνεται δτι μέ κράζει πρός αύτόν;... Μήπως 
ήλθεν ή ώρα μου; ... Μήπως μέλλω νά τόν συναν
τήσω ; ...

Καί δ γέρων, ωχρός, άσθμαίνων, μέ φλέγον τό στή
θος, επροχώρει ώς παρά την θέλησίν του προς το πα
λάτιον· τό βήμά του ήτο σπασμωδικόν ώς δ πυρετός, 
δύο χονδρά δάκρυα έρρεον έπί τών παρειών του.

"Επειτα, καταβληθεΐσα άπό τήν ύπερβολήν αύτήν 
τών έντυπώσεών του, ή φύσις αύτοΰ ή έξασθενισθεισα 
ύπό τής ηλικίας κα! τών κόπων, ύπέκυψεν ή ώχρότης 
αύτού ηύξησεν, οί οφθαλμοί του έ.ταράχθησαν, καί ε- 
πεσεν άναίσθητος.

Περιπατηταί, οίτινες άπό τινων ήδη στιγμών τόν 
παρετήρουν περιέργως, έτρεξαν νά τόν άνεγείρωσι. 
Το πλήθος ηύξησε ταχέως πέριξ αύτών πλήθος μωρών 
χασκόντων, σπεύδον ώς πάντοτε νά ίκανοποιήση μάλ
λον την περιέργειάν του ή νά βοηθήση. Εύτυχώς πε
ριποιήσεις τινές ήρκεσαν διά νά έπαναφέρωσι τόν γέ
ροντα είς έαυτόν- τόν έπανέφεραν είς τό αύτό έδώ- 
λιον δπερ άρτίως εΐχεν άφήση, δύο κύριοι έκάθισαν 
έκ δεξιών καί έξ αριστερών του, τόν ύπεστήριξαν καί 
ώμίλησαν μετ’ αύτού, ένώ άλλοι έτρεχον προς άνα- 
ζήτησιν αναληπτικού...

Κεφ. Β .

Οί δύο ούτοι κύριοι έφαίνοντο άνήκοντες είς τήν 
ύψηλην κοινωνίαν άμφότεροι έφερον την ταινίαν τών 
Αξιωματικών τής Λεγεώνος τής Τιμής, καί έφαίνοντο 
δτι συνεννοούντο μετά τρίτου άναμεμιγμένου μετά τοϋ 
πλήθους είς τάς πρώτας σειράς.

— Πάσχετε; ήρώτησεν δ εις έξ αύτών;
— "Οχι, Κύριε, δέν εΐνε τίποτε... μία περαστική 

ζάλη...
— Άλλά φαίνεσθε ότι περιεπατήσατε πολύ, εΐπεν 

δ έτερος.
— Ώ! ναί... έρχομαι άπό τήν Άντΐμπ (Antibes).
— Άπό τήν Άντΐμπ, πεζός ! ...
—Ναί, κύριε... εΐνε πολύ μακράν έ ;...
— Καί είς τήν ηλικίαν σας προ πάντων !
— "Ω ! έπεριπάτησα άναπαυτικά, κατά σταθμούς, 

δπως άλλοτε. Τά πόδια βαστούν άκόμη καλά ! Μία 
ημέρα άναπαύσεως θά μού άρκέση διά νά άναλάβω.

— Καί τί έρχεσθε νά κάμετε είς Παρισίους ;
'Ο γέρων παρετήρησε τόν έρωτώντα ώς .διά νά τού 

είπη. β’Αλλ’ εΐσθε πολύ περίεργος σείς !» Άλλά είς 
τήν θέαν τών λευκών του τριχών καί τού ύφους του 
τού έπιβάλλοντος σεβασμόν, κατέστειλε τό πρώτον 
τούτο αίσθημα δυσπιστίας καί άπήντησεν :

— Τί ήρχόμν.ν νά κάμω είς Παρισίους !.. νά ίδω 
τούς αύτοκράτοράς μου !

— Πώς, τούς αύτοκράτοράς σας ! άνέκραξαν ταύ- 
τοχρόνως οί δύο κύριοι.

— ΤΩ Θεέ μου, ναί ! τούς αύτοκράτοράς μου !... 
’Εκείνον δστις κοιμάται έκεΐ κάτω ύπό τόν θόλον, 
είς τάς δχθας τού Σηκουάνα . . . καί τόν άλλον δστις 
έκτισε τό νέον Λούβρον καί συνεπλήρωσε τό Κερα- 
μεικόν.

Ύπήρξε στιγμή σιωπής καθ’ ήν οί δύο κύριοι 
άντήλλαξαν βλέμμα μετ’έκείνου δστις εύρίσκετο με
ταξύ τού πλήθους· είτα δ έκ δεξιών έπανέλαβεν

— Άλλά, καλέ μου άνθρωπε, έπεχειρήσατε τόσον 
μέγα ταξείδιον ολίγον άπερισκέπτως . . . Τόν πρώτον 
τών δύο αύτοκρατόρων σας ούδέν εύκολώτερον τού νά 
τόν έπισκεφθήτε . . . άλλά τόν άλλον δέν τόν πλησιά
ζει δστις θέλει.

— "Ω ! δέν ήλθον διόλου άπερισκέπτως καθώς λέ
γετε . . . θά ύπάγω νά καθίσω είς έν έδώλιον τών 
'Ηλυσίων Πεδίων καί θά τόν ϊδω νά περάση, οί σύν
τροφοι μου μού τι ειπον... Τί άνάγκη έχω νά τού 
δμιλήσω ;... Δέν μέ γνωρίζει- μού άρκεϊ νά τον ϊδω. 
'Ως πρός τόν άλλον τόν βλέπω πανταχοϋ...’Εδώ, πρό 
ολίγου άκόμη, ένόμιζον δτι τόν έπαναβλέπω ώς κατά 
τό 1811, κρατούντα τόν υιόν του είς τάς άγκάλας 
του... Αύται αί αναμνήσεις, βλέπετε, δέν άποθνή- 
σκουσι ποτέ.

— "Εχετε δίκαιον.Έν τούτοις, έπιτρέψατέ μοι νά 
σάς είπω δτι σοβαρά αίτια θά σάς ήνάγκασαν νά έ- 
πιχειρήσητε τόσον μακρόν ταξείδιον διά ’τήν ηλικίαν 
σας.

— Διά τήν ηλικίαν μου ;... Δέν είμαι δά καί τόσον 
γέρων δσον πιθανόν νά νομίζετε. Έχω τάς τρίχας 
λεύκάς, μάλιστα, άλλά, κύριοι μου, κατά το 1811, 
δέν είχον είμή 22 έτη... λογαριάστε.

— Δέν έχετε λοιπόν όλιγώτερον άπό 68 χρόνια 
συμπληρωμένα.

— Καί τί μέ τούτο δταν τό κορμί εΐνε γερό ;...Ώς 
πρός τά αίτια δέ τά δποΐα λέγετε, εχω εν μόνον 
άλλά σπουδαΐον. Έζων στενοχωρημένος άλλά ήσυχος 
είς τήν μικράν μου καλύβην, ήμίσειαν λεύγαν μακράν 
τής Άντΐμπ, κόπτων ξυλαράκια,προσκολλών τά άναρ- 
ριχητικά φυτά τά δποΐα περιβαλλουσι την καλυβην 
μου έξωτερικώς, καί εργαζόμενος δπωςδήποτε έν τφ 
κήπω είς τόν ήλιον δύο ή τρεις ώρας την ημέραν. Τί 
τά θέλετε; Ό γέρω-παράξενος εΐνε τώρα δλομόναχος. 
Ή γρηά του έλαβε τό φύλλον πορείας πρό πέντε ετών, 
τά τέκνα του εΐνε σήμερον, δ,τι ύπήρξε καί αύτός, 
καλλίτερου μάλιστα... Έπί τέλους κάτι πρέπει νά 
κάμνωμεν. Άλλά μέ δλα αύτά, εΐνε πολύ ,· μονότονου 
νά περνά κανείς τήν ζωήν του μεταξύ μιάς πίπας, 
μιάς μπουκάλας καί ένός κήπου· ναρκόνεται κανείς. 
Καί δι’ αύτό είπον δτι έζων στενοχωρημένος μέν άλλ’ 
ήσυχος, δτε μία μεγάλη είδησις έφθασε μέχρις έμοϋ.
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'Η τελευταία σκέψις τοϋ μεγάλου άνδρός έπραγμα- 
τοποιήθη. Τό ένθύμιον τό όποϊον είχεν ύποσχεθή εις 
τούς γηραιούς του ανδρείους, είς τούς πιστούς του φί
λους, τούς παρεχωρήθη επί τέλους, 36 έτη μετά τόν 
θάνατόν του !... Είς έμέ, κύριοι, τό μετάλλιον της 
Αγίας Ελένης ούδέν ήθελε πρόσθεση είς την λα
τρείαν μου διά τόν αύτοκράτορά μου... θά έλεγεν μό
νον είς τούς άγνωστους. «Καί αύτός ήτο μετά Ίησοϋ 
τοϋ Ναζωραίου !» δπως ή θεραπαινίς διά τόν άγιον 
Πέτρον. Τό μετάλλιον τής 'Αγίας 'Ελένης τό έκέρ- 
δισα βεβαίως καλά !... τί μ’ ενδιαφέρει νά φέρω έπί 
τοϋ στήθους εικόνα ήτις δέν άφήκε ποτέ τήν καρδίαν 
μου; "Ας άφήσωμεν νά περάσωσιν οί μάλλον βιαστι
κοί... Έάν ένθυμηθοϋν κατόπιν καί έμέ, θά τό δεχθώ 
μετά χαράς. Ιδού τό παν, κύριοι. Όχι δέν ήλθον 
διά νά τό απαιτήσω. Άνεχώρησα άπό τήν Άντίμπ 
δπως οί προσκυνηταί τοϋ μεσαιώνος διά τούς άγίους 
τόπους ή διά τόν τάφον τοϋ αγίου ’Ιακώβου έν Γαλι
κία· άνεχώρησα δπως δ Μωαμεθανός διά τήν Μέκκαν, 
τήν ίεράν πόλιν ! Ήθέλησα, πρίν άποθάνω, νά δεηθώ 
έπί τοϋ τάφου τοϋ άγιου μάρτυρος καί νά τφ εϊπω 
κλαίων. Αύτοκράτωρ μου, δ έξιλασμός είναι πλήρης ! 
οί προσφιλέστεροι σου πόθοι έςεπληρώθησαν. Σέ άλυσ- 
σόδεσαν είς κατηραμένην νήσον, επί έρήμου βράχου, 
300 λεύγας μακράν πάσης γής· σοϋ έδωσαν τόν ά- 
τιμον δήμιον δστις ώνομάζετο Χούδσων Αόου ! Τά 
πάθη σου διήρκεσαν έξ έτη ! έξ έτη κατά τήν διάρ
κειαν τών δποίων δ θάνατος δέν έ,όλμησε νά άρπάση 
τόσον μέγα Οϋμα ! Άλλ’ ή ημέρα τής δικαιοσύνης έ- 
φθασεν! Άπό 17 ήδη έτών οί δήμιοί σου σέ άπέδω- 
καν είς τήν Γαλλίαν! Τήν ήμέραν έκείνην έφρικίασα, 
έκλαυσα έκ χαράς ! ήσθάνθην πϋρ είς τήν καρδίαν, 
μέ δλην την χιόνα καί τον χειμώνα. Έπειτα έπερί— 
μένα καί έγώ τήν σειράν μου διά νά φυλάξω πλησίον 
τοϋ τελευταίου σου σκηνώματος... καί άνεχώρησα... 
Σήμερον έκεΐνοι οιτινες σέ προέγραψαν σέ λατρεύουν ! 
δέν ύπάρχει γωνία γής δπου τό όνομά σου νά μή ήνε 
σεβαστόν, δπου ή μεγαλοφυΐα σου νά ιιή έξυψοϋται 
ύπεράνω τών μεγαλητέρων ήρώων ! Σήμερον τό δνοαά 
σου είνε είσέτι ή φωτοστεφάνη τής δόξης μας· ή Ευ
ρώπη καί τό σύμπαν λαμβάνουσιν ώς διαιτητήν τόν 
κληρονόμον τής γενεάς σου καί τοϋ σκήπτρου σου!

Σήμερον τέλος, οί γηραιοί σου σύντροφοι οί προγρα- 
φέντες μετά τό 1815, δύνανται νά εΐπωσιν ύπερηφά- 
νως πρός τήν γενεάν. «'Ημεΐς τόν είδαμεν, ήμεΐς τόν 
έγνωρίσαμεν,τόν ήγαπήσαμεν, τόν ύπηρετήσαμεν !»

Ώ ! το μεταλ^ιον τής άγιας Ελένης, δποία ώραία 
καί συγκινητική ιδέα, κύριοι ! Καί δι’ αύτό θέλω νά 
ΐδω σήμερον καί τόν Ναπολέοντα τόν Τρίτον διά νά 
τόν ευλογήσω έν όνόματι του θείου του, διά νά τόν 
χαιρετήσω δπως θά εχαιρέτων τόν θεΐόν του, καί νά 
φωνάξω καί δΓ αύτόν δπως καί διά τόν άλλον «Ζήτω 
ό Αύτοκράτωρ! *

Προφέρων τάς λέξεις ταύτας πίστεως καί άγάπης, 
δ γέρων κατελήφθη πάλιν ύπό έξάψεως, δ ένθουσια- 
σμός είχεν ύπερδιεγείρη τάς δυνάμεις του. Εύτυχώς 
έν καλόν ποτόν, έν έξαίρετον ποτήριον παλαιού οίνου 
άνεζωογόνησε τόν κλονισθέντα σωματικόν οργανι
σμόν του.

Κεφ. Γ'.

Ό φλογερός ούτος τόνος, αί συγκινητικά! αύται 
άναμνήσεις, έπροξένησαν ζωηράν έντυπωσιν είς τούς 
άκροατάς του. 'Ο είς τών δύο συνομιλητών, '/φ’ ού 
συνεβουλεύθη έκ νέου διά τοϋ βλέμματος τόν μεταξύ 
τοϋ πλήθους κεκρυμμένον φίλον, είπεν είς τόν γηραιόν 
στρατιώτην :

— Ή ιστορία σας θά ήνε βεβαίως πολύ περίεργος, 
φίλε μου.

— Περίεργος . . . μά την πίστιν μου, ναί, ώς πάν 
δ,τι άφορά τόν μέγαν άνδρα, καί βεβαίως ούχί άνω- 
φελής.

— Αίσθάνεσθε τώρα έαυτόν ικανόν νά μάς τήν διη- 
γηθήτε j

— Ώ, ναί άφ’ ού μάλιστα θά ωφεληθούν καί 
τά πόδια μου διά τής άναπαύσεως, διότι ή γλώσσά 
μου δέν κουράζεται ποτέ, καί μάλιστα δταν πρόκηται 
νά δμιλώ δι’ Έκεΐνον. Άλλ’ ίσως ή ιστορία μου δέν 
θά ήνε πολύ εύχάριστος καί μέ ώμορφα λόγια δπως ή 
ίδική σας, άλλ ’ είνε άληθινή, αύτό μόνον σάς λέγω.

—« Έγεννήθην κατά τό μέγα έτος,τό όποϊον έκα- 
μεν είς τήν Γαλλίαν νά κερδίση τόν Ναπολέοντα διά 
τής άνατροπής τής παλαιάς τάξεως τών πραγμάτων, 
κατά τό 1 789.»

«Ή μήτηρ μ.ου ήτο άπλή ράπτρια, δ πατήρ μου 
πεταλωτής.»

«Όταν ή έπιδρομή ήπείλησε τάς εστίας μας,δταν 
ή Σύμβασις περιελθοϋσα είς τά έσχατα άνεκήρυξε τήν 
πατρίδα έν κινδύνω, δταν τό κομιτάτον τής δημοσίου 
σωτηρίας έκαμε ν’ άντηχήσωσιν άπό τοϋ βήματος αί 
λέξεις αύται τάς δποίας κατόπιν πολάκις έζήτησα νά 
μοϋ άναγνώσουν.»

«Όλοι οί Γάλλοι, δλα τά φϋλα, ολαι αί ήλικίαι 
προσκαλούνται πρός ύιεράσπισιν τής ελευθερίας . . . 
Οί νέοι θά πολεμήσωσιν, οί έγγαμοι θά κατασκευάσο>- 
σιν δπλα, θά μεταφέρωσι τάς άποσκευάς καί τό πυρο
βολικόν καί θά προετοιμάσωσι τά τρόφιμα- αί γυναί
κες θά ράψωσι τά φορέματα τών στρατιωτών θά κατα- 
σκευάσωσι σκηνάς καί θά περιποιηθώσι τούς τοαυυ.α- 
τίας· Τά παιδία θά παρασκευάζωσι ξαντόν, καί οί 
γέροντες άναλαμβάνοντες τήν άποστολήν τήν όποιαν 
είχον παρά τοϊς άρχαίοις θά δδηγώνται έπί τών δημο
σίων πλατειών, καί θά άναζωπυρώνωσι τό θάορος τών 
νεαρών πολεμιστών . . . Όλαι αί έθνικαί οικοδομά! θά 
μετατραπώσιν είς στρατώνας, καί αί δημόσιοι πλα- 
τεΐαι είς έργαστήρια. Τά χώματα τών ύπογείων θά 

χρησιμεύσωσι πρός παρασκευήν νίτρου διά τήν κατα
σκευήν πυρίτιδος· καί οί μέν ίπποι τής ιππασίας θά 
διατεθώσι διά τό ιππικόν, οί δέ τών αμαξών διά τό 
πυροβολικόν. Τά τουφέκια πολυτελείας καί κυνηγίου, 
τά λοιπά δπλα καί τά δόρατα θά άρκέσωσι διά τήν 
ύπηρεσίαν τοϋ έσωτερικοϋ. Ή δημοκρατία δέν εινε 
πλέον είμή μεγάλη πόλις εν πολιορκία· πρέπει ή Γαλ
λία νά μ.ή ήνε πλέον ή έν άπέραντον στρατόπεδον !» 
Όταν λέγω, άντήχησαν αί πατριωτικά! αύται λέξεις 
δ πατήρ μου καί ή μήτηρ μου άνεχώρησαν διά τόν 
στρατόν. Είχον μόλις τέσσαρα ετη· δ πατήρ μου έδί- 
σταζεν, ένεκα τής τόσον τρυφεράς ηλικίας" άλλ’ ή 
μήτηρ μου δεικνύουσα πρός αύτόν τήν λαιμητόμον καί 
τό αίμα τό ρέον είς τους δρόμους, άνέκραξεν « Έκεϊ 
κάτω εϊνε ή τιμή ! . . . Άς φύγωμεν τάς φρικαλεότη
τας ταύτας ! Άς ύπάγωμεν νά ύπερασπίσωμεν την πα
τρίδα!» Ήτο θαρραλέα γυνή ή μήτηρ μ.ου ! Μέ έφε- 
ρεν είς τάς άγκάλας ^της^σχεδόν καθ’δλον τό ταξεί- 
διον . . . σχεδόν £τόσον [μακρόν δσον έκεΐνο τό όποιον 
έκαμα τώρα. εγώ. Έπήγαμεν είς τήν Τουλώνην νά 
πολεμήσωμεν κατά τών Άγγλων. Καί οΰτω είς ήλι- 
κίαν τεσσάρων έτών είδον κατά πρώτον τόν Ναπο
λέοντα. Ό πατήρ μου είχε πληγωθή ύπο σφαίρας,καί 
δ νεαρός τότε άξιωματικός] τοϋ πυροβολικοϋ^ήλθε νά 
τόν ίδη καί έπαρηγόρησε τήν μητέρα μου. Μέί έλαβεν 
έπί τών γονάτων του καί μέ ένηγκαλίσθη.»

«Είσερχόμεθα τότε καί οί δύοείς τό στάδιον,Αύτις 
τής δόξης, έγώ τών δπλων . . . Γελάτε, κύριοι j . . . 
Άλλ’ άπό τότε δέν έξηλείφθη,ποτέ τό άέτιον βλέμμα 
του άπό τήν ένθύμησίν μου . . . Έξήσκησε πάντοτε 
έπ: έμοϋ τόν αύτόν μαγνητισμόν.»

ΗΡ· ΣΤΑΎΡΟΥ
[Άκολουόεΐ].

ΠΕΡΙ ΧΑΛΚΟΥ* 
Ό Χαλκός καί’ τά κράματα αύτοΰ.—Όρνκτά καί 

μεταλλεύματα αύτού.—Κοττογνωάία τον Χαλ
κού και ύπολογτάμός τής τιμής τών μεταλ
λευμάτων αύτού ίν τ«ρ έμπορίφ.—Παγκοάμϊα 
παραγωγή χαλκού και τών μεταλλευμάτων 
αύτού. —Χαλκουργία.

ΥΠΟ

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Κα&ηγητον έν τφ Πανεπιοτημίφ καί διενόνν, τον Πολυτεχνείου

III. Ήλεκτρομεταλλοιιργτκη άποκά* 
θαρείις τοϋ χαλκοΰ-

Άφότου έπενοήθη ή δυναμομηχανή (1871) δΓ ής 
άναπτύσσεται μέγα καί ισχυρόν ηλεκτρικόν ρεϋμα, 
μεγίστη βελτίωσις έπήλθεν είς την άποκάθαρσιν τοϋ

* Συνέχεια έκ Σελ. 472.

χαλκοΰ, δν άποκαθαίρουσι νϋν δι ’ ηλεκτρικού ρεύμα
τος έκ μεταλλευμάτων καί μεταλλουργικών προϊόντων 
καί δή είς ύγροχημικήν κατάστασιν παρασκευαζομέ- 
νων. Έγένοντο δέ δοκιμαί δΓ ηλεκτρικού ρεύματος 
έκ πυροχημικής καταστάσεως ν’ άποχωρισθή δ χαλ
κός, δπως νεωστί έγένετο έν Τουρίνφ διά τόν σίδηρον, 
άλλά τ ’ άποτελέσματα δέν έσχον γενικήν έπιδοκι- 

μασίαν.
Ενταύθα δέ συντομώτατα θά περιγράψωμεν δύο 

μεθόδους, άλλ’ άνευ πολλών ηλεκτροχημικών θεωριών 
άκαταλήπτους τοϊς πολλοΐς. Κατά τάς μεθόδους 
ταύτας δι’ηλεκτρικού ρεύματος αποχωρίζεται δ χαλ
κός έκ μεταλλευμάτων καί έκ χαλκολίθων. Πρέπει 
δέ προηγουμένως νά δώσωμεν απλούς τινας δρισμούς, 
δπως κατανοηθή ή γενομένη λειτουργία κατά τήν 

ήλεκτρόλυσιν.
Έν τή ήλεκτρολογία καλοϋσιν ήλεκτρόλυσιν τήν 

ενεργεία ήλεκτρικοϋ ρεύματος είς τά συστατικά αύ- 
τοϋ άνάλυσιν σώματός τίνος, δπερ καλοϋσιν ήλεκτρό- 
λυτον. π. χ. τό ΰδωρ είνε ήλεκτρόλυτον, ή δέ άνά- 
λυσις αύτού είς ύδρογόνον καί όξυγόνον εινε ήλεκ- 

τρόλυσις.
Όπως δ’ έπιτευχθή τούτο είνε άνάγκη έκ τίνος 

ηλεκτρικής πηγής (π. χ. ηλεκτρικής στήλης) νά 
έμβαπτισθώσιν είς^-τό ήλεκτρόλυτον τά άκρα δύο συρ
μάτων χάλκινων, καλούμενα ηλεκτρόδια. Καί τό μέν 
άκρον τών ηλεκτροδίων τό συνδεδεμένος μετά τοϋ θε
τικού πόλου τής στήλης καλείται Άνοδος, τό δέ τών 
μετά τοϋ άρνητικοϋ πόλου συνδεόμενον κΜοδος. Τέλος 
τά έπί τών άκρων τούτων έπικαθήμενα σώματα, ά
τινα ύπήρχον έν τώ ήλεκτρολύτφ καλούνται δμοϋ 
Ιόντα, καί δινών μέν τό έπί τής άνόδου, κατιδν δέ τό 

έπί τής καθόδου έπικαθήμενον.
Κατά τήν πρώτην μέθοδον (Siemens καί Halske) 

τό κοινοποιηθέν μετάλλευμα, δπερ έμπεριέχει ένθειον 
χαλκόν, διαλύεται έντός διαλύσεως δξυ&ειικοΰ δξει- 
δίου τοϋ σιδήρου (Ferrisulfat), έχούσης καί έλεύθερον 
θειϊκόν όξύ. Γίνεται δέ ή διάλυσις αΰτη έντός καταλ
λήλου άγγείου, δτε δ διαλυόμενος χαλκός, μετατρέπε
ται είς όξυθειικόν χαλκόν (βιτριόλιον), καί δ σίδηρος 
είς βιτριόλιον σιδήρου (Ferrosulfat).

Μετά ταϋτα ή διάλυσις αΰτη τοϋ χαλκού φέρεται 
είς τό άγγεΐον ή τήν σκάφην, έν ή θά γίνη ή ήλεκ- 
τρόλυσις, καί κατά πρώτον είς την έκ χάλκινου ελά
σματος συνισταμένην κά&οδον τοϋ ήλεκτρικοϋ ρεύμα
τος. Είνε δέ ξή κάθοδος αΰτη δι’ άνοργάνου διαφράγ
ματος ή διυλιστηρίου κεχωρισμένη άπό τήν έξ άν- 

θοακος συνισταμένην Άνοδον.
Διά τής τοιαύτης διατάξεως μέρος τοϋ χαλκού επι- 

κάθηται έπί τοϋ χάλκινου ελάσματος τής καθόδου, 
ένώ τό ριζικόν τοϋ ένυπάρχοντος θειϊκού όξεος φέρεται 
πρός τήν άνοδον. Ή οΰτω έκ μέρους τοϋ χαλκού ε-
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λευθερωθεΐσα διάλυσις τοΰ βιτριολιού τοΰ σίδηρου ρέει 
διά τοΰ διαφραγματος προς το διαμέρισμα της άνόδου 
εν η ευρίσκουσα το ριζικόν τοΰ θειικού οξέος (τό άνιόν) 
μετατρεπεται πάλιν είς την άρχικήν διάλυσιν τοΰ ό· 
ξυθειικού οξειδίου τοΰ σίδηρου (Ferrisulfat). Ώστε 
κατ αυτόν τον τρόπον έπανευρίσκομεν την άρχικην 
διάλυσιν καθαράν έν τώ διαμ-ερίσματι της καθόδου, 
ην μεταγγίζοντες είς έτ,ερον άγγεΐον διαλύομεν δι’ αύ
τής νέαν ποσότητα μεταλλεύματος και επομένως ού- 
δεμίαν έχομεν απώλειαν.

Εις πλειονας πληροφορίας δεν δυνάμεθα νά είσέλ- 
θωμεν.

Κατά τήν έτέραν μέθοδον (τοΰ Hopfner) παρα
σκευάζεται προηγουμένως διάλυσις μονεγχλώριον χαλ
κού (Kupferchloriir) εντός διαλύσεως μαγειρικού 
άλατος (έγχλωρίου νατρίου) ή έγχλωρίου άσβεστίου. 
Παραγεται δε ό μονεγχλώριος ούτος χαλκός έκ με
ταλλευμάτων εμ.περιεχόντων ένθειον γαλκόν διά δια- 
λύσεως διςεγχλωρίον χαλκόν (Kupferchlorid). 'Η 
διάλυσις αυτή έπιχυνομένη έπί τοΰ μεταλλεύματος 
παράγει μονεγχλώριον χαλκόν, άποχωριζομένου θείου.

Ο μονεγχλώριος ούτος χαλκός μετά μαγειρικού 
άλατος (ή έγχλωρίου άσβεστίου) φέρεται είς τήν ή- 
λεκτρολυτικην συσκευήν διαρρέων σειράς πολλών κα
θόδων. Όμοια διάλυσις τοΰ χαλκού φέρεται κεχω- 
ρισμένως προς τάς άνόδους, έξ άνθρακος συνισταμένας, 
αίτινες διά διαφράγματος εινε κεχωρισμέναι τών έκ 
χάλκινου ελάσματος καθόδων. Τό ηλεκτρικόν δέ ρεύμα 
άποσυνθετει τον μονεγχλώριον χαλκόν, καί ό μέν χαλ
κός έπικάθηται έπί τών καθόδων έν μεταλλική κα- 
ταστασει, το δε χλωριον χωρει προς τάς άνόδους έν 
τώ διαμερίσματι τής οποίας εύρίσκουσι τόν ύπάρχοντα 
μονεγχλώριον χαλκόν (χλωρύλλιον) μετατρέπει αύτόν 
εις διςεγχλωρίον χαλκόν (χλωρίδιον), όπερ άκολούθως 
θά ΧΡγ1σζ!Λε^®’) πάλιν πρός διάλυσιν νέου ένθείου χαλ
κού εκ τών μεταλλευμάτων.

1 αΰτα συντομώτατα περί χαλκού άπό τής πηγής 
αυτού μέχρι τής τελευταίας αυτού παρασκευής είς 
κεκαθαρμενον μέταλλον. "Εγραψα δέ τά ολίγα ταύτα 
ούχι διά τους παρ ’ ήμΐν ολίγους μεταλλειολόγους καί 
μεταλλουργούς, οϊτινες δέν έχουσιν άνάγκην τούτων, 
άλλά διά τούς πολλούς, ούδεμίαν γνώσιν έχοντας τής 
ορυκτολογίας, γεωλογίας,μεταλλειολογίας καί μεταλ
λουργίας. Αι επιστήμαι αύται παρ’ ήμΐν εινε είσέτι 
δυστυχώς άγνωστοι.

Τέλος

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΑΑΗΝΙΔΕΣ*

(*) Συνέχει» έκ σελ. 458.

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ' ΑΙΏΝΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ KiOKTZAIST

«Όταν λοιπόν ήλθεν ο διδάσκαλος είδε πώς ή- 
ξευρα τό μάθημά μου καί μού έβαλεν άλλο. Τήν αύ- 
γην εγώ έπήγα παρομοίως εις τήν μάμμην μου καί 
μού το έμαθε, καί τοιούτης λογής, έως οπού άπαοά- 
τησα το 'Οκτώηχον ήκολούθησα νά κάυ.ω τό ίδιον... 
Τόν Σεπτέμβριον έπήγαμεν πάλιν είς τήν έξοχήν. 
Έκεΐ ό πατέρας μου, μήν έχοντας νά κάι/.η τίποτας, 
τοΰ ήλθεν είς τόν νοΰν νά μέ μάθη ιταλικά, μού τό 
είπε καί έγο> έχάρηκα σφόδρα. Ό διδάσκαλος, οπού 
άνωθεν είπα, μού είχε έμπνεύσει μεγάλον ζήλον διά 
πά γράμ.ματα, αύτός, άφοΰ είχε μού δώκη μάθημα, 
εκαθητο καί μού ερμήνευε τήν Θεοσέβειαν καί δλαις 
εκείναις ταίς ά.λλαις άρεταίς, οπού πρέπει νά έχη ό 
άνθρωπος, μάλιστα δέ δ χριστιανός, έπειτα έκάθητο 
καί μού εγκωμίαζε τήν σπουδήν καί μαζί μέ αύτήν, 
εκείνους, δποΰ τήν έχουν καί οπού τήν ζητοΰσι. Τού
τος δ σεβάσμιος ίερεύς γνωρίζοντας πώς δέν ήτον πλέον 
άρκετος νά μοϋ δώση περισσότερα γράμματα άπό έ- 
κεΐνα δποΰ μού έδωσεν, είχεν είπή πολλαΐς φοραίς 
τοΰ πατρός μου νά μού εύρη ένα διδάσκαλον έπιτή- 
δειον διά ?ά μέ μαθητεύση, άλλ' αύτός δέν τόν ή- 
κουσε, διότι είχεν έκείνην τήν παλαιάν βάρβαρον γνώ
μην, ή δποία θέλει, νά μή μαθαίνουν αί γυναίκες 
πολλά γράμματα. Έγώ είχα μάθει άπό τόν τίμιον 
καί σεβάσμιον διδάσκαλόν μου νά όρθογράφω τά ρω- 
μαιίκα, προς τούτοις είχα μάθη ν’ άναγινώσκω ολί
γα ιταλικά, καί νά έχω μεγάλην έπιθυμίαν νά γνω
ρίσω την γλώσσαν, όθεν, καθώς άνωθεν είπα, άγροί- 
κησα μεγάλην χαράν, δταν ήκουσα τόν πατέρα μου 
δποΰ μού είπε πώς ήθελε νά μού τήν μάθη. Έκααε 
λοιπον καί μού έφεραν άπό τήν χώραν μίαν γραμμα
τικήν ιταλικήν καί ήρχισε νά μού τήν δείχνη καί 
εγώ μέ πολλην εύκολίαν τήν έμ-άνθανον. Έως τόσον 
άπερνούσα πολλά καλά είς τά Πηγαδάκια».

«’Αφού λοιπόν έμβήκαμεν είς τήν χώραν άκολού- 
θησεν δ πατήρ μου νά μοΰ δείχνη τήν γραμματικήν, 
εγώ επήγαινα μέ μεγάλην προθυμίαν είς τήν κάμεράν 
του όιά νά πέρνω μάθημα, έγώ ήκουσα τήν καρδίαν 
μου νά κτυπα μήν είχε μοΰ είπή τό όχι καί έλάμ- 
βανον μεγάλην δυσαρέσκειαν δταν είχε μοΰ τό είπή.»

