ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙδΕΠΡΗΕΙΕ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

4.EV.YNTP.S:
*

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ
9

4

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ/Λ€ΝΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΓΊΕΡΟβΙΚΟΝ

.
Διά τούς Διδασκάλους
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ
Λιά τήν ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

ΔραχμαΙ
>
Δολλάρια
Λίρα ’Αγγλίας
Σελίνια
Δρ· Χρ.

12.—
8.—
3.—
1)2
10.—
12.—

PRINTEMPS

Concert Training

Musique classique et moderne, Lemons d’ acorn;
pagnement pour les dames et Messieurs qUi jouent un instrument quelconque.
CONCERTS A 2 PIANOS

Enseignement stir la «Reforme pianistique».
,
Systeme Deppe
1 Le<?on par feemaine
i5
fr.
le
cachet
’

»

2

’Εκδοσίς έκλεκτή γενικώς Φρ. χρ. ή Δραχ. 25.— -

i

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Rue SOLONOS No 1
ACADEMIE DE MUSIQUE

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

*Ev oSco Ερμου άρ. 42

MADAME SOPHIE ZILLER

»

»

»

IO

»

*

»

tous le 25 jeurs 5
(Chez elle de 3—5 h.)

♦

Δεσποινίδα ΕΪΓΕΝΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σ.Π.Α.Π.

‘Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ
Τηλεγραφική ΔιεύΟυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» - ΑΘΗΝΑΣ

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Αί έγγραφαι άρχονται άπό 1ης έκαστου μηνάς.—Τό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ’
Ό Πρόλογος τής Αφροδίτης: ΑικατερίνηΛασκαρίδου : Ευγενίας Ζωγράφου.—Ό Άρχιδούξ Σαλβατώρ τής Αυστρίας: Σπυρ. Δε-Βιάζης.—’Αφανής “Ηρως: Θεόδ. Βελλιανίτης. — 'Ο Μαθητής (Διήγημα):
’Επιστημονικά Σωματεία: Νησοίκι τοΰ Θανάτου: A. Ν. — ’Απρίλιος 1916 Γύρω άπό τήν πολεμική ζωή:
Άπό τήν καλλιτεχνικήν κίνησιν : Θέατρα, Συναυλίας Διαλέξεις.—’Εμπνευσμένη Ιδέα : Α. Ν.—Άπότό Δράμα
τοϋ Φαλήρου : Άπο τήν ζωήν τοϋ μηνός : Δ. A. Ζ.—’Έκθεσις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής 'Εταιρίας επί
τής διαχειρίσεως τοϋ έτους 1915.
ΚΟΣΜΟΣ: Ό Βασιλεύς είς τούς Στρατώνας.—Οί επιτάφιοι.—Τό Πάσχα.—Οί ύπό καταδίωξιν εισαγ
γελείς.
ΕΙΚΟΝΕΣ: Αίκατερίνη'Λασκαρίδου.

Έξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον

»

Άργος

>

Τρίπολιν ·

». Μεγαλ.
»

Κυπαρ.

»

Άκρ.

»

Πάτρας

> Πύργογ

Θέσις Α’

Β’

Γ·

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.·
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.6k
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34.50
27,80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.—
18.30
25.75
23.20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
15.55

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9.—
14.60
11.—
12.75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

12.70
8.38
7.60
4,98
5.10
3.35
10.50
11.—

10.10
6.95
6.—
4.05
5.—
2.80
13.10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

Έκ Πατρών
Διά Πύργον
»

Λεχαινά

»

Αϊγιον

»

Κόρινθον

*

Ναύπλιον

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με
γαλούπολη, Κυπαρισσίαν, Καλάμας*
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον,Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί· τάς μέχρις Άκράτας
στάσεις.
12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ
7.40 π. μ. Διά Κόρινθον, Αθήνας, Ναύπλιον.
11.45 “π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Αθήνας.
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμ
πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.50 μ. |ι. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμ
πια.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ

7.00.π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.
12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.50 μ. μ. Έκ Πατρών,- Τριπόλεως, Ναυπλίου.'
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου;
7.15 μ. μ. ’Εξ''Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας

Είς τό\| άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον
καί πολύχρωμον έμπορικόν πλοΟτον τοΟ καταστήμα
τος τών άδ|λφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς
τελευταίας μόδας είς ύ φ ά σ μ α τ α. Δέν Θά σάς προσελκύση μόνον 6 πλοΟτος καί ή εύθυνία τοδ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Κατάστηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Σ»Π.Α.Π.

Πρός όδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων.
,

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας άναγγέλλεται.

a. Α Φ■ ΜΟΥτζοηο ΥΛβ Ν

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
9.65
9.50
6.75

(Έκ τοΟ Γραφείου),

12.25
8.05
7.80·
5.60

7.30
4.85
4.70
3.40

1000 χιλιόμ. (Α'Θ.^Δρ.
έκπτωσις 25 ο)ο
(Β' θ. Δρ.
(Γ' θ. Δρ.
25000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ.
(Β' θ. Δρ.
έκπτωσις 40 ο)ο
(Γ' θ. Δρ.

90)
75)
45)
210)
175}
105(

διαρκείας
& μηνών

διαρκείας
1 5φΛμη

mmEia BsanM ηνκκαι b··^^·

bmhb bjkka

ακαη

μκζβββ

Bsssan

βΚ^βββ β·μ^μ βμκ»

βηβ»

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πρδς προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδος

ΑΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΟΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγουστου 1915—20 Φεβρουάριου 1916

εξαγωγή
ΑίτραΙ ένετικαί

’Έτη

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:

Τη 28 Φεβρουάριου, 26 Απριλίου

f

177.848.678
174.115.971
193.958.442

1915—1916
1914—1915
1913—1914

28 Ιουνίου, 27 Σεπτεμβρίου, 29 Νοεμβρίου και

31 Δεκεμβρίου, 1916

ΑΠΟθΜΚΛΙ ΕΤ^ΙΡΕΙ^Σ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

"Ετη
Κέρδη

έκάστης

τών

κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς
, 2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.'
Έκαστον άκέραιονγραμμάτιον τιμαται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίου
τιμώμενα άντί μιας δραχμής.

1915—1916
1914—1915
1913—1914

Έκδοθέντα καί παρελθούσης χρήσεως
>
λ
»
>
»

v

•

,·

έξ
έξ
άπό
άπό
άπό
άπό
άπό

• X

·

4·.'

'

Δραχμαί
80,000
20,000
2,500
1,000
400
200
40

*

Έν δλω
80.000
20,000
5,000
6,000
6,000
5,000
78,000
200,000

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονΐαι ϊδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άνί! τεσσάρων δραχμών,
ίσχύοντα δι ’ όλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.'
Άμοίβαί, ών δεν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κλήρώσεως, παραγράφονται υπέρ τοΰ
Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.
Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν είδικής μετά
τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 τοΐς °/0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς "Ι„, καί είς τούς δημοσίους -ύπαλλήλους, τους έπιτεΐραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς °/0.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχεΐον τοΰ Έθνικοδ
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, 'Γπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας,

*0 Διευθύνων Τμηματάρχης

'

*

·

Συμψηφισμός

'Υπόλοιπον

71.001.100
94.9^4.400
72.945.200

63.006.100
74.555.900
63.509.700

7.995 000
20.408.500
8.985.500

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

Έτη
Κέρδη
1
1
?
6
15
25
1,950
2,000

Ποσόν δελτίων

6.619.436
16.192.553
14.881.981
35.804.177
18.151.17.4
21.’910.513
ΕΠ
’
ΕΝΕΧΥΡΩ
ΔΕΛΤΙΩΝ
ΪΊΑΡΑΚΡλΤΗΣΕΩΣ
ΔΑΝΕΙΑ
'Υπόλοιπον
’Αναλήψεις
Ενεχυριάσεις
9.573.117
20.922.196
3.579.339

1915—1916
1914—1915
1913—1914

Έτη

' Υπόλοιπον

Εξαγωγή

Εισαγωγή

1915—1916
1914—1915

919.700
716.800

8.872.000
3.411.000

9.791.700
4.127.800

Σημείωσις—Έκτος τών λίτρων ένετικών 177.848.678 τής εξαγωγής παρέμειναν καί άνεκκαθάριστοι
διασαφήσεις παρά τώ τελωνείφ Πατρών τήν 20Ίανουαρίου έ ε. λιτρ. ένετ. 1.837.200 μικτού βάρους.

'’

(Έκ τοϋ Γραφείου)

Έν Άθήναις τή 23 Ίανουαρίου 1916.

LAZ. THEODOSSIOY
NIKIS

10 ATHENES

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

e^MMPOiNe

POSTICHES IP ART
Λ

7?1SUSE lATUiELLE

’

'

EHEVEUZ GAP .ANTIS

Will MIEITAL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΙΣ

STEINS ORIENTAL
ΕΤΟΣ

STORES LIMITED

Θ'.

|

ΑΘΗΝΑΙ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1916.

ΚΥΧΟΣ

102

PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

VETEMENS POUR HOMMES et ENFANTS
ROBES,

MANTAUX

E. T. C.

POUR

DAMES

et

FILLETTES

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie, fines Articles de Blanc, C hapelerie,
Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs ect.

LE CAIRE, ALEXANDRIE. TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT,

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΠΠΟΛΥΤΟΝ

SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL).

© Γ>©Α@Γ©Χ ΤΠΧΙΧ ΛΦ^©Α0ΤΜ2
*Η ’Αφροδίτη είμαι ή ξακουσμένη
στής άλλαις τής θεαίς ξεχωριστή.
Συχνά στήν προσευχή τους οί πιστοί
ξεχνιούνται εμπρός σ’ έμέ γονατισμένοι,
γιατ’είμαι ή ’Αφροδίτη ή ξακουσμένη
στής άλλαις τής θεαίς ξεχωριστή.

ΣΤΕΪΝ

LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΟΣ EXQN ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΤΡΙΟΤΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας και κοράσια.

Εϊδη πλεχτικής, υποκάμισα, άρώματα, χειρόκτια, είδη ψιλικών, ό'λα τά εϊδη
έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, εϊδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα,

εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, άνϋ·η κ.τ.λ.

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (Γαλατά καί Σταμπούλ.)

’Εγώ τόν κόσμον δλον κυβερνώ
κ’ έγώ κρατώ στά χέρια μου τήν πλάση,
Καί στής στεργιαίς καί στον ωκεανό
καί στόν αιθέρα καί στά δάση
καί μέσα στά κατάβαθα στή γή
εμένα ή ζωή έχει πηγή
καί δροσερό καί αστείρευτο κρουνό
κι’ έγώ τόν κόσμον δλον κυβερνώ.
Τόν χρόνον τόν άδάμαστον έγώ
έδάμασα' κι’ δ,τΐ αυτός θερίζει
στό πέρασμά του τό γοργό,

τό σπέρνω, τό καλλιεργώ
καί ή θαμμένη ή ρίζα ξανανθίζει,

Κι’ άπό τόν υπερήφανο αητό)
ποϋ απλώνει στόν αιθέρα τά φτερά ίου,
ώς τό κογχύλι τό στριφτό,
κι’ άπ’ τόν αθάνατον ώς τόν θνητό
κι’ ώς τό σκουλήκι ποΰ τραβιέται κάτου
αδιάκοπα ξαναγεννώ τή Φύσι
μ’ έναν ηδονικό σπασμό
μ’ ένα αναφιλητό, μ’ ένα μεθύσι.
Καί σύ ακόμη, ώ Θάνατε τρανέ,
δπου αλύπητα σωριάζεις χάμου
δ,τι αρπάζουν οί σκληροί σου βρόχοι,
καί σύ ακόμη σταματάς μπροστά μου,
γιατί έσύ είσαι τό Μέγα "Οχι
κι’ έγώ είμαι τό Ναι, τό Μέγα Ναί.

83
*Πτο θαυμαστόν τό θέαμα τής εκφοράς της. Τιμαί
άπεδόθησαν υπό τής Πολιτείας καί τό Κράτος εις
ένδειξιν μεγαλητέρας τιμής άνέλαβε τήν δαπάνην τής
μεγαλοπρεπούς κηδείας της·
Εΐνε ή πρώτη έλληνίς ποΰ κατέρχεται στό τάφο
μέ ξεχωριστά; ενδείξεις τιμής. ’Ενδείξεις τιμής άπό
τήν Βασιλικήν μας Οικογένειαν, άπό τήν επίσημον
Πολιτείαν, άπό τήν κοινωνίαν έν συνόλω καί ιδιαι

τέρως άπό τάς αντιπροσώπους τής γυναικείας παρ’
ήμΐν δράσεως. Τό ελληνικόν χώμα ποΰ έφίλησεν
δταν γιά πριότην φορά έπάτησε τήν έλληνικήν γήν
τήν έδέχθη μετά μακράν σταδιοδρομίαν πλήρη άπό
εθνικήν δράσιν καί εύγενείς εμπνεύσεις ώς τόν γνησιώτερον απόστολον τής συγχρόνου γυναικείας μεγαλουργίας,
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

0 ΑΡΧ1Λ0Υ3 Λ0ΥΑ0Β1Κ0Σ ΣΑΑΒΑΤΩΡ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΑΣΚΑΡΙΔΟΤ
Μία φωτεινή γυναικεία μορφή γιομάτη άπό ζηλευ
τήν εθνικήν δράσιν ποΰ δέν εΐχεν δρια, ποΰ δέν
έσταμάτησε πρό εμποδίων, ποΰ δέν τήν έφόβισαν αί
δυσκολίαι καί τά προσκόμματα έ'σβυσε προχθές μέσα
σέ μιά μυρωμένη γωνία τής ποιητικής Καλλιθέας.
Ό Γυναικείος Ελληνικός κόσμος ποΰ δέν τρέφε
ται μέ ματαίας επιδείξεις, ποΰ δέν έχει σκοπόν τοΰ
βίου του τάς κοσμικάς εμφανίσεις καί τήν αύστηράν
τήρησιν τών κανόνων τής μόδας, έχασε πολύτιμον
παράγοντα διά τοΰ θανάτου τής Αικατερίνης Λασκαρίδου· Άπό ηλικίας δώδεκα έτών ποΰ ήλθε στήν
Ελλάδα, κατήλθε μέ μίαν εντολήν ίεράν, νά φιλήση
τό χώμα τής 'Ελληνικής γής· .Καί ή παιδίσκη μαζή
μέ τό πρώτον αυτό φίλημα μετήγγισεν εις τήν ελλη
νικήν πατρίδα κάθε ώραϊον·, κάθε υψηλόν τής εύγενοΰς ψυχής της.
Τό έργον της έκτοτε ύπήρξεν άδιάκοπον. Αί προσπάθειαί της ανεξάντλητοι. Οί αγώνες της ακατάβλη
τοι. Οί πόθοι της ωραίοι. Τά όνειρά της εΰγενή. Ή
Έλληνίς ύπήρξεν ή αδυναμία της, ή λατρεία της. Ή
Έλληνίς, ώς μήτηρ, ώς διδασκάλισσα. Άπέβλεψεν

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ

είς τάς δυο αύτάς ιδιότητας μέ ενθουσιασμόν, μέ
πάθος αληθινόν. Δέν τήν έπτόησεν ή έλλειψις μέσων.
Λεν τήν άπεθάρρυνεν ή αδιαφορία τής κοινωνίας.
Τίποτε δέν τής ήλάττο>σε τόν ζήλον της.
Είχε μέσα της ένα ζώπυρον δράσεως άσβεστον,
κάτι τι ποΰ έγιγαντοΰτο καί τής έπολλαπλασίαζε τάς
δυνάμεις της, τάς προσπάθειας της καί μετέτρεπε
τά ευγενικά όνειρά της είς καρποφόρον καί άποτεσματικήν δράσιν.
Δέν έπιτρεπέται νά θίξωμεν καμμίαν γραμμήν τοΰ
πολυσχιδούς έργου της. Δέν επιτρέπεται νά άφίσωμεν ουδέ τήν παραμικροτέραν σκιάν νά διέλθη μέσα
άπό τό μακρόν καί φωτεινόν έργον της. Εΐνε τόσον
μεγάλη ή εργασία της ποΰ πρέπει συνολικώς νά τήν
άνα.ταραστήση κανείς διά νά μή άψίση νά διαφυγή
καί ή παραμικρά λεπτομερεία. Διότι καί ή λεπτομέ
ρεια διά τό έργον τής Αικατερίνης Λασκαρίδου κρύπτει κάτι τι ποΰ εΐνε χαρακτηριστικόν διά τήν έκλιποΰσαν δυνατήν, προνομιοΰχον, εξαιρετικήν έλληνίδα. Δέν άποτολμώμεν λοιπόν νά κρίνωμεν τό ου
σιαστικόν μέρος τοΰ έργου της διότι θά ήθέλαμεν νά
παρουσιάσω μεν πλήρη τήν άρτίαν εργασίαν της καί αυ
τήν τήν στιγμήν’στερουμεθα τοΰ άπαιτουμένου ύλίκοΰΘά σταματήσωμεν μόνον είςέν σημεϊον ποΰ έθίξαμεν
ήδη. Θά σταματήσωμεν είς τήν αγάπην της, είς τάς
φροντίδας της, εις τάς προσπάθειας της διά τήν άνάπτυξιν καί μόρφωσιν καί διαπαΐδαγώγησιν τής έλληνίδος ώς Μητρός καί Διδασκαλίσσης. Θά ζητήσωμεν
διά τούς ώραίους αυτής άγώνάς της όλίγας δάφνας
διά νά τάς καταθέσωμεν έπί τοΰ τάφου της· Είς
τούς νίκητάς οί πρόγονοί μας έδιδον τήν δάφνην
καί ή Αικατερίνη Λασκαρίδου εΐνε ή ένδοξος νική
τρια είς τούς ώραιοτέρους αγώνας τής συγχρόνου
έλληνίδος καί εϊμεθα υπερήφανοι αί έλληνίδες διότι
καί ή Πολιτεία καί τό Στέμμα άνεγνώρισαν έπισήμαις δτι ήξιζε νά στεφανωθή ή εργασία της. Τό παράσημον τοΰ Σταυροΰ τοΰ Σωτήρος μέ τό οποίον αύτή
ή Βασίλισσά μας, άλλη έλληνίς γιομάτη άπό θειον
ενθουσιασμόν, γιομάτη άπό πίστιν διά τό μεγαλεϊον
καί τήν πρόοδον τής πατρίδος, έζόσμησε τά εύγενή
στήθη τής τιμημένης έλληνίδος ήτο ύ δικαίοτέρα έπιβράβευσις τών ώραίων αγώνων τής Λασκαρίδου. Τό
αϊγλήεν Στέμμα ποΰ τόσον αρμόζει στή συμπαθή κε
φαλήν τής Λ. Μεγαλιιότητος, προσέκλινε εΰμενώς πρό
τοΰ αοράτου Στέμματος ποΰ έκόσμει τό λευκόν γή
ρας τής υπέροχου δεσποίνης διά νά έπιστέψη μέ
Βασιλικήν γενναιοφροσύνην τήν άναγνοιρισιν τών
πρός τήν πατρίδα μεγάλων υπηρεσιών τής έκλιπούσης επιφανούς Παιδαγωγού.

