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ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ

0ΙΙίπως οΐ άνδρες, οΰτω και 
Ί/αί γυναίκες έν τή άρχαιό- 
τητι ήσχολοϋντο εΐς ό,τι ήτο 
δυνατόν νά διαπρέψωσι καί 
φημισθώσιν Ουτω δέ παρα· 
τηροΰμεν αύτάς, ούχί μόνον 
έπι χάριτι,έπαγωγικότητι,μη· 
τρική, αδελφική, καί-πατρι
κή στοργή δταπρεπούσας,άλλα 
καί έπί παιδεία καί διανοητική 
μορφώσει. Ούτως εΐς πολλά 
μέρη τής 'Ελλάδος, ιδίως έν 
Σπάρτη, όπως οί νέοι άνετρέ- 
φοντο καί έγυμνάζοντο, ΐνα 
γΐνωσιν άνδρις ρωμαλέοι καί 
Ικανοί νά ΰπηρετώσι τήν πα
τρίδα των, ουτω και al νέας 
έλάμβανον άνάλογον αγωγήν, 
ΐνα δρώσιν ίν τή κοινωνία καί 
γίνωνται μητέρες ανταξίων 
μαχητών καί μελλόντων προ
μάχων τής πόλεως.

Προς τούτο παρατηροϋμεν, 
οτιήσκούντο καί αΰται σωμα- 
τικώς, ότι (καλούντο x<Spai,J 
πώεςαι καί πάλλαχϊξ, ότι διή- 
ροΰντο καί αΰται εΐς άγέλας, 
όπως οί νέοι και ειχον ίδια 
γυμνάσια, ένθα ήγωνίζοντο ώς 
ίλέγετο γυμναί, πιθανώτερον 
όμως έλαφρώς ενδεδυμέναι, 
εΐς τήν πάλην, εΐς τον δίσκον 
καί είς τό άκόντιον. Άλλα καί 
ίνταϋθα άπηγορεύετο ή παρου
σία αργών θεατών, διότι έν τή 
άρχαιότητι άπεκλείετο πάσα 
ίπεδεικτική πρόθεσις και μ«- 
ταιοσχολία.Μόνον δέ κατά τάς 
πομπάς καί τάς δημοσίας ορ
χήσεις ίλευθέρως συνηντώντο 
καί συνανεστρεφοντο μετά τών 
νέων.
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'Οποίαν όμως διαφοράν 
θέλομεν εδρει χωρούντες 
ραιτέρω και συγκρίνοντες 
γυναίκα τής εποχής έκείνης 
πρός τήν νεωτέραν. Βόθρος, 
βία ή άπόστασις ή χρονική, ή 
χωρίζουσα ήμάς άπ’ έκείνων, 
μεσολαβεί, άπό τού ύψους της 
καλλονής, φαντασίας, πνευμα
τικής καί σωματικής αναπτύ
ξεων τής τότε υπέροχου γυ- 
ναικός μέχρι τής δουλικής καί 

Κ έξευτελιστικής έξουδενώσεως 
&τοϋ συγχρόνου γυναικείου σω- 
Λματικοΰ καί πνευματικού γοή

τρου της. Μεγάλη όντως δια- 
, φορά άποδιδομένη είς τήν βύγ- 
J χρονον παντοκρατορίαν τοΰ ά- 
ή παισίου χρήματος καί τού ψευ

δούς πολιτισμού.'Ό,τι έκεΐναι 
άπεχθώς επάτασσον καί περι- 
εφρόνουν, ένεκολπώθη ή σύγ
χρονος κενοδοξία.

Άπλότης, καθήκον, εύρω- 
στία,οικιακή ευημερία καί πνευ
ματική πρόοδος ήσαν τό κύ
ριον μέλημα τού τότε πνεύμα
τος καί περί αυτό έστρεφοντο 
πβσαι αί τών άνδρών και γυ
ναικών βλέψεις.

Όπόσα δέ τοιαΰτα σχετικά 
παραδείγματα δέν εΰρίσκομεν 
άνατρέχοντες είς τήν ιστορίαν 
τής μακαρίας έκείνης ίποχής.

Χωρίς ν ’ άναδράμωμεν είς 
τούς παλαιυτάτους χρόνους 
τής γυναικείας δράσεως έν τφ . 
κόσμφ τούτη», 1δί<£ τών Έλ- 
ληνίδων Αμαζόνων,ών ή ιστο
ρία και τά κατορθώματα ει- 
σί γνωστά είς πάντας καί 
ών ή τόλμη, ό ηρωισμός καί ή 
πολεμική διξιότης έξήγειραν
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την φιλοτιμίαν καί Αλαζονείαν των τότε άνδρών, οίτινε; 
δι' ίπανειλημμένων πρό; αυτά; πολέμων -καί έπιδρομών 
κατέβαλαν καί καθυπόταξαν αυτά; , διέλυσαν δ; καί 
την όσημέραι αύξανομενην ίπιρροήν τοϋ βασιλείου των 
γυναικών τούτων, εί; δ; οφείλεται ή κτίσι; τή; Σμύρ
νη;, 18 λΐύγα; πρό; βορράν τή; Εφέσου, ύπο τή; 
Σμύρνας, βασιλίσση; τών Αμαζόνων, τη; Μερίνη; καί Κύ
μη; ύπό τών έπίση; φερώνυμων βασιλισσών Αμαζόνων, καί 
της Πάφου αύτή;,κατά Στράβωνα, θέλομεν ακροθιγώς ανα
φέρει ένταΰθα τινά; τών Έλληνίδων έκείνων, αίτινες ζωη
ρά της ιστορίας τά Ιχνη διετηρησαν μέχρι; ήμών.

Ασπασία — Aspasie

Ή ΆίΧΜία, χάριτας, παιδείαν καί πολιτικήν κεκτη- 
μένη, εύθυκρισίανκατεστη έν Άθήναις τό κέντρον τής Ανώ
τερα; κοινωνία; ίπί Περικλεούς. Ό Σωκράτη; καί ό Πλά
των ίχαιρον εί; τήν συναναστροφήν αυτής, καί ό Περικλής 
τήν ένυμφεύθη. Τοιαύτη δέ τή άπεδίδετο επιρροή, ώστε ό 
Αριστοφάνης, λέγει, ότι αύτη ποοεκάλεσε τόν κατά τή; Σά
μου πόλεμόν. Υπάρχει δέ καί γνώμη, ότι αύτη συνέθεσε 
τόν ίριστον τοϋ Περικλεούς λόγον.

