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τηλίγραφ.κη

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενου ή μη δεν έπιστρέφεται.
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

MQTASOqn

Αί έγγραφα! αρχονται άπό Ιης έκαστον μηνάς. — Τό τενχος δρ. 1.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τό φιλολογικόν και καλλιτεχνικόν 1911: Δ.Ι.Κ·— Διαπρεπείς Ελληνίδες κατά τόν 1Θ' αιώνα (Μαντώ Μαυρογένους : Σπ·
ΔεΒιάζη : — Τό Τελευταίου γράμμα: (Διήγημά). Δος ’Avvuc Χταιιαχελάτον :— ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: ‘Απαντήσεις: Ή
γνώμη τής κ. Βιιρονξάκη: Σννεντεύξεις: Ή γνώμη τον κ Νικολοτΐονλον καί τοΰ κ. Χπανδωνϋ .· 'Η γνώμη τον κ. θ.
Σνναδινοίτ:—Γνώμαι εκ τον εξωτερικόν '. Τών κ. κ. Η. Κρίαρά (Τεργέστη) καί II. Δράόα (Βashing ion) :—Τό μικρό
βιου τής Δαμαλίδος: Χλ. Ν. κΧμτ:—‘Εξ 'Ιεροσολύμων: Δ. Ζ\ — Τό οικονομικόν έργου τής ‘Ενιαίας: Γ. Κυριάκον. ΙΑ
ΝΟΥΑΡΙΟΣ 1912' Λαϊκόν Ημερολόγιου—Σατυρική ‘Επι&εώρησις : ’Αιιαράντον.— 'Η Μόδα τον μηνός: Δος Μ. 11.—
'Ωραΐαι τέχναι—‘Από τήν ζωήν τον μηνός: Δ. Ζ— Μιχαήλ Σ. Κέπετζης—Θεατρικοί ειδήσεις—Κοσμική κίνησις,—
ΚΟΣΜΟΣ S Πρεσβευτικοί ευχαί.— Τό Συμβούλιου τής ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας.— Τό Συνέδριου τών ‘Ανατολιστών.
— Τό Μέγα ' Υπουργείου--- ‘Επί τού προϋπολογισμού.—Συζυγικό, δράματα. — Οί σεισμοί Ζακύυ&ου - Κεφαλληνίας.— 'Η ένηλικίωσις τού Διαδόχου τής Βουλγαρίας.— 'Η εκΰεσις τής Σηροτροφίας, — Τ. ‘Αργνρόπονλος.—Ποόσκλησις τού 'Ελληνικού Κουϊντέτου,
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
ΕΙΚΟΝΕΣ: Τό Λάφυρου: Θ. Ράλλη, —'Ελληνϊς Μήτηρ, Αιγύπτια Μήτηρ,— 'Η Μόδα. — Μιχαήλ Σ, Κέπετζης,—

‘Α&ηναΐοι Βεδουίνοι.
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ριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφ^ρνία καϊ ποικιλία δλων τών ειδών τής
Ζαχαροπλαστική? καϊ τής Γ'αλακτοκΥίΤΙ.ία?. Πρώτον αύιδ έκαινοτόμησεν είς τδ ζήτημα τής εύ&ηνής διανομής κατ’ οίκον άγιου και νωπού Αγελα
δινού Γάλακτος ! ! Τά Γιαούρτια του κατέστησαν δνομάστά, όλα <5έ rd
είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφθονα, ευ&ητά, καϊ με υλικά εκλεκτά
και επιμελημένα. Τά δέ είδη τής
γαργαλιστικότατα, γευστικτρτατα, άπολαυστικωτατα. Κατόπιν όλων αυτών οίκακος "δεωρέΐται τδ κεντρον όλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι ΰέσιν μόνον οί προνοητικοί
πού φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη δίκαιότερον όλοι
, οι συχνάζοττες είς τά θέατρα δέν ^εωροϋσμ τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάjt N
ρωοι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναφυκτικόν των, ή τδ παγωμένοι· γάλα
τών. ν τήν άβοάν κοέμαν των, είς τάς πολυτελείς αΐ&ούσας τών
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μία άφοι
άφοριιη πρδς τοΰτο είνε και τδ μέγα αύτδ
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^ς προόδους των
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ABHNQN
Φέρεται είς γνώσιν τών κ. κ. καταναλωτών, 5~1
συνεπεία τής προϊούσης,ύπερτιμήσεως τών γαιανθράκων,
αί τιμαί πωλήσεως τοΰ Κώκ όρίζονται άπό 15 τρέ
χοντος ώς ακολούθως
Κώκ χονδρόν, παραλαμβανόμενον έν τώ
Καταστήματι ή όκα
.... Λεπ
5.3)4
Κώκ σπασμένον μέτριον ή ψιλόν έν τώ
Καταστήματι ή όκα
....
» 6,3)4
Κώκ χονδρόν, παραδιδόμενον έντ'ος
κάρρων, κατ’ οικον άνευ έναποθηκεύσεως ή όκδί..........................................
»
6.—
Κώκ σπασμένον παραδιδόμενον εντός
κάρρων, κατ’ οίκον άνευ έναποθεκεύσεως ή όκα
......
»
7.—
Κώκ χονδρόν εντός σάκκων τών 30 όκάδων μετ’ έναποθηκεύσεως ό σάκκος
Δρ.
1.95
Κώκ σπασμένον μέτριον ή ψιλόν έντδς
σάκκων τών 30 οκάδων μετ’ έναποθη
κεύσεως δ σάκκος............................................ »
2.25
Γίνονται δεκταί παραγγελίαι άπό 3 σάκκων καί
άνω.
Έν Άθήναις τή 13 η ’Ιανουάριου 1912.
(Έκ τοΰ Γραφείου τής Εταιρίας)

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΙ

Πρός τούς κ. κ. Ύδρολήητας τής πόλεως
Ά&ην&ν.
Έκτείουμένων κατ’ αύτάς εις τινα σημεία τοΰ Άδριανείου υδραγωγείου έργαοιων καθαρισμού και έπισκευής αυτού, παρακαίοΰντοι οί κ. κ. ΰδρολήπται οί τε
εκ των Δεξαμενών Λυκαβητοΰ καί οί άπ’ ευθείας έκ τοΰ
υδραγωγείου αρδευόμενοι, όπως έφιστώσι τήν προσοχήν
αυτών έπί τής καταναλώσεως τοΰ ϋδατος, καθοσον, έόγφ
τών εργασιών, ή έκ τοΰ υδραγωγείου παροχή είναι μι
κρότερος διάρκειας, έξ ής θά πρόκυψη καί μικρά ώ·ο>μαλία καί ώς πρός τάς ώρας τής διανομής.

Έν Άθήναις τή 10 Ίανουαρίου 1912.

THS ΑΡΤΟΠΟΙΚΤΙΚΗδ E1WPIAS
’Από τά ΠΡΑΤΗΡΙΑ μας τά όποια εύρίσκονται είς τήν ΝΕΑΝ ΑΓΟΡΑΝ, (οδός Εόριπίδου 19) είς τό ΘΗΣΕΙΟΝ
(όδός Νηλέως άριθ. 1), είς τό ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (έναντι Σταθμού, όδ Έρμου), είς τού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (όδ.Βείκου
2),είς τό ΚΟΛΩΝΑΚΙ (όοός Κυνοσάργους άριθ. 1), είςτήν ΝΕΑΠΟΑΙΝ (όδός Θεμιστοκλέους άριθ. 43, όδός Σόλωνος καί
’Ασκληπιού καί είς τήν οδόν Ίπποκράτους άριθ. 63), είς τό ΒΑΘΡΑΚΟΝΗΣΙ (όδός Εύτυχίδου-έναντι φυτωρίου), είς τήν
ΒΑΘΗΝ ( διασταύρωσις Σωκράπους καί Χαλκοκονδύλη, οπού καί τό Κεντρικόν μας Γραοεΐον, ’Αποθήκη καί Έργοστάσιον
’Ηλεκτροκίνητον), είς τήν ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (όδός Μυλλέρου καί ’Αγησιλάου, όπου τόετερον ηλεκτροκίνητον
έργοστάσιόν μας), είς τήν ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ (Κατάστημα ’Αποικιακών Α. Δημοπούλου).

(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Υδραυλικού Τμήματος')

ΖΗΤΕΙΤΕ
μαζή μέτό άγνό Φωμί μας, τό καθαρό, τδ νγΐίινό, τό καλοζνγιόμίνο καί εύθι νώτερον άπό κάβε άλλο καί τά
ΝΕΑ ΕΙΔΗ τά όποια ε’ισάγομεν είς τά Πρατήριά μας.
Ml] TrCP|f|P|7CyQr λοιπόν εις τό ώραίον πρώτης ποιότητος ψωμί μας, καί είς τό θρεπτικό μαύρο ιίιταρέ111 Π II LI IUΓ IZ.LZ.UL vto ψωμί, τό όποιον διά τάς ωφελίμους ιδιότητάς του τό συνιστοΰν όλοι οί μεγάλοι ύγιεινολβγοί τοϋ κόσμου καί μάλιστα είς τήν ’Αγγλίαν, όπου πρώτη δίδει τό καλό παράδειγμα ή Βασιλική Οικογένεια, ή όποία
τό χρησιμοποιεί κάθε μέρα είς τό φαγητόν της, άλλά

ΤΕ£ΝΙΤΑΙ ΤΡΟΦΑΙ ZS2SN
ΑΓΕΛΑΔΩΝ—ΧΟΙΡΩΝ—ΙΠΠΩΝ -ΒΟΩΝ—ΑΙΓΩΝ—ΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Διά τούς ΙΠΠΟΥΣ : Τροφαι αί όποϊαι τρέφουν καί ενισχύουν τόν οργανισμόν τοϋ ζώου έντός 4 έβδομάδων καί
ό πλέον αδύνατος ίππος γίνεται όχι μόνον παχύτατος, άλλα ισχυρότατος διά πάσαν έργασίαν. Δίδεται είς τήν φυσικήν
της κατάστασιν ώς προσθήκη τών κοινών τροφών. Άρχίζομεν καί δίδομεν όλίγην ποσότητα μέ τήν παλάμην τής χειρός καί βαθμηδόν αΰξάνομεν είς 300 δρ. μέχρι 1 *
/ϊ όκϊν διά τούς νέους ίππους καί 1 '/2 οκά μέχρι 2 διά τούς ήλι
κιωμένους ίππους. Έφ’ όσον δίδομεν άπό τήν τροφήν αυτήν άφαιροΰμεν ίσον ποσόν άπό τήν συνειβισμενην τρο
φήν τοΰ ζώου.
Διά τάς ΑΓΕΛΑΔΑΣ*12
3Δίδουν άφθονώτατον γάλα καί καλλιτερεύουν τήν γεΰσίν του, έπϊάημοι έπιστημονικαί παρατηρήσεις εις Αυστρίαν έβεβαίωσαν τά άριστα αποτελέσματα τών τροφών.
Διά τούς ΒΟΑΣ : "Οταν δέλωμεν νά παχύνωμενζφον δένέχομεν καλιτέραν τροφήν.Πάντοτε άρχίζομεν άπό μικρά
ποσά τά όποια άναλόγως τής ηλικίας καί τοϋ σώματος τοϋ ζφου τά αΰξάνομεν.
Διά τούς ΧΟΙΡΟΥΣ1 Έχουν τριπλασίαν δύναμιν δρεπτικότητος άπό τό καλαμπόκι. Ό χοίρος διά τής τροφής
αυτής αυξάνει 300 δρ. έως μίον όκάν τήν ημέραν. Τό δέ κρέας του είνε άρίστης ποιότητας.
Διά τάς ΑΙΓΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ: θαυμάσιαι τροφαι κατάλληλοι καί διά τά πρόβατα και διά τές κατον
κες τών οποίων αυξάνει τό γάλα.
Αί τεχνιταί τροφαι κατά μέσον όρον αντικαθιστούν 3 οκάδες συνήθους τροφής (κριθάρι, καλαμπόκι, βρώμη) καί μέ
αποτελέσματα ανώτερα. Διά τιμάς καί πάσαν σχετικήν πληροφορίαν άπευΟυντέον είς τόν κ. Δημ. Ζωγράφον Μενάν
δρου 83 ’Αθήνας.

Ε0Ν. ΤΡΑΙΙΕΖΛΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς

τραπεζικά

γραμμάτια

Τροποποιηδείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν ϋψει
ή έπί προθεσμίρ δηλοποιεΐται ότι άπό 15 τρέχοντος "Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται
παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
άποδοτέας έν όψει ή έν ώρισμένη προθεσμίρ έπί τόκφ.
1 1)2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσοΰ
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 ταϊς ο)ο κατ’ έτος
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταϊς
ο)ο.. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εξ μδνας τουλάχιστον.

2 '/ϊταΐςο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εν έτος τουλάχιστον.
3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
δνο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
Τέόάαρα έτη τουλάχιστον.
4 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
έτών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις εις χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
σράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμίφ ή διαρκείς έπί τόκφ ί
I 1/ί ταϊς % κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
2
»
»
»
»
»
1 έτους
»
2 Vj »
»
»
»
»
2 έτών
3
»
»
»
»
»
4 »
4
>
»
>
»
>
5 »
»
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’
έκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αίτήσει του
καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς
τό αΰτό νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΤΛ DAYTVDAN VAV
IU DUI I ΙΓυπ ΔΜΖ.

*’ις δοχεία 1 όκας, Va όκας καί 100 δοαμίων. Βοΰτνρον άγνόν, άφραγτθμέν»;. καλοζνγκίμίνον, άρίότης ποιότητος, γενδτικώτατον καί
κατά πολύ εϋβηνότερον άπό κάθε άλλο βούτυρο τής ίδιας εκλεκτής ποιότητος.

και

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΑΙ

ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΕ

Σαπούνι τού πλυσίματος άπό άριστα ύλικά. Χωρίς νοθείας καί άμμους. Ελαφρό,
καλοζυγισμένο καί οίκονομικώτερον άπό κάθε άλλο όμοιας ποιότητος.

ΑΠΟ ΤΑ

VADAIUJA VAV
ΙνΙΚΛΗΓυΙΙίΑ
ΠΜΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΜΑΣ

και

άλλα είδη ζυμαρικών (πάστες) άπαντα εκλεκτής ποιότητος, καλοζυγισμένα, είς τάς τιμάς τής χονδρικής πωλήσεως τής άγορας.
·

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΛΣ
ΤΛ

ΓΑΛΑ ΤΑΤ "θλοι γνωρίζομεν τί γάλα πίνομεν είς τάς ’Αθήνας. "Π κοινωνία υποφέρει καί ό τίπος
KAI I U
HUH LnL διαρκώς φωνάζει διά τούς κινδύνους. ΊΙ Άρτοποιητική εισάγει διά πρώτην φοράν είς τήν
Ελλάδα τό θαυμάσιον, τό εύεργετικόν άπεςηραμένον Γάλα είς κόνιν έντός πακέτων 36
δραμίων έκαστον, κατάλληλον
διά 1 όκαν γάλακτος νωπού. Τό γάλα τής Άρτοποιητικής είνε γνήσιον, χωρίς κανένα κίνδυνον μεταδόσεως νοσημάτων, χω
ρίς παθογόνα μικρόβια, χωρίς φόβον άλλλοιώσεων επικινδύνων διά τήν υγείαν τών άνθρώπων, καί μακροτάτης διάρκειας. Είνε
Γάλα χωρίς νοθείας, χωρίς άναμίξεις μέ ςένας βλαβεράς ούσίας. Γάλα γευστικόν καί οικονομικόν. Κατάλληλον διά τά γλνκά
Λες, διά τής κρέμες άας, διά τόν καψφέ άας, τό τάάϊόας. Έςοχον δε’ έξο^άς, ταξείδια, έκδρομάς. ’Απαραίτητον
οιά κάθε οικοδέσποιναν. Τό πουρέ σας, ή κεοτέδες σας κτλ γίνο'.ται έςό/ως γευστικά. Είς έκαστον πακέττον ευρίσκετε τάς
δδηγίας τής χρήσεως. Ειδοποιήσατε προφορικώς τά Πρατήρια,είτε δΓ επιστολής τό Κεντρικόν Γραοεΐον—Διασταύρωσις οδών
Σωκράτους καί Χαλκοκονδύλη—καί θά έχετε τακτικήν καί έγκαιρον τήν διανομήν κατ’ οίκον, όλων τών άνω ειδών.

I

Οούτυρον
Χαηοϋνε
Γάλα

δρ.

»
»

5.
1.05
0 50

κατ
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»
»

A' ποιότητος τιμαται λεπ. 0.45.

t

λ

,

, , ,

Ψωμί μαύρο υγιεινό και υρεπτικο 40 λεπτά η οκά.

Υ. Γ. Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τό γάλα μας καί τό βούτυρόν μας είς τά Εενοδο^εϊα καί Ζαχαροπλαστεία τών πόλεων καί
τών θερινών εξοχικών κέντρων. Τά ξενοδοχεία τά όποία θά μεταχειρίζωνται τό βούτυρόν μας θ’ αύξήσωσι τήν πελατείαν των
καί Οά άποκτήσωσιν ιδιαιτέραν φήμην διά τά γευστικώτατα φαγητά των. Δοκεμάόατι: δεά νά πειάθΛτε. Διά τά ξενοδοχεία
τών έξοχων δέν υπάρχει εύεργετικώτερον είδος άπό τό γάλα μας.
Οί άγοράζοντες είς ποσότητας Βοντυρον Λ Γάλα θά έχωσιν άνάλογον έκπτωσιν.

InlruGiHltHnllniilGinlEnrilln rJInrtllHfJGi^r^ETnJEHnJ GiKIEnnlErinlEn pi] Εη ΗΙΙηΤάΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ
LA GRANDE FABRIQUE

ΕΤΟΣ Ε'·

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1911|ΤΕΤΧΟΣ
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ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE ME IL LE UR MARCHE

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS

ROBES, HANTS AUX ETC. POUR DAMES & FILLETS

‘Εν Ρωσσία ('Οδησσός) η Δίς ’Αγγελική Κοκινάκη. Rue Gretsclieskaja, No 30· — Έν Λονδίνω ή Δνΐς Ολγα ΙΙαπαδάκη, (6t Hereford Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεστερ, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης.— Έν Άλεξανδρείρ
ό κ. Τριαντάφυλλος Τσιτσέλης.— Έν Ka r-Zayat τής Αίγυπτου ό κ. Παναγιώτης Ίατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυ
πτου ό κ. Ζήνων Στράτης, Πρόεδρος τοϋ 'Ελληνικού Συλλόγου.— Έν Facoas τής Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος ΙΙαπας.—Έν
Μανσούρρ τής Αίγύπτου ό κ. Περικλής Κωνσταντόπουλος.— Έν Siuibellawein τής Αίγυπτου ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας,
ίατοός.— Έν Τάντα τής Αίγυπτου ό κ. Περικλής Ηαπαχριστοδούλου.— Έν Beuha τής Αίγυπτου ό κ. Κωνσταν. Δάνισκας.— Έν Πόοτ—Σάϊτ ή Δνΐς ’Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.— Έν Άμμοχώστω η Ανίς Ελένη
Χατζηκέτρου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου. — Έν Λευκωσία ή Δνίς "Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου'
— Έν Λάρνακι ή ΤΓαΈλενη Ποΰρτζη.— Έν Λεμεσφ ό κ. Ευγένιος Ζήνων, Βουλευτής—Δικηγόρος.— Έν Πάφφ ό κ. Σπυ
ρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος. — Έν Καλάμαις ό κ·
Καμπάς. — Έν ’Ιερουσαλήμ <5 «. ΜατΟίαζ Παυλίδης.

BONNETERIE, CHEMISERIE, PARFUMERIE, GANTERIE, MERCERIE,
LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE
CHAUSSURES, ARTICLES ' DE VOYACE ETC- ETC-

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TARTAR, SALONIQUE, CON
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL).

META EPFO^TA^IOJN

XTEIHsths

Σ.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ

ΕΝ

ΤΗ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ

ΤΑΞΕΩΣ

ΕΧΩΝ

ΤΑΣ

ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
EICH ΠΛΕΚΤΙΚΗ?, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, *Ε!ΡΟ!ζΤΙΑ,
EICH
ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EICH ΕΕΩΡΡδγ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ? Κ ΜΗ,
E>CH ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EICK ΤΑΞΕΐαίΟγ.
ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΪΤΙΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)
Τό Λάφυρο
*

Πίναξ θ. Ράλλη

διεθνής καλλιτεχνική έκθεσις. Αί έτησίαι τών Παρισίων, τοΰ Αονδίνου, τής Φλωρεντίας είχον πλησμο
νήν έργων.
Έν Έλλάδι διωργανώθησαν ή άγορά τοΰ Συνδέ
σμου τών καλλιτεχνών καί ή έτησία έκθεσις τοΰ κ.
Μποκατσιάμπη. Έν Α’γύπτφ ή έκθεσις τής κ.Φλωρα
καί ή «Παναιγυπτιακή »· έν Κων)πόλει τής δ.Άσποι
ώτου, έν Σμύρνη ή τοΰ κ. ’Ιθακήσιου. Ή δεσποινίς
Λασκαρίδου έξέθεσεν έργα της έν Παρισίοις, ή δεσπ.
Τσίλλερ έν Αμερική, μετέσχον δέ τοΰ Παρισινού

ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ^ KAI ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 1911
Ύπό φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν έποψιν τό
λήξαν έτος είνε ύποδεέστερον τοΰ προκατόχου του.
Ή παραγωγή υπήρξε πενιχρότερα καί ή πνευματική
κίνησις ούδεμίαν έξαιρετικήν έοχεν έκδήλωσιν. Οί
συγγραφείς φαίνονται απογοητευμένο'.· τό κοινόν
άδιάφορον. Μόνον ή μουσική έδειξε κάποιαν τάσιν
εύρυτέρας διαδόσεως καί τό θέατρον έκέντησε μέ τά
ποσοστά τήν φιλεργίαν ώρισμένων τινών λογίων. Ka't
ποσοτικώς καί—κατά μείζονα λόγον—ποιοτικώς τό
1911 παρέρχεται μέ πολύ όλίγους τίτλους τιμής. 'Ως
έκ τούτου δέν είνε δύσκολον τό έργον τοΰ χρονογρά
φου τοΰ έτους. Είς τήν ισχνήν συγκομιδήν θά περιληφθοΰν τά γεγονότα τά άξια έστω καί άπλής μνείας,
ικανά δμως δπωσδήποτε νά χαρακτηρίσουν τήν φυσιο
γνωμίαν τοΰ έτους καί τής έν γένει καταστάσεως τών
γραμμάτων, τών έπιστημών, τών τεχνών κατά τήν
διαδρομήν αύτοΰ.

4?
Ή άρχαιολογική σκαπάνη έξηκολούθησεν άναζητοΰσα είς τά έγκατα της γης θησαυρούς. Τά κτυπήματά της δέν ήσαν πολύ συχνά, ούτε πολύ τυχηρά"
είδον έν τούτοις τό φώς ευρήματα, τά όποια έπλούτι·
σαν τά μουσεία.Άνασκαφάς ένήργησαν αί ξέναι Άρχ.
Σχολαί καί ή ήμετέρα ’Αρχαιολογική Εταιρία. Έκ
τών έν τή ξένη, αί άνασκαφαι Παλαιστίνης καί Μι
λήτου ήσαν αί εύτυχέστεραι. Είς ταύτας δέ πρέπει
νά προστεθή καί ή τυχαία έν Τριπολίτιδι άνεύρεσις
Ρωμαϊκών Μωσαϊκών, ώς καί ή έκταφή έν Μεξικφ
νέας Πομπηίας. Έν Έλλάδι, έγένοντο άνασκαφαι είς
διαφόρους πόλεις' έν Θεσσαλία, Άναβύσσφ, Τανά
γρα, θορικώ, Έρετρία, ’Αρκαδία, θήβαις, Νάξφ,
Κυπαρισσία, Εύβοια, Κερκύρα, έξηκολούθησαν δέ
αί είς Πνΰκα έρευναι. Έν Κρήτη εΐχομεν ίκανοποιητικάς άνασκαφάς έν ’Αγία Τριάδι καί έν Γόρτυνι.
Δύο άρχαιολογικά γεγονότα έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος έσημειώθησαν. Ή είκοσιπενταετηρίς τής έν
Άθήναις ’Αγγλικής σχολής καί ή άποχώρησις έκ τής

ένεργοΰ ύπηρεσίας τοΰ διευθυντοΰ τής ένταϋθα Γερ
μανικής άρχ. σχολής κ. Δαϊρπφελδ.
Ή άνεύρεσις τών «’Ιχνευτών» τοΰ Σοφοκλέους
είνε σημαντικώτατον γεγονός, διότι παρουσιάζει τόν
μέγαν τραγικόν καί ώς σατυρικόν. Τέλος μετά χιλιε
τηρίδας, δύο ήδικημέναι τοΰ άρχαίου κόσμου, ή Φρύ
νη καί ή Σαπφώ, δικασθείσαι έπ'ι έπ-.ληψίμφ διαγωγή,
ήθωώθησαν πανηγυρικώς ύπό τής Γαλλικής ’Ακα
δημίας.
-^·
Ή φιλολογική κίνησις ήρχισε μέ μίαν ζωηράν
άνησυχίαν τών λογίων μας ώς έκ τοΰ θρύλου τής
άπονομής τών παρασήμων, ήτις χάρις εις τήν άβουλίαν τοΰ ύπουργοΰ έπέρασεν είς τό χρονοδούλαπον.
Άλλ’ ή σπουδαιότερα φιλολογική δράσις έγένετο
είς... τά έπαρχιακά σωματεία, είς τήν Βουλήν καί
τάς στήλα: τών έφημερίδων. ’Εννοώ τό Γλωσσικόν
ζήτημα, τοΰ όποιου ή δξύτης έκλόνισε πρός στιγμήν
καί αύτήν τήν Κυβέρνησιν. 'Η άναγραφή έν τφ νέφ
Συντάγματι διατνξεως περιφρουρητικής τής γλώσσης
έθεσε τέρμα εις τάς άτελευτήτους γλωσσικάς συζη
τήσεις.
Άνεκινήθη καί πάλιν τό ζήτημα τής πνευματικής
ιδιοκτησίας διά πεντηκοστήν ίσως φοράν, άλλ’άκαρπον καί πάλιν, καί συνεκίνησε τόν φιλολογικόν κό
σμον ή άπονομή τοΰ βραβείου Νόμπελ είς τόν Μαίτερλιγκ.
Ή έπιστήμη στάσιμος. Τό Έθν. Πανεπιστήμιον,
μετά τήν άβαρίαν έκ τής έκκαθαρίσεως, άπέκτησε
νέους καθηγητάς, έν μέν τή Νομική σχολή τούς κ. κ.
Μομφερράτον, Ήλιόπουλον, Σημαντήραν, Βασιλείου
και Παπούλιαν έν δέ τή φιλοσοφική τόν κ.Μενάρδον,
έπανέκτησε δέ έκ τών παλαιών τούς κ. κ. Καββαδίαν
καί Γουναράκην.
Αί Καλαί Τέχναι ήρίθμησαν άλλαχοΰ μέν ούκ
όλίγας έκθέσεις, παρ’ ήμίν δέ έλαχίστας ίδιωτικάς.
Έκ τών ξένων, τά σκήπτρα έκράτησεν ή έν Ρώμη

Δύο νέοι σύλλογοι μουσικοί ίδρύθησαν : Η «Τέ
χνη» και ή «’Ωδική Εταιρία». Έξέλιπε ή Φίλοδραματική, ένεφανίσθη δέ δ Σύλλογος Ερασιτεχνών.
Μουσικόν φαινόμενον έξέπληξε τούς καλλλιτεχνικούς
κύκλους, ή ιδιοφυία τοΰ έξαετοΰς διευθυντοΰ δρχη-

Salon καί Έλληνες καλλιτέχναι.
Τόν πεπολιτισμένον κόσμον συνετάραξε μέγα καλ
λιτεχνικόν σκάνδαλον, ή άπαγωγή τής Τζοκόνδας,
δΓ ήν σπασμωδικαί ύπό τής άστυνομίας κατεβλήθησαν ένέργειαι,άφθονος δ’ έχύθη μελάνη άπό τούς χρο
νογράφους. Επίσης έκλάπη τοΰ Φρά Άντζέλικο ή
«Παναγία μέ τόν άστέρα». Έτρίτωσαν αί άπώλειαι διά τοΰ σχισίματος, ύπό νεαροΰ ’Ολλανδού, του
έν τφ μουσείφ τοΰ Άμστελοδάμου περιφήμου πινακος τοΰ Ρέμπραντ, τοΰ «Νυκτοσκοποΰ». ,
_
Οίονεί ώς άντιστάθμισμα εύρέθη μίαν είκών τοΰ Γισιανοΰ, ή προσωπογραφία τοΰ Καρόλου Ε .
Δύο δωρεαί ύπήρξαν σημαντικώταται. Ή τοΰ άειμνήστου Κοριαλένιου πρός ί'δρυσιν κτιρίου Έθν. Πι

στρας Γάλλου Βιλΰ Φερερ.
Έκ τών νέων συνθέσεων, ή « Αριάδνη έν Τ\άξφ»
τοΰ Στράους, ή «Εύα» τοΰ Λεάρ ένεποίησαν πολλήν
έντύπωσιν. Έν Έλλάδι ή«Περουζέ» μάς αναμνησε
διαφόρους μελωδίας. 'Η «Ρέα» μάς εκαμε να έκτιμησωμεν έτι μάλλον τόν κ. Σαμαραν.
Έθαυμάσαμεν τόν Ρώσσον κλειδοκυμβαλιστήν
Σβίρσκη, έκ τοΰ 'Ωδείου Αθηνών άπεφοίτησαν άριστεύσαντες οί κ. κ. Σκλάβος καί Οικονομίδης, έλαοον
δέ δίπλωμα μετά μεταλλίου ή δ. Παπαγεωργακοπούλου καί δ κ. Πίνδιος.
Δύο άριστοτέχνιδες, τοΰ άσματος ή δ. Ελπίς Καλογεροπούλου καί τοΰ κλειδοκυμβάλου ή δ. Άγλαία
Βυζάντη κατέθελξαν τούς Αθηναίους. Ή δεσποινίς
Στυλιανίδου μέ τό άσμά της νέας εΐχεν έν Γερμανία
έπιτυχίας, άνεφάνη δέ νέος τών έλλ. άσματων διερ —

μηνεύς, δ κ. Σιδερής έν Λονδίνφ.
Τρεϊς δπερέτται συνηγωνίσθησαν : Κολυβά, Παπα-

νακοθήκης καί ή τής νομισματικής συλλογής τοΰ κ^
Καραπάνου.Άλλαγεγονότα : τά άποκαλυπτήρια του
θαυμασίου άνδριάντος τοΰ Βίκτωρος Εμμανουήλ έν
Ρώμη. Εΐχομεν καί ήμεϊς άποκαλυπτήρια μικροσκοπικά- τήν προτομήν τοΰ Κορωναίου έν Κυθήροις·
Ή καλλιτεχνική σχολή άπέκτησε καθηγητήν τόν κ.
Μπονάνον, δστις δμως παρητήθη άμέσως.
Δύο νέαι καλλιτέχνιδες άπεφοίτησαν τοΰ Πολυτε
χνείου, ή κ. Ε. Γεωργαντή καί ή δ. Κική 1 ιαννο-

πούλου.
,
,
Δύο νέοι ζωγράφοι άνεφάνησαν, έν Ιίαρισιοις ύ κ.
Βρέντζας καί έν Άθήναις δ κ. Βάρδας.
Εΐχομεν καί δύο καλλιτεχνικούς ύπνους' τοΰ άνδριάντος τοΰ Παλαιολόγου καί τής ’Εθνικής Πινα
κοθήκης.

Φ

‘Η Μουσική έδειξεν άρκετήν ζωήν. 'Η ορχήστρα
τοΰ Ωδείου Αθηνών, τό Ώοείον Λότνερ καί ή ’Αθη
ναϊκή Μανδολινάτα—ιδρύματα συγκεντροΰντα τήν
μεγαλειτέραν μουσικήν κίνησιν—έδωοαν έπιτυχείς

συναυλίας.
,
Εξαιρετικά γεγονότα, ή έμφάνισις τής δπερέττας
τοΰ’Ωδείου,ή Εδρυσις τοΰ’Αθηναϊκοΰ κουϊντέτου.Μετά
μακράν διακοπήν ένεφανίσθη ή κ. Τσίλλερ δια συν
αυλίας, δ κ. Άρης Σακελλαρίδης έκαμε τήν πρώτην
του έμφάνισιν, αί έν Εύρώπη σπουδάζουσαι δεσποι
νίδες Καστρωμένου, Πρωίου καί Πανιά ήρίστευσαν,
έκ τών συνήθως δέ διδομένων συναυλιών ύπό τών
καλλιτεχνών, δέον νά έξαρθή ή τής κ. Φωκά, ή
τοΰ κ. Λαμπελέτ καί ή τοΰ κ. Καλομοίρη.

