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KATGANE, ΔΙΑΓΟΡΑ ! ΟΥΚ ΕΙΣ ΟΛΥΜΠΟΝ ΑΝΑΒΗΣΗι !

(Διαγόρας ό έκ Ρόδου, Όλυμπιονίκης αρχαίος, άπεσΰρΰη είς τήν πατρίδα του καί άφωσιώΟη είς τήν άνάπτυξιν τών υιών του, οΰς κατήρτισε δεινούς 
άΛλητάς. Μετά καιρόν ένεφανίσΟη καί πάλιν ό γέρων Διαγόρας όδηγών είς τόν στίβον τούς δύο υιούς του. ΟΙ Αγώνες περατοΰνται, οί υίοί τοΰ 
γέροντας Όλυμπιονίκου άν«κηρύσσονται καί αύτοί Όλυμπιονίκαι, ό λαός στεφανώνει πατέρα καί υίούς καί έν φρενίτιδι φωνάζει πρός τόν Διαγόραν, 
τόν όποιον οί υίοί του φέρουν είς τάς χείρας: κατοανε, διαγόρα · ονκ εις Ολυμπον αναβμχη. ! Δέν ύπήρχε πλέον μεγαλητέρα Δόζα δι’αύτόν].
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ΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ

ΣΤΟ ΣΤΆΔΙΟΝ

Χαϊρε, ποΰ απλώνεις πατρικήν άγκάλη 
γιά νάδελφώνης κάθε γής λαό!
Χαϊρε, ποΰ δ κόσμος σέ δοξάζει πάλι 
ωσάν ανδρείας κι’ώμορφιάς ναό!

Καί τήν ’Ιδέα νά ιδώ τήν κυβερνήτρα 
όλους νά σέρνη ’στάρμα τούς λαούς, 
νάκούσω τή θεά τή διαλαλήτρα, 
ποΰ άλλοτε ανθρώπους έκανε θεούς.

Γονατιστός προσεύχομαι, πατέρα, 
δπως και σί> άναστήθηκες έδώ, 
καί τή μεγάλη Μάννα μας μιά μέρα 

'Ηρώων μητέρα σάν κα'ι πριν νά ϊδώ.

Νά ϊδώ—και θά πετάξω πρός τά ουράνια!— 
τής γής κάθε μεγάλο βασιληά, 
νάχη κρυφή χαρά καί ’περηφάνεια 
τά στολιστή μ’ ένα κλωνάρι έληά.

Ό νεότερος Ηρώδης Αττι
κός, είς δν όφείλεται ή άνα- 
μαρμάρωσις τοΰ Σταδίου, τοΰ 
μοναδικού άνά τήν ύφήλιον πά
σαν κολοσσαίου τούτου έργου.

Ή άναμαρμάρωσις τοΰ Στα
δίου έστοίχισε δύω καί πλέον 
εκατομμύρια φράγκων.

Ό Άβέρωφ έγεννήθη τήν ι; 
Αύγουστου ι8ι8 έν Μετσόβω 
τής ’Ηπείρου*  άπεβίωσε τήν 15 
’Ιουλίου 1899 έν Άλεξανδρεϊφ 

Πλήν τοϋ Παναθηναϊκού 
Σταδίου καί τών υπέρ τοΰ έν 
Αίγύπτφι 'Ελληνισμού πραχΟέν- 
των, έ’τερα μεγάλα έργα δαπάνη 
τοϋ Γεωργίου Άβέρωφ, συντε- 
λεσθέντα καί λαμπρύνοντα τήν 
πρωτεύουσαν τοϋ 'Ελληνικού 
Βασιλείου, είναι τό Ά βερώφειον 
’Εφηβεϊον καί ή Άβερώφειος 
Σχολή τών Εύελπίδων. Πλέον 
δέ τών 1400000 φρ. διέΟηκεν ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ

υπέρ τού Μετσοβείου Πολυτε
χνείου καϊ 5°°οο° υπέρ τού 
’*2δείου  ’Αθηνών, τού όποιου 
καθώς καί τής Φιλαρμονικής 
'Εταιρείας ’Αθηνών ύπήρξεν 
γενναιότατος χορηγός.

Είς μνήμην αΐδιον τών πολ
λών αυτού πρός τό Έθνος 
ευεργεσιών δύο ήδη μαρμάρι
νοι ανδριάντες αύτού εύρίσκον- 
ται έν Άθήναις έστημένοι, ό 
μέν πρό τοΰ Σταδίου άπό τοΰ 
έτους 1896, ό δ’ έτερος έπί 
τοΰ άρτι περατωθέντος τάφου 
αυτού παρά τήν είσοδον τού 
νεκροταφείου· μαρμάρινοι δέ 
προτομαί καί ανδριάντες αύτού 
κοσμούσι τήν έν Άθήναις Άβε- 
ρώφειον Στρατιωτικήν Σχολήν 
καϊ τά έκπαιδευτικά ιδρύματα 
τής Αλεξάνδρειάς καί Κωνσταν
τινουπόλεως τά όποια αύτός 
'ίδρυσεν ή έπροικοδότησεν.

Νά ίδώ καί τής Παρθένες τής έννέα 
νά στήνουν στήν κονίστρα σου χορό’ 
άπ’ τά γερά κορμιά καί τά γενναία 
νά πλάθη ή Τέχνη αγάλματα σωρό.

Χαϊρε, ποΰ άπλώνεις πατρικήν άγκάλη 
καί μέ παλμούς σάν νά μοΰ λές κρυφούς: 
Μιά ’μέρα έδώ θά σφίξης όλους πάλι 
ελεύθερους τούς σκλάβους μου αδελφούς!...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΕΙΧΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ K7SI ΆΓΟΝΕΣ
’Λ<ρ«0θ®ιαι etS τ“ΐ ίκ '°® Έξωτεοικοϋ ΈλληνΙδας.

Παρά τήν ίεράν Άλτιν ό λαός ύ εκλεκτός λησμονεί τάς 
έχθρας του καί, άποθέτων τά δπλα, αδελφώνεται εϊς μίαν 
λατρείαν τής σωματικής αλκής καί ώραιότητος.

Ρέει πλησίον ό "Αλφειός ό άείζωος καί εις τήν όχθην του 
ιστανται αί γυναίκες αί έγγαμοι, μή τολμώσαι νά διαπεραιω- 
θώσι. Ό νόμος εινε ρητός. Ή συλλαμβανομένη είς τούς άγώ
νας, ή διαβάσα, διαρκούντων τούτων, τόν ποταμόν κρημνίζεται 
άπό τοΰ Τυπαίου όρους.

Αί γυναίκες εϊς τούς παλαιούς ’Ολυμπιακούς άγώνας ούδ’ 
ώς θεαταί ήδύναντο νά παρίστανται.

Ύπήρχον άγώνες γυναικών εϊς τό Στάδιον, άλλά κατά τά 
’Ηραία, κατά τά όποια έτρεχον παρθένοι, διανύουσαι μέρος 
τοΰ ύπό τών άνδρών διανυομένου δρόμου.

Μόνον ή ιέρεια τής Δήμητρας Χαμύνης έξηρεϊτο καί είχεν 
έπίβλεπτον θέσιν έν τώ Σταδίω.

Άλλου έγίνοντο άγώνες γυναικών καί μάλιστα εϊς τήν 
Σπάρτην, άλλά τό "Ολυμπιακόν Στάδιον έπρεπε νά είνε κλει
στόν εϊς τάς γυναίκας.

Ή Φερενίκη ή θυγάτηρ τοΰ νικητοΰ Διαγόρα μόνη πα- 
ρέβη τόν κανόνα.

Θυγάτηρ καί αδελφή νικητών, ήτοίμασε και τά τοΰ υίοΰ της 
ΙΙεισιρόδου διά τούς άγώνας καί, όταν ήλθεν ή ώρα νά φύγη 
ούτος, ή μήτηρ δέν έκρατήθη. ’Ήθελε νά εϊνε πλησίον τοΰ υίοΰ 
της, νά τόν ϊδη νικώντα.

Εϊσήλθεν εϊς τό Στάδιον μετημφιεσμένη εϊς γυμναστήν.
"Ισταται παρά τήν κονίστραν, πάλλει ή καρδία της δσω 

διαρκεϊ ό άγων, τρέχει νά άσπασθή δακρύουσα τόν υιόν 
δταν ούτος νίκα.

Εϊς τήν βίαν τά ένδύματά της έπεσαν καί έγυμνώθη ή 
παραβάτες καί παρεδόθη εις τούς κοιτάς.

Άλλά νά τιμωρηθή ή άπό οίκον όλυμπιονικών καταγό
μενη γυνή;

Ήτον έκείνη ή παράβασίς της άσέβεια πρός τούς άγώνας 
τούς ίερούς ή δείγμα παραφόρου λατρείας των;

Οΰτω έσκέφθησαν οί κριταί καί άπέλυσαν τήν Φερενίκην, 
έθέσπισαν δμως, δπως τοΰ λοιποΰ καί οί γυμνασταί ιστανται 
γυμνοί εϊς τούς άγώνας ώς οί άθληταί.

Τό φαινομενικώς περίεργον εινε δτι, ένώ άπηγορεύετο εϊς 
τάς γυναίκας ή είσοδος έν τφ Σταδίω, υπήρξαν γυναίκες 

Όλυμπιονίκαι.
Έγίνετο τοϋτο κατά τά ιππικά άγωνίσματα, διότι κατ’ αύτά 

έβραβεύετο ό στέλλων τούς ίππους εϊς τούς άγώνας, επειδή δέ 
έστελλον καί γυναίκες τοιούτους, έβραβεύοντο αύται.

Διέσωσεν ή ιστορία ονόματα γυναικών νικητριών καί έκ 
τούτων μα'λιστα μία κατήγετο έκ Μακεδονίας, ή Βελεστίχη, έκ 
τών λοιπών δέ αί περισσότεραι ήσαν Λάκαιναι καί περιωνυ- 
μωτέρα, ή έκ βασιλικού γένους Κυνίσκα.
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Είς τήν ιστορίαν αυτήν παρατηρώ τό εξής:
Και ή Φερενίκη, ήτις κατήγετο έκ Ρόδου και ή Βελεστίχη, 

εινε Από τόπους δούλους τιόρα.
Ή Αλλη Αθλήτρια, ή κλεηιτοπούλα τοΰ άσματος τό όποιον 

αναφέρω κατωτέρω, κατά τήν δουλείαν έζησε.
Είνε παράδοξον άν τώρα οπότε σύρω τάς γραμμάς αύτάς, 

θέλω νά τάς άφιεριόσω εις τάς έκ τοΰ εξω Ελληνισμού καί τάς 
έκ τοΰ 'Ελληνισμού τοΰ Αλυτρώτου Έλληνίδας;

«
Άλλ’ δς έπανέλθω είς τό θέμα μου. Μετά τήν δούλωσιν είς 

τούς Ρωμαίους οι Αγώνες έγίνοντο καί οί Αύτοκράτορες διά 
τής βί ας Απήτουν τήν τιμήν νά γίνουν Όλυμπιονίκαι, Αλλ’ ή 
γυνή δέν αναφαίνεται πλέον είς τήν ιστορίαν τών αγώνων.

“Επειτα, όταν οί φράγκοι κατακτηταί εϊσήγαγον τούς έφιπ
πους διαδορατισμούς, τάς τσονατρας καί τά τορναμέντα, αί 
δέσποιναι δέν έθεώντο μόνον, άλλ’ άπένεμον καί τήν ευτυχίαν 
νά λαμβάνουν άπό τάς ωραίας των χεΐρας τά έπαθλα οί σιδη
ρόφρακτοι ίππόται άθληταί, παθαινόμεναι νά νικήσουν οί 
ευνοούμενοι των.

Έπήλθε μετά ταΰτα ή μαύρη δουλεία.
Ό άθλητισμός ήτον ανάγκη πλέον διά τόν Αγωνιστήν τών 

βουνών.

Βάλτε τσελίκια στήν καρδιά καί σίδερα στά πόδια 
τριών μερών περπατησιά μιά νύχτα νά τήν πάρτε, 

ψάλλει ό κλέφτης.
Είς τά λημέρια διοργανοΰνται άγώνες καί εις τά διάφορα 

χωρία, μέ κριτάς τούς γεροντοτέρους.
’Αγώνες λιθοβολίας, ά'λματος, σκοποβολής, δρόμου οπλίτου.
Οί άγώνες έγίνοντο τότε κατά τάς μεγάλας έορτάς καί ιδίως 

τό Πάσχα:

... πήγε νά κάμη τήν Λαμπρή καί τό Χριστός Ανίατη, 
νά ψήση τό σφαχτάρι του, κόκκιν’ αυγά νά φάη 
και νά χορέψουν τά παιδιά, νά ρίξουν στό σημάδι.

Είνε ώραϊον ν’ άναπαραστήση κανείς διά τής φαντασίας 
τούς άγώνας αυτούς.

Κάτω άπό τήν σκιάν ΰψικορύφων δένδρων, ένώ δίπλα ψήνε
ται ό άμνός καί παίζουν τά όργανα καί Αναπαύονται άπό τόν 
χορόν τά κορίτσια, τά παλληκάρια γεννούν παλμούς γύρω, μέ 
τήν έλπίδα μιάς νίκης, νίκης ή όποια θά κατέκτα μίαν Αγνήν 
καρδίαν καί τόν κοινόν σεβασμόν, νίκης άπό έκείνας ποΰ έγέν- 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

νησαν τούς έλαφόποδας κλέφτες καί τούς κλέφτες ποΰ έπερνοΰ- 
σαν τό βόλι άπό τό δακτυλίδι.

ΊΙσαν άγώνες αυτοί τών οποίων οί Όλυμπιονίκαι έστέφθη- 
σαν κατά τό ι82ΐ.

Καί είς τούς τοιούτους άγώνας, είς τό λημέρι άγωνίζεται 
καί μία γυνή. Δράμα ολόκληρον, Αφθαστου τραγικότητος, 
περιέχουν οί στίχοι τοΰ δημοτικού τραγουδιού, τό όποιον τούς 
περιγράφει. Τό παραθέτω ολόκληρον διιι νιί ριγήσετε καί 
νά κλαύσετε.

ΙΙοιός είδε ψάρι σέ βουνό κ’ έλάφι σέ λιμάνι : 
Ποιός είδε τέτοια λιγερή, τέτοια πανώρια κόρη, 
νά προπατή, νά γράφεται δώδεκα χρόνους κλέφτης : 
Κανένας δέν τήν γνώρισε πώς ήτανε κοράσι.
Καί μιάν αύγή καί μιά λαμπρή, μιά πίσημον ήμέραν 
βγήκαν νό παίξουν τά σπαθιά, νά ρίξουν τό λιθάρι, 
κι’ άπό τό πείσμα τό πολύ κΓ άπό τήν λεβεντιά της 
έκύπη τ' άσημόκουμπο κ’ έφάνη τό βυζί της· 
κι' άλλοι τό λένε μάλαμα κ.Γ άλλοι τό λέν άσήμι. 
Μάνα μικρό κλεφτόπουλο εκείνο τήν γνωρίζει :

— Μάπό δέν είνε μάλαμα, έκειό δέν είν' άσήμι, 
μον' είν’ τής κόρης τό βυζί, ποΰ λάμπει σαν τόν ήλιο. 
Κι’ ύχ τά μαλλιά τόν επιασε καί χάμου τόνε ρίχνει, 
καί τό σπαθί της έβγαλε καί τόν βαρεΐ στήν πλάτη. 
Καί κείνος άνεστέναξε μές άπό τήν καρδιά του : 
Πατέρας μου νά τδξερε κ'ή μαύρη μ’ή μανοΰλα.

— Γιά πές μου πουν’ ή μάννα σου ; γιά πές μου τόν πατέρα; 
Ή μάννα μ όχ τό. Γιάνινα κι’ ό κύρης μ’ ι’ιχ τήν Άρτα, 
κ’ έχω μιάν άδερφήν μικρόν, πανέμορφη στον κόσμο. 
Σάν τ’ άκουσε, ταράχτηκε ή λιγερή ή κόρη 
κι' άπό τήν γην τόν σήκωσε, στήν πλάτη της τόν ρίχνει, 
καί στό γιατρό τόν πήγαινε γιά νά τόνε γιατρέψη.

— Γιατρέ ποΰ γιάτρεψες πολλούς, νεκρούς κι' αποθαμένους, 
γιάτρεψ’ τ’ άδερφούλη μον, τά μάτια καί τό φώς μου. 
ποΰ 'γιο γι' αΰτήνον έκαμα δώδεκα χρόνους κλέφτης.

— Στοΰ χάρου τής λαβωματιαΐς βοτάνι δέν χοράει.
Καί ευθύς τόν λόγο πούσωσε, ή μαύρ' αναστενάζει 
καί τήν πιστόλα έβγαλε κι’ άπάνω της άδειάζει.

Αυτή είνε ή ιστορία τής γυναικό; άνά τούς άγώνας.
Κατέκτησε τήν τιμήν νά συμμετέχη αυτών μετά θαύματα 

άφοσιώσεως εις τήν άθλητικήν ιδέαν.
Τώρα άγωνίζεται καί εντός τοΰ Σταδίου. Άλλ' έχει πάντοτε 

στάδιον νά άγωνισθή διά τήν τιμήν καί τήν δάφνην, τήν δόξαν 
νά δώση ένα άρτιον πολίτην εις τήν Πατρίδα.

ΔΗΜ. ΔΗΜΕΡ
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Διά Β. Διατάγματος άπό 3 ’Ιανουάριου 1900 ή επιτροπή 
τών ’Ολυμπιακών άγώνων άνεγνώρίσθη ώς νομικόν πρόσω
πο»· μέ ιδίαν σφραγίδα, άλληλογραφοΰν απ’ ευθείας μετιι τών 
άρχών τοΰ Κράτους ή άλλων έν τή Αλλοδαπή καί διά τοΰ 
αύτοΰ Διατάγματος καθωρίσθη ή εσωτερική αυτής λειτουργία 
καί τά καθήκοντα καί δικαιώματα αυτής, συγχρόνως δέ άνα- 
τέθη αυτή νά παραλαβή τό Παναθηναϊκόν Στάδιον μετιι τών 
εξαρτημάτων αύτοΰ, τό Σκοπευτήριο»·, τό Ποδηλατοδρόμων 
παρά τών τέως διοικουσών αυτά επιτροπών καί εκκαθάριση 
πάντα εκκρεμή λογαριασμόν.