'^Η Σαπφα, η μεγίστη Έλληνί; ποιήτρια, έκ Μιτυλή- 
νης, ήτες μολονότι συζευχθεϊσα πλούσιον σύζυγον έξ "Ανδρου, 
έδίδασκε τήν μουσικήν καί τήν ποίησιν είς πολλά; φίλα; αυτή 
νεάνιδά;. Ώ; δέ κηρύττουσιν οί άξιοπιστότεροι τών αρχαίων, 
ήν έντιμο; γυνή καθαρών καί αυστηρών ηθών. Ό δε θρύλ- 
λο; περί τής συμπάθειας αυτή; πρός τόν Φάωνα καί τής 
πτώσεώ; τη; έκ τών κρημνών τή; Λευκάδο; ελέγχεται ψευ
δής, τή; συκοφαντίας, ταύτης τών Αθηναίων κωμικών 
ποιητών προελθούση; έκτών ποιημάτων αυτή;, ψαλλόντων 
πρό πάντων τόν Έρωτα.

Ή Πηνιλόπη, ή πιστή καί άφωσιωμένη σύζυγο; τοΰ Ό- 
δυσέως, τό πρότυπον τής σωφροσύνης, ήτις επί 20 έτη άπέ- 

‘κρουσε τά; προτάσεις τών πολυπληθών αύτη; μνηστήρων, οΐ- 
τινες τήν περιεστοίχιζον, διϊσχυριζόμενοι, ότι ό Όδυσσεύ; 
δέν θά έπέστρεφε πλέον καί τού; έξηπάτα διά τής άτελευ- 
τήτου περατώσεω; τοΰ έπιταφίου, δν ΰφαινιν ίστοδ, μέχρι 
τη; έλεύσεω; τοϋ. πολυπόθητου αύτή; συζύγου,ότε τού; έξε- 
δικήθη, κατέστη τό υπόδειγμα τή; πίστεως, άφοσιώσεω; 
καί καθήκοντος ταΐς όμοφύλοε; αυτής.

Ή Μιλτώ, ήτις διά τής άγχινοία; καί χάριτο; αύτή; 
κατέστη Ιρωμένη Κύρου τοΰ Νεωτέρου καί ειτα Άρταξέρ- 
ζου τοΰ Μνήμωνο; καί δι*  ήν ό υιό; του Δαρεΐο; ίφονεύθη.

Ή "ϋριννα, επίσημος ποιήτρια έκ τή; νήσου Τήνου ή

Ρόδου, φίλη τή; Σαπφοΰς, ής τό περιφημότερου τών ποιη
μάτων ήν ή ’Ηλακάτη.

Ή ωχρά καί πτωχή εΐτα δέ πλουσία καί περικαλλεστάτη 
Φρύΐ'ί? έχρησίμευσεν εΐ; τόν Πραξιτέλη διά τήν Κνιδΐαν 
Άφροδίτην καί είς τόν Άπελλήν διά τήν Άναδυομένην- 
Εί; τά θέλγητρά της ούδείς άνθίστατο. Προσέβαλε τόν ρήτο. 
ρα Εύθίαν, τά δέ κάλλη τοΰ στήθους της {νίκησαν τού; otxa- 
στάς, καθ’ ήν στιγμήν αμείλικτος έπέκειτο ή κατ’αύτή; βα
ρεία καταδίκη των διά τά άνοσιΟυργήματά της.Πανοΰργος, 
ευφυής, τολμηρά, φιλόπατρίς,αφιέρωσε τήν περιουσίαν της εί; 
τήν πατρίδα. Καί τόν Έρωτα, άγαλμα ύπο τοΰ Πραξιτέ- 
λους δωρηθέν αύτή, είς τόν έν τή πατρίδι τη; ναόν τοΰ 
Ερωτος,ον βραδύτερον ό Καλλιγούλας ήρπασεν είς Ρώμην, 

ή θυγάτηρ τοϋ σοφιστοΰ Αθηναίου Λεοντίου, 
ώραιοτάτη και λογία γυνή, ένυμφεύθη τόν αύτοκράτορα 
Θεοδόσιον Β'. καί έβαπτίσθη Χριστιανή ύπό τό όνομα Ευ
δοκία. *Ητο  εύσεβεστάτη καί είς αύτήν αποδίδονται τά 
κΌμηρόκεντρα» έν οί; και βιογραφία τοΰ ’Ιησού Χρίστου, 
συναρμολογηβεϊσα έκ τεμαχίων στίχων ’Ομηρικών.

Καί τί; δέν έγνώρισε τήν ΚΖβοπάτφα»*,  τήν ‘ θυγατέρα 
Πτολεμαίου τοΰ Αύλητοΰ, ής τό κάλλος ζηλεύσα; ό Καίσαο 
συμπεριέλαβεν εις Αίγυπτον καί είτά είς Ρώμην καί ένθα 
τά; μεγίστας έπεδαψίλευσε τιμάς καί τή ίπεκύρωσε τής Αί- 
γύπτου τήν κτήσιν καί άνεγνώρισε ώ; ίδιον αύτοΰ υιόν, τόν 
υιόν τη; Καισαρίωνα ;

Καί τί; οέν ένθυμεΐται τήν ώραίαν ’Ελένην τοΰ Μενε
λάου, τοΰ βασιλέω; τή; Σπάρτης,τήν άδελφήν τή; Κλυται- 
μήστρας, τήν ύπό τοΰ Πάριδος, υίοΰ του Πριάμου μετά 
πολλών θησαυρών άρπαγεϊσαν κατά τήν απουσίαν τοΰ Μενε
λάου καί τόν έπακολουθήσαντα ένεκα τούτου μακρόν Τρωι
κόν πόλεμον ; Ή ώραιότης, ή ευγένεια καί ό ασθενή; χα- 
ρακτήρ τη; θαυμάζεται καί ύπ’ αύτών τών Τρφων. ’Αλλά 
μεταμελείται, ομολογεί τήν κουφότητα τή; νεότητά; τη; 
καί επιθυμεΐ τήν πατρίδα τη;, τόν σύζυγόν τη; καί τήν θυ
γατέρα της Έρμιόνην.

Καί πλείστας άλλας δύναταί τι; ν’ άναφέρη έπί παιδείφ 
μορφώσει, καλλονή, φήμη, ήρωϊσμφ κτλ.διαπρεψάσα;,αλλά 
τά ανωτέρω άρκοΰσι νά καταδείζωσιν, ότι ή έλληνίς γυνή 
σπουδαίω; έπεδρα έπί τών τυχών τών άνθρώπων καί τών 
δημοσίων υποθέσεων.