«Τούτο έβάσταξεν έως τρεις τέσσαρας μήνας, είς 
το τέλος τών οποίων έξέκοψα άπό τοΰ νά πηγαίνω, 
διότι είδα πώς τού έπιπτε βαρύ νά μοϋ δίδη μάθημα 
έπειδή καί έκατεγίνετο πάντοτε είς πολιτικάς ύποθέ- 

σεις. Έάν μοΰ έλειψεν δ διδάσκαλος, δεν μοΰ ελειψε 
διά τούτο δ πόθος, ή έπιθυμία τής μαθησεως, εγω 
περισσότερον άπό πρώτα εποθουσα, επιθυμούσα να 
μάθω τήν ιταλικήν, άλλά πώς νά την μάθω, δποΰ 
δέν είχα κανένα νά μ.ού τήν δείξη j Εδώ ο κόπος καί 
ή ύπομονή άναπληροι τήν έλλειψιν τοΰ διδασκάλου. 
Ένα βιβλίον, δποΰ ονομάζεται Fior di Virta, δηλαδη 
“Ανθος Χαρίτων, είχε τό κείμενον μεταγλωττισμε- 
νον είς τήν ίδικήν μας ρωμαιικήν γλώσσαν, όθεν εγω 
έδιάβαζα είς τούτο κάμποσα λόγια ιταλικα, επειτα 
έκύτταζα τήν έξήγησιν καί τοιαύτης λογής τά εμαν- 
θανον πολλά εύκολα. Μία τέτοια σπουδή με ηναγκα- 
σε ν’ άφίνω τό έργόχειρόν μου και νά καταγίνωμαι 
είς αύτήν. Τούτο έκακοφάνηκε τής μητέρας μου και 
τής μάμμης μου καί άρχισαν νά μέ έμποδιζουν. Το 
έμπόδισμα αύτό άντί νά μού σβύση την επιθυμίαν τής 
μαθήσεως, περισσότερον μού τήν άνάπτει. Άλλά τί ; 
Δέν ήμποροΰσα νά άντισταθώ διά ένα τέτοιον καλόν ή 
τίμιον πράγμα ; Δέν ήμποροΰσα ταχα νά είπω, μιαν 
φοράν όπον ή αφεντιά σας δέν θέλετε νά μον πάρετε 
διδάσκαλον, έγά> θέλω έζ άποφάσεως δνο ώρας της 
ημέρας νά σπονδάζω μοναχή μον ; Ναι, αληθώς ημ- 
πορούσα νά τό είπω, άλλά δέν είχα την δύναμιν νά 
τό προφέρω. Ή άναμμένη άγάπη, τήν δποίαν ήσθα- 
νόμην διά τά γράμματα μέ είχε καταστηση τόσον 
αισθητικήν, δποΰ είς κάθε εμπόδισμα άγκαλά και μι
κρόν, έγροίκα τον έαυτόν μου νά νεκρωνη· η δυνατή 
φαντασία μού έβεβαίωνε τήν άμάθειαν, εγω έτρόμα- 
ζον είς μίαν τέτοιαν βεβαιότητα και μοϋ εφαινετο νά 
θεωρώ τόν έαυτόν μου σκοτεινιασμένου απο εκείνα τά 
πυκνά καί σκιερά σύγνεφα, τά δποία συνειθοΰν νά σκο
τεινιάζουν τήν ζωήν καί το ονομα τών άμαθών και 
άπαιδεύτων άνθρώπων... Μίαν ημέραν... εδιαβαζα 
κομματάκι, τό βράδυ, έρχεται δ πατέρας μου και 
κυττάζοντας τόν τόπον, δποΰ εσυνηθουσαμεν νά κρε
μάμε ν ένα κλουβί μέσα είς τό όποιον είχομεν ένα κα
ναρίνι.—Διατί,(μού λέγει) δέν έκαμες νά έμβάσουν τό 
κλουβί καί νά τό κρεμάσουν εις τον τοπον του, άλλα 
άφτ,κες τό jxocupov το πουλί ακοιχτ) εις τον κρυερον αέ
ρα ; Έγώ τού άποκρίθηκα πώς τό αλησμόνησα και 
είς τον ίδιον καιρόν ακόυσα οπού αυτός είπε της μη" 
τρός μου, πώς τά γράμματα μού έσκότισαν τόν νούν 
καί με έκαμαν νά λησμονάω. Ίαύτα τά λόγια δεν 
ήτον ύβριστικά, δέν ήτον καταφρονητικά, δέν ητον 
τίποτες, άλλά έγώ δποΰ άγαπούσα τά γράμματα δέν 
ήμποροΰσα ν ’ άκούσω πώς προξενούνε κακόν, όθεν χ- 
γροίκησα τήν καρδίαν μου καταπληγωμένην άπο τον 
πλέον σκληρόν πόνον, τότε μού ήλθεν είς τον νουν 
πώς δ,τι μικρόν κακόν φυσικόν ή ηθικόν ήθελε κατα
λάβουν είς εμένα, πάντοτε άπέδιδον τήν αιτίαν εις 

τά γράμματα, όθεν τούτο, δποΰ μού ηλθεν εις τον 

νούν μού ηύξησε τήν λύπην, δποΰ αγροικησα εις τα
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λόγια τού πατρός μου καί έκαμα μίαν ή δύο ημέρας 
πεσαένη είς τό κρεββάτι καί στοχαζόμενη όλον πράγ
ματα διά τήν σπουδήν. Τέλος πάντων ή γύμνασις, 
δποΰ έκαμα είς εκείνο τό βιβλίον, δποΰ ονομάζεται 
Fior di Virta,μ’ έκαμε νά ήμπορώ νά καταλαμβάνω 
τήν γλώσσαν, όθεν ηύρα είς τήν βιβλιοθήκην μου ένα 
βιβλίον ιταλικόν, δποΰ έπεριέγραφε τήν ιστορίαν τής 
Γαλλίας, τό έδιάβασα μέ μεγάλην προσοχήν καί τό 
έκατάλαβα όλον, έπειτα άπό τούτην τήν άνάγνωσιν 
έπαοακάλεσα τόν πατέρα μου νά ήθελε μοΰ δείξη νά 
μεταγλωττίζω άπό τό 'Ρωμαίϊκον είς τό ιταλικόν 
ιδίωμα, αύτός μου είπε νσί, οθεν τοΰ εφερα την Απο
θήκην τών Παίδων καί αύτός μοΰ έδειξε τρεις τέσσα- 
ραις φοραίς νά μεταγλωττίζω και εγω παρευθύς έμαθα 
καί χωρίς τήν βοήθειαν τοΰ πατρός μου έμεταγλώτ- 
τιζα μοναχή μου. Τόν άλλον χρόνον, δηλαδή όταν 
ήμουν δεκαπέντε ήμ.ισυ χρονών, έγραψα μιαν επιστο
λήν ιταλικήν καί τήν έστειλα τοΰ πατρός μου εις το 
Νησίον τών Κορρών, είς το οποίον είχεν υπαγη Νο- 
μοθέτης μαζύ μέ άλλους Ζακυνθιους, διά νά συστήση 
τό νέον πολιτικόν Σύνταγμα τοΰ Ίονικοΰ Κράτους, 
τήν έστειλα, λέγω, τοΰ πατρός μου καί αύτός μοΰ έ
καμε τήν άπόκρισιν, μέ την αποκρισιν, με την οποίαν 
μοΰ έφανέρωνε τον θαυμασμόν, οπού ελαβε πώς ημπο- 
ροΰσα νά γράφω Ιταλικα, εγω, οπού σχεδόν δεν εδι- 
δάχθηκα τίποτες τήν ιταλικήν γλώσσαν. Μια τοι
αύτη γραφή μοΰ έδωκε μεγάλην χαράν καί ευφροσύ
νην, έγώ τήν έδιάβασα πολλαις φοραίς και δεν ημπο- 
ροΰσα νά τήν χορτάσω Εις τούτον τον καιρόν ηυρα 
ένα άλλο ιστορικόν ιταλικόν βιβλίον και αρχισα νά 
τό διαβάζω μέ μεγάλην νοστιμάδα».

«Είς τούτον τόν καιρόν δηλαδή πριν νά τελειώσω 
τούς δέκα έξη χρόνους ήλθε νά έπισκεφθή την μητέρα 
μου δ ιερομόναχος Θεοδοσιος Δημαδης, ο οποίος είχε 
κραχθή άπό τήν Κωνσταντινούπολή διά νά παραδιδη 
είς τό δημόσιόν σχολεΐον φιλοσοφικά μαθήματα, ήλθε 
λέγω νά έπισκεφθή την μητέρα μου, η οποία μού είπε 
νά εύγω νά τόν προσκυνήσω' έγώ εύγήκα, τον επροσ- 
κύνησα, του εφιλησα το χέρι και εζ.αθησα, αλλα δ&ν 
άπέρασαν δύο στιγμαίς, δποΰ αύτός ένοιωσεν έ'να βι- 
βλίον όθεν τό παίρνει, τό κυττάζει. Τό βιβλίον ήτον 
δ 'Ρολέν μεταγλωττισμένος εις ρωμαϊκήν γλώσσαν, 
μέ έρωτα λοιπόν άν εγώ το εδιαβαζα, εγω τού άπε- 
κρίθηκα πώς όχι, (έπειδή καί ή μητέρα μου τό έδιά- 
βαζε), αύτός μού ζητεί ένα καλαμαρι και κομμάτι 
χαρτί, τού τό φέρνουσι και αυτός με κράζει πλησίον 
του, έγώ άρχινώ νά εντρέπωμαι (επειδή και ητον η 
πρώτη φορά δποΰ τόν εΐδον καί μάλιστα, δπού έγώ 
δέν ήμουν μαθημένη νά βλέπω ξένους άνθρώπους),άλλά 
νικώ τήν έντροπήν, πηγαίνω σιμά του καί αύτος μού 
δείχνη τόν τρόπον διά νά κλίνω τά ονοματα καί ε- 
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πε,τα μ.οϋ είπε πώς ε'.χε νά μ,οϋ φέρη μίαν γραμμα
τικήν σύντομον, τήν οποίαν αύτός είχε συνθέσει’ άλλά 
δέν είχα τόσην χρείαν διά γραμματικήν, διότι ήμουν 
Χ7Γ0 ypay.y.aT’ZT) αρχετά φωτισαένη. "Οταν εζανάλθε 
λοιπον, εγω τον εόωζζ να jaov άιορθώσιρ αίαν ίστοοι- 
κη διήγησιν, την οποίαν είχα μεταγλώττιση άπό την 
’Ιταλικήν είς την Ρωμαϊκήν γλώσσαν, αύτός την έ- 
διόρΟωσε καί έθαύμασε πώς είς αύτη ηύρεν ολίγους 
βαρβαρισμούς. Τί πράγμα θαυμαστόν άνίσως μία κόρη 
σχεδόν δεκαέξη χρόνων ήξεύρη νά όρθογράφη κομμάτι 
την πατρικήν γλώσσαν της; Όχι βέβαια, δέν μου 
φαίνεται πράγμα θαυμαστόν άλλά νομίζω πώς έθαύ
μασε διατί ένόμιζε πώς ή κόραις της Ζακύνθου, όντας 
κλεισμέναις νά ήνε άναλφάβηταις.»

(' Ακολουθεί)
ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΒΙΟΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Κατοικία ύγιής, δένδρα καί πρασινάδα πέρις, ω
ραίος ορίζων και κυρίως φώς άφθονώτατον μ.έχρις άσω- 
τίας,τοιαύτη είνε ή διαμονή τήν οποίαν δέον πας τις 
νά έπιδιώξη. Άφίσατε νά εισχωρούν αί ήλιακαί άκτι- 
νες απο παμμεγιστα, εί δυνατόν, παράθυρα καί είς 
τάς πλέον άποκρυφους γωνίας τοϋ οίκου σας. Άφίσα- 
τέ τας νά εισδύουν ε,τος τής κατοικίας σας όσον τό 
δυνατόν περισσοτέρας ώρας τής ημέρας, καί ύπό τήν 
ζωογονον επίδρασιν των και την ευεργετικήν έπενέρ- 
γειαν των θά εισθε πεπεισμένοι ότι θά διατηρήσητε 
και ύγιείαν καί εύθυμίαν καί φαιδρότητα.

Χάρις είς τόν άπαραίτητον αύτόν συντελεστήν τής 
ζωής, δ αγρότης άπέκτησε διά τοϋ ηλιακού φωτός 
και μόνον, την ευρωστιαν του, τήν ένεργητικοτητά 
του ή οποία εινε τό δώρον τής έξοχης. Ή στέρησις 
τοϋ φωτός, τώ όντι, είνε ή κυρία αιτία τής αδυναμίας 
είς τόσα παιδία τών μεγάλων πόλεων, κυρίως είς 
τούς έργάτας τούς οποίους ή άπόλυτος ανάγκη νά 
οίκονομήσωσι μέρος τοϋ ημερομισθίου των, σύρει είς 
διαμερίσματα σκοτεινά καί άνήλια.

Ό γεωργός δέν αγνοεί ότι τό φώς έξασκεΐ διαρκή 
έπιδρασιν επι τής ζωτικότητας τών οίκοσίτων ζώων 
καί διά τοϋτο δ νοήμων γεωργός ύπολογίζει πολύ έπί 
τής παρατηρήσεως ταύτης είς τήν κατασκευήν τοϋ 
σταύλου του. Το ζώον έκτεθειμένον είς τόν ήλιον είνε 
ίσχυρότερον, ήκιστα έπιρρεπές είς άσθενείας, πλέον ευ- 
ρωστον άπό έκεΐνο τό όποιον ζή είς τήν σκιάν,έκ τού
του καί ή άπόδοσις εις προϊόντα εινε καλλίτερα. Τό 
γάλα τής άγελάδος, τά αύγά τών ορνίθων εινε ύπέ-

ΡΓ>χα κατά ποιότητα καί ύπό εποψιν* γεύσεως. Μία 
μονή εξαιρεσις ύπάρχει. Κατά τήν πάχυνσιντοϋ ζώου, 
οπότε επιβάλλεται νά τά τοποθετώμεν είς μέρη σκο
τεινά καθ όσον,ή επενέργεια του φωτός εξαντλεί καί 
εςουδετεροϊ τά στοιχεία έκεΐνα άτινα θά συνετέλουν 
εις την ταχύτερα/ πάχυνσιν.

Ωσαυτως,αναγκαιον είς τά φυτά, όσον καί είς τον 
άνθρωπον καί τά ζώα τό φώς, επιδρά ίσχυρώς έπί τοϋ 
αρώματος και επι του χυμ.ου, είνε τό κατ’ εξοχήν 
διεγερτικόν όπερ ευνοεί τήν έκμύζησίν των, τήν δια
πνοήν των, ενισχύει τά όργανά των, αυξάνει τήν εύ- 
ρωστίαν των καί έξασφαλίζει τήν γονιμότητά των.Τό 
φώς αυτό, εινε εκείνο τό όποιον δίδει τα ζωηρά καί 
λαμπρά καί θελγοντα. εκείνα χρώματα τά όποια τό
σην τέρψιν προξενοϋσιν είς τούς οφθαλμούς μας όταν 
ευρισκωμεθα εντός κήπων. Καί όντως τά άνθη έχουσιν 
επι τοσοΰτον μεγαλειτέραν λάμψιν έφ’ όσον τό φώς 
εινε ισχυροτερον καί διαρκέστερου. Έάν δ σίτος είνε 
ώραιότερος και καλλίτερος είς άγρον ασκεπή παρά είς 
αγρόν φεροντα δένδρα, τούτο άποδοτέον άπλώς είς τήν 
επιμονήν, είς τήν σταθερότητα τοϋ φωτός τό όποιον 
δεχεται. Τό αύτό παρατηρεΐται καί είς τήν σταφυ- 
λήν. Η τελευταία αύτη έχει περισσοτέραν εύρωστίαν 
ο οίνος της εγκλείει περισσότερα ζαχαρώδη στοιχεία 
παρά εάν ηΰςανε ύπό τήν σκιάν μεγάλων δένδρων.

ί^αρχει ^ος παραβάσεως είς τήν άρχήν αύτήν 
είς ώρισμένας περιστάσεις.

Ενίοτε βλεπου,εν τούς κηπουρούς νά έκτείνωσιν 
έλαφρά καλύμματα έπί τών ύακύνθων των ή έπί τών 
λειριών των. Τούτο γίνεται διά νά τά προφυλάξουν 
άπό τόν αύχμόν (ηλιόκαμα) ό όποιος εινε συνέπεια 
πλειστων άφορμ.ών, άνεξαρτήτων τοϋ φωτός, ήτοι 
τής θερμότητας, τοϋ ανέμου κα! τής ξηρασίας. 
Τουλάχιστον, συμβαίνει γενικώς ώστε φυτόν στερηθέν 
τού φωτός νά ύφίσταται τροποποιήσεις αί όποΐαι τώ 
εινε επιβλαβείς. Οί καυλοί παραμένουν μαλακοί, τά 
φύλλα μικρά καί μέ χρώμα κιτρινοπράσινον, καί επα
κολουθεί τέλος μία κατάστασις πλήρους καχεξίας. 
Και έ'ν φυτόν καχεκτικόν παράγει σπόρους άγονους, 
και δι’ αύτόν τόν λόγον πρέπει νά ζητώμεν σΐτον πρός 
σποράν, ό όποιος νά παρήχθη εις άγρούς άδένδρους. 
και εις κοιλάδάς ασκεπείς, έστω και άν ή τιμή του 
είνε υψωμένη. Πας τις δύναται άλλως νά βεβαιωθή 
ότι το αφθονον φώς διεγείρει τήν φυτικήν βλάστησιν 
ενώ ή σκιά και κυρίως τό σκότος παρέχουσιν εις τά 
φυτά ύφήν μαλακήν καί ύδαράν.

Γνωστόν εινε ότι εις τά θερμοκήπια, πρός τό μέρος 
τοΰ φωτός, οι θάμνοι λαμβάνουσι περισσοτέραν άνά- 
πτυξιν ή πρός τό μέρος τοϋ τοίχου. Καί συμβαίνει 
ώστε διά νά διατηρηθή ή άρμ.ονία καί ή κανονικότης, 
είτε εις τούς κλάδους είτε είς τά φύλλα, μετατοπί- 

ζωμεν άπό καιρού είς καιρόν ταΐς γλαστραις διά νά 
προσβάλλγ διαδοχικώς τό φώς όλας τάς πλευράς τοϋ 

φυτού.
Γνωρίζομεν ότι άν θέσωμεν έν φυτόν, οιον δήποτε, 

κάτωθεν κιβωτίου, φέροντος όπάς, τό φυτόν θά διελθη 
διά μέσου αύτών, τόσον εϊνε άπληστον φωτός. Οταν 
μετά τινα χρόνον άφαιρέσωμεν τό κιβώτιον, θά ίδωμεν 
ότι όλον τό μέρος τοϋ φυτού, τό όποιον δεν έσχε την 
επιρροήν τοϋ φωτός είνε έπίμηκες, λιγνόμακρον, λευκόν, 
τρυφερόν ολόκληρον, καθώς παρατηροϋμεν είς τά ύπό- 
γεια διά τά φύτρα τών γεωμήλων, ένώ το άλλο μέρος 
είνε ισχυρόν, σκληρόν καί πράσινον. Έκ τούτου καί 
ό κηπουρός καλύπτει ή θέτει εις την σκιάν τά μα
ρούλια, κτλ. τά όποια θέλει νά λευκάνη.

Έκ τών κυρίων καί τών σπουδαιοτέρων άποτελεσ
μάτων τοϋ φωτός έπί τών φυτών εινε νά εξαγη το οξυ- 
γόνον άποσυνθέτον το ανθρακικόν οξύ τοσον καταστρε
πτικόν είς τούς άνθρώπους και τα ζώα.

Εις τό σκότος, άπεναντίας, τά φυτά μεταβαλλου- 
σιν είς ανθρακικόν όξύ περισσότερον άέρα άφ ότι δυ- 
νανται νά χωνεύσωσιν, άπορρίπτουσι μεγάλην εξ αυ
τού ποσότητα καί καθιστώσι τον αέρα μεθ ου ευρι- 
σκονται είς συνάφειαν πολύ ολιγωτερον κατάλληλον 
είς αναπνοήν. Έξ ού εινε άφρον και κινδυνώδες πάντοτε 
νά θέτετε άνθη τήν νύκτα είς τά δωμάτια τοϋ ύπνου.

’Ιδού λοιπόν καταφανής ή έπίδρασις τοϋ φωτός 
έπί τής ύγιείας, τής ευρωστιας και αυτής τής ψυχι" 
κής καταστάσεως τοϋ άνθρώπου. Σήμερον ή επιστήμη 
έδημιούργησε και κλάδον ίδιον στηριζόμενον επί τοϋ 
φωτός, τήν ήλιοθεραπείαν.Τά φάρμακα έφ’ ών ό κλά
δος ούτος εδράζεται ό Ελληνικός ούρανός τά παρέχει 
άφειδώς. Φροντίσωμεν νά τά χρησιμοποιώμεν ζώντες 

όσον οίον τε πλειότερον Βίον vnat&Qiov.
Ζ.

ΣΪΝΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Έν τή σημερινή ο’ικονομικ/j κινήσει τοϋ συμ- 
παντος, ένθα ή ταχύτης τής έκτελέσεως εϊνε τό 
sine qua non τής έπιτυχιας και τοϋ αποτελέσμα
τος, ένθα ό συναγωνισμός εινε άπονης και αμεί
λικτος, καθ’ όν πας ό εργαζόμενος οφείλει νά 
δράττηται κα! έπωφελήται και τών έλαχίστων 
ευνοϊκών περιστάσεων, μάς επιβάλλεται όπως ει- 
σερχώμεθα πάνοπλοι εις τον άγώνα, όπως προσ- 
παθώμεν καθ’ ημέραν ανευ τής παραμικράς δια
κοπής νά είμεθα ένήμεροι όλων τών πορισμάτων 
τής επιστήμης κα! τέχνης, όπως μη άφίνωμεν ου-

δέν άνεκμετάλλευτον, άνήκον εις τό είδος τής 
έργασίας μας, όπως μή μάς διαφευγη ουδεν οπερ 
θά συνετέλει είς τήν αύξησιν τών πόρων μας, εις 

τήν έξοικονόμησιν μέρους τών οαπανών μας.
Άπαντες ο! παραγωγικοί κλάδοι τής άνθρωπί- 

νης ένεργείας συνεισφέρουσι, συμβαλλουσιν εις 
τήν άδιάλειπτών κα! διηνεκή προοδευτικήν οικο
νομικήν έξέλιξιν τοϋ σύμπανΐος. Αί έπιστήμαι έ- 
φευρίσκουσι κα! πσδηγετοΰσιν· ή αρχεγόνος παρα
γωγή καταλαμβάνει τά ύπό τής φύσεως αυτούσια 
παρεχόμενα δωρεάν κατασκευασματα (Θήρα,αλιεία) 
ή μεταχειρίζεται τήν φύσιν πρός παραγωγήν 
ζωϊκοϋ κα! φυτικοϋ ΰλικοΰ (γεωργία, κτηνοτροφία)· 
τό έμπόριον χρησιμεύει ώς ο μεσάζων μεταξύ 
παραγωγής και καταναλωσεως· η βιομηχανία 
έπεξεργάζεται φυσικόν ύλικόν, όπως προσαρμοση 
τοϋτο είς τάς άνθρωπίνους άνάγκας· η δια ξηράς 
καί θαλάσσης μετακομιδή παρουσιάζει τό μεγαλο
πρεπές φαινόμενον τής μεταφοράς τών προίοντων 
έκ τών πλέον μεμακρυσμένων χωρών α! άσφάλειαι 
έξουδετεροΰσι τούς κινδύνους· ή τραπεζιτική τέλος 
έργασία διευκολύνει τήν κυκλοφορίαν τοϋ χρήμα
τος, τοϋ γενικοϋ τούτου έλατηρίου τής κολοσ
σιαίας πολυειδοϋς κα! ποικιλομόρφου ταύτης ερ
γασίας. Άλλά καί αύτός ό άνθρωπος έν τή άτο- 
μικότητί του, ό έργαζόμενος άνθρωπος, καθ οσον 
οί μή έργαζόμενοι είνε κοινωνικά παρασιτα απο- 
ζώντες έλέω Θεοΰ κα! άνεκτικότητι τής κοινω
νίας, έξωθουμένη ίσως πέραν τοϋ δέοντος έν Έλ
λάδι , έν ω έτερον ζώον, ή μέλισσα, ολιγωτερον 
φιλάνθρωπος, όταν ή τροφή δέν είνε επαρκής, 
άποκτείνει τούς κηφήνας, καί αύτός λέγω ο 
έργαζόμενος άνθρωπος, ως ατομον, οπού και 
άν έτάχθη, καί αύτός ό χειρώναξ, συνεισφέ
ρει έστω κα’ι τόν οβολόν τής χήρας είς τήν γι- 
γαντώδη ταύτην έκπολιστικήν ταύτην έργασίαν 
έπιθέτει κα! αύτός ένα λίθον είς τό παγκόσμιον 
αύτό οικοδόμημα.

Ούδέν έλκυστικώστερον κα! έπαγωγότερον θέαμα 
άπό πολυάνθρωπον πόλιν έργαζομένην. Διά τόν 
έπιπόλαιον παρατηρητήν αύτη βεβαίως παρου
σιάζει τό θέαμα μυρμηκιάς άσκόπως περιπλανωμε- 
νης· διά τόν βαθύτερον όμως ερευνητήν ανακα
λύπτεται άμέσως, ότι άσκοπος απασης ταύτης τής 
έργασίας είνε εις κα! μόνος, νά παραλαβή άπο τής 
φύσεως ό,τι δίδει, κα! νά καταστήση αύτό χρήσι
μον διά τόν άνθρωπον, όστις δεν αρκεΤται πλέον 
είς τό νά φυτοζωή άλλά προσπαθεί νά διάπλαση 
τόν βίον είς ΰπαρξιν ώραίαν αισθητικήν και ευ- 
δαίμονα.

Ή ζωή δέν εινε μάταιον όνειρον σκοπός τής 
ζωής είνε ή έργασία κα! ή τέλειοποιησις. Ας μή
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φερώμεθα εις αύτήν αγέλης κτηνών δίκην αγόμε
νης ύπό βουκόλου, άς είμεθα ήρωες έν τή πάλη 
άς προσπαθώμεν όπως έκαστη νέα ημέρα εύρίσκη 
ήμάς καλυτέρους ή ή προτεραία."Ας μοί έπιτραπή 
δπως αναφέρω έξοχον ποιητικήν εικόνα τοϋ ’Αγ
γλου ποιητοΰ Lonyfellow άναπαριστώσαν τήν 
ώραίαν ιδέαν τής διαρκούς βελτιώσεως, τής διη
νεκούς πρός τά πρόσω πορείας, τής άψηφούσης 
καί ύπερπηδούσης πάν τό προστυχόν έμπόδιον.

«Είχε νυκτώση,νέος διήρχετο διά μέσου χωρίου 
τών Άλπεων, έν τώ μέσω τών παγετών καί τών 
χιόνων φέρων ώς μόνον έφόδιον μίαν σημαίαν 
έφ’ ής ύπήρχε γεγραμμένη ή άλλόκοτος έπιγραφή 
«Excelsior», οί γέροντες τού χωρίου τόν συνε- 
βούλευσαν νά σταθή έπειδή έμαίνετο ή τρικυμία, 
ό χείμαρρος έρρεε, άλλ’ αύτός άπήντησεν, «Ε- 
xcelsior». Οί χιονοστρόβιλοι πίπτουσι, τά ύδατα 
έξογκούνται,α'ι θύραι τών καλυβών άναπετάννυν- 
ται, δπως δεχθώσι τόν κατάκοπον ταξειδιώτην 
άλλ’ αύτός δεικνύων τήν σημαίαν μέ τήν αλλό
κοτοι έπιγραφήν «Excelsior» καί άψηφών τούς 
κινδύνους προχωρεί πάντοτε. Τήν αύγήν εύρί- 
σκουσιν αύτόν ύπό τήν χιόνα οί εύσεβεΤς μονα
χοί τοΰ άγιου Βερνάρδου σφίγγοντα έτι μέ τήν 
παγωμένην χεϊρα τήν σημαίαν μέ τήν άλλόκοτον 
έπιγραφήν «Excelsior».

Όσον τό μέλλον καί άν μάς παρουσιάζηται 
λαμπρόν, δσον καί άν άντικατοπτρίζηται φωτο- 
βόλον, ύφ’ οΐασδήποτε αίγλης καί άν περιβάλλη- 
ται, δέν πρέπει νά έμπιστευώμεθα πολύ εις αύτό, 
όφείλομεν νά άρκούμεθα είς τό παρόν, νά έργα- 
ζώμεθα πάντοτε καί νά περιμένωμεν. Ή έργασία 
ύπαγορεύεται ύπό τής κινήσεως αύτής τής ζωής. 
Υπάρχει παντού εις τόν σπόρον, δστις βλαστά- 
νει, είς τό φυτόν δπερ άναπτύσσεται, εις τόν ά
νεμον δστις φυσά. Αύτό τό σώμα εΐνε ή θαυμα- 
σιωτέρα μηχανή, ήτις άδιαλείπτως έργάζεται άπό 
τής γεννήσεως μέχρι του θανάτου.Ή ήσυχία εΐνε 
ό θάνατος. Άλλά καί ύπ’ αύτόν τόν θάνατον ή 
ζωή φρίσσει πάντοτε είς άδιαλείπτους μεταμορ
φώσεις. Ή ζωή άνευ έργασίας εΐνε άμορφον χαώ
δες κενόν.

Α. ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

ΑΙΣΧΟΣ II ΠΑΤΡΙΣ I
Έπάνω είς τούς άποκρήμνους βράχους τοΰ 

όρους Α. παρά τήν ύπερήφανον τού άετού φω
λεόν χωρίον μικρόν είναι έκτισμένον.

Άπό τού ύψους του, ώς άπό σκοπιάς, Θεάται 
κάτωθεν πεδιάδας εύφορου και μικρόν περαιτέρω 
ώραίας παραθαλασσίας άκτής. Ούτως, ή θωπευτική 
αύρα τού πόντου συλλέγουσα τήν γλυκείαν οσ
μήν τής καταπρασίνου πεδιάδος έρχεται ϊνα πε- 
ριλούση τούς εύτυχεΐς κατοίκους τού ορεινού 
χωρίου μέ ύγείαν άφθονον καί ζωήν άληθή.

'Οσάκις ό χειμών ήρέμως έπέρχηται ή ποίησις 
ένσκήπτει. Καί δταν έπειτα λευκή ή χιών καλύ- 
ψη τά πέριξ, μεγαλοπρεπές τό μεγαλεΐον τής φύ
σεως έν όλη αύτού τή αίγλη άποκαλύπτεται πρό 
τών οφθαλμών τού άπλοϊκού τού χωρίου κατοίκου.

Καί είναι θέαμα τούτο τό όποιον ή φαντασία 
δέν δύναται νά συλλάβη, είναι θέαμα τό όποιον 
πτωχή τού ποιητοΰ ή γραφίς, άδυνατεϊ νά περι- 
γράψη. Θέαμα δπερ παρουσιάζει τήν μαγικήν ει
κόνα τού περιβάλλοντος τής κατοικίας τοϋ χωρι
κού κατά τόν χειμώνα.

Όταν δέ ή άνοιξις προβάλλη έκ τής κάτωθεν 
πεδιάδος, χαρίεσσα, σκορπίζουσα ώς μειδιάματα, 
άνθη πολύχρωμα δπως στολίσωσι τήν φύσιν ένώ 
άφήνει καλλιφώνους πτερωτούς άοιδούς νά πε- 
τώσιν άπό τών ώμων της είς τά πλήρη μαγείας 
δροσερά δάση δπως ύμνήσωσι τά κάλλη της...

'Όταν ή άνοιξις πρ οβάλλη μέ τούς ξανθούς 
πλοκάμους τούς όποιους άφήνει λελυμένους ϊνα 
σκορπίσωσιν, ήλιακάς άκτΐνας, είς τούς πέριξ πα
ραδείσους, πώς είναι δυνατόν ό κάτοικος τού χω
ρίου έκείνου νά μήν είναι εύτυχής ;

Καί είναι άληθές μέν δτι τό χωρίον δέν κεΐται 
έν μέσω πεδιάδος ή κοιλάδος άνθοβριθούς. Κεΐται 
έπάνω είς άπορρώγας βράχους δπου χλόη καί ώ- 
ραΐα άνθη δέν φύονται. Τί σημαίνει δμως τούτο 
άφοϋ τόσον ολίγον άπέχει τής κάτωθεν πεδιάδος, 
ώστε νά είναι ορατά άπό τού μέρους του τά ώ- 
ραΐά της άνθη καί περαιτέρω εις τήν ηρεμούσαν 
θάλασσαν ό αλιεύς δταν ρίπτη τά δίκτυά του.

Τούτο μάλιστα δύναται νά θεωρηθή ώς έν έπί 
πλέον’πλεονέκτημα διότι οί κάτοικοι δέν θά πα- 
ρασύρωνται είς αίσθηματικάς χίμαιρας δπως έάν 
έζων ύπό τήν άμεσον έπίδρασιν τής ύπερτάτης 
ποιήσεως. Ή φύσις πάντοτε έπιδρά έπί τών αισ
θημάτων τού άνθρώπου άναλόγως δμως τής δια— 
θέσεως αύτής, άπό κακλιτεχνικής άπόψεως, πρός 
τήν κατοικίαν αύτοΰ.

Τοιοϋτον τό χωρίον τοΰ όρους Α.

τών άλλων εύγενών αισθημάτων κυριεύουσι τήν 
καρδίαν καί παρουσιάζουσι τόν άνθρωπον εύγενές 
τής φύσεως δν.

Εις τούς λόγους μου τούτους ό ίερεύς έστράφη 
ζωηρώς.

— Ήσθάνθης ποτέ, είπεν έντόνως, τήν επιθυ
μίαν νά έξετάσης τήν άρχήν τής άπαισίας έννοιας 
ήν άναπαριστά ή λέξις «Πατρίς»; Πού διαβλέπεις 
εύγένειαν είς τά «φιλοπάτριδα αισθήματα».

Τόν έβλεπον ένεός. Ό πρό μικρού σεβάσμιος 
ίερεύς μετεβλήθη πρό τών όμμάτων μου είς χα- 
μερπή ύβριστήν, ύβριστήν τής πατρίδος! Ήθέ- 
λησα νά ομιλήσω άλλά έκεΐνος μέ προέλαβε.

— Ή Πατρίς, φίλε μου, είναι μία μέγαιρα ήτις 
θεωρεί τόν άνθρωπον δούλάν της καί άρέσκεται 
νά τόν βασανίζη.

Μήν έκπλήττεσσαι. Λάβε τόν κόπον νά μέ 
βοηθήσης δπως έξετάσωμεν τί έστί Πατρίς καί θά 
Ιδης δτι έχω δίκαιον. Έν τώ μεταξύ δμως άς κα- 
θήσωμεν διότι έκουράσθην.

Έκαθήσαμεν έπί τίνος βράχου.ΤΗτο λίαν περίερ
γον νά μάς βλέπη τις. Καθήμενοι έν μέσω μεγα
λοπρεπών βράχων, άναπνέοντες τό άρωμα τής πρό 
τών ποδών μας ήνθισμένης πεδιάδος, έκεϊ δηλαδή 
δπου τό περιβάλλον δέν έπιτρέπει άτροφικάς σκέ
ψεις, έζητήσαμεν νά άπαριθμήσωμεν τά κακά τής 
φιλοπατρίας τά όποια κατ’ άρχάς ύπέθεσα δτι ή 
θρησκομανία τοΰ γέροντος ΐερέως άνεύρισκε.

Παραδόξως δμως έκεΐνος δέν έφάνη θέλων νά 
στηριχθή έπί τοΰ Εύαγγελίου ώς περιέμενον. Δέν 
έζήτησε νά όμιλήση ώς ίερεύς άλλ’ ώς κοινωνιο
λόγος καί τοϋτο μέ ένέβαλε είς μεγάλην ά^ιη- 
χανίαν.

— Τί ζητεί ή Πατρίς άπό τόν άνθρωπον ;
— Άφοσίωσιν καί άγάπην, άπήντησα.
— Δηλαδή ;
— Δηλαδή νά θυσιάζη χάριν αύτής τήν περιου

σίαν του, τήν τιμήν του, τήν ζωήν του καί πάν 
δτι άλλο έχει.

— Ζητεί έν όλίγοις, διά τούτων, άφοσίωσιν ;
— Καί άγάπην.
— Τί έννοείς λέγων άγάπην ;
— Νά παρέχη αύτή τό ύλικόν τής ιδιοκτησίας 

του έκουσίως καί μετ’ εύχαριστήσεως.
— Συμφωνοΰμεν. Καί ή πρός τήν Πατρίδα 

άγάπη έπιβάλλεται τώ άνθρώπω ;
—^Βεβαίως, είναι ηθική αύτοΰ ύποχρέωσις.
— Ήτις έπεβλήθη αύτώ ύπό τίνος ;
— Τπό τχς φύσεως, κατά τόν Πλάτωνα.
— Πολύ όρθώς. Πριν ή τώρα δμως έξετάσωμεν 

τό έπιβεβλημένον τών ύποχρεώσεων, άς ζητήσω-

Ό χωρικός ό ζών έν τοιούτω περιβάλλοντι 
έχει πάντα τά στοιχεία τού εύ φρονεΐν άφοΰ ή 
κρίσις καί τό ύγιές τοΰ φρονήματος κατά πολύ 
έξαρτώνται έκ τοΰ περιβάλλοντος.

