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12.—
8.—
’,ζ Λίρα ’Αγγλίας
10 Σελίνια
12.—
25 ή Δρ. 25

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

^Δ,ΕΣΠΟΙΝΙΛΑ

,Ζωγραφου

prrENIAN

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.— ΑΘΗΝΑΣ

Τη^αφ,κή

:

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙβ,, — ΑΘΗΙΑΣ

Γία,υ χειρόγραφον δημοσιευόμενου η μη δεν έπιστρέφεται.
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραη εϊά μας άναγγελϋεται.
Αί έγγραφοί αρχονται άπό 1ης ίκάοτον μηνάς— Τό τεΰχος δρ. 1.

ΙίΙΛΓί J Π —■* —ι“ TT? "Τ

Έάν θέλετε ν’ άποφεύγητε τάς επικινδύνους νοθείας τοΰ γάλακτος,
Έάν θέλετε νά εϊσθε ασφαλείς άπό κάθε έπικίνδυνον μόλυσμα.
Έάν θέλετε νά εχητε πρόχειρον είς κάθε στιγμήν γάλα άνόθευτον καί καθαρόν.
Έάν θέλετε νά εχητε είς τήν διάθεσίν σας γάλα μέ τό βούτυρόν του καί χωρίς καμμίαν ξένην ούσίαν
έντός αΰτοΰ
Έάν θέλετε τά μεταχειρίζεσθε γάλα χωρίς νά είνε αραιωμένου άπό ακάθαρτα νερά καί νοθευμένου μέ
κόλλες
Έάν θέλετε νά δίδετε είς τήν οίκογένειάν σας γάλα χωρίς επικίνδυνα μικρόβια, χωρίς αλλοιώσεις καί
μεταβολάς.
Έάν θέλετε νά έχετε εις τά ταξείδιά σας, είς τάς έκδρομάς σας, είς τάς έξοχός σας καί είς κάθε στιγμήν
άνάγκης γάλα 'Αγνόν-Θρεπτικόν-Οίκονομικόν «μομηθεΰεόθε τό γάλα τών ελβετικών βουνών
εις κόνιν τής 'Εταιρίας μας.
Διά τά γλυκύσματά σας, τής κρέμες σας, τά τσουρέκια σας, τον καιρέ σας, τό τσαΐ σας, τήν σοκολάταν σας
δέν υπάρχει τελειότερον γάλα. Δοκιμάζατε. ’Ακόμη καί διά τήν μαγειρικήν: διό πουρέδες, κεφτέδες κτλ.
Έκαστον πακέτον 35 δραμίων διά μίαν δχάν γάλα λεπ. 50. Αι’ήμισείαν όκδν λ. 25.
Τρόπος χρήόεως : Διάνά παρασκευάσητε μίαν όκαν γάλακτος νωπού βράζετε 365 δράμια νερό. ’Από
τό βραστό αύτό νερό λαμβάνετε τόσον δσον άρκεϊ διά νά διαλύσετε τήν κόνιν καί κάμετε μίαν ζύμην. ’Α
μέσως κατόπιν προσθέτετε καί τό ύπόλοιπον νερό άνακατεύοντες τό δλον καλώς. Έντός ολίγων λε
πτών έχετε μία
*
όκαν γάλα πρώτης τάξεως. Είς τόν καφφέν σας, τήν σοκολάταν σας, κάμετε τό ίδιον. Γευστικώτερον καψψέ-γάλα δέν έδοκιμάσατε άκόμη.

Η ΑΙ01ΚΗ2ΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΒΗΡΑΠΕΖΗΣ ΤΒ2 ΕΑΔΑΔΟΣ

*
Χ·Π·Α·Π
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΔηλοποιεΤ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ^ΞΕΙΖΣ,ΙΟΙΝΓ

Περιοδικού και Οικογένεια: Ευγενίας Ζωγράφου.— Μάχα- Βαράτα καί 'Ινδική Φιλοσοφία : Μιλτ. Δασααϊάκη.—
Διαπρεπείς 'Ελληνίδες κατά τόν Ιθ' Αιώνα (Μαντό) Mauρογένους) : Σπυρ. Δέ Βιάζη.— V7 Γαζία (Διήγημα): Ευγενίας
Ζωγράφου.— Κύτταρα και Μικρόβια : {Μετάφρασις} Κ. ΙΙετροΧβκα.— Οί τέσσαρες σύμμαγαι Κυνηγοί [Ρωσσικός μύθος Μετάφρασις) : Έπ· 1. Κοντοπουλου.— Ή Μάννα μον ή θάλασσα: Δ)ος Ιίολυμνίας Λασαάρεως.— Ό Χορός τοΰ Ζα
λόγγου - Αί Σκέψεις μον: Δ. I Καλογεοοπούλου.— ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ' Ή Γυναικεία έκπαίδευσις· Δ;ος Μίτσας
Ιίερρωτη.— eH Γνώμη τής Κας I ριανταφυλλιδου.— Αί *Εργαζόμενοι γυναίκες - Γυναίκες καί Πολιτική: Άντ.
Κ, Καλογηρη,— Ψήφος είς τας I ι^ναϊκας— 7ί έγίνετο εν Αίγυπτω — *Η γυναικεία ψήφος— Τό ξύπνημα τών *Ελληνίδιον —
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1911 · Σατυρική Έπιθεώρηοις :Άμαράντου:—Η Μόδα τοΰ μηνάς: /ί)ος Μ. Π.— "Ωοαιαι τέχναι— Λογο
τεχνία.—- *Από τήν Ζωήν τοΰ μνμός : Ί..—
Ο ΚΟΣΜΟΣ — θεατρικοί ειδήσεις —Άοχαιολογικαί ειδήσεις — ΒΙΒΛΙΑ καί ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ.
ΕΙΚΟΝΕΣ s Ο< Μάγοι μέ τά δώρα: Πίνας τοΰ ΤΤΙκΙθ.— Τά ήτ τημένα όνειρα: Κ. Αημ τ,τριάδου.— Συνομιλία:
θ. Ράλλη.— Ή έξέλ'ξις τής μόδας - Μόδα (όνο εικόνες] — Λουκία *Ιωάννου —- Αο. Ξανθόπουλος.

Πρός δδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
κροχύκτουσαν διαφοράν ηρός όφελος τών ταξειδευόντων
μέ βιβλιάριου 2500 χιλιομέτρων, έν συγχρίσει μέ τάς τι
μάς τών άκλών εισιτηρίων.
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mensueuhe=
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Prix

IDu

Num6ro.

1

FTranc

Έξ ’Αθηνών

Διά Κόρινθον

Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
• "Αργος
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
* Τρίπολην
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
> Μεγαλόπολιν Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Κυπαρισσίαν Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
* * Ακράταν
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ,
* Πάτρας
Εΐσιτήρ".
Βιβλιάρ.
* Πύργον
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.65
15.70
12.20
23 20
18.—
29.20
21.95
34,50
27.80
19.50
13.05
25.19.65
37.7(1
27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15..—
22.—
18.30
25.75
23 20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10 '
22 55

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
6 —
4.05
4.—
2.80
13 10
9.20

4.60
3.85
7.85
6.10
11.00
9 —
14.60
11.—
12.75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

Έκ (Ιατρών

Διά Πύργον

Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ
» Αεχαινά
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
* Αίγιον
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
* Κόρινθον
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Έκ Τρτπόλεως
Διά Καλάμας
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
> Ναύπλιον
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
12.25
9.65
8.05
9.50
7.80
6.75
5.60
(Έκ τοΰ Γ ραφίου)

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50
7.35
4.85
4.70
3.40

on, έκτος τών ήδη έν κυκλοφορίρ εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίωνy τίθησι κατ
*
αύτάς είς κυκλοφορίαν
καί έτερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπον, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178
χιλιοστών τοΰ μέτρου, διακρινόμενα διά τών εξής κυρ ιωι τ
ρων γνωρισμάτων.
..

Πρόσοψις
*77 πρόσι,ψις ρέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις ·’Εθνική Τράπεζα τής
*
Ελλάδος
κάτωθι δέ αύιών καί έν τφ μέσο) έν πλαισίφ
πεποικιλμένω διά δαντελλοειδοϋς ποικίλματος τόν αριθμόν
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τοϋτσν έν μελανώ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις <δραχμαί εκα
*
τόν
διά κεφαλαίων λει κών γραμμάτων.
Κατωτέρω φέρονται αριστερή, ή υπογραφή τοΰ ταμίου τής
Τραπέζης, έν ττβ μέσω ή τοΓ> Διοικητοΰ καί δεξιά ή τον
Βασιλικού * Επιτρόπου, τεΟειβέναι αί μιγ δύο πρώται διά
σφραγισιήρας/ ή δέ τελετ ταία ιδιοχείρως.
1 Αριστερή τον γραμματίου ενρηται έν πλαισίφ σχήματος
κυκλοτερούς ή είκών τον ίδρυτυν ιής Τραπέζης Γ. Στσ.ύρον,
δεξιά δε τό Βασιλικόν Στέμμα.
'Η πρόσοψις χρώματος ιώδους πλαισιοΰται ύπ·ό δαντελλοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

Όπισθία δψις
*Π όπισθία δψις, πλαιαιουμένη διά πρασίνου δαντελλοειδοΰς ποικίλματος, φέρει έ>< τφ μέσφ εικόνα τοϋ σωζομέ·
νου αρχαίου αγάλματος τ»)ς Ειρήνης φερονσης τόν Ιίλουτον.
ώς άναγινώσκεται καί επί τοϋ βάθρου αντοϋ διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.
* Εκατέρωθεν τοϋ αγάλματος τής Είρήνης φέρεται έν θυρεοϊς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός l< 0, ύπ αυτό
δε σημειοϋται ή έκδοσις δια τών λέξεων *εκδοσις έννατη
,
*
’Εν *ίΧΟήναι; τξ 15 Διχιαβριου 1910.
Ό Διοικητής
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

IN5TITUT COflPTABLE
Τελίία έκμάΟησις παντός δτι ένδιαοίρτι πραχτικώς τάς
τράπεζιτιχάς έργασιας, τό Έμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έςάσκησις πρωτοοανής διά τήν Έλλάοα.
Πλτιοτέρας πληροφορίας παρά τω Διευθυντή τοϋ Institut
Coiuptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.
"Οδός Κανάρη καί Μηλιώνη άρτθ. 4Α.
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ΜΕΤΟΧΙΚΗ

ΕΤΛΙΓΙΛ

ΜΕ ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ

1,500.000 }

ΙΔΡΓΘΗ διά νά προμηθεΰΙΊ εις τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νεώτερα καί. στερεότερα ύφάσματα
ΓΓσόχας καί Κασμήρια Άγγλίας καί Γαλλίας).:
g
, «ιχΛ„.,„
Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» είνε τό πρώτον και το μεγαλ.ειτερον ΕμΛορικον Ιδρυμα της
'Ελλάδος καί ’Ανατολής.
,
,
-. -,.
.® . _λ
• ΑΙ ΤΙΜΑ! τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» είνε απολύτως ωρισμεναι και πρωτοφανείς δια το Ελλην0ΤΑΝΕΚόφ'Χ« ν« <·.γ»»ώη,« Γν>««μ(. .-.νώογ^» «'■
τό Bon Marche τής 'Ελλάδος τά Μεγαλα καταστήματα της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
έπί' τής δδοΰ Αιόλου καί Χρυσόσπηλαιωτίσσης αριθ. 9 καί 11 - .■
’

ΕΝΩ_ΕΩΣ AUHM2N
|

(Tfv «Έικπορικτν Ένωσιν» ίδρυσαν καί διευθΰνωσςν οί εί,φήμως γνωστοί έν τή ’Αγορά μας έμποροι Τσο
χών καί Κασμηρίων ‘κ. ». ’Αλκιβιάδης Κονταρϊτος, Γαβριήλ Άνδρεόπουλος, Κωνσταντίνος Κακκαρβς, Γεωρ^

όίζ±“Χ“οί^λ1’”·

κηφιςςιΑ

ΛΝΠΝΤηΟΣ

.

γιοι Διάμκσης, Θεμιστοκλής Κονταρβτος καί Κ«νβτ.,Διάμεσης).,

.

Τ$ αίτοΟντι έκ τών επαρχιών δείγματα άποότέλλονται άμε'όως

DEMETRIUS SKIADAS

ME A mX” —-ΛΤ· iia" τ0
*» ΰγιεινό τό καλοζνγιόμίνο καί ενίΚνωτερον Λιτά κόβε άλλο καί τά
ΝΕΑ ΕΙΔΗ τα οποία εισαγομεν είς τά Πρατήριά μας.
1
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νολόνο
κόσμ υΟΡ
χά·Τάλί-α

- E6YPTE, LE CAIRE, -RUE RUEY N< 5

μας.τουκαίτό «ς
τό θρεπτικό
άτταρέσυνιστοϋν
όλο: οίμαίρο
μεγάλο:
ΰγήι-

w ““ " ““ ’·ί4!“·Υ· ’ Β“·.>-ή'0:-νί-·. ί»«»
FODRHISSEBR DE L’ARMfcE D’OCCDPATION
i

■

MAISON FONDe^N 1870 7 V

Ϊ

GRANDE FABRIQDE, DIST1LLERIE DE LIQUEURS
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χατά

i

Importation · Exportation
ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΛΤΗΡΙΗ ΜΣ 4 ’ ! 1 Γ 3 " ” 1 * ' *
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KAI

ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΑΣ

KAI

ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΑΣ
1
*·"·ΐν I 111 tKZ.

s·.. ο9Ζ!?α ι έκ5ς) 2

ζ« 3

τ0? 1'λυσίμ«τος άπό άριστα υλικά. Χωρίς νοθείας καί άμμους. Ελαφρό,
καλοζυγισμένο και οίκονοιιικώτερον άπό χάθε άλλο όμοιας ποιότητας.

ΑΠΟ ΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΕ
KAI

IcTS A.7'

1

ΤΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΣΑ5"
ΙΠ ΠΙΓΜΙΜΙ
W11IH IML

ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΜΑΣ

ία’· τ“,
ε:071 ζυμαρικών <πάστες ) άπαντα εκλεκτή; ποιότητας, χαλοζυγισμένα, ε:ς τάς τιμάς τής χονδρικήςπωλήσεω? τής αγοράς.
~-

ΖΗΤΕΙΤΕ ΛΠΟ ΤΛ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ
V

ΣΑΣ

ΓΑΛΑ
Ζ°λο1 *,&,
γάΛ πίνομεν είς τά- ’Αθήνας. ·}Ι κ0!νωνίόι faviu·. χά ό τύπος
—I — I
—-- —
— - — οιαρκως wu><
Α.ΗΑ.
φώναζε: wnfc<
οια ,υυς
τους χκινδύνους. ΊΙ Άρτοποιητική εισάγει διά πρύμην φοράν είς τήν
Ελλάδα τό Οαυμ,άσιον, τό εύδργετιχον άπεςηοαμένον
Γάλα
,·· · .
?ει1ς κόνιν εντός πακέτων 36 ’/a δράμίων έκαστον, κατάλληλον
διά 1 όχάν
. γάλακτος
·
.. νωπού.
. Το
■''.ε γάλα
■ ,,ς,τής
■·, ’Αοτοποιητικής
ΑΡ"θποιητικής είν
ε:νε γνήσιον, χωρίς κανένα κίνδυνον μεταδόσεως νοσημάτων. νωρίς
'
7 1/'·“ ...................................................
W_l<, ?θβον αλλχοίωσεων
επικινδύνων διά τήν ύγείαν τών άνθρόπων, καί μακχοτάτης διάρκειας. Είνε
.
Ί Γ ς' Ζω?1'
με ^νας βκαβερας ουσίας. Γάλα γευστικόν καί οικονομικόν. Κατάλληλον δ:ά τά γλυκά
ο:« της κρέμες άα<_, οια τόν καή,φέ Λες, τό τόάϊόας. Έςοχον δε’ ίξοχάς, ταξείδεα, έκδρομάς. Απαραίτητον
ο:α κάθε οικοοεσποιναν. Το πουρέ σας, η κεοτεοες σας κτλ γίνονται έζό/ως γευστικά. Είς έκαστον πακέττον εύρίσκετΓτάς
οοηγεας της χρησεως. Ειδοποιήσατε προφορικως τα Πρατήρια,είτε δ-.’ επιστολής τό Κεντρικόν Γραοείον-Διάσταύοωσίς δδών
^ωκρα.ους και ΧαΛκοκονουκη—και θα εχετε τακτ:κην καί έγκαιρον τήν διανομήν κατ’ οίκον, όλων τών άνω ειδών.'
ΚΑΙ
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ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
,
>

A’s
B'
Γ'

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ'

- V
γάλα μας καί τό βούτυρόν μας είς τά Ξενοδοχεία καέ Ζαχαροπλαστεία τών πόλεων καί
των Θερινών εςοχικων κέντρων. Τα ξενοδοχεία τά όποία θά μεταχειρίζωνται το βούτυρόν μας θ’ αύξήσωσι τήν πελα-ε'αν -ων
και θα αποκτησωσιν ιοιαιτεραν φημην οια τά γευστικότατα φα·Γητά των. Δοκεμάόατε δεά νά πειάΟήτε.^ιά τά Εενοξονεϊα
των έξοχων οεν υπάρχει ευεργετικότερου είδος άπό τό γάλα μας.
ϊίνο,οχεια
Οί άγοράζοντες είς ποσότητας Βοντνρον ft Γάλα θά έχωσιν άνάλογον εκπτωσιν.
*

Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
Διά Κυλλήνην^Όλόμπια, Κυπαρισσίαν, Κα
λάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
' Αναχωρήσεις έκ Καλαρών
’Αναχωρήσεις ίξ Αβηνών
Δ·.ά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα7.λόπολίν, Τριπολιν, ’Αθήνας.
6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπΰλιν, Μεγα.λόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με12.A0 μ. ΗΔιά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πατρας, Κυλλη·
γαλόπολιν, Τρίπολιν.
7
•
■
. ι '·■·.! η'
;
HAO rAMA
νην^ Πύργον, ’Ολύμπια.
>'ί
Άάϊξεις είς ’Αθήνας
Τοπική
διά
Κόρινθον.
8.30
, 2.43 μ. μ Ταχεία έκ Πατρών (δΐς ώς άνω).
Διά Κόρινθον Ναύπλιο», Πάτρας..,
11.30
Έκ ΙΙατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
4.45
καί
Τε
Τα/εΐα
διά
Πάτρας,
κατά
Δεύτερ'άν
1.20 μ. μ.
»
Τοπική έκ Κορίνθου.
6.15
τάρτη».
Έξ 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα7.05
‘Αναχωρήσεις 4κ ΙΙατρών
τρών, Καλαβρύτων,
Κόρινθον,
Ναύπλιον,
’
Αθήνας.
Διά
7.10 π. μ.
Έκ Καλαμώ,ν, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπρλεως
8.1^
8.
Ip , .
Ταχεία δι’ ’Αθήνας κατά Τρίτην καί. Πα8.Ϊ5
Τριπόλεως, Ναυπλίου. ’
ρασκευήν.
'Αί,
11.35
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τόμος

‘ ;Φρ·

>

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,
’ έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων.

Η ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν τριπρακτον
Ο Ε3ΙΑΑΣΜΟΣ
»
κοινωνικόν
»
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΑΑ » ιστορικόν
>
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν 5ραμάτιον μονόπρακτου,μεταφρασθέν εις τήν Αγγλικήν.
5·θ°
(Διδαχθέντα άπό τής 'Ε'λληνικής Σκηνής)

3.00
2.00
1-50
2.00

"_____

.

___ }

• ί'·χζ.ρ«ί όκ ·Ε3Αί.««»1•Ε-.β.ωΣΛΣ'ς τ»β Α· Β' κ«1 Γ Ι,Σνς· η»λ»«ντ... «Ις U
Γοα^εΤά μας π^ός 18 όρ. έκάιίτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Ε'.
DEMURE MA,SON OEfOR.ENTVENOANTLE MEILLEUR MARCHE

VhEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS

ROBES, MANTEAUX ETC. POUR DAMES & FILLET?
BONNETERIE, CHEMISERIE» PARFUMERIE, GANTERIE, MERCERIE,
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01 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

Έν Ρωοοίρ, (Όδηοοός} ό κ. ’Αναστάσιος Μάλτος. Rue Pousclikin, No 66. — Έν Αονδίντρ ή Ανίς 'Ολγα ΙΙαπαδάχη, (6ι Hereford Road Bayswater, W). — Έν Α/άντίεοτερ, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης.— Έν ‘Αλεξανδρεία
ό κ. Τριαντάφυλλος Τσιτσέλης.— Έν Ka r-Zayat της Αίγνπτον ό κ. ΙΙαναγιώτης Ίατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ της Αίγύπτου ό κ. Ζήνων Χτράτης, Πρόεδρος τοΰ Ελληνικού Συλλόγου.— Έν Facous τής Αίγυπτον ό κ. Νέαρχος ΙΙαπας.— Έν
Μανοοϋρα τής Αίγνπτον ό κ. Ιίεριχλής Κωνσταντόπουλος.— Έν Simbellawein τής Αίγνπτον ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας,
ιατρός.— Έν Τάντρ τής Αίγυπτον ό κ. Ιίεριχλής ΙΙαπαχριστοδούλου.—■’ίί'Benha τής Αίγνπτον ό κ. Κωνσταν. Δάνισχας.— Έν Πόρτ—Σάίτ ή Ανίς "Αγλαΐα Γεωργιάδου, Αιενθύντρια τον 1Ιαρθεναγωγείου.— Έν Άιιμοχώοτιρ ή Ανίς Ελένη
Χατζηπέτρου, Λιενίίΰντρια τον Παρθεναγωγείου. — Έν Αενκωοία ή Ανίς "Ελένη Χρήστου, Αιενθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου'
— Έν Αάρνακι ή Κα "Ελένη ΙΙούρτζη. — Έν Αεμεστή ό κ. Ευγένιος Ζήνων, Βουλευτής—Αικηγόρος.— Έν Πάφω ό κ. Σπυ
ρίδων Μαυρομάτης, Αικηγόρος. — Έν Καλάμαις ό κ. ’Ιωάννης Καμπΐς. — Έν Ίερσυοαλή/ι ό κ. ΜατΟίας ΙΙαυλίδης.

LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE
CHAUSSURES, ARTICLES DE VOyACE ETC- ETC-

LE CAIRE, ALEXANDRIA TANTAH, SALONIQUE, CON
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL).

ΜΕΓ1 EFrO>TA21OW;

Σ. ΣΤΕΙΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ

ΕΝ

TH

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

ΤΑΞΕΩΣ

ΕΧΩΝ

ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΑΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
ΕΙΑΜ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EIQM
ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EIQK ΕΣΩΡΡΟΥίίΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Μ ΜΗ,
EJQH ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EIQH ΤΑΞΕΐαίογ.
ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΕΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

Οί Μάγοι μέ τά δώρα
ΙΙίναξ τοϋ Uhde

31
λουέταν τής άριστοκρατιζούσης οίκοδεσποίνης. θά είχα

πολλά Επεισόδια νά άναφέρω σχετικά μέ τήν άδιαφορίαν, άν μή τήν περιφρόνησιν, τήν οποίαν τρέφει, ίδια

σύγχρονον πνευματικήν μας κίνησιν καί Εξέλιξιν, καινά
άγοράζη τό βιβλίον, όπως καί τό περιοδικόν—καί

ή Έλληνίς, πρός τούς πνευματικώς Εργαζομένους αν
θρώπους. Άντ’ αύτών όμως θά άναφέρω άλλο Επεισό

:

HCFiOQIKON KAI ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ

διο?, όλως άντίθετον.’ΕλληνΙ, έγκριτος καί πλουσιωτάτη
διαμένουοαείς Μάντσεστερ μού έλεγε πέρυσιν:
*
’Αγαπώ
φοβερά τήν πατρίδα μου. Είχα όληντήν επιθυμίαν νά
ζήσω είς τήν ’Ελλάδα καί προ πάνταιν είς τήν ίδιαιτέτέραν μου πατρίδα, τήν Σύρον. Αέν θά τό άποφαοίσω
όμως αύτό ποτέ, όταν σκέπτωμαι ότι ή ζωή Εκεί θά
είνε αποκλεισμένη πνευματικώς καί ότι κάθε πρωί δέν
θά ήμπορώ νά παρακολουθώ» άπό τάς Εφημερίδας

καί τά περιοδικά μου, τά τηλεγραφήματα διά τήν παγ
κόσμιον κίνησιν καί τάς πνευματικός προόδους» .
Ποια ’Αθηναία τών κομψώιν αιθουσών θά τά έλεγε

Είς χρονογράφημά τον δημοσιευθέν είς τό <Λ’. Ά
στε» ό κ. Ξενόπουλος ζητεί από τούς Αιευθυχτάς τον
Περιοδικοί) τόπον την φιλολογικήν εκείνην Revue τής
οποίας τόν τόπον δεν ευρεν είς τα εν’Αθήναις εκδιδόμενα περιοδικά, καί ή όποια εν τοότοις υπάρχει εις κάθε
έθνος πολιτισμένου, είς κάθε κοινωνίαν προηγμένην, όχι
βεβαίως μόνον η αινομενικώς, όσον ή ίδικι'ι μας.
’Αλλά είς τά έθνη εκείνα είς τά όποια εκδίδονται
αί φιλολογικοί ’Επιθεωρήσεις, με τόν κοινόν χάρτην,
'αλλά καί μέ τάς μεγάλος επιστημονικός πραγματείας καί
τά φιλολογικά έργα, αί κοινωνίαι δέν είναι, Επαναλαμ
βάνω φαινομενικώς προηγμένοι, ούδέ τά άτομα αδυ
νατούν νά Εκτιμήσουν τήν πνευματικήν υπεροχήν. Ή
δημιουργική εργασία εκεί δέν θεωρείται πάρεργου. ’Απ'
εναντίας. Ό γράφων έπιτυγως έργον Επιστημονικόν
ή φιλολογικόν Εξασφαλίζει τό μέλλον.

Αέν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι όσοι ίδρυσαν ή
διηύθυνον καί διευθύνουν περιοδικόν εις τάς Αθή
νας,(ονειροπόλησαν τό περιοδικόν των, *
ό'ργανονάνω·
τέρας σκέφεως και άνωτέρας αίσθήσεως,» όπως
τό ονειροπολεί καί ό κ. Ξενόπουλος. Άλλα περιο
δικόν τό όποιον δέν θά έχη εικόνας, τό όποιον θά
Εξεδίδετο έπί κοινού χάρτου, τό όποιον θά ήτο ογκώ
δες καί t?d περιελάμβανε σοβαρόν επιστηΐιονικήν καί
λογοτεχνικήν ύλην θά έκυκλοφόρει ασφαλώς είς τόν
στενόν φιλολογικόν μας κύκλον, καί είς αύτόν βεβαίως
μόνον Εάν Εστέλλετο δωρεάν.
Αιά νά Εκδώοη τις λοιπόν περιοδικόν ώς τό ΜβΓcure de France, ή τήν Revue des Deux
Mondes, χρειάζεται κ. Ξενόπουλε, άφ
*
ενός μέν
περιουσίαν καί αύτήν όχι μικρόν, καί άφ’ ετέρου
εντελώς διαφορετικόν περιβάλλον. Χρειάζεται συνδρομητάς πληρώνοντας, συνδρομητάς αναγνωρίζοντας
τό δίκαιον τής Εργασίας τού άτόμου, χρειάζεται εύρύτατον κύκλον αγοραστών καί αναγνωστών καί ανταπο
κριτές τόσον Εντίμους ιύοτε τό είσπραττόμενον χρήμα νά

μή τό θεωρούν ποτέ ώς ίδικόν των καί rd κάμουν Ιδίαν

ποτέ αύτά ;

χρήσιν αύτοΰ, λησμονοϋντες νά τό άποστείλουν ώς
Επί τό πλεΐστον Εκεί, όπου ανήκει.
Καί τό σπουδαιότεροι’, χρειάζεται τό Ενδιαφέρον
τής κοινωνίας.

"Ωστε, Εάν Εξαιρέσετε τόν εκλεκτόν εκείνον κύκλον
τόν τόσον στενόν,γυναικών καί άνδρών,ό όποιος τό θε
ωρεί ώς υποχρέωση· νά παρακολουθή μέ αγάπην τήν

τών οποίων δέν αρκεί βεβαίως μόνον ή θερμή στοργή,
διά νά ζωογόνηση τήν μεγάλην πνοήν τής τέχνης —
όλοι οί άλλοι πλούσιοι καί μή, μορφωμένοι καί μή,
κατήντησαν νά γίνουν σχεδόν οί δ'ώνκται παντός πνευ
ματικού έργον, τό όποιον ποθούν Ισονς νά ίδοΰν σβυνόμενον πριν προφθάση νά φώτιση καί μεταδώση τά
φοιτά του.
Αύτή όμευς ή άδιαφορία τής καλής κοινωνικής

τάξεως πρός τούς εργάτας τοΰ πνεύματος δέν άπομακούνεται άπό τήν έν γένει κατάσταοιν τοΰ τύπου. Τό
Κράτος τό Επίσημον θέτει φορολογίαν είς τά θεα
τρικά έργα. "Εχομεν τόν φόρου τοϋ δημοσίου Εκεί πού
Επληρώνοντο άλλοτε τά Θεωρικά. Καί ό λοιπός κό
σμος ό άνήκεον είς του τόπον αύτόν, στρέφει τά νώτα
πρός πάσαν έκδήλωσιν πνευματικήν, καί αδιαφορεί διά
κάθε δημιουργικήν Εργασίαν τεον 1’ραμμάτων,τής Επι
στήμης, τών Τεχνών, εδώ πού Εδοξάσθη ό Σοφοκλής

<5 Πίνδαρος καί ή Σαπφώ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

■%·
Ή Ελληνική κοινωνία καί συνεπώς ή Ελληνική
Οικογένεια εΰρίσκεται δυστυχώς είς πολλήν όπισθοδρο-

μικήν θέσιν ώς πρός τό ζήτημα τής εκτιμήοεως ενός
βιβλίου,ή ενός Περιοδικού. Τό σχολείου δέν Εδίδαξετήν
Έλληνίδα νά διαβάζη. Ή μητέρα συνεπώς δέν θά δι-

ΚΑΙ

ΙΝΔΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

δάξη τό τέκνου της.Είς κανένα σχεδόν άπό τά Παρθε

ναγωγεία τώνΆθηνών, δέν εΰρίσκεται Βιβλιοθήκη και
’Αναγνωστήριου διά τάς τελειόφοιτους. Καί άν υπάρ
χουν μαθήτριαι είς τάς οποίας είνε έμφυτος ό πόθος τής
μελέτης, —καί αί όποΐαι εξακολουθούν αύτήν καί είς
τόν οϊκόντων— αί άλλαι όλαι ρίπτονται είς τήν ζωήν
μέτ'ην άπόφασιν νά μήν άτοίξωσι πλέον βιβλίον, ώσάν

νά τάς Εκούρασε καί rd τάς Εξήντλησε πνευματικώς
ό χρόνος τού σχολικού των βίου. Καί ή κόρη αύτή,
ή όποια θά δημιουργήση οικογένειαν,θά μεταδώση τήν
άντιπάθειαν αύτήν και είς τό τέκνον της, καί θά ίδήτε
είς οικογένειας μορφωμένων άτόμων νά ρίπτεται
ώς άχρηστον τό βιβλίον καί > ά Εξοβελίζεται μακράν
τό περιοδικόν, τό όποιον θά ήδύνατο νά μεταδώση γνώσεις καί γνώσιν είς τήν μητέρα αύτήν,
τήν εξοδεύουσαν πολλάκις διά μίαν απογευματινήν καί
μίαν πλερέζ τού καπέλλου της, τό μηνιαϊον εισόδημα
τού άνδρός της.