Έρχόμεθα ίπί τών συγχρόνων ήμών γυναικών.
Ούτε ή καλλονή, ούτε ή παιδεία, ούτε ή φρόνησε; και 

βαρύτης, ούτε ή τόλμη καί τό θάρρος έλαχίστως έπιδρώσιν 
ίπί τής κοινής συνεεδήσεω;, άλλ’ έρχονται καί παρέρχονται 
ένταΰθα καί άμυδρώ; έπί τής βίβλου τής συγχρόνου Ιστορία; 
άφίνουσιν ίχνη τή; διαβάσεώς των.

’Αφορμήν τή; έξετάσεως τοϋ ζητήματος τούτου λαβόντε; 
έκ τοΰ άνακαινισμοΰ τών ’Ολυμπιακών άγώνων, ένθα ή γυ
ναικεία δράσις,ώς ίδει,ήμελήθη καί παρηγκωνίσθη,ούχί διότι 
αύτή αύτη ήθέτησε τόν προορισμόν της, αλλά διότι ήμεΐς 
κατετάξαμεν αύτήν όπου ήδη φέρεται, έχαράξαμεν τά; ο
λίγα; αύτάς γραμμάς.

Ούτε ώς μήτηρ, ούτε ώ; σύζυγος, ούτε ώ; Αδελφή, λογί
ζεται σήμερον αύτη ώ; τι σπουδαϊον καί έξοχον. Ό,τι δή
ποτε δέ καί Αν πράξη, ή Ιστορία τήν λησμονεί.

Διότι έν τή συγχρόνφ ίποχή δύο τινά προσόντα καί αύτά 
παροδικά καί πρόσκαιρα λαμβάνς,νται ΰπ’δψει τή; γυναι- 
κός, τό κάλλος καί τό χρήμα. Άμα δ’ ώ; καί αύτάπαρέλ- 
θωσι, παρέρχεται καί ή φήμη καί ή μνήμη της. Ή ιστορία 
ούδέν κοινόν πλέον μετ’αύτή; έχει.

Καί συνεπώς μόνον ώ; θεατά; θά τά; ίδωμεν εί; τά έδώ- 
λια τών άγώνων, ΐνα έξετάσωμεν καί πάλιν τήν καλλονήν 
αύτή; καί τό χρήμα της. Καί έν τούτοι; ή σύγχρονος γυνή 
δέν στερείται άρετών, δυναμένων καί τήν καλλονήν, καί τήν 
παιδείαν, καί τήν μόρφωσιν, καί τόν ήρωεσμόν, καί τήν 
πολιτικήν καί το θάρρος νά διεγείρωσιν έκ του ληθάργου 
καί τήν φήμην των ν’ άπαθανατίσωσιν. ’Αλλά δυστυχώς 

φαίνεται, δέν έσήμανεν έτι ό κώδων τή; διεγέρσεω; τοΰ παρ’ 
ήμΐν γυναικείου ενδιαφέροντος καί δι’ αύτό παριστάμεθα 
μάρτυρες άσυγγνώστου ολιγωρίας.

Διότι τά κατορθώματα αύτών κατά τό 21, αί ήρωιδε; 
τοϋ Σουλίου καί τοΰ Πηλίου κτλ. Απέδειξαν, ότι καί τό 
άρχαϊον γόητρον καί τά άπαιτούμενα στοιχεία έπιπολάζουσιν 
εύτυχώ; έτι καί παρ*  αύταϊς.

’Ανάγκη λοιπόν έπί τή έξεγέρσει τή; σφριγώοη; νεότητος 
έπί τή εύκαιρίφ τοΰ άνακαινισμοΰ τών πανελληνίων άγώ
νων, νά διεγείρωμεν καταλλήλως καί τό ενδιαφέρον τών 
παρ*  ήμΐν μητέρων, αδελφών και θυγατέρων, όπως κοινή 
ένεργείφ καί κοινφ συμφεροντι έργασθώμεν διά τήν μέλλου- 
-σαν άσκησιν πάντων τών άπαιτουμένων πρό; άνύψωσιν τοΰ 
άληθοΰς καί ανταξίου κλέους τη; ήμετέρα; χώρας.

Ροΰς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ραψιρϊ'ος

Ή έκ τής τέφρας άνάστασις έπο- 
χών παρελθουσών, καί μάλιστα τοι- 
ούτων έποχών σεπτού προγονικού 
κλέους, τυγχάνει εγχείρημα δυσχε
ρέστατου, ώς έκ τοϋ άουμψώνου 
αύτών πρός πάντα τόν νεώτερον 
βίον, εγγύς δέ παρίσταται ό κίνδυ
νο; μή ή πβνιχρότης τ5]ς απόπειρας 
μετατρέψη την έξύμνησιν τών πα 
τέρων είς κασαράν διακωμώδησιν. 
Καί ταύτα μέν αίσθηματικώς, ένώ 
ύλικώο δύναται ίσως νά θεωρηθη ώς 
ευτύχημα δτι, άφ’ου άπαξ ό πε