Έξ άλλου τής επιτροπής ταύτης παλαιότερον νομοθέτημα 
χρονολογούμενου άπό ίο ’Ιουλίου 1899 κα| ύπό στοιχεία 
,ΒΧΚΑ' μεταξύ άλλων καθώριζεν ώς πόρους τάς εισπρά
ξεις έκ τών έν τώ Σταδίω έτησίων Πανελληνίων Αγώνων καί 
παντός άλλου τελουμένου έν αυτή άγώνος, τάς έκ τής ένοι- 
κιάσεως τοΰ έν Καλλιθέφ Σκοπευτηρίου καί τοΰ έν Νέοι Φα- 
λήρφ Ποδηλατοδρομίου ή έξ άγώνων τελουμένων έν αύτώ, 
τάς έξ οίωνδήποτε ύπ’ αυτής τελουμένων άγώνων, τάς διαφό
ρους πρός αυτήν εισφοράς, δωρεάς, κληροδοτήματα καί τά 
δι’ ιδίων νόμων υπέρ αυτής καθοριζόμενα ή Αναγραφόμενα 
έν τώ προϋπολογισμέ» τοΰ Κράτους ποσά, μέ τήν υποχρέωση' 
νιί παρέχη έν έβδομον τοΰ έκ τών Πανελληνίων άγώνων 
περισσεύματος εις τό Ύπουργεϊον τής Παιδείας καί έκ τών 
εισπράξεων τών έν τώ Σταδίω ύπό σωματείων ύπαγομένων 
εις τόν Σύνδεσμον τών αθλητικών καί γυμναστικών σωματείων 
άποδίδη τό ήμισυ είς αυτά πρός κάλυψιν τών δαπανών των.

Έξ άλλου ή Επιτροπή Αναλαμβάνει πάσας τάς Αναγκαίας 
δαπάνας διά τήν τέλεσιν τών Πανελληνίων καί ’Ολυμπιακών 
άγώνων, διά τήν συντήρηση· τοΰ Παναθηναϊκού Σταδίου τοΰ 
Σκοπευτηρίου καί τοϋ Ποδηλατοδρομίου καί παντός Αλλου 
ύπ’ αυτής ή διά δωρεάς ή κληροδοτήματος ΐδρυομένου ή 

περιερχομένου αυτή κτιρίου, καί διά τήν πληρωμήν παντός 
μισθού τοΰ ύπ’ αύτής διοριζομένου προσωπικού.

Διά τοΰ άπό 6 Μαίου Ι9θ3 Β· Διατάγματος ή Επιτροπή 
τών ’Ολυμπιακών άγώνων κατηρτίσθη μετά προηγουμένην 
πρόταση· τής A. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου, προέδρου αύτής, ώς εξής: 
Γεν. Γραμματεύς ό κ. Σπ. Λάμπρος, Καθηγητής τής ’Ιστορίας 
έν τώ Έθνικώ Πανεπιστήμιο», Ταμίας ό κ. II. Σκουζές, τρα
πεζίτης, μέλη δέ οί κ. κ. Στάης, βουλευτής, Μ. Στελλάκης, βου
λευτής, Γ. Στρέϊτ, καθηγητής έν τώ Έθνικφ Πανεπιστήμια», 
Κ. Μάνος, Μ. Νεγροπόντης, II. Καλλιγάς, Ν. Θών, Μηλιώτης 
Κομνηνός, υπασπιστής τής Λ. Μ. τοΰ Βασιλέως.

Έκ τούτων ό μέν κ. Κ. Μάνος διά νεωτέρου Β. Διατάγμα
τος, άντικατεστάιθη ύπό τοΰ κ. Άλ. Μερκάτη, δ δέ Νικόλαος 
Θών Απέθανεν. «

Βραδύτερον κατηρτίσθήσαν αί ειδικοί έπιτροπαί καί τή 26 
’Οκτωβρίου 1905 'Ί A. Β. Υ. ό Διάδοχος συνεκάλει καί προσε- 
φώνει αύτάς ένθουσιωδώς.

Έν τώ μεταξύ ή Επιτροπή κατώρθου νά σχηματισθώσιν 
απανταχού τής γής έπιτροπαί πρός ένίσχυσιν τοΰ έργου της έξ 
έπιλεκτων έκάστης έθνότητος.

Ουτω rip· έπίτιμον προστασίαν τής έν Γερμανία συσταθεί- 
σης έπιτροπής άνέλαβεν ό Διάδοχος τοΰ Γερμανικού θρόνου, 
τήν έπίτιμον προεδρεία»· τής έν Αμερική ό Πρόεδρος τής 
Συμπολιτείας κ. Θ. Ροΰζβελτ, τήν προστασίαν τής έν Λύστρία 
ό Άρχιδούξ Ράϊνερ, rip· τής έν Δανία ό Πρίγκιψ Χριστιανός, 
τήν τής έν Αίγύπτω ό πολύς κ. Έμ. Μπενάκης, τήν τής έν 
Γαλλίρι ό γερουσιαστής καί πρώην υπουργός κ. Δουπουΐ, τήν 
τής έν Ρωσσία ή A. A. Υ. ό Μέγας Δούξ Νικολάϊεβιτς, την 
τής έν Σουηδία ό συνταγματάρχης κ. Βίκτωρ Μπάλκ κλ.
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Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

|Ό ήρχηγός τής 'Ελληνικής Εκκλησίας, 6 δοξασμένος 'Ιεράρχης μας, ό όποιος δίν άφήκε νά πυρϋή 
ή Εκκλησία τοΐ> Χριστού οπισ&εν τοΰ άρματος τής Πολιτικής].

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μία τών αρχαιότατων και τών μάλλο»' διαδεδομένων ασκή

σεων τής αρχαίας αγωνιστικής ήτο και ή δισκοβολία, άναφε- 
ρομένη πλειστάκις παρ’ Όμήρω καί τοΐς θρύλο ις καί μυθεύμασι 
τών αρχαίων. Ό ’Απόλλων δισκοβολών έφόνευσε τόν καλόν 
μείρακα Υάκινθον, οί ’Αχαιοί πρό τής μάχης καί μετ’ αυτήν 
καί οί Μυρμιδόνες διαρκούσης τής μήνιος τοΰ Άχιλλέως έσχό- 
λαζον δισκεύοντες καί άκοντίζοντες εϊς τήν Τρωικήν παραλίαν, 
καθώς καί οί μνηστήρες τής Πηνελόπης εϊς έπί τούτφ κατε- 
σκευασμένον χώρον, τόν ύπό τοΰ Όμηρου άποκαλούμενον 
τνκτόν δάηεδον.

Συνίστατο δέ ή δισκοβολία εϊς τήν μήκιστον ρϊψιν βαρείας 
καί άκατεργάστου τίνος μάζης ή μετάλλινης, ήτις συν τώ χρόνω 
έλαβε σχήμα μάλλον καθωρισμενον, μέχρις δτου κατέληξεν εϊς τήν 
μετάλλινη»' φακοειδή πλάκα ής γίνεται χρήσις καί μέχρις ημών.

Ή ευρεσις τής δισκοβολίας άποδίδεται εϊς τόν Περσέα, 
λέγεται δ’ δτι καί αυτός ό δισκοβόλος τοΰ Μύρωνος τόν ΙΙερ- 
σέα απεικονίζει. Κατά τούς πρώτους ’Ολυμπιακούς αγώνας, ούς 
κατέστησε»· ό 'Ηρακλής, καθελώ»’ τόν Αυγείαν, νικητής ύπήρ- 
ξβν ό Ένικευς βαλών διά λίθινου δίσκου υπέρ ά’παντας τούς 
συναγωνιστάς, κατά δέ τήν ι'δρυσιν τών Νεμέα»»· φέρεται ό 
Άμφιάραος νικητής. Οί Λιόσκουροι Κάστωρ καί Πολυδεύκης 
διεκρίνοντο εϊς τόν δίσκον, έκ δέ τών 'Ομηρικών ηρώων ό 
άριστος δισκοβόλος ήτο ό Πρωτεσίλαος. Τούτον θανόντα άντι- 
κατέστησεν ό ΓΙολυποίτης, δστις καί ένίκησε κατά τούς επιτα
φίους τοϋ Πατρόκλου αγώνας. Αλλά καί ό Όδυσσεύς ό πολυ
μερής τό τε σώμα καί τόν νοΰν ήρως, υπερέβαλε κατά τούς 
αγώνας τοϋ ’Αλκινόου πάντας τούς Φαίακας εϊς τήν δισκοβο
λίαν, καίπερ βαλών διά δίσκου μείζονος, παχυτέρου καί στιβα- 
ρτοτέρου εκείνων, δι’ ών ούτοι έδίσκευον πρός άλλήλους.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

Κατά τούς ηρωικούς χρόνους δ δίσκος ήτο λίθινος.
Οί κυριτότεροι τών μέχρις ημών περισωθέντων άρχαίων 

δίσκων είναι’ ΐ) Ό έν τφ μουσείφ τής ’Ολυμπίας χαλκούς 
δίσκος, διαμέτρου 34 ύφεκατομέτρων, ένεπίγραφος, ανατεθείς 
εις τόν ’Ολύμπιο»· Δία ύπό Ποπλίου Άσκληπιάδου τώ 2φ· μ.Χ.
2) Ό έν τώ μουσείφ ’Αθηνών χαλκούς έξ Άμυλκών δίσκος, 
διαμέτρου 0,19 ύφεκατομέτρων καί βάρους 3.36° γραμμαρίων.
3) Λίθινος δίσκος έν τώ μουσείφ ’Αθηνών. 4) Ό έν τώ μου
σείφ τοΰ Βερολίνου χαλκούς δίσκος τής Αϊγίνης, διαμέτρου 21 
ύφεκατομέτρων, βάρους δύο περίπου χιλιόγραμμων καί φέρων 
έπί μεν τής μιας παρειάς παράστασιν άκοντιστοΰ, έπί δέ τής 
έτέρας άλτηροβολοΰντος. 5) Μολύβδινος δίσκος έν τώ μουσεία» 
τοΰ Βερολίνου. 6) Χαλκούς δίσκος έν τφ ΒρετΤανικφ μου
σείφ, έκ Σικελίας προερχόμενος, φέρων οΐας περίπου καί δ 
ύπ’ άριθ. 4 παραστάσεις, χ) Έν τώ μουσείφ τής Βιέ»·»·ης χαλ
κούς έπίπεδος καί ούχί φακοειδής δίσκος, διαμέτρου 28 ύφεκα
τομέτρων, βάρους 3.^°° γραμμαρίων καί φέρων έπί τής μιάς 
παρειάς έγγεγλυμμένην παράστασιν δελφίνος. 8) Έν τώ Βρετ- 
τανικώ μουσεία» δίσκος χαλκούς, άνευ γλυφών ή παραστάσεων 
οίωνδήποτε, βάρους ίο αγγλικών λίτρων καί 9 ούγγιών.

Οί πλεΐστοι όμως τών δίσκων τούτων ήσαν πιθανώς άναθη- 
ματικοί, ώς καί δ ύπό τοΰ Παυσανίου μνημονευόμενος δίσκος 
τοΰ Ίφίτου, δ φέρων άναγεγραμμένην τήν εκεχειρίαν τών μετε- 
χουσών τού ’Ολυμπιακού άγώνος πόλεων. Έν τούτοις άλλη 
τις μαρτυρία τοΰ Παυσανίου άναφέρει τρεις δίσκους κατατε
θειμένους έν τώ θησαυρφ τών Σικυωνίων, οϋς εϊσεκόμιζον εις 
τό αγώνισμα τοΰ πεντάθλου.

Ό δίσκος έβάλλετο κατά μήκος, ένίκα δ’ δ μακρότερον 
βαλών. Τινές ϊσχυρίζοντο δτι έβάλλετο καί εϊς ύψος, έρμη- 

νεύοντες ούτως έτερον χωρίου τού Λουκιανού, ένθα φέρεται 
έγό» μέ»· άνέρριψα, ώσπερ εϊώθαμεν, τόν δίσκον ές τά άνω . 

Άλλ’ ή <| ράσις αύτη λέγεται ύπό τοΰ ‘Απόλλωνος, δικαιολο
γημένου διά τόν φόνον τού Υακίνθου καί λέγοντας ότι 
αυτός μέν έρριψεν ύψηλά τόν δίσκον ώς συνήθως έ'ρριπτον 
δπως τύχωσι μακροτέρας βολής, άλλ’ ό Ζέφυρος καταπνεύσας 
έφερε»1 αυτόν έπί τής κεφαλής τοΰ παιδός. ΊΙ περιοχή άφ’ ής 
έβάλλετο εκαλείτο βαλβίς, τό δέ μήκος τής βολής εκαλείτο 
δίσκουρα, καί έμετρεϊτο από τής βαλβϊδος, ένθα ό δίσκος έν 
πρώτη καταφορά ήγγιζε τό έδαφος’ τό σημείο»· τούτο εκαλείτο 
σήμα καί τέρμα καί έσημειοΰτο διά μικρού βέλους, ήλου ή 
χάρακας έμπηγνυομένου έπί τοΰ εδάφους.

ΊΙ βαλβίς ήτο μικρόν έκχωμα γής έπί τοΰ οποίου είς μόνος 
αθλητής ήδύνατο νά ί'σταται, κεκλιμένου πρός τά εμπρός δπως 
προκαλή ελαφρά»· τοΰ κορμού κλίση· πρός τιί δπίσω, διευκολύ- 
νουσαν τήν ισορροπίαν τοΰ βάλλοντας, κατά τάς πρό τής βολής 
κινήσεις. Ό δισκοβόλος άνήρχετο έπί τής βαλβϊδος, φέρων 
τόν δίσκον δι’ οίασδήποτε χειρός. Ό Λατίνος συγγραηεύς 
Στάτιος λέγει δτι πριν άνέλθη έτριβε πρώτον τόν δίσκον διά 
τής κόνεως, όπως έχη άσφαλεστέρα»’ τήν λαβήν, καί έξήταζε 
ποΰ θά θέση τούς δακτύλους καί ποιον μέρος τοΰ δίσκου θά 
στηρίςΐ| έπί τοΰ πήχεως. Τούτο είναι πολύ πιθανόν, αφού καί 
σήμερον οί δισκοβόλοι προτιμώσι τιή»· μή έντελώς λείαν στε
φάνην τοΰ δίσκου, δπως στερεώνται άσφαλέστερον οί δάκτυλοι 
επ’ αυτής. Κατόπιν έλάμβανε τόν δίσκον διά τής δεξιάς, στηρί
ζω»· ίσχυρώς έπ’ αυτού τιήν παλάμη»· μέ τούς δακτύλους διε- 
στώτας καί ελαφρώς σφίγγοντας τιήν στεφάνην τοΰ δίσκου, 
υποβοηθώ»' τήν λαβή»· διά τής άριστεράς χειρός ύποβαστα- 
ζούοης έκ τής έτέρας πλευράς τό δίσκον, καί έφερε»· ούτως 
άμφοτέρας τάς χεϊρας ελαφρώς τεταμένος έμπρός. Κατά τιήν 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑΣ

στιγμή»· τούτη»· είχε τιί σκέλη διεστώτα, τό δεξιό»· έμπρός σχε
δόν τεταμένου, τό δέ αριστερόν έλαφρώς κεκαμμένον. Έκεϊθεν 
έκτείνωυ έλαη ρώς τόν κορμό»· άνέτεινε τάς χεϊρας κρατώ»· 
ακόμη τό\· δίσκο»· δι’ άμφοτέριον τώ»’ χειρώ»· έλαφρώς κεκαμ- 
μένων είτα δέ φερτό»· τό βάρος τοϋ σα'ηιατος περισσότερου 
πρός τιί έμπρός; στηριζόμενος κυρίως έπί τοΰ προβεβλημένου 
δεξιού σκέλους, έστρεφε»· άποτόμως τόν κορμό»· δεξιά, κατα- 
λειπούσης πλέον τής άριστεράς χειρός τόν δίσκον, τοΰ δέ αρι
στερού σκέλους στηριζομένου μόνον έπί τώ»· δακτύλων. Άπο- 
στρέη ωι· δέ τήν κεφαλή»· πρός τήν δισκοφόρο»· έπικύπτω»· έπί 
τοΰ Ισχυρώς καμπτομένου δεξιού σκέλους και κυρτών όλο»’ τόν 
τόν κορμό»· έως νά ύποβλέηη] τά πλευρά, έφερε τή»· δεξιά»· 
χεϊρα τελείως τεταμένη»· καί φέρουσα»· τόν δίσκον πρός τά 
δπίσω καί άνω, δσον ή ανατομική τού ώμου κατασκευή καί ό 
βαθμός τής έπικύψεως έπέτρεπεν, ένώ ή άριστερά έλευθέρα 
ούσα συνηκολούθει τή όλη τοΰ σώματος κινήσει, φερομένη έν 
άδρανείμ σχετική μέχρι πρό τοΰ δεξιού γόνατος καί έτοιμη 
δπως κατά τή»· μέλλουσαν κίνηση· άντιρροπήση μέρος τής 
πρός τά δεξιά προσεμβολής καί άσφαλίση ούτω τήν ισορ
ροπίαν τοΰ δισκοβόλου. Έκεϊθεν δι’ αποτόμου έκτάσεως καί 
στροφής τοΰ κορμού πρός τά άνω καί άριστερά καί συγχρό
νου τάσειος τώ»· σκελώ»· έφερε»· όρμητικώς έμπρός τή»· εϊς τά 
δπίσω εϊς τό άκρότατον έκταθεϊσαν δισκοφόρο»· χεϊρα βάλλω»· 
τόν δίσκον, ώσεί άνιμών, συνανιστάμενος και κατά Στάτιον 
συνακολουθώ»· τή βολή.

ΊΙ τοιαύτη ύϊψις ου μόνο»’ συμφωνεί καί προσαρμόζει πρός 
άλλήλας πάσας τάς περί δίσκου μαρτυρίας τώ»· άρχαίων καί 
τά περισωθέντα ήμΐν μνημεία, άλλά καί μηχανικώς έξεταζο- 
μένη είναι ή τελειοτέρα έν σχέσει πρός τό αποτέλεσμα, δ έστι 
το μήκος της βολής. (’Εξ <φ>ι»ρου τοΰ κ. ι. Χ^υσάφη)
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Ό.τλιτχδρύμοι.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ

ΠΑΛΑΙΟΥΣ

ΑΓΩΝΑΣ

Άφιξις δρομέως.

Λιακοβόλος.

’Αρχαίος δίσκος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩΠ 
•Διευθυντής τών «’Αθηνών

Η Σ Ε A I Σ

ΒΛ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Διευθυντής τής ■ ’Ακροπχλεως 

(Γελοιογραφία Γαλιίνη)

ΤΟΥ*  Τ Υ*  Π Ο Ύ*

ΓΡ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 
Διευθυντής τού ■ ΣκρΙ-τ .

Παλαισταί.

Ή Νίκη στεφανώνουοα άύλητην.

