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ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕίίΡΜΧΙΧ
MHNWON ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΕΐΙζΟΝΟΓΡΑ^ΚΜΕΝΟΝ

ZlCNAPOMAinPOnAMPilTEAl
Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ................................................ Δραχ.

Διά τούς διδασκάλους ... »
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ................................................ Δολλάρια
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ κα'ι ΑΓΓΛΙΑΝ................................................
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ.................................................................................
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ .....................................................................Φρ. χρ.

*Εκδ<»<1ις εκλεκτή γενικώς »

12.—
8.—
3.—

*/4 Λίρα ’Αγγλίας
10 Σελίνια
12.—
25 ή Δρ. 25

Η ,ΛΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΏΧΙΧ ΑΘΗΝΏΝ”
ΑΝΩΝΤΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛ4ΙΟΝ 1.500.000

ΙΔΡΥΘΗ διά νά προμηθευη είς τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νειότερα καί στερεώτερα υφάσματα 
(Τσόχας καί Κασμήρια ’Αγγλίας καί Γαλλίας).

Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» εΐνε τό πρώτον καί τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν Ίδρυμα τής 
Ελλάδος καί ’Ανατολής.

ΑΙ ΠΜΑΙ τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» εΐνε απολύτως ώρισμεναι καί πρωτοφανείς διά τό Ελ
ληνικόν Έμπόριον.

ΟΤΑΝ άποφασίσητε νά άγοράσητε ύφασμα άναλογισθήτε τό πραγματικόν συμφέρον σας καί έπισκεφθήτε 
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
έπί τής δδοΰ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11.

ΔΙΕΥ6ΥΝΣΙ X:
^ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ^ΥΓΕΝΙΑΝ ^ΩΓΡΑΦΟΤ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83. — ΑΘΗΝΑΧ

τη^αφιΚη w*,™ : “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΠΡΗ ΣΙ I,. — A8UΙΑΣ

(Τήν «Εμπορικήν Ένωσιν» ίδρυσαν καί διευθΰνωαιν οί εύφήμως γνωστοί έν τή ’Αγορά μας Εμποροι Τσο" 
χών καί Κασμηρϊων κ. κ. ’Αλκιβιάδης Κονταρϊτος, Γαβριήλ Άνδρεόπουλος, Κωνσταντίνος Κακκαράς, Γβώρ' 
γιος Διάμεσης, Θεμιστοκλής Κονταρ&τος καί Κωνστ. Διάμεσης).

Τώ αίτοΰντι έκ τών επαρχιών δείγματα άποότέλλονται άμε'ΰως

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE, LE CAIRE, - RUE RUET Ν" 5

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μη δέν έπιστρέφεται.

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται. -
FOURHISSEUR DE L’ARMfiE D'OCCUPATION 

MAISON F0ND6E EN 1870

GRANDE FABRIQDE, DISTILLERIE DE LIQUEURS 
GRAND DEPOT DF VINS

*

Αί έγγραφα! δρχονται άπό Ιης έκαστον μηνάς. — Τό τεύχος δρ. 1. Importation · Exportation

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αί διαλέξεις τών Γάλλων Καθηγητών: Ευγενίας Ζωγράφου— Διαπρεπείς Έλληνίδες κατά τόν Ιθ' ΑΙώνα (Αιμιλία 

Ριβέλη): Σπ. Δί Βιάξη— Σάτυρα κα'ι ’Απαισιοδοξία είς τά έργα τοΰ Δημ.Παπαρρηγοπούλου (Camillo Cessi —Μετάφρα- 
σις) Δος Μ. Κ. — Ήλιοβασίλεμμα (ποίησις Jose Maria de Heredia— Μετάφρασις) Κλ. Β. Παράσχου — Σηροτρο- 
φική καί Μεταξουργική ΈκΟεσις: Ο. Α. Ρουσσοποϋλου — Ό Σύνδεσμος τών ξένων δημοσιογράφων (’Αναμνήσεις έκ 
Λονδίνου): Μή Μϋς — Τί’σκέπτομαι: ΔΙΚ. — ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: ’Απαντήσεις: Ή γνώμη τής Δος Σταματελάτου : 
Ή γνώμη τής κ. Ζλατάνου .· Γνώμη Έλληνίδος.— Τό αγαπημένο μου Κανάρι: Φ. Δί Σίμωνε Μπροΰβερ— Τά 
δυο Φιλιά (Jean Richepin - Μετάφρασις): I. Πολέμη.— ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ “ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΑ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ,,:Άνοικτή 
’Επιστολή (Πρός τήν κ. Ίουλ. Καμποΰρογλου): Είρ. Π. Δημητρακοποϋλου: Αί συνεργατικοί Έταιρεΐαι: Φωτ. Ν. 
Φωτιάδου— Τά Εθνικά "Α,σματα καί οί ’Εθνικοί Χοροί: Ευγενίας Ζωγράφου.— ΜΑΡΤΙΟΣ 1912 : Σατυρική Έπιθε 
ώρησις Άμαράντου s Ή Μόδα τοΰ μηνός: Δος Μ.Π.— ΠΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΚΜέγαρον τών ^Δικαστηρίων : Ν. Λύτρας ; 
—Ή Συναυλία τής «Τέχνης»:— Διάλεξις περί Μπετόβεν : Ράλλειος διαγωνισμός : Λογγοβάρδι Σοΰλτσε (Audition de 
Senates) Μίας.— ’Από τήν Ζωήν τοΰ μηνός Μάρτιος: Δ. Ζ. — I. Ρισπέν.— Τό Λαχεϊον τοΰ Έ&νικοΰ Στόλου: Γ. 
Κοφινά. — ’Απολογισμός τής Τραπέζης ’Αθηνών τοΰ 1911.— θέατρον Ξενοπούλου.— Νέαι ’Εκδόσεις.

ΚΟΣΜΟΣ ;Διαλέξεις - Ή εΰρωστία τής Τραπέζης ’Αθηνών.— Πανελλήνιος Σύλλογος γυναικών.— ’Εθνική 
Πολιτική Εταιρεία.— ’Από τάς έκλογάς.— Ή εορτή τής Σηροτροφικής.— Τό Λύκειοντοΰ κ. Μετάξι.— Δελτίον τοΰ 
έπϊ τών ’Εξωτερικών Υπουργείου— Ό κ. Στ. Δραγούμης.— Αί έορταί τοΰ Πανεπιστημίου καί τοΰ Συνεδρίου τών ’Α
νατολιστών.

ΕΙΚΟΝΕΣ: Άνθη ’Επιταφίου: Ν. Λύτρα.— Ό ’Ιησούς πρό τοΰ Πιλάτου,— Μαρία ή Μαγδαλινή εις τόν 
Τάφον τοΰ Σωτήρος .— Τό Μέγαρον τού Δικαστηρίου.— Ή έργασία : Δ. Μπισκίνη.— I. Ρισπέν.
* ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ··—- -^•••ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ*

Ε. Π. Α. Π. 11.35
6.30

» Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
» Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα

λάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν. 
μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

’Αναχωρήσεις έξ Αθηνών
3.45

’Αναχωρήσεις ίκ Καλαμών
6.20 

λ

7.—

π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα- 
λόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλά μας.

> Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλή- 
νην, Πύργον, ’Ολύμπια.

» Τοπική διά Κόρινθον.

7.—

12.40

π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ΙΙάτρας, Μεγα· 
λόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.

μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με- 
γαλόπολιν, Τρίπολιν. ·

8.30 ’Αφίξεις είς ’Αθήνας
11.30 » Διά Κόρινθον Ναύπλιο», Πάτρας. 2.4 5 μ. μ. Ταχεία έκ Πατρών (δίς ώς άνω).

1.20 μ. μ. Ταχεία διά ΙΙάτρας, κατά Δευτέραν καί Τε- 4.45 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
τάρτην. 6.15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
’Αναχωρήιίεις ίκ Πατρών 7.05 » Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα-

7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας. τρών, Καλαβρύτων,
• Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως8.15 » Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην και Πα- 8.15

-
ρασκευήν. Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ*Δ ΟΧ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

EUGENIE ZOGRftPHOU REVUE
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

II
] 5έιΠβ Annee, Ν° 53.

AIHENES, IMS 1912.

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος Φρ.
» Β' > >

D Γ' > >

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ Ιστορικόν μυθιστόρημα, 

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.=RHVUE MENSUEbbE^
IhliUSTREH

3.00
2.00
1.50
2.00

5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν »
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ » ιστορικόν »
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΊΌ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα- 
μάτιον μονοπρακτον,μεταφρασθέν είς τήν’Αγγλικήν.

(Διδαχθέντα άπό τής Ελληνικής Σκηνής)

IDu Num£ro: 1 JTranc
Σειρά! τΛς Ελληνικής ΈπιΘεωρηάεως τοΰ A' Β' και Γ'έτους πωλοΰνται είς τά 

Γραφεία μας πρδς 18 φρ. έκάάτη.



■ oco.Goe.i' π·*ΰΑ ' *·.  * > v

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΝΙΕΝΟΝ ΔΡ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : ’Εν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 

Τριπόλει, Βόλιρ, ΛαρΕσση,Άγρινίιρ καί Καρδίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΐ Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνιρ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα 

έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, 
Τραπεζοϋντι, Κερασοϋντι, Μπάφρα. Άδάνοις, Ταρσώ, 
Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλη:, 
Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ; Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία Midati), Καιροί (μετά παραρτήματος έν τή 
συνοικία Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαξικίω, Μίτ-Γκάμ 
Τάντα καί Μπενι - Σουέφ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhof, Monckeberg strasse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιμάνι 
Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ· Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΙΑΒΟΥΛΙΟ»
Σ. Φραγκιι&δης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότασης, ’Αντι

πρόεδρος. Κ. Βερούγκ, Έ· ’Εμπειρικός, Εύστ. I. 
Εΰγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλιύπουλος,Ζ. Κ. 
Μάτσας, Έμμ. Μπενάκης, Λίαρκήσιος δέ Ρεδερσώ, 
Ι.Ήλιάσκος, Βαρόνος Δέ Νεφλίξ, Μιχ, Σαλβάγος. 
Δ. Στεφάνου καί ’Εμ. Ροδοκανάκης.

Γενικός Αιβυΰνντης
Ζαόείριος Κ. Μάτύας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική ;
ΑΘΗΝΑ! ΚΙΙΝ - ATHENOCLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελά πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι’ Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα
τίων και συναλλαγματικών, προκαταβολής έπί χρεω
γράφων και εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 

.. χαis o/mrn muiohaqi. a.
Η ΜΟΝΗ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞ ΕΠΠΑΑΟΣ Κ«Ι Α|ΊΑΤΟΑΗΣ ΠΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

•Ατμόπλοια : Γ Α θ Η Ν Α 1 »■ ΐύννων IG'°00·
I ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,, τόννων 12,000

Τα ωραία και μεγαλοπρεπή ταΰτα Ατμόπλοια εινε νεότευκτα και φημίζονται διά τήν αντοχήν καί εύστά- 
ειαν κατα τα ταξειδιά των. Εχουσι διπλάς μηχανάς και διπλούς έλικας. Είνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα 

μ 50 θέσεις Α , 200 θέσεις Β , και 1500 θέσεις 1 . Εχουσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά 
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτ&ν ό ασύρματος τηλέγραφος Marconi, παρέχεται δέ πάσα άνεσις είς τους 
επιβάτας, με τά εστιατόρια, αίθουσας κυρίων, καπνιστήρια, ζυθοπωλεϊον, καφφενείον κτλ. κτλ. Διά τήν υγείαν 
των ταξειδιωτών Ζχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακείον πλήρες, ούτε νοσοκομεΐον.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΆ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Εν Πειραιεϊ (5 Λεωφόρος Αιγεως), Πατραις, Καλάμαις, Γυθείω, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμω 

καί Νέα ‘Υόρκη. ‘
Άντιπροόωηεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής 'Ελλάδος καί Ανατολής.

παντδς είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ' 
ματικών, γραμματίων εσωτερικού και έξωτερικοϋ- 
έκτελέϊ χρηματιστικάς έντολάς' εκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός επιστολής καί τηλεγρα.φικής εντολής πλη
ρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ’ ανοίγει 
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημενους, δέχεται καταθέσεις 
χρεωγράφων πρός φΰλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμά
των καί ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων 
διαφόρων διαστάσεων ύπδ ορούς λίαν ευνοϊκούς 
διά τδ κοινόν.

'Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, εις έπιταγάς (cheques) έπι τοΰ εξωτερικού καί 
είς τραπεζογραμμάτια ύπδ ορούς λίαν ευνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις εινε άποδοτέαι εις δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ εις έπιταγάς (cheques) 
ομοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) 
τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ 
εξαμηνίαν άπδ της πρώτης ’Ιανουάριου καί άπδ τής 
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

ΕΝ ΟΔΩ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 42
ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΒΙΚΟΣ

PRINTEMPS

J. a Q. MOYTSOnoVAflN
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ

φον καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα άόπρόρρονχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά 
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας « 
καί τά τελευταίας μόδας νφάόιιατα. Δέν θά σας 
προσέλκυση μόνον δ πλούτος και ή εύθηνία τοΰ 
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς κατα- 
στηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών 
τρόπων.

ΑΡΤΟΠΟΙΚΤΙΚΚ ΕΤΑΙΡΙΑ Α®ΚΝ^Ν
ΓΑΛΑ ΕΙΣ ΚΟΝΙΝ-ΓΑΛΑ ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΝ 

—
Έάν θέλετε ν’ άποφεύγητε τάς έπικινδύνους νοθείας τοΰ γάλακτος,
Έάν θέλετε νά εισθε άσφαλεϊς άπό κάθε έπικίνδυνον μόλυσμα.
Έάν θέλετε νά εχητε πρόχειρον είς κάθε στιγμήν γάλα άνόθευτον καί καθαρόν.
Έάν θέλετε νά εχητε είς τήν διάθεσίν σας γάλα μέ τό βούτυρόν του καί χωρίς καμμίαν ξένην ουσίαν 

έντός αύτοϋ
Έάν θέλετε τά μεταχειρίζεσθε γάλα χωρίς νά είνε άραιωμένον άπδ άκάθαρτα νερά καί νοθευμένον με 

κόλλες
Έάν θέλετε νά δίδετε είς τήν οίκογένειάν σας είς τά βρέφη σας γάλα ύγιεινδν προλαμβάνον κάθε στομα- 

μαχικήν διατάραξιν μεταβολάς.
Έάν θέλετε νά έχετε είς τά ταξείδιά σας, εις τάς έκδρομάς σας, εις τάς έξοχάς σας καί εις κάθε στιγμήν 

άνάγκης γάλα 'Αγνδν-Θρεπτικόν-Οίκονομικόν «ρορηθεύεόθε τό γάλα τών ελβετικών [ϊοννών 
εις κόνιν τής Εταιρίας μας.

Διά τά γλυκύσματά σας, τής κρέμες σας, τά τσουρέκια σας, τδν καα>ε σας, το τσάι σας, τήν σοκολάταν σας 
δέν υπάρχει τελειότερον γάλα. Δοκιμάζατε. Άκόμη καί διά τήν μαγειρικήν: διά πουρέδες, κεφτέδες κτλ.

"Εκαστον πακέτον 35 δραμίων διά μίαν όκαν γάλα λεπ. 50. Δι ήμισείαν όκαν λ. 25.
Τρόπος χρήόεως : Διά νά παρασκευάσητε μίαν δκάν γάλακτος νωποΰ βράζετε 365 δράμια νερό. Από 

τδ βραστό αυτό νερό λαμβάνετε τόσον δσον άρκεϊ διά να διαλύσετε την κόνιν και κάμετε μιαν ζύμην. Α
μέσως κατόπιν προσθέτετε καί τδ ύπόλοιπον νερό άνακατευοντες το ολον καλώς. Εντός ολίγων λε
πτών έχετε μία·» δκάν γάλα πρώτης τάξεως. Είς τδν καφφεν σας, τήν σοκολάταν σας, κάμετε το ίδιον. Γευ- 
στικώτερον καφφέ-γάλα δέν έδοκιμάσατε άκόμη.

EBN. ΤΡΜΙΕΖ1 ΤΗΣ EIUM10!
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα

πεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν όψει 
ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται δτι άπό 15 τρέχοντος Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται 
παρά τε τώ Κεντρικω Καταστήματι καί τοϊς ύποκατα- 
στήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν (ορισμένη προθεσμία έπί τόκω.

1 1)2 ταΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς έν δήει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσού 
τούτου τού τόκου δριζομένου εις 1 ταΐς ο)ο κατ’ έτος 
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσού τούτου είς 1)2 ταΐς 
ο)ο.. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταί καί εις ανοι
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά δξ μάνας τουλάχιστον.

2 ήϊ ταϊς ο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εν έτος τούλάχιστον.

3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
δνο έτη τούλάχιστον.

3 1)2 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
Τέόάαρα έτη τούλάχιστον.

4 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε 
έτών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις εις χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι είς 

σράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν (ορισμένη προ
θεσμία η διαρκείς έπί τόκω :

1 ή'ϊ ταϊς ®/ο κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
2 »»>»»'! έτους »
2 '(ί » » » » » 2 έτών
3 » » » » » 4 »
4 ».»»»» 5 » »

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
έκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληριόνον- 
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του 
καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς 
τό αύτό νόμιομα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

I2ANKHS Γ. ΙΓΓΑΕ2ΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΓΑΤΡΟΣ 

3 - ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ- 3

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμ
βάνετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων 
τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήμα
τος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τδν διακεκριμένον έπι- 
στήμονα δδοντοϊατρδν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ δποίου αί 
τρεις σκευασίαι ’Ελιξίρια, Όδοντόκονκ; κάί 
Αδαμαντίνη, είνε μοναδικαί είς τδ είδος των.

Διά τοΰ Έλιξηρίον παύει ή οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι σκευασία άλάνθαστος καί 
άποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ιδίφ άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον.
3 — Κοραή —

X. ΕΙΡΗΜΗΣ Η. ΡΗΤΟΠΟΪΑΗΤ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ

3 — ’Οδός Φιλελλήνων — 3 
.

Ή τελευταία τέχνη διά τήν κατασκευήν τών γυ
ναικείων πίλων. 'Η άληθινή ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης 
διακρίνει τούς πίλους τής κ. ΡΑ1ΤΟΠΟΥΛΟ1. Μία 
άπλή έπίσκεψις πείθει περί τής άληθείας.

Όσαι κυρίαι έπιδιώκετε τήν παρισινήν χάριν, ιδού 
εύκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής.

Συνιστώμεν έκθύμως τδ Κατάστημα τής κ. Ραυ- 
τοπούλου.



LA GRANDE FABRIQUE
S. STH IN

PREMIERE MAISON DE L' ORIENT VENDANTLE MEILLEUR MARCHE

VhEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTSROBES, MANTEADX ETC. POOR HAMES & FILLETS
5ONNETERIE, CHEMISERIE, PARFUMERIE, SANTERIE, MERCERIE, 

UNSERIE FINE, ARTICUES DE BUANC, MAROQUINERIE 
EHAUSSURES, ARTICLES DE VOYACE ETC- ETC.

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, SALONIQUE, CON
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL)·

ΜΕΓΑ EPFO2TASION 
Σ. ΣΤΕΙΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ TH ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΔΕ2Π0ΙΝΙΑΑ2
EIQH ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EIQH 

ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EIQH ΕΣΩΡΡΟγ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Η ΜΗ, 
Εΐαπ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EIQK ΤΑΐει^ΐογ. ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΪΊΙΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Ε'· I ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1912 ΤΕΤΧΟΣ 53. 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

‘Εν Ρωοσία (‘Οδησσός) ή Δίς Άγγελιχή Κοχινάχη. Rue Gretscbeskaja, No 3°· — Έν Λονδίνιμ ή Δνίς Ολγα ΙΙα- 
χαδίχη, (6ι Hereford Road Bayswater, W). — ‘Εν Μάντζεστερ, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης-----Έν ‘Λλεξανδρεάι
ά κ ΤριαντΛφυλλος Τσιτσέλης.— Έν Ka r-Zayat τής Αίγυπτον δ κ. Παναγιώτης Ίατρίδης—- Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυ
πτον ό κ. Ζήνων Στρίτης, Πρόεδρος τον 'Ελληνικόν Συλλόγου.— Έν Facous τής Αίγυπτον ό κ. Νέαρχος Παπας.— Έν 
Μανσοίρα τής Αίγι’πτον ό κ. Περιχλής Κωνσταντόπουλος.— Έν Simbellawein τής Αίγυπτον ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας, 
ιατρός —Έν Τάντα τής Αίγυπτον <5 κ. Περιχλής ΙΙαπαχριστοδοΰλου.- Έν Deuba τής Αίγυπτον ό κ. Κωνσταν. Δ4νι- 
σΧ^ς.._ Έν Πόρτ—Σάϊτ ή Δνίς ’Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια τον ΙΤαοίίεναγωγείον.— Έν Άμμογώοτω ή Δνΐς Έλενη

Διεν&νντρια τον Παρθεναγωγείου. -- Έν Λευκωσία ή ΔιΊς Ί λένη .Χρήστου, Διευ&ί·ντρια τοΰ Παρθεναγωγείου. 
— Έν Λάρνακι ή ΚαΈ^ΐΊ-η ΙΙούρτζη___Έν Λεμεσό) ό κ Εύγένιος Ζήνων, Βουλευτής—Δικηγόρος.— Έν Πάφφ ό κ Σπυ
ρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος. — Έν Καλάμαις ό κ Ίω4ννης Ιίαμπάς. — Έν Ιερουσαλήμ δ κ. ΜατΟίας Παυλίδης.
— *Εν Μιτυλήνΐ) κ. Ροδόλφο? Γ. Ρ&λλης.

"Ανθη Επιταφίου
Ύπό Ν. Λύτρα.



ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΚΑ®ΗΓΚΤΩΝ

άΐΑΠΡέΠΕίί ΕΛΛΗΝ^ΕΣ Τ&Ν 1®'- ΑιΩΝΑ

ΙΔ'.

7S1MIAI7*  Ρ1ΒΕΛΗ
■ ■ . « 1 · \ . I Γ

"Οταν δμιλώμεν περί τής Ευρώπης φανταζόμεθα 
δτι δέν υπάρχει Ευρωπαίος ό δποϊος νά μην εΐνε άν 
δχι σοφός άλλα τόσον εγκυκλοπαιδικός, δσον οι Έλ
ληνες εϊμεθα άμαθεϊς καί μέ στενότατους τους πνευ
ματικούς ορίζοντας. Ευτυχώς εις τήν πραγματικότητα 
ή ιδέα μας αυτή είτε εσφαλμένη. Υπάρχουν τόποι 
τής Γαλλίας,τής ’Ιταλίας καί αυτής τής Έλβετίας,δπου 
λόγω τή,- άμαθείας τών κατοίκων, αγνοείται ό'χι μό
νον τών κυριωτέρων πόλεων τής Ελλάδος άλλά καί 
αυτής τής ιδίας ή ύπαρζις, δπως υπάρχουν εις τήν 
’Αγγλίαν άτομα φρονοΰντα δτι εις τήν Ελλάδα δμι- 
λεϊται....ή Γαλλική. Οί’’Αγγλοι μάλιστα κατώτεροι 
δημόσιοι υπάλληλοι εΐνε συνήθως τελείως αμόρφωτοι 
καί παντελώς έστερημένοι εγκυκλοπαιδικής μορφώ- 
σεως. Αυτοί επιτυγχάνουν έν τούτοις είς τούς κλάδους 
των διότι ή πρός τό καθήκον άφοσίωσις,ή πειθαρχία, 
δ πρός τούς προϊσταμένους σεβασμός, ή άσυζητητεί 
έκτέλεσις τών διαταγών τών άγωτέρων των τούς δη
μιουργούν είς μηχανάς αυτομάτως έργαζομένας καί 
έξόχως λειτουργοόσας.

Μέ τά ολίγα ταΰτα δέν θέλω νά ίσχυρισθώ δτι ή 
Εύρώπη πλέει είς τό σκότος καί ή 'Ελλάς κατακλύ
ζεται άπό σοφίαν καί πολυμάθειαν. Κάθε άλλο. Θέλω 
μόνον νά ίσχυρισθώ δτι καί είς τό ζήτημα αύτό δέν 
πρέπει νά ύποτιμώμεν τόν εαυτόν μας. Διότι αν είς 
τήν Εύρώπην δπου τά μέσα τής μαθήσεως άφθο- 
νοΰν, δπου τά κέντρα τής σπουδής εΐνε προσιτά είς 
κάθε άτομον, δπου αί έπιστήμαι θριαμβεύουν καί οί 
πνευματικοί δρίζοντες εΐνε άπειροι καί άτελείωτοι, 
παρατηρεϊται εις ό'χι μικρόν αριθμόν ατόμων άγνοια 
τών πλέον στοιχειωδών, πολλώ μάλλον εις τήν Ελ
λάδα έπιτρέτεται τοΰτο δπου άκόμη διερχόμεθα με
ταβατικήν έποχήν καί δέν άπεκρυσταλλώθησαν άκόμη 
τά μέσα τής άληθοΰς μορφώσεως τοΰ Λαοΰ.

Διά τοΰτο πρέπει νά θεωρηθή ώς σοβαρώτατον 
γεγονός δτι δύο διακεκριμένοι Καθηγηταί τοΰ Πα
νεπιστημίου τής Λυών οί κ. κ. Hugoumeng καί

Dcpore ήλθον έτταΰθα νά άναπτύξωσι τά τοΰ κλά
δου των καί έ'τυχον τιμών έπαξίως τοΰ εϋγενοΰς σκο
πού των καί τών έθνικών μας παραδόσεων. Καί 
άκόμη σοβαρώτερον τό μέτρον τής μεταβάσεως Καθη
γητών τοΰ Πανεπιστημίου μας οί όποιοι θά διδάξω- 
σιν είς τό Πανεπιστήμιου τής Λυών τά τοΰ κλά
δου των.

'II διαφήμισις τοΰ τόπου μας δταν οί Καθηγηταί 
μας θά άκουσθώσιν είς τήν Γαλλίαν είνε τό κέρδος 
μας. Διότι δέν άρκεί νά μάς γνωρίζωσι καί μάς θαυ- 
μάζωσιν οί σοφ·οί τής Δύσεως ή τοΰ Νέου Κόσμου 
εΐνε άνάγκη συνεχέστερον νά λαμβάνουν γνώσιν οί 
Λαοί δτι υπάρχει ή μικρά Ελλάς μέ τό μεγάλο παρελ
θόν καί μέ τό εύοίωνον παρόν. ’Άν πρόκειται τά με
γάλα προβλήματα τοΰ Ελληνισμού νά λυθούν διά τής 
Ευρώπης πρέπει νά εχωμεν τούς Λαούς μεθ’ ημών 
άφ’ οΰ έγνωρίσαμεν τάς Κυβερνήσεις των ίδιοτελεϊς 
καί συμφεροντολόγους μέχρις εγκλήματος.

’Εάν ή Κρήτη είχε δ.αφημισθή συστηματικώς 
είς τούς Λαούς τής Εύρώπης θά ήτο ή θέσις της δια
φορετική. Ή Κύπρος, ή Άγγλοκραιουμένη σήμερον 
εΐνε άγνωστος τόπος είς μυριάδας "Αγγλων καί άν 
καί έκείθεν είχε γίνη ή άπαιτουμένη έργασία διά νά 
γνωσθή ή ιστορία της, αί βλέ-ψεις της, οί μετά τής 
'Ελλάδος δεσμοί της ή σημερινή ύπό τούς "Άγγλους 
καταστασίς της, καί τό σημερινόν άτυχές πολιτικόν 
καθεστώς της, τό ζήτημα τής Κύπρου θά εΐχεν ίσως 
λυθή σύμφωνα πρός τούς έθνικούς πόθους της.

Διά τοΰτο έπαναλαμβάνομεν ή πνευματική έπικοι- 
νωνία τοΰ Πανεπιστημίου τής Λυών μετά τοΰ Πανε
πιστημίου τών Αθηνών θά δημιουργήση φιλικά συ
ναισθήματα διά τό ’Έθνος μας έκ μέρους τοΰ Γαλλι
κού, τούλάχιστον, Λαού δ δποϊος έν δεδομένη στιγμή 
δύναται τά εΐνε δ άριστος τών ύποστηρικτών μας καί 
φίλων μας.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΟΓΡΑΦΟΥ

Πολλοί τών οπωσδήποτε φιλομούσων αγνοούν τά 
■έργα της Κερκυράίας ταύτης. Τό μεν διότι έγραφε 
ιούς στίχους Θ;ς ίταλιστί, τό όε διότι έγραφε μό
νον καί μόνον δπως ίκανοποιήση την καρδίαν της, 
έκδηλοϋοα τά αισθήματα καί συναισθήματα αύτής. Πα- 
ρημέλεί τήν διάδοσιν τών στίχων της καί δ χαρακτήρ 
της προέβη πσλλάκις μέχρι τον λάθε γράψασα. Δώ 
δέν έγενετο γνωστή, ένω άλλοι πολύ κατώτεροι αίιτής 
επαινούνται καί περί αύτών καί λόγος γίνεται πολύς 
καί θόρυβος.

Ή Αιμιλία Ριβέλλη έγεννήθη έν Κέρκυρα τόν Φε
βρουάριον τοϋ. 1843, δπου καί άπέθανε τη 5 Ιου
λίου τοϋ 19.05 έτους. 'Ο πατήρ της εκαλείτο Πέτρος 
Ριβέλλη, διετέλεοε δικαστής και είσαγγελεύς, ή δέ μή
τηρ της ήχο ιταλ,ίς, κόρη τοΰ ’Αντωνίου Σαλέμη α
νήκοντας είς τό αγγλικόν τής Κερκύρας επιμελητήριου.

. 'Ηι, οικογένεια Ριβέλλχ] κατατάσσεται μεταξύ τών 
καλών Κερκυραϊκών οικογενειών, ής τά μέλη περι- 
ποιοϋσι τιιιήν είς τήν πατρίδα.

,. Μόλις δωδεκαέτ,ς τω 1855, εστάλη πρός εκπαί- 
δευσιν είς τήν’Ιταλίαν και έγγραφείσα εις τό κολλέγ.ον 
Ρίπολι, έν Φλωρεντία, έλοβε τελείαν μόρφωσιν. Μετά 
τά τέσσαρα έτη τών σπουδών της, ήτοι τό 1858, έπα- 
νέκαμψεν είς τήν Κέρκυραν.

Δυστυχώς δ έρως τήν ουνήνωσε μετά τοΰ Άνα 
στασίου Παραμυθιώτου, τοΰ γνωστού διακεκριμένου 
δικηγόρου, βουλευιοΰ, ρήτορος και κομματάρχου Κέρ
κυρας. Λέγομεν δυστυχίας διότι δ γάμος δέν τήν κα- 
τέστησεν εύτυχή.

Απέκτησε δυο τέκνα. Υπήρξε μήτηρ φιλόστορ
γος. 'Υπέφερε καθ’ δλον τόν βίον της καί, έν έπιμέ- 
τρω, δεινή ασθένεια καί πολυχρόνιος τήν έφερεν είς 

τόν τάφον.
Άς ίδωμεν τά έργα τής διανοίας αίτής.

-'Ο ατυχής πόλεμος τοΰ 1891 καιεπόνησε τήν εί>- 
αίσθητον αυτής καρδίαν καί ή λύρα της έτόνισε πα
τριωτικά άσματα, μεστά, μεστότατα φιλοπατρίας. Τά 
^δημοσίευσε τω 1897 μετ’ άλλων ποιημάτων υπό 

■τήν επιγραφήν. Versi Ei’oici sulla gueiTilgl‘0· 
eo~turca. Poesic varie. Εις τό πρώτον ποίημα 
τό όποιον φέρει τίτλον: "Ο άκίτηρ τοΰ ελληνι- 
ίΐΐιοΰ,καί διά τοΰ οποίου επιτίθεται κατά τών Τούρ
κων,· βλέπει μεγάλην τήν Ελλάδα καϊ τήν κυανόλευκου 

■ κυματίζουσαν εις τήν Αγίαν Σοφίαν. Μέ τό δεύτερου

ποίημα άποτείνειαι είς τάς μητέρας τών εν Κρήτη πε· 
σόντων. Είς τό τρίτον ευγνωμονούσα επαινεί, τόν 'Ριτσι- 
ώτη Γαριβάλδην διά τόν φιλελληνισμόν του. Τό τέταρτον 
άφ.εροΰται δλον είς τόν υπέρ τής ελευθερίας μας πε- 
σόντα ’Αντώνιον Φρίτ ην. ’Ακολουθεί ποίημα είς 
τόν φιλέλληνα Γουϊδον Καπέλλη μέ άλλα δύο ποιή
ματα είς τόν Μενόττην και 'Ριτσιώτη Γαριβάλδη.’Α
κολουθούν αί ίστορικαί νύξεις περΐ τοΰ άτυχούς πο
λέμου μας, διηρημέναι είς εννέα μέρη, είς δ περι
γράφει τάς μάχας, εξαιρεί τόν ηρωισμόν, δακρύζει 
διά τήν άτυχίαν μας. Άλλά δέν απελπίζεται. ■ ΟΙ τε
λευταίοι ούιοι στίχοι τοΰ ποιήματος περί τούτου μαρ- 
τυροΰσι : ■ >· , '

«Καί τώρα έχε ελπίδα ώ Ελλάς μου, ώ πατρίς 
μου. Πρέπει νά προκαλέοης τούς Θρόνους, τάς ζη- 
χλοτυπίας, τάς ραδιουργίας. Σύ βαοίλισσα τών τε- 
τχνών καί τών επιστημών, πάντοτε έκτίμησιν έχεις. 
» Περιφρόνησε έκείνους, ποΰ σέ παραγνωρίζουν καί 
νικάμε νά ώρύοννται οί. βάρβαροι. Καί Σύ, Παντοδύ
ναμε Θεέ, Αυτουργέ τών μεγάλο» κεκρυμμένων 
»βουλών,κάμε δπως τήν”Ελλάδα μου, εύλογημένην καί 
»θαρραλέαν, οί μεταγενέστεροι νά. τήν, άνυφώσι μετ’ 
■»αγάπης διά τήν δόξαν της. Νά · είναι- πάντοτε πρός 
»Σέ πιοτή καί ηνωμένη μέ τήγ σκέψιν Σου» .· ’Α
κολουθούν δεκαέξ λυρικά ποιήματα, μέ έκτενές ποί
ημα φέρον επιγραφήν ό Κόσμος και τρία ελεγεία. ‘Η 
συλλογή αϋτη έξετιμήθη άπό τούς άναγνώστας της 
ιδίως λόγω τής φιλοπατρίας αύτής. Τό έν τή συλλογή 
ταύτη ποίημα, ό Κόσμος, ήρεσεν υπερβολικά, διό, 
μετά προσθηκών, άνεδημοσιεύθη τω 1898. ’Εν τω 
ποιήματι τούιω περιγράφεται πιστά πολύ, ή εποχή 
μας, μέ τά πλέον ζοφερά χρώματα, μέ πικράς αλή
θειας, ποΰ άφίνουν σκεπτικόν τόν αναγνώστην καί 
κατηφ-ή, κατηφέστατον.

