ΛΛΗΝΙΚΗ
εΠΙΘΕΩΡΗΖΙΣ
*

*
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“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΛΦΗΛΛβΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
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ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

PRINTEMPS

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

Δραχμαΐ
Διά τούς Διδασκάλους

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

Δόλλάρια
Λίρα'Άγγλίας
Σελίνια
Δρ. Χρ.

ΑΓΓΛΙΑΝ
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ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ
Τηλεγραφική Διεΰ&υνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ,,

AOHNAS

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.
_/
. - , >*■' ·' ·'
' .'
- I.
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Αί έγγραφοί Δρχονται Ληό 1ης έκάστου μηνάς.

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

Άπό τά άνθη τοΰ κακοΰ: Γεωργίου Σημηριώτη.—Τό τρίτο πολεμικό Πάσχα.—Είς
την χώραν.τών νεκρών: X —Ό στρατός τής Πελοπόννησου καί ή παραγωγή . Δη/ι Α.
Ζωγράφου.—Ή Δ' καλλιτεχνική έκθβσις τοΰ συνδέσμου τών Ελλήνων καλλιτεχνών: Ζ. Μά
κρη. — Απρίλιος 1917, Γύρω άπό τήν πολεμικήν ζωήν. - Άπό τί|-ν καλλιτεχνικήν ζωήν.
Άπό τήν ζωήν τοΰ μηνός : Δ. Δ. Ζ.— Τά εισοδήματα τών Μονών. 'Εταιρεία ΣΠΑΠ, Εκ.θεσις τοΰ διοικητικού συμβουλίου τής εταιρίας έπί τής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1916.—Βιβλία
καί Περιοδικά.
ΚΟΣΜΟΣ : Αγροτική όργάνωσις.' Άπό τά περίεργα τοΰ πολέμου.—Τό κράτος
άλλά...—Ό άνθρωπος τής ήμέρας.—Ή είρήνη.—Ή ανθρώπινη άξία.

Σ-Π-Α-Π.

Έξ ’Αθηνών
Θέσις Α'

Β'

Γ'

9.20
7.65
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.—
U.60
11.—
12.75
13.90
, 9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
Διά Κόρινθον

>

Άργος

»

Τρίπολιν

>

Μεγαλ.

»

Κυπαρ.

»

Άκρ.

»

Πάτρας

»

Πύργον

Τό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον
καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τού καταστήμα
τος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τ ό 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 σας προ
σέλκυση μόνον ό πλούτος και ή εύθυνία τοΰ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρχας τούτους εύγένεια και. φβρότης τών τρόπων.

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

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας"
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ
λήνην (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

17.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.
1.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον,’Αθήνας.
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμ
πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον,, ’Ολύμ
πια.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ

Έκ Πατρών
Διά Πύργον

»

Λεχαινά

>

Αϊγιον

»

Κόρινθον

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

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
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

Είσιτήρ,
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13,70
9.65
9.5(·
6.75

12.25
8.05
7.80
5.60

7.30
4.85
4.70
3.40

Έκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας

>

Ναύπλιον

.

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. ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Έξ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

(Έκ τού Γραφείου)

1000 χιλιόμ. (Α'
έκπτωσις 25 ο)ο
(Β'
(Γ’
25000 χιλιόμ. (Α'
(Β'
έκπτωσις 40 ο)ο
(Γ'

θ.
θ.
θ.
θ.
θ.
θ,

Δρ. 90)
Δρ. 75)
Δρ. 45)
Δρ. 210)
Δρ. 175)
Δρ. 105)

διαρκείας
6 μηνών

διαρκείας
1 μηνός

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΑΧΕΙ TOY EBN1K0Y ΠΟΛΟΥ KAI TON ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ

Προς προστασίαν της παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδας
Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπδ 10 Αύγούστου 1916—31"Οκτωβρίου 1916

Αίτραι ένετικαί
85.239.178
118.513.534
113.083.023

'Ετη
1915—1917
1914—1916
1913—1915

Αί τρεις πρώται κληρώσεις τοΰ 1917 ώρίσθησαν διά τήν 28 Μαΐου (10 ’Ιουνίου) 18 ’Ιουνίου,

(1 ’Ιουλίου) 30 ’Ιουλίου (12 Αύγουστου) 31 Δεκεμβρίου, 1917

ΤΧΠΟΟΗΚΑΙ ΕΤ^ΙΡΕΙ^Σ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Κέρδη

έκάστης

τών

'Ετη
1915—1917
1914—1916
1913—1915

κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
Έκαστον άκέραιον γραμμάτιου τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίους
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.
Κέρδη
1

1
2
6
15 *
25
1,950

2,000

έξ
έξ
άπό
άπό
άπό
άπό
άπό

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 έκδίδονται Ιδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών,
^σχύοντα δι ’ ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.
ΆμοίβαΙ, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τοΰ
Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.
Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά
τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπι τοΰ τιμήματος αύτών 15 τοΐς °Ι0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς η/0, καί είς τους δημοσίους ύπαλλήλους, τούς επιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς °/0.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχεΐον τοΰ Έθνικοΰ
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, 'ϊπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης

Έκδοάέντα καί παρελθ,ούσης χρήσεως
>
λ
» .· »
»
»
>
>

Συμψηφισμός
3.479.100
42.002.300
43.589.000

‘Υπόλοιπον
8.759.600
21.024.300
30.247.500

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟιΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

ΕΙσαγωγή
18.672.781
11.248.655
32.378.800

Ετη
1915—1917
1914—1916
1913—1915
ΔΑΝΕΙΑ

'Ετη

* Υπόλοιπον
14.830.586
7.692.840
25.333.409

’Εξαγωγή
3.842.195
3.555.815
6.045.391

ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

’Ενεχυριάσεις '

’Αναλήψεις

Υπόλοιπον

320.500
320.500
1915—1917
6.848.900
2.451.900
. 9.300.800
1914—1916
-------- - 85.239.172 τής εξαγωγής παρέμειναν άνεκκαθάρισιο1
ΣημεΙωσις.— Έκτος τών λίτρων ένετικών
διασαφήσεις παρά τώ τελωνείο) Πατρών τήν 31 ’Οκ)βρίου έ έ. λιτρ. ένετ. 5.220.500 μικτού βάρους.

(Έκ τοϋ Γραφείου)
Έν Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1916.

ΘΑΛI Ν Η
ΝΕΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΑΓΚΥΡΑΣ

Η ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ “8ΑΑΙΠΪ-,
Ή έπίσημος καταμέτρησις .τοΰ φωτός τής ΘΑΛΙΝΗΣ είς τό

φωτομετρικόν έργαστήριον τοΰ Δήμου

’Αθηναίων άπέδειξεν δτι:
1) Ή λάμπα θαλίνης δίδει φώς μεγαλείτερον κατά 25 ο)·> άπό τό πετρέλαιον.
2) Διά τό Ιδιον φώς πρέπει νά καταναλώσωμεν 6 1)2 δράμια πετρελαίου καί μόνον 4 δράμια
καθ’ ώραν.
'Η μικρά λάμπα θαλίνης (άριθ. 5) στοιχίζει 1 1)2 λεπτόν τήν ώραν.
Ή μεγαλειτέρα (άριθ. 8) στοιχίζει 2 1)2 λεπτά τήν ώραν.
Έν συμπεράσματι ή Αϋπνία θαλίνης εΐνε κατά πολύ οίκονομικωτέρα τής τοΰ πετρελαίου.

ΟΙΚΟΧ
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΙΙοσόν δελτίων
15.238.700
63.026.600
73.836.500

ΑΓΚΓΡΑΧ

Θαλίνης

<*=

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕίίΡΗΣίΣ

STEINS ORIENTAL
ζ

STORES LIMITED

ΑΘΗΝΑΙ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1917.

..

,

ΤΕΥΧΟΣ
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PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

VfiTEMENS POUR HOMMES et ENFANTS
ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

ROBES, MANTAUX Ε. T. C. POUR DAMES

et FILLETTES

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie, fines Articles de Blanc, Chapelerie,

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠ9ΝΤΛΑΙΡ

Ο ΘΑΝΑΤΟΧ τον ΕΡΑΣΤΗΝ

Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs ect.

Κρεββάτια ΰαχωμε άν&ινα γεμάτα α’ιϋέρια μϋρα !
Ντιβάνια όλοβελούδινα σάν μνήματα βα&ειά !

I

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

Στις εταζέρες λούλουδα παράξενα τριγύρα,

SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL).

Ποΰ άνοιξαν μοναχά γιά μάς σέ μέρη μαγικά.
Και ποιά τήν άλλη νά ύπερβή μέ τή στερνή φωτιά τους,
Οί δυδ καρδιές μας σάν τρανές λαμπάδες δυο έκεϊ,

θά διπλοκαδρεφτίσοννε τή διπλοφωτοσκιά τους
Στά πνεύματά μας πούνε δυδ καθρέφτες αδερφοί.
• ·

XTEIN
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

Και μιά βραδυά δλογάλανη, τριανταφυλλένια, ώραία,
Θέ ν’ ανταλλάξουμε κρυφά μιά λάμφι τελευταία,

LIMITED

ΤΑΞΕΩΣ

Σάν ένα μακρο&ρήνημα γεμάτο χωρισμό.
ΕΧΩΝ

ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ

ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Κι ’ ένα ’Αγγελούδι άργότερα 'θάρ&ή και ύ ’ άναστήση
— ΊΙς πόρτες κρυφανοίγοντας πιστό και χαρωπό,—
Ίους δύο καθρέφτες τους θαμπούς, τις φλόγες πουχουν σβύση !

Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας καί κοράσια.
ΓΕΩΡ. ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ

\

ζ

\

,

Εϊδη π λεκτικής, ύποκάμισα, Αρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών, δλα τά εϊδη

δσωρρούχων πολυτελείας ή μή, είδη δερμάτινα, ύποδήματα, καπέλλα,

εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, δ,ν&η κ.τ.λ.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (Γαλατά και Σταμπούλ.)

1

259

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΠΑ^Α
Είνε το τρίτον πολεμικόν Πάσχα εφέτος ποΰ πανη
γυρίζει ή χριστιανική ανθρωπότης καί ματαίως άναζητεϊται είς τόν πνευματικόν καί ψυχικόν ορίζοντα τών
ισχυρών τής γής ή ειρηνευτική πνοή ποΰ θά δροσίση
τά καιόμενα στήθη μας. Ό αιμοδιψής πολεμικός ορ
γασμός απέδειξε πλέον περιτράνως δτι τά μεγάλα χρι
στιανικά διδάγματα ουδέποτε θ’ άφήσουν ίχνη ορατά
έπί τής ανθρώπινης ψυχής. "Ολη ή ανθρωπότης συμπαρασύρασα καί τά εΰγενέστερα καί τά ίδανικώτερα ώς
χθές στοιχειά της, ψεύδεται. Κακουργεί άσπλάγχνως,
μέ τήν σκληροτέραν άπανθρωπίαν καί έχει στά χείλη
τής πλέον εύηχες λέξεις καί τά λεπτότερα ρητορικά
άνθη διά τά θαυμαστά στολίσματα τοΰ δήθεν πολιτι ·
σμοΰ καί τών ανθρωπιστικών ιδεών.
Είνε άναμφιβόλως άπό φύσεως, άπό θελήσεως βε
βαίως τής κυριαρχούσης 'Υπέρτατης Δυνάμεως, τόσον
στενοί οί πνευματικοί ορίζοντες τής άν( ρωπότητος, ποΰ
ποτέ της δέν θά μπόρεση νά ευρεθή εις αρμονίαν μέ
τάς χριστιανικάς ιδέας, μέ τά χριστιανικά παραγγέλ•ματα καί διδάγματα.
Τί αν κάθε χρόνο έορτάζωμεν τήν Άνάστασιν τοΰ
θεανθρώπου ; 'Η ανθρωπότης ουδέποτε θ’ άπολυτρωθή. Θά παραμείνή ή έορτή τής ’ Αναστάσεως ίσως σύμ
βολο?, άλλάθά άφίσταται όλονέν τής όνειοοπολουμένης
άδελφώσεως όχι τών Λαών, άλλ’ αύτοΰ τοΰ άνθρώπου.
Ό Λυτρωμός, ό ΰψοιμός τοϋ άνθρώπου θά είνε μία
ατελείωτη διαρκής παραδοξολογία, θά είνε ίσως τό

δνειρον τής ΐδεολονίας, άλλά πάντοτε ό άντίπους, τό
αντίθετον εις τήν πραγματικότητα. Ή πίστις άτυχώς
είνε ή αμφίβολος ορμή τών ασθενικών ψυχώ? πού ανα
ζητούν εις τής έλπίδος τά ονειροπολήματα τήν πλήρωσιν τών πόθων των. Έφ’ όσον ύπάρχει ελπίς θά
ύπάρχη καί πίστις. Καί όσον περισσότερον απατηλή
ή έλπίς τόσον περισσότεοον ψεύτικη ή πίστις. 'Η άν
θρωπότης πλέον έξεσκεπάσθη. Ζή περισσότερον στό σκό
τος παρά εις τό ζείδωρον ηλιακόν φώς. 'Η έποχή τού
Μεσαίωνος ΰπήρξεν ή άληθεστέρα έποχή τής άνθρωπότητος. Προλήψεις, βαρβαρότητες, άμάθεια, σκοτάδι
βαθύ καί άδιαπέραστον,’ήδονισμοί, δίκαιον τοΰ ίσχυροτέρου, εύτέλεια, ά,'επιστημοσύνη, ζωώδης κατάστασις
είνε ό κλήρος τής άνθρωπότητος, είνε ή κλωστές έκ
τών όποιων θά ΰφαίνεται αιωνίως ,ό μανδύας ποΰ θά
μάς περισφίγγη. Άδελφοποίησις, καλωσύνη, άπαλότης, ημερότης, άλληλεγγύη καί δλα τά μεγάλα κη
ρύγματα τοϋ Χριστιανισμού καθημέραν καταρρέουν,
χρεωκοποΰν, αυτή δέ ή έπιστήμη μέ τόν φωτεινόν
πυρσόν στό χέρι μάς τσουρουφλίζει, μάς κατακαίει πολ
λάκις άντί νά μάς φωτίζη. Γίνεται πλέον καί αυτή
οργανον ολέθρου, άφανιθμοΰ, φρίκης, οδύνης, κατα
στροφής. Δέν διακόπτει τό έργον της ούτε τήν στιγ
μήν τοΰ Θριάμβου του Χριστού, ούτε τήν στιγμήν τής
Αναστάσεως καί τώρα τρία χρόνια συνεργεί και αυτή
διά νά φιλότεχνη τήν πραγματικήν ψυχικήν καί πνευ
ματικήν εικόνα τοΰ άνθρώπου.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
( ΔΙΗΓΗΜΑ )
ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ

’Εμπρός, στό μαρμάρινο μέγαρο ο αισθηματικός νέος
άναπαριστοϋσε μέ τή φαντασία του τήν ευγενική μορ
φή τής κόρης πού ηυτοκτόνησε. Γιά πρώτη φορά στή
ζωή του έπϊστευεν αληθινό δτι ό κόσμος δέν έπλάσθη
άπό χώμα. "Οταν οι άνθρωποι έχουν τή δύναμι νζ
άφίνουν τή καλοζωία γιά νά άνοίςουν θεληματικά τά
φτερά τους πρός μίζ άλλη ζωή αισθήματος καί ονεί
ρου, έσυλλογίζετο, πώς ή ποίησε δέν πρέπει πειά νά
θεωοήται οπτασία καί φρεναπάτη,άλλά ζωή καί αλήθεια.
Τί ώμοόφα τώρα ή ευγενική νεάνις θά άνεπαύετο σέ
ένα ήσυχο άνθοσκέπαστο τάφο ! Τί ευλαβητικά ό δια
βάτης θά σταματούσε μπροστά στό νεοφύτευτο Σταυρό
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της, γιά νά βρέξη μέ συμπονετικό δάκρυ τό χώμα !
Καί πώς γαληνιαία ή ωραία ψυχή θά πετούσε στους
κύκλους τών χερουβείμ καί τών αγγέλων !
Παρόμοια ώνειροπολοΰσε ό αισθηματικός νέος. Μέ
αργά βήματα οί άνθρωποι περνούσαν άπό κοντά του.
Κομματιαστά: λέξεις τής κουβέντας των έφθασαν στήν
ακοή του. ”Ω ! Τό κατάχλειστο υέγαρο ήτο τό σηυεϊο
τής προσοχής καί τής παρατηρήσεως. Υπαινιγμοί
καί υποθέσεις άκούοντο. Κάποιοι έψιθύριζον, κάποιοι
γελούσαν.
’Ασυναίσθητα άπό τά χείλη τοΰ νέου ήθελαν νά ξεφωνηθούν οί στίχοι:

«Σώπα, κόσμε ! κοιμάται στό μνήμα,
καί κοιμάται παρθένα σεμνή.»
’Αλλά στο λάρυγγά του τούς, έσταμάτησε μία μορφή
σαρκαστική. Ό Σάτϋρος είχε πλησιάσει.
— Αί, νέε μου, έφώναξέ. Τί σέ άπελίθωσε ; Ό
ωραίος θάνατος, ό ωραίος τάφος ; Χά, χά, χά ! "Ολα
ώοαϊα είναι στους τάφους τριγύρω:
«Στον ίσκιο τών κυπαρισσιών καί μέσ’στους τάφους
δροσισμένους μέ κλάμα, είν’ ίσως τοΰ θανάτου
δ ύπνος πλιό γλυκύς ;»
Έτσι έρώτησεν ό ποιητής. Χά, χά, χά !
Οί περαστικοί άνθρωποι έστάθησαν ξαφνισμένοι άπό
τό απαίσιο γέλοΐ.ο του. Ό Σάτυρος όμως έτράβηξεν
αδιάφορα τόν αισθηματικό νέο πρός τό Ζάππειο καί άρ
χισε τήν άσχημη διήγησι τής τελευταίας έπισκέψεώς
τον είς τήν χφραν τών νεκρών.
Κάποτε δέν είχα τί νά κάμω. Θά είμποροΰσα νά
πάω σέ κανένα κινηματογράφο ή κανένα θέατρο. Άλλά
συγκινοΰμαι πολύ δταν βλέπω τα χαμόγελα μερικών
ήθοποιών. Γιατί είναι φοβερό νά φαντάζεται κανείς τήν
οδυνηρή υποχρέωσε τού στόματος ποΰ οφείλει νά έπεκταθή μέχρι τού ωτίου.
Έπήρα τό καπέλλο μου καί έπήγα περίπατο. Σκά
φθηκα νά καταφυγω στό Ζάππειο. Ή ευμένεια όμως
τών καλλιπαρείων τροφών, καί τών άλλων διεθνών παδιαγωγών μέ συγκινεί έπίσης. Γιατί σού εξομολογού
μαι, πώς δέν είχα ποτέ τήν έμπνευσι νά γίνω ολίγον
θηριοδαμαστής. Καλλίτερο λοιπόν μού έφάνη νά εξα
κολουθήσω τό δρόμο μου πρός τήν οδόν Άναπαύσεως.
Δέν μπορώ νά πώ πώς είχα τό Παπαρρηγόπουλο
στή ψυχή μου εκείνη τήν ημέρα. Είπα πώς δέν θά
δυσκολευόμην νά έπισκεφθώ τό θέατρο άντί τοΰ νε
κροταφείου Μ8λα ταΰτα μού ήτο άδύνατον νά είμαι εύ
θυμος. Γιατί οί πολυβόοβοροι λάκκοι τού δρόμου μέ έδέχοντο εναλλάξ είς τούς κόλπους των, δπως προσπα
θούσα νά διαφύγω τήν τρελλήν ζωήν τών φορείων τού
θανάτου. Καί τό πανταλόνιό? μου ήτο καινουργές.
Φαντάσου λοιπόν τήν ειλικρίνεια τών άφώνων θρήνων,
πού μού προξενούσε ή μεταχρωμάτισες του.
‘ ."Ας είναι δμως ! Τέτοιοι μάταιοι ύπο;ογισμοί δέν
έχουν πέρασι εις τήν χώραν τών νεκρών Καί δταν
εύρέθηκα στον περίβολο τού νεκροταφείου έξέχασα τό
πόνο μου γιά νά παραδοθώ στή ξένη θλΐψΐ. Έγύρισα
τάς άτρσπούς καί τά βουλεβάρτα τών τάφων. Ώ!
Πόσα θλιβερά πρά/ματα είδα! Πόσο μέ συνεκίνησεν ή
τρυφερότης κάποιας πιθανώτατα ωραίας χήρας πού διαιώνιζε τήν οδύνη της μέ τές χαραγμένες έπί τού τάφου
τοϋ μακαρίτου λέξεις: «Δαπάνη συζύγου έποιήθη».
Καύμένη τρυφερά καρδία ! Πόσο χρήμα θά έξώδευσες!
Άλλά καί άλλος αναπαυόμενος μέ έκαμε νά δα
κρύσω. «’Ενθάδε κεϊται A. Β. πρώην Τελώνης πρώτης
τάξεως». Πρώτης τάξεως, φίλε μου ! Καί οί άναιδέστατοι νεκροθάπται, καί οί τυφλοί έπισκέπται περνούν
*.
αδιάφορο
! ωσάν νά εΐχον νά κάμουν μέ αφανή πρώην
τελώνης δευτέρας, ή καί τρίτης τάξεως !
Έξ άλλου οί στίχοι έπί τής πλακάς τού τάφου μιάς
παρθένου μού έφάνησαν πολύ σπαρακτικοί. ΤΩ, Θεέ
μου! Άν δέν τούς φθείρη ή βροχή καί δέν τούς άφανίση ό χρόνος, πώς θά μπορέση ποτέ τό ταλαίπωρο
κορίτσι νά τούς απόσειση, δταν θά έ''σκήψη ό άγγελος
μέ τή σάλπιγγά του !

