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ΕΗΙθΕδΡΗΣΙΣ
ΗΜΝΙΛΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡ/ΙΦΗΜΕΝΟΝ
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MKNIAION ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕϋζΟΝΟΓΡΑΦΚΜΕΝΟΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΠΡΟΠΛΜΡίΙΤΕΡΙ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ................................................
Δραχ.
Διά τους διδασκάλους
...
»
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ................................................
Δολλάρια
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ
. .
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Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ.................................................................................
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
..................................................................... Φρ. χρ.
”Εκδο<ϊ»ς εκλεκτή γενικώς
»

12.—
8. —
3.—
Λίρα ’Αγγλίας
10 Σελίνια
12.—
25 ή Δρ. 25

Ετγενιαν

ί

ΜΟΤΣΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ

’Αρι&μός Τηλεφώνου 464

13—15 Στοά ‘Αρσάκειου 13—15

ΜΑΣΣΑΖ - JCEIPOKOMIΑ - ΚΟΜΜ«ΕΙΣ
Διάφοροι θεραπειαι πρός άφαίρεσιν ρυτίδων, (ΒΙταϊφάδων KZJ. έτη τή βάσει επιστημονικών πα·
ρατρμΚμάτων και επιμελημένης θεραπευτικής.

Δ I Ε Υ θ Υ Ν Σ I X :

/Δεσποινίδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ Ό·^3-^5"€5^3·^3··€^'€3-θ·
Ton ΚΥρίίΙΝ

^ωγραφοτ

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ Ε ΠI β Ε Q Ρ Η 11 Ν,. — Α 8 Η Ν Α Σ

Ελληνικά! συνθέσεις δι' άρμα καί Κλειδοκύμβαλου.

Όλα τά Μελοδράμαια (Partitions).

Πλούσια Συλλογή μουσικής δι’ δλα τά όργανα.

Ζητείτε άπό τό

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83. — ΑΘΗΝΑΙ

ΑΘΗΝΑΙ

I ΝΣΤΙΤΟΓΤΟΝ

Όλα τά SUCC0S τής εποχής.

-

Όργανα καί εξαρτήματα αυτών.

Oj]a ta κα^^υντικά είδη τών κυρίων:

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενου ή μή δεν έπιστρέφεται.

Κρέμες, Πούδρες, ’Αρώματα.
Αιά τήν άπόκτησιν ή τήν διατήρησιν δροσερού προ
σώπου και απαλής επιδερμίδας. Τδ Ινστιτούτου έχει
τδ ρεκδρ τής επιτυχίας.

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραγειά μας αναγγέλλεται.

Αί έγγραφοι αρχοτται ά.τδ Ιης έκαστου μηνός.— Το τεύχος io. 1.

3Κα^αισδησία άααράμι^ος και άσύγκρίζος b
όιά ζάς κομμώσεις τών κυριών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

*7~ ΟΔΟΣ

Τά ‘Εθνικά “Ααματα καί ο! ‘Εθνικοί Χοροί: Ευγενίας Ζωγράφου.— Διακρασεΐς ‘Ελληνίάες κατά τον Ιθ' Αιώνα (Σαπφώ
Λεσντιάς) Σπ. Δέ-Βιάζη.— Σάτυρα καί *Απαισιοδοξία ek τα Ιργα τοϋ Δημ. Παπαρρηγοπούλου: Camilo Ceci : (Mcrtiφραοις) ΔνξβοςΜ·Κ·-------- Ή βιομηχανία τών Ξένων : ’Αριστομένης Ηεοδωρίδου.— *
0 θρήνος τοϋ Βοοχοϋ Διήγημα .ί
*
Γ· ΚακβτανστρατάΜη.— Πορί χαρακτήρων: D. Welegari Μετώρρασις Δνδος Εύτέρκης Κέκετζτέ.— Γνωμικα—ΔΗΜΟ
ΨΗΦΙΣΜΑ: Γγνώμη Κ. Παχ9μ— ‘Επί τής άνακο<νοκ>εως τοί· κ. Μαγάγη : (Σκέψεις καί Κοίοεις) Δνδος ϊταμ. Καζατζή.—
Ή Αυγουλά (ποίηοις): Λεωνίδα.— ‘Αναμνήσεις: Κ. I. ΒελατΛιώτοι— ΕΠΙΣΤΟΛΑ1 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΑ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ
τής Δνδος £ταματελάτου καί τής κ. Ίουλ. 1. Καμπούρογλου.— Τό Μνηαόσννον τοΰ Παλαιόλόγω— ΜΑ’ΓΟΣ 1912 ·
‘Ωραίοι Τίγναι. : Μαρία ‘ΙγγλΔση : θεατρική ‘Επιθεώρηοις : Δραματική Σχολή.— 'Η ΜόΛα τοΰ μηνός : Λάθος Μ. Π.— Ό
τ'Αβέρωφ· είς τήν Αίγυπτον: Κας Άγμλ. ϊ. IIαναγιωτάτου.— Άπό τήν ζωήν τοΰ Μηνός: Δ. Ζ.— Ταμεΐον Σνντάξτων
καί Σνγραφίων : Δ. Ζ.—
ΚΟΣΜΟΣ i Κτηνοτροφικη "Εκθεοις ‘Αμαλιάόος.— Ή Γαλλική αποστολή.— Λεμβούχοι Ηβιοαιεΐς.
ΕΙΚΟΝΕΣ: Γαμήλιος θιασκέθασις ‘Αλβανών.— ‘Εργου τοΰ κ. Γκέσκου.— Δις Μαρία ‘Ιγγλέση.— Ρο,μαϊκων Τοπίων
(Δνόας Μ. Ίγγλέση).— Δραματική Σχολή Τέχνης.

«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ·!· *
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EUGENIE ZOGUPHOU

Αηηββ,

ft" 56

ΑΓΗΕΝΕ8, 111 1912.
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Χαρτί μουσικής κ.λ. κ.λ.

Τμήμα παραγγελιών.— Έκτέλεσις τάχιστη.

ΜΓΣΤΑΚ1ΔΗΣ, ΕΓΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΜΑΚΡΗΣ
13—15.

Στοά ‘Αρσάκειου 13—14.
ΑΘΗΝΑΙ

ΕΡΜΟΥ — 7

Κάτωθι ‘Υπουργείου Δικαιοσύνης

Κ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ CNSSIS Α®ΗΝ^Ν”
ΑΝΩΝΤΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ETA1F1A ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

1,600.000

ΙΔΡΤΘΗ διά νά προμηθεΰη εις τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νεότερα και στερεότερα υφασματα
(Τσόχας και Κασμήρια ’Αγγλίας και Γαλλίας).
Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ'ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» εινε τό πρώτον και τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν “Ιδρυμα τής
Ελλάδος κα! ’Ανατολής.
ΑΙ ΤΙΜΑ1 τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» είνε απολύτως ώρισμεναι και πρωτοφανείς διά τό Ελ
ληνικόν Έμπόριον.
ΟΤΑΝ άποφασίσητε νά άγοράσητε ύφασμα άναλογισθήτε τό πραγματικόν συμφέρον σας και έπισκεφθητε
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ»
έπ! τής δδοΰ Αιόλου και Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 και 11.
.
(Τήν «Εμπορικήν Ένωοιν> ίδρυσαν καί δΐϊυβύνωοιν οί ιΰφήμως γνωστοί έν τή Άγορφ μα< έμποροι Τβο
*
χών «αί Κασμηρέων π. κ. Αλκιβιάδης Κονταράτος, Γαβριήλ Άνδριόπουλος, Κωνσταντίνος Κακκαράς, Γιώρ·
γιος Διάμεσης, θίμιστοκλής Κονταράτος καί Κωνστ. Διάμεσης).

Τω αιτοϋντι έκ τών έπαο^τών δείγματα άποΰτέλλονται άμε’όως

1
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βΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΛΑ ΕΙΣ ΚΟΝΙΝ - ΓΑΛΑ ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΝ
’Εάν θέλετε ν’ αποφεύγητε τάς επικινδύνους νοθείας τοΰ γάλακτος,
Έάν θέλετε νά εΐσθε ασφαλείς άπό κάθε Επικίνδυνον μόλυσμα.
Έάν θέλετε νά εχητε πρόχειρον είς κάθε στιγμήν γάλα άνόθευτον καί καθαρόν.
Έαν θελετε νά εχητε είς τήν διάθεσίν σας γάλα μέ τό βούτυρόν του καί χωρίς καμμίαν ξένην ουσίαν
έντός αύτοΰ
Εαν θελετε τά μεταχειρίζεσθε γάλα χωρίς νά είνε αραιωμένου άπό ακάθαρτα νερά καί νοθευμένον μέ
κόλλες
Έάν θέλετε νά δίδετε είς τήν οϊκογένειάν σας είς τά βρέφη σας γάλα υγιεινόν προλαμβάνον κάθε στόμα·
μαχικήν διατάραξιν μεταβολάς.
Εάν θέλετε νά εχετε είς τά ταξείδιά σας, είς τάς έκδρομάς σας, είς τάς έξοχάς σας καί είς κάθε στιγμήν
άνάγκης γάλα 'Αγνόν-Θρεπτικόν-Οίκονομικόν «ρομηθεύετίθε τό γάλα τών ελβετικών £5οννών
είς κ όνιν τής Εταιρίας μας.
(
Διάτά γλυκύσματά σας, τής κρέμες σας, τά τσουρέκια σας, τόν καωέ σας, τό τσαΐ σας, τήν σοκολάταν σας
δεν υπάρχει τελειότερου γάλα. Δοκιαάόατε. Άκόμη καί διά τήν μαγειρικήν: διά πουρέδες, κεφτέδες κτλ.

ΝΕΕΤΕΡΙΣΜΟΙ ΕΤΕΡΓΕΤΙΚΟΙ
THS ΑΡΤ©ηοΐΗΤίΚ«5 ΕΤΑΙΡΙΑ? ASHNSN
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Άπό τά ΠΡΑΤΗΡΙΑ υ.ας τά όποια εόρίσκονται είς τήν ΝΕΑΝ ΑΓΟΡΑΝ, (όδός ,Ευριπιδου 19) είς τό ΘΗΣΕΙΟΝ
(όδός Νηλέως άριθ. 1), είς' τό ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (έναντι Σταθμοΰ. όδ Έρμοΰ), είς τοΰ ΜΑΚΡΥΤΙΑΝΝΗ (όδ.Βείκου
2),είς τό ΚΟΛΩΝΑΚΙ (όδός Κυνοσάργους άριθ.1), είςτήν ΝΕΑΠΟΛΙΝ (όδός Θεμιστοκλέους αριθ. 43, οδος Σολωνος και
Άσκληπιοΰ καί είς τήν οδόν Ίπποκράτους άριθ. 63), είς τό ΒΑΘΡΑΚΟΝΗΣΙ (όδός Ευτυχίδου-έναντι φυτωρίου), εις τήν
ΒΑΘΗΝ (διασταύρωσις Σωκράτους καί Χαλκοκονδύλη, οπού καί τό Κεντρικόν μας Γραφεΐον, Αποθηκη και Εργοστασιον
Ηλεκτροκίνητον),'είς τήν ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (όδός Μυλλέρου καί ’Αγησιλάου, όπου τόετερον. ηλεκτροκίνητον
έργοστάσιόν μας), είς τήν ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ (Κατάστημα ’Αποικιακών Α. Δημοπόίλου).

'Έκαστον πακέτον 35 δραμίων διά μίαν όκάν γάλα λεπ. 50. Δι’ήμισείαν όκαν λ. 25
Τρόπος χρήόεως : Διά νά παρασκευάσητε μίαν όκάν γάλακτος νωποΰ βράζετε 365 δράμια νερό. Άπό
το βραστό αύτό νερό λαμβάνετε τόσον όσον άρκεϊ διά νά διαλύσετε τήν κόνιν καί κάμετε μίαν ζύμην. Α
μέσως κατόπιν προσθέτετε καί τό υπόλοιπον νερό άνακατεύοντες τό δλον καλώς. Έντός ολίγων λε
πτών έχετε μία
*
όκαν γάλα πρώτης τάξεως. Είς τόν καφφέν σας, τήν σοκολάταν σας, κάμετε τό ’ίδιον. Γευστικώτερον καφφέ-γάλα δέν έδοκιμάσατε άκόμη.

EOH. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΜΜΟΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά

γραμμάτια

>
»

»
»

»
»

»
»

4 »
5»

ΚΟΡΑΗ-3

Διά τής ύγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων
σώζετε ού 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 πεπτικού συστήμα
τος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί
τρεϊς σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις κάί
Αδαμαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.
Διά τοΰ Έλιξηρίου παύει ή οδονταλγία
και ή νευραλγία. Είναι σκευασία άλάνθαστος καί
άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τω Ιδίω άντ'ι 2 δρ. τα φιαλιοιον.

*· ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΡΑΥΤΟΠΙΪΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

»

Αίόμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’
έκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του
καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς
τό αυτό νομιομα εϊς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΑΩΝ
;
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3 — 'Οδός Φιλελλήνων — 3
Ή τελευταία τέχνη διά τήν κατασκευήν τών γυ
ναικείων πίλων. Ή άληθινή ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης
διακρίνει τούς πίλους τής κ. ΡΑΓΤΟΠΟΓΛΟΓ. Μία
άπλή έπίσκεψις πείθει περί τής άληθείας.
Όσαι κυρίαι Επιδιώκετε τήν παρισινήν χάριν, ιδού
εύκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής.
Συνιστώμεν έκθύμως τό Κατάστημα τής κ. Ραυτοπούλου.

VftV ίις δοΖεϊα 1

°κ&ς καί 100 δραμίων. Βουτνρον αγνόν, όφραγιόμένον, καΧοζυγιίμένον, άρίότης ποιότητος, γευότικώτατον κα
κατά πολύ εάθηνότερον άπό κάθε άλλο βούτυρο τής ιδίας εκλεκτής ποιότητος.

I U DU I I I lUn ΖηΖ.

ΖΗΤΕΙΤΕ AJ10 ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
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V A V Σαπούνι τοΰ πλυσίματος άπό άριστα υλικά. Χωρίς νοθείας καί άμμους. ’Ελαφρό
Lni. καλοζυγισμένο καί οίκονομικώτεοον άπό κάθε άλλο όμοιας ποιότητος.

Τ Α Μ Λ If A D Π All A V A V *αι
ΚΑΙ
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άλλα είδη ζυμαρικών (πάστες) άπαντα εκλεκτής ποιότητας, κάλοζυγισμένα, είς τάς τιμάς τής χονδρικής πωλήσεως τής αγοράς.

ΖΗΤΕΙΤΕ RH0 ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
-Τ·Λ ΓΑΑΑ VAV "Ολοι γνωρίζομεν τί γάλα πίνομεν εις τάς ’Αθήνας. Ή κοινωνία υποφέρει καί ό τόπος
KAI I
ΙΑΑΑ
διαρκώς φωνάζει διά τούς κινδύνους. Ή Άρτοποιητική εισάγει διά πρώτην φοράν είς τήν
Ελλάδα τό θαυμάσιον, τό ευεργετικόν' άπεξήραμένον Γάλα είς κόνιν έντός πακέτων , 35 δραμίων, έκαστον, κατάλληλον
διά 1 όκάν γάλακτος νωποΰ. Τό γάλα τής Άρτοποιητικής είνε γνήσιον, χωρίς κανένα κίνδυνον μεταδόσεως νοσημάτων, χω
ρίς παθογόνα μικρόβια, χωρίς φόβον άλλλοιώσεων επικινδύνων διά τήν υγείαν τών ανθρώπων, καί μακροτάτης διάρκειας. Είνε
Γάλα νωρίς νοθείας, χωρίς αναμίξεις μέ ξένος βλαβεράς ούσίας. Γάλα γευστικόν καί οικονομικόν. Κατάλληλον διά τά γλύκα
<ίας, διάτήςκρέρες όας, διά τόν καάψί όας, τό τσάϊόας. “Εξοχον δι’ έξοχάς, ταξείδια, έκδροράς. ’Απαραίτητον
ίξόχως—
γευστικά.'
Εις
διά κάθε οικοδέσποιναν. Τό πουρέ σας, ή κεφτέδες σας κτλ. γίνονται,έί/-*
=·■ΚΒ- έκαστον πακέττον
«, εύρίσκετε τάς
τό Κεντρικόν Γραοεΐον—Διασταύρωσις δδών
οδηγίας τής χρήσεως. Ειδοποιήσατε προφορικώς τά Πρατήρια,είτε δι’ επιστολής
ει
*--- ’ ----Σωκράτους καί Χαλκοκονδύλη-“-καί θά έχετε τακτικήν καί έγκαιρον την διανομήν
κατ’ οίκον, δλων τών άνω ειδών.

ΖΑΖ

U

3 — ϊίοραή — 3

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις εϊς χρυσόν, ήτοι είς
σράγκα καί λίρας Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία ή διαρκείς έπί τόκφ ϊ
1 ιίί ταϊς % κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
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MU nrDlilDl7CVQr λοιπόν εις τό ώραΐον πρώτης ποιότητος ψωμί μας, καί είς τό θρεπτικό μαύρο όιταρεΙϊΙ Π II LI I U Γ IZ.tZ.0 L νιο ψωμί, τό όποιον διά τάς ωφελίμους ιδιότητάς του τό συνιστοΰν όλοι οί μεγάλοι, ΰγιεινολόγοι τοΰ κόσμου καί μάλιστα είς τήν Αγγλίαν, όπου πρώτη δίδει τό καλό παραόειγμα η Βασιλική Οικογένεια, η όποια
τό χρησιμοποιεί κάθε μέρα είς τό φαγητόν της, άλλά

ΚΑΙ

Τροηοποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν όψει
ή έπί προθεομίςι δηλοποιεΐται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος δέχεται
παρά τε τώ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν ορισμένη προθεσμίςι έπί τόκφ.
11)2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσοΰ
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου εϊς 1 ταϊς ο)ο κατ’ έτος
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσού τούτου/εϊς 1)2 ταϊς
ο)ο.. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταί καί εϊς άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.
2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εξ μάνας τουλάχιστον.
21/ίταϊςο)ο κατ’έτος διά.τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εν έτος τούλάχιστον.
3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
δύο έτη τούλάχιστον.
3 1)2 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
Τέάόαρα 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..
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ΝΕΑ ΕΙΔΗ τά όποια είσάγομεν είς τά Πρατήριά μας.

ΟΔΟΝΤΟΤΑΤΡΟΣ
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μαζή μέτό άγνό ψωμί μας, τό καθαρό, τό υγιεινό, τό καλοζυγισμένο καί εύθυνώτερον άπό κάθε άλλο καί τά

Βούτυρον
Sxnovvc
Γάλα

δρ.

»
»

5.— κατ 6? αν
1.05
»

0.50

»

Τό

μ.i

Α'ποιότητος τιμαται

λεπ. 0.55.

•Γωμ.1 μαΰρο ύγιεινο καί θρεπτικό 40 λεπτά ή οκά.

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 όποια θά μεταχερρίζωνται τό βούτυρον μας θ αυξησωσι την πελατείαν των
καί θά άποκτήσωσιν ιδιαιτέραν φήμην διά τά γευστικότατα φαγητά των. Δοκιμάσατε διά να πεισθήτε. Δια τα ςενοοοχεΐα
τών εξοχών δέν υπάρχει εύεργ^τικώτερον είδος άπό τό γάλα μας.
Οί άγοράζοντες είς ποσότητας Βούτυρον ft Γάλα θά έχωσιν άνάλογον έκπτωσιν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Ε'.

ί

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΕ, 31

ΒΑΤΟΥ 1912

ΤΕΤΧΟΣ 55.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

PREMIERE MAISON DEL’ORIENTVENDANTLE MEILLEUR MARCHE

VhEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS

ROBES, MANTEADX ETC. POOR DAMES & FILLETS

Έν Ρωσσίρ. ('Οδησσός) ή Δίς Άγγελιχή Κοχινάχη. Rue Gretscheskaja, No 30. — Έν Λονδίνφ ή Δνίς Ολγα 11απαδάχη, (61 Hereford Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεστερ, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. — Έν ‘Αλεξανδρείρ
ό κ. Τριαντάφυλλο? Τσιτσέλης.— Έν Ka r-Zayat τής Αίγυπτον ό κ. Παναγιώτης Ιατρίδης.
Εν Ζαγαζίκ τής Αίγυ
πτον ό κ. Ζήνων Χτράτης, Πρόεδρος τον ‘Ελληνικού Συλλόγου.— *Εν Facous τής Αίγυπτον ο κ. Νέαρχος ΙΙαπάϊς.
Εν
Μανσούρα τής Αίγυπτον ό κ. Περιχλής Ιίωνσταντόπουλος.— Έν Simbellawein τής Αίγυπτον ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας,
ιατρός.— Έν Τάντα τής Αίγυπτον ό κ. ΙΙεριχλής ΙΙαπαχριστοδοϋλου.— ‘Εν Benha τής Αίγυπτον ό κ. Κωνσταν. ^<λιιβχας.— Έν Πόρτ—Σάϊτ ή Δνίς ’Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου.— Έν ’Αμμόχωστό) ή Δνίς Ελένη
Χατζηπέτρου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου. — ‘Εν Λευκωσία ή Δνίς Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τον Παρθεναγωγείου.
— Έν Λάρνακι ή ΚαΈλίνη Πούρτζη---- Έν Αεμεσιΰ ό κ Ευγένιος Ζήνων, Βουλευτής—Δικηγόρος.— Έν Πάγοι ό κ. Σπυ
ρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος. — Έν Καλάμαις
κ. ’Ιωάννης Καμπας. — Έν ‘Ιερουσαλήμ ό κ. ΜατΟίας ΙΙαυλίδης.
— Έν Μιτνλήνη κ. Ροδόλφος Γ. Ι’άλλης. — Γενικός αντιπρόσωπος έν Κνπρτρ ό κ. 1 . ΙΙάλμας.

BONNETERIE, CHEMISERIE, PARFUMERIE, GANTERIE, MERCERIE,

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

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, SALONIQUE, CON
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL).
ΧΕ Ν Η

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

ΜΕΓΑ EPrOSTAXION
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ

ΕΝ

TH

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

ΤΑΞΕΩΣ

ΕΧΩΝ

ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
EIQH ΠΛΕΚΤΙΚΗΕ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EIQH
ΨΙΛΙΚΩΝ, ©ΛΑ ΤΑ EIQH ΕΕΩΡΡΟγ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ? Η ΜΗ,
EIGH ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EICH ΤΑΞΕΙ^ΐΟγ.
ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)
Γαμήλιος διαόκέδαΟις Αλβανών
νΕργον Ρουμάνον ζωγράφον
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με τήν γκάϊδα, χορεύουν Κρητικούς χορούς τήν Σού
στα ιδίως, καί σπανίως τόν Πεντοζάλη. Οί Άκαρνάνες
καί έν γένει οί Στερεοελλαδΐται χορεύουσι έξοχα τούς
Τσάμικους χορούς, οί Θεσσαλοί χορεύουν ώς έπι τό πολύ
τούς Συρτούς τούς όνομαζομένονς είς τά τρία, οί Ήπειρώται χορεύουν τόν Τσάμικου καί πολύ καλά τόν χορόν
άνά τρία, μέ τό τραγούδι τό λέν’οί κοϋκκοι στά βουνά.
ΟίΠελοποννήσιοι έν γένει χορεύουν τόν Καλαματιανόν

Tfl ΕΘΗΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
('Ομιλία τής Δνίδος Ζωγράφου)

Άλλά καί οί χοροί μας ; Έχουν καί αύτοί

την

ιστορίαν των. Οί Αρχαίοι χοροί ήσαν κύκλιοι, κύκλιοι
δέήσανκα' οί χοροίτών διθυράμβονν.'Η κωμωδίαδμως
καί ή τραγωδία έσχημάτισαν τους τετραγωνικούς χορούς.
Οί αρχαίοι εΐχον καί τόν Πυρρίχιον χορόν τόν όποιον
έχόρενον κρατούντες ασπίδας. Είς τό Μουσεϊον της
Άκροπόλεως μάλιστα υπάρχει Ανάγλυφού τό όποιον πα~

ρωτά όπλίτας όρχουμένονς. Καί <5 θαυμάσιος, ό χαριέστατος μπάλος, ό καί λνγηρός καλούμενος, εχορεύέτο κατά τήν άρχαιότητα. Είς την ‘Οδύσσειαν
άναφέρεται η δρχηοις αϋτη. Περιγράφεται οτι πρός τι
μην τοϋΌδυοσέως χορεύουν τά δύο τέκνα του Αλκινόου.
Οί θαυματοποιοί κατά την άρχαιότητα εχόρενον με
τάς χεϊρας κάτω καί τους πόδας επάνω, ενίοτε δέ κοί

εν μέοιρ μαχαιρών. Τοιοντον χορόν έκτελεΐ πρό τών
δαιτυμόνων του Καλλία μία κόρη είς τό συμπόνιαν, τό
όποιον παρέθηκεν ούτος κατά τινα εορτήν είς τόν Πει
ραιά, είς τόν Σωκράτην, Άντισθένην, Χαρμίδην καί
λοιπούς φιλοσόφους. Λέγεται δέ δτι, τό θάρρος τής
κόρης αύτής νά κυβιστά έν μέσω τών μαχαιρών προ
ξενεί τόσην έκπληξιν, ώστε ό Σωκράτης ήκούοθη λί
γων καί πάλιν «ότι ή Ανδρεία εϊνέ τι διδακτόν.»
‘Αλλά καί ό χορός τών Μεγάρων, καί <5 χορός τόν
όποιον χορεύουν οί Κρήτες καί οί Νηοιώται τής
Μικράς ‘Ασίας, ό λεγόμενος «Σούστα» είνε αρχαίος
χορός καί αναφέρει αύτόν ό "Ομηρος είς τήν ‘Οδύσ
σειαν. Ό Μπάλος ή ό Καρσιλαμάς εϊς τήν Κάρπαθον
καλείται « Άρχηστή.» ‘II λέξις αϋτη εΐνε πιθανότατα
ή αρχαία λέξις ‘Ορχηστής.
Αύτά άποδεικνύουν τήν συγγένειαν τών έθνικών
μας χορών πρός τους αρχαίους. Οί "Ελληνες είς δλας
τάς εκδηλώσεις τοϋ βίου των έθεώρουν Απαραίτητον
τόν χορόν. Έχόρευον πρός τιμήν τών Θεών, έχόρενον
εις τά συμπόσιά των, έχόρευον είς τους πολέμους των,

έχόρενον είς τά νεκροταφείά των, έχόρενον καί παρά
* Συνέχεια έκ τον προηγουμένου.