πολιτισμένος κόσμος άπεφάσισε τήν τέλεσιν τών Α
γώνων, δέν παρείδεν ολως τήν ’Ελλάδα, παρά τήν 
παρούσαν αυτής διεθνή κατάπτωσιν, καί ήθέλησε 
νά τίμηση τό παρελθόν αυτής, διά τής Αΐς αύτήν προσ
φοράς τών άπαρχών τοΰ έγχειρήματος. ’Εάν τό οχέδιον 
έπραγματοποιεΤτο, ίσως έδίδετο είς τόν Ευρωπαϊκόν τύ
πον αφορμή νά όμιλήοη περί ήμών άνευ τών συνήθων 
σχετλιασμών, ίσως δέ καί τό χρυσοφόρον ξενικόν ρεΰμα, 
έκ τής αφετηρίας ταύτης όρμώμενον, έστρέφετο έν τώ 
μέλλοντι Αφθονότερου πρός τάς Ακτάς ήμών. Άλλ’ ώς 
έκ τών έφημερίδωυ όρώ, θέλει πιθανώς πληρωθή ή ύμε- 
τέρα έπιθυμία τελουμένων καί τών’Ολυμπιακών Αγώνων 
άνευ τών όλυμπιακών, ώς πάντες οι έν ’Ανατολή πό
λεμοι Από τού 2ΐ έτελέοθησαν άνευ τών Μαραθωνομά
χων, συνέπεια τής οΐκτράς έξαντλήσεως είς ήν περιή- 
γαγεν εύγενή λαόν ή πανώλεθρος φατριαστική Ακολα
σία».«Ένετρύφησα καί αυθις είς τήν Ανάγνωσιν τοΰ έρ
γου σας*  καί είναι Αληθής τροφή τό κρυσταλλώδες υμών 
ύψος, τό διαλαμπόμενον ύπό πάντων τών χρωμάτων τής 
ουρανίας ίριδος καί ό ένθους ενθουσιασμός, ο μεταροι- 
ούμενος καί παραθύρων είς τάς σφαίρας τοϋ ιδεώδους, 
διά πάντα ειλικρινή λάτριν τού προγονικού κλέους, τοΰ 
ιδανικού καί θεοπεσζου κάλλους, όπερ κατεβίβασαν έπί 
τής γής έκτών ήλυσίων ό χρωστήρ καί ή σμίλη.τών Α
θανάτων τής μεγάλης έποχής καλλιτεχνών. Διά τους 
άγώνας έξεπληρώθη ό ΰμέτερος πόθος. Τήν ιδέαν υμών 
συνεμερίσθη καί ό κ. Φιλήμων, όστις μοι έγραψε κατά 
τήν αύτήν έννοιαν, καί ούτως έλειψε πάσα τού παρελ
θόντος άναπαράοταοις· θά έπιδειχθώσι δέ εις τους παν- 
ταχόθεν συρρεύσοντας ξένους τά βουνά τής ’Αττικής 
καί ό γλαυκός αυτής ουρανός. Συμμερίζομαι τάς έπι- 
φυλάξεις, αίτινες προεφύλαξαν τό ευκλεές παρελθόν 
άπό πάσης γελωτοποιήσεως, άλλα φοβούμαι τήν πλήρη

Αποτυχίαν καί ύπό τήν όλως νεωτερίζουσαν μορφήν, 
καίτοι έκίνησα, έγώ τούλάχιστον, ουρανόν καί γήν, 
όπως εξασφαλίσω τήν συμμετοχήν τής Γερμανίας κλ.»,

Κλ·
(1) ’Απόσπασμα έξ επιστολή; πρό; τον ήμέτερον φίλον χ, Χρ. 

Ήλιίπουλον.

ΑΙ ΘΗΒΑΙΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

At θηβαΐαι, άπολαύουσαε 
κάπω; μεγαλιιτέρα; Ιλευθερία; 
άπό τά;’Αθηναία;,αίτινι; διήρ- 
χοντσ τόν βίαν κεκλεισμέναι <ΐ; 
τού; γυναικωνίτα; των, ήσαν 
ΰψηλαί τό Ανάστημα, ώ; ίπί 
τό πλεϊστον ξανθαί την κόμην, 
μιγαλοπρεπεΐ; κατά τό βάδισμα 
καί κομψόταται κατά τήν ίνδυ- 
μασίαν. Έξερχόμιναι ίκάλυ- 
πτον τό πρόσωπον, δπω; αί ίν 
Τουρκία γυναΐκι;. Στρίφουσαι 
τού; άφθονου; πλοκάμου; των 
άνήρτων αύτού; μετά πολλή; 
τή; χάριτο; άνω καί όλιγον 
πρό; τά όπισθεν τή; κεφαλή;. 
Τού; πόδα; των περιεβαλλον 
συνήθως με μικρά ύποδημάτια 
ίρυθρά, αλλά τοσοΰτον άνοι- 

, κτά, ώστε ίφαίνετο ολόκληρο;
Άχοντ.στης ό ποΰ;. Ή φωνή των 

ήτο γλυκεία, μελφδική καί εύαίσθητο;, κατ’ άντίθε- 
σιν πρό; τήν τών άνδρών, ήτι; ιστορείται ώ; τραχεία 
καί δυσάρεστο;, προδίδουσα τήν ίλλειψιν παρ’ αύτοΐ;, τοΰ 
πράγματο; εκείνου, όπερ έν Άθήναις τόν Ξενοφώντα « ’Ατ
τικήν Μέλισσαν» καθίστα.

Όπω; δ ’εί; τά; οικογένεια; καί εί; τά ϊθνη και εί; τά; 
πόλει; υπάρχει ίξέχβν Tt ελάττωμα, όπερ ώ; άσθένεία άπό 
γενεά; εί; γενεάν μεταδιδόμενου, καθίσταται παροιμιακόν, 
ουτω καί οί αρχαίοι Βοιωτοί αλλεπαλλήλου; μεμφόμενοι, 
έλεγον, ότε ό φθόνο; έξελέξατο ώ; κατοικίαν του την Τα
νάγραν, ή ’Αντιλογία τά; θεσπιά;, ή ’Οργή τά; Θήβα;, ή 
Αισχροκέρδεια τόν/Ωρωπόν, ή ’Απληστία τήν’Ανθηδόνα, ή 
Άλαζονία τά; Πλαταιάςκαίή Εύήθεια τήν Ήλίαρτον.

Μκο;

ΜΙΑ ΓΝΩΜΗ
< Σιγάν τήν ΐΐήβειαν χρυβάν ΐστ< ίάπτιιν »

Κλάδοι δάφνης, κλάδοι έλαίας κα! πί- 
τυος καί σέλινου έστεφον τάς κεψαλας 
τών νικητών, τών έν ’Ολυμπία, Νεμέα 
καί αλλαχού πρό δισχιλίων και επέκεινα 
έτών άγωνιζομένων. Ή πατρίς ήμών παρ- 
ήγε πολλάς δαφνογηθεΐς διανοίας τότε 
καθώς καί σώματα όλκιμα καί εύσταλή. 
Ύπό τού πόθου τοϋ θριάμβου έκκεντρι- 
ζόμενοι οΐ πάλαι Όλνμπιονΐχαι, έτέλουν 
έργα αληθώς θαυμάσια, έργα άτινα κλεΐ- 

Κυχλά; ζονται καί θα κλείζωνται άλήκτως έν τή 
’Ιστορία του Κόσμου. Άφ’ ότου όμως οι θησαυροί τοΰ 
Κροίσου καί ό μυθικός τοϋ Πακτωλού χρυσός ήρξαντο νά 
εΐορέωσιν εις τά ταμεία τών μετέπειτα Ελλήνων, ό Ιε
ρός εκείνος πόθος ήρξατο αίσθητώςνά μειώται κα! ό πρός
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τήν εύκλειαν ζήλος κά μαρσίνηται. Σήμερον δέ δτε ό 
χρυσός είσήλαοε πλέον είς τήν χώραν ήμών, τήν πολύ- 
οοζον καιΰπερήφανον άλλοτε ’Ελλάδα, καί τό χρήμα 
άγάρρουν -πλημμνρεϊ αυτήν, σήμερονλέγομεν, όσα μαρ- 
μαρότεΰκτα Στάδια καί άν ίδρύσωμεν, όσους παιάνας 