Μελαγχολικά έπροχώρησζ πρός τό βάθος. Καλλι ■
τεχ.νικώτατάι προτομαί μέ περιεστοίχιζον. Δέν πι
στεύω δέ καθόλου, νά ήσαν καρικατούρα:. Γιατί κανείς
δέν πηγαίνει εις τήν χώραν τών νεκρών μέ τόν σκοπόν
νά γελάση. Ή δυσα/αλογία τών χαρακτηριστικών
άλλωστε έξηγεϊται πληρέστατα μέ τήν παραμόρφωσι
τοΰ θανάτου. Ματαιότης ματαιοτήτων...
. ’Έξαφνα έ/α παμπάλαιο μαυσωλείο μέ.προσείλκυσε.
Έστάθηνα καί έίιάβασά. «Άπέθανε τώ 1830 έν
Μόσχφ». Τφ 1830! Πόσοι έζησαν, πόσοι έκινήθησαν
στό κόσμο άπό τότε! Τί έφτιάσθη καί τί έχάλασε! Τά
χορτάρια εΐχον μισοσκεπάσει τό τάφο. Άπό τές παληωμένες πέτρες ή μυστηριώδης φιλοσοφία τού χρόνου
ξεχύνετο γύρω. Ή φαντασία μου παρεσύρετο στά πε
ρασμένα, απ’ δπου προσπαθούσε νά δραξη τά. μυστήρια
τοΰ μέλλοντος. Καί κάτι θά έβγανε, κάτι θά στερέωνε.
Άλλ’ άπό πλάγι μου μία έπιτροχάδην ψαλμωδία μέ
έξάφνισε:

........ είς τόπον χλοερόν εν&α...........

γρήγορα αί εΰχχί του έσκορπίζοντο γύρω. Τό βλέμμα
του κυττορσε κατανυκτικά στον ουρανό, δπου τό θυμια
τήρι του έστελλε καπνόν λιβάνου ή ξυλοκάρβουνου.
Σέ λίγο ή ψαλμωδία έτελείωσε. Καί ό αγαθός κλη
ρικός μέ προσέβλεψε πατρικά καί μού άπηύθυνε συμ
παθητικές παρηγοριές :
— Μην απελπίζεσαι τέκνον μου. Κράτησαν ίεράν
τήν άνάμνησιν τού μακαρίτου καί ζήσον έν θεοσεβεία.
Ό Θεός νά σέ παρηγορήση.
Καί μού έ'τεενε ιεροκρυφίως τό χέρι/ Συγκινγ^μένος
τοΰ έδωκα καί έγώ τήν δεξιάν. Λιίθωρεί τότε αντελή»θην έπιμόνους έρεύνας είς τήν παλάμην μου, αί όποϊαι
θά έφάνησαν άκαρποι είς τόν καλόν άνθαωπον, γιατί
αμέσως απέσυρε βιαίως τό χέρι καί αφού μέ προσέβλεψε
ήγανακτισμένος ωρμησε πρός άλλα σημεία, άοίνων τά
ράσα του νά κυματίσουν είς τόν αέρα.
Έτσι ή φιλοσοφία μου έξεμηδενίσθη, καί έξηκολούθησα τή περίπλάνησί μου ανάμεσα στούς τάφους. Άπό
μακράν ή άπήχησι λυγμών καί όδυρμών μού ήρχετο
συγχισμένη μέ τις σποραδικές ψαλμωδίες, τού κληρι
κού μου καί τών συντρόαων του, καί μέ τόν ψίθυρο
τών φύλλων. Μέ ψυχή ήσυχη καί άπό άπλή περιέρ
γεια διηυθύνθηκα είς τό μέρος τών κοπετών. Στό πλά
γι ενός φτωχικού τάφου μερικαί γυναίκες έ'κλαιον καί
έφώναζον. Δέν ξεύρω άν ή λύπη τους τούς έδιδε πό
νο, ή άν ή φωνασκία τούς έκαμνε κέφι. Γιατί οί θρή
νοι συχνά διεκόπτοντο άπό τή τεοπνή φλυαρία τής αυ
λόπορτας
'Η λυπημένη ήτο τό κέντρον τής συντροφιάς, Έξηντλημένη, γηρασμένη άπό τές κακουχίες καί τήν ηλι
κία έφαίνετο πώς άπό δλη τή ζωική ,της ακμή δέν
είχε διατηρήση παρά μόνο τήν φωνήν.
Σκυμμένος έμπρός της ένας νεκροθάπτης έσκαπτε τή
γή. Τό κλάρα έπαυε, ή φλυαρία έκορυφώνετο, καί ό
άνθρωπος αμίλητος έσκαπτε? όλονέν. Κάτι έπρόκειτο
νά εκταφή. Καί ή άξίνα έλάκκωνε τή γή. "Εξαφνα
κάποιο έυπόδιο άντέστη στό άνάσυρμά τής. Ό ?εκροθάπτης έστάθη λίγο καί έπειτα έτράβηξε μέ δύναμι.
Αί σάπιαι σανίδες έ?ός φερέτρου έφάνησαν τότε
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Η φλυαρία αμέσως έπαυσε. 'Ο σκαφτιάς επέταξε
τήν άξίνα του κα· έγονάτισε νά άνασύρη τό εύρημα.
Μία δυσκολία δμως τόν έσταμάτησε. Είχε σκάψει
μόνο είς βάθος καί έλάχιστα εις μήκος. Καί τό φέρε
τρο δέν άνεσύρετο. Στενοχωρημέ/ος ό άνθρωπος έδοκίμασε νά παραβιάση τές σανίδες του. Προσεπάθησε
έτσι, κόπιασε άλλοιώς, καί έπι τέλους έπήδησε μέσα
εις τό λάκκο γιά νά κάμτρ χρήσι τής δυνάμεως τών πο
διών του.
Μετά πολλούς κόπους η σανίδες ΰπεχώρησαν. Καί
ιδρωμένος ό άνθρωπος, άφοϋ άαρημέρισε μερικά κομ
μάτια τους, έβύθισε τά χέρια του είς τά βάθη καί ήρχισε νά άνασΰρη κόκκαλα. Στη θέα τοΰ πρώτου ή λυ
πημένη άφησε μιά δυνατή κραυγή, σάν άπό καθήκον,
καί επειτα άρχισε νά περιεργάζεται τό εύρημα. Αί άλλαι τήν έπλησίασαν. ’Εκύτταξαν προσεκτικά, εξήλεγξαν ερευνητικά, καί μαντεύσασαι τήν τύχην τής ψυχής
άπό τό ποιόν τών κοκκάλων έμακάριζον καί συνέχαι
ραν έγκαρδίως.
Χωρίς νά χάσω τήν ψυχραιμίαν μου έπλησίασα καί
εγώ. Παρηκολούθησα σπουδαστικά τάς παρατηρήσεις
των, καί άφοΰ μέ τήν βοήθεια ένός μικρού κσθρέπτου
μου συνέκρινα τά ευρήματα πρός τάς φανερωτάτας
όστεοθήκας τοΰ άξιοπρεποΰς κρανίου μου, ήρχισα νά
άγάλλομαι μέ τά ευάρεστα προμηνύματα περί τής πι
θανής τύχης τής μακαρίας ψυχής μου.
Έν τοσούτω ό νεκροθάπτης έξηκολούθει άμέριμνα
τήν έργασία του. Είχε άνασύρει μερικά επιμήκη καί
πολλά μικρά καί πολύμορφα, όταν έσήκωσε τό κορμί
του—υστέρα άπό μιά τελευταία άναζητική έρευνα—
καί μουρμούρισε.
— Τέλειωσε.
Έκπληκτη ή γυναίκα γύρισε καί τόν κύτταξε.
— Τί μόνο αυτά ;
Ό άνθρωπος συνωφρυώθη.
— Τί, θές κυρά μου καί τά δικά μου κόκκαλα ;
— Τί λές, χριστιανέ μου 1 Αύτά μόνο τά κόκκαλα
έχει ό άνθρωπος τού Θεού ;
— Άμ πόσα θές, κυρά μου ;
— Μπά, μπά, μπα ! Καί πούνε τά κόκκαλα τών
ποδιών ;
— Νά, τό ένα, νά καί τ’ άλλο.
— Τί λές, τί λές ; Άπό ένα κόκκαλο έχει τό πόδι
τοΟ άνθρώπου ;
Ό νεκροθάπτης έσήκωσε τό κεράλι καί τήν έκύτταξε καλά άπό μέσα άπό τό λάκκο του.
— Άμ’ πόσα λές νάχη ; “Ένα πόδι είναι, ένα κόκ
καλο θάχνμ
"Εξω φρενών ή γυναίκα έχοροπηδοδσε. Έσήκωσε
τό πόδι καί τοϋ έφώναξε μέ άνατομική έμβρίθεια— Νά ! Νά ! Κύττα! Δυό καί πειό πολλά I Ένα
ώς έδώ^ κι’ άλλο ώς έκεϊ !
Τίποτε δμως. Ό νεκροθάπτης δέν έννοούσε νά πεισθή. Καί ή λυπημένη έμαίνετο ΤΗλθε στιγμή ποϋ
έφοβήθηκα μή τόν καθίση άμετακλήτως στο λάκκο του.

Ευτυχώς αί άλλαι παρενέβησαν. Καίέπείδή δέν ήξευραν καί κεϊναι ποιόν άπό τους δυό νά πιστέψουν μίλη
σαν συνδιαλλακτικά. Συνεβούλευσανλοιπόν τόν άνθρωπο
νά εξακολουθήσω τήν έρευνά του.
— Πού ξέρεις, τοΰ ψιθύρισαν. Μπορεί νά βρεθή καί
κανένα άλλο.
Καί πράγματι μέ πολύν κόπον εύρέθη ένα άκόμη
Τά πράγματα έτσι συνεδιβάσθησαν. Μέ τήν αμοιβαία
ΰποχώρησι ή διαφωνία έλειψε. Ούτε δύο, ούτε ένα κόκκαλον. Τό μέσον είναι τό καλλίτερο?. Ένάμισυ λοιπόν.
'Ο νεκροθάπτης έπήδησεν έξω άπό τό λάκκο του καί
άρχισε νά τόν σκεπάζη πάλι μέ χώματα. Ή ειρήνη
είχε νικήσει. Καί συμφιλιωτικά ή γυναίκα τοϋ άπηύθυ?ε διαφόρους ερωτήσεις,
— Γιατί δέν άφίνεις τό λάκκο νά, θάψετε κανένα
άλλον;
— Δέν κάνει, κυρά μου.
— Δέν κάνει ; Καί τί είχεν έμένα τό παιδί μου
ποδ δέν κάνει ; Μακάρι δλου τοϋ- κόσμου τά παιδιά.
Παιδί σάν τό κρύο νερό, Άκοΰς δέ κάνει !
— Δέν επιτρέπεται. Πώς νά στό πώ ;
— Αυτό ποΰ σοΰ λέω έγώ. Έμένα τό παιδί μου
δέν είχε καμμιά αρρώστια γιά νά φοβάστε. Άκοΰς
εκεί!
— Κυρά μου, σοΰ λέω δέν έπιτρέπεται πειά νά θά
βουμε άλλους εδώ πέρα. Τώρα θάβουμε στό νέο κοιμητήρι.
— Είπα κι’έγώ μαθές. Έμένα τό παιδί μου κι’
δπου καλό σοΰ θέλει.
Δέν ειμπόρεσα να κρατήσω περισσότερο τήν μελαγ
χολία μου. Έστρεψα ένα δρομάκι και μέ ψυχή κονε
μένη έβγήκα άπό τό νεκροταφείο.
Στήν πόρτα ένας επαίτης μέ έσταμάτησε.
—- ‘Ο Θεός νά συχωρέσϊ) τούς πεθαμένους σου.
— Έχει καλώς, τοΰ άπήντησα άποκαλυπτόμενος.
Δέχομαι τή? μεγαλοψυχία σου. ’Αλλά τούς ζωντα
νούς ποιος θά τούς συγχωρήσω ;
*
* *

Μέ αύτές τές τελευταίες λέξεις ό Σάτυρος έθεώρησε
τελειωμένη τή διήγησί του. Καί αφού σώπασε μιά
στιγμή, έγέλασε πάλι μέ τό άπαίσιο γελοίο του, καί
έπειτα πάλι έλάλησε σαρκαστικά καί μέ στόμφο ;
«Μόνο γι’ αυτόν ποϋ κλήρα δέν άφίνει αγάπης
λίγη χαρά ’χει ό τάφος, κΓ άν ποτέ καί πέρα
άπ’ τή θανή κυττά, νά παραδέρνη βλέπει
τό πνεύμα του στους θρήνους τοϋ Άχερούσιου κόσμου,
ή κάτω άπ’ τές τρανές φτεροϋγες νά προσφεύγη
τοϋ ελέους τοΰ Θεού’ τά λείψανά του δμως
στ’ άγριόχορτ’ αφήνει γης πανέρμης, δπου
οϋτε προσεύχεται γυναίκα ερωτευμένη,
οϋτε τό στεναγμό μοναχικός διαβάτης,
ακούει,ποΰ άπ’τό μνήμασέ μάς στέλ’ ή Φύση».
«X'»

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
κπι Μ πττρτκΓίΐΓΜ
Έπανερχόμεθα επί τοΰ ζωτικωτάτου ζητήματος τής σοβαρών, μορφωμένων καί έμπειρων γαιοκτημόνων
χρησιμοποιήσεως τοΰ έν Πελοποννήσω συγκεντρωθέν- τοΰ τόπου. Μελέτη καί έξακρίβωσις τών άναγκών,
τος Ελληνικού Στρατοΰ εϊς έργα προάγοντα καί ένι- τών απαιτήσεων καί τών δυνατών γενέσθαι έν άπαραμίλλφ ευθυκρισία καί έν ακριβοδίκαια αναλογία τοΰ
σχύοντα τήν παραγωγήν τοΰ τόπου.
Θά είνε αδίκημα κατά τής πατρίδας ή αδιαφορία Στρατοΰ είς αριθμόν, είς εύκολον αύτοΰ μεταφοράν,
τών αρμοδίων. Θά είνε απόρροια τής μεγαλειτέρας κατασκήνωσιν κτλ. κτλ. Μελέτη καί έξακριβωαις εκάπνευματικής ατονίας καί τής μωροτέρας μακαριότητας στης περιφερείας ύπό πάσαν έποψιν δυνατής θεραπείας
τών πολυμόρφων άναγκών της.
ή έγκατάλειψις τής ιδέας αυτής.
’Αλλού ύπάρχουν έλη καταστρεπτικά εύκολου άποξηΉ υποχρεωτική συγκέντρωσις τμημάτων Στρατοΰ,
άντιπροσωπευομέν ων ύπό χιλιάδων άνδρών, δέον νά ράνσεως, άλλοΰ έλλείπουν μικραί γέφυραι ή απλοί
θεωρηθή διά τήν Πελοπόννησον ώς αληθής ευλογία γεωργικοί δρόμοι. Έδώ χρειάζονται επιχωματώσεις,
άνωθεν προερχομένη, καθ’ ήν στιγμήν οί αρμόδιοι καθαρισμοί δασών καί έκεΐ ήδύναντο ευκολότατα ν«
θέλουσι κατανοήσει, δτι στοιχειώδης ύποχρέωσις επι γίνουν καλλωπιστικά έργα. Διά τήν μίαν περιφέρειαν
βάλλει εις αυτούς νά σκεφθώσι πώς έπωφελέστερον ευεργετικότατα θά ήσαν έργα υδραυλικά. Διακανονι
καί χρησιμότερο ν νά μεταβάλωσι τάς μέχρι τής στιγ σμός ρυάκων, ανυψώσεις έδαφών, καθαρισμός πηγών
μής αυτής αδρανείς δυνάμεις είς μέσα συντελεστικά κτλ. κτλ.
Είς άλλας θά ήτο δυνατή ή έκμετάλλευσις ύπ’ αυτού
τής γεωργικής άναγεννήσεως τής Πελοποννήσσου.
Αί ώφέλειαι τάς οποίας θά καρπωθώμεν, ώφέλειαι τού στρατοΰ άμέσως πρός ίδιαν χρήσιν καί ίδιον όφε
ήθικαί, ύλικαί, τεχνικαί, επαγγελματικοί, ένισχυτικαί, λος μεγάλων έκτάσεων. Άλλοΰ υπάρχουν άνεμβολίατής παραγωγής, υγιεινοί, θά είναι άσυγκρίτως άνω - στοι μυριάδες γκορτσιές, αγριελιές, πικραμυγδαλιές,
τεραι άπό πάσαν πιθανήν μείωσιι τών στρατιωτικών κορομηλιές κτλ. κτλ. Είς προοδευτικά χωρία ή κωμοή στρατηγικών ιδιοτήτων τοΰ Έλληνας. Καί ή μέν πόλεις ήδύναντο ν’ άνοιγοΰν πλατείες, νά γίνουν ω
μείωσις ούτως ή άλλως διά τής άδρανείας τοΰ 'Ελλη ραίοι κήποι, νά φυτευθούν δενδροστοιχίαι, νά σκορνικού Στρατοΰ θά έπέλθη, τό αντιστάθμισμα δμως πισθοΰν άφθονα νερά.‘Υπάρχουν ορεινοί Δήμοι χωρίς
τής θετικής εργασίας θ’άπομείνη ευεργετικόν μνημεΐον καμμίαν συγκοινωνίαν. ‘Υπάρχουν ποταμοί καί παρα
ποτάμια έπιφέροντα ανυπολογίστους καταστροφάς έν
διά τάς άγροτικάς περιφερείας τής Πελοποννήσου.
'Η χρησιμοποίησις τοΰ Στρατοΰ θά είνε ποικίλη. καιρφ πολυομβρίας. Αύτοί οί ποταμοί άντιθέτως διά
Δέον νά μεταβληθή ούτος είς ένα οργανισμόν τελείως συμπληρωματικών τινων έργασιών ήδύναντο ν αποώργανωμένον, άκούραστον, δημιουργικόν. Ή ρπο- βώσι ανεξάντλητοι πηγαί πλουτισμού τών περίοικων
λανθάνουσα σήμερον δειλή καί άπαράσκευος δράσις, αγροτικών οικογενειών. Δέν δίδομεν πλήρη τήν είκό
μονομερείς τινες άτόπειραι, μεμονωμένα τινά παρα να. Σημεία τινα θίγομεν άλλ’ εύρίσκομεν δτι παρέδείγματα νά πολλαπλασιασθώσι μέχρις έξαντλήσεως,διά χουσι πλήρη ιδέαν τών αγαθών τά όποια θά παρεϊχέν
τής συνολικής καί μεθοδικής χρησιμοποιήσεως καί τοϋ ή χρησιμοποίησις τού στρατοΰ μας πρός ένίσχυσιν
τής παραγωγής τής Πελοποννήσου. Δέν θύγόμεν επί
τελευταίου Στρατιώτου. Μέ ιδιαιτέραν χαράν έπλησης τό σπουδαιότατον ζήτημα τής διδασκαλίας τόσων
ροφορήθημεν τό ενδιαφέρον τοΰ κ. Μπήτρου Άντισυνταγματάρχου τοΰ Πεζικού τοποθετημένου είς Κό χωρικοπαίδων ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τής ελληνι
κής γεωπονικής έπιστήμης. Δέν θίγομεν τό (,ήτημα
ρινθον.
, -,
,
Ήλθεν εδώ έπρομηθεύθη σπόρους, φυτά. Συνεβου- τής αμοιβής τών στρατιωτών, διότι έξυπακούεται δτι
λεύθη τούς αρμοδίους, έλαβεν οδηγίας καί επέστρεψεν ό καταμερισμός τής έργασίας θά έστηρίζετο έπϊ έπιέφωδιασμένος είς τήν έ'δραν του διά τό ώραϊον, τό στηαονικών βάσεων διά νά είνε εύκολος ή έξακρίβωσιεύγενές, τό πατριωτικόν έργον του. Αλλα δεν αρκεί τής μερίδος έκαστου επί τοΰ κέρδους, κέρδους ηθικού
ή υλικού. Τονίζομεν μόνον δτι είς δλην τήν στρατό ■
αυτό. Είνε σταγόίν έν τφ ωκεανώ.
Διά νά επιτευχθούν άπό ολόκληρον τό Στράτευμα κρατουμένην Πελοπόννησον θά έσκορπίζετο μιά και
έργα άνάλογα πρός τάς ελπίδας ένός Λαοΰ αγωνιώ νιος νούργια ζωή, μιά εξαιρετική κίνησις άμίλλης, διαπαιάπαιτεΐται άλλος τρόπος έργασίας καί μία σοβαρά, με δαγωγήσεως καί ηθικής έξυψώσεως έν συνδυασμό
λετημένη συνεργασία δλων τών παραγόντων. Τά τρία πρός θετικά ωφελήματα ανυπολογίστου άξίας.
'Η Πολιτεία οφείλει νά μή παρίδη τήν ευκαιρίαν
Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Συγκοινωνίας καί
τό Δέκατον, οφείλουν μετά τών έπι κεφαλής τοΰ αύτήν. Αυτός ό Στρατός διά τών πλέον φιλονόμων,
προοδευτικών,
μορφωμένων στοιχείων του νά τό ζηΣτρατοΰ μέ αυτόν τόν Βασιλέα μας, νά συνεργασθοΰν τάχιστα, διά νά καταρτίσουν άμέσως πλήρες, τήση. 'Η Γεωργική Υπηρεσία τοΰ Κράτους νά τό
άρτιον, σαφές, καθωρισμένον έπιστημονικόν πρό ύποθάλψη παρέχουσα τάς γνώσεις της, τάς δυνάμεις
γραμμα χρησιμοποιήσεως τοΰ Στρατοΰ τής Πελοπον της, τά στελέχη της, τό νέον Σωματεϊον ή «’Αγροτική
Όργάνωσις» νά τό έγκολπωθή, δ έγκριτος τύπος νά τό
νήσου.
"Αν δέν άπατώμαι νά μεγαλείτερα τμήματα του ένισχύση, οί πολιτευταί τής Πελοποννήσου νά τό υιο
Στρατοΰ είνε κατανεμημένα είς ’Αργολίδα, Άχαιαν, θετήσουν, οί Υπουργοί νά τό ένστερνισθοϋν καί Αυ
’Ηλείαν, Κορινθίαν, Μαντινείαν, Μεσσηνίαν ^καί τός ό Βασιλεύς μας μιμούμενος τόν Δούκαν Βατάτζην
Τριφυλλίαν. Επομένως πρώτιστα επιβάλλεται ή υπο τόν Βυζαντινόν Αύτοκράτορα τής Νίκαιας ή τόν θειον
διαίρεσή τής Στρατιωτικής Πελοποννήσου είς περι του Έδουάρδον τής Αγγλίας, ή τόν συμπέθερόν του
φέρειας τών μερών τών ευρισκομένων εγγύτερον, ή Φρειδερίκον Γουλιέλμον τής Πρωσσίας νά δώση τόν
άμεσώτερον πρός τούς στρατιωτικούς^ καταυλισμούς, τόνον εις τό έθνικόν αύτό έργον τό οποίον θά τιμήκατασκηνώσεις ή στρατωνισμούς. Δι’ εκαστην περιφέ ση τήν Βασιλείαν του δσον καί αί πολεμικαί δάφναι
ρειαν μελέτη άπό κατάλληλον έπιτροπήν έκ Γεωπόνων, τοΰ "Ελληνος πολεμιστοΰ.
ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Χημικών, 'Υδραυλικών, Μηχανικών, Κτηνιάτρων καί
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Η Δ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Τ@ϊ OTAIlIiMW 'TFiSa&yj
«Άρθρον 1. —..... Ό Αριθμός τών έκτεθησομένων
»έργων παρ’ ένός έκαστου καλλιτέχνου βρίζεται εις
«πέντε...
«Άρθον 4. —Οί ίδρυταί καί οί εταίροι έκθέτουσι
«δικαιωματικάς. Τ’ άντεπιστέλλοντα μέλγ^ έκθέτουσι
»δικαιωματικώς έν μόνον έργον των, τής εκλογής των.
«υποδεικνυόμενο·/ έκ τών προτέρων. Τά υπόλοιπα
> τών έργων των θά ΰποβληθώσιν είς τήν έξέτασιν τής
/Επιτροπής. 'Η παράλειψις τής ύποδείξεως τοΰ έρ»γου ύπό τοΰ μέλους, συνεπάγεται τήν ύπό τής έπι
«τροπής έξέτασιν δλων τών έργων του....
«Άρθρον 5.—Πας εταίρος κατά σειράν Β’ άπο«τελέση μέλος τής έπιφορτισμένης τήν έξέτασιν τών
»έργων Έιτιτροπής.....».
Ανωτέρω δημοσιεύομε·/ μετάφρασιν αποσπασμάτων
του κανονισμού τών έκθέσεων τής Societe Nationale
des Beaux Arts τής Γαλλίας. Όπόθεν δύναται ό
σύνδεσμος τών Ελλήνων καλλιτεχνών νά λάβη μαθή
ματα πρός διοργάνωσιν τών έκάστοτε έκθέσεών του,
ϊνα μή έξακολουθήσωσι και είς τό μέλλον τά έφετεινά
παρατράγφδα.
Όντως φαίνεται δτι λόγφ τής έξαιρετικώς περυσινής επιτυχίας τών έκθέσεων δσον αφόρα τήν Αγοράν
τών έργων, άπαντες σχεδόν οί καλλιτέχναι ήθέλησαν
νά παρουσιάσωσιν έφέτος περισσότερα έργα, ώστε καί
μεγαλειτέρα νά είνε ή σχετική πώλησις αύτών καί
πλουσιωτέρα ή χρηματολογική των συγκομιδή. Και
τί συνέβη ;... Ή έξεταστική έπιτροπή έκ διαφόρων
λόγων άπέρριψε τινά έξ αύτών, ένεκα τοΰ ανεπαρ
κούς τοΰ χώρου, αλλά συγχρόνως έδέχθη πλήθος δλον
άλλων έργων, κατά τό πλειστον Αναξίων, ούτε καν
ευπροσώπων.
Οί "Ελληνες καλλιτέχναι δέν ένόησαν φαίνεται
άκόμη ποιος είνε ό σκοπός τών ’Εκθέσεων καί είς τί
πρέπει ν’ άποβλέπη. Καί άλλοτε έξήγησα διά μα
κρών δτι πρώτιστος είνε ή καλλιτεχνική άμιλλα με
ταξύ των καί δεύτερος ή διαπαιδαγώγησή τοΰ κοινού,
τοΰ μεγάλου αύτού έκτιμητοΰ, δ όποιος καθιερώνει
τόν καλλιτέχνην. ’Εδώ συμβαίνει τόέναντίον. Οί καλτέχναι, έκαστος κατά τάς ιδιαιτέρας του συμπάθειας,
καθορίζουσι τούς μεγάλους μεταξύ των, μή άναγνωρίζοντες κανέναν άνώτερον καί θεωρούσι τούς άλλους
Αναξίους.— Υπάρχει δμως καί ένας άλλος σκοπός
διά τά; έκθέσεις, τόν όποιον ούτε έσκέφθησαν καν μέ
χρι σήμερον. Αί διάφοροι κατά καιρούς έκθέσεις απο
τελούν τήν ιστορίαν τής Τέχνης είς έναν τόπον, ή
οποία γράφεται με τά δημιουργήματα τών καλλιτε
χνών καί άν ποτέ ξεβγή κανένα ξεχωριστό τάλαντο·/
και άναφανή καί έπιβληθή,' άμέσως ή έκθεσις μετα
βάλλεται είς μίαν ημερομηνίαν τής Τέχνης.— Έν όλίγοις ή έκθεσις είνε ή έκφρασις μιας έποχής ένός
τόπου.