ϊωάννου, Λαγκαδά.
*
"Ϋ
Τοΰ θεάτρου ή κίνησις ζωηρά.
Πολύς θόρυβος έν Παρισίοις έγένετο διά δύο νέα
έργα, τόν «Άγ. Σεβαστιανόν» τοΰ Μαίτερλιγκ καί
τό «Ύστερα άπό μένα», τοΰ Μπερστάϊν.Ή παράστασις τής «Εκάβης» ύπό τοΰ θιάσου Συλβαίν έδωσε

μίαν έξαιρετικήν αισθητικήν άπόλαυσιν.
'Η διέλευσις έξ Αθηνών τοΰ Φερωδύ, τής Δεπρέ,
τοΰ ζεύγους Συλβαίν, τής Ρενιέ άνεζωογόνητοε τό

καλλιτεχνικόν παρ’ ήμϊν αίσθημα.
θίασοι συνεστήθησαν, διελύθησαν καί παλιν έδημιουργήθησαν. Νέον θέατρον προσετέθη, τά «Διονύ
σια».'Η δραματική σχολή τοΰ 'Ωδείου Αθηνών έδειξε
σημεία ζωής διά μιάς έρασιτεχνικής παραστάσεως.
Τέλος οί Μελλοντισταί τοΰ Μαρινέττη είσεπήδησαν είς
τό θέατρον δΓ ένός κωμικοτραγικού μανιφέστου.
Νέα θεατρικά έργα παρεστάθησαν έν Άθήναις τα
έξής :
Π 1 >
Ψυχοσάββατο, Χερουβείμ, ώενοπουλου.—Ηαληες
άγάπες, Τσοκοπούλου.—Έλιξίριον νεότητας, Νιρβά
να.— Ίζλάλ, Γατίτσα, ’Ιωσήφ.— Λέων Μαριάννης,
Κρυφή άγάπη, Σακελλαρίου.— Μέ κάθε θυσία, Ψηλορείτ.ου.—Νέα Παναθήναια.—Νέος Κινηματογράφος,
Δημητρακοπούλου.-Νέον Πανόραμα, Μωραϊτίνη.Μπλόφες, Συναδινοΰ.—"Οταν άγαποΰμε, Βουτιερί§ου.— Πάργα, Περεσιάδου.— Τζιώτικο Ραβαΐσι,
Δεπάστα.—Έξωφόενική άναπουμποΰλα, Μουστάκα.
— Πανελλήνια, Γεωργιάδου.— Κρυφό σχολείο, Κοι
μισμένο παλάτι, Γαλανού.- Οί μπαμπάδες τής Α
φροδίτης, Δεριλΰ.— Ρίτα, Ααδοπούλου.— Άεροπλά-
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νον, Έρασντέχναι, De effusis, Κολοκωτρώνη.—
Όταν βραδυάζη, Κορόμηλά. — 'Η Γυναίκα, Πολέμη. — Ή λίμνη πού φουσκώνει, Μάκρη.— ’Ιόλη,
Νικηφόρος Φωκάς, Προβελεγγίου. — Ό λοχαγός,
Μαρσέλλου. — Οί Νικημένοι, Χόρν.
Έκ τών 32 αύτών έργων, μόνον έπτά (Χερουβείμ.
— Παναθήναια. — Κινηματογράφος. — Πανόραμα.
Μπλόφες.— Ραβαΐσι.— Γυναίκα) έπέπλευσαν.

Διαλέξεις έγένοντο ούκ όλίγαι κατά τδ λήξαν
έτος: αί της Βυζαντιολογικης Εταιρίας, της ’Αρχαιο
λογικής, αί λογοτεχνικά! τοΰ «Παρνασσού», μία έν
τφ Έθνικφ Πανεπιστημίφ τοΰ κ. Μιστριώτου, αί
τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδων, δύο έν τφ Ώδείω
(τοΰ κ. Ψάχου καί της κ. Θεοδωροπούίου) καί ή
περί λεωφόρου Περικλέους—’Ασπασίας. Ξένους δ'αλέκτας εϊχομεν τδν κ. Μπουρντών καί τήν πριγκίπισσαν Σάρτινσκα.
Διαγωνισμοί έγένοντο δ δραματικός τοΰ Φιλολο
γικού Συλλόγου Κων)πόλεως, δ Σεβαστοπούλειος έν
Κ)πόλει, δ Άβερώφειος τοΰ Πολυτεχνείου, δ Ράλλειος ζωγραφικός, δ τής «Γλωσσικής Εταιρίας»,
προεκηρύχθη δέ δ δεύτερος Άβερώφειος δραματικός.
Έκ τών διεθνών Συνεδρίων σπουδαιότερα ήσα · τδ
φιλοσοφικόν έν Βολωνία, Αρχιτεκτονικόν έν Ρώμη,
μουσικόν έν Αονδίνφ.
Ίωβιλαϊα. Έωρτάσθησαν αί έκατονταετηρίδες τοΰ
Γκωτιέ, τοΰ Λίστ, τοΰ Αμβροσίου θωμά, τοΰ Γερ
μανού συγγραφέως Κλάϊστ καί ή πεντηκονταετηρίς
ώς μυθιστοριογράφου τού ’Ιουλίου Κλαρειή.
'Η γυναικεία κίνησις ζωηρά. Τδ Πανεπιστήμιον
ήνοιξε τάς άγκάλας του δριστικώς είς τδ γυναικείον
φύλον, Αριθμήσαν καί δευτέραν ύφηγήτριαν τήν κ.
Μελά. Ή πρώτη ύφηγήτρια κ. Παναγιωτάτου Ικαμεν έναρξιν τών παραδόσεών της, θορυβούντων έν'ών
έγκαθέτων. Τδ Λύκειον τών Έλληνίδων Ιδρυσε τήν
πρώτην γυναικείαν έν Έλλάδι λέσχην καί άνέστησε
τούς 'Ελλ. χορούς. Ή κ.Σχλήμαν μέ τάς Παιδικά;
έξοχάς καί τδ Τριανταφυλλάκι τής Σωτηρίας έδωσε
τδν τόνον τής φιλανθρωπίαςκατά τδ διαρρεύσαν έτος.
Ό θάνατος περιήγαγε δξύ τδ δρέπανον του είς
τάς τάξεις τών συγγραφέων καί καλλιτεχνών. Έν
Εύρώπη άφήρπασεν—ένα περιορισθφ είς τούς κυριωτέρους—τδν Ίταλδν μυθιστοριογράφον Φογκατσάρο, τδν Γάλλον Ακαδημαϊκόν Ουσσαϊ, τδν Γερμα
νόν Χέϋζε τδν λαβόντα τδ βραβεϊον Νόμπελ κατά
τδ 1910, τδν Γάλλον παθολόγον Δελαφουά, τούς Αρ
χαιολόγους Στράδονιτς, Πουχστάϊν καί Στρούκ, τδν
Γάλλον δημοσιογράφον Ρισάρ, τδν Γερμανόν τεχνο
κρίτην Πείτς, τδν Βέλγον γλύπτην Στάπεν, τδν Γερ
μανόν ζωγράφον Ούδε, τδν ’Ολλανδόν ζωγράφον
Ίσραέλ, τδν Βέλγον ζωγράφον Μπέρχμανς, τούς
Γάλλους χαράκτας Ροτΰ καί Φλαμάν, τόν Γάλλον

ζωγράφον Ζιέμ. Έν Έλλάδι άπέθανον ο! δημοσιόγράφοι Κανελλίδης, Γ. Γιολδάση; — Καραγιαννίδης (έν Κ)πόλει), Σ. Γκαρμπολάς (έν Θεσσαλονίκη),
δ γλύπτης Σώχος, οί καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου
Βάφας, Πεζόπουλος και Μητσόπουλος, οί έπιφανείς
ρήτορες Α. Γεννάδιος, Η. Ποταμιάνος, οί ποιηταΐ
Μαρκοράς καί Ραϊσης, δ λογογράφος Χρηστομάνος,
δ κριτικός Παπαλεξανδρής, οί ήθοποιοί Ελένη Άρνιωτάκη καί Άγγελάκης, δ ιατρός Άποστολίδης
(έν Βιέννη), δ ιστοριογράφος Βροκίνης (έν Κερκύρα).
Έκ τών ξένων ήθοποιών, τής Ζουδίκ και τής Λαντέλμ οί θάνατοι Αξίζουν ιδιαιτέρας μνείας.
-fc
Ύπδ έκδοτικήν έποψιν, τδ 1911 δέν Ανταπεκρίθη
είς τάς προσδοκίας τών φιλοπροόδων. Εκδόσεις

πρωτοτύπων έργων όλίγαι έγένοντο Αρχαιολογικοί
μελέται δύο έξεδόθησαν, τοΰ κ. Βερσάκη περί Βραυρωνείου καί τοΰ κ. Κοντολέοντος περί Δελφών,
θεολογικαί μελέται: 'Η ζωή, ύπδ Τ. ’Αναστασίου—
Αρμονία καί θειότης Εύαγγελίου,Σ.Γιαννίκη.—Άρχείον Εκκλησιαστικής ιστορίας, Μ.Γεδεών.— Άγιος
Γρηγόριο; Παλαμάς,Παπαμιχαήλ.—Εύαγγέλιον Μα
ρίας Παλαιολογίνας. ύπδ Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως.—'Ιστορίατού Αρχιεπισκοπικού ζητήματος Κύ
πρου, Φραγκούδη— καί σύντομοι τινες μονογραφίαι
τών κ. κ. Βελανιδιώτου, Μαλανδράκη, Ράλλη, Μπά
λάν ου. Αί ίατρικαί μελέται τών κ. κ. Μαυρουκάκη,
Δαμόγλου, ή «Παιδοκομία» τής κ. Μελά, αί νομικοί
τών κ. κ. Σαριπόλου, Ροντήρη, Μπασιά, Καστόρχη,
ή Επιστημονική έπετηρίς τοΰ Πανεπιστημίου, ή
περί Έλλ.νήσων μονογραφία τοΰ κ. Παπαμιχαλοπούλου, ή λαογραφική έκδοσις τών Χιακών Χρονικών
τοΰ κ. Άμάντου, Αποτελούν τήν πρωτοπορείαν τών
έπιστημονικών έργων.
Φιλολογικοί έκδόσεις : Ευρετήριον Ερμηνευτικού
Λεξικού ύπδ Βερναρδάκη.—Γλωσσολογικαί διατριβαί
Άθ.Μπούτουρα.—Νεοελληνικοί καί φιλολογικοί με
λέται, Χατζιδάκι.—θρύψαλα καί Περασμένα ξεχα
σμένα, Καμπούρογλου.—Στδν καιρό τούΒουλγαροκτόνου, τής Δέλτα.—‘Ιστορία τής ’Ιδέας καί Μύθοι τής
ζωής,I.Ζερβού. —Κερένια Κούκλα, Χρηοτομάνου.-—
Άφθαστη εύτυχία, Άργύρογλου (έν Παρισίοις).—
Φλογισμένο ράσο καί θρίαμβος, Ροδοκανάκη.—
Ερμής κλέπτης, Λιβαδά.—Διηγήματα τών κ. κ. Άβούρη, Μίχα, Μαραγκουδάκη. θεατρικά έργα έξε
δόθησαν : Διά τδ χρήμα, Δεληκατερίνη.—‘Η Τζένη
μέ τδ γέλοιο της, Εύγενίας Ζωγράφου.—'Η Αδελφή,
Σακελλαρίου.—Ίζλάλ, Γατίτσα, ’Ιωσήφ·—καί δύο
δραμάτια δύο νεαρών δραματογράφων Κουντουρά καί
Άρμακόλλα.
Ποιητικοί σύλλογοί Αρκετοί, πλειοψηφοΰσαι πάν
τοτε. Αί περισσότεροι δφείλονται είς πρωτοπείρους
τού Πηγάσου Αναβάτας. Τδ Τραγούδι τής Ρήνας,

Γιαννιτσοπούλου.—Ρόδα στδν Αφρό, Φιλύρα.—Ποιή
ματα, Λάμαρη.—Τής καρδιάς, Δελακοβία.—Ανθι
σμένος δρόμος, Δάφνη. — Σονέτα Σαίξπηρ, Μαγκάκη
καί σύλλογοί τινες έντελώς πρωτόλειοι.
Βιβλία Αναγόμενα είς τάς καλάς Τέχνας εϊχομεν
τήν πολυτελή έκδοσιν τών έκμαγείων τής Ρώμης,
καί τά «Κυπριακά Ασματα» τοΰ Άποστολίδου.
Νέαι έφημερίδες έξεδόθησαν ή «Κρήτη», δ «Ανε
ξάρτητος», έν Κρήτη —ή «Πυγμή» καί δ «Γεωρ
γός», έν Άθήναις —τδ «Βήμα» Έρμουπόλεως —δ
«Φιλελεύθερος» Ζακύνθου — ή «Νέα Έφημερίς»
Ηρακλείου καί έπανελήφθη ή έκδοσις τής «Έφημερίδος» Αθηνών.
Ό Αριθμός τών νέων περιοδικών πολύ Ανώτερος.
Έξεδόθησαν ή «’Ορθοδοξία» (έν Αμερική), ή «Δή
μητρα» (έν Κων)πόλει), δ «Εκκλησιαστικός Κήρυξ» (έν Κύπρφ), αί «Χάριτες» (έν Ζακύνθφ), δ
«Αιολικός άστήρ (έν Κυδωνίαις), τά «Γράμματα»

(έν ’Αλεξάνδρειά), ή «Έλληνας», ή «Νέα Σκέψις»,
τά «Χρονικά» (έν Άθήναις). Έπανελήφθη ή έκδοσις τής «Νέας Ζωής» Άλεξανδρείας. Διεκόπη ή
έκδοσις τών έξής περιοδικών: « Ν. Πνεύματος» Κων)
πόλεως. «Έλικώνος» Λεμησοΰ. «Νεότητος» Κων)πόλεως. «Άρπας» Άργους. «Χαραυγής» Πειραιώς.
«Αράχνης», «Πανελλ. Έπιθεώρησεως» Αθηνών.
Είδον τδ φώς άλλά καί τδ σκότος τής Ανυπαρξίας
έντδς τού έτους τά περιοδικά «Αρμονία» Πατρών.
«Αύγή» Κύπρου. «Μουσεϊον» Άλεξανδρείας. «Ήλύσια» Πειραιώς καί «Όμηρος», «Τέχνη», «Ανα
τολή», «Μουσική» Αθηνών.
Τελειώνω τδν Απολογισμόν μέ τάς έκδόσεις τών
Λόγων τών κ. κ. Μιστριώτου, Καζάζη καί Λάμπρου,
καί μέ τήν εύχήν όπως γενναιοτέρα άποβη κατά τδ
άρξάμενον έτος ή πνευματική κίνησις και παρα
γωγή.
Δ. Ι..Κ

αίΑΗΡΕπειχ ελλήνιζες κατα τον j··. αιώνα
ΪΓ'.
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ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
(Συνέχβια έκ τοΰ ποοηγονμίνου).

‘Από τής στιγμής τής Επιστροφής της είς τήν ‘Ελ
λάδα ουνεδέθη ατενώς μέ τά γεγονότα τοΰ ίεροΰ
‘Αγώνος, ατινα άνέοτησαν τήν ‘Ελλάδα. Αντη Εζη Εν
Τήνφ είς τήν οικίαν ενός σεβαοτοΰ θείου της γέρον
τας παπα Μαύρου, προς τδν όποιον προ τοΰ θανάτου
τον ό πατήρ της τήν είχε συστήσει διά νά τή χρησιμεύη ώς πατήρ. ‘Ο καλός ουτος ίερεύς ήτο καί πα
τριώτης, ώς δλος ό ‘Ελληνικός κλήρος, θρησκεία και
Πατρ'ις ήοαν πάντοτε τά δύο Ιδεώδη καί τοΰ ίερέως
Μαύρου. Οντας Ενεχάραξεν εις τήν καρδίαν τής
Μαντοϋς αισθήματα καί συναισθήματα Ασκητικά, τα
όποια, ένούμενα μέ τας Αναγνώσεις τής Αρχαίας ελ
ληνικής ιστορίας, Ετήρουν αύτήν είς συνεχή Ενθουσια
σμόν. Συχνάκις δέ έλεγεν ή Μαντώ πρός τόν σεβά
σμιον ιερέα Μανρον:
—τΠότε θά μέ όδηγήσης είς τήν Στερεάν, πον
»θέλω κα ΐδω τήν γην, πον παρήγαγε τους Άριστεί»δας καί τούς Μιλτιάδας, ΐνα πρό τον προσορμισθώ
»είς τήν ‘Αττικήν νά διατρέξω τόν πορθμόν τής Σανλαμΐνος, δπου ό Θεμιστοκλής εδοξάσθη. Φλέγομαι
»ύπό τής επιθυμίας νά ΐδω τόν τάφον τών αθανά»των τούτων Ανδρών, καί έαν ό χρόνος καί ό βανδανλιαμός διεακόρπισαν τά εύγενή ίχνη, θά Εγγίσω διά
»τής χειρός μου τόν κονιορτόν, οστις Εκάλυψεν αύτούς
ντους ήρωας και θά τόν περισυλλέξω. Και ίσως θά

νπάρω μεταξύ αύιοϋ, Εν Ατομον τής τέφρας των.
»“Ω ! Επεθύμουν ν' Αναπτερώσω τό θάρρος τών αυμ»πολιτών μου, ίϊα Αναπαραγάγω νέους Λεωνίδας.»
Και ό σεβάσμιος ίερενς ενθαρρύνω» αύτήν Απήντα :
—«Κόρη μου, επικροτώ τόν ενθουσιασμόν σον.
»Λέν Απέχει πολύ ό χρόνος^ ποϋ θά ήναι ωφέλιμος
»είς τήν πατρίδα, θά Ιδης γλήγορα αότήν τήν
»γήν τών αρχαίων Αναμνήσεων. ‘Αλλά μάθε δτι είς
»τό δρος “Ολυνθος, ύπάρχει καί άλλος Κολοκοτρώ»νης, δτι Ακόμη υπάρχουν κλέφταις είς τάς κονρυφάς τον Μαινάλου. ‘Η ‘Ελλάς Εξύπνησε μέ τά
»πατριωτικά τραγούδια τοΰ νέου Τυρταίου. ‘Ακούω
»ήδη τά κανόνια τοΰ Ύφηλάντου καί βλέπω τους
νοτρατιώτας δλους ώπλισμένους νά κατέρχωνται άπό
»τά υψη τοΰ 'Ταΰγετου.»
"Οταν ή Αγωνιζομένη ‘Ελλάς Εστειλε προκήρυξη·
πρός τάς μεγάλας Δυνάμεις τής Εύρώπης, ή Μαντώ
ήσθάνθη τήν καρδίαν αύτής σκιρτώσαν Εκ χαράς. "Ο
μως αυνηοθάνετο και τήν αγανάκτησιν κατά τοΰ βαρ
βάρου, δστις είχε θνσιάση προοφιλεοτάτας αύτή υπάρ
ξεις. Είχε φθάοει ή στιγμή,που δέν Ε/δύνατο νά παραμείνη είς τήν Τήνον. ‘Εγκατέλειφε τούς συγγενείς καί
■τούς Αγαπητούς φίλους καί μετέβη είς Μύκονον διά
νά δράση. Καί Εφθασεν είς τήν γενέτειραν νήσον
γεμάτη Από Αγιον καί ίερόν Ενθουσιασμόν. Παρέ-
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λαβε την περιουσίαν τής, ενθουσιασμού μετέδωσέν είς
τους συγγενείς καί φίλους καί γνωρίμους. ’Υπέρ τοϋ
ιερού άγώνος τά πάντα.
Η κυρία S. W. Belloc τότε έγραφε.» δτι δλοι
^υπηρέτου» την Ελλάδα, με τους βραχίονας, με
»τα χρημα,τα, με την εύγλωττίαν .Οι μή δυνάμενοι νά
’ πολεμήσωσιν έθέρμαινον τάς καρδίας διά τον φλογε
ιροΰ ένθουσιασμοϋ. Ή Μαρία Ύψηλάντου, ή Μαυτρογένη έδωσαν τήν περιουσίαν των και τάς εύχάς των».
Και Αγγλος τότε εγραφεν: « Η λεπτή και χαριτωτ>μένη Μαγδαληνή Μαυρογένη, ή Ήρωις τής Μυκό»νου, υπήρξε πολύτιμος κατά τόν άγώια. Διένειμε
ιδλην τήν περιουσίαν της διά νά άνακουφίση τους δυ
στυχείς συμπολίτας της. Αί σημαντικοί θυσίαι καί ή
»άφοοίωσίς της, καθιστώσι τήν άνάμνησίν της άγαπη·»τήν, δχι μόνον μεταξύ τών Ελλήνων, άλλ’ έπίοης
»ε«ς εκείνους, ποΰ εκτιμούν ιόν αγνόν καί αφιλοκερδή
τ> πατριωτισμόν».
Αι Σπετσαι, η Υδρα, τά Ψαρά, είχον υψώσει τήν
σημαίαν τής Έπαναστάσεως. Αί λοιποί νήσοι τοΰ Αι
γαίου ήτοιμάζοντο διά τόν ’Ιερόν ’Αγώνα. Ή Μαντώ
περί τόν μήνα Μαίον τοϋ 1821 Ιδίαις δαπάναις έξωπλισε δύο πλοία. Εςοπλίζουσα αέ-τά έλεγε : «Θά
νμεταβώ προσωπικώς είς τήν παλαιόν Εύβοιαν, διά
»να επαναστατήσω τα παλληκάρια. Άς ένώσωμεν
»τάς δυνάμεις μας μέ εκείνος τών αδελφών μας πού
»αγωνίζονται διά τήν Παλιγγενεσίαν. Άς άνατινάξω» μεν τόν ταπεινόν ζυγόν τών βαρβάρων. Άς έπιτανχύνωμεν νά κινήσωσι τά πλοίά μας καί νά μή εΐμεθα
νοί τελευταίοι νά κηρνξωμεν τήν ανεξαρτησίαν μας».’.
Οί κάτοικοι τής Μυκόνου έστελλον ιέοοαρα άλλα πλοία.
Τά τής Μυκόνου νά έ> ωθώσι μέ τόν στόλον ύπό τήν
διοίκησιν τοΰ Τομπάζη. Ή Μαντώ επί κεφαλής τών
προυχόντων καί τοϋ Ααοϋ ήτο είς τόν λιμένα κατά τάς
οτιγμάς τής άναχωρήσεως τών πλοίων, διά νά ένθουσιάιη, δια να ουμβουλεύη. ’Αφού έπανεστάτησε καί ή
Μύκονος ητο έπομενον ή Τουρκία rd τιμωρήοη αύτήν διά καταστροφής καί σφαγής, κατά τήν συιήθειαν
αύτής.
Η Μαντώ και ο ίερεύς Μαύρος, δστις τήν είχεν
ακολουθήσει, άπεφάσισαν νά κληθούν οί προύχοντες
δπως ληφθοϋν τά κατάλληλα μέτρα τυχούοης τουρκι
κής επιθεσεως. Ή Μαντώ λαβοϋοα τόν λόγον έπέ—
δείξε τά δεινά καί τήν συμφοράν, πού περιέμενεν ή
Μύκονος, άν δέν έπεταχύνετο δ σχηματισμός φρου
ράς δυνατής καί μέ πειθαρχίαν’ έπειτα προσέθεσεν:—
« Ιδού σεις έθελονταί στρατιώται έκλέξατε ένα άρχη»γον καί να ειοθε έτοιμοι πρός εκστρατείαν, υπό τάς
»διαταγάς του, δπου δήποτε σας καλεϊ ή ύπεράσπιοις
»τής χώρας σας».
Ή πρόταοίς της έπεδοκιμάοθη μέ ενθουσιώδεις
φωνάς άπό τά παλληκάρια, τά όποία έν μια φωνή
έκήρυξαν αρχηγόν τήν Μαντώ. Έδέχθη τήν τιμήν ταύ-

την χάριν τής δεινοπαθουσης πατρίδο:. ’Ώπλ.σε τούς
δυναμένους νά φέρουν δπλα αμέσως. Ό τίτλος αρχη
γού τών παλληκαράδων τής ήρμοζε, διότι είχεν έκ
φυσεως δλα τά προσόντα διά νά εξασφάλιση εκ τών
προτέρων τήν νίκην ή κράτηση υψηλά τό ηθικόν τών
αγωνιστών.

Παντες οί κάτοικοι τής Μυκόιου ήΰελον rd έγκαταλείψουν τας εστίας των διά νά μεταβοϋν είς τό πε
δών, αλλ η συνετή Μαντώ τούς άπέτρεψεν είποΰοα:
«Νά είσθε συνετοί είς τάς εκδικήσεις σας, διά rd μή
» καταστ ραφοϋν αί γυταΐκές σας ώς είς τήν Χίον. Νά
νμη τας εγκαταλείψητε, ανευ ύπεραοπίοεως, διά rd
νδραμητε κατα τοϋ έχθροϋ. Όπλ.ιοθήτε διά νά άπο»κρουσητε, έν περιπτώσει έπιθέσεως κατα τής νήσου».
Πράγματι ό έχθρός έπετέθη καί έγένετο αποβί
βασες. ’Π Μαντώ έτρεξεν είς συνάντησιν τών πολέ
μιων, τούς νίκα καί τούς τρέπει είζ φυγήν.
Έφονεύθησαν δέκα οκτώ Τούρκοι καί έπληγώθησαν εξήκοντα, οιτινες έγένοντο φυσικά, αιχμάλωτοι
τής Μαντοϋς. Ήσαν δέ πάντες Άλγερϊνοι. Ή δέ
Μαντώ ίδονσα μεταξύ τούτων τόν αρχηγόν τών Άλγερίνων ποδοπατεί τήν κεφαλήν του καί διά τοΰ πέλ
ματος κτυπώσα αύτήν ύπεροπτικώς έφώναζε :
— Τιμή είς τά παλληκάρια, νίκη είς τόν
Σταυρόν.
Οί δέ συναγωνιζόμενοι Μυκόνιοι άντιφωνοϋοι :
— Νίκη είς τό αίμα τών ’Ηρώων, δόξα καί
στή Μανδόνα Μαυρογένη.
Μετά τήν περιφανή ταύτην νίκην ή Μαντώ μετέβη με τα παλληκάρια είς τήν εκκλησίαν καί ηύχαρίσιηαε τόν θεόν. Διέταξε δέ καί τούς Μυκονίους νά
μή φονεύσωσι τούς αιχμαλώτους Άλγερίνους, diAd
rd τούς περιποιηθώοι καί νά θάψωσι τούς νεκοούς
των συγχρόνως.
ΊΙ Μύκονος είχε σωθή άπό τήν καταστροφήν καί
απο τας σφαγάς, άλλ ’ ή Μαντώ είχεν είς τόν νοϋν
και τούς λοιπούς άγωνιζομένους άδελφούς, διό στοαφεΐσα πρός τούς συμπολεμιστάς της είπεν’.
«’Εάν οί άδελφοί μας τής Στερεός εύρίσκονται
»ακόμη υπό τόν ζυγόν, άς πάρωμεν τά πλοίά μας
»καί οδηγούμενοι άπό τούς ατρόμητους ναύτας τών
»Κυκλάδων νήσων, θα μεταβωμεν ποός ζήτησιν χώ —
»ρας διά νά έλευθερωθή, αν είναι άληθές δτι ό Θεός
»δέν θέλει πλέον τήν δουλείαν είς τήν πατρίδα μας» .
Άλλο κατόρθωμα γενναίο» καί εύγενές τής Μαν
τοϋς ήτο κατά τήν πολιορκίαν τής Καρύστου καθ’ ήν
οί κάτοικοι ύπέοτησαν τά πάνδεινα μή έχοντες τροφάς
καί ευρισκόμενοι είς τήν δυσχερή θέσιν rd παραδωθώοι. Τότε ένεφανίσθη ή Μαντώ έπί κεφαλής δέκα
καί έξ λόχων πρός ένίσχισιν τών άγωνιζομένων
αδελφών.
(Άιολονϋτϊ)
ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ
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Τ) ι ή γ η μ α
Καλέ μου φίλε! Επιτρέψατε μου νά σά; δνομάσω έτσι δπως σάς ώνόμαζα πρό πολλών, πολλών
χρόνων. "Οταν λάβετε τδ γράμμα μου είμαι βεβαιοτάτη πώς θά ξαφνισθήτε, Ισως ειρωνικά χαμογελά
σετε—άμα αναγνωρίσετε ποιου είνε τδ γράψιμο—
άλλά σάς π ρακαλώ μην έκφέρετε κρίσιν πρδ τοϋ
διαβάσετε τδ γράμμα μου δλόκληρον — τδ γράμμα
μου αυτό, τδ οποίον ανήκει είς άνθρωπον ποΰ σέ
λίγο δέν θά ύπάρχη πλέον, είς άνθρωπον, τδν οποίον
σείς έλησμονήσατε ίσως δ όποίος όμως σάς ένεθ>μείτο πάντα, σάς αγαπούσε καί τώρα λίγες μέρες πρδ
τοΰ θανάτου του θέλει νά σάς άνοίξη τήν καρδια του.

Ξεύρω πώς σ’ αυτά τά λόγια θα έκπλαγήτε και
ίσως σκεφθήτε πώς τολμώ νά σάς λέγω πώ, σάς
ένεθυμούμην καί σάς άγαποΰσα ένφ....δχι, μήν έκπλήττεσθε διότι δ κάθε άνθρωπος είνε αίνιγμα, τδ
δποϊον συνήθως δέν μπορεί νά λύση αύτδς δ ίδιος,
δ δποίος τδ φέρει μέσα του.
’Αγαπημένε μου φίλε. Ολους αΰτους τους τε
λευταίους μήνας πολύ συχνά, τές τελευταίες μέρες
κάθε στιγμή σχεδόν, σάς ένθυμοΰμαι και ή ένθύμησίς
σας μοΰ φέρνει κα'ι χαρά καί πόνο. Ολη ή ζωη
μου περνά μπρδς στά μάτια μου—διότι τώρα καί
τίποτε άλλο δέν μοΰ μένει παρά μόνον ή άνάμνησις
—και μοΰ φαίνεται αύτή σάν κάποια παράξενη ει
κόνα τής όποιας τδ φόντο είνε σκούρο, πολύ σκοΰρο
στδ δποϊον δμω; είνε ριγμένα λουλούδια πανώρηα,
δλοζώντανα άλλά καί μερικά ψεύτικα, μαραμμενα.
’Αλήθεια τί δυσαρμονική ποΰ ήταν δλόκληρη ή
ζωή μου—μεγάλη δυστυχία ένωμένη μέ άφάνταστες
χαρές, μέ θριαμβευτικές νίκες. Μέσα δέ σ’ αυτές
τές μεγάλες χαρές ή πειδ μεγάλη, ή πειδ θριαμβευ
τική ήταν και είνε άκόμη—ή αγαπη σας καλέ μου.

παρά χαράν έφερα σ’ δλους μέ τους δποίους ετυχε
νά συνδεθώ, δπως καί σ’ έμένα ή οίκογένειά μου
έφερε μεγάλην ευτυχίαν μαζύ μέ μεγίστη δυστυχία
—ένώ δηλαδή μοΰ έδωσε τδ κάθε τι ποΰ μπορεί νά
λογαριασθή ώς εύτυχία, δέν μπόρεσε νά μοΰ δώση
έκείνο χωρίς τδ οποίο δέν μπορεί νά ζήση κανείς—
δέν μοΰ έδωσε, διότι δέν ήτο είς θέσιν νά τδ κάμη —
τήν υγείαν. Σ’ αυτόν τδν κόσμον γεννιούνται συχνά
άνθρωποι άπδ γερασμένες, καταβεβλημένες γενεές,
καί έγώ, καθώς ξεύρετε, γεννήθηκα μέσα σέ τέτιο
σπίτι, τδ δποίον είχε καταπλακώση ή έξάντλησις,
ό μαρασμός καί στδ δποίο ήτο προωρισμένο γρήγορο,
άσχημο τέλος. Σάς τά θυμίζω αυτα, καλέ μου φίλε,
μόνο καί μόνο γιά νά σάς άποδείξω δτι καί άθελα
άκόμη έφερνα πολλήν λύπην ατούς γύρω μου άνάμεσα στούς δποίους βρεθήκατε καί σείς.....

Ναί’ πόσες φορές δέν έκλάψατε μαζύ μας, πόσες
φορές δέν μελαγχολήσατε, δέν περάσατε άϋπνες νύ
χτες ! Πάντοτε έρχόσασθε πρώτος δταν οιεδίδετο πώς
ή άπαίσια μα; Μοίρα μάς έστειλε καί άλλο ... καί
άλλο κτύπημα. Καί ένθυμοΰμαι έτρέχατε πρώτα, σέ
μένα καί μέ δάκρυα ςτά μάτια χωρίς να μπορείτε νά
προφέρετε λέξι μοΰ σφίγγατε δυνατα, δυνατα τα χέ
ρια καί μέ τδ σφίξιμο αύτδ σάν νά μοΰ λεγάτε υ
πομονή, υπομονή, ζήσατε μ’ αυτούς καί γι. αύτούς
ποΰ μένουν . . . ποΰ σάς άγαποΰν, σάς λατρεύουν.
Καλέ μου, άλησμόνητε φίλε, πόσο σάς εύγνωμονώ, πόσο σάς ευχαριστώ, γιά κείνη τήν καλωσύνη,
τήν άπέραντη άγάπη !

Τώρα ποΰ είμαι δλομόναχη, άρρωστη τήν κατα
λαβαίνω πειδ βαθειά άκόμα καί .. . σάς φιλώ τά χέ
ρια, μήν άρνηθήτε τήν μεγάλην αυτήν χαριν σέ άν
θρωπο πού θά πεθάνη σέ λίγες μέρες—φιλώ τά χέ
ρια σας ποΰ μοΰ έδιδαν κάποτε θάρρος, ουναμιν.
’Ενθυμείσαι, φίλε μου, δταν ζούσαμε καί οί δύο
Μή νομίσετε δμως δτι μετανοώ ή δτι γράφω αυτά
είς τήν μικροσκοπικήν μας πολιτεία τοϋ μικρού έτά λόγια μόνον ύπδ τήν έπίδρασιν τής τωρινής έρηκείνου νησιού, τής ιδιαίτερης ίδικής σας καί δικής
μιάς, τοΰ σημερινού μου πόνου· δχΓ λυπούμαι μόνον,
μου πατρίδας ; Ένθυμείσθε τά παιδικά μας χρόνια,
δέν μπορείτε νά φαντασθήτε πόσο λυπούμαι διότι
τά καθαρά, τά άγνά σάν τδ γαλάζιο ούρανδ τοΰ τό
τόσο σάς έλύπησα δταν άρνήθηκα νά ενώσω τήν δι
που μας ; Δέν πιστεύω νά έλησμονήσατε τήν μόνην
σας φίλην τών παιδικών καί νεανικών χρόνων. Δέν κή μου ζωή μέ τήν δική σας.
Πιστεύσατέ με δτι ήτο άδύνατον άλλοιώς να γίνη.
είνε δυνατόν έκτδς.....έκτδς έάν ήθελήσατε νά ξερι
Ά
! άν μπροστά ςτδν άνθρωπο δέν βρισκότανε τδ
ζώσετε άπδ τήν καρδιά σας τδν έαυτό σας.
Έάν ναί—τότε συγγνώμην διότι μέ τά λόγια μου * Αγνωστον, άν μπορούσαν δ νους καί ή καρδια τού
άνθρώπου νά λύσουν τά ζητήματα, τά δποία κάθε
σάς θυμίζω τόσα δυσάρεστα.
Πραγματικά έγώ νομίζω πώς περισσοτεραν λύπην φορά τοΰ παρουσιάζονται μέ τήν βεβαιότητα πώς δεν
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θά μετανοήση ποτέ, πώς ή λύσις τους ή τωρινή είνε
ή μόνη σωστή, Αληθινή—πόσο άλλοιώτικη θά ήταν
ή ζωή μας ! Άλλ’ άρά γε εύτυχής, τελεία; Ή μή
πως Ακριβώς αύτό τδ Άγνωστον μάς τήν κάμνει έλκυστική, αύτά τό Άγνωστον ποΰ μας φέρνει τόση λύ
πη, τόσας άπαγοητεύσεις είνε ή εύτυχία τής ζωής,
είνε ή μόνη συνθήκη υπό τήν όποιαν μπορούμε καί
ζοΰμε, παλαίομεν, έργαζόμεθα;
Ναι καί έμένα τότε τό άγνωστον τραβούσε σαν
μαγνίτης καί μοΰ έδιδεν άπειρες υποσχέσεις, μέ γέμι
ζε μέ μύριες ίλπίδες. Μέσα ςτόν άτέλειωτον πόνον
ποΰ μοΰ έφερναν τά άλλεπάλληλα οικογενειακά δυσ
τυχήματα μέ συγκρατοΰσε ςτήν ζωήν ή δική σας
φωτεινή αγάπη καί τό σκοτεινόν άγνωστον. Καί δταν
ένας ένας μέ έγκατέλειψαν οί δικοίμου, δταν έχασα
άπό κοντά μου καί τό τελευταϊον στήριγμά μου—τήν
μητέρα—καί παρουσιάσθηκε μπροστά μου ή Απόλυ
τος— πικρή, βασανιστική, γεμάτη είρωνία—έλευθερία, τότε ώρθώθηκε καί τό γιγάντιο πρόβλημα ποΰ
έπρεπε νά λύσω—νά μείνω ή νά φύγω έκεί δπου μέ
τραβούσαν οί μυστικοί μου πόθοι, νά προτιμήσω τήν
ζωήν κοντά σας, ποΰ ήμουν βέβαια, γιατί είχα Από
λυτον πίστιν ςτά αίσθήματά σας, πώς θά είνε ευτυ
χισμένη—ευτυχισμένη δσο μπορεί νάείνε Ανθρώπινη
ζωή βασισμένη σέ Αγάπη καί Αμοιβαία έκτίμησι—ή
νά ριχθώ είς τό σκοτεινόν, άλλ’ έλκυστι>όν άγνωσ
τον, νά άφοσιωθώ ςτήν λατρευτήν μου Τέχνην ....

Πολλές μέρες είχαν περάση υστέρα Απ’ έκείνη
κατά τήν όποιαν σείς μέ παρακινήσατε νά μή σας
βασανίζω μέ τήν άγνοιαν, νά σάς δώσω δσον τό δυ
νατόν γρηγορώτερα άπάντησιν
*
καί δμως έγώ δέν
μπορούσα νά Αποφασίσω, δχι ποιον δρόμον νά Ακο
λουθήσω, δχι· αυτόν πρό πολλοΰ είχα καθορίση μέ
σα μου,—δέν μποροΰσα νά Αποφασίσω νά σάς δώσω
όποιανδήποτε άπάντησιν. Καί σείς άπό τήν μακράν
μου σιωπήν, άπό τό πρόσωπό μου, άπό τά μάτια
μου, τά όποια άπέφευγαν τά δικά σας, έννοήσατε μό
νος σας, καί μόνος σας μοΰ τό είπατε. Τώρα όπόταν
θυμούμαι έκείνη τήν μελαγχολική έκφρασι τοΰ προ
σώπου σας, τό λυπηρό χαμόγελο, τό δειλό τέντωμα
τοΰ χεριοΰ σας, τήν σιγανή φωνή μέ τήν όποιαν μοΰ
είπατε τά Αλησμόνητα έκείνα λόγια—καταλαβαίνω
πώς θέλετε νά μείνωμεν μόνον φίλοι, καλοί φίλοι.—·
τώρα γεμίζουν τά μάτια μου άπό δάκρυα δπως καί
τότε —καί τώρα δπως καί τότε σάς σφίγγω μέ εύ ·
γνωμοσύνη τό χέρι καί έπαναλαμβάνω — σάς εύχαριστώ, σάς εύχαριστώ.....................................................
—θά σάς περιμένω, μοΰ είπατε δταν έφευγα γιά
μακρυνές χώρες.—Είμεθα έλεύθεροι, άπολύτως ελεύ
θεροι, ναι; — σάς έψιθύρισα.

Μέ κυττάξατε μέ ’στά μάτια, έγώ δέν τά άπέσυρα
*
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σέ ένα λεπτό μοΰ άπηντήσατε.—Καλά . . . σύμφω
νοι .. . καί οί δύο . . . έλεύθεροι.
Τήν ώρα ποΰ σήκωσαν τήν άγκυρα καί είδα πώς τό
μικρό βαποράκι άρχισε νά κινείται ςτήν ήσυχη έπιφάνεια τής θάλασσας, άρχισε δυνατά νά κτυπα ή καρδία
μου καί ήσθάνθηκα σαν νά κόπηκε μέσα μου κάτι τι,
σαν νά μέ κτύπησε κάτι τι πολύ δυνατά ποΰ μοΰ έφερεν
Απέραντο πόνο. "Οταν δμως σέ λίγες ώρες μόλις, μό
λις διεκρίνοντο άπό πίσω οί Ακανόνιστες γραμμές τών
νησιών, μπροστά δέ Απλωνότανε ή θάλασσα, ή α
πέραντη, ή θαυμασία, ή αγαπημένη μου θάλασσα,
τότε ή λύπη, οί φόβοι σκορπίσθησαν, ή Αναπνοή μου
έγινε ταχυτέρα, τό αίμα άρχισεν ήρεμα νά κυκλοφορή,
αί φωτεινές σκέψεις σαν Αστραπή ή μία τήν άλλη νά
διαδέχωνται, ο! πόθοι νά Ανεβαίνουν Από κάπου βαθειά ποΰ είχαν κρυφθή Από τές στενοχώριες καί τές
λύπες τών τελευταίων ήμερών καί—νά, παρουσιάσθηκε μπροστά μου όλόφωτο τό άγνωστον, πρός τό
όποιο φερόμουνα, πρός ?ό όποιον πετοΰσα, στό ό
ποιον παραδόθηκα όλόκληρη.
Όχι! δέν μετανοώ διά τήν έκλογήν πού έκαμα,
μόνον λυπούμαι πώς έλύπησα πολύ, πάρα πολύ τόν
μόνον, τόν παντοτινόν μου φίλον.
'Ολομόναχη λοιπόν χωρίς νά έχω άπό πουθενά
βοήθεια, μπήκα στό στενό δρόμο πού διάλεξα. Μή
νομίσετε πώς ήταν ίσιος, εύκολος, χαρούμενος' κάθε
άλλο γι’ αύτό πολλές φορές σκόνταψα, άπειρες φο
ρές έπεσα, κτύπησα, πόνεσα, άπηγοητεύθηκα, λυπή *
θηκα
άλλ’ δμως ή θέλησές μου ήταν γιγάντια, οί
πόθοι μου Απέραντοι. Έπρεπε νά νικήσω τά έμπόδια και πρό πάντων τόν εαυτόν μου.
Ξεύρετε, φίλε μου τι θά πή νά νικά κανείς τόν
έαυτόν του ; Νομίζω πώς δέν υπάρχει μεγαλειτέρα
νίκη, μεγαλύτερος θρίαμβος Από τοΰ νά νικήση κα
νείς τόν μεγάλον έχθρόν ποΰ έχει ό καθένας μας
μέσα του καί ό όποιος δλη τήν ώρα φωνάζει—στα
μάτησε, μήν προχωρής, φθάνει.
Γιά μένα τούλάχιστον ήταν ή μεγαλύτερη εύτυ
χία δταν καταλάβαινα πώς ή φουρτούνα μέσα μου
έπαυε διότι τό ήθελα, αισθανόμουνα πώς ύστερα
άπό κάθε άπαγοήτευσι α! δυνάμεις μου διπλασιάζον
ται καί πώς τό περπάτημά μου γίνεται πειό γρή
γορο καί........ πάντα πειό εύκολο.

Αλησμόνητη γιά μένα είνε έκείνη ή στιγμή
κατά τήν όποιαν κατάλαβα διά πρώτην φοράν πώς
μέσα μου έχω τήν δύναμιν νά έμφυσώ στήν άψυχη
ύλη τήν ζωήν. ’Αλησμόνητη είνε ή ήμερα έκείνη
κατά τήν όποιαν είς τήν μεγάλην αίθουσαν τών έκθέσεων— δπου Ανάμεσα στά έργα μεγίστων καλλι
τεχνών ήταν καί τό δικό μου—είδα νά σταματούν
μπροστά σ’ αύτό καί νά μένουν λίγα λεπτά μέ όλάνοιχτα μάτια στά όποια διέκρινα τόν θαυμασμόν.
Τί θεία άπόλαυσις νά καταλαβαίνης πώς γιά λίγο,

έστω γιά μιά στιγμή, γίνεσαι κύριος τής ψυχής τοΰ έδιδα σέ ξένα χέρια. Ώρισμένως θά βρήτε πώς δέν
άλλου, πώς τής μεταδίδεις έκείνα τά συναισθήματα, μπορεί νά ύπάρξη σύγκρισις, μεταξύ μιάς μητέρας
τά όποια είχες μέσα σου δταν έδημιουργοΰσες—πώς καί γλυπτρίας βρίσκεται τόση άπόστασις δση μετα
*
τό παραδέχομαι
*
Αλλά πρέπει
τήν κάμνεις νά λησμονή τόν έαυτόν της καί νά ξύ ούρανοΰ καί γής
νά συμφωνήσετε καί σείς μαζύ μου δτι ό χωρισμός
γίνεται δική σου.
Μόνον ή σκέψις αύτή—δτι μπορείς νά τό κάμης έστω καί μέ μαρμαρένιο έργο στό όποϊον δμως είχεν
μπορεί νά γέμιση καί νά φωτίση όλόκληρη ζωή.
έμφυσήση ζωή ή σκέψις μου καί ό πόνος μου, η
Καί έτσι, καλέ μου φίλε, μπήκα καί έγώ ύστερα χαρά καί ή λύπη μου—είνε χωρισμός βαρύτατος.
άπό μακρόν δρόμον δοκιμασίας, είς τόν όλόφωτον τής Άλλ’ άν έχωριζόμουνα τά έργα μου, άν Απομακρύν
δημιουργίας. Καί ή χαρά μου ήτον πειό μεγάλη, θηκα άπό σάς, άπό τόν τόπον μου—δλα αύτά πι
πειό φωτεινή Ακόμα, διότι τήν δημιουργίαν μου πα- στεύω πώς Αποδείχνουν πώς δέν είμαι καί πολύ
ρακολουθοΰσε καί ένέπνεεν ή Αγάπη σας, καλέ μου. δειλή—θά μοΰ ήταν δμως Αδύνατον νά άποχωριοθώ
Μήν άπορήτε, μήν ξαφνιάζεοθε—πιστεύσατέ με πώς τόν έσωτερικόν μου άνθρωπον χωρίς τόν όποϊον κα
χωρίς αύτήν δέν θά ήμην δτι είμαι—μεγάλη γλύ- ταλάβαινα κατάβαθα πώς δέν θά μποροΰσα μήτε
πτρια, τής όποιας τά έργα είνε σκορπισμένα σ’ δλα στιγμή νά ζήσω, δέν θά μποροΰσα νά έργάζωμαι.
τά άκρα τοΰ κόσμου. Ναι, ή αγάπη μαζύ μέ τήν
Καί τώρα έλπι'ζω νά έννοήσατε ποια τραγφδία
Ανάμνησι τών παιδικών καί νεανικών μου χρόνων συνέβαινε μέσ’ τήν ψυχή μου
*
άπό τήν μιά μεριά τό
μέ παρακολουθούσε πάντα, μέ ώδηγοΰσε, μέ έπρο- δνειρον ποΰ είχα πλάση μέσα μου καί ή έμπνεομένη
στάτευε, μέ παρηγοροΰσε, μοΰ έδιδε θάρρος.
Απ’ αύτό έργασία μου, ή οποία μέ έφερε στον πλαΑύτήν τήν στιγμήν δμως ίσως σκεφθήτε—τί πα τυν άνθοσπαρμένον δρόμον τής Δόξας, ή μεγάλη
ράξενο, τί Ακατανόητο αίσθημα. Πώς είνε δυνατόν μου αγάπη πρός σάς, ό Απέραντος μου πόθος νά
λοιπόν νά μή μοΰ γράψη ποτέ, νά μή θελήση ούτε ένώσω γιά πάντα τήν δικήν μου ζωή μέ τήν δικήν
καν νά ίδωθή μαζύ μου άφοΰ τήν παρακαλοΰσα τό σας—άπό τήν άλλη ό Ακατανόητος φόβος μήπως ή
πραγματικότης καταστρέψη καί σάς και έμέ.
σες φορές ! Σταθήτε.....μήν βιάζεσθε
*
καί έγώ πολλές
Πιστεύω αύτή τήν στιγμήν, Αγαπημένε μου φίλε,
φορές έσκέφθηκα αύτά τά όποια τώρα σείς ώρισμένως σκέπτεσθε—καί έγώ πολλές φορές έλκυστικά, νά έμαντεύσατε καί τόν σκοπόν τοΰ γράμματός μου
*
θέλω δι’ αύτού νά σάς ζητήσω συγγνώμην
Ακράτητα πρός έσάς αλλά...... αλλά πέτε μου γιατί αύτοΰ
ό άνθρωπος νά είνε έτσι φτιαγμένος ποΰ νά μήν διότι σάς έκαμα καί έπονέσατε τόσο, καί νά σάς εύμπορή ποτέ νά πή έκ τών προτέρων πώς άν κάμη χαριστήσω γιά τήν Αγάπην σας άνευ τής όποιας ή
έτσι δπως σκέπτεται νά κάμη κάτι τι, πώς, αύτό ζωή μιυ δέν θά ήτο—σχεδόν εύτυχής. Καταλαβαίνω
θά είνε καμωμένο καλά, καλά γιά πάντα; Πώς νά πώς δέν είνε τελεία—Αλλά μήπως μπορή νά έχη
σάς τα έξηγήσω αύτά;Πρέπει δμως νά έκτελέσω τήν κανείς έδώ δλα;—καταλαβαίνω πώς σ’ αύτήν υπάρ
ύπόσχεσι ποΰ σάς έδωσα νά σάς Ανοίξω δηλαδή χουν πολλά σκούρα σημεία, τά έποϊα σάς παρακαλώ
θερμώς νά πιστεύσετε πώς δχι δτι δέν ήθελα, άλλ’
όλόκληρη τήν καρδιά μου.
Καλέ μου φίλε—θά είμαι ειλικρινής— είχα....... δτι δέν μπόρεσα, ίσως διότι δέν είχα τόσην δύναμιν
είχα κάποιον αόριστον φόβον—καί αύτός δ φόβος δση έχρειάζετο, νά άφαιρέσω γιά νά φωτισθή καί
μέ άπεμάκρυνεν άπό σάς. Φοβούμουνα μήπως δλος τών δυό μας ή ζωή μέ τόν ήλιον τής αρμονίας
έκεϊνος ό κόσμος, τόν όποιον είχα πλάση μέσα μου,
Καί τώρα, καλέ μου φίλε, πολύ όλίγα μοΰ μένουν
ό πανώρηος, δ θείος, μήπως άποδε.χθή πώς είνε δη
μιούργημα μόνον ίδικόν μου, ίσως μόνον τής φαντα νά σάς πώ. Πρέπει νά ξέρετε πώς ή Απαίσια Μοίρα
σίας μου καί γι’ αύτό φοβήθηκα μήν έξαφανιοθή τού σπιτιού μας, ή όπο'α κατεδίκασε πρό πολλοΰ
στό πρώτο φύσημα, στό πρώτο κτύπημα τής πραγμα δλους τούς δικούς μου είς πρόωρον θάνατον μέ προτικότητας. θά πήτε τί δειλή! Ίσως, θά παρετηρή- ώρισε καί έμένα είς άσχημο τέλος. Πρό μηνών βρί
σατε δμως πώς μιά μητέρα προσπαθεί δσο τό δυνα σκομαι είς σανατόριον τής ’Ελβετίας καί ξεύρω πώς
*
είμαι βεβαία
τό πειό πολύ νά έχη κοντά τό παιδί της, νά μή τό ή ζωή λίγο, λίγο, μέ έγκαταλείπει
αποχωρίζεται καί μόνον τότε Αποφασίζει είς τόν χω πώς σέ λίγες μέρες δέν θά υπάρχω πλέον. Σήμε
ρισμόν δταν καταλαβαίνη πώς είνε Αναγκαίος διά τήν ρον τό πρωί δταν ήλθε νά μέ έπισκεφθή ό γιατρός
εύτυχίαν τοΰ παιδιοΰ της. Ή μητέρα Αποχωρίζεται μου ένας άνθρωπος γεμάτος υγεία, δύναμιν παρμέδιότι μπροστά της βρίσκεται ή εύτυχία δικοΰ της νην ώρισμένως άπό γερή γενιά ποΰ έζησε «Από
συγχρόνως δμως καί χωριστού Ανθρώπου, ποΰ έπί αιώνων», έτσι μοΰ είπε μιά μέρα γελώντας, κάτω
τέλους πρέπει νά ζήση κάποτε ατομική ζωή. Τά Από τόν μολυβένιον ούρανόν, Ανάμεσα σέ πεΰκα καί
'ίδια αισθανόμουνα καί έγώ δταν χωριζόμουνα τά χιόνια—δταν ήλθε γιά νά μέ δή παρεκάλεσα νά μοΰ
έργα μου τά βγαλμένα άπό μέσα άπό τήν καρδιά πή πόσες μέρες, άν είνε δυνατόν νά μοΰ δηλώση, πό
μου μέσα άπό τές βαθύτερές μου σκέψεις καί τά σες ώρες, θά ζήσω.
2
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Ό γιατρό; πικρά έχαμογέλασε· ήθελε νά μέ πα
ρηγόρηση μέ ψεύτικα λόγια άλλ’ έγώ τόν διέκοψα
και τοΰ είπα πώς ξεύρω δτι ή άρρώστεια μου δέν
έχει θεραπεία διότι είνε οικογενειακή καί πώς θέλω
νά γνωρίζω άν γρήγορα θά έπέλθη τό τέλος διά νά
γράψω τάς τελευταίας μου θελήσεις.
Τότε αυτός έσκυψε, μοΰ φίλησε τό τρομερά άδύναι,ο χέρι—άν τό βλεπατε πόσο αδύνατον είνε θά
ετρομάζατε δπως έγώ έτρόμαξα δταν κύτταξα τόν
εαυτόν μου στόν καθρέπτην—καί μοΰ είπε σιγανά__
έτο^ιμασθήτε, γρήγορα δλα θά τελειώσουν.
Ιον εύχαριστώ γιατί μέ προειδοποίησε καί έτσι
άπεφάσισα νά κάμω έκείνο, τό όποιο κάθε φορά άνέ

ΧΩΡΙΚΑ! ΜΗΤΕΡΕΣ

βαλλα νά γράψω αύτό τό γράμμα μου πρός εσάς.
, Αγαπημένε μου φίλε, είμαι βεβαία τώρα ποΰ
ξεύρετε όλόκληρη τήν ψυχή μου πώς δέν θά μέ κα
τακρίνετε, δέν θά μεμφθήτε τήν δυστυχισμένην σας
φίλην ποΰ πάντα σάς αγαπούσε καί ποΰ ποτέ δέν
, τήν δ-αμιννά έλθη νά σάς πή—είμεθα καί
ο. δυο έλεύθεροι, άς ένώσωμεν τάς έλευθερίας μας
εις μίαν....... Αρκεί δμως, κουράστηκα, μόλις βαστώ
ιήν πένναν..... άλλ’ άκόμα λίγα λόγια έχω νά προ
σθέσω.. ...άφήστέ με νά....... νά σάς άγκαλιάσω καί
νά^ σάς , φιλήσω διά πρώτην καί τελευατίαν φοράν
σ·ά χείλη. Χαίρετε. Δική σας,άν μπορή κανείς νά
έκφρασθή —καί μετά θάνατον.
‘ Κ. Ρ.
Όδηασύς
ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟγ

JEAN
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ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
“ελλ Η

ν ι κ Η σ Επ ιθεΩΡΗX Ε Ω Σ,,

Προβάλλομεν τά έξης ερωτήματα ;

1) Ποια επαγγέλματα θεωρείτε πρόσφορα ύιά την Έλληνίδα ;
2) Είνε καιρός η Έλληνίς νά είσέλιΐτ} είς τόν δημόσιον βίον ;
3) Πώς εννοείτε την γυναικείαν χειραφέτησιν έν γίνει καϊ ειδικώτερον ώς
Έλλάδι ζωής ;
4) Τί φρονείτε περί τής γυναικείας έν Έλλάδι έκπαιδείσεως ;

πρός

τάς συνΰήκας

Αί απαντήσεις πρέπει νά εΐνε όσον τό δυνατόν σύντομοι καί σαφώς διατυπωμένοι. Πρέπει νά
ξεχωριστού χάρτου ή άπάντητις έφ’ έκάστου ζητήματος, καϊ έπί τής μιας μόνης δψεως τοΰ χάρτου.

MORE AS

.Α &

τής

έν

γράφεται

έπί

Stanges

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ι

Βαρτιοθλιμμένη θάΐαοσα, πον le γνωρίζω άκόμα,
II αλαφριά σου καταχνιά θά μέ σκεπάορ τώρα'’
Και των βημάτων αφήνοντας πόνου στο υγρά χώμα
Σημάδια, &ά ξεχάοω πόλη, ατεριά καί χώρα.
II

Αραγε θε νά μπορέσετε, ώ κύματα θλιμμένα,
Πον τόσο γλυκά οβύνετε οτής άγριες αμμουδιές,
I ια πάντα νά λικνίσετε οτήϋεια βαοανιομένα
Ποΰ μόνο τους αρέσουνε νανάγιων ώμορφιές ;
ΚΛΕΩΝ

Έλληνίς

μήτηρ

ΣΚΕΨΕΙΣ
Η πρώτη

ποιητική συλλογή έξεδόθη άπό τόν Θεόν

Ό τίτλος της «Ευα*.
Η σοβαρότης δταν δέν εΐνε σοφία, εΐνε βλακεία.
“Υπάρχουν σπαραγμοί, οί όποιοι προδίδουν τήν αθανα
σίαν.
ΔΙΚ.

Αιγύπτια

μήτηρ

ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΧ κ. ΒΑΡΟΥΕΑΚΗ

Εις τά έθνη, τά πεπολιτισμένα, αι γυναίκες
επιδίδονται εις όλα τά ανδρικά επαγγέλματα. Έν ’Α
μερική καϊ γυναίκες αρχιτέκτονες ύπάρχουσιν εις δέ
τήν Δανίαν τελευταίως δίπλωμα πλοιάρχου έδόθη εις
γυναίκα. Και εις τήν Ελλάδα δύναται νά συμβή
τούτο όταν ή έκπαίδευσις και ή ανατροφή γίνη θε
τικότερα καϊ έπιδοθώσιν είς τά διάφορα επαγγέλματα
αί νεάνιδες έκείναι, αίτινες έχουσι πραγματικήν κλιαιν καϊ ιδιοφυίαν. Άλλά διά τήν έγγαμον γυναίκα
νομίζω οτι τό καλύτερον καϊ ώραιότερον επάγγελμα
είναι νά μέριμνα περϊ τής ΰγιείας και καλής ανατρο
φής τών τέκνων της έφ’ όσον μάλιστα ταΰτα ευρίσκονται εις τήν παιδικήν ηλικίαν.
"Οσαι μητέρες έδωκαν καλούς πολίτας είς τήν κοι
νωνίαν, ε'σήλθον ήδη εύεργετικώς εις τόν δημόσιον
βίον καϊ αληθείς εύεργέται τοΰ έθνους θά θεωρηθώσιν όσαι είς τό μέλλον πράξωσι τό ίδιον.
Ο μακαρίτης Έμμ. Ροίδης, ο θαυμάσιος λογο
γράφος, έγραφ-εν είς τό λεύκωμά μου : «Παροδικός,
ώς έλπίζομεν, συρμός φαίνεται έπιδιώκων σήμερον τήν
έξάλειφιν πάσης μεταξύ άνδρός καϊ γυναικός διαφο
ράς. Άλλ’ ή πείρα άπέδειξεν ήδη έπαρκώς, ότι αδύ
νατον είναι εις γυναίκα νά οϊκειοποιηθή οίαδήποτε
ανδρικά προσόντα άνευ πολύ μεγαλυτέρας απώλειας
τών γυναικείων, τής σεμνότητας, τής χάριτος καϊ τής
ευαισθησίας».
Γενικώς είς τήν Ελλάδα ή έκπαίδευσις πρέπει νά
γίνη πρακτικωτέρα. Η κόρη έξερχομένη τοΰ δημοτι
κού σχολείου πρέπει νά γνωρίζη όχι μόνον τήν γρα
φήν, άνάγνωσιν, αριθμητικήν καϊ θεωρητικά τινα μα
θήματα, αλλά καϊ στοιχεία υγιεινής, θεωρητικώς δέ
καϊ πρακτικώς τήν Οικιακήν Οικονομίαν, έπιστημονικώς δέ νά μαγειρεύρ, νά ράπτη, νά πλύνη, νά σί
δερών?] καϊ πώς νά περιποιηθή τά μικρά παιδία, πώς
τά κατοικίδια ζώα, πώς τόν μικρόν κήπον της. Έν
γένει νά έχη τά προσόντα τής καλής οικοκυράς, ΐνα
ούτως όχι μόνον είς έαυτην είναι ωφέλιμος, άλλα να
δύναται νά σκορπίζτ) εις τούς περί αυτήν τό μειδίαμα,
τήν χαράν καϊ τήν ευδαιμονίαν.

Διά νά διδαχθώσιν όμως ταΰτα τά παιδία, πρέπει
νά μορφωθώσιν οί διδάσκαλοι πρακτικώτερον καϊ νά
διδαχθώσι και έπιστημονικώς τά εις τό δημοτικόν
Σίχολείον διδαχθησόμενα πρακτικά μαθήματα. Ούτω
θά κατορθώσωμεν νά μεταδώσωμεν είς τούς αγροτι
κούς πληθυσμούς τής Ελλάδος πρακτικάς γνώσεις
καϊ τήν αγάπην πρός τήν καλλιέργειαν τής γής, δι’ής
έπερχεται ο πραγματικός πλούτος τής χώρας, οί δέ
διδάσκαλοι θά γίνωσιν οί πραγματικοί άπόσι ολοι τοΰ
πολιτισμού είς τήν ώραίαν ημών Πατρίδα.
Εις το διδασκαλικόν όμως έπάγγελμα νά έπιδίδωνται μόνον αί έχου αι τόν ιερόν πρός τοΰτο ένθουσιασμόν, διά δέ τάς λοιπάς νεάνιδας νά άνοιχθώσι νέαι
οδοί έργασίας. Νά ίδρυθώσιν έμπορικαϊ καϊ έπιστημονικαϊ έπαγγελματικάϊ σχολαϊ πρός μόρφωσιν υπαλ
λήλων, έμπορικών καταστημάτων καϊ Τραπεζών, πρός
μόρφωσιν διδασκαλισσών έργοχείρων, χειροτεχνίας
και οικιακών έργασιών, προς μόρφωσιν διαφόρων έπαγγελματιών.
Ευχής έργον θά ήτο νά. έργάζωνται όχι μόνον αί
νεάνιδες αί έχουσαι ανάγκην νά πράξωσι τούτο πρός
συντήρησιν τής οικογένειας των, άλλά και αί εύπορούσαι. Η αγαπη προς την έργασίαν είναι τό μόνον
μέσον, όπερ δίδει είς τόν άνθρωπον καϊ τήν πνευμα
τικήν ανεξαρτησίαν, τήν σοβαράν σκέφιν καϊ τήν α
γάπην πρός τήν τελειοποίησιν.
θέλομεν πολιτισμόν καϊ χειραφέτησιν; Άμφύτερα
αποκτώνται διά τής αγάπης πρός τήν πραγματικήν
μόρφωσιν καϊ πρός τήν έργασίαν.
Αικατερίνη Δ. Βσροιξάκη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
"Ενα απόγευμα έφυγα άπό τά γραφεία τής «ΈίληνικήςΈπιθεωρήσεως» βυθισμένη είς πολλήν σκέψιν. Ή Διεύθυνσις μοί ανέθεσε νά λάβω συνεντεύξεις μέ πρόσωπα δια
κεκριμένα τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, διά τό ζήτημα τό
όποιον κυριαρχεί άπό μηνός είς τάς σελίδας τοϋ Περιο

δικού, τό ζήτημα τής έργασίας καί τής χειραφετήσεως
τής Ελληνίδος. Φέρουσα μακράν κατάλογον κυριών καί
κυρίων, άνηκόντων σχεδόν είς δλας τάς κοινωνικός τάξεις,
δημοσιογράφων, δικηγόρων, πολιτικών, βιομηχάνων, λο-
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ποιαν σήμερον εωε καταδικασμένη, καμμία όμως δέν

γίων, καλλιτεχνών, κ τ.λ. έπέστρεψα σπίτι μου. Τήν επαύ

γυνή, άλλ' όπως διά τού μέσου τής χειραφετήσεως

ριον έπρεπε ν’ αρχίσω τό έργον. Ή κ. Άλεξανδρίδου καί

αποκτήσουν ελευθερίαν,

ήν καθημερινώς βλεπομεν

,ταρά τών γυναικών. Τούλάχιστον τά δημοτικά συμ
βούλια πρέπε νά άπαρτίζωνται κατά τά 2/3 παρά τών
γυναικών. "Εχω δέ τήν πεποίθησιν, ότι οί δήμοι θά

ή κ. Βαρουξάκη ήσαν έπί κεφαλής τοΰ καταλόγου. Είδα

πόσον κακώς χρησιμοποιούν.
Ή επιθυμία τής πολυτελείας, τής έπιδείξεως καϊ

διοικηθώσι καλλίτερον παρά τών γυναικών.
3) Τήν γυναικείαν χειραφέτησιν, τήν έννοώ ώς εξής:

καί τάς δύο εις τό Άρσάκειον. Καί εύγενεϊς καί φιλόφρο-

νες καί αί δύο εύηρεστήθησαν νά μοΰ δώσουν τάς
των έξ ών τής πρόιτης δημοσιεύεται ανωτέρω.

γνώμας

Τήν έπομένην ήρχισα νά βλέπω Κυρίους. ΔιηυΟύνίίην

είς τά γραφεία τών

«Καιρών»

διά νά ίδω

τόν

ν. Νικολόπουλον καί τόν κ. Σπανδωνήν. Δέν ί)ά λησμονή
σω ποτέ τήν αγωνίαν καί τήν δειλίαν ή όποία μέ κατέλαβεν άμα έπάτησα είς τό δημοσιογραφικόν έκεΐνο γραφεΐον.

Ό πόθος νά φύγω μακράν μέ κατέλαβεν ακατάσχετος.
'Αλλ’ ή ιδέα ότι ώς απόφοιτος τοΰ Γυμνασίου καί ώς πρω
τοετής φοιτήτρια, ώφειλα νά έχω θάρρος μέ συνεκράτησε

τόσον ώστε νά έπιβληθώ είς τόν εαυτόν μου καί νά ζη
τήσω τόν αρχισυντάκτην τών «Καιρών» καί τόν κ. Ν.
Σπανδωνήν.
Τούς εΰρον καί τούς δύο. Καί οί δύο όμως άνέβαλον τήν συνέντευξιν διά τήν έπομένην καί έγώ έφυγα

ανακουφισμένη
ότι έξετέλεσα

διά τήν
αναβολήν καί ευχαριστημένη
τήν αποστολήν μου. Τό απόγευμα τής

επομένης ημέρας ακριβής εις τήν δοθεΐσαν συνέντευξιν
έφθασα είς τά γραφεία τών «Καιρών». Με ώδήγησαν είς

μίαν αίθουσαν, είς τΐ|ν οποίαν προσήλϋεν ένας νέος κύριος
ύ όποιος μέ έχαιρέτισεν εύγενώς καί ήρχισε μίαν άδιάφορον όμιλίαν. Μετά τινα λεπτά μέ ήριότησε.

— Λοιπόν δεσποινίς, ποιον τό ζήτημά σας διά τό όποιον
θέλει νά άκούση τήν γνώμην μου,ή«'Ελλην.’Επιθεώρησις»
— ’Αλλά, μέ συγχωρεΐτε, τοΰ άπι'ιντησα, θά έπεθύμουν
περισσότερον ν’ακούσω τήν γνώμην τοΰ κ. Νικολοπούλου,
διά τόν όποιον άλλως τε έχω τήν έντολήν.

—
—
—
—
—

Μά αύτήν τήν στιγμήν δέν σίς δμιλεί άλλος.
Είσθε ό κ. Νικολόπουλος ;
Μάλιστα.
’Αδύνατον.
Πώς! Διάβολε, δέν γνωρίζω τόν εαυτόν μου ;

— ’Αλλά χθές ;....
— ’Ακριβώς, σίς είδα έγώ καί σίς παρεκάλεσα νά έλ
θετε σήμερον, όπως μέ περισσοτέραν άνεσιν απαντήσω είς

τά έρώτηματά σας.

■t
Δέν έβράδυνα νά πεισθώ ότι όντως είχα πρό έμοΰ τόν

αρχισυντάκτην τών * Καιρών» Τά ανέγραψα δέ όλα
αυτά διά νά δείξω πόσον ήμην τεταραγμένη τήν προηγουμένην καί πόσον φαίνεται είς τήν Έλληνίδα βαρύ
καί τρομακτικόν τό πρώτον βήμα, πρός τήν έργασίαν, τήν
ανεξαρτησίαν, τήν αύτοπεποίθησιν. Άφοΰ έληξε τό έπεισόδιον αυτό, ό κ. Νικολόπουλος εΰαρεστήθη νά μοί εΐπη
τά εξής διά τό ζήτημα τής «'Ελληνικής Έπιθεωρήσεως».

Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
«Έγώ,
είμαι
ένθερμότατος ύποστηρικτής τοΰ
φεμενισμοΰ. Την γυναίκα την θεωρώ πλάσμα έχον τά? αυτά? διανοητικός δυνάμεις μετά τοΰ άνδρός
και επομένως δυναμένην νά συναγωνισθή
μετ' αύτοΰ και νά δράση έπωφελώς εν τή κοι
νωνία. Αύτό όμως δεν κατορθοΰται διά της κακώς
εννοούμενης χειραφετήσεως, ήν έχουσι τδ πλείστον
τών γυναικών σήμερον. Εξηγούμαι. Αί γυναίκες αΰται δεν λαμβάνουν την χειραφετήσω, όπως έξιδανικευθώσι και άνυφωθώσιν εκ τοΰ ταπεινοΰ και επι
πόλαιου περιβάλλοντος, εις δ κατ αρχήν έτέθη ή

τοιούτων έχουσιν απορροφήσει τόσον τήν γυναίκα,
ώστε δεν τή μένει καιρός ν’ άσχοληθή el? ύφηλοτερα και σοβαρώτερα ζητήματα. Η αφελεία και
ή σοβαρά σκέφις είνε ξέναι πρός τήν σημερινήν
γυναίκα. Ύπ' αυτούς τούς όρους είνε αδύνατον η
γυνή νά σπάση τούς εξευτελιστικούς δεσμούς, οιτινες
τήν δεσμεύουν, νά ύφωθή, νά γίνη σεβαστή διά τών
ηθικών της δυνάμεων, νά δράση ώς όν πνευματικόν
και σοβαρόν έν τή κοινωνία, νά έργασθή ως ο ανηρ,
τουτέστι νά χειραφετηθή. Παραδείγματα αξιομίμητα
σημερινών χειραφετημένων γυναικών έχομεν την κ.
Παναγιωτάτου,τήν δ. Ζωγοάφου, τήν κ. Παρρεν και
έλαχίστας άλλας. 'Επιθυμώ, όπως ή γυνή άνέλθη εΐ?
ύφηλότερα επίπεδα, όπως σκέπτεται σοβαρώς και
έσκεμμενως, έχη συναίσθησιν τοΰ εγωισμού της και
μή νομίζη έαυτήν ώς όν προωρισμένον διά καλλωπι
σμούς, επιδείξεις κτλ. ‘Ας παύση ή γυνή νά άσχολήται el? τάς επιπολαιότητας, el? ας μέχρι τοΰδε
είχε συνηθίσει, ας περιβληθή τήν σοβαρότητα, τήν
αφέλειαν, τήν αξιοπρέπειαν και ας έξέλθη νά δράση
el? τήν κοινωνίαν. Τότε μόνον θά είνε σεβαστή και
τότε μόνον θά δειχθή και θά άναγνωρισθή ή ικανότης τη?».

έχει τδ θάρρος νά τεθή

ιερός.
Η Έλληνϊς πρέπει, είναι ανάγκη νά χειραφετηθή.

τοιαύτην θέσιν ή νά τείνη el? τήν δημιουργίαν μιας
τοιαύτης θέσεως, ώστε έάν χάση τού? προστάτας της
νά δύναται νά είνε αύτάρκης. Δηλ.νά έχη άποκτήση

Χειραφέτησιν όμως πραγματικήν, ηθικήν, λογικήν,
έχουσαν σκοπόν' καϊ όχι άερολογικήν, ανήθικου, βλα
κώδη, μηδέν έπιδιώκουσαν όπως ή πλειονότης, δυστυ
χώς, τών σημερινών Έλληνίδων έννοεί τήν χεφαφέτησιν. Χειραφέτησις θά ε'ιπή κυρίως έργασία."Αμα αί

τοιοΰτον ποσόν γνώσεων καϊ ικανότητας, όσον έπαρκεί διά νά βιοπαλαίση μόνη. Νά έχη χωνεύσει τήν

γυναίκές μας αρχίσουν νά έργάζωνται χωρίς νά τό κα
ταλάβουν θά εϊσέλθουν εϊς τόν δρόμον, ό όποιος πολύ

ιδέαν, ότι μία γυνή ή μία κόρη δύναται νά ζηση
μόνη καϊ άνευ προστάτου έπαρκοΰσα εϊς έαυτήν. Επί
σης νά είνε τόσον αύτάρκης, ώστε νά δύναται νά
μεταβάλλεται αύτή el? προστάτην οικογένειας ή νά

γρήγορα θά τάς όδηγήση έκεί, όπου πρέπει νά ΐσταται
ή γυναίκα. Ηέργασία δυναμώνει τήν φυχήνκαϊ τό σώμα,

Η γυνή πρέπει νά δημιουργήση

el?

έαυτήν μίαν

αντικαθιστά τόν άποβιώσαντα ή ασθενήσαντα προσ
τάτην
. γυναικεία έν Έλλάδι έκπαίδευσις παρουσιά
4) Ή
ζει τά αυτά έλαττώματα πρός τήν τής ανδρικής μέ

τήν διαφοράν, οτι τά έλαττώματα ταΰτα είνε έπαισθητότερα el? τήν γυναίκα παρά el? τόν άνδρα. θέλω
τήν γυναικείαν έκπαίδευσιν πολύ πρακτικωτέραν, τήν

θέλω μεταδίδουσαν όσον τδ δυνατόν περισσοτέρας
πρακτικός καϊ βιωτικάς γνώσεις. ’Ακριβώς διότι ή
χειράφετουμένη θά έπιδοθή el? πρακτικώτερα
τοΰ άνδρός έπαγγέλματα, άφοΰ τό πλείστον τών
έπιστημών αποκλείεται έπϊ τοΰ παρόντος άπό τάς

γονή
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Η ΓΝΩΜΗ TOY χ. ΣΠΑΝΔΩΝΗ

1)Δι’ εμέ φαίνεται πρόσφορον παν επάγγελμα διά
τήν Έλληνίδα, αρκεί δι ’ αύτοΰ νά πληροΰται ό σκο
πός της τοΰ νά έρχεται αρωγός el? τήν ο'ικογένειάν
της ή και άπλώς νά επαρκή el? τάς άτομικάς της
ανάγκας. Επειδή όμως αί κοινωνικαί μας συνθήκαι
δέν επιτρέπουν ακόμη τήν απόλυτον ελευθερίαν ερ
γασίας el? τήν γυναίκα, θά έπροτίμων δι’ αύτήν
εκείνα τά επαγγέλματα, el? τά όποία έρχεται αΰτη
el? όλιγωτεραν επαφήν πρός τούς άνδρας ή μάλλον
εις τά όποια ή ιδιοφυία της δύναται νά τήν βοηθήση νά συναγωνισθή πρός τόν άνδρα. θεωρών τήν
γυναίκα ιδίω? τήν Έλληνίδα εντελώς ϊσην πρός τόν
άνδρα δέν βλέπω επάγγελμα, el? τδ όποιον νά μή
δύναται νά τόν συναγωνισθή. Εξ ιδίας πείρας όμως
έπείσθην ότι ή Έλληνϊς ήμπορεί νά είνε πολύ κα
λός λογιστής, ταμίας, διευθυντής εργοστασίων, γραμματεύς εμπορικού ή τραπεζικού καταστήματος καί
ότι, εισερχόμενη el? τήν δημοσιογραφίαν θιι έπετύγχανε πάρα πολύ el? τδ ρεπορτάζ.
2)Βεβαιότατα ή Έλληνϊς νά εϊσέλθη el? τόν δημό
σιον βίον καί τούτο έξαιρετικώς διά τήν Έλληνίδα.
Έπϊ τοΰ παρόντος δέν είνε δυνατόν και δέν πρέπει
νά έπιζητήση τήν είσοδόν της εις τήν διοίκησιν τών
κοινών, συνεπώς τήν είσοδόν της el? τήν Βουλήν.
Πρέπει όμως αμέσως νά έργασθή, όπως συμμετάσχη
τής δημοτικής διοικήσεως. Εις χώραν ήτιςμαστίζεται
τόσον πολύ ΰπο τής μεταναστεύσεως και έν ή δήμοι
ολόκληροι έχουν έρημωθή άπό άνδρας, τό δικαιότατον
τών πραγμάτων είνε νά διοικώνται οί δήμοι ούτοι

έπϊ κεφαλής τοΰ μεγάλου

αύτοΰ αγώνος, ο οποίος είναι τόσον μεγάλος όσο και

έλευθερώνει τήν φ·υχήν καϊ τό σώμα, δημιουργεί χα
ρακτήρας, ήθικοποιεΐ χαρακτήρας. Η Έλληνϊς λοι
πόν έφ’ όσον
έξακολουθεΐ άεργοϋσα ούδεμία έλπϊς
υπάρχει νά μορφωθή el? όν φυχικώς καϊ σωματικώς
δυνατόν καϊ ηθικόν. Καϊ ή νίκη είναι πάντοτε μέ τό
μέρος τών ισχυρών.
"Ερχονται όμως οί συντηρητικοί— ή τάξις αύτή
τών νοικοκυραίων οί όποιοι εωε έπιβλαβέστεροι καϊ
αύτών ακόμη τών όπισθοδρομικών—καϊ σοΰ λέγουν ;
—Καλά μήπως ή Έλληνϊς δέν έργάζεται; Τό
σπίτι; Η κουζίνα ; Τά κορίτσια ποΰ έργάζονται el?
τά έργοστάσια; Αί χωρικαϊ ποΰ σκάβουν; Τϊ λοιπόν

θέλετε; Νά γυρίζουν άπό τό πρωί έως τό βράδυ
αί γυναίκες στους δρόμους διά νά διαφθαροΰν; Πώς;
Εϊς αύτούς θά ε'μπορούσε κανείς ν’ άπαντήση.
Αγαπητοί κύριοι, λέγοντες έργασίαν έννοοΰμεν έκείνην

ποΰ θά θέση el? κάποιαν κίνησιν τά ήδη άδρανοΰντα
—καϊ πράγμα ποΰ άδρανεί σαπίζει ή σκουριάζε.—
έγκεφαλικϊ κύτταρα τής Ελληνίδος καϊ θ άπελευθερώση ολόκληρον κόσμον πτωχών βιοπαλαιστριών άπό
τήν έκμετάλλευσιν τών κεφαλαιούχων. Η Έλληνϊς
ίως χαί οί aV.oi συνάδελφοί τον — τά ζητήματα, τά όποια ερριφεν είς τήν δημοσιότητα >; « ‘Ελληνική 'Επιέλεώρηοις».
δέν σκέπτεται σήμερον. Αύτο δεν μπορεί νά τό άμ?. Έκτος όλιγίστων έξαιρέσεων άπό
φισβητήση κάνει
Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ χ. Θ· ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
τό πρωί έως τό βράδυ καϊ καϊ απο το βράδυ έως
Ποια έπαγγέλματα πρέπει νά κάμη ή Έλληνϊς ;
.. ’ί πνευματικώς καϊ σωματικώς. Καϊ
τό πρωί, αδρανεί
Έρωτά ή « Ελληνική Έπιθεώρησις». θά ήδύνατο
τ λέγωμεν πώς έπειδή φροντίζει διά
εινε αστείο νά,
κανείς ν' άπαντήση. Κάθε έντιμο έπάγγελμα διά τό
ί φροντίδα !—άρα εΰρίσκεται έν
τό σπίτι της—και τι
όποιον θά ήτο ικανή. "Οταν αί πνευματικοί της δοάρμονία μέ τόν εαυτόν της, τόν άνθρωπισμόν καϊ
νάμεις τής έπιτρέπουν νά γίνη καθηγήτρια el? τδ Πατήν άποστολήν της. Ο άνθρωπος έχει καποιαν άνεπιστήμιον, νά. γινη, όπως καϊ όταν αί σωματικοί
νωτέραν άποστολήν. Καϊ ή Ελληνϊς δέν ε'ιμπορεί
της δυνάμεις τής έπιτρέπουν να, κάμη τόν χαμάλη νά
νά όνομασθή καν άνθρωπος έφ’ όσον δεν ατενίζει
τόν κάμη. Αρκεί, νά παύση άεργοϋσα καϊ ν' άποδυθή
εϊς τήν πραγματοποιήσω τής ανωτέρας αύτής απο
καϊ αύτή el? τόν αγώνα τής ζωής.
στολής της. Ούτε δύναται νά θεωρηθή ώς έργαζοΑί γυναίκές μας δυστυχώς δέν έννόησαν καλά, καλά
μένη η χωρική ή το φτωχοκόριτσο ποΰ πηγαίνει
ένα πράγμα. Πώς δέν έχουν μόνον υποχρεώσεις άπέel? τδ έργοστάσιον,
διότι τόσον ή μία οσο καϊ ή
ναντι τη? κοινωνίας, αλλά καϊ δικαιώματα. Καϊ τδ
άλλη δουλεύουν, δέν έργάζονται.
οτι δέν τδ έννόησαν φαίνεται έκ τοΰ ότι δέν παρετηΌπως έχει σήμερον ο θεσμός τής οικογένειας εϊς
ρήθη άκόμη καμμία σχεδόν γυναικεία προσπάθεια el?
τήν Ελλάδα, κάθε οικογένεια σύγκειται άπό άνδρας
τήν Ελλάδα πρός άπόκτησιν τών δικαιωμάτων των
δούλους τών γυναικών καϊ γυναίκας δούλα? τών άναύτών."Ο,τι έγινεν έως τώρα είναι γυναικείο. Δηλαδή
δρών. Αί γυναίκες κάθονται καϊ οί άνδρες έργάζονται
άτονο, άνευρο, χωρίς πρόγραμμα. Κάτιποΰ θά έφανέδι' αύτάς καϊ δι’ εαυτούς. “Εχομεν λοιπόν τόν άν
ρωνεπώςί) Ελληνϊς έννοεί νάδιεκδικήση εϊς τ' αληθινά
δρα δοΰλον τής γυναικός. Οί άνδρες πάλιν έπειδή

κ Σνναίινυς παραχλη&είς ενηρεοτή&η ν’ άποστείλη ysa~
πτήν τήν γνώμην τον. Ό χ. θ. Σννα^ινος, ‘Αρχιονντάχτης τής
τ Άχροπόλεω;» χαϊ εχ τών νέων έπιϊέχτων δη/ιοοιογράψων, εξε
τάζει μέ το νεωτεριοτιχόν χαί φωτεινόν πνεϋμά τον—δπως άίΌ

τάδικαιώματά της δέν έξεδηλώθη δυστυχώς άκόμη.
"Ολαι παραδέχονται πώς ή Έλληνϊς πρέπει νά
έξέλθη άπό τήν παθητικήν κατάστασιν el? τήν ό-

αύτοϊ έργάζονται διά τάς γυναίκάς των καϊ τούς
εαυτούς των, θεωρούν καϊ μ’ ολον τους τό δίκαιο,
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Ta? γυναίκας δουλ,ας των. Κλείδωμα λοιπόν, άμττά
νάμεις τής γυναικός πρόσφορα επαγγέλματα, ιδίως τάς
ρωμα, ξύλο μωρη φερε μου έκείνο, μωρή κάμε μου
πρακτίκας έπιστήμας, άνευ προκαταλήψεων έν σχέσεί
τούτο κλπ. κλπ. Καί ή ιστορία διδάσκει ότι Κράτος
προς έπαγγέλματα προωρισμένα διά τούς άνδρας.
δούλων δέν είνε προωρισμενον νά πάη εμπρός.
2) Ούδέν κώλυμα βλέπω όπως ή Έλληνίς ε'ισέλΗ χειραφέτησή της γυναικός θά έχη τά έξης
θρ είς τόν δημόσιον βίον, διότι τά έξ άλλων χωρών
αναμφισβήτητα καλά :
παραδείγματα Απέδειξαν ότι κατ' ούδέν αί γυναίκες
1) Η γυναίκα θα γινη αληθινός σύντροφος καί
υστερούν τών Ανδρών, προ πάντων έπί άκεραιότητι
συνεταίρος el? τήν έπιχείρησιν τοΰ γάμου.
χαρακτήρας, δέν υπολείπονται δέ και ώς πρός τήν
2) θα κτυπηθή αλύπητα ό γεροντοκορισμός. Μιά
νοημοσύνην.
γυναίκα εργαζόμενη θά υπανδρεύεται πειό εύκολα,
3) Τήν γυναικείαν χειραφέτησιν έννοώ μέ τήν
απο μιαν άεργον καί πτωχήν.
κατάργησιν όλων τών παλαιών παραδόσεων καί προ
3) Ο άνδρας θ’ απόκτηση τήν ελευθερίαν του
καταλήψεων τής κοινωνίας, καί τήν ψήφισιν ειδικών
διά νά σκεφθή ολίγον και διά τά κοινά συμφέροντα.
νομών τής πολιτείας περί έξισώσεως τών Ανδρών καί
Κ έτσι θά δημιουργηθοΰν πολΐται ηθικοί, διότι όγυναικών, και συνεπώς προστασίας τής ελευθερίας
πωΐ ^χη σήμερον ό θεσμός τής οικογένειας el? τήν
τών γυναικών άπό τάς βαζιβοζουκικάς τάσεις μεγά
Ελλάδα μόνον ανήθικους πολίτας δημιουργεί, έφ’
λου ποσοστού τοΰ Ελληνικού λαού.
όσον ό άνδρας είνε υποχρεωμένος νά βαστάζη τά
4) Φρονώ ότι ή ελληνική έκπαίδευσις δέν υστερεί
βάρη μιας ολοκλήρου οικογένειας.
τής ευρωπαϊκής, όσον αφορά τάςμεσαίας καί ανωτέρας
4) Η γυναίκα θ' απόκτηση έγώ, διότι δέν θά
τάξεις, βοηθουμενη άλλως τε άπό τήν φύσει νοήeXH πλέον τήν ταπεινότητα τής πτωχείας, άλλά τήν
μονα άνάπτυξιν τής Ελληνίδος. "Οσον άφορά τήν
υπερηφάνειαν ότι κερδίζει τά πρός τό ζην.
κατωτεραν τάξιν δεν είμαι είς θέσιν νά έκφέρω γνώμην,
5) θα εχη το δικαιωμα να εκλεγη αυτή τόν σύν
καθο άπο πολλών έτών άπομακρυσμένος έξ Ελλάδος.
τροφον τοΰ βίου της και όχι εκείνος ποΰ τήν προι
Κωνότ. Ν. Ιίρκιρας
κίζει .
Φαντάζομαι τους σεμνοτύφους ετοίμους νά μοΰ απευ
Ελλην ζών εν 'Αμερική μας οιέλλει :
θύνουν τό έρώτημα : Καί ή ηθική ; Αί τί έκαμεν ή
Δεν επιθυμώ να βλέπω τήν γυναίκα δικηγόρον,
ήθικη ; Η γυναίκα άμα έργάζεται, κύριοι σεμνότυ
πολιτικόν, δημοσιογράφον καί άναμιγνυομένην el?
φοι, θά γίνη ανήθικος όταν αύτή και μόνη αύτή τό
επαγγέλματα όπου τό κέρδος προέρχεται δι’Απάτης καί
θέληση. Και αυτό, είναι αναφαίρετον δικαίωμά της.
έπιτηδειότητος κλπ. Ούτε έπιθυμώ νά ϊδω τήν γυ
Ενώ όταν δέν έργάζεται Αναγκάζεται νά γίνη Ανή
ναίκα είσερχομένην el? τόν Δημόσιον καί πολιτικόν
θικος όταν τό θελήσουν οί άλλοι.
αγώνα καί βίον—καί νά καταγγέλλωνται Κυρίαι ώς
Και φαντάζομαι πάλιν τούς ποιητάς, έρωτώντας :
απαταιώνες, καταχρασταί καί νά σπρώχνωνται el?
Και ή χάρις τής γυναικός ; Δέν θά έκλειψη, όταν
τα? φυλακάς.
χειραφετηθή ; Τήν άπάντησιν el? αυτούς τήν δίδει
* Η γυνή άγαπά τα χρήματα—καί τά χρήματα
ό μεγάλος μας ποιητής Παλαμάς.
εινε 7/ αίτια πολλών εγκλημάτων.
ά'Οσοι φοβούνται—γράφει ό Παλαμάς— πώς άμα
Χεΐς, Δεσποινίς Ζωγράφου, έάν, άντί Έπιθεωρήχειραφετηθούν οί γυναίκες κ’ έμπουνε κι’ αυτές μέ
σεως, έξεδίδατε Γυναικείαν Έπιθεώρησιν Α
τά ολα τους στον αγώνα τής ζωής, θά χάση ή γυ
ναγκαιότατου φύλλον διά τήν Ελλάδα, καί τή συν
ναίκα τή χάρη της και τήν ποίησή της, μοΰ θυμί
δρομή διδασκάλισσών είργάζεσθο, δι’ ενός τοιούτου
ζουνε τά έπιχειρήματα τοΰ Ruskin και άλλων πώς
φυλλου, πρός θετικήν μόρφωσίν τών Ελληνίδων
ταχα μέ τούς σιδερόδρομους καί μέ τόν πολιτισμό
διά τόν μέγαν άγώνα τοΰ βίου των, θά σάς ηύγνωθά χάση τήν παρθένα της τήν ομορφιά ή φύση.
μόνουν χιλιάδες πατέρες καί σύζυγοι, ο'ίτινες υπο
Και τι είναι τό στρώσιμο και τό πέρασμα ενός σιδερόφέρουν μέχοι καταστροφής τών οίκων των άπό τάς
δρομου στάπέραντα τοΰ φυσικοΰ κόσμου γύρο του ;
πολλας Απαιτήσεις τών μορφωμένων οκνηρών γυναι
Άφίνω πώς μπορεί κανείς νά υποστήριξή πώς κι'
κών τών πόλεων.
ένα τραίνο πλουτίζει τή φύση μέ όμορφιά. ’Ανά
Και η Βασίλισσα πρός παράδειγμα δέον νά έργάλογα, και οι φόβοι γιά τή χειραφετημένη γυναίκα
ζηται. Η έργασία διά τάς γυναίκας είνε άρετή
μοΰ φαίνονται ρωμαντικοί. "Οπως κι άν άποκατακαί μία έγγύησις. Τί θα ώφεληθώσιν άπό τά διηγή
σταθοΰν οί γυναίκες, σέ όλα ισότιμες μέ τόν άν
ματα, ποιήματα κλπ. έάν έν τώ βίω των μείνουν
τρα, ή γυναίκα—τό «αιώνιο θηλυκό» τοΰ ποιητή
ανευ προστάτου ; Ούαί τότε ταΐς όκνηραΐς καί άνι— δέν χάνεται. Πάντα θά ζή, θά ζώνεται καί θά ξε κανοις.
ζώνεται.»
θά σάς εύγνωμονή λοιπόν καί ή Πατρίς έάν δυνηθήτε
θ· Ν. Συναοίνός
νάέκδώσητε τήν Γυναικείαν Έπιθεώρησιν
και όσα οί γονείς Αμελούν νά διδάξουν el? τάς θυγα
ΓΝΩΜΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
τέρας των, τάς μελλούσας μητέρας, νά τά έρμηνεύη
2)εσωοιρις Ζαγράρου
τό φύλλον σας. Διότι έκ τής άμορφώτου, όκνηράς
Τήν γνώμην μου σάς δίδω όλως προχείρως:
καί άναξίας γυναικός πολλά τά κακά καί el? τήν οι
1) ζίέχο/ιαι πάντα τά πρός τό φύλλον καί τάς δυ
κογένειαν καί ε'ς τήν πατρίδα.

Πολιτισμός δέν λέγεται όταν οί κυρίαι τρέχουν
φτιασιδωμέναι ημέραν—νύκτα el? τού? δρόμους με
ταξύ τών Ανδρών καί σπαταλοϋν καί τήν τελευταιαν
δραχμήν είς τήν Μόδαν, άλλά διαφθορά και πα
ρακμή. Καί είς τήν Βουλήν ή είσοδός των έπρεπε
νά Απαγορεύεται—ή θέσις των δεν ΐίνε έκεί. Αυται
αί άνόηται γυναίκες εινε η αφορμί] τών μεγάλων

δημοσίων καταχρήσεων.
Διά τής έργασίας προοδεύουν τά έθνη και μόνον^
διά τής έργασίας εύδαιμονοΰν οί λαοί. "Απαντες, και
οί έχοντες νά έξοδεύουν,γυναίκες,άνδρες δέον να κατηχηθώσι νά άγαπώσι τήν έργασίαν καί νά έπιδοθοΰν
el? έθνικά καί προσοδοφόρα έπαγγέλματα και αντί τοΰ
κατοπτρίζεσθαι καί άναγινώσκειν—Καναπές καί Μπαλ
κόνι—όλην τήν ημέραν, νά μανθάνωσιν υφαντικήν,
ραπτικήν, μαγειρικήν, οικονομίαν, υγιεινήν κλπ.
καί νά ύπακούουν el? τού? γονείς ί] συζύγους των

ησυχίαν έν τή οικία των καί νά κρημνίζωνται προς
καταστροφήν αυτών καί ζημίαν τών γονέων ή συ

ζύγων των.
Αοιπόν Γυναικείας Έπ ιθεωρήσεως έχομεν
Ανάγκην όπως προφυλάξη καίσώση τάς Έλληνιδαςτων
πόλεων άπό τοΰ κατήφορου ποΰ έχουν παρη ήδη.
Ούτε διά τής φιλολογίας μόνον προοδεύουν τά έθνη,
άλλά, πάλιν λέγω, διά τής έργασίας καί^ παραρ/ωγής.^
"Οσα έθνη δυστυχούν, el? τό βάθος τής αίτιας ε’σίν αι
άνυπάκοοι καί πολυέξοδοι γυναίκες. Εκατομμύρια, ανδρες έχουν έγκληματίσει διά νά οικονομήσουν τάς α
παιτήσεις τών γυναικών. Τά δέ έξοδα τών γυναικών

el? έν Κράτος είνε μείζονα τής πολεμικής προπαρασκευής του. Κυρίως διά τά μή βιομηχανικά Κράτη,
τά είσάγοντα τά πάντα έξ Εύρώπης, ή ροπή των
γυναικών el? τήν πολυτέλειαν είνε θάνατος.^
Μία Γυναικεία Έπιθεώρησις έκδιδομενη
άπό γυναίκας θά ώφελήση. Τά κορίτσια όταν διακότούς στύλους τοΰ οικου.
ψουν τάς σπουδάς των έν τώ Χχολείω, δέον να επιΈν Ευρώπη καί ’Αμερική χιλιάδες γυναίκες γρά
δίδωνται el? έργα— όπως έργάζωνται και αι θυγατέ
φουν διηγήματα κλπ. δέν γράφουν όπως μορφώσουν
ρες τών Αγροτών, νά βοηθούν έν ανάγκη τούς γονείς
τόν λαόν, άλλά όπως κερδίσουν. Γράφουν οσα ο κό
ή συζύγους των el? τά? έπιχειρήσεις των κατα δυσμος Αγαπά καί επιθυμεί Καί ούδολως ταις μέλ
ναμιν, καί είνε έτοιμαι καί άξιαι δια παν ενδεχό
λει πόσοι καί πόσαι τρελλαίνονται. Τάανήθικα θέα
τρα καί διηγήματα παίρνουν τά μυαλά των ανθρώ μενον,
Vashington-Indiana
Σάς χαιρετώ
πων καί παρακινούν τάς γυναίκας νά ονειρεύωνται
II. Δράύας
μεγάλα, νά ζητοΰν τά Αδύνατα, νά μήν ευρίσκουν

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΕΛΙΖ

ΤΟ

ΤΚ? GAMAAIQOS

Έκπληξ.ν (ίε^αίως θέλει προκαλέσει είς τούς άναγτώστας τής «.Ελληνικής Έπιθεοτρήσεως)) μανϋάνοντας ότι μετά πάροδον τόσων χρόνων, άφ’ής ό Αγ
γλος ιατρός JennCI’, εν ειει 1 796, άνεκάλνη ε τήν δα
μαλίδα καί έχρησιμοποίησε τας προφνλακτικας αυτής
ίδ,ότητας κατά τής εύλογίας, έπ εσχάτων μόλις άνε-

καλύφθη τό μικρόβιον τούτης. Καί έν τούτοις, προ
πολλοϋ χρόνου, οί ιατροί ύπωπτειοντο τήν μικρο-^
βιακήν φύοιν τής δαμαλίδος, και έφαντάζοντο ότι τό
νοσογόνον ταύιης μικρόβιον έίει νά ή, άναμιριβόλως,
παρεμφερές πρός τό τής εύλογίας, άλλά πραγμαπκώς
οίδεις άχρι τοίδε είχε θέσει τήν χείρα, ή, μάλλον είπεΐν, τόν οφθαλμόν, ούδ' έπί τοΰ ενός οέδ' έπί τον
ετέρου τούτων.
Τό μυστήριον τοντο έιελευκάνθη, έπ’ εσχάτων μό
λις, ΰπό τον Γάλλου ιατρόν Odin, γνωστού μικρο

βιολόγου έν τώ έπιστημονικώ κόομω, έάν κρινη τις
έκ τών συμπερασμάτων τής λίαν ένδιαφερούοης ανακοινώσεως, ήν έκαμε, τή 12 παρελθόντος 3εκεμβρίου

είς τήν έν Παρισίοις Εταιρίαν τής συγκριτικής πα
θολογίας.
‘Ως συχνάκις συμβαίνει, είς τήν άνακάλυφιν ταιτην <5 0dm προέβ>] όλως τυχέως, χωρίς ποσώς νά

σκέπτεται τήν δαμαλίδα.’Ασχολούμενος άποκλειοτικώς
μέ τήν σπουδήν τών καλλιεργειών τής σπειροχαίτης τής
συφ.λίδος, έν ταϊς έργασίαις αύτού έπί τον αίματος των
ουφιλδ.κών, (τών ΰπό θεραπείαν ή μή δΓ υδραρ
γύρου καί τοΰ 606 διατελούντων), άνεύριοκε καθαρώς
μικροοργανισμόν τινα, τού τύπον σπειρίλλου, άείποτε τόν αϊτόν, εύκόλως άναγνωριζόμενον δια των
οπειροειδών αϊτού περ.στροηών καί τών στιλπνών

άκρων του, (έι· οχήματι άλτήρος)·
Οί σπειρίλλοι οΰτοι, ανελλειπώς, συνωδεύοντο ΰπό

μεγάλου αριθμού ετέρων μικροοργανισμών έν οχήματι
0, λίαν εΰκίνήτων, οίτιτες έξελίσσοντο καί έπανελίσσοντο περί εαυτούς, ώσεί τό σπειροειδές έλατήριον
καί τό Ο, νά ήσαν δύο καταστάσεις διαδοχικοί καί

έπαλλάσσουσαι ενός καί τοΰ αύτού όντος.
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Επειρόμενον τό μικρόβιον τούτο έπί καλλιέργειας,
εκτός τον αίματος, παρεΐχεν Αείποτε τό αύτό γινό
μενον.
Τί έσήμαινε τούτο;
Ή πρώτη σκέφις, ήτις έπήλθεν έν τφ πιεύματι
τον ιατρού 0dm ήτο ότι οί σπειρίλλοι ούτοι ήσαν παραλλαγαΐ τής συφιλιδικής σπειροχαίτης. Άλλ’ ή Ιδέα
αύτη δεν διήρκεσεν έπί πολύ, καθ’δσον, καί έν τή
εξετάσει τού αίματος Ατόμων ύγ,ών, μηδέποτε έκδηλωσάντων φαινόμενα συφιλϊδσς, ούτε κληρονομική:,
οΰιεέπικτήτου, Ανεύρισκε συχνάκις τήν παρουσίαν τών
αύτών μικροοργανισμών.
Τν άλλαις λέξεσιν, άνεύρισκεν ότι τό αίμα Ατόμων
ύγιών έφιλοξένει, έν πολλαΐς περιπτώσεσι, τόν αότόν
οπε.ρίλλον, δν καί τό αίμα τών συφιλιδικών άτόιιων.
Πόθεν λοιπόν, έσκέφθη, ήδύνατο νά προέρχηται ό
σπειρίλλος ουτος, δν ούδόλως υπωπτεύοντο άχοι τούόε ; Πόθεν είσήλθεν έν τφ αϊματι ; Διατί υπάρχουσιν
εξαιρέσεις ; Διατί τό αίμα προνομιούχων τινων ατό
μων, ελάχιστων, είνε άπηλλαγμένον έκ τούτων ; Τόσα
προβλήματα εύκολώτερον τιθέμενα ή λυόμενα !

*
Τοτε δ ιατρός Odin έσχε τήν εύτυχή έμπι ευσιν νά
εφθή τήν δαμαλίδα. Ό μυστηριώδης σίτος σπτε*
ο
ρΜος, έσκέφθη, μήπως είσήλθεν έν τφ κυκλοφο
ρουντι αϊματι διά τής αέχμής τού νυοτερώυ, κατά τήν
στιγμήν τού δαμαλισμού; Καθ’ δσον άτυχώς, δέν
ήθελεν ειοθαι ο πρώτος μικροοργανισμός, παθογόνου
/*ή> δστις ωφελείται τής εύκαιρίας ταύτης.
Προς διαλεύκανσιν τού ζητήιιατος τούτου έξήταοε
Αιαδοχικώς τό ίδιον αυτου αίμα, τό τού ιατρού Kl'OS-

Ser, ως κα'ι τό τής μι κρας αυτού θυγατρός, μήπω είσέτι δαμαλιοθείοης. Άλλ’ ούδέν ίχνος σπειρίλλων ήδυνήθη ν’Ανευρη ! Τότε Ανεδαμαλίσθη δ ίδιος έδα,ιάλισε δέ καί τήν θυγατέρα του. Έν Αμφοτέραις ταΐς ‘περιπτώσεσιν δ δαμαλισμός έπέτυχε. Μετά πάροδον δέ
15 ημερών έξετασθέν διά τού μικροσκοπίου τό αίμα
τού τε πατρός και τοΰ τέκνου εύρέθη περιέχον σπειρίλλους !
Περιεργεία κινούμενος δ ιατρός Kresser έδαμαλίσθη καί ούτοςέπίσης. Επιτυχία πλήρης τοΰ δαμα
λισμού, Αλλά καί ανεύρεσις Αφθονου σπειρίλλον έν τφ
αϊματι αύτού ! Τούτο παρεϊχεν ήδη ίκανάς σκέφεις
Έν τούτοις δ ιατρός Odin δέν ήθέλησε νά σταματήοη
εις τήν καλήν τούτην δδόν. Έλαβε δαμαλίδα έκ δαμάλεως, αίμα δαμάλεως δαμαλιοθείοης ν.αί αίμα δαμάλεως μή δεδαμαλισμένης. Έν τή δαμαλίδι ταύτη καί
τω αϊματι τών δεδαμαλισμένων δαμάλεων εύρε τόν
αύτόν σπειρίλλον, δστις καλλιεργηθείς έν ζωμώ καλ
λιέργειας παρείχε πάντοτε τόν έν οχήματι Ο μικροορ
γανισμόν, λίαν εύκίνητον, Αλλ’ oiδέν έτερον. Έν δέ
τφ αϊματι τών μή δεδαμαλισμένων δαμάλεων οέδέν
απολύτως ήδυνήθη ν’ Ανευρη.

Ιδού λοιπον εις σπειρίλλος, έν οχήματι Αλτήρος,
δ[ Ανευρίσκομεν έν τή δαμαλίδι τής δαμάλεως καί έν

λ‘ εγξις ασφαλής τής ανοσίας καί οικονομία απο ανω
φελών Αναδαμαλισμών. Καί ταϋτα μέν θέλουσιν^εώθαι

τφ αϊματι των δεδαμαλισμένων ζώων καί δστις έλλείπει έκ τού αίματος τών μή δαμαλισθέντων τοιούτων. Έστις υπάρχει 9 φοράς έπί 10 έν τφ Ανθρώ
πινα} αϊματι, ύγ.εϊ ή πάσχοντι και δστις ανευρίσκεται
καί τήν δεκάτην φοράν έν τώ αϊματι, (έν ώ δέν προϋπίΪ9Χε), μετά άναδαμαλισμόν έπιτυχή. Δέν ήτο λοι

τά αμεσα καί αναμφισβήτητα Αποτελέσματα τής ανα-^
καλύφεως ταύτης, νπάρχουοιν δμως και ετερα, ως η.
κατάργησις τών στρατιωτικών δαμαλιδοκομειων,
ής θέλει έπέλθει διά τά έθνη οικονομία χρήμ^ος και
προσωπικού, περί ών έν είθέτφγοόνφ έπιφυλασμο-

πόν φαινομενικώς παράτοίμον νά παραδεχθή δτι ό
σπειρίλλος ουτος ήτο ό φορενς τής δαμαλίδοςκαί ήξιζε
νά βαπτίση τούτον διά τοΰ ονόματος «σπειρίλλος τής
δαμαλίδος—Spirillum Vaccinate.— Έάν ή ανακάλυφις αΰτη τοϋ ’Ιατρού Odin έπιβεβαιωθή όριστικών έν τφ μέλλοντι, ώς έλπίζεται, έάν ό δαμαλιδογόιος ουτος σπειρίλλος αναγνωριοθή έπισήμως ώς τοιοντος, πας τις δύναται νά φαντασθή τά έπακολουθήοονιαέν τφ μέλλοντι Αποτελέσματα. Άφ’ ενός ό δα
μαλισμός καί Αναδαμαλ.σμός ήμών έφεξής θά γίνηται
διά καθαρών τούτου καλλιεργειών, Αείποτε όμοιο»·,

ει εργειας βεβαιας, καθοριζόμενων έκ τών προτέρων
κατα τε ποοόν καί πυκνότητα, καί ούχί ώς σήμερον ό<α
δαμαλιού ύλης έκ δσμάλιοσς ληφθείσης, ώςτά πολλά δ’
ασταθούς ένεργείας καί αείποτε στερούμενης έπαρκονς έγγυήαεως, καθ’ όσον έν τισι περιπτώοεσι, σπανίαις μεν, χάριτι θεία, αλλ’ οπωσδήποτε δυναταϊς, υ
πάρχει κίνδυνος μεταδόσεως δι ’ αύτής τής φυματιώοεως, τής ουφιλίδος ή καί άλλης ηνός άπροαδοκήτου
μολύνσεως.
Άφ’ ετέρου θά υπάρχη Απόλυτος βεβαιότης περί
τής διάρκειας τής έκ τοΰ δαμαλισμού ανοσίας, τής
ούτως αμφιβόλου τής σήμερον, ώστε νά μή δύναται
τις ποτέ νά γνωρίζη έάν αΰτη παραμένη έτι μετά πά
ροδον δέκα ή πέντε ή καί δύο έτών. ΊΙ Ανεύρεσις,
εν τφ αϊματι τών δ<αφόρα.ν Ατόμων, τού ειδικού τού
του οπειρίλλου, θέλει είοθαι, δντως, έπαρκής έγγύησις ότι ή ανοσία δέν έπαυσεν ύφιοταμένη.
Εξ άλλου ή έκδήλωσις έρυθήματος, έστω καί έλα-

φροτατου, δπερ είναι σημεϊον σταθερόν τής παρουσίας
του οπειρίλλου, θά έπιμαρτυρή, αύτή μόνη, (μετά
αναλυσεως, έν ανάγκη, τοΰ αίματος), τήν έπιτυχίαν
τού δαμαλισμού. Ένω τής σήμερον τουναντίον, είναι
παραδεδεγμέι ον δτι έκεϊνοι μόνον δέον νά θεωρούνται
ώς όριστικώς έπιτυχεϊς δαμαλισμοί, έν οΐς τή τετάρτη,
πέμπτη ή έκτη ήμέρα παρουσιάζεται φλύκταινα δμφαλοίτή. Ίοσον δέ Ασφαλές γνώρισμα θεωρείται τούτο
ώστε, έν τω στρατω, όπόταν ή φλύκταινα αΰτη έλλειπη θεωρούσι τόν δαμαλισμόν Ανεπιτυχή καί έχοιτα
Ανάγκην έπαναλήψεως. Έθεν, έν ουμπεράσματι, διά
τής νέας ταύτης Ανακαλύφεως τοΰ Ιατρού Odin, Αφ'
ής ήμέρας αΰτη θέλει κατακτήσει Απόλυτον κυριαρ
χίαν, θέλει έπέλθει Αντικατάστασή τού εμπειρισμού
δια μεθοδου δεδοκιμασμένης καί έπιστημονικώς, Απο

φυγή παντός κινδύνου δευτεροπαθούς μολύνσεως, έξέ-

δρου τού Πανθρακικού Συλλόγου κ. Παππαντωνίου
εις τόν Αυλάρχην τής Α. Μ. τού Βασιλέως μας.
Αί A. Α. Μ. Μ. εύηρεστήθησαν ν’ άποδεχθώσι
μετ’ενθουσιασμού τό ώραϊον αύτό δώρον εύχαριστήσασαι δέ θερμώς τόν εύγενή κληρικόν τοΰ έδήλωσαν
δτι αί εικόνες αύται θά καταλάβωσιν έξέχουσαν θέ-

σιν μεταξύ τών κειμηλίων τών ’Ανακτόρων.

ιιεθα νά κάμωμεν λόγον.
‘Εν Άθήναις τή 2 Ίανοναρίον 1912

ΕΞ

ςλ· ν· χμτ.

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Έγράψαμεν ηδη εις τό προηγοΰμενον τεύχος ολίγα
τι να περί τής οϊκοδομήσευς νέου μεγαλοπρεπούς κτι
ρίου έν ’Ιερουσαλήμ. Τό οικοδόμημα αύτό αντάξιον

πρός τόν μεγαλεπίβουλον χορηγόν του θά χρησιμευση
ώς Κεντρικόν Μοναστηριού καί Πατριαρχεϊον συγχρό
νως. ’Ήδη έχομεν ν’ άναγγείλωμεν τήν άναγνώρισιν
διά Β. Δ. τού Πατριαρχικού Γυμνασίου τού διευθυνομένουύπό τού Πανοσιλογωτάτου ’Αρχιμανδρίτου κ.
’Ιακώβου Άρχατζικάκη, κληρικού τού Παναγίου Τά
φου εκλεκτής μορφώσεως. Θά ηύχόμεθα δέ νά έπληροφοροΰμεθα δτι κα'ι ή Θεολογική Σχολή, τό φυτώ
ριο ν αύτό τών μορφωμένων κληρικών τής Αγιοταφικής ’Αδελφότητος, ήνοιξε τάς πυλας της και έτέθη
υπό τήν πεφωτισμένην διεύθυνσιν ανταξίου τής απο

στολής της κληρικού.

*^·

Όφείλομεν νά μή παραλείψωμεν νά έξάρωμεν μίαν
επωφελή ένέργειαντοΰ έκεί Προξένου μας κ. Ραφαήλ.
Τόν διορισμόν τού κ. Έπαμ. Κοντοπούλου ως διερμηνέως τοΰ Προξενείου. Ό κ. Κοντόπουλος είνεΚύ
πριος τήν καταγωγήν καί αποτελεί παράδειγμα αξιομίμητον άνδρός δστις κατόρθωσε νά έπιβληθή διά

τής ισχύος τής ατομικότητας του. Εις τά 'Ιεροσόλυμα
θά εΰρετε έλαχίστους Έλληνας σχεδόν αφανείς, δν
δμως γνωρίσετε τόν κ. Κοντόπουλον είνε ώς δν νά
έγνωρίσατε χιλιάδας Ελλήνων. Πατριωτισμός ακρά
τητος, ευγένεια αισθημάτων ύπερεκχειλίζουσα, αφιλο

κέρδεια παροιμιώδης, δραστηριότης ακατάβλητος, κοι
νωνικής ζηλευτή, εινε τά κεφαλαιώδη χαρακτηρι
στικά τοϋ εύγενοΰς Κυπρίου. Έμπορος τό έπάγγελμα
έ'χει καλλιτεχνικήν τήν ψυχήν καί τήν μόρφωσιν.Ένδιαφέρεται διά τά Ελληνικά Γράμματα καί τάς τέχνας, παρακολουθών δέ τήν παγκόσμιον φιλολογίαν
γνωρίζει άπταίστωςδλας σχεδόν τάς γλώσσας αί,όποϊαι
όμιλούνται είς 'Ιεροσόλυμα. Ό κ. Ραφαήλ είς αυ
τόν έστράφη διά τήν τιμητικήν θέσιν τοΰ Διερμηνέως
τού Προξενείου καί ή έκλογή του αΰτη.δχι μόνον ε’πεκροτήθη άπό δλους τούς κύκλους τής Αγίας Πόλεως
άλλά καί άπέδειξεν δτι δ κ. Πρόξενος γνωρίζει νά
τηρή άπαρεγκλίτως τό έθνικόν καί έξόχως πατριωτι
κόν πρόγραμμά του διά τού οποίου κατέκτησε τή
έκ*

'Ο πατριωτισμός καί ή προσηλωσις εις τήν έλευθέραν πατρίδα τών 'Αγιοταφιτών ζητεί πάντοτε εύκαιρίαν νά έκδηλωθή θερμός καί απροσποίητος. Είνε
γνωστόν ε’ς πάντα επισκέπτην τής 'Αγίας Πόλε ως ή
θέρμη μέ τήν οποίαν υποδέχονται οί κληρικοί τού
Παναγίου Τάφου πάντα "Ελληνα. ’Από τής Α. Μ.
τού Πατριάρχου Δαμιανού, δστις μέ πατρικήν καλοκαγαθίαν καί αυτόχρημα χριστιανικήν απλότητα υπο 
δέχεται τούς προσκυνητάς οί όποιοι λαμβάνουσι τήν
τιμήν νά τού προσφέρωσι τά σέβη των καί νά δεχθώσι τήν ευλογίαν του, μέχρι τού νεωτέρου και άσημοτέρου κληρικού, ή αύτή έγκαρδιότης καί ειλι
κρινής δεξίωσις παρατηρεϊται. ’Απόρροια τών τοιούτων αισθημάτων είνε ή εύγενής πράξις τού πολυσεβάστου ’Αρχιμανδρίτου καί Παρασκευοφόλακος τού
Παναγίου Τάφου κ. Γερασίμου ό οποίος επιθυμών
νά διατρανώση τήν πρός τό Έθνος αγάπην του άπέστειλεν ε’ς τούς Βασιλείς τής Ελλάδος δυο πολυτί
μους ε’κόνας καλλιτεχνικώς έξειργασμένας. Ίάς εικό
νας ταύτας κατεσκεΰασαν ε’ς Βηθλεέμ ειδικοί τεχνίται
έπί έξάμηνον έργαζόμενοι. Κατεσκευτίσθησαν άπό
σεντέφ καί παριστάνωσι τήν Άνάστασιν τοΰ Κυρίου
καί τήν 'Αγίαν ’Όλγαν. Παρεδόθησαν διά τού Προέ

τίαησιν καί τήν άγάπην καί τής Ελληνικής παροι
κίας καί τών Πατριαρχικών καί Μοναστηριακών κύ
κλων. Συγχαίρομεν λοιπόν καί τόν κ. Κοντόπουλον
καί τόν κ. Ραφαήλ.

4-

Εύχαρίστως πληροφορούμενα δτι προηχθη ες
’Αρχιμανδρίτην ό τέως 'Ιεροδιάκονος καί Κεντρικός
Ταμίας τού 'Ιερού Κοινού κ. Ματθίας Παυλίδης. Τώ
άποστέλλομεν θερμά συγχαρητήρια διότι έπαξίιος της
μορφώσεώς του καί τής άξίας του κατέλαβε το εκ
κλησιαστικόν αύτό άξίωμα.
Υ . Γ. Μετά λύπης πληρρ.φωοούμεθα τήν έκεϊάεν μβτα9εην τοϋ κ. Ραφαήλ. Ή σημερινή τούλάχιστον Κυβέρνησις ωφειλε νά κρατήση ενα διακριάέντα καί έπιτυχοντα
υπάλληλόν της έπί μακράν χρόνον είς τά Ιεροσόλυμα προάγουσα αυτόν καί άμοίβουσα ηθικώς καί ΰλικώς και δεν

έπσεπέ ποτέ νά σκεφθτή περί μεταθέτεώς του.
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

άλλως καί κατά τό πλείστον έπισφαλή.’ Καί έκ τών
είσπραχθέντων δέ 3,873,000 δρ. πλέον τοΰ ήμίσεως,
ήτοι δρ. 2.150,000, άντεπροσώπευον ούχί χρήμα
(Συνέχεια έκ τής σελίδας 16)
βευστόν, άλλ’ αξίαν δυσκίνητων καί φθαρτήν και
Η άποτυχοΰσα άπόπειρα ύπονομεύσεως τοΰ νέου δυσπραγματοποίητον, πολλά δηλαδή έκατομμύρια
σταφιδικού καθεστώτος, ήδύνατο έν τούτοις και είς λιτρών σταφίδος. Τό κυριώτερον-λοιπόν μέσον πρός
τό μέλλον νά έπαναληφθή, θέτουσα έκάστοτε έν ύλικήν ταμειακήν ένίσχυσιν τής Εταιρίας, άπαραίάμφιβόλφ τήν τύχην τής σταφιδοπαραγωγής και τήν τητον διά τάς μελλούσας άνάγκας τής σταφιδοπαραΰπαρξιν τής Προνομιούχου. Έδει λοιπόν νά ληφθώσι Υωγής, ήτο ή δσον τό δυνζτόν ταχεία καί έπωφελής
μέτρα άμύνης βιζικά, διασαφηνιζομένων καλλίτερον διάθεσις τών άποθεμάτων τής σταφίδος. Έν σχέσει
τών περί ένεχύρων διατάξεων καί τοΰ σκοποΰ αύτών. πρός τόν δγκον τών άποθεμάιων, σταθερώς αύξαΗ Εταιρεία έδήλωσε κατηγορηματικές είς τήν Κυ- νομένων λόγφ εισφοράς καί έγγειου φόρου κατά 90
βέρνησιν δτι τήν τοιαύτην τροποποίησιν τής άρχικής έκ. έν. λ. έτησίως, ή κατανάλωσις ήτο έλαχίστη.
συμβάσεως έθεώρει ώς δρον sine qua non τής Κατά τήν έναρξιν τής λειτουργίας τής Προνο
ΰπάρξεως καί λειτουργίας της. Ό σταφιδικός κόσμος μιούχου ύπήρχον είς τάς άποθήκας τής Σταφιδι
ήλθεν είς έπικουρίαν τής Εταιρίας, καί ή Κυβέρνη- κής, 9 7 έκ. έν. λιτρ., ετερα δέ 70 ήσαν διατεθει
σ:ς, κατιδοΰσα τήν ανάγκην και τήν ωφελιμότητα μένα είς τήν βιομηχανίαν, προσετέθησαν δέ είς αύτά
τών προτάσεων, έφερεν ύπό τήν ψήφον τής Βουλής έ'τερα 102 έντός τοΰ έτους 1904-5. Έν δλφ ύπήρχε
τήν άπό 6 ’Ιουνίου 1906 σύμβασιν, δι’ή: έτίθετο διαθέσιμον τό τεράστιον ποσόν τών 270 περίπου έκ.
φραγμός είς τήν καταστρατήγησα τών περί ένεχύ έν. λιτρών. Έκ τούτων ή βιομηχανία τής παραγω
ρων διατάξεων τής προηγουμένης, όριζομένης τής γής οινοπνεύματος έσωτερικής καταναλώσεως ήδύ
έπί τών ένεχύρων προκαταβολής είς τά 7/Ι0 τής άξίας νατο ν’ άπορροφήση μετά βίας περί τά 15 έκ. λ. έτη
αντί τοΰ τέως 4/5, καί έπιβαλλομένης τής άναλήψεως σίως, ποσόν έλάχιστον άπέναντι τών άποθεμάτων καί
τών ένεχύρων, έπί άποδόσει τοΰ δανείου, τή 1 Μαρ τή» έτησίας προσαυξησεως αύτών. Ή προνομιούχος,
τίου 1 Απριλίου. Η Εταιρία ού μόνον κατάχρη- ένθαρρύνουσα τούς βιομηχάνους, συνήνωσεν αύτούς
σι'ν τινα αύτών δέν έκαμε μέχρι τοΰδε, ώς τινες έφο- είς συνεταιρικήν έργασίαν, καί έξησφάλισεν οδτω διά
βοΰντο, άλλ’ ούδ’ άπλήν καν χρήσιν ούδέ άπαξ, έξα- συμβάσεως μετά τής οίνοπνευματικής Εταιρίας Φικολουθούσα νά παράσχη δάνεια έπί προκαταβολή καί νόπουλος καί Σια τοΰ Πειραιώς τήν διάθεσιν τοΰ πο
νά κρατή τά ένέχυρα είς τάς άποθήκας κατά τήν έπι· σού τούτου τών 15 έκ. λ. έτησίως είς τήν τιμήν τών
θυμίαν τών ένεχυριαστών, παρατείνουσα τήν είσπρα- 60—80 δρ., ένή περιπτώσει δέν ήθελε διατεθή διά
ξιν τών δανείων,ένόσφ δέν κατεδηλώθη έκτοτε έκτρο δημοπρασίας, ώς ή σύμβασις δρίζει. Οί ύπολειπόμεπος προσπάθεια άποκλεισμοΰ αύτών έκ τής άγοράς. νοι μεγάλοι δγκοι σταφίδος μόνον έν τφ έξωτερικφ
Πάντα τ’ άνωτέρω άφορώσι προσπάθειας τής Προ θά ήδύνατο νά διατεθώσι, μετατρεπόμενοι προηγου
νομιούχου ύπέρ τής παραγωγής, συνυπονοούσας δα- μένως είς βιομηχανικά προϊόντα, οίνους, μιστέλια,
πανας μόνον καί ζημίας. Διά νά ζήση δμως καί δρά σιρόπια, κτλ. ών ή έν τφ έσωτερικφ κατανάλωσις
έπωφελώς ή Εταιρία καί άνταποκριθή έν τινι μέτρφ άπηγορεύετο ύπό τής συμβάσεως χάριν τών οινοπα
πρός τάς δικαίας άξιώσεις τοΰ κεφαλαίου,έδει νά έπι- ραγωγών.
’Αλλά ή ύπάρχουσα έν τφ τόπφ μεγάλη οίνοποιημεληθή καί τής πραγματοποιήσεως τών δικαιωμάτων
τική βιομηχανία, έξηντλημένη οίκονομικώς καί φυ
αύτής, καί τής είσπράξεως τών δφειλομένων, καί πρό
τοζωούσα, δέν είχε ούτε τήν δύναμιν ούτε τήν δργάπάντων τής διαθέσεως τής έν ταίς άποθήκαι: αύτής βιο
νωσιν, δπως άνταποκριθή πρός τήν μεγάλην αύτήν
μηχανικής σταφίδος. Καί ή μένείσπραξις τών έπίένεαποστολήν. Ήναγκάσθη λοιπόν ή Προνομιούχος,
χύρφ δανείων έπραγματοποιήθη,βαθμιαίως δέ διά τής
παρέχουσα εις τά ήδη ύπάρχοντα έργοστάσια έργα
προόδου τών σταφιδικών έργασιών, έπραγματοποιεϊτο
σίαν, νά έργασθή βιομηχανικώς δι’ ίδιον λογαριασ
καί ή εΐσπραξις τοΰ έπταδράχμου άσφαλίστρου.Δυσκομόν, βολιδοσκοπούσα τό έδαφος τής βιομηχανικής έρλωτέρα δμως άπέβαινεν ή εΐσπραξις τών ύπό τής Στα
γασιας, καί διά πειραμάτων έν μεγάλφ έπεδίωξε τήν
φιδικής δφειλομένων.’Εκ τών 12,540,000 δρχ., αίτιχρησιμοποίησιν
τής σταφίδος καί τών προϊόντων αύ
νες έφέροντο είς χρέωσιν τής Σταφιδικής λήγ’οντος
τής καί είς άλλας χρήσεις. Άπέβλεψεν ιδίως είς τήν
τοΰ πρώτου έτους 1904-5, είσεπράχθησαν μόνον
άντικατάστασιν τοΰ έκ τοΰ έξωτερικοΰ είσαγομένου
3,734,000,άπέμενον δέ είς χρέωσιν αύτής 8,756,000
ύπό διαμετακόμισή είς μεγάλα ποσά πρός άνάμιξιν
ών ή εΐσπραξις προφανώς άπήτει μακρόν διάστημα
μετά τών οίνων εύθηνοΰ οινοπνεύματος, διά τοιούτου
χρόνου,άφοΰ κατά τήν σύμβασιν τά πρός τήν Σταφιδι
παραγομένου έκ σταφίδος, καί είς τήν αύτήν τιμήν
κήν χρέη τών παραγωγών,άνερχόμενα περίπου είς τό
παρεχόμενου, ποιότητος δέ κατά πολύ άνωτέρας.
ποσόν τούτο, ή σαν πληρωτέα είς 6 δόσεις, ή σαν δ’
Επίσης έθηκε τάς βάσεις τού δι’ οίνοπνεύματο^ έκ
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ΰίαφίδος είς τόν άρτον τών λαϊκών τάξεων, καί Την
φορβήν τών κτηνών, ιδία χοίρων καί άγελάδων, καί
πρός άλλας ποικίλας είργάαθη διευθύνσεις. Διά τάς
έρεύνας καί τά πειράματα ταΰτα κατηνάλωσεν ή
Προνομιούχος περί τά 17 έκ. λιτρ. σταφίδος καί
περί τό ήμισυ έκ. δρ. Ήχθη δέ έκ τούτων ή Εται
ρία είς τό συμπέρασμα δτι μόνον δια τής δημιουρ
γίας ένιαίου μεγάλου καί ισχυρού βιονηχανικού όρ-

γανισμοΰ, ήδυναντο νά διατεθώσι τά δγκώδη άποθέματα τής σταφίδος, παρεχόμενης είς πολύ μικράν
τιμήν διά μακράν σειράν έτών.
Ούτως ή Προνομιούχος έδημιούργησε τήν Ελλη
νικήν εταιρίαν οίνων καί οινοπνευμάτων καί τό έργον
της έδραιωθέν άπό τό πρώτον αύτής έτος, έβάδισε
πρός τά πρόσω άφοΰ έξησφαλισε τό μέλλον.
Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ
ΛΑΤΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ
Διά τόν.’Ιανουάριον ό λαός έχει έκφραστικωτατας πα
ροιμίας.
Διά τό αϊάριον τών νυκτών τοΰ ’Ιανουάριου λεγει :
Τοΰ Γεννάρη τό φεγγάρι ήλίος τής ημέρας ‘μοιάζει,
Τόν ’Ιανουάριον ό αγρός πρέπει νά άροτρι ιται δια την
σποράν τοΰ βάμβακος.
"Οποιος δέλει νά βαμβακώοη
τον Γεννάρη νά οργώοη.
Τόν ’Ιανουάριον αρχίζει η καλοκαιρία.
Ό Γεννάρης κι ’ αν γεννά
τοΰ καλοκαιριού μηνά.
Ή γαστρονομία τέλος διά τόν ’Ιανουάριον έχει καί αύτη

τάς παροιμίας της.
Κότα πήτα τόν Γεννάρη
και παπί τόν ‘Αλωνάρη.
ώς καί τήν άκόλουδον:
"Ορνι&α τόν Γεννάρη
κέφαλο τόν ‘Αλωνάρη.

SATYPKH ΕΠ!®εΩ?ΗΧΐ5
‘Απόκρεω — Πολιτική καί μαο καράδες — Γαϊτανακι και ροπαλα— Τό κομντάτον.— Πώς διασκεδάζουν οί ‘Αθηναίοι..
— Τά αστεία τών μαοκαράδων.— Ή άρρώστεια τής μα_ Ντάπ-ντονπ.— ‘Αποσιωπητικά μελαγγολικά.— 'Η
τιμή τοΰ πάγον.

’Απόκρεω! Ή κατ’ έξοχήν Έκληιιχή έορτή. "Οσοι
έχουν τήν δρεξιν νά παρακολουθούν τήν έξέλιξιν τών
παρ’ ήμίν πολιτικών πραγμάτων, δέν θά δοκιμάσουν
καμμίαν έξαιρετικήν έντύπωσιν, διότι ή μεταμφίεσις
τών άνθρώπων τής πολιτικής ύπερέβη ώς πρός τήν
κωμικότητα τάς μεταμορφώσεις τών μασκαράδων.ΑύχΆ τούλά/ιστον φορούν μίαν προσωπίδα οί πολιτι
κοί μας άλλάζουν κάθε λίγο προσωπεϊον, έμφανιζόμενοι ώς άνορθωταί, ώς μεταρρυθμιστή, ώς οικονο
μολόγοι, ώς φιλελεύθεροι, ώς σωτήρες, ώς έθνικοί
εύεργέτα». Οί μασκαράδες βγάζουν καί τήν προσω
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πίδα’ άλλ’ οί πολιτευταί διαρκώς είνε μετημφιε-

σμένοι.

4-

Καί έάν τό 'Ημερολόγιον δέν μάς έβεβαίωνεν δτι
ήνοιξε τό Τριωδιον, άρκεί δ προεκλογικός πυρετός
διά νά έννοήσωμεν δτι ή βασιλεία τοΰ ψεύδους, τής
μέθης, τής άκολασίας ήλθε. Τί άλλο είνε οί έκλογικοί συνδυασμοί είμή δμιλοι μετημφιεσμένων, οί
όποϊοι χορεύουν διαρκώς γαϊτανάκι, κορδακίζοντες
περί τόν ιστόν τής έξουσίας, ένώ ό λαός παίζει τά
ρόπαλα, άγωνιών είς τήν βιοπάλην, χωρίς νά έχη
τήν έξυπνάδα τά ρόπαλα νά τά στρέψη κατά τών
γορευόντων τό γαϊτανάκι.
-ήίΣυνεστήθη έπιτροπή πρός βράβευσιν τών εύφυεστέρων παραστάσεων κατά τάς Απόκρεω. Ουδεμια άμφιβολία δτι τά βραβεία θά μείνουν κτήμα έσαεί τής
έπιτροπής, διότι ή έξυπνάδα είνε προϊόν άγνωστον
είς τήν κλασικήν γήν τών’Αθηναίων..... φιλελλήνων.
Έν τούτοις διά τήν έξυπνάδα αύτήν τής έπιτροπής ζητούσης πνεύμα, είνε αύτή ή ιδία άξια βραβευσεως.
’Εκείνος ό όποιος μέ φανόν εις τάς χείρας θά περιήρχετο τάς Άθηναϊκάς όδούς διά νά εύρη άν
θρωπον— καί δ δποϊος ύποτίθεται δτι γυρίζη άπό
τήν έποχήν τοΰ Διογένους— έπρεπε νά έβραβευετο,
ύπό τόν δρον νά άνεκάλυπτε τήν έπιτροπήν μετά
τήν παρέλασιν τών μετημφιεσμένων, διότι ύπάρχει τό
προηγούμενον τής περυσινής έπιτροπής, ήτις άπέδρα και έξακολουθεί άπέδρα ύπό τήν βροχήν τών
πορτοκαλιών τοΰ κήπου τών Μουσών. .

'tΔέν γνωρίζω τί θά μαγειρεύση ή εύφυΐα τών
συγχρόνων ’Αθηναίων καί άν θά είνε αλατισμένα τά
διάφορα καρυκεύματα, μέ τά δποία θά τροφο
δοτήσουν τό νοήμον Αθηναϊκόν κοινόν δσοι άναλάβουν νά τό τέρψουν. Κίνδυνος είνε έν τουτοις μήπως
άντί νά τό τέρψουν, τρέψουν αύτό είς φυγήν.

?6
Έγώ θά έδιδα τά έξης βραβεία.

Αυτό λέγεται δμιλος προσωπιοοφόρων έπισκέπτό-

.Ιον. Εις τόν δνον τοΰ κ. Μπενάκη συμβολίζοντα
διά τών τριών ποδών τήν άναγέννησιν τής γεωργίας.

μενος τά σαλόνια διά νά σκορπίση γέλοια καί χαρές !

?ον. Είς τόν προϋπολογισμόν τοΰ κ. Κορόμηλά.

3ον. Είς τό «Καζίνο τών Φιλελευθέρων».
4ον. Είς τόν άβροδι'αιτον προστάτην τών έργατών
κ. θεοδωρόπουλον.
δον Είς τό λεύκωμα τών Άτθίδων τοΰ κ. Νέη.

Κατόπιν τών αστείων τά δποία θά λεχθοΰν κατά
τάς ήμέρας τών Άπόκρεω, οί ίδιοκτήται παγοποιείων
άπεφάσισαν νά υψώσουν τήν τιμήν τοΰ πάγου, ένεκα
τής μεγάλης καταναλώσεως.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

6ον. Είς τήν Ιματιοθήκην τοΰ κ. Σπανδωνή, συμφώνως πρδς τήν δημοσιευθείσαν συνταγήν του.
7ον. Είς τούς «Ρητορικούς λόγους» τοΰ κ.
στριώτου.

Μι-

8ον. Είς μίαν νεκροφόραν.

Η MOQR ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΑΓΟΝΟΣ

ΕΠΟΧΗ

μέν αύτά πρό» τάς έθνικάς παραδόσεις, καθ’ άς οί άρ-

, Νά μία εποχή, κατά τήν δποίαν ή μόδα δέν έχει τίποτε
νά μας πή,ενώ τά περιοδικά της δέν κάμνουν τίποτε άλλο, ή
νά επαναλαμβάνουν μέ νέας λέξεις ο,τι άπό τοΰ παρελθόντος
Οκτωβρίου ξερομεν. Καί δέν είνε παράδοξον δ,τι συμβαίνει,
διότι τώρα Οά είνε πλέον πολύ αργά καί σχεδόν έντελώί
περιττόν νά μιλήση κανείς γιά
χειμωνιάτικη μόδα’ καθένας έχει
βέβαια κάμει πρό πολλοϋ ό,τι τοΰ

ματεολοι οιεκριθησαν, αλλα σήμερον δτε οί αχεαοτιολοί
πλεονάζουν, οχι άρματα, αλλα « Αμαρτωλών Σωτη
ρία» ταιριάζει εις τά χέρ.α μας. ’Αμήν.

εχρειάζετο εναντίον του ψύχους,
καί οέν μ,ενε: ή πολύ ολίγος καιρός
άκό^η, γιά νά ανάγεται καί ή

1 ό κομιτατον έφετος παρ όλίγον νά γενή κομντάτον. Διεδόθη δτι μεταξύ τής Ελλανοδίκου έπιτροπής θά συγκατεριθμείτο είς γνωστός νυκτόβιος τεχνο
κρίτης καί είς πρώην πρόεδρος τής Βουλής. Ευτυχώς
αί διαδόσεις αυται άπεδείχθησαν Ανυπόστατοι.

παρούσα εποχή στο παρελθόν,
καί οτι σήμ,ερον θεωρείται ως
dernier cri μεθαύριον Οά είνε demode. Άλλά καί ή άνοιξις άφ’
ετέρου άργεί νά έλΟτ. Τώρα μλις, οί τεκταίνοντες τά τής μόδας Οά καταστρώσουν ά σχεδίά
των.

9ον. θά έδιδα καί έννατον βραβείον,άλλά οί έρανοι
δέν έπιτρέπουν μεγαλειτέραν γενναιοδωρίαν.

4Αί έφετειναΐ Άπόκρεω θά έχουν δψιν πολεμικήν.
Προετοιμάζονται πελώρια αρματα. Και συμφωνοΰν
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Πολύ διασκεδαστικοί οί ’Αθηναίοι μασκαράδες.
Σάς συναντά καθ’δδόν είς δμιλος μετημφιεσμένων.
— Σάς γνωρίσαμε, σάς γνωρίσαμε....
— Τί διάβολο ! απαντάτε, άφοΰ είμαι χωρίς μάσκα.
Μά ακριβώς, τώρα είσθε μασκαράς.
Αυτό λέγεται ’Αθηναϊκόν άστείον.

4Αλλος διάλογος τής ύπό μάσκαν εύφυίας.
— Τί κάνη δ Κοκός ;
— Καλά, ευχαριστώ!
— Πώς είνε ή μαμά του;
— Άρρωστη ή καϋμένη άκόμη.
— Καλέ τί λέτε; Καί υπάρχει κίνδυνος;
— Δυστυχώς.
— Άχ! Πώς τήν λυπούμαι. Τόσον νέα !...
Αύτό λέγεται ’Αθηναϊκή ευθυμία.

Μπρρρρ ! Γκρρρρρ!.... (Γαυγίσματα τών ζωηροτέρων μασκαράδων).
·
Νταπ...... ντούπ (Μιλούν ή φούσκες τών πιερρότων).

.. ( Αποσιωπητικά, ή ευγλωττία τών υπολοίπων
μασκαράδων).