•νίκης καί 'άν τονίοωμεν, έπί τή) νίκη τών έν αύτοϊς α
θλητών, δεν θά δυνηθώμεν όμως καί νά έπαναφέρωμεν,νά 
έπανίδωμεν πάλιν τήν παλαίφατον καί ώραίαν,έκείνην ε
ποχήν τοΰ θριάμβου καί τής 
δόξης. Οί σήμερον τελού
μενοι άγώνες δεν δύνανται 
νά θεωρηθώσιν ή άναχρονι- 
σμούς μόνον, άλμα μέγα έπί 
τά πρόσω, έπιβαλλόμενον 
εις τήν μή δυναμένην νά κι- 
νηθή νεωτέραν Ελλάδα, τήν 
κεκυψυΐσν καί μαραινομένην 
υπό τής θλίψεως καί τής 
οδύνης.... Ούχ ήττον ψρο- 
νοΟμεν, ότι έκ τών νέων ά- 
γώνων ικανή ώθησις ’εις τά 
τής γυμναστικής παρ’ ήμιν 
θέλει προσγενεΐ. Αύτη είνε ή 

■ ταπεινή ημών γνώμη. Α.Γ ·

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΙΣ ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ—UN MONTAGNARD

Είς τίνα τής Ελλάδος 
μέρη υπάρχει συνήθεια ιππο
δρομιών καί άγώνων, τελού
μενων κατά τήν εορτήν τού 
Αγίου Γεωργίου. Έπί τή 
ευκαιρία τών ’Ολυμπιακών 
’άγώνών, ίσως δεν θά ητο ά
σκοπου, εάν τό άριστον τού
το έθιμον, τήν άρχήν του 
λαβόν πιθανώς έκ τής κατά 
τήν αρχαιότητα τελέσεως 
τών άγώνων, έρρυθμίζετσ 
τή πρωτοβουλία τής Κυβερ
νήσεων διά τών δήμων καί 
τών κοινοτήτων^άπονεμομέ- 

. νων,καΐ βραβείων άναλόγων. 
Διά τών ενιαυσίων τούτων 
τοπικών, ούτως χίπεΤν, άγώ
νων θά παρασκευάζωνται οί . 
"Ελληνες, ϊνα συμμετέχωσι 
κατά τούς' Ολυμπιακούς εύπροσωπότερον, ταύτοχρόνως 
δέ θά παρέχηται καί ψυχαγωγία είς τά μικρά κέντρα, τά 

. στερούμενα .πάσης τέρψεως, συνδυασμένης ούτω καί 
τής εθνικής ωψελείας. ώς έκ τής άσκήσεως ιδίως έν τή 
σκοποβολή, τώ δρόμω καί τή ιππασία.

Γ. Φιλάρετος.

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ

Οί Πατέρες ημών, μιμούμενοι τούς αρχαίους προ
γόνους, έτέλουν αγώνας έν έσρτβΤς καί πανηγύρεσι. 
Δεόντως δέ δι’ αύτών άσκηθέντες, ήδυνήθησαν νά πα- 
ραδώσωσιν ήμΓν Πατρίδα έλβυθέρβν.

Ήμςΐς έγκαταλείψαντες, μέχρι τοΰδε, τά καλά ε
κείνων παραδείγματα καί τά ίένα έναγκαλιοθέντες, έ- 

λησμονήσαμεν τά πρός τήν Μεγάλην Πατρίδα καθή
κοντα ημών.

Ήδη, οί νΰν τό πρώτον έν τή χώρα ήμών επανα
λαμβανόμενοι άγώνες, εύελπιστώ,ότι θέλουσι μεγάλως 
συντελέσει είς πάσαν έκγύμνασιν καί θέλουσι καταστή- 
σει ανδρας ικανούς καί εφάμιλλους τών Πατέρων πρός 
πραγματοποίησιν τών πόθων ’Εκείνων.

IVtx- <■>. Χχεν£ς.

ΗΘΗ ΑΡΧ ΑΙΩΝ

Κατά τόν Δικαίχρχον, οί 
αρχαίοι ημών πρόγονοι ήσαν 
γινναΐοι μ«ν άλλ ’ αΰθάίης, 
τολμηροί άλλα μάταιοι και 
ίθιωροΰντο ώς «ΰκόλως κατιρ- 

' χόμινοι άπό της όργ^ς ιίςτην 
δβριν και άπό της πιριφρονη- 
σιως τών νόμων είς τη*  λήθην 
τών καθηκόντων πρός τήν αν
θρωπότητά. *ββτς,  άν ήμεϊς 
οί νεότεροι, κατακρινώμιθα 
διά πολλάς ημών έλλείψιις, 
δεν πρέπει νά παραξενευώ- 
μεθα,ααι διότι τά πολλά προ
τερήματα ημών, άφ’ έτερον 
καλύπτονσι, φρονώ, τά ολίγα 
αμαρτήματα τής φυσικής ή - 
μών άδυναμίας.

Εις Έλλην

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ

Τοσοΰτον ένθουσιωοώς 
Ακόυσα τλν άναβίωσιν 
τών’Ολυμπιακών άγώνων 
έν ΆθΑναις, ώστε Λθέ- 
λησα νά έχω καί έν αύτώ 
τφ οίκφ μου διαρκή άνά- 
μνησιν τοϋ εύχαρίστου 
τούτον Ιστορικοί} γεγο
νότος. Ιϊρός τούτο τήν 
θυγατέρα μου, βαπτισθεΐ- 
σαν πρό όλίγων ήμερών, 
Α ά.άδοχος αύτής ώνό- 
μασε τη υποδείξει uov, 
Φερενόκην, Ας τό δνο- ·· 
μα τοσοντφ στενώς και 
άναποσπάστως συνδέεται ·

Γ. ΦιλΑριτος.
WVUHVV.