(Συνέχεια)

'Ημέραν τινά μακρόθεν παρηκολουθεϊτο ύπό αγνώ
στου προσώπου, δστις έφαίνετο ’Ιταλός. Ή άστυνομία, δρθώς ποιούσα, τόν συνέλαβε μέ τήν υποψίαν
δτι ήτο, αναρχικός. 'Οδηγηθείς μέ συνοδίαν είς τήν
Θαλαμηγόν, είπε πρός τόν ’Αρχιδούκα δτι είναι έκ
Ραγοΰζης, δτι ήθελε νά τοΰ ζητήση συνδρομήν καί
δέν είχε τό θάρρος.
'Ο Άρχιδούξ τοΰ έπαρατήρησεν δτι οί καλοί υπή
κοοι δέν πρέπεινά ένδρέπωνται οσάκις έχουσι χρείαν
συνδρομής ιδίως είς ξένον μέρος. 'Αδρώς τόν συνέδραμεν, άλλ’ δμως παρε.ιάλεσεν έπειτα νά τόν περιορίση ή αστυνομία μέχρι τής ημέρας, καθ’ ήν δ.ά τοΰ
αυστριακού τοΰ Λόϋδ σταλή είς τήν Τεργέστην, έλεύθερος δμως.
Μάς εΐπεν άκολούθως δτι ή προφορά του προέδιδεν δτι δέν ήτο έκ Ραγοΰζης, καί μάς έξέφρασε τήν
ευαρέσκειαν διά τήν έν Έλλάδι άστυνομίαν.
Αύτά τά ολίγα, νομίζομεν, επαρκούν διά νά λάβη
ύ ευμενής ημών άναγνώστης ιδέαν τινά περί τοΰ χα
ρακτήρας Αυτού ώς πρός τόν τρόπον τοΰ έλεεϊν.
* *

Έφοβείτο τά μικρόβια, δέν έπινε νερόν μέ ευκο
λίαν, ουδέ έπινε κρασί καί πνευματώδη ποτά. Άπέφευγεν δλα τά αρώματα είς ιά φαγητά. Δέν έτρωγε
γαλακτερά, καρπούς, γλυκΰσματα. Τόέπιδόρπιον Αυ
τού ήσαν τά εκλεκτότερα τυριά.
Μόνον μίαν φοράν εϊδομεν Αυτόν εις τά Γερακαρία νά φάγη έν πορτογάλι.
Το τραπέζι Του συνίστατο άπό ζωμόν ή ελαφρά
σούπα, ψάρι, μίαν εντράδα, ψητόν, σαλάτα καί τυρί.
Δέν έλειπαν καί τά χόρτα.
Γό μόνον ποτόν ήτο ό ζύθος πρώτης ποιότητας.
'Οσάκις έγραφεν ή έμελέτα μέ φως, ήναπτε τρία
κηρία.
Ήγάπα πολύ τήν Ζάκυνθον καί τούς κατοίκους.
Εις πάσας τάς έπιστολάς πάνοτε μάς έγραφε νά
χαιρετήσωμεν τούς καλούς κατοίκους καί έπεθΰμει
νά μάθη τά τής νήσου.
Συχνάκις μάς έλεγεν δτι ό Βασιλικός είναι ώραία
τοποθεσία διά "Επαυλιν, διότι καί λιμενίσκους έχει,

καί δάσος. Μέ ολίγα, έλεγεν, εκατομμύρια θά έγίνετο

μία έξοχος διαμονή.
’Άν καί ή διαμονή αυτού ήτο πάντοτε εις τήν θα
λαμηγόν του, ένοικίαζε καί κατάλληλον οίκημα.
Έν Ζακύνθω εΐχεν εις ένοίκιον τήν λαμπράν έπαυλιν τοΰ Σάργεντ άντί πεντακοσίων δραχμών κατά
μήνα.
Είδύλλιον τόν έκαμε νά φύγη άπό τήν Ζάκυνθον
πριν ή τελεαόση τήν εργασίαν διά τελειοποίησήν τής
μελέτης του περί Ζακύνθου. Είδύλλιον μεταξύ τής
χαριτωμένης Λουίζης, κόρης τού ’Αντωνίου Βίβε καί
τούποιητού καί ιατρού κ.’Ιωάννου Τσιλιμίγρα, υπήρξε
τό αίτιον άπροσδοκήτως καί άνελπίστως νά άφίση
τήν άγαπητήν Του Ζάκυνθρν. Τό είδύλλιον δμως,
τοΰ 1912, έτελείωσε μέ γάμον. 'Η Άκρόπολις μάχιστα περί τά τέλη τοΰ ’Απριλίου τού ίδίου έτους,
1912,ήρχιοεν δλως φανταστικόν μυθιστόρημα.φέρον
τίτλον : «'Ο "Ελλην ποιητής ποϋ πήρε τήν άνε■ψιάν τοϋ αύτοκράτορος ’Ιωσήφ« κ λ.
Άλλ’ ή χαριτόβρυτος κόρη τοΰ Δον ’Αντωνίου Βίβες έδωκεν άφορμήν νά δημοσιευθή έν ’Αθήναις
κομψόν βιβλίον ύπό τόν τίτλον : Κώστα Καιροφίλα. Χίμαιρα. Ή ήρωΐς, ή Νόρα, είναι ή ρηθεΐσα
θυγάτηρ τοΰ Β’βες. καί ό γράψας ό άλήθής ήρως.
Έλθωμεν είς τά πολύτιμα, έργα τού Άρχιδουκός
Σαλβατώρ. Ήτο είκοσιτετραετήο δτε έδωκεν είς φώς
τό πρώτον φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν δοκίμιον,
διά νά προσφέρη, ώς ίδιος λέγει, μικράν συμβο

λήν πρός περισσοτέραν γνώσιν μιας τών μικρό
τερων μέν, άλλ' ούχ'ι και μάλλον άσημάντων γωνι
ών τής Αυτοκρατορίας. Ήιο μελέτη περί τού κόλ
που Βούκαρι Πόρτο Ρέ πλησίον τοΰ Φιοΰμε είς
τό ’Αδριατικόν Πέλαγος. Είναι κομψός τόμος έξόχως
δεδεμένος, περιέχων μίαν άκουαρέλλαν, τριάκοντα μελανογραφίάς, γεωγραφικούς καί τοπογρ· ιφικούς χάρ
τας, άφιερωμένους είς τήν Αύτοκράτειραν Ελισάβετ.
Τό έργον τούτο έλαβε μεγάλην υποδοχήν καί ένεθάρρυνε τόν νεαρόν συγγραφέα καί καλλιτέχνην νά έπιδοθή είς τά έξερευνητικά άνά τόν; κόσμον ταξείδια,
μέ υπομονήν μοναχού, μέ ιδεώδες καλλιτέχνου καί
μέ επιμέλειαν σοφού, έξηκολούθησε νά δημοσιεύη
τάς πολυτελείς εκδόσεις πάντοτε εικονογραφημένα;,
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μέ χάρτας, χρείας τυχούσης μέ μουσικήν, πάντοτε
σχεδόν δεδεμένας λαμπρά. Άπό τοΰ Άδριατικοϋ κόλ
που διηυθύνθη πρός μελέτην εις τά βόρεια τής ’Αφρι
κής παράλια διά νά μελετήση άπό ’Αλεξανδρείας
μέχρι τοΰ ακρωτηρίου Μπόν καί περιγράψη τάς άκτάς
τής Γριπολίτιδος, Τύνιδος κλ. ποΰ έδημοσίευσε τώ
1874 υπο τόν τίτλον : Θαλαοαία έκδρομή είς τάς
Σύρτεις. Μετά δυο έτη επιχειρεί πλοϋν πρός τόν
Ειρηνικόν ’Ωκεανόν καί σταματά είς τήν Καλιφορνίαν διά νά μελετήση καί διάδοση τά αγαθά τής
χωράς και εδημοσίευσεν ώς αποτέλεσμα τών ερευνών
του βιβλίον τιτλοφορούμενον : «Λός νΑγχελες έν τή
νοτίω Καλιφορνία, έν &νϋ·ος έν τή χρυαή χώρα».
Δημοσιεύει ακολούθως: Τούς δρόμους τών καραβανίων άπδ ΑΙγύπτου είς Συρίαν (1879) καί τόν:
Ακούσιον γύρον περί τήν γην.
Έδώ νομίζομεν ότι πρέπει νά σταματήσωμεν τήν
αναγραφήν τών έργων, όπως άναφέρωμεν δυσάρεστον
συμβάν.
H ατμό θαλαμηγός Αυτοΰ ως γνωστόν, έφερε τό
όνομα Νίξε (Ναι;) καί είς ταξείδιον είς τήν βόρειον
’Αφρικήν έναυάγησεν.Ό άρχιδούξ έντφ συγγράμματι
Αυτοΰ -.Νανάγιον ή ϋνειρον θερινής Νυκτός, περι
γράφει τό δυστύχημα και τάς θλιβεράς άναμνήσεις τοΰ

αγαπητού σκάφους. Ήβυθισθεϊσα Νίξε άντεκατεστάθη
υπό άλλης φερούσης τό ίδιον όνομα. Νίξε ή δευτέρα ως συνήθιζε νά δνομάζη αύτήν δ Άρχιδούξ, καί
μετά πόνου ψυχής άνέφερε Νίξε τήν πρώτην.
Τά άγρια άφρικανά κύματα κατέπιον τό ένδοξον
σκάφος, ύπό τά όμματα τοΰ Μεγάλου Κυρίου της ούτινος ή καρδία κατεσπαράσσετο. Έκεϊ έν τώ βυθφ
τής θαλάσσης έγένετο ή άποσύνθεσις αύτής, άλλ’ ή
μνημη της έμεινεν ανεξάλειπτος είς τήν καρδίαν καί
εις τον νοΰν τοΰ Αρχιδουκός. Νίξε ή δευτέρα άπέδωκε τήν ησυχίαν τής ψυχής είς τόν εύαίσθητον ’Αρ
χιδούκα καί υπήρξε παρήγοροςHome, σπουδαστήριον,
«λλιτεχνικόν καί επιστημονικόν έργοστάσιον, ποΰ
εξήλθον τόσα σπουδαία έργα διανοίας, επιστήμης καί
τέχνης. Εύτυχής δ δυνάμενος νά εύρη ή μάλλον νά
δημιουργήση τοιοΰτον άσυλον μακράν τών θορύβων
τού κόσμου, τών άσκεψιών τών άέργων καί επιπό
λαιων καί τών συκοφαντιών τών μοχθηρών. Έκτοτε
προσεπάθη νά μή ταξειδεύη τήν νύκτα. Άμα τό
πρωί έσήκωνε τήν άγκυραν έσκέπτετο μέρος επιτή
δειον είς προσόρμησιν τής θαλαμηγού πρός διανυκτέρευσιν.
(’Ακολουθεί)

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

——

ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΧ
Δέν γνωρίζω αν οί μεγαλείτεροι ήρωες είνε εκείνοι ροχον ήρωα, ό όποιος μεταβαίνων πρός τήν θυσίαν,
τούς οποίους διεφημισεν ή ιστορία, ή εκείνοι, οί δέν έζήτησεν ούτε ύστεροφημείαν, ούτε άμοιβάς, ούτε
όποιοι παρήλθον άφανεΐς καί έξεπλήρωσαν ύπεραν- άξιώματα δι’ εαυτόν καί τούς άπογόνους του.
θρώπως τό καθήκον αύτών πρός τήν πατρίδα. Γνω
Ό Γεώργιος Άνεμογιάννης έγεννήθη είς τήν
ρίζω ένα αφανή ηρώα, δμοιον τού δποίου άμφιβάλλω έλαιοστεφή νήσον τών Παξών, τήν νήσον έκείνην άπό
αν έχη νά παρουσιάσή δ ελληνικός άγών τοΰ 1821, τήν δ οίαν ήκουσαν οί διερχόμενοι ναΰται δτι άπέδστις έν τούτοις έχει άναδείξει άπειραρίθμους ήρωας. θανεν δ μέγας Πάν. “Οταν έξερράγη ή έπανάστασις
Είνε ουτος δ Γεώργιος Άνεμογιάννης ή Παξινός. ητο αλκιμος ναύτης. Οί Παξινοί άλλως τε ήσαν καί
Ό Άνεμογιάννης ούτος είχε άναδειχθή μεγάλος ήοως είνε δλοι ναυτικοί. 'Ως ναύται δλίγοι ε’ς τόν κόσμον
κατά τήν 10’Ιουνίου τοΰ 1821, άλλά μετ’ ολίγον δύνανται νά παραβληθούν πρός αύτούς. Ριψοκίνδυνοι
έλησμονήθη έν μέσω τών περιπετειών καί τών συμ καί άγνοούντες τόν φόβον τής θαλάσσης ρίπτονται
φορών, ας διήλθε τό ’Έθνος είς τά επόμενα έτη τής είς αύτήν παιδιόθεν παίζοντες. Μεταβαίνουν εις τάς
έπαναστάσεως.
μακρυνάς θαλάσσας βιοπαλαίοντες, άλλ’ ούδέποτε λη
Ή ιστορία του είνε μία άπό τάς ένδοξωτέρας σε σμονούν τήν μικράν των νήσον, μέ τούς ταραχώδεις
λίδας τού άγώνος- άλλ’ ούδείς έσκέφθη νά τήν άνα- αΐγιαλούς καί τά ήρεμα χωρία. Είς τά μικρά καφε
γράψη είς αύτήν. Ό ’Ιωάννης Φιλήμων εις τήν ιστο νεία τής νήσου ήκουσα πολλάκις περιέργους θαλασσι
ρίαν του τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, άναφέρει νός ιστορίας, άληθή δράματα άπό τούς γερολύκους
τήν ηρωικήν πράξιν δι’ ολίγων λέξεων, δέν έμερίμνη- εκείνους τής θαλάσσης, αί όποιοι διέρχονται τάς τε
σεν δμως νά πληροφορηθή ούτε τό όνομα καν ' τοΰ λευταίας ήμέρας τής ζωής των είς τά μικρά χωρία τής
ήρωος, άλλά τόν άναφέρει. μέ τό όνομα τοΰ τόπου Νήσου.
*
τής καταγωγής του, καλών αυτόν απλώς Γεώργιον
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Παξινόν. Τόν μαρτυρικόν θάνατόν του περιγράφει
Άπό τήν ζύμην τών ναυτών τούτων ήτο καί
εκτενέστερον κάπως είς τά «Ναυτικά» αύτοϋ δ Όρλάνδ Άνεμογιάννης. Κατά τάς άρχάς τοΰ άγώνος μοίρα
δος. Άλλά καί αύτός ήγνόει τό όνομά του. Άς άναΕλληνικού στόλου έπλεε τό Ίόνιον πέλαγος, δ δέ
σύρω λοιπόν έγώ άπό τής λήθης ένα άληθώς ύπέΠάξιος νεανίας έσπευσε νά καταταχθή είς αύτόν ώς

οϊακιστής. Τό σπετσιώτικον πλοΐον «Οί Σύμμαχοι»
άνήκεν είς τήν Μπουμπουλίναν καί κυβερνωμενον
ύπό τοΰ Νικολάου Όρλώφ είχε τήν τιμήν νά περιλάβη αύτόν μεταξύ τοΰ πληρώματος του. Ο νεαρός
ναύτη; ήτο πολίτης Κράτους, οπερ δεν είδε ποτέ τόν
Τούρκον’ προσέφερε λοιπόν δ άπαίδευτος εκείνος νε·
ανίας τάς υπηρεσίας του χάριν τής μεγάλης καί γενι
κής ιδέας τής πατρίδος, έγκαταλείψα; γραίαν μητέρα
καί νεαρόν μνηστήν.
Ή μοίρα αύτη τοΰ στόλου εΐχεν έκπλεύσει δπως
έκπορθήση τό Ναυαρΐνον, άλλά προτού στήση τήν
παρατεινομένην πολιορκίαν τής πόλεως, ο Νικόλαός
Μπότασης εΐχεν έκπλεύσει είς τόν Κορινθιακόν κόλ
πον καί εΐχεν έπιτεθή κατά τών ευρισκομένων εκεί
μεγάλων τουρκικών φρεγατών, αί όποίαι άποφεύγουσαι ναυμαχίαν έν τή άνοικτή θαλάσση είχον άποκλεισθή ύπό τήν προστασίαν τών κανονοστοιχιών τού
Φρουρίου τής Ναυπάκτου. Τότε έγεννηθη ή ιδέα έν
τφ ελληνικά» στολίσκφ νά μεταχειρισθώσι πυρπολικά,
δπως καταστρέψωσι τά πλοΐα ταΰτα, άτινα παρηνόχλουν τούς "Ελληνας τών παραλίων τής Στερεός καί
τής Πελοποννήσου.
Μέχρι τήο εποχής εκείνης δέν είχε γίνει ακόμη χρήσι^
τού δπλου τούτου, δπερ ύπήρξε τοσοΰτον φοβερόν εις
τόν ελληνικόν άγώνα. Περίεργον είνε δτι κατά τήν
αύτήν ημέραν καθ’ ήν ό Ψαρριανός Δημητριος Παπανικολής έπυρπόλησεν έν Έρεσσφ τήν 27 Μαιου διά
πυρπολικού τό πρώτον έχθρικόν δ’.κροτον, «κατά την
αύτήν ήμέραν, λέγει δ Όρλάνδος, καί οί εν τφ Κοριν
θιακά» Κόλπφ πλοίαρχοι Έλληνες συνέλαβον τήν
ιδέαν νά κάμωσι χρήσιν πυρπολικών». Προς τον σκο
πόν τούτον έλαβον έν βρίκιον έκ Γαλαξειδίου καί
μίαν βρατσέραν, καί παρασκεύασαν τά πλοία ταύτα
έκ τοΰ προχείρου δι’ εμπρηστικών υλών. Οι Σπετσιό»ται ήγνόουν άκόμη τήν παρασκευήν τών πυρπολικών,
τών όποιων μέγας τεχνίτης ύτήρξεν δ έκ Πάργας
Δημουλίτσας Πατατοΰκος. Ήγνόουν έπίσης ότι εις
τά πυρπολικά έπέβαινεν δλόκληρον πλήρωμα καί πη
δαλιούχος, τότε δέ μόνον άπεμακρύνέτο τούτο έκ τού
πυρπολικού, δτε συνηρμόζετο πρός τό έχθρικόν πλοΐον
ή τετρασκελής άρπάγη καί μετέδιδε τό πύρ.
*
* *
"Οτε παρεσκευάσθη τό πυρπολικόν έζητήθη ποιος
θά ήτο έκεϊνος, δστις άποφασίζων τήν ζωήν του θά
ώδήγει τό πλοΐον κατά τών έχθρικών σκαφών.
«Μεταξύ τών οκτακόσιων άνδρείων ναυτών τής
ελληνικής μοίρας, λέγει δ Ζησίου, συνεχόμενων έκ
κρυερού φόβου διά τόν μέγαν κίνδυνον, προβάς ο
έκ Παξών νεαρός ναύτης είπεν :
—Θέλετε τιμονιέρη; Έγώ είμαι έδώ.
φαιδρόν πρόσωπον, άνοικτόν μέτωπον, θαλαρά
νεότης, αιδημοσύνη παρθενικ । περιέβαλον ιόν Παξινόν ναύτην».
Οί πλοίαρχοι τόν ήρώτησαν όποιαν άμοιβήν ήθελε
διά τήν μεγάλην ταύτην ύπηρεσίαν τήν οποίαν προ
σέφερε.

—Άν δώση δ Θεός καί έπιτύχω, θά σάς πάρω
άπό δέκα τάλληρα, γιά νά κάμω ένα χάρισμα είςτήν
αρραβωνιαστικιά μου, είπεν.
Αί άγκυραι άνεσπάσθησαν καί δ Άνεμογιάννης
μόνος έπί τοΰ πυρπολικού, συνοδευόμενος από τάς
εύχάς τών πληρωμάτων τοΰ ελληνικού στόλου ετράπη
κατά τών τουρκικών φρεγατών.
Ό Όρλάνδος εις τά «Ναυτικά» του διηγείται ταύτα
πάντα μετά πολλής άφελείας: « Η διευθυνσις τοΰ
πυρπολικού, λέγει, κατά τών προσωρμισμένων τουρκικών πλοίων κάτωθεν τού φρουρίου τής Ναύπακτού
άνετέθη είς τινα Γεώργιον έκ Παξών ναύτην, αυθορμήτως άναδεχθέντα τήν διεύθυνσιν αυτοΰ και ελπίζοντα, ώς καλόν κολυμβητήν νά διασωθή έπί τής
λέμβου, ή όποια κατά τά σχέδιά του, έμελλε »ά συνοδεύση τό πυρπολικόν εις τήν επιχείρησιν ταύτην.
Τοσοΰτον δ τρόπος έπιτυχοΰς διευθύνσεως τών πυρ
πολικών ήτο άγνωστο; είς τούς Ελληνας, κατά τάς
άρχάς τής έπαναστάσεως.
Τέλος πάντων σπετσιωτική λέμβος συνωδευε τήν
10 ’Ιουνίου τό κατά τών έχθρικών πλοίων πυρπο
λικόν τούτο, έπί τοΰ δποίου μόνον ό ρηθείς Παξινός
ήτο καί ναύτης καί πηδαλιούχος καί κυβερνήτης».
«Ό Παξινός διευθύνας τό πυρπολικόν κατά τών
έχθρικών πλοίων, άλλά μή ύπολογίσας άκριβώς τήν
άπόστασιν, έδωκεν είς αύτό πΰρ άκαίρως, καί μή δυνάιιενο^ νά άνΟέξϊ] τιλεον μενών εντός αυτού, ενεχα
τών φλογών, έστάθη έπί τινα χρόνον έξωθεν τών πλευ
ρών τού πλοίου καί τό έπηδαλιούχει άλλ’ άκολούθως
έπεσαν είς τήν θάλασσαν».
*
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Ό Ζησίου περιγράφει ωραιότατα τόν έπιθανάτιον
έκεϊνον πλούν:
«’θ Γεώργιο; Παξινός μόνος καί όρθιμς μένει έπί
τής πρυμνής τοΰ πυρπολικού οίακοστροφών άτάραχος
έν μέσφ τής τρομερός λαίλαπος τής άμύνης τών τούρκων. Θυελλώδης τουφεκισμός, άπό τών στρατιωτών
τής Άκροπόλεως καί τών ναυτών τού στόλου διευθύ
νεται κατ’ αύτοϋ. Υψηλότερος πάσης κορυφής τήν
ήμέραν έκείνην αίρεται παρά τό πηδάλιον ό απλούς τών
Παξών ναύτης. Δέν ήτο μάλλον ύπερνέφελος δ ’Αλέ
ξανδρος, δτε σχεδόν μόνος έστήλωσεν έπί τού τείχους
τής Άκροπό?νεως τών Μαλών ’Ινδών τό τιτάνειον
άνάστημά του. Ήδύνατο αν ήθελεν έγκαταλείπων τό
πλοΐον καί κολυμβών νά σωθή χωρίς νά κηλιδωθή ή
τιμή του. Μάτην οί ναύται, μάτην δ πλοίαρχός του τόν
έκάλει διά τής θαλασσίας κόγχης· Ό Πάξιος ναύτης
φαιδρός καί εύθυμος ά.τήντα μέ τήν ντρόμπα-μαρίνα-

«’Ελευθερία, έλεγε ζητάτε, μωρ’ αδέρφια 1
Κ’ έγώ διά τήν πίστη μας θέλ’ άποθάνω πρώτος
Μά τή χρυσή πατρίδα μας.αν δέν καή ό στόλος».
Ό Σωκράτης πίνων τό κώνειο* δέ'- ήτο εύθυμότερος καί δέν ύπήρξε φαιδρότερος δ θάνατος του ευγενοϋς Φιλοκλέους. Άλλά τις έδίδαξε τόν άπλαστον ναύ
την τού Ίονίου τήν άφοσίωσιν μετά φαιδρότητος είς
υψηλήν άλλά θανατηφόρον ιδέαν ;
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Τό πυρπολικόν φλέγόμενον δέν έπέτρεπεν εις τόν
ηρωικόν ναύτην νά παραμένη εντός αύτοΰ. Δένει έπί
τοΰ πηδαλίου παλάγκον (σχοινίον) άλλ’ έξ απροσε
ξίας πίπτει εις τήν θάλασσαν. Καί έντός αυτής δμως
διά τής μιας χειρός κολυμβα καί διά τής άλλης διευ
θύνει τό πηδάλιον διά τοΰ σχοινιού. Τόν περικυκλώ
νουν τότε αί έχθρικαί λέμβοι, άλλ’ ούτος ανασπών
τεραστίαν μάχαιραν αμύνεται καί έντείνων πάσας τάς
δυνάμεις του προσπαθεί νά ρίψη τό πυρπολικόν έπί
τίνος πλησίον άγκυροβολούσης φρεγάτας. Κτυπηθείς
διά κώπης εις τήν κεφαλήν σκοτοδινιά καί συλλαμβάνεται, ώς δέ λέγει δ Όρλάνδος «οί τοΰρκοι οβέ
λισα ντες αυτόν, τόν έψησαν ώς άρνίον είς τό πΰρ,
ύπό τήν ό'ψιν δλου τοΰ ελληνικού στολίσκου. Τοιοΰτον
έ'δωκεν ήρωϊκόν ύπέρ τοΰ έθνους μαρτύριον».
Δέν πιστεύω ή ιστορία νά άναφέρη πυλλάς ώραιοτέρας σκηνάς ηρωισμού. Ούδέ δύναμαι νά ευρώ ήρωα
δστις έπλευσε τόσον φαιδρώς, τόσον ύπερηφάνως,
τόσον ένδόξως πρός τόν θάνατον, δσον ό αφελής τών
Παξών ναύτης, τοΰ οποίου οί ιστορικοί δέν έφρόντισαν ούτε τό πραγματικόν όνομά του νά αναφέρουν.