Αί κομψαί καί περιώνυμοι η
θοποιοί τών Παρισίων, Οά σκα
λίζουν ολας τάς έποχάς γιά νά
ψαρεύσουν απ’ αύτάς κάτι νέο γιά
τά ανοιξιάτικα φορέματά των, μέ
τό οποίον (ά έκπλήξουν, ένώ
μεσ τά ώραίά των κεφαλάκια,
Οά γενναται μαζϋ μέ τόσα χαρι
τωμένα πράγματα καί κάθε είδους
έκκεντρικότης, τήν όποιαν Οεω-

Ρ£- καθήκον νά επαυξήση μέ μίαν
του προσθήκην ό ράπτης ποΰ ά·
νελαβε τήν έκτέλεσίν της. Συγ
χρόνως ειδικοί ζωγράφοι συνεργάτα
έτοιμάζουν ηοη τά πρωτά των επί τής μόδας σκίτσα τά όποΐα
Οά Οαυμάσωμε στ’ ανοιξιάτικα περιοδικά.
Ωστε τίποτε άκόμη έτοιμον, τίποτε τό γνωστόν.
Μονον αι υπερπλουτοι Αμερικανίδες καί αί κάπως
χότεραι των Εύρωπαιαι, άφού διεσκέδασαν οσο καλλίτερα
μπορούσαν στό πανδαιμόνιον τών μεγαλουπόλεων καί έχόςτασαν χιόνι, πάγους, παιχνίδια, πολυτέλειαν, στά Ελβετικά
βουνά, Οέλουσαι νά ίδοΰν μιά ώρα άρχίτερα τόν ήλιο κα
ν' άπολαύσουν τήν φυσ κήν θερμότητά του τήν όποιαν έστερήΟησσν τόσο καιρό μαζεύουν τάς άποσκευάς των καί ξεκινούν
γιά τά νότια δηλαδή, γιά τήν Κυανή ’Ακτή, Άλγέριον,
Μαδέρα, Αίγυπτον, Κέρκυραν.
Καί τί άποσκευαί είν’ αύταί. Τί πλούτον καί πολυτέλειαν
κρύβουν τά μπαοΰλά των ; Σωρείαν φορεμάτων καμωμένων
επιτηοες για τό ταξειοι αυτό, οιά τό οποίον υπάρχει ιδιαίτε

ρος κλάδοςμόδας, υπό τό ονομα μόδα du Midi. Ναι, λέγει τό πε
ριοδικόν «Feraina», τά φορέματάμας πρέπει να συμφωνούν και
μέτόν τόπον είς τόν όποιον θά τά φορέσωμε, πρέπει νά εναρμο
νίζονται πρός τό χρώμα τ’ούρανοΰ, πρός τήν βλαστησι που
θάλλει γύρω μας, τήν άτμόσφαιρα ποΰ μας περιβάλλει,^ προς
τής ζωηρές ή άτονες ήλιακές άκτΐνες. Συμφώνως λοιπόν
πρός τόν κανόνα αύτόν, αί Εύρωπαίαι καί Αμερικανίδες, αι
όποΐαι γιά κάθε εποχή έχουν καί
ιδιαιτέραν διαμονήν ετοιμάζουν δ,τι

τους χρειάζεται.
Άλλά τί άραγε νά περιλαμβάνη τό μικροσκοπικόν αύτό ο,τι ;
Κατά τούς μετριωτέρους υπολο
γισμούς, έκεΐναι ποΰ φεύγουν γιά
τό Midi πρέπει νά έχουν μαζί των.
"Εναφόρεμα βελουδένιο, ένα άπό

ΕΛΠΙΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟ ΠΟΥΛΟΥ

Μετά δριαμβευτικήν έν Γερμανία περιοδείαν ηλδεν
εξαφτα είς την πόλιν μας ή έξοχος καλλιτέχνις τοϋ ά
σματος δεσποινίς ‘Ελπίς Καλογεροπούλου. Παραμένουν
ζωηραί ακόμη αί ένιυπωσεις εκ τής περυοινής παρ
ήμϊν έμφανίσεώς της, κατ’ οί’δεν δέ υπελείφδησαν εκεί
νης καί κατά τήν τέαν έτρετος διέλενσιν της. Ίο πρό

γραμμα τής έν τϊυ Βασιλίκια ίέεατριο δοάείσης συναυ
λίας της άπετελεΐτο έξ ’εκλεκτότατων τεμαχίων μου
σουργών άκμασάντων κατά διαφόρους έποχάς, δι τον
παρ·>υσιάσϋη ούτως είπείν απτώς η εξελιξις τής μουσι
κής προόδου. ΊΛ τόσον έκφραστική φωνή της, ή πλού

άνοικτόν χρώμα drap, ενα σκούρο
σια είς τόνους και λυρική, εζωντάνευσε τας εμπνεύσεις
μεταξωτό, άλλο άπό ταφτά, κι’
τής άρμονίας καί τό πυκνότατου καί ίξόχως φιλόμονάλλο άπό μπατίστα ή λινό. Σ
αύτά άς προσθέσωμιν δ ίο τού τασον ακροατήριου ζωηρότατα και συνεχώς τήν έπευφήμει.
ξειδιού, δ ίο των εκδρομών κ
Κατά τήν συναυλίαν τής δεσποινίδας Καλογεροπονλου
όσα θέλετε τού γεύματος, τά όποια
ε^αυμάσ&η ή αντοχή αίτής’ έτραγούδησε δώδεκα Ά
φυσικά Οά είνε ντεκολτέ, αφού ή
σματα μόνη, έκτελέσασα ολόκληρον τό πρόγραμμα>
αγγλική συνήθεια κατέλαβεν ολον
καί συνοδευομένη υπό τοϋ κ. Βαοενχοβεν. Η δεσποι
τόν οπωσδήποτε επίσημον κόσμον.
Είνε άλλως τε τόσον πολυτελή τά
νίς Καλογεροπούλου μετέσχε καί εις τάς συναυλίας τοϋ
ξενοδοχεία τών τόπων εκείνων εις
’Ωδείου Άδηνών καί τοϋ ‘Ελλ. Κουϊντέτου.
τά οποία ύστερα άπό τούς πάγους
καί τά χιόνια πηγαίνουν νά λια
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΜΑΝΔΟΑΙΝATΑ
στούν οί Βόρειοι ώστε οέν Οά ητο
‘Η νέα συναυλία τής Ά ϋηναϊκής Μανδολινάτας ή
καν έπιτετραμμένον μια κυρία νά
δοδεϊσα
υπό τής ορχήστρας οίτής απέδειξε καί πάλιν
παρουσιασθή μέ κλειστόν φο-εμα,
Ουτω λοιπόν είνε απαραίτητες
τήν ζωτικότητα τοϋ σωματείου καί τήν δεξιότητα τοϋ
καί ή διάφορες echarpes γιά νά
διενΆυντοϋ αί'τής κ. Λάβδα. Εξετελέσϋησαν μετά πολ
σκεπάζουν τούς ωμούς,
ή ό(Έκ τής ·Έλληνίδος»)
λής ακρίβειας συνδέσεις τοϋ Adam, τοϋ Saintήσαν άπό μουσελίναν καί τούλι,
ποιες έ\ω μ.«χμ τοΰοε
Saens, τοϋ Bijet, τοΰ Krier, αλλ’ άληδή ένδουτώρα γίνονται άπό τήν αριστοκρατικήν Ερμίν. Αλλ αύ.ή
δέν είνε άρκετή διά τάς πρακτικάς κομψευομένας, αι όποΐαι
φοβούνται, τάς τόσον συνήθεις καιρικάς μεταβολάς τών νο
τίων κλιμάτων, έτσι λοιπόν εφοδιάζονται μ’ ένα .τλή11 ος μάλ
λινα, μέ εξ δέ τούλάχιστον όμπρελλας τής βρο/.ήε καί -ού
ήλιου. ’Αναρίθμητες είνε ή τραχηλιές άπό δαντέλλαν τής Βε
νετίας ή quipure, ή ζώνες, φιόγκοι, τεχνητά άνθη καί τά
διάφορα εκείνα μικροπράγματα τά τόσο απαραίτητα γιά κάθε
καλλωπισμό.
Τήν αύτήν άναλογίαν μέ τά φορέματα έχουν τά καπελλα,

ουσικά δέ ούτε τά παπούτσια υστερούν.
Φαντασθήτε λοιπόν ποιαν εικόνα παρουσιάζουν αϊ συγκεν
τρώσεις αύταί, όπου μαζί μέ τόν πλούτον καί τη; κομψό
τητα τών άμοιέσεων βασιλεύει ή γυναικεία χάρις καί ώραιό-

της, ένώ τό κάλλος τής γύρω φΰσεως συναγωνίζεται πρός
αύτά Γι’ αύτό λοιπόν θεωρούνται ώς εύνοο-.μενοι τής ζωής
εκείνοι ποΰ μπορούν νά παρευρεθούν καί ν’ άπολαύσουν μιαν
τέτοιαν συνάθροισιν. Τό μάτι τους χορταίνει τό ώραίον, χω
ρίς νά προφθάσουν νά τό βαρεθούν διότι διαρκώς ευρίσκονται ύπό άλλαγήν. Σέ λίγο άφήνουν πάλι τά νότια γιά να παν
σέ καμμίαάπο τάς δροσεράς έκείνας Εύρωπάίκάς λουτροπόλεις.
,
(
Σέ λίγο, άγαπηταί άναγνώατρίαΐ, καθοριζομένης πλέον
τής άνοιξιάτικης μόδας θά τήν μάθετε επακριβώς άπό την
«'Ελληνικήν Έπιθεώρησιν».

Αις Μ. Π.

σιασμόν προεκάλεσεν ή έξ ελληνικών δεμάτων ajiovsλεσδεϊοα 'Ελληνική συμφωνία τοϋ κ.Ασβδα, η αποδωσασα δλην τήν χάριν καί τήν μελωδίαν τοϋ δημοτικού
μέλους. Είς τήν συναυλίαν μετέσχεν ή δεσποινίς Λυμπε-

ροπούλου, ή δποία έτραγούδησε πολύ εύμορφα.
Τμήμα τής Μαντολινάτας άνεχώρησεν ήδη εις ’Α
μερικήν όπως δώοη συναυλίας. Δέν υπάρχει αμφιβο

λία δτι έι δουοιώδους διϊ τύχη υποδοχής έκ μέρους τών
έκεϊ Ελλήνων.
Η

«Τ Ε X Ν Η»

Καί ή δευτέρα προεσπερίς τοϋ Μουσικού καί φιλο
λογικού συλλόγου ή «Τέχνηι είχε πολλήν έπιτυχίαν.
Μετέσχον μέλη τοϋ μουσικού καί τοϋ δραματικού τμή
ματος. Ή δεσποινίς Noyer καί ό κ. I. Μπονανος
έξετέλεσαν a quatre mains τήν Zampa τοΰ
Herold, ό κ. Α. Γιαννόπουλος έπί τετραχόρδου
συνοδεία έπί κλειδοκυμβάλου υπο τής δεσπ. Φανής
Αί’γερινού έπαιξε τήν Cavotte τοϋ Raff, ή δτίς

Κική Άδανασιάδου συνοδευομένη υπό τής δεσποινίδας
Αιλής Μόονερ έφαλε μέρος τού Cid τοϋ, Μαοενέ και
τό Rossignol τοϋ Βιανέζι, ή δεσποινίς Περσεφόνην
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Γρυπάρη απήγγειλε τον «Λησμονημένο» ήρωα» τοΰκ.
Στρατήγη καί δύο ποιήματα τονκ. Πολέμη, τό «Νε
ρωμένο κρασί
*
καί τόν «Χρυσόν καί μάρμαρο»
.
*
Πάντες οί ίκτελεοταί, καί ιδίως ή δεσπ. Γρυπάρη,
κατεχειροκροτ ήθηοα».
ΦΛΟΡΙΖΕΛ

Καί πάλιν εφέτος, διά τελευταία» φοράν, διήλθεν
έξ ’Αθηνών ό διάσημος βιολιστής Φλοριζελ φόν Ρέϋτερ. Τό πρόγραμμα εκλεκτότατο» έξετελέοθη μετά
μοναδικής ακρίβειας. Ό Φλοριζελ διωρίσθη ήδη
καθηγητής έν Βερολίνω καί παύει συνεπώς τάς
περιοδείας του. Τής συναυλίας μετέσχεν καί ό καθη
γητής τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών κ. Μπουστιντούη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τό θαυμάοιον μουσούργημα τοΰ Σοΰμπερτ, μέ τό
όποιον έτερματιοθη τόσον προώρως ή φωτεινή ζωή
του, έξετελέοθη έν τω Ώδείω Αόττνερ μετά έντελείας τιμώσης τήν ικανότητα τοΰ καθηγητοΰ κ. Μπέμμερ. Χορωδία μικτή πολυμελής άρμονικώτατα έψαλε
τους περιπαθείς ύμνους, οί όποιοι άποτελοΰν τήν
«Λειτουργίαν», μεγαλοπρεπή'είς έκφρασιν καί πάθος.
Ιδίως τό κουαρτέτο, δυσκολώτατον, άπεδόθη άριστα.
Τό ’Ωδείο» Αόττνερ προσφέρει αληθή έκδούλευσιν είς
τούς παρ’ ήμίν φιλοτέχνους διά τής διερμηνείας τών
θαυμάσιων ορατόριων.

ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥΜΝΟΧ
'Ιανουάριος

Σοβαρωτατον πολιτικόν γεγονόν έλαβε χώραν κατά
τόν λήξαντα μήνα. ‘Ο Αιάδοχος Κωνσταντίνος παρέοτη είς Σόφιαν είς τάς έπί τή ένηλικιώσει τοϋ Βουλ
γάρου Αιαδόχου τελεοθείσας έορτάς. Καί ή μετάβασις
τοΰ Αιαδόχου έγένετο διά μέσου τής Κων)πόλεο>ς !
Εκεί οπού συγκεντροΰνται όλοι τοΰ ‘Ελληνισμού
οί πόθοι καί τά όνειρα, έκεϊ όπου αντηχεί άκόμη ή
κραυγή τοΰ τελευταίου άρχηγοΰ τής 'Ελληνικής Αύτοκρατορίας πίπτοντος καί θυσιαζομένου ήρωΐκώς,
έκεϊ όπου τό όνομα τοΰ Έλληνος Αιαδόχου δονεί
κάθε ελληνικήν καρδια», έκεϊ όπου εδρεύει όμως ή
απολυταρχία καί τυραννία έκεϊ ένεφανίσθη,ώς οπτασία,
ό πρωτότοκος τής ‘Ελλάδος σπεύδω» είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος τό όποιον τοΰ άνέθεσεν ή
πατρίς. Καί ή πατρίς ένόμισεν ότι θά έξυπηρέτει
ΰψιστα πολιτικά καί εθνικά συμφέροντα άναθέτουσα
τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος αύτοϋ είς τόν μέλ
λοντα Βασιλέα τής ‘Ελλάδος. Καί εϊδομεν αυτόν πανηγυρικώς καί έπιδεικτικώς διευθυνόμενον πρός τους
τέως έχθίστους τή πατρίόι καί κρατούντα κλάδον έλαίας
* αϊτούς άλλά καί σνγρόνως ξίφος διά τους
δι
διώκτας τοΰ ‘Ελληνισμού γείτονάς μας και γείτονας

τών τέως εχθρών μας. Καθ’ ήμας, συνδυάζοντας
συνεννοήσεις Πατριάρχου καί Σαράρωφ καί όλας τάς
άλλας ‘Ελληνοβουλγαρικάς έκδηλώοεις φιλίας, τοιαύτην σημασίαν άποδίδομεν είς τήν μετάβασι» τοΰ
■Ιιαδόχου εις Σόφιαν.
Εντεύθεν δμως γενναται έν σοβαρωτατον έθνικόν
ζήτημα. Είναι είς θέσιν ό Ελληνισμός ν’ άντιμετω
πίση τήν μήνιν καί τόν χόλον τής Τουρκίας ; Εινε
είς θέσιν τό ελεύθερον Κράτος rd υπεράσπιση τους
άνυπερασπίστους ομογενείς τής Τουρκίας, οί όποιοι
είνε rd αιώνια θύματα τών άπεριοκεψιώ» μας καί τής
αδυναμίας μας ; Δυστυχώς οί πολιτικοί τής ‘Ελλάδος
άγνοοΰσι τόν τυραννούμενον "Ελληνισμόν, τόν άληθή
αύτόν μάρτυρα. Τόν αγνοούν καί διά τούτο ούδέποτε
τόν υπελόγισαν είς τάς σκέψεις των καί τα διαβήματά
των. Είθε λοιπόν rd έφθαοεν ή στιγμή κατά τήν
όποιαν οί Κυβερνήται τής ‘Ελλάδος νά θεωρούν
εαυτούς ικανούς νά προβαίνωσιν εις τάς άποφάσεις
των μέ τήν πεποίθησιν ότι θά είνε είς θέσιν νά μή
άφίνουν καί τούς άδελφούς μας άνυπερασπίστους καί
τούς τυράννους άτιμωρήτους. Άν ήλθε» ή στιγμή
αύτή, εύλογητή ή σκέψις ήτις ώδήγηοε τά βήματα
τοΰ Κωνταντίνου είς τήν Σόφιαν διά μέσου τής Κων
σταντινουπόλεως.

Έκ τών παλαιών κομμάτων, άδρανησάντων, ώς
γνωστόν, άπό τών έκλογών τής Β'. Έθνοσυνελεύσεα,ς, άνέκυψε πρώτη ή υπό τόν κ. Θεοτόκην μερίς. Κατήλθεν οΰτος έκ Κερκύρας εις ’Αθήνας καί
έδοισε τόν τόνον τής συνήθους προεκλογικής κομμα
τικής ζυμώσεως κατ’ άρχάς μέν διά τών άνεπισήμων
δηλώσεών του, κατόπιν διά τών ήμιεπ>σήμων πρός
τόν κ. Πώπ άνακοινώσεών του, και τέλος διά τής άναπτνξεως τών γνωμών του είς εύρύν κύκλον πολιτικών
του φίλων καί άντιπροοοόπων τοΰ τύπου. ‘Ο κ. θιοτόκης, ώς είνε φυσικόν, υπεραμύνεται τής πολιτικής
του καί τών υπέρ τής καλλιτερεύσεως τής τύχης τής
πατρίδος μέτρων του καί κατακρίνει τήν πορείαν καί
τάς πράξεις τοΰ άνορθωτικοΰ καθεστώτος. Έν τω
μεταξύ δμως έγεννήθη σοβαρόν ζήτημα διά τά συμ
φέροντα τοΰ κόμματός του, ή τακτική τοΰ κορυφαίου
έκ τών φίλων του κ. Γούταρη ό όποιος, χωρίς νά φαί
νεται άποχωριζόμένος τοΰ κ. Θεοτόκη, έθεσε φραγμούς
άνυπερβλήτους μεταξύ έαυτοΰ καί τοΰ τέως ’Αρχηγού
του. Τόν σάλον τόν προκληθέντα έκ τών τοιούτων τά
σεων τοΰ κ. Γούναρη ήλθε νά έπιτείνη ή άποοκίρτησις τοΰ έκ τών πρώην υπουργών τοΰ κ. Θεοτόκη, κ.
Στάη, ό οποίος είς επίμετρο» έδημοοίευσε δριμύ κατη
γορητήριο» κατά τοΰ τέως Άκρου Άρχιερέως τού
κόμματος παρά τοΰ όποιου ούχί άπαξ ό κ. Στάης έδέχθη όχι μόνον τάς θερμός εύλογίας άλλά καί τό χρί
σμα τής ΰπουργείας.Ίό τοιοΰτον δένέθεωρήθη γενναϊον
παρά τον κοινοΰ καί αν υπήρξαν ολίγοι οί θαυμάοαντες

εις τυχαίον γεγονός. Ωφείλετο εις τόν πόθον τής
Ελληνικής Κυβερνήσεως όπως τήν υψηλήν θέσιν
τοΰ Εφέτου έν τοϊς Μικτοϊς Λικαστηρίοις τής Αί
γυπτου καταλάβρ έπιστήμων μεγάλου κύρους, διε
θνούς φήμης καί έξοχων επιστημονικών έφοδίων. Καί
πάντα ταΰτα συνεκέντρου ό κ. Κέπετζης ό όποιος
δέν έδίστασεν νά έγκαταλείψη έπίζηλον θέσιν έν
έδώ, διότι τρίτος πολιτικός τον φίλος έκ τών υπουρ
Ελβετία διά νά άνταποκριθή είς τήν τιμητικιμ ένγειοθηρών μέν τοΰ παρελθόντος, Αλλά καί έκ τών άν
τολήν τής πατρίδος του. Άτυχώς λόγοι ύγίειας έ·
δρών έκείνων, οί όποιοι είχον καί τήν σχειικήν υπε
ρηφάνειαν τοΰ χαρακιήρος καί τήν Ανεξαρτησίαν είς
τάςγνώμας, ό κ. Κουντουριιότης, ό έξ ‘Ύδρας έπιφανής πολιτευτής, έδημοσίευσεν έπίοης, με φράσιν
ήπιαν μέν άλλ’ έντονον καί μέ εικόνας ζωνιανάς, γε
γονότα θετικά καί Αναμφισβήτητα τοΰ πολιτικού παρελ

τό θάρρος τοΰ ορμητικού καί Ακράτητου κ.Στάη, υπήρ
ξαν πολλοί οί έπικρίναντες τό διάβημά του, ώς όλιγώτερον ίσως Ανευλαβές, ώ; θΐγον δμως και αύτόν τόν
ίδιον καί άντανακλών έπ’αϊτού περισσότερον. ‘Η μή
νις δμως κατά τοΰ κ. Θεοτόκη δέν έσταμάτησεν έως

θόντος τον κ. Θεοτόκη.
Τό δημοσίευμα τούτο έπροξένησε πολλή» έντύπωσιν
διότι ήτο πλήρες άπό άληθείας, αί όποϊαι είοήρχοντο
βαθέως είς τήν ψυχήν τοΰ αναγνώστου, καί παρείχαν

σαφή εικόνα τών Αφορμών έξ αιτίας τών όποιων εκακοδαιμόνησε κατά τό παρελθόν ή πατρίς μας. Παρά
τοΰτο ό κ.Θεοτόκης μέ σθένος νεανικόν καί μέ πόθον
άκράτητον άναμίξεως εις τόν δημόσιον βίον έξέθηκε
τάς πολιτικός τον γνώμας, έπέκρινε τήν Κνβέρνησιν,
έδικαιολόγησε τό παρελθόν, έμέμφθη τό παρόν, άπετάχθη τάς παλαιός μεθόδους, συνεδύασε τήν μή άποκρνπτομένην σημερινήν πολιτε.ακήν πρόοδον μέ τά
μέτρα rd όποια αϊτός πρώτος είοηγήθη καί τό σπου
δαιότεροι·,καθ’ ημάς, έτόνισε τήν Ανάγκην τής καταλ
λήλου διαμορφώσεως τής τιλωνειακής νομοθεσίας καί

Μιχοΰλ Σ.

ΚέπιΛ<ης

τής άναπτύξεως τής γεωργίας. Jid τάς τελευταίας του
πεχρέωσαν τόν κ. Κέπετζην νά παραιτηθή τής θέ·
λέξεις αί'τινες άποτελοΰν ολόκληρον πρόγραμμα ζωής
σεως ταύτης πρός μεγίστην θλϊψιν τοΰ Ελληνισμού
καί προόδου τής Ελλάδος καί πρός τό όποιον δέον
τής Αίγυπτου, δστις έθεώρει τιμήν του καί καύχημά
νά οτραφώοιν δλα τά νγιά στοιχεία τοΰ τόπον, όφεί- του τήν άνύψωσιν τοΰ κ. Κέπετζη είς τό περίβλε
λομεννά συγχαρώμεν τόν κ. θεοτόκην, έάν ταΰτα είνε πτον αυτό δικαστικόν αξίωμα έν τή χώρα, τού Φα
αί βάσεις πραγματικόν προγράμματος καί δχι αί συνή ραώ. Χάριν τών αναγνωστών μας άναγράφομεν έν
θεις άνεκτέλεοτοι υποσχέσεις τών πολιτικών τών λό μεγίστη συντομία βιογραφικάς τινας σημειώσεις τοΰ
γων καί τής ρουτίνας. Σχετικοί δηλώσεις εγένοντο καί άνδρός, διά νά γνωσθή ή φωτεινή δράσις τοΰ έκλευπό τοϋ κ. Μαυρομιχάλη.
Έν τφ μεταξύ μέγας άγων διεξάγεται πρός κατάρτισιν τών συνδυασμών και άιαμύνονται διά τάς ημέ

ρας αϊτός αί δηλώσεις καί τοΰ τρίτον κομματικού πα

ράγοντος, τοΰ κ. Ράλλη.
20 Ίανοναρίου 1912.

Δ· Ζ·

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΚΕΠΕΤΖΗΣ
Ό Ελληνισμός τής Αί-γύπτου είχε την ευτυχίαν
νά συ-/καταριθμή μεταξύ τών μελών του μίαν έξέχουσαυ προσωπικότητα. Τόν κ. Μ. Κέπετζην. Καί
ήδύνατο έπί πλέον νά εινε υπερήφανος καί απέ
ναντι τών ξένων διότι έν μέσω αυτών κατείχεν ύπερέχουσαν θέσιν ό διακεκριμένος έπιστήμων μέ τήν
βαθεϊαν μόρφωσιν, τόν αδαμάντινον καί άσπιλον χα
ρακτήρα καί τήν ευγένειαν τής ψυχής του. Η έμφάνισις τοΰ κ. Κέπετξη έν Λίγότττω, δέν ώφείλετο

κτοΰ αυτού τέκνου τής πατρίδος.
Εγεννήθη κατά Οκτώβριον τοΰ 1865 έν Κωνσταντινουπόλει, όπου κ’ έπεράτωσε τάς γυμνασιακός
αυτού σπουδάς έν τή μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή
(1882). Εσπούδασε τήν νομικήν έν Γαλλία. Προλύ
της έν Αΐξ (1885), άνηγορεύθη διδάκτωρ έν Παρισίοις (1890), όπου ήκολούθησεν έπί διετίαν και τά
μαθήματα τοΰ διπλωματικού τμήματος τής Σχολής
τών Πολιτικών Επιστημών, ώς καί διάφορα άλλα
ειδικά μαθήματα έν τη Σορβώνη καί τω College de
France. Τώ 1891 προσελήφθη ώς βοηθός γραμματεύς τής Ακαδημίας τοΰ Λιεθνοΰς Δικαίου, ής καί
εινε μέλος άπό τοΰ 1895. Διά τής Ακαδημίας ταύ
της, ώς καί ατομικώς, περιήλθεν όλας σχεδόν τάς
χώρας τής Ευρώπης, παρατείνας τήν διαμονήν του
έπί διετίαν έν Γερμανία, Αγγλία καί Ιταλία.
Τό 1896 έγκατεστάθη έν Βέρνη τής Ελβετίας,
γενόμενος υφηγητής καί κατόπιν καθηγητής τοΰ αύ-
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τόθι Πανεπιστημίου, όπου έδιδαξε τό Διεθνές Δίκαιου
έπϊ δωδεκαετίαν.
Εκεί εύρεθη έπ'ι κεφαλής τοϋ πανελβετικού έργου
των φίλελληνικών εράνων, τοΰ άποστείλαντος τό
1897 υπέρ τάς 100,000 φράγκων υπέρ τών θυ
μάτων τοϋ πολέμου καϊ τών έν Κρήτη σφαγών.
Αντεπροσώπευσεν έπισήμως τήν Ελληνικήν Κυβερ
νήσω έν τώ διεθνεϊ συνεδρίω τής πνευματικής ιδιο
κτησίας (Βέρνη 1896), ώς κ’ έν τώ διπλωματικοί
συνεδρίω τοΰ Ερυθρού Σταυρού, (Γενεύη 1906),
όπου και ε'ιργάσθη έπ'ι ένα μήνα ώς εις έκ τών τεσ
σάρων εισηγητών τής νέας διεθνούς συμβάσεως.
Επ'ι ε'ικοσαετίαν σχεδόν έδημοσίευσε, γαλλιστί,
ελληνιστί καϊ γερμανιστί, διαφόρους σπουδαίας καϊ
κύρους μελέτας, ιδίως Διεθνούς δικαίου καϊ Ανατολικών
ζητημάτων.
Άπό τοΰ Φεβρουάριου 1908 μέχρι Ιανουάριου
1912 εϊργάσθη έν Αλεξάνδρειά, ώς μέλος τοΰ αυ
τόθι Μικτού Εφετείου.
Ως "Ελλην Έφετης έν
Αιγύπτιο, ύπήρξεν έπίσης έπ'ι τετραετίαν καϊ διπλω
ματικός αντιπρόσωπος τής Ελλάδος έν τή Διεθνεϊ
Επιτροπή τών Δικαστικών μεταρρυθμίσεων.
Μετά τής συζύγου του καϊ τή πολυτίμω αρωγή
τής κυρίας καϊ τοΰ κυρίου Έμ. Μπενάκη, ίδρυσε
τώ 1909 τόν έν Αλεξάνδρειά «Σύνδεσμον προστα
σίας τών ΕΚλην'ιδων» όστις—ϊδία διά τών άριστα
λειτουργούντων έκτοτε Ασύλων του— συνετέλεσεν,
έντός διετίας μόνον, εις τήν διάσωσιν δισχιλίων πε
ρίπου Ελληνίδων άπό τούς όνυχας τής έθνοκτόνου
σωματεμπορίας.
Λόγοι υγείας, ώς και ανωτέρω ειπομεν, εαυτού τε
καϊ τής εύγενοϋς συζύγου του έπϊ πλέον, τόν ήνάγκασαν νά παραιτηθή έν Αϊγύπτω, έπιστρέφων εις
Ελβετίαν, όπου εύρίσκεται ήδη άπό διετίας ή σύ
ζυγός του, άσθενήσασα έν τή χώρα τών Φαραώ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Άπό τους ολίγους εκλεκτούς, οί όποιοι εμπνέονται άπό τους
θησανρους τοϋ αρχαίου ελληνικού πνεύματος και άρύονται μάθησιν έκ τής προγονικής σοφίας, έςέχονσαν θέοιν κατέχει ό
διαπρεπής έν Λονδίνο) Πρέσβυς τής *Ελλάδος κ. Γεννάδιος. e0

ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ

κ.Γεννάδιος κάτοχος μιας
των πολυτιμοτέρων βι

βλιοθηκών όσον άφορ'ι
τήν συγκέντρωσιν έργων καί συγγραμμάτων καθαρώς ελληνικών,
διέρχεται τάς ώρας τής άνέσεώς του έν μέσω τών αγαπητών
τον συγγραφέων άντλών έκεΐθεν διδάγματα καί πλουτίωτ
έτι μάλλον τάς πολλάς γνώσεις του καί καθιστών ασύγκριτου τήν
υπέροχου μόρφωσιν του. *Ενθυμούμεθα τήν έντύπωσιν τήν
όποιαν άπεκομίσαμεν έκ τής έπισκέψεως τών αχανών έκείνων
αιθουσών αί όποιοι περικλείουσιν οτι ωραίου καί υψηλόν παρήγαγε τό αθάνατον έλληνικ.ν πνεϋμα τό τόσον οικείου πρός τόν
ευπατρίδην “Ελληνα, ό όποιος προορίζει διά τήν πατρίδα του
δτι μετά κόπων καί αφειδών δαπανών έκεΐ συνεκέντρωσε. Τάς
σκέψεις αντάς μάς έφερεν ή ληψις τοϋ αρχαιοπρεπούς ευχετη
ρίου τοϋ κ. Γενναδίου καί τής πολυτίμητου κυρίας του, τό
όποιον χάριν τών άναγνωστών μας δημοσιεύομεν:

0 ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΕΠΕΥΧΟΝΤΑΙ ΥΜΙΝ
ΕΥΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΥΟΙΩΝΟΝ
TO NEON ΕΤΟΣ
14, DE VERE GARDENS,

ΕΝ ΛΟΝΔ ΙΝΩι,
Μηνϊ Δεκεμβρίου, 1911.
«’Ερεχθείδαι τό παλαιόν όλβιοι
και θεών παϊδες μακάριον, ιερός

χώρας άπορθήτου τ’απο, φερβόμενοι
κλεινοτάταν σοφίαν, άεί Aid λαμπρότατου

βαίνοντες ιϊβρώς αίθέρος, ένθα ποθ’ άγνάς
εννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι
ξανθών αρμονίαν φυτεϋοαι’
τοϋ Καλλινάου τ ’ Από Κηφισού ροάς
τάν Κύπριν κλήζουσιν άφυοσαμέναν
χώραν καταπνεΰοαι μέτριας άνεμων
ηδυπνόους αύρας' άεί δ’ έπιβαλλομέναν
χαίταισιν εύώδη ροδέων πλόκον άιθέων
τα σοφία παρέδρους πέμπειν έρωτας,
παντοίας άρετας ξυνέργους.»
Συνελθοΰσα ή Συνέλευσής τής ’Αρχαιολογικής Ε
ταιρείας προέβη εις τήν έκλογήν τοΰ αντιπροέδρου
αυτής καί τοΰ Συμβουλίου. Ό αριθμός των ψηφισάντων μελών ύπήρΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ξεν άναλόγως μέΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γιστος άνελθών είς
125. Οΰτω έξελέγησαν αντιπρόεδρος (Προέδρου δντος τοΰ Διαδόχου)
δ κ. Μιστριώτης διά ψήφων 76, Σύμβουλοι δέ οί κ.
κ. Καββαδίας δι’ 83, 13άσης 83, ’Λντωνιάδης 76,
Γεωργιάδης 75, Εύαγγελίδης 75, Άνδρόπουλος 71,
θεοφανόπουλος 74, Κατριβάνος 67, Οικονόμου 70,
Παπαβασιλείου 71, Λεονάρδος 81 καί Σκιάς 103.
Έπέλαχον δέ οί κ. κ. Στέφανος Δραγούμης λαβών
ψήφους 49, Τσούντας 58, Άθανασάκη; 45, Ήλιάδης 40, Καστριώτης 52, Μαρκόπουλος 11, Μυλωνάς
43, ΙΙολίτης 55, Σβορώνος 45, Σλήμαν 40, Νεγρεπόντης καί Σπυρίδων Στάης άνά 38 έκαστος.
Μετά τήν λήξιν τής ψηφοφορίας δ κ. Μιστριώτης
δεχόμενος τάς εύχαριστίας τής συνελεύσεως δι’ εαυ
τόν καί διά τό λοιπόν προεδρείου προσεφώνησε τούς
Εταίρους άπαριθμήσας σύν τοΓς άλλοις και τά με
γάλα άγαθά άτινα έπετέλεσεν ή Εταιρεία έπί τής
προεδρείας αύτοΰ.