μετά τών ’Ολυμπιακών άγώνων.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΑΣ
Η μιχφά 'ΕΖΛά$ τί}$ οήμερον, άρχετά ήχονοεν ά δ ί~ 

κω$ sic διαφόρου; περιβτάβεις. Ef&s οί προσεχείς 
'Ολυμπιακοί άγώνες χαί ή φιλοξενία τ&ν Αθηναίων νά 
γίνωβιν αίτια χβά μεταβάλωβι γνώμην οί ούχ'ι καλήν Ιδίαν 
περί ημών χαί τήο πατρίδος ήμών ίχοντες. Τότε συμπί
πτει χαί η ίβδομηχονταπενταετηρ'ις τον ίεροΰ · ήμών χαί 
μεγάλου τ^ς άπελευθερώαεως άγ&νος. Είθε, ν’ άναγνω- 
ρισθη ή πατρίς μας γνηοία θυγάτηρ τής ίνδό^ου μητρδς 

Ελλάδο<·, τής εστίας ναύτης τ&ν φώτων χαι τοϋ πολιτι· 
βμοϋ χαί νά άμαυροθ&βι τελείως τώνίχθρών της αί συκο
φαντίας χρησιμοποιηθώσι ίέ τά πνεύματά ίχεΐνα τά υπέ
ροχα επ' άγαθώ τής φιλτάτης vias ΈλΧάδος.

ΠειραιιΓ Γεώργιος α. πολίτης

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ

Πρός σάς. ώ άνδρες ’Αθηναίοι καί κλεινοί μου 
πατριώται τάς όλίγας ταύτας λέξεις απευθύνω.

Παρακολουθώ άπό ένός περίπου έτους τος ένερ- 
γείας καί έργασιας σας, τον τύπον καί τά κατορ- 
θώματά σας, τάςδαπάνας καί προπαρασκευάς σας 
πρός τέλεσιν τών ’Ολυμπιακών σας άγώνων, Α μάλ
λον, ώς διατείνεσθε, πρός άνακαίνιοιν, άνανέωσιν 
καί συνέχισιν τών περιφήμων τών άνδρών έκείνων 

διαγωνισμάτων καί έξανίάταμαι έπί τή άνηκούστφ 
ταύτή τόλμη καί τρίβω τούς όφθαλμούς, άναλο- 
γιζομένη μήπως έπάθατε τάς ψρένας, ή μήπως 
έγώ παραλογίζω.

Άλλ’ δχι, είτρίσκομαι πρό τών γεγονότων καί άμ- 
φιβολία δέν χωρεϊ.

"Εδει εύρωπαίκός δάκτυλος νά έγγίση τήν τέ
φραν τών κοιμωμένων τόν αίώνιον ύπνον ένδοξων 
έκείνών δστών, δπως ήλεκτρισθήτε καί έγερθητε 
πάντες καί άναμοχλευσητε αύτήν, ϊνα ενρητετά 
ϊχνη τών βημάτων των, καί έπ αύτών,βαίνοντες νά 
δρέψητε τάς δάφνσς, δί*  ών οί περίδοξοι καί περί-
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φημοι Εκείνοι' άνδρες έστέφοντο καϊ άπηθανατί- 
ζοντο. Έδει έλάχιστος ξενικός σπινθήρ ν’ άνάφφ 
τόν δαυλόν τάς ΐσκοτνσ^χένης διανοίας σας καϊ σάς 
φέριίι in\ τϋς άναπαυομένης ένδόξον έκείνων τέ- 
$ρας.

Άλλ έστω ! Έσκέφθητε τί θά πράξητε ; ύπελο- 
γίσατε τάς συνεπείας;

Μετά βαρυθυμίας έκάθισα παρά τύ γραφείφ you 
δπερ δυστυχώς πλήν άναγκαίως γέμει ευρωπαϊκών 
συγγραμμάτων διά νά σας άπενθύνω τάς λέξεις 
ταύτας καϊ σάς άναμνήσω, δτι ένόσω άναπνέομεν 
έπί τών έρειπίων αύτών τών προγόνων μας καϊ έπί 
■τού άχνίζοντος έτι αίματος τών Ελευθερωτών τής 
γωνίας ταύτης ην τοσούτον έστενοχωοημένως κα- 
τοικούμεν, τόν ξενικόν έτι άέρα, όφείλομεν νά μή 
θίγωμεν τοσούτον έπιπολαίως τά έργα έκείνων. 
Νά τά σπουδάζωμεν, ναί, άλλά νά τά άπομιμώ- 
μεθα, βχι, διότι εύρισκόμεθα έτι μακράν, καϊ διότι 
είμεθα έτι νήπια.Ούδέποτε δ Επιτρέπεται είς τό νή- 
πιόν ν’ άπομιμήται έργα τού ηατρός του, άν πρό- 
τερον μή άνδρωθη. Είναι νόμος φυσικός, όν δέν 
όφείλομεν νά παρίδωμεν, πολλώ δέ μάλλον νά 
διαβώμεν-

Ή απάνθρωπος Δίρκηπροσδςνομένη έπ! τώνταυρςίων χςράτων

Άλλ’ άς έλθωμεν καϊ είς τάς συντρόφους σας, 
άς ούδέ νά σάς συνδράμωσιν έσκέφθητε νά συμ- 
περιλάβητε είς τάς ένεργείας σας. Έν τή άρχαιό- 
τητι ή γυνή ύπεδαύλισε τήν μεγαλοφυίαν τού άν- 
δρός, ένω τήν σήμερον έχετε ταύτην ακόμη δού·. 
λην τών όρέξεών σας, είς τήϊ γήν ταύτην,ής τόσον 
σκαιώς ταράσσετε τήν κόνιν. Ή έλληνϊς έν τμ άρ- 
χαιότητι ήτο σοφία, ήτο ρώμη, ήτο σύμβουλος, 
ήτο όδηγός, ήτο ρούλησις καϊ άντίζηλος, ένώ σή
μερον δλως τούναντίον και αδυνατεί νά σάς παρα
κολουθήσω·

Πού λοιπόν άγετε άνευ αύτής ; Δέν είσθε έλλη 
νες ; δέν είναι αύτη έλληνίς :

Άς ύποχωρίσωμεν, άφοΰ τό θέλςτε.
Διόργανώσατε άγώνας, καλλωπησθήτε, άσκηθεΐ- 

τε, διασκεδάσατε, άλλ' ύπό τήν εύρωπαϊκήν δμως 
χροιάν καϊ ούχϊ τήν έλληνικήν, τήν πανελλήνιον 
έκείνην ήμεϊς δέ αί πισταϊ σύντροφοί σας, αί τό 
αγνόν έλληνικόν αίμα θερμόν διατηρούσαι έτι είς 

τάς φλέβας μας, θά σάς άκολουθήσωμεν άπλώς έκ 
τού συστάδην καϊ θά σας συγχαρώμεν διά τήν 
πρόοδον τών έορτών σας.