Ύπό τά όμματα τών συντρόφων του καί ύπό τήν θύελ
λαν τών έχθρικών σφαιρών μόνος αύτός ατάραχος
καί φαιδρός ώδήγησε τό πυρπολικόν του μέ τήν ελπίδα
νά έκτοπίση τά τουρκικά σκάφη άπό τοΰ προστατεύ
οντας αυτά φρουρίου. Κατέβαλεν δλας τάς δυνάμεις
του πρός τοΰτο καί προσέφερεν έν τέλει θυσίαν τήν
νεότητά του, τά αίσθήματά του. τόν έρωτά του καί
τήν ζωήν του. Αί ! δέν εΐχον πολλοί άνθρωποι εις
τόν κόσμον τήν τύχην τοιούτου μεγαλοπρεπούς καί
ήρωϊκοΰ θανάτου.
’Απερχόμενος είς τήν μεγάλην θυσίαν καί έρωτηθείς
οποίαν έζήτει αμοιβήν, εΐπεν, δτι θά έλάμβανε δέκα
τάλληρα άπό έκαστον πλοίαρχον, δπως άγοράση έν
χάρισμα διά τήν άρραβωνιαστικιάν του. Ύπό τήν
συγκίνησιν τής τρομερός σκηνής συνήχθήσαν τά τάλ
ληρα έκεΐνα καί μετά τεσσαράκοντα μόλις έτη έδόθησαν είς τήν γραίαν καί μαρανθεΐσαν μνηστήν του.
Καί ήτο ή μόνη άμοιβή, τήν οποίαν παρέσχεν ή πατρίς εις τόν άφανή τούτον ήρωα, δστις κατ’ ούδέν
ύπήρξε κατώτερος τοΰ Κυνεγείρου.
ΘΕΟΔ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ.

—----TH€OPOR Ρ€ WYLZCWQ

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ
(Διήγημα)

Όλως τυχαίως—ή μάλλον έκ θαύματος—ό \ωσήφ,
ό επιλεγόμενος καί Βαρσαβάς, είχε γείνει μαθητής τοΰ
’Ιησού. Ήτο τότε είκοσι έτών καί κατφκει μαζί μέ
τήν μητέρα του είς τό χωρίον τής Γαλιλαίος, είς τό
όποιον είχε γεννηθή. ’Ιδού λοιπόν πώς τοΰ συνέβη τό
ευτυχές περιστατικόν.
Μεταβαίνων είς Καπερναούμ μέ τόν μικρόν του
όνον, ένα πρωί τοΰ Φθινοπώρου, διά νά πωλήση εις
τήν άγοράν τά σύκα τοΰ άγροΰ του, εΐχε διέλθει ήδη
τήν διπλήν σειράν τών λόφων, οϊτινες έχώριζαν τό
χωρίον του άπό τήν λίμνην Γεννησαρέτ, δτε, είς μίαν
καμπήν τής ατραπού θέαμα άπροσδόκητον τόν έσταμάτησε. Καμμιά δεκαριά έπαϊται καί άλήται έκάθηντο
ιυκλοτερώς παρά τήν όχθην τής λίμνης καί ήκουον
προσεκτικός ένα άνθρωπον λευκά ένδεδυμένον, ό ό
ποιος, στεκόμενος όρθιος έν μέσω αύτών έφαίνετο
ώς νά τούς έδιδε διαταγάς ή ώς νά τούς ένουθέτει.
Τούς ώμιλοΰσε μέ φωνήν τόσον αύστηράν, ώστε δ
.Βαρσαβάς έπτοήθη.
Άλλ’ έξαφνα, λησμονήσασα τόν φόβον της, ή
ψυχή τοΰ νέου χωρικού έφρύαξε άπό θυμόν μεταξύ
τών χαμένων έκείνων κορμιών, τά όποια θά συνωμο
τούν χωρίς άλλο διά καμμίαν ληστείαν, άνεγνώρισε
τόν άνθρωπον, τόν όποιον έβδελύσσετο περισσότερον
άπ’ δλα είς τόν κόσμον, ένα τόν όποιον άλλοτε εΐχε
περιποιηθή ώς άδελφόν, τόν είχε θρέψει, τόν εΐχε πε-

ριθάλψει, καί δστις, είς άνταμοιβήν τοΰ έκλεψα πέντε
μνας άργυρός, τήν μόνην του περιουσίαν- μετά ταϋτα
ό κακοΰργος έδραπέτευσεν ό δέ Βαρσαβάς ήσθάνθη
δτι μαζί μ’ έκεΐνα έφυγε καί ή χαρά του καί ή ησυ
χία του.
Λοιπόν, μόλις άνεγνώρισε τόν παλαιόν του φίλον
δέν έσκέφθη τίποτε άλλο παρά πώς νά τόν έκδικηθή.
’Αλλά καθ’ ήν στιγμήν έπλησίαζε, κρατών τό μαχαίρι
ό λευκοντυμένος άνθρωπος έγύρισε καί τόν έκύτταξεν
άτενώς. Τόν έκύτταξε μ’ ένα βλέμμα τρομερόν, γεμάτον άπό γλυκύτητα καί έπιβλητνκότητα συγχρόνως,
ένα βλέμμα ποΰ εϊσέδυεν είς τά κατάβαθα τής ψυχής,
άλλά διά νά τήν πραύνη καί νά τήν έξαγνίση. Καί
ενώ δ Βαρσαβάς, θορυβημένος, έτρεμεν ύπό τήν αύ
στηράν θωπείαν τοΰ βλέμματος αύτοΰ, δ λευκοντυμέ
νος έφώναξε δυνατώτερα, έξακολουθών τήν ομιλίαν
του :
— Αγαπάτε τούς έχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους
ποΰ σάς καταρώνται, εύεργετεϊτε δσους σάς κακοποιοΰν καί δέεσθε ύπέρ έκείνων ποΰ σάς ύβρίζουν καί
σάς καταδιώκουν, διά νά γίνετε τέκνα τοΰ έπουρανίου
Πατρός. ’Εάν άγαπάτε μόνον εκείνους ποΰ σάς Αγα
πούν ποιαν άξίαν θά έχετε ; Καί εάν περιποιήσθε μό
νον τούς αδελφούς σας, τί άξιέπαινον θά κάμετε ;
*
* *
Μόλις ό Βαρσαβάς ήκουσε τούς λόγους αυτούς,

ήσθάνθη ώς νά έξεκόλλησεν ένα βάρος άπό τήν καρ
διά του. ’Αμέσως, άναβαλών τήν έκδίκησιν του έκάθησε καί άύτός είς μίαν πέτραν διά νά άκούη καλ
λίτερα. Διότι ή φωνή αύτή, έκ τής όποιας εΐχε πτοηθή άπό μακράν, ήτο τόρα ώς κάποια μελωδία, έλαφρά, διαυγής, νανουριστική, σάν κελάδημα ύπολαίδος
μέσα είς τό ήσυχον δάσος. Καί έπί πολλήν ώραν ά
κόμη ή φωνή έξηκο/ούθησε νά όμιλή διδάσκουσα είς
τόν Βαρσαβάν χίλια πράγματα, τά όποια ήπόρει πώς
ήμποροΰσε καί τά έννόει. Τοΰ έδίδαξεν ή φωνή
αύτή τήν ηδονήν τής πτωχείας, τό κάλλος τής άγνίας,
τήν ματαιότητα τής σοφίας καί τής σκέψεως.
—Μή φροντίζετε διά τήν ζωήν σας, έλεγε ν ό λευ
κός διδάσκαλος, μή μεριμνάτε περί τοΰ τί θά φάγετε
καί τοΰ τί θά πίετε. Νά είσθε δπως τά μικρά παιδιά
ποΰ βλέπετε στούς δρόμους" διότι μόνον έκεΐνοι ποΰ
θά ομοιάσουν μέ τά παιδιά θά εΐσέλθουν είς τήν
βασιλείαν τών ουρανών. Καί εκείνος ποΰ θά ταπεινωθή διά νά γείνη δμοιος μέ ένα μικρόν παιδάκι, αύτός
θά είναι ό μεγαλείτερος εις τήν βασιλείαν τών ουρα

έπί πολλούς μήνας ή μόνη σκέψις του. Δέν έπερίμενε
νά κερδίση πολλά χρήματα, άλλά ό άγρός του μέ τής
συκιές άπετέλει δλην τήν περιουσίαν του άφ’ δτου ό
άνάξιος φίλος του είχε κλέψει τάς πέντε μνάς του. Μέ
τά χρήματα τοΰ πωλήματος αύτοΰ είχεν ήμπορέσει
πέρυσι νά κτίση ένα σταΰλον γιά τό πουλάρι του- ε
φέτος είχεν άποφασίσει νά άγοράση άπό τήν πόλιν
ένα κοραλλένιο περιδέραιον γιά τήν άρραβωνιαστικιά
του, καί έπειτα νά άποκτήση είς τό χωριό του ένα

στρέμμα άμπέλι ή ένα μικρόν ελαιώνα.
Αύτά δέν τά έλησμονοΰσεν’ άλλ’ ή ένθύμησις αύτών
τών ονείρων έκαμνεν άκόμη τερπνοτέραν τήν θυσίαν
του. Καί περιχαρής έπήγαινε μέ τό πανέρι του στό
χέρι, χωρίς νά στέκεται, παρά μόνον γιά ν’ άκούση
τήν φωνήν τοΰ ρήτορος, δ όποιος συμπληρώνων τήν
γοητείαν, έπαρουσίαζεν είς τήν ψυχήν του χιλίας θελ
κτικός εικόνας. Τούς έλεγε περί τών κρίνων τοΰ άγροΰ
ποΰ δέν εργάζονται, δέν νήθουν, καί δμως είναι στο
λισμένα καλλίτερον άπό τόν Σολομώντα έν τή δόξη
του. Τούς έλεγε παραμύθια δμοια μ’ έκεΐνα ποΰ τοΰ
εΐχε διηγηθή άλλοτε ή μητέρα του, άλλά πειό άθωότερα, πειό ευχάριστα, τέτοια, ώστε καθένα άφοΰ τόν
νών.
Ιδίως δμως ή φωνή άπεκάλυπτεν είς τόν Βαρσα έμάγευε, τόν εβοήθει νά έννοήση καλλίτερα τήν βασι
βάν, τί χαρά ποΰ είναι ν’ άπαρνηθή κανείς τόν εαυ λείαν τών ουρανών.
τόν του καί νά προσφέρη τήν καρδιά του είς τάς θλί
Καί έξηκολούθει νά μοιράζη σύκα όλονέν περισσό
ψεις τών άλλων. ’Ολίγον κατ’ όλίγον ό χωρικός, ένώ τερα, καθόσον ηύ'ξανεν ή εύχαρίστησίς του. Οί έπαΐσυγχρόνως ήκουεν, είχεν άρχίσει νά παρατηρή τούς ται έγύριζαν καί τοΰ έδιδον ένα χαμόγελο εύχαριστίας,
συντρόφους του. Πράγματι, δρθώς έκρινε, δτι ήσαν τό όποιον έδιπλασίαζε τήν εύσπλαγχνίαν του. ’Έξα
έπαϊται καί πλανόδιοι- άλλά πώς τοΰ ήλθε καί τούς φνα δμως τό χέρι του άφήκε κι’ έξανάπεσαν είς τό
έξέλαβεν ώς κακούς άνθριόπους ; Οί περισσότεροι εί πανέρι τά σύκα ποΰ εΐχε πιάσει, καί έστάθη μίαν
χαν άγαθάς φυσιογνωμία, απλοϊκός καί ειλικρινείς- στιγμήν, ώς νά τόν έγκατέλιπε τό θάρρος του. 'Ο
καί έκεΐνοι δέ άκόμη, τών όποιων ή δψις ήτο τρα- άνθρωπος δστις έκάθητο έκεϊ, έμπρός του, αύτός ό κί
χυτέρα καί αύτοί είχαν ε’ς τά μάτια των μίαν ζωηράν τρινος καί άδύνατος μέ τά κουρέλια, ό όποιος άδιαφοάνταύγειαν τοΰ βλέμματος τοΰ διδασκάλου των. ’Α ρών πρός πάν, δ,τι δέν ήτον ή φωνή τοΰ Διδασκά
κόμη καί τοΰ έχθροΰ τοΰ Βαρσαβά τό πρόσωπον καί λου, έφαίνετο ώς άρθείς, άπ’ αύτήν άπ’ έπάνω άπό
αύτό είχε μεταμορφωθή άπό τήν συνάφειαν τοΰ θείου τόν κόσμον, ήτον'έκεΐνος δ ίδιος ό Σίμων ό όποιος,
βλέμματος. Καμμία σκιά άπό τά πάθη ποΰ είχεν πρό δύο έτών τόν εΐχε ληστεύσει. Τιάρα έχαμογελοΰάλλοτε, έμενε πλέον έπάνω του. Τό μάτι του είχε χάσει σεν ώς νά έβλεπε κανέν ώραΐον δραμα, άνέπνεε μέ
κάθε ίχνος δόλου, αί ρυτίδες τοΰ μετώπου του είχαν άγωνίαν, έκλαιεν άπό εύτυχίαν. Καί ό Βαρσαβάς ήρέξαλειφθή, τό στόμα του έχαμογελοΰσε μέ άγαθότητα. χισε πάλιν έξαφνα νά τόν μισή. “Εβλεπε καί αύτός
Αύτός μάλιστα περισσότερον άπό τούς άλλους εΐχε γεί- έν όραμα- είχεν έμπρός του τήν εικόνα μιάς ψυχρός
καί βροχερός εσπέρας τοΰ Δεκεμβρίου κατά τήν όποιαν,
νει δμοιος μέ ένα μικρό παιδί.
έπιστρέψας εις τό σπίτι, κατόπιν μακράς οδοιπορίας,
*'
είχεν εΰρει τήν μητέρα του καί έκλαιε κοντά είς τό
* *
άδειο τό κεμέρι. Δέν ώρκίσθη τότε είς τήν μητέρα του
“Εξαφνα ό Βαρσαβάς, ένώ έκύτταζεν αύτούς τούς δτι θά τόν έσκότωνε τόν κλέπτην άν έτύχαινε ποτέ
άνθρώπους έσκέφθη δτι θά έπεινοΰσαν. ΑΙ τροφαί καί τόν συνήντα ; Καί δμως νά ποΰ τόν συνήντησε,
των, λιτόταται, τρία μαύρα ψωμιά καί ολίγες έληές, ήσυχον, νά χαμογελά καί νά εΐνε ευτυχέστερος άπό αύ
έκειντο έμπρός είς τόν πρεσβύτερον. Τό μεσημέρι έ τόν. “Οστις ποτέ δέν είχε κάμει άτιμίαν. Καί άντί νά
πλησίαζε- δροσερός άέρας ήρχετο άπό τήν θάλασσαν τόν σκοτώση, έτοιμάζετο νά τοΰ δώσηκαί αύτοΰ άπό
καί ήνοιγε τήν δρεξιν- ό Βαρσαβάς ό ίδιος έννοιωθε τά σΰκά του- καί γιατί ; Απλώς έπειδή ένας άγνωστος
πείναν. Τότε έσηκώθη γρήγορα καί έπήγε κΓ έπηρε είχε κατορθώσει ν’ άποκο μίση τήν οργήν του μέ
άπό τήν ράχιν τοΰ δνου του τά δύο βαρειά πανέριαγλυκά λόγια.
έπειτα, περιπατών σιγά σιγά, γιά νά μή διαταράξη
("Επεται τό τέλος)
τήν προσοχήν τών άκροατών, ηρχισε νά βάζη κοντά

είς κάθε ένα άπό μίαν χούφταν σύκα.
Τό πιόλημα αύτών τών σύκων ύπήρξε πάντοτε,
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
Ή Έταιρ. τής Πολιτ. Οικονομίας καί Στατιστικής
Εις τήν τρίτην συνεδρίασήν τής « Εταιρείας τής
Πολιτικής Οίκονομίας καί Στατιστικής» ώμίλησε διά
ριακρών καί [αετά περισσής εύφραδείας καί ευροίας λό
γου ό κ. Γ. Κοφινάς Διευθυντής τοΰ 'Υπουργείου
τών Οικονομικών, περί τής εκτάκτου ενεκεν τοΰ πολέ
μου φορολογίας.
Ή ομιλία τοΰ κ. Κοφινά ήκούαθη μέ πολλήν προ
σοχήν καί μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν δημοσεεΰομεν
τόν επίλογον αυτής πλήρως άνταποκρινόμε/ον πρός τάς
έπιστημονίκωτέρας αντιλήψεις καί τόν βαθυτάτην έπίγνωσιν τών σημερινών οικονομικών καί "κοινωνικών
συνθηκών τοΰ τόπου μας.