Άντί έλαχίστης άμοιβής εύρον μικρόν οικίαν, 
είδος καλύβης, έν ή θά ήδυνάμην νά διέλθω εύ- 
χαρίστως τάς όλίγας ήμέρας καθ’ άς έσκόπουν νά 
μείνω είς τό χωρίον. Η οικοδέσποινα, μία λίαν 
περιποιητική άγαθή χωρική, άνέλαβεν έκουσίως 
δπως φροντίζη διά τήν συντήρησίν μου.

Εύθύς άπό τής πρώτης ήμέρας έμεινα ένθου- 
σιασμένος έξ ένός περιπάτου τόν όποιον, μόνος 
μή γνωρίζων ούδένα τών χωρικών, έπεχείρησα εις 
τό δάσος τών έλατών εύρισκόμενον ύπεράνω,παρά 
τήν κορυφήν όρους.

Ό περίπατος ούτος μέ κατέλθεξε τοσούτον μάλ
λον καθόσον μο'ι παρέσχε τήν εύτυχίαν νά γνωρίσω 
τόν ιερέα τού χωρίου, ένα σεβάσμιον γέροντα. 
Έκάθητο μόνος παρά τήν ρίζαν έλάτης καί ήτέ- 
νιζε μακράν είς τήν άκραν τού όρίζοντος. Κατ’ 
άρχάς δέν μέ άντελήφθη καί δέν ήθέλησα νά τόν 
ένοχλήσω. Προύχώρησα δθεν διά μέσου τών μεγα
λοπρεπών δένδρων θαυμάζων τό ώραΐον δάσος. 
Όταν έπειτα έστράφην πάλιν πρός τό μέρος του, 
τόν είδα νά μέ παρατηρή προσεκτικώς. Έπληοίασα 
μετά δισταγμού καί ήσπάσθην σιωπών τήν χεΐρά 
του ένώ έκεΐνος έψιθύριζε τετριμμένος εύχάς.

— Εΐσθε ό έφημέριος τοΰ εύτυχοΰς χωρίου ;
— Μάλιστα. Καί σείς ό ξένος δστις καθιστά 

έτι μάλλον εύτυχές τό μικρόν μας χωρίον, παρέ- 
χων είς αύτό τήν εύκαιρίαν νά φιλοξενήση ένα 
εύγενή κύριον ;

Τόν παρετήρησα έκπληκτος.Δέν είχον γνωρίσει 
άλλοτε χωρικόν ιερέα λεπτόν περί τάς έκφράσεις.

Όταν τήν έπομένην δλως τυχαίως συνήντησα 
τόν ιερέα, μέ παρεκάλεσεν εύγενώς νά τόν συνο
δεύσω είς περίπατον. Έδέχθην εύχαρίστως καί 
έξήλθομεν τού χωρίου βραδυπορούντες.

Διαρκούντος τού περιπάτου μοί διηγήθη διά
φορα έθιμα τών χωρικών τά όποια πάντα ήσαν 
λίαν περίεργα καί προέδιδον έν τώ συνόλω μίαν 
ώραίαν καί καλλιτεχνικήν ζωήν.

— ’Ιδιαιτέρως τά αισθήματα τών άνθρώπων τού
των, μοί έλεγεν ό ίερεύς, είναι είς άκρον εύγενή, 
συνάδοντα πάντοτε μέ τά ύψηλά τής θρησκείας 
παραγγέλματα.

— Εύγε, άπήντησα, δταν τά τής θρησκείας δι
δάγματα, εύρίσκωσι τήν ψυχήν εύμενώς πρός αύτά 
διακειμένην τότε καί τά φιλοπάτριδα μετά πάντων
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μεν τά ανταλλάγματα τά ύπο τής Πατρίδος παρε
χόμενα. Τί ή Πατρίς παρέχει είς τόν, άνθρωπον;

— Προστασίαν.
— Προστασίαν εναντίον τίνος ;
— ’Εναντίον τών έχθρών.
— Ποϊος έδημιούργησε τούς εχθρούς;
— Τά φυλετικά μίση.
— Τί έννοεΐς λέγων φυλετικά ;
— Τά μίση άτινα προκαλει ή διαφορά τής 

φυλής.

— Λαμβάνεις ύπό τήν εύρείαν σημασίαν τήν 
λέξιν φυλή ;

—Όχι βεβαίως.
—"Ωστε λέγων φυλήν ;
— Εννοώ ένα λαόν, τό σύνολον τών κατοίκων 

χώρας τινός.
—Όταν λέγης λοιπόν φυλετικά μίση έννοεΐς 

τά μεταξύ τών λαών άμοιβαΐα μίση ;
— Βεβαίως.
— Καί πώς όνομάζομεν τό σύνολον τών κατοί

κων, τόν λαόν, χώρας τινός, άλλαις λέξεσι ;
—’Εθνότητα.
— Δέν νομίζεις ότι έθνότης καί πατρίς εϊναι 

έν καί τό αύτό;
— Κατά βάθος ναί.
— Πατρίς λοιπόν είναι ή έθνότης, δηλαδή τό 

σύνολον τών κατοίκων χώρας τινός. ’Επειδή δέ 
τό σύνολον τών κατοίκων άποτελεΐ, ώς παρεδέ- 
χθημεν, τήν φυλήν έπεται ότι πατρίς καί φυλή, 
ύφ’ ήν σημασίαν έλάβομεν τήν λέξιν, δέν εϊναι 
ή έν καί τό αύτό.Τότε καί τά φυλετικά μίση είναι 
τά προερχόμενα έκ τής διαφοράς τής Πατρίδος. 
Κατόπιν τούτου φανερόν γίγνεται ότι ή Πατρίς 
έδημιούργησε τούς έχθρούς.

— Διαφωνώ. Ή Πατρίς δέν εϊναι ύπαίτιος τής 
μεταξύ τών άνθρώπων έχθρότητος. 'Υπαίτιος εϊ
ναι ή φύσις ήτις έδημιούργησεν τό μίσος. Έξ 
αιτίας δέ τοϋ μίσους τούτου προήλθε πολύ ύστε
ρον ή διάκρισις τών πατρίδων.

— Εϊσαι πολύ άδικος, φίλε μου, πρός τήν φύ
σιν. Ή φύσις μόνον τήν δημιουργίαν τής ζωής 
έπετέλεσεν άφοΰ μόνον έργον αύτής ήτο ή συσχέ- 
τισις τοϋ πνεύματος καί τής ύλης. Μετά δέ τήν 
δημιουργίαν άνέθηκεν είς τήν ύλην δπως καθο- 
ρίση τούς κανόνας δι’ών θά ρυθμίζηται ή έξέλιξις 
τής ζωής.

Οί κανόνες ούτοι έπρεπε κυρίως νά όρίσωσι 
τήν έν τή ζωή άλληλεγγύην. Καί πράγματι, συμ
φώνως μέ τήν παραγγελίαν τής φύσεως, καθώρισε 
τούς κανόνας άλλά . ..

— Ίερεϋ, λέγεις πράγματα λίαν παράδοξα. Δέν 
εννοώ όμως ποίαν σχέσιν δύνανται νά έχωσι μέ

τήν συζήτησίν μας. Έκτος τούτου δέ, δέν βλέπω 
νά μοί δίδης άποδείξεις τών όσων λέγεις.’Ακούω 
θεωρίας στηριζομένας, ώς ύποθέτω, έπί άπλών 
εικασιών.

—Έχεις χρείαν άποδείξεων διά τόσον φαεινά 
πράγματα ;

Αί κινήσεις, αί πράξεις καί οίαιδήποτε ένέρ- 
γειαι ζώου τινός άναφερόμεναι είς τήν ζωήν αύ- 
τοϋ παρέχουσιν ήμϊν μαρτυρίαν ότι ή ζωή προήλ- 
θεν έκ τής συσχετίσεως πνεύματος καί ύλης.

Ή έπισκόπησις δέ τών κινήσεων ή τών πρά
ξεων, δηλαδή τών κανόνων τής ζωής — διότι οί 
κανόνες άπεικονίζονται έπί τών πράξεων τοΰ 
ζώου - παρουσιάζει’πάντοτε τόν ύλιστικόν σκοπόν.

Όντως τό όρμέμφυτον παρά τοϊς ζώοις 
τοϊς άλόγοις καί τό αίσθημα παρά τώ λο- 
γικώ — άνθρώπω — άτινα εϊναι οί κυρίως κανό
νες τής ζωής, φαίνονται ότι ύπηγορεύθησαν ύπό 
ύλιστικής ένεργείας καί διά τοΰτο πάντοτε πρός 
τό συμφέρον τής ύλης ένεργοϋσι.

Κατόπιν τούτου πάσα αμφιβολία αίρεται. Τό 
πνεΰμα, γενικώτερον ή φύσις, δέν εϊναι δυνατόν 
νά καθώρισε τούς κανόνας τής ζωής, άφοΰ ούτοι 
είναι καθαρώς ύλιστικοί. Ό καθορισμός ύλιστικών 
κανόνων δέν εϊναι ή έργον τής ύλης.

— ΌμιλεΤς όρθώς. Φρονώ όμως ότι κυνδυνεύο- 
μεν νά άπομακρυνθώμεν τοϋ προκειμένου.

— Καθόλου. Άπεδείχθη ότι ό διακανονισμός 
τών κανόνων τής ζωής εϊναι έργον τής ύλης ;

— Ναί.
— "Ωστε ή μομφή ήν έπέρριψες κατά τής φύ

σεως ότι αύτη έδημιούργησε τήν μεταξύ τών άν
θρώπων έχθρότητα, μεταβιβάζεται είς τήν ύλην;
- Ναί.
— ’Αλλά δέν νομίζεις ότι ή ύλη κατέχει σπου- 

δαίαν θέσιν έν τή ζωή, δέν νομίζεις ότι άποτε
λεΐ τόν μεγαλείτερον έν αύτή παράγοντα ;

— Βεβαίως, τοΰτο είναι γνωστόν.
— Καί τότε πρέπει νά ένδιαφέρηται διά τήν 

διατήρησιν τής ζωής.ΤΙάς κίνδυνος τής ύπάρξεως 
τής ζωής θά έσημείου κίνδυνον άπωλείας τόσον 
σπουδαίας κατακτήσεως ήν έσχεν έπί τής ζωής.

Τό μίσος μεταξύ ομοφύλων ζώων νομίζω ότι 
εϊναι κίνδυνος σπουδαίος διά τήν ύπαρξιν τής 
ζωής. Καί ή ύλη δημιουργούσα τό μίσος θά έδεί— 
κνυεν έχθρότητα πρός τήν ζωήν — καί έπομένως 
είς τά άπαρτίζοντα ταύτην — δηλαδή πρός έαυ- 
τήν. Έπειδή δέ τοΰτο εϊναι άδύνατον, νά ένερ- 
γήση ή ύλη κατά τής ύλης, έπεται ή ότι μίσος δέν 
ύπάρχει — φυλετικόν μίσος — ή ότι δημιουργός 
αύτοΰ δέν εϊναι ή ύλη. Άλλά μίσος ύπάρχει, άρα 
δημιουργός αύτοΰ δέν εϊναι ή ύλη. Συμφωνείς είς 
τάς σκέψεις ταύτας ;

— Εϊναι άληθές . ..
— Τότε, φίλε μου, άφοΰ ούτε ή φύσις, ούτε ή 

ύλη είναι ή δημιουργός τοϋ μίσους ποϊος άλλος 
εϊναι ή ό άνθρωπος; Ό άνθρωπος άφεθείς έλεύθε— 
ρος έν τή ζωή διεσκορπίσθη κατά σμήνη είς τάς 
χώρας τής γής ΐνα ζήση.Τά σμήνη κατόπιν άπε- 
τέλεσαν τάς πατρίδας αΐτινες έδημιούργησαν τά 
φυλετικά μίση.

Τό πράγμα εϊναι τόσον άπλοΰν, ώστε φαίνε
ται άνάξιον τόσης συζητήσεως ήν πρός έξακρίβω- 
σιν αύτοΰ διεξηγάγομεν.

'.Η Πατρίς εϊναι δημιουργός τής φυλετικής 
έχθρας. Άρα ή πρός τόν άνθρωπον προστασία 
αύτής κατά τών έχθρών εϊναι μηδέν, άφοΰ άλλως 
τε σπανίως κατορθοΐ όπως προστατεύση αύτόν 
άπό παντελοΰς καταστροφής, ούδέποτε δέ άπό με
ρικής συμφοράς.

Καίτοι μηδέν παρέχει ή Πατρίς πρός τόν άν
θρωπον μεγάλας έχει παρ’ αύτοΰ αξιώσεις. Θέλει 
ίδικόν της πάν ό,τι είς έκεΐνον άνήκει. Ή περιου
σία του, ή ζωή του, ή τιμή του είναι κτήμά της 
όπερ δύναται νά διαθέση κατά βούλησιν. Θέλει 
αύτόν δοΰλόν της ταπεινόν, είς όν ή δουλεία 
πρέπει νά εϊναι εύχάριστος.

Καί ό άνθρωπος ύπετάχθη καί έγένετο δού
λος όν θέλγει ή δουλεία.

—"Ωστε θεωρείς πεπλανημένην τήν ιδέαν τοΰ 
Πλάτωνος οστις έκάλει «απάντων ίερώτερον» τήν 
Πατρίδα ;

— Ποσώς. Μή λησμονεί δμως είς ποιαν έπο
χήν έζησεν ό Πλάτων. Είς μίαν έποχήν καθ’ ήν 
ή βάρβαρος κατάστασις τών έχθρών τής Ελλάδος 
έπέβαλλε συνεχή άμυναν ύπέρ τής Ελληνικής 
Πατρίδος, τού συνόλου τών Ελλήνων, ύπέρ αύ
τοΰ τοΰ πολιτισμού. Διότι εϊναι γνωστόν ότι τά 
όρια τής Ελλάδος, ήσαν καί όρια τοΰ πολιτισμού. 
Ένεκεν τούτου καταστροφή τής Ελληνικής Πα
τρίδος — καταστροφή τού Ελληνισμού — θά έσή- 
μαινε τόν θάνατον τού πολιτισμού.

Έπεβάλλετο λοιπόν άμυνα, ήτις θά ήτο δυσχε
ρής έάν παρουσιάζετο είς τόν 'Έλληνα ώς ύπο- 
χρέωσις κοινωνική. Ή κοινωνική ύποχρέωσις δέν 
δύναται νά δεσμεύση τόν άνθρωπον, ή είς περι
στάσεις συμφερούσας αύτω άτομικώς. Έν τοιαύτη 
όμως περιπτώσει άμυνα δέν θά ύπηρχε καί ό πο
λιτισμός θά εύρίσκετο είς διαρκή κίνδυνον, όπερ 
θά παρεκώλυε τήν πρόοδον.

Ούτοι ύπήρξαν οί λόγοι δι’ ούς ό μέγας κοι
νωνιολόγος Πλάτων έκήρυξε τήν άγάπην — άμυ
ναν — πρός τήν πατρίδα ήθικήν ύποχρέωσιν. Ή 
ήθική ύποχρέωσις δεσμεύει τόν άνθρωπον είς οίαν-

497

δήποτε περίστασιν. Διά τοΰ τρόπου τούτου ή 
άσφάλεια τοΰ πεπολιτισμένου "Ελληνος δέν θά διέ- 
τρεχε κίνδυνον έπομένως ό πολιτισμός θά έξηκο— 
λούθει άπροσκόπτως τό ύψηλόν αύτού έργον.

Ό Πλάτων δέν ύπήρξεν ύπέρμαχος τής Πα
τρίδος. 'Υπήρξεν ύπέρμαχος τοΰ πολιτισμού.

Άπό τής έποχής τοΰ μεγάλου φιλοσόφου κοι- 
νωνολόγου μέχρις σήμερον αί συνθήκαι τοΰ βίου 
άρδην μετεβλήθησαν. Ό πολιτισμός έπεκράτησε 
πανταχοϋ. Ό άφανισμός μιάς Πατρίδος ούδένα 
θέλει καταστρέψει ούδέ καν βλάψη. Ή άπό τοΰ 
Γεωγραφικοΰ χάρτου διαγραφή ένός έθνους — μιάς 
Πατρίδος δέν σημαίνει πλέον ή τήν λήθην πα
λαιού ονείρου.

Τούναντίον δέ έκ τής ύπάρξεως τής αύτής 
Πατρίδος, συμφοραί, άπειροι καθ’ έκάστην, έπί 
κεφαλής τών πατριωτών (τών άνθρώπων οϊτινες 
άποτελοΰσι τήν Πατρίδα) ένσκήπτουσι.

Εϊναι άληθώς άνεξήγητον πώς σείς οί άνθρω
ποι τών πόλεων τόσον πλησίον τοΰ πολιτισμού 
ζώντες δέν άπετινάξατε τήν δουλείαν Πατρίδος 
σώζοντες έαυτούς άπό τών συμφορών τής πατριω
τικής αντιζηλίας.

Ήμεϊς οί κάτοικοι τών χωρίων, διά τόν σεβα
σμόν ήμών πρός τά φιλοπάτριδα αισθήματα, δυνα
τόν νά εϊμεθα συγγνωστοί. Ό πολιτισμός δέν 
διήλθεν είσέτι διά τών άγριων όρέων μας καί έπο
μένως τά άθλια ταΰτα αισθήματα εύκόλως τάς 
καρδίας ήμών κατακτώσιν όταν ύπό σεβαστών καί 
άγαπητών προγόνων κληροδοτοΰνται.

Σείς όμως . . .
— Ίερεϋ, μέ τρομάζεις. Εϊσαι άνηλεής.
— Άνηλεής έγώ ; Άνηλεής θά εϊναι ή περί 

ήμών κρίσις τοϋ μέλλοντος, έκτος έάν — διότι 
εϊναι είσέτι καιρός — εύρεθή σωτήρ τοϋ αίώνός 
μας, ό άπόστολος έκεϊνος τοϋ πολιτισμού, όστις 
θά έχη τό σθένος νά φωνάξη : Ή Πατρίς εϊναι 
τό αϊσχος τοΰ πολιτισμού, κάτω ή Πατρίς!»

Έάν ήμην νέος .’. .

Αίφνης ένόμισα ότι ήκουσα φωνήν ήτις μέ έκα- 
λει. Έστάθην πνευστιών καί παρετήρησα πέριξ. 
Παντού έρημία.

Ό ίερεύς δέν έφαίνετο πλέον. Οί φοβεροί αύ
τοΰ λόγοι, φόβου ένέπλησαν τήν ψυχήν μου όστις 
μέ ήνάγκασε νά τραπώ είς φυγήν μακράν τοΰ 
απαίσιου γέροντος. Κα! ήδη είς άρκετήν άπ’ αύ
τοΰ άπόστασιν εύρισκόμενος δέν έφοβούμην.

Βράχοι πέριξ σιωπηλοί μεγαλοπρεπείς. Κάτω
θεν ή πράσινη πεδιάς έφαίνετο έορτάζουσα καί 
περαιτέρω μικρόν πλοΐον έπλεεν ήρέμα είς τήν 
θάλασσαν τήν γαληνιαίαν. Μία πνοή δροσεράς
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αύρας, τήν στιγμήν έκείνην, μέ άνεζωογόνησε.
— Πόσον ωραία, έ-ψιθύρισα, είναι ή φύσις, πό·. 

σον ωραία είναι ή Πατρίς.
Άνετινάχθην. ΤΑρα γε, έσκέφθην Πατρίς καί 

χαρίεσσα φύσις είναι τό αύτό ώς νομίζει ό άνθρω
πος κατά βάθος ; Ή μήπως απλή σύγχυσις τών 
δύο έννοιών προεκάλεσε τήν ενωσιν αύτών είς 
τήν φαντασίαν τοϋ άνθρώπου καί έδημιούργησε 
τήν αγάπην πρός τήν πρώτην έκ τής φυσικής 
λατρείας τοϋ ζώου — έν γένει — πρός τήν δευ- 
τέραν ;

. . . έγγύς ηχηρός καταρράκτης έμελπε πένθι- 
θιμον μονότονον ασμα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΚΑΠΕΤΑΝΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ *
Προφανώς ενταύθα δ εξεταζόμενος θέλων ν’ άπο- 

φύγη την ποινικήν ευθύνην, ην θά είχε έν ή περιπτώ- 
σεΐ άπεδεικνύετο δτι ύπέθαλπε η διετέλει είς σχί

σεις στενάς μ.ετά τοΰ φυγοδίκου Κουμουλέντζου, προ- 
σεπάθει νά ισχυρίζεται ότι δέν έγνώριζε ποϋ οιίμενεν 
ούτος. Ώς δέ άντελήφθη δ ’Αστυνόμος, καί ώς έκ 
τών ύστερων άπεδείχθη, έκτος της άνωτέρω αιτίας 
ήτο καί ό φόβος δν εΐχεν δ πιλοποιός ένδεχομένης κα- 

κοποιήσεως η καί φόνου, έάν δ καταδιωκόμενος Κου- 
μουλέντζος άντελαμβάνετο δτι θά έπροδίδετο παρά 
τούτου.

Τούτων έπωφεληθεΐς δ ’Αστυνόμος άφ’ένος μέν έπτόη- 
σεν αυτόν διά της παραπομπής του είς τόν κ. Εισαγ
γελέα έπί ΰποθάλψει,άφ’ έτέρου δμως τόν ένεθάρρυνεν 
δτι ούδέν θά έγίνετο γνωστόν έξ δσων μεταξύ των 
έλέχθησαν καί δτι διά πάν συμβησόμενον εύθύνετο 
αύτός.

Ή τοιαύτη τοϋ αστυνόμου ένέργεια έφερε τό πο- 
Οούμενον αποτέλεσμα, διότι έπείσθη δ πιλοποιός νά 
δμολογήση, δτι όντως συνηντάτο μετά τών είρημένων 
φυγοδίκων, καί νά υπόδειξη τό μέρος είς δ ούτοι διέ- 
μενον.

Πάραυτα παραλαβών τόν ύπενωμ. Γονιόν καί 6 
χωροφύλακας μετέβην είς την όπισθεν τοϋ Νεκροτα
φείου συνοικίαν Γούβας καί έγώ μέν μετά 4 χωροφυ
λάκων έκρύβην έντός τοϋ Α. Νεκροταφείου καί είς μέ
ρος ύψηλόν άφ’ δπου ήδυνάμην νά κατοπτεύω την 
ύποδειχθεϊσαν μοι οικίαν, έπεμψα δ’έκεΐ τόν χοιροφύ- 

λακα Τσουρέαν II. μετεμφιεσμένον είς ταχυδρομικόν 
διανομέα μέ την διαταγήν δπως είσέλθη είς την οί-

* Συνέχειαν ιδε εις σελ. 448.

κίαν καί προφασιζόμενος δτι έχει πρός έπίδοσιν έπι- 
στολην τινα πρός άγνωστον, παρατήρηση έντός αύτής 

εαν ησκν κατ εκείνην την ώραν οι καταζητούμενοι 
Κουμουλίντζος καί Άγγελικόπουλος.

’Ενταύθα κρίνω άναγκαϊον νά έξηγησω διατί δέν 
προέβην άμέσως είς πολιορκίαν της οικίας κχί έρευναν 
έν αύτή. ’Εάν τοϋτο έποαττον θά άπέβαινεν επιτυ
χές, έν ή περιπτώσει οί κλέπται ήσαν κατ’ έκείνην 

την στιγμήν έντός της οικίας των, έν έναντία δμως 
περιπτώσει, ώς έκ τοϋ θορύβου δστις θά έγίνετο θά 
ειδοποιούντο ούτοι έάν ήσαν έκεΐ που πλησίον καί δέν 
θά έπέστρεφον είς τά ίδια- οΰτω δέ θά έματαιοϋτο 
ή σύλληψις αύτών.

Ό σταλείς άνωτέρω χωροφύλαξ Τσουρέας είσήλθεν 
όντως έντός τής οικίας τών κλεπτών, προσεποιήθη 
δτι είχε πρός έπίδοσιν έπιστολήν καί άμα ώς έλαβε 
τήν άπάντησιν παρ’αύτών τών ιδίων δτι έκεΐ δέν κα- 
τώκει τό πρός δ ή έπιστολή πρόσωπον έξήλθε καί ά
μέσως έξήγαγε τό ρινόμακτρόν του [σημεΐον συμπεφω- 
νημένον δτι έν τή οικία ήσαν οί καταζητούμενοι]. 
Τότε οί μέν χωροφύλακες μετά τοϋ ύπενωμοτάρχου, 
οίτινες είχον σταλή προηγουμένως προς τό όπισθεν 
μέρος τής οικίας καί είχον κρυβή εις τινα χαράδραν 
είς τρόπον ώστε νά ωσιν άθέατοι πανταχόθεν, έξήλ- 
θον καί βαδίσαντες κατ’ άποστάσεις κατέλαβαν θέ

σεις πλησίον τής οικίας, έγώ δέ μετά τών λοιπών 
χωροφυλάκων, πηδήσας τόν μανδρότοιχον τοϋ Νεκρο
ταφείου κατέλαβαν τό έμπροσθεν μέρος τής οικίας ώς 
καί την συνεχομένην αύτή έτέραν οικίαν άνήκουσαν 
είς τινα ξυλουργόν.

Οί είρημένοι φυγόδικοι, άντιληφθέντες ήμάς έξωθι, 
άπεπειράθησαν μέ τά περίστροφα άνά χεΐρας έξοδον 
έκ τής κυρίας θύρας. Ίδόντες όμως δτι πάσα τοιαύτη 
άπόπειρα ήτο ματαία, διότι δ πλησίον τής θύρας 
ταχθείς χωροφύλαξ Καβουλάκος τή διαταγή μου έ- 
πυροβόλησε πρός έκφόβισιν, είσήλθον πάλιν έν αύτή 
καί άναρριχθέντες είς τόν μεσότοιχον τών δύο οικιών 
ήρξαντο νά πυροβολούν καθ’ ήμών ΐνα οΰτω έπιτύχουν 
έξοδον έκ τών όπισθεν τής οικίας.

Άντιληφθείς άμέσως δτι έγώ, καθώς καί οί ύπ ’ 
έμέ χωροφύλακες, είμεθα έκτεθειμένοι είς το πϋρ τών 
φυγοδίκων τούτων καί δτι ύπήρχε κίνδυνος καθ’ήμών 
διέταξα άμέσως δπως πυροβολήσωσι κατά τών φυγο
δίκων. Τοιουτοτρόπως δέ, πτοήσαντες αύτούς, τούς 
ήναγκάσαμεν δπως είσπηδήσωσιν είς τήν παρακειμέ- 
νην οικίαν καί όχυρωθώσιν έντός δωματίου τίνος εχον- 
τος παράθυρα πρός τήν οδόν. Έκ τών παραθύρων 
τούτων, προτείναντες τά περίστροφά των, άπεπειρά- 
θησαν καί πάλιν δπως πυροβολήσωσι καθ’ ήμών ίδόν
τες δμως δτι είμεθα οχυρωμένοι όπισθεν τών γωνιών 
τών οικιών καί δτι έπί ματαίω θά έδαπάνων τάς 
σφαίρας των, έξ άλλου δέ βεβαιωθέντες ότι πάσα έπί 
πλέον ένοπλος άντίστασις ήτο ού μόνον άσκοπος άλλά 

καί έπικίνδυνος είς τήν ζωήν αύτών, άπεφάσισαν δπως 
παραδοθώσι. Καί πρός τοϋτο έζήτησαν τόν κ. Εισαγ
γελέα, έκ φόβου μελλουσών κακώσεων έκ μέρους ήμών, 
άμα δμως έβεβαίωσα αύτούς έπί τώ λόγω τής τιμής 
μου δτι ούδείς ήθελε κακοποίηση αύτούς, έξήλθον 
μετά δέους άοπλοι είς τήν αύλήν τής οικίας. Έκεΐ 
είσελθιον μετά τών ύπό έμέ άνδρών συνέλαβον αύτούς.

Προέβην τότε είς έρευναν έπ’ αύτών ώς καί είς το 
δωμάτιον έξ ού έξήλθον, καί έπ’ αύτών μέν ούδέν 
εύρον έντός δμως τοϋ δωματίου καί κάτωθι στρωμνής 
τίνος εύρον τά δύο περίστροφά των συστήματος Μαυ
ροβούνιου. Ήρεύνησα κατόπιν τά δωμάτια ένθα κα- 
τώκουν ούτοι, εύρον δέ καί κατέσχον έκεΐ μίαν ρίνην 
[λίμαν], μίαν ψήκτραν τής κεφαλής καί μίαν δμοίαν 
τών ένδυμάτων μέ λαβάς άργυράς καί έν μικρόν κά- 
τοπτρον, όπισθεν τοϋ οποίου ησαν άτέχνως έγκεχα 
ραγμένα τά ψηφία Α. Λ. Πάντα τά εύρεθέντα άντι- 
κείμενα παρέλαβον καθόσον άμέσως έσχημάτισα τήν 
πεποίθησιν, δτι ταΰτα θά ήσαν κλοπιμαία καί θά έ- 
χρησίμευον ώς πειστήρια προς άνακάλυψιν κλοπής 
τίνος διαπραχθείσης ύπ ’ αύτών.

Τό άνωτέρω δωμάτιον είς δ έμενον οί περί ών πρό
κειται φυγόδικοι, έ'κειτο έντός αύλής άρκετά εύρυχώ- 
ρου έχούσης καί έτερον μικρόν δωμάτιον είς δ έμενε 
γραΐά τις καλογραία έκ Σερίφου, άγαθοτάτη. Είς αύ
τήν ούδεμίαν ύπόνοιαν ε”δωκεν δ μυστηριώδης βίος τών 
ένοικων της, οίτινες καθ’ δλην μέν τήν ημέραν παρέ- 
μενον κρυπτόμενοι έντός τοϋ δωματίου καθ’ δλην δέ 
τήν νύκτα άπουσίαζον έπανερχόμενοι περί τό λυκαυ
γές. Μετά τόσης δέ προφυλάξεως έκρύπτοντο ώστε 
ούτε είς τό πλησίον παντοπωλεΐον μετέβαινον δπως 
γευματίσωσι διότι τό μέν φαγητόν των παρευσκεύαζον 
είς τό δωμάτιον των, είς δ είχον κατασκευάσει πρό
χειρον μαγειρεΐον, τά δέ πρός παρασκευήν τοϋ γεύμα
τος έπρομηθεύοντο διά τοϋ μικοϋ υίοϋ τοϋ πιλοποιοϋ 
τοϋ μόνου κατά τό διάστημα τής ήμέρας καί νυκτός 
ένίοτε έπισκεπτομένου αύτούς. Ή τοϋ άνωτέρω δω
ματίου, νεόκτιστου όντως, έπίπλωσις άπετελεΐτο έκ 
μιάς ξύλινης τραπέζης, μιάς ξύλινης κλίνης έφ’ ής 
έκοιμάτο ό Άγγελικόπουλος καί έκ μικράς ποσότη
τας τζίβας, έφ’ ής κατεκλίνετο δ Κουμουλέντζος.

Άφοϋ έξ αύτοψίας έπείσθην, δτι ούδέν έτερον άντι- 
κείμενον άξιον έρεύνης έκειτο έκτός τών άνωτέρω κα- 
τασχεθέντων έν τώ δωματίω, τό μέν διέταξα νά με- 
ταφέρωσιν τούς συλληφθέντας είς το κατάστηυ.α τής 
Διευθύνσεως τής ’Αστυνομίας, ένθα άπεμόνωσα τού
τους είς ιδιαίτερα δωμάτια, τό δέ έτοποθέτησα σκο
πούς είς τήν οικίαν αύτών ΐνα την έπομένην μεταβώ 
και ένεργήσω λεπτομερή έρευι-αν είς πάντα αύτής τά 
απόκρυφα μέρη καθόσον εΐχεν έν τώ μεταξύ έπέλθει 
ή νύξ.

Είς τό μέρος έκεΐνο μοί έδόθη άφορμή ν’ άναπαρα- 

στήσω τό έγκλημα τής κλοπής τοϋ χρηματοκιβωτίου 

καί παρετήρησα μετ ’ έκπλήξεως δτι τό μέρος ένθα 
έφαίνοντο άλλοτε τά τελευταία ίχνη τοϋ χρηματοκι
βωτίου άπό τοϋ μέρους ένθα έκειτο ή οικία τών κλε
πτών ήτο άπόστασ·.ς διακοσίων περίπου μέτρων. Έκ 
τής παοατηρήσεώς μου ταύτης έπείσθην δτι αύτοί ή
σαν οί δράσται τής προκειμένης κλοπής καί δτι ίσως 
τό κλαπέν χρηματοκιβώτιον έρριψαν έντός τοϋ έν τή 
οικία φρέατος.

Έπί τής ένδείξεως ταύτης έρειδόμενος έσπευσα νά 
μεταβώ είς τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας καί νά 
ύποβάλω είς λεπτομερή άνάκρισιν τούς συλληφθέντας 
άρχόμενος άπό τοϋ Άγγελικοπούλου παρά τοϋ δποίου 
είχον πεποίθησιν δτι ήτο δυνατόν νά άποσπάσω τι 
περί τής κλοπής καθόσον ήτο πολύλογος, ένώ δ Κου
μουλέντζος στυγνός καί άκαμπτος ούδεμίαν άπάντη- 
σιν έδιδεν είς τάς έρωτήσεις μου άντιτάσσων πάντοτε 
έπίμονον άρνησιν.

Διέταξα δπως προσαγάγωσι τόν πρώτον ενώπιον 
μου εις την αίθουσαν τοϋ άνθρωπομετρικοΰ τμήματος 
μέρος άπομεμονωμένον καί ώς έκ τούτου καί τοϋ περι
βάλλοντος του κατάλληλον δι ’ άνάκρισιν οΐα ή προ
κειμένη. Δέν κρίνω δ’ άσκοπον ν’ αναφέρω ένταϋθα, 
έκ παρατηρήσεώς μου ήν έ'καμον πολλάκις, δτι είς 
πλεΐστα πρόσωπα μεγάλην έξασκεϊ έπιρροήν δ τόπος 
ένθα το πρώτον ύποβάλλονται είς άνάκοισιν, ώς έπί 
φόνου ή θέσις τής τελέσεως τοϋ άδικήματος κλπ.

Όντως ή παρατήρησές μου αΰτη έσχεν αποτέλε
σμά τι, διότι άμα ώς είσήλθεν είς τήν άνωτέρω αί
θουσαν δ προταχθείς Άγγελικόπουλος έστη πρός 
στιγμήν κεχενώς καί παρατηρών τά έργαλεϊα τοϋ 
άνθρωπομετρικοΰ συστήματος. Τφ είπον νά καθήση 
καί προσέφερον αύτώ καφφέ καί σιγάρον.