Άλλά καί είς τάς οικογένειας τής άνωτέρας ’Αθη
ναϊκής τάξεως θά εΰρήτε τήν αυτήν αδιαφορίαν
διά τό Ελληνικόν περιοδικόν καί τό Ελληνικόν βιβλίου.
Μόλις άνέχονται τάς Εφημερίδας, καί είδικώς τίνος Εξ
αύτών αί όποΐαι καίουν λιβανωτόν είς τάς αίθουσας
των, όπου άνέρχεται υψηλά ό καπνός τοΰ θυμιάματος
καί περιβάλλει μέ νίφη άπαλά τήν ΰπέρκομψον σι-

Καί τότε ό Κρίσχνα αναπτύσσει τήν εξοχον αλλά καί

παρθένος,πάντοτε νέα, άδιάψθορος καί άμετάβολος...

φρικαλέαν θεωρίαν τών Βραχμάνων. Είνε πανθεϊστι-

Πήγαινε λοιπόν καί μή φοβοΰ τίποτε. Ρίψον άνευ
δισταγμού ένδυμα έφθαρμένον, βλέπε άνευ φρίκης
τούς εχθρούς σου, τους αδελφούς σου άφίνοντας τό
φθαρτόν σώμά των, καί τήν ψυχήν των λαμβάνουσαν
νέαν μορφήν. ‘Η ψυχή είνε εκείνο δπερ ή σπάθη δέν
δύναται νά διαπεράση, ούτε τό πΰρ νά καταστρέψη,

κόν τι είμαρμενον δπερ συγχέει τά πάντα, επιτρέπει
τά πάντα, καί τά πάντα έμπεριλαμβάνει. Ό φόνος
τοΰ πλησιεστέρου συγγενούς είνε πράγμα δλως άδιάφορον. 'Ο φόνος είνε οΰδέν. Ούδέν είνε ή ζωή καί δ
θάνατος. Είνε εφήμεροι τροποποιήσεις τοΰ δντος αί'τινες δέν καταστρέφουσιν ουτεδημιουργοΰσιν. «’Εκεί
νοι τών οποίων κλαίεις τόν θάνατον δέν άξίζουσι τά
δάκρυά σοτ», είνε άδιάφορον έάν ζή τις ή άττοθνήσκη.

Ό σοφός δέν έχει δάκρυα διά τήν ζωήν ή τόν θά
νατον. Δέν υπήρξε ποτέ χρόνος κατά τόν όποϊον δέν

ούτε τό ύδωρ νά μεταβάλη, ούτε δ άνεμος τής με
σημβρίας νά άποξηράνη- παυσε λοιπόν νά στενάζης...
rH ψυχή πρέπει νά διατηρή αμετάβλητον τήν αταρα
ξίαν της. Τοιουτοτρόπως δ θείος λωτος μέ τά κιπίνά
του πέταλα αναπαύεται καί κοιμάται έπί τών ιδάτων

ύπήρχον ή δέν υπήρχες, ούτε θά ελθη ποτέ ή
ι'όρα τοΰ θανάτου σου. ’Αφθαρτος καί αιώνιος

γαλήνιαίας λίμνης».
’Εν τή έξόχφ ταύτη φιλοσοφίφ τών Βραχμάνων

είς Θεός κυλίει διά τών χειρών του το σόμπαν
δπου είρισκδμεθα. Τίς είνε εκείνος δστις θά καταστρέψμ τήν ψυχήν ήν έδημιούργησε ; Τίς θά καταστρέψη τό έργον τοΰ ’Αδιάφθορου ; Τό σώμα,
εΰθραστον περικάλυμμα μεταβάλλεται, φθείρεται καί

βλέπει τις συναμιλλώμενον τόν μάλλον άχαλίνωτον
πανθεϊσμόν μετά τοΰ μάλλον απεγνωσμένου μηδενι
σμού. Δέν υπάρχει αληθές ή τό αιώνιον, καί δέν
υπάρχει αιώνιον ή τό μηδέν. Ό ίλιγγος τοΰ απείρου
ιδού τό αληθές βάθος τών πραγμάτων, είς τό όποιον
χάνονται εφήμεροι τύποι καί φαινομενικότητες, αϊτι-

άπόλλυται, άλλ’ή ψυχή είνε αΐωνία. Είς τήν μάχην,
• Άρζοΰνα, δρμησον μέ τους ί'ππους οου είς τήν συμ
πλοκήν- ή ψυχΐ) δέν φονεύεται... δέν γνωρίζει αΰτη
παριίν, παρελθόν καί μέλλον. Είνε αΐωνία, πάντοτε

νες διαλύονται άπαύστως, εξαφανίζονται καί άνανεοΰνται καθώς τά κύματα ή δ λευκός αύτών άφρός
έπί τής θαλάσσης. ’Από τάς φιλοσοφικός θεωρίας,
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και τά θρησκευτικά ταΰτα συστήματα των παρά τας
ο'χθας τοΰ 1 άγγου φιλοσόφων, πόσον διάφορος είνε
έν Ελλαδι η φιλοσοφία τοΰ Άριστοτέλους, τοΰ ’Επί

κτητου, καί τοΰ Μάρκου Αι’ρηλίου, καί πόσον ή
φιλοσοφία αυτή ευρισκεται έν άκρα αρμονία προς τήν
ανάγκην τής ζωής

καί τής ένεργείας,

άτινα είνε

αναποσπάστως συνδεδεμένα μετά τής ανθρωπότητας.
Τό ανθρώπινον γένος ζητεί καί θά ζητή πάντοτε τό

ρωστικον πόμα τής ζωής, ό δέ μηδενισμός, μεθ’ δλας
τάς απογοητεύσεις, αίτινες είνε τό παρακολούθημα
πασης δοκιμασίας τών πραγμάτων, δέν περιλαμβάνει
τό μυστικόν τής ανθρώπινης σοφίας. Οί μάλλον βαθεϊς τήν διάνοιαν, οί μάλλον ευεργετικοί καί οί μάλ
λον χρήσιμοι είνε καί θά είνε πάντοτε έκεϊνοι οϊτινες
διακηρύττουσι διά τών αριστουργημάτων αυτών τόν
άκατανίκητον ένθουσιασμόν πρός τήν ζωήν, τήν άκαταπόνητον δράσιν, τήν άκλόνητον πίστιν πρός τό
αγαθόν και τό ωραίον, μεθ’ δλας τάς χυδαιότητας
καί λιποψυχίας τών ατόμων.
Ή Ελλάς προεκάλεσε καί ένίκησε τήν ’Ασίαν. Ή
Ελλάς αντεταχθη εναντίον [αυτής εις τόν Μαραθώνα
καί τήν Σαλαμίνα, καί δέν άντέστη μόνον εις τάς

στρατιάς ταύτας τών βαρβάρων, οϊτινες κατήρχοντο
εναντίον της, άλλ\έγνώρι σεν έπίσης νά άντισταθή
είς τήν εισβολήν τών ιδεών της. Εις τήν άντίληψιν
ταύτην τοΰ ’Απείρου, δπως τό διεϊδον οί ’Ινδοί, εις
τήν οπτασίαν ταύτην πλήρη ιλίγγου καί θανάτου,
έγνώρισε νά άντιτάξη τήν άδάμαστον ϊσχύν τής με-

Εις τους Ιίερσας του Αισχύλου αντηχεί μεγαί.όπρεπώς ή κραυγή τοΰ θριάμβου τής Ελληνικής Ψυ
χής. Είς Έλλην, ό Οιδίπους, πρώτος, κατά τήν παράδοσιν, έτόλμησε νά όρθωθή πρό τής Σφιγγός, καί

πρώτος ει, τους φοβερούς της οφθαλμούς προσήλωσεν ατρόμητος τούς ανθρωπίνους ϊδικούς του. Τοι
ουτοτρόπως, ώς δυο πόλοι έναντίοι, έξ ένός μέν πα
ρουσιάζεται ή ’Ασία καί έξ ετέρου ή Ελλάς. ’Εξ
ενός τό Απειρον, δπου ή ’Ανθρώπινη λαΐλαψ χάνε
ται καί μόλις είνε ορατή, καί έξ έτέρου ό Άνθρω
πος άνθιστάμενος πρός τούς θεούς, ’Ανταίος, Τιτάν,
Προμηθευς υψών τήν κεφαλήν του κατά τοΰ Διός
είνε έν ένί λόγοι ή έξύψωσις ή μάλλον ή άποθέωσις
τοΰ Ανθρώπου. Καί αυτό τό Πεπρωμένου, δπερ έν
τή αρχαία Ελληνική τραγωδία έχει ακόμη τήν δψιν
Ανατολικής Θεότητος, δ Προμηθεύς καταφρονεί,
καί ό ήρως αισθανόμενος εαυτόν περισσότερον δί

καιον τής ήλιθίας 'Ισχύος, ήτις τόν καταπιέζει, έξανίσταται τ'περηφάνως, άνορθοΰται εναντίον της,

κραυγάζει δτι θά νικήση μίαν ή μέραν, καί άνακηρύττει τήν μέλλουσαν Έκδίκησίν του. Αί θρησκεϊαι καί
φιλοσοφία) τοΰ μέλλοντος θά ήνε μέν ίσως εύρεΐαι,
μεγάλοι καί άπειροι, άλλ’ ώς ή Ελληνική φιλοσο
φία θά άντιτάξωσι πάντοτε τήν ’Ελευθερίαν, τήν δύ-

ναμιν, τήν αρετήν, καί τήν αλαζονείαν τοΰ ανθρώ
που, μή παυοντος νά παλαίη, ιός εάν ήτον αήττη
τος, καί μ ή παυοντος νά ζή ώς εάν ήτον ’Αθάνατος.

γαλοφυιας καί τής ανθρώπινης αλαζονείας.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ I. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΖΕΣ KflTfl TON I®'. $1ΩΝ$
ΙΕ'.

ΜΟΤΩ

ΑΜΑΥΡΟΤΕΡΟΥΣ

Ο Μανρογένης, οτε ητο ακόμη Διερμηνείς εϊχεν
άποκτήση νόθον τέκνου, είς τό δπόϊον έδόθη τό όνομα
Ειρήνη. Άνεγνώρωε σιωπηλώς ό Μανρογένης τήν

κόρην και έφρόντισε >ά ύπανδρεύση τήν 'μητέρα της,
Είδοξίαν τό όνομα, έκ Νάξου, μετά τίνος Φωσκύλου
έκ Σαούσης ! Είς τήν κόρην τον ταύτην έδωκεν, έξαίρετον μόρφωσιν, ώστε έγένετο 'κάτοχος τής έλληνικής,
ιταλικής και γαλλικής, άκολούθως δέ και τής ρωσσικής, δτε έγένετο σύζυγος τοΰ έν Κέρκυρα προξένου
τής Ρωσίας Πίτσιλη. Κατά τινα πλούν άπό Κέρκυ
ρας είς Πάρον άπέθανεν ό σύζυγός της. Έκτοτε
έμεινεν είς τήν κωμόπολιν τής Πάρου Νάουσαν, παρά

τ» μητρι αύτής Εύδοξία Φωσκόλου. Ή Ειρήνη,
χάριν τής μορφώσεως αύτής, τής γλωσσομάθειάς
ίχαιρε την αγάπην και τόν σεβασμόν τών Παρϊων, οϊτινες

τήν έκάλονν Madama. Άπέθανε γραία καί τυφλή
τω 1861.
Είδομεν ότι ό αδελφός τον ‘Ηγεμόνας Νικολάου
ε'σχεν αδελφόν Δημήτριον γενόμενον Διοικητήν τής
Μυκόνου. Ουτος είχε περάσει τά τρυφερά του τής

ηλικίας έτη είς τήν Πάρον, όπου ή οικογένεια Μανρογένη κατείχε περιουσίαν. Είχε τόν τίτλον Άρ
χοντας δήλα δή εύγενής, εύπατρίδης. Ήτο όχι
μόνον Βοεβόδας τής Νήσον άλλά καί Είρηνοδίκης καί
Υποπρόξενος τής Αυστρίας. Τφ 1770 οί ‘Ρώσοοι είχον καταλάβη τάς νήσους τον Αιγαίου, διότι ή άντίστασις έκ μέρους τών νήσων ήτο άδύνατος. Έπειτα
όμως, δυνάμει συνθήκης, τάς έγκατέλειψαν. Διαρκούσης τής ρωσικής κυριαρχίας έγέιοντο συνεν
νοήσεις μεταξύ τών Νήσων καί τής Κωνσταντινουπό

λεως Χαί κρυφά αί νήσοι άπέοτελλον αντιπροσώπους
είς τήν Πύλην. Τότε οί κάτοικοι τής Μυκόνου άπέ-

στειλαν τόν Δημητρών Μαυρογένην.
Ουτος ένυμφεύθη δις καί απέκτησε πολλά τέκνα.
Είς πρώτον γάμον είχε τήν Μαροϋσαν τον Ζαννούνου

εγεινε καί

Μ a dΟ ΠΌ

κάι συνεπώς la Viei’gO

.de. MycOne,..διότι Madone είναι ή Παναγία ή
Παρθένος. Σημειωτέου ότι παρα τοίς παλαωΐς ίδια

τής ’Ιταλίας συγγραφενσιν, ή λέξις Madonna δηλοί

Σκορδύλη καί μετά τόν θάνατόν της έλαβε τήν Ειρή

νην τον Κωνσταντίνον Καλογερα, έκ Μύκονον, ήτις

Κυρία, Δέσποινα, ’Αρχόντισσα.
Μαντώ είναι όμως άντί Μαγδαληνή.
Ούδεν γινώοκομεν θετικόν περί τοΰ έτους τής γεν-

κοινώς έλέγετο ή Κυρα. και ητο πλουοιωτατη.
Μεταξύ τών πολλών τέκνων τοΰ Δημητρών, εν
έφερε τό όνομα Νικόλαος καί ήτο Σπαθάρης εις
Βουκουρέστιον καί έδρασε. Τφ 1 ί 80 ενυμγευθη μετά
τή; Ζαχαρίτσας τοΰ ’Αντωνίου Χατσή Μπατη εκ
Σπάρτης, οστις κατείχε άρκετήν περιουσίαν εις Μύ

νήσεώς της.
Δέν είναι δύοκολον τό νά περιπέοη τις είς τήν
τουρκικήν δυσμένειαν. Ούτεος <5 Σπαθάριος Νικόλαος
διά νά περισώση τήν κεφαλήν του, κατέφυγεν είς τήν

κονον. Αυτή έφερεν είς τόν κοσμον τρία άρρενα τον
Δημήτριον, τόν, ’Αντώνιον και τον Στέφανον και δι ο

Τεργέστην όπου έγκατεστάθη μετερχόμενος τόν έμπο
ρον άπό τοΰ 1792 έως 1802. Ή σύζυγός του ήτο

θήλεα τήν Ειρήνην καί τήν ‘Ηρωΐδα. Μαντώ.
‘Ο Σπαθάρης Νικόλαος θελήσας να ησυχάοη απεούρθη εις Πάρον. Άπέθανε μετά γεύμα, όίστε έπήλ-

πολύτιμος βοηθός είς τάς ’εργασίας του. Αί έμπορικαί του υποθέσεις δεν ήοαν έπειτα ρόδιναι, διό δι

Αύστρίαν- άλλ’ ή Πύλη έδημευσε τήν περιουσίαν τής
οικογένειας Μανρογένη. Άπό Βιέννην μετέβη είς

θεν ή ιδέα ότι έδηλητηριάοθη, δω τό μοιρολόι, πού

καίως άπελπωθείς έπέστρεφεν εις τήν πατρίδα του,
όταν ή Πύλη είχε μετριάσει τόν διωγμόν τής οικογέ

μετά τών δακρύων ήκούετο παρά τφ λειψανφ του:
Πονβετα μοϋ τον γέψανε
Καί μοϋ τον φαρμακέψανε.
Νάταν αάν κείνο τόν καιρό σαν κείνο το ^αμανι.
Ποΰ γένηκες Σπαθάρης,
Κ έζώο&ης τό χαντζάρι
*
Μ'ε τό λαχονρεν ζωνάρι.

Έκ τών τέκνων τοΰ Σπαθαρη Νικολάου άπηθανατίσθη μόνον ή Μαντώ δ.ά τοΰ ηρωισμού αυτής, ο
Δημήτριος ηύτοκιόνησεν έξ έρωτος, έν Σαυπλιφ, ένθα
έμπορεύετο. Κοινοί ήοαν ό ’Αντώνιος και ό Στέφα
νος, οστις ένυμφεύθη τήν νεάνιδα Μ. Βιάζη έν Μαρ
μαρά τής Πάρου, καί οστις τρελλός άπέθανεν εν τή μονή

Τουρλιανή.
Ή Ειρήνη διεκρίθη όμως διά τή; ελεημονος αί τής

καοδίας. Έκπαιδευθεΐσα είς Βιέννην επεστρεψεν ει,
τήν Μύκονον. Ττό 1810 νυμφευθεΐσα τόν ’Αντώνιον
Νάζον μετέβή είς Τήνον'. Κατά τήν άναχώρηοίν της
οί πτωχοί θρηνοΰντες έλεγαν: Ηοϋ μας ι’ιφίνεις,

Κνρά Κοκκωνα, ορφανούς.
’Η Μαντώ, ή ήρωϊς τής Μυκόνου και εκ τών δρασασών γυναικών κατά τόν ‘Ιερόν ’Αγώνα, ήτο λοιπόν
κόρη τοΰ Σπαϊίάρη Νικολάου υιού τοΰ "Αρχοντος
Δημητρίον καί άνεφιοΰ τοΰ
Οσποδαρον τής Βλα
χίας καί Μολδανίας, ώ; εϊδομεν.
Τινές κατά λάθος τήν λέγουσι κόρην τοΰ Όσποδάρου τής Βλαχίας, άπατηθέντες άναμφιβόλως έκ τής
ομοιότητας τών δνο λεξεων (άσποδαρον κάι Σπα
θ·άρη πού ήχοϋσι σχεδόν κατά τόν αύτόν τρόπον είς

τά ώτα τού άλλ.οδαποΰ ίδιοτς, και ενεκα τοΰ ονοματος
Νικολάου, τό οποίον ήτο κοινόν. Ο PoUCJUCVllle
καί ή Dora d’Istl’ia τήν νομίζουσι κακώς κόρην
τού Μεγάλου Λογοθέτου Στεφάνου Μανρογένη, οστις

ύπήρξεν ό πρός πατρός θείος της.
Οί εύρωπαίοι τήν καλονσι Madon.

To Madon

νειας Μανρογένη. ‘Η Μαντώ ήτο τύπος καλλονής,
καθ’ όλα χαριτωμένη. Έν Τεργέστη ’εκαλείτο La
Delia Greca, ή ωραία Έλληνίς. Σώζεται λιθο
γραφία αγγλική έξεργασθείσα έκ τον φυσικού καί δημοοιευθείσα έν Λοτδίτω υπό τού Φρένδελ τφ 1821
μέ τ'ην έπιγραφιμ: M1SS Madon (danghtei ot
the hospodard, Nicholas Mavroyeni) the
distiriguised
heroine from Myconos, a ,
small island in the Grecian Archipelago.

Περί τά μέσα τοΰ 1821 ό ανώτερος αξιωματικός
Μάξιμος Raybaut, μεταβάς και είς Μύκονον, μας

δίδει τήν εξής εικόνα τής Μαντού,.
t‘H δεσποινίς Μαντώ Μανρογένη, περί τής όποιας
»έκεϊνοι οιιινες μέχρι τοΰδε περί τής Ελλάδος έγραφαν,
^όμιλοΰσι χωρίς νά τήν γνωρίσουν. Μάς παρεκάλ.εσε νά
^περάσωμεν τήν βραδυά είς τήν οικίαν της. Κύκλος
^πολυάριθμος έκ τών προύχύντων τής νήοου έκει ήτο
^μαζευμένος. Ή ηαιδρότης έδ.δε φυχήν εις τήν
ν'ύμύγηριν, ήτις διεμερίζετο είς παιγνίδια καί είς έκεί-

ννους τούς χορούς τούς τόσον ωραία περιγραφομένους
νάπό τούς κ. κ. Guys καί Choiseul-Gonffier.»

ι Ή δεσποινίς Μαντώ, κόρη τοΰ Νικολάου Μαυ»ρογένη, άνεφιά τοΰ
Σπαθάρη τού ‘Οσποδάρου
^Μανρογένη, άποκεφαλιοθέντος υπό τού Σουλτάνου
νΣελήμ, δέν είναι ώς τήν ένόμιζον πολεμιστρών ήτις
»έκ τού συοτάδην νά κτυπηθή μετά τών Τούρκων

»τών άπτοητοτέρων· άλλ’άν αύτη δέν υπηρέτη την
νπατρίδα της διά τών βραχιόνων της, έφάνη άλλως
νπως ώφέλιμος, είτε διά τής όλοκλήρου θυσίας τής
^περιουσίας είτε διά τής ’επιρροής της είς τούς^ συμνπολίτας της- άνατραφείοα είς Τεργέστην, ένθα ο
νπατήρτης τήν ώδήγησε μετά τόν θάνατον τοΰ ‘Οσπο»δάρου θείου, έτυχεν εξαιρετικής μορφώσεως. Είναι
^κάτοχος τής γαλλικής καί τής ιταλικής. Προικισμένη
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ΤΕΧΝΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ *

Η

Γ Ρ Ζ I κ
διήγημα
(Συνέχεια εκ του προηγουμένου τεύχους)

Τά

Ασημίνα

δνε1£>α
Κ. Δημητριάδου

»με πρΰον χαρακτήρα όταν ώμιλοΰσε περί τής έλευθείρίας τής πατρίδος, έμψυχοΰται, ή ομιλία της άνυνψοΰται, αί λέξεις της γίνονται χείμαρρος φυσικής εύνγλωττίας συμμετεχοΰσης έμπνευσιν. Τότε ένθουσιάνζεταί τις. Τουλάχιστον τοιοΰτον αποτέλεσμα μ
* έπρο*ξένησεν, αΰτη ή πρώτη συνέντευξις.
*01 θέλοντες νά παραλληλίιουν μετά τής ήρωΐ»δος τών Σπετσών τήν δεσποινίδα Μαντό'), θά εΰνρωσι διαφοράν μεταξύ τών δύο τούτων γυναικών.
*Άφ’ ενός, πλησίον τοΰ θάρρους σπανιωτάτου. τή
* αλήθεια εις τό γυναικεΐον φΰλον, υπάρχει άπληστία
νώφελείας τοιαύτης, ποΰ σμικρύνει τάς λαμπροτέρας
^ιδιότητας" άφ' ετέρου ή φιλοπατρία έν όλη τή άγνό*τητι, άπηλλαγμένη άπδ ιδιοτέλειας, ή αί·ταπάρνησιί
νή πλέον έντζλής παντός ατομικού συμφέροντος, ή

»είναι εδθυτενές, ή μορφή της ευχάριστος, ή περί·
νβολή της καλαίσθητος.
*
» Τοιαΰται είναι αί άρχαί της ποΰ θα συνιστώσιν
»άναμφιβόλως τήν μνήμην της είς τους μεταγενε
στέρους τών Ελλήνων, οϊτινες τήν σήμερον μάνχονται.»

»Αΰτη έχει είδος λατρείας προς τους ξένους, ποΰ
»έγκατέλειψαν τάς εστίας τα>ν με τήν επιθυμίαν νά
*καταταχθώοιν υπό τήν σημαίαν τοΰ Σταυρού. Ιΐρδς
» αύτούς έλεγεν αΰτη : Σείς παρητήσατε τάς τέρψεις
*τοϋ πολιτισμού, σείς άπεσπάσθητε άπδ τάς οί»κογενείας σας,άπό τούς φίλους σας.Μακράν άπδ
»τάς έλευθέρας χώρας σας, σείς άψηφεϊτε τούς
^κινδύνους φρικτοϋ θανάτου καί συμμετέχετε
^απρονοησία ή πλέον συγκινητική διά ιό ίδιον μέλ· »είς τούς άγώνας τών δυστυχών σκλάβων, ποΰ
νλον. Τί μέ μέλει τί θά γίνω ; ’Αρκεί ή πατρίς *δέν είναι είς θέσιν νά έκτιμήσουν τήν άφοσίω*μου νά είναι έλευθέρα, δταν χρησιμοποιήσω »σίν σας............. Ανακρίνει τις δτι ή εέιγενής αΰτη
»δσην δύναμιν διά τόν ίερόν άγώνα τής έλευθε· »κόρη εξογκώνει πολύ τάς θυσίας μας, και έκλειεν
τρίας, θά μεταβώ είς τό στρατόπεδον τών 'Ελ- *έκουοίως τους οφθαλμούς έπί τής ανταμοιβής, ποΰ
νλήνων ϊνα τούς ένθαρρύνω διά τοΰ παραδείγ- * ημείς εΰρίσκομεν.»
νματός μου, νά άποθάνω, έάν παραστή άνάγκη,
'0 φιλέλλην ουτος μας δίδει πιστήν δοον καί λαμ
»ύπέρ αύτής. Τοιουτοτρόπως έξεφράζετο ή δεσποι- πρόν εικόνα τής ήρωΐδος τοΰ άγώνός μας Μαντοΰς.
»>’ίς Μαντώ. Είναι νέα ακόμη, τδ ανάστημά της
(Άκολονδβϊ)

ΧΠ· ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Μέσα είς τό σαλόνι τής Ελένης ύπήρχον τήν κυρίαι έχουν τήν ίδικήν των δι’ αύτούς. Μέ δλην
εσπέραν έκείνην και μερικά άλλα συγγενικά πρό τήν εύφυίαν των αίφνης καί τήν δύναμιν τοΰ μυα
σωπα. Μεταξύ δέ αυτών συγκατελέγετο καί ένας φί λοΰ των, καί τήν ίσχύν τοΰ νοΰ των, δέν ήμποροΰν
λος τού Στεφάνου 6 κύριος Περικλής. Ήτο ήλι- νά έννοήσουν πότε είνε συμπαθείς καί’ πότε άντιπακιας πεντήκοντά περίπου έτών, κατήγετο από τήν θείς πρός μία γυναίκα. Πότε είνε δεκταί αί έρωτοιδίαν μέ τόν Στέφανον πατρίδα, κα'ι ξενιτευθείς από τροπίαι των καί πότε γίνονται φορτικοί οί θαυ
μικρός είχεν έπιστρέψη πλούσιος είς τάς ’Αθήνας. μασμοί των. Δυστυχώς δμως είνε τόσον σπάνιον τό
Μέ τόν Στέφανον συνηντήθησαν αίφνιδίως μίαν ήμέ- «γνώθι σαυτόν», καί δ άνδρας ό έγωϊστής δέν θά
ραν. Καί έκτοτε ό Στέφανος τόν έδέχετο είς τό σπίτ[ κατορθώση ποτέ ν’ απόκτηση τή μεγάλη αυτήν
του, τόν περιέβαλε μέ αγάπην καί στοργήν καί τίς άρετή...
οίδε, μή δέν έπλαττεν καί τό δνειρον νά τόν κάμη
Μετά τούς λόγους αύτούς έπηκολούθησε μακρά
αδελφόν του. Ό δέ Περικλής θαμβωθείς καί αυτός
από τής Ζαννέτας τήν έμμορφιά, ιδίως τήν εσπέραν σιγή. Ή Ζαννέτα τούς έπρόφερε μέ τήν κεφαλήν υ
έκείνην, δέν έπαυε νά τήν θαυμάζη καί από τούς ψηλά,καί τά μάτια λάμποντα.Έφαίνετο δτι ώμιλοΰσε
λόγους τοΰ Στεφάνου ένθαρρυνόμενος νά τής έκδη- μέ αληθή αγανάκτησιν, καί δέν έφαντάζετο ποτέ δτι
λώνη οσάκις εύρισκεν ιδιαιτέρως εύκαιρίαν άνεπιφυ- τά λόγια αύτά τά απευθυνόμενα πρός τόν αύθάδη
λάκτως τόν θαυμασμόν του. Τοΰτο δμως ήρχισε νά θαυμασμόν τοΰ Περικλή ήδύναντο νά θίξωσι τήν
προκαλή αρκετήν στενοχώριαν είςτήν Ζαννέταν,τόσον ευαισθητοτέραν χορδήν τής καρδίας τοΰ Εύγενίου.
ώστε είς μίαν στιγμήν γενικής συζητήσεως νά έκδη-Ϋ— Σάς προτείνω πόκερ, κύριοι, είπεν αίφνης δ
λώση καί τήν στενοχώριαν της καί τήν άντιπάΣτέφανος, θέλων νά φέρη κάποιον περισπασμόν είς
θειάν της.
— Ή γυναίκες, έλεγεν δ Στέφανος —κατά τήν τήν παγερότητα ή δποία είχεν έπακολουθήση τούς
άνόητον συνήθειαν τών άνδρών ποΰ πειράζουν τής λόγους τής Ζαννέτας. Οί κύριοι έδέχθησαν μέ προ
γυναϊκές των—είνε δλαις ίδιαις. ’Ελαφρές καί άνόη- θυμίαν τήν πρότασιν καί δύο καρρέ έσχηματίσθησαν.
τες, δειλές καί νευρικές είνε ώσάν παιγνίδια είς τά Ή Ελένη έπαιζε? είς τό ένα έξ αύτών καί δ Ευγέ
ανδρικά χέρια. Τό κεφάλι των δέν είνε γεμάτο παρά νιος έδέχθη νά συμμετάσχη είς τό άλλο. Έπχιζεν
από σχέδια φουστανιών κορδέλλες καί κεντήματα. δμως τόσον άφηρημένος καί μέ τόσην δυσθυμίαν
Σάς βεβαιώ τίποτε άλλο δέν τάς ένδιαφέρει. Τά με ώστε πολλάκις δ Στέφανος τοΰ παρετήρησε γε
γάλα κοινωνικά ζητήματα, αί μεγάλαι έπιστημο- λών τά σφάλματά του. Ή Ζαννέτα έξ άλλου καθηνικαί ανακαλύψεις, πάσα πρόοδος τέλος, δέν είμπο- μένη πλησίον τής θέσεως τοΰ Γαμβροΰ της παρηρεί νά συγκίνηση τήν σμικρότητα τοΰ γυναικείου κολούθει μέ άνησυχίαν τήν αύξάνουσαν μελαγχο
μυαλοΰ, ή νά θίξη τήν έλαφρότητα τοΰ γυναικείου λίαν έπί τής μορφής τοΰ Εύγενίου.
Μετά μίαν ώραν δ Εύγένιος χάσας δσα χρήματα
έγκεφάλου.
— "Ολα αύτά τά κρίνεις έξ ιδίας πείρας ; ’Πρώ είχεν προ αύτοΰ ήγέρθη ν’ άναχωρήση. Άπεχαιρέτησεν δλους καί ή Ζαννέτα τόν συνώδευσε
τη σε γελών δ Περικλής.
— Τί έννοείς ; Άπήντησεν & Στέφανος γελών δλίγα βήματα έκτός τής Τραπεζαρίας. Εκεί άπεχαιρέτησεκαί αύτήν, καί πριν φύγη εύρε καιρόν νά τής
καί έκείνος είς τοΰ Περικλή τό έρώτημα.
— Εννοώ δτι μέ αυτό ποΰ λές δέν κολακεύεις είπή, ένφ ή Ελένη έρριπτε πρός τά έκεί τά πε
ούτε τήν γυναϊκά σου ούτε τήν κουνιάδα σου.
ρίεργα βλέμματά της.
— "Ο,τι είπατε προ όλίγου, έφαίνετο δτι άπέρρεεν
— Μόνον σείς είμπορείτε νά πιστεύετε τέ
τοιο πράγμα, άπήντησεν ή Ελένη δλίγον θυμωμένη άπό μέσα από τή ψυχή σας. Έχετε δίκηο. Είνε
μεγάλο έλάττωμα δχι τοΰ νοΰ ή τυφλότης, αλλά τής
διά τά πειράγματα τοΰ συζύγου της.
• — Πώς, Ελένη, έπειράχθης λοιπόν στά αληθινά ; ψυχής. . . .
Πριν προφθάση ν’ άπαντήση ή Ζαννέτα δ Εύγέ
Έφώναξεν αίφνης ή Ζαννέτα. Οί Κύριοι ήμπορεϊ νά
έχουν τήν γνώμην των διά τάς Κυρίας, δπως αί νιος είχεν άναχωρήση. ’Εκείνη άπέμεινεν είς τήν θέ-
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σιν αύτήν, ωχρά, τρέμουσα, λυπημένη. Ήσθάνετο
ένα βόμβον είς τά ώτα, μιά ζάλην είς τό κεφάλι.
Όλη ή λάμψις τής καλλονής, τής χάριτος καί τής
χαράς είχε σβεσθή διά μιας. Έπέστρεψε μηχανικώς
είς τήν Τραπεζαρίαν. Έκάθησεν είς τήν θέσιν της
άφηρημένη. Ό Περικλής έοοκίμασε πολλάκις νά
κίνηση τήν προσοχή της. Είς μάτην.Ή Ζαννέτα ούτε
έβλεπεν, ούτε ήκουεν. Μετά μίαν ώραν ήγέρθη καί
χωρίς νά είπή τίποτε εις κανένα άπεσύρθη είς τό
οωμάτιόν της καί έκεϊ έρρίφθη είς τήν κλίνην της
καί μέ τά μάτια ανοικτά, προσεπάθη ν’ έμβαθύνη είς
τούς σκληρούς λόγους τοΰ Εύγενίου.