«Ό Ευρωπαϊκός πόλεμος καί ή άνευ κηρύξεως αύτοΰ
κατάστασις έπιστρατεύσεως τής χώρας είνε γεγονότα,
άυκοΰντα μεγίστην έπίδρασιν έπί τής οικονομικής καταστάσεως αύτής. 'Ο πόλεμος στειρεύει μέν πολλάς
τών πηγών τής οικονομικής ζωής τής χώρας, άλλά
καί εύούνει καί διανοίγει νέας. Καταστρέφει, άλλά καί
δημιουργεί Τό κεφάλαιον καί τό εισόδημα καί αύταί
αί καταναλώσεις είνε πολύ ευαίσθητα, απέναντι τοΰ
μεγάλου τούτου γεγονότος τοΰ πολέμου. Περιουσία1,
καί εισοδήματα έλαττούνται σημαντικός, ένω ετερα
αύξάνουσι καταπληκτικώς».
«Ή έκτακτος «ορολονία τών εκτάκτων κερδών του
πολέμου είνε νομίζομεν, έν ταϊς ούδετέραις χώραις τό
σον δεδικαιολογημένη, δσον καί έν ταϊς έμπολέμοις,
διότι καί έπί τών ούδ-τέρων χωρών ό ευρωπαϊκός πό
λεμος έξήσκησεν ήν καί έπί τών εμπολέμων επιρροή»,
είς δημιουργίαν έκτακτων κερδών, άσυγκρίτως άνωτέρων τών κανονικών κερδών τής ειρηνικής περιόδου. Τά
κέρδη ταΰτα έμφανίζονται ιδίως είς τάς μεγάλας βιο
μηχανικός επιχειρήσεις. Τούτο παρετηρήθη καί παρ’
ήμϊν. Ούχ’ ήττον, καί οί γαιοκτήμονες έπωφελήθησαν
έκ τών υψηλών τιμών τοΰ σίτου. Μεγάλα δέ κέρδη
άπεκόμισαν έπίσης αί Τράπεζαι καί οί τραπεζίται, οί
ξενοδόχοι καί άλλαι τινές κλάσεις έπιτηδευματιών».
«Μεταξύ τών κερδών τούτων περιφανή κατέχουσι
παρ’ ήμϊν θέσιν τά κέρδη τής έμπορικής ναυτιλίας. Τά
κέρδη ταΰτα εινε όντως καταπληκτικά, τό κεφάλαιον
τών έφοπλιστών τό πρό τοΰ ευρωπαϊκού πολέμου, ύπερέδίπλασιάσθη ήδη. Τά >έρδη ταΰταπαντκχοΰ ύπεβλήθησαν είς τήν έκτακτον φορολογίαν».
«’Εν Νορβηγία, ής τό εμπορικόν ναυτικόν δέν υπερ
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βαίνει τό τριπλάσιον τοΰ ήμετέρου ύπελογίσθη είς 100
εκατομμύρια κορωνών τό έκ τής έκτάκτου φορολογίας
δημόσιον έσοδο». Ή προταθεϊσα έν Νορβηγία φορολο
γία είνε 1 1)2 κρόνερ (2,05 φρ.) κατά μήνα καί κατά
τόννον, έξ οΰ άναμένεται έσοδον μηνιαϊον κατά μέσον
όρον 96 χιλιάδων λιρών στερλινών, ή δρ. 2,41 1,000».
«Έν Δανία ή φορολογία αΰτη καθωρίσθη είς 20 °/u
έπί τών ναύλων. Έν ’Αγγλία έπί 100 λιρών κερδών
τής ναυτιλίας ή Κυβέρνησις εισπράττει 67 λίρας συμ
περιλαμβανομένου τού φόρου τοΰ εισοδήματος, κάίτοι
60 έως 70 ο)ο τών πλοίων εΰρίσκονται ύποχρεωτικώς
έν έπιτάξει μέ ναύλους ήλαττωμένους κατά 50 ο)ο
έπί τοΰ τρέχοντος ναύλου».
«Εντούτοις, οφείλεται ιδιαιτέρα προσοχή είς τήν
έκτακτον φορολογίαν τών παραγωγικών εθνικών πλού
του πηγών, μεταξύ τών όποιων πρωτίστην Οέσιν κατέ
χει παρ’ ήμϊν ή εμπορική ναυτιλία. Έκτακτος φο
ρολογία αύτής δέον νά μή ΰπερβή όριά τινα, έξασφαλίζοντα τήν έξακολούθησιν τής έλευθέρας άναπτύξεως
καί ποοόδου τοΰ σπουδαιοτάτου κλάδου τού εθνικού
πλούτου, ού μόνον διαρκούσης τής έμπολέμου περιόδου, άλλά χρό/ον τινά καί μετά τό πέρας αύτής, οπότε
άποτόμως ενδέχεται νά μεταβληθώσιν αί περιστάσεις
καί οί δροι, ύφ’ οΰς διατελεϊ καί εργάζεται σήμερον
ή εμπορική ναυτιλία. Έξ άλλου, ή φορολογία τών
ναύλων είνε πρόβλημα λεπτόν καί δύσκολον, συνδέεται
δέ πρός τήν έπίπτωσιν, ήν δύναται νά έχη έπί τής
ύψώσεως τών ναύλων, έπί πλέον πάντα τά πλοία άδιακρίτως δέν ιίνε δίκαιον νά υποστώσι τήν αυτήν φορο
λογίαν, διότι μεγάλην άσκεϊ έπιρροήν έπί τής δαπά
νης αύτών ή χωρητικότης καί ή ηλικία τοΰ πλοίου.
Τέλος ή ναυτιλία, είνε κλάδος τεχνικός, άπαιτών ει
δικότητα καί ιδιαιτέρας γνώσεις, πάσα οέ ενέργεια τοΰ
Κράτους, σχετική πρός αυτόν, άπαιτεϊ περίσκεψι ».
«Επιβάλλεται πάσα δυνατή οικονομία είς τά δημό
σια έξοδα. Άλλ’ τίαιδήποτε οίκονομίαι καί οίαιδήποτε
τακτικαί ή έκτακτοι οορολογίαι θά ήσαν άνεπαρχεϊς
πρός θεραπείαν τής παρούσης κρίσεως. ’Απαιτείται,
πρό παντός, φειδωλία εθελούσια καί αύταπάρνησις αί
πατροπαράδοτοι άρεταί τού 'Έλληνος. 'Η ΰπερτίμησις
τών ειδών τής καταναλώσεως, τάς καυσίμου ύλης καί
έν γένει τών μέσων τής ζωής έπιβάλλουσι πάσαν δυ
νατήν οίκονομίον. Ή φειδώ καί ή άποταμίευσις δέν
είνε, σήμεοον ιδιαίτατα, μόνον μέριμνα περί τών
ιδίων, είνε καί υπηρεσία πρός τήν Πατρίδα».

τον oantxtov

Είναι τό χαριτωμένο'» νςσάκι ποΰ εκτείνεται μέ
νωχέλειαν πρό τής πόλεως Κερκύρας καί τό όποιον μέ
τήν λεπτήν φύσιν του Οεν προωρίζετο παρά δι’ άπολαύσεις καί χαράν.Τό νησί δμως αυτό τώρα μετεβλήθη
είς φωλεόν τοΰ χάρου, εις «νησί τοΰ θανάτου», όπως
προσφυώς μετενομάσθη.’Αλήθεια.Φαντασθήτε ένα νησί,
είς τό όποιον έπλημμύρησε στρατός έξηντλημένος καί
γεμάτος κακουχίας. ’Από τήν αθλιότητα πολλοί απο

θνήσκουν καί θάπτονται έκεϊ. Σχηματίζεται Λοιπόν
μία έκτασις σπαρμένη μέ πτώματα, ένα κοιμητηρίου
μελαγχολικό , δσον κανέν άλλο. Έκεϊ κοιμώνται
ηρωικά τέκνα τής Σερβίας. Καί οί νεκοοί εκείνοι δσον
αφανείς καί αν ήσαν είς τήν ζωήν των είναι τώοα οί
μεγάλοι νεκροί τής Πατρίδος των. Αύτοί έπεσον διά
νά άφήσουν είς τούς άλλους νά εξακολουθήσουν τό
βαρύ έργον. Είναι εύτυχεϊς διότι έπαυσαν πλέον τά

δεινά των, δυστυχείς δμως, διότι άπέθανο'/· χώρίς '-ά
ιοουν ευτυχείς τής Πατρίδος των ημέρας. Άλλά γι’

ίη δέ Σέρβική μουσική μέ τούς πένθιμους ήχους της
τούς καθίστα γλυκύτερου τόν αιώνιον ύπνον. Οί τάοοι
έρραίνοντο μέ αγνά τής Κερκύρας λούλουδα, δλοι δέ

αύτούς πονεϊ ή Πατρίς.
Ή θλϊψις της, καί ή μητρική της αγάπη έδείχθη
Ιδίως προχθές δτε τούς περιέβαλε μαζύ μέ τήν Εκ
κλησίαν μέ θερμάς ευχαριστίας καί τούς ελάφρυνε τό
χώμα μέ τάς θείας εύχάς καί τούς έδρόσισέ τούς'τά-

έδακρυον μέ ρίγος ιερά; συγκινήσεως.
Ό Σέρβος Διάδοχος μέ τήν δονούσαν τήν ψυχήν
του λύπην, ποΰ τόσον αντανακλά είς τούς μελαγχολικούς οφθαλμούς του κατέθεσε βαρύτιμον άργυρούν

φουςμέ,θερμά δάκρυα.
Ήτο ή προχθεσινή σκηνή καί έξόχως συγκινητική.
’Έγινεν’ύπέρ'τών νεκρών αυτών επίσημον μνημόσυνο·»,
είς τό οποίον παρέστησαν ό Σέρβος Διάδοχος, πλήθος
Σέρβων καί αί ίδικαί μας καί ξέναι άρχαί. Έπρωτοστάτει ό ’Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, άπηγγέλθησχν
λόγοι υπό Σέρβου ίερέως καί μερικών Υπουργών.
’Απόσπασμα Σερβικοΰ στρατού άπέδωκε τάς τιμάς,

στέφανον πρός τιμήν τών γενναίων συμπολεμιστών του.
Καί έληξεν ή παννυχίς αΰτη μέ τήν τόσον θλιβερόν
πρωτοτυπίαν της ή όποια παρουσίαζε μία» Πατρίδα
κλαίουσαν καί ευλογούσαν τά παιδιά της ποΰ έπεσαν
γι’ αυτήν καί τώρα είναι σπαρμένα άνάμεσα άπό τά
άγρια χορτάρια ενός ξένου νησιού.

A. Ν.
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18 ’Απριλίου.- Ή μάχη τοΰ Βερδέν θεωρείται λήξααα
Έπαρααημοφορήθησαν οί ύπερασπίσταί Στρατηγοί Πε-
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ΓΥΡΩ ΑΠδ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΖΩΗ
1

1 “Απριλίου.—Οί Ρώσοι προελαύνουν είς Καύκασον.
Κυκλοΰται ή Ιρκπιζοΰς.—Είς τό Βιρδέν οί Γερμανοί
έχαλάρωσαν τάς επιθέσεις των.
.2 ’Απριλίου;—*Ο κ. Πάσιτς ό Ιίρωθυπουργός τής Βερ
βίας έδήλωσεν δτι εΐνε τελείως ευχαριστημένος Από τήν
ύποσχεθεισαν βοήθειαν τής ‘Αγγλίας.—Γερμανικόν υπο
βρύχιον έβύθισε τύ ‘Αγγλικόν άτμόπλοιον «Χία».
■Ί ’Απριλίου, — ’Αγγλικά άεροπλάνα «βομβάρδισαν τήν
Κ,)πολιν.—'Ο Χονΐνο έδήλωσιν είςζτήν Βουλήν δτι επιθυ
μεί είλικρινώς τήν διατήρησιν φιλικωτάτων σχέσεων
μετά τής 'Ελλάδος.
4 ‘Απριλίου.—<11 Γερμανοί άνασυντάσσονται διά νέαν
κατά τού Βερδέν έπίθεσιν. Αί σχέσεις μεταξύ Γερμανίας

ταίν καί Μπαλφουριέ.
1Ϊ ’Απριλίου.—Ή ‘Ολλανδία δέν έπιθυμεί νά παρέμβη.

ύπέρ τής συνομολογήσεως είρήνης.
18 ‘Απριλίου.—Τό κίνημκ τής ’Ιρλανδίας κχταστέλλεται'—*0 Κίτσι ;ρ διορίζεται ‘Αντιβασιλεύς.
19 ‘Απριλίου.—Τηλεγράφοΰν έκ Παρισίων δτι ή Γερμα
νική φρουρά τών Βρυξελλών διαταχθεΐεα νά μεταβή είς

Βερδέν ήρνήθη νά ύπακούσν,
20 'Απριλίου.—Έκ Γενεύης πληροφορούν δτι οί άποβι»
βασθέντες είς Μασσαλίαν Ρώσσοι στρατιώται εινε τελείως
αγύμναστοι, μετεφέρθησαν δέ διά τής διώρυγας τοΰ
Σουέζ επί σκοπφ ϊπιδείξεως I!
21 ’Απριλίου.—‘Αγγέλλονται μεγάλαι ταραχαί είς Βερο-

καί ’Αμερικής έντείνονται.
8 ’Απριλίου.—Οί Ι’ώσσοι πλησιάζουν πρός τήν Τραπεζοΰντα—Έξερράγη πυρκαίά είς τόν Ναύσταθμον Λισ-

λϊνον.
♦
22 ‘Απριλίου.—δημοσιεύματα τών ‘Αγγλικών εφημερί
δων έπικρίνουν τήν πολιτικήν τής‘Αγγλικής Κυβερνήσεως.
Τό νέον πολεμικόν δάνειον τής Ρωσσίας είχε μεγάλην

σαβώνος.
υ... .
β ‘Απριλίου·.— 'Ηλώθη ύπό τών Ρώσων ή Τραπεζοΰς
εντός 48 ώρών συντριψάντων τήν Τουρκικήν Αντίστασιν.
7 ’Απριλίου. — ’Απικρούσθησαν νέαι Γερμανικαί επιθέ

έπιτυχίαν.
25 ’Απριλίου. — Ό τέως ‘Γπουργός τής Ρωσσίας Στρα
τηγός Χουκομλινώφ κατηγορούμενος διάδιαφόρους έγκληματιχάς πράξεις καί έπί έσχάτ rf προδοσία συλληφθείς

σεις είς Βερδέν,
8 ’Απριλίου.—Άπεβιβάσθησαν Ρωσσικά στρατεύματα
είς Γαλλίάν. ‘Ο ‘Ανταντικός τύπος έξαίρει τό σημαντικόν

έπροφυλακίσθη.
24 ‘Απριλίου.—Καί πάλιν συγκεντρούται ή προσοχή είς
τόν τομέα τοΰ Βερδέν δπου οί Γερμανοί προβαίνουν είς

αύτό
γεγονός. — ‘II ήττα τού Αγγλικού Στρατού είς
9 ‘Απριλίου.
Κουτελαμάραν προκαλεΐ έπίθεσιν τών ‘Αγγλικών εφημε

λυσσώδεις επιθέσεις.
28 ‘Απριλίου.—Κυριωδέστατα ίπσσύρεέ τήν προσοχήν
τό ύψωμκ 304 εναντίον τοΰ όποίου επ.χε.ρεΐ ό εχθρός
ρίδων κατά τής Κυβερνήσεως.
σφοδράς καί Αλληλοδιαδόχους έπιθέσιις.
19‘Απριλίου. —Λίακόπτονται αί σχέσεις μεταξύ Γερμα
26 ‘Απριλίου.—ΊΙ μεταξύ Γερμανίας καί 'Αμερικής
είρήνη ύπάρχει ελπίς νά μή διαταραχθή.
νίας καί ‘Αμερικής.
11 “Απριλίου.— Άπέθανεν είς τύ Τουρκικόν ’Αρχηγεϊον
27 ‘Απριλίου.—‘Εσημειώθησαν ταραχαί ίν ‘Ιταλίφ έκ
τής Μεσοποταμίας ό πασίγνωστος Γερμανός Στρατάρχης
μέρους τών Σοσιαλιστών ένεργούντων ύπέρ τής είρήνης.
28 'Απριλίου.—'<> Φιλιππέσκο δμιλών είς Κραγιόβαν
Φόν δέρ Γκόλτς Πασσϊς.
12 ’Απριλίου.—“Αφίχθησαν εές Μασσαλίαν νέα Ρωσσικά έδήλωσεν δτι τά μεγάλα εθνικά συμφέροντα τής Ρουμα
στρατεύματα—Γερμανικόν ύποβρύχιον κατεβυθίσθη στήν νίας εΰρίσκονται παρά τό πλευρύν τών Συμμάχων κα(
Μεσόγειον.
συνεργασία μετ' αύτών.
13 ‘Απριλίου.—Μεγάλαι ταραχαί ΐξερράγησαν είς τό έν 29
'Απριλίου.—‘θ "Ασκουϊθ έδήλωσεν είς τήν Βουλήν
δτι ή έν’Ιρλανδία έπαναστατική κατάστασις είναι είσετι
Ααυβλΐνον τής ’Ιρλανδίας.
14 . ‘Απριλίου.—Τάς ταραχάς τής ’Ιρλανδίας προεκάλεσοβαρά.
σανοί Γερμανοί.—ΔύοΡωσσικά άεροπλάνα έπέδραμον κατά
50 ’Απριλίου.—Οί Αύστριακοί έτοιμάζουν έπίθεσιν
κατά τών Ιταλών. Ή Γερμανία ζητεί είρήνην. Έζητήθη
τής Κ)πόλεως καί Σόφιας.
18‘Απριλίου.—*Η Γερμανία προσπαθεί νά παρελκύση
έπέμβασις τοΰ Βατικανού.
τήν μετά τής ‘Αμερικής ρήξιν.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ
ΚΙΝΗΣΙΝ Τ
«·
;ο»£τ .·υ ,νονπν νο.'νι,'.■■■- ν·'·τ
ύ- rrt'l’xx ■ οτην οίατυπωσιν τών κριτικών παρατηρήσεων ώστε ολί
ΘΕΛΤΡΑ
Ένωρίτερα άπό κάθε άλλην εποχήν άρχισαν εφέτος
τα καλοκαιρινά Θέατρα. Αί έργασίαι τών ηρχισαν άπό
της ημέρας τοΰ Πάσχα καί τάς υπαιθρίους θεατρικά;
παραστάσεις ένεκαινίασαν, ώς πάντοτε, τά θέατρα τών
άοιάτέων της ελληνικής Σκηνής, της Δος Κοτοπούλη
καί της κ. Κυβέλης.
Εΐς τό Θέατρον τής κ. Κυβέλης- εδόθη τήν πρώτην
εσπέραν ή «Ένεδρα» τοΰ Κιστέμακερς μέ αληθινήν
κοσμοπλήμμυραν καί εις τήν Ν. Σκηνήν μέ πρωτο
φανή συγκέντρωσιν κόσμου τά «Παναθήναια». Έκτοτε
καθ’ δλον τόν μήνα έδόθησαν διάφορα έργα παρά τών
θιάσων τών Θεάτρων αυτών καί έν τφ μεταξύ ολίγον
κατ’ όλίνον ήνοιξαν τάς πύλας των καί τά άλλα
θέατρα πεοί ών θά όμιλήσωμεν κατωτέρω.
*
* *
'Εφέτος είνε ό χρυσοχοϊών διά τήν Έλληναν
Σκηνήν. Ή παρουσία χιλιάοώ/ κόσμου ξένου, παρεπιδημοΰντος λόγω τών διεθνώνάνωμαλιών καί ιδιαίτα
τα τών κινδύνων τής ’Ανατολής, θά είνε ή ανεξάν
τλητος πηγή θεατρικού κοινοΰ ■ ικανού μετά πάσης
προθυμίας νά γεμίζη τάς πλατείας τών θεάτρων.· Ό
κόσμος τών ξένων αποτελώ·/ κατά πλειονοψηφίαν ομά
δας συμπανεΐς δυνάμένας νά δαπίί/ώσι διά τήν έκπλή·
ρωσιν κάθε επιθυμίας των καί ό κόσμος ό εντόπιος ό
μή δυνάμενος νά έςέλθη τών ορίων τοΰ Βασιλείου θά
είνε πάντοτε πρόθυμος νά πλημαυρή τάς πρώτα; τών
θεάτρων καί νά παρακολουθώ τάς σειράς *ώζ καταλ
λήλως ρεκλαμαριζομένων έργων,
Άπό τής άπόψεω; ταύτη; ή φετεινή θεατρική Σαιζό» θά σημείωση πρωτοφανή επιτυχίαν καί δέν θά
εύρεθή Θιάσάρχης ό όποιος νά οοκιμάση γιελαγχολικάς στιγμάς λόγω απορίας ταμειακής άνθηρότητος.
‘Ως έκ τούτου έφέτός θά λειτουργήσουν άπειρα θεατοίκά κέντρα μέ τήν βεβαιότητα ότι ουδέν έξ αυτών
θά σοίση ανικανοποίητα τά μέλη τοΰ Θιάσου του.
Τούτο όμως δέν θά έμποοίση νά παρακρλοϋθήσωμεν
έοέτος μεγαλητίραν γυμνότητα είς τό καλλιτεχνικόν
υλικόν άφ’.οΰ τό προρπάρχφ/, .χωρίς νά τονωθή σοβαρώς^ έξ>σθενεΐ έτι μάλλον έκτης δυσαναλόγου κατα
νομής είς περισσοτέρου; θιάσους.
. >■·.
■-> ί
* ♦*

Εις τής κ. Κυβέλης έπαίχθη ή τ Ζαζά» μέ έξοχον επιτυχίαν, το «Μυστικόν» τοΰ Μπερνστάΐν, ή
’Επιστροφή τοΰ ’Ασωτου», <5 «Θεόδωρος και Σα»
καί είς τό τέλος τ.οΰ.μηνός ή Μονμάρτρη» έν εΰγενεϊ
άμίλλη πρός τά Θέατρον τής Jo; Κοτοπούλη ή όποια
μετά άσθένέιαν προκαλέσασαν πολλήν συγκίνησιν καί
ανησυχίαν είς τούς'ί-λαπώντας τό ‘Ελληνικόν θέατρον
ίνέρρωσεν εύτιΙχώς εντελώς καί ήδυνήθη νά λάβη
μέρος πρώτον μέν εις τό «Σ&ν τά Φύλλα» βραδύτε
ρο·/ δέ, έ/ τελεία άποκαταστάσει τής υγείας της, είς
τήν «Μονμάρτρην μέ θριαμβευτικήν επιτυχίαν προκαλοΰααν, δπως καί είς τό Θέατρον Κυβέλης, άπειοίαν
άκοοατών.
. . . &.1« Η -ΤΟΧΤΓ» («·». w $<» ■ ί .. ,...,1
,

Είς τό Βασιλικόν εδόθη ό « Ιππόλυτος» κατά δια
σκευήν τοϋ κ. Τσοκοπούλου. Τό έργον έπροκάλεσεν
πολύ τό ενδιαφέρον καί του κοινού καί τοΰ καλλιμεχνι-

γον έλλειψε νά θρηνήσωμεν τήν απώλειαν εκλεκτών
συναδέλφων. Παρ’ ολίγον νά χυθή αίμα. Ό X. 'Ιωσήφ
παρά τήν απαλότητα τών ιδεών του έθεώρησεν εαυτόν
προσβεβλημένο·/ έκ τής σκληράς φρασεολογίας τοΰ κ.
Τσοκοπούλου άμφισβητήσαντος τήν καλήν αύτοΰ πίστιν
καί έδήλωσεν ότι θά προσφύγη είς τά όπλα. ?'ί παρασκηνιακαί πληροφορίαι μας είνε ότι ό κ. ’Ιωσήφ άνεζή'τει μάρτυρας διά νά τούς άποστείλη είς τόν αντί
παλόν του, δστις λαβών γνωσι/ τών τοιούτων προθέ
σεων κατεγίνετο καί οΰτος είς τήν άντιμετώπισιν τών
περιστάσεων δι’ ίδιου μέτρου. Έπισήμως δμως ουδέν
παρά τής άπειληθείσης μονομαχίας ήκούσθη καί ού'.ω
άπεσοβήθη κάθε αιματηρός κίνδυνος. Έν τφ μεταξύ τό
έργον έπαίχθη οίς’ αναγγέλλεται δέ καί ή κίνηματογράφησίς του. Καί τό τελευταίου τούτο θά εχγ
μεγ’ίστην καλλιτεχνικήν σημασίαν διότι θα δυνηθώμεν
νά καταδείξωμεν είς τόν ξένον κόσμον τήν ύπέροχον
“ίλλ4νΐκήί|ζωή| καί «ντίληψιν κατά τήν αρχαιότητα
καί τήν σύγχρονόν καλλιτεχνική/ δεξιότητα. Οί έκτελεσταί τού έργου υπήρξαν πραγματικώς άξιοι θαυμα
σμού.