Αι περιποιήσεις αύται ένεθάρρυνόν πως αύτόν,δστις 
ήρχισε νά μέ προσβλέπη μετά βλέμματος εύγνωμοσύ- 
νης άλλά καί δέους συγχρόνως προερχομένου, ώς άν- 
τελήφθην, έκ τοϋ περιβάλλοντος καί τοϋ αγνώστου, 
είς δ έτήρουν αύτόν μή ύποβάλλων ούδεμίαν έρώτη- 
σιν σχετικήν περί τών κλοπών ών ακριβή σημείωσιν 
είχον, ώς καί τών κλαπίντων άντικειμένων.

Ή στάσις του έν γένει έν τή προκειμένη περιστά- 
σει έδείκνυεν δτι ούδέν ήθελεν άποκρύψει έξ δσων έ
γνώριζε καί τοϋτο μέ παρεκίνησεν δπως προβώ άμέσως 
είς έρωτήσεις τεινούσας είς έξιχνίασιν τής ύπό άνά- 
κρισιν κλοπής.

— "Έχω πεποίθησιν Άγγελικόπουλε, λέγω, δτι 
ή κακή συναναστροφή σου μετά τοϋ Κουμουλέντζου 
σέ έκαμε νά πάρηςκακό δρόμο, άλλ’ έάν ήδη δείξης 
μετάνοιαν καί έξομολογηθής δτι έπραξες,τοϋτο θέλει 
έλαφρύνη πολύ τήν θέσιν σου- έξ άλλου δέ θέλεις δεί
ξει είς τήν κοινωνίαν δτι επεσες θϋμα άνθρώπων 
κακών.
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Εις την ερώτησίν μβυ ταύτην ό Άγγελικόπουλος 

ούδέν άπήντησεν άλλά κλίνας την κεφαλήν προς τά 
κάτω έβυθισθη εις σκέψεις.

Τότε υπέβαλον αυτω την έξης έρώτησιν :
ΔενΤπρόκειται τώρα νά μού είπής έάν σύ διέ

ταξες την τάδε ή τήν τάδε κλοπήν, διότι τούτο τό 
γνωρίζω* πρό πολλοϋ, ^άλλά θέλω νά μέ βοηθήσης 
προ άνεύρεσιν τών πραγμάτων, νά έχης δέ πεποίθη- 
σιν εϊς έμέΑότι εις ούδένα θά εΐπω τίποτε έξ όσων σύ 
μοϋ μαρτυρήσεις.

Καθ ’ ήν στιγμήν τού ελεγον οτι είμαι γνώστης 
τών διαπραχθεισών παρ’ αύτού κλοπών μέ παρετή- 
ρησε μέ περίεργον καί πανούργον ύφος, έφάνη δέ δτι 
κάτι ήθελεν νά όμολογήση άλλ’ άμέσως μεταβαλών 
γνώμην μοί άπέτεινε τήν έξής έρώτησιν :

— Τί έννοεϊς μέ αύτά κύριε άστυνόμε J Έρώτησέ 
με ώρισμένως γιά οτιδήποτε θέλεις νά σού άπαντήσω.

Η ερώτησες αύτη τού έξεταζομένου ενείχε πα
νουργίαν καί λίαν τεχνηέντως έτέθη ϊνα μέ άναγκάση 
να του άπευθύνω συγκεκριμένην τινα έρώτησιν, έξ 
αυτής δέ κρίνη έάνδιετέλουν έν γνώσει μυστικού τίνος.

Τήν προθεσίν του ταύτην άντιληφθείς άπέφυγον 
να ικαναποιήσω τήν επιθυμίαν του, καί πρός τοΰτο 
τω άπηύθηνα τήν έξής έρώτησιν.

Διατί ο Κουμουλέντζος ομολογεί, δτι σύ γνωρί
ζεις πού ευρίσκεται τό χρηματοκιβώτιον τού μπακάλη 
και σύ οστις, ώς έχω πεποίθησιν, είσαι θύμα άλλων, 
δέν μού λέγεις τίποτε περί τής ύποθέσεως αύτής ;

Πρό τής τοιαύτης έρωτήσεώς μου ε’στη έπ’ ολίγον 
σκεπτομενος καί’οϊονει άμφιρρέπων πρός τήν ομολο
γίαν ή άρνησιν τής] προκειμένης κλοπής. Τέλος μέ 
αποφασιστικότητα καί μέ ύφος άνθρώπου θέλοντος νά 
φανή ειλικρινής μοί είπεν :

Τ° χρηματοκιβώτιον κ. άστυνόμε, τό πήρα 
εγώ μέ τόν Κουμουλέντζον, τρίτος δέν ήτο μαζύ μας. 
Γό έπήραμε εις τά τέλη τού Φεβρουάριου τήν νύκτα. 
Μέσα είς τό μπακάλικο έκοιμώντο τρεις ύπερέται. 
Το μετεφεραμεν διά τού χειραμαξίου μέχρι ένός ύψώ- 
ματος από πίσω άπό τό Νεκροταφείο καί άπ’ έκεϊ 
κατρακυλώντας "τό έπήγαμε εις τό δωμάτιον μας· 
’-να δέ μή άφήση σημάδια εϊς τήν γήν καί μας άνα- 
καλύψη ή αστυνομία, έβάζαμεν εις τό μέρος οπού 
έπεφτε κατρακυλώντας τό χρηματοκιβώτιον, διπλω

μένες πετσετες καί οΰτω δέν άφήκε ίχνη διόλου.[Ού
τως δ εξηγείται και ή απώλεια τών ιχνών τού χρη
ματοκιβωτίου κατά τήν πρώτην έρευναν ήμών]. Εις 
τό δωμάτιον τό έσπάσαμε τό χρηματοκιβώτιον τήν 
άλλην ημέρα τό πρωί καί ηύραμε μέσα 100 δραχ
μάς περίπου εϊς χαλκόν καί διάφορα χρυσαφικά, 
επειτα δέ έσκάψαμε καί τό έχώσαμεν έντός τού δω
ματίου εϊς τήν γήν, εϊς τό άριστερόν μέρος πού μπαί- 
νομεν.

,^εν, ε?°βήθητε νά μπήτε- εϊς τό μπακά
λικο αφού ηξεύρατε οτι μέσα κοιμούνται τρεις άνθρω

—,Που να ξεύρω, κ. Άστυνόμε, ότι ήτο τέτοια 
μανταρα κασα. (’Εννοούσε τό εύτελές ποσόν τό εύρε- 
θεν έντος τού χρηματοκιβωτίου/ Άν τό ήξευρα αύτό 
δεν, θα κάναμε αύτήν τήν δουλειά.
Τ Η έςομολόγησις αύτη τού άνακρινομένου βεβαίως 

είχε σπουδαιότητα καί τραγικαΐ ίσως θά ήσαν αί 
συνέπειαι τής προκειμένης πράξεως έάν τυχόν οί κοι- 
μώμενοι έντός τού παντοπωλείου άφυπνίζοντο έκ τού 
θορύβου δν παρήγαγον οί κλέπται μεταφέροντες τό 
κλαπέν χρηματοκιβώτιον. Οί κλέπται ούτοι, πεπω- 
ρομένοι τήν συνείδησιν και (οπλισμένοι μέ θάρρος, οπερ 
απέκτησαν κατά τήν διάπραξιν συνεχών κλοπών, άφ ’ 
ετερου δέ τετυφλωμένοι έκ τού πάθους τής κτήσεως 
πολλών χρημάτων τά όποια ύπέθετον δτι περιείχε τό 
χρηματοκιβώτιον τού παντοπώλου πρό ούδενός δέν θά 
υπεχώρουν. "Ισως θά ειχομεν άπεικόνισιν τού έγκλή- 
ματος Κατσίχτη.

Πεποιθως δτι καί τά πρός διάπραξιν τών κλοπών 
εργαλεία οί κλέπται είχον άποκρύψει έντός τού δω
ματίου των ένθα είχον άποκρύψει, κατά τήν ομολο
γίαν τού, Αγγελικοπούλου, τό χρηματοκιβώτιον, με- 
τεοην έπί τόπου τήν έπομένην καί δι’ έργατών άνα- 
σκάψας τό δάπεδον τού δωματίου εύρον δντως εϊς 
μέν τό, αριστερόν μέρος τό χρηματοκιβώτιον, τοΰ ό
ποιου ή θύρα ήτο τεθραυσμένη, εις δέ τό δεξιόν καί 
κάτωθι κτιστού μαγειρείου ('τζακίου> τά έξής έργα- 
λεια χρήσιμα,πρός διάρρηξιν θυρών καί χρηματοκιβω
τίων,, ήτοι έν μέγα έργαλεϊον έν εϊδει 'κλείθρου κλί
νης, ονομαζόμενον κατά τήν γλώσσαν τών λωποδυ
τών λύκος, , διά τού οποίου διερρήγνυον τά κλείθρα 
τα κρεμαστά (λουκέτα), δύο ρίνας (λίμαι/ έ'να πριόνι 
δια κοπήν σιδήρων, έ’ν σφυρίον, ένα μοχλόν μικρόν καί 
δυο κοπτερά εργαλεία (μαντεκάπια) χρησιμεύοντα 
προς διάρρηξιν χρηματοκιβωτίων.

(Ακολουθεί) Χ
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ΦΘΟΝΟΣ
[ ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥΐ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ]

• ο Ούδέν συναίσθημα ύπάρχει άναξιώτερον τοϋ 
ανθρωπου_ καί άπανθρωπότερον ή ό φθόνος.

Πέτρος και Παύλος
~ θπωί: °’ βαδίζοντες ύπό τόν ήλιον παρα- 

κολουθοϋνται ύπό σκιάς, ούτω καί οί έχοντες με- 
γαλην δόξαν παρακολουθοϋνται ύπό φθόνον.'

Πλούταρχος
— Ύπάρχουσι ψυχαί τόσον διεφθαρμένοι ώστε 

τολμωσι νά έκπομπεύωσι καί τά μάλλον έπονεί- 
οι,στα πήθ,η των· τόν φθόνον δμως ούδείς τολμά 
να φανέρωση, διότι ή ομολογία τοΰ φθόνον εϊνε 
ομολογία της ιδίας, τοϋ έχοντος αύτόν, εύτελείας 
και ταπεινότητος.

Πλούταρχος

— Ό φθόνος έστί κάκιστος έχει δέ τι καλόν 
έν αύτώ· τήκει γάρ φθονερών όμματα καί κρα- 

δίην. , , . .
Ησίοδος

__ Οί άποθανόντες τών μέν άλλων αγαθών δέν 
μετέχουν, οί έπαινοι δμως διά τάς καλάς πράξεις 
είνε ίδιον αύτών κτήμα διότι ουδέ αύτος πλέον ο 
φθόνος έναντιοϋται είς αύτούς.

Δημοσθένης

— 'Ο φθόνος εϊνε τό κάκιστον έξ δλων, τών 
κακών διότι έχει κάμει καί θά , κάμη καί, κάμνει 
φθισικόν έκεΐνον ό όποιος κατεχεται υπ αύτοΰ· 
εϊνε ψυχής πονηράς δυσεόης παραστασις.

Μένανδρος
— Παντελώς είνε σημεΐον κακής φύσεως, ό 

φθόνος, καί δέν έχει πρόφασιν, διά την όπο,ίαν 
νά τύχη συγγνώμης έκεϊνος, ό όποιος πάσχει απο 
φθόνον.

Δημοσθένης
— Τίς δέν γνωρίζει έξ δλων ήμών δτι είς μέν 

τούς ζώντας πάντας ύπάρχει πολύς, ή ολίγος 
φθόνος, τούς δέ άποθανόντας ούδείς, ούο εκ 
τών έχθρών μισεί j

Δημοσθένης

— Δέν ύπάρχει τίποτε ιερόν διά την ,βλακιαν, 
τήν κακεντρέχειαν καί τόν φθόνον έπί πάντων 
θέτουσιν ίερόσυλον χεΐρα.

ζΐιδερώ

— Φθόνος εϊνε λύπη διά τάς εύτυχίας τών 
φίλων. ,

Σωκράτης

— Οί φθονεροί κατατρώγο,νται ύπό τοϋ ί
διου πάθους, δπως ό σίδηρος διά τής σκωρίας.

‘Αντισθένης
_ τον φρόνιμον άνθρωπον δεν δύναται νά 

είσδύση ό φθόνος· οί άνόητοι δμως πάσχουσι τό 
νόσημα τούτο.

Σωκράτης

— Έάν πάντες οί άνθρωποι είχομεν ίσην διά
νοιαν δέν θά έφθονονρεν άλληλους.

Άγάθων

-----.---- =^>·32Ηα·φ^=-----·-----

Α£ΤΤΝΟΜΙΑ M2VS

Μετά τά, ένσειρ? τής « Ελληνικής Έπιθεωρήσεως», 
έκτεθέντα σχετικώς προς τήν νέαν Αστυνομίαν μας, 
περί τε τής δράσεως αύτής καί τών παρουσιαζομένων 
ελλείψεων αιτινες πρέπει το ταχύτερον νά συμπληρω
θούν διά νομοθετημάτων, θά έπισκοπήσωμεν έν ολί- 
γοις τήν μέχρι τούδε ενέργειαν αύτής προς έπανορθω- 
σιν τής δημοσίας άσφαλείας ήτις έπί τής προκατο-

__ Ώς βαθύ χρώμα, ουτινος μία σταγώ,ν άρκεΐ 
νά χράνη μεγάλην ποσότητα καθαρού ύοατος, 
διοχετεύεται καί ό φθόνος άπό τής καρόίας εις 
δλον τόν άνθρώπινον οργανισμόν.

* "Απιστος Θωμάς
— Ό φθόνος εϊνε έλκος ψυχής.

Γέρω-Σέκκας

— Τόσον οί φθονεροί εινε δυστυχεστεροι 
τών άλλων, ώστε ούτοι μέν μόνον διά τάς ίδικας 
των συμφοράς λυπούνται, οί δέ φθονεροί λυ
πούνται καί διά τάς συμφοράς τάς ίδικάς των 
καί διά τάς εύτυχίας τών άλλων.

Θεόφραστος
— Καλλίτερον είνε νά φθονίίταί τις, παρά 

νά οϊκτείρηται.
Πίνδαρος

— Όλοι εϊμεθα δεινοί είς τό νά φθονώρεν 
τόν εύτυχοΰντα καί νά έπαινώμεν τόν άποθανόντα.

Μίμνερμος
— Είς τόν φθόνον, τοΰτο μόνον τό, καλόν 

προουπάρχει, δτι εϊνε μέγιοτον κακόν είς τούς 
έχοντας αύτόν.

Λ 'Ισοκράτης
— Μή φθονητε τούς πρωτεύοντας, άλλ’ ά- 

μιλλάοθε, δπως, άφοΰ γίνητε χρηστοί, έξισωθήτε 

πρός αύτούς.
’Ισοκράτης

— Όπως τόν σίδηρον κατατρώγει ή σκωρία, 
οΰτω τόν κακόν καί μοχθηρόν ό φθόνος.

Νούνιος
_ Ό δέ τό κάκιστον τών κακών πάντων φθό

νος· φθισικόν πεποίηκε, καί, ποιήσει, καί ποιεί, 
ψυχής πονηράς δυσεόής παράστασις^,,

— Ό φθόνος εϊνε έν άπό τά μικροπρεπέστατα 
καί βανανιστικώτατα πάθη, έπειδή σπανιως εύρί- 
σκεται άνθρωπος, όστις δέν δίδει άφορμην φθό
νον είς τόν φθονερόν, καί διότι ό φθονερός 
δέν εύτυχεΐ ποτέ, έφ’ δσον βλέπει εύτυ)(ουντας 
τούς άλλους.

Διογένης
ΚΟΣΜΑΣ Π. ΘΑΝΕΜΗΣ

χου Αστυνομίας έφθασεν εις ούχί εύχάριστον σημειον.
’Άν καί το σώμα τής Χωροφυλακής δεν ητο έξη- 

σκηαένον περί τά άστυνομικά, εύθυς ες αρχής,απέ
δειξε διά συντόνου καί φιλότιμου έργασίας ποσον η θε- 
λησις καί ή άφοσίωσις συντελεί είς τό ν ανάδειξη τους 
βαθαοφόοους άπό τού κατωτάτου μέχρι του ανώτατου 
γνώστας τής έξυπηρετήσεως τού σκοπού δι ον προ- 
ωρίσθησαν.
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Έάν ό τύπος έφάνη έν μέρει αύτηρός κριτής, ιδίως 
ένεκα μικρών υπερβασιών τών κατωτέρων οργάνων, έν 
τούτοις το σύνολον τοϋ ενεργητικού της νέας ’Αστυ
νομίας μας ύπερβαίνει τάς πρβσδοκίας καί τών θερμό
τερων ύποστηρικτών αύτης.

Ή έν τή Πρωτευούση ιδίως τάξις έτηρηθη έπιζή- 
λως καθ ’δλας τάς άναφανείσας ανωμάλους περιστάσεις.

Πάσαι σχεδόν αί λαβοϋσαι χώραν διάφοροι κλοπαΐ 
άνεκαλύφθησαν καί άπεδόθησαν τά κλοπιμαία.

Ή τών άτάκτων καί επικινδύνων στοιχείων κατα- 
δίωξις έγένετο μετά πολλής περισκέψεως καί άποτε- 
λεσματική.

Δέν άπέμ.εινε δέ έκ τών στοιχείων τούτων ούδέν 
άγνωστον εις την ’Αστυνομίαν, εις τρόπον ώστε νά 
δύναται αυτή εις πασαν στιγμήν εγκλήματος νά 
διατελή έν γνώσει τών ύποπτων προσώπων τής έκ- 
τελέσεως αύτοΰ, καί νά έχη τάχιστα την άνακάλυψιν 
καί σύλληψιν τοϋ δράστου.

Ήθελα έπικαλεσθή τήν ευμενή αποδοχήν,έκ μέρους 
τής «'Ελληνικής ’Επιθεωρήσεως», τής παρακλήσως 
δπως διαθέτη τάς στήλας αύτής είς συνεχή ανα
γραφήν τών μέχρι τοΰδε άνακαλυφθεισών ,σπουδαιο- 
τέρων κλοπών καθώς καί παντός είδους εγκληματικών 
πράξεων έν λεπτομέρεια ώς τούτο ειθιστα εις δλα τά 
πεπολιτισμένα Κράτη ών ή ’Αστυνομία παρουσιάζει 
τελείαν διοργάνωσιν.

Ή τοιαύτη δέ δημοσίευσίς καί γνώσις τοΰ κοινού 
θέλει εχει, κατά τήν έμην γνώμην, ώς άποτέλεσμα 
τήν μόρφωσιν δικαίας κρίσεως ύπέρ τοΰ νέου αστυνο
μικού θεσμού καί συγχρόνως ήθελε συντελέσει εις τήν 
άνάπτυξιν τοΰ ζήλου δλων τών άστυνομικών οργάνων 
καί τής φιλοτιμίας έκάστου τούτων δπως άναδειχθή 
άξιος ήθικής άμοιβής κα! έκτιμήσεως.

Τοΰτο άλλως τε θά έννοηθή άπό τούς παρακολου- 
θοΰντας ήδη τήν «’Ελληνικήν ’Επιθεώρησιν» διότι 
ή δημοσίευσίς άστυνομικών απομνημονευμάτων ύπό 
X., ένέχουν δλα τά στοιχεία διά νά προκαλεσουν τήν 
προσοχήν καί τό ενδιαφέρον τοΰ αναγνώστου. Έάν 
αί αποκαλύψεις τοΰ Σέρλοκ-Χόλμς, ώς έπί τό πλεϊ
στον ύπερβολικαί καί φαντασιώδεις, επισύρουν τήν 
προσοχήν δλων τών κοινωνικών τάξεων, είτε εις τό 
Θέατρον διδάσκονται καί άναπαρίστανται πρό τών 
θεατών έ.αργώς αί ένέργειαι τοΰ έπιφανοΰς άστυνό- 
μου, είτε κατά φυλλάδια διαδίδεται τό έργον του 
είς τάς οδούς, καί τών ίδικών μας άστυνομικών όο- 
γάνων αί ένέργειαι καί αί .παρεμφερείς πράξεις, δέν 
ύπάρχει άμφιβολία δτι περισσότερον θά έφελκύσουν την ’ 
προσοχήν δλων τών κοινωνικών τάξεων άναγραφόμε- 
ναι κα! δημοσιευόμεναι καταλλήλως. Άκριβώς δέ αί 
ένέργειαι τοΰ άστυνομου κ. X. καίτάέν προηγουμένω 
τεύχει δημοσιευόμενα έπίώρισμένου έγκληματικοΰ γε
γονότος καταδεικνύουν δτι οί Έλληνες αστυνόμοι ενερ

γούν καί δρώσιν δπως οί πλέον έξησκημένοι έκ τών 
εύρωπαίων συναδέλφων των.

Ύπολογίζοντες δέ τά μέσα τά διατιθέμενα πρός 
μόρφωσιν άστυνομικών οργάνων έκ μέρους τών πεπο- 
λιτισμένων Κρατών δικαιούμεθα άληθώς νά ύπερηφα- 
νευόμεθα διότι έν έλαχίστω διαστήματι χρόνου άνε- 
δείχθησαν οί ΐδικοί μας καί έπέδειξαν δραστηριό
τητα, οξυδέρκειαν καί επίμονον θέλησιν δχι τήν 
τυχοΰσαν.

Τελευτώντες την σύντομον ταύτην έπισκόπησιν 
προκαλοΰμεν την προσοχήν τών αρμοδίων δπως πα- 
ράσχωσι είς τούς φιλότιμους ’Αξιωματικούς μας τά 
ύποδεικνυόμενα έκάστοτε μέσα πρός τελείαν έφαρμογήν 
τού θεσμού δστις μέ δλας τάς άντιδράσεις,καί ιδίως 
έκ μέρους τής πολιτικής, έκπληροΐ άπταίστως μέχρι 
τοΰδε τόν σπουδαϊον προορισμόν αύτοΰ.

ΑΛΕΞ· ΚΑΜΠΑΣ

Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
(Ύπδ κ. Γ· ΣΠΑΝΙΔΟΎ)

Τί πληρώνει τ· Κράτος πρός ΟνντήρηΟιν 

της νπαρχονόης Αγροφυλακής

Ίσως θά φανη παράδοξος καί απίστευτος σχεδόν, 
εις τούς μη περί τά τοιαΰτα άσχολουμένους, ή γινό
μενη δαπάνη πρός συντήρησιν τής ύπαρχούσης ’Α
γροφυλακής, έν τούτοις, δσον τό έφ’ήμας, θά προσπα- 
θήσωμεν ν ’ άποδείξωμεν καί νά πείσωμεν τούς άμφι- 
βάλλοντας περί τής άληθείας τών γραφόμενων μας.

Ή μελέτη ήμών έπί τής άγροτικής άσφαλείας, ούσα 
προϊόν μακράς πείρας, έρείδεται προσέτι κα! έπ! τών 
επισήμων καταστάσεων τών ύποβληθεισών ύπό τών 
Άστυνομικών Διευθύνσεων, συνεπεία διαταγής τοΰ 
Άργηγείου Χωροφυλακής πρός αύτάς, κα! έπ! μελέ
της ξένων προσώπων, μελετησάντων καλώς καί συν- 
ταξάντων έκθέσεις, αίτινες ύπεβλήθησαν είς τάς οι
κείας Κυβερνήσεις των.

Διά τήν ύπάρχουσαν έπομένως Αγροφυλακήν κα! 
πρός συντήρησιν αύτής ό κτηματικός πληθυσμός τοΰ 
Κράτους έξοδεύει είτε είς χρήμα, είτε είς είδος, είτε 
είς ζημίας έξ αύτής τής ’Αγροφυλακής, πρός τούς 
κτηματίας, προερχομένας, έπτά έκατομμύρια κα! δια- 
κοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας δραχ. έτησίως >κα! 
ιδού πώς.

Κατά τάς άνωτέρω έπισήμους καταστάσεις είς 
3,732 πόλεις καί χωρία τοΰ Κράτους ύπάρχουσιν 
αγροφύλακες.

Ό άριθμός τών ύπαρχόντων έν γένει αγροφυλάκων, 
ώς καί τών ιδιωτικών τοιούτων, ανέρχεται είς 9,373.

Ή έτησία μισθοδοσία τούτων, ύπολογισθεϊσα είς 
χρήμα, άνέρχεται είς δραχ. 2,556,402.

Έπειδή δέ δ νέος περί ’Αγροφυλακής Νόμος δέν 
έφηρμόσθη είσέτι έντελώς ε’ίς τε τάς πόλεις κα! τά 
χωρία άπαιτοΰνται είσέτι πρός συμπλήρωσιν τής δυνά- 

μεως τής ’Αγροφυλακής 8,865 άγροφύλακες.
'Π έτησία μισθοδοσία τών άναγκαιούντων είσέτι 

άγροφυλάκων, ύπολογισθεϊσα καί αϋτη είς χρήμα, 
άνέρχεται είς δραχ. 2,845,445.

Έπομένως έφαρμοζομένου πλήρως τοΰ νέου περί ’Α
γροφυλακής Νόμου κα! διοριζομένων άγροφυλάκων είς 
δλας τάς κτηματικάς περιφέρειας, δπως και κατά τόν 
προηγούμενον κα! καταργηθέντα Νόμον περί ’Αγροφυ
λακής, απαιτούνται έν δλω 18,237 άγροφύλακες, ών
ή έτησία μισθοδοσία θ’ άνέλθη είς 5,401,847 δραχ.

Έάν είς τήν μισθοδοσίαν έκάστου άγροφύλακος 
προσθέσωμεν κα'ι τάς ζημίας, άς προξενεί ούτος, έκ 
συντάξεως πλαστών πρωτοκολλώ'», καί τάς έκ τούτων 
προερχομένας δικαστικάς δαπάνας κα! ημεραργίας, έξ 
άτομικών έκδικήσεων πρός τούς κτηαατίας, έτι δε 
κα! έκ σπατάλης τών διαφόρων προϊόντων προερχομέ- 
νης έκ τών παίδων, ζώων δίποδων καί τετραπόδων 
αύτοΰ, έκ κλοπής καί καταστροφής ένεκα τής πλημ
μελούς φυλάξεως τών άγρών.

Έάν δι’ δλας τάς ζημίας ταύτας, έπαναλαμβάνο- 
μεν, άναλογίσωμεν, δτι έκαστος άγροφύλαξ ζημιοΐ 
100 δραχ. κατ’ έτος κατ’ έλάχιστόν δρον τόν άγρο- 
τικόν πληθυσμόν, έχομεν 18,237 άγροφ. X 100 δραχ. 
= 1,823,700 έτησίως. Προστιθεμένων τούτων έπί 
τών άνωτέρω έχομεν 5,401,847-ψ-1 823,700 = 7,225, 
547 δραχ. έν δλω, άς πληρώνει καί θά πληρώνη δ 
κτηματικός πληθυσμός είς μισθοδοσίας κα'ι ζημίας 
πρός συντήρησιν τής ύπαρχούσης Αγροφυλακής.

Καί δλη αύτή ή δαπάνη διά τό μή έχειν σχετι

κήν άγροτικην άσφάλειαν.

Πώς Οά κατορΟωθη δι ’όλιγωτέρων τών 
νΰν δαπανωρένων χρημάτων νά επι- 
τΰχωμεν καί ’Αγροφυλακήν τελειοτέ- 
ραν και έξαθφάλιθίν τΐίς Αηροάίας 
Ασφαλείας έν τη ύπαίθρω χώρα

Πώς δμως θά κατορθώσωμεν νά έπιτύχωμεν διά τοΰ 
ίδιου ή κα'ι όλιγωτέρου ποσοΰ έκείνου δπερ δαπανάται 
καί πρόκειται νά δαπανηθή διά νά έκπληρωθή καί δ 
σκοπός δν σήμερον έπιδιώκομεν κατά. 50 °/θ τούλά
χιστον έπιτυχέστερον, έτι δέ διά τής ιδίας δαπάνης 

νά έπιτύχωμεν :
1) Τήν άπόλυτον έξασφάλισιν τής ύπαίθρου χώρας 

άπό πάντων τών κακοποιών στοιχείων.
2) Τήν ένίσχυσιν τής ’Αστυνομίας έπαρκώς άτε 

μή έπιτρεπόντων τών οικονομικών τής χώρας περαι
τέρω δαπάνης καί

3) Τόν καταρτισμόν έθελοντικοΰ στρατιωτικού πυ-

ρήνος έκ 10000 πεζών κα! 1000 ιππέων ετοίμων 
πάντοτε νά ταχθώσιν είς την πρώτην γραμμήν έν πάση 
άνάγκη τής Πατρίδος, τοΰτο, δσον έφικτόν ήμΐν, θά 

προσπαθήσωμεν ν’ άποδείξωμεν.
Κατά τάς μέχρι τοΰδε έπισήμους ήμετέρας καί 

ξένας στατιστικάς ή έπιφάνεια τής Έλλάδος*άποτε- 
λεΐται έκ πεντήκοντα καί πλέον εκατομμυρίων στρεμ

μάτων.
Τό έδαφος τοΰτο ύποδιαιρεΐται ώς εξής·

Καλλιέργεια παντός είδους, στρέμματα 10,000,000
Βοσκαί καί λειβάδια τ> nnn
’Ακαλλιέργητοι'γαΐάι »
Δάση »

Τό όλον »

ώΐ7,ιζιζι/,ιζι.·ν'

I12,000,000 
8,000,000

50,000,000

Έκ τών δέκα και πλέον εκατομμυρίων, άτινα, ώς 
έρρέθη, καλλιεργούνται καθ’όλην τήν Ελλάδα,παρά
γονται κατά στρέμματα τά έξης' προϊόντα:

1) Καλλιέργεια σίτου καί λοιπών δημη-
στρέμμ. 4,000,000

» 1,450,000
» 800,ΟΟΟ
» 350,000
» 500,000
» 650,000

» εσπεριδοειδών, λεμονεών, 
πορτοκαλεών,μηλεών, άχλαδεών,γεω- 
μήλων,άμυγδαλεών κα Γάλλων δευτε- 
ρευοΰσης σημασίας προϊόντων στρέμμ.2,250,000 

Τό όλον 10,000,000

»

τριακών καρπών
2) Καλλιέργεια αμπέλου
3)
4)
5)

σταφίδος 
καπνού 
συκών

Επομένως έπί τών · ΙΌ,000,000 στρεμμάτων καλ
λιεργημένων γαιών οί κτηματικοί πληθυσμοί πληρώ- 
νουσι καί θά πληρώσωσι ζ’διά τήν ’Αγροφυλακήν 
7,225,547 δραχμάς, ώστε ■’άναλογεΐ πρός έκαστον 
στρέμμα 75 λεπτά σχεδόν.

Καί διά τά 10,000,000 στρέμματα άσχολοΰνται 
σήμερον και θ’ άσχοληθώσι πρός άσφάλειαν αύτών 

18,237 άγροφύλακες.
Πόθοι ανδρες,πεζοί καί έφιπποι απαι

τούνται διά την ’Αγροφυλακήν

Έκ τής πείρας άπεδείχθη, δτι έν μόνον πρόσωπον 
μισθοδοίούμενον έπαρκώς, ανεξάρτητον δέ πάσης πο
λιτικής έπιδράσεως κα! άφοσιωμένον μόνον είς τήν 
έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος του, ύπέχον συνάμα καί 
προσωπικήν εύθύνην διά τάς προσγινομένας ζημίας είς 
τούς κτηματίας έξ αύτοΰ τοΰ μισθού του, ή τών δια
φόρων άποδοχών του, δύναται νά φυλάξη άσφαλώς 
1500—3000 στρέμματα άναλόγως τής δασύτητος ή 
άναπτύξεως τών διαφόρων προϊόντων.

Έξ επανειλημμένων έπίσης κατά διαφόρους και
ρούς παοατηρήσεων, έν τή ύπηρεσία, άπεδείχθη δτι είς 
ίππεύς άγροφύλαξ περιβαλλόμενος μέ τάς άνωτέρω 
ύποχρεώσεις δύναται άσφαλώς νά φυλάξη 5,000 — 
7,000 στρέμμ. είς έπιπέδους εκτάσεις.
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Έάν λοιπόν ύποτεθή, οτι έχομεν 3,500 πεζούς 

αγροφύλακας καί 500 εφίππους τοιούτους καί λάβω- 
μ.εν τον μέσον όρον τών στρεμμάτων άτινα έκαστος 
δύναται ασφαλώς νά περιφρούρηση ήτοι διά μέν τόν 
πεζόν 2,000 στρέμματα διά δέ τόν έφιππον 6,000 
έχομεν τό έςης άποτέλεσμα.

3,500 πεζοί X 2,000 οτβέμμ. — 7,000,000
500 έφιπποι X 6,000 » — 3,000,000

Τδ δλον 10,000,000
Διά της άνωτέρω δυνάμεως δύναται ν’ άναληφΟη 

καί νά φρουρηθη άσφαλώς άπασα ή έκτασις τών καλ
λιεργημένων γαιών έν Έλλάδι. Καί διά νά μη έγεί- 
ρωνται παράπονα έκ μέρους τοϋ αγροτικού πληθυσμού, 
δτι μονομερώς φυλάσσονται τά κτήματα, νά καΟο- 

ρισΟη άκριβώς ή ύποχρέωσις οτι έκαστος άγροφύλας 
εινε ύποχρεωμένος νά φυλάσση την όρισθησομένην έκτα- 

σιν την άναλογοϋσαν αΰτφ.

’Ανάγκη ϋτρατιωτικΑς όργανώιίεως 

της Αγροφυλακής
Τρανότατα μέχρι τοϋδε έκ τών πραγμάτων άπεδεί- 
χθη, δτι άπασαι αί ύπηρεσίαι, αί άπαιτοϋσαι μεμο
νωμένων ένέργειαν τών άτόμων ούδέποτε έπιτυγχάνου- 
σιν άν δέν διέπη ταύτας ό στρατιωτικός ποινικός Νό

μος καί ή ενιαία διοίκησις ούτως ώστε ή τιμωρία 
τών παρεκτρεπομένων νά έπέρχηται άμέσως καί διά 
συντόμου διαδικασίας.

Καί άν άπαιτηται δι’άλλας ύπηρεσίας συγκεν- 
τρικώτερον ένεργούσας, στρατιωτική όργάνωσις καί 
έφαρμογη τοϋ στρατικοϋ νόμου, πολύ περισσότερον 
ένδεικνύεται διά τούς άγροφύλακας εις ούς εινε έμπε- 

πιστευμένη ή περιουοία τοϋ άτόμου καί ή εύεξία της 
χώρας.

Διότι ούτοι καί μεμονωμένως ένεργοϋσι καί έν καιρώ 
νυκτός. Ή δέ άνακάλυψις τών παρεκτροπών των δύ
σκολος αποβαίνει, καί έπομένως ή τιμωρία των ανέ
φικτος καθίσταται.

"Οσον ύψηλοτέρα καί έμπιστευτικωτέρα ύπηρεσία 
ανατίθεται είς αυτούς καί δσον περισσότερον μεμονω
μένως ένεργοϋσι την ύπηρεσίαν, έπί τοσοϋτον αύστη- 
ροτέρα καί ταχυτέρα πρέπει νά εινε καί ή τιμω
ρία των.