Ως διοργανωτική έπιτροπή τού προσεχώς συγκληθησμένου έυταΰθα Διεθνούς Συνεδρίου τών 'Ανα
τολιστών υπό τήν ΰ-φηλήν προστασίαν τής Α.Μ. τού
Βασιλέως τών Ελλήνων ώρισθησαν οί εξής:
Επίτιμος Πρόεδρος : ή
Α.Τ. ό Διάδοχος.ΠροεΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΣΤΩΝ
δροφ: ό κ. υπουργός
τής Παιδείας. Γενικός
Γραμματεύς : ό κ. Σπυρίδων Π. Λάμπρος. Ταμίας : ο

ΤΟ ΣΥΝΕ^ΡΙΟΝ

κ. Ζαφείριος Μάτσας. Μέλη : ό Δήμαρχος Αθηναίων,
ό κ. Παύλος Καρολίδης, ό κ. Γ.Μ. Δάουκνς, ό κ.
Γουλιέλμος Δαΐρπφελδ, ό κ.Κάρολος Μπούρτων Γκάλικ, ό κ. Γ. Χατζιδάκις, ό κ. Χόδζ Χίλλ, ό κ. Ολλώ, ο κ. Γεώργιος Καρρώ, ό κ. Βασίλειος Λεονάρ
δος, ο κ. Νικόλας Παπαγιαννόπουλος,ό κ. Λουδοβί

κος Περνιέ, ό κ. Νικ. Πολίτης, ό κ. Αντώνιος ντε
Πρεμερστάϊν, ό κ. Χρηστός Τσούντας.
Προκειμένου δέ περί τών τμημάτων, ταΰτα ώρίσθησαν ώς εξής : 1) Γλωσσολογία' γλώσσαι ϊνδοευρωπαϊκαί, 2) Συγκριτική ιστορία τών θρησκειών τής
Ανατολής, 3) Ίνδίαι, (Φιλολογία, Ιστορία, Αρχαιο
λογία), 4) Ιράν, (Φιλολογία, Ιστορία, ’Αρχαιολο
γία), 5) Σινική καϊ 'Ιαπωνία, Κεντρική Ασία, 6)
Ινδοκίνα, Βιρμανία, Μαγαδασκάρη, Μαλεσία,7) Γλώσ
σαι καϊ φιλολογίαι Σημιτικαί, 8) Μουσουλμανικός
κοσμος, ( Ιστορία, Φιλολογία, Αρχαιολογία), 9) Αι
γυπτιολογία και Αφρικανικοί γλώσσαι, ΙΟ) Γλώσσαι,
λαοϊ καϊ πολιτισμός τής 'Αμερικής, 11) Ελλάς καϊ

τήν θεραπείαν τών προσωπικών αύτών βλέψεων καί οΰχί
ώς μέσον διά νά προσφέρωσιν ύπηρεσίας είς τήν πατρίδα.
Τό γεγονός αύτό μις φέρει είς τήν μνήμην τά συμβαίνοντα
είς τήν γείτονα ’Επικράτειαν δπου τέως Πρωθυπουργοί ή
Υπουργοί λαμβάνουσι θέσεις άπλών Διοικητυιν. Μολονότι
δέν θέλομεν νά παραλληλίσωμεν τά εύγενή έλατήρια άτινα
φέρουν είς τούς Υπουργικούς θώκους τούς ύπερόχους πολίταςτής Γαλλικής Δημοκρατίας μέτά έλατήρια άτινα ώθοΰσι
τούς πολιτικούς τής Τουρκίας είς τό νά κατέρχονται άπότά
ύψηλά αξιώματα τοΰ Μ. Βεζύρου ή τοΰ Ύπουργοΰ είς τάς
άπλΐς Διοικητικός θέσεις, έν τούτοις δέν πρέπει νά παρέλθει απαρατήρητου τό γεγονός κατά τό όποιον οί με
γιστάνες τής Τουρκίας άρκοΰνται είς τάς προσοδοφόρους
θέσεις τών Βαλήδων.

Επ', τοϋ οικονομικού πεδίου επί τοϋ οποίου τόση συζήτησ:ς γίνεται τάς ημέρας αύτάς έκ μέρους τών διαοόεων πολιτι
κών αρχηγών μή Οιγομένων αμέσως, ώς είκός, εκ τών διαρ
κών επιβαρύνσεων τοϋ προϋ-

Ανατολή: α) Ελλάς καί Ανατολή εις τήν Αρχαιό
τητα, β) Ελλάς και Ανατολή εις τόν μεσαίωνα, γ)
Ελλάς καϊ 'Ανατολή εις τούς νεωτέρους χρόνους.
Αί συνεδριάσεις τών τμημάτων θά γείνουν :
1. Εις τάς α'θούσας τοΰ 'Εθνικού Πανεπιστήμιου.
2. Εις μίαν τών αιθουσών τής Εθνικής Βιβλιοθήκης.
3. Εις τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων τής γαλ
λικής σχολής.
5. Εις τήν αίθουσαν τής βιβλιοθήκης τοΰ αρχαιο

λογικού Ινστιτούτου.
6. Εις τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Φιλολογικού Συλ

λόγου «Παρνασσού
*
.
Αί γλώσσαι αί δεκταϊ ύπό τοΰ Συνεδρίου διά τάς
συνεννοήσεις καϊ συζητήσεις εΐνε ή γαλλική, ή γερ
μανική, ή αγγλική, ή Ιταλική καϊ ή ελληνική.
Η έπίσημος γλώσσα τού συνεδρίου διά τήν άλληλογραφίαν εινε ή γαλλική.
Πρέπει νά έξαρθή Ιδιαιτέρως ό σχηματισμός τού νέου
Γαλλικοΰ 'Υπουργείου ύπό τόν Γερουσιαστήν κ. Ποαγκαρέ,
Εις αύτό συμμετέχουν πρώτης γραμμής πολιτικά πρόσωπα
τής Γαλλίας, τά όποια δέν έδίστασαν νά τεθοΰν ύπό τήν
αρχηγίαν ενός Ισοτί-

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟ Τ ΠΟΑΟΓΙΣΜΟΥ

πολογισμοϋ, άλλ’ άπό πολί
τικου συμφέροντος κινούμε
νων τών μέν νά δικαιολογήσωσι πασαν έπιβάρυνσιν τών
οέ νά κατηγορήσωσιν έπί σπατάλη καί υπερβολή τούς
αντιπάλους των, ημείς, αντί άλλης κρίσεως, άπευΟυνόμεύα
πρός τόν άμέσως ενδιαφερόμενον Λαόν, ό όποιος δο
κιμάζει κάθε μέρα τάς πικρίας τής οικονομικής πολιτικής τών
έκάστοτε κυβερνητών μας καί τοϋ ύποβάλλομεν τόν πίνακα
—τόν οποίον άντιγράφομεν έκ τής «Εστίας»— διά νάκρίνή,

μέ τό μυαλό του τό άσκότιστον,οτι μετά μίαν Έπανάστασιν,
χωρίς κανέν άντιστάθμισμα γέννα ον, χωρίς καμμίαν ένδειςιν
μεταβολής τών οικονομικών όρων τοϋ βίου— τό μόνον ορα
τόν σημεΐον ή έλάττωσις τοΰ δασμού τής ζακ/άρεως— έπεβαρύνΟη ό Ελληνικός Λαός άπό τοΰ 1909 δι’ ΰπερδεκαεπτά

εκατομμυρίων.
’ιδού ό λάλος καί εκφραστικός πίνας καί άς κρίση.
"Εξοδα 1009

Δημόσιον χρέος
'ϊ’ποχρεοίσ.τοδ Κράτους
Διοίζ. οίκον, τοϋ Κράτ.
Ύπουργ. 'Εξωτερικών
»
Δικαιοσύνης
»
"Εσωτερικών
»
"Εζζλησιαστ.
»
Έθν. Οίκον.
»
Στρατιωτικ.
»
Ναυτικών

Έξοδα 1912

Δρ.
»
»
»
»
»
»

31,552,315,87
9,900,510,59
21,113,648.08
4,225,238.—
6,588.310.55
18,415,660.—
7,3 2.186.—

»
»

18,082,429,68
8,506,347.83

36,626.047.56
11,726,944,54
25,737,27^,12
4,457,740.55
6,703.000 55
17,759,648.6,118,795.65
3,849,784.—
21,530,946.77
8,801,339.—

Δρ. 125,476.646.30

143,311,519.74

ΤΟ “ΜΕΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ,, μου των. ’Ιδίως έξαί. ρεται ή συμμετοχή τών
κ. κ. Μπουρζοά καί Μπριάν πρώην Πρωθυπουργών τής
Γαλλίας και τοϋ κ. Δελκασσέ δστις έκλήθη έπί τήν πρω
θυπουργίαν μή αποδεχθείς αύτήν, οΐτινες προθύμως άπεδέχθησαν τάς θέσις Υπουργών χάριν τοΰ συμφέροντος
τής Πατρίδος, ώς έκ τούτου τό Ύπουργεϊον αύτό έκλήΟη
«Μέγα Ύπουργεϊον» διότι άπό τοΰ 'Υπουργείου Γαμβέττα
κανέν άλλο Ύπουργεϊον, κατά τήν διάρκειαν τής τρίτης

Δημοκρατίας, δέν συνεκέντρωσε τόσον έπιφανεϊς προσω
πικότητας. Ώς δέ εΐνε γνωστόν έκτος τών άναφερθέντων
πολιτικών καί οί άλλοι Υπουργοί, ώς ό Μιλλεράν, δέν
ύστεροΰσιν είς πολιτικήν αξίαν καί ύπεροχήν, π ίντες δέ
θεωρούνται ώς ήγέται τοΰ Δημοκρατικού κόμματος τής
Γαλλίας Τοΰτο εΐνε διδακτικόν δι’ έκείνους έκ τών πο
λιτικών—καί πρωτίστως ίσως διά τούς πολιτικούς τής
'Ελλάδος—οί όποιοι αποβλέπουν είς άςκόματα, μόνον διά

Είς διάστημα έβδομάδος σχεδόν,δι’ δλων τών ειδών
τών ερανικών οργάνων, σύζυγοι, τοϋ λαού ε'ϊνθρωποι,
ϊξέκαμον τά ήμίση των διότι αϊ σύζυγοι μή άνεχόμεναι τήν αργίαν καϊ τόν Ικδε-

ΣΥΖΥΓΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΑ

δινμημέιΌν βίον τεον άνδρών
των, τούς ίξεδίωξαν. Τό κοι

νωνικόν ζήτημα προσλαμβάνει ούτευ μίαν άπαισίαν
ίκδι’ιλωσιν, ήτις δέον νά εφελκύση τήν προσοχήν τών
εχόντεον υποχρέωσιν νά άσφαλίσωσι τήν κοινωνίαν
άπό τοιοι των έγκλημάτων, τά όποια εΐνε Απόρροια διαστρεβλώσεως τοϋ χαρακτήρας. Ή γυνή παρ’ήμίν θε
ωρείται άκόμη δυστυχώς είς τά λαϊκά στρώματα ώς
δούλη, μόνον προορισμόν έχουσα νά ΰπηρετή τόν Sv4
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δρα, όσης συνήθως ζητεί νά ψωμίζεται
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άπό

την έρ-

γαζομέτην γυναίκα. Τα δράματα, αληθινά ψυχικά δρά
ματα, προδίδουν ένστικτα τά όποια η ανδρική άφιλο-

σκεφεων και ορμών καί τάσεων τοΰ Βουλγαρικού
έθνους άπέστειλε τόν Διάδοχον τού 'Ελληνικού θρό

άτυχους καί ασθενούς γυναικός, τής απροστάτευτου

νου όπως ειλικρινως μεταδώση τάς εύχάς τού έθνους
τοΰ φίλου
έθνους.^ Δέν άμφιβάΧλομεν δέ ότι καί ό Βασιλόπαις

υπο τήν προφασιν τής κακώς Εννοούμενης «τιμής·»

Βορις υπό τοιαύτην έποφιν θά είδε τεινομένην

είς ήν άποδίδουσι συνήθως τδ έγκλημά των οί κακούρ

χ€ίρα τού Ελληνος Βασιλόπαιδος καί είς τήν φυχήν του θα ανεχαράχθη άμείωτος ό πόθος νά κα-

τιμία ευρίσκει εύκαιρίαν νά εκδηλώνη Εναντίον της

γοι σύζυγοι.

II Ζάκυνθος καί ή Κεφαλληνία όπέστησαν καταστροφάς.
Ιδία ή περικαλλής Ζάκυνθος, τήν όποιαν περιλούουσι συνε
χείς καί παρατετααέναι μετά θυελλών καί χαλάζης βροχαί,

€!ς τον μέλλοντα νά διευθύνη τής τύχην

τήν

καταστήση τούς δεσμούς τών δύο έθνών άρρηκτους
και el? στιγμάς χαράς καί είς στιγμάς δοκιμασιών.

θεωροΰμεν περιττόν νά έπανέλθωμεν.

βασιλικά πρόσωπα
Η ΕΝΗΑΙΚΙ2ΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ €ν τούτοι? yeyovoΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
τα τινα σννδ^όμβνα
ν
~
προς επισήμους στty~
μάς τών Βασιλικών προσώπων όχι μόνον Ενθουσιώσι
τους Λαούς, αλλα και τούς συγκινοϋσι καί τούςσυγκλονίζουσι.
„ Κατά τι παρόμοιον συμβαίνει ήδη έν Βουλγαρία
οπού ή Βασίλεια το ορατόν σύμβουλον τής εθνικής άποκαταστάσεως καί τοΰ εθνικού μεγαλείου εορτάζει τήν
ενηλικίωσιν τοϋ ευθαλούς βλαστού της. Η ΒουλΊαρία ηύτύχησεν έν τώ προσώπω τοϋ Βασιλέως
Φερδινανδου ν’ άνεύρη Ηγεμόνα μεγάλων άρετών

και επιζήλου άφοσιώσεως πρός τά έθνικά της συμ
φέροντα.~ Τούτου τόν Διάδοχον περιέβαλεν ή Λαϊκή

φυχη^ τής πατρίδας του μέ τρυφερότητα καί θέρ
μην ανυπόκριτου καί άπό άπόφεως Ελληνικής χαι
ρέτιζαμεν τά^ αισθήματα του Βουλγαρικού Λαού,
διότι διαβλεπομεν εις αύτά τον πόθον τής άνακαινισεως τής Βουλγαρικής φυχής άπό τόν ρύπου τοΰ
παρελθόντος ο οποίος οσον καί περιβάλλεται τήν
αιγλην του πατριωτισμού ήτο μία πράξις βάρβαρος,
απάνθρωπος, άξια στιγματισμοΰ καί άναξία έθνουπολιτισμένου. Το παρελθόν όμως δύναται νά τό έξουδετερώση ένα παρόν πολιτισμού καί Εξημερώσεις
και ειλικρινούς συνεργασίας καί τό Ελληνικόν έθνος
θεώρησαν τό ιστορικόν αύτό γεγονός, τής ένηλικιώ-

σεως του Διάδοχου τής Βουλγαρίας,ώς σταθμόν νέων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΑΙΤΙΔΑ

δέν θά αναγράφονται είς τό πρόγραμμα, άλλ’ έκαστον εργον δά σημειοϋται απλώς δι’ ένός αριδμοΰ. Μετά τό τέ

λος τής Συναυλίας άπαντες οί άκροαταί χρησιμοποιουντες
ώς ψηφοδέλτια τά εισιτήριά των, θά ψηφίσωσιν, ήτοι θα

σημείωση έκαστος έπί τοΰ εισιτηρίου του τό κατα την
ατομικήν του γνώμην ώραιότερον έργον, συμφώιω- μέ τόι
-έν τφ προγράμματι άναγραφόμενον αριθμόν. Εΰδύς άμέ

σως 0ά γίνη ή διαλογή καί θά βραβευθή έκεΐνο έκ τών
έργων, τό όποιον θά λάβη τάς περισσοτέρας ψήφους. Το

όνομα τοΰ νικητοΰ συνθέτου θά άναγγελθή τότε άπό σκη

νής, θά λάβα δέ ούτος ύπό τοΰ 'Ελληνικοΰ Κουιντεττου
Η υπό τήν προστασίαν τής Λ. Μ. τοϋ Βασιλέως καί τήν
συνδρομήν καί τήν έπίβλέψιν τοϋ Υπουργείου τής ’Εθνι
κής Οικονομίας διοργανουμένη έκδεσις τής Σηροτροφίας

εδοκίμασεν
αληθείς
01 ΣΕΙΣΙΟΙ ΤΗΣ ΖΑΚΤΝ80ϊ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ συμφοράς. Οί σεισμοί
καί Μετα'ξουργίας έκρίΟη σκοπικατέστρεψαν τάς κα
ΕΚΘΕΣΙΣ ΓΗΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ μώτερον νά λάβσ] χώραν τήν 6
τοικίας καί ή κακοκαιρία συνεπλήρωσε τό έργον της.
Οί ατυχείς κάτοικοι οεύγοντες περίτρομο: άπό τούς οίκους
προσεχούς Μαΐου. Δηλώσεις συμ
μετοχής γίνονται δεκταί μέχρι τής 15 Μαρτίου έ. έ., τά
των εύρισκον εχθρόν άπολέμητον τά στοιχεία τής φίσεως,
άτινα ανηλεώς τούς έμάστιζον. "Εσπέ'υσεν έχε
*
ό Υπουρ δέ δηλωδέντα έκδέματα μέχρι τής 15 ’Απριλίου. Ή διορ
γανωτική επιτροπή δηλοϊ ότι χώρος πρός έκδεσιν τών εκ
γός τών ’Εσωτερικών, ή Κυβέρνησις έστειλαν σκηνάς καί
θεμάτων παραχωρεΐται δωρεάν μέχρι 3 μέτρων. ’Επίσης
βοήθειας καί ιδιωτική φιλανθρωπία δέν έμ-ινεν ασυγκίνη
δηλοΐ
ότι κουκούλια τής νέας εσοδείας διαρκούσης τής
τος. "Ολα αύτά είνε στκγών έν τώ Ώκεανώ. Χρειά
έκδέσεως
γίνονται δεκτά μέχρι τής 10 ’Ιουνίου. Διάπλ,ζεται σύντονος έργασία διά τήν σωτηρίαν χιλιάδων άστεγων.
Ελπιζομιν ότι ή Κυβερνητική πρωτοβουλία καί τά επίσημα ρεστέρας πληροφορίας άπευδυντέον εις τά Γραφεία τής
’Εμπορικής καί Βιομηχανικής ’Ακαδημίας. Περί τής σο
αυτής διαβήματα 0ά φέρωσιν τήν ποΟουμένην βοήθειαν είς
βαρότητας τής έκδέσεως ταίτη; έγράψαμ-ν ήδη, ώστε
ανα^ιοτταΟουντας χατοιζους τω> δ>ο αύτών νήσων.

Οσον Kat αν κατακτώσιν βδαφος at Δημοκρατίκαϊ
ίδέαι καί οί Λαοί αισθάνονται χαλαρούμένους τους
μυστηριώδεις καί ιερούς εκείνους δεσμούς πρός τά

άπαραιτήτως γνωστά μόνον εις τό 'Ελληνικόν Κουίντέττο,

’Επιφανής επιστήμων, πολίτης έξοχων χαρισμά

των, δ έπίτιμος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου

Τι-

μολέων Άργυρόπουλος άπέθανεν. Ήτο αυθεντία είς

χρνσουν άναμνηστνχύν μετάλλ’.ον.
Τά μέλη του Ελληνικού Κουϊντέττου

Μ. Καλομοίρης, Γ. Χωραφϊς, Μ. Καζάζης, Φ·

Οίκονομίδης, 1*·

Γαιϊδειιβέργερ· ■

Σημ. Παρακαλοϋτται, όπως οί ιιέΛονζες νά λάβωσι μέρος
^ΕΙΙηνες οω θέται, οπενοωσι νά άποοτείλωοιν τά έργα των οοον
το δυνατίν προ της λήξεως τής προθεσμίας.

©E4TFIK41 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εν τώ Βασιλικώ θεάτρω έδόθη έν έσπερίδι υπέρ
τοΰ Εθνικού Οικοτροφείου, τοϋ λειτουργοϋντος Επι
μέλεια τών κυριών τοΰ Μακεδονικού Εργαστηρίου, ο
^Νικηφόρος Φωκάς» τό νέον έργον τοϋ κ. Άρ. Προβελεγγίου. Η τραγωδία τοϋ συμπαθούς ποιητοϋ δέν
ένεποίησε τήν έντύπωσιν, ήν άνέμενε τις. Και διότι
ό θίασος δέν ήτο άρκετά μελετημένος καί διότι το
έργον, φυχρόν καί διεξοδικόν, δέν ηύνοήθη άπό τήν

μεγάλην πνοήν τής τέχνης.

τά ζητήματα τής Φυσικής, ήν έ-

Τ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

δίδαξε καρποφόρως άπδ τοϋ 1884

χαταρτισας άμα τελειον έργαστήριον. Άλλ’ έκτδς τής έπιστημονικής αύτοΰ ίκανοτητος, έδρασε μετά ζηλευτής έπιτυχίας και ώς Πρόε

δρος τοΰ «Παρνασσού», έκ τών ιδρυτών δ’ άμα αύ

τοΰ, έπι είκοσαετίαν συνεχώς προσενεγκών τήν πο
λύτιμον αύτοΰ άρωγήν.
Τό ’Ελληνικόν Κουϊντέτο έπιδυμοΰν νά συντέλεση κατά
τι είς τήν παραγωγήν 'Ελληνικής μουσικής δωματίου (mu-

sique de chambre), προσκαλεϊ τούς βουλομένους έκ τών
Ελλήνων συνθετών εις Διαγώνισμα ύπό τούς εξής όρους :
1) Είνε δεκτά πρός έκτέλεσιν ύπό τοΰ Ελληνικού Κου-

ϊντέιτου έργα ΈλλήΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

3) Τά ονόματα τών οΰτω διαγωνισδησομένων συνθετών.

κης». Συνεργάταιέκ τών διαπρεπεστέρων παρ’ ήμϊν λογίων

άλλά καί έξ άλλων Έλλ. κέντρων συνέβαλδν είς τήν επιτυ
χή αύτοΰ συναρμολόγηση’. Η περί Βυζαντινών Νεκροπό
λέων μελέιη τοΰ άρχαιολόγου κ. Αδαμάντιου, ή περί Λει
ψάνων τής άρχαίας θρησκείας έν τφ Χριστιανισμοί, του κ.
Γιαννοπούλου, τά λογογραφήματα τών κ.κ. Αμπελϊ. Τα

νάγρα, Δασκαλάκη, Κονδυλάκη, Καιροφύλα, Άννας Σταματελάτου, ή μελέτη τοΰ κ, Δε-Βιάζη περί τοΰ λογίου καλλι
νίας Ζωγράφου καί τοΰ κ. ’Ιωσήφ, ή μετάφρασις σκηνών

άπό τό Μαρτύριον τοΰ Άγ. Σεβαστιανού τοΰ D’Annunzio,
αί ποιήσεις τών κ.κ. Συνοδινοΰ, Παπαντωνίου, Σπ. Μαρτζώκη, Αγγελικής Παναγιωτάτου, Κλεαρέτης Δίπλα,^Ελέ

Εις άμφοτέρους σ ούς χορούς, διεξαχθέντας έν μονα
δική τάξει καί τιμηθέντας υπό τών μελών τής Βασ.
Οικογένειας, προσήλθεν ή έκλεκτοτέρα τής ’Αθηναϊ
κής κοινωνίας μερίς. Ο τοϋ < ’Ασύλου τών Ανιάτων»
διεκρίθη καί διά τήν ζωηρότητα τών χορευτών, έτι-

μήθη δέ καί ύπό τών Επισήμων κύκλων. Ο σκοπος
δ’όν ό χορός Εδόθη είνε τόσον ευεργετικός, ώστε δι
καίως ή κοινωνία ήλθε μετά μεγάλης προθυμίας Επί
κουρος εις τάς Ενέργειας τής άκαταπονήτου προέδρου

επισήμους Επί τή ευκαιρία τής εορτής τής ένηλικιωσεως τοΰ πρίγκιπας Βόριδος. Επίσης εσπερίδες Εδόθησαν el? τήν Ρωσσικήν καί Γαλλικήν Πρεσβείαν.

εις χωριστά δι’ έκαστον δργανον μέρη θά έκτελεσθώσιν
υπό τοϋ Ελληνικού Κουϊντέττου δημοσία είς έκτακτον
Ελληνικήν Συναυλίαν έντός ένός μηνός άπό τής λήξεως
τής προθεσμίας.

'Η.ιερολόγτον’Ελλ.ΈπτθεωρΛθεως-ΠτνακοΟήκης.
— Έξεδόθη κομψόν καί μέ άφθονωτάτην καί έκλεκτην
ύλην, τό πρώτον ήδη, τό Ήμερολόγιον τών δύο ’Αθηναΐκών ’περιοδικών «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» καί «Πινακοθή

Κατά τήν έφετεινήν χορευτικήν περίοδον έξαιρετικη
δέον νά γίνη μνεία δύο χορευτικών εσπερίδων, χάριν
φιλανθρωπικών σκοπών, τής τοΰ ^Παρνασοΰ» υπέρ τών
’Απόρων Παίδων καί τήςτοϋ^'Ασύλου τών Ανιάτων».

Οσα έργα ήθελον άποσταλή έντός τής ώρισμένης
καί

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

τέχνου Μεσσαλά, τά πρωτότυπα δράματα τής δεσπ. Ευγε

τής εύγενοϋς κυρίας Ελένης Νεγροπόντη.
Επίσης χορευτικός εσπερίδας άπογευματινάς εδω-

2)

ΝΕΑΙ

Βεδουϊνοτ

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

νων συνθετών
διά
μουσικήν δωματίου,
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΥΙΝΓΕΤΤΟΥ
ήτοι κουϊντέττα, κουΠρός τοϊς Έλληνας Σννθέτας αρτέττα,
τερτσέτα,
σονάτες κτλ. στελλόμενα προς αύτό (όδ. Άριστοτέλους 28 β’) άπό. σήμερον
μέχρι τής 15 Μαρτίου 1912 τό βραδύτερου.

προθεσμίας καδαρογεγραμμένα και εις παρτιτούραν

’Αθηναίοι

σεν ό πλουτοκρατικός κύκλος τής πόλεώς μας. Ο κ.
Τώφνελ ό αρχηγός τής άγγλικής άποστολής έδέχθη

δίς είς τάς αίθούσας τοϋ ξενοδοχείου τής Μεγάλης
Βρεττανίας. Ο Πρέσβυς τής Βουλγαρίας Εδεχθη τούς

νης Σβορώνου, Ν. Μαρσέλλου, Γ. Περγιαλίτου, Μ. ίιγούρου, ή μελέτη περί Αγίας Λαύρας, τό παιδαγωγικόν περί
άπροστατεύτων αρθρον τοΰ καθηγητοΰ κ. Ίωαννίδου, το

εύθυμογράφημα τοΰ κ. Σταματούλη, αί ώραΐαι μεταφράσεις
έργων τοΰ Τσέχωφ, Φαγκέ, Φρίμεν, Δίκενς, Λοτί, Δροζ,
Φωσκόλου, οί άφορισμοί τής Σάσας Γκιτρύ είνε δημοσιεύ
ματα τά όποια καθιστώσι τό Ήμερολόγιον άληθινόν άπό-

κτήμα.
"Ο,τι δέον νά έξαρδή είνε πρός τούτοις ή παντε λής

έλλειψις έν τφ Ήμερολογίφ νεκρολογιών, βιογραφιών,
διαφημίσεων έν τφ κειμένφ. Τό Ήμερολόγιον εχει κα-

θαρώς φιλολογικόν χαρακτήρα, μή άποβλεψαν ποσώς εις
κέρδη.
Άτυχώς μέ τήν επιμέλειαν

ή τυπογραφική έκτύπωσις.

Τό

τής ύλης δέν συνεβάδισε
Ημερολόγιον έκτυπωθέν

έν Ήρακλείφ τής Κρήτης έπί τή ύποσχέσει καλλιτεχνικωτέρας έκδόσεως, μή τυχόν δέ ώς έκ τούτου έπιβλεψεως εκ
μέρους τών έκδοτων, δέν άντεπεκρίθη είς τάς προσδοκίας
αύτών. Ό τυπογράφος παρέβη ένεκα άσυγνώστου άμελείας
ρητάς συμφωνίας, έξασφαλιζούσας τήν καλλιτεχνικήν έμ-

φάνισιν

ιοΰ Ημερολογίου, έπεδείξατο δέ

καί

μεγάλην

έπιπολαιότητα ώς πρός τήν διόρθωσιν τών τυπογραφικών
σφαλμάτων. Διά τάς άπροόπτους ταύτας έλλείψεις, προελθούσας καί ένεκα τής εσπευσμένης έκτυπώσεως, οί άνα-
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γνοσται Οά φανώσιν επιεικείς άποβλέποντες, εφέτος τούλάχιστον, είς τήν εσωτερικήν μίλλον τών δημοσιευμάτων
αξίαν καί ούχί είς τήν εξωτερικήν ύπόστασιν τοΰ ’Ημερο
λογίου. Εφεξής ή απόπειρα τής αλλαχού έκτυπιόσεως καταργεϊται κατόπιν τών δεινοπαθημότων έπινα ύπέστη-

μεν, έξαπατηθέντες άπό υποσχέσεις άθετηθείσας.
Πινακοθήκη.— ’Εξεδόθη τό τεύχος τοΰ μηνός ’Ιανουά
ριου. Περιεχόμενα: Κάρολος Δίκενς.— Παλαιά χειρόγραφα
ύ.τ> Χ.Η.—Ή Όθωμανίς,ύπό τήςπριγκιπίσσης Σάρτινσκα.
-—Ό ποιητής ύπό I. Πολέμη.— Μικραί άλήθειαι ύπό Α.

Γκινόν.—Νέα θεατρικά έργα.— Ή δίκη τής Σαπφοϋς.—
Ποικίλη σελίς.— Γράμματα καί τέχναι. Εικόνες ωραιό
τατοι καί πολλαί κοσμούν τό τεΰχος.

Πρότυποι έπιθτηιιονικαί έργαθϊαι καί μελέται.—
Είς ίδιον τεΰχος ό διακεκριμένος έπιστήμων κ. Σπήλιος:
I. Χαραμής έξέδοτο άναγραφήν τών πρωτοτύπων έπιστη-

μονικών έργασιών του. Ή άπαρίθμησις αύτών άποδεικνύει
τόν αληθή έπιστήμονα τοΰ όποιου ή πλούσια καί άφθονος
επιστημονική παραγωγή έγένετο άντικείμενον έκτιμήσεως
όχι μόνον είς τά στενά όρια τής πατρίδος μας, άλλά καί
πέραν αυτών είς τόν εύρύτατον ορίζοντα τής έπιστημονι-

κής δράσεώς, δπου μόνον έπιστημονικαί κορυφαί δύνανται

ν’ άναδειχθώσι καί προκαλέσωσι τήν προσοχήν.
Eastern and Western Review. Έν Βοστώνη τής.
’Αμερικής έκδίδεται ύπό τόν άνωτέρω τίτλον μηνιαίως
άγγλιστί περισπούδαστον περιοδικόν ύπό τοΰ ομογενούς
κ. Τ. Τ. Τιμαγένους. Είς τό τεΰχος τού Νοεμβρίου περιέχονται εικόνες καί βιογραφίαι τών νΰν υπουργών, καί

Έπεα Πτερόεντα.— Ύπό τόν τίτλον τούτον έκδοθήσονται περιοδικώς, έν Λονδίνφ, όλίγισται έκλογαί παντοίων άνεκδότων λυρικών ποιημάτων ύπό ΕΥΜΟΛΠΟΥ.

τών κ. Θεοτόκη, Δραγούμη, Ράλλη καί. άλλων τινών.

Πρωτότυπα: Άστρα καί Κύματα (’Ρεμβασμοί), Μονόλο
γοι, Ύμνοι, 'Ωδαί, Έκ Βαθέων, Κεραυνοί καί Σεισμοί.

λαογραφίας τοΰ τόπου μας καί διαπρεπούς Καθηγητοΰ
τοΰ Πανεπιστημίου κ. Ν. Πολίτου έξεδόθη βιβλίον με

’Εξάψαλμοι (Σάτυραι), Φλόγες καί Πάγοι. Μεταφράσεις :

γάλου ένδιαφέροντος περιγράφον τάς κατά τόπους συνή
θειας τών ένδιαφερομένων διά τήν πρόκλησιν μαντικών
ονείρων περί γάμου. Είς προσεχές τεΰχος τής Έλλ. ’Έτι

α) Έκλογαί έξ αρχαίων καί νεωτέρων ποιητών, β) Όρατίου 'Ωδαί : είς ύπερτριάκοντα ρυθμούς (όμοιοτελεύτους),
μετά εισαγωγής, βίου τού Όρατίου, μελέτης περί ποιή-

Μαγικαΐ τελεταϊ. Ύπό τού άκαμάτου μελετητοΰ τής

θεωρήσεως

θά δημοσιεύσωμεν

άποσπάσματα

σεως αυτού καί σημειώσεων. Τά πρωτότυπα κείμενα συνεκτυπούνται. Γλώσση άρχαίζούση, άλλ’ ομαλή καί εύλήπτφ" ένια δέ ’Αγγλιστί, καί τινα λατινιστί. Τό δλον έρ
γον συμπληρωθήσεται έν πέντε τόμοις.

μερίς, πολλής χρησιμότητος.

Τίμημα έκάστου τόμου (έκ 12 τευχών 48 σελίδων, σχή
ματος 4ου μεγάλου), δρ. 10— ή πρός έκτύπωσιν αναλο

είκονογραφημένον περιοδικόν ήρξατο έκδιδόμενον άπό τάς
άρχάς τοΰ μηνός αύτοΰ. Εύχόμεθα εύδοκίμησιν.

γούσα δαπάνη γιγνομένη ύπό τοΰ συγγραφέως. Έξαιρετικώς τό Ιον τεΰχος, προσεχώς έκδοθησόμενον, σταλήσεται

παντί έμβιβάζοντι, μέχρι τής 20ής Φεβρουάριου, μόνον 50
λεπτά είς τούς έκδότας.
Parnassus Press. — 289, Regent Street
London, W. (Angleterre)
IloiviXn Στοά.— Τό ογκωδέστεροι· τών Έλλ. Ημερο
λογίων, έξεδόθη πάλιν μετά μακράν διακοπήν. Ό φιλόκα
λος έκδοτης της κ. I. Άρσένης, άρωγή τού φιλοτέχνου κ.
Μ. Ραφαήλοβιτς, παρουσία σεν εργασίαν φιλολογικήν καί
καλλιτεχνικήν πολλού λόγου αξίαν, Ικανήν ν’ άναπληρώση
τήν έπελθούσαν έκ τής άναστολής τής έκδόσεως έλλειψιν.
Αί σελίδες τής «Ποικίλης Στοάς· πυκνόταται, περιλαμβά

νουν σοβαρωτάτην συνεργασίαν όφειλομένην είς τούς γνωστοτέρους καί ποιητικωτέρους παρ’ ήμϊν καλάμους. Διη
γήματα, μελέται, ποιήσεις, δράματα, σκιαγραφίαι, κ.λ.π.
έλκύουν τό ένδιαφέρον τοΰ αναγνώστου. Τά δημοσιεύματα
τών κ.κ. Βλάχου, Άννίνου, Λυκούδη, Καρολίδου, Φιλαρέ
του, Ράδου, Πολέμη,Καλογεροπούλου ,Παπαντωνίου, Μαρτζωκη, Φιλαδελφέως, Νιρβάνα, Δημητρακοπούλου καί άλ
λων δίδουν είς τό έργον μεγάλην άξίαν. Άλλά καί ή είκονογράφησις είνε πλουσιωτάτη καί καλλιτεχνική.
ΙΙερι τής άναθκαφής τον ’Αρχαίου τών ’Αθηνών
Άιίτεως.— Είς κομψόν τευχίδιον έξέδωσεν ό κ. Φιλαδελφεύς ένδιαφέρουσαν ομιλίαν του άφορώσαν τήν κατα
σκευήν νέας μεγάλης, λεωφόρου έν τή πόλει τών ’Αθηνών.
Τό ζήτημα όφειλόμενον είς τόν κ. Γεωργιάδην έχειρίσθη
όκ.Φιλαδελφεύςδιά τοΰ άνθηρού καί επαγωγού αύτοΰ ύφους
καί μετά τής γνωστής παλυμαθείας του καί τόν πλούτον
τών έμπνευσμένων εικόνων του. Αύτήν τήν ομιλίαν πε

ριέχει τό δημοσίευμά του καί μϊς παρέχει τήν ελπίδα ότι
ύ.τό τό κράτος τοΰ ένθουσιασμοΰ του καί τής φιλοπόλιδος
μ'ριμνη; του θά σπεύσωσιν οί άρμόδιοι πρός έκτέλεσιν
τής μ·γαλεπηβόλου ιδέας του κ. Γεωργιάδου.