Ή Δι; Ζερβού μέ τήν κομψότητα καί τήν σωμα
τικήν ευκαμψίαν της μάς έδωσε τό μέτρον τής καλ
λιτεχνικής της αξίας καί τών ελπίδων πού πρέπει νά
στηρίξη τό ελληνικόν θέατρον έπ’ αυτής. Είναι αληθές
οτι ουδέ πόρρωθεν μάς παρείχε τήν έντύπωσιν ενός
Ιππολύτου συμφώνου πρός τόν τύπον πού ήθελε νά
παρουσιάστ ό αρχαίος τραγικός, ένός 'Ιππολύτου ασκη
τικού, μέ ύπεοήφανον αθλητικόν αίνος, περιορονητού
τ<ον γυναικείο» θέλγητρων, λατρεύοντος τά δάση, τό
ΰπάιθρ ιν, τά άτιά του >αί τής άρματοδομίες του, άλλά
τούτο δέν τήν ήμπόδίσΐ νά μάς δείξτ, τήν δροσερότητα
καί τήν χάριν ένός νεανίσκου τής άρχαιόςητος καί νά
μάς φανέρωση τό θαυμαστόν σκηνικόν της τάλαντον.
*Η Δις "Βρασιβανοπούλου μέ μέταλλον φωνής ποΰ
θά είνε τό μεγαλήτερον καί πλουσιώτερον έφόδιόν της
διά τήν καλλιτεχνικήν της σταδιοδρομίαν έπαιξεν έπίσης θαυμάσια, μολονότι ή νεανικότης της καί τό ύφος
"της τήν άπεμάκρ'υναν άπό τόν ρόλο/ τής ηλικιωμένης
τροφΟϋ'/ '
»!«■
.·υ.ον> ;!ί ;..>τνϊ
Τήν Φαίδραν, τήν Βασίλισσαν πού περιφρονεϊ μέ
λόγια καυστικά ό Ίππολύτος όπεδύθη ή Δις Κστσικοπσύλου. Τό πλούσιον τάλαντον τό όποιο/ ύποβοηθεί
παράστημα πλαστικώτατον, κόμμωσις προκαλούσρι τόν
-θαυμασμόν, έκφρασις ματιών παθητική, συμμετρία
καί κανονικότης καί κομψότης χειρών σπανία,εξετυλί,χθη
είς δλην τήν έκτασίν του είς τόν δύσκολον ρόλον τής
δυσέρωτος Βασιλίσης. Ό πό'/ος, τό αίσχος, ή οδύνη,
κατά τι έκπληκτιχώς βαρύ καί άπαίσιον πού έπεκάθητο εις τήν φαντασίαν καί τήν ψυχήν τής καταφρονουμένης γυ/αικός, τής έξευτελιζομένης Βασιλίσσης, τήν
στιγμήν ποΰ 'Ιππολύτος έκφρων διά τάς άποκαλύψεις
τής Τροφού καταφέρεται κατ’ αυτής καί.κατά τής γυ
/αικός έν γένει τό άπέδωσεν ή Δις Κατσικοπούλου : μέ
δύναμιν καί μέ αίσθημα καί μέ έκ^ρασιν πού έπροκάλεσε ζωηροτάτας τάς επευφημίας τού κόσμου. Καί δέν
μπορεί κανείς παρά νά παραξενευθή διά τήν κοίσίν τού
κ. ’Ιωσήφ ό όποιος κατώρθωσεν δλην τήν δυσμένείάν
του νά τήν συγκέντρωση είς τό θαυμαστόν παίξιμον
τής νεαράς καλλιτέχνιδος. Ό κ. Τσοκόπουλος κατώρ-

θωσε πολλά μέ τήν διδασκαλίαν τοϋ Ιππολύτου.
Έκτος τής θαυμασίας παραφράσεως πού θά είνε γλωσσι
κόν ύπόδειγμα τής Σκηνής, συνεκέντρωσε πολύτιμα
καλλιτεχνικά στοιχεία διά τό μέλλον τής ελληνικής
Σκηνής.
Τήν Άφροδίτην ύπεδύθη ή Δις Καζάζη, μία άπό
τάς ώραιοτέρας Άτθίδας, μέ ματιές φλογερές, μέ έκ
φρασήν δυνατή, μέ ευφυΐαν καί ζωηρότητα πού σκορ
πίζει τήν δροσιά και τήν χαρά σέ χίΟε κύκλο ποΰ
σχηματίζεται γύρω της. Ή Δις Μπε/ή- Ψά^τη μέ
λεπτότητα καί χάριν ύπεδύθη τήν Άρτεμίδα έκ δέ
τών κορυφαίων ή Δις Άϊτάκη ποίημα ζωντανό,γεμάτο
απαλότητα καί χαριτωμένες κινήσεις πού έζωντάνευσαν περισσότερο τάς λέξεις ποΰ έξέπνεον χαϊδευτικά
άπό τά χείλη της.
Ό κ. Δεστούνης καλός άλλά ύπερβολικός.
*

Τά α’Ολνμπια» τό άνακαινισθέν θέατρο/ «Άρνιώτου» διετέθη διά τό ‘Ελληνικόν Μελόδραμα τό διευθυνόμενον ύπό τοΰ κ. Λαυράγκα. Τό θέατρο/ θεω
ρείται έκ τών άρίστων τής ’Ανατολής καί ό θίασός του
έκ τών έκλεκτοτέρων.
*

Ή ’Αλάμπρα μετωνομάσθη είς «Θέατρον ‘Αγνής
Ρεζσν». ’Ηρχισαν ήδη αί παραστάσεις τοΰ θιάσου μέ
συμμετοχήν τού κ. Λ. Λούη, τού κ. Μανδρά τής κ.
Βεάκη καί άλλων γνωστών ηθοποιών. "Εργα παίζον
ται πάντοτε έκλεκτά έπισύροντα άθρόον τόν θεατρόφι
λο'/ κόσμον.
*
♦ ♦

Τό «Κεντρικόν» είνε τό κενούρνιο Θέατρο παρά τό
άγαλμα τοΰ Κολοκοτρώνη. Είνε άπό τά κομψότερα
καί άν-τώτερα θέατρα τής πρωτευούσης. Τά εγκαί
νια τοϋ θεάτρου έγέ/οντο πανηγυρικώς. Τό Χριστός
Άνέστη κατά τόν αγιασμόν έψάλη γλυκύτατα άπό
χορον κυριών έκ τών γυναικείων μελί» τού Θιάσου.
‘Ωμίλτσεν καί ό κ. Καλογερόπουλος περί Θεάτρου
καί έκλεκτά μουσικά τεμάχια έξετελέσθησαν προς τέρψιν τών κεκλημένων. Πρώτον έργον έδόθη ό αΟιοι·
πους Τύραννος» μέ πρωταγωνιστήν τόν κ. Φύρστ ένα
τών μεναλητέριον τραγωδό» τής Ελληνικής Σκη
νής. ‘Η έπιτυχία υπήρξε πλήρης καί τό πυκνόν άκροαΐήρίον έξερράγη είς άκράτητα χειροκροτήματα.

ΣΤΝΑΥΑΤΑΙ
Έπί παρουσία τής Α Μ . τοΰ Βασιλέω; καί τής Β.
(Εκογενείας πανηγυρικώς οιεξήχθη ή ύπό τήν υψη
λήν προστασίαν τής A. Β. Γ. τοΰ Διαδόχου συναυ
λία » Για το αρνί τοΰ Στρατιώτου». Ή έκ στρατιω
τών χορ<;)·ία ήτο θαυμασία καί έπέσυρε ζωηρά τά
χειροκροτήματα. Έν γένει ή εορτή ήτο έκ τό» έπιτυχεστέρων λόγω δέ τής συμμετοχής έλοκλήρου τής
Β. Οικογένειας ό δέ ενθουσιασμός τοΰ κόσμου έστράφη
καί πρός τό λατρευτόν πρόσωπο·/ τοΰ Βασιλέως ον
δέν έπαυσε·/ επευφημώ/ καί ζητωκραυγάζω/.
*
* *

Τό ζεύγος Άνεμογιάννη ένεφανίσθη άπό τής Σκη
νής τοΰ Δημοτικού. Ή αρμονία και ή λεπτότης ποΰ
συνοδεύουν τούς ήχους τοΰ μαγικού του βιολιού, άνεβλυσαν καί πάλιν πλούσια καί συναρπακτικά τήν
βραουά τής έμφανίσεώς του. ’Ατυχίας ολίγον τό ακρο
ατήριο·/. άλλά καί οιά τούτο περισσότερον Ισως ευ

λαβητικόν πρός τήν έκφρασιν καί τό αίσθημα ποΰ
συνώδευον τής μελωδικές δοξαριές τοΰ "Ελληνος
βιολιστοΰ.
Ό κ. Ά/εμαγιάννης άληθινός τεχνίτης έδικαίωσε
τήν φήμην ίου καί έπροκ άλεσε συγκινήσεις ποΰ θά
είνε άλησμόνητες γιά τούς όλίγους ποΰ ηύτύχησαν
νά τόν άκούσουν.
‘Αβρός, ήρεμος, γλυκύς, άπέδωκε μέ τέχνην σπά
νιάν τό αίσθημα τών συνθέσεων καί άκόμη περισ
σότερον τών ίδικών του συνθέσεων πόΰ’ μέ μίαν συ
ναρπαστικήν γλυκύτητα ύπενθύμιζον τους γνωρίμους
έλληνικους ήχους μέ τούς όποιους συνεζυμώθησαν τά
έννενήντα εννέα εκατοστά τοΰ Ελληνισμού.
Τό ακροατήριο·/ μέ ιερόν ενθουσιασμόν τόν επευ
φημούσε, δέν ύστέρησε δέ καί είς .εκδηλώσεις τιμή-,
τικάς διά τό τράγου Ε τή; κυρίας Άνεμογιάννη Γαλλίδος τήν χ'χ,τχγωγήν.
*
* *
Εΐς τό ίδιον Δημοτικόν έδόθη ή συναυλία τής
«'Ενώοεως τών ’Ελλήνων Μουσουργώντή εύγενεϊ
συμπράξει τής κ. Σκέπερ καί μεγάλης χορωδίας
Στρατιωτών.
Έξετελέσθησαν είς τό Α' μέρος έργα τοΰ Σαμάρα, τοΰ Λαυράγκα, τοΰ Καλομοίρη τών Ν. Γ. Λαμπελέτ καί τοΰ Σακελλαρίδου.
Κόσμος άτυχώς πολύ ολίγος. Έν πλειοψηφία ή
Βασιλική Οικογένεια μέ έπί κεφαλής τόν Βασιλέα
επευφημηθέντα ιδιαιτέρως. Είς έν θεωρείο·/ ό κ.
Βενιζέλος μετά τοΰ κ. Μαρκα·/το»άκη.
Τό Β' μέρος τής συναυλίας ήτα προώρισμένον διά
τήν εκτέλεσιν τών στρατιωτικών ασμάτων τά όποια
έμελοποίησαν οί άνωτέρω μουσουργοί μας. Τά τρα
γούδια αυτά έμελοποιήθησαν έπί στίχων τών κ. κ.
Παππαντωνίου, Ζωϊοποΰλρυ, Σπεράντσα, Σταματέλου,
Μπάρακλη καί τής Δος Ε. Μ. Νεγρεπόντη, ών τά
ποιήματα εβραβεύθησαν εϊς επίσημον διαγωνισμόν.
Χορωδία άπό 33 στρατιιότας έψαλον άρμοχκώτατα καί ήτο θαυμάσιο·/ τό θέαμα τής εύγενοΰς συνεργασίαξ τών σημαντικωτέρων έκ τών Ελλήνων
μουσουργών.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΤΙ Λίς ΈλμΙνα Ζάννου νεαρωτάτη, κατόπιν άρί
στων φιλολογικό» σ.τουδύ»ν εΐς τήν Γαλλίαν χρησιμο
ποιεί άριστα τά; ίιέλέταξ της, τά: γνώσεις της, τήν
μόρφωσίν της άναπτύσσουσα εΐς τό Λΰκειον τών Έλληνίδων θέματα τά όποια άφθονα τής παρέχει ή Γαλ
λική φιλολογία. ‘Ομίλησε περί τάιν γυναικείων φυ
σιογνωμία» τής εποχής τοϋ Λαμαρτίνου> περί τοΰ
Άλφρέδ ντε Βινΰ» καί περί άλλων παρεμφερών θε
μάτων έν μέσω ακροατηρίου εκτιμό/ντος τά πνευμα
τικά χαρίσματα τής έκλεκτής Έλληνίδος κόρης;
‘Ο κ. Νικόλαος Πολίτης, ό σοφός καθήχήτής τοΰ
Πανεπιστημίου, ό ακαταπόνητος μελετητής τοΰ θη
σαυρού τή; Έλληνικής δημοτικής ποιήσεως, ότμίλησεν άπό τοΰ βήματος τοΰ Παρνασσού με μοναδικήν
χάριν καί απλότητα περί τή; Δημοτική; ποιήσεως καί
τών ποιητόυν αυτής.
Έάν αί ομιλίαι τοΰ ΙΙαρνασσοΰ ήξιζε νά έξαρθοΰν
διά τήν επιτυχίαν των καί τήν σκοπιμότητα των,
τώρα χρειάζεται δΓ αυτού; ένας χρίοματισμός ζωηρό
τερο; ενθουσιασμού άφ’οΰ εγένοντο αύται άφορμή
νά τίμηση τό βήμα καί νά έμφανισθή ομιλητής είς
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κοινωνικόν άκροατήριον ό διαπρεπής Καθηγητής τοΰ
Πανεπιστημίου καί αθόρυβος εργάτης τοϋ καλού κ.
ΙΙολίτης.
Άπό τό σπουδαστήριόν του, άπό μέσα άπό τάς
άοκνους καί βαθυτάτας μελέτυς του, άπό τήν ήσυχον
καί επίμονον εργασίαν του, εφερεν είς τό βήμα τοΰ
Παρνασσού τούς έπί τής δημοτικής ποιήσεως γνώμας
του καί Ιδέας του καί έξεθηκε τόν τρόπον κατά τον
όποιον γεννώνται καί διαδίδονται τά Δημοτικά τρα
γούδια. Ώμίλησε γιά τήν έμπνευσιν πού ώθεΐ τόν
πρώτον συνθέτην είς τήν έξωτερίκευσιν τών συναι
σθημάτων του. Περιέγραψε τήν ψυχικήν κατάστασιν τοΰ δευτέρου προσώπου ποΰ μεταβάλλει τήν άρχικήν μορφήν τής έμπνεύσεως καί έδωκε πλήρη εικόνα
τοϋ τρόπου καθ’ δν τό άσμα τής Δημοτικής Μούσης
μεταποιούμενον καί μεταβαλλόμενον λαμβάνει τόν
οριστικόν τύπον. Ό Λαός δέν εΐνε ή δημιουργός δύναμις. Ή παραγωγός δύναμις εΐνε ό κλήρος τών ολί
γων καί έν ζηλευτή σαφηνεία καί μέ εγκράτειαν λό
γου θαυμαστήν έ'δωκε πλήρη τήν εικόνα τής Δημο
τικής ποιήσεως άποκαλύψας καί τινας άγνωστους λε
πτομέρειας διά τήν Ιστορίαν τοΰ κλάδου τούτου τής
εθνικής ζωής.
*
‘Ο κ. Στεφάνου πρώην Υπουργός, πρώην Διευ
θυντής τοΰ πολιτιτοΰ γραφείου τοΰ Βασιλέως, προσωπικότης δικαστική καί πολιτική, είς έκ τών εΰφυεστέρων Ζακυνθίων καί έσχάτως σεβαστός Πρόεδρος
τών Συμβουλίων διαφόρων εταιρειών καί τραπεζών
προσήλθεν είς τό βήμα τοΰ Παρνασσοΰ υμνητής τής
ποιητικής άξίας τοΰ αειμνήστου Τερτσέτη.
Ή ομιλία τοΰ κ. Στεφάνου ήτο είς άκρον επαγω
γός- Προσωπικός φίλος τού ποιητού Τερτσέτη γνωρίζων πλεϊστα σημεία τής ζωής του καί παρακολουθήσας τό έργον του ώμίλησε περί αυτού μέ πολλήν
ζωηρότητα, παραστατικότητα καί άλήθειαν. Άνέφερε
τό περιστατικόν τής άρνήσεως νά ύπογράψη τήν καταδικαστικήν κατά τού Κολοκοτρώνη άπόφασιν διά
νά καταδείξη τόν άδαμάντινον χαρακτήρα τού άνδρός
καί έπέδειξεν είς τό άκροατήριον μίαν μορφήν πλήρη
ψυχικού μεγαλείου καί εύγενών συναισθημάτων.
Ό ποιητης έμφανίζεται βραδύτερον άπό τά έργα
του καί δέν άπέχει πλέον παρά έν βήμα άπό τήν
έκδήλωσιν τών ποιητικών του συναισθημάτων. Ψάλ
λει τόν έρωτα, τήν πατρίδα καί τήν θρησκείαν.
Ή ευγένεια καί ή άγαθότης τών αισθημάτων του
διαλάμπει είς κάθε έργον του καί δίδει τήν ευκαιρίαν
είς τόν άγορητήν νά άναγνώση μερικάς στροφάς καί
ν’ άναλύση διά. μακρών τά σπουδαιότερα έξ αύτών.
Ό ομιλητής έδέχθη θερμότατα συγχαρητήρια.
* *

‘Ο κ. Ζαλ,ακώστας ό πρώην ανώτερος διπλωματικός
μας υπάλληλος ώμίλησε περί τοΰ έργου τοΰ πολυ
μόρφου καί πολυτρόπου Ραγκαβή. Ή διάλεξις ήτο έκ
τών πλέον ένδιαφερουσών. Διαπρεπής Έλλην διπλω
μάτης υιός τοΰ Έθνικοΰ ποιητοΰ Ζαλακώστα, έκρινεν
ένα έκ τών εΰφυεστέρων καί τών περισσότερον δρασάντων άνδρών,τής προπαρελθούσης γενεάς. Ό Ραγκαβής ύπήρξεν ’Αξιωματικός, Τμηματάρχης, Καθη
γητής, Πρέσβυς Υπουργός. Είργάσθη άόζ.νως διά τό
Θέατρον. Διεκρίθη ώς άρχαιολόγος καί ιστορικός,
λογοτέχνης καί ποιητής. Τό άκροατήριον έπεφεύμησε
τόν εκλεκτόν ομιλητήν.
*
* ♦

‘Η τελευταία διάλεξις ήτο τού κ. Βελλιανίτη. Ή
φυσιογνωμία τοΰ κ. Βελλιανίτου είνε πασίγνωστος.
Διεκρίθη τόσον άπό τοΰ Βήματος τής Βουλής, όσον
καί άπό τής υπηρεσιακής έδρας δταν κατέλαβε τήν

θέσιν τοΰ Διευθυντοΰ τών Ταχυδρομείων καί Τηλε
γράφων, έσχάτως δέ άπό τών στηλών τών «Άθηνών>
έκ τών οποίων έσκόρπισε τόν πλούτον τών γνώσεών
του καί τών πολυτίμων ιστορικών, κοινωνικών καί
πολιτικών συγχρόνων άνάμνησεών του.
Ό διαπρεπής συνάδελφος δ τιμών καί τήν «'Ελλη
νικήν Έπιθεώρησιν» διά τής συνεργασίας του, ώμί
λησε περί Πολυία καί Μαρκορα ποιητών τής ιδιαι
τέρας του πατρίδος.
Ό κ. Βελλιανίτης μέ τήν ζηλευτήν πολυμάθειαν
του; μέ τήν διαύγειαν τής φράσεώς καί τήν δροσερότητα τών διανοημάτων του άνέπτυξε τό θέμα του καί
άπεκάλυψε τό πλούσιον καί άθάνατον έργον τών
Έπταννησίων ποιητών. Λυπούμεθα πολύ, ποΰ ό χώ
ρος δέν μάς έπιτρέπει νά δώσωμεν εύρύτερον απάν
θισμα τής θαυμασίας όμιλίας τού έκλεκτοΰ άγορητοΰ
ό όποιος έδέχθη τάς θερμοτέρας έκφράσεις ένθουσιασμοΰ άπό τό. άσφυκτικώς πληρώσαν τήν αίθουσαν
τοϋ Παρνασσοΰ άκροατήριον.
*

Κατόπιν τής τόσης επιτυχίας τών διαλέξεων τού
Παρνασσού άπεφασίσθη ή έκδοσίς εις τεύχη όλων
τών ομιλιών. Καλοτυπωμένα καί εύθήνά θά ζυκλόφορήσουν παντοΰ καί θά δώσουν πλήρη ιδέαν τοΰ
έργου τής ποιητικής πλειάδος τής τελευταίας γενεάς.

