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ΔΚΛΩΣΙΣ
Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ,,

x , J1* Ελληνική Έπιθεώρησις» παλαίσασα μέχρι τοΰδε είς μυρίας δυσκολίας 
δια την ε^ευρεσιν χάρτου είναι ηδη υποχρεωμένη νά εμφανίζεται μέ μορφήν κα- 
ύαρως πολ^ηην μορφήν τής άνάγκης.Ή κρίσις τοϋ χάρτου έφθασε στδ όξύτα- 
τον σημειον και δέον να θεωρήται αθλος καί δτι κατορθώνομεν νά έκδιδώμεθα. 
11 τιμή του χάρτου εφάασε πλέον είς απρόσιτα ΰψη. I 
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ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ—ΜΙΑ ΜΕΡΑ

Μιά νύχτα τοΰ Γεννάρη παγωμένη 
Σ’ έσφιξα μέ όρμή στήν αγκαλιά, 
Κ’ έγώ τρελλδς, κ’ έού σάν μεθυσμένη 
’Αλλάξαμε δυο πύρινα φιλιά.
Κ’ ή νύχτα τοΰ Γεννάρη ή παγωμένη 
Στο μΰρο τοΰ γλυκοΰ σου τοΰ φιλιοΰ 
Στή δψι σου άπ’ τδ πόθο ροδισμένη 
Μοΰ φάνηκε σάν νύχτα Άπριλιοΰ.

❖

Μιά μέρα τοΰ 'Απρίλη μυρωμένη 
Είδα στά βλέμματά σου τά ψυχρά 
Τον έρωτά μας νά άργοπεθαίνη 
Κ’ αλλάξαμε τά λόγια τά πικρά. 
Κ’ ή ’μέρα τοΰ ’Απρίλη ή μυρωμένη 
Γιομάτη φώς, και μυρουδιές, και χάρι 
Μοΰ φάνηκε βαρειά, συννεφιασμένη, 
Σάν νάταν κρύα νύχτα τοΰ Γεννφρη.

Γ. Τ.
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Η ΝΙΚΗ
Ή βουλγαροκρατουμένη Μακεδονία έλευ- 

ίίερωνετν ι. *Η  Έλληνική νεότης μέ άφ&αστη 
όρμή συντρίβει τήν εχθρικήν άντίστασιν και 
εξαγνίζει Ελληνικά έδάφη άπό τήν μολυσμέ- 
νην Βουλγαρικήν πνοήν.

ΊΙ Ελλάς ξαναβρίσκει τόν δρόμον τής δο
ξασμένης ιστορίας Της. Ξαναβρίσκει τόν Εαυ
τόν Της, τόν ενθουσιασμόν Της, τό μισός Της 
πρ.ός τούς βαρβάρους τυράννους τής φυλής 
μας πρός τούς έξολοθρευτάς τών έθνικών ονεί
ρων μας. Μέ τό αίμα τών παιδιών Της, μέ τής 
αστραπές τής λόγχης της καί μέ τό άκατάβλη- 
τονή^ικόνΤης παρασύρει έχθρικά φρούρια, 
στρατούς, πυροβόλα, συρματοπλέγματα. Στή
νει θριαμβευτικά τή Σημαία της μέσα στά έχ
θρικά λημέρια, φύσει καί τέχνη απρόσιτα γιά 
κάθε εχθρό καί μόνον προσιτά στήν έλληνική 
ανδρεία,στήνέλληνική άποφασιστικότητα, στόν 
παιδιών της τό ηρωισμό.

”Υστερα άπό τήν ντροπή τοΰ Ροΰπελ, τής 
Καβάλας, τής Δράμας καί τών Σερρών καί

τήν μαυρίλα τών αιχμαλώτων τοϋ Γκαϊρλιτς, 
ή δόξα τοΰ Σκρά καί ή κυανόλευκος λαμπη· 
δών τής κατασυντρίψεως τής φωληάς τών έχ- 
θρών μας είνε τό κορύφωμα τής ίκανοποιή- 
σεως τής έθνικής ψυχής.

Εβδομήντα λεβέντες άξιωματικοί ποτισμέ
νοι άπό τήν φαρμακίλα τής έθνικής άδιαντρο- 
πιάς άκράτητοι στήν θυσία έπεσαν μαχόμενοι 
ύπέρ τών έλληνικών δικαίων. Έλληνες νόθοι, 
άπάτριδες, μέ τήν πόρωσιν στή ψυχή καί στό 
μυαλό, παρέδωκαν Μακεδονικήν Γην στούς 
λυσσαλέους έχθρούς μας καί Έλληνες γνήσιοι, 
γίγαντες ήθικώς μέ θυσίαν εαυτών άνέκτησαν 
μέρος άπό τά βουλγαροκρατούμενα έλληνικό 
μας έδάφη.

Λόγια άψυχα δέν αξίζουν γιά τούς ήρωας. 
Μόνον έργα ηρωικά Μόνον μιά σειρά άπό 
ήρωϊκάς πράξεις αντάξιε; πρό τής δικές τους θά 
είνε ή μεγαλειτέρα Τους δόξα καί*  τό πιό συγ
κινητικό Τους μνημόσυνο.

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΠΕΖΩ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ
Ευτυχώς άρχετά έγράφησαν περί τής άξίας τής Λύ

ρας τοϋ Κάλβου, τόν όποιον, άπό πολλοΰ είχον λησμο
νήσει. Ή δίκαια έκτίμησις εις τάς Ώ δ ά ς τοϋ ποιητοΰ 
μας, ύηό τών συγχρόνων μας γενομένη, μαρτυρεί ότι δέν 
υπήρξε προφήτης ό ’Αλέξανδρος Σοΰτσος, δτε έπιπολαίω:, 
πρός τόν άείμνηστον βασιλέα μας Όθωνα, έγραφε :

»Ό Κάλβος καί ό Σολωμό:, ηθοποιοί μεγάλοι, 
»Καί οί 60J παρημέλησαν τής γλώσσης μας τά κάλλη, 
•Ίδέαι δμως πλούσιοι, πτωχά ένδεδυμέναι 
»Αεν είναι 8ι" αίώνιαν ζωήν προωρισμίναι·.
Αιτία τοΰ παραγκώνισμοΰ, νομίζομεν, ήτο, ότι ή Λύρα 

δέν ήδύνατο νά είναι είς τάς χεΐρας πάντων τών λογιών 
καί φιλομούσων.

Αί έκδόσεις τής Γενεύης (1821) καί τών Παρισίων (182G) 
ήσαν πάντοτε πολύ σπάνιοι. Ή άθφναϊκή (1864), δέν έ
λαβε τήν δέουσαν διάδοσιν,

"Ημεθα δεκσπεντσετής δτε τό πρώτον άνεγνώσαμεν τήν 
Λύραν καί μάς κατενθοισίασε. Μαθόιν ό Ρωμανός τόν 

ενθουσιασμόν μας, μάς διηγήθη τινά περί τοϋ βίου τοϋ 
Κάλβου καί τών έργων, προσθέσας ότι έπρεπε νά γίνη νέα 
έκδοσις καί έν Άθήναις, καί ένας έκ τών έπιφανών λογο
γράφων, διά διολέξεως νά κόμη γνωστήν τήν άξίαν τών 
Ώ δ ώ ν. Αμέσως συνελάβομεν τήν ιδέαν νά κάμωμεν τήν 
νέαν έκδοσιν μετά προλεγομένων καί οί άδελφοί Κάος 
τυπογράφοι, κάτοχοι καλοϋ τυπογραφείου, είχον άναλάβει 
τήν δαπάνην τής έκδόσεως. Ό Πολυλάς τούς έπεισεν δτι 
θά χάσουν τά έξοδά των, διότι ένεκα τής γλώσσης αί Ώ δαί 
δέν άρέσουν είς τόν πολί>ν κόσμον. |

"Αν έναυάγησεν ή κερκυραϊκή έκδοσις, ή ιδέα μας έναβε Ί 
σάρκα είς Ζ ίκυνθον, τώ 1881, δαπάνη τού έκδοτου Σέργιου 
Ραφτάνη Έπωλήθησαν σχεδόν δλα τά αντίτυπα, τά πλεί- I 
στα δμως είς τόν έξω 'Ελληνισμόν. Οΰτως ή έπιθυμία.τοϋ 
αειμνήστου διδασκάλου μας Ρωμανού έπραγματοποιήθη,

ιδίως, άφοΰ και ό αγαπητός μας ποιητής Παλαμάς, διά 
τής ώραίας αύτοΰ διαλέξεως έστεροποίησε τήν άναμφι- 
•βήτητον ποιητικήν άξίαν τοϋ έπτανησίου ποιητοΰ.

Άν καί πολλάέγράφησαν άπό τής έκδόσεως μας μέχρι τοϋ 
X. Γεωργίου Σωτηριάδου καί τοϋ φίλου μας Pernot περί 
τής άξίας τών Ωδών, οΰδείς έδωσε τήν δέουσάν προσοχήν 
είς τά Ιταλικά του έργα, είς τά πεζογραφήματά του καί είς 
τήν δημοσιογραφικήν δράσιν.Καί ημείς αύτοί, μόλις έποιήσαμεν περί τών έργων τού
των μνείαν βιογραφοϋντες τόν Κάλβον έν τφ «’Ακρίτα» τοΰ 
φίλουΣκίπη (τομ. Δ' σελ. 282—294), διό νομίζομεν δτι, ό 
εύμενής αναγνώστης, μετ’ εύχαριστήσεως θά άναγνώση τά 

I οημειώματά μας ταΰτα, προκειμένου μάλιστα περί έργων 
ούχί τόσον γνωστών, ποιητοΰ κατέχοντος έν τφ νεοελληνικφ 
Πσρνασσφ έξέχουσαν θέσιν. Τά σημειώματά μας θά πλου- 

F τίσωμεν μέ. τήν μετάφρασιν μιάς διδακτικής επιστολής τοΰ 
I Φωσκόλου πρός τόν Κάλβον, τής οποίας τήν άνάγνωσιν θερ- 
f F®S συνιστώμεν πρός πάντα νέον καταγινόμενον είς τά 
I ΥΡάμματα, διότι δίδει πολυτίμους συμβουλάς.
ι Έξ άνάγκης έδώ καί έκεΐ, άκροθιγώς θά άναφέρωμέν τινα 

περί τοΰ βίου αύτοΰ καί τοΰ χρόνου, καθ’ δν έζη.
Β·\ - ** *
। Ώς γνωστόν, ό Κάλβος έγεννήθη έν Ζακύνθφ έκ πατρός 
ι Κερκυραίου καί μητρός Ζακυνθιας.Δέκα καί πέντε περίπου λεπτά τής ώρας, μακράν τής πό- 

λεως Κερκύρας, κεΐται ώραΐον παραθαλάσσιον προάστειον 
μέ ναυτικόν πληθυσμόν, καλούμενον Μαντοϋκι, τό όποιον 
σεμνύνεται δτι έξ αύτοΰ κατάγεται ένας έκ τών μεγαλειτέ- 
ρων άνδρών τής νεωτέρας 'Ελλάδος. Ή κερκυραϊκή αύτη 
οίκογένεια μνημονεύεται άπό τής δεκάτης έκτης έκατονταε- 

I τηρίδος. Τινές ήσπάσθησαν τό έκκλησιαστικόν σιάδιον. Ό 
ίερεύς Νικόλαος, περί τά τέλη τοΰ δεκάτου εβδόμου αίώνος 
άκμάσας, είναι ό άρχηγέτης διάφορων διακλαδώσεων τής 
αύιής οικογένειας, μεταξύ τών όποιων καί ή διακλάδωσις 
ποΰ άνήκει δ ποιητής μας."Ενας Νικόλαος τφ 1750 ένυμφεύθη τήν Παρασκευήν τοΰ 
Ίωάννου Χρυσοβιτζιάνου, ένας "Ιερώνυμος τφ 1756 τήν 
’Ασημίναν τοΰ Σταμούλη Παγκράτη. ένας Βαπτιστής τφ 
1769 τήν Σοφίαν τοΰ Άνδρέα Άγιώτη καί ένας Παναγιώ
της τφ 1795 τήν ’Αναστασίαν τοΰ Σπυρίδωνος Ζ ικυνθινοΰ.

Κατά τά σωζόμενα παλαιά έγγραφα, ή οικογένεια αΰτη 
έκαλεϊτο Κ ά λ μ π ο ς, έγράφετο δέ καί Κάρβος. Ίταλι- 
στί έγράφετο Calbo και Calvo. Ό ποιητής χάριν άρμο- 
νίας έγράφετο Κ ά λ β ο ς, καί Ιταλιστί ότέ μέν Calvo, 

ότέ δέ Calbo.ΟΙ έ'· Μαντουκίφ σωζόμενοι τής οικογένειας ταύτης έξα- 
κολουθοΰν νά γράφωνται Κάλμπος καί τήν σήμερον.

Σημειωτέον δτι ή οικογένεια Κάλμπος δέν ήτο έκ τών 
άνηκουσών είς τήν Χρυσήν τής Κερκύρας Βίβλον, ένφ 
δ Ζακυνθιακός οίκος Ρουκάνη, είς δν άνήκει ή μήτηρ τοΰ 
ποιητοΰ είναι ευπατρίδης, έγγραφείς είς τήν Χρυσήν Βί
βλον κατά τάς άρχάς τής ένετοκρατίας.

*
Ό Άνδρέος Κάλβος έγεννήθη έν Ζακύνθφ τφ 1792 έκ 

πατρός κερκυραίου, τοΰ Ίωάννου Κάλβου καί τής ζακυν- 
θίας Άνδριανής Ρουκάνη. Άγνωστος ή αληθής ημερομηνία 
τής γεννήσεώς του. Ή βαπτιστική πράξις, ήτις σώζεται εις 
τά βιβλία τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Νικολάου τών Γερόντων, 
ποΰ εύρίσκονται είς τό ένταΰθα άρχειοφυλακεϊον, σημειοϊ 
μόνον δτι έβαπτίσθη τή 18η ’Ιουλίου τοΰ έτους 1772 καί 
ήτο μηνών τεσσάρων. Τφ 17ί>4 έγεννήθή έτερος υιός, ό 
Νικόλαος. Δυστυχώς ό γάμος δέν ΰπήρξεν ευτυχής. Ό σύ- 

- ζυγός έγκατέλειψε τήν σύζυγον καί έγκατεστάθη μετά τών 
δύο υιών του είς Λιβόρνον τής ’Ιταλίας.

Ό Κάλβος είς τήν Ιταλίαν έλα^εν έμπεδον εκπαίδευσιν 
καί μόρφωσιν, άλλά δυστυχώς τοϋ ελειπον τά μέσα, Άλλ’ ή 
Θεία Πρόνοια είναι μεγάλη καί τοΰ έδωκε προστάτην τόν 
αθάνατον ποιήτήν τών Τάφων, τόν συμπολίτην αύτοΰ Φώ- 

; σκολον, δστις διέμενεν είς τήν Ιταλίαν άπό έτών.
Έπί τής Γαλλικής Έπαναστάσεως έπήρχοντο καί έν Ί- 

ταλίρ άλληλοδιαδόχως νέα» μεγάλαι πολιτικοί μεταβολαί. 
Γνωστόν είναι δτι έν καιρφ ειρήνης ή γραφίς έπιδρρ,,καί 
προετοιμάζει μεγάλα πολιτικά καί στρατιωτικά γεγονότα. 
Καί οΰτως, ώς έπί τό πολύ, οί συγγραφείς είναι έκεΐνοι, 
οϊτινες διευθύνουν τούς αιώνας καί πρωταίτιοι θεωρούνται 
τών άποβησομένων. Άλλά καθ’ δν χρόνον υπάρχει κάτι τι 
σπουδαιότατον νά άπασχολή τόν κόσμον, συμβαίνει τό έ- 
ναντίον. Είναι ό χρόνος ποΰ διευθύνει τούς πλείστους συγ
γραφείς, άφοΰ βλέπουν καταστρεπτικόν ρεύμα νάταράττη, 
τρομάζη, απειλή μέ νέον καθεστώς, ποΰ ενθουσιάζει δια- 

νοίας.Γνωστόν είναι όποιαν μεταβολήν έπέφερεν εις τα πνεύ

ματα τό άκοτάσχετον ρεϋμα τοΰ μεγάλου Ήρωος τής 
Γαλλίας. Έκτοτε συγγραφείς άφύπνιζον τούς λαούς άπό 
τοΰ πολιτικού ληθάργου, δπως έξαναγκάσωσιν αύτούς πρός 
ύπεράσπισιν τών έθνικών αύτών δικαιωμάτων. Καί ένφ 
δάφνας οί άγωνιζόμενοι συνέλεγον έπί τοΰ πεδίου τοΰ Ά- 
ρεως, ό Παρνασσός έκοσμεΐτο μέ δλως νέα καί ποικιλό- 

χροα άνθη.Τό άκράτητον έκεΐνο ρεϋμα συμπαρέσυρε καί τόν Κάλ
βον. Καί μεταξύ τών άναριθμήτων ποιήσεων ύπέρ τοΰ με
γάλου ήρωος, τοΰ Ναπολέοντος, βλέπομεν τφ 1811, καί έν 
άσμα (canzone) τοΰ ήμετέρον ποιητοΰ.Ό Κάλβος έξηκολούθει γράφων ιταλιστί στίχους. Ό 
Φώσκολος γράφων τή 1η 'Οκτωβρίου 1813 έκ Φλωρεντίας 
πρός τόν Μιχαήλ Τσιτσιλιάνην δίδει μίαν καλήν εικόνα 
τοΰ Κάλβου. Έκ τής επιστολής ταύτης μεταφράζομεν τά 
εξής: »Έδώ, μετ’ έμοΰ διαμένει ένας νέος Ζακύνθιος, όνό- 
• ματι Κάλβος, ό όποιος μέ βοηθεϊ είς τάς μελέτας μου. 
»Έπιστρέφων δέ είς Μιλάνον θά μείνη μαζί μου ώς ά- 
νδελφός μου, διά νά μή άφήσω αύτήν τήν άναφαι- 
»νομένην εύφυίαν καί συμπολίτην είς τήν πενίαν 
»τήν διδάσκαλον τής χυδαίας τέχνης. Σύ γνωρίζεις δτι ή 
•πενία—κσί τό είπε πρώτος δ "Ομηρος καί καλλίτερα τών 
»άλλων—δτι ή πενία κόπτει τά πτερά τής εύφυίας. Οΰτος, 
•ό Κάλβος, γράφει μέ λαμπρόν χαρακτήρα, γινώσκει ολίγον 
»τά γαλλικά καί έλληνικά, άλλα καλλίτερα τά ιταλικά. 
• Έγραψεν είς τήν οικίαν μου δύο τραγφδίας, αί όποΐαι άν 
•καί δέν συγκρίνονται μέ έκείνας τών μεγάλων ποιητών, 
»δμως ύπόσχονται δχι κοινόν μέλλον. Είναι χρηστός 
»τά ήθη, ταπεινός και ήθικός, φιλόσοφος μάλλον έκ φύ- 
• σεως παρά άπό τά άποφθέγματα, τά διδαχθέντα άπό τά 
• βιβλία. Σύ γινώσκεις, δτι δέν είμαι πλούσιος, ούδέ είμαι 
• βέβαιος περί τοϋ βίου μου. Διό έπεθύμουν αύτός ό 
•πτωχός νέος νά είχε τά μέσα τοΰ νά προχωρή είς τάς με- 
»λέτας του, αν ή τύχη μέ έμποδίση τοΰ νά τόν συνδράμω. 
• Έσκέφθην νά ζητήση βοήθειαν έιησίαν άπό τήν γενέ
τειραν πατρίδα διά πέντε έτη τόσον διά νά γίνη άνθρωπος 
» τών γραμμάτων καί νά έπιστρέψη έπειτα έίς τήν Ζάκυν- 
•θον διά νά έκπαιδεύση τήν νεολαίαν, τό όποιον θά είναι 
•ώφέλιμον είς τήν Πατρίδα. Ή Κέρκυρα διατηρεί δημοσίρ 
»δαπάνη κάποιον, ή Κεφαλληνία έπίσης διατηρεί τόν Πο- 
»τσαμάνον, τόν όποιον εϊδον κατ’ αύτάς καί νομίζω δτι 
»θά γίνη διαπρεπής άρχιτέκτων........»Μέ τό πνεύμα τοΰτο ό Φώσκολος» έγραφε καί είς τόν 
Διονύσιον Βοΰλτσον, άλλ’ οί ισχυροί καί δυνάμενοι δέν έ- 
δωκαν, δυστυχώς, άκρόασιν εις τάς λέξεις τοΰ Φωσκόλου.