Εκατόν όγδοήκοντα οκτώ έργα ζωγραφικής. ’Αρ
κετά γιά νά μάς δώσουν δείγμα τού έπιπέδου είς τό
όποιον βρίσκεται ή Τέχνη τού χρωστήρας έν Έλλάδι.

Δυστυχώς όλίγιστα είνε τά πραγματικώς καλά και τά
όποια μπορούν νά διακηρύξουν τήν ΰπαρξίν των.
'Η περυσινή αίθουσα τού Ζαππείου διηρεμένη είς
τρία παράλληλα διαμερίσματα διά δύο μεγάλων παραβάν Αποτελεί τό σύνολον τής έκθέσεως. — "Εργα
πολλά, μικρά, μεγάλα, μεγαλείτερα, μισοτελειωμένα,
σκίτσα, μέ crayon, jiastels, έλαιογραφίες, ύδατογραφίες κλπ.
Είμεθα εύτυχεΐς δτι καί πάλιν τήν έπισκόπησιν
τών έργων Αρχίζομε·/ άπό ένα δυνατόν καλλιτέχνην
τόν κ. Τ. Αουκίδην. Τρία έργα τόν ξεχωρίζουν μέσα
στήν σωρείαν τών. άλλων, ό Αρ. 96. Παραμονή ψυ
χών.— Ό κ. Λουκίδης έχει τό μεγάλο προτέρημα ν’
άφίνεται στήν έμπνευσί του και νά όδηγή τό χέρι του
έκεϊ πού τόν σπρώχνει ή δημιουργική του σκέψις χωρίς
νά παρακωλύεται άπό τυχόν συναντήσεις στό δρόμο
του. "Ολα τά ένστικτά του, δλα τά δνειρά του ανα
θάλλουν στήν τέχνην του. "Ενα μυστικό μεγαλείο απο
πνέει άπό τά δημιουργήματα του καϊ μάς έπιβάλλ,ει
τόν σεβασμό καί τόν ενθουσιασμό. (Άρ. 97) Μιά γυ
ναίκα θλιμμένη μέ τά μάτια προσηλωμένα στό πόνο
τής ψυχής της στέκεται καί κλαίει μόνη της ξηρά.
Άπό τήν στάσιν τού προσώπου της φαίνεται τό βάθος
της καί μιά γαληνιαία θλΐψις κυριαρχεί στήν δψι
της. 'Ο κ. Λουκίδης αισθανθείς βαθύτατα τό μελαγ
χολικό κλάμμα τοΰ πινέλου έρριξε στό έργο του δλους
τούς λυγμούς τοΰ χρώματος, πού μάς κάμνουν νά
στεκόμαστε άφωνοι καί έν κατανυκτική έκστάσει
μπροστά στό μεγαλείο τής μητέρας τού πόνου (άρ.
96). Μία γυναικούλα τοΰ λαού, Αφού έτοίμασε τά
κόλλυβα καί τήν προσφορά γιά τους άγαπημένους
της νεκρούς, κάθεται καί μιλει μέ τις ψυχές των καί
περιμένει άπάντησι στά έρωτήματά της καί ζητεί τήν
αγάπη τους. (Άρ. 95) Μιά άλλη γυναίκα μπροστά σ'
ένα προσκυνητάρι έπιβλητικό μ’ βλην τήν έπιβολή τών
Βυζαντινών εκκλησιαστικών κανόνων στέκεται καί
έξομολογεϊται. Καί τί νά λέγη;... Αμάρτησε καί
επικαλείται άφεσιν τού αμαρτήματος τν^ς, ή έξομολογείται τόν πόνο καί τήν θλίψι της ; Δέν είνε τάχα ή
γυναίκα αύτή, ή μητέρα δλου τού θλιμμένου κόσμου ;
Δεν εί /ε μιά Απ’ δλες τις γυναίκες ποΰ έζησαν μέ τάς
θλίψεις καί τούς πόνους;
—"Ενας άλλος μεγάλος πί/αξ (άρ, 8) ή Άποκαθήλωσις τοΰ κ. Σπ. Βικάτου σταματά άθελα τά βή
ματά μας. Ή γυναίκα κλαίει μέ έκστασιν ίεράν τόν
θάνατον τοΰ ’Ανθρώπου. Μία σύνθεσις άπλή χωρίς
έπίδειξιν μέ ένα βάθος υποβλητικόν άποτελοΰν δλην
τήν εικόνα, η όποία μάς έπιβάλλει νά θαυμάσωμεν
τόν Τεχνίτην.
— "Ενας ζωγράφος, νέος, ό κ. Γουναρόπουλος, χω
ρίς μεγάλας αξιώσεις, άλλά μέ πεποίθησιν καί πίστιν
είς τό τάλαντό·/ του έζωγράφισε μιάν ήμέρα τό πορτραϊτό του. Γνωρίζων καλά τόν εαυτό του. έφθασε σέ
μιά άπεικόνισι δχι πλέον πιστή, άλλά τελεία ένός
προσώπου (άριθ. 29). Κάμνοντας τό πορτραΐτο αύτό
ήθελε άρά γε νά μάς δείξη τόν έαυτό του; Καί ποιαν
σημασίαν θά είχε δι’ ήμάς άν έβλέπαμε τό πορτραΐτο

σκεφθή κανείς θ’ άχιαντήση άδιστάκτως δχι. Άπό τόν
καλλιτέχνην, τόν μεγάλο·/ αυτόν διδάσκαλον τών Αν
θρώπων, περιμένει κανείς τήν έξωτερίκευσιν τής ιδίας
του Ατομικότητος, ή όποία πάντοτε είνε ένδιαφέρουσα
καί, τήν στιγμήν ποΰ κατορθώνει νά έπιβάλη είς τόν
θεατήν τόν θαυμασμόν πρός τό ώραΐον έκτελει κυριολεκτικώς τόν προορισμόν της. Ή Φύσις έπροίκισεν ή
μάλλον συνεκέντρωσεν είς ώρισμένα άτομα, είς τούς
καλλιτέχνας τήν δύναμιν τής έκφράσεως καί υποδείξεως τοΰ ωραίου, τό όποιον βλέπομεν μέσον αύτών
καί δέν θά μπορούσαμε νά ίδωμεν μόνοι μας, στερού
μενοι τοΰ ιδιαιτέρου αύτοΰ δώρου. Πώς δμως θά ήτο
δυνατόν ένας γλύπτης νά μάς παρουσιάση τό ώραΐον
αύτό; Διά τής διανοητικότητας καί τής δημιουργικής
του σκέψεως. Καί άλλοτε είχομεν τήν Αφορμήν νά
όμιλήσωμεν περί τής διανοητικότητος τών Ελλήνων
καλλιτεχνών. Δυστυχώς ύπολείπεται πολύ. Διότι είς
τί μάς ώφελεΐ, νά βλέπωμεν εικόνας ή Αγάλματα ένώπιόν μας, δταν δέν αίσθανόμεθα μίαν ανωτέραν ουγκίνησιν, μίαν ίσχυράν δόνησιν έσωτερικήν, ή όποία
πρός στιγμήν νά μάς κάμη νά λησμονήσωμεν τό πάν
καί νά συγκεντρώσωμεν δλο τό πνεΟμά μας καί δλην
τήν ψυχήν μας είς έναν θαυμασμόν καί μίαν λατρείαν;
Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του τήν πηγήν αύτήν τών
μεγάλων συγκ ινήσεων, τοΰ χρειάζεται δμως ό έλευθερωτής ποΰ θά λύση τά δεσμά τοΰ σκλαβωμένου νε
ρού καί άνοίγοντας τό στόμιον τής πηγής θ’άφίση
τό νερό νά ξεχειλίση καί νά ξεχυθή, δροσίζοντας ή
ζωογονώντας τήν άνθρωπίνην ζωήν. Έάν κάθε άνθρω
σεως τοΰ ζωγράφου.
— Έφέτος έξέθεσεν έργα του καί ό κ. Μποκα- πος, μπορεί κανείς νά πή, είνε ένα δργανο μουσικό,
' σιάμπκς άλλά δυστυχώς μόνον οί Λεΰκές του είνε έργο βιολί, άρπα κλπ., ό καλλιτέχνης μόνος του αναπλη
ρώνει όλόκληρον δρχήστραν.
άξιο τοΰ Μποκατσιάμπη, ποΰ γχωρίζομε.
Είνε καί ένα άλλο πράγμα τό όποιον οί Έλληνες
— Ένα σκίτσο έπίσης τοΰ κ. Ίωαννίδη μέ crayon
ό ηθοποιός Κοντογιάννης (άρ. 65) ξεχωρίζει άπό δλα καλλιτέχναι φαίνεται έλησμόνησαν. Τήν τιμήν των,
τά άλλα καί μιά έλαιογραφία του (άρ. 59) Στήν έκ- τήν καλλιτεχνικήν των τιμήν. Διότι οί καλλιτέχναι
κλησιά τής άποκαλύψεως δίδει δείγμα τής γνωστής δπως καί αί γυναίκες έχουν νά κρατήσουν *Ά προφυλάξουν νά προστατεύσουν τήν τιμήν των, δέν τούς
έργασίας τοΰ κ. Ίωαννίδη.
—'Ένα όμοίως έμπνευσμένο έργο είνε τοΰ κ. Καν- επιτρέπεται ούτε τό παραμικρότερον παραστράτημα.
Δέν πρέπει ό καλλιτέχνης ν’ άναπαριστάνη μόνον
τζίκη ή Γαλήνη(άρ. 72) Διάφορος γαλήνη τώννυκτών
τοΰ Φαλήρου τοΰ κ. Μαγιάση, ήρεμη δμως καί γλυ- τήν έπιφάνειαν καί νά μάς έπιδεικνύη έκείνο ποΰ βλέ
πει κανείς. Πρέπει νά έχη τήν δύναμιν, δπως ό άνε
κειά καί γεμάτη μυστήριον καί πόθους.
— Ό κ. Χρηστοφής μέ τό μαλλιοτράβηγμά του μος δ δυνατός, ό όποιος Ανασκαλεύει δχι μόνον τήν
ιάρ. 185), καλόν έργον καί στήν σύνθεσιν καί στήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης άλλά καί τό βάθος, νά σκάβη
έκτέλεσίν του, δείχνει δτι μπορεί νά έπιδοθή καί σε μέσα είς τά έγκατα τής φύσεως καί νά μάς παρουσιάζη τήν καρδιά της αιματοβαμμένη·/ καί άχνίζουσαν.
έργα δυνατά μέ πεποίθησιν.
— Διά τόν κ. Π. Βυζάντιον ή μάλλον διά τήν τε Δέν γίνεται δέ ένα έργον Τέχνης Αληθινής σέ δυό
χνοτροπίαν του όμολογοΰμεν δτι δέν ένθουσιαζόμεθα. στιγμές (διότι καί αύτό ήκούσθη ώς δικαιολογητιθά προτιμούσαμε νά έπεδίδετο μάλλον είς τάς καλ κόν). Έχει Ανάγκην τής προετοιμασίας τοΰ τοκετού.
λιτεχνικά; affictus είς τάς όποιας είνε τόσον δυνα "Οπως μιά γυναίκα, γιά νά δημιουργήση ύποφέρη,
τός. Έν τούτοις (ό άρ. 19) οί ξενύχτηδες δέν είνε δπως ή γή ολόκληρο τό φθινόπωρο καί τόν χειμώνα
έργον ποΰ Αφίνει τόν έπισκέπτην Αδιάφορο·/.
πάσχει γιά ν’ Ακούσωμε τήν άνοιξιν τό τραγούδι της,
έτσι καί ό καλλιτέχνης πρέπει νά ύποφέρη νά θρέψη
ΓΛνπΤΙΚΜ
μέσα του τό έμβρυο, γιά νά ξεπεταχθή μιά μέρα τό
Καί είς τά τρία διαμερίσματα τής έκθέσεως ύπάρχουν έργα γλυπτικής. Η σμίλη τών Ελλήνων γλυ δημιούργημά του υπερήφανο καί Βασιλικό.
Μέσα είς δλην τήν έκθεσιν κυριαρχούν τά έργα
πτών έδούλεψεν Αρκετά γιά νά μάς παρουσιάση ένα
σύνολον δχι κακόν. Είνε λυπηρόν μόνον δτι τά πλει- τού κ. θ. θωμοπούλου. ’Αμέσως έπιβάλλονται είς τόν
στα έξ αύτών είνε προτομές. ’Εκείνο δέ τό όποιον έπισκέπτην διά τοΰ έκλάμπρου τής δημιουργικής
είνε χαρακτηριστικόν, είνε ή δσον τό δυνατόν μεγα- σκέψεως ή όποία τά έγέννησεν. "Ολα προδίδουν μίαν
λειτέρα έπίδοσις τών καλλιτεχνών είς τήν άπόδοσιν μεγάλη·/ πνοήν είς τήν κεντρικήν ιδέαν τοΰ καλλιτέ
μάλλον τής όμοιότητος τών μοδέλων, παρά ε£ί τήν χνου ό όποιος δημιουργών φιλοσοφεί. ’Αλησμόνητο
άπεικόνισιν τοΰ χαρακτήρος. Άλλ’ άρά γε δ σκοπός (καί ώς υπόδειγμα τέχνης θά μείνη τό έργον του (Αριθ.
τοΰ καλλιτέχνου πρέπει νά ήνε αύτός; Οταν ώρίμως 208). Ό έκδικητής. Τό buste ένός στρατιώτου τραυ-