Άπό της σκέψεως ταύτης οδηγούμενοι φρονοϋμεν 
έν πεποιθήσει δτι ή στρατιωτική όργάνωσις της ’Α

γροφυλακής έπιβάλλεται, άν θέλωμεν νά έχωμεν αγρο
τικήν άσφάλειαν, άλλως ούδέποτε θά έχωμεν τοιαύ- 
την ή δέ άγροτικη περιουσία τών πολιτών θά είνε 
τιμάριον παντός προστυγχάνοντος ζημιωτοϋ.

ΙΙοϊα πρε'πει νά εινε τά προιίόντα και 
ή μιϋΟοδοϋία τών αγροφυλάκων

‘Η άποδημία τών πολιτών είς ’Αμερικήν, ή 
προϊοϋσα αΰςησις της τιμής τών τροφίμων, ή έπίπο-

νος ύπηρεσία τοϋ άγροφύλακος, την νύκτα ώς έπί το 
πλεϊστον άσχολουμένου διά την φύλαξίν τών κτημά

των καί ή στρατολόγησις ούχί συρφετού άνθρώπων 
δπως δήποτε, διά νά έκπληρώσωσι χρέη άγροφύλα

κος, έπιβάλλει δπως ή μισθοδοσία έκάστου τούτων 
φθάση μέχρις 90 δραχμών κατά μήνα.

'Η μισθοδοσία αύτη άνά 5ετίαν ν’ αύξάνη κατά 
πέντε δραχμάς τόν μήνα.

'Η πεντάδραχμος όμως αυτή αύξησις νά δίδηται 

καί πρό της παρελεύσεως της δετίας είς τούς άπο- 
δεδειγμένως δράσαντας είς εξαιρετικά? περιστάσεις.

Προσόντα διά τούς άγροφύλακας τούς καταταχθη- 
σομένους πρέπει νά δρισθώσιν, έκτος τών προς κατά- 
ταξιν τών χωροφυλάκων άπαιτουμένων, καί άπολυτη- 
ριον τοϋ δημοτικού σχολείου.

Οί άγροφύλακες ούτοι δέον προηγουμένως νά δια- 
κούσωσιν έπί τρίμηνον μαθήματα έν τη Σχολή τών 
οπλιτών Χωροφυλακής καί μετ’επιτυχή δοκιμασίαν 
νά έξέρχωνται ταύτης καί άναλαμβάνωσιν ύπηρεσίαν 

της άγροτικης άσφαλείας καί οΰτω βαθμηδόν ή ύπη
ρεσία αύτη ν’άνατεθη είς άνδρας έννοοϋντας τόν 

προορισμόν των, καί ούχί είς άδαεΐς καί έντελώς 
άγνοοϋντας τό καθήκον των, την δέ τμηματικήν 
άνάληψιν της άγροφυλακης θεωροϋμεν άναγκαίαν, 
διότι δέν έπιτρέπεται έν είκοστώ αίώνι ν ’ άναλάβωσι 

ταύτην άμαθεΐς καί άνευ προηγούμενης έκπαιδεύσεως 
άγροφύλακες.

’Ανάγκη οί όηλϊται τϋς ’Αγροφυλακϋς 
νά καταρτιάθώιίιν ού μόνον άείτννο- 
ηικώς καί Οτρατιωτικώς άλλά καί 
γεωργικώς.

Διά νά καταστήσωμεν τό σώμα της ’Αγροφυλακής 
ού μόνον άγρυπνον καί αύστηρόν φύλακα της κτημα

τικής περιουσίας τών πολιτών, άλλά καί διδάσκαλον 
της καλλιέργειας τών διαφόρων προϊόντων της γης, 
σύν τφ χρόνω δέ νά έγκαθιδρύσωμεν, άνευ ούδεμιάς 
δαπάνης, είς δλους τούς δήμους καί τά χωρία τοϋ 
Κράτους οίονεί γεωργικά? σχολάς, πρός τόν σκοπόν 

τούτον θεωροϋμεν άνάγκαΐον καί ώφέλιμον νά διβρισθη 
καθηγητης της Γεωργίας έν τη Σχολή τών οπλιτών 
της Χωροφυλακής, δστις νά διδάσκη ταύτην είς τούς 
ύπαξιωματικού? καί άγροφύλακας πρακτικώς.

Τοιαύτη πρακτική διδασκαλία είς άνεπτυγμένους 
ύπαξιωματικού? καί διδάκτορας τοϋ Δικαίου ώ? έπί 
τό πλεΐστον, φρονοϋμεν δτι είνε άρκετή.

Μετά την φοίτησιν ταύτην, εύδοκιμοϋντες νά έξέρ

χωνται καί ν ’ άναλαμβάνωσι την ύπηρεσίαν τοϋ αγρο
τικού σταθμάρχου έν τοΐς Δήμοι? τοϋ Κράτους έκτος 
της αστυνομικής τοιαύτης.

Οί σταθμάρχαι ούτοι νά είνε ύποχρεωμένοι τάς κτη- 
θείσας πρακτικάς γνώσεις των νά μεταδίδωσιν είς 
τούς άγροτικούς πληθυσμούς.

Καί τοιουτοτρόπως άνευ ούδεμικς,ώς ΐνροεζεθέσαμεν, 
δαπάνης τό Κράτος θά διδά^η τούς άγροτικούς πλη
θυσμούς νά έγκαταλείψωσι τό άροτρον τοϋ Ησιόδου.

Οϋτω δέ καταρτιζόμενων τών ύπαξιωματικων καί 
άγροφυλάκων στρατιωτικός, αστυνομικός καί γεωργι- 
κώς, έτι δέ μισθοδοτούμενων έπαρκώς, δικαιούμεθα νά 
πιϊτεύσωμεν, δτι έπιμελώς καί εύατυνείδητώς -θά έκ- 
πληρώβωσι τό εαυτών καΌ,κον καί θά παγτωθη ή 
άγροτίκΐ) άσφάλε’ια της χώρας.

Καί ού μόνον ή άγροτικη άίφάλεια Τ?? χώρα? θά 
έμπεδωθη άλλά καί ή ύπαιθρος τοιαύτη δημοσία-, A? 
θά προσπαθησωμενέντοϊς έπομένοις κεφαλαίοις ν’ άπο- 
δείξωμεν.

(’Ακολουθεί)

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕ2
Άπό τινων έτών, διά τών ’Ιταλικών εφημερί

δων καί δή ύπό δημοσιογράφου Κυρίας — έάν έν- 
θυμοΰμαι καλώς—έδόθη τό πρώτον έν σύνθημα 
μέ τάς βαρυσήμαντους λέξεις, τόπον εις τους 

νέους.
Καί άπό τών ’Ιταλικών έφημερίδων έξηπλώθη 

άστραπιαίως τό σύνθημα τοϋτο εις δλους 
τους κλάδους, τούς "Κοινωνικούς, ’Επιστημονι
κούς καί τής Τέχνης, άπό τήν ’Ιταλίαν έφθασε 
βραδύτερον είς δλα σχεδόν τά Εύρωπαϊκά κράτη 
καί έπεξετάθη καί μέχρι καί πέραν τοϋ ’Ατλαντικού. 
Άπο έδρας Πανεπιστημιακός κατήλθον γεγηρα- 
κυϊαι προσωπικότητες καί παρεχώρησαν τάς θέ
σεις των είς νεαρούς — καί μέχρις 20 — 22 έτών— 
μύστας τής ’Επιστήμης, άλλά φέροντας δλα τά 
έφόδια κεκρυμμένων μεγαλοφυιών, ή θαμβόνοντας 
μέ τά πνευματικά χαρίσματά των δλους τούς 
δυναμένους νά κρίνουν καί νά παραχωρήσουν τήν 
θέσιν ή όποια εις μόνην τήν άξίαν άνήκει.

Είς τόν “Τόπον μας όμως &ί πρόοδοι, έάν φθά
νουν, φθάνουν ένίοτε πολύ άργά.'Η άπήχησις τοϋ 
ιταλικού συνθήματος έφθασεν βεβαίως καί έως έδώ. 
Έγράφησαν είς τάς έφημερίδας τά σχετικά άρ
θρα. Έγένετο ή δέουσα συζήτησις. Άλλά τίποτε 
περισσότερον. Δέν εΐδομεν ούδένα νέον ν’ άνα- 
δειχθή καί νά προχωρήση εις όδόν άνάντη. Δέν 
εΐδομεν ούδένα γηραλέον έπιστήμονα ή έργο- 
σταοιάρχην, ή Τραπεζίτην, ή άλλον κατέχοντα 
μεγάλην κοινωνικήν θέσιν, άπαιτοϋσαν ζέσιν, 
δραστηριότητα καί ένεργητικότητα, νά τήν παρα- 
χωρήση έκουσΐως πρός τούς κατόπιν έρχομένους 
καί νά δείξη πρός δλους δτι όφείλομεν νά πρά- 
ξωμεν καί ήμεΐς έκεΤνο τό οποΐονγίνεται πανταχοϋ, 
όπου δίδουσι τόπον είς τήν {Νεότητα.

Έάν δμως ύπάρχη καί παρ’ ήμΐν νεότης — έν- 
νοώ τών είκοσι καί είκοσι δύο έτών ·- φέρουσα 
αύτά τά έφόδια, κατέχουσα αύτά τά πλεονεκτή
ματα καί δίδουσα αύτάς τάς έλπίδας, δέν γνω
ρίζω. Ίσως ναι,ίσως, καί πρό πάντων, όχι. Άσφα
λώς δμως άνδρες παρελθούσης ήΆικίας, οί όποιοι 
νά έχουν τόσην αύταπάρνησιν -καί νά κατέχουν 
είς τοσοϋτον σημεΐον τό γνώθι σ’ αύτόν, ώστε 
έκουσΐως νά καταθέτουν τά άξιώματά των χάριν 
τών άλλων καί νά παραχωρήσουν τήν θέσιν των 
είς τούς εΤτερχομένους, ώρισμένως τοιούτοι δέν 
ύπάρχουν είς τόν τόπον μας.

Ίσώς μόνη έξάίρεσις θά ήσαν οί άνδρες οί άπο- 
τελοϋντες τόΣυμβούλιον τών Σιδηροδρόμων Πει- 
ραιώς-Άθηνών Πελοποννήσού. Όλοι αύτοί, οί 
πλεΐστοΐ, άν μή γεγηράκότες άλλά μέσης ηλικίας 
άτομά, έστρεψαν τά βλέμματά των πρός ένα νέον 
άνδρα καί έκάλεσάν αύτόν ν’ άναδεχθή καί άνα- 
λάβη τά καθήκοντα τοϋ Γενικοί? Αιευθυντοΐ? 
τής Έταιρίας των. Καί άπό τής χθές Γενικός 
Διευθυντής είνε ό κ. ’Αντώνιος Κ ΜάτΟας. 
Ό κύριος Μάτσας εΤνε ό νέος άνήρ τής σήμερον 
ό κατέχων άσφαλώς δλα τά έφόδια δια ν ανά
δειξη τήν μεγάλην θέσιν ή όποια μετά τόσης έπι- 
μονής τοϋ προσεφέρθη. Έσπούδασε είς τό Gand 
τοϋ Βελγίου Γεφυροδοποΐιαν. Κατά τήν έποχήν 
δέ τών διπλωματικών του έξετάσεων ήλθε πρώτος 
μεταξύ δλων τών συσπουδαστών του ιθαγενών 
καί ξένων τυχών έξαιρετικών διακρίσεων παρά 
τών Καθηγητών του καί τιμήσας τήν Ελληνι
κήν εύφυίαν.

Τά πρώτα δείγματα τής μηχανικής ιδιο
φυίας του είς ήλικίαν νεαράν, τά έδωκε κατά τήν 
τομήν τοϋ ’Ισθμού τής Κορίνθου δπου συνειργα- 
σθη μετά τοϋ μεγάλου θείου του, άειμνήστου 
Αντωνίου Μάτσα,εις τήν άποπεράτωσιν τής Κο
ρινθιακής Διώρυγος.

★

Έκτος δμως τής έν Διώρυγι συνεργασίας του 
άνέλαβε τήν κατασκευήν λιμένων έν Μαύρη θα
λάσση καί έν Σάμω, έν γένει δέ αύτός ύπήρξεν ό 
κυρίως έκτελεστής σπουδαίων έργων τά όποια ά- 
νελάμβανεν ή Εταιρία τών Εργοληψιών. Όταν 
δμως βραδύτερον έπήλθε δτασιμότης είς τά με
γάλα έργα καί τάς μεγάλας έπιχειρήσεις τής Ε
ταιρείας ταύτης,ό Αντώνιος Μάτσας έστρεψεν είς 
νέον πλουτοφόρον κλάδον τάς βλέψεις του, πρός 
μεταλλευτικός.έργασίας. Τόσην δέ έπιοτημονικήν 
ικανότητα έπέδειξε καί είς αύτάς, ώστε κατώρθω- 
σεν έντός ολίγου νά καταστή μετά τόν Σερπιέρην 
ό πρώτος έν Έλλάδι γνώστης τών μεταλλευτικών 
έπιχειρήσεων. Γενόμενος Διευθυντής τής Έλληνι-
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κής Εταιρίας Μεταλλείων,εύθύς έ£ άρχής άπέδειζε 
τήν μοναδικήν αύτοΰ δραστηριότητα, κατορθώσας 
εντός εκατόν ήμερων νά κατάσκευάση σιδηρόδρομον 
τέλειον άπό τής παραλίας μέχρι τών μεταλλευτικών 
έργασιών, έκτάσεως δέκα πέντε περίπου χιλιομέ
τρων. Τήν δέ παραγωγήν και μεταφοράν τοϋ με
ταλλεύματος κατόρθωσε ν’ άναβιβάση είς δια- 
κοσίους χιλιάδας τόννους κατ’ έτος. .

Θά ήτο ίσως μακράν ν’ άναριθμήσω εις τάς 
στήλας αύτάς ολον τό έν Αοκρίδι, Σερίφω καί 
άλλαχο.ϋ έργον τοϋ Άντωνίοϋ Μάτσα. Ίσως καί 
αύτά τά όποια έγραψα παρέλκουσι. Διότι ό σκοπός 
μου ήτο απλώς- ώς μίαν ένδέιςίν προόδου νά έ- 
έάρω τήν άπόφασιν τοϋ συμβουλίου τής Εται
ρίας ΙΙελοποννήσσυ ή όποια έκαμε, τήν άρίστην 
έκλογήν είς τό · πρόσωπόν ένός έκ τών νέων 
άνδρών μας. Αΐ βιογραφικαί σημειώσεις' δέν αρμό
ζουν είς τό παρόν άρθρον. Άλλως τό έργον τοΰ

ΜΥΘί ΣΤΟΡΗΜ Α ΜΑΣ 7°

ΥΠΟ

MAURICE MONTEGUT

Μεσ' στάς άναμνήσεις του »9ά έβλεπεν εν έξαλλον 
και ούρλιάζον πλήθος γύρω τοϋ ικριώματος τό όποϊον 
ήτο στημένον σε κόκκινα άπό τό αίμα χώμαια. Τοϋ 
έφαίνετο δτι ήκονεν ακόμα τόν κρότον τής λαιμητό
μου, τό κύλισοα τών μαν.ρυνών αμαξών καί τόν σκλη
ρόν ήχον τής πιπτούσης λεπίδος.

"Ολ’ αυτά συνέβησαν άλλοτε εκεί, εκατό μέτρα 
μπροστά του. Δώδεκα έτη παρήλθον άφ’ ής ημέρας ή 
έθνική μάχαιρα ή φοβερά λαιμητόμος ήτο πάντοτε 
διά νά θανατώση έτοιμος, χωρίς νά χορτάση ποτέ.

Εις τό μέρος αυτό εκόπησαν χιλιάδες κεφαλών 
έκεΐ ό Λουδοβίκος XVI, ή Μαρία Άντουανέττα καί 
μαζύ των ή βασιλεία.

Σιγά σιγά άπεκαλύφθη δ νέος — μ'ε.τό μέτωπόν του 
υψηλά καί μέ τά μάτια έπι τής συχναζομένης πλα
τείας προσηλωμένα έσκέπτετο έπί μακράν. Τριάντα

’Αντωνίου Μάτσα είνε γνωστόν όχι μόνον .έντός 
τών στενών Ελληνικών ορίων άλλά είς τά κέντρα 
έκεΐνα,είς τά όποια ή άέία έκτιμάται και ό νους 

κιιί ή Οκέι^ις θεωρούνται ώς τά πρώτιστα έψόδια 
τής άνθρωπίνης'προόδου. ·

Καί είς τόν τόπον μας είς τόν όποιον ό νοΰς 
καί ή -σκέψις έκτιμώνται ίσως όλιγώτερον,. εινε 
εύτύχημα ,δτι τό Συμβούλιον τής Εταιρίας Πε
λοπόννησου,άπέβλεψεν εις τό πρόσωπόν τοΰ ’Αν
τωνίου Μάτσα καί έργον τοιαύτης περιωπής άνε- 
τέθη είς τήν περίνοιαν αύτοΰ.

Έάν σήμερον ή πρόοδος ένός έθνους με- 
τραται μέ τόν πήχυν τής συγκοινωνίας του, άς 
έλπίσωμεν ότι ή μηχανική ιδιοφυία τοΰ κ. Μάτσα 
θά-κατορθώση δι’ άπαραμίλλων συνδυασμών νά 
έπεκτείνη μίαν ήμέραν τό σιδηροδρομικόν μας 
δίκτυον,· καί νά δείέωμεν καί ήμεϊς διά τής 
πυκνής μας συγκοινωνίας εθνικήν πρόοδον καί πο
λιτισμόν.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

βήματα μακρύτερα έκρύβη ό Cantecor όπισθεν ένός 
δένδρου παρατηρών τά πάντα προσεκτικός. Πρός 
στιγμήν τοϋ ήλθε νά μιμητέ ή έκεΐνον τόν όποιον πα· 
ρηκολούθει καί νά χαιρετήση, άλλ’ ύστερον συνο
φρυωθείς καί κινών τήν κεφαλήν του είπε :

— ΤΑ ! μάλιστα καταλαβαίνω τό προσκύνημα.
Είκοσι λεπτά πέρασαν.
Ο κ. de Grandlys δέν εϊχεν ακόμη κινηθή ό δέ 

κατάσκοπος τοϋ Fouche ήρχισεν νά χασμαται καί ν’ 
άνυπομονή πίσω άπό τό δένδρον,τέλος ό νέος έξέτεινε 
τάς χεϊράς του, κάμνών κίνημα αποχαιρετισμού κ' έ- 
ξηκολούθησε βραδέως τόν δρόμον του διά τής βασι
λικής όδοϋ. Ό Cantecor τόν ήκολούθει βήμα πρός 
βήμα καί δταν είσήλθε είς τήν οδόν Ville de L’Eveque 
κάμψας πάλιν τήν όδόν Anjou. ’Όπισθέν του άφηνε 
τήν νέαν έκκλησίαν τής Μαγδαλινής ήτις εις τήν σκέ- 
ψιν τοΰ Ναπολέοντος μετεβλήθη είς ενα ναόν τής 
δόξης τον όποιον οί βαρείς στύλοι ματαίως έξήρχοντο 
τής γής.

— Διάβολε' άλήθεια νά λές ; Έβρυχήθη ό Cantecor 
αισθανόμενος έλαφρόν ρίγος. ’Αλλά τί μέ μέλλει, έγώ 
θά ’δώ' καί χωρίς νά προσθέση τίποτε άλλο έπρο- 
χώρησε.

Τό παλαιόν κοιμητήριον τής Μαγδαλινής ήγοράσθη 
μετά τά φοβερά συμβάντα παρ’ ένός βασιλύφρονος 
δικηγόρου όνομαξομένου Olivier Desclozeaux. Ούτος 
ήθέλησε νά σώση άπό τήν βεβήλωσιν τήν γήν έκείνην 
ήτις έποτίσθη μέ τό αίμα τόσων εύγενών καί ύπό τήν 
όποιαν άνεπαύοντο ήδη τά άποκεφαλισθέντα πτώματα 
τοΰ βασιλέως, τής βασιλίσσης, τής Charlotte Gorday 
τά λείψανα αύτά ήσαν ιερά διά τόν Desclozeaux δπως 
καί τά σκορπισμένα όστα τής κυρίας Roland, τής dll 
Barry, τοϋ δουκός τής ‘Ορλεάνης, τών Girondins. 
έπίσης ίέροί ήσαν καί οί τάφοι οί όποιοι περιέκλειον 
ανακατεμένα τά λείψανα τών δύο Robespierre, τοϋ 
Hanriot, τοΰDumas, τοϋ Cuthon, τοϋ Hebert, τών 
/Ελβετών τών κατακρεουργηθέντων κατά τήν νύκτα 
τής δεκάτης Αύγούστον καί τών κατά χιλιάδας άπο- 
κεφαλισθέντων εύγενών:

Ή παλαιά οστεοθήκη είχε μεταβληθή, είς κήπον. 
Τοιουτοτρόπως ‘πήγαν χαμένοι δλαι αί προσπάθειαι 
τών βασιλοκτόνων οί όποιοι έκαψαν μέ άσβέστι τά ά- 
κρωτηριασθέντα πτώματα τών ύψηλών θυμάτων των 
ΐνα ούδέποτε τό μέλλον άποπειραθή νά έκθειάση τούς 
ύπολοιπομένους τυράννους του. Κατ' αύτόν τόν τρό
πον θά ήσαν προσκυνηταί μόνον οί είς τά τελευταία 
ίχνη μείναντες πιστοί καί οί τής άποθαμμένης βασι
λείας, άλλ’ άνευ αυλής, αύλικοί.

Ό Cantecor έπέρασεν ένα μακρύν διάδρομον καί 
μετ’ ολίγον εύρέθη σ’ ένα πένθιμον περίβολον. Έκεΐ 
που ύπήρχον έν άφθονία μικρά δένδρα, φράκται κτμ 
σταυροί δεικνύοντες τάς θέσεις ύπό τάς όποιας άνεπαύ · 
οντο οί δυστυχείς έκεΐνοι.

Στο τέλος ένός δρομίσκου ό αστυνομικός διέκρινε 
τόν Grandlys σκυμμένον έφ' ένός ύψώματος τό ό
ποιον θά έκάλυπτεν ένα ξύλινον φέρετρον' έκεΐ έπάνω 

δύο ίτέαι είχον ένωθή.
ΤΗσαν οί βασιλικοί τάφοι, σέ μιά έρημη γωνιά, 

κοντά σ’ ένα πηγάδι.
Ό Cantecor ύπήρξε καλός είς τήν μάχην. Πολλάς 

φοράς μέ τήν ίλην του είχε φορτωθή τά μυδροβόλλα' 
πολλές φορές τόν είχαν άνηλεώς πληγώσει τά σπαθιφ 
καί τό δέρμα του καταξεσχισμένον παντοϋ έμαρτύρει 

; άρκετά τήν άνδρείαν του
Δέν έψεύδετο δίαν έλεγεν δτι έάν εύρεθή ήμέραν 

) είς μίαν έρημον έξοχήν δέν φ ιβεΐται ούτε τόν Θεόν 
ούτε τόν διάβολον, άλλ’ δπως κάθε άνθρωπος έχει 

- τάς άδυναμίας του, έτσι καί δ ’Ιερώνυμος Καντεκόρ δέν 
είμποροΰσε νά ύποφέρη τόν αέρα τοϋ κοιμητηρίου πρό. 

πάντων δέ τό βράδυ.
Καί τό σκότος τής νυκτός ήρχιζεν ήδη νά άπλαϋται.

"Η πρός τ’ αριστερά εκκλησία ήτις ήτο καί αύτή 
είς τήν Μαγδαλινήν αφιερωμένη, έχάθη ύπό τήν σκα- ο 
πάνην. Τό τετράγωνον έκεϊνο είχε μεταβληθή. ύ

Καθ ’ ολον τό μήκος τής όδοϋ d' Anjou οί τοίχοι χ 
καί αί προσάγεις τών ιδιωτικών οικιών έξετείνόντό ώς 
είδος στεφάνης, τά κτίρια ταΰτα ήσαν έντελώς νέα / 
οίκοδομηθέντα έπί τών οικοπέδων τών ευσεβών Βε- ΐ 
νεδικτίνων. Τά φυλλώματα τών κήπων έγερνον έξώ ι 
άπό τούς φράκτας των, ήσαν κ’ αύτά λείψανα κήπων ί 

άρχαίων. <
Μίαν φοράν άκόμη έστάθη ό Cantecor έν άμηχα- ι 

via. '
— Μπα ! θεέ μου ποΰ έχει σκοπό νά πάη, έν τώ 

μεταξύ έγώ πρέπει νά τό μαντεύσω.
Είχε περάσει πολλές φορές άπ' αύτόν τόν δρόμον 

ωρυόμενος έξ εύχαριστήσεως,κατά τόν ώραΐον έκεΐ
νον καιρόν\ών\έρυθρών σκούφων, όπισθεν τών αίμα
τωμένων αμαξών μεταφέρων μέ μεγάλα βήματα τά 
πτώματα τών καρατομηθέντων. Είς τό τέλος τής 
όδοϋ d’ Anjou έστάθη ojGrandlys έμπροσθεν διο- 
ρόφου οικίας μέ άρκετά καλόν έξωτερικόν" άνεγείρας 
τό ρόπτρον τό άφησε νά πέση κ’ έπερίμενεν.’Ο αστυ
νομικός έξηκολούθει κυττάζων άπό μίαν γωνίαν.

Μετ' ολίγον ή θύρα τής οικίας μισοάνοιξε καί τότε 
ό Cantecor ήκουσεν ένα μικρόν διάλογον μεταξύ τοϋ 
έπισκέητου καί ένός προσώπου, έν τώβέσωτερικώ τής 

οικίας εύρισκομένου.
Ό πρώτος παρεκάλει έπιμόνως, ό άλλος έφαίνετο 

έγείρων δυσκολίας, τέλος ένέδωκε καί' δ Grandlys 

είσήλθε.
Τότε βγήκε καί ό Cantecor έκ τής κρύπτης καί μέ 

τρία μεγάλα βήματα εύρέθη πρό τής θύρας.
Έφθασεν άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν αυτή θά έκλειε' 

μέ δυνατό χέρι τήν έσπρωξε καί είσήλθε σ’ ένα προ

αύλιο
’’Ενας γέρων κάτωχρος άπό τρόμον ήθέληαε νά 

τόν έμποδίση..
— Κύριε ! ποιος είσθε' δέν έπιτρέπεται ή είσοδος.
Ό Cantecor δέν έδίστασε διόλου καί μ’ ένα άπό- 

τομον τόνον άπήντησε.
— Θά μπώ κ’ έγώ δπου μπαίνουν οί άλλοι. Ρω

τάς ποιος είμαι *Αστυνομικοί καλέ μου άνθρωπε. 
Καί τώρα ήσυχα εί δεμή άλλοίμονον σου' είσαι ξε
γραμμένος, λοιπόν αφησέ με νά περάσω.

* Συνέχεια έχ Σελ. 477.

— "Α! κύριε' άπήντησεν ό γέρων ό όποιος τά είχε 
χάσει κυριολεκτικούς, έάν ήξεύρατε, έάν ακούετε αύ
τόν τόν νέον' έδώ είνε θαμμένοι δ πατέρας του καί ή 

μητέρα του.
— Έδώ είνε θαμμένοι; Καλέ τί μοϋ ψαίλνεις αύ

τοΰ ; Πού βρίσκομαι λοιπόν ;
—Είς τό παλαιόν κοιμητήριον τής Μαγδαλινής,κύ

ριέ μου.
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Ήσθ άνετο ένα ρίγος νά διατρέχω ιά σώμά, του και 
άνήαυχος έκύτταξε γύρω' τότε κατελήφθη και αυτός 
άπό τάς άναμνήσεις. Πόσες φορές δταν, ήτο άκόμη 
μάγκας δέ προέπεμπε μέ τραγούδια και δεν συνώδευσε 
μέχρις έδώ εκείνους τούς όποιους τώρα καλύπτει στι- 
βαγμένους ή γή, μόνον καί μόνον ριά νά· ίδή με «ΰ- 
χαρίστησιν τάς κεφαλάς των νά πίπτουν άπό τό άμα- 
ξάκι εις τόν, λάκκον.

Ένόμιζεν δτι έβλεπε πάλιν, τήν du Barry. με λυ
μένα. μαλλιά νά όρύεται και νά παρακαλή τόν. δήμιόν, 
της' παρουσιάζετε μπροστά του ή ήσυχος μορφή τής 
βτιαιλίσαης καί ή υπερήφανος τής κ. Roland' τοϋ εί
χε» έντυπωθή ζωηρότατα τό θέαμα των γυναικών 
έκείνων τάς- όποιας κατά τήν. τελευταίου των ώραν έρ- 
ράπιζον καί έσφύριζον άγρίως.

Μήπως ή γή δέν έταράσσετο είς τά σπλάγχνα της ;
“Οχι! δχι! τι άνοησίες-1 Άλλά γιατί αύτό τό κυ

παρίσσι έφαίνετο σάν μιά γυναίκα μέ μαύρα καί χωρίς 
κεφάλι ;

Τή άληθεία τό περιβάλλον ήτο πενθιμότατον. Ένό
μιζεν δτι ήκουε φωνάς ύπό τούς πόδας του. Έάν δλοι 
αύτοί οί τάφοι ήνοιγον, έάν ή πλήρης οστεοθήκη ήθε- 
λεν έμέση τά δστα ποϋ περιέκλειεν ; Έάν δλοι ήθε- 
λον παρουσιασθή κρατούντες εις τήν δεξιάν χεΐρά τάς 
άποκοπείσας κεφαλάς των; Μία μικρά ζάλη τοΰ ήλ- 
θεν' υστέρα άρχισε νά κρυώνη καί βήμα πρός βήμα 
έφθασεν είς τήν οικίαν.

*0 γέρων έφαίνετο δτι τόν έπερίμενε.
Μετά κόπου καί μέ σιγαλήν φωνήν τόν ήρώτησεν 

ό Cantecor.
— Μήπως ύπάρχει καί άλλη είσοδος;
- “Οχι.
— Καλά λοιπόν φεύγω καί προπάντων κύτταξε μή 

πής λέξι σ’ αύτόν τόν νέον.
— Δέν θά 'πώ τίποτε.
— Καλά. Χαίρετε
Κ* έξήλθεν άπό τόν κήπον τής οικίας δπως ξεφεύγη 

κανείς άπ’τήν φωλιά τών φειδιών.
Έν τφ μεταξύ ό Grandlys έστέκετο άκίνητος 

πρό τοϋ διπλού τάφου τής Βασιλίσσης καί τοϋ Βασι- 
λέως.

“Εβλεπε καί αύτός δπτμσίας. Άνεπόλει τά ευτυχι
σμένα παιδικά του χρόνια' ήρχοντο μπροστά του αί 
Βερσαλλίαι, Τριανόν, καί δλαι αί ώραΐαι Δούκισσαι και 
Μαρκησίαι, αί όποΐαι έπαιζον τάς βοσκοπούλας μέ τά 
κάτασπρα άρνάκια των τά στολισμένα μέ κυανός κρρ- 
δέλλας' τά παχουλά παιήάκια τά όμοια ώδήγουν αί 
πριγκήπισσαι, αί παρατάξεις καί οί θαυμαστοί στρα- 
τιώται λάμποντες μέσ’ τά δπλα των.

“Ηκουε τήν πρόσκλησιν τών σαλπίγγων ν’ άντηχή 
μέσ’ τήν μεγάλην λιθόστρωτου αύλήγ τφν ανακτόρων, 
καί τήν φωνήν τής Μαρίας Άκτρυαγέττ ήτις έτραγαύ- 

δει είς τήν λευκήν αίθουσαν.
Έβλεπεν άκόμη τήν έπαυλιν τής Compiegne έκεΐ 

ποϋ έζων. εύχαριστημέν.οι λησμονοϋντες έν τφ οικογε
νειακά» των βίφ τάς εθιμοτυπίας τής αύλής καί τάς 
Tuileries τάς όποιας ήγάπα όλιγώτερον ώς έκ τής 
πένθιμου των σψεως.

Ύστερα τό περιβάλλον ήλλαξε' τά φαιδρά γέλοια 
τα Άσματα καί δ καθαρός αήρ ό γεμάτος άπό σπάνια 
άρώματα, ήρχιζε νά συσκοτίζεται' τώρα έμύριζε τήν 
πυρίτιδα, ήσθάνετο τήν δνσάρεστον οσμήν τοϋ δχλου, 
φωνμ,ί, άπειλαί καί κατάραι Αντηχούν, άπαισίως γύρω 
του. Κι’ αύτός μικρό παιδί ποϋ μόνον νά γέλα έγνώ~ 
ριζε, έμάνθανε τώρανά τρέμη-

Εΐχε περάσει πλέργ. ή έπρχή τής άγάπης, τής πί,- 
στεως καί τής άφαριώσεως. 1£1ς τούς ήχους τού τυμ
πάνου ήλθε μορφάζουσα ή έχθρα φορούσα κόκκινου 
σκούφον·

Κατόπιν ήλθαν, αί Αλησμόνητοι έκζϊν.αι ήμέραι τών 
Varennes, τό Μοναστήριον, καί τέλος ή αίχμαλωσίμ.

Τότε μέσ ’ τάς ακηνάή &είν,ας έφαντάσθη τά πρό
σωπα, τά δποΐα αίλοτς διέτασσε καί ήγάπα- Τώρα οί 
περισσότεροι έκείνων κοιμούνται έδ,ώ, ύπ’ αυτήν, τήν 
γην κατόπιν πολλών καί φρικιών, βασάνων.

Μέ μίαν, άγρίαν φωνή? καί μέ σηκωμένος τάς χγΐ- 
ρας δ Grandlys έκάλεσρν δλους αυτούς' καί ιδρό' τοϋ 
έφάνη δτι ήνριξεν ή γή κώ οτι εις τήν φωνήν του 
έγκατέλειπον τήν ήσυχίαν των, οί δρητρχεΐς κάτοικοι 
τοή %&$.ίβ.ν τούταμ τής φ^αριρ^σεφί·. τ9ν.ί, έβλεπεν 
δμως ήσα» τό τελευταίο εκείνο πρωί έπί iqfj Ικριώ
ματος.

’Ολόκληρος ή Αύλήμαρουσιάράη μπροστά του.
Οί πρίγκηπες, αί πριγκ.ήπισσαι τών Βερσαλλιών καί 

τοϋ Trianon έχοντες έπί κεφαλής τόν Βασιλέα καί τήν 
Βασίλισσαν.

Άλλά γιατ’ ήσαν τόσον ώχροί. Ποια ψυχρότης άττς- 
μεινε στό βάθος τορ βλέμματός των. ΕΙς τόν λαιμόν 
δλων διεκρίνοντο ώς είδος ερυθρού περιδέραιου τά 
’ιχνη τού ρρδοχρόου αίματος τών ώραίων Αριστοκρα
τών καί τά σημάδια τοΰ δημίου.

Όπισθοχώρησεν έντρομος πρό τών σκιών, τών 
φανχμσμάτφν τούτων τά όπρΐα έπλήρουν τό κοιμητή
ρια?,. Κφ άπό κάθε γωνιά έξηκολούθουν νά έρχωνται 
άκόμη καί άΛλθ(.