* 
* ♦

Φυσικφ τφ λόγφ, τό κύμα τοΰ άκαθέκτου καί έπιφόβου 
έκείνου ρεύματος, έφθασε μέχρι τοΰ Ίονίου Πελάγους. 
Άφοΰ ό Μέγας Στρατηλάτης άφήρπασεν άπό τάς ένετικάς 
χεΐρας τάς 'Επτά Νήσους, μετ’ ολίγους μήνας οί Ισχυροί 
ηύδόκησαν νά άποτελοΰν, τφ 1800, αί νήσοι μας τήν έλευ- 
θέραν καί άνεξάρτητον Επτάνησον Πολιτείαν, 
τήν όποιαν ό αύτοκράτωρ Ναπολέων μετέβαλεν είς Γαλ

λικήν έπαρχίανΉ ’Αγγλία, ήτις διεξήγαγε τόν κατά τοΰ Μεγάλου τού
του Αύτοκράτορος έπίπονον άγώνα καί δέν θά ήσύχαζεν 
έάν δέν τόν είχεν είς τάς χεΐρας αύτής αιχμάλωτον, ένήργει 
διά τών πρακτόρων, δπως σχηματισθή ,φιλαγγλικόν ρεύμα 
είς τάς Νήσους μας. Ό Λουδοβίκος Φίλιππος, δούξ τής 
’Ορλεάνης, μέλλων βασιλεύς τής Γαλλίας, είχε συλλάβει 
τήν Ιδέαν τόν Απρίλιον τοΰ 1808, νά διοική αύτός τάς 
νήσους τοΰ Ίονίου. Έν τούτοις τά άγγλικά σκάφη κατά 
τάς άρχάς τοΰ 'Οκτωβρίου 1809, κατέλαβον τήν Ζάκυνθον 
καί τήν κατέστησαν πρωτεύουσαν τών Ελευθερωμέ
νων Νήσων. Είς τάς άγγλικάς χεΐρας περιήλθον και αί 
λοιπαί νήσοι, έκτος τής Κερκύρας, ήτις ήτο Ισχυρά. Ό 
φανταζόμενος άήττητος, ήττάται καί οΰτως ή Κέρκυρα άνα- 
γνωρίζει ώς ήγεμόνα αύτής τόν Λουδοβίκον, τόν νέον βα
σιλέα τής Γαλλίας. Ή Κέρκυρα ήτο ιδίως ή περιζήτητος 
νύμφη. Ή Αυστρία καί έκείνη είχε τάς άξιώσεις ώς κατέ- 
χουσα τήν Ένετίαν ύπό τήν οποίαν ήσαν άλλοτε αί Νήσοι 
τού Ίονίου. Ή 'Αγγλία κατ’ έπίφασιν ύπεστήριζε τάς 
αύστριακάς άπαιτήσεις, ένφ κρύφα ένήργει νά γίνη ή ίόία 
κάτοχος. Ή Ρωσσία άπέκρουε καταδεικνύουσα τόν κίνδυ
νον, άν ή Κέρκυρα παρεδίδετο άποκλειστικώς είς τήν Αγ
γλίαν. Διεδίδετο έπίσης δτι δ Βασιλεύς τής Νεαπόλεως 
ήθελε νά έχη καί αυτός είς τό βασίλειόν του τάς Νήσους 
τοΰ Ίονίου, Άλλ’ ό Καποδίστριας, δστις είχεν ένδιαφέρον, 
ύπέβαλε σχέάιον νά κηρυχθούν αί Νήσοι ελεύθερα ι 
καί Ανεξάρτητοι ύπό τήν άγγλικήν προστασίαν. 
Πρό τών ισχυρών τό δίκαιον δέν ισχύει. Οί φιλοπάτριδες, 
έττανήσιοι έπεθύμουν ευνοϊκήν λύσιν πρός ησυχίαν αυτών
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διότι είχον βαρεθή μέ τό άνεβοχατέβασμα έ.ττά σημαιών 
κατά τό μικρόν διάστημα δέκα καί πέντε ετών·

*0 Κάλβος εΰρίσκετο έν έξεγέρσει καί έν στιγμή ίεροΰ 
Ουμοϋ γράφει Ωδήν πρός τούς Ίον ιούς. Ήθέ- 
λησεν δμως νά μάδη τήν γνώμην τοΰ Φωσκόλου πρό τής 
δημοσιεύσεως, Αί δειναί περιστάσεις τής Ιταλίας, ενεκα 
πολιτικών περιπετειών, είχον αποχωρήσει τούς δύο φίλους,

συνεπώς δ Κάλβος ήναγκάσδη νά άποστείλή τήν Ώ δ ήγ 
μετ έπιστολής συνούενομενην. Η άπαντησίς οέν ήιο εΰνο» 
ική και ή Ωύή εμεινεν άνικδοτος. ίίαραάετυμεν εν μετά· 
φράσει τήν 'Q 0 ή ν μετά τής έπιστολής τοΰ Καλβοΰ καί 
τής διδακτικής άπαντήσεως τοΰ Φωσκόλου;

("Επεται συνέχεια)
ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΕΣ

ΤΑ ΛΑΒΙ·ΚΑ£ΙΚΑΧΤΚΡΙΑ
(συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Προκειμενου περί τής καθιερώσεως τοΰ ορκωτού 
συστήματος άνά τάς Οιαφορας χώρας τινές τών ποι- 
νικολυγων κατέκρινον τοΰτο καί πάσει δυνάμει έπε- 
δίωξαν τήν κατάργησιν αύτοΰ. ’’Αλλοι πάλιν έξ αύτών 
τούναντίου έθεώρησαν ώς αναγκαίοιάτην τήν δια- 
τήρησιν τοΰ θεσμού τής λαϊκής δικαιοσύνη:. Και οί 
μέν κηρυχθέντες κατά τοϋ θεσμοΰ φρονοΰοιν, δτι ό 
λαϊκός δικαστής είνε εύκολώτερον νά προκαταληψθή 
ύπό τής Κοινής γνώμης καί νά έπηρεασθή έκ τών 
προσωπικών συνεπειών τής αποφαοεως. Κυρίω, όμως 
ούτοι έπιθυμοΰσι τήν κατάργησιν τοΰ θεσμοΰ έπι τώ 
λογω δτι σήμερον ή Ποινικολογία καί ή Έγκλημα- 
τοΛογία προσέλαβον επιστημονικόν χαρακτήρα καί δέν 
είναι εύκολον ό τυχών να έκπληρώση χρέη ποινικού 
δικαστοΰ καθ’ δτι στερείται ίδιαζουοων γνώσεων, 
πείρας κ.τ.λ. ’Αλλά οί τοιαΰτα φρονοΰντες δέν έχου- 
σιν ύπ’ οψιν των δτι αί έλλείπουσαι άπο τούς ενόρ
κους ίδιάζουσαι γνώσεις δΰνανται να άναπληρωόωσι 
δια τοή διορισμού ειδικών τοιοΰτων διά των οποίων 
κατ’ επαγωγήν καί δ πλέον άδαέστερος ές αύτών είς ζή
τημά τι δυναται νά κρίνη περί τής πραγματικής ή μή 
ενοχής τοΰ κατηγορουμένου ; Μεταξύ των άποψανθεν- 
των κατα τοΰ συστήματος τών Λαϊκών δικαστηρίων 
είνε καί οί αρχηγοί τής έν Ίταλιφ Θετικής Σχολής 
Garofalo καί Ferri, εν Γαλλία ’οέ οί Cruppi και 
Nival οϊτινες άπεύοκίμασαν καθ’ όλυκ/,ηρι«ν τόν 
θεσμόν. Μεθ' δλα δμως τα επιχειρήματα τών πολε
μίων αύτών τοΰ θεσμού ού μόνον οεν κατηργήθη οΰ- 
τος άλλά έρριζώθη έτι περισσότερον ανα τα διά
φορα κράτη καί δή παρ’ ήμίν παρα τοίς δποίοις καί 
έλκει τήν καταγωγήν του.

* * ♦
Οί κηρυχθέντες υπέρ τοΰ θεσμού ποινικολόγοι φρο- 

νοΰσιν ότι ό τακτικός δ ικασ τής Ολίγον έν- 
διαφέρεται περί τοΰ πώς οί συμπυλίται του περί αύ
τοΰ κρινουσι, το μόνον δε μελημα αυτού είνε πώς να 
γείνη αρεστός παρα τή Κυρερνηυει, διότι άν και δέν 
κίνδυνε ΰη ένεκεν τής Ισοριόιητυς να απολυθη τής 
υπηρεσίας, έν τούτοις θελων να φανή εύρωμων 
προς την διορισαοαν αύτόν Κυρερνηοιν, πα^α της 
οποίας περιμενει τήν προαγωγήν του, είναι αυυνατον 
νά μήν έπηρεαοΰή ύπ’ αύιης.

Τουναντίον δμως συμβαίνει είς τόν ένορκον, 
διότι ιύτος λαμβανομενος απο τούς κολπονς του ζαοϋ
παρέχει περίσσοτέρας έγγυηοει, και θα απο>ειμη νην 
δικαιοσύνην αμερο/.ήπτως μη δυναμενος ετκο/.ως να 
έπηρεασίή και διαφθαρη. ’Επίσης ιύιυ, ώ, με/.οςτοΰ 
λαού ενδιαφερεται ομεοως να μη μενωοιν ατιμώρητα 
τά εγκλήματα καί πάσχουν οί οιμπο/.ΐιαί του. Άλ
λως άν αφιση άτιμωρητον το αδίκημα σκέπτεται, 
δτι καί αύτός κινδυνεύει να πάθη τα ίδια. Οί τα
κτικό! δμως δικασταί ώς έκ τής ανατροφής καί

τών κλίσεων αύτών διάγουσι βίυν μάλλον θεωρητικόν 
ή πρακτικόν και έπομενως στερούνται πείρας τήν 
όποιαν εχουσιν εις περισσότερόν βαθμόν οί ειορκοι 
οί όποιοι συναιαστρεψυνται και είνε πληοιέστερον. 
προς τα κοινωνικά εκείνα στρώματα είς τα όποια φύε
ται ή αδικία. Είναι συνεπώ, είς καλλιιέραν θεσιν νά 
κρίνωσι τα αίτια τα όποια παραγουσι το έγκλημα, ώς 
καί περί τής άξίας τήν όπορμν όφείλουσΐ νά άποδώ- 
σωσιν είς τά αποδεικτικά μέσα, δια τών όποιων βε- 
βαιοΰται τοΰτο, ίδίω, δέ εις τας καταθέσεις των μαρ
τύρων. «Και αύιοι οί πολέμιοι του θεσμού ήναγκα- 
σθησαν να όμολογήσωσιν on προκειμενου ιόΐω, περί 
πολιτικών αδικημαιων άρμυδιωτεροι να κρινωσι περί 
αύτών είνε οί λαϊκοί δικασισί (ίδε Σαριπολ. Ιιραγ. 
Συντ. Δικ. Τομ. 1111 σελ. 230.) Όιε εν 1 αλλιφσυνε- 
ζητείτο έν τώ Συμβουλίφ τής Επικράτειας ή διατή· 
ρησις ή καιάργησις τού ορκωτού δικαστη
ρίου, ο Ναπολέων εςεψράσΰη περί αύτοΰ ώ, εξής 
«Ούδεμια υπάρχει αμφιβολία, δτι τα μάλιστα εοται 
ισχυρός ό δικαστής ό ουναίνών έν έαυτώ τήν δύναμιν 
τού έφαρμόζειν τόν νομον πρός την του εκτιμάν τήν 
πράξιν- '(J νομοθέτης οφείλει να προφύλαξη ιήν δι- 

■ καιοσυνην άπο τήν ορμήν τών παθών και να μήν 
άφίση είς ούδενός τας χείρας τα μέσα να ίκανοποιή 
την ιδίαν έχθρυπαθειαν. ‘Η οκεψις αυτή δίκαιοί 
άποχρώντως τήν διακριοιν μεταξύ του δικαοτυύ τής 
πραξεοις και τού δικασιού τού νομού. Ή όιακρίσις 
ένυπαρχει καί είς αύτήν τών πραγμάτων τήν φυσίν 
(Eocre tom. XXIV p. ο95 και F. Helie ρ. ο93 
tom. V1I1 ρ. 211 — 218). Kui ό μεγας συνήγορος I 
της λαϊκής δικαιοσύνη, Montesquieu προκειμενου | 
περί πρυιΐμήοεω^ των ενόρκων προ, εκδικασιν πολί
τικων λέγει «Ea liberte civile est cette tranquillite 
d’esprit qui provient de 1’opinion que cliacun a 
de sa sureie>, (Esprit des Eois XI. b). 4Kai 
ό Οΐα;τρεπης παρ’ ημιν κσυηγηιης του Δίκονυμί- 
κ<.ΰ δίκαιου Κ. Εαυιλείου εςεναςων το ούσιημα άπό 
αποψεως ποινική^ δικαιοσύνης λεγει «-Δεν ευρεθη 
άλλΐ| μεγο/.ειιερα εγγυηυι, πρός πρυυιαοιαν ιής προ
σωπική, ε/.ουΟερια,, ειμη το να παραπεμπηιαι και δί- 
καζίμαι ο εγκζ,ημαννας ενώπιον αϋιων τουιων τών 
οεμπο/Λιων ιθυ, ΟίΟων Oibv/,ογυ. ίνωπίον της κοι
νωνία, (εκπροσωπούμενη, ύπο ιων παϊκων όικαοιων) 
ε» ή εγκ/.ημαΐηοε». Ιίροκειμενου περί πυλίιικών 
εγκ>.ημσιων ω,α>ωνερω είπομεν, ερωιφ ο Σαρίπολος' · 
Τις είνε άρμοοιωτερο, του ιαού ,α κρίνη ταύια; Καί 
αυιο, Ο Ιΐζ.ατων θεωρεί την υπο των ένορκων εκδί- 
s.uoiv ιοι/ιων ω, ποκ ιτικην ανάγκην καί ώς 
έξης σποφαιιειαι εΐιερι σε ιων δημοσίων έγκλημα- 
λ<Χ»ν (Χν Λ(λΙΟ V ϊψ jXbkUOlUU V(ll

i/l uoiAoijAtvuL ttuu , OAUiav
τις ιην πολίν αοικεί και χα/.επω, ιιν εν δίκη φεροιβν 
άμοιροι γιγνομενοι τών τοιοΰτων διακρίσεων, άλλ*

ίρχήν τε είνεχρή τής τοιαύτη: δίκηςκαί τελευτήν εις τόν 
.jfjuov άτοδιδομενην» ([]λατ. Νομ.ζ Παρ. ιγ σελ.767 
768)· Και εν τΦ Άριστοτέλει άταντώμεν τί εξής 
«Καί ώς γελοΐον λογίζεται άτοστερεΐν τής ϊρχής τής 

^®ριωτάτης.» (Πολιτ. Γ, α§ 5.) Καί είς τάς όαα- 
λας μέν περιστάσεις το ορκωτόν σύστημα είνε 
Ιύβργετικόν διά τήν κοινωνίαν, ε’ς ανωμάλους δμως 
χαΐ μάλιστα έν εποχή πολιτικών διαστάσεων αποβαίνει 

^δλεθριον καί τοΰτο μάς τό αναπτύσσει ό Σαρίπολος 
(σελ. 232 Τομ. 4ος Πραγ. Συνταγ. Δικ.) λέγων τά 

I ώωλουθα «Τό ορκωτόν ® ύστημα άποβ ιίνει τρομερόν 
έν έποχή πολιτικών διαστάσεων καί φλεγμονής τών 
ιταθών είτε είς τά ίδια πάθη ένδιδόν, άφ’ ών ή αστα 

• ^σφαλίζει τό τής έξ αρέσεως δικαίωμα, ώς ολοκλήρου 
τοΰ τών ένορκων σώματος έξ αύτοιν κυριευόμενου, εϊτε 
είς τόν φόβον τών ταραξιών ύπεΐκον, εϊτε υπό ισχυ
ρός καί δραστήριου Κυβερνήσεως δελεαζόμενου, κα- 

। θόσον τοιαύτη Κυβέρνησιςέπί ορκωτών εύκ >λά>τεοον 
£ έπενεργεϊ παρά έπί τακτικών δικαστών. Ό δέ Να
ι «ολεων είπεν δτι «Un gouvernetnent tyrannique 
ι aurait beaucoup plus d’avantages avec des jur6s 
I qu’avec des juges qui sont moins a sa disposition

etqui lui opposeraient plus de resistance.(Seance 

θΕΣΣΑΛΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΙΝ
Β'.

Β Τό ύδραυλικόν ζήτημα Θεσσαλίας μοΰ φέ
ρει είς τήν μνήμην τά μεγάλα, τά κολοσσιαία 
ύδραυλικά έργα τής Αίγυπτου. Άν ή χώρα 
τών Φαραώ ευρ'σκετο εις χείρας έλληνικάς 
έπρεπε νά είναι βέβαια δττ τό θαύμα αύτό τής 
υδραυλικής τελειότητος,τό μεταβαλόντόν Νεί
λον είς αστείρευτον πηγήν πλούτου, θά παρέ- 
μενεν αόριστος σκέψις ίδεολόγων τινών καί 
θά είχε τήν τύχην τής Θεσσαλικής Γής. “Ο
πως άντιθέτως αν ή Θεσσαλία άνήκεν είς οίον 
δήποτε άλλο Κράτος, εύ&ύς αμέσως άπό τής 

?άπελευθερώσεως. θά έλύετο τό σπουδαίοτατον 
βύτό ζήτημα καί ή Θεσσαλία θά άπεσόβει τάς 
πλημμύρας της, θά άπεξήρανε τά ελη της και 
θά έπότιζε τάς γαίας της κα&ιστώσα αύτάς δι- 
πλασίως παραγωγικός καί πλουσίας.