τοΰ δείνα ή δείνα ζωγράφου. Ήθέλησεν Απλώς νά
μάς παρουσιάση τόν έργάτην, τόν έργάτην τόν
άπλοΰν, άλλά τόν έργάτην τόν μάστορην, τόν Αληθινό
έργάτην ποΰ έπιβάλλεται καί κυριαρχεί σήμερα στήν
οικουμένη, Αδιαφορώ; τοΰ είδους τής έργασίας του,
τόν έργάτη τέλος τής έργασίας. "Ενα ώχροκίτρινο
χρώμα ποΰ περιχύνει τό πρόσωπο είς άντίθεσιν τού
φόντου προσδίδει δλο τό μεγαλεΐον τής έργασίας είς
τό νευρώδες κεφάλι.
Μιά άλλη σύνθεσις τοΰ ίδίου (ό άριθ. 30) Σκιτσάρισμα στό καφενείο μάς δίδει δείγμα τής δυνάμεως
τοΰ πλήρους ΰγιοΰς ταλάντου ζωγράφου. Σύνθεσις
άπλή μέ θέμα άπλοΰν, μέ μίαν Αφέλειαν καταπλησσουσαν, είνε τά κύρια χαρακτηρικά τού έργου, 'βρι
σμένος ό νέος αύτός ζωγράφος προοδεύει καί έχει τό
μέλλον Ανοικτόν μπροστά του.
— Ό κ. Β. Μαγιάσης έφέτος μάς παρουσιάσθηκε
μέ πολύ καλλιτέραν έργασίαν άπό πέρυσι. Οί Αριθ.
116 άπό τάς Νύκτας τοΰ Φαλήρου καί 115 ή θα
λασσοταραχή είνε έργα τά όποία άσφαλώς θά υπέ
γραφε καί ό καλλίτητος θαλασσογράφος. Μιά γαλήνη
μεγαλοπρεπής, μέ τις τρεις βάρκες καί αύτές γαληνιαΐες στή σειρά, ξεχύνεται άπό τόν άριθ. 116 Απα
ράλλακτα δπως είνε στις καλοκαιρινές βραουές τοΰ
Φαλήρου. 'Ο άρ. 114 "Ορθρος τής μεγάλης Παναγιάς
Σάμου μάς παρουσιάζει καί μίαν άλλη μορφή τοΰ
ταλάντου τοΰ κ. Μαγιάση. Μιά μορφήν μυστικοπαθή
καί όμολογουμένως Αξίαν τής καλλιτεχνικής μορφώ-

264

265

ματίου, μέ τόν έπίβεσμο στό κεφάλι κχί τό πηλίκιον
άπό πάνου, είνε ολόκληρον τό έργον. Τρεις τέσσαρες
ρυτίδες στό μέτωπό του καί τό συνοφρυωμένο τό βλέμ
μα Αποδίδουν «λην τήν. ήρεμον χαράν κχί τό έπιβληικόν μεγαλείον τοϋ έκδικηιοϋ τής Φυλής. Πόσα
χρόνια δέν μαράζωνε άναμένων τήν εόκαιρίαν νά ξεπεταχθή όλόσωμος καί στιβαρός ό νέος έκδικητή;
τοϋ Γένους μας !
Μιά ύπερηφάνεια τοϋ έκτελεσθέντος καθήκοντος
Απέναντι μας διαχύνεται όλόλαμπρη στό πρόσωπό
του. Ώρισμένως τό έργον αύτό είνε προωρισμένον
νά δοξάση τόν τεχνίτην του. Δέν γνωρίζομεν κατά
πόσον τό Κράτος θά ήθελε νά στρέψη τήν προσοχήν
του καί στήν Αθόρυβη έργασία τών Ελλήνων καλ
λιτεχνών. πάντως δμως φρονοϋμεν, δτι ή μεγάλη επι
τροπεία έπί τοϋ έορτασμοΰ τής έκατονταετηρίδος τοϋ
Έθνους μας όφείλει νά δώση παραγγελίαν είς τόν
καλλιτέχνην πρός λάξευσιν πελωρίου έκδικητοΰ, τόν
όποιον νά στήση είς ένα άπό τά νέα νησιά μας, στήν
πολύπαθη Χίο π. χ., ί'να είς τούς αιώνας ό έκδικητής, έστραμμένος πρός τόν ύπόοουλον Ελληνισμόν,
ενθυμίζει τήν ζωτικότητα τής Φυλής μας και δίδει
θάρρος μέ τό άκοίμητο βλέμμα του στους άπογόνους
μας. Καί άν ή φωνή τοϋ Ελληνισμού καταπνιγή, τό
σιωπηλό κλάμμα τών νέων γενεών, περνώντας άπό τά
κατάφυτα δάση τής ’Ιωνίας, θάρχεται ύστερα άπό τό
συναπάντημα τοϋ έκδικητοΰ, ελεύθερο πειά, άπάνω
άπό τά κύματα τοΰ Αιγαίου γιά νάποτελέση τήν
θείαν συμφωνίαν τής μελλούσης άπολυτρώσεως. Ένα
άλλο έργον ό Έφηβος μέ τήν κλασικότητα καί τήν
πλαστικότητά του έπισκιάζει δλα τά γύρω του έργα.

Έπίσης καί ένα μικρό χάλκινο άνάγλυφο ό έπίστρατος (Αριθ. 216). Γ1ά νά καταδειχθή δμως δλη ή με
γαλοπρέπεια τών έργων αύτών χρειάζεται καί τό
άνάλογον περιβάλλον τό όποιον θχ προσδώση τήν
ζωήν ποΰ ένεφύσησεν ό καλλιτέχνης. Δέν γνωρίζομεν
διατί τά έργα τοΰ κ. θωμοπούλου μάς ένθυμίζουν
πάντοτε τόν μεγάλον Βέλγον γλύπτην Constantin
Meunier.Ή ίδια φιλοσοφία τής ζωής καί είς τούς δύο.
Στό Ιδιο Αριστερό διαμέρισμα βρίσκεται καί μιά
σπουδή ρεαλιστική τοΰ κ. Τόμπρου. Μιά γυναίκα
γυμνή καί ξαπλωμένη. Τό έργον ώς σπουδή είνε μιά
προσπάθεια πολύ πολύ καλή τοΰ καλλιτέχνου.
Είς τό βάθος τοΰ δευτέρου διαμερίσματος μιά μι
κρή μαρμάρινη προτομή τό χαμίνι (άριθ. 193) τοΰ
κ. Δούκα. Είς τήν έκθεσιν αύτήν υπάρχουν καί άλλα
χαμίνια, Αλλ’ αύτό τά συντρίβει δλα. "Ενα γελαστό
χαριτωμένο προσωπάκι κατέχει δλην τήν χαρακτη
ριστικήν εύφυΐαν τοΰ ’Αθηναϊκού χαμινιοΰ. 'Ο κ.
Δούκας ύστερα άπό τό χαμίνι άσφαλώς θά προοδεύση
είς τήν Τέχνην του, υπό τόν δρον δμως νά μή έπιχειρή Ακόμη θέματα σάν τό έκτός μάχης.
Αύτή έν τώ συνόλω της είνε ή έφετεινή έκθεσις
τοΰ Συνδέσμου τών Ελλήνων καλλιτεχνών. Εκείνο
δέ κυρίως ποΰ τήν χαρακτηρίζει είνε ή πτωχεία της
δσον Αφορά τήν έμπνευσιν καί τήν δημιουργικότητα.
Δέν αισθάνεται κανείς τό έπιβάλλον τής ατομικότητας
τών καλλιτεχνών.
Γενικώς είς τάς Τέχνας υπάρχουν δύο ειδών προ
σωπικότητες οί αύθένται καί οί έξαρτώμενοι. Δυστυ
χώς παρ’ ήμΐν πλεονάζουν οί δεύτεροι.
Ζ. ΜΑΚΡΗΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 19Π
ΓΥΡΩ ΑΠ6 ΤΗΝ Π6ΛΕΜΙΚΗΝ ΖΩΗΝ
I Απριλίου. — Ασεφασίσθη ν’ άχοστάλ?, είς ’Αμερικήν
είδική άντισροσωπεία έκ διαπρεπών Γάλλων πολιτικών
καί στρατιωτικών.—Τό Ουγγρικόν Σοσιαλιότικόν κόμμα
ίδίχθη ψήφισμα τονίζον τήν επιθυμίαν τοϋ Ούγγρικοΰ
Λαού ύ«ιρ τ^ς είρήνης.
*2 ArtptXiou.—ΑΙ φήμαε ΛερΙ (ίρήνης Αολλαηλαβιάζονται. Λέγεται δτι ή Αυστρία, Βουλγαρία καί Τουρκία
Οά ήσαν διατεβειμέναι νά υπογράψουν χωριστήν είρήνην ή ν’ Αποχωρήσουν τοϋ πολέμου.—Έξεγείρεται ή
Κοινή Γνώμη τής Ίάπανίας ΰπβρ τοϋ πολέμου.
3 ’Απριλίου. — Ήρχισεν ή Γαλλική έπίθεσιςείς τό δυτι
κόν μέτωπον μέ' σύλληψιν χιλιάδων αιχμαλώτων.—’Επίκειται έκκένωσις τών γαλλικών έδαφών ύπό τοϋ Γερ
μανικού βτ^ατοϋ.
4 ’Απριλίου.—Ό Υπουργός τών Εξωτερικών τής Ρωσβίας κ. Μιλιούκωφ προέβη είς δηλώβεις περί τών φιλοπολέμων διαθέσεων τής Ρωσβικής Προσωρινής Κυβερνή.
σεως.
5 Απριλίου.—Είς τό Βερολΐνον έξερράγη γενική άπεργία μέ αοβαράς διαστάσεις διά τά ίργοατάσια παραγω
γής πυρομαχικών — Η Άγγλογάλλιπή έπίθεσις ίηι
χτείνεται.

6 ’Απριλίου.— ’Απεϋαν<ν ό πολύς φον ΛΙπίοιγγ Γεν
Διοικητής τοΰ Βελγίου.—Έξ Ισπανίας ή είδησις δτι πα
ραιτεΐταιό Κάίζερ ! !
7 ’Απριλίου.—Αγγέλλοντβι νέαι άθρόαι βυθίσεις έίς
τόν πορθμόν τής Μάγχης, τόν ’Ατλαντικόν Όκεανόν καί
τήν Βόρειον θάλασσαν έκ μέρους Γερμανικών υποβρυ
χίων.
8 Απριλίου. — '«"Αγγλος Ιίρωθυπουργάς κ. Λόϋδ Τζώρτζ
έφθασεν είς Παρισίους. — Άπεφασίσθη ύπό τοϋ κ. Προέ
δρου ή υποχρεωτική θητεία έν τφ άμερικανικφ στρατώ.
» ’Απριλίου, —Είς τό ατόμιον τοϋ Ταμέσεως διεξήχθη
Άγγλογερμανική ναυμαχία. —Οί Άγγλο
*
συνέλεξαν κατό
*
πιν βΟΟ πτώματα Γερμανών ναυτών έν οϊς ΙΟ άξιωματικών.
10 ’Απριλίου—’Αναγγέλλεται ή σοβαρά εϊδηβις καθ’ ήν
είς τόν Ιταλικόν στρατόν τά μακαρόνια άρχίζόυν νά
τελειώνουν ! ! Poveri f ratteli.—'O Βασιλεύς τής Ρου
μανίας είς βυνέντευξιν μετά τοΰ -Φιγκαρώ» φανερώνει
τήν άπέραντον ύπέρ τών ρουμανικών πραγμάτων αίσιοδοξίαν τόυ.
Η ’Απριλίου.—Αναγγέλλεται δευτέρα μεγάλη ’Αγ
γλική έπίθεσις είς τό δυτικόν μέτωπον. —Ό Βασιλεύς
τής ’Αγγλίαν συνεχάρη τόν κ. Πουαγκαρέ διά τήν νίκην
τής Καμπανίας.
12 ’Απριλίου. —'Ο αερατηγός Κούρο υπάτκιν ώδηγήβη
ύπό συνοδείαν είς Πετρούπολιν.

15 Απριλίου.—Οί Γερμανοί ήρωϊκώτατα θυσιάζονται
ξίς έπανειλημμένας άντεπιθέσεις.
14 ’Απριλίου.—'Η Γαλλική άποστολή έγένετο μετ’ ένθουσιααμοϋ δεκτή είς ’Αμερικήν.
IS ’Απριλίου. - ’Επιβεβαιοϋται ή εϊδησις περί προσε
χούς μυστικής συνεδρίας τής ’Αγγλικής Βουλής διά τήν
έξέτασιν τής έν 'Ελλάδι καταστάσεως.
10 'Απριλίου.—Αί άντιπροσωπεϊαι τών Συμμάχων έν
’Αμερική συνδιεσκέφθησαν διά μακρών μετά τοϋ κ.
Προέδρου.
17 Απριλίου.—’Αναμένεται προσεχώς Ρωσσικήέπίθεσις.
18 Απριλίου.—'Ο Πρόεδρος τοϋ Κογκρέσσου μετά 200
βουλευτών έτηλεγράφησεν είς τόν Λόΰδ-Τζώρτζ ζητοϋντες τό» διακανονισμόν τοϋ ’Ιρλανδικού ζητήματος σύμ
φωνα πρός τάς άντιλήψείς τοϋ κ. Ούίλσωνος δσον άφορά
τάς Αημοκρατίας καί τάς μικράς έθνικότητας.
19 ’Απριλίου.—Είς τήν ’Αμερικήν ψηφίζονται κολοσ
σιαία! πολεμικαί πιστώσεις διά τόν Στρατόν καί τόν
Στόλον.
20 Απριλίου. — Αγγέλλεται ή επαναφορά τοϋ Σουλτά
νου Χαμίτ έπί τοϋ βρόνου. 'II τελευταία ελπίς τής καταρρεούσης Τουρκίας.
21 Απριλίου.— Κατ’ άνακοίνωσιν τοϋ κ. Μαλιούκωφ
ή Ρωσσία δέν θά συνάψη χωριστήν εΙρήνην — «ά όρισθοϋν
μερίδες είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας.
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22 ’Απριλίου. — ’Εκλήθη ή Ρουμανική Βουλή διά Τήν 4
Mat ου πρό$ ψήφισιν τής άνκθιωρήσίω; τοΰ Συντάγματος.
—Οί Γάλλοι άξακολουθοϋν ' ικώντες
28 ’Απριλίου.—Οί Ούγγροι ζητοϋν Αημοκρατίαν καί
ιίρήνην.— ΤΙ Λοϋμα συνίκλήθη διά πρώτην φοράν μβτά
τήν έπανάστασιν.
21 ’Απριλίου.— ’Αγγέλλονται έξοχοι έπιτυχίαι τών 'Ελ
ληνικών στρατιυμάτων τής Προσωρινής Κυδιρνήσιως
παρά τόν ’Αξιόν παταμόν. — Ίΐ πρώτη 'Αμερικανική προ
καταβολή έγένετο είς τήν ’Αγγλίκν.
28 ’Απριλίου.—’Ασαφή τά τηλεγραφήματα περί τών
άποφάσεων τής συνδιασκέψεως τών ΙΙαρισίων.
2β’Απριλίου. — ’Επιβεβαιοϋται ή εϊδησις σπουδαιοτάτης άνακαλύψεως έν ’Αμερική πρός καταδίωξιν καί έκμηδίνισιν τών 'Υποβρυχίων.
27 ’Απριλίου.—Αί καταβυθίσεις έν τφ ’Πκεανφ συμμα
χικών καί ουδετέρων πλοίων έξακολουθοϋν.
28 ’Απριλίου.—Οί Σύμμαχοι νικώντες είς τό Μακεδο.
νικόν μέτωπον καταλαμβάνουσι νέας Βουλγάρικάς θέσεις.
29’Απριλίου.—’Αγγέλλονται έπιτυχίαι τών Σέρβων επί
τοΰ έν Μακεδονία Σερβικοΰ τομέως.
50 ’Απριλίου.—Αί συγκεντρώσεις αί γενόμεναι τήν I
Μαί'ου είς Αυστροουγγαρίαν έληξαν άπασαι μέ ψηφί
σματα υπέρ τής είρήνης άνευ δρων.

Ή φάρσα έχει σκηνάς άστείαςκαί δ κόσμος γελά μί
τήν καρδιά του.Ό κ.Παπαϊωάννου διέπλασσεν ένα ρό
λον εζόχωςέπιτυχή — δπως πάντοτε άλλίοςτε—ώς επαρ
χιώτης έργοστασιάρχης χαλβατζής.Έπίσης αρκετά καλή
καί ή Δίς Κολυβά ώς υπηρέτρια. Ό κ. Μπιτιβόλιο
εκλεκτός τραγουδιστής καί κομψός ώς έμφάνισις.
Είς τήν πρώτην τής Νύφης τοΰ Συντάγματος, τό
θέατρον Παπαϊωάννου ήτο κατάμεστο άπό κόσμον εκ
λεκτόν, καί δλοι έφυγαν μέ ένα ιδιαίτερο ένθουσίασμό στή ψυχή.

Τά θέατρά μας εφέτος ήρχιααν πολύ ενωρίς τάς πα
ραστάσεις των. ’Άν και ό καιρός δέν φαίνεται ευνοϊ
κός .καθ’ ολον σχεδόν τόν μήνα, έν τούτοις ή θεατρική
σαιζόν έμπήκε εις τόν δρόμον της. Τά θέατρα δμως
εφέτος είνε τόσον πολλά, ώστε εινε ζήτημα δν θα ειμ·
πορέσουν νά έργασθοϋν και νά ζήσουν δσα έως
τώρα άνεπέτασαν τήν σκηνήν των πρό τοΰ Αθηταϊκοΰ κοινού. Τό «Λυρικόν» τό νεόκτιστον θέατρον ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΪΒΕΛΗΣ
Ό θίασος τών Κών Κομπότη-Δημοπούλου είς τό
•νής δδοϋ Άχαρνών ήρχισε τάς παραστάσεις του άρ
χάς’Απριλίου μέ δύο μονόπρακτα τοΰ κ. Δημητρα- θέατρον Κυβέλης ήρχισε μέ πολλήν ζωήν τάς παρα
κοπούλου κατόπιν εισηγήσεω; επι τή ένάρξει, τοΰ κ. στάσεις του. Θίασος καλώς κατηρτισμένος, θέατρον
Αιδωρίκη. Τά Παναθήναια τοΰ 1917 έδοθησαν εις εκλεκτόν, κοινόν πρόθυμον είς ύποστήριξιν, δηλαδή
δλα τά στοιχεία διά νά κρατήση καί εφέτος δλα τά
αύτό τό θεατρον.
_
.
"Οπως πάντοτε και εφέτος ή πρώτη των Ιΐαναθη- πρωτεία παρά τής Κας Κυβέλης τήν αποχήν. Μένει
μόνον τών έργων ή εκλογή ξένων καί ίδικών μας διά
ναίων ύπήρξεν ένα κοσμικόν και θεατρικόν γεγονο,.
’Όλη ή καλή τάξις τών ’Αθηνών—δσους ήδύνατο νά νά άνταποκριθή πλήρως είς τάς αξιώσεις τοΰ κοινού.
περιλάβη τό μικρό θέατρο—παρευρέθη εις τή πρώτη Τό πρώτον έργον τό δποϊον έκίνησε πολύ τήν προσοχήν
τών Παναθηναίων. Οι συγγραφείς εφέτος έδωκαν ήτο δ σ’Ιδεώδης Σύζυγος» τοΰ 'Οσκαρ Ούάϊλδ. Τό
πολλήν προσοχήν εις τά Παναθήναια καί παρουσία έργον έδιδάχθη μέ πολλήν προσοχήν. Ή κυρία Κομσαν ένα έργον γεμάτο άπό σάτυρα καί πνεύμα. Ολαι πότη ώς σύζυγος έκαμε δτι ήμπόρεσε διά νά φθάση
σχεδόν αί σκηναί τής έπιθεωρηοεως άρεσαν τοσον τόν τύπον τής συζύγου δπως τόν εφαντασθη .ο άγγλος συγγραφεύς. Ή κυρία Καλογερικού ισως νάμή
πολύ ώστε νά ζητήται δίς καί τρις ή έπανάληψίς των!
’Ιδίως ή Δίς Πλέσσα ώς Όδοκαθαρίστρια αρεσει ήτοκαί πολύ στό ρόλο της- Καλή πολύ καλή ή Δίς Φι
λιππίδου είς τόν ρόλον τής νέας κόρης τήν δποίαν
πάρα πολύ.
Ζ
Έν γένει τά έφετεινά Παναθήναια κατεκτησαν και ύπεδύθη. Ό κ. Παπαγεωργίου απαράμιλλος. Καθδ>ς
πάλιν τήν θέσιν των, καί δλοι οι^ Αθηναίο, κάθε έπίσης καί δ κ. Βεάκης.
Είς τό θέατρον Κυβέλης έπαίχθη ή ’Ανδρεινη, δια
βράδυ εις τό Λυρικόν σπεύδουν νά χειροκροτήσουν
τήν Καν Ζαφειροπούλου, τήν Δα Πλεσσα, τήν Καν πρώτην εφέτος φοράν, εγενοντο δε και πολλαι επανα
Περίδου καί τόν Λύτρα δ οποίος υποδύεται το προ- λήψεις παλαιών έργων.
σωπον τοΰ ιστορικού π?χον Τζανέτου.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΡΕΖΑΝ.
Είς τό θέατρον τής Κας Ρεζάν, ή έναρξις έγινε μέ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑΤΏΑΝΝΟΤ
Εις τό Θέατρον τής δδοΰ Πατησίων τοΰ κ. Παπαϊ- επιθεώρησιν τά «Άνθεστήρια». Τό έργον έκρίθη όχι
καί πολύ επιτυχές. Έν τούτοις δ κόσμος έχειροκρόωάννου έδόθη ή «Νύφη τοΰ Συντάγματος». Ή οπερέττα είναι τρίπρακτος μέ μουσικήν τοϋ κ. Καισαρη τησε σολλάς επιτυχείς σκηνάς καί πρό πάντων τής κ.
Βιλλάρ καί τάς Κας Καββάδη καί Ρούσοσ.
έπί λιμπρέττου τοΰ κ. Βεκιαρέλη.
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ΔΙΟΣΓΣΙΑ
Είς τα Διονυσία τό θέατρον τής Πλατείας τοΰ Συν
τάγματος έχει στεγασθή δ Μουσικός Θίασος τοΰ κ.
Κονιαράτου μέ πρωταγωνίστρια τήν κυρίαν Ένκελ.
Ό Μουσικός Θίασος έδωκεν έως τώρα επαναλήψεις
παλαιών δπερεττών. Πρώτον έργον διά πρώτην φο
ράν αναβιβαζόμενοι’ ήτο ιά «’Ερωτικά Γυμνάσια»
τοΰ κ. Χατζηαποστόλου.
Τό λιμπρέττο εϊνε μία παλαιά Γαλλική Κωμωδία
τήν οποίαν μετέφρασε καί διεσκεύασε δ κ. Ν. Παρασκευόπουλος. ’Επί τής φάρσας αυτής έγράφη ή μου
σική τοΰ κ. Χατζηαποστόλου ή όποια δέν Ικρίθη καί
πολύ εύνοϊκώς άπό τόν μουσικόν^ μας κόσμον. Τήν
πρώτην εσπέραν τά Διονύσια είχον κόσμον πολύν,καί
δ κόσμος αυτός παρά τήν μετριότητα τοΰ έργου δέν
άπεχώρησε δχι δυσηρεστημένος άπό τά «Ερωτικά Γυ
μνάσια» τών Διονυσίων.

