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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ 
MHNWON ΠΕΡΙδΑΚ©^ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ 

ςτΝδρομμπτροπληροτεαι
Δια τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ................................................ Δραχ. 12.—

Διά τούς διδασκάλους ... » 8.—
Διά την ΑΜΕΡΙΚΗΝ . .................................. ...... Δολλάρια 3.—
Δια την ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ . . ..... 1/i Λίρα ’Αγγλίας
Διά την ΚΥΠΡΟΝ................................................................................. 10 Σελίνια
Διά την ΕΥΡΩΠΗΝ ..............................................................φρ. χρ, 12.—

'Έκδοόις έκλεκτη γενικώς > 25 η Δρ. 25

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

^ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ^ΤΓΕΝΙΑΝ ^ΩΓΡΑΦΟΤ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83. — ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική *. “ Ε λ A Η11Κ ΗI Ε Π16 Ε Q ΡI! Σ11 „ — Α θ ΗIΑ Σ

Hap χειρόγραφον δημοσιευό/χενορ η μη δέν έπιστρέφετα,ι.

R «ΕΜΠΟΡΙΚΗ SN^XIS Α®ΗΝΩΝ”
ΛΝΩΝΤΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΛΙΡΙΛ HE ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,500.000

1ΔΡΊΓΘΗ διάνα προμηΦεύη εις τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νειότερα και στερεότερα υφάσματα 
(Τσόχας και Κασμήρια ’Αγγλίας καί Γαλλίας).

'Η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» είνε τό πρώτον καί τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν 'Ίδρυμα τής 
Ελλάδος καί ’Ανατολής.

ΑΙ ΤΙΝΙΑΙ τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» είνε απολύτως ώρισμέναι καί πρωτοφανείς διά τό Ελ
ληνικόν Έμπόριον.

ΟΤΑΝ άποφασίσητε νά άγοράσητε ύφασμα άναλογισθήτε τό πραγματικόν συμφέρον σας καί έπισκεφθήτε 
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ*  
έπί τής δδοϋ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11.

(Τήν «Έμκοριχήν Ένωσιν» ίδρυσαν χαΐ διευθΰνωσιν οί ιύφήμως γνωστοί έν τή Άγορα μας Εμποροι Ίσο- 
γ&ν χαΐ Κασμηρίων χ. χ. ’Αλκιβιάδης Κονταρϊτος, Γαβριήλ Άνδρεύπουλος, Κωνσταντίνος Καχχαρ&ς, Γεώρ
γιο; Διάμεσης, Θεμιστοκλής Κονταρατος χαί Κωνστ. Διάμεσης).

Τφ αττοϋντι έκ τών επαρχιών δείγματα άποάτέλλονται άμε'ίίως

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE, LE CAIRE, - RUE RUEY Ν° 5

Πάν σύγγραμμα άποσιελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

ΑΙ ίγγραφαί Λρχονται άπδ Ιης^έκάοτον μηνός. — Τδ τεύχος δρ. 1.

■* “"WW ■■ V5A/ 111 ιι· "WV1 "

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σύλλογος υπέρ τών παίδων: ΕΔγενίας Ζωγράφου.·— Διαπρεπείς Έλληνίδες κατά τόν 1Θ' Αιώνα (Μαντώ Μαυρογένους) : 

Σκ. Δε Βιάζη.— ΑΙ σκέψεις μου'. ΔΙΚ.— Ή ΐδρνσις τής πρώτης χριστιανικής εκκλησίας έν Ά&ήναις: (Διήγημα Gebhart: 
Μετάφραοις'. Δος Alex.— Τδ Γλωσσικόν ζήτημα (‘Ανοικτή επιστολή πρδς τήν κ. Ε. Π. Δ.): ’Ιουλίας 1. Καμχοΰρο- 
γλου.— ‘Ελπίς Εαλογεροπούλου: Μία.— Τί ζητοΰμεν άπδ τήν ποίηοιν : (Sainle .Beuve: Μετάφραοις) &λ. Β. Παρά
σχου.— Ή Χρυσή Οίκοκυρά: Λαϊκή ποίησκ.— ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: ‘Απαντήσεις: Ή Γνώμη τής κ. Άλεξανδρί- 
8ου s Γνώμη ΔεσχοινΙβος s Συνεντεύξεις :‘Π Γνώμη τοΰ κ. Δ. Χατζοκούλου. — ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1912.' Λαϊκόν μη- 
νολύγιον : Σατυρική Έπιδεώρηοις:* Αμαράντου.— 'Π μόδα τοΰ μηνάς: Δος Μ. Π.— Ώραΐαι Τέχναι.— "ΐδρνσις Συνεργα
τικών ενώσεων είς ‘Αδήνας και Πειραιά: Δ. Ζ.— ‘Ερρίκος ό Πέμπτος (Σαίξχηρ: Μετάφραοις) Μ. Δαμιράλη.— Πεζά 
ποιήματα (Τα φύλλα πέφτουνε) : Τάχη θ. Λάσχβρη— ‘Απδ τήν Ζωήν τοΰ μηνός: Δ. Ζ.— ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.

ΚΟΣΜΟΣ S & συνεργάτιδές μας.— Ή Απογευματινή τής Φιλοπτώχσν — 01 έ&νικοι χοροί.— ‘Οπερέττα.— Στριφ- 
τόμπολας.— ‘Εργάτιδες ψηφίζονσαι.— Προκήρυξις « Τέχνης».

ΕΙΚΟΝΕΣ: Χωρικόσπιτα .'Σοφίας Λασχαρίδου.— Σαλαμινία: Γ. ΡοΙ'λοΟ.— Τδ αεροπλάνου τοΰ κ. ‘Αργυρο- 
πούλου.— Ή κ. Μ· Παπαδιαμαντοπονλου.
«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ·!— —·ΐ-ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ»

EUGERIE^ZOGRIPHOU ]^EVUH

FOURHISSEUR DE L’ARMfiE ^OCCUPATION I GRANDE FABRIQUE, DIST1LLERIE DE LIQUEURS 
MAISON FONDtE EN 1870 φ GRAND D^POT DF VINS

* I *
Importation ■ Exportation

Ε. Π. Α. Π.
’Αναχωρήσεις ίξ Αβηνών

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα- 
λόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.

7.— » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλή-
νην, Πύργον, ’Ολύμπια.

8.30 » Τοπική διά Κόρινθον
11.30 » Διά Κόρινθον Ναύπλιο*,  Πάτρας.

1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν καί Τε
τάρτη» .
’Αναχωρήσεις ίκ Πατρών

7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, "Αθήνας.
8.15 » Ταχεία οι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην καϊ Πα

ρασκευήν.

11.35 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
6.30 » Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα 

λάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.45 μ μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, 'Ολύμπια.

’Αναχωρήσεις ίκ Καλααών
7.— π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα· 

λόπολιν, Τρίπολιν, Αθήνας.
12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με

γαλόπολιν, Τρίπολιν. φ
’Αφίξεις είς ’Αθήνας

2.45 μ. μ. Ταχεία έκ Πατρών (δϊς ώς άνω).
4.45 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05 • Ές ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα-

τρών, Καλαβρύτων,
8.15 • Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως

Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΧ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

HHUla^NlQUH 5^me flnnee, 52.

HBiNES, FEffilER 191!. ΕΚΔΟΘΕΝΤ Α ΑΝΕΚΔΟΤΑ

=RHVUH MENSUEhbE^

IliUUST

Du Num£ro> 1

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Λ' τόμος Φρ.
» Β' » »
» Γ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Η ΓΚΟΥΡΛΙΝΑ Ιστορικόν μυθιστόρημα, 

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.

3.00 ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτων
2.00 ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν >
ι·5θ Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ > ιστορικόν
2.°0 Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα- 

! μάτιον μονόπρακτου,μεταφρασΟέν είς τήν’Αγγλικήν.
h-θθ : (Διδαχθεντα άπό τής 'Ελληνικής Σκηνής)

ΣετραΙ τ«ς 'Ελληνικής Έπιθεωρηόεως τοϋ A’ Β καί Γ'έτους- πωλοϋνται είς τά 
Γραφεϊά μας πρός 18 φρ. έκάύτη.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΙΒΕΝΟΝ ΛΡ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : ’Εν Πειραιβΐ, Πάτροις; Σύρψ, Καλάμαις, 

Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση,Άγριν(<ρ καί ΚαρδΙτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ '. Έν Χανίοις, ΤΙρακλεΙω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσιανιινονπόλει (Υποκατάστημα 

έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμποΰλ), Άμιαφ, 
Τραπεζοΰντι, Κερασοϋντι, Μπάφρη. Άδάνοις, Ταρσφ, 
Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα, 
Ξάγθη, Ίςυαννίνοις καί Χίψ.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ; Έν ΆλεΣ,ανδρε(<φ (μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία Midan), Καί ρω (μετά παραρτήματος έν τή 
συνοικία Mousky), Μανσούρηι καί Ζαγαζικίψ, Μίτ-Γκάμ 
Τάντιι καί Μπενι - Σουέφ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurcli Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhof, Monckeberg strasse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιμένι 
Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

διοιιητιιοι meonioa
S. Φραγκιι&δης, Πρόεδρος. Ιωάννης Μπότασης, 'Αντι

πρόεδρος. Κ. Βερούγκ, Έ· ’Εμπειρικός, Εΰστ. I. 
ΕύγενΙδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. ΊΙλιόπουλας,Ζ. Κ. 
Μάτσας, ’Εμμ. Μπενάκης, Μαρκήσιος δέ Ρεβερσώ. 
Ι.Ήλιάσχος, Βαρόνος Δέ Νεφλίζ, Μιχ. Σαλβάγος, 
Δ. Στεφάνου καί Έμ. Ροδοκανάκης.

Γινικος ΑιβυΟννζήί
Ζαφείριος Κ. Μάτόας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική : 
ΛΘΗΝΑ Ι ΚΙΙΝ - ATHENOCLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελέΐ πάσαν Τραπεζιτικήν 
έργασίαν, ήτοι- Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεω
γράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 

wkkbmm ιλμβιμ oom t λ
Η ΜΟΝΗ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΙΗΗ ΕΞ ΕΑΠΑΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΠβΣ ΠΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

. " Αθ Η Ν ΑΙ „ τόννων 16,000.
Ατμόπλοια : —----------------------------------------- ,-------- -

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,, τοννων 12,000

Ίά ωραία και μεγαλοπρεπή ταΰτα ατμόπλοια είνε νεότευκτα και φημίζονται διά τήν Αντοχήν καί είστά- 
θειαν κατά τά ταζείδιά των. “Εχουσι διπλας μηχανάς και διπλούς έλικας. Είνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα 
μέ 150 θέσεις Α', 200 θέσεις Ε, και 1500 θέσεις /*.  ’Έχουσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά 
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτών ό ασύρματος τηλέγραφος Μ&ΓΟΟΠΪ, παρέχεται δέ πάσα άνεαις είς τους 
έπιβάτας, μέ τά έστιατόρια, αίθουσας κυρίων, καπνιστήρια, ζυθοπωλείον, καφφενεϊον κτλ. κτλ. Διά την υγείαν 
των ταζειδιωτων εχέι ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακεϊον πλήρες, οϋτε νοοοκομεΐον.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είχοσαήμερον 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Έν Πειραιέϊ (5 Λεωφόρος Αίγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείο>, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμφ, 

καί Νέα Ύόρκη.
Άντιπροάωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καί 'Ανατολής.

παντός ά'δους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ- 
ματικών, γραμματίων εσωτερικού και εξωτερικού- 
έκτελέΐ χρηματιστικάς έντολάς- εκδίδει έπιταγάς, πι- 
στωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ' ανοίγει 
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις 
χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμά
των καί ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων 
διαφόρων διαστάσεων υπό δρους λίαν ευνοϊκούς 
διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σό ν, είςέπιταγάς (cheques) έτι τοΰ έξωτερικοϋ καί 
είς τραπεζογραμμάτια υπό δρους λίαν ευνοϊκούς.

Αί εις χρυσόν» καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) 
δμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) 
τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ 
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό της 
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριου, με Ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργά 
καθ’ έκάστην.

ΕΝ 0Δ2 ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 42
ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

PR1NTEMPS

J. A Q. ΜΟΥΤξΟΠΟΥΛΏΝ
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ

φον καί πολύχρωμου έμπορικόν πλούτον τού κατα
στήματος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα άόπρόρρονχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά 
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας 
καί τά τελευταίας μόδας νφάϋματα. Δέν θά σάς 
προσελκύση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ 
καταστήματος, αλλά καί ή ίδιάζουσα είς τους κατα- 
στηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών 
τρόπων.

APTorto wikh ετ αί pi A fiOBi
ΓΑΛΑ ΕΙΣ ΚΟΝΙΝ-ΓΑΛΑ ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΝ

Έάν θέλετε ν’ άποφεύγητε τάς επικινδύνους νοθείας τοΰ γάλακτος, 
’Εάν θέλετε νά είσθε άσφαλεΐς άπό κάθε έπικίνδυνον μόλυσμα. 
Έάν θέλετε νά έχητε πρόχειρον είς κάθε στιγμήν γάλα άνόθευτον καί καθαρόν.
Έάν θέλετε νά έχητε είς τήν διάθεσίν σας γάλα μέ τό βουτυρόν του καί χωρίς καμμίαν ξένην οΰσίαν 

έντός αύτοΰΈάν θέλετε ιά μεταχειρίζεσθε γάλα χωρίς νά είνε άραιωμένον άπό ακάθαρτα νερά καί νοθευμένου μέ 
κόλλες

Έάν θέλετε νά δίδετε εις τήν οϊκογένειάν σας είς τά βρέφη σας γάλα υγιεινόν προλαάβάνον κάθε άτομα- 
μαχικήν διατάραξιν μεταβολάς.

’Εάν θέλετε νά έχετε είς τά ταξείδιά σας, είς τάς έκδρομάς σας, είς τάς έξοχάς σας καί είς κάθε στιγμήν 
Ανάγκης γάλα Άγνόν-Θρεπτικόν-Οΐκονομικόν προμηΟεύεάΟε τδ γάλα τών ελβετικών ^οϋνών 
είς κόνιν τής Εταιρίας μας.

Διά τά γλυκύσματά σας, τής κρέμες σας, τά τσουρέκια σας, τόν καιρέ σας, τό τσαΐ σας, τήν σοκολάταν σας 
δέν υπάρχει τελειότερου γάλα. Δοκιμάζατε. ’Ακόμη καί διά τήν μαγειρικήν: διά πουρέδες, κεφτέδες κτλ.

"Έκαστον παχέτον 35 δραμίων διά μίαν όχδν γάλα λεπ. 50. Δι’ήμισείαν όχδν λ. 25
Τρόπος χριίδεως : Διάνα παρασκευάσητε μίαν δκάν γάλακτος νωπού βράζετε 365 δράμια νερόί ’Από 

τό βρασιό αύτό νερό λαμβάνετε τόσον δσον άρκεϊ διά νά διαλύσετε τήν κόνιν καί κάμετε μίαν ζύμην. ’Α
μέσως κατόπιν προσθέτετε και τό υπόλοιπον νερό άνακατεύοντες τό δλον καλώς. ’Εντός ολίγων λε
πτών έχετε μία*  δκαν γάλα πρώτης τάξεως. Εις τόν καφφέν σας, τήν σοκολάταν σας, κάμετε τό ίδιον. Γευ- 
στίκώτερον καφφέ-γάλα δέν έδοκιμάσαΛ άκόμη.

SmiraτηΓεϊμϊκ' ’”'““Ξ,ίέ?ΪΣΪΣΓ 

----------------- *= — 3 - ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ - 3
| ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ___
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν όψει 
ήύπί προθεσμία δηλοποιεΐται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται 
παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ύποκατα- 
στήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθβσμίφ έπί τόκφ.

1 1)2 ταΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000, πέραν τού ποσού 
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 ταΐς ο)ο κατ’ έτος 
μέχρι 50.000 πέρα, δέ καί τοϋ ποσού τούτου είς 1)2 ταΐς 
ο)ό.. ΑΙ καταθέσεις αΰται γίνονται δεκτα’ι καί είς άνοι- 
κτδν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 ταΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά ϊζ μάνας τούλάχιστον.

2 ν<ταΐςο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά ϊν έτος τούλάχιστον.

3 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
δυο έτη τουλάχιστον.

.3 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
Τέόόαρα έτη τούλάχιστον. ·

4 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον <ός καί διά τάς πέραν τών πέντε 
έτών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς 

φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία ή διαρκείς έπί τόκφ Ζ

1 /ί  ταΐς ®/0 κατ  έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.* *
2 » » » » » 1 έτους »

; 2 1/i » » » > » 2 έτών
3 » > » »· 4»

| 4 » »■ · '* 1 * * ■· ■*»■  ‘ ·■ *■  ‘ ■· ν “» ‘Χ Α ί '
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 

έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών πληρώνον

ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του 
καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τ^ς Τραπέζης είς 
τέ> αύτά νόμιομα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμ
βάνετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών δϊόντων 
τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγας, τών . βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τού πεπτικού συστήμα
τος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπι- 
στήμονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ δποίου αί 
τρείς σκευασίαι ’Ελιξίρια, Όδοντόκονις κάί 
Αδαμαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος τών.

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

Πωλείται παρά τω Ιδίτο άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον.
3 — Κορχή — 3

ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΡΑΥΤΟΠΟΪΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ

3 — 'Οδός Φιλελλήνων — 3

Ή τελευταία τέχνη διά τήν κατασκευήν τών γυ
ναικείων πίλων. Ή άληθινή 1ΙΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης 
διακρίνει τούς πίλους τής κ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΑΟΥ. Μία 
άπλή έπίσκεψις πείθει περί τής άληθείας.

Όσαι κυρίαι έπιδιώκετε τήν παρισινήν χάρίν, ιδού 
εύκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής.

Συνιστώμεν έκθύμως τό Κατάστημα τής,κ. Ραυ- 
τοπούλου.



s. stein
PREMIERE MAISON DE L’ ORIENT VENDANTLE ME ILLE UR MARCHE

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTSROBES, MASTEADX ETC. POOR DAMES & FILLETS
BONNETERIE, PARFUMERIE, SANTERIE, MERCERIE,

LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQU1NERIE 
CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYAGE ETC- ETC-

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

ME FA ΕΡΓΟ2ΤΑ31ΟΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ TH ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΑΙΑ ΚΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
EICH ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, £ΙΑΗ 

ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΑΜ ζΣΩΡΡΟγ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Μ ΜΗ, 
ΕΙΑΗ ΑΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΕΙΑΗ ΤΑΞΕΐαίογ. ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΊ’ΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Ε'·। ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1912 ' ΤΕΤΧΟΣ 52.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

‘Εν Ρωσσία (’Οδησσός) ή Δϊς "Αγγελιχή Κοχινάχη. Rue Gretsclieskaja, No 30· — Έν Λονδίνο) ή Δν'ις “Ολγα ΙΙα- 
χαδάχη, (6ι Hereford Road Bayswater, W). — ‘Εν Μάντζεστερ, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. — ‘Εν ‘Αλεξανδρεία 
ό χ. Ί ριαντάφυλλος Τσιτσέλης.— ‘Εν Ka.'r-Zayat τής Αίγυπτου ό κ. Παναγιώτης Ίατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυ
πτου ό κ. Ζήνων Στράτης, Πρόεδρος τοϋ 'Ελληνικού Συλλόγου.— Έν Facous τής Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος ΙΙαχδίς.·—Έν 
Μανοονρα τής Αίγυπτου ό κ. Περιχλής Κωνσταντόπουλος.— Έν Simbellawein τής Αίγυπτου ό κ. Μιχαήλ Μχαμίχας, 
ιατρός.— Έν Τάντα τής Αίγυπτου ό κ. Περιχλής Παπαχριστοδοΰλου.— Έν Beulia τής Αίγνπτου ό κ. Κωνσταν. Δάνι- 
σχας.— Έν Πόρτ-—Σάϊτ ή Δνίς ‘ Γεωργιάδου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.— Έν ‘Αμμογώστω ή Δνίς Ελένη
Χατζηχέτρου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου. -Έν Λευκωσία ή Δνίς Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγοιγείου" 
— Έν Λάρνακι ή Λα "Ελένη Ποϋρτζη.— Έν Λεμεσφ ό κ. Ευγένιος Ζήνων, Βουλευτής—Δικηγόρος.—-Έν Πάφο) ό κ. Σπυ
ρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος. — Έν Καλάμαις ό κ. "Ιωάννης Καμπάς. — Έν ’Ιερουσαλήμ <5 κ. Ματθίας Παυλίδης.

Χωοικόύπιτα
Ιΐίναξ Σοφίας ΛαοκαοίΛον.
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μίαν γνώμην προςτδ συμβούλων τοΰ νεοσυστάτουΣυλ- 
λόγου. Ή κ. Βιργινία Μπενάκη έχει ϊδρύσει εις τήν 
’Αλεξάνδρειαν οικονομικόν συσσίτιον διά τδ Μπενά- 
κειον Όρφ αν στροφείο ν καί τήν Σαλβάγιον ’Επαγγελ
ματικήν Σχολήν. Εϊς τήν περίστασιν αύτήν ή πείρα 
τής εύγενοΰς κυρίας, τής άληθώς φιλανθρώπου, θά 
ήδύνατο πολύ νά χρησιμεύση καί νά καθοδηγήση.Δι’ 
αύτήν μάλιστα θά ήτο ένδεδειγμένη ή προεδρεία 
τοΰ Συλλόγου, διότι πολύ φοβούμαι δτι δ Σεβασμιώ- 
τατος Μητροπολίτης δ περισπώμενος άπό τόσας καί 

τόσας φροντίδας, δέν θά εϊμπορέση νά έργασθή, δπως 
δέν εϊργάοθη άκόμη—ίσως άπό αύτήν τήν έλλειψιν 
τοΰ χρόνου—διά τόσα άλλα ζητήματα καί ιδίως διά 
τοΰ κλήρου τήν έξυγίανσιν καί άνύψωσιν. Διά τοΰτο 
Σύλλογος δ δποϊος έχει τόσον μεγάλην άποστολήν, 
έχει άνάγκην άπό κεφαλήν ικανήν νά κατανοήση, 
δτι διά τοΰ Συλλόγου αύτοΰ έξυπηρετεϊται δντως 
μία κοινωνική πρόοδος καί έθνική άνάγκη.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μεγάλη κοινωνική πρόοδος δύναται νά θεω- 
ρηθή «δ Σύλλογος ύπέρ τών Παίδων», δ δποϊος 
ίδρύθη τδν μήνα αυτόν τή πρωτοβουλία τής κ. Αικα
τερίνης Βαρουξάκη διευθυντρίας τοΰ έξωτερικοΰ ’Αρ
σάκειου. Ό Σύλλογος θά έχη ώς σκοπόν τρία τινά. 
Τήν παροχήν καθαράς και υγιεινής τροφής, τήν 
ί'δρυσιν υπαιθρίων σχολείων και τήν ί’δρυσιν λαϊκών 
λουτρών, διά νά συνηθίσουν τά παιδιά εϊς τήν άσκη- 
σιν καί τήν καθαριότητα, άπαραίτητα καί αυτά 
διά τήν υγείαν καί άνάπτυξιν τής παιδικής ήλικίας·

Ή σκέψις τής κ. Βαρουξάκη ή όποία εύθύς αμέ
σως μάς παρουσιάσθη μέ τάς βάσεις τής πραγματι
κότητας, δύναται νά θεωρηθή ώς ή σοβαρότερα καί 
ώραιοτέρα, άφ’ δσας ποτέ άνεπήδησαν άπό Ελληνι
κήν κεφαλήν. Διότι μόνον δσοι έγεννήθησαν σκληροί 
καί άτεγκτοι έκ φύσεως, μόνον δσοι δέν παρηχολού- 
θησαν ποτέ τδ μαρτύριον τής παιδικής νηστείας καί 
στερήσεως, μόνοι αύτοί,δέν θά συμφωνήσουν καί δέν 
θά άναγνωρίσουν πόσον Ιά είνε ευεργετικός δ σύλλο
γος έκείνος δ δποϊος θά έχη ώς κυριώτερον σκοπόν 
τήν παροχήν τροφής δωρεάν ή καί μέ έλάχιστον τί
μημα, εϊς τά παιδιά τών Σχολείων.

Ή κ. Σχλήμαν ίδρυσε πέρυσι τάς παιδικάς έξοχάς· 
Ή σκέψις της είνε βεβαίως καλή. ’Αλλά ή σκέψις 
τής κ. Βαρουξάκη είνε πολύ άνωτέρα. Διότι είνε ζή
τημα άν, τό άοθενικό παιδί τό όποιον θά άγωνιά 
καθ’ δλον τό έτος, θά άνθέξη νά ζήση μέχρι τοΰ 
θέρους έως δτου θά τό παραλάβη, άντί εϊκοσιπεντα- 
δράχμου τιμήματος, ή φιλανθρωπία τής κ. Σχλήμαν 
εϊς τήν έξοχήν τής Βουλιαγμένης. Καί διά νά δμι- 
λήσω θετικώτερα ή κ. Σχλήμαν ήρχισεν άπό τήν πο
λυτέλειαν, διότι είνε πολυτέλεια διά τήν πτωχήν οι
κογένειαν ή δαπάνη τοΰ εϊκοσιπενταδράχμου,ένφ ή κ. 
Βαρουξάκη άρχίζει άπό τήν βάσιν. Καί βάσις διά τήν 
ζωήν είνε ή θρεπτική καί καθαρά τροφή, ή δποία θά 
δίδεται καθ’ δλον τδ σχολικόν έτος εϊς τδν μαθητι
κόν μικρόκοσμον τών ’Αθηνών.

Τδ μεγάλον ’Αγγλικόν Έθνος δέν αρκεί δτι έχει 
τούς πολυπληθείς γυναικείουςΣυλλόγους του οί δποϊοι 

έχουν τδν άποκλειστικδν σκοπόν νά φροντίζουν διά 
τήν παιδικήν ζωήν—καί φροντίζουν μέχρι καί τοΰ 
έλαχίστου, άφοΰ τά μέλη τοΰ Συλλόγου άναλαμβά- 
νουν τήν ύποχρέωσιν νά έφοδιάζουν τά πτωχά καί 
μέ παιδικά άκόμη περιοδικά - άλλά καί αύτό τδ έπί- 
σημον Κράτος άναλαμβάνει τδ παιδί ύπό τήν προστα
σίαν του. Τδ 1908 έψηφίσθη καί έκυρώθη νόμος εϊς 
τήν ’Αγγλικήν Βουλήν, δ δποίος περιέχει τέσσαρα 
σπουδαιότατα άρθρα. Πρώτον. Τήν προστασίαν της 
ζωής τών νηπίων και παίδων. Δεύτερον: Τήν πρόλη- 
φιν σκληρότητας κατά παιδιών ή οίωνδήποτε εφήβων. 
Τρίτον: Τήν μέριμναν κατά τον καπνίσματοςτών εφή
βων. Τέταρτον : Περί επανορθωτικών καί Βιοτε
χνικών σχολείων. Τά άρθρα αυτά άναλυόμενα δέν 
άφίνουν τίποτε τδ άπρονόητον ή τδ κενόν διά 
τήν ζωήν τοΰ παιδιού καί τοΰ έφήβου. Δι’ αύτών 
δλα προβλέπονται και ούτως ή πολιτεία προλαμβά- < 
νει τά πάντα ώς προστάτις φρουρός εϊς κάθε στιγ-. 
μήν καί περίπτωσιν τής ζωής του.

Ένφ έδώ! Έδώ τδ πτωχόν παιδίον καί ή άπορος 
καί ορφανή κόρη είνε έκτεθειμένα εϊς τάς άγριότητας 
κτηνωδών πολλάκις ένστικτων. Κανείς δέν προστα
τεύει τδ πτωχό έκεϊνο δν τδ δποϊον εϊς ήλικίαν δώδεκα 
καί δέκα καί πολλάκις καί έννέα έτών έρχεται έδώ 
εϊς τάς ’Αθήνας νά βιοπαλαίση ζ.αί νά έξοικονομήση 
τδ ψωμί του, προσφέρον τάς ύπηρεσίας του καί ώς 
έπί τδ πλεϊοτον καθιστάμενον τδ θΰμα δλων τών 
άγρωτήτων καί δλων τών βασάνων. Δέν έπιτρέπεται 
ίσως άπό τής στήλης αυτής νά διηγηθώ γυναικείας 
άγριότητας. Μέχρι τής στιγμής δμωςκατά τήν δποίαν 
ή πολιτεία θά έξασκήση καί θά περιφρουρήση μέ 
τήν δύναμίν της τάς έγκαταλελειμμένας εϊς τδ έλεος 
τοΰ θεοΰ παιδικάς υπάρξεις, ή ιδιωτική πρωτοβουλία 
άς έρχεται άρωγδς τούλάχιστον εϊς τδν μαθητικόν κό
σμον τών ’Αθηνών, καί μέ τήν γυναικείαν στοργήν 
καί τήν γυναικείαν λεπτότητα ή δποία ένυπάρχει εϊς 
τήν έλληνικήν ψυχήν άς παρέχουν εις τδν μικρόκο - 
σμον τών σχολείων τήν πρώτην βάσιν τής ζωής, τήν 
καθαράν, άφθονον καί υγιεινήν τροφήν.

Πριν κλείσω τάς δλίγας αύτάς γραμμάς άπευθύνω

-------------------------------------------OC-: υο---------- —
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*) Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.

M R Η Τ Ω

Ό Διαμαντής καί ό Καρατάσος ποΰ εΐχον γνώοιν 
τοΰ ηρωισμόν τής Μαντοΰς, τήν εδέχθησαν φυσικά 
μετ' ένθουσιαομοϋ. ’Έλεγε πάντοιε έλευθέρως τήν 
γνώμην της, ήτις Ιγένετο παραδεκτή, καθότι είχε 
πρακτικόν νονν καί επιχειρήματα λογικά, εν ώρα 
κίνδυνον.

Ή Μαντώ προσεχώρησε μετά τοΰ Διαμαντή και 
Καρατάσον εις τήν Εύβοιαν, μετά τούτων δέ τών 
οπλαρχηγών διηυθύνθη είς ΓΙήλιον καί έλαβε μέρος είς 
λυσσώδεις μάχας κατά τών Τούρκων, καθ ών ή 
ήρωΐς τής Μύκονον έδειξε θάρρος ούχί τυχόν.

Παρευρέθη είς τάς μάχας τάς γενομένας εις τάς 
πεδιάδας τής Φθιώτιδας καί Φωκίδας, συνέδραμε τόν 
Καραϊσκάκην, τή ένεργεία αύτής έστάλησαν νανται 
καί χρήματα είς τόν Μιαούλην, συνέδραμε χρηματι- 
κώς to ηρωικόν Μεσολόγγιον. "Ετρεχεν άγωνιζομένη 
όπου ήδύνατο, έδαπάνησεν ολην τήν περιουσίαν της 
ύπέρ τον ίεροΰ άγώνος, ενεθάρρυνε διά τής παρου
σίας της, έπραττε, τέλος,ο,τι ήδίνατο υπέρ τής πραγμα- 
τοποιήσεως τον ιδεώδους της, τής ελευθερίας τής 
πατρίδος, τής άναοτάσεως τής Ελλάδος.

"Ή Μαντώ εκληρονόμηοεν άπό τόν Σπαθάρην πα
τέρα αύτής τήν άδαμαντοκόλλητον σπάθαν του, ήν 
εφόρει, καί έπί τής όποιας λέγεται ότι ήτο χαραγμένη 
ή επιγραφή αντη : Δίκασον, Κύριε, τούς άδικοΰν- 
τάς με, πολέμησαν τούς πολεμοϋντάς με, Βασι
λεύ τών Βασιλευόντων.

Ή Δώρα “Ίστρια ιστορεί ότι άφοΰ ή Μαντώ έγύ— 
μνωνε τήν σπάθην δέν άπεφάοιζε rd τήν ξαναθέση 
είς τό θηκάριον, οτι εμάχετο έρρωμένως καί οτι ή 
άτρόμητος αντη γυνή μετέδιδε τόν ενθουσιασμένε είς 
τους άγωνιζομένους.

’Αφοΰ ό άγών εγενικεύθη καί ήτο είς δεξιάς χείρας 
ή διεύθυνσις αύτοΰ, έοκέφθη νά έπιστρέφη εις Μύ
κονον. Δέν έλειψεν όμως νά μεταβή είς"Υδραν <5ιά νά 
συνεννοηθή μέ τόν Κανάρην.

Κατόπιν διήλθεν είς τήν γενέτειραν χώραν τόν υπό
λοιπον βίον της. Δέν έπαυε νά στέλλη χρήματα 
είς τους άγωνιζομένους καί νά ενεργή ύπέρ τής εύη- 
μερίας τής Πατρίδος, μέχρι τής τελευταίας ήμέρας τής 
ζωής της.

-ήί-

Δέν διεκρίθη μόνον ή Μαντά) είς τό πεδίον τής τι - 
μής, άδιαφοροΰσα άν ό τύραννος τήν έφόνευεν,ή άν 
έπιπτεν εις τάς αίμοβόρους χεϊράς του, δέν ωφέλησε 
μόνον διά τής γνώμης της, διά τοΰ ενθουσιασμού της, 
διά τής χρηματικής συνδρομής, άλλα ωφέλησε τόν 
άγώνα μεταδίδουοα τόν ενθουσιασμόν καί είς τό εξω
τερικόν, συγκινοΰσα τάς καρδίας τών φιλελλήνων, τών 
όποιων ό άριθμός, καθ’ έκάστην έπολλαπλασιάζετο.

Απηύθυνε λοιπόν ή Μαντώ δύο ενθουσιώδεις καί 
συγκινητικός έπιστολάς, τήν μέν πρός τάς Παρισινός 
γυναίκας, τήν δέ πρός τάς γυναίκας τής ’Αγγλίας. Αί 
λαμπροί αύται έπιστολαί μαρτυροΰσιν ότι ή Μαντώ 
όχι μόνον δεξιώς εχειρίζετο τήν σπάθην, άλλά καί 
τήν γραφίδα.

Τό παράδειγμα τής Μαντονς έμιμήθηοαν μετά τήν 
πτώοιν τοΰ ήρωϊκοΰ Μεσολογγίου ή Ειρήνη Μιαούλη, 
ή ’Ελένη Σακκίνη, ή Μαρία Τομπάζη καί άλλαι γυ
ναίκες.

Τό όνομα τής Μαντοΰς ειχεν ενθουσιάσει τον τρα
γικόν ποιητήν Ίωάννην Ζαμπέλην, διό είς τήν τρα
γωδίαν του Μάρκος Μπότσαρης θέτει είς τά χείλη 
τής Χρύοσως τάς λέξεις ταύτας:

«der γροικρς Μάρκε, πόσαι είς τήν ’Ελλάδα, Γυ-



ταϊκες άλλαι, συμπλέκονται μέ Τούρκους; Έξ ενός, 
μία άνδρεία Βοβολίνα. Είς την Ναυτιλίαν, πολιορκεί 
τους Τούρκους. Καί έκ τοΰ έτερον, Μανδώ ή Μαυ 
ρογένους, Άλλη άνδρειωμένη γυνή, στρατεύει, 
’Όντως τής νέας ’Ελλάδος ήρωιναι.»

Ό Λευκάδιος οΰτος ποιητής είς τήν Τραγωδίαν 
‘Ιωάννης Καηοδίστριας άναφέρει τήν Μαντώ δτι 
είχε μάθη τά τής δολοφονίας τοΰ έναρέτου ελληνος 
καί μεγάλου πολίτου κα'ι πατριώτου ποΰ έδολοφονήθη 
ίν τώ μέσω τοΰ δημιουργικού του έργου. Και ή δολο
φονία εκείνη ύπήρξεν ή πρώτη κηλ ς καί τό πρώτον 
καίριον τραύμα τής άναγεννηθείσης ’Ελλάδος καί τό 
αίτιον τών έπακολουθησασών κακοδαιμονιών μας.

’Ιδού οί σχετικοί στίχοι τον Ζαμπελίου:

Άξ. Ναί, πίστεισόν με.
Καπ. (Μέ ειρωνείαν) Ποιοι καν μέλλει, να >μ·αι ο

Ιφονεΐς μου ;
Άξ. Είν’ οί Μαυραμιχάλαι.
Καπ. Μάς διηγείσαι,

Όνείρατα τώ δντι. Πόθεν δέ ταΰτα, 
Έμαθες καί μάς φέρνεις ;

Άξ. 'Ρητώς τά έχω.
Άπό πηγήν βεβαίαν. Πώς σ’ εύλαβήται 
Μανδώ ή Μαυρογένον, είξεύρεις.

Καπ. “Οθεν;
Άξ. (Τοΰ δίδει επιστολήν, τήν όποιαν ό Καποδί- 

στριας άναγινώοκει ώς άκολουθεΐ). Άνα- 
γνούς, μάθε τί δι ’ έμοΰ σοί γράφ ει.

Καπ. ΡΕξοχε Κνβερνήτα, τήν στιγμήν ταύτην 
νφθάνω rd μάθω, δτ' οί Μαυραμιχάλαι, 
»προμελετώσι, τόν φόνον σου. Πρός τοΰτο, 
»ήτοίμασαν κριφίως, δπλα καί ξίφη, καί 
»εύκαιρίαν, αρμόδιον ζητοΰσι. Βέβαιον εϊ- 
»ται, και πρός Θεού φυλάξου. Ευπειθής 
» πάντα. Μανδώ ή Μαυρογένον».

Κόρη ωραία καί γενναία καταγομένη άπό ηγεμονι
κήν οικογένειαν, διαπρέπονοαν είς τόν Αγώνα, ήτο 
επόμενον rd έμπνευση έρωτα σφοδρότατον είς πολ
λούς. Διό βλέπομεν δτι ό Αημήτρ.ος Ύφηλάντης 
ήγάπα αύτήν έμμανώς. Καί έκείνη τόν ήγάπα Άμ- 
φότεροι έλαβον πολλάκις αφορμήν rd ουζητήσουν τά 
τοΰ Άγώνος, άμφότεροι ήσαν συναγωνισται τής αύτής 
εκείνης Ιδέας. Μέ δλην τήν άμοιβαίαν έκτίμησιν κα'ι 
αφοσίωοιν τό συνοικέσιον δέν έγεινε καί ή περικαλλής 
ήρωΐς έμεινεν άγαμος.

Τοιαύτη ή περιλάλητος ήρωίς Μαντώ, μία άπό τάς 
συμπαθητικωτάτας καί πολυτιμοτάταςφυσιογνωμίας τοΰ 
ιερού Αγώνος. Ή ’Επίσημος Ελλάς άναγνωρίσασα 
τας θυσίας τής μεγαλοφύχου Μαντοΰς. τή 4 Μαΐον 

τόυ 1827 προεδρεύοντας τοΰ Θ. Σισίνη έφήφιοε τα 
ύξής :

« Ανεγνώσθη αναφορά τής Μαντοΰς Μαυρογένη 
προβαλούοης τάς Ουσίας της καί αιτονοης έπί τοΰ πα· 
παρόντος οίκόν τινα έθνικόν είς τό Ναύπλιον διά rd 
κατοίκηση. ’ Ενεκρίθη καί διευθύνθη ή αναφορά της 
είς τήν άντικυβερνητικήν ’Επιτροπήν διά νά ένεργηθή».

’Εκ τούτου δηλοΰται δτι έπεθύμηοε νά δ.αμείνη είς 
την πρωτεύουσαν. Άπέθανεν δμως έν Πάρω, δπου 
ειΧε Γετ<*βή  πρός έπίσκεφιν συγγενών της. Άγνω
στον τό έτος τοΰ θανάτου της, άλλ*  έγγραφον τής 23 
Απριλίου τοΰ έτους 1846 λέγει. . . «'Η λοιπή περι- 

» ουσία του έπωλήθη προ χρόνων, άλλη μέν άπό τόν 
^φρενοβλαβή (Στ. Μαυρογένη), άλλη δέ άπό τήν 
νάποθανοϋσαν Μανδώ, καί άλλη παρά τής μητρός 
» αυτών Ζαχαράτως Μαυρογένους».

Ό Γάλλος ποιητής Λέων Barat περιγράφει λαμ
πρά τήν ήρωϊδα ταύτην τής Μυκώνου. Έκ τοΰ λυ
ρικού τούτου ποιήματος μεταφράζομεν τους τελευταί
ους στίχους.

« Έάν ή Μαντώ δέν ΰπάρχη, ή Μύκωνος καυχά- 
»ται άκόμη ώς τήν μεγαλητέραν υπερηφάνειαν κα, 
»rdr πολυτιμότερόν της θησαυρόν, τήν τιμήν δτι έγέν- 
ννησεν εκείνην, ής τό θάρρος άπελευθέρωσε τήν νή- 
νσόν της, τήν καταβασανιζομένην άπό τούς πειρατάς 
»καί έτρεγεν αϊτούς είς φευγεγν μέχρι τών ακτών τής 
»Αλγερίας. Τό ονομά της είναι άθάνατον. Ό χρό- 
»νος δύναται rd μεταβάλλη. Ή Ελλάς δμως θά δια- 
*τηρή πάντοτε είς τήν μνήμην της τήν γυναίκα, ής 
τή φωνή έπανέφερε τήν Νίκην. Έκείνη, ής ή άν- 
τδρεία έξιοοΰτο μέ τήν καλλονήν, έκείνη, ής τό 
νπρόοωπον έθαύμασεν ή Τεργέστη, καί τής όποιας τά 
»ακτινοβολούντο βλέμματα καί ή ΰφηλόφρων αίγλη, 
νένέπνευσαν τόν τρόμον είς τους έχθρούς τών Άθη- 
»νών. Σωτηρία τής ήττημένης χώρας της, ή άρχαιό- 
ν-.ης θά καθίστα τήν Μαντώ θεότητα καί διά νά δι- 
ναιωτίση τό έξοχον παράδειγμά της θά άνήγειρεν να
ζούς είς τήν αίωνίαν αύτής δόξαν».

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

ΑΙ ΕΚΕΨΕΙΕ ΜΟΥ
Πολλά βιβλία ομοιάζουν τούς τάφους. Δέν τά ανοίγουν.

Οί ευφυείς είνε οί περισσότερον βασανιζόμενοι είς τόν 
κόσμον αυτόν τών γελοιοτήτων.

Ή κοινή γνώμη ομοιάζει τό άερόστατον. "Οσον τήν 
γεμίζουν περισσότερον μέ λόγους καί υποσχέσεις, τόσον 
ανέρχεται εις τά ίψη τάς πλάνης διά νά έκραγή καί κα- 
ταπέση εις συντρίμματα έλπίδων.

Κάτι άξίζει ή ζωή, άφοϋ έρχόμεΟα είς τόν κόσμον γυ
μνοί καί φεύγομεν ντυμένοι.

ΔΙΚ

II1PW! ΤΕ1PSTHS SPKTM1IE ΕΜ1! ΕΙ ΜΠ1Ε

κοί—ήμικαλυπτόμενα άπδ συστάδας άνθέων. Καθ’ 
δδδν συνήντα νέους, έφήβους καί παιδία μ’ έλαφράς 
χλαμύδας λεύκάς, οίτινες τδν έπλησίαζαν καί τώ 
άπέτεινον μυρίας έρωτήσεις.

«Άπδ ποΰ έρχεσαι; Ποΰ πηγαίνεις; Είνε τόσον 
ώραία πόλις ή Ιερουσαλήμ δπως αί Άθήναι; Διατί 
δέν λατρεύουσιν οί ’Ιουδαίοι ούτε Απόλλωνα ούτε 
Άφροοίτην ; Είσαι φίλος τοΰ Καίσαρος; Διατί έγκα- 
τέλειψες τον παλαιόν θεόν τών Ιουδαίων; Λέγουσμν 
δτι ήτο τρομερός θεός, άλλ’ ήτο τόσον ισχυρός δσον 
δ Ζεύς, πονηρός δσον δ Ερμής, καί άρχαίος δσον δ 
Κρόνος;

Μήπως άπέθανε κι’ αυτός ώς δ Χριστός τοΰ 
δποίου είσαι προφήτης ; Καί ποιον τδ δφελος άν μάς 
φέρης θεόν άναστηθέντα μίαν μόνον φοράν ; Αγνοείς 
δτι ήμείς έχομεν τδν Άδωνιν, δστις είνε πάντοτε νέος 
καί πάντοτε ώραίος, ώραιότερος άπδ τδν έφηβον τοΰ 
Πραξιτέλους καί δ όποιος άναγεννάται κατ’ έτος μαζύ 
μέ τούς πρώιους ναρκίσσους;»

Ό Απόστολος Παΰλος, ζαλισμένος έκ τών πολλα
πλών τούτων έρωτήσεων δέν άπεκρίνετο, άλλ’ άνά 
πάν βήμα ή άγωνία του ηύξανε. θά έπροτίμα σαρ
κασμούς ή ύβρεις.Άναμφισβητήτως οί ’Αθηναίοι διέ- 
φευγον τήν δύναμιν τοΰ λόγου του, διότι ήσαν πολύ 
μαλακοί ώστε νά τολμήση νά τούς ύποτάξη διά τής 
βίας είς τήν πίστιν του. ’Εν μικρόν παιδίον μειδιών 
τοΰ προσέφερε μίαν άνθοδέσμην άπδ έρυθράς άνεμώ- 
νας, ένώ μία νεάνις καθημένη παρά τήν ρίζαν μιας 
συκής παίζουσα μέ δύο περιστεράς τών όποιων αί πτέ
ρυγες ήσαν ύποκύανοι, έμειδίασε πρός τδν ξένον τε- 
ρετίζουσα άσμά τι περιπαθές τής Σαπφοΰς προερχό- 
μενον άπδ τάς άκτάς άς βρέχει τδ Ίόνιον πέλαγος. 
Τώ έφάνη τότε ώς νά ήκουσε κάποιαν φωνήν ήτις τώ 
έλεγε: «'Η θρησκεία, τήν όποιαν κηρύττεις είνε πολύ 
άγνή καί πολύ μελαγχολική. Μή ταράττης τήν χα
ράν αύτών τών παιδιών τών υστάτων τοΰ κόσμου 
τούτου, δστις δέν θά γνωρίση πλέον χαράν!»

Καί τότε άπεκρίθη χαμηλή τή φωνή: «Κύριε! 
άγαπώ αύτδν τδν λαόν καί διά τοΰτο έπεθύμουν νά 
δυνηθώ νά σοΰ δώσω τήν ψυχήν του.»

Οί νεαροί Αθηναίοι νομίσαντες δτι δ Παΰλος ήτο 
θυμωμένος μαζύ των, άπεμακρύνθησαν.

Διερχόμενος άπδ τδν Κολωνόν, είδε καθήμενον 
έπί τών βαθμιδών παλαιού τινδς ναΐσκου τών Εύμε- 
νίδων, ένα μεγαλοπρεπή γέροντα, φέροντα μεταξω
τόν μανδύαν πορφυροΰν καί λευκόν άνάδημα έπί τής 
κεφαλής.

Ήτο δ Χαρμίδης, εις τδν δποϊον είχον άπαγορεύσει

(Διήγημα τοΰ Γάλλον ‘Ακαδημαϊκού 
Emile (lebhart, μεταφραα&έν εις 
το ‘Αγγλικ'/ν και δηιιοαιενθεν είς 
τήν ‘Ελληνοαμερικανικήν Έπιίίεώ- 
ρησιν ^Eastern and Western 
Ileeiew).

'0 ’Απόστολος Παΰλος έξελθών έκ τοΰ Άοείου 
Πά/ου ήτο πολύ συγχυσμένος, διότι είχεν δμιλήσει 
ένώπιον τών ’Αθηναίων άρχόντων περί τοΰ άγνωστου 
Ηεοΰ, τοΰ όποιου είχεν ίδη τδ αινιγματώδες ίχνος 
κεχαραγμένον έπί στήλης τινδς είς τήν σκιάν μιας 
στοάς. Έπί μακρδν δ λόγος του είχε συναρπάσει καί 
γοητεύσει τούς ώραίους έκείνους γέροντας, οίτινες 
τδν ήκουον μετά προσοχής, άλλά μόλις ήρχισε νά 
ίμιλή περί τής έκ νεκρών άναστάσεως τοΰ Ίησοΰ 
Χριστοΰ, γέλωτες ουγκρατούμενοι κατ’ άρχάς, είτα 
ψίθυρος άγανακτήσεως καί τέλος θόρυβος σαρκαστι
κός διέκοψαν τδ κήρυγμά του.

«Άλλην ήμέραν σέ άκούομεν», έφώναξαν έγειρό- 
μενοι, «διότι τώρα αί αύλητρίδες παίζουν ύπδ τούς 
πλατάνους τοΰ Ίλισσοΰ καί δέν έχομεν καιρόν».

Καί δ Παύλος περίλυπος, ταπεινωμένος, κατήλ- 
θεν είς τήν πόλιν.

Ήτο μεσημβρία. Αί χρυσίζουσαι άκτίνες έπιπτον 
άπδ τοΰ αίθριου ουρανού έπί τών λευκών οικιών τής 
πόλεως, έπί τών μαρμάρινων ναών καί έπί τής λη- 
θαργούσης έςοχής. Ό Παύλος ύψωσε τούς Οφθαλ
μούς πρός τήν Άκρόπολιν άλλ’ αίφνης ώσεί θαμβω
θείς έκλινε τήν κεφαλήν.

Ήσθάνετο έαυτδν ώσεί κατεβεβλημένον ύπδ τής 
θρησκευτικής δόξης τών ’Αθηνών. Είς τδ ιερόν τοΰτο 
άσυλον πάσης ποιήσεως καί πάσης σοφίας δ ταπει
νός ’Ιουδαίος τής Ταρσού άνεκάλυπτε μίαν πολύ 
ύπερήφανον καί προηγμένην άνθρωπότητα, ήτις δμως 
ήρνείτο νά πιστεύση τδ μυστήριον τοΰ ’Εσταυρω
μένου.

Πιθανόν νά τδν ήκουον —άφελή προφήτην ένδς 
θεού δλιγώτερον τρομερού άπδ τδν Σεραπίν —δέν θά 
τδν έκακοποίουν, ούτε θά τδν άπεδίωκον ίσως άπδ 
τήν εύγενή πόλιν, άλλά τίνι τρόπφ θά κατώρθου νά 
συγκινήση τήν ψυχήν τοΰ λαού έκείνου, δ όποιος δέν 
έλάτρευεν ειμή τήν ωραιότητα καί ούδέποτε έμελε ν’ 
άνοιξη τούς ναούς του είς ένα ταπεινόν α'μάσσοντα 
θεόν άκανθοστεφανωμένον, μαστιγωμένον καί προ- 
σηλωμένον έπί τοΰ ξύ’ου έν τώ μέσω δύο ληστών;

Ό Παΰλος έβάδιζεν έν τώ μέσφ κηπαριων μέ ρο- 
δοδάφνας, κρίνους, έλαίας, δπου έφαίνοντο κομψά 
μαρμάρινα άγαλμάτια—θεοί προσφιλείς καί θελκτι
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οί φιλόσοφοι νά είσέρχηται είς τούς κήπους των, δι
ότι τούς ώνόμαζεν άγύρτας. Έν τούτοις οί ’Αθηναίοι 
τόν ήγάπων καί τόν έσέβοντο διά τάς άρετάς του.

Ό Χαρμίδης ίδών τδν Παύλον ήγέρθη καί τείνων 
πρός αύτόν τήν χεϊρα:

— «Σύ είσαι δ ’Ιουδαίος, τόν δποίον δέν πιστεύει 
>αύτή ή πόλις» τφ είπεν. «Έγώ σέ πιστεύω καί είμαι 
»πρόθυμος νά σέ ακολουθήσω».

»Έφο(τησα είς άπάσας τάς Σχολάς, έσπούδασα 
»πάσας τάς έπιστήμας καί είμαι βαρυεστησμένος». 

I — «Έλθέ», άπεκρίθη ό Παύλος, «Καί έγώ θά 
σοΰ δείξω τήν δδόν, ήτις άγει πρός τήν αλήθειαν καί 
τήν ζωήν ...»

Ό Χαρμίδης τόν ήκολούθησε καί δμοΰ κατήλθον 
είς τάς Αθήνας. ’Ολίγον πριν φθάσωσιν είς τήν πό- 
λιν είδον βαδίζοντας πρό αύτών μίαν νέαν καί ένα 
νέον. Ή νέα έφαίνετο ώς νά ίκέτευε τόν σύντροφόν 
της ένφ αυτός τήν απωθεί ήρέμα, έως δτου άπελπι- 
□θεϊσα ή κόρη έφυγε θρηνούσα.

Τότε δ Παύλος άνεγνώρισε τήν νεάνιδα ήν είχεν 
ϊδει τήν μεσημβρίαν νά παίζη μέ τάς δύο περιστεράς 
καί ήτις τφ είχε μειδιάσει, δ δέ Χαρμίδης πλησιάσας 
τόν νέον, δστις ίστατο ακίνητος παρακολουθών διά 
τού βλέμματος τήν χρυσίζουσαν κόμην καί τήν λευ
κήν έσθήτα αίτινες οπεμακρύνοντο πρός τήν έξοχήν, 
τόν ήρώτησε:

— «Πάλιν έμάλωσες μέ τήν μνηστήν σου, δυ
στυχή μου Φαίδων; Δέν πειράζει, αύριον τής χαρί
ζεις έν άργυροΰν κύπελλον ή μίαν χρυσήν μέλισσαν 
καί τά δάκρυά της στεγνώνουν.»

— «Όχι,» άπεκρίθη ό Φαίδων, «ή αγάπη μας 
έχασε τά θέλγητρά της.»

"Ιστατο περίλυπος καί κατηφής στηρίζων τά νώτα 
έπί τοΰ κορμοΰ μιας έλαίας . . . έκλινε τήν κεφαλήν 
καί έψιθύρισεν:

— «Έβαρύνθην πλέον τόν κόσμον καί τάς τέρψεις 
του.»

Τότε δ Απόστολος τόν έπλησίασε καί λαβών τήν 
χεϊρά του είπεν απλώς:

— «Υιέ μου !»
Ό Φαίδων έκπληκτος ήτένισε τόν παράδοξον αύ - 

τόν ξένον μέ τό ισχνόν πρόσωπον, δστις τόν άπεκά- 
λει υιόν του, καί τοΰ όποιου ή φωνή άν και γλυκεία 
είχέ τι τό έπιβλητικόν.

— «Δέν μέ γνωρίζεις», είπεν, «σύ, τοΰ όποιου 
δ θεός καταδικάζει τάς τέρψεις. Είμαι δ αρχηγός τής 
τρελλής νεολαίας τών ’Αθηνών καί δέν είμαι άξιος 
νά μέ άποκαλής υίόν σου.»

— «Ό θεός μου έπεσκέφθη τόν κόσμον ύπό μορ
φήν θνητού» ύπέλαβεν δ Παύλος, «διά νά δυνηθή 
νά έξαγνίση τόν κόσμον διά τής ευσπλαγχνίας του. 
Καί τώρα δέν κάμνει άλλο είμή νά κρούη τήν θύραν 
τής ψυχής σου, λοιπόν άφησέ τον νά είσέλθη καί 

να σέ παρηγόρηση, υιέ μου!» Καί δ Φαίδων πλή
ρης έλπιδων ήνωθη μέ τόν μικρόν δμιλον, εύπειθής 
ώς πα-.δίον.

Εξωθεν τού Κεραμεικοΰ κραυγαί πόνου άντήχουν 
προερχόμεναι έκ τοΰ έργοστασίου ένός αγγειοπλά
στου, συγχρόνως δέ νεαρός δούλος ήμίγυμνος, έξορ- 
μήσας έκ τοΰ έργοστασίου έπεσε παρά τούς πόδας 
τοΰ Χαρμίδου, μέ τό στήθος πληγωμενον άπό τήν 
μάστιγα τοΰ κυρίου του. ’Αμέσως έξελθών καί δ 
άγγειοπλάστης ήρχισε νά καταδιώκη τόν δοΰλον 
κρατών δερματινον ίμαντα, άλλ’ ο Χαρμίδης τόν 
άνεχαίτισε.

— «’Αφήσατε ν’ άποθάνω»' έκραύγαζεν δ σκλά
βος, «έβαρέθηκα πειά αύτήν τήν ζωήν.»

— «Έλα μαζύ μου καί θά σέ σώσω», είπεν, δ 
Παΰλος, «θά σέ παραδώσω είς τόν θεόν, δστις θε
ραπεύει δλους τούς πόνους, είς τόν ούράνιον Πατέρα 
έν δνόματι τοΰ όποιου φέρω είς τούς πενθούντας τήν 
έλπίδα καί τήν έλευθερίαν.»

— «Αύτός ό άνθρωπος μοΰ έσπασεν ένα άμφορέα» 
είπεν δ άγγειοπλάστης, «καί άφοΰ είνε σκλάβος μου 
είνε δικαίωμά μου νά τόν κάμω δτι θέλω. Άγορά- 
σατέ τον άλλως τόν κρατώ.»

’Αμέσως ό Φαίδων άποσπάσας άπό τόν τράχηλόν 
του έν περιδέραιον έκ πολυτίμων λίθων μεγάλης 
άξίας τό έρριψεν είς τόν άγγειοπλάστην καί είτα δ 
μικρός δμιλος συνοδευόμενος καί ύπό τοΰ σκλάβου 
ήκολούθησε τόν δρόμον του.

Ό ήλιος έδυεν όπισθεν τών βουνών τής Σαλαμί
νας βίπτων τάς τελευταίας του άκτίνας είς τόν 'Τμη
τόν, ένώ είς τό βάθος τής κοιλάδος ή Πεντέλη ώμοί- 
αζε μέ γιγαντιαιον άμέθυστον λουόμενον είς τό φώς. 
Ό Παρθενών ήκτινοβόλει καί παρά τούς πόδας τής 
Αίγίνης καί τών δρέων τής ’Αργολίδας, ή θάλασσα 
έφουκία ώχριώσα, ένφ είς τήν έξοχήν οί τέττυγε{ 
έχαιρέτων τήν δύσιν τής ήμέρας.

'Η Χριστιανική Εκκλησία τών ’Αθηνών έπέστρε- 
ψεν είς τό κατάλυμά της και δ ’Απόστολος Παΰλος 
έκάθησε μέ τούς νεοφώτιστους δπαδούς του είς τό 
δώμα. Έχυσεν είς τάς περιλύπους έκείνας ψυχάς τό 
βάλσαμον τής νέας πίστεως καί τοίς άπεκάλυψε τό 
μυστήριον τής άπολυτρώσεως. Είτα τελευτών τοίς 
είπεν:

— Αύριον φεύγω διά τήν Κόρινθον, δπου έλπίζω 
αί προσπάθειαί μου ν’ άποβώσιν έπιτυχέστεραι. Σάς 
άφήνω καί σάς άναθέτω τήν φροντίδά νά προση
λυτίσετε τούς ’Αθηναίους· ίσως τό έπιτύχητε καλ- 
λίτερον έμοΰ, διότι έγώ ών άπό πολύ κατωτέραν φυ
λήν έχω πολύ άξεστον τόν λόγον ώστε νά δυνηθώ νά 
κηρύξω τόν Ίησοΰν Χριστόν είς το άστυ, τό δποίον 
έγοήτευσεν δ Πλάτων. Σείς λοιπόν άδελφοί μου, μέ 
τήν βοήθειαν τοΰ θεοΰ μας θά περατώσητε τό έρ- 
γόν μου.»

Είτα δ Παύλος καλέσας πλησίον του τον Χαρμί- 
δην καί τόν Φαίδωνα έθεσεν έπ’ αύτών τάς χεϊρας 
δπως έκαμνεν δ Σωτήρ καί έξηκολούθησεν :

— Χαρμίδη θά είσαι δ έπόπτης τής Κοινότητας δ 
πρώτος Επίσκοπος τής Χριστιαν. ’Εκκλησίας, σύ δέ 
Φαίδων δ πρώτος Διάκονος....»

Εϊχεν ήδη νυκτώση καί ή άρωματώδης έκείνη 
άθηναϊκή νύξ ήτο γλυκυτέρα καί άτ.ότήν αύγήν.Είς τά 
άλση τοΰ Ίλισσοΰ οί νέοι έχόρευον ύπό τόν ήχον μι
κρών τυμπάνων καί πέριξ χαρμοσύνων πυρών έψαλ
λαν αί νεάνιδες. Έστρωσαν είς τό δώμα τήν τράπε
ζαν τοΰ δείπνου, δ Παΰλος ηύλόγησε τόν άρτον κα1 
τόν έκοψεν, ένφ ή μικρά λυχνία έφώτιζε μέ άμυδρον 
φώς τήν γλυκείαν μορφήν του.

Τό μεσονύκτιον δ Παΰλος ήγέρθη έλαβε τήν δδοι- 
πορικήν του ράβδον καί κατήλθεν είς τό κατώφλιον 
τής οικίας. Εκεί ήσπάοθη μέ άγάπην τούς άδελφούς 
του καί τοίς είπεν:

— «Δέν θά μ’ έπανίδητε είς τήν γηΐνην αύτήν 
ζωήν, διότι μετά τήν Κόρινθον δ θεός μέ καλεί είς 
τήν ’Ασίαν καί μέ περιμένει διά νά μέ δοκιμάση είς 
τήν 'Ιερουσαλήμ, θά σάς άναμένω δθεν είς τά προ
πύλαια τής Άνω Ιερουσαλήμ».

Ήτοιμάζετο νά έκκινήση όταν είς τά βάθη τοΰ 
σκότους άντήχησε λυγμός.Ή Ευχή, ή νεαρά μνηστή 
τοΰ Φαίδωνος περιβεβλημένη πένθιμον στολήν 
έγονυπέτησε παρά τούς πόδας τού ’Αποστόλου.

Ούτος έποίησε κίνημα φόβου, διότι είδε πλησίον 
του τόν Φαίδωνα ταραγμένον, άλλ*  ένθυμηθείς τά

ΤΟ Γ^ΟΤΤΣΗΟΙ" .

’Ανοικτή Έπιβτολή πρός τήν κυρίαν Ε. Π. Δ.

ΣΚνρία 2).........
Τό πρώτον τό δποίον ει’λκυσε τήν προσοχήν μου 

σήμερον είς τά «Παναθήναια» ήτο ή φωτογραφία 
τής Δδος Καλογεροπούλου καί τό ύφ’ ύμών ύπό τόν 
τίτλον «Ελπίς Καλογεροπούλου» γραφέν. Επειδή 
μεγάλως ένδιαφέρομαι διά τήν Δδα Καλογεροπούλου, 
άπλήστως ήρχισα τήν άνάγνωσιν ί’να ιδώ τί λέ- 
γουσιν είς τάς Αθήνας μας διά τό άγαπητόν μα5 
αύτό τέκνον. Άλλά πρός άπογοήτευσίν μου, σας τό 
λέγω είλικρινώς, δέν έννόησα τίποτε. Άπεφάσισα 
λοιπόν νά οπάοω τό κεφάλι μου Ενα έξαγάγω τό νό
ημα, τό δποϊον άφεύκτως θά περιείχετο είς τάς γραμ- 
μάς έκείνας τάς γραφείσας ύπό κυρίας τόσης μορφώ
σεως καί άνεγνωρισμένης άξίας ώς ή ίδική σας, και 
τό έσπασα’ καί έξήγαγον τό συμπέρασμα δτι τά δια- 
νοήματά σας καί αί έντυπώσεις σας άνήκουσαι είς 
κόσμον δχι γήϊνον άλλ’ έντελώς άφηρημένον, ονει
ρώδη, έγένοντο, φυσικά, άκατάληπτοι, σκοτεινόταται 

θαύματα τής Χριστιανικής πίστεως τά γενόμενα εις 
’Αντιόχειαν, Κύπρον καί άλλαχοΰ, έλαβε τάς χείρας 
τής νεάνιδος καί τήν άνήγειρεν ειπών.

— Ψυχή, δ Κύριος σ’ εύσπλαγχνίσθη. Κατέπαυσε 
τήν θλίψιν σου. ’Ιδού ή νέα σου οικογένεια, ήτις είνε 
ύπεύθυνος άπέναντι τοΰ θεοΰ διά τήν γαλήνην τής 
ψυχής σου. Άλλως τε, τέκνον μου, αί ήμέραι τής 
δοκιμασίας διά τούς φίλους μας, διά τούς φίλους τού 
Φαίδωνος είνε έγγύς. Ό διωγμός θά συνταράξη τάς 
Αθήνας αϊτινες κοιμώνται τώρα μακαρίως, θά είνε 
τότε ορφανά πρός περισυλλογήν, ψυχαι δυστυχείς 
πρός παρηγοριάν. Σύ, Ψυχή, θά είσαι δ παρήγορος 
άγγελος τής νέας Εκκλησίας. Έν τφ μεταξύ μείνε 
έδώ,ύπό τήν στέγην τοΰ τυφλοΰ τούτου, δστις μ’ έφι- 
λοξένησε. θά τόν οδηγής είς τόν δρόμον ώς ή Αντι
γόνη τών ποιητών ώδήγει τον πατέρα της Οίδίποδα.

Ή ιδέα δτι έμελε νά μτμηθή τήν ήρωιδα, τής 
οποίας είχε μάθη τήν ιστορίαν είς τό θέατρον τού 
Διονύσου, έκαμε τήν νεάνιδα νά μειδιάση. Καί ήδη 
είχε παύση νά κλαίη.

Ή άποστολή τοΰ Αποστόλου Παύλου είς τήν έν
δοξο/ αύτήν πόλιν είχε λήξη, είσήλθεν είς τήν κατω
φερή χαράδραν ήτις άπό τάς φυλακάς τοΰ Σωκρά- 
τους ώδήγει είς τήν οδόν Φαλήρου, καί ή σκιά του 
έχάθη έντός ολίγου άλλ’ έπί πολύ άκόμη ήκούετο 
δ κρότος τής ράβδου του έπί τών χαλίκων τής 
ατραπού. ...

(‘Εκ τον Άγγίικον)
Αί ALEX-

περιενδεδυμέναι ώς ήσαν, άπό τό γλωσσικόν ιδίωμα 
αύτό, τό δποίον άπό σκοποΰ μεταχειρίζεσθε καί τό ό
ποιον στερείται παντελώς λέξεων καί φράσεων πρός 
έξωτερίκευσιν ιδεών άνωτέρων καί έντελώς άφηρη- 
μένων καί διά τούτο, μεθ’ δλην σας τήν προσπάθειαν 
όπως έμμείνητε είς τήν έφθαρμένην Ελληνικήν τής 
καθημερινής όμιλίας τοΰ όχλου, άφίνετε συχνότατα 
νά διακρίνωνται, ώς καινουργή έμβαλλώματα έπί τε
τριμμένων ένδυμάτων, αί λέξεις : οραματίζονται, εκ
μηδενίζει, αίταπάτη, ρευοτοποιημένα, ούτολον, εξάρ- 
σεως, ονειροπόλημα, πεπον&ήοεως, αρμονική, άρρη
το ('μέ τήν άποκοπήν τοΰ ν λαμβάνει τάχα ύφος άπλοΰν 
ή λέξις) ίλαρώτερον υπόδειγμα, ν" άποκαλυφόή, τήν 
οφραγϊδα μιας οημαντικής πρωτοτυπίας, ΟΙ θήτες 
(κατεφύγατε καί εις τήν μεταβολήν τοΰ γένους καί 
τήν φθοράν τής καταλήξεως άκόμη διά τό δημοτικώ- 
τερον) άπόδοσι (άποκοπή τοΰ ν πρός τον αύτόν σκο
πόν) συνεινόηοι κτλ. Φυσικά ! εϊχετε άπολυτον α-
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αυτά; Ήείνε προκατάληψις κατά τής δρθότητος; Είνε 
έξυπηρέτησις τοΰ Ελληνισμού αύτά; "Η προμελετη- 
μένη προσπάθεια πρδς έπάνοδον είς τήν κατάστασιν 
τών χρόνων, δτε έπεκράτει Τουρκοκρατία καί δχι 
Ελληνισμός !

Σείς ή ίδια, άφού ή ούτως ή άλλως άποφασίζετε 
έλλείψει χυδαίων έκφράσεων νά μεταχειριοθήτε τήν 
λέξιν όψεις (τήν όποίαν είς δνομαστικήν πλι,ϋυντικήν 
ούδέποτε άκούει τις παρά τώ λαω) δέν μεταχειρίζε- 
οθε είς τδ σχετικόν άρθρον νά είπητε αί όψεις άλλά 
νομίζετε δτι θά σώσητε τδ γόητρον τής δημοτικής 
λέγουσα οί δψες (φρικτδν) καί περαιτέρω άντί νά εϊ*  
πητε «Α! βαθείαι ψυχικαί καί πνευματικά! ένέργειαι 
τών έργων» τδ όποιον δέν βλέπω τί τδ μακαρονιστι- 
κδνκαί σχολαστικόν θά είχε, λέγετε «οί βα&ηές,οί ψυ
χικές, οί πνευματικές εύγένειες τών έργων» μεταβάλ- 
λουσα τάς διαφόρους πρωτοκλίτους κυρίας είς παρα
δόξους τριτοκλίτους άρσενικούς μέ τδ αί. Δι’ όνομα 
θεοΰ, κυρία Δ. ήκούσατε ποτέ κανένα άχθοφόρον ή 
κανένα γείτονά μας άπδ τδ Μενίδι ή τούς Κουκουβάου- 
νες νά όμιλήση διά βαϋειές ψυχικές καί πνευματικές 
ίνέργειες τών έργων;Δέν ευκαιρεί διά τοιαΰτα δ άνθρω
πος αύτδς καί έπομένως δέν έχει καί γλώσσαν δι’αύτά. 
Σείς λοιπόν ή θέλουσα νά μεταχειριοθήτε δήθεν τήν 
γλώσσάν του, καταφεύγετε είς τήν στρέβλωσιν τής 
γραμματικής. Βλέπετε δτι πάν άλλο ή έκφρασις φυ
σικότητας είνε ή βεβιασμένη χρήσις τής δημοτικής 
έκεί όπου δέν έχει τήν ϋ'έσιν της.

Ιίαραδέχομαι αύτήν είς έν ποίημα μέ ύπόθεσιν α
γροτικήν, ειδυλλιακήν καί πάλιν δμως άπαιτώ νά 
ήνε ή καθ’ έαυτδ γλώσσα τών χωρικών καί δχι τδ 
κατασκεύασμα τδ άτεχνου τών άνθρώπων τών πόλεων. 
Συγχωρώ τήν είς τήν οΐκείαυ ομιλίαν χρήσιν διαφό
ρων συμπτήξεων χάριν συντομίας π. χ. τδ στάς άντί 
είς τάς, τδ συντομώτερον ποΰ είς άντικατάστασιν τής 
άναφορικής αντωνυμίας, άλλά καί πάλιν άναγνωρίζω 
δτι ούδείς κανιού δύναται νά τεθή διότι ό τρόπος τοΰ 
όμιλείν παραλλάστε; ού μόνον κατά τόπους άλλά καί 
κατά οικογένειας έξαρτώμενος έκ τής μάλλον ή ήτ- 
τον έπιμεμελημένης ανατροφής καί έπιρροής τού πε
ριβάλλοντος γονέων καϊ συγγενών καί συνεπώς δέν 
δύνασθε νά όρίσητε πώς πρέπει νά λέγηται έκάστη 
λέξις διότι άλλος π. χ. έσυνείθισεν άνέκαθεν νά λέγη 
ήρχοκτο άλλ’ άλλος λέγει έρχόντονσαν (τί εύγενές! !) 
άλλοι ερχόντανε καί άλλος έρχόσανε (είς Πάτρας 
τοΰτο) άλλοι λέγουν ήκούοντο άλλ’ άλλοι ακούοντο, 
άλλοι ακουόντουσαν καί άλλοι άκονγόντανε καί μύ
ρια παραδείγματα ποικιλίας. Εκλέξατε λοιπόν με
ταξύ δλων καί άν δύναοθε καθορίσατε είς νέαν έξω- 
φρενικήν γραμματικήν ένα άπδ τούς τύπους αύτούς, 
άφού έκ προκαταλήψεως, έννοεϊιε ν’ άποσκορακίσητε 
τά δρθά καί άπ’ αιώνων παραδεκτά. Άν δέ άπομα- 
κρυνθήτε καί περισσότερον καί μεταβήτε είς τάς νή-

νάγκην νά καταφύγετε εις λέξεις τής καθαρευούσης 
διότι είς τδ χυδαίον ιδίωμα, ήτο Αδύνατου νά ευρητε 
άναλόγους πρδς έκφρασιν τών έννοιών σας.

' Άλλά, πρδς θεοΰ, κυρία Δ. άς εϊμεθα λο 
γίκοί καί ειλικρινείς πρδς ή μάς αυτούς πρώτον. 
Εΐπατέ μοι, ήκούσατε ποτέ κανένα χωρικόν ή 
άνθρωπον τοΰ δχλου νά έκφραση έννοιας τοιαύτας μέ 
τδ χυδαίον ιδίωμά του; Πρώτον δέν έχει ανάγκην 
τών άφηρημένων έννοιών αί σκέψεις του περιορίζον
ται είς τά άφορώντα τήν πρακτικήν ζωήν και έάν 
ένίοτε είς τήν δημώδη, τΐ.ν δημώδη ποίησιν
τών άνθρώπων τοΰ βουνού, άπαντάται φιλοσοφία τις 
καί έξάρσεις ψυχικαί, διανοήματζ υπαγορευόμενα 
είτε άπδ έρωτα, είτε άπδ πατριωτισμόν είτε άπδ τά 
πλήγματα τής τύχης, αύτά είνε έκφρασμένα μέ τήν 
τέχνην έκείνην τήν έμφυτον είς τούς άνθρώπους αύ- 
τούς, τήν σύντομον, τήν μή έχουσαν άνάγκην ιδιαι
τέρων άφηρημένων λέξεων άλλ’ αισθητήν γινομένην 
είς τδν άναγνώστην μάλλον άπδ τδν τρόπον τής πα- 
ραστάσεως τών πραγμάτων, ώς συμβαίνει καί μέ τάς 
λαϊκάς παροιμίας, είς τάς όποιας ή έγκρυπτομένη φι
λοσοφική σκέψις έκφράζεται δι’ είκόνος έκ τοΰ κα
θημερινού βίου. Τήν τέχνην δέ αύτήν ήμείς οί άν
θρωποι τών πόλεων είνε απολύταις αδύνατον νά 
μιμηθώμεν μή έχοντες ζήσει μεταξύ χωρικών καί έ- 
ξοικειωθεί πρδς τάς άντιλήψεις των καί τδν τρόπον 
τής έκφράσεώς των. Δι’ ήμάς τούς έχοντας κάποιαν 
μόρφωσίν καί συχνά διά τής διανοίας έξερχομένους 
τών ορίων τοΰ υλικού κόσμου, τδ καταλληλότερου 
καί φυσικώτερον δργανον πρδς παράστασιν άφηρη
μένων έννοιών είνε μόνον ή ωραία μας καθαρεύουσα 
άνευ μακαρονισμών καί υπερβολών, ή δυναμένη νά 
διερμηνεύση τάς μάλλον λεπτεπιλέπτους στροφάς 
τής διανοίας μας, καί τάς μάλλον παράτολμους πτή
σεις τής φαντασίας μας. Διϊσχυρίζεσθε σείς οί όπα- 
δοί τής δημοτικής δτι σκοπδς της χρήσεως αυτής 
είνε ή έπικράτησις τής φυσικότητας, τής ζωής, τής 
άπλότητος ! Άλλά σάς παρακαλώ ποιαν φυσικότητα 
δεικνύετε δταν καταβάλλετε κοπιώδεις προσπάθειας 
δπως ευρητε τήν φράσιν ήτις θά διερμηνεύση τάς έν
νοιας σας καί άποφεύγετε τάς φυσικάς έκφράσεις τάς 
όποιας ή καθαρεύουσα ή συνήθης φέρει είς τδ στόμα 
ή τήν γραφίδα;’Ή έν άμηχανία καταφεύγετε είς τήν 
χρήσιν λέξεων τής καθαρευούσης άλλά παρηλλαγ- 
μένων κατά τήν κατάληξιν πρδς άπόκτησιν χυδαίου 
ύφους; ΙΙοίαν φυσικότητα δεικνύετε δταν, όμιλούντες 
λησμονήτε καί άρχίζετε μίαν λέξιν δρθώς, άμέσως δέ 
συνερχόμενοι καί πιστοί είς τδν δρκον σας πρδς κατα- 
πολέμησιν τής Ελληνικής γραμματικής, έπαναλαμ- 
βάνετε τήν λέξιν διεστραμμένην; Μοι συνέβη πλει- 
στάκις ν’ άκούσω νέους δημοτικιστάς νά άρχίσωσι 
«Έκαμε πολλάς προ.... »καί νά διακοπώσι δπως
έπαναλάβωσι «πολλαΐς προόδους». Είνε φυσικότης

σους, είς τήν Τήνον π. χ. έκεϊ θά ευρεθήτε είς κυκε
ώνα μεγαλείτερον έτι διότι θά άκούσητε καί παρα
κειμένους καί υπερσυντελίκους άκόμη καί λέξεις Ό- 
μηρικωτάτας, καί δ έσχατος Τήνιος λέγει «Τής εΐ- 
πηκα καί δχι « τής είπα » «μ ’έδώκασι καί μ ’ έδείρασι» 
άντί μοΰ έδωσαν, μ’έδειραν" καί «τήκ τσεφαλή μ*  
άντί τδ κεφάλι μου καί μπροδέχτης (δμβροδέκτης) 
άντί τοΰ ξενικοΰ στέρνας και βούτοεντρον άντί βούρ
δουλας.

Βλέπετε λοιπόν, κυρία, δτι άκραν δέν εύρίσκει τις 
καί σημεϊον δπου νά σταματήση καί τδ έξαγόμενον 
συμπέρασμα είνε δτι μόνος δρος λογικώτερος δλων 
είνε ή άπλή μας καθαρεύουσα ή έν χρήσει νΰν καί 
είς τάς έφημερίδας,(δχι βεβαίως τδν Νουμάν ποΰ πο
λεμά τήν παστρικεύουσαν!/) καί είς τάς άγγελίας, 
καί είς τά δικαστήρια, καί είς τάς έν τή Βουλή αγο
ρεύσεις καί τήν όποίαν δ λαός κάλλιστα έννοεϊ καί 
παρακολουθεί άναγινώσκων καθημερινώς τάς έφημε- 
ρίδας καί έγκολπούμενος εύχαρίστως τούς δρους τής 
καθαρευούσης τούς όποιους ή συνήθεια τφ έπέβαλε 
καί λέγει ποδήλατου καί τροχιόδρομος καί πυροβο
λείου καί σκοπιά καί κελευστής και ολους τούς πο
λυαρίθμους δρους έν τφ στρατφ καί τφ ναυτικφ τούς 
καθιερωθέντας ύπδ τών αρμοδίων. Είς δέ τούς λογα
ριασμούς των οί τεχνίιαι χωρίς ούδείς νά τούς άνα- 
γκάση γράφουσι π. χ. δι’ άσβεστοχρίσμα τής οικίας 
άντί γιά σοβάτιομα τον σπιτιού καί δι’ όελοπινακας 
άντί διά τζάμια, είς δέ τάς έπιγραφάς τών καταστη
μάτων βλέπομεν οινοπωλείου, αρτοπωλείου, άνΰρακο- 
πωλεΐον, υποδηματοποιείου,παντοπωλείου άντί κρασο- 
πουληό, ψωμάδικο, καρβουναράδικο, παπουτοίδικο, 
μπακάλικο.

Δοκιμάσατε νά προτείνητε είς ένα έξ αύτών τήν 
άντικατάστασιν τής ορθής έπιγραφής διά χυδαίας καί 
θά ίδήτε άν δέν θά σάς γελάση κατά πρόσωπον καί 
δέν θά σάςοίκτείρη, διότι δ λαός ήτο καί είνε πάντοτε 
δ καλλίτερος φρουρός τών στοιχείων τά όποία συνε- 
τήρησαν τδν Ελληνισμόν καί δή τής γλώσσης καί 
τής θρησκείας καί μόλις, διά τής άναγκαστικής έκ- 
παιδεύσεως, άφηρέθη άπδ τούς οφθαλμούς του τδ 
σκότος τής έντελούς άγραμματοσύνης καί ειδεν ολί
γον φώς, άμέσως ένεκολπώθη τήν πρόοδον καί έκκα- 
θάρισιν τής γλώσσης· καί άπόδειξις τούτου δτι πρώ
τος έξανέστη κατά τής μεταφράσεως τοΰ Εύαγγελίου 
είς τδ άποτρόπαιον έκείνο έξωφρενικδν κατασκεύασμα 
τοΰ κ. Πάλλη.

Διά τοΰτο θεωρώ ώς αύτόχρημα βλακείαν, άνευ πε
ριορισμού έκφράσεων τάς όποίας μοί υπαγορεύει ή 
άγανάκτησίς μου, τήν δημιούργησιν τοΰ γλωσσικού 
ζητήματος.

Καί ή καθαρεύουσα καί ή δημοτική θά συνυπάρ- 
χωσιν είς πάντα τά έθνη ή γραφομένη είνε πάντοτε 
πλέον έπίμεμελημένη τής όμιλουμένης,παρ’ ήμίν μό

νον ή διαφορά των είνε μεγαλειτέρα, ένεκα τής έπί 
αιώνας έπικρατήσεως τής άγραμματοσύνης παρά τφ 
λαφ καί δή καί είς τάς μεσαίας τάξεις, καί ιδίως εις 
τδ γυναικεϊον φΰλον, ένεκα τοΰ όποιου έξ απαλών 
όνύχων έσυνείθιζέ τις είς τδν οίκον του ν’ άκούη έν 
χρήσει λέξεις στρεβλωμένας δπως τάς άντελήφθη ή 
άγράμματος μήτηρ, άκούουσα καί δχι βλέπουσα αύ
τάς άφού ούδέποτε έβλεπε βιβλίον ή άναλφάβητος 
Ούδέν δέ ίσχυρότερον τής έξεως.

Άλλ’ δλη ή τέχνη έγκειται είς τδ νά γνωρίζη τις 
πού νά μεταχειρισθή τήν καθαρεύουσαν καί ποΰ τήν 
δημοτικήν, άναλόγως τού θέματος καί τών περιστά
σεων, άφού καί ή δμιλία μας άκόμη γίνεται μάλλον 
ή ήττον ορθή άναλόγως τού προσώπου πρδς τδ δποϊ- 
ον άποτεινόμεθα καί τού θέματος τδ όποιον πραγμα- 
τευόμεθα, καί νά μή ζητώμεν νά γράψωμεν φιλοσο
φικήν ποίησιν καί μεταφυσικάς θεωρίας είς δημοτικήν 
στερουμένην έκφράσεων διά τοιαΰτα. Καί ούδεμία 
άνάγκη νά χρωματίζηταί τις ώς δημοτικιστής ή 
οπαδός τής καθαρευούσης άλλ’ όδηγδν μόνον έχων 
τδν ορθόν νοΰν καί τήν λεπτότητα τής καλαισθησίας 
νά έκλέγη καταλλήλως άναλόγως τού θέματός του με
ταξύ τής καθαράς καί τής γλώσσης· τής τρεχούσης 
όμιλίας, δέν λέγω τής δημώδους διότι αύτήν τήν δη
μώδη τών βουνών ούδείς σας γνωρίζει καί διότι αύτή 
δέν είνε μία άλλά παραλλάσσει κατά τόπους καί διά νά 
έξοικειωθή τις πρδς αύτήν καί τήν μεταχειρισθή δεόν
τως είς άνάλογα ποιήματα ή άφηγήσεις σκηνών οικείου 
βίου πρέπει νά ζήση μεταξύ χωρικών δπως έζησεν ό 
Παπαδιάμαντης είς Σκιάθον καί έξοικειώθη μέ τδ 
Σκιαθικδν ιδίωμα καί τά ήθη καί έθιμα τού τόπου 
του. Δέν πρέπει δέ ν’ άποφαίνωνται περί αύτής καί 
νά έπαγγέλλωνται τόν ειδήμονα κάτοικοι Αθηνών 
άπδ τδν στενόν όρίζοντα τών τεσσάρων τοίχων τοΰ 
γραφείου των δπου γράφουσι τδ περιοδικόν των ή τδ 
βιβλίον των χωρίς ποτέ νά ζήσουν ζωήν βουνοΰ ή νά 
έλθωσιν είς συνάφειαν μέ τούς απλοϊκούς μας χωρι
κούς.

Σάς βεβαιώ, κυρία Δ., δτι αί ώραϊαι έννοιαί 
σας προκειμένου περί Δδος Καλογεροπούλου, θά 
ήσαν πολύ εύνοητότεραι καί θά έφαίνοντο πολύ 
ώραιότεραι καί έπομένως θά έφερον άποτέλεσμα 
πρδς διαφήμισιν τής καλλιτέχνιδος μεταξύ έκεί· 
νων δσοι δέν ηύτύχησαν νά τήν άκούσωσιν, άν 
είχον τδ άρμόζον είς αύτάς ένδυμα τής φυσικής 
καθαρευούσης καί δέν έχρειάζετο οπάσιιιον κεφαλής 
ίνα διιδη τις διά μέσου τοΰ τραγελάφου τής γλώσ
σης αύτής τάς ιδέας σας· καϊ όμολογώ δτι έπέβαλον 
έμαυτή τδν κόπον αυτόν μόνον διότι έπρόκειτο περί 
Καλογεροπούλου- εί δ’ άλλως θ’ άπηξίουν νά ρίψω 
έν βλέμμα κάν είς πάσαν πραγματείαν γραμμένην 
είς τοιοΰτον ιδίωμα δσον καί άν ήτο ένδιαφέρων δ τί
τλος της διότι σάς βεβαιώ, αισθάνομαι άποτροπίασιν
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καί άν λάβη τις ύπ’ οψιν δτι καί εις πλείστους άλ
λους συμβαίνει τό αύτό, αισθάνεται λύπην διότι 
πολλαί ίσως έννοιαι λαμπραί καί πολλαί έργασίαι 
διανοητικαΐ άποβαίνουν μάταιαι δταν ήνε γραμμέναι 
είς τόσον κακότεχνον ιδίωμα, διότι δέν θά γνωρίσω- 
σιν αυτάς είμή οί έκ προκαταλήψεως Οιασώται αυ

ΕΛΠΙΣ ΚΆΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Άνθρωπος είμαι, είπεν ό Terence, καί παν δ,τι 
περικλείει ή άνθρωπότης, πρέπει νά μοΰ είναι γνω
στόν».

Καί δ Beethoven: «θέλω νά έκφράσω δλόκλη*  
ρον τήν ανθρωπότητα καί νά ζήσω έν αύτή».

Είς τάς δύο αυτάς περίφημους φράσεις παρουσιά
ζεται ή ζωηροτέρα είκών τής Ελληνίδος καλλιτέ- 
χνιδος, δπως τήν έγνωρίσαμεν είς τάς έξ τελευταίας 
αυτής συναυλίας.

Ό καλλιτεχνικός δρίζων τής δος /ίαλοχεροποιΆου 
είνε έκ τών μεγαλειτέρων καί τών πλέον ψυχολογη
μένων τούς δποίους άπαντα κανείς. Έγνώρισε τόν 
άνθρωπον, τόν άληθινόν καί μεγάλον άνθρωπον, είς 
τάς δυνατοτέρας ψυχικάς στιγμάς του, παρουσίασε 
τήν χαράν, τήν λύπην, τόν ένθουσιασμόν καί τήν 
άπηγοήτευσιν μέ αισθητικήν ικανότητα έντελώς έξαι- 
ρετικήν.

Αί θαυμάσιαι μεταπτώσεις'της είνε φαινόμενου τέ
χνης.Περνά άπό τό σκότος είς τό φώς, μέ δσην φυσι
κότητα διαδέχεται ή νύξ τήν ήμέραν καί μεθ’ δλην 
τήν τονισμένην προσωπικότητά της, ή έκτέλεσις τών 
διδασκάλων δέν παύει άπό τοΰ νά είνε αύθεντική άπό- 
δοσις τής σκέψεως τοΰ συνθέτου.

Ή φωνή τής δος Καλογεροποΰλου είναι θερμή, 
ισχυρά, μεγάλη’ μία Faleon άρίστης ποιότητας, 
ίκανή νά έκτελέση βαθύτατα τεμάχια καί τεμάχια 
μεγάλης έκτάσεως. Διά τοΰτο είς τό πρόγραμμά της 
είχε συνθέσεις δραματικάς, λυρικάς, romances, 
βουνίσια Ελληνικά τραγούδια μέχρι καί τών ίδεω- 
δώς απλών άρχαίων μελφδιών.Ό «."Υμνος τοΰ’Απόλ
λωνος» καί «Εις την Νέμεσιν,» τάς δποίας έξετέλεσε 
είς τήν τρίτην της συναυλίαν είχαν δλην τήν θαυ· 
μασίαν απλότητα καί ποίησιν τής αρχαίας ελληνικής 
τέχνης. Μόλα ταΰτα μεθ’ δλην τήν φαινομενικήν εύ- 
κολίαν των, οί δύο ούτοι ύμνοι περικλείουν τάς μεγα- 
λειτέρας δυσκολίας έκτελέσεως. Τόν παράδοξον ρυ
θμόν, τήν τονικότητα, καί ιδίως τό πνεύμα τοΰ ποιη- 
τοΰ, διά τά όποια πρέπει νά είναι κανείς άληθής καλ
λιτέχνης καί Έλλην διά ν’ άντιληφθή. Ή συνοδεία 
τής άρπας τήν δποίαν προσέθεσεν δ σοφός Gevaert 

τού οίτινες ευτυχώς δέν είνε πολλοί δ δέ περισσότε
ρος κόσμος θά τάς άγνοή.

Δέξαοθε παρακαλώ τήν διαβεβαίωσιν τής ύπολή- 
ψεώς μου

.1/εύ ’ ης διατελώ
ΙΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ

Έν Παρισίοις. 28 rue Monge

έδωσεν ιδιαιτέραν γοητείαν,ένεθύμιζε δέ τήν άρχαίαν 
λύραν μέ τήν όποιαν θά έπαιζε ό συνθέτης τής έπο- 
χής έκείνης.

Ό Gluck τής δος Καλογεροποΰλου ήτο Ελλη
νικότατος μέ δλον τόν γερμανικόν λυρισμόν. Σωστό 
μουσικό δράμα, είς τό όποιον τά recits είχαν θέλη- 
σιν καί δύναμιν καί αί άριαι δλον τό πάθος καί τήν 
έντασιν ή δποία έχρειάζετο διά τήν έκτέλεσιν τών 
άριστουργημάτων τοΰ διδασκάλου τού Weideu- 
wang.

Τί βιργίλειον μελαγχολίαν προσέδωσεν είς τήν μο- 
νςΰδίαν « "Εχασα την Εύρυδ.'κην μου» καί πόσην τρα
γικήν μεγαλοπρέπειαν είς τήν < ’Ιφιγένειαν εν Αΰ- 
λίδι»\ Ό Bach της, κλασσ.κώτατος καί άξιοπρεπέ- 
στατος.

Έτραγούδησε τήν «Matthaus passion» μέ τό
σην πικρίαν καί εύλάβειαν, ώστε πολύ δικαίως θά 
έλεγε κανείς δτι μεγάλη πίστις τήν συγκρατοΰσε τήν 
στιγμήν έκείνην καί έξέσχιζε τήν ψυχήν της. Ή 
φράσις της «Torture accable» έκλόνισε καί τούς 
πλέον άπιστους άκόμη καί έφερε ρϊγος είς τούς άλη- 
θινούς μουσικούς. Μόνον άπό Γερμανούς, καί Γερμα
νούς έξηυγενισμένους είμπορεϊ νά περιμένη κανείς 
τόσον σοβαράν έκτέλεσιν τοΰ Canton τής Λειψίας.

Τ’ άριστουργήματα τοΰ 17ου καί 18ου αίώνος, 
μεταξύ τών όποιων <Se tu m’ami» τοΰ Pergolese 
«Siciliana» τοΰ Scarlatti, «Come raggio di 
sob) τοΰ Caldara, έξετελέσθησαν καί έφέτος παρ’ 
αυτής μέ τελειότητα έντελώς παραδειγματικήν.

Ό Mozart της, χαριέστατος, γελαστός καί άθώος, 
Ή περίφημη Arietta «Ridente la Gal ma» έχει 
κάμει ήδη τόν γύρον τών ’Αθηνών...άπό τής πρώτης 
της ημέρας.

Ό Beethoven της, βαθύτατα ψυχολογημένος.
Τό «Perfido», ή θλιβερωτέρα είκών τής άπογο- 

ητεύσεως καί τής τρικυμίας τής ψυχής, τά <”ί 
θρησκευτικά ίιοματα » πλήρη κατανύξεως καί σεβα- 
σμοΰ, «ό Βασιλείς τών δρυμών» ίν τώ μικρώ του 
κύκλο) φοβερόν δράμα μέ τούς τρεις χαρακτήρας ζω
ηρότατα χαραγμένους. Ή έκτέλεσις τοΰ τελευταίο 

ίιφήκε τήν μεγαλειτέραν έντύπωσιν καί έγεινεν ά- 
φορμή νά γνωρίσωμεν άριστούργημα, τό οποίον ήτο 
άγνωστον είς δλην τήν Εύρώπην πρό τριών άκόμη 
έτών.

Διά τόν Schubert, τό μόνον τό όποιον ήμπορώ 
νά σημειώσω είνε δτι ή Δίς Καλογεροποΰλου, δικαι
ώνει πληρέστατα τόν τίτλον, δ δποϊος τής έδόθη είς 
Παρισίους : Mlle Sosie ! Είναι ή χαρακτηριστικό
τερα έκτελεστής τοΰ ((S .sie», τής ((Marguerite 
an rouet» καί τής «Jeune title et la mort» είς 
τήν δποίαν δίδει τήν ζοφερωτέραν εικόνα τοΰ θανά
του, πρό τής ζωής καί τής νεότητος.

Μέ τόν Chopin έχύθησαν καί έφέτος άρκετά δά
κρυα είς τόν Πειραιά μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ Chant 
de la Pologne» καί ένεθουσιάσθη δλόκληρος δ 
στρατιωτικός κόσμος μέ τό «Avant la bataille». 
’Ενθυμούμαι λοχαγόν τοΰ μηχανικοΰ δ δποϊος συγκε- 
κινημένος έφώναξε: «Bis, bis. Βλέπετε τί άξίζει δ 
στρατός ! Νά, μιά άληθινή πατριώτισσα, μέ καρδιά 
καί σθένος ! άν καί έπρόκειτο περί Πολωνίας.....

Ό Borodine μέ τήν «Princesse endormie» 
ή δποία ήτο ώς έ'να γλυκύ μακρυνό δνειρο, δ Ba- 
lakirew μέ τήν συμπαθεστάτην Serenade έξετε
λέσθησαν ώραιότατα. Τά τραγούδια τοΰ Brahms 
τοΰ Dvorak είχαν δλην τήν γοητείαν καί τόν χα
ρακτήρα τής τσέχικης σχολής.

Οί σύγχρονοι Γάλλοι έτιμήθησαν ιδιαιτέρως ύπό 
τής Δος Καλογεροποΰλου. Άπό τόν St. Saens έ
τραγούδησε τό τραγικόν ποίημα : «Ή μνηοτη τοΰ 
τυμπανιστοϋ» είς τό όποιον έδωσε τάς θαυμασιωτε- 
ρας άποχρώσεις. Τήν «Chanson triste» τοΰ Du- 
pare μέ ποιητικωτάτην μελαγχολίαν, «L’ange Ο
ί’enfant» καί τό «Nocturne» τοΰ Franck at 
πλά καί μέ ειλικρίνειαν, τήν «Mandoline» καί τό 
«Enfant prodigue» τοΰ Debussy. Διά τόν τε- 
λευταϊον αυτόν έχει ιδιαιτέραν ιδιοφυίαν ή έλληνίς 
καλλιτέχνις. Είνε τόσον βαθειά ποτισμένη άπό de - 
bussisme ώστε ή έκτέλεσις της δέν μπορεί παρά 
νά είνε ή άπήχησις τοΰ συνθέτου τοΰ Peleas et 
Melissandre. Τό «Enfant prodigue» μάλιστα 
πλήν τής ώραίας άποδόσεως ήτο θαυμάσια τοποθετη- 
μένον είς τήν φωνήν της ώς έάν ήτο έπίτηδες γραμ- 
μένον δΓ αυτήν.

Ένα παράδοξον δμως μέρος τών συναυλιών τής 
Καλογεροποΰλου είνε ή παρουσίασίς της εις τήν 
Carmen. Ποτέ δέν θά έφαντάζετο κανείς δτι ή καλ- 
λιτέχνις δπότε μέ τόσην εύλάβειαν καί κλασσικισμόν 
έκτελεϊ τ’ άριστουργήματα τοΰ 17ου καί 18ου αίώ
νος θά κατώρθωνε νά εύρη τόση τσακπινίά καί τόσα 
άναγκαστικά τσακίσματα διά νά παίξη τήν τρελλή 
Habanera. Μεθ’ δλον τόν άκράτητον ένθουσιασμόν 
μου διά τήν χαριτωμένην της έκτέλεσιν, διστάζω νά 
τήν άναγνωρίσω ύπό τήν μάσκαν αυτήν τής έξωφρε- 
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νικής έπιπολαιότητος ! Είνε πολύ μεγάλη ή Καλογε
ροποΰλου διά νά έγκαταλείπη τόν εαυτόν της έστω 
καί είς τάς δλίγας αύτάς στιγμάς ! Βεβαίως αί ίκα- 
νώτεραι θεατρικαί καλλιτέχνιδες έπαιξαν τόν δύσκο- 
λον αυτόν ρόλον καί είχαν άλησμονήτους έπιτυχίας, 
δπως ώρισμένως θά έχη και ή Δίς Καλογεροποΰ
λου είς την Σκάλαν τοΰ Μιλάνου και άλλαχοΰ' δταν 
δμως μία άληθινή Concertiste είμπορεί μέ ένα 
άπλοΰν lied νά δώση τάς ώραιοτέρας συγκινήσεις, 
διατί νά μή μείνη είς αύτάς; — άφοΰ είνε άδύνατον 
νά φθάση ύψηλότερα !

Διά τόν Werther, είς τάς lettres, δτι καί άν 
γράψω είνε ολίγα.Καί έδώ φαίνεται δλον τό δραματι
κόν temperament της, δλον τό πάθος τό δποϊον 
περικλείει ή ψυχή της ! Άν είς τήν Opera COmi- 
que ύπήρχον δύο ωσάν τήν Καλογεροποΰλου δ Car
re θά ήτο πολύ τυχηρός. Διότι πλήν τής Chenal 
ή δποία είνε θαυμασία, δλαι αί άλλαι παρουσιάζουν 
μόνον χάριν,γαλλικήν γοητείαν καί αισθηματικότητα 
έντελώς έπιπόλαιον. ’Ενθυμούμαι άκόμη τήν Gene
vieve Vix, ή δποία εύρίσκετο ώς έπί τό πλεϊστον 
έκτός τής δρχήστρας, κάτω τοΰ τόνου καί άπέδιδε 
τό άριστούργημα τοΰ Massenet κατά τρόπον έντε
λώς άναξιοπρεπή καί χωρίς τήν έλαχίστην εύγένειαν 
έκφράσεως.

Π έκτέλεσις τής Δος Καλογεροποΰλου είς τάς Α
θήνας άφήκε τήν τελειοτέραν έντύπωσιν. Ό καλλι
τεχνικός κόσμος έξετίμησε τήν βαθεϊαν μυστικότητά 
της καί τό λεπτόν δραματικόν της τάλαντον. Έλυ- 
πήθη μόνον, διότι ή έλλειψις μελοδραματικού θιάσου 
ήμπόδισε τήν καλλιτέχνιδα νά δώση δλόκληρον τό 
έργον τοΰ Massenet, τό δποϊον θά ήτο μία μονα
δική ευκαιρία δΓ δσους δέν θά έχουν τήν τύχήν νά 
τό άκούσουν είς τό έξωτερικόν.

Είς τό repertoire της, ή Δίς Καλογεροποΰλου 
ώς γνησία έλληνίς έχει τά ώραιότερα βουνίσια έλ- 
ληνικά τραγούδια. Αύτά ένεθουσίασαν καί τούς πλέον 
άμούσους καί προεκάλεσαν τόν μεγαλείτερον ένθου- 
σιασμόν.

Μεθ’ δλην τήν τονισμένην ξενομανίαν μας, κατά 
βάθος εϊμεθα έλληνες καί πατριώται, άρκεϊ δέ ένας 
ώραϊος αμανές διά νά μάς φανερώση δλόκληρον τόν 
έαυτόν μας. Όταν μάλιστα αί παθητικαί μελφδίαι 
μας έρχονται άπό τήν ψυχήν τής δος Καλογεροποΰ
λου δέν μπορούν παρά νά συγκινήσουν ειλικρινέ
στατα. Τό «/Ια^ιαοΐ’ΐ» ιδιαιτέρως ίσως είναι ή παρα- 
δοξοτέρα έκτέλεσις τοΰ προγράμματός της—χωρίς νά 
θέλωμεν νά θίξωμεν καμμίαν άλλην.

Αύτή έν συντόμω ή έντύπωσις έκ τών συναυλιών 
τής δος Καλογεροποΰλου, είνε ή ζωηροτέρα ή δποία 
μάς έδόθη έκ τών κατά καιρούς έπισκεπτομένων τάς 
Αθήνας καλλιτεχνών.

'Η έξαιρετική καλλιτεχνική προσωπικότης, καί ή 
ποικιλία τοΰ προγράμματος μοΰ ένθυμίζει μίαν φρά- 
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σιν μεγάλου ποτητοδ: «Ή ψυχή της είνε έ'να μεγάλο 
περιβόλι, τό όποιον πέρνει τά πλαστικώτερα χρώ
ματα. Μια άκτίς ήλιου τό κάνει νά μειδιάση, ένα

S^I Ν ΤΕ Β Η U VE

ΤΙ ΖΚΤΟΥΜΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΜ5ΙΝ;
Αι ιδεαι μου γιά τούς ποιητάς έχουν αλλάξει σχε

δόν ολότελα εδώ καί λίγα χρόνια. ζ\έν είνε πειά τό 
ζητημα στή ρωμαντική καί κλασική ποίησΓ κάθε 
άλλο- δέ μιλούνε τώρα γιά τάς ενότητας, γιά τάς 
μορφάς, γιά τά χρώματα, δέν πρόκειται τώρα γι’ 
αύτό τό ζήτημα- πρόκειται γιά δλως διόλου άλλο : 
πρόκειται γι αυτό το βάθος καί τήν ουσίαν τών 
φρονημάτων μας, γιά τάς συνηθισμένος μας άρχάς) 
ποΰ μάς κάμνουν νά νοιώθουμε καί νά πονούμε.

Θά μπορέσω άραγε νά περιγράφω ακριβώς αύτήν 
τήν νεα κατάστασι, τήν νέα αύτή διεύθυνσι τοΰ 
πνεύματος ποΰ εχει σχεδόν γεννηθή αύτά τά τελευταία 
χρόνια ; ’Άλλοτε- τήν εποχή τής τακτικής φιλολογικής 
περιόδου, τής κλασικής δηλαδή, ό καλλίτερος ποιη
τής έθεωρεΐτο εκείνος πού είχε γράφει τό τελειότερου 
έργον, τό ωραιότερο ποίημα, τό πειό ευκολονόητο, τό 
πειό εύχάριστο γιά διάβασμα π. χ. τήν «Αίνιάδα» 
τού Βιργιλιου, την «ΈΛεν&ερωμένην ‘Ιερουσα
λήμς τοΰ 1 άσσου, μίαν ωραία τραγωδία, μέ μία 
λέξι, ένα έργον ίφ’ δλαςτάς επόψεις τέλειον. Σήμερα 
ό κόσμος ά'λλα γυρεύει.

Ο καλλίτερος ποιητής είνε τώρα εκείνος πού ερε
θίζει τήν φαντασίαν τοΰ αναγνώστου καί τόν κάμνει 
νά δνειροπολή δσο τό δυνατόν περισσότερο μέ τά έργα 
του,εκείνος ο ποιητης ποΰ κάμνει τόν αναγνώστη νά 
«ποιητίζη» αν μοΰ έπιτρέπεται ή λέξις,κι’αύτός όίδιος. 
Ό μεγαλείτερος ποιητής δέν είνε σήμερα πειά εκείνος 
ποΰ ε'κανε το καλλίτερο έργο- είναι εκείνος τοϋ οποίου 
ίφίστασθε τήν υποβολήν,εκείνος πού δέν ξέρει ακόμα 
τί θελησε καλά—καλά νά πή καί νά έκφραση στά ποιή
ματα του, εκείνος πού αφήνει σέ μάς νά εξηγήσουμε 
πολλά πράματα, νά μελετήσουμε, νά συμπληρώσουμε 
τρόπον τινά τό ποίημά του, εκείνος τού οποίου μέ 
μιά λέξι, μάς είναι ακατάληπτα τά ποιήματα, μέ 
τής αοριστολογίες τών οποίων προσεπάθησε νά μάς 
θαμπώση. Καί γι’ αύτό ακριβώς εκτιμούμε τούς 
ποιητάς αύτοΰ τοΰ είδους, επειδή νομίζουμε δτι τά 
ποιήματά τους είναι πολύ υψηλά γιά μάς τούς κοι
νούς άνθρώπους, καί τούς θαυμάζουμε, γιατί ίσως 
έτυχε διαβάζοντας κανένα τους ποίημα, μιά του λέξι, 
μιά του έκφρασι νά είχε κάποια σχέσι μέ ένα περι
στατικό εύχάριστο τής ζωής μας, μέ μιά μας ένθύ- 
μησι γλυκειά, καί τότε χανόμαστε σ’ όνειρα τών 

μαύρο σκοτεινό σύννεφο τοΰ δίδει τή θλιβερωτ^ραΥ 

μελαγχολίαν!..»
Καί έτσι είνε!

ΜΙΑ

οποίων τήν μέθη αποδίδουμε έπειτα στον θαυμαζό- 
μενον άν καί άκατάληπτον ποιητή μας. Καί γίνεται 
καί αγαπημένος μας ποιητής άκόμη, άμα διαβά
σουμε δύο τρία του έργα καί πάθουμε δτι πάθαμε 
στήν άνάγνωσι τοϋ πρώτου.

’Αγαπούμε σήμερα τόν ποιητήν εκείνον τοϋ οποίου 
τά ποιήματα καθώς είπα Καί παραπάνου, αφήνουν 
κενά, θέλουν μελέτη, έξήγησι καί συμπλήρωμα δικό 
μας. Τίποτε δέν διεγείρει τόν θαυμασμόν καί τόν έν- 
θουσιαμό τόσο δσο αυτοί οι ασυμπλήρωτοι καί ανε
ξάντλητοι ποιηταί. ’Επειδή ό κόσμος θέλει άπό δώ 
καί πέρα ή ποίησις νά είναι γιά τόν αναγνώστη δτι 
καί γιά τόν ποιητή.

Άφ’ δτου γεννήθηκε καί μορφώθηκε ή κριτική, 
κ’ απλώνεται παντού μεγαλοποιοΰσι τό κάθε τί, δέν 
τής αρέσουν καθόλου τά έργα εκείνα τής ποιήσεως τά 
δλως διόλου εύκολονόητα, τά έχοντα ώρισμένη μορφή, 
γιατί δέν έχει τί νά είπή γι’ αύτά. Θέλει ύλη γιά νά 
δουλέψη καί νά συνθέση καί αύτή. ’Εκείνο ποΰ τής 
αρέσει είναι τό αόριστο, τό σκοτεινό, τό δύσκολο 
μαζή μέ λίγο φαινομενικό μεγαλείο. Δέν τής κακο
φαίνεται καθόλου νά νοιώθή δτι κι’ αύτή έχει μέρος σέ 
μιά δημιουργία. "Οταν τάς είδα μιά φορά καί έθαύ- 
μασα τήν ωραία διαγραφή τών χαρακτήρων των, τήν 
ευγένεια τής ψυχής των, κτλ, πάει, τελείωσε. Έγιό, 
ό κριτικός δέ μπορώ πειά πολλά πράγματα γιά τήν 
Διδώ, γιά τήν ’Αγγελική (μία άπ’ τής ήρωΐδες τοΰ 
«Roland Furieux»τοΰ Άριόστου) γιά τήν Έρμίνη 
(μία ήρωίς τής «’Ελευθερωμένης Ιερουσαλήμ») Α ! 
τώρα αν πρόκειται γιά τόν Φάουστ, γιά τήν Βεατρίκη, 
τήν Μινιόν, τόν Don Juan, τόν "Αμλετ, γι’ αύτούς 
τούς άνθριόπους μέ διπλή καί τριπλή σημασία, συζη
τήσιμους, μυστηριώδεις, αορίστους, ασαφείς, διαρκώς 
αλλάζοντας, μάλιστα, μιλήστέ μου καλλίτερα γιά δτι 
μάς γίνεται αφορμή άτελευτήτων συλλογισμών καί 
σκέψεων.

"Οταν διαβάση κανείς τόν Lutrin τοΰ Boileail 
είτε τήν AtliallO τοΰ Ρακίνα, καί αναδημιουργείται 
τρόπον τινά τό πνεύμα καί εξυψώνεται, δοκιμάζει 
κανείς μία λεπτή καί ευγενική εύχαρίστησι- άλλά δτι 
έπρεπε νά λεχθή, έλέχθη- τό έργον είναι τέλειο, τε- 
λειιομένο, οριστικό, καί έπειτα .... δέν υπάρχει κα
μβάς γιά κέντημα, αν μοΰ έπιτρέπεται ή έκφρασις, 

μας φαίνεται πολύ σύντομο ένα έργο τέτοιου είδους.
Φαίνεται μάλιστα δτι οί ικανοί καί τέλειοι συγγρα

φείς αύτών τών άριοτουργημάτων τά είχαν καταλάβει 
πρώτοι αυτοί πριν νά τά μεταδώσουν σέ μάς, επειδή 
μόλις τελείωνε τό έργο τους, κατέβαζαν τόν τόνο τής 
φωνής των, χαλάρωναν τό πνεύμά τους, δέν ήσαν με
μιά λέξι οί ίδιοι. Ή σκέψις δεν εϊτανε πειά στό ύψος 
τοΰ ταλέντου των. Ή συνομιλία τους περιωρίζετο σέ 
ώρισμένο κύκλο. Αί ή μέρα ι τους περνούσαν ήσυχες σάν 
δλων τών άνθρώπων. Τίποτε τό εξαιρετικό δέν είχαν. 
Μά όχι, δέν ήσαν τόσο κοινές δσο θά τό πίστευε κα
νείς, κι’ αύτή ή άπλοϊκότης, αύτή ή άρετή, αύτή ή 
συγκινητική άγαθότης τοΰ Ρακίνα στεφανωμένου μέ 
έναν ωραίο καί γλυκύ θάνατο, είναι πράμα τόσο συ- 
νηθεισμένο άρα γε ;

ΚΛΕΩΝ Β· ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Η ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
' Υπανδρεύτηκα καί 'πήρα, μία γυναίκα καλομοίρα.
Τή δευτέρα έχει γΙορτή, τρίτη κάμνει προσευχή.
Τήν τέταρτη γΐά τόν αιώρα, καί τήν πέμπτη γιά τά 'μάτΙα. 
Τήν παρασκευή ζυμώνει, τό σαββάτο ξεφαντώνει.
Καί τήν κυριακή έρώτα ι πίάνουν σήμερα τή ρώκα;ΐ> 
Ήλθε μΐά καλή δευτέρα, κ' έκλωθε όλη τή ‘μέρα. 
Έκλωσ * ένα κουβαράκι, οοον ένα ρεβιθάκι.
Σκέφθηκε νά τό φυλάξη, μή ό σκόρος τής τό βλάψη. 
Άλλά τό ηυρ’ ό ποντικός, ποΰ είνε πάντα πονηρός. 
Τ' άρπαξε γΐά νά τό φάγη, τό γατί τόν κυνηγάει.
Κ' ετραβοϋσαν τό κουβάρι, ποίό άπ’ τά <5ι'ο νά τό πάρη.

2k Η Μ ΟΨ Μ ΦIΣ Μ 7*
‘ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠ ΙΘΕΩΡΗΣ ΕΩΣ,,

Ποοβάλλομεν τά έξης ερωτήματα :
1) Ποια επαγγέλματα έλεωρεΐτε πρόσφορα διά τήν ‘Ελληνίδα ;
2) Είνε καιρός ή ‘Ελληνίς νά εΐαέλ&η είς τόν δημόσιον βίον ;
2) Πώς εννοείτε τήν γυναικείαν χειραφέτηαιν εν γίνει καί ειδικώτερον α>ς προς τας συν&ηκας τής έν 

’Ελλάδι ζωής ; ι
4) Τί φρονείτε περί τής γυναικείας έν ’Ελλάδι έκπαιδείσεως ;
Λί απαντήσεις πρέπει νά είνε όσον τύ δυνατόν σύντομοι και σαφώς διατυπωμένοι. Πρεπει να γράφεται επί 

ξεχωριστού χάρτου ή άπάντησις έφ’ έκάστου ζητήματος, καί επι τής μιας μονής δψεως τοΰ χάρτου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Η ΓΝΩΜΗ THE κ. ΑΑΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

Ήεσαϊοινίς,
Επιτρέφατέ μοι νά αρχίσω άιΐαντώσα εις την τε- 

λενταίαν έρώιησίν. σας, ώς έμπεριέγουσαν τήν φυσι
κήν εξέλιξη', δι' ής ϋά μετοβώμεν καί εις τά λοιπι'ι 
ζητήματα τά τόσον ενδιαφέροντα όχι μόνον τό γυναι
κείου φΰλον, άλλ ολόκληρον τήν κοινωνίαν.

*Π παίδευσις τής γυναίκας εν γίνει οφείλει ι·ιί άν- 

Κι' απ' τήν πάλη τήν πολλή, ’ξετυλιχθη η κλωστή. 
Ακούσε τήν ταραχή, κ' έτρεξεν ευθνζ να ιδή. 
Κι’είδε εκεί εξαφνικά, τήν μεγάλη συμφορά.
Καί τό στήθος έκτυποΰσε, τά μαλλιά της εμαδουσε.
’Εβαλε καί ταϊς φωναϊς, ‘ποΰ ’τρέξαν κι’απ’ ταΐς γειτονίαις. 
Κι’ έστησε καί μοιρολόγι, καί έκλαιγαμεν μεΐς δλοι.
Κι ’ άπ' τήν λύπη τήν μεγάλη, ειπ ’ δτι τής ήλθε ζάλη. 
Πέντε ημέρους έκοιματο, κι’άλλαις πέντε έχασμάτο. 
’[Ιλθε νά τήν ‘δή κ’ή θείτσα, μέ μιά γεμάτη τσίτσα.
•Q καλώς τηνε τήν θειά μου, ποΰ μοΰ ‘φερε τή γΐάτρισσά μου 
Επ’αν, έπίαν καί αί δυό, και έστησαν τό χορό.
Χόρευαν δλη τή νύκτα, ώς ‘ποΰ κένωσαν τήν τσίτσα.
Καί τής ‘πέρασε κ’ ή ζάλη, ‘ποΰ ‘χε ώς τότε ’ςτό κεφάλι. 
Τό πρωί είχε πεινάσει, τό κλειδί τό είχε χάσει.
Μ*  έρριφ, άγρια ματίά, καί μοΰ είπε καθαρα.
« Ή μοΰ δίδεις νά ψωνίσω, ή ευθύς θά σέ χωρίσω.
"Η συρέ νά μοΰ ψώνισες, ή θά τό μετανοήσης* . 
Έτρεξα ψώνΙο νά στεί'λω, τί ‘φοβήθηκα τό ξύλο. 
Καί δέν ‘γύρισα ‘ς τό σπήτι, μή μέ σύρε) άπ’ τή μύτη. 
Άχ! αυτός ό ποντικός, κακούργος είν’ δ βδελυρός. 
Ή γάτα τάρα άς σκεφθή, πώς πρέπει νά τιμωρηθή. 
Ποΰ έκαμε τόσο κακό, μέσα ‘δώ 'ς το σπητικό.
Νά χαλάση τό κουβάρι, νά ‘χη βάσανο αυτή πάλι.
Νά τό τυλίξ ’ άπ' τήν άρχή, χωρίς κανείς νά τήν βοηθή. 
“Εχει δίκαιο ή καϋμένη, ποΰ ‘νε τόσον ώργισμένη.
Κ’ ήθελε νά μοΰ ταϊς βρέξη, άν κι' εγώ δέν είχα φταίξει. 
Αύτό τό κάμνει δά συχνά, διότι λεγει μ αγαπά.
Τοΰτο κι’ό θεός πρεσβεύει, κι’ οποίον αγαπά παιδεύει.
“Εχει ολα τά καλά, κ’ είν’ χρυσή νοικοκυρά.
Αυτό όλοι μοΰ τό λέγουν, καί νομίζω μέ ζηλεύουν.
"Οτ*  επέτυχα γυναίκα, κι*  άντι μίας ας είχα δέκα.

(Έκ τής συλλογής χορευτικών ασμάτων
τά « Άνθεστήρια)·

ταποκρίνηται, άναλόγως τών περιστάσεων, είς τας 
κοινωνικός άνάγκας τής εποχής της και νά συμβαδίζη 
μέ τήν του άνδρός.

“Αν αϊ μητέρες μας, εις προγενεστέρους χρόνους, 
καίτοι, ώς έπί τό πλεΐστον στερούμενοι παιδείας, απέ
δειξαν δμως αρκετός αύτοέλυσίας και ηρωισμούς, τοΰτο 
προήρχετο, διότι τά στν/ϋη αύτών εϋερμαινοντο απο 
μεγάλα ιδεώδη, τήν πίοτιν πρός τήν θρησκείαν, τήν
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Αγάπην πρός την Πατρίδα Χαί tov ιερόν ένθουσιασμόν 
πρός την έλευθερίαν.

Άλλ’ ή παιδεία κατά την εποχήν εκείνην ήτο 
κτήμα τών ολίγων, σήμερον είναι κτήμα τών πολλοεν. 
Άλλως τε αί συνθήκαι τοϋ Εθνικόν ημών βίου ήοαν 
τοιανται κατά τους ζοφερούς εκείνους χρόνους, ώστε 
ή έλλειψις καί τής στοιχειώδους άκόμη παιδεύοεως νά 
είναι όχι μόνον εύνόητος, άλλά καί συγγνωστή.

Σήμερον ήλλαξαν αί βιωτικαί συνθήκαι και όχι 
μόνον είς τήν ελεύθερον ’Ελλάδα, άλλά και είς τόν 
υπόδουλον ‘Ελληνισμόν έλευθέρως δύνανται καί τήν 
θρησκείαν καί τήν είς τα γράμματα έπίδοσιν νά θερα- 
πεύωσιν. "Ωστε ή εύρυτέρα παίδευσις επιβάλλεται 
πλήν όχι μόνον είς τους άνδρας, άλλά καί είς τάς γυ
ναίκας, αν θέλωμεν ή φυλή μας νά παρακολουθή 
τόν σύγχρονον πολιτισμόν.

Ί1 παίδευσις όμως τής γυναικός όσον εύρεΐα καί 
αν είναι πρέπει νά αποκτάται δι ’ ένα ώρισμένον καί 
υψηλόν σκοπόν.

‘II γυνή εκπαιδεύεται πρωτίστως, ϊνα ώς ανθρώ
πινον πλάσμα αναπτύξτ) καταλλήλως άπάσας τάς τε 
διανοητικός καί σωματικός δυνάμεις, άς τή έδώρησεν 
ό Δημιουργός, άλλά καί τοϋτο, ϊνα τελειότερου έπι- 
τελέση τόν έπί τής γής υψηλόν προορισμόν αυτής, 
ήτοι τελειοποιείται, ίία καλλίτερου είναι είς θέσιν νά 
βοηθήση άλλους είς τήν τελειοποίησιν καί ϊνα διευθύνη 
καλώς τόν οίκόν της, βοηθή τόν σύζυγον καί ανατρέφη 
τά τέκνα της.

\4λλά διά νά επιτυχή ταΰτα άναλόγως τών απαι
τήσεων καί τών αναγκών τής εποχής της, ή παίδευ- 
οίς της σήμερον πρέπει νά είναι πολύ εύρυτέρα, 
πολύ συοτηματικωτέρα καί πρακτικωτέρα, οίστε νά 
είναι είς θέσιν καί τόν οίκόν της νά διευθύνη συστη- 
ματικώτερον καί τήν διατροφήν καί παίδευσιν τών 
τέκνοτν της νά κατευθύνη ώφελιμώτερον καί πρακτι- 
κώτερον καί τόν σύζυγόν της νά βοηθή σκοπιμώτερον.

‘Ο πολιτισμός όμολογουμένως έλέπτυνε τήν φύσιν 
μας καί ηΰξησε τάς άνάγκας μας καί ό άνήρ δέν έπαρ- 
κεί πάντοτε εις τήν συντήρησιν τής οικογένειας, διά 
τοϋτο ή γυνή οφείλει νά είναι παρεσκευασμένη τοιου
τοτρόπως ώστε νά καταστή καί αύτή πολύτιμος παρά
γων διά τήν οικογένειαν της καί έν δεδομένη στιγμή 
νά είναι είς θέσιν νά γίνη τό στήριγμα γερόντων γο
νέων ή ορφανών καί Ανηλίκων τέκνων έξαοφαλίζουσα 
διό τής έργαοίας της τήν συντήρησιν τής οικογέ
νειας της.

Ή έπίδοσις τής γυναικός εις τάς έπιοτήμας είνε βε
βαίως Αξιέπαινος ώς μαρτυρούσα τόν πόθον αύτής 
πρός εύρυτέραν άνάπτυξιν, δέν ήξεύρω όμως κατά 
πόσον ώς βιοποριστικόν έπάγγελμα είνε πρακτική καί 
σκόπιμος.

Οί έπιστήμονες έν ‘Ελλάδι καί μεταξύ τών άνδρών 
έπληθύνθηοαν τόσον πολύ, ώστε <5 ουναγοινισμός κα

τέστη αμείλικτος καί δέν δύνανται αύτόχρημα νά βγά
λουν τό ψωμί των. Άφ*  ετέρου δέ αί σπουδαί πρός ά- 
πόκτησιν τοΰ διδακτορικού πτυχίου, είς τάς οποίας όμο
λογουμένως αί νεάνιδες επιδίδονται μετά μεγάλου ζή
λου, είνε έπίπονοι καί μακροχρόνιοι, άφιαιροΰσαι 
όλην τήν ικμάδα καί τήν δροσιάν τής νεότητος, χω
ρίς νά φέρωσι καί κανέν μεγάλο πρακτικόν Αποτέλε
σμα. ‘II μόνη έπιοτήμη, είς ήν δύναται ώς βιοπορι
στικόν έπάγγελμα νά τείτη ή γυνή είνε ή ιατρική καί 
είδικο’περον ή γυναικολογία καί παιδιατρική.

Κατά τά τελευταία ταΰτα έτη παρατηρείται μεγάλη 
έπίσης έπίδοσις τών νεανίδων είς τάς ‘Ωραίας Τέχνας, 
ήτοι τήν Μουσικήν, τήν Ζωγραφικήν καί τήν Πλαστι
κήν. Ή έπίδοσις αύτη θά συντελέση βεβαίως πολύ είς 
τήν καλλιέργειαν τής ένυπαρχούσης έμφύτου έν τή 
Ελληνική φυλή ίδιοφυ ίας τοΰ καλού καί δύναται εϊς 

τινας έκ τούτων, όοαι πράγματι έχουσι Αληθινόν καλ
λιτεχνικόν τάλαντον, νά άποβή καί βιοποριστικόν έπάγ
γελμα λόγου άξιον, ιδίως είς τήν Μουσικήν. ‘Ως πρός 
τήν ζωγραφικήν καί γλυπτικήν ή κοινωνική μας καλ
λιτεχνική μόρφωσις καί ή οικονομική ίσως κατάστα- 
σις είνε τοιαύτη ώστε καί μεταξύ τών άνδρών καί οί 
κορυφαίοι άκόμη μόλις νά άποζώσιν.

'Επειδή δέ ή βιομηχανία μας είνε άκόμη είς νηπιώ
δη κατάοτασιν λείπει καί ό κλάδος τής εις τήν βιομη
χανίαν έφηρμοσμένης ζωγραφικής, ήτις ήδύνατο Ασφα
λώς νά προσπορίζη κέρδη ιδίως εις τάς ζωγράφους 
γυναίκας μέτήν τόσην λεπτήν αϊοθηοιν τοΰ καλού, ή- 
τΐς τάς διακρίνει, καί ήτις Ιδίως κατεδείχθη εις τήν 
Βασιλικήν Σχολήν τών 'Εργόχειρων έν Άθήναις καί 
τά διάφορα υποκαταστήματα αύτής έν ταίς Έπαρχίαις, 
τών οποίων τά έργα έφθασαν είς τοιοΰτον σημείου τε
λειότητας, ώστε νά θεωρούνται ώς καλλιτεχνήματα και 
νά έχουοι μεγάλην ζήτησιν είς τό έξωτερικόν καί Ιδίως 
είς Παριοίους.

Τοϋτο υποδεικνύει όχι μόνον τήν ιδιοφυίαν καί τήν 
δεξιότητα τής Έλληνίδος, άλλά καί ότι όπου ουστη- 
ματικώς διδάσκεται τι, τελειοποιείται καί εύδοκιμεϊ. 
‘Η ‘Ελληνϊς έργάτις συστηματικώς καί τελείως μορ- 
φωθείσα δύναται νά συναγωνισθή μέ τήν Γαλλίδα, 
ήτις είς όλα τά έμπόρια καί τήν βιομηχανίαν ΐσταται 
παρά τό πλευρόν τοΰ Ανδρος καί διά τής οικονομίας 
της άφ' ένός καί τής λεπτής καλαισθησίας της άφ’ 
ετέρου καθίσταται παράγων πολύτιμος. 'Άλλος νέος 
κλάδος ένεργείας, είς τόν δποίον δύναται έπιτυχώς νά 
έπιδοθή ή ‘Ελληνϊς, είναι τό έμπόριον. Παρετήρησα 
έσχάτως είς τήν Ελβετίαν καί Γαλλίαν ότι όλον σχεδόν 
τό μικρόν έμπόριον είναι είς γυναικείας χείρας. Γυ
ναίκες, ώς είνε τοϊς πασι γνωστόν, είναι πωλήτριαι 
είς όλα τά μεγάλα έμπορικά Καταστήματα, γυναίκες 
κρατοΰσι τά βιβλία. Αί γυναίκες βοηθοϋσι τούς συζύ
γους των είς τά μεγάλα ξενοδοχιία, βιβλιοπωλεία, ζα
χαροπλαστεία, εστιατόρια, παντοπωλεία, οπωροπω

λεία κλ. χαί τοιουτοτρόπως τελείως πειραματίζονται 
καί μορφώνονται έκάστη είς τόν κλάδον της, ώστε έν 
ή περιστάσει δ σύζυγος άποθάνη, ή οικογένεια έχει νά 
κλαύση τήν στέρησιν μόνον προσφιλούς ΰπάρξεως, ή 
δέ οικονομική της κατάστασις ούδόλως μεταβάλλεται, 
διότι ή σύζυγος έξακολουθεί τό έμπόριον τοΰ Ανδρος 
μέ την αύτήν έπιτυχίαν καί συχνότατα βλέπει τις έπι- 
γραφάς είς μικρά καί μεγάλα Καταστήματα Μπίθ 
Veuve..........

Μέ μεγάλην μου εύχαρίστησιν έμαθα ότι πρό τίνος 
ήρχισαν φοιτώσι καί νεάνιδες είς τήν έμπορικήν 
καϊ βιομηχανικήν Ακαδημίαν τοΰ κ. Κ. Ρουσοπου- 
λου. Αύταί θά χρησιμεύοωοιν ώς πρωτοπορεία εις τούς 
νέους τούτους κλάδους τής γυναικείας ένεργείας καί 
είμαι βεβαία ότι θά εύδοκιμύ/σοισιν.

Άλλος πάλιν κλάδος, είς δν βεβαίως δύι ανται νά 
έπιδοθώσιν αί γυιαϊκες έν ‘Ελλάδι είναι ή γεωργία 
καί αί συναφείς αύτή καί έν συνδυασμοί μετ αύτής 
ή κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, τυροκομία, μελισσοτρο
φία, σηροτροφία, Ανθοκομία. Τελευταίως άνέγνωσα 
σπουδαϊον καί πολύ ένδιαφέρον βιβλίον «.‘Ο φεμινι
σμός έν Σουηδία·» καί είδον όποιαν καταπληκτικήν 
εύδοκίμησιν εϊχον αί γυναίκες είς τούς κλάδους τού
τους. Πλούσια Αριστοκράτις διευθύνει τό κτήμά της 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν, μ ή Απαξιοΰσα νά άσχολεΐται με 
τάς ταπεινοτέρας έργαοίας τών αγρών καί νά μοιράζη 
τόν χρόνον της μέ τάς οικογενειακός, κοινωνικός καί 
Αγροτικός αύτής Ασχολίας μέ ζηλευτήν αρμονίαν. Το>·ς 
4 μήνας τοΰ χειμώνας διάγει είς τήν Πρωτεύουσαν, 
Ακολουθούσα τήν κοσμικήν κίνησιν παρουσιαζομένη 
είς τήν Αύλήν καί τόν έπίλοιπον χρόνον διέρχεται με 
τήν οίκογένειάν της είς τό κτήμά της διευθύνουσα 
αύτό.

Άλλη πάλιν νέα κόρη διευθύνει τά απέραντα κτή
ματα τοΰ πατρός της, μέ τό σθένος, τάς γνώσεις, την 
δραστηριότητα πεπειραμένου καί τελείου γεωπόνου.

Διατί τάχα νά μι/ κάμνουν τοϋτο ιδίως είς τας 
επαρχίας αί σύζυγοι καί θυ γατέρες τών μεγάλων καί 
μικρών κτηματιών μας ;

Διατί νά μή βοηθώσι τούς συζύγους καί πατέρας 
των έπεκτείτουσαι τόν κύκλον τής ένεργείας των καί 
προσκομίζουοαι συγχρόνως νέα κέρδη καί αύξάνουσαι 
τήν εύημερίαν τής οικογενειακής εστίας ;

'Εκεί είς τούς Αγρούς δύνανται κάλλιστα διά τής 
νοημοσύνης των νά φέρωσ.ν πλείστας όοας βελτιώσεις 
καί αύταί νά άγαπήσωσι περισσότερον τήν ‘Ελληνικήν 
γήν καί τούς πατέρας, τούς Αδελφούς, τούς συζύγους, 
καί τούς υιούς νά διδάξωσι περισσότερον νά προσκολ- 
ληθώσιν είς τήν μητέρα γήν καί τοιουτοτρόπως συν- 
τελέσωσιν είς τήν μείωσιν τής έπαράτου Μεταναστευ- 
σεως, ήτις στεροϊ τήν ‘Ελλάδα τόσων στιβαρών νέων 
βραχιόνων, οί όποιοι έργαζόμενοι τήν γήν βεβαίως 
καί Ασφαλώς περισσότερα θά κερδίσωοιν, όλιγώτερον 
ταλαιπωρούμενοι.
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Δέν θά λησμονήσω ποτέ τήν φυσιογναιμίαν μόλις 
εικοσαετούς νεανίον μέ τήν ωχρότητα τοΰ θανάτου 
έπί τοΰ συμπαθούς αύτοΰ προσώπου, μέ τήν φωνήν 
έσβυσμένην, όστις, τείνων τήν χεϊρα, μοί διηγήθη δτι 
ήναγκάσθη άρρωστος νά έπιστρέψΐ] έξ Αμερικής καί 
κλεισθή είς τό ένταΰθα Πολιτικόν Σοσοκομεϊον, άλλ’ 
δτι οί ιατροί τόν συνεβούλευσαν νά ύπάγη εις τήν 
Πατρίδα του καί άπό κάτω Από τά πεΐκά της θά γίνη 
καλά. Είμαι βεβαία ότι οί ιατροί έν γνώσει τόν έστελ- 
λον είς τήν Πατρίδα του, διά νά Αποθάιη, τό δυστυ
χισμένο τό παιδί, είς τήν Αγκαλιά τής μάννας του !

Τί λοιπόν σημαίνουσι μερικά δολλάρια περισσότερα 
ή όλιγώτερα Απέναντι τοιούταιν θυσιών !

\4λλά διά νά εύδοκιμήσωσι ταΰτα πάντα πρέπει 
όχι μόνον αί Γεωργικοί Σχολαί νά πολλαπλασιασθώ- 
σιν, άλλ’Αντί νά γίνωνται αί νεάνιδες δεκταί καί φοι- 
τώσιν μετά τών άρρένων μόνον είς τά Γυμνάσια, να 
έπιτραπή είς αύτάς ή μετά τών άρρένων φοίτησις καί 
εις τάς Γεωργικός Σχολάς καί νά γίνη προπαγάνδα 
διά τών Νο/ιαρχών, ’Επιθεωρητών, Διδασκαλισσών, 
ιά όρισθώσι μάλιστα καί βραβεία, καθότι ή εις τα 
Διδασκαλεία εισαγωγή τοσούτων μαθημάτων δέν θά 
είναι καρποφόρος. ‘II διδασκαλία δεν θα είναι δυνα
τόν νά γίνη παρά θεοτρητική δηλ. λόγια καί πάλιν 
λόγια.

‘Η νεανις ή όποία θά έπιδοθή είς τά έργα τών 
Αγρών πρέπει καί έμπράκτως νά τά ιδη έφαρμοζό- 
μένα, νά έργασθή ή ιδία νά ζήση καί Αγαπήση τήν 
ζωήν τών Αγρών καϊ τότε μόνον θά έπιτύχη

Έν τέλει δέ άπαντώοα είς τήν έρώτησίν σας αν 
είνε καιρός ή Έλληνϊς γυνή νά είσέλθη είς τόν δημό
σιον βίον φρονώ ότι διά νά αποκτύ]ση τά δικαιώματα 
καί τοιαΰτα μάλιστα δικαιώματα, νά άξιωθή δηλ : 
τής τιμής νά διευθύνη τάς τύχας τής Πατρίδος της 
πρέπει προηγουμένως, νά εϊνε τελείως προπαρα- 
σκευασμένη πρός τούτο.

Άν ή γυναικεία παίδευσις έκαμεν άναμισβητήτως 
μεγάλας προόδους, αν είς τήν Πρωτεύουσαν καί τινας 
μεγάλος έπαρχιακάς πόλεις εύρίοκωνται γυναίκες μέ 
μόρφωσιν ού τήν τυχοΰσαν, τό πλεΐστον όμως άκομη 
μέρος τοΰ γυναικείου πληθυσμού εύρίσκεται άκόμη 
πολύ όπίσω. Εκείνο δέ, τό όποιον έλέχθη, ότι δηλ : 
προώρως έδόθησαν είς τόνΈλληνικον Λαόν ελευθεριαι 
δι ’ Άς δέν ήτο παρασκευασμένος άκόμη καί τό Σύνταγμα 
καί ή καθολική ψηφοφορία, όπλα έπικίνδυνα είς χεί
ρας αδαείς, δύναται νά έφορμοοθή καί είς τήν περί- 
στασιν ταύτην. ‘II άνάμιζις τής γυναικός ή πρόωρός 
τουλάχιστον είς τήν πολιτικήν, νομίζω ότι Αντί καλών 
θά άποβή πρόξενος κακών. Έχει ανάγκην νά έργασθή 
άκόμη πολύ ή γυνή έν Ελλάδι διά νά φθάση είς το 
οημείον ώστε ή συνεργασία της νά είναι ευεργετική.

Άλλως τε ή έπιρροή τών Ανεπτυγμένων γυναικών 
έπί τών άνδρών δύναται εμμέσως νά καταστή εύερ- 
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γετικοοτάτη. Δύναται ή όψηλοφρίύν και φιλόπατρις 
γυνή νά αναζωπύρωση έν αύτή την αγάπην προς τήν 
Πατρίδα, τήν προτίμησιν τοΰ κοινού συμφέροντος,τήν 
Αγάπην και άφοσίωσιν και προοήλωσιν είς τά πολι
τικά αύτοΰ καθήκοντα.

Καί δμως παρατηρείται και είς τά ’Έθνη τά προηγ
μένα είς τδν πολιτισμόν περισσότερον ημών καί ένθα 
ή γυνή προ πολλοΰ απέκτησε πολλά δικαιώματα, δτι 
ένεκα τούτου οί οικογενειακοί δεσμοί κατ’ ανάγκην 
χαλαροννται. Δέν προσέρχονται πλέον μέ τήν αύτήν 
αγάπην καί προθυμίαν δλα τά μέλη περί τήν οικο
γενειακήν εστίαν. Προσπαθοΰαι και εύρίσκονσιν εκτός 
τοΰ οικογενειακού κύκλου τήν χαράν τής ζωής. Κατά 
τάς Μεγάλος οικογενειακός έορτάς, ώς είναι τά Χρι
στούγεννα διά τους λαούς τού Βορρά, παρατηρείται 
δτι τά ξενοδοχεία, τα εστιατόρια βρίθουσι κόσμου εορ
τάζοντας.

Ή τοιαύτη δέ χαλάρωσις τών οικογενειακών δε
σμών θά ήτο διά τήν ϊδικήν μας φυλήν ολέθρια. Ή 
Ελληνική φυλή δέν έχει πολιτικήν ενότητα, είναι φυλή 
έν διασπορα. Δέν υπάρχει γωνία γης, δπου νά μή 
ευρίσκωνται "Ελληνες. Ή ένατης μόνον διά τής γλώσ- 
οης, τής θρησκείας, τών ηθών καί εθίμων δύναται νά 
διατηρηθή καί όιά τής οικογένειας δύναται νά μετα- 
δοθή, ή δέ αληθής γυνή νπήρξεν ανέκαθεν ή θεμα- 
τοφύλαξ τών εδραίων τής Πατρίδος της καί τής φυλής 
της θεσμών.

"Ας μή πλανώμεθα δέ νομίζουσαι δτι έκτος τής οι
κογένειας μας οιαδήποτε άλλη κατεύθυνοις τών ενερ
γειών ημών δύναται νά μας φέρη περισσοτέραν εύτυ · 
χίαν, μεγαλειτέραν δόξαν ή καί υφηλοτέραν τιμήν.

Γυνή, ήτις υπήρξε σύζυγος πιστή καί άφοσιωμένη, 
άληθής σύντροφος έν τε τή εύτυχίφ καί τή δυστυχία, 
μήτηρ ήτις άνέδειξε τέκνα έχοντα τήν ύψηλόφρονα συ- 
νείδησιν τοΰ ανθρωπισμού των δύναται νά καυχάται 
δτι δέν νπήρξεν άχρηστος έν τ<ρ κόσμια τούτω.

Έν Άθήναις τή 10 'Ιανουάριον 1912
ΜΑΡΙΑ Α· ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

ΓΝΩΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ

ΙΙαρα διακεκριμένου, έκ τών πράγματι νέων άνδρών, πολπευ~ 
τον, και τών ταχύτατα άναδειχθέντων, καταλαβόντος δε περίβλε
πτον Οέοιν έν τή Διπλή Βουλή έλάβομεν λίαν ευχαρίστως τήν 
κατωτέρω επιστολήν.

,Φί^η ^εοΐΕοινίς,
Τήν άπάντησιν, τήν κατ’ έμήν 'γνώμην όρθοτάτην 

καί τελείως- σύμφωνον προς τάς συνθήκας τοΰ παρ ’ 
ήμίν βίου, είς τά ερωτήματα τής « Ελληνικής ’Επι- 
θεωρήσεως*,  δίδουσιν αί ακόλουθοι σκέφεις νεαρωτά- 
της, πλήν σπάνιάς ευφυΐας καί μορφώσεως Ελληνι
κός, τής δεσποινίδας Κ. Κατσίμπαλη.

I. Είς τδ ερώτημα "ποια επαγγέλματα είναι πρό
σφορα διά τήν Ελληνίδα», ή νεαρά φεμινίστρια 
απαντά:

<θά έπεθύμουν πολύ νά ήδυνάμην νά δώσω εις τήν 

ερωτησιν αύτήν, τήν άπάντησιν τήν όποιαν δικαίως 
δύναμαι νά δώσω, εάν έπρόκειτο περί 'γυναικός τής 
λοιπής Ευρώπης' δυστυχώς όμως ή Ελληνες δεν κα
τέχει ακόμη την άπαιτουμόνην μόρφωσιν καί τά προ
σόντα, τα οποία θά τήν καθίστων ικανήν νά παλαίσρ 
εν τώ επαγγελματικά) άγώνι έν γένει' ολίγα καί ολως 
τυπικά, μή άπαιτοΰντα ιδιαιτέρους αγώνας, επαγγέλ
ματα, πλην τών όσων εχει, θά ήδύνατο ή Ελληνί? 
νά έξασκήση άκόμη.

Π. Εις τδ ερώτημα, «ε’άυ είναι καιρός νά είσέλθη 
εις τον Ελληνικόν δημόσιον βίον*,  σκέπτεται·.

Δυστυχώς ή Ελληνες δέν είναι ώς ή Αγγλίς' 
τούτο οφείλεται εις τά εμπόδια τοΰ κοινωνικού καί 
θρησκευτικού έν γένει βίου, οστις καθιστά τήν κάθο
δόν της εις τδν δημόσιον βίον, δυσκολοτάτην, σχεδόν 
αδύνατον. Η γυνή έκείνη, ή όποια, παρά τάς δυσκο
λίας, τά έμπόδια, τά σχόλια, τήν βαρβαρότητα τών 
άνδρών, θά κατήρχετο εις τούς άγώνας και τούς κιν
δύνους τοΰ δημοσίου βίου θά ήτο ήρωίς. Φαντασθήτε 
οποία έπίθετα ήθελον έκσφενδονισθρ έναντιον της, τήν 
έπιοΰσαν τοΰ ήρωϊκοΰ της διαβήματος ! Πρέπει νά 
προηγηθή λοιπόν μία χειραφέτησες τών άνδρών, ϊνα 
καταστή δυνατόν εις τήν Ελληνίδα νά είσέλθη εις 
τδν δημόσιον βίον.

III. Επί τοΰ ετέρου έρωτήματος "πώς έννοοΰμεν 
τήν γυναικείαν χειραφέτησίν» ιδού τί σκέπτεται :

Η χειραφετησις θά έπέλθη, έάν άναγνωρισθώσιν 
ήδη ίσα πρός τά τών άνδρών δικαιώματα πρός έκεί
νας έκ τών γυναικών, αϊτινες έχουσι σχετικήν μόρφω- 
σιν καί δύναται νά χειρισθώσιν αύτά. Προ πάντων δέ 
νά προηγηθή έκπαιδευσις καί μόρφωσις, οία ή τών 
άνδρών, διότι μόνον διά τής τελείας άναπτύξεως θά 
έπέλθη ή τελεία χειραφετησις. Τούτο συνέβη καί συμ
βαίνει εις άλλα Κράτη, οπού αί γυναίκες δικαίως 
έχουσιν άζιώσεις προσλήφεως εις όλας τάς θέσεις 
καί ένιαχοΰ έπέτυχον τοΰτο.

IV. Ως πρός τήν "χειραφέτησίν τής Ελληνίδος 
ύπδ τάς συνθήκας τής Ελληνικής ζωής*,  διστάζει 
νά πιστεύση ότι αί παροΰσαι συνθήκαι είναι κατάλ
ληλοι προς τούτο. Συντρέχει καί ή τελεία άδιαφο- 
ρία καί άδράνεια τής γυναικός έν Ελλάδι ώς πρός 
τήν έν γένει φεμινιστικήν κίνησιν, τελείως άντιθέτως 
προς τούς ηρωικούς καί έπιμόνους άγώνας τών άλλο- 
δαπών γυναικών. "Ισως τδ ένδιαφερον τής Ελληνί
δος ήδύνατο νά κινηθή, αν Κυριαι τής έκλεκτής κοι
νωνικής μορφώσεως, ήθελον ηγηθή τοιούτου τίνος 
άγώνος, κακαλλήλως διαφημιζόμενου καί προπαγαν- 
διζομένου. θά έπήρχετο βεβαίως ή μίμησις όλων τών 
τάξεων τότε καί θά έπετυγχανετο ή ζωηρά κίνησις, 
άνευ τής όποιας ούδέν έπιτυγχάνεται.

Ε. Ως πρός τήν "γυναικείαν έν Ελλάδι έκπαί- 
δευσιν», φρονεί ότι ή τελεία αδιαφορία τοΰ Κράτους 
έπέφερε τήν οπισθοδρομήσω τής μορφώσεως καί τής 
χειραφετήσεως τής Ελληνίδος. Δείγμα τής άδιαφο- 
ρίας είναι ή άνάθεσις εις μή δημόσιον σχολείου τής 
άνωτάτης γυναικείας έκπαιδεύσεως. Αί Ελληνικαί 
Κυβερνήσεις (έξ άνδρών άποτελούμεναι και έλάχι- 
στα ένδιαφερόμεναι διά τήν γυναικείαν πρόοδον) έγκα- 

τέλιπον τήν γυναικείαν πρόοδον άπροστατευτον 
Ολίγα γράμματα καί ολίγα κεντήματα έθεωροΰντο 

έπαρκείς γνώσεις. 'Απαιτείται λοιπόν ζωηρά ώθησις 
πρός ριζικήν, έκ βάθρων, μεταρρυθμίσω όλης τής γυ
ναικείας έκπαιδεύσεως. Απαιτείται ευρυτερα και υφη- 
λοτέρα μόρφωσις τής Ελληνίδος. Διότι ουτω μονή 
και αύτή θά γείνη ύπερτέρα, καί την οικογένειαν και 
τήν Πατρίδα θά καταστήση άρτίαν, προωδευμενην, 
ΰγιά καί ίσχυράν.

Ε'ναι τόσον πειστικαί και τόσον στηρίζονται επι 
τής πραγματικής άληθειας αι ανακοινωθείσαι μοι ιδεαι 
τής νεαράς Ελληνίδος—πολύ άπεχούσης τών militant 
suffragettes καί κεκηρυγμένης ύπέρ τής II omens 
gradual emancipation — ώστε έθεώρησα καλόν να 
μεταδώσω ταύτας εις τήν « Ελληνικήν Επιθεωρήσω», 
ώς άπάντησιν ε'ς τά έρωτήματα, ατινα προάγουσι 
βεβαίως τδ ένδιαφέρον δια το ζητημα τής γυναι
κείας κινήσεως έν Έλλάδι.

Άύήναι τήν 11 Ιανουάριον 1912
Α. Μ.

νΐί-
ΣΥΝΕΝΤΕΥΣΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΥ »· Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
Δημοσιογράφου καί κοινωνιολόγου

Ήρωτήσαμεν τδν κ. Χατζόπουλον :
•— Πως έννοεΐτε τήν χειραφέτησίν έν γίνει καί ε'δι- 

κώτερον ώς πρός τάς συνθήκας τής έν Ελλάδι ζωής :
— *Η  γυναικεία χειραφέτησις είνε κοινωνικόν ζή- 

χημα καί ώς τοιαύτη έχει ο7κονομικήν τήν προέλευ- 
σίν της. 'Η ιστορία τής άνΟρωπότητμς μας πληρο
φορεί οτι ή κατάργησις τοΰ μητρικού δικαίου καί ή 
αντικατάστασίς του διά τοΰ πατρικού δικαίου, προήλ
θαν άπό οικονομικόν άγώνα. Ό άνδρας ύπεδούλωσε 
τήν γυναίκα διά νόμων, οι όποιοι έξησφάλισαν οικο
νομικήν υπεροχήν. Ένθυμηθήτε τά συμβάντα είς 
τήν ιστορίαν τών γενών. Λείψανα τοΰ μητρικού δι
καίου ει'ρίσκομεν άιόμη είς διαφόρους λαούς. ‘Η 
σημερινή προσπάθεια τής γυναικός ν’ άποκατασταθή 
ώς ίσον πλάσμα ύλικώς καί ηθικώς καί ν’ άναγνω- 
ρισθή νομικώς ή ίσότης της, προέρχεται κυρίως άπό 
οικονομικήν άνάγκην. 'Ο νέος τρόπος τής νεωτερι
στικής παραγωγής, εις τάς κοιιωνίας, αί όποϊαι Α
πέκτησαν τοιοΰτον, ή αύξησις τής παραγωγικότητας 
τής έργασίας, ή προσέλκυσις είς αυτήν δλων τών 
Ικανών πρός εργασίαν, ή αρμονία τών συμφερόντων, 
ή δργάνωσις τής έργασίας, ή κοινωνική πάλη έφερε 
καί τήν γυναίκα άπό τήν εργασίαν τοΰ κλειστού οί
κου είς τήν εργασίαν τής μεγάλης παραγωγής. Συγ
χρόνως μέ τήν δημιουργίαν τής μεγάλης προλεταρι- 
κής εργατικής τάξεως ύπό τής καπιταλιστικής παρα
γωγής, ήρχισε καί τό γυναικείαν ζήτημα. 'Ο νέος 
τρόπος τής παραγωγής μετέβαλλε τόν κοινωνικόν ορ
γανισμόν είς τάς λεπτομερε’ας του καί τό σύνολον, 
επομένως δέν ήτο δυνατόν παρΐ νά μεταβάλλη καί 
τήν ενέργειαν τής έργασίας τής γυναικός. Εντός 

ολίγων δεκαετηρίδων έγινε μεγάλη έπανάστασις είς 
τόν οικογενειακόν βίον μας, τήν οποίαν δέν προσέ- 
χομεν καλά, διότι τήν θεωροΰμεν αυτονόητον. Αυτά 
πού γίνονται πρό τών οφθαλμών μας, συνήθως δέν 
τά προσέχομεν δεόντως. 'Η έμφάνισις λοιπόν τής 
γυναικός καί συνεπώς ή συμμετοχή της είς τόν κοι
νωνικόν καθόλου βίον, είχε καί έχει συνέπειαν καί 
τήν συμμετοχήν της και είς τήν πολιτικήν ζωήν. Έν 
δσφ ή οικονομική ανάγκη κατέστησε πραγματικήν 
πλέον τήν εργασίαν τής γυναικός ώς Αξίαν, τήν εξίσω
σε και’ άναπόδραστον τρόπον πρός τόν άνδρα, ό 
όποιος έχει ϊσην άξίαν έργασίας. Καί έξ άλλου όσην 
κοινωνικήν έπίδρασιν έξήσκησεν έπί τοΰ Ανδρος ή 
πνευματική άνοδος τής Ανθρωπότητας, δέν ήδύνατο 
παρά νά είχε καί έπί τής γυναικός. Έν δσφ τής 
ήνοίχθη λόγω ανάγκης ό δρόμος της είς τήν κοινω
νικήν πάλην, ώς έπίσης λογικόν πλάσμα μέ τόν άν
δρα ή γυναίκα, δέν ήδύνατο παρά νά έπωφεληθή 
έξ ίσου καί αύτή τής γενικής Ανθρώπινης έκπολιτιστι- 
κής ένεργείας. "Οπως ή έξέ’.ιξις τήν έφερεν είς τό έρ- 
γοστάσιον, τήν ώδήγησεν έπίσης κατά φυσιολογικήν 
άνέλιξιν τών κοινωνικών τάξεων ύλικώς καί πνευμα- 
τικώς, καί είς τό άνώτερον σχολεϊον, είς τούς διαφό
ρους κλάδου: ιδιωτικών έπιχειρήσεων καί δημοσίων 
υπηρεσιών. ‘II δύναμις τών πραγμάτων τήν έκαμεν 
ικανήν ν’ Αποκτήση βαθμηδόν δικαιώματα συντεί- 
νοντα πρός ίσχυροιέραν άναγ^ώρισιν τής υλικής καί 
ήθικής Αξίας της. Άνεγνωρίσθη ώς νομική αξία.

Μέχρι τοΰ 1870 εις τήν ’Αγγλίαν ό νόμος τής συ
νήθειας έθεώρει τήν γυναίκα ώς κινητόν κτήμα τοΰ 
άνδρός. Ενώπιον τοΰ δ.κασιηρίου ή γυναίκα ήτο 
μηδέν. Έπίσης πρό ολίγων δεκαετηρίδων άκόμη εις 
τήν ’Αγγλίαν επάνω Από τήν συζυγικήν κλίνην*έτο-  
ποθετεϊτο ώς σύμβολον τής δουλείας τής γυναικός, 
ένα μαστίγιου· σήμερον ή γυναίκα είς δλας τάς άνε- 
λιχθείσας κοινωνίας ό'χι μόνον δικαιούται νά παρί· 
σταται ώς μάρτυς ένώπιον τοΰ δικαστηρίου, ό'χι μό
νον δικαιούται νά διαχειρίζεται καθ’ δν τρόπον θέλει 
τά κέρδτ) τής προσωπικής της έργασίας, ό'χι μόνον 
είνε έλευθέρα νά συνεταιρίζεται καί νά άπ ιτελή κοι
νωνικούς συλλόγους, ό'χι μόνον εκατομμύρια γυναι
κών συμμετέχουν προσωπικώς ζωηρότατα είς τήν ψή· 
φισιν νόμων τοΰ κοινωνικού οργανισμού, Αλ?’ ή γυ
ναίκα απέκτησε τόσα πολιτικά δικαιώματα, ώστε 
νά μή τήν χωρίζη άπό τόν άνδρα παρά μόνον τό τε- 
λευταϊον, τό δικαίωμα τής ψήφου. Είς αρκετά κράτη 
έξισώθη ήδη καί είς αύτό πρός τόν άνδρα. Πρέπει 
νά δεχθώμεν δτι δλα αύτά έγ.ναν τυχαίως ή δέν 
έχουν καμμίαν μεγαλητέραν σημασίαν Από μίαν έπιπο- 
λαίαν ειρωνείαν ; Όπως, συμβαίνει συνήθως είς 
ημάς ; Τούτο δέν θά έμείωνε κατ’ έλάχιστον τήν πρα 
γματικότητα, ή όποια καί μόνον ένδιαφέρει.

Είδικώτερον διά τάς συνθήκας τής έν Έλλάδι 
ζωής; Έν δσω εϊπομεν, δτι τό γυναικεΐον ζήτημα 
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είνε άμεσον έπακολούθημα λόγου παραγωγής, δέγ 
μένει παρά νά προσθέσωμεν, δτι ή έν γένει θέσις 
τής γυναικός είς τόν τόπον μας είνε ανάλογος προς 
τόν τρόπον τής παραγωγής τής χώρας μας. Ό πα 
ραγωγικός μας χαρακτήρ κατά πλειοψηφίαν πρός τό 
παρόν είνε μικροαστικός είς δλας τάς κοινωνικάς εκ
δηλώσεις μας- μικροαστικόν χαρακτήρα έχει καί τό 
γυναικεϊον ζήτημα Συνολικώς ώς τάξις ή γυναίκα 
εδώ δέν ήσθάνθη Ακόμα τήν Ανάγκην μεγάλων κοι
νωνικών Ανατροπών. Ή Αγρότις εργάζεται καί αύτή 
μικροαστικώς συνηθέστερον, άλλα καί εκεί δπου είνε 
είς κάποιαν εύρυτέραν κλίμακα μισθωτή, Ακτήμων, 
προλεταρίνα, έχει τάς παραδόσεις καί τάς τάσεις μι
κροαστικός. ’Αναγνωρίζει ώς θειον μάλιστα δικαίωμα 
τήν ιδιοκτησίαν. Θεωρεί τόν έαυτόν της υποδεέστε
ρον δπως έπέβαλον βαρβάρως είς τήν γυναίκα, τήν 
αιτίαν τής αμαρτίας, οί προκομμένοι πατέρες τοϋ 
Χριστιανισμού. Είς τούς αστικούς πληθυσμούς τών 
πόλεων ή έργαζομένη γυναίκα, ή ξενοδουλεύουσα 
προλεταρίνα δέν έχει διαφορετικήν ιδεολογίαν. Πρό 
ολίγου χρόνου ακόμη είδα δεσποινίδας νά διαβάζουν 
τάς πενταρολογικός αγιογραφίας μέ κτηνώδη κατά- 
νυξιν. Τά κορίτσια μας κατά πλειοψηφίαν έργάζονται 
καί αύτά μικροαστικώς ή δουλεύοτ ν είς τό σπιτάκι 
των ή πηγαίνουν είς τά σπίτια τών εύπορων οϊκογε’ 
νειών καί εργάζονται μισθωτά. ’Ελάχιστος είνε ό 
Αριθμός τών καθαρώς βιομηχανοεργατριών, διότι ελά
χιστη είνε καί ή μεγαλοβιομηχανική παραγωγή τοΰ 
τόπου. Δυνάμεθα λοιπόν νά εϊπωμεν, δτι τό γυναι- 
κεϊον εργατικόν ζήτημα κατά τόν επικρατέστερου τρό
πον, έχει μικροαστικήν τήν συστασίν του, επομένως 
Ανάλογος εινε καί ή ιδεολογία του. Καί ό μικρός 
εκείνος αριθμός τών κοριτσιών, τά όποια εισέρχονται 
βαθμηδόν εις τόν δημόσιον βίον, καταλαμβάνοντα 
ποΰ καί ποΰ θέσεις υπαλλήλων είς γραφεία καί κατα
στήματα, προέρχεται άπό τήν μικροαστικήν τάξιν 
έκείνην, ή οποία μή δυναμένη ν’ Ανέλθη οίκονομι- 
κώς είς τήν Αστικήν τάξιν, Αναγκάζεται ν’ ανοίγη τήν 
πόρτα τοΰ σπιτιού της, τήν τόσον καλά σφαλισμένην 
είς τόν τόπον μας, καί νά εισέρχεται είς τόν κοινω
νικόν Αγώνα. Έπ’ αύτού θά ήδύνατο νά παρατη
ρήσω κανείς πολλά, πολλάκις δέ είς τόν καθημερινόν 
δημοσιογραφικόν άγώνά μου ώμίλησα περί αύτοΰ 
καί ένθυμοΰμαι πώς, πρό μηνών μετά τήν έπά- 

νοδόν μου είς τάς ’Αθήνας, κατόπιν πολυετούς δια
μονής μου εις τήν ξένην, μοΰ έκαμε ζωηροτάτην φυ
σικά έντΰπωσιν ή έλλειψις γυναικείων χειρών άπό τά 
καφενεία, εστιατόρια, ζυθοπωλεία, βιβλιοπωλεία, 
διάφορα καταστήματα καί άπό αύτά ακόμη τά έμπο- 
ρικά, δπου πωλοΰνται ανεξαιρέτως γυναικεία είδη. 
Μικρά απαρχή έγινε καί είς ημάς, άλλ’ είνε τόση έ- 
λαχίστη απέναντι τοΰ δλου γυναικείου πληθυσμού μας 
ώστε νά μή λαμβάνεται καν σοβαρώς ύπ’ δψιν.

— Ποια eιταγ/έΚματα θεωρείτε πρόσφορα διά την 
ΕλΧηνίΒα;

—'Όλα τά τοΰ Αστικού βίου έπρεπε νά είχον περι- 
έλθη ήδη είς χεϊρας τών Έλληνίδων. ’Άν τόν μισόν 
πληθυσμόν τής χώρας μας Αποτελούν αί γυναίκες, 
οφείλουν νά έργασθοΰν καίαύταί, δπως ο', άνδρες. 
Χώρα τής οποίας ό μισός πληθυσμός καί ού'ιε κάν, 
μόλις τό έν τρίτον εργάζεται νά ζήση τόν λοιπόν πλη-· 
θυσμόν, δέν δύναται νά λεχθή, δτι Ανήκει ε’ς τόν 
σύγχρονον πολιτισμόν. ’Ιδιαιτέρως θά ήθελα νά 
έβλεπα δλα τά εύρύτατα έπαγγέλματα τοΰ αστικού 
βίου νά καταληφθούν καί άπό τάς γυναίκας. Θά ανυ- 
ψοΰτο οίκονομικώτερον, έκπολιτιστικώτερον ή χώρα 
καί ή έπέκτασις τής έργασίας τής γυναικός είς τόν 
δημόσιον βίον παρέχει μίαν έλπίδα Ακόμη πρός οι
κονομικήν δργάνωσιν τού τόπου μας, πρός ξεχωρι
στήν δηλαδή δργάνωσιν τών διαφόρων τάξεων τής 
κοινωνίας μας. Τό δτι ή γυναίκα θά εγκατάλειψη τό 
σπίτι ή θά έκδιώξη τόν άνδρα άπό τά έπαγγέλ- 
ματά του, αν είσέλθη είς τόν δημόσιον βίον, δέν 
υποθέτω ν’ αποτελή σοβαράν Αντίρρησιν. Ό ισχυ
ρισμός, δτι ή γυναίκα οφείλει νά έκπληρώση μόνον 
ώς σύζυγος καί μητέρα τόν προορισμόν της, Αποδει 
κνύεται όλονέν κενή φράσις. Όλαι αί άνελιχθεϊσαι 
κοιντονίαι απέδειξαν, δτι δσον άναπτύσσεταΐ ή έργα 
σία αύξάνει καί ή πρόοδος.

Δέν είμπορώ δέ νά έννοήσω πώς δύναται νά λεχθή 
κοινωνική ισορροπία μέ τό νά έργάζωνται οί άνδρες 
νά τρέφουν τάς γυναίκας καί δχι νά έργάζωνται καί 
τά δύο φύλα έξ ίσου διά ν' άποκτοΰν ανετώτερα καί 
Ανθρωπιστικώτερα περισσότερα μέσα διά τήν κοινωνι
κήν εύδαιμονίαν των. Είς τήν έποχήν μας πλέον μόνον 
δ διά τή; προικός γάμος θέλει τήν γυναίκα κλει- 
σμένην είς τό σπίτι έργάλεϊον τεκνοπο.ΐας. Τό σπίτι 
δμως διά τής κοινής έργασίας θ’ άποκτήση διπλήν 
οικονομικήν δύναμιν, ιδίως τό κατακαϋμένον ελλη
νικόν σπίτι, τό όποϊον περιμένει άπό τό ψωμί έως 
τά πτερά τών καπέλλων καί τά τακούνια τών λουστρι- 
νιών, δλα, Από τόν ταλαίπωρον άνδρα. Θά εΰρισκα 
ίσως άνθρωπίνως λογικώτερον νά μή θέλη ή γυναίκα 
νά έργασθή, δχι νά μή θέλη τούτο καί δ άνδρας ! Νά 
έξακολουθή δηλαδή νά εύρίσκεται ουτος έν μέσφ 
διπλής Ατομικής καί κοινωνικής δουλείας. Νά έχη 
ύποδουλώση άφ ’ ενός τήν γυναίκα καί έξ άλλου νά 
έχη ύποδουλωθή ό ίδιος είς αύτήν.

— E've καιρός νά ΐϊσόΧθρ η Ελληνις εις τόν 
6ημί>σιον βίον ;

—’Άν είνε καιρός νά είσέλθη είς τήν έργασίαν, 
τόσον καιρός είνε νά είσέλθη είς τόν δημόσιον βίον. 
Χωρίς ν’ άναγνωρισθή δημοσίως, έμπράκτως ή έρ- 
γασία τής γυναικός ώς Αξία, ποιαν σημασίαν θά εί
χεν ή είσοδός της είς τόν δημόσιον βίον ; *Ως  διορ- 
γανωτρίας φιλανθρωπικών ίδρυμάτων ; Πιστεύω τό- 

δον ολίγον είς τήν Αποστολήν τής Αστής γυναικός 
ώς φιλανθρώπου, δσον καί είς αύτήν τήν φιλάν - 
θρωπίαν.’Αλλά περί δλων αύτών μόλις πρό ολίγου 
καιρού έγραψα έπανειλημμένως έκτενώς ε’ς, τό 
«Σκρίπ» καί είς τάς «’Αθήνας». Τέλος φρονώ, δτι 
καί τό γυναικεϊον ζήτημα θά τεθή καί είς τόν τόπον 
μας εύκρινώς είς τήν θέσιν του, μόνον διά τοΰ χωρι
σμού καί τής πάλης τών τάξεων. Έκεί θά φανή καί 
ή πραγματική Αξία τής γυναικός ώς κοινωνικής δυνά- 
μεως, ύπνωττούσης ακόμα είς τόν τόπον μας.

— Πώς πρέπει νά εκπαιδεύεται ή Ελληνις;
— Ώς άνθρωπος καί αύτή, πώς Αλλοιώς ; Ώς άν

θρωπος τής έποχής της, τών Αναγκών της, τής έκπο- 
λιτιστικής έξελίξεως. Αί γυναίκες οφείλουν ν’ Αναλά
βουν τόν συναγωνισμόν μέ τόν άνδρα καί είς τήν 
πνευματικήν περιοχήν. Διαφορά έκπαιδεύσεως μετα
ξύ τών δύο φύλων δέν δύναται νά ύπάρξη, διότι φυ- 
σιολογικώς δέν πιστεύω νά ύπάρχη μεταξύ των καί 
καμιιία διαφορά. Λέτε πώς μπορούμε νά έχωμεν όρε- 
ξιν είς τήν έποχήν μας νά συζητήσωμεν δπως καί οί 
παπάδες κάποτε, άν έχη ψυχήν ή γυναίκα ή πρέπει ν 
Ακούσωμεν τόν πολύ έπεμβαίνοντα είς τάς άτομικάς 
καί κοινωνικάς μας υποθέσεις, οία είνε και ή ελευ
θερία τής σκέψεως, άξιότιμον συμπολίτην μας, τόν 
γλωσσαλγοΰντα κ. Γαλανόν, φλυαρούντα χωρίς νά 
τόν παρακαλέση κανείς πρός τούτο, δτι άπαραιτήτως 

κι’ Αμετακλήτως δ Ύψιστος έπλασσε την γυναίκα απο 
τήν μίαν πλευράν τοΰ Άδάμ ; ’Αλλά τότε καί ο Αδάμ 
είνε έπίσης Ατελής, δπως κ’ ή Εύα, διότι καί αυτοί 
απέμεινε μέ μίαν πλευράν. ’Εκείνος ποΰ κατεδίωξε 
μέ τυφλήν λύσσαν τήν γυναίκα ήτο ό χριστιανισμός. 
Αύτός ό Παύλος έδήλωσε «δέν έπιτρέπω νά διδάσκε
ται ή γυναίκα». Άλλ’ ή γυναίκα είνε φυσιολογικώς 
μάλιστα πλέον εξελιγμένη τού άνδρός. Ώς ιατρός ποΰ 
σπουδάζετε θά τό γνωρίζετε καλλίτερα μου. Τό μή
κος λ. χ. τοΰ βραχίονός της είνε βραχύτερου τοΰ Αν
δρος, τά δέ δάκτυλα τοΰ Ανδρος συγκρινόμενα μέ τά 
τής γυναικός δεικνύουν, δτι ή ανδρική χειρ εινε πε
ρισσότερον πιθηκοειδής. Άρα έπροχώρησεν ή γυ
ναίκα περισσότερον Από ημάς τούς άνδρας είς τήν 
έξέλιξίν της άπό τό ζώον εκείνο, τό όποϊον έχρησί- 
μευσε, κατά τήν τελευταίαν επιστημονικήν λέξιν, ώς 
προέλευσις τοΰ πιθήκου άφ’ ενός καί τοΰ Ανθρωπο- 
πιθήκου έξ άλλου. 'Η φυσιολογία, ή οποία είνε μία 
έπιστήμη Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα τόν άνθρωπον, 
(εϊπαμεν δτι κ’ ή γυναίκα είνε άνθρωπος, επομένως 
ένδιαφέρει καί αύτήν), έχει νά έπιδείξη σωρείαν πα
ραδειγμάτων, πειραμάτων, γνώσεων, γεγονότων έμ- 
πειρικών, τά όποια μάς πείθουν, ώς μεταξύ άλλων 
τό μήκος τών μελών, ή άνάπτυξις τοΰ σκελετού τοΰ 
προσώπου δτι ή γυναίκα είς πολλά όσον Αφορά την 
κατασκευήν τοΰ σώματος παρουσιάζεται περισσότε
ρον έξελιγμένη τοΰ Ανδρος, δ οποίος εύρίσκεται πλη-

ίλΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

σιέστερον μορφολογικώς πρός τόν πιθηκάνθρωπον. 
Αύτό τό ζήτημα τοΰ βάρους τοΰ έγκεφάλου, ώς δείγ
ματος Ανωτέρας διανοητικής ίκανότητος—αν καί 
Αμφισβητείται ή αξία τής παραδοχής ταύτης ύπό 
πλείστων έπιστημόνων—κατά Αξιόπιστους στατιστι
κός είνε υπέρ τής γυνα.κός. Τό μέχρι τοΰδε ρεκόρ βα
ρύτητας έγκεφάλου Ανήκει είς τήν γυναίκα! Είνε 
γνωσταί δέ αί μεγάλαι γυναίκες εις τήν ιστορίαν τής 
Ανθρωπότητας, ώστε νά μή Αποκλείεται ή Αξία τής 
γυναικός ύπό διανοητικήν έποψιν. Πώς δέν διεκρίθη 
ακόμη καί ε’ς τήν φιλοσοφίαν; ’Έ, αρκετούς άνδρας 
φιλοσόφους έχομεν έως τήν ώραν. Άν δέ τό πλάσμα 
αύτό ύπό δλους τούς περιορισμούς, τους οποίους διε- 
τέλεσεν έκ τοΰ Ανδρικοΰ εγωισμού, τοσους αιώνας 
τώρα, έχει κατορθώση νά δείξη αρκούσας πνευματι
κός καί ηθικός δυνάμεις, είνε φυσικόν νά περιμένη 
κανείς έξ αύτοΰ περισσότερα, δταν αναπτυχθή τούτο 
ύπό εύνοϊκούς δρους καί έλευθέρως, όπως συνέβη καί 
συμβαίνει είς τόν άνδρα. 'Όπως ένα φυτόν χρειάζε · 
ται εύμενές έδαφος, τροφήν, Αέρα καί φώς να ευδο- 
κιμήση, τό ίδιον συμβαίνει καί είς τούς Ανθρωπίνους
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οργανισμούς μέ τήν σωματικήν καί τήν πνευματικήν 

δνάπτυξίν των. Χρειάζονται καί αυτοί κατάλληλον 
καλλιέργειαν. Όταν μάλιστα γνωρίζωμεν, δτι δέν είνε 
μόνον αί σωματικοί, άλλα καί αί πνευματικοί ιδιότη
τες, αί δποϊαι κληρονομούνται, τό μέλλον τής γυναι- 
κός, ή όποία θά καλλιεργηθή εις μίαν ελευθέραν 
κοινωνίαν, πάντοτε έντός τών ορίων τής φΰιεώς της, 
δέν βλέπω νά είνε διόλου άσήμαντον καί απελπιστι
κόν. Ή έκπαίδευσις λοιπόν έπαιξε, παίζει καί θά 
παίξη σπουδαιότατον ρόλον είς τήν γυναίκα καί δέν 
δυνάμεθα παρά νά εϊμεθα υπέρ μιας ίσης έκπαιδευ- 

σεως πρός τόν άνδρα, έκπαιδεΰσεως έπί τή βά

ΛΑ Ϊ ΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΠΟΝ
eO Φλεβάρης κι*  άν ιρλεβίζη ·
του καλοκαιριού μυρίζει .
Μά άν σώοη και κακιώση 
μεσ*  τό χιόνι &ά μας χΦοη.

*Η παροιμία αΰτη ύποδηλοι δτι καί αν νχΐ] κακοκαι
ρίας δ Φεβρουάριος, αύται δεν επιβραδύνουν τήν επάνοδον 
τής ανοίξεως.

Υπάρχει παρά τώ λαφ ή πεποίΟητις δτι έάν κατά τάς 
τρεις πρώτας ημέρας τοΰ Φεβρουάριου είνε εΰδία Οά έπι- 
κρατήτη κατά τάς υπολοίπους ημέρας κακοκαιρία και άν 
κακοκαιρία τάνάπαλιν.

Την Τυρινη καί τώ Βαγιώ 
μπαίνει ό διάο'.ος *ς  τό γιαλό.

ΊΙτοικατά τήν τελευταίαν εβδομάδα τών Άπόκρεω καί 
τήν πρδ ιού Πάσχα Κυριακήν τών Βαΐων συμβαίνουιι 
μεγάλαι τρικυμία».

σατυρική
Οί συνδυασμοί.— 'Ο κ. Κριεκοΰκης.— Ζευς, λϊεσσίας καί 

Τάγτ.— *0  Νομικός σύμβουλος τών * Εργατών.—*Η  ευγλωττία 
ενός άρχηγτΰ.— Τά κόμματα καί ή γραμματική.— 'Ο σανός τοΰ 
στρατού.— 'Η ρενδικότα τοΰ κ. Νέη.

Ό μήν αυτός είνε αφιερωμένο; έξ δλοκλήρου ε?; 
τού; έκλογικού; συνδυασμού;. Αί έφημερίδες στή- 
λα; δλοκλήρους Αφιέρωσαν μέ τήν Αναγραφήν τών 
σπουδαιότατων ειδήσεων : αν άπεφάσισε νά έκτεθή δ 
κ. Κοκολέτσος, εί; ποιον συνδυασμόν Θά περιληφθγ} δ 
κ. Τσαξίρη;, εις ποΐ,ν χωρίον μετέβη πρός ψηφοθη
ρίαν ό κ. Κριεκούκη; καί τί είπε μέ τόν κ. Βενιζέλον 
ί κ. Ααζαρής.

Έλπίζομεν ό ιστορικό; τοΰ μέλλοντος νά αποθη
σαύριση τάς πολυτίμους αότάς Αναγγελίας, αί δποίαι 
προώρισται νά έχουν τόσην βαρύτητα διά τάς τύχας 
τής έλληνικής φυλής...

σει τής νεωΐέρίστικης παιδαγωγικής υπό πρακτι
κήν καί θεωρητικήν έποψ.ν. Τέλος δέν θέλω να είμαι 
διόλου ούτε άπαισιόδοξος, ούτε εχθρός πρός τήν τε- 
λειοτέραν άνάπτυξιν τής γυναικός, μ’ δλον δτι α{ 
συντηρητικότεροι γυναίκες, τάς οποίας έγνώρισα με
ταξύ τοΰ πολιτισμένου κόσμου, είνε δυστυχώς αί Έλ- 
ληνίδες. Παρηγοροΰμαι δμως σκεπτόμενος, δτι οί 
ριζοσπαστικότεροι μεταξύ τών άνδρών, δέν εϊμεθα 
βεβαίως ήμεΐς οί "Ελληνες έδώ είς τόν άποπνικτικόν 
αυτόν τόπον, Αφοΰ ήμεΐς οί ανδρες δέν κατωρθόσα- 
μεν άκόμη νά πεισθώμεν περί τής άξίας τής γυναικός 

ως κοινωνικού δντος. Δ'κ Οΰρ. Μ π.

1912

Τό Τζιώτικο Ραβαΐσι διέκοψε, πρός θλϊψιν τών φ·.- 
λομούσων ’Αθηναίων, τάς παραστάσεις του. Εύτυχώ; 
ήρχισε τό ’Εκλογικόν Ραβαΐσι καί παρηγορήθησαν 
οί φιλοθεάμονες.

Πολλοί Βενιζελικοί έκθειάζοντες τόν κ. Πρωθυ
πουργόν, ισχυρίζονται δτι είνε Άτλας. Μία μικρά 
αντιστροφή τών δύο πρώτων γραμμάτων δίδει σαφέ- 
στερον χαρακτηρισμόν τοΰ κ. Πρωθυπουργού, υπο
χρεωμένου κατά τάς προσφωνήσεις τής έκλογικής 
περιοδείας του νά·άκούη δτι είνε Ζεύς, Μεσσία;, 
Μέγας Φρειδερίκος καί Τά(/τ, Αμφισβητούμενη; 
ούτω τής .. . ταύτότητός του.

-ήί-
Ό Βενιζελικός συνδυασμός 'Αττικής ήρχισε τάς 

ένεργείας του. Τόν πρώτον έκλογικόν λόγον έξεφώ- 
νησεν είς τής Κουκουβάουνες δ Νομικός σύμβουλος 
τών ’Εργατών κ. θεοδωρόπουλος. Ό ένθουσιασμός 
τών χωρικών υπήρξε πρωτοφανής. Κατά γενικήν 
άναζήτησιν δ αυτό; λόγος έξεφωνήθη καί είς τά 
Κιοΰρκα. Είς τά ε’ρημένα χωρία δ κ. θεοδωρόπου
λος ασκεί Εξαιρετικήν έπιρροήν, ένεκα τής μεταφρά- 
σεως δύο ’Αγγλικών ποιημάτων καί ένδς Γερμανικού 
τάς δποίας έφιλοτέχνηοε πρό 25:ίας.

4"
Ό κ. Ζαίμης άπεφάσισε νά περιοδεύση. Ή περιο

δεία αυτή θά είνε αξιοσημείωτος, διότι αϋθεντικαί 
πληροφορίαι βεβαιοΰν δτι δ κ. Ζαίμης θά... δμιλήση. 
’Εάν ή εΐδησις άποδειχθή αληθής, αί έκλογαί τής 
11 Μαρτίου θά μείνουν ίστορικαί.

4’
Κατόπιν τής άποφάσεως τοΰ κ. Ζαίμη νά δμιλήση, 

ή Συντεχνία τών ιχθυοπωλών έκτάκτως συνελθοΰσα 

έφήφισεν δπως έκφραση τά συγχαρητήριά της πρός 

τόν εύγλωττον πολιτευτήν καί υποστήριξή τούς έν 
Άθήναις υποψηφίους του, οί δποϊοι δραστηρίω; κα

ταζητούνται...
4-

Ήπόρησαν πολλοί πώς δ κ. Μιστριώτης άνθρωπος 
τών γραμμάτων έδέχθη νά συνεργααθή, ώς υποψή
φιος, μετά τών παλαιών κομμάτων. Νομίζομεν δτι 
είνε λίαν δεδικαιολογημένος διότι δ έπιφανής μύστης 
τής γραμματικής δέν είνε πρώτή φορά, καθ’ ήν θά 
συνεργααθή μέ τά . . . κόμματα.

4-
Ήρχισαν αί δίκαι τών άξιωματικών τοΰ οικονομι

κού, τών ένεχομένων είς τάς μεγάλα; καταχρήσεις 
τού στρατού. Ώς γνωστόν αί καταχρήσεις αύταί 
Αποβλέπουν αρβΰλες.Άι’ αυτό καί οί Αξιωματικοί αό- 
τοί έκτισαν .. . βίλλες.

Γ 4-
Άλλά καί διά τόν σανόν κατηγορήθησαν τινές έξ 

αυτών. Ότι δηλαδή έφαγαν τόν σανόν τοΰ στρατού. 
’Αφού άφήκαν νά συλληφθοΰν, βεβαίως έκαμαν κα- 
τάχρησιν σανού, άποδειχθέντες άνοητότεροι άπό 

ζώα

4-
Ό κ. Άργυρόπουλος έπέταξε μέ τό άεροπλανον 

του εις τό Παλαιόν Φάληρον. Μερικοί άπληστοι 
ήθελαν νά πετάξη άκόμη υψηλότερα. Καί αύτό θά 
γίνη, Αρκεί δ κ. Άργυρόπουλος νά παραλάβη έπί 
τού άεροπλάνου του οίονδήποτε ποιητήν. Αύτοί άνέρ- 
•/ονται συχνά είς τά υψη καί ή έλαφρότης των θά 

σύρη έπάνω τό Αεροπλανον μέ τά πτερά τής φαντα
σίας. Έάν μάλιστα συνεπιβάτης τοΰ κ. Άργυροπού- 
λου είνε δ κ. Νέης, ή πτήσις θά είνε μεγαλειτέρα, 
διότι δ κ. Νέης έχει έπιπροσθέτω; καί τής φτεροΰγες 
τής μεγαλοπρεπούς ρεδιγκότα; του. Νά προσέξη μό
νον δ Αεροπόρος νά μή πάρη μαζή του ύ ποιητής 
καί τό Αεύκωμα τών Άτθίδων, διότι αυτό Επειδή 
συνομολογήθη διά πολλοΰ χρυσίου, έχει πολύ βάρος.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Η MOflR ΤΟΥ MHNOS
Μήπως περιμένετε νά μάθετε σήμερον τήν άνοιξιάτικην 

αόδα ; ΌπλισΟήτε μέ λίγην υπομονήν άκόμη γιατί τίποτε τό 
νεώτερο δέν έφΟασ» μέχρις ώρας ώς έδώ, τίποτε δεν εγνώσΟη 
μέχρι τοϋδε πουθενά. Ούτε καννά προεικάσωμε δέν μπορούμε. 
Έκεΐνοι πού καταστρώνουν τήν μόδαν Οά την φυ/άςουν φαί
νεται απολύτως μυστικήν, μέχρι τής στιγμής κατά τήν 
όποιαν αί μέν Παρισιναί ηθοποιοί Οά τήν παρουσιάσουν διά 
τής σκηνής, τά δέ ειδικά περιοδικά Οά τήν διασκορπίσουν εις 
τά τέσσαρα σημεία τού όρίζοντος. Έν τώ μεταξύ ακούεται 
άπό παντού ή ερώτησες ι Τι άραγε μάς επιφυλάσσεται νά φο- 
ρέσωμε ©έτος; Καί κάθε γυναίκα περιμένει με κάποια ανυ
πομονησία τήν βραδύνουσα άπάντησι. Γιατί δεν υπάρχει αμ
φιβολία, ότι ή μόδα είνε άπδ τά πράγματα εκείνα, τά όποια 

αφορώσι τό φύλον μας τόσο πολύ ποΰ άποτελοΰν μέρος τού 
προορισμού του."Ας μή Αγανακτήσουν αί Φεμινίστρια! μας,ποΰ 
θέλουν τήν γυναίκα έκεΐ ποΰ καθένας μας τήν πόθε·’, επειδή 
τής άπεδώσεμ-, σύν τοΐς άλλοις ενα τέτοιο προορισμόν. Άν 
Οελήσουν νά μελετήσουν, νά εξετάσουν τό ζήτημα δπως πρέ
πει, Οά ίδοΰν δτι δχι μόνον δέν ύποβιβαζόμεΟα δι’αύτοϋ άλλ’ 
δτι τουναντίον άνελάβαμε κάποιο πολύ δύσκολο έργον, Ανε- 
λάβαμε νά δημιουργήσαμε κάτι, ποΰ Ο’ άφήση εποχήν καί 
Οά χαρακτηρίζη τήν έκάστοτε γυναίκα στούς μεταγενεστέρους 
Κ’ υστέρα μήπως δέν είνε ή μόδα μιά τέχνη, καλλιτεχνία 
μάλιστα, καί δεν πρεπει ό άνθρωπος ποΰ τήν δημιουργεί νά 
έχη μιά έκτάκτως άνεπτυγμένη καλαισθησία, νά εινε γνώ
στης όλων τών συνδυασμών, νά έχη μάτι ποΰ νά μήν 
άνέχεται ούτε τήν παραμικρά δυσαρμονία, νά έχη καλά μελε- 
τήση τούς συγχρόνους του, ώστε νά ξέρη τί τούς ταιριάζει 
ΰφ’ όλας τάς επόψεις καλλίτερα, τί μπορούν αύτοί νά σηκώ
σουν στήν ενδυμασία τους, νά έννοή ποΰ σφάλλονται, ποΰ 
πρέπει αύτός ό βαστών τά κλειδιά τής εξωτερικής παραστά- 
σεώς μας νά μάς δδηγήση;Δέν οφείλει νά δώση δλην του τήν 
προσοχήν μήπως καμμία φορά, αύτός ό καλλιτέχνης, παρα- 
συρΟή άπό τόν διλεταντισμό τών ερασιτεχνών, οί όποιοι 
έδώ υπάρχουν περισσότεροι άπό κάθε άλλην τέχνην άφοΰ 
όλος ό κόσμος ντύνεται !

“U! αύτοί οί ερασιτέχναι τί τόν κάνουν νά ύποφέρη' ΚΓ 
όπως πονεί ό συγγραφεύς, όταν ένα του έργον διερμηνεύεται 
άσχημα καί ό ζωγράφος τοΰ όποιου ό πίναξ δέν άντιγράφεται 
καλά, έτσι άγανακτεΐ καί ό δημιουργός τής μόδας, όταν ’δή 
κάποια γραμμή, τήν όποιαν είχε πλάσσει γιά νά έξιδανικεύση 
μιά λεπτή χαριτωμένη έμφάνισι. νά φορήται καί νά κατα- 
στοέφεται σ’ έ α σώμα άσυγκρίτως μεγαλειτέρων διαστάσεων. 
Γι’ αύτό Οά έχρειάζετο κάτι άλλο, άκριβώ; έκείνο τό όποιον, 
αύτός ό γνώστης τοΰ πράγματος είχε προορίσει.

Καί νά ποΰ δ καλλιτέχνης,—ή καλλιτέχνις ήθελα νά πώ— 
βλέπει πώς δέν εννοείται, πώ; δέν είνε όλοι εκείνοι πού ξέ
ρουν τι άκριβώ; μπορούν νά φορέσουν, πώς τό έργον του 
διαστρέφεται μέχρις Αποτροπιασμού. II προσθήκη ή ή αφαί- 
ρεσις καί τής παραμικροτέρα; έστω λεπτομέρειας,— τήν 
όποιαν καθένας μας, μέ τήν έλαφροτέρα συνείδησι επιφερει, 
εΐν’ ικανή νά χαλάση τό σένολον γιά τό όποιον αύτός εκο. 
πίασε καί τοΰ έδωσε κάτι άπό τόν εαυτό του τόν ίδιον.

“Ετσι λοιπόν άγωνίζεται άδιακόπως τό άληΟινά ωραίον 
ποΰ προσπαθεί καί οφείλει νά επιβληΟή, ενάντιον τής ψεύτι
κη; τής πρόστυχη; καλαισθησίας, ή όποία τόσο έλαφρά ποΰ 
είνε, μεταδίδεται καί έπικάΟεται εύκολώτατα παντού.

’Αποτέλεσμα αύτής τής πάλης είνε ή μόδα κάθε έποχής. 
Άλλ’ έποχής όχι καλοκαιρινής ή χειμωνιάτικης. Αύταί είνε 
υποδιαιρέσεις αί όποίαι είργάσΟησαν διά τήν μίαν τήν μεγά
λην, πού έπέρασεν ώς σύνολον μέσ’ από τους αιώνας.

Καί σέ κάθε μία άπό τής μεγάλες αύτε; νομίζει κανείς 
πώ; διακρίνει τδ πνεύμα -,ών χρόνων έκείνων. Γιατί βεβαίως 
τό έξωτερικόν μας δεν είνε ή ό κατοπτρισμός τοΰ εσωτερι
κού μας' κι’ δταν, ενα μας κίνημα, κάθε μορφασμό; μας και 
παραμικρά έκφρασις τοΰ προσώπου μας δέν εινε ή η απόρ
ροια μιά; σκέψεως καί ψυχικής διαΟέσεώ; μας, πώς μπορεί τό 
φόρεμά μας, ό εξωτερικός μας καλλωπισμός νά μείνη ανεπη
ρέαστος άπό τόν έν γένει χαρακτήρά μας ;

Έκεϊ έπάνω 6’ άποτυπωόή άκουσίως μα;, ή ιδέα ποΰ 
έχομε περί τοΰ ώραίου, Οά δώσωμ*  στον άλλο νά καταλάβη 
πώς θέλομε τόν εαυτό μας, ύπό ποιαν μορφήν έννοοΰμ» τόν 
κόσμο.

Όποιος λοιπόν θελήσει μπορεί κάλλιστα, άπό τήν μόδα 
κάθε έποχής ποΰ περνά καί σώζεται διά μέσου τών αιώνων 
νά διαβάση καί μέρος τής γυναικείας ψυχ ής ποΰ τήν επ/ασσε.
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Κάθε πτυ/ή ίου φορέματος κάθε γραμμή του είνε καί ένας 
χαρακτηρισμός της.

Κ’ έτσι μας φαίνεται πώ; ό πέπλος τών δεσποινών τοΰ 
Μεσαϊώνος.δέν ήτο προωρισμένος ή γιά νά κρύβη τ’ άναρίΟ- 
μητα μυστήρια τής εποχής του, πώς δχιτων τής Ελληνίδος 
δέν δείχνει ή τήν απλα, τήν ευρύτητα τ ής Ελληνικής ψυχής, 
ένώ τό·empire μας αποκαλύπτει τήν σοβαρότητα καί πείραν 
ποΰ 6’ απέκτησαν αί γυναΐκεςμετά τήν τρομεράν εκείνην έπα- 
νάστασιν. Ιίοιός ςέρει τώρα τί Οά ποΰν στους μεταγενεστέρους 
μας ή σημερινές μόδες.

Λίς Μ. Π.

SPAW Τξ^Ν^Ι
ΧΟΦΙΑ ΛΑΧΚΑΡΙΔΟΥ

ΈτΛα^έρουσα μορφή τοΰ κα22ιτιχ> ικοΰ παρ’ ήμίν 
κόσμοι·, ή δεσποινίς Σοφία Ααοκαρίδου, άνεδεΐχθη 
ταχέως κα22ιτέχέ·ίς τοΰ χρωοιήρος εκ τών ικανωτά- 

των. Άγοο,ώμένη εις την τέχνην περιήλθε πίειστα 
μέρη τής 'Ελλάδος άποτνπώσασα μέ χάριν και ακρί
βειαν ώραιοτάτας τοποθεσίας και κατωρθώσασα νά άπο- 
δώοη τήν διαφάνειαν και γοητείαν τής Έ22. φύοεως. 
Ό Πόρος, τά Καλάβρυτα, τδ Πήλιον, ή Αιτωλία, ή 
Αιδηφός, ή Τήνος άντεκατοπτρίσθησαν έπιτυχώς. Ή 
δεσποινίς Λασκαρίδον γνωρίζει »·α ίκλέγη τά τοπεΐα, 
άλλά—τό σπουδαιότερου— τά αισθάνεται. Τά «Χωρι- 
κόσπιτα άτινα δημοσιευομεν διακρίνονται διά τήν φω
τιστικήν δνιαμιν.

QUARTETTO
Έν τώ Ώδείω Λόττνερ ήρχισε τάς συναυλίας του 

τό αρτισύστατου Κουαρτέτο, άποτελεοθέν εκ τών κα
θηγητών Σαίφερ, Σονλτζε, Βαϊιρεχ και δίπέμμερ. 
Έξετελέοθη τό κουαρτέτο είς sol ΓπίηθΗΓ τοΰ 
Αί’δν μετά μεγάλης τέχνης. Ιδίως τό largo ήτο 

θαυμάσιου. Συμπράζει και τοϋ κ. Fichlei’ έπαίχθη 
και τό Κουϊντέττο εις do lliajouΓ τοΰ Σοΰμπερτ.

ΤΟ ΕΛΑ. ΚΟΥΊ-ΝΤΕΤΤΟ

Ή τρίτη συναυλία τοΰ Έλλ. Κουϊντέτου άπετε- 
λέσθη άπό έργα Γάλλα,ν συνθετών, τοΰ Φράγκ καί

ΙΑΡΥΣ1Σ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΟΕΡΓΑΤΩΝ-—ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο κ. Πρωθυπουργός κατά τήν άναπτυξιν τοϋ προ
γράμματος του είς Πάτρας καϊ εις τάς άλλας Επαρ
χιακός πόλεις τάς όποιας έπεσκέφθη κατ αυτάς έτό- 
νισε μεταξύ τών άλλων, οτι τό κόμμα τών φιλελευ
θέρων ερχόμενον καϊ πάλιν εις τήν αρχήν ΘΑ φρον- 
τίαρ περί συστάσεως 
£υνεργαζικών '&· 
νώοεων πρόςήθικήν 
προαγωγήν καϊ υλι
κήν ανακούφισιν τού 
κόσμου τών βιοπα
λαιστών.

Τα από τίνος χρό
νου λειτουργούντα 
παρ ήμίν, ώς μή ώ- 
φελε, διάφορα Σο
σιαλιστικά καϊ ερ
γατικά Κέντρα, τά 
ασχολούμενα πρό 
παντός είς τήν άνά- 
δειξιν ΰποφηφίων 
βουλευτών τούς ό
ποιους έξαιρετικώς 
περιποιείται τό κόμ
μα τών Φιλελευθέ
ρων, ώς καί οί διά
φοροι τών κέντρων 
τούτων σύμβουλοι 
απο καιρού εξακο
λουθούν νά δηλώ
νουν οτι ΘΑ πρω- 
τοστατ ήσουν είς τήν 
ιδρυσιν * .Συνεργα
τικών '&να>σεα>ν*  
διά τών όποιων ό 
εργατικός ιδία κό
σμος θά βελτίωση 
απολύτως τήν ηθι
κήν καί υλικήν ύ-

Ό κ. Φώτιος Φωτιάδπς

ποστασιν του. Ο τοιούτος σκοπος τής Κυβερνήσεως και 
των, ως εϊρηται, Σοσιαλιστικών καί Εργατ. Κέντρων 
πρός ιδρυσιν καϊ παρ' ήμίν «'βνώσεων £υνεργαει- 
KCOV*  είναι βεβαίως σκοπός υψηλός καϊ ώραίος, 
καθ’ ότι είναι πασίγνωστος ή απολύτως εύεργετική

Σαένς. Τά κουϊντέττα άμφοτέρων τεου μουσουργών, 
δυσκολώιατα, έζετελέαθησαν άρμονικώτατα. Ή συ
ναυλία εΐχεν ίδιαζον ενδιαφέρον, ώς έκ τής έμφανί- 
σεως δύο Ελλήνων συνθετών, τών κ. κ. Αιάλιον καί 
Συιαδινοΰ, τών όποιων έπαίχθησαν δύο περιπαθή 
συνθέματα, εν adagio καί έν aodailto, περί ών 
οί μουσικοί κύκλοι έξεφρ ίοθηοαν ένθαρρυντικώτατα .

ΐπίδρασις τών Ενώσεων τούτων έπϊ τής καθόλου 
κοινωνικής προαγωγής όλων τών Εθνών είς τά όποια 
έχουν διαδοθή καϊ έφαρμοσθή αί λαοσωτήριαι τής 
Συνεργατικότητος Άρχαί.

Αύτά όμως «θά φρονζίβύϋμεν*,  τάλεγόμενα ιδίως 
έν παραμοναΐς έκλο- 
γών, μένουσιν ώς 
έπί τό πλείστον ανε
φάρμοστα καϊ συνε
πώς το περιοδικόν 
μας, ε<ς τό οποίον 
άπό τής έκδόσεως 
του έδημοσιεύθησαν 
κατ έπανάληφιν σο
βαρά άρθρα καϊ πε
ρισπούδαστοι μελε- 
Taij περί Συνεργα
τικότητος, δέν θσ, 
είχε λόγον ν α- 
σχοληθή μέ τάς ως 
άνω ωραίας επαγ
γελίας ιερό ζης ε
φαρμογής _ζων, άν 
μή δύο έξόχως ευ
οίωνα γεγονότα συν- 
τελεσθέντα τελευ
ταίως είς Αθήνας 
καί Πειραιά, δια τής 
ιδιωτικής πρωτοβου
λίας, καϊ άφορώντα 
τό, ώς εϊρηται, σο- 
βαρώτατον κοινω
νικόν ζήτημα δέν έ
διδαν αφορμήν όπως 
γραφώσι καϊ δημο- 
σιευθώσιν αί γραμ- 
μαϊ αύται.

Αύτό τό όποιοι υ
πόσχονται νά κάμουν

ή Κυβέρνησις και τά. διάφορα Σοσιαλιστικά καϊ Εργα
τικά Κέντρα, έγένετο ήδη, πρό ολίγου χοάνου,εις Αθή
νας ύπό τής πολυπληθεστάτης εις προοδευτικά μέλη 
«£υνζεχνίας ζών ’βμιυορορραζΒζοεργαζών- μετα- 
σχηματισθείσης ε’ις £υνεργαζικην 'βζαιρίαν, είς
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δέ τόν Πειραιά ΰπό όμάδος Εργατικών ανθρώπων, 
άνηκόντων ώς m τδ πλεΐστον εις την ΰπηρεσιαυ τοΰ 
έν Πειραιεί Εργοστασίου τών Σιδηροδρόμων Πελο- 
πσννήσου, τή Πρωτοβουλία τών όποιων ιδρύθη ο λει
τουργών ήδη «ΈυνερμαζικόςΟμιλος 3ΐειραι<ί>ς».

Τά Καταστατικά τών δυο τούτων Συνεργατικών 
Σωματείων τά όποια διέπονται άπ αρχής μέχρι τέλους 
άπό τάς θαυμασίας τής Συνεργατικότητος βάσεις, 
κατηρτίσθησαν ΰπό τοΰ κ. £β(Ρζίου cN. £Ωθ)Ζΐά0ον 
τοΰ ίδρυτοΰ καί εκ τών Διευθυντών τής « Αρτοποιητικής 
Εταιρίας Αθηνών»οστις, τιμήςενεκεν, έξελέγη παμήτη- 

φεί καί διί. βοής Επίτιμος Πρόεδρος τής Συνεργατικής 
τών Έμπορορραπτοεργατών Ενώσεως καί τακτικός 
Πρόεδρος τοΰ Συνεργατικού Ομίλου Πειραιώς.

Ο κ.Φ.Φωτιάδης, τοΰ όποιου δημοσιεύομεν ανωτέρω 
την εικόνα, είναι ώςγνωστόν ό πρώτος αποστολος των 
Συνεργατικών διδαγμάτων εν Έλλάδι.— Προ 9 πε
ρίπου ετών κήρυγμα ώραΐον, μεστόν αλήθειας και 
ανθρωπιστικού σκοπού έξήλθεν άπό τήν ήτυχην τοΰ 
συμπολίτου μας τούτου, ό οποίος με τήν θέρμην τής 
νεότητας, με τόν φανατισμόν τού εμπνευσμένου, με 
τήν πίστιν τοΰ αποστόλου και με την αποφασιστικό
τητα τοΰ τολμηρού, έζήτησε νά μετάγγιση εις τήν 
άτονον ψυχήν τοΰ συγχρόνου Έ\Χηνος τας σωτη
ρίους καί εθνωφελείς ιδέας του.

Καί τό κήρυγμα αύτό δέν τδ άφήκεν έρμαιου τής 
τύχης. Δέν έθεσεν υποστηρίγματα αυτού καί βαθρα 
λόγους απλούς καί ιδέας αορίστους καί ασαφείς. Το 
ΰπεστήριξε, τό ώθησευ εις τήν οδόν τής πραγμοτο- 
ποιήσεως διά τών ιδίων δυνάμεων, αφιέρωσα; χρονον, 
κόπους, άγρυπνίας καί χρήμα:.— Εις ένα τύπον 
όμως όπου αί νέαι ιδέαι εΰρίσκουσιν εις κάθε βήμά 
των προσκόμματα καί εμπόδια, εις ένα τόπου, ως του 
ίδικόν μας, όπου η πολιτεία δέν είρε τήν ευκαιρίαν 
νά δείζρ ενδιαφέρον διά τήν πρόοδον τοΰ λαού και 
αί πρωτεύουσαι κοινωνικοί τάζεις δεν εδιδάχθησαν 
νά ζητώσι νά εΰρύνωσι τά μέσα τής ευημερίας των 
εργατικών τάξεων, έδώ, όπου ό πλούτος, ή επιστήμη, 
ή παιδεία καί αύτά δυστυχώς τά γράμματα, εχουσιν 
έν καί μονον Ιδανικόν, zo ϊόιον, zo αζομικον και 
μόνον συμφέρον τδ όπο'ον πνίγει κάθε ευγενή 
πρωτοβουλίαν καί κάθε αίσθημα άλτρουϊσμοΰ, έδώ 

ήτο επόμενον ό εύγενής εργάτης τών μεγάλων και 
ώραίων ιδανικών, νά ϊδη καταρρέοντα τά όνειρά του, 
διαλυομένας τάς ελπίδας του καί ματαιουμένους τούς 
κόπους του καί τάς άγρυπνίας του.

Ό έκ τής πρώτης εκείνης αποτυχίας συγκλονισμός 
διήρκεσεν ευτυχώς ελάχιστα. Ο κ. Φωτιάδης, αλη
θής σημαιοφόρος τών Συνεργατικών άρχών καί ιδεών 
δέν ήτο δυνατόν νά απογοητευθή απο την πρωτην 
έκείνην άποτυχίαν και δια τούτο εκτοτε, επι σειράν 
έτών,δέν έπαυσε διδάσκων καί δι ωραίων άρθρων του, 
(τινά τών όποιων έδημοσιευθησαυ άλλοτε εις την 
• Ελληνικήν Έπιθεώρησιν») καί διά δημοσίων δια- 
λέξεών του τό μέγα, το υψηλόν, το αφθάστου κοι
νωνικής ώφελιμότητος Ευαγγελίου τής Συνεργατικό
τητος·.—Προικισμένος μέ νούυ θετικόν καί φωτεινόν, 
μέ πνεύμα εύστροφου και δροσερόν, διακρινόμευος δια

τήν βαθείαν άντίληψιν τών πραγμάτων, την εκλεκτήν 
μόρφωσίν καί τήν γοητεύουσαν καί συναρπαζουσαν 
ευγλωττίαν του, ήτο όμολογουμένως ό άνθρωπος ο 
έυδεδειγμένος διά τήν κοινωφελεστάτην και λαοσω- 
τήριον—δυνάμεθα νά εΐπωμεν—αποστολήν ταυτην.

Πολλοί τόν έμέμφθησαυ ότι ακολουθεί χίμαιρας, 
πολλοί τόν έχαρακτήρισαν ώς διδάσκοντα ουτο
πίας. Άπήντα πάντοτε μέ μειδίαμα προδίδ:ν τήν πι- 
στιν και πεποίθησιν εις τάς άρχάς του καί τήν βεβαιό
τητα διά τήν τελικήν περιφανή νίκην του.

"Ηδη ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χοάνου καί ο ακμαίος 
καί εύρωστος σπόρος άπεδείχθη ότι δεν ερριφθη μα- 
την ε'ς τήν κοινωνικήν γήν τής Ελλάδος.— Ο άπο
ρος τόν οποίον περιέβαλεν ή αυτοθυσία, ο οποίος 
έζυμώθη καί άνεμίχθη μέ τόσους κοπους και τοσας 
θυσίας δέν ήτο δυνατόν νά μή καρποφορήση, δέν ήτο 
δυνατόν νάπαραμένρ άγονος. Σήμερον όποτεεπαυσε να 
θεωρήται καί νά είναι ή Ελλάς γή νέκρα και άγονος 
διά τοιαύτας ιδέας' σήμερον όποτε πνεει πραγματικός 
άνεμος άνακαινίσεως, οπότε ό έργάτης παύει να ηναι 
μάζα καί τείνει νά καταστή άτομον μέ νοϋν, με συ- 
νείδησιν, μέ σκέψιν, με οφθαλμούς ανοικτούς και 
ψυχήν διψώλέαν διά τά αγαθό, τοΰ αληθούς εξαν
θρωπισμού, σήμερον άνέθωρε καί ανεπήδησεν απο το 
κέντρου τής εργασίας, απο τον Πειραιά, ο πρώτος 
Συνεργατικός όμιλος τον οποίον ίδρυσαν οι εργαται 
τού ΣΠΑΠ καί εις τδν οποίον δύναται να συμμε- 
τάσχη κάθε έργάτης καί κάθε άτομον.

Τό Φλογερόν κήρυγμα τοΰ κ. Φωτιάδου καί τό σθε
ναρόν παράδειγμά του αφύπνισε τα προοδευτικά στοι
χεία τής έργασίας καί ιδού ταύτοχρόνως με τούς Πει- 
ραιείς έργάτας και τεχνιτας, άλλη τάξις τεχνιτών έν 
Άθήναις, οί Έμπορορραπτοεργάται, οί άποτελούντες 
μίαν σοβαρόν καί προοδευτικήν συντεχνίαν, έγκολ- 
ποΰνται τάς υψηλις τής Συνεργατικότητος Αρχις 
καί μετασχηματίζουσι τό Σωματείόν των, τή πρωτο
βουλία τού Προέδρου των κ. Μ. θειάφη, είς Συνερ
γατικήν Εταιρίαν τής όποιας τό ίδρυομενον Κ)στημα 
θά έγκαινιασθή προσεχώς.

Ιδιαιτέρως συγ κινεί ό τροπος καθ ον ιδρύθη υπο 
τών τεχνιτών τοϋ ΣΠΑΠ ό £ννβρμαζιηος Ομιλος 
ψλΐείραϊώς» συνεπεπεία μιας αληθώς ωραίας περί 
Συνεργατικοτητος διαλέξεως ήν εκαμε προ 2 ετών εν 
Πειραιεί ό κ. Φωτιάδης κατά τήν εορτήν τοΰ Σωματείου 
τών Σιδηροδρομικών υπαλλήλων.— "Εχει απόλυτόν 
ομοιότητα μέ τόν τρόπον καθ' όν ιδρύθη ή πρώτη τοΰ 
κόσμου Συνεργατική Εταιρία τής Rotchdal υπο 24 
έργατών μέ 700 δρ. κεφαλαίου, διά τόν σχηματισμόν 
τών όποιων άπητήθησαν 3 ολόκληρα ετη. Είναι δε 

γνωστόν ότι ή Εταιρία αύτη διανέμει νϋν εις τα μέλη 
της έ} έκαζομμύρια φράμκων κέρδη κατ έτος.

Τούτου ένεκα θά έπανελθωμεν προσεχώς εν εκτασει 
περί τών ώς άνω δυο Συνεργατικών Σωματείων και 
θ άναπτύξωμεν τόν τρόπον τής ιδρύσεώς των και 
τόν κοινωφελέστατου σκοπού και προορισμού αυτών.,

*
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τούδε εδημοσιευσε μελετάς περί τής Συνεργατικότη- 
τος και μετ ενδιαφέροντος απείρου παρηκολούθησε 
τόν διά τήν έπικράτησιν τών ιδεών τούτων αγώνα, 
θεωρεί έαυτήν ευτυχή διότι πρώτη αύτή αναγγέλλει 
διά τού σημερινού άρθρου της τήν σχεδόν ταυτόχρο
νον ϊδρυσιυ έν Αθήναις καί Πειραιεί τών δύο τούτων 
Συνεργατικών Ενώσεων.—Οί ίδρυταί αυτών είναι 
άξιοι τών είλικρινεστέρωυ καί θερμοτέρων συγχαρη
τηρίων ολοκλήρου τής κοινωνίας μας, καθ' οτι ή έργα- 
σια των αΰτη ήτις τάχιστα θά προκάλέση τήν εΰρυ- 
τεραν καθ όλην τήν χώραν μας διάδοσιν τών άρχών 
τής Συνεργατικότητος, αποτελεί τήν μεγαλειτέραν καί 
σοβαρωτέραν διά τήν πατρίδα υπηρεσίαν.

"Ηδη πληροφορούμεθα ότι καί άλλη τάξις έπαγ- 
γελματιων τής πόλεως μάς άπεφάσισε νά όργανωθή 
Συνεργατικώς καί άνέθεσεν ε’ς τδν κ. Φωτιάδην νάκα- 
ταρίση τήν σχετικήν έργασίαν, ήτις καί έπερατώθη. 
Ωστε θα έχωμεν προσεχώς καί τήν τρίτην Συνεργατι

κήν Ένωσιν, όφειλομένην καί ταύτην εις τήν θαυμα
στήν καί αθόρυβου πρωτοβουλίαν τοΰ κ. Φωτιάδου.

Δ· Ζ.

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

“ΕΡΡΙΚΟΣ Ο ΠΕΜΠΤΟΣ.

Ο βασιλεύς, ό βασιλεύς πταίει, αύτός λέγουν εί
ναι υπεύθυνος διά τήν απώλειαν τής ζωής καί τής 
φυχής ημών, διά τά χρέη καί τάς άμαρτίας μας, διά 
τήν ανησυχίαν τών συζύγων καί τών τέκνων ημών !

Πώς δι' όλα ταΰτα εϊμεθα υπεύθυνοι; Ώ τής ο
δυνηρός καταστάσεως ! αχώριστου συντρόφου τοΰ με
γαλείου ήτις ΰπόκειται εις τάς κρίσεις παντός μω
ρού όστις μόνον τάς ιδικάς του λύπας δύναται νά 
α'σθανθή ! Ποσών φυχικών αγαλλιάσεων ών άπολαύ- 
ουσι οί υπήκοοι, στερούνται οί βασιλείς! Καί τί έ- 
χουσι οι βασιλείς! όπερ δέν έχουσι καί οί ίδιώται 
έκτός τής πομπής καί τών τελετών; Τι είσαι σύ ώ 
ειδωλον πομπή ; Τι είδους θεοτης ε'σαι σύ ήτις ΰφί- 
στασαι πλειοτερας οδυνας,οι λατρεις σου; Ποια εινετά 

ωφελήματά σου ; Δείξε μου, ώ πομπή, τήν πραγματι
κήν σου αξίαν. Ποιος ο λογος τής λατρείας σου ; 
Τι άλλο είσαι έκτος θεσεως, έκτος βαθμού, τύπων, 
φοβον μονον καιι ρομον έμπνεουσα ; Εμπνέουσα δέ φο- 
βον είσαι ήττον εύτυχής έκείνων οϊτινεςσέ φοβούνται. 
Μήπως δεν ποτίζεσαι συχνά το δηλητήριον τής κο
λακείας αντί τοΰ ειλικρινούς σεβασμού; Άρρώστη- 
σον, ω μεγα μεγαλείου, και διάταξον τάς τελετής σου 
να σε θεραπεύσωσιν. Καί νομίζεις ότι θά παύση ό φλο
γώδης πυρετός διά τών τίτλων, ούς έκφυσά ή κολα
κεία ; Μήπως νομίζεις ότι θά υποχώρηση ούτος εις 

υποκλίσεις και ταπεινας γονυκλισίας; Δύνασαι όταν 
διατάσσης τό γόνυ τοΰ έπαίτου νά διατάξι,ς καί τήν 
υγείαν του;

"Οχι υπερήφανου όυειρον πού παίζεις τόσου πα- 
νούργως μέ τήν άνάπαυσιυ τοΰ βασιλέως. Είμαι βα
σιλεύς καί σέ γνωρίζω καλώς' γνωρίζω έπίσης οτι 
ούτε τό βασιλικόν χρίσμα, ούτε τό σκήπτρου ούτε 

ή σφαίρα, τό ξίφος, τό αύτοκρατορικόυ στέμμα, 
ούτε ή δια χρυσού καί μαργαριτών πεποικιλμέυη ά- 
λουργίς, ούτε οι εις του βασιλέα αποδιδόμενοι πομ
πώδεις τίτλοι, ούτε ό θρονος έπί τοΰ οποίου κάθη- 
ται, ούτε η πλημμύρα τής πομπής, ή κατακλύζουσα 
τας παραλίας τοΰ κοσμου δύνανται, τό ήξεύρω πολυ- 
τελεστάτη πομπή, τιθέμενα έπί τής κλίνης τοΰ βα- 
σιλεως να καμωσιν αυτόν να κοιμηθη τοσου ήσύχως 
όσου ο άθλιος δούλος όστις μέ έλεύθερου πνεύμα καί 
με στομάχου πληρη άρτου, όυ έν ιδρώτι τοΰ προσώ
που του εκέρδησε, πηγαίνει νά άναπαυθή χωρίς ου
δέποτε νά βλεπη τήν τρομεράν νύκτα, τό γέννημα 
τού Άδου, άλλά μοχθών ΰπό τό βλέμμα τού Φοί
βου απο πρωίας μέχρι εσπερας ως ΰπηρέτης, κοιμά
ται καθ'όλην τήν νύκτα εις τά Ηλύσια Πεδία' τήν 
επομενην δε ημέραν εγείρεται αμα τή αύγή καί βο- 
ηθεί τον Τπερίωυα δια. νά ζεύξη τούς ίππους του. 
Πράττει δε ουτω καθ όλην την άδιάκοπον πορείαν 
τοΰ έτους έργαζόμενος ώφελίμως μέχρι τοΰ τάφου. 
Εκτος δε τής πομπής ο άθλιος ούτος ο έργαζόμενος 

τήν ημέραν καί κοιμώμενος τήν νύκτα πλεονεκτεί 
κατα πολύ καί είναι ΰπέρτερος τοΰ βασιλέως. Και 
αύτός ό δούλος όστις είναι μέλος τής έν ειρήνη δια- 
τελούσης πολιτείας απολαύει ταύτης άλλά δέν δύνα
ται με το χουδροκέφαλό του νά έυνοήση πάσας αγρυ
πνίας υπεστη ο βασιλεύς προς διατήρησιν τής ειρή
νης έκείυης έξ' ής ό χωρικός ούτος ωφελείται πλειό- 
τερον παντός άλλου....

Μειάφοαοι; Μ. ΔΑΜΙΡΑΛΗ

ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΕΦΤΟΥΝΕ·...

Τά φύλλα πέφτουνε, κ’ έγω καθισμένος στην άκρη 
τοΰ μικρού ποταμιού, ποΰ βρέχει τά πόδια μου, τά 
κυτταω, τά κυττάω τά φύλλα έκείνα πού πρώτα ήσαν 
πράσινα καί θαλερά και έστολίζανε όλα έκείνα τά δέν
δρα καί τώρα γίνηκαν κίτρινα καί έμαράθηκαυ καί έπε
σαν στό νερό πού τάπαιρνε’ ναί τό ρεύμα τάπερνε 
μακρυά, μακρύά στήν απέραντη θάλασσα οπού πειά 
χανόντανε .

Και καθισμένος έκεί έσκεπτόμουνα ότι καί τά 
φύλλα έκείνα ήταν μιά φορά πράσινα καί θαλερα' έτσι 
καί ο έρωτάς μου μιά φορά ήταν ανθισμένος καί θαλε
ρός, καί όπως καί έκείνα τώρα έμαράθηκαυ έτσι καί ό 
έρωτάς μου μαράθηκε καί πάει.

Κέρκυρα ΤΑΚΗΣ Θ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

$Π0 ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥΜΝΟΖ
Φεβρουάριος

Ό Ελληνικός Λαός ώς έκ τών συνθηκών τοΰ βίου 
είς τήν Ελλάδα στερείται εντελώς ψυχαγωγίας. Κυ
βερνήσεις, Δήμοι, Διοικητικοί Άρχαί άψ’ ενός καί έξ 
άλλον Καθηγηταί Πανεπιστημίων, Λόγιοι, Καλλιτέχναι, 
Τραπεζΐται, Έμποροι, Πλούσιοι καί έν γένει αί μορ- 
ψαιμέναι καί ήγέτιδες κοινωνικοί τάξεις ούδέποτε έσκέ- 
φθησαν οτι χρειάζονται όιά τόν Ελληνικόν Λαόν βι-

4
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ν’ αποκτήσουν τό ’Αξίωμα τοΰ Βουλευτοΰ ή τοϋ 
’Υπουργού ή τοΰ Δημάρχου.

Καϊ είνε θλιβερόν τό θέαμα ενός Λαού δ όποιος 
Αφήνεται είς rd ένστικτά του, δ όποιος δέν οίστρηλα- 
τεϊται άπό καμμίαν εύγενή ιδέαν, δ όποιος οργιάζει 
εις βάρος τών κακώς εννοούμενων πολιτικών ελευθε
ριών καϊ δ όποιος καλείται ν’ Ανάδειξη υπό τοιούτους 
ορούς τούς ήγέτας τον, τους νομοθέτας του, τά άτομα 
τά δποία θά διαχειρισθοϋν τά ουμφέροντά του μεταξύ 
ολίγων δεκάδων Ατόμων έκ τών όποιων τά πέντε 
έκτα ούδέν Αντιπροσωπεύουν, τίποτε δέν εκπροσω
πούν, τίποτε δέν ονειροπολούν διά τόν τόπον καϊ μό
νον φιλοδοξούν να δνομασθουν άττικάρχαι. Είνε πρά
γματι Απελπιστικόν σημείου ή πενιχρότης είς προσω
πικότητας ή δποία πάρετηρήθη είς τους διαφημισθέν- 
τας ήδη συνδυασμούς δλονν τών κομμάτων έν τω νομω 
Άττικοβοιωτίας. Άτυχώς καϊ αύτός δ συνδυασμός τού 
κ. Πρωθυπουργού νομίζει κανείς δτι συνεπληρώθη 
οΰτω πως διά νά δείξη περιφρόνησιν πρός τούς ολί
γους όρθολογιζομένους έκ τών συμπολιτών μας καϊ 
θεωροΰντας τήν έκλογήν ώς Αληθή ιεροτελεστίαν υπέρ 
τών συμφερόντων τής πατρίδος. ’Από τόν συνδυασμόν 
τών φιλελευθέρων—ας λειψή τών Βενιζελικών—δλίγα 
πρόσωπα δύνανται rd Ανταποκριθώοιν εις τό αίσθημα 
τής κοινής έκτιμήσεως καί είνε άπορον πώς ό κ Πρω
θυπουργός, αν οχι Από σεβασμόν πρός τά αισθήματα 
τών Αληθών φίλων του, Αλλ * Από συμφέρον πολιτικόν, 
δέν Αντελήφθη δτι τοΰ έπεβάλλετο ή πρόσληψις καϊ 
συνεργασία έν ’Αττική Ατόμων έκπροαωπούντων κάτι 
τι καί δυναμένων νά προσφέρωσι θετικός υπηρεσία? 
είς ένα υψηλότερου αγώνα υπέρ τής Αναγεννήσεως τού 
τόπου. Καϊ τήν στιγμήν αύτήν δφείλομεν νά εκδηλώ
σουμε»’ τήν θλϊψίν μας διότι παρά τό πλευράν τοΰ κ, 
Βενιζέλου δέν βλέπομεν τόν κ. θεοδωρίδην μίαν έξαι- 
ρετικήν φυσιογνωμίαν ή δποία είργάσθη καϊ προσέφε 
ρεν υπηρεσίας παροραθεΐσας Ατυχώς παρ’ έκείνου 
δστις μετ’ έμπιοτοσύνης έπρεπε νά Αποβλέπη είς πο- 
λιτευομένους τής Αξίας, τής μορφώσεως καί τοϋ χαρα
κτήρας τοϋ κ. Θεοδωρίδου.

Παρ’ δλα ταΰτα μάς Ικανοποιεί κατά τάς παρούσας 
προεκλογικός ένεργείας ή μεγάλη καϊ έπιβλητική, ή 
έθνική φυσιογνωμία τοΰ κ. Πρωθυπουργού δ όποιος 
διά τοΰ θαυμάσιου λόγου του είς Πάτρας ήλθε νά μας 
παρηγόρηση, νά μάς κρατύνη, νά μας ένθαρρύνη, καί 
rd μάς ένθουσιάση άκόμη. Λυπούμεθα δτι δ χώρος 
δέν μάς έπιτρέπει νά τόν Αναδημοσιεύσω μεν. Δέν 
πρέπει μόνον νά τόν Αναγνώση κάθε "Ελλην Αλλά και 
νά τόν διατηρήση ώς ιστορικόν μνημεϊον Απαρχής νέου 
βίου διά τήν ’Ελλάδα.

φ
Άπό εξωτερικής Απόψεως έσημειώθη δ θάνατος 

τοΰ Άρχικαγγελαρίου Αίρενταλ έξοχου πολιτικού τής 
Αύστρίας, ή ασυγκράτητος δρμή τών νεοτούρν.ων 

βλιοθήκαι, μουσικαί, θέατρα, υπαίθριοι τέρψεις, έκ- 
δρομαί, εύθηνα'ι διασκεδάσεις είς κήπους, εις πάρκα 
και είς αλλα κέντρα Αναψυχής και μορφώσεως διά 
τοΰτο, δ Ελληνικός,και Ιδιαίτατα δ ’Αθηναϊκός Λαός, 
διψά κυριολεκτικώς διά θεάματα και σπεύδει οίκογε- 
νειακώς ν’ απόλαυση δ,τι δύναται rd τοΰ διακοψη την 
μονοτονίαν τής ζωής και νά τοΰ εξασφάλιση δλίγην 
φαιδρότητα και ευθυμίαν. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον εξη
γείται ή προσπάθεια τοΰ πλήθους δπως διαοκεδάση 
κατά τάς άπόκρεω καί ή σπουδή μέ τήν οποίαν διευ
θύνεται αθρόον είς τά κέιτρα δταν άναλαμβάνωσιν 
’Επιτροπαϊ ή Έταιρεϊαι νά τοΰ παρουσιάσωσι θεάματα 
χάριν τών όποιων δύναται μέ κίνδυνον καί αύτής τής 
υγιείας του νά παραμείνη εις τό ύπαιθρον μέ βροχήν, 
μέ υγρασίαν, μέ χιόνας άκόμη αρκεί είς έν καϊ μόνον 
δευτερόλεπτον ν’ άντικρύση τήν έκτέλεσιν έστω καϊ 
μιας άτυχους έμπνεύοεως.

Διά τοΰτο τόν βλέπομεν τά σπεύδη μέ μανίαν, Ακρά
τητος, χωρίς rd πτοήται άπό τους κόπους, καϊ τάς ενο
χλήσεις εις μακρινός αποστάσεις διά νά απόλαυση τό 
θέαμα τής πτήσεως τοΰ Αεροπλάνου τοΰ κ. Άργνρο- 
πούλου τοΰ πρώτου "Ελληνος Αεροπόρου δστις ηύτύ- 
χισε μέ καταπλήσουσαν εύχέρειαν καί ψυχραιμίαν νά 
διάσχιση τόν καταγάλανου αιθέρα τοΰ ούρανίου’ Αττικού 
θόλου.

Δια τοΰτο βλέπομεν Ακάθεκτου μέχρις αγριότητας 
τό Λαϊκόν κύμα εισερχόμενου εντός τοΰ Ζωολογικού 
καϊ έπιφέρον μέ άουνειδησίαν καϊ Αφροντισιάν νηπίου 
καταστροφάς καϊ ζημίας εις εγκαταστάσεις καϊ ζώα. 
Είνε καϊ τοΰτο ένας τρόπος διαοκεδάοεως. Διά τοΰτο 
βλέπομεν τώρα ποΰ εύρισκόμεθα εις παραμονός εκλο
γών κάθε νύκτα είς τους ’Αθηναϊκούς δρόμους πολυ
πληθείς Λαϊκός ομάδας χωρίς αίσθημα, χωρίς συνεί- 
δησιν καϊ ενθουσιασμόν εύγενή, νά φωνασκή, νά άσχη- 
μονή, νά ΰβρίζη πολλάκις καϊ ενίοτε νά θέτη είς κίνδυ
νον τήν ιδίαν ζωήν, δχι άπό αίσθημα πατριωτικόν ή 
άπό βαθείαν άφοσίωσιν είς άρχάς dlld άπό μόνον τόν 
πόθον νά διαοκεδάση, νά εύθυμήοη, νά αιοθανθή τό 
έγώ του ζωντανόν, τήν αυτενέργειάν του δρώσαν.Διότι 
δ ’Ελληνικός Λαός δέν διεπαιδαγωγήθη διά τούς υψη
λούς πολίτικους αγώνας, διότι κάνεις δέν ήοθάνθη τήν 
ανάγκην νά τοΰ διδάξη τήν σημασίαν τής ψήφου του, 
και τής προτιμήσεώς του.

Έκλογαϊ διά τήν Ελλάδα δέν θά πή νίκη Αρχών 
καϊ ιδεών, t?d πή νταούλια, πίπιζες, ελευθερία διά 
βωμολοχίας, άφθονος κατανάλωσις κραοιοΰ, τζούγκρι- 
σμα πονηριών, έξίοωσις Αρχηγών πρός δδοκαθαριστάς 
καί δψοκομιστάς, ίσοπέδωσις πλουτοκρατίας καϊ οχλο
κρατίας, Ανταλλαγή χειραψιών άνομοίων στοιχείων 
άλληλοεμπαιζομένων, ενθαρρύνσεις είς σκέψεις καϊ 
πράξεις ψεύδους, απάτης, Ανιλεικρινείας καϊ συνεργα
σία επιστημόνων, εμπόρων, καθ’δλα εντίμων είς τάς 
Αλλας των εργασίας, μέ άτομα χωρίς συνείδησιν, χω
ρίς Αξιοπρέπειαν, χωρίς ντροπήν μόιον καί μόνον διά

—στραφεϊσα ήδη και κατά τών σπουδαιοτέρων Έλλήνοον 
Δημοσιογράφων τών κ κ. Βουτυράκαϊ Σπανούώη — είς 

-ολισθήματα Αλλεπάλληλα προοιωνιζόμενα συμφοράς 
διά τήν γείτονα επικράτειαν καί ή απεργία τών ανθρα
κωρύχων τής ’Αγγλίας ή δποία αν δεν προληφθή θά 
έξασκήση μεγίστην έπιρροήν έπί τών τυχών τής ’Αγ
γλίας καϊ θά έπηρεάση καϊ τήν παγκόσμιον κίνησιν.

Δ’ Ζ

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Δέν λανθάνει τήν προσοχήν τών άναγνωστών μας 

ή τακτική συνεργασία κυριών είς τήν «Έλλ. Έπι- 
■θεώρησιν», ήν ένισχύει ή συνάντησις έν τφ άνά χεϊ- 

ρας τεύχει καλάμων γυ-
ΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ ΜΑΣ ναικείων, μετ’ εύγλωτ- 

τίας καί κριτικής δυνά- 
μεως πραγματευομένων ένδιαφέροντα θέματα.Αί γνώ- 
μαι τής κ. Άλεξανδρίδου περί τοΰ γυναικείου ζητή
ματος, ή κριτική μουσική μελέτη γνωστοτάτης φι- 
λομούσου δεσποινίδας κρυπτόμενης ύπδ τά αρχικά ψη
φία τοϋ δνόματός της «Μία», ή έπί τοϋ γλωσσικού ζη
τήματος έπιστολή τής κ. Καμπούρογλου, διά πρώ- 
την φοράν έμφανιζομένης, δεξιώς καί πειστικώς ύπε- 
ραποίογουμένης τής Έθν. γλώσσης, ή χάρις τής 
δεσπ. Μ. Π. ήτις κρατεί ένήμέρους είς τήν έξέλε- 
ξιν τής μόδας τάς άναγνωστρίας μας, ή δεσπ. ΑΙθΧ. 
μέ τάς έκλεκτάς μεταφράσεις της, ή πρώτη συνεν- 
τευξιολόγος δεσποινίς Ούρ. Μπ. άποτελοΰν μίαν δύ- 
"ναμιν τής παρ’ ήμίν γυναικείας πνευματικής δρά- 
σεως, ήν ηυτύχησε νά συγκεντρώση είς τάς στήλας 
της τό ήμέτερον περιοδικόν. Δίδεται οδτως εύκαιρία 
νά έκτιμηθή ή γυναικεία άντίληψις, ή όποια έκδη- 
λοϋται είς διάφορα είδη τής λογογραφίας καί τέχνης, 
καί νά άποδειχθή δτι ή Έλληνίς καί δημοσιογρα- 
φοΰσα καλείται νά προσφέρη μεγάλας υπηρεσίας είς 
τήν κοινωνίαν διά τής μελέτης ζητημάτων, άφορών- 
των τήν πρόοδον τοΰ Έθνους.

Ή «Έλλ. Έπιθεώρησις» έκτός τών συνεργαζομέ- 
■νων κυριών καί δεσποινίδων είς τό τεύχος τούτο, έχει 
■νά έπιδείξη καί άλλας έκλεκτάς στνεργάτιδας, ώς τάς 
δεσποινίδας Άνναν Σταματελάτου, Όλγαν Παπα- 
δάκη, Πολύμνιαν Λασκάρεως, Μυρσίνην Κλεάνθους 
καί άλλας.

Είς τδ Βζσιλικδν Θέατρον έδόίη μία απογευματινή ύπδ 
του Συλλόγου τών ’Ερασιτεχνών υπέρ τής Φιλοπτώ/ου Εται
ρίας τών Κυριών. Τό πρόγραμμα ήρχισε μέ τδ Κουϊντέτο 
καί έτελέίωσε μέ τήν μονόπρακτον Κωμωδίαν τοΰ χ. Κο· 

λοχοτρώνη οί «Έρασιτέχ-
Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΦΙΑΟΠΤΟΧΟΥ ναι». Έν τώ μεταξύ έ- 

παίχύη μία γαλλική Κω
μωδία «Τδ γυάλινο μάτι», έτραγούδησεν ή δεσποινίς Κοοο- 
μηλα καί ή χ. 'Ηλ'.οπονλου ’χαι άπήγγειλεν ή δεσποινίς 
Δαμασκηνού. Τδ πρόγραμμα ήτο εκλεκτόν καί ποικίλον. Εις

Η κ. Μ. Παπαδιαιεαντοποΰλου

τδ «Γυάλινο μάτι» έπαιξε τελείως καλά ή κ. Μ. Παπαδια- 
μαντοποΰλου ήόπριαπρώτην φοράν ανέρχεται είς τήν σκηνήν, 
καί πρώτην φοράν δίδει δείγματα τοΰ ταλάντου της είς θέα- 
τρον κατάμεστον καί τόσον έκλεχτιχόν.Καί έν τοότοις ούδεμίαν 
δειλίαν έδειξε καί τδ Οάρροςτης βοηΟοόμενον άπότήν φυσικότητα 
καί κομψότητα της τήν άνέδειξεν αληθή καλιτέχνιδα τοΰ ρόλου 
της. 'Η κ. Πχπαδιαμαντοποόλου γνώστις τοΰ χαλοΰ κόσμου 
καί μέ κοινωνικήν μόρφωσιν έγνώριζε πώς νά σταθή είς τήν 
σκηνήν, πώς νά καθήση είς τδ σαλόνι καί πώς νά συνομι- 
λήση μέ έναν επισκέπτην. “Ισως αί λεπτομέρεια·, αύταί νά 
θεωρηθούν μικρολογήματα. Όλααύτάδμως τά μικρολογήματα 
άναδεικνϋουν μίαν καλλιτέχνιδα καί τήν καΟιστοΰν κυρίαν τής 
σκηνής. Διά τδν Σύλλογον τών Ερασιτεχνών, ή κ. Παπα- 
οιαμαντοπούλου δύναται νά ΟεωρηΟή εναάπόκτημα.Μορφούμενον 
καί άναπτυσσόμενον τδ τάλαντόν τη; είμπορεί νά τήν άναδείξη 
τελείαν εις τούς ρόλους λεπτών κοινωνικών δραμάτων. 'II 
Δίς Σκουζέ έπαιξε καλά ώς υπηρέτρια. Ό χ. Καλλιγα; τδ 
τρίτον πρόσωπον τό όποιον έλαβε μέρος είς τό «Γιάλινο αάτι» 
δέν Οά ΟεωρηΟή υπερβολή έάν γραφή οτι υπήρξε τέλειος κα
ταχτητής τής μικρας σκηνής τοΰ Βασιλικού Θεάτρου. Κρίμα 
δτι τά τρία αύτά πρόσωπα έπαιξαν Γαλλικήν κωμωδίαν·—άγ 
αύτά τά αιώνια γαλλικά—καί ούχί Ελληνικόν έργον ή καίμε- 
τάφρασιν.

Δυστυχώς δέν παρέσχον τάς αύτάς εντυπώσεις καί οί έρασι- 
τέχναι, οί ΰποδυΟέντες τούς «Έρασιτέχνας». Τδ έργον αύτό 
τοΰ κ. Κολοκοτρώνη είχε δοΟή πέρυσι τδ καλοκαίρι, ύπδ τοΰ 
θιάσου τής Κυβέλης. “Ισως ή σύγκρισις αύτή τών Έρασιτε/” 
νών πρδς ένα θίασον τελείως κατηρτισμένον, νά μή είνε βε
βαίως υπέρ τών πρώτων. ’Έλειπεν ή γοργότης είς τήν έκτέ- 
λεσιν, εκείνο ακριβώς τό όποιον δίδει ζωήν είς αύτής τής ού- 
σεως τά έργα. “Αλλως καί τό τέλος τοΰ έργου, ή πλέον εύθυ
μος σκηνή αύτοΰ, άποκοπέν, έπαρουσίαεεν αύτό εντελώς 
παρηλλαγμένον, άπδ τδ έργον τδ όποιον πρώτην φοράν έπαί- 
χθη πέρισυ είς τδ Οέατρον τής Κυβέλης.
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ΊΙ άπογευαχτινή τη: Φιλόπτωχου έπίτυχεν. Το Οεκτρον 
κβτάμεστον. *Κ  Βασιλική οικογένεια έν απαρτία, προεςαρ- 
νοντός τού Βασιλέω; καί τή: Ουγατρό; του, τή:_ Μεγάλη: 
Λουκίση; Μαρία:· EU τά; εύγενείς κυρίας αι οποιαι αποτε
λούν τό Συμβούλιου τή: «Φιλοτέχνου» οφείλεται ενα; μεγά
λο; έπαινος διά τά; εύγενεί; προσπάθεια; των, καί την επιτυ
χίαν ή όποια έπέστεψεν αυτά;.
' Ή Δεσποινίς Δαμασκηνού απήγγειλε γαλλιστί Ιαυμασιως 

-ό πο;ημα τού Ούγκώ Λά τον; πτωχούς. Του; ολίγου; ομω; 
στίχου; τού Λάαπρου Ποηόρα δό κατόρθωσε, ,ταραοοςω;, 
ούτε νά τού; έμψυχώση, ούτε νά τού; άποδωση ει; έννοιαν 
καί λεπτότητα. Μήπως διότι ησαν ελληνικοί;

καί δφείλομεν νά τήν έξάρωμεν εις προσεχές τεύχος- 
Διά τών σημερινών δλίγων γραμμών αυτών έφιστώ- 

τες τήν προσοχήν είς τάς δλίγας Έλληνίδας τάς ένδ,ια- 
φερομένας διά τήν πρόοδον τής γυναικός έν Έλλάδι, 
διότι το γεγονός αύτό ένέχει μεγάλην σημασίαν διά 
τό καθ’ δλου παρ’ ήμϊν γυναικεϊον ζήτημα.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΙΣ ‘ΤΕΧΝΗΣ’

Είς τό κατάστημα τοϋ κ.

Θ. ΠΕΤΡΟΠΟΎΆΟΎ·

Δύο κυριώτατα γνωρίσματα τής εθνικής ζωής τα 
άσματα καί οί χοροί μόλις έπ’ 'εσχάτων ήρχωαν νά κι
νούν τό ενδιαφέρον. Άλλ’ή τελούμενη έπίδειξις έοχε 

μάλλον διαφημιστικόν χα- 
01 ΕΘΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ρακτήρα. Χρειάζεται επι

στημονική εργασία προς 
περισυλλογήν καί έκκαθάρισιν αϊτών. Τό έθνικόν αότο 
έργον άνέλαβεν δ Σύλλογος « Τέχνη» άναθέσας εις πο
λυμελή επιτροπήν κυριών όπως υπό τήν έποπτειαν 
αϊτών γίνεται ή διδασκαλία, ήτις άνετέθη είς τόν εμ- 
πειρότατον καί τόν μόνον ειδικόν καθηγητήν τών έθν. 
χορών κ. Άνδρεόπουλον. Δημοσιεύουσαι κατωτέρω 
τήν προκήρυξιν τοΰ Συλλόγου, παρορμώμεν τάς Α- 
τθίδας δπως έπωφεληθώοι μιας πολυτίμου εύκαιριας 
καί έγγραφώσιν είς τήν ίδρυομένην σχολήν. , *

’Αργότερα θά γίνη υπό τοΰ Συλλόγου μεγάλη εορτή 
μέ εθνικούς χορούς και έθνικα ασματά.

Τό Μουσικόν τμήμα τοΰ ήμετέρου Συλλόγου ΐδρυ- 
aev ειδικήν σχοΧήν έθν. ασμάτων καί χορών, προς 
περισυΧΧοχήν, έκκαθάρισιν, έναρμόνισιν καί διδασκα- 
Χίαν αυτών. Έν τή σχοΧή θά^διδασκωνται υττο την 
έποτττείαν εφορευτικής έκ κυριών έττιτροπής, δωρεάν 
οί έθν. χοροί είς ώρισμένας ημέρας καί ώρας. Αι ρου- 
Χόμεναι δέον νά άπευθυνθώσι πρός τήν έπιτροπην των 
κυριών, ητίς θά δέχεται έγιραφάς έκάστην Δευτέραν 
καί Τετάρτην 5-6μ.μ. εν τή αιθούση του κ. Ανδρεο- 
πούΧου (οδός ’Ακαδημίας άρ. 35.)

Έν Άθήναις τή 23 Φεβρουάριου 1912. ,
( Έκ τοΰ γραφείου τοΰ Συλλόγου).

ΝΕ7Χ1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΙΚνακοΟιικη . Έξεδόβη τό τεύχος τού Φεβρουάριου. 

Περιεχόμενα: Παλαιό Χειρόγραφα. — Ή Όθωμανις.— 
Άφορισμοί.-Α. Ρίφιος.-Καλλιτεχνικά χρονικά.- Επι
θεώρησες τού έτους Ι911.-Ροντεν.-Βιβλιοκρισια υπο 
Γ. Χατζιδάκι.—Γράμματα καί τέχναι κ.λ.π.

Είς τό Δημοτικόν θέατρον έδωσε σειράν παραστά
σεων Γερμανική όπερέττα πολύ καλή, μέ τρεις πρω
ταγωνίστριας χαριτωμένος, τήν κόμησσαν Τούν, τήν 

Γκράφ, καί τήν Φρίτοι Αρκο.
ΟΠΕΡΕΤΤΑ Έκτος γνωστών Βιεννέζικων 

έργων, παρέοτησε διά πρώ- 
την φοράν έν *Ελλάδι τόν κΆθιγγανικόν Έρωτα» 
τοϋ Αεχάρ, έν άσφυκτική κοσμοπλημμύρα. Ό θίασος 
έοχεν έν γένει μεγάλην έπιτυχίαν, ή έλευσίς του δέ 
οφείλεται είς τόν ρέκτην ίμπρεοσάριον κ. Α .Κονταρατον.

Ένας γνωστός αντιπρόσωπος παρελθούσης γενεάς 
διατηρών είς τό στιβαρόν παράστημα δλης τής εποχής 
του τήν μεγαλοπρέπειαν καί γενναιοφροσύνην, <5 ’Α

λέξιος Στριφτόμπολας, πολι- 
ςτριφτομπολας τεντης Πατρών, άπέΰανε. Ο 

Στριφτόμπολας ε<ρερε παν— 
τότε πολυτελιστάτην ’Εθνικήν ενδυμασίαν μεθ’ υπε
ρηφάνειας, υπήρξε δέ κατά τήν Μεταπολίτευσή φανα
τικός τοΰ πρώτου Βαοιλέοις φίλος.

'0 Στοιφτόμπολας ήτο εις θαυμάσιος τύπος Ε λ- 
ληνός, καθ’ δλην τήν σημασίαν τής λέξεως.

Έν τώ Καταστατική) τοΰ «Συνεργατικού Ομίλου» 
— περί τού όποιου γράφομεν διά μακρών είς άλλην 
στήλην — αναγράφεται δτι «μέλη τού Σωματείου 

δύνανται νά ώσιν άδιακρί-
ΕΡΓΑΤΙΔΕΣ ΨΗΦΙΖΟΤΣΑΙ τως φύλου πάντες οί έχον- 

τες τήν ύπό τού νόμου δρι- 
ζομένην ήλικίαν» έξ ου συνάγεται τό συμπέρασμα 
δτι καί ή γυνή έχει ψήφον είς τό προοδευτικόν αύτό 
Σωματεϊον. Έν δέ τή τελευταία συνέλευσει αυτού 
έψήφισαν 15 γυναίκες τοΰ Λαού μέλη τοΰ Συνερ
γατικού Όμίλου. Τούτο είνε μία σοβαρά καινοτομία

Εκιότολαί καί δμοι.-Άπό τά πλέον ενδιαφέροντα 
καί ελκυστικά μελετήματα είναι βεβαίως η αύ&εντυκη απει- 
κόνισις τής ζωής ενός μεγάλου φιλοσοφου, αληθώς δε κατ 
έςοχήν ενδιαφέρουσα είναι ή άπεικονισις του μεγάλου φι
λοσόφου, τοΰ Πλάτωνος, σχεδιαγραφουμενη υπ αυτου του 
ίδιου είς τάς «Έπιστολάς» του. Αί πολιτικαι του ενέργειαι 
αί προσωπικοί του σχέσεις, τά άτομικα του συμφέροντα, 
περιπλεκόμενα μέσα είς τήν σειράν περίεργων επεισοδίων 
τής άρχαίας πολιτικής καί άστικής ζωής παρουσιάζονται 
έναργώς είς τάς «Έπιστολάς», αί οποιαι συναμα εχουσι 
καί μεγάλην φιλοσοφικήν αξίαν. Δια τούτο απο πασης απο 
ψεως είναι ενδιαφέρον καί ωφέλιμον αναγνωσμα η ανα- 
γνωσις τής μετοφράσεώς των, ή οποία μετά των « Ορων», 
ήτοι τής ερμηνείας τών Πλατωνικών φιλοσοφικών Λεξεων 
έξεδόΟη είς ένα τόμον είς τήν Βιβλιοθήκην Φέξη Αρχαίων 
Ελλήνων Συγγραφέων.

Νηάτώτικες τάτορίες.- Εξαιρετικής σημασίας και 
σπουδαιάτηιος έργον της νεοελληνικής φι 01”1 
«Νησιωτικές 'Ιστορίες» τοϋ κ: Άργ. Εφταλιωτη. Περι
γραφή ζωντανή καί αληθινή τών ήθών των εθίμων και 
τής φύσεως- τής'Ελλάδος πλαισιούσα ωραίας ψυχολογικά, 
διηγήσεις μέ πλοκήν καί δράσιν και ενδιαφέρον μυθους 
συνέχεια δέ οΰτως είπεΐν ή μία τής άλλης οι «Νησιωτικές 
Ιστορίες» άποτελούσιν βιβλίον υπο πτσαν εποψιν α,ιο- 

σύστατον. Έξεδόθησαν είς την «Λογοτεχνικήν Βιβλιο
θήκην Γ. Φέξη».

•II ’ΑγγλτκΛ Έπανλτς.-Μίς ήλθεν άπό τό Λονδϊ- 
νον κομψόν περιοδικόν μεγάλης χρησιμότητας δια τον το- 
πον μας. Έλλην ό διευθυντής του, με αντιληψιν εξαιρετι
κήν 'καΐ μέ επιθυμίαν, νά προσφέρη κάτι - «επικόν δια 
τήν πατρίδα του έμελέτησε τόν αγροτικόν βιον της Α/ 
γλίας καί έκπληκτος πρό τής θαύμα σίας εργασίας των Αγ
γλων γεωργών καί κτηνοτροφών έσκέφθη να την γνωριση 
είς τό 'Ελληνικόν Δημόσιον.

Είς τό πρώτον τεύχος δημοσιεύει μελετάς διδακτικά, 
πεοιστρεφομένας είς δύο σπουδαίους κλάδους: την κτηνο
τροφίαν καί γαλακτοκομίαν καί θά είνε θησαυρός αΛηθη, 
ή^πόκτησις τοΰ περιοδικού του παρα των παρ ημιν κα- 
ταγινομένων εις τούς κλάδους τούτους αΛ/.α_ και εις κ θ 
κλάδον Γεωργικόν. Ή έτησία έγγραφη του εινε Σελίνια 
Έγγραφα! παρ ’ ή μΐν.

έφτασαν τά τε- 
τελειότερα υφά
σματα και δτι ώ- 
ραϊον και εκλε
κτόν δύναται νά 
σξιώαΐ] τό γνναι- 
κεϊον γούστο. Οί 
κορσέδες του εινε 
θαυμάσιοι.

ΑΙ προίκες του 
απαράμιλλοι. Αι 
γαρνιτούρες του 
εκλεκτότατοι. "Ο- 
λαι at κυρίαι τρέ
χουν είς τό κατά- 
τάστημα τοϋ κ.

8. ΙίΕΤΡΟΜϊΛϋϊ
*Ο^υς ‘ΕριίΊν άρ. 60

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ—ΕΤΟΣ ΔΟέΕΚΑΤΟΝ 
Δττυΰυντής : Δ. |. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

Μελέται φιλολογικοί καΐ καλλιτεχνικοί, 
-υνεογαοία εγκρίτων λογίων.
Εικόνες έργων Ελλήνων καί ξένων καλλιτε

χνών. Φωτοτυηίαι χρωματιάταί.
Σι νοοοιιίι έτηιίία φούγκα 42.
I ραφεία Όδός Χαριλάου Τρικοΰπη 22 Α.

JIeaoit. ^λιοποτλος

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

-taJa άίΒ,δ σ,ΨεΡ°ν μέχρι τέχους Μαρτίου 
- ‘2 - VJ°l avv^P°Pn^al °2* έρμραφόμενοι είς 

zhv ί ’βα,ιάεώρησιν*  και (Βροα^ηρώ- 
νονζες elneiav συνόρομην ^αμδάνουσιυ Χμα 
τν· έτρραφΐι ζων δωρεάν

ε72Ρ«Γκούρατναν» (ΒαΙριωτιηόν μυά^Ιόρημα 
έ} 750 σε^ίόιυν, συμμραμέν ναό ζης όεσαοι- 
νίόος (ονμενίας 'Ζωρράρου η
ζά «Χ.ρυβάνϋεμ.(χ)> είκονομραφημενα αε]ά 
αοιήμαζα και διημήμαζα ζον η. 5). 5Κα~ 
^ομεροωού^ον έκ σεμ. 18Γ.

ΑΛΕ^ΥΡΟ ΝΧ0 Ν ΝΕΣΤΛΕ
---------  - ___ _

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ 
ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑ8 ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ 
χαό φαρμαχερπορεοα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Δςάτν? Ελλάδα καο Κρήτην.
2_ ΚΟΣ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 0 “TITAN,,

Δρχ. 1.000.000|—
'Ολόκληρος σελΐς εις εν τεύχος........................... Δραχ. 60
Ήμ,ίσεια » »   » 35
Τέταρτον σελίδος »   » 20
Όγδοον » »   » 12

Διά χώρον μικρότερον τιιιαί ανάλογοι'
Δι' είκονογοαφηρενας· διαφηρίάεις, δΓ εξ τεύχη η ηεριάάότερα, Ιδι

αίτεροι (Ιυμφωνίαι.

Μετοχαί μήπω έκδοθεϊσαι
’Αξία ’Εργοστασίου μετ’ έργαλείων καί 

Μηχανουργείου
’Εγκαταστάσεις ύπό έκτέλεσιν
Έπιπλα καί σκεύη γραφ. Δρ. 3.554.25 
μεϊον τ ’άποσβεσδέντα ε = ι on
Έξοδα πρώτων έγκατα στ. 
μεϊον τ’ άποσβεσδέντα 
‘Επιπλα,Σκεύη καί Κτήνη 

’Εργοστασίου
μεϊον τ’ άποσβεσδέντα 
Τσιμέντο έν ’Αποθήκη 
Διάφορα Υλικά 
Γραμμάτια είσπρακτέα 
Διάφοροι Χρεώσται 
Ταμεϊον

554.25
67378.25
1.278.25

11.005.20
3.005.20

608.113
223.875

3.000]

5.σ00]

Κεφάλαιον Λ
’Αποθεματικόν Κεφάλαιον
Λρατήσεις πρός άπόσβεσιν’Εργοστασίου

85 Γραμμάτια Πληρωτέα
Διάφοροι Πιστωταί

— Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν έπισφ. απαι
τήσεων

I__ Μέρισμα
Κέρδη καί Ζημίαι. Υπόλοιπον μετα- 

φερόμενον εις Nf.Qv

2.000.0001
3.577 I 10

45.612 1
73.378 70

204.968 50

5.000 —
80.000 —

18.409 73

» 8.000
» 31.871
» 79.049
» 7.057
. 453.596 ο·»«
» 11,281|70

Δρχ. 2.430.946 33

45
55
95
83a

s-FUA-n. ,
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων 
μέ βιβλιάριου 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι
μάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ ’Αθηνών
Διά Κόριν&ον Εϊσιτήρ. 9.20 7.30 4.60

Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85
» *Αργος Εϊσιτήρ. 15.70 12.50 7.85

Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10
» Τ^ίπολιν Εϊσιτήρ. 23.20 18.80 11.60

Βιβλιάρ. 18.— 15.— 9 —
> Μβγαλόπολιν Εϊσιτήρ. 29.20 22.— 14.60

Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—
> Κυπαρtoday Εϊσιτήρ. 34,50 25.75 12.75

Βιβλιάρ. 27.80 23 20 13.90
» 'Αχράιαν Εϊσιτήρ. 19.50 15.50 9 20

Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55
» ΙΙάτρας Εϊσιτήρ. 25.- 18.— 10.—

Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35
» Πύργον Εϊσιτήρ. 37.70 18.10 16.35

Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55
Έκ ΙΙατρών

Διά Πύργον Εϊσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
Βιβλιάρ 8.38 6.95 4.15

> Λβγαινά Εϊσιτήρ. 7.60 6.— 3.80
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45

» Αίγιον Εϊσιτήρ. 5.10 4 — 2.55
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70

» Κόρινθον Εϊσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
Βιβλιάρ. 11.— 9.20 5.50

Έκ Τριπόλεως
Αιά Καλάμας Εϊσιτήρ. 13.70 12.25 7.35

Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85
» Ναύπλιον Εϊσιτήρ. 9.50 7.80 4.70

Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40
(Έχ τοϋ Γραφϊου)

Η JIMKB21HB2 Ε8ΒΚ Β2ΤΡΑΠ£ΖΒ2 ΤΒ2 EAAAJ02
ΔηλοποιεΤ

ίτι, έκτος τών ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ' αύτάς tic κυκλοφορίαν 
και ετερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178 
χιλιοστών τοΰ μέτρου, διακρινύμενα διά τών έξης κυριωτί- 
ρων γνωρισμάτων.

Πρόσοψις
Η πρόσοηκς φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών 

κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις τ’Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος» κάτωΊι δέ ανιών καί έν τφ μέσφ έν πλαισίφ 
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδοΰς ποικίλματος τον αριθμόν 
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τούτον έν με- 
λανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις 'δραχμαί έκα
ναν» διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.

Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή το6 ταμίου τής 
Τραπέζης, έν τώ μέσφ ή τού Διοικητού καί δεξιά ή τοΰ 
Βασιλικού Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μεν δύο πρώται διά 
σφραγιστήρος, ή δ'ε τελευταία Ιδιογείρως.

Αριστερά τοΰ γραμματίου τύρηται έν πλαισίφ σχήματος 
κυκλοτερούς ή είκών τοϋ ΐδρυτοΰ ιής Τραπέζης Γ. Σταύρου, 
δεξιά δ'ε τό Βασιλικόν Στέμμα.

Ή πρόοοφις χρώματος Ιώδους πλαισιοΰται ύπό δαντελ- 
λοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

Όπισθία £ψις
Ή όπισθία δφις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλο- 

ειδοΰς ποικίλματος, φέρει έν τώ μέσφ είκόνα τοΰ σωζομέ- 
νου αρχαίου αγάλματος τής Είρήνης φερούσης τόν Πλούτον, 
ώς άναγινώσκεται και έπί τοΰ βάθρου αύτοΰ δια κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.

'Εκατέρωθεν τοΰ αγάλματος τής Είρήνης φέρεται έν θν- 
ρεοΐ; διά μεγάλων λευκών στοιχείων δ αριθμός IfjO, ύπ' αύτό 
δέ σημειοΰται ή εκδοσις διά τών λέξεων ιέκδοσις έννάτη»,

Έν ’Αθήναις τή 15 Δτχίαδρίου 1910.
Ό Διοικητής 

__________________________________ ΒΑΛΑΠΡΙΤΗΣ

IN5TITUT COMPTrtBLE
Τελεία έχμάθησις παντός οτι ενδιαφέρει πραχτιχώς τάς 

τραπεζιτικός εργασίας, τό Έμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έςάσκησις πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα.
Πλειοτέρας πληροοορίας πα:ά τω Διευθυντή τοϋ Institut 

Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ. ‘
Όδός Κανάρη καϊ Μηλιώνη άριθ. 2Α.

~Δρχ. 223-064 '88

ΛΝΛΛΤΧΗ ΚΕΡΔΏΝ KAI ZHMICN

Γενικά Έί^οδα, Μισθοδοσίαι κλπ. Δρχ. 
Έξοδα πρωτωνέγκατασ. Δρ. 1,278.25 
**»·'—muuJn Γοαα>. · 554,25

Γενικά Έξοδα, Μισθοδοσίαι κλπ.( * ■« ΟΤ
Έπιπλα καί σκεύη Γραφ. ι 

» » » καί κτήν
Εργοστασίου

Κρατήσ. πρός άποσβεσιν 
έπισφαλών απαιτήσεων

Κρατήσεις πρός άπόσβεό. 
Εργοστασίου

Έπί Μηχανημάτ. 10 % 
» Κτιρίων 2 Ο,ή

Μέρισμα Δρ. 8 κατά με
τοχήν

Ποσοστόν Διοικ.Συμβου- 
λίου 5°/0έπί δρ.35,773 

μεϊον φόρος καίχαρτόσ. 
Άποθεματικόν Κεφάλ.

10 »/0έπίΛρ.35,773,9Ο
Φόροι Δημοσίου. Φόρος 

καί χαρτόσημον έπί 
διανεμητέων κερδών 
καί άποδεματικοΰ.

Υπόλοιπον μεταφερόμε- 
νον εις νέον

3.001 ,‘15

5,000 —

41,812.—
3.800.—

1,788,70

[15

9,837 |70

45,612

80.000

1,655

3,577

95

1-10

6.247

18,409
Δρχ. 223,064

65

Κέρδος έκ πωλήσεως Τσιμέντου. 
Τόκοι

I- 
|88

•Εν Άθήναις τή '27 Ίανοναρίου 1912

τοϋ Διοικητικού ΣυμβουλίουΌ Πρόεδρος
Ν. Κ· ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΥΛΟΧ

'Ο Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
I. ?. ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΣΗΝ. Τά υλικά ύπελογίσθησαλ’ είς τήν αρχικήν τιμήν, τά δέ προϊόντα είς τήν τιμήν τής παραγωγής.

Τό ιιέριάμα έκ δρ. 8 κατά μετοχήν πληοωθήόεται άπό 1ης Μαρτίου έ. έ.ίν τοϊς γραφείο»ς τής Έτατ- 

ρίας ίπΐ*  τή προάαγωγή τής ΰπ’ άριθ. 1 μερ»άααταποδεέξεως.

Μ Λ· -Εφημι^ «V Φ



ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΙ 
THS APTOFJOIHTJKHS STAIPIAS A®HN«N

Άπό τα ΠΡΑΤΗΡΙΑ μα; τά όποια βρίσκονται εί; τήν ΝΕΑΝ ΑΓΟΡΑΝ.'οδό; Κύ;:πίδου 19) εί; το ΘΗΣΕΙΟΝ 
(οδός Νηλέω; ά;:0. 1), εί; το ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Ιεναντ: Σταθμού. όό Ίίομούι, εί; του ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (όο.Βεϊζου 
2),είς τό ΚΟΛΩΝΑΚΙ (όδό; Κυνοσάργου; άρ:0.1 ). εί; τήν ΝΕΑΠΟΛΙΝ ■ όδό; Θεμ:στοκλέου; άρ;Ο· 43, όδό; Σό/.ωνο; καϊ 
’Ασκληπιού καί εί; τήν οδόν "πποζ'.άτου; άοιΟ. 63), εί; τό ΒΑΘΡΑΚΟΝΗΣΙ (όδό; Εύτυχίδου-έναντ: ουτωρίου), είς τήν 
ΒΑΘΗΝ (δίασταόρωσ:; Σωκράτους καί Χαλκοκονδ όλη, όπου καί τό Κεντρικόν μα; Γραφείου, Αποθήκη καί ’Εργοστάσιου 
'Ηλεκτροκίνητον!, εί; τήν ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ I όδό; Μυλλέρου καί Αγησίλαου, όπου τοετερον ηλεκτροκίνητον 
εργοστάσιου μα;). εί; τήν ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ ) Κατάστημα Αποικιακών Λ. ΔημοπούλουΙ.

ΖΗΤΕΙΤΕ
μαζη »ιέ τό άγνό ψωμί μα;, τό ν.«0;ιρό, τό νγιεινό. τό ν.αλοζνγεόιιίνο καί ενΟυνώτεοον άπό κάθε άλλο καί τά 
ΝΕΑ ΕΙΔΗ τά όποια είσάγομεν εί; τα ΙΙρατήο'.α μα;.

ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΣΘΕ
νολόγοι τού κόσμου καί μάλιστα εί; τήν Αγγλίαν, όπου πρώτη δίδε: το καλό παράδειγμα ή Βασιλική Οικογένεια. ή όποια 
τό χρησιμοποιεί κάθε μέρα εί; τό φαγητού τη;, άλλά

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΤΑ RHYTYPAM ΤΑΥ εί; δοχεία 1 όκα;, '/ί οκά; καί 100 δραμίων. Βούτΐ'ρον λιγνόν, όόραγε- 

ΚΑΙ I U DUI I I I U11 Ζ. Η £. ιίεεένον, καλ.οήνγκίιιένον, άηίότης ποιότητοη, γευότικώτατον ζα κατά πολύ ενΟηνότεοον άπό κάθε άλλο βούτυρο τή; ιδία; έκλεκτςς ποιότητο;.

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

κα, ΤΑΜΛΚΛΡ0Κ1ΑΣΛΣ
ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

ulS fiHjif3 Είρ3 ίη fojg nJΐ°1

Ημερο αογχον
“ΕΛΠΗΗΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,, - “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟΎ· ΕΤΟΤΣ 1912
ΥΛΗ έκλεκτή, έλκυστική, μέ ένδιαφερούσας φιλολογικάς με- 

λέτας, ήθογραφίας, Ιστορικάς περιγραφάς, καλλιτεχνικά άρθρα, διη
γήματα, θεατρικά έργα, ποιήσεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ: Οι γνωστότεροι καϊ δοκιμώτεροι λογογράφοι. 
Συνεργασία έκ τών σπουδαιοτέρων κέντρων τού Ελληνισμού.

Ύφ’ ήμών άποστέλλεται, άμα τή πληρωμή, έλεν^ερον ταχυ
δρομικών τελών.

Έν Άθήναις πωλείται είς τά Βιβλιοπωλεία τής «Εστίας» 
όδδς Σταδίου καϊ Έλευΰερονδάκη, Πλατεία Συντάγματος.

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Διά τους ουνδρομητάς μας 2LP. 2. Λιά τούς Μ τοιούτους 2VP- 3·

ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΝ ΔΡ. 4 διά τούς ουνδρομητάς μας. 5 διά τούς λοιπούς.

δΗΛΟΠΟΙΗςις
Κυκλοφορούν έν Άθήναις ψευδείς άποδείξεις έπ’όνόματι τής «’Ελληνικής Έπιθεωρή

σεως». Παρακαλοΰμεν ώς έκ τούτου τούς συνδρομητής μας νά βεβαιώνται περί τής γνησιότη
τας τών αποδείξεων μας και κατόπιν νά έ^οφλώσιν αύτάς. Ή άστυνομία εύρίσκεται έπι 
τά ίχνη τών Απατεώνων.

a 
a 
a 
8 
Μ 
a 
>

ο 
s
HI
M
M

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΞΩΡΓΆΝΤΗ

‘Εάν al Άδήναι δύνανται νά ΰπερηφατευωνται διά τάς τελευταίως σημειω- 
δείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοΰτο είνε καί τδ μύγα αύτδ 
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρώ&η πίονσία επίπλωσις, άπαστράπτουσα καϋα- 
ριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφϋονία καί ποικιλία δλων τών είδών τής 
Ζαχαροπλαστικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμη· 
σεν είς τδ ζήτημα τής εύδηνής διανομής κατ’οίκον άγνοΰ καλ νωπού Άγβλα- 
δενού Γάλακτος I I Τά Γεαούρτεα του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά 
είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφ&ονα, εύδηνά, και με υλικά εκλεκτά 
και έπιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γευ- 
στικώτατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών δεκαίως θεωρείται τδ κέν- 
τρον δλου τοΰ έκλεκτοϋ κόσμου. Λεκαίος εύρίσκουσι &έσιν μόνον οί προνοητικοί 
πού φροντίζουσιν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη δεκαεότερον δλοι 
οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν -δεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πά~ 
ρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναφυκτικόν των, ή τδ παγωμενον γάλα 
των, ή την άβράν κρέμαν των, εί; τάς πολυτελείς αΐ&ούοας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
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“ΠΤ^ΝεααΜΝιοΝ,,
ΖΤΘΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣ7ΕΙΟΝ 
ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΝ

® ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
| ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
I ΚΑΠΝΟΠΏΛΕΙΟΝ 
ΐ·! ΘΕΑΤΡΟΝ*

Τδ μέγιστόν καί τελειότατου ύφ’ όλας τάς έπόψειτ ΚΕΝΤΡΟΝ καθ’ δλην τήν ’Ανατο
λήν. 'Υπέρλαμπρου, άπαράμιλλον, μοναδικόν, φωτιζόμενον δι’ ήλεκτρικοΰ ιδιοκτήτου μηχα
νήματος. Τηλέφωνον άριθ. 101, είς τήν διάθεσιυ τών κ. κ. θαμώνων. Ταχυδρομική καί τη- 
λεγραφική υπηρεσία έκτελουμένη διά τών ύπαλλήλων τοΰ καταστήματος πρδς εύκολίαυ τών 
πελατών. Άποστολαι καί παραγγελίαι δι’ ιδιαιτέρας έπί τούτφ ώργανωμένης υπηρεσίας.

Ζύθος τής ’Αγγλικής ’Εταιρείας LIMITED,άποκλειστική πώλησις μόνον διά τδ «Πα
νελλήνιον». Παρακαταθήκη ιδιαιτέρου ζύθου, καταναλισκομένου μόνον μετά τρίμηνον άπδ 
τής παρασκευής του.

Ζΰθος είς φιάλας καί βαρέλια. Δεκταί παραγγελίαι και άποστολαι κατ * οίκον.
Μαγειρική ικανοποιούσα καί τά ίδιοτροπώτερα γούστα. Μάγειροι ειδικοί διά φαγητά 

Τουρκικής καί Γαλλικής κουζίνας. Υλικά πρόσφατα καί άγνά δεδοκιμασμένης ποιότητος, 
αγοραζόμενα 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 τδ άπέδειξαν καί τδ έπιστοποίησαν.

Ψυγεία τά τελειότερα τών ’Αθηνών. "Υδατα τελείως διϋλισμένα.
Ζαχαροπλαστείου. Ή μεγαλειτέρα μερίς τής έκλεκτοτέρας ’Αθηναϊκής κοινωνίας 

προμηθεύεται δλα τά είδη τής Ζαχαροπλαστικής άπδ τδ είδικόν τοΰτο τμήμα τοΰ «Πανελ
ληνίου». Γλυκίσματα εγχώρια καί Ευρωπαϊκά, παρασκευαζόμενα έπιστημονικώς ύπδ είδικοΰ 
τεχνίτου, έπί τούτφ μετακληθέντος είς’Αθήυας, ϊίάστες—δλαι αί σκευασίαι. Τλυ*ά  κου
ταλιού. Φρούτα ζαχαρωμένα. Τούρτας δλα τά είδη. Παγωτά, Βουτήματα, 
Παξιμιαδάχια τεΐου, μπύρας καί βαυίλλιας. Τσουράπια, κουραμπιέδες, σο
κολάτας καί έν γένει δλα τά είδη διά βαπτίσεις, γάμους, έορτάς, εσπερίδας καί έκδρομάς.

Γαλακτοπωλείου. Τά άγυότερα γελαδινά καί πρόβεια γάλακτα τών ’Αθηνών. Είς 
πάσαν ώραν τής ήμέρας καί νυκτδς, ζεστά ή παγωμένα. Γιαούρτια, Βούτυρα, Καϊ
μάκια, Ριζόγαλα, Κρέμες καί δλα έν γένει τά είδη τής γαλακτοκομίας τέλεια καί 
πρόσφατα.

Καφειον. Γνήσιοι καφέδες Μόκας παγωμένοι, κοινοί, Γαλλικού συστήματος.
Άναγυωστήριον. "Ολαι αί έφημερίδες καί τά περιοδικά τής πρωτευούσης καί τοΰ έσω 

καί έξω Ελληνισμού. Αί σπουδαιότεραι καί μεγαλείτεραι έφημερίδες καί τά εικονογραφη
μένα περιοδικά τής Ευρώπης. Λεξικά εγκυκλοπαιδικά καί όδηγοί τής Ελλάδος, ’Ανατολής 
καί δλης έν γένει τής Ευρώπης.

Καπνοπωλείου. Τά έκλεκτώτερα σιγάρα καί καπνά Ελλάδος καί Τουρκίας Ιδίας 
συσκευής.

’Ορχήστρα. Ή τελειοτέρα τών έν ’Αθήναις, Συναυλίαι κατά τδ πρόγευμα μέχρι με
σημβρίας καί κατά τδ γεύμα μέχρι καί πέραν τού μεσονυκτίου. "Εκτακτοι συναυλίαι μέ ποι
κίλου καί ένδιαφέρον πρόγραμμα δίς τής έβδομάδος. Οίνοι, Σαμπάνιαις, ηδύποτα, ποτά, με
ταλλικά ύδατα, ορεκτικά, κονσέρβαις καί δλα τά είδη τών καλλίτερων Ευρωπαϊκών έργο- 
στασίων καί πηγών. Γεύματα έπί παραγγελία διά χορούς, γάμους, βαπτίσεις, έκδρομάς, 
έορτάς, Σωματεία, Συλλόγους.

"Ολως Ιδιαίτεροι αϊθουσαι δι’ οικογένειας καί δμάδας.
'Γπηρεσια τελειότατα ώργανωμένη. Πάσα παραγγελία δι’ δλα έν γένει τά τμήματα 

τοΰ «Πανελληνίου» έκτελεϊται προθυμότατα, μέ τιμάς δέ λογικωτάτας.

2246. — Τύποις < Αυγής Ά&ηνώνι ΆποοτολοπούΙου