Πύκται. Αγών δρόμου.
Γ. ΚΡΙΤΗΣ

Διευθυντής τοϋ .Χρονογράφου· Πειραιώς

'Q πατρίς Ελλάς! Καί τώρα χαιρετώ χρυσός ήμέρας 
’Ολυμπιακών αγώνων, δράσιν, κίνησιν ποικίλην 
καί σέ βλέπω μέ τούς δρόμους ν’ άποκτρς ώς μόνον γέρας 
καν παράλυση· τών άκρων, καν κυστίτιδα, καν κήλην

Καί φωνάζει μιά φωνή 
μές στά κλέη τά μεγάλα: 
Μήν ξεχνφς, δρομάς κλεινή, 
τοϋ πολέμου τήν φευγάλα.

Έκ τών πρώτων τών αγώνων 
τούτη μένει κλέος μόνον, 

κι’ όπως πάς πολύ φοβούμαι μήπως πάλιν μάς άφήσης 
καί μέ τούτους τούς άγώνας τάς ιδίας αναμνήσεις.

Γ. ΣΟΥΡΗΣ

Π. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ
ΛιευΙΗιντής τών «Καιρών

Π

Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
Διευθυντής τής «Θεσσαλίας» Βόλου
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“τ Α Ο A ν Μ Π I
( Ι3ΕΑΤΡ1ΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ >

"Οταν μετά τήν ανεξαρτησίαν τοϋ 'Ελληνικού Έθνους ή ελληνική 
σκηνή ένεφανίσθη τό πρώτον έν ΆΟήναις κατά τό 1836, τήν διεύθυνσιν 
αύτής είχεν ό ^Αθανάσιος Σκοντζόπουλος μέ συνεργάτας τόν Σεραφείμ 
Δεσποτόπουλον, Ν. ’Ελευθερίου, Δημ. Γιαννιώτην, Ν. Μπάσταν καί 
άλλους τίνος, οΟς πάντας αιωνίως ί)ά έκάλυπτεν ή τής λήθης πλάξ, αν 
μή είχον τήν τύχην ή μάλλον τήν αύταπάρνησιν ν’ άποτελέσωοι μέρος 
τοΰ πρώτου τής πρωτευούσης θιάσου.

Πρώτη φροντίς τών ■ σκαπανέων - αυτών είναι ή καΟιερωθεϊσα 
λέξις πρός δήλωσιν τών πρωτεργατών τής ελληνικής σκηνής, ϊσως διότι 
ήνοιξαν δρόμον είς τήν ανέχειαν! ήτο ή άνευρεσις τοϋ καταλληλότερου 
έργου πρός έναρξιν τών θεατρικών παραστάσεων. 'II μόνη φιλοδοξία 
τών φιλότιμων αυτών νέων,—υποτίθεται ότι ήσαν φιλότιμοι καί νέοι 
καθόσον οΰδέν περί αισθημάτων καί ηλικίας αυτών διέσωσε»? ή ιστο
ρία ήτο ν’ αρχίσουν τάς παραστάσεις των μ’ ελληνικόν έργον, άλλά 
μεθ’ ίιλας τάς προσπάθειας των δέν κατόρθωσαν νά εδρουν κατάλληλον 
τοιοΰτο. Έπί τέλους ό Όρφανίδης—ίίστις καί αυτός άπετέλεσε μέρος 
τοϋ πρώτου εκείνου θιάσου—τούς συνέστησε τά ’Ολύμπια*  τοΰ Μετα- 
στασίου, δράμα μεταφρασΟέν άπό τοϋ τ 797 «αί τοϋ οποίου ή ΰπόθεσις 
έστρέφετο κυρίως περί τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας. Τό έργον άναγνωσθέν 
έγένετο ένΟουσιωδώς δεκτόν, χωρίς έν τούτοις νά γνωρίζωσιν οί άνα- 
λαβόντες τήν παράστασιν αύτοΰ ότι. κατά τύχην έποιοΰντο έναρξιν 
ελληνικών παραστάσεων διά τοϋ μόνου καταλλήλου τότε έργου 
τοιαύτην εθνικήν εορτήν καί διότι ελληνικήν τήν ύπόθεσιν εϊχε 
διότι μεταφραστής αύτοΰ,—άγνωστος τότε—ήτο ό πρωτομάρτυς 
Ελευθερίας, ό Ρήγας ό Φερραϊος.

Ή μετάφρασις, γενομένη διιι < στίχων ομοιοκατάληκτων εις 
ήμετέραν διάλεκτον έξεδόθη τό πρώτον έν Βιέννη τιΐι 1797- Ταύ
της ό ένδοξος μεταφραστής προέ- 
ταξε * προλεγόμενα » περί τών 
’Ολυμπιακών άγώνων έρμηνεύων 
πάντα τά κατ’ αυτούς τελούμενα 
ώς έξης :

* Ολυμπιακοί άγώνες λέγονται 

τα παιγνίδια ταΰτα : Δρόμος, 
Δίαυλος. Πάλη. Δίσκος, "Αλμα, 
ΙΙάγκράτιον καί Πυγμή.

Δρόμος, είναι τό τρέξηιον άπό 
τήν μίαν άκρην τοϋ σταδίου έως 
τήν άλλην, πεζός ή καβάλλα, ή 
μέ τό άλογάμαξον.

Δίαυλος, νά γυρίση ό αθλητής 
τρέχοντος άπ’ έκεϊ όπου έκίνησε.

Πάλη, νά ρίψη τόν αντίπα
λόν του κατά γής.

Δίσκος, τό ρίψιμον τοΰ λιθα
ριού, ή τής αμάδας.

Άλμα, νά πηδήση ταϊς τρεις.
Παγκράτιον, νά έρχεται τρέ

χων αντίκρυ τοϋ αντιπάλου μέ 
τον γρόβον σηκωμένου, καί πλη
σιάζοντας. νά σηκιόνη καί τό δε
ξιόν ποδάρι, καί ή νιι τόν κλοτζήση 
ή νά τόν ώθηση μέ τό γόνυ, νά 
τόν κτυπήση καί μέ γρόΟον έν- 
ταυτφ, διά νά τόν ρίψη κατά γής.

ΖΓυμμ»;, νά συναντικτυποϋνται 

τών 
διά 
καί 
τής

Η ΠΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

(Σχιδιαγράφημα Στεφάνου Ξενοπούλου)

οί δύο αντίπαλοι μέ τούς γρόθους ίστάμενοι, έως νά όμολογήση ό 
ένας οτι ένικήθη.

Έκ τούτων ό Δρόμος, ή Πάλι], ό Δίσκος, τό ’Αλμα καί τό Παγκρά- 
πον, παίζονται μέχρι τής σήμερον είς τήν Θεσσαλίαν καί είς δλην τήν 
Ελλάδα.

Οδτοι οί άγώνες έπανηγυρίζρντο άπό τούς προπάτοράς μας κάθε 
πέμπτον χρόνον, (ίίθεν καί ’Ολυμπίάς ή πενταετηρίς) είς τήν πόλιν 
’Ολυμπίαν (λέγεται τήν σήμερον Σταυρός) κειμένην εις τάς όχθας τοΰ 
ΆλφειΟΰ (Ρουφιιΐ) ποταμού, είς τήν επαρχίαν τής 'Τίλιδος είς τόν 
Μορέαν.

Μεθ’ δ διά τοϋ αΰτοΰ απέριττου ύφους ό Βελενστελής παραθέτει 
τήν όπόθεσιν τοΰ έργου ώςέπεται:

Κλησθένης ό Βασιλεύς τής Σικυώνος, (λέγεται τώρα Βασιλικά, 
κεϊται δέ είς τόν Κορινθιακόν κόλπον) θέλοντας νά ύπανδρεύση τήν 
περίφημοι· διιι τήν ωραιότητά της κόρην του Άριστέαν, μέ Βασιλέως 
υιόν, όποϋ νιι ένίκησεν είς τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας, έκήρυξε τήν 
άπόφασίν του, έσυνάχθησαν έπί τούτο πανταχόθεν συζητηταί, έν οίς 
καί Λυκίδας, υιός τοϋ Βασιλέως τής Κρήτης, έλθών εις περιήγηση· διά 
νά λησμονήση τόν έρωτα όπου είχε συλλαβή περί τής Άργήνης Κρη
τικής ήγεμονίδος παρά βουλήν τοϋ πατρός του, φίλος ειλικρινής τοΰ 
Μεγακλέους εύγενοϋς ’Αθηναίου, ώς λυτρώσας τήν ζωήν του κινδυ- 
νεύουσαν είς Κρήτην άπό ληστάς. Ό δέ Μεγακλής υπάγει έκεϊ άπελπι- 
ζόμενος, οτι δέν ήμπορεϊ ν’ άποκτήση έξ αιτίας τοϋ πατρός του τήν 
ερωμένην του Άριστέαν φλογιζομένην δι’ αυτόν.

Ή Άργήνη άπηλπισμένη διά τήν έγκατάλειψιν, έρχεται νά ζήση 
αγνώριστος είς τήν "Ηλιδα ύπ’ όνόματι Λυκωρίς Βοσκοποϋλα· ή Άρι- 
στέα περιδιαβάζουσα. τήν βλέπει, τήν άγαπά καί συναντεκμυστηρεύον- 

ται τούς έρωτας των.

Ό Λυκίδας χάνοντας κάθε ελ
πίδα άνευρέσεως τής Άργήνης, 
νομίζοντας την είς τήν Κρήτην, 
έκθαμβοϋται είς τήν ’Ολυμπίαν 
άπό τά κάλλη τής Άριστέας, τιτρώ- 
σκεται. έγκαρδίως· καί μή όντας 
έξηοκημένος είς τούς άγώνας πα- 
ρακαλεϊ τόν Μεγακλή έπιστρέ- 
ψαντα ν’άγωνισθή άντ’αύιοϋ ώς 
Λυκίδας διά νιι τφ τήν άποκτήση. 
σίτος δυσφοριών χωρίς νά είπή 
τίποτε κατά τοΰ φίλου του. δι’εΰ- 
γνωμοσύνην αγωνίζεται, νικέι καί 
λαμβάνει ευχαριστίας παρ’ αύτοΰ 
διά τήν Απόκτηση· τής ωραίας, 
άγνοοΰντος οτι ό Μεγακλής ήτο 
παλαιότερος ήγαπημένος εραστής 
της. ΊΙ Άριστέα εύη ραίνεται, οτι 
θέ νά άποκτήση τόν περιπόθητοι· 
της νικητήν, αυτός άθυμεϊ διατί 
θέ νά γίνη κτήμα τοΰ φίλου του, 
θυσιάζει μέ αδημονίαν τόν έρωτά 
του είς τήν φιλίαν, καί πίπτει είς 
τόν Αλφειόν νά πνιγή, όπόθεν 
σαγηνεύεται κατά τύχην άπό τούς 
άλιεΐς καί άναζή- μανθάνει τό συμ
βάν ή Άργήνη, τρέχει πρός τόν 
Λυκίδαν, γνωρίζεται, φανεροΰται 
τό δόλιον στρατήγημά του περί
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ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΖΑΜΙ
(Σχε&ιαγράφημα Στ. Ξενοπούλου)

των άγώνων, έμβάλλεται είς φυλακήν καί καταδικάζεται είς θάνατον. 
Ό Μεγακλής ζητεί ν’ άποθάνη άντ’ αύτοΰ, ή Άργήνη ομοίως, δέν 
εισακούονται, καί τέλος επάνω είς τήν στιγμήν τής θανατηφόρου 
ποινής γνωρίζεται ό κατάδικος ώς υιός τοΰ Κλησθένους καί αδελφός 
τής Άριστέας».

Πώς μετέφρασεν ό Ρήγας δήλον έκ τοϋ εξής αποσπάσματος όπερ 
παραθέτομεν έκ τής προιτης πράξεως τοϋ δράματος.

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΙΔΑΣ

Μ. — Λυκίδα.
Λ. — Φίλε.
Μ. — Έφθασα, νά δποΰ ήλθα, σιάσου.
Λ. — Τελείωσες;
Μ. — Αύθέντα, ναί, κατά τό θέλημά σου.

Είς τόν ναόν με τούς λοιπούς συνεπαρΟυσιάσθην 
Λυκίδαν μέ έγνώρισαν και ούτως ωνομάσθην. 
Μετά μικρόν δέ άπ’έδώ προσμένο» νά κινήσω, 
εις τόν άγώνα αντί σού γενναίως νά άθλήσω. 

"Ωστε ποΰ νά δοθή λοιπόν τής μάχης τό σημεΐον, 
νά γίνη ή συνάθροισις τών άντιπολεμίων, 
κάμε μοι. τήν διήγησιν, είπε μοι τήν αιτίαν: 
πρός τί τήν έπενόησες αυτήν τήν τεχνουργίαν;

Λ. —”Ω! άν νικήσης Μεγακλή, καί κρνψωμεν τόν δόλον, 
ήξευρε πώς τοΰ έρωτος αύτό τό κράτος δλον, 
δλον του τό βασίλειον δέν έχει άλλον ένα 
ευτυχισμένοι· εραστήν δμοιον ώς εμένα.

Μ. — Εις τί;
Λ. — "Εν κάλλος θαυμαστόν θά λάβη είς βραβεΐον

δποιος εγκρατής γενή άθλων τών ’Ολυμπίων. 
Καθώς τήν είδα, άναψα, έμεινα πληγωμένος 
είς τούς άγώνας δέ αυτούς μή ών γεγυμνωμένος...

Μ.— Καταλαμβάνω, θά είπεϊς εγώ νά προσπαθήσω 
ν’ άντιπαλεύσω διά σέ, νά σέ τήν αποκτήσω;

Δ. — Καί ζήτησήν με ύστερον, αν τό θελήσης μόνον, 
τό αιμά μου, τό είναι μου, τόν ίδικόν μου θρόνον. 

’Αγαπητέ μου Μεγακλή, δλα αυτά σέ τάζω. 
Καί ούτε αμοιβήν σωστήν σχεδόν νά λογιάζω.

Μ. — Δέν κάμουν χρεία, πρίγκιπε, τόσαι παρακινήσεις, 
καί υποσχέσεις μέγιστοι διά νιι καταπείσης, 
ένα σου δοΰλον ευπειθή, φίλον εμπιστευμένου, 
είς τάς ευεργεσίας σου καθυποχρεωμένον. 
Τήν ενθυμούμαι τήν ζωήν ποΰ είχες μοί χαρίσει 
Τήν σύζυγον όπου ποθείς θέλεις τήν αποκτήσει 
Είς τούτο σέ υπόσχομαι χρηστάς ελπίδας νάχης, 
δέν είμαι ασυνήθιστος, ή άπρακτος τής μάχης. 
Είς τήν παλαίστραν ’Ήλιδος, θεάτρου είς τό χώμα 
πολύν ιδρώτα έχυσε τό ίδικόν μου σώμα’ 
ό στέφανος τών νικητών, ή άγριοελαία, 
δέν θέλει γίνη εις εμέ πρώτη στολή καί. νέα. 
Ποτέ τόσην ασφάλειαν, έτοιμος νά άθλήσω, 
δέν έλαβα ώς σήμερον, πώς έχω νά νικήσω. 
Μετά τοϋ πόθου τής τιμής, τά κέντρα τής φιλίας 
σήμερον κάμουν αΰξησιν τής πρώτης μου άνδρίας. 
Τό έργοι· φανταζόμενος άπό τοΰ νϋν άσθμαίνω, 
θαρρώ πώς εις τό πάλαισμα άρχισα νά έιιβαίνω, 
θαρρώ δτι πλησίον μου τούς άντιπάλους βλέπω, 
πώς είς τάς χεΐρας ήλθομεν, καί πώς τούς άνατρέπω, 
πώς άπό τόν κονιορτόν τών τόσων καλαϊσμάτων, 
έκ κεφαλής μέχρι ποδών τό σώμα μου γεμάτον 
δλοι οί πέριξ θεαταί έκθαμβοι μέ κυττάζουν, 
δλοι κροτούν τάς χεΐρας των καί μέ εγκωμιάζουν.

«
Πρός συμπλήρωσιν τών ανωτέρω γραμμών, σημειοΰμεν οτι ή μετά- 

τρρασις τοΰ Ρηγός (ουτω θέλει τήν γενικήν τοϋ δνόματός του ό ίδιος 
μεταφραστής, ώς φαίνεται έκ τίνος σημειώσεως έν σελΐδι 8 τής μετιι- 
φράσεώς του) έδόθη άπό σκηνής τόν Μάϊον τοϋ 1836 καί ότι τά κύρια 
τοϋ δράματος πρόσωπα ύπεδύθησαν οί εξής: Τήν μέν Άριστέαν καί 
Άργήνην, ελλείψει γυναικών, αϊτινες μόλις μετά τό 1841 έκαμαν τήν 
έμφάνισίν των έπί τής ελληνικής σκηνής, ό Δώτης καί Γιαννιώτης κατό
πιν ήρωϊκοΰ ξυρίσματος τοΰ μύστακός των, τόν δέ Μεγακλή καί Λυκί
δαν ό Δεσποτόπουλος καί ό Μπάστας διαρκώς χειροκροτούμενοι καί 
έπευφημούμενοι ύπό τοϋ πλήθους τό όποιον δύο ολοκλήρους ώρας πρό 
τής ένάρξεως τής παραστάσεως (!!) εϊχε συγκεντρωθή έκεϊ πρός τόν 
σκοπόν τούτον» ώς σημειοϊ ό χρονογράφος τής εποχής.

Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ



ΑΠΟ ΤΟΝ Η Ξ ίΐ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΦΡΑΚΟ-— Chic type! Μυρίζει μπενζίνα· χωρίς άλ?.ο έχει καί ώτομομπίλ.

Οί Λεοντιδεϊ; ίδιοκτήται αυτοκινήτων είς τό Παρίσι διακρίνονται άπό την βαρεΐαν οσμήν βενζίνης τήν όποιαν αναδίδουν τα ενδύματα 

των. Αύτό ενέπνευσε τόν χαϊδευμένον τοΰ Παρισινού τύπου καλλιτέχνην κ. Α. /'αλάνην, τήν ανωτέρω γελοιογραφίαν, πλήρη Παρισινόν 

χιούμορ, τήν όποιαν εδωκε διά τήν < Εικονογραφημένης πριν δημοσιευίλή είς τήν Παρισινήν εφημερίδα, δι' ήν προορίζεται.