ΘΕΑΤΡΟΝ 1ΙΑΕΣΣΑ

Ό κ. Πλέσσας έστεγάσθη έφέτος είς τό Πανελλή
νιον. Μέ θίασον αρκετά καλά κατηρτισμένον θάδώση
έφέτος δλα τά κωμειδύλλια τής παλαιοτέρας εποχής.
’Έναρξιν έκαμε μέ τό «Δέν είμ’ εγώ» τοΰ κ. Ξενοπούλου, τή γνωστή φάρσα τήν όποιαν είχε παίξη πέ
ρυσι είς το ’Αθήναιυν. Έν τούτοις ό κ. Πλέσσας δέν
θ’ άποκλείση καί τά νέα έργα. ’Έπαιξε ήδη τό «Αν
τίο Γλαρέντζα τοΰ κ. Δημητρακοπούλου. Μέ τό έργον
αυτό δ θεατής διασκεδάζει πάρα πολύ.

έτραγούδησε τά τραγούδια τοΰ Λαυράγκα, τοΰ Σαμάρα καί τοΰ Καλομοίρη. Είς δλα αυτά ή κυρία Κυ
παρίσση έδειξε μίαν τέχνην εξαιρετικά συμπαθή, καί
τό τάλαντού τήςφωνής της άνέφανη παρά ποτέ θαυμά.
σιον. Τήν συναυλίαν τήν έτίμιμτε καί δ Βασιλεύς.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Ό κ. Σόλων Χωματιανός μέλος τής Εταιρείας
'Υγιεινής ύπό τήν προστασίαν τής Πριγκηπίσσης
Ελένης, έκαμεν ώραιοτάτην διάλεξιν περί Γάμου ύπό
κοινωνικήν, φυσιολογικήν καί υγιεινήν έποψιν εις τήν
αίθουσαν τής ’Ακαδημίας. Ό κ. Χωματιανός γνω
στός είς τόν κύκλον τών γραμμάτων άνέπτυξε τό εν
διαφέρον θέμα του μέ πολλήν χάριν καί πρωτοτυ
πίαν. Τό άκροατήριόν του είς τό τέλος τής δμιλίας
του συνεχάρη θερμότατα τόν κ. Χωματιανόν διά τήν
ώραίαν διάλεξίν του.
*
* *
’Επίσης είς τήν αυτήν αίθουσαν ώμίλησεν ωραία
ό κ. Παμπούκης περί τής υγιεινής τών διανοητικός
εργαζομένων.
*
* *
Σπουδαιοτάτην διάλεξιν περί τοΰ Βυζαντινού Μου
σείου έκαμε είς τήν ’Αρχαιολογικήν εταιρείαν δ κα
θηγητής κ.’Αδαμάντιου. Τό λυπηρόν ήτο δτι ούτε
άπαξ ήκούσθη τό όνομα τοΰ 'Αγίου Όρους τοΰ κέν
τρου αύτοΰ τής εκκλησιαστικής Τέχνης, πράγμα τό
Οποίον έπροκάλεσε δυσφορίαν είς τούς ανώτερους
παρ’ ήμΐν εκκλησιαστικούς κύκλους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΣΑΜΑΡΑ
Τό Ώδεΐον έκαμε καί δύο επιδείξεις τών μαθητών
τής Δραματικής Σχολής του είς τό Βασιλικόν Θέατρον. Κατά τήν πρώτην έδιδάχθη ή «Γυναικομαχία »
καί είς τήν δευτέραν ή «ΔεσποινίςΤζούλια»τό γνωστόν
έργον τοΰ Στρίτμπεργκ.Είς τήν«Γυναικομαχίαν»έκαμε
καί πάλιν τήνεξάιρετικήν έμφάνισίν τηςήΔίςΒρασιβανοπούλου, τής οποίας τό παίξιμο έδειξε διά μίαν άκόμη
φοράν δτι ή Δίς Βρασιβανοπούλου κατέχει δλα τά στοι
χεία τά όποια μίαν ήμέραν θά τήν άναδείξουν είς τήν
πριότηνγραμμήν τής θεατρικής σκηνής. Είς τήν δευτέρανέπίδειξιν τό πρόσωπον τής Δος Τζούλια ύπεδύθη ή
Δίς Κωνσταντ ινίδου μέ σχετικήν πάντοτε έπιτυχίαν.

ΣΓΝΑ1ΆΙΑΙ
Είς τήν Αίθουσαντοΰ’Ωδείου έδόθη συναυλία τοΰ
κ. Εύσταθίου Λυκούδη. "Ολο τό πρόγραμμα τό έκλεκτικώς μρυσικόν, εξετελέσθη μέ θαυμασίαν αρμονίαν.
Είς τήν συναυλίαν τοΰ κ. Λυκούδη έλαβε μέρος ή
κυρία Βελουδίου καί ό κ. Τριανταφύλλου δ όποιος
έχειροκροτήθη επανειλημμένος άπό τό κοινόν.

Είς τό Δημοτικόν Θέατρον έγένετο τό προαναγγελθέν, άμα τφ θανάτφ τοΰ καλλιτέχνου,μνημόσυνον τοΰ
Σαμάρα. "Ολη η έπιβαλλομένη μεγαλοπρέπεια καί δ
σεβασμός πρός τό έργον τοΰ έκλιπόντος μουσουργοί
άνεδείχθη είς τό καλλιτεχνικόν μνημόσυνον του. Οί
"Ελληνες μουσουργοί δσοι έλαβον μέρος—διευθυναντες τήν ορχήστραν—έξετέλεσαν μέ μίαν εύλάβειαν είμπορεϊ κανείς νά πή—τό λυπηρόν καθήκον. Τό θέα
τρον παρά ποτέ πλήρες έσείετο άπό τά συχνά χει
ροκροτήματα, καί ήσαν αυτά ένδειξις λύπης καί φό
ρος θαυμασμού πρός τήν μνήμην τοΰ έκλεκτοϋ "Ελ
ληνας καλλιτέχνου.
Ή πριγκήπισσα Ελένη, ύπό τήν προστασίαν τής
οποίας έδόθη τό Μνημόσυνον έπέδειξε μεγάλο ένδιαφέρον διά τήν έπιτυχίαν τής έπιμνημοσύνου καλλιτε
χνικής εορτής.

—·——·—
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Ό Παρνασσός έφέτος έδωκε προεσπεσίδα υπέρ τών
Συσσιτίων. Τό πρόγραμμα ποικιλότατον. Μουσική
και απαγγελία. ’Έλαβον μέρος άνθρωποι τών γραμ
μάτων καί καλλιτέχναι μουσουργοί. Τήν προεσπερίδα
έτίμησεν δ Βασιλεύς, δ Διάδοχος, ή Βασιλόπαις Ε
λένη καί ό πρίγκηψ Νικόλαος.
Αί εισπράξεις υπήρξαν ικανοποιητικοί.
*

*

φ

Ή κ. Κυπαρίσση έδωκε συναυλίαν είς τό θέατρον
Μαρίκας Κοτοπούλη. 'Η εκλεκτή υψίφωνος μάς παρουσιάσθη είς τήν συναυλίαν της υπό νέαν ολως ιδιό
τητα. Έτραγούδησε Μαλακίκεφ, Κασμιρίνωφ, Μπε
τόβεν, Στράους καί Βάγνερ, καί έκ τών ίδικών μας,

Τό ποθητόν τέλος τοϋ πολέμου 3έν έγλυκοχάραξτν
οϋττ τόν μήνα ποϋ μάς πέρασε. Μέσα στό πολεαικό
χορό έλαβε μέρος καί ό ’Αμερικανικός Λαός ξεκούσαστος, γιομάτος χρυσάφι, μέ ένα κέφι ζωηρότατο καί ό
Θεός πια ξεύρει αν τό τέλος αυτό έ τραβήχτηκε·/ άκόμη
πιό μακρυά ή έσύρθηκε κοντήτερα πρός τούς πόθους τής
άνθρωπότητος.
Στήν Αμερική εύρίσκεται έκ μέρο,ς τής ’Αγγλίας
ό υπουργός τών ’Εξωτερικών κ. Μπάλφουρ μέ πολυ
σήμαντου επιτελείου άπό άλλες έξοχότητες πολιτικές,
στρατιωτικές, τραπεζητικές, οικονομολογικές,, άπό μέ
ρος δέ τής Γαλλίας ό πρφην Πρωθυπουργός κ. Βιβιανί καί ό Στρατάρχης, ό περικλεής Ζόφρ μέ ανάλο
γου επίσης επιτελείου. Γυρίζουν μέσα στής Άμερικα-

νίκες Πολιτείες χπόθϊούμευοι κατά τάς ύποόοχχς καί
δεχόμενοι τάς εΐλικρινεστέρας εκδηλώσεις αγάπης καί
άφοσιώσεως. Είς ’τόν κ. Μπάλφουρ μάλιστα, γιά νχ
τιμηθή περισσότερον καί ή Πατρίς του καί αυτός ό
ίδιος, έδόθη ή άδεια νά όμιλήση άπό τό Βήμα τής
’Αμερικανικής Βουλής καί Γερουσίας. 'Η ήμερα έκείνη
έοοτάσθηκε σάν εθνική εορτή στήν ’Αμερική, καί ό ηθικός δεσμός πού συνέδεσε τούς όμαίμονχς Αχούς ’Α
μερικής καί ’Αγγλίας καί τών συμμάχων της έγινε/
άκόμη πιό στενός.
Νά δώστ, ό Θεός δλα αυτά νά καταλήξουν σέ ευχά
ριστο άλλά καί ταχύ αποτέλεσμα
’Αν κρίνη κανείς
άπό τόν έ’κ.ον όρον ποΰ εθεσεν ο Ου’ίλσων εις τάς μετά
τών συμμάχων συζητήσεις καί σύμφωνα μέ τόν όποιον:
θά γίν/j ουζήιηοΐί έπί ιών προτάσεων εΙρήνης τών
γενομένων ύπό ιών Κεντρικών Αυτοκρατοριών μπο
ρεί νά συμπεράνη δτι ή ιδέα τής ειρήνης καί μετά τήν
συμμετοχήν τής Αμερικής είς τόν πόλεμον, δέν άπεξενώθη άπό τό μυαλό καί τήν ψυχή τοΰ πανίσχυρου
Προέδρου της.
Έξω άπό τάς ’ηνωμένας Πολιτείας καί τήν Κού
βαν καί άλλαι Δημοκρατίαι διέκοψαν τάς διπλωρατικάς των σχέσεις μέ τήν Γερμανίαν. 'Η Βραζιλία, ή
Κοσταρίκα,ή Βολιβία. Ή Ούρχγγουάη, ό Παναμάς,
ή Γουατεμάλα καί ή Αργεντινή είναι έτοιμοι νά διακόψουν Ή Χιλή θά κράτηση ουδετερότητα έν οσω
δέν ποοσβάλλεται. Επίσης καί τό Μεξικού. Είς δλην
αυτήν τήν φασαρίαν κάτι ποΰ ενδιαφέρει εξαιρετικά
εινε καί τό άν ή ’Αμερική θά προσχώρηση είς τήν σύμβασιν τοΰ Λονδίνου τής 5 Σ)βρίου 1914, διά τήν μ ή

συνομολόγησιν χωριστής ειρήνης.

* *
Δείγμα δτι διατρέχομεν μιαν περίοδον πολεμικής
χαλαρώσεως δύναταΐ νά θεωρηθή καί ό χείμαρρος τών
δηλώσεων ό όποιος κατακλύζει τήν παγκόσμιον προσο
χήν. Οί Ρώσσοι, οί Γερμανοί, οί ’ Αγγλοι, οί Αυ
στριακοί, οί Γάλλοι, οί ’Αμερικανοί, οί ’Ιταλοί προ
βαίνουν είς ατελεύτητους δηλώσεις. Μετά τάς υποχω
ρήσεις τοϋ Κάϊζερ απέναντι τής Λσίχής δυνάμεως α
κράτητοι επήλθον αί εκδηλώσεις τών αντιλήψεων τών
άλλων εθνών. Ή Ρωσοία διά . οΰ Μαλιούκωφ—δστις
λέγεται δτι παρητήθη βραδύτερον τοΰ αξιώματος τοΰ
ύπουρνοΰ τών ’Εξωτερικών—επί άλλου επίπεδου Οΐετύπωσε τάς ιδέας της. Συμφωνεί προς τάς απόψεις τού
κ. ΟύΟσων καί διαμαρτύρεται κατά πάσης ιδέας προ
σαρτήσεων Ζητεί ειρήνην άνευ προσαρτήσεων, άλλά
απαιτεί άναδιοργάνωσιν ή άπελευθερωσιν Λαών τινων,
οπότε θίγεται ή Αύστρουγγαρία καί ή Τουρκία.
Ή τελευταία λοιπόν προσήλθεν είς δηλώσεις δια
τού Ταλαάτ - πασσά Μεγάλου Βεζύρου, ο όποιος φαν
τάζεται δτι διά τής έξαφανίσεως τοϋ 1 σαρισμοΰ και
τών ιδεών του υπάρχει στάδιον συνεννοησεως μεταξύ
Τουρκίας καί Ρωσσίας.
Ή Τουρκία ύπέστη σωρείαν συμφορών εσχάτως,
προβλέπει δέ δτι μέγα μέρος τών δαπανών τοϋ πολέ
μου θά έξοφληθώσιν είς βάρος της καί προσπαθεί μέ
κάθε τρόπον νά εϋρη κάποιο έρεισμα σωτήριας. Αλλά
καί τής Βουλγαρίας' ή θέσις καί μάλιστα τοϋ Φερδι-

νάνδου της δέν εινε ρόδινος.
,
Αί Γερμανικαί θωπείαι μεταβάλλονται όσημέραι ής
καταθλιπτικόν καί βαρύν ζυγόν και ο Λαός μετά ουσφορίας αισθάνεται τήν ψυχράν έπαφήν του. Συνέπεια

τούτου ύπήρξεν δήλωοις τοΰ Τσάρου τής Βουλγαρίας
πρός τόν Στρατόν, δτι μετά τόν πόλεμον θά είσαχθώσι μεγάλαι άγροτικαί μεταρρυθμίσεις καί θά γίνη άναθεώρησις τοϋ έκλογιχοΰ συστήματος! Τάς ιδίας υπο
σχέσεις παρέσχεν καί ό Βασιλεύς τής Ρουμανίας διά
τούς αγροτικούς υπηκόους του.
Έν τώ μεταξύ τό 'Ελληνικόν ζήτημα εξελίσσεται
δυσμενέστατα είς τάς συνηδείσεις τών Άντάντικών Κυ
βερνήσεων καί ό Ελληνικός Λαός θϋμα τών περιστά
σεων υποφέρει φρικωδώς. Ό αποκλεισμός δεινός, δει
νότατος έδημιούργησε τυραννικήν ζωήν διά τόν Ελ
ληνικόν Λαόν τής βιοπάλης καί τοΟ βιοπορισμού.
'Ημείς περνάμε τά δεινά καί ήμείς δοκιαάζομεν τάς
πικρίας. Ή Κυβέρνησις Λάμπρου έπεσε κατόπιν δε
καπενθημέρου κατρακυλίσματος καί διά τής άναλήψεως
τής αρχής ύπό τοϋ κ. Ζαίμη έγεννήθη ελπίς αίθριωτέρου μέλλοντος. Ό ’Απρίλιος κλίνει πρός τήν δύσιν
του, ό κ. Ζαΐμης μέ σθένος καί αποφασιστικότητα κρα
τεί τά κυβερνητικά χαλινάρια, άλλά βελτίωσιν τής καταστάσεως άπό πουθενά δέν άντικρύζομεν. Χάριν μά
λιστα τής αληθινής είκόνος πρέπει νά πούμε δτι τώρα
διερχόμεθα τής πιό στενόχωρες στιγμές τής ζωής τοΰ
αποκλεισμού καί τών πιέσεων. Τό ψωμί μάς δίδεται
κατά 20 δράμια ήμερησίως, τό κρέας υψώθηκε, όσπρια
δέν υπάρχουν, ούτε ρίζι, ούτε πατάτες, ούτε χόρτα
άκόμη καί άλλοίμονον στό κοσμάκη, άλλοίμονον στόν
εργατικό Λαό, αλλοίμονο στό μικρά Ελληνόπουλα
ποΰ καταδικάζονται είς τόν βραδύν θάνατον τής έξαντλήσεως.
Δ. Λ. Ζ.

-------- -I—-

KCXMOX
Συγκροιηθείσης τής Α'. Γενικής Συνελεύοέως τής
«’Αγροτικής Όργανώσεως» ύπό τών- 135 ιδρυτών
της έξελέγησαν τακτικά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου οί κ.κ. II.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Γεννάδιος, Κ. Δό·
σιος, Γ. Δούμας,Γρ.
Εύστρατιάδης, Αθ. Ευταξίας, Δημ. Ζαχαριάδης, Α.
Καμπας, Α. Καρτάλης, Π. Κράλλης, Ν. Λεβίδης, II.
Μαυρομιχάλης, Π. Β. Μετάξάς, X. Μητσοπόυλος, Γ.
Μολφέτας, Άθ. Μπασιάς, I- Πετρίδης, Όθ. Ρουσόπουλος, Λ. Ροΰφος, Σπ. Τρικούπης, Σπ. Χασιώτης, Εύάγ. Χέλμης καί άναπληριοματικοί- Άν. Δαργέντης, Π. Δεκάζος, Μ. Δάλλας, Κ. Ίσαακίδης, Λ.
Λυωνάκης, Α. Μάτεσις, Δ. Μαλλιόπουλος, Γ- Μουρίκης, Π. Παπαλέκας^ Κ· Χαιρόπουλος.
Βραδύτερον πρόέβη τό Συμβούλιον είς άρχαιρεσίας
καί έξέλεξε Πρόεδρον τόν κ. Ν. Λεβίδην, Αντιπροέ
δρους τους κ. κ. Α. Καμπάν ;;αί Άθ. Μπασιάν, Γεν.
Γραμματέα τόν κ. Π. Β. Μεταξάν, Ταμίαν τόν κ. II.
Μαυρομιχάλην, μέλη δέ τής εκτελεστικής ’Επιτροπής
τούς κ κ. Κ. Δόσιον, Δ. Ζαχαριάδην καί Σ. Χασιώτην.
Μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής μας εύχόμεθα επι
τυχίαν είς τούς υψηλούς σκοπούς τής τόσον παρτιωτικής «’Αγροτικής Όργανώσεως .
*
* *