Τέταρτον. Μαζί μέ τό ύδραυλικόν ζήτημα 
θά έχη τήν ελευθερίαν ό μέλλων Γ. Διοικη
τής νά λύση καί τό ζήτημα τής Κτηματογρα- 
ψήοεως. Δίς μέχρι σήμερον τό Κράτος άφήκεν 

; έγκλτμιατικώς νά τοΰ διαφύγη ή εύκαιρία τής 
; καταρτίσεως Κτηματολογίου. Τό πρώτον δταν 

έγένετο. ή τοπογράφησις διά τήν χάραξιν τοΰ 
χάρτου τοΰ Επιτελείου καί τό δεύτερον δταν 
έγένβντο αί μελέται πρός σύνταξιν τοΰ υδραυ
λικού χάρτου.Δέν επιτρέπεται πλέον τό ζήτημα 

r τοΰτο νά παραμένη άλυτον, διότι ή ’Ελλάς έξ
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du 16 prairial an XII, Eocre, tom XXIV p. II).
* * *

’Εντούτοις δμως μέδλα αύτά τά θαυμάσια λόγια του 
ό Ν ιπολέων κατεδίκασε τό ορκωτόν σύστημα. Εν 
Αμερική πριιειμένου διά τάς κατά τοΰ Προέδρου 
καί τών υπουργών δίκας κατηγορεί μέν ή Βουλήκαί 
δικάζει ή Γερουσία, άλλ’ έάν συμβή αυτή νά ^ηρύξη 
αυτούς αναξίους τή; αρχή-; παρατέ ιπει αύτούς ώς 
άτλοΰς πολίτας καί δικασθώσιν ύπό τών ενόρκων< 
Καίένώτιον τή; Γερουσίας ή υπουργική δίκη έκδι- 
κάζεται ώς πολιτικόν καί δικαστικόν μέτρον, εΐ- 
τούς ένορκους άπόκειται νά ά το στερήσω σι τούς ένο
χους τή; ζωής ή τή; έλευθερίας αύτών. (Tocqueville 
de la democratic en Amerique tom. 1 ch. 7.) Καί 
τά πρώτα συντάγματα τή; Ελλάδος είχον άποδεχθή 
τότε τό σύ®τημα τοΰτο (Συντ. Επίδαυρου άρθ. 50 καί 
52 καί Συντ. Άστρους άρθ. 65 καί 67). (Σαριπόλ. 
Πραγ. Συν. Δικ. σελ. 242 Τομ. 4ος 'Γποση ι. β'.) 
Βλέπομεν λοιπόν μέχρι ποιου βαθμοΰ έσεβάσθησαν 
καί είς ποιαν περιωπήν άνήγαγον τόν θεσμόν τής λαϊ
κή; δικαιοσύνης έθνη τινά.

Ν. Θ. ΣΑ-Ι ΤΑΣ
(Συνέχεια)

δλων τών Βαλκανικών Κρατών καθυστερεί 
έμφανιζομένη ούτως ώς τόπος πολιτικής αναρ
χίας καί συγχύσεως. Ή νέα καταμέτρησις 
τής Θεσσαλίας έπί σκοπφ διανομής κτημάτων 
καί έγκαταστάσεως Κολλήγων είναι κατάλλη- 
λος εύκαιρία διά νά δοθή άπό τοΰδε ώθησις 
είς τήν έναρξιν τής καταρτίσεως τοΰ σπουδαιο- 
τάτου Κλάδου τής Δημοσίας έν Έλλάδι Οικο
νομίας.

Πέμητον. Ζήτημα μεγίστης σοβαρότητος 
διά τήν Θεσσαλίαν είναι τό άφορών τήν 
Συγκοινωνίαν. *Η  σημερινή δψις τής 
Θεσσαλιτής συγκοινωνίας καταντφ τελείως 
πρωτογενής. ’Αρκεί ν’ αναφέρω τό γεγονός 
δτι δύνασθε ταχύτερον νά φθάσητε άπό Καρ- 
δίτσης είς Λάρισσαν μεταβαίνοντες μέ άμαξαν 
παρά μέ τόν Σιδηρόδρομον, διά νά λάβη κα
νείς ιδέαν τών συγκοινωνιακών μέσων τοΰ τό
που τούτου.Ένα περίεργον δίκτύον σιδηροδρο
μικής Συγκοινωνίας εξυπηρετεί δήθεν δλόκλη- 
ρον τήν Θεσσαλίανκαί είμαι βέβαιος δτιαί ύπη- 
ρεσίαι του θά είναι τόσον πενιχροί, τόσον 
ίσχναί ποΰ καί αν έλειπε καθολοκληρίαν δέν 
θά ήτο μεγίστη άπώλεια διά τόν "Εμπορον, διά 
τόν Βιομήχανον, διά τόν Γεωργόν Θεσσαλόν. 
Καί δμως ή Συγκοινωνία είς τόπους γεωργι
κούς καί γεωργοβιομηχανικούς είναι έκ τών 
άπαραιτήτων στοιχείων προόδου καί ακμής.
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Γεωργία χωρίς συγκοινωνίαν δέν δύναται οΰιε 
νά νοηθή, ούτε νά ύπαρξη. Ή διευκόλυνσις 
τών μεταφορικών μέσων τών προϊόντων είναι 
κυριωδέστατος συντελεστής τής άναπτύξεως 
καί έξαπλώσεως τής παραγωγικής εργασίας 
ής τό μέλλον τόσον εύρύ καί πλούσιον διανοί- 
γεται είς τά Θεσσαλικά πεδία.

Έκτον. ’Εργασία πολλαπλή τοΰ Γεωργι
κού Γενικού Διοικητοΰ διά τήν έγκατάστασιν 
έν γένει υποδειγματικών καλλιεργειών καί εκ
μεταλλεύσεων. Εργασία άπό άπόψεως ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας καί έργασίας άπό άπόψεως 
δημοσίας άντιλήψεως. Κατά τό σύστημα τό 
Αγγλικόν καί Δανικόν δπου πρώτον θαυμα
τουργεί ή ιδιωτική πρωτοβουλία ώθουμένη 
άπό δσβεστον ένθουσιασμόν τών έκλεκτών 
πάοης κοινωνίας καί βραδύτερον επακολουθεί 
ή άρωγή τής πολιτείας έπισημοποιοϋσα καί ά- 
ναγνωρίζουσα τό συντελεσθέν έργον. Τολμώ 
νά φαντασθώ δτι τοιαΰτα άποτε/ιέσματα δέν 
θά έπιτευχθώσιν ύπό τήν θερμοι ργόν πν< ήν 
καί τόν άκατάβλητον ζήλον ενός μεγαλορρή- 
μονος καί άκαταπονήτου είς προσηλυτισμόν 
Γεν. Διοικητοΰ τής Θεσσαλίας ; Ύπό τόν τί
τλον Υποδειγματικών εγκαταστά
σεων, εννοώ ποικίλης φύσεως καί άποστο- 
λής ιδρύματα. Κυρίως ΐδρυσιν ειδικών Σχο
λών έγκατεσπαρμένων είς δλας τός άγρονκάς 
περιφερείας τοΰ τόπου. Σχολαί είδικαί τυρο
κομίας, δενδροκομίας, λαχανοκομίας, πτηνο
τροφίας, καπνοκαλλιέργειας κ.τ.λ. Ή Θεσσα
λία έχει πλούτον σήμερον άφθονον, έχει καί 
πολυταλάντους δχι ολίγους. Ποΰ θά προσέ- 
κρουεν ή καλή θέλησις ένός ρηξικέλευθου άν- 
τιπροσώπου τής Πολιτείας: Καί δχι μόνον ό 
κεφαλαιούχος θά συνέτρεχεν, έστω καί ύπό 
μορφήν έπιχειρήσεως διά τινας κλάδους έξ 
αύτών άλλά καί σύμφωνα πρός τάς έλληνικάς 
παραδόσεις πόσα κληροδοτήματα δέν θά άφιε- 
ροΰντο άπό τούς πλουσίους Θεσσαλούς είς τά 
εύδοκιμώτερον, έπωφελέστερον ,πρακτικώτερον 
καί έθνικώτερον έργαζόμενα έξ αύτών;

Ποια κέντρα πλούτου, οικονομικής εύρω- 
στίας, θά έδημιουργοΰντο, θά άνεπήδων, θά 
άνέκυπτον άπό πάσης Θεσσαλικής Γής, καθ’ 
ήν στιγμήν άφθονα θά έσκορπίζοντο τά μέσα 
τής διδασκαλίας, τών γνώσεων, τών ύποδεί- 
ξεων, τής πείρας, τής επιτυχίας ;

Ή Θεσσαλία θά μετεβάλλετο είς Πανελλή
νια Γεωργικόν Πανδιδακτήριον καί άπό περά- 
των τής ’Ανατολής θά συνεκεντροΰντο μαθη- 
ταί πρός άπόκτησιν τών πολυτίμων γνώσεων 
ποΰ θά παρεΐχεν ή Θεσσαλική ’Επιστήμη καί 
Πείρα.

Είναι τόση ή σπουδαίο της τής προτάσεώς 
|ΐου αύτής πού δέν υπάρχει άνάγκη μεγαλειτέ- 

ρας άναπτύξεως διά νά κατανοηθή άπό πάντα 
Θεσσαλόν καί άπό πάντα Έλληνα.

"Εβδομον. Θά ήθελον ειδικήν προσπάθειαν 
διά τήν ΐδρυσιν μιάς Πολυτεχνικής Σχολής 
διά τήν κατάρτισιν τροσωπικοΰ τεχνικώς μορ- 
φωμένον πρώτον διά τήν χρηοιμοποίησιν αύ
τών είς τά μεγάλα κτήματα, τός μεγάλος καλ
λιέργειας, είς τάς διαφόρους είδικάς Σχολάς 
καί δεύτερον διά τήν κατάρτισιν τεχνικού πυ
ρήνας πρός ΐδρυσιν διαφόρων γεωργικών βιο
μηχανιών. Διά τήν κατασκευήν κονσερβών, 
διά τήν ΐδρυσιν χαρτοποιείου καί διά τήν έκμε- 
τάλλευσιν τών ύπολειμμάτων οινοποιίας κτλ., 
δσα προχείρως άναφέρω.

’Όγδοον. Θά έζήτουν άπό τόν κ. Γεωργι
κόν Γεν. Διοικητήν Θεσσαλίας νά είχεν έκ τών 
πρώτων έργων πρός λειτουργίαν τήν σύστασιν 
είδικοΰ εργαστηρίου διά τάς άσθενείας τών 
ζφον καί είδικοΰ φυτοπαθολογικοΰ τμήματος. 
Θά ήθελα νά έξασφάλιζεν εύρύτατον συνερ- 
γείον έξ έπιστημόνων παντός κλάδου συνδεο- 
μένου πρός τήν Γεωργίαν και Ζωοτεχνίαν. Θά 
ήθελα έπιτελεϊον άδρώς άμειβόμενον καίμέ τόν 
άστείρευτον ζήλον ύπέρ τής έργασίας ποΰ θά 
ένίσχυε πάσαν παραγωγικήν ζωήν τής Θεσσα
λίας. Θά ήθελα τούτέστι ένα δεύτερον ύπουρ- 
γείον Γεωργίας ζωντανότερον, άκμαιότερον, 
πρακτικώτερον, έργατικώτερον μέσα στους 
θεσοαλικούς κόλπους. Θά ήθελα έπιστήμην 
καί πείραν ενθρονισμένος έκεϊ, μελετηρός, 
άκυυράστους, παρατηρητικός, νά έμπνέουν, νά 
καθοδηγούν, νά διαπαιδαγωγοΰν άπό τήν 
πνοήν τοΰ άρχηγοΰ των τοΰ μέλλοντος γεωρ
γικού προϊσταμένου τής θεσσαλικής άναγεν- 
νήσεως.

"Ενατον. Θά ήθελα τήν έκδοσιν γεωργι
κής έφημερίδος εβδομαδιαίας κατ’ άρχάς— 
άδιαφόρως άν τήν έξέδιδον ιδιώτης ή ή Γε
νική Διοίκησις, δργανον τών σκέψεων, τών 
έμπνεύσεων, τών άποφάσεων, τών κατευθύν
σεων τοΰ άντιπροσώπου τής Πολιτείας άλλά 
καί τών πραγματικών συμφερόντων ολοκλήρου 
τής γεωργικής Θεσσαλίας. Έφημερίς δμως 
άνταξία τής άποστολής της. Πλουσία είς εικό
νας, είς κηρύγματα γεωργικά, είς μελέτας καλ- 
λιεργούσας τό πνεύμα τής έναποταμιεύσεως, 
έξυψούσας τόν πόθον τής έργατικότητος, είς 
περιγραφάς κτημάτων καλλιεργουμένων ύπο- 
δειγματικώς, είς περιγραφάς πειραματικών έρ
γασιών, είς περιεχόμενον τέλος έξυγειαντικόν, 
έξυψωτικόν, έπαναστατικόν κατά τής σημερι
νής άδρανείας, μούχλας, ρουτίνας καί μορφω
τικόν άπό πάσης άπόψεως παραγωγικής. Έφη
μερίς ύποστηριζομένη έκθύμως άπό κάθε γεωρ
γόν, γεωκτήμονα καί άπό τό Κράτος γενναίως 
προικοδοτημένη, είς πάσαν δέ περίστασιν πρω»

ΙΟότατούσα είς δημιουργίαν έκ^έσεων, είς 
άπονομήν βραβείων, ένισχύσεων πάσης προο
δευτικής καί παραγωγικής έργασίας. Εφημε
ρίδα είδος έμπορικοΰ πρακτορείου διαπεπι- 
στευμένον παρά τφ Θεσσαλικώ Λαώ. Έφημε- 
ρίδαέχουιτν δίκτυσν ίντιτροσωτευτικόν παν
τού τοΰ έμ.τορικοΰ καί γεωργικού κόσμου καί 
συγκεντροΰσαν είς τάς στήλας της καί τά γρα- 
φεϊά της τήν παγκόσμιον γεωργικήν κίνησιν.

ΜΑΙΟΣ 1918
ΑΙ ΕΞΟΧΑ» ΜΑΣ

ΟΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΓΝΤΕΣ είς 'Αθήνας ξένοι εινε 
χαταγοτιτευμένοι με τά iao'.vi θέλγητρα τής Άττιχής 
φύσεως. Πλεϊστοι έξ αύτών έχίχειροΰν εχΒρομάς μέχρι 
τών γραφιχών χροαττείων, έχισχέχτονται τά Ιροσερώτερα 
χωρία, ή άναρριχώνται μέχρι τής χορυφής τώ/ χέρι; 
βουνών. Ένθουσιωδέστεροί οι Γάλλοι αξιωματικοί, δια- 
νχείροντα'. χαντοΰ όχυυ ή ελληνική χλωρίς άχλώ/ει τά 
χράσινα θαύματά της, χαντοΰ όχου ευωδιάζει το θυμάρι 
χαί βαλσαμώνει τον άέρα το εξαίσιο? χεΰχον. Έν τούτοις 
οί ξένοι μας τονίζουν δύο έλλείψεις, όχι ασήμαντους έν τή 
έχμεταλλεύσει τών έλληνιχών έςοχών. Ή μία άρθρα τήν 
χενιχρότητα τών μέσων τής συγκοινωνίας, δυσχεραίνου- 
σαν χολύ τάς έχδρομάς ταύτας. Ή έτέρα τήν σχάνιν 
έξοχιχών ξενοδοχείων, εις τά όχοϊα νά δύναται τις νά χα- 
ρατείνη έχί τινας ήμέρας τήν διαμονήν του, έν μέσφ τής 
αναγεννωμένης φύσεως. Όχου ΰχάρχουν τοιαΰτα ξενοδο
χεία, εϊνε μιχρά, στενόχωρα, χρωτογενή εις τήν λειτουρ
γίαν των, αληθή χάνια, μή χατορθώσαντα νά έςελιχθώσίν 
άναλόγως τοΰ έξωραϊσμοΰ τής χώρας, στερούμενα τών 
χυριωτέρων μέσων τής άνέτου διαμονής. Άλλά χαί οί 
έξοχιχοί μας δρόμοι δέν ε-ΰρίσχονται είς χαλλιτέραν χατά- 
στασιν. Όδοί άγουσαι εις ίστοριχάς μονάς, είς γραφιχά 
τοχεϊα, είς ώραϊα δάση, επομένως όδοί χολυσύχναστοι, 
εϋρίσχονται έγχαταλελειμμέναι είς το έλεος τοΰ Θεοΰ. 
διαγραφόμεναι ώς δυσχροσιτοι άτραχοί, βάσανος τών όδοι- 
χόρωγ χαί τών ΰχοζυγίων. Τέλος έλλείχουσι χαί αύτα! 
αί είς όλας τάς εύρωχαϊχάς έςοχάς άχειράριθμοι ίχιγρα- 
φαί, αί όδηγοΰσαι τούς ξένους χρός τήν ζητουμένην χα- 
τεύθυνσιν. Οί ξένοι αναγκάζονται χολλάχις νά χρησιμο- 
χοιώσι τήν χυξίδα των, όχως χροσανατολισθοΰν. Όλα 
αύτά εινε δυσχέρειαι, δυνάμεναι εύχόλως νά ΰχερνιχη- 
θοΰν. Δέν άχαιτεϊται χαρά ολίγη χαλή θέλησις έχ μέ
ρους τών αρμοδίων, άν όχι διά τούς έντοχίους, τούλάχι
στον χάριν τών ξένων.

(Έχ τών <’Αθηνών»)

Δέκιτον. Θά ήθελον κατόπιν αύστηράς 
έτιλογής νά έλαμβάνοντο 30—50 χωρικόπαιδα 
νοήμονα τής Θεσσαλίας καί νά έστέλλοντο 
στήν ’Αμερική μέσα σέ μεγάλα κτήματα ειδι
κόν ή γενικών καλλιεργειών. Καί τοΰτο νά 
έπαναλαμβάνζτ χι κατά διετίαν δαπάνη, τών 
Κοινοτήτων, τών Γεωργικών Σωματείων καί 
έπικουρούσης τής Πολιτείας.

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ
ΜΕΡΟΠΕΙΟΝ

"Οσον καί άν είναι κανείς απογοητευμένος άπδ τής κα
κίες τής ζωής, δέν μπορεί παρά νά αΐσθανθή βαθειά άνα- 
κούφισι μπροοτά στό εΰγενικό καί φιλάνθρωπο έργο τής 
ξεχωριστής Έλληνίδος κ. Θεοδωροπούλου. Ναυπλιέα τήν 
καταγωγήν, σύζυγος πολύτιμος τοΰ κ. Θεοδωροπούλου, Γε
νικού έπιθεωρητοΰ τής Έκπαιδεύσεως καί αδελφή φιλό
στοργος τοΰ κ. Φατσέα, προέδρου τοΰ Στρατοδικείου, ίδρυσε 
πρό τετραετίας, έργον χριστιανικής καί ήθικοπλαστική$ 
άποστολής, είς άνάμνησιν τής άποθανούσης θυγατρός της 
Μερόπης, έξ ής καί ή ονομασία Μερόπειον.