0 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΕΜΗ·ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΑΙ Σ«.. ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΚΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
ΕΝ ΚΑΦΡ-ΕΛ-ΖΑΓΙΑΤ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

(Ή ύπό τήν διβύΟυνσιν τον κ. Νικολάου Λ. Σα(>ά<ρη Ατμομηχανή αθτΐ|, οπουδαιοτάτη πασών τών κατά τήν Νειλόρουτον γήν, 
ύπήχΟη ίοχάτως ε(ς τό ονσταΙΙίν Γκτϊ μέγα Trust ύπό τήν ίπωνυμίαν -The Egyptian cotton-Ginner’s Association I-d-
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01 ΣΤΥΛΟΒΑΤΑΙ TOY ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ,

1) Ν. Βολανύπουλος, διευθυντής 
τον Έμπ. Οίκου Γ. Γ. Δρόσος καί 
So. 2) Όδ. Καβαδίιις, γραμματεύς 
τής έν Χαρτούμ Κοινότητος. 3) 
I. Δραγουμανάκης. 4 .· *Άγγ.  Καπά- 
τος, πρόεδρος, 5) II. Καβαδίας*
6) Κ. Γρίβας, έπίτιμος πρόεδρος.
7) Γρ. Κυριαζής. η) Π. Ν. ΛοΓζος, 
αντιπρόεδρος. :·) X. Νινολάκης, 
Ιατρός. 10) X. Ζάλλας.
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

(Όδηγίαι πρός τόν γελοιογράφον ό όποιος . .. δέν τάς έςετελεσε)

"Αλμα .—Άθλητα'ι οί διαβάται τών αθηναϊκών οδών, οί 
όποιοι πηδούν λάκκους μέ νερά, καταπακτάς υπογείων, κάσσες 
εμπορευμάτων. Νικούν οί πολιτευόμενοι, οί όποιοι πηδοΰν από 
τοΰ ενός κόμματος εϊς τό άλλο μετά φοράς ή άνευ φοράς πολ- 
λάς φοράς όμως.

Ή έξήγησις τής καρικατούρας ή όποια . .. δέν έσχεδιάσθη. — Τό 
νομοσχέδιον, κύριοι, τής Κυβερνήσεως είνε σωτηρία άληθής τοϋ τόπου 
καί πρέπει νά άνεγερθή άνδριάς εις τόν Πρωθυπουργόν. (Έπειτα ιδιαι
τέρως) : ’Εκείνος ό τελωνοφύλαξ διατΐ δέν διωρίσθη Μά... (Τήν έπο- 
μένην). ’Απέδειξα χθες τό ολέθρων τοϋ νομοσχεδίου. 'Ο κ. Πρωθυπουρ
γός ών αληθής προδότης τοΰ Έθνους, σάς βεβαιώ δτι δέν είδα ποτέ 
τοιαύτην περιφρόνηση· πρός τήν πολιτικήν αξιοπρέπειαν. ("Αλμα εις 
ύψος.... ασυνταξίας δυσθεώρητοι·).

Δισκοβολία. — Ό σχεδιαστής flu παραστήση επίτροπον 
’Εκκλησίας ή μέλος Έπιτροπής τίνος πρός συλλογήν εράνων. 
Αυτά εϊς τό ήμισυ τής εϊκόνος. Εϊς τό άλλο ήμισυ ό Επίτρο
πος καί τό μέλος θά σχεδιασθοϋν κτίζοντες σπήτι. Είνε τό 
κατ’ εξοχήν ελληνικόν αγώνισμα καί. οί νικηταί απολαύουν 
μεγίστης τιμής καί ύπολήψεως εϊς τήν κοινωνίαν.

Αι&οβολία.—'λΰληται οί διαδηλωταί. Νικώνται κατά κρά
τος τιί κεφάλια τών αντιθέτων, τά τζάμια τών φαναριών καί ή 
έφιππος περίπολος.

Σφαιροβολία.—Ό σχεδιαστής θά προσέξη νά μή παρα- 
στήση μονομαχίαν νεωτέρων Ελλήνων. Θά σχεδίαση μίαν 
οΐανδήποτε έλληνικήν συζήτηση- εϊς τήν Βουλήν, εϊς τήν ’Ια
τρικήν Εταιρίαν ή εϊς καπηλεΐον.

"Αρσις βαρών.—Διά τής μιας χειρός: Ό σύζυγος ύπερύ- 
ψηλος, ή σύζυγος βραχύσωμος, άλλ’ έπιμένουσα νά βγαίνη 
αγκαζέ μέ τό έτεροι- ήμισιί της. Δι’ άμφοτέρων τών χειρών: 
Ό σύζυγος αγωνίζεται καί εδώ. Προσπαθεί νά σηκώση λογα
ριασμούς τοΰ εμπόρου, τής μοδίστρας, τής καπελλοΰς, τοϋ 
γαλατά, ψωμά, μπακάλη. Νικά ένας οικογενειακός φίλος δαν
δής μέ έστριμμένον μύστακα δστις δμως δέν στεφανώνεται.

Πάλη.—Δέκα χιλιάδες "Ελληνες ζητούν μίαν θέσιν. ’Αθλο
θέτης ό ελληνικός προϋπολογισμός. Οί ήττημένοι επικρίνουν 
τιήν ’Εξωτερικήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως.

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
Κ«Οηγήτ<Ηα τον Ωδείου ’.Αθηνών.

Βάδην. Εν τηλεγράφημα διά τοΰ 'Ελληνικού Τηλεγρα
φείου είνε ό νικητής.

Διελκυστίνδα. -Αί αθηναϊκοί εφημερίδες τραβούν ένα ανα
γνώστην. Νικητής, εκείνος όποιος γράφει τάς περισσότερός 
ονομαστικός απολύτους. Έπαθλον: 5 λεπτά, οβολός.

Κολύμβησις.— Ο Αθηναίος προσπαθεί νά πέραση από τό 
ένα πεζοδρόμων εις τό άλλο ή νά πλησιάση ένα άρχαϊον μνη
μείου. Εις τήνδευτέραν περίπτωση- πρέπει νά φράξη τήν ρίνα 
του. Εϊς τό μακροβοΰτι νικούν συνήθως οί ταμίαι τοΰ Κράτους.

Ποδοσφαίρησις.—Γύμνασμα συχνότατου εις τήν πολιτικήν 
καί τόν οικογενειακόν βίον, δταν ό μπαμπάς θυμώνει. Ό σχε
διαστής θά παραστήση ένα Πρωθυπουργόν κατρακυλώντα από 
τιήν κλίμακα τών ’Ανακτόρων καί ένα πέλμα εϊς τό επάνω 
μέρος τής κλίμακος. Νικά ό αντίπαλος τοΰ Πρωθυπουργού.

' Οπλομαχία. (’Αγών ξίφους καί σπάθης). — Δύναται νά 
παρασταθή διά μιας δεσποινίδας άγωνιζομένης νά σαγηνεύση 
ένα άνθυπολοχαγόν ή δι’ ενός άνθυπολοχαγοΰ κροτοΰντος τό 
τό ξίφος του κάτω από έν παράθυρου. Ό νικητής στεφανώ
νεται εδώ.

Δρόμος.- "Ενας τραπεζίτης ό όποιος έπώλει προμέσσας, 
μία δεσποινίς ή όποια βλέπει ένα πλούσιον γαμβρόν, ένας 
δανδής βλέπων τόν ράπτην του καί ένας ομογενής βλέπων 
αντιπρόσωπον έφημερίδος είνε οί άθληταί. Εϊς δλας αύτάς 
τάς περιπτώσεις νικφ οποίος τρέχει γρηγορώτερα.

Μαραϋώνειος δρόμος.—Ό νικητής είνε τό τμήμα τών 
Δημοσίων έργων τοΰ 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών, τό όποιον 
έχει εϊς τοιαύτην κατάσταση- τήν άπό Μαραθώνος εις ’Αθήνας 
οδόν ώστε οί Ευρωπαίοι άθληταί σπάζουν τά πόδια των καί 
εξασφαλίζεται ή νίκη εϊς τήν Ελλάδα.

Άναρρίχησις έπί κάλον.—’Αγωνίζονται δύο. Ό εϊς ον 
ανήκει ό κάλος, τόν όποιον πατά ό νικητής, πίπτει λιπόθυμος 
κραυγάζων. Ό νικητής ύποχρεοΰται νά είπή: pardon!

X.

ΗΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΥ
K<i(h)vi|TQLa τοΰ ’Ωδείου Λόττυερ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΓΝΩΜΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΚΑΙ ΝΕΑΙ

«Ή Ελλάς μήτηρ καί τροφός τών γυμναστικών αγώνων έν τή Πα- 
νελληνίιο άρχαιότητι άναλαβούσα καί έκτελέσασα αυτούς καί σήμερον 
μετά θάρρους ύπό τά ομματα τής Ευρώπης καί τοϋ νέου κόσμου δύνα
ται νΰν ίίτε ή επιτυχία γενικώς ιίνωμολογήθη νά έλπίση οτι οί τιμή- 
σαντες αυτήν ξένοι θέλουσιν όρίση τήν χώραν ημών ώς ειρηνικόν 
έντευκτήριον τών εθνών, ώς διαρκές καί μόνιμον πεδίον τών ’Ολυμ
πιακών αγώνων.·

Η Α. Μ. 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ
(Πρός τούς πρώτους Όλνμπιονίκας)

Εΐθε ή άναβίωσις τών ’Αγώνων νά έπιρρώση τάς σωματικός ασκή
σεις καί τό ηθικόν φρόνημα καί νά συντέλεση εις τήν διάπλαση- νέας 
ελληνικής γενεάς αξίας τών προγόνων της. ■

Η A. Τ 0 ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(Προσψωνών τόν Βασιλία έν τώ Σταδίω κατά 

τούς Α ’Ολυμπιακούς Αγώνας)

Έπεκροτήθη όμοφώνως ή ιδέα δπως οί τελεσθησόμενοι εφεξής 
Διεθνείς ’Αθλητικοί αγώνες όνομασθώσι τώ όνόματι τών ’Ολυμπιακών 
άγιόνων δΓού έν τή Ίστορίςι τής άνθρωπότητος έκλεΐσθησαν καί παρε- 
δόθηοαν εϊς τήν μνήμην τών γενεών τών ανθρώπων αί τοιαΰται γόνιμοι 
συναθροίσεις ελευθέρων Ανδρών. >

Η A. Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ή λαμπρότης τών έν Άθήναις τελεσθέντων πρώτων Διεθνών 
’Ολυμπιακών άγιόνων καί ό έφ’άπαν τόν Ελληνισμόν αναπτυχθείς έρως 
πρός την άθλητικήν Επιμαρτυρούν δτι τό αυτό ελεύθερον καί Ανεξάρ
τητον αίμα τής άρχαιότητος διαρρέει τάς φλέβας τών σήμερον κατοί
κων τής Ελλάδος ...»

t ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΦΙΛΗΜΩΝ

Ό μέν αθλητισμός θά έξέλθη τών άγιόνων μέγας καί Εξευγενισμέ
νος, ή δέ διεθνής νεολαία θά άνιλήση τήν Αγάπην τής εΙρήνης καί τό 
σέβας τής ζωής.»

ΒΑΡΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ

Διά τό 'Ελληνικόν οί ’Ολυμπιακοί αγώνες μίαν πρέπει νά έχουν 
σημασίαν:

Πώς διά τοϋ άθλητισμοϋ, τής ιδανικής καθαριότητος καί τής πλή
ρους υγείας καί διαιτητικής σωφροσύνης νά άποκτήση καί πάλιν ή 
φυλή μας τά ρόδα τοΰ κάλλους καί τήν δάφνην τής Αλκής.»

Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

- Συμμετέχοιιεν εις τούς αγώνας τοΰ κάλλους, τής εΰκαμψίας καί τής 
ρώμης τοΰ σώματος καί πολλάκις στεφανούμεθα. Άλλ’ εις τούς μεγά
λους αγώνας περί έπικρατήσεως τών ’Εθνών ουδέποτε θά συναγωνι- 
σθώμεν έφ’ δσον έν τή πολιτική ήμων κονίστρφ υστερεί ή πολιτικέ) 
Αρετή καί Αφανίζονται οί Αληθείς χαρακτήρες.»

ΓΡ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ

’Από όλα τά αγωνίσματα τό τρομεροιτερον ήτο τό τής πυγμής. Ώτα 
καί δάκτυλοι έκόπτοντο, ρίνες συνεθλώντο, μορφαί έγίνοντο αγνώριστοι,

Ό πύκτης ’Ολυμπιακός, έχων, κατά τόν σατυρικόν ποιητήν, ρίνα, 
γένειον ώτα καί βλέφαρα, τά έχασε δλα λαβι'ον μέρος εϊς τήν πυγμήν.

"Οτον έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα του, ό Αδελφός του παρουσίασεν 
εϊς τό δικαστήριον εικόνα του, όποιου ήτο πρό τοΰ άγώνος καί έπεισε 
τούς δικαστάς δτι, ό Αντιποιούμενος κληρονομικά δικαιώματα πύκτης 
δέν ήτον ό αδελφός του.

Τόση ήτον ή παραμόρφωσες, ώστε οί δικασταί άπεκλήρωσαν τόν 
Αθλητήν τής πατρικής του περιουσίας.

Τραγικόν όμως είνε τό πάθημα τοΰ Μίλωνος τοΰ Κροτωνιάτου. Ήτο 
γέρων καί, έπαιρόμενος διά τήν ρώμην του, ένέβαλε τήν πυγμήν του είς 
ξηρόν δένδρον είς σχισμήν τοϋ όποιου οί υλοτόμοι εϊχον εΐσαγάγη 
σφήνας.

Τό δένδρον ήνοιξε. άλλ’ έπεσαν αί σφήνες καί ό γέρων έπειτα δέν 
ήδύνατο νά φύγη.

’Εκεί, λέγει ή παράδοσις, τόν κατέφαγον οί λύκοι.

«
ΠΟΛΥΦΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ

Είχον δυνατούς τούς μΰς άλλά καί δυνατούς τούς στομάχους οί 
Όλυμπιονίκαι οί αρχαίοι.

Είνε γνωστότατος ό Μίλων ό Κροτωνιάτης ό κομίσας τόν Ανδριάντα 
του έπ’ ώμου. Ό Όλυμπιονίκης αύτός έτρωγε τρεις όκάδας κρέατος 
καθ’ έκάστην καί τρεις όκάδας άρτου, έπινε δέ τρεις καί ήμίσειαν όκά
δας οίνου. Εϊς ταύρος τετραετής κατεφαγιόθη άπό τόν δοξασμένου 
νικητήν έν Όλυμπίφ εντός μιας ημέρας.

’Αλλος άθλητής, ό Τίτορμος, διηγωνίσθη μέ τόν Μίλωνα είς τήν 
πολυφαγίαν καί ένίκησε καταβροχθίσας ένα βουν ολόκληρον εις έν γεύμα.

«
ΕΙΣ ΑΣΤΕΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

Ό τίτλος ό ιερός τοΰ Όλυμπιονίκου. ό έφελκύων τόν γενικόν σεβα
σμόν έπέπρωτο νά βεβηλωθή. δταν ή Ελλάς έδουλώθη εις τούς 
Ρωμαίους. „ ,

Ό πολύς Νέρων, άφοϋ έπεισε τόν εαυτόν του οτι ητο ποιητης και 
μουσικός καί ήθοποιός Αφθαστος, ήθέλησε καί τήν δόξαν τοΰ Όλυμ- 
πιονίκου καί ήλθεν εϊς τήν Ελλάδα μέ πέντε χιλιάδας Ακολούθων, τών 
Αύγουστείων, οί όποιοι μέ κιθάρας και κρόταλα είχον προορισμόν νά 
επευφημούν τόν Αύτοκράτορα. . , , , . ,

Ό Αστείος οίτος άθλητής έλαβε μέρος είς τους ιππικούς αγώνας με 
άριια συρόμενου άπό δέκα πώλους. Τρέχων έπεσεν έξ αυτού καί παρ’ 
ολίγον έφονεύετο. Οί θεαταί όμως τόν Επευφήμησαν, οί. Αντίπαλοι ('ομο
λόγησαν δτι ένικήθησαν καί ό Νέρων άνεκηρύχθη Όλυιιπιονίκης. Κατά 
τόν ίδιον τρόπον ό Νέρων ένίκησεν είς τό τέθριππου πωλων, τέθριππον 
ίππων, ένίκησεν ιός τραγφδός καί κωμωδός Ακόμη.

Έφυγε άποκομίζων δλους αυτούς τούς στεφάνους καί είνε αί νϊκαι 
του τό άξιοθρηνητότερον συμβάν μέσα είς τήν λευκήν καί ώραίαν ιστο
ρίαν τών 'Ολυμπιάδων.
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Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Είχε χαθή ή 'Ολυμπία καί εϊχον κ.αλιιφθή άπό τήν άμμον τοϋποτα
μού τιι ερείπια, όσα δέν έσυλήίίησαν καί δέν έξηφανίσθησαν.

Είς τό ι?23· πρώτην φοράν μετά αιώνας, έγένετο ή σκέψις νά ενερ
γήσουν άνασκαφαϊ έκεϊ.

Ό Βενεδικτίνος μοναχός Βερνάρδος Μονρουκόν ερριψε πρώτος την 
ιδέαν ή όποια ει’ρε θερμούς ύπερασπιστάς.

Ή τιμή έπεφυλάσσετο εις τούς Γάλλους σοφούς, οί όποιοι ήκολού- 
θησαν τόν είς τήν Ελλάδα σταλέντα στρατόν τοΰ Μαιζώνος κατά τό 
1829 καί οί όποιοι προέβησαν είς άνασκαφάς.

Βραδύτερον ό Κούρτιος ένεθουσίασε τήν Γερμανίαν υπέρ τής ιδέας 
τών άνασκαφών. αΐτινες υπήρξαν αί τελειότεροι καί επιτυχέστεροι.

Έδαπάνησεν δι*  αυτός ή 
Γερμανική Κυβέρνησις δύο 
εκατομμύρια δραχμών καί 
διήρκεσαν περίπου έξ έτη.

Μετ’ αύτάς συμπληρω
ματικά) άνασκαφαϊ έφεραν 
είς φώς τά ένδοξα μάρμαρα.

«

ΑΡΜΕΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

Είς τόν κατάλογον τών 
αρχαίων Όλυμπιονικιΰν, τόν 
μόνον μέ έ.λλήνων καί έλειι-

Απο τους τελευταίους 
Όλυμπιονίκας είνε καί εϊς 
’Αρμένιος, ό πΰκτης Βαριε- 
σδάτης. Ένίκησε περί τό 
3S5 μ. X. καί μετά τήν νί
κην του κατέλαβε τόν θρό
νον τής ’Αρμενίας.

«

Λιι

01 ΠΡΟΠΑΠΠΟΙ
ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΣ

Αιώνας πριν ή τό Στά
διον κοσμηθή μέ τήν σπιν- 
θηροβόλον λευκότητα τοΰ 
μαρμάρου υπήρχε πάλιν ώς 
ναός τής λατρείας τών ώ- 
ραίων γραμμών καί τής ρώ
μης. Ήτο χωμάτινον δμως 
τό Στάδιον καί τετράγωνον, 
μέ τάς γύρω επιχωματώσεις 
χρησι,μευούσας διάνάΐσταν- 
ται ή νά κάθηνται οί θεαταί.

Ή μόνη μηχανική οικονο
μία τοΰ -έκχώματος», κατά 
τόν Παυσανίαν έκ τοΰ Στα
δίου, ήτον ή παρά τήν κονί
στραν διοχέτευσις καθαρού 
ψυχρού ϋδατος διά τούς 
αθλητάς.