Αύτοί δλοι άπετέλρυν τήν εργένειαν, τήν βασιλείαν.
Ό Βαριλεής! ή Βασίλισσα!
Αόρατα τύμπανα ήρχισαν νά κρούων,ται' τοϋ έφαί

νετο δτι ήκουε θορύβους ώς τής εκκλησίας, κι’ένα με
γάλου καί αγνόν ύμνον άναπεμπόμενον πρός τό μεγα- 
λέΐαγ τοΰ θεάν-

Αίφνης μία υπόκωφος βρή ήκούρθη ήπό μακρυά 
ήτις μετ’ όλίγον έξήσπαρε μανιώδης. “Ητο ή «.Μασ- 
σαλιώτιςΐ) μελοποιηθεΐσα έπί τοΰ Qa ira, δπως και 

τό «επι τής λαιμητόμου»' ήτο τό Άγριον ούρλιασμα 
ένός μεθυσμένου λαού δστις έχων άπο καιρόν ξεκινή
σει εύρίσκετο τώρα εις τό τέλος τοϋ δρόμου.

Ταυτοχρόνως μία πνοή καταιγίδας ένσκήφασα άπό 
τό σύμπαν έλύγισε τά δένδρα, άνήρπασε τά φύλλα κα1 
έσήκωσε τά κεραμίδια καί τάς μολυβδίνους πλάκας τών 
στεγών. Καί ό Grandlys έκστατικός, ύποκύπτων εις 
τόν τρόμον, ένόμισεν δτι είδε στην καταιγίδα εκείνην, 
μέσα σ’ ένα σύννεφο σκόνης ιπτάμενος τας κεφαλας 
δλων τών βασανισθέντων έκείνων σωμάτων.

Δέν ήδύνατο πλέον νά μείνη έκεΐ' αργα, αργά εγυ- 
ρισε στήν οικίαν ή δποΐα ήτο φρουρός τών ιερών του 
τάφων.

(Ακολουθεί)
ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΩΤΗ

Ό ’Ιανουάριος εις τόν σημερινόν απολογισμόν 
του δέν δίδει πολλά έπεισόδια κα'ι γεγονότα αΕια 
αναγραφής εις τήν μηνιαίαν αύτήν Επιθεώρησήν. 
Όλα έβάδισαν κατά τόν μήνα αύτόν τήν κοινήν 
τήν πεπατημένην όδόν,των. Άπό τό χειροφίλιμα 
εις τήν μεγάλην αίθουσαν τοϋ θρόνου εως εις 
τήν έναρζιν των άπόκρεω και τήν έπανάληψιν 
τών έργασιών τής Βουλής — τι συμπτωσις ολα 
διέτρεέαν κατά τόν μήνα αύτόν τόν ηρεμον^τόν 
κανονικόν ροϋν των. Άλλως τήν έποχήν αύτήν 
τών πολλαπλών κοσμικών συναθροίσεων, με τας 
χορευτικός έσπερίδας, κα'ι τάς μουσικός^ συναυλίας, 
και τάς παννυχίους ύποδοχάς, δέν μας μένει βε
βαίως ούτε ό ύλικός χρόνος, ούτε ή ψυχική διά- 
θεσις διά νά σκεφθώμεν κάτι τό ύψηλότερον, το 
ώφελιμότερον, είτε ύπό κοινωνικήν, είτε υπο εθνι
κήν έποψιν.

Άλλως τά ζητήματα αύτά τά εχομεν πρό πολ- 
λοΰ παραιτήσει είς τήν μοιραίαν τύχην των,ώστε 
θά ήτο άνοησία μας νά έχωμεν τυχόν τήν αί,ιω- 
σιν νά τά σκεφθώμεν καί τά συλλογισθώμεν τας 
ήμέρας αύτάς τής γενικής εύθυμίας τήν οποίαν 
φέρει πάντοτε μαζή της ή τρελλή αποκρηα. Δια 
τοϋτο έάν θέλωμεν ή μηνιαία Έπιθεώρησις του 
Ίανουρίου νά μή άναγράψη χορευτικας εσπερίδας 
καί ονόματα κυριών αί όποΐαι άνέδειζαν τό κάλ
λος των ή έθαυμάσθησαν διά τήν εύφυιαν των, 
έάν θέλωμεν ν’ άποφύγωμεν τήν κοινοτοπίαν ταύ
την,_ διά τήν όποιαν άλλως τε έχουν την ειδι
κότητα, μερικά! έφημερίδες — πρέπει νά στρέψω-

μεν τό βλέμμα είς έέωτερικά γεγονότα τά όποια 
ώς έκ τής σπουδαιότητος αύτών δύνανται νά προ- 
καλέσουν πολύ τό ένδιαφέρον καί τήν προσο
χήν μας.

Καί πρώτον βεβαίως είς τήν σειράν τών γεγο
νότων αύτών έρχεται τοϋ Βιλάμοβιτς το άρθρον. 
Ό κ. Βιλάμοβιτς έγραψεν ώς γνωστόν πολλάς 
παραδοξολογίας, καί τάς παραδοξολογίας αύτάς 
τάς έδημοσίευσεν είς τήν «Γενικήν Εφημερίδα 
τοϋ Μονάχου». Καί δια τοϋ άρθρου εκείνου ό 
Γερμανός καθηγητής έζήτησε νά παραστήση μαζή 
μέ τάς άλλας παραδοξολογίας του, οτι δεν υπάρ
χει Εθνική ένότης καί συνοχή είς τό Ελληνικόν 
Έθνος. Διαπρεπείς δημοσιογράφοι καί επιστή
μονες άπήντησαν δπως έδει ν απαντησωσι, καί 
άνήρεσαν δπως έδει ν’ άναιρεσωσι τάς παραδοξο
λογίας τοϋ ξένου καθηγητοϋ. Απορεί όμως τις 
πώς άνήρ έχων τάς γνώσεις καί τήν πείραν τοϋ κ. 
Βιλάμοβιτς έχει τό θάρρος νά κακίση τό Ελληνι
κόν Έθνος δι’ έλλειψιν συνοχής, δταν ύπάρχη ή 
χιλιετής ιστορία τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
καί δταν διά τής ιστορίας έκείνης άποδεικνύεται 
άσφαλώς δτι εΐνε έντελώς σφαλερά ή γνώμη τήν 
όποιαν δημοσιεύει ό καθηγητής ό διδάσκων τήν 
άρχαίαν Ελληνικήν άπό τής καθηγητικής έδρας 
τοϋ Πανεπιστημίου τής πατριδος του.

❖
Άλλά καί αί δηλώσεις τοϋ Μ. Βεζύρου, τάς 

όποιας άνεκοίνωσεν ουτος εις τήν Τουρκικήν Βου
λήν, είναι καί αύται ίκαναί νά προκαλέσουν πολύ 
ένδιαφέρον.Ό Κιαμήλ έδήλωσεν δτι δσον αί σχέ
σεις τών διαφόρων λαών οί όποιοι βιοϋν ύπό το 
σκήπτρον τής Τουρκικής κυριαρχίας είνε φιλικω- 
τεραι καί οί δεσμοί στενώτεροι έπί τοσοϋτον έξα- 
σφαλίζεται ή εύδαιμονία τής χωράς. Ελησμονησεν 
δμως νά προσθέση ό ’Οθωμανός Βεζύρης, δτι δταν 
οί ισχυροί καί κυρίαρχοι φαίνονται άνειλικρινεΐς 
και παλίμβουλοι τότε άπόλλυται πάσα συνοχή, καί 
χαλαροϋνται οί δεσμοί καί μεταβάλλεται είς κακο- 
δαιμονοϋσαν ή χώρα ή όποια μετά τόσης άσυνε- 
σίας ήθελε τυχόν διοικηθή.

•Φ·
Καί έπειδή ό Κιαμηλ πασάς εκαμε τας οηλω- 

σεις του είς μίαν τών συνεδριάσεων τής Τουρκι
κής Βουλής, άς άναφέρωμεν έν τή περιστάσει ταυτη 
καί τούς Έλληνας βουλευτάς μας έν Τουρκία, 
οί όποιοι ύψώνουν τήν σθανεράν φωνήν των διά 
τά καταπατούμενα δίκαια μας, δια τους πασχον- 
τας ομογενείς μας, ή άποδεικνυουν οτι εινε πολύ 
σφαλερά, ιδία είς τής Κρήτης τό ζήτημα, ή πο-

4



511
510

ρεία τήν όποιαν ακολουθεί μέχρι τοΰδε ή Κυβέρ
νησή τής ’Οθωμανικής Αύτοκράτορίας.

*

Επειδή όμως άνεφέραμεν τήν Τουρκικήν Βου
λήν ή όποια, μεθ’ όλην τήν ολισθηρόν ώς πρός 
τούς Έλληνας συμπεριφοράν έν τούτοις φέρει 
τά στοιχεία τής έπιβολής, τής δράσεως καί τής 
έργασίας, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν καί τήν 
κινητοποίησιν τών Βουλγαρικών στρατευμάτων καί 
τόν έπικείμενον κίνδυνον ένός Τουρκοβουλγαρικοΰ 
πολέμου. Είς τήν γενικήν άνωμαλίαν τών σημερι
νών περιστάσεων ό πόλεμος θά έπιφέρη μέγιστα 
προσκόμματα εις όλα τά κέντρα τής έργασίας, 
άδιάφορον οϊα δήποτε καί άν εΐνε ή έκβασις τού
του. Φαίνεται δμως ότι μεθ’ όλην τήν φιλοπόλε- 
μον ορμήν τήν όποιαν δεικνύει ό βουλγαρικός 
λαός αί φιλικαί καί σώφρονες παραστάσεις τών 
διπλωματικών αντιπροσώπων θά έπιφέρωσι τά άπο- 
τελέσματά των, καί κατά πάσαν πιθανότητα δέν 
θά παραστώμεν είς τόν σωφρονισμόν ένός τόσον 
θρασέως δσον καί άπερισκέπτου λαοΰ,δστις συνει- 
θίσας είς τάς εύκολους νικάς τή βοήθεια ισχυρών 
ποοστατών φαντάζεται ίσως δτι τοιαύτας θά 
συναντά καθ’ δλον τόν βίον αύτοΰ.

♦
Έάν δμως ό Βουλγαρικός λαός ή μάλλον ή 

Βουλγαρική Κυβέρνησις φαίνεται δτι θ’ άκολου- 
θήση τήν σώφρονα πορείαν τής ύποχωρήσεως, είς 
τό ίδικόν μας Πατριαρχικόν ζήτημα τών 'Ιεροσο
λύμων ποιος θά μεταδώση τάς παραινετικός σύμ
βουλός του, ποίος τάς όρθάς σκέψεις του, ποιος 
τήν σώφρονα πολιτικήν του ; Δυστυχώς άπό τά 
τηλεγραφήματα καί τάς άνταποκρίσεις, καί τάς 
ειδήσεις, πληροφορούμεθα δτι δέν πρέπει νά βασι- 
ζώμεθα πλέον ούτε είς τήν σωφροσύνην τοΰ Δα
μιανού ούτε είς τήν περίσκεψίν του. Φαίνεται καί 
τά δύο αύτά έξέλιπον πρό πολλοΰ, καί ή έλλειψις 
τούτων έφερον έπί ξηροΰ άκμής τό πατριαρχικόν 
τής Ιερουσαλήμ ζήτημα,καί εΐνε φόβος μήπως δέν 
δύναται νά τό περισώση πλέον ούδείς πατριωτι
σμός καί ούδεμία σύνεσις.

Αύτά εΐνε τά έξωτερικά γεγονότα τοΰ παρελ
θόντος μηνός, γεγονότα μέ τά οποία συνδέεται 
άμεσον τό ίδικόν μας ένδιαφέρον. Καί έπειδή ό 
λόγος περί ζητημάτων λαβόντων χώραν μακράν ή
μών, δέον ν’ άναφέρωμεν άπό τής στήλης ταύτης 
τήν ηρωικήν πραζιν τοΰ κ. Σιγάλα,δστις εύρισκό- 
μενος μετά τοΰ πλοίου του είς τάς άκτάς τής Σι
κελίας κατά τάς τρομερός στιγμάς τοΰ σεισμοΰ 
κατώρθωσε νά σώση πλέον τών διακοσίων άτόμων 

δι’ ύπερανθρώπου ήρωϊσμοΰ, και τοϋτο διότι ύπάρ
χουν ηρωισμοί διά τούς όποιους μόνον "Ελληνες 
φαίνονται γεννηθέντες. Εις τόν γενναϊον ναυτικόν 
ή Ελληνική Κυβέρνησις άπονέμει τόν Σταυρόν 
τοΰ Σωτήρος.

Μέ αύτήν τήν δικαίαν πράζιν τής Κυβερνή
σεως κλείει καί ή μηνιαίαΈπιθεώρησίς μας.Επειδή 
δμως συμπίπτει δταν θά κυκλοφορήση ή «'Ελλη

νική Έπιθεώοηόιςβνά εύρισκώμεθα άκόμη είς 
τάς άπόκρεω θέλωμεν νά δώσωμεν είς τούς άνα- 
γνώστας μας τήν άφορμήν ολίγης θυμηδίας καί 
πολλοΰ γέλωτος, καί ώς άντικείμενον τούτου τούς 
συνιστώμεν νά άναγνώσουν τήν περίληψιν άγο- 
ρεύσεως τίνος έν τή Βουλή καί τήν ονομαστικήν 
άπόλυτον τήν ένυπάρχουσαν είς τό άρθρον τής 
Δικαιοσύνης καί άλιευθείσαν ύπ’ αύτής άπό δη
μοσίευμά τι τοΰ κ. Γεννάδη.

ΕΥ- Ζ-

ADD ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Ό μ.ήν αώτος ύπήρξεν δ κατ’ εξοχήν μ.ήν τών χο
ρών, τών συναυλιών, τών διαλέξεων καί έν γένει τών 
κοσμικών συναθροίσεων.

’Επειδή δ χώρο: δεν μ.άς έπαρκεΐ είς λεπτομερείς 
άναγραφάς, θά περίορισθώμεν ν ’ άναφέρωμεν χρονογρα- 
φικώς όλην την κοσμικήν κίνησιν ή οποία έξεδηλώθη 
τον μήνα αύτόν τών άπόκρεω.

Πρώτος έδόθη ό χορός τοϋ Παρνασσού ύπό τήν 
προστασίαν της A. I*. της Βασιλόπαιδος Σοφίας.

Εις τον Πειραιά έόόθη δ ύπέρ τών Νυκτερινών Σχο
λών ετήσιος χορός ύπό τήν προστασίαν τής Βασιλό- 
παιδος ’Αλίκης.

Ό χορός τοϋ Συλλόγου τών ’Εμ.ποροϋπαλλήλων 
έδόθη ύπό τήν προστασίαν τών κ. κ. Στρέϊτ καί Ζ. 
Μάτσα.

Παρά τώ κ. καί τή κ. Μαυρομιχάλη έδόθη απο
γευματινόν Μπριτζ είς δ παρευρέθησαν εκλεκτοί 
κεκλημένοι.

Είς τό φουαγιέ τοϋ Βασιλικού Θεάτρου έδόθη δ 
ετήσιος χορός ύπέρ τοϋ ’Ασύλου τών ’Ανιάτων παρου
σία δλοκλήρου τής Βασιλικής Οικογένειας. Ή Κυρία 
Νεγρεπόντη ή εύγενης προστάτις τοϋ ’Ασύλου έδειξε 
καί είς τήν περίστασιν αύτήν όλον τό εύγενές ένδια
φέρον της καί την στοργήν μεθ’ ής περιβάλλει τούς 
δυστυχείς. Καί δ χορός τοϋ ’Ασύλου διοργανωθεΐς ύπό 
τής άξιοτίμου ταύτης Κυρίας δέν ήτο δυνατόν παρά 
ν’ άφίση άλησμονήτους έντυπώσεις.

Ο ΚΟΣΜΟΣΙΙαρά τώ Βοςσιλοπαιδι Νικολαω και τη ΙΙριγκ/)— 
πίση Ελένη έδόθη χορευτική έσπερίς μέ κεφαλάς 
μετεμ,φιεσμένας. Την γενικήν προσοχήν ειλκυσεν ή κ. 
'Ελένη Σταίκου μέ κεφαλήν Έρμ.οϋ.

Παοά τώ A. Β. Τ. τώ Διαδόχω καί τή Βασιλό" 
παιδί Σοφία έδόθη τό πρώτον έφέτοςχορευτική έσπερίς. 
Οί κεκλημ.ένοί άνήλθον τον αριθμόν τών πεντακοσιων.

Ό κ. καί ή κ. Βαφειαδάκη έδωκαν είς τάς αίθού- 
σας τοϋ έπί τής οδού ’Ακαδημίας μεγάρου των ένα 
τών μεγαλοπρεπεστέρων χορών τοϋ μηνός τούτου. Την 
εσπερίδα τοϋ κ. Βαφειαδάκη έτίμησαν διά τής παρου
σίας της καί οί Βασιλόπαιδες. Διεκρίθη επι αιθέρια 
χάριτι καί γοητεία ή κ. Δόλλα Ματσα.

Είς τόν «Παρνασσόν» έδόθη ήμερίς φιλολογική υπέρ 
τών σεισμ.οπαθών τής Κατάνης. Όμοίως εις τό Δη
μοτικόν Θέατρον συναυλία ύπέρ αύτών. Αι μέχρι τοΰδε 
εισπράξεις ύπέρ τών δυστυχών’Ιταλών αί συναχθεϊσαι 
καθ’ ολην τήν Ελλάδα άνήλθον είςύπερδιακοσίας χι
λιάδας δραχμών. ’Ελπίζεται δτι τό ποσόν τοϋτο θ’ 
αύξηθή είσέτι.

Είς τό Ώδεϊον έξηκολούθησαν αι διαλέξεις. 1 πε- 
ρήρεσε έκείνη τήν οποίαν εδωκεν ο φίλος κ. Αλεξαν. 
Φιλαδελφεύς πραγματευθείς περί τής 1 υναικος εν τή 
'Ελληνική Τέχνη.

Είς τον «Παρνασσόν» οί κ. κ. Τσοκοπουλος, Πόλε
ις, Άννινος καί Παύλος Νιρβάνας έδωκαν τή? πρώ- 
την διάλεξιν. Ό κ. Νιρβάνας ώμίλησε περί λογοκλο
πίας καί άνέπτυξεν εύφυέστατα το ζήτημα, δ κ. Τσο- 
κόπουλος μάς ώμίλησε περί τής ιστορίας τοϋ τραγου
διού τοϋ δρόμου, καί μέ πολύ πάθος άπήγγειλε τρία 
ποιήματά του δ κ. Πολέμης. Εις την δευτεραν διαλε- 
ξιν ύπερήρεσεν δ κ. Δημητρακοπουλος καί ο κ. — παν- 
δωνής.

Ώς επιστέγασμα όλης αύτής τής κοσμικής, κινη- 
σεως ήλΘεν καί ή Βιεννέζικη όπερέττα ή δποία έδωκεν 
είς τό δημοτικόν θέατρον σειράν παραστάσεων και 
κατέλειπε τάς θαυμασιοτέρας τών εντυπώσεων είς 
τούς μουσοτραφείς ’Αθηναίους,

Τό Δηαοτικόν Θέατρον ούδέποτε ίσως ειδεν εσπέ
ρας τοιούτου θριάμβου και τοσαυτης επιτυχίας.

Φ

Είς τό «Ποικιλιών» τό θέατρον δ κ. Οικονόμου ύπε- 
δύθη θαυμασίως τόν Ούσβάλδον είς το δυσκολον δράμα 
τοϋ "Ιψεν, «οί Βρυκόλακες».

Ένδιαφέρουσαι στατιότιτικαί δεικνύουόαι τά κατά 
μέσον όρον' εβδομαδιαία κέρδη τών άνδρών γυναικών 
και παιδιών τών έπασχολουμένων είς τάς διαφόρους 

βιομηχανίας έν ταις 
Έογ ο <Ιί ο ι καί έ ρ γ ά τ α ι ΉνωμέναιςΠολιτείαις, 

συνελέγησαν νπό τοϋ 
Στατιότικοϋ Γραφείου τοϋ υπουργείου τοϋ Έμπορίου 
καί της ’Εργασίας. Τά άποτελέσματα τά άποσταλέντα 
ύπό 123.703 βιομηχανικών Ιδρυμάτων καθ’ απαάαν 
τήν χώραν έδημοσιεύθησαν ϋπό τύπον δελτίου έκδο- 
θέντος ύπό τοϋ Γραφείου τής Στατιστικής.

Έκ τών 3,297,819 ημερομισθίων έργατών, οΰς έχει 
ύπ’ δψει ή παροϋσα έξέτασις, 2,619^,053, ήτοι~79·4°7° 
ήσαν άνδρες. 588.599, ήτοι ·7·9 γυναίκες, καί
90,167, ήτοι 2.7 ο/ο, ήσαν παιδία. Αί έδδομαδιαϊαι 
πληρωμαί τών 123,703 Ιδρυμάτων διά μισθούς άνήρ- 
χοντο είς δολ 33,ι85-7<5*, έκ τοϋ ποόοΰ δέτούτου οί 
άνδρες έλάμβανον δολ. 29,240,287, ήτοι 88. ι ο]ο, αί 
γυναίκες δολ. 3,633,48*, ήτοι ιι ο]ο, καί τά παιδία 
δολ. 3*2,023, ήτοι ρ7*° τ°ή * ο]ο.

Οί άοιθμοί δεικνύουσιν δτι τώ 1904 ό κατά μέσον 
όρον ημερομίσθιος έργάτης ό Απασχολούμενος έν τμ 
βιομηχανίρ. έλάμδαανε δολ. ίο. ο6 καθ’έβδομάδα.Κατά 
μέον δρον οί μέν άνδρες έλάμδανον δολ. 11,*6, αί δέ 
γυνναϊκες δολ. 6.17 και τά παιδία ήλικίας κατωτιρας 
τών δεκαέξ έτών δολ. 3-46· _ ,

Ό Ανώτερος δρος έδδομαδιαίου μισθού δια τους 
άνδρας έν οίαδήποτε βιομηχανίρ. ήτο δολ. 21.68, πλη
ρωθείς είς λιθοξόους. _ ,

Ό κατώτερος μέσος δρος μισθών δι’ άνδρας ένοια- 
δήποτε βιομηχανία ήτο δολ. 5>23 καθ’έδδομάδα, πλη- 
ρωθέντων είς τους άσχολουμένους έν τμ έργασία τε- 
ρεβενθίνης καί κολοφωνίου.

Ό κατώτατος μέσος δρος μισθών διά παιδία ήτο 
δολ. ι·84 καθ’ έβδομάδα, λαμβανομένων ύπό 105 παι
διών άσχολουμένων είς τήν κατασκευήν σαλατικών 
καί Αλάντων.

Αί μόναι βιομηχανίαι άπασχολοΰσαι σημαντικόν ά
ριθμόν παιδιών ήλικίας κάτω τών δεκαέξ έτών ήσαν 
ϋελοι, ύποκάμισα, καπνά, σιγάρα καί σιγαρέτα και 
ύφαντι υργεΐα. Έν τοϊς βαμδακοκλωστηρίοις ό κατά 
μέσον δρον εβδομαδιαίος μισθός τών παιδιών ήτο δολ. 
3,2ΐ· Δι’ ύέλους ό κατά μέσον δρον έβδομαδιαϊος 
μισθός ήτο δολ 4·22, δι ύποκάμισα δολ. 2,31. καί 
διά καπνά, σιγάρα καί σιγαρέτα δολ. 3·

Αί νότιαι πολιτεϊαι διακρίνονται γενικώς διά χα
μηλούς εβδομαδιαίους μισθούς.

Αί προέχουσαι πολιτεϊαι ύπό έποψιν κατά μέσον 
δρον έόδομαδιαίων μισθών ήσαν: Μοντάνα δολ 18.19, 
Νεβάδα δολ. 17.76, Άριζόνα δολ. 16.15, καί Wyoming 
δολ. ΐ5·75·'ΗΝέα Ύόρκη ήτο είκοστή πέμπτη με 
δολ. ιο·4ο, ή Πενσυλόανία είκοστή τρίτη μέ δολ-10.51, 
ή Ίλλινόϊς δεκάτη πέμπτη μέ δολ. **·55· Η Μασσα- 
χουόέτη τριακοστή δευτέρα μέ δολ. 9 68, ή Βόρειος 
Καρολίνα μέ δολ. 4-96 καχ 1Χ Νότιος Καρολίνα τελευ
ταία μέ δολ. 4-68.

Φ
Πρός εύκολίαν τοΰ Έμπορίου, τής Γεωργίας, 

τής Βιομηχανίας, τής κινήσεως τών επιβατών, 
καί τών στρατευμάτων έν ειρήνη καί εν πολέμω 

τά άλλα έθνη
Έπείγει ή ’Ενωόις έχουσι σιδη- 

τώνέν ’Ελλάδι Σιδηροδρόμων ροδρομους ί
σου πλάτους 

ή αμαξοστοιχίας μεταβαλλομένας συμφώνως μέ 
τό πλάτος τών σιδηροτροχιών η, σιδηροδρόμους 
μέ τρεις σιδηροτροχιάς διά να διερχωνται και αι 
άμαξοστοιχίαι τών στενών σιοηροδρόμων. Το τε-
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λευταϊον τοϋτο σύστημα ύπάρχει έν Ρουμανία και 
δύναται έπιτυχώς νά έψαρμοσθή καί έν Έλλάδι, 
έάν τεθή και τρίτη σιδηροτροχιά άπο Πειραιώς 
μέχρι Συνόρων καί μεταξύ τών δύο σιδηρών ρά
βδων τοϋ Διεθνούς Σιδηροδρόμου πρός τδν σκο
πόν τής διελεύσεως τών αμαξοστοιχιών τών σι
δηροδρόμων Θεσσαλίας καί Πελοπόννησου καί 
τών μελλόντων νά κατασκευασθώσι νέων σιδηρο
δρόμων, ώστε πάσαι αΐ σιδηροδρομικά! έταιρίαι 
νά ένωθώσιν είς μίαν ύπό τήν έπωνυμίαν 'Ελλη
νικό! Σιδηρόδρομοι

Έν πάση περιπτώσει έπείγει ή κατάρτισις συμ- 
βάσεως μεταξύ όλων τών έν Έλλάδι Σιδηροδρο
μικών έταιρειών περ! διακανονισμού τών κομί
στρων κα! άμοιβαίας ύποχρεώσεως αύτών τής με
ταφοράς τών έμπορευμάτων κα! προϊόντων άπό 
τοϋ ένδς εις άλλον Σιδηρόδρομον τή μερίμνη τών 
έταιριών, ώστε οί άποστολεϊς νά δύνανται διά 
μιας κα! μόνης φορτωτικής ν’άποστέλλωσι ταύτα 
είς τούς παραλήπτας.

Ούτω θά έχωμενΣιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν 
ανευ δυσκολιών. Έπ! τώ έπιτυχεΤ διορισμώ τοϋ 
κ. Άννωνίου Κ. Μάτσα ώς Διευθυντοϋ τών Σι
δηροδρόμων Πελοπόννησου κα! έπ! τή άναμενο- 
μένη προοδευτική δράσει αύτοϋ πρδς άνάπτυξιν 
κα! εύκολίαν τής συγκοινωνίας τίθεμεν τά άνω- 
τέρω ύπ’ όψει του μέ τήν έλπίδα ότι έν τή εύ- 
ρύτητι τών ιδεών του κα! τών ύπέρ τής συγκοι
νωνίας θετικών βλέψεων του θά μελετήση κα! τά 
έν λόγω ζητήματα. Δ. Λ.

&
Ό άποθανών μέγας ηθοποιός Κοκλέν ήτο υιός αρ

τοποιού, οστις έστήριζε μεγάλας ελπίδας έπί τού υιού 
του διά τό μέλλον τού αρτοποιείου. Βλέπων τόν υιόν 

του δραστήριον καί 
εργατικόν έλεγεν : 
— Είνε πρώτης 

τάξεως εργατικός ! 
Θά πάη μπροστά !

— Όταν δέ δ Κοκλέν άφηκε τό άρτοποιεΐον διά 
την σκηνήν, δ γέρων άρτοποιός παρηγορήθη :

— Εύτυχώς μού μένεί δ μικρός ! . . Αύτός θά τόν 
διαδεχθή !

Όταν δμ.ως καί δ νεότερος Κοκλέν άνηλθεν είς την 
σκηνην δ γέρων άρτοποιός δέν έπρόφθασε ν’ άπελπισθή. 
Ή δόξα τού υιού του τόν παρηγόρησε πολύ γρήγορα 
διά το ναυάγιον τού μέλλοντος τού άρτοποιείου.

Φ
Ό Κοκλέν άνηλθεν είς τήν σκηνήν τό πρώτον έν 

Βουλώντ, τή μητρική του πόλει. "Επαιξε τρεις δια
φόρους ρόλους τήν ίδια βραδυά καί προύκάλεσε μέγα 
ένδιαφέρον. Οί γονείς του, παρευρεθέντες εις τήν πα- 
ράστασιν, έκλαΐον καί ήσπάζοντο τόν υιόν των.

Ψ
Ό Κοκλέν έφυγεν άπό τήν «Γαλλικήν Κωμωδίαν» 

κατόπιν έριδος πρός τήν διεύθυνσιν καί δέν ήθέλησε 
νά έπιστρέψη πλέον, παρ’ ολας τάς προσφοράς αΐτινες 
τού έγειναν.

Έπί τέλους έβαρύνθη τάς ενοχλήσεις. Καί εις τόν 
τελευταίο? άπεσταλμένον είπε :

Ό θάνατος 
Κοκλέν τοϋ πρεϋβυτέρον. 

Διάφορα ανέκδοτά του

Δέν θά ξαναγυρίσω ποτέ είς τήν Γαλλικήν Κωμω
δίαν. ’Εκείνοι πού έλπίζου? τοιούτόντι δέν μέ γνω
ρίζουν καλά ! .

Φ
Ό Κοκλέν έπίσης δέν ήθέλήσε ποτέ νά δεχθή τό 

παρασημον τού Λεγεώνος τής Τιμ,ής.
— Γιατί ' έλεγε. Δέν τό θέλω. Εκείνο πού μέ 

συγκινεΐ είνε ή έπιτυχία. Τί θέλετε νά τό κάμω αύτό 
τό νεκρόν σημείο? δόξης ;

Εις το Λονδΐνον ήτο δ προσφιλέστερος τών ξένων 
ήθοποιών. Εις τούς ρόλους τών κωμωδιών τού Μολιέ- 
Ρου ειχεν έν τή ’Αγγλική πρωτευούση μεγάλους θριάμ
βους. Έλεγε δέ περί τού ’Αγγλικού κοινού :

— Είμεθα παλαιοί φίλοι μεταξύ μας. Δίδομεν 
ραντεβού κάθε χρόνον καί συναντώμ-θα τακτικά !

♦
Ό Ροστάν, δ συγγραφεύς τού «Συρανό» καί τού 

«Σαντεκλέρ», έσπευσε νά μεταβή πλησίον τού νεκρού 
μετά τής συζύγου του. Τόν ήσπάσθη κλαίω? καί ά- 
νεχώρησε βαθύτατα συγκεκινημένος.

Κάποιος τόν ήρώτησε περί τού «Σαντεκλέο», τού 
δποίου ή παράστασις έματαιώθη ώς έκ τού θανάτου 
τοΰ πρωταγωνιστού.

Ώ — ! Αφήσατε τόν «Σαντεκλέρ». Ούτε νά σκε- 
φθώ περί αυτού δύναμαι μετά τόν θάνατον τού Κο
κλέν !

Ό Κοκλέν άπο έτών διετέλει είς τακτικήν άλλη- 
λογραφίαν μέ τόν Κάϊζερ.

Χάριν τών ενδιαφερομένων διά τό Ελληνικόν έξα- 
γωγικον εις ’Αμερικήν έμπόριον θά άναγράψωμεν τά 
άφορώντα την άναθεώρησιν τού Δασμολογίου τής χώ

ρας ταύτης. Διά τήν
Ή άναθεώοηϋις τον άναθεώρησιν καί τρο- 

Άιιερικ. δαάρολογίου ποποίησιν τού έν ίσχύϊ 
δασμολογίου τών Ηνω

μένων Πολιτειών διωρίσθη ειδική ’Επιτροπή ήτις συν
ήλθε τον Νοέμβριον τού π. έτους είς Βασιγκτώνα.

Πρό πάσης άναγραφής λεπτομερειών σχετικών μέ 
τάς εργασίας τής ’Επιτροπής αύτής δέον νά σημειωθή 
ότι ώς εκ της ίλλεΰψεως έμπορικής συνθήκης μεταξύ 
'Ελλάδος καί Άμ.ερικής πάντα τά ’Ελληνικά εμπο
ρεύματα τά είσαγόμενα είς ’Αμερικήν κατατάσσονται 
εις την άναχτάτην βαθμίδα τον δασμολογίου.

Αί έκάστοτε Έλληνικαί Κυβερνήσεις δέν έκριναν 
φαίνεται σκόπιμον νά έπασχοληθώσι διά ζήτημα τό
σον άσήμαντον καί άνάξιον προσοχής καί άφήκαν τό 
Ελληνικόν έμπόριον άπροστάτευτον καί έπιβαρυνόμε- 
νον διά δασμών αυτόχρημα έπαχθών. ’Ιδού δμως εύ- 
καιρία κατά τήν δποίαν τό Ελληνικόν έμπόριον καί 
ιδία είδη τινά αυτού, άτινα ευρύτατα ήδη καταναλί
σκονται είς τάς άγοράς τής άπεράντου Δημοκρατίας, 
ήδύναντο νά τύχωσιν όρων ευνοϊκών έξησφαλιζόντων ού 
μόνον την εύρυτέραν διάδοσιν αύτών άλλά καί τήν βέ
βαια? καί θετικήν έξάπλωσιν μείζονος μέρους τής εθνι
κής παραγωγής. Καί είνε όντως εύκαιρία μοναδική όχι 
μόνον διά τό Ελληνικόν έμπόριον άλλά καί δι’ αύτό 

τό παγκόσμιον έμπόριον άφ’ ού είς τάς εργασίας τής 
’Επιτροπής στρέφονται έναγώνιοι οί οφθαλμοί καί ή 
προσοχή ολοκλήρου τού Διεθνούς ’Εμπορίου. Άλλά 
οί ποθούντες νά έπιτυγχάνωσι, νά προοδεύωσι καί νά 
ήγώνται είς τόν πανεθνή έμπορικόν άνταγωνισμον δέν 
άρκούνται νά στρέφωσι τούς οφθαλμούς των καί την 
προσοχήν των, καί δέν έκδηλούσι τό ένδιαφέρον των 
δι’ άγωνίας μόνον ψυχικής άλλά χρώνται καί άλλων 
μισών ούσιαστικωτέρων καί περισσότερον τελεσφόρων.

Σημειωτέον δτι ή Επιτροπή προς άναθεώρησιν τοΰ 
δασμολογίου λόγον είχε καί άποστολην την τροπο- 
ποίησιν τού Δασμολογίου πρός έξυπηρέτησιν τών ’Α
μερικανικών βιομηχανικών καί γεωργικών προϊόντων 
τών έχόντων άνάγκην προστατευτικού δασμολογίου 
καί κατά τάς συνεδριάσεις τής ’Επιτροπής ταύτης 
παρίσταντο Γερουσιασταί τών Πολιτειών έκείνων ών 
τά συμφέροντα άπήτουν αύτήν την τροποποίησιν. Αλλά 
τάς ένεργείας τούτων παρηκολούθουν καί πληρεξούσιοι 
δικηγόροι μεγάλων εισαγωγικών οίκων άντιπροσωπευόν- 
των μεγίστης σπουδαιότητος εύρωπαϊκά συμφέροντα. 
Έπί πλέον δέ παρίσταντο καί άλλα διακεκριμένα 
νομικά καί πολιτικά πρόσωπα έπιδιώκοντα αύτόν ή 
εκείνον τόν σκοπόν, καί έξυπηρετούντα αύτο ή εκείνο 
τό συμφέρον.