Τό Μερόπειον αποβλέπει είς τήν μόρφωσιν καί έκπαίδευ- 
σιν απόρων κορασίων, έπιτελοΰν οΰτω σκοπόν ΰψίστης 
κοινωνικής καί πατριωτικής σημασίας. Ή ψυχή καί ή κι
νητήριος δύναμις τής όλης έργασίας είναι ή κ. Θεοδωρο
πούλου, έπικουρουμένη ύπό έκλεκτών Έλληνίδων έμφορου- 
μένων ύπό τών αύτών ιδεών καί εύγενών αισθημάτων.

Ή έορτή τού Μεροπείου έτελέσθη σεμνή καί έπιβάλ- 
λουσα, άνταξία τού σκοποΰ, δι*  δν έδόθη καί άπέβη ευεργε
τικότατη διά τάς άπορους νεάνιδας, ποΰ εύτυχοΰν νά έχουν 
πρό αυτών πρότυπον είς τάς ιδέας των.καί τάς πράξεις των 
τήν φίλην κ. Θεοδωροπούλου, μίαν άπό τά εύγε» ή τέκνα 
τοΰ Ναυπλίου.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ή έκ Κωνσταντινουπόλεως δνίς "Ιουλία Καράλη, θϋμα 
τοΰ νεοτουρκισμού, εΰρίσκεται άπό τίνος είς τήν πόλιν μας. 
Κατά τάς άρχάς τοΰ μηνός ώμίλησε δημοσίφ άπό τής σκη
νής τοΰ θεάτρου 'Ολύμπια, διαπραγματευθεϊσα μετά εξαιρε
τικής δεξιότητος, θέμα έξόχως ένδιαφέρον. Έγνώρισε στό 
έκλεκτόν άκροατήριον της, τίνα έπίδρασιν έξασκεϊ έπί τής 
κοινωνίας, ή καλλονή τής γυναικός καί ποιον τό πνεΰμα 
της. Έχειρίσθη μέ δροσερότητα ΰφους καί μέ πλούτον έπι- 
χειρημάτων τάς ιδέας της. "Ατυχώς άποβλέπουσα έκ προ- 
καταλήψεως είς ένίσχυσιν τής κυριαρχούσης ιδέας της, ότι 
<ή καλλονή παίζει σπουδαιότερον ρόλον άπό τό πνεΰμσ στή 
ζωή τής γυναικός», παρέταξε μονομερώς αφθονότατα πα
ραδείγματα ειλημμένα άπό τήν παγκόσμιον ιστορίαν. Ού
τως ή ένδιαφέρουσα αΰτη διάλεξις άπέληξεν είς άπογοήτιυ- 
σιν, τοΰ άκροατηρίου άκούοντος άπό τά χείλη μορφωμένης 
"Ελληνίδος, τήν καταδίκην τοΰ γυναικείου πνεύματος.

Ό κ. Σαγιακσής ώμίλησεν έν τή αιθούση τής "Αρχαιολο
γικής "Εταιρείας, «περί τών παραδόσεων καί τής ποιήσεως 
τών Βαλκανικών λαών». Ό κ. Σαγιακσής, γνώστης τής φιλο
λογίας τών Βαλκανικών λαών, έχειρίσθη τό θέμα του μέ 
βαθυτάτην παρατήρησιν άποσπάσας θερμότατα τά συγχα
ρητήρια τοΰ παρισταμένου πλήθους.

♦ ♦ »
Το ίΟηνοΛπο τραχοΰύι.—Είς τό Ήραϊον ή "Εταιρεία τών 

"Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων διωργάνωσε μίαν ίορτήν 
πρός βράβευαιν τοθ "Αθηναϊκού Τραγουδιού. Άπό τά τρα·
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γουδιά πού έβτάλησαν είς τήν έ.ιιτρο.τήν, τρία έβραβεύθη- 
οαν και τρία έπΒνέ»ηααν. Κ '

Τά βραββυδέντα είναι: «Ή φλογέρα, τοΰ κ. Ροδίου, τδ 
«ΛηΛιαρικο· του κ. Χατζηαποατόλου, καϊ ή «Μαυοομιιάτα · 
του κ. Κυπαριση. κ

Έν γένει ή ωραία αύτή έορτή τοΰ υπαίθρου έπέτυχε πολύ, 
λ *̂ ηςπ-ργ“ν, έ"ν κ“&ε χρ6νο ^«ναλαμβάνετα! 

ικήν έορτήνηδ°ν ε^ΐχ&ϊ1 εις |ιίαν καξ’ Εξοχήν άθηνα-

* 
* *

Ένα μουσικόν γεγονός ήτο τόν μήνα αύτόν ή παράστασις 
της < Αρλεζιανας>. 5
. Έδόθη είςτό Βασιλικόν θέατρόν καί τό Ώδ3ϊον έδειξεν 
οτι όταν θέλη γνωρίζει νά εργάζεται τέλεια καί ν’ άναδει- 
κνυη τους καρπούς τής εργασίας αύτής.

Η «Άρλεζιάνα» αναγνωρίζεται ώ? ενα άπό τά ωραιό
τερα εργα,τεχνης και μουσικής άπαραμίλλου, ή οποία αύτή 
μονή Οα ηρκει νά καταστήση αθάνατο τόν Μπιζέ.

Ουτω ή παραστασις τής «‘Αρλεζ^νας. μέ δλην τήν δυνα
τήν τελειότητα εις τό δραματικόν καί μουσικόν μέρος μπο- 
§ει νά θεωρηθή ως μια πρόοδος τοΰ Ωδείου μας, πρόοδος 
η οποία έμπνεειτας μεγαλειτέρας έλπίδ ις διά τήν έκτέλβ- 
σιν έργων ανταξίων τής «Άρλεζιάνας. τοΰ Δωδέ.

Πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής έγένοντο τόν μήνα 
αυτόν τά αποκαλυπτήρια τής προτομής τοΰ Σπόρου Σα- 
μαρα, εις τόν περίβολον τοΰ Δημοτικού θεάτρου. Ή τελετΰ 
αύτή προς τόν μεγάλον "Ελληνα μουσουργόν ήτο έπιβε- 
βλημενη έκ μέρους τής πολιτείας καί ή συγκλητική έορτή 
ή θ"°τα ελαβε χωράν την ήμέραν τών αποκαλυπτηρίων 
απεδειξε ποσον βαθεια ο Ελληνικός κόσμος έζετίμησε0τόν 
μουσουργόν, ο οποίος εις τήν ακμήν τών έιιπνεύσεών του 
αφηκε την ζωήν.

ΘΕΑΤΡΑ

Ή έφετεινή θεατρική περίοδος έχει νά έπιδείζη ένα και
νούργιο θεατρικό στοιχείο, ποΰ ανήκει μάλιστα στό καλλι
τεχνικό έκεινο υλικόν, άπό τό όποιον υπάρχει αισθητή έλ-

Χ."ή«&”“"'»·’««>»“'»■«» ™»- 

ακολουθεί τον δρόμον της αποφασισμένη διά τήν έπιτυχίαν 
διά την νίκην, διά τόν θρίαμβον. 1 επιτυχίαν,

Η δνις "Αγρα μέ τό επιβλητικό παράστημά της. αέ τήν 
αδαμαστη θελησι της, μέ τήν όξυτάτη άντίληψί της, μέ τήν 
φλογερή φιλομάθειά της, μέ τόν ακούραστο ζήλον της καί 
τήν ακαταποι-ητον ίνεργητικότυτά της πρέπει νά θεωρηθή 
X ’ μχν^.η ^“’σομενης Ιλληνικής σκηνής. Ή °άνο^ 

^φη? Αϊρ“4π αυιθ5 δέον νά έξετασθή, νά 
υπολογισθη ως γεγονός αζιον νά προκαλέση τήν ποοσονήν 
των θεατρόφιλων._ Δέν είναι απόρροια δημϊ,υργία? άτλοΰ 

Τ0 °ν°μά τηςΆέν απλήν μα-
διαφημισεως, ·υδε κάν έχει τήν αφορμήν είς 

εξασφάλισιν ακόπιον υλικών άπολαυών. ’
ρ'Ος δ-ύνα?ις ποΰ τθν σπρώχνει απάνω στό όλι- 

υλικόν κατά πολύ εύγενέ- 
ώοαίεο Βχεΐ. Ιήν του στής

■ - ξεχωριστού άνθρώπου, ποΰ κάποια έσω- 
• λ \ «ναγκη, καποια εσωτερική δύναμις τόν φέρνει έξω από της κοινοτυπίες καί τής μικρότητες τής ζωής^ ® 
ίητες“&ρ^ό ψ’’χίκές. "“θθβμήσεις ποΰ Ασυγκρά
τητες ωθοΰν τό άτομο στην επιφάνεια. Έχει τό έλατύοιο 
ν«ού^?ΰΤ ν(ι)-κεϊνες “χησυχΑς ποδ νανουρίζουν τούς δυ
νατούς τής ζωής μ6 τα ατελείωτα ψυθιρίσματά τους, «έμ- 
Χ'ποΰ αεταβά» ,ε^ρο«’ ' ,^τής ψυχικές εκείνες άνησυ- 

«: ? ■ β U°w πεποιθήσεις, ποΰ ανατρέπουν ιδέας, 
IwvlovnT’0™ συνη9ε,ιας κα1. οίχογενειακάς Αντιλήψεις 
απραγιχονος οικοκυροσύνης και τονώνουν τούς τολμηρούς 
ΒεγΑλους0^^^^^^ ζεοής^θ^* 0'151^ π(?0λήψεΐ?’

ματικη, πλούτον; δικής της ζ ’̂καί δική^ς άταιλήψεως 
1δέ“* νώ>Ιδαν^ό,ηγ.άμιάώΒ 

■Ασυλλ°Υιβία σκορπάει κάθε τι ποΰ μπορεί νά 
vaui ιι^ΓΧ11 σΐη'ς W5 σκέψεις της· Και Η Αν δύ- 
^άλοΓ ™ε™™1 °*ηνή,  στό πλευρό

λλη δθζ · τεχνητ?ας’ τήςδο’ Κοττοπούλη, ποΰ 
με ιδιαιτέραν στοργήν την ενεκοληώθη καί τήν συμπερι

έλαβε μεταξύ τών μελών τοΰ τόσα εκλεκτά στοιχεία πεοι- 
κλειοντος θιάσου της. ν

* 
* *

Στό Νέο Φάλληρο, στό Μ. Ξενοδοχείο παρετέθη πρός τι
μήν του ποιητοΰ κ. Πολέμη γεΰμα, επ' εύκαιρία τής απο
νομής εις~ αυτόν τοΰ Μεταλλίου τών Γραμμάτων. Παρεκά- 
θησαν πλειστα μέλη τοΰ Συλλόγου τών Δραματικών Συγ
γραφέων, δημοσιογράφοι, λόγιοι καί ό τής Παιδείας υπουρ
γός κ. Διγκας. ν

Προήδρευε τοΰ γεύματος ό κ. Άννινος, όστις ποοσεφώ- 
νησε τον Υπουργόν τής Παιδείας καί τόν τιμώμενον ποιη - 
την. Το γεύμα διεξηχθη μέ άδιάπτωτον ευθυμίαν, ζωηρό
τητα και εγκαρδιότητα. 'Ακράτητος έξεπήδησεν ή εύφυο- 
λογος διαθεσις των πνευματωδών συνδαιτυμόνων. 'Εκτός 
των κ. κ. Διγκα, Άννίνου καί Πολέμη πσρεκάθησαν, ή δνίς 
Ευγενία Ζωγράφου καί οί κ. κ. Δροσίνης, Κύρου, Νιρβά
νας, Δαμβεργης, Λαυράγκας, Καλομοίρης, Τσοκόπουλος, 
Ψαρουδας,Αθανασιαδης, Παξινός, Συναδινός, Λάσκαρης 
και Μεταξας. 1

Τ> ΓΟΡΓί m ΤΑ ΙΙΑ
'Ελληνικό Τραγούδι

Θα πα νά πολεμήσω, καί στο βουνό 
τό ολόγυμνο ψηλά, γοργά ί>’ ανέβω, 
θά πά’ νά’πολεμήσω, κι’ ώ; τό χωριό 
στες πράσινες κοιλάδες θά κατέβω.

Πριν σκούξη τό κανόνι έκεΐ ψηλά 
τόν ήλιο αντίκρυ μου θά φιλήσω... 
ή στοϋ χωρίου τούς κήπου; χαμηλά 
—πουλί έγώ—καθώς πουλί θά ζήσω.

Θΐ πά’νά πολεμήσω! ‘JFI κοπελλιές 
τοΰ εχθρού με φόβο εμπρός σ’ έμέ θά τρέχουν, 
θά πά’ νά πολεμήσω, καί ή φτωχές 
καλό τότε προστάτη έμέ θά έχουι!

Χαρά μεγάλη τώχω, ό ουρανός 
νά μη ντραπή άπό δικό μου κρίμα 
γιατί έγώμαι ό τίμιος καί δ καλός 
υποΰ γενιέται ήρως κι’εϊνατ θύμα.

Θ ί πά’ νά πολεμήσω! Καί θά χτυπφ 
στές χώρες τοϋ έχθροΰ ή φτωχή καρδούλα, 
ωσότου ε'λθη ή ώρα καί πειό γλυκά 
μέ σφίξη στή καρδιά ή 'Ελληνόπουλα.

<Ύ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1918

Οι Λαοί υφιστανται καιά τον μήνα αύτόν 
τήν δεινΟτέραν πανοΛεθρίαν. Αί πολεμικοί ά- 
νάγκαι έγιναν τόσον επιτακτικοί, κατεστάϋη- 
σαν τόσον άνηλεεΐς ποΰ αφειδώλευτα πλέον 
ρίπτεται στό θάνατο ή ανθισμένη νεότης τοϋ 
πλανήτου μας.. Μέταλλα, χώματα, βράχια καί 
σάρκες ζυμωμένα δλα μέ άφθονο αίμα μετα
βάλλουν τήνδψιν ειρηνικών χωρίων/ θελκτι
κών έπαύλεων, δροσερών δασών, ποιητικών 
τοπείων, ήρέμων κοιλάδων είς εικόνας πέν·

I θουί. φρίκης, οδύνης. Δέν θά ύπαρξη, δυνα- 
| τόν ό άριστοτεχνικώτερος κάλαμος ν άναπα- 
; ραστήση ποιέ τήν δεινήν πραγματικότητα ποΰ 
Β δημιουργεί ή μαχητική όρμή καί τά μαχητικά 

μέσα τοΰ άνθρωποφθόρου αύτοΰ πολέμου.
| Μπορεί νά γνωσθοΰν άργότερον λεπτομέρειαι 
Κ ύπερανθρώπου γενναιότητος καί φλογέράς φι- 
I λοπατρίας, μπορεί νά μάς δοθούν πεοιγοαφαί 
Κ μεμονωμένων γεγονότων άφθαστου κάλλους, 
Ι μπορεί νά έλθουν στήν επιφάνεια σκηναι, δη- 
I μιουργικαί βαθύτατης συγκινήσεως, άλλά κα
ί νείς δέν θά βρεθή ικανός νά συλλάβη και ν 
| άναπαραστήση τάς στιγμάς τής γενικής κατα- 
I στροφής, τής άφαντάστου, τής, υπερκόσμιας 
Β οδύνης πού δ Μαυροφλογισμενος θάνατος 
Ι σκορπίζει άκατάπατστα στά σπλάγχνα τών άν- 
ε τιμετώπων στρατών.

φ
Είς άλλας έποχάς έπιστεύετο δτι εφ’ οσον 

I τά πολεμικά μέσα τελειοποιούνται, έφ’ όσον 
τά μέσα τής φθοράς καί τοΰ θανάτου [κλτι- 

Ε οΰνται, έπί τοσοϋτον έλαττοϋνται οί φόβοι τε- 
I ραστίας άλληλοσφαγής. Άτυχώς αί φιλ^ο- 
[ ξοι όρμαί τής ανθρωπότητας άπέβησ. κ, ον 
I κολοσσιαϊαι ποΰ ένέκρωσαν τάς έ/.πωα . τάς

I οποίας έστήριζον οί όρθολογισται έπί τών υ- 
I πολογισμών αύτών.Άντιθέτως μάλιστα έ(μ δ-

Κ σον πολλσπλασιάζονται αί μέθοδοι τής συμ<| Ο
Ι ράς έπί τοσούτον εξαπλώνεται το μεθύσι» ποΰ 
ί προκαλεϊ αληθινήν αλλοφροσύνην στήν άη η- 
ί , νιασμένην άνθροτπότητα.

φ
Καί καταντά καθήκον πλέον τών άγωνιζο- 

I - μένων Λαών ή προσήλωσις είς τά ,μέσα , τής 
συμφοράς καί τοΰ θανατου. Οί λαοί τιμ Λν- 
τάντ άν θέλουν νά ζήσούν ελεύθεροι, χωρίς 

ί τούς φόβους νέου αλληλοσπαραγμού, μέ τήν 
1 πεποίθησιν δτι στον πλανήτην μας,θά έπ,ικρα- 

τήση πνεύμα Δικαιοσύνης και Αγάπη,, έ'χουν 
| τήν ύποχρέωσιν νά εξευρουν μέσα απηνούς 

|·. έξοντώσεως τού μαινομένου θηρίου. Ο Παγ
γερμανισμός δέν εΐνε απλώς επικίνδυνος ίδε,ο- 

Κ λογία. Εΐνε αυτόχρημα ψυχικός, πνευματικός,
I σωματικός, εμπορικός βρόγχος πού ζητεί 
: νά καταπνίξη τά πάντα, νά νεκρώση δλην τήν 

πέριξ του άνθησιν, νά μαράνη κάθε γειτονι
[ κήν ζωήν, νά ύπτδουλώση τήν ανθρωπότητα 
I γιά νά άπομείνη αυτός Κυρίαρχος, αυτός Δυ- 
I νάστης, αύτό; Τύραννος καί δλοι ημείς οι 
I άλλοι Δούλοι ταπεινοί, Δούλοι ανελεύθεροι.

'Ο παγγερμανισμός εΐνε μία μεγάλη έπιστη- 
I μονική παραφροσύνη, μία υπερκόσμια δυνα- 
I μις, μία φοβερά απειλή, ένας τρομερό: κίνδυ- 
I νος, κατιτί άπαίσιον σςάς σκέψεις του, στους 
I πόθους του, σιάς βλέψεις του, στάς ανιι'.ήψεις 
I του. Ό παγγερμανισμός μας άπεκάλυψε τήν
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ψυχήν του, τήν συνείδησίν του, τας φιλόδο
ξους δρμάς του. Δέν ύπάρχει πλέον δισταγμός 
περί τής ήθικής ύποστάσεως τοΰ τεραστίου αυ
τού οργανισμού ποΰ ζητεί ν.ά καθυποτάςη,την 
παγκόσμιον πνευματικήν ζωήν στά σπηρούνια 
τών στρατηγών του, και στην στραταρχικήν 
ράβδον τοΰ Ήγεμόνος του.