> τή πρωτευούση -τοΰ νέου Ελληνισμού, θά ενθύμιζε
δέ τά μεγαλουργότερα γεγονότα, δύο πολέμους έξασοαλίσα/τας τήνέλλην, ελευθερίαν καί τήν ώς έκ θαύ
ματος ίασιν τού ήρωος Βασιλέως τών Ελλήνων.
Θά ήτο δέ τούτο τόσφ σπουδαιότερον, καθ’ δσον θά
έπλήρωνε μίαν αισθητήν έλλειψιν τής μητροπόλεως
τού Πανελληνίου. Αί Άθήναι στερούνται άνταξίου
ναού, τόν όποιον κέκτηνται αί πρωτεύουσα1, τών άλ
λων ορθοδόξων κρατών μηδέ τής Βουλγαρίας έξζίρουμένης.
Βεβαίως, ή κατάστασις τής χώρας δέν επιτρέπει
έπί τού παρόντος νέας πρός τούτο δαπάνας· έν τούτοίς
ας ριοθή ό σπόρος είς τάς καρδίας τών εύσεβών καί
γενναίο ρρόνων τέκνων τής Ελλάδος.
Άς είναι τούτο ύπ’δψιν τών συλλόγων καί άλλων
ποικίλων σωματείων, τών όποιων άλλως ή δράσις είναι
τόσον θερμουργός καί δέν θά είναι δύσκολον νά ίδωμεν
τιθεμένην είς έργον τήν ώραίαν αύτήν ιδέαν. Ή πατρίς
έχει τέκνα μέ μεγάλα αισθήματα καί πρέπει νά έλπίζωμεν καί νά έχωμεν μάλιστα πεποίθησιν είς τήν
πραγματοποίησίν της.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΙΔΕΑ
’Εάν είς τόν κόσμον άναοαίνωνται ενίοτε καί ίδέαι
οωτειναί όμοια1, πρός αστέρας είς τό σκοτεινόν στε
ρέωμα μία τοιαύτη είναι καί ή τού Σεβ. Αρχιεπισκό
που Κέρκυρας κ. Σεβαστιανού. Ό Θερμουργός 'Ιεράρ
χης ό περικλείων έν έαυτφ τόσον ένθεον ζήλον όσον
καί θερμόν πατριωτισμόν είς κύκλον γνωστών του έξ^φρασε τήν ιδέαν, ότι Θεάρεστου καί 'Ελληνοπρεπές Θά
ήτο, έάν ήγείρετο ναός έ-ν ΆΘήναις έπ’ όνόματι τής
Εύαγγελιστρίας είς άνάμνησιν τής ύπό τής Θεοτόκου
ίάσεως τοΰ Σεπτού ημών Βασιλέως καί τών δύο ευ
τυχών τής 'Ελλάδος πολέμων. Δέν ήρκέσθη δέ είς
τούτο, άλλά καί προέβη είς παράκλησιν παρά τή I.
Συνόδω όπως τή πρωτοβουλία καί πρωτενεργφ αυτής
δράσει πραγματοποιηθή τούτο. Πιστεύω ότι ή γνώμη
τού Σ. Κερκύρας είναι Πανελλήνιος. Δέν εΐναι δυνα
τόν παρά είς τήν ψυχήν κάθε "Ελληνος νά έγεννήθη
μία τοιαύτη σκέψις. Τό λέγει αύτή ή φύσις τού "Ελ
ληνος, ό όποιος πάντοτε αρμονικά συνέδεσε τάς έθνικάς του τύχας μέ τήν επιρροήν τού Θείου, τό λέγει ή
ιστορία, ό αψευδής μάρτυς τοΰ βίου τών λαών. Οί
"Ελληνες, ώς γνωστόν, άπό τής νηπιώδους αύτών
ώς έθνους ηλικίας πάντοτε τήν μνήμην ευτυχών γε
γονότων συνέδεον μέ τήν ΐδρυσιν άνταξίων μνημείων.
Πρόκεινται είς ημάς έκτος τόσων άλλων, δύο μνη
μεία άφθίτου δίξης καί μεγαλείου’ ό Παρθενών καί
ό ναός τής τού θεού Σοφίας.
Καί τά δύο Εγείρονται είς έποχάς λαμπράς καί τά
δύο δεικνύουν τόν σεβασμόν καί τήν εύγνωμοσύνην
πρός τόν θεόν, καί τά δύο ύψούνται ώς τά σωματωθέντα ιδεώδη τής Ελληνικής Πατρίδος.
Τό έν είναι τό κάτοπτρου τής άρχαίας είδωλο'1* ά
τριχης ζωής τών Ελλήνων, τό άλλο περικλείει δλην
τήν αίγλην τής χριστιανωσύνης.
Πόσον λοιπόν θα ήτο ώραϊον καί έξόχως 'Ελληνο
πρεπές, έάν έπραγματοποιεϊτο ή σκέψις τού Σ. Κεοκύρας. θά ίδρυε το τό μεγαλοπρεπέστερου οικοδόμημα

Στό βωμό .τοΰ έμελλαν ν’ ανεγείρουν ή αμοιβαία
έκτίμησις καί λατρεία, στό βωμό ποΰ ή παρθενική
άγνότης τής Κόρης θά ένώνειο μέ τήν ώριμη στοργή
έκλεκτοΰ ’Ανδρος’ στό βωμό πού θά έστηνεν ή νεα
νική φαντασία στολισμένο άπό τής πιο μεθυστικές
χαρές τής ονειρευτής ευτυχίας', ήλθε ξαφνικά, από
τομα, σκληρά, απροσδόκητα νά παρουσιασθή μπροστά
ένας παγερός τάφος.
Μέσα έκεϊ ποΰ θά έσκορπίζοντο ή απαλές νυμφι
κές ευωδίες απλώθηκε ή μυρουδιά άπό λιβάνι νεκρικό.
Μέσα εκεί ποΰ θά έφτερούγιζε ή μέθη τής καινούρ
γιας ζωής, έξαπελύθη ή βαρειά πνοή τοΰ θανάτου.
’Εκεί ποΰ θά έπλαθαν άπό άϋλον πηλόν τό πρό
πλασμα μιάς ζωής χαρούμενης έλαξεύθη έ’να ψυχρό'
μάρμαρο, ένας σταυρός γιά ένα πολύκλαυστο νεκρό.
Έκεϊ ποΰ θ’ άκουγότανε χαρωπό τό τραγούδι τής
γλυκειάς αγάπης, έκεϊ άκούσθηκε ή νεκρώσιμη ψαΖμφδία.
Τό χαρούμενο φως ποΰ άφίνουν ή νυμφικές λαμ
πάδες τό άντεκατέστησεν ή πένθιμη λάμψις τών
κεριών.
Τά τρυφερά φιλιά ποΰ έκλύουν τήν ψυχή είς θυ
μίαμα πρός άλλη ψυχή, άντεκατεστάθησαν άπό σπα
ρακτικούς στεναγμούς.
Ή νύμφη ή ανύμφευτος ποΰ θά έφώτιζε. μέ τά
λευκά της στέφανα σέ μία ακτίνα ατελείωτη τό κενούρνιο σπήτι, σκοτινιάζει πιο βαθειά μέ τή μαυρίλα
τής ψυχής της τό ευτυχισμένο παρελθόν καί τό μαυρισμένο παρόν ί . . .
*

'Ένας άγνωστος διαβάτης ποΰ έγνοόρισε βαθειά τή
ζωή, ποΰ άντίκρυσε στο πέρασμά του τήν άνθρώπινη μτέλεια, ποΰ άγγιξε καί έσφυγμομέτρησε κάθε
ευτέλεια τής ζωής, συνήντησε στό διάβα του τό
εύ'μορφο λουλοΰδι ποΰ πάντα δροσερό καί άρωματισιιένο θά τοΰ άνοιγε τούς παραδείσους τής άτελείωτης στοργής.
Τό άγάπησε παράφορα τό λουλοΰδι αυτό ! . . . .
Καί τό τρυφερό λουλουδάκι έγειρε στοργικά καί αυτό
καί μέ μάτια γιομάτα άπό αγνότατα καί άφοσίωσι
καί ευγνωμοσύνη έστράφη πρός το γερό στύλο ποΰ

θά μποροΰσε νά στήριξή τούς κλώνους του καί νά
ύπεγείρη τόν κορμόν του.
Μέσα σ’ αύτά τά ωραία όνειρα, τής εύμορφες ει
κόνες τής ζωής, σ’ αύτή τήν γλυκεία. αυταπάτη—άφ’
ού ή ζωή εΐνε ή πιο μεγάλη άπάτη, ή σκιά τής
σκιάς—ένας φόβος, μιά δείλια κατέλαβε τόν Ισχυρό,
τόν δυνατό στύλο τής ζωής καί άπό τό φόβο του έστέρήσε τήν ζωήν του γιά νά έξασφαλίση περισσότερον
τήν ευτυχία τής άγαπημένης του !
Ό δυνατός, ό έκλεκτός, ό υπέροχος Ψιχαλϊνος μέ
ένα βόλι άφήρεσε τήν ζωήν του γιά νά άφίση στό
χρόνο τήν φροντίδα νά παρηγορηθή ή άγαπημένη
του Στάσα.
Ό Θάνατος ύπό τάς περιστάσεις αύτάς εΐνε ή τραγικωτέρα δοκιμασία γιά κείνους ποΰ έπληξε καί είς
τόν.τάφο τοΰ άτυχούς νεκροΰ εις βάλουν τούς στίχους
τοΰ άγνώστου ποιητοΰ
«Ξύπνα μέ τήν αύγή νά δη; τά άνθη μουσκεμένα
«Άπό τό κλάμα πούχυσαν όλονυκτή; γιά σένα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Λέγουν οτι πρό 30 ίσως καί πλέον ετών Δήμαρ
χος Πατρών ήτο πολιτικός αντίπαλος τού αειμνήστου
Τρικούπη δτε παρέστη άνάγκη νά διέλθτ) ούτος έκ τής
πόλεως ταύτης διά νά μεταβή είς Μεσολόγγιον.
Ό Πατρινός Δήμαρχος, ό εχθρός τού μεγάλου πο
λιτικού, μέ τάς αντιλήψεις τής εποχής εκείνης, μέ
τήν μικρόνοιαν του ένόμισεν, ότι θά έστενοχώρει ή fist
έξεδ-κεϊτο τόν υπέροχον Μεσολογγίτην άν τού προειτοίμαζε μίαν Ελεεινήν υποδοχήν.
Έπεστράτευσεν λοιπόν δλα τά κάρρα τής καθαριότητος τού Δήμου του καί τά παρέταξε πλήρη ακαθαρ
σιών παρά τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν καθ’ ήν δέ
στιγμήν έφθανε τό τραϊνον καί έπρόκειτο νά άποβιβασθή ούτος οί οδηγοί τών κάρρων ήρχισαν νά κτυπούν
θορυβωδώς τής τροκά/ες τών κάρρων άποδοκιμάζοντε;
ουτω — κατά τήν Δημαρχκήν άντίληψιν— καί γελοίοποιούντες τόν μεγαλείτερον πολιτικόν τής Ελλάδος.
Άλλά δέν ήρκέσθη είς αυτό ό τότε πολιτισμένος καί
υπερήφανος "Αρχών τής πόλεως Πατρών. Ένοικίασεν
όλες τής βάρκες, τάς προσέδεσεν είς τήν παραλίαν καί
ο Τρικούπης έστάθη αδύνατον νά εύρη μίαν νά έπιβιβασθή τής αΚαλυδώνος» οποία θά τόν εφερεν είς Μεσολόγγιον..........................................................................
Οί σημερινοί αντάξιοι τού προδευτικού Δημάρχου
τής προτριακονταετίας εποχής επιστρατεύουν μερικά
κοινωνικά ναυάγια διά νά επιρρίπτουν αυγά καί καρ
πούς εναντίον εγκρίτων πολιτικών αντιπάλων των οί
όποιοι νομιμοορόνως έζήτησαν νά έλθουν είς επικοινω
νίαν μέ τόν Λαόν. Ή κατάστασις αυτή θλίβει ζωηρώς
κάθε όρθοορονούντα πολίτην "Ελληνα διαβλέποντα είς
τάς σημερινός σκέψεις καί είς τά σημερινά διαβήματα
τών έν τή εξουσία πολιτευομένων ν’ άναζή ένα παρελ
θόν πού γεννά ντροπή καί προξενεί φρίκην.
Καί προκαλεΐ θλιβερός σκέψεις όχι διά τάς μεθόδους
αύτάς τάς ταπεινός καί άναξίας ανθρώπων πού έχουν
αξιώσεις έπί τής έκτιμήσεως τών συγχρόνων των άλλά
διότι γίνεται πρόδηλος ή έρημία πού ξαπλώνετα,
μπροστά μας, έρημία είς Πολιτικούς, είς Κυβερνήταςι
είς "Αρχοντας άξιους τής άποστολής των καί τών
ελπίδων τής 'Ελληνικής ουλής.
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Τόν [χήνα τού ήλιου, τής [Λύρωμένζ.ς πνοής, τών
ωραίων καί ζωηρών γρωιιάτων τών λουλουδιών καί
τών θωπευτικών λαληρ,άτων τοΰ αηδονιού εύρς/ ό άγαλινάγωγητος κόιψατισριός διά /α οανερώσή όλην τήν
ταπεινότητα πού καυαιά φορά ειχ«ωλεύ:ι σέ ανθρώ
πινα στήθη.
'Ολόκληρος ό υήν κατηναλοιθη μέ τό ζήτημα τής
διελεύσεως τών Σέρβων διά τού Ελληνικού εδάφους.
"Ενα πείσμα παράλογον ενόμιζε κανείς ότι έκάνονιζε
τά διαβήματα τών Άνταντικών έπί τού προκειμένου
ζητήματος. Ευτυχώς ότι ή σταθερότης τής Κυβερνήσεως έπεβλήθη καί άπέουγεν ό Ελληνικός Λαός νέας
δοκιμασίας. Οί ατυχείς καί ηρωικοί Σέρβοι ήρχισαν
μετα^ερόμενοι θαλασσίως είς Θεσσαλονίκην και ευτυ
χώς οτι άνευ ούδενός απευκταίου άπεβιβάσθησαν ήδη
περί τάς 80,000 ές αυτών.
Δέν μπορούμε νά εννοήσωμεν τά σράλματα τής
Άντάντ. Έν ώ ό ελληνικός Λαός είνε πλήρης άπό
άφοσίωσιν καί αγάπην πρός τήν Γαλλίαν καί Αγ
γλίαν, πώς οί δ'.έποντες τάς τύχας τών Συμμάχων
Δυνάμεων εργάζονται κατά τρόπον τοσούτον ώστε νά
πλήττουν βαθέως τήν έλληνικήν φιλοτιμίαν καί νά εισ
πνέουν βαρυθιμίαν είς τήν έλληνικήν ψυχήν. Είς τό
ζήτημα τών Σέρβων θά εςήγειρον τήν μανίαν τοΰ
ελληνικού Λαού καί είνε ευτύχημα ότι εγκαίρως κατανοήθη τό άσκοπον τής πραγματοποιήσεως τής άςιώσεώς των αυτής.

Έν τώ μεταςύ ή Θεσσαλονίκη παρακολούθησε, χω
ρίς συνεπείας ευτυχώς, μίαν νέα/ υπέροχο/ εναέριον
πολεμικήν σκηνογραφία/. Τεράστιον Ζέππελιν διευθυνόμενον είς τήν Μακεδονικήν πρωτεύουσαν μέ τάς
πλέον έχθρικάς διαθέσεις διά τούς εκεί συμμάχους
εγένετο αντιληπτόν εκ τών αμυντικών σταθμών καί
έλήρθησαν όλα τά μέτρα διά νά άποσοβηθή κάθε κίν
δυνος. Έκτυφλωτικαί δέομαι φωτός κατεζάλισαν τούς
έπιβαίνοντας, επιτυχή; δέ κανονιοβολισμός Άνγλικοϋ
πολεμικού πλοίου έβλαψε τόν μοταίρ τού άεροπλοίου
καί οί έπ’ αυτού Γερμανοί αξιωματικοί έκριναν ορθόν
νά προσγειωθούν. Κατέπεσαν είς τάς έκβολάς τού Α
ξιού όπου τό μέν Ζαίπελιν κατεστράση, οί δέ έπιβαίνοντες αυτού συνελήφθησαν διάβροχοι άπό τό ακούσιον
Λουτοόν των και ούτως έληςεν άοόςως η άεσοδοοαική
αυτή- έπιχείρησις.

Τό ανώμαλον τών εσωτερικών μας πρανμάτων
ήλθε νά έπιτείνη παράτολμο·/ άν μή παράλονον διάβηυ,α
ένίων άξιωματικών τής έν Άθήναις Φρουράς. Έζήτησαν ούτοι νά εξωτεσικεύσουν αξσθήματα άιεοσιώσεως
πρός τό Στέμμα ώοσν ολόκληρος ό Ελληνικός Λαός
νά μη πρόσκειται ποός τόν Βασιλέα του εο’ όσον απορεί
νά θιχθή έστω καί ή Σκιά τού Βασιλέως μας. Τοιαύτα άσκοπα κα> άνόητα διαβήματα δέν συντελούσιν
είς τίποτε άλλο παρά είς τό νά δημιουργούν άντενκλήσεις καί μίση επικίνδυνα διά τάς σημερινάς κρίσι
μους στιγμάς.
*
* ♦
Ή επεξεργασία τών φορολογικών νομοσχεδίων βρα
δύνει μέχρι βαθμού άπελπιστικού. Παρελκύσεις αλλε
πάλληλο'. εοημιούρνησανκυκεώνα εις τή/ ισορολονικήν
πολιτικήν τής Κυβερνήσεως. Είναι ζήτηαα άν αί σκέ
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ψεις τής Κυβερνήσεως θά κατορθωθώ ποτέ ν’ αποκρυ
σταλλωθούν είς όριστικάς αποφάσεις. Τολμώμεν ξέ νά
ίσ/υρισθοίμεν οτι έν τώ μεταξύ μπορούν νά γεννηθούν
Ελληνόπουλα τά όποια ακόμη δέν εύρον καταφύγιου
είς τήν μητρότητα καί όμως τά φορολογικά νομοσχέ
δια τής Κυβερνήσεως νά μή λάβουν τήν άγουσαν πρός
τήν νομοθετικήν οδόν. Διατρέχομενμίαν άπό τάς πλέον
περιέργους πολιτικά; περιόδους τής εθνικής ζωής.
*

♦ »

Έν τφ μεταξύ συμβαίνει τό μοναδικόν γεγονός.
Ν’ άκριβαίνη τό ψωμί καί νά χειροτερεύη ή ποιότης
του. Ό κόσμος αποβλέπω·/ εις τήν διεθνή ανατροπήν
δέχεται άγογγύστως νά πληρώ/η τό ψωμί του, άλλά
αγανακτεί όταν τοΰ δίδουν ψωμί ελεεινής ποιότητος
τήν στινμή πού τού αυξάνουν τήν τιμήν. Σέ κανένα
κράτος εΰνομούμενον δέν μπορεί νά παρατηρηθή τό
γεγονός αυ· ό.
_
*
.
* *
Καί τε/.ειόνομεν μέ τάς έπαναλτ,πτικάς έκλογάς.
Είς τήν Μυτηλόνην, τήν Χίο/ καί τήν Δράμαν ύπεστη
πανωλεθρίαν τό Κυβερνητικόν καθεστώς. Πανηγυρικώς έξελέγη ό κ. Βενιζέλος εις τήν Μυτηύΰνην ή
όποια μέ υπερηφάνειαν έτίμησε τήν κάλπην του. Εις
τήν Χίον φίλσς τού κ. Βενιζέλου έξελέγη άνευ αντι
πάλου. Είς τήν Δράμαν άνελπίστω, έξελέγη ό κ.
Ίορδάνου έκ των φιλελευθέρων πλειονοψηφίσας κατά
πολύ τών κυβερνητικών. Είναι σημεία τών καιοών
-ί -

Δ· Λ· Ζ

ΚΟΣΜΟΣ
Τά παρελθόντα χρόνια όταν εζη ύ αείμνηστος Γε
ώργιος Λ’, ή Βισιλική πίσκεψΐ; ήτο στερεότυπος
καί τυπική είς τούς στρατώνας κατά τήν ήμέραν τοΰ
Πάσχα. Χωρίς νά λείψη
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ή έγκαρδίότη; μεταξύ
ΕΙΣΊ’ΟΥΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ Βασιλέως καί Στρατού,
άπορρέουσα άπό τήν
καλωσύνην καί τήν καταδεκτικότητα τοΰ έκλιπόντος
'Ηγεμόνα; ή έμφάνισις τού Γεωργίου, μόνον κατά τό
Πάσχα, έν μέσω τών έορταζόντων Στρατιωτών έλάμβανε χροιάν εορτής προκαλούση; συναισθήματα αφε
λούς οίκειότητος μεταξύ Βασιλέί»; καί Στρατιώτου καί
τίποτε περισσότερον.
Ή έπίσκεψις τοΰ Κωνσταντανίνου δμως έχει δια
φορετικήν τελείως σημασίαν. Μέσα στην ψυχήν τοΰ
’ Ελληνος Στρατιώτου είνε χαραγμένη ή αδρά φυσιο
γνωμία τοΰ Βασιλέως του. Είς τόν Στρατώνα μέσα
ζή καί πάλλεται κάτι τι ποΰ μετέχει άπό ήρωϊσμόν
καί άπό μεγαλεΐον καί άπό δάφνες καί άπ > αίματα
καί άπό αναμνήσεις ώραίας στρατιωτικής δόξης καί
υπερφυούς πατριωτισμού. Μέσα εκεί ζή καί πάλλεται
ένα πρόσφατον παρελθόν, ποΰ μέ τήν πάροδον τοΰ
χρόνου θά γίνεται πιό βαθύ καί υποβλητικόν, γιο
μάτο άπό παραδόσε ς, άπό πρίησιν, άπό ορμήν, άπό
θυσίας, άπό μεγαλουργήματα. Καί είς τά λόγια καί
τήν ψυχήν καί τά ονειροπολήματα καί τούς πόθους
τοΰ “Ελληνος Στρατιώτου θά κυρίαρχη, θά επιβάλ
λεται, πάντοτε ή μεγάλη μορφή τού ’Αρχηγού του,
τό ευγενικό παράστημά του, ή εποποιία τήν οποίαν
έχάραξεν Ούτος μέ τό ξΐφός Του καί τήν φλογέράν
φιλοπατρία^ Του. “Οταν λοιπόν τήν Κυριακήν τοΰ
Πάσχα μεταβαίνει ό Βασιλεύς εις τούς Στρατώνας
ή έπίσκεψις του δέν έχει τήν χροιάν στερεοτύπου καί
τυπικής εορτής, άλλά λαμβάνει τήν μορφήν εθνικής

(ίτρατιωτίκής έοήτής κατά τήν όποιαν δ ένδοξος Ελ
ληνικός Στρατός ύποδέχεταε μέ συγκίνησιν, μέ ένθουσιασμόν, μέ λατρείαν, μέ στοργήνζκαί άφοσίωσιν
τόν πολυένδοξον Στρατηλάτην του.
Έτσι καί εφέτος ή έπίσκεψις τοΰ Βασιλέως εις
τόν Στρατώνα είχε μορφήν εθνικής ίεροτελεστείας καί
κάθε στραταότης ήσθάνετο προσωπικήν του ευτυχία/
νά βλέπη πλησίον του τόν ’Αρχηγόν ποΰ καί πάλιν
νικητήν θά τόν όδηγήση είς τά πεδία τών μαχών...
*

πουργοΰντος τού κ. Χαιζιίκου, τέως Είσαγελέως τοΰ
Άρείου Πάγου, νά θίγεται οΰτω προσβλητικώ; τ >
γόητρον τής Δικαιοσύνης.