Τώ 1899 έδημοσίευσεν ιο Την είς τόν έξάδελφόν 
της αιδεοιμώτατον Μιχαήλ. Ριβέλλην καί σονέτο είς 
τόν Φραγκίσκον Αί Μένταν χειροτονηθέντα ’Επίσκοπον 
τών Δυτικών είς Τήνον.

Τω 1900 έθρήνησε τόν ’Ερρίκον Μ. Θεοτόκην. 
Τιΰ 1901 ύμνησε τόν Βέρδην μέ δεκαοκτώ τετρά
στιχα καί τό Πίον Giutl μέ σονέτο. Τφ. 1902 έδη- 
μοοίευοε δύο σονέτα έπ’ευκαιρία τών γάμων τής κό
ρης τοΰ πρωθυπουργού Γεωργίου Θεοτόκη, Ζα'ιρας, 
μετά τοϋ Σ. Μέρλιν. Τω 1903 έδημοσίευσεν έτερον
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σονέτο εις τούς γόμους της Θηρεσίας Κνράγιου μετά 
τοϋ "Αριστείδου Καγέα.

Τό τελευταίων αυτής ποίημα έδημοσιεύθη τώ 1904 
καί φέρει επιγραφήν : Ή φιλοσοφία τοΰ έρωτος 
και άφιεροΰται είς τήν άξιόλογον θυγατέρα της Βασιλι
κήν, τώρα σύζυγον τοϋ διακεκριμένου καθηγητοϋ 
τών μαθηματικών Θεοδώρου Καίσαρη, έξαδέλφου 
τοϋ γνωστόν μουσικοδιδάσκαλον.

"Ιδού εν μεταφράσει ή άφιέρωσις :
»Μεταξύ τών παραληρημάτων άγνωστον κόσμου εϊς 

ντόν όποιον αλγεινή και πολυχρόνιος νόσος μέ παρέ- 
νσυρε και είσέτι μοΰ σπαράττει τήν ψυχήν καί τό 
»σώμα, μεταξύ τών βραχειών και σκοτεινών έπι- 
ν στροφών τής ζωής, μέ τήν διάνοιαν σκοτισμένην σέ 
έβλεπον, καλή μον κόρη, περιπλανώμένην είς την 
νμονήρη ταύτην αίθουσαν, όπως τακτοποιήσης αύτήν, 
»κα'ι έσκεπτόμην τήν λίαν πίκραν έγκατάλειψιν, 
τ>είς τήν όποιαν ό θάνατός μον ήθελε σέ άφίοη. 
ν"Οπα>ς με ικανοποιήσης ή χειρ σου ή δόκιμος ένί- 
νοτε έκρουε τό πιάνο, και αί αθάνατοι νόται τον 
»Βέρδη ή τών Γερμανών μέ έπανέφερον, κατά δια
λείμματα βραχέα, εις τήν ζωήν ήτις έφευγε καί 
χεϊσχωροϋοαι εϊς τήν καρδίαν μον, άνεκούφιζνν τά 
» δεινά μου μετά ποταμών δακρύων ! Εις μίαν άπό 
»αύτάς τάς γλυκείας, άμα δέ καί σκληρός στιγμάς, 
χκαθ" άς ήοθανόμην πόσον ήδέως διηρμήνευες έπί 
ντών πλήκτρων τοϋ πιάνου τάς υψηλός νότας τοϋ 
νΒόϊτου μετά τής χαριεστάτης ποιήσεως τών θείων 
η εκφράσεων τον γερμανοϋ ποιητοϋ, τότε ένεθυμ ή
χθην, οτι, καθ’ δν χρόνον δέν ήμην βαρέως άσθενής, 
»&ίχον άρχώ/ΐ νά γράφω τάς ιδέας μου περί έρωτος. 
» ΤΙ δεινή νόσος μοί άφήρεοε παν αίσθημα, εκτός έ- 
> κείνου τον νά υποφέρω, μοΰ περιεπλάνησε τόν νουν 
νκαί έληομόι ησα.......... Σήμερον όμως οτε ό
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At περιστάσεις τής οικογενειακής ζωής και αί πο- 
λιτικαί μεταβολαί ύφ’ άς διήλθεν ή πρώτη νεότης τοΰ 
Δημ.Παπαρρηγοπούλου μάς δίδουν ακριβώς τδν λό
γον τής καλλιτεχνικής διευθύνσεως τοΰ ποιητοΰ. 
Ένφ έξέφρασεν αισθήματα καί καλλιτεχνικός 
ιδέας κοινός πρδς τάς τών άλλων συγχρόνων του ποι
ητών, οί όποίοι δλοι τήν αύτήν τύχην έσχον τήν ό
ποιαν καί δ ήμέτερος ποιητής και προηγήθησαν αύ
τοΰ ή τδν ήκολούθησαν άνά τάς κλιτύας τοΰ Έλι- 
κώνος καθώς προηγήθησαν ή ήκολούθησαν προώ-

»Παντοδύναμος Θεός μέ επαναφέρει είς τήν ζωήν, 
»ένω είσέτι άναστενάζω καί δακρύζω, ελπίζω καί ά- 

νπελπίζομαι καί προβλέπονσα δτι ή βελτίωσίς μου θά 
»είναι πρόσκαιρος, δίδω τέλος εις τοϋτο τό μικρόν 
» έργον καί σοί τό άφιερώ, ώ θησαυ ρέ μον.

»Είναι θέμα, τό όποιον ήδη πολλοί μεγάλοι συγ
γραφείς τό έπραγματεύθησαν, καί έγώ γράφω μόνον 
»)'ά ικανοποιήσω τόν εαυτόν μου. “Ίσως είναι ή τε
λευταία αναλαμπή μιας διατοίας ποϋ οβννεται καί 
νπρός σέ, ώ λατρευτή μου, άφιερώ, ήναιμένην μετά 
»τής εύλογίας μου. Έοο εύλογημένη διά σέ τήν ιδίαν 
»καί διά τήν νέαν οικογένειαν ποϋ θά σχηματίσης. 
»Καί προ παντός ό Θεός νά οοϋ εύλογήση τό νέον 
» όνομα τό όποιον θά φέρης καί νά κάμη ό Θεός νά 
λησμονής διά πάντα τά βάσαν α, ποϋ κατά τό παρελ- 
»θόν ΰπέφερες καί τά τόσα δάκρυα ποϋ έχυσες... 
Χαίρε.

Έν Κέρκυρα 81 όκτωβρίου 1904.
Ή άτυχής μήτηρ σου 

"Αμαλία Π. Ριβέλλη
Σημειωτέων δτι ή 'Ριβέλλη έδημοσίευσεν δλα τά 

έργα της έν Κέρκυρα τύποις, Α. Λάντσα.
Έν τή ποιήσει αύτής έξέχει τό αίσθημα τής θρη

σκείας καί τής πατρίδος προ παντός. Ή μητρική 
στοργή καί τό συναίσθημα τής φιλίας έπΐσης διακρί- 
νονται. Ή πονεμένη καρδιά της τάς αδικίας τοΰ κό
σμου είς πολλούς στίχους της εκφράζει. Έζηοεν νπο- 
φέρουσα, θρηνούσα, έχουσα μόνον οδηγόν τήν χρι
στιανικήν έλπίδα, ήτις έγλύκα.νε τά βάσανά της. Κατά 
τήν νεότητά της ήλπιζεν τήν εΰτυχίαν, τήν χαράν, τήν 
δόξαν άλλ" δλα ήσαν δνειρον, καί άπελπισθεΐσα έπε- 
θνμει τόν θάνατον.

Vori’OSi 1Π0ΓΗ*  τιτλοφορεί ένα τών ποιημάτων 
αύτής.

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

ρως και είς τδν τάφον, άλλ’ όμως αποχωρίζεται καθ’ 
ολοκληρίαν άφ’ δλων διά τής φύσεως τής άπαισιο · 
δοξίας ήτις κατέθλιψε τήν ζωήν του. Παρά τοϊς άλ- 
λοις ποιηταίς αύτδ τδ αίσθημα τής λύπης καί τής 
άποθαρρύνσεως καθορισθέν έν τή πολιτική ζωή έκ 
τών πολιτικών άπογοητεύσεων, έχει τήν έμμεσον 
αίτίαν είς τάς πολιτικός περιστάσεις τών ’Αθηνών καί 
δλοκλήρου τής Ελλάδος, καθ’ δν χρόνον έχει τήν 
πρώτην καί άμεσον αίτίαν είς τήν μίμησιν τών ρω- 
μαντικών ποιητών τής Δυτικής Εύρώπης, οί όποίοι 

έφαίνοντο νά Εκφράζουν καλύτερον άπδ δλους τούς 
άλλους αύτήν τήν πνευματικήν τάσιν τής Ελλάδος. 
Είς αύτόν τδν θαυμασμόν καί μίμησιν άσυνειδήτως 
ή Ελλάς έδείκνυε προσέτι ένα βαθύ αίσθημα εύγνω- 
μοσύνης,έπειδή άπδ τήν καρδίαν τών ποιητών τούτων 
ΰψώθησαν είς τήν Εύρώπην αί πρώται καί δυνατώτε- 
ραι φωναί, αί δποίαι προσεκάλουν τούς λαούς νά 
βοηθήσουν τδ έθνος τδ στενάζον άκόμη ύπό τήν δου
λείαν : τινές είχον μεταβή είς τήν Ελλάδα διά νά 
βοηθήσουν καί μέ τήν υλικήν των έργασίαν τήν άπο- 
λύτρωσιν τοΰ έθνους. Ή Ελλάς δέν είδε έστεφανω- 
μένας ύπδ τής νίκης τάς προσπάθειας της δπως είχεν 
δνειρευθή καί έξηκολούθησε μίαν ζωήν έλπίδων, είς 
τάς δποίας άπήντα περισσότερον τών έπιβούλως ένι- 
σχυντικών λόγων τών Κυβερνήσεων ή πένθιμος λύπη 
τών ποιητών, οί όποίοι έθλίβοντο διά τήν μεγάλην 
άντίθεσιν μεταξύ τών βλέψεων τοΰ ένδοξου παρελ
θόντος καί τών άθλίων περιστάσεων τοΰ παρόντος. 
Καί είς τήν Ελλάδα αύτά τά θλιβερά άσματα, αύ 
τοί οί στεναγμοί συνελέγησαν, έσημειώθησαν έδεί- 
κνυρν δτι δέ / είχε σβυσθή είς δλα τά πνεύματα τής 
Εύρώπης ή ειλικρινής καί άδολος άγάπη διά τδ δυ
στυχές έθνος.Ούτως,αύτό τδ κύμα τής τεθλιμμένης καί 
μελαγχαλικής ποιήσεως κατέλαβεν όλόκληρον τήν 
Ελλάδα, διεμόρφωσεν δλας τάς έκφάνσεις τής καλ
λιτεχνικής ζωής. Όλοι οί ποιηταί τής νέας Ελλάδος 
υπέστησαν τήν μεγάλην της έπίδρασιν καί παρεδό- 
θησαν κατά τδ μάλλον ή ήττον άσυνειδήτως είς τόν 
χείμαρρον ό δποϊος τούς παρέσυρε.

Διά τδ μεγαλύτερον μέρος τών ποιητών δπως ό 
Ραγκαβής, Κάλβος, Βυζάντιος, ή άπαισιοδοξία είναι 
άποτέλεομα τής άναγνώσεως ρωμαντικών ποιητών.

Είναι άπαισιοδοξία φιλολογικής φύσεως ή όποία 
έχει τήν άρχήν της μάλλον είς τδ σχολεϊον ή είς τήν 
ζωήν. Είς τόν Παπαρρηγόπουλον τούναντίον ή άπαι- 
σιοδοξία ή όποία έκυριάρχησεν δλου τοΰ καλλιτεχνι
κού του έργου, έχει τάς πρώτας άρχάς της είς τάς 
περιστάσεις τής πολιτικής ζωής, αί όποϊαι εύρον λυ
πηρόν άπήχησιν (άναλογίαν) είς τάς έσωτερικάς λύπας 
τής ψυχής του. Δέν είναι φιλολογικής μιμήσεως καί 
πράγματι δ Δημήτριος είς τούς στίχους του δέν 
ένθυμείται, δέν θέλει νά σκεφθή κανέν πρότυπον είναι 
τρόπον τινά έπιβεβλημένον είς τήν ψυχήν τοΰ ποιη- 
τού άπό τάς έξωτερικάς περιστάσεις έναντίον τών ο
ποίων ή ψυχή του προσπαθεί πολλάκις νά έξεγερθή.

Πριν ή γίνη ποιητής, δ Δημήτριος, υπήρξε σκε
πτικιστής· καί ή σκέψις τόν ώρίμασεν εί. τήν πατρι
κήν οικίαν μέ τάς συνομιλίας πρδς πρόσωπα πλέον 
μορφωμένα, πρός καλλιτέχνας ένδοξωτέρους,πρδς πο
λιτικούς πλέον έξέχοντας. Είς αύτάς τάς συνομιλίας ή 
κυρία ύπόθεσις ήτο ή λύτρωσις καί ή πολιτική άνακαί- 
νισις τού νέου έθνους.Είς τούτον τόν σκοπόν άπέβλεπον 
αί συζητήσεις τών μορφωμένων, αί άντιλήψεις τών

11?

καλλιτεχνών,τά τεχνάσματα τών πολιτικών.Ό Δημή- 
τριος έμαθεν άκόμη άπό τήν πρώτην παιδικήν του 
ήλικίαν τήν άγάπην τής έλευθερίας,τδ σέβας καί τδν 
θαυμασμόν διά τό παρελθόν, τήν ζωηράν έπιθυμίαν τού 
μεγαλείου τής πατρίδος. Ή πατρίς ώφειλε ν’ Απορροφά 
δλας τάς σκέψεις τών νέων πολιτών καί τότε μόνον 
αί νέαι Άθήναι ήθελον δυνηθή ν’ άνυψώσωσιν έκ 
νέου ένδοξον τήν κεφαλήν, δπως αί άρχαίαι.

Ό Δημήτριος ένικήθη άπδ τδ πατρικόν ιδεώδες 
και εις τοϋτο δφείλονται αί «Σκέψεις ένός ληστοΰ», 
αί όποϊαι έκαμαν τόσον θόρυβον, διήγειραν τόσον 
σφοδράς συζητήσεις. Άλλ’ ίίχεν άκούσει συχνά 
νά γίνεται λόγος διά τάς ψευδείς έπιβούλους άπατας 
τής διπλωματίας, είχεν άκόμη παρατηρήσει δτι πόσαι 
έλπίδες τών γενναίων καρδιών, τάς δποίας είχε γνω
ρίσει καί μελετήσει έν τή πεισματώδει του σιωπή, 
έματαιώθησαν άπδ τάς Κυβερνήσεις τής Ελλάδος 
καί τών άλλων έθνών καί βαθεία άποθάρρυνσις τδν 
κατέλαβε. Καί είς τάς «Σκέψεις» γίνεται αισθητός δ 
τεθλιμμένος τόνος ένδς πνεύματος τδ δποίον άρχίζει 
νά χάνη τήν έμπιστοσύνην είς τήν άνθρωπίνην κοι
νωνίαν. Άλλ’ δ Δημήτριος είνε άκόμη νέος· είς τήν 
καρδίαν του δ ένθουσιασμός δέν ένεκρώθη άκόμη· 
ή πείρα, έμμεσος άκόμη δι’ αύτόν, περί τών πολιτι
κών μεταβολών τής Ελλάδος καί ή άπιστία είς τάς 
πολιτικός καί διπλωματικός υποσχέσεις δέν ένίκησαν 
καί τδ φυσικόν ένστικτον, τό αύτόματον τδ δποϊον 
παρασύρει είς τήν ζωήν τήν πλήρη φαντασιών καί 
δνείρων, ένα νέον δ δποίος άρχίζει νά αίσθάνηται 
τούς πρώτους παλμούς τών ένδομύχων καί μυστηριω
δών άφοσιώσεων.

( Επειαι ουνέχιια) Μετοίφ^ασις Λος Μ· Κ·

JOSE MARIA DE HEREDIA

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜ Μ Α

Τά σκύνα τά περίφανα, τοΰ βράχου ή ομορφιά 
Χρυσίζουν τήν άπόκρημη κορφή του ποΰ πυρώνει 
Ό ήλιος βασιλεύοντας1 τής θάλασσας μακρυά 
θωροΰνται τ’ άφροστέφανα κεΐ π’ ή στεργιά τελειιόνει.

Νυχτώνει. Μέσα στή φωληά άπλο'ιάηκ’ ή σιγή 
Καί μιϊς καλύβας ή γωνιά άρχισε νά καπνίζιγ 
Ό απαλός εσπερινός στά σκότη τριγυρίζει 
Καϊ σμίγει μέ τής θάλασσας τή φοβερή βοή.

Σάν άπ’ τά βάάη ένός γκρεμνοΰ τότες άπ’ τά λιβάδια 
Άπ’ τής πεδιάδες, τά βουνά άκούγωνται φωνές 
Τσοπάνων ποΰ οδηγούνε στής στάνες νά κοπάδια

Ή Νύχτα τόν ορίζοντα στή σκοτεινιά βουτάει 
Κι’ ό ήλιος ποΰ ψυχομαχ ι σέ ζώνες μάκρυνες 
Τοΰ στεφανιοΰ του τά χρυσι κλαριά άργοσφαλάει.

ΚΛΕΩΝ Β. ΠΑΡΑΣΧΟΣ



Σ^ροτροφικΗ Και ΜεταξουρπκΗ Εκθεςις Εν Αθηνλις

Oftijia ζοϋ κ. Ο. ^Poveoisovjov 1

Σεβααιρ ό/ιήγνρις

■ Μετά τήν εύφραδεστάτην άνάπτυξιν τών προλαλη- 
~σάντων,2 οϊτινες και ώς πρός τούτο τυγχάνουσιν έμοΰ 
ίτολλώ κάρρωνες, δλίγα ύπολειπονται ε’ς έμέ νά είπω- 

•θά είμαι δέ εύτυχής άν κατορθώσω τούλάχιστον νά 
μεταδώσω-διά τών δλίγων τούτων και είς τούς άλλους 
μικρόν έκ τού ένθουσιασμοΰ δστις μάς κατέχει, ύπέρ 
μιας ιδέας ύπέρ ής ανέκαθεν άγωνιζόμεθα

Ή ’Ιδέα αΰτη είνε δτι, πρό παντός, πρέπει νά έ- 
νισχυθώσιν αί παραγωγικαί δυνάμεις τής χώρας. 

■ ■ Πάσης άλλης ύποθέσεως παντός άλλου ζητήμα
τος προηγείται τούτο.

Δι’ αύτού έπιτυγχανομένου, θά ένισχυθή ύλικώς δ 
Έλλ'ήνικός λαός, θά τονωθή, θά καταστή εύρωστό- 
τερον οίκονομικώς,σωματικώς καί ψυχικώς, θά παύση 
ή αιμορραγία τής μεταναστεύσεως καί θά δυνηθώμεν 

■τελεσφορώτερον νά έπιδιώξωμεν τάέθνικά μας ιδεώδη. 
• 'Η ιδέα αΰτη είνε τό «πά στώ» τού Έλληνας 

•φυσιοδίφου, είνε τό primuni vivei’O τών Ρωμαίων, 
είνε ό φέρων τό χρυσούν φορτίον ίππος τού Φιλίπ
που, διά τοΰ όποιου κυριεύονται δλα τά φρούρια καί 
κερδίζονται δλοι οί πόλεμοι.

Δός· μοι πά στώ καί τάν γάν κινήσω.
Δός μοι διά τής παραγωγής τά υλικά μέσα καί 

τό πάν έπιτυγχάνω.
Ύπό τών ιδεών τούτων φρονούμεν δτι έμπνέεται 

καί ό διοργανών τήν Σηροτροφικήν Έκθεσιν Πανελ
λήνιος Σύνδεσμος τών Παραγωγικών Σωματείων, ά- 
ποτελούμενος έξ 91 Ενώσεων γεωργικών, βιομηχα
νικών καί έμπορικών καί είς δν έχω τήν τιμήν νά 
συνεργάζωμαι ώς αντιπρόσωπος ένός μικρού μέν> 
αλλά φιλοπροόδου Σωματείου: Τού Γεωργικού Συν
δέσμου Άντικύρρας, τής Άμφίσσης.

Ό Πανελλήνιος Σύνδεσμος τών Παραγωγικών 
Σωματείων έπιδιώκει τήν έκτέλεσιν τοΰ σκοπού αύτού 
διά παντοειδών τρόπων, ιδίως δέ διά τής διοργανώ- 
σεως Πανελληνίων Συνεδρίων καί ’Εκθέσεων.

Τό πρώτον Πανελλήνιον Συνέδριον τής Γεωργίας 
τής Βιομηχανίας και τής Εμπορίας διωργανώθη έν

1 ’Εντολή τής ’Επιτροπής τής Έκίέσεως κατά τήν 19 
Φεβρουάριου έ. έ. έν Συνελεύσει συγκλη('είση έπί τούτοι έν 
τω Μεγάρω τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας ώμίληβε μετ’ 
εύφραοείας ό κ. Ρουσσόπουλος

2 κ. 1, Δαμβέργης καί Σ. Χασιώτης.

Άθήναιςκαί αί Συνελεύσεις του έγιναν έν τή αιθούση 
ταύτη είς ήν προσέφευγον τότε καί αντιπρόσωποι 
τής υπό τό Κράτος τής έπαναστάσεως βουλευομένης 
Βουλής τών άντιπροσώπων.

Επέτυχε δέ τό Συνέδριον έκεϊνο σ,ύν τοΐς άλλοις 
και τήν ί'δρυσιν τοΰ 8ου Υπουργείου, δπερ Ονει
ρεύονται πάντες ώς ύπουργεϊον τής παραγωγής κατ’ 
άντίθεσιν πρός τά λοιπά, άτινα είνε τής κατανα- 
λώσεως. ·

Τό δεύτερον Πανελλήνιον Συνέδριον έγένετο ίν 
Πάτραις, αρκετά σοβαρά θέματα τής παραγωγής 
συζητήσαν, τό δέ τρίτον θά γίνη τόν προσεχή ’Απρί
λιον έν Βόλφ, έσεται δέ ίδιαιτέρας σημασίας διότι 
θά συζητηθή τό θεσσαλικόν γεωργικόν - ζήτημα, τό 
περί τών βιωσίμων βιομηχανιών κα’ι άλλα σπου
δαιότατα παραγωγικά θέματα. . 1 ■ 1

Εύρισκόμεθα έτι έν έξελίξει, ήτις παρουσιάζει 
πολλά τά άπογοητευτικά, πάντως δμως έμφανίζει κα^ 
πολλά εύοίωνα σημεία μεταξύ τών δποίων προέχειϊό 
δτι εύρίσκεται μία όμοσπονδία τών γεωργικών βιο

μηχανικών καί έμπορικών σωματείων έχουσα ώς μό ■ 
νονμέλημα ζητήματα τόσης σπουδαιότητος τόσης ζω
τικότητας καί δεικνύοντα, δτι δ τόπος έχει, ζωήν, έχει 
δράσιν, έχει μέλλον. Τά γινόμενα ταύτα είνε σημεία 
πολιτισμού καί προόδου.

Ό Πανελλήνιος Σύνδεσμος τών παραγωγικών σω
ματείων άπεφάσισε πρός έπίτευξιν τού σκοπού του 
καί τήν διοργάνωσιν έτησίων έκθέσεων γεωργικών 
καί βιομηχανικών, ήρχισε δέ άπό τάς γεωργικάς βιο
μηχανίας καί έξέλεξε πρώτην τήν σηροτροφίαν καί 
μεταξουργίαν ώς τήν βασιλίδα ίσως τών γεωργικών 
βιομηχανιών.

Τήν έκθεσιν ταύτην θά έπακολουθήσωσιν άλλαι, 
τών οίνων, τών έλαίων, τών σαπώνων, τών ποτών, 
τών διαφόρων έν γένει προϊόντων μας.

Επικρατεί δέ ή σκέψις αί έκθέσεις αύται νί.άπο- 
λήξωσιν ε’ς έν μόνιμον έμπορευματολογικόν μου- 
σείον περιλαμβάνον δλα τά προϊόντα, τής Ελληνικής 
γεωργίας καί βιομηχανίας.

Ουτω δέ οί έπισκεπτόμενοι τόν τόπον, μας. ξένοι 
θά θαυμάζωσιν δχι μόνον τά έργα τών προγόνων 
μας, αλλά και τήν ίδικήν μας ζωήν καί δράσιν οΰτω 
δέ θά γεννώνται και θά καλλιεργούνται έμπορικαί 
σχέσεις. .· . Α
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γάλαι πρόοδοι τής. ’Ιταλίας, καίτοι αρχήν εις ταύ\ 
τας έδοσαν οί καταφυγόντες είς Ιταλίαν Έλληνες 
μεταξουργοί κατά τήν εισβολήν τών Τούρκων είς Κων
σταντινούπολή τώ 1453. : '

Έν τούτοις κατά τόν παρελθόντα αίώνα έκινδύ- 
νευσεν ή μεγάλη αΰτη βιομηχανία έκ τής ένσκηψά- 
σης είς τούς μεταξοσκώληκας έπιδημικής νόσου πι- 
περίτιοος. Έσώθη δέ χάρις είς τάς έρεύνας τού με
γάλου Παστέρ καί άλλων έρευνητών, δπερ δεικνύει 
πόσην μεγάλην σημασίαν έχει ή καλλιέργεια τών 
τεχνικών καί θετικών έν γένει έπιστημών διά τούς 
λαούς καί πόσον άδικούμεν ή μάς αύτούς παραμε- 
λοΰντες αύτούς είς σημείον άπελπιστικόν.

Έν έποχή καθ’ ήν άλλαχοΰ ιδρύονται, κατά τό 
παράδειγμα τών ’Αμερικανών, ’Ινστιτούτα έρεύνης 
άνώτερα τών Πανεπιστημίων οί πλεΐστοι έξ ήμών 
ούτε ιδέαν τών άναρζών καί τής θέσεως τής σημερι
νής έκπαιδεύσεως έχομεν.

Όσοι δέν ήννόησαν τήν μεγάλην σημασίαν τής 
Έκθέσεως και δρρωδοΰσι νά λάβωσι μέρος είς αύτήν, 
ένφ είς ούοεμίαν δαπάνην, είς ούδέν έξοδον θά ύπο- 
βληθώσιν, άλλά τούναντίον θά τύχωσι καί ύλικών 
καί ηθικών άμοιβών, αύτοί βεβαίως φρονοΰσιν, δτι δέν 
είμεθα άξιοι καλλιτέρας τύχης, δτι δέν άγαπώμεν 
τήν πρόοδον.

Έν πάση δέ περιπτώσει οί τοινύτοι, έάν ύπάρχω- 
σι« έτι τοιούτοι, δέν συμβαοίζουσι μέ τό πνεύμα τής 
εποχής καί τής προόδου καί είνε άξιοι τής τύχης των 
καλώς ή κακώς άδιάφορον. Ήμεϊς ό Παραγωγικός 
Σύνδεσμος καί ή έπί τής Έκθέσεως έπιτροπή αύτοΰ, 
δμνύομεν, δτι έπράξαμεν τό καθήκον μας. Ή έκθεσις 
είς πολλά θά μάς φωτίση, θά μάς δείξη τά τρωτά 
μας, τά προσόντα μας, τά διορθώσιμα ή μή καί ώς 
πρός τήν παραγωγήν τοΰ σπόρου καί ώς πρός τήν 
ξήρανσιν, ιδίως τών κουκουλίων καί ώς πρός τήν κα
τεργασίαν τής μετάξης καί τήν βαφήν αύτής, δπως 
καταστή ισότιμος πρός τήν τού έξωτερικού. θά μάς 
δείξη άν ό κλάδος εινε πράγματι βιώσιμος, καί άν 
δύναται μεθ’ δλον τόν φοβερόν Ιαπωνικόν άνταγω- 
νισμόν νά προκόψη, νά προοδεύση. Ήμεϊς πιστεύο- 
μεν είς τό βιώσιμον, πιστεύομεν είς τό κερδοφόρον 
αύτού, τόσον μάλλον, δσον είνε ή σηροτροφία έκ 
τών οίκιακών βιομηχανιών μή άπαιτούσα ειδικά έ
ξοδα καί έγκαταστάσεις πολυδαπάνους καί άπασ^ο- 
λήσεις έκ τού κυρίου έργου τών άσχολουμένων είς 
αύτήν.

Τό πιστεύομεν βασιζόμενοι εις τά άλλαχού έπιτευ*  
χθέντα μέγιστα άποτελέσματα, άτινα καί διά τούτο 
ιδιαιτέρως έτονίσαμεν σήμερον καί φρονούμεν, δτι δυ- 
νάμεθα ώς ό Δάνδαλος νά εΐπωμεν :

Τό μέλλον τής Ελλάδος καί ή προαγωγή αύτής 
έξαρταται κατά μέγα μέρος καί έκ τού μεταξοσκώ

ληκος.

Τέλειον δέ θά είνε τό πράγμα δταν άπό καιρού είς 
καιρόν άπορρέουν άπό τοΰ έμπορευματολογικού μας 
μουσείου πλωταί έκθέσεις, αίτινες θά έπισκέπτωνται 
τούς κϋ^ιωτάτους έμπορικοϋς λιμένας τού κόσμου.

Δέν ψέγει τις τον Ήρακλέα και ούτε παρίσταται 
άνάχκη νά έξυμνήσωμεν τήν σηροτροφικήν Έκθεσιν.

Μόνον δλίγαι λέξεις περί τής σημασίας τού κλά
δου έπιβάλλεται ν’ άκουσθώσι σήμερον έν τή αίθοι'ση 
ταυτη.

Είς δλα τά έθνη μεγάλοι βασιλείς καί έξοχοι οι
κονομολόγοι τον ύπεσιήριξαν.

Πρώτη έν Σινική ή Αύτοκράτειρα Σΐ-Λϊγν Τί σύ
ζυγος τού μεγάλου Χοαγκιτί έν.έτει 2640 π. χ. 
ήνόησε τήν σημασίαν του.

Έν τφ Βυζαντινφ Κράτει τφ 553 μ.χ ό ωσαύτως 
μέγας ’Ιουστινιανός παρεκίνησε τούς δύο "Ελληνας 
μοναχούς τοΰ Τάγματος τού 'Αγίου Βασιλείου και 
μ'ετέβησαν μέ μυρίους κινδύνους και δυσκολίας είς 
τήν Σινικήν, όπόθεν έφεραν κεκρυμμένους έντός τών 
καλαμίνων ραβδίων των σπόρους μωρέας κα’ι φάρια 
μεταξοσκώληκος.

Είς αύτούς τούς τρείς άνδρας οφείλει δλος ό πε- 
πολιτισμένος κόσμος τήν μεταξοβιομηχανίαν του καί 
αύτών τών τριών ηρώων τής βιομηχανίας τά ονόματα 
έπρεπε νά γραφούν χρυσοϊς γράμμχσιν έν τή ιστο
ρία, ίδίω; ύφ’ ημών τών Ελλήνων.

Έν-Ρωσσία πρώτος, Πέτρος ό μέγας, έφύτευσε μω- 
ρέαν έπί δέ Αικατερίνης και Ελισάβετ ίδρύθησαν 
πάμπολλα έργοστάσια.

Έν Γαλλία ό Πάππας Κλήμης ό Ε', ό Λουδοβί
κος ό ΙΑ'., ό Κάρολος ό Α'.,ό ’Ερρίκος ό Β'., ό 
Κάρολος ο Δ'.,έδρασαν ύπέρ τού κλάδου, άλλ’ ιδίως 
Ερρίκος ό Δ', υποκινηθείς ύπό τών έξοχων ύπουογών 
του Σουλλύ καί Όλιβιέ δέ Σέρρες διεμοίρασε δωρεάν 
χιλιάδας μωρεών εις τούς γεωργούς. Άλλ’ ό κύριος 
παράγων τοΰ έκ τής μετάξης πλούτου τής Γαλλίας 
ήτο,ό διάσημος οικονομολόγος τού Λουδοβίκου τοΰ 
ΙΔ'. Κόλβερτ. Σήμερον δέ ή Γαλλία ώφελείται δι
σεκατομμύρια έκ τής μετάξης.

Έν Ελβετία οί Καλβινισταί, άναμορφωταί καί ώς 
πρός τούτο, ήνόησαν τήν σημασίαν τού κλάδου καί 
τόν άνέπτυξαν.

Έν’Ιταλία Ρογήρος ό Β'. έφερε μεταξουργούς έκ 
Κωνσταντινουπόλεως τφ 1119, άλλά καί δ γηραιός 
Δάνδολος τής Ένετίας καί κατόπιν ό Φιλιβέρτος 
τής Σαβοΐας διέδοσαν τόν κλάδον.

Είς έτερον δέ Δάνδολον, είς τον Τιμολέοντα τής 
’Ιταλίας, ό δποϊος άποχωρήσας τής πολιτικής άφιέ- 
ρωσε τήν ζωήν του εις τήν καλλιέργειαν τής μωρέας 
και τήν σηροτροφίαν οφείλεται τό άξίωμα καθ’ δ «τό 
μέλλον τής ’Ιταλίας καί ή προαγωγή αύτής έξαρτά- 
ται κατά μέγα μέρος έκ τού μεταξοσκώληκος». Έκ- 
τοτε δέ χρονολογούνται αί έκ τής Σηροτροφίας με-
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΚ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

0 ΣΥΝϋΕΣΙΜΟΣ Τ2|4 ΞΕ|Ί2Η ΑΗΜ0ΣΙ0ΓΡΑΦ2Η

Η « Εστία» έδημοσίευσευ είς έν έκ τών φύλλων 
της, τοϋ μηνος τούτου, τη ώιοαία λόγια τη όπο~α ε'πεν 
ό κ. Γεννάδιος, ό έν Λονδίνω Πρέσβυς μας, κατά τδ 
ετήσιον συμπόσιον τοϋ Συνδέσμου τών έν Λονδίνο) 
ξένων Λημοσιογράφων, Τδ γεγονός μας φέρει εις την 
μνήμην τάς ωραίας στιγμής τάς οποίας διήλθομεν 
πλησίον τής εκλεκτής αυτής όμηγύρεως δταν πέρυσιν 
έν Λονδίνω είχε τήν ευγένειαν νά μάς καλέση είς τδ 
μηνιαϊον γεύμα τοϋ Συνδέσμου ό Αντιπρόεδρος αύτοΰ 
και ανταποκριτής τής « Ακροπόλεως» κ. Θ. Βουρλού- 
μηςκάίέπί τή εύκαιρίαταύτη θά δημοσιεύσωμεν ολίγα 
τινα περί τοΰ Σωματείου τούτου.