’Έναντι τής φοβέρας αύτής πραγματικότη
τας ύψοΰιαι γιγάντιος δ συνασπισμός τών Δη
μοκρατικών Λαών μέ έπί κεφαλής τας μεγά- 
λας Δημοκρατίας τοΰ Κόσμου, Αγγλίαν Αμε
ρικήν καί Γαλλίαν. Εΐνε δ συνασπισμός αυτός 
τό άντίρροπον τής φρίκης καί της συμφοράς. 
Είνε ό άθραυστος μοχλός ποΰ κινεί τήν ύ.τε- 
ρήφανον μηχανήν τής άντιδρασειης. Εινε ή α
κατάβλητος, ή ακούραστη κινητήριος, δύναμις 
ποΰ σπρώχνει τούς Λαούς στάς μεγά'νας θυ
σίας ύπέρ τών ανθρωπίνων ιδανικών.

Εΐνε ή άδιά ρθορος Πίστιςπρός τήν κυριαρ
χίαν τής Ά κάί τής Δικαιοσύνης.· Εΐνε
ή (, t; . -αίσθησις τής έκτελέσεως
Ρ . ,- :■ Γ \·. in ' ι ίήκ >ντος επιβαλλόμενου 
σπανίως στάς ί ικάς ττιγμάς των Λαών. 
Ε’ς · ΐ >ταται άντιμετω-

■ ί "11: Τ~Γ Ζγη ■· Ισό- 
ύνη, Αλήθεια είνε 

τά ·} β ή α ά ι ις. Ψι ΰδος, Βία, Δουλοσύνη, 
;Χ,η),,ι,, ,ν · ,ΐν ά έ βλήμ τά τους. 4^ά τοΰ 
στόματος τοΰ λόρδου Κώρζον διακηρύττουν 
0[ Σύμμα ; ζητοί μεν ειρήνην, πλη-
, ροΐ ιαίτήτως τρεις ορούς. Ν απο-.

\ ι κ α ι ο σ ύ ν η ν τόσον είς τά μικρά 
j δσον καί είς τά μεγάλα έθνη. Νά μή άφήση 

. στιγμάς Ταπεινώσεως είς οίονδήπο'τε 
» τών Συμμάχων καί νά εΐνε ειρήνη Μόνι- 
»μος, έξασφαλίζουσα είς τόν κόσμον τήν 
>, ήσυχίαν επί γενεάς δλοκλήρους», Αί Κεν
τρικά! Αύτοκρατορίαι διά τών Διπλωματικών, 
Πολιτικών, Στρατιωτικών άνδρών των διακη
ρύττουν δλως αντίθετα. Πράττουν μάλιστα 
τά αντίθετα καί δχι άτλώς .τά διακηρύττουν. 
Συντοίβουν Έθνη, ταπεινώνουν Λαούς, απο
συνθέτουν κρατικούς οργανισμούς, υποδου
λώνουν χώρα:, προσαρτούν εδάφη, ποδοπα
τούν έθνικά δίκαια, λαμβάνουν λύτρα, επι
βάλλουν αποζημιώσεις, αποσυνθέτουν κολοσ
σοί·: καί μέ μεφιστοφίλειον μειδίαμα βαρα- 
θρώνουν τήν Πολωνίαν, κατακερματίζουν τήν 
Ρωσσίαν. προσαρτούν χώρας της, εξευτελίζουν 
τήν Ρουμανίαν, συντρίβουν τήν Σερβίαν, δο
λοφονούν τό Βέλγων και διαπράττουν σειράν 
πολεμικών οργίων μοναδικών είς τήν ιστορίαν 
τής άνθρωπότητος.

Ό Παγγερμανισμός χαράττει γραμμές αν
τίθετες πρός'τάς σκέψεις και τούς σκοπούς 
τής Άντάντ. Ποία δύναμις θά εΐνε εκείνη ποΰ
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ξά τούς φέρη σέ σημεία συνεννοήσεως .· Πώς 
θα καταστρ δυνατόν νά τεθούν βάσεϊ- διά

^ ^°ν και ίκετευπκώς ζητήσΐ) ;ά j 
ψεισθουν την ζωήν του, τήν ελευθερίαν του.

Δ. Λ. ζ.

ΑΠΟ ΤΑ KOINQnika ΠΕΧβη

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ^EJWEPTZH
Επάνω στα λευκά Βουνά τνΐ- ei?ip * , ,

εσ*όρπισε  τό γλυκό άρωοά τη^τά- ϊ"υ“αία 

EnEEig^insS 
S®sS

Φ
Καί σαν τά άπριλιάιικα τριαντάφυλλα xfi- ·α- - 

που σκορπάν όφεώώλευτα τά Χαλ'ά τοt 
ευωδία τους έααοόθυ Λ „? ■ - fc α,α το’ ς και Χϊ1ν

τό άάλ„ος του ’Αττιποΰ Λλίου νιο,σκοΙ«δι νά εϊσδύη 
κόρης ποί τόσον β.άστι^ε γιά UTx? λευ^5

κητο πέταγμά ιης^ ' Υ σκληροχαι απροσδό-

Περισσό ιέραν εντΰπωσιν χάμνει etc τόν 
«.«ώ.Γ,μ. Μς δημαγωγόν, παρά f “

Λ.αμ.εναί
δμί'ίΓ'”'4’’-9’0”"’5^ «’«μονήν κατορθώνει 
°” 8w **”'■" * «<μΐ> « εΐψυή;

Φρχγκλτνος

:SF=-'K-»'S=i.K
Βρυνετςέφ

-ν,Ι,ε 'δ,0ϊχ“Ι °1 ένα

Ούγκώ

Ο ΚΟΣΜΟΣ
^χύς, Αποφασιστικός, Ακούραστος 

δπως εινε ο κ, Πρόεδρος εύδύς ώς Ανηγ 
ν^η ή μεγάλη νίκη τοΰ Σκρζ. Ιπνεγσε

ο η. ΒΕΛΙΖΕΛΟΣ
c το μέτωπον ίίν-
Ορ«ί Ο στρατός τόν ΰπεδέχδη μέ τάς 
πλέον ενθουσιώδεις έκδηλώσειςπίστεως 
εις τον αγώνα και μετά στοργής Καϊ άφο. 
σιωσεως αντικρυσε τόν έκπροσωποϋντα 
τα γνηοιωτερα αίσδήματα τής φυλής μας

, Ο κ. Βενιξέλος άπεκόμισε τάς πλέον 
ευχάριστους, τάς πλέον ίκανοποιητικάς 
Τ~ ΐτωσ£1χς' °1 άρΜν°1 τών Συμμαχικών 
της Μακεδονίας δυνάμεων δέν έφείσδησαν 
επαΐων γιά νά έκφράσουν τόν ένδουσια- 
σμον των για τόν ελληνικόν ηρωισμόν 
Ηρχισεν η εκδήλωσις τής πλέον ισχυρός 
ης πλέον ζωντανής Αναγεννήσεως καί εΐχ’ε 

δικαίωμα ο δημιουργός δλων αυτών πρώ- 
ος να τρεξη νά άπολαύσΐ) τούς καοπούς 

των πατριωτικών αγώνων του.
*

Ησυχοι Από τούς άναιμάκτους θριάμβους 
των εις την, Μακεδονικήν Γήν οί Βούλγαροι, 
ενόμιζαν μέχρι τινός δτι ή έλληνική Ιδέα νεκρω-

ΤΟ προτητσ V πλίον ήίΟν 
Yr 77 7 7? ' αδύνατον ν Ανα-

, , , σαβανωμένος άπό
τονς ατμούς τής γερμανοπληξίας ι>ά παρέμενεν 
αδρανής, κοιμισμένος, ναρκωμένος μέχρι της 
στιγμής που δά καδίστατο πανίσχυρος καί 
ακλόνητος*  η. μεγάλη Βουλγαρία. Έπίστευαν 
οτι απο την ελληνικήν ιστορίαν έσχίσδησαν καί 
al τελευταίοι αγραφοι σελίδες και άπέμειναν 
ράκη τινα στα όποια δά έγράφοιτο μέ χρυσά 
γραμματα βουλγαρικοί δρίαμβοι, βουλγαρικοί 
κατακτήσεις, βουλγαρικοί διδύραμβοι. Άπε- 
λαμβαναν μακαρίως τήν σκέψιν δτι έσβνσε 
πλέον ο ελληνισμός μπρός στή Βαλκανική παγ- 
κυριαρχια τους μπρί>ς στή δύναμί τους,τήν έ ά
βολη τους την αλαζονεία τους. Αί Αντιλήψεις των 
ενανουριζοντο από τής πιό ικανοποιητικές έλπί- 
ες και εις τα χείλη τών υπουργών της καί τών 

στρατηγών της μέ τήν μεγαλειτέραν ευκολίαν 
ηρχοντο λόγια αλαζονικά, λόγια μεγαλαυχίας. 
Ολοι αυτοί οι ώραϊοι ‘Ισπανικοί Πύργοι έπε

σαν μέ δόρυβον, έδρυμματίσδησαν, έξηνεμί- 
σ ησαν Η ελληνική λόγχη, ή άδάνατη έλλη- 

Ζ&χσδάρισε τήν Ατμόσφαιραν.
Εγραψεν αυτήν μόνη στήν Ιστορία τί είνε ‘Έλ-

Ιην και τί είτε Βούλγαρος. Τί είνε δ "Ελλην 
τής Ιδέας και τί εϊνε ό Βούλγαρος τής ’Ύλης. 
Τί Αντιπροσωπεύει ή αίωνία, ή ιδεώδης έλληνική 
φυλή και τί επιδιώκει ή Ανιστόρηστος και Απολί
τιστος βουλγαρική γενεά. Εϊδον τούς Σέρβους 
δνματα τής Ανανδρείας των, εϊδον τούς Ρωμά- 
νους δύματα τής ρωσικής προδοσίας, εϊδον τούς 
Τούρκους Ανίσχυραν και καταρακωμένην Αυτο
κρατορίαν και ένόμισαν δτι ή ιδία τύχη Αναμένει 
και τήν ‘Ελλάδα. Στής όχυρές κορυφές τοϋ 
Σκρά Αντίκρυσαν τήν Αλήδειαν. ‘Εκεί ΑνέΙαμ- 
ψεν ό ελληνισμός, ύπηρήφανος, ένδοξος, α’ιγ- 
λήεις. Έκεΐ συνέτριψε τά άλαζονικά τους όνειρα 
καί Ανεστύλωσε τάς μεγάλος τής παραδόσεις 
φυλής μας. ‘Η έλληνική ανδρεία Ακράτητη έδωσε 
τό πρώτον μάδημα εις τούς υπερφιάλους γεί- 
τονάς μας.

* 
• «

Ό κ. Νεγρεπόντης, τόν όποιον ή φήμη δέν 
φέρει ώς άπό συστήματος μισογύνην—τουναν
τίον παριστάνεται ώς άνδρωπος ευκόλως α’ιχμα- 

λωτιζόμενος Από τά δέλ- 
ΖΗΤΗΜΑ γητρα τοΰ ώραίου φύλλου,

ΕΥΠΡΕΠΕΙΑΣ έξέδωκε μίαν άνέλ πιστόν
διαταγήν. Ήξίωσεν δπως 

αί δεσποινίδες τοϋ υπουργείου του έμγανίζωνται 
κατα τάς εργασίμους ώρας έν περιβολή άκρας 
κοσμιότητας καί σεμνότητας. Τό μέτρον σ ιληρόν 
άλλά έπιβεβλημένον πλέον. Ή γυναικεία εαρινή 
ενδυμασία δέν κρατεί δρια πλέον είς τήν εξυπη
ρέτησήν τοϋ γυμνοϋ και έφ’ δσον ή γυναίκα πα
νηγυρίζει τήν έλευδερίαν της είς τήν κοσμικήν 
ζωήν κάνεις δέν δύναται νά τής έπιβ ίλη μέτρον 
συγκρατήσεως είς δρια λογικά. Προκειμένου 
δμως περί τής έργαζομένης γυναικός είς δημό
σια γραφεία, εύρίσκειαι ευτυχώς ένας προϊστά
μενος υπουργός διασώτης τής εύμορφιάς έν τή 
εΰπρεπεία καί μέ μίαν διαταγήν του περιστέλλει 
τήν Αδιαφορίαν τής νεωτέρας έλληνίδος εΐς τινας 
απαιτήσεις πρός τήν κοινωνικήν εύλάβειαν. Μία 
ομοιόμορφος περιβολή λύει τό ζήιημα καί al 
υπάλληλοι τοΰ υπουργείου τών Οικονομικών 
νομιμόφρονες έσπευσαν νά συμμορφωδοϋν πρός 
τάς άνωτέρας διαταγάς.

* 
# ♦

Ένα γενναϊον βήμα δετικής σκέψεως συνε- 
τελέσδη τόν λήξαντα μήνα είς τό ύπουργεϊον 
τής Έδνικής Οικονομίας. Προεδρεύοντας τοΰ 

κ. Σπυρίδου συνήλδον 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ βιομήχανοι τών Άδη- 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ νών και Πειραιώς πρός 
συζήτησιν τών μέτρων 

εκείνων τά όποια δά χρησιμεύσουν διά τήν ένί- 
σχυσιν τής βιομηχανίας.

Όρδοτάτη ή σκέψις τοϋ κ. Σπυρίδη άναλα-

458

βόντος τήν πρωτοβουλίαν τής συγκλήσεως τοϋ 
Βιομηχανικού Συνεδρίου. Εΐμεδα ό πλέον Αμε
λέτητος λαός τεχνικώς, βιομηχανικώς, τραπεζι- 
τικώς, έμπορικώς, γεωργικώς καί έν γένει πλου- 
τοπαραγωγικώς και πρέπει νά Αναγνωρίζω μεν 
πολλήν συναίσδησιν τής εύδύνης τών Ατελειών 
μας είς εκείνους οί όποιοι χρησιμοποιούν τήν 
δύναμίν των καί τήν πολιτικήν}ων δέσιν διά νά 
Αναζητούν μέσα πρός δεραπείαν μας. "Ενας 
παράγων τοιαύτης άντιλήψεως ανεδείχδη ό κ. 
Σπυρίδης καί ■ δά καταγάγη ή Ελλάς μίαν με- 
γάλην έδνικήν νίκην, αν τό Συνέδρων αύτό 
άποβή καρποφόρον καί γόνιμον είς άποιελέ- 
σματα καί δρι^άς σκέψεις.

* · 
♦

Τό άεροπλάνον, δργανον πολεμικόν εξαιρετι
κής σοβαρότητας, εξελίσσεται καδημερινώς είς 
μαχητικόν δπλον μεγίστης απουδαιότητος. Ευ

τυχώς δτι ή έλλη- 
01 ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΜΑΣ ιική ευψυχία Ακ

μαία είς φρόνημα 
καί ήρα ϊκάς δυσίας συνεπικουρουμένη άπό τεχ
νικήν δεξιότητα, βαίνει παραλλήλως πρός τούς 
συμμαχικούς αεροπορικούς, δριάμβους. Οί ξένοι 
δαυμάζουν τήν τόλμην, τήν αποφασιστικότητα 
καί τήν περιφρόνηση*  τών κινδύνων τών 'Ελλή
νων Αεροπόρων. Αί έπιτυχίαι των, αί τολμηροί 
έπιδρομαί των, αί άιράτητοι έφοομήσεις των 
Αποτελούν τήν συνήδη πλέον ζωήν τών ‘Ελλή
νων δαμαστών τοϋ Αέρος. Τιμή καί δόξα στά 
Παλληκάργια μας, στούς "Ηρωάς μας, στούς 
έκδικητάζ μας. * *

♦

Ίλιγγιώδες τεχνικόν έργον έδημιούργησε τό 
Αγγλικόν δαιμόνων. "Ηνωσε διά μεγάλης κρε
μαστής γεφύρας τήν Αίγυπτον μέ τήν Παλαι

στίνην. Διά 
Ο ΣΙΔΗ10ΔΡ0Μ0Σ τής γεφύ- 

ΑΙΓΥΠΤ0Υ-ΠΑΑΑ1ΣΤ1ΝΗΣ ρας αύτής 
άρ χομένης 

από τής νοτιάς ακρας τής Διώρυγας τοϋ Σουέζ 
διέρχεται σιδηρόδρομος ένώνων τό Κάϊρον καί 
τήν Γιάφαν! Ή σημασία τοΰ έργου εϊνε Ανυπο
λογίστου οικονομικής καί στρατηγικής Αξίας 
άνταξίας πρός τό ’Αγγλικόν Έδνος τό όποιον 
μέ τήν σιδηράν ψυχήν του γνωρίζει νά μεγα
λουργέ). 

* *

Οί γενναίοι γείτονές μας παρακολουδοϋντες 
τήν Ακτινοβολίαν τοϋ σημερινού καδεστώτος, 
έχοντες πείραν τής σιδηράς δελήσεως τοϋ "Ελ

ληνας κυβερνήτου άπό μηνός 
ΟΙ ΦΟΒΟΙ καί πλέον ή χισαν νά ταράσ- 

σωνται καί νά εκφράζουν τούς 
φόβους των διά τήν Αντιμετώπισιν τοϋ έλληνικοΰ 
στρατού, Ακμαίου πλέον είς δυνάμεις, είςφρόνη-
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μα,εις ψυχικήν ορμήν. Αι διάφοροι«ΤΤοέπορετς», 
και*  ΗχοϊτήςΒουλγαρίας»και έν γένει δπλήοης 
στόμφου βουλγαρικές τύπος ανακρούει πρύμναν 
και μετά προφανούς άνησϋχίας παρακολουθεί 
τα καθ ημάς. Κα'ι μέ αφέλειαν ύποκρύπτουσαν 
τούς πραγματικούς βουλγαρικούς φόβους δί
δουν συμβουλάς προς τούς συμμάχους των, ών 
επικαλείται τήν άγρυπνον προσοχήν διά νά άνα- 
κόψη τήν ορμήν τοϋ ' Ελληνικού Στρατοϋ. Άλλ’ 
ολα αντα απεδειχθησαν ανίσχυρα. ‘Η ορμή τοΰ 
Ελληνικού Στρατοϋ έλαμψεν ακράτητα πρέ 
τοϋ Σκρά....... * *

Πλούσιοι συμπολϊταί μας όρμώμενοι άπέ φι· 
λοπατριδος σκεψεως διέθεσαν ύπέρ τών άγωνι- 
ζομενων παλληκαριών μας διάφορα χρηματικά 

έπαθλα. Ή εΐδησις έφθασε
ΤΛ ΕΠΑΘΛΑ μέχρι τών γενναίων πολε

μιστών μας. Στής υπερή
φανες ψυχές των και στό γιγαντωμένο πολεμικόν 
των φρόνημα ποΰ μόνον ή Δόξα και ό Θάνατος 
μποοοϋν νά τά συγκκνοΰν, ή μεγαλοδωρία τών 
ευγενών δωρητών δέν εύρε πρόθυμον άπήχη- 
σιν. Δια τοΰ Μητροπολίτου μας, ποΰ τούς έπι- 
σκεφθη, έκήρυξαν δτι αγωνίζονται μέ τά ιδανικά 
τής αυτοθυσίας,μέ τδ δνειρον μιας μεγάλης'Ελλά
δος και τους αοκεϊ ή Δόξα τήν οποίαν θά τούς 
εξασφάλιση ή Νίκη ή ό τιμή μένος Θάνατος.

Εύμορφη ελληνική ψυχή ποιος 'Ύμνος θά 
εΐνε Ικανές γιά νά έξάοη τέ μεγαλεΐόν Σου, τήν 
διαύγειάν Σου, τήν δροσιάν Σου ;

ΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕ! Μ

’ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΑΑΣΣηΊΕΙΤΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Δέν υπάρχει άμφιδολία οτι ή προσπάθεια πρός «νβτ0- 

μιχήν τρόπον τινά έπισκόπησιν τοϋ οργανισμοί τών εργα
σιών τών ’Ανωνύμων Μετοχικών παρ’ ήμϊν Εταιριών 
εινε έογον υπέρτατης κοινωνικής σημασίας, έφ’ όσον αί 
αφορμαί, αί προκαλοϋσαι τάς άνερευνήσεί; ταΰτα;, 
δέν δίδουν, τήν έντύπωσιν συστηματικής πολεμική: άπορ- 
ρεούσης είτε έκ κακής άντιλήψεως, είτε άπό σκόπιμον 
έπιδίωξιν ώρισμένων κερδοσκοπικών βλέψεων “Οσον ευερ
γετική καί άπό ποικίλης άπόψεως χρήσιμος αποβαίνει ή 
ψυχρά καί απροσωπόληπτος άναζήτησις τής άλπθεία;, 
τόσον επιβλαβή; καί καταδικαστέα ή προσπάθεια δυσφη- 
μίσεως τών εργασιών ένός οικονομικού οργανισμού άμέσως 
συνδεόμενου πρός άπειρα κοινωνικά υλικά συμφέροντα. 
Αφ ης μαλίστα το Κράτος, διά τού κόμματος τών Φι

λελευθέρων, έψήφισε νόμον αύστηρα: έπιδλέψεως τών 
έργασιών τών παρ’ ήμϊν Μετοχικών Εταιρειών ό δημό
σιος έλεγχος οφείλει νά έπιφαίνεται μετά πολλής φειδοΰ; 
δια νά μή άποβαίνη παρεξηγήσιμος προσπάθεια άποβλέ- 
πουσπ προς οιαφορους κερδοσκοπικούς υπολογισμούς. Τά 
ολίγα ταΰτα ωφειλαμεν νά προτάξωμεν προκειμένου περί 
τοϋ έγερθέντο; θορύβου περί τό όνομα τής «Εταιρείας 
Θαλασσίων Επιχειρήσεων» τελούσης υπό τήν Γεν. Διεύ- 
θυνσιν τοΰ κ. Α. Παληοΰ. "Ενας άπό τούς πλέον ισχυ
ρούς και βαθυθεμεθλου; οργανισμούς τής ναυτιλιακής 

ημών μεγαλουογίας ή «Εταιρεία Παληοΰ» εΰφημότατα 
πλέον γνωστή εις πάσαν γωνίαν τοΰ ελληνισμού, δέν 
έπρεπε ν’ άποβή ό στόχος σφοδοάς έπιθέσεως άπό τών 
στηλών, μερ'δος τινός τοΰ ημερησίου τύπου. Τό ηθικόν 
της ανάστημα, ή ηθική της ρώμη προκαλεϊ τόν σεβασμόν 
και τήν έκτιμησίν και πάσα κατ’ αύτής άντίδρασις συν
τρίβεται, θρυμματίζεται ποό τής γρανιτώδους οικονομικής 
στερεότητας καί εΰρωστίας της. Δυστυχώς δέν κατενοήθη 
τοϋτο εγκαίρως παρά τών πολεμίων της. Καί είς κέντρα 
λακτιζοντες είδεν τά επιχειρήματα των λιποψυχοϋντα 
καί τάς αιτιάσεις των άνατρεπομένας ύπό τής δυνάμεω; 
και τής λογικής τών ποαγμάτω». Αύτή δέ ή δήλωσ'.ς τοΰ 
κ. Παληοΰ θέτει τά ποάγματα εΐς τήν θέσιν των καί διά 
τοϋτο περατοΰντες τά ολίγα Ταΰτα θεωροΰμεν καθήκον 
μας νά τήν άναδηιιοσιεύσωμεν.

«Διά τόν τεχνητόν θόρυβον, πρός δημιουργίαν τοϋ 
οποίου πάσα προσπάθεια καταβάλλεται δΓ ανωνύμων 
δημοσιευμάτων στρεφόμενων κατά .τής ‘Εταιρείας διά 
σκοπούς άνομολονήτους, δέν έ'χομεν νά δώσωμεν ά'λ- 
λην άπάντησιν εΐμή ταύτην:

Έάν παρά τήν δηαοσίευσιν τοϋ Ισολογισμού, παρά 
τήν λογοδοσίαν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου έπι τής 
διαχειρίσεως τοϋ 1917, τήν γενομένην ενώπιον τής 
Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων τής 2 ’Απριλίου 
ε. έ'., καθ’ ήν έξεπροσωπήθησαν έκατόν τριάκοντα 
επτά χιλιάδες εξακόσιοι δέκα επτά μετοχαί, παρά τόν 
ενεργηθέντα έλεγχον τής διαχειρίσεως ταύτης υπό τών 
ελεγκτών τής ομοψήφου εκλογής τών Μετόχων, έάν 
παρά πάντα ταΰτα ύπάρ/η Μέτοχος πραγματικός, 
οστις επιθυμεί νά λάβη γνώσιν πληρεστέραν και δή έξ 
αυτοψίας τών κατά τήν διαχείρισιν τής ‘Εταιρείας, δη- 
λοϋμεν δτι τίθενται εις τήν διάθεσιν αυτού τά βιβλία 
τής διαχειρίσεως τής Εταιρείας και τό λ >γιστικόν 
προσωπικόν αύτής κατά πάσαν ημέραν και ώραν.

Πειραιεύ;, τή 2 Μαΐου 1918.

Ό Γεν. Διευθυντής
A.- II. ΙΙν.ληος

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ι~Γ’ I I Σ Ζ λΐ. S

Αί τελευταϊαι έρευναι τών φυσιολόγων τείνουν νά άπο- 
δείξουν ότι οί ιχθύες καί ολα έν γένει τά θαλάσσια ζφα 
τρέφονται δια φυ-ων. Μέ άλλους λόγους εινε φυτοφάγα 
μάλλον ή σαρκοβόρα. Πράγματι ή θάλασσα ολόκληρο; 
εινε απέραντου δάσος.

Είς αλας τάς θαλάσσας υπάρχουν τοιαϋτα φυτά μίκρο- 
σκοπικά, τά όποια διαφεύγουν τά συνήθη δίκτυα. Τοιαϋτα 
φυτά ζοΰν μόνον είς τάς άνωτέρας επιφάνειας τοϋ ύδατος 
οπού φθάνουν αί άκτϊνες τοΰ ήλιου αί’τινες άπαιτοΰνται 
διά τήν άνάπτυξίν των, διά τήν ,ϋπαρξίν των. Τά μικρο- 
σκοπικά,ταΰτα φυτά έχουν ινας μικράς και λεπτότατα; αί 
οποιαι άπλοΰνται καϊ εμποδίζουν τό φυτόν νά βυθισθή. 
Ή ποσότης όμως τών τοιούτων φυτών τής θαλάσση; 
ποικίλλει αναλογώ; τών ατμοσφαιρικών δρων και τοΰ 
πλάτους.

Είς τάς θαλάσσας τοΰ βορρά τά φυτά ταΰτα αύξάνουν 
τόν χειμώνα καί έλαττοΰνται τό θέρος. Είς τάς μεσημβρι
νά; και νοτίους θαλάσσας συμβαίνει τό άντίθεΤον.

Πλήν τών φυτών αύτών υπάρχουν καί άλλα τά όποϊα 
εις την επιστημονικήν γλώσσαν ονομάζονται κακολιθο- 
φοριδες και τών όποιων τα κύτταρα εινε στρογγυλά καί 
μικροσκοπικά. Η διάμετρος έκαστου κυττάρου δέν υπερ
βαίνει τό εκατομμυριοστόν τοϋ χιλιομέτρου. Τά φυτά 
ταΰτα αφθονοΰν είς τά ίίδατα τών θερμών κλιμάτων. Σω-

λήν μήκους δέκα εκατοστών πληρούμενος θαλασσίου ϋ8α- 
το; περιέχει 1,450,000 τοιούτων φυτών.

Ή θάλασσα επομένως είνε άπεραντον δάσος, οί δέ 
ιχθύες ζώντες έκ τοΰ θαλασσίου ίίδατος είνε απλώς φυτο- 
φαγα καταναλίσκοντα καταπληκτικήν ποσότητα φυτών.* * * 

ΑΙ ΤΡΙΧΕΣ ΤυΥ Α’ΝΘΡΩΠΟΥ
Ό άνήρ έχει περίπου 80,000 τρίχας, ήτοι 60,000 

εί; τήν κεφαλήν καί 20,000 είς τό λοιπόν σώμα. Η 
γυνή όμως έχει περισσοτέρας, ό δέ αριθμός αύτών ποικίλ
λει άναλόγως τοΰ χρώματος τής κόμης. Η ερυθρά κόμη 
τών γυναικών έχει 88,000 τρίχας,, ή μαύρη 102,000, ή 
καστανόχρους 109,QUO και ή ξανθή 140,000. Η γυνή 
Φέρει κατά μέσον όρον έπι τής κεφαλής τρίχας μήκους . 
70—80 χιλιομέτρων, άλλα τό μήκος τής κόμης τών ξαν
θών φθάνει εΐς μήκος 110 χι/.ιομέτρων. Η κόμη των 
γυναικών ζυγίζει κατά μέσον όρον 300 γραμμαρια. Αί 
τρίχες τής κόμης αναπτύσσονται καθ έκάστην κατα 2 3 
δέκατα τοΰ χιλιοστομέτρου, αί δέ τοΰ όώματος και τού 
πώγωνο; κατα 4—5 δέκατα τοϋ χιλιοστομέτρου. Αι τρι 
χες τοΰ ανθρώπου αύξάνονται περισσότερόν κατα τήν άνοι- 
ξιν καί τό θέρος μάλλον δέ κατα τήν ήμεραν. Άπο του 
18ου έτους τής ηλικίας μας πιπτονσι καθ έκάστην κατα 
μέσον δσον όρον 38—40 τρίχες άπό τοϋ 20ου 3Οθυ 40, 
άπό δέ τοϋ 50ου μέχρι τοΰ 60ου πιπτουσι καθ έκάστην 
κατα μέσον όρον 120 ή και περισσότερα!,.

Ή φαλάκρα αναφαίνεται συνήθως έπί τής κεφαλή; 
κατα τό 35 έτος τής ηλικίας μας- Οί Εύρωπαϊοι καθί
στανται φαλακροί ταχύτερΟν τών άλλων φυλών.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Ήγγέλθη μέσον Ρώμης ότι ό Τέως Βασιλεύς τής 

Ελλάδος Κωνσταντίνος έπαθεν έξ οιδήματος έντελώς 
ασχέτου προς τήν παλαιάν του ασθένειαν, ,

—Νεώτεραι ειδήσεις ώμίλουν περί μή έπιδεινώσεως 
τής καταστάσεώς του.

—‘Ο Βασιλεύς ’Αλέξανδρος έφεΰρε μέσον δια,τοΰ 
οποίου ή καύσιμος υλη τής οπίσθιας αποθήκης τοϋ αυτο
κινήτου μεταφέρεται είς τήν μηχανήν αύτομάιως.

— Έτσι παύει να μεσολαβή ή χειροκίνητος άντλια.
—Είνε πολύ πρακτική ή έφεύρεσις τοϋ νεαροϋ Βα- 

σιλέως. , ,
—Ή Αύτοκράτειρα Μήτηρ τοΰ Τέως Τσάρου Μαρία 

αδελφή τοΰ Βασιλέως Γεωργίου συνελήφθη εί; Ούκρα- 
νίαν ύπό τών Γερμανών. , . ,

—Ό Μητροπολίτης ’Αθηνών κ. Μελέτιος ακούρα
στο; εί; θρησκευτικήν, κοινωνικήν καί έθνικήν δρσσιν, 
έπεσκέφθη τα μαχόμενα ελληνικά στρατεύματα εΐς τό 
μέτωπον.

— Ή μέριμνα τής ’Εκκλησίας δια τοΰ περιφανούς 
άρχηγοΰ της έπροκαλεσεν έκεΐ θύελλαν ένθουσιασμοϋ.

— Ό Αΰτοκράτωρ τής Γερμανία; δια τή; μεθόδου 
τών συσκέψεων μετά τών άλλων συμμάχων του περιστέλ
λει τήν θηλεια τής δουλοσυνης καί έπί τών άφηνιασμέ- 
νων συνεργατών του.

—Ό Μ. Αυλάρχης τών Ανακτόρων κ. 1 ρυπαρής, 
τέως Π ρέσβυς τής Ελλάδος είς Βιέννην, προέβη δια τής 
«Ιίατρ 'δος» είς σοβαρωτάτας άποκαλύψεις σχετικώς πρός 
τήν έπζστολήν τοΰ Αύτοκραιορος τής Αυστρίας Καρόλου 
προς τόν γυναικάδε/.φον του Πρίγκηπα Σϊςτον. ,

— Έξελέγη Μητροπολίτης Κιτιου ό τέως χωροεπί
σκοπος Σαλαμϊνος κ. Νικόδημος Μυλωνάς.

— Δια Ν. Διατάγματος ωρίσθη καί δεύτερος Υφυ
πουργός είς τό ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών, ειδικός δια 
ιόν υγειονομικόν κλαδον.
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—Τό άξίωμα αυτό έδόθη είς τόν κ. Άθανασάκην.
—Είς ήλίκίαν 77 έτών απεβιωσεν είς την μεσημβρινήν 

Γαλλίαν είς την έν Μπω/.ιε έπαυλιν του ό πρύτανις τής 
παγκοσμίου δημοσιογραφίας Γκόρντον Μπένετ.

—"Ητον ιδιοκτήτης, ώς γνωστόν, τοΰ «Κήρυκος τής 
Ν. Ύορκης» έκδιδομενόυ καί είς Ιίαρισίους κα’ ίορυτής 
τοΰ «Εσπερινού Τη/.εγραφου» τής Ν. Ύορκης.,

—Τό περιφημον Σκρά-νΓι λεγκεν οπού ήρε τόν πρώ
τον θρίαμβον του ό ελληνικός στρατός είνε τό μέρος τό 
φέρον τήν τουρκικήν ονομασίαν Σαρκηι <ή-Αεγίν

’—Το όποιον έν μεταφράσει σημαίνει έπικλινής λεκάνη. 
— Ό θανατος τοΰ μονακριβου παιδιού τοΰ καλλιτέχνου 

κ. Παππαϊωάννου ήτον ένα από τα φοβερώτερα καί σπα- 
ρακτικώτερα πλήγματα ποΰ δίνει ή ζωη σ’ ένα πατέρα.

—Οί φίλοι του κονεμένου πατέρα περιεκύκλώσαν το 
φέρετρον τοϋ παιδιοΰ του μέ αληθινή οδύνη, κατασταλ
τική τής άτε/.ειωτης πίκρας του.

— Έωρτάσθη μέ την συνήθη μεγαλοποέπειαν ή επέ
τειος τής ‘Α/.ώσεως τής Κων)πολεως εις τ.ν ναόν τοΰ 
‘Αγίου Κωνσταντίνου.

—Ό Μητροπολίτης μας ώμίλησε μετά τής συνήθους 
ευγλωττίας καί δυνάμεως.

ι: κ ο ε 11 Σ

το-ώ Αοοοκ^τοκαώ τής Έτ«ς-
-ρεόκς SIIA1I έπο τής δοαχεο- 

ροβεως τού έτους 19 1 J

1’ενική Χυνέλευβις τών μετόχων 
τής »» Απριλίου 1»18

Κύριοι Μέτοχοι
Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά ύτοβάλωμεν υπό .τήν 

κρίσιν υμών τόν Ισολογισμόν τή, χρήσεως τοΰ λήξαν- 
τος έτους 1917. w '

‘Η καια το έτος τούτο έκμετάλλευσις τού Σιδηρο
δρόμου ήμων ΟιενηργήΟη υπο συνθηκιχς δυσμενείς 
και ανώμαλους. ,

Αί κυριώτεραι τών περιστάσεων αιτινες επεδρασαν 
έπι τών αποτελεσμάτων της χρήσεως θά άναγραφώσι 
κατωτέρω. Έκ τούτων έπηλθε; · ·

1) Έλαττωσις τών εισπράξεων κατά δρ^ 1,057,000 
καδοσον αύται άνήλθον (άνευ φόρου) τώ 1917 είς 
δραχ. 9,931,000 έναντι 10,988,000. κατα ,τό 1916. 
‘Η μείωσίς αύτη οφείλεται ιύιως είς την ελαττωσιν 
τής κινήσεως τού σιύηροδρομου (αι μηχαναι διήνυ- 
σαν 2,035,000 χιλ. τφ 1917, έναντι 2,703,000 τφ 
1916) προεκΟούσαν έκ τή, κακής ποιοτητος της καυ
σίμου όλης και εκ τής ανεπάρκειας αύτής.,,

'Η έλαττωσις τών είσπράςεων θα ήτο έτι μεγαλύ
τερα, έαν δέν έπετυγχάνονιο νεαι αυξήσεις τών τιμο
λογίων κατά Ιούνιον τοΰ 1917, ιυτεραι αυξήσεις 
πολύ μεγαλύτεροι έπετεύχθησαν κατά Δεκέμβριον, 
άλλ*  ώς επόμενον δέν επηρέασαν ειμή τόν μήνα τού
τον και μονυν. "Ετερος λογυς δι δν έμειωσησαν αί 
εισπράξεις είναι αι μεγάλαι στρατιωτικοί μεταφοραί*  
ώς γνωστόν αί μεταφοραί αυτοί πληρώνονται παρά 
τού Κράτους είς πολύ ήλαττωμενυν τιμολόγιον (τό 
ήμισυ ή τό τρίτον ή καί τό τέταρτον αναλογως τοΰ 
είόους και των γραμμών). Γην α' εξαμηνίαν του 1917 
μειεφερόησαν όλα τα ελληνικά στρατεύματα μετά τοΰ 
ύλικοΰ εξ’ ’Αθηνών είς την ΙΙελυποννησον, κατά δέ
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τδ β' έξάμηνον τοΰ αύτοΰ έτους έγένετο ή αύτή με
ταφορά άντιστρόφως.