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΪΜΒΟΪΑΙΟΪ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ή Λιτανεία τών ’Επιταφίων χάνει άτυχώς κάθε
χρόνο άπό τούς ζωηρούς πένθιμους χρωματισμούς
της καί μεταπίπτει άπό εορτής' μέ συνείδησιν βαθέος
χριστιανικού καί ελληνικού συναιΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ σθήματος είς πολυθόρυβοι’ έορταστικήν παρέλασιν. 'Η σεμνή
συνοδεία τών λαμπαδοφορούντων χριστιανών έξασθενεΐ άπό έτους εις έτος καί τό θέαμα τών χριστια
νών έν πένθει καί μέ αναμμένα τά κηρία κηδευόντων τό Σεπτόν Σώμα τού Θεανθρώπου χάνει άπό
τήν γραφικότητά του, άπό τόν τοπικόν χρωματισμόν
του καί μεταβάλλεται είς συνήθη κοσμικήν παρέλασιν.
Τά ήθη καί έθιμα κάθε τόπου διαφυλάσσονται άλλοΰ μέ θρησκευτικήν ακρίβειαν, μέ αληθινόν φανατι
σμόν. Έδώ και αύταί αί έθνικαΐ συνήθειαι έκφυλίζονται έφ’ δσον ούτε οί εκκλησιαστικοί άρχοντες
συγκινούνται, ούτε ή κοινωνία κρατεί μέσα της στοι
χεία έπιβολής καί άξια νά παρέχουν τό παράδειγμα
τής εύλαβείας πρός τάς έλληνικάς παραδόσεις.
Ή Μεγάλη Παρασκευή χάνει τήν ποίησίν της καί
θά χρειασθή μετά τινα έτη νά καταφεύγωμεν είς άπομεμακρυσμένα ελληνικά χωρία διά νά τήν άνευρί-

ΕΠΙ

ΤΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1916

Ύπσ(5άλλομεν ύπό τήν κρίσιν υμών, συμφιόνως πρός τά;
διατάξεις τοΰ Καταστατικού, τόν ‘Ισολογισμόν τοΰ λήξάντος
έτους 1915 μετά προτάσεως διανομής μερίσ[ΐατος έν δλιο
δραχ. 3.00 κατά μετοχήν.
Ή οικονομική κρίσις ή προκληΟεϊσα έκ τής παγκοσμίου
συρράξεως έξηκολούθησε νά επιδρά δυσμε/ώς έπί τή; ήμετέρας έκμεταλλεύσεως κατά τούς 7 πρώτους μήνας τής ύπολόγου χρήσεως, δημιοϋργήσασα μείωσιν εισπράξεων 643.000
δραχ- Ευτυχώς δμως κατά τήν δευτέραν εξαμηνίαν τοΰ πα
ρελθόντος έτους καί ιδιαιτέρως κατά τούς 5 τελευταίους μή
νας έπήλθεν ουσιωδέστατη αϋξησις τόϊν είσπράξεων έν συγκρίσει πρός τά; τής αντιστοίχου περιόδου τοΰ προηγουμένου
έτους έπί τοσούτω, ώστε να καλυιρΟή τό κολοσσιαίων ώς άνω
έλλειμμα τής α’ εξαμηνίας καί νά άπομείνη καθαρόν ύπόλοιπον αΰξήσεως εισπράξεων έκ δραχ. 200.000.
Εις τήν αΰξησιν ταύτην συνετέλεσαν αναμφισβητήτως
1) Ί1 προσθήκη 20 °/0 έπί τών κομίσιρων ήν έπετύχομεν
κατά Ιούλιον τοΰ παρελθόντος έτους καί ήτις έφηρμόσθη
άπό τής 15ης ’Ιουλίου ϊδίου έτους, έπί 5 */, δηλονότι μήνας.
’Επρόκειτο περί [ΐέτρου δικαιοτάτου, καθόσον προγενεστέρως
ή Εταιρία ήμίϋν εΐχεν οίκείμ ζουλήσει άποδεχθή μεγάλας
σκωμεν.
ύποτιμήσεις τών κομίστρων καί διά τήν μεγάλην ταχύτητα
*
* *
καί διά τάς άποστολάς πληρών βαγονίων, καί συνεπώς ένεΠρο έννενήκοντα πέντε ετών, τήν 10 ’Απριλίου δεικνύετο ήδη δτε λόγω τής αύξήσέως τών γαιανθράκων καί
ήμέραν Κυριακήν καθ’ ήν έωρτάζετο δπως καί έφέτο; έν γένει τών πρώτιον ύλών έπήρχετο καταπληκτική; αΰξησις
τό "Αγιον Πάσχα, ή ’Οθωμανική Αυτοκρατορία τώγ δαπανών τής έκμεταλλεύσεως, νά έπανακτι')σωμεν έν μέ
μεγάλων εκπτώσεων τούτυ>ν·
πανίσχυρο; τότε καί κυρίαρχος έπί ρος2)τών
Ή μείωσις τής ακτοπλοϊκής κινήσειος συμμέτρως μέ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ πλείστων Ευρωπαϊκών χωρών, διέ τήν ϋψωσιν τών ναύλων, τών άτμοπλοϊκών μεταφορών καί
3) Ή Έπιστράτευσις, διενεργηθεϊσα ώς γνωστόν κατά τόν
τασσε τόν θάνατον τού “Ελληνος
μήνα Σεπτέμβριον, οπότε τό σύνολον τών ήμετέρων εισπρά
Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε'.
άνήλθεν εις δρ. 1.064.240 δι’ δλοντόν μήνα.
Τό σχοινίον τό όποιον έχρησίμευσε διά τόν απαγ ξεων
Είναι άξιον ’Ιδιαιτέρας μνείας, Κύριοι Μέτοχοί, τό γεγονός
χονισμόν τοΰ Έθ νάρχου μας καί ό διασυρμός κατό δτι τό ήμέτερον δίκτυον, τό ύλικόν αύτοϋ καί ή ήμετέρα όρπιν τοΰ Σεπτού Σκηνώματος του άνά τά λιθόστρωτα γάνώσις άπεδείχθησαν Ικανά νά πραγματοποιήσωσι τοιαΰτής Κωνσταντινουπόλεως έσυμβόλιζαν τήν μελλοντι τας εισπράξεις ώς είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικόν τής, ώς
τήν παραγωγικότητα, ελαστικότητας τοΰ ήμετέρου όρκήν πολιτικήν καί έθνικήν κατερείπωσιν τού βαρβά πρός
γανισμοΰ τό γεγονός δτι κατά τον ίδιον μήνα Σεπτέμβριόν,
ρου τούτου Λαοΰ. ”0 μαρτυρικός θάνατός του καθηένφ έπί 11 ημέρας εϊχομεν σταματήσ»/ πάσαν παραλαβήν με
γίαοε τούς υπέρ τής ελευθερίας αγώνας τοΰ Ελληνι ταφορών εμπορευμάτων, έσχομεν εν τούτοι; έργασθέντες εις
κού Λαοΰ καί τό αίμά του έχρησίμευσε διά νά ποτι- τά έμπορεΰματα 20 μόνον ημέρας, τήν αύτήν εΐσπραξιν μέ
τήν τοΰ αντιστοίχου έτους δι’ ολόκληρον τόν μήνα.
σθή τό πολύφυλλον δένδρον τής ελευθερίας.
'Η διεξαγωγή τής κινήσεως δταρκούσης τής έπιστρατεύ’Εφέτος συνεπεσε τό Πάσχα μέ τήν έθνικήν αύτήν σεως ίπηρξε τοιαύτη ώστε νά προκαλέση τά συγχαρητήρια
έπέτειον καί τό ένδοξον ιστορικόν όνομα τοΰ Σεπτού τής ‘Επιτελικής 'Υπηρεσίας.
’Εξετάζοντες έν τέλει συνολικό); τά τών ήμετέρων εισπρά
Ιεράρχου εγένετο άντικείμενον τών εύλαβεστέρων εκ
τού λήξαντος έτους έν συγκρίσει μέ το; εισπράξεις τοΰ
δηλώσεων. 'Η γεραρά είκών τοΰ έθνομάρτυρος άνέ- ξεων
προηγουμένου, παράτηροΰμεν δτι αί μέν εισπράξεις έξ επιβα
λαμψεν έν τή συνειδήσει τοΰ ’Έθνους καί ή Ελλη τών πορουσιάζουσι μείωσιν δραχ, 157.767,30 άντιθέτως πρός
νική ψυχή έώρτασε βαθύτερον καί έθνικώτερον τήν τά εμπορεύματα παρουσυίζοηα δλικήν αΰξησιν 360.747.95.
Καί τά αποτελέσματα ταύτα θεωροΰμεν Ιδιαιτέρως ενθαρ
Άνάστασιν τοΰ Σωτήρος.
ρυντικά, άτε άποδεικνύοντα, δτι ή χρησιμοποίησις τοΰ δι
*
* ♦
κτύου ημών διά τά εμπορεύματα έχει ριζωθή έπϊ τοσούτφ,
Μόνον έπί τής παρουσης άτυχώς Κυβερνήσεως έπέ- ώστε νά δημιουργή έτησίως πολλοΰ λόγου αξίαν αΰξησιν εισ
πρωτο νά δούμε καί τό άπροσδόκητον θέαμα τής κα- πράξεων έξ εμπορευμάτων, μή έπηρρεασθεΐσαν έν προκει
μένη) ποσοτικώς ύπό τής προσθήκης κατά 20 °/0 έπί τών κο
ταδιώξεως άντιπροσώπων τής καταδιωκτικής ’Αρχής.
μίστρων.
'II κοινωνία κατάπληκτος
Αί δαπάναι έκμεταλλεύσεως άντί δρ, 4,675.506.36 κατά
ΟΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΝ παρήκολούθησε τό πραξι- τό 1114, άνήλθον ήδη κατά τήν ύπόλογον χρήσιν είς δρ,
5.142.356.08
παρουσιαζομένης ολικής αύτών αΰξήσεως έκ δρ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
κόπημα τούτο, τό όποιον
άναλυομένιον δέ ώς ακολούθως.
διενηργήθη είς βάρος τών 466.840.72,
α·.) Δαπάναι Κεντρ. 'Υπηρεσίας έπίέλαττον δρ. 12.237.17
’Αντεισαγγελέων κ. κ, Μελισουργοΰ καί Βωβού, Αί
β') Έκμεταλλεύσεως έπί πλέον δρ. 57.823.83
γ') Έλξεως
«
» 532.257.99
λε^τομέρειάι γνωσθεΐσαι έπροκάλεσαν δυσμενέστατα

σχόλια καί έγέννησαν απορίαν πώς επιτρέπεται Ύ-

δ’.) Συντηρ. γραμμής

108 078 81

96
Ή έλάττώσις τών δαπανών τή; Κενιρ. 'Υπηρεσίας οφεί
2) Έκ τού κεφαλαίου Κινήσεω;, Άνανεώσευις κ.λ.π. το
λεται είς διάφορους περιστολής δαπανών, οδοιπορικών, κλπ.
είσαχΟέγ πέρυσι προϊόν έκ τής ύπέρ τό άρτιον ιοποθετήσεω;
Ή αύξήσι; τών δαπανών τής υπηρεσία; τη- έκμετάλλεύτών μετοχών δραχ. 113.722.90, καί
σεως άνήλθε κυρίως είς δραχ. 62.000 κάί οφείλεται είς τήν
3) Έκ τών κερδών τής χρήσεως δράχ. 360.000.
πλήρη εφαρμογήν τών ληφθέντων υπό τής Κυβερνήσεως μέ
’Αποτελουμένου όυτω ολικού δραχμών 678.768,55, ' έξ οΰ
τρων κανονισμοί τών ωρών' εργασίας καί άναπαΰσεως τοΰ
προσωπικού, περιωρίσθη δέ ώς άνω είς δραχμ. 57.823.83 ποσού δέον νά έκπεσθή ποσόν δραχ. 277.643.75 εις δίσα ανέρ
λόγφ διαφόρων οίκονομτωνέπενεχθεισών εις τήν συντήρησιν χονται τά δαπανηθέντα κατά τήν υπόλογον χρήσιν διά τιμήν
καί άνανέωσιν εκΜμτ, φώτιβμόί·,- θέρμτνσιν καί καθαρι γαιανθράκων άνω τών 50 δραχμών.
Καθόσον άφορρ τά- αποσβέσεις, προτείνομεν ύμΐν τάς τα
σμόν τών σταθμών τά μόνα κεφάλομα τών δαπανών τής υπη
κτικός αποσβέσεις έπιπλων, ελλείμματος τού ποσοστού τού
ρεσίας ταύτης Επιδεκτικά οπωσδήποτε περιστολής· δαπανών.
παρεχόμενου ΐψτό τόύ Καταστατικού δι’ άνακόύφισιν ύπαλλήΉ αϋξησις τών δαπανών τής υπηρεσίας Έλξεως άνήλθεν πράγματι είς δραχ. 648^7^21'45.130 δρ. . οφεί λων, έλλείμματος τής έκμεταλλεύσεως Λουτρών Κυλλήνης καί
ξενοδοχείου ’Ολυμπίων, ,άτιγα άμφότερα έσχον λίαγ περιωρι ·
λονται είς τήν κατά τήν υπόλογον χρήσιν έπίδρασιν τών
σμένας έργασίας λόγφ τή; ελλειψεως ξέιων καί τέλο; τού έλ
κυβερνητικών μέτρων περί κανονισμού τών όρων εργασίας
λείμματος τή; υπηρεσίας τών όχήμάτων εστιατορίων, ό.περ
καί άναπαΰσεως τού προσωπικού. Τό υπόλοιπον, -ήτοι δρ.
592.803.25, οφείλεται είς ύήν ύπερτίμησιν τών καύσιμων καί κατεβάλάμΐν είς τήν Cifej-des WagVins-Mts, συμφιόνω; πρός
τήν μετ’ αύτής Σύμβασίν μας καί τό όποιον είναι έξαιρετιλιπαντικών υλών, ιδίως όμως τών γαιανθράκων.
'II ώς άνω συνολική άυξήσις τών δαπανών τής υπηρε κώς ηύξημένον ένεκα τής παντελούς έ^λείψεως πόση; . ,κινή'
.................. ·
σίας ταύτης περιωρίσθη είς δραχ. 532.297.99 λόγφ μειώ- σεω; ξένων.
σεως δαπανών είς άλλα κεφάλαια, ιδίως όμως είς τήν γενι
Κατά τήν λήξασαν χρήσιν καί συμφώνως πρός τήν άπόκήν επισκευήν άτμαμτξών καί τήν τρέχουσαν συντήρησιν φασιν τής Γενική; τακτικής Συνελεύσεως τών Μετόχωύ'τοΰ
άτμαμαξών καί τροχ, υλικού. Κατέστη δέ τούτο δυνατόν παρελθόντος έτους, προέβημεν είς τήν συνομολόγησιν τού
ανευ ζημίας τή; έκμεταλλεέσεώς διότι κατά τό προηγούμεπροσωρινού δανείου 1.200.000 δρ. ονομαστικού κεφαλαίου
νον έτος εϊχομεν άνακτήση τό καθύστέρημα τών προηγου καί λήξεως πενταετούςκατ’,μνφ,τατον δροχ. Τό δάνειόν τούτο
μένων έτών.
συνωμολογήθη πρής 6 '/, ”/0 καί μέ τιμήν έκδόσεως δρ. 95
Καθόσον άφορρ τούς γαιάνθρακας, ή μέση τιμή αυτών προέκυψεν έντεΰθεν διαφορά έιίδόσέώ; έκ δρ. 60.000 εϊξ ήν
έναντι τιμής 36.53 διά τό 1914 άνήλθε κατά τήν ύπόλογον προσετέθησαν καί 1,901 δρ. δι’ έξοδα χαρτοσήμου κ.λ.π.
χρήσιν είς δραχ. 64.62..
τών όποιων-τήν άπόσβεσιν, τό Συμβούλιόν σας θεωρεί ορθό»
Αί δαπάναι τή; υπηρεσίας τής συντηρήσεως παρουσιάνα κατανείμη εις, 5 έτη,
ζουσιν άφ’ενός μέν αύξησιν 13.521.42 δρ. λόγφ τή; έπι, Κατά τό παρελθόν έτος τό Συμβούλιόν σας έχον πρό
δράσεως τών μέτρων περί άναπαΰσεως τού προσωπικού,
οφθαλμών τήν ανεπάρκειαν τών έγγυήσεων των ομολογιών
μείωσιν δέ έτέρωθεν 120.626 δρ. Έκ τούτων 45.187 δρ. μέν τής Ελληνικής Εταιρίας Μαρμάρων ών ή κυρίοτής ήτο
είναι πραγματική μείωσις δαπανών λόγω τού περιορισμού άπότοκος τού παιλατού συμβιβασμού τή; -Πιστωτική; καί
τού εργατικού προσωπικού εκτάκτου καί τακτικού καί άλ ών ή πρόσοδο; ήτρ; μικρά, έθεώρησε συμφέρον είς τήν
λων κονδυλίων διά τήν συντήρησιν τής υποδομής καί τών
Εταιρίαν νά πωλήσρ ταύτσς είς τήν ’Αγγλικήν Εταιρίαν
οίκρδομών, 63.000 δέ δραχμών άντιστοιχούσι πρός τήν Mannor Ld άντί ποσού εις μετρητά δραχ, 62,ό0θ προκυ
άξίαν τών έπί έλαττον καταναλωθέντων στρωτήρων καί άποπτούσης εντεύθεν ζημίας μεταξύ πραγματικοί; είσάραχθέν,τελοϋσι μάλλον άναβολήν δαπανών ή δικονομίαν.
τος ποσού καί τού είς τό ενεργητικόν ήιίών μέχρι πέρυσι
’Ey περιλήψει έκ τού συνόλου τής αύξησε'·,ς τών δαπα άναγραφομένου
τοιούτου έκ δραχ., 114.644 ούτινος τήν άπό·
νών 126.000 δρ. προεκλήθησαν έξ αύξήσεων τών μισθοδο
σβεσιν προτείνομεν έκ τού άποθεματικού κεφαλαίου δι’
σιών καί τού άριθμού τού προσωπικού καί οφείλονται κατά άποσβέσεις καί μετατροπής δανείων.
τό πλεϊστον είς τήν έφαρμογήν τών Βασ. Διαταγμάτων τών
Συμφώνως μέ τόν ΰποβαλλόμενον ύπό τήν κρίσιν υμών
κανονιστικών τών ιδρών έργασίας καί άναπαΰσεως τοϋ προ
σωπικού 581.000 οφείλονται είς τήν ύπερτίμησιν τών γαιαν Ισολογισμόν, τά κέρδη τή; ώτολόγου χρήσεως όμού μετά
θράκων καί 12.000 είς τήν ύπερτίμησιν τών ελαίων λιπάν- τού υπολοίπου κερδών τή; προηγούμενης, άνέρχονται. εις
δρ. 905.287, έκ τών όποιων δέον νά άφαιρεθώσι αί 360.000
σεως κ.λ,π. προκυπτούσης σύνολικώς ύπερβάσεως δαπανών
δραχ. δσαι εισφέρονται έκ τών κερδών διά τήν πρόβλεψιν
έκ τών δύο τούτων λόγων ίσης πρός δραχ. 719.000. Έπετεύχθη δμως έτέρωθεν μείωσις δαπανών κατά τά άνω τών γαιανθράκων, άπόμένοντος υπολοίπου κερδών έκ δρ.
249.000 δρ. εις τρόπον ώστε άπομένει υπόλοιπον αύξήσεως 545.287 έφ’ ών προτείνεται ύμϊν ή διανομή 'μερίσματος έκ
δρ. 3. έν δλφ κατά μετοχήν έπί τών έν κυκλοφορίρ. 131.080
δαπανών έκ δραχ. 470.000.
μετοχών. Ένεργουμένων δέ τών.. ώτό. |οή Καταστατικού
Ώ; πρό; τάς προβλέψεις, καθόσον μέν άφορρ τάς προη- όριζομένων κρατήσεων καί άφαιρουμένων τών έκ τών διανεγουμένας τοιαύτας, ήκολουθήσαμεν τήν τακτικήν τών προη μομένων κερδών φόρων Δημοσίου1 παντός έϊδόύς, απομένει
γουμένων έτών μειώσαντες μόνον κατά 30.000 δρ. ςήνπρό- υπόλοιπον κερδών είς' νέον δρ. 23.103.32.
ν
βλεψιν διά δαπάνας άνταλλακτικών τεμαχίων, έπειδή άφ’
Συμφώνως πρός τήν ήμερήσίαν διάταξιν καλεΐσθε Κύριοι
ενός μέν ό,μέσος όρος τών δι’ ανταλλακτικά τεμάχια δαπαΜέτοχοι, δπως προβήτε είς τήν εκλογήν 4 Συμβούλων είς
νηθέντων κατά τάς 3 τελευταίας χρήσεις δέν υπερβαίνει τάς
80.000. άφ’ ετέρου δέ διότι καί παρά τήν μείωσιν ναύτην άνιικατάσςασιν άφ’ ένός μέν τώνκ.κ. ζΐω. Ευταξία, Μ, Κα
μάρα, καί I. Ήλιάσκου έξελθόνφων διά πληρώσεως συμάπομένει. υπόλοιπον ίσον πρός τά δαπανώμενα δι' έν έτος φώνως
πρός τό άρθρόν 26 τού Καταστατικού καί άφ’ έτέρου
καί συνεπώς καλύπτον ήμάς κατά παντός απροόπτου. Έδη"· ·’ "ι >
μιαυργήσαμεν δμως έτέρωθεν νέαν πρόβλεψιν είδικώς διά τού κ. Ν. Καλογεροπούλ'ού παραιτηθέντος.
Ό k? Ν. Καλογερόπουλος δϊετέλεσε Σύμβουλος τής 'Εται
τήν ύπερτίμησιν τών γαιανθράκων έπί τής όποιας έπιτραπήτω ήμϊν νά προσθέσωμεν όλίγας λέξεις.
ρίας έπί 25ετίαν, καί τέλος Πρόεδρος αύτού ' καί παρέσχε
Πρό τού Ευρωπαϊκού πολέμου αί τιμαί τών γαιανθράκων κατά τόν μακρόν χρόνον τή; υπηρεσίας του πολυτίμους υπη
έπί μίαν ΙΟετίαν έκυμαίνοντο μεταξύ 26 καί 40 δραχ. κατά
τό παρελθόν έτος έφθσσαν τάς δραχ. 80, ήδη δέ τιμιόνται ρεσία·;· έκλεγείς δμω; ώς βουλευτής κατά τήν τελευταίαν
περίοδον έδώσε τήν παραίτησίν■ του ώς Σύμβουλος, ήν τό
150 δραχ. μέ τάσιν ύψωμού.
‘Εάν λάβητε ύπ’ δψιν υμών, Κύριοι Μέτοχοι, δτι έχομεν Συμβούλιόν μετά λύπης ήναγκάσθη νά άποδεχδή.
έτησίαν κατανάλωσιν 19.000 τόννων περίπου, εύηόλως θά
Καλεΐσθε έπίσης δπως προβήτε είς τήν έκλογήν 3 ’Ελεγ
άναμετρήσητε τό μέγεθος τού κινδύχρυ κατά τού όποιου
κτών
καί 2 αναπληρωματικών διά τό τρέχον έτος 1916,
έχομεν νά άντεπεξέλθωμεν.
.. .
Ή κυριαρχήσασα ιδέα είς τήν δημιουργίαν τής προβλέ συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ αρθρ. 45 τοϋ Καταστατι
κού.
ψεις ταύτης, είναι δτι πάσα δαπάνη έκμεταλλεύσεως προκύπτουσα έξ ύψιόσεως τής τιμής τών γαιανθράκων άνω .ών
Κατά καθήκον, ύπομιμνήσκομεν ύμΐν, ότι καί οί έξερ50 δραχ. δύναται νά θεωρηθή ώς έκτακτος δαπάνη καί ώς χόμενοι Σύμβουλοι καί οί προύπάρξαντες Έλεγκταί είσίν
τοιαντη δέον νά έχη ώς άντίκρυσμα εκτάκτους προσόδους- έκ νέου εκλέξιμοι. καί τοιαύτας έχομεν άφ’ ενός μέν τήν έγκριθεΐσαν προσθή.
κην τών διατιμήσεων τών κομίστρων κατά 2ο ο)ο καί άφ’
έτέρου πάσαν εισφοράν ήν τό Συμβούλιόν σας ήθελε κρίνη .. ■
■ ··
·
··■
.
- ι /
■■..·■·
σκόπιμον έκ τών κερδών τών μετόχων.
Συγκεκριμένως δθεν διά τήν πρόβλεψιν ταύτην προτείνοδηλωςις
μεν ύμϊν Κύριοι Μέτοχοι, όπως είσφέρωμεν είς πίστωσιν
αύτής.
.
,.
"Ενεκα πληθώρας ΰλης, τό τέλος τής μελέ
1) Τό προϊόν τής προσθήκης έπί τών κομίστρων δραχ.
205.045.65.
της τόϋκ. Φραγκιάάναβάλεται διά τόεπόμενον.
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Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ καί Ιδίως είς τούς συμπατριώτας μας τδ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
Εΐνε τδ καλλίτερον