Ο Σύνδεσμος άποτελεΐται άπδ άνταποκριτάς ξένων 
εφημερίδων έν Λονδίνω. Οί συμμετέχοντες ώς μέλη 
άπολαμβάνουσιν δλων τών ευκολιών τάς οποίας πα
ρέχει σήμερον ή Πολιτεία και ή κοινωνία είς τήν με- 
γάλην δύναμιν τοϋ Τύπου. Και είς τον ωκεανόν έκεΐ- 
νον τής απέραντου Μητροπόλεως δπου ή άτομικότης 
έκμηδενίζεται, ε'ναι κατιτί ή συμμετοχή ένδς δημοσιο
γράφου είς Σωματείου τδ οποίον τοϋ έξασφαλίζει τά 
μέσα νά υπηρέτηση τήν αντιπροσώπευαμενην ύπ αυ
τού εφημερίδα καί νά προσδώση είς εαυτόν τήν συναί- 
σθησιν δτι έν δεδομένη στιγμή δεν θά παρελθη απαρα
τήρητος η έμφάνισίς του ή ή άναμιξίς του.

Λιά τούτο ε'ς τδ Σωματείου αύτδ ζητούν νά είσέλ- 
θουν οί αντιπρόσωποι τών γνωστοτέρων εφημερίδων 
τοϋ Κόσμου. Κατά τάς πληροφορίας τοϋ κ. Βουρλούμ,η 
κατά, τήν έποχήν έκείνην ό Σύνδεσμος (Foreign Press 

Association) άπετελείτο άπδ 52 μέλη άντιπροσω- 
πεύοιττα 24 Κράτη. Συμμετείχαν εις αύτόν οί άντα- 
ποκριταί τού Ν. Ελευθέρου Τυπου, τής Νοβόγιας 
Βρέμιας, τού Χρόνου τών Παρισίων, τοΰ Journal des 

Debats, τού Figaro, τής Taggeblatt, τής Indepen

dence τοϋ Βελγίου, τής Roma, τοϋ Βήματος τής Ρώ

μης, μιας Ιαπωνικής έφημερίδος, τής Αμερικανικής 
Tribiu.ni, μιας Ολλανδικής, μιας Σμυρναϊκής, τής 
Nouvelle Turquie τής έκδιδομένης έν Παρισίοις, 
κλπ. κλπ.

Πρόεδρος τοϋ Σωματείου ήτο ό ’Ανταποκριτής τής 
Ρωσσικής Νοβόγια Βρέμιας, Αντιπρόεδρος ό "Ελλην 
κ. Βουρλούμης διακρινόμενος διά τήν εξοχον μόρφω-

ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ
’Εάν ό ήλιος έφώτιζε διαρκώς ό κόσμος δέν Οά είχε 

κανέν βέλγητρον. ’Εάν ολος ό κόσμος ήτο καλός, πρόοδος 
δέν 0ά υπήρχε.

Ή αρχαιότατη επιστήμη εΐνε ή χειρουργική. Πρώτος 
χειρουργός ό θεός, όστις μέ μεγάλην έπιτηδειότητα άπέ- 
κοψε μίαν πλευράν άπό τό σώμα τοΰ Άδάμ.

Ο Μίλτων είπεν οτι ή γυνή εΐνε κομψόν παρόραμα τής 

σίν του, τήν πολυμάθειάν του, τήν θαυμασίαν κατάρ- 
τισίν του ώς δημοσιολ >γου καί τήν γλωσσομάθειάν 
του. Γραμματέας ήτο Γάλλος δημοσιογράφος, Ταμίας 
δέ ό Ολλανδός. Τά μέλη τοϋ Σωματείου άπαξ τοΰ μη

νάς συντρώγουν ε'ς έν τών αρίστων ξενοδοχείων τού 
Λονδίνου μεθ' ου έχουν έλθει ε'ς προηγουμένας συμ
φωνίας διά τήν κατ' άτομον δαπάνην. Ε ς τα τοιαΰτα 
δέ κατά μήνα συμπόσια συμμετέχουν και αί κυρίαι τών 
δημοσιογράφων καί πρόσωπάτινατά όποία δικαιούνται 
νά καλέσουν τα. μέλη. Ε'ς τδ έν λόγω συμπόσιον έκτος 
τού γράφοντας παρίστατο καί ό κ. Ευάγγελος Χα- 
τζηίωάννου Βουλευτής Λάρνακας καί διευθυντής τής 
Κυπριακής Εφημερίδος τοΰ Λαού, έπίσης κεκλημένος 
τοΰ κ. Βουρλούμη. Εκτος τών μηνιαίων αυτών συμ
ποσίων δπου συναδελφοϋται ό Γάλλος μέ τδν Γερμα
νόν, ο Ιταλός μέ τδν Ρώσσον, ό "Ελλην μέ τδν Αυστρια
κόν καί ο Ολλανδός μέ τδν Ιάπωνα, οπού συζητούν- 
ται ευρύτατα τά ζητήματα τής υψηλής πολιτικής, 
δπου ανταλλάσσονται ε'ς δλας τάς γλώσσας γνώμαι 
έπί τής κοινωνικής ζωής, όπου παρέχονται έξηγήσεις 
παρά τών μεν περί τών συμβαινόντων ε’ς τάς 
πατρίδας τών δέ, καί δπου κατ’ ευτυχίαν καί τδ Ελ
ληνικόν όνομα καθίσταται άντικείμενον ιδιαιτέρας με- 
ρίμνης,έξάκις τοΰ έτους γίνονται ϋποδοχαί (receptions) 

είς διακεκριμένα πρόσωπα τής υψηλής κοινωνίας τού 
Λονδίνου. Καλούνται τότε Υπουργοί, Πρέσβεις, έκτα
κτοι Πρεσβείαι τών διαφόρων Κρατών, Στρατηγοί 
μεγάλοι Καλλιτεχναι κτλ. και τη συμπόσια αύτα ε·ναι 
πομπιοδη, έπίσημα καί καθίστανται αντικείμενα προ
σοχής καί αύτοΰ τοΰ σοβαρού έγχωρίου τύπου. Είς έν 
τοιοϋτον, ώς εΐδομεν, ή αντιφώνησες τιμητικώτατα άνε- 
τέθηείςτδν κ.Γεννάδιον ό οποίοςμέ τήν γνωστήν στομυ- 
λίαν έπέσυρε τδν έυθουσιασμδν τών συνδαιτημόνων του. 
δέν ήδύνατο άρά γε καί ό δημοσιογραφικός κόσμος 
τών Αθηνών νά δημιουργήση κάτι τι παρόμοιον, 
άπλούστατον, χωρίς αξιώσεις στομφώδους παραστά- 
σεως άλλά μέ πόθον συνενώσεως τών έγχωριων μετά 
τών ξένων δημοσιογράφων πρδς συναδέλφωσιν καί στε
νότερου σύνδεσμον αυτών άλλά καί πρδς έξυπηρέτησιν 
τών γενικωτέρων συμφερόντων τοϋ τόπου ;

Μή—μνς

φύσεως. Δέν έχει δίκαιον ό ποιητής τοΰ «Άπολεσθέντος 
Παραδείσου». Ή γυνή μέ τούς διαφόρους συρμούς εΐνε 
όχι τό κομψόν παρόραμα, άλλά τό κομψόν... πανόραμα 
τής φύσεως.

Έξ όλων τών διδακτικών βιβλίων, τό μόνον ποΰ αξίζει 
εΐνε τό βιβλίον τής φύσεως. Δυστυχώς, ένφ δι’ δλον τόν 
κόσμον εΐνε ανοικτόν, τό τρία τέταρτα ιών άνθρώπων δέν 
εΐνε εις κατάστασιν νά τό διαβάσουν.

ΔΙΚ

2k Μ Μ ΟΨ1 Η <s> 1Σ Μ 7*  
“ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠ ΙΘΕΩΡΗΣ ΕΩΣ,,

Προβάλλομεν τά έξης ερωτήματα :

1) Ποια επαγγέλματα θεωρείτε πρόσφορα όιά τήν Έλληνίδα ;
2) Είνε καιρός ή Έλληνίς νά είσέλθη είς τόν δημόσιον βίον ;
3) Πώς εννοείτε τήν γυναικείαν χειραγέτησιν εν γένει καί είδικώτερον ώς πρός τάς συνθήκας τής έν 

Έλλάδι ζωής ;
4) Τί φρονείτε περί τής γυναικείας έν Έλλάδι έκπαιδενσεως ;
Αί άπαντήσεις πρέπει νά εΐνε όσον τό δυνατόν σύντομοι καί σαφώς διατυπωμένοι. Πρέπει νά γράφεται έπί 

ξεχωριστού χάρτου ή άπάντησις έφ’ έκάστου ζητήματος, καί έπί τής μιας μόνης όψεως τοΰ χάρτου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Λος ΣΤΑΜΔΤΕΛΑΤΟΥ
Εΐνε πολύ δύσκολο, άν μή αδύνατο, νά άπαντήση κα

νείς στά έρωτ ή ματα ποΰ μάς δίδονται μέ τδ δημοψή
φισμα τής « Ελληνικής ’Επιθεωρήσεων».

Το γυναικείο ζήτημα ήτον, καί προ πάντων τελευ
ταίως εΐνε, ένα άπδ τά σπουδαιότερα προ βλήματα πού 
προσπαθούν νά λύσουν συγγραφείς, πολιτικοί, κοινω
νιολόγοι, συντηρητικοί, φιλελεύθεροι, σοσιάλισταί, 
πλούσιοι καί πτωχοί γιατί τά δικαιώματα καί τά κα
θήκοντα τής γυναικός πρδς τήν οικογένειαν, τήν κοι
νωνίαν, τήν πολιτείαν, ένδιαφέρουν όλους,κινούν όλους 
στήν μελέτη τοϋ ζητήματος ποΰ κατήντησε νάνε εις 
μερικά μεγάλα κράτη—το ζήτημα τής ήμέρας.

"Ενα τέτοιο λοιπόν σοβαρό ζήτημα, κατά τήν ιδέα 
μου, δέν μπορεί όχι μόνον νά λυθή άλλ ούτε καν νά 
καθορισθή μέ δημοψηφίσματα ή μέ άρθρα ώσάν τα 

κύρια τής * Εφημερίδος τών Κυριών». Η έως τώρα 
θεωρητική εργασία τής έλληνίδος γιά τήν γυναίκα μό
νον, θυμίζει άδιάκοπα πώς κάπου υπάρχει κάποιο γυ
ναικείο λεγόμενο πρόβλημα καί πώς αφού υπάρχουν 
σέ τούτο τδν κόσμο καί έλληνίδες μπορεί νά ύπάρξη 
καί ελληνικό γυναικείο ζήτημα. Μά τί θά πή γενικώς 
γυναικείο ζήτημα, δηλαδή χειραφέτησις καί είδικώς ελ
ληνική χειραφέτησες, ώς τώρα καμμιά δέν μάς φανέ
ρωσε. Μάς λείπει όπως σ’ όλα, καί σ' αύτδ ή μελέτη.

Γι’ αύτδ βέβαια, ή έλληνίδα πρώτα, πρώτα,δέν ξέ
ρει τί θά πή χειραφέτησις άφού μάλιστα ή μικρά ερ
γασία ή οποία γίνεται ώς τώρα στά διάφορα ελλη
νικά κέντρα—ή Αθήνα δέν περικλείει μέσα της όλου 
τδν εργαζόμενον γυναικείου ελληνικόν κόσμον—γίνεται 
σχεδόν μόνον άπδ πλούσια κυρίως καί άποβλέπει τδ 
πειδ πολύ,στην φιλανθρωπίαν. Ή γυναίκα όμως τής με
σαίας καί τής κατωτέρας τάξεως ούτε μπορεί ούτε επι
διώκει άλλο τίποτε παρά πώς νά βρή όπως λέγει ό 

Μπέμπελ γιά πολλές γερμανίδες—άφού δέ λέγεται γιά 
πολλές γερμανίδες, κάλλιστα μπορεί νά λεχθή καί γιά 
παρά πολλές έλληνίδες, πώςνά βρή, ^κανένα πτωχο- 

κομείο προς α'ώνιαν διατροφήν» ή τδ πολύ πολύ, νο
μίζει ΐσως πώς θάνε χειραφετημένη άν λάβη μέρος σέ 
κανένα ελληνικό χορό ή άν φιγουράρη σέ καμμια πλα
στική εικόνα. Καί άφού ή γυναίκα μας δέν ξέρει τί 
πρέπει νά ζητή άπδ τδν άλλον, βεβαίως πειο λίγο 
ακόμα θά ξεύρη τί πρέπει νά κάμνη δηλ. ποία καθή
κοντα μπορεί καί πρέπει νά άναλαμβάνη" έπομένως καί 
το ερώτημα—^τίνα επαγγέλματα εΐνε πρόσφορα γιά 
τήν Έλληνίδα» καταπίπτει μοναχό του κα'ι δεν μπο
ρεί μέ κανένα τρόπο νά ύποστηριχθή. Στήν κοινω
νία στήν όποία ή γυναίκα ξεύρει ποία εΐνε τά δικαιώ
ματα της καί ποία τά καθήκοντα κάθε επίιγγελμα σύμ
φωνο μέ τάς δυνάμεις της είναι κατάλληλο. Εμείς ως 
τώρα εχομεν ένα μονάχα σχεδόν επάγγελμα γυναικείο 
—τδ διδασκαλικό" κατά πόσον δέ σ αύτδ εύδ^κιμεί 
ή Ελληνίδα φαίνεται άπδ τά αποτελέσματα ποΰ φέρ
νει ή δουλειά της. Εννοείται λοιπόν πώς ή γυναίκα 
μας βρίσκεται μόνον στο άλφα τής ελευθερίας καί γι’ 
αύτδ ούτε λόγος μπορεί νά γίνεται γιά τήν είσοδόν 
της στο δημόσιο βίο. Αλλοίμονο στή πολιτεία ποΰ θά 
είχε ψηφοφόρους γυναίκας τών όποιων ή ύπαρξις 
έξαρτάται άπδ τήν άνδρικήν έργασίαν.

Κατά τήν ιδέα μου καλύτερα, πρακτικώτερα αποδη- 
μοψηφίσματα καί επιπόλαια ολιγόλογα άρθρα άναφερό- 
μενα στήν γυνα'κα, θά ήταν α) νά μελετηθή κατάβαθα 
—άπδ μερικούς ή μερικές — το διεθνές γυναικείο ζή
τημα γενικώς,τδ οποίον καινά γινη γνωστόν είς όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερου κύκλον Έλληνίδων με μελέτας 
καί βιβλία φθηνά καί πρδ πάντων χωρίς ρητορική καί 
πολλά θαυμαστικά άλλά μέ άριθμούς, στατιστικός, χρο
νολογίας, ούτως ώστε πολλές, πάρα πολλές νά ήξεύρουν 
τί θά πή χειραφέτησις" —τώρα σέ μας υπάρχουν χίλιες 
γνώμες γιά. τδ ίδιο πράγμα" β’) νά γίνη γνωστή ή ση
μερινή θέσις τής Ελληνίδοςόλων τών τάξεων καί όλων 
τών μερών, όχι μόνον τών Αθηνών καί Πειραιώς, καί 
νά γίνη καί αύτή γνωστή μέ περιγραφάς ζωντανός καί 
πρδ πάντων αληθινός όχι δηλαδή άπδ μακρυά κατά
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φαντασίαν. Καί έτσι'αμα θα έχουμε τελείαν γνώσιν τον 
τί γίνεται εις ανώτερας απ’ τή δίκη μας κοινωνίας θα. 
μπορέσουμε, νομίζω, νά επιδιώξουμε πολλές μαζύ — 
αύτό είναι το κύριον— την εφαρμογήν εκείνων που θά 
πάρουμε έτοιμα άπό τούς ξένους καϊ εκείνων πού θά νο
μίζουμε πώς είνε σύμφωνα μέ τόν τόπον μας και τότε 
πλέον θά προχωρήσουμε σταθερά πρός κατάκτησιν καί 
επαγγελμάτων καϊ δημοσίου βίου.

'Οδησσός Δίς Άννα Σταιιατελάτου

Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ κ. ΖΛΑΤΑΝΟΥ

[Είς τά ερωτήματα τά όποια άπηΰίίυνον είς τήε κ. Ζλατά- 
νου τήν γνωστήν, διά τήν άκαταπόνητον δράσιν της είς κοινω
φελή ζητήματα, Κυρίαν τής πόλεώς μας, ελαβον τήν κατωτέρω 
γενικήν άπάντησιν].

’Επϊ πολύ ζήσασα έν Αγγλία καϊ συμπληρώ- 
σασα σπουδάς έν αύτή, έξετίμησα τήν πρακτι- 
κότητα τής ζωής καϊ εύρον, ότι τό γυναικείου ζή
τημα έχει λυθή θαυμασίως εκεί. Η Αγγλϊς πεπροι- 
κισμένη μέ τήν απλότητα καϊ τον ζήλον πρός τήν ερ
γασίαν, εργάζεται παρα το πλευρον τοΰ ανδρος έντί- 
μως καϊ τοιουτοτρόπως ούχι μόνον βάρος εις τήν οί- 

κογένειάν της δέν εινε, αλλά καϊ βοηθεΐ αύτήν καϊ 
άν τή λείφουν οί προστάται δύναται έργαζομένη νά 
συντηρή αύτήν. Τοιουτοτρόπως εννοώ τήν χειραφέ- 
τησιν. Η γυνή νά έργάζηται παρά τό πλευρον τοΰ 
άνδρός, έφ όσον αί πνευματικαϊ καϊ σωματικαϊ δυνά
μεις της τό έπιτρέπουν. Καϊ είς τάς τέχνας καϊ είς 

τάς έπιστήμας καϊ είς τήν καλλιτεχνίαν δύναται νά 
έργασθή πάσα γυνή αρκεί νά έργάζηται έντίμως. Εις 
τήν 'Ελλάδα όμως δυστυχώς παραγκωνίζεται ή άξια 
πολλών γυναικών από τον κακώς έννοούμενον έγωϊ- 
σμόν τών άνδρών και κωλύεται ή δράσίς της είς· τήν 
έρηασίαν. ’Άς έλπίσωμεν όμως, ότι συν τώ χρόνω ή
Ελληνϊς μορφουμενη πρακτικώτερον, διότι τώρα ευ

ρίσκω ότι ή έκπαίδευσις τής Ελληνίδος εινε άτελής καϊ 
ούδεμιάς πρακτικότητος μετέχει, θά δυνηθή νά έπι- 
βληθή ώστενά τή άφεθή ό δρόμος ελεύθερος διά νά 
δράση ώς ό άνήρ. Εδώ εις τήν Ελλάδα, ένεκα τών 
χαλεπών ημερών άς διάγει τό έθνος καϊ ένεκα τοΰ 
περιβάλλοντος ή γυνή δεν εινε καιρός νά ε'σέλθη εισέτι 
εις τόν δημόσιον βίον. Καί έτερος λόγος άκόμη είνε 
ότι ή Ελληνϊς δέν κατηρτίσθη μέ πρακτικήν μόρφω- 
σιν καϊ δέν θά δυνηθή νά φέρη τά βάρη ολοκλήρου 
έθνους. Πρέπει νά προηγηθή τής εισόδου της εις τόν 
δημόσιον βίον ή τελεία πρακτική μόρφωσις διά νάε"νε 
άξια ν ’ αντιμετώπιση τοσαύτας εύθύνας.Εις τήν ’Αγγλίαν 
όμως ή γυνή είνε άξια νά ε’σέλθη είς τόν δημόσιονβίον 
καϊ τοΰτο το αναγνωρίζει ή Αγγλϊς καϊ δι’ αύτό 
ζητεί φήφον. Ενθυμούμαι έγώ δύο κυρίας πολιτι
κών έν Αγγλία, αί οποίαι, έν απουσία τώνσυζύγων 
των, οϊτινες έταξείδευον, έξεφώνησαν ή μία άπό τοΰ 

~έξώστου της καϊ ή άλλη άπό έν Club θαυμάσιους 
πολίτικους λόγους εις τα πλήθη, τά οποία έπιμόνως 
απητουν τήν παρουσίαν καϊ τόν λόγον τών συζύγων. 
Διατϊ, σάς παρακαλώ ,αί γυναίκες αύται νά μή λάβωσι 
τάς θέσεις τών άνδρών των; Πρωτίστως λοιπόν ή

Ελληνϊς πρεπει νά μορφώνηται καταλλήλως και 
ύστερον νά ζητή νά καταλάβη τάς θέσεις τών άνδρών. 
"Αλλως νά μή έπεκτείνεται πέραν τοΰ κύκλου της. 
Δυστυχώς όμως εδώ εις τήν Ελλάδα, εσχάτως προ
παντός, ή μόνη φροντϊς τών γυναικών, ως έπί τοπλεί- 
στον είνε ή πολυτέλεια καϊ ή φευτοεπίδειξις. Πολς 
λακις αί Ελληνίδος έντρέπονται καϊ ύά-έργασθώσι. 
Δεν συμβαίνει όμως τό αύτό καϊ εις τά άλλα κράτη. 
Δεν εινε δυνατόν λοιπόν ή γυνή τοιουτοτρόπως να 
ανελθη καϊ νά λάβη τήν προσήκουσαν θέσιν της έύ τή 
κοινωνία, άλλ’ αιωνίως θά θεωρείται τή έλαφρον καϊ 
ανίκανον διά κάθε σοβαράν εργασίαν πλάσμα. Πρεπει 
λοιπόν ό βίος μας νά άπλοποιηθή καϊ νά άρχίση ή 
γυνή νά επιδίδεται εις τήν πρακτικότητα καϊ αφέλειαν 
άν θέλη πράγματι νά έπιβληθή διά τής άξίας· της 
καϊ νά έξισωθή μέ τόν άνδρα,

Δΐς Οντρ. Μπ.

ΓΝΩΜΗ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ
Ημείς καϊ έν τή « Ακροπολει» πρό 15ετιας καϊ έν 

τώ περιοδικώ τούτω κατά τό 1908 έν έκτάσει έγρά- 
φαμεν τάς σκέφεις ημών περϊ τής χείραφετήσεώς τής 
γυναικός καϊ τής έν γένει κοινωνικής αύτής δράσεώς 
επί τή εύκαιρία τοΰ τότε γενομένου τό πρώτον συνε
δρίου τών Ιταλίδων γυναικών. ’Ήδη δέ έπαναλαμβά- 
νομεν εύχαρίστως ολίγα τινά περϊ τούτων.

Ούδεμία άμφιβολία υπάρχει ότι ή Ελληνϊς είναι 
επιδεκτική εις πάσαν επωφελή τή κοινωνία δράσιν, 
είτε πολιτειακήν, είτε επιστημονικήν τοιαύτην. Αλλά 

πρός έπίτευξιν τής έπιδεκτ ικότητος ταύτης πρέπει 
πρώτον νά τύχη τοιαύτης αορφώσεως καί κοινωνικής 
άνατροφής, ώστε νά δύναται άφ’ έαυτής νά κατερχη- 
ται εις τήν ύπό τής κλίσεως αύτής ύποδεικνυομένην 
κατεύθυνσιν χωρίς νά άναμένη νά ποδηγετηθή ύπό 
τοΰ άνδρός. Πρέπει νά αποκτήση πρώτου ’ιδίαν ατομι
κότητα, ήν δυστυχώς δέν έχει, καϊ νά μή έξαρτάται 
ύπό τοΰ άνδρός. Διότι οί πλείστοι τών άνδρών έν 'Ελ
λάδι έχουσιυ άκόμη λίαν ταπεινήν περϊ γυναικός ιδέαν 
καϊ βαυκάλίζοντες διά κολακειών καϊ έπιτετηδευ μόνων 
περιποιήσεων ταύτην, συντελούσιν εις τό νά τήν 
καταστήσωσι φίλάρεσκον μόνον. Ένεκα τούτου αί 
πλείσται Έλληνίδες σήμερον διατελοΰσιν ύπό πνευμα
τικήν και κοινωνικήν νάρκην, μη επιδιδόμενοι ή εις 

τόν καλλωπισμόν αύτών, τήν έπίδειξιν πολυτελείας 
καϊ τήν περϊ τά μηδαμινά συζήτησιν, άτινα ούδεμίαν 
έπίδρασιν έπϊ τοΰ χαρακτήρας αύτών δύνανται νά έ- 
χωσιν. ΙΙς έκ τούτου δέν δύνανται νά είναι καλαϊ 
μητέρες, καϊ καλαϊ σύζυγοι καϊ ούτε άποτελεσματικώς 
δύνανται νά δράσωσιν έν τή κοινωνική σταδιοδρομία 
τοΰ ατόμου ώς ατομικότητες. Τοΰτο θά έπιτύχωσι 
κατόπιν ριζικής μεταβολής τής οικογενειακής άνατρο
φής καϊ έπιβολής έκπαιδεύσεως πρακτικής, όπως μόρ- 
φώσωσι χαρακτήρα, θέλησιν καϊ πρωτοβουλίαν. Και 
πρό παντός έχει ανάγκην ή Ελληνϊς άπό θέλησιν. 
Διά τής θελήσεως θά. καταστή σεβαστή καϊ διά ταύτης 
θά αύτοδημιουργηθή.

"Οπως δέ επιτυχή ή Ελληνϊς είς τήν μελετώμένήν 
δράσιν αύτής έν τή κοινωνία πρέπει βεβαίως νά έκ- 

τταιδευθή καταλλήλως. Αλλ ή σήμερον παρεχόμενη 
έν τοίς Σχολείοις έκπαίδευσις πρέπει νά μεταβληθή 
ριζικώς ή τελείως νά καταργηθή διότι ή Ελληνϊς σή
μερον μετά δαπάνας, κόπους καϊ μεγίστην απώλειαν 
χρόνου είς τά Σχολεία ούδέν κέρδος πρακτικόν προ
σπορίζεται. ' Αν δέ τινες γυναίκες έδρασαν πρακτικώς 
έκείναι δέν διήλθον διά τών σχολικών θρανίων, άλλ 
αύτεδημιουργήθησαν διά τής θελήσεως. Αντί τών 

σχολείων τούτων, όπως ύφίστανται σήμερον, προτι- 
μώμεν τήν ΐδρυσιν συλλόγων άποτελουμένων ύπό κυ
ριών μορφώσεως πρακτικής, αΐτινες διά διαλέξεων παν
τοειδών νά μορφώσι τήν Ελληνίδα ώς πράττουσιν αι 
ομόφυλοι ημών έν Ευρώπη καϊ ιδίως έν Ιταλία καϊ νά 
καθιστώσι ταύτην πρόσφορον πρός πάν έπάγγελμα. 
Νά ίδρυθώσι δέ .οί σύλλογοί ούτοι διά τής πρωτο
βουλίας ημών αύτών καϊ ούχι Κυβερνητική μερίμνη, 
διότι αί έκάστοτε Ελληνικαϊ Κυβερνήσεις, θεωροΰσαι 
τήν*  Ελληνίδα έννηπιώδει άκόμη διανοητική άναπτύξει, 
ούδέποτε θά έλθωσιν αρωγοί. Τοΰτο άλλως τε έπρα- 
ξαν ήδη καϊ έν αύτή τή Βουλγαρία αί γυναίκες, όπως 
καϊ είς τά λοιπά Βαλκανικά Κράτη.

Καϊ διά πάντα ταΰτα άνάγκη καϊ οί άνδρες νά έννο- 
ήσωσ’ν, ότι ή Ελληνϊς έχει τάς αύτάς πρός αύτόν δια- 
νοητικάς δυνάμεις καϊ δύναται επομένως νά τόν διαγω- 

νισθή έχουσα τάς αύτάς ύποχρεώσεις και τα αυτα 

δικαιώματα πρός τούτον.
Κέρκυρα Φεβρουάριο; 1912. Φράϊα

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙ

[Είνε γνωοιός δια τά; ντοτλληνικάς του μελέτα; ό έε Νεα- 
πόλει διακεκριμένο; καϋηγητή; κ. Φ. Δ'ε Σίμωνε Μπροϋβερ. 
Πρωτότυπον έργον του, Έλληνιατΐ γραφέν, δημοοιεύομεν είγα- 
ρίοτω;, ώς δείγμα τή; έπιτυχίας, μεά’ ή; χειρίζεται τήν Ελ

ληνικήν].
Ε μαι άπαρηγόρητος. Πέθανε σήμερα τό άγαπη- 

μένο μου κανάρι, ώραίο καϊ πολύτιμο χάρισμα μιας 
θείας μου. Τό είχα σχεδόν οκτώ χρόνια καϊ τό 
έκραζα παιδί’ τό άγαποΰσα σαν άληθινό παιδί καϊ 
σαν άληθινό παιδί μ άγαποΰσε κι’ αύτό!

"Αχ! ποτέ, ποτέ μου δέν θά σέ ξεχάσω καύμένο 
μου πουλί ! Ποτέ δέν θά ξεχάσω τήν ομορφιά σου, 
τό κατακίτρινο ζωντανό σου χρώμα, τήν λυγερήν σου 
ούρά, τό λεπτό κορμί σου με το μαύρο σκουλήκι στην 
κορφή τού μικρού κεφαλιού, τό έξοχά σου κελάδημα 
πού, θάλεγες, γέμιζεν όλο το δωμάτιο, ολο τό σπήτι, 
καϊ τό ερωτευμένο βλέμμα σου μάλιστα σάν έπαιρνες 
τήν τροφήν άπ*  τά δικά μου τα χέρια. Θυμούμαι μέ 
πάθος κάθε στιγμήν τής ζωής σου, τό έλαφρό σου 
καϊ ακατάπαυτο πέταγμα, τά συχνά καϊ τρελλά πη
δήματα, ολόκληρη τή χάρι, πού γύρω σου, σκόρπι
ζες ! Θυμούμαι πώς ήσουνα καλό και προσεκτικό μέ 
τή συντρόφισσα στο κλουβί, πώς τήν ακολουθούσες 
πάντα, πώς τή γλυκοφίλοΰσες, μέ πόσην στοργήν 
έφύλαγες τή φωλιά σου ! θυμούμαι τή χαρά σου,

όταν γύριζα άπό ταξείδι ϋστερ' άπό μερικές βδομά
δες, καϊ σύ άκουγες πώς σ' έκραζα και δέν εΰρισκες 
ησυχία πριν μέ διακρίνρς καί μου ε'ιπής τό *καλωσώ-  
ρισες» μέ τό μελωδικότερο σου τραγούδημα !

Πού ε'νε ωστόσο το προτέρημά σου, πού ή κίνησι,
πού ή ζωηρότητα; "Αφυχο, ελεεινό, άκίνητο σώμα 
κοίτεσαι στο τραπέζι, μπροστά στά μάτια μου πού 
βουρκώνουνται καϊ κλαίγουνε αδιάκοπα τόν έξαφνο εξα- 
φανισμό σου.Έφθασεν ό καιρός, που τά πουλιά αλ
λάζουνε τά φτερά τους και σ έπιασεν ένας βαρύς 
πυρετός, πού δέν σ άφησε καϊ σ έφθειρε άργά αργτ. 
σέ δώδεκα μέρες φοβερής άγωνίας, μέ τρόπο ποΰ 
θά σπάραζε καϊ τήν πλειό άπονη καρδιά ! Πώς απαν
τούσες άμέσως στή φωνή μου, πώς σηκωνόσουν ανα
στενάζοντας καϊ άνοιγες λίγο, αν καϊ μέ τό στανιό,
τά μισοσβυσμένα κι ’ άλλη φορά λαμπρά ματάκια σου 
γιά νά μέ κυττάξρς, σάν ήθελες νά μοΰ κρύφης τούς 
πόνους σου, δυστυχισμένο, αγαπημένο μου πουλί !

Τί είνε ό κόσμος! Σάν έχεις κοντά σου ένα πλά
σμα ποΰ αγαπάς άληθινά, φαίνεται πώς ή τύχη ή 
σκληρή άγωνίζεται νά σέ γελάση μ' ένα χτύπημα 
φαρμακερό, ποΰ σέ καταστρέφει καϊ σέ κάνει νά δα-
κρύζης καϊ πέρασης ώρες καϊ ώρες θλίφεως και μελαγ
χολίας στή μοναξιά σου. Σκληρόκαρδη τύχη, πού σέ 

άρπαξε από μένα, πουλάκι μου, σάν έγω σε καμά
ρωνα καϊ προσπαθούσα νά σέ χαϊδεύω περισσότερο, νά 

σε περιποιηθώ μέ μεγαλείτερην αγάπην !
Κι’αλλοίμονο ! δέν θά μόνη τώρα παρά ν' άντι- 

κρύσω τό εξωτερικό σου βαλσαμωμένο λείφανο, κάτω 
άπό τήν καμπάνα πού τό σκεπάζει, φτωχό, άναίσθη- 
τον άπομεινάρι! Ματαία άνακούφισι ! Ψεύτικη πα

ρηγοριά ! ... .
Νεάπολι 13/26 ΊονΜον 1911

Φ. ΔΕ ΣΙΜΩΝΕ ΜΠΡΟΫΒΕΡ

ΤΑ ΔΥΟ ΦΙΛΙΑ

θυμούμαι δυό φιλάκια, δυό γλυκά φιλιά: 
Τώνα, τό πρΛιο-πρόιτο τής αγάπης μου 
καί τ’ άλλο, τό στερνό-στερνό τής μάννας μου.

Τό πρώτο τής αγάπης μου μ’ έπάγιοσε 
καί τό στερνό τής μάννας μου μ- έζέστανε.— 
ίίοτέ μου τόση ζέστη, τόση παγωνιά.

θυμούμαι δυό φιλάκια, δυό γλυκά φιλιά, 
Τό πρώτο τής αγάπης μου μοΰ διάβηκε 
καί τό στερνό τής μάννας μου μ’ άπόμεινε.

, · ’ · - . < λ·· .
Πρώτα φιλάκια, άγάπης βρίσκομε πολλά, 
στερνό φιλί τής μάννας ενα μοναχό.-— 
θυμοϋμ’ ενα φιλάκι, μόνο ένα φιλί.

Άπό τά Τοιγγάνικα Τραγοίοια
τοΰ Jean R'cliepiu. Λ/ετάφρασις

I. ΠΟΛΕΜΗ
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Ο Ίηύοίίς προ τοϋ Πιλάτον.

Μαρία ή Μαγδαληνη, είς τον τάφον τοϋ ϊωτήρος.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς την Κυρίαν Ιουλίαν Ιω. Καμπούρογλου

Κυρία Καμπούρογλου,
Είδα νά μου γράφετε στην /Ελληνικήν Έπιθειύρησιν» 

τής Δος Ζωγράφου μεγάλην έπιστολήν, μέ σκέψεις σας άτο- 
μικάς γιά τό γλωσσικόν ζήτημα, καί μέ φράσεις άγανα- 
κτήσεως γιά τό ποιητικόν μου πεζογράφημα πρός τήν 
εκλεκτήν μου καλλιτέχνιδα Δα Καλογεροπούλου, — ωσάν νά 
είχαμε ποτέ δώση όρκον φλληλοϋποστηρίξεως τών ιδεών 
μας.
• Λυπούμαι, Κυρία, πού δέν μέ γνωρίζετε καί πού δέν 
παρακολουθείτε, δέν εΐνε δυνατόν νά παρακολουθήσετε 
τήν έργασίαν μου καί τό πνεύμά της άπό τόσο μακρυά. 
Έπί τέλους. Ήθελήσατε νά γίνη ή συζήτησις μέ ένα τέ
τοιο ύφος, — ακατάλληλον άπό κυρίαν τής θέσεώς σας πρός 
γυναίκα πού αφιέρωσε τήν ψυχήν της στά γράμματα. Εί
μαι πρόθυμη,—καί σάς λέγω. Έγώ, γράφοντας έτσι, δέν 
άποδοκιμάζω τήν καθαρεύουσαν, δέν μιμούμαι τήν δημο
τικήν καί δέν καταφεύγω στό λεξιλόγιον τών «χυδαϊστών», 
γιά νά έκφράσω τάς σκέψεις μου, τάς κρίσεις μου τάς εν
τυπώσεις μου.

Πιστεύσατε,κυρία,ότι αδιάκοπη ευσυνείδητη μελέτη μιας 
δωδεκαετίας μού έγνώρισε βαθειά τήν γλώσσαν μου καί 
άκριβώς ή μελέτη μού υπέδειξε τόν δρόμον τού ύφους πού 
πρέπει ν’ ακολουθήσω. Σεις όμιλεϊτε εντελώς διδασκα
λικά καί στενά για ιήν γλώσσαν, όπως όλοι όσοι τήν νο
μίζουν κάτι νεκρόν καί άνεξέλικτον. Έχετε λάθος, κυρία, 
καί θά τό εννοούσατε, άν γιά μιά στιγμή ήμπορούσατε νά 
έλθετε στην θέσι τού φιλολόγου καί στην ακουστικήν 
ευαισθησίαν του.

Τό αποτέλεσμα εΐνε ότι ή έκφρασις, ή διατύπωσις καί 
ή αναγκαία άπλοποίησις τής φρασεολογίας εΐνε πράγματα 
πού δέν μπορεί κανείς νά τά ξεύρη άν δέν παρακολου
θήσω τήν κατά πνεύμα έξέλιξιν τής γλώσσης του, κι’ άν 
δέν τήν κανονίση άνάλογα μέ τήν αισθητικήν τής έπο- 

χής του. , , , , ,
"Ωστε βλέπετε ή Ιδία ανάγκη τής γλώσσης μις επιβάλ

λει μίαν τέτοιαν διατύπωσιν. Προσέξατε λίγο βαθύτερα 
καί θά ίδήτε. Ζητώ μίαν άπλοποίησιν τού ύφους. Και 
ζητώ μίαν αρμονικήν αυνένωσιν τής καΟαρευούσης καί 
τής δημοτικής, απαραιτήτου γιά τήν έκφρασιν τών λε
πτών αποχρώσεων πού έχουν,—περισσότερον άπό κάθε 
άλλην εποχήν—ή σημερινές αντιλήψεις τών αιαθαντικών 

ανθρώπων.
Λοιπόν στό έξης μή πετάτε καί μή περιφρονήτε έτσι 

αβασάνιστα ένα έργον, ένα δημιουργόν, ένα σύστημα πνευ
ματικής παραγωγής, απλώς γιατί σεις έμείνατε στον κλα
σικισμόν μιας γλώσσης, γιατί ή φόρμα έτυχε νά μή σάς 
αρέσει, εϊτε διότι ό πομπώδης ρητορικός ή ακαδημαϊκός 
λόγος σάς έκαμε πάντα μεγάλειτέραν έντύπωσιν.

Άλλά νά φροντίζετε νά αίσθάνεσθε τήν εύμορφιάν μιάς 
απλοποιημένης γλώσσης, πού ρέει σύμφωνα μέ τόν συγ
χρονισμόν. Και νά βλέπετε καί τήν ιδέαν, καί τόν νούν, 
άν εΐνε φωτισμένος καί πλατύς, καί τήν έμπνευσιν άν άξίζη, 
καί τήν πρωτοτυπίαν. Πρώτα όμως άπόόλα αύτά καί βα
θύτερα, νά σάς συγκινή ή απλή φράσις. 'Ολοι σήμερον 
πού ξεύρουν νά κρατούν στερεά μιά πέννα, καταφεύγουν, 

κυρία, «στό γλωσσικόν Ιδίωμα, ro όποιον από σκοπού με
ταχειρίζομαι» καί—έγο),—όπως μού έγράψατε. Εΐνε εσωτε
ρικοί στήν σκέψιν καί μέ δύο λογογραφικές πινελιές φρον
τίζουν καί δίδουν τά πλατύτερα καί τάσοφιότερα ιδεολογικά 
σύνολα.

"Οσον γιά τήν πρωτοτυπίαν ποΰ μού κατηγορείτε, λέ
γοντας ότι: δέν γράφω «τάς φράσεις τάς οποίας ή καθα
ρεύουσα ή συνήθης φέρει είς τό στόμα ή τήν γραφίδα»— 
τό παραδέχομαι, μάλιστα είμαι καί υπερήφανη γι’ αύτό ! 
Στήν ημέραν μας, ποΰ όλα έχουν εΐπωθή, καί τό πάν εΐνε 
στήν έκφρασι, σάν ένα υπέρτατο προσόν φαίνεται ή πρω
τοτυπία. ’Έχετε έμπρός σας τό ζωντανώτερο παράδειγμα 
—τούς Γάλλους modern es. Λέγουν τά ίδια πράγματα πού 
λέμε κι’ έμεΐς οι Έλληνες, κι’ ολοι οί ποιηταί τού κό
σμου. "Όμως τί άλλοιώτικα, τί πρωτότυπα, τί αιθέρια 
πού τά λένε.

Έπί τέλους, κυρία, κυττάξετε τό έργον μου, άν θέλετε, 
ανάμεσα άπό τόν φακόν πού σάς υπέδειξα—θά τό βρήτε 
ποικίλο στά «Παναθήναια» — καί τότε ελπίζω νά μού ξα
ναγράψετε πειό φιλικά καί μέ πειό έκτίμησι. Έτσι άξίζει 
σέ σάς πού, μέ τήν στοργήν τής αγκαλιάς σας, βοηθήσατε 
στό λαμπρό άνοιγμα τού θαυμαστού λουλουδιού—τού ταλάν
του μιάς Καλογεροπούλου.

Καί σύντροφό σας είχατε ένα ποιητή αληθινόν, φίλον 
τής δημοτικής στά ποιήματά του καί μάλιστα στές μετα
φράσεις του. τήν Νανά π. χ.,πλέον ή δημοτιστικήν, γιατί 
έπί τέλους τέτοια γλώσσα ζητούσεν ή φρασεολογία τού 
έργου.

Βλέπετε, κυρία, ο φιλόλογος ακολουθεί τήν ανάγκην 
τής εποχής του στήν γλώσσαν, κι’ άκόμα ειδικότερα 
τήν άνάγκην τού θέματός του, όταν δημιουργή

Τελειώνοντας, Οά σάς παρακαλούσα νά ξαναδιαβάζετε 
τό άφιέρωμά μου στήν Δα Καλογεροπούλου γιατί έκάματε 
καί λάθη άναγνώσεως ακόμα. Μου αποδίδετε τήν λέξιν 
«όψες» καί τήν τονίζετε μέ χονδρά γράμματα·χωρίς 
νά ύπάρχη έτσι παραμορφωμένη, άλλά φυσική, — όψεις.

Καί τελευταία γιά τό παράπονό σας ότι δέν έκαταλάβατε 
τάς έννοιας μου, ποΰ ήθελαν «σπάσιμον κεφαλής» μά τί 
νά σάς κάμω έγώ, δέν εΐνε κι’ αύτό βέβαια σφάλμα τής 
γλώσσης μου.

Μέ τιμήν
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΑ. ΔΗ»ΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

’A&ijvat, 9 Επικούρου 24.

4*
ΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ

5)εσωοινζς Ζωγράφου
Ευχαριστώ θερμώς δέ’ οσα, έν τω προηγου- 

μένω τεύχει της « Ελληνικής Έπιθεωρήσεως », 
δημοσιεύσατε σχετικώς προς το ζήτημα τής 
και παρ' ήμϊν 8ια8όσεως τών λαοσωτηρίων τής 
Συνεργατικότητος αρχών, ώς επίσης και εν σχί
σει προς τήν τελευταίως ίπιτευχθεΐσαν Ϊ8ρυσιν 
τού «jEwepyacixov 'Ομίλου 3ΐειραιώς*  και τής 
«.Εννεργαζικης κ8νώσεως ζών βμαιορορρα- 
οΑοερμαΐων Αθηνών*  ·

Δέν εϊχον ού8εμίαν αμφιβολίαν οτι το αρι-
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στον υμών περιοδικόν,τδ οποίον με-τόσον-ενδια
φέρον παρηκολούθη άπό καιρού χήν γενομένην 
ΰπό στενότατου άτυχώς κύκλου ενέργειαν πρός 
διάδοσιν καί έπικράτησιν και έν Έλλάδι τής Συ
νεργατικότητος , θά έσπευδε νά έξάρη την όντως 
μεγάλην σημασίαν, την οποίαν ενέχει διά την 
κοινωνίαν μας ή σχεδόν ταυτόχρονος ΐδρυσις 
τών δύο Συνεργατ. 'Ενώσεων.

Είναι δέ όντως δίκ ιον νά έξαρθή ό τρόπος 
ιης ιδρύσεως αυτών, ιδία δέ τοΰ «Έννερχαζίκον 
Ομιλον 3ΐειραιώς*  ό οποίος αληθώς ομοιάζει 

μέ τόν τρόπον καθ' όν ιδρύθη ή κινούσα τόν εν
θουσιασμόν και τόν θαυμασμόν τού Κόσμου 
ολοκλήρου Συνεργατική Εταιρία καταναλώσεως 
τής Rochdale, di’ αύτόν δέ ακριβώς τόν λόγον 
παρακαλώ νά μοί έπιτρέφητε νά δώσω διά τής 
«Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» πληροφορίας τι- 
νάς έν σχέσει πρός τήν ίδρυσιν κα'ι τόν προορι
σμόν τών δυο αυτών Συνεργατικών ιδρυμάτων.

Ό «Συνερχαζικός "Ομιλος Πΐειραιώς*  του 
οποίου τό Καταστατικόν ένεκρίθη διά τού άπό 
■20 ’Ιουνίου 1911 Βασ. Διατάγματος οφείλει 
τήν ϊδρυσίν του εις 30 περίπου εργατικούς άν- 
θρώπους τοΰ Πειραιώς, άνήκοντας ώς έπί τδ 
πλεΐστον είς τήν υπηρεσίαν τού έν Πειραιεί 'Ερ
γοστασίου τών Σιδηροδρόμων Πελοπόννησου.

Τήν τόλμηράν άπόφασιν τής ιδρύσεως τοΰ 
Συνεργατικού τούτου Ομίλου ένέπνευσεν είς 
τήν μικράν ταύτην έκ βιοπαλαιστών ομάδα ή 
ιστορία τής Συνεργατικής Εταιρίας τής παρά 
τό Manchester βιομηχανικής πόλεως Rochdale 
τήν οποίαν έτυχε ν’ άκούσουν ύπό τάς εξής πε
ριστάσεις.

Τόν Μαίον τοΰ 1909 παρακληθείς ύπό τοΰ 
Συνδέσμου τών Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων 
τής 'Ελλάδος ώμίλησα κατά τήν γενομένην τότε 
έν Πειραιεί εορτήν τοΰ Σωματείου τούτου, περί 
τού ύπερόχως κοινωφελούς τής Συυεργατικότη- 
τος σκοπού. Κατα τήν εορτήν έκείνην παρευρί- 
σκοντο ό Γεν. Διευθυντής τών Σιδηρ. Πελοπον- 
νήσου κ. Α. Ματσας μετά πολλών άνωτέρων 
τής Εταιρείας Υπαλλήλων, διάφοροι πολιτευταί 
’Αττικής καί πλείστοι έκ τού προσωπικού τοΰ 
ΣΠΑΠ μετά τών οικογενειών των. Μεταξύ δε 
αυτών και οι άποτελέσαντες μετέπειτα τήν ιδρυ
τικήν τοΰ Συνεργατικού Ομίλου Πειραιώς 
ομάδα.

Δύο ημέρας μετά τήν εορτήν τοΰ Συνδέσμου 
τών Σιδηροδρομικών Υπαλλήλων, με ταβάς είς 
τά Γραφεία τοΰ ΣΠΑΠ τή προσκλήσει τοΰ ρέ
κτου καί Φιλοπροόδου Διευθυντού τής Εταιρίας 
κ. Α. Μάτσα, ηκουσα παρ’ αύτοϋ μετ’ έυθουσια- 
ομοΰ άπειρου ότι άπεφάσισε νά παράσχη είς τόν 
Σύνδεαμον τών σιδηροδρομικών πάσαν, υλικήν 
καί ηθικήν ΰποστήριξιν έάν τά άποτελοΰντα αύ
τόν μέλη ήθελον δεχθή νά μεταβάλωσι τόν 
Σύνδεσμον τούτον είς Συνεργατικήν Εταιρίαν 
καταναλώσεως. Μέ έξουσιοδότησε μάλιστα νά 

Κιπω-είς τούς Διαικούντας τόν Σύνδεσμον ότι έν 
τοιαύτη περιπτώσει ώς Γεν. Διευθυντής τής Ε
ταιρίας τοίς υπόσχεται πάσαν υλικήν συνδρο
μήν, ένω άφ' ετέρου ώς Άντ. Μάτσας δέχεται 
νά τεθή έπί κεφαλής τοΰ έργου τούτου διά τοΰ 
οποίου σοβαρώς θά έβελτιοΰντο αί συυθήκαι τοΰ 
βίου όλων έν γένει τών υπάλληλων τής' Εται
ρείας του.

Δυνασθε νά έννοήσητε μεθ’ όπόσης χαράς 
και μετά ποίου ένθουσιασμοΰ έσπευσα νά μετα
δώσω τούς λόγους αύτούς τοΰ κ. Μάτσα είς τόν 
τότε τοΰ Συνδέσμου Αντιπρόεδρον, άλλά και 
μεθ' όπόσης πικρίας καί άπογοητεύσεως έμαθον 
μετά τινας ημέρας ότι τά μέλη τοΰ Συνδέσμου 
άπέκρουσαν τάς θαυμασίας τοΰ κ. Μάτσα προ
τάσεις, φοβηθέντα ότι διά τών προτάσεων τού
των έπεδιώκετο ή Εμμεσος ζον Συνδέσμου κα~ 
Ιάρρησις πρός άποφυγήν έν τω μέλλον τι παντός 
κινδύνου άζεερχίας !!! Έν ακόμη δΓ έμέ ποτή- 
ριον πικράς άπογοητεύσεως τό οποίον μ” έπό- 
τιζεν ό φανατισμός μου υπέρ τών ΰφηλών καί 
κοινωφελεστάτων τής Συνεργατικότητος αρχών.

•4?
Πολλούς μήνας μετά τήν έξέλιξιν τών ανω γε

γονότων, έδέχθην εσπέραν τινά είς τό γραφείόν 
μου τήν έπίσκεφιν οκτώ ή δέκα τεχνητών άνη- 
κόντων, ώς μοί είπον, είς τήν υπηρεσίαν τοΰ έν 
Πειραιεί ’Εργοστασίου τών Σιδηροδρόμων Πετ 
λοποννήσου. Κατάπληκτος ομολογώ, ηκουσα 
παρ’ αύτών κατ' έννοιαν τά εξής:

«—Παρευρέθημεν καί ημείς—μοί είπον—· 
»μετά πολλών άλλων συναδέλφων μας είς τήν 
» εορτήν τήν οποίαν έδωσε προ μηνών ό Σύνδε
σμος τών Σιδηροδρομικών υπαλλήλων καίήκού- 

»σαμεν καί άντελήφθημεν ποία μεγάλα υλικά 
» καί ηθικά ωφελήματα έξασφαλίζονται διά τής 
» Συνεργατικότητος είς τάς πολυπληθείς τών 
»βιοπαλαιστών τάξεις.

» Ιδιαιτέρως συνήρπασε καί ημάς καί πολ- 
»λούς άλλους ό τρόπος τής ιδρύσεως τών Συ
νεργατικών Εταιριών περί τών οποίων μάς 
»ώμιλήσατε καί μάλιστα ή ιστορία τής Συνερ
γατικής τής Rochdale ή οποία οφείλει τήν 
ι>ϊδρυσίν της, ώς μάς είπατε, είς 24 πτωχούς 
έργάτος οίτινες έπί 3 έτη είχον τήν άντοχήν 

»νά καταθέτωσιν έκαστος 25 λεπτά καθ' εβδο
μάδα μέχρις ου έσχημάτισαν 700 φράγκα μέ 

»τά όποια ίδρυσαν τήν Συνεργατικήν - των 
» Ένωσιν. Ήκούσαμεν ότι ό Σύνδεσμος τών 
Σιδηροδρομικών υπαλλήλων άπέκρουσε τάς 

> προτάσεις τάς οποίας έκάματε έκ μέρους 
»τοΰ κ. Μάτσα καί έκτοτε άπεφασίσαμεν 
ημείς νά κάμω μεν μόνοι μας τήν Συνερ
γατικήν μας, όπως έκαμαν οι έργαται τής 
Rochdale. Ήρχίσαμεν λοιπόν έκτοτε νά κα- 

»ταθέτωμεν μεταξύ μας 25 λεπτά έβδομαδι- 
αίως καί όταν έσχηματίσαμεν κεφάλαιον 100 

νδρχ.ήρχίσαμεν άγοράζοντες καί πωλοΰντες με- 
»ταξύ μας καπνά κερδίσαντες έκ τούτων είς Γ/2 
»μήνα περί τάς 100 δρχ.—.Σήμερον εϊμεθα 80 
★καζαθέζαι και φαναζικοϊ ζης ιδέας όαταδοϊ 
★εχομευ κεφάχαιον έΐΐρχ. ΓΟΟ καϊ έρχόμεδα 
*αιρός ύμάς έκ μέρους δχων διά νά σας 
^(εαρακαχέσωμεν νά δεχδηζε νά μάς συν- 
*ζρέ}ηζε καϊ νά μάς όρχανώσηζε συνερ- 
■>χάζικώς*.  ' νΟι ύπερόχως ωραίοι έν τή άφελεία των λό
γοι' ούτοι, θά κινήσουν, είμαι βέβαιος, καί τόν 
ίδικόυ σας ένθουσιασμόν άλλά και παντός όστις 

-j.ienrltun τα λόγια 
ίόικον σας ενσουυ<.«.^_____ ..
θά τούς άναγνώση. Εγώ αφιερώνω τά λόγια 
μύτά είς- έκείνους οί οποίοι άπέκρουσαν τάς 
προτάσεις τοΰ κ. Μάτσα περί μετασχηματι 
σμοΰ τοΰ Συνδέσμου τών Σιδηροδρομικών'Υπαλ- 
λήλων είς Συνεργατικήν Ένώσιν- τ' άφιερόνω 
είς τούς διοικήσαντας καί διοικούντας τά τόσα 

έν Άθήναις καί Πειραιεί Σωματεία'ομοτέχνων 
Γ άφιερόνω είς τάς Διοικήσεις καί είς τά Συμ
βούλια' τών διαφόρων Σοσιαλιστικών καί Ερ
γατικών Κέντρων τών δύο πόλεων τ’ άφιερόνω 
.εις έκείνους οί όποιοι ένω ρύδέποτε έφρόντισαν 
νά εννοήσουν τάς ρεγάλας τοΰ Ελληνικού . Ιαοΰ 
άρετάς καί ρύδέποτε έμερίμνησαν νά διδάξουν 
καί νά διαφωτίσουν αύτόν τόν . Ιαόν, δέν έντρέ- 
πονται νάίσχυρίζωνται ότι ό Λ,αός μας είνε λαός 
μοιρολάτρης, λαός όπισθοδρομικός, λαός έκφύ- 
λισμένος. Εύχομαι τά υπέροχα αυτά λόγια τών 
ολίγων τοΰ Πειραιώς βιοπαλαιστών συνδυαζό- 
μένα καί μέ τά έργα καί τάς πράξεις τών ιδίων 
νά γίνουν άρθρα πίστεως δι’ όλους τούς νυν καί 
τους μέλλοντας συνεργατικούς τής Ελλάδος.

1 ■ ’ , J

Υπέδειξα εις τούς κυρίους αύτούς ποΐαι 

πρέπει νά ήναι αί βάσεις τής Ένώσεως των. 
Τοίς υπέδειξα ότι έν άρχη δέν πρέπει νά βια- 
σθούν ούδ’ επ' έλάχιστον είς τίποτε- ότι είναι 
ανάγκη, δπως μή προσκόφη τό έργον των, νά 
οργανωθούν έν άρχή είς Σωματείον μέ συ
νεργατικός βάσεις, βραδύτερου δέ και όταν ή 
έργασία των τό άπαιτήση νά μετασχηματίσουν 
τό Σωματείου αύτών είς άυώνυμου Εταιρείαυ μέ 
τάς αύτάς τής Συνεργατικότητος βάσεις, άλλ'

ύπό εύρύτερον σκοπόν.
Ύπό τό πνεύμα αύτό κατήρτισα τό Καταστα

τικόν των τδ όποιου άνεγνώσατε ήδη, καί τό 
οποίον καίιοι καταρτισθέυ, φηφισθέν καί ύπο·

βληθέν τώ ύπουργείω πρός έγκρισιν τδν Απρί
λιον τοΰ 1910 ένεκρίθη μόλις τήν 2θήν 'Ιου
νίου 191 Γ ήτοι παρέμεινεν είς χείρας τών αρ
μοδίων έ(ΒΪ έν εζος καϊ δύο μήνας μέχρις ού 
έγκριθή διά Βασιλ. διατάγματος.

Σήμερον τά μέλη τοΰ Σωματείου άνέρχονται 
είς 250 οικογένειας, άλλ’ ή καθημερινή πλη
θώρα αιτήσεων πρός εγγραφήν νέων μελών μοί 
παρέχουν τήν πεποίθησιν ότι έντός ολίγων μη
νών ό αριθμός τών μελών θ' άνέλθη είς χιλιά
δας. Τό άπαιτούμενον διά τήν έναρξιν τής έρ- 
γασίας κεφάλ . ιον συνεκεντρώθη ήδη, πρόκειται 
δέ κατ αύτάς νά ληφθή οριστική άπόφασις περί 
τοΰ τρόπον τής ένάρξεως αύτών.

Ευ τω μεταξύ γίνονται μεταξύ τών μελών μι- 
κροεπιχειρήσεις πρός αύξησιν τών κεφαλαίων- 
ούτω τήν εβδομάδα τών Παθών θά πωληθή είς 
τά μέλη κηρός διά τάς άκολονθίας τών Παύών 
καί τοΰ Πάσχα, έκ τούτου δέ θά μείνουν υπέρ 
τής Ένώσεως 150 ύραχ. τούλάχιστον,

Δέν νομίζω ότι πρέπει νά προσθέσω άλλο τί. 
Δέν χρειάζονται, υποθέτω, σχδλια διάτά μέχρι 

σήμερον έπιτελεσθέντα.
'Οφείλω μόνον νά τονίσω ότι ό φανατισμός 

καί ή άφοσίωσις τών μελών τής Ένώσεως ΰπερ 
τού έργου, είναι ύπεράνω πάσης περιγραφής. 
Συγχρόνως, δέν δύναμαι νά μή έκφράσω τήν 
ελπίδα ότι ό Γεν.Διευθυντής τών Σιδηροδρ.Πελο- 
πονυήσου κ. Α. Μάτσας θά λάβη ζωηρόν υπέρ 
τοΰ έργου αύτοϋ ένδιαφέροντό όποιου έδημιούρ- 
γησεν ή πρωτοβουλία ολίγων τεχνητών τού έν 
Πειραιεί έργοστασίου του- τοΰτο δέ διότι ό κ. 
Μάτσας ότε πρό καιρού τω άνέφερα τ' ανωτέρω 
ήκουσε μετ' ένθουσιασμοΰ καί μοί έζήτησενά τόυ 
κρατήσω έν καιρω ένήμερον τής πορείας τοΰ 

Σωματείου.Δυστυχώς τό άτύχημα οπερ τω συνέ
βη πέρυσι καί ένεκα τοΰ όποιου νοσηλεύεται είσ- 
έτι έν Εσπερία, δέν μοί έπέτρεψε νά έυεργήσω 

άκόμη παρ' αύτω καταλλήλως.
Προσεχώς, έάν μοί έπιτρέφητε, θά γράφω 

περί τής έτέρας Συνεργατικής Ένώσεως 
τής ίδρυθείσης έν 'Αθήναις ύπό τής Συν

τεχνίας τών Έμπορορραπτοεργατών.

φ. Ν. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Διευθυντής τής «Άρτοποιητικής Έταιςίας ’Α-^ηνών".
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[Γενικώς έπεκροτήθη ή άπόφατις τοΰ Συλλόγου ή «Τέ- 
Ζν·ρ όπως εργατθή προς διάκο ιιν καί διάδοση*  τών έθν. 
ασμάτων και χορών. Μετά τήν ιδρυσιν ειδικής σχολής διά 
τήν δωρεάν διδασκαλίαν τών Έλλ. χορών,καί έν ή διδάσκον
ται δεκάδες νεανιδων καί νέων,ήρχισεν ή «Τέχνη» τάς δια
λέξεις, ή πρώτη δ’άφιεριόθη πρός άνάπτυξιν τής σημασίας 
ήν έχει ή ε&νικη ημών Μοϋσα. Έν τή,εϋμενώς,παραχωρη- 
Οείση αιθούση τής Αρχαιολογικής Εταιρείας συνεκεν- 
τρώθη πολυάριθμον καί έκλεκτόν άκροατήριον, έν φ διε- 
κρίνοντο οι Υπουργοί τών Εξωτερικών καί τής Παιδείας, 
τό Συμβούλιον τής Άρχ. Εταιρείας, λόγιοι καί πλεϊσται 
κυρίαι, αντιπρόσωποι έκλεκτοί τής Αθηναϊκής κοινωνίας. 
Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. Δ. Κάλογερόπουλος έν εί- 

σηγησει κατεδειξε τήν ανάγκην τής περισυλλογής καί δι
δασκαλίας τών Έθν. χορών, ΐνα άποτραπώσιν οί κίνδυνοι 
τής παραφθοράς ή άπωλείας αυτών.

Είτα ή δεσποινίς Ευγενία Ζωγράφου, Διευθύντρια τής 
« Ελλ. Επιθεωρησεως», μέλος τής ’Εφορευτικής Επιτρο
πής τών Κυριών τής «Τέχνης» έποιήσατο διάλεξινπερί τών 
Εθν, φσμάτων και χορών, ήν καί δημοσιεύομεν κατωτέρω 

ολόκληρον. Περί τής διαλέξεως ταύτης εύφημος έγένετο 
μνεία εις τόν Αθηναϊκόν τύπον, οί δέ κ.κ.Υπουργοί θερ
μότατα τήν «συνεχάρησαν, ΰποσχεθέντες πϊσαν υποστήριξη· 
πρός πραγματοποίηση’ τοΰ μεγάλου έθνικοΰ σκοπού],

3·£ύριοι ,cUcBovpyoi,
SKvpiai καϊ 3Κνριοι

Τό θέμα τό όποιον έκλήθην νά σας αναπτύξω σή
μερον εινε θέμα υπέροχου έθνικής σημασίας.

ΊΊρ'ιν όμως έπιληφθώ αύτοϋ, κρίνω σκόπιμον από 
τον βήματος τούτου νά βεβαιώοω τά εξής.

Κατα το 1907, ιδρύθη εις τήν πάλιν μας 'Εθνι
κός Μουσικός Σύλλογος, δστις είχε κύριον σκοπόν τήν 
περισυλλογήν καί διάσωσιν τών δημοτικών μας άσμά- 
ιων, και επί τή βάσει αύτών τήν μελέτην τής Εθνικής 
μας Μουσης προς δημιουργίαν γνήσιας ’Ελληνικής 
Μουσικής, και τήν δωρεάν διδασκαλίαν τών ’Ελληνι
κών χορών είς τα μέλη αύτοϋ.

Ατυχώς ο Σύλλογος εκείνος, παρά τόν πατριωτι
σμόν καί την άξίαν τών άποτελούντων αύτόν αξιότι
μων προσώπων δέν κατώρθωσε νά έργασθή υπέρ τοϋ 
έθνωφελοϋς σκοπού του, περιοριοθείς εις συσκέψεις 
μόνον. Νέος σύλλογος, Μουσικός και Φιλολογικός, ή 
«Τέχνην, ίδρυθείς πέρυσιν καί ό όποιος αριθμεί με
ταξύ τών μελών του άφ’ενός μέν καί τινας έκ τών 
ιδρυτών τοΰ μνημονευθέντος Συλλόγου, άφ*  ετέρου 
δέ πρόσωπα είδικώς άσχοληθέντα μέ τήν έθν,κήν 
Μούσαν, έθεώρησε επιτακτικόν καθήκον νά ϊδρύοη 
ίδιον τμήμα πρός τόν αϊτόν σκοπόν, και νά πραγμα
τοποιήσω δ,τι δέν κατωρθώθη παρ’ άλλων. ’Επειδή 
δέ ήθέλησε ν’ άκαλουθήση έντελώς τά βήματα τοϋ 

πρώτου Συλλόγου, καί νά μή χωρίση τά ’Εθνικά 
ασματα απο τους Εθνικούς Χορούς, είς τό μουσικόν 
του τμήμα άνετέθή ή σοβαρά αύτή εργασία, ήτοι ή 
διάσωσις τών έθνικών μας ασμάτων καί χορών. Καί 
έπί τής έργασίας αίιτής ή τ Τέχνην έκρινε σκόπιμον νά 
μή ζητήση μόνον τών εύγράμμων νεαρών Έλληνίδων 
την συμμετοχήν άζζά καί τών εύσωμων και εύζώνων 
καί λεβέντηδων νεαρών ’Ελλήνων μας.

-Ϋ’
Λύτη εινε, Κυρίαι καί Κύριοι, ή μικρά μας απλή 

ιστορία. Ηδη μού έπιβαλλεται μέ ολίγα θερμά λόγια 
να σας αναπτύξω τό θέμα μου, καί νά προσπαθήσω 
να σας μεταδώσω δλον τόν ενθουσιασμόν ό όποιος 
ενυπάρχει εις τον Σύλλογόν μας διά τό ώραϊον άλλά 
πρό πάντων τό έθνικόν έργον του.

Η ποίησις και ή Μουσική έχει τάς άρχάς της θε
μελιωμένος εις τοΰ ανθρώπου τήν εύγενή φύσιν. Φρύ- 
γες καί Μυσοι καίΛυδοί είχον έκπαλαι τους αύλούς 
τους και αυτοί δε άκόμη οί τρωγλοδΰται έιχον τους 
άσκαρους και τους ψίθυρους των. ’Εν τούτοις πηγή 
καί μήτηρ τής μουσικής δπως καί τής ποιήοεως 
υπήρξε κυρίως ή Ελλάς.

Εις τον Ολυμπον καί τόν Ελικώνα καί τήν Πιε- 
ρίαν αντήχησε το πρώτον ή γνησία φωνή τών Μου
σών. ’Εκεί πρώτον έκρουσε τήν περικαλλή του κιθά
ραν ό Μονσηγέτης ’Απόλλων. Άμφιων όυίός τής ’Αν
τιόπης, άκμάσας κατά τόν αιώνα τοΰ Κάδμου, θεωοεί- 
ται ό πρώτος εύρέτης τής Μουσικής, έψαλλε δ’ ύμνους 
ιερούς. Αλλά μετ αύτόν γυναίκες αναφαίνονται είς τήν 
Ελλάδα μουσικοί καί ποιήτριαι. Πρώτη ή θυγάτηρ 

τοϋ Απόλλωνος καί ιέρεια τών Αελφών Φημονόη 
έχρησμοδότησεν είς έξάμετρον τόνον. Καί μετ’ αύτήν 
ή Μαντό) ή θυγάτηρ τού Τειρεσίου, καί ή Βοιώ ή 
Αελφίς ποιήτρια, καί αί δέκα Σίβυλλαι έμελπαν άλλά 
καί αύταί μόνον τών μαντείων τούς χρησμούς.

Έάν δμως υπήρξαν οί Έλληνες τής μουσικής οί 
εΰρέται, καί οί κυκλικοί ελληνικοί χοροί έχουν τήν 
αρχήν των άπό τό ’Ελληνικόν Αράμα τό όποιον δλοι 
γνωρίζομεν είς ποιαν περιωπήν πνευματικής άκμής 
έφθασε κατά τήν μεγάλην έκείνην έποχήν.

Ή ιστορία τής αρχαίας ’Ελλάδος μας όμιλεϊ περί 
μουσικής ή όποια εύρίσκεται έν θαυμαστή συνά
φεια μέ τήν άνάπτυξιν τοϋ καθ’ δλου πνευματικού 
βίου τών Ελλήνων. Και ο ήχος καί ό τόνος, καί τό 
μέλος, και ο ρυθμός καί ό κανών καί παν συναφές 
προς την μουσικήν καί τόν χορόν άναπτύσσονται είς 
τ{1ν άρχαίαν Ελληνικήν ιστορίαν τής Μουσικής τόσον,

ώστε νά θεωρηθούν αύτά ώς ένας τύπος καί υπογραμ
μός διά πάντα νεώτερον άσχολούμενον είς τήν μουσι
κήν καί τήν δρχησιν.

Έν τούτοις σήμερον δέν θά σας ομιλήσω περί 
(’ιαμάτων και χορών άπό τεχνικής άπόψεως. Αύτό 
εΐνε καθήκον τών ειδικών και ποτέ δεν μού αρεσει να 
ύπεισέογωμαι είς άλλοτρια. Αλλως τε ούτε θέλω να 
σας καταπλήξω μέ μίαν διάλεξιν πομπώδη, τυπικήν, 

ΜΑΡΤΙΟΣ 1912

ΛΑΤΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ
Ό Μάρτιος εΐνε ό κατ’ εξοχήν εθνικός μήν των Ελλή

νων. Τόν Μάρτιον άναγεννάται ή Φύσις, άνεγεννηθη δέ 
καί ή 'Ελλάς. Άπό τόν Μάρτιον άρχεται τό θέρος.

’Απο Μάρτιον καλοκαιριάζει 
καί απ' Αΰγουατο χειμωνιάζει.

Τόν Μάρτιον επανέρχονται είς Ελλάδα αί χελιδόνες. 
Όταν συνεφιάζη τόν Μάρτιον ή ταχέως θά αιθριαση ή 
μεγάλη θά ένσκήψη καταιγίς.