Μετά δύο ήμέρας δ Στέφανος άνήγγειλεν είς τό
Τραπέζι δτι συνήντησε τόν Εύγένιον, τήν στιγμήν
καθ’ ήν είσήρχετο είς τό άμάξι διευθυνόμενος είς τόν
Σιδηρόδρομον. Είχε λάβει άδειαν άπό τό γραφεϊόν
του, καί θά διήρχετο ολίγους μήνας πλησίον τής οι
κογένειας του ή όποία εύρίσκετο είς τάς Πάτρας.
— Πώς ; Άνέκραξεν, ή Ελένη, έφυγε λοιπόν χω
ρίς νά έλθη νά μάς άποχαιρετήση.
—Μοΰ έξέφρασε τήν λύπην του, άπήντησεν δ
Στέφανος, είχε μάλιστα έτοίμην νά μοΰ στείλη έπιστολήν διά τήν παράλειψιν αύτήν τοΰ καθήκοντος,
ή όποία προήρχετο άπό έλλειψιν χρόνου.
— Ό χρόνος δμως δέν τοΰ έλλειπεν δταν περνούσε
έδώ τόσες ώρες έξηκολούθησεν ή Ελένη πεισμόνως.
Καί ρίπτουσα ένα πλάγιον βλέμμα έπί τής ώχρας
Ζαννέτας έπανέλαβεν άποφθεγματικώς.
— Τί ύποκριταί καί τί ψεύτες ποΰ είνε αυτοί οί
άνδρες.' . . .

Ή είδησις τής άναχωρήσεως τοΰ Εύγενίου έπήλθεν ώς κεραυνός διά τήν Ζαννέταν. Τάς πρώτας
ήμέρας έφαντάοθη δτι δ Εύγένιος δέν θά ήργη νά
έπιστρέψη. Όταν δμως παρήλθον δέκα, δέκα-πέντε
ήμέραι καί δ Εύγένιος δέν άνεφάνη, ούδέ έφθασεν
έπιστολή του, τότε ήρχισε νά τήν κυριεύη μία με
γάλη, μία απέραντος άπελπισια. Μή δυναμένη νά
έμπιστευθή πρός κανένα έκρυπτε μέσα είς τήν ψυ
χήν της δλον τόν βαθύν πόνον της. Ό,τι τήν έλύπει
ήτο δτι ίσως έξ αίτιας τών ίδικών της λόγων έχασε
τήν αγάπην τοΰ Εύγενίου. Άλλ’ έάν ήγάπα αλη
θώς καί πραγματικώς θά ήρκουν ολίγοι λόγοι, οί
δποΓοι, έπρεπε νά έξετάση έάν άπηυθύνοντο πρός αύτόν, διά νά σβύσουν μίαν άγάπην, διά νά ψυχράνουν
τήν θέρμην μιας έρωτευμένης ψυχής;
Μέ τό έρώτημα αύτό έξυπνα, καί μέ τό έρώτημα
αύτό αποκοιμάται ή Ζαννέτα. Καί ή άπάντησις πλη
γώνει τόσον πολύ τήν καρδιά της, ώστε ώσάν τρελλή
προσπαθεί νά στρέψη άλλαχοΰ τήν προσοχήν καί
τάς σκέψεις της.
• Καί. δ Εύγένιος

Καί αύτός δέν εύρίσκετο είς καλλιτέραν θέσιν.
Τπεράγαν εύαίσθητος, ύπεράγαν λεπτός έφαντάσθη
δτι τυφλός άπό τον θαυμασμόν του καί τήν αγάπην
του, καί τήν στοργήν του, είχε παρεξηγήσει τήν εύγένειαν τών τρόπων της καί είχε δώσει άλλην έννοιαν
είς τήν λάμψιν τών θαυμασίων γαλανών οφθαλμών
της. Καί έδέησε νά συμβή τό έπισόδειον τής έσπέρας έκείνης, καί έδέησε μέ τούς λόγους της ν’ άπόκαλύψη τά αισθήματα της— διότι ούτε κατά φαντα
σίαν νά σκεφθή δτι ήδύναντο νά άπευθύνωνται πρός τόν
Περικλή— διά νά έννοήση δ ανόητος αύτός δτι είνε
σκληρά ή γυναικεία ψυχή, δτι δέν συγκινεϊται καί
δέν πάλλει εύκολα τοΰ άγνοΰ έρωτος τούς παλμούς ή
γυναικεία καρδία. Μάτην ή μητέρα του, καί ή αδελφή
του προσπαθούν νά διασκεδάσουν τήν κατήφειάν του,
νά μετριάσουν τήν λύπην του τήν οποίαν φαντάζοντα1
διότι τήν διαβάζουν έπί τής μορφής του. Ό Εύγένιος
στυγνός,μελαγχολικός,άφωνος, μή έμπιστευόμενος είς
ούδένα διέρχεται τάς ήμέρας του παρά τήν ακτήν τής
θαλάσσης καί τις οίδεν, δπως ήτο ύπερρωμαντικός
μή δέν έψιθύριζεν είς τό κΰμα τήν αγωνίαν τής
ψυχής του, καί δέν τοΰ παρίστανε σιγαλά σιγαλά τό
άλγος τό όποιον κατέτρωγε τήν καρδίαν του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Δέν ήξεύρω έάν ήτο ή πρώτη φορά κατά τήν
δποίαν ή καρδία του είχεν ανοίγει είς τήν αγάπην.
'Ασφαλώς δμως, ή στιγμή κατά τήν οποίαν συνήν
τησε καί ήγάπησε τόν Ζαννέτα, ήτο ή στιγμή έκείνη
ή όποία βαρύνει πάντοτε έπί τοΰ άνθρώπινου βίου,
καί είς μίαν φύσιν, λεπτήν, εύγενή καί ποιητικήν
δπως δ Εύγένιος, αρκεί νά σημειώση σταθμόν εύτυχίας ή δυστυχίας δλοκλήρου τής ζωής.

-$·
Καί άν δ Εύγένιος διέρχεται έν θλίψει καί κα
τήφεια τήν ζωήν του, ή Ζαννέτα δυστυχεστέρα αύτοΰ, άφοΰ είνε καταδικασμένη νά κρύπτη καί αύτόν
τόν πόνον της, άλλά ίσως καί ίσχυροτέρα, πλάττει τό
ονειροπόλημα μιας συναντήσεως, καί άφίεται είς τήν
μέθην τής πραγματοποιήσεως ένός τοιούτου θελκτι
κού ονείρου. Καί σκέπτεται νά είσέλθη μίαν πρωίαν
είς τόν σιδηρόδρομον καί μόνη καί άγνωστος, νά
φθάση είς τήν πόλιν έκείνην ή όποια περικλείει τήν
προσφιλή ύπαρξίν του, καί νά τόν καλέση είς τό ξενοδοχείόν της καί έκεϊ παρουσιαζομένη πρό αύτοΰ
νά τοΰ είπή δλον τόν πόνον της, δλην τήν άγάπην
της ή όποια μαραίνεται άπό τήν περιφρόνησίν του
καί μαραίνει τήν νεαράν της ύπαρξιν.
Άλλοίμονον δμως !Ό περιορισμός τής Ελληνικής
οικογένειας δέν έδωκε ποτέ είς τήν‘κόρην τό θάρρος
τοιούτων πράξεων, καί ή Ζαννέτα δσον δήποτε καί
άν άγαπά δέν θά ύπερβή παρά μόνον διά τής φαν
τασίας τόν σεβασμόν πρός τά καθήκοντα τής οικογε
νειακής τιμής. · .

£ννομ'λί α

—Ακούσε Ζαννέτα, τής είπεν ή Ελένη ένα
πρωί είσερχομένη είς τό δωμάτιον της, καί άκολουθουμένη υπό τοΰ συζύγου της, άκουσε μέ προσοχήν

τί θά σοΰ ’ποΰμε.
Έκείνη πτοηθεϊσα κατ’ άρχάς άπό τό σοβαρόν
ύφος άμφοτέρων, κατόπιν ήσθάνθη σκιρτώσαν τήν
καρδίαν της σκεπτομένη, δτι ίσως τής έφερον ειδή
σεις καί νέα άπό τόν Εύγένιον.
—Τί θά μοΰ είπήτε λοιπόν; Ήρώτησε τρέμουσα.
—θά σοΰ είποΰμε, άπήντησεν δ Στέφανος, δτι

’Έργον Θ. Ράλλη

τύχη; Είπε μέ τρυφερότητα δ Στέφανος.
—Τύχη; Μπορεί. Δέν είνε δμως εύτυχία.
—Έάν δέν είνε εύτυχία αύτή, τότε ποία είνε σέ
παρακαλώ; Ήρώτησεν ή Ελένη.
—Δέν ξέρω.
—Καί βέβαια δέν ξέρεις. Διότι έάν ήξερες, δέ
θ’ άπήντας, δπως .αύτή τή στιγμή κατά τήν
όποίαν έρχεται δ πλούτος νά σοΰ άνοίξη δλες τής

πόρτες τής χαράς τής ζωής.
Ή Ζαννέτα δέν άπήντησε.
—Άκουσε Ζαννέτα,έπανέλαβεν δ Στέφανος, είσαι
σέ μιά ήλικία κατά τήν όποίαν δέν μπορείς ούτε νά
κάποια εύτυχία σέ περιμένει.
κρίνης, καί ίσως ούτε νά άντιληφθής τό μέλλον. Έγώ
—’Εμένα;
—Ναί. Ό Περικλής έξεφράσθη πλέον καθαρά είς καί ή Ελένη έχομε τήν υποχρέωσι νά φροντίσωμε
τόν Στέφανον καί σέ έζήτησε σήμερα, άπήντησεν γΐά τήν εύτυχία σου. Σοΰ βάζωτά ζητήματα καθαρά.
Ό Περικλής δ πλούσιος, σέ ζητεί είς γάμον. Τί θά
ή Ελένη.
- Εμένα; Έπανέλαβεν άτόνως ή Ζαννέτα.
— Ναί, έσένα. Μήπως δέν άξίζης μία τέτοια τοΰ άπαντήσω;
2
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Ή Ζαννέτα άνήγειρε τήν κεφαλήν έτοιμη ν' άρνηθή, άλλα πριν προλάβη νά έκστομίση λεξιν ό Στέ
φανος τήν ήμπόδισε λέγων.
—Στάσου. Μή βιάζεσαι. Τήν άπάντησι τήν ορι
στική θά τήν λάβω μετά δέκα "μέρας. Σήμερα σέ
άφίνουμε νά σκεφθής. Καϊ γιά νά ένισχύσουμε τάς
σκέψεις σου έχω τήν ύποχρέωσιν νά σοΰ είπώ τά
εξής. 'Η προϊκά σου είνε τόσον ολίγη ώστε, δέν εΐμπορεϊς τίποτα νά βασίσης σ’ αύτή. Ή κόρη δέ
ή δποία δέν έμαθε νά έργάζεται, ή όποια θά περιμένη άπδ έ'να σύζυγον τάς ανέσεις τής ζωής δέν
έχει τό δικαίωμα ν’ απόρριψη γάμον δστις τής
έξασφαλίζει άνετον μέλλον. ’Εάν περιμένης ν’ άγαπηθής καϊ ν’ ά/άπήσης αυτά είνε ονειροπολήματα
άνοήτων νεανικών κεφαλών. Καϊ τά ωραιότερα μάτια
εΐμποροΰν νά χάσουν διά τοΰ χρόνου τήν λάμψιν των,
χωρίς νά εύρουν τόν έκτιμητήν των, δχι διότι δέν ήσαν
ωραία, αλλά διότι δέν τά έστόλιζε καϊ ή λάμψις τοΰ
χρυσοΰ. Σκέψου τά λόγια αύτά, καί άπάντησέ
μου μετά δέκα μέρες. Ό Περικλής δέν εύρίσκετα’·
βλέπεις είς τήν πρώτην νεότητα καί είμπορεί νά περιμένη.
Μετά τούς λόγους αύτούς δ Στέφανος άνεχώρησεν
αύστηρός. Ή Ελένη πριν τον άκολουθήση έσκυψε
καί ήσπάοθη τήν Ζαννέτα λέγουσα.
— Ζαννέτα μου, δ Στέφανος σοΰ μίλησε σάν
αδελφός. Σκέψου, σκέψου πολύ καλά τά λόγια του.
Καϊ κύπτουσα περισσότερον έπ’ αύτής τής έψιθύρισε
φεύγουσα.

— Μήπως δέν ύπανδρεύθην καί έγώ χωρίς ν’
άγαπώ ;...

'Η Ζαννέτα μείνασα μόνη σκέπτεται πραγματικώς. 'Ο Περικλής και ή πρότασίς του ούτε κάν απα
σχολούν τόν νοΰν της. Σκέπτεται τά λόγια τοΰ
Στεφάνου τά σχετιζόμενα μέ τήν ανεξαρτησίαν τήν
δποίαν παρέχει ή έργασία. Άχ! πώς ζηλεύει τάς
έργαζομένας γυναίκας. Πώς ζηλεύει τάς καλλιτέχνιδας. ’Εάν ή φύσις αντί τής έμορφιάς ποΰ τής
έδωκε τήν έπροίκιζε μέ ένα καλλιτεχνικόν τάλαντον δέν θά ήτο σήμερον κυρία τής ζωής της, αφού θά
ήδύνατο διά τών ίδιων χειρών της νά δημιουργήση
τήν εύτυχίαν της ;
«Γνωρίζονται, έκτιμώνται, χωρίζονται» έδιάδασε
κάποτε είς ένα Γερμανικό βιβλίο. Πόσον σύμφωνα
ήσαν τά λόγια αύτά μέ τήν θέσιν της. Τόν έγνώρισε,
τόν έξετίμησε, δέν θά τόν ξαναϊδή. Είς τήν σκέψιν
αυτήν κάτι τι πιέζει τήν ψυχήν της. Ά ! τούλάχιστον
έάν είχε τήν παρηγοριάν δτι ήγαπήθη ; Ότι υπήρ
ξαν οί παλμοί της παλμοί του, ή χαρά της χαρά
του,δπως ύπήρξεν ή λύπη του λύπη της. Καί δμως !
τί ώραϊον ποΰ ήτο τό διακοπέν δνειρόν της. Τί ώραΐαι
αί στιγμαϊ κατά τάς δποίας έδιάβαζε μέσα είς τά

μάτια του τήν πλημμύραν τής στοργής του καί ήσθά-

νετο τήν δύναμιν τής αγάπης του είς τήν ίσχυράν
πίεσιν τής χειρός του. Ένώ τώρα ;
Μέ τήν κεφαλήν έντδς τών χειρών σκέπτεται μίαν
πρός μίαν τής ώρας τής γνωριμίας των, τάς στιγμάς
τής σιωπηλής άγάπης των, τής ένδομύχου άφοσιώσεώς των. Φθάνει είς τήν ώραίαν έκδρομήν τής Κηφισσιάς καί δ νοΰς της σταματά είς τήν μικράν Γα
ζίαν. Μήπως τό μικρό έκείνο κίτρινο άνθος τής έφερε
τήν δυστυχίαν καί τόν χωρισμόν ; Όρμά είς τδ γραφείόν της καί μέ τρέμουσαν χείρα ζητεί νά άνεύρη
καί νά καταστρέψη σέ μύρια τεμάχια τήν δλεθρίαν
Γαζίαν ή δποία ασφαλώς τής έφερε τήν δυστυχίαν.

Μετά δύο ήμέρας δ ταχυδρόμος έζήτει έπιμόνως
τόν Εύγένιον διά νά τοΰ έγχειρίση συστημένην έπιστολήν έξ ’Αθηνών.Τόν εύρεν είς τό καφενείον, καί δ
Ευγένιος έλαβε τδ γράμμα μέ μικράν περιέργειαν,καί
ταχέως τδ ήνοιξε αφού έφυγεν δ ταχυδρόμος. Μέσα
είς μίαν ιώδη κόλλαν χάρτου ήτο καρφωμένο ένα
μικρό μαραμένον άνθος γαζίας. Κάτωθεν τοΰ άνθους
αύτοΰ ύπήρχον αί εξής γραμμαί χαραγμένα·, προφα
νώς μέ χείρα τρέμουσαν.
« Η Γαζία ποΰ μοϋ έδο>σατε μοΰ έφερε την δυ
στυχίαν. Λάβετέ την όπίσω. Καταστρέφατέ την μέ
τά χέρια σα?. Πριν την καταστρέφετε δμως, (ρω
τήσατε την, καί αύτή θά σάς εκμυστηρευθή δλον τον
πόνον μου και τί περιμένω χαράσσουσα διά σάς τάς
•γραμμάς αύτάς...

Zavvera
Ό Εύγένιος διαβάζων αύτάς τάς λέξεις ήσθάνετο
άναγεννωμένην τήν ψυχήν του. Χωρίς νά έρωτήση
τή μαραμένη γαζία έφαντάσθη ήμέρας πόνου καί
αγωνίας τάς δποίας έπέρασεν έξ αίτιας του ή προσφι
λής Ζαννέτα. Μιά πεποίθησις δτι άγαπάται ένδυναμόνει τήν ψυχήν του είς τοιοΰτον σημείον ώστε τίποτε
πλέον νά μή είμπορή νά έμποδίση τόν δρόμον του.
'Η σκέψις δτι ίσως έκλαυσαν τά προσφιλή της μάτια
έξ αιτίας του τοΰ είνε άφορήτως δδυνηρά. θέλει μέ
τά φιλήματά του νά έξαλείψη τά ίχνη τών δακρύων
έκείνων, καί θέλει μέ τή στοργή του νά τήν κάμη
νά λησμονήση τάς λυπηράς ήμέρας ποΰ έπέρασεν έξ
αιτίας του.
Βάζει τδ καπέλλο του. ’Εγείρεται. Φεύγει. Καί
τά βήματά του τόν δδηγοΰν πρδς τόν σιδηρόδρομον.
Τδ τραίνο είνε έτοιμο. Είς μικρό τεμάχιο χάρτου
χαράσσει καί στέλλει δλίγας λέξεις πρδς τήν μητέρα
καί τήν αδελφήν του καί μέ τδ πρώτον σφύριγμα
εισέρχεται είς τόν σιδηρόδρομον. Είνε τδ ταχύ τραίνο
τών Πατρών. Ό Εύγένιος είς τδ βαγόνι είνε μόνος.
’Εκεί διαβάζει καί πάλιν τάς άπλάς γραμμάς τής
Ζαννέτας,φιλεί τήν ξηράν γαζίαν ένώ τδ τραίνον πετών γοργά τόν φέρει πρδς τάς ’Αθήνας.

’Αλλά πριν δ Εύγένιος άνοίξη τδ στόμα, ανοίγε
Μέσα είς τδ κομψό δάλονάκι είς τήν γωνίαν ποΰ
ται
ζωηρώς ή πόρτα καί έπιφαίνεται ή 'Ελένη διορτήν στολίζουν καί φοίνικες καί λατάνιες, καί δλα τά
θώνουσα
βιαστικά τής δαντέλλες τής ρόμπας της.
έξωτικά φυτά δ Εύγένιος συγκεκινημένος καί ωχρός
Ή
θέα
της
δμως δέν ταράσσει ούτε τόν Εύγένιον,
φθάσας πρδ μιας στιγμής περιμένει τήν Ζαννέτα.
ούτε
τήν
Ζαννέτα.
Ή Ελένη προχωρεί. Ή Ζαν
’Εκείνη εισέρχεται μετ’ ολίγον άσθμαίνουσα ώς νά
νέτα
ανοίγει
τούς
δφθαλμούς,
άνεγείρει τήν κεφα
ήρχετο άπδ δρόμο μακρυνό, καί περισσότερον αύτοΰ
λήν, καί μέ μίαν λάμψιν ή δποία φωτίζει δλόκληρο
συγκεκινημένη, άδυνατοΰσα νά προφέρη λέξιν τοΰ
τείνει άμφοτέρας τάς χεϊρας. Ό Εύγένιος τήν σύρει τδ πρόσωπόν της καί μέ φωνήν είς τήν δποίαν διαπερισσότερον πρδς έαυτδν καί έκείνη κλίνουσα τήν χέεται ή χαρά τής εύτυχίας άπαντα είς τδ άφωνον
κεφαλήν έπί τοΰ στήθους του, κλείει τά μάτια καί έρώτημα τής άδελφής της.
—Άγαπώμεθα.
λησμονεί δ,τι υπέφερε και περιμένει ν’ άκούση τήν
πρώτη λέξιν τής άγάπης καί τδ μεθυστικόν μουρΕΥΓΕΝΙΑ

μούρισμά της.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ε Ε Λ I Ε

ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
Τά άπρόσιτα καί μυστηριώδη βάθη τοΰ ήμετέρου
δργανισμοΰ παριστώσιν ένίοτε τδ θέατρον σφοδρού

καί καταστρεπτικού άγώνος.
Τά φαγοκύτταρα, οί άγρυπνοι ούτοι φρουροί τής
ύγείας παλαίουσιν άπεγνωσμένως πρδς τά παθογόνα
μικρόβια τά δποία είναι οί θανάσιμοι έχθροί της,
πάλην άχαριν καί άμείλικτον άπολήγουσαν πάντοτε
είς τδν θάνατον τοΰ ένδςή τούέτέρου τών αντιπάλων.
Πάλην άπείρως πολύπλοκον, γόνιμον δέ είς έπεισόδια καί έκπλήξεις, ύπείκουσαν είς τούς νόμους
περιεσκεμμένης τακτικής καί τής δποίας ή άφήγησις παρέχει τόσον ένδιαφέρον, δσον ή ιστορία πολε
μικών έπιχειρήσεων.
Κατ’ άρχάς παριστάμεθα είς τήν πολιορκίαν. Κα
τόπιν σιωπηράς καί έπιμόνου πορείας καί χωρίς ού-

βαθμηδόν δδηγει αύτούς πρδς τά πρόσω. Τά λευκο
κύτταρα έκτοξευόμενα έμπροσθεν μάχονται πρδς
τούς άντιπάλους σώμα πρδς σώμα. Συλλαμβάνουσιν
αύτούς διά τών άμοιβοειδών προσεκβολών καί τούς
κατασπαράσσουν ταχέως. Κατόπιν δέ παρακαθήμενα είς φρικώδες γεύμα, έν ω ώς εδέσματα χρησιμεύουσιν οί σωροί τών νεκρών, πανηγυρίζουσι τήν
νίκην. '11 άσθένεια υπήρξε βραχείας διάρκειας.
Τής προσβολής άπαξ άποκρουσθείσης καί τών αντι
πάλων τεθέντων έκτδς μάχης, ή ειρήνη κατόπιν έγκαθίσταται: Είναι ή άνάρρωσις καί ή έπιστροφή εις
τήν υγείαν. Τά λευκοκύτταρα ήδη, παρόμοια πρδς
πολεμοχαρείς άπομάχους είναι μάλλον εύεΤτίφορα
πρδς τήν μάχην ή πρότεοον δτε ήσαν υποχρεωμένα
νά τηρώσιν αμυντικήν στάσιν. Ή φυσική έκλογή,
έδακαπλασίασεν έξ άλλου τάς δυνάμεις των καί τδ
άνακτηθέν έδαφος δυνάμει τοΰ νόμου τής άνοσίας
εΰρίσκεται φρουρημένον κατά πάσης έπιθέσεως έν

δείς νά άντιληφθή τήν προσέγγισιν οί μικροοργανι
σμοί επωφελούμενοι μικράς άμυχής τοΰ δέρματος ή
τοΰ Βλεννογόνου υπεισέρχονται είς τά έλάχιστα δια
στήματα τά δποία παρεμβάλλονται μεταξύ τών ισ τώ μέλλοντι.
Άλλ’ δμως τά φαινόμενα ταΰτα δέν έκτυλίσσοντών άκολουθοΰντα πρδς τοΰτο τδν ροΰν τοΰ αίματος,
ται πάντοτε μετά τής ιδίας άπλότητος. Συνήθως
καί παραμένουσιν έκεϊ καθ’ δλην τήν περίοδον τής
συμβαίνει ή τοιαύτη πάλη σώμα πρδς σώμα νά μή
έπωάσεως. Κατά τδ χρονικόν δέ τούτο διάστημα πα
δίδη αποφασιστικά άποτελέσματα. Τά λευκοκύτταρα
ρασκευάζονται διά τήν έπίθεσιν. Όταν δέ ή κατάλ
δηλονότι μή κατατροποΰντα πάντοτε τούς έχθρούς
ληλος ώρα ήθελεν έπιστή, δταν δηλονότι γενικός
άναγκάζονται νά διακόψωσι πρδς καιρόν τάς εχθρο
τις κάματος ή τοπική ψύξις ήθελεν έξασθενήσει τήν
πραξίας, δπως άνασυνταχθώσι καί ούτως ή ασθέ
ισχυν τοΰ οργανισμού, τότε έξακοντίζουσιν τάς τοξίνας
νεια παρατείνεται. Οί αντίπαλοι τότε έπωφελούνται
ώς ακριβώς κατά τήν πολιορκίαν δχυρας θέσεως. Ό
τής εύκαιρίας. Πολλαπλασιάζουσι τά δηλητηριώδη
δργανισμδς λαμβάνει πάραυτα στάσιν άμύνης.
αύτών βλήματα, τάς τοξίνας καί έντείνουσι τάς
Τδ συμπαθητικόν κέντρον είς τδ όποιον είναι άνα
δυνάμεις, δυνάμεθα δέ τότε νά ευρεθώμεν πρδ κατα
τεθειμένη ή κινητοποίησις καί διεύθυνσις τών στρα
πληκτικής έλαττώσεως τών ήμετέρων μαχητών, μά
τευμάτων συνεγείρει κατά πρώτον τούς στρατιώτας
λιστα δέ νά παρατηρήσωμεν καί ρήγματα εις τά
τούς συγκεντρώνει είς τά έπαπειλούμενα σημεία καί
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τείχη τής άκροπόλεως, ή όποία τοιουτοτρόπως κατα
λύει ανοικτήν τήν δίοδον πρός τά κύτταρα τών
ίστών.
Καί νΰν ή άκρόπολις απ’ ευθείας βαλλομένη άμύ.
νεται κατα λογικήν σειράν.
Αΰτη δμως ώς στερηθείσα τών προμάχων περιο
ρίζεται μόνον είς τήν άπόκρουσιν τής πολιορκίας. Ή
άσθένεια οΰτω καθίσταται χρονία.
, Κατά τήν διάρκειαν δμως τής πολιορκία:, οί έν
τός τών τειχών δέν μένουσιν αδρανείς. Αί άντιτοξίναι καί τά άντισώματα αυτών έπιδεξίως χειριζόμενα
κατορθοΰσιν νά έξουδετερώσωσι τάς τοξίνας τών
αντιπάλων, ώς άκριβώς τά τηλεβόλα πολιορκουμένου
φρουρίου έπιτυγχάνουσιν ένίοτε νά έπιβάλλωσιν σι
γήν εις τάς πυροβολαρχίας τής πολιορκητικής ζώ
νης. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή άσθένεια παρουσιά
ζει διαλείψεις.
Ένθαρρυνθείσα ή άκρόπολις ύπό τής έπιτυχίας
ταύτης έντείνει τήν άμυναν καί ποιείται ήρωϊκάς εξό
δους δπως διασπάση τόν περιβάλλοντα κρίκον. Άδιαλείπτως έξακοντίζει νέα βλήματα κατά τών έχθρών καί τέλος κατορθοί νά μείωση τό ήθικόν των.
Εν τφ μεταξύ αί ένισχύσεις καταφθάνουσι συνεχείς
εις βοήθειαν τών άντιτοξινών, είς τρόπον ώστε μετ’
αλλεπαλλήλους σταθμούς διαλείψεων καί έμφανίσεων
τής νόσου καθ’ δσον ούτος ή έκείνος τών άντιπάλων
έπικρατε-, Απέρχεται τέλος ή άνάρρωσις δπως έπισ-

φραγιση τών άγώνα. Τά κύτταρα ήδη άπομεΐνανττ
ελεύθερα έπιδίδονται δπως καί πρότερον, μετά θέρε'·ζ τά έργα τής ειρήνης ;
Είναι ή υγεία ή όποια άναγεννάται πλέον σταθερά
και μόνιμος χάρις είς τήν ευεργετικήν άνοσίαν, ή
άλλως είπείν είς τόν κτηθέντα έμβολιασμόν.
Οόδέν ήττον ό δργανισμός δέν δύναται νά έπαναπαύηται, έπί τοιαύτης άπατηλής ασφαλείας καί διά
τούτο δέν διαλύει τό στράτευμα τών φαγοκυττάρων,
άλλά διατηρών αυτό είναι έτοιμος νά τό κινητοποίηση
έν περιπτώσει κινδύνου. ”Αν πράξη άλλως, άν μιμηθή
τό άφρον καί άξιοθρήνητον παράδειγμα τών έθνών
έκείνων, τά όποια δέν διατηροΰσι στρατόν άμύνης,
θά εύρεθή έκτεθειμένος καί είς τόν έλάχιστον κίνδυ
νον. Δυστυχία τότε είς αυτόν, άν νέα έπίθεσις σημειωθή, διότι άνίκανος πρός άμυναν θά ύποκύψη καί
τότε αί παραμικραί άσθένειαι θά τφ άποβώσιν όλέθριαι.