τήν ακτήν τής θαλάσσης καί πολλάκις τοΰ

κύματος

τό μουρμούρισμα συνώδευε τάς ρυθμικός των κινή
σεις. *
0 σεμνός καί ό έναρμόνιος καί κανονικός τών

αρχαίων χορός έκαλεΐτο «έμμέλεια», έν άντιθέσει
πρός τόν ζωηρόν, τόν κωμικόν κα'ι άσεμνον ό όποιος
έκαλεΐτο κόρδαξ. ’ζΐζί.ά καί αύτοί οί Εύρωπαϊκοί χοροί
άπό τους αρχαίους Ελληνικούς έλαβον τήν Αρχήν των.
‘II φύσις δμως ή Ελληνική νπήρξεν άριστοτέχνις καί
είς τό ζήτημα αύτό. Είς τόν "Ελληνα καί τήν Έλληνίδα
έδώρηοε τήν χάριν τοϋ_σώματος, ή όποια άναδεικνύει
δλην τήν εύστροφίαν τών χορευτών μας. Ούδέποτε ή
Άγγλίς ή ή Γερμανίς ή ή Ρωσοίς θά χορεύση μέ τήν
χάριν, μέ τήν λεβεντιάν μέ τήν όποιαν χορεύει καί ή
Έλληνίς τών πόλεων, κυρίως δμως τών χοτρίων.
"Αλλως καί αύτή ή κ. Αώγκαν, τής όποιας αί χορευτι
κοί κινήσεις ομιλούν άπ’ εύθείας είς τήν φυχήν σας,
καί σάς συναρπάζουν περισσότερον άπό τήν άνθρωπίνην
λαλιάν, καί σας συγκινοΰν περισσότερον άπό τήν άνθρω
πίνην Ικεσίαν, μήπως άπό τάς Ελληνικός παραστάσεις
τών αρχαίων αγγείων δέν έδιδάχθη τήν πτήοιν τής πε
ταλούδας, καί τής δούλης τόν λυγμόν καί τής έρωτενμένης τό πάθος, συναισθήματα τά όποια παριστάνει ά.ταραμίλλως μέ τοΰ χορού της τήν παραστατικήν ϋνναμιν
καί χάριν;

Έάν δμως οί Αρχαίοι χοροί εΐνε δύσκολοι είς τήν
έκτέλεσιν καί χρειάζονται τελείαν σωματικήν καλλονήν,
οί έθνικοί μας χοροί Αντιθέτως μας παρέχουν μέγα
στάδιον άναπτύξεως, καί τελειοποιήσεως άκόμη είρντέρας.Καί ταύτας δέν θά μάς έξασφαλίση μόνη ή διδα
σκαλία δπως, φιλοτίμως, μάς τούς διδάσκουν σήμερον
Αλλά καί ή ένδελεχής αύτών μελέτη καί έρευνα.
Καί έχομεν χορούς ποικίλους, πλήρεις άπό εύρρυθμίαν καί χάριν. "Εχομεν τούς ουρτούς, τούς όποιους χο
ρεύουν κατ’έξοχήν ωραία οί Εύβοεΐς καί ιδίως οί περί τήν
Χαλκίδα, κοί οί Νηοιώται ιδίως οί Σκοπελΐται,Υδραίοι,
Σπετσιώται, Κρανιδιώται καί Άνδριοι. Είς τάς Κυκλάδας χορεύουν δλους τούς χορούς, άλλ’ ώςέπι τόπολύ

καλώς καί δλους τούς άλλους χορούς, άλλά ολίγον παρα
μορφωμένους. Οί Μεγαρεΐς καί οί Σαλαμίνιοι είναι οί
καλλίτεροι "Ελληνες χορευταί, έκτος δέ τών Μεγαρίτικων χορών, χορεύουν καί τούς άλλους έκτάκτως ώραία.
Μέσα δμως είς αύτήν τήν φυσικήν έξέλιξιν χρειά
ζεται ή έπιστημονική έκκαθάριοις τών χορών άπό
πάσαν ξένην έπίδρασιν καί νοθείαν. Αέν υπάρχει δέ άμφι.
βόλια δτι οίχοροί, δπως καί τά άσματα, δπως καί ή γλώσ
σα, δπως καί τά ήθη,ΰπέστησαν τήν έπίδρασιν των άλλεπαλλήλων έπιδρομών τών έκάστοτε καταχτητών μας.
Τό μουσικόν τμήμα τής «Τέχνης» θέλει καταγίνη
εέδικώς είζ τήν περισυλλογ ήν καί έκκαθάρισιν τών χο
ρών δπως καί τής μουσικής,δι’ ειδικών μουσικών, καλ
λιτεχνών καί λαογράφων. Θά τρέφη δέ τήν ελπίδα
δτι ή άφοσίωσις είς τήν έθνικήν αύτήν έργασίαν θά γίνη
Αφορμή ν’άναδειχθή μίαν ήμέραν καί ό μουσικός δστις
θά δημιουργύ;οη τήν έθνικήν μας μουσικήν, άλλά κα
ό χορευτής δστις θά τελειοποίηση τόν έθνικόν Ελληνικόν

χορόν έπίτή βάσει τών ήδη χορενομένων. Αιότι έχομεν
τάςβάσεις. Αέν μάς υπολείπεται παρά ή τελειοποίηοις.
Ποιον όντως ποίημα δύναται »>ά συγκριθή πρός τήν ποίηοιν τοΰ Μπάλλου καί ποιον μέλος πρός τό «Λάγι’Αρνί;»
‘Ο Μπάλος, <5 έξοχος αύτός χορός χορεύεται σχεδόν
είς δλην τήν Ελλάδα, είναι δμως δυσκολώτατος καί πολύ

ολίγοι είναι οί δυνάμενοι νά τόν χορεύουν καλώς" εις
πολλά μέρη τήςΈλλάδος εΐνε παραμορφωμένος έντε
λώς,διότι Απομένει είς τήν χορευτικήν δεινότητα καί

τέχνην τοΰ χορευτού ή διάπλασις αύτοϋ κατά βούλησιν.
Ή διδασκαλία λοιπόν καί ή διάδοσις όσον τό δυνα
τόν περισσότερον τών δημοτικών μας ασμάτων καί χορών
μάς έπιβάλλεται. "Ισως ή ιδιωτική πρωτοβουλία νά μή

άρκή διά τόσον μεγάλον έργον. Εΐνε Ανάγκη τό έπίσημον Κράτος νά άναλάβη αύτό ύπό τήν προστασίαν
του. Χωρίς νά περιορίση κανένα νά έργασθή ιδιωτι
κούς, μέ τόν πόθον τής κοινής ώφελείας, εΐνε άνάγκη
τό ζήτημα τών Έθνικών ’Ασμάτων καί Χορών νά τό
είσαγάγη είς τό Σχολεϊον ώς μάθημα υπόχρεα τικόν.
Μάθημα δμως όχι ξηρόν, περιβεβλημένον τό τυπικόν
ένδυμα τής μόδας, αλλά μάθημα έξιδανικευμένον άπό
τήν ηθοποιόν δύναμιν τής έθνικής διαπαιδαγοογήοεως
τής κοινωνίας. "Οσοι Σύλλογοι καί αν ίδρυθοΰν μέ τόν
σκοπόν αύτόν δέν θά κατορθώσουν νά διαδιόσουν τούς

χορούς καί τά άσματα πέραν ενός περιωριομένου
κύκλου. Αύτό τό λέγω, ιός μίαν σκέφιν τοΰ Συλλόγου

μας, ό όποιος έν τούτοις θά εΐνε υπερήφανος έάν δυνηθή νά θέση ένα λίθον εις τό μέγα αύτό έθνικόν οι
κοδόμημα, τό όποιον κάθε Έλλην πρέπει νά όνειροπολή ώραΐον καί έπιβλητικόν. Τό Ύπουργεϊον τής
Παιδίίας καί τό Ώδεϊον—έργαζόμενον δμως εύρύτερον αφ’ δ,τι έργάζεται καί εύρννον έπί πλέον τήν έπιστημονικήν έργασίαν τοΰ καθηγητοϋ κ. Ψάχου-— θά

ήσαν ίσως Αρμόδια νά Αναλάβη καί τήν περισυλλογήν

τών σωζομένων Ελληνικών ’Ασμάτων μετά τών μελω
διών των,καθώς έπίσης καί τήν περισυλλογήν τώνΈλληνικών χορών.

Αιά νά καταδείξωμεν δέ τήν μεγάλην ηθοποιόν
δύναμιν τοΰ άσματος και τοΰ χοροΰ έπί τής Ελληνι
κής φυγής ας ζητήσωμεν άπό τήν ιστορίαν μας μερικά
παραδείγματα. Λέγεται δτι ό Μύγας ’Αλέξανδρος
άκούσας τόναύλητήν Τιμόθεον παίζοντα τήν λύραν του,
τόσον ένθουσιάσθη, οίστε ήρπασε τά δπλα του καί ώρ·

μησε νικηφόρος κατά τών έχθρών του. Καί έρχεται
τοΰτο είς λυπηρόν άντίθεσιν πρός τό τέως σημερινόν
καθεστώς κατά τό όποιον όΈλληνικόςΣτρατός έκτελών
τά γυμνάσιά του έτμαλεν ασματα τών τριόδων ή
έπανελάμβανε στροφάς άπό τάς γνωστάς βιεννέ
ζικος όπερέττας !
Άλλά και αί Σουλιώτιδες ! Είς τό χοροστάσι τής
παγκοσμίου ιστορίας μόνον Έλληνίδες έχόρευσαν τόν
χορόν τοϋ Ζαλόγγου. Μόνον αύταί άντίκρυσαν τόν
θάνατον αδουσαι καί δέν άπηθανατίοθησαν χορεύουααι ; Καί μιμιως αί Σουλιώτιδες δέν δί
νονται νά θεατρηθοϋν ώς αί γνήσιοι απόγονοι τών
Σπαρτιατίδων, άφ * ού δπως και έκεϊναι, κατέπνιξαν
καί αύταί είς τά γενναία στήθη των πάντα παλμόν
καί πάν συναίσθημα τής γυναικείας φυχής, διότι τάς
έθέρμανε μόνος

<5

πατριωτισμός;
♦

Άλλά θά έρωτήοητε ίσως. "Ωστε λοιπόν διά τών
έθνικών χορών καί διά τοΰ άσματος θά γίνωμεν
πατριώται ; Βεβαίως όχι. Άλλ’ ώς μία έκδήλωσις καί
αύτή αγνών πατριωτικών αισθημάτων, ώς μία έμ

μονή εις

τάς

έθνικάς παραδόσεις θά συντελέση είς

τήν καθόλου έξύφωσιν τοϋ πατριωτισμού.
Καί έχει Ανάγκην πατριωτισμού ή μικρά Ελλάς.
"Εχει ανάγκην πατριωτισμού σταθερόν, Ακμαίου,άμεταπτώτου. Αί οπασμωδικαί εκρήξεις τοΰ πατριωτισ
μού, είς τάς θλιβερός μόνον στιγμάς τής πατρίδος, δέν
εΐνε τό στερεόν στήριγμα τό όποιον θά τήν ένισχύοη
είς τούς Αγώνάς της. Ή έλληνική φυχή έχει Ανάγκην
άποκαθάρσεως είς τήν μεγάλην φλόγα τοΰ πατριωτι
σμού, ή όποια έφιότιοε μέ τήν λάμφιν της τάς μεγάλος
τοΰ παρελθόντος γενεάς.
("Επεται τό τέλος)

-

-------------
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Ό άνθρωπος, έρχεται εις τόν κόσμον αδύνατος, άν
και έκ 'γονέων ύγιεστάτων, διό άφ' ής στιγμής βλεπει
τό φώς τον ήλιου απαιτούνται μέριμναι μεγισται διά την φυσικήν πνευματικήν και ήθικην μορφωσιν.
Ό ηθικός μάλιστα βίος, είναι ό βίος της καρδίας,
και έχει σημασίαν μεγάλην, διότι δι αύτού καθίσταται
τις σεβαστός καί παρέχει συνάμα την ευδαιμονίαν.
Ο άνθρωπος διττώς έξετάζεταΓ φυσικώς κα'ι
ηθικώς· Φυσικώς μεν άν είναι ύγιής, ηθικώς δέ αν
έχη άγω'γην αληθή, άν αί -φυχικαί δυνάμεις τείνουσιν
el? τήν ευημερίαν τής οικογένειας καί τής κοινωνίας
καϊ συνεπώς τής πατρίδος, είς τήν αληθή θεραπείαν
τών επιστημών, τών τεχνών και τών 'γραμμάτων, el?
τήν αληθή έξάσκησιν τών χριστιανικών αρετών, άν
τέλος ή καρδια του πάλλη υπέρ τού Άλη θ ού ς, τού
Καλού καϊ τού Αγαθού. Ή άγγλϊς Hamilton
όρθώς λεγει οτι ή πηγή τής ηθικής είναι el?
τάς χειρ ας τής μητρός καϊ ό Ρουσώ λέγει
ότι οι μέν άνδρες κάμνουν τους νόμους, αι δέ γυ ν αίκ ε ς τα ήθη.
Λοιπόν, τό τέκνον ήβήσαν καί έν καιρώ καταλληλω χειραφετούμενου, άμα εύρεθή έν άΧλω όρίζοντι
διαφέροντι έκείνου τής οικίας του, τότε ή κοινωνία,
καί ή πατρίς θά γευθή τούς καρπούς ούς έσπειρε καϊ
έκαλλιεργησεν ή μήτηρ.
Άλλά μήτηρ αγράμματος, αμόρφωτος, άνευ αισθη
μάτων καϊ συναισθημάτων, δύναται άρά γε νά δώση
πολίτας δρώντας υπέρ τής εύημερίας, τής οικογένειας,
τής κοινωνίας καϊ τής πατρίδος ;
Λυστυχώς, παρ' ημϊν, αργά ήρχισεν ή μέριμνα,
περί τής αγωγής τής γυναικός. Ενώ αύτη έπρεπε νά
είναι έκ τών πρωτίστων τής πολιτείας καϊ τών πολι
τών. Εν Επτανήσω ήρξατο σοβαρώς κάπως ή μέριμνα
αυτή επι τής αρμοστείας τού καλού καγαθού άγγλου
Φρειδερίκου 'Άδαμ, ό όποιος είνε γνωστός el? τούς
τακτικούς άναγνώοτας τής Ελληνικής Έπ ι θ ε ωρήσεως, οί οποίοι ανεγνωσαν το σημείωμά μας περί
τής Κερκυραίας Μαργαρίτας Άλβάνα Μηνιάτη. Έν
τώ έλληνικώ βασιλείω σοβαρά μέριμνα ήρχισεν αργό
τερα' αλλά καί τήν σήμερον ακόμη έχει ανάγκην μεταρρυθμίσεως, όπως ή μέλλουσα γενεά ρευθη τούς
καρπούς αληθούς ανόρθωσε ως, διότι οί νόμοι
μόνοι δέν έχουν τήν δύναμιν καϊ τήν ίσχύν νά μορ
φώσουν χαρακτήρας καί νά κάμουν πολίτας νά παραδέχωνται τού μεγάλου ρωμαίου τό άξίωμα, ότι διά
νά είνε τις έλ ε ύ θ ε ρ ο ς πρέπει νά είνε δού
λο ς τού νόμου.
Η Σαπφώ Αεοντιάς συναριθμεΐται μεταξύ τών γυ
ναικών έκείνων, αιτινες έσκέφθησαν περί σοβαρός μορ

θύνουσαν τό ύπο τού μητροπολιτικού ναού τής Αγίας
Φωτεινής συντηρούμενον κεντρικόν παρθεναγωγείου καϊ
δίδάσκουσαυ συνάμα τά ανώτερα ελληνικά μαθήματα.
Τώ 1877 προσεκλήθη νά άναλάβη τήν διεύθυνσιν τού έν Κωυσταυτιυουπόλει Παοθεναγωγείου τής

Π αλλ ά δ ο ς, διαδεχθείσα τήν Ζαφείρω Σπετσιώτου.
Κατεγίνετο πάντοτε διδάσκουσα, διευθύνουσα, μελετώσα, γράφουσα. Ή έργασία ήτο πλέον είς αύτήν
■φύχωσις.
ΣΠ. ΔΕΒΙΑΖΗΣ
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φώσεως τού γυναικείου φύλου. Καϊ γυναίκες τοιανται
πολλαι υπάρχουν καθ όλα τά πεπόλιτισμένα κράτη.
Συνεπώς ή Σαπφώ Αεοντιάς έλαβεν έπίζήλον θέ
σιν μεταξύ τών διδασκάλων τού Γένους, διότι
είργάσθη ε'λικρινώς, όπως δώση el? τά? γυναίκας μόρφωσιν ελληνοπρεπή. Καί διέπρεήτεν ώς άρίστη παιδα
γωγός. Έθυσίασε τήν ζωήν της ύπέρ τής γυναικείας
αγωγής, είχεν είς τήν καρδίαν της καϊ el? τον νούν τάς
μαθήτριας καϊ τήν πρόοδον τού φύλου αύτής. Προσεπάθη νά έγχαράξη είς τάς τρυφεράς καρδίας χοιστιανικας αρετας, την αγάπην πρός τήν οικογένειαν καϊ
τήν πατρίδα, τήν στοργήν πρός τό ώραίον, διά νά γί
νουν απολύτως καϊ αληθείς παιδαγωγοί καϊ
μητέρες, αληθείς έλληνίδες.
Η μήτηρ είνε ή πρώτη παιδαγωγός, ή φέρουσα
αποτελέσματα. Ο γαλάτης de Maistre λέγει όρθώς :
«Είς το φύλόν μας βεβαίως ανήκει τού νά μορφώση
»γεωμετρας, χημικούς κλ. άλλ’ έκείνο, όπερ καλείται
.άνθρωπος, δήλα δή ό ή θ ι κ ό ς άνθρωπος, όπως
»εμορφώθη κατά τό δέκατον τής ηλικίας έτος, καίέάν
»δ έ ν έγένετο έπί τών γονάτων τής μη»τ ρ ό ς, θά εινε πάντοτε μ έ γ α δ υ σ τ ύ χη μα.»

Η Σαπφώ Αεοντιάς έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει τή 27 Ιουλίου τού 1832 έτους. Πατήρ της
ήτο ό κύπριος Λεόντιος Κληρίδης διδάσκαλος τών ελ
ληνικών, όστις έμαθήτευσε el? τά? σχολάς τών Κυδω
νιών καί τής Σμύρνης καί έλαβε διδασκάλους τόν Kafρην, τόν Κωνσταντίνον Οικονόμου, τόν Γρηγόριον Σεράφον κ.λ. Ο πατήρ έγένετο ό διδάσκαλος τής Σαπφούς καϊ τής άλλης θυγατρός του Αιμυλιας. Έκατώρθωσε νά τάς έκπαιδεύση έλληνοπρεπώς, με αρτίαν
μόρφωσιν καί παίδευσιν. Τώ 1856 έλαβε σύζυγον έκ
τού γένους τών Καλβοκορέων, άλλ ο γάμος δεν τήν
ήμπόδισεν άπό τάς μελέτας τών έλλήνων συγγρα
φέων, ούδέ νά καταγίνηται ώς συγγραφεύς.
Τό κύριον αύτής μέλημα ύπήρξεν, ώς εΐπομεν, ή
μόρφωσις τών Έλληνίδων el? έποχήν, καθ ήν ή διάδοσις τής μαθήσεως είς τάς Ελληνίδας ή-ο έργοιι
έθνωφελες.
Πρός τόν ιερόν τούτον σκοπόν συνέστησε καϊ διηύθυνεν έπϊ τέσσαρα έτη άπό τού 1854 έως 1856, το
έν Σάμω ίδρυθέν καί συντηρηθεν έξ ιδίων ύπό τής
ήγεμονίδος Αλεξάνδρας Γκίκα παρθεναγωγείον. Ακο
λούθως μετέβη el? τό ιδιοσυντήρητου παρθεναγωγείον
τού Μεθοδίου Άρώνη καϊ έμεινε μέχρι τού 1861. Εν
Σάμω καϊ πάλιν διέμεινεν ένεκα τών παρθεναγωγείων
τών ίδρυθέντων ύπό τού ήγεμόνος Αριστάρχου. Καϊ
πάλιν τήν βλέπομεν άπό τού 1863 el? Σμύρνην διευ-
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ΣΑΤΥΡΑ & ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΕΙΧ ΤΛ ΕΓΓΛ ΤΟΤ ΔΗΜ· ΠΛΠΛΓΓΗΓΟΠΟΤΛΟΤ

Οί Στόνοι πράγματι είναι ή ζωηρά έκφρασις καί
ειλικρινή; τής νεανικής ψυχής’, τής πεπληγμένης

είς τά όνειρα καί ίδανικά της, καί δ σκεπτικιστής
άφίνει έδώ τόπον διά τδν ποιητήν. Δέν είναι βαθέως
λυρικός έπειδή ή μοΰσα, του άπαντά μόνον είς ένα
τόνον. Τδ αίσθημα τδ δποϊον έκφράζει είναι αποτέλε
σμα τής λυπηράς πείρας τής ζωής, τών σκέψεων,έάν
θέλητε, αί δποϊαι τδν ώθησανπρός τήν λύπην διά τής
σιδηράς λογικής των άλλ’ είς τάς ποιήσεις δ ποιητής
δέν σκέπτεται περισσότερον ή αισθάνεται. Είναι αύτόματος έντύπωσις, ή δποία έξεγείρει είς τήν ψυχήν
τοΰ ποιητοΰ λυπηράς άναμνήσεις καί τδν σύρει είς
τά πλέον θλιβερά συμπεράσματα- δέν είναι μία φιλο
σοφική σκέψις ή δποία μάς άγει είς τδ νά σκεπτώμεθα καί κλαίωμεν. Τουναντίον δ Παπαρρηγόπουλος
γίνεται σαρκαστικός δταν θέλη νά συζητήση έπί τών
πράξεων ή γεγονότων τά δποία διεμόρφωσαν τήν ψυ
χήν του πρός ταύτην τήν λύπην καί είς τήν άντίθεσιν μεταξύ τής πραγματικής ζωής ήτι; ,άπαιτεΓ τά
δίκαιά της καί τοΰ πνεύματος, τδ δποϊον δέν άφίνεται νά κλονίζεται, ευρίσκει τήν καλλιτεχνικήν άρχήν
ί’να διαμορφώση τήν συμβουλήν, τδ άξίωμα, τδ δποϊον
άπορρέει έκ ταύτης είς δριμείας έπιθέσεις έναντίον
τών συμπολιτών του, έναντίον έκείνων, οί όποιοι προέδωκαν τήν πίστιν καί τάς έλπίδας τών πτωχών. Καί
είναι δ ποιητής δ όποιος ψάλλει- <ή πινακίς τοΰ
ζωγράφου έχει μονότονα χρώματα, δλα; τά; χροιά;
μεταβάλλει είς έν πένθιμον τεφρδν χρώμα» άλλ’ ή
χειρ τοΰ καλλιτέχνου δίδει ζωηρέ; πινελιέ; δταν
άκόμη ή καρδια άπροοδοκήτως σκιρτά καί πάλλη.
Πραγματικότη; σκληρά, άλλά πλήρη; άποτελεσμάτων, ή δποία άφίνη νά ύπονοηθή έν τφ ποιητή έν

αίσθημα άπροσδιόριστον ειρήνης καί έλπίοος.
Είς τδν στρόβιλον τής ζωής δ Παπαρρηγόπουλος
δέν βλέπει ή μίαν δίνην νεκρική; τέφρας ή δποία
υψώνεται άπδ τούς τάφους, έπί τών δποίων μαίνεται
δ άνεμος τής έρημώσεως καί τής λύπης- αί έορταί
είναι προσχήματα χαράς· τά σώματα κρύπτουσι πτώ

ματα καί δ ποιητής θέλει \ά τρέξη είς τήν πόλιν τών
νεκρών έπειδή έκεϊ αισθάνεται δτι είναι είς τδ βασίλειόν του καί αισθάνεται εις τήν λύπην άκόμη τήν
γλυκύτητα τοΰ πάθους. Μέ πόσην μελαγχολίαν άναμιμνήσκεται τήν κυπάρισσον ήτις ζητεί μέ τδν ψιθυ
ρισμόν της τδ σύνθημα είς πάντα είσερχόμενον είς

τδν ίερδν τόπον!
Ένίοτ’ ή κυπάρισσος, σκοπός τών τεθνεώτων «Τις
εί», μετ’ ήχων θλιβερών φωνάζει, άλλοκότων.—Ή

σιωπή δέ άπαντά — «δ θάνατος» προχώρει. Καί ήτο
φίλος, δν εχθρόν ύπόπτω; έθεώρει!
(Στιγμαϊ μελαγχολίας οτρογ. 26)

Καί αισθάνεται τδν κόρακα δ δποϊος κρώζει έπί

τών τάφων! Όποιον θέαμα!
εκεϊ οί σκώληκες τά εύμορφα τά χείλη
r'A τρέμων ίσως εραοτης περιπαΟώς εφίλει
Κα'ι κότις πίπτονοα χαμαί αί χεΐρες καί τά οτη&η
*
*Εφ
ώνό ερως άλλοτε εγέλα, εκοιμηίλη
Κόμαι ξατΟαί η μέλαιναι, ώς άκομφος τολνκη
‘Υπο την γην καίλενδονοΓ κοιμάτ' έκεϊ η λνκη
Κοιμάται, άλλ
*
άγρυπνος ό θάνατος υπάρχει
Δηλών οτι έκάτερος τοΰ κόσμον τούτον άρχει.

Είς τό κρανίον δέ, ένφ τις οίδε τί μεγάλαι
Ίδέαι έγεννη&ησαν, τί κόσμος η το πάλαι
Νυν η αράχνη νιοχελώς τό νφασμα υφαίνει
"Η κατοικεί ό σκόρπιός καί την ουράν του σαίνει.

(έν τω αυτω. στρ. 27).

Αύτδ τδ δραμα τής ζωή; βλέπει. ’Επειδή δέν είναι
οί νεκροί τοΰ φρικώδους χορού τούς δποίους τώ
παριστά ή φαντασία του, άλλ’ είναι τά εύτυχή ζεύγη
τά έμψυχωμένα άπδ τάς μελωδίας τοΰ Strauss.
Είς τήν εύτυχίαν τής ζωής διαβλέπει τδ άγωνιώδες
αύριον καί ένω, πλήρης φρίκης φωνάζει δτι τδ αύριον
δέν τδν ενδιαφέρει, δτι δέν θέλει τήν δόξαν τοΰ μέλ

λοντος έπιθυμεϊ μόνον τήν άπόλαυσιν τοΰ παρόντος,
μένει ύποτεταγμένος είς τδν μοιραϊον έφιάλτην. Μαί
νεται ισχυρός,άλλά διά μιας έκεϊνα τά εύθυμα ζεύγη
μεταβάλλονται είς πτώματα.
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«Τά πτώματα... καί δ έραστή; έσφιγγεν τήν νέαν,

τής όποία; τδν έψαυεν άκόμη ή μυροβόλο; κόμη.
Λα πη εκφράζϊ) τίποτε τό άψυχόν της βλέμμα,
'Η χειρ δέ νά έκτείνηται είς σύντροφον ήρεμα,
Και ν* άπαντα τό έδαφος καί ν1 άπαντα σανίδας,
Καί νά καλύπτη σιωπή τόσας κρνφάς ελπίδας.

είναι έν δνειρον σταλέν άπδ τδν Ούρανδν δι’ ένίσχυσιν

τής στεναζούσης

άνθρωπότητος- δέν

είν1 η κόρη ανίλρωπος, είν
*
ό’νειρον ώραΐον
Πλανώμενον εν τη ννκτί τον ανθρωπίνου βίον
Είναι άστηρ τρισάγιος την χάριν διαχέων
*
Είν
ώς ή οψις ιερά τοϋ ρέοντας δακρύου.
Jff

'Ο "χορός χορός σκωλήκων η το
καί η σιθ)πη την σιωπήν εκείνην έφοβεΐτο»,
(Στιγμαί, μελαγχολίας στο. 32.)
Δέν είναι μόνον στιγμαί μελαγχολία; δπως τάς

Είναι η κόρη ! χαίρετε, άκτίς έπουρανία
Ητις άνά την έρημον αμέριμνος πλανάται.
(Πρός κόρην.)

δνομάζει δ Δημήτριος. Αύτα'ι αί στιγμαί έκτείνονται
καθ’ δλην τήν ζωήν καί ή λύρα του αντηχεί πάντοτε
τδν ίδιον λυγμόν. Ή ζωή τής φύσεως τδν συγκινειένίοτε καί ύφίσταταιτδθέλγητρόν της, άλλ’ είναι παρο
δική ένίσχυσις διότι καί είς τήν ειρήνην τής φύσεως,

Ό ποιητής έμαγεύθη άπδ τήν άνάμνησιν τών πρώ
των έτών καί αισθάνεται νά πάλλη ή καρδία δταν

έπανασκέπτηται τήν

γής, κυανή, άλλά καί αυριον; Ή σκέψις τοΰ μέλ

δ όποιος θά έπεθύμει νά χαθή έν τή

άνυπαρξία. 'Η σκέψις τοΰ θεοΰ διά τοΰτο τδν κρατεί

πρδ τής άνυπαρξίας, είς τδ βάραθρόν του πέραν τοΰ

τάφου, διότι δ ποιητής είναι άκόμη νέος, αυτή ή σκέ

ψις ένισχύεται είς τήν φυσικήν ζωήν ή δποία ισχυρά
βράζει έντός του. Άπδ τοΰ μέλλοντος ή σκέψις του

στρέφεται

τοΰ βλέμματος τής

(Ή κόρη.)
Ό έρως είναι ένίσχυσις, άλλ’ έν τφ έρωτι είναι
αύτή ή καταδίκη τής άνθρωπότητος.

Είναι ό έρως τουρανοϋ τό πυρ, δστις τ* άρπάση
'Ως Προμηθείς δεσμεύεται, ώς ούτος τιμωρείται
Καί καθ * ημέραν ή ελπίς οίκτρώς τω άφαιρεΐται
Καί πάλιν αναφύεται έν τή ακμή της πάση.

πρδς τδ παρελθόν καί χαίρει είς γλυκείας

άναμνήσεις, χαίρει δι’ όλίγων έπίσης είς αύτάς διότι

τδ παρόν είναι κενόν άφοσιώσεως δι’ αύτόν.

Τδ ιδα

νικόν τοΰ καθαρού, άζώου Ιρωτος έξηφανίσθη, έκείνη

Καί καθ * ημέραν θνήσκομεν καί πάλιν άναζώμεν
Πληρώνοντες μ' εν δνειρον τόν βίοι· μας τόν νέον
'Εως ου τέλος τδνειρον προβή τό τελευταίου
Καί τότε.... ζώντες σάβανου νεκρού περιβλη&ώμεν

ή λατρεία τής ήγαπημένης νεάνιδος χάνεται είς ένα
πικρόν μυκτηρισμόν. Ή Παρθένο; είναι έν ιδεώδες,

(Δέν μράσθης; στροφ. 10)

(Μετάφρασις)

Δις Μ. Κ.

Μ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ των ΞΕΝΩΝ
Β .
Λεγει ο Πλούταρχος, έν τώ βίω τοΰ Άριστείδου,
έξ αφορμής οικονομικών παραπόνων, καί το πράγμα
καλύπτει μόνη ή κρισιμοτης τής περιστάσεως. Εν τή

■παρακμή πάλιν τής Ελλάδος είναι γνωστή ή τροπή,
ήν ελαβεν ή μεταξύ πλουτοκρατίας και λαοΰ άντίθεσις,
καί οί έιτεΰθεν εμφύλιοι σπαραγμοί τοΰ γ'. 'ιδίως αϊώ-

νος π. χ. οΐτινες ώδήγησαν τόν ξένον έντός αυτής,
άφ οΰ έν καιρώ ούδεμία έλήφθη πρόνοια πρός μή έκτράχυνσιν τοΰ κοινωνικού ζητήματος. «Ε·ναι αληθές,
»λε'γει ό Guiraud, έν τώ βραβευθέντι ΰπό τής Ακα
δημίας εργω αύτοΰ περί ακινήτου έν Ελλάδι ϊδιοκτη*σίας, είναι αληθές ότι ό τής Σπάρτης Βασιλεύς 'Άγις
«συνέλαβε τό σχέδιον νά συντελέση ε'ρηνικώς διαρκή
»μεταρρύθμισα δι' αναδασμού τής Λακωνικής γής άνη•κούσης τότε είς εκατόν οικογένειας, καϊ διά τής κα«ταργήσεως τών χρεών, αλλ' ή μεν τών μεταρρυθμί
σεων τούτων έξετελέσθη, πυρποληθέντων έν τή δη-
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«έγγυήσει έκρατοΰντο ΰπό τών δανειστών, γινόμενοι
«δούλοι τών κτημάτων των, ή καϊ έκτος τών Αθηνών
«πωλούμενοι, όσοι έγκαίρως δέν έξεπατρίζοντο ϊνα

«σωθώσι τής άσπλαγχνίας τών δανειστών. Άλλα το
»7τολυ καϊ ισχυρότερου τοΰ λαοΰ μέρος συνεννοούντο
»ού μόνον περϊ τών χρεών καϊ τοΰ αναδασμού τής γής,
»άλλά καϊ περϊ μεταβολής τοΰ πολιτεύματος δι' ενός
«αιρετού προστάτου
*
. Τοιοΰτος ένδεδειγμένος προστά
της ήτο ό έκ τών πλουσίων Σόλων ή προσωπική
αρετή τοΰ όποιου τόν κατέστησεν εύπρόσδεκτον καϊ
είς τά δύο στρατόπεδα. «Καϊ έξελέγη, έξακολουθεϊ

ό Πλούταρχος, αρχών μετά Κλεόμβροτον ομοΰ και

\4 τις ποτέ ήτένισε γλνκν παρθένον βλέμμα
Πλήρες έλπίδος και χαράς, αγνότητας αγίας
Και δέν μοθάνθη έν αντω είσδνονσαν ήρεμα
Ελπίδα τινά ήμεροι· μελλουσης ευτυχίας.

βλέπει τδ σημείον τοΰ θανάτου· ή θάλασσα είναι διαυ

τήν ν’ άγωνια,

γοητείαν

Παρθένου.

είς τήν βαθείαν καί διαυγή ήρεμίαν τής θαλάσσης

λοντος καθώς βασανιστικός οίστρος, κάμνει τδν ποιη

είναι πραγμα-

τικότης διά τδν άνθρωπον ποΰ άγαπά.

πλατεία τών χρεωγράφων, ο αναδασμός όμως
*τής γής εύρε τοιαύτην παρά τή αριστοκρατία άντί·
»δρασιν, ώστε ό μεγαλοπράγμων Βασιλεύς, έπλήρωσε
*μέ τήν ζωήν του τήν βραδέως έπιδιωχθεΐσαν κοινω
νικήν μεταρρύθμισιν».
»αοσια

Ακριβώς τουναντίον συνέβη, ήτοι έπιτυχια έστεφε
τό έργον πολύ άρχαιοτέρου μεταρρύθμιστού, τοΰ Σά
λωνας, διότι έγκαίρως τοΰτο έπεδιώχθη. Πρέπει νά
αναγνώση τις τάς σχετικός σελίδας τοΰ βίου τοΰ με
γάλου Αθηναίου έν Πλουτάρχω, ϊνα πεισθή ποία
υπάρχει διαφορά μεταξύ νεότητας καϊ παρακμής μιας
καϊ τής αύτής φυλής. Αί περιστάσεις τής καταδυναστεύσεως τών πολλών ΰπό τών ολίγων ήσαν ώς έγ
γιστα αί ϊδιαι καϊ είς τάς δύο είρημένας έποχάς.
«"Ολος, λέγει, ό λαός ήτο έπϊ Σόλωνος ΰποχείριος

«τών πλουσίων, καθόσον ή έδούλευον τήν γήν των,
«πληρώνοντες αύτοίς το έκτον τών καρπών, δι’ δ καϊ
»έ κτή μ ορ ο ι έκαλοΰντο, ή χρεούμενοι έπϊ σωματική

διαλλακτής και ν ο μ ο θ έτη ς.
Τά ΰπόλοιπα τής μεγάλης έκείνης κοινωνικής και
πολιτικής μεταβολής, ήτις έθεσε τάς βάσεις τοΰ Α
θηναϊκού μεγαλείου, είναι πασίγνωστα., άς σημειωθή
μόνον ότι τόσον σφοδρον ήτο το ρεύμα τών λαϊκών
παραπόνων, ώστε έγρειάσθη όλη ή μεγάλη τοΰ Σό
λωνος ευστάθεια ϊνα μή παρασυρθή άπό αύτό είς τήν
τυραννίδα, εις τήν όποίαν διά κραυγής ήθελον νά τον
άναβιβάσωσι. Το αποτέλεσμα ήτο νά σωθή καϊ ή
έλευθερία καϊ οί πολίται έκ τών χρεών καϊ τοΰτο διότι
καϊ πολίται ΰπήρχον άφ' ένός, καϊ πολιτικοί άνδρες
χοηστοϊ άφ ετέρου. Ο μεγαλόφρων, αλλ’ ατυχής
Άγις έπεσε τούναντίον θύμα τής έλλείφεως άμφοτέρων τούτων. Εις τήν μίαν περίπτωσιν έπρόκειτο περί
φλεγμονής μεγάλης άληθώς, άλλ οχι κακοήθους, ή
άλλη ήτο γάγγραινα. Ευτυχείς οί λαοϊ όσοι διέρχον
ται τοιαύτας φοβεράς κρίσεις μέ μίαν σεισάχθειαν, ώς
έκείνην, ήτις άπηθανάτισε

τό όνομα τοΰ

Αθηναίου

νομοθέτου.
Κλείοντες δέ τήν παρέκβασιν ταύτην συναισθανόμεθα έπιβεβλημένην ήμϊν τήν ΰπέρ αύτής πρός τόν
άναγνώστην άπολογίαν. Προκειμένου περϊ ενός άδη
λου οικονομικού πόρου, οϊος ό έκ τής συρροής ξένων,
δυσκόλως τωόντι εΰρίσκεται τό σημεϊον τής έπαφής
τοΰ ζητήματος τούτου μέ τήν άρχαίαν ιστορίαν, καί
τάς πολιτικτ.ς τής Ελλάδος μεταβολάς, άλλ’ άφ ετέ
ρου δέν πρέπει νά λησμονηθή οτι τής έξετάσοως αύ

τού έπελήφθημεν ούχϊ ως ζητήματος πολιτικής οικο
νομίας, άλλ' άπό γενικωτέρας άπόφεως, προσπαθήσαυτες νά δείξωμεν ότι έν τή κρισίμω θέσει, έν ή εΰ-

ρισκονται σήμερον τά κοινά, καϊ ένώπιον πολλών κοι
νωνικών ζητημάτων, προβαλλόντων τά έρωτηματικά
αύτών σημεία, αί είς τόν ε'ιρημένον πόρον στηριζόμενάι έλπίδες έξήρθησαυ πέραν βεβαίως τού ορθού, ώστε
ως έκ τούτου νά τρεχωμεν τον κίνδυνον ΰποτιμήσεως
τών σοβαρωτέρων. Ατενίζοντες δηλ. τόπον κυρίως
γεωργικόν, ώς ό ήμέτερος, έν τελεία γεωργικώς παρα
μελήσει, τούς δέ γεωργούς του φεύγοντας χιλιάδας
μιλλια μακράν, ήθελήσαμεν νά καταδείξωμεν ότι έδώ
κεϊται ό κίνδυνος, κίνδυνος ικανός νά άπασχολήση όλην
μας την προσοχήν, άν σωφρονώμεν, καϊ ότι τά έκ τής
ιστορίας καϊ δή τής Ελληνικής διδάγματα πείθουσιν
ότι δέν δύναται άτιμωρητεϊ κοινωνία τις νά παραβλεπη παρατεινομένην άνώμαλον γεωργικήν καί κτη
ματικήν έν γένει κατάστασιν.

"Οτι δε τοίαΰται σοβοραϊ άνωμαλίαι ΰφίττανται
παρ ήμϊν θά ήρκει νά άποδείξη καϊ μόνη ή τοΰ θεσσαλικοΰ λαοΰ ακτημοσύνη ή όποία άποτελεϊ άναχοονισμον έπικινδυνον εις τόπον καθολικής φηφοφορίας.Καί
όμως δύναται τις νά ΰποστηρίζη ότι έντεΰθεν κίνδυνος
είναι σχετικώς μικρότερος έν συγκρίσει πρός τόν έκ τής
έν έξοντώσει διατελούσης έν Πελοποννήσω, διά τά
ΰπερόγκως βαρύνοντα αύτήν ένυπόθηκα χρέη, μικρός
ιδιοκτησίας. Κτήματα δημιουργηθέντα ίδρώτι καϊ δα-

πάναις δύο καϊ τριών γενεών άθρόως ήλλαξαν, ή πρό
κειται νά άλλάζωσι, κυρίους, δημιουργημένης οΰτω
νέας τάξεως πενεστών έκ τών τέως οϊκοκυρέων. "Εκαστος δέ δύναται νά φαντασθή εύκόλως

διαφοράν μεταξύ μή ΰπαρξάντων ποτέ γαιοκτητών
καϊ παυσάντων τοΰ νά είνε τοιοΰτοι, «καϊ λύπη ούχ
ών άν τις άγαθών στερίσκηται, άλλ ’ έθος γενόμενος
*
άφαιρεθή
είπεν ό μέγας τής άρχαιότητος ιστορικός,

τό όποιον ό Λάντης ύστερον έξελαϊκευσεν έν τώ περιφήμω έπεισοδίω τής Φραντσέσκας «Nessim maggior
dolor die ricordarsi del tempo felice nella mise.
*
ria
Περιοριζόμεθα δέ άπλώς είς τά κυοφορούμενα

οΰτω κοινωνικά μίση, αφινοντες κατα μέρος την οι
κονομικήν τής 'χώρας ζημίαν, ήτις καϊ αύτή θά εί
ναι λίαν σημαντική.
"Οθεν, οχι μόνον έκκαθάρισις τής καταστάσεως ταύτης έπιβάλλεται τό ταχύτερον, άλλά καϊ διά τό μέλ
λον άρσις τών άφορμών, αΐτινες τήν έδημιούργησαν.
Πρέπει νά παρεβιάσθησαν μέχρι τοΰδε έν τή γεωρ
γική ήμών παραγωγή γενικώτεροι τινες οικονομικοί
νόμοι ϊνα δυστυχήσωσι τάξεις ολόκληροι τήν αύτήν
δυστυχίαν, καθόσον, ώς γνωστόν, δέν πρόκειται περϊ
τών συνήθων ναυαγίων πόσης δράσεως, τα οποϊα οΰ
δεμία μέριμνα, δύναται νά προλαβη. Απόδειξις τού

του ή έοχάτως μόλις άρξαμενη και έπϊ ττολλ» φερο
μένη απόπειρα τοΰ Κράτους περϊ ένισχύσεως τής λιποσάρκου γεωργίας τής χώρας, δραστηριότης καταγγέλλουσα ότι μέχρι τοΰδε τά πάντα είχαν παραμεληθή.
"Ισως όμως παρατηρήση τις ότι τά κέρδη, τά έκ
τής βιομηχανίας τών ξένων, εϊς ιδιωτικός άναγόμενα
έπιχειρήσεις, ούτε φροντίδας, ούτε δαπάνας τού Κρά
τους άπαιτοΰσιν. ώστε έντεΰθεν νά μειωθώσιν αι δια
τόν προβιβασμόν τής γεωργίας άναγκαϊαι, άλλ άς

έπιτραπή καί εις έμέ νά άντιπαρατηρήσω ότι ο μαγειρεύων ματαίας έλπίδας αύτάς ευρίσκει εις τό γεύμα
του, ώς λέγει τό κοινόν λόγιαν, έπειδή δέ αί περϊ τών
οικονομικών τής χώρας συζητήσεις ΰποτίθενται σοβαραί, απομένει έπϊ τοΰ προκειμένου πάντοτε άξιον

λόγου έρώτημα τό, είς ποιαν βαθμϊδα τής πλουτολογικής κλίμακος έπιτρέπεται νά θεσωμεν σωφρόνως καϊ ώς έχουσι προ πάντων σήμερον τα παρ’ ήμϊν,
ταΰτα τά τόσον διαφημιζόμενα κέρδη τής βιομηχα
νίας τών ξένων. "Αν τά σχετικά σχέδια κριθώσιν ώς
αμφιβόλου θετικότητος, ό ορθός νοΰς έπιβάλλει ϊνα
τόσον ή χωρά, ιός καϊ τό Κράτος, μελετήσωσι καϊ έκ-

τελέσωσι σοβαρότερα πράγματα.
Ιδού ή θεμελιώδης ίδεα τών συντόμων έπϊ

τού
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θέματος τούτου παρατηρήσεων. Προέβημεν δέ «?
ταύτας τοσούτω μάλλον, καθ' οσον, ev ώ χρόνω ευχά
ριστος επικρατεί κίνησις τοϋ Κράτους έπϊ τοϋ κυρίου
ημών οικονομικού παράγοντος, ήτοι τής γεωργίας
έδει άμέριστος και τή? χώρας ή -προσοχή -προς το
σημεϊον τούτο νά στραφή, ινα μή έλθη ήμερα, καθ
ήν θά αναζητώμεν τήν Ελλάδα έν Αμερική. Η έκ
τών ε'ισρεόντων δολλαρίωυ εύχαρίστησις, ήν αισθά
νονται τινες, έξαίροντες το γεγονός, υπενθυμίζει τόν
μύθον τής γαΧής, ήτις εύρισκεν ήδύ το έκ τής ρινιζομένης γλώσσης της ίδιον της αίμα, μέχρις ου αύτη
έφθάρη τέλεον. Τό καθ' ημάς δέ όμοΧογοϋμεν ανικα

νά κτίζη τοιαΰτα έπϊ τής έκμεταλλεύσεως ξένων
στηριζόμενα ανάκτορα έν Ισπανία, χώρα μή έχουσα
εϊσέτι γεωργικός καϊ κτηματικάς Τραπέζας, ήτοι τήν
προύπόθεσιν πάσης γεωργικής προόδου, δεινώς δέ
χωΧαίνουσα καϊ ως προς αύτήν την δημοσίαν ασφά
λειαν. Εδώ θέλομεν απερίσπαστου τήν κοινήν γνώ
μην, καϊ έπιβλητικήν, ϊνα λύση τό μέγα ζήτημα. Ή
έννοια τών λόγων μας συγκεφάλαιούται εί? τό όποιον
προετάξαμεν ευαγγελικόν ρήμα «ταϋτα έδει ποιήσαι
κακεϊνα μη άφιεναι».

νότητα πρός κατανόησιν τού πώς είναι έπιτετραμμενον

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

είν’τδ μαντρί παλάτι τών προβάτων καί τοΰ τσοπάνου
μαζήΆφοΰ είναι βράδυ πειά τρέχει μαζή κ’ έκεϊνος. ΚΓ

είναι χαρούμενος σήμερα

δ γέρος. Χά, χά πώς

Καί στ’ άλήθεια- δ τσόπανος, μέ τ’ άσπρισμένα τά
μαλλιά, δ γέρος, Ονειρεύεται. Τδν πέρνει λέει στά
φτερά του κάποιος μεγάλος άετδς καί βράχους βουνά
καί λόγγους διαβαίνοντας τδν φέρνει σέ ξένες χώρες,
σέ ξένες άποσκιές. Στριφογυρίζοντας πάνω σέ πράσινο
λειβάδι ύστερα, σ’ ένα κοτρώνι σιγοκατεβαίνοντας
στάθη. ΚΓ ήταν ’μπροστά σέ μιά καλύβα κλάδινη τδ

-)γ-

κοτρώνι.
Κατέβη δ γέρω-τσόπανος άπδ τδ φτερωτό του άτι.
Σάν τδ πουλί τδ παραπλανεμένο, μέσα σέ ξένα δάση

Τσέλιγκα, τσέλιγκα, πρόσεξε στήν κούνια τοΰ λω
λού. Είσαι έσύ άντρούλ}ακας καί μάννα κοντά δέν

χαμένο, ήταν.
’Αργή - αργή ή βημασιά του μπροστά στή πόρτα

έχεις. Φέρε δεμάτια πρασινόκλαδα καί ώμορφα στρώσε
τήν καπότα σου έπάνω. Μή γάλα άκόμη τσέλιγκα,
άπ’ τήν προβατίνα τήν κάτασπρη, τή νωχελή γιά τδ

τής κλάδινης καλύβης σταμάτησε.
Ήτανε λέει παράξενα κεί μέσα. Μέσ’ στή γων^ά

άγαπάει δ γέρος τά μωρούδια.

παιδί.
Μηδέ γιά νανούρισμα σέ μέλει τσόπανε. ΚΓ είναι
τδ βέλασμα γλυκό, γιά τδ μωρδ θέ νάνε πειδ γλυκύ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ο

τερο, τουλάχιστο πειδ ψηλό άπδ κάθε πύργο, ποΰ
είναι χαμηλά στά χώματα τοΰ κάμπου ή τής ραχού
λας—μακρυά στές άλλες χώραις — φυτρωμένος. ΚΓ

τοτ
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τερο γιατί, θυμήσου τήν αυγή πάνω στά έλατα.
Άμά σωπάστε σείς καϊ ξέρει αύτδς καλλίτερα, μιά
ποΰ τά τρελλόγιδα τ’ άνήσυχα κάθε πουρνό σιγά τά

Εις τόν κ. Παύλον Νιρβάναν

Α

έλάτςα καί γοργοκυλάνε πέτρες στδν κατήφορο, φα

’Αντιλαλούν τριγύρω άνεμοβοές χειμώνα καί παρ’
έκεί, άδιάκοπα κυλιέται βροντερά τοΰ κεραυνού αστρα
φτερή ή μπάλα.

γωμένες άπδ τές φτέρνες του, στά βήματά του.
Καί πότε δώ καί πότε κεΐ δ τσοπάνος γυρίζοντας

Πέρα τοΰ βουνού τοΰ ούρανόβατου ή δψις θαμπό·
φαίνεται, κι’ άς είναι σκεπασμένο άπ’ τές μαυρίλες
τοΰ ούρανοΰ, γιατί ή μαυρίλα του είναι κι’ άπ’ τδ
σκοτάδι δλομαυρότερη.

Χό! Χό! λέει τδ τσοπανόπουλο. Γέρω - πατέρα
κλαίει δ ουρανός καί τδ βουνδ στά μαΰρα είν ντυμένο.
Εκεί στήν άκρη τοΰ μαντρίοΰ δ γέρος μαζεμένος
μιλάει άγκομαχώντας.
Είν’ ή ήμέρα σήμερα. Πρέπει νά κλάψ’ δ ούρανός, πρέπει νά κλάψ’ ή γή.
Είν’ ή ήμέρα σήμερα τοΰ χαϋμοΰ τοΰ Φιόγγου.
Γεννήθηκε δέν ξέρω ποΰ καί βρέθηκε στδ έλατ’
άπδ κάτω τοΰ πειδ ψηλοΰ κορφοβουνιού. Αές καί τδν
γέννησε έκεί, σέ έρωτά της μέ τδν ουρανό, άπόκρυφα ή γή.
Ήταν πρωί τής άνοιξης. Ξάφνου ό γέρος δ τσοπά
νος, ποΰ έγυρε γιά μιά στιγμή, μέσ’ στής ρεμματιάς
τ’άπόμερο ρυάκι, τδ άσπρισμένα του νά δροσολούση
κεφάλι, χάνει τά πρόβατά του.
Τρέχει άπδ ’δώ, καί άπδ ’κεί μά δέν τά βρίσκει.
θρηνάει, τότε δ γέρω τσοπάνος πικρά, γυρμένος

στήν πρασινάδα. Καί, λένε φύτρωσε θεριωτή τσικνίδα,
δπου χύθηκαν τά δάκρυά του. Άντε, άντε γέρω τσο
πάνε, τέτοια ή άγάπη στά πρόβατά σου;
Μά μή κλαίς έτσι γέρω - τσόπανε καί άκου άπδ
πάνω κάποιο βέλασμα. Τρέχει κατατσάκιστος στά

άνάμεσα στά έλάτ)α, ξαγναντάει τά πρόβατα συμ
μαζεμένα. Χοροπηδούνε τούτα, βελάζουνε χαρωπά
εκείνα γύρω-γύρω άπδ σωρούς κλωνιά, οέ μαλακό
στρωμν'ι φτιασμένα.
Καί μέσ’ τή μέση πρόβαλε, μέσα σέ κουρέλια μπερ
δεμένο τδ προσωπάκι ένδς νιογέννητου παιδιού.
Σκύφτει στά γόνατα, στήν άγκαλιά τδ πέρνει.
Χά,χά,χά.Όγέρω τσόπανοςάγαπάειτάμωρούδια·
*

Είναι βράδυ πε;ά. Τρέχουν μπροστά άκοπα τά θεό
ρατα σκυλιά, ποΰ τδ πρωί πρώτα πρώτα αύτά, μαζή
μέ τά πρόβατα χαθήκαν και πάνω στοΰ κορφοβουνιού
τα έλάτ^α, βρεθήκαν.

Σιγοπερπατοΰν τά πρόβατα άπδ πίσω τσαλαπατώντας χορτάρι πλούσιο ποΰ μόνο κάποτε σκύβουν,
χαρτάτα άπδ τδ δλήμερο συμπόσιό τους, πάνω, πάνω
στά πράοινα λειβάδ^α.
ΚΓ έχει γιά αυτά δ γέρω - τσόπανος δλα τά κορφο
βούνια ποΰ ή ματ^ά τδ πέταγμά της άπαντέχει. Είναι

αυτδς δ τσόπανος τοΰ άρχοντα τοΰ τόπου, δπ’ έχει
πύργο στδν γυρεμδ πανύψηλο. Μά μακρυά άπδ κείνο
βρίσκεται τδ βουνδ τοΰ τσοπάνου καί μήτε χωρ^ουδάκι
έκεί κοντά ξαπλώνεται και μήτε δ άρχοντας φέρνει
ποτέ τές πατησιές του στήν άπόκοσμη γωνιά τοΰ βασι
λείου του, δπου βρίσκεται τδ μαύρο βουνδ θεριαγμένο.
Κι’ είναι άρχοντας δ τσόπανος έδώ, κΓ έχει παλάτι
άπόμερο, κΓ άπδ τδ χαμηλδ κοτρώνι, πούνε χω
μένο μέσ’ τή γής καί λίγω πάνω φαίνεται ψηλό—

νανουρίζει, ξέρει αυτδς καλλίτερα.
’Αποθαμένο άφηκε πάνω άπδ τδ κλαδόστρωμα

τ’άγαπημένο τδ μικρό καί ξαπλωμένος τώρα, άκούστε
δ τσοπάνος, μέσ’ τού μανδρςού τή σούδα, χτυπάει τή
φλογέρα. Τδ κάθε τι τώρα νανουρίζεται, τδ κάθε
ήσυχα βουβαίνεται. Καίτδ φεγγάρι, συνειθισμένο αύτδ
σέ τόσες μαγικές θωριές πού παραστέκουν στδ νυκτε
ρινό τδ δρόμο του, συνειθισμένο αύτδ σέ τόσες γαληνόφωνες κελαδησςές τοΰ ρυακιού, πού τραγουδούν —

κατάχαμα, μονάχα σέ σωρό άπ’ άχυρα έπάνω, κάποιος
δά είνε κοιμισμένος μαλακά, καί παρ’ έκεί κατά
χαμα μονάχα σέ μιά πέτρα έπάνω κάποιος καθι

σμένος βρίσκεται. "Γστερα άνασηκώνεται τούτος.
Σίμωσε στδ σωρό μέ τ’ άχυρα κΓ έκαμε άπδ κάτω
άπδ κάποιο κουρέλι, ξεσκεπάζοντας νά δή. «Τδ ξαναλέω, φώναξε. Δέ μπορώ νάχω δαιμόνια στδ κα
λύβι μου έγώ».
Άντισηκώθηκε άπ’ τή γωνςά του δ κοιμάμενος,
κΓ είχε πρόσωπο γλυκό μέσα σέ πλούσια μαλλιά χα

μένο. Σωπάστε κ’ έχει τής μάννας τή θωριά.
Απλώνει τά χέρια μέ δρμή. Μά είναι θυμωμένος
κείνος πειά καί ξεσπάει. «Μήτε νά βλέπω έγώ

μπορώ στδ σπήτί μου δαιμόνια.Είναι διάβολος αυτδς
σάν βγήκε μέ δαίμονα μαζή συντροφευμένος.Μά πώς
νάναι άλλοςώς μπορεί; Γεννάει γυναίκα ποτέ πρό

πάνω στά μεσάνυχτα άκόμα — τή θεϊκή του τραγου
δούνε ώμορφιά, σέ τόσες γλυκόφωνες κελαδησ^ές πού
-— τήν αύγή, καθώς φεύγει πέρα χαμηλά
τδ πόνο

βατο, παρά έξδν άν έχη μέσα του τδ δαίμονα κρυμ
μένο: Καί τούτο ’δώ στή γέννα μαζή μέ ταίρι πρό

τής ψυχούλας τού εύαίσθητου πουλιού τοΰ λένε, γιατί
αυτό μέ τή θαμπωτική του ώμορφιά άπδ βραδύς ώς
τδ πρωί τοΰ είχε τά ματάκια θαμπωμένα κΓ έτσι στή

έβγήκε».
«Σάν τό ’σκασα έκείνο χάρηκα καί ’σύχασα. Μού
χαλάει τή ψυχή τοΰτο τώρα, γιατί δέ μπορώ έγώ

γαλήνια χαρά τοΰ σεληνόφωτου νά χαρή δέν τάφηκε,
καί τδ φεγγάρι τ’ ώμορφο βγαίνει βαρετά άπ’ τοΰ κορ
φοβουνιού τδ πλάϊ περίεργο γιά τού τσοπάνου τή

νά γροικάω στά μάτιά μου μπροστά γιά γέννημα

φλογέρα.
Είναι νύχτα, μεσάνυχτα πειά. Τριγύρω βαρυοπέφτουν αί σκιές, σάν βράχοι έδώ άκίνητες, τρεμουλιαστές έκεί. Είναι έδώ τού κοτρωνιού άκίνητη, σάν
μαύρο του στρωσίδι. Είναι έκεί τού δροσερού δεντριού,
σέ κάποια φευγάτη αύρα μ’ δλόσιγο σούσουρο κινού
μενη, ώσάν λυτή πλεξούδα μαυρότριχης κοπέλας.
Είναι κλεισμένα τού βοσκού τά βλέφαρα πειά. Στδ
πλάϊ ή φλογέρα λησμονημένη καί μήτε άχδ βγάζει.
Μέσ' στδ μαντρί ή σιωπή είναι καλά βασιλεμένη.
Είναι ή ώρα καλή στά ξωτικά, στά ξωτικά. Παίζει
ψηλά στδν ούρανό, μαζή μέ τδ φεγγάρι, κρυφτούλι

βατο συντροφεμένο άπ’ τή κοιλιά τής μάννας τους

δικό μου, τοΰ διαβολιού τδ ταίρι».
«Έτσι γιά νά συχάσω. Κεί στοΰ κορφοβουνιού τή
ράχι πράσινη θά τοΰ στρώσω στρωμασιά. ΚΓ άν θέ

λουν οί δαιμόνοι μαζή τους στές ξορκισμένες τους
φωληές άς τδ ξαναμαζώξουν. ΚΓ άν θέλουν τά κο
ράκια άς τδ φάνε».
Βαρύ άκούστηκε τδ θρηνητδ τής μάννας.
Τρόμαξε δ τσόπανος, μέ τ’ άσπρισμένα τά μαλλιά

ένα συννεφάκι. Τρέχει άπ’ έδώ, τρέχ’ άπ’ έκεί καί
στέκει ξάφνω ήσυχο’μπρδς στήν μορφή του. Σωπάστε.

ό γέρος, άναταράχτη. Παράξενο δμως' στδν ύπνο
άπόμεινε σάν πρώτα χαρισμένος.Μήτε τδ δνειρό του
έχασε καί μήτε άπ’ τή θέσι του κουνήθη. Μονάχα σέ
κάποιο κλώτσημα, ένα πετράδι κύλισε καί τήν φλο
γέρα μαζή συμπέρνονταςστάθηκε παρεκεϊ. ΚΓ ύστερα
άπ’ τδ σούσουρο αύτδ πάλι, ή βουβαμάρα βασίλεψε
στή σούδα τοΰ μαντριού, σέ δλο τδ μαντρί, δπου δ

Είναι ή ώρα γςά δνείρατα καλή.

βοσκός κοιμώταν.
9
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Γύρισε ά.τ’ τήν άλλη του μεργά τδ όνειρο τώρα.
Σάν πάντα, δταν σέ κάποια δυνατή στιγμή τραντάζει
τή φρένα τοΰ κοιμαμένου, γυρίζει τδ όνειρο σάν όνειρο
άπ τήν άλλη του μερ^ά.
Βρέθη τώρα δ τσοπάνος πάνω στοΰ κορφοβουνιού
τή βάχι, δπου τδ μεγάλο έλατο σκορπάει μυρουδιές
άγριες στήν περαστική αύρα ποΰ πηγαίνει νά δροσομυρίση κάτω τήν κοιλάδα Βρέθη τώρα κάτω άπδ τδ
δένδρο δπου χτες τά πρόβατά του γύρω άπ’ τδ βυζανούδικο βρεθήκαν.
Είν’ τδ μωρδ στή θέσι του τδ βλέπει δ τσοπάνος
καί θελει νά σιμώση. Στάθηκε δμως, γιατί μπροστά
του, άπδ τδ χώμα χάμω, κάποιο μεγάλο άσπρο σύν
νεφο γροικάει νά φυτρώνη, δπου σιγά-σίγά ώς τδν
ουρανό άνέβη. Κ’ ύστερα πάνω στδ γαλάζιο ούρανδ
τδ σύννεφο σκορπιστή καί άπόμεινε στή θέσι του
άσπρο φάντασμα, δυσκολόφονο στήν άρχή, άέρινο,
καθαρό, έπειτα σάρκινο. Μαζέφτηκε τρομαγμένος δ
τσόπανος γιατί μπροστά του γνώρισε τή μορφή τής
πάνω στδ σωρό μέ τ’ άχυρο, μέσα στή καλύβα τήν
άχύρινη, κοιμάμενης μητέρας.
Σίμωσε κείνη κι’ άρπαξε στήν άγκαλιά μέ θέρμη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ

τδ παιδί. Ύστερα έστρεψε δώ και κεϊ τά μάτ^α. Λές
καί ζητούσε κάποια σπηλιά, σάν άπδ φτέρη, νά κρύψη
τδ σπλάγχνο της μή κα'ι τίποτα τής πάθη.
Άγνάντεψε μπροστά στά μάτια της τδ τσέλιγκα
καί κάπως δισταχτικά σίμωσε. Μέ μιά σπινθηρόβολη
ματιά τδν γοργοκύτταξε.
«Ξέρεις, τουπέ. Είν’ τδ μωροΰδί μου. Άγάπατό
μου γ^ατί δ καλός μου τδ δχτρεύεται.’Αγάπα τόμου,
αγάπα τόμου τσόπανε».
Χάθηκε λές τδ όνειρο. Μά πριν χαθή θάμπωσε
στά μάτ.ια του κάποια άλλόκοτη μορφή, ώσάν μορφή
άγγέλου στή θέσι έκεί τής μάννας καί σιγακούστηκε
φωνή σιγομιλώντας. .< Τσέλιγκα, τσέλιγκα ! Στδ βουνό
κράτα μου τό παιδί δπ’ έχει τά κεφαλόβρυσα, δπ’
έχει τές δροσιές. Καί μή ατούς κάμπους κατεβή δπου
τά άσχημα χωριά, ή άσχημες ή χώρες βρωμίζουνε
.
*
«Καί τρέφε μοΰ το τσέλιγκα μέ τοΰ βουνού δρο
σιές. Άκοΰς; Μονάχα μέ ψωμί άπ’ τοΰ βουνοΰ σι
τάρι, καί μέ χορτάρι πράσινο μονάχο τοΰ βουνοΰ κα
θώς τ’ άγαπημένα σου τά άσπρα πρόβατά σου».
(έ'πεται τό τέλος)
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

ΦΙΛΗΝ

D.

Welegari

Καθ’ δδδν συναντά τις άτομα καί έκ τών δύο φύ
λων, τών δποίων ή μορφή έχει έκφρασιν κουρασμένην, σκυθρωπήν, άνήσυχον. Δέν είνε πάντοτε άσθενείς· πολλάκις τδ έξωτερικόν των μαρτυρεί εύμάρειαν
καί πάσα υπόνοια δτι τάχα τούς διαμαρτύρονται συ
ναλλάγματα ή τούς πιέζουν οί δανεισταί έκλείπει
*
Εβδομήντα τοΐς έκατδν είνε απλώς άνθρωποι δυστυ
χείς έν τφ οΐκω των. Περιβάλλονται έν τή οικογένεια
των άπδ χαρακτήρας διεστραμμένους ή δολίους οί’τινες δηλητηριάζουν τήν ζωήν των. Τούτο καταβάλ
λει σύν τώ χρόνω περισσότερον παρά ένα δυστύχημα.
Μέχρι τοΰδε ή δημοσία γνώμη μετεχειρίσθη μέ
μεγάλην έπιείκειαντούς χριπάρηόβς,τούς κατοούφηδες,
τούς παραμποδίζοντας πάσαν έξαρσιν χαράς. Δέν τοΐς
άρνούνται τήν έκτίμησίν των. Τήν άξίζουν δμως;
Όταν καταστρέφη τις τήν ζωήν τών άλλων, μέ πα
ραλόγους άπαιτήσεις,συνεχείς έπιτιμήσεις,χρονίαν γρίναν δέν έχει δικαίωμα είς τήν έκτίμησίν τών άλλων.
'Η κατάστασις τής συνειδήσεώς των μαρτυρεί έλλειψιν καρδίας καί σκέψεως. Άλλα σφάλματα, άλλας
* Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.

παραδρομάς τάς κρίνουν αύστηρώς, άλλά δέν έχουν
αύτάς τά; συνέπειας, τό κακό ποΰ προξενούν είνε κατά
πολύ μικρότερον. Όταν είνε γνωστόν πώς ή ειρήνη
τής οικογένειας διασαλεύεται, άπδ τον έλεεινδν χαρα
κτήρα ένδς τών μελών της, ή δημοσία γνώμη ώφειλε
διά τής συμπεριφοράς της νά διαμαρτυρηθή. Είνε
πρόξενος θλίψεων καί ώς τοιοΰτος άνήκει είς τήν έσχάτην κατηγορίαν τών όντων, έκείνων ποΰ λυποΰν
τήν ζωήν καί πικραίνουν τάς ψυχάς.
Σχεδόν πάντοτε, δυστυχώς, ό ((Trouble fete»
ευρίσκει συνένοχον δ οποίος τοΰ έπιτρέπει νά έξασκήση βαρύτερον τήν τυραννίαν. Ό Κόσμος είνε γεμά
τος άπδ ψευδείς χαρακτήρας οί όποιοι κατά προτίμησιν τάσσονται άπδ έκεί ποΰ είνε τδ άδικον. Βλέπει τις
τούτο καί είς τάς δημοσίους συνελεύσεις, είς τάς έπιτροπάς, τάς συναναστροφάς καί τάς οικογένειας. Δέν
είνε ούτοι κακοί άνθρωποι, άλλά δέν έχουν ούτε ίχνος
δικαιοσύνης εις τδ μυαλό των καί ζοΰν καί αισθάνονται
κατά τρόπον ψευδή. Όταν ένας τύραννος λ. χ. πα
ρουσιάζεται ώς θύμα πράγμα τδ όποιον συχνά συμβαί
νει, συμπαθούν, καί είνε έτοιμοι νά έξεγερθοΰν ύπε-

ήτο λυπηρόν !
θά ήδύνατό τις, άναφορικώς πρός ώρισμένας τινάς
παρεκκλίσεις σκέψεως καί καρδίας παρά τισιν οίτινες
θεωρούνται τίμιοι τόμους δλοκλήρους νά γράψη. Δι
ερωτώμαι άν αύτοί οίτινες ένθαρρύνουν ούτω τδν δεσποτισμδν καί θυσιάζουν οικογένειαν δλόκληρον διά
τδ καπρίτσιο ένδς οργίλου άνθρώπου ή κατηφοΰς, δέν

είνε μά τήν άλήθεια, οί πλέον ένοχοι.
Μαζί μέ τούς βαναύσους και τούς αυθαιρέτους είνε
οί άνυπόφοροι χαρακτήρες, οί άναποφάσιστοι, οίδιαρ
κώς μεμψιμοιροΰντες, οί άλλάσσοντες κάθε στιγμήν
γνώμην, οίτινες κατηγορούν κάθε τι παρεμποδίζουν
κάθε σχέδιον, σ’ έξε/είρουν, σ’ ένοχλοΰν, σοΰ άντιλέγουν, αί διαβαθμίσεις καί αί άποχρώσεις τοΰ τοιού-

τδν κύκλον του έκείνους πού έπιφέρουν τήν σύγχισιν
μέ τάς άπαιτήσεις των, τάς ιδιοτροπίας των καί δλαις
ταΐς κακοριζικίαΐς των. Αύτοί οί άνθρωποι έχουν πάν
τοτε είς τά χείλη τήν λέξιν πού πληγώνει, καί δταν

λέγουν πράγματα κολακευτικά, τά μάτια των μαρτυ
ρούν πώς ψεύδονται. Έχουν τήν τέχνην νά σέ κά
μουν ν’ άμφιβάλης δι’ έκείνους είς τούς δποίους είχες
έμπιστοσύνην, καί σπείρουν είς τάς καρδίας σπέρματα
δυσπιστίας τά δ ποια θλίβουν καί έξασθενοΰν τάς ψυ

χάς. Άν πάρουν τδ μέρος σου, είνε διά νά σοΰ είποΰν
κατόπιν πώς άλλοι σέ προσέβαλαν! Προσποιούνται δτι
άγανακτούν δήθεν μεγάλως έναντίον τών έχθρών σου,
απλώς διά νά σοΰ καταστήσουν γνωστόν δτι τοιοΰτοι
ύπάρχουν. Όποιονδήποτε είνε τδ έπάγγελμά σου ή
ή τέχνη σου, κατά τήν ιδέαν των ποτέ δέν σοΰ δίδε
ται άρκετά τδ δίκαιόν σου. Μέ αύτδν τδν τρόπον σοΰ
του είδους φύσεων είνε άτελεύτητοι. Αύτοί οί χαρα
κτήρες πολύ περισσότερον ή οί προηγούμενοι παί φανερώνουν άδικίαις ποΰ ούτε είχες άντιληφθή, ούτε
ζουν μεγάλο μέρος εις τάς μετατροπάς τής φιλίας ή καν είχες στενοχωρηθή δΓ αύτάς !
Καί τδ νά νομίζη πάλιν κανείς πώς άνακαλύπτει
τής έχθρας. Καταστρέφουν τήν μίαν καί προκαλοΰν
είς δλους κακάς διαθέσεις, τί είνε τούτο; Δολιότης ή
τήνΈν
άλλην.
άποτέλεσμα στρυφνότητος; Καί τά δύο. Καί πολλά
τούτοις υπάρχουν άνθρωποι τών δποίων διαρ
κής έπιθυμία είνε τδ καλόν τοΰ περιβάλλοντος των, κις τά δύο μαζύ συγχέονται ! Τά πνεύματα έκεϊνα
ποΰ φοβούνται περισσότερον παρά κάθε άλλο νά προ ποΰ άντιλαμβάνονται στραβά, περί τών δποίων ώμίξενήσουν λύπην καί οί όποιοι διά νά έξασφαλίσουν λησα ήδη έν σχέσει πρδς τήν κακήν πίστιν, είνε έπί
τήν χαράν τριγύρω των, είνε πάντοτε έτοιμοι νά θυ- σης φοβεροί έχθροί τής φιλίας. Ερμηνεύουν άνάποδα
σιασθοΰν καί διά τά παραμικρά. Κοντά σ’ αύτούς τάς πράξεις σου, τά αίσθήματά σου καί άν έχουν τήν
άλλοι, πολλάκις παιδιά τοΰ ίδίου πατρός, μέ τήν γλώσσαν φλύαρον σοΰ δημιουργοΰν μίαν φήμην δλως
ιδίαν άνατροφήν, σκορπίζουν μέ γεμάτα χέρια όχι άντίθετον τής πραγματικότητας. Εύτυχώς ή άλήθεια
τδν έκλεκτδν σίτον, άλλά τήν θλίψιν καί τδν πόνον, έχει τόσην δύναμιν, ώστε δέν δύναται έπί πολύ νά
καλύπτεται άπδ τδ ψεύδος, φανερώνεται τέλος πάν
καί αισθάνονται χαράν!
Εύτυχώς έκεϊνοι οίτινες είνε κακεντρεχείς έπειδή των, άλλά πόσαι δυσάρεστοι στιγμαί, καθ’ άς χάρις
τδ θέλουν, μάς παρουσιάζονται έν μειονοψηφία, άλλά είς αύτούς τούς «φίλους» τών δποίων ή ήθική είνε
φεΰ ! καί αύτήν δέν πρέπει τις νά τήν παραβλέπη,διότι ύποπτος, άκούει τις διά λογαριασμόν του τάς πλέον
άκαταλογίστους καί τάς πλέον έπιπολαίας κρίσεις !
τδ κακό είνε καθώς ή κηλίς τοΰ λαδιού καί αί συν
Οί χαρακτήρες έκεϊνοι οί προικισμένοι μέ μεγά
έπεια! του άπλώνονται μακράν ε’ς τδ μέλλον. Δύνα
ται τις νά κατατάξη τούς άνθρώπους είς τρεις κατη λην υπομονήν έχουν εύκαιρίαν νά έξασκοΰν αύτήν
γορίας αί δποϊαι υποδιαιρούνται καί άναμιγνύονται των τήν άρετήν έν τή φιλία.
("Εκεται τό τέλο:)
ΕΤ. ΚΕΠΕΤΖΗ
άτελευτήτως : τούς καλούς,τούς κακούς καί τδ πλήθος
τών άδιαφόρων καί έγωϊστών.Τδ νά είνε τις άδιάφορος
καί έγωιστής προϋποθέτει γενικώς έλλειψιν αύτοσυνει- ΓΝΗΜΙΚ^
Είς τήν αγάπην τής αρετής κραταιούμεθα διά τοΰ βδε
δησίας. Οίτοιοΰτοι άνθρωποι άκολουθούν απλώς τά ιδι
λυγμού τής κακίας.
Βαοίλειος ό Μέγας
αιτέρά των έλατήρια,δηλ. τάς συμβουλάς τής ραθυμίας
των καί τήν άγάπηντών άναπαύσεών των.Τδ χουζοΰρι/ Ή αρετή εινε καθαροί σκοποί καί καθαραί πράξεις
*
είνε
Νά έργάζεται κανείς διά νά γίνη καλλίτερος; Άς τδ καλή διότι προέρχεται έκ Θεοϋ. Ή αρετή είνε ώς άγγελος.
Βίκτωρ Ουγκιό
κάμουν αύτδ οί άλλοι! ’Εκείνοι δέν έχουν παντάπασιν άνάγκην. Όσον μεγάλη καί άν είνε ή οίκειότης
Οΰδείς ανθρώπων ούδ’ ό κάκιστος, παντελώς αμέτο
μεταξύ ξένων, οί χαρακτήρες δέν φανερώνονται τόσον
χος αρετής.
Θουκυδίδης
έν τή φιλία δσον έν τή οίκογενεία διά τήν όποιαν
Ή αρετή ώς άπροικος ώραιότης έχει πολλούς μέν θαυ
έπιφυλάττουν δτι χειρότερον έχει δ χαρακτήρ των !

Διά μερικούς δ οίκος είνε ναός, άλλά πολλοί τδν με
ταχειρίζονται ώς «σοφίταν» είς τήν όποιαν ρίπτουν
δλαις ταΐς σπασμέναις καρέκλαις, ταΐς άδειαις κάσαις καί τά άχρηστα κουρέλια.
Έπρεπε νά έχη τις τδ θάρρος ν’ άπομακρύνη άπδ

μαστός, ολίγους δέ μνηστήρας.

Κοραής

Όστις έργάζεται τήν άρετήν μέ τήν ελπίδα τοϋ νά α

πόκτηση φήμην πλησιάζει εις τήν κακίαν.
θιέροος
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διά

τούτου Αποδειχθή όπόσον ώφέλιμος δια το

έθνος μας έσεται ή χειραφέτησις τής Ελληνίδος ~

2k Η Μ Ο UJ
* Μ ΦIΣ Μ
“ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

ύπονργοί σϊρ Λόύδ Τζώρτζ καί ό τών ναυτικών

,

Καί ήδη επειδή καλώς γνωρίξομεν πόσον κακώς αν
τηχεί είς τά ώτα ούκ ολίγων Ελλήνων ή λεξις <Χεΐραφέτησις», βροντοφωνεί ότι ή έπιζητουμένη παρα
τής γυναικός δέν είνε ή κακώς έννοουμένη χειραφετησις, τήν όποιαν προβάλλουσι μυκτηρίζοντες καϊ ειρω
νευόμενοι τήν γυναίκα, οί θέλοντες νά έπιδειξωσιν

γυναίκες επίσκοποι, γυναίκες Θεολόγοι !
Πόσον παράξενον φαίνεται τό τοιοΰτου

τήν όποιαν ό ζήλος καί ή άφοσίωσις καϊ η αγαπη της
γυναικός πρός τήν πρόοδον έμπνέουσιν αυτή.
,
Χειράφετουμόνης τής γυναικός, δέν θελομεν βλεπη

1) Ποια επαγγέλματα θεωρείτε πρόσφορα διά την 'Ελληνίδα ;
2) Είνε καιρός ή cΕλληνϊς νά είσέλ&η εις τόν δημόσιον βίον ;
3) Πως εννοείτε την γυναικείαν χειραφέτησίν έν γένει καϊ είδικώτερον ώς πρός τάς συνθήκας τής έν
Έλλάδι ζωής ;
4) Τί φρονείτε περϊ τής γυναικείας έν Έλλάδι έκπαιδεύσεως ;
Αί απαντήσεις πρέπει νά είνε όσον τύ δυνατόν σύντομοι καϊ σαφώς διατυπωμέναι. Πρέπει νά γράφεται έπϊ
ξεχωριστού χάρτου ή άπάντησις έφ’ έκάστου ζητήματος, και έπί τής μιας μόνης όψεως τοΰ χάρτου.

A H ΑΝΤΗ ΣΕΙΣ
ΓΝΩΜΗ ΕΛΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Είί; οίανδήποτε γωνίαν τής τε έλευθέρας καϊ δού

Ο Κόσμος παρακολουθεί σήμερον τήν πρόοδον
καϊ τήν Ανάπτυξιν τής γυναικός, τήν όποιαν κατά τά
τελευταία ταΰτα έτη έπετέλεσεν και εκπλήσσεται πρό
τοΰ μεγίστου ηθικού αύτής σθένους διά τοΰ οποίου
κατώρθωσε νά καταλάβη θέσιν έν τε τή κοινωνία καϊ
τή πολιτεία!

λης Ελλάδος καϊ άν στρέψωμεν τό βλέμμα θά συναντήσωμεν φιλανθρωπικά καθιδρύματα, θά εΰρωμεν
φιλόπτωχους αδελφότητας καί θά ίδωμεν εργοστάσια

Και πώς να μη έκπλαγή τις καϊ νά μή θαυμάση
όταν αναλογισθή ότι πρό ήμίσεως άκόμη α'ώνος ό’χι

Εις τά γράμματα μάλιστα ή Ελληνϊς διαπρέπει πε
ρισσότερόν ακόμη, διότι ποιητική ψυχή, έμπνεομένη
απο τον γλυκόν καϊ ώραίον τής Ελλάδος μας ούρανόν,
προς την ποιησιν καϊ την φιλολογίαν ώς έπϊ τό πλεί
στον στρέφεται, καί όχι μόνον διά τοΰ ποιητικού καί
φιλολογικού ταλάντου της δρέπει δάφνας καί κατα
πλήσσει, αλλα, και το λέγω ανενδοιάστως, καταδεί
κνυται άνωτέρα τοΰ άνδρός, καί, ώς βλέπομεν, δέν

μόνον εϊς τήν μικρόν μας Ελλάδα αλλά καϊ εις αύτήν
τήν γηραιάν Ευρώπην, εάν έξεφράζετό τις περϊ τής
γυναικείας χειραφετήσεως και προελεγεν ότι ή γυνή
θά έλάμβανε ίσα τώ ανδρϊ δικαιώματα, θά έ θεωρείτο
ώς παράφρων' ή γυνή δε εκείνη ή οποία θά είχε τήν
τόλμην νά ζητήση τήν ισότητα ταύτην άνδρός καϊ
γυναικός έπιζητ οΰσα μάλιστα καί πολιτικά δικαιώ
ματα,—θά έγιουχαίζετο, έάν, δέν έλιθοβολείτο.
Καϊ τήν αξίαν ταύτην τής γυναικός ημείς οί "Ελ
ληνες περισσότερον παντός άλλου δυνάμεθα νά κρινωμεν καϊ νά εκτιμήσω μεν, διότι εχομεν τήν Έλληνίδα γυναίκα, τήν περικΧείουσαν εϊς τά στήθη της
τήν εύγενεστεραν και γενυαίοτεραυ καρδίαν, ήτις εϊς
όλίγιστα έτη κατώρθωσε νά κάμη θαύματα καϊ πρός
τήν οποίαν όφείλομεν ό'χι μόνον θαυμασμόν καϊ έκτίμησιν αλλά καϊ ευγνωμοσύνην, διότι εϊς τήν ευερ
γετικήν έν τή κοινωνία δράσιν της, οφείλεται κατά
πολύ ή Ανάπτυξις καϊ ή πρόοδος τής Νέας μας Ελ
λάδος.
Δέν δύναμαι δυστυχώς νά ένδιατρίψω εϊς τό μέγα
τοΰτο έργον τής Νέας Ελλάδος, διότι δέν θά έπήρκουν πρός τοΰτο ολόκληρα τεύχη τής φίλης Ε λ λ ηνικής Έπιθεωρήσεως». Αλλά καϊ μήπως ΰπάρχη ανάγκη τής ασθενούς μου φωνής, όπως διακηρυχθή ή έν τή κοινωνία εύεργετική δράσίς της καϊ ή
καταπλήσσουσα πρόοδος καί πνευματική αύτής άνάπτυξις.

άπορων γυναικών' πάντα ταΰτα έργα τής Ελληνίδος,
ήτις μετ αφοσιωσεως καϊ αύταπαρνήσεως υπέρ τής
εύτυχίας έργάζεται.

υπάρχει σήμερον Ελληνικόν περιοδικόν, τό όποιον
να μη στολιζη τας στήλας του διά τής συνεργασίας
λογιών Ελληνίδων γυναικών, ιών όποιων τά φιλολο
γικά έργα εύθύς αμέσως διακρίνονται διάτήν χάριν, τήν
γλαφυροτητα τής γλώσσης, τήν λεπτότητα τοΰ ύφους,
τήν αισθηματικότητα, τόν πλούτον τών ιδεών καί τό
ύφος τής φαντασίας.
Τρανωτατον τούτου παράδειγμα μάς δίδει ή άνά
χείρας « Ελλην. Επιθεώρησις», ύπό τής δεσποινίδας
Εύγενίας Ζωγράφου διευθυνομένη, ήτις φιλοξενεί
πάντοτε εϊς τας στήλας της περισπούδαστα έργα λογίων
Ελληνίδων, καϊ ήτις ύπέρ τής μορφώσεως καί τής
ανυψώσεως τής Ελληνίδος εϊς τήν έμπρέπουσαν αύτή
θέσιν σθεναρώς έργαζομένη, άναγνωρίζουσα δέ οτι διά
τής χειραφεσίας ή Ελληνϊς θά δυνηθή νά καθέξη τήν
θεσιν ταύτην καί ότι διά τής χειραφεσίας αύτη θά δυ
νηθή τελεσφορώτερον νά έργασθή υπέρ τής κοινωνίας
καί τής πολιτείας καί ύπέρ τής προόδου έν γένει καϊ
τού πολιτισμού τοΰ έθνους της, τό όποιον ή απόγο
νος αύτη τών Σπαρτιατίδων διακαέστερον πάσης άλ
λης γυναικός αγαπα, έθετο τό δημοψήφισμα τοΰτο,

εϊς

ήμας

τους όρθοδόξους τούς φανατιζομένους καί παρασυρομένους έκ τών διατάξεων τών ίδρυσάντων τήν Χρι
στιανικήν θρησκείαν Πατέρων οϊτινες δχι, μόνον^ απέ

εύφυίαν, άλλ' ή βύγενής καί υψηλή χειραφέτησις,
Προβάλλομεν τά έξης ερωτήματα :

κ.

Σόρκΐλ καί άλλοι πολλοί.
Σήμερον έντή ’Αμερική, ύπάρχουσι γυναίκες ιερείς,

κλεισαν αύτήν τοΰ ιερατικού αξιώματος,

άλλα

τή απη-

γόρευσαν καϊ τήν έν τώ Ιερώ Βήματι είσοδον !!
Καϊ δέν Αμφιβάλλω οτι έάν τις έξ ημών λάβη τδ

αύτήν έν τοίς καφφενείοις καϊ τοίς καπηλειοις μα
καρίως καπνίζουσαν, καϊ όργιάζουσαν και διαπραττουσαν τέλος 'όσα ό Ανήρ εϊς βάρος τής ήθικης δια-

θάρρος καϊ τολμήση νά ύψώση φωνήν κατα των δια
τάξεων τούτων ζητών όπως έπιτραπή εις τήν γυναίκα
τό δικαίωμα τοΰτο, ή Ιερά ήμών Σύνοδος θα αποκηρύξη αύτόν από τέκνον τοΰ έν Ουρανοις Πατρός

πράττει.
t
Έξ εναντίας.
, /
Η χειραφέτησις τής γυναικός, τήν όποιαν οι μεγαλήτεροι άνδρες τού αϊώνός μας καί οί σοφώτεροι κοι

νωνιολόγοι σοβαρώς μελετώσι, στηρίζεται επι της
ηθικής κατά πρώτιστον λόγον, τήν όποιαν θελει εδραιώση, καί έπ' αύτών τών νόμων τής κοινωνίας, τους
όποιους πιστότερου τοΰ άνδρός θέλει διαφυλαξει. , -

ήμών καί θά τόν άφορίση ως αντίχριστου !
Άλλά άς ίδωμεν ό "Ελλην δίατί δέν θέλει νά ϊδη
τήν σύζυ'/όν του ή τήν θυγατέρα του έπιδιδομένην είς
διάφορα ανδρικά έπαγγελματα ;
Διότι φοβείται μή συναναστρεφομένη αύτη μετ ανδρών παρεκκλίνη τής ηθικής. Άλλά διά τούτο, τις
πταίει; Ή γυνή, τής οποίας είνε Αποδεδειγμένη ή με
γίστη ηθική Αξία καϊ έμφυτον τδ αίσθημα τής τιμής,

τά

κτός δέ τούτου, χειράφετουμόνη ή γυνή της οποίας
αναμφισβήτητος είναι ή μεγίστη έθνικη αξία, και ισα

ή ό Ανήρ, οστις ένώ θέτει τήν τιμήν του ύπεράνω^ των
Αστρων, ούδεμίαν έν τούτοις σημασίαν δίδει δια του

Ανδρϊ δικαιώματα Αποκτώσα έν τη κοινωνία, Οελει έχει τήν δύυαμιν 'όπως συγκρατή τον ανδρα απο
τάς έκτης ηθικής διολισθήσεις του καϊ απο τόσα αλλα

τώ

έκτροπα, άτινα καθημερινώς ουτος διαπραττει.
.’Ιδού, φωνάζει πρός τόν ανδρα, έρχομαι να συνε
νωθώ μαζή σου καί σέ βοηθήσω, 'όπως,συνεργαζομει οι

άλλου τήν τιμήν καί είνε έτοιμος να καταπατήση αυ
τήν καϊ εις τόνβάρβαρον νά κηλίση, μεταχειριζομενος
πρός τούτο μύρια όσα Απατηλά καί δολερά μέσα ;
Η Απάντησις έρχεται Αφ’ έαυτής. Ο Ανήρ !
Πρέπει λοιπόν ϊνα έπέλθη ή χειραφέτησις τής γυ
ναίκας έν Έλλάδι, νά χειραφετηθή πρώτου, ώς λίαν

βελτιώσωμεν τήν κοινωνίαν και Αναζωογονήσω μεν
τήν Απομαρανθείσαν ζωήν καϊ συνδράμωμεν τον πα-

έπιτυχώς είπεν ή δεσποινίς Κ. Κατσίμπαλη,

ό

ανήρ!

Πρέπει πρώτον νά παύση ουτος βλέπων την γυναίκα
ώς σημείον σκοποβολής τών πόθων του και να μαθη

σχοντα άνθρωπον».
Αλλ’ όμως ή θριαμβευτική πορεία της δεν εληξεν

νά θεωρή ιερόν τήν τιμήν τής ξένης γυναικός ώς θεω

είσέτι. Δέν είνε δυνατόν ή γυνή ν' Αρκεσθη εις τα μεγρι τοΰδε άποκτηθέντα δικαιώματα, ζητεί καθολικήν
ψήφον, ζητεί νάμετάσχη τής έθνικής Αντιπροσωπείας

ρεί ίεράν τήν τιμήν τής οικογένειας του.
Έλπίσωμεν όμως ότι ταχέως ό "Ελλην και προς
τό ζήτημα τοΰτο θά έκπολιτισθή. Καί δυναμεθα μά
λιστα νά εϊπωμεν 'ότι ήρχισεν ηδη τούτο καθότι ο
φεμηνισμός Αναπτυσσόμενος καί εις τήν Ελλάδα προ
χωρεί βραδέως μέν άλλ’ Ασφαλώς είς τδ μέγα και

ώς καϊ τών υπουργικών Αξιωμάτων.
.
,
Άρά γε εϊσίν ύπερβολικαϊ καί παράλογοι αι αξιώ
σεις της αύται ; Βεβαίως όχι Αφού πλείστοι μεγάλοι

άνδρες Αναφανδόν έκηρύχθησαν ύπέρ τών δίκαιων τού
των τής γυναικός.
~
, .
Καί ιδού ό ύπουργος των Στρατιωτικών η-,
/
γλίας, έν τή όποια σημειωτέου ό’τι ούχι 'όλοι οι ανδρε»

έχουσι δικαίωμα ψήφου, ό Κ.Χάλδαν λέγει οτι «ούτε
όρθόν ούτε δίκαιον είνε νά παρεμποδιζηται η συμμε
τοχή τής γυναικός Από τοΰ πολιτικού βίου τής χω
ράς.» Έπίσης δέ ό ύπουργός τών Εξωτερικών σιρ
Έδουάρδος Γκρέύ έντινι συλλαλητηριω του .Φιλελευ
θέρου γυναικείου συνδέσμου» έξεφώνησε θερμότατου
λόγον ύπέρ αύτών, είπών οτι

τότε

καί μόνον ο λαός

θά Αντιπροσωπεύηται έν τή βουλή έπαρκως, όταν αι
γυναίκες Αποκτήσουν τό Ανήκον αυταϊς δικαίωμα ψή
φου, Αφού καϊ αύται συντελοΰσιν 'όσω καί οι άνδρες
εϊς τήν επιτυχίαν καί εύδαιμονίαν τής χώρας. Και με
τούτους συμφωνοΰσι πληρέστατα καί είναι ένθερμος

ύποστηρικταί τών γυναικείων

δικαιωμάτων και οι

υ·^τη\ον epyov τον.
Καί ούτως ή Ελληνϊς τελείως εκπαιδευόμενη και
καλώς προπαρασκεύαζαμένη θά δύναται έπιτυχώς ν' Α-

ναλαμβάνη του Αγώνα τοΰ βίου, καθισταμένη ισχυρά

σύμμαχος τού ανδρας.
,
Εύχηθώμεν λοιπόν, όπως ταχέως ίδωμεν την Ελ
ληνίδα χειράφετου μόνην πρός τό καλόν της ημετερας
πατρίδας, διότι μή λησμουώμεν οτι ό’λα τά μεγάλα. και
πεπολιτισμένα κράτη σήμερον είνε έτοιμα νά στηριξωσι
μεγαλείον καί τήν ϊσχύν αύτών έπί τής αναγυωρίσεως τών γυναικείων δικαιωμάτων καϊ έπί τής συτδ

vepyaaias Λντων.
Βά}Μ
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΤΟϊ

ΣΟΦΟΥ

ΑΓΓΛΟΤ

κ.

ΜΑΧΑΦΦΤ

Α'.

Εϊς τό 'Ελληνικόν τμήμα τοϋ Άνατολιστικοΰ συ
νεδρίου παρα σοφοΰ Αγγλου έγένετο πομπωδώο
άνακοίνωσις διορθώσεως αύτοϋ εϊς τό γνωστόν χωρίον τοΰ έπιταφίου τοΰ Περικλεούς παρά θουκιδίδη
«φιλοκαλοΰμεν μετ’ εύτελείας. καί φιλοσοφοΰμεν άνευ
μαλακια,» δπου διορθοϊ τήν λεξιν «εύτελείας» διά
τήξ λέξεως «εύκλειας». Ούδέν θαυμαστόν άν ανδρες
ξένοι πρός τό Ελληνικόν πνεύμα και βίον, ξένοι
πρός τήν γλώσσαν ήμών έξ υπερβάλλοντας ίσως ζή
λου περί τήν σπουδήν τών Ελληνικών γραμμάτων
δολοφονοΰσιν αύτά· άπορίας άξιον δτι εϊς τοιοΰτον
πορώσεως σημεϊον κατηντήσαμεν ώστε άντικαθισταμένου έν προγονικφ κειμηλίφ τοΰ λαμπροτέρου άδάμαντος δια ψευδοΰς τοιουτου ήμείς θεαται νά έπευφημώμεν. Ούτως έπετρέψαμεν εϊς τούς διαφόρους
τής Δυσεως σοφούς φιλλεληνας, άφοΰ έξήντλησαν
άκένωτον θησαυρόν τής ατελεύτητου μωρίας των εϊς
διορθώσεις τών χωρίων έκείνων, άτινα δέν έφαίνοντο
αύτοίς πως σαφή, νά έπιβάλλωσι χεϊρα και έπί έκεί
νων, άτινα είναι καί αύτής τής ύπάρξεως ήμών σα
φέστερα. Δεν θά έξετάσω άν είναι δυνατόν νά συγχέωνται τά γράμματα Τ Ε πρός τό Κ ούδέ έάν κώ
διξ τις έκ κακής αντιγραφής ή μή σαφοΰς καί δια
κεκριμένης τοΰ άντιγραφέως γραφής φέρει τήν λέ·
ξίν εύκλειας αντί εύτελείας· διότι δέν πρόκειται περί
γράμματος η λεξεως αλλα περί νοήματος άνταποκρινομένου πλήρως πρός αύτά τά πράγματα πρδς
αυτόν τον βίον, προς αυτήν τοΰ 2υγγραφέως τήν
αντϊληψιν καί τοΰ όλου κεφαλαίου τήν έννοιαν ήτις
καθ’ ήμάς, αϊτινες δέν άπεξενώθημεν εισέτι δλως τοΰ
πνεύματος έκείνου, δπερ άείζωον καί θάλλον διήκει
διά μέσου τών αιώνων μέχρις ήμών, είνε τοσοϋτον
σαφής καθ’ έαυτήν καί έν τφ συνόλω ώστε δέν δι
καιολογεί ποσώς τήν έπέμβασιν τής ανατομικής μαχαίρας ή όποια πόρρω άπέχουσα άπό τοΰ νά καταστήση τό νόημα σαφέστερον διαφθείρει τό μεγαλεΐον
τής ϊδέας έφ’ ής δ ρήτωρ έστήριξε τό μεγαλεΐον τής
πόλεως· καί άν όντως αυτή ύπήρξεν αξία θαυμα
σμού έγένετο κατά τόν ρήτορα τοιαύτη διότι έν τε τή,
τέχνη καί τή φιλοσοφία,έν τε πολέμφ καί τή έν ει
ρήνη μετ’ άλλήλων κοινωνία, διήνεγκον τών λοιπών
ανθρώπων. Τοΰτο τονίζει δταν άποφεύγων νά έξυμνήση τά αποτελέσματα τούς έν πολέμω άθλους
γνωστούς τοΐς πάσι, ανατρέχει εϊς τήν αιτίαν διηγού
μενος αντί τοΰ μεγαλείου τής πόλεως έκεϊνα έξ ών

μεγάλη καί θαυμασμού αξία έγένετο.Έσμέν,λέγει,θαυ
μασμού άξιοι διότι έχωρήσαμεν εϊς τό μεγαλεΐον δι’
όδοΰ δλως διάφορου έκείνης ήν χωρεϊ ή λοιπή άνθρωπότης· διαφέρομεν ώς πρός τήν αρετήν ώς πρός τό
πολιτικόν ήμών σύστημα, ώς πρός τήν καλλιέργειαν
τών τεχνών καί γραμμάτων ώς πρός τόν αστικόν καί
κοινωνικόν ήμών βίον,ώς πρός τάςπολεμικάς μελέτας·
έν πολέμω κρατοΰμεν τών έχθρών ήμών καί εϊμεθα
άξιοι θαυμασμοΰ ούχϊ διότι νικώμεν αύτούς, άλλά
διότι κατ ,ρθοΰμεν τοΰτο καίπερ μή μετερχόμενοι ώς
έκεϊνοι τό άνδρεϊον, τόν πόλεμον ώς έργον ίδιον.

Ψ
Καθά δε δ Lessing λέγει,ή άνδρεία αύτώνύπηρχεν ώς οί λαθάνοντες τών χαλίκων σπινθήρες, οΐτινες
άναδίδονται έν τή συγκρούσει μόνον χωρίς ν’ άφαιρώσι ποσώς τήν τοΰ λίθου διοίφάνειαν. Οί ’Αθηναίοι
φιλοσοφοΰντες καί τοΰτο έργον κύριον έχοντες δέν
έμαλθακύνοντο, ώς συμβαίνει έτέροις, άλλ’ δταν
έπήρχετο ή σύγκρουσις έκ τής φιλοσοφικής έκείνης
διαφανείας άνεδίδοντο σπινθήρες ανδρείας άποτυφλοΰντες τούς έσαεί περί τά πολεμικά άσκουμένους
έχθρούς αυτών «φιλοσοφοΰμεν άνευ μαλακίας» κα;
έσμέν θαυμασμοΰ άξιοι ούχϊ διότι φιλοσοφοΰμεν άλλά
διότι φιλοσοφοΰμεν άνευ μαλακίας. «Φιλοκαλοΰμεν
μετ εύτελείας» έσμέν καί οιά τοΰτο άξιοι θαυμασμοΰ·
ούχϊ διότι εϊμεθα έρασταί τοΰ καλοΰ άλλά διότι καί
ως πρός τοΰτο οιαφερομεν ουσιωδώς τών λοιπών άνθρωπων έπιδιωξαντες καί συνδυάσαντες αύτό θαυμασίως μετά τής εύτελείας,τής άπλότητος. Διά τοΰ βή
ματος φιλοκαλοΰμεν σημαίνει τήν περί τάς τέχνας
έπίδοσιν, εϊς άς έκαλλιέργησαν τό καλόν κατά τρό
πον διάφορον τών λοιπών άναγαγόντες αύτό είς ιδέαν
διά τής έκμηδενίσεως τής ύλης, έφ’ ής κατ’ άνάγκην
δ καλλιτέχνης θά διατυπώση αϊσθητώς τήν ιδέαν τοΰ
καλοΰ ήν νοητώς συνέλαβε, ήτις δίδει ζωήν είς τόν
λίθον, το καλλιτέχνημα καί ως τι αϊθέριον αποτελεί
τήν δλην άτίμητον αύτου άξίαν. Εϊμεθα άξιοι θαυμα
σμοΰ ουχι διότι φιλοκαλοΰντες έδοξάσθημεν καθ’ ά
φρονεί δ σοφός Αγγλος διορθών τό «μετ’ εύτελείας»,
εϊς «μετ’ εύκλειας» πράγμα δπερ έδήλωσε ρητώς δ
ρητωρ έν προοιμίω, οτι δεν θά πράξη άπαριθμών τά
δι’ ά ή πόλις έστίν άξια θαυμάζεσθαι, άλλά τά έξ ών
έγένετο τοιαύτη.

-ψ?
Εϊμεθα άξιοι θαυμασμοΰ διότι έν τή τέχνη έν τοΐς

κατασκευάσμασιν ήμών άτινα φερουσι τόν τύπον τοΰ δι’ο καί προχωρών λέγει «μόνοι γάρ τον τε μηδέν τών
καλοΰ άπετυπώσαμεν τοΰτο έν άπλότητι. Δέν έπεζη- δε μετέχοντα (τών πολιτικών) ούκ απραγμονα αλλ
τησαν αύτό έν τή μεγαλοπρεπείς, τή λάμψει, τή άχρείον νομίζομεν» δήλά δη ήμείς μόνοι έξ δλων
ποικιλία, ταϊς ζωηραίς έναλλαγαίς καί μεταβάσεσιν τών άνθρώπων νομίζομεν τόν μή ένδιαφερόμενον περί
έν τώ ρυθμφ, τφ φωτί, ταίς γραμμαϊς, τφ ήχφ, ώς τών πολίτικων ούχϊ φιλήσυχον άλλ’ άχρηστον ώστε ή
ήμείς άντιλαμβανόμεθα αύτό σήμερον, άλλ έν τή σύγκρισις χωρεϊ πρδς πάντας· καί περαιτέρω «διαφε
μεγαλόπρεπε! έκείνη άπλότητι, ήν θαυμα^ομεν έν ρόντως γάρ δή καί τότε έχομεν κ. τ. λ. ο τοΐς άλτή ποιήσει, τή μουσική, τώ δράματι, τφ βυθμφ, λοις....» δπερ σημαίνει διαφορετικά άπό τούς άλλους
τή περιβολή καί έν άπαντι αύτών τφ βίφ, δστις έχομεν καί τό εξής πράγμα.... τό δποϊον δέν συμβαί
υπήρξε μία διαρκής πρός τό καλόν τάσις. Παράδειγμα νει είς τούς άλλους, καί έν τή παραγραφφ ταυ,η ή
πρόκειται δ άθάνατος ήμών Παρθενών, πρό τοΰ όποιου άντιπαράθεσις χωρεϊ πρός τους άλλους καί ουχί πρός
κλίνει γόνυ θαυμασμοΰ καί λατρείας ή άνθρωποτης μόνους τούς Λακεδαιμονίους καί έτι περαιτέρω «καί
σύμπασα καί τοΰ δποίου τό άφθίτου έκείνου κάλλους τά εϊς άρετήν ήναντιώμεθα τοΐς πολλοϊς» καί έν
ήρεμον μεγαλεΐον άδυνατεϊ νά συλλάβη δ ανθρώπι τελευταία παραγράφφ τοΰ κεφαλαίου «καί μόνοι ού
νος νους ποΰ έγκειται έν τοΐς μέρεσιν άφοΰ απλου- τοΰ συμφέροντος μάλλον λογισμφ ή τής έλευθερίας
στατα συνιστα αύτό μία άρμονική έναλλαγή τών τώ πιστφ άδεώς τινα ώφελοΰμεν» ’Εκ τούτων καταδείκνυται σαφώς δτι έν τώ κεφαλαίφ τουτω απαριθ
άπλουστέρων γραμμών δι’ ών φαίνεται αιωρούμενο,
μεί έκεϊνα, εϊς ά διαφέρουσι πάντων τών άνθρώπων
έκ νοητού τινός σημείου, δπερ δ δφθαλμός άνας,ητεϊ
άφοΰ άπηρίθμησεν έν προηγουμένφ κεφαλαίφ έκεϊνα
μακράν είς τούς αιθέρας. Καλόν μεθ άπλότητος συνιστώσι τό άριστούργημα τοΰτο τών αιώνων. Εϊς τας κατά τά δποία διαφέρουσι τών Λακεδαιμονίων.
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΖΑΤΖΗ
μικροσκοπικάς έκείναςκόρας εϊς τά έμψυχα ταΰτα μ.
Ιιδάκιωρ τής ΦΛοσοφίας
κρά καλλιτεχνήματα,τάς Ταναγραίας, ποιαν έχει θέ
σιν ή ύλη, ή πηλός έξαφανιζομένη δλως πρό τής έπ
αύτής άποτελουμένης ιδέας τοΰ καλλιτέχνου. Εϊς τήν
Η
7$ Ύ
* Γ Ο Ύ
* Λ 7*
άτίμητον άξίαν τοΰ Έομοΰ τοΰ Πραξιτέλους η της
’Αφροδίτης τής Μήλου ποιον μέρος έχει τό τεμάχιον
ΙΙονοϋσα.,.κι’ δταν βράδυαζε κι’ημοαν βαρειά στο στρώμα
τοΰ μαρμάρου έφ’ ου δ καλλιτέχνης άπετύπωσε τό
μόνον τήν νύκτα τήν νεκρή
αϊθέριον, τό άϋλον, τήν ιδέαν; Θά ήδύνατο ϊσως να
αύτήν «ροβούμην τήν ψυχρή
είσέλθη δ σοφός Άγγλος είς τό πνεύμα τοΰ συγγραπώχει τοΰ χάσου χρώμα.
φέως έάν δέν έπέμενεν εϊς τήν λέξιν άλλ’ εϊς τό ολον

νόημα άπό τοΰ 36 ου κεφαλαίου.

φ

Καί τήν Αΰγούλα πρόσμενα ζωή γιά νά μοΰ δωσμ
κ’ ήλπιζα μόνον στήν αυγή
νά μοΰ γλυκάν»| την πληγή
Έκείνη νά μέ σώση.

♦
Ούτω λέγει «καί έντετούτοις αξία έστί θαυμά-εσθαι
καί έτι έν άλλοι: πολλοίς» έν τώάμέσως έπομένφ κεΑύγή λευκή χρυσόμαλλη χαριτιομένη Αύγη μου
φαλαίφ διά τοΰ γάρ τοΰ διασαφητικοΰ δμιλεί περί των
ποΰ ήσουν καί ή παρηγοριά
ετέρων έκείνων δι’ά ή πόλις έστί αξία θαυμάζεσθαι άτε
σάν πέρναγα κακή νυχτιά
ποΰ πόναγ’ ή “ψυχή μου
διαφερόντωςτών λοιπών άνθρώπων έχουσα καί έν πρώτη
τίθησι μοίρα τήν έν τή τέχνη διάφορον αντϊληψιν του
-ΙΙοχεσο καί λησμόναγα τά τόσα βάσανά μου
καλοΰ. Δέν ήννόησε ποσώς δ σοφός μας Άγγλος οτι
Στο βλέμμα σου αύγή γλυκεία
δ δλος λόγος είνε μία άντιπαράθεσις έν μέν κεφα
δέν ήσίΐανόμουν πόνο
Σύ ήσουν ή χαρά μου.
λαίο) 39φ πρός τούς Λακεδαιμονίους, έν δέ κεφαλαίφ
40ώ πρός τούς πάντας· διό έν κεφαλαίφ 39φ άρχε
Τώρα δέν έρχεσαι Αύγή καί πώς Οά ζενυχτήσω ;
τε τοΰ λόγου «διαφέρομεν δέ καί ταϊς τών πολεμι
Γιά μέ δέν ξημερώνει πιά
κών μελέταις...» έρμηνευτικώς· έσμέν άξιοι θαυμα
καί ί)άχω μιά κακή νυχτιά
Ώς ποΰ νά ξεψυχήσω.
σμοΰ διότι περιγιγνόμεθα τών έχθρών ήμών καίπερ
διαφερόντως άσκούμενοι περί τά πολεμικά και μή
‘Εχω πληγή καί μόνη σύ μπορεί νά τήν έγιάνης
έχοντες ταΰτα ώς μέλημα κύριον έν τφ τελεί του
Καί άν δέν έλβης σύ Αύγή
39ου κεφ. λέγει έσμέν άξιοι θαυμασμοΰ και διά
ί)ά μοΰ σαπήση ή πληγή
Αύγή . Θά μέ πεύάνης.
ταΰτα, άτινα προανέφερε καί δι’ έτερα, άτινα έν εποΛΕΩΝΙΔΑΣ
μένφ κεφαλαίφ άναφέρει λεπτομερώς εΐσάγων οιά του
«γάρ» τοΰ διασαφητικοΰ.Άλλ’έν τώ κεφαλαίφ τούτφ
ή άντιπαράθεσις δέν χωρεϊ πλέον πρός τούς έχθρούς

τής πόλεως τούς Λακεδαιμονίους άλλά πρός παντας,
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συχώρατον Δάσκαλε», πράγματι δέ ηύλόγησα τήν τράπεζαν

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Πρός βορραν τώ; Καλαμών έπί ανηφορικού όροπζδίου εύρητα: τό χωρίοιον Κουτάλά άποτελούμενον άπό 18 χααωγίίου;
οΐκίσκους καί ισαρίθμους οικογένεια;. Τό χωρίδιον τούτο άπό
αποτόμους κρημνούς καί βράχους περικυκλο ίμενον είναι εν
τελώς άπομεμονωμένον ώς άπέχον περί τάς 2 ώρας τώνάλλων
χωρίων μέσον μάλιστα λίαν δυσβάτων μονοπατίων συγκοινωνούν
Οί κάτοικοι εΐσίν άπαντες ποιμένες,Ιδίως βουκόλοι,άποφεόγοντες δε νά κατέρχωνται είς Καλάμας,καί μόνον επικοινωνούν
συχνά μέ τήν μίαν ώραν τού χωρίου άπέχουσαν Τεράν Μονήν
ΒέλαΊδια;, ένθα καί ή έμή μετάνοια. Οί Κουταλα'οι έχουν άρχαϊον εκκλησίδιον έν τώ χωρίω των τόν "Αγιον Νικήταν, δέν
έχουν όμως ούτε ιερέα ούτε διδάσκαλον, ώς έκ τούτου πάντες
σχεδόν εΐσίν άγράμματοι. Τάς εκκλησιαστικές αύτών άνάγκας
Οεραπεύουσιν οί τής Μονής Βελανίδια; Πατέρες, ενίοτε δέ εις
τήν Μονήν στέλλουσι καί τούς μικρούς παίδας ϊνα συνειθίσωσιν ει; τήν άνάγνωσιν τού Ψαλτηρίου, διότι όλοι των οί κά
τοικοι τοΰ χωρίου το’.του, όμιλούσι τήν πλέον διεφθαρμένην
ες όλων τών χωρίων τής Μεσσηνίας διάλεκτον. Έκ τούτου
η Μονή Βελανίδια; απολαμβάνει πολλής ΰπολήψεως Οεωρούσι δέ γενικώς τήν Μονήν ώς προστάτριαν αύτών.
Εις τήν Μονήν καταφεύγουσιν καί λαμβάνουσι ' άς συμ
βουλές τού 'Ηγουμένου διά πάσαν ΰπόΐεσιν αύτών, ό δέ
Ηγούμενος χρησιμεύει καί ώς διαιτητής είς τά; διαφορά; των,
είναι δε καί ό πνευματικός αύτών «ό ξομολόγος των» όπως
τόν αποκαλούσι διότι πάντες είναι φιλόθρησκοι, ό Ηγούμε
νος μάλιστα έφαρμόζει έξομολογών τούς Κουταλαίους όλους
τούς αύστηρούς κανόνας τού Πήδα) ίου «τούς δένει», όπως λέ
γουν οί ίδιοι, όταν δέν επιτρέπει αύτοΐς τήν μετάληψιν. Έξ
άλλου ή Μονή χρησιμοποιεί τούς Κουταλαίους καί είς τάς
εργασίας τών κτημάτων αύτής, ιδίως πρός βοσκήν τών ποι
μνίων, διά τήν σκαφήν τών άμπέλων καί κλάδεμα τών ελαίων.
Οί Κουταλαϊοι τόσην εύγν.μοσύνην έχουσιν είς τήν Μονήν
ώστε αναφέρεται ότι έπί τών χρόνων τής έπαναστάσεως ότε
χωρικοί «Μεγαλαναστασοβίται» κάτοικοι μακρυνοΰ και ορεινού
χωρίου, οί οποίο: σήμερον διακρίνονται διά τό σκληρόν και
άτίΟασσον αύτών, ήρπασαν ολόκληρον τήν πολυάριθμον ποίμνην
τής Μονής, οί Κουταλαϊοι ώπλίσΟησαν καί κατεδίωξαν τούς
άρπαγα;, έφθασαν αύτούς, συνήψαν σφοδράν καί αίματηράν
μάχην, κατόρθωσαν δέ έπί τέλους νά περισώσωσιν ολόκληρον
σχεδόν τό ποίμνιον όπερ έν Οριάμβω έπανέφερον είς τήν Μονήν.
Άλλά καί είς άρχ,αιοτέραν εποχήν ότε ή δημόσιος ασφά
λεια ήτο έπισφαλής έν Μεσσηνία, οί Κουτουλαϊοι έχρησίμευον ώς φόβητρον ϊνα μή οί διάφοροι φυγόδικοι ένοχλώσι
τούς εν τή Μονή άσκουμένους Πατέρας. Ό σεβασμό; των
έκδηλοΰται καί κατά τόν χαιρετισμόν, διότι προσερχόμενει
ϊνα χαιρετίσωσι τόν 'Ηγούμενον ή καί άλλον Μοναχόν, σταυ
ρώνουν τάς χεϊρας έπί τοΰ στήθους πρώτον, είτα δέ έδαφιαίως υποκλίνονται καί άσπάζονται τήν δεξιάν λέγοντες «τί
κάμ’ ή μπανοζιότης σου», φράσιν ήν έξέμαθον έν τή Μονή.
’Ήδη ότε ή Μονή Βελανιδιάς έμήείσηγήσει άπέστειλε νεα
ρόν άδελφόν εις τήν σχολήν Χαλανδρίου καί έπιμελώς έσπούδασε Μελισσοκομίαν, ασκούνται οί Κονταλαΐοι περί τόν
κλάδον αύτόν.

-ψ_Πρό ολίγων έτών εΰρεθείς είς τήν Μονήν μου παρηγγέλθην
παρά τού Άγ.'Ηγουμένου ϊνα μεταβώ είς τοΰ Κουτάλά καί τελέσω μνημόσυνου καί «παραστάσημα» οπω; λέγουν, μή ύπάρχοντος έκ τών Μοναχών άλλου ιερέως.Ύπείκουσα παρευθύς

καί ορθρου βαθέως, περί τήν 5 πρωινήν ώραν, μετέβαινον έπιβαίνων ήμιό «ου καί άκολουθο μένος ύφ’ένός άδελφού ϊνα έκπληρώση χρ ος ιεροψάλτου. Ενθυμούμαι τήν ποιητικήν ταύτην
πορείαν. Διερχόμενος άποτόμους φάραγγα; μέ τό γλυκοχάραγμα καί τό διαπεραστικόν ψύχος τής πρωία; κο.ί σπήλαια
εξ ών άνέθρωσκε καπνός τών ποιμένων, καί ήκούετο ό γλυ
κύς κωδωνισμό; των άπό τά «μαντριά» ένθα άνεπαύοντο τά
γιδοπρόβατα. Έφθασα τέλος έξωθεν τού ναΐσκου τοΰ « Αγιονικήτα» ένθα ευρον ολόκληρον σχεδόν τό χωρίον νά άναμένη
τόν παπαδιά τά παραστάσημα. Δέν μέ έγνώριζον καί κάπως
έμειναν εκστατικοί διότι άλλον Παπά περίμενον καί άλλον είόον. Ό μικρός κιόδων τού Ναού ήρχισε τό διπλοκάμπανο
σημείου πένθους, αί γυναίκες μαυροφοροϋσαι έτοποθέτησαν τά
κόλυβα είς τά βημόθυρα καί άναψαν πολυάριθμα κεράκια.
ι
ί
Θέλγομαι πάντοτε οσάκις μού συμβαίνει νά ιερουργώ είς
παλαιά ερημοκκλήσια,μέ ξεβαμμένα; εικόνα; είς τούς τοίχους
καί σκοροφαγομένα τέμπλα’ ή ήρεμία τής έξοχή;, τό κελά
δημα τών πουλιών, προκαλεί κατάνυξιν τής ψυχής καί συν
τριβήν τής καρδίας, καί νομίζω τότε .ότι μετ’ εμού ολόκλη
ρος ή γελόεσσα φ σι; υμνεί τόν Πλάστην καί δημιουργόν
αύτής.

ΤΙ χαρά ή βασιλεύουσα πέριξ τής ρύσεως υπενθυμίζει είς
τήν ψυχήν τό παρεπίδημον αύτής έν τώ κόσμω τούτω, τό
μάταιον όλων τών προστριβών καί αγώνων τού ανθρώπου,
αλλά καί τό μεγαλεϊον τού Δημιουργού καί τήν βεβαιότητα
ότι ή ύλη δέν είναι ή προέχουσαδ ίναμις έν τώ κόσμω, ότι ή
ανθρώπινη διάνοια ή μοχθούσα διά τό τέλειον καί τό άκρου
αγαθόν, δέν είναι δυνατόν νά συμφθείρεται μετά τής ϋλης,
αλλ’ ανευρίσκει έκεϊνο τό οποίον διαθέρμως έκζητεί είς τήν
άπειρον αιωνιότητα.
Έτελεσα τήν θείαν λειτουργίαν καί μετά τό Εύαγγέλιον
ώμίλησα είς τούς χωρικούς, περί βλασφημίας, βεβαιώσας αύτους ότι ό τήν προτεραίαν έκταφείς νεκρός καί εΰρεθείς «άλυωτος» ώς αμαρτωλές κατά τήν ΰπάρχουσαν παρ’ αύτοΐς πρόληψιν, ήν οϋτε διέψευσα, μένει ούτως ώς βλάσφημος οπού
ητο.Έκαμεν έντύπωσιν είς τούς χωρικούς τό Γραφικόν ρητόν
τό όποιον άναλόγως τής περιστάσεως ανέπτυξα, ότι όλα τά
αμαρτήματα συγχωροΰνται είς τόν “Αδην, ή κατά τού Άγιου
Πνεύματος όμως ϋβρις, ήτοι γενικώς ή βλασφημία, δέν συγχωρείται.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν έκαμα τό μνημόσυνον, καί
άνά τά μνήματα τρισάγια, όπως τά λέγουν «παραστάση
μα». Ένόμιζον πριν φ ιγω ότι θά ήδυνάμην νά άναπαυθώ είς οίκίσκον τινά, ιδίως ϊνα πιω τόν καοφέ, δν μετ’
αύτού καί μετά καταλλήλου καμινέτου έφερεν ό καλός συνα
κόλουθος αδελφός. Μέ έκπληξίν μου όμως είδον, ώς έξήλθον
τού Ναού, κάτωθεν ένός πελωρίου δένδρου «σφεντάμη» καλουμένου, νά βράζουν δύο μεγάλαι χύτραι, ένω πλησίον
έστρώνοντο καινουργείς τάπητες «σαισματα» καί καθάριοι.
Μού άνήγγειλον ότι θά φάγωμεν τό «συχώριο», καί μολονότι
ήμην κάθιδρος καί πολύ κουρασμένος, δέν έφερα άντίρρησιν,
άλλ’ έκάθησα κατά κεφαλήν τής μακράς σειράς τών ταπήτων
ώς μοί ΰπεδείχθη.
Πεντήκοντα περίπου συνδαιτημόνες συνεκάθησαν διά τό
«Συχώριο» άνδρες καί γυναίκες τά >έ φαγητάνηστίσημα,ήσαν
άριστα παρεσκευασμένα. Πριν αρχίση τό φαγητόν ένας μακρόθεν καθήμενος γηραιός βουκόλος, μοΰ έφώναζε «βλόγατο καί

εύχηθείς τόν υπέρ ού ή δέησις τεθνεώτα.
Άφοΰ ήρχισε τό φαγητόν, μοί έδωκαν τό δοχεΐον τού οϊ?ου «τσότρα», ϊνα πιω πρώτος,καί μού ε·οώναξαν πάλιν «βλόγατό δάσκαλε».Έπιονείςυγείαν των,ενώ είτα ώς επωδόνμού
έοώναξαν«σωτηρία δάσκαλε»,οπερ αντικαθιστά έκεϊνο τό όποιον
λέγουσιν άλλαχού είς όμοίαν περίπτωσ;» «μέ τής ΰγίεςσου».
Έφαγον μετά πολλής όρέξεως,ήν προκάλουν καί ή επιτυ
χία τών φαγητών, άλλά καί ό θαλπερό; ήλιος, καί ή ώραία
θέα ήν ένώπιόν μου είχον άπό τήν περίωπτον θέσιν άντικρύζων ολον τόν Μεσσηνιακόν κόλπον καί τήν εύφορον πε
διάδα. Είς τήν συζήτησιν έν τή τραπέζη άντελήφθην ότι μέ
ένόμισαν ότι είμαι «ό κήρυκας» δηλ. ό τακτικός τής πόλεως
Τεροκήρυξ καί μοΰ έλεγον ότι είς τό χωρίον των πρώτην
φοράν ήκουσαν «κήρυκα» καί μόνον είς τόν Ναόν τής Μονής
είχον άλλοτε ακούσει κήρυγμα. Έτι δέ πλέον έξεπλάγησαν
όταν τούς είπον οτι δέν είμαι ό ίεροκήρυξ τής πόλεως, άλλά
ζώ μακράν είς τήν Ευρώπην, μού άπήντησαν δέ ότι τήν Ευ
ρώπην άκουστά τήν έχουν, άλλά ένόμιζαν οτι εκεί είναι ολω
«αλούτεροι» δηλ. άπιστοι. Έκλήθην καί επ.σκέφθην όλους
1

και τούς 18 οΐκίσκους τού χωρίου, είς έκαστον δέ οίκίσκον
προσεφέρετο ή απαραίτητος «τσότρα» καί ήκούετο ή επωδός
«βλόγατο δάσκαλε». ’Εννοείται οτι μολονότι μόλις ήγγιζα
τόν οίνον είς τά χείλη, έν τούτοις περί τήν μεσημβρίαν α,τί
νά αναχωρήσω διά τήν Μονήν, έθεώρησα πρέπον, νά άνα-'
παυθώ έν τώ χωρίω όπερ καί έπραξα επιστρέψας είς τήν Μο
νήν περί τό εσπέρας. Μετά 2 ήμέρας μέ έκπληξίν καί έμού
καί τών Μοναχών εϊδομεν λίαν πρωί νά έλθουν περί τούς 20
Κουταλέους είς τήν Μονήν, έφοδιασμένους μέ άξίνας απρόσ
κλητοι διά νά σκάψουν τήν άμπελον. Ο Ηγούμενος έφώ
ναζε «βρέ ποιος τούς προσκάλεσε χωρίς νά ξέρω έγώ» άλλά
κατόπιν έμανθάναμεν οτι ήλθον ούτοι δωρεάν νά εργασθώσΐ
υ,εροκάματο» διότι είς τό χοιρίον των μεταβά; δέν εδέχθην
νά προσφερθέντα χρήματα ώς αμοιβήν τοϋ μνημοσύνου καί
τών τρισάγιων. Αγαθοί ορεσίβιοι χωρικοί, γνωρίζετε κάλλιον σείς τήν εύγνωμοσύνην, χωρίς ούδαμού καί παρ’ ούδενός

νά διδαχθήτε.
Έν Τεργέστη.
άΰΧ·!'·

ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΓΗΣ
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’Αγαπητή ιιου <Έλλ. ΈπιΟεώρητις».
Τούς δύο τελευταίους υήνες διάβασε στες στήλες σου δύο
ανοικτά γράμματα δυο κυριών—μιιςάπύτύ ΙΙαριτι και
μιλς άπ’ τήν ’Αθήνα. Καί νά σοϋ πώ ζήλεψα καί σκεφβηκα νά σοϋ γράψω κι’ έγώ γράμμα. Μή ιραντασΟής δμως
πώς μονάχα ή ζήλεια μ’ έκαμε νά προβώ σ’ αύτο το τρο
μερό διάβημα ΊΙ αλήθεια είναι πώς τά δυό αύτά γράμ
ματα μου φέρανε μερικές σκέψεις, τές όποιες δέν μπορώ
παρά νά σοϋ τές φανερώτω σ<ϊν σέ καλή μου φιλενάδα.
Αοιπόν, γιά νά μή πολύλ,ογοϋμεν, μοϋ έκαμαν έντύπωσι
μερικά πυϋ θέλω νά τά προσέξης καί σύ, δηλαδή πώς καί
τό γεμλτο άγανάκτητι γράμμα τής Κας Καμπούρογλ,ου
μά καί το γράμμμα τής Κας Δημητρακοπούλου έχουν δυό
μαϋρα σημάδια ποϋ παίζουν τόσο σπουδαίο ρόλο είς (ίλες
μας τάς έλλ. μελέτας, κριτικάς, τά ελληνικά γράμματα—

τό γοϋστο καί τό πρόσωπο.
’Αλήθεια ί)ά παρατήρησες καί σϋ πώς η Κα Καμπούρογλου έφανέρωσε τές σκέψεις της γιά τή γ/νώσσα χωρίς
νάχη και πολύ ιδέα τοϋ γλωσσικού μας ζητήματος. *
Εγραψε
καί μάς μίλησε γιά τήν παράλειψι ύπό τής Κας Δημητρα
κοπούλου τοϋ νί καί τοϋ σίγμα γιατί Οά φαντάζεται ώρισμένως πώς αί λέξεις είναι πειύ όμορφες άμα έχουν καί τές
υύρίτσες καί άσχημες άμαδέν τές έχουν. Ας είναι δέν θέλω
νά μπούμε στον λαβύρινθο ποϋ λέγεται «έλλην. γλωσσικό
ζήτημα» τόόποιον δείχνει μέ την ύπαρξίν του πώς άκόμη
βρίσκομε θα στον μεσαιώνα,παρά θέλω νά σοϋ πώ πώς κι’έσύ,
καλή μου ΕλληνικήΈπιθεώρησι.δέν σέβεσαι τόν εαυτέ) σου
δταν μάς δείχνης κάθε άβάσιμη σκέψη ποϋ προέρχεται—άπό
πρόσωπα τά όποια—ύσο αξιότιμα κι’άν είναι δέν μις έδειξεν
όμιυς καμμιά θετική εργασία στό είδος ποϋ άναλαμβάνουν νά
υποστηρίξουν τές ιδέες των. Ναί· ύπεσχέθηκες σάν γυναίκα
ποϋσαι νά ύποστηρίζης τήν γυναικεία καλλιτεχνικήν καί
επιστημονικήν εργασίαν μά νομίζιυ πώς πρέπει νά είσαι

φειδωλή είς τάς στήλας σου γιατί δέν φαντάζεσαι πόσο
είναι κουραστικό στό διάβασμα το γράμμα τής Κας Καμπούρογλου τό όποιον λέγει γιά κάτι πράγματα ποϋ πρό
πολ/.οϋ πειά τέι έθαψεν η γνώσις καί ή αλήθεια. ”Αν δέν
τό τύπωνες εσύ, δέν θέι είχαμε νέ/. διαβάζουμε και τό
γράμμα τής Κας Δημητρσκοπούλου. Θέι μοϋ πής—μή μέ
διαβάζης ό/.όκληρη άν δέν σ’ αρέσω—μά έλα ποϋ έχω—
αλήθεια δέν ξεύρω καλή ή κακή — συνήθεια νέι διαβάζω
τά ελληνικά περιοδικέ/ άπ’ τήν αρχή <·»ς τό τέλος. Καί έτσι
δέν μποροϋ τα παρέι νά διαβάσω και τό δεύτερο γράμμα
στό όποιο βρίσκω φιγουράτο τό άλλο μαϋρο σημάδι — τό

^πρόσωπό».
Ή Κα Δημητρακοπούλου λυπεΐται διότι δέν τήν γνωρί
ζει ή Κα Καμπούρογλου καί διότι δέν μπορεί νά παρακο/νθυθήση τήν εργασία της επειδή είναι πολύ μακρυά.
Ακριβώς εδώ πέρα βρίσκεται κάτι τι τό άκατανόητον καί
δμως πολύ συνηθισμένο πράγμα στάς έλληνικάς κρίσεις.
Φαντάσου γιά νά γνωρίσουμε τό έργο καί τό πνεϋμα
τής εργασίας τοϋ Σοφοκ/^έους. τοϋ Δάντε, τοϋ Τολστόη.
τού Άνατόλ Φρανς, τοϋ Χάουπτμαν πρέπει κατά τήν Κα
Δημητρακοπούλου νά ξεύρουμε τούς συγγραφείς προ
σωπικά ! ! ! Μά άν πεθένανε; Γιά νά καταλάβουνε τό
έργο τών δικών μας συγγραφέων Ψυχάρη, Παλαμά. Ξενοπούλου, Καρκαβίτσα, πάλιν κατά τήν γνιύμην τής ιδίας
κυρίας πρέπει νά τούς ξεύρουμε άπό κοντά—ίσως πρέπει
νάμαστε καί φίλοι ; ;
Παράξενες αλήθεια ιδέες καί σκέψεις ποϋ βρίσκει κανείς
μονάχα σέ δικά μας περιοδικά, βιβλία καί ημερολόγια.
Βέβαια ποτέ δέν μπορεί κανείς νά καταλάβη κατάβαθα
κανένα ποιηεή, πεζογράφο, κριτικό, άν δέν ξεύρη τήν
ζωή, τήν βιογραφία του—έτσι τούλάχιστον μάς τό διδά
σκει ή επιστημονική κριτική άν καί αύτή έχει τρομερό
εχθρό τήν λεγομένη καλλιτεχνική κριτική—μά περί αύτοϋ
άγαπητή μου ’Επιθεώρησις,δέν πρόκειται καί γι’ αύτό μήν
τό ύποψιασθής κάν. Πρόκειται άπλούστατα περί τοΰ δτι