Ούχ ήττον θά ίδωμεν καϊ τάς έλλείύεις σας, 
θά τάς σταθμίσωμεν καϊ θά τάς άναηληρώσω- 
μεν όπόταν έπιστή ή ώρα-

Ήδη δέ κατ’ άνάγκην θ’άπόσχωμεν, δπως μή 
σάς παρεμποδίοωμεν .^ίς τό έργον σας. Είναι δι
καίωμά μας. Θ’ άναμείνωμεν δ’ έργαζόμεναι τήν 
έποχήντής άναγεννήσεως τού Περικλέους καϊτού 
Πλάτωνος, τού Θεμιστοκλέους καί τού θουκιδίδου, 
τού Σόλωνος καϊ τού Λυκούργου, τού Σωκράτονς 
καϊ τού Άριστοτέλους. δπως μετ’αύτών άνασυ- 
Οτήσωμεν τούς προγυμνάστικούς Πανελληνίους 
άγώνας, τά Παναθήναια καϊ Έλευσίνια, τάς Θερ- 
μοπύλας καί τάς Πλαταιάς, τούς Μαραθώνας καϊ 
τάς Σαλαμίνας έν τή άπλέτω χώρα τού έλληνικού 
όρίζοντος.

Έρριοσβ; ’EXitivlxvj Προ. ..

ΜΕ ΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΜΗ ΨΑΛΛΠ

Μέ λέγουν νά μή ψάλλω· ψανταοθήτε 1 
νά καταπνίξω πάντα μου παλμόν,

Νά είπω πρός τούς οτόνουα μου «πνιγείτε» 
νά κλαίω μέ γελΰντα οφθαλμόν.

Θεέ μου, τόοα δώρα λοιπόν μάτην 
διέχυοεν ό άπειρός σου νοΰς, 

τήν καλλονήν παντού τήν ύπερτάτην 
υπό τούς σαπψειρίνους ουρανούς.

Τόν έρωτα, τό ρόδαν, τήν ελπίδα, 
τής άηδόνος αομα τό ζερβόν, 

παντού τοΰ πνεύματός σου τήν σφραγίδά, 
ΐνα σιγά τό στήθός μου βωβόν ;

ΊωΔννΐ); Γ. φραγχι&ς.

ΝΑΥΑΓΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 
(Κατά τόν Αίσΰπειον μύθον)

Ναυτόπουλο ναυαγισμΐ»ο 
μέ πονιμένη τή» χαρτιά, 
γυμνέ μέ στήβι πληγωμένο, 
«χοιμάταν» «'τήν αμμουδιά.

Ευπνάίΐ τέλος χβί χοιτάζοι 
γαλην«μέν»ι χαί άπαλή 
τή θάλασσα σαν τό τοπάζι 
μέ ζαφίφίχρωμη στολή.

Καί μέ πιχροτής λέ« στόμα: 
—Σέ ξέρω, βάλασσα χαχιά, 
μέ τό γαλάζιο σου τό χρώμα 
Καί μέ τή» ίψι τή γλοκτιά.

Νςράϊδςς ίχ«ις ςτάχοογιάλι, 
ποΰ μας μαγςύουν της καρδιές, 
μέ τα «ρτςρίσωμά τ-ης χάλλη 
μέ τής πλςξοΰδίς τής φαρδιές.

Καί δσο οίσαι ς'τδ λιμάνι 
γβλξίς χαέ παίζβις χαρωπή... 
μα δταν τό χαράκι χάνοι 
πανιά χαί ανοίγει, αγριωπή, 

θόριό άφρισμέν ’ ανοίγεις στόμα 
χαί χέρια άπλώνςκ τρομερά, 
νά ®$ς, νά πνίξ^ς χάθ« σώμα, 
έλπιδα, νβότη χαί χαρά.

Τότς ή θάλασσα προβάλλβι 
έμπρός του χόρη γαλανή, 
χαί λέ«ι μέ χοίλη σάν κοράλλι 
καί μέ πολύψλνσ&η φωνή;

Μή μ; χατηγορής ώς τόσο... 
Πιο ήμ«ρη Τμαι απ’ τή γή. 
μα σά» αφρίσω χαί θιριώβω 
φταιν*  οί άγριοι κυνηγοί —

Καί ’ςτήν άγχάλητους μάςπαίρνου» Οί Άνομοι— που λυσσασμένοι 
Παιδιά ασυλλόγιστα, τρ*λλά,  μέ κυνηγφν σάν «ά στοιχιά, 
ώς που ς ’τά χέρια σου μάς φέρνουν καί τότ ’ έγώ παραδαρμένη 
τ’άψροπλασμένα, τ’άπαλά... γίνομαι άγρια σαν οχιά !

Ίω. Γ- ΓιαννοΟκος

Π. Ν. ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ 21 ΟΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 21 ΑΘΗΝΑ!

όπλα πολέμου.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
κυνηγετικών καί πολεμικών ειδών. .

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
φυσιγγίων διά ρεβόλβερ καί

’ ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΟΣ ΟΛΗΓΟΖ ΧΟΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΠΙΓΓΑ

Χοροδιδασκάλου /»■
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

iltTt 4ΡΑΧΛΑΙ 3->*·^·*·^  ·*·<·*····*·**·*«·«·«
ΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

λΝΑΡΗ&Ν ΕΙ4ΩΚ ΓΥΝϊϊΚίΙΝ RM ΠΜΙίϊϊί
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΟΥΤΑΚΗ 

ΑΘΗΝΑΙ 
’Οδός Αιόλου ά^ςθ.

’Ύποκάμισα, φωκόλ, μανηάτια, γραβάταν 
Μεγάλη συλλογή χειροκτίων, φλανελλών, όμβρελών, 

μανδυλίων, ράβδων, φυκτρών καϊ πλειστων 
άλλων είδών,άπαντα είς τιμάς λίαν συγκαταβατικός.

ΤΙΜΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ PR1X-FIXE

GRAND MAGASIN
D’ARTICLES DE FANTAISIE .

pour Homines, dimes et enfants 
KYRIAKOS GOUTAKIS 
54 line d Kole 9Λ 

ATHENES

Chemises, faux-cols, manchettes, cravates, grand 
choix de gants et de toutes especes de flanelles.Grand 
choix d’ombrelles, de mouchoirs, de brosses et d’au- 
tres articles.