Παρήλθε πλέον άνεπιστρεπτεί ό χρόνος κατά τόν
όποιον ό ’Ιατρός έχορήγει, δλως τυχαίως, φαρμακευ
τικές ουσίας είς τόν ασθενή, νομίζων δτι είνε δυνατόν,
δυνάμει συνταγών πολύπλοκων, άλλ’ ώς τά πολλά
ανοήτων, νά δράση κατά τοΰ νοσηρού παράγοντος,
διά μεθόδου καθαρώς χημικής. Ήδη άπεκρυσταλλώθη πλέον ή πεποίθησις δτι τό άνθρώπινον σώμα
δέν είνε κοινόν δοχείον τοΰ έργαστηρίου, ένθα δυνάμεθα νά ένεργήσωμεν άκινδύνως, δπως εκεί, τάς Χη
μικά; μας αντιδράσεις.
Ο,τι σήμερον άπαιτείται διά τήν θεραπείαν είναι,
ένίσχυσις τής φύσεως κατά τήν πάλην έναντίον τής
ασθένειας, είνε προικισμός τών λευκοκυττάρων διά

τής καταλλήλου δυνάμεως, δπως άντεπεξέλθωσιν
νικηφόρως κατά τών μικροβίων, είναι τέλος διέγερ
σή τών άν τιτοξικών έκείνων άντιδράσεων είς τάς ανα
τομικά: μονάδας, αί όποίαι είσίν αί μόναι δυνάμεναι
να έξασφαλισωσι τήν σωτηρίαν των.
(Έκ τής Revue Scientifique)

ΡΩΣΣΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

01 ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΚΥΝΗΓΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ
Συνηντήθησαν μίαι

φωνος πρός τά μάλλον πρόσφατα δεδομένα τής φυ
σιολογικής παθολογίας. Δεικνύει πρό πάσης άλλης
έρευνης τούς θεμελιώδεις έκείνους λόγους, οι’τινες
ήλθον νά άναστατώσωσι τήν νεωτέραν θεραπευ
τικήν.

φοράν, εις μίαν πηγήν κατά

την μεσημβρίαν ό Σκύλλας, το Λεοντάρι, ό Λύκος
και ή Αλεπού κατάκοιτοι ολοι άπό τό κυνήγι.
Εκεί αφού εσβυσαν την δίφαν τους με τά καθαρά
νερά της πηγής έστρώθησαν ύπό την παχείαν σκιάν
του πλατάνου και συνεκρότησαν κατά προτροπήν τής
Αλεπούς συμβούλων κατά τό όποιον άπεφάσισαν,
ότι κυνηγήσουν είς τό εξής έξ ίσου νά τό μοιρασθοΰν.

εις τους συντρόφους της και είπεν : Ιδού τό κυνήγί μου
μοιράσατε το κατά τήν συμφωνίαν μας. Τότε τό Λεοντάρι έκοφε εις τέσσαρα ίσα τεμάχια τό ελάφι και μετά

δυνατώτερος

όλων

(Μηάφραοις)

ΕΠΑΜ· Γ ΚΟΝΤθΠΟΥΛΟΣ

ένα άστρο !
_
Κ
Πόσες φορές δέν καθώμουνα καί έβλεπα εκείνα τα
θεότρελλα άδελφάκιά μου τά κυματάκια νά παίζουνε
μέ τής πέτρες. Μικρά, μικρά καί πεισματάρικα. 'Όλο
ποΰ πιστεύετε στή φωνή τής καρδιάς και στης καρ
άφροί καί θυμοί. Μά καί οί άφροί των άκόμη σά γέ
διάς τή δύναμη τή μαντική, εσείς ποΰ ξέρετε τί θά
λιο'ξεσποΰσαν, σάν τά κλάμματα τών παιδιών ποΰ
πή παιδιού λαχτάρα γ!« μάννας χάδι, εσείς θά με πι
πάντα μ’ ένα χαμόγελο τελειώνουν. Μ’ αυτά ήμουν
στέψετε άμα σάς πώ, πώς μ’ ενα βλέμμα —τής καρ
γελαστός καί ζωηρός, μέσ’ στο μουρμούρισμά των
διάς το αλάνθαστο βλέμμα— κατάλαβα άμα τήν πρωέρριχνα τά τραγούδια μου καί τ’ άφινα νά μέ νανου
τοεϊδα πώς ήτον μάννα μου ή θάλασσα, πώς με φώ
ρίζουν μέ τά γλυκόλογά των. Σάν πάλι έβλεπα τά με
ναζε νάπέσω στή αγκαλιά της, νά μέ σφίξη, να με
γάλα κύματα νά κυλούνε άγριεμμένα, ν’ άλληλοκυχαδέψη, νά μοΰ δώση το απλήρωτο εκείνο φιλί που
νηγούνται στ’ απέραντο τό πέλαγος σάν νά θέλαν νά
ποτέ ώςτιόρα δέ δοκίμασα, τό φιλί τής μάννας !
καταπιούν τό ένα τ’ άλλο, τότε σηκωνόμην δλόρθος
Πότε τήν αγάπησα ; Πότε μαθαίνουν ν’ αγαπούν
καί τ’ άφηνα νά μέ περιχοΰν μαλλιά καί πρόσωπα και
τή μάννα τους τά παιδιά ; Τήν αγαπούσα πάντα. Πή
ήτανε αύτό τό λούσιμο σάν βάλσαμο στήν ορφανή
γαινα κάτω στήν ακρογιαλιά καί τήν έβλεπα ώρες
καρδιά μου γιατί ένοιωνε μέσ’ στή βοή της τη φωνή
δλόκληρες στήν αμμουδιά καθισμένος. Θεέ μου τί «ο
τής μάννας μου καί στήν άρμη ποΰ μέ παρέχυνε της
μορφιά ήταν εκείνη ! Τί γιαλάδα σαν ήταν ήσυχη και
έβλεπα βαθειά στον πάτο νά πηγαινοέρχονται τα ψά μάννας μου τήν πνοή.
’Άχ ! τής μάννας μου τό χάδι καί τής μάννας μου
ρια, ν’ αστράφτουν ανάμεσα στά φύκια, απάνω στους
ή αγάπη, τής μάννα; μου τό φιλί.
βράχους νά πετοΰν τ’ άγκάθιά τους οι αχινοί, ανά
Αυτά «ονειρευόμουν νύχτα μέρα καί λαχταρούσα
μεσα στής πέτρες νά γλυστροϋν τά όχταπόδια. Κ εκεί
καί ή λαχτάρα αυτί) μ’ έκανε καί παράτησα μιά μέρα
νες ή ωραίες αμμουδιές! Ποιο χαλί ήτον ποιο μα
τή μητρυιά μου τή στερειά καί παραδόθηκα με τη
λακό, ποιο χόρτο τοΰ βουνού ποιο δροσερό, ποιο αε
ψυχή μου δλη στή μάννα μου τή θάλασσα.^ ’Έγινα
ράκι ποιο χαδιάρικο, άπό τό αρμυρό εκείνο αεράκι
ποΰ φυσούσε καί μοΰ φέρνε χίλιων λογιών μηνύματα ναύτης.

σα τή δροσιά της καί τής άφήνανε τή χρυσή της φο

φωνίαν και τό βάλλει κατά μέρος
*
. "Επειτα πέρνεί
το άλλο και λεγει: *
Αΰτό ανήκει εις εμέ αφού εί
μαι Λεοντάρι
*
και το βάλλει επάνω είς- τό πρώτον.
Σηκώνει κατόπιν τό τρίτον και λέγει: «Και αύτο
είμαι ό

άφ.ίνταστο, ν’ απλώνεται χρυσός καθρέπτης η μάννα
μου ή θάλασσα γιά νά θαυμάζεται μέσα στά νερά της

καί άσπρη σάν καθρέπτης. ΚΓ ό ήλιος κουρασμένος
στο ταξεΐδί του έστελνε τής άκτϊνές του νά δροσιστοΰνε
στά νερά της καί αυτές χοροπηδούσανε σάν τρελλες,
γλιστρούσανε στήν έπιφάνεια, πέρνανε άπό τήν θάλασ

ταυτα στρέφει τήν ώραίαν κεαφαλήν του πρός τούςάπέναντί του καθημένους συντρόφους του και λέγει: *
Κυττάξετε^: *
Αϋτό τό κομμάτι είναι ίδικόν μου κατά τήν συμ

σας και θέτει καί εκείνο μαζί μέ τά άλλα δύο.
*
Μετά ταύτα σηκώνεται μέ τήν χαίτην ύφηλά καί
λέγει. « Ιδού τό τέταρτον οποίος άπό σάς απλώσει
το χέρι του γ>ά νά τό πάρη, άπό τήν θέσιν του δέν
θα σηκωθή ζωντανός
.
*

Γεννήθηκα στη στερειά καί δμως είμαι παιδί της
θάλασσας. Ποιος νά μοΰ τώπε : Ποιος άραγε τό’ξευρε
για νά μοΰ το πή ; Ποιος άλλος άπό μένα έννοιωσε
τήν ιερή ανατριχίλα ποΰ έννοιωσα εγώ άμα τήν πρωτοεΐδα τή μάννα μου τή θάλασσα. Άχ ’ εσείς δλοι

καί λόγια τρυφερά ; Τί ώ μορφιά '■ τί ω μορφιά .
'Ωςκαί τά βουνά γέρνανε γιά νά τήν δοΰν τή μάννα
μου τή θάλασσα, σάν ήταν έτσι ήμερη καί γελαστή

Κατα τα δειλινά συνηντήθησαν πάλιν επί τής κορυ
φής τοΰ όρους, όπου παρουσίασεν ή ’Αλεπού ένα ελάφι,

είναι ιδικον μου αφού

Η τοιαυτη περιγραφή τοϋ νοσηρού φαινομένου,
ώς καί τών φάσεων αυτών εύρίσκεται, καθ’ δλα σύμ

ΚΩΝ Β. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ

ΜΑΝΝΑ

,

ρεσιά. ..
"Αμ’ τί νά πώ άμα τήν έβλεπα τή νύχτα σαν τρι
γύριζαν στήν ακρογιαλιά τά πυροφάνεια. 'II κόκκινες
φλόγες τής φωτιάς άνάβανε καί τά νερά της, καί ή
φλογερή λαμπάδα φώτιζε δλα τά πετραδάκια καί τής
άμμουδιάς τόν πάτο. Θαρρούσες τότε πώς κάποιο με
γάλο μυστήριο θά γίνονταν σ’ αυτή τή σκοτεινή νυ.
χτιά άμα έβλεπες τής βάρκες νά γλιστρούνε μία μία
στά μαύρα τά νερά, σιωπηλές, μέ μ’ά φωτιά που
’βγάζε φλόγες γιά σημαία...
’Άλλες πάλι βραδυές έπρόβαλε πίσω ά^ό το βουνο
μέ τό χαμόγελό της ή σελήνη καί έβλεπε τότε θέαμα

•

·

·

»

·

’

.

,

’Έγινα ναύτης στο καράβι τοΰ Καπετάν Αντρεα.
Γίνηκα ναύτης νά πάω ν’ ανταμώσω τή θάλασσα και
νά τής πώ. Νά μάννα σοΰρθα, πάρε με, σφίξε με
στήν αγκαλιά σου, εγώ είμαι δ γυίός σου, τό παιδί

σου μακρυά άπό σένανε νά ζήσω δέν μπορώ .
Έφύγαμε. Γυρίζαμε άπό δώ γυρίζαμε άπόκεΐ, κά
ναμε γύρο τά νησιά, πήγαμε κατά τή Μαύρη Θάλασσα.
Τήν είδα τή μάννα μου πολλές φορές’ την είδα
φουρτουνιασμένη νά σηκώνη κάτι κύματα ΰψηλά
καί ιιαύρα σάν βουνά, νά πετιέται άπάνω στο καράβι
γιά νά μάς φάΒ δλους. Τήν είδα νά στέκεται ήσυχη,
γιαλί, σά νά ’θελε νά μάς μασκαρέψη τάχατες πως μας
κρατούσε σκλάβους της στά δίχτια της τά γαλανά. Κ’
έτσι κ’ άλλοιώς, καλή κακιά, πεισματάρα, ψεύτρα, δπως
καί νά τήν έβλεπα τήν άγαποΰσα. Άχ μάννα, μάννα!
Τήν άγαποΰσα μέ πίκρα. Μέ πίκρα γιατί πολλές
φορές σάν ήταν καιρός καλός καί ξαπλωμένος στήν
πλώρη τοΰ καραβιού τήν έβλεπα νά παίζη καί να χτυ
πά μέ άγάπη τά πλευρά τρΰ καραβιού, τότε έσκυβα

45
καί τήν έφο'ιναζα δειλά δειλά γιά νά μή μ’ άκουσουν οί
άλλοι, μά έκείνη έμενε στή φωνή μου άλαλη. "Αλλες · Έκείνη τή στιγμή ήλθ’ ένα κύμα θεόρατο, ένα πρά
φορές άμα βόΐζε ό βορρηάς καί μέ μουσκεύανε τά κύ σινο κύμα άρπαξε τόν ναύτη, τόν τύλιξε καί τόν πέματά της καί ένοιωθα τήν πνοή της δίπλα μου
ταξε μακρί’ά δπως πέτα τήν πέτρα ή σφενδόνα.
τότε ανατριχίλα μ’ έπιανε καί έφιόναζα θάλασσα !
Δέν πρόφταξε νά βγή δ ναύτης’ ώρμησαν τ’ άλλα
μάννα ! μά έκείνη δέ μ’ έβλεπε καί δέ μέ γνώριζε.
κύματα, πέσαν απάνω του, τόν έσφιξαν, τόν αγκά
Άχ ! τί δέν κάνει ό χωρισμός ! Τότε λοιπόν γιατί λιασαν, τόν περικύκλωσαν. Νά τής μάννας σου ή
μέ φώναζες σάν ήμουν στή στερειά, τί μέ θέλες άγάπη ! νά τής μάννας σου τό χάδι,νά καί τής μάννας
νά μέ μαγέψης, τί μοΰ στέλνες τά κυ ματάκια σου σου τό φιλί ! Τόν άρπαζαν άπό δώ τόν πετοΰσαν άπό
νά μοΰ γλυκό μιλούνε; Μάννα κακιά, άκαρδη, ψεΰτρα έκεϊ ώς ποΰ κορμί πειά χωρίς πνοή τόν έστειλαν κάτω
άπ’ τήν άγάπη μου σέ μισώ !
στά άβατα, στά κρύα καί στά σκοτεινά, στό μαύρο
..................................,
...
....
Ποιο στοιχειό άγριεμμένο βογγά, ποιά σκύλλα ρυάζεται ; Είνε ή θάλασσα ή πνίχτρα ποΰ πεινά, ή θά
λασσα ποΰ ανθρώπινό αίμα διψάει. Κάμποσες μέ

κάμπο έκεϊ ποΰ θάβη ή Θάλασσα δσους τήν αγαπούνε

καί τούς άγαπά.

ρες νήστεψε τ’ αχόρταγο στομάχι καί τιόρα ανοί
γει στόμα άπληστο κυλιέται καί ζητεί νά φάη.
’Αλλοίμονο σ’ οποίον βρεθή στό μαΰρο δρόμο της,
στό ναύτη ποΰ θ’ άντικρύση τό άφρισμένο της στό

Γυιέ μου, θάνατος ήτανε τά χάδια μου καί τάφος
τά φιλιά μου. Στήν αγκαλιά μου μέσα σ’ έπνιξα έγώ,
ή μάννα σου, ή παιδοπνίχτρα. Πικρή τό ξέρω είν’ ή
άγάπη μου, πλανά, σκοτώνει.

μα, αλλοίμονο στό Καπετάν Άντρέα !
Ποΰ βρέθηκε ό'ξω στό πέλαγος μέσ’στήν αντάρα;
Τόν έτσάκωνε μέ τά μάγια της, μέ τά τσακίσματά

Δέ σ’ άκουσα άμα μέ φώναζες στοΰ καραβιού τήν
άκρη ξαπλωμένος ; Δέ σέ πονούσα άμα σέ χάδευα

της, τόν κράτησε κοντά της δείχνοντας ήμερη προ
σωπίδα, έν ω κάτω τοΰ μάζευε θυμούς καί τοΰ ’στρώνε
κρυφά νεκρικό κρεββάτι.
Πλανεύτηκε δ γέρο θαλασσινός—είνε μυστήριο τής
θάλασσας ή ήωχή— καί έξαφνα έκείνη μέ ένα γέλοιο
δυνατό, σαρκαστικό, ξέσπασε τήν τρικυμία ποΰ μάζευε

στής χειμωνιάτικες άντ ίρες ; Δέ λαχταρούσα τό παιδί

μου άμα σ’ έβλεπα στό άκρογιάλι κάτω νά πλανιέσαι ;
Σ’ ακόυα καί ήξερα πώς άργά ή γρήγορα θά μέ
προστάξη ή φωνή σου, τό χάδι σου ποθούσα καί
ήξερα πώς μόνο νεκρέ» θά σ’ άγκαλιάσω καί πάλευα

πάλευα μέ τήν άγάπη μου έγώ ή θάλασσα άσπλαχνη
μάννα.

σμένα ώρμοΰσαν απάνω του καί τό σκέπαζαν, τί ά
βυσσος άνοίγουνταν κάτω νά τό καταπιούν ! ’Έτριζε
τό καράβι ιίσο πάλευε, καί οί ναύτες στήθος μέ στή
θος λές καί πολεμούσαν μέ τό αδάμαστο στοιχειό.

Γυιέ μου τήναπονιά συγχώρνα μου, συγχώρνα μου
καί. τήν άγάπη !
Φουρτουνιασμένη είν’ ή ψυχή μου. Ή γαλανή μου
όψη τ’ άτάραχά μου τά νερά κρύβουν συντρίμματα
άμέτρητα, τά γέλοια μου τά παιδικά είνε λυγμός

Πανιά, κατάρτια δέν ύπήρχον πειά, ή θάλασσα τά
είχε φάη.

σπαρακτικός καί δ θυμός μου είνε πόνος.
Είνε φαρμάκι ή άγάπη μου γι’ αύτό καί τά νερά

Έκεϊ μέσ’ στό μεγάλο τό κακό, μέσ’ στή βοή
άκούστηκ’ έξαφνα καί μιά φωνή :μάννα μου, μάννα!

μου ’νε πίκρα άγιάτρευτη, ή ατέλειωτη, ή παντοτεινή
κακία.

μέσα της καί ώρμησε στό καράβι. Τί κύματα λυσσα

Bafh'· 1911.

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ
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( Ύπόρχημα πηδητιχύν)
“Εχ« ‘;·«2ά καϋμένε κόσμε. “Εχε, γειά γλυκεία ζωή,
Καί ον δύστυχη πατρίδα, έχε ‘γεία παντοτινή.

“Εχετε ‘γείά βρυσούλαν,
Λόγγοι, βουνά, ραχούλαν,
Αί Σονλιώτισαν δέν ‘μόδαν, γεία να ζοΰνε μσναχα,
Ξέρουν πώς καί νά πεδάνουν, νά μή οτέργουν τή σκλαβιά.
“Εχετε γείά βρυσούλαν
Λόγγοι, βουνά, ραχούλαν

Σαν ι·ά παν σέ πανηγύρι, *; άνδισμένη πασχαλιά,
Μέσ" τόν “Αδη καταιβαίνονν, /ιε τραγούδια με χαρά.

(‘Εκ

“Εχεται 'γείά βρυσούλαν,
.loj’j’o», βουνά, ραχούλαν
τηζ συλλογή! χορευτικών ασμάτων > Τά ‘Ανΰεοτήρια
*
.)

ΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ MOV
"Οσφ σκέπτεται τις βαΟύτερον, τόσω ευρίσκει τόν κό
σμον μηδαμινώτερον.
£+$

Είς τήν Ευρώπην ιδρύουν ανδριάντας διά τούς μεγά
λους άνδρας. Ημείς Οικονομικά συσσίτια.
ΐΚ-

Τέχνη καί Λλήΰεια είνε δίδυμοι αδελφοί. Καί δμως γκρινιάζουν συχνά είς τούς πίνακας των περισσοτέρων
ζωγράφων.

Οΰδέν καινόν υπό τόν ήλιον. Καί δμως υπάρχει πολύ
κενόν.
Πρόοδος δέν εΐνε νά γίνεσαι ανώτερος τών άλλων,άλλά
άνώτερος τοΰ . . έαυτοΰ σου.
Δ· |. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

.

Λ_._._Α_

ΔΗΜΟΨΉΦΙΣΜΆ
“Η

Μ ΝΙΚΗΣ ΕΠ ΙΘΕΩΡΗΣ Ε ΩΣ„

Προβάλλομεν τά έξης ερωτήματα :

1) Ποια επαγγέλματα ιΐεωρεΐτε πρόσφορα διά τήν 'Ελληνίδα ;
2) Είνε καιρός ή Έλληνίς νά ει’σέλί?// είς τον δημόσιον βίον ;
3) Πώς Εννοείτε την γυναικείαν χειραφέτηση1 εν γένει καί ειδικότεροι· ώς .ιρδς τάς συνάρκα;
Έλλάδι ζωής ;
4) Τί φρονείτε περί τής γυναικείας έν 'Ελλάδι Εκπαιδενσεως ;
Αί απαντήσεις πρέπει νά είνε ojqv τό δυνατόν σύντομοι καί σαφώς διατυπωμένοι. Πρέπςι νά
'ξεχωριστού χάρτου ή άπάντησις έφ' έκάστου ζητήματος, καί έπί τής μιας μόνης όψεως τοΰ χάρτου.

τής

Εν

γράφεται

έπί

AHANTHEETX
Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΧΙΕ

Αγαπητή Φίλη
Ώς ά/αγνώστρια τού έζαιρέτου Περιοδικού σας,
άλλά καί ώς Έλληνίς, Θεωρώ καθήκον μου ν’ άπαν-

τήσω είς τό δημοψήφισμά σας, όχι βέβαια διότι ή
γνώμη μου Θά βαρόνη τόσον έπί τής λύσεως τού ζη
τήματος αυτού, τού τόσον σπουδαίου διά τήν πρόοδον
τού έθνους, άλλά διότι νομίζω πώς, άν κάθε μία άπ’
τάς άναγνώστριάς σας πή μέ Θάρρος τήν γνώμην της,
οί σημαιοφόροι τού άγώνος Θά μάθουν καλλίτερα τί
ζητεί σήμερον ή γυναίκα έν Έλλάδι, πώς ποΘεϊ τήν
πρόοδόν της, τί μέλλον ονειροπολεί. Κ. έτσι οί πρωτεργάται τής γυναικείας προόδου, γνωρίζοντες πλέον
καί τήν παραμικρόν ιδέαν κάθε Έλληνίδος δέν μπο
ρούν ή μίαν ήμέ ραν νά επιτύχουν αύτό ποΰ ποθούν.
Θά μού έπιτρέψετε μόνον, άγαπητή Δεσποινίς, ν’
άρχίσω τάς άπαντήσεις μου άπό τήν τετάρτην έρώτησιν τού δημοψηφίσματος σας, δηλαδή άπό τήν γυναικείαν έκπαίδευσιν έν Έλλάδι, άφού αύτό είνε
τό άλφα τού όλου ζητήματος, ή βάσις ή όποία άμα
έρευνηθή καλά Θά μπορέσωμεν ν’ άπαντήσωμεν έπακριοώς και στάς άλλας.
Καί εις ποιον σημεϊον. εύρίσκεται λοιπόν ή γυναι

κεία έκπαίδευσις στον τόπο μας; Δυστυχώς ούτε γιά
μιά στιγμή δέν μπορεί κανείς ν’ άμφιβάλλη καί νά
σκεφθή έπί τοϋ ζητήματος.
Όλοι φωνάζουν πόσο περιωρισμένα μορφώνονται

οί Έλληνόπαιδες, πώς διά μιας κυριολεκτικώς τυραν
νικής έκπαιδευτικής μεθόδου, τούς άφαιρεΐται κάδε
όρεζις καί ιδίως πρωτοβουλία γιά τήν μόρφωσίν των,
τήν όποίαν Θεωρούν πλέον ώς τό.ν κακόν των δαί
μονα, πώς τ’ άγόρια ή τά κορίτσια μας τά πνίγει ό
σχολαστικισμός, μεταβάλλει αύτά είς μηχανάς, αί
όποΐαι γιά ν’ άποφύγουν μόνον καί μόνον τήν τιμω
ρίαν αποστηθίζουν άσυνειδήτως ό,τι δήποτε.
. Χαλούν τόν κόσμον οί καθηγηταί στά σχολειά

μας, νά μυήσουν τή νεαρά Έλληνίδα, στήν ώραιότητα τής άρχαίας μας γλώσσης καί τήν ζεψυχούν
ύφ όλας τάς έπόψεις ώρες ολόκληρες επάνω στό
άρχαίο κείμενο. ’Αλλά γιατί δέν αρχίζουν άπό κά
ποιο άλλο σημείο τήν μόρφωσίν μας ; Θέλουν νά τήν
μάθουν νά λατρεύη τούς προγόνους μας, Θέλουν νά
τήν φέρουν όσον τό δυνατόν πιό κοντά σ’αύτούς· κ’έ
χουν δίκαιο, ή ιδέα τους είνε Θαυμασία, μόνον ποΰ
αύτό δέν-κατορθώνεται μέ τήν κλίσιν ενός παρακει
μένου καί τήν συντακτικήν άνάλυσιν μιας φράσεως.
Άν Θέλουν νά τό επιτύχουν άς ένσταλάέουν σι
γά σιγά στήν μικρούλα Έλληνίδα κάτι άπό τήν άφ
θαστου ώραιότητα, άπό τό άνυπέρβλητον μεγαλείου
τής Ελληνικής ψυχής.
’ Ας τής ποΰν, ό,τι πρέπει, μέ μερικά άπλα λόγια κι’
άς τής μάθουν ότι άν οί πρόγονοί μας έγειναν αύτοί
πού έγειναν, τό κατώρθωσαν διά τής μεγάλης ιδέας
τοΰ έγώ των, όχι βέβαια τοΰ έγωϊσμοΰ τοΰ ταπεινού,
άλλά τοΰ μεγάλου, τοΰ άνθρωπιστικοΰ έγώ, αύτοΰ

ποΰ κατέληέεν είς τό «Πας μή Έλλην βάρβαρος».
Άς τής άποτινάζουν μιά μιά τής προλήψεις ποΰ
τήν παραλύουν καί τήν προδιαθέτουν είς τήν ιδέαν ότι
αύτή, ή γυναίκα, είνε τό άδύνατον, τό πανταχόθεν
προσβαλλόμενον πλάσμα, κι’ άς τής έμπνεύσουν τήν
πεποίθησιν ότι δταν αύτή έχη τήν ύπερηφάνειαν καί
τήν ουναίσθησιν τής Θέσεώς της, όχι μόνον νά φοβή—
ται δέν τής έπιτρέπεται, άλλά τής έπιβάλλεται νά νικά.
’Οφείλουν νά τής καταρρακώσουν τήν ιδέαν πώς είνε
γεννημένη γιά νά στηρίζεται πάντοτε σέ κάποιον άλλον,
καί είνε υποχρεωμένοι νά τής μάθουν, ότι άν αύτή
άπ’ τά πρώτά της κοινωνικά βήματα περπατήση στε
ρεά, δέν Θά έχη ποτέ ανάγκην ένός στηρίγματος.
Άς τής έδοαιώσουν τήν πεποίθησιν πώς είνε ή έσχάτη δειλία ν’ άφίνώμε όλους τούς άγώνας τής ζωής
στον άνορα, γιατί έν τοιαύτη περιπτώσει ό άγωνιζόμενος μαζή μέ τάς πικρίας άπολαμβάνει καί τά Θέλ-
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γητρα τής ζωής γίνεται ο ισχυρός καί κατόπιν ό κύ

ριος τής ζωής τών ανδραπόδων.
Μαζύ δέ μ’ όλη αυτή τήν διδασκαλία, ποΰ δέν Θά
εΐνε διόλου κουραστική, άλλά τουναντίον όπως κάθε
ωραίο, μιά ψυχαγωγία γιά τήν μαθήτρια, άς προχωρή
άόίαστα κι’ ή άλλη, δηλαδή ή των μαθημάτων. Ποιων
όμως μαθημάτων; Αυτών άπό τά όποϊα άφού πρωτίστως βγάλουν κάθε μορφή σχολαστικότητος καί στρυφνότητος, τούς δώσουν μιά όψι ωραία, γελαστή, όλη
ένδιαφέρον, εύρεΐαν κι’ όχι περιορισμένην, όψιν ποΰ
νά δείχνη καταφανέστατα τήν χρησιμότητα των καί νά
τήν κάνη άντιληπτή καί στους πιο απλοϊκούς.