'Αργότερα, ό πρωτόγονος 
αύτός προπάτωρ τού Στα
δίου έκοσμήθη μέ λίθινα 
κατασκευάσματα καί ό Λυ
κούργος καθώρισε διά λιθί- 
νης κρηπίδαςτήνκονίστραν.

Αύτό τό Στάδιον ήτον ό 
προπάππος τού σημερινού, 
ό δέ πάππος τοΰ τώρα αί- 
γλήεντος τοιούτου απέκτησε 
περιπλέον μαρμάρινα τινά 
έδωλια, τιι. όποια κατεσκεύ- 
ασεν ό Ηράκλειτος καϊ λί
θινα κατασκευάσματα διά 
νά συγκρατώνται αί επιχω
ματώσεις. Εκτός αυτών, τό 
τέως ορθογώνιον σχήμα έγι- 
νεν ή μικυκλικόν.

Τέλος έρχεται ό πατήρ τού 
τωρινού Σταδίου, τό μαρ- 
μαρότευκτον, λευκόν, μεγα
λοπρεπές Στάδιον τοΰ'Ηρώ- 
δου. Αύτός ήτον ό ατυχέστερος 
καί συλημένον έλησμηνήθη μέσα είς τύ σκότος τής δουλείας. Έβοσκον 
είς τήν ίεράν περιοχήν του αίγες.

Καί μετ' αιώνας ολοκλήρους, μετά άγώνας υπέρ ελευθερίας, εν 
εύγενές τέκνον τής Ελλάδος, ό Γ. Άβέρωφ. ίδρυσε τό τωρινόν τέμενος 
των ωραίων σωμάτων, τής άδελφώσεως τών λαών, τής εύγενοΰς άμίλ- 
λης ολοκλήρου τοϋ κόσμου, μνημείου άφθαστου κάλλους, λάμπον καί 
στίλβον έν τή άσπίλφ λευκότητί του, μοναδικόν άνά τήν ΰφήλιον.

Άπό τής 2:, Μαρτίου έτέΟήααν είς κυκλοφορίαν τά νέα αναμνηστικά γραμματιισημα τών 
'Ολυμπιακών άγώνιιιν, άτινα είκονίζονται έν τή παρατιΔεμένη είκώ-ι. Τοΰ I λε.ττοΰ παριστάνει 
’Απόλλωνα Δισκοβόλον, ληφΟέντα έξ άργυροΰ νομίσματος τετράδράχμου τής νήσου Κώ τού 
Ε' αϊώνος π. X., παρ’ αύτόν δέ τρίποδα καί εϊνε κεραμόχρουν. Τών 2 λεπτ. φέρει τήν αύτήν 
παράστασιν καί είνι τεφρύν. Τών 3 λεπτών βίκονίζει άλτην ληφΰΰντα έκ δίσκου παλαίστρας 
είναι δέ πορτοκαλλόχρουν. Τών 5 λεπτών φέρει τίιν αύτήν παράστασιν άλλ*  είνε πράσινον. 
Των 10 λεπτών είκονίζω τήν Νίκην καΟηαενην έπί άμφορέως αγωνιστικού, μέ κηρόκεων είς 
τάς χείρας, ληφΟείσαν έξ Αργυρού νομίσματος τής πόλεως Τερίνης καί είναι πορφυροΰν. Τών 
20 λεπτών είκονίζουν τον Ήρακλέα ηιέροντα έπ’ ιύμον τόν ούρανδν καί τον "Λτλαντα φέροντα 
πρός τόν Ήρακλέα τών 'Εσπερίδων τά μήλα, έξ'Αρχαίας κεραμογραφίας, είναι δι' (άνθινα. 
Τών 50 λεπτών φέρουν τήν αύτήν παράστασιν άλλ’ είνε έρυΟρόφαια. Τών 25 λεπτών είκονί- 
ξοι’ν πάλην Ηράκλειος καί Ανταίου έξ Έλλ. κεραμογραφίας. είναι δέ κυανά. Τών 30 λεπτών 
είκονίζουν πυγμάχον, έξ Αρχαίου συμπλέγματος είναι δέ ίοκύανα. Τών 40 λεπ. είκονίζουν τόν 
Δαίμονα τών Αγώνων τής παλαίστρας μεταμορφωμένον είς πτερωτόν νεανίαν κρατούντα άλί·- 
κτορα, έξ αρχαίου κατόπτρου τής ιικμάζούσης 'Ελληνικής καλλιτεχνίας, εϊνε δέ καστανόχροα. 
Ίής 1 δραχ. είκονίζουν δρομείς, έκ κεραμογραφίας, είναι δέ τεφρομί-λιινα. Τών 2 δρ. φέρουν 
τήν αύτην παράστασιν, άλλ'είναι ήόδινα. Ίων 3 δρ. έπίσης φέρουν βροαεϊς κα! είνε κίτρινα. 
Τών 5 δρ. παριστάνουν τρεϊς Λαμπαδηδρόμους, τήν ίίεάν Νίκην καϊ Ιερείς τελούνται Ουσίαν 
Λγωνων, έκ κεραμογραφίας τής έποχής τής Ακμής τής τέχνης, είναι δέ ύποιιέλανα κυανόχροα.

πρόγονος τοΰ Σταδίου μας. Έσυλήθη

Ο Β· ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΓΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ
ΊΙ καταπληκτική επιτυχία, ήτις έστεψε τόν πρώτον φωτογραφικόν 

διαγωνισμόν τής -Εικονογραφημένης· ενθαρρύνει ημάς νά προκηρύξο
με)· καί δεύτερον τοιούτον κυριών καί δεσποινίδων.

Αί σταλησόμεναι φωτογραφίαι Οά διαιρεθούν είς δύο κλάσεις : Είς 
φωτογραφίας κυριών καί δεσποινίδων έκ τού εσωτερικού καί εϊς 
τοιαύτας έκ τοΰ εξωτερικού.

'Εξ έκάστης κλάσεως Οά βραβευΟούν τρεις φωτογραφίαι έκ τών 
άριστων είς τάς έξής κατηγορίας, ι) Είς τήν κατηγορίαν τής καλλονής. 
2) Είς τήν κατηγορίαν τής πόζας. 3) Εις τήν κατηγορίαν τής έκφρά- 
σεως- 4) Είς τήν κατηγορίαν τής άμφιέσεως.

Τρεϊς έξ έκάστης κατη
γορίας 0<ι βραβευΟούν ή 
μέν πρώτη διά χρυσού με
ταλλίου. ή δευτέρα δΓ άργυ
ρον καί ή τρίτη διά χαλκού, 
σχεδιασΟέντων ύπό ειδικού 
καλλιτέχνου.

Λί φωτογραφίαι τών βρα- 
βευΟησομένων Οά δημοσι- 
ευΟοΰν είς τήν Είκονο- 
γραφημένην έν επιθυμία 
δέ τής διαγωνισΟησομένης 
καί άνευ τοΰ ονόματος αυ
τής ή μέ ψευδώνυμον.

Τήν βράβειισιν Οά ένερ- 
γήση έπιτροπή έκ καλλιτε
χνών καί λογιών.

'Ο διαγωνισμός λήγει τήν 
30 'Ιουνίου.

Είς τόν διαγωνισμόν δύ- 
νανται νά λάβουν μέρος καί 
μ ή συνδρομήτριαι τής <Ε’ι- 
κονογραφ η μένης■.

«

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ

Ί1 έλλειψις Όδηγοΰ πλή
ρους, εύχρήστου καί ακρι
βούς διά τούς ξένους έπι- 
σκέπτας τών Αθηνών καϊ 
τής Ελλάδος, καί ή ανάγκη 
ή επιτακτική τοιούτου εφο
δίου κατά τούς 'Ολυμπια
κούς Άγώνας, κατά τούς 
οποίους μετά τών Ευρω
παίων καί Αμερικανών καί 
"Ελληνες άπό πάσης γωνίας 
γή? ήλίίον είς τάς Αθήνας 
διά νι'ι έπισκεφ θοϋν καί τήν 
'Ελλάδα έπεισαν τήν άρτι
α ύστατον Εκδοτική /Εται
ρείαν Αθηνών νά εγκαι- 
νιάση τό έργον της διά τής 
έκδόσεως τοιούτου βιβλίου.

Οί ταξειδεύοντες άνά τήν 
Εύρώπην είξεύρουν καλά τί 
άξίξει εϊς Δείκτης (indica- 
teur), εϊς 'Οδηγός (guide), 
εν Δρομολόγιου (itineraire), 
βιβλιάρια άπό τά όποια είνε 
γεμάτα σταθμοί, βιβλιοπω
λεία, καπνοπωλεία καί τά 
λοιπά κέντρα.

'Ένα τοιούτον 'Οδηγόν 
προσφέρει μετ’ ολίγον, διά 
πριότην φοράν είς τό ελλη
νικόν κοινόν ή -- Εκδοτική 
Εταιρία Αθηνών κομψόν, 

είίχρηστον καί πλήρη.

«
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ

"Ο Φάϋλος διάσημος αγω
νιστής έρριψέ ποτέ τόν δί
σκον είς 9° ποδών μήκος, 
έπήδησε δέ έν τώ άγώνι 
τών Πυθίων είς Δελφούς 55 
πόδας. Εϊς άλλος αθλητής, 
ό Χίονις, έπήδησε 52 πόδας.

Μετά την έν ΙΙλαταιαϊς μάχην οί "Ελληνες έστειλαν τόν Εΰχίδαν 
νά φέρΐ] αγνόν πύρ έκ Δελφών. Ό Εύχίδας μετέβη έκεϊ, έβρεξε τό 
πρόσωπον του εις τήν Κασταλίαν, έλαβε τό πΰρ έκ τοϋ ιερού καί 
έπανηλθεν είς Πλαταιάς πριν δύση δ ήλιος."Ητοι έν μια ήμέρρ διήνυσεν 
15° περίπου χιλιόμετρα. Άλλά μόλις έφΟασεν είς Πλαταιάς έξέπνευσεν.

Ο Βοιωτός Λασθένης διήνυσε τό άπό Κορωνείας μέχρι Θηβών διά
στημα— 3° χιλιόμετρα άμιλλώμενος μέ ίππον άριστον καί ένίκησεν.

Καταντούν απίστευτα, άλλ’ είναι έξηκριβωμένα.

Η ΠΡΟΣΟΨΙΣ TOT ΜΕΓΑΡΟΤ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΊρό τής πλατείας Λουδοβίκου καϊ έναντι άκριβώς τοΰ Δη
μοτικού θεάτρου δρθοΰται όλομάρμαρον, μεγαλοπρεπές έν τω 
δγκω του και τή άσπιλο,) λευκότητί του τό μέγαρον τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί τανΰει εκατέρωθεν τάς δύο πτέρυγάς του, 
ωσάν νά θέλη νά στεγάση ύπ’ αύτάς ολον τόν εμπορευόμενο^’, 
τόν επαγγελματικόν κόσμον.

Πριν τό κεντρικόν κατάστημα τής ’Εθνικής άπετέλουν δύο 
κτίρια συνδεόμενα διά μεγάλης υαλοσκεπούς γέφυρας, άτινα 
κατόπιν συνεχωνεύθησαν και μετεσκευάσι'Ιησαν άπό τοϋ 1902 
εϊς τόν σημερινόν κολοσσοί’.

Μεγαλοπρεπής πυλών σιδηρόφρακτος δρθοΰται εϊς τό μέσον 
άκριβώς τής προσόψεως, έσωθεν δέ αύτοϋ εύρεϊα μαρμάρινη 
κΛίμαξ άγει εις άναπεπταμένον πρόδομον έκ στικτού μαρμά
ρου, μετά στηθαίου τό όποιον κοσμούν δυο πτερωτοί Έρμαΐ 
χάλκινοι ύποβαστάζοντες άνά ένα λαμπτήρα.

Ωραίος διάδρομος δεξιά άγει εϊς τά γραφεία τής Διοική- 
σεως, άπαρτιζόμενα έκ τοΰ περικόμψου γραφείου τοΰ κ. Διοι- 
κητοΰ, τών γραφείων τών ύποδιοικητόΐν κ. κ. I. Βαλαωρίτου 
καϊ I. Εύταξίου και τής αϊΒούσης τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
’Άλλος διάδρομο; άπό τού διαδρόμου τής Διοικήσεως άγει εϊς 

Η ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΤ ΜΕΓΑΡΟΥ

τό γραφεϊον τού I Ιρωτοκόλλου, τής γραμματείας, τής άλληλο- 
γραφίας, τό Δικαστικόν τμήμα κλ.

Αριστερά τοϋ κεντρικού προδόμου βραχύς διάδρομος άγει 
εϊς τήν μεγάλην στοάν τοΰ Λογιστηρίου, πέριξ τής όποιας 
παρατάσσονται χαίνουσαι αί θυρίδες τών διαφόρων τμημάτων 
καϊ άνωθι ν αύτών αί προτομαι τών κατά καιρούς Διοικητών 
και υποδι ο ι,κητών.

Κατά τήν μετασκευήν τού οικοδομήματος έλήφθησαν πάντα 
τά -υπαγορευόμενα προληπτικά μέτρα κατά παντός ενδεχομένου 
κινδύνου. Τό παλαιόν, τό μυστηριώδες, τό σκολιόν καϊ θολωτόν 
θησαυροφυλάκειον τής ’Εθνικής άντικατεστάθη ύπό όχυρωτά- 
του σιδηρού δωματίου, τό όποιον προασπίζει καϊ κατά τού 
πυρός καϊ κατά πάσης έπιδρομής λιθοδομή παχυτάτη.

’AU’ εκτός τούτου διά πάντα κίνδυνον έκ πυρός έλήφθησαν 
καϊ εντελώς ιδιαίτεραι φροντίδες. Έντός τοΰ κήπου τού Μεγά-

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
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ρου μεγάλη ηλεκτροκίνητος αντλία πληροί ϋδατος εύρυτάτας 
δεξαμενάς, σύστημα δέ ειδικόν υδραυλικόν δύναται εις πάσαν 
στιγμήν νά κατακλύση δι’ ύδατος ολόκληρον τό μέγαρον.

Τό σύνολον τοΰ οικοδομήματος εις τό άνω πάτωμα τοΰ οποίου 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

είται αί κατοικίαι τών υποδιοι
κητών συμπληροΐ ή όπισθεν τοΰ 
μεγάρου καί έπί τής όδοΰ Γεωρ
γίου Σταύρου κατοικία τοΰ Διοι- 
κητού κ. Στρέϊτ. ’Επί πλέον υπό
γεια θολωτά, μία κατοικία διά 
τήν φρουράν τής Τραπέζης, άλλα 
διαμερίσματα διά τούς κλητήρας 
καί ένας τελειότατος κλίβανος διά 
τήν άποτέφρωσιν τών έφθαρμέ- 
νων Τραπεζογραμματίων.

Εξήκοντα καί πέντε ολόκληρα 
έτη δϊέρρευσαν άφ’ ής ίδρΰθη τό 
πρώτον πιστωτικόν 'ίδρυμα τοΰ 
ελληνικού έθνους. Τήν έμπνευσιν 
έσχεν δ Ήπειρώτης Γεώργιος 
Σταύρου κατά τό 1841· Μέχρι 
τής εποχής εκείνης ένΈλλάδι μό
λις μέ 24 καί 30 % ήδύνατό τις 
νά δανεισθή χρήματα καί πάλιν 
άντί άσφαλεστάτης υποθήκης. Τοι- 
αύτη ήτο ή κατάστασις τότε.

'Η ιδέα τού Γεωργίου Σταύ
ρου νάίδρυθή πιστωτικόν 'ίδρυμα 
δι’έλληνικών κεφαλαίων έθεωρήθη 
κατ’ άρχάς ώς χίμαιρα καί προσέ- 
κρουσε κατά δυσχερείων ανυπερ
βλήτων. Έν τούτοις δι’ υπεράν
θρωπων ενεργειών κατώρθωσε 
δύω σπουδαία κληροδοτήματα, 
τών «απλανών καί Ζωσιμαίων, έμπεπιστευμενα παρά τή 
Ρωσσική κυβερνήσει, νά κατατεθώσιν έν αυτή. Έπίσης ή 

^Ελληνική κυβέρνησις άπεφάσισε νά καλύψη χιλίας μετοχάς της, 
ήλθε δ’ αρωγός καί ό φιλέλλην Ελβετός Έϋναρδ. Καί τή 30 
Μαρτίου 1841 διά νόμου ίδρύετο ή Εθνική Τράπεζα καί τό 
Ελληνικόν Κράτος έλυτροΰτο άπό τάς βουλιμιώσας χεΐρας 

ξένων τραπεζιτών και κεφαλαιούχων. ΤΙ ’Εθνική Τράπεζα 
έγκατεστάθη τότε επί τής όδοΰ Σοφοκλέους έναντι τών σημε- 
ρινών γραφείων τοϋ Σκρίπ», όπόθε” βραδύτερον μετεφέρθη 
εις τό έτερον τών δύο παλαιών κτιρίων τής πλατείας Λουδοβίκου.

Εις χιλίας δραχμάς 
είχεν άρχικώς δρισθή ή 
αξία τών μετοχών της 
και μετ’ ού πολύ, χωρίς 
νά μεσολαβήσουν χρη- 
ματιστικά τεχνάσματα, 
ή αξία των άνήλθεν εις 
4,5°° δρ. Τοιαύτη ήτο 
ή ύπόληψις και ή πίστις 
μέ τήν οποίαν περιε- 
βλήθη άπό τόν 'Ελλη
νισμόν τό πρώτον πι
στωτικόν ίδρυμά του. 
Ό Γ εώργιος Σταύρος, 

ό 'ιδρυτής, έχρημάτισε, 
καί δικαίως, δ πρώτος 
Διευθυντής αυτής, αρ
γότεροι· μετονομασθείς 
εις Διοικητήν και τήν 
εικόνα του έκτοτε φέ
ρουν δλα σχεδόν τά χαρ
τονομίσματα τής Έθν. 
Τραπέζης. Ύποδιοικη- 
ταί τότε έγένοντο δ Ε. 
Κεχαγιάς, δ Γ. Βασι
λείου καί δ Μάρκος 
Ρενιέρης, δστις διεδέ- 
χθ η κατόπιν τόν Γεώρ- 
γιον Σταυροί’ έν τή 
διοικήσει τοΰ πρώτου 
πιστωτικού ιδρύματος 
τής Ελλάδος.

Τόν 'Ρενιέρην διε- 
δέχθη ό Παύλος Καλ

Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ TOT «. ΔΙΟΙΚΗΤΟΫ

λιγάς καί τούς υποδιοικητάς Κεχαγιάν καί Βασιλείου δ κ. Στ. 
Στρέϊτ, δ πολύς νομοδιδάσκαλος, ό σήμερον πολύμητις Διοι
κητής, καί διαδοχικές ό Π. Σημηριώτης, Παπαδάκης, καί οί 
σήμερον έτι διατελοΰντες φιλοπονώτατοι καί πολύτιμοι ύπο- 
διοικηταί κ. κ. I. Βαλαωρίτης, δ αρχαίος καί δόκιμος υπάλ
ληλος, καί Ίω. Ευταξίας.