Αί παρά/.ιαι πόλεις τής Ελλάδος καί ιδιαιτέρως αί
δυτικαί άκταί τής Πελοπόννησου, δέχονται συχνότατα
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διάφορα αντικείμενα προερχόμενα άπό τά έκ τών τορπιλλίσεων εις τήν ΜεσόΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ γειον, βυθιζόμενα, πλοία.
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Τά αντικείμενα ταΰτα εΐνε
ποικίλα, περίεργα, ενδια
φέροντα. Φέρουν μαζή τους τά ίχνη πενθίμως τρα
γικών ιστοριών ποΰ προκαλοΰν συγκίνησιν εις τούς
συλλεκτας των. “Ενα έκ τών περιεργοτέρων ναυαγίων
ήτο και ένα παμμέγιστον σωσίβιον ριφθέν εις τήν
ακτήν, άνευ ναυαγών. Προσομοιάζει πρός δωμάτιον
εύρΰχωρον. Έχει δέκα διαμερίσματα, εΐνε ασκεπές
καί έκαστον διαμέρισμα έχει εις τάς απέναντι γωνίας
του άπό έν αναπαυτικόν κάθισμα. Άρά γε έχρησιμοποιήθη ; Άπέβη ευεργετικόν ; Έξησφάλισε τήν ζωήν
τών έπιβατών του ; Άντεπεκρίθη εΐς τάς έλπίδας; ποΰ
έστήριξαν οί προκινδυνεΰοντες εΐς τά υγρά κελευθη ;
Ποιος ξέρει τί τραγικότητας άντίκρυσε καί μέ ποια
συναισθήματα άγρια,, ραγδαία, σπαρακτικά, συνεζυμωθη ή θαλασινή ζωη τοΰ άψυχου αύτοΰ οργάνου !
*
* *
'Η συνάδελφος «ΛΓέα ’Ημέρα» έπί τή διαδόσειδτι
δμά, επιχειρηματιών υπέβαλε προτάσεις' εΐς τήν Κυβέρνήσιν διά τήν προνομιακήν προαγοράν ολοκλή
ρου τής εσοδείας τής χώΤΟ ΚΡΑΓΟΣ ΑΛΛΑ.... ρας καί μεταπωλήσεως
αυτής τμηματικώς εΐςτούς
καταναλωτάς, γνωματεύει δτι οφείλει τό Κράτος προστατεΰον τά κοινά συμφέροντα παραγωγών καί κατα
ναλωτών, ν’ άναλάβη αυτό τό ίδιον τήν άγοράν καί
πώλησιν ολοκλήρου τής προσεχούς έσοδείας.
Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι διά νά καταπολεμηθή
η αισχροκέρδεια δέον αυτό τό Κράτσς νά παρέμβη
μεταβαλλόμενον εΐιδυνατόν εΐς γενικόν προμηθευτήν
τών ειδών τής καθημερινής άνάγκης, άλλά' εΐς τήν
πραγματοποίησιν αυτής τής ιδέας έπι βάλλεται ώς
πρώτιστον μέτρον ή μέριμνα τοΰ Κράτους δπως μή
μεταβάλλεται αυτό τό ίδιον εΐς αισχροκερδές καί κατα
πιεστικόν. Απαιτείται Κράτος τό όποιον πρώτον νά
δίδη τό παράδειγμα τής άφιλοκερδείας. Όχι Κράτος
ποΰ πωλεΐ το σκύβαλο?—διά νά τό άλέσουν πρός πα
ραγωγήν αλεύρου!!—πρός δρχ. 1 κατ’ όκάν, Κράτος
ποΰ αγοράζει 1,77 την ζάχαριν τήν μεταπωλεΐ 2,20
δια να την προμηθεύεται ό κόσμος 2,40, Κράτος ποΰ
μάς άναγκάζει, πρός Θεοΰ, ν’άγοράζωμε μίαν όκάν
πατάτες πρός 1.25 καί μέ τήν ύποδιαίρεσιν εΐς εκατο
στά πρός 1,40 τήν όκάν. Βεβαίως τό Κράτος νά
έπέμβη άλλά νά.,.εΐνε Κράτος.
*
♦ *

Ό τίτλος τής παραγράφου μας αυτής θά φέρη
αμέσως στο μυαλό κάθε άναγνώστου τό δημοτικώτερον όνομα τής έποχής. Τό όνομα Μπόττας. "Ενα
άγνωστο δικα0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ στικόν όνομα
κατέκτησε τήν
πανελλήνιον προσοχήν,τήν πανελλήνιον έμπιστοσυνην,
Έπεβλήθη στο σεβασμό μας, στήν έκτίμησί μας, στο
θαυμασμό μας. Άσυνείθιστοι ν’ άντιμετωπίζωμεν έκ·πλήρωσιν καθήκοντος άνεξάντλητον, δραστηριότητα
κάί,βαθείαν προσήλωσιν καί άφοσίωσιν πρός τά μεγάλα
κοινωνικά συμφέροντα εΐς τόν κόσμον τών υπαλλήλων,
παρακολουθούμεν μέ δικαιολογημένην έκπληξιν ένα
νεαρόν δικαστικόν άκουραστον ύποστηρικτήν τής άνά
πάν βήμα άδικουμένης κοινωνίας. Μέεύρυτάτην άντίληψιν, με υγιείς άρχάς, άπηλλαγμένος στόμφου ό κ.
Μπόττας έργάζεται μέ ένα σκοπόν, μέ μίαν σκέψιν,
μέ μίαν κατεύθυνσιν. Πώς νά ύπηρετήση τό

καιον. Τό δίκαιον τοΰ πολίτου άδιαφόρως επαγ
γέλματος, κοινωνικής τάξεως, κοινωνικής έμφανίσεως.
Τίποτε τό υπερβολικόν εΐς τάς πράξεις του, τίποτε τό
έξεζητημένον,τίποτε τό βαρύ καί επιβλητικόν.'Απλούς
εΐς τό μειδίαμά του, άπλοΰς εΐς τό βλέμμα του, απλούς
εΐς τά λόγια του, μέ σίδερένιαν δμως ψυχήν, μέ άλύγιστον θάρρος καί μέ κολοσιαίαν προσήλωσιν στο
καθήκον.
Εΐνε φαίνεται ό άντιπροσωπευτικός τύπος τής νεωιέρας γενεάς.’Ανήκει στήν προνομιοΰχον νεότητα ποΰ
κρύπτεται διά νά λάμψη άμέσως ευθύς ώς φανή εΐς
τόν ορίζοντα τής δράσεως, τής ζωής. Θά εΐνε εύτύχημα
γιά τήν πατρίδα νά μάς δοθή ή ευκαιρία νά παρακολουθήσωμεν καί άλλους πολιτειακούς παράγοντας
τής άξίας καί τής επιβολής ένός Μπόττα.

τό πρόσωπον άπό τούς ιερόσυλους τοΰΕΐκοστ. Αΐώνος.
Άλλ’ ή Γερμανική Επιστήμη, ή Γερμανική άντίληψις παραβλέπει τοιαύτης φύσεως αισθηματολογίας καί
χωρεΐ εΐς τήν πραγμάτωσιν Ιδεών ποΰ δίδουν αξίαν
εΐς τό νεκρόν σώμα τοΰ ανθρώπου ϊσην τουλάχιστον
πρός άλλα ασήμαντα είδη τά όποια ή βιομηχανική
χημεία κατώρθωσε νά τά καταστήση χρησιμότατα καί
πολυτιμότατα.
Άφ’ ου τό κουκούτσι τοΰ στεμφύλου χρησιμεύει
γιά νά παράγωνται τόσα χρήσιμα είδη ένα σώμα τερά
στιον έπιτρέπεται νά πηγαίνει χαμένο καί άχρηστο ; .·

*

Διαβάζομεν στήν συνάδελφον «Πρόοδον
*
τά εξής ■
< Εντός τής έβδομάδος άρχεται ή εϊσπραξις υπό ιού Δη• μοσίου, τοϋ έπιβληθέντος φόρου 1 ° \, έπί τών προσόδων
»τών διαφόρων Μονών τοϋ Κράτους. Βάσις τής εΐσπράξεως
• Οά εΐνε τό κονδύλων τών εσόδων τοΰ έγκρίΟέντος πρόϋποιλογισμού έκάστης Μονής υπό τού’Εκκλησιαστικού Ταμείου.
• 'Υπολογίζεται ότι θά είσπραχθή ποσόν 100,000 δραχμών
>έν δλφ».
,
,

* *
Μεταξύ Αυστροουγγαρίας καί τής Ρωσσικής Επα
ναστατικής Κυβερνήσεως έπιζητεΐται ή σύναψις εντί
μου ειρήνης. Είναι αύταί αί φράσεις, αύτή ή έ'ννοια
τοΰ ανακοινωθέντος διά ραδιοτηλεΗ ΕΙΡΗΝΗ γραφήματος προερχομένου έκ τοΰ
Κορρεσποντέντς Μπυρώ, τό όποιον
εύρίσκεται εΐς συνάφειαν μετά τής Κυβερνήσεως τής
Βιέννης. Έπί πλέον ή άναγγελία τοΰ άνακοινωθέντος
προήλθεν έκ Βερολίνου, οπότε βάσιμος ύπόθεσις έπεκράτησεν δτι πρόκειται περί ένεργειών τή συγκαταθέσει τής Γερμανίας.
Όλα αύτά έδημιούργησαν σωρείαν έλπίδων περί
ένδεχομένης σοβαράς σκέψεως διά τήν ειρήνην. Καί
έγράφησαν, καί έψάλησαν, καί έτονίσθησαν χαροποιό
άγγέλματα. ’Άλλοι άντίκρυσαν τάς πρώτας άστραπάς
τής φωτεινής αύτής Θεάς καί άλλοι άνεγνώρισαν τά
πρώτά άσταθή βήματά της. 'Υπνωτισμένοι άπό τούς
άτμούς μιάς θερμής όνειροπολήσεως ένόμισαν δτι
ήσθάνσησαν τήν πρώτην γλυκείαν συνάντησιν τών
εύεργετημάτών της καί εύέλπιδες άνεζήτησαν τήν πο
θεινήν μορφήν της. Τόν θροΰν έξέλαβον ώς κήρυγμα
στέντορος, τήν σκιάν ώς γρανιτώδες οικοδόμημα, τάς
σταγόνας τής βροχής ώς κρουνούς ΰδατος, τό παραλή
ρημα τοΰ πόθου ώς εΰγλωττον πανηγυρικόν καί τάς
άπέλπιδας χειρονομίας ώς τήν άδροτέραν καί εΐλικρινεστέραν σύνσφιγξιν τών φιλικώς τεινομένων χειρών.
'Η πλάνη έκ τής γλυκείας αύτής αύταπάτης διήρκεσεν
δυστυχώς δσον καί τά ρόδα καί σύντομα οί Λαοί έπανέπεσαν εΐς τήν άγωνίαν καί τόν ρόγχον τής επιθανά
τιου κλίνης.
Ή ειρήνη είνε φυτόν τό όποιον θ’ άργήση νά ριζωθή εΐς τάς καρδίας τής ανθρωπότητας.
*
* *

Ή Γερμανική πρακτικότης άνέτρεψε καί αύτάς τάς
δοξασίας περί τής ίερότητος τοΰ σώματος τοΰ άνθρώπου μετά θάνατον. Έάν αί πληροφορίαι είνε άληθεΐς
εις τήν Γερμανίαν, άντί
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΑ ταφής επισήμου καί έπι βλητικής ό νεκρός λαμβά
νει τήν άγουσαν πρός τό έργοστάσιν καί άντί τοΰ τά
φου τής γαλήνης άλλά καί άδοξου καί βραδείας άποσυνθέσεως τίθεται εΐς τήν διάθεσιν τής βιομηχανίας
ποΰ τόν μεταβάλλει εΐς έλαια, εΐς χημικά λιπάσματα
καί εΐς τροφήν χοίρων.
’Άν άνέζη ή ’Αντιγόνη τά χρόνια αύτά τής χημείας
καί τής πρακτικότητος θά άμφέβαλε καί περί αύτής
τής ιδίας ύποστάσεώς της. Αύτή ή οποία έπροτίμησε
νά θανατωθή άπό τόν Κρέοντα παρά νά τόν ύπακούση δταν διέτασε νά μένη άταφον τό πτώμα τοΰ
μδελφοΰ της Πολυνείκους θά άπέστρεφε μετά φρίκης

τών Ελλήνων τδ ανακαινιστικό αϊμα πού θά μάς άυυφώση εΐς τό επίπεδον άλλων Λαών προοδευτικών,
πολιτισμένων, τελειότερου κατηρτισμόνων γεωργικώς,
εμπορικώς,βιοτεχνικώς,βιομηχανιιώς,επιστημονικόίς.
S' αυτό τόν τόπο δέν θά βρεθή τέλος πάντων ενα
μεγάλο μυαλό καϊ ενα δυνατό χίρι, αποφασιστικό,
καταπελτώδες νά κόφη σαπίλες άλύπητα, μεθοδικά :
Δ. Ζ.
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ΠΕΐΡΑΙΩΣ-ΛΘΗΙΝΓΜ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ

Ή όλιγόγραμμος αύτη εΐδησι? άξίζει νά μήπαρελθη
απαρατήρητο;. Τδ νά είσπράττεται ε’ξ έπιβαρύυσεως
1 β 0 ποσδν Δρ. 100.000 σημαίνει ότι αί Μοναϊ τοΰ
Κράτους έχουν ετήσια εισοδήματα άνερχόμενα εΐς Δρ.
1Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ. Τδ αποκαλυπτικόν αυτό γενονός προκαλεΐ διαφόρους σκέψεις. 'Ένα - κεφαλαίου εθνικόν
200.000.000 δραχμών εΐνε δίκαιον, λογικόν, ορθόν
νά τδ νέμωνται όλίγαι χιλιάδες όπισθοδρομικών, αμα
θών καλογήρων.
Et-ε δίκαιου μία εθνική περιουσία τοιαύτης σπουδαιότητος νά εύρίσκεται εΐς χεΐρας τών κυρίων αυτών
οι όποιοι ούδενα προορισμόν ε’πιτελοΰν και εΐς οΰδεμίαυ άνάγκην άνταποκρίνονται ;
Κάνεις δεν όμιλεΐ εναντίου τών Ελληνικών Μονών
τόπων καθηγιασ μόνων εκ τοΰ μαρτυρίου καί τών πρός
την πατρίδα υπέροχων υπηρεσιών τοΰ Κλήρου κατά
τήν μακράν περίοδον της δουλειάς. Δια τούτο ας πα
ραμένουν αύται τόποι εθνικής λατρείας και ευλαβούς
προσκυνήματος, άλλά νά παυσουν μεταβαλλόμεναι εΐς
πρυτανεία πόσης κακίας, νωθρότητος καλοζωίας, και
τεμπελιάς. "Η νά καταστούν κόντρα νέας ζωής ή ναγινουν πραγματικοί Ναοί εργασίας, παραγωγής εθνικής
πρός όφελος τής όλης κοινωνίας, τής όλης πατρίδας η
νά παραμείνουν απλά αναμνηστικά αντικείμενα τής πε
ρασμένης εθνικής μας ζωής. Ένα ετήσιον εισόδημα
εκ 10.000.000 δραχμών, δυνάμενον εις χεΐρας τής
επιστημονικής παραγωγής, νά διπλασιασθή εΐνε ανή
κουστου νά εξατμίζεται μέσα·’ στά σύγχρονα καλογε
ρικά ράσα ποΰ δέν άντίκρυσαν άπό ύφηλοτερας αποψεως τήν ζωήν καϊ δεν εγνώρισαν τοΰ νεωτερου πνεύ
ματος τάς βαρείας απαιτήσεις.
Ή Ελλάς ή οποία κατά τήν μεταπολεμικήν επο
χήν θά εΰρεθή κλυδωνιζομένη καϊ παλιν μέσα, στον
οικονομικόν σάλον τών μεγάλων εθνών εχει τήυ υποχρόωσιν νά μεταχειρισθή κάθε μέσον δια να ευρεθή
παρέακευασμόνηγιά τούς κενούργιους αγώνας.Τό χρήμα
αυτό ας τδ χρησιμοποιήσω πρός τον σκοπον αυτόν. Me
10.000.000 δραχμών κατ' έτος ή καί μέ, τό ήμισυ
τοΰ ποσοΰ αύτοΰ δύναται νά αποστελη εις Αμερικήν,
’Αγγλίαν, Γαλλίαν, Βόλγιον. Δανίαν, Ρωσσίαν καϊ
Γερμανίαν 1000—1500 νέους καά υεάνιδας διά νά άνα
πτυχθοΰυ, νά μορφωθούν νά δουν κενουργιους ορίζον
τας τέχνης, εργασίας, παραγωγής γεωργικής, βιομη
χανικής καϊ επιστημονικής. 'Άς στειλη νέους και νέας
όλων τών επαγγελμάτων, όλων τών κοινωνικών τά,εων
διά νά σκορπίσω τδ ταχύτερου μέσα ατά εκατομμύρια
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Κύριοι Μέτοχοι,

Ύποβάλλομεν ύπό τήν κρίσιν υμών τόν ’Ισολογι
σμόν τής ληξάσης χρήσεως δν έθεωρήσαμεν ορθόν νά
ύποδιαιρέσωμεν εΐς δύο μέρη, ήτοι εΐς τόν ειδικόν
’Ισολογισμόν τής έκμεταλλεύσεως τών γραμμών τοΰ
Δημοσίου καί εις τόν Γενικόν ’Ισολογισμόν τής ημετέρας 'Εταιρείας, (α) εΐς δν πλέον δ πρώτο; υπεισέρ
χεται μόνον κατά τά άποτελέσματα κερδών ή ζημιών.
Πρόκειται όντως περί ιδιαιτέρας έπιχειρήσεως,^ ην εχομεν μετά τοΰ Δημοσίου και ήτις έφ’ δσον δέν έδημιούργει ουσιαστικός άλλοιώσεις έπί τών κερδών τής
έκμεταλλεύσεως τών ιδιοκτήτων ημών γραμμών ήδύ ■
νατό νά μή τηρείται ιδιαιτέρως, άλλ’ ήτις ήδη, λόγφ
τής σειράς τών γεγονότων άνωτέρας βίας, άτινα δΐιρ χόμεθα, προκαλέσασα δυσαναλόγως μεγάλας ζημίας
επιβάλλει, φρονοΰμεν, τήν νέαν ταύτην διατύπωσιν
ϊνα εύχερέστερον κρίνωσι και οι ένδιαφερόμενοι μέτο
χοι, άλλά καί τό Δημόσιον, τό μέγεθος τή; ζημίας και
τήν έντεΰθεν έπιβαλλομένην κατά πάντα κανόνα τοΰ
δικαίου άνόρθωσιν, περί ών κατωτέρω.
Καθόσον άφορά τάς εισπράξεις καί δαπάνας έκμε
ταλλεύσεως τοΰ δικτύου ημών κρινομένου έν τφ συνόλφ καί όμοΰ μετά τών διά λ/σμόν τοΰ Δημοσίου
εκμεταλλευόμενων γραμμών, αύται έχουσιν ώς ακο
λούθως :
Εισπράξεις : 11,429,869,80 έναντι 8,330,804. δρ.
τοΰ προηγουμένου έτους πραγματοποιηθείσης δηλο
νότι αύξήσεω; δραχ. 3,099,065,80 ΐσοδυναμούσης
πρός αΰξησιν κατά 38 ’/’ °/0 έπί τών εισπράξεων τοΰ
προηγουμένου. Τό ποσοστόν τής αύξήσεως παραλλάσσει κατά τμήμα καί κατ’ είδος εΐσπράξεως ώς ακο
λούθως :
Τμήιια Π. Α. Π. έπιβ. 42.6 °/0 'μπορεύμ. 40-4
»
Μ. Κ.
- 27.0 70
»
20. 2°/0

»

Π. Κ. Μ.

»

27.3 7,,

»

Πρόκειται άρα περί αύξήσεως γενικώς δπωσδήποτε
μεγαλειτέρας διά τούς έπιβάτας ή διά τά εμπορεύματα
καί ής έπωφελήθη κατά μείζονα άναλογίαν τό ΐδιόα) Εΐς τό προηγούμενον τεύχος έδημοσιεύσαμεν καί τούς
δύο ’Ισολογισμούς Γενικόν και Ειδικόν,
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κτητον ημών τμήμα Π. Α. Π. προφανώς διότι είναι
σχεδόν έξ ολοκλήρου παραθαλάσσιον και ηύνοήθη πε
ρισσότερον έκ τής αύξήσεως τών ναύλων τών διά
θαλάσσης μεταφορών κάΐ τής άραιώσεως τής ακτο
πλοΐας.
Δαπάναι Εκμεταλλεύσεως: άνήλθονείς δρ.8,173,
571,73 έναντι δρ. 5,162,350.38 προσκληθείσης δη
λονότι αύξήσεως τών πραγματικών δαπανών τής έκ
μεταλλεύσεως έκ δραχ. 3,031,215,35, αναλυόμενων ώς
ακολούθως:
Ιον) Κεντρικής υπηρεσίας . .
Δρ.
14,861.35
2ον) Εμπορικής υπηρεσίας .
»
114,610.39
3ον) Υπηρεσίας Έλξεως . .
»
2.815,643,52
4ον) Υπηρεσίας Συντηρήσεως
»
87,292.53
Ή αύξησις αύτη οφείλεται είς τά κατωτέρω αίτια
διά τά έναντι ποσά.
α') Είς αύξησιν τής τιμής τών
γαιανθράκων, καυσίμων καί
λιπαντικών υλών ....
Δρ. 2,715,683.03
β') Είς αύξησιν τής τιμής τών
στρωτήρων ...... »
71,159.18
γ') Είς τό προσωρινόν επίδομα
τό δοθέν είς τό προσωπι
κόν λόγφ ύπερτιμήσεως τρο
φίμων .........................
94,718.20
δ') Είς τάς κανονικός αυξήσεις
λόγφ αρχαιότητας τοΰ προ
σωπικού, ιδίως δμως είς αυ
ξήσεις τών άπολαυών αυτού
λόγφ μείζονος κινήσεως . .
149,054.94
Δρ.