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

ΞενοδοχεΧον τής

πόλεώς.
Εις Ό'έσιν κεντρικωτάτην μόλις άπέχον τρία λεπτά
έκ τοϋ Σταθμού κάϊ τής προκυμαίας.
Θερμά καί ψυχρά Λουτρά. Οικογενειακή περιποίησις. Ήλεκτροφώτιστον. Κουζίνα Γαλλική.
Τ^ΡΙΘΜΟΧ

Τ I Μ A. I

ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ 114 · ‘

X Έ· Γ Κ Λ Τ Λ Β A Τ I Κ. Λ I

·’

«Η Β.ν.ΧΙΙΛ’ΙΚ,ΙΙ ΙίΙΙΙΗΕΟΡΙΙϊΙΪ» τό συντστα τδεαττέρως.

A.

·

ΙΑΤΡΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
1—ΤΣΑΜΑΔΟΥ—1 τΩραι έηισκέγεως3-5fi.fi,

I
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TIMES SQUARE C° OF NEW YORK

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /^ΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΜΠΟΤΑΣΗ

α—GARAGE

t

SQKPATOYS

26 α

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).

Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κ.τ.λ.

Τό άνω carage αναλαμβάνει οίανδήπότε επισκευήν, ενοι

κιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτηίιν αυτοκινήτων.
ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΜΜ ΣΤΡΑΤΙΑ!. ΗίΗΗ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΤ^ΛΑΜ & ΚΟΊΓΖΙΑ

(ΠΛΑΤΕΙΑ KOAOKOTFQNH)

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α. Γ· ΠΑΛΛΗΣ

Τδ άρχαιότεριν τών έν

Τό ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ έν Έλλάδι συνεργατι
κόν ίδρυμα.
t

Τό διαθέτον τά μεγαλείτερα ΧΡΗΜΑΤΙ
ΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και τήν ασφαλή καί πολυπληθεστάτην πελατείαν.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ άπαντα τά εϊδη είς
τάς άρίστας ποιότητας καί πωλεϊ αύτά είς τάς
μικροτέρας τιμάς.

‘Αποκλειστικός σκοπός του, δέν είνε τό κέρ
δος άλλά ή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ τών αναγ
κών τών μετόχων αύτοΰ.

Συνεπώς ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ καί ΕΙΛΙ
ΚΡΙΝΕΙΑ χαρακτηρίζουσιν αύΐό.

\

‘Ελλάδι Χαρτοπωλείων

Έάν αί ’Αθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας άαταπληκτιχάς προόδου^
των, μία άφορμή πρός τοΟτο είνε καί τό μέγα αύτδ κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότητος, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική άφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΑΑΚΤΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτό έκαινοτδμησεν είς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οί
κον άγνοΟ καί νωποΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΙ* ΓΑΛΑΚΤΟΣ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά
είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά καί μέ ύλικά έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά είδη
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικώτατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως
θεωρείται τό κέντρον δλου τού έκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί πού φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιώτερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωροΰσι τήν δια
σκέδασή των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν τών ή τδ παγωμένο γάλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

‘Ιδρυ&έν τφ 1870

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου Εφημερίδων,·· συγ
γραμμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος.
Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης
πρΟελεύσεως.
’Ατμοκίνητα 'Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτονίών.
Μόνοι έκαρται έν Έλλάδι επιστολικών δελταρίων.
Δεκϊαί άπαγγελίαι έκίελούμεναι τάχιστα. Έξεδόθησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.
^’Ατμοκίνητον Τυπογραφεϊον με 10 πιεστήρια δια
μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux de peville)
ώς και διά μεγάλας καλλιτεγνικάς τοιαύτας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Έ1ΔΗ. : Μεγάλη παρακατα
θήκη φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτο γραφικών
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

Ευρίσκει τις έν αύτφ οτι θελήση. ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ — ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
εϊδη — Πίλοι Γυναικείοι — Υποδήματα κ.λ.π.

ϊ« ΚΠΤΙΟΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ KATABEBA. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

* Υποκαταστήματα :
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Χανίοις, 'Ηρακλείφ

Ρεθύμνφ καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως).
Προσωρινά Πρακτορεία : έν Μούδρφ (Νήσος Λήμνος),
έν Μυτιλήνη (έν τή πόλει καί παρά τφ στρατο-

X "Ολας τας τυπογραφικός σας εργασίας
♦
είς τδ Τυπογραφεϊον $

Θά μάθετε μόνον δταν πλΰνεσθε μέ

: Αδελφόν ΜΠΛΑΖΟΓΔΑΚΗ : ί

Savon Filo

derma (Σάπων φιλόδερμα).
Διά τοΰ «Filoderma Savon» κατορθώνετε τήν ω

3 βύριαήδου 3, ’Sldnvai

Πλούσια συλλογή
στοιχείων και κοσμημάτων

ραιότητα τοΰ προσώπου, τών χειρών καί τοΰ σώ
ματος.

■

·

Συνισταται ιδιαιτέρως παρά τών κ. κ. ιατρών διά
τά βρέφη, είνε αγνός, λευκός, αρωματικός.

>

, Μηχανήματα τελειότατα

ΊΓιμ.αέ ειλικρινείς

’Αποκλειστική πώλησις χονδρική καί λιανική διά

τήν παλαιάν καί νέαν Ελλάδα. Μυροπωλεϊον

Μπαχαρία έν Άθήναις, Χταδέου 31.

πέδφ τού Γαλλικού Στρατού.
ΕΝ ΤΟΓΡΚΙΑ: Έν Κων)πόλει. (Υποκατάστημα έ*
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Σμύρνη·

ΕΝ ΑΙΓΓΠΤΩ: Έν ’Αλεξανδρεία, Καίρψ.
ΕΝΛΟΝΔΙΝφ: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣ2 (Κύπρου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΓΜΒΟΪΑΙΟΝ

*

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μπονιέ (εν
τεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. ’Α&ηνογένης, Κ. Βερούγκ, Α. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Π. Καραπάνος,
Βαρώνος δέ ΝεφλΙζ, Έμμ. Ροδοκανάκης καί Μ.
Λάσκαρις, Σ. Φούντης.
Γενικός Διευθυντής

I. ΗΛ1ΑΣΚΟΣ

Διεύ&υνοις τ λεγραφική

ΑΘΜΝΤΚΙΚΗΝ·^ TMENOeiaHS
'Η Τράπεζα ’Αθηνών, έκτελεΐ ·πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων
καί συναλλαγματικών, προκαταβολές έπί χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ, έκτελεΐ χρηματιστικάς έντολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστο^ιςκαί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τώ έσωτερικφ καί
έξωτερικφ, άνοίγει τρέχόντας λ)σμούς ήγγυημένους,
δέχεται καταθέσεις χρεογράφων πρδς φύλαξιν άντί
έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα
χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους
λίαν ευνοϊκούς διά τδ κοινόν.
Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρύ-1

σδν, έπιταγάς (cheques) έπί τού έξωτερικοΟ καί είς
τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν εύνοϊκοΰς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό*·
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques)
όμοίως άποδίδονταΐ δι’ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ άντάποκριτών της. Οί
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνωνται καθ’ έξαμηνίαν άπό
τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης ’Ιου
λίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν λειτουργεί

καθ’ έκάστην.

%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

IUW2 Κ. OTAOHS
ΟΔΟΝΤΟΊ ΑΤΡΟΧ
3 - ΟΛΟΙ

Ιά<»Ι».ΥΙΙ - 3

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Διά τής ύγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων, τών
ώτων, άοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικοΰ συστήματος πολλάκις
δέ σώζετε τήν ζώήν σας αυτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα
όδοντοϊατρδν κ. ΠΤΛΕΣΗΝ τοΰ δποίου αί τρεις σκεαυσίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί ’Αδα
μαντίνη, εΐνε μοναδικαί είς τό είδος των.
Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή Όδονταλγία
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι ά?.άνθαστοι
, καί άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τώ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.
3 — ΚΟΡΑΗ — 3

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
“ΜΟΥΣΙΚΗ,,
13-15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15

ΑΘΗΝ ΑΙ

ΔΙ’ ΑΧΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ
Άπό την δπερίττα τον κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

Δρ.
240 — 'Ο Παράς
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance
τής Λευκής)
243 —Πεταλοΰδα (Βάλς διά πιάνο μόνον)
247—Λευκή Πεταλοΰδα (Duetto)
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango)
δλα μαζή είς ένα τόμον

Άπό την όπερόττα τοϋ κ. Θ. I. Σακελλαρίδου

251—Πώ-Πώ τί νά κάνω
252—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε
253—θυμάσαι ένα βράδυ (βάλς)
254—Εΐνε πεταχτή (Πόλκα)

ΕΚΤΥΠΟΥΝΤΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙ

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι

είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι
σμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπί τόκφ-

1*4. τοΐς
»

21/,

>

1.25
1.25
1.25
1.25

Πιάνα καί άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσιες
έκ δρ. 40.

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.
l'/s τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς’ °/0 κατ’ έτος
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν
λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογοριασμοΰ καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 τοΐς
κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.
2’/2 °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάςάποδοτέας
μετά έν έτος τούλάχιστον.
3 τοΐς °/° κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.
3 τοΐς°/ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοΐς °/0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
έπέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5
τών ή τάς διαρκείς.

°/
10

κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ.

>

>

>

»

1 έτους

»

>

>

»

2 έτών

»

»

»

4 έτών

2>

>

»

5 έτών

3

4

2>

>

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδοντ·1.
κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου ένομαστικαΐ ή άνώνυμει.

ΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΠ., ΚΑΤΑΣΤΑ

ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ

.ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΑ ΓΑΜΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
ΚΑι ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΑΣΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φ1Λ0ΚΑΛΩΧ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΣ
ΕΙΣ ΤΙ/ΛΑΣ €ΥΘΗΝΑΣ

-55ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΙΤΛΙ ΠΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΤΟΙ =
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ,
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,
ΜΑΤΑ,

ΚΑΙ

ΑΠΛΑ,

ΛΑΜΠΟΥΝ,

ΚΑΛΥ-

ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ

ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΤαΙ

ΚΛΠ. ΚΛΠ.

Ί

Τριγωνομετρία καί 'Αναλυτική Γεωμετρία τής Σχο
λής τών Ενελπίδων ύπό Α. Καραγιαννίδου.
2) ' Ογκωδέστατου Γαλλοελληνικόν ’Οδηγόν Φάρων καί
Φανών υπό τοϋ Διευδυντοΰ τών φάρων κ. Στυλιανόν
Ανκούδη, Πλωτάρχου.
3) 'Ογκωδέοτατον τόμον περιλαμβάνοντα τους Νόμους, Β.
Διατάγματα καί Συμβάσεις περί σιδηροδρόμτον κλπ.
τής ' Ελλάδος ύπό τοΰ Τμηματάρχου τοϋ Υπουργείου
τής Συγκοινωνίας κ. Π. Σκαλιστήρη.
4) Τούς Νόμους περί Ταμιευτηρίων κλπ, υπό τοΰ Τμηματάργσυ τοΰ Υπουργείου τής Συγκοινωνίας κ. Θ.
ιΊενθερουδάκη.
Τό Ταχυδρομικόν Δελτίον τοΰ έτους 1915 υπό κ.
5)
Γερ. Δρακάτου, Α'. τάξεως Γραμμ. 'Υπουργείου
Συγκοινωνίας.
Οδηγιών iπερί
6) Τρία τεύχη ’υοηγιων
/ΐρυν ταχυδρομικών
_,__ , δεμάτων
_
ύπό κ. Ρουμελιώτου, Α'. τάξεως Γραμμ. ‘Υπουρ
γείου Συγκοινωνίας.
7) Τρία συγγράμματα τοΰ ίατροβ κ. Μιχ. Οίκονόαου.
8) Περιοδικά καί Εφημερίδες. Ήχώ Δημοσίας ’Ασφα
λείας, ’Εθνική Δόξα, Σοσιαλισμόν, ’Εμπορικόν
’Οδηγόν, <Διάπλασιν τών Παίδων» κ. Ν. Παπα
δοπούλαν, ^Πινακοθήκην κ. Α. ΕαλΑ,σγεροπούλου,
’Ελληνική Έπιθεώρησιν .Ίος Ευγενίας Ζωγράφον,
Νεωτερισμόν- κ. Ουρανίας Μανρομμάτη, Μαθημα
τικόν Περιοδικόν κ. Α. Ααπαθιώτον κλπ. κλπ.
9> Τό Γεωργικόν Δελτίον καί άπαντα τά έργα τής Βα
σιλικής Γεωργικής 'Εταιρείας.
10) Άπαντα τά συγγράμματα τής ‘Εκδοτικής Εταιρείας Τά
έργα. Λιευθυνομένης υπό τοΰ κ. Ν. Ποριώτου κλπ.
11) Πλεϊστα άλλα ίργα ’Υπουργείων, 'Εταιρειών Έπιστημόνων, ‘Εμπόρων κλπ.
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ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ

τ© ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ιδρυδέν τό έτος 1914 έξειέλεσε μετά μεγίστης έπιμελείας και καλαισθησίας πλεϊστα όσα έργα, μεταξύ
τών οποίων τά εξής μέγιστα καί σπουδαιότατα:

ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΤΔΑΚΗ

1.50
1.50

1.50
1.—
1.50
1.50
6.50

Ρ

|

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος σελίς είς έν τεϋχ
'Ημίσεια
»
>
Τέταρτον σελίδρς
»
■>

Δραχ.

Διά χώρον μικρότερον αί τιμαί άνάλογοι
Δι’ εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ έξ τεύχη ij περισσότερα Ιδιαίτεροι σνμφωνίαι.

ΕΡΓΑ TKS 0ΟΪ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΩΓΡΑΦΟΥ
. ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Τόμος......................... Φρ. 3.00
»

Β'.

»

.......

>

Γ’.

»

........................ >

»

2.00
1.50

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων....................... »

5-00

ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΑΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιονμονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί
πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής 'Ελλ. Σκηνής:

Η
Ο
Η
Η

Σειρά! τής «ΕλληνικήςΈπιΦεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'.Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ\
Ζ . καϊ Η . έτους πωλοΰνται είς τά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκαστη.

I ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ "ΕΤΑΡ« Η
13—15 Σζοά ’Αρσάκειου
'·
■ ·

Πιάνα και άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
Όλα τά τραγούδια δλων τών 'Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes.
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά έξαρτήματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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