Βασιλικοί Επίτροποι έχρημάτισαν οί Φρ. Μακρής, δ Φρεα- 
ρίτης, δ Λ. Πετμεζάς καί ταμίαι οί Τριανταφυλλίδης, Παπα- 
κωστόπουλος, 'Ροβέρτος κ.λ.

Καί σήμερον ή Έθνι.ή Τράπεζα έχει νά επίδειξη σεμνυνομένη 
έπίλεκτον προσωπικόν.

Άπό τού 1896 μέ τήν σώφρονα διοίκησιν τοΰ κ. Στρέϊτ ή 
Εθνική Τράπεζα ορθοποδούσα εισέρχεται είς στάδιον εύρυτέ- 
ρας καί εύεργετικωτέρας διά τόν τόπον δράσεως.

Ό ’Ισολογισμός τής 3' Δεκεμβρίου 1895 ανέγραφε ενεργη
τικόν 2$ο έκ. άντί ίσου παθητικού. Τό μετοχικόν κεφάλαιόν 
της βαθμηδόν ηύξήθη καί άπό τών άρχικών πέντε έκατομ- 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

μυρίων άνήλθεν εις 20,000,000 δρ. αί δέ 
μετοχαί της έγιναν 20,000 πρός ιοοο δρ. 
έκάστη καί τό άποθεματικόν της 11,500,000 
δρ. Αί παρ’ αυτή καταθέσεις, έντοκοι μέν 
ήσαν 88,301,147-43 ών περί τά 55 έκ. 
τοϋ Λαχειοφόρου άτοκοι δέ 5,3ο5,ο48·8ο.
Ό’Ισολογισμός τής 31 Δεκεμβρίου 1905 

αναγράφει ενεργητικόν 360,514,674-84 δρ. 
Τό άποθεματικόν της άνέρχεται εις δραχ. 
Ι3,5°Ο,ΟΟ°· Αί παρ’αύτή καταθέσεις, έντο
κοι μέν, τοΰ Δημοσίου είς χρυσόν διά τόν 
Λαρισαϊκόν σιδηρόδρομον 14,479,644-'3 
είς γραμμάτια 79Ι,2^2-5Ι και επί πλέον 
82,797,976.38 δρ. άτοκοι δέ είς μεταλλι
κόν 4·θθ’,437·26 καί 11,34',069.21.

Αί πρός τό Κράτος καί τόν τόπον εκ
δουλεύσεις της είναι ανεκτίμητοι. Μέχρι 
τοϋ 1380 ολίγα κεφάλαιά της άπησχόλει 
εις κυβερνητικά δάνεια.Έκτοτε όμως κατέ
στη ή κυριωτέρα κάτοχος δημοσίων χρεο
γράφων. Τώ i860 είχε λαμβάνειν παρά 
τοΰ Δημοσίου 8 έκ. ών τά 3 έπί ένεχυ- 
ριάσει μετοχών της καί υποθήκη κτημάτων. 
'Γώ 1896 είχε λαμβάνειν δρ. 127,976,616.78 
μεταξύ τών οποίων καί τό επ’αναγκαστική 
κυκλοφορίρ δάνειον τών 96 έκ. μετά 1 έκ. 
κερματικών καί 1,710,000 τής οδοποιίας.

Άλλ’ ή σπουδαιοτέρα πασών διά τό Κράτος έκ τών εργα
σιών της ήτο ή άπό τοΰ 1867 άρχίσασα ύπηρεσία τοΰ δανείου 
τών 25 έκ. ήν άνέλαβε καί εξακολουθεί νά διεξάγη έκτοτε. 
Ουτω άνέλαβε τοΰ δανείου τών 4 έκ., τών 26 έκ., τών 20 έκ., 
τών διά συμβιβασμού άναγνωρισθέντων δανείων τής Ανεξαρ
τησίας, τών 6ο έκ. τών 120 έκ., τών 9 έκ., τών 15 έκ. τών 
ι6 >/, έκ., καί τοΰ τής κεφαλαιώσεως τών ιοο έκ. άντί έγγυή- 
σεως παραχωρουμένου αυτή μέρους τών τελωνειακών καί 
άλλων δημοσίων προσόδων, καταστάσα ουτω άσφαλής έγγύη- 
σις διά τούς κατόχους δημοσίων ομολογιών.

Άλλ’ εκτός τούτων εις πάσας τάς τάξεις έρχεται άρωγός, κατα
στάσα ουτω αληθής ευεργέτης αυτών.Έν πρώτοις ή κίνησις τών 

προεξοφλήσεων υπέρ τοΰ εμπορίου καί τής βιομηχανίας ενώ τώ 
1843 έφθασεν είς 2,615,000 δρ. μόνον τώ 1863 άνήλθεν εις 
16,542,886 δρ., τώ IS6; είς 45,886,000 δρ., τώ 1871 εις 
66,453,00° δρ., τώ 1875 είς 9°,5s8,ooo δο., τφ iSS ι είς 
94,5<58,οοο δρ., τώ 1882 ύπερέβη τά ιοο,οοο,οοο δρ., τώ 1884 
άνήλθεν είς 200,000,000 δρ. Μόνον τώ 1895 εξ άνωτέρας 
βίας περιεστάλη αυτή είς 66,306,012 δρ.

Τά εις τούς γεωργικούς πληθυσμούς ενυπόθηκα δάνειά της 
πρός άνάπτυξιν ίδίμ τής άκινήτου περιουσίας τώ 18S1 ανέρ
χονται εις δρ. 44,221,962 καί σήμερον εις τόν τελευταίοι· της 
ισολογισμόν βλέπομεν είς δάνεια χρεολυτικά έπί υποθήκη, 

ανοικτούς λογαριασμούς έπί υποθήκη, είς άπλά έπί ύπο- 
θήκη, δάνεια είς δήμους, λιμένας, γεωργοκτήμονας κ. λ. έν 
ολ<ρ δρ. 110,028,705,76. Πλήν όμως τών είς ίδιώτας ευκο
λιών τούτων ή ’Εθνική σπουδαίος έβοήθησε διάφορα άλλα 
ιδρύματα δυνάμει τοΰ άπό 3° Μαρτίου τοΰ 1841 νόμου 
δι’ ού επιτρέπεται αυτή ή άγορά καί πώλησις συναλλαγμα
τικών καί γραμματίων έπί καί έκ της άλλοδαπής. Άφ’ ετέ
ρου διά τοΰ αύτοΰ νόμου επιτρέπεται αυτή νά μετέχη εται
ριών σκοπουσών τήν άνάπτυξιν τών παρ’ ήμίν μέσων τής 
συγκοινωνίας καί ένίσχυσιν τής παρ’ ήμίν έν γένει έπί 
κινητών πίστεως.

Τελευταίου ύπό τής Εθνικής Τραπέζης έπετεύχθη ή 
εξαγορά τοϋ προνομίου τής έπί τή συνομολογήσει τοΰ 
δανείου τών 120 έκ. άμα τή προσαρτήσει τής Θεσσαλίας 
διά τοΰ άπό 31 ’Ιανουάριου νόμου τής 16 Δεκεμβρίου ίδρυ- 
θείσης προνομιούχου Τραπέζης τής’ΙΙπειροθεσσαλίας, υπήρξε 
δέ διά τήν Θεσσαλίαν ευεργέτημα άληθές, διότι ή Εθνική 
έχυσε αίμα άφθονώτερον, άντί τών 5 έκ. άτινα μόλις είχε 
διαθέσει ή ΊΙπείροθεσσαλική έκ τοΰ άκαταβλήτου κεφα
λαίου της τών 20 έκ. είς τάς προσαρτηθείσας έπαρχίας.

Τώ ι8ο8 μετέχει ή Εθνική τής ίδρύσεως τής Τραπέζης 
Κρήτης δι’ 1,500,000 δρ. Βραδύτερον ιδρύει τήν Τράπεζαν 
τής Ανατολής, εκδίδει δέ καί τό κτηματικόν δάνειον τών

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ K/W. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Κ. Π. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ 
ϊηρΠΤΕΥΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΜΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ

20,000,000 δυνάμει τοΰ γνωστοΰ προνομίου της, ού έκαμε 
δίς προηγουμένως χρήσιν, ήτοι κατά τήν έκδοσιν τών δμο- 
λογιών τοΰ Δανείου τών ό,οοο,οοο καί τών ομολογιών τοΰ 
Λαχειοφόρου τών ΰο,οοο,οοο.Τέλος μετέχει τής ίδρύσεως τής 
Λαϊκής Τραπέζης, ιδρύματος κοινωφελεστάτου καί τίς οίδε τί 
επιφυλάσσει ήμίν έτι.

Αύτη είνε ή έξέλιξις καί ή δράσις τοΰ πρώτου πιστωτικού 
ιδρύματος ημών. Μετ’ευγνωμοσύνης οφείλει τό έθνος νά άνα- 
φέρη τό όνομα τοΰ ίδρυτοΰ αύτοΰ καί τών κατά καιρούς 
διοικητών, διά τής σώφρονος διοικήσεως τών οποίων έφθασεν 
εις τήν σημερινήν περιωπήν τοΰ μοναδικού μοχλού πάσης πλου- 
τοπαραγωγικής κινήσεως έν τώ τόπο.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ ΤΗΧ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙβΣ ΠΡΟΣΟΨΙ! ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜ. Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

μασθή μηχάνημα, έπενοήθη καί κατεσκευάσθη ύπό τοϋ Georges 
Hermann έν Παρισίοις τώ 1830. Άπό τής έποχής δέ εκείνης

ΑΛ. Δ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Λ- τών Φυσικών Επιστημών.

ή πρόοδος καταπλήσσει. Ή σοκολάτα κατασκευάζεται έκ τών 
ξηρών σπόρων τού Κακάο, καθαρισθέντων προηγουμένως,

έπειτα καβουρδισθέντων καί πάλιν καθαρισθέντων έκ τοϋ 
φλοιού καί τοΰ σπέρματος, λειοτριβηθέντων κατόπιν εις ειδι
κούς μύλους καί μηχανάς καί δι’ άναμίξεως μετά ζακχάρεως. 
Μετά τήν άνάμιξιν ταύτην επακολουθεί άλλη κατεργασία,κατό
πιν συσκευάζεται καί παραδίδεται είς τό εμπόριον.

'Η Σοκολάτα ώς έκ τών συστατικών της, τοϋ βουτύρου τού 
Κακάο, τών άζωτούχων ουσιών, τοΰ σακχάρου καί τών λοιπών 
συστατικών τοΰ Κακάο είναι άνεκτίμητος τροφή διά τιί παιδία, 
τούς νέους, τούς άναρρωννύοντας καί έν γένει πάσης ηλικίας 
καί τάξεως ανθρώπους, ώς δέ πωλείται σήμερον, λόγιο τής 
τελειότητος τών μέσων τής παρασκευής αυτής είναι καί ή εύω- 
νοτέρα ακόμη τροφή.

Καί Εγκληματούν οί γονείς δίδοντες είς τά τέκνα των τά 
διάφορα νευρικά ροφ ήιιατα, τιί όχι μόνον μή συντελοϋντα είς 
θρέψιν άλλά καί βλάβης πρόξενα καθιστάμενα εϊς τό νευρικόν 
σύστημα, όπως είναι ό καφφες, τό τσάϊ κλ., ενώ υπάρχει ή 
Σοκολάτα, περιέχουσα ό,τι άπαιτεΐται πρός ένδυνάμωσιν καί 
θρέψιν. Έν Ευρώπη σήμερον ή Σοκολάτα έχει άναγνωρισθή 
καί έπιβληθή είς πάσας τάς τάξεις όχι πλέον ώς είδος πολυτε
λείας άλλ’ ώς άναγκαία, θρεπτική καί ευχάριστος τροφή. Πρέ
πει νά είναι όμως κατεσκευασμένη έπιστημονικώς, τό δέ παρέ- 
χον αυτήν κατάστημα νά παρουσιάζη παν εχέγγυον, λόγω 
μέσων καί διευθύνσεως.

Ευτυχώς έν Έλλάδι τό έργοστάσιον Παυλίδου έν τή μεγάλη 
αυτού σταδιοδρομία άπέδειξεν ότι κατέχει πάντα ταύτα καί 
είναι τιμή μεγάλη τοΰτο διά τό ’’Εθνος.

Είς τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν ό τόπος μας οφείλει καί 
τό βιομηχανικόν τοΰτο ίδρυμα. 'Ιδρύθη τώ 1841 μέσω τής 
γενικής εκείνης ακαταστασίας καί υπάρχει προοδεΰον καί άκμά- 
ζον καί εξυπηρετούν σημαντικώς τήν έλληνικήν κοινωνίαν, 
μοναδικόν καθ’ άπασαν τήν ’Ανατολήν.

Κατά τό 1891 μετεφέρθη έν τφ έπί τής όδοϋ Πειραιώς 
οίκοδομηθέντι έργοοτασίω, οΰ ή έκτασις είναι 4θ°° τετραγ. 
μέτρα. Λόγφ τής έκτάσειός του καί τής τελειότητας τών μηχα
νών του καί τής τελείας διοργανώσεώς του θαυμάζεται σήμερον.

ΊΙ διέύθυνσις τοΰ άρχαιοτάτου βιομηχανικού τούτου οϊκου 
απαρτίζεται έκ τοϋ κ. Δ. Γ. Παυλίδου, πατρός καί τοϋ κ. Άλ. 
Δ. Παυλίδου, υίοΰ. Καί ό μέν κ. Δ. Γ. Παυλίδης είναι ό ειση
γητής τής Σοκολάτας έν Έλλάδι, εκπαιδευτείς προηγουμένως 
είς διάφορα Εργοστάσια ε&ρωπαϊκά, τά όποια Εξακολουθητικώς 
Επισκέπτεται πρός τελειοποίηση· τής ίδικής του εργασίας. Ό δέ 
κ. Άλ. Παυλίδης αφού άνεκηρύχθη διδάκτωρ τών Φυσ. Επι
στημών, διακριθείς είς τήν Χημείαν, ήκολούθησε τά βήματα 
τοΰ πατρός του, μεταβάς καί είς Ευρώπην, όπου έτελειοποιήθη 
είς σχολάς εΐδικάς καί είς τά τελειότερα Εργοστάσια.

Τοσαύτη είναι ή φήμη καί ή έκτίμησις τοϋ βιομηχανικού 
τούτου οίκου καί έν Έλλάδι καί έν Ευρώπη, τοΰ τιμώντος 
άληθώς τόν τόπον μας, 
ώστε εκτός τοΰ δτι έχει 
τιμηθή διά τριάκοντα σχε
δόν βραβείων χρυσών,αρ
γυρών καί άλλων ευρω
παϊκών, τελευταίου έτι- 
μήθη υπό τής'Ελληνικής 
κυβερνήσεως διά τάς πρός 
τήν εγχώριον βιομηχανίαν 
υπηρεσίας του, διά παρα
σήμου τοΰ Σωτήρος,κατά 
τήν τελευταίαν δέ Διεθνή 
Έκθεσιν τών ’Αθηνών, 
αυτός μόνος ό κ. Δ. Γ. 
Παυλίδης, έκ τών λοιπών 
συναδέλφων του, έξελέγη 
'Ελλανοδίκης.

Επίσης έν Ευρώπη 
έκτος τοϋ δτι καί ευρω
παϊκά ειδικά φύλλα έκα
μαν μνείαν, ως ή Finan- 
zieler Reporter τής 
Βιέννης, ύπό τής Βελγικής

κυβερνήσεως είχεν άναγνωρισθή ώς ελλανοδίκης τής έν Liege 
Παγκοσμίου Έκθέσεως κατά τό παρελθόν έτος.

Τό έργοστάσιον Παυλίδου ώς έχει νΰν διαιρείται είς πέντε 
μεγάλα διαμερ.σματα : Είς τό διαμέρισμα τών ατμολεβήτων 
καί κινητηρίων μηχανών δυνάμεως έν συνόλφ 9° ίππων πραγ
ματικών, εϊς τό διαμέρισμα τής κατασκευής τών κομφέτων, εις 
τό διαμέρισμα τής κατασκευής τής σοκολάτας, εις τό διαμέρι
σμα τής ψύξεως τής σοκολάτας, εϊς τό διαμέρισμα τής κατα
σκευής τών ηδυπότων καί λοιπών ζακχάροπλαστικών ειδών. 
Πλήθος δέ άλλων διαφόρων προσαρτημάτων καί παραρτημά
των, αποθηκών, συσκευαστηρίων, ύπογείων, άσσανσέρ κλ. συμ- 
πληροΰν τό δλον τοΰ ιδρύματος.

Τιί πρώτας ύλας προμηθεύεται άπ’ ευθείας έκ των αγορών 
τής Ευρώπης, κατόπιν χημικής άναλύσεως τών λαμβανομένων 
δειγμάτων, διότι ακριβώς τό μυστήριον τής έπιτυχίας τής 
κατασκευής τής σοκολάτας έγκειται τόσον είς τόν ιδιαίτερον 
τρόπον τής κατεργασίας, δσον καί τής εκλογής τών διαφόρων 
ειδών τοΰ Κακάο, πρό παντός δέ εϊς τόν Επιτυχέστερου συν
δυασμόν αυτών.

Σήμερον τό έργοστάσιον Παυλίδου παράγει διαφόρων ειδών 
σοκολάτας, ήτοι τήν γνωστήν μάρκαν «Σοκολάτα 'Υγείας», τήν 

Βανίλιαν, τήν Σοκολάταν 
φανταιζί γάλακτος, μέ φυ- 
στίκι, άμύγδαλον, φρούτα, 
καφφέ κλ. Κακάο εϊς πλά
κας καί κόνιν, τιήν Σοκο
λάταν μέ Κολά καί τό 
Κακάο Special διά τούς 
πάσχοντας άπό σακχα
ρώδη διαβήτην.

ΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

Δρόμος 100 μέτρων
400

» 800
. 1500

110 μετ' εμποδίων 
“Αλμα άπλοΰν

» τριπλοΰν
• άπλοΰν άνευ φοράς

είς ύψος άνευ φοράς 
» είς ύψος μετά φοράς 
» έπί κοντοί

Σφαίρα
Δίσκος 
Μαραθιόνειος δρόμος

'Αρσις βαρών διά τής μιας χειρός 
» δι' άμφοτέρ. χειρών

ΑΘΗΝΑΙ 1896
Μποϋρκε 12" 'Αμερική
Μποΰρκε 54" 1 . ’Αμερική
Φλάκ 2'11" '/5 Αυστραλία
Φλάκ 4'33” 1 ., Αυστραλία
Κούρτης 18" ’Αμερική
Κλάρκ 6,35 μέτρ.’Αμερική
Κόνολυ 13,71 ’Αμερική
δέν έγεινε 
δέν έγεινε
Κλάρκ 1,81 · ’Αμερική
Χόΰτ 3,33 · 'Αμερική 
Γκάρρεττ 11,22 » ’Αμερική 
Γκάρρεττ 29,15 ’Αμερική 
Λούης 2 ώρ. 58'50" 'Ελλάς 

“Ελλιοτ 56 οκάδες ’Αγγλία
Ζένσεν 84 οκάδες Δανία

Ζάρβις 
Λόγκ 
Ί’ιεόϊ 
Μπέννερ 
Κρεντζλάϊν 
Κρεντζλάίν 
ΙΙρινστάϊν ' 
Γιοΰρι 
Γιοΰρι 
.Μπάςτερ 
Μπάξτερ 
Σέλντον 
Μπάουερ ΐ 
'Γιερό 1

ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1900
s ’Αμερική 
Β ’Αμερική 

'Αγγλία 
'Αγγλία

5 ’Αμερική 
μέτρ.’Αμερική 

’Αμερική 
'Αμερική 
'Αμερική 
'Α μερική 
’Αμερική 
’Αμερική 
Ουγγαρία 
Γαλία

»

ΑΓΙΟΣ 
Χύν 
Χίλμαν 
Αάϊτσμίδυ 
Αάϊτσμίδυ 
Σχούλ , 
Γίρινστάίν 
I Ιρινστάίν 
Γιοΰρι 
Γ ιοϋρι 
Τζόνσον 
Ν ίβρικ 
Ροζ 
Σέριδαν 
Χίς

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ 
11" 
49" ■/, 
1’56" 
4'5"’/. 
16"

1904
’Αμερική
’Αμερική
'Αμερική
'Αμερική 
’Αμερική 

7,34 μέτρ.’Αμερική 
14,33 ■/.
3.47‘ .,
1.49 7,
1,80
3.50 7δ

14,81 % 
39,30

3 ώρ. 29’ 53"

»

Κακούσης 87 οκάδες

’Αμερική 
’Αμερική 
’Αμερική 
’Αμερική 
’Αμερική 
’Α μερική 
’Αμερική 
’Αμερική

'Ελλάς

Πλήν τών επιδόσεων τούτων (records) ύπάρχουσι καί έτεροι κάλλιστοι είς διαφόρους αγώνας, ών δύο τοϋ Έλληνος Δ. Τοφάλου είς τό 
βάρη διά τής μιας (68 όκ.) καί δι’ άμφοτέρων τών χειρών (113 όκ.). είς τόν δίσκον τοΰ 'Αμερικανού Γκάρελς (42.77 μ.), είς το άλμα έπί κοντώ 
(3,75 μ.) τοΰ Γάλλου Γκοντέ, είς τό άλμα τριπλοΰν τοϋ 'Αμερικανού Κόνολλυ (14,96 μ.) καί είς τό άλμα είς ύψος τοΰ Αμερικανού Sweeneuv (1,97).

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΒΝ ΜΗΧΑΝβΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Ή Σοκολάτα είναι γνω
στή άπό τοΰ ι6ου αϊώνος.. 
Έν τούτοις μόλις άπρ,ϊας 
άρχάς τοΰ 19 ου άωόνοξ 
ήρχισεν ή παρασκευή της 
διά μηχανών. Πριν κατε- 
σκεύαζον Εντός ϊγδίων διά 
τών χειρών ζύμην τινά 
όμοίαν μέ σοκολάταν.

Τό πρώτον μηχάνημα 
σοκολάτας άξιον νά δνο-

0ΑΥΜΑΣΤΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
Πρέπει καί δι’ αυτήν τήν πρόοδον νά σεμνύνεται 

ό τόπος μας. Τό Χρυσοχοεϊον τών Αδελφών Θεοφιλή 
— οδός Διόλου, άριθ. So — είναι έν άπό τά τελειό
τερα, αν όχι τό πρώτον, χρυσοχοεία τής ΙΙρωτευούσης. 
'Η λεπτή τέχνη τού Εργοστασίου του περί τήν κατερ
γασίαν τών εύγενών μετάλλων θαυμάζεται. Μοναδι
κόν δέ περί τήν κατασκευήν εκκλησιαστικών σκευών. 
Άλλ’. ό,τι διακρίνει αυτό — πρός τιμήν του — είναι 
ή ειλικρίνεια καί ή ευσυνειδησία περί τήν εργα
σίαν του. Πολύτιμον προτέρημα διά τό είδος τής 
έργασίας ταύτης.

Τό Χρυσοχοεϊον τών Αδελφών Θεοφιλή έχει νά 
έπιδείξη προϊόντα τοΰ εργαστηρίου του, άληθινά αρι
στοτεχνήματα, θαύματα πραγματικά λεπτουργικής, 
μυθώδους δέ πλούτου συλλογήν πολυτίμων λίθων.

'Η «Εικονογραφημένη» ούχί διά πρώτην φορά»’, 
ποιείται μνείαν περί τοΰ θαυμαστού τούτου Χρυ
σοχοείου, τό όποιον στολίζει τήν πρωτεύουσαν. ΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΪΟΝ ΤβΝ ΑΔΕΛΦΟΝ Α. ΚΑΙ Θ. ΘΕΟΦΙΛΗ
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ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΝΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΔΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΚΟΜΨΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ TOY TOYRIST'S PALACE HOTEL

Βρίθει εϊς βαθμόν καταπλήσσοντα ή πρωτεύουσα άπό ξενο
δοχεία, άληθή μέγαρα, πολυτελέστατα καί ογκώδη. Προδίδει 
μίαν πρόοδον τοΰ τόπου 
καί τούτο.

Εϊς τήν πρόοδον αύτήν 
προέχει τό νέον ξενοδο- 
χεΐον «Tourist’s Palace» 
ονομαζόμενοι· «Ξεΐ'οδο- 
χεϊον τών περιηγητών».

’Ακριβώς εϊς τήν δια- 
σταύρωσιν τών οδών Έρ- 
μοΰ καί Βουλής, έκεϊ όπου 
άλλοτε ώρθοΰντο παλαιαί 
οϊκοδομαί, ΰψοΰται σήμε
ρον νεόδμητος δ κολοσ
σός τοΰ κ. Τσιτσοπούλου, 
έπιβλητικός καί δεσπόζων 
τοΰ εύρέως τμήματος τής 
έμπορικής αύτής όδοΰ,τόν 
οποίον δ μοναδικός κ. 
Ροΰσος μετέτρεψεν εϊς ξε- 
νοδοχεϊον.

Τό οικοδόμημα ούρα- 
νοϋψές, μέ πέντε ορόφους, 
μέ έβδομήκοντα περίπου 
δωμάτια, θαυμάζεται άληθώς καί διά τήν διαίρεσίν του καί 
όλους τούς κανόνας τής υγιεινής.

’Αλλ’ό,τι καταπλήσσει κυριολεκτικώς είναι ή έπίπλωσις αύτού, 
ήτις άπήτησεν εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες δραχμών μόνη αύτή. 
Έπίπλωσις θαυμασία, χλιδή πραγματική, παρέχουσα παν θέλ- 
γητρον καί πάσαν άνεσιν.

Ό πρώτος όροφος απαρτίζεται έκ μικράς αιθούσης χρησι- 
μευούσης πρός άναμονήν, έκ τοΰ εστιατορίου, αιθούσης εύρυ- 
τάτης, άνέτου, εύαέρου, κατακλυζομένης άπό φώς άλλά καί 
έστωρεσμένης πολυτελέστατα, έκ τής εισόδου τοΰ ηλεκτρικού 
άνυψωτήρος καί τοΰ μαγειρείου καθ’ όλους τούς κανόνας 
κατεσκευασμέΐ’ου μετ’ εύρυχωροτάτου δψοφυλακείου, ψυγείου 
καί άλλων διαμερισμάτων άπαραιτήτων διά τήν υπηρεσίαν.

Εύρυτάτη κλίμαξ μαρμάρινη, μεγαλοπρεπής, κλίμαξ μεγάρου 
άληθής, άγει εϊς τόν δεύτερον όροφον άπαρτιζόμενον έκ τής 
αιθούσης, μεγάλης καί άναπεπταμένης, κατακλυζομένης άπό 
φώς, καί είκοσι περίπου δωματίων.

Χρειάζεται ιδιαιτέρα περιγραφή τής αιθούσης ταύτης, διότι 
άληθώς κινεί τόν θαυμασμόν τοΰ επισκέπτου. Παραπετάσματα 
βαρύτιμα καλύπτουν τούς τοίχους, τάπητες πολυτελείς, φυτά τών 
τροπικών, τράπεζαι κομψότατοι, στενάζουσαι ύπό τό βάρος 
όλων τών περιοδικών καί όλων τών έντυπων τής ύφηλίου, κλει
δοκύμβαλου κ.λ. Είναι μοναδική ή στώρεσις τής αιθούσης ταύτης.

Καί έρχονται κατόπιν οί θάλαμοι, παρατεταγμένοι έκατέρω- 

θεν εΰρέων καί ευάερων και κατάφωτων διαδρόμων. Κοιτώνες 
δι’ εν ατομον κα'ι δωμάτια διά δύω. Κλίναι πολυτελείς, τάπη
τες, ερμάρια μέ κάτοπτρα, νιπτήρες, ολα τά χρειώδη, ολα άπα- 
στραπτοντα, ολα μέ ρυθμόν περίκομψον, μή κουράζοντα τόν 
οφθαλμόν, τέρποντα και εύχαριοτοΰντα πάσαν αϊσθησιν.

Τίποτε δέν λείπει άπό τό άνάκτορον αύτό, τό όποιον δίδει τά 
πάντα εϊς τόν ξένον του, άπό τοΰ λουτροΰ τής πρωίας μέχρι τοΰ 
ύπνου, και φημίζεται έπί πλέον διά τήν σπανίαν κουζίναν.του.

Είς τόν τρίτον όροφον άλλα δωμάτια, καί άλλη αίθουσα καί 
έπειτα δ τέταρτος όροφος καί ό πέμπτος, όλα μέ τόν αύτόν 
πλούτον, μέ τήν αύτήν χλιδήν καί τέλος τύ άνδηρον, μαγευτι
κόν, δεσπόζον όλης τής πόλεως μέ μίαν θέαν γοητευονσαν, τήν 
θέαν τοΰ λεκανοπεδίου όλης τής ’Αττικής, τοΰ έλαιώνος, τής 
Άκροπόλεως, τοΰ Φαληρικοΰ όρμου, τοΰ Σαρωνικοΰ, τοΰ 
Πειραιώς.

“Ολον τό λεκανοπέδιου άπλοΰται γύρω τοΰ άνδηρου αύτού, 
αύτήν τήν εποχήν μία πρασινάδα απέραντος, τεράστιος τάπης 
πράσινος, σχιζόμενος άπό τά λευκάζοντα χωρία καί έπιστεφό- 
μενος άπό τήν Πάρνηθα, τήν Πεντέλην, τό Δαφνί, τόν Ύμη- 
τόν καί τήν θάλασσαν.

Τό θέρος γίνεται μοναδικόν ΰπαίθριον έστιατόριον μέ τάς 
σεληνολούστους νύκτας, άπό τοΰ οποίου θά δύναται δ διαμέ- 
νων έν αύτφ, γευματίζων νι'ι άπολαμβάνη τήν φαντασμαγο
ρικήν όντως θέαν τής θαλάσσης, ή όποια άπό τοΰ άνδηρου 
αύτοϋ φαίνεται ύπό τήν άργυρόλευκον άνταύγειαν άχανής 
οθόνη φωτιζόμενη άπό ούράνια μακρυνά, μυστηριώδη κάτο
πτρα, μία τεραστία επιφάνεια άργύρου, ένας συμφυρμός, κατα

κλυσμός φωτεινού ϋδατος 
καί ύγροΰ φωτός. Θέαμα 
σπάνιον.

Είναι μοναδική κατοι
κία διά τούς έπισκεπτομέ- 
νους τάς ’Αθήνας ξένους 
τό « Tourist’s Palace », 
καί παρέχει δλας τάς άνα- 
παύσεις, άξιος δέ παντός 
έπαινον ό Ιδιοκτήτης του, 
ό πλουτίσας τήν πρωτεύ
ουσαν μέεν τοιούτον κομ
ψοτέχνημα.

Ή «Εικονογραφημένη» 
έχει τήν ύποχρέωσιν απέ
ναντι τών εν τώ εξωτε
ρική) πολυαρίθμων συν
δρομητών της, νά συνιστφ 
τοιαΰτα άληθή άνάκτορα 
τών ξένων, τά όποια περι- 
ποιοΰν άληθώς τιμήν εϊς 
τόν τόπον μας καί παρου
σιάζουν αύτόν εϊς τά δμ- 

ματα τοΰ επισκέπτου, τόπον πλούσιον, πολιτισμένοι·, — οίος 
πράγματι είναι— μή υστερούντα δέ άλλων μεγαλουπόλεων.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ TOT "TOYRIST'S PALACE,,

TO NEON ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Α Ο Ύ*  Τ Ρ A A I Δ Η Ο Ύ*

Τήν Ελλάδα ή Φύσις έπροίκισε μέ πολλά δώρα. Μεταξύ αύτών 
της έδωκε καί τά ιαματικά λουτρά, τά ύνομαστά Λουτρά τής Αιδηψού.

ΊΙ Αιδηψός ήτο έν τή άρχαιότητι πόλις παράλιος τής αρκτικής 
Εύβοιας κείμενη κάτωθεν τοϋ Τελεθρίου όρους, ού μακράν τής σημε
ρινής φερωνύμου πολιτείας, περιώνυμος διά τάς άναβλυζούσας αύτόθι 
εκατόν περίπου θερμός μεταλλικός πηγάς, αΐτινες ήσαν άφιερωμέναι 
τώ ΊΙρακλεϊ.

'Από τών άρχαιοτάτων χρόνων αί θέρμαι τής Αιδηψού εϊνε γνωστοί, 
ύπό πλείστων συγγραφέων άναφερόμεναι. Ό 
’Αριστοτέλης έν τοΐς μετεωρολογικοΐς αύτοϋ
(Β σελ. 306) γράφει τά έξής...........δοκεϊ γάρ
διαυλωνίζειν ύπό τήν γήν ή θάλαττα, διό καί 
τά θερμά τά περί Αιδηψόν ύπό τοιαύτης αι
τίας γέγονεν». Ό δέ Πλούταρχος (IV, 4 ) ώς 
έξής περιγράφει τήν φήμην αύτών καί τήν 
τερπνήν διαμονήν: Τής Εύβοιας ό Αιδηψός, 
ού τά θερμά, χωρίον έστίν αυτοφυές, πολλά 
πρός ήδονάς έχον έλευθερίους καί κατεσκευ- 
ασμένον οΐκήσεσι καί διαίταις. κοινόν οίκη- 

τήριον άποδέδεικται τής 'Ελλάδος· πολλών 
δέ καί πτηνών καί χερσαίων άλισκομένων, 
ούχ’ ήττον ή θάλαττα παρέχει τήν άγοράν 
εύτράπεζον, έν τόποις καθαροϊς καί άγχιβα- 
θέσι γενναΐον ίχθύν καί πολύν έκτρέφουσα. 
Μάλιστα δ’ άνθεϊ τό χωίον άκμάζοντος έαρος*  
πολλοί γάρ άφικνούνται τήν ώραν αύτόθι καί 
συνουσίας ποιούνται μετ' άλλήλων έν άφθό- 
νοις πάσι καί πλείστας περί λόγους ύπό 
σχολής διατριβάς έχουσιν. . . ·. Ό αύτός συγ- 
γραφεΰς έν βίφ Σύλλα (XXVI) γράφει τά έξής 
περί τής θεραπευτικής δυνάμεως τών ύδάτων : 

Ε. ΖΑΧΟΣ
Δήμαρχος Λίδηψίων

« Σύλλφ δέ διατρίβοντι περί τάς ’Αθήνας 
αλγημα ναρκώδες μετά βάρους είς τους πό

δας ένέπεσεν, ο φησιν ό Στράβων ποδάγρας 
ψελλισμόν είναι· διαπλεύσας ούν είς Αιδηψόν 
έχρήτο τοΐς Οερμοϊς ΰδασι, ράθυμων άμα 
καί συνδιημερεύων τοΐς περί τόν Διόνυσον
τεχνίταις. Περιπατοϋντος δέ πρός τήν θάλασσαν άλιεϊς τινες ίχθϋς 
αύτφ παγκάλους προσήνεγκον . . . ·.

'Αλλά καί έκ τών νεωτέρων πολλοί έπίσης έγραψαν, έξετάσαντες αύτήν 
ύπό αρχαιολογικήν, παλαιοντολογικήν καί ιστορικήν έποψιν. Παραθέτο- 
μεν τήν περιγραφήν τού αειμνήστου Καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεοδώρου^’Λφεντούλΐ] έν τή Φαρμακολογίφ του (έκδ. iSgi) « .. ·ή περί- 

στοιχοϋσα φύσις, ή άειθαλής καί ύπό πάσαν έποψιν έρασμία. Βουνοί 
πέριξ (τής ΑΙδηψοΰ) κατάφυτοι ύπό σχοίνων ευωδών καί κότινων καί 
κομάρων καί δαφνών καί πιτύων, ρύαξ παραρρέων καί κελαρρύζων 
καί εις πολυπληθείς μικρούς καταρράκτας κατακυλινδούμενος, άνω
θεν δέ καί πέριξ κατασκεπόμενος πολλαχοΰ ύπό πλατάνων καί περι- 
φρουρούμενος ύπό νηρίων — άποψις πρός τόν κατέναντι Παρνασσόν 
έξαισία, δθεν έν θέρει καταπνέει αύρα πόντιός ήδυτάτη· ύδωρ πόσιμον 
ψυχρόν καί διαυγές· ιστορικοί αναμνήσεις παντοϊαι άπό τών κατέναντι 

Θερμοπυλών καί άπό τής πατρίδος τοΰ Όδυσ- 
σέως τοΰ Άνδρούτσου· πάντα ταϋτα άφθόνφ 
τή χειρΐ έπιδαψιλευθέντα ύπό τής Φύσεως τφ
παγκάλω τόπω ....»