Έτσι δέν θά βγαίνουν πλέον διπλωματούχοι τοΰ
’Αρσάκειου σαστισμένες άπ’ τήν γραμματική καί τό
συντακτικό, ή όποιες νά ρωτοΰν υστέρα μέ απορία, τί
έστί Grcethe, όπως ζεύρω έγώ μίαν, άλλά θά έχωμεν
νά έπιδείζωμεν γυναίκες τελείως μορφωμένες, μητέρες

συστηματικές, Έλληνίδες χειραφετημένες.
Τρομάζουν οί περισσότεροι στον τόπο μας, κι’ όταν
μονάχα ακούσουν τ' όνομα αύτό, τό όποιον πολλάκις
μεταχειρίζονται πρός ειρωνείαν καί δυσφημισμόν. Μά
τί εΐνε χειραφέτησις; Όχι βέόαια τό τσιγάρο ή τό
μπαστούνι στήν γυναίκα, άλλ’ ή αύθυπαρόία της ύφ’
όλας τάς έπόψεις, τήν.όποιαν θά τής δώσουν μιά γερή
μόρφωσιν χαρακτήρας κ' ένα καλά άνεπτυγμένο

πνεύμα.

Άλλά πού βρίσκομε αυτά στήν Έλληνίδα; Ώς τώρα
τούλάχιστον τήν έμαθαν νά θεωρη ώς τό άκρον άωτον
τής διανοητικής της άναπτύϊεως τό νά μπορή νά συνεννοήται σέ ένα δυό ΐένες γλώσσες, ένώ ή μόρφωσις τού χαρακτήρας της τήν καθιστά ώς έπί τό πλεν
όταν δούλην τοΰ συζύγου ή τού αδελφού,—άν δέ
τύχη καί κανένας κακός υιός καί αυτού άκόμη—άντιτάσσουσαν μόνον κάπου καί πού ένα άκατανόητο, μά
καί άσκοπο πείσμα.
Υπάρχει λοιπόν χειραφέτησις έν Έλλάδι; Και μπο
ρεί ή σύγχρονος Έλληνίς μέ τέτοιαν έλλειφιν έφοδίων νά είσέλθη είς τά δημόσια; 'Υποθέτω πώς όχι·
γιατί έκτος τών άλλων, θά έχη ν’ άντιταχθή καί έναντίον τής αΰθαδείας τών άνδρών, οί όποιοι δέν έμα
θαν δυστυχώς άκόμη, ότι, άν ή γυναίκα έν γένει εΐνε
ιερά, κατά πολύ ίερωτέρα πρέπει νά Θεωρήται καί
έργαζομένη, πού γίνεται στύλος νά στηρίίη, τό κλο
νιζόμενου οικοδόμημα τής οικογένειας της καί τοϋ
έαυτού της.
Κ’ ύστερα άπ’ ολ’ αύτά, δέν μού μένει, άγαπητή
φίλη, κομμία δυστυχώς άπάντησις διά τήν έρώτησίν
σας, ποϊα έπαγγέλματα εΐνε πρόσφορα διά τήν Έλ
ληνίδα. Έπί τοΰ παρόντος τουλάχιστον οφείλει ν’
άρκήται στήν βελόνα ή τό πολύ ώς ταμίας ένός κα
ταστήματος, άφού.καί είς τάς κατ’ έέοχήν γυναικείας
έπιδόσεις τής μητρός καί τής διδασκαλίσσης αποτυγ
χάνει διά τήν έλλειφιν μεθόδου.

Μή νομίσετε όμως, πώς μ’ ολα αύτά Θέλω νά πώ,
ότι δέν υπάρχουν κ’ έζαιρέσεις, τουναντίον έχομεν καί
πολλές, κι’αυτές εΐνε πού μάς κάνουν νά πιστεύωμεν,
στήν άφευκτον άνύψωσιν τής Ελληνίδος.
Μέ πολλήν φιλίαν
ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΩΤΗ

τιληψις δέν τή άναγνωρίζει, έν τούτοις έργον πρό
νοιας θά ωνόμαζον τήν έπ'ι μίαν, καί δύο έτι γενεάς,
άναβολήν τής παροχής ψήφου εις τήν γυναίκα.
4.
«Φρονώ περί τής γυναικείας ε’ι Ελλάδι έκπαιδεύσεως, οτι ■ έλησμονήθη ανέκαθεν είς αυτήν ή βάισις :
«Ούκ έν τώ πολλώ τό εϋ, άλλ' έν τώεϋτό πολύ».
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1.

Δεν βλέπω τί πλειότερον τοΰ αριθμού θά συνεισεφερεν ή Ελληνίς 'γυνή εις τόν δημόσιον βίον
αν λάβω ύπ' όψει μου τά προσόντα, ηθικά και
πνευματικά. με τα οποία τήν εφοδιάζει ή σημερινή
αόρφωσίς της' τό προέχον ζήτημα, κατά τήν άντίληψίν μου, θά ήτο
άξίωσις παρά τώ έτέρω φύλω
θετικών προσόντων πλειοτέρων, πρός άξιοπρεπεστέραν διεξαγωγήν τών κοινών υποθέσεων επί τοϋ πα
ρόντος. Άλλως τε ή γυνή, ως μήτηρ, μετέχει τής
διοικήσεως τών κοινών εμμέσως μέν, άλλ άποτελεσματικοιτατα, διά τών ιδεών καί αρχών τάς οποίας
θά έμπνευση εις τόν έπί τών γονάτων της μ ορφο ύ·
μεν ον άνδρα.
3.
Jia τους ύγιώς άντιλαμβανομένους τοϋ ζητήμα
τος ή χειραφέτησις τής γυναίκας ως ιδέα, εις τήν
γνησιαν καί αρχικήν έννοιαν της λαμβανομένη, έχει
έν εαυτή πολλήν τήν ευγένειαν καί τό ύψος' άλλ
όμως πολλά βλέπει τις, ότι πρέπει νά προηγηθοΰν, καί
αλλαχοϋ καί παρ ήμίν ιδίως, όπως αϋτη έπιβληθή
ύπ’ αυτής τής φύσεως τών πραγμάτων, και έν τελεί
έπικρατήση.
'Ήδη είνε υπεραρκετά, τά άξιοθρήνητα θεάματα
ώρισμένων τινών περιπτώσεων, άπό τάς όποιας τό
σον σπανίως τό άνδρικόν γόητρον κατορθώνει νά
έζέλθη άλώβητον. Ζώσα δέ άρνησις τής ωριμότητας
τοϋ γυναικείου ζητήματος πρέπει νά θεωρηθή, υπο
θέτω, ή τακτική τής βίας καί τών παροξυσμών, τήν
όποιαν άπό τίνος έχουν έγκαινιάσει αί ΰπεράγαν ένθουσιώδεις σημαιοφόροι τής χειραφετήσεως έν Ευ
ρώπη καί Αμερική. Καί θά ήδύνατο μεν τις ν' άντιτάξη είς τούτο ότι αί κυρίαι αΰταί είνε θλιβεραί
μόνον έξαιρέσεις' άλλά δέν βλέπω και πολλούς λόγους,
έπιβάλλοντας τήν αισιοδοξίαν, ως πρός τήν ποιό
τητα τής πλειοψηφίας εις τό προσεχές μέλλον.
Μολονότ ι δέ ή στέρησις τής ψήφου συνεπάγεται καί
τήν στέρησιν δικαιωμάτων, τά οποία, ώς άνθρωπος,
έχει καί ή γυνή, καί τά οποία έσφαλμένη μόνον άν-

υπηρεσίαν εξίσουμενην μέ την στρατιωτικήν.
« Εκαστη δεσποινίς επρεπε νά καλήται άπό τόν
νομον όπως αφιέρωση έν έτος υπηρεσίας είς έν έργον

IΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΙΔΟΥ

Άενθνντρια τον > Προτύπου» Παρθεναγωγείου

Η ΓΝΩΜΗ THE Κα; ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΟΥ

Νομίζω, οτι εις πολλά θά ήδύνατο άποτελεσματικώτατα νά ένασχοληθή ή Έλληνίς ύπό τον όρον
όμως νά μένη πάντοτε γυνή είς την εύγενεστάτην τής
λέξεως εκδοχήν. Εννοείται οϊκοθεν, οτι πρέπει νά άποκλεισθοϋν όσα έπαγγέλματα είτε εις τήν φυσικήν
διάπλασίν της άντίκεινται, επομένως είς τήν υγιεινήν
τής γυναικός, είτε εις τήν καλώς έννοουμένην άξιοπρεπειαν της, είτε είς τό /χέγα και ιερόν καθήκον
της, τό τής ανατροφής τών τέκνων δηλονότι.
2.

Μια Ελβετίς διδακτόρισσα, ή κυρία Χίλφικορ
Σμ»δι, προτείνει όπως ή γυνή έκτελή μιαν άλλην

κοινωνικής βοήθειας».
Ο Δεκαβ δεν επιδοκιμάζει, όπως ο νόμος έπέμβη
εις το ζητημα τής γυναικείας έθελοντότητος, ή οποία
πρεπει να μεινη μία πράξις καθαρώς έθελουσία, άλλά
κατ ουσίαν επιδοκιμάζει τήν ιδέαν τής Ελβετίδος

διδακτορισσης ώς ιδέαν άξίαν καλλιέργειας.
Κάθε γυνή ή οποία έπιθυμεί νά είσέλθη είς τήν
υπηρεσίαν τοϋ Κράτους πρέπει έπί τέλους νά ύπηρεΟ άριθμος τών έργαζομένων γυναικών πρός ποτήση είς έν έργον κοινωνικής άρωγής. Και δέν θά ειρισμόν τών πρός τό ζήν άναγκαίων καθημερινώς βε
χον είμή τήν δυσκολίαν τής έκλογής, διότι τά φιλαν
βαίως αυξάνει, Εις τήν Γαλλίαν κατά τό 1866 ή
σαν έν όλω τέσσαρα εκατομμύρια, ένώ σήμερον άνέρ- θρωπικά ιδρύματα είνε άναρίθμητα. Διατί νά μή υπη
ρετούν λοιπον καί αί γυναίκες είς τόν στρατόν; Άς
χονται εις όκτω τουλάχιστον εκατομμύρια αί έργαπροσφέρουν τούλάχιστον κάπου άλλοϋ τήν υπηρεσίαν
ζόμεναι
γυναίκες.
Καθημερινώς ανοίγονται νέοι ορίζοντες εις τήν γυ- των. Η στιγμή εΐυε κατάλληλος διά τήν έθελοντικήν
ναικείαν δράσιν. Τά υπουργεία άνέθηκαν είς τάς γυ αύτήν υπηρεσίαν, άς περιποιηθούν άσθενεΐς, γέρον
τας, παιδιά, ανισόρροπους. Τόσα ιδρύματα άναμένουν
ναίκας τάς υπηρεσίας τής δακτυλογραφίας, στενογρα
ΑΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ!

ΓΥΝΑΙΚΕΕ

φίας καί στατιστικής.
Το Γαλλικόν ΰπουργείον τών Στρατιωτικών παρέ
χει έργασίαν σήμερον ε’ις περισσοτέρας τών τρισχιλίων

τήν'Ιδού
υπηρεσίαν
των.
μία πολύτιμος
πρότασις τήν οποίαν ούδεμία

υπάρχει αμφιβολία ότι θά έπιδοκιμάσουν αί γυναίκες.
Ο ΡΩΜΑΙΟΣ

γυναικών
.
Δέκα οκτώ
χιλιάδες γυναίκες εις τήν Γαλλίαν είνε
υπάλληλοι τών τροχιοδρόμων καί έξ χιλιάδες τών
σιδηροδρόμων
Ο αριθμός. δε τών γυναικών αί όποίαι διδάσκουν
εις τά σχολεία είνε μέγιστος. Εν συνόλω άνέρχονται εις εκατόν είκοσι χιλιάδας αί γυναίκες αί ύπηοετοΰσαι εις δημοσίας θέσεις έν Γαλλία.
Καί ποίος θά υπέθετε προ ολίγων μόλις ετών, οτι
αί διδακτόρισσαι τοϋ Πανεπιστημίου έντός τοσοϋτον

ΓΥΝΑΙΚΕΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φ,λη δεσποινίς Ζωγράφου,
Αφού σάς συγχαρώ διά τήν πρακτικήν σας έμπνευσιν νά προκάλέσητε δημοσίας συζητήσεις έν τη
« Ελληνική Επιθεωρήσει» έπί ζητημάτων άφορώντων τήν δράσιν τής Ελληνίδος γυναίκας, τολμώ νά
άπαντήσω είς μίαν τών έρωτήσεών σας, άνευ άξιώ-

βραχέος χρονικού διαστήματος θά άνήρχοντο εις τοι-

σεων ειδικότητας, άλλ’ έξ όσων άντϊλαμβάνομοι πα·
ρακολουθών, κατά τό δυνατόν μοι, τήν έξέλιξιν τών

οϋτον μέγαν άριθμόν ;
Αι γυναίκες τώρα πλέον γνωρίζουν όλα, είόέρχονται παντού καί ή έπιμονή των θά νικήση παν έμπόδιον παρεντιθέμενον εις τόν δρόμον των, θά άνοιξη
όλας τάς θύρας τάς κλειστάς άκόμη εις τήν διέλευ-

διαφόρων κοινωνικών ζητημάτων.
«Είίνε καιρός ή Έλληνίς νά είσέλθη είς τόν δη
μόσιον βίον ;» Είς άπάντησιν είμαι τής γνώμης, χω
ρίς νά συζητήσω κατά πόσον ή Έλληνίς σήμερον

/care^ec ίτταρκως τ' αναγκαία προσόντα ινα συνάγωσίν Τπάρχουν
των.
όμως θέσεις τήν Γαλλίαν αί όποίαι δέν νιιθή μετά τοϋ άνδρός είς τά δημόσια καθήκοντα,
ότι ή ένασχόλησις τής Ελληνίδος γυναικός είς τά
δύνανται νά δοθούν κατά τάς διατάξεις τού νόμου,
είμή μόνον εις ύπηρετήσαντας είς τόν στρατόν. Αί τοΰ οίκου της είναι άκόμη άπαραίτητος καί προτιθέσεις αύται φυσικά είνε κλεισταί καί άπηγορευμέναι μοτέρα πάσης άλλης μερίμνης έκτος τουτου. Δηλ.
εις τάς γυναίκας. Άλλ αί Γαλλίδες θέλουν καί αύ- ένόσω ή διαπαιδαηώγησις ή παρεχομένη ύπό τών
τάς άκόμη νά καταλάβουν. Καί άπό πολλού διεξά σχολείων μας υστερεί έτι πολύ τών μάλλον προηγ
γουν άγώνα προσπαθοΰσαι νά άποδειξουν είς τήν μένων Εύρωπαϊκών χωρών καί ένόσω ή άπό άμβω
νας καί διά δημοσίων διαλέξεων ήθικοθρησκευτική
Κυβέρνησιν ότι ή μητρότης έξισούται μέ τήν στρα
διδασκαλία παρεχηται
εν σμικροτατη κλιμακι
τιωτικήν
υπηρεσίαν.
Όλαι αί
γυναίκες δέν είνε καί μητέρες—αναφωνεί παρ ήμίν καί όταν ο Τύπος μας, σπανιως και ανευ
εις ένθερμος φεμινιστής, ό Λουκιανός Δεκάβ είς τήν τακτικής, άφιερώνη είδικάς στηλας πρός ειδικήν
Παρισινήν Εφημερίδα.— Άλλ αύτό δέν είνε δικαιο μόρφωσιν καί άνάπτυξιν τής Ελληνικής κοινωνίας,
ή Έλληνίς γυναίκα ώς μήτηρ ή ώς παιδαγωγός έ
λογία όπως άπομακρυνθοΰν αί γυναίκες καί απο της
θεσεις έκείνας, είς τάς όποιας είνε δεκταί. Πρεπει χει νά διαδραματίση σπουδαιότατον ρόλον έν τή
λοιπόν νά έξευρεθή, άν μή έν τή μητρότητι, κάποιο
άλλο πράγμα, τό οποίον νά έξισούται διά τάς γυ
ναίκας μέ τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν είς κάποιαν
άλλην έννοείται υπηρεσίαν.

άνατροφή τών Ελληνοπαιδων, τών μελλόντων πα

ραγόντων
τής κοινωνίας
.
"Οταν όμως
αϋτη έπιδίδεται
είς τά δημόσια ύπουρ-
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γήματα κμ μάλιστα el? τούς πολιτικούς αγώνας
οπότε δέν θά διαθέτη καιρόν, ούτε τό πνεύμα
θα έχη ήσυχου ν’ άσχοληθή περί της οικογένειας
της, θ άναθεση την αποκλειστικήν ανατροφήν τών
τέκνων της έν τφ οϊκω, el? ξέρας μέν παιδαγω
γούς εαν αύτη είναι πλούσια, εάν δέ πτωχή el? τάς
συνήθεις υπηρέτριας, τότε κάθε άλλο ή τά τοιαΰτα
τέκνα θ άνατραφούν Έλληνοπρεπώς και πράγματι
χριστιανικών εϊνε έν τούτοι? γενικώς παραδεκτόν
ότι αί ριζικαι βάσεις τής ανατροφής τών τέκνων,
δηλ. αι ασάλευτοι άρχαί ηθών και έξεων και ή προπα
ρασκευαστική μόρφωσις ηθικών χαρακτήρων, είνε
έκεΐναι τας όποιας θά θέσουν μόνον οί γονείς (έννοώ τήν μητέρα) έν τή οικία.
Συμπεραίνω, οτι ή ώφέλεια ήτις θά ήδύνατο νά
προ κυφή έκ τής άναμίξεως τής γυναικός el? τά δη
μόσια πράγματα, θέλει ήσθε δυσανάλογος πολύ πρός
την ζημίαν έκ τής απομακρύνσεων αύτής έκ τών φρον
τίδων τού οίκου της πράγμα τό όποιον δέν πιστεύω
οτι συμβιβάζεται πρός τάς άρχάς τού σημερινού "Ελ
ληνας—Συζύγου.
Διατελώ κ.τ.λ.
’Αντώνιος Κ. ΚαΟ.ογήρ,ις

Κάϊρον

Ταμίας ’Εμπορικής ’Εταιρίας

ΨΗΦΟΣ

ΕΙΣ

ΤΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ

τάς έργασίας τών άνδρών, ένώ οί ανδρες εμενου el?
την οικίαν καί νφαονον.
, Τα παιδία έλάμβανον τό όνομα τής μητρός των
αντί τού ονόματος τού πατρός καί ή κυριαρχία τής
γυναικός εϊχεν έντελώς ριζωθή εις τά έθιμα τού λαού.
Αι γυναίκες έλάμβανον ένεργόν μέρος καί είς τά
πολιτικά τής^ πατρίδας των, δίδουσαι συχνά άφορμήν
εις στάσεις, όπως καί ή κατά Ραμσή τού 3ου ή όποια
ωργανώθη είς τά χαρέμια τού Φαραώ.
, Κατα το 740 πρό Χριστού αί ίέρειαι ήρχισαν
αποκτώσαι τοιαύτην ϊσχύν, ώστε άπετέλεσαν κράτος
εν κράτει.

ΠηΡαιεύ’

Η

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

Φ.λωτώρ

Άτβΐς

ΤΙ ΕΓΙΝΕΤΟ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ·

Η ιστορία, ώς πρός τό γυναικείου ζήτημα, μάς
δίδει τα σπουδαιότερα διδάγματα. Γή έπαγγελίας
αληθινή υπήρξε διά τάς γυναίκας ή παλαιά Αίγυπτος.
Αί γυναίκες κατά τήν έποχήν τού Φαραώ έκαμναν

Άπό τής εορτής τής άγιας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου)
κατά τούς χωρικούς, μέχρι τού 'Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμ
βρίου) «κάνει νερά καί χιόνια», δηλαδή επικρατεί κακο

καιρία καί δριμύ -ψύχος.

λους διά τδ κόμμα του τδ μωρόν, δηλαδή τδ νεογέν-

νητον.
,
s ,
Είς τδν κ. Λ. Κορομηλαν μερικούς σακκους Οια
νά βάλη τά περισσεύματα τοΰ προϋπολογισμού.
Είς τδν κ. Δ. Ράλλην μίαν δεσμίδα χαρτί διά νά

Ό Άϊ-Νικόλας ασπρίζει τά γένεια τον.

Διά τής παροιμίας ταύτης εκφράζεται δ λαός δτι κατα
τήν εορτήν τοΰ Αγίου Νικολάου πάντοτε σχεδόν χιονίζειΚαί δι’ αυτό παρίτταται δ "Αγιος μέ άσπρα γένεια. Ο
άνώτατος βαθμός τοΰ ψύχους παρατηρεϊται, κατά την πεποίθη-nv τοΰ λαού, ημέρας τινάς πρό τών Χριστουγέννων.

ΨΗΦΟΣ

Εν Αγγλία μαίνεται τό γυναικείου ζήτημα.
Ιδού , τι φρονούν οί διαπρεπέστεροι πολιτικοί τής
Αγγλίας :
Ό λόρδος Κούρζον.—Δέυ άναγνωρίζω el? τά? γυ
ναίκας άλλο δικαίωμα, ή μόνον τό δικαίωμα νά
βασιλεύουν el? τό σπήτί των καί τή κουζίνα των :
Η αποκτησις τού δικαιώματος τής φήφου el? τάς
γυναίκας, θά έπιφέρη βλάβην el? αυτά? τάς ιδίας
γυναίκας, el? τούς άνδρας καί είς τάς μεγάλα? διοργα
νώσεις τού Κράτους καί τής χώρας.
* Ο Ασκουιθ, ο "Αγγλος πρωθυπουργός, φρονεί
οτι ή παροχή φήφου εις τάς γυναίκας θά άποτελέστ) καταστρεπτικόν πολιτικόν σφάλμα.

Εις αίθουσαν παραχωρηθείσαν υπό τής Δημαρχίας
εγινεν εις το Τουρίνον συνέδρων ύπέρ τής φήφου
τών γυναικών. Αι συνελθούσαι γυναίκες συνεζήτησαν ένθουσιωδώς έπί τού καθήκοντος τού Κράτους
Κάποιες
να παραχώρηση el? τάς έργαζομένας γυναίκας τήν
πολιτικήν φήφον, τήν όποιαν πρόκειται νά χορηγήση
και εις τους αγραμμάτους.
ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
Τήν ανάμιξιν πρός φήφισιν τών νόμων τών άφοΕπιτρέψατε μοι, Α’νίς Ζωγράφον, αντί &εωριών νά σας άναοώντων τήν υγιεινήν, τήν ανατροφήν τών παίδων,
φερω προχείρως δύο παραδείγματα Έλληνίδων τών ‘Επαρχιών
τήν οικονομικήν ζωήν τού τόπου καί τής οικογένειας, διά νά σας καταδείξω δτι αρχίζει νά γλυκοχαράζη τό ξύπνημα
έχουν δικαίωμα ν' απαιτήσουν αί γυναίκες έκε"ναι,
τών Έλληνίδων. Είς τό Ναύπλιον - τό μακροσκοπικόν πλέον
οσαι συντελούν el? τόν πλούτον καί τόν πολιτισμόν τού Ναύπλιον — δπου καί τό εμπορίαν φ&ίνει καί ή παραγωγή
έθνους. Τά έπιχειρήματα τών κυριών, οσαι έλαβον είνε στάσιμος καί ή βιομηχανία νηπιώδης καί ή γεωργία ατελής
τον λόγον ήσαν όρθά καί έπεκροτήθησαν, έγένετο όμως και συνεπώς ό κύκλος τής δράσεώς περιωρισμένος διά τό άνδριή παρατήρησή ότι αι 'Ιταλίδες έχουν έστραμμένα τά καν στοιχεϊον, μία γυνή κατώρ&ωσε διά τής ευφυΐας της, τής
βλέμματα καί τήν καρδίαν είς τήν Τριπολίτιδα οπού δραστηριότητας της, τήν Οελήοεώς της, τής επιβολής της, νά
μάχονται οι συγγενείς των, καί δέν ήτο ή κατάλληλος
περιστασις όπως γίνη συνέδρων διά τό ζήτημα τής
φήφου των γυναικών, όπερ δύναται ν’ άνακινηθή
βραδύτερου.
Ημείς αί Ελληνίδες αι όποίαι δέν έχομεν πόλεαον, θά ήτο δυνατόν νά έργασθώμν πρακτικώτερον
δια τα δικαιώματά μας καί τά συμφέροντά μας.

λικάγεύματα,νεαράς. ·. νύμφας καί Πανδέκτας... φί

ΛΑ ΓΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ

κερδώα ™ τής εργασίας της τόσα δσα οί μεγαλείτεροι κεφαλαι
ούχοι τοΰ τόπου δεν κερδίζουν. Ή γυνή αυτή, είνε ή κ. Βουργαρελλη ή οποία έχει συγκεντρώσει είς χεϊράς της δλην τήν άτμοπλοϊκήν κίνησιν τοΰ τόπου καί ή οποία ώς Πράκτωρ δλων
σχεδόν τών Άτμοπλοϊκών ’Εταιριών αί όποιοι έχουν προσεγ
γίσεις είς Ναύπλιον έ&αυματούργησε κυριολεκτικώς. Μετά τήν
αξιο&αύμαστόν Άναπλιώτισσαν έρχομαι είς τήν κυρίαν Βαγιενα,
ή οποία διεκρι&η είς άλλον αγώνα, είς άλλο στάδιον, είς τά Τρίκκαλα. Η κ. Βαγιενα ώμίλησε μετά θαυμαστής ευγλωττίας καί
ζηλευτής γνώσεαις περί τής < ’Ανατροφής τής Έλληνίδος» είς τήν
προεσπερίδα ήτις έδό&η ύπέρ τοΰ Νοσοκομείου Τρικκάλων. Ή
ομιλία της πλήρης άπό άλη&είας καί παρατηρήσεις σοβαρός διά
τήν Έλληνίδα γυναίκα επρακάλεσεν ευμενέστατα σχόλια έκ μέ

ρους τής αναπτυγμένης κοινωνίας τών Τρικκάλων. Άν αί γραμμαΐ αύται συντρέχουν τούς ύπέρ τών Έλληνίδων άγωνάς σας ευ
αρεστείστε νά τάς δημοσιεύσητε.

Έπαρ^ιώτις

Γνρ(Σ>~γνο<Σ) τόν λξΜοτον
ή κορφή τοΰ χειμιονίοΰ.
Ή πρόγνωσις αυτή άλανθάστως έπηλήθευσεν εφέτος.

Χειμωνιάτικη γέννα, καλοκαιρινή χαρά.

Διά τής ρήσεως ταύτης δηλοϋται δτι δταν κατά την
εορτήν τών Χρητουγένων δ χειμών είνε βαρύς, το θέρος

θά είνε εύάρεστον.

ΣΑΤΥΡΙΚΗ

γράψη τά απομνημονεύματά του.
Είς τδν κ. θεοτόκην μερικά ρητά τής Αγ. Γρα
φής, ώς λ.χ. Έλεον θέλω καί ού θυσίάν, δ έστί
μεθερμηνευόμενον «Έλαιον Ρόπας θέλω καί ού
έξουσίαν»...
Είς τδν κ. Μαυρομιχάλην ένα χουόϊ
ναγείνη Πρωθυπουργός.
Είς τδν κ. Εύταξίαν δαδίον διά νά

διά νά ξαάνάβη καί να

κορώνη κατά τής Κυδερνήσεως.
Είς τδν κ. Μερκούρην ένα άγγελον...πυρρήν (γρ.

πυρρόν)...
Είς τδν κ. Γ. Παρασκευόπουλοντά «’Οδοιπορικά»
τοΰ Σατωδριάνδου καί ένα ένοικιαστήν διά τδ σπίτι του.
Είς τδν κ. Σ. Λάμπρον μίαν μποτίλια ρώμι διά νά
άνθέξη μετά τδ ταξείδιον τής Ρώμης, είς τάς ύποδο-

'Όταν οί άναγνώσται τής «Ελληνικής Επιθεωρήσεως» θά άναγινώσκουν τήν σατυρικήν μου στή

χάς τοΰ Πανεπιστημίου καί τών ’Ανατολιστών.
Είς τδν κ. Ζορμπάν ένα κομπολόι καί τήν Αμαρ

λην, θά είνε Πρωτοχρονιά. Δηλαδή θά είνε περικυκλωμένοι άπδ δώρα. Δέν ήθέλησα νά ύστερήσω είς
γενναιοδωρίαν καί σκορπίζω τά δώρα μου άφειδώς

τωλών Σωτηρίαν.
Είς τδν κ. Πώπ ένα μαλλιαρόν καί μίαν φωτο-

μαζί μέ τάς εύχάς μου δπως τοΰ χρόνου είμαι εις θέ-

γραφίαν tgu χ. ΜαρχαντιονάχΥ}·
Είς τδν κ. Τσαγκάρην έν ζεΰγος παπούτσια δια

σιν άπ’ αύτής τής θέσεως νά δώσω καλλίτερα δώρα, ■ νά τά δώση είς τδν « Αστέρα».
Είς τήν κ. Σχλήμαν ένα τριανταφυλλάκι.
χρησιμότερα καί αντάξια τής σοβαρότητος, ήτις
Είς τδν κ. Άννινον τάς «'Οδηγίας περί φορολο
ένέσκηψεν είς τήν Ελλάδα μέ τήν δρμήν, μεθ’ ής
ένσκήπτουν οί ανωφελείς κώνωπες, οί άρουραίοι καί γίας τοΰ εισοδήματος».
Είς τούς λογίους κ. κ. Δαραλέξην, Τσοκόπουλον
αί έπιζωοτίαι.
καί ’Ιωσήφ άνά έν ζεΰγος λευκών χειροκτίων. Πρδς
’Αντί δένδρου ξενικού Χριστουγέννων, ανοίγω τδν
τούτοις, είς τδν πρώτον μίαν φαίαν καί . .. νυμφαίαν,
σάκκον τδν όποιον φέρει, κύπτων ύπδ τδ βάρος του,
είς τδν δεύτερον μερικάς φιάλας νερού Κυλλήνης καί
δ έκ Καισαρείας γηραιός 'Άγιο:, μέ τήν πηχυαίαν
Τσάγεζι, καί είς τδν τρίτον ένα φερετζέν καί μίαν
γενειάδα καί τήν γούναν, ήν θάέζήλευεν δ κ.Μπενά,
κης, δ κ. Μαυρουδής,πωγωνίας καί αύτός, δ φίλος κ. γατίτσα.
Είς τήν δεσποινίδα Εύγενίαν Ζωγράφου μιανγας,ιαν
Φ. Φωτιάδηςκαί δ ηθοποιός κ. Λέων. Χαρίζω λοιπόν :
καί μερικά γυναικεία δνόματα διά τά διηγήματα της.
Είς τήν Α. Μ. τδν Βασιλέα μίαν φωτογραφίαν
Εις τδν κ. Ξενόπουλον ένα τόμον τής «Διαπλατών Κρητών βουλευτών καί ένα ταξειδιωτικδν σάκκον.
σεως τών παίδων».
Είς τδν κ. Βενιζέλον τούς «Ρητορικούς λόγους»
Είς τδν κ. Πολέμην αιθέρα διά τούς άναγνώστας
τοΰ κ. Μιστριώτου.
Είς τόν κ. Μπενάκην μίαν προτομήν τοΰ Άρπο- τών στίχων του.
Είς τδν κ. Ψυχάρην μίαν γλώσσαν βωδινήν νερόκράτους.
Είς τδν κ. Ρέπουλην μανδήλια διά τούς υπονό βραστην.
Είς τδν Παλαμάν τδν έκ Μεσολογγίου ποιητήν
μους τών ’Αθηνών καί τηλεσκόπίον διά τήν χολέένα σολωμον μερικά καλαμάρια και πετάλια οιά τού,
cav.
Είς τδν κ. Δημητρακόπουλον τδν νομομαθή, βασι- δπαδούς του.
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Είς τόν κ. Ν. Σπανδωνήν μίαν φιάλην έλιξιρίου

τής νεότητας και μίαν δδοντοστοιχιαν.
Είς τόν γεωργικόν κ. I. Σταματούλην, τόν Κύ
πριον Όνον τοΰ κ. Μπενάκη διά τήν βελτίωσιν

•Η γιαγιά, ή yayd, τό κοριτσάκι Kai ή άκνλίτάα όπως Λείαν τύ 190|
καί όπως κατϊιντηόαν τφ 19U

Είς τόν κ. Νέην μίαν δωδεκάδα κλισέ Άτθίδων καί
τήν εικόνα τοΰ Άγγλου πολίτικου Γρέϋ.
Εις τόν ποιητήν Κλεάνθην ένα πήχυν διά νά μέ

οια να έχη τό . . . Μάξι μ ον τών συναλλαγών.
Είς τόν κ. Λοβέρδον τής Λαϊκής δλίγα ένέχυρα,
μερικά
φύλλα συντάξεων και Συνέσιον διά νά τά
τρα τους στίχους του και μίαν κουρευτικήν μηχανήν.
Εις τήν δ)νίδα Μαρίκαν Κοτοπούλη έ'να δεμένον θαλασσώνη.
τόμον τοΰ «Σαντεκλέρ».
Εις τόν κ. Δαμβέργην ολίγον βασιλικόν διά τήν
Εις τήν κ. Κυβέλην τήν έλαιογραφίαν τοΰ κ Ξε- κομβιοδόχην του καί μίαν πολύφερνον καί πολύφρενον
νοπουλου. .
γεροντοκόρην ώς σύντροφον τοΰ υπολοίπου βίου του.
Είς τήν δ)νιδα Κόλλυβα ένα..... παπά.
Ει, τόν κ. ΙΊαγανέλην μίαν γραβάταν flottante
Είς τήν κ. Ρεβέκκαν μίαν«Νέαν Περουζέ», συνερ
και δύο ύπερσυντελικούς.
γασία των γνωστότερων μουσουργών τής ύφηλίου.
Είς τόν κ. Σ. Νικολόπουλον έμπνεύσεις άπό τόν
Εις τόν κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου μερικά θρύψαλα .
’Άλλον κόσμον.
καί νεοελληνικά βιβλία διά τήν Έθν. Βιβλιοθήκην.
Εις τον κ. θ. Συναδινόν, χρυσίον ποσοστικόν.
, Είς τόν κ. Σκόκον τό δελτίον θνησιμότητας διά τόν
Είς τόν κ. Κΰρον τήν συνεργασίαν τοΰ κ. Σιμινέον τόμον τοΰ ήμερολογίου του.
τσοπούλου.
, Είς τόν κ. Νάζον τάς συνθέσεις τοΰ κ. Γ. ΛάμπεΕις τόν κ. Κουλουμβάκην ένφίμωτρον.
λέτ καί τά ΧΡ0ν0ΪΡαφήματα τοΰ κ. Τιμ. Σταθ.
Είς τόν κ. Ίω. Γεννάδιον «γάλα όρνίθων» διά τά
Είς τόν κ. Βαλαωρίτην ύπαλλήλους . . . εύταξίας
γεύματα ποΰ δίδει.

γιά μάς έδώ κάτω, αυτό φυσικά δέν τδ έσκέφθησαν εκείνοι
πού συνέλαβον τή ιδέα, νά ντυθούν μέ δέρματα ζώων για να
καταπολεμήσουν τδ κρύο.

Βεβαίως οί καλαίσθητοι
Ευρωπαίοι, δέν διπλώνον
ται άπδ πολύ καιρό τώρα
τοΰ γένους τών όνων τοΰ Λυλοκαστρου.
έτσι άκομψα καί ακαλαί
Είς τήν δ. Σεβαστήν Καλλισπέρη ένα ράφι δια
σθητα στής γούνες των,
όπως οί καϋμένοι οί Έτά έκπαιδευτικά ύπομνήματά της.
σκιμώοι καί ότι προήλθε,
Είς τόν κ. Ματσούκαν μίαν ματσούκαν διά τους
μόνον καί μόνον γιατί τδ
συναδέλφους του έν τή πολιτική, μίαν λύραν και
άπήτει ή άνάγκη, συμπεπολλάς λίρας διά τήν «Νέαν Γενεάν.»
ριελήφθη σιγά-σιγά στδ βα
Είς τόν κ. Ζαίμην ένα άγκύστρι, ένα βουλευτήν
σίλειο τής μόδας έγινε
πολυτέλεια, κατήντησε chic
καί μίαν γλώσσαν.
Είς τόν κ. Ζ. Μάτσαν ένα μά-ςόο νέων μετοχών
Διότι δέν υπάρχει άμφιβολία, οτι θεωρείται ώς τδ
καί τάς renommees γνωμοδοτήσεις του κ. Βορρέ.
άκρον αωτον τού chic, τδ
Είς τόν κ. Άντ. Μάτσαν εν άεροπλάνον διά τάς
μεγάλο πανωφόρι απο οερμέχρι Κάντζας έκδρομάς του.
μα Τίγρεως ποΰ φόρεσεν
Είς τόν κ. Ίακωβίδην μίαν κολοκύνθην καί μιαν
ή ωραία ήθοποιδς τής Γαλ
λικής κωμωδίας Cecile So
’Ιαπωνικήν μάσκαν.
rel μέ τδ έκ τού ίδιου
Είς τόν κ. Κονδυλάκην βαφήν τριχών άλάνθαστον.
δέρματος καπέλλο.
Είς τήν κ. Ζλατανου ένα μεταξοσκώληκα και ενα
Καί ώς πρσθέτει τδ γαλ
λικόν περιοδικό/, εκ τοϋ
πρόσφυγα.
__
„
Είς τήν ρεπόρτερ τήςε’Ακροπόλεως» δεσπ. Ανναν
όποιου έδανείσθημεν την
Γαβριηλίδου ένα μπουκέτο άπό πνευματικά άνθη:« Η
πληροφορίαν αυτήν, καμμίχ άλλη γυναίκα 'μέχρι
ίδιαιτερότης τής χάριτος— παρέλασις περίφημο-ή
τούδε άπδ τήν εποχήν τής
των—πατατράκ κοσμικόν— περπάτημά λές ... α
... δέν έχρησιμοποίησε το
βασιλίσσης
Κλεοπάτρι
ντεζιρέ.—αί έλαχιστότεραι λεπτομέοειαι— ύπερέντα- περιφίμου
,ς
ένδυμα.
σις ώραιότητος—ώραιόγουοτος—καλά κατηρτιομενη δέρμα τού αίμοβόρου ζώου ίντύθηκε μέ Ti-ff.lv, τι το σπου
Μ.ά λοιπόν καί ή Sorel,
ντουμπλοΰρα—ρουφητικόν πρόγραμμα — φραουλοδαίον έάν αί λοιπαι κομχρους συνδυασμός- Βέρος κύριος-Τουαλετικον μάτς- ψευόμεναι Ιίαρισιναίμη ΟέΈξτρα σμάρτ τό σουπεδικόν σαλόνι—-ΙΙαριζινομαθη- λουσαι νά υστερήσουν, προμένος—βάδισμα δρκοντιούρ—άλατισμένα σκέρτσα— φύλαξαν άπδ τήν παγωνιά
κελάδισμα συνολικώς άηδόνος— πασιγνώστως γνω τά λεπτοφυή καί χαριτω
μένα σώματά των με λεοστός— σβελτέτσα περιωπής—γελοίο τρεχάμενο
παρδάλεις,πάνθηρας, taupes
ντεκόρ ιδιαιτέρως περίκομψον—ύφος άμφιτρικον— καί ιδίως με τήν μεγαλο
Άτμοσφαϊρα γουστόζικη—γαλάζιος μπιεντρισμός— πρεπή καί άριστοκρατικήν
Έπενγκλέ ντουμπλουφάς— άτραξιόν—κουγκριτ—ή Έρμίν ; Τί στοιχίζει τώρα
άνωτερότηςτήςεύμορφιάς—μπρίο χορευτικόν— άντρεν ένα τέτοιο πανωφόρι ειιε
άδόνατον, νά όρισθή, γιατί
και ή
*..συνέχεια
είς τήν «Άκρόπολιν» κάθε πρωί.
μπορείτε ναρχισετε από τής
Είς τόν έαυτόν μου λίγο αλάτι ’Αττικόν και .... 3000καί νάμή σταματήσετε
ίσως ούτε στής 500000.
τοΰ χρόνου.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
Μή σάς οανή υπέρογκος
ό άριθμός, υπάρχουν αλή
θεια, μερικαί,όλίγαι ή μάλ
λον έλάχισται γυναίκες,
ποΰ διαθέτουν ολόκληρον
περιουσίαν μόνον καί μόνον
Όταν τά τζάμια θαμπώνουν άπδ τδ κρύο, καί τδ
γιά νά έπιδείξουν ποιδ πολύ
δωμάτιό μας ζεσταίνει μιά ευχάριστη οωτιά, δεν μπορεί
τ-ην yctptv των ιχεσ ctito ττ^ν
βεβαίως νά έλθη ή μόδα καί νά μάς μιλήση για λεπτες che
δοράν μιάς Τίγρεως ή ενός
misettes καί μεταξωτά φορέματα. Τδ σώμα, δ οργανισμός μας
πάνθηρος. Όλες η άλλες
ολόκληρος ζητεί ζέστη. “Ημεθα αναμμένοι άπό τήν φωτιά,
περιορίζονται σ’ ένα άπδ τά
ποΰ καίει στδ τζάκι κ’ έν τούτοις άρκεί νά ρίςωμε μιά ματια
, ,
(>Εκ τής «Έλληνίδος»)
συνηθισμένα μακρυα επανω
εξω γιά ν’ άρχίσωμε πάλι νά τρέμωμε ολόκληροι.
φόρια μέ γουνένιο γιακά,γιά τόν περίπατο καί .άς»ργασιας .ων,
Τότε θεωρούμε τδ χονδρό μάλλινο φόρεμα ως ευεργέτη
ένώείςτάς έπισκέψεις φορούν μόνον μίαν μεγάλην ώμοπλατην,
μας καί στής βαρυές γούνες βρίσκομε τδ καλλίτερο μας
(echarpe) άπδ λοΰτρ σκόνης κτλ.μέ τδ όμοιον manchon κι ενα
προστάτη. ’Αδιάφορο άν αύτες δέν είνε καί τόσο άπαραίτητες

Η MOQR ΤΟΥ MHNOS

χαλά ταϊγέρ. Τό πρακτικότατον αΰτό ένδυμα, εξακολουθεί
άκόμη νά φορήται παντού’, έκτος φυσικά τών εσπερίδων καί
επισήμων συναθροίσεων, καμωμένο ώς πρωινό μέν άπό μάλ
λινο ύφασμα, ώς απογευματινό δέ άπό μεταξωτό βελούδο,
μονόχρουν ή fantaisie λιμπερτέ, charmeuse, meteore καί
ιδίως από Ταφτά changeant, ό οποίος είνε πολύ τής μόδας.
Τώρα μπορείτε νά κάνετε ένα ταϊγέρ άπό diap ή μάλλινο
βελούδο άλλά βεβαίως αΰτό δέν Οά είνε ποτέ τόσο ώραϊο καί
λεπτό όπως τ’ άλλα.

"Υποθέτω πώς είπαμεν ήδη δτι ή ζακέττες, — διά τής’όποιες
κατηργήθη εντελώς τό σχέδιον κυμονό—δέν γίνονται φέτος
μακρύτεραι τών 80 εκατοστών καί οτι γαρνίρονται πολύ, ή
βελουδένιες μέν μέ μεταξωτό μουαρέ καί sout&che, ή δέ με
ταξωτές δλως τό εναντίον, μέ βελούδο b'ais, καί μικρά κουμ
πάκια. Τά ρεβέρ Οά είνε πάντα πολύ πλατιά, ώς έπί τό
πλεϊστον δέ έντελώς άνόμοια πρός τό δλον φόρεμα, ένώ
στό μεγάλο στρογγυλό γιακά μπορούμε νά βάλλωμε γύρω
γύρω κρόσσια. Πολύ ώραία θά είνα έπίσης άν κάνωμε ολό
κληρο τόν γιακά καί τά μανικέτια τής ζακέττας άπό γούνα,
ή τουλάχιστον άν τούς βάλλωμε ένα γύρω δύο ή τριών δα

κτύλων πλάτους. Έν τοιαίτη περιπτώσει θυμηθήτε, ότι
πρέπει νά βάλωμε καί στην φούστα μίαν γουνένια φάσα.

Άλλά τό ξέρετε, άγαπηταί άναγνώστριαι, δτι, ή φούστες
ποΰ γίνονται τόσο π·.ατειές, ώστε νά μπορούμε νά περπα
τούμε ελεύθερα —άρχίζουν κάπως νά μακραίνουν; Καί ή νέες
μέν μπορούν νά τής φορούν άκόμη στρογγυλές καί κοντές, ή
κυρίες δμως πρέπει ν’ άφήνουν κάποιαν ούράν. Δυσάρεστον
αΰτό κ’ εϊμεθα βέβαιοι δτι τό πράγμα Οά σταματήση ώς έδώ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΥΊ'ΝΤΕΤΟ

Τήν αύτήν έπιτυχίαν καϊ την αύτήν μεγάλην ουγκέιτραισιν είχε και ή β' συναυλία τοΰ ’Ελληνικού
Κουϊντέτου. Κατ' αύτό έπαίχθησαν συνθέσεις όνο /ιε—
γάλων μουσουργών, τοΰ Νορβηγοΰ Sindillg καϊ τοϋ
Γερμανόν Μπράμς. Άπό τό κουϊντέτο είς μϊ ελαοοον
τοΰ πρώτου γοητευτικόν ήτο τό andante, ώς έπίσης
καϊ τό andante τον κουϊντέτο είς fa ελαοοον τοΰ
Μπράμς. Καϊ τό finale είνε άπό τά ώραιότερα μέρη,

παραστατικόν καϊ μελωδικόν.
Έψάλησαν καϊ άσματα τών ανωτέρω μουσουργών
υπό τών μαθητριών τοΰ Ωδείου δεσποινίδων
Κωνοταντινίδου καϊ Βεροή.’Ιδίως η διωδία τ Δρόμος

τής Άγάπης» κατεχειροκροτήθη.
ΛΟΥΚΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

Είτε ή πρώτη Έλληνϊς άρπίστρια ή δεσποινίς Αουκία Ίωάννον. Μαθήτρια τοΰ περίφημου άρπιστοΰ
Ίζαμάρα, είδικώς οπουδάσαοα έν Βιέννη έπϊ έτη
έδωσε δείγματα τής τέχνης της είς τάς συναυλίας, άς
έδωσε καϊ αΐτινες άφήκαν ζωηράς Εντυπώσεις. Ή

γιατίδέν υπάρχει τίποτε τυραννικότερο, άπό τήν" ουρά στά
καθημερινά μας φορέματα.
Κι’αφού μιλούμε περί φούστας άς προχωρήσωμεν ολίγον

παρακάτω διά παπούτσια. Μή νομίσετε δτι αύτά έχουν μικράν
σημασίαν διά τήν δλην τουαλέτταν’ ίσα, ίσα μπορεί νά εΐσθε
ντυμένα·, δσον θέλετε καλά, άρκεί δμως νά μήν φορητέ καλή
κάλτσα ή παπούτσι γιά νά χαλάση τό σύνολόν σας. "Εχετε
λοιπόν γιά τάς επισκέψεις σας, ένα ζευγάρι γοβάκια γαρνιρι
σμένα εμπρός μέ μία πόρπη άπό λουστρίνι ή μαύρο chevreau
γιά δέ τόν περίπατο καί τούς καθημερινούς σας δρόμους ένα
ζευγάρι μπότες έν είδε·, γκέττας, άπό drap μαύρο, gris-taupe,
ή μαστιχί. Λύτά είνε τά χρώματα τής μόδας.

Αίαν ενδιαφέρουσα ή έκθεσις τών έργων τοΰ δια

πρεπούς καλλιτέχνου καϊ καθηγητοϋ έν τή Σχολή τών
Καλών Τεχνών κ. Β. Μποκατοιάμπη έν τή αιθούση
τοϋ σπουδαστηρίου αύτοΰ (22 οδός Ζαιμη) άπαρτιζο-

λωδίας καί δύναται νά φστή έν όλη της τή γλυκύτητι
ή εύστροφος φωνή της. Της συναυλίας μετέσχε καϊ ό
δεινός κλειδοκυμβαλιοτήςκαϊ καθηγητής τοΰ Ωδείου κ.
Άλφ. Λογγοβάρδι, έκτελέσας μετά καταπληκτικής
ακρίβειας τέοσαρας συνθέσεις.

μένη έν δλω έκ 44 έργων, υδατογραφιών, παστέλ καϊ

ελαιογραφιών. ‘Ο κ. Μποκατσιάμπης απολαύει διε
θνούς φήμης, δΓ ο μόνος, μετά τών κ.κ. Ίακωβίδου
και ΜαθιΟπούλον, προσεκλήθη κατ’ εύθεϊαν παρά
τής οργανωτικής επιτροπής τής έν Άμστελοδάμω
κατά τό 1912 τελουμένης διεθνούς Καλλιτεχνικής έκθέσεως δπως άποστείλη έξ ’Ελλάδος έργα αύτοΰ, άπαλλαοοόμενα πάοης δαπάνης καϊ τής κρίσεως τής πρός
παραδοχήν τών έργων ελλανοδίκου έπιτροπής. Τά
έν τή έφετεινή εκθέσει αύτοΰ έργα διακρίνονται ού μό
νον διά τήν έκτέλεσιν, άλλά καϊ διά τήν ένδιαφέρουσαν εκλογήν τών άντικειμένων. Έκ τούτων διάφορα
ήγοράσθησαν, παρά τών φιλοτέχνων κ. κ. A. Τ.
Μπασιά, Α. Κύρου, Παμπούκη, Γεωργακοπούλου
κτλ. Ώς γνωστόν έν τή Καλλιτεχνική ’Εκθέσει τής

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΑΝΟΟΠΟΥΛΟΥ

Ό παρεπιδημών έν Άθήναίς ύψίφωτος κ. Χρ.
Ξανθόπουλος έδωσε συναυλίαν έν τή αιθούση τοϋ
«Παρνασσού». Ό κ. Ξανθόπουλος έπαιξε πολλάκις
είς Αγγλικά θέατρα μέ μελοδραματικούς θιάσους,
διεκρίθη δέ καϊ είς τάς εσπερίδας άς έδωκεν είς δια

φόρους πόλεις Εύρωπαΐκάς.
Ό κ. Ξανθόπουλος έτραγούδησε άσματα άπό τόν ’
ε ’Ιούδαν Μακκαβαϊον» τοϋ Handel, τήν « ’Εβραίαν» ,

«Γουλιέλμον Τέλλον» και

«Λόεγκριν» ’Επίσης

έ-

Ρώμης τά έργα τοΰ κ. Μποκατοιάμπη έθεωρήθησαν
έκ τών άριστων τοϋ ’Ελληνικού τμήματος, ή δέ Βασι
λομήτωρ τής ’Ιταλίας ήγόρασε έν έξ αύτών, τόν « Ναόν
τοΰ Άγιου Νικολάου» τών Πευκακίων.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ό «Σύνδεσμος τών ’Ελλήνων καλλιτεχνών» διωργάνωσε άγοράν έργων, προσφερθέντων υπό τών με
λών αύτοΰ. Έξετέθηοαν έν αιθούση τοΰ «Παρνασ
σού» έργα, έκ τών όποιων άλλα μέν ήγοράσθησαν
υπό φιλοτέχνων, άλλα δέ θά κληρωθώοι <5ιά λαχείου,
έν προεσπερίδι δοθησομένη τήν ςιροπαραμονήν τοΰ
Νέου έτους.

Άλλά.......... ολίγου δεϊν ξεχνούσαμε νά σάς πούμε κάτι άρκετά σπουδαίο, δσον άφορα τά Ταϊγέρ τά γαρνιρισμένα μέ
γούνα, κ’ έτσι όφείλομεν νά γυρίσωμεν πίσω στό σημείον
αΰτό. Έάν λοιπόν θέλετε νά βάλετε γούνα στήν ζακέτα καί
τήν φούστά σας, τότε δέν Οά ήτο άσκοπον άλλ’ ούτε καίάσχη-

ΣΥΝΑΥΛΙΑ %. ΦΩΚΑ

μον, νά κάνετε ώς συμπλήρωμα τής δλης, πραγματικώς
χαριτωμένης ενδυμασίας, ένα μεγάλο manchon, άπό τό
ίδιον ύφασμα τοΰ φορέματος, σουρωμένο ή bouillone καί
τον όποιου τ’ άνοίγματα περιτριγυρίζωμεν μέ γούναν. Βε
βαίως τό manchon αΰτό πρέπει νά κοπή πολύ καλά καί μέ
πολύ γούστο διά νά μή χάση ύστερα δλην του τήν κομψότητα.
Πώς λοιπόν σάς φαίνεται ό νεωτερισμός αύτός τόν όποιον ή
μόδα θεωρεί ώς άπαραίτητον. Άλλά μάς φορτώνει κάθε μέρα
μέ τόσα άπαραίτητα ώστε δέν πειράζει άν άφήσωμε τά περισ
σότερα νά περισσεύουν.
Δι; Μ. Π.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗ

δεσποινίς Ίωάνι ου δίδει προσεχώς νέαν συναυλίαν,
κατά τήν όποιαν θά έκτελέαη δυσκολωτάτας συνθέσεις
μεθ’ δ θά άπέλθη εις Αίγυπτον.
Ή δεσποινίς ’Ιωάννον μετριόφρων άπέφυγε πάν τότε τόν θόρυβον. Άφοσιωμένη εις τό αγαπημένου
της άργανον μελετά άδ.ακόπως, ώς άληθής καϊ εν

συνείδητος καλλιτέχνις.

Πυκνοτάτη συγκέντρωσις εκλεκτού κόσμου είς τήν
συναυλίαν τής κυρίας Φωκά, τής άριστοτέχνιδος τοϋ
άσματος. Ήτο άληθινή άπόλαυοις τό άσμα της, τό
σαγηνευτικόν καϊ άμεμπτον. Τό έν τραγούδι έφάμιλλον τοϋ άλλου εις τέχνην. ’Εξαιρετικής μνείας άξίζει
τό «FidellO» τοϋ Μπετόβεν, άπό τά δυσκολώτερα,
άλλά καϊ παθητικώτερα, ή μελωδικωτάτη «A.l’iane>
τοϋ Μασσενέ, άλλ’ έκείνο τό όποιον συνήρπασε καϊ
έγοήτευοε ήτο τό άσμα τής παραφροσύνης άπό τήν
«Λουκίαν δέ Ααμερμουρ». Ή φωνή συνηρμόζετο μέ
τοΰ πλαγιαύλου τάς λεπτοτάτας απηχήσεις είς λαρυγ
γισμούς, οΰς ήτο αδύνατον νά διαχωρίση τις. Πρός
τούτοις έψαλε μετά περισσής τέχνης μίαν μονωδίαν
έκ τής «Δεσποινίδας Μπελίλ» τοΰ Σαμάρα και έν νεώτερον ’Ελληνικόν τραγούδι. Τό τελευταΐον διηρμηνεύθη μέ τόσον αίσθημα, ώστε νά άποτελή μεγάλην
έλλειψιν δτι τό πρόγραμμα τής κ. Φωκά δέν είχε και
δημοτικά άσματα, είς τά όποια υπάρχει πλούτος με

φαλε πολύ εύμορφα μονφδίαν άπό τήν «Ρέαν» τοΰ
κ. Σαμάρα καϊ έν παλαιόν ελληνικόν τραγούδι τοΰ
Καρρέρ, τήν « Έλληνίδα». Είς τήν έπιιυχίαν ουνετέλεσαν ή δεσποινίς Καλλιρρόη Κωνοταντινίδου ή όποια
έφαλε μέ πολλήν τέχνην άσματα τοΰ Γρήγκ, Σοπέν
καϊ έκ τής «Λακμέ» τού Ddlile καϊ ό κ. Άλ. Άντωνόπουλος έκτελέσας έπϊ βιολοντσέλλου μίαν σονάταν
τοΰ Handel-. Τμήμα τής« Αθηναϊκής Μανδολιάτας»
άνέκρουσεν εκλεκτά τεμάχια.

Η ΡΕΒΕΚΚΑ

Ή. συμπαθής λόγια καϊ καλλιτέχνις Ρεβέκκα έδωσε
μίαν ελκυστικήν προεοπερίδα είς τήν αίθουσαν τού

«Παρνασσού». ’Αφού άνέγνωσε χαριτωμένον σκαλά
θυρμα περϊ παροιμιών, καταδείξασα τό άντιφατικόν
αύτών, έτραγούδησε μέ πολλήν γλυκύτητα καϊ τέχνην
μέρη άπό τήν «Περουζέ», άπό τήν «Ίριδα», τήν
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* Αίδά» και είς τδ τέλος τρία ελληνικά τραγούδια
τών κ.κ. —ανθοπούλου και Ααμπελέτ.
Τής συναυλίας μετεσχον ό καθηγητής τοΰ τετρα
χόρδου κ. Σοΰλτσε έκτελέσας άριοτοτεχνικώς δύο
συνθέσεις καί ο κ. Πολέμης άπαγγείλας εκτενές δρα
ματικόν ποίημά του.

τελεσθη ύπό τών ερασιτεχνών τοΰ συλλόγου

ή « 7ε-

χνη.> εύγενώς προσφερθέντος νά ένισχύση τδν φιλάν
θρωπον σκοπόν. Οί μετασχόντες έξετέλεσαν τά μέρη
μετά πολλής έπιτυχίας. Ή εορτή έπέτυχε καί ύπό
υλικήν έποψιν, διότι ή αίθουσα ήτο κατάμεστος.

Εν άπο τα τελειότερα γλυπτικά έ'ργά τής Νεωτέρας Ελλ. Τέχνης τά ^ηττημένα όνειρα» τοΰ κ. Κ.
Δημητριάδου, τοΰ εν Παρισιοις διακεκριμένου γλύπτου.
Το έργον αύτο εβραβευθη είς τδ Παρισινόν Salon,
εύφημοτάτη δ’ έγένετο μνεία εν τφ ξένφ τύπφ.
Ο κ. Δημητριάδης άφίκετο εις ‘Αθήνας, μετ’
ολίγον δέ αναχωρεί και πάλιν διά Παρισίους. ‘Επί τή
εύκαιρία τής άφίξεώς του δημοσιεύομεν έν άλλη σελίδι τά « Ονειρα», τδ καλλίιερον τών έργων του.

Η ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΤΗΣ “ΤΕΧΝΗΣ,,

Η *
Ήχνη», ο νέος σύλλογος, έδωσε τήν α’. ποοεσπερίδα αύτοϋ, είς ήν μετέσχον κυρίως έρασιτέχναι,
μέλη τοΰ μουσικού καί τοΰ φιλολογικού τμήματος.
Η αίθουσα ενωρίς έπληρώθη άσφυκτικώς έξ έκλεκτοΰ
κόσμου. Ό Πρόεδρος τοϋ συλλόγου κ. Δ. Καλογερόπουλος συντόμως ανέπτυξε τδν σκοπόν τοϋ σωμα
τείου, μεθ’ δ ό αντιπρόεδρος κ. Ν. Σπανδωνής ώμίλησε περί τοΰ μουσικού αισθήματος. Τής συναυλίας
μετέσχον ό κ. Δ. Καμπάνης έκτελέσας έπί τετραχόρ
δου συνθέσεις τοΰ Σαραζάτε και τοΰ Βενιάφσκη καί
ό κ. Α. Άντωνόπουλος παίξας έπί βαρβίτου μελω
δίας τοΰ Goltermann καί Haydn, συνοδεία τών
δεσποινίδων Άρμακόλλα, Αύγερινοϋ καί τοΰ κ. Θεοδωράκη. ‘Εξαιρετικήν έντύπωσιν ένεποίηοεν ή μικρο-

σκοπική, άλλ’άληθινή καλλιτέχνις δεσποινίς Μαρία
Βασιλάκη, ήτις έπαιξε έπί κλειδοκυμβάλου Μένδελσον
και Σουμπερτ μετά μεγάλης άκριβείας. ’Επίσης ήρεσε
πολύ τό άσμα τής δεσποινίδας Μ. Ξανθάκη, ήτις
έτραγούδησε μίαν μονωδίαν έκ τής εΠερουζέ» συνο
δεία τής δεσπ. Ε. Μπερτζουάνη. ’Εκ τοΰ φιλολογικού
τμήματος τού Συλλόγου μετέσχον οί κ. κ. Σ. Βαλλώσης καί Σ. Χιλιαδάκης άπαγγείλαντες μέ πολλήν
τέχνην καί αίσθημα δραματικά ποιήματα, τήν
τΦλογερα τοΰ Γέρω-Δήμου» καί τδ * Κώμα».
Ηδη ή «.Τέχνη» προετοιμάζει μεγάλην συναυλίαν
έν τώ Δημοτικά) θεάτρφ, καθ’ήν θά λάβωσι μέρος
οι διαπρεπέστεροι παρ’ ήμίν καλλιτέχναι.
«ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ»

Έν τή αιθούση τού «Παρνασσού» έδόθη έορτή
μουσική καί φιλολογική υπό τού Συλλόγου τών κυ
ριών η «Φιλαδελφια» υπέρ τών πτωχών και άσθενών τής πόλεως. Γό πρόγραμμα κατηρτίσθη και έξε-

γραμμένη.
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ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑ ΗΤΤΗΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ

Χρηστομάνου, άρκεσθείε είς τό στομον μάλλον αύτοϋ. Διά
τούτο ή διάλεξις καίτοι έχαρακτηρίσθη οίονεί ώε^ <.πιμνημόσυνοε τελετή, ήτο άπλώς χρονογραφική μάλλον αφήγησιε έκ προσωπικών έντυπώσεων, άλλά πολύ εύμορφα

Η α. συναυλία τοΰ Ωδείου’ΑθηνώνδΓής ένεκαινιάσθζ; ή έφετεινή περίοδος, ύπήρξεν άνταξία τοϋ μου

σικού τούτου ιδρύματος. Ή ορχήστρα ύπό τήν δεξιωτάτην διεύθυνσιν τοΰ κ. Μαρσ'ικ έξετέλεσε δυσκολωτάτας συνθέσεις μετά πολλής έπιτυχίας. Έπαίχθη
το δεύτερον μέρος τοΰ Όρατορίου «Kidcinpf.ion» τοΰ Φράγκ, δι’ ού συμβολίζεται ή άναγένησις τής ανθρωπότητας ύπό τήν έπήρειαν τών
λόγων τοΰ Χριστού. "Εν κονσέρτο τοΰ Σοΰμαν, διερμηνευθέν ύπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Λογκοβάρδι
άπεδόθη άριστα. Ή ορχήστρα έπαιξε μίαν σύνθεσιν
τοΰ κ. Μαρσίκ, έξαιρετικήν δέ έντύπωσιν ένεποίησεν
ή θαυμασία σκηνή τών Ήλυσίων άπό τόν «Όρφέα»
τοΰ Ιλυκ, γλυκύτατη και αρχαιοπρεπής.
Η δεύτερα συναυλία τοΰ ’Ωδείου περιελάμβανε
το Concci to Grosso τοΰ Ilandol, τήν συμφω
νίαν εις Sol ελασσον τοΰ Μόζαρτ καί τό ΙΓοί d’Ys
τοΰ Lalo. Ο κ. ΣοΟλτζε έπαιξεν άριστοτεχνικώς,
συνοδεία τής ορχήστρας, έν Κονσέρτο τοΰ Σάν-Σαέν
καί χορός έψαλε έν μέρος τής ά. πράξεως τοΰ Μερείγ. Ολα έξετελεσθησαν άρμονικώτατα.

ΛΟΓΟΤEKN IΑ
διαλεκις

«.σαρτίνσκα

Η παρεπιδημούσα έν ’Αθηναίε λόγια πριγκήπισσα κ.
Theo Sartinska έν διαλέξει αύτής, ής προηγήθη είσήγησιε
ύπό τού συνάδελφου διευθυντού τής «Πινακοθήκης» κ. Δ.
Καλογεροπουλου, ώμίλησε μετά θελκτικής χάριτοε περί τής
ζωής τών γυναικών είς τό χαρέμι τού έκπτωτου Σουλτάνου
Χαμίτ. Η πριγκήπισσα κ. Σαρτίνσκα έπί 8 έτη έζησεν ώε
διερμηνευτρια είε τά ’Ανάκτορα τοϋ Σουλτάνου, άνεστράφη
μετά τών γυναικών αυτού, παρηκολούθησε τήν ζωήν των
καί είσέδυσεν είς τήν ψυχήν αυτών. Ήτο συνεπώς ή άρμοδιωτέρα δπως είκονίση τήν Όθωμανίδα, οΤα είνε πράγ
ματι, άπηλλαγμενην τών θρύλων, οϊτινες έδημιουργήθησαν
πέριί αυτής. Ή κ. Σαρτίνσκα είνε όμιλήτρια πνευματώδης
και συνεκρατησεν έν άμειώτω προσοχή τούς άκροατάς της.
ΔΙΑΛΕΞΙΣ

ΝΙΡΒΑΝΑ

Μίαν ώραίαν καί πιστήν σκιαγραφίαν τοϋ τόσον προώρως
έκλιπόντοε λογογράφου Κ. Χρηστομάνου—δστις ύπήρξεν
τόσον παράδοξος καί ώς άνθρωπος καί ώς συγγραφεύς_ μάς
έδωσεν είς τόν «Παρνασσόν» ό κ. Παύλος Νιρόάνας. Μέ
τήν γλαφυρότητα ήτις διακρίνει τόν όμιλητήν άνεμνήσθη
έπεισοδίων χαρακτηριστικών καί απεικόνισε τού θανόντος
τάς έπιμόνουσ προσπάθειας πρός άναγέννησιν τού Έλλην.
Θεάτρου.

Ο κ. Νιρόάνας οεν άνελυσε το συγγραφικόν έργον τού

Άνεγνώσθη είε τήν μεγάλην αίθουσαν τοϋ Πανεπιστη
μίου ή κρίσιε τήε έπιτροπήε τού ύπό τής Γλωσσικής εται
ρίας ’Αθηνών προκηρυχθέντοε πρό έτους γλωσσικού οια-

γωνισμοϋ.
Ή έπί τού διαγωνισμού έπιτροπή άπετελεΐτο εκ των κ.
κ. Γ. Χατζηδάκι καθηγητού τοϋ Πανεπιστημίου, Άριστομένουε Προόελεγγίου καί Στεφάνου Κλων.
Ό εισηγητής κ. Χατζιδάκιε άνέγνωσε τήν επι τών υποβληθεισών είε τήν έπιτροπείαν γ πραγματειών κρίσιν, ανέ
πτυξε δέ διά μακρών τά σπουδαιότερα σημεία τών ύπό κρί
σιν έργων καί έξήρε τήν σπουδαιότητα τήε εργασίας των

συγγραφέων.
Καταλήγων ό κ.Γ.Χατζιδάκις είπεν,δτι καί τά έπτά υποβληθέντα έργα κρίνονται ύπό τήε έπιτροπήε άξια έπαίνου
άπονέμεται δέ είε μέν τήν πραγματείαν ύπό τόν τίτλον
«Λακωνικά» τό α’ βραβεΐον έκ δρ. 3οο, είς δέ τούς λοιπούς

τό β’ έκ δρ. 200 οι’ έκαστον τών συγγραφέων.
Τά έπαινεθέντα έπτά έργα είνε τά εξής : ι) «Λακωνικά»
Νεστορίδου έκ Λακωνίας, a) «Περί Μεγαρικήε διαλέκτου»
Γούναρη έκ Μεγάρων, 3) «Ποντικά» Μπαλαβάνη έκ Κερασούντοε, φ) «Διάλεκτος τού Αραοανιου και τών Περί
χώρων» Κεχαγωπούλου έκ Μ. ’Ασίας, 3) «Καρυστινά» Παπαχατζή έκ Καρυστίαε, 6) «Συμαϊκά» Χαόιαρά έκ Χύμηε
καί γ) «Πολυκάντυλο» Πουλάκη τόπων διαφόρων και ίσια
έξ ’Ασίας και Τσεσμέ.

ςηο ΤΗΝ ΖΠΗΝ τουμηνος

λής παραμένει έν τοντοις ιστορικόν καί άναμφιβόλως
ό χρόνος, ό μετά τήν έπανάστασιν καί <5 κατα τδ διά
στημα τής νομοθετικής αύτής περιόδου, θά θεωρηθή ώς σταθμός είς τόν πολιτικόν βίον τής
Ελλάδος. Ή νομοθετική έργασία ή άφορώσα την
Δικαιοσύνην τοϋ τόπου μας ομολογεϊται ως πολύ λογου αξία, ή λειτουργία τοϋ ’Ογδόου ’Υπουργείου υπό
σχεται θάττον ή βράδιον θετικά ωφελήματα διά τόν
τόπον, ή στρατιωτική άναδιοργάνωσις είνε τό πλέον
εύελπι καί ζωηρόν οημεϊον τής πραγματικής ένισχύσεως οχι μόνον τής έλευθέρας γωνίας άλλά καί τού
δλου άναξιοπαθοϋντος υποδούλου Ελληνισμού, η
ναυτική άναδιοργάνωσις καί διά τών ξένων διοργανω
τών καί όιά τής άφίξεως τού « Άβέρωφ» καί διά τής
παοαγγελίας τών άλλων πλοίων δεικνύει δτι ή ’Ελλάς
συγκεντρώνει καί αύξάνει τάς δυνάμεις της, οι απο
κεντρωτικοί νόμοι τής Διοικήσεως, τής Παιδείας και
τών Οικονομικών υπηρεσιών είνε μία έγγύησις έπίσης
μελλούσης βελτιώσεως, <’ίν δε η Κυβερνησις έστρεφε
σοβαρότερον τήν προσοχήν της είς δτι άφορά τήν ήθικοποίησιν τοΰ Ελληνος καί την δημιουργίαν χαρα
κτήρων διά τών Σχολείων, εδιδε δε σοβαροτατην προ
σοχήν είς δτι άφορα τούς έν τφ έξωτερικφ αντιπρο
σώπους θά ήδύνατό τις μετ’ένθουσιασμοΰ νά όμιλήοη διά τήν νέαν ζωήν τοΰ τοπου μας, την οποίαν
καί οί ξένοι δημοσιολόγοι αναγνωρίζουν και οι Ιθύ
νοντες τάς τύχας τών μεγάλων Εθνών και ο σοβαρό
τερος τύπος τής Εύρώπης ομολογούν.

-Ϋ-

Καταλήγοντες τήν βραχυτάτην ταύτην άνασκόπησιν
δφείλομεν νά τονίσω μεν τρία σημεία τοΰ βίου τής Διπλής.
’Εφέτος θά χαιρετήσωμεν τήν ανατολήν τοΰ Λ.
Τάς δηλώσεις τοϋ κ. Βενιζέλου διά τδ Κρητικόν ζτμημα,
Έτους έν μέσω βαρυτάτου φυχους. Ό Δεκέμβριος
τάς δηλώσεις τού'Υπουργού τών Οικονομικών διά τδν
ήρχισεν ήπιος καί γλυκύς καί μάς ένέπνευσεν έλπίδας
προϋπολογισμόν τού Κράτους καί τήν ψήφισιν τού
υποφερτού χειμώνοζ. Αίφνιδίως δμως βορράς αφόρη
περί Κοινοτήτων Νομοσχεδίου. Τδ πρώτον κατέόειξε
τος, βροχαί συνεχείς καί απόπειρα έμφανισεως χιονος
τήν πολιτικήν νηφαλιότητα τού ’Ελληνικού Λαού, <5 ό
έπροκάλεοαν πανικόν είς τούς ριγηλούς’Αθηναίους, οί
ποιος είχε τήν καρτερίαν νά δεχθή άπαθώς τάς τόσον
όποιοι αισθάνονται αληθή αποστροφήν κατά τοΰ ψύ
επικινδύνους δηλώσεις τού κ. Βενιζέλου. Τδ δεύτερον
χους. Γενναιότητα άξιοθαύμαστον κατά του ακατά
βλητου αύτοϋ εχθρού έδειξαν άναμφισβητήτως οί πλη καθώρισε τήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως ή όποία
ζητεί τήν περισυλλογήν τών οικονομικών δυνάμεων
ρεξούσιοι τής Διπλής Βουλής, οί όποιοι χάριν τής
τού τόπου καί τό τρίτον άποβλέπει νά θέοη φραγμόν
ενισχύσεως τού έργου τής Κυβερνήσεως διήρχοντο
είς τήν πολιτικήν ακολασίαν ή όποία έλυμαίνετο τάς
τάς τελευταίας νύκτας τής ζωής της απτόητοι και εις
’Επαρχίας καί κατειργάζετο τήν κατάπτωσιν τοϋ Κράτού δριμυτάτου ψύχους τήν επήρειαν καί είς τους
κόπους καί τάς αγρυπνίας τών μακρών χειμερινών τους.
-4?
νυκτών. Είς τον κόσμον δμως αύτδν δλα έχουν δια
Κατά τόν μήνα Δεκέμβριον ζήτημα ’εθνικής σημασίας,
τέλος καί τδ τέλος τών βασάνων τών άγα&ών Πληρε
ζήτημα προέχον καί κινούν τούς πατριωτικούς παλμούς
ξουσίων τής Διπλής Βουλής έληξαν διά τής διαλυσεως
παντός Έλληνος ύπήρξεν ή έν Κρήτη Επαναστατική
τής περίφημου αύτής καί ιστορικής Βουλής ή όποια
ουνέλευοις. Οί Κρήτες πολιτικοί άποκαμόντες νά άνακαί Νέον Σύνταγμα βελτιωμένον καί έπιδιορθωμέμένωοι τάς ανεκτέλεστους υποσχέσεις τών Δυνάμεων
νον έψήφισε καί τούς νόμους τής πατρίδος μας κατα
προέβησαν είς ζωηράς εκδηλώσεις καθαρώς επανα
σεβαστόν αριθμόν ηύξησε.
στατικός καί έπεδίωξαν ώς αποτελεσματικόν μέσον
-Ϋτής πραγματοποιήσεως τού πόθου των, τήν αποστοΤδ γεγονός τής διαλυσεως τής ’Αναθεωρητικής Βου
4
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λην πληρεξουσίων είς την ’Ελληνικήν Βουλήν. ‘Η
Κυβέρνησις Βενιζέλου υπεύθυνος διά πάσαν ζημίαν
τών Εθνικών υποθέσεων, έκρινεν επικίνδυνον τό
διάβημα τών Κρητών και μετεχειρίσθη παν μέσον
άπορρέον έκ τής ισχύος της διά νά ματαιώση τους
πόθους τών Κρητών. Ή Εύρώπη ήλθεν επίκουρος
είς τάς προσπάθειας τής Κυβερνήσεως και αί στιγμαί
καθ άς άγωνιώσα η εν Ελλάδι κοινή γνώμη, ήρώτα
έρχονται—δέν έρχονται— τά πολεμικά πλοία τών Δυ
νάμεων συνελάμβανον περί τους 25 βουλευτάς, έπιβιβασθέντας τής «Θεσσαλίας» και τους έκράτησαν αιχ
μαλώτους μέχρι τής λήξεως τών έργασιών τής Βουλής.
Η εθνική φνγη ηλγηοε διά τάς περιπέτειας τών
μεγαλοκάρδων καί γενναίων Κρητών, άλλ' άπέκρυφε
τόν πόνον της, διότι ή ανάγκη τών πραγμάτων επέ
βαλλε τήν δοκιμασίαν αύτήν είς τά ήρωϊκά τέκνα τής
Μεγαλον ήσου.
Ζ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Οσάκις εξέρχονται αττό τά Βασιλικά χείλη λόγοι
άφορώντες την γεωργίαν τοΰ τοπου εΰρίσκομεν είφ
αυτους όλην την σοφίαν και όλην τήν πρακτικότητα
ή όποια πάντοτε έχαρακτήρισε τους λόγους καί τάς
(JUffTfUJEly

KdL

TCby V7TQ-

δείξεις τοΰ Βασιλέως
μας.
’Εσχάτως όμιλών πρός τόν προ αυτού παρουσίασθέντα Διευθυντήν τής Γεωργικής Εταιρίας έτόνισεν οτι είνε άνάγκη νά ένισχυθή ή μικρά άγροτική
βιομηχανία,έπι παντός είδους γεωργικής κοί βιοτεχ
νικής παραγωγής, κατά τό πρότυπον τής Δανίας,
δια να δυνηθή ο γεωργικός πληθυσμός τής Ελλά
δος όχι μόνον νά γίνη αυτάρκης, άλλά καί νά είσάγη άφθονον χρήμα. Αύτά έτόνισεν ό Βασιλεύς μας
εις τόν κ. Διευθυντήν τής Γεωργικής Εταιρίας, καί
όσακις τοΰ παρουσιάζεται ευκαιρία επωφελείται αυτής
δια νά σκορπίστ) νά γνώσεις του, τάς πολυτίμους
γνώμας του, να επίδειξη τό αδιάσειστου ένδιαφέρον
του και να μεταδώση τόν ενθουσιασμόν του εΐφ έκεί
νους οί όποιοι δυνανται να πραγμτοποιήσουν Τούς
πόθους του. Δι όλα αύτά όμως δυστυχώς δέν άρκοΰν οί Βασιλικοί λόγοι. Είνε ανάγκη νά συστηματοποιηθή ή υπέρ τής Γεωργίας τοΰ τόπου μέριμνα
και να ληφθουν σοβαραί αποφάσεις διά τήν βελτίωαιν αυτής.
Συμφωνοΰμεν δέ πλήρως μέ τήν < Άκρόπολιν
*
ή
οποία συνιστα τήν σύστασιν ειδικών έπιτροπών διά
κάθε γεωργικόν κλάδου, αί όποίαι νά μελετήσωσι καί
έξονυχίσωσι τά πάντα άποκρυσταλλοΰσαι el? σαφή
και ωρισμένα συμπεράσματα τάς γνώμας των καί τάς
μελετάς των. Εφ όσον δέν καλούνται πρός συνεργα
σίαν οι ειδικοί καί άναμένομεν γεωργικήν άναγέννησιν απο τα φώτα καί τάς γνώσεις ενός γεωπόνου
τ^ς- Γεωργικής Εταιρίας, οί Βασιλικοί λέγοι θά είνε
σοφοί κάι πρακτικοί αΧλά δέν θά ώφελοΰν τήν γεωρ
γίαν τοΰ τόπου.
ΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑΣ
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μετά

πρακτικού ώφελήματος είνε μία ίκανότης, τήν
δποίαν δέον νά άνομολογηθή δτι κατέχει έξαιρετι__

_

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

κώςή φιλάνθοωπος κυρία Σοφία

Σχλήμαν. Άναλαβοϋσα ύπό τήν προστασίαν της τούς μάλλον αξιο
λύπητους ασθενείς,οί,'τινες αποτελούν συγχρόνως ώςέκ

τού συγχρωτισμού διηνεκή κίνδυνον, έπραξεμία μονάς
αυτή καί μάλιστα γυνή δ,τι δέν έπραξεν ή Κυβέρνησις,
δεν έπραξεν ό Δήμος. Και τήν ύποστήριξιν τής κοινω
νίας έλκύει διά εορτών, αί όποίαι εχουσι καθαρώς
έκπολιτιστικόν σκοπόν.
Μετά τάς Πλαστικάς εικόνας, μετά τό’Ανθοβόλημα
τοΰ Ζαππείου,τά Τριανταφυλλάκια. Κυρίαι τής καλλιτερας παρ ήμίν τάξεως προσέφερον είς τούς διαβάτας έν τριανταφυλλάκι αντί 10 λεπτών. Καί κατά
τήν ήμέραν τοΰ Άγ. Νικολάου δέν έμεινε κομβιοδόχη ή όποια νά μή στολισθή. Τό ρόδον ήτο σύμοολον τής κυριαρχίας τής αγάπης πρός τόν πλησίον,
τόν όποιον άγρια ή μοίρα κατεδίκασεν είς τόν θλιοερώτερον θάνατον. Έπιστοποίει τήν ύπαρξιν εύγενών
ψυχών, αι όποίαι έρχονται παρήγοροι άγγελοι σω
τηρίας.
Ολοι, και οι πτωχότεροι, έφερον τό τριανταφυλλακι τό όποίον είς τό πρώτον έφετεινόν ριγηλόν
ψύχος, τό όποιον τήν ήμέραν εκείνην έξεδηλώθη, έσκόρπιζε μίαν παρήγορον αγάπην μέ τό τριανταφυλ
λένιο χρώμα, έκείνο τό όποιον άκριβώς λείπει άπό
τούς άσθενείς, ύπέρ ών ό Έρανος. Τό θέαμα ήτο
συγκινητικόν. Είς δλων τό στήθος, μικρών καί με
γάλων, έκοκκινιζε τό Τριανταφυλλάκι, άδελφώνον έν
τώ εΰγενεί πόθφ τής Εύποιΐας, δλας τάς κοινωνικός
οιαοαθμισεις. Η εορτή τής «Σωτηρίας» έπέτυχε
τόσον, ώστε νά έξασφαλισθή ή έτησία αυτής διοργά
νωσες,διότι είχε πάγκοινον χαρακτήρα καί δέν ήσκήθη ουδεμία ένοχλητική έπιβολή.
Γό αποτέλεσμα έπήλθε ταχύ καί ικανοποιητικόν,
διότι έτέθη ήδη ό θεμέλιος λίθος νέου περιπτέρου, βπερ θά φέρη τόν τίτλον «Λαϊκός έρανος τοΰ 1911».

Συζητείται τό περί Κοινοτήτων νομοσχέδιον—τό
οποίον έψηφίσθη πλέον καί έγένετο νόμος τού Κρά
τους—καί οί πατέρες τοΰ έθνους κόπτονται—έμβριθώς ή έπιπολαίως—διά τήν βελτίωσιν τών λεπτομε
ρειών αυτού. ΕύοιAHD ΜΙΑΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΙΚΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ σκόμεθα είς τό άρθρου
έκείνο τό άφορών τά
τών εισοδημάτων τών Κοινοτήτων καί συνεπώς τό
καθορίζον τά προσόντα τών έπιδόξων είσπρακτόρων.
Τήν στιγμήν έκείνην παρουσίασε διδακτικώτατον
θέαμα ή Βουλή. Παρουσίασεν είκόνα ίκανήν νά έμβάλη είς σκέψιν κάδε ένδιαφερόμενον διά τόν τόπον
αυτόν. Καί άν τό έθνος είχε τήν τύχην νά έχη έπί

κεφαλής τής Παιδείας ρηξικέλευθον καί άναπλαστικόν Υπουργόν, άπό τής στιγμής έκείνης ή ίργασία
τοΰ 'Υπουργού θά έθετε τάς βάσεις νέας ζωήζ, νέων
θεμελίων διά τόν τόπον. Οί διάφοροι ρήτορες οί άναμιχθέντες είς τό φλέγον αύτό ζήτημα μετά δέους άπέβλεπον πρός τά πρόσωπα τά μέλλοντα νά παίξωσι
τόσον σπουδαίον ρόλον είς τήν ζωήν τών Κοινοτήτων.
Οί μέν ύπεδείκνυον τούς τέως Δημοτικούς είσπρακτορας ώς καταλληλότερους, άλλοι μετά φρίκης
άπέκρουον τήν γνώμην αύτήν καί έστρεφαν τήν
προσοχήν των πρός τούς Δημοσίους είσπρακτορας,
άλλ’ είς αυτούς άντετάσσοντο άλλοι, οί όποιοι είς
τήν λέξιν Ε’σπράκτωρ εύρισκον μόνον τήν πρόσωποίησιν τής άσυνειδησίας, τής αδικίας, τής μεροληψίας, τής τυραννίας. Καί ήτο άρκετά διασκεδαστικόν άλλά καί θλιβερόν τό θέαμα κατά τό όποιον είς
μίαν σειοάν σκέψεων άλληλοσυγρουομενων έκυριάρχει ό τρόμος τής άμφιβολίας διά τά φοβερά αύτά
όντα τά οποία καλούνται Είσπράκτορες. Καίέφαντάσθημεν τήν στιγμήν έκείνην μίαν άληθώς μεγαλεπίβουλον Κυβέρνησιν ή όποια άντλοΰσα υπέροχα δι
δάγματα έκ τοΰ έπεισοδίου αυτού θα εστρεφε σύντονον
τήν προσοχήν της πρός δημιουργίαν όυνειδήΒεων
καί ν<ι ο<ι κτιτοιω ν καί θα απέρριπτε πάσαν άλλην
σκέψιν διά νά δημιουργήση τό άληθινόν Δημοτικόν
Σχολείον τό όποίον καί μόνον θ’ άναπλάσση τήν
νεωτέραν γενεάν...

μών μας αυτών νά τού κινήσωμεν τήν προσοχήν,
πράγμα τό όποιον άλλοι δέν θα ειχον τό θάρρος να
πράξωσι. Κυρίως ζητοΰμεν νά άποφεύγη νά ύπογράφη τά σχετικά πρός τό ζήτημα έγγραφα άνευ έπισταμένης μελέτης τών περιεχομένων έν αύτοΐς.
ζ·

Ενγχαιρόμεθα τήν συνάδελφον «Δαναΐδα» αναλαβοΰσαν μέ αληθή ενθουσιασμόν την πρωτοβουλίαν της
ανακαινίσεων τοΰ σπουδαιοτάτου ζητήματος τής ύδρεύσεως τοϋ πλουσιωτάτου Άργολικοΰ πεδίου.
Ή πρωτοβουλία της
ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ
εΐνε διδακτικώτατον παράZHTHWIA ΤΗΣ ΑΡΓΟΑΙ&ΟΣ δείγμα διά τάς συναδέλφους
τών επαρχιών. Αν ολαι
αί επαρχιακοί συνάδελφοι παρέβλ,επον κατά το ενόν,
τους άσκοπους πολιτικούς αγώνας καί άφωσιοϋντο εις
τήν μελέτην σπουδαίων, τοπικού ενδιαφέροντος, ζητη
μάτων, ή όγις τής Ελλάδος θά ήτο σήμερον διαφο
ρετική διότι καί τήν κοινήν γνώμην τών επαρχιών θα
καθίοτων ώριμον διά τήν έπίλυσιν τών ζημάτων αύτών
καί τήν Κυβέρνησιν θά υπεβοήθων είς τήν λήφιν σο
βαρών καί αποτελεσματικών αποφάσεων δια τά συμ
φέροντα τών δευτερευουσών πόλεων τής Ελλάδος
καί τών μεγάλων γεωργικών αυτής περιφερειών.
Τήν τοιαντην άντίληγιν έσχεν ήδη ή φίλη «Δαναις» καί συνεκέντρωσεν είς επιτροπήν επίλεκτους
Άργολιδοκορινθίους τούς κ. κ. Θ. Φαρμακόπουλον,
Κ. Καλούδην, Α. Καρατζάν, Κ. Μπιλιαράν, Α. Φικιώτην, Εύ. Σ. Σακολέβαν, Α. Άλμπανόπουλον, Γ.
Βάθην, Δ. Καλέργην, Σ. Χασιώτην, I. Τσίμπον καί
Δ. Δεσμίνην οί όποιοι έλπίζομεν ότι θά έργαοθώοι
μετά τής άπαιτουμένης δραστηριότητας διά τήν έξυπηρέτησιν και επιτυχίαν τοσοΰτον κοινωφελούς έργου. Η
«’Ελληνική Έπιβεώρησις» ένδιαφερομένη ιδιαιτέρως
δΓ ότι άφορα τήν Άργολιδοκορινθίαν εύχεται ΰπερ
τής επιτυχίας τον ωραίου αύτοΰ έργου.
Ζ.

Εις τόν λευκότατοι- Υπουργόν τής ’Εθνικής Οικο
νομίας, τόν φέροντα τα βάρη, ούχί έκ ματαίας φιλο
δοξίας, τοϋ Υπουργικού χαρτοφυλακίου, εις τόν φιλόπατριν καί άνθρωπον τών έργων πράγματι κ. Μπενάκη δφείλομεν νά επιστησωμεν την
• Η ΑΠΙΟΙΒΑΙΑ προσοχήν του δι’ δτι αφόρα τήν « Αμοιβαίαν» .Εΐνε ανάγκη χάριν τής τι
μής του νά λάβη εις χεϊράς του τήν ύπόθεσιν αύτήν
καί τήν κανονίση συμφώνως πρός τήν συνείδησίν
του καί τόν άσπιλον χαρακτήρά του. Διαδίδονται
πράγματα τά όποια, αν αληθεύουν, θά σαλευσουν
κατά πολύ τό οικοδόμημα τού άνορθωτικοϋ άγώνος
καί θά γεννήσουν τήν άπαγοήτευσιν εις τό Εθνος.
Προσωπικά συμφέροντα εξυπηρετούνται καί ο κ. \ πουογός, έν τή άπολύτω πεποιθησει οτι εξυπηρετεί
τό δίκαιον, συντρέχει άνεπιγνώτως τήν υστεροβου
λίαν τών ένδιαφερομένων. 'Ως έκ τούτου έχομεν κα
θήκον νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν του ευχόμενοι
τελείαν διάψευσιν τών διαδόσεων αυτών. Η παραιτησις τών κ. κ. Πλατύκα καί Φόρου έκίνησε τήν πε
ριέργειαν τών ένδιαφερομένων καί σιγά σιγά έρχονται
εις τήν έπιφάνειαν λεπτομέρειαι τών παρασκηνίων
Ικαναί, άν αληθεύουν, νά γεννήσουν αληθινήν τρικυ
μίαν. Τρέφοντες απεριόριστον σεβασμόν πρόςτό πρό
σκοπον τού κ. Μπενάκη δικαιούμεθα διά τών γραμ

Είς τά Ίεροσόλ-ωα, τήν 'Αγίαν πόλιν, δπου ό Έλληνισιώς παλαίει γιγαντιαίαν πάλην, δπου φαίνεται ή μικρότης
τών ορίων του, άλλά και τό μεγαλείου τής ψυχήε του,δπου
τούς γίγαντας νίκα καί πτοεί δ πτωχόεκαί ανίσχυρος μονα
χός, εκεί, άνεδλάστησεν άπό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τ° διαρκώς μαραινόμενου άλλ’
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ούδέποτε νεκρούμενον δένδρου
τοϋ 'Ελληυισμοϋ ή πραγματοποίησις ενός μεγά/.ου πόθου τής Άγιοταφικης Αδελφότητος.
Έυθυμούμεθα. πρό ούο έτώυ τά δειλά ονειροπολήματα τών
Άγιοταφιτών διά τό 'Ελληνικόν Μοναστηριού. Εποθουν
ν’ άνεγείρουν Πανελληνίω έράνω, οικοδόμημα άντάϊιον πρός
τάς παραδόσεις καί τό μεγαλείου τής Σιωνίτιδος Εκκλη
σίας, άλλά καί έφάμιλλον πρός τά ιερά ιδρύματα τών άκλων έθνικοτήτων. Ή Ρωσσία. ή Γερμανία, ή Άγγ/ύα, πλού
σια καί μεγάλα έθνη έίυπηρετοϋν τάς έπί τών ιερών αύτων
τόπων βλέψεις των διά τής άνεγέρσεως έπιόλητικων καί
πολυδαπάνων καί μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων, και εις
τόν άγώνα αύτόν ό 'Ελληνισμός έν εύγενεϊ άμίλλη κατορ-
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Θώνει νά ιιή ύστερή καί νά έπηυγχάνη.

Καί τήν έπιτν/ίαν

αυτήν τήν έίασψαλίέουν τά άτομα.
Μοναχοί ψιλοπάτριοεε,

έμπνεόμενοι

άπό τό

τής μεγαλοπρεπούς παραστάσεως τής Ίεράς 'Αδελφότητος

καί σκορπίίουσιν άφθονο·/ τό χρήμα διά τόν καλλωπισμόν
διά τόν Χριστιανι

σμόν αναμνήσεις.
Καί έπικουροϋντοε τής Α.Μ.τού Πατριάρχου καί έποπτευούσης τήεΊεράς Συνόδου,Μοναχοί ύπέρτιμοι όπως ό’Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος,ό Μοναχός Σεραπίων,ό’Αρχιμανδρίτης

ό"Αγ. Γάίης Άόράμιος καί άλλοι ών μάς διαφεύγουσι τά ό
νάματα, άνήγειρον μεγαλοπρεπή μνημεία τών χριστιανικών

αρετών των καί τού θερμού πατριωτισμού

των. άντάέια καί

τοΰ κ.