Ώφελιμώταται είς τά σιτηρά αί κατά Μάρτιον βροχαι.
Άν κάμη & Μάρτης δυο νερά κι' ο 'Απρίλης άλλο ένα, 

Χαρά σ' εκείνο τον γεωργό πονγει πολλά σπαρμένα.
Ό Μάρτης εΐνε ευμετάβλητος.
Ό Μάρτης &ραις κλαίει, ώραις γελάει.
Δημώδης πρόληψις υπάρχει δτι ο χυλός τρωγωμένος τόν 

Μάρτιον προφυλάσσει άπό τά δήγματα τών κωνωπων.
Ό ήλιος τοΰ Μαρτίου εΐνε καυστικός, ώστε νά καθιστά 

μελαχροινοΰς τούς εκτεθειμένους είς τάς ακτίνας του.
Όπώχει κόρη ακριβή 

τοΰ Μάρτη ό ήλιος μή τήν ίδή.

ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΠΙΦΣΩΡΗΣΙΣ
Ρά, βέ.— Ή άρ&ρΐτις τών υποψηφίων.— Τά κόμματα.

'Ο κ. Νόσος Κίτσος. — * Αστυνομία καί λε καν ο μαντεία. Η
γυμναστική τον κ. Πρωΰνπονργοϋ.— Το Τηνιακό πατιρντί. 
Πόΰεν τό όνομα Καρολίδης ; —Μία μαμα 75 χρόνων.

Αι έκλογαϊ έτελείωσαν. Πρέπει νά εϊμεθα πολύ 
ευχαριστημένοι, διότι δέν άκούομεν το όνομα τοΰ κ. 
Γρυποννησιώτου, οί έκλογείς δέν θά προσαγορευωνται 
μέ τδ Ρά καϊ μέ τδ Βέ, ένεκα τών δποίων ή πρωτεύ
ουσα είχε καταντήση μοδιστράδικο.

-Ϋ-
Έλειψαν πλέον καϊ αί εικόνες τών περιφανών άση- 

μοτήτων,αϊτινες πρωί-πρωί ένεφανιζοντο εις τήνπρω- 
την σελίδα τών έφημερίδων. Έάν άνεγίνωσκε κανείς 
τά συστατικά αρθρίδια τών υποψηφίων, θά ένόμιζεν 
δτι ή Ελλάς κατοικεϊται άπδ μεγαλοφυείς, ένφ 
έπρόκειτο άπλούστατα περί ανθρώπων τής κάλπης, 
δηλαδή κάλπηδων.

-^·
Τά αποτελέσματα τών έκλογών έκρίθησαν ως ή 

καταδίκη τών κομμάτων. Διεμαρτυρηθησαν διά

κατά τήν όποιαν ή άπαριθμηοις σωρείας εύκλεών 
προγονικών ονομάτων άπό τόν Πυθαγόρα έως τον 
Θέωνα και άπό τόν ’Αριστόξενόν εως τον Θέσπιν θα 
μέ ήνάγκαζε νά σάς αναπτύξω έν εύρύτητι τό Αωρικόν, 
τό Φρύγιον καί τό Αύδιον μέλος.

Θά σάς ομιλήσω μόνον περί τών έθνικών μας 
’Ασμάτων καί Χορών άπό εθνικής καί πατριωτικής 
κυρίως άπόψεως. ( Ακολουθεί) 

τδν χαρακτηρισμόν αυτόν δλοι οι διδάσκαλοι και α! 
ώραϊαι γυναίκες.

Εΐχομεν κατά τδν λήξαντα μήνα καϊ μιαν ανύ
παρκτον δολοφονίαν τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ και τοΰ 
κ. Νάσου Κίτσου, λοχίου τών εύ^ωνων και λακέ τοΰ 
κ. Βενιζέλου. Τά αύτοκίνητα έτέθησαν είς κίνησιν, ό 
κ. Μπάουτσερ, καϊ μόνον ή αστυνομία δεν έκινηθη 
διότι ώς ίσχυρίσθη ήξευρε τήν είδησιν πρίν . . . . δι- 
αδοθή. Οί ’Ιταλοί αστυνομικοί συνεχάρησαν τούς 
’Αθηναίους συναδέλφους των διότι είσηγαγον εις τήν 
αστυνομικήν υπηρεσίαν καί τήν λεκανομαντείαν.

Ό κ. Βενιζέλος εΐνε τδ μεγαλείτερον θΰμα τής 
αστείας διαδόσεως. Όταν έπέστρεψεν έκ τών γυμνα
σίων καϊ ό κόσμος ήθελε νά τδν ίδή διά νά πεισθή δτι 
ούκ άπέθανε τδν ήνάγκασαν νά σηκώσή χεϊρας καί 
πόδα;, νά στρέφη τήν κεφαλήν, μήπως ήτο πληγω
μένος και τδ έκρυπτε. Αύτδ πλέον δέν ήτο διαδήλω
σή τοΰ λαοΰ, άλλά Σουηδική γυμναστική, τήν 
δποίαν μόνον δ σου-είδικός κ. Χρυσάφης ή μπορούσε 
νά κάμη. Άλλ’ δ κ. Χρυσάφης, άν καί Χρυσάφης 
δέν εΐνε ούτε μέλος καν τής Αέσχης τών Φιλελευ
θέρων.

4?
Τήν 11 Μαρτίου δ ’Αθηναϊκός λαός έδωσε τά πα

πούτσια εις τδ χέρι τών παλαιοκομματικών. Τά έδω
σε διά τοΰ κ. Στρατούλη, και μάλιστα χωρίς μειο
δοτικήν δημοπρασίαν.

-Ϋ-
Άλλα γεγονόνα έπίσημα τδν μήνα αύτδν εΐχομεν 

τήν παρασημοφορίαν τοΰ κ. Βορρε, τδ «Γηνιακδπα- 
τιρντϊν τοΰ κ. Άρμακολλα το οποίον έν τούτοις 
οέν έ κ ό λ λ η σ ε είς τά προγράμματα, τδ ύπόμνημα 
τοΰ Τσΐν-Τσών πρδς τδνκ. Πρωθυπουργόν, τήν έκλει- 
ψιν τής σελήνης τήν δποίαν, προλαβοντα τδ Αστερο- 
σκοπείον, κατέστησαν δλικήν τά σύννεφα, τούς Χαι
ρετισμούς τών ’Αρσακειάδων κλπ.

3
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Περίεργοι αύτοί οί Έλληνες δημοσιογράφοι.’Επι
τίθενται κατά τοϋ καθηγητοϋ κ. Καρολίδου, ώς τα- 
χθέντος μέ τό Νεοτουρκικόν Κομιτάτον, τό δποίον 
μαίνεται κατά τών Ελλήνων. Και έρωτοΰν; «Είνε 
Έλλην πλέον αύτάς ό Καρολίδης;» Είμεθα ήναγκα- 
σμένοι νά βεβαιώσωμεν τούς συναδέλφους δτι ό κ. 
Καρολίδης δέν ισχυρίζεται τέτοιο πράγμα. Κάρες 
καί Λ υ δοϊ είνε οί πρόγονοί του. Έξ ού καί... Κα
ρολίδης. Μόνον διά τής δροσεράς αύτής έτυμολογίας 
θά είνε δυνατόν νά ψυχρανθή ό θυμός τών δημοσιο
γράφων.

-Ϋ-
Καί ό διάλογος.
Τοτός (έξαετής). Μπαμπά, γιατί γιορτάζει τό 

Πανεπιστήμιο ;
— Γιαιί έγινε 75 χρόνων.
— Μά τί, άνθρωπος είνε νά γιορτάζει;
— Όχι, σπήτι ποΰ δλο μιλάνε 75 χρόνια τώρα. .
— Κατάλαβα- σαν τή μαμά δηλαδή . ..

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Η ΤΟΥ
ΠΙλΟεν, έφθασε τέλος πάντων ή μόδα τήν όποιαν περιμέ

ναμε τόσο καιρό’ καί πώς ήλθε; Σήμερα ποΰ ή υλη μας είνε 
τόσο μπόλικη — μαλλιαρισμός !—πρέπει ν’ άφήσωμε κάθε 
άλλην ομιλία έπί τοΰ ζητήματος αύτοΰ καί νά έλθωμεν άπ’ 
ευθείας στό θέμα. Καταλαβαίνω, δτι καί ό μικρός αύτός 
πρόλογος Οά Φαίνεται πολύς στάς άγαπητάς άναγνωστρίας, 
α! όποϊαι άνυπομονοΰν νά μάθουν τά τόσο ενδιαφέροντα νέα 
καί γι’ αύτό άρχίζω αμέσως.τΗλθε λοιπόν ή μόδα γεμάτη πα- 
ραλλαγάς είς τάς λεπτομέρειας πλήν ή αύτή σχεδόν στάς γε- 
νικάς γραμμάς. Τά περσινά μας Φορέματα μπορούν κάλλιστα 
μέ μιά μικρά επιδιόρθωσε νά φανούν τής ώρας άφοΰ τό μόνο 
ποΰ άλλάζει έφέτος, κάπως περισσότερο, είνε ή φούστες καί 
αύτές πάλι μόνον κατά τό............. ήμισυ.

Δηλαδή.............Άλλά μιά στιγμή, έδώ παρ’ολη σας τήν
άνυπομονησίαν επιτρέψατε μας μιά μικρή παρέκβασι. Στο 
νού μας ήλθον οί Μελλοντισταί. “Ας πολεμούν όσο θέλουν αύ
τοί τό παρελθόν·—τό νοσώδες όπως λένε-—ό άνθρωπος τής επο
χής μας τούλάχιστον—δέν ξεύρω γιά τόν αύριανό—εινε άδό- 
νατον νά πετάξη άπό μέσα του, ν’ άπαρνηθή τήν άγάπη καί 
τήν νοσταλγία γιά κάθε περασμένο, ένα άπό τά πλέον έμ
φυτό. του αισθήματα. Κι’ έτσι όπως σ’ ολα τ’ άλλα βλέ
πομε καί τήν μόδα, συχνά συχνότατα, κάθε εποχή ίσως, νά 
γυρίζη πίσω σιάπαλαιά, σέ κείνα ποΰ φορούσαν αί γυναίκες 
τοΰ Ομήρου, τής Ρώμης, τού Βυζαντινού πολιτισμού, τών δύο 
αύτοκρατοριών, νά μελετά κάθε γράμμή τους, νά πέρνη γιά 
τήν ώρα δ,τι τής άρέσει, κι’ άφού τό άφομοιώσει δσο μπο
ρεί πρός τό πνεύμα τών ήμερών μας, τό εξευγενίσει ή τό 
χαλάσει, νάτοΰ δίδη τήν ιδιαιτέραν μορφήν τών χρόνων μας, 
νά τό οίκειοποιεϊται. Αύτό έκανε καί τώρα μέ τό έπάνω μέ
ρος τής φούστας, τήν όποιαν δλοι ξέραμε τόσο καιρό ώς 
στενή πολλέ δέ φορές κι’ ώς πόλύ στενή.

'Υπήρξε δμως μιά έποχή, τρεις ολόκληροι αιώνες, άπό 
τό πλήθος τών έκατονταετηρίδων ποΰ έχομεν άφήσει πίσω 
μας — κατά τήν όποιαν αί γυναίκες φορούσαν τά φορέματά των 

τόσο φουσκωμένα, στους γοφούς ιδίως, ώστε οί πάντοτε ειρω
νευόμενοι τήν γυναικεία φιλαρέσκεια καί μόδα νά τά βγά
λουν, «Paniers» «μπουγαδοκόφινα» δπως θά λέγαμεν εμείς. 
Καί τό όνομα έμεινεν ένώ ό συρμός αύτός ό παρουσιασθείς 
τό 1600, ό ύπάρχων 68 έτη άργότερα, ό έξακολουθών—φυ
σικά παρηλλαγμένος στή: λεπτομέρειες—τό 1762, καί σω- 
ζόμενος τό 1879 επανέρχεται τό 1912. Μή τρομάζετε μέ τήν 
ιδέα δ’τι ή μοίρα μάς έπιφυλλάσσει νά φορέσωμε τούς φρι
χτούς έκείνους όγκους τούς όποιους ίσως νά γελάσαμε όταν 
είδαμε στα παλαιά φιγουρίνια.’ΊΙμεθα τής γνώμη;, δτι ή μόδα 
αύτή θά πέση γλήγορα καί έχ-ός τούτου τά paniers τοΰ 1912 
είνε έντελώς διάφορα τών τριών παρελθουσών έκατονταετη
ρίδων.

Έσυνηθίσαμε τόσο πολύ τής λεπτές συλουέττες ώστε νά 
μήν τής έγκαταλείψωμε εύ'κολα. Τό μεγαλείτερο πλάτος τής 
σημερινής φούστας είνε πρός τά κάτω 1.95—όποιος θέλει 
μπορεί νά τήν κάνη κατά πολύ στενωτέρα—καί μόνον έπάνω 
έρχεται κάπως πλατυτέρα μέ πιέτες ή έλαφρές σούρες ή 
όποιες μαζεύουν πάλι στά γόνατα.

Αύτό είν’ δλο κι’ ούτε μπορούσε νά γίνη περισσότερο τήν 
εποχή πού ή γυναίκες σκοτώνονται μέ τά άεποπλάνα, ή 
Sufragettes θύουν καί άπολύουν στήν ’Αγγλίαν, είς δέ τήν 
Κίνα, τό άσθενές φύλον έκπορθεΐ βουλάς καί έπιβάλλει νό
μους. Γι’ αύτό τό Ταίγέρ βασιλεύει. Χειμώνα καλοκαίρι τό 
φοροΰμε, πάντα σκέτο καί σοβαρό, άν καί σ’ αύτό άκόμη ή 
μόδα άπό καιροΰ εις καιρόν δοκιμάζει μερικάς μεταβολάς

Φέτος αίφνης ή ζακέττες γίνονται directoire καί πειό κον
τές από άλλοτε, τά μανίκια κολλημένα κι’ή φούστες στενές 
tuuiqnes, δηλαδή δυό φούστες ή μία πάνω άπό τήν άλλη. 
Ώς γιακά καί μανικέτια,—θά είνε πολύ ώραίον και τής τε
λευταίας μόδας, σημειώσατε—έάν αντί τοΰ αύτοΰ ύφάσματος 
βάλλωμε άσπρο κεντημένο λινό ή όποιονδήποτε άλλο άσπρο 
ώραϊο κέντημα άκόμη δέ καί κέντημα Madere μ’ ενα βολα- 
νάκι άπό νταντέλλαν. ‘Ομ’ολογουμένως ό νεωτερισμός αύτός 
εινε νοστιμότατος δίδων μίαν δροσερή καί γελαστή δψι στό 
τόσο σοβαρό καί τοπικό Ταγέρ, τό όποιον έν τούτοις εινε 
τό μόνο γνήσιο, δπως άκριβώς μά; τό έστειλεν ή ’Αγγλία, 
σύμφωνα πρός τό πνεύμα καί τά; άνάγκας τής έποχής μας. 
Καί άπό τί ύφασμα γίνονται τά Ταγέρ ; Ώς πρός αύτό 
μπορούμε νά διαλέξωμε μεταξύ τοΰ χονδρού Sergs τοΰ Dia
gonal changeant, τοΰ Surah ιδίως δέ τού ταφτά. Νά τί 
πράγμα χαλά τώρα τόν κόσμο'παντού ταφτάς καί πάλι ταφτάς. 
Ταϋγέρ, φορέματα περιπάτου,άπογε'ματος, courses καί εσπε
ρίδων, δλα άπ’ άκρου είς άκρον ταφταδένια, μονόχροα ή 
ihangeant. Καί βλέπομε άκόμη ταφτάδες ριγωτούς, ζωγρα
φισμένους μέ μπουμπούκια καί ή μ’ ολόκληρες άνθινες γυρλάν- 
τες δπως συνέβαινε άλλοτε, τά περασμένα χρόνια, τά όποία 
μιμούμεθα έφέτος άκόμη καί στά βολάν, στά πλισσέ, στά 
μπουγιοννέ πού έσυνηθίζοντο τό 1820 ή 1830.

Άνασκαλεύσατε, άγαπηταί άναγνώστριαι, κα'ένα κομμό ή 
μπαούλο τής μάμμης σας’ ώρισμένως Οά βρήτε κάποιο—έστω 
καί μικρό—λείψανο τής μόδας εκείνης, τήν όποιαν σήμερα 
θέλομεν έν μέρει ν’ άναστηλώσωμεν. ΙΙοιότ ξέρει’ μπορεί νά 
ύπάρχη άκόμη καί καμμία άπό κείνες πού τήν φορούσαν τότε. 
Άν τήν γνωρίζετε, πηγαίνετε νά μάθετε άπό τήν ίδια τάς 
λεπτομέρειας της.

’Εμείς στό έπόμενον τεύχος Οά σά; πούμε τά; τής σημε 
ρινής.

Δίς Μ. Π.

Τό Μέγαρον τών Δεκαότηρέων

ή Κλεμμένη, ή Άρραβωνιασμένη, τό Λιβάνια μα, <5 

“Ορθρος, <5 Κανάρης πυρπολών τήν Τουρκικήν ναυ

αρχίδα, ή Λουσμένη καί αλλα.

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ “ΤΕΧΝΗΣ,,

Μίαν άληθινήν καί άλησμόνητον έπιτυχίαν έοημεί- 
ωσεν ή πρώτη μεγάλη συναυλία τής «Τέχνης». “Ολό

κληρος ή ’Αθηναϊκή κοινωνία καί ό μουσικός κόσμος 
έχειροκρότηοαν ζωηρότατα τούς συμπαθείς καλλιτέ- 

χνας διά τήν τελείαν αύτών έκτέλεσιν.
Ή ωραία Σονάτα είς Φά ντιέζ τοΰ Μπετόβεν, ή 

πρώτη τήν όποιαν συνέθεσεν είς τά είκοσιπέντε 
του χρόνια ό θείος κωφός, έξετελέοθη ύπό τής δος 
Μαρίας I. Άντωνοπούλου και τοΰ κ. Άλεξ. I. 
’Αντωνοπούλου μέ τελειότητα έντελώς παραδειγμα
τικήν. Τό Άντάντε είχε τό βάθος και τήν μελαγχο
λίαν τά όποια φαίνονται είς δλον τό έργον τοΰ Μπε

τόβεν, τό ’ Αλλέγκρο τήν πρώτην δροσερότητα καί 
χάριν τήν όποιαν έκληρονόμησεν άπό τόν ιδανικόν 

Μότζαρτ. Ή μεγάλη αύτή γραμμή τής χάριτος καί 
τής εύθυμίας, καθώς καί θαυμάσιοι στιγμαί ψυχ.κής 
τρικυμίας έχαράχθησαν θαυμασίως ύπό τών δύο νεα

ρών έκτελεστών.
Τό άσμα τής δος Λυμπεροπούλου καί ή ωραία 

καί δροσερά φωνή της προεκάλεσαν τά ζωηρότερα 
χειροκροτήματα. Έτραγούδησε μέ τόν τελειότερο» 
τρόπον τήν Λουΐζαν τοΰ Σαρπαντιέ καί τήν Προ
σευχήν τής Τόσκας. Κληθεϊσα καί πάλιν έχάριοεν είς 
τό κοινόν τό «Σ’ άγαπώ» ένα παλαιό τραγούδι τοΰ

Σαμάρα.
Ό κ. Μ. Καζάζης, ό νεαρτς καθηγητής τοΰ ’Ω

δείου ’Αθηνών, έπαιξε μέ συμπαθεστάτην περιπά- 
θειαν, τό τρυφερό 'Μελαγχολικό τραγούδι» τοΰ 
Τσαϊκόφσκυ καί τήν ονειρώδη « Άνάμνησιν» τοΰ 

Ντρντλα προκαλέσας ειλικρινή συγκίνησιν είς τό κοι

νόν.

ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Έγένετο διεθνής διαγωνισμός τοΰ σχεδ.ου τοΰ’Αθη

ναϊκόν Μεγάρου τών Δικαστηρίων. “Η Έλλαι άδικος 
’Επιτροπή άπετελείτο εκ ξένων αρχιτεκτόνων, έβρα- 
βεύθη δέ μεταξύ 12 σχεδίων τό τοϋ Έλληνος αρχι
τέκτονας κ. Α. Νικολούδη. Τό βραβευθέν σχέδιον, 
καλλιτεχνικόν καί πληρούν πάσας σχεδόν τάς άνάγκας 
ένός δικαστικού Μεγάρου, δημοσιεύομε». Παριστά την 
κυρίαν πρόσοψιν τοΰ κτιρίου, δπερ θ’ άνεγερθή έπί 

της όδοΰ Κηφησσίας. "Εν έν τούτοις μειονέκτημα 
υπάρχει η έλλειψις αιθούσης διά τους δικηγόρους.

Ν· ΛΥΤΡΑΣ
Ό Νικηφόρος Λύτρας, τοΰ όποιου έν έκ τών ώραι- 

οτέρων έργων, τά «’Άνθη τοϋ ’Επιταφίου», δημοσι
εύομε» έν τη α' οελίδι, ύπήρξεν ό έπιφανέστερος μετά 

τόν Γύζην ζωγράφος τής Νεωτέρας “Ελλάδος.
Γεννηθείς έν Τήνφ τώ 1832 έμαθήτευοεν εις τό 

ΙΙολυτεχνεϊον, μεθ’ δ άπεστάλη υπό τοΰ βασιλέως 
”Οθωνος υπότροφος είς τήν έν Μονάχα) ’Ακαδημίαν. 
Teo 1866 διωρίσθη καθηγητής είς τό Πολυτεχνεϊον 
Αθηνών, ένθα έδίδαξεν έπί 37 έτη. Μαθηταί του 
υπήρξαν οί καλλίτεροι Έλληνες ζωγράφοι, ώς οί κ. 
κ. Ίακωβίδης, Ροϊλός, Λεμπέσης, Μαθιόπουλος, 
Γερανιώτης κλπ. Άπέθανεν έν Άθήναις τώ 1904.

“Ο Λύτρας ύπήρξεν ό κατ’ έξοχήν ζωγράφος τής 
Έλλ. ψυχής. Ήτο θετικός και εύσυνείδητος καλλιτέ
χνης. Είς τό σχέδιον ήτο δ αριοτος τών καλλιτεχνών 
μας. Έπεδόθη είς δλα σχεδόν τά είδη τής ζωγραφι
κής .’ είς ιστορικούς πίνακας, εις ηθογραφικούς, είς 
προσωπογραφίας, είς απεικονίσεις νηοιαντικών σκηνών, 
είς ας διεκρίθη περισσότερον και είς τήν προσωπογρα
φίαν.’Εκ τών έργων του γνωστότερα είνε τά Κάλαντα,
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Ο κ. ’ Αντωνόπουλος κατεχειροκροτήθη, <1πο- 
δώοας πομπώδη μεγαλοπρέπειαν είς τό Λάργκο τοΰ 
Χαϊνδελ και χαριτωμένην λεπτότητα είς την Γκα- 
βότα τον παλαιού Μαρτίνι.

Δια την κ. Τσίλλερ οτι καί αν γραφή είναι πολύ 
ολίγον. Έφάνη did μίαν Ακόμη φοράν απαράμιλλος 
ως έκτελεστης και ως βιρτουόζ. Παρονσίασεν είς δύο 
φοβερά κομμάτια, ενα μηχανισμόν, μίαν έλαστικότητα 
στά δάκτυλα (θά έλεγε κανείς δτι είχαν ψυχή καί αι
σθήσεις) καί μίαν αντοχήν, εντελώς πρωτοφανή. "Η 
περίφημη Ούβερτούρα τοϋ Γουλιέλμου Τέλλου 
τοΰ Αιστ χρειάζεται νεύρα άθλητοΰ διά νά κράτηση 
εως το τέλος τον θορυβώδη χαρακτήρά της (χωρίς νά 
δείξη τήν ίλαχίστην κούραοιν) ή δέ Ραψωδία, ό 
Καρνάβαλος τής Πέστης, είνε ή δνσκολωτέρα καί ή 
ωραιότερα τήν όποιαν έγραψεν ό Αίατ. Πλήν τούτων 
ή κ. Τσίλλερ έπαιξε τό Περσικόν έμβατήριον τοΰ 
Στράους, τό Χετσεντάντς τοΰ Μακ ’Δάουελ και μίαν 
Μαζούρκαν τοΰ Σωπέν προκαλέοασα τά ενθουοιω- 
δέστερα χειροκροτήματα καί τόν ειλικρινέστεροι’ θαυ
μασμόν.

Τήν συνοδείαν έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού είχεν ή δίς 
Άντωνοπούλου μέ ακρίβειαν καί εξαιρετικήν ικα
νότητα.

Ή έπιτυχία έν γένει ήτο έξαιρετική, μολονότι έλει- 
ψεν ή στοιχειώδης άβρότης έκ μέρους τοΰ ’Ωδείου 
Λόττνερ—ένθα έδόθη ή συναυλία— δπερ ήρνήθη καί 
τό κλειδοκύμβαλού νά δώση τό σχετικώς, καλλίτερου 
τό όποιον ήρμοζεν είς τήν μοναδικήν κλειδοκυμβαλί- 
οτριαν κ. Τσίλλερ καί τήν αίθουσαν, τήν άλλως ανε
παρκή παρεχώρησε είς ημέραν ακατάλληλον.

ΔΙΑΛΕ2ΙΣ ΠΕΡΙ ΜΠΕΤΟΒΕΝ

II κυρία Αϋρα Θεοδωροπούλου, ή γνωστή ε’ς 
τόν μουσικόν κόσμον καθηγήτρια τοΰ ’Ωδείου ’Αθη
νών, έκαμεν έπιτυχεστάτην διάλεξη· περί Μπετόβεν, 
υμνήοασα μέ τόν ένθουσιωδύστερον τρόπον τήν ζωήν 
καί τό έργον τοΰ συνθέτου τών ’Εννέα Μουσών. ΊΙ 
απλή γλώσσα,καί ή αισθητική διναμις τής κομφεραν- 
σιέρ έδωσαν άλησμονήτους στιγμάς είς τούς λατρεύ
οντας τήν μεγάλην ψυχήν τοΰ εΰγενεοτέρον δ.δασκά- 
λου τής μουσικής τέχνης. Ώς έκτελεοτάς είχε τήν 
Δα Πανα, η οποία απέδωοεν δπως οπανίως άπαντα 
κανείς τήν άπασσιονάταν τοΰ Μπετόβεν, τόν κ. 
Καζάζην έκτελέοαντα μέ εξαιρετικήν δύναμιν καί 
βάθος τήν Σονάταν OJ). 30 τοΰ ίδιου, καί τήν Δα 
Άγρυρήν Γκίνη. ΊΙ συμπαθέστατη αΰτη Έλληνίς 
καλλιτέχνις υπήρξε θαυμασία είς τοΰ «Πόνου τή 
χαρά» καί είς τήν μεγάλην Άρια τοΰ Φιδέλιο. Μέ 
τήν πλουσίαν δραματικήν φωνήν της, τήν σπανιωτά- 
την είς τό είδος της, απέδωσε τά ωραιότατα αισθήματα 
τά όποια περικλείουν τά δύο αΰτά Αριστουργήματα 
τον Μπετόβεν. Τήν μεταφυσικήν ευτυχίαν είς τον

ΡλόΚΕΛόΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ0£

ΊΙ έμγαόία
*Εργον Δ. Μπισκίνη

«Πόνου τήν χαρά>μέ τήν βαθύτερα*  αίσθητ.κότητα, 
και τό είλικρινέοτερον πάθος καί εξαιρετικόν ενθου- 
σιασμόν είς τήν Άρια τοΰ Φιδέλιο. Ή αληθινή 
Μπετόβειος έκτέλεσις τής δος Γκίνη θά μείνη 'αλη
σμόνητος είς τους πραγματικούς μουσικούς καί είς 
τους αγαπώντας τήν τέχνην.

ΡΑΛΛΕΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έν τή Καλλιτεχνική Σχολή τοΰ Πολυτεχνείου σε

μνή έωρτάσθη ή τελετή τής απονομής τοΰ Ραλλείου 
βραβείου, έκ 1000 δρ., παρουσία τοΰ πρίγκηπος Νι
κολάου. Οί διαγωνιοθέντες ήσαν δύο, οικ.κ. Μπισκί- 
νης καί Γουναρόπουλος. θέμα δέ ή Εργασία. Έ- 
βραβειθη τό έργον τον κ. Μπισκίνη,τό όποϊον καί 
δημοσιεύομε*.  Τήν εισήγηση· έποιήσατο ό κ. θ. Θιο- 
μόπουλος.

ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΙ - ΧΟΥΛΤΧΕ

(Audition de sonates)

ΊΙ «Σονάτα» είναι ή εΰγενεστέρα καί ή ειλικρι
νέστερα μορφή τής μουσικής έκφράσεως. Ό εΰρρυθ- 
[aoq αρχιτεκτονικός τντιος τα)ν αραοτικόον αν τής τόνων 
καί ή έκφραοική διαλεκτική της, ή όποια δίδει είς τήν 
μουσικήν γλώσσαν τήν νψηλοτέραν εΰγλωττίαν, καθι
στούν ένα μεγαλοπρεπές μνημεϊον είς τήν σύμφωνη- 
τικήν καί δραματικήν τέχνην !

Αί συναυλίαι άπό Sonates-dllO τά όποιας εΰφυώς 
ανέλαβον να παρουσιάσουν είς τό κοινόν δύο ίκανότα-

τόι καθηγηταί τοΰ ‘Ωδείου Αθηνών θα σνντελεσονν 
Αποτελεσματικότατα είς τήν μορφωσιν τής νεολαίας 
καί τών αγαπώντων τήν τέχνην.

Μέ τήν πρώτηνΣονάταν τοϋ Μπετόβεν,τοΰ μεγά 
λου αύτοΰ δημιουργού ό όποιος μετά τόν Φιλ.’Εμαν. 
Μπάχ, τόν Χάϋδν κα< τόν Μότζαρτ, ^τελειοποίησε 
τήν φόρμαν καί ήνοιξε νέους αισθητικούς ορίζοντας 
εις τήν Σονάταν, ήρχισεν ή συναυλία τών κ. κ. Λογ 
γοβάρδι καί Σοϋλτσε. Η εκτελεσις των ητο αληθώς 
τελεία. Άπέδοσαν τό βαθύ αίσθημα, τήν ζωηρότητα 
καί τον χαρακτήρα τά όποια περικλείει η ωραία αΰτη 
ούνθεσις. Είς τά «Τρία, τεμάχια.» τοΰ Σοϋμανν, 
δλην τήν σκέψιν, την ελαφραν χάριν και την δυνατήν 
φωτιάν καί τέλος είς τήν θανμασίαν εις ντο ελασ. σο
νάταν τοϋ Γκρίζη τήν τελε.οτέραν εικόνα τής ποιη- 
σεως καί τοΰ λυρισμόν. ΊΙ έκτέλεσις ιδίως τοΰ τρίτου 
μέρους έν τω όποίω ι/ ήρεμος μελωδία διακόπτεται 
ύπό ζωηρού καί πρωτοτύπου θέματος υπήρξε*  υπέ
ροχος.

Μετά τήν κλαοικωτάτην έκτέλεσιν τών Μπετό
βεν καί Σοϋμανν οί δύο Αληθινοί καλλιτεχναι αφήκαν 
έλεύθερον όλόκληρον τό temperament τους νά όμ·- 
λήοη καί παρουσίασαν τήν ανραιοτέραν έκφρασιν τής 
Νορβηγικής φυλής καί τής μουσικής τοΰ Βορρά.

$ηο ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥΜΗΝΟΖ 
ΜΑΡΤΙΟΣ

Άπό τά, σπουδαιότερα συμβάντα τον μηνός ήσαν αί 
εκλο^αί τής 11 Μαρτίου κατά τάςόποιας το κομμάτων 
Φιλελευθέρων επέτυχε θριαμβευτικώς. Κατα την •γνώ
μην μας κατά τάς έκΧογάς αυτας παρετηοηθη το έζής 
γεγονός. Αί μορφωμέναι τάξεις κατά πλειοήτηφιαν 
τουλάχιστον είς τάς Αθήνας— έπολεμησαν λυσσωδώς 
τόν κ. Βενιξέλον, έν ω ο πολύς Ααος τυφλώς εξεδη- 
λωσε τήν πρός αυτόν εμπιστοσύνην του. Τό ·γεγ>νος 
έπιβεβαιούμενον καί έκ τής επιδεικτικής τών δικηγό
ρων τών Αθηνών έκδηλώσεως τών αισθημάτων των 
άς τό σχολιάσουν καίτό έρμην ύσουν οί κοινωνιολο·γουν- 
τες. Κατόπιν τον τόσον λαϊκού φανατισμού ο κ.Βενιζε- 
λος ήρθη είςυφος ισχυρού κνίάκαταβλήτου Κυβερνήτου 
ό όποιος έν τή παντοδυναμία του εζήτησε και ανεδειξε 
συνερ·γάτας του καί αντιπροσώπους τού Ααού ανθρώπους 
οί όποιοι — οί πλεϊστοι — υπό άλλας περιστάσεις θα 
α/ΠΈτελονν τάν cu οττοιαι kcll t*4$*  την
κοινωνίαν ονδέν προσφέρουσι καί είς τήν προοδον τής 
πολιτείας κατ' οϋδέν βαρύνουσιν. Άλλ’ έστω. Ειςτας 
μεγάλας πολιτικός φυσιογνωμίας, εις τούς μεγαλοϊ- 
δεάτας Κυβερνήτας,είς τούς γενναίους και δεξιούς οία- 
κοστρόφους τοΰ έθνικοΰ σκάφους, εις τούς ανθρώ
πους οί οποίοι φαίνονται ότι είνε προορισμένοι νάπροσ- 
φέρωσι θετικός ύπηρεσίας είς τήν πατρίδα των συγχω- 
ροΰνται αύταί αί άδυναμίαι και απο τάς στηλας ταυτας 
έξέρχεται ειλικρινής ευχή νά μη ελθη στιγμή κατα την

οποίαν ό κ. Βενιζέλος νά αισθανθη οιον κενόν εδη- 
μιούργησε περί αυτόν διά τής έκλογής τοιούτων φίλων 
καί συνεργατών. Δεν πρόκειται λοιπον πλέον περί τού 
παρελθόντος. Σήμερον τό μέλλον διανοιγεται ευρυ δια 
τόν κ. Βενιξέλον καί οφείλει νά μή άφίση παρερχο- 
μένην ουδέ στιγμήν διά νά απόδειξη ότι ο Ααος ορθο- 
φρονών καί πατριωτικώς σκεπτόμενος τόν περιεβαλε 
μέ τήν ίσχύν τής παντοδυναμίας του. Το μέχρι σήμε
ρον έργον του είνε ιός αρχή, ευοίωνου δια την μελ- 
λουσαν έργασίαν του. Διά τούτο άς μή διστάση να 
ζητήση νά θέση βάσεις ακλόνητους διά τήν ανατγέν- 
νησιν καί άνάπλασιν τοΰ 'Έθνους. Μη φαντασθή 
όμως οτι αυτός μόνος θά δυνηθή νά εμφυσηση την 
ορμήν τής προόδου ή οποία λείπει απο το Κρά
τος. Είνε φύσει αδύνατον μεθ όλας τάς υπέροχους 
άρετάς του αι οποιαι τον εφερον εγγύς προς την 
δόξαν καί τήν παντοδυναμίαν νά φίρρ εις πέ
ρας ευτυχές τά πράγματα τής πατρίδας άν δεν 
φροντίσρ νά περικυκλωθή απο τά. προοδευτικωτερα 
καί άγνώτερα στοιχεία τοΰ τόπου— έκτος και εντός 
τής Βουλής διά τήν έξεύρεσιν τών μέσων πρός πραγ
ματοποιήσω τοΰ εύρυτάτου προγράμματος το οποίον 
τόσον πανηγυρικώς έξήγειλε κατα τας προεκλογικας 
του περιοδείας. Τό έθνος στηρίξει έπ’ αυτού τάς 
μεγαλειτέρας ελπίδας και έν τώ προσώπω του 
διαβλέπει τόν ισχυρόν ρυθμιστήν τών μεγάλων 
τών έθνικών συμφερόντων του. Μια αποτυχία του 
δέν θά είνε αποτυχία προσωπική, δεν θα εινε αποτυ
χία ατομική, θά ε’νε αποτυχία αύτής τής πατρίδας ή 
όποια μέ τήν απελπισίαν πνιγομένου προσεκολλήθη 
είς αυτόν, ώς είς σανίδα σωτηρίας. Καθ ημάς, μετά 
τήν Στρατιωτικήν παρασκευήν, άριστα βαίνουσαν υπό 
τήν φιλότιμοι· καί εύγενή ηγεσίαν τών προσφιλέστατων 
είς τό Έθνος Αξιωματικών της Γαλλικής αποστολής, 
έπιτακτική έπιβάλλεται ή ηθική άνάπλασις τής νεωτε- 
ρας γενεάς—διά τών Σχολείων— καί ή ένίσχυσις τών 
παραγωγικών δυνάμεων τοΰ τόπου διά σοβαρών μέτρων 
ύπέρ τής γεωργίας.