Άνάλυσιν τών νϋν χρησιμοποιούμενων με
ταλλικών ύδάτων παρέσχεν ήμϊν ό σοφός κα
θηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Α. Δαμβέργης, 
έχουσαν οΰτω : Έν ένί λίτρφ ϋδατος (ιοοο 
κυβ. έκ.) περιέχονται:

Α'. Στερεά συστατικά υπολογιζόμενα 
είς γραμμάρια

Χλωριοϋχον νάτριον...............................26,4748
κάλιον................................ 0,6700
άσβέστιον......................... 2,5229
μαγνήσιον......................... >>2259

Βρωμιοϋχον »  0,0339
Θετικόν άσβέστιον.....................................i,6S24
’Ανθρακικόν »  0,3822

» μαγνήσιον.............................. 0.0029
Όξείδιον τοΰ σιδήρου.......................... 0,0025
Πυρετικόν οξύ...........................................0,0503
'Οργανικοί ούσίαι...................................0,0024
’Αμμωνίας, άργίλλου.φωσφορικού όξέος: 

νιτρικού οξέος, φθορίου καί λιθίου Ιχνη
33>Ο5Ο2

Β.' 'Αερώδη συστατικά υπολογιζόμενα 
είς κυβ. εκατοστόμετρα

Ήνωμένον άνθρακικόν όξϋ................. ΐ72
’Ελεύθερον » »   165

Σύνολον άνθρακικοΰ οξέος.................................................................. 337
Υδρόθειου.................................................................................................. ϊχνη
Ειδικόν βάρος..................................................................... 1,0192 (25°)
Θερμοκρασία έκατονταβάθμου................................................. 44°— 72°
Όλικόν ποσόν έκρέοντος ϋδατος έξ άπασών τών Λίδη-

ψίων πηγών είς 24 ώρας κυβ. έκ................................................ 8,640
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Περιεχόμενα εν ένΐ λουτρώ

"Εν λουτρόν έκ 5°° λίτρων ΰδατος 
τών νΰν χρησιμοποιούμενων έν Αίδηψφ 
πηγών περιέχει ιό1/', χιλιόγραμμα στε
ρεών συστατικών καί Sj λίτρα ανθρακι
κού οξέος μετιι ιχνών υδρόθειου.

’Εκτός τής παγκοσμίου φήμης διιι 
τήν μεγάλην θεραπευτικήν δύναμη· τών 
μεταλλικών ΰδάτων της ή Αιδηψός φημί
ζεται προσέτι καί διιι τό πόσιμον ΰδωρ, 
δπερ αύτάς ό κ. Δαμβέργης έν τή σχε
τική αναλύσει του κατατάσσει είς τήν 
κατηγορίαν τών καλλίστων ποσίμων άδο
των καί διά τό έξόχως ΰγιεινόν κλίμα της.

Ή συγκοινωνία είνε άθρόα δι’ δλων 
τών ατμόπλοιων τοΰ Εύβοϊκοΰ (2—5 
καθ’ έκάστην) εις τρόπον, ώστε διά τοϋ 
σιδηροδρόμου Πειραιώς - Χαλκίδας συν
τομεύεται ή άπ’ ’Αθηνών άπόστασις είς 6 
μόνον ώρας.

Ξενοδοχεία μετ' επίπλων δι’ δλας τάς

—

ΤΟ ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ

ΟΙΚΙΑΙ ΜΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΓ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

τάξεις, δωμάτια δΓ δλα τά βαλάντια· παντοπωλεία, καφεϊα, εστιατόρια 
’Αθηναϊκά- τρόφιμα άφθονα καί έκλεκτά- εΰΟηνία πανταχοΰ- ταχυδρο
μικά καί τηλεγραφ. γραφεία καί επιταγών άμαξιτσί οδοί καΟιστώσι τήν 
Αιδηψόν τό τερπνότεροι·, υγιέστεροι· καί εύωνότερον θερινόν κέντρον.

Ή ιαματική δέ δύναμις τών μεταλλικών ΰδάτων τοϋ Δήμου μαρτυ-

ρεϊται έξ έπισήμων στατιστικών υπό πάν
των τών ιατρών τής τε ’Ελλάδος καί 
τής Ευρώπης καί χιλιάδων ασθενών, είς 
οΰς άπέδωκαν τήν υγείαν έπί τών ακο
λούθων νοσημάτων (”Ορα μονογραφίαν 
τοΰ ίατροΰ καί ΰφηγητοΰ τοΰ Πανεπιστη
μίου κ. Όρέστου Δαλεζίου): ι) Άρθρίτι- 
δος· 2) Χρονιών ρευματισμών τών άρθρων 
καί πάσης έν γένει παθήσεως αυτών, ήτοι 
χρονιών ΰδράρθρων κλπ· 3) Χρονιών πα

θήσεων τών κοιλιακών σπλάγχνων, ήτοι 
διογκώσεως τοΰ ήπατος, τοΰ οπληνός καί 
τών μεσεντερίων αδένων· 4) Χρονιών πα
θήσεων τής μήτρας καί τών ωοθηκών 

5) Τών αγκυλώσεων καί τών ψευδαγ- 

γυλώσεων 6) Αιμορροΐδων 7) Ίσχιά- 

δος καί νευραλγιών.

Μεταξύ τών όρων τής ένοικιάσεως περι
λαμβάνεται καί ή δωρεάν λοΰσις καί οϊκη- 
σις τών απόρων. ’Επίσης παρέχεται δωρεάν 

ή λοΰσις καί είς τούς ΰπαξιωματικοϋς καί ‘στρατιώτας παντός δπλου, 
ώς καί εις πάντας τούς ιατρούς, είτε ημεδαπούς, είτε άλλοδαπούς.

Αυτή έν σμικρογραφίφ ή Αιδηψός κατά τό παρελθόν καί ένεστώς, 
ήτις πολλά υπόσχεται διά τό"μέλλον έάν, ώς έλπίζεται, έπιτευχθή ή 
μελετωμένη άπό τίνος πολυετής έκμετάλλευσις τών λουτρών της.

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Έν ΆΟήναις, Τν.τογραφτίον .'Εστία. Κ. ΜάΙονερ και Ν. Καργαδούρη — 5381

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1906

KTTS.T ΡΡΓ’ΜΤΤΧΟ'ΝΓ
2S Φεβρουάριου 

1906
31 Ιανουάριου 1

1PO<5

είς μεταλλικόν...................................................................................... Δρ. 2,53O,6oS 39 2,314,220 501
21 1.47° — 392,425 —

• κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα................ * •,'39.177 — 897,636 —
ί 4 . Άντίτιμον μεταλλικού Τραπέζης είς τό έξωτερικόν

Εξωτερικοί λογαριασμοί > Προϊόν έκδοΟέντος ‘Εθνικού δανείου είς χρυσόν 
Ελληνικών Σιδηροδρόμων 4 ο/ο τού IU02 . .

27,480.798 93 28,835,237 S4

» 13,834,523 83 14,036,304 13
Δάνειον πρός τήν Έλλ. Κυβέρνησιν έπ’ άναγκ. κυκλ. τραπ. γραμματίων . . ■ 67,77S,575 42 67.77S.575 42

» · » » διδράχμων καί μονοδράχμων................. ■ 10,500.000 — 10.500.000 —
, ■ ·Γ.ο , γ · ί Etc χρυσόν . . Δρ. 23,7«»,βυ7.τ.’>Ομολογιαι Εθνικών δάνειων.........................., ’ „„

Γ ' 1 · τραπ. γραμ. · 88,«08,500.— » 52,675,107 75 52,675.107 75
"Εντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου είς τραπ. γραμμάτια................. • | 505,000 — ‘

23.I66.S79 3‘ 22,787,907 77Ο 2,772,24s 25 2,713,951 45
Δάνεια καί ανοικτοί λ σμοί έπ' ένεχύρω χρηματογράφων............................. 12,150.274 24 12,037,245 58
Δάνεια έπ’ ένεχύρφ έ|ΐπορευμάτων..................................................................... 1,885.360 48 2.25S.325 98.

57,267,072 65 57,609,911 69
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα................................. • 43,833.358 76 42.70s.974 9i
•Χορηγήσεις είς γεωργοκτηιιατίας......................................................................... ·■ I 1,636,171 05 10.545.375 25
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας καί έκ γραμματίων Προ-

νομιού-χου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας................................. ■ 4,849,643 9S 4,913.904 SS
Μετοχαί είς έγχωρίους εταιρείας......................................................................... * 4,160,545 70 4,159,445 7°;
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης..................................................................... * 1,500.0.0 — 1,500,000
'Ομολογιαι λα·/. δαν. ΈΘν. Τραπ. τής 'Ελλάδος 2 "/ο ί8*?  τραπ. γραμμ.) > 1.777,150 — 1-777.15° —
Τοκομερίδια έν γένει.......................................................................................... a 77.551 12 344,296 12 |
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ αναγκαστικών εκποιήσεων . . . > 8,306,439 63 8,329,823 29

2,624,409 39 2.620,343 39
Έξοδα έγκαταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπ. γραμματίων) . » 1,600,554 35 1.595.3S3 90
ζΐιαιροροι λογαριασμοί.............................................................................................................................. * 2,563,385 02 2,586,815 47
Λογαριασμοί τρίτων έν τω εξωτερική)............................................................. ■ 2,2OI,2y4 76 i,5°4,4i6 90;
Λογαριασμός εξαγοράς συμμετοχής Κυβερν. είς κέρδη έκ τραπ. γραμματίων 1,576,960 ',576,960 — 1

1,1 20,000 — 1,120,000 —
j Προμήθεια τροπής λαχειοφόρου δανείου είς τρεπεζικά γραμμάτια .... > 400.000 — 400,0 O — :

609,329 94 405,176 58

Δρ. 362,228,889 95 361,419,975 50

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Μετοχικόν κεφάλαιόν.............................................................................................................................. Δρ. 20,000,000 — 2<’,uOO,COO — 1
* Απο&εματικά κεφάλαια......................................................................................................................... 13,500,000 — 13,500,000 ■ “
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορίρ :

I. διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως.......................... Δρ. 67,778,575-42
Π. Τραπέζης................................ » 42,669,65409 110,448,229 51 I 12,94s,981 391

Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα......................................... > 10,500.000 — 10,500,000
Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλλικόν............................................................. 3,863,618 89 4,132,886 43
Καταθέσεις άνευ τόκου.......................................................................................... 15,238,339 96 13.454.173 06
Έπιταγαΐ πληρωτέοι.............................................................................................. 1,612,600 81 1,396,843 09

503,620 727,600 —
Καταθέσεις Δημοσ. διά -χορηγήσεις δανείων κατά τόν ,ΒΦΜ' Νόμον . . . 283,749 94 283,749 94
Διεθνής Οίκ.' Επιτροπή ! Ε1ί «υθ6ϊ Δ®'

' * ' r δημ. υπεγ. προσόδων) ί * τρ. γραμ. » 4,815,708.54 5,087,447 54 11,350.938 •4
Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς χρυσόν......................................................... • 131.877 25 22,848 25

'Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια................................. • 418,721 85 677,828 50
1.442,413 13 428,331 36

Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκφ είς τραπεζικά γραμμάτια............................. » 5,010,701 48 10,701 48
Έντοκος κατάύ. Δημ. είς χρυσόν διά την κατασκ. του Σιδ. Πειραιώς-Δεμερλή-Συνόρων » 13,834,523 S3 14,036,304 13

» » » > τραπ. γραμμ. » » » » » » ■ 25.905 21 791,282 51
Καταθέσεις έντοκοι.................................................... 84.353.373 16 82,976,089 46

44,841,390 T* 44,841.390 —• » . 2 ‘/s % είς τραπεζ. γραμμάτια .... * 1 2o,48S,8oo — 20,488,800 —
"Υπηρεσία λαχειοφόρου δανείου Τραπέζης 3 °/0 8U χρυσόν . ;................ >,559,886 — 1,979,072 — 1

» ♦ · 2 % εί? τραπ. γραμμάτια . . .'5 7,2.87 50 319.500 —
Καταθέσεις ταμιευτηρίου..................................................... ... ............................ » ι 5,654,561 89 5,537,783 27
Διάφορα ............................. > 3,271,842 — 1.014,812 49 i

Δρ. 362,228,889 95 361,419,975 1 501

Έν Άθήναις, τη 8 Μαρτίου 1906.

Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται έντόκους 
καταθέσεις είς τραπεζιι.ά γραμμάτια ι αί 
είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας 
στερλίνας άποδοτέας είς ώριάμένην προ
θεσμίαν ή διαρκείς. Αί είς χρυσόν κατα
θέσεις καί οί τόκοι αύτών πληρώνονται 
είς τό αύτό νόμισμα είς δ έγένετο ή κατά 
θεάις, είς χρυσόν ή δι’ επιταγής δφ·εως 
(cheque) έπί τοΰ έξωτερικοϋ κατ' έπιλο- 
γήν τον όμολογιούχον.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών 
πληρώνονται έν τφ Κεντρικό Καταστή- 
ματι καί τμ αιτήσει τοϋ καταθέτου έν τοϊς 
ΎποκαταστήααΟι τής Τραπέζης.

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

1 '/,τοϊς °/0 κατ’έτος διίικαταθέσ. 6 μηνών
2 . %
2'1, · °|0

3 · °/ο
4 . % .

» 1 έτους
» 2 έτών
• 4 έτών
» 5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων
έκδίδονται κατ' έκλογήν τοϋ καταθέτου 
όνομαάτικαί ή άνώνπμοι.

(’Em τον Γραφείου)

ΟΠΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ' KODAKS,,
ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΝΔΡΕΒΙΩΤΟΥ

ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΙ
ΘΑΥΜΑ ΕΥΘΗΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
Άπό 50 δραχ. καί &νω.

ΔΙΣΚΟΙ ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ
με άσματα Καροΰζο, Δε Λουτσία κλπ.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡ1Θ. 9

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ· 1870

—— ΑΘΗΝΑΙ ——

Μεγάλαι άποδήκαι χάρτου καί γρα
φικής ύλης πόσης ποιότητος. Προμηθευτώ 
τοϋ χάρτου τών περισσοτέρων Εφημερί
δων τής Ελλάδος.

’Αποστολή εϊς τό ’Εξωτερικόν.

Πώλησις λιανικώς και χονδρικώς.

Μόνοι έκδόται 

εικονογραφημένων δελταρίων 

έν Έλλάδι

Έξεδό&. μέχρι τοΰδε ανω των 100Ο σχεδίων.

Μόνοι αντιπρόσωποι Φωτογρ. Πλακών 
καί χάρτου Lumiere και τοϋ Φωτογρα
φικού χάρτου τής Dresdenerr A. Ρ. 
Fabrik.

Τό Κατάστημα Εργαζόμενον μέ μέγιστα 
κεφάλαια κάμνει τας λογικωτέρας τιμάς.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τήν ιφ Μαρτίου περί ώραν g π. μ. έγένετο εις τό έν ΆΟήναις 
Κατάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης ή 104η κλήρωσις τοΰ έκ φράγκων 
όο,οοο,οοο λαχειοφόρου δανείου αυτής. ’Εκ τής κληρωτίδας έξήχθησαν
οί κάτωθι 9 αριθμοί, κερδίζοντες τά έναντι ποσά"

61,752 <ρρ. 70,000 79,104 φρ. 1,000
69,494 . 10,000 152,275 • 1,000
99,886 . 2,500 59,677 * 1,000
72,225 . 2,500 70,227 > 1,000

130,091 . 1,000
Πρός τούτοις έξήχθησαν καί ι1588 αριθμοί όμολογιών, έξοφλη-

νησομενων εις το άρτιον.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Π1ΣΤΕΠΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ40Σ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ> 1873

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΡΑΧ. 15,000,000.00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ » 692,757.90

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ EW ΣΤΑΜΠΟΎΛ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. ΠΑΤΡΑ1Σ. ΒΟΛΩ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΑΡΙΣΤΟΦ. ΤΣΟΥΤΣΟΥ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 2 — ΟΙΚΙΑ ΒΟΥΡΟΥ

Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ
ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΟΤΕΡΑ ΑΝΘΗ

* ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΩΤΕΡΑ ΜΠΟΥΚΕΤΑ *
ΜΠΡΑΝΣ, ΖΕΡΜΠΕΣ. ΜΠΟΥΤΟΥΝΙΕΡΕΣ

ΔΙΑ ΓΑΜΟΥΣ, ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ
ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΑΙΘΟΥΣΩΝ Κ.Λ. 

ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ

* Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΘΟΔΕΣΙΑΝ *

Έκτέλεσις παντός είδους Τραπεζικών εργασιών. — Δάνεια έπί 
ένεχυριάσει τίτλων καί εμπορευμάτων. — "Εκδοσις έπι- 
ταγών έπί τοϋ Έξωτεοικοΰ καί Εσωτερικού.— Πιστοιτικαί 
έπιστολαί. — Προεξοφλήσεις —Εΐσπραξις συναλλ/κών φορ
τωτικών καί τοκομερίδιων —Αγορά καί πώλησις χρεωγρά- 
φων είς άπάσας τάς άγοράς. — ΈκτέλεΟις εμπορικών έργα- 
σιών διά λ/σμόν τών πελατών αυτής.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ : Καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν λαμβάνουν τόκον 
3°/0. άποδοτέαι μετά τρεις μήνας 3 «/« “/<» μετά έξ μήνας 
31/, μετά έν έτος 4 %, μετά ;δύο έτη καί επέκεινα 5’/«·

Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, είς έπι- 
ταγάς έπί Γαλλίας καί 'Αγγλίας καί εις χρυσόν.
Έπί καταθέσεων έν δψει είς χρυσόν ή τραπεζογραμμάτια 
100,000 κα> άνω ό τόκος περιορίζεται είς 2 °/0.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ: Γίνονται δεκταϊ καθαθέάεις είς Α1 ζήτησιν 4 %.
ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΑΑΚΙΟΝ: Ή Τράπεζα έχει είς τήν διάθεάιν τοϋ 

κοινοϋ άντί ελάχιστου μισθώματος διαμερίσματα χρηματο
κιβωτίων πρός φύλαξιν χρημάτων, τίτλων καί άλλων πολυ
τίμων Αντικειμένων εντός τοϋ τε&ωρακισμενου διά χάλυβας 
και Αδιάτρητου θησαυροφυλακίου αύτής.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Γίνονται δεκταϊ καταθέσεις άπό μιας 
δραχμής καί άνω έπί τόκφ 4 ’/, %.

Γραφεία Λαϊκής Τραπέζης έντός στοάς 
Αρσάκειου άνοικτά καθ’ έκάστην.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΚΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ

ΟΔΟΣ ΑΕΝΌΡΜΑΪ», ΛΡΙΘ. 18

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝ ΝΕΟι ΦΑΛΗΡΟι
άπό τοΰδε μέχρι I Σεπτεμβρίου Λ ’Οκτω
βρίου ήλεκτροφώτιάτος έπαυλις μετά πάν
των τών χρειωδών καί τών κυριωτέρων 
αύτής επίπλων.

Δωμάτια 5 καί 2 τής ύπηρεάίας, πλυν- 
τήριον, κήπος, ύδωρ κ.τ.λ. ΙΙληροφορίαι 
όδος Βουλής άρ. 33 Αθήνας ή παρ' ήμΐν.

Έν Αδήναις, Τυπογραφείου ε'Εοτία· Κ. Μάϊσνερ καί Ιί. Καργαδούρη— 5381.