4-

Ιστορικόν

παρελθόν τήε φυλής μας έργάϋονται μέ ένθεου υή/.ον ύπέρ

τόπων περικλειόντων μεγάλος καί Ιεράς

Χόρν προσεχώς δέ δίδει τόν «Νικηφόρου Φωκάν
Προβελεγγίου.

Ό γνωστότατος αρχαιολόγος κ. ’Αλβέρτος Καγιώ, έν
διαλέξει του ήν έκαμεν έν Παρισίοις, «ομίλησε περί τής
προσεχούς έκλείψεως τής ’Αρχαίας Αίγυπτου.
«Εντός δεκαετίας, είπεν, οϋδέν θά μείνη έκ τοΰ αρ
χαίου πολιτισμού τών Φαραώ. Τό μπαράζ τοΰ.Άσσουάν
άνυψοΰται κατά 7 μέτρα, αί έρημοι, έν αΐς κεΐνται αί
νεκροπόλεις, όπου εκατομμύρια μούμιαι καθεύδουν, αρδεύ
ονται, διπλασιάζεται δέ ή καλλιεργήσιμος έκτασις τοΰ
Νείλου. ’Εντός δεκαετίας οΰδέν φαραωνικόν θά μείνη έν
Αιγύπτιο. Αι μούμιαι, οί ταριχευόμενοι δηλονότι νεκροί,
μέ τά φορέματα των καί τούς θησαυρούς των θά έκλείφουν. Οΰδέν δέ μέσον θά ύπαρξή πρός διάσωση· αυτών».

πρός τό μεγαλεϊον τής φυλής μας. άλλά και πρός τόν πλού
τον τόν όποιον αφειδώς έθνη μεγάλα και ισχυρά διαθέτου-

σιν. Καί πρόσφατοι ειδήσεις μάς φέρουσι

τήν

ευχάριστο·/

είδησιν οτι ό Σκευοφύλαέ Ευθύμιος ό διά μεγαλοπρεπών οι

κοδομών προικίσας τήν ’Αδελφότητα, έθεσε, τόν
λίθον τής άνεγέρσεως μεγαλοπρεπούς

θεμέλιον

Μοναστηριού τό ό

ποιον θά στεγάση τό ένδοέώτερον Θρησκευτικόν Σωματείου

τής ύφηλίου. Δόέα καί τιμή είς τόν μεγαλόφρονα κληρικόν
ό όποιος κατέστησε πράγμα τό κρύφιου όυειροπόλημα τής

Άγιοταφιτικής ’Αδελφότητος. Δόξα καί τιμή είς τόυ
ληνισμόν ό όποιος γεννά τέκνα

ώς ό

Πανοσιολογιώτατος

2·

Ευθύμιος.

Ή

'Ελ

έν Βρυζέλλαις έδρεύουσα

«Διεθνής

Ομο

σπονδία τοΰ Περιοδικού τύπου» ,έέέδωκε προκήρυέιν
περί συγκροτήσεις τοΰ τρίτου Διεθνούς συνεδρίου
τού Περιοδικού τύπου δπεο θά
ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
σύνέλθη τόν Σεπτέμβριον τού
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ «9’2 έν Πσρισίοις. Ή Επι
τροπή τού συνεδρίου άποτε-

λεΤται έΐ

έπισημοτάτων

άνδρών,

δρεία·/ τού Βέλγου υπουργού

ύπό

τήν

προε

κ. Lege line. ’Αντί

τυπα τού κανονισμού άπεστάλησαν καί είς τήν ήμετέ

ραν «Εταιρείαν τού περιοδικού τύπου», ήτις έπισήμως
έκλήθη νά μετάσχη τού είρημένου συνεδοίου.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έ.τιοτέλλονοιν ήμϊν εκ .Ιονθινου :
Παρεστάθη διά πρώτην φοράν ένταΰθα τύ θεαματικώτατον έργον «Τό θαΰμα· («The miracle·) είς τά «Oivmpia·
τά όποια ό Her Reinhardt μετεμόρφωσε είς Καθεδρικόν
ναόν εντός τοΰ όποιου παίζουν 2,000 πρόσωπα ! Δέν είνε
εΰκολον νά σάς περιγράφω τό μιμόδραμα. Ουδέποτε πα
ρεστάθη ομοιον έργον. Ύπό μουσικήν, καλλιτεχνικήν καί
θεαματικήν έποψιν είνε τελειότης τέχνης. Αί παντομίμαι
είνε έδώ είς τήν ήμερησίαν διάταξιν καί τά Χριστούγεννα
εορτάζονται όπως πάντοτε δι’ αυτών μέ αρκετήν ζωηρό
τητα. 36 Παντομίμαι '. αρχίζουν τήν έρχομένην Τρίτην
μόνονείς τά θέατρα τοΰ Λονδίνου, χωρίς νά ύπολογίσωμεν
τά τών προαστείων.
—Διελθοΰσα έξ ’Αθηνών έδωσε τέσσαρας παραστάσεις
ή κατ’ εξοχήν Παρισινή καλλιτέχνις Μάρθα Ρενιέ. Οί
Γάλλοι κριτικοί τήν χαρακτηρίζουν ώς έν «θαύμα ξανθής
χάριτος, νεότητος καί υπέροχου τέχνης . Τδικαί της δημιουργίαι είνε ή «Ζωζέτα», τό Γαϊδούρι τοΰ Μπουριντάν», ή «Μικρά Σοκολατιέρα» ,
— Ό θίασος τής κ. Κυβέλης Θεοδωρίδου έπανέλαβε τάς
παραστάσεις έν τώ Βασιλικώ θεάτρω. Έπανέλαβεν έκ τών
γνωστών έργων τοΰ θερινού δραματολογίου τά εκλεκτό
τερα, ώς καί έν νέον έργον, τούς «Νικημένους» τοΰ κ.
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ΑΓΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«II ινακοθήκη »'— Έξεδόθη τό τεύχος Δεκεμβρίου.
Περιεχόμενα : Καλλιτέχναι καί κοινόν, ύπό II. Νιρβάνα.
—Ό θάνατος τοΰ Θεοΰ.—-Ή έκπαίδευσις έν Μακεδονίρ.
—Ό ευτυχής,διήγημα Τσέχωφ.— Ό Ζάν Μωρεΰς κρίνων
τούς Γάλλους συγγραφείς.— Στή Κρήτη, ποίημα Σ.
Μπρούβερ.— ΟΙ «Ίχνευταί
*
τοΰ Σοφοκλέους. — Ποικίλη
σελ’ις κλπ. Δεκαπέντε καλλιτεχνικοί εικόνες κοσμούν τό
τεΰχος, δπερ είνε λίαν άξιανάγνωστον καί καλλιτεχνικόν.
Έρανιιίτιις. Μηνιαΐον περιοδικόν τοΰ έν Σμύρνη έλληνογερμανικού Λυκείου τού κ. Γιαννίκη. Είς νεωτερισμός
άξιος πολλών επαίνων όφειλό μένος είς τόν Διευθυντήν τοΰ
Λυκείου είνε ή έκδοσις τοΰ ωφελιμότατου αΰτού περιο
δικού.
Τγιεινιι. Μηνιαΐον περιοδικόν άφιερωμένον τελείως
είς τήν ύγιείαν τής οικογένειας καί τήν καλήν συντήρησιν
τοΰ ατόμου. Χρησιμώτατον διά πάσας τάς κοινωνικός
τάξεις.
Κρητικός Άθτίιρ. Έκδίδεται, ώς γνωστόν, είς Χανία
τής Κρήτης. Έξεδόθη τό τεΰχος Νοεμβρίου μέ ποικίλην
άρ Ορογραφ ίαν.
Μηνιαΐον Παράρτημα «’Αθηνών». Έξεδόθη τό τεΰ
χος Νοεμβρίου μέ ύλην, ώς πάντοτε, πλουσίαν καί εκλε
κτήν.
Σνν ’Αθιινά καί χεϊρα κινεί. Έξεδόθη ύπό ιόν τί
τλον τούτον παρ' ανωνύμου Στρατιωτικόν φυλλάδιον παρέχον πλείστας οσας χρησίμους γνώμας καί πληροφορίας.
"Απαντα Δ. Λάτα. Έλάβομεν αγγελίαν ύποσχομένην
πλουσίαν πνευματικήν τροφήν άπορρέουσαν άπό τήν άκένωιον μεγαλοφυΐαν τής μεγάλης εκείνης εκκλησιαστικής
μορφής,ής ή απώλεια ύπήρξεν αισθητή καί διά τήν εκκλη
σίαν μας καί διά τό έθνος μας. Συνιστώμεν θερμώς τά
"Απαντα τού αειμνήστου Διονυσίου Λάτα.
Αρετή. Ήθικοθρησκευτικόν περιοδικόν έκδιδόμενον έν
Βόλφ.
Μελέτη περί τοΰ άμεταφράστου τών Άγ. Γραφών, ύπό
Λέων. Κωστάκη. Ή μελέτη αΰτη έγράφη έπ’ αφορμή τής
έν τή Διπλή Βουλή ψηφισθείσης Συνταγματικής διατάξεως
ότι τό κείμενον τών Αγ. Γραφών μένει αμετάφραστου.
Ό συγγραφεύς υποστηρίζει ότι τό είρημένον άρθρον δέν
περιφρουρεϊ έπαρκώς τήν γλώσσαν καί θρησκείαν.
Νέος Έλληνοιινήηων.— Έξεδόθη τού 8ου τόμου τό
Λ', τεΰχος μέ ύλην, ώς πάντοτε, μεγίστης επιστημονικής
αξίας.
Αιολικός Άότήρ. Έξεδόθη τό τεΰχος τοΰ Δεκεμβρίου
μέ εκλεκτήν ύλην.
Δήρητρα. Άγγέλεται ύπό τοΰ περιοδικού τούτου ή
έκδοσις γεωργικού ημερολογίου.
Αποδίδοντες μεγίστην
σημασίαν είς τήν τοιαύτην έκδοσιν δημοσιεύματος συνιστώμεν θερμώς τήν άπόκτησιν τοΰ ημερολογίου τούτου.

3ΐαρακαχοϋνΙαι οί έχονίες άγχεχιας
τοΰ '3ίΙμεροχοχίου τής
'Said εω*
ρήσεως
—*
3ΐινακοδήκης^ νά μάς έαισίρέι/ωσιν ανίας, ίνα τοΐς άαοσίαχώσι τά άνΙίΙυαα.
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Ν Κ ΑΙ ΦΤΤΠΝ
ΤΙΜΑΙ

s
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ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

Σον κοινόν τής πρωτβυούοη: και
cl: τά ίν ΣεηοίΙοις Δενδροκομίϊα
καί φντοκομαΐά μας βΰρίακονται ηρός ηώΐηαιν καί
ιΐς τιμάς άανναγωνίοτονς άπαντα τά ίκίτκτά *ΐδη τών
Χαρπογόρων δένδρων liar τνραητα καί νγβια. Όμιίως
άπαντα τά ε.ΐδη των Φοινικοτιδών καί Έαπνριδοιιδων.

£78οηοιούμεν τό]
τών τπορχιών, δτι

X

-Β
'•0 Ό

Σχολαι ανωτέρων τε^νιχων σπουίύν :

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΤΡΓΙΚΗ

δ

Πρός ενίσχυσιν τών τεγνικών οπονόων
τα δίδακτρα ήλαττώ&ησαν είς τό1)3
άπό τοΰ παρελθόντος έτους

ΛΔΕΛΦΟ1 KANTOFOI
estesesesss

“ΠΙΝΑΚΟΘΚΚΚ,,

Οι άαο βήμερον μέχρι τέχονς Μαρτίου
1912 νέοι βυνόρομηΐάϊ οί έχχραφόμενοι είς

ΜΗΝΙΑΐΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

'Saidεώρηβιν^ και αροαχηρώ.

τήν

ΕΝ1ΑΘΗΝΑΙΣ-(Πλατεία Κάνιγγος)

·§

φντ&νΆναΙαμβάνομβν τον καταρτιαμάν Κήπων καί Atvθροοτοιχιών.

1912

EUAIiOIENON ΕΝ Α0ΗΝΑΙΣ —ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

νοντες έίησίαν συνδρομήν χαμάάνουβιν αμμ

Διανϋνντήςς

τμ έχχραμή των <5ωρεαν
Γην«Γχούρα.ινα'»» ααΐριωτικον μυάϊσΐόρημα
έ} 750 σελίδων, συρχραρέν ΰαο τής δεσαοι-

νίδος βύχενίας ίίωχράφου ή
τά «ΧρυσάνΟεμ.»» είκονοχραφημένα

αε^ά

αοιήματα και διηχήματα τοΰ κ. 2).

3Κα-

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΣ

Μελέται φιλολογικοί καί καλλιτεχνικοί.
Σννεογαόία εγκρίτων λογίων.
Εικόνες έργων Ελλήνων καί ξένων καλλιτε
χνών. Φωτοτυπία! χρωματιόταί.
Συνδρομή έτηόία φράγκα 12.
Γραφεία 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22 Α.

^ομεροαούχου έκ σεχ. 18$.

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ RJ ΓΓΤΛ F
ΑΛΕΥΡΟΝ
IwC-X-lflt·
_______

·/

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
Πωλεοταχ ecs άλατά, φαρμ-αζεοακαέ φαρμαχερτ^ορεόα.
ΑΝΤΓΠΡΟΕΩΠΟΙ Acct xtjv Ελλάδα xcu Κρητην.

‘

Kor ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ Α&ΗΝΑ1

"UNIONJRECORD,,
Νεωτάτου συστήματος πολύγραφος, δχων μέγι
στα πλεονεκτήματα υπέρ πδν άλλο είδος πολυγρά
φου. Καταλληλότατος διά δημόσια γραφεία, δι’ άρχιτέκτονας καί μηχανικούς, διά δημοσιογράφους κ.λ,π.
Ό πολυγράφος “UNION RECORD,» Αναπαράγει
εΰχερώς καί καθαρώτατα πλείστα αντίτυπα χειρο
γράφων, σχεδίων, χαρτών, παντός είδους γραφής διά
χειρός ή διά γραφομηχανής. Πρός τούτοις έχει τό
πλεονέκτημα νά έκτυπώνη καί χρώματα.Πληροφο
ρία! παρά τφχ.Δ. Ζωγράφφ. Μενάνδρου 83’Αθήνας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΒΕΝΟΝ ΔΡ. 60.000.000
ΛΠΟΘΕΜΛΤΙΚΛ ΔΡ. 11.480.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν ΠειραιεΙ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τρικόλει, Βάλω, ΛαρΙσση,ΆγρινΙφ καί Καρδίτοη.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, Ήρακλείαι καί Ρε&ύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταν«ινουπόλει (Υποκατάστημα
έν Γαλατμ μετά Πρακτορείου έν Σταμχούλ), Άμιοψ,
Τρακεϊ,οϋντι, Κερασούντι, Μπάφρα. Άδάνοις, Ταροφ,
Δεδεαγάτς, Μερσίνη, Σμύρνη-, Θεσσαλονίκη, Σέρραις,
Καβάλλα, Εάνβη, *1<υαννίνο<ς καί Χίιυ.
ΕΝΆΙΓΥΠΤΩ ; Έν ΆλεΣ,ανδρείμ: · (μετά παραρτήματος έν
τη αντοικίφ Midan), Καΐρψ (μετά παραρτήματος έν- τή
συνοικία Mousky), Ματ-σούρα καί ΖαγαζικΙιρ, Μίτ-Γκάμ
Τάντα καί Μπενι - Σονέφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhof, MOnckeberg strasse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρο») καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ Ml έν· ιΑιυενι
Σουδάν (Σουδάν).
.
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαβέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΤΙΒΟΥΑΙΟΙ

X. Φραγκιιίδηε, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μχύτασης, 'Αντι-

πρόεδρος. Κ. Βερόΰγκ, Έ. Εμπειρικός, Δ. Εύγ«νίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. 'Ηλιδκουλος, Ζ. Κ.
Μάτβας, Έμμ. Μπενάκης, Μαρκήσιος ίΐ Ρεβεραώ.
Ι.’ΗλιΔοκος, Βαρόνος ΔΙ Νεφλίξ, Μιχ, Σαλβάγος,
Δ. Στεφάνου.

ΓενικΑς Διιυδυντηι
Ζαόείριος Κ. Μάτάας
Διεύθυνσις Τηλεγραφική :
ΑΘΗΝΑ-Ι ΚΗΝ - ATHENOCT.ES

Η ΜΟΝΗ

*Η Τράπεζα Αθηνών εκτελώ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι’ Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων και συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ματικών, γραμματίων έσωτερικοϋ και έξωτερικουέκτελει χρηματιστικάς έντολάς' εκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός έπιστολάς και τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρωμών έν τε τφ εσωτερική καί τω έξωτερικφ' ανοίγει
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται κατάθεσής
χρεωγράφων πρός φΰλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμά
των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων
διαφόρων διαστάσεων υπό δρους λίαν εΰνοϊμα^ς
διάτό HCftvov.
t,:
'Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις ώς χρυ
σόν, ειςέπιταγάς (cheques) έ;ί τοϋ έξωτερικοθ καί
εις τραπεζογραμμάτια υπό δρους λίαν ευνοϊκούς.
\
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι ώς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ ώς έπιταγάς (cheques)
ήμοίως αποδίδονται■ δι’ 'έπιθαγών (cheques)
τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκρι
τών, της. Οί δεδουλευμένοι
τόκοι
■'
” πληρώνονται καθ’
έξαμηνίαν
άπό τήςέκαστου
πρώτηςέτους.
’Ιανουάριου καί άπό τής
πρώτης Ιουλίου
’’’......

Ταμιευτήριου,-μέ Ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργώ
'
καθ’ έκάστην.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΠΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ Η. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΣ

ΚΠΙ

ΠΑΡΑΓΔΓΗΣ

ΤΗΣ

Ε1Π0Ρ1ΑΣ

ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

KINHSEQS ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΡΠΟΥ

ΆπΑ ΙΟ Αύγούοτου ίθΐΐ ίως ΙΟ Δεκέμβριον 1911
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/ϊ^.^λευταία τέχνη διά τήν κατασκευήν τών γυ
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ναικείων πίλων. 'Η Αληθινή ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης
διακρίνει τούς πίλους τής κ. ΡΑΓΤΟΠΟΓΑΟΓ. Μία
απλή ίπίσκεψις πείθει περί τής αλήθειας.
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. Όσαι μυρίαι έπιδιώκβτε τήν παρισινήν χάριν, ιδού
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τοπούλου.

1*9094(1

ϊ8,140.3«0

Προκαταβολών *
ik ίνεχϋριο.
1911-12
1910-11
15,289,619
17,892,521
2,725,753
Γ,«19,445

εύκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής.

Συνιστώμεν έκθύμωί τό Κατάστημα τής κ. Ραυ-

26,214,60υ

12,563,866

87,281,700
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Συμψηφιαμβς
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Έ< Ά&ι^αχζ τή 13 Δααιμόρίοϊ 1911.

ΜΕΓΑΣ ΕΜΙΓΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

(Έχ τοϋ Γραφείου^
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J. Α Λ. ΜΟΥΤΣΟηΟΥΛΩΝ
Είς τόν άφθονον καί ποικίλ'ώτατον καί πολύμορ
φον καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζηφήοατε τά
τελειότερα ά<ίποόρ£>ουχα διά > ΠΡΟΙΚΑΣ, 5,ά
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας
καί τά τελευταίας μόδας ύφάόματα. Δέν θά σάς
προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς κατα. .................... ,.-Χ'
e’’·
στηματάρχας
τούτους
ευγένεια καί άβρότης τών
τρόπων.

ίφϋ'αοαν τά τε·

τε^είθτεΡα νφάσματα και δτι ώ-
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7ά ωραία χα) /ζεγαλο.πρεπή ταΰτα άτ/ιόπχοίΠ είνε νεότευκτα καί φημίζονται διά τήν 'Αντοχήν καί εία^ίΦειαν κατά τα ιοξείδιά των. Έχοναι διπλός μηχανάξ καΐ διπλούς ίζικσς.\Α7ν<πο(Ιι·τ®ίέο»ατα, άκαπαυτ&αύτΛα
μέ 150 θέσεις Λ', 2U0 θέσεις H, καί ΙόυΟθέσεις Γ. Έχουοιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά
Μίιλοριφέρ. ‘Λειτουργεί έκτος αϊτών ΰ Ασύρματος τηλέγραφος Mai'COIli, παρέχεται όε πάόα Ανεσις εις τ®ς
δπιβάτας, μέ τά έοτιατόρια,. άέθούοας κυριών, καπνιατήρι^, ζυθρπφλέφν^αφφεθείον μτλ. κτλ. Λιά την ύγ^ν
Τΰ>ν ταξειόιωτά/ν ίχει ληφθή παν μέτρον, όέν λείπει δε οϋτε φαρμακεΐον πλήρες, ούτε νοσοκομεϊον.
Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Έν Πειραιώ (ό Λεωφόρος Α’ιγέως),
Πάτραις, Καλάμαις,
Γυθείφ, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμω,
καί Νέα Ύόρκη.
’Ανττποοάωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καί 'Ανατολής.

ΟΔΟΝΤΟ ΙΑΤΡΟΣ

θ. ΠΕΤ^σΠΟΥΛΟΥ
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8. ΠΕΤΡΟΙίΟΥΛΟΥ
'ΟΑΑί ‘ΕρμοΟ άρ. 60
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Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμ
βάνετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων

τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων^ ώς καί τοΰ πεπτικού συστήμα

τος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμίνον έπιστήμονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ δποίου αί
τρείς σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις κάί

’Αδαμαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.

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

Πωλείται παρά τφ Ιδίρι άντί 2 Λρ. τό φιαλίδιον.
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ρΕΛΟΠ.

ρΛΙΟΠΟΤΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ

τξ£Νϊτ<υ τροφοί

zs«n

ΑΓΕΛΑΔΩΝ—ΧΟΙΡΩΝ—ΙΠΠΩΝ -ΒΟΩΝ—ΑΙΓΩΝ—ΠΡΟΒΑΤΩΝ
.
Δια τους ΙΠΠΟΥΣ ■ Γροφαι αι όποϊαι τρέφουν καί ένισχύουν τόν όργανισμόν τοΰ ζώου εντός 1 έβδομάδων καί
ο πλέον αδύνατος ίππος γινετα1 οχι μονον παχύτατος, άλλα ίσχυρώτατος διά πάσαν εργασίαν. Δίδεται είς τήν φυσικήν

’

'Ολόκληρος

σελίς

Ήμίσεια
Τέταρτον _

»
σελίδος

"Ογδοον

Ζ 2«ΤΊ ωζ π5°σί>ηκη Τών ZOlV<&V τρ°φών· ΆΡΖίζομεν καί δίδομεν όλίγην ποσότητα μέ τήν παλάμην τής χει<?ος και βαθμηδόν αυξανομεν είς 300 δρ. μέχρι 1 1/2 όκϊν διά τούς νέους ίππους καί 1 1/2 όκά μέχρι 2 δετούς!-.

Χ^οΓΙώ”5’ Ε<Ρ' θ'”” δίδ°μεν άΛά

τρ°φήν “ύτήν άφ“ΐρ0ΰμεν ίσον π0(’όν
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Διά νώρον μικρότερον τιμαί ανάλογοι
ΔΓ εικονογραφημένος διαφημίζεις, δΓ εξ τενχη η πεοιάιίότεοα, ιδι

συνειθισμένην τρο

αίτεροι άυμφωνίαι.
Διάτας ΑΓΕΛΑΛΑΣ : Δίδουν άφθονώτατον γάλα καί καλλιτερεύουν τήν γεΰσίν του, ίπίθηαοι έπιάτηαο
«καί παρατηρήσεις είς Αυστρίαν εβεβαίωσαν τά άριστα αποτελέσματα τών τροφών.
*
τοσΓτΓΓπ —V '
™
δένέχομεν καλιτέραν τροφήν.Πάντοτε άρχίζομεν άπό μικρά
ποσά τα οποία αναλογως της ηλικίας και τοΰ σώματος τοΰ ξφου τά αύξάνομεν.
.
Δια τους ΧΟΙΡΟΥΣ : Εχουν τριπλασίαν δύναμιν θρεπτικότητας άπό τό καλαμπόκι. Ό χοίρος διά τής τροφής
αυτής αυξάνει 300 δρ. εως μιον όκάν τήν ημέραν. Τό δέ κρέας του είνε άρίστης ποιότητος.
Δια τας ΑΙΓΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ Θαυμάσιαι τροφαί κατάλληλοι καί διά τά πρόβατα καί διά τΐς κατον
κες των οποίων αυξανει τό γάλα.
*
άποτίε2χνΐτ“,τ>ρθ'φαί
Τ
3 όκάδες συνήθους τροφής (κριθάρι, καλαμπόκι, βρώμη) καί μέ
δρου 83AaAvar'’^^

πληρθφ0ρί“ν «^νθυν,έαν είς τόν κ. Δημ. Ζωγράφον Μενάν-
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ

ΗΜΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ
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Ε9Ν. ΤΡΛΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛλίΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά

γραμμάτια

Τροποποιήθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τραηεζτκά γρα^άτια νέων έντοκων καταθέσεων έν όψει
η έπι προθεσμίρ δηλοποιεΐται ότι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1900 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται
παρα τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ύποκαταστημασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμυιάτια
αποδοτέας έν όψει ή έν ώρισμένη προθεσμίρ έπί τόκφ.
1 1)2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δάει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσού
τ°υτο«™« ™
° υ ό?^°Ηένου είς 1 ταΐς ο)ο κατ1 έτος
*
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταΐς
ο)ο.. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοι*
κτον λογαριασμόν ίιαραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού και βιβλιαρίου έηιταγών.
2 ταϊς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εξ μήνας τούλάχιστόν.

2 'll ταΐς ο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μειά εν έτος τούλάχιστον.
3 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
ονο ετη τουλάχιστον.
3 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
Ιεόόαρα έτη τουλάχιστον.
4 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πεντε ετη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
ετών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμίρ ή διαρκείς έπί τόκφ :
Vi ταΐς θΌ κάτ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
’ .. ’
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1 έι°υς
.
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»
Αί όμολογίαι τών ίντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’
έκλογήν τού καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολργιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αίτήσει του
καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς
τό αυτό νόμιομα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.
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Γ. ΓΞΩΡΓΑΝΤΗ
Έάν αί Άΰήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω
ΰείαας καταπληκτικάς προόδους των μία άφορμη πρδς τούτο είνε και τό μέγα αϋτδ
Κατάοτηιια εις τδ όποιον συνέκεντρώ&η πλουαία έπίπλωσις, μπαστραπιουοα κα^αοιότης, πρότυπος υπηρεσία, μοναδική άφΰονία κα'ι ποικιλία όλωντων είδωντης
τής Γαλχκτοκομέα?· Πρώτον αυιδ εκαινοτομησεν είς τδ ζήτημα τής εύ&ηνής διανομής κατ’ οίκον αγνού και νωπού 'Αγ
δ'νοϋ Γάλακτοβ ! Σ Τά
τηυ κατέστησαν ονομαστα, ολα δε τά
είδυ τής Γαλακτοκομία? παρέχονται άφθονα, ευ^ηνά, και με υλικά εκλεκτά
και επιαεληιιενα. Τά δε είδη τής Ζαχαροπλαστεκή? γαργαλιστικωτατα, γευ
στικότατα, άπολαυστικώιατα. Κατόπιν δλων αυτών ο:κα:ως ^ωρειιαι το κεντοον δλου τϋύ Ικλεκτού κόσμου. Λίκαίω? ενρίσκουσι #εσιν μονον οι προνοητικοί
πού φοοντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί ακόμη οίκαίοτερον ολοι
οι συγ'νάζοντες είς τά θέατρα δεν ΰεωροΰσι την διασκεδασιν των πληρη αν δεν παοωσι αειά τδ τέλος τήί'. παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμενον γαλα
"των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς απούσας των

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
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ΗΜΕΡΟλΟΓΙΟΝ

“ΕΠηΗΗΙΚΗΣ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΕΩΣ,, - “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1912
,

Τδ ΗΜΕΡΟΑΟΠΟΝ μας εϊνέ τδ ώραιότερον δώρον/ΤΥ έκτνπωσις
έκτάκτως καλλιτεχνική,έπί πολυτελούς χάρτου, μέ ώραιοτάτας εικόνας.
ΥΛΗ έκλεκτή, έλκυστική, μέ ένδιαφερούσας φιλολογικός μελέτας, ήθογραφίας, Ιστορικός περιγραφάς, καλλιτεχνικά άρθρα, διη
γήματα, θεατρικά έργα, ποιήσεις.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΡ- Οί γνωστότεροι και δοκιμώτεροι λογογράφοι.
Συνεργασία έκ τών σπουδαιότερων κέντρων τοΰ Ελληνισμού.
Μεταφράσεις έργων διασήμων συγγραφέων.
Τδ Ή μερολόγιόν μας είνε τδ φιλολογικώτερον και κομψότερον Ελληνικόν ήμερολόγιον.
ΕΙΣ

ΟΤΑΕΝΑ

θά σταλή άνευ προπληρωμής τδ «Ημερολόγιον»
Οί εχοντες ετι άγγελίας παρακαλούνται δπως όσον τδ δυνατόν
ταχύτερον έπιστρέψωσιν αύτάς, ϊνα κανονισθή ή αποστολή τών
άντιτύπων. Οί έγγραφέντες συνδρομηταΐ έν άγγελίαις και μή προπληρώσαντες, δέον νά άποστείλωσι τδ άντίτιμον, ϊνα λάβωσι τδ
«Ή με ρολό γιον».
ζητήσατε
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ "ΕΛΛΗΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ» —'‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,»
είς τά κυριώτερχ Ι1ι6λ:οπωλεϊχ

Ύφ’ ήμών άποστέλλεται, άμα τή πληρωμή, ξλεύΰερον ταχύδρομικων τελών.
Έν Άθήναις πωλείται είς τά Βιβλιοπωλεία τής «Εστίας»
όδδς Σταδίου καί Έλευίλερονδάκη, Πλατεία Συντάγματος.
ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Διά τους σννδρομητάς μας ΔΡ. 2.
τούς μή τοιούτονς ΔΡ 3.
ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΝ ΔΡ. 4 διά τούς σννδρομητάς μας. /χ, κ> S &ά τ°ύς λοιπούς.
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