'Άς άφεθώσι πρός τό παρόν όλα τά άλλα ζητήματα 
είς δευτέραν μοίραν καί όλη ή προσοχή άς στραφή είς 
τήν ήθικοποίησιν τοΰ 'Έλληνος και εις την οικονομι
κήν αύθυπαρξίαν τοΰ έθνους. Τούτων έπιτυγχανομέ- 
νων θά λυθώσιν άφ' εαυτών καί τά άλλα μεγάλα ζη
τήματα τοΰ Ελληνισμού.

"Ετερον γεγονός σοβαρόν τό οποίον συνδέεται μέ 
τάς έκλογάς τής 11 Μαρτίου είνε ό διά τής αποτυχίας 
ιοΰ κ. Ράλλη έπιτευχθείς άποκλεισμός του άπό τής 
Ελληνικής Βουλής.

Ο Αθηναϊκός Λαός ήδίκησεν έαυτόν άποκλείσας 
πολιτικόν άρχηγόν μεγάλης πείρας, έξαιρετικής ευ
φυΐας καί άντιλήήτεως,υπέροχου μορφώσεως και μαχη
τήν σοβαρόν είς τούς πολιτικούς άγώνας ό οποίος έπί 
πλέον είνε ό όλιγώτερον εύθυνόμενος διά τάς άτυχίας 
τοΰ παρελθόντος. Ευτυχώς ή Αρκαδία έπανορθοί το 
σφάλμα τής Αττικής—ή όποια παρείδε καί τήν άξίαν 
τοΰ κ. Νέγρη—καί παραιτουμένου τοΰ κ. Καλουτση 
κηρύσσεται έπαναληπτική έκλογή 1) οποία θά κατα-
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στήση τόι> κ. Ράλλην άπδ αϊτόμα/yov τής πολιτικής 
δρώντα και έν τή πρώτη πάλιν γραμμή.

4-
Γεγονός τδ οποίον συνεκίυησε την εθνικήν ψυχήν 

ήτο καϊ ή δολοφονία τοΰ Ηγεμόνος τής 'Σάμου Κο- 
πάση. Έλληυ αύτος έλησμόνησε την αποστολήν του 
και τας υποχρεώσεις του καϊ το ατομικόν του συμφέ- 
οον υπέρ πάν άλλο άγαπήσας, και εστη τύραννος τής 
Ελληνικωτάτης νήσου καϊ τυφλόν οργανον τής Οθω

μανικής Κυβερνήσεως. Η τύχη τών τοιούτων ανδρών 
εΐνε προδιαγεγραμμένη. 'Άν μέν ζήσωσι θά έλθη 
ή στιγμή κατά τήν οποίαν ή τύψις τοΰ συνειδότος θά 
καταστήση τδν βίον των άβίωτον, συνήθως όμως 
χειρ γενναίου έκδικητοΰ ανακόπτει τήν προδοτικήν 
πορείαν των και τούς άφαιρεί τήν δύναμιν νά ένσπεί- 
ρωσιν έπϊ μακρδν τδν όλεθρόν και τής ατιμίαν.

-Ϋ-
Η Κρήτη κατά τδν μήνα αύτόν έξηκολούθησε τδν 

αποφασιστικόν δρόμον της. Τρέμομεν διά τάς τύχας 
τής μεγαλοννήσου τής δποίας τδ μέλλον κρέμαται 
άπδ ξυρού ακμής. Τδ ζήτημά της δσον άπλοΰν καϊ 
άν εΐνε, τά όνειρά της καϊ οί πόθοι της δσον καϊ άν 
στηρίζωνται έπ'ι τοΰ δικαίου καϊ τής αλήθειας, έν τού- 
τοις ώς έκ τής πολιτικής καταστάσεως τά πάντα εΐνε, 
τόσον θολά καϊ αβέβαια, ό>στε νά μή γνωρίζη τις τι 
νά εϋχηθή. Πάντως δμως ύπδ τούς σημερινούς δρους 
ή αρίστη όδδς εινε έκείνη τήν οποίαν υποδεικνύει ή 
τόλμη καϊ ή αποφασιστικότης καϊ εύχόμεθα αύτήν ν’ 
ακολουθήσουν οί εύγενείς καϊ λεοντόθυμοι τής Κρή
της ήγέται πρδς έπίτευξιυ τής δνειροπολουμένης έθνι- 
κής των αποκαταστάσεως.

-ψ-
Τδ Σύνταγμα έν Τουρκία έπέτρεψε νά λάβουν χώ

ραν διά δευτέραν φοράν έκλογαϊ έν τή γείτονι επικρά
τεια. Τά μέχρι τοΰδε αποτελέσματα φέρουν νικητάς, 
τους Νεοτούρκους οι οποίοι πάσαν αυθαιρεσίαν καϊ 
πάσαν ανομίαν μετεχειρίσθησαν διά νά θριαμβεύσουν. 
Π τοιαύτη τακτική, τής ισχυούσης μερίδας φέρει μέν 

προς αυτήν την άνομον νίκην σύρει δμως προφανώς 
εις αποσύνθεσιυ τήν Αυτοκρατορίαν καϊ εΐνε ανάγκη ή 
Ελλάς νά εύρεθή καθ δλα έτοιμος κατά •'ΐ,ν κρίσιμου 

στιγμήν. 24 Μαρτίου &. Ζ·

I. ΡΙΣΠΕΝ
Αί Άθήναι έφιλοξένησαυ ήμέρας τινας τδν ακαδη

μαϊκόν κ. I. Ρισπέν καϊ τήν σύζυγόν του. Ο κ. Ρισπέν 
εΐνε μία δόξα τής Γαλλικής Φιλολογίας. Τδ έργον του 
εινε γνωστόν εις τδ Ελληνικόν κοινον, και έχει πολ
λούς θαυμαστάς μεταξύ αύτοΰ. Ιδίως ένα άπδ τά 
ποιήματά του, *n  ΓΚαράιά ζής 3ΥΙάννας*  έχει κά
μει τδν γΰρον τών Αθηναϊκών σαλονιών άπαγγελθέν 
άπδ όλους τούς Έλληνας καϊ τάς Ελληνίδας δσοι 
καταγίνονται εις τήν απαγγελίαν.

Ό κ. Ρισπέν έκαμε δύο διαλέξεις είς το Δημοτικόν 
θεατρον. Εις τήν πρώτην ώμίλησε περϊ τής

Ό Ακαδημαϊκός I. Ριάπέν.

ναϊκης 2Ρνχης el? τήν δευτέραν περϊ ζον Ζάρύχχον 
ZOV 3/ααίθχέονζος. Η ομιλία του περϊ τής ’Αθη
ναϊκής ψυχής ιδίως ήτο θαυμασία. ’Ανέλυσε τήν ψυ
χήν τοΰ Αθηναίου μέχρι τής μικροτέρας λεπτομέρειας, 
καϊ ήτο ώραία ή περίοδος τοΰ λόγου του έκείνη, κατά 
τήν οποίαν μάς ανεπαρεστησε την εΐρωνα έκφρασιν τής 
μορφής τοΰ δημοκράτου Αθηναίου.

-Ϋ-
0 Σύλλογος τών θεατρικών Συγγραφέων περιέβαλε 

μέ πολλάς περιποιήσεις τδν Γάλλον συγγραφέα. Δια
κεκριμένα μέλη τοΰ Συλλόγου ό κ. Σπανδωνής καί ό 
κ. Δαραλέξης ύπεδέχθησαν τδν κ. Ρισπέν καϊ τήν σύ
ζυγόν του, τδν προσεφώνησαν έκ μέρους τών Ελλήνων 
συναδέλφων του, καϊ τον ώδήγησαν είς τάς· Αθήνας. 
Τήν τρίτην ημέραν τής άφίξεώς του, ό αύτδς Σύλ
λογος παρόντων όλων σχεδόν τών μελών του καϊ ολί
γων προσκεκλημένων ώδήγησε τούς εύγενείς ξένους εις 

τδν Διόνυσον καϊ κατόπιν παρέθηκεν αύτοίς πρόγευμα 
είς το ξενοδοχείου Μελά έν Κηφισσια. Ο Υπουργός 
έπϊ τών Εξωτερικών κ. Γρυπάρης καϊ ή κ. Γρυπάρη 
έτίμησαν διά τής παρουσίας των τήν εορτήν τών Ελ
λήνων θεατρικών συγγραφέων πρδς τιμήν τών ξένων 
καϊ παρεκάθησαν είς το πρόγευμα. Ο πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου κ. "Ανυινος έφερε τήν πρώτην πρόποσιν 
υπέρ τών ξένων, άπήντησε δέ μέ πολλήν συγκίνησιν 
ό κ. Ρισπέν καϊ έδειξε καϊ εις τήν περίπτωσιν αύτήν 
τήν εύφυίαν καϊ τήν λεπτότητα τοΰ Γαλλικού πνεύ
ματος. Μετά τδν κ. Ρισπέν, ώμήλισεν ό Πρύτανις, εΐτα 
ό κ. Σακελλαρύπουλος ώς πρόεδρος τού Παρνασοΰ, 
ό κ. Τσοκόπουλος άιπηύθυνενόλίγα λόγια πρδς τήν κ. 
Ρισπέν καϊ τέλος ο κ. Γρυπάρης έπεσφράγισε τδ τέλος 
τοΰ προγεύματος, δι’ ολίγων λέξεων μεστών σοβα
ρότητας καϊ διπλωματικότητας.

Τδ πρόγευμα έπηκολούθησε συνομιλία είς το σαλόνι 
τού ξενοδοχείου όπου προσεφέρθη καϊ ό καφές. Μετ 
αύτήν κατήλθον είς τδν κήπον όπου ή μις Δούγκαν 
έχόρευσε θαυμάσιους αρχαίους χορούς καϊ άπήγγει- 
λαν ποιήματα τοΰ κ. Ρισπέν, ή Δϊς Δαμασκηνού και 
ό κ. Πολέμης. Οί έκδρομείς έπέστρεψαν μέ έκτακτον

τραίνον είς τάς Αθήνας άφοΰ έδέχθησαν τάς θερμάς 
εύχαριστίας τοϋ κ. Ρισπέν καϊ τής συζύγου του.

Ο κ. Ρισπέν έτιμήθη διά τοΰ Ελλληνικοΰ παρα
σήμου, τδ όποιον τού έπεδόθη ολίγον πριν καμη την 
δευτέραν διάλεξίν του είς το θέατρον. Οκτώ Κυρίαι 
ήκολούθησαν τήν έκδρομήν καϊ παρεκάθησαν είς τό 

πρόγευμα τής Κηφισσιάς. Εκ τών όκτω αύτών Κυ
ριών σημειοϋμεν δτι αί τέσσαρες άυήκον είς τδν Σύλ
λογον ώς συγγραφείς δραματικών έργων.

Ο κ. Ρισπέν έδωκε τάς διαλέξεις του μέ είσοδον. 
Οί Αθηναίοι οί όποιοι θά κατέκρινου δριμέως πάντα 
Έλληνα ό οποίος θά έπραττε παρόμοιον πραξικόπημα 
έσπευσαν νά πληρώσουν τδ θέατρου χωρϊς κάν νά 
άκουσθή μία μεμψιμοιρία ή ένα σχόλιον. Εΐνε τόσου 
σεβαστή κάθε πράξις δταν προέρχεται έκ Παρισίων!

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Τόν μήνα αύτόν ίκαναί διαλέξιις έγένοντο. Έξ αύτών ση- 

μειοΰατν τρεις, αί όποΐαι έσχον εξαιρετικήν επιτυχίαν. Ή 
διάλεξες τής Δος ΚλεάνΟους περί τών γυναικών παρά τώ 
Σοφοκλεϊ απέδειξε τήν έμβρίθειαν της όμιλητρίας είς τήν 

τελείαν ερευνάν τών μεγάλων Ήρωΐ- 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ δων τής άρχαιότητοε. II Ελλ.Έπι- 

Οεώρ-ησις μέ ίδαιτέραν χαράν παρα
κολουθούσα πάντοτε τήν πρόοδον τής Έλληνίδος είνε ευτυ
χής οτι τής παρουσιάζεται ή εύκαιρία νά σημειώση σοβαρά δείγ
ματα αύτής. Καί ή ομιλία Κυριών άπό τού βήματος δέν είνε 
βεβαίως ούτε κοινόν ούτε ευκολον.

Τούλάχιστον διά τάς ’Αθήνας ή πρόοδος αύτή δύναται νά 
σημειωθή άπό πέρυσιν μόλις. Διότι εκτός τών διαλέξεων 
τάς όποιας έκαμεν έκάστην εβδομάδα ή κ. Μελά είς ένα τών 
παρ’ ήμΐν Παρθεναγωγείων, δέν ένθυμούμεθα άλλας γυναί
κα; όμιλητρίας.

ΤΙ Δευτέρα διάλεξις έπίσης σοβαρά ήτο ή διάλεξις τοΰ κ. 
Ψάχου είς τήν αίθουσαν τοΰ Ωδείου Ό κ. Ψάχος μέ τόν 
ενθουσιασμόν ό όποιος χαρακτηρίζει τούς άφοσιωθέντες είς 
ωραίας ιδέα; μάς ώμίλησε περί τών μουσικών διαγραμμάτων 
καί τών μελωδικών τρόπων τήςΈλλ.μουσικής. Χορός άπό δέκα 
έπτά καλλιφώνους νέους μάς έδειξε δείγματα τοΰ κάλλους 
τής παραγνωριζομένης Βυζαντινής έκκλησ. μουσικής, καί τών 
Δημωδών μας ασμάτων. Έπίσης ήτο μία άποκάλυψις διά τούς 
ακροατάς του, ή εργασία τής περισυλλογής τήν όποιαν έκα
μεν έως τώρα τό Ώδεΐον διά του κ. Ψάχου. Καί τήν άπο- 
κάλυψιν αύτήν συνεπλήρωσαν φωτεινά' εικόνες αι όποΐαι μάς 
έδειξαν πόσον καλώ; καί μεθοδικώς εργάζεται ό ειδικός καθη
γητής τοΰ ’Ωδείου.

'Ο κ. ’Ορφανίδη; ώμίλησε είς τόν «Παρνασσόν» περί τώ; 
πρώτων ετώ; τοΰ "Οθων.ς. Τό ονομα τοΰ πρώτου Έλληνος 
βασιλέως, αλλά καί ή άξια τοΰ έκλεκτοΰ όμιλητοΰ προσείλ- 
κυσεν είς τόνβΠαρνασσόν» πλήθος άπειρον τό όποιον μέ άληθή 
εύλάβειαν παρηκολούθησε τήν ομιλίαν τοΰ "Ελληνος άξιωμα- 
τικοΰ στοΛσμένην άπό τά επεισόδια τοΰ βίου τών άλησμο- 
νήτων εκείνων βασιλέων.

είχε παραμεληθή. Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» πρό παντός 
νομίζει καθήκον της νά ύποβοηθήση τούς πρός τοΰτο άγώ- 
νσς τοΰ Πανελληνίου Διδασκαλικού Συνδέσμου Κυριών 
ύψοΰσα φωνήν υπέρ τοΰ ζητήματος τής συντάξεως τών δη- 
μοδιδασκαλισσών, τών άτυχών αυτών θυμάτων τοΰ καθήκον
τος. Μία Κυβέρνησις τιτλοφορουμένη άνΟρθωτική θ’ άν- 
γνωρίση. πεποίθαμεν, τό δίκαιον τής αίτήσεως τροποποιοΰσα 
τόν περί συντάξεως νόμον δσον άφορα τάς κ. Διδασκαλισσας, 
δι’ άς δέν συντρέχουσιν οί αύτοί λόγοι, όσοι διά τους ανορας 
υπαλλήλους. Μία κόρη έργάζεται, φθείρει τά ώ,αιότερα έτη 
τής ζωής της έντός άτμοσφαίρας μολυσμένης καί άποπνι- 
κτικής μέ τήν γλυκεΐαν ελπίδα οτι θά δυνηθή μετά εικοσα
ετή εργασίαν είτε νά έχη έξησφαλισμένην ώς προίκα μίαν 
μικράν σύνταξιν είτε άπλώ; ν’ αποσυρθή αποζώσα εκ ταύ- 
της άφοΰ προωρισμός τής γυναικός δέν θεωρείται παρ’ ήμΐν 
είσέτι, άλλ’ούδέ συμφέρει είς τήν οικογένειαν, νά εργάζηται 
διαεκώς έκτός τού οίκου. Άλλ’ ώ; ήδη τά πράγματα έχου- 
σιν ή άτυχής διδασκάλισσα ή εΐνε υποχρεωμένη νά παρα- 
μείνη μέχρι τού 60οΰ έτους, δτε μμφιβάλλου εν άν Οά είνε 
είς θέσιν πλέον νά έργασθή είτε νά άποσυρθή τής υπηρεσίας 
ύπανδρευομένη ή μή πρό τού μακρυσμένου καί άπροσίτου 
τούτου χρονικού ορίου καί οΰτω τό Δημόσιον νά κερδίση 
-—ΐνα μή μεταχειρισθώμεν λέξιν βαρυτέραν—τόν κόπον καί 
τόν ιδρώτα πτωχοίν κορασίων.

Τό άτοπον τοΰτο έλπίζομεν δτι Οά κατίδη ό Κύριος "Υ
πουργός τής Παιδεία; αίρων αύτό καί έπισύρων ’ούτως άκε- 
ραίαν τήν*  ευγνωμοσύνην τοΰ Γυναικείου Διδασκαλικού 
Κλάδου.

Π Τράπεζα Αθηνών ύπό τήν δεξιάν, στιβαράν καί έμ- 
φρονα διοίκησιν τοϋ Γεν. Διευθυντοϋ της κ. Ζαφ. Μάτσα 
εξελίσσεται όλονέν είς πιστωτικόν ίδρυμα διεθνούς σημα

σίας καί εξαιρετικής άποστο-
Η ΕΥΡΩΣΤΙΑ λής διά τόν πανελλήνιον έμ · 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΟΗΝΩΝ πορικόν καί βιομηχανικόν κό
σμον. Έκ τοϋ άρτι δημοσιευ" 

ίΐέντος ’Ισολογισμού τοϋ 1911 καί τής συνοδευοϋσης αυ
τόν λογοδοσίας όφείλομεν νά έξάρωμεν τά σημεία εκείνα 
δι’ ών καταφαίνεται ή ζωτικότης καί ή εΰρωστία τής Τρα- 
πέζης. Μολονότι τό ύπό κρίσιν λογιστικόν έτος, λόγη> τών 
Αιγυπτιακών χρηματιστικών καί εμπορικών ανωμαλιών, δι- 
ήλθε διά μέσου σκοπέλων καί κινδύνων έν τούτοις τά 
κέρδη τοΰ υπολόγου έτους άνήλΟον είς δρ. 7,179,934:06 
έναντι δρ. 5.655,394 ; 54 τοΰ 1910 ήτοι παρουσιάζουσιν 
αΰξησιν 30 °/0 περίπου. Τοΰτο άποδεικνύει όχι μόνον τήν 
θαυμαστήν έξάπλωσιν τών εργασιών τής ’Αθηναϊκής άλλά 
καί τήν μέθοδον τής εργασίας, κατ’ εξοχήν συντηρητικήν 
καί έπί προδιαγεγραμμένου καί μελετημένου σχεδίου έξε- 
λισσομένην ’Αξιοθαύμαστος έπίσης είναι καί ή μέριμνα 
τής Διευθύνσεως όπως κατ’ έτος έπεκτείνη τήν δράσιν της 
είς όλα τά έμπορικά σημεία οπού ό ελληνισμός δύναται 
νέας δυνάμεις ν’άντλήση έκ τής παρουσίας άφθονων ελλη
νικών κεφαλαίων. Καί κατά τό έτος 1911 συνεστήθησαν 
Ύ)ματα τής Τραπέζης είς τό έξωτερικόν μέν είς τό Άμ- 
βοΰργον, κέντρον σπουδαϊον έμπορικής κινήσεως, κέντρον 
συναλλαγών σοβαρών τοΰ ελληνικού μετά τής Γερμανίας, 
έξαγωγικοΰ έμπορίου, είς’Άδανα,Ταρσόν,Τάνταν,Μιτ-Γκάμρ 
καί Μπενί Σουέφ, είς δέ τό έσω ερικόν είς Άγρίνιον καί 
Καρδίτσαν. Κατόπιν όλων αύτών τών προόδων καί τών μέ
τρων τής Τραπέζης, παρά τήν σημερινήν άκμήν αύτής, 
διαφαίνεται μέλλον εΰρύτερον άντάξιον τών εΰγενών φιλο
δοξιών τοΰ Γεν. Διευθυντοϋ της κ. Ζαφ. Μάτσα.

Καθ’ ά λέγεται έν έκ τών πρώτων έργων τής νέας Βου
λής έσται καί ή ψήφισις τών ύπολειπομένων εκπαιδευτικών 
Νομοσχεδίων ένια τών όποιων καταλλήλως τροποποιούμενα 

θέλουσιν άποβή πράγματι 
ΠΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΝ όΗΙΟΑΙΑΑΣΚΑΛΙΣΣΟΝ εύεργετικά καί τής καθό

λου έκπαιδεύσεως άλλά καί 
τ·ΰ Διδασκαλικού' κλάδου, δστις μέχρι τοΰδε ατυχώς τέλεον
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Κνριαι έξ εϋγενούς όρμώμεναι ζήλου υπέρ τής γυναικεία; 
μορφώσεως κατήρτισαν * Πανελλήνιον Σύλλογον Γυναικών», ον 
σκοπός εΐνε ή ένωσις τών απανταχού Έλληνίδων πρός κοινω- 
φελεΐς σκοπούς. Τό πρόγραμμα τής εργασίας τοϋ άρτισνστά- 

τον Συλλόγου είνε ή διαπαιδα- 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΕ ΣΥΛΛΟΓΟ! ΓΥΝΑΙΚΑΝ γώγησις τών έν ταΐς έπαρχίαις 

Ελληνίδων διά τής καλλιέρ
γειας τών αισθημάτων τής πίοτεως, τής φιλοπατρίας, τή; αγα
θοεργίας, ή ένίσχυσις τής έθν. παραδόσεως διά τής ελληνοπρε
πούς τής οικογένειας μορφώσεως και ή άνάπτυξις τής γυναικείας 
βιοτεχνίας τών κατά τόπους έλλ. προϊόντων. Ό σκοπός θά έπι- 
διωχθήδιά συγκλήσεως Συνεδρίων, δΓ εορτών, δι' Πανελλή
νιων εκθέσεων γυναικείων ΐργωι, διά τή; ιδρύσει»; φιλολογικού 
Φροντιστηρίου, διά διαλέξεων, συναυλιών.

Ο Σύλλογος έπ ευκαιρία τή; προσεχούς εκατονταετηρίδα; τής 
Ελλάδος έοχε τήν ώραίαν πρωτοβουλίαν τής άνιδρύοεω; ανα
μνηστικού μνημείου είς τά; ΊΙρωίδας μητέρας, έκδώσα; 
ιόραίαν προκήρυξιν. Ευχόμεθα υπέρ πλήρους επιτυχίας.

1 πί> επίλεκτων άνορων, οιακριθέντων διά τάς πρός τήν 
Πατρίδα υπηρεσίας των, συνέστη ΰπό τόν τίτλον «’Εθνική 
Πολιτική 'Εταιρία» σωματεϊον σκοπούν τήν έςυπηρέτησιν τών 
συμφερόντων τοΰ Κράτους, τήν περιφρούρησιν τών δικαίων 

τοΰ Εθνους, τόν έλεγχον πάσης 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πράςεως εθνικού χαρακτήρος καί 

την οιαφωτισιν τής κοινής .γνώμης.
Η < Εθνική Πολιτική 'Εταιρία» εξέδωκεν εϋγλωττον π:ο- 

κήρυςιν δι’ ής αναπτύσσει πρός τόν λαόν τόν σκοπόν τής 
ίδρύσεώς της. Ή «’Εθνική Πολιτική 'Εταιρεία» θά προσπα- 
θήση νά συγκέντρωση τά ήθικά κεφάλαια πρός ώρισμένην κα- 
τεύθυνσιν—τήν εθνικήν άποκα-άστασιν—δι’ αγορεύσεων πα
τριωτικής πολιτικής, δι’ έκδόσεως μελετών, εκθέσεων, υπο
μνημάτων και άλλων εθνικών δημοσιευμάτων, ιδρύουσα άμα 
εν Άθήναις μέν πανελλήνιον τμήμα έθνικής ύπηρεσίας, είς 
πάσαν δε γωνίαν Ελληνικήν διδακτήρια έθνικής κατηχήσεως 
και πολιτικής αγωγής, συνεργαζομένη μετά τών επισήμων 
καί μή κέντρων τοΰ καθόλου 'Ελληνισμού, ένισχύουσα πάσαν 
εθνικήν εργασίαν, καί έ.ί λόγω ενδελεχώς μεριμνώσα, όπως 
επιβληθώσιν ώς υπέρτατα καθήκοντα τά αληθή τοΰ ’Έθνους 
συμφέροντα.

Πρόεδρος τής 'Εταιρείας είναι ό στρατηγός κ. Μιλτ. Δό- 
ςας και αντιπρόεδροι οί κ. κ. Δ. Καλλέργης πρώην υπουργός 
κα’ι Άρ. Θεοδωρίδης τέως Νομικός σύμβουλος τοΰ Κράτους 
καί γεν. γραμματεΰς ό φιλόλογος κ. X. ΊΙλιόπουλος. Με
ταξύ των μελών τού Συμβουλίου καταλέγονται οί στρατηγοί 
κ.κ. Αμπάτης καί Ψύχας, ό ύποναύαρχος κ. Ζώτος, οί κ.κ. 
Κ. Μανιακής, Στ. Άντωνόπουλος, Κ. Ζησίου, Σ. Δουκάκης, 
Α. Κουρτιδης, Δ. Καλογερόπουλος, I. Φραγκιάς, Μ. Χρυ- 
σοχόος, Α. Αρβανίτης πρόεδρος τοΰ Μακεδονικού συλλόγου 
καί άλλοι.

Κατά τάς έκλογάς τής 11 Μαρτίου, παρετηρήθη 
σημαντική έλάττωσις είς τάς δημοσιεύσεις τών εικό
νων καί τών βιογραφιών τών απειροπληθών έξοχοτή- 

των καί τών έξεχουσών φυ- 
ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ σιογνωμιών καί τών μεγά

λων προσωπικοτήτων αί ό- 
ποίαιθά έσωζον τήν Ελλάδα εϊσερχόμεναι εις τήν Βου
λήν. Αλλοτε ύφιστάμεθα τδ μαρτύριαν έπί μήνα δλό- 
κληρον τουλάχιστον, πρδ τών έκλογών, νά άναγινώ- 

σκωμεν είς μακράς σελίδας εύγενείς προσπάθειας δπως 
παραδεχθώμεν δτι οί μεγάλοι’ΑνδρεςτήςΝεωτέραςΈλ- 
λαδος άπετέλουν δλδκληρον λεγεώνα.Εύτυχώς έφέτος 
τδ κακόν ηλαττώθη σημαντικώς, άπόδειξις τρανή 
δτι αί παλαιαί μέθοδοι ήρχισαν ν’ ύποχωροΰν καί έπί 
τοΰ σημείου αύτοΰ καί δτι κατενοήθη δτι αί πατρο- 
γονιζαί περγαμηναί αί δποϊαι έκθάπτονται κατά τάς 
ήμέρας έκείνας καί αί άμφιβόλου σπουδαιότητος ύπη- 
ρεσίαι τάς δποίας δλοι οί ύποψήφιοι προσέφερον ή 
ηθελον προσφερη είς τδ Εθνος, δέν εΐνε ίκαναί νά 
έπηρεάσουν τδ φρόνημα τοΰ έκλογέως. Κέρδος καί 
αύτό.

Είς τό Φουαγιέ τοΰ Βασιλικού Θεάτρου έδόθη τήν 
Δευτέραν τοΰ Πάσχα ή έτησία εορτή τής Σηροτροφι
κής Εταιρίας.

Πολυάριθμος καί εκλεκτή μερίς τής ’Αθηναϊκής 
κοινωνίας έσπευσεν

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ δπως πάντοτε νά τι 
μήση τήν εορτήν τής 

Σηροτροφικής Εταιρίας. Ή κ. Ζλατάνου ή ακατα
πόνητος Πρόεδρος βοηθουμένη καί άπό τά μέλη τοΰ 
Συμβουλίου ύπήρξεν δπως πάντοτε φιλόφρων καί 

περιποιητική προς ολον τόν εκλεκτόν κόσμον δστις 
κατέκλυσε τήν αίθουσαν τοΰ Βασιλικού Θεάτρου.

Η Βασιλική Οικογένεια παρά τήν δήλωσίν της 
δέν κατόρθωσε νά τίμηση τήν εορτήν τής Σηροτρο
φικής, καί τοΰτο διότι ό εορτασμός τής ’Εθνικής 
Παλιγγενεσίας καί η έναρξις τών Πανεπιστημιακών 
εορτών δέν έδωσε καιρόν είς τάς Α. Μ. παρά τήν 
επιθυμίαν των να παρευρεδώσιν καί είς τόν χορόν τοΰ 
εκλεκτού Σωματείου.

Π απογευματινή έληξεν αργά. 'Ο κόσμος άπεκό- 

μισεν εντυπώσεις αρίστας άναχωρών δέ εξέφραζε 
πρός την Καν Α·,κ. Ζλατανου ευχαριστίας καί συγχα
ρητήρια διά τήν μοναδικήν έπιτυχίαν τής έορτήςτης.

Είς τό Δημοτικόν Θέατρον έδόθη τήν Τρίτην τοΰ Πά
σχα μία ωραία απογευματινή έκ μέρους τοΰ Έλληνογαλ- 
λικοΰ Λυκείου πρός εορτασμόν τής 25 Μαρτίου. Οί μα- 

θηταί καί αί μαθήτριαι τής
ΤΟ ΛΥΚΕ10Ν ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΛ Σχολής έπαιξαν ένα ώραΐον 

ΤΗΝ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ δίπρακτον πατριωτικόν δρα- 
ματάκι καί έτραγούδησαν καί 

έχορευσαν Ελληνικούς χορούς. Τό όλον τής απογευματι
νής αφήκεν βαθεΐαν εντύπωσιν έπί τοΰ κόσμου τοΰ συρ- 
ρευσαντος εις τό Θέατρον. Ο κ. Μεταξάς είνε άξιος θερ- ’ 
μοτατων συγχαρητηρίων, διότι γνωρίζει νάέμπνέη είς τούς 
μαθητάς τής Σχολής του αισθήματα πατριωτικά άπό τά 
οποία εχει τόσην ανάγκην ή νέα γενεά.

Κατά τόν μήνα αύτόν έκυκλοφόρησαν δύο σπουδαιότατοι 
εκθέσεις τών εν Μασσαλία, καί Ίωαννίνοις Γενικών Προ

ξένων κ. κ. Ν. Σκοτίδου καί 
ΑΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΝ Β. Φορέστη. ’ιδιαίτατα πλου- 

ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΝ ΥΜΟΥΡΓΕΙΟΥ εί? πληροφορίας, είς
οδηγίας, είς παρατηρήσεις, 

εις στατιστικά δεδομένα, άφορώντα όλους τούς σπουδαί

ους κλάδουος μιϊς τόσον σημαντικής τής Μεσογείου πό- 
λεως, ο'ία ή Μασσαλία,ή έκθεσις τοΰ έκεϊ Γ. Προξένου μας κ· 
Σκοτίδου.Είςτό έργον αύτό καταφαίνεται όλη ή μόρφωσις, 
ή δραστηριότης καί ή πνευματική υπεροχή τοΰ άνδρός ό 
όποιος τιμά τόν κλάδον τής Προξενικής μας ύπηρεσίας.Ουχ 
ήσσονος σπουδαιότητος εΐνε καί ή έκθεσις τοΰ κ.,Φορέ- 
στου όστις μάς αποκαλύπτει τήν κατάστασιν χώρας 
διά τήν όποίαν ιδιαίτερον αισθάνεται ενδιαφέρον ό Τύ
πος μας.

Ή Βουλή Θά στερηθή κατά τήν περίοδον τών έργασ-.ών 
της τών φώτων ενός τών εκλεκτότερων εκ τών συγχρόνων 
μως πολιτικών. 'Ο κ. Δραγούμης ,ό επιφανής πολίτικος, απέ- 

σχε τών έκλογών καί φοβούμεθα οτι 
Ο κ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ άπεσίρθη όριστικώς άπο τής πολιτι

κής σκηνής πρός ζημίαν τών με
γάλων τού 'Ελληνικού Κοινοβουλίου ζητημάτων επί τών 
όποιων ήτο απαραίτητος ή γνώμη τοιούτου νοήμονος καί έμ- 
φρονος καί μεγάλης πολιτικής πείρας άνδρός. 'Π «Ελληνική 
Έπιθεώρησις» ή όποία έχει τήν εύτυχιαν νά τιμαται διά τής 
οιλίαςτου καί έλαβε τήν εύκαιρίαν νά έκτιμηαη τάς μεγά
λος άρετάς του μαζή μέ τήν λύπην της διά τήν απομάκρυν
σήν του άπό τών πολιτικών αγώνων έκφράζει διάθερμον ευχήν 
όπως καί άπό τά βάθη τοΰ σπουδαστηρίου μη παύση νά πα- 
ρέχη τόν πλούτον τών πολυτίμων καί εγκύρων γνωμών του 
έπί τών σοβαρών ζητημάτων τής πατρίδας μας ό έγκριτος πο- 
λιτευτής κ. Δραγούμης.

Τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον έώρτασεν έφέτος τήν έβδομη- 
κονταπενταετηρίδα του. Συγχρόνως μέ τάς έορτάς αυτάς 
συνέπεσε καί τό δέκατον έκτον Συνέδριον των Ανατο

λιστών, τό όποιον
ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ τριών έτών έν

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΤΟΜΣΤΟΝ Κοπεγχάγη συνελθόν 
είχεν υποδείξει δι’ 

έφέτος έδραν τών έργασιών του τάς Αθήνας. Τήν 
υψηλήν σημασίαν τών δύο αυτών εορτών δέν θά δια- 
φημίσωμεν σήμερον. Άπό ημερών ό ημερήσιος Αθη
ναϊκός Τύπος δι' άρθρων μακρών έξήρε τήν σημασίαν τών 
δύο αυτών έορτών. Τό 'Ελληνικόν Πανεπιστήμιον ίδρύθη 
πρό έβδομήκοντα καί πέντε έτών έπί τών έρειπίων έθνους 
τό όποιον συντετριμμένου καί πάσχαν μόλις τότε άνύψου 
τήν κεφαλήν. Ώς έκ τούτου τό νεαρόν μας Πανεπιστήμιον 
δέν αριθμεί τάς σοφάς έκείνας κορυφάς αί δποϊαι έδόξα- 
σαν άλλα έθνη. Έχει εύρύ τό μέλλον, καί υπήρξε τόσον 
μεγάλον τό πνευματικόν 'Ελληνικόν παρελθόν, ώστε νά 
τοΰ έπιτρέπεται νά δεχθή είς τάς ^αίθουσας του μέ υπερη
φάνειαν δλους τούς αντιπροσώπους τών ξένων Κυβερνή
σεων, τών Άκαδημιών, τών Πανεπιστημίων καί τών Σο
φών 'Εταιρειών. Τήν Κυριακήν τοΰ Πάσχα έγένετο έπι 
τής Άκροπόλεως ή έπίσημος έναρξις τών Πανεπιστημια
κών έορτών. Καί παρουσία ύλοκλήρου τής Βασιλικής Οι
κογένειας, τοΰ'Υπουργικοΰ Συμβουλίου, τών επίσημων αν
τιπροσώπων, καί έκλεκτής μερίδος τής ’Αθηναϊκής κοινω
νίας, ή A. Β. Υ. δ Διάδοχος Κωνσταντίνος έκήρυξε τήν 
έναρξιν τών έορτών άπευθύνας ολίγα θερμά λόγια πρός 
τούς αντιπροσώπους τών ξένων Κρατών. Τόν Διάδοχον διε- 
δέχθη είς τό βήμα δ Υπουργός τής Παιδείας κ. Άλεξαν- 
δρής, τοΰτον δ πρύτανις κ. Λάμπρος, καί μετ’ αύτόν ώμί- 
λησαν οί ξένοι σοφοί, πρώτος δ Γάλλος κ. Κολλινιόν, 
δεύτερος ό Γερμανός κ. Δέλμπρουκ, καί τρίτος δ Αγγλος 
κ. Μαχάφυ, ίι-τ“ φιλελληνισμού, ιδίως δ δεύτερος, λίαν 
αξιοσημείωτου.

Μετά τήν εορτήν τής Άκροπόλεως έγένετο υποδοχή εκ 
μέρους τών φοιτητών εις τό Ζάππειον.Τό εσπέρας έπίσημος 
υποδοχή είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Πανεπιστημίου. 
Οί Βασιλείς καί τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον παρευρέθη- 
σον είς τήν Πανεπιστημιακήν εσπερίδα. Ο Βασιλεύς και 
δ Διάδοχος συνωμίλησαν σχεδόν μέ δλους τούς ςένους, καί 
έδείχθησαν προσηνείς, πρός όσους έσπευσαν νά τούς υπο
βάλουν τά σεβάσματά των. Τήν Δευτέραν έγένετο ή έπί
σημος έναρξις τών ανακοινώσεων είς τήν Αίθουσαν τοΰ 
Πανεπιστημίου, καί η κατάθεσις, των επισήμων Χαιρε
τισμών πρός τό Πανεπιστήμιον έκ μέρους τών ξένων 
αντιπροσώπων. Τό εσπέρας λαμπαδηφορία καί φωταγώ- 
γησις τής Άκροπόλεως. Τήν έπομένην ήρχισαν αί Συνεδρΐ; 
άσεις τών ’Ανατολιστών είς ιδιαιτέρας αίθούσας, έγένετο 
έκδρομή τών ξένων έως τήν ’Ελευσίνα, έδόθησαν δ «Οί- 
δίπους Τύραννος», ή άναπαράστασις τών έορτών είς τόν 
Κινηματογράφον, καί υποδοχή είςτό Άνάκτορον τοϋ Δια
δόχου κλπ. Αί έορταί διήρκεσαν σχεδόν όκτιό ήμέρας. 
Όλοι οί ξένοι άνεχώρησαν ένθουσιασμένοι. Ή Ελληνική 
φιλοξενία άπεδείχθη καί πάλιν ως μία έντελώς Ελληνική 
ίδιότης τήν όποίαν δέν εΐνε εΰκολον νά συναντήσετε είς 
τούς άλλους Ευρωπαϊκούς λαούς. Άπό σήμερον ή μικρά 
Ελλάς δέν θά γνωρίζεται μόνον διά τό παρελθόν της. Καί 
τό παρόν της είνε άξιον πολλής προσοχής, καί έτι περισ
σότερον τό μέλλον της. Ό Πρύτανις κ. Λάμπρος αξίζει 
πολλά πολλά συγχαρητήρια. Όλη ή έπιτυχία τών έορτών 
οφείλεται είς τήν διοργάνωσίν του καί τάς προσωπικός 
ένεργείας του καί τούς μεγάλους κόπους του. Υπήρξεν όχι 
μόνον ή ψυχή άλλά καί ή δημιουργός χειρ ήτις έγνώριζε 
πώς νά δημιουργήσω τήν εορτήν, πώς νά τήν διευθύνω καί 
πώς νά δείξη πρδ τών έκλεκτών ξένων δτι ή 'Ελλάς δέν 
υστερεί ούτε είς αισθήματα, ούτε είς πολιτισμόν, ούτε είς 
πρόοδον.

Επίσης επισημότατα έιορτάσϋη έφέτος καί ή επέτειος 
τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας. Μετά τήν επίσημον τελετήν 
είς τήν Μητρόπολιν ό Υπουργός τών Στρατιωτικών συνο- 
δεύων τόν Βασιλέα έκαμε γενικήν έπιθεώρησιν τοΰ Στρα
τού.Τό θέαμα τοΰ έφιππου Βασιλέως καί έτι πλέον τό.θέ
αμα τοΰ έφιππου Διαδόχου έπί κεφαλής τοΰ Στρατού έφε- 
ρεν ένα κλονισμόν ένθουσιαιμοΰ είς δλα τά πληθη τά 
δποϊα κατέκλυζον τήν ώραν έκείνην τά μέρη τής έπιθεω- 
ρήσεως. Καί δι’ αύτό χρειάζεται ένας μεγάλος έπαινος εις 
τόν ζ. ’Υπουργόν τών Στρατιοτικών.

Χάριν τών ξένων έδόθη έν τώ Βασιλικφ Θεάτρω ο 
Οίδίπους Τύραννος» τοΰ Σοφοκλέους.Ή παράστασις είχε 

πολλήν μεγαλοπρέπειαν. Έκ τών ύποκριθέντων ήθοποιών 
οί κ. κ. Φύρστ, Ταβουλάρης, Δελενάρδος καί ή κ. Νίκα, έ
παιξαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Έπηκολούθησέ πλαστική ει- 
κων τής άρχαιοτέρας καί νεωτέρας Ελλάδος, μια ωραιο- 
τάτη άναπαράστασις τοΰ Έρεχθείου μέ ζώσας Καρυάτιδας 
καί νεωτέρας Έλληνίδας μέ τό ’Εθνικόν ένδυμα.

“ ΘΕΑΤΡΟΝ,, ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΤ
Ό κ. Γοην. Ξενόπουλος άνσγγέλλει τήν προσεχή έκδο- 

σιν δλων τών Θεατροοών του έργων, δραμάτων καί κωμω
διών, ανεκδότων μέχρι τοΰδε, τά δποϊα είχον τοσον_ υεγα- 
λην έπιτυχίαν είς τδ θέατρον. Ή ίκΟοσις, απο ιης Απρι
λίου, θά γίνη κατά τεύχη δεκαπενθήμερα, έκαστον των,δ- 
ποίων θά περιέχη άπδ ’έν έργον πλήρες και θα στοιχώη 
διά τούς συνδρομητάς μόνον 8ο Λεπτά.

Τά έκδοθησόμενα έργα είνε τά έ£ής δέκα:

Ψυνοττατέρας, Τρίτος, Μυστικό Κοντέσσας Ba\i- 
ραιναγ, Κωμωδία τού θανάτου, Φωτεινή Σαντρη,

4
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Σ,τέλλα Βιολάυτη, ΡαχήΧ, Πειρασμός, Ψυχοσάββατο 

καί Χερουβείμ. ’Ωραιότατα όλα καί άναντιρρήτως έκ 
τών αρίστων τής θεατρικής μας φιλολογίας.

Διά περισσοτέρου πληροφορίας, οί βουλόμενοι άς γρά
ψουν πράε τόν κ. Γρ. Ξενόπουλον, 38 οδός Εύρυπίδου, 
’Αθήνας, καί άς ζητήσουν τήν άγγελίαν, ή όποια έχει ό
λους τούς ορούς τής έγγραφης.

189

TO AAXEIOfl ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΠΟΥ

(Δημοοιενομεν κατωτέρω λίαν ενδιαφέροντα αποσπάσματα 
περισπούδαστου άρθρου, οπερ έδημοσίευσεν ό κ. Γ. Κοφινάς 
περί τοΰ Λαχείου τοΰ Έέλν. Στόλου. Ή εργασία τοΰ κ. Κο
φινά, λίαν ένισχυτικη τοΰ σκοποΰ τοΰ Λαχείου, εινε περιττόν 
τά έξαρση διότι είνε γνωστοτάτη).

Έάν λάβη τις ύπ’ οψει τδν πληθυσμόν τής Ελλάδος καί 
τάς οικονομικός δυνάμεις αύτής, καί τδ γεγονός, δ 
κλοφορία τών γραμματίω/ τού Λαχείου αύστηρώς 
ρεύεται καί τιμωρείται είς άς /.ώρας τού έςωτε 
σιν Έλληνες (εκτός τής Αίγύπτου ένθα ή άπαγόρευσις 
είνε αύστηρά), δέον ν’ αναγνώριση οτι, χάρις είς τ 
λοπατρίαν τού Ελληνικού λαού, τό Λαχείον ήμώ 
δωκεν έξαίρετα άποτελέσματα. Αί καθαραί έκ τού Λαχείου 

επτά πρώτα έτη τής λειτουργίας αύτού,

απαγο- 
κού οίκού-

δέν 
οι- 

απέ-

τυχίας. Τδ Ούγγρικόν λα/είον, τδ θεωρούμενον ώς τδ τε- 
λειότερον παντός άλλου καί έκδιδόμενον είς χώραν, ώς ή 
Ουγγαρία, πληθυσμού εύρυτάτου, πλουσίου καί κεκτημένου 
την εςίν τού παίζειν είς λαχεία άπδ μακρού χρόνου, διαδι- 
δομενον δέ έπιτηδειότατα παρ’ ικανών πρακτόρων, δέν ©ρο- 
νούμεν, οτι έσ/εν αποτελέσματα ανώτερα τού Ελληνικού, 
λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών συνθηκών, ύφ*  ας έκατέρα τών 
χωρών, Ουγγαρία καί Ελλάς, διατελούσιν.

πρόσοδοι, κατά 
εχουσιν ούτως.
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»
»
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1,255.994.55 
1,078.766,60

918.136,90 
973.000 
700.000
700.000 πε

6,819.234.17 
ών Αρχαιοτήτων 

τού Εθνικού Στόλου.
σήμερον προκύψαντα έκ τού 

Εθνικού Στόλου καί

και

ων

και εν τισι πο- 
ενΟα, άπδ μα- 

βαΟυτάτας ρίζας 
τών δημοσιολό-

Σύνολον
Έξ ών δραχ.

Όραχ. 5.019.234
Τοιαύτα είνε 

χείου καθαρά 
’Αρχαιοτήτων.

Πρωτίστως παρατηρούμεν, οτι τό σύστημα τού ’Ιταλικού 
Λαχείου δέν δύναται νά τε(η καν ύπό συζήτησιν, ώς δυνά- 
μενον νά είσαχθη έν Έλλάδι. Είναι σίστημα καταδεδικασμέ- 
νον ήδη άπό πολλού ύπδ της επιστήμης. Τδ σ.στημα τούτο 
κατηργήθη άπδ πολλού έν Γαλλία, ’Ισπανία καί Ούγγαρία, 
ένθα άλλοτε ίσχυε καί μόνον έν Ιταλία, 
λέσι τής Αυστρίας εξακολουθεί υφιστάμενον, 
κρού χρόνου λειτουργούν, έχει αποκτήσει 
καί δυσχερής καί ασύμφορος κρίνεται ύπδ 
γων ή άμεσος κατάργησίς του.

Τδ εβδομαδιαίο ν Ιταλικόν σύστημα Λαχείου έξασφαλί- 
ζει μέν ύπέρ τού Κράτους τής Ιταλίας περί τά 30 εκατομ
μύρια δραχμών κατ’ έτος καί άποδίδει καθαρόν εσοδον άνώ- 
τερον παντός άλλου Λαχείου, καί αύτού τού ήμετέρου, 
άλλά έχει καταόικασθή ώς πηγή δυστυχίας όφειλομένη είς 
τήν πενίαν καί τήν αμάθειαν τού λαού, τής οποίας είνε έν 
τών λυπηροτέρων προϊόντων.

Σήμερον, ώς τύπος τού Λαχείου τελειότερος παντός άλ
λου, θεωρείται τδ κατά κ/άσεις ουγγρικόν λαχείον, ίδρυίέν 
άπδ τού έτους 1897, οπότε κατηργήθη έν Ούγγαρία τδ 
’Ιταλικόν σύστημα. Κατά μίμησιν δ*  αύτού συνεστάθησαν 
λαχεία έν Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, καί αλλαχού, τά 
άποτελέσματα τών οποίων δέν έστέφθησαν πάντοτε ύπό έπι-

Ή Ουγγαρία έχει 
της, τδ δποίον αποδίδει ε 
200,000 φιορινίων κα· 
χείου κέρδος 
δους τού έκ 
σει πρδ.

Έκ τούτου δ 
τοιαύτην εποψιν 
λαχείον. Σκοπός 
ρός, ή ένίσχυσις · 
δέ τδ λαχείον έπ 
σκοπού τούτου, 
ώς έπί μάλλον καί μάλλον έπ!

Πλάνη δέ εινε, νομίζομεν, καί ή γνώμη, 
τδ Ελληνικόν, δέν παρέχει ικανά κέρδη είς 
ημάς, τά κέρδη δέν είνε κύριος σκοπδς τού 
αναγκαίον συστατικόν τής λειτουργίας αυτού, 
μεγάλως τδν κύριον εθνικόν σκοπόν αυτού, ο. 
τήν κατασκευήν 
μετρώ κατά τή 
δποίον δι

•ος

εκχωρήσει είς εταιρείαν
•δ Κράτος έν εκατομμύριον καί 

έτθς. Τδ καθαρόν τούτο έκ τού Λα- 
το ύ Κράτους τούτου είνε μικρότερον τού 
•ού Ελληνικού λαχείου αποδιδόμενου, έν

•δν πληθυσμόν καί τόν πλούτον τής Ελλάδος, 
έπεται, δτι τό έθνικόν μας λαχείον, 
τέτυχεν οσον ούδέν άλλο δμοειδούς τ 

λαχείου είναι, καί πρέπιτου 
τού ’Έθνους, 
ητυγχάνει άνώ· 
δν επιδιώκει,

»

»

»

τδ λαχείον

σχε-

ύπδ 
•ύπου 

να είναι ίε- 
, ή άγαθοεργία κλπ. Έο’ οσον 

τέρα άποτελέσματα ύπέρ τού 
δυνάμεθα νά τό Οεωρήσωμεν 
υγχανον.

οτι τό λαχείον, 
τδ κοινόν. Καθ 
Λαχείου, άλλ 
r εξυπηρετούν 

•δν κύριον έθνικόν σκοπόν αύτού, δ,τι ή ζύμη διά 

ούτο δ’ έλήφθη έν προσήκοντι 
:ού έθνικού μας λαχείου, τδ 

ι τούδε κέρδη ώς εξής’
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α.

παρατηρε·.'
'ί τάς 850.000 
ήτοι το ήμ,υσι τ

άπδ έτου.
μει περί τάς 850.000 δραχμών κατ’ έτος
Λαόν, ήτοι τό ήμυσι περίπου τών είσπράςεών του, 
Έλληνικώ Λαχείω μέ έν μονόδραχμον γραμμάτιων 
τις κατ’ άνώτατον ορο*  δρ. 20.000 καί κατ’ έλάχιστον δρ.
10. έν ώ έν τώ Ούγγρικώ Λαχείω τό έλάχιστον κέρδος εί
ναι έπίσης δραχ. 10, άλλα κερδίζει τις αύτδ μέν έν γραμμά- 
τιον δραχ. 2.50 (τής πρώτης κληρώσεως) καί οχι, ώς παρ’ 
ήμίν, μέ μονόδραχμον. ‘Επομένως, καί ύπδ εποψιν κερδών 
το λαχείον μας είνε γενναίον.

Γνωστοτατη άλλ’ ατυχής ποιήτρια, ή κ. Ελένη 
Λάμαρη, κατάκειται ασθενής, υφιστάμενη καρτερικώς 
τής βαρείας ασθένειας της τάς άλγηδόνας. Οί φιλάν
θρωποι καλούνται δπως βοηθήσωσιν ύλικώς τήν ύπό 
τής Μοίρας καταδικασμένην άπηνώς ποιήτριαν. Δέν 
εινε μόνον καθήκον φιλανθρωπίας, άλλά και μίαάπό- 
τισις χάριτος διά μίαν εύγενή υπαρξιν, ήτις μέ έν- 
θουσιασμόν άπό έτώνάφοσιώθη εις τά γράμματα, τα
χέως μεταξύ τών όμοφύλων της άναδειχθέϊσα. Κατοι
κεί εις τήν οδόν Άστρους καί Κωττάκη άρ. 14. Θά 
εινε ευγνώμων εις πάσαν αρωγήν,

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΤ ΕΤΟΪΣ 1911
ΥΠΟ

ΖΑΦΕΙΡ. Κ· ΜΑΤΣΑ
Γενικόν Διευθυντον τής Τραπέζης

ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΤΗΣ
Π ο ό <;

Την τακτικήν Συνέλ.ευόιν τών Μετόχων 

8]21 Μαρτίου 1912 t

Το έτος 1911 δέον νά σημειωθή ώς άποτε/ούν διά 
τήν Έ/Λάδα περίοδον σπουδαίων πολιτικών μεταρρυθμίσεων 
ζαί περισυλλογής σωτηρίου. Ό τόπος ώς ήτο έπόμενον συν- 
ηοθάνθη τούτο λίαν εύεργετικώς καί έπωφελήθη ϊνα προ- 
οδεύση κατα πάντας τούς κλάδους τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας, χωρίς παντάπασι νά έπηρεασθή άπο τήν οςεϊαν 
κρίσιν, ήτις ένέσκηψε κατά τούς τελευταίους μήνας είς τάς 
γειτονικάς ήμϊν χώρας τής Τουρκίας καί τής Αίγύπτου. 
Άλλ’ ή οικονομική εύρωστία τής χώρας καταδείκνυται 
κυριώτατα έκ τής διαρκώς έν αύςήσει πορείας τών δημο
σίων προσόδων, ώς έπίσης καί έκ τής περί τό άρτιον 
σταθερότητος τών τιμούν τού συναλλάγματος, ήτις άπε- 
δείχθη ήδη διαρκής καί βεβαία, ού μόνον χάρις είς τήν 
πάντοτε αύςουσαν εισαγωγήν χρυσού άπρ μέρους τών με
ταναστών, ά/Ω,ά καί χάρις είς τά καλά άποτελέσματα τού 
Νόμου τού Μαρτίου 1910, περί ού έσχομεν ευκαιρίαν νά 
σάς σμιλήσωμεν τό παρελθόν έτος.

Ιίαρά τούς αγαθούς τούτους παράγοντας συνετέλε- 
σαν ύπέρ τής άνορθώσεως τής πίστεως τής χώρας καί ή 
έπιτυχία μεθ’ ής έπραγματοποιήθη ή έκδοσις τού Κυβερ
νητικού Δανείου τών 110 εκατομμυρίων ύπό τού άναλα- 
βόντος αύτό ισχυρού τραπεζιτικού ομίλου, ούτινος μετεϊ- 
χ:ν, ώς γνωρίζετε, καί ή ήμετερα Τράπεζα

Άντιθέτως πρός τάς άγαθάς ταύτας έντυπώσεις δέν 
δυνάμεθα ή ήττον εύχαρίστους σημειώσεις νά παραθέσω- 
μεν καθ’ οτι άφορα είς τά λοιπά κέντρα τής ήμετέρας 
δράσεώς, ήτοι τήν Τουρκίαν καί τήν Αίγυπτον.

Έν Αίγύπτω, ή προκληθεισα νομισματική στενοχώ
ρια, έκραγεΐσα έν τή περιόδω τής ζωηρότητας τών έργα- 
σιών, έπέδρασε λίαν έπιβλαβώς έπί τής όμαλής διεξα
γωγής τών έργασιών τού βαμβακος,ότε δέ ή έκ τής κα- 
ταστάσεως ταύτης γεννηθεϊσα δυσφορία έπεδεινώθη καί έκ- 
τής στάσεως τών πληρωμών δύο παλαιών τραπεζιτικών 
καταστημάτων, κατόπιν δέ καί έξ άλλων τινων πολύκρο
των πτωχεύσεων, προύκάλεσεν έπί χρονικόν τι διάστημα 
πάσης σχεδόν έργασίας διακοπήν καί δυσπιστίαν απείλησα- 
σαν πρός στιγμήν να έπιφέρη έτι μείζονας καταστροφάς έν 
τή άγορα ταύττ,.

Εύτυχώς όμως ολίγον κατ’ ολίγον αναγεννάται ή πί- 
στις καί έπαναλαμβάνουσι βυ.θμιαίως τήν κανονικήν αύ
τών πορείαν αί έργασίαι, ένισχύεται δ’ ούτως έπί μάλλον 
καί μάλλον ή παρα διαφόρων οικονομολόγων ύποστηρι- 
χθιϊοα γνώμη, καθ’ ήν ή ή!η διενεργουμένη έν Αι- 
γύπτω έκκαθάρισις θα συντελέση είς τήν οριστικήν καί 
τελείαν έςυγίανσιν τής από του 1 907 τοσούτον δεινώς δο - 
κ.ιμασθείσης ταύτης χώρας.

Τό υπόλογον έτος έκλεισε λοιπόν ύπό λίαν δυσαρέστους 
συνθήκας, έν ω εϊχεν άρχίσκ ύπό τούς καλλίτερους τών 
οιωνών καί εϊχεν ωθήσει κατά τούς πρώτους επτά μήνας 
τας έργασίας ημών είς τό ύψιστον σημ-ΐον τής προόδου 
αύτών άπδ ίδρύσεως τής Τραπέζης.

Παρα τήν έκ τών αντίξοων τούτων περιστάσεων έπε/.- 
θούσαν όπισθοδρόμησιν, ήτις έξηκολούθει άκόμη μέχρι καί 
τού μηνός Νοεμβρίου (διότι ήδη άπό τού Δεκεμβρίου φαίνεται 
άρχομένη ή βελτίωσίς), ή πραγματοποιηθεϊσα πρόοδος έν 
τοϊς διαφόροις κλάδοις τών ήμετέρων εργασιών δείκνυται 
ακόμη αρκούντως αισθητή ώς θέλετε πεισθή καί οί ίδιοι 
παραβάλλοντες τούς αριθμούς τού Ισολογισμού καί τού 
συγκριτικού πίνακος πρός τούς άντιστοίχους τού παρελ
θόντος έτους.

Ούτως έν πρώτοις τό γενικόν άθροισμα τού Ίσολογι- 
σμύ μας φθάνει τα 284,957,259.70 έναντι 207,342,552. 
78 τής 31 Δεκεμβρίου 1910, ένδεικνύον αύξησιν κατά 
"ι ®)ο.

Έξ άλλου, έν ω αί έργασίαι τών προεξοφλήσειον καί 
προκαταβολών έπί γραμματίων παρίστανται έν μειώσει κατα 
4,000,000 περίπου, αί έπί τίτλων προκαταβολαί άπό δρ. 
61,792,580 τή; 31 Δεκεμβρίου 1910 παρίστανται προο- 
δχύ.ασαι είς δρ. 65,582, 815,32 ζ.ατά τόν ύπδ κρίσιν 
Ισολογισμόν, έτι δέ μείζονα αύξησιν, ήτοι 15 περίπου 
έκα.ομμυρίων, δείζνυσιν ό κλάδος τών προκαταβολών έπί 
εμπορευμάτων, οστις απησχόλει κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 
δραχ. 79.524,458,62, έξ ού γεγονό.ος καταδείκνυται 
άπας έτι πόσον ιδιαζόντως είναι πάντοτε έστραμμένη ή 
π.οσοχή ήμών πρός την προστασίαν τού Εμπορίου.

Ή μερίς τών ομολογιών Εθνικών Δανείων, Αιμενι- 
/ών Ταμείων καί ’Ανωνύμων Εταιρειών παρουσιάζει αύ- 
ξησιν έκ δρ. 8.900.000 περίπου, ήτις είνε κατά τό πλεϊ- 
στον συνέπεια τής έφαρμογής τού παρα τής Γενικής ημών 
Συνελεύσεως τή: 12)25 Δεκεμβρίου 1909 έγκριθεντος 
προγράμματος,

Όλως ιδιαιτέρως έπιθυμούμεν νά έπιστήσωμεν τήν προ
σοχήν σας έπί τής προόδου τών καταθέσεών μας. Ή αύ- 
ξησις αύτών, ήτις ανέρχεται εις δέκα τρία καί πλέον εκα
τομμύρια, ήτοι είς 10 ο)θ, είνε έτι μάλλον αξία προσοχής, 
λόγω τής κρίσεως, ήτις την 18]31 Δεκεμβρίου ύφίστατο 
ακόμη οξυτάτη έν τοϊς πλείστοις τών κέντρων τής ήμετέ
ρας δράσεώς. Ό μελετών δέ τας λεπτομέρειας τού κλά
δου ημών τούτου συνάγει έτι εύχαριστότερα συμπεράσματα, 
καθ’ οτι παρατηρεί, ότι ή κατηγορία τών έν οψει καταθέ
σεων ού μόνον δέν συντρέχει είς την αύξησιν ταύτην, άλλα 
καί εύρίσκεται έν μειώσε,κατά 8,000,000 είς στρογγυλούς 
άριθμούς, τούθ’ οπερ άνευ άμφιβολίας οφείλεται είζ τήν 
χρηματικήν στενοχώριαν καί εις τήν όλως ανώμαλον κατα- 
στασιν των έργασιών ήτις έκυριάρχ·ι ακόμη κατα τήν στιγ
μήν τού κλεισίματος. ’Αντιθέτως πρός τος έν οψει κατα
θέσεις, αί έπί προθεσμία τοιαύται δεικνύουσιν αύξησιν ΙΟ 
περίπου εκατομμυρίων ήτοι 25 °]ο, αί δέ μακροπρόθεσμοι 
καί μέ προειδοποίησιν καταθέσεις αύξησιν ένδεκα περίπου 
εκατομμυρίων, ήτοι σχεδόν 50°]ο.

Τα γεγονότα ταύτα μαρτυρούσι φρονούμεν εύγλώττως, 
ότι καί διαρκούσης τής κρίσεως, ήν διήλθομεν, ή εμπιστο
σύνη τού κοινού πρός τήν ήμετέραν Τράπεζαν έξηκο/,ού- 
θησε παγιουμένη. Αλλ’ ή βελτίωσίς αυτή τής ποιότητος 
ούτως είπεϊν τώ καταθέσεών μας,ή έκδηλουμένη διά μειώ- 
σεως τών έν οψει καταθέσεων καί αύξήσεως τών έπί προθε
σμία κ.λ.π, είνε καί ύλικώς έπωφελής καθ’ ότι μάς έπέ- 
τρεψε νά περιορίσωμεν κατά τι τάς διαθεσιμότητας τής 
Τραπέζης χωρίς να μειώσωμεν τα εφόδια,άτινα είνε αναγ- 
καϊον νά κρατώμεν ώς αντίκρυσμα απέναντι τών έν οψει 
υποχρεώσεων ήμών. Είνε όντως πρόδηλον, ότι τηρούντες 
διαθέσιμα τήν 31 Δεκερβρίου 1911 δρ. 32,172,744 90 
έναντι καταθέσεων όψεως δρ. 39,695.100, εϊχομεν πρό
χειρα τά 88 °]ο περίπου τών έν οψει άπαιτητών καταθέ - 
σεων, έν ώ την 31 Δεκεμβρίου 1910 ήσαν μέν κατά τι 
άνώτεραι αί ήμέτεραι διαθεσιμότητες, αϊτινες τότε ανήρ- 
χοντο έίς 35,758,000, ά/,λα καί αί καταθέσεις όψεως τότε 
έφθασαν τά 48,000,000, επομένως έν συγκρίσει ήσαν μι
κρότερα’. τότε αί διαθεσιμότητες ήμών άτε φθανουσαι μόνον 
τά 74 θ]ο τών έν οψει καταθέσεων. Έάν δέν λάβητε ύπ’
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όύιν, οτι καί τό χαρτοφυλάχιον ομολογιών ν.'/,τ:. βπ·ρ συμ- 
πλ.ηροΐ τάς διαθεσιμότητας τής Τραπέζης, ήτο έφέτος 
κατά έννέα σχεδόν εκατομμύρια άνώτερον τοΰ κατά τό 
1910 ύπάρχοντος, θέλετε εΰρει έτι μάλλον δεδικαιολογη- 
μένον τό μέτρον τοΰτο τοΰ μιζροΰ περιορισμού τών διαθε
σίμων τής Τραπέζης.

Έάν, πρός τοϊς άνω, θϊ'ήσητε νά συγκρίνητε χαί τούς 
αριθμούς τοΰ έν τέλει τής παρούσης λογοδοσίας προσηρτη- 
μένου στατιστικού πίναζος, θέλετε χαί έκεϊθεν πεισθή περί 
τής πραγματοποιηθείσης προόδου.

Οΰτω θέλετε παρατηρήση αφ’ ενός μέν ότι ή ταμιακή 
κίνησις τής Τραπέζης άπό δρ. 4,429,104,287 τής 31 
Δεκεμβρίου 1910 άνήλθε κατά τό υπόλογον έτος είς δρ. 
5,911,979,801, άφ’ ετέρου δέ οτι τα είσπραχθένια καθ’ 
δλον τό υπόλογον έτος έξωτεσικα γραμματια παρίστων α
ξίαν 307,515,610 έναντι 252,436,639 τοΰ προηγουμέ
νου έτους καί τέλος οτι ή κίνησις αγοράς και πωλήσεως 
συναλλάγματος καί χρυσού, ήτις άνήρχετο τω τέλ«ι Δε
κεμβρίου 1910 εις δρ. 1,010,391'536 παρουσιάζει αύξη- 
σιν διαχοσίων όλων εκατομμυρίων, άτε ανελΟοΰσα εις δραχ. 
1,210,518.361 κατά τδ έτος 1911.

Περαιτέρω συνετελέσαμεν σπουδαίως εις τήν αΰξησιν τοΰ 
κεφαλαίου τής Ελληνικής Εταιρείας Οίνων καί Οινοπνευ
μάτων, μετ’ άλλων φιλικών ομάδων έβοηθήσαμεν προσέτι είς 
τήν αΰξησιν τοΰ κεφαλαίου τής ’Εθνικής Άτμοπλοϊζής 
Εταιρείας, καί είς τήν αναδιοργανωσιν τής Γπερωκεα- 

νείου Άτμοπλοίας, τέλος δε εν συνεργασία μετά διαφόρων 
ομίλων έν Παρισίοις καί έν Αίγύπτω, παρέσχομεν τήν 
συνδρομήν μας είς τήν ιδρυσιν, αναδιοργανωσιν ή αΰξησιν 
τών κεφαλαίων διαφόρων έν Αίγύπτω επιχειρήσεων.

Εί'μεθα είς θέσιν νά δώσωμεν ύμΐν άγαθάς ειδήσεις περί 
τής πορείας τής Προνομιούχου ’Εταιρείας πρός προστασίαν 
τής παραγωγής καί τής έμπορίας τής σταφίδος διότι ζ.αίτοι 
ή Εταιρεία αυτή δέν ήό'υνήθη θύσε κατά τό λήξαν έτος 
νά διανείμη μέρισμα είς τούς μετόχους αύτής, ζατώρθω- 
σεν έν τούτοις να έξυγιάνη τελείως καί ένισχύσκ τήν θέσιν 
της, νά έχη δέ ρευστόν ολόκληρον τδ κεφάλαιον αύτής, 
τοΰθ’ οπερ τή έπιτρέπει νά αναμένη μετά θάρρους ζα’/.λί- 
τερον μέλλον, έν ώ έξακολουθεΐ έν τώ μεταξύ τήν ευεργε
τικήν αύτής δράσιν έπι τών σταφιδοφόρων επαρχιών.

Πριν κλείσωμεν τα τοΰ κεφαλαίου τούτου έπιθυμοΰμεν 
νά προσθέσωμ·ν, ότι έξακολουθεΐ ύπο πάσαν έποψιν ικανο
ποιητική ή πορεία καί τών άλλων Εταιρειών, είς τήν ί · 
δρυσιν τών όποιων μετέσχομεν,ήτοι τής Έλλ. Εταιρείας 
Χημικών Προϊόντων καί Λιπασμάτων καί τής Macedo
nian Tobaco Co Limited.

Έκ παρομοίων όρμώμενΟι σκέψεων περισυλλογής έν- 
δεικνυΟμένης φρονοΰμεν έν ταΐς παρούσαις περιστά- 
σεσιν, σκόπιμον να σάς προτείνι· μεν τον κατκ μιαν 
καί ήμίσειεν δραχμήν ΰπ.βιβασμ’ον τοΰ με.ίσματος δια το 
ύπό ο; ον έτος, δπως οΰτω δυνηθώμ ν νά ένεργήσωμεν εύ- 
ρυτέρας τοΰ συνήθους αποσβέσεις καί κρατήσεις λόγω 
προβλέψεως μι'λλουσών αποσβέσεων.

Έχομεν πάντα λόγον νά φρ°νώμεν οτι τ’ο μέτρον τοΰτο 
θά τύχη πλή.Ους τής ΰμετέρας έπ.δοκιμασίας, έν τοιιύτη 
δέ περιπτώσει σας προτείνομεν, όπως τά καθαιά κέρδη, 
άτινα σύν τω μετενεχθέντι έκ τοΰ παρελθόντος έτους ύπο ■ 
λοίπω έκ δρ. 147,543,74, συμποσοΰνται είς δρ. 7,347 
478,30, χρησιμοποιηθώσι κατα -.όν έν τή αναλύσει τής 
μερίδος Κερδών καί Ζημιών δεικνυόμενον τροπον, μετε- 
νεχθή δ’ είς νέον καί ύπόλοιον δραχ. 170,698,90.

Οί αριθμοί τής μ-.ίδος Κερδο-ζημιών καθώς καί οί τοΰ 
’Ισολογισμού έπιβεβαιοΰνται ύμ.ΐν καί διά τής έκθέσεως 
τών έλεγκτών σας. Εχετε λοιπόν οΰτω πάντα τά στοι
χεία, όπως κρίνητε τον ΰποβαλλόμενον υμΐν Ισολογισμόν 
καί τάς σχετικός προτάσεις τοΰ Διοικητικού υμών Συμ
βουλίου, άπαλλάξητε. δέ αύτό, άν έγκρίνητε, τής ευθύνης 
έπί τή μέχρι τοΰδε δια/ειρίσει.

Συμπληρούντες τήν έν τώ Κέντρω ήμετέραν δργάνω- 

σιν εΐχομεν ήδη πρό διετίας περίπου ιδρύσει κατά πρωτο

βουλίαν τοΰ Γενικού ήμών Διευθυντοΰ, Συμβούλιον Δι— 

ευθύνσεως, είς τδ όποιον, τή αύτή πάντοτε πρωτοβουλία, 

έδόθη από τινων μηνών πολλώ έτι εύρυτέρα δικαιοδοσία. 
Ούτως, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Γενικού Διευθυντοΰ, ή 

τούτου απουσιάζοντας, τήν τοΰ Ποοέδρου ήμών, συνερχό- 

μενον καθημερινώς τδ έν λόγω Συμβούλων συζητεΐ άνε- 

ξαιρέτως πάσας τας υποθέσεις καί πάσας τάς πιστώσεις 

τοΰ Κεντρικού καί τών υποκαταστημάτων, καί υποβάλλει 

είς προκαταρκτικήν βάσανον δλα τά ζητήματα, ών πρό

κειται να έπιληφθή τό Διοικητικόν ήμών Συμβούλιον. Ο 
Σεβαστός ήμών Πρόεδρος καί οι κ. κ. Διευθυνταί τής 

Τραπέζης, οϊτιν-ς ύποβάλλονται είς τδν κόπον τής παρα- 

κολουθήσεως τών πολλαπλών έργων τοΰ Συμβουλίου τού

του, αςίζουσιν ιδιαιτέρων καί άπδ μέρους σας εύχαριστιών 
διά τας αφο.ιωμένας των υπηρεσίας, δ.’ ών ουσιώδη πα- 

ρέχουσιν ανακούφισιν καί συνδρομήν εις τδ κοπιώδες σσω 

καί δυσχερές έργον τής Γενικής Διευθύνσεως τής Τραπέ

ζης·
Η δέκατη πέμπτη καί τελευταία έδρα τοΰ Συμβουλίου- 

σας ήτις έμενεν άκόμη κενή, προσηνέχθη κατά τό πα

ρελθόν έτος είς τδν κ. Έμμ. Ροδοκανάκην. άρχηγόν τοΰ- 

οιχου Rodocanachi & Sons έν Αονδίνω, λόγω τής έξαι- 

ρετικής αύτοϋ θέσεως έν τή αγορά έκείνη, δύναται πολλα- 
·,ώς νά φαίνεται ήμίν χρήσιμος δια τά έν Αονδίνφ συμφέ

ροντα ήμών, άτινα ώς γνωρίζετε, είνε πολλαπλά, καθότι 

μέγα μέρος τής δράσεως τής Τραπέζης καταλήγει έν τή. 

άγορα ταύτη.

ΜΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Ό κακός δρόμος». —Αληθής δημιουργός μεταξύ τών 
συγγραφέων μας εΐνε ύ Ξενόπουλος. Ή Φωτεινή Σάντρη 
του, ή Στέλλα Βιολάντη, ό γέρω-Βιολάντης, ή Μαργα
ρίτα Στέφα, δ σιορ Άντωνάκης, δ Κιτραμής καί τόσοι άλ
λοι ήρωες τών διηγημάτων του εΐνε άνθρωποι ζωντανοί, 
γνιόριμοι πλέον είς τάς συνειδήσεις τών αναγνωστών του 
ώς νά υπήρξαν αληθινά. Άλλ’ οί τελειότεροι τύποι έξ όσων 
έδημιούργησε μέχρι τοΰδε δ Ξενόπουλος, ζοϋν είς τό έξο- 
χον έκείνο διήγημά του, τό καλλίτερόν του βεβαίως, ποΰ 
έπιγράφεται «Ό Κακός Δρόμος». Τό άριστούργημα αύτό 
τής νεοελληνικής φιλολογίας έξεδόθη έσχάτως, μαζύ μέ 
τά νεώτατα διηγήματα τοϋ αύτοϋ συγγραφέως είς τήν 
«■Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη».

Ποιήματα Παλαμα.— Άπό τά ωραιότερα καί λυρι- 
κιότερα ποιήματα τοΰ κ. Κ. Παλαμά εΐνε «Οί Καημοί 
τής^Λιμνοθάλασσας», τραγούδια αληθινά, έμπνευσμένα άπό 
τήν Ελληνικήν φύσιν καί τήν Ελληνικήν παράδοσιν. Ή 
ποιητική αύτή σειρά καί τά «Σατυρικά Γυμνάσματα», τά 
όποια αποτελούν νέαν καί ίσχυράν έκδήλωσιν τοΰ ποιητοΰ 
εμπνευσμένου άπό τά έθνικά μας ατυχήματα, έξεδόθησαν 
είς κομψόν τόμον είς τήν «Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην 
Φέξη ».

«Πινακοθήκη» .’Εξεδόθη τό τεύχος τοϋ Μαρτίου. Πε
ριεχόμενα: Οί Άγιοι Θεόδωροι ύπό Κ. ’Εσφιγμενίτου.— 
Μετά τόν χορόν, διήγημα Λ. Τσλστόη.— Ασπασία Σρότ- 
τεμβεργ.— Μουσική καί θέατρον.·—■ Στροφαί.— ’Ελευ
θερία, διήγημα Δάφνη Λιόρα.—Ό Ράλλειος αγών κλπ. 
Δημοσιεύονται καί αντίγραφα τών πρώτων βασιλέων τής
Ελλάδος.

Είς τδ κατάστημα τοϋ κ.
Θ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ*  

εφΰ·ασαν τά τε- 
τελειότερα ύφά- 
αματα και δτι ώ- 
ραϊον και εκλε
κτόν δύναται νά 

f

άξιώοη τό γυναι- 
κεϊον γούστο. Οί 
κορσέδες τον εΐνε 
ϋ'ανμάσιοι.

Αί ηροϊκες του 
απαράμιλλοι. Αι 
γαρνιτούρες του 
εκλεκτότατοι. "Ο- 
λαι αί κυρίαι τρέ
χουν είς τό κατα- 
τάστηματοϋ κ.

θ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Όδος Έρμοβ άρ. 60
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τδ ΒΡΕΦΗ ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛ&, 

ΠωλΕ’τασ sis δλα τά. φαρμακεία καί. φαρμακερπορεσα. 
ΑΝΤΠΙΡΟΧηΠΟΙ Δσά τήν Ελλάδα κασ Κρήτην. 

ΚΟΕ ΕΥΓ. ΤΤΑΟΚ Α0ΗΝ.Α1 ___

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΔΒΗΝΜΣ — ΕΤΟΣ AQAEUTON
Διίυΰνντής : Δ. Ι· ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

Μελέται φιλολογικά! καί καλλιτεχνικοί.
Συνεργασία εγκρίτων λογίων.
Εικόνες έργων Ελλήνων καί ξένων καλλιτε

χνών. Φωτοτυπίαι ^ρω^ατιόταί.
Συνδρομή έτησία φράγκα 12.
Γοαφεϊα 'Οδός Χαρίλαον Τρικονπη 22 Α.

|Ίελοπ. |Ίλιοποτλος

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

Προς τούς κ.κ, °Υδροληπτας τής no 
λεως Αθηνών.

Έκτε λουμένων κατ’ αυτάς εις τινα οη^ιεΐα τοϋ Α- 
άριανείου υδραγωγείου εργασιών καθαρισμού και επι
σκευής αΰτοΰ, παρακαλοϋνται οί κ. κ. ΰδρολήπται οι τε 
εκ τών Δεξαμενών Λνκαβητοϋ καϊ οί απ’ ευθείας εκ τοϋ 
υδραγωγείου αρδευόμενοι δπως έφιστώσι τήν προσοχήν 
αυτών έπϊ τής καταναλώσεως τοϋ ϋδατος, καθόσον, λόγω 
τών εργασιών, ή έκ τοϋ υδραγωγείου παροχή είναι μι- 

ροτέρας διάρκειας, έξ ής θά προχ,ύψΐ] καϊ μικρά άνω- 
αλία και ώς πρός τάς ώρας τής διανομής.

Έν ‘Αθήναις, τή ΙΟ ‘Ιανουάριου 1912
(Έκ τοϋ Γραφείου τοϋ Ύδραυλικοϋ Τμήματος(,
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Άξια Σιδηροδρόμου καί κτήσεων έν γένει τής 'Εταιρίας

Προσωρινοί Λογαριασμοί ;
Νέαι εγκαταστάσεις Σταθμών καί Κεντρ. ’Εργοστασίου 
Γενική έπισκευή καίτροποπ. φορταμαξών καί οχημάτων 
Δ αντίνιμον 50 νέων φορτηγών αμαξών
Συμπλήρωσις καί άποπεράτ. γραμμής Μύλων-Καλαμών
Μετοχαι ανηκουσαι τή Έταιρίφ 25,924
Ενυπόθηκοι όμολογίαι 'Ελληνικής Εταιρίας μαρμάρων 
Χρεώσται διάφοροι καί υπόλοιπα χρεωστικών λ)σμών 
Αποθήκαι Ολικών.......................................

» εντύπων, υλικών γραφείου εισιτηρίων . .» „ ,
Διαθέσιμα παρά Τραπέζαις καί Ταμείοις ΔιευΟΰνσεως καί Σταθμών 7

. Δρ. 37,658,283.61

Δρ. 180,459.22
8 14,945.78
» 165,335.21

1,075,510.05
64,138.41

»

»

366,740.21 
5,600,000— 
2,592,400—

177,200—
231,886.86

1,139,648.46
2,161,670.50

Μετοχικόν Κεφάλαιον...........................
Άποσβεσθέν διά κληράσεως μετοχών δ'ι’ας έξεδόθησαν 

μετοχαι έπικαρπίας.......................
Άποθεματικά : Τακτικόν άποΟεματικόν...............

Δι’ αποσβέσεις μετοχών.........................
Δι’άποσβέσεις καί μετατροπήν δαν. καί ΣΙτικήν δια
φοράν κατά τήν 31 Δ]βρίου 1910 Δρ. 3,553,195.37 
Δια διαφοράν έκδόσεως, μεταβολήν 
προθεσμίας λήξεως καί έτέρας δα- 
πάναςΔαν.φρ.12,500,000με-ιονπιστ. , 2,529,685.98 
Έκ χρεωλύσιον Δανείων...................... 777ΤΓ7------

Προβλέψεις = Διά δαπάνας φθοράς τροχαίου ύλικόΰ 
και έργων γραμμής τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1910...............................
Μεταφορά άποθεματικοΰ δι’άναν.

Δρ. 14,831,000—

Δρ.
169,000— Δρ. 
224,226.89 
‘23,726.89

1,023,509.39
853,894.35

15,000,000—

2,125,357.52-

Δρ. 150,000— 

τροχαίου υλικοΰ καί έργ. γραμμής » 766,631.51
150,000—Προβλέψεις τοϋ έτους 1911. ’ 

Έν δλω. .
Επιπτεται η αξία 4 νέων Μηχαν. 

Δι έκτακτα έργα καί έκτάκτους 
δαπάνας.Ύπόλ 31 Δεκμβρ. 1910.Δρ. 
Πρόβλεψις έτους 1911.................. ,

, Έν όλφ.. »
Εκπιπονται τά δαπανηθ. τό 1911 > 

Πρόβλεψις δι’ αποζημιώσεις ατυ
χημάτων, απωλειών κλπ...............Δρ.
Εκπιπτονται τά καταβλ. τό 1911 » 

Πρόβλεψις διάδαπάναςάνταλλακτ. 
τεμαχ. καί άναν. τροχαίου υλικοΰ Δρ. 
Εκπιπτονται τά δαπαν. τό 1911 »

Δάνετα : Γραμ.Π.Α-n.Raphael & Sons’ 
άρχικώς £ 
υπόλοιπον £

Γραμμής Π.Π................................ Φρ. 12,500,000 —
Π. Ολυμπ. Κυλ.Έσωτ. Δρ. 6,000,000.__

Τ1 ,,,. υπόλοιπον,
Γραμ. Μυλών Καλαμ. R.Raphael &Sons 

άρχικώς £. 
υπόλοιπον £.

* ’ ’ Άσωτ. άρχ. Ζ
, υπόλοιπον

»

Δρ.1,066,631.51
» 222,850.98

18,882.99
85,000—

103,882.99
74,567.66

35,000— 
32,299.95

110,000— 
106,016—

286,000—
252,200— Δρ.

»

843,780.58

29,315.33

2,700.05

3,984— 879,779.91

6,305,000—
12,500,000—

5,484,000—

120,000— 
114,300— > 

Δρ. 2,600,000—
*"*··  ·Εβ™.,5 Τραπ. ^2^:;;;.......  ·

Υπολοιπον Κερδών και Ζημιών έτους 1911 V S ν χ °.......................

2,857,500—

2,489,200__
175,560.45 »

»
29,811,260.45

989,208.11
77,993.70

223,300.18
621,345.—
200,584 32

Δρ. 49,927,829.19
Δρ. 49,927,829.19

3C ρ e (V σ ι ς
Κ Ε Ρ A H ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣ

3ΐ ίσΐω σι ς

Διάφοροι φόροι........... ............................................................................................
’Αναλογία Δημοσίου έπί εισπράξεων γραμμής Μύλων-Καλαμών έτους 1911 
Υπόλοιπον Έκμεταλλεύσεως γραμμής Π.-Κ.-Μ. άναλογοΰν είς τό Δημόσιον 
Τόκοι προμήθειαι καί Συναλ)κή διαφορά Δανείου R. Raphael & Sons, 
£. 286,000 έπί υπολοίπου. <£. 252.200 £. ll.452.4s.8d Δρ. 289.414.70

Χρεωλύσιον έτους 1911...................... 8 1,200 » 30,307.05

Δρ. 278,843.15
827,523.11
26,443.10

319,721.75

'Υπόλοιπον Κερδών έτους 1910..........,.................................................................Δρ.
Εισπράξεις τμήματος Π. Α. Π........................έτους 1911 Δρ. 4,822,007.50
Ενοίκια καφενείων.......................................... » 8 » 15,615.20 8

Τόκοι, προμήθειαι καί Συ- 
ναλ)κή διαφορά Δανείου
R. Raphael & Sons......... £· 240,000 »
Τόκοι, προμήθειαι καί
Συν)κή διαφορά Δανείου 
δι’ Όμολ.........................  » 120,000 »

Χρεωλύσιον έτους 1911.................... 8
Τόκοι εσωτερικοί Δανείου Δρ. 6,000,000............................

Χρεωλύσιον έτους 1911 όμολ. 220 πρός Δρ. 200. .. .
Τόκοι έσωτερικοϋ Δανείου Δρ· 2,600,000..........................

Χρεωλύσιον έτους 1911 όμολ. 58 πρός Δρ. 200.........

12,060 ..........................

3,458.5s.0 Δρ. 87,443 45
600 » 15,192.10

Δρ. 193,995 — 
» 44,000—

Δρ. 124,895.— 
» 11,600 —

Τόκοι προσωρινών Δανείων μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1911..........................
Χρεωλύσιον δανείου Εθνικής Τραπέζης...........................................................
Δικαιώματα Γαλλ. Δημοσίου διά τήν κυκλοφ. μετοχών έν 
Γαλλίφ..................ιι.................................... ;................ .. Φρ. 14,026.95
Προμήθεια Πρακτορείου Λονδίνου καί έπιστροφαί ναύλων..........................

ΕΞΟΔΛ Χ7ΗΣΕΩΣ
Διοίκησις. Αμοιβή Διοικ. Συμβ. μειά 
τοΰ φύροα 50/θ............................................ Δρ. 15?000
Κεντρική υπηρεσία................................... 8 100,470.75
Εμπορική υπηρεσία................................. 8 670,159.26 Δρ. 785.630.01
'Υπηρεσία "Ελξεως καί Εργοστασίου.. Δρ. 918,575.17

» συντηρήσεως γραμμής......... 8 701,624.88
» συντηρήσεως τηλεγράφου’.. » 6,456,54 Δρ. 1,626,656.59

Δαπάναι τμήματος Μύλων-Καλαμών..................................................................
» » Πύργου-Κυπαρισσίας-Μελιγαλά........................................
» » Διακοφτοΰ-Καλαβρύτων.....................................................
»' Λουτρών Κυλλήνης καί συντήρησις...................................................

’Ασφάλιστρα Σιδηροδρόμου καί οικοδομής Γραφείων...................................
Συντήρησις κτημάτων 'Εταιρίας καί ξενοδοχείου ’Ολυμπίων......................
ΕΙσφορά τής 'Εταιρίας 3 % υπέρ Ταμείου Συντάξεων υπάλληλων Σ. Π.- 
Α.-Π. έτους 1911..................................................................................................
Άπόσβεσις νέων επίπλων......................................................................................

» έλλείμματος Ταμείου Αύτοβοηθείας................................................
Προβλέψεις. Διά δαπάνας, φθοράς τροχαίου υλικοΰ καί έργων γραμμής. .

> Δι’ έκτακτα έργα καί έκτάκτους δαπάνας...................................
» Διά δαπάνας ανταλλακτικών τεμαχ. καί άνανέωσιν τροχ. υλικοΰ
» Δι’ άποζήμίωσιν δυστυχημάτων καί έκτέλεσιν Δικ. αποφάσεων 

Υπόλοιπον Κερδών έτους 1911...........................................................................

Άκολουϋ'εΐ δπισ&εν

305,095.15

102,635,55

237,095—

136,495—
116,176.70

2,587.25

14,033—
5,935.60

8 2,412,286.60
» 852,829.82
8 375,395.31

85,559.21
» 21,091,84
8 7,953.20
8 1,068.40

70,625.40
1,200—
4,980.38

150,000—
85,000—

110.000—
35,000—

948,431.22

Εισπράξεις Μύλων - Καλαμών........................
Πύργου-Κυπαρισσίας-Μελιγαλα. 
Διακοφτοΰ - Καλαβρύτων...........
έξ ενοικίων Λουτρών Κυλλήνης, 
έκ Λουτρών καί ΰδατος » 
διάφοροι........................................
έξ ενοικίων κτημάτων Εταιρίας καί ξενοδοχείου 'Ολυμπίων. ..

»

»
Δρ. 7,000 — 

> 11,218.70

Έκ τόκων προμηθειών καί Συναλ]τικών διαφορών........................................
Παραγραφέν τοκομερίδιον έτους 1905................................................................
Έναπομένον υπόλοιπον πρός όφελος τοΰ Δημοσίου έκ τής έκμεταλλεύσεως 

γραμμής Π.-Κ.-Μ. συμψηφιζόμενον έταντι τών παρ’ αΰτοΰ όφειλο- 
μένων τή Έταιρίρ έκ προγενεστέρων έλλειμμάτων έκμεταλλεύσεως' 
τής ιδίας γραμμής...........>......... ,................................................

148,982.75

4,837,622.70
1,446,157.15

422,449.10
101,057.80

18,218.70
4,732,10
6,640—

20,263.94
1,438.50

26,443.10

Δρ. 7,034.005.84



Υπόλοιπον κερδών έτους 1911 Δρ. 948,431,22
ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ

3— °/θ προς σχηματισμόν Άποθεμ. Κεφαλ. (άρθρ. 48 Καταστατικού)............................ έπί Δρ. 741,550.25 Δρ. 22,246.50
3— > S' άπόοβεσιν μετοχών..........................( » 50 > )............................. > » > , 22,246.50
1 ’/ϊ » δΓ άμοιβήν Διοικ. Συμβουλ. Δρ.10,567.10 πλέον φόρος 5°Iq Δρ.556.15(αρθρ,48) » » » » 11,123.25
1 '|i » δι' έκτακτον αντιμισθίαν τον προσωπικού τής 'Εταιρίας......................... » » > » » » 7/ 123.25
1— » νπερ ταμείου αύτοβοηθείας τών υπαλλήλων τής 'Εταιρίας.................... » » » » > > 7 415.50
Διανεμητέσν μέρισμα πρός Δρ. 5 κατά μετοχήν, έπί μετοχών 124,269 πρός έξόφλησιν τών ΰπ'άριθ. 46 καί 47 τοκομεριδ. » 621,345.—
Φόρος Δημοσίου 5 θ/θ έπί διανεμητέων Κερδών έκ Δρ- 667,395.25 .................. '............  » 33 369.75

» » 2 θ/θ χαρτοσήμου τοκομεριδίων έπί » 634,025.95 ................................................................... > 12 680.50
Πρόσθετος φόρος ! ‘Ε”'1 Χρυσίων έπί » 103,687 — πρός 5 % Δρ. 5,184.35

1 Έπί κρατήσεως άποθεματ. έκ » 22,246.50 » 5 °/θ > 1,112.30 » 6,296.65
Υπόλοιπον Κερδών έτους 1911 μεταφερόμενον είς νέον....... ....................................................................................... κ 200,584.32

«ΗΠΙΕ β·ι μιρμ μιολ wi·
ΚΗΦ7*Λ7*ΙΟΝ  2,500,000 ΔΡ/^ΧΜ^Ι

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1911
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 10)23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1912

Δρ. 948,431.22

Ή πληρωμή τον μερίσματος γενήοεται 15 ημέρας άπό τής έγκρίσεως τοΰ παρόντος ‘Ισολογισμού υπό τής Γενικής τών 
μετόχων Συνελεύσεως, συμφώνως τή δημοοιενθηοομένΐ] σχετική ειδοποιήσει.

Ένεκρίθη έν Άθήναις τη 27η Φεβρουάριου 1912.

Ό Πρόεδρος τον Λιοικητικού Συμβουλίου 
ST.

Ο ίττϊ τού Λογιστικού 
313Γ3)3831£ 31. %3151313ΐ3ΐ31£

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Α' Έγκαταστάσεως (τμ. ’Λεριοφ.) 

» ( » Ήλεκτρ.)
Δαπάναι έκδ. όμολογ. καί προμήθειαν 
Όμολογίαι έν χαρτοφυλακίου

, » » άποσβεσθεΐαι
’Εγκαταστάσεις παρά καταναλωταις 
Ίαμεΐον καί Τράπεζαν 
’Εμπορεύματα 
Χρεώσται

Δρ, 6,044,686.67 
» 1,249,282.07 

» 452,675.49
» 1,408,500.— 
. 35,000.—
> 485,499,04
» 367,693.53
» 716,812.17
» 1,603,479.30

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ϊ-Π-Α-Π-
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
κροκυπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων 
μέ βιβλιάριου 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι
μάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον Εϊσιτήρ.

Βιβλιάρ.
9.20
7.65

7.30
6.40

4.60
3.85

» ‘Αργος Εϊσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10

> Τρίπολιν Εϊσιτήρ. 23.20 18.80 11.60
Βιβλιάρ. 18.— 15.— 9 —

» Μεγαλόπολιν Εϊσιτήρ. 29.20 22 — 14.60
Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—

» Κυπαρισσίαν Εϊσιτήρ. 34,50 25.75 12.75
Βιβλιάρ. 27.80 23 20 13.90

> Άκράταν Εϊσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55

» Πάτρας Εϊσιτήρ. 25.— 18.— 10.-
Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9,35

» Πύργον Εϊσιτήρ. 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55

Έκ ΙΙατρών
Διά Πύργον Εϊσιτήρ. 12.70 10.10 6.35

Βιβλιάρ 8.38 6.95 4.15
» Λεχαινά Εϊσιτήρ. 7.60 6.— 3.80

Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45
» ΑΙγιον Εϊσιτήρ. 5.10 4.— 2.55

Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70
> Κόρινθον Εϊσιτήρ. 16.50 13.10 8.25

Βιβλιάρ. 11.— 9.20 5.50
Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας Εϊσιτήρ. 13.70 12.25 7.35
Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85

» Ναύπλιον Εϊσιτήρ. 9.50 7.80 4.70
Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40

(Έ*  τοϋ Γ ραφίου)

Η Μ2Ι2 ΤΗ2 Ε8ΝΚΗΗΡΑΠ8ΖΗ2 ΤΒ2 ΕΑΑΜ02
ΔηλοποιεΤ

δτι, έκτος τών ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε- 
ζιτικών γραμματίων, τί&ησι κατ*  αύτάς είς κυκλοφορίαν 
και ετερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέον τύπον, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178 
χιλιοστών τοΰ μέτρου, διακρινόμενα διά τών εξής κνριωτέ· 
ρων γνωρισμάτων,

Πρόσοψις
Η πρόσοφις φέρει πρός τα ανω τοξοειδώς άιά μελανών 

κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις α’Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος» κάτωθι δ'ε ανιών καί έν τφ μέσφ έν πλαισίφ 
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδούς ποικίλματος τόν άριθμόν 
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τούτον έν με- 
λανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις 'δραχμαί εκα
τόν» διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.

Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τοΰ ταμίαν τής 
Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τού Διοικηιού καί δεξιά ή τού 
Βασιλικού ’Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μεν δύο πρώται διά 
σφραγιοτήρος, ή δ'ε τελευταία ίδιοχείρως.

’Αριστερά τού γραμματίου ενρηται έν πλαισίφ σχήματος 
κυκλοτερούς ή είκών τού ίδρυτοΰ τής Τραπέζης Γ. Σταύρον, 
δεξιή δ'ε τό Βασιλικόν Στέμμα.

Ή πρόσοφις χρώματος ιώδους πλαισιοΰται υπο δαντελ- 
λοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

’Οπίσθια δψις
Ή όπισθία δφις, πλαισιουμένη διά πράσινον δαντελλο- 

ειδούς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ είκόνα τοΰ σωζομέ- 
νου άρχαίον άγάλματος τής Είρήνης φερονσης τόν Πλούτον, 
ώς άναγινώσκεται καί έπί τού βάθρου αυτού διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.

Εκατέρωθεν τοΰ άγάλματος τής Είρήνης φέρεται έν θυ- 
ρεοΐς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός 160, ΰπ’ αυτό 
δ'ε σημειούται ή εκδοσις διά τών λέξεων εεκδοσις έννάτη».

’Εν Άθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1910.
Ό Διοικητής
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

IN5TITUT COMPTflBLE
Τελεία έκμάθησις παντός οτι ενδιαφέρει πρακτικώς τάς 

τραπεζιτικός εργασίας, τδ Έμπόριον και τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έςάσκησις πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα.
Πλειοτέρας πληροοορίας παρά τω Διευθυντή τοΰ Institut 

Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.
Όδός Κανάρη καί Μηλτώνη άριθ. 2Α.

Άθροισμα ένεργητικοΰ Δρ. 12,363,628.07

,. ( 3,560 Μετοχαί κεφαλ.
ΚεφαΛ,αιον > ^ 440 Μετοχαί έπικαρπ. 
'Ομολογίαν

» άποσβεσθεΐσαι
Άπο θεματικόν
Κράτησις δι*  άποδοσιν Κεφαλαίου 
Πρόβλεψις δι’ αναξιόχρεους πιστώσεις 
Άποθεματ. διά συναλλαγμ. διαφοράν

> δΓ έργα
Έγγυητικαί καιαθεσεις 
Πιστωταί
'Υπόλοιπον είς νέον 
Κέρδη διανεμητέα

Άθροισμα παθητικού

Δρ. 2,500,000.—

5,802,500-— 
197,500.— 
250,000.— 
725,000.—
350,000.—
550,000.— 
350,000,— 
435,241.69 
427,092.44 
156,054.25 
620,239.69

12,363,628.07

ΚΕΡΔΗ Κ fl I Ζ Η Μ I Λ I

ΧΡΕΩΣΙΣ
Γενικά έξοδα Δρ.
Φόρος επιτηδεύματος εργοστ. φωταερ. » 
Συντήρησις

, . , - ) τόκοι »
'Υπηρεσία ομολογιών ( ^σβεσις 
Τόκοι, συν]κή διαφορά καί διάφορα 
’Επισφαλείς χρεώσται 
Συμμετ. Δήμ. Αθηναίων έπί άκαθ. προσ. » 
'Υπόλοιπον είς νέον 
Κέρδη διανεμητέα *

’Ολικόν Δρ.

47.099.75
50,000.—

125,041.26
224,000.—

86,000 —
22.652.—

109.026.10
160,844,85
156,054 25 
620,239.69

1,600.957.90

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Κέρδη έκ πωλήσεως αεριόφωτος καί 
ηλεκτρικού ρεύματος

Ένοίκιον διάφορων εγκαταστάσεων 
Κέρδη έκ διαφόρων πωλήσεων 
Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως

’Ολικόν

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔίΐΝ

Μέοισαα έπί 3 560 μετοχών κεφαλαίου πρός δραχμάς 90 κατά μετοχήν ,
Τόκος^ο 30 Σεπτεμβρίου 1910 μέχρι 30 ’Ιουνίου 1911, ήτο. πρός 30 δρ. επι 100 μετοχ. 
Μέρισμα έπί 1,440 μετοχών επικαρπίας πρός δραχ. 50 κατα μετοχήν
Κράτησις δι’ έξόφλησιν 200 μετοχών κεφαλαίου.
Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου
'Ιδρυτικοί τίτλοι

1,274,694.72
40,487.13

171,014.47
114,761.58

Δρ. 1,600,957.90

Δρ. 320,400,—
> 3,000.—
» 72,000.—
» 100,000.—
» 41.G13.23
» 83.226.46

Δρ. 620,239.69

Τό μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ φόρου καί τοϋ χαρτοσήμου καθαρόν μέρισμα^.δραχμών 83.79 κατά με^το^ν 
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διά τάς μετοχάς επικαρπίας.
Άθήνησι, τήν 10 Μαρτίου 1912.

’Εντολή τον Διοικητικού Συμβουλίου

*0 Γενικός Διευ&νντης

Ά. MirlEUR

Ό Λογιστής
Τ. ΙΣΜΤΡΙΔΗΣ



ΗΜΗΡΟΑΟΓΙΟΝ
“ΕΑΑΗΚΙίςΗΣ ΕΠΙΘΕ2ΡβΣΕ2Σ„ - ‘‘ΠΙ^ΚΟθΗΚΗΣ,,

ΤΟΎ· ΕΤΟΥΣ 1912
ΥΛΗ έκλεκτή, έλκυστική, μέ ένδιαφερούσας φιλολογικάς με- 

λέτας, ήθογραφίας, Ιστορικάς περιγραφάς, καλλιτεχνικά άρθρα, διη
γήματα, θεατρικά έργα, ποιήσεις.

ΠΝΕΡΓΑΤΑΙ'· θ'1 γνωστότεροι και δοκιμώτεροι λογογράφοι. 
Συνεργασία έκ τών σπουδαιότερων κέντρων τού Ελληνισμού.

Ύφ’ ήμών άποστέλλεται, άμα τή πληρωμή, έλεή&ερον ταχυ
δρομικών τεϊών.

Έν Άθήναις πωλείται είς τά Βιβλιοπωλεία τής «Εστίας» 
όδός Σταδίου και ^Ελευϋ^ερονδάκη, Πλατεία Συντάγματος.

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Διά τους συνδρομητάς μας 2λΡ. 2. Διά τ°υς W τοιούτους 7\ρ. 3.

ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΝ ΔΡ. 4 διά τούς συνδρομητάς μας. 2ΪΡ. S διά τούς λοιπούς.

ΔΗΛΟΠΟΙΗΧΙΧ
Κυκλοφορούν έν Άθήναις ψευδείς αποδείξεις έπ’όνόματι τής «Ελληνικής Έπιθεωρή- 

σεως». Παρακαλοΰμεν ώςέκ τούτου τούς συνδρομητής μας νά βεβαιώνται περί τής γνησιότη
τας τών άποδείξεών μας και κατόπιν νά έςοφλώσιν αύτάς. Ή αστυνομία εύρίσκεται έπί 
τά ίχνη τών άπατεώνων.
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΆΝΤΗ

Έάν al Άδήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω- 
ϋείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρός τούτο είνε καί τδ μέγα αύτδ 
Κατάστημα είς τδ όποϊον συνεκεντρώδη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα κα&α- 
ριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφϋννία και ποικιλία δλων τών είδών τής 
Ζαχαροπλαστικής και τής Γ*αλαχτοχομιίας.  Πρώτον αύτδ έκαινοτόμη- 
σεν είς τδ ζήτημα τής εύδηνής διανομής κατ * οίκον άγνοΰ καί νωπού Αγελα
δινού Γάλαχτος ! Σ Τά Γιαούρτια του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά 
είδη τής Γαλαχτοχομ.ίας παρέχονται άφ&οτα, εύ&ηνά, καί μέ υλικά εκλεκτά 
και επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γευ
στικότατα, άπολαυστικωτατα. Κατόπιν δλων αυτών δικαίως ϋεωρέΐται τδ κέν- 
τρον δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ενρίσκουσι -δέσιν μόνον οΐ προνοητικοί 
ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη δίχα&ότερον δλοι 
οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν ύεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πά- 
ρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, ει; τάς πολυτελας αί&ούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
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2264. — Τνποις .Αΰγί)ς Άϋ-ηνων. Άηοστολοπούλου