ίδί
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σας άλλ’ ή μικρόνοια καί άδυναμία μου δπως παρακολου

έξ^αξόμη-ον πρό τής γλώισης ένός λογιοτάτου της Β»-

οί συγγραφείς πρέπει νά γνωρίζωνται, δηλαδή νά άλληλοχαιρετιούνται, νά κάμνουν ό ένας του άλλουνοϋ βίζιτες,
νάνε φίλοι—ή φιλία δέ στην ’Ελλάδα πιάνεται μέ τόν
πρώτο λόγο καί μέ τό πρώτο χαμόγελο—νά ύποκλίνωνται
ό ένας πρός τόν άλλον καί τόσα άλλα ποϋ ούτε νά φαντα
στούμε καν έμεϊς έδώ δέν μπορούμε. Λοιπόν άν γίνονται
δλα αυτά Οά πή πώς παρακολουθείς τό έργο καί τό νοιιόΟης άλλοιώς τίποτε—δέν μέ ξεύρεις, δέν μπορείς μήτε νά
μέ καταλάβης δηλαδή αυτά ποϋ γράφω, δλα δηλαδή προ
σωπικά.
Πραγματική κρίσις άλά Ξενόπουλον ποΰ τώρα τελευ
ταία μάς είπε πώς γιά νά κρίνουμε κανένα συγγραφέα
πρέπει νά λάβουμε ύπ’ δψιν άν είχε μπόλικους παράδες ή
λίγους ή καί καθόλου. Δέν ξεύρω άν τό πρόσεξες, καλή
μου φίλη, γιά διάβασε καλά, καλά τό άρθρο τοϋ κ. Ξενοποΰλου, «ό Μαρκοράς» στό φετεινό σου ημερολόγιο, και
πές μου άν δέν σύμφωνης καί συ πώς αί σκέψεις μερικών
έλλήνων κριτικών είνε έξιοφρενικές. Έπάνω κάτω τά ίδια
τώρα μάς λέγει καί ή Κυρία Δημητρακοπούλου στό γράμμα
της κάμνοντας τήν πχρατήρησι στήν κυρία Καμπούρογλου
πώς ή συζήτησις γίνεται άπό μέρους της μέ «ύφος ακα
τάλληλον» στή Οέσι της «πρός γυναίκα πού άφιέριυσε τήν
ψυχή της στά γράμματα». Μά κυρία Δημητρακοπούλου
δέν καταλαβαίνετε πώς άνάμεσα σέ άνΟρώπους πού λαμλαμβάνουν μέρος στήν πνευματικήν έργασίαν δέν υπάρχει
ανώτερη ή κατιότερη Οέσις
*
πώς λαμβάνεται μόνον ύπ’
δψιν ή εργασία, ή δύναμις τοϋ πνεύματος, ή δημιουργία,
ή γνώσις, ή αλήθεια; Εΐσθε γυναίκα ποϋ έργάζεσθε—
έτσι τούλάχιστον τό λέτε σιό γράμμα σας, τό βλέπω καί
έγώ μονάχη μου στά «Παναθήναια» — καί αλήθεια δέν
έμάθατε ακόμα πώς στά γράμματα προ πολλοΰ βασιλεύει
ή ίσότης καί ό κοσμοπολιτισμός, ώρισμένως τό δηλητή
ριο τής προσωπολατρείας θά έχη μπή πολύ, παρά πολύ
μέσα στό αϊμά μας γιά νά μήν μπορούμε έπί τέλους νά
τό βγάλουμε άπό τήν ψυχή μας καί τό μυαλό.
’Όλα πέρα, πέρα τής στιγμής, τού γούστου—όλα προ
σωπικά.—Αύτό είνε, αγαπητή μου Έπιθεώρησι, τό συμπέ
ρασμα ποϋ βγαίνει καί άπό τά δύο γράμματα καί σ’ αύτό
ήθελα νά σέ κάμω νά προσέξης πηό πολύ, γιατί είμαι βε
βαία πώς δέν έδωσες προσοχή — άν έδιδες δέν θά τύπωνες
τό γράμμα τής Κας Καμπούρογλου, επομένως ούτε τήν
άπάντησι τής Κας Δημητρακοπούλου καί κοντά σ’ αύτά
δέν θά τύπωνες σήμερα ούτε τό δικό μου γράμμα μέ το
οποίο νομίζω πώς αρκετά σέ έζάλισα.
Σοΰ έγραψα δμως γιατί πιστεύω πώς γιά τά πικρά μου
λόγια δέν θά φανής ρωμηά φιλενάδα, δηλαδή δέν θά μ£
σβύσης μέ μιά μονοκοντυλιά άπό τόν κατάλογον τών φί
λων σου.
Καί τώρα δπως πάντα δεξου τές πειό ειλικρινείς μου
εύχές γιά τή πρόοδο σου.

Όδησός. ’Απρίλιος.

1912.
ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ

Κυρία Δημητρακοπούλου,

Δέν θά ήτο διόλου εύχάριστον ούτε διά σάς ούτε δι’ έμέ
νά έπαναλάβω δλα όσα σάς έγραψα είς τήν πρώτην μου
επιστολήν καί έν τούτοις αύτά θά ήσαν ή μόνη καί κα
ταλληλότερα άπάντησις είς δσα μοϋ γράφετε. Σάς έγραψα
τόσον λεπτομερώς τούς λόγους διά τούς οποίους άποστρέφομαι τόπαράτινων δημιουργηθέν αύτό ιδίωμα,κράμα δη
μοτικής καί ^στρεβλωμένης καθαρευούσης καί δέν τό θεωρώ
ποσώς φυσικόν καί άπλούν άλλ’ απεναντίας έκζητημένον

καί προσποιημένον, ώστε δέν μοί μένει τίποτε νά προ
σθέσω. ’Επειδή δμως σείς, αντί ν’ άντικρούσητε έν πρός
έν τά έπιχειρήματά μου, άποδεικνύουσα τό δίκαιόν σας,
εύρύνετε τό θέμα τής συζητήσεως είς ζητήματα σχετικά
μέν, άλλά πάντως, άλλα παρά τό άποκλειστικόν ζήτημα
τής γλώσσης, άναγκάζομαι νά σάς εϊπω δτι : πρώτον, έγώ,
αποτεινόμενη πρός υμάς δέν αποτείνομαι πρός τό άτομον
τής Κας Δημητρακοπούλου ούτε πρός τό έργον σας ή τάς
ιδέας σας, άλλά πρός έν μέρος μικράς μερίδος τής κοινω
νίας μας ήτις υποστηρίζει τήν στρέβλωσιν τής γλώσσης μου.
Ήδύνατο νά ήτο καί άλλος ό γράψας τό περί Καλόγερόπούλου ποιητικόν χρονογράφημά σας, νά ήτο φίλος μου,
πατήρ μου, αδελφός μου, πάλιν τήν αύτήν άγανάκτησιν θά
μοί έξήγειρεν, όχι ή ιδέα, όχι τό ύφος, σημειώσατέ το
καλά, άλλ’ ή γλώσσα καί πάλιν τά αύτά θά έγραφον. Έτύχετε νά ήσθε σείς
*
τούτο δέν σημαίνει δτι ήθέλησα, ώς
άδίκως μέ κακίζετε, ν ά γ ί ν η συζήτησις μ έ ύφος
ά κ α τ ά λ λ η λ ο άπό κ υ ρ ί α ν τ ή ς θ έ σ ε ώ ς μου πρός
γ υ ν α ί κ α ς π ο ύ ά φ ι έ ρ ω σε τ ή ν ψυχήν της στό
γράμματα. Δέν ηύτύχησα νά σάς γνιορίσω έκ τού πλη
σίον καί λυπούμαι πολύ διά τούτο’ τί δύναμαι νά έχω
έναντίον σας ; Δέν ώμίλησα περί τού έργου σας, τό σέβομαι
καί τό άναγνωρίζω. Έγώ ομιλώ περί όλων σας. Σείς
μού όμιλεϊτε περί ύφους, περί εύρύτητος ιδεών. ’'Αλλο
ίδέαι καί ύφος καί άλλο γλώσσα άν καί σπουδαίος αυτή
συντελεί είς τήν ωραιότητα τοϋ πρώτου. Μού άναφέρετε
τό άπλούν ύφος τών Γάλλων modernes. Τό γνωρίζω καί
τό παραδέχομαι. Άλλ
*
ούδείς έξ αύτών κατέφυγεν είς τήν
στρέβλωσιν τής Γαλλικής ϊνα προσδώση απλότητα είς τό
ύφος ιου- καί άν άκούη ή τήν ύπηρέτριάν του ή άλλον

άπαίδευτον νά λέγη : que je va’s-il faut qne je prends καί
πλείστα τοιαύτα τά όποια καθημερινώς άκούομεν έδώ γύρω
μας, μεθ’δλην τ |ν αναγκαστικήν έκπαίδευσιν, δέν τούς
έπήλθε ποτέ ή ιδέα νά καταργήσω τι τήν υποτακτικήν καί
νά γράψωσι λάθη,διϊσχυριζόμενοι δτι τά λάθη τών άγραμμάτων εινε έξέλιξις τής γλώσσης, έκτος άν θέλωσι νά
παραστήσωσιν όμιλούντα χωρικόν ή άλλον αμαθή, τότε βε
βαίως δέν θά βαλωσιν είς τό στόμα του φράσεις άκαδημαϊκάς.
Μοί φέρετε τό παράδειγμα τού μακαρίτου συζύγου μου
φίλου τής δημοτικής. Τό γνωρίζω πολύ καλά καί μαζί εύρίσκαμεν τέρψιν και ίκανοποίησιν τοϋ καλλιτεχνικού αι
σθήματος είς τάς απέριττους καί μεστός ποιήσεως διηγή
σεις τού Παππαδιαμάντη καί άλλων,άλλά καί μαζί κατεδικάζαμεν πάσαν ματαίαν προσπάθειαν πρός έπικράτησιν μό
νον δημοτικής καί ή φράσις τήν οποίαν έν τή πρώτη επι
στολή μετεχειρίσΟην γενικώς, δτι είνε αυτόχρημα βλα
κεία, ή δημιούργησες γλωσσικού ζητήματος είνε ίδική
του, πρώτου, φρονούντος δτι ή τε δημοτική καί ή καθα
ρεύουσα πρέπει νά εινε έν χρήσει άλλ' ή καλαισθησία μό
νον καί όχι προκατάληψις νάδιευθύνη τήν κατάλληλον χρήσιν είτε τής μιας είτε τής άλλης, άναλόγιος τοϋ θέματος
καί τού έργου καί διά τούτο κα· είς τήν Λανά μετεχειρίσθη τήν δημοτικήν καί είς τά διλ τά παιδιά ποιήματάτου
καί εις τόσα άλλα τραγούδια μελοποιηθέντα καί δημοτικά
γενόμενα, όπως ή Βαρκούλα, τό Mt μιά τρέχ’ απ
*
τά
μαλλιά σου κ.τ.λ. Άλλ’ αύτός ο ίδιος είς τό ποιήμάτου
«ή 'Ακρόπολις» έπαινεθέν είς τόν διαγωνισμόν, ώς καί
είς τόν «ΦαέΘονα» μετεχειρίσθη τήν ακαδημαϊκήν καί
διδασκαλικήν ώς τήν ονομάζετε, γλώσσαν όχι διότι τώ
έκαμνε μεγαλειτέραν έντύπωσιν ό πομπώδης ρητορικός
καί ακαδημαϊκός λόγος δπως κατά τήν γνώμην σας συμ
βαίνει είς έμέ καί είς ένα άπλούν χωρικόν χάσκοντα καί

βυλωνίας, άλλά διότι μόνη αύτή τφ ήρετκε

προς εξυμνή
σω τόσου μεγάλου πράγματος καί τφ παρείχε τάς αναγ
καίας λέξεις και εκφράσεις πρός τοϋτο. Θα διισχυρισδητε
ϊσως,ώς’διίσχυρίσίίη καί όποιος άλλος, οτι είνε «πο τα

πρώτά του έργα,εποχής δτε έπεκράτει ή γλωσσά αυτή μονον
άλλά Οά σίς άντείπω οτι και τό «Μέ μιά τρέχ
τ
μαλλιά σου. είναι τής αύτής σχεδόν εποχής και τόσα

θήσω τό ϋψος τών νοημάτων, προτιμώ νά μή μέ κατατάσ
σετε μεταξύ τών αίσθαντικών άνθροιπων άλλά μεταξύ των
πεζοτάτων άλλ’ όρθοφρόνων bourgeois, προτιμώ ολα αυτα
παρά, θέλουσα καί έγό> νά πρωτοτυπήσω καί φανώ Μοderne, νά βάλω είς τήν συνείδησίν μου τό βάρος οτι συνετέλεσα, έστω καί κατ’ έλάχιστον, είς τήν στρέβλωσιν της

άλλα δημοτικά του.
_
, ,
Δέν έχω τήν άξίωσιν νά κρίνω άπό φιλολογικής αποψεως έργα Ιδικά σας ή άλλων άφοΰ κατά τήν γνώμην σας
δέν μπορεί κ«νιές vi τλ ξτύρη αύτί Λν δέν παρακολοοόήση τήν κατλ «ντϋμα έξέλιξεν τής γλώσσης του και
δέν τήν κανονίση μέ τήν αισθητικήν τής εποχής του.

Άλλ’ έχω τήν άξίωσιν οτι καί έγιο δέν στερούμαι άκουστικής ευαισθησίας καί όπως δέν δύναμαι ν’ άνεχδώ μου
σικήν παρατονίαν έξ ίσου ίιποφέρω πρό τοιούτων μαργα
ριτών όπως ή διορατικότη, ανθρώπων αίσΰαντικων

ωραίας Ελληνικής !
t
ότι
Όσον διάτό άψες, είχον πληρεστατην πεποιθησις οτι
έδιάβασα άψες’ άλλ’ είμαι άρκετά ειλικρινής ώστε να ομο
λογήσω δτι μετά τήν διαμαρτυρίαν σας έξήτασα καλλιτεοον καί είδα όψεις. Τό σφάλλειν άνθρώπινον ινα προς
σκανδαλισμόν σϊς άναφέρω καί ένα άπαρέμφατον. Εχετε
ύπ’ δψιν δτι είμαι γρηΑ καί ή δρασίς μου δεν εχει την
δύναμιν τής νεαράς ίδικής σας’ δσον δμως δια την κατη
γορίαν δτικάμνωπαί λΑθη Αναγνώσεως Ακόμη πως είναι
δυνατόν νά είναι ορθή, άφοΰ είμαι δασκάλα και ηξευρω
γράμματα καί πρώτιστον προσόν μιας δασκάλας, η καλής η

γαληνεμένα,οί πηγές, ή Αδιάκοπη,ενσυνείδητη,τές ίπο-

χί,,καίτών τοΰ κ. Ροδοκανάκη, ίπίανόντανε, τ αλλουνοί, πάγαινα έξη χρινώ, βγαίνανε, πρόφερνε, μίλαγε,

κακής είναι ορθή άνάγνωσις. Άν πάλιν δέν ηξευρω αναγνωσιν τότε δέν είμαι δασκάλα καί επομένως η διδασκα
λική όμιλία μου δέν είναι άποτέλεσμα προκατειλημμένης
σχολαστικότητος άλλά ζήτημα καλλαισθησίας και έξεως

σεβότανε, συλλογιέμαν,έκλοϋστν,(άεέ καί κύριε τι »α πη

αύτό;) Ανάδινε, τής ίπαρξίς μου, κόρδες, σηκονότανε,
όποϋθε, στεκάμενος τά όποια ούδείς ποτέ ούτε εις την
οΐκειοτάτην ομιλίαν μεταχειρίζεται εκτός ίσως μερικοί
έντόπιοι, γνήσιοι Αθηναίοι τής Πλάκας καί του Ψυρρη
τής τελευταίας τάξεως οί κοινώς μόρτιδες και κουτσαβάκη
δες λεγόμενοι. Μεταξύ τών μαργαριτών αύτών της ημοτικής τουέν τούιοις δειλά δειλάπροβάλλουσι μερικοί αριστοκρατίσκοι τής καθαρευούσης ώς όλοπόρφυρη, έπιβολη
συμπλήρωμα, έξασκεϊ, ζωικόν Αρωμα, υψώνονται.προσ

αρμοσμένοι,

ΠΙθελαΦπολΰ νά παρακολουθώ τό έργον σας, ώς με πα

ρακινείτε, δπως παρακολουθώ τόσα άλλα ωραία πραγματα
διά τών οποίων μετριάζονται αί πικρίαι, «μικρότητες, και
άσχημίαι τοΰ βίου τούτου, άλλ1 ό φόβος του ν’ απαντώ
πρωτοτύπους μαργαρίτας κάθε στιγμήν, δεν με αφινει και
λυπούμαι διότι, ώς σϊς είπα καί είς τήν προηγουμενην μου
είναι κρίμα,κρίμα νά πηγαίνουν χαμένα τόσα έργα ωραία
ίσως, δι’ όσους δέν άνέχονται τάς παράτολμους και μη
αναγκαίας αύτάς καινοτομίας.

υπολήψεως

έρχομένων χρόνων( έ,νφ πριν είπε χρονω

μαοτυροΰντες ότι δέν είναι συνετισμένος ο γραφών ούτε
νά δμιλή ούτε νά γράφη καί μόνον έκ προκαταληψεως
κατά τής όρθότητος άναγκάζει εαυτόν είς τούτο, αλλα

κατά στιγμάς λησμονεΐται ή στερείται τρόπου εκφρασεως εις τήν μαλλιαρήν καί επανέρχεται είς την γραμμα
τικήν καί ϊνα συμπληρωθή ή σειρά τών μαργαριτών προ
σθέτω καί τούς μεγαλειτέρους άπό πολλούς περιεχομενους
είς επιστολήν νεαρτς κοινής μας φίλης πρό ολίγου ληφθεισαν έπικαιοότατατα έξ Αθηνών’ αύτοί είναι δυο αλλα

ΙΟΥΛΙΑ Ι- ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ

Έν Παοισΐοις Μάιος 1912

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΤΝΟΝ ΤΟΤ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ

Η 29 Μαΐου, έπέτειος έθνικής συμφοράς, ήρχισε νά
καταλαμβάνη τήν θέσιν ήτις τή ^μοζ- είς τον συχ
νόν κοινωνικόν καί πολιτικόν μας βιον.
Ολόκληρό, ο
’Ελληνισμός συγκεντρούμενος είς τούς Ναούς απευθύνει
εύχάς 2 τής γενναίας ψυχής τοΰ τελευταίου ηρωικού
λέοντες: ή conUrenace μιας Ρώσσας... καί ό περίφημος
Έλληνος Λύτοκρότορος, ό δποϊος επεσεν εις τας επάλξεις
σουφιστής... (Κύριε έλέησον! άπό ποτέ ησπασθη η
τής Κων)πόλεως μαχόμενος ύπέρ πίστεως
άγαπητή μας φίλη τήν προφοράν τών Λοιδωρικιωτων γαF τά- ’Αθήνας μάλιστα τό μνημοσυνον του Κωνσταντι
νου τόδ Παλαιολόγου έωρτάσθη μετ’ έξαιρετικης λαμπρόλατΑδων οί όποιοι δμως άγνοοΰν τήν λεςιν και ούτε σ τητος τή πρωτοβουλία τοΰ Δήμου Αθηναίων. Μέλη της
Φ1στής άλλ’ ούτε καί σουφιστής λέγουσι ποτέ' κατόπιν αυ
Β Οικογένειας, οί Υπουργοί, Βουλευταί, αί Ξεναι αποτών περιττά πλέον άλλα παραδείγματα... α! όχι δεν πρεπει
στολαί καί άλλαι άνώτεραι Άρχαί, παραστασαι προσεδωνιί πασαλείφω καί τό Αγαπητή Δεσποινίδα το οποίον
-/αν τήν ποέπουσαν έπισημότητα είς την εορτήν, κατα
τήν όποιαν εύγλωττος ήκούσθη η φωνή του κ. Λάμπρου
άλλη δ'εσποιν’ις έγραψε πρός τήν: Δα Καλογεροπουλου με
Πουτάνεως. ίστορήσαντος μετ’
τ“
κολλαΐς εΰκαΐς--------- Έτελειωσα ’.
,
,
,
τελευταίοι· Αύτοκράιορα τοΰ 'Ελληνισμού. Αι χιλιάδες
-’Ομολογείτε ότι θηρεύετε πρωτοτυπίαν αποφευ,ουσ
τών παραστάντων μαθητών ήτο ή συγκινητικότερα εικων
όοθάς λέξεις είς τάς όποιας μις έτυνείθισεν ή ορθή και ατή- έοοτής, διότι διά τής παρουσίας των και της συμμε
οεύουσα διότι όλα πλέον έχουν είπωΟεί και επομένως δεν
τοχής των είς τοιαύτην έορτήν, έβαπτιζοντο μέσα εις τας
Ώάτς παραδόσεις τοΰ Ελληνισμού και εμανθ,ανον να
ποόκειται περί τοΰ τί θά εϊπη τις, άλλα πως θα το ε.πη
έιιπνέωνται καί νά σκέπτωνται και να ονειροπολούν δι_
καί τό παν είναι στήν εκφρασι ένφ παραπανω μοι λεγετε
υ'εγαλεϊον τό όποιον μίαν ημέραν θα δειςουν οι αγωνε,
νΑ μή περιφρονώ Αβασάνιστα ένα έργον γιατί η φόρμα
έτυχλά μημ- ^«ι. Άντίφανις ’ Άλλ’ «ν πρωτοτυ

πία είναι ή στρέβλωτις τώνόρθών διά τήν όποιαν ^γετε
ότι εΐσθε υπερήφανη τότε προτιμώ νά
μ,έ θεωρείτε ιός στερουμένην συγχρονισμού οζουσαν
οώτος, παλαιότητος, καί σχολατικισμοΰ, προτιμώ να νο
μίζετε ότι αιτία τοΰ δτι σάς εΐπον πώς δέν ενοησα το περί
Καλογεροπουλου χρονογράφημά σας δεν είναι η γ <'.σ

τ°ΚαΟ’> ήμϊς ο1 διενεργηθέντες κατά τήν ήμέραν τούτην

έοανοι παρέλκουν διότι διδάσκουν τόν "Ελληνα οτι αρκεί
νά δώση μίαν δραχμήν ήχιλίας λίρας, δια να καμη το καθήκόν του. Ένφ δ Έλλην έχει αναγκην να έχη αλλα με

γαλείτεο«ι ιδανιχά.
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ΛΑ Ϊ ΚΟΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΕΚ0ΕΣΙΝ

"Ο Μάης έχει τό όνομα

κι' ό 'Απρίλης τά λουλούδια

Στό κατηραμένο τόπο
το Μάη μήνα βρέ/ει.

Πολλαί παροιμίαι εκφράζονται διά τό
βροχών κατά Μάϊον.

επιβλαβές

τών

Μάιος άβροχος, χρονιά τΰτνχιομένη.

Λέγεται ή παροι/ιι'α αϋτη έν Άχαΐα καί Ήλιδι.
Τό Μάη πίνε τό νερό, τό θεριστή τό ϊεϊδι
Τόν άλωνάρη τό κρασί νά ίδής τό παλληκάρι

ηρ^ΐΑΐ τε^ΝΑΐ
Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔ. ΕΛΛ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

(Συνέχηα νκ τοϋ προηγουμένου)

Ο Κος Εύ. Ιωαννίδης, εις τάς δύο προσωπογρα
φίας φαίνεται πάντοτε διατηρών την άβρότητατον σχε
δίου τον καί τον χρώματος. Μέ τά δύο αύτά έξαιρετικά
προτερήματα αποβαίνει ο γλυκύτερος διερμηυεΰς τον
γυναικείου προσώπου.
Ή δις Αγγ. Στεφάνου. Νεράιδα αύτή υεραϊδομίλημα και ή τέχνη της. Ε'ς τά έργα της φαίνεται πώς
ό "Ηλιος ο δυνατός. ή γυναίκα τοΰ βουνού, τά φα
ράγγια καί το άνθος τής μυγδαλιάς, έμίλησαν τήν
αληθινή γλώσσα ποΰ ή ποιητική ψυχή της α'σθάνεραι. Τά έργα της μικρά εις το σχήμα εινε ζωγραφι
σμένα μέ καλλιτεχνικήν συγκίνησιν καί έχουν πνοήν
αληθινής τέχνης.
Ο Κος Ζα'ίρης μάς μεταφέρει είς ξένα κλίματα,
είς ξένα έθιμα. Είς τό έργον του βλέπομεν ένα διδά
σκαλον πλέον" ανορθογραφίαι τής τέχνης δέν προσ
βάλλουν τόν οφθαλμόν μας" καί ή απαραίτητος ψυ
χολογία μιάς είκόνος όταν περιβάλλη τόν άνθρωπον
καί τό τοπίον, άπεδόθησαν είς τό έργον του. «ό οδοι
πόρος» μέ βαθείαν έπίγνωσιν τοΰ θέματος τούτου.
Ο Κος Μ. Ζαβιτσίάνος νεώτατος ζωγράφος εΰρίσκεται- είς μεταβατικήν εποχήν" τά έργα του παρου
σιάζουν τάσεις πρός καλλιέργειαν ίδιου συστήματος,
προσπάθειας ειλικρινούς.
Είς τάς προσωπογραφίας του μεταχειρίζεται σχή
ματα μικρότερα τών συνήθων και σκληρότητα είς τόν
χρωστήρα του. Ειςτά τοπία του δέ δλως τδ εναντίον"
τά χρώματα εις αυτά έχουν διαφάνειαν, ή τεχνοτρο
πία καί έν γένει ή ελευθερία τοΰ σχεδίου καί τοΰ χρω-

‘Έργον τον κ. Κ. Γκέοκον.