PRIX—FIXE ET MODERES

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
23-ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ MAPKOY-23 ΑΘΗΝΑΙ

Μηχαναϊ τηλεγράφων—Τηλέφωνα. Μικρό
φωνα— Ηλεκτρικοί κώδωνες— Υλικά έγκα» 

ταστάσεως — Μηχαναί γαλβανοπλαστικής — 
Γαλβανικαϊ Οτήλαι — Μονωτήρες παντοειδείς 

Μηχαναί καϊ έργαλεϊα ιατρών— Άλεξικέ· 

ραννα,’Εργαλεία Φυσικής καϊ Γεωμετρίας.

ETABLISSEMENT-ELECTRO-TECHINQUE

2δ—ithenes, Roe Sain Mare-23

Apparella telegrafiques, — telephones 
microphones, — Sonnertes eleetrlques, — 
Mat^riaux pour instalation.— Apparells 
galvanoplastiques, —Piles galvaniques*  

■—Isolateurs de toute sorte—Apparells 
et out'les medicaux.— Paratonnerres.- 
lnstruments physiques et geometriquea.
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ΠΝΕ ΥΜ ΑΤΟΠΟΙ I ΑΣ 
Ν. ΠΑΝΑΓΟΥ & Δ. ΦΟΥΣΑΡΑ 

*Ιδρυβέν έν Χαλκΐδι τφ 1896

Ιίαΐ βοαβευθέν είς τάς Παγκοσμίους έκθέόειςτοϋ Λυώνι8ρ4 
καί Βοδρώ 1895

Τό Έργοστάοιον τοΰτο άπό τής ουοτάοεώς του 
έκτήσατο παγκόσμιον φήμην διά τά κάλλιστα και εξαί
ρετα αύτοΰ ποτά, ίδια τό Κονιάκ καί Ουόον, άτινα 
κατασκευάζονται έκ γνησιυτάτων καί καταλληλότατων 
υλών.

Τό κατάστημα τοΰτο έποιήοστο τήν πρώτην εξαγω
γήν γνησίου Ελληνικού « Κονιάκ Χαλκιδος » είς Ανα
τολήν καί οϋτως έγένετο γνωστή ή βιομηχανική παρα
γωγή τοΰ αγνού προϊόντος τής ’Ελλάδος « Κονιάκ Χαλ
κίδας » όπερ άλλαχοΰ κατασκευαξόμενον άπό άμιλώδεις 
ουσίας καθίσταται λίαν έπιόλαθες είς τήν υγείαν.

Είναι τό μόνον κατάστημα ίπερ κατέλαδεν άπ’ αρχής 
τής ουοτάοεώς του πρωτίστην θέοιν έν Έλλάδι καί 
'Ανάϊολή καί άμιλλάται ήδη πρός τά καλλίτερα.
• Οί άγνοοΰντες έτι τά προϊόντα τοΰ έργοσταοιου 
τούτου παρακολο’νται νά δοκιμάοωοιν αυτά καί εοονται 
έκ τών προτέρων βέόαιοι, ότι θά μείνωσιν λίαν ευχα
ριστημένοι. Γίωλοΰνται έν Άθήναις παρά τοΐς Εύαγγε- 
λινόν καί Λυμπούσην όπισθεν Χρυσοσπηλαιωτίσης καί έν 
Πειραιεΐ παρά τώ Β. Φιντικάκη κάτωθεν νέου θεάτρου.

2
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THEOPHILE CHALCOMATAS

De S. a . Royai. e/heritier et les Princes
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Ν. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ — 106

Έν τφ μοναδική τούτφ καταστηματι υπάρχει μεγάλη 
συλλογή έτοιμων ^στολισμένων πίλων άνω τών 900 πα- 
ρασκευασθέντες ίπί τοΰτο δια τους ’Ολυμπιακούς άγώνας, 
διά κυρίας καί δεσποινίδας πάσης άξΐας καί σχήματος καί 
είς τιμάς πολύ συμφερούσας, έκτος συναγωνισμοί.

Ν. PANAGOPOULOS
RUE D HERMtS Ν. 106

Dans cette exceilente maison on y trouve un grand 
choix des chapeaux garnis, plus de 900 expres 
prepares pour les visiteurs des Jeux Olympiques pour 
dameset demoiselles, de toute forme et valeur et a 
des prix hors de concours.

ΟΙΝΟΙ και ΚΟΝΙΑΚ
χρ ςια;κε_δ^λ-αϊ»οιτο·ϊτ-δ.ούτ 

'Οδός £ίίκης·

παραπλεύρων τοϋ τ3*νοδοχτίον  τής AyyAlag®.
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Πράκτωρ τής ©ΙνοποιητικΛς 'Εταιρείας «ΑΧΑΙΑ»·

Bne de Stade .X° 39
Grand choixdes etaffes anglaisesde tout genre

Μ ΕΓ A

MPOPPADTIKON ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΧΑΛΚΩΜΑΤΑ ; 

ραπτor ι
τϊ)$ 4.Β.Τ. τοϋ διαδόχου χαί τ&ν βαβιλοπαίδων , 

3ί> — Όδός Χταδίον — 39 J

Μεγάλη συλλογή αγγλικών υφασμάτων ' ’ » 
παντός είδους. Η

f GEORGES PAMPANOS

Uue Ophialmiatrioa N. 4. * $■

1 . ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΜΠΑΝΟΣ $
2 ' ΌΑΟΝΤΟίΑΤΡΟΣ

'Οδός ΌφΟαλμ.ο?ατρ«£ου «ρ. 4. £

Είδικότης. Μαυροδάφνη, πενταετής οίνος έπιδόρπιος. 
Διάφοροι οίνοι έπιδόρπιοι,-’Ορεινοί οίνοι επιτραπέζιοι. 

Κονιάκ πρώτης ποιότητοε.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

, ■ άποστέλλονται αμέσως τώ αΐτοΰντι..
Τηλ*γρα<ρεκή  δε*ύ6υυ«ς  

"ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΝ” 
A0HNAS

VINS ET COGNAC

Christos Sakellaropoulos
. IR'ia'B MUM

ά cote de I’hotel d Angleterre
Atb^nes

AGENT DE LA SOCItTE VINICOLE < ACHAIA »

DE PATRAS
Speciality Maurodaphni—Vine de dessert de cinq ans 
Vins divers de dessert — Vins de Montagne de table 

Cognac premiere qualite
Envoi de prix — conrant sur demande

Adresse telegraphique 
Sakellaropoulos 

A'benes.