Έκ τών έργασιών τής ’Επιτροπής αύτής, ώς εικος, 
έξαρτώνται έξαιρετικής σπουδαιότητος συμφέροντα εμ
πορικά καί διά τούτο έζήτησαν νά συμμετάσχουν εις 
αύτάς ού μόνον οί πληρεξούσιοι οίκων ή άτόμων,άλλά 
καί οί αντιπρόσωποι πάντων τών Έθνών τών συνδεο- 
μένων έμπορικώς μετά τών Ηνωμένων Πολιτειών. 
Καί κατά τάς συνεδριάσεις τής Επιτροπής αγώνες 
’Ηράκλειοι έλαβον χώραν δπως έξυπηρετηθώσι σκοπι- 
μώτερον καί άποτελεσματικώτερον τά συμφέροντα οί
κων, άτόμων καί κρατών, μόνον δέ ή Ελλάς,άτυγώς, 
άπηξίωσε νά θυτιάση σκέψιν καί έπιχειρήματα προς 
ύποστήριξιν τής Ελληνικής Γεωργίας καί Βιομηχα
νίας. ’Απίστευτο? άλλ’ άληθές. Όχι μόνον δέν πα- 
ρέστη Έλλην άντιπρόσωπος άγωνιζόμενος, έν τή 
πρώτη γραμμή πρός έλάττωσιν τών βαρέων εισαγω
γικών δασμών, άλλ’ ούδέ καν έγγραφος αΐτησις ύπε- 
βλήθη πρός προστασίαν τών έγκαταλελειμ,μένων Ελ
ληνικών προϊόντων. Καί είνε κατά τοσοΰτον παράδο
ξον καί άκατανόητον τούτο,καθ’ δσον δ άντιπρόσωπος 
τής 'Ελλάδος έν ’Αμερική δέν εϊνε τυχαία προσωπι- 
κότης, δέν στερείται μορφώσεως, πείρας, άντιλήψεως, 
εύφραδείας, πολυμαθείας καί όξύτητος άλλως τε καί 
είς άλλας θέσεις διπλωματικάς έδρασε πατριωτικώς καί 
είργάσθη μετά θάρρους καί αύταπαρνήσεως. Ώς έκ τής 
έλλείψεως πάσης φροντίδος μ.όνη ή Ελλάς έξ δλων τών 
Κρατών δέν κατώρθωσε νά έπωφεληθή τής έκτάκτως 
εύνοϊκής αύτής περιστάσεως καθ’ ήν θά ήτο δυνατόν 
νά έπιτευχθώσιν έλαττώσεις έν τφ Άμερικανικφ δα- 
σμολογίω έξόχως άνακουφιστικαί καί εύεργετικαί διά 
τήν Ελληνικήν πολλαπλήν παραγωγήν. Εις το προ
σεχές τεύχος θά άναγράψωμεν καί περί τοϋ Ελλη
νικού Κονιάκ τό όποϊον έπίσης έν ’Αμερική άφεθέν 
άνυπεράσπιστον ύπέστη άληθή καταδίωξιν.

Ζ.

Έκηδεύθη άποθανών αΐφνιδίως ό καλλιτέχνης 
γλύπτης Γεώργιος Βρούτος, τοϋ οποίου το όνομα 
θά μείνη σεβαστόν μεταξύ τών ολίγων έργατών 

τής Τέ χνης έν Έλλάδι.
Γεώργιος Βρούτος Τό έργον τοϋ Βρούτου 

εϊνε πλούσιον είς δείγματα 
τής έξαιρετικής όλως έμπνεύσεως αύτοΰ κα! τής 
λεπτής τέχνης, διά τήν όποιαν έξαίρετον κατέ
λαβε θέσιν όχι μόνον μεταξύ τών ϊδικών μας, άλλά 
κα! τών ξένων καλλιτεχνών.

Τό Πνεϋμα τοϋ Κοπερνίκου, ή εύρυτάτη έμ
πνεύσεως σύνθεσις, ή στολίζουσα τήν παρά τούς 
’Αμπελοκήπους έπαυλιν Θών, δύναται νά θεωρη- 
θή ώς τό άριστούργημα τοϋ γλύπτου έν τή άκμή 
του. ’Αλλά κα! ό Έρως του κα! ή Καρκινοφοβία 
κα! τό Δωδεκάθεον κα! τόσα άλλα έργα άποτελοϋν 
μνημεΐον έργασίας, τό όποϊον θά διατηρήση τήν 
μνήμην τοϋ Βρούτου κα! εις τάς έπερχομένας 
γενεάς.

Ό Βρούτος έδίδαξεν έπ! 2ο ολόκληρα έτη ώς 
καθηγητής εις τό Πολυτεχνεΐον, και κατώρθωσε 
ν’ άναδείξη πολλούς και καλούς μαθητάς.

&
Έπειδή παρακολουθούμε? τά τής ’Αστυνομίας μετ’ 

ένδιαφέροντος, μας συνεκίνησεν ή είδησις τών τελευ
ταίων έν Πειραιεΐ γεγονότων άτινα έλαβον χώραν είς 

βάρος ενός τών έκεΐ Άστυ-
Τό «ίκάνδαλον νόμων. Καί βεβαίως συνετά- 
τοϋ Πειραιώς ραξε τήν κοινωνίαν τοιαύτη 

άνήθικος παρεκτροπή, έάν 
έπαληθεύση αύτη, ενός τών οργάνων τής ’Αστυ
νομίας. Καί,ώς είκός,έσπευσεν ή άνωτέρα άρχή ν’άνα- 
θέση είς διακεκριμένον τού Σώματος ’Αξιωματικόν 
τήν ενέργειαν αύστηρών άνακρίσεων. Είμεθα δμως πε
πεισμένοι ότι τό άποτέλεσμα τής τοιαύτης αύστη- 
ρΚς άνακρίσεως δέν θά στρεβλωθή, καί δέν θά έπη- 
ρεασθή άπό πλαγίας ένεργείας γνωστών ενδιαφερο
μένων προσώπω?, ή γνώμη τοϋ ένεργούντος την άπο- 
κάλυψιν τής άληθείας. Είτε εύνοϊκή είτε δυσμενής 
άποβή ή διαταχθεΐσα ένέργεια δέν θά λείψωμεν νά 
έπανέλθωμεν έπί τού ζητήματος πρός διαφώτισιν 
τής κοινής γνώμης.

Είς ήν οίκτράν κατάστασιν περιήλθεν ή άσφάλεια 
τών άγροτικών κτημάτων ένεκα τής άτελείας τού 
τελευταϊον ψηφισθέντος περί άγροφυλακής νόμου, εινε 

έπάναγκες νά ληφθή Κυ- 
Ή ’Αγροφυλακή βερνητική πρόνοια όπως 

ταχέως μεταρρυθμισθή ό 
έν ισχύει ήδη νόμος, καί έξευρεθή τρόπος άποτελεσμα- 
τικής έργασίας πρός έξασφάλισιν τής ύπαίθρου ιδιο
κτησίας. Φρονούμε? δέ δτι άπολύτως είς τήν δικαιο
δοσίαν τής άστυνομίας έπρεπε νά περιέλθη καί ή 
έπιτήρησις τών κτημάτων, καθ’ δσον είς αύτην την 
’Αρχήν φυσικώς δέον ν’ άνήκη καί ή έποπτεία τής 
ύπαίθρου χώρας.

“Εχομεν ύπ’ οψεΐ σχετικήν 
ράρχου κ. Γ. Σπανίδου, ένός 
αξιωματικών τής Χωροφυλακής, ήτις ύποθέτομεν εύρί
σκεται ύπό Κυβεονητικήν μελέτην. Κατά πόσον δέ εϊνε 
δυνατόν νά έφαρμοσθή ή μεταρρυθμισθή αΰτη τούτο

έργασίαν τού άντιμοι- 
έκ τών εύπαιδεύτων
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ανήκει εις τούς αρμοδίους. Έν τούτοις δέν Θεωροϋμεν 
άσκοπον νά δημοσιεύσωμεν την εργασίαν ταύτην δπως 
δοθή άφορμή εύρυτέρας επ’ αύτής μελέτης.

*
Έξ επιστολής άνταποκριτοϋ μας έν Ρώμη πλη- 

ροφορούμεθα οΐαν εύχάριστον καί ζωηράν έντύπωσιν 
παρήγαγεν ό εκεί διορισμός ώς πρώτου Γραμματέως 

της Πρεσβείας τοϋ'εύ-
Οί διπλωμάται μας παιδεύτου διπλωματι

κού ύπαλλήλου κ. 
Άλεξ. Πάλλη.'Π Έλλην.Έπιθεώρησις μετά πολλής 
προθυμίας θέλει διμοσιεύσει πάσαν είδησιν άφορώσαν 
την έν τωέςωτερικω δράσιν τών νέων μας διπλωματών.

— Είς τήν έν Άϊδινίω Γεωργικήν Σχολήν έτέθη 
είς εφαρμογήν όύότημα πειραματικής καλλιέργειας 
Οίτου οπερ θεωρείται Αρτιον καί παρά τοϋ όποιου 
προάδοκώνται άριότα Αποτελέσματα. Διμρέθηθαν 43θ 
Στρέμματα γής είς 4 ϊόα τμήματα, έφ’ έκάότου τών 
οποίων έφηρμόόθη ίδιος καλλιέργειας τρόπος. Τά Α
ποτελέσματα τής έργασίας ταύτης Αναμένονται μετά 
πολλής Ανυπομονησίας Από τούς γεωργικούς κύκλους 
τής Θεσσαλίας καθ’ δσον έκ τής .έργασίας ταύτης θά 
προκάνουν έπωφελή διδάγματα διά τήν σιτοπαραγω
γήν τοϋ τόπου.

—Μεταξύ τών εκατοντάδων χιλιάδων Ανθρωπίνων 
ύπάρξεων τάς οποίας οί φρικώδεις σεισμοί τής Σικε
λίας έξηφάνισαν ΑριθμοΟνται καί πολλοί ξένοι πε- 
ριηγηταί είς εκατοντάδας άνερχόμενοι οίτινες εύρον 
τόν άδικον θάνατον έκεϊ δπου άνεζήτουν τήν μάθη- 
σιν, τήν τέρψην, τήν άνεόιν, καί τήν εύθυμίαν. Ώς 
είκός ή μεγαλειτέρα μερίς τών θυμάτων Αναλογεί είς 
τούς Αμερικανούς περιηγητάς.

— Έπίσης έξηφανίσθησαν καίαίιχ νήσοι Λιπάρι,αί 
Νήσοι τοΰ Αίολου καλούμεναι.Αί νήσοι αύται κεΐνται 
είς τήν Μεσόγειον καί βορείως τής Σικελίας. Οι είς τά 
σπήλαια αύτών ένυπάρχοντες άνεμοι έδωκαν Αφορμήν 
πρός δημιουργίαν τοϋ μύθου τοϋ Αίολου ώς Θεοϋ τών 
ανέμων. Κατά τήν μυθολογίαν ό Αίολος, υίός τοΰ 
Ποσειδώνος, έρίσας μετά τής οίκογενείας του κατέ- 
φυγεν έκεΐ, κατέλαβε τάς νήσους αύτάς καί έθεμε- 
λίωσε τήν πόλιν Lipari, έφ’ ής έόασίλευόεν διδάξας 
τούς ιθαγενείς τήν Αλιείαν.

— Άθηναϊκαί εικόνες έκτυλίόόονται ήδη έν Κων- 
σταντινουπόλει μέ τάς Αφίξεις τών ’Ελλήνων Βου
λευτών οίτινες συγκεντροϋνται είς τήν Βασιλεύουσαν 
χάριν τών έργαάιών τής Βουλής.Μουσικαί, ζητωκραυ- 
γαί, διαδηλώσεις συμπολιτών, προσφωνήσεις, Αντι
φωνήσεις, δοξολογίαι καί παν δτι χαρακτηρίζει μίαν 
νεοελληνικήν ύποδοχήν αντιπροσώπων τοΰ Λαοϋ δέν 
λείπουδιν Από τάς μικροπανηγύρεις αύτάς αϊτινες 
κατ’ επιφάνειαν μέν προάομοιάζουσι πρός τάς ίδικάς 
μας, κατά βάθος δμως έγκλείουόιν αίσθημα, φιλοπα
τρίαν, αγνότητα καί άδολον ένθουόιασμόν.

—Ό "Ελλην τών διχονοιών, τοϋ κομματικού φανα
τισμού, τών άνοήτων φιλοδοξιών, τών προσωπικών 
Αντεγκλήσεων, τών» Απονενοημένων διαβημάτων καί 
τοϋ τυφλού πείσματος διαπλέων (Ωκεανούς καί θα- 
λάσσας καί έγκαθιστάμενος είς τήν πλουτοφόρον δσον 
καί Αχανή Δημοκρατίαν τής ’Αμερικής δπου έργα
σία, πολιτισμός, νομιμοφροσύνη, μεγαλουργός δρασις 
καί πάλη εύγενοϋς έπικρατήσεως κυριαρχούν,προκει
μένου περί τών κοινοτικών του δέν κατορθώνει νά 
συγκρατήση εαυτόν, νά περιορίσμ τά έλαττώματά του 
καί έμφανίζεται πλήρης κακιών άμαυρουσών τάς 
πανθομολογουμένας Αρετάς του. Ή λυπηρά αύτή κα- 
γάστασις έπικρατεϊ είς τάς τάς κοινότηταςΝ. Ύόρκης 

Σικάγου, Λόουελ, Πιττσβούργης καί άλλων πόλεων. 
Σημειωτέον δτι εϊς τινας έξ αύτών τά πάθη τών φα
τριών έπί τοσοΰτον έξήφθησαν ώστε καί δικαστικήν 
έπέμβασιν έπροκάλεσαν.

— 'Ο έν Ίνδιανουπόλει Έλλην διευθυντής εστια
τορίου κ. Α. Π. Καφοϋρος συναρπαγείς έκ τής έπι- 
τυχίας ένός Γερμανικού δράματος έχοντας τόν τίτλον 
ό «Διάβολος» έθεσεν έπιγραφήν άνωθι τής θύρας τοΰ 
καταστήματος του φέρουσαν τήν λέξιν «Διάβολος··. 
Ό Δήμαρχος τής πόλεως κ. Bookwaiter τυχαίως διερ- 
χόμενος έκ τής όδοϋ δπου τό έστιατόριον τοϋ Έλλη
νος κατελήφθη ύπό ίερας άγανακτήσεως δταν άνέ- 
γνωσε τήν έπιγραφήν. Συνεκάλεσε νομικόν Συμβού- 
λιον διά νά ζητήΰη τήν γνώμην του πρός έξαναγκα- 
σμόν τοϋ Έλληνος διά τήν άφαίρεόιν τής έπιγραφής, 
έζήτηόε δέ νά έμφανισθμ πρό αύτοΰ ό ίδιος Ξενοδόχος 
είς τόν όποϊον περιέγραψε μέ χρώματα ζωηρά τήν 
αίσχίότην έπίδρασιν ήν θέλει έξασκήση έπί τών κα
τοίκων τής πόλεως ή σατανική προτομή τοϋ Διαβό
λου! !!'Ο Έλλην καταστηματάρχης άκούάας μετά προ
σοχής τάς διαμαρτυρίας τοϋ Δημάρχου έδήλωσεν δτι 
εύχαρίστως Αφαιρεϊ τήν έπιγραφήν μόνον καί μόνον 
διά νά εύχαριότήσμ τόν Δήμαρχον διακρινόμενον διά 
τά Φιλελληνικά του αίόθήματα, Αλλ’ δτι Αντ’ αύτής 
θά έθετε τήν έπιγραφήν Φάουάτ.'Ο Δήμαρχος συγκα- 
τένευάεν είς τοΰτο άρκεΐ ν' άφμρεΐτο ή λέξις Διάβο
λος. Τό άποτέλεσμα δλης αύτής τής ιστορίας εϊνε 
δτι ό θόρυβος ό προκληθείς περί τό έπεισόδιον τοΰτο 
έπηύξησε καταπληκτικώς τάς έργασίας τοϋ Έλληνος 
Καταστηματάρχου.

— Ή έφημερίς "Θεσσαλία» τοϋ Βόλου καί ή έφη
μερίς «Νεολόγος» τών Πατρών προκαλοϋν τόν δί
καιον θαυμασμόν τοϋ άναγνώστου διά τάς καταπλη
κτικός προόδους τάς όποιας έπραγματοποίηόαν. Είνε 
άμφότεραι καθημερινοί καί άποτελοϋν τό κάτοπτρον 
τής κοινωνικής, πολιτικής, έμπορικής, γεωργικής 
καί επιστημονικής κινήσεως ή μέν μία τής Θεσσα
λίας ή δέ έτέρα τήςΠελοποννήσου. Ή πρόοδος αύτη 
ήτις δέν έκδηλοϋται μόνον ύπό έποψην ύλης καί ύπό 
έποψην ένημερότητος καί τελείας είδησεολογίας άλλά 
καί ύπό έποψιν καλλιτεχνικής έκτυπώσεως καί εύ- 
προσώπου παραότάσεως άποδεικνύει μέν τήν έπιτυχή 
σταδιοδρομίαν τής έπαρχιακής παρ’ ήμΐν δημοσιο
γραφίας, άλλά καί τό έτι σοβαρώτερον καί εύχαρι- 
άτότερον τήν ύποστήριξιν τοΰ κοινού άντιληφθέντος 
πλέον δτι πάσα πρόοδος τοΰ τύπου σημαίνει καί 
έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων του άτινα διά θυσιών 
μέν προάγουσιν ούτοι χωρίς δμως άποστερώνται καί 
άναλόγου ύποστηρίξεως ύπό τοϋ άναγινώσκοντος καί 
όλονέν μορφουμένου καί άναπτυόόομένου κοινού. 
Συγχαρητήρια θερμά είς τούς κ. κ. Διευθυντής τής 
«Θεσσαλίας» καί τοϋ «Νεολόγου».

— Δέν δυνάμεθα νά παρέλθωμεν έν σιγμ καί τάς 
προόδους τής έτέρας έπαρχιακής έφημερίδος εβδο
μαδιαίας ταύτης καί μή άριθμούσης πολλών μηνών 
βίον, τής έν Τρικκάλοις έκδιδομένης έφημερίδος τό 
«θάρρος». Έχομεν ύπ’δψιν μας φύλλον τής ιης τοϋ 
έτους μετά πολλής έπιμελείας καί φιλοκαλίας έκδε- 
δομένον.

— Δημοόιεύομεν είς άλλην στήλην δηλοποίησιν 
τής 'Ενιαίας δι’ ής προβαίνει είς τήν ένεχυρίασιν δελ
τίων παρακρατήσεως Αντί προκαταβολής ιοο δραχμών 
κατά χιλιόλιτρον έπί τόκφ 6 ο)ο μεταπληρωτέφ. Ή 
άπόφαόις αύτη τής Προνομιούχου έπεκροτήθη ζωη- 
ρώς παρ’ δλων καθ' δσον ού μόνον ένιόχύει τήν τι
μήν τών δελτίων τής παρακρατήσεως άλλά καί κατα
δεικνύει τό άκρον αύτής ένδιαφέρον ύπέρ τής παρα
γωγής καί τής αύξήσεως τής τιμής τής σταφίδος.

— Τόν παρελθόντα μήνα Αντάλλαξαν δακτύλιον 
άρραβώνος ό νεαρός μηχανικός κ. Βασίλειος Άντων. 
Μάτσας μετά τής Δος Φανής Άνδρέου Καμπα. Διά 
τοϋ συνοικεσίου τούτου νέοι δεσμοί ένοϋσι τάς δύο 
διακεκριμένος οίκογενείας τής πόλεώς μας,αϊτινες έν 
τή ιστορία τών συγχρόνων σπουδαίων έργων καί έπι- 
χειρήσεων άφ’ ένός καί τής βιομηχανίας άφ’ έτέρου 

μεγάλην κατέλαβαν καί θέλουόι καταλάβμ θέσιν. Τών 
νεαρών μελονύμφων τών άνηκόντων είς τάς τόσον 
διαπρεπείς οίκογενείας, τών κοσμουμένων άτομικώς 
ύπό έξαιρέτων προτερημάτων νοός, καρδίας καί ψυ
χής, εύχόμεθα τόν βίον «εύτυχή».

— Είς τήν «Θεσσαλίαν» τοϋ Βόλου ό κ. I. Φιλιπ- 
πόπουλος δημοσιεύει Αξιανάγνωστον μελέτην διά τούς 
έλαιοκτήμονας τοϋ Πηλίου γεγραμμένην, καί πραγ- 
ματευομένην περί τών πραγματικών αίτιων τής Αφο
ρίας τών έλαιών κατά τό παρελθόν έτος. Φρονοϋμεν 
δτι άπλουστέρα χρήσις γλώόόης θά ήτο συντελεότι- 
κωτέρα διά τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν.

—Ό «Νεολόγος» έδημοόίευάεν άρθρα δι’ ών έπικα- 
λεΐται τήν προσοχήν τών Αρμοδίων πρός ϊδρυσιν σα- 
νατορείων είς διάφορα μέρη τής Ελλάδος Ικανών νά 
έπιφέρωάι τά αύτά Αποτελέσματα άτινα έπιτυγχάνον- 
ται καί έν Εύρώπη.

—Ύπό τόν τίτλον Ένότης 'Εθνική καϊ Πολιτική 
δημοσιεύει άρθρον έν τώ «Ριζοσπάστη;» ό κ. Γ. Φιλά
ρετος πολλής δυνάμεως καί σημασίας. Έπ’ εύκαιρία 
τοϋ άρθρου τοΰ κ. Vilamowitz, τοϋ προκαλέσαντος το- 
σοϋτον θόρυβον παρ’ήμΐν, παραθέτει σειράν Ιστορι
κών παραδειγμάτων ό κ. Φιλάρετος δι’ ών άποδει- 
κνύει τήν ’Εθνικήν και Πολιτικήν Ενότητα τοΰ 
Έθνους,άλλά καί μάς Αποκαλύπτει τήν σπανίανπολυ- 
μάθειάν του καί βαθείαν πολιτικήν έμπειρίαν του.

— Είς τάς. άρχάς τοϋ παρελθόντος μηνός ομίχλη 
πρωτοφανής δίς έκάλυψε τάς ’Αθήνας. Αϊσθηόιν με- 
γαλειτέραν έπροξένηόεν ή κατά τήν δευτέραν ήμέραν 
έμφάνιόις τής ομίχλης ήτις ολίγον μετά τήν δύσιν του 
ήλιου ένσκήψαόα ευρε τούς ’Αθηναίους Αθρόους έν 
τοΐς όδοΐς καί είς πολλήν Αμηχανίαν τούς ένέβαλεν. 
Ή διάρκεια δμως ταύτης ήτο μικρά.

— Μεταξύ τών νέων υπασπιστών τής Α. Μ. εύχαρί
στως εϊδομεν καλούμενον είς τήν τιμητικήν αύτήν 
ύπηρεσίαν καί τόν Λοχαγόν τοΰ Πεζικού κ. Κ. Σκουμ- 
πουρδήν.Ή τοιαύτη προτίμηόις τιμά ού μόνον τόν 
διακεκριμένον Αξιωματικόν άλλά καί τό σώμα τοΰ 
Πεζικοϋ είς δ Ανήκει.

— Εύχαρίστως άναγγέλλομεν τούς Αρραβώνας τοΰ 
κ. Λουκά Ρούφου Κανακάρη Βουλευτοϋ Πατρών, νέου 
πολιτικού μέλλοντος μετά Αβράς καί μορφωμένης κό
ρης τοϋ Πειραιώς τής Δος Έλ. Παπαγεωργακοπού- 
λου πολυφιλήτου θυγατρός τοϋ Προέδρου τοϋ ’Εμπο
ρικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Έξεδόθη τόδοντεϋχος της « Έμπορικής Έπι- 

βεωρήΟεως της ’Αμερικής» τοϋ χρησιμωτά- 
του τούτου ειδικού δημοσιογραφικού οργάνου οπερ άπο 
τοϋ παρελθόντος έτους ήρχισεν έκδιδόμενον έν Νέα 
Ύόρκη. Περιεχόμενα τοϋ τεύχους τούτου. 'Π Ελλη- 
νοαμερική Τράπεζα Limited. — Εμπορική κατα
δίκη διά τά Ελληνικά προϊόντα.— Γενική εγκύκλιος 
προς τούς νέους συνδρομ.ητάς. — Διάφοραι εμπορικαΐ 
ειδήσεις.— Σημαντική άποστολη διά τό/ λιμένα της 
Αίγύπτου. — Ή τιμή της ζακχάρεως είς παλαιοτέρους 
χρόνους. — Ή Επικράτεια Καναδά.— Ή κατά νόμον 
άπαιτουμένη χρηματική κατάθεσις προς ϊδρυσιν πρα
κτορείου Ατμοπλοϊκών Εταιριών κτλ.

— Τδ ’Αμπελουργικόν και Οΐνολογι- 
κδν ζήτημα έν Έλλάδι.

Έξεδόθη είς ίδιον τεύχος ή έκθεσις τών Άμπελο- 
κτημόνων Πατρών ή άναγνωσθεισα την 26 8βρίου 
1908 ύπό τοϋ είσηγητοϋ αύτής κ. Άθ. Εύταξίου. 
Πρός δέ έκκλησις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ έν 

Πάτραις «Συνδέσμου τών Άμπελοκτημόνων». Έν τή 
εκθέσει ταύτη ανευρίσκει τις γνώμας και ιδέας αι 
οποΐαι εινε άδύνατον νά μ.η επισύρουν την προσοχήν 
τών αρμοδίων.

— Νέον Πνεΰμα Εβδομαδιαία εικονογραφημένη 
καλλιτεχνική και πολίτικη Έπιθεώρησις έν Κ)πόλει. 
Έξεδόθη τό 12ον καί 13ον φυλλάδιον. Διακρίνεται 
είς τό 12ον γελοιογραφία καί γελοιογραφική σκιαγρα
φία τοϋ Νέη.

— Εικονογραφημένη. Τό τεύχος τοϋ Δεκεμ
βρίου της «Εικονογραφημένης» άφιερωμένον είς τους 
καταστρεπτικούς σεισμούς της Σικελίας παρέχει την 
πληρεστέραν εικόνα δΓ ελληνικόν δημόσιον τών συμ
φορών καί τών" δεινών άτινα ένέσκηψαν είς τον άδελ- 
φόν Ααόν. Ή Διεύθυνσις της «Εικονογραφημένης», 
ητις έσυνηθισε τούς άναγνώστας της εις την παροχήν 
τών ένδιαφερόντων γεγονότων έκάστου μηνός διά καλ
λιτεχνικών εικόνων, δέν ήδύνατο νά ύστερήση είς την 
εξαιρετικήν αύτήν περίστασιν, καί καταρτίσασα ιδίαν 
άποστολήν έκ συντακτών και φωτογράφων, κατώρθωσε 
νά άναπαραστήση κα! περιγράψη τά κυριωδέστερα 
σημεία τών καταστροφών αϊτινες συνεκίνησαν ολόκλη
ρον τόν πολιτισμένου κόσμον.

— Τδ Παληδ Βιολί. Ύπό τόν άνωτέρω τίτλον 
άγγέλλεται ή έκδοσις σειράς ποιημάτων, περιλαμβά- 
νουσα έν τέλει καί τά Πλεκτά Τραγούδια. Σελίδες 
περί τάς 200. Έκδοσις πολυτελεστάτη, έπί εκλεκτού 
χάρτου. Συνδρομή δραχ. 3,50.

Συνιστώμεν έκθύμως τό ποιητικόν αύτο έργον τοϋ 
κ. ’Ιωάν. Πολέμη. Γίνονται δεκταί έγγραφαί καί έν 
τώ γραφείω μας.

— 'Οράματα νπδ Σνβίλλης.Κ'.ζ τόμον κομψόν έξε- 
δόθησαν κατ’ αύτάς ύπό τόν τίτλον 'Οράματα άρκετά 
διηγήματα, τής.ύπό τό ψευδώνυμον Σύβιλλα κρυπτο- 
μένης κυρίας.

Ή συγγραφεύς γράφει μέ πολλήν φαντασίαν καί 
ποιητικόν οίστρον δλα τά έργα της. Εϊνε αληθές ότι 
πολλάκις ή πραγματικότης θά έδιδευ άλλον τόνον είς 
τά δημιουργήματα τοϋ πνεύματος, άφοϋ ή γύρω μας 
ζωή δέν περιβάλλεται ούδέ μέ τόσα ρόδα, άλλά και 
ούδέ μέ τόσα δάκρυα.Έχομεν πάντοτε τήν ιδέαν ότι 
ό συγνραφεύς πρέπει περισσότερον νά παρατηρή την 
ζωήν παρά τά σύννεφα, καί πρέπει περισσότερον νά 
έμπνέεται άπό τά παθήματα τοϋ βίου παρά άπο τάς 
στιγμιαίας φαντασμαγορίας τών νεφών. Αί συναντή
σεις τών καρδιών είς τήν άβυσσον, ή αί άποπλανήσεις 
τών ψυχών είς τούς αιθέρας, πιθανόν νά ένέχουν άρκε- 
τήν ποίησιν, άπέβαλον δμως κάθε γηίνην παρατήρη- 
σιν ή οποία θά έδιδε τήν τόνον τής ζωής καί τής 
πραγματικότητος είς κάθε έργον. Έν τούτοις δέν θέλο- 
μεν νά εϊπωμενμεθ’ δλα αύτά δτι δέν εινε άξια προσο
χής είς τό εΐδός των τά διηγήματα τής Συβίλλης. 
Ιδίως άνέγνωμεν έν τό οποίον άφίνει είς τον άναγνώστην 
του τάς πλέον ίσχυράς έυτυπώσεις, διότι ένυπάρχει είς 
αύτό καί άλήθεια καί ποίησις καί χάρις, καί τό ώραϊον 
αύτό έργον εινε τό έπιγραφόμενου «τό Ποτάμι της 
’Αγάπης».

— ’Από τήν ’Αμερικήν μάς ήλθεν μία εύχάριστος 
έκπληξις. Τό τυπογραφικόν κατάστημα τής φίλης « Α- 
τλαντίδος» έξέδωκεν είς βιβλίον κομ.ψόν έν έργον τοϋ 
κυρίου Σπυρ. Παγανέλη ύπό τόν τίτλον « ’Από τής 
Άκμοπόλεως εις τήν*Αλτιν».
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Τό βιβλίον είνέ καλλιτεχνικόν, δ.χάρτης του ω
ραίος, τά στοιχειά του-κομψότατα και προξενεί άληθή 
τέρψιν ή θέα του, δπως έπιφέρη την συγκίνησιν ή 
άνάγνωσις τών πατριωτικών εξάρσεων τοϋ έργου 
τοΰ κ. Παγανέλη. Τοϋτο άλλως τε είνε παλαιόν 
γνώρισμα δλων τών έργων τοϋ Έλληνας συγγραφέως. 
Καί δέν ύπάρχει ανάγκη νά έπαναλάβοψ.εν η καί 
άπλώς νά κάμωμεν μνείαν της μεγάλης άξίας τοϋ κ. 
Παγανέλη, διότι γνωρίζομεν δλοι δτι ούτος άπέμεινε 
καί θ' άπομένη ό κατ ’ εξοχήν Έλλην συγγραφεύς δ 
όποιος,ώς πραγματικός άπόγονος τών μεγάλων προγό
νων, ζη έν τώ μέσω ύμών μέ τάς άναμνησεις έκείνων. 
’Εκείνο τό όποιον θά έξάρωμεν είς τάς γραμμάς αύ
τάς εινε της Άτλαντίδος ή μεγάλη καί καταπλη
κτική πρόοδος. Καί άφοϋ την πρόοδόν της ηρχισε νά 
την έπεκτείνη καί μέχρι τοϋ βιβλίου,δέν ύπάρχει αμ
φιβολία δτι είς τό μέλλον θά εύρη τοϋτο, διά τοϋ έκ- 
δοτικοϋ καταστήματος του, την ύποστήριξιν ή οποία 
τοϋ έλειπε διά νά κατορθώση νά βαδίση καί αύτό μίαν 
όδόν προόδου καί νά δώση την προσηκουσαν θέσιν είς 
τά προϊόντα τοϋ ’Ελληνικού πνεύματος.

Πολλά συγχαρητήρια είς τόν κ. Σ. Βλαστόν εις δν 
καί μόνον οφείλονται ταϋτα πάντα.

— Ρόδα και Μήλα. Τόμος Ε'. Μέρος πρώ
τον. Τοιοϋτος δ τίτλος ογκώδους έργου άποσταλέντος 
εύμενώς ήμΐν έκ Παρισίων παρά τοϋ συγγραφέως του 
κ. Ψυχάρη. Τό όνομα τοϋ κ. Ψυχάρη είνε γνωστνν, 
καί αί διά τάς γλωσσικάς του θεωρίας προκληθεϊσαι 
συζητήσεις, θά παραμείνωσιν ίστορικαί εις τά φιλο
λογικά χρονικά τής έποχής μας. Ή άξια, αί γνώ
σεις, ή εύφυία καί ή κοινωνική' θέσις τοϋ κ. Ψυχάρη 
έπέσυρον οπωσδήποτε τήν προσοχήν περί τά έργα του 
καί οί μακροί άγώνές του καί ή έμμονή του είς τάς 
γλωσσικάς του δοξασίας άνέδειξαν αύτόν ιδιόρρυθμον 
φιλολογικήν προσωπικότητα. 'Ως έκ τούτου παν έρ
γον του, παν δημοσίευμά του, παν βιβλίον, του καθί
σταται έκάστοτε άντικείμενον σχολίων, συζητήσεων 
καί κρίσεων. Τοϋτ’ αύτό συνέβη καί διά τόν πέμπτον 
τόμον τών «Ρόδων καί Μήλων» του. “Αν ή έντύπω- 
σίς μας δέν είνε έσφαλμένη, δ τελευταίος ούτος τόμος 
τοϋ κ. Ψυχάρη δέν παρουσιάζει τό λυπηρόν έκεΐνο 
θέαμα δπερ έπαρουσίαζον τά άλλα έργα του, καθ’ ά 
μία προσπάθεια καταφανής, άόιάλειπτος καί έκζε- 
ζητημένη κατεβάλλετο πρός διαμόρφωσιν γλώσσης 
δημώδους μέν κατά τήν ιδέαν του, άλλά γλώσσης 
διεστραμμένης, παραμεμορφωμένης, θρυμματισμένης, 
άλλοΰ μέν παρουσιαζομένης μέ τά μέλη της άκρωτη- 
ριασμένα, άλλοΰ δέ πασχούσης άπό ύπερτροφίαν, πάν
τως δμως κακώς ήχούσης είς τά ώτα καί προσβαλ- 
λούσης καί αύτην την στοιχειώδη καλαισθησίαν. Έν 
τούτοις δμως καί δ τόμος ούτος δέν παύει άπό τοϋ 
νά είνε κάτοπτρον τών άνυποφόρων καί άκατανοήτων 
γλωσσικών ιδεών τοϋ κ. Ψυχάρη, δστις μεταχειρίζε
ται λέξεις καί φράσεις αί όποΐαι κινοϋσι τήν άγανά- 
κτησιν καί τοϋ πλέον ψυχρού καί άδιαφόρου άναγνώ- 
στου, άφοϋ άφθονοϋσιν εις τό βιβλίον του λέξεις ώς 
τή Σκολή τών Άνατολικώ γλωοοώ, ανατροφή, άνα- 
ΰραφήκαμε, άΰρώποι καί τά παρόμοια ποϋ φαντάζε
ται κανείς δτι άκούει κανένα άπαίσιον μέ αφέλειες και 
μέ ζοννάρι μόρτην τών ’Αθηνών διηγούμενον τά άθλά 
του, ή μέ φράσεις ώς αί έξης, ας άφήσονμε τους 
καβγάδες ·μεταξν κα&αρέβουσα καί δημοτική, φρά

σεις άναμιμνήσκουσαι τής άντριώτισσες παπαμάνες αι 
όποΐαι δμιλοϋν περί διά γραμμάτων.