Οί Ί’ρεϊς Ίεράρχαι. Εβδομαδιαία θρησκευτική έφη-

’Εγκυκλοπαιδική Έπιθεώρηάις.

Δεκαπενθήμερον

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

Είς τδ κατάστημα τοΰ κ.

Θ.

*
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΎ

εφθισαν τά τετελειότερα υφά

σματα και ότι ώ-

ραϊον καί

εκλε

κτόν δύναται νά

άξιώση τό γυναι-

κεϊον γούστο. Οί
κορσέδες του είνε
θαυμάσιοι.

Αί προίκες του
απαράμιλλοι. .
γαρνιτούρες του
εκλεκτότατοι. ‘Όλαι αί κυρίαι τρέ

Ή Λύρα τού Κάλβου.—Βαθύς είς τήν έννοιαν καί
ύψηλός είς τόν λυρισμόν ποιητής είναι ό Κάλβος. Εκπλη

χουν είς τό κατά-

κτικός είς τάς άντιλήψεις του, θαυμαστός είς τήν αρμο
νίαν τοΰ στίχου του, κατ’ έξοχήν ύποβλητικός είς τό σύν-

τάστημα τοΰ κ.

ολον. Αί είκοσιτέσσαρες φδαί του—ύ. Φιλόπατρις, είς τήν
Δόξαν, είς Θάνατον, είς τόν Ιερόν Λόχον, είς Μούσας,
είς Χίον, εις Πάργαν, εις ’Αγαρηνούς, είς Ελευθερίαν, ό
’Ωκεανός, είς Ψαρά, τά ’Ηφαίστεια, είς Σάμον κ.λ.π.—
έργα μεγαλήγορα, έμπνεύ.σεως καί σοφίας είναι άπό τά
ολίγα αριστουργήματα τής Νεοελληνικής ποιήσίως. Καί

άσυγχώρητον είναι είς κάθε οπωσδήποτε άνεπτυγμένον
"Ελληνα νά μή γνωρίζη τάς Ώδάς αύτάς.
Ήδη έξεδόθησαν ολαι μέ τόν δοθέντα υπό τοΰ ποιητοΰ
τίτλον «ή Λύρα > είς κομψόν τόμον, μετά βιογραφίας

άνεκδοτικής τοΰ Κάλβου, ύπό τοΰ Εκδοτικού Οίκου Φέξη
είς τήν «Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην» του.
Συριανά Διηγήιιάτα. — Δημιουργός έλληνικοΰ φιλο
λογικού ύφους είναι ό 'Ροΐδης, συνδυάσας πολυμάθεΐαν
καί άνθηρότητα φράσεως, σκέψιν καί σαφήνειαν, σκώμμα
όξύ καί χαριτωμένην λεπτότητα. Τά κατεσπαρμένα πολλαχοΰ ηθογραφικά διηγήματά του, μερικά έπιθεωρημένα ύπ’
αύτοΰ τοΰ ίδιου, περιλαμβάνονται είς τόν τόμον «Συρι
ανά διηγήματα» μετά πλήρους βιογραφικής καί κριτικής
μελέτης περί τοΰ συγγραφέως ύπό τοΰ κ. Α. Μ. Άνδρεάδου. Τά «Συριανά διηγήματα» είς τόμον έξεδόθησαν εις
τήν Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη.

ΕΚΔΟΘΕΝΤΟΣ τοΰ'Ημερολογίου « Έ2ληνικής Έπιθεωρήσεως - Πινακοθήκης »
παρακαλοΰνται οί έχοντες έτι άγγελίας νά
τάς έπιστρέψωσιν, ώς και οί έγγράψαντες
ουνδρομητάς νά άποστείλωσι τό τίμημα
διά νά λάβωσι τά αντίτυπα.

8. ΠΕΤΡΟΙΤΟΪΛΟΥ
’ΌΛός 'Εομοΰ άο. 60

ΜΗΝΙΑΐΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΒΗΝΔΙΣ —ΕΤΟΣ ΕΝΑΕΚΑΤΟΝ
Διευϋυντης .·

Δ. |. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μελέται φιλολογικαί καί καλλιτεχνικαί.

Συνεργασία εγκρίτων λογιών.
Εικόνες έργων ‘Ελλήνων καί ξένων καλλιτε
χνών. Φωτοτυπίατ χμωματιόταί.
Συνδρομή έτιιόία φράγκα 12.
Γραφεία 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22 Α.

|Ίελοπ.

^ΛΙΟΠΟΤΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΛΘΙΙΝΑΙ

(Σοφόκλειον)

Οί άιζό σήμερον μέχρι ζέχους Μαρτίου
1912 νέοι συνδρομηίαί οί έγγραφόμενοι είς
ζην
*
Όαιιδεώρησιν
και ωροωμηρωνονζες έίησίαν συνδρομήν χαμβάνουσιν άμα
ζή έγγραφή ζων δωρεάν
ε??ν«Γ'ζ.ούρ'χιναν» ωαΐριωζιηόν μυδίσΐόρημα
έ} 750 σεμίδων, συγγραφεν ύαό ζής δεσιζοινίδος Ούγενίας Ζωγράφου ή
ζά «Χρυσάνθεμα» ε’κονογραφημένα

ωε]ά

(ΰοιήμαζα καί διηγήματα ζοϋ κ. 2). £J. 3Καχογεροωούχου έκ σεχ. 184.

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ IU Γ ΤΤΛ F
ΑΛΕΥΡΟΝ
ΙΐΕ-^ΙΐΐΕ.
ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
ΓΕωλεοταχ scs δλα τά. φα,ρ^αζεοα.
φαρμαχερτιορεία.
ΑΝΤΙΙΙΡΟΖΩΙΙΟΙ Acct την Ελλάδα καό Κρήτην.

κ°χ ευγ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ

‘‘UNIONJRECORD,,
Νεωτάτου συστήματος πολύγραφος, έχων μέγι
στα πλεονεκτήματα υπέρ παν άλλο είδος πολυγρά
φου. Καταλληλότατος διά δημόσια γραφεία, δι’ Αρ
χιτέκτονας καί μηχανικούς, διά δημοσιογράφους κ.λ.π.
Ό πολυγράφος “UNION RECORD,, άναπαράγει
εύχερώς καί καθαρώτατα πλεϊστα άντίτυπα χειρο
γράφων, σχεδίων, χαρτών, παντός είδους γραφής διά
χειρός ή διά γραφομηχανής. Πρός τούτοις έχει τό
πλεονέκτημα νά έκτυπώνη καί χρώματα. Πληροφορίαι παρά τφκ.Δ. Ζωγράφφ. Μενάνδρου 83’Αθήνας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦ1ΜΙΒΝ KATABEBAHMENOM 1Ρ. 60.000.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΤΠΟΚΛΤΤΙΧΤΜΜΛΤΚ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : ’Εν ΠειραιεΙ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριηόλει, Βόλω, Λαρίσση,ΆγρινΙφ καί Καρδίιση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, ΉρακλεΙω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισω,
Τραπεζοϋντι, Κερασούντι, Μπάφρα. Άδάνοις, Ταρσό:,
Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλά,
Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ; Έν Άλεϊ,ανδρεΙα (μετά παραρτήματος έν
τζ συνοικία Midan), Καίρω (μετά παραρτήματος έν τή
συνοικίφ Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαί,ικίω, Μίτ-Γκάμ
Τάντα καί Μπενι - Σονέφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhof, Monckeberg strasse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιμένι
Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΪΛΙΟΝ
Σ. Φραγχιιάδης, Πρόεδρος. Ιωάννης Μπάτασης» ’Αντι
πρόεδρος. Κ. Βερούγχ, Έ. ’Εμπειρικός, Εύστ. I.
Εύγενίύης, Λ. Ζαρίφης,'Δ. Ε. Ήλιύπουλος,Ζ. Κ.
Μάτσας, Έμμ. Μπενάχης, Μαρχήσιος δέ Ι’εβεραώ.
Ι.Ήλιάοχος, Βαρόνος Δι Νεφλίξ, Μιχ. Σαλβάγος,
Δ. Στεφάνου χαΐ 'Εμ. Ροδοκανάχης.
Γενικός Διευθυντής
Ζαφείρτος Κ. Μάτόας
ΔιεύΟυνσις Τηλεγραφική :
ΑΘΗΝΑΪ ΚΗΝ - ATHENOCLF.S

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι' Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολής έπί χρεωγράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,
παντός είδους χρεογράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ματικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξωτερικοΰέκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς- εκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικής έπιστολής καί τηλεγραφικής εντολής πλη
ρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ- ανοίγει
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημενους, δέχεται καταθέσεις
χρεογράφων πρός φύλαξιν άντί ελάχιστων δικαιωμά
των καί ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων
διαφόρων διαστάσεων υπό δρους λίαν ευνοϊκούς
διά τό κοινόν.
Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, είςέπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί
ώς τραπεζογραμμάτια υπό δρους λίαν ευνοϊκούς.
Αί εις χρυσόν καταθέσεις εινε άποδοτέαι ώς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέεις έπιταγάς (cheques)
ομοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques)
τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτηριον, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργώ
καθ’ έκάστην.
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ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTHMPS

J. Α α. ΜΟνΤξΟΠΟΥΛΩΝ
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ
φον καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΟ κατα
στήματος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά
τελειότερα άιίποόοοουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας
καί τά τελευταίας μόδας ν^άώματα. Δέν θά σάς
προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς καταστηματάρχας τούτους εύγένεια καί άδρότης τών
τρόπων.
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ΕΑΠΑΠΟΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

** ΑΘΗΝ ΑΙ „ τόννων 16,000.
“ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ „ τόννων 12,000

Ία ώραϊα και μεγαλοπρεπή ταϋτο ατμόπλοια είτε νεότευκτα καί φημίζονται διά τήν αντοχήν καί εέστάΰειαν κατά τά ταξείδιά των. Έχουσι διπλός μηχανάς καί διπλούς έλικας. Εϊνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα
με loU θέσεις A , 200 θέσεις Ιί , καί 1500 θέσεις Ε. Έχουσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά
καλοριφέρ. Λειτουργεί ίντός αότων ο ασύρματος τηλέγραφος Marconi, παρέχεται δέ πάσα Λνεσις είς τούς
ίπιβατας, με τα εστιατόρια, αίθουσας κυρίων, καπνιστήρια, ζυθοπωλείου, καφφενεϊον κτλ. κτλ. Διά τήν υγείαν
των ταξειδιωτων εχει ληφθή παν μέτρου, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακείου πλήρες, ούτε νοσοκομείου.
Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕ1ΘΓΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Έν Πειραιώ (5 Λεωφόρος Αΐγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείω, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμφ,
και. Νέα 'Υόρκη.
ΆντιττροΗωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καί Ανατολής.

Ο ΝΕΟΣ ττπος

ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Άπό 1 ’Ιανουάριου 1912 άρχεται ή πώλησις νέου τύπου
γρηι[τοπίων τοϋ Λαχείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου καί τών ’Αρ
χαιοτήτων τής Ελλάδος τής Α' κληρώσεως τοΰ έτους 1912,
γενησομένης τή 26 Φεβρουάριου (10 Μαρτίου) 1912.
Τά γραμμάτια ταΰτα αποκόπτονται εκ στελέχους, φυλαττομίνου ύπό τοΰ ταμίου τοΰ Λαχείου, διά ψαλλίδος, κατά τήν
οιήκουσαν μεταξύ γραμματίου και στελέχους ταινίαν, τήν φέρουσαν τάς λέξεις ΛΑΧΕ!ΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
KAI TON ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
“Εκαστον γραμμάτων αποτελεΐται εκ δυο παραλλήλων ορ
θογωνίου σχήματος τμημάτων, ών τό μέν πρώτον παριστάνει
τον θεμιστοκλέα καί φέρει άνωθι τής είκόνος αύτοΰ τάς λέ
ξεις ΤΕΙΧΟΣ ΞΥΛ’ΝΟΝ ΑΠΟΡΘΗΤΟΝ ΤΕΛΕΘΕΙΝ, κά
τωθι δέ τής είκόνος τάς λέξεις Λ.λΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό δεύτερον ορθογώνιον τμήμα υποδιαιρείται εις 4 ίσα ορ
θογωνίου σχήματος τέταρτα γραμματίου, διακρινόμενα άπ’
άλλήλων έκ τής χωριζούσης αυτών διατρήτου γραμμής.
"Εκαστον τών τεσσάρων τούτων τετάρτων γραμματίου
ισχύει διά τήν πρώτην κλήρωσιν τής 26 Φεβρουάριου (10
Μαρτίου) 1912 καί φέρει τόν αβξοντα άρι&μόν τοΰ γρ«μμ«;
τίου και πρό τοΰ αριθμού τούτου τό στοιχεΐον Α η Β ή Γ ή
Δ κατά τήν αλφαβητικήν σειράν αύτοΰ, πρός διάκρισιν έκάστου τών τετάρτων τούτην, τήν χρονολογίαν τής έκδόσεως
τών γραμματίων (1) 14 Δεκεμβρίου 1911) καί τάς ύπογρα-

Ό Υπουργός
Λ.

Α·

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

ΔηλοποιεΤ
{τι, Ικτος τών ή3η iv κυκλοφορία Εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τί&ησι κατ' αύτάς etc κυκλοφορίαν
και ίτερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 Εκατόν δραχ
μών, νίου τύπου, πλάτους Ο7 χιλιοστών και μήκους 178
χιλιοστών τοΰ μέτρου, διακρινόμενα διά τών Εξής κυριωτέρων γνωριομότων.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙ ΔΙΩΝ
Πρός όδηγϊαν τών ένδιαφερομένων ηαραθέτομεν τήν
ηροχύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων
μέ βφλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι
μάς τών απλών είσιτηρίων.
Έξ ’Αθηνών
9.20
Διά Κόρινθον
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
7.65
» Άργος
15.70
Εΐσιτήρ.
12.20
Βιβλιάρ.
23.20
Εΐσιτήρ.
* Τρίπολιν
18.—
Βιβλιάρ.
29.20
* Μεγαλόπολιν Εΐσιτήρ.
21.95
Βιβλιάρ.
34,50
* Κυπαρισσίαν Εΐσιτήρ.
27.80
Βιβλιάρ.
* ' Ακράταν
Εΐσιτήρ. ; 19.50
13.05
Βιβλιάρ.
> Πάτρας
25.—
Εΐσιτήρ.
19.65
Βιβλιάρ.
37.70
* Πύργον
Εΐσιτήρ.
27.05
Βιβλιάρ.
Έκ Πατρών
12.70
Διά Πύργον
Εΐσιτήρ.
8.38
Βιβλιάρ
7.60
» Λεχαινώ
Εΐσιτήρ.
4.98
Βιβλιάρ.
5.10
Εΐσιτήρ.
» Αίγιον
3.35
Βιβλιάρ.
16.50
» Κόρινθον
Εΐσιτήρ.
U.Βιβλιάρ.
Έκ Τριπόλεως
IS.70
Εΐσιτήρ.
Δια Καλάμας
9.65
Βιβλιάρ.
9.50
Εΐσιτήρ.
» Πσΰπλιον
6.75
Βιβλιάρ.
('Ex τοδ

’Εν Άθήναις, τή 29 Δεκεμβρίου 1911.

Η ΛΙ0ΙΚΗΣΙ2 ΤΗ2 Ε8ΝΙΚΗΜΡΑΠΕΖΗ2 ΤΗΣ ΕΑΛΑΛΟΣ

ί.Π.η.Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

«άς τοΰ 'Υπουργού τών Οικονομικών κ. Λ. Α. Κορόμηλά
καί τοΰ Διευθύνοντος Τμηματάρχου κ. Γ. Ν. Κοφινά, λιθογριφικώς άπεικονιζομένας, τήν τιμήν έκάστου τών τετάρτων
τούτων, ή ι δρ, μίαν (1) καί άλλα τινά δευτερεύοντα γνω
ρίσματα.
'Επί τής χωριζούσης τό γραμμάτιου έκ τοΰ στελέχους λωρίδος, φέρεται δίς έπιτεθεϊσα έν τφ Έθνικώ Σφραγιστηείω
σφραγίς φέρουσα τά εμβλήματα τοΰ Κράτους, ώστετό ήμισυ
αυτής απομένει εις τό στέλεχος, τό δέ έτερον ήμισυ φερεται
έπί τών δ ίο κατωτέρων πρός τό στέλεχος γωνιών τοΰ πρώ
του καί δευτέρου άφ’ ενός καί τοΰ τρίτου καί τετάρτου αφ’
ετέρου τών τμημάτων γραμματίων τούτων.
"Εκαστον ακέραιον γραμμάτιου περιλαμβάυον τέσσαρα τέ
ταρτα γραμματίου, τιμάται άντί οραχ. τεσσάρων (4). ’Επιτρέ
πεται δμως ν’ άποκόπτωνται τά τέταρτα γραμματίου έκ τής
διατρήτου γραμμής καί νά πωλώνται, είτε ανά τρία άντίδραχ.
τριών (3), είτε άνά δυο άντί δραχ. δύο (2), είτε άνά έν άντί
δραχμής μιας (1).
Τό πρώτον έκ τών δύο ορθογωνίων, τό φερον την εικόνα
τοΰ Θεμιστοκλέους, δέν είνε άναγκαΐον νά προσάγηται ΰπό
τοΰ κατόχου καί έπομένως διατίθεται ΰπ’ αυτού έλευθερως.
"Εκαστον τών τετάρτων τούτων ισχύει διά μόνην τήν πρώ
την κλήρωσιν τοΰ Λαχείου καί παρέχει δικαίωμα εις τό τέ
ταρτον ένός μόνον κέρδους.
Κατά τά λοιπά ίσχύουσιν οί έπί τής οπίσθιας όψεως τοΰ
γραμματίου διαλαμβανόμενοι Spot τοΰ Λαχείου.

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

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9.—
14.60
11.—
12.75
13.90
9.20
6.55
10.9.35
16.35
13.55

10.10
6.95
6.4.05
4.—
2.80
13-10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

12.25
8.05
7.80
5.60
ΓραφΙου)

7.35
4.85
4.70
3.40

Πρόσοψις
Η πρόσωμις φέρει πρός τά άνω τοξοβιδώς δια μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις τ'Εθνική Τράπεζα τής
*
'Ελλάδος
κάτωθι δε αυτών καί Εν τφ μέσφ έν πλαισίφ
πεποικιλ/ιένφ διά δαντελλοειδοΰς ποικίλματος τόν αριθμόν
1ΟΟ διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τοΰτον εν μελαντβ πλαιοίφ σχήαατος ταινίας τάς λΐξεις *δραχμαι Εκα
*
τόν
διά κεφαλαίων λε·. κών γραμμάτων.
Κατωτέρω φέρονται άριοτερφ ή υπογραφή τοΰ ταμίου τής
Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τοΰ Διοικηιοΰ καί δεξιά ή τοΰ
Βασιλικού ’Επιτρόπου, τε&ειμέναι αί μέν δύο πρώται διά
σφραγιστήρος, ή δε τελευταία ιδιοχείρως.
’Αριστερή τοϋ γραμματίου εΰρηται έν πλαιοίιμ σχήματος
κυκλοτερούς ή είκών τοΰ ίδρυτοΰ τής Τραπέζης Γ. Σταύρου,
δεξιή δ'ε τό Βασιλικόν Στέμμα.
Ή ποόσοφις χρώματος Ιώδους πλαισιοΰται ΰπό δανέελλοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

Όπισθία δψις
Ή όπισθία δψις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλοειδοΰς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ εικόνα τοΰ σωζομένου αρχαίου αγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλούτον,
ώς άναγινώσκεται καί έπί τοΰ βάθρου αύτοΰ δια κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.
'Εκατέρωθεν τοΰ αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται εν θυρεοΐς όιά μεγάλων λευκών στοιχείων <5 αριθμός 100, ΰπ’ αϋτο
δ'ε σημειοΰται ή εκδοσις διά τών λέξεων ·Εκδοσις έννάτη
*
.
’Εν Άθήναις τή 15 Δεκεμθρίου 1910.
Ό Διοικητής
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

1N5TITUT COMPTflBLE
Τελεία έκμάθησις παντός ότι ένδιαφέρει πρακτικώς τάς
τραπεζιτικάς έργασίας, τό Έμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έξάσκησις πρωτοφανής διά τήν 'Ελλάδα.
Πλειοτέρας πληροφορίας παρά τφ Διευθυντή τοΰ Institut
Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.
’Οδός Κανάρη καί ΜηΧιώνη άρτθ. 2Α.

Ε Ξ Ε Δ. Ο Θ Μ

H «ΕΜΠΟΡΙΚΗ CNSSIS
ΛΝΩΝΤΠΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΛΙΠΛ ΜΕ ΚΕΦΛΛ4ΙΟΝ

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

1,500.000

ΙΔΡΥΘΗ διά να προμηθευη εις τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νεωτερα και στερεότερα υφάσματα
(Τσόχας καί Κασμήρια’Αγγλίας καί Γαλλίας).
Η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» είνε τό πρώτον καί τό μεγαλείτερον Εμπορικόν 'Ίδρυμα τής
'Ελλάδος καί ’Ανατολής.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» είνε απολύτως ώρισμεναι καί πρωτοφανείς διά τό Ελ
ληνικόν Έμπόριον.
·
ΟΤΑΝ άποφασίσητε να άγοράσητε ύφασμα άναλογισθήτε τό πραγματικόν συμφέρον σας καί έπι,σκεφθήτε
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ»
έπί τής δδοΰ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άρι,θ. 9 καί 11.
(Τήν « Ι.μποριχήν ΚνωσίΛ, Ιορυσαν καί οιευθύυωσιν οί εύφήμιως γνωστοί έν πη ’Αγορά μας έμποροι .Τβο·-.
χων χαΐ Κασμηρίων «. X. Άλχιδιάδης Κονταρατος, Γαβριήλ Άνδμεόπουλος, ΚωνΟταντ'ινοζ Κανκαρβς, Γεώρ
γιος Διάμεσης, Θεμιστοκλής Κονταρδίτος παί Κωνστ. Διάμεσης).

Τφ αίτοϋντι έκ τών επαρχιών δείγματα άποάτέλλονται άιιέιίως·

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE, LE CAIRE, - RUE RUET Ν'
*

FOURNISSEUR DE L’ARMfiE DOCCUPATION

T
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* J/
Importation · Exportation
11.35
6.30

* Λ· IL
Π
»

8.30 »
11.30
»
1.20 μ. μ.

Διά Καλάβρυτά, Κόρινθον, Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολυμπία, Κυπαρισσίαν, Ιφχ
λάμας, Μεγαλόπολι , Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, 'Ολύμπια.

Αναχωρήσεις έκ Κολακών

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
Τοπική διά Κόρινθον.
Διά Κόρινθον Ναύπλιο
,
*
Πάτρας.
Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν και Τε
τάρτην .

’Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7.10 π. μ.
8.15
»

»
»

3,15 μ. μ.

Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Αθήνας.
Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην και Πα
ρασκευήν.

7.— π. μ.

12.40 μ. μ.

2.4 5 μ. μ.
4.45
»
6.15
»
7.05
»
8.15

»

Διά Κυπαρισσίαν, ΙΙύργον, Πάτρας, Μεγα-'
λόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, ΙΙύργον, ’Ολύμπια, Msγαλόπολιν, Τρίπολιν.
Άόίξεις είς ’Αθήνας
Ταχιΐα έκ Πατρών (δ’ς ώς άνω).
Έκ Πατρών, Τριπόλεφς, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κοοίνθου.
Έξ 'Ολυμπίων, Πύργου,
Κυλλήνης, Πα
τρών, Καλαβρύτων,
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλρυπόλοως
Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ01 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΟΓΡΑΦΟΥ

Ε I £

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

3.00
2.00
2.°°

Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Q ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
» κοινωνικόν
»
ΐ Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΛΑ » ιστορικόν
jj ΜΟΝΑΧΗ

Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ τ0 ΓΕΛιο Της

Ο TC A. Ε Ν Α

θά σταλή άνευ προπληρωμής τδ «Ή μερολόγ ιον»
Οί έχοντες ετι αγγελίας παρακαλοΰνται δπως δσον τδ δυνατόν
ταχύτερον έπιστρέψωσιν αΰτάς, ϊνα κανονισθή ή αποστολή τών
αντιτύπων. Οί ίγγρικρεντες συνδρομητα'ι έν άγγελίαις καϊ μή προπληρώσαντες, δέον νά άποστείλωσι τδ άντίτιμον, ϊνα λάβωσι τδ
«'Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ον».
ΖΗΤΗΣΑΤΕ
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ “ΕΛΛΗΝ.

είς

τά

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,, —“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

κυριώτερα

Βεβλεοπωλεϊα

Ύφ’ ημών άποστέλλεται, άμα τή πληρωμή, έλεύΰερον ταχυ
δρομικών τελών.
Έν Άθήναις πωλείται είς τά Βιβλιοπωλεία τής «Εστίας»
όδδς Σταδίου καϊ Έλευ&ερουδάκη, Πλατεία Συντάγματος.
ΤΙΜΗ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Α',
τόμος
Φρ.
»
Β'
»
>
>
Γ'
»
»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων.

TSJ12

ΥΛΗ έκλεκτή, έλκυστική, μέ ένδιαφερούσας φιλολογικός μελέτας, ηθογραφίας, ίστορικάς περιγραφάς, καλλιτεχνικά άρθρα, διη
γήματα, θεατρικά έργα, ποιήσεις.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ: Οι γνωστότεροι και δοκιμώτεροι λογογράφοι.
Συνεργασία έκ τών σπουδαιοτέρων κέντρων τοΰ Ελληνισμού.
Μεταφράσεις έργων διασήμων συγγραφέων.
Τδ 'Ημερολόγ ιόν μας εϊνε τδ φιλολογικώτερον και κομψότερον Ελληνικόν ήμερολόγιόν.

GRAND DtPOf DF VINS
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ΤΟΥ ΕΤΟΤΣ

GRANDE FABRIQUE, DISTiLLERIR DE LIQUEURS

MAISON FONDiE EN 1870

6.20 π. μ.

“ΕΜΗ»Σ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΕδΣ,, ■ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Διά τους αυνδρομητάς μας

ΤΟΥ

/ς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

τούς μή τοιούτους

2X1°· 3.

ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΝ 2kP. 4 διά τούς αυνδρομητάς μας. 2kP. S διά τούς λοιπούς.

κοινωνικόν δρα-

1 μάτιον μονόπρακτου, μεταφρασθέν εις τήν’Αγγλικήν.
5·θθ ,
(Διδαχθέντα άπό τής 'Ελληνικής Σκηνής)

Σειραί της Ελληνικής ΈπιΘεωοήσεως τοϋ Α’ Β’ και Γ'έτονς πωλοΰνται εις τμ
Γραόεϊά μας πρός 18 φρ. έκάότη.

Κυκλοφορούν έν Άθήναις ψευδείς αποδείξεις έπ’ όνόματι τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως». Παρακαλοϋμεν ώςέκ τούτου τούς αυνδρομητάς μας νά βεβαιώνται περί τής γνησιότη
τας τών άποδείξεών μας καί κατόπιν νά έ^οφλώσιν αύτάς. Ή αστυνομία εύρίσκεται έπί
πά ίχνη τών απατεώνων.
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“ΠΑΝΗΑΑΜΝιοΝ,,
ΖΤΘΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ

Ι·]
I

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΑΕΙΟΝ

ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ

♦

ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ

♦

ΘΕΑΤΡΟΝ

Τό μέγιστον και τελειότατον ύφ’ δλας τάς έπόψει: ΚΕΝΤΡΟΝ καθ’ δλην τήν ’Ανατο
λήν. 'Υπέρλαμπρον, άπαράμιλλον, μοναδικόν, φωτιζόμενον δι’ ηλεκτρικού ιδιοκτήτου μηχα
νήματος. Τηλέφωνον άριθ. 101, εις τήν διάθεσιν τών κ. κ. θαμώνων. Ταχυδρομική καί τη
λεγραφική υπηρεσία έκτελουμένη διά τών υπαλλήλων τοΰ καταστήματος πρός ευκολίαν τών
πελατών. Άποστολαί καί παραγγελίαι δι’ ιδιαιτέρας έπί τούτφ ώργανωμένης υπηρεσίας.
Ζύθος τής ’Αγγλικής Εταιρείας LIMITED,Αποκλειστική πώλησις μόνον διά τό «Πα
νελλήνιον». Παρακαταθήκη ιδιαιτέρου ζύθου, καταναλισκομένου μόνον μετά τρίμηνον άπό·
τής παρασκευής του.
Ζύθος είς φιάλας και βαρέλια. Δεκται παραγγελίαι καί άποστολαί κατ’ οίκον.
Μαγειρική ίκανοπο οΰσα καί τά ίδιοτροπώτερα γούστα. Μάγειροι ειδικοί διά φαγητά.
Τουρκικής καί Γαλλικής κουζίνας. ’Υλικά πρόσφατα καί αγνά δεδοκιμασμένης ποιότητος,
άγοραζόμενα είς μεγάλος ποσότητας έκ τών καλλιτέρων μερών τής παραγωγής,. Δοχεία καί
μαγειρικά σκεύη άμέμπτου καθαριότητας, συντηρούμενα καί καθοριζόμενα δι’ δλως ιδιαι
τέρου συστήματος, κατά τά έν Εύρώπη κρατούντα. Αί άστυϊατρικαί άλλως τε επιθεωρήσεις
πλέον ή δεκάκις τό απέδειξαν καί τό έπιστοποίησαν.
Ψυγεία τά τελειότερα τών ’Αθηνών. "Υδατα τελείως διϋλισμένα.
Ζαχαροπλαστεϊον. Ή μεγαλειτέρα μερίς τής έκλεκτοτέρας ’Αθηναϊκής κοινωνίας
προμηθεύεται δλα τά είδη τής Ζαχαροπλαστικής άπό τό ειδικόν τούτο τμήμα τοΰ «Πανελ
ληνίου». Γλυκίσματα έγχώρια καί Ευρωπαϊκά, παρασκευαζόμενα έπιστημονικώς υπό είδικού·
τεχνίτου, έπί τούτφ μετακληθέντος είς’Αθήνας, IIάστε?—δλαι αί σκευασίαι. Γλυ
ά
*
κου
ταλιού. Φρούτα ζαχαρωμένα. Τούρτε? δλα τά είδη. Παγωτά, Βουτήματα,
Παξ&μ.αδάκ(α τεΐου, μπύρας καί βανίλλιας. Τσουρέκδα, χουραμπ&έδε?, σόκολάταί? καί έν γένει δλα τά είδη διά βαπτίσεις, γόμους, έορτάς, έσπερίδας καί έκδρομάς.
Γαλακτοπωλεϊον. Τά Αγνότερα γελαδινά καί πρόβεια γάλακτα τών ’Αθηνών. Είς
πάσαν ώραν τής ημέρας καί νυκτός ζεστά ή παγωμένα. Γιαούρτια. Βούτυρα, Καϊ
μάκια, Ι*
ιζόγαλα,
Κρέμε? καί δλα έν γένει τά είδη τής γαλακτοκομίας τέλεια καί
πρόσφατα.
Καφεϊον. Γνήσιοι καφέδες Μόκας παγωμένοι, κοινοί, Γαλλικού συστήματος.
Άναγνωστήρίον. “Ολαι αί έφημερίδες καί τά περιοδικά τής πρωτευούσης καί τοΰ έσω
καί έξω 'Ελληνισμού. Αί σπουδαιότεροι καί μεγαλείτεραι έφημερίδες καί τά εικονογραφη
μένα περιοδικά τής Ευρώπης. Λεξικά έγκυκλοπαιδικά καί οδηγοί τής Ελλάδος, ’Ανατολής
καί δλης έν γένει τής Εύρώπης.
Καπνοπωλεϊον. Τά έκλεκτώτερα σιγάρα καί καπνά Ελλάδος καί Τουρκίας ιδίας
συσκευής.
’Ορχήστρα. Ή τελειοτέρα τών έν Άθήναις. Συναυλίαι κατά τό πρόγευμα μέχρι με
σημβρίας καί κατά τό γεύμα μέχρι καί πέραν τοΰ μεσονυκτίου. "Εκτακτοι συναυλίαι μέ ποικίλον καί ένδιαφέρον πρόγραμμα δίς τής έβδομάδος. Οίνοι, Σαμπάνιαις, ηδύποτα, ποτά, με
ταλλικά ύδατα, ορεκτικά, κονσέρβαις καί δλα τά είδη τών καλλιτέρων Ευρωπαϊκών έργοστασίων καί πηγών. Γεύματα έπί παραγγελία διά χορούς, γόμους, βαπτίσεις, έκδρομάς,
έορτάς, Σωματεία, Συλλόγους.
Όλως ιδιαίτεροι αϊθουσαι δι’ οικογένειας καί ομάδας.
'Γπηρεσία τελειότατα ώργανωμένη. Πάσα παραγγελία δι’ δλα έν γένει τά τμήματα
τοΰ «Πανελληνίου» έκτελεϊται προθυμότατα, μέ τιμάς δέ λογικωτάτας.
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