2) Δεύτερος λόγος τών δυσμενών αποτελεσμάτων 
τοΰ 1917 είναι ή μή άνάλογος πρός τήν έλάττωσιν 
τών εισπράξεων μείωσις τών δαπανών έκμεταλλεύ- 
σεως. Ούτως αί δαπάναι άνήλθον κατά 1917 εις δρ. 
8,097,900 έναντι δραχ. 8,173,000 κατά τδ 1916, ήτοι 
έλάττωσις δαπανών μόνον δραχ 76,000. 'Η έλάττω 
οις αΰτη είναι μικρότερα τής μειώσεω; τής κινήσεως. 
Επομένως ή κατά χλμ. διαδρομής άτμαμαξών δα
πάνη άνήλθεν εις δραχ. 3,92, έναντι δραχ. 3— κ ιτά 
τό 1916

Κατά υπηρεσίας ή αΰξησις αΰτη κατά χλμ. διανέ 
μεται διά τήν καύσιμον ΰλην 1,66, έναντι 1.42. ήτοι, 
αΰξησις 24 λεπτά. Λοιπαί δαπάναι έλξεως 88 λεπτά, 
έναντι 59· ήτοι αΰξησις 29 λεπτά’ συντηρήσεως 59, 
έναντι 44, ήτοι αΰξησις 15 λεπτά.

"Οσον άφορρ τδ 1915 ή ζημία ήτο φυσικά πολύ 
μικρότερα ώς εξής:

’Αναλογία Δημοσίου Δο. 507,000
Γεν. έξοδα ν 60,000
’Υπηρεσία δανείων » 237,000

Δρ. 804,000 
Μεΐον κέρδους έκμεταλ. » 549 000
άρα τελική ζημία » 255,000

Ή ολική δθεν ζημία διά τά τρία πολεμικά έτη
ανέρχεται είς Δρ. 2,474,000

Έκ τών άνω λογαριασμών είναι καταφανής ή προ- 
σγενομένη έκ τής ’Εκμεταλλεΰσεως τών γραμμών τοΰ 
Κράτους ζημία τής ‘Εταιρίας υμών.

Οΰτω τφ 1916, έν ω τά ακαθάριστα κέρδη μας έκ 
τής έκμεταλλεΰσεως τών έν λόγφ γραμμών άνήλθον 
εις 18,000 θά έδει έάν έφηρμόζετο κατά γράμμα ή 
σύμβσοις δχι μόνον νά πληρώσωμεν έπί πλέον τά 
γενικά έξοδα καί τά τοκοχρεωλύσια τών ειδικών δα
νείων, άλλά νά μετρήσωμεν εις τδ Κράτος δρ. 795. 
000 ώς μερίδιον αύτοΰ έπί τών κερδών. Τδ δέ 1917 
έν ω αί τρεις γραμμαί τοΰ Κράτους μας έδωσαν ζη
μίαν έκμεταλλεΰσεως δρ. 258,000, έάν έφηρμόζετο ή 
σύμβασις θά έπρεπε νά πληρώσωμε« έκτδς τών γενι
κών έξόδων καί τής ύ ιηρεσίας τών δανείων ποσόν 
δρ. 564,000 ώς μερίδιον τοΰ Κράτους έπί τών κερ
δών.

Τδ ύμέτερον Διοικητικόν Συμβούλων έπιδιώκει 
τήν άνόρθωσιν τών προσγιγνομένων τή ‘Εταιρία 
ήμών ζηιιιών, έχον σιερράν τήν πεποίθησιν, δτι δέν 
είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή κατά γράμμα ή σχετική 
σύμβασις κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου καθ’ ήν 
λόγφ τής άναμφισβητήτου άνωτέρας βίας αί δαπάναι 
ηύξήθησαν ύπερόγκως καί υπεράνω πάσης ανθρώπι
νης προβλέψεως. Τό ζήτημά τοΰτο δέν έλύθη άκόμη 
δριστικώς, έν τφ μεταξύ δμως διά Νόμου ψηφισθέν- 
τος έσχάτως, τδ Κράτος έκανόνισεν δπως κατά τά πο
λεμικά έτη (ήτοι άπό τοΰ 1915 συμπεριλαμβανομένου 
μέχρι τοΰ έτους τής γενικής είρήνης καί ενός έπί 
πλέον) τά κατά τά άνω τέρω περιερχόμενα αύτφ πάν
τως δέν θά εϊμεθα υπόχρεοι νά τά καταβάλωμεν άμέ
σως, άλλά μετά τόν πόλεμον καί είς δέκα έιησίως 
δόσεις.

Επίκαιρον κρίνομεν νά δώσωμεν ΰμΐν ένταΰθα 
πληροφορίας τινάς περί τής καταστάσεως τής γραμμής 
καί τοΰ κινητού υμών υλικού.

Έν τή γραμμή ή σιδηρά ράβδος εύρίσκεται είς 
άρίστην κατάστασιν. Ελάχιστοι ράβδοι θραύονται 
κατ’ έτος οϊτινες καί άντικαθιστώνται άμέσως. Έπί
σης ράβδοι τινές φθείρονται είς τάς πολύ μικράς καμ
πύλα; καί άντικαθιστώνται άμέσως. Το σύνολον τών 

οΰτω αντικαθιστάμενων ράβδων μόλις άνέρχεται είς 
3 περίπου έπί τοΐς χιλίοις. Είς τήν άλλαγήν τών στρω 
τήρων ύφίσταται καθυστέρησις 80,000 έπί ολικόν πο
σόν 1,200,000 ήτοι καθυστερεί ή άλλαγή ένός στρω
τήρας έπί 15. 'Η καθυστέρησις αΰτη δέν δύναται νά 
θεωρηθή έπικίνδυνος διά τόν σιδηρόδρομον έχομεν 
δέ πάντα λόγον νά Λιστεύωμεν, δτι είς δλους τούς 
σιδηροδρόμους, ώς έκ τής έμπολέμου καταστάσεως, 
ύφίσταται τοιαύτη καθυστέρησις, εις τινας δέ καί 
κατά πολύ άνω τέρα.

Τά τεχνικά έργα εΐιαι είς απολύτως καλήν κατάστα- 
σιν. ’Ανάγκη μόνον παρίσιαται άνυψώσεως σηιιείων 
τινών τής γραμμής κατά τήν διέλευσιν χειμάρρων πι
νών μεταξύ Διακοφτυΰ Πατρών. Αί ανυψώσεις αύται 
έκιελούνται ήδη διαδοχικώς.

"Οσον άφορα τδ κινητόν υλικόν τοΰτο, εύρίσκεται 
έπίσης είς καλήν κατάστασιν, υπηρεσία: 73 λ., έναντι 
48, ήτοι αΰξησις 25 λ. καί κεντρικής υπηρεσίας 10, 
έναντι 8, ήτοι αΰξησις 2 λ. Οί κυριώτεροι λόγοι τής 
αύξήσίως ταύτης τών^δαπανών είναι οί εξής: Αύτή αΰτη 
ή έλάττωσις τής κινήσεως, διότι έκ ταύτης μόνον τό 
ποσόν τής καυσίμου ΰλης καί τής λιπάνσεως έμειώθη, 
κατά δέ τά λοιπά ούδεμία άλλη δαπάνη έμειώθη’ β') 
Τούναντίον αί δαπάναι τοΰ προσωπικού, δπερ δέν 
ήλαττώθη, ηΰξησαν σημαντικώς λόγφ τών δοθέντων 
έπιδομάτων. γ') ‘Η τιμή τής καυσίμου ΰλης ηΰξησεν 
ώς δεικνύει ό κατωτέρω πίναξ τής μέσης τιμής τών 
κυριωτέρων καυσίμων υλών.

1916 1917
Κάρδιφ 168.76 198.26
Λιγνίτης 64.34 71.39
Ξύλα 34.41 47.06
Κώνοι 36 91 38.32

Τά έκ τής έκμεταλλεΰσεως δθεν ακαθάριστα κέρδη 
(δηλ. πρό τής άφαιρέσεως τών γενικών έξόδων, τόκων 
κ.τ.λ.) άνήλθον κατά τό 1917 είς δραχ. 1,834,000 
έναντι 2,819,000 τού 1916.

Σημειωτέον ή διαφορά έπί έλαττον τών κερδών έκ 
δραχ. 985,000 οφείλεται κατά τό πλεΐστον είς τήν 
πρώτην τριμηνίαν τής χρήσεως, καθ’ ήν ή μείωσις 
τών κερδών έν σχέσει πρός τό 1916 άνήλθεν είς δραχ- 
782,000, έν ω δι’ δλους τούς λοιπούς 9 μήνας ή μείω. 
σις αΰτη περιωρίσθη είς τδ υπόλοιπον, ήτοι δραχ. 
203,000. Τοΰτο οφείλεται κυρίως είς τδ δτι κατά τήν 
πρώτην τριμηνίαν ήχοράζοντο λόγφ τοΰ άποκλεισμοΰ 
άνθρακες χειριστής ποιότητας καί είς μεγάλην τιμήν.

Έπίσης έάν ίναλύσωμεν τά άνω κέρδη έκμεταλ- 
λεύσεως κατά τά τμήματα τών γραμμών έμφαίνηται 
δτι τά ιδιόκτητα ήμών τμήματα έδωσαν κατά τό 1917 
κέρδη δραχ. 2.092,000 έναντι 2,801,000 τοΰ 1916, 
αί δέ τρεις γραμμαί τοΰ Κράτους όμοΰ τφ 1917 ζη
μίαν έκμεταλλεΰσεως δοαχ. 258,000 έναντι κέρδους 
δραχ. 18,000 τοΰ 1916.

Ίδιος πίναξ έπισυναπτόμενος τή παρούση εμφαί
νει τόν ειδικόν ’Ισολογισμόν τών γραμμών τού Κρά
τους ας εκμεταλλεύεται ή ήμετέρα ‘Εταιρία.

Τόν ’Ισολογισμόν τούτον τό ήμέτερον Συμβούλιον 
δέν έθεώρήσεν, δτι έπρεπε νά δημοσιεύση, ώς έγένετο 
πέρυσιν, ώς ίδιον ισολογισμόν, καθ’ δσον αί εισπρά
ξεις καί αί δαπάναι τών γραμμών τοΰ Κράτους συμ- 
περιελήφθησαν είς τόν γενικόν ’Ισολογισμόν.

‘Ο ειδικός πίναξ παρέχεται μόνον, δπως έμφαίνη
ται πώς έξήχθη τό έν τώ γενικφ Ίσολογισμφ άναγρα- 
φόμενον ποσόν ώς ζημία προερχομένη έκ τών γραμ
μών τοΰ Κράτους.
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σχεδόν ϊσον ποσόν. Τοιαύτα κονδύλια προβλέψεων 
ύπήρχον είς τόν περυσινόν ισολογισμόν τά εξής:

1) Διά δαπάνας φθορά, τραχαίου ύλικοΰ κ ιίΰργων 
γραμμής. ·

2) Δι’ έκτακτα έργα καί έκτάκτους δαπάνας.
3) ΔΓ αποζημιώσεις ατυχημάτων.
4) Διά δαπάνας ανταλλακτικών τεμαχίων καί άνα- 

νέωσιν τροχαίου ύλικοΰ.
5) ΔΓ ΰψωσιν τιμής γαιανθράκων.
Σημειωτέον δτι έκτος τοΰ τελευταίου κονδυλίου τοΰ 

άφορώντος τήν ΰψωσιν τής τιμής τών άνθράκων, τά 
τέσσαρα προηγούμενα περιεστρέφοντο πάντοτε είς 
λίαν μικρόν κύκλον, οΰτω κατά τό 1916 έχρεώθησαν 
δλαι όμοΰ αί μερίδες αύται μέ 159,000 δραχ. Ή δα
πάνη αΰτη απέναντι τή; ολικής τοιαύτης τοΰ δικτύου, 
άνερχομένης είς πλέον τών οκτώ εκατομμυρίων, είνε 
άναξία λόγου καί επομένως αί άνωτέρω προβλέψεις 
ούδόλως έχρησίμευσαν ώς ρυθμίστριαι τών δαπανών 
δπερ είναι ό προορισμός τών προβλέψεων.

Διά τοΰτο τό ύμέτερον Διοικητικόν Συμβούλιον 
έσκέφθη δτι θά ήτο προτιμότερον νά μή έφαρμόση 
πλέον τό σύστημα τοΰτο καί έκ τοΰ δλικοΰ ποσοΰ τών 
δραχ: 170 000.— δΓ ού ήσαν πιστωμέναι αί μερίδες 
αύται νό έκπέση τά πραγματικώς δαπανηθέντα κατά 
τό 1917 ήτοι δραχ. 156,000.— μεταφερόμενα είς 
κέρδη καί ζημίας.

‘Η πέμπτη πρόβλεψις ή άφορώσα τήν καύσιμον 
ΰλην άνερχομένη είς τό τέλος τής χρήσεως είς δραχ. 
400,000 είχε σχηματισθή διά τήν περίπτωσιν αύξή- 
σεως τής τιμής τών άνθράκων άνω τών 50 δραχ. 
κατά τόννον. Καί ή πρόβλεψις αΰτη ούδεμίαν πρακτι
κήν σημασίαν έχει καθ’ δσον ή διαφορά τής δαπά
νης διά τό 1917 θά άνήρχετο είς 2‘/s περίπου εκα
τομμύρια (δέν είναι δυνατόν ακριβώς νά ύπολογισθή 
λόγφ τής μεγάλης ποικιλίας τών σημερινών καυσί
μων ύλών καί τοΰ αδυνάτου τοΰ ύπολογισμοΰ τής 
αντιστοίχου αύτών άξίας πρός τό Κάρδιφ).

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δθεν σάς προτείνει 
τήν κατάργησιν τής προβλέψεως ταύτης μεταφερομέ- 
νου τοΰ περυσινοϋ υπολοίπου είς κέρδη καί ζημίας.

’Απομένει δθεν πρός έτήγησιν έκ τοΰ δλικοΰ μετα- 
φερομένου ποσοΰ τών 786,000 δρ. τό μετά τά άνω 
κονδύλια ύπόλοιπον έκ δραχ. 230,000 Τό ποσόν 
τοΰτο είναι άντίκρυσμα τοΰ έλλείμματος τών άποθη- 
κών έκ δραχ. 145,000 καί έξ ετέρου έλλείμματος δραχ. 
85 000 προκύψαντος έν τή διαχειρίσει τών μερισμα
ταποδείξεων καί τοκομεριδίων. Άμφότερα τά ποσά 
ταΰτα βαρύνουσι παρελθούσας χρήσεις καί επομένως 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον ύμών έθεώρήσεν δτι ή 
άπόσβεσις αύτών έδει νά γείνη έκ τοΰ κεφαλαίου κι- 
νήσεως καί άνανεώσεως, δπερ έσχηματίσθη έκ κερ
δών παρελθουσών χρήσεων έκ τών όποιων κερδών 
δέν έκρατήθησαν τότε τά άνω έλλείμματα.

Έν τφ ίσολογισμφ πρός άτλοποίησιν συνεπτύξα- 
μεν είς έν κονδύλιον δλας τάς άνω προβλέψεις καί κε
φάλαιο ν κινήσεως έκ δρ. 1,070,000, επίσης είς έν 
κονδύλιον τά μεταφερόμενα έκ δρ. 786,000, άπομέ- 
νοντος οΰτω υπολοίπου έκ δρ. 284,000.

Έν τή μερίδι Κέρδη καί Ζημίαι έθεωρήσαμεν, ώς 
καί άνω έρρέθη κανονικώτερον νά έγγραφώσιν άπα- 
σαι αί εισπράξεις καί αί δαπάναι τόσον τοΰ ιδιοκτή
του ήμών τμήματος δσον καί τών τοΰ Κράτους.

Άφ’ ετέρου δμως έθεωρήσαμεν δτι δέν έπρεπε νά 
μεταβάλωμεν τόν πέρυσιν τηρηθέντα τρόπον τοΰ ισο
λογισμού τή: ζημίας έκ τής έκμεταλλεΰσεως τών γραμ 
μών τοϋ Κράτους καί τήν άναγραφήν αύτής έν τή πι
στώσει μετ’ άντικρύσματος έν τή χρεώσει.

Κατά τό 1916 ή έν λόγφ ζημία προήλθεν: 
Έξ 'Αναλογίας Δημοσίου . . Δρ. 795,000 
Έξ ‘Υπηρεσίας δανείων . ... » 237,000
’Από Γενικά έξοδα..................................» 62,000

‘Ολικόν . . . . Δρ. 1,094,000 
Μεΐον κέρδη έκμεταλλεΰσεως ...» 18 000
Άρα τελική ζημία.................................Δρ. 1.076,000

Κατά δέ τό1917,ό σχετικός λογαριασμός έχει ώςέξής. 
Αναλογία Δημοσίου . . . . . Δρ. 564,000 
Υπηρεσία δανείων..............................» 237,000
Γενικά έξοδα ........ 84,000
Ζημία έκμεταλλεΰσεως . . . > 258,000
Άρα ολική ζημία................................. Δρ. 1,143,000

Έκ τών 90 άτμαμαξών ας άναφέρουσιν αί στατι
στικοί ήμών, 8 είναι λίαν πεπαλαιομένου τύπου καί 
έτομένως εύρίσκονται έν άχρηστία. Αί λοιπαί, έκτος 
τών ύ τό έπισκευήν ευρισκομένων, λειτουργθΰσιν.

Εύρισκόμεθα έν τούτοι; είς λίαν στενόχωρον θέσιν, 
δσον άφορα τά ανταλλακτικά τεμάχια καί ιδίως έχομεν 
μεγάλην έλλειψιν σύλών καί έπισώτρων. Μεγάλας πα
ραγγελίας έφεδρικών τεμαχίων έχομεν ετοίμους πρό 
πολλοΰ έν Αμερική καί Ελβετία, πρό μηνών δέ 
προέβημεν καί είς νέας τοιαΰτας έν Γαλλία. Έλπίζο- 
μεν, δα μέρος τούλάχιστον τών άνω παραγγελιών θέ
λει άφιχθή προσεχώς, άλλως θά ευρεθώμεν είς κρίσι- 
μον θέσιν υπό τήν έποψιν ταύτην.

"Ηδη δίδομεν ύμΐν εξηγήσεις τινάς έπί τοΰ τρόπου 
τής συντάξεως τού ύπό κρίσιν ισολογισμού.

Έν πρώτοις έπεδιώξαμεν τήν άτλοποίησιν καί σΰμ 
πτυξιν αύτοΰ, δπως εύθύς άμέσως έμφαίνεται ή άλη- 
θής οικονομική θέσις τής' Εταιρίας. Επιφυλασσόμε
νοι, έννοεΐται, δπως έν τή έπισυναπτομένη τή έκθέσει 
άναλύσει δώσωμεν δλας άνεξαιρέτως τάς λεπτομερείς 
πληροφορίας πρός πλήρη κατανόησιν τών διαφόρων 
κονδυλίων τοΰ ισολογισμού.

’Εν τφ ένεργητικφ έπί τής άξίας τών Αποθηκών 
έγένετο άπόσβεσις δρ. 145,000 κατόπιν λεπτομερούς 
άπογραφής γενομένης είς «πάσας τάς Άποθήκας τής 
’Εταιρείας σ,υμπεριλαμβανομένηςκαί τής τών έντύπων.

Έν τφ παθητικφ έμρανίζεται νέον άποθεματικόν 
ύπό τόν τίτλον «Έξ εισπράξεων ύπέρ τάς συμβατικάς 
τιμάς συμφώνως τώ Νόμφ 1024». Τό νέον τούτο 
άποθεματικόν έσχηματίσθη ώς εξής. Άπό τής 1 Δε
κεμβρίου έφαρμόζονται παρ’ ήμών, τή έγκρίσει τοΰ 
Σεβαστού 'Υπουργείου, αύξήσεις τιμολογίων αϊτινες 
γενικώς μέν έφθασαν μέχρι τών συμβατικών ορίων εις 
τινα; δμως μεταφοράς καί πέραν αύτών κατά 20 ο)". 
Τάς ύπέρ τάς συμβατικάς τιμάς εισπράξεις ταύιας κατά 
τόν άνω νόμον 1024 δέν δυνάμεθα νά χρησιμοποιή- 
σωμεν είμή δΓ έκτακτους διπάνας έγκρινομένας παρά 
τ<«ΰ ‘Υπουργείου, Τό τυχόν περίσσευμα έκ τοΰ λογα
ριασμού τούτου δφείλομεν δθεν νά κρατώμεν διαθέ
σιμον. Τό έν τώ άποθεματικφ άναγραφόμενον ποσόν 
τών δρ. 33,000 είναι τό περίσσευμα τοΰ λογάρι ισμού 
τούτου κατά τόν μήνα Δεκέμβριον τής παρελθούσης 
χρήσεως. Αί άντίστοιχοι εισπράξεις καί δαπάναι συμ- 
πεοιλ ιμβάνονται είς τά σχετικά γενικά κονδύλια τής 
μερίδο; κέρδη καί ζημίαι.

Έν τφ παθητικφ άναγράφεται μεταφορά δρ. 786, 
030εκ τών προβλέψεων καί τοΰ κεφαλαίουάνανεώσεως 
καί κινήσεως είς τήν μερίδα κέρδη καί ζημίαι.Τό μετα- 
φερθέν τοΰτο ποσόν δέον ν’άναλυθή εις δΰομέρη έντε- 
λώς διάφορα. Πρώτον τό μεταφερθέν έκ τών προβλέ- 
ψεων.Κατά τό παρελθόν εϊθιστο νά γίνηταιχρήσις διά 
τινας δαπάνας συστήιιατος πολύπλοκου ειδικών προ
βλέψεων αϊτινες κατ’ έτος έχρεοΰντο μέ τήν γενομέ- 
νην πραγματικήν δαπάνην καί έπιστοΰντο έκ νέου μέ
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Τό ύμέτερον Διοικητικόν Συμβουλών παρ’ ολας 
τός άνωμοωίας καί δυσχερεπι,, α. καιά-τό διάσιηιια 
τής Ζϋήοεω'= έσχε να υπι-ριϊκήοη δέν π· ρημε/ ησεν 
δπως εκ π·.ρ<ιζ./η/.ου επιδίωξη ιην έν γενεί β-/ ιίωσιν 
τών πριιγμαιων τή. Εταιρείας.

Εις ιην λήξιν τής α' εξαμηνίας έθεώρησεν έπιβε 
βλημετον να προβή εις σντικαιαστ.ωιν τον Γενικού 
Διευθυντοΰ. Κατυ ιυδιαοτημα δέ τής β' εξαμηνίας 
άπεμαορύνθησαν ή «ντεκαιισταθησαν πλεΐσωι έκτων 
ανώτερων υπαλλήλων και έν γέιει είς τό αιώτερον 
ώς και είς το κατώτερον προσωπικόν έγένυντο πλα
στοί μετι βολαί πρός ρύόμισιν αί

Γενικότερα μέτρα εζ.ηψθησαν, ή εισαγωγή τοΰ συ
στήματος τοΰ διαγωνισμ· ΰ όι·< τήν π,ώσληψιν μορ
φωμένων υπαλλήλων έν ιή Κεντρική υπηρεσία, ή τε
λευταίως γενομενη αναΐίεώρησις τή; σωματικής ικανό
τητα, τών μηχανοδ γών, εξ ή, ά.ιεδείχθη οτι πολλοί 
μηχανοδηγοί ήσαν άνίκ νοι να έκτε έσωσι τά καθή
κοντα αύτών έξ ού έπί πολλά έτη έπεβάρυν >ν άδικαιο- 
λογήτως τήν 'Εταιρίαν κτλ. κτλ.

Ταυτοχρόνως έλήφθησαν γενικά μέτρα βελτιώσεως 
τής ΰέοεως τοΰ προσωπικού, δπως ή αΰςησις τών 
άπο/.αυών ούτοΰ κατά τόν Μάϊον τ ΰ 1917 κατά 5 
ο)ο έπί τής μισθοδοσίας αύτών καί κατόπιν τών Δε
κέμβριον τοι αύτοΰ έτους καια κλίμακα άπό 10 ο)ο 
μέχρις 20 1 )ο άναλόγως τής μισθοδοσίας.

Έπίσι^ έλήφθη μέριμνα παροχής είς τό προσωπι
κόν τακτικής διανομής τς·>φίμων.επί πλέον τοΰ παρά 
τοΰ Κράτους διανεμόμενων ήτοι /εόρου, οσπρίων, 
δρύζης, ελαίου, κρέατος, έιι δέ και ξυλανθράκων καί 
καυσόξυλων.

Έν τφ προσωπικό τής εξωτερικής υπηρεσίας διε- 
νηργήθη συστηματική εργασία πρός τακιοποίησιν αύ
τοΰ καί άποκάθαρσιν κατά τό δυνατόν άπό τών επι
βλαβών στοιχείων. Έπήλθεν ικανοποιητική βελτίω- 
σις καί είς τό σημειον τοΰτο, τών άπωλειών καί λοι
πών ανωμαλιών περιορισθεισών είς τύ ελάχιστον.

Τό ύμέτερον Συμβούλιον έπεδίωξεν επίσης- τήν 
βελτίωσιν κατά τό' δυνατόν τοΰ ζητήματος τής καυσί
μου ύλης" ώς πρώτον μέτρον δια τάς τρ,χούσας άνάγ
κας προεβη είς τήν σύστάσιν ειδικής υπηρεσίας καυ
σίμου ύλης άπαλλαγείσης ούτω τής υπηρεσίας τής έλ- 
ξεως άπό τής άπασχο/.ήσεως έκ τοΰ κυρίου καί ΰξίου 
μεγίστης προσοχής έργου της. Έ Εταιρία ήμών ύπέ- 
στη μεγαλην κριοιν καυσίμου ύλης κατά τούς μήνας 
Νοέμβριον καί Δεκέμβριον τοΰ 1917, έκτοτε όμως διά 
τής συντόνου επιδιώξεως τής υλοτομίας τών δασών 
και τής έκμεταλλεύσεως τών διαφόρων λιγνιτωρυ
χείων τής Ιίελοποννήσου, άλλά έν μέρει καί διά τής 
ποροχής καυσίμου ύλης έν Πειραιει παρά τής Κυβερ- 
νήσεως, έβελτιώθημεν έν τφ ζητήματι τούτφ κατά 
πολύ, είς σημειον ώστε σήμερον νά έχωμεν έν ταΐς 
άποθήκαις ημών σοβαρότατον απόθεμα. Πρός άποφυ- 
γήν τών μεγάλων δαπανών τής κοπής τών ξύλων είς 
ιδιωτικά πριονιστήρια, ίδρύοαμεν ιδίας πριονιστικάς 
έγκαταστάσεις έν 1 Ιειραιεΐ, Κορίνθω, Πάτραις, Πύρ- 
γφ, Καλάμαις και Τριπόλει.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον υμών πρός αποφυγήν 
τοΰ κίνδυνου τής διαρκούς ύψώσεως τών καυσίμων 
προεβη είς τήν μελετην τής αποκλειστικής ύπέρ τών 
Σιδηροδρόμων έκμεταλλεύσεως λιγνιτωρυχείων έν Πε- 
λοποννήσω.

Πρός τοΰτο προεκρίθησαν λόγφ καταλλήλων συν
θηκών δύο λιγνιτωρυχεία, τό έν έν Άγαλιανή είς τήν 
επαρχίαν ΤρίφυπΛίας, τοΰ οποίου δ ιδιοκτήτης ύπο- 
χρευΰται να μάς παραδίδη τον Λιγνίτην προς δρ. 42. 
50 καια τόννον και τό έτερον έν 'Ηρακλείςι παρά 
τήν άρχαίαν ’Ολυμπίαν τό οποίον έπετάχθη ύπέρ ή

μών παρά τής Κυβερνήσεως, έπί μισθώματι δραχ. 6 
κατά τόννον. Τήν έξορυξιν τοΰ τελευταίου τούτου 
άι,ιόω/μεν έργοληπτικ.ώς αντί δαπάνης δρ. 26 μέχρι 
30. ανα-.όγω, τοΰ έξορυσσομένου ποσοΰ. 'Ο λιγνίτης 
οΐτος επιβαρύνεται πρός τό παρόν μέ δαπάνην δρ. 
10 περίπου <δια μεταφοράν, ήτις δμως θά έκλειψη οΰ- 
τως είπτΐν εντελώς άμα τή κατασκευή σιδηροδρομικής 
διακλαδώσεως μήκους δυο χιλιομέτρων ήν προτιθέμεθα 
νά έγκατσστήσωμεν. Τό λιγνιτωρυχείου τοΰτο είρί- 
σκεται ήδη έν αρκετά προκεχωρημένη έκμεταλλεύυει, 
τ ι ρον δμως εύρίσκεται έν καθυστερήσει έξ αιτίας, 
τών ιδιοκτητών, μελετώμεν δέ τά ληφθησόμενα πρός 
έπίσπευσιν τής έκμεταλλεύσεως αύτοΰ μέτρα.

Μία έ.< τών υπηρεσιών ήτις είχε καί έχει άκόμη 
ανάγκην βελτιώσεως, είναι ή λογιστική.

Τό ύμετερον Διοικητικόν Συμβούλιον είχε διαρκώς 
έστραμμένην τήν προσοχήν του είς τήν ύπηρεσίαν 
αύιήν καί ήδυνήθη νά έπιφέρη ούκ δλίγας βελτιώσεις

Οΰιως ήπλοποιήθη ή τήρησις τών βιβλίων, έκανο- 
νίσθη ή υπηρεσία τοΰ Ταμείου, έγένοντο διά πρώτην 
φοράν μετά πολλά έτη άπογραφαί τών ’Αποθηκών, 
έκανονίσθη ή λειτουργία αύτών καί έγκατεστάθη σύ
στημα τής πληρωμής τών μερισματαποδείξεων καί το
κομεριδίων.

"Οπως- ολόκληρος ή λογιστική υπηρεσία, οΰτω καί 
τό τμήμα τοΰτο έλειτούργει κατά, τρόπον χαρακτηρί
ζομε έπαρκώς έκ τών κάτωθι. 'II έξέλεγξις τών 
πιιακων τών τοκομεριδίων, ή έκδοσις τών σχετικών 
ένταλμάιων, ή τήρησις τών σχετικών βοηθητικών βι
βλίων ώς καί ή άκύρωσις τών τοκομεριδίων ήσαν ανα
τεθειμένα' είς ένα καί τον αύτόν ύπάλληλον άποχω- 
ρήσαντα ά',λως τε τής ύπηρεσίας περί τά μέσα τής 
χρήσεως καί άποβιώσαντα ολίγον άργότερον.

Έκ τού έλέγχου τούτου εύρέθησαν έσφαλμέναι έγ
γραφα! άποδεικνύουσαι έλλειμμα έκ τής διαχειρίσεως 
τοΰ τμήματος αύτοΰ έκ δρ. 84,936 δπερ καί άπεσβέ- 
σαμεν ώς έρρέθη ανωτέρω.

Παρ’ δ/.ας τας· άνωτέρω γενομένας βελτιώσεις έν 
πάσαις ταΐς ύπηρεσίαις απομένει άκόμη έργον βελτιώ
σεως σημαντικόν, τοΰ δποίου τήν έκτέλεσιν τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον δέν θά παραμελήση νά έπιδιώξη.

Συμφώνως πρός ιήν ήμερησίαν διάταξιν έχετε νά 
άποφατθήτε έπί τής προτάσεως τοΰ Συμβουλίου,δπως 
δοΰή εις αύτό άδεια διαθέσεως, καθ’ ήν στιγμήν 
θεωρήση τοΰτό πρόσφορου, τώυ έν τφ χαρτοφυλα- 
κείφ τής 'Εταιρίας 15059 μετοχών αύτής.

Είς τήν πρότασιν ταύτην προήχθη τό Συμβούλιον 
ύμών έκ τήςσκέψεως, δπως διαθέση τό άντίτιμον πρός 
αύξησιν τοΰ κεφαλαίου κινήσεως ή έξόφλησινδανείων.

Έπίσης καλεϊσθε, Κύριοι Μέτοχοι, ϊνα έπικυρώ- 
σητε τήν ύπό4τοΰ Συμβουλίου γενομένην έκλογήν τοΰ 
κ. Άθ. Ρετσίνα ώς μέλους αύτοΰ, αντί τοΰ παραιτη- 
θέντος κ. Θ. Ρετσίνα. Ό κ. Θ. Ρετσίνας διειέλεσε 
σύμβουλος τής Εταιρίας άπό τού 1914, παρασχών 
πολυτίμους ύπηρεσίας.

Άπό τής 15 Μαρτίου έ, έ. συνεπείφ Βασ. Διατάγ
ματος άπό 23 Φεβρουάριου έ. έ. έκδοθέντος δυνάμει 
τοΰ Νόμου 1024, «περί Διοικήσεως τών Σιδηροδρό
μων τοΰ Κράτους», άπηλλάγη τών καθηκόντων τοΰ 
Συμβούλου δ κ. Κ. Πολυγένης, διατελών καί Πρόε
δρος τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου. Τό Διοικητικόν 
Συμβού/πον δέν προέβη είς τήν συμπλήρωσιν τής κε
νής ταύτης θέσεως.

Συνυποβάλλοντες τήν έκθεσιν.τής εξελεγκτικής ’Ε
πιτροπής, παρακαλοΰμεν, δπως προβήτε εις τήν έκλο
γήν 3 έλεγκτών καί 2 αναπληρωματικών διά τό τρέ- 
χον έτος 1918, συμφωνως τώ άρθρφ 45 τοϋ Κατα
στατικού.

■
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ
β ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ
Β! . — ΪΙ

ομηρο*·  :»
[τ Τό μοναδικόν τών ’Αθηνών ήλεκτρο- qj 
β, κίνηιον ατελιέ. β
β Εξαγωγή όδόντων δλως άνοδύνως. β 
[π Κατασκευή οδοντοστοιχιών ήγγυημένη β 
βί θεραπεία στόματος αποτελεσματική. β 
β{ ΟΜΗΡΟΙ· Κ—ΑΘΗΝΑΙ β

Έν τή Μφ 'Ερμον άριΰ 42

ΜΕΓΑ2 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PR1NTEMPS

Δ.&Φ. Μ© ΥΤΣΟΠΟΥΛΩΝ
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πο · 

λύμορφον καί πολύχρωμου εμπορικόν πλούτον . 
τ«»ΰ καταστήματος τών αδελφών Μουτσοπού- 
λων ζητήσατε τά τελειότερα άσπρόρρουχα διά 
ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίλκιτα κεντήμα
τα καί δαντέλλας καί τά τελευταίας μόδας υ
φάσματα. Δέν θά σάς προσέλκυση μόνον ό 
πλούτος καί ή εύθηνίατοΰ καταστήματος αλλά 
καί ίδιυζουσα είς τούς Καταστηματάρχας τού 
τους ευγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

:<«»» ««■>» £<« »» ε.·τ%.ι -^· -- -----------------------------------------

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΣ

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΑΟΥΣ

W ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MODES CHAPEAUX

jfl ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ /ΛΑΝΤΟΥΚΑ
$ 38 — Ε Ρ Μ Ο V — 38 ϊ
51
| Τά νεώτερα καί τελειότερα Παρισινά 
β μοντέλα είς δλα τά γούστα καί σχήματα. β(

ΙΗ
38 -ΕΡΜΟΥ- 38

ΤΑΠΗΤΕΣ^

BA ΤΑΝΟΥ
Έτοιμοι καί έπί παραγγελία

Περσικής κατασκευής

Ά.6ήνχι.—ΙΙλχτείχ Κ,ολοκοτ,αώνη ί*

«ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
Έγκεγριμένη διά τοΰ άπό 9 Δεκεμβρίου 

1917 Β. Διατάγματος. Κεφάλαιον καταβλη- 
θέν έξ ολοκλήρου: δρ. 2.000.000 
‘Εδρα έν Πειραιει, Κολοκοτρώνη 83. Τηλεφ. 157. 
Πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου κ.Κ., X.. Χχλιχρης 
Διευθυντής I. X. Χχλιάρης

Άσφάλειαι κινδύνων θαλάσσης καί ΙΙσλίμον έπί σωμά
των, άτμοπλοίων, Ιστιοφόρων, έμπορευμάτων, ναύλων, ζωή; 
πληρωμάτων, επιβατών κτλ.Πρακτορεία: Είς Θεσσαλονίκην, Πάτρας, Καλάμας, 
Βόλον, Χίον, Σύρον, Μιτυλήνην καί είς όλους τούς λιμένας 
τής Παλαιάς καί Νέας “Ελλάδος.



ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος σελις είς έν τεύχος
Ήμίσεια >
Τέταρτον σελίδος
"Ογδοον ι»

Δραχ. 60
35
20 
12

Η

Διά χ&ρον μικρότερον al τιμαί Ανάλογοι
Δι' εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι έξ τεύχη ή περισσότερα Ιδιαίτεροι σνμφωνίαΐ

ί

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔθΣ ΕΤΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ι,ΚΑΟθΕνΤΛ

Λιηγήμχτχ Α'. Τόμος........................ Φρ. 3.00
» Β'. » .........................>2 00
> Γ'. » ........................ » 1.50

11 Γχούρατνχ Ιστορικόν μυθιστόρημα 

εξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων ...» 500

ΛΑΕΚΛΟΤΛ
Ή ΛΙονχχή Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον. 
'Ο Έίξιλ'χβμ.ης Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον. 
'II Κ,λεφτοποΰλχ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον 
Ή Τζένη μ,έ τ5 γέλοτο τηςΚοινωνικόν δραμ - 

τιον μονόπρακτου μεταφρασθέν εϊς τήν ’Αγγλικήν 
'Ότχν λείπη τα χρημ,χ Δράμα κοινωνικόν τρί

πρακτου. Παντα Διδαχθέντα άπό τή; Έλλ. Σκηνή

ΣειραΙ τής «ΕλληνικήςΈπιθεωρήσεως» του Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. ΣΤ '. 
Ζ·. Η'. καϊΘ·. έτους πωλοΰνται είς τά Γραφεία μας πρός 30 φρ. έκαστη

ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ©ΑΛΑΣΣΗΣ
* ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ · ΣΚΑΦΩΝ ΚΕΡΔΩΝ . ΑΞΙΩΝ 

POLICES FLOTTANTES-ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ TAX. ΔΕΜΑΤΩΝ 
έΚρακτορεΙα εις δ^ονς Ιονς λιμένας

ΑΘΗΓ^οΝ ΠΡΟΝΟΙΑ., 
10.01, 431. ... 77 1- 21
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