Τοιοϋτον άτυχώς τό έργον τοϋ κ. Ψυχάρη, κατα- 
δικασμένον, νεκρόν, σαβανωμένον, μέ τό σάβανον τής 
άγανακτήσεως, έκνευρίζον τόν άναγνώστην δ δποΐος 
δυνατόν νά έχη τόν ηρωισμόν νά τό παρακολουθήση, 
άλλά καί διά τοϋτο ένέχον έν έαυτώ τόν θάνατον κα! 
τήν καταδίκην ή δποία είνε ή μόνη αμοιβή του.

Θαυμασίαν κρίσιν περί τών «Ρόδων καί Μήλων» 
έδημοσίευσε κατά τόν παρελθόντα μήνα δ κ. Γρ. Ξε- 
νόπουλος είς τάς «’Αθήνας».

— Τό Έμπόριον. Τεύχος 8ον ’Ιανουάριου. Πε
ριεχόμενα. Τό ’Εξωτερικόν Έμπόριον τής Έλλάδος 
κατά τό έτος 1907, ύπό Κ. Κονοπισοπούλου. Οικο
νομική Γεωγραφία : ή Γαλλία, ύπό Στ. Θεοχάρη. Ή 
Ή βιομηχανία τών οινοπνευμάτων, ύπό Μ. Δ. Πουρή. 
Στατιστική τοϋ Εξωτερικού Εμπορίου τής Κρήτης. 
Βιομηχανία καί Έμπόριον τής Ζακχάρεως, ύπό Κ. 
Μολυβάδα. Διοργάνωσις καί περιγραφή μεγάλων κα
ταστημάτων, ύπό Κ. Π. Ξέναι Γλώσσαι : Εμπορική 
’Αλληλογραφία Γαλλιστί καί Ελληνιστί. Λογιστι
κά! Σελίδες : Λογιστική τών Εταιρειών : Δάνεια δι ’ 
δμολογιών, ύπό Κ. Παναγιωτοπούλου. Διαγωνισμοί : 
Λύσις τοϋ 4ου διαγωνισμού κα! 6ος διαγωνισμός Λο
γιστικής. Έκ τής Παγκοσμίου Εμπορικής κινήσεως. 
Βιβλιογραφία. Χάρτης τής Γαλλίας καί οκτώ εικόνες.

— 'Υγιεινή, ’Επιδημιολογία, ΌροΟε- 
ραπεία. Έξεδόθη είς ίδιον τεύχος ό έναρκτήριος 
λόγος, δ έν τή μεγάλη αιθούση τής Νομικής Σχολής 
έκφωνηθείς ύ,τό τής 'Υφηγητρίας τής ’Ιατρικής κ. 
’Αγγελικής Γ. Παναγιωτάτου.

— Ποικίλη Στοά. —Τα Γεωργικά Χρονι
κά. Τά άνωτέρω περιοδικά έκδίδονται ταύτοχρόνως 
έν 'Ηρακλείφ τής Κρήτης ύπό τοϋ κ. Γ. X. Έλευ- 
θεριάδου κατά δεκαπενθημερίαν. Έξεδόθησαν τά 
τεύχη τής 1ης ’Ιανουάριου έ. έ.

— Έξεδόθη τό Χελιδόνι τό δραματικόν έργον τοϋ 
κ. Παύλου Νιρβάνα τό όποιον έδιδάχθη τό παρελθόν 
θέρος ύπό τοϋ θιάσου τής Κυβέλης.

Συνιστώμεν τό βιβλίον είς τούς άρεσκομένους είς 
τάς λεπτάς ψυχολογικάς εκδηλώσεις, άπό τάς οποίας 
άπορρέουν συνήθως δλα τά δράματα τής ζωής.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
Εις τό Πανελλήνιον Θέατρον έδιδάχθη κατά 

τάς εσπέρας τοϋ παρελθόντος μηνός ή κωμωδία τοϋ 
κυρίου Μ.Ιωσήφ «Πωλοϋνται ’Έπιπλα».Τό έρ
γον του τοϋτο είνε πολύ εύφυές είς την σύλληψιν καί 
την πλοκήν. Έάν δέ έδιδάσκετο άπό ηθοποιούς άνω- 
τέρας μορφώσεως καί μετά μεγαλειτέρας προσοχής 
ής στερούνται, ούχί βεβαίως δλοι, άλλά τινες έξ αύ
τών, εργοε ώς τά τοϋ κ. ’Ιωσήφ ήθελον έκτιμηθή 
δέοντος.

Ο κ. ’Ιωσήφ καί διά τοϋ δραματικού έργου του 
«Κόήμος καί ήμίκοόμος» παρουσιάζει τάλαν- 
τον διακεκριμένου δραματογράφου δστις άσφαλώς θά 
διακριθή μεταξύ πολλών άλλων συναδέλφων του έν 
τώ μέλλοντι, διότι τά έργα του ένέχουσι βαθείαν 
γνώσιν τής σκηνής, φαντασίαν ούχί συνήθη, καί πολ- 
λήν ψυχολογικήν δύναμιν.

»

12,101,782.42

13,842,148,70 
56,383,146,64 
26,705,828,99

9,990,212,35 
3,013,141,10

17,210,566,12 
12,499,226,55

Δρ. 411,794,35

180,000,—
72,115,95

1’590.042,45

3,690,000—
122,080,45

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1908

ΥΠΟΒΑΗΘΗΣΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΑΕΤΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

| Ενεργητικόν

Ι’Εν τ<ρ Ταμείιρ καί παρά j
Τραπέζαις. . .Δρ. 7,257,111,014

■εΚσιαα«Παρα ταϊς έν Ευρώπη J
I \ Τραπέζαις. . > 1,084,086,68)Δρ.

[Σ)ματα έν χαρτοφυλα- f
I κίω κάί χρυσός. . » 3,760,584,731 

«εξοφλήσεις. . . ...................................
) έπί ένεχύριρ χρεωγράφων . 

ρέχοντες λ)σμοί( » » έμπ-καί άλλων έγγυήσ.
) » ύποθήκη ακινήτων. 

ίνεια πί ένεχύριρ χρεωγράφων .... 
Ισωρινοί λ|σμοί.( Ύποκαταστ.καί Άνταποκριταί) 

ραφα καί τοκομερίδια....................................
λογίαι ’Εθνικών Δανείων καί Δάνεια είς Δήμους, 

ιμένας καί λοιπά·Νομικά Πρόσωπα . 
'γραφα Ταμείου Συντάξεων καί ασφαλείας ζωής 
καλλήλων...............................................................
' τα Τραπέζης......................................................

τάστασις καί έπιπλα Κεντρικού 
χαί Υποκαταστημάτων. . Δρ. 970,742,89
1 ΧΡ1 «ήμερον άποσβεσθέντα » 299,500.65

Παθητικόν
Κεφάλαιον Εταιρικόν.
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν.
Όμολογίαι φρ. 2,500,000 έξοφλητέαι τίρ 1924
Καταθέσεις. . . Δρ. 70,175,762,53)
Ταμιευτήριον . » 6,976,586.16(
Ταμεΐον συντάξεων καί ασφαλείας ζωής ύπαλλή- 

λων, άξια χρεωγράφων . · .
'Εξωτερικοί λογαριασμοί ....
Έπιταγαί πληρωτέαι. . . . .
Γραμμάτια είσπραχθ, καί μήπω έκκαθαρισθέντα 
Μερίσματα παρελθουσών έξαμην. μή ζητηθέντα.
Μέρισμα Β’. έξαμηνίας 1908.
’Υπόλοιπον κερδών είς νέον.

Δρ. 40,000,000—
9,095,000—
2,500,000.—

77,152,348.69

480,000,—
31,465,132.19

1,179,984,72
571,552.12

70,612—
2,000,000—

122,080.45

Δρ. 164,636,710,17

8,521,040,35

480,000.—
3,218,374,71

671,242,24

Δρ. 164,636,71037

ΑΝΑΛΥΣΙΣ^ΜΕΡΙΔΟΣ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ 1908

Χρέωόις
ρος επιτηδεύματος καί φόρος καί χαρτόσημον με
ρίσματος ’Ελληνικού καί Γαλλικού Δημοσίου 
Ιτησις ύπέρ τοΰ τακτικούΆποθεματικοϋ επί τών 
ιερδών 1908 (άρθρ. 46ον τοϋ Καταστατικού) . 
ιόσβεσις έκ τών εξόδων έγκαταστάσεως . .
όσβεσις τών άναξιοχρέων οφειλών Κεντρικού και

Υποκαταστημάτων :
Α’ εξαμηνίας Δρ, 160,522,65)
Β’ εξαμηνίας » 1,429,519,80)

ρδη καθαρά διανεμόμενα .... 
» άφιέμενα είς νέον.

Πίΰτώόις
ΎπόλοιπονΤκερδών 1907. ....
Διάφορα κέρδη 1908 άφαιρέσει τών Γενικών εξόδων

Α’ και Β’ εξαμηνίας, ποσοστών Διευθύνσεως καί 
αμοιβών προσωπικού Κεντρικού καί'Υποκαταστη- 
μάτων, καθώς καί τού αναγκαίου ποσού διά τήν 
ύπηρεσίαν τών έν κυκλοφορίφ δμολογιών μας 

Άποθεματικόν Προνοίας μεταφερόμενον δι* αποσβέ
σεις. . . . . . . .

133,437,66

5,432,595,54

.500,000.—

ρίη καθαρά διανεμόμενα
> ϊ άφιέμ,ενα εις

Δρ. 6,066,033,20

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Δρ.Προσωρινόν μέρισμα Α’ εξαμηνίας............................................................
Μέρισμα Β’ ».............................................................

'Υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών, κατά τό άρθρ. 46 τοΰ Καταστατικού
Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου· ........

1908

Δρ. 6,066,033.20

1,600,000—
2,000.000.—

18,000 —
72,000.—

Δρ. 3,690,000 —

Τό μέρισμα έκ δραχ. 5 κατά μετοχήν πληρωθήσεται άμα τή έγκρίσει τοϋ παρόντος ’ισολογισμού ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετό- 
•ν συγχροτηθησομένης τήν 14 Φεβρουάριου 1909.

‘Εν Ά&ήναις rj) 26 Ίανοναρίου 1909.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ζ· Κ ΜΑΤΣΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



Σ. Π. Α. Π.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ

(’Από 3 Νοεμβρίου)

Αναχωρήσεις έξ Αθηνών
6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναυπλιον, Τρίπολιν, Μεγα- 

λόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
7.— » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ

λήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
8.30 » Τοπική διά Κόρινθον.

11.30 » Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.
1.20 μ.μ. Ταχεία διά Πάτρας, χατά Δευτέραν, Τετάρ

την χαί Σάββατον.

'Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, 'Αθήνας.
8.15 » Ταχεία δι’ ’Αθήνας, χατά Τρίτην, Πέμπτην

Παρασκευήν.
11.35 » Διά Καλάβρυττα, Κόρινθον, Αθήνας.
6.45 » Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν,

Μεγαλούπολιν, Τρίπολιν, 'Αθήνας.
3.45 μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών
7.— μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα

λούπολιν, ^Τρίπολιν.
12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ^Πύργον, Μεγαλόπολιν, 

Τρίπολιν.

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
2.45 μ. μ. ΤαχεΤα έχ Πατρών (τρις ώς άνω).
4.40 » Έχ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 » Τοπιχή έχ Κορίνθου.
7.10 » Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου,Κυλλήνης, Πατρών,

Καλαβρύτων.
8.20 » Έχ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό-

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρδς τούς κ. κ. νδρολήπτας 
τής πόλεως 'Αθηνών

Ειδοποιούνται οι χ. χ. ύδ,ολήπται όπως προσέλ- 
θωσιν έντός 8 ήμερων έν τφ Δημοτιχφ Ταμείφ χαι 
πληρώσωσι τό χαθυστερούμενον άντίτιμον τού ποσίμου 
ύδατος τού λήξαντος έτους 1908 διότι ή άρμοδία ύ
πηρεσία θά άναγκασθή νά άποκόψη τήν διοχέτευσιν 
αύτού άνευ έτέρας είδοποιήσεως.

(Έκ τοΰ γραφείου τοΰ ΰόρυίικοϋ τμήματος)

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΜΗΝΙΛΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

ΑΙΙΥΜΤίΤΗΣ ■ Δ. I. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΈτπΟία: Έΰωτερ. δρ.ια Έξωτ. φρ. χρ.ια 
Γ Ρ Α ♦ 1 I Α ; ΌΛος ΧαριΙάου Τρικοΰηη άρι&. 22α. 
ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΙ Φιλολογικά χαί καλλιτεχνικά άρθρα χα! 

ε’ιχόνας Ιργων ’Ελλήνων χαί ξένων καλλιτεχνών.

Συμφώνως πρός τ’ άρθρα 24 χαί 25 τού έν ίσχύι 
Καταστατικού τών Σιδηροδρόμων ’Αττικής καί κατ’ 
άπόφασιν τού Διοικητικού Συμβουλίου ληφθεΐσαν έν 
τή συνεδριάσει αυτού τήν 21 ’Ιανουάριου έ. έ. συγ— 
καλείται ή έτησία γενική συνίλευσις τών μετόχων αύ
τής τήν 4ην τού μηνός Μαρτίου έ. έ. ήμέραν Τετάρ
την καί ώραν 10 1)2 π.μ. έν τφ ένταύθα γραφείφ 
τής εΐρημένης εταιρίας, κειμένφ έν τή διασταυρώσει 
τών οδών Γ’. Σεπτεμβρίου καί Βερανζέρου.

Έργον τής Συνελεύσεως εσεται :
Ιόν) Ή άνάγνωσις τών εκθέσεων τού Διοικητικού* 

Συμβουλίου τής Εταιρίας τοΰ Διευθυντοϋ αύτής καί 
τής βξελ εγκτικής ’Επιτροπής καί ή έξέτασις τής δια- 
χειρίσεως τού λήξαντος έτους 1908 κατά τούς δημο- 
σιευθέντας απολογισμούς τής Αης καί Βας έξαμηνίας 
τοϋ έτους τούτου,

2qv) Ή κατά τό άρθρον 16 τοΰ Καταστατικού 
έκλογή τριών τακτικών συμβούλων διά μίαν εξαετίαν 
ών λήγει ή θητεία.

3ον) Ή κατά τό αύτό άρθρον 16 έκλογή ένός τα. 
κτικού Συμβούλου πρός άναπλήρωσιν τού άποβιώσαν- 
τος συμβούλου ’Αναργύρου Ν. Σιμοπούλου διά τον ύπό- 
λοιπον χρόνον τής ύπηρεσίας τούτου, ήτοι, μέχρι τού 
Μαρτίου 1911.

4ον) ’Η κατά τό αύτό 16 άρθρον έκλογή δύο άνα- 
πληρωματικών Συμβούλων διά μίαν εξαετίαν, ών λή
γει ή θητεία καί

5ον) Ή κατά τό 31 άρθρον τοϋ Καταστατικού 
έκλογή τριών ’Ελεγκτών διά τήν έξέλεγξιν τών λο
γαριασμών τής Εταιρίας τοϋ άρξαμένου έτους 1909.

Οι θέλοντες νά παραστώσιν είς τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν κατά τό άρθρον ‘29 τοϋ Καταστατικού μέτοχοι 
είτε ώς κάτοχοι ανωνύμων μετοχών, είτε ώς ίδιοκτή- 
ται ονομαστικών τοιούτων, είτε ώς άντιπρόσωποι με
τόχων, όφείλουσι δεκαπέντε ήμέρας τούλάχιστον πρό 
τής πρώτης συνεδριάσεως τής συνελεύσεως, νά κατα- 
θέσωσι τάς μετοχάς των έν Άθήναις μέν παρά τφ 
Ταμείφ τής Εταιρίας τών Σιδηρ. ’Αττικής ή ταΐς 
άναγνωρισμέναις Τραπέζαις ’Εθνική, Ίονική, Τραπέζη 
’Αθηνών και Τραπέζη ’Ανατολής έν Βρυξέλλαις δέ 
παρά τή Societe Francaise de Banque de Depots 
καί έν Λονδίνφ παρά τφ αύτόθι Τραπεζικφ οίκφ Ro- 
docanaki Sons et Co.

At άποδείξεις περί τής καταθέσεως τών μετόχων 
έν τοϊς άνωτέρω καταστήμασι ώς καί αί άποδείξεις 
ένεχυριάσεως ή φυλάξεως τοιούτων παρά τίνι τών έν 
Άθήναις ώς ειρητάι Τραπεζών, καθώς καί τά πλη
ρεξούσια, δέον νά προσαχθώσι είς τό ένταύθα γραφεΐον 
τής Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ήμέρας πρό τής 
συνεδριάσεως τής Συνελεύσεως.

Είς τήν Συνέλευσιν ταύτην παρίσταται κατά τό 
άρθρον 28 τοϋ Καταστατικού αυτοπροσώπως ή διά 
πληρεξουσίου εχοντος, καί τούτου δικαίωμα ψήφου έν 
τή Συνελεύσει, π3ς μέτοχος εχων τριάκοντα μετοχάς.

Έν Άθήναις τή 21 Ίανουαρίου 1909.

Ό Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου 
Β. ΚΑΒΒΑΣ

▲I

CYPHRES

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 
Ι20ΑΥΓΠΝ 

ΔΡ· 200

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
6 0 A Y Γ Ω N

ΔΡ.4 50

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
2 20 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ· 250

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
360 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ- 325

τών οποίων η φήμη είνε παγκόσμιος διά τά £ξοχα άποτελέσματά των, καί διά τήν 
μεγάλην έπιτνχίαν των, είς τάς.μεγάλας εκθέσεις τοθ 'Εξωτερικόν.

Τά γραφεία τής <’Ελλ. Έπιθεωρήσεως» έπι^υμοΰντα νά διαδώσωσιν έν 'Ελλάδι fcal 
Ανατολή, τάς μοναδικάς αύτάς Αμερικανικάς έκκολαπτικάς μηχανάς, άναλαμβάνουσι νά προμη- 
δεύσωσιν αύτάς είς τούς ενδιαφερομένους μέ τιμάς Παριαίων παραδοτέας είς τδ Τελωνείου Πει
ραιώς έλευ&έρας παντός βάρους.

Παραγγελίαι γίνονται δεκταί, προκαταβαλλόμενου τοΰ τιμήματος, είτε εις τά γραφεία ήμών, 
είτε εις τά ταμεία τής Τραπέζης Ά&ηνών καίτών Ύ]μάτων κάΐ Ανταποκριτών αύτής.

Έπίσης τά Γραφεία τής α Έλλ. Έπιθεωρήσεως» προμηύεύουσι :

» Φ RHPANTHPIA ® » » ΑΝΑβΡΕΙΙΤΗΡΙΑ « '«
ΟΡΝΙΘΩΝΑ ΣΤ

ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ f f ΜΈΤΙΓΙΩ

και λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπδ τάς άρίστας μάρκας τής Εύρωπης και ’Αμερικής.

Αεπτομέρειαι πλειάτεραι ώς και πάσα πληροφορία δι’ επιστολών.

RUEL MENANDROS Q3
Athene» (Grece)

ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ
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ETiiPiii iiiHroirmi αττικής
V ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1908

(ΕΤΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΤΕΤ-Α-ΡΤΟΤΤ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Άξια Γραμμής.. Δρ.4.493.000.—.

μηχανουργβίου βν.........................................................................................
Άθήναις........... »....21.110.12 Δρ. 4.514.010.12...............................

Τ’άποσββννύμβνα.................................>............ 4.010.12 Δρ. 4.510.000.—
Αξία xtv. ύλικβϋ......... 1.167.000—.»...........................................................
Νέα 4η ατμάμαξα > ... .58.892.40.». .1.225.892.40..............................
Τ* άποσββννύμβνα................................>........... 3.892.40..». 1.222.000.—
Άπσθήκη εισιτηρίων.......................... »......... 23-974.90......................... ..

> έντυπων....,...................»............ 8.089.31..»... .32.064.21
» ύλιχοϋ................'................»................................ *...224.289-80

Όφβιλέται διάφοροι..........................   >............................... ».... 35.767.10
ΈξωραΙσμοί Κηφισιάς..................... 508-449.27................................
Άπ. παρ. χρήσ. ».... 440.449.27 .»....·..................................................

» ληξ. έξαμ. »........... 2.000—.»....442.449.27..*....66.000.—
Άλσος Κηφισιάς ».,..598.314.85.»........................ ..................................
Κατασχ.φρεατίων ».............. 369.05.».... 598.683.90..»........................
Άπ. παρ. χρήσ...,.... 16.650·—.»........................»...............................

» ληξ. έξαμην..»........... 8.550.—»...........25.200.—..»..573.483-90
Διαφορά ίχδ. Δανείου............................................................»...90-523.—
Ταμείον.................................................................................... ».. .40.474.40

Δρ. 6.794.602.41

ΑΝΑΛΪΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ
ΧΡΕΩΣΙ Σ

1) Κεντρική ,ύπηρεσία...............Δρ..37.736.15............................
2) ’Εμπορική...»...................................... > ..57.211-52.............................
3) Υπηρεσία έλξβως..................................». 121.832.51.............................
4) » γραμμής......................... ...». .52.676.40 Δρ. 269.456.58

Αποσβέσεις. —.........................................................................................
1) Φθοράς δ. εργ- βχόντων χαρ. διαρκή.».. .4.010.12.............................
2) Κινητού ύλιχοϋ.........................  ».. .3.892.40..»... .7.902.52

Ύπηρ- δανείου 900.000 δραχ- πρός 5 ο)ο..............................................
1) Χρβωλύσ. τοΰ ϊτους 1908......................Δρ.9.500-—.............................
2) Τόχοι Β’εξαμηνίας. . . . -.». .22.037.50..» ·. 31.537.50

Τόχοι........................................................................... ..... ...........................
1) Ταμείου αύτοβοηθείας........................... ».. ..643.35.............................
2) Τραπέζης Αθηνών.................................»... 1.939.60..»·.- .2.582,95

Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν........................................................................
1) Έξωραϊσμών Κηφισιάς.......................................................»..·.2.000.—

Κρατήσ. (δυνάμ. τοϋ 34ου άρθ. τοΰ χαταστ.).....................................
1) Δια σχηματ. άποθ. χεφ. 3 0)0 Δρ. 2.637.50.............................
2) » αποσβέσεις μετοχών 3 0)0 » 2.637.50.........................
3) » αμοιβήν Συμβουλίου 1 4)2 0)0 ■ » 1.318.75. ..........................
4) » εχτ. άντιμισθ. προσ- 1 1)2 0)0 » 1.318.75.............................
5) » ταμείον αύτοβοηθείας 1 0)0 » 879.20..».. ..8.791.70

Φόροι Δημοσίου.................... .......................................................................
1) Διά φόρον έπι τών χαθ. χερ. 5 0)0 » 4.289.70..............................
2) » χαρτ.(μ. τήνάφ.τοΰφόρ). 2 0)0 » 1.630.10..». ..5.919.80

Μέρισμα Β' έξαμηνίας 1908....................................................................
ΜετοχαΙ 26.375X3. =...................... .................................... »...79.125.—
Υπόλοιπον είς νέον................................................................»............749.23

Δρ. 408.065.28 
«

Έν Ά&ήναις, ifj 9 ’Ιανουάριου 1908

Ό Πρόεδρος τοΟ Atotxnc. Ζνριβονλίον

Β. ΚΑΒΒΑΣ

Μβτοχιχόν χβφάλαιον..................................................................................
ΜβτοχαΙ....................26375.Χ200 Δρ. 5.275.000.—........................

» βξαργυρωθβΐσαι ...625χ200.»... ,125.000.—.........................
ΜβτοχαΙ....................27.000X200............................Δρ.. 5.400.000.(

Άποθβματ. χβφάλαιον............... ...........................................*.. .131.306.1
Κβφ. δι’άποσβ. Μετοχ...............................   ..,..»...........6.306-1
Ταμείον αύτοβοηθβίας ................................................>... .43.768.1
Τόκοι ταμ. αΰτοβοηθ...........................................................»...............643,·
Χρ.Δάν.900.000 5ρ. 5 ο)ο............... ..........................................................

Όμολογίαι.................. 1.800X500.»... .900.000.—..........................!
Μβϊον έξαργυρ.Όμολ...........56X500.»..........28.000.—..........................1

Όμολογίαι...................1.744X500..................................».. .872.000.-1
Πιστωταί διάφορο:...............................................................>...231.502.9
Άνοιχ. λ)σμοϊ εργατών...................................................... »___.23.281.
Φόροι Δημοσίου............................................... >................ »...........5.919.1
Μέρισμα Α* εξαμηνίας 1908................................................«... .79.125.-
Ύπόλοιπον εις νέον.............................................................»...............749.

Άπόότρατον ΧωροΔί'λακα Φθιώτιδα.— Μετά εν
διαφέροντος άνέγνωμεν επιστολήν σας. Δικαίως αγανακτείτε 
δι’ ώρισμένην ενέργειαν αστυνομίας άτοπων καί καθ’ ύμας. 
Μή λησμονήτε δμως δτι πολλάκις ανωτέρα βία επιβάλλει 
μικράς παρεκτροπάς ή καί άναξίας τής αξιοπρέπειας τοϋ 
Σώματος ένεργείας Δέον δμως ν’ άποιώτητε τήν αιτίαν εις 
πολιτικήν ίσως άνάγκην. Οί άμέσως αρμόδιοι δέν πταίουν 
βεβαιωθήτε. Τούτου ένεκα σποφεύγομεν ν’άναπτύξωμεν τας 
δικαίας άλλως τε τής επιστολής σας παρατηρήσεις αΐτινες 
θ’ άποβώσιν προσβλητικά! δι’ δλον τό Σώμα τοϋ όποιου ή 
μέχρι τοΰδε πορεία πρέπει νά θεωρηθή, έν γενικαΐς γραμ- 
μαΐς, επαινετή. ’Εν τούτοις έκτιμώμεν τό ενδιαφέρον σας 
καί σας παρακαλοΰμεν νά μας μεταδίδετε τάς ιδέας σας δια 
νά φωτιζώμεθα είς τό έργον ούτινος άνελάβομεν την ύπο-

στήριξιν. Εύαρεστηθήτε ιά μας γνωρίσετε ιό άνομα καί τήν 
διεύθυνσιν σας-

Δα Άθ. Γκίκα. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.
Κον Τ. Γιαν. Θεσσαλονίκην. Εύχαριστοΰμεν θερμώς δΓ 

εύγενεΐς φροντίδας σας. Είς νέον συνδρομητήν απεστάλη τό 
τεϋχος. Κον I. Σ. Πετρ. είς Σαράκιοϊ- Άποσταλέντα έλή- 
φθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Κον Ήλ. Λιναρδ. Καλάμας. ’Επι
στολή σας έλήφθη. Προσεχώς άπαντώμεν. Δα Πόπην Μι- 
χαλακοπούλου Πάτρας- Καθυστέρησις άπαντήσεώς μας εις 
δελτάριόν σας ταχέως έπανορθωθήσεται. ’Ελπίζω έπί εύμε- 
νείμ σας.

Δ ΐι λ ο> <i ι ς
"Ενεκεν πληθώρας ύλης αναβάλλεται δια τό επό

μενον τεύχος ή συνέχεια τής δημ.οσιεύσεως τής στρα- 
τιωτικής μελέτης τού κ. Κλαυδιανοϋ,

Δρ. 6.794.602J

ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ
Π ΙΣΤΟΣ I Σ

Υπόλοιπον παρελθ. έξαριηνίας.......................................... Δρ. 1.341.
Εισπράξεις έξ εισητηρ., βμπορευμ. χλπ- Δρ. 382.772.50..........................
Διόδια έχ μεταφοράς σιδηρολίθου.............. >...9.338.60.........................
Ένοίχα ακινήτων........................................>...6.625-50.........................
Διάφορα χέρδη...............................................>...7.986-75.........................

» 406.723.1

Δρ. 408.065J

Ό 4πΙ τοΌ Λογιότηρίον

Β. ΠΑΝ ΑΣ

ΣΗΜ. Τό έκ δραχμών 3.00 κατά μετοχήν μέρισμα, πληρώνεται έν τοϊς έν Άθήναις Γραφείοις τής Εταιρείας καί εις τους κατά τι 
Σιδηροδρομικήν γραμμήν Σταθμούς.τήν έπομένην τής ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως έγκρίσεως τής διαχειρίσεως τοϋ λήξαντος έτους 1901

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΠΓΗΣ KAI THE ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ- ΧΡ· 20,000,000 
διτιρημένον εις 80,000 μετο^άς ποδς φο. ΐίΐίΟ έκάότην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ Σ'Χ'ΚίΊΒΟΌΆ.ΙΟΝ·
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζαφείρια! Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής τής Τραπέζης ’Αθηνών)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Ιωάννης Ευταξίας (Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Έ>λάδος)
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιάδης, Δίαν. Στεφάνου. Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bowron,

D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Cli. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαφείριος Κ. .Μάτσας. Στέφανος Φραγκιάδης, Αημήτριος ΊΙλιόπουλος Γεν. Γραμματεύς 

Αη|λ. Γαλανόπουλος Γενικός ’Επιθεωρητή; Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

‘Υποκαταστήματα και Πρακτορεία : Εις Πάτρας, Αίγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, 
Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά,- 
Άγουλίϊίτσα, Κριεκοϋκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ
Προστασία εν γένει τής παραγωγής και τής Εμπορίας τής Σταφίδας.
Παροχή δανείων έπί ένεχύρω σταφιδοκάρπου άποταμιευομένον εις τάς έιπούλήκας της μέχρι τών 4}5 τής άξίας αύτοΰ και έπί 

τόκοι ούχί άνωτέρφ τών 6 ο)ο έτηοίως.
Αγορά προοφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμενας εν τη συμβασει τιμάς, προς εξασφαλισιν τοΰ κατωτατου ι,ρίου·

τιμής-
Διαφήμισις τον προϊόντος είς τάς ξένας άγοράς προς έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεως τον κτλ. κτλ.



ΚΕΦΔΔΑΙΟΗ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ EIS ΑΠΟ0ΕΜΑΤ1ΚΟΝ KAI METOZAS 
ΛΙ*. ΗΟ,ΟΟΟ,ΟΟΟ

Τό καφάλαιον καί αί καταθέσεις εις χρήματα καί χρεώγραφα έν γένει άνήρχοντο 

τόν Αίίγονότον 1906 εις δραχ. ^60,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑίΣ

■Μ: Έν Λονδίνω, ’Αλεξάνδρειά, Κα,ϊρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά ;κ<*. 
Χταμπονλ), Θεσσαλονίκη, Σμνρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βάλω, Σύρω, 
Καλάμαις, Χανιοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καϊ Χαρτονμ.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ „Α0ΗΝΑ·Ι·ΚΗ“

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ παόαν Τραπεζιτικήν έργαάίαν, ήτοι :
Ποοκαταβολάς έπι εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων έπί Ελλάδος καί τοϋ Εξωτερικού ώς καί Χρηματιστικάς έντολάς. Εκδίδει συναλλαγ
ματικός, έπιταγάς, πιστωτικός έπιστολάς, ένεργεϊ δέ καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμής είς τάς κυριω- 
τέρας πόλεις τής Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΙ1ΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τοϋ παρά τω λαω πνεύματος της 

άποταμιεύσεως προσδιώρισε τόκον 4 θ/θ έτησίως διά τάς έν τφ Ταμιευτηρίω της καταθέσεις, αποδο- 
■τέας εις ποώτην ζήτησιν παρέχουσα πάσας τάς εύκολίας διά τάς καταθέσεις καί αναλήψεις τών 
πελατών της.

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

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

» » » μετά έξ μήνας 3 1 )5£ ο)ο
» » » μετά έν έτος & ο)ο
» » » μετά δνο έτη καί έπέκεινα 3 ο)ο

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

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

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

κοινόν. Έκ της Γενικής Διεν&νναεως

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ κ ΜΕΤΟΧΟΥΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑί ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Συμφώνως τώ άρθρφ 13φ τοϋ καταστατικού κα

λούνται οί κύριοι Μέτοχοι είς τακτικήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν γενησομένην τήν 28ην προσεχούς μηνός Φε
βρουάριου ημέραν Σάββατον καί ώραν 3 μ. μ. έν τοΐς 
έπί τής οδού ’Ακαδημίας άριθ. 36 γραφείοις αύτής.

’Αντικείμενα τής Συνελεύσεως έ'σονται :
α') 'Υποβολή τού Γενικού Ισολογισμού τής 31ης 

Δεκεμβρίου 1908 μετ’ έκθέσεως τού Δ. Συμ,βουλίου.
β') ’Εκλογή τριμελούς εξελεγκτικής ’Επιτροπής 

καί ύποβολή τής έκθέσεως αύτής επί τοϋ Γενικού 
Ίσολογισμ.ού κατά τήν δευτέραν τής Συνελεύσεως συ
νεδρίαση/.

γ’ ) Συζήτησις προτάσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου περί 
μεταβολής τοϋ Μετοχικού Κεφαλαίου τής 'Εταιρίας.

Οί έπιθυμούντες να λάβωσι μέρος είς την Συνέ- 
λευσιν όφείλουσι κατά τό άρθρον 9 τού καταστατι
κού νά καταθέσωσι τάς μετοχάς αύτών δέκα πέντε 
τούλάχιστον ημέρας πρό τής ένάρξεως τών συνεδριά
σεων είς τά γραφεία τής 'Εταιρίας ή εις τινα τών 
ένταύθα άνεγνωρισμένων Τραπεζών, τάς άποδειξεις 
δε τών καταθέσεων καθώς καί τά πληρεξούσια τών 
άντιπροσωπευόντων άπόντας ή κωλυόμενους Μετό
χους, νά προσαγάγωσιν είς τά Γραφεία τής 'Εται
ρίας πέντε τούλάχιστον ημέρας-πρό τής ένάρξεως τών 
συνεδοιάσεων.

’Εν Άθήναις τη 24η Ίανουαρίου 1909
'Ο Πρόεδρος τού Δ. Συμβουλίου

I. Καλαιιάρης

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ


