επποικΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΣ
ΜΗΝΜΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΛΦΗΜΕΝΟΝ
ΔΙΕΤΘΥΝΤΡΙΑ:

fj/ITENIA

£ωΓΡΑΦΟΤ

Α8ΗΝΛΙ
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εαλμνικη επιθεηρηχις

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ 0-€>€>€>€>0·00€>

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΦΚΟΝ Εΐ<δΝδΓΡ$ΦΗΜΕΝ&Ν

Των

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΟΙ

KY’PI-iiN
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Διά το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ................................................
Δραχ.
12.—
Διά τούς διδασκάλους
...
»
8.—
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ................................................
Δολλάρια
3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ
................................................
Λίρα ’Αγγλίας
Διά την ΚΥΠΡΟΝ..................................................................................
10 Σελίνια
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
............................................................. Φρ. χρ.
12.—
Έκδοόις εκλεκτή γενικώς
>
25 ή Δρ. 25

"ΜΟΥΣΙΚΗ”

‘Αριθμός Τηλεφώνου 464

13—15 Στοά ‘Αρσάκειου 13—15

MASSES - £EIPO£OMiA — ΚΟΜΜΩΣΙί

Αιάφοροι θεραπεϊαι πρός άφαιρεσιν ρυζίάων, (DIζσι^άόων KZj). έπϊ τή βάσει επιστημονικών παρατργεΧμάτων και έπιμΐΧημόνης θεραπευτικής.

^ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ

^ΥΓΕΝΙΑΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ

^ΩΓΡΑΦΟΤ

Έλληνικαί συνθέσεις δι’ άσμα καί Κλειδοκΰμβαλον.

"Ολα τά Μελοδράματα (Partitions).
Πλουσία Συλλογή μουσικής δι’ δλα τά όργανα.

Ζητείτε άπό τό

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ Σ:

ΑΘΗΝΑΙ

"Ολα τά SUCC6S τής εποχής.
’Όργανα καί εξαρτήματα αύτών.

Ojja ζά καΜννζίΗά e’idn ζών κυρίων:

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83. — ΑΘΗΝΑΧ

Τηλεγραφική Λ,^αι{:

Κρέμες, Πούδρες, ’Αρώματα.

"ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠI θ EQ Ρ Η ΣΙ I— Α θ Η Ν ΑΣ

Αιά. τήν άπόκτησιν ή τήν διατήρησιν δροσερού προ
σώπου και απαλής επιδερμίδας. Το Ινστιτούτου εχει
τό ρεκόρ τής επιτυχίας.

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενου η μή δεν έπιστρέφεται.

SKajaiednoia άωαράμι^ος και άσύγκρίζος
did ζάς κομμώσεις ζών κυριών.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

Πιάνα. .
Χαρτί μουσικής κ.λ. κ.λ.
Τμήμα, παραγγελιών. — Έκτέλεσις ταχίστη.

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ,
13—15.

ΕΓΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

& ΜΑΚΡΗΣ

Στοά 'Αρσάκειου 13—14.

Ai έγγραφοι αρχονται άπό Ιης έκαστον μηνός.— Τό τεύχος όυ. 1.
7 —ΟΔΟΧ

ΕΡΜΟΥ—7

Κάτω&ι Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΆ
Τά Έ&νικά Άσματα καί οί ‘Εθνικοί Χοροί: Ευγενίας Ζωγράφου.— Διαπραπεϊς Έλληνίδες ; (Μαρία θεοχάρη): Σπυρ.
Δέ-Βιάζη.— Ό Διάδοχος Στρατηλάτης : ’Αγγελικής ΙΙαναγιωτάτου.— Σάτνρα καί ‘Απαισιοδοξία είς τά έργα τοΰ Δημ.
Παπαρρηγοπούλου: Camilo Ceci : (Μετάφραοις) Δνίδος Μ.Κ.— Αί Σννέπειαι ενός ταξειδίου : Διήγημα (μετάφρ.)Κας Α.Χ.Δ.
— Ή βιομηχανία των Ξένων ·. *Αριατομέν·»υς θεοδωρϊδου.— 'Από τά εκλεκτά Τραγούδια (ποίησις) : Ι.ΙΙολέμη.—Περί χα
ρακτήρων: D. Welecfflri Μετάφραοις Δνδος Ευτέρπης Κ έπιτζη---- Δημοψήφισμα. ‘Απαντήσεις '■ Ή γνώμη τοΰ κ. Κύρον. —
Τοΰ κ. Γ. Τσοκοπούλον: Γνώμη "Ελληνας τον 'Εξωτερικόν.— Κατηοαμένη Ξενοκρατία: Χρ. Χουρμουζίου.— ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1912·· Λαϊκόν Μηνολόγιον.— 'Ωραΐαι Τέχναι.— Στό Άντικρυνό Πεύκο (ποίησις) Δνίδος Εύφ. Κ.— Ή Μώ5α τοΰ μη
νός: ΔνΙδος Μ· Π· I.— Άπό την ζωήν τοΰ Μηνός: Άποίλιος :Σ· Λ·Ζ·— Ό εοοτασιιός της Σννεργατικότητος : Μή-μυς.
ΚΟΣΜΟΣ : Ό κ. Γρνπάρης— Σοβαρά ίκκλησις.— Δάνειον κτηματικής πίστεως.— Ή «Νέα 'Ημέραν.— Διαλέ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Δελτΐον κινήόεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αΰγούότου 1911
έως 20 ’Απριλίου 1912.

ξεις.— Ή εκ&εοις τής ‘Ιθάκης.— Γυναικείου "Αλμα.— Ή εορτή τοΰ Σταδίου.— Μουσικός οίκος.— ‘Επιστολή πρός τήν
Διεύθυνσιν.— Σύλλογος ή * Τέχνην,— θεατοικά.— -Vea< εκδόσεις.
ΕΙΚΟΝΕΣ: Τά πρώτα βήματα’ Γ. Ίακωβίδον.— Παρισινή: 77. Μτα&ιοπονλοΰ.— Οί Δραματικοί σνγγοαφεΐς εν Κη~
φισσίφ μετά τοΰ κ. Ρισπέν, τοΰ κ. Γρυπάρη κτλ. Χορευτριαι τής * Τέχνης
*.
— 'Ο Κρητικοί χορός Πεντοζάλης.
*ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ·!·^-
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EUGENIE ZOGRAPHOU

t

REVUE
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II
[Γ

i>u Num£ro . 1

JTranc

Αίτραι Ένετικαί
220,601.790
216,668.933
213,052.950

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΕΙΑΖε
ΠαρακρατήΟεως
□οόόν δελτίων

Έτη

1911)12 Έκδοθεντα καί παρελθ. χρήσεως
»
1910)10
»
»
>
1909)10
»
»
»

*
Προκαταβολώ

MENSUEbbE =■

IUIiEJSTREE

Prix

Ε ΞΑΓΩΓΗ
"Ετη
1911)12
1910)11
1909)10

Έτη
1911)12
1910)11
1909)10

ΕΕόαγωγή

16,458,583
19,508,671
112,601,878

92,052,400
90,001,200
121,880.500

Συμψηφισμός

Υπόλοιπον

78,402,100
76,587,600
82,353,600

13,650,300
12,413,600
39,526,900

ν έπ’ ένεχνρω
’Εξαγωγή

8,879,367
8,501,830
12,710,342

Υπόλοιπον

7,579,216
’ 11,006,841
99,891,536

Έν Άθήναις τή 24 ’Απριλίου 1912.
(Έκ τοΟ Γραφείου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ OINSN ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΪΜΑΤΟΝ
AATKHJFPAnEZA

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΙΟΑΟΓΙΣΣΜΟΣΖ

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 30,000,000 ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΑΙ

ΑΠΟ

ΣΗΜΕΡΟΝ,

ΜΕΧΡΙ

30 ' ΝΑΤΟΥ

1912

Α' Δόόις μέχρι τής 30 Μαΐον
1912 Δραχ- 10
Β'
. ν
»
»
1 Ανγονθτον
1912
».6
Γ'
»
»
»
1 ’Απρίλιον
1913
»4
Μετά τήν παταβολήν τών δύο πρώτων δόσεων χορηγείται ό αριθμός τής Λαχειοφόρου οπότε

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΧΝΟΙ ΑΝΗΚΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗΝ
Τό υπόλοιπον τής αξίας τής ομολογίας δικαιούται δ 'αγοραστής νά καταβολή

ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ, ΕΙΤΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΤΕ ΟΛΙΚΟΣ
Έπί τοΰ μή καταόληθέντος υπολοίπου καταλογίζεται τόκος πληρωτέος απα£ ή δίς του έτους, κατά τούς
μήνας ’Ιούνιον καί Δεκέμβριον όπως εύκολύνεται ο άγοραστής, Τά ΰπό τών άγοραστών τυχόν κατατιθέμενα
ποσά έν,αντι τής άέίας τής όιιολογίας άποφέρουσι τόν αύτόν τόκον τής Τραπέζης.

Δι' δοους επιθυμούν νά καταβάλωσι την Α' καί Β' δόσιν ήτοι δραχμάς 16 μέχρι της 30 Μαΐον 1912
υπολογίζεται ή ομολογία άντί
ΔΡΑΧΜΩΝ 103
Καί παραδίδεται άμέσως ό αριθμός τής Λαχειοφόρου 'Ομολογίας.
Έγγραφα! γίνοννα» δεκταί, είτε άπ' ενβεΐας, είτε δι’άλληλογραφίας έπί καταβολή Δρχ. ΙΟ
Έν Άθήναις: εις τό Κατάστημα τής Λαϊκής Τραπέζης, καί εις τά Τραπεζικά Γραφεία τών κ. κ.
Σ. Φούντη, Ίω. Φωτίου καί Ίω. Μινέτα.
Είς τάς Επαρχίας καί τό Εξωτερικόν ζ είς τούς κ. κ. Διευθυντάς τών 'Υποκαταστημάτων τής
Έθνικής Τραπέζης καί είς τά Υποπρακτορεία τών ’Εφημερίδων.
Οί μή απευθείας μετά τής Λαϊκής Τραπέζης συναλλασσόμενοι καταβάλλουσι λόγο) μεσιτείας
άντί δραχμών 10 ως α' δόσιν δραχμάς 11.

Β JHHKB2I2 ΤΗ2 ΕΒΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΑΑ02

.Σ.'Π-Α·Π·
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΔηλοποιεΤ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
προκυπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων
μέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμσς τών απλών εισιτηρίων.
ti
j
Έξ ’Αθηνών
<*
Διά Κόρινθον

Εΐσιτήρ.
9.20
Βιβλιάρ
7.65
» *Αργος
Εΐσιτήρ.
15.70
Βιβλιάρ.
12.20
» Τρίπολιν
Εΐσιτήρ.
23.20
Βιβλιάρ.
18.—
» Μβγαλόπολιν Εΐσιτήρ.
29.20
Βιβλιάρ.
21.95
> Κυπαρισσίαν Εΐσιτήρ.
34,50
Βιβλιάρ.
27.80
> * Ακράταν
Εΐσιτήρ.
19.50
Βιβλιάρ.
13.05
> Πάτρας
Εΐσιτήρ.
25.—
19.65
Βιβλιάρ.
» Πύργον
Εΐσιτήρ.
37.70
Βιβλιάρ.
27.05
Έκ U ατμών
Διά Πύργον
Εΐσιτήρ.
12.70
Βιβλιάρ
8.3s
» Λ^χαινά
Εΐσιτήρ. / 7.60
4.98
ν".
\· Βιβλιάρ.
» Αϊγιον
Εΐσιτήρ.
5.10
3.35
Βιβλιάρ.
> Κόρινθον
Εΐσιτήρ.
16.50
Βιβλιάρ.
11.—
Έκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας
Εΐσιτήρ.
13.70
Βιβλιάρ.
9.65
» Ναύπλιον
Εΐσιτήρ.
9.50
Βιβλιάρ.
6.75

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.—
18.30
25.75
23 20
15.5Q
10.85
18.—
15.55
18.10
2S.55

10.10
6.95
6.—
4.05
4.2.80
13.10
9.20
12.25
8.05
7.80
5.60

(Έκ τοϋ Γραφίου)

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9 —
14.60
11.—
12.75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

ότι, εκτός των ήδη έν κυκλοφορίρ εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ' αύτάς είς κυκλοφορίαν
καί ετερα τραπεζιτικά γραμμάτια των 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178
χιλιοστών τοΰ μέτρου, διακρινόμενα διά τών εξής κυριωτέρων γνωρισμάτων.

ΙΙρόσοψις
Η πρόσοψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις τ'Εθνική Τράπεζα τής
Ελλάδος» κάτωθι δε αυτών καί έν τφ μέσφ έν πλαισίφ
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδοϋς ποικίλματος τόν αριθμόν
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τούτον έν μελανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις 'δραχμαί εκα
*
τόν
διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.
Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τού ταμίου τής
Τραπέζης, έν τώ μέσφ ή τού Διοικητού και δεξιή ή τού
Βασιλικού ’Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μ'ιν δύο πρώτοι διά
σφραγιοτήρος, ή δε τελευταία ίδιοχείρως.
Αριστερή τού γραμματίου ευρηται έν πλαισίφ σχήματος
κυκλοτερούς ή είκών τού ΐδρυτού τής Τραπέζης Γ. Σταύρου,
δεξιϋ δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.
Ή πρόσοψις χρώματος ιώδους πλαισιούται ΰπό δαντελλοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

ΌπισΘία δψις
Ή οπίσθια δψις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλοειδούς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ είκόνα τού σωζομένου αρχαίου αγάλματος τής Είρήνης φερούσης τόν Πλούτον,
ώς άναγινώσκεται καί έπί τού βάθρου αύτού διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.
’Εκατέρωθεν τού αγάλματος τής Είρήνης φέρεται έν θυρεοΐς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός 160, ΰπ’ αύτό
δ'ε σημειούται ή ίκδοσις διά τών λέξεων ·εκδοσις έννάτη·.
’Εν Άθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1910.
Ό Διοικητής

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
■1.70 rii> .oui'.-ii.iootl
8.25
5.50

Β Α Λ Α Ω Ρ I Τ Η Σ

IN5T1TUT COMPTflBLE

7.35
4.85
4.70
3.40

Τελεία έκμάθησις παντός οτι ενδιαφέρει πρακτικώς τάς
τραπεζιτικός έργασίας, τό Έμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έξάσκησις πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα.
Πλειοτέρας πληροφορίας παρά τώ Διευθυντή τοΰ Institut
Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.
’Οδός Κανάρη καί Μηλιώνη άριθ. 2Α.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

31

ΤΗι

ΤΗΝ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΣΩΜΕΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΗΝ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

I

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΤΟΝ

ϊ

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον
»
"Εκτακτον
Πρόβλεψις

45
60
69
—91

Μετοχικόν.................................. I
Ι10-.000.000
430.204 70
Άποθεματικόν Τακτικόν}.ρ .ε
■391.349
Άποθεματικόν Κεφάλαιον...
διά μείωσιν αξίας καί φθοράς
1.090.000
μηχανημάτων......................................
Κράτησις πρός άπόσβεσιν αρχικών εγκα
ταστάσεων κατά τό άρθρον 37 τοΰ Κα
225.483 70
ί ' ταστατικοΰ .V.. < ι-Jί\ι.
...........
508.169
Πιστωταί....................................................... ,
56.905
Καταθέσεις λόγω έγγυήσεως................
Δάνειον χρεωλυτικόν
,
, . 4.000,000
490.000 3ϊ510.000
»
μεϊον κληρωθεισών ομολογιών.
160.846 53
Προσωρινοί λογαριασμοί.............. ..............
139.379 05
Φόροι έπί κερδών πληρ. είς τό Δημόσιον.
262.012 50
‘Υπηρεσία Χρεωλυτικοΰ· Δανείου.ή". .
Μερίσματα παρελθουσών χρήσεων μήπω
2.740
ν πληρωθέντα... ... .' ... . . . .
..
Μέρισμα 1911 ’έτους.,.. . -.............. 1.500.000
» ’ μεϊον προμερίσμάτο'ς ΐληρωθέν500.000 1.000.000
τος ήδη τοϊς μετόχοις......... '..
62.469 94
'Υπόλοιπον είς νέον....................................

117.839,586 58

17.839.586 58

’Εργοστάσια : έν Μύλοις, Έλευσϊνι, Κα- |
λάμαις, Πάτραις, ΠύργωΠάρω, Κύμη,
Μηχανικόν Βαρελοποιεΐον. Έπιπλα,
έργαλεϊα καί μηχανήματα έν γένει. . .
Κινητόν Υλικόν: βαρέλια έν αποθήκη
καί παρά πελάταις (βαρέλια 46.598). .
Πρώται Ύλαι : σταφίι, δοΰγαι, άνθρακες
καί διάφορα υλικά έν αποθήκη.......
Προϊόντα: έν αποθήκη καί έν τώ Έςωτερικώ πρός έκτέλεσιν παραγγελιών...
Είδη Φωτισμού: κεντρική αποθήκη έν
Άθήναις, Πρατήρια έν Άθήναις καί
έν ταΐς έπαρχίαις καί χρεώσται οινο
πνεύματος .............................................
Χρεώσται διάφοροι ......................................
Συναλλάγματα εισπρακτέα παρά Τραπέζαις καί έν τώ Ταμείω....... ..
. "
Χρεόγραφα έν τφ Ταμείω.. ...........
.
Φόροι άμβύκων επιστρεπτεοι.....................
Διαφοραί Χρεωλυτικοΰ Δανείου...............
Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά τρίτοις.........

6.583.320 32

1.550.000

I

-

•1.836.238 15

4.586.828 24
■. ΐ n ·
Ai 1.
650.207 78
489;.219 44

5UM1
212.041
197.453
334 904
887.445

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

ΧΓΕΩΣΙΣ
Απόσβεσις έκ τής αξίας επίπλων καί 115.145
55
εργαλείων............................................
Απόσβεσις έκ τής αξίας βαρελίων.......... 99.414 25
Απόσβεσις υπολοίπου έγκαταστάσεως εις
’Εργοστάσια ΰπ’ ένοίκιον .......... 6.960 60
Άπόσβ. έκ τών διαφορών Χρεωλ.Δανείου. 16.218
Μείωσις αξίας μηχανημάτων καί κράτησις πρός άπόσβεσιν αρχικών έγκατασΠρόβλεψις δι
* ένδεχομένας ζημίας....
Άποθεματικόν Κεφάλαιον τακτικόν... .
Έκτακτον άποθεματικόν. Καθαρόν προϊόν
πωλήσεως μετοχών μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ φόρου τοΰ Δημοσίου .......
Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου............ 59.489 30
2.974 45
Μεϊον φόρου Δημοσίου................... ...........
Φόρος Δημοσίου 5ο)ο έπί τών διανεμη80.558 55
τέων κερδών. .................
5ο)ο τοΰ άποθεματικοΰ. . 5.666 35
»
»
» τοΰ έκτάκτ. άποθεμ. 19.567 45
Λ
»
»
» τής άμοιβής Διοικη
τικού Συμβουλίου... 2.974 45
»
Χαρτοσήμου 2ο) ο έπί τών διανεμητέων κερδών. ....................................... 30.612 25
Τά διανεμόμενα ώς κατωτέρω...............
’Υπόλοιπον είς νέον................... ................

ΔΙΑΝΟΜΗ

1911

ΚΕΡΔΩΝ

62.364 35
2.477.524 44
410.916 45

‘Υπόλοιπον παρελθόντος έτους.. .
’Ετήσια κέρδη...................................
Κέρδος έκ νέας έκδόσεως μετοχών

137.738 40

-1 .·!

450.000 —
100.000 —
113.327
Α

391.349

Η1

56.51485

Π0Γ ή

ΑΙΔ ατα^υδηι

JΜ

139.37905
1.500.000;—
62.496 94
2.950.805 24
.
■

j 2^950.805124

ΔΡΑΧ- Ι-5ΟΟ ΟΟΟ — (ΜΕΤΟΧΑΙ

ΙΟΟ-ΟΟΟ)

Τόκος 6ο)ο έπί τοΰ Κεφαλαίου τής 'Εταιρίας κατά τό άρθρον 3φ τού Καταστατικού Δρχ. όοο.οοο.
Πρόσθετον μέρισμα πρός δραχμάς'η —κατά' μετοχήν
. ........................................ »
φοο.όόΌ.
’ Δρχ. ι.όοο.οοο.—
δοο.οοο.—
Μεϊον προμερίσματος πληρωδέντος ήδη τοϊς μετόχοις
Δρχ. Ι.0ΟΟ.ΟΟΟ.—
Τό μέοισμα έκ δραχμών ίο.— κατά μετοχήν πληρωθήσεται τή α8 Μαρτίου ίο Απριλίου 1912 ύπό τήν αίρεσιν
τής έγκρίσεφς τοΰ ’Ισολογισμού ύπό τής Γενικής Συνελεύσέώς.
t,

Έν Ά&ήναις xrj lr) Μαρτίου 1912
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ \ΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ν. Θ. ΒΛΑΓΚΑΛΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ

LA GRANDE FABRIQUE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Ε'·

|

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΕ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1912

ΤΕΤΧΟΣ

54.

01 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,
PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE ME IL LE UR MARCHE

νέΤΕΜΕΝΤε POUR HQMMES ET ENFANTS

ROBES, M ANTE AUX ETC. POUR DAMES & FILLETS

‘Εν Ρώσοία ('Οδησσός) ή Δϊς ’Αγγελική Κοκινάχη. Rue Gretscheskaja, No 30. — Έν Αονδίνω ή Δν'ις Όλγα ΙΙαπαδάκη, (6ι Hereford Road Bayswater, W), — Έν Μάντζεστερ, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. — Έν Άλεςανδρείρ
ό κ. Τριαντάφυλλος Τσιτσέλης.— Έν Kair-Zayat τής Αίγυπτον ό κ. ΙΙαναγιώτης Ίατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγύ~
πτον ό κ. Ζήνων Στράτης, ΙΙρόεδρος τοΰ Ελληνικόν Συλλόγου.— Έν Facous τής Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος ΙΙαπας·-—Έν
Μανοονρα τής Αίγυπτον ό κ. Ιίερικλής Κωνσταντόπουλος.— Έν Simbellawein τής Αίγυπτου ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας,
ιατρός.— Έν Τάντα τής Αίγυπτον ό κ. ΙΙερικλής ΙΙαπαχριστοδούλου.—· Έν Benha τής Αίγυπτον ό κ. Κωνσταν. Αάνί
σκας.-— Έν Πόρτ—Σάϊτ ή Δν'ις ’Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια τον Παρθεναγοιγείσυ.— Έν Άμμοχώστω ή Δν'ις Ελένη
Χατζηκέτρου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου. - Έν Αενκωσίαή Δν'ις Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγοιγείον.
— Έν Αάρνακι ή Κα Έλενη ΙΙοϋρτζη.— Έν Λεμεσφ ό κ. Ευγένιος Ζήνων, Βουλευτής—Δικηγόρος.— Έν Πάφφ ό κ. Σπυ
ρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος. — Έν Καλάμαις δ κ. ’Ιωάννης Καμπας. — Έν ‘Ιερουσαλήμ δ κ. ΜατΟίας ΙΙαυλίδης,
— Έν Μιτνλήνη κ. Ροδόλφος Γ. Ράλλης.

SONNETERIE, CMEMISERIE, PARFUMERIE, GANTERIE, MERCERIE,
LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE

CKAUSSURES, ARTICLES DE voyACE ETC- ETC·
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΗ

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

ME FA ΕΡΓ02ΤΟΙΟΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ

ΕΝ

ΤΗ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

ΤΑΞΕΩΣ

ΕΧΩΝ

ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΑΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
EICH ΠΛΕΚΤΙΚΜΣ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EICK
ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΑΗ ΕΣΩΡΡΟΥ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Η ΜΗ,
EICH ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EICH TASEIQIOy.
ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΛ)

Τά πρώτα

βήματα.
Ύπό Γ. Ίακωβίδου.

I 43
περιψρονούντες τά ήθη και έθιμα τού έθνικού μάς
βίου. Καί τό παράδειγμα τό άνευρίσκω είς τήν έθνι
κήν ανατροφήν γειτονικού μας Λαού. Οί Βούλγα
ροι φοιτηταί, έιθυμεϊοθε δλοι, δτι είς τήν Πλατείαν
τού Συντάγματος μέ πόσον υπερήφανου ένδουσιασμόν
έχόρευοαν πέρυσι, μέ τέχνην καί έιτέλειαν, τούς’Εθνι-

κούς των χορούς καί έψαλον τά έθνικά των άσματα καί
τόν έθνικόν τονν ύμνον.
Πόσοι άρά γε έκ τών ίδικών μας ’Ακαδημαϊκών
πολιτών είμπορούν νά καυχηθούν δτι θά ήδύναντο
νά κάμουν τό αύτό έπισκεπτόμενοι τήν Βουλγαρίαν;

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ Α,ΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ'
-----------------------

Ό πατριωτισμός, Κνρίαι κα'ι Κύριοι, εχει σήμερον

ποικίλας εκδηλώσεις είς τήν καθημερινήν ζωήν. Μία
τών σπουδαιότερων εκδηλώσεων αύτοϋ δνναται νά
θεωρηθή ή εμμονή είς τά πάτρια.
"Οταν οί Λαοί θεωρούν ώς παρακαταθήκην ίεράν

τάς εθνικός των παραδόσεις σημαίνει δτι και αύτοί

αισθάνονται τήν ανάγκην νά δημιουργήσουν ιστορίαν
ικανήν νά έπισύρη τόν σεβασμόν καϊ τήν εκτίμησιν
τών νεωτέρων. Ή παράδοσις είμπορεΐ νά θεωρηθή
δτι εινε αύτή ή ψυχή ενός έθνους. Είνε ή ιστορία του
ή αληθινή, ή άψυμμιθίωτος. Οί Εύρωπαϊκοί Λαοί,

καί ίδια ό ’Αγγλικός, σέβονται τάς παραδόσεις των,
τάς πλέον άλλοκότους, τάς πλέον ίδιοτρόπους, τάς

εντελώς μεσαιωνικός, διότι σέβονται τήν ιστορίαν των
και επιδιώκουν τήν άδιάκοπον συνέχειαν αύτής. Έάν
λοιπόν άλλοι Λαοί, οί όποιοι κατά τό παρελθόν δέν
έφθασαν τό ίδικόν μας μεγαλεϊον φυλάττονν μέ θρη
σκευτικήν εύλάβειαν δ,τι εκληρονόμησαν άπό τούς
προγόνους τα>ν, τί πρέπει νά κάμωμεν ήμεΐς τών
όποιων αί παραδόσεις είνε πλήρεις άπό ανθρωπισμόν,
άπό μεγαλεϊον, άπό ποίησιν, άπό καλλιτεχνίαν, άπό
εύγένειαν ;
-*·

Άνέγνωσα κάποτε είς τάς 'Αθηναϊκός Εφημερίδας,
δτι εύγενής ξένος τών ’Αθηνών φιλοξενούμενος είς

έν έκ τών μεγάρων τής πόλεώς μας έζήτησεν είς μίαν
απογευματινήν συγκέντρωοιν εκλεκτής μερίδας τής
’Αθηναϊκής Κοινωνίας, νά ΐδη χορευομένονς τούς
εθνικούς μας χορούς.
Ή οικοδέσποινα εύρέθη είς τήν δυσάρεστου θέσιν
νά δηλώση δτι δέν γνωρίζει νά χορεύη, ό οικοδεσπότης

ομοίως καί φυσικά ούτε τά παιδιά των, ούτε οί προσ
κεκλημένοι των έγνώριζον αύτούς. Οί εθνικοί χοροί,
ωσάν νά ήσαν ξένοι πρός τήν Ελληνικήν ψυχήν
καί τό ελληνικόν αίσθημα, δέν έθεωρήθη έπάναγκες νά αποτελόσουν άντικείμενον ενδιαφέροντος έκ
μέρους τής έλληνικής οικογένειας. "Αλλως τε κατόπιν
* Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.

('Ομιλία τής Δνίδος Ζωγράφου)

ΰπερογδοηκοιταετοϋς έλευθέρου βίου ούτε ή Πολιτεία
ούτε τό Σχολεϊον έκρινε οκόπιμον ν’ άπασχοληθή μέ
τούς χορούς, οί όποιοι τονώνουν τήν έθνικήν ψυχήν
καί έξυψώνουν τό έθνικόν φρόνημα.
Συνέπεια τούτου ύπήρξεν ή αδυναμία τών συγκεν

τρωμένων Ελλήνων ν’ άνταποκριθοϋν είς τήν εύγενή
έπιθυμίαν τού ξένου των. Άλλ
*
έπρεπε τέλος νά Svρεθή κάποιος γνωρίζων τήν μή, δήθεν, αριστοκρατικήν
αύτήν ένασχόλησινκαίοίοίκοδεσπόται κατέφυγον είς...
τόν θυρωρόν των. "Ελλλην αύτός τών χωρίων έπαρουοιάοθη είς τό αριστοκρατικόν σαλόνι καί μετά τά

πρώτα δειλά του βήματα— -άφ
*
ού έχόρευε προ τόσου
έκλεκτού πλήθους—ό άνθρωπος τού Λαού κατέπληξε
μέ τήν χορευτικήν λεβεντιάν του τόν εύγενή ξένον.
Τόν παρελθόντα μήνα ό Σύλλογος τών Ελλήνων
Λραματικών Συγγραφέων παρέθηκε πρόγευμα εις τόν
Γάλλον ’Ακαδημαϊκόν κ.Ριοπέν καί τήν κ.Ριοπέν,είς
τήν Κηφιοσίαν, καί μετά τήν λήξιν αύτού, κατήλθομεν
δλοι είς τόν κήπον τού ξενοδοχείου’ έκεϊ ή Κ. Δώγκαν
εύγενώζ προσφερθεϊσα έχόρευοε τούς αρχαίους ελληνι
κούς χορούς. "Οιαν δμως έτελείωοεν αύτη — έι α θεσπέ-

σιον πράγματι χορόν τόν όποιον αντίκρισαν οί όφθαλμοί
μας — έζήτηοε νά χορεύσουν καί οίΈλληνες Ελληνικούς
χορούς. Εϊμεθα όκτώ Έλληνίδες καί τεσσαράκοντα
σχεδόν Κύριοι καί άνήκομεν κατά τά εννέα δέκατα εις
τόν κατ’ έξοχήν πνευματικόν κόσμον τής πατρίδος μας.
Θά τό πιστεύσητε ; Κανείς, μά κανείς, δέν έγνώριζε
νά χορεύση, κανείς δέν ήξευρε νά τραγουδήση ένα δη
μώδες άσμα άπό έκεϊνα τά όποια άναδεικνύουν τό
μεγαλεϊον,άλλά καί τήν απλότητα τής Ελληνικής φυ
λής. Τί σημαίνουν τά δύο αύτά πρόσφατα παραδείγ
ματα ; "Οιι ή 'Ελληνική οικογένεια έν γένει, κυρίως
δμως ή οικογένεια τών μεσαίων καί άνωτέρων τά
ξεων, δέν άνατρέφεται μέ έλληνεκάς παραδόσεις.
Καί ένα παράδειγμα άκόμη διά νά κατανοηθή άπό
δλους μας δτι άδικούμεν τήν ώραίαν πατρίδα μας μή
έμπνεόμενοι άπό τάς παραδόσεις τής φυλής μας καί

-t’Εμάθαμεν, έξ έλλιποΰς έθνικής άνατροφής, νά
στρέφωμεν περισσότερον τήν προσοχήν μας έκτος τής

πατρίδος μας. Έμάθαμεν νά μή έκτιμώμεν τάς μεγά
λος πρός τό έθνος μας υποχρεώσεις καί έσυνειθίσαμεν
ώς άτομα νά προσκολλώμεθα εις τάς ξενικός έκδηλώσεις τής ζωής και άτυχώς νά μιμούμεθα έξ αύτών
ούχί τάς άρίστας, τάς ανθρωπιστικός. 'Ο περίλαμπρος
'Ελληνικός όρίζων—ό πνευματικός, ό ηθικός, ό ψυ
χικός — έν ω έλκύει τήν βαθεϊαν έρευναν καί προσήλωσιν τών σοφών καί τών μορφωμένων τής Δέσεως,
άφίνει ήμας ξένους, καί άδιαφύρους πρός τούς άνεκτιμήτους θησαυρούς του. Τό περιβάλλον, — άνώτερον
άοθενών τινων προσπαθειών προς αντίθετον κατεύθυνσιν,—μάς ώθεϊ νά ζητούμεν νά έγκολπωθώμεν τό ξέ
νον, νά θαυμάζωμεν αύτό καί νά γοητευώμεθα παρ
αύτού.
Άλλά μήπως καί αύτή ζ; πρός τόν τόπον τής γεννήσεώς μας άγάπη δέν τείνει νά έξασθενήση εις έπίφοβον βαθμόν ; 'Υπάρχουν Έλληνες οί όποιοι καυχώνται δτι γνωρίζοισι καταλεπτώς τάς Μητροπόλεις
τού κόσμου ή τά πολυθόρυβα κέντρα τών Εύρωπαϊκών διασκεδάσεων, έν ω άγνοούν τάς κυριωτέρας
πόλεις τής Ελλάδος, καί τάς πλέον έπειγούσας άνάγκας τών επαρχιών της. "Οπως υπάρχουν άλλοι οί
όποιοι όνειροπολούν καί θεωρούν τό άκρον άωτου τής
εύτυχίας των νά δυνηθονν νά μιμηθοΰν τούς πρώτους
καθ’ ήν στιγμήν άγνοούν τάς τιμημένας κορυφάς τών
όρεών μας, τάς κατοικίας τών αρχαίων θεών μας, τήν
χάριν τών ‘Ελληνικών αίγιαλών καί τήν ιερότητα τών
αιματοβαμμένων φαράγγων, δπου κατά τόν ποιητήν

»Κάθε κορφή καί φλάμπουρο
»Κάθε βρυσούλα Κλέφτης....
Έν τούτοις αί έλλείψεις διορθώνονται. Καί άν υπήρξεν έλλειψίς μας έως τώρα, μία απρόσεκτος κατεύθυνσις τής Ελληνικής Οικογένειας καί μία τάσις
πρός τήν ξενολατρείαν, εϊμεθα είς καιρόν νά τήν διορ-

θώοωμεν άνυψούμενοι είς τήν άρμόζουσαν περιωπήν
διά τής Ελληνοπρεπούς μορφώσεως, ή όποία θά άνταποκριθή τελείως πρός τήν αείποτε πατριωτικήν ψυ
χήν τής Έλληνίδος καί τού Έλληνος....

Τί υψηλότερου τών δημωδών μας ασμάτων καί τί
χαριέστερον καίθελκτικώτερον τών Ελληνικών χορών!
Τά δημώδη άσματα έκδηλώνουν καθαρώτατα τήν λαϊκήν
ψυχήν καί πρέπει νά θεωρούνται άπό τά πολυτιμότε
ρα κειμήλια τού Έθνους.‘Η ‘Ελληνική Φυλή υπήρξε
πληοιεστάτη πρός τήν Λαϊκήν Μούσαν, δπως ύπήρξεν
υπέροχος καί είς κάθε άλλην πνευματικήν έκδήλωσιν.
Μέ τά δημώδη άσματα έθρηνήθη ό θάνατος τού Κλέ φτη καί άπηθανατίσθη τού Κλέφτη ή ανδρεία :
«Αυτό τό καλοκαίρι καί τήν άνοιξι
Σ' άσπρο χαρτί μας γράφουν μαϋρα γράμματα :
«Όσοι κι’ αν είο&ε κλέφτες είς τόν “Ολυμπο
*Βγατε κα'ι προσκυνήστε τόν ‘Αλή Παοα.
»Πολλοί κλέφτες τ ’ακόυσαν καί παν νά προσκυνήσουν,
ένα μικρό κλεφτόπόυλο τής ερημιάς καμάρι,
»καί των βουνώνε σύντροφος δέν πάει νά προσκύνηση.

Καί έθαυμάσθη ή γυναικεία άρετή :
«Κάλλιο νά δω τό αϊμά μου τή γη νά κοκκινίση»
« Παρά νά δω τά μάτια μον Τούρκος νά τά φιλήση ».

Καί άντήχηοεν ό μητρικός σπαραγμός, κ’ έψάλη ή
άγάπη:
ίΘάλασσα, ποΰ δλα τά νερά καί τά ποτάμια πίνεις»

« Πΐέ μου κ’ έμ'ε τά δάκρυά μου πλατύτερη νά γίνης»
ιΚΤ δταν Ιδης καί καταιβή κοντά σου ή κυρά μον»
»Εϊπέτης πώς έπλάτυνες άπό τά δάκρυά μου.»

Κ’ έζωγραφήθη ή έκ τού θαυάτου μελαγχολία, δταν
έτραγουδούσαν:
τΚάτω στά τάρταρα τής γης τά κρυοπαγωμένα»
«Μοιρολογούν ή λυγερές καί κλαΐν τά παλληκάργια»
ιΣαν τί ν’τό μοιρολόγι τους!»
«Σαν τί ν’ τό κλάψιμό τους !»
« Τάχα νά στέκη ό Ουρανός, νά στέκη ό πάνω κόσμος;»
ιΝά στέκωνται κ ή εκκλησίες μέ τής χρυσές είκόνες;»
»Κ’ο!λυγεροί κ’ή λυγερές μέ τά μαλλιά τά μαϋρα;»
♦

Και δταν εοτηνον τδν χορδν τδ εαρ παρά τά έξωκκληοια και Ιν μέσω τών τάφων, άδοντες :
« Τούτη ή γη μέ τα χορτάρια
'> τρώγει νηαΐς καί παλληκάρια
*&όστε της λοιπόν νά πάρη
*δόστε της μέ τό ποδάρι.
« Τούτη ή γη μέ τά λουλούδια.
* τρώγει νηους και κοπελλούδια,
'λ δόοτε της γιά νά εύπρεπίαη
*
*κι
δ χορός νά νοστιμίση.

Και τέλος διάτων ασμάτων άνεδόΰη η κρανγη της δ
δννης άπδ στήθη δουλενοντα καί κύπτουτα εις άπαισίαν
τυραννίαν. Και μυριόστομον έξηγγέλθη διά τής λαϊκής
Μούσης τοϋ Φερραίου τδ κήρυγμα, και άπδ βουν δ σέ
βουνόν, καί άπδ φάραγγος εις φάραγγα, καί άπδ δειράδος εις δειράδα άντηχήσαν εξύπνησε τοϋ ^Ελληνος
τήν ταρκωμένην φυχήν.

(’Ακολουθεί)
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Ανθρώπινη, Άν είναι έπιθυμία νά μή βλέπωμεν
τάς έξοχους ουμπολίτιδας αύτής Θεοτόκη, Πετριτίνη,
έκλιπούοας ύπάρξεις πεφιλημένας και δη έξεχούσας, καί Άλβάνα.
έστω και αν έν έσχάτα) φθασάσας γήρατι, δποίαν άρά
’Εκτός τών φιλολογικών πραγματειών της, έγραγε παρέχει λύπην και πόσον την καρδίαν πιέζει ο θά ψεν ωραιότατα περί τοΰ Πλατάνου τού Γαοτουρίου,
νατος νεαρωτάτής ύπάρξεως και δη ύπάρξεως, η δπου κείται και τ') Άχίλλειον τού Αύτοκράτορος τής
δποία κατά τδ μικρόν, μικρότατο? διάστημα της αρ Γερμανίας. Κάτοχος καί τών φυσικών έπιστημών
χής τής σταδιοδρομίας αύτής, δείγματα έδειξε? αρ έγραφε καί περί τής έκλείφεως τοΰ Ήλιου, τής 7
κούντως φωτεινά, μαρτυρούντα τήν μέλλουσαν εύφη Λύγούστου τού 1887, ποΰ τήν παρετήρησεν άπδ τής
μον δράσιν αυτής είς τά γράμματα και τήν επίζηλον κορυφής τοΰ όρους τής Άγιας Κυριακής, κορυφής
έν τή κοινωνία υπεροχήν ;
θαυμασίας, άπδ τήν δποίαν συχνά ή Αύτοκράτειρα
Έζηοεν ή Μαρία Θεοχάρη μόλις είκοσι και
Ελισάβετ τής Αύστρίας μετέβαινεν, δπεος θαυμάση
τρία έ'τη' καί, κατά τδν δλίγιστον τούτον τής ζωής
τήν απλούμένην σκηνογραφίαν.
αύτή; χρόνον, άφήκεν αρκετά ίχνη τής προκοπής της.
Έγραψε καί περί τοΰδιαπρεπούς ζανγράφου Va’lS.
’Εκτός τών πρωτοτύπων μελετών έπεχείρησενά μετά
Ό πατήρ της εκαλείτο Μιλτιάδης Θεοχάρης και ή
μήτηρ της Άδελαϊς Δραγισεύη. Λόγω εμπορίας, οικο
φραση έκ τοΰ ιταλικού τδ λαμπρόν έργον τοΰ Μαντεγάτζα: Μιά ημέρα έν Μαδέρα. Ή έπιτυχής μετάγενειακούς μετέβη δ Θεοχάρης εις Λιβόρνον, οπού,
τώ 1866, έγεννήθη ή Μαρία. Ήτο τριετής ή κόρη φραοις, μετά βιογραφικής εισαγωγής περί τοΰ έξοχου
δτε έπανέκαμψεν ό Θεοχάρης είς τήν γενέθλιαν πα συγγραφέως, έδημοσιεύθη είς τδν Παρνασσόν.
Ή Μαρία είχεν αδελφούς, οϊτινες είς τδ Μονάχον
τρίδα Κέρκυραν. Ή μικρά Μαρία ώμοίαζε με άνθοφόρον φυτόν, ωραίους και γενναίους έπαγγελλόμενον έσπούδαζον. Τόν Ιούνιον τοΰ 1889, μετά τής μή
νά τελεσφορήση καρπούς. Διό οί γονείς αύτής, κρί- τρας της ή Μαρία μετέβη είς τό Μονάχον διά νά έπινοντες τδ μέλλον τής κόρης, εκ τών πρωίμων γνω σκεφθή τους πεφιλημέτους αδελφούς καί τους καθηρισμάτων τών δοιρων, δι ’ ών ή φύσις είχε στολίση γητάς της και τους διδασκάλους της. Άπό εκεί διευθύναύτήν πλουσιοπαρόχως, έφρύντιοαν περί τελείας μορ- θησαν είς Βαμβέργην δπου διέμενεν ή άδελφή της
σύζυγος τοΰ καθηγητοΰ ’Ερρίκου ΖΪ1ΠΓΠ6Γ6Γ.
φώσεως και εκπαιδεύσεως και ανατροφής. Κατ’ άρ·
’Εκεί ή γεμάτη ζωήν κόρη, ώς μέλισσα νεάζουσα,
χάς έμαθήτευα εν είς τδ Δυτικόν Παρθεναγωγείο? τών
λειμώνας
εύανθείς διήρχετο. Βιβλιοθήκας έπεσκέπτετο,
καλογραιών, δπου έμαθε τά ιταλικά καί γαλλικά έπί
τρία έτη. ’Ακολούθως έγένετο μαθήτρια τού ’Αρσά ιιουσεία, πινακοθήκας, δτε τή ένδεκάτη ’Οκτωβρίου
κειου, Κέρκυρας εννοείται, άπδ τον οποίου άπελύθη τού Ιδιου έτους 1889, προοεβλήθη ύπό τυφοειδούς
μετά τού βαθμού ’Άριστα. Οι καθηγηταί διορώντες πυρετού, καί, μή δυναμένης τής έπιστήσης νά έπιτύχη
τήν έφεσιν τής κόρης πρδς τήν μάθησιν παρώτρνναν τήν διάοωσίν της, μετά τρεις ημέρας, παρέδωκε τήν
τούς γονείς, δπαις τελειοποιήσωοι τήν κόρην των. Τώ αγνήν ψυχήν της είς τδν Πλάστην είς Μέραν.
‘Ο θάνατός της δικαίως έλύπησεν όχι μόνον τούς
1879, εστάλη είς Μονάχον καί έμαθήτευσεν είς τήν
συγγενείς
καί φίλους, άλλά πάντας τούς αγαπών
γυναικεία? σχολήν τής κυρίας Ascll6Z, ενώ έδίδασκαν
τας τά γράμματα καί δικαίως τότε έφημερίδες τινες
σοφοί γερμανοί καθηγηταί.
Φυσικά, κόρη προικισμένη μέ άντίληψιν, πνεύμα, τής Πρωτευούσης, έθεώρησαν έθ-νικήν άπώλειαν
εύφυΐαν, μνημονικδν στεγανόν, πρώιμα έλαβε τήν τδν θάνατόν της. Δέν ήτο υπερβολική ή έκφραοις,
γραφίδα άνά χείρας έπί σκοπώ νά φανή χρήσιμος διά καθότι, άν κρίνωμεν τά έργα τοΰ δλιγοχρόνου βίου,
τών έργων της. Καί άπό τοΰ 1881 ήρχισε τδ όνομά Άν λάβωμεν ύπ’ όψιν τήν ψύγωσιν ήν είχεν είς τήν
της νά παρουσιάζηται είς τάΈλληνικά καί ξένα περιο μάθησιν καί τδν εύγενή έγωϊσμδν νά διαπρέφη βε
δικά καί εφημερίδας μέ λαμπρά φιλολογικά έργα, τά βαίως θά έπλούτιζε τήν γραμματολογίαν μας μέ έργα
δποία έμαρτύρονν δτι τάχιστα ί'ιθελε παρακαθήσει μέ πολλά καί λαμπρά, λαμπρότατα.
ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

« 0 Διάδοχος ήγούμενος τοΰ Πεζικού άπεθεώθη
υπό τοΰ πλήθους» μάς τηλεγραφούν οί έξ’Αθηνών
άνταποκριταί έπί τφ πανηγυρισμώ τής Εθνικής μας
Εορτής.
Καί ή πονεμένες καρδιές τών είς τά ξένα τέκνων
τής φίλης Πατρίδος πάλλονται άπδ ιερούς παλμούς
κα'ι άγίας συγκινήσεις στήν άναπαράστασι διά τής
φαντασίας τής ίεράς καί λατρευτής είκόνος.
Ναί, δ έξω Ελληνισμός έκθύμως έχειροκρότησε
τήν έπαναφοράν τοΰ Έλληνίς Διαδόχου είς τό στρά
τευμα ώς ύπηγόρευε τούτο καθήκον ύπέρτατον, ή
ύπερτάτη αύτή πρός τήν πατρίδα δφειλή. Γιατί δ
Διάδοχος τοΰ Ελληνικού θρόνου δφείλει νά χρησιμο
ποιήσω τήν μεγάλην στρατιωτικήν του μόρφωσιν
και τάς γνώσεις του υπέρ τού στρατού, τόν όποίον θά
δδηγήση μίαν ήμέραν είς τήν έκπλήρωσιν τών Ελ
ληνικών πόθων.
Ήτο τώ δντι άδικον νά καταδικαοθή είς άργίαν δ
μέλλων Βασιλεύς τών Ελλήνων δ όποιος ένσαρκόνει
τούς πόθους κα'ι τάς έθνικάς έλπίδας τοΰ Γένους.
Ήτο τω δντι άδικον δ Βασιλικός Διάδοχος τών
Ελλήνων, ό δποϊος έπόθησε τήν δημιουργίαν μεγά
λου Ελληνικού στρατού καί είχε τήν θέλησιν καί
τήν φιλοτιμίαν νά έργασθή δλοψύχως υπέρ αύτοϋ νά
παραμένη έκτός στρατιωτικής δράσεως. Ήτο άδικον
νά μένή έκτεθειμένος είς κατάκρισιν άδικαιολόγητον
δ μέλλων Βασιλεύς τών Ελλήνων.
Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος δφείλει πρωτίστως νά
φέρη τό ξίφος τού στρατιώτου ώς δ πρώτος Βασιλικός
στρατιώτης τής νεωτέρας Ελλάδος, δ δποϊος ένσαρκώνει τήν ψυχήν ένός έθνους δλοκλήρου· έθνους, τό
όποιον άπό έτους είς έτος βλέπει καλλίτερα, αισθάνε
ται βαθύτερα και έπιθυμεϊ ζωηρότερα κάτι μεγάλο·
Ήτο δλως άδικον νά παραμένη ύπό τό πλήγμα
τών έπαναστατικών ήμερών δ Βασιλόπαις Διάδοχος,
τού όποιου τό δνομα ένας υπέροχος θρύλος συνδέει
πρός τό δνομα τού τελευταίου Βυζαντινού αύτοκρά
τορος καί περιβάλλει μέ άκτινοβολοΰσαν πολεμικήν
αϊγλην.
Ή Ελλάς έχει καθήκον ν’ άποκαταστήση τό γόητρον τού μέλλοντος Βασιλέως μας καί νά έξασφαλίση
τήν υπέρ τοΰ στρατού χρησιμοποίησιν τής πανθομολογουμένης στρατιωτικής μορφώσεως καί πείρας τοΰ
Διαδόχου.
Ναί, δ Διάδοχος Κωνσταντίνος είνε τό σύμβολον
τού Έθνους, είνε τό ένωτικόν σήμα τού μεγίστου
εθνικού ιδεώδους, τό σήμα τό προωρισμένον νά χρη
σιμεύσω ώς βάσις έθνικοΰ καί πολιτικού μεγαλείου.
Έλαττοΰντες τήν αϊγλην τοΰ Διαδόχου καταρρίπτο-

μεν άναγκαίως καί τό έθνικόν γόητρον, τούναντίον
έξυψούντες τό γόητρον τοΰ μέλλοντος Βασιλέως
άφυπνίζομεν έθνικά φρονήματα γενναία καί βοπήν
πρός τήν Δόξαν.
Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος συγκεντρόνει έν τώ
προσώπφ του τάς άναμνήσεις καί τάς έλπίδας, τάς
υποχρεώσεις καί τούς πόθους δλοκλήρου τού Πανελ
ληνίου.
Τό έθνος δέν έπαυσε νά θεωρή τόν Κωνσταντίνον
ώς σύμβολον τής νέας Εθνικής ’Ιδέας. Είς τόν Κων
σταντίνον έξακολουθούν νά στρέφωνται αί έλπίδες
τών δουλωμένων άδελφών καί αί προσδοκίαι τών
Ελληνικών πόλεων, τών όποιων τό έθνος άναμένει
καί πάλιν τήν άνάστασιν μίαν ήμέραν.
Τά πατροπαράδοτα δνειρα τοΰ Ελληνικού Γένους
είς τό πρόσωπον τοΰ Κωνσταντίνου βλέπουν νά συν
δυάζεται ή Κυανόλευκος μέ τόν Χρυσαετόν, τόν
όποιον έφερον χαραγμένον κατά τήν πτώσίν των τά
Ελληνικά τείχη. Είς τό πρόσωπον τοΰ Κωνσταντί
νου στρέφεται ώς μία ψυχή δλος δ νεώτερος Ελλη
νισμός δσάκις διά τών Βυζαντινών παραδόσεων ποθεί
νά δημιουργήσω νέον έθνικόν μεγαλεϊον έν τή ’Ανα
τολή.
Ή ψυχή τοΰ Ελληνικού Γένους διαλύουσα μέ τό
έσωτερικόν άσβεστον φώς της τόν ζόφον φοβερών
αιώνων τυραννίας καί ύποδουλώσεως βλέπει τόν Βασιλόπαιδα Διάδοχον περιβεβλημένον τήν χρυσήν αϊ
γλην τής ίεράς παραδόσεως, μαχόμενον πρό τών
πυλών τής Βασιλίδος, συνεχίζοντα τόν ιερόν άγώνα
τής έθνικής άπολυτρώσεως καί άναστάσεως. Ναί, τόν
βλέπει μέ τής φαντασίας τά δμματα διεξάγοντα νί
κα; καί τρόπαια, ώραίον ώς ’Ολύμπιαν θεόν, μεγάθυμον ώς άρχαίον ήρωα, έπί κεφαλής τής φάλαγ
γας τών δημιουργών τής νέα; έλευθερίας.
Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος είνε δ κληρονόμος όχι
μόνον τοΰ Ελληνικού Κράτους, άλλά τής Μεγάλης
Ελληνικής Πατρίδος καί τών ένδοξοτάτων Ελληνι
κών παραδόσεων τών μοναδικών έν τή καθολική
ιστορία τών αιώνων. Οί άλύτρωτοι άδελφοί τόν Διά
δοχον Κωνσταντίνον περιμένουν μετά πόθου καί πι
στεύουν είς τήν ειμαρμένην ήμέραν καθ’ ήν, έντολή
τού ύψίστου, θά δδηγήση τόν στρατόν του ώ; δ μέλ
λων φυσικό; άρχηγός του είς νέα έργα δόξης καί
μεγαλείου, τά δποία θά μεταβάλουν είς πραγματι
κότητα τό γαλανόν δνειρον.
Ναί, ή πραγματικότης θά έλθη μίαν ήμέραν, διότι
ή φυλή μας έγεννήθη ζωντανή καί άθάνατος. Διότι
είς το χέρι της κρατεί τό μυστικόν τής κυριαρχίας.
Διότι κάθε χαράδρα καί κάθε σχισμή Ελληνικού
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βουνού είνε πλημμυρισμένη άπδ άμάραντα δαφνό
φυλλα. Κάθε δάσος, κάθε δένδρον, κάθε σπήλαιον,

σκαμμενον εις βράχον

τους στεναγμούς άπδ τήν άθάνατον τών Γιγάντων
έποποιιαν. Καί διότι πάν δ,τι είνε τόσον μέγα φέρει
μέσα του τήν άθανασίαν.

Ελληνικόν άπηχεϊ αιώνια
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Εάν τδ ψεύδος και ή άπάτη κυριαρχούν είς τάς καβής, δπως δ Βασιλειάδης ; Όλοι οί ποιηταί έκείπολιτικάς σχέσεις μεταξύ τών άνθρώπων τυφλωμέ
νου τοΰ καιρού κλαίουν ώς καί αύτός δ Τανταλίδης,
νων υπδ του πάθους τοΰ διατάσσειν, δέν υπάρχει διά δ δποίος είχε τέρψει τούς δμοεθνείς του μέ ποιήματα
τδν άνθρωπον έν ιερόν καταφύγιον διά τά αισθήματα άξια τοΰ Χριστοπούλου, τοΰ νεωτέρου Άνακρέοντος..
τής καρδιας, εις τάς στενάς σχέσεις τής οικογένειας ; Ώς καί δ Τανταλίδης είς τδ θλιβερόν δραμα τοΰ πέν
Εάν ματαιότης είναι δλαι αί δημόσιαι τελεταί, είναι θιμου μέλλοντος, μετά τδν θάνατον αισθάνεται τδν
άρα γε ματαιότης αυτή ή ζέσις ποΰ θερμαίνει τήν δεσμόν, δ δποίος ένώνει τούς ζώντας πρδς τούς νε
καρδίαν, έξαπτει τδ πνεύμα καί ικανοποιείται μόνον
κρούς καί κλαίει θλιβερά ένισχυόμενος μόνον άπδ τήν
μέ τούς ασπασμούς μιας άδελφικής ψυχής ; 'Ο Δη- σκέψιν τής θείας δικαιοσύνης : «Μεταξύ τών ζώντων
μητριος ησθανετο νά γεννάται είς τδ πνεΰμά του μία καί έκείνων οί όποίοι ύπήρξαν, μικρά είναι ή άπόνέα άφοσίωσις, ήσθάνετο τήν ψυχήν του φλογισμέσ τασις καί μέ γλυκύν δεσμόν ή νυκτερινή προσευχή
νην, φωτισμένην ύπό νέων συλλήψεων, νέων βλέ κα! ή έλπίς τούς συνδέει. Ώ ! δλοι ήμείς θά έλθωμεν
ψεων ήσθάνετο τήν φλόγα τής ποιήσεως καί τούς ύπό μίαν μορφήν είς τδ άπειρον δ είς μετά τδν άλ
πρώτους παλμούς τοΰ έρωτος. Άλλ’ έν τή άντιθέσει λον θά φθάσωμεν μίαν ήμέραν. Σείς μή περιμένητε,
μεταξύ τής άνατροφής τοΰ πατρός, δστις ήθελε νά διότι είς τήν έσχάτην άκτήν φοβείται νά φθάση μό
τόν διευθύνη είς έκείνην τήν πρακτικήν ζωήν, τήν νος δστις πάντοτε ήμάρτησε».
όποιαν αυτός έθεώρει ώφελιμοτέραν καί χρησιμωτά(τΑσμα τών νεκρών)
Ομιλεϊ πρδς τάς ψυχάς τάς συνηθροισμένας είς
την διά τήν πολιτικήν άνακαίνισιν τής Ελλάδος
καί τής τρυφερότητας καί συγκαταβάσεως τής μη- τδ κοιμητήριον είς συμβούλων.
Αλλ είς τήν θλίψιν τοΰ Δημητρίου ύπάρχει αι
τρύί τής παραδεδομένης είς τά ευγενή καί ισχυρά
ιδανικά τής ποιήσεως, ήσθάνθη τάς πρώτας αντιθέσεις τία ιδιαιτέρα. Ό ποιητής φθάνει είς τήν άποθάρτής έσωτερικής ζωής, έδοκίμασε τάς πρώτας άπο- ρυνσιν, είς τήν άπογοήτευσιν τών προσφιλεστέρων καί
γοητεύσεις τοΰ πνεύματος. Είχε γνωρίσει τήν άπα- ίερωτέρων αισθημάτων άφοΰ έχασε τήν πίστιν είς τά
τηλότητα τής κατά συνθήκην ζωής τών πολιτικών ιδεώδη τής πρακτικής καί πολιτικής ζωής καί είς τδ
σχέσεων; Καί παρομοίαν άπατηλότητα αισθάνεται αίσθημα τής εύσπλαγχνίας τδ δποϊον αισθάνεται διά
προσέτι καί είς τάς έπιθυμίας τής έσωτερκής ζωής τήν μικράν καί έλεινήν άνθρωπότητα έμφανίζεται έν
του. Με λύπην δοκιμάζει τάς πρώτας ευχαριστήσεις αίσθημα περιφρονήσεως, σχεδόν λύπης,τδ δποϊον τδν
τής τέχνης, καί μέ λύπην λαμβάνει πείραν τοΰ πρώ παρασύρει είς σαρκαστικόν μυκτηρισμόν. Άλλά δέν
του πάθους τής άγάπης. Πίπτουσι τά ύψηλότερα ι αφίνει νά ώριμάση ή λύπη του δι’έαυτδν καί έν έαυδανικά· είναι άκανθαι τά ρόδα τά δποία δ νέος ποιη τώ, δπως κάμνουν οί άλλοι δυστυχείς του σύντροφοι,
τής είχεν έπί μακρδν χρόνον δνειρευθή δτε ήλπιζεν αλλα τδ προϊόν αύτής τής λύπης έπαναφέρει είς τήν
νά εύρη είς τήν έσωτερικήν ζωήν έκείνην τήν γλυ- δημοσίαν ζωήν έπειδή άκόμη έν ιδεώδες τόν διεγεί
κείαν πραγματικότητα, τήν όποιαν δέν εΰρισκεν είς ρει, μεγαλύτερον άπδ τδ αίσθημα τής θρησκείας, τδ
τήν έξωτερικήν ζωήν. Ό πέπλος τής λύπης δ δποϊος ιδανικόν τής ένδοξου πατρίδος, έπειδή δέν θέλει νά
διαφαίνεται είς τάς «Σκέψεις» γίνεται πυκνότερος καί άνεχθή νά έγκαταλείψη τάς δπτασίας τής άρχαιόδ ποιητής δέν βλέπει πλέον τδν κόσμον δ δποϊος τδν πε- τητος. Είς ταύτας αισθάνεται νά πνέη άκόμη μία
ρικυκλώνει παρά διά μέσου τής απάτης καί τής λύπης. πνοή τής δυνατής ζωής, ή δποία τδν θερμαίνει.
Οποταν σκέπτωμαι περί άρχαίων λαμβάνω τι έκ
«Στόνοι» ακριβώς καλούνται αί πρώται ποιήσεις
του, τάς δποίας συνέθετε κρύφα άπδ τδν πατέρα του τής φαιδράς ζωής των. Μέ περιπτύσσει αίφνης ή έλ
καί τας δποίας διά τής μεσολαβήσεως τών φίλων του πίς των καί φρόνημα αισθάνομαι άκμαϊον.
-- ! πόσον μέ άρέσκει ή άρχαιότης.
παρουσίασεν είς τδν ποιητικόν διαγωνισμόν.
Είναι θλιβερός έπίσης δ Δημήτριος δπως δ Ραγ-

(Γλαύκη. Στροφή 19)

Αυτή ήτο ή άνοιξις τής άρχαιότητος, καί τώρα έφ’

ήμών συνενοΰται βαρύς χειμών, έξακολουθεϊ δ ποιη
τής· καί έάν άκόμη αύτά είνε όνειρα, είνε καί ωραία·
δίδουσι θάρρος. Άκόμη καί εις τά τελευταία έτη τής
ζωής του δ Παπαρρηγόπουλος έζήτει μέ κόπον διά
τοΰ πνεύματος μεταξύ τών έρειπίων του Παρθενώνος,
τήν λευκήν παρθένον, φάντασμα τοΰ παρελθόντος,
ή δποία ν’ άναπετάση είς τούς άνέμους τδν λευκόν
σταυρόν είς τδν κυανοΰν ούρανδν καί τήν θάλασσαν !
Καί αύτή ή άφοσίωσις είς τάς άναμνήσεις τοΰ πα
ρελθόντος γίνεται δλονέν ζωηροτέρα παρά τώ ποιητή
έφ’ δσον αί νέαι άπογοητεύσεις σωρεύονται έρείπια
έπί έρειπίων έπί τής καρδίας του. Γίνεται αισθητή
αύτη ή έπιθυμία ώς πόθος του νέου άκόμη του πλή
ρους έμπιστοσύνης είς τά πρώτα πονήματα τοΰ Πα-

ολίγον έπιτυχεί μιμήσει,ή δποίαάφαιρεϊ ζωήνκαίκίνησιν άπό τάς εικόνας τάς δποίας δ Παπαρρηγόπουλος
μάς παρουσιάζει γεμάτας μέ τόσην ζωήν και τόσην
καλλιτεχνικήν δύναμιν.Διά τοϋτοδύναται τις έν μέρει
νά συμφωνήση μέ τδν Οίκονομόπουλον δταν κρίνη δτι
ή άξια τοΰ Παπαρρηγοπούλου είναι μάλλον σκεπτικιστοΰ ή ποιητοΰ, άλλά δέν δύναται τις νά συμφω
νήσω μέ αύτόν, δταν βέβαιοί δτι «δ Παπαρρηγόπουπουλος δέν έφιλοτέχνει στίχους, δέν έκράτει είς χεί
ρας τήν σμίλην τοΰ Φειδίου· έγραφεν ιδέας καί έσκέ-

πτετο, είχεν είς χεϊρας τδν κάλαμον τοΰ Πλάτωνος.
Τόν ένέπνεεν δ έρως καί δμως οί στίχοι του δέν έμπνέουν τον έρωτα, άρωματίζονταιύπ αύτοΰ, άλλ δέν
άποτελοΰσιν ύμνους είς τδν υιόν τής Παφίας. Ως

παρρηγοπούλου.
Γίνεται κατόπιν καλλιτεχνικόν ιδεώδες, σχεδόν κα
νών τέχνης, δ δποϊος κυβερνάτδν ποιητήν είς τό
* Όρφεύς» καί «Πυγμαλίων» καί τυραννικός νόμος είς τδ
τέλος, δ δποίος περικόπτει τάς πτέρυγας είς τήν πα
ράδοξον έμπνευσιν τοΰ ποιητοΰ καί σχηματίζει εις τδ
«Αγορά» τδ μεγαλεϊον τών άρχαίων παραστάσεων έν

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

ποιητής ήγάπα καί έψαλλε τδν έρωτα· ώς φιλόσοφος
άνέτεμνε ψυχρώς τήν καρδίαν καί παρεσυρετο , είς
ωκεανούς ιδεολογίας καί σπεπτικισμοΰ δλως άσχέτου
πολλάκις πρδς τά κύρια θέματα τών έργων του...
Διωλίσθαίνε πανταχοΰ δ αυι^ωπος καί ένίκα καί έξ-

ουδετέρου τόν ποιητήν».
Μετάφρααις

Λος Μ Κ·

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

RI ΣΥΗΕΠΕΙΑΙ ΕΝΟΣ ΤΑΞΕΙΠΙΟΥ
( 2)ίήρημα)
Ο κύριος Φέλιξ Χέλμης, βιομήχανος, 'ιδιοκτήτης
μεγάλων εργοστασίων, έκάθητο εις τδ γραφείόν τον.
Είχαν φέρρ τήν -πρωινήν του άλληλογραφιαν και με
ταξύ τών έπιστολών έδιαλεξε μιαν συστημενην, τήν

οποίαν και ήνοιξε.
Έντδς αύτής εύρε -πρδς έκπληξίν του έν παλαιόν
του έπισκεπτήριον με ολιγας ημισβύστους λεξεις τή,
ίδιας του γραφής. Περιεϊχεν επίσης μίαν επιστολήν
πρδς αύτδν άπευθυνομένην, ήτις έλεγε τά άκολουθα .
’Αξιότιμε Κύριε,

• Πρδ πολλών ετών ό μακαρίτης αδελφός μου άσθενήσας και άποθανών εκ φθίσεως, είχεν ιδρύσει εν είδος
'Ασύλου,εν μεγάλη κλίμακι, πρδς περίθαλψιν ενδεών
ασθενών, έντδς τοΰ οποίου ολοι αυτοί ήσαν μεν χωρι~
σμένοι άπδ τον έξω κόσμον, διήρχοντο δμως ανετως τδν
υπόλοιπον χρόνον τής ζωής των. Εκείνο τδ όπο ον έπενόησεν επέτυχελαμπρά. ίίς και οί πτωχότεροι εμειναν
ευχαριστημένοι άπδ τήν τύχην των. Η έκπλήρωσις όμως
τής ύστατης έπιθυμίας τοΰ άδελφοΰ μου δηλαδητονα
φροντίζω διά τήν ευημερίαν τοΰ ιδρύματος του αρχί
ζει νά μοΰ φέρη τελευταίως μεγαλας δυσκολίας, διότι
τά έξοδα υπερβαίνουν τάς οίκον ομικας μου δυνάμεις.
ίΐς έκ τούτου δέν δύναμαι άλλο τι να πραξω, παρα
νά κινήσω τδ ένδιαφέοον και ευρυτερων κύκλων δια

τδν καλόν αύτδν σκοπόν.Χάριν δέ αύτοΰ μεταχειρίζομαι
δλα τά δυνατά μέσα. Περαιτέρω θά μάθετε, ποια εινε
ή αιτία, διά τήν όποιαν άπευθύνομαι εις σάς. Η μάλ
λον ένδιαφερομένη συνεργάτριά μου είνε ή θυγατηρ
μου Καρλόττα. Ένθυμήθη δέ αύτή, ύστερον άπο
πέντε έτη, δτι είχε τδ δικαίωμα νά σάς άπευθύνη μίαν
.
*
«αΐτησιν
Τδ εσώκλειστον έπισκεπτήριον σας βεβαίως
θά σάς έξηγήση τά πάντα. Πιθανόν, Κύριε, να σάς
φανή περίεργος ό τρόπος μέ τδν οποίον έργαζομαι.
Είμαι δμως άνθρωπος τής τωρινής έποχής, άνθρωπος
χωρίς προλήψεις,δστις σπουδάζει την ζωήν μέ τάς γυμνάς της άληθείας. "Οτι άνέθρεψα και τήν κόρην μου
μέ αύτάς τάς ιδέας, θά είδατε εν καιρώ και απο την
διαγωγήν της. Έγώ μόνον κατ' αύτάς έμαθα έκείνο
τδ συμβάν.
,
,
, ,
Είς τήν κοινωνίαν άνεπτυγμένων άνθρωπων ευρίσκει
τις συχνά περίεργον άντίληψιν περί τιμής. Εγω όμως
'ισχυρίζομαι δτι προκειμένου περί δικαίου καί ηθικής,
πάσα μή υψηλή ή μή έντιμος πράξις δύναται να εξαλειφθή μέ μίαν εύγενή καί έντιμον πράξιν. Τά οικο
νομικά υμών σάς έπιτρέπουν τδ τοιοΰτον. Το έμαθα
ήδη έξ άσφαλοΰς πηγής.
Μετά πολλής τιμής
Βέρνερ Βερ·&·όλδος
Κτηματίας

Ό βιομήχανος Χέλμης άνέγνωσε τήν επιστολήν
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έπανείλημμένως καϊ παρετήρησεν έπϊ πολύ κα'ι τά ϊδικα

του τά μισοσβυσμένα ψηφία έπϊ τοΰ έπισκεπτηριου
του, τά όποια έλεγον :

«Είμαι πρόθυμος διά πάσαν ίκανοποίησιν. Πρός δικαιοίόγηοΐν
»μου διν εχω άλλο νά ειπω, παρ
*
οτι παρεονρ&ιμ·, υπάκουων
»eli μίαν ανεξήγηταν, .ακατάσχετου πίεσιν».
Μετά τήν άνάγνωσιν έβυθίσθη είς βαθείς, ονειρώ
δεις συλλογισμούς...