3,031,215.35

Καθοσον αφορά τό ύπό στοίχείον α') κεφάλαιον
αύξήσεως δαπανών, τούτο οφείλεται τό μέν είς τήν
αύξησιν τής διαδρομής τών αμαξοστοιχιών άνελθούσαν είς χιλιόμετρα 2,703,597 έναντι 2,376,868 τοΰ
προηγουμένου έτους, τό δ’ δμως καί ιδίως είς τήν
αύξησιν τής τιμής τών γαιανθράκων, προμήθειας τοΰ
έξωτερικοΰ άνελθοΰσαν είς δραχ. 168.74 έναντι δραχ.
64.62. Προσθέτομεν ότι άν ληφθή ύπ’ δψει ό χρησι
μοποιηθείς λυγνίτης Εύβοιας, καίτοι ούτος έχρησιμο
ποιήθη είς μικρόν σχετικώς κλίμακα, διότι κατά τό
λήξαν έτος εύρισκόμεθα ακόμη είς τήν περίοδον τών
πειραμάτων, λογισθή δέ μέ θερμαντικόν ισοδύναμον
πρός τούς γαιάνθρακας ώς έν πρός δύο, ή μέση τιμή
τών γαιανθράκων περιορίζεται είς δρχ. 164.60.
Καθόσον αφόρα τήν μέσην τιμήν τών στρωτήρων
αυτή άπό δρχ. 3.11 είς δσα; άνήρχετο κατά τό 1915,
άνήλθεν κατά τό παρελθόν έτος είς δρ. 4.38, μέ βε
βαιότητα δυστυχώς μείζονος περαιτέρω ύψωμοΰ.
Καθόσον άφορά τό προσωρινόν έπίδομα, λόγφ
ύπερτιμήσεως τών τροφίαων, τοΰτο έχορηγήθη είς τό
ήμέτερον προσωπικόν άπό τοΰ παρελθόντος Αύγούστου τή έπεμβάσει τοΰ 'Υπουργείου τής Συγκοινω
νίας καί διότι έκρίθη ύπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου σας
ώς έπιβαλλόμενον ν/τό τών εκτάκτων άναγκών τοΰ
κατωτέρου ιδίως προσωπικού, άλλά καί διότι ή χορηγεία αύτοΰ συνεδέθη μέ τήν διατήρησιν τής κατά τό
προηγούμενον έτος 1915 έγκριθείσης αύξήσεως τών
κομίστρων κατά 20 °/0, ήν αύξησιν κατ’ έπανάληψιν
δ-αρκοΰντος τοΰ παρελθόντος έτους ή υπηρεσία τού
Υπουργείου ήθέλησε νά άρη, βασιζομένη είς τήν αύξησιν τών εισπράξεων καί ούδόλως λαμβάνουσα ύπ’
δψει τήν άντίστοιχον αύξησιν τών δαπανών.
Καθόσον τέλος άφορά τό τέταρτον κεφάλαιον αύ
ξήσεως τών δαπανών, τό όφειλόμενον είς τήν φυσικήν
έξέλίξιν αύξήσεως τών μισθοδοσιών τοΰ προσωπικού

λόγφ άρχαιότητος αύτοΰ, όμοΰ μέ τήν αύξησιν τών
άπολαυών αύτοΰ λόγφ αύξήσεως τής κινήσεως,βεβαίως
δέν δύναται νά θεωρηθή ύπέρογκον όταν ληφθή ύπ’
δψει ή άπαιτηθεΐσα πρόσθετος κυκλοφορία αμαξο
στοιχιών καί ή πραγματοποιηθεΐσα αύξησις εισπρά
ξεων.
'Ως πρός τάς προβλέψεις.
Ή πρώτη διά δαπάνας φθοράς τροχαίου ύλικυύ κτλ.
Είς ήν, άφ’ ής διά τής τρόποποιήσεως τοΰ άρθρου
48 τής έγκριθείσης ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως τών
Μετόχων τής21ης ’Ιανουάριου 1913, έθεσπίσθη ό
σχηματισμός κεφαλαίου κινήσεως, άνανεώσεως κιλ.
ούδεμία νέα εισφορά έγένετο, είχε υπόλοιπον έκ τοΰ
παρελθόντος έτους . ... .
δρ. 97.334.71
έξ ού έκπίπτονται τά δαπανηθέντα έν τφ Ίσολογισμφ . . ■>
23.160.65
δρ. ~ 74.174.06
άπομένοντος ύπολοίπου .
'Η δευτέρα πρόβλεψις έκτακτων έργων καί έκτα
κτων δαπανών κατόπιν εισφοράς δρ. 75.000 έκ τής
χρήσεως καί άφοΰ έκπεσθώσι τά δαπανηθέντα, απο
μένει μέ ύπόλοιπον δρ. 23,230.70 έναντι δρ. 15.123
τοΰ προηγουμένου έτους. ’
'Η τρίτη διά τάς διχαστικάς αποφάσεις κατόπιν
εισφοράς 29.687.90 έξ ών αί 25.000 έκ τών κερδών
καί μετά τήν άπόσβεσιν τών δαπανηθέντων κατα
λείπει υπόλοιπον δρχ. 33.785.15 έναντι 30.326.60 τοΰ
παρελθόντος έτους.
'Η τέταρτη πρόβλεψις διά δαπάνας ανταλλακτικών
τεμαχίων ειχεν υπόλοιπον έκ τοΰ προηγουμένου έτους
δρ. 84.303-27 επειδή δέ τά δαπανηθέντα άνήλθον
μόνον εις δραχ. 44.633.50 δέν έκρίθη απαραίτητος
νέα εισφορά κατά τήν λήξασαν χρήσιν καί οδτω μετά
τήν άπόσβεσιν τών δαπανηθέντων άπέμεινεν υπόλοι
πον δραχ. 39,669.77.
Καθόσον άφορά τήν πρόβλεψιν ύψώσεως τιμής
γαιανθράκων, άπεδείχθη έκ τών πραγμάτων όπόσον
δεδικαιολογημενοι ήσαν οι φόβοι ημών, ούς πέρυσιν
άνεκοινώσαμεν ύμΐν, περί ύψώσεως τής τιμής τών
γαιανθράκων καί τοΰ έντεΰθεν κινδύνου διά τήν
Εταιρίαν.
Τά κατ’ αυτήν καί δή καθόσον άφορά τήν καύσι
μον ύλην τήν καταναλωθεΐσαν είς τάς ιδιοκτήτους
ημών γραμμάς μόνον, άφοΰ ή ζημία έκ τής καυσίμου
ύλης τών γραμμών τοΰ Δημοσίου περιλαμβάνεται εις
τόν ειδικόν τών γραμμών τούτων ’Ισολογισμόν κα
νονίζονται καί κατά τήν υπόλογον χρήσιν έπϊ τή βά
σει τών πέρυσι θεσπισθεισών αρχών καί ούτως εισφέ
ρονται :
Ιον) Τό προϊόν τής προσθήκης επί τών κομίστρων
κατά 20 °/„ διά τάς ήμετέρας γραμμάς, μετ’ άφαίρεσιν
τοϋ προσωρινού έπιδόματος είς τό προσωπικόν λόγφ
ύπερτιμήσεως τών τροφίμων, ούτινος ώς προείπομεν,
ή χθθηΥεία συνεδέθη πρός τήν αύξησιν τών κομί
στρων ήτοι δραχ. 312.742.40.
2ον) ’Εκ τών κερδών τής χρήσεως ποσόν δραχμών
1.541.610.51.
Κατόπιν τών άνω εισφορών, καθίσταται δυνατόν
ϊνα μετ’ άφαίρεσιν τών δαπανηθέντων διά τήν τιμήν
γαιανθράκων άνω τών 50 δρ. είς τό ιδιόκτητον ημών
τμήμα Π Λ. II. άπομένη υπόλοιπον πιστωτικόν τής
προβλέψεως ταύτης δρ. 4(10.000 ήτοι περίπου ίση πρός
τό πέρυσιν τοιοΰτον έκ δρ. 401.124.40.
Ένδείκνυται φρονοΰμεν ένταΰθα νά προσθέσωμεν
όλίγας λέξεις έπϊ τοΰ σοβαρωτάτου ζητήματος τών
γαιανθράκων καί καυσίμων υλών έν γένει, άρρήκτως
άλλως τε συνδεδεμένου μέ τά τής προβλέψεως ταύτης.
Τά γενόμενα πέρυσιν έν εύρυτάτη κλίμακι πειράματα

χρησιμοποιήσεως λυγνίτου απέδειξαν δτι δύναται νά
πρόκυψη έκ ταύτης ούχί άναξία λόγου οικονομία έπϊ
τοσοΰτον μεγαλειτέρα έφ’ δσον είναι και μεγαλειτέρα
ή διαφορά τής τιμής τών γαιανθράκων τοΰ έξωτερικοΰ
έν σχέσει μέ τούς λυγνίτας. Κατόπιν τοΰ άποκλεισμοΰ
επειδή ή ήμετέρα υπηρεσία εύρέθη παρασκευασμένη
διά τήν χρησιμοποίησιν καί άλλων πλήν τών γαιαν
θράκων, καυσίμων ύλών, έπετεύχθη ή έξακολούθησις
τής κυκλοφορίας τών αμαξοστοιχιών, διά τής χρησιμοποιήσεως παντός είδους καυσίμων ήτοι λυγνίτου
ύποδεεστέρας ποιότητος, ξύλων πάσης προελεύσεως
καί κιόνων πεύκης.
Έν συμπεράσματι έφ’ δσον ήθελε ύποτεθή δτι
έπήρχετο ή άρσις τοΰ έσωτερικοΰ τούλάχιστον άποκλεισμοΰ καί ή έλευθέρα προμήθεια τών λυγνιτών
καλής ποιότητος μέ μικρόν σχετικώς έφοδιασμόν γαι
ανθράκων έκ τοΰ έξωτερικοΰ, ή μέν έκμετάλλευσις
ήτο έξησφαλισμένη κανονικός καί ύπό * οικονομικός
συνθήκας κατά πάσαν πιθανότητα εύνοϊκωτέρας τών
περυσινών, ένφ άντιθέτως έάν ήθελεν έξακολουθήση
ό ήδη άπό τετραμήνου πιέζων τήν χώραν στενός απο
κλεισμός, καί κίνδυνος δημιουργεϊται έξόχως άνωμάλου έκμεταλλεύσεως ιδίως διά τά ορεινά τμήματα τοΰ
δικτύου, άλλά καί κίνδυνος αύξήσεως τών δαπανών
καυσίμου ύλης διά τό ακατάλληλον αύτής. ΑΙ σκέψεις
αύται καί αί ηύξημέναι δαπάναι καυσίμου ύλης τών
πρώτων μηνών τής παρούσης χρήσεως, ήγαγον τό
Συμβούλιόν σας είς τήν άπόφασιν του νά διατηρήση
άθικτον τό πιστωτικόν υπόλοιπον τής προβλέψεως
ταύτης.
Τό Συμβούλιόν σας, Κύριοι Μέτοχοι, έκρινενόρθότερον ϊνα έν τφ Ίσολογισμφ τής υπολόγου χρήσεως
τό πρώτον ήδη ύποδιαιρεθή τό μέχρι τοΰ ’Ισολογι
σμού τούτου ένιαΐον κεφάλαιον Χρεωσιών καί Υπο
λοίπων χρεωστ.κών λογαριασμών είς δύο τοιαΰτα, τό
πρώτον ύπό τόν αύτόν ώς μέχρι τούδε τίτλον περιλαμβάνον τους καθαρώς τοιούτους μέ ολικόν ποσόν
δραχ. 1,827,240,97 καί δεύτερον ύπό τόν τίτλον Εκ
κρεμών λογαριασμών έκ δραχ. 598,776,78..
Τό τελευταίον τοΰτο ύποδιηρέθη πάλιν είς τρεις λο
γαριασμούς . α ). Τούς εκκρεμείς τοιούτους έξ έμβασμάτων διά. παραγγελίας ύλικών ύπό έκτέλεσιν, δπερ
είναι καί έξαιρετικώς ηύξημένον, λόγφ παραγγελιών
γενομένων πρό πολλοΰ είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας
διά τοΰ έκεΐ παραμένοντος αντιπροσώπου τοΰ 'Υπουρ
γείου τής Συγκοινωνίας κ. Τραυλού καί αϊτινες καθυστεροΰσι λόγφ τοΰ άποκλεισμοΰ. β )· Τούς έκκρεμεϊς
τοιούτους έξ εργασιών Κεντρ. ’Εργοστασίου, Ασφαλί
στρων Σιδηροδρόμου κ.τ.λ. καί γ'). Έξ έπιδίκων ή
επισφαλών άπαίτήσεων.
Είς τούς τελευταίους τούτους περιλαμβάνονται άφ’
ένός μέν δραχ. 53.C00 διά τήν έπίδικόν μας άπαίτησιν
κατά τού Δημοσίου έξ οφειλής αύτοΰ διά τήν μελέτην
κατασκευής σιδηροδρόμου είς Σπάρτην, άφ’ έτέρου
δραχ. 6,587,65 διά μελέτην τροποποιήσεως τής γραμ
μής μας διά Σκαραμαγ'κά καί μελέτην διακλαδώσεως
πρός τόν νέον Ναύσταθμον καί τέλος δραχ. 22.884.97
έκ διαφόρων δφειλών άποχωρήσαντος προσωπικού
καί άλλων, αϊτινες κυρίως είπεϊν άπρτελοΰσι τάς άπαιτήσεις, έφ’ ών πάσα εϊσπραξις είναι προβληματική
καί επί τής άποσβέσεως τών όποιων θέλομε ν μεριμνήση έν τφ μέλλοντι,
Καθόσον αφορά τάς άποσβέσεις προτείνομεν ύμΐν
τάς τακτικός άποσβέσεις επίπλων, ελλείμματος τοΰ
ποσοστού τοΰ παρεχόμενου ύπό τού Καταστατικού δΓ
άνακούφισιν υπαλλήλων καί ελλείμματος τής έκμεταλ
λεύσεως Λουτρών Κΰλήνης καί Ξενοδοχείου ’Ολυμ
πίων ’Αντιθέτως έκ τής έκμεταλλεύσεως τών οχημά

των εστιατορίων, προέκυψε μικρόν κέρδος δπερ
είσήχθη είς τήν οϊκείαν μερίδα.
Επανερχόμενοι είς τό ζήτημα τής έκμεταλλεύσεως
τών γραμμών τοΰ Δημοσίου καί τοΰ ειδικού διά τάς
γραμμάς ταύτας Ισολογισμού, δπερ δΓ ολίγων έθίξαμεν άρχόμενοι τής παρούσης, λαμβάνομεν τήν τιμήν
τά συνο ίσωμεν ύμΐν τά κατ’ αυτό.
Ή ζημία τής έκμεταλλεύσεως τών τμημάτων τού
των, ώς ήθελε πρόκυψη έάν έφορμοσθώσι ώς έφηρμύσθησαν μέχρι σήμερον οί δροι τών σχετικών συμ
βάσεων έχει ώς εξής:
Τμήμα Μύλ,—Καλαμ. Ζημ. έκμεταλ. Δρ. 543.616'57
'Υπηρεσία δανείωνΜ. Κ.
> 236,879,35
Τμήμα Μ. Κ.'Ολικόν
> 780,495,92
»
Π. Κ. Μ.
> 247,726,65
>
Δ. Κ.
β
48.084,03
Δρ· 1,076.306,60

Πρόκειται συνεπώς περί ουσιωδέστατης ζημίας, ήν
έχει νά πλήρωσή ή Εταιρία έκ τών κερδών αύτής
τού ιδιοκτήτου τμήματος καί ήτις άλλοιοϊ έκ βάθρων
τά τελικά αποτελέσματα τής ήμετέρας έπιχειρήσεως,
συγχρόνως δμως καί ζημίας άδικους κατ’ ούσίαν,καθό
σον κατόπιν τού Ευρωπαϊκού πολέμου καί τής έντεΰ
θεν δημιουργηθείσης ανωμάλου καταστάσεως τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας έξέλιπον αί προϋποθέσεις
δαπανών τών σχετικών συμβάσεων.
Προκύπτουσιν όντως έκ τής μελέτης τών άποτελεσμάτων έκμεταλλεύσεων τών τμημάτων τούτων τής
τελευταίας έπταετίας τά εξής αναμφισβήτητα συμπε
ράσματα :
α'). Τό κέρδος τής έκμεταλλεύσεως μειοΰται καί Ανε
ξαρτήτως άκόμη τής τιμής τών γαιανθράκων έκ μόνου
τοΰ γεγονότος τής αύξήσεως τών εισπράξεων.
β'). Ή ζημία τής έκμεταλλεύσεως αύξάνει καταπληκτικώς άναλόγως τής αύξήσεως τής τιμής τών γαιαν
θράκων.
Άλλά καί ή δυσανάλογος αύ'ξησις τών εισπράξεων
τον τμημάτων τούτων έσχεν ώς έμμεσον αφορμήν τήν
δυσανάλογον ΰψωσιν τών τιμών τών γαιανθράκων
καί τήν εντεύθεν προτίμησιν τοΰ σιδηροδρόμου ώς
μέσου μεταβάσεως καί μεταφοράς διά τό αναλλοίωτου
τών τιμών αύτοΰ.
Συνεπώς έ'ν καί τό αύτό γεγονός κατ’ έξοχήν άνωτέρας βίας, ώς ήτο καί είναι δ Ευρωπαϊκός πόλεμος,
τήν μέν Εταιρίαν ημών ζημιοϊ διττώς, καί λόγφ
τής αύξήσεως τών Ακαθαρίστων εισπράξεων τών τμη
μάτων τούτων, αυτής καθ’ έαυτήν, άλλ.ά καί λόγφ τής
αύξήσεως τών δαπανών, εις δέ τό Δημόσιον δημιουρ
γεί έκτακτα κέρδη,
Πρόκειται άρα περί καταστάσεως έξαιρετικώς ανω
μάλου καί έκ διαμέτρου άντιθέτου πρός τήν προϋπόθεσιν τοΰ κέρδους τοΰ έκμεταλλευτοϋ, τήν ένυπάρχουσαν εις πάσαν έργοληπτικήν ή εργολαβικήν σύμβασιν
άποδεικνυομένης δέ έν προκειμένφ καί έκ τών περί
άνακλήσεως τής παραχωρήσεως δρων τών σχετικών
συμβάσεων.
Ειδικότερου μάλιστα προκειμένου περί τής γραμ-'
μής Μ. Καλαμών, έντείνεται έτι μάλλον ή περί κέρ
δους τού έκμεταλλευτοϋ προϋπόθεσις τής άρχικής συμβάσεως διά τής μεταγενεστέρας τοιαύτης τοΰ 1898
δΓ ών τό Δημόσιον συνήνει, δπως δοθώσιν εις έγγύησιν τών συνομολ.ογηθέντων διά τήν άποπεράτωσιν
τής γραμμής ταύτης δύο δανείων, τά ύπό τής 'Εται
ρείας μέλλοντα νά πραγματοποιηθώσι κέρδη έκ τής
έκμεταλλεύσεως τοΰ τμήματος τούτου. Καί έν περί
πτώσει άνεπαρκείας κερδών, τοΰ μέν πρώτου υπόσχε
ται ή Εταιρία τήν συμπλήρωσιν έξ ιδίων της, ένφ
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τοΰ δευτέρου υπόσχεται τό Δημόσιον τήν συμπλήρωσιν έκ τών ιδίων αύτοΰ κερδών.
Δημιουργεΐται. οΰτω. Κύριοι Μέτοχοι, αμφισβή
τησή κατά τοΰ δημοσίου, άφ’ένός μέν καθόσον άφορά
τά δύο δάνεια τής γραμμής Μ. Καλαμών, άφ’ ετέρου
καθόσον αφόρα τούς τύπους έκμεταλλεύσεως τών τριών
τμημάτων καί έκ τρίτου καθόσον αφορά τήν ζημίαν
έκ τής ύπερτιμήσεως τών γαιανθράκων τών καταναλωθέντων εις τά τρία τμήματα, ήτίς άμφισβήτησις
συμποσοΰτα; διά τήν υπόλογον χρήσιν εΐς δραχ.
1,07(5,306.56.
Δι’ έμπεριστατωμένου υπομνήματος μας πρός τήν
Σεβαστήν Κυβέρνησιν έξεθέσαμεν τά ανωτέρω, προσθέτοντες δτι εΐς τήν κρίσιν αύτής δέον νά λάβη ύπ’
δψει καί γενικότερον τάς υπηρεσίας κτλ., ας ή ήμετέρα Εταιρία παρέσχεν εΐς τό Κράτος, άλλά καί εΐδικώτερον τάς παρασχεθείσας προκειμένου περί τών
τελευταίων στρατιωτικών . μεταφορών δλων τών στρα
τευμάτων εΐς Πελοπόννησον, αϊτινες ώς γνωστόν ύμΐν
έξετελέσθησαν μετά τής προσηκρύσης μέν ταχύτητος,
διότι έκ ταύτης ήρτηντο ύψιστα συμφέροντα τοΰ
Κράτους, άλλ’ έπί καταφώρω ζημία τής Εταιρείας
καί λόγω τών έκπεσμένών τιμολογίων διά τάς στρα
τιωτικός μεταφοράς κα'ι λόγφ τής καυσίμου ύλης, άλλά
καί λόγω τών δυσχερειών φορτώσεως τοΰ μεταφερομένου ύλικοΰ καί πόοσθέτοντες δτι έάν ή Σεβαστή
Κυβέρνησις δέν ήθελε συναίνεσή ούτε εΐς τήν άνάκλησιν τής παραχωρήσεως διά τά τμήματα ταΰτα. ή
Εταιρία ήθελε εύρέθή εις τήν άναπόδραστον άνάγκην νά δηλώση πρός τό Δημόσιον, δτι έγκαταλείπει
διά τό μέλλον τήν έκμετάλλευσιν τών τριών τμημάτων
τούτων, επιφύλασσα μένη ώς εΐκός πάντων τών κεκτημένων δικαιωμάτων.
’Όπωσποτέ άν ή, άπΰ ούδένα έξ υμών Κύριοι Μέ
τοχοι, δύναται νά διαφυγή ή έπήρεια ήν δύναται νά
έχη έπί τοΰ μέλλοντος τής Εταιρίας, ή λύσις τοΰ δημιουργηθέντος ζητήματος.
Συμφώνως πρός τήν ήμερησίαν διάταξιν, έχετε νά
άποφασίσητε έπί προτάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου,
περί τροποποιήσεως τοΰ άρθρου 23 τοΰ Καταστα
τικού.
Εΐς τό τέλος τής β' παραγράφου, προτείνομεν ύμΐν
νά προστεθώσι τά άκόλουθα: «Τών ανωτέρω περιο
ριστικών διατάξεων έξαιροΰνται αΐ παρά Τραπέζαις
πιστώσεις έπί τρεχουμένω λογαριασμώ, αί άποδοχαί
συναλλαγματικών έκπροσωπουσών άντίτιμον γαιαν
θράκων καί λοιπών υλικών χρησίμων τή 'Εταιρεία,
καί έκχωρήσεις άπαιτήσεων τής Εταιρίας έφ’ ών
πάντων αποφασίζει έγκύρως τό Διοικ. Συμβούλιον
διά τής ψήφου τών δύο τρίτων τών κατά τήν συνεδρίασιν παρόντων μελών αύτοΰ.
Συμφώνως πρός τόν ύποβαλλόμενον ύπό τήν κρί
σιν υμών ’Ισολογισμόν, τά κέρδη τής υπολόγου χρή
σεως δμοΰ μετά του ύπολοίπου κερδών τοΰ προηγουμέεου έτους καί μετ’ άφαίρεσιν τών προβλέψεων κατά
τά άνω καί ,τοΰ εΐσαχθέντος πρός άντίκρυσμα τής έκ
τής ύπερτιμήσεως τών γαιανθράκων ζημίας, άνήλθον
εΐς δραχ. 1,452,929.88 έξ ών προτείνεται ύμΐν ή έγκρισις τοϋ έκ δραχμών δύο διανεμηθέντος ήδη προμερίσματος, έπί τών έν κυκλοφορίφ μετοχών, άπομένοντος ύπολοίπου έκ δραχ. 1,096,795.24 έξ ών δραχ.
1,076,306,56 άποτελοΰσι τό άντικείμενον τών μετά
τοΰ Δημοσίου συζητήσεων
Τελευτώντες τήν περί τών κατά τήν λήξασαν χρή
σιν πεπραγμένων έκθεσίν μας, δέν κρίνομεν άσκοπον
νά προσθέσωμεν, κύριοι Μέτοχοι, δτι αί καθόλου
ύπηρεσίαι τής Εταιρίας, λόγω τής εντατικής κινήσεως καί τών δυσχερειών πάσης φύσεως, διά τήν