στήρος μαρτυρούν την μεταπτωσιν εις την οποίαν
ασφαλώς τό τάλαντόν του θά λάβη τήν έξέλιξίν του.
Ό Κος Κογεβίνας, επίσης εργάζεται είς ξένην γήν.
Τό εύγενές σχέδιον καί η ιδιόρρυθμος σύνθεσις τών
έργων του συνδυαζόμενα μέ την μελαγχολίαν καί τήν
ρέμβην α! όποΐαι τά διαπνέουν μάς δίδουν αληθώς ένα
πρωτότυπον Ζωγράφον.
Η Κος Παπαπαναγιώτου τελειοποιούμενος είς τδ
Μόναχον, μάς δίδει ζώσαν σχεδόν την εικόνα μιάς
ζωικής έκδηλώσεως τής παιδικής χαράς. Τό παιδί καί
ο κύκνος καί τό νερό τής λίμνης, όλα έχουν τόν παλ
μόν τής ζωής" από το έργον αϋτο αντλοΰμεν μίαν
στιγμήν ευτυχίας.
Τοΰ Κου Αργυρού τό έργον, «Μετά τό παιγνίδι»
ώς άνήκον είς τήν Ζωγραφικήν τοΰ είδους — tableau
de genre,—προέκυψευ έξ αληθούς συγκινήσεως" πό
σην στοργήν έμπνέει αύτό το παιδάκι μέσα στό αθώο
του περιβάλλον μέ τά παιγνιδάκια του, μέ τόν ύπνο
ποΰ στό προσωπάκι του γίνεται ποίημα !
Η Κα Φλωρά Καραβία έκθέτει ένα μόνον χαριτω
μένο κεφαλάκι τής «Περουζε» αλλά καί είς τδ άπλ,οΰυ
αΰτό σκαρίφημα διακρίνεται ή ζωγράφος μέ τό λεπτόν
αίσθημα τοΰ χρώματος καί μέ τήν ψυχολογικήν άπόδοσιν μιάς στιγμιαίας έκφράσεως τής Αθιγγανίδος.
Ο Κος Ιακωβίδης όταν είνε είς τδ είδος του εΐνε
υπέροχος" άλλοτε είχε άνθη μυγδαλιάς, καί τριαντά
φυλλα τά όποια δέν έζωγραφήθησαν ποτέ καλλίτεραάπ'ο
έλληνας Ζωγράφους. Διά τοΰτο ό καλλιτέχνης αυτός

άφοΰ μάς έδωσεν ότι αυτός ήσθάνθη περισσότερον,διατί
μάς δίδει σήμερον κάτι τό όποιον άσφαλτος δέν αισθά
νεται ; Καί τό έργον αυτό εινε ή Vestale, ή « Εστιάς».
Η Αυτοπροσωπογραφία τοΰ Κου Ν. Λύτρα μόλον
ότι ημιτελής εινε χαρακτηριστική καί προδίδει τάς
άρετάς τής τέχνης τήν οποίαν κατεχει ο ζωγράφος

τής γλυπτικής. Είς τήν προοπτικήν των άπόστασιν
τά διάφορα πρόσωπα τοΰ θέματος είνε κατατεταγμένα
μέ πολλήν υόησιυ καί έπιμέλειαν. Τό έργον αύτό πα·
παρεχει πολλάς ελπίδας διά τόν νεαρόν τεχνίτην.
Διά δέ τήν σειράν τών γελοιογραφιών του Κου
Παπαντωνίου τι νά ε'ίπωμει. Νομίζω ότι όχι μονον
ημείς εϊμεθα ευτυχείς διότι είναι ι δικός μας άλλά
τοΰτο θά συυέβαινε καί είς οίαυδήποτε άλλην χώραν
αν άνήκεν. Είς τήν αρχιτεκτονικήν μία μόνον μελετη
τοΰ κ. Τσίλλερ είνε αξία κάποιας προσοχής. Τά άλλα
αρχιτεκτονικά σχέδια εινε κατώτ ρα τής έκτιμήσεως

αυτός, καί άπό τόν όποιον αναμενομεν.
Η γλυπτική περιωρισμένη πολύ, έκδηλοΰται μόνον
είς προτομάς" αί προτομαί αΰται κατα το μάλλον επι
τυχείς, είμποροΰμεν νά εϊπωμεν, δέν είναι άρκετή
ένδειξις μιάς ακμής τής τέχνης ταύτης. Διατί οι νεώτεροι γλύπται φοβούνται νά άποδώσουν είς σχήμα τής κριτικής.
Μέ τήν έλπίδα οτι νέα ζωή θά άνθήση καί πάλιν είς
γλυπτικόν ένα αίσθημά των, μίαν έντύπωσιν έστω, έπιδεχομενην το γλυπτικόν σχήμα ; Διατί δέν έκθετουν τήν Ελλάδα χαιρετίζομεν τήν έργασίαν τών νέων
σειράν δοκιμίων ; Λησμονούν ότι ή άμιλλα καί ή δράσις άναμένοντες νέαν βλάστησιν εύχυμοτερωυ καρπών.
ΕΛΛΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
τών πολλών θά φέρρ μίαν άναγέννησιν καί ότι ουτω
θά προκόψουν καί μερικά έργα έμπνεύσεως ;'Η αγνοούν
ότι ή τέχνη των, περιοριζομένη εις προσωπογραφίας
ΜΑΡΙΑ ΙΓΓΛΕΣΗ
καί προτομάς ανήκει πάντοτε είς έποχήν παρακμής ;
Κολακευτικωτάτους αλλά καί δίκαιους έπαινους ανέ
Ο Γάλλος γλύπτης Κος Sain βεβαίως δέν μάς γραψαν αί Ίταλικαί εφημερίδες διά τό έκλεκτόν ζω
εκπλήττει. Το γλυπτικόν σχήμα όπως τό παρουσιάζει, γραφικόν τάλαντόν τής έν Ρώμη διαμευούσης Έλλημικρότερου τοΰ φυσικού καί μεγαλείτερον τοΰ υποκο νίδος καλλιτέχυιδος δεσποινίδας Μαρίας Ιγγλέση. Τα
ριστικού χάνει τά κύρια σημεία εις τά όποια ή γλυ έργα τά όποια έξέθεσεν ε'ς τήν τελευταίαν καλλιτε
πτική ανέκαθεν έξεδηλώθη.
χνικήν έκθεσιν τής Ρώμης έτυχον ιδιαιτέρας προσοχής
Ο Κος Ζευγώλης ένώ θέλει νά παρουσιάζεται τόσον
νεωτεριστής μέ τό « Voila.·» γίνεται νεοκλασικός όπισθοδρομικός είς τήν «Έκδίωξιν έκ τοΰ Παραδείσου».
'Επειτα αύτος ο άγγελος γιατί είναι τόσω θυμωμένος;
Μήπως ήτο δικό του τό μήλο ποΰ έφαγαν αυτοί οί
άνθρωποι ;
Ο θωμάς θ. Ορμητικός είς τάς έμπνεύσεις του,
κατορθώνει νά κατατάσση αύτάς ε’ς τό είδος τής τέ
χνης όπου αΰται ήθελον καταλληλότερου έκδηλωθή
δηλαδή τά κυρίως Ζωγραφικά θέματα παρ αύτώ δέν
γίνονται γλυπτικά, καί τάνάπαλιν, κατέχει τήν τέχνην
του καί τήν διοικεί όπως ή κρίσις καί λογική απαιτούν.
Εις προτομήν τοΰ Heethowen άποδίδει μίαν ψυχικήν
κατάστασιν εκ τών πολλών άλλωστε τής μεγάλης και
τρικυμιώδους έκείνης ψυχής, καλώς γυωρίζων (καί
ταΰτα διά τούς αντιλέγοντας} ότι τό θέμα του αύτό,
δύναται όχι μόνου μίαν φοράν αλλά καί πολλάκις να
πραγματευθή. Ε'ς τάς προτομάς του, καί προπάντων,
είς όσας δίδει τόν χαρακτήρα τής σπουδής, άποβλεπων πρό πάντων ε'ς τήν κίνησιν τών χαρακτηριστικών.
κατανέμει οΰτω πώς το φο>ς, ώστε σχήμα και φως
άλληλοσυνδεόμενα νά παρέχουν τήν αΐγλην τής Ζωής,
πράγμα τδ όποιοι’ δέν φαίνεται είμή μόνον είς έκεινους
όσοι έυνόησαν τήν τέχνην τής Αρχαίας γλυπτικής"
άπηλλαγμένος τών προλήψεων ένος μαθηματικού και
γεωμετρικού σχεδίου τό οποίον είς τάς γραφικός και
πλαστικός τέχνας ποτέ δέν είχε έκτιμηθή, γνωστού
όυτος ότι έν τή φύσει δύο όμοια πράγματα δέν υπάρ
χουν, καί επομένως είς τά ε’πίπεδα τών έμψύχων πα
ρουσιάζονται άνωμαλίαι α'σθηταί, αύτος βαίνει ακα
τάσχετος καί ορμητικός πρός ότι ώραίον τοΰ δίδει

’) ζωή" ,
Εις τό ανάγλυφου τοΰ Κου Στεργίου διακρίυομευ
τά ουσιωδέστερα χαρακτηριστικά διά τό είδος τοΰτο

‘II Δίς Μαρία Ίγγλίάη

έκ μέρους τώυ τεχνοκριτών, ή δέ Α. Μ. ό Βασιλεύς

εύγενέστατα συνωμίλησε μετ' αύτής.
Η δεσποινίς Ιγγλέση κατάγεται έκ Μυκώνου. Τάς
σπουδάς της διήνυσεν έν Ιταλία, έν τή Καλλ. Ακα
δημία κατ άρχάς φοιτήσασα, κατόπιν δέ μέ ειδικού^
καθηγητάς. Πρόπερσυ κατελθοϋσα είς Ελλάδα διωρ-

15)0
τόν χονδρόν καί έξεζητημένον γέλωτά.
'Η ζηλοτυπία, έν άπό τά ισχυρότερα πάθη,—άλλ’
έξικνούμενον πολλάκις μέχρι τού κωμικού,—είνε τό
θέμα, περί τό όποϊον πλέκονται έπεισόδια υπερβολικά,
άλλ’ αλατισμένα έντούτοις. Σκηναί τινες άν μή

πολύ πρωτότυποι είνε δμως άληθώς κωμικαί, ώς ή

συνάντησις τής συζύγου μετά τής έρωμένης, ήν τής
παρουσιάζουν ώς άδελφήν τοΰ συζύγου. Άλλ’ άλλαι
σκηναί, ώς ή παρείσακτος τοΰ άδελφού τής έρωμένης,
μέ τό τράβηγμα τού όδόντος ήτο έντελώς περιττή καί
άσχετος πρός τό σύνολον. Έν γένει ή «Πολυγαμία
*
είνε έργον τό όποϊον εύχαρίστως παρακολουθεί δ άκροατής, διότι προκαλεϊ τήν εύθυμίαν του.
Ή δεσποινίς Κοτοπούλη έδειξε καί πάλιν τήν πο
λύτροπον τέχνην τής. ’Έπαιξε μέ πολύ μπρίο, μέ

χάριν καί έδωσε ζωήν εις τό έργον, τό όποϊον δέν άμ-

άμφιβάλλομεν δτι θά κάμη σειράν παραστάσεων.
Άπό τήν συχνά έναλλάσσουσαν σειράν τών νέων
έργων — μεταφράσεων δλων κατά τό μάλλον ή ήττον
άνεκτών, — ό «’Ισραήλ» τού Μπερνστάιν έσημείωσε

μοναδικήν άληθώς έπιτυχίαν τού θιάσου τής Κοτο
πούλη, ιδιαίτατα δέ τής πρωταγωνίστριας. Τό δυνα

Δραματική Σχολή «Τέχνης»

τόν αύτό έργον, δπως καί δλα τά έργα τοΰ ΈβραιοΡωμαϊκόν Τοπεϊον
"Εργον Δος Μαρίας Ίγγλέπη

έκθεσιν έργων της εις τόν «Παρνασσόν», κα
τόπιν δέ έζέθεσε και εις την έν Καφω καλλ. έκθεσιν.
Ιδίως επιδίδει είς τά τοπεΐα κα'ι εις την απεικονίσω
μνημείων. ΛλΛ'ί κα'ι ώς προσωπογράφος δεν υπολεί
πεται. Η δημοσιευόμενη ε'ικών παριστα εν τοπεϊον της
’Ιταλίας.
γάνωσε

®Ε$Τ?ΙκΤεΠΙ®ΕΩΡΗ51Χ
Ό κ. Ξενόπουλοί, κατόπιν τής έπιτυχιας τοΰ
«Πειρασμού» δέν άντέσχεν είς τόν πειρασμόν καί
προετίμησε νά έμφανισθή ώς κωμωδιογράφος, αφού
έπαρκείς ήδη συνέλεξε τάς δάφνας τοΰ δραμα

τικού σταδίου του. Παρά τόν παρακεκινδυνευμένον τίτλον, δστις έδόθη μάλλον διά νά κολακεύση
τά φιλοπερίεργα ένστικτα τού πολλοΰ κόσμου διότι
ήκιστα δικαιολογείται έκ τής ύποθέσεως, ή φάρσα
άντεπεκρίθη είς τάς προσδοκίας τού κοινού, τό
όποϊον άπό τίνος έπαυσε νά είνε νοήμον, κατά τήν

κοινότυπον έκφρασιν. Ό συγγραφεύς κυμαινόμενος
πώς νά χαρακτηρίση τό έργον του, διότι κωμωδία δέν
ήτο, άλλά ή στοργή του δέν τοΰ έπέτρεπε καί νά τό
ταπείνωση μέ τό όνομα τής φάρσας, εύρε τήν λύσιν,
τήν μάλλον σοφήν. Συνδυάζουσα καί τούς δύο όρους
μία παύλα μεταξύ κωμωδίας και φάρσας άφήκε
νά ύπονοηθή δτι δπως καί άν τό χαρακτηρίση τις
θά είνε έν τή άληθεία. Άλλ’άν θελήση τις νά ισο
στάθμιση τήν πλάστιγγα, ή φάρσα άν και έλαφρότερον είδος τέχνης, θά γύρη πολύ πρός τά κάτω, πρός

παρισινοΰ συγγραφέως, έχει σκηνάς τάς όποίας μό
νον άληθινοί καλλιτέχναι ήμποροΰν νά παρακάμψωοιν άκινδύνως. Ή δευτέρα πράξις ήτο έν άληθινόν
μαρτύριον, είς τό όποϊον τό σώμα κυρίως περισσότε
ρον άπό τά χείλη, όμιλε?. Μία άγωνιώδης, άλλ’ έκ-

φραστικωτάτη πάλη μεταξύ μητρός καί υιού έκράτησε τούς άκροατάς είς τό υψιστον σημεϊον τής έντάσεως τών αισθητηρίων. Ή Κοτοπούλη έπαιξεν ώς
μεγάλη καλλιτέχνις, μέ υπερβολικήν ίσως σύσπασιν,
άλλά ικανήν νά προδώση δλον τόν έν τώ έσωτερικώ
κόσμω γενόμενον σπαραγμόν. Καί δ Μυράτ κατέβαλε
δλας του τάς προσπάθειας νά φανή έφάμιλλος τής
πρωταγωνίστριας.

-t'

Ό «Κινηματογράφος» εφέτος είχε καί συνεργασίαν καί
δι’ αυτό ίσως άπέτυχεν. Έδόθη άπό θίασον όλιγοπρόσω-

πον. σχετικώς πρός τήν θεαματικήν ποικιλίαν μιας έπιΟεωρήσεως. Τό κοινόν δέν έφάνη πολύ ευχάριστημενον έκ τοΰ
έργου. Ή μουσική του μέ πολλήν επιμέλειαν έξελέγη, εύ
μορφη καί αισθηματική μάλλον ή εύθυμη. Μερικαί σκηναί
ευφυέστατοι, ιός ή τοΰ καφέ καί τής ζάχαρης, τοΰ Μιμή
καί τής Μιμής, τών Νανάδων, τοΰ Καζαμία, τών "Αγγλων
περιηγητών, τοΰ Λιονταρή καί τοΰ Παραρτήματος. Ή κ.
Ροζάν έτραγούδησε πολύ εύμορφα καί γλυκά, ιδίως τό
Γλοΰ-γλοΰ, αμίμητος δέ ή κ. Γαβριηλίδου, σκορπίσασαζωήν
είς τό έργον. Τά Καντικτάκια χαριτωμένα καί ό κ. Πλέοσας κωμικότατος.
Είς τό Θέατρον Κυβέλης έδ'δάχθησαν έως τώρα μετα
φράσεις έκ τοΰ Γαλλικού δραματολογίου. Πολύ έπέτυχεν ή
«Ευτυχισμένη» είς τήν οποίαν ή κ Κυβέλη παίζει έξόχως
ωραία τόν ρόλον τής ευτυχισμένης.
Ό θίασος'Φύρστ-Νίκα-Λεπενιιότη ήρχισετάς παραστάσεις
είς τό Θέατρον Άρνιώτη’μέ ικανήν έπιτυχίαν.

δειξις άρχίσαμε καί μείς χωρίς νά τό Οέλωμε άπ’ αύτήν. Νά,
όμως πού τήν αφίνομε μιά φορά γιά νά γυρίσωμε πίσω στό
Αλματικάς προόδους έπιτελεί ή Δραματική σχολή
σπήτι μας καί νά ϊδούμε πώς πρέπει κανείς νά είνε ντυμέτής «Τέχνης». Ω,ς εκ τής πληθύος τών μαθητών, εγε- μένος εκεί ποΰ περνάει τήν ήμέρα του όλη, καί ποΰ τοΰ
νοντο δύο τάζεις, ή δέ διδασκαλία γίνεται καθ έκα- μενει κάπως καιρός σ’ αύτή τήν διαρκή βία τοϋ α’ιώνός μας
στην. Εκτός τών τακτικών μαθημάτων απαγγελίας,
νά εινε λίγο περισσότερο ό εαυτός τον, ελευθερωμένος όπως
συγχρόνου δράματος καί ηθοποιίας, ό κ. Αλ’ Φιλαδήποτε από τήν επιβολή ποΰ εξασκεϊ έπάνω μας τό μάτι τοΰ
δελφεύς, έκαμε δύο διαλέζεις χάριν τών μαθητών κα\ τρίτου δηλαδή τοΰ κόσμου.
Υπάρχει μία ιδέα, οτι σπήτι του κανείς μπορεί νά ντΰμαθητριών τής σχολής περί αρχαίου θεάτρου εν τώ
*
αύτό δέν είνε διόλου σωστό. Καί
θεάτρω τοΰ Διονύσου. ’Έν μάθημα τοΰ κ. Φιλαδελ- τεται «όπως όπως». ’.\/λ
φεως παριστα, ή δημοσιευμένη ε'ικών, ήτις οφείλεται ουστυχώς τό πλεΐστον τών Έλληνίδων έχει τήν ιδία, αύτή.
εις τόν αριστοτέχνην τής φωτογραφίας και ενθουσιώ Μά γιατί ; Τής βλέπετε αίφνης νά τρέχουν μ’ ίτι δήποτε
καιρό στά μαγαζιά, τής μοδίστρες, νά ξεφυλλίζουν άμέτρητα
δη τής «Τέχνης» έταίρον κ.Σπ. Κοκόλην.
φιγουρίνια, νά πονοκεφαλιάζουν κυριολεκτικώς γιά νά κάνουν
ίσο τό δυνατόν καλλίτερου ένα ταίγέρ ή τήν παραμικρή che
misette ποΰ Οά φορέσουν στόν δρόμο, χωρίς εντούτοις νά δί
δουν ενα παρά γιά τό σπητικό τους φόρεμα.
Καί μάς φαίνεται τόσο παράξενο αύτό ώστε άναγκαζόμεΟα
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
νά'ρωτήσωαε καϊ πάλι «Μάγιατί ; » Π γυναίκα ποΰ ντύνεται
Άπό τότε πού ή Ελληνική έπιΟειόρησις ήνοιξε χάριν τών μόνο γιά νά φανή στόν κόσμο δέν εινε ή μία φιλάρεσκος ποΰ
αναγνωστριών της τήν στήλην τής μόδας, εφροντίσαμεν πάν στήν ψυχή της μέσα δέν έχει—όσον αφόρα αύτό— κανένα
τοτε νά δίδωμεν ίσο τό δυνατόν τήν πιστοτέραν ιδέαν τών άλλο εύγενέστερο αίσθημα άπό τό όποϊον νά βγαίνηήφιλαρέίσων φοροΰνται κάθε έποχήν. ’Εξηγήσαμε τόν προορισμόν σκεια ή τόσον έμφυτος είς τό φΰλον μας. Δέν έχει μέσα της
τής μόδας καί βοηθήσαμε συγχρόνως δσας ήΟέλησαν νά μαί τήνδύναμι νά μεταβάλλη τό ελάττωμα τής φιλαρεσκείας είς
συμβουλευΟοΰν νά μπουν πρωτίστως στό νόημά τη: γιά νά- τό μέγα προτέρημα τής καλαισθησίας.Καί αύτήν άκριβώς πρέ
κολου&ήσουν ύστερα τήν ουσίαν της καί οχι τόν τύπον κ·. ’
πει νά έχη κάθε σωστή γυναίκα έστω κοί άν είνε σωορααύτό γίνεται ένάμισυ ’έτος τώρα.
ζέττα. Ποτέ ή πραγματικώς καλαίσθητη δέν ντύνεται κ’
Φυσικά τό διάστημα δέν εινε πολύ κ’ έτσι μέσα σέ τόσα
εύπρεπίζεται γιά τόν κόσμο μονάχα. Όχι. αύτή φτίάνετα·.
άλλα ποΰ είχομε νά πούμε παραλείψαμε νά μιλήσωμε λίγο καί
όσο γιά τούς ξένους τόσο καί γιά τούς δικούς της, πολύ πε
γιά τό σπίτι" δηλαδή πώς πρέπει μιά γυναίκα νά ντίνεται
ρισσότερο δέ γιά τόν εαυτό της τόν ίδιον.
σπίτι της. Έάν καλοεξετάση κανείς τό πραγμα έπρεπε μάλλον
Δέν είνε καμμία υπερβολή ό.τι λέμε’ πολλές κυρίες δεν
ν’ άρχίσωμε άπό τό σημεϊον αύτό" νά παρακολουΟήσωμεν τό
κυττάζονται στόν καύρέπτην πριν συγυρισΟοΰν καί δέν βγαί
ντίσιμόν μας άπό τήν στιγμήν ποΰ αφίνομε κάθε πρωί τό
νουν ούδέποτε άπό τήν κάμαρά τους, γιά νά γυρίσουν όλο το
κρεββάτι μας γιά νά φΟάσωμε τέλος στό λοΰσο ποΰ απαι
πρωί σπήτι άτημέλητες. Γιατί άν δέν πειράζεται ή ίδιά τους
τούν τά φορέματα τοΰ περιπάτου καί τών διαφόρων κοσμι
καλαισθησία καί ό εγωισμός των αύτός τί τούς χρωστούν τό
κών συναθροίσεων. Άλλ’ έπειδή τό παν σήμερον είνε επίΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

H MOOR ΤΟΥ μηνοε
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δικό», των ν’ άντικρύζουν όλη ώραν μιά κάθε

Έκτος τούτου τδ πράγμα

άλλο ή ευχάριστη εικόνα.

ταντά καί προσβλητικόν για τδν σύζυγον
*
κάθ

απόγευμα την γυναίκα του

ζεται,

προκειμένου νά βγή

κα

όποιος βλέπει

δ

ώρες ολόκληρες νά ετοιμά

έ;ω καί νά

ΟαυμασΟή άπδ τδν

αξιωματικούς μας. Αί άμαξαι έφεραν διαρκώς τούς

καλεσμένους μέ τάς κυρίας καϊ δεσποινίδας, αί όποίαι
την εσπέραν έκείνην άπετέλουν άληθινά μία πελώρια άν
θοδέσμη ώμορφιάς,άβρότητος καϊ χάριτος -γύρω άπό τά

Ή βάσις τών κερκίδων εΐνε βράχος, μπετόν άρμε,
στηρίζονται δέ αί κερκίδες πλαγίως έπϊσιδηρών δοκών.
Τό δλον μήκος τοΰ Σταύιου εινε 15 χίλ. τετρ. μέτρ.
Ο στίβος εΐνε 320 τετρ. μέτρ.έπ’ αύτού δέ δύναται

νά γίνη δρομος 100 μ. άνευ εμποδίων και 110 μ. μετ

σπήτι της μ’

ηλιοκαμένα, άδρά, χαρακτηριστικά τών τέκνων τής άρ

αύ.δν καί τούς δικούς της τήν περνάει ντυμένη όπως όπως.

μης και τοΰ κύματος. Ο πρόεδρος κ.Συνοδιυός τύπος,
άληθινής ευγενείας ,ΰπεδέχετ ο πάντας μέ τήν έξαιρετι-

εμποδίων.
Κάτωθεν τών κερκίδων τής αριστερός πλευράς ετοι
μάζεται τό σκοπευτήριον τοΰ Ομίλου τών Φιλάθλων

κην καλωσυνην του el? τάς κατάφωτους καϊ κομφάς
τής Λέσχης αίθουσας. Και όλοι καϊ ολαι έφιλοτιμοΰντο

μήκους 100 μ. καϊ κατασκευής καθ όλους τής νεωτε-

κόσμο,

εν ω όλη τήν άλλη μέρα, πού μένει

« Ωρισμένως αυτό τδ

όπως, δπως, πρέπει νά

λείψη». Άς

κοπή μια γεναια δόσις άπδ τήν φιλαρέσκεια γιά νά προστεΟή

σ.ην καλαισθησία που εςευγενιζη τόσο κάθε ·|υχήν. Δεν είνε
δύσκολο πράγμα νά φροντιση κανείς καί μένοντας σπήτι του
γιά τδν εαυτόν του, ούτε ή ώρα πού Οά χρειασΟή γι’ αύτδ

θα είνε τόσο ώστε νά παραμεληΟούν ή άλλας δουλειές. Δέν

ζητούμε ες ονόματος τής καλαισθησίας ή πολύ ολίγα
ματα, τίποτε τδ υπερβολικό
*

τδ κεφάλι λέγοντας.

*
κι

πολλές

έςοδα

γιά τά

μάς έφθαναν τά

«Δεν

πράγ

άς μή κουνήσουν

καλά μας φορέματα Οά εχωμε τώρα καί τού σπητιού.» Δέν
πρόκειται ούτε περί αυτού, εςοοο δεν Οά προστεΟή κανένα,
*ν
δ
χρειάζεται ή ολίγη