φ

Ενθυμείτο τά πάντα, ώς καϊ τάς μικροτέρας λε

πτομέρειας.Το επεισόδιον συνέβη είς ένα ταξειδάκι με
ταξύ Κολωνίας καϊ Βασιλείας. Ενθυμείτο οτι πλην
μιας νεαράς κόρης όλοι είχαν έγκαταλείψει το βαγόνι,
ίσως επειδή ήτο ώρα τσαϊοΰ καϊ είχαν όλοι διευθυνθή
είς τό εστιατορίου της αμαξοστοιχίας.Ήτο ενα θαυ
μάσιο ανοιξιάτικο άπόγευμα" ό θόλος τοΰ ουρανού
υψηλός, άνοικτοκύανος" όλ’ ή φύσις ακτινοβολούσα υπο
την μαγείαν τοΰ ήλιου.
Ο Φέλιξ έσκόπευε νά μεταβή είς Λουγάνον κα'ι
κατόπιν είς Φλωρεντίαν, όπως ζωογόνηση κάπως τα

καταβεβλημένα νεΰρά του. Η υγεία του είχε κλονισθή
την έποχήν έκείνην. Η πάντοτε έπιτυχής έργασία του
τόν κατέστησε τολμηρόν. Έπϊ μήνας είχεν έργασθή μέ
όλην τήν έντασιν τών δυνάμεών του καϊ κατα. τήν κρίσι

μου έποχήν μιας νέας έπικινδύνου έπιχειρήσεως, είχε κο·
πιάστ) ΰπερανθρώπως. "Ολα έστέφθησαν ύπό έπιτυχιας,
άλλ’ ο αντίκτυπος άνεφάνη είς τήν υγείαν του. Μία
αδιάκοπος βαρεία κούρασις τόν κατείχε καϊ τόν κατέβαλεν έκτοτε. Έπϊ τέλους άπεφάσισε κατά συμβουλήν
τοΰ ιατρού του καί ενός πιστού συνεργάτου του, ν’ ο,ναπαυθή δι ’ ολίγους μήνας καϊ νά ταξειδεύση. Καϊ τώρα
είδε πάλιν ζωηρά έμπρός του έκείνην τήν στιγμήν τού
απογεύματος. Η νεάνις ήτις έκαθητο αντίκρυ του εις την
θέσιν τοΰ παραθύρου είχε γείρη τήν κεφαλήν της έλα-

φρά εις τό μαξηλάρι τοΰ καθίσματος καϊ έκράτει
κλειστά τά μάτια της. Δέν ήτο ύπό τήν σημασίαν τής
λέξεως ώραία, άλλά κατεΐχεν εις μεγάλου βαθμόν
τήν σαγηνευτικήν χάριν καί δροσιάν. Πρό πάν
των είχε έκτακτα μαλλιά. Πυκνά κα'ι όμως έλαφρά"

μαλακά καί άφρώδη" μέ τό ανοικτό ξανθό χρώμά των.
Τέλος ήσαν άπερίγραπτα. Ο ήλιος έπαιζεν είς τούς
βοστρύχους της, καϊ άπέπνεον μίαν χάριν τοιαύτην,
ώστε ο αυτικρυνός παρατηρητής κατελήφθη άπό
μαγείαν...
Καϊ μέσα είς όλα αύτά έβασίλευε μία άκρα ησυχία,ή
όποια διεκόπτετο μόνον άπό τον 'ιδιόρρυθμον θόρυβον

τών τροχών.' Αληθώς ποτέ δέν ένθυμείτο μίαν τόσον ο
νειρώδη κατάστασιν .Πιθανόν νά συνετέλει ε'ς τούτο καί
ή άσθενική του προδιάθεσις. Ποτέ άλλως τε δέν είχεν
ησυχάσει είς τήν ζωήν του. Ο πρόωρος θάνατος τού
πατρός του του έθεσε, τριάντα έταιν μόλις, έπϊ κεφαλής

μιας γιγαντιαιας έπιχειρήσεως. Από τά νεανικά του
χρόνια ήδη τόν είχε καταλάβη καθ' ολοκληρίαν όλ’
η σοβαρότης τής έργασίας, τόσον όιστε ποτέ δέν
έλαβε τον καιρόν νά ζήση ώς άνθρωπος, ώς άνήρ. Και
αίφνης αυτός ό σοβαρός, όστις κάθε άλλο ήτο παρά

γυναικοθήρας, κατελήφθη άπό είδος τι ζάλης. Πριν
άκόμη προφθάση νά σκεφθή, είχε άρπάξει μέ τά δυό

του XePLa 70 ξανθό κεφαλάκι, είς τό όποιον έπέθεσεν
εν μακράν, πλήρες εύλαβείας άλλά καϊ πάθους φί
λημα...
Η νεάνις έτρόμαξε τόσον πολύ, ώστε έμεινεν έπϊ

στιγμάς ωσάν άπολιθωμένη. “Εξαφνα όμως έζωντάνευσαν τά μάτια της. Τά γαλανά, τά θαυμασίως κα
θαρά, τά έξυπνα μάτια τά όποια όμως ήσαν παραδόξως ήρεμα σχετικώς μέ τήν νεαράν της ηλικίαν.
Χωρίς νά
χειρονομίαν,

θεατρικήν

έπιχειρήσρ
χωρίς

νά

προφέρη

ή

τρομαγμένην
άγανα-

λέξιν

κτησεως, έπήρεν άπό τό δίκτυ άνωθεν τής θεσεώς της τό έλαφρόν της σεντουκάκι καϊ έγκατέλειψε

το τραίνου.
Ο Φέλιξ ύστερα άπό τόσα έτη ένεθυμείτο καλώς
απο ποιον αίσθημα έντροπής καϊ οργής έναντίον τού
εαυτού του είχε καταληφθή. Επερίμενεν ώς φυσι

κόν αποτέλεσμα νά είσέλθη άπό στιγμήν είς στιγμήν
ένας απο τους υπαλλήλους τοΰ σιδηροδρόμου, τον
οποίον θά είχε καλέση εις βοήθειαν ή προσβεβλημένη
νεα. Άλλ τίποτε τοιοϋτον δέν συνέβη. Ο «δράστης»
ουδόλως παρηνοχλήθη. Μόνον τό συναίσθημα τής πράξεοις του τόν έστενοχώρει υπερβολικά.

4'

Μετ' ολίγον όλοι οί συνταξειδιώται ήρχιζαν νά έπανερχωνται είς τάς θεσεις των, καϊ αυτός πλέον δέν είμπορούσε νά κρατηθή είς τήν γωνίαν του.'Εσκέπτετο οτι θ'
ανεζήτουν τήν νεαράν κόρην, έπειδή δέν ήτο δυνατόν νά

είχε κατέλθη, άφοΰ το τραίνον δέν έσταμάτησεν

είς

κα

νένα σταθμόν. *
Αν καϊ δέν είχε συνομίλήση έως τώρα
με κανένα έξ αυτών, έν τούτοις θά ήναγκάζετο νά
δώση μίαν έξήγησιν ε’ς τούς συντρόφους του. Διά

τούτο ήρχισε νά περιπατή άνήσυχα είς τήν στε
νήν δίοδον τής άμάξης χωρϊς νά τολμήση καν νά
ρίψη μίαν ματιάν έντός τών άλλων διαμερισμάτων.Δέν
ήθελε πρός θεού νά φανή ότι καϊ τώρα άκόμη κατεδίωκε
τήν νεάνιδα. Διάνα, μή παρατηρηθή έπϊ τέλους—ένας
γέρων κύριος είχε σηκωθή έπίσης ως νά ζητούσέ τι—
έπέστρεψεν ε'ς τήν θέσιν του. Τότε ήκουσε πώς ο
άνω κύριος, έπιστρέφων, έλεγε πρός την σύζυγον του".
— «Εϊμπορείς ήσυχα νά πάρης τήν θέσιν είς τό παράθυρον, Μάρθα μου . Ή χαριτωμένη ξανθοΰλα δέν εύχα-

ριστήθη, φαίνεται,άπό τήν συντροφιάν μας καϊ έπήγε
νά καθήση έκεί κάτω είς ένα διαμέρισμα κυριών.
Ήσθάνθη τότε μίαν τρομεράν στενοχώριαν σκεπτόμενος ότι ή άτυχης νέα ή τόσον ευειδής καϊ καθώς
πρέπει, έχανεν έξ αίτιας του τήν δικαιωματικήν θέσιν
της. Μέ πόσον θάρρος, έσκέφθη,εϊξευρεν νά ύπερασπίζη τόν έαυτόν της, παρ ολην τήν νεότητα
της, καί μάλιστα χωρϊς νά κάμη
έπίδειξιν ή ταραχήν !

τήν παραμικρόν

Κατά τήν έξακολούθησιν τοΰ ταξειδιοΰ προσήλωνε
τήν προσοχήν του μή τυχόν κατέλθη ή νεα, χωρίς νά
τήν ϊδή, διότι έσκόπευε νά τής άποδείξη τούλάχιστον
τήν μετάνοιαν του.
“Εγραψεν έπί τίνος έπισκεπτηριου του τάς προαναφερθείσας λέξεις καϊ κατώρθωσεν άληθώς—ή νέα κατήλθεν είς τό Στρασβούργον—νά τό θέση ένώ παρήρ-
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χετο, έντός τής έξωτερικής θήκης τοΰ σακκιδιου της.
Ενθυμείται τώρα πάρα πολύ καλά πώς έπερίμενεν έπϊ εβδομάδας ολοκλήρους έν σημείον έκ μέρους
της.Αύτό τό συμβάν άλλως ίίχεν έπηρεάση τήν κτ,ταστασίν του καϊ συνετέλεσεν είς τήν καθυστερησιν τής
βελτιώσεως τοϋ ταραγμένου νευρικού του συστήματος.
Δέν ήδύνατο νά συμβιβασθή μέ τόν εαυτόν του καϊ δεν
ήθελε νά πιστεύση οτι έκείνη θά ήρνήτο νά τοΰ δώση
μίαν ευκαιρίαν πρός ίκανοποίησιν...
Μόνον σιγά σιγά ή ησυχία καϊ ή φύσις συνετελεσαν
είς τό νά, καταπραύνθή ή λύπη του και έκ τής πραγματικότηι ος νά σχηματισθή έν όνειρον,.

4Έν τούτοις ό Φέλιξ ούδέποτε έλησμόνησε τήν πε
ρίεργον παρεκτροπήν του. ί2ς πρός τήν έκτίμησίν του,
πρός το γυναικείου φΰλον, αύτό το συμβα,ν τόν έκαμε
σκεπτικόν.Συχνάκιςπαρωμοίαζε τήν νεάνιδα τοΰ τραί
νου, όπως τήν είχεν είς τήν άνάμνησίυ του μέ τάς γυναί
κας τας οποίας ένίοτε συναντούσε είς τον κόσμον—καϊ έκ
τών παρομοιώσεων αυτών έξήρχετο πάντοτε ωφελη
μένου τό θΰμά του.

είς τό

τραπέζι του καϊ έγραψε τήν μίαν σελίδα κατόπιν

τής άλλης......

*
'Ϋ
Ο κύριος Βερθόλδος έξεπλάγη όχι ολίγον ότε έλαβεν ένα ογκώδες γράμμα είς άπάντησιν τής παρακλήσεώς του.—Καϊ ό,τι άνέγνωσε μέσα είς αυτό ήτο τόσον
άπλά καϊ πειστικά γραμμένο, ΐόστε ο κοσμογνωστης
άνήρ ήσθάνθη αληθινήν εΰχαρίστησιν καϊ τήν έξεδή-

λωσε θερμώς έπίσης απέναντι τής θυγατρός του.
Η Καρλόττα έδιάβασε μέ μεγάλου ένδιαφέρον τά
πυκνώς γραμμένα έκείνα φύλλα. Είς κάθε γραμμήν
μία χαρά έλαμπεν είς τό πρόσωπόν της, μια λαμψις
έπερνοΰσεν άπό τά μάτια της. Μόλις έτελείωσε την αναγνωσιν έοπευσε νά γράψη καί ηύχαρίστησε μαζί με τον
πατέρα της τόν Φέλιξ διά τήν βασιλικήν δωρεάν τήν
όποιαν άπέστειλε πρός τό φιλάνθρωπον κατάστημά
των. Μέ τρόπον δέ ιδιαζόντως εύγενή έξέφρασε τήν
λύπην της ή Καρλόττα ότι έξ α'.τίας της έπήλθεν
αργοπορία ε'ς τήν διευθέτησιν τής γνωστής ύποθέσεως.

Ο Φέλιξ δέν έζήτει τίποτε περισσότερον.

Ολίγον βραδύτερου ό κτηματίας κύριος Βερθόλδο'ί

“Εκτοτε παρήλθον τόσα έτη. Τό ονειροπόλημα έν
τούτοις έξηκολούθη νά τόν κρατή άγαμον, έπειδή
τοΰ ήτο αδύνατον νά λησμονήση τήν χρυσίζουσαν κε
φαλήν έπϊ τής όποιας είχε θέση τόσον άσυλλογίστως
αλλά καϊ μέ πολλήν εύλάβειαν, τά χείλη του.
Καϊ τώρα, έκείνη τοΰ παρέχει τήν όνειροπολουμόνην
ευκαιρίαν. Δέν έσκέφθη περισσότερον.
Τπό τήν
έντύπωσιν τής ϊσχυρας αύτής στιγμής, έκάθησεν

απηλλάγη έυτελώς τής κυρίας φρουτίδος τοϋ έκτεταμευου Ασύλου τώυ έυδεώυ ασθενών. Ό κύριος καϊ ή
κυρία Φέλιξ Χέλμη, τό γένος Καρλόττα Βερθόλδου,
αφιεριόνουν τώρα πάσαν έλευθέραν στιγμήν είς τό ευερ
γετικόν έκείνο ίδρυμα τό όποιον έγειυεν ή αιτία τοΰ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ

μέν το άυαυήψαν εττ'ι τέλους καϊ συυείδησιν τής απέ
ναντι τής κοινωνίας ΰποχρεώσεως του αναλαβόυ, Ελλ.
Κράτος δύναται καϊ οφείλει νά έπιμεληθή μεταξύ άλ
λων καϊ τάς θέρμας, άς ή φύσις πλουσιοπαρόγως τώ
έδώρησε, περί τούτου ούδεϊς αμφιβάλλει, ήκιστα δε
πάντων ημείς οϊτινες δέν έπαύσαμεν καταγγέλλοντες
έν τώ παρελθόντι τήν πλήρη τοΰ ατυχούς τούτου τό
που έγκατάλειψιν, ύπό τό άποπνικτικόν πόσης προό
δου τοΰ «μή χάνεσαι» δόγμα. Περί Λουτρακιού μάλι
στα, ώς έπιχειρήσεως κερδοσκοπικής, πλείστοι συντρέγουσι λόγοι. Άλλ’ άπό τοΰ σημείου τούτου μέχρι
τής δημιουργίας χρυσών ονείρων έκ τών λουτρών, ή έκ
τών ξενοδοχείων, ώς ενός τών κυρίων πόρων τής χώ
ρας, άς μάς έπιτραπή νά φρονώμεν ότι υπάρχει με
γάλη άπόστασις, καϊ ότι ή διαφήμισις, ύπό τοιοϋτον
πνεΰμα, αύταπάτας μόνον παρασκευάζει τή κοινωνία.
Οί οικονομικοί παράγοντες πόσης χωράς είναι γνω
στοί καϊ άμετάβλητοι έφ όσον συνέστησαν αι κοινωνίαι τών άνθρώπων, ύπό τόν ήμερον έννοείται καϊ πολιτισμένον τύπον των. Καϊ λόγων άμετάβλητοι έννοώ
τάς κυρίας, τάς γενικός γραμμάς των. Εργασία, όσον
τό δυνατόν σύντονος, πρός παραγωγήν προϊόντων τής
γής, βιομηχανική μετασκευη αυτιον καϊ μεταφορά των
είς μέρη έχοντα άνάγκην. Ιδού τό Α καϊ το fl τής

Α'·

<·> Ταντα εδει ποιήοαι
κάκεΐνα μη άφιέναι»

Πολύς γίνεται κατ ’ αύτάς λόγος παρ ’ ήμίν περί τής
βιομηχανίας τών ξένων, ήτοι τής προσελεύσεως αυ
τών έν Έλλάδι έπϊ κερδοσκοπία. Ή ύπόθεσις είναι
πολύ παλαιά, άλλ άπό καιρού είς καιρόν έπέρχεται
γεγονός τι, ή μάλλον ίδεα τις σχετική ρίπτεται, ήτις
έξεγείρει τήν λανθάνουσαν όρεξιν τής κοινής γνώμης.
Πρό εϊκοσιπενταετίας, άν δέν μέ άπατά ή μνήμη, έξεστράτευσε τό πρώτον έπϊ τοΰ θέματος ή « Άκρόπολις
*
διά σειράς άρθρων, ύπό τόν αυτόν μάλιστα τώ σημερινώ τίτλον : «Βιομηχανία τών ξένων», καϊ ήδη γενικωτέρα δημοσιογραφική έκστρατεία διεξάγεται έξ
αφορμής ένδεχομένου καλλωπισμού τοΰ Λουτρακιού,
ως Ελληνικής λουτροπόλεως.
Ε'.πον ότι μάς καταλαμβάνει ή όρεξις ξένου χρυ
σίου, άλλά θά έλεγέ τις κυριολεκτικώτερον βουλιμία,
καθόσον προφανώς τό πράγμα δεν είναι φυσιολογικού,
άλλά λαμβάνει τόν τύπον νοσηράς τίνος καταστάσεως
αΰτη ή φαντασία, ενός άσυλλήπτου eldorado. Καϊ ότι

τοσον ευτυχισμένου όσον καϊ αρμονικού συνοικεσίου
των.
(Μτιά^ρασις)
Κας Α· Χ· L··
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προόδου τών έθνών. Καϊ εις τάς χώρας δε έκείνας
άκόμη, άς ή φύσις άνεδειξε προνομιούχους υπο τινας
έπόφ-εις, ό εϊρημένος καθολικός νόμος ούδ' έλάχιστον
άπέβαλε της άξίας του, τουναντίον επ' αύτοΰ, ώς
ακρογωνιαίου λίθου, έστηρίχθη και τούτων τδ οικονο
μικόν οικοδόμημα, βαθμηδόν δέ ανέπτυξαν καϊ τούς
εξαιρετικούς άλλά πάντοτε δευτερεύοντας πόρους των.
Δέν πιστεύω δέ οτι έν Ελβετία π.χ. τή κατ' εξοχήν
ξενοδόχω χώρα, αί τερπνοί άγροικίαι της καϊ οι παν
τοειδείς ξενώνες προηγήθησαν της γεωργικής καϊ βιο
μηχανικής άναπτύξεως αύτής, πολύ δέ όλιγώτερον τής
θαυμασίας καταστάσεως τής δημοσίου ασφαλείας της,
τοΰ πρώτου τούτου ορού τής προσελκύσεως τών ξένων
έν παντϊ τόπω καϊ χρόνω. ’

"Οθεν εις τήν τών ξένων λεγομένην βιομηχανίαν,
ινα μεταχειρισθώ καϊ έγώ τούτον τόν άμφιβολου ευ
πρέπειας όρον, άπεδόθη, φρονώ, παρ ήμίν σημασία
δυσανάλογος πρός τάς δυνάμεις της αεταξύ τών πρός
προβιβασμόν τής έθνικής οικονομίας ληπτεων μέτρων.
Δέν έννοώ π.χ. πώς χώρα, παρουσιάζουσα ως ή ήμετερα, τήν φοβεράν τής μεταναστεύσεως αιμορραγίαν,
είναι δυνατόν νά παρηγορήται άποβλεπουσα εις λουτροπόλεις καϊ εις κέρδη έκ περιηγητών. Η στοίχειωδεατέρα λογική πρό τοΰ έκπατρισμοΰ γεωργικού πληθυ
σμού, άπό χώραν μάλιστα άραιώς κατωκημένην, θά
ύπηγόρευε τήν έπϊ τοΰ παραδόξου τούτου φαινομέ
νου αύστηράν ανάκρισιν, καί, πριν ή άναχαιτίσωμεν
τήν όλεθρίαν ταύτην ροπήν, πάσα άλλη προσπάθεια
θά έξελεγχθή άγονος. Άντϊ δέ ν ' άναζητώμεν τήν
έξήγησιν εις άκατάσχετον δίήταν χρυσού, ύφ ής δήθεν
κατελήφθησαν οί γεωργοί μας, προχειροτέρα θά ήτο
μικρά έν ταίς έπαρχίαις περιοδεία, έξ ής θά έμανθάνομεν ότι άγροτική ιδιοκτησία δεν υπάρχει πλέον, ή
κατ' ονομα, καθόσον τά ένυπόθηκα βάρη άπερρόφησαν τέλεον τήν ύπόστασιν αύτής, έξελισσομενηςήρέμα,
άλλ’ ασφαλώς, εις δουλοπαροικίαν.
Δέν θά έρωτήσωμεν βέβαια ποΰ ήτο αύτό τό λεγό
μενον Ελλ. Κράτος, έν ώ ταΰτα συνετελοΰντο, ούδέ
τι έπραξεν ύπέρ τής έν αγωνία βιούσης κτηματικής
τάξεως, καθόσον γνωστόν τυγχάνει ότι έλαμπε διά
τής άπουσίας του, όταν δέν έζημίωνε τήν ΰπαρξίν του
δια βαρυτάτων φόρων. Αύτα ανήκουσιν εις τδ παρελ
θόν, άλλ’ είναι ούχ’ ήττον θλιβερόν νά βλέπη τις
τήν κοινήν γνώμην, σήμερον, έν έποχή άναδιοργανώσεως, φερομένην εις σκολιας ατραπούς έν ώ εύρίσκεται
πρό τής μεγάλης λεωφόρου τής αλήθειας, διώκουσαν
δέ σκιάς, άντϊ τής πραγματικότητας, ήν κρατεί εις
χείρας, ώσανεϊ δέ μή ήρκει ο εις τόσα άλλα σωβινι
σμός ήμών έπρεπε, φαίνεται, νά τόν έπεκτείνωμεν
και εις αυτα τα αφορώντα την φυσικήν τής χώρας,
ήμών διάπλασιν. Η Πελοπόννησος είναι Ελβετία,
είπε τις ποτέ, άλλά μεϊον τοΰ χόρτου, έξεικονίσας
ούτως άριστα τήν φυσικήν μεταξύ τών δυό διαφοράν,
άλλά τις τον ήκουσεν ; Ή τίς δύναται νά πείση ημάς
οτι π. χ. ή Ριβιέρα δέν μεταφέρεται εϊς Φάληρου ούτε
εις τάς Ιτέας τών Πατρών, πολύ δέ όλιγώτερον ότι
τό χειμερινόν θάλπος τοΰ Κάιρου δέν δύναται νά είναι

έξ ίσου σταθερόν

εϊς

τήν κοιλάδα, ής δεσπόζει ή Πάρ-

νης καϊ τό Πεντελικόν ;
"Εχομεν αληθώς βιομηχανίαν καϊ όφείλομεν έπϊ
ποινή μάλιστα έθνικής έξοντώσεως νά έπιμεληθώμεν
αυτής, αλλ’ ή βιομηχανία αύτη είναι ή τοΰ πάτριου
έδάφους, όχι τών ξένων βαλαντίων, τά όποια δέν είναι

και τόσον πρόχειρα, οσον τά φανταζόμεθα. Μικροϊδιοκτήτης, άλλ οϊκονομικώς άνεξάρτητος γεωργικός
πληθυσμός αποτελεί τήν εύρείαν καϊ διά τοΰτο ασάλευ
του βάσιν τής κοινωνικής πυραμίδας. Η Αγγλία εις
τοιαύτην τάξιν, ένωρϊς άναπτυχθείσαν έν αύτή, οφεί
λει τήν σημερινήν άκμήν της. Έξέλιπε μέν αύτη, συν
τώ χρόνω, άλλ άφοΰ άνέπτυξεν έλευθέρους πολίτας
και εμορφωσε βιώσιμου Κράτος, προκαλοΰν έκτοτε τών
αιωνων τον θαυμασμόν. Παρ ήμίν τούναντίον, πριν
ή φανή, πριν ή έπιδράση έπϊ τών κοινών, ή τάξιςαύτη
παρήκμασε καϊ όσημέραι έκλείπει. Απεπνίγη άπό τούς
δίαμέβονς, οί όποιοι ηύξησαν δυσανάλόγως πρός τήν
νηπιάζουσαν παραγωγήν καϊ άπερρόφησαν αύτήν, έτη
δέ τή θέα τών νεοπλούτον τούτων όλοι έστράφησαν
πρός τήν εύκολου ταύτην οδόν. Τί ήθελον μέ τήν γε
ωργίαν είς τόπον, ένθα τό Κράτος ύπήρξεν ό κεκηρυγ-

μένος έχθρός της ; Δέν φαίνεται δε μόνον σύγχρονον
τό κακόν τοΰτο. Ούτως, άν καϊ δέν γνωρίζωμεν έπ’
άκριβώς ποια νά ήτο έπϊ τών ημερών τοΰ Άριστοφανους ή στάσις τής τών Αθηνών πολιτείας απέναντι
τής γεωργικής παραγωγής, πιθανόν είναι οτι δέν θά
διέφερε καϊ πολύ τής ϊδικής μας. Τί άλλο δέ, ή αληθή
χρεωκοπίαν γεωργικήν μαρτυρεί τό έν τώ «Πλούτω»
άναγινωσκόμενού, καθ δ ή γεωργία δέν ήδύνατο νά
ή έργον άλλων, ή άνδρών πασχόντων τάς φρένας ;
Γεωργός εί ; Ερωτάται τις, καϊ άπαντά: «Μελατγχολάν μ ούτως οΐ'ει» ;
"Οπως ποι άν ή, ό ιστορία τών προγονών ήμών
πολλά παρέχει διδάγματα περί τοΰ αποτελέσματος,
τό οποίον εσχεν έπϊ τών κοινών ή κεφαλαιοκρατική
ύπόστασις τής κοινωνίας, όλεθριως, ως και σήμερον,
έπιδράσασα έπϊ τής γεωργίας, συμβαλλουσης και τής
ύφισταμένης τότε ολιγαρχικής κτήσεως τής γής. Κατ
αύτούς τούς λαμπρότερους τής έλευθερίας χρόνους,

Uapidivn,

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ηίναξ Π. Ματϋιοπονλου.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΝ

ΤΖΖΞΖΡΣ
Ε)

έπικειμένης τής πανελληνίου μάχης τών Πλαταιών,
συνωμοσία Ανακαλύπτεται έν τώ Άθηναϊκώ στρατοπέδω, έπ’ ανατροπή τοΰ πολιτεύματος.

Welegari
τών κρίσεων, είς πάσαν ζωήν άνθρώπου μακραί πε

? Δεν αρμόζει έγώ ό ιδιοζ να λυπονμαί, εγω
οστις ποτέ έκουσίως δέν έλύπησα κανένα»-

ΛΡΙΣΤΟΒΕΝΗΣ ΒΕΟΔΟΡΙΔΗΣ

ρίοδοι παρέρχονται έν ήρεμία, όπόταν πολλάκις

δέν

εΐμεθα θύματα παρά μόνον τοΰ έαυτοΰ μας καί τών

Μ . Αύρήλιος

ατομικά;

άλλων.
Σχεδόν δλα τά οικογενειακά δράματα, άν καλοεξε-

ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑ

ένασχολήσεις κυττάζω τριγύρω μου, παρατηρώ, πα
ραβάλλω, τόσον περισσότερον πείθομαι πώς έχουν

τάση κανείς, προέρχονται έκ τήςσυγκρούσεως κακών
θελήσεων. 'Υπάρξεις κατεστραμμένα!, αύτοκτονίαι, αί-

Βαθμηδόν έφ’ δσον άποβάλλουσα τάς

Τ'άμα&ες, φώς μου τ’άμα&ες; Ή άνοιξις έχει στείλει

άδικον οί άνθρωποι νά παραπονοΰνται τόσον διά τά

φνήδιαι καταπτώσεις, δλαι αύταί αί καταστροφαί πη

Το πρώτο, πρώτο γράμμα της τό πρώτο χαμομήλι,

πράγματα.

καί λέει : «Πώς σ’ έπεάίμησα χαριτωμέν’ Άΰήνα!

σπαρακτικά, τόσον φοβερά κάποτε, ώστε ύστερον άπ’

γάζουν άπδ τήν ήθικήν ανισορροπίαν τών οικογε
νειών. 'Όταν οί νέοι πάρουν κακόν δρόμον, δταν τά

» Ετοίμασα τά ρονχά μου, κι" ίσως τόν άλλον μήνα,

αύτά καϊ δ ήλιος παύει νά λάμπη· υπάρχουν αί άσθέ-

κορίτσια μελαγχολούν,

"Αν &έλει ό Θεός, καί άν ό καιρός δεν μ ’ εμποδίοη ως τόσο

νειαι, οί σωματικοί πόνοι, άλλ’ έξαιρουμένων αύτών

Θά πάρω κάμπους καί βοινά νά ρ&ώ νά σ’ ανταμώσω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Υπάρχουν βεβαίως γεγονότα λυπηρά,

φθίνουν,

κάμουν

καμμιά

τρέλλα διά νά πληρώσουν τδ κενόν ποΰ τοίς άφίνει

ή αγωνία των, άνατρέξατε είς τούς γονείς! Πάντοτε
σχεδόν ένοχον εινε τδ περιβάλλον έκείνο έν ώ τά παι
διά αύτά άνετράφησαν. Έλλειψις άρμονίας, οικογε

νειακά! έριδες, ανυπόφοροι χαρακτήρες, απότομοι, δεσποτικοί, οί'τινες καταπιέζουν τούς δυστυχείς μέ τούς
δποίουν ζοϋν- έλλειψις σκέψεως, δρθής κρίσεως, νο
ημοσύνης καί ιδίως καλωσύνης !
Θά έλεγέ τις οτι οί άνδρες, αί γυναίκες, έστω καί
τίμιοι, έμφοροΰνται ύπό σκληρών ένστικτων τά δποία
κατά προτίμησιν έξασκοΰν έπί τών άσθενεστέρων,
τών άπ’ αύτούς έξαρτωμένων.
Ή νευρασθένεια είς τήν δποίαν ή νέα έπιστήμη
δίδει τόσην σημασίαν, δέν είνε πολλάκις άλλο τι ή

μία ανάγκη τοΰ κυριαρχείν είς βάρος τών άλλων.
Όσον μία φύσις εΐνε ύποδεεστέρα, τόσον περισσότερον

έκλέγει τδν τρόπον αυτόν τοΰ έπιβάλλεσθαι,καί πολ
λάκις εΐνε δ μόνος ποΰ τής μένει! ’Αδυνατούσα νά
έξασκήση δποιανοήποτε έπιρροήν είτε διά τοΰ πνεύ
ματός της είτε διά τής ήθικής ύποστάσεώς της, δέν
αισθάνεται ή μίαν μόνην έξουσίαν νά τυραννή τούς

άλλους, καί τήν μεταχειρίζεται καί τήν κακομεταχει
ρίζεται !

"Οταν ή ζωή είνε στενόχωρη, περιωρισμένος δ

πλέον δόλιον προκαλοΰν περισσότερον τήν άγανά-

κτησιν, πλέον άρμόδιον di far perdere la luce
degli occhi άπό τήν κακήν πίστιν. ’Ακόμη καί
είς τάς ώραιοτέρας ψυχάς ή κακή πίστις διαγείρει
πάθη σφοδρά.
Πόσοι άνθρωποι οί'τινες λέγονται τίμιοι τήν έξα-

σκοΰν άσυνειδήτως. Διά νά γλυτώσουν άπδ μίαν πε
ριπλοκήν ένσπείρουν μεταξύ τών άλλων τήν διχό
νοιαν. Άχ ! αύτά τά άνακατώματα. Άλλοι πάλιν
άναισχύντως άρνοΰνται έκείνο τδ δποίον είπον μίαν

στιγμήν προτήτερα. Verba volant. Άρνοΰνται
έως καί αύτάς των τάς πράξεις, κινήσεις, τρόπους,

τών δποίων ήσαν δλοι μάρτυρες ! Κατά τήν συζήτησιν δέ μεταχειρίζονται έναντίον σας έπιχειρήματα

τών δποίων έκάματε χρήσιν είς περιστάσεις δλως
διαφόρους, καί προκειμένου λ. χ. περί πτηνοτροφίας

σοβαρά συμφέροντα έξαντλείται ή ύπομονή τίνος ν’
άκούη τούς άντιφρονοΰντας άποφεύγοντας τήν βάσιν
τής ύποθέσεως καί περιοριζομένους νά υπομιμνή

σκουν ώς έπιχείρημα δλας τάς περιστάσεις ποΰ ήπατήθης είς τάς κρίσεις σου. Αί γυναίκες διαπρέπουν

τεραι, καί ούτως είς τάς μικράς άστικάς οικογένειας
δράματα ποταπά έκτυλίσσονται καί έπαλαμβάνονται,

εις τδ είδος αύτό τών άψιμαχιών, καί μέ αύτό τδ
σύστημα πολλάκις κατέστρεψαν τήν οικογενειακήν

τά δποία δλίγον κατ’ δλίγον καταστρέφουν είς τάς
ψυχάς τήν διάθεσιν τής ζωής, ή προκαλοΰν τήν πι

δμόνοιαν.

Είς τάς κατωτέρας τάξεις, τδ βάναυσον τών σχέ

σεων εΐνε μία άπό τάς κυριωτέρας αιτίας τής διαφθο
ράς. Είς τάς άνιοτέρας τάξεις δπου οί τρόποι εΐνε μάλ
λον έκπολιτισμένοι, ή ζωή πλέον άνετος, διαρκείς δέ
αί εύκαιρίαι διασκεδάσεως, έάν δέν αίσθάνωνται κάλλιον τήν χαράν τής ζωής προέρχεται καί τοΰτο άπό

τούς χαρακτήρας. Ή έλλειψις δμονοίας καταστρέφει
καί τάς πλέον εύτυχείς καταστάσεις. Ή έλλειψις
σεβασμού πρός τήν έλευθερίαν τών άλλων ήνωμένη
μέ τήν διάθεσιν δλων νά κυριαρχούν προκαλεί τήν
διαφωνίαν καί τήν διχόνοιαν. Προσθέσατε καί τήν

κακοπιστίαν τών συλλογισμών, καί θά έχετε πλήρη
τήν εικόνα τών άπολαύσεων τής οικογενειακής ζωής
ήτις έπρεπε νά εΐνε άσυλον, τόπος άναπαύσεως, παρήγορον καταφύγιον. Οί χαρακτήρες μεταβάλλουν είς
κόλασιν έκείνο τό δποίον έπρεπε νά εΐνε παράδεισρς !

-%Δέν υπάρχει είς τάς συζητήσεις καί έν γένει είς
πάσας τάς μεταξύ τών άνθρώπων σχέσεις στοιχείον

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠ ΙΘΕΩΡΗΣ Ε ΩΣ„
Προβάλλομεν τά εξής έρωτήματα :

1)
2)
3)

Ποια επαγγέλματα ϋεωρεΐτε πρόοφορα ύιά την Έλληνίδα ;
Εινε καιρός η Έλλην'ις νά εισέλϋη εις τόν δημόσιον βίον ;
Πώς εννοείτε την γνναικείαν χειραφέτησιν έν γένει και εΐδικώτερον ώς πρός τάς σνν&ηκας

Ελλάδι ζωής ;
4) Τί φρονείτε περί τής γυναικείας έν 'Ελλάδι έκπαιδενσεως ;

Αί απαντήσεις πρέπει νά εΐνε όσον τό δυνατόν σύντομοι καί σαφώς διατυπωμένοι. Πρέπει νά
ξεχωριστού χάρτου ή άπάντησις έφ’ έκαστου ζητήματος, καί έπί τής μιάς μόνης όψεως τοΰ χάρτου.

τής έν

γράφεται έπί

θριαμβευτικώς σάς ρίπτουν κατά πρόσωπον τήν πα-

ρατήρησιν ποΰ έκάματε διά τήν πολιτικήν τής Γερ
μανίας ή διά τάς θεωρίας τοΰ Γ. Σορέλ.
Όταν πάλιν γίνεται άμερόληπτος συζήτησις διά

χώρος, αί άφορμαί συγκρούσεως γίνονται καί συχνό -

κρίαν ήτις ωθεί είς έγκληματικάς συνέπειας. Καί
ούτω λοιπόν αί άμυδραί έκεί-αι άκτίνες ποΰ έτρεμούλιαζαν άκόμη είς τάς καρδίας αύτάς, σβύννουν
πλέον έντελώς.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Μεταξύ έκείνων ποΰ έξασκοΰν τήν δυστροπίαν ώς
δικαίωμά των οί πλέον δυσάρεστοι είνε οί άλαζόνες,
έκείνοι οί δποίοι έχουν τάς κινήσεις, τδ βλέμμα, τδν

περιφρονητικόν τόνον, καί τών δποίων δλον τδ ύφος
δμοιάζει νά λέγη : «Μεγάλην καλωσύνην έχω νά

σάς άκούω άφοΰ έκ τών προτέρων γνωρίζω δλα δσα
δύνασθε νά μοΰ είπήτε!» Ποτέ δέν ζητοΰν άλλά
διατάσσουν, είς εύγενή δέ μέριμναν τοΰ άλλου άνταποκρίνονται μέ περιφρονητικήν άδιαφορίαν. Όλα
τούς φαίνονται ώς δικαίωμά των. Είς αύτήν τήν
δχληράν σειράν τών τοιούτων ύποκειμένων καταλέ

γονται τά παραχαίδεμένα παιδιά, οί άνθρωποι μέ
άνυπόφορον οΐησιν, τών δποίων τδ κάπως πτωχόν
πνεύμα δέν είνε ικανόν νά κάμη τήν έλαχίστην αύτοεξέλεγξιν. Προξενούν τήν δυστυχίαν τοΰ περιβάλλοντός των, καί χωρίς νά εΐνε κακοί, καταστρέφουν

κάθε άκτίνα είς τούς άλλους καί δέν στέργουν νά
ύπάρξη χαρά.
("‘Ακολουθεί')
Μετάφραοις

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΕΠΕΤΖΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
*Εξακολουθούμε
*
’ την έκπλήρωσιν της εντολής μας. 'Οφείλο
με? άπεριφράστως νά όμολογήσωμεν οτι άπαντώμεν πολλάς δυ
σκολίας εις τήν έκτέλεσιν αύτής. 'Π κοινωνία έξακολουθεί φαί
νεται, νά στενόχωρη ται άκόμη όταν βλέπη τήν γυναίκα νά εμφα
νίζεται μέ κάποιαν πρωτοβουλίαν και μέ κάποιον πόθον νά δράση
έξω τής συνειθισμένης τροχιάς της. Τά περιβάλλον εντός του

οποίον αί κοινωνικοί μας συνθήκαι διαμορφοννται και αναπτύσ
σονται δεν επιτρέπει ευκόλως νά διανοίγωνται ευρύτεροι ορίζον
τες διά τήν γνναικείαν σταδιοδρομίαν. Και έν ω έφανταζόμην
τήν κοινωνικήν μας ατμόσφαιραν άπηλλαγμένην άπό τήν όπιοθοδρομικήν αυτήν άντίληψιν περί τής γνναικός, άτυχώς τήν
ευρίσκω όλοπρόθνμον νά έκδηλώνη μέ κάποιαν επιδεικτικήν
προθυμίαν τάς τοιαύτας ύπολανθανούσας σκέψεις της. "Οταν
πέρυσιν άφινα τά γυμνασιακά βάθρα διά νά πατήσω τάς βαθμί
δας τής άνωτέρας μορφώσεως τήν όποιαν παρέχει τό Πανεπι
στήμιων μας είχον τήν ιδέαν δτι θά ενρισκον είς κάθε μου βήμα
την φυσικήν ένισχυσιν τήν οποίαν άξιοι σήμερον κάθε μορφω
μένου καί προοδευτικόν άτομον—αδιάφορο? γυνή ή άνήρ—άπό
μίαν κοινωνίαν ή οποία εχει οφθαλμούς ανοικτούς διά νά βλέπη
τήν γύρω της έξελισσομένην ορμητικήν πρόοδον."Οτε δέ ή Διεύθυνσις τής « eΕλληνικής *Επιθεωρήσεως
*
εύηρεοτήθη νά άναθέση είς εμέ νά λάβω τήν τιμήν νά ζητήσω τά γνώμας τών άν
θρώπων τών γραμμάτων έπί τοΰ ύπ' αύτής ύποκινηθέντος γυ
ναικείου ζητήματος, ομολογώ οτι ήοθάνθην ιδιαιτέραν συγκίνησιν
έκ τής εύχαρίοτου ιδέας οτι εύθύς άπό τά πρώτα βήματά μου
είς τόν κοινωνικόν βίον, θά είρχόμην
πνευματικήν συνάφειαν
μέ τούς άριστεϊς τοΰ λόγου καί τοΰ καλάμου, Δέν νομίζω οτι
πρέπει ν* άποκρύψω οτι ή πραγματικότης δέν ικανοποίησε καθ
*
δλα τάς έλπίδας μου. Δέν εύρον τήν πρόθυμον ένισχυσιν είς
τό λεπτόν αύτό έργον μου, είς τήν δημοσιογραφικήν αύτήν άπο·
στολήν μου, τήν ένισχυσιν τήν οποίαν άνέμενον, άπό τούς
πνενματικωτέρους κύκλους τής κοινωνίας μας. ‘Η έμφάνισις
γνναικός έν τφ μέσω αύτών μέ σκοπόν νά φέρη είς πέρας έντολήν τήν όποιαν έλαβε παρά γνναικός πάλιν, Διευθύντριας περιο
δικού, φοβούμαι δτι έπαρουσιάσθη ώς νεωτερισμός ό όποιος
άνέτρεπε συνήθειας έρριζωμένας τάς οποίας καί αύτή ή δημο
σιογραφική παντοδυναμία ένόμιζεν δτι ώφειλε νά σεβασθή. Δέν
μοΰ έπιτρέπεται νά έκφράσω παράπονα άφοΰ ήδη διακεκριμένοι
δημοσιογράφοι ώς οί κ. κ. Κύρος, Σπανδωνής, Τσοκόπουλος,
Καλογερόπουλος, Νικολόπουλος, Συνοδινός, Χατζόπονλος εύη-

ρεστήθησαν νά διευκολύνωσι τό έργον μου διά τών τόσων φω

τεινών καί πολυτίμων γνωμών τών δημοσιευθεισών διά τής
«* Ελληνικής Έπιθεωρήσεως
,
*
άλλά δέν θά άποκρύψω καί τήν
στενοχώριαν μου διότι δέν κατώρθωσα, ώς έκ τών γενικωτέρων
λόγων, τούς οποίους άνωτέρω έξέθεσα, νά καταστήσω τό έργων
μου άρτιώτερον, τήν άποστολήν μου περισσότερον σύμφωνον καί
πρός τήν έπιθυμίαν τής Διευθύνσεως τοΰ περιοδικού καί πρός
τόν πόθον τών άναγνωστών του καθώς καί είς τόν ίδικόν μου
πόθον, ή όποια έφιλοδόξουν νά κοσμήσω τάς στήλας τής ic ‘Ελ
ληνικής *Επιθεωρήσεως μέ τάς γνώμας Λογιών, Δημοσιογρά
φων, Ποιητών, ’Επιστημόνων καί άλλων κορυφών τής ‘Ελλην.
Κοινωνίας.
Νά ελπίσω άρα γε δτι μετά τήν δημοσίευσιν τών σκέψεων καί
έντυπώσεών μου αύτών δτι ή έκτέλεσις τής εντολής μου θά κα-

ταστή περισσότερον ευχερής ;

κ. Κ Υ Ρ Ο Ε
Είς τό πρώτον ερώτημα μου, ό κ. Διευθυντής τής « Εστίας
*
εύηρεοτήθη νά μοί διατυπώση τάς σκέψεις του ώς εξής :
Ο

— Πιστςυσατέ μ,€, δέν υπάρχει Έλληυίς, ή ό^τοία
νά ωνειρευθη τήν yuvai/ceiav χειραφετησιν κατά τό
υπόδερμα τής ούχι περικαΧΧους κόρης τής Αλβιώνος
Μις ΤΊά,γκωρστ. Πρός τιμήν τής Ελλάδος εάσθε ολαι
ανεξαιρέτως πάρα ποΧύ ευφυείς διά νά επιδιώξετε
τοιαύτην καταστροφήν τής προνομιούχου σας σημε
ρινής θέσεως. Κατ ακολουθίαν καϊ όταν ακόμη προκαλείτε συζητήσεις «αρ είναι καιρός νά εισέλθετε εις
τόν δημόσιον βίον», δάς ωροκα^εϊζε άεΰ^ώς καϊ

μόνον yia νά ωερνα ή ώρα.
Η ϊδιάζουσα άλλως τε ευφυΐα τής Ελληνίδος μαρτυρείται καϊ έκ τής τροπής, τήν όποιαν εύθύς έξ αρ
χής έδωκεν εις τήν ^υναικείαν δράσιν. Καϊ πρέπει πάντες νά σεμνυνώμεθα διά τήν όντως ύπεροχον αύτήν
δράσιν, τήν πολυσχιδή έν τή έμφανίσει της, αλλά πάν
τοτε γνναικείαν, καδαρώς γνναικείαν, άφθάστου
δηλ. διά τούς άνδρας έπιμελείας, υπομονής καϊ λεπτό
τητας.
— Ποια έπαγγέλματα θεωρείτε πρόσφορα διά τήν ‘Ελληνίδα ;

— Ποία έπα^/έλματα ; Αλλ' ήδη τά κατέχετε' δηλ.
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ήρχίσατενάτά καταλαμβάνετε, και θά τά κατακτήσετε
€φ''όσον ευδοκιμείτε.Διότι όπως όλοι οί "Ελληνες ε'ίμεθα
ο κατ’εξοχήν άυεξίθρησκος λαός, έτσι καϊ οί ανδρες,
ιδιαιτέρως, οί έπϊ κεφαλής μιας οίαςδήποτε εργασίας,
eivai οι κατ’ εξοχήν άνε^ίφυχοί ώς πρός τους συνεργάτας των ή δουλειά των άρκεΐ νά γίνεται. 'Εγώ ό
ίδιος έάν ήτο δυνατόν νά σχηματίσω πεποίθησιν οΤί
μέ κομψός ή έστω καϊ μέ όχι πολύ άκομψους συνερΊάτιδας ή σύνταξις τής «Εστίας» θά ήτο άρτιωτέρα,
σας βεβαιω οτι δέν θ’ άργούσα ν' άποχωρισθώ, παρά
ττασαν τήν λύπην πού θά ήσθανόμην, των άλλως προ.
άφιλων μου ομοφύλων συνεργατών.

υπερβολής δέν υπάρχει. Επομένως μπορεί κανείς νά
προμαντεύση άσφαλώς ότι τό ξυράφι μόνον πρός έξωραϊσμόν θά έγρησίμευε καϊ όχι πρός κόφιμον λαιμού.
Όσον άφορά τό άλλο σας έρώτημα άν είναι καιρός
να είσέλθη εϊς τόν δημόσιον βίον, άπαντώ μέ θάρρος
καί μέ πεποίθησιν οτι είναι καϊ παρά είναι. Δέν βλέπω
κατά τι διαφέρομεν οί ανδρες υπάλληλοι άπό τάς γυναίκας. Κηρύττομαι μάλιστα ύπέρ τών γυναικών αί
°™1™ ως υπάλληλοι δέν θά έχουν μαχμουρλήκι όταν
δεν ήπιαν άκόμη καφφέ καϊ δέν θά πυκνώνουν τήν
ατμόσφαιραν τού γραφείου μέ καπνόν τσιγάρων. Άν
θέλουν ας γίνουν καί βουλευταί. Δέν πιστεύω νά εί
— Και ποια ή γνώμη σας διά τήν γνναικείαν έκπαίδενσιν;
ναι δυσάρεστον εϊς τάς εικόνας τών άσχημανθρώπων
Ενα πράγματι σοβαρόν ζήτημα, τό όποίον συν
υποψηφίων ποΰ βλέπομεν κολλημένας εϊς τούς τοί
ομολογώ ότι πρέπει πολύ ν ’ άπασχολήση, καϊ ευτυχώς
χους, άν προστεθούν καί λίγα εύχάριστα καϊ νόστιμα
ηρχισεν ήδη άπασχολούν τάς έπϊ κεφαλής τής γυναιμουτράκια.
κείας κινήσεως έν Ελλάδι, είναι τδ τής γυναικείας έκΠοια έπαγγέλματα είνε καταλληλότερα γιά τάς
παιδευσεως. "βχι βέβαια διότι τών άγοριών ή παίγυναίκας ; ’Εμένα ρωτάτε ; Καϊ ή θαυμασία σας διαίδευσις είναι άνθρωπινωτέρα — κάθε άλλο —άλλά διότι
σθησις, καϊ ή καλαισθησία σας καϊ πρακτικότης σας,
ιην καθολου έθνικήν χλώρωσιν έπιτείνει τρομακτικά
πού είναι , Ησαν στον «Τιτανικόν» καϊ έναυάγησαν
ή εν συγκρίσει καθεστικωτέρα ζωή τής κόρης. Άν δέ
μαζή του ;
τυχόν συνυπολογίσετε καϊ τό άφέψημα τού ρομάνζσον
, Η γυναικεία έκπαίδευσις εϊς τήν Ελλάδα ; Χάλια,
έχετε τόν αθάνατον τύπον τής δεσποινίδας παραδαρ
ανάλοΊα πρός τήν άνδρικήν. Βάλτε της ρήγανη κι'
μένου όπως τόν έφιλοτέχνησεν ό Μπάμπης "Αννινος, αύτής.
έθνικοποιηθέντα πλέον.
Δις Οντρ. Μπ.
Εαν δεν εφοβούμην μάλιστα μήπως προσκόψω εις
ΓΝΩΜΗ ΕΛΛΗΝΟΕ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
τά όρια τής σεμνοτυφίας, θά έτόλμων νά ύπενθυμίσω
Αξιότιμος Δεσποινίς Ζωγράφου
ότι έκείνο πού έγκαινίασεν ήδη εϊς τό 'Αρσάκειου ή
Εις
τήν« Ελληνικήν Επιθεώοησιν,» ήν όντως άνεή Δεσποινίς Βαρουξάκη, άκούσασα έξάψαλμον, πρέπει
δειξατε εις περιοδικόν περιωπής, άνέγνωσα το δη
νά χρησιμεύση ώς τδ άλφα τής έφεξής γυναικείας έκπαιδεύσεως- ή~ άποτύπωσις δηλονότι εϊς τά κεφαλάκια μοψήφισμακαί τινας άπαντήσεις. Έκ τών άπαντήσεων διαβλέπει τις ότι οί "Ελληνες όπισθοδρομικοϊ
των μεΧλουσών μητέρων,ότι είναι edviKn άνάχκη νά
εν είναι. Τοιαύτα ζητήματα μόνον διά τής δημοσυνειθίσουν άπό μικρός ηλικίας διά νά χρησιμεύσουν κα
τόπιν εις τά μέλλοντα παιδιά των ώς υπόδειγμα...σν- σιο7ραφίας ορίζονται καϊ δή όταν έκτίθενται αί ϊδέαι
όχι μόνον λο7ίων καϊ άλλωυ πεπειραμένων, οΐτινες έν
χνοζέρας χρήσεως ζον νερού. Είναι δέ ευτύχημα
Ελλάδι έζησαν καϊ έδρασαν άλλά καϊ άλλων οί όποιοι
και εκ τής άπόψεως ταύτης, ότι εις 4 — 5 χρόνια θά
ζωντες^ εϊς άνεπτυ7μένας καϊ εύνομουμένας χώρας
εχωμεν ώρισμένως άφθονα νερά είς τάς ’Αθήνας "Ωστε
μελετώσι τά ζητήματα, τά άφορώντα τήν 7υναίκα.
η διδασκαλία ημπορεί νά γενικευθή άπό τώρα.
Δηλ. τήν πη7ήν τής ζωής καϊ τού άνθρωπισμοΰ, τής
κινήσεως καί έμπνεύσεως. Έάν είχον άξίωσιν ή έθεΟ κ. ΤΕΟΚΟΠΟΥΛΟΕ
ωρουμην έκ τών δυναμένων έν τή δημοσιότητι νά
Τον κ. Τσοκόπονλον τόν εδρίοκω είς τά γραφεία τής « Έδιδωσι γνώμας καϊ συμβουλάς θ’ άπήντων έπϊ τών
οτίας», ενηρεστ>'^η δτ νά άπαντήση ώς ίξής είς τά ερωτήματα
« Ελληνικής Έπΐ'&εωρήοεως
*
.

Την γυναικείαν χειραφέτησιν καϊ διά τήν Ελλάδα
καϊ διά κάθε χώραν ύπό τόν ήλιον τήν έννοώ ώς ένα
άπό έκείνα τά έργαλεία μέ τά όποια άναλόγως τής
χρήσεως μπορούν νά είναι εύεργετικώτατα άλλά καϊ

να κάμουν καταστροφάς. Περίπου ξυράφι διά νά έξηγηθώ καλλίτερα.
ν Η χειραφέτησις έξισώνουσα τάς γυναίκας μέ τούς
ανδρας προσθέτει πολυτίμους δυνάμεις εις τό κοινωνι
κόν σώμα καϊ διπλασιάζει τήν δράσιν του. Επίσης
όμως εύκολα εϊμπορεί ν’ άνατρέψη ό,τι καλόν προκύτττει ως τώρα έκ τής διαφοράς, δηλαδή, τόν οικογε
νειακόν βίον.
’
, Ή γενική αύτή άρχή έφαρμόζεται φυσικά καϊ εϊς
Την Ελλάδα. Μέ^τήν ήιαφοράν Sti α1 Ελληνίδες μας
έδειξαν πάντοτε ότι έχουν γερό μυαλό καί ότι φόβος

ερωτημάτων του δημοψηφίσματος.
Πλήν τής 4ης έρωτήσεως, αί λοιπαϊ εισϊ πρόω
ροι διά τήν Έλληνίδα, έφ' όσον ή Ελλάς έθνικώς δέν άπεκατεστάθη, βιομηχανικώς δέ εύρίσκεται
έν τοίς σπαργάνοις. Κλιματολογικώς δέ άδύνατον
να συγκριθή μέ τάς βορείους ομοφύλους αύτής 8ιά
πολλούς λόγους.
Οτι παρημελήθη δέον μεθ' όλης τής συνέσεως
καϊ δυνάμεως νά συμπληρωθή. Η Έλληνίς χρήζει
ευρειας, τελείας καϊ πραγματικής έκπαιδεύσεως, ϊνα
επαξίως κατέχει τήν θέσιν, εϊς ην τήν καλεί ή φύσις,
ο πολιτισμός, ο έθνικός αύτής προορισμός, τό πνεύμα
αυτής καϊ τά αγνά αισθήματα, δηλ. νά γίνη τό πα
ράδειγμα συζυγου καϊ μητρός, συντρόφου καί παιδα
γωγού, στήριγμα τής ελληνικής κοινωνίας καϊ πολιτείας.
Η Ελληνίς διά τής έκπαιδεύσεως καϊ μορφώ-
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σεως αύτής πρέπει ν' άνέλθη ώστε ή γυνή νά μή
μισή, άπεχθάνηται καϊ θεωρεί κατώτερον όν την γυ
ναίκα, ώς σήμερον ένεκεν τής ήμιμαθείας καϊ αμέ
λειας ούχϊ άδίκως συμβαίνει, καϊ μόρφωση ελληνι
κόν γυναίκας χαρακτήρα. "Οταν τούτο συμβή και αναλόγως άποκτήση ειδικός πρακτικός γνώσεις, τότε η
Έλληνίς δέν εύρίσκεται βΐς τήν δύσκολου θεσιν, εις
ήν αί ομόφυλοι αύτής έν Εύρώπη διότι άλλος είναι ο

Η χειραφέτησις δέν είνε άναγκαία όπου ή εκπαιδευσις καϊάνάπτυξις νοός καϊ καρδίας υπάρχουν ώς συστα
τικά τού έλευθέρου άνθρώπου. Η άυεπτυγμέυη γυνή

χειραφετείται έκφύσεως, άφού ή άμόρφωτος καταστρέ
φει έπηρεάζουσα τά πάντα έν τή κοινωνία. Η δούλη
χρήζει χειραφετήσεως. Είναι ή Έλληνίς δούλη ; Οχι,
τούναντίον, ή μάλλον λατρευομένη γυνή εϊς τόν
κόσμον, ένεκεν τής εΰγενούς φύσεως τού "Ελληνος,
ήν βεβαίως παρά τής'ΕΧληνίδοςγυναικός κληρονομεί.
χαρακτήρ τού έλληνος καϊ τά συναισθήματα^ αυτου.
Τήν χειραφεσίαν τήν όποιαν έννοεί ή Εύρωπαία άς την
Αί ϊσχύουσαι έν Ευρώπη σχέσεις ένεκεν των τερα
άφήσωμεν εϊς αύτήν διότι αί συμφοραι και ανυστίων πληθυσμών τών έθνικοτήτων, τών διαστάσεων
πέρβληται άνάγκαι είς τάς άχανείς αύτών έπικρατειας
τής βιομηχανίας καϊ λοιπών, ό μέγας αριθμός των
τήν καθιστώσι ούδέτερον τι ον τό όποίον ούδόλως ή
άπωρφάνουμένων καϊ νόθων, ό κατ’ άριθμόν πλεονα
χειραφεσία θά ώφελήση παρά μόνον είς την αυτοσμός τής θηλείας τού άρρενος, ή άνεπάρκεια των γο
συυτήρησίν της θά τήν συντρέξη. Τουναντίον προς
νέων πρός διατροφήν τών τέκνων αύτών πέραν του
ώραν άναπληροί τάς έλλειπούσας χείρας, άς απα15 έτους έπιβάλλουσιν εις τήν Εύρωπαίαν να τραπη σχολούσιν οί εξοπλισμοί τών εθνών κατόπιν ; Τί θα
πρός όλους τούς νεωτερισμούς καϊ τά έπαγγέλματα διά
κάμη τό ούδέτερον αύτό 0ν. Έάν ή Ελλάς κατά τον
τήν αύτοσυντήρησιν, ότε τά λοιπά έπονται, όταν τις
πληθυσμόν καϊ βιομηχανίαν περιέλθη εϊς την θεσιν
έγκατάλείπεται e<? τάς δυνάμεις αίύτού. Τοιαυτα·. σχέ τών μεγάλων 'Εθνών, τότε και δι’ αύτήν θα ωσι
σεις έν Έλλάδι βεβαίως δέν ϊσχύουαι.
πάντα τά έπαγγέλματα πρόσφορα ώς καϊ εϊς τάς ομο
Άνευ τής γνναικός ούδέ οί πλουτοπαραγωγοϊ πό
φύλους αύτής Εύρωπαίας μή άποκλειομέυων ούτε το
ροι τής Ελλάδος είναι δυνατόν ν'άναπτυχθώσι καϊ
τού σοφέρ καϊ τού αμαξηλάτου.
,
βελτιωθώσιν. ’Απαίδευτος, άμόρφωτος και ανευ πρα
Σήμερον όμως δέν είνε άνάγκη νά γίνηται ζήτημα εις
κτικών γνώσεων ή γυνή έπέχει θέσιν θηρίου διά τον
ποια έπαγγέλματα θά έπιδοθή ή Έλληνίς ώς πρόσφορα
άνδρα, ένώ τούναντίον μορφωμένος σύντροφος είναι το
αύτή διότι έπιδιδομένη συστηματικώς εϊς έπαγγελελατήριου, ήέμπυευσις, ό έξευγενισμός, ή χαρά καϊ ο
ματα θά βλάήτη έαυτήν καϊ τήν Πατρίδα' διότι ουτω
χάλιυός ό άπομακρύνωυ αύτόυ άπό πάσης ταπειυής
θά καταδικασθή είς άγαμίαν άφαιρούσα άριθμον επαγ
κλισεως.
± α- "
γελμάτων παρά τών άνδρών. Τό άρρευ θά μεταναΌταυ ή Έλληνίς έκπαιδευθή και μορφωΰη ουτω
στεύση καϊ ή 'Ελλάς θά μετατραπή εϊς χώραν αμαζο
καϊ έκτιμά ή γυνή τήν γυναίκα, αϊσθαυθή τον προο
νών. Συνεπώς άς άφήσωμεν τά πράγματα νά βαινωσιν
ρισμόν της καϊ τάς ύποχρεώσεις αύτής προς τήν κοινω
άφ' εαυτών εϊς τδ ζήτημα τούτο. Τδ έπάγγελμα πλην
νίαν, πολιτείαν καϊ πατρίδα, παύση νά είναι πλαγγων
τής έλευθερίας τής βουλήσεως καϊ τήν τραχυτητα του
τού Έδισσον, γυωρίση δε νά έμπνέη καϊ έλκη τον σύ
χαρακτήρας παρασκευάζει καϊ την φυχικήν διαθεσιν
ζυγον εϊς τήν ζωήν τότε ό άριθμός τών έλληνίδων είναι
καταστρέφει, άπορροφά δέ τδ ατομον εϊς βαθμόν απιτόσον μικρός ώστε ύπό τάς νέας συνθήκας, άφόβως.
,
πλέον τών Ελλήνων νυμφευομένων, θά λείφωσιν αι σΊ€υτου.
Η Ελλάς θά σωθή, θάβελτιωθή καϊθά μεγάλουργησύζυγοι έξ Ελλάδος καϊ θά ζητήσωμεν έπικουριαν εκ
ση, όταν οί έπιτετραμμένοι καϊ δυνάμευοι άποφασισωσι^
τοΰ υποδούλου Ελληνισμού έάν μή άλλοθι που.
νάμορφώσωσι καϊ άναπτύξωσι τήν 'Ελληνίδα ώς απαιτεί
Η Έλληνίς χρήζει λοιπόν μόνου τελείας και
ό προορισμός τής ' Ελλάδος . Ο χωρικός δέν πρέπει να
πρακτικής μορφώτεως διά θεμελιώδους έκπαιδεύσεως.
έχηγυυαίκα κατ' ούδέν διαφέρουσαν τής άγελάδος αύτου
Μόλις κερδίση τήν πίστιυ αύτής ή Έλληνίς δια τής
καϊ ό έπαγγελματίας γυναίκα καϊ ούχϊ πλαγγόνα η
μορφώσεως ώστε νά μή ύπάρχη γλώσσα μητρος, αδελ
κορώνηυ κακόγλωσσου. Τά πάντα δέ θά μετάβάλω σιν
φής, συγγενούς, ή όποια έν πεποιθήσει νά λε7ϊ7 εις
0φ·ιν μόλις ή γυνή δεόντως άναπτυχθή- διότι ηθη, έθιμα
τδ αρρεν «μή νυμφευθής αύτήν τήν έτσι καί έτσι» τότε
καϊ προλήψεις ε’ςτήνγυναίκα φύονται, έκτής γυναικός
ή έλληνίς δέν έχει καιρόν νά φρουτίση δι επαγγέλματα
πηγάζουσι καϊ άπό τά νάματα ταΰτα αύξάνουσι και μορκαϊ νά είσέλθη εις του δημόσιον βίον διότι μαζυ με
φοϋνται οί ανδρες, τδ μάλλον έπηρεαζόμενον μέρος
τάς άλλας άσχολίας θά είναι είς θέσιν νά συντρέχη τον
τής κοινωνίας. Κατόπιν αύτών δέν δρά αίτη είς τδν δη
σύζυγον εϊς τό έργου του ε’ίτε είνε γεωπόνος ή κτηνομόσιου βίον ; Οί "Ελληνες τής σήμερον δέν ε'ναι το
τρόφος ή δασοκόμος ή έμπορος ώς συμβαίνει εν Ευ
ρώπη εις όλας τάς τάξεις πλήν έργατών καϊ καθαρως κάτοπτρου τών μητέρων των ;
Διατελώ μεθ' ύπολήφεως
χειρωνάκτων.
(
λ λ
Κωνότ. Λαχανίίς
Ή έλληνίς δέν 'έχει χρόνον νά κατανάλωση δια τον δη
άρΐοδη τη 2 Μάρτιον 1912.
μόσιον βίον, όταν αϊσθαυθή τόν προορισμόν αύτής καϊ
έργασθή διά τόν οίκον, διά τήν κοινωνίαν καϊ παρασκευάση δ ιό τήν πατρίδα ύλικόν Εήμερον παρέχει^ νευρόσπα-^
στα άπό τήν άμάθειαυ της.Σήμερον η Ελληνίς δέν ποθεί
ή νά συζευχθή τόν πρώτον τυχόντα ϊνα έπιδειχθη και
ούχϊ ϊνα έργασθή ϊνα έξασφαλισθή καϊ ούχι ϊνα δράση.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΛΑΤΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΠΟΝ

ριωπής είς ήν ανήκει' καί τό άτελείωτον καί πολυποί
κιλαν Αποτέλεσμα τήςτάσεως αύτής παρέχει τήν εικόνα

Απρίλης, Μάης κοντά ν’ τό θέρος. Ό καιρός βελτιουται σλονέν.

τής Ζωής καί τοϋ Θανάτου, τήν πάλην τών στοιχείων,
τήν χαράν καί τήν γαλήνην, είς παν άλλο δέ Αποβλέ

Ό 'Απρίλης κι’ αν χιόνι»u
καλοκαίρι θά μνριοη.

πει ή είς τό νά δημιουργήοη ονόματα και δόξαν.
‘Ο τεχνίτης ή ό ουγγραφεύς έξυπηρετοϋν μίαν έσω-

Ή θάλασσα είνε επίφοβος εις τούς ναυτιλομένους.

τέραν Ανάγκην ’εκδηλώσεως. Είναι δέ κατά τοσοϋτον
έπιτυχή τά έργα αύτών δσον καί ή Ανάγκη ήτις τά ύπα-

,

Τών ναυτών αί γυναίκες το ^Ιαγιάπριλο χηρεύουν.

Άν κόμη ό ’Απρίλης δυο νερά
κι' <5 Μάης άλλο ενα
χαρά ο ’ εκείνο το ζευγά
πωχει πολλά οπαρμένα.

ΩΡΑΙΑ! ΤΕ£ΝΑΙ
Οί Δραματικοί Συγγράφεις έν Κηφισία μετά τοϋπ<ΐ£>η

και

Νέος Κύπρ-.ος, χρηστός, έντιμος, μέλλοντος έμπομκοΰ καί
κοινωνικής προόδου έςησφαλισμένης, έμνηστιύθη κόρην τής
ιδιαιτέρας πατρίδος του. Κατά θερμήν σύστασιν του πενθεροϋ του διέλυσε τό έν Πόρτ Σάϊτ κατάστημά του, διέκοψε
τάς έκεϊ έργασιας του καί μετέβη εις": Κύπρον όπως τελέση
τούς γάμους του καί θέση τάς βάσεις τών νέων εργασιών

κοινωνίας τής Λεμεσού καί πρωτοσ· ατοΰντος τοϋ έγχωριου τύπου κατεβλήθη πασα προσπάθεια όπως μή έκτελεαθή η αποτρόπαιος αΰτη άπόφασις.

Τηλεγραφήματα καί άναφοραί τών γυναικείων Σωματείων
τής Λεμεσοΰ, ίκεσίαι τοΰ ιερατείου, συστάσεις τοΰ δικτγο —
χοΰ σώματος, έπικλήσεις τών εμπόρων, τών Συντεχνιών,
οεν ήρκεσαν νά συγκινήσωσι τήν καρδίαν τών δυναστών ττς
Κυπρου καί ό δύσμοιρος νέος ύπέστη τήν άπάνθρωπον τιμωρίαν του.

Απαύγασμα τής φρίκης τήν όποιαν ήσθάνθη κάθε Κυ

πρίου καρδια είνε αί κάτωθι γραμμαί αί όποίαι άπορρέουν
απο την κατ εξοχήν πατριωτικήν γραφίδα τοΰ Κυπρίου δημοσιολόγου καί θαρραλέου άγωνιστοΰ, καί άκαταπονήτου
θιασώτου των πατριωτικών ιδανικών κ. Χαρμουζίου τάς όποιας
Λίαν ευχαρίστως δημοσιεύομεν.

Ριάπέν, τον κ. Γρν-

τών όνζνγων των

ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑ

.0 πενθεΡ°^ εν τω μεταςΰ ήλλαςε γνώμην, αδιαφορών
δέ διά τόν πόνον τοΰ νέου καί τήν έπελθοϋσαν είς αύτόν,'τή
συμβουλή του, οικονομικήν καταστροφήν, έζήτησε νά μνηστεύση τήν κόρην του μετ’ άλλου καί άπεμάκρυνον αύτήν
του χωρίου. Άλλόφρων ό νέος έκ τής οδύνης καί άπογνώσεως
εφονευσε τόν πενθερόν του είς τό Καφφενεΐον τοΰ χωρίου καί
οικασθείς κατεδικάσθη είς τόν δι’ αγχόνης θάνατον’ Αί πεςιστάσεις ύπό τάς όποιας έλαβε χώραν τό έγκλημα, τό έντι
μον παρελθόν τοΰ φονέως, ή μετάνοια καί τά δάκρυά του ή
κοινωνική του θέσις καί ή νεότης,'έκίνησαν τόν οίκτον τής

κ.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΟΕΕΙΕ
TOY XYNS ΕΛΛ· ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

<Σύ δχι μόνον τό ήμισυ τής αρετής άφαιρείς τοΰ
ανθρώπου, άλλά καί τοΰ σεμνοΰ οίκτου καί τής εύγενεστάτης φιλάνθρωπου ορμής του καταπατείς τό
γόητρον καί τήν γλυκυτάτην ίκανοποίησιν.»
«χένη πρός τήν ψυχήν μας καί έχθρά τών αΐσθημάτων μας ζητείς νά έξευτελίζης καί αυτής τής χρι

στιανικής μας συνειδήσεως τάς έκδηλώσεις, ώς δέν
έοιστασες νά ύβρίσης καί νά έπιβουλευθής καί αυτήν
τήν ’Εθνικήν μας Ψυχήν.»
* Εκεί δπου ή Κοινωνική μας συνείδησις άλγεϊ,σύ
αγάλλεσοα, καί δπου ήμεΐς έκλιπαροΰμεν πονοΰντες
υπέρ τοΰ κοινωνικού σώματος, τοΰ όποιου τήν μόρφωσιν ύποβλέπεις καί μισείς καί άφίνεις ένόχως

τατα δέ συμβαίνει ώστε, καλλιτεχνήματα τά όποια
κατέκτηοαν δλην τήν ανθρωπότητα, κατά τήν πρώτην

ανήκουσαν είς αύτά θέσιν εις τήν παγκόσμιον ιστορίαν

Κύπμν)

ΧΡ. Σ χοτρμοϊΖΙΟΣ

βλέπει τά πράγματα αέ τήν Απόλυτον αύτών μορ
φήν, δέν υποβάλλεται είς κανόνας είμή μόνον μέχρι
τοϋ σημείου εκείνου τό όποιον ορίζει ή λογική. Εκ
τούτου δέ γεννάται τό συμπέρασμα δτι ή τέχνη ούσα

τής ψυχικής καταστάσεως είς ήν εύρίοκεται’ συχνό

πνιςης τά αισθήματα έκείνων τους όποιους δουλικώς νομίζεις δούλους.»
«Έκτρωμα τής σκληρότητός σου μέσα είς τήν σάρ

νικα και γονατίζει έν μόνον : ή πρός σε ασυγκράτητος
αποστροφή καί τό μίσος τών δυναστευομένων λαών.

ή αί Απλαϊ εντυπώσεις.
’Εξεταζόμενη δέ ύπό τήν κυρίαν αύτής ιδιότητα ή
δημιουργική ’εργασία, είναι πάντοτε υποκειμενική,

αύτάς κλίσεις ή ψυχικός όρμάς πρός τόν καλλιτέχνην.
Ή συνάντησις αύτή τών ένεργούντων μετά τών άποδυχομένων τήν ενέργειαν, παράγει τα παραδοξωτερα
φαινόμενα. Ήμπορεϊ κανείς νά εϊπη δτι κοινή γνώμη
δέν είναι δυνατόν νά αναδείξη ένα Αλάνθαστου καλλι
τέχνημα" οί άνθρωποι αισθάνονται καί βλέπουν διαφοροτρόπως, έκαστος άναλόγως τής ιδιοσυγκρασίας ή

αύτών έμφάνισιν προ τοϋ κοινού άπεδοκιμάσθηοαν,

τών ευγενών συναισθημάτων αυτών.»
« Αλλά τήν περιφρόνησίν σου υπερτερεί καί ύπερ-

γόρευσεν ήτο εντονωτέρα. ΊΙ Αποδοχή λοιπόν τών
προϊόντων τοϋ πνεύματος θά είναι Ανάλογος πρός
τήν έντασιν, δι’ ής Απεδόθησαν τά ψυχικά αισθήματα

Μία έκθεσις ζωγραφικής ή γλυπτικής, παρεχει
πάντοτε εις τόν θεατήν πολλάς καί ποικίλας εντυπω
θείς. Προκαλεϊ είς αύτόν τό αίσθημα τής κριτικής, ή
θέλγει διά έής σχετικής έπιτυχίας, τους έχοντας τάς

απροστατευτον, σύ σαρκάζεις καί στραγγαλίζεις καί
αποδίοεις πτώματα είς τήν κοινωνίαν, έν δνόματι
τής κοινής ασφαλείας !»
«Δια τής αμείλικτου σκληρότητας ζητείς νά κατα-

κα του Αιγυπτιακού λαοΰ έστησες τό αιματηρόν τρό
παιου τοΰ Δενσάουϊ.»
«Διότι κατά βάθος περιφρονεϊς τούς κατακτωμένους
λαούς, ούδέ ποθείς τήν θεραπείαν τής ψυχής των είτε
δια του χριστιανικού ιμέρου, είτε διά τοΰ σεβασμοΰ
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ώς λ.χ. προχείρους άναφέρομεν τό πασίγνωστου κωμι
κόν μελόδραμα τοΰ ΡοσσίνΊ], πολλά δέ έργα ζωγρά
φων περιφανών, ώς τά τοϋ Millet, δέν έλαβον τήν

τής τέχνης ή μετά τόν θάνατον τοϋ δημιουργήοαντος
αύτά. Καί άλλα παρόμοια φαινόμενα ιός <5 θανατος
τοϋ άπελπιοθέντος Bizet διά τήν πρώτην αποτυχίαν

τής Carmen, ή τό άμφισβητήσιμον μιας μεγαλοφυίας
ή όποια γέννα, τόσους αντιπάλους και τοσους υπερασπιστάς ώστε νά διαιρούνται είς όνο ίσα άντιμαχόμενα
στρατόπεδα, μάς διδάσκουσι τήν αλήθειαν περί του
δτι, ή τέχνη είναι προνόμιον ίσχυρωτέρων ψυχών αί
ψυχαί αύταί διά τής μιας ή τής άλλης έκδηλώσεω,
αύτών, μάς δεικνύουν τό πώς Αντιλαμβάνονται τόν
περιβάλλοντα ημάς κόσμον,

έκαστη άναλόγως τής πε

κατά φύσιν αριστοκρατική, δηλαδή αύθυπαρκτος και
έπνβλητική, Απευθύνεται πάντως είς τούς δυναμένους
νά τήν δεχθώσιν ήτοι πρός τούς Αμερολήπτους, τους
υπέροχους, οί όποιοι ενατενίζουν πρός τά πνευματικά
έργα διά νά επικοινωνήσουν πρός αύτά, νά φθασουν
μέχρι τοϋ σημείου τής αίοθήσεως είς τό όποιον έφθασεν ό δημιουργός των, νά ζητήσουν τό αίτιον καί νά

κρίνουν τό Αποτέλεσμα.
Τοΰτο είναι ή Αρχή καί ό σκοπός του πνευματικού
εογον.
Λχΐ
'
' 'Όσον δ’Αφορά μόνον τήν γραφικήν και πλαστικήν
τέχνην αί όποίαι, ώς κάθε άλλη, έχουν τάς διαφόρους
αύτών μορφάς, τά ε’ίδη, τά συστήματα δηλαδή, τήν
σχολήν μιας περιόδου ή όποία ήκμαοεν ή μέλλει νά
Ακμάση, αφίνει τόν τεχνίτην ’ελεύθερον εις τήν τεχιοτροπίαν του, είς τήν κατάταξιν τοϋ θέματος, και τήν

άπόδοσιν τοϋ φωτός, δίδουσα είς αύτόν τό δικαίωμα
νά ενεργήση ελευθέρως συμφώνως πρός τόν Αναλλοίωτον τής φύσεοις νόμον κατά τόν όποιον μια αιοθησις
προκύπτει πάντοτε ύπό μίαν αλήθειαν.
Οί'τως έξετάζοντες τά πράγματα παρατηρούμε,’ είς
τά έργα τοϋ Κου Όθωναίου τήν έκδήλωσιν τήν όποιαν
παράγει ή Αφελής Αγροτική ζωή τής χώρας μας, τό
ίπιμελές τοϋ σχεδίου καί δτι πρό πάντων καθιστά
γοητευτικήν τήν ζωγραφικήν τοϋ είδους τούτου, το
γλυκύ φώς πού τά περιλούει, αύτό τό συνδεόμενου

πάντοτε Αδελφικώτατα πρός τό χρώμα, οί όύο^ αύτοι
παράχονιες οϊτινες θά φέρουν αύτόν είς την απολυτρωσίν του εκ τής έπιτηδεύοεως τοϋ χρωστήρας.
ΊΙ Δις Ε. Λασκαρίδου, ερευνά καί βλέπει παντού.
3
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Τδ τάλαντδν της είναι πολυσχιδές. Παρουσιάζει τοπεϊα
θαλάσσης καί δασών μίαν σΰνϋεσιν εις την όποιαν
διακρίνομεν θετικότητα δσον αφόρα την διάταξιν τών
άτόμων εν οχέσει πρδς τδ θέμα της, και καποιαν τάσιν πρδς λυρισμόν. Καί μίαν πρωοοπογραφίαν Κυ
ρίας είς τής όποιας τήν μορφήν άνέπτυξε τδ πλεονέ

κτημα τής ανεπιτήδευτου χρήσεως τοϋ χρωστήρας, δνναμιν είς τήν ψυχικήν έκφρασιν, άποδίδουσαν τήν αβρό
τητα τής ψυχής διά τής μορφής. Οΰχ ήττον τδ έρ
γον της δέν παρουσιάζει ειοέτι τήν ωριμότητα τής
τέχνης.
Οί πίνακες τοΰ Θωμοπονλου, δλοι μαζή παρου
σιάζουν τδ αίσθημα εκείνων, οί όποιοι παρατηρούν
εντυπώσεις έκ τής φύσεως' είναι i111ρ t’essiODniste
είς τήν τοπιογραφίαν. Αί χαρίεσαι γραμμαί δσαι συν
τελούν είς τήν όιακοσμητικήν σύνθεσιν ένδς τοπείου,
ή ΰγρότης τοϋ νερού, τδ διαυγές ή τδ άτμώδες τοϋ ούρανοϋ, τό θάλπος τοϋ ήλιου, εισχωρούν είς τόν δργανισμον του, καί χύνονται άκουσίως διά τοϋ χρωστήρας
του. Είς τήν δθώνην, δέν ένδιαφέρεται όιά τά περαιτέ

ρω. Η Ζωγραφική του, είναι τδ ατομόν του είς τήν
τέχνην.

Είς τοϋ κ. Φωκά τά έργα ασφαλώς εύρίσκομεν δτι
κυρίως εξέθεσα είς τήν πρώτην περίοδον τής μελέτης
ταύτης. Τά έργα αύτά, τά τόσον τελείως έπεξειργαομένα, μέ τήν δρόσερότητα τοϋ χρώματος, τήν άρμο~
νίαν τών γραμμών, καί τήν δύναμιν εις τδ έκλέγειν έν
τή φύσει, παρομοιάζομεν πρδς ένα τέλειον δν τό ό
ποιο»’ αποφεύγει τήν επικοινωνίαν τών άλλων έκ φό
βου μή αί βέβηλοι σκέψεις των, ταράξουν τήν εσωτε
ρικήν του αγνότητα. "Ίσως τδ αίσθημα τοϋτο ενδόμυ
χον είς τον ζωγράφον αύτόν, δέν έπιτρέπει τήν άνάμιξιν ένοργάνων καί άνοργάνων δντων.
Ό κ. Γκέσκος είς τά εκτιθέμενα έκ τών έργων τον,
φαίνεται βαθύς παρατηρητής τον σχεδίου, έμψυγώτων
πάντοτε τδ έργον του είτε είς τήν προσωπογραφίαν
ανήκαν τούτο, είτε εις τήν τοπιογραφίαν' χρώμα, σχέ
διον καί ψυχή, πλαστικότης είς τήν τέχνην τοϋ χρω
στήρας του, καί αύτή ή ίδιότης τοϋ νά περικλείη τας
εκτάσεις είς άνάλογον καί αρμονικόν σχήμα, μαρτυρούν
τά μάλλον επιθυμητά έφόδια μέ τα οποία ό νέος αύτός
θά βαδίση πρδς τήν τελειότητα.

("Επβται το τέλος).
Η

ΕΟΡΤΗ

ΤΗ£

ΕΛΛΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

"ΤΕΧΝΗΣ,,

Τδ μέγα έργον όπερ άνέλαβεν ό Σύλλογος ή «Τέ
χνη , τήςδιασώσεως καί δίαδόσεως τών εθνικών ασμά
*
των καί χορών, ήρξατο διά μιας μεγάλης εθνικής εορ
τής, ήν διωργάνωσεν έν τώ Δημοτικώ Θεάτρω. Ή
επιτυχία ύπερε βη πάσαν προσδοκίαν. Μόλις ένος μηνδς
ζωήν αριθμεί ή ΰπδ τοΰ Συλλόγου ίδρυθεΐσα ειδική
σχολή τών έθν. χορών καί έδωσεν ίκανοποιητ ικώτατα
αποτελέσματα. Αι έμφανισθείσαι κατά τήν εορτήν δε
σποινίδες, δλαι χαριτωμέναι, μικραί καί μεγάλοι, δλαι

άριστά γυμνασμένοι, δλαι ένθουσιώδεις καί φανατικοί
των πατρίων θιασώτιδες, έδωσαν έν σύνολον το όποιον
εμαγευσε καί συνεκίνησεν. Ό,τι ένεφανίσθη ήτο δη
μιούργημα τοΰ Συλλόγου, δστις είργάσθη δραστηριωτατα διά νά φανή αντάξιος τής εθνικής αποστο
λής του. Ή εορτή ήρχισε μέ μίαν εισαγωγήν έξ αν
εκδότου μελοδράματος τοΰ κ. Καλομοίρη ό «Μαρια.
*
νος
Έξετελέσθη ή σύνθεσις αυτή διά πρώτην φο
ράν, ήτο δ’ εΰκολον νά έννοήση τις έκ τής έκτελεσθείσης εισαγωγής τήν αξίαν, ήν υπόσχεται τδ πρώτου
αυτό μελόδραμα τοΰ ίκανωτάτου συνθέτου.
Οι χοροί ήρχισαν μέ τήν Τράταν, ήτις έχορεύθη άπδ
νεάνιδας μόνον, άνελθούσας εϊς 40. Κατόπιν έχορεύθη
ο Καλαματιανός, δστις παρουσίασε μεγαλοπρεπέστατου
θέαμα, ώς έκ τής πληθύος τών χορευτών. Ένεφανίσθησαν άπδ τά παρασκήνια χορεύουσαι ρυθμικώτατα
πεντε πεντάδες νεανίδων μέ βλάχικα, έπειτα τρεις
πεντάδες μικρών κορασίων, κατόπιν τριάκοντα μικροσκοπικοί εύζωνοι — μαθηταί τής Ελληνογαλλικής σχολής— καί κατόπιν δώδεκα άνδρες φουστανελλοφοροι, ών ηγείτο θαυμάσιος εις τήν δρχησιν ο
κ. X. Σακελλαρίου. Τδ θέαμα ήτο έξοχου, ολόκλη
ρου δέ τδ θέατρου έσείετο έκ παταγωδών χειροκρο
τημάτων. Ο κ. Σακελλαρίου έχόρευσε μέ καταπλη
κτικήν ευστροφίαν καί λεβεντιάν. Εχορεύθη ΰπδ μι
κρών κορασίων ό Πηδητδς Μεγάρων καί έπειτα ΰπδ
άνδρών καί κορασίων άναμίξ ό Κλέφτικος.
Είς τδν Κουλουριώτικον έδείχθη ή κομφότης καί ή
πλαστικότης τών χορευτριών' άλλ’ ή «Τέχνη» δέν
περιωρίσθη είς τούς γνωστούς χορούς, χορευθέυτας
ήδη. Άφοΰ προσεπάθησε νά άποκαταστήσρ εϊς τήν περιωπήν των αυτούς, ήθέλησε νά δείξη καί άλλους χο
ρούς αγνώστους καί έχορεύθη ο «ζίιττλός», ό Αρκα
δικός, γοητευτικός είς κινήσεις καί εϊς έκφρασιν. "Ε
νας χορος όλος εύμορφιά καί παιγνιώδης, άναδεικνύων τά σώματα εις θελκτικόν κάλλος.
Ο Συρτδς (Πηλειορίτικος) διά πρώτην φοράν έχο
ρεύθη καί αύτός. Καί έπήλθεν κατόπιν άλλη έκπληξις, ό Θεσσαλικδς χορός «Γιοΰργια στο. Παληοΰργια», έξοχος εϊς γραφικότητα, εις χάριν, είς ποικιλίαν.
Ο χορός αύτός έλκει έξ άρχαιοτάτων χρόνων τήν κα
ταγωγήν, χορεύεται δέ ΰπδ τών υεουύμφων, ούς οί φί
λοι ακολουθούν. Η νύμφη φέρει έπί τών ώμων αμ
φορέα, διά τοΰ όποιου χορεύουσα κερνά τούς καλε
σμένους. Εινε έν είδος μινουέτου. Ο Πεντοζάλης έχο
ρεύθη παρ δλας τάς δυσκολίας ας ο χορός οΰτος πα
ρουσιάζει πολύ καλά, ιδίως ο περιστροφικός κύκλος
ήτο αρμονικός είς κινήσεις. Οί δύο τελευταίοι χοροί
έχορεύθησαν, ώς καί ό Μπάλλος, μέ αρχαίας Έλλην.
ένδυμασίας. Λευκόπεπλοι μέ Μηκυναϊκάς πόρπας καί
χρυσός άναδέσεις, λευκώλευοι, ένεφανίσθησαν ως Νηρηΐδες αί χορεύτριαι, έπευφημηθεΐσαι ζωηρότατα. Ο
Νησιώτικος κατόπιν έξετελέσθη άριστα, άποσπασθέυτα
δε δύο ζεύγη έχόρευσαν θαυμασιως τον Μπάλλον, τδν
ΰπέροχον αύτδν χορόν, τδν έγκλειοντα ολόκληρου
είδύλλιον.
"Ολοι οί χοροί έχορεύθησαν μέ ακρίβειαν, μέ χάριυ, μέ ρυθμόν, μέ αρμονίαν. Αί χορεύτριαι ειχου

Χορεύτρια» τής «Τέχνης.»

πλήρη συνείδησιν τής άποστολής των' δέν έπρόκειτο
περί έπιδείξεως, άλλά περί μυσταγωγίας είς τά άδυ

τή βάσει τής έργασίας τοΰ κ. Ψάχου, ΰπδ τοΰ κ. Γ.
Σκλάβου. Καί τά δύο ασματα ή χορωδία έψαλε μέ

μεγάλην
.
Αλλα έπιτυχίαν
και η ποίησις
είχε τήν θέσιν της είς τήν Ελτα Μολονότι
τής Έλλ., δλαι
φυχής.
έφιλοτιμήθησαν νά άναδειχθοΰυ έν ληνικωτάτην αύτην εορτήν. Ο νεαρός ειδικός γραμεύγενεί άμίλλη, πρέπει ιδιαιτέρας μνείας νά τύχουν ματεύς τοΰ Συλλόγου κ. Στ. Χιλιαδάκης απήγγειλε μέ
αί δεσποινίδες Άντωνιάδου, Κτωρίδου, Κιέζη, Κω- πολΰν λυρισμόν τήν «Εύγενοΰλα», ό δέ κ. Άναστασιάτσή, Φραγκούλη, κυρίαρχος δέ αληθινή ή ώραιοτάτη
δης καθηγητής τής Δραματικής σχολής τής «^Τέχνης
*
καί κατ’ έξοχήν φιλότεχνος δεσποινίς Ευφροσύνη Κααπήγγειλε τδν δραματικώτατον «Βρυκόλακα
,
*
αλη
τσικοπουλου, ή συμπαθεστάτη πρωταγωνίστρια τών
θινόν αριστούργημα τής δημοτικής ποιήσεως. Ό κ.
περισσότερων χορών, ή θαυματουργήσασα είς τά
Άναστασιάδηςείςέν παρατεταμένον μπιζάρισμα άπήγ«Γιοΰργια στά Παληούργια
*
καί εϊς τδν «Μπάλλον
.
*
γειλε καί τδ «Φυλακτό
*
τοΰ κ. Πολέμη.
Φύσις καλλιτεχνική ακούραστος, είς κίυησιν, εύγευής
Η δεσποινίς Τασία Λυμπεροπούλου μέ τήν σπά
νιάν φωνήν της έτραγούδησε δύο δημοτικά τραγούδια,
τήν μορφήν, κατέκτησε τάς γενικός συμπάθειας.
τδν «Δήμον
*
καί το «Φλάμπουρο
*
. Καί εϊς τά δύο
Χορωδία μικτή έξ 70 νέων καί νεανίδων, μεταξύ
τών οποίων διεκρίνοντο μαθήτριαι τοΰ Ωδείου Αθη εδειξεν δλον τδν έπιζηλον πλούτον τής ωραίας, τής
νών καί τοΰ Ωδείου Λόττνερ, έφαλλε δύο άσματα δροσερός φωνής της καταχειροκροτηθείσα κατ’ έπασυνοδεία ορχήστρας πλήρους, άποτελουμένης έκ 40
νάληφιν.
Καί ήλθεν έπειτα, διά νά. κορυφώση τήν συγκίνησιν,
οργάνων παίζόμενων από τούς άρίστους μουσικούς
μας καί διευθυνομένης ΰπδ τοΰ πλήρους ζωής νεαρού ή σειρά τών Κρητών, Επτά Κρήτες, λεβεντόκορμοι,
καθηγητοϋ τοΰ Ώ,δείου κ. Φίλ. Οίκονομίδου, έφορου μέ ομοιομόρφους έγχωρίους ένδυμασίας, έχόρευσαν
τοΰ Μουσικού τμήματος τής «Τέχνης
*
. Τά άσματα τέσσαρας χορούς τής πατρίδος των συνοδευόμενοι
αυτά ήσαν ή πρωτότυπος σύνθεσις τοΰ κ. Καλομοίρη άπδ έγχώρια όργανα, ήγουμένης τής Κρητικής λύρας.
Ο Χανιώτικος, ή Σούστα, ό Καστρινδς καί ό Πεντο
ό «θρήνος τής Πόλης
*
διά πρώτην φοράν έκτελεσθείς, ένα μελαγχολικδν μοιρολόγι τής πονούσης Ε ζάλης παρήλασαν παρθενικώτατοι, γνησιώτατοι, τεθνικής φυχής έπί τή άπωλεία τής Κων)πόλεως. Ή- χνικώτατοι. Απαράμιλλος ή έλαφρότης μέ τήν οποίαν
οί Κρήτες χορεύουν, ή εύκαμφία, ή σεμνότης, ή εύρκούσθη ώς εϊς σπαρακτικός λυγμός, άναπηδών απο
τούς θαυμάσιους έκείνους στίχους τοΰ έθνικοΰ θρήνου. ρυθμία. Αύτοί οί ατίθασσοι αετοί τών όρέων ήμπο

«Τής "Αρτας τδ γιοφύρι
*
τοΰ γνωστού δημοτικού
ποιήματος ή μελωδία, έγράφη καί διεσκευάσθη
ΰπδ τοΰ καθηγητοϋ κ. Ψάχου, ένορχηστρώθη, δ’ επι

ρούσαν νά χοοεύσονν είς τό άριστοκρατικώτερον σα
λόνι. Τόση λεπτότης χορευτική τούς διέκρινε.

;61
γουδήση ή Δνίς Καλό καί άφού αύτή τή είπε τό πρό

IfiO
Την εορτήν έττεστεψεν ο Εθνικός 'Ύμνος, ον έψα
λαν συνοδεία τής ορχήστρας, αί χορεύτριαι και ή μικτή
χορωδία ότι ο τάς ζητωκραυγής τοΰ πλήθους.
Τό θέατρον κατάμεστον' οί θεαταϊ συνωθοΰντο ασφυκτικώς και είς αυτούς ακόμη τους διαδρόμους. Πλέον
τών διακοσίων ατόμων μάτην έζελιττάρουν έν είσιτήριον. Διό καί έπανελήφθηή παράστασις ευθύς τήν έπομένην, οτε νέος ενθουσιασμός κα'ι νέαι έπιτυχίαι τών
χορευτών καί χορευτριώιν.
Η έξοχος επιτυχία τών χορών τής «Τέχνης« προεκάλεσε ενθουσιώδεις κρίσεις τοΰ Αθηναϊκού τόπου'
έν τούτοις ήκούσθησαν και δειλά τινα παράπονα έκ
μέρους σωματείου, το οποίου έχει αναγράψη καί αυτό
εις τό πρόγραμμα τής δράσεώς του έπικουρικώς καί
τους έθν. χορούς. Επειδή δέ έγράφησαν ανακρίβειαι,

ανάγκη διασαφήσεως τινός. Τά γραφέντα περί αντιδρά
σεως δήθεν τής «Τέχνης» κατά τής έργασίας τοΰ Λυ
κείου, περί οϋ έγραφη είς τούς «Καιρούς» οτι κάμνει
εμπορικής επιχειρήσεις καί περί εμπολέμου τών δύο
σωματείων καταστάσεως, όπως καί ή «ιερή» οργή
ενός αβρεποΰς χρονογράφου όπως μείνουν μονοπωλίου
οι χοροί εις τδ Λύκειον τών Ελληνίδων, εΐνε αστειό
τητες, διότι τά έθν. άσματα καί οί έθν. χοροί ούδενός
είνε κτήμα, ούτε είνε μεταλλείου πρός έκμεταλλευσιυ. Πρόκειται περί έθνικής, περί σοβαρός, περί συ
στηματικής καί επιστημονικής έργασίας, ήν άνέλαβε
το Μουσικόν τμήμα τής «Τέχνης», θεωρήσαν όποχρεωσιν νά ασχοληθή είς τήν περισυλλογήν καί έκκαθάρισιν αυτιών—πράγματι τά όποία δέν κάμνει τό Λύκειον—δείγματα δέ τής ευσυνείδητου αύτοΰ έργασίας

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ Ω ΔΙΚΗΣ

Πρώτης τάξεως παρουοίασιν έκαμεν ή Ωδική Ε

γραμμά της. «Σας συνιστώ θερμώς, τή λέγει, νά μά
θετε τό θαυμάσιου Air de sosie τοΰ Shubert- τό

ταιρεία είς δύο αύτής συναυλίας είς τό Δημοτικόν Θέα

ήκουσα προ ολίγων μηνών είς Angers άπό έκτακτον
άοιδόν καί μού άφήκε έντύπωσιν αλησμόνητου, διότι

τρον.
Ή εορτή της ήτο εντελώς ’Ελληνική. Περιελάμβανε συνθέσεις είς τάς οποίας ολόκληρος ή λαϊκή ψυχή

ούδέποτε είχον ακούσει ώραιοτέραν φωνήν καί τρόπον
τού τραγουδείν παρόμοιον καί έλεγα διαρκώς είς τόν
σύζυγόν μου. «Νά τέχνη, νά τραγούδι, ήτο καί διά

είχε μιλήσει καί έπαρουσίασεν ώς εκτελεστός πενήντα
παιδιά τής^δουλειας τά οποία άφιέρωσαν τάς όλίγας
οτιγμάς τής άναπαύσεώς των είς τήν εύγενεοτέραν έκδήλωσιν τών άνθρωπίνων αισθημάτων. Ή μουσική τήν
όποίαν ή ώραία χορωδία καί ή δρχήστρα έξετέλεοαν ήτο

τους δυό μας μία μεγάλη εύτυχία ή βραδειά έκείνη».
Ή Καλογεροπούλου μειδιά σιγώσα καί ό Cortot

λέγει. Θά ήτο κάποια Γερμανίς, πώς τήν έλεγον;
«Μά νομίζω ήτο Έλληνίς ή Ίσπανις μελαχροινή

ολόκληρος τον Κοκκίνου, τοΰ ταλαντούχου αύτοΰ δη

καί είχε περίεργον όνομα,

μιουργού ό όποιος βαθύτατα κατώρθωσε νά εισχώρηση
είςτά μυστήρια τής ’Ελληνικής μουσικής. Τά «Ποιμε-

τώμαι,
κάτι τέτοιο.»
«Speranza; αναφωνεί

νικά» του, είναι ένα αληθινό ρωμαίϊκο πανηγύρι,
μέ χαρακτήρα, ιδιορρυθμίαν καί έμπνευσιν. Ή «Συμ

Καλογεροπούλου ήσυχώτατα.
« "Ημην έγο’>, Κυρία μου, διότι έτραγούδησα

φωνία του έχει χρώμα καί αρκετήν ενότητα έν τφ
συνόλω, τά «Τραγούδια
*
καί ή «Χοτριατοποΰλα»

είς τό

ανοικτήν καρδιά και άκράτητον ενθουσιασμόν.
‘Επίσης έξετελέσθη ή «Πεντάμορφη» τού κ. Ρο
δίου, ή όποία είναι μία συμπαθητική μελαγχολική
μπαρκαρόλα (υπό ανδρικής χοριρδίας καί ορχήστρας)
ΰπό τήν δεξιωτάτην διεύθυνσιν τοΰ κ. Γ. Ψύλλα Ό

άν δέν άπα-

<5 Cortot

γελών, ή δέ

προ τριών μηνών καί λέγομαι

ranza Calo».
Ή κ. Fortin

Sosie

Spe

έκσπα 'είς διαχύσεις μέ έναγκαλι-

σμοΰς καί ασπασμούς πρός τήν ψηλαφητήν πλέον

καί προσκαλεϊ αύτήν νά μείνη είς τόν οικόν της είς προσεχή διάβαοίν της άπό Angersδιαρκώς τήν θαυμάζει προσθέτουσα «et VOUS etiez

Speranza

νεαρός αύτός ερασιτέχνης εμφανίζεται διά πρώτην φο
ράν μέ δλα τά εφόδια ίκανωτάτου μαέστρου διευθύνας πλήν τούτου καί τόν επιβλητικόν καί πομπώδη

si belle avec votre air tragique».

"Υμνον είς τόν Βάκχον τοΰ κ. Σαμάρα
Τό Πεντοζάλι έχορεύθη επιτυχέστατα ΰπό κορασίων καί άνδρών. Έπαίχθησαν δέ καί δύο συνθέσεις
τοΰ κ. Σακελλαρίδου μέ πολλήν έπιτυχίαν.

Angers

Speranza

ΜΙΑ

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ Δος ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΥ.

«Allons done»

διαμαρτύρεται ό

Cortot <mais

elle est tou jours belle».

Άλλ’ ή Καλογεροπούλου μή λαμβάνουσα ποσώς
ΰπ" otpw τόν παρατατικόν είνε εύτυχής διότι ού
δέποτε είχε μεγαλειτέραν βεβαιότητα περί τής ειλι
κρίνειας έπαίνων καί θαυμασμού καί διηγουμένη τό
έπεισόδιον είπεν δτι τή έδωοε τήν μεγαλητέραν ηθικήν
ίκανοποίηοιν ήν ήοθάνθη ποτέ.
*♦

Ή Δεσποινίς Παπαμόοχου έδωκε συναυλίαν είς τήν

αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου. Οί μουσικοί κύκλοι έκριναν
πολύ συμπαθώς τήν έμφάνισιν τής νεαρός μουσικού ή

όποία αν δέν έδειξε τάλαντον φωνής έκλεκτής κατέδειξέν,δμώς τέχνικάς γνώσεις καί βαθύτητα αισθή
ματος είς τήν έκτέλεσιν τών τραγουδιών της, προτερή

ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΡΥΝΟ ΜΟΥ ΠΕΥΚΟ
'Όταν τά πένθη τής ζωής
Θολώνουν τή ρατιά μου
Τότε μέ λύπη στέκομαι
καί σέ Θωρω ’μπροστά μου

ματα τά όποία έκάλυψαν πλήρως τήν φυσικήν αδυνα
Η εορτή της Τέχνης. — Ό Κρητικός χορός «Πεντοζάλης».
θά δίδη δι' έορτών καθαρώς έθνικών. Η «Τέχνη» δέν προέδρου κ. Δ. 'Καλογεροπούλου διοργάνωσε τόσον
περιμευει νά συντηρηθώ) άπό τούς χορούς. Άπ’ εναν έπιτυχώς τήν εορτήν έν βραχυτάτω χρόνω. Ιδιαίτατα
τίας, ύφισταται καί θά υποστή υλικής θυσίας χάριν συνέβαλον είς τήν έπιτυχίαν ή κυρία Γεωργιάδου, έγτής διασώσεως καί έπικρατήσεως τής Έθνικής ημών γονή τοΰ Κανάρη, καί αί δεσποινίδεςΜ. Άντωυοπούλου,
Μούσης.
Μίτσα Περρωτή καί Εύσταθία Ζαχαράκη, αί όποϊαι
Δίκαιον εΐνε νά έξαρθή ή ίκαυότης τοΰ μόνου παρ 9μετά τής διευθύντριας τής « Ελληνικής Επιθεωρήήμίν διδασκάλου τών έθν. χορών κ. Άργ. Άνδρεο- σεως» είργάσθησαν ένθουσιωδώς. Την επιμέλειαν τής
πούλου, όστις δέν έφείσθη κόπων όπως κατάρτιση χο σκηνογραφίας είχεν άναλάβη ό διακεκριμμενος καλλιτέ
ρεύτριας τόσον δεξιάς καί έν γένει νά έπιμεληθή τοΰ χνης κ. θ. θωμόπουλος, μέλος τοΰ Διοικ. συμβουλίου
τεχνικού μέρους τής εορτής μετ άφοσιώσεως τιμώσης τής « Τέχνης», τήν δέ κόμμωσιν ή κ. Ροΰ, ή γνωστό
αυτόν. Χάριτες οφείλονται καί είς τήι έφορευτικήν τατη διευθύντρια τοΰ Institut de Beaute.
επιτροπήν τών κυριών ήτις έν συνεργασία μετά τοΰ
Μ.

μίαν τής φωνής της.
Η

Ανίς

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θωρώ τό μεγαλείο σου
θωρω τήν έμμορψιά σου
Καί ακούω τόν ψιθυρισμό
ποΰ βγαίνει άπ’ τά κλαριά σου.

Γράφόυοιν ήμϊν εκ Παριοίων :

Τήν 5ην παρελθόντος Μαρτίου ή 'Ελπίς Καλογερο
πούλου και ό διάσημος κλειδοκυμβαλιστής Cortot
μετέβαινον σιδηροδρομικούς είς ToUl'S δπως τήν αύ
τήν έσπέραν δώσωοι συναυλίαν μέ μουσικήν Liszt.

Εις τό αύτό διαμέρισμα εισέρχονται κύριός τις καί κυ
ρία. Ό Cortot αναγνωρίζει τόν Τραπεζίτην κύριον
Fortin
άπό τήν πόλιν Angers μετά τής συζύγου
του' αι τυπικαί συστάσεις γίνονται καί παρουσιάζει τήν
Δδα Καλό χωρίς ν’ άναφέρη τό κύριόν της όνομα.
Ή κυρία Fortin έρωτα ποΰ πηγαίνουν, τί θά τρα-

Κ αισθάνομαι σιγκίνησι
μέ άναστεναγμό,
Γιατί στή ρίζα σου εννοιωσα
τόν πρώτο μου παλμό.
Κ’ αιώνια θάχω σύντροψο
έσέ μεσ’ τήν καρδιά μου
Γιατί έσύ άντίκρυσες
τά πρώτα δάκρυα μου.
ΕΥΦ· Κ.
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πόδι. ‘Επίσης στρογγυλή καί ολίγον ψιλή μένει ακόμη ή
Σήμερα έρχόμεθα εις τάς λεπτομέρειας τής ανοιξιά μέση άν καί κάποτε-κάποτε βλέπομε μερικά μακρύμεσα φορέ
ματα.
τικης μόδας, δέν λέγομεν τής καλοκαιρινής γιατί κανείς
δέν ξέρει άν όσα καθωρίσθησαν τώρα θά κρατήσουν έως τότε.
Καί τώρα δέν μάς μένει νά πούμε ή γιά τά καπέλλα.ΏριΟί ειδικοί βλέπετε ποΰ άπεφάσισαν γιά ολ' αύτά, δέν τά σμένως δέν Θά βρίσκεται γυναίκα ή όποια νά είνε φέτος δυέμελέτησαν καθώς φαίνεται κατά βάθος καί ώς έκ τούτου δέν
σαρεστημένη μέ τήνμόδαν των. Καί ό λόγος. "Οτι δέν υπάρ
είμπόρεσαν νά τά στηρίξουν έπί βάσεων στερεών. Τίποτε εν
χει είς αύτήν κανένας περιορισμός’ φοροΰνται τά μεγάλα κα
τούτοις δέν μας εμποδίζει νά παρουσιάσωμεν είς τάς άγαπέλλα Λουδοβίκου XVI, τά τρίγωνα Λουδοβίκου XV, ή φόρ
πητάς άναγνωστρίας τάς μερικάς γραμμάς της, όπως τδ έκάναμες Λουδοβίκου XIII, τά καμπριολέ τής αύτοκρατορίας καί
μεν μέτάς γενικάς,
τά φέροντα τήν σφραγίδα τοΰ αίώνός μας. Μικρά, μεγάλα,
Είς τό προηγούμενον τεΰχος είπομεν δτι ό ταφτάς μεσου μέτρια, δ,τι θέλετε φορέσατε, άγαπηταί άναγνώστριαι, διαλέ
ρανεί καί τδ μεσουράνημά του αύτδ δέν προέρχεται έτσι απλώς
ξατε τδ σχήμα ποΰ σάς πηγαίνει, καί στολίσατέ το μέ τρι
καί ώς έτυχε, μόνον καί μόνον έπειδή τδ ήθέλησεν ή ιδιοτρο αντάφυλλα, πασχαλιές, μπεγκόνιες, ηλιοτρόπια κτλ. άφίνουπία καί φιλαρέσκεια κάποιας γυναικός ή όποια επιδρά είς τά σαι τά λουλούδια τών άγρών κατά μέρος γιατί άρκετά τά
τής μόδας. "Οχι, ύπήρχεν ένας λόγος τδν οποίον βέβαια δέν φορέσαμε, δπως τά πτερά καί τής aigrettes.
μπορεί νά ξέρουν οσοι αντιγράφουν απλώς τούς διαφόρους συρ
Ώστε μόνον λουλούδια τού κήπου καμωμένα άπδ ταφτά
μούς, χωρίς νά καταγίνωνται κάπως σοβαρότερα είς αύτούς.
στό χρώμα τοΰ φορέματος σας. Κι’ έτσι μέ τδ άσπρο λινό σας
Δέν είνε πολύς καιρός άκόμη ποΰ κατεδείξαμεν δτι αί έκά- φόρεμα θά έχετε ένα έπίσης άσπρο κεντημένο ή νταντελλένιο
στοτε μεταλλαγαί τών γυναικείων αμφιέσεων-—τάς όποιας έμεϊς
όνομάζομεν μόδαν—είνε μία σωστή καλλιτεχνία, δταν ό άξιος
δημιουργός της τήν φέρει στό έδαφος ποΰ πρέπει.
Σ’ ενα λοιπόν τόσο σοβαρό έργον κάθε πράγμα, κάθε μετα
βολή έχει ώς έπί τδ πλείστον τδν λόγον της’ και ό ταφτάς

καπέλλο γαρνιρισμένο μέ μικρά ροκοκό τριαντάφυλλα ή όποιοδήποτε άλλο λουλούδι.
Νά λοιπόν ή παρούσα μόδα καθ’ δλας της τάς γραμμάς.
Σάς τήν παρουσιάσαμε δσο καλλίτερα μπορούσαμε. Ποιδς ξέ
ρει τώρα άν θά σάς άρέση ; "Αν δχι, μήν στενοχωρεϊσθε μέ
χρεωστ.ί τήν τωρινή του δόξα είς τδ γυάλισμά του. Άπδ τής
τήν ιδέαν δτι είσθε υποχρεωμένες νά φορέσετε κάτι πού δέν
εποχής τοΰ θανάτου τοΰ "Αγγλου βασιλέως Έδουάρδου τοΰ σάς εύχαριστεί. Ή εποχή εκείνη πέρασε’ τώρα κάθε τυραννία
Ζ’. οπότε δλη ή Αγγλική αριστοκρατία ητο υποχρεωμένη
κατελύθη καί μαζή μ’ δλες τής άλλες καί ή τής μόδας. Διότι
νά πενθή, διεδόθη κ’ έπεκράτησεν είς όλην τήν Εύρώπην, τδ
πρέπει νά ξέρετε, δτι, θέλοντας καί μή ή κυρίαρχος αύτή μάς
άσπρο καί μαΰρο χρώμα.
λέγει σήμερα.« ’Εγώ σάς παρουσιάζω αύτό' άν σάς άρέση άκολουΠόσον εύχαριστημένος θά ήτο ό άποθανών Βασιλεύς, τοΰ Οήσατέ το, άν δχι, κάμετε δ,τι θέλετε δτι σάς πηγαίνει, χωρίς
όποιου κάθε ιδιοτροπίαν επί τής ενδυμασίας, ήκολούθουν
κανένα οόβο, δτι θά σάς άφορήσω δπως συνέβαινεν άλλοτε».
ανέκαθεν δλοι οί Εύρωπαίοι δανδήδες—άν έβλεπεν δτι καί πε
Καί πραγματικώς άνοίξατε όποιοδήποτε φιγουρίνι θά ίδήτε τά
θαμένος έπιδρά, έπί τής μόδας! Άλλά τδ ήμίπενθος έκρά- πλέον άντίθετα πράγματα. Κοντό μανήκι άπδ τήν μιά μεριά,
τησε πολύ, ήτο καιρός νά φύγη οχι δμως.... έξ ολοκλήρου.
μακρύ άπό τήν άλλη, τά paniers παρουσιάζονται ώς νεωτε
Άφίνοντες τδ άσπρο κρατήσαμε — γιά παν ενδεχόμενον τ^
ρισμό άπ’ έδώ, τδ στενό φόρεμα μέ τήν λεπτή συλουέττα πού
μαΰρο, τδ οποίον συνδυάζομεν φέτος μέ δλα τάβαθειά χρώ
συνηθίσαμε καί θαυμάσαμε τόσο μάς χαιρετά ώς παλαιός
ματα. Φυσικά ό συνδυασμός αύτδς θά παράγη κάτι πολύ σκούρ- γνώριμος άπ’ έκεί. "Οσο γιά τά καπέλλα κάθε σχήμα είνε είς
καί βαρύ καί τότε γΐά ν’ άποφύγωμεν αύτό, διαλέξαμεν-—ώς τήν διάθεσίν μας. ’Ήμεθα πλέον έλεύθεραι' άπεκτήσαμεν
ύφασμα—-τδν ταφτά μέ τήν τόσο γλυκειά του στιλπνότατα.
τήν ελευθερίαν νά ντυνώμεθα δπως θέλομεν, άναλόγως τής
Πολλές φορές δμως ή στιλπνότης αύτή δέ; αρκεί" χρειαζόκαλαισθησίας μας. Ήλθε τέλος ό καιρός νά έφαρμοσθή έκεΐνο
μεθα άκόμη, κάτι πιδ λεπτό καί άνοικτδ γιά νά φαιδρύνη
πού είπε κάποτε ένας συγγραφεύς: Πρέπει ν’ άκολουθοΰμε
τδ ολον" τότε καταφεύγομεν είς τά λεπτά γαρνιρίσματα
τήν μόδα χωρίς δμως νά ύποτασσώμεθα είς αύτήν.
δπως τδ άσπρο κεντημένο λινό, ή νταντέλλες, ή μουσελλίνες
Δ’ις Μ. Π.
καί δέν στηρίζομεν ποτέ τήν κορσάζ μέ μπαλλένες άλλά τήν
φοδράρομεν απλώς. "Υστερα στολίζομεν άκόμη τά φορέματά
μας μέ πτερά «plumes» τά όποια μπορούμε κάλλιστα νά
βάλλωμε έν ειδει κροσσιού, γύρω, γύρω άπό τής φούστες μας,
ΑΠΡΙΛΙΟ!
στής chemisettes, ατά καπέλλα, καί άκόμη γύρω άπδ τής όμΟ Απρίλιος έσημειώθη ήδη εις τήν σύγχρονον
πρέλλες.
ιστορίαν ώς ένας άπό τούς πλέον περιπετειώδεις μή
Μά μήπως τά μεγάλα πτέρινα boas συνηθίζονται λίγο.
Κάθε άλλο' τά βλέπομε ΐσα-ισα ν άντικαθιστοΰν παντού τής νας. Ναυάγια μέ πρωτοφανή αριθμόν θυμάτων, τολ
γοΰνες, προσθέτοντα κάποια χαριτωμένην καί θελκτικήν γραμ μήματα έλλήνων Χηστών έγγίζοντα τόν ηρωισμόν,
φόνος και πνιγμός αθώων παρα τας ακτας τής ’Ιω
μήν, είς τήν δλην γυναικείαν εμφάνισιν. Ώς έπί τδ πλείστον
νίας, άπόπειρα βομβαρδισμού και καταλήψεως ύπό
τά boas αύτά είνε τοΰ ίδιου χρώματος πρός τό φόρεμα ή
τών Ιταλών τουρκοκρατούμενων ελληνικών χωρών,
μαύρα’ γιά τά βράδυα δμως τά πιδ κατάλληλα είνε τά άσπρα.
Καί τά μανίκια τί γίνονται ; ’Εδώ εχομεν τήν μεγαλειτέραν έπανάστασις εϊς τήν εϊρηνικωτάτην Κύπρον και σειρά
Ιδιοτροπίαν’ ένώ δηλαδή πρός τά επάνω μεταξύ ώμου καί
άλλων δευτερευόντων επεισοδίων τά οποία έτάραξαν
άγκώνος είνε στενά καί ’τελείως προσηρμοσμένα άπ’ έκεί κα; τήν γαλήνην τοΰ βίου μας και έφερον ισχυρόν σάλον
κάτω γίνονται άπδ μουσελίναν ή διάφανο τούλι, διακόπτον
εϊς τάς μακαρίους συνήθειας μας. "Ας αρχίσωμεν τήν
ται είς τδν καρπόν άπδ μιά λουρίδα βελούδο άπδ τήν όποιαν
σύντομον ταύτην έξιστόρησιν διότι αξίζει νά μήν άνπάλι βγαίνει καί πέφτει στό χέρι ενα νταντελλένιο βολάν.
Ή φούστες οί οποίες πρός τά κάτω γαρνίρονται μέ ruches ή τιπαρέλθη εν σιγή ή ζωη τοΰ Απριλίου.
μπουγιονέ, γίνονται τόσο μακρυϊές ώστε νά φαίνεται λίγο τδ
"Ενα θαύμα τέχνης, επιστήμης, μηχανικής τελειό-
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τητος, αντοχής καί ισχύος, ό «Τιτανικός», ή τελευ
ταία λέξις τής ναυπηγικής, φέρων εις τα άνετα διαμε
ύπέρ τούς δισχιλίους έπιβάτας, προσέκρουσεν έπϊ γιγαντιαίου όγκου πάγου καϊ ύποστάς ρήγ
μα βαθύτατου κοτεποντίσθη εϊς βάθος χιλιάδων μέτρων.
Η αδάμαστος φύσις έθραυσε μέ μοναδικήν ευκο
λίαν ένα επιβλητικόν έργον τής τέχνης καϊ άφήρεσε
την ζωήν από ύπερχιλίους άνδρας,γυναίκας καϊ παιδιά,
οι οποίοι ενομιζον ότι έχουν ασφάλειαν ζωής φερομενοι επι τοΰ ισχυρού ώς φρουρίου σκάφους αύτοΰ.
Εν τούτοις ή ανθρώπινη εύφυΐα κατίσχυσε καϊέθαυματουργησε καϊ εϊς.τήν περίστασιν αύτήν όχι ολίγον.
Ο ασύρματος τηλέγραφος διευθύνων τά μηνύματα τοΰ
κινδύνου κατά διαφόρους διευθύνσεις · έπληροφόρησε
τά ταξειδεύοντα πλοία έκ τών όποιων έν, «ή Καρπαρίσματα του

θία», φθάσαν ταχύτερου τών άλλων περιέσωσε κατά
εκατοντάδας τούς ναυαγούς.
Ή έντύπωσις έκ τοΰ φοβερού αύτοΰ δράματος
ητο τοσον ισχυρά καϊ τό παγκόσμιον ένδιαφέρον ήτο τό
σον έντεταμένον ώστε έπϊ ημέρας αγωνία καϊ οδύνη
κατείχε τάς -ψυχάς μυριάδων αναγνωστών. Ο παγκό
σμιος τύπος έβριθε τραγικωτάτων λεπτομερειών και
συμφωνοΰμεν πληρέστατα μέ τήν « Εστίαν», ή οποία
συνεστησε να διακοπή ή περιγραφή τοΰ τρομακτ ικοΰ
αύτοΰ γεγονότος διότι υπήρχε φόβος νά έχωμεν θύ
ματα τούς εύπαθεστέρους τών αναγνωστών.

*
Μετά το τραγικόν αύτό δυστύχημα τό οποίον έκίνησε τό παγκόσμιον ένδιαφέρον ή προσοχή τοΰ ελλη
νικού κοινού έστράφη εϊς τήν αΐματηράν απόπειραν
τής έλευθερώσεως τοΰ ληστού Σκαρτσώρα. Τρείς λτ)σταϊ καϊ εϊς χωροφύλαξ ήσαν τά θύματα τής από
πειρας αυτής ή οποία μέ όλην τήν άγριότητα έκρυπτε
το μεγαλείου τής αύτοθυσίας καϊ τής ηρωικής τόλμης.
Η ανδρεία τών χωροφυλάκων καϊ τό αποφασιστικόν
τών άνδρών τού πεζικού έσωσε τό γόητρον τής έξουσίας ή οποία έκινδύνευσε νά ύποστή Ισχυρόν έξει/τελισμον. Αντιθετως όμως πρός τάς ΰποδειχθείσας
αυτας αρετας τοΰ στρατού,παρετηρήθη μία χαρακτηρι
στική ασεβεια καί ηθική πόρωσις τήν οποίαν έπέδειξεν
ο Λαός τών Πατρών πρός τά πτώματα τών κακούρ
γων. Αύτό τό γεγονός φέρει εϊς λυπηράς σκέψεις διά
τά αισθήματα τού Ααοΰ. Σχολείου, οικογένεια καϊ
εκκλησία τρείς δυνάμεις άδρανούσαι έδημιούργησαν
τον σημερινόν ελληνικόν Λαόν ώς μάζαν άγριων μέ
αισθήματα,εϊς τινας περιστάσεις, αύτόχρημα καννιβαλικά.
Έν τώ μεταξύ ή προσοχή τοΰ Ελληνικού κόσμου
στρέφεται προς τόν Ελλήσποντον. Οί Ιταλοί βομ
βαρδίζουν τήν είσοδόν του. "Αρχεται ή πολεμική δράσις εϊς τάς έγγύς ήμών άκτάς έκεί οπού τά ελληνικά
συμφέροντα κυριαρχούν καϊ οπού θάλλει ακμαίος καϊ
ισχυρός'Ελληνισμός.Εύτυχώς έκ τοΰ πολεμικού αύτοΰ
διαβήματος ΰλικαϊ ζημίαι εϊσέτι διά τόν Ελληνισμόν
δέν σημειοΰνται. Ώς άμεσον αποτέλεσμα απαγορεύε
ται ή διάβασες τών στενών, έντός τών όποιων νεκροΰ-

ται πάσα έμπορική διά θαλάσσης κίνησις. Ο αντίκτυ
πος δι’ ημάς ή έπικειμένη ΰψωσις τού άρτου τόν
οποίον προς το παρόν τρώγωμεν κατωτάτης ποιότη
τας λόγω τής χρήσεως σίτων πάσης προελεύσεως καί
πάσης ποιότητας. Έντώ μεταξύ οί Ιταλοί βραδέως
βαίνοντες δέν σταματώσιν έως έκεί. Καταλαμβάνουσι
τήν Αστυπάλαιαν τήν οποίαν μεταβάλλουσιν εις πο
λεμικόν σταθμόν, μετ αύτήν δέ τήν Ρόδον ή όποια

μέχρι τής στιγαής αύτής δέν ύπεκυψε τελείως τής
Τουρκικής Φρουράς μή παραδοθείσης άλλά τραπείσης
πρός τά όρη μέ τήν πρόθεσιν ν άντιστή εις τον Ιτα
λικόν Στρατόν.
Εϊς τήν περίστασιν αύτήν γεννάται μέγα πρόβλημα
διά τόν Ελληνισμόν. 'Αν ή Ιταλία, δικαιοιματι αίμα
τος πλέον, ζητήσρ νά κρατήση δι' έαυτήν τάς καταλαμβανομένας σήμερον νήσους, τοΰτο θά είνε δια τόν

Ελληνισμόν μέγιστος κίνδυνος. "Εχομεν σήμερον την
Αγγλίαν κατέχουσαν,δυνάμει συνθήκης, τήν Κύπρον,
άγωνιζόμε θα νά πάρωμεν άπο τούς Εύρωπαϊκους όνυ
χας τήν άπό αιώνων άγωνιζομένην Κρήτην καί ή Ελ
ληνική ψυχή διέρχεται στιγμάς άγωνιώδους προσδο
κίας άναμένουσα τό άγνωστον τής αύριον, φαντασθώμεν λοιπόν ποια ή θέσις μας όταν μετά τον Ίταλοτουρκικόν πόλεμον περιπέσωσιν ελληνικοί χώραι εις
τήν άπληστίαν άλλης δυνάμεως. Είνε διά τόν ελλη
νισμόν μέγιστος ό κίνδυνος διότι, ούδόλως παράδοξον,
άλλη τις Δύναμις ώς άντίρροπον τής Αγγλικής καί
Ιταλικής κατοχής νά εύρη άφορμήν νά καταλάβη άλ
λην τινα νήσον. Τότε ο Ελληνισμός θα βλεπη ανί
σχυρος διασπωμένας τάς δυνάμεις του, έξασθενοΰσαν
τήν συνοχήν του, ματαιουμένας τάς έλπίδας του καί
τούς άδελφούς του δουλεύοντας εις πολυωνύμους Κυ
ρίους. Ε’νε άνάγκη λοιπόν τό δόγμα τής Τουρκικής α
κεραιότητας νάπαραμείνη άκλόνητον. Πρέπει μέ πΛσαν
θυσίαν νά μένωμεν οί άμεσοι κληρονόμοι τής κλονιζομένης Οθωμανικής Αύτοκρατορίας διά νά κατορθώσωμεν έν καιρώ νά ενωθώμεν είς "Εθνος ισχυρόν καϊ βιώ

σιμου.
Εύτυχώς Κυβέρνησις στιβαρά, με πατριωτικά αι
σθήματα καϊ μέ ώρισμένην έθνικήν πολιτικήν διέπει
τάς τύχας τής πατρίδος καϊ ό Ελληνισμός σήμερον
δύναται νά εινε ύπέρ ποτέ άσφαλής ότι θά έξυπηρετηθώσι δεόντως τά ΰψιστα αύτοΰ έθνικά συμφέροντα.

4'Καϊ μέσα εις αύτήν τήν κρίσιμον στιγμήν ήλθεν ή
άνατίναξις τοΰ Τεξάς καϊ ό άδικος θάνατος άρκετών
δεκάδων έπιβατών έξωθι τής Σμύρνης.
Καϊ έν ώ τά θύματα ύπέστησαν τόν φρικώδη αύτόν θάνατον οί άρμόδιοι χάρις εϊς τήν τουρκικήν δι
οικητικήν αντίληψιν, άκόμη δέν δύνανται ν' ανακαλύψουν αν απο τορπίλλην άνετινάχθη τό σκάφος ή απο
οβίδα κατεβυθίσθη. Καϊ διά νά μή λείψη ή συνέχεια
δραματικών σκηνών έντός τής θαλάσσης, Αγγλικόν
πολεμικόν συλλαμβάνει 18 Κρήτας βουλευτάς έπιβιβασθέντες έπισήμως έκ τοΰ λιμένας τών Χανιών διά
νά έλθουν καϊ παρακαθήσουν εϊς τήν Ελληνικήν Βου
λήν. Ιδού καϊ πάλιν τό άλυτου Κρητικόν ζήτημσ
προβάλλει απειλητικόν. Οί Κρήτες άκαμπτοι καϊ
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πάρης δέν θά λησμονηθή ευκόλως.

Καλός, εύγενής,

σαλίας, τό Δημόσιον τό όποϊον

άφίνει

άνεκμεταλλεύτους

πηγάς πλούτου παρεχομένας άπό τούς ποταμούς τής Θεσ

αλύγιστοι έπιμένουν νά εϊσέλθουν el? την Βουλήν. Η
Κυβέρνησες όμως τοΰ έλευθέρου Κράτους εύρίσκουσα
έθνικώς ασύμφορου τό διάβημα αυτό καταβάλλει πά

ολίγον έπίσκεφις τοΰ εορτάζοντας έπίσης Σωματείου
τών Ερμουπολιτών τό οποίον μέ τήν μουσικήν του καϊ

φιλόφρων, ήξευρε νά ύποχρεώνη μέ τόν τρόπον

τόν εύγενή, ήξευρε νά φανερώνη δλον τό βάθος τής

άγνοεϊ άκόμη τήν ίδιαν περιουσίαν, τό Δημόσιον τό όποϊον

σαν προσπάθειαν πρός ματαίωσιν.
Ο Ελληνικός
Λαός ευρισκόμενος μεταξύ τής πατριωτικής ορμής και

την σημαίαν του έπϊ κεφαλής ήλθε νά συγχαρή'τούς
συλλαβόντας τήν έξοχου ιδέαν τής ίδρύσεώς Συνερ
γατικών Σωματείων. Ωραίοι λόγοι ήκούσθησάν τότε

καλοσύνης του πρός όλους όσους εΐχον τό ευτύχημα

διεσπάθισεν εκατομμύρια

είτε ύπηρεσιακώς, είτε κοινωνικώς,

έθνικώς καί οίκονομολογικώς τό

τής ληφεως μέτρων σκληρών κατά τών λεοντοθύμων
Κρητών αγωνία άναμένων τήν έξέλιξιν κα'ι εύχόμενος
τήν κατ' ευχήν λήξιν τής κρίσιμου αύτής στιγμής.
Ιδού όμως ότι και ή Κύπρος συνταράσσεται. Ή ωραία

μεγαλόννησος επαναστατεί. Χιλιάδες Κυπρίων συνερ
χόμενοι επιδοκιμάζουν τήν παραίτησιν τών Βουλευτών
της, ενισχύουν τούς εργαζομένους ύπέρ τών συμφε
ρόντων της και φωνοΰν πρός τούς άρχοντάς της.

«Ζήτω ή "Ενωσις». Με αύτήν τήν

ολόθερμου

χην τελειονωμεν καϊ ημείς τήν σημείωσιν
τοΰ Απριλίου.

εύ-

τής ζωής

Δ. Λ. Ζ.

ο eoptasmos
ΤΗΣ

απο τους κορυφαίους τού Σωματείου τούτου .Ώμίλησεν
ο Πρόεδρος κ. Πρωτοπαπάς ιατρός. Ηκούσθη όμως
με ιδιαιτέραν προσοχήν ή εύφραδής καϊ ττόλλά σημάινουσα ομιλία τού Αντιπροέδρου κ. Μάτεση ό όποιος
με την διακρίνουσαν αύτόν επιστημονικήν μόρφώσιν
έπραγματεύθη τό θέμα του. Τήν ημέραν έκείνην διά

τους αγοινας τής κοινωνικής άναπλάσεως τοϋ τόπου
έχαρακτήρισεν ώς ιστορικήν. Ο χώρος δέν μας έπιτρεπει νά έκταθώμεν έξαίροντες τό γεγονός. Άντϊ μο
ρίων λόγων όμως δημοσιεύομεν τήν κάτωθι θαυμασίαν
έπιστολήν τού γνωστοτάτου λογίου κ. Π. Νιρβάνα.
Αυτή καϊ μόνη αρκεί νά άνυφοιση el? τήν άρμόζουσαν
περιωπήν τό έργον τών φιλοπροόδων έργατικών τού
Πειραιώς.
’Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

ΣΥΝΕΡΓΑ! ΙΚΟΤΗΤΟΣ

Σάς ευχαριστώ άπό χαρδίας διά τήν εύγενή αποστολήν
τοΰ Καταστατικού καϊ τών σχετικών Ιδρυτικών εγγράφων
Εις τάς άρχάς τοΰ μηνος αύτοΰ συνεκεντρώθησαν
τοΰ Ύμετέρόυ Σωματείου, τοΰ οποίου τήν ϊδρυσιν χαίρει
εις τόν Άγιον Ιωάννην τόν Ρέντην 300 εργατικοί
τίζω, ώς εύοίωνον άπαρχήν άνθρωπιστικής κινήσεως εις
τοΰ Πειραιώς διά νά εορτάσουν τό γεγονός τής ίδρύ- τόν κατ’ εξοχήν τόπον, τόν ποτιζόμενον μέ τόν ιδρώτα
τής έργασίας καϊ μέ τό αίμα ιών αγώνων της.
σεως τοΰ πρώτου συνεργατικού Σωματείου τής Ελλά
Βεβαιωθήτε, κύριε Πρόεδρε, καί ευάρεστηΟήτε, παρα
δος. Ήσαν τά μέλη τοΰ «Συνεργατικού Ομίλου» Πει
καλώ,
νά διαβεβαιώσητε καί τούς ύμετέρους συνεργάτας,
ραιώς περί ού ωμίλησεν ήδη ή « Ελληνική Ειπιθεώ’δτι τό έργον Ύμώνμέ συγκινεϊ ιδιαιτέρως καίδτι ή Λαϊκή
ρησις» με έπϊ κεφαλής τόν ενθουσιώδη Πρόεδρον αύτοΰ
Ιδέα θά μ’ εύρη πάντοτε πρόθυμον στρατιιότην ύπό τάς
καί, διακεκριμένον συνεργάτην μας κ. Φώτιον Φωτιάσημαίας της.
δην. Οί φιλότιμοι εργατικοί τοΰ Πειραιώς οί όποιοι
Homo Sum : nihil humaoi a me alictium puto.
ένεστερνίσθησαν καϊ ήγάπησαν καϊ έπραγματοποίησαν
Άτυχώς, ένεκα λόγων υγείας, άδυνατώ ν’ αποδεχθώ τήν
τήν ιδέαν τής συνεργατικότητος έθεώρουν ώς ιδίαν
φιλόφρονα πρόσκλησίν σας καί νά συμπαρακαθήσω μαζή
εορτήν καϊ έπεδαφίλευου μυρίας περιποιήσεις εις τούς
σας εις τήν αδελφικήν έστίασιν τής προσεχούς Κυριακής.
προσκεκλημένους των μεταξύ τών όποιων διεκρίναμεν
Άλλά νοερώς, Κύριε Πρόεδρε, θά είμαι ομοτράπεζος καί
τον Καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου κ. Μεσσωλαοάν,
συμπανηγυριστής Σας. Νοερώς θά υψώσω κι’ έγώ, εις
τούς δημοσιογράφους κ. κ. Σπανδωνήν, Νίκολόπου- τήν ώραίαν στιγμήν, τό ποτήρι μου διά τήν πρόοδον τοΰ
λον, Χατζόπουλον, Μωραϊτίνην, ’Ηλιάδην, Σιμόπου- Σωματείου Σας, διά τήν ευτυχίαν του. διά τόν θρίαμβον
τής ’Ιδέας.
λον, τόν κ. Φιλαδελφέα, τούςκ.κ. Χατζηδημητριού,
’Αδελφικώς νμέτερος
καϊ Καράμπελαν καϊ πλείστους άλλους επιστήμονας,
Παύλος Νιρβάνας
μηχανικούς, καϊ ανώτερους. υπαλλήλους Εταιρειών
Διά τήν αντιγραφήν
Μή-μΰς.
κ.τ.λ. θαυμασίως ώμίλησε μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν
εύγλωττίαν ό Πρόεδρος κ. Φωτιάδης. Τούτον ήκολούθησε ό κ. Μεσωλαράς, όστις άνακηρύξας εσχάτως
ώς Κοσμήτωρ τής θεολογικής Σχολής, άπό τοΰ Πα

Ο ΚΟΣΜΟΣ

νεπιστημιακού Βήματος τούς επιτίμους διδάκτορας τής
θεολογίας, έζήτησε τήν άδειαν ν άνακηρύξη επίτιμον
Ρήτορα τόν κ. Φωτιάδην. Τήν πρότασίν του έδέχθη
μετ ’ έπευφημίών το ακροατήριου διότι el? τήν εύφυά
αύτήν γνώμην άντεπεκρίνετο όλων τών συνεορταστών
ή έντύπωσις ήτις ήτο ένας ανυπόκριτος θαυμασμός διά
τήν ώραίαν ομιλίαν του. Μετ ’ αύτούς ώμίλησεν έκ μέρους
τών «Καιρών» σοφώτατα καϊ έπικαιρότατα ό κ.Σπανδω-

νής, ο πολύπειρος καϊ πολυμαθέστατος δημοσιολόγος
ουτινος τόσον βαρύνει ή γνώμη έπϊ ζητημάτων γενικωτέρας φύσεως. Τό έπιστέγασμα τής εορτής ήτο ή μετ

Όκ. I. Γρυπάρης υπουργός έπί τών Εξωτερικών
άνεχώρησε περί. τά τέλη τοΰ μηνός άναλαβώνκαί πάλιν

τήν διευθυνσιν τής έν Κων)πόλει Πρεσβείας.

Ό κ.

Γρυπάρης καταλίπων τό 'Υπουργεΐον τών Εξωτερι

Ο

κ.

ΓΡΥΠΑΡΗΣ
*

κών άφίνει τάς ωραιοτέρας
αναμνήσεις. Γνώστης τών
εξωτερικών ζητημάτων κα

τόρθωσε κατά τό διάστημα τής υπουργίας του νά παράσχη αληθείς υπηρεσίας εις τόν τόπον του και

τήν Κυβέρνησιν τής οποίας

άπετέλει

είς

έ'να άπό τά

πλέον έπίλεκτα μέλη. Άλλά καί ώς άτομον δ κ. Γρύ-

είτε

του

φιλικώς νά

τόν άναστραφιΰσι καί τόν πλησιάσωσιν. Ευτυχή μα δέον

νά θεωρηθή ότι διπλωμάτης τής αξίας του καί

τών

σαλίας καί τής

σεως τών

έκ

Πελοποννήσου,
διά νά

Βουλγαρίας

τό

Δημόσιον

τό όποϊον

μή κατορθώση νά
ζήτημα

προσφύγων,

τής
τό

λύση

έγκαταστάΔημόσιον τό

όποιον άγνοεϊ τάς παραγωγικός δυνάμεις τοϋ έθνους

καί

φυσικών καί επίκτητων προτερημάτων του επανέρχε

αγωνίζεται σήμερον νά προσανατολισθή είς μίαν σαφή και
ώρισμένην οικονομικήν πολιτικήν ήτο βεόαίως τό όλιγώτε-

ται δ κ. Γρυπάρης ώς κεφαλή εις τήν σοβαρωτέραν

ρον αρμόδιον διά τό μέγα αύτό έργον. Ή άνορθωτική Κυ-

καί άκανθωδεστέραν 'Ελληνικήν Πρεσβείαν.

όέρνησις ή όποια καθαρίζει τήν κάπρον τοϋ

Οΰτω θά τώ δοθή καί πάλιν ή ευκαιρία νά σενε-

έπισωρευθεϊσαν άπό τριών ήδη

τετάρτων

Αύγείου

αίώνος

είς

τήν
τήν

πολιτειακήν μηχανήν, έχει ανάγκην μακροϋ χρόνου διά νά

χίση τάς υπηρεσίας του πρός τόν τόπον μας, υπηρε
σίας τάς δποίας άλλως τε παρέχει άπ’ αύτά τά πρώτα

έπιφέρη τήν τελείαν τών πάντων έίυγίανσιν, ώς έκ τούτου

έτη τής νεότητάς του.

πεζαν, μέ τόν θαυμάσιου οργανισμόν της, μέ τόν χρηματιστικόν όγκον της, άναλαμόάνουσαν είς χεϊράς της τήν

τό έθνος μέ ειλικρινή άνακούφισιν είδε τήν

Εθνικήν Τρά

ΊΙ Α. Σ. ό διαπρεπής 'Ιεράρχης κ. Σεβαστιανός, ’Αρ γεωργικήν αύτήν ένίσχυσιν τής Ελλάδος.
Έκεϊνο όμως τό όποιον όφείλομεν νά έέάρωμεν έκ τής
χιεπίσκοπος Κερκύρας καί Παξών άντιληφθείς μέ τό πα
τρικόν αύτοΰ δμμα τούς κινδύνους τής νεαράς ηλικίας τής πρωτοβουλίας τοϋ κ. Βαλαωρίτου είναι ή άπόφασις όπως
διά διαφόρους λόγους έγκαταλελειμμένης καί μή διατελού- Ιδρυθοϋν γεωργικά συνδικάτα διευκολύνοντα τόν σχηματι
σης ύπό τήν έπίβλεψιν τής σμόν γεωργικών συνάιτερισμών τών όποιων κατ’ έϊοχήν
ΣΟΒΑΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ πατρικής καί οικογενειακής στεοεϊται ό τόπος μας καί οί όποιοι τις οΐδε μετά πόσους
μερίμνης, ηύδόκησεν νά επί αιώνας θά μετεφυτεΰοντο είς τό άγονον έδαφος τής "Ελλη
νικής άπρονοησίας. “Οταν είς τάς κορυφάς ένός τόπου
δειξη τό θερμόν αύτοΰ ενδιαφέρον ύπέρ τής έξευρέσεως
ύπάρχη ό πόθος τής ένισχύσεως τών έθνικών αύτοΰ δυνά
μέσων πρός θεραπείαν τοΰ λυπηρού αύτοΰ κοινωνικού φαι
μεων τότε δημιουργοϋνται τά μεγάλα έργα τά όποϊα καί τόν
νομένου. Τήν εύγενή ψυχήν τής Α. Σεβασμιότητας έ'θλιτόπον τιμώσι καί εΰεργετοϋσι καί τούς άναλαμοάνοντας
ψεν ή θέα τόσης δυστυχίας, τόσης άθλιότητος, τόσης ήθικής ρυπαρότητος ή όποια προπαρασκευάζει έδαφος πάσης έίαίρουσιν είς προσωπικότητας πρώτης γραμμής.Ή τόνωσις
κακίας κκί εγκληματικής ζωής διά τήν παιδικήν αύτήν καί ή ένίσχυσις τής γωργίας είναι έκ τών σοάαρωτέρων
μάζαν ή οποία μετ’ολίγον θά ύπεισέλθη εις τούς κόλπους έργων τής συγχρόνου έθνικής ζωής, καί είνε ίδιος θερμών
τής κοινωνίας μέ έξεις καί αισθήματα άντίκρυς αντίθετα συγχαρητηρίων καί έθνικής εύγνωμοσύνης ό πρωτεργάτης
αύτών κ. I. Βαλαωρίτης Διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης.
πρός τά συμφέροντα τής κοινωνίας καί τής πολιτείας. Καί
ό "Αγιος Κερκύρας διά θερμής έκκλήσεως, πλήρους άπό
εικόνας αληθινής κοινωνικής καί ήθικής έκλύσεως, άπευΜετ’ ολίγον δ δημοσιογραφικός κόσμος τής πρωτευούθυνομένης καί πρός τάς Άρχάς τής Αρχιεπισκοπής του
σης ένισχύεται μέ νέον δημοσιογραφικόν όργανον μεγίστης
καί πρός τούς έκλεκτούς τοΰ ποιμνίου του προκαλεΐ τήν
ήθικής επιβολής τήν οποίαν άρύεται άπό μακράν δημο
κοινήν προσοχήν καί άποδέχεται τήν σύντονον καί αποτε σιογραφικήν δράσιν πασίγνωστοι· είς δλον τόν άναγινώλεσματικήν μέριμναν πάντων, πρός σύντομον αποτροπήν
σκοντα ελληνικόν κόσμον. Τό όργατοϋ έπικρεμαμένου ηθικού κινδύνου τής κοινωνίας. Είνε δέ
Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ νον αύτό είνε ή «Νέα ’Ημέρα».
τόσον αγνός δ ένθουσιασμός τής Α. Σ. καί τόσον ειλικρι
Ό σημερινός Διευθυντής αύτής αν
νής δ πόθος του πρός έπίτευξιν τοΰ έπιδιωκομένου αγα
τάξιος τών μεγάλων ιδρυτών της καί θείων του αειμνή
θού ώστε δέν διστάζει, έν τή άπείρφ συγκαταβατικότητί
στων Βυζαντίων έμφορεϊται άπό τάς πλέον νεωτεριστικός
του, νά θέση έαυτόν πρώτον παρά τό πλευράν εκείνων οί
ιδέας ως πρός τήν έμφάνισιν τής νέας Αθηναϊκής συνα
όποιοι θά θελήσουν νά άναλάβωσι τήν πραγματοποίησιν
δέλφου. Δείγμα αύτιόν, αξιον πολλής προσοχής, είνε ό πό
τής τόσον φιλανθριόπου καί χριστιανικής ιδέας του. Όταν
θος του νά προσλάβη είς τό προσωπικόν τής έφημερίδος
οί Πρωθιεράρχαι τής Ελλάδος άντιλαμβάνωνται τά ύψηλά
του κυρίας ίκανάς νά τόν ύποβοηθώσιν είς τήν εργασίαν
αύτών καθήκοντα, δπως ή Α. Σ. δ κ. Σεβαστιανός τότε δυ.
του. Όσαι λοιπόν νομίζουν δτι δύνανται νά έργασθώσι
νάμεθα μετά πεποιθήσεως ν’ άποβλέπωμεν είς τήν. μεγάλην
λογιστικώς άς ζητήσωσι νά συνεννοηθώσι μετά τοΰ κ.
ήθικοπλαστικήν αποστολήν τής Εκκλησίας μας. Ή « Ελ
Χαλκοκονδύλη. "Οσαι πάλιν θεωρούν εαυτός ίκανάς νά
ληνική Έπιθεώρησις» λαμβάνει τήν τιμήν νά άπευθύνη
δράσωσι δημοσιογραφικής θά τόν εύρωσι πρόθυμον είς τήν
θερμά καί ειλικρινή συγχαρητήρια εις τήν Α. Σ. διά τήν
φιλοδοξίαν των αύτήν. ’Επί τή εύκαιρίφ ταύτη όφείλομεν
αγνήν πρωτοβουλίαν της.
νά έξάρωμεν καί τήν είς τό αύτό τεΰχος δημοσιευομένην
δήλωσιν τοΰ κ. Κύρου, Διευθυντοΰ τής 'Εστίας, δστις έπιΤάς βάσεις τής αληθούς Γεωργικής άνακαινίσεως τής
σήμως έπίσης δηλοΐ δτι εύχαρίστως θά έβλεπεν είς τόν
Ελλάδος μόνον ακμαίοι καί εύρωστοι Τραπεζιτικοί όργανισμοί ήδύναντο ν’ άναλάόουν και φέρουν είς πέοας.

Έν-

δημοσιογραφικόν του

κύκλον

καί άντιπροσώπους τοΰ

εθνικόν

ωραίου φύλου. "Οσαι λοιπόν κυρίαι άγαπάτε τήν εύγενή

είναι

αί Τράπε-

έργατίαν καί θέλετε τήν άτομικότητά σας άναδεικνυομένην

ίαι «’Εθνική καί
Τό Δημόσιον
δέν κατώρθωσε νά λύση τό υδραυλικόν ζήτησα

’Αθηνών·..
τό όποϊον
τής Θεσ

είς άνωτέρας σφαίρας συνεννοηθήτε μετά τών κ. κ. Χαλ

δεοειγμένα πιστωτικά

ιδρύματα διά

τδ βαρύ καί

αύτό έργον

ΔΑΝΕΙΟΝ

ΚΤΗΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΟί

κοκονδύλη καί Κύρου.
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Etc τήν Αίθουσαν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας
ώμίλησε τήν 19 ’Απριλίου ή έκ τών μελών τοϋ Διδα
σκαλικού Συνδέσμου τών Κυριών, Κα Θηρεσία Εύαγγελίδου περί τής Φιλοσόφου 'ΥπαΔΙΑΛΕΞΕΙΣ τίας, Ή Κα Εΰαγγελίδου διδάκτωρ
τής Φιλοσοφίας τοϋ Ήμετέρου Πα
νεπιστημίου έχειρίσθη μέ πολλήν έμβρίθειαν καί έπιστημονικήν σχεδόν βαθύτητα τό θέμα της. 'Η μεγάλη
'Υπατία, ή περικαλλής Έλληνίς, ή φιλόσοφος θυγάτηρ
τοϋ Θέσπεως άνέζησεν κα! έπαρουσιάσθη ύπό τής
ρήτορος επιβλητική κα! ώραία διά νά καταδειχθή διά μίαν
άκόμη φοράν οτι τό γυναικεϊον πνεύμα, όταν άναπτυχθή κα! μορφωθή δύναται νά έέισωθή έπιτυχώς πρός
τά μεγάλα άνδρικά πνεύματα τά όποια έδημιούργησαν
τά φιλοσοφικά συστήματ α τά όποια διέπουντήν άνθρω
πότητα.Διά τό πνεύμα τής 'Υπατίας τίποτε δέν ύπήρέεν
τό άφθαστον, κα! εΐνε ή πρώτη γυνή ή οποία ένεδύθη
τόν φιλοσοφικήν τρίβωνα.
Ή Κα Εΰαγγελίδου κατεχειροκροτήθη είς τήν
ώραίαν ομιλίαν της, έδέχθη δέ άπειρα θερμότατα
συγχαρητήρια άπ’ όλον τό έκλεκτόν άκροατήριόν της.
Τήν ομιλίαν της πλήν τών προσκεκλημένων παρηκολούθησε καί σύσσωμος ό Διδασκαλικός Σύνδεσμος
έχων έπ! κεφαλής τήν πρόεδρον αυτού Δίδα Σταματίναν Καέατώή.
-ψ?

Έπίσης ώραίαν διάλεέιν έδωκεν είς τήν Αίθουσαν
τής Εμπορικής κα! Βιομηχανικής ’Ακαδημίας ό κ. Δ.
Σ. Μπαλάνος περί τής καύσεως τών νεκρών. 'Ο κ.
Μπαλάνος γνώστης τελείως τού θέματός του ήτο
ο πλέον κατάλληλος διά νά άναπτύϊη ένα τοιούτον
θέιια. Κα! τό ανέπτυξε μ’ όλην τήν έμόρίθειαν άλλά
κα! ολην τήν χάριν δι’ ής κατώρθωσε νά έπισύρη
άδιάπτωτον τήν προσοχήν ολοκλήρου τού έκλεκτοϋ του
ακροατηρίου.
Είς τήν Αίθουσαν τοΰ Παρνασσού έγένετο τόν μήνα

αύτόν ή έτησία Έκθεσις τοΰ ’Εργαστηρίου ’Ιθάκης.
Ότι ύυραϊον

και έκλεκτόν καί κομψόν δύνατανά δημιουργήση ή γυ-

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ

ναικεία

καλαισθησία

είς κεντήματα και δαντέλλας και άσπρόρρουχα έξετέθη εις τήν μικράν τοΰ
Παρνασσοΰ έκθεσιν. Όλα τά είδη είς τιμάς άπιστεύτως εύθηνάς. Κυρίαι τών ’Αθηνών έκλεκταΐ παρεστέ-

κοντο είς τάς Τραπέζας τών έκθεμάτων καί παρεϊχον
διά τούτου τήν ύποστήριξίν των είς τά προϊόντα τής
έργασίας τών άπόρων γυναικών τής ’Ιθάκης. Όλα

τά είδη τών άσπρορρούχων, δλα τά είδη τών δαντελλών, δλα τά

είδη

τών κεντημάτων ύπήρχον

έν

πλούτω καί ποικιλία σχεδίων, καί στερεώτατα άλλά
καί λεπτοτάτης έργασίας. Ή Έκθεσις διήρκησεν έπ’ι

τέσσαρας ήμέρας. Όλαι αί κυρίαι τών ’Αθηνών

τά

έπεσκέφθησαν καί δλαι έπρομηθεύθησαν άπό τά πε
ρίφημα κεντήματά των καί τάς άπαραμίλλους

δαν-

τέλλας καί άσπρόρρουχα.
Γυναικεϊον άλμα πράγματι δέον νά χαρακτηρισθή ή
άπόφασις δύο χαριτωμένων Δεσποινίδων τών αδελφών
’Αθανασίας καί Άρτέμιδος Τσερώνη αί όποΐαι έμφανίζονται ώς μουσικοί έξ επαγγέλματος είς τάς ορχήστρας τών
Θεάτρων.
ΓΥΝΑΙΚΕΪΟΝ ΑΛΜΑ
Διά τήν 'Ελλάδα εΐνε τοΰτο
πρωτοφανές καί αποτελεί βήμα
γυναικείας προόδου μεγίστης σημασίας.
Αί Δες Τσερώνη κομψαί καί άφελεϊς καί μορφωμένα,
νεάνιδες κατάγονται έκ Βόλου καί έχουσι πατέρα μουσι
κόν. Σπουδάζουσιν άκόμη είς τό Ώδεΐον βιολί, καί λίαν
προσεχώς λαμβάνουσιν άμφότεραι τό δίπλωμά των. Είνε
έπιμελέσταται, σεμνόταται καί άγαπώσι μέ τήν καρδιάν των
τό έργον εων, τό έπάγγελμά των.Όταν διά πρώτην φοράν
εΐδον είς τήν ’Ορχήστραν τοΰ Βασιλικού Θεάτρου κατά τήν
τελευταίαν παράστασιν τοΰ Οίδίποδος δύο νεαράς νεάνιδας
νά μετέχωσι μέ τά βιολιά των είς αυτήν, ομολογώ ότι
έδοκίμασα ζωηράν έκπληξιν καί έπεζήτησα νά γνωρίσω
τάς δύο αύτάς νεαράς ήρωίδας αί όποΐαι ανώτερα, προλή
ψεων καί άνοήτων επιφυλάξεων είσήλθον μέ τόσον θάρ
ρος καί αποφασιστικότητα είς τόν αγώνα τής ζωής. Ή
ευκαιρία μοΰ έπαρουσιάσθη εις τήν χορευτικήν έορτήν τής
«Τέχνης» είς τήν ορχήστραν τής οποίας έλαβον καί πάλιν
μέρος- Έσχον τήν εύχαρίστησιν ολίγον πρό τής ένάρξεως
τής εορτής νά συνομιλήσω μετά τής Δος ’Αθανασίας ή
οποία μοΰ διηγήθη τήν αφορμήν ή δποία συνετέλεσεν είς
τό νά είσέλθωσιν είς τήν έπαγγελματικήν ζωήν προτού
γείνουν διπλωματούχοι. Είς τήν όπεραν ή δποία έπαιξε
πρό ολίγων μηνών είς τήν πόλιν μας υπήρχε έλλειψις
βιολιών καί έγένετο σκέψις νά ζητήσωσι τήν συνδρομήν
τών μαθητριών τοΰ ’Ωδείου. Ή ευκαιρία παρουσιάσθη καί
δέν ύπελείπετο παρά ή άπόφασις. Αί Δες Τσερώνη ένθαρρυνόμεναι καί ύπό τοΰ προοδευτικωτάτου Διευθυντοΰ τοΰ
Ωδείου κ. Νάζου έδείχθησαν αί θαρραλεώτεραι καί έδέ
χθη σαν. Έκτοτε παρουσιαζομένης ευκαιρίας καί κατόπιν
έγκρίσεως τοΰ κ. Νάζου, λαμβάνουσι μέρος είς τάς ορχή
στρας καί έξακολουθοΰσιν άπτόητοι πλέον τό ώραϊον καί
ικανοποιητικόν έπάγγελμά των.
Είς τήν έριότησίν μας πώς τάς έδέχθησαν οί συνάδελφοί
των ή Δίς Τσεριόνη μέ τήν συμπαθητικήν φωνήν της μάς
είπε τά εξής.
—Είμεθα λίαν ευχαριστημένοι άπό τούς συναδέλφους μας.
Ή τελειότερα συναδελφική άβρότης διέπει τάς σχέσεις μας.
Είμεθα δέ άκόμη περισσότερον ένθουσιασμέναι άπό τάς
συμμαθητρίας μας τοΰ ’Ωδείου αί όποΐαι μέ ενθουσια
σμόν έπεκρότησαν τήν άπόφασίν μας. ’Εάν δέ ΰπήρχεν
καί ό έλάχιστος ένδοιασμός είς τήν ψυχήν μας διά τό διά
βημά μας αύτό, καί αύτό έσβέσθη τελείως άφ’ ής στιγμής
εϊδομεν καί τήν κοινωνίαν ολόκληρον νά μις έπιδοκιμάζη.
Άγαπώμεν τό έπάγγελμά μας καί μέ εύχαρίστησιν μεγά
λην έργαζόμεθα. ’Επικειμένων ήδη τών έξετάσεών μας είς
τό ’Ωδεϊον θά άποφύγωμεν εξωτερικός έργασίας διά νά μή
ΰποβληθώμεν είς υπερβολικούς κόπους, θά έχωμεν δμως
όλην τήν διάθεσιν νά έργασθώμεν κατά τήν θερινήν περί
οδον.

Συγχαίρωμεν θερμότατα τήν νεαρόν Έλληνίδα ή δποία
μετά τής αδελφής της άποτελοΰσι τήν ζώσαν άπόδειξιν
ότι ή Έλληνίς έχει στάδιον εύρύτατον δταν άποφασίση νά

είσέλθη σοβαρώς καί μέ έφόδια ασφαλή είς τήν μεγάλην
λεωφόρον τής έργασίας. Τήν άναμένει ή έπιτυχία καί δ
θρίαμβος. Καί αί Δες Τσερώνη έξησφάλισρν ήδη καί τήν
επιτυχίαν καί τόν θρίαμβον δστις θά χρησιμεύση ώς άριστον υπόδειγμα διά τήν Έλληνίδα τοΰ προσεχοΰς μέλ
λοντος.
Μ-μ-ς

’Αλησμόνητος Θά παραμείνη ή εορτή τήν όποιαν
διωργάνωσεν ό «Σύλλογος πρός προστασίαν τής
υγείας των Παίδων» είς τό Στάδιον. Τό μαρμαρωμένο έκείνο μεγαλεΤον
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΤ ΣΤΑΔΙΟΥ είδε και πάλιν στιγμάς
εύκλειας. Τά πλήθη παρηκολούθησαν μέ πολύν ένθουσιασμόν τά διάφορα
γυμνάσματα κα! ιδιαιτέρως έχειροκρότησαν τάς μα
θήτριας τής κ. Γιαόάση κα! τάς άνθοφόρους νεάνιδας.
’Εκείνο όμως τό οποίον έπροκάλεσε φρενίτιδα ήτο ή
έμφάνισις τών φουστανελλοφόρων τοΰ Έλληνογαλλικοϋ Σχολείου, οί όποιοι έχόρευσαν μέ τόσην χάριν
τούς άπαραμίλλους έλληνικούς χορούς. Τό θέαμα τών
έλληνικών χορών έγγίξει βαθέως τήν έλληνικήν ψυχήν
κα! διά τούτο τό στάδιον ολόκληρον έπάλλετο άπό
άκράτητον ένθουσιασμόν. Ό χώρος δέν μας έπιτρέπει
νά άναγράψωμεν άλλας λεπτομέρειας. Συγχαιρώμεθα
όλοψύχως τήν κ. Βαρουξάκη.

δασκαλικού Συνδέσμου Κυριών έν τή συνεδρία Αυτού
’Απριλίου ε. ε. άπεφάσισε παμφηφεϊ όπως
διαβιβασθώσιν Τμΐν αί άπειροι Αυτού εύχαριστιαι
διά τό έξοχον Υμών δημοσίευμα εν τή «Έφημερίδι»

τής 5ης

τής 27ης Μαρτίου ε. έ. δι’ ου μετά τοσοΰτου θάρρους
ύπερημύνθητε τών δικαίων τού ήμετέρου Συνδέσμου.
Πεποίθατε δ’ δτι πρώτην ταύτην φοράν ακούεται
διά τού Τύπου φωνή γυναίκας ούτω σθεναρά υπέρ τών
παραγνώριζαμένων καί παραγκωνιζομένων τόσον κατα-

φώρως δικαίων τών ομοφύλων της.
Διόό ήμέτερος Σύνδεσμος διαβιβάζων Ύμίν τάς

Τελευταίως έγιναν τά εγκαίνια τοΰ νέου Παραρτήματος τοϋ
’Εκδοτικού Οίκου «Μουσική» έν τή Στοά ’Αρσάκειου 13-15

τοϋ κ. κ. Μυστακίδου, Εύσταθιάδου καί Μακρή.
’Εκείνο τό όποιον όοείλοΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ μεν νά έξάρωμεν έπί τή ευ
καιρία αύτή είνε δτι ό μου
σικό; ουτος οίκος κατώρθωσε νά συγκέντρωση περί εαυτόν
ολους τούς "Ελληνας συνθέτας καί τά ’έργα αύτών νά τά γνωρίση είς τό Ελληνικόν κοινόν. Έο’ ω καί οί συνϋέται μεταξύ
τών όποιων συγκαταλέγεται καί ό ένδοξος μουσουργός κ. Σαμάρας, έκτιμώντες δεόντως τάς προσπάθειας τοΰ οίκου εδώρησαν άνά έν αύτόγραφον μουσικόν συνταχθέν έπί τόπου.
"Ετερον γεγονός εύχάριστον έν γένει διά τήν Ελληνικήν
μουσικήν είνε ή έκδοσις ολοκλήρου τοΰ Έλληιικοϋ Μελο
δράματος «Περουζέ» Ελληνιστί διά τραγούδι καί Πιάνο τοΰ
συνθέτου κ. Θ. Σακελλαρίδου. ’Αγγέλλεται δέ ήδη καί ή
■προσεχής έκδοσις καί έτέρου Ελληνικού μελοδράματος τής
«Διδοΰς» τοϋ κ. Λαυράγκα· Μέχρι σήμερον ούδείς τών έκδοτικών οίκων είχεν έκδώσει Ελληνικόν μελόδραμα, ή απαρχή
έγένετο καί έτσι ή Μουσική έν Ελλάδι ευρε τόν προστάτην
της. Άλλα’. νέαι έκδόσεις αγγέλλονται ύπό τοΰ ίδιου οίκου.
Ή άνοιξις.— Τής κοπέλλας τό νερό.— Νανούρισμα.— τοΰ
κ. Σαμάρα. Ξύπνα.— Μάθε με ν’ αγαπώ.— Πριν σ’αγαπήσω,
τοΰ κ. Ροδίου καί ή δευτέρα έκδοσις τοΰ βάλς τοΰ κ. Σακελλαρίου.—Θυμάσαι τά γαρύφαλλα;—Άσε νά γύρω. — Μπαλάτα
καί Στον κάμπο τοΰ κ. Γ. Λαμπελέτ.

θερμάς Του ευχαριστίας εύχεται δπως αυται χοησιμεύσωσιν ώς ένθάρρυνσις πρός συνέχισιν ενός άγώνος
τοσούτον εύγενούς άλλά και τοσούτον δικαίου έξ ού

καλλίνικον θέλετε άρη τόν στέφανον, τήν άΐδιον ευ
γνωμοσύνην τού γυναικείου διδασκαλικού Κλάδου.
Άθήναι 6 ’Απριλίου 1912.

Τή εντολή τού Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος
Σ. Μ. Καζαντζή

ΣΥΑΠΟΓΟΣ Η “ΤΕΧΝΗ,,
δραματική £χο_γή.

Ύπό τον Συλλόγου «ή Τέχνη» ίόρΰ&η δραματική Σχολή,
ήτις ήρξατο λειτουργοΰοα έν τή νέα Αί/λονοη τοΰ Συλλόγου, έπ'ι
τής Πλατείας Κάνιγγος. Ένεγράφησαν μέχρι τοΰδε 23 Μα&ήτριαι καί 18 ΜαΟηταϊ. Τριμελής έπιτροπή διέπει τα τής Σχο
λής. Άποτελοΰοιν αυτήν ή Δις Εΰγεν. Ζωγράφου καϊ οί κ. κ.
Ταβουλάρης καί Δημητρακόπονλος. Διδάοκουοινείς αυτήν ιιιιιικΐιν καϊ ηθοποιίαν <5 κ. Δ. Ταβουλάρης, Θεωρητικά Μα
θήματα ό κ. Πολ. Δημητρακόπονλος, απαγγελίαν ό κ. Γ.
Άναοταοιάδης, κωμωδίαν <5 κ. Α. Λάοκαρης καϊ ίότορίαν
τοΰ Θεατρον ό κ. Α. Φιλαδελφενς. ΤΩραι μαδημάτων. Δευ
τέρα, τέταρτη καϊ παρασκευή 6-8 μ μ. ’Εγγραφοί δωρεάν.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

Είς τό Δημοτικόν έδόθη ή πανυγηρική παράστασις έκ μέ
ρους τής Εταιρίας τών Θεατρικών Συγγραφέων κατά τήν
όποιαν έδιδάχθησαν τρία έργα πρωτότυπα, καί ΰπεδύθησαν
τά πρόσωπα οί ίδιοι δραματικοί συγγραφείς τή συμπράξει τοΰ
συλλόγου τών έρασιτεχνών διά τά πρόσωπα τών Κυριών. Λε
πτομέρειας περί τής έορτής θά γράψω είς τό επόμενον τεύχος.
Τά διδα/θέντα έργα ήσαν τών κ. κ. Σπανδωνή, ’Ιωσήφ, καί

Δεληκατερίνη.
'Η ολη εορτή έπέτυχεν πλήρης.
Θέατρον Μαρίκας Ιϊοτοπονλιι.— 'II Δεσποινίς Κοτο
πούλη ήρχ’.σεν έφέτος ένωρίτατα τάς θεατρικά; παεαστάσεις
της. ΤΙ εσπέρα τής ένάρξεως ήτο δντο ς πανηγυρική· ’Έπαιξε
Κατόπιν τών δσων έδημοσίευσεν ή ήμετέρα διευθύντρια είς
τή «Φλόγα» τοΰ Kiste:nakersaai ή δεσποινίς Κοτοπούλη ύτην «‘Εφημερίδα^ της 27 Μαρτίου ύπ'ερ τοϋ Διδασκαλικού πεδύθη μέ πραγματικήν καί αληθή έπ’.τυ/ίαν τόν δόλον τής
Συνδέσμου τών Κυριών, ό Σύνδεσμος άπέστειλε ήμΐν τήν κα ήρωιδος· Άλλά καί ό λοιπός θίασος τοϋ Θεάτρου Μ. Κο
τωτέρω επιστολήν τύν οποίαν κατά καθήκον δημοσιενομεν.
τοπούλη εί,ε άριστα κατηρτισμένο; καί δέν υπάρχει αμφιβο
λία ότι Οά έπισύρη άμέριστον τοΰ ’Αθηναϊκού κοινού τήν εκ'Αξιότιμος Δεσποινίς Ζωγράφου,
Τό Διοικητικόν ^υμβούΧιον του ΠανεΚληνιου Δι- τίμησιν καί συνεπώς καί τήν ύποστήριξίν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΥθΤΝΣΙΝ
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«Πινακοθήκη». — Έξεδόθη τό τεύχος "Απριλίου. Πε
ριεχόμενα.— Ό γάμος μου, ύπό 'Υακίνθου Λουαζόν.—
Μετά τόν χορόν, διήγημα Τολστόϊ. — Καλλιτεχνικά χρο
νικά.— Αί γυναίκες, ύπό Ε. Μπατάϊγ.— Ό παγκόσμιος
τύπος, ύπό Ρωμαίου,— Σύμβολα τής ζωής.— Ποικίλη σελίς. — Γράμματα καί τέχναι.— Εικόνες πολλαι κοσμούν
τό τεύχος.

«ΠάνΟεον» Έβδοηαδιαϊον Είκονογροφηιιένον Πε
ριοδικόν, έκδοθηόόιιενον έν Πάτραις.— Ό άρίστης
μορφώσεως, λογογράφος κ. Άνδρέας I. Ξένος προβαίνει
λίαν προσεχώς είς τήν έκδοσιν τού ύπό τόν άνωθι τίτλον
περιοδικού.
Τό νέον Πατραϊκόν Περιοδικόν «Πάνθεον» έκδιδόμενον
κατά Κυριακήν τακτικαϊτατα όκτασέλιδον, (άπαξ δέ τού
μηνός δωδεκασέλιδον καί έγχρωμον,) έπί χάρτου έκλεκτού
μεθ’ ύλης ένδιαφερούσης, έκτυπώσεως καλλιτεχνικής καί
έν γένει μετά πάσης φιλοκαλίας θά καταστη τό προσφιλέ
στατο ν πάντων ανάγνωσμα.
Συνδρομαί προπληρωτέοι.— ’Ελλάδος καί Κρήτης, έτησία δρ. 5. — Εξωτερικού φρ. χρ. 10. — Ρωσσίας ρούβλ.
5.— ’Αμερικής δολλάρ. 2 1)2. Συνδρομηταί έγγράφονται
είς τά γραφεία μας.
*Εξε δό-d'η ο αν : Ώδη πρός τονς *ΊΙρωας ποιηθεϊσα ύπό
τού συνεργάτου μας κ. Ίεζεκήλ Βελανιδιώτου ’Αρχιμαν
δρίτου τής έν Τεργέστη Έλλην. Κοινότητος καί μελό·
ποιηθεϊσα ύπό τού μουσικοφιλολόγου κ. I. Θ. Σακελλαρίδου. Ή ’Ωδή αύτη εινε κατάλληλος νά ψάλληται είς τό
τέλος τής Δοξολογίας τής έθνικής έορτής κατά τήν 25
Μαρτίου.

Ό Προφήτης Ίεζεκήλ. Υπό τού αύτού ακαμά
του συγγραφέως έξεδόθη είς ίδιον τεύχος ή ακολου
θία τού Αγίου ένδοξου προφήτου Ίεζεκήλ, ό όποιος ήτο
εις έκ τών τεσσάρων μεγάλε ιτέρων προφητών, καί διά τόν
όποιον απλώς μνεία έγένετο μέχρι τούδε είς τό Συναξάριον
τής μνήμης αύτού κατά τήν 23 ’Ιουλίου.
Ελλάς καί Ρουμανία.— Ύπό τού τού διακεκριμένου
πολιτευτοΰ ’Αττικής, πολλάκις χρηματίσαντος ’Υπουργού
κ. Άντ. Ζυγομαλά έδημοσιεύθη μελέτη πολλής σπουδαιότη τος ύπό τόν ανωτέρω τίτλον. Ή μελέτη εινε απαρχή σοβαροτάτης διπλωματικής, οικονομολογικής καί κοινωνιο
λογικής έργασιας τήν οποίαν προαναγγέλλει ό κ. Ζυγομαλάς καί ή όποία εύχόμεθα τάχιστα νά ϊδη τό φώς. Τά έργατικά ζητήματα καί τά περί γυναικείας χειραφετήόεως νομίζομεν δτι θέλουσι κινήσει πολύ τό ενδιαφέρον
δσον δ’ άφορα τήν ύπό κρίσιν μελέτην αύτη εινε σύντομος
πραγματεία περί τής διακοπής τών’ σχέσεων καί καταγγελίας
τής έμπορικής συνθήκης μεταξύ Ελλάδος καί Ρουμανίας.
’Αγία Σιών.— Έξεδόδη ύπό τό έν Ίεροσολύμοις ελλο
γίμου Καθηγητού κ. Γ. Βραχυπαίδη πολυσέλιδος τόμος
περιέχων έν λεπτομέρεια οδηγίας χρησιμοτάτο.ς διά πάντα
έπισκέπτην τών 'Αγίων Τόπων. Είνε έργον άπαραίτητον
διά κάθε χριστιανόν ποθοΰντα νά έχη ιδέαν τής Αγίας
γής καί ιδιαίτατα διά τούς προσκυνητάς αύτής.

Ή Φοινικιά.— Λέανδρου Παλαμχ. Ο υιός Παλαμάς
νέος μεγίστου ποιητικού μέλλοντος—μεϊον τών γλωσσικών
αύτού δοξασιών—έδημοσίευσεν έργασίαν άφορώσαν το ποι
ητικόν έργον τού πατρός του. ’Ασχέτως πρός τήν αξίαν
τής έργασιας ταύτης, ή όποία δέν είνε καί μικρά, συγκινει
ή έμφάνισις υιού ένασχολουμένου μέ τό ποιητικόν έργον
ύπερόχου πατρός.
Ο κ.Λίνος Άττις έδημοσίευσεν έπί έκλεκτού χάρτου έπτά
Συμφωνίας αυτοτελείς ύπό διαφόρους τίτλους. Μία ποιητική
άντίληψις βαθυτάτη χαρακτηρίζει τήν μικράν αύτήν συλ
λογήν.
Άότραπές καί Αίματα : Είνε ό τίτλος δραματικού έρ
γου Ιπποτικών χρόνων. Αί σκηναί έκτυλίσσονται στον πύργον
τής Καλαμάτας πλήρεις ένδιαφέροντος. Τό έργον οφείλεται
είς τόν κάλαμον τού έκ Σάμου κ. Στεφάνου Στύγα.

*Η 66Χαρά„ Έξεθόθη τό τεύχος τοΰ Μαίου μέ ύλην
Καλογεροπούλου Δίδος Ζιογράφου, Αύρας Θέρου, Άποστολοπούλου, Τρικούπη, μεταφρ. Έριφ. Κάζου, Ποιήσεις
Παράσχου, Παπαγιαννοπούλου, καί άλλων έκλεκτών λο
γιών. Εικόνας καλλιτεχνικός, άπό τήν εορτήν τής «Τέ
χνης» καί συνεργατών. Έτησία συνδρομή δρ. 5. Γραφεία
οδός Θεάτρου 7.

«’ίΐ Ζωή καί ό Θάνατος». — Άπό τά σπουδαιότερα
επιστημονικής φιλοσοφίας σύγχρονα έργα είνε «ή Ζωή καί
ό Θάνατος» τοΰ καθηγητού Dastre. Μέ πολυμάθειαν καί
σαφήνειαν έκτίθενται έν άρχή τού έργου τούτου αί παλαιαί
καί νεώτεραι θεωρίαι, μεταφυσικοί καί έπιστημονικαί,
περί τής άντιλογίας καί τής ένεργείας τής ζωής καί περί
τής έξηγήσεως τού θανάτου. Αί δοξασίαι, αί στηριζόμεναι
είς θεϊσμόν καί άποδεχόμεναι τήν ύπαρξιν ψυχής, καθώς
και αί ύλιστικαί καί άθεϊστικαί άντιλήψεις παρατίθενται,
διευκρινίζονται καί ταξινομούνται τοιουτοτρόπως ύπό τού
συγγραφέως ώστε ν’ άποβαίνωσιν εύχερώς αντιληπτοί καί
εύμνημόνευτοι. Έπί τή βάσει δέ τών νεωτέρων δεδομένων
τής έπιστήμης καί ίδίφ τής χημείας καί βιολογίας έξελέγχονται πολλαχώς τά πλημμελή σημεία τών παραθετομένων
θεωριών καί γίνεται μεθοδικώς διεξήγησις τών φαινομέ
νων τής ζωής καί τού θανάτου άπό τών άπλουστέρων έκφάνσεων πρός τάς συνθετωτέρας καί μέχρι τού άνθριυπου.
Τόσον έμβριθοΰς έπιστημονικής καί φιλοσοφικής ύλης τό
βιβλίον, εινε δμως έν ταύτώ τοσούτον σαφώς καί φιλολογικώς καί πολλαχοΰ ποιητικώς συντεταγμένον, ώστε άποάποβαίνει κοινώς προσιτόν καί γενικώς εύχάρ ιστόν πρός
άνάγνωσιν.
Μεταφρασθέ.ν μετ’ ακρίβειας καί είς έπιμεμελημένον
ύφος ύπό τού κ. Ίδ. Στρατηγοπούλου έξεδόθη είς τήν «φι
λοσοφικήν καί Κοινωνιολογικήν Βιβλιοθήκην Φέξη».
«Αί άόθένειαι της βουλήσεως».—ΊΙ ψυχολογία στηριζομένη έπί τής φυσιολογίας, άπό ταύτης άπορρέουσα
καί είς αύτήν καταλήγουσα, έκαμε κατά τούς τελευταίους
χρονους μεγίστας προόδους. Τά αισθήματα, αί άρεταί, τά
έλαττιύματα, έξεταζόμενα ύπό τό ισχυρόν τής βιβλιογρα
φίας φώς διευκρινίσθησαν καί έξηκριβώθησαν ώς αποτε
λέσματα τής έγκεφαλικής καί καθόλου τής νευρικής ένερ
γείας τού οργανισμού, κατενεμήθη δέ ή έκ τούτων ευθύνη
είς τήν κληρονομικότητα, είς τό περιβάλλον καί τό άτομον. Ή ψυχολογία τοιουτοτρόπως, κλάδος τής μεταφυσι
κής πρότερον, είσήλθεν ήδη είς τόν κλάδον τών θετικών
επιστημών. Είς έκ τών νεωτέρων έπιστημόνων καί φιλοσό
φων κυριώτατα συντελέσας είς τούτο εινε ό Ριμπώ, ό μέγας Γάλλος συγγραφεύς. Καί έν τών σπουδαιοτέρων άναφορικώς μέ τό θέμα τούτο συγγραμμάτων του εινε «αί
Άσθένειαι τής βουλήσεως», δπου διερευνώνται αί λειτουργίαι τοΰ οργανισμού αί καταρτίζουσαι τήν βούλησιν,
καί καταδεικνύονται αί νοσηραί αύτών άτέλειαι, αί προκαλοΰσαι τάς διαφόρους άσθενείας τής βουλήσεως, συνά
μα δέ παρέχονται εύρύτατα σχετικαί κοινωνιολογικά! αν
τιλήψεις. Τό τόσον πολύτιμον έργον τού Ριμπώ κατά
γλαφυρόν μετάφρασιν τού κ. II. Ψηλορείτη έξεδόθη είς
τήν«Φιλοσοφικήν καί Κοινιονιολογικήν Βιβλιοθήκην Φέξη».

«ΊΙ Επαύριον τονθανάτον».—’Απολογία έπιστημονική τού θεϊσμού καί άπόδειξις τής ύπάρξεως ζωής μετά
θάνατον έπί τή βάσει τών δεδομένων τής σημερινής γνα>σεως δύναται νά χαρακτηρισθή τό πολύκροτον έργον τού
Φουγιέ «Ή Επαύριον τού θανάτου».
Γραμμένον έπίτηδες μέ απλότητα εννοιών, έμψυχούμενον άπό ποιητικήν πνοήν, μεστόν ψυχολογικής άναλύσεως,
κυρίως δέ ερμηνευτικόν τών γνιόσεων αστρονομίας, φυσι
κής, χημείας κλπ., συσχετιζομένην μέ τήν άνθρωπίνην
ύπόστασιν καί διατεταγμένην τοιουτοτρόπως, παρουσιάζει
έναργέστατα δτι δέν εΐνέ τι παροδικόν καί άποσβεννύμενον διά τού θανάτου ό άνθρωπος, άλλ’ αιώνιον καί συνα
φές πρός τήν θείαν ύπόστασιν.
Καί ή έκδοίς του, ανεξαρτήτως δοξασιών, έκρίθη έν
Γαλλία ώς μεγάλη συμβολή είς τάς θεϊστικάς θεωρίας,
έσχε δέ μεγίστην πανταχού έπιτυχίαν.
Τό έργον μεταφρασθέν καλλιλογικώς ύπό τού κ. Α. Πο
λυμερή έξεδόθη είς τήν «Φιλοσοφικήν καί Κοινωνιολογι
κήν Βιβλιοθήκην Φέξη».

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΕΠΙ

ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΦΕί" ΤΗΣ Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1859 KAI BYSA' ΤΗΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1ΑΜ

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡ. 30,000,000
διηρημένον είς 300,000 όμολογίας 100 Δραχμών έκάστην έπί τόκω έτησίω πρός Δρ. 2 */» */»
ΜΕΤΑ. A-AXIVSllX
ΕΞΟΦΛΗΤΕΟΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ
14,925,000

ΧΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΛΑΧΝΩΝ

Πρώτη κλήρωότς μετά λαχνοβ τά ίο Αΰγοϋότον

ΔΡΑΧ.

1912

—--------- - ·οο^^οοο-

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Α .

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΠΡΟΧ ΔΡΑΧΜΑΣ 106 ΚΑΘ’ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ
«ον χαοιοσήμου onoc etc βάρος «it 'Εθνικής Τροσέζηε.

Πρώτη δόσις Δραχμάς 30 κατά τήν έγγραφήν
Δευτέρα >
>23 άπό 1 μέχρι 15 ’Οκτωβρίου 1912
Τρίτη
»
>25 άπό 1 μέχρι 15 ’Ιουνίου
1913
Τετάρτη »
>20 άπό 1 μέχρι 15 ’Οκτωβρίου 1913
Επιτρέπεται ή προκαταβολή τών ύπολειπομένων δόσεων καϊ μετά τήν έγγραφήν, άλλά μόνον παρά τή Εθνική Τραπέζη της Ελ
λάδος καϊ τοΐς Ύποκαταστήμασι αυτής έπί έκπτώσει τόκου προεξοφλήσεως 2 */, °/0 λογιζομένου έπϊ τοϋ ήμίσεως τοϋ μέχρι 1 Νοεμβρίου

1913 χρόνου.

Β . ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ
Οί έγγραφόμενοι δύνανται νά προκαταβάλωσι κατά τήν έγγραφήν ολόκληρον τό άντίτιμον τών ομολογιών έπί καταβολή έφ’ άπαξ
(τοΰ χαρτοσήμου είς βάρος τής Τραπέζης).

103

ΔΡΑΧΜΩΝ

ΜΕΤΟΧΗ ΕΙΧ ΤΟΥΧ ΛΑΧΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΧ ΕΓΓΡΑΦΗΧ
ΟΙ δμολογιοΰχοι μετέχουσι πασών τών κληρώσεων άπό τής καταβολής τής Α' δόσεως, άλλ’οί καθυστερούντες μίαν ή πλείονας
! τών επομένων δόσεων δέν δικαιούνται εις λαχνούς έφ’ όσον δέν έξώφλησαν πρό τής κληρώσεως τήν ή τάς καθυστερουμένας δόσεις μετά
τοϋ τόκου υπερημερίας.

Έγγραφα! γίνονται δεκταί είτε άπ’ ευθείας είτε δι’ άλληλογραφίας έπϊ καταβολή τής πρώτης δόσεως:

Παρά τώ Κεντρικω Καταστήματι τής ’Ε&νικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος καϊ τοΐς ‘Υποκαταστήμασιν αυτής
άπό 15/28 ’Απριλίου μέχρι f θ Αχαιού— 1912.
c
r
25 Ιουνίου
Παρά ταΐς έτέραις Τραπέζαις Ίονική Limited, Τραπέζη Άϋ'ηνων, Τραπέζη τής ’Ανατολής, Λαϊκή Τραπέζη,
’Εμπορική Τραπέζη καί τοΐς ’Υποκαταστήμασιν αύτών
,
30 Μαΐου
mtn
άπό 1 14 Μαιου μέχρι ,
----- -,— 1912.
r
13 Ιουνίου
Ή πληρωμή τοΰ άντιτίμου τών ομολογιών δύναται νά γίνη.
Έν Έλλάδι.—Διά τραπεζικών γραμματίων, χρυσοΰ καί τραπεζικών έπιταγών όιμεως έπί Παρισίων, τοϋ χρυσού καϊ τών επι
ταγών γενομένων δεκτών είς τό άρτιον. Γίνονται δεκταί καί λίραι ’Αγγλίας πρός δραχ. 25.15 καί δολλάρια πρός δραχμάς 5.15.
Έν τώ έξωτερικω ή έκ τοϋ εξωτερικού δι’ άλληλογραφίας ή καταβολή τοΰ άντιτίαου γίνεται διά τραπεζικών έπιτανών οψεως
φράγκων, λιρών Αγγλίας καί δολλαρίων είς τάς αύτάς ώς άνω τιμάς.

Κατά τήν έγγραφήν παραδοθήσονται τοΐς έγγραφομένοις προσωρινοί αποδείξεις, άνταλλαχθησομεναι δια προσωρινών ανωνύμων
.,τλων πρό τής πρώτης κληρώσεως.
Οί προσωρινοί άνώνυμοι τίτλοι άνταλλαγήσονται διά τών οριστικών, φερόντων προσηρτημενα καί τά σχετικά τοκομερίδια, έπϊ
τή καταβολή τής τελευταίας δόσεως. Κατά τήν ανταλλαγήν δέν τηρείται ή ταΰτότης τών άριθμών.
Τούς άνωνύμους προσωρινούς τίτλους καϊ τούς οριστικούς ανωνύμους τίτλους οί ομολογιούχοι δικαιούνται νά λάβωσιν είτε παρά
τοΰ έν Άθήναις Καταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης είτε τή αιτήσει των παρά τών 'Υποκαταστημάτων τής ’Εθνικής Τραπέζης ή
παρά τών έν Έλλάδι ετέρων Τραπεζών ή τών έν Έλλάδι 'Υποκαταστημάτων αύτών.
Πρός τούς έν τφ έξωτερικφ ή έκ τοΰ έξωτερικοΰ έγγραφομένους άποστέλλονται άποδείξεις εγγραφής, οί δέ προσωρινοί ή ορι
στικοί άνώνυμοι τίτλοι άποστέλλονται αύτοίς μόνον τή αιτήσει καί ύπ’ ευθύνην των, έπί καταβολή τών έξόδων άποστολής, άλλ’ ή
Εθνική Τράπεζα δέχεται νά κρατήση τούτους πρός φύλαξιν είς τό ταμείον τών Τίτλων αύτής, άποστελλομένης τής σχετικής άποδείξεως πρός τόν δμολογιοΰχον μετά σημειώσεως τοΰ αριθμού τής όμολογίας έπί καταβολή ύπ’ αυτού τού έπί τής άποδείξεως τού χαρτο
σήμου 50 λεπτών καϊ άνευ πληρωμής φυλάκτρων έπί μίαν πενταετίαν άπό 1 Ίανουαρίου 1914 λογιζομένην.

Π I Ν ΑΞ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ
Λαχνοί κατά τό έτος 1912. Δύο κληρώσεις.
1 Αύγούστου
Όμολογίαι
μετά λαχνών

1
5
10
16

1 Νοεμβρίου

Λ αχνοί

Σύτολ'ον λαχνών

Όμολογίαι
μετά λαχνών

100000
3000
1000

100000
15000
10000
125000

1
5
10
16

Λαχνοί

Σύνολον λαχνών

50000
3000
1000

50000
15000
10000
75000

Λαχνοί άπό τοΰ έτους 1913—1931. Τέσσαρες κληρώσεις κατ’ έτος.
2 Μαΐου

1 Μάρτιον
Όμολογίαι
μετά λαχνών

1
5
10
16

Λαχνοί

Σύνολον
λαχνών

Όμολογίαι
μετά λαχνών

100000 100000
3000 15000
1000 10000
125000

1 Αύγούστου

Λαχνοί

50000
3000
1000

1
5
10
16

Σύνολον
λαχνών

Όμολογίαι
μετά λαχνών

50000
15000
10000
75000

1
5
10
16

1 Νοεμβρίου
Σύνολον
λαχνών

Όαολογίαι
μετά λαχνών

75000
15000
10000
100000

1
5
10
16

Λ αχνοί

75000
3000
1000

Λαχνοί

50000
3000
1000

Σύνολον
λαχνών

50000
15000
10000
75000

Λαχνοί άπό τοϋ έτους 1932—1941. Τέσσαρες κληρώσεις κατ’ έτος.

1 Μαρτίου
' Ομολογίαι
μετά λαχνών

1
5
10
16

Λαχνοί

2 Μαΐου
Σύνολον
λαχνών

’ Ομολογίαι
μετά λαχνών

100000 100000
3000 15000
1000 10000
125000

1 Αύγουστου

Λ αχνοί

25000

1
5
10
16

3000
1000

Σύνολον
λαχνών

Όμολογίαι
μετά λαχνών

25000
15000
10000
50000

1
5
10
16

1 Νοεμβρίου
Σύνολον
λαχνών

Όμολογίαι
μετά λαχνών

75000
15000
10000
100000

1
5
10
16

Λ αχνοί

75000
3000
1000

Λαχνοί

Σύνολον
λαχνών

25000

25000
15000
10000
500(A)

3000
1000

Λαχνοί άπό τοΰ έτους 1942—1951. Τρεις κληρώσεις έτησίως.
1 ’Απριλίου
Όμολογίαι
μετά λαχνών

1
5
10
16

1 Αύγούστου

* Ομολογίαι
Σύνολον λαχνών μετά λαχνών

Λαχνοί

100000
3000
1000

25000
3000
1000

1
5
10
16

100000
15000
10000
125000

1 Νοεμβρίου

Σύνολον

Λαχνοί

λαχνών

25000
15000
10000
50000

’Ομολογίαι
μετά λαχνών

1
5
10
16

Λαχνοί

50000
3000
1000

Λαχνοί άπό τοϋ έτους 1952 — 1956. Δύο κληρώσεις έτησίως.
1 ’Απριλίου
' Ομολογίαι
μετά λαχνών

1
5
10
16

1 ’Οκτωβρίου

Λαχνοί

Σύνολον λαχνών

Όμολογίαι
μετά λαχνών

75000
3000
1000

75000
15000
10000
100000

1
5
10
16

Λαχνοί

25000
3000
1000

Σύνολον λαχνών

25000
15000
10000
50(000

Λαχνοί άπό τοϋ έτους 1957 — 1967. Μία κλήρωσες έτησίως.
1 ’Ιουνίου
Ομολογίαι
μττά λαχνών

1
5
10
16

Λ αχνοί

75000
3000
1000

Σύνολον λαχνών

75000
15000
10000
100000

Σύνολον λαχνών

50000
15000
10000
75000

ΕΙς τδ κατάστημα τοϋ κ.

“ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΗ,,

Θ. ΠΗΤΡΟΓΊΟΥΛΟΎ**
έφτασαν τά τετελειότερα

υφά

σματα και δτι ώ-

εκλε

ραΐον και

κτόν δύναται νά
άξιώσΐ] τό γυναι-

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ —ΕΤΟΣ ΔΟΔΕΚΑΤΟΝ

Διευθυντής : Δ. |. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΑΟΣ

ΜεΛέται φιλολογικά! καί καλλιτεχνικοί.
Σννεργαάία εγκρίτων λογίων.
Εικόνες έργων 'Ελλήνων καί ξένων καλλιτε
χνών. Φωτοτνπίαι χρωματιστοί.
Σννδρομη έτηάία φράγκα 12.
Γραφεία 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22 Α.

κεϊον γούστο. Οί

κορσέδες του εινε

θαυμάσιοι.

ρΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αί προίκες του

απαράμιλλοι. Αι
γαρνιτούρες

ΡΕΛΟΠ.

του

εκλεκτότατοι. "Ολαι αί κυρίαι τρέ

χουν είς τό κατά-

τάστημα τού κ.

0. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ Υ
'Οδός 'Ερμου άρ. 60

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

Πρός τούς κ.κ, Ύδρολήπτας τής πόλεως Άΰηνών.
*Εκτελουμένων κατ* αύτάς εϊς τινα σημεία τοϋ *Αδριανείου υδραγωγείου εργασιών καθαρισμού καί επι
σκευής αύτοΰ, παρακαλοϋνται οι κ. κ. ύδρολήπται οΐ τε
έκ τών Δεξαμενών Λυκαβητοϋ καί οί άπ* ευθείας έκτου
υδραγωγείου αρδευόμενοι δπως έφιστώσι την προσοχήν
αύτών έπί της καταναλώσεως τοϋ ύδατος, καθόσον, λόγω
τών εργασιώνt η έκ τοϋ υδραγωγείου παροχή είναι μιαροτέρας διαρκείας, έξ ης θά πρόκυψη καί μικρά ανω
μαλία και ώς πρός τάς ώρας της διανομής.

*Εν *Αθήναις, τη 10 *Ιανουάριου 1912

(*Εκ τοϋ Γραφείου τοϋ ’Υδραυλικού Τμήματος(

ΑΛΕΥ Ρ 0 Ν
*°

Ν

ΝΕΣΤΛΕ

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
Πωλεότα,ο scs δλα τά. φαφμαζεοα xac φαρμαχερτ^ορεία.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ άοά. ττ^ν Ελλάδα καχ Κρήτην.

<

ΚΟΧ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗ1ΕΝΟΝ JP. 60.000.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : ’Εν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις;
Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Άγρινίιρ καί Καρδίιοη.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνστανιινουκόλει (Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ,
Τραπεζοϋντι, Κερασοϋντι, Μπάφρα. Άδάνοις, Ταρσφ,
Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα,
Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίφ.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ; Έν Άλε^ανδρείμ (μετά παραρτήματος έν
τή συνοικία Midan), Καΐρω (μετά παραρτήματος έν τή
συνοικία Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαζικίφ, Μίτ-Γκάμ
Τάντα καί Μπενι - Σουέφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domliof, Monckeberg strasse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιμένι
•Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΙΥ! ΒΟΥΛ ΙΟΝ
Σ. Φραγκιι&δης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότααης, ’Αντι
πρόεδρος. Κ. Βερούγκ, Έ. ’Εμπειρικός, Εΰστ. I.
Εύγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλιόπουλος,Ζ. Κ.
Μάτσας, "Εμμ. Μπενάκης, Μαρκήαιος δέ Ρεδερσώ,
Ι.Ήλιάακος, Βαρόνος Δέ Νεφλίζ, Μιχ. Σαλβάγος.
Δ. Στεφάνου καί Έμ. Ροδοκανάκης.

Γενικός Δανθνντής
Ζαφείριος Κ. Μάτόας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική ;
ΑΘΗΝΑ-1 ΚΗΝ - ATHENOCEES

, Η Τραπεζα Αθηνών εκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
εργασίαν, ήτοι- Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολής έπί χρεω
γράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,

ίίαντος είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλ,αγ
*
φατικών, γραμματίων εσωτερικοί καί έξωτερικοΰέκτελεΐ χρηματιστικας έντολάς" εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικας επιστολής καί τηλεγραφικής εντολής πλη
ρωμών ε'ν τε τώ εσωτερικά» καί τώ έξωτερικφ- ανοίγει
τρέχοντας λ)σμοΰς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις
χρεωγράφων πρός φΰλαξιν άντί ελάχιστων δικαιωμά
των καί ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων
διάφορων διαστάσεων ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς
δια τό κοινόν.
Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, εις επιταγής (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί
εις τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς.
Αι εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι εις ο νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ εις έπιταγάς (cheques)
ομοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques)
τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ. ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’
εξαμηνίαν άπό της πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

ΜΟΝΗ

ΤΑΧΥΤΕΡΑ

ΓΡΑΜΜΗ

εξ

ΓΑΛΑ ΕΙΣ ΚΟΝΙΝ -ΓΑΛΑ ΑΠΕ-ΗΡΑΜΕΝΟΝ
’Εάν
Έάν
Έάν
Έάν

θέλετε ν’ άποφεύγητε τάς επικινδύνους νοθείας τοΰ γάλακτος,
θέλετε νά είσθε ασφαλείς άπό κάθε επικίνδυνον μόλυσμα.
θέλετε νά έχητε πρόχειρον είς κάθε στιγμήν γαλα άνοθευτον καί καθαρόν.
·,
θέλετε νά έχητε είς τήν διάθεσίν σας γάλα μέ τό βούτυρόν του καί χωρίς καμμίαν ξένην ουσίαν

εντός αύτοΰ
Ύ
Έάν θέλετε νά μεταχειρίζεσθε γάλα χωρίς νά είνε άραιωμένον άπό άκάθαρτα νερά και νοθευμενον με
κόλλες
Έάν θέλετε νά δίδετε είς τήν οίκογένειάν σας είς τά βρέφη σας γάλα υγιεινόν προλαμβανον κάθε στόμαμαχικήν διατάραξιν μεταβολάς.
% >
Έάν θέλετε νά έχετε εις τά ταξείδιά σας, είς τάς έκδρομάς σας, είς τάς έξοχάς σας και εις κάθε στιγμήν
άνάγκης γάλα Άγνόν-Θρεπτικόν-Οΐκονομικόν ττρορηΟεύειίΟε τό γάλα τών ελβετικών βουνών

εις κ όνιν τής Εταιρίας μας.
,
t
, .
Διάτά γλυκύσματά σας, τής κρέμες σας, τά τσουρέκια σας, τόν καφέ σας, τό τσαϊ σας, την σοκολάταν σας
δέν υπάρχει τελειότερου γάλα'. Δοκιιιάόατε. Άκόμη καί διά τήν μαγειρικήν: διά πουρέδες, κεφτεδες κτλ.
Έκαστον πακέτου 35 δραμίων διά μίαν όκαν γάλα λεπ. 50. Δι’ήμισείαν όκαν λ. 25
Τρόπος χοιίόεως : Διάνά παρασκευάσητε μίαν όκαν γάλακτος νωποΰ βράζετε 365 δραμια νερό. Απο
τό βραστό αυτό νερό λαμβάνετε τόσον δσον άρκεϊ διά νά διαλύσετε τήν κόνιν καί κάμετε μίαν ζύμην. Α
μέσως κατόπιν προσθέτετε καί τό ύπόλοιπον νερό άνακατεύοντες τό δλον καλώς. Έντος ολίγων λε
πτών έχετε μία / όκαν γάλα πρώτης τάξεως. Είς τόν καφφέν σας, τήν σοκολάταν σας, κάμετε το ίδιον. 1 ευστικώτερον καή>φέ-γάλα δέν έδοκιμάσατε άκομη.
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ΕΒΝ. ΤΡΙΠΗΙΤΗΙΕΜΜΟΣ

PRINTEMPS
j.

4 a- ΜοντχοηοΥΛΩΝ

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ
φον καί πολύχρωμου έμπορικδν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά
τελειότερα άϊίποόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας
καί τά τελευταίας μόδας νφάόματα. Δέν θά σάς
προσελκύση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς καταστηματάρχας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών
τρόπων.

wpffiRmms ελο.ιιαη μμμμιγγα
Η

ΑΡΤΟΠΟΙΗΤίΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ASHS^N

ΕΠΠΑΔΟΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΠΗΣ ΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Ατμόπλοια : ΓΑΘΗΝ ΑΙ„ τόννων 16,000._________
" Θ Ε ΜΙ Σ Τ ΟΚΑ Η Σ „ τόννων 12,000

2α ωραία καί μεγαλοπρεπή ταντα ατμόπλοια εΐνε νεότευκτα και φημίζονται διά τήν αντοχήν καί εόστά
eylatV~^.aT,^, ΐα Τα.^ε1^ των' Εχονοι διπλάς μηχανάς καί διπλούς έλικας. Είνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα
με ο ι εσείς , (JO, θέσεις Ε, και 1ζ>00 θέσεις Γ. Έχουσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δε διά
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αϊτών δ ασύρματος τηλέγραφος Mai’COni, παρέχεται δέ πάσα άνεσις εις τούς
επιβατας με τα εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλείου, καφφενεΐον κτλ. κτλ. Λιά τήν υγείαν
των τάξει ιωτών έχει ληφθή παν μέτρου, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακείου πλήρες, ούτε νοσοκομείου.
Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Εν Πειραιεί (5Λεωφόρος Αΐγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείφ, Κωνσταντινούπολή, Σμύρνη, Παλέομω
και Νεα Υόρκη.
J
Άντιπροόωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής 'Ελλάδος καί Ανατολής.

ΙΟΑΚΚΗΣ Γ. ΙΓΓΑΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΤΑΤΡΟΣ

3 - ΟΔΟΣ

ΚΟΡΑΗ - 3

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά

γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν ϋψει
ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται δτι άπό 15 τρήχοντος Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται
παρά τε τφ Κεντρικω Κατα'στηματι και τοϊς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμίςι επί τόκφ.
1 1)2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσοΰ
τούτου τοΰ τόκου δριζομένου εις 1 ταϊς ο)ο κατ έτος
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταϊς
ο)ο·. ΑΙ καταθέσεις αύται γίνονται δεκται και εις άνοι■κτόν λογαριασμόν παραδιδομενου τφ καταθέτη βιβλιάριου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά έξ μήνας τουλάχιστον.
/2ταΐςο)ο
*
2
κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά έν έτος τουλάχιστον.
3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
δνο έτη τούλάχιστον.
3 1)2 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
Τέόόαρα έτη τούλάχιστον.
4 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
έτών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
σράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας εν (ορισμένη προ
θεσμία ή διαρκείς έπί τόκφ
1 1/2 ταϊς % κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλ.
2 >»»>»! έτους.
»
2 i/j »
»
»
»
%
2έτών
3 »
»
»
»
»
4»
4 »
>
»
»
»
5»
”
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’
έχλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει του
καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς
τό αύτό νόμιομα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

Διά τής ύγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων
σώζετε ου μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμ
βάνετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων
τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικοΰ συστήμα
τος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τδν διακεκριμενον Ιπιστήμονα δδοντοϊατρδν κ. ΙΓΓΑΕΣΗΝ τοΰ δποίου αί
τρεις σκευασίαι ’Ελιξίρια, Όδοντόκοννς κάί
Αδαμαντίνη, είνε μοναδικαί είς τδ είδος των.
Διά τοΰ Έλιξηρίου παύει ή οδονταλγία
καί ή νευραλγία. Είναι σκευασία άλάνθαστος καί
άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ιδίω άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον.

3 — ϋοραή — 3

«. ΕΙΡΗΝΗ! Η. ΡέΠηΠΟΐΛΒΤ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
3 — Όδδς Φιλελλήνων — 3
Ή τελευταία τέχνη διά τήν κατασκευήν τών γυ
ναικείων πίλων. 'Η άληθινή ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης
διακρίνει τούς πίλους τής κ. ΡΑΥΤΟΠΟΓΑΟΥ. Μία
άπλή έπίσκεψις πείθει περί τής άληθείας.
Όσαι κυρίαι έπιδιώκετε τήν παρισινήν χάριν, ιδού
ευκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής.
Συνιστώμεν έκθύμως τδ Κατάστημα τής κ. Ραυτοπούλου.
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Κ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΝΩΞΙΖ
ΛΝΒΝΤΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΠ4 ΜΕ ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ

ΝΕΒΤΕΡΙΣΜΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΙ
της ^ρτοηοίΗτικκε εταιρίας α®ανον
Άπό τά ΠΡΑΤΗΡΙΑ μιας τά όποια εύρίσχονται είς τήν ΝΕΑΝ ΑΓΟΡΑΝ, (οδός Εύριπίδου 19) είς τό ΘΗΣΕΙΟΝ
(οδός Νηλέως άριθ. 1), είς τό ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (έναντι Σταθμού. όδ Έρμοΰ), είς του ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (όδ.Βειχου
2),είς τό ΚΟΛΩΝΑΚΙ (οδός Κυνοσάργους άριθ. 1), είςτήν ΝΕΑΠΟΛΙΝ (οδός Θεμιστοκλέους άριθ. 43, οδός Σόλωνος καί
Ασκληπιού καί είς τήν οδόν Ίπποκράτους άριθ. 63), είς τό ΒΑΘΡΑΚΟΝΗΣΙ (οδός Εύτυχίδου-έναντι φυτωρίου), εις την
ΒΑΘΗΝ (διασταύρωσις Σωκράτους καί Χαλκοκονδύλη, οπού καί τό Κεντρικόν μας Γραφείον, ’Αποθήκη και, Εργοστασιον
Ηλεκτροκίνητον), είς τήν ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (οδός Μυλλέρου καί Αγησιλάου, οπού τόέτερον ήλεκτροκινητον
. έργοστάσιόν μας), είς τήν ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ (Κατάστημα ’Αποικιακών Α. Δημοπούλου).

1,500.000

ΙΔΡΊΓΘΗ διά νά προμηθευη είς τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νεώτερα καί στερεότερα υφάσματα
(Τσόχας καί Κασμήρια ’Αγγλίας καί Γαλλίας).
Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» είνε τό πρώτον καί τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν "Ιδρυμα τής
Ελλάδος καί ’Ανατολής.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» είνε απολύτως ώρισμεναι 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»
επί τής όδοΰ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11.
(Τήν «Εμπορικήν Ένωσιν» ίδρυσαν καί διευθύνωσιν οί εύφήμως γνωστοί έν τή Άγορφ μας έμποροι Τσο
χων καί ΚασμηρΙων π· κ. Άλκιβιίδης Κονταρ&τος, Γαβριήλ Άνδρεόπουλος, Κωνσταντίνος Κακκαρ&ς, Γεώρ
γιος Διάμεσης, Θεμιστοκλής Κονταρατος καί Κωνστ. Διάμεσης).

Τ<ρ αίτοΰντι έκ τών έπαοχιών δείγματα άπούτέλλονται άμέΰως ’

DEMETRIUS SKIADAS
μαζή ui τό άγνό ψωμί μας, τό καθαρό, τό νγιεινό, τό καλοζυγισμένο καί ενβενώτερον άπό κάθε άί-7.ο καί τά
ΝΕΑ ΕΙΔΗ τά όποια είσάγομεν είς τά Πρατήριά μας.
Μ Π ΤΤΓ0ΙΠ0Ι7ΓνΠΓ λοιπόν είς τό ώραϊον πρώτης ποιότητος ψωμί μας, καί είς τό θρεπτικό ηαΰρο όιταρέII ΕΓΊ U Γ I LL.Z.U L νιο ψωμί, τό όποιον διά τάς ωφελίμους ιδιότητάς του τό συνιστοΰν'ολοι οί μεγάλοι ΰγιεινολόγοι τοΰ κόσμου καί μάλιστα είς τήν ’Αγγλίαν, οπού πρώτη δίδει τό καλό παράδειγμα ή Βασιλική Οικογένεια, ή όποια
τό χρησιμοποιεί κάθε μέρα είς τό φαγητόν της, άλλά
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ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΤΑ ΒΠΥΤΥΡΠΜ VAV
I U DUI I

3,45 μ. μ.

Σαπούνι τοΰ πλυσίματος άπό άριστα ύλικά. Χωρίς νοθείας καί άμμους. ’Ελαφρό
καλοζυγισμένο καί οίκονο^ιικώτερον άπό κάθε άλλο όμοιας ποιότητος.

ΑΠΟ ΤΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΜΑΣ

ΜΛΙίΑΡΠΝΙΑ VAV χ0“
άλλα είδη ζυμαρικών (πάστες) άπαντα εκλεκτής ποιότητος,
ΙΐΙΗΠΗΓ Ullin jLnZ. ζυγισμένα, είς τάς τιμάς τής χονδρικήςπωλήσεως τής άγοράς.

Π

»
»

’Αναχωρήσεις έξ Αθηνών
6,30 π. μ.
7.05

ΖΗΤΕΙΤΕ

11.35
6.30

Ε. ILA. Π.

ΖΗΤΕΙΤΕ fl[10 ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΑΣ

*

I

Importation - Exportation

ί!ί °°χε'·α όκας, */2 όκας καί 100 δραμίων. Βοΰτυρον αγνόν, όφραγεΚΑΙ
irure Ζ.ΜΖ. όνένον, καΰ.οζυγιόιιένον, άοίότης ποιότητος, ’γενάτεκώτατον κα
κατά πολύ εύθηνότερον άπό κάθε άλλο βούτυρο τής ίδιας εκλεκτής ποιότητος.

ΚΑΙ

GRANDE FABRIQUE, DIST1LLER1E DE LIQUEURS

καλο-

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
ΤΛ ΓΑΛΑ ΓΛ V
γνωρίζομεν τί γάλα πίνομεν είς τάς Αθήνας. 'Π κοινωνία υποφέρει καί ό τύπος
IU In IIΗ LnL. διαρκώς φωνάζει διά τούς κινδύνους. 'Η Άρτοποιητική εισάγει διά πρώτην φοράν είς τήν
Ελλάδα τό θαυμάσιον, τό ευεργετικόν άπεξηραμένον Γάλα είς κόνιν έντός πακέτων 35 δραμίων έκαστον, κατάλληλον '
διά 1 δκαν γάλακτος νωποΰ. Τό γάλα τής Άρτοποιητικής είνε γνήσιον, χωρίς κανένα κίνδυνον μεταδόσεως νοσημάτων, χω
ρίς παθογόνα μικρόβια, χωρίς φόβον άλλλοιώσεων έπικινδύνων διά τήν υγείαν τών άνθρώπων, καί μακροτάτης διάρκειας. Είνε
Γάλα χωρίς νοθείας, χωρίς άναμίςεις μέ ςένας βλαβεράς ουσίας. Γάλα γευστικόν καί οικονομικόν. Κατάλληλον διά τά γλνκά
άας, διά τής κρέμες όας, διά τόν καρόέ όας, τό τόάϊόας. Έςοχον δι’ έξοχός, ταξείδια, έκδρομάς. Απαραίτητον
διά κάθε οικοδέσποιναν. Τό πουρέ σας, ή κεοτέδες σας κτλ. γίνονται έξόχως γευστικά. Είς έκαστον πακέττον ευρίσκετε τάς
οδηγίας τής χρήσεως. Ειδοποιήσατε προφορικώς τά Πρατήρια,είτε δι’ επιστολής τό Κεντρικόν Γραοεϊον—Διασταύρωσις όδών
Σωκράτους καί Χαλκοκονδύλη—καί θά έχετε τακτικήν καί έγκαιρον τήν διανομήν κατ’ οίκον, όλων τών άνω ειδών.

»

8.30
»
11.30
»
1.20 μ. μ.
7.10 π. μ.
8.15
»

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
Τοπική διά Κόρινθον.
Διά Κόρινθον Ναύπλιο», Πάτρας.
Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν καί Τε
τάρτην .
’Αναχωρήσεις έκ Πατρών
Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην καί Πα
ρασκευήν.

7.— π. μ.
12.40 μ. μ.

2.45 μ. μ.
4.45
»
6.15
»
7.05
»
8.15

»

Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κ«
λάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
Δ·.ά Κυλληνην, Πύργον, 'Ολύμπια.
Αναχωρήσεις έκ Καλαηών
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγαλότολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
’Αφίξεις είς ’Αθήνας
Ταχιία έκ Πατρών (δΐς ώς άνω).,
Έκ Πατρών, Τριπολεως, Ναυπλίου.
Τοπική εκ Κοοίνθου.
Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα
τρών, Καλαβρύτων,
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως
Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΚΑΙ

Βούτυρον
ϋαποϋνε
Γάλα

δρ.

»
»

ο.
κατ oxav
1.05
»
θ -θ

Α' ποιότητος τιμάται λζπ. 0.55.
,
μαΰρο υγιεινό και θρεπτικό 40 λεπτά η οκά.

ψωμί

ΓωμΛ
*

Τ. Γ. Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τό γάλα μας καί τό βούτυρόν μας είς τά Ξενοδοχεία καί Ζαχαροπλαστεία τών πόλεων καί
τών θερινών εξοχικών κέντρων. Τά ξενοδοχεία τά οποία θά μεταχειρίζωνται τό βούτυρόν μας θ’ αύξήσωσι τήν πελατείαν των
καί θά άποκτήσωσιν ιδιαιτέραν φήμην διά τά γευστικώτατα φαγητά των. Δοκιμάσατε διά νά πειόθήτε. Διά τά ξενοδοχεία
τών εξοχών δέν ύπάρχει εύεργετικώτερον είδος άπό τό γάλα μας.
Οί άγοράζοντες είς ποσότητας Βοϋτνρβν ft Γάλα θά έχωσιν άνάλογον έκπτωσιν.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΧ ΕΥΓΕΗΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

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

3.00
2.00
1.50
2.00
5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
» κοινωνικόν
»
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΤΑΑ > Ιστορικόν
Η ΤΖΕΝΙΙ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον μονόπρακτον,μεταφρασθέν εις τήν’Αγγλικήν.
(Διδαχθέντα άπό τής 'Ελληνικής Σκηνής)

Σει^αΐ τής Ελληνικές ΈπιΘεωοηΠειος τον Λ' Β’ καί Γ'έτονς ηωλοννται εί<· τά

Γοαφεϊά μας

18

έκάείτη.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

.

“ΕΠ/ΙΗΙΊΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, - “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ.
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

1012

ΥΛΗ έκλεκτή, έλκυστική, μέ ένδιαφερούσας φιλολογικάς μελέτας, ήθογραφίας, Ιστορικός περιγραφάς, καλλιτεχνικά άρθρα, διη
γήματα, θεατρικά έργα, ποιήσεις.

*·
ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

Οί γνωστότεροι καϊ δοκιμώτεροι λογογράφοι.
Συνεργασία έκ τών σπουδαιοτέρων κέντρων τοϋ Ελληνισμού.

Ύφ’ ήμών άποστέλλεται, άμα τή πληρωμή,
τελών.

έλεν&ερον ταχυ

δρομικών

Έν Άθήναις πωλείται είς τά Βιβλιοπωλεία τής «Κστ/ας»
δδδς Σταδίου καϊ Έλενϋερουδάκη, Πλατεία Συντάγματος.
ΤΙΜΗ

ΤΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

2kP. 2. Λιά τούς μή τοιούτους 2λΡ· 3.
ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΝ ΔΡ. 4 διά τούς συνδρομητάς μας.
ρ S διά τούς Λοιπούς.
Διά τους συνδρομητάς μας

ΔΗΑΟΠΟΙΜΣΙΣ
Κυκλοφορούν έν Άθήναις ψευδείς αποδείξεις έπ’ όνόματι τής «’Ελληνικής Έπιθεωρήσεως». Παρακαλοϋμεν ώς έκ τούτου τούς συνδρομητής μας νά βεβαιώνται περί τής γνησιότητος τών άποδείξεών μας και καιόπιν νά έ£οφλώσιν αύτάς. Ή άστυνομία εύρίσκεται έπί
τά ίχνη τών απατεώνων.
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
Η
Έάν at Άδήναι δύνανται νά ΰπερηφανευωνται διά τάς τελευταίως σημειω•δείοας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρός τοΰτο είνε καί τδ μέγα αύτδ
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρώ&η πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπιουσα καΰαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφ&ονία και ποικιλία δλων τών άδών τής
Ζαχαροπλαστικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμη·
σεν είς τδ ζήτημα τής εν&ητής διανομής κατ' οίκον άγνοϋ καί νωπού Αγελα
δινού Γάλακτος ! ! Τά Γιαούρτια του κατέστησαν όνομαστά, δλα δε τά
εΐδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφϋοτα, εύδηνά, καί μέ υλικά εκλεκτά
και επιμελημένα. Τά δε εΐδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γευ
στικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται τδ κέντρον δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου, δικαίως εύρίσκουσι &έσιν μόνον οί προνοητικοί
ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δίκαιότερον δλοι
οί συχνάζοντες άς τά θέατρα δεν ϋεωροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δεν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα
των, ή την άβράν κρέμαν των, άς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - 48
2278. — Tvnoif <Ανγής ’2L^,r<Sr> Άκοστολοπούλον
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