προμήθειαν τών ύλικών έν γένει καί ιδία τής καυσίμού ύλης, έσχόν ν’ άντιμετωπίσωσιν έξαιρετικώς δυ
σμενείς συνθήκας, ών πόρισμα ύπήρξεν ή πενιχρότης
τών τελικών κερδών έν σχέσει μέ τάς πραγματοποιηθείσας εισπράξεις, καί ήτις οφείλεται κατά τό πλεΐστον
εΐς τήν ζημίαν τής έκμεταλλεύσεως τών γραμμών τοΰ
Δημοσίου καί εΐς τήν ύπό τοΰ Δημοσίου χρήσιμοποίησιν τοΰ ήμετέρου Σιδηροδρόμου έν έκτάκτω μέ
τρο) ύπό τούς γνωστούς προνομιακούς δρρυς.
Έν τή αντιμετωπίσει τών σημερινών συνθηκών
άπεδείχθη δτι αί ύπηρεσίαι ήμών εΐσίν έπιδεκτικαί
βελτιώσεων τινών πρός δμαλωτέραν αύτών διεξαγω
γήν, ώς έπίσης άπεδείχθη δτι μειονεκτοΰμεν έν τή
έλλείψει κεφαλαίου κινήσεως, τάς βάσεις τοΰ οποίου
εϊχομεν θέσει πρό ετών, χωρίς νά δυνηθώμεν έκτοτε
λόγω τών περιστάσεων νά τό ένισχύσωμεν εΐς τό πρέπον σημεϊον.
Άμφοτέρων τούτων τήν ριζικήν βελτίωσιν μελετά
καί έπιδιώκει τό ύμέτερον Συμβούλιον.
Συμφώνως πρός τήν ήμερησίαν διάταξιν καλεΐσθε,
Κύριοι Μέτοχοι, ϊνα προβήτε είς τήν έπικύρωσιν
τής ύπό τοΰ Συμβουλίου γενομένης εκλογής τοΰ κ.
Κ. Σκουμπουρδή ώς μέλους αύτοΰ, πρός πλήρωσιν
τής έκ τής παραιτήσεως τοΰ κ. Μ. Καμάρα κενωθείσης θέσεως.
Οί κ. Μ. Καμάρας διετέλεσε Σύμβουλος τής Εται
ρίας καί αντιπρόεδρος τοΰ Δ. Συμβουλίου, έπί μακρά έτη παρασχών κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα
λίαν πολυτίμους υπηρεσίας. Δυστυχώς δμως αί πολλαί
αύτοΰ άσχολίαι δέν τώ έπέτρεψαν μετά τήν περυσινήν εκλογήν του παρ’ υμών καί παρά τήν επιμονήν
τοΰ Δ· Συμβουλίου, νά παραμείνη ώς μέ/ος αύτοΰ
καί έπέμεινεν εΐς τήν παραίτησίν του, ήν μετά λύπης
ήναγκάσθη τό Συμβούλιον σας νά άποδεχθή.
Καλεισθε έπίσης νά προβήτε εΐς τήν εκλογήν 3
’Ελεγκτών καί 2 άναπληρωματικών διά τό τρέχον
έτος συμφώνως πρός τάς διαιάξεις τοΰ άρθρου 45
τοΰ Καταστατικού λαμβάνοντες ύπό σημείωσιν δτι
οί έ'ξερχόμενοι έλεγκταί εΐσίν έκ νέου εκλέξιμοι.
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Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ και Ιδίως είς τούς συμπατριώτας μας τδ

. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Στέφανος Ξένος και τό Ιστορικϋν μυ&ιστόρημα.
Ή ομιλία έν τφ Παρνασσώ τοΰ Καθηγητοΰ κ. Ράδου
περί τοΰ Σ. Ξένου ή προκαλέσασα τόσον θόρυβον
έξεδόθη εΐς κομψότατον τομίδιον. Πάλλεται ολόκλη
ρος άπό τήν πολυκύμαντον καί πολνπράγμονα ζωήν
τοΰ ιστορούμενου προσώπου καί κινεί άδιάπτωτον
τό ένδιαφέρον.

Ρωααικη 'Αν&ολογΙα. "Ενα άπάνθισμα τών μεγαλειτέρων Ρώσσων ποιητών τοΰ 19ου Αΐώνος μεταγλωττισθέν εΐς στίχους ζωντανούς ύπό τοΰ κ. Ν. Ν.
Δρακουλίδη αξίζει τήν προσοχήν κάθε φίλου τοΰ
ιύραίου.
Σέ τριάντα πέντε ποιήματα δώδεκα Ριόσσων ποιη
τών άνευρίσκεικανείς την ρωσσικήν ψυχήν ποΰ γνω
ρίζει νά τραγουδή μέ πάθος τής εύμορφιές ή τής λύ
πες τής ζωής.
Ό Νέος Έλληνομνήμων. Πολύτιμος επιστημο
νικός καί ιστορικός τόμος ώς πάντοτε τό τριμηνιαϊον
περιοδικόν τοΰ τέως Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί
Καθηγητοΰ κ. Λάμπρου, μοναδικόν βοήθημα γιά
τούς μελετητάς τοΰ ιστορικού παρελθόντος τοΰ τόπου
μας.

ΤΟ

Εΐνε τδ καλλίτερον

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

Ξενοδοχειον τής

πόλέως.
Εΐς θέσιν κεντρικωτάτην μόλις άπέχον' τρία λεπτά
έκ τού Σταθμού καϊ τής προκυμαίας.
Θερμά καϊ ψυχρά Λουτρά. Οικογενειακή περιποίησις. Ήλεκτρο-

φώτιστον. Κουζίνα Γαλλική.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΑ.Ι

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 114
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«Η EA1H1VIKH ΕΠΙΘΕΑΙΡΗΧΙΧ» τό συντστα ΐΚΐίτ^τέρως.

ΙΑΤΡΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

1—ΤΣΑΜΑΔΟΥ—1 τΩραι έηισκέγεως 3-5 μ. μ.
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Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΜΛΙΕΥΊΉΡ
Έπί 13 έτη,έν Βερολίνω έκπαιδεύθείς. 'Υφηγητής έπί τριετίαν έν τφ
Πανεπιστημίψ Βερολίνου / Συνεργάτης τοϋ Γυναικολογικοϋ Περιοδικού Βερο
λίνου. Διευθυντης τής Γυναιλολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Βερολίνου
έπί πενταιτίαν.
8—11 π. μ.—3—6 μ. μ.

®&

ΜΙΜ,
0

ΦδΤΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ

ΠΟΛΕΟΣ

ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΤ^

ΖΑΓΑΗ θά έκπλήξουν τήν

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Γ. ΚΑ-

πόλιν διά τήν τελειό

Τό

άρχαιότερον τών έν

Έλλάδι Χαρτοπωλείων

τητα τών λαμπών. ΠωλοΟνται είς τό κεντρικόν πρα-

'Ιδρυ&έν τφ 1870 ”

τήριον. Σταθμός Λαυρίου; Χαλκοκονδύλη άριθ. 26.

—*—

Μεγάλη άποθήκαι χάρτρυ

’Εφημερίδων,

αυγ-

ειδών γραφικής

ύλης πόσης

Μόνοι έκαρται-ev Έλλάδΐ επιστολικών δελταρίων.
Δεκτάί άπ αγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδόθησαν ώς κριτών 500 ειδών μέχρι τοϋδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά
μικρός έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux de peviUe)
ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαύτας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα

θήκη φωτογραφικών πλακών και χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών
πλακών Imperial Dry Plate. Co Ltd.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

τοΰιΔιοικητικοϋ Συμβουλίου

τής

Εταιρείας ήρξατο ήδη ή πληρωμή τού μερίσματος
β’ έξαμηνίας 1916 έκ δραχμών 28—κατά μετοχήν

ώς καί τών ιδρυτικών τίτλων έκ δραχμών 235—ένερ-

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ

γουμένη |ν τοίς γραφείοις .τής διευθύνσεως (όδός ΆπελλοΟ 1) δι’ έπιταγής έπί Λονδίνου έκδόσεως τής

ΔΗΜΟΣΘ.

ΠΟΥΡΗ

Εταιρείας πρός τούς βουλομένους νά έξαργυρώσωσι
τάς μερισματαποδείξεις των διά τού τρόπου τούτου.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

Έκτελεΐ προεξοφλήσεις έμπορι^ών γραμματίων καί
εισπράξεις τοιούτων έν Έλλάδι καί τώ Έξωτερικφ.
’Αγοράζει καί πωλεϊ ξένα νομίσματα καί χαρτονο
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑ. Δρ. 60.000.000 μίσματα.
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
’Εκδίδει πιστωτικός επιστολής καί αναλαμβάνει τήν
•v‘ .V ‘
;, Γ . · . ’ '· Λύΐ.'- ’*
άπανταχοϋ αποστολήν χρηματικών ποσών διά τηλε
γραφικών ή ταχυδρομικών εντολών.
।
Υποκαταστήματα
’Ανοίγει πιστώσεις έπί φορτωτικών.
Δέχεται τίτλους πρός φύλαξιν’ εισπράττει τοκομερί
ΕΝ ΕΛΛΑΔΐ: Έν ΙΙειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις. δια καί πληρωμένους είς τό άρτιον τίτλους’ έκτελεΐ
χρηματικά; έντολάς’ δέχεται άνεξόδως έγγραφίας είς
Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Χανίοις, Ήρακλείω νέας έκδόσείς καί έν γένει έκτελεΐ πάσαν έπί τίτλων
εργασίαν : ανταλλαγής, εισπράξεις δόσεων ασφαλείας
Ρεθύμνφ, Μιτυλήνη καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως).
κατά τής ειςτό άρτιονκληρώσεως κτλ··.
Προσωρινά Πρακτορεία : έν ΛΗΜΝΟ (Κάστρον) κα|
Χορηγεί δάνεια έπί τίτλων.
ΚΕΡΚΥΡΑ.
.’Ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς καί δέχεται χρη
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κων πόλει. (Υποκατάστημα έν ματικός καταθέσεις : όψεως έπί τόκω 3 °/0 έτησίως καί
έπί προθεσμίφ πρός 3 *
/, ο/„ έτησίως διά τάς άποδο
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Σμύρνη
τέας μετά θμήνας, πρός 4 °/„ διά τάς άποδοτέας μετά
1 έτος καί 5°/0 διάτας μετά δύο έτη καί έπέκεινα άπο
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ: Έν ’Αλεξάνδρειά,καίΚαΐρφ.
δοτέας. (Διά καταθέσεις όψεως είς συνάλλαγμα όψεως
ΕΝΛΟΝΛΙΝΩ ·. (No 22 Fenchurch Street).
έπί Λονδίνου άποδοτέας είς συνάλλαγμα 'έπί τής αυ
ΕΝ ΚΥΠΡΟ: (Λεμεσός.)
τής πόλεως πληρώνει πρός τό παρόν έξαιρετικώς τόκον 4 % έτησίως). ’Έχει ειδικήν υπηρεσίαν Ταμιευ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ
τηρίου έπί τόκφ 4 % έτησίως.
Έκτελεΐ παντός είδους ναυτιλιακός έργασίας : ναυ
I. Κουντουριώτης (’Αντιπρόεδρος), Ιάκωβος Μπο- λώσεις άτμοπλοίων διά λογαριασμόν πλοιοκτητών ή
νιέ (εντεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. ΆΦηνογένης,Κ. φορτωτών πωλήσεις καί άγοράς άτμοπλοίων’ ασφα
Βερούγκ, Λ. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, IJ. Καραπά- λείας έπί άτμοπλοίων, έναντίον παντός κινδύνου (θα
νος, I. Πολίτης, Βαρώνος δε ΝεφλΙξ, Έμμ. Ρο' λάσσης καί πολέμου), εμπορευμάτων, τίτλων" εισπρά
ξεις άβαριών’ άνθρακεύσείς πλοίων, κτλ. κτλ.
δοκανάκης Μ. Λάοκαρις καί Σ. Φούντης.
“Εχει είς τήν διάθεσιν τοΰ κοινού, ύπό πάντας τούς
Γενικός Διευθυντής
έπιθυμηίούς ορούς άσφαλείας; υπηρεσίαν ένοικιάσεως
σιδηρών διαμερισμάτων έν τώ θησαυροφυλακίω της,
I. ΗΛ1ΑΣΚΟΣ
έπίένοικίφ άπό Δρχ. 30—έτησίως καί άνω. Ειδική
κλείς παραδίδεται εις έκαστον πελάτην δι’ ής ούτος
ΔιεύΦυνσις τηλεγραφική
καί μόνος δύναται ν’ άνοιξη τό ύπ’ αυτού ένοικιασθέν
Pi&Hm ΓΚΗΝ ’ ^TH^NoeiaES ♦ διαμέρισμα.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ά^Λοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτονίών.

Κατ’ άπόφασιν

48-ΠΑΝΕΠ1ΣΤΗΜΙΟΥ-48

φ

γοαμμάτων, περιοδικών καί πόσης ποιότητος.

Μεγάλαι άποθήκαι
προελεύσεως.

ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά εϊδη τής
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά καί μέ ύλικά έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά εϊδη
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως
θεωρείται τό κέντρον δλου τού έκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντί

των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

■ ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α Γ· ΠΑΛΛΗΣ
ήμέρας τά έργοστάσια

Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ΰπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικός προόδους
των, μία άφορμή πρός τούτο είνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρωθη πλουσία έπίπλω-'
σις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος ΰπηρεσία, μοναδική αφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ

ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιότερδν οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωρούσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των ή τό παγωμένο γάλα

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

Λάμπαι άσετυλίνης διαφόρων συστημάτων καί τι

μών. Μετ’ όλίγας

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

(Έκ τού Γραφείου τής Διεν&ύνσεως)

ι
:Ι

fiftANHa? K. ΙΡΡΑΚΧΗΧ

ΣΤΑΛΙΟΥ 23
ΛΕΟΝΤΟΠΟΓΛΟΣ

Ν.

Ε8ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΔΟΝΤΟIΑΤΡΟί

a- ολοx

κορμί . :t

ΣΤΑΔΙΟΥ 23

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Διά τής ύγιεινής τοϋ στόματος καί τών όδόντων
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλί^πρρλαμβά-

«.πνευμόνων, ώς καί τοϋ πεπτικού συστήματος πολλάκις
δέ σώζετε τήν ζώήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα
δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΔΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί τρεις σκεαυσίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί ’Αδα

μαντίνη, είνε μοναδ'.καί είς τό είδος των.
Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία

καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστοι
καί άποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.
3 — ΚΟΡΑΗ — 3

ΜΕΓΛΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Λετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών όδόντων, τών
ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών

Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Α

πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐς ύποκαχαστήμασιν αύτής καταθέσεις, είς τραπεζογραμμάτια

2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο.
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.
2’/2 °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά έν έτος τούλάχιστον.

13-15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15
ΑΘΗΝΑΙ

3

τοΐς °/° κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο

δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.
3 τοΐς °Ι0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο

ΔΙ’ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΔΟΝ

δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοΐς °/0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5

'Από τήν όπτρέττα τον κ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ Π0ΛΕΜ2

.

.

ΡΛΠΟί ΤΗΤ Β: Ο® ’
1ΤΟίΙ©Υ '

Πλουσιωτάτη.Συλλογή υφασμάτων είς δλα τά γούστα καί δλους τούς
χρωματισμούς.
Έκει ή συνάντησις δλων τών κομψως ένδυομένων.

1*/ 2 τοΐς
κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ
τούτου τοΰ τόκου όριζομένο υ είς 1 τοΐς. °/0 κατ’ έτος

1 λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

“ΜΟΥΣΙΚΗ,,

- .· ,

άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκω,

Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταΐ καί είς άνοικτόν
λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΛΙΑΚΟΥ

;

ΜΗΚΗ Hffl®

Modes Chapeaux

Ι.ΛΟΝΤ0Τ ATPOS

BffiEAOBHS ΜΛΗΤΟΤΚΛ
EPMOV

Τό μ οναδικόν τών ’Αθηνών. ήλεκτροκίνη- )
τον ατελιέ’Εξαγωγή όδόντων δ/υος άνοδυνως.
Κατασκευή οδοντοστοιχιών ήγγνημένη.
Θεραπεία στόματος αποτελεσματική.

Τά νεότερα καί

τελειότερα Παρ

τέλη ε ς δλα τά γούστα καί σχήματα

ΕΡΜΟΙ -38

ΟΜΗΡΟV Κ—ΑΘΗΝΑΐ;

έτών ή τάς διαρκείς.

240 — Ό Παράς
,
Δρ. 1.50
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ
»
1.50
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance
τής Λευκής)
>
1.50
243—Πεταλούδα (Βάλς διά πιάνο μόνον) ». 1.—
247—Λευκή Πεταλούδα (Duetto)
1.50
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango)
>,
1.50
δλα μαζή είς ένα τόμον »
6.50
‘Από τήν ίπτρίττα τον κ. Θ. I. ΣαχΜαρίόον

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ
251—Πώ-Πώ ,τί νά κάνω
252—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε
253—θυμάσαι ένα βράδυ (βάλς)
254—Είνε πεταχτή (Πόλκα)
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»

1.25
1.25
1.25
1,25

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

Καταθέσεις εις χρυσόν

Μ Ε Γ Α

Ε Σ ΤI AT Ο ΡI Ο Ν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι

είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπί τόκφ'
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τοΐς ο/ο κατ’έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ·
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Ο ΣΥΓΓΦΟΣ
ο

Vp'Jlpoc <»

1 έτους

*

2 έτών

»

4 έτών

y

5 έτών

Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς έργασίας του.
ι

Αί δμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου δνομαστικαΐ ή άνώνυμιβ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
60

Ολόκληρος σελίς έίς Sv τεθχος
Ήμίσεια
>
»
Τέταρτον σελίδος
»
Όγδοον
»
> -

35
20
12

Διά χώρον μικρότερον αί τιμαί άνάλογοι
Δι’ εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ ϋξ τεύχη fj περισσότερα Ιδιαίτεροι σνμφωνίαι.
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ΕΡΓΑ ΤΚ5 αΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Α’.Τόμος
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3.00
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2,00
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1.50

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.....................

5.00

ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
ΤΖΕΝΉ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτων
μονόπρακτον. μετάφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΗΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί
πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής
Η
Ο
Η
Ο

Σειραϊ τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ Α'. Β'. Γ'. Δ'.· Ε' ΣΤ'.
Ζ . Η', καί Θ.έτους πωλοΰνται είςτά Γραφεία μαςπρδς25 φρ. έκαστη.

I ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝίίΝ “Ζ"ΑΡ„ :
13—15 Σεοά Άρσακείον
;

Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40 /
'Η
"Ολα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes.
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά έξαρτήμ,άτα αύτών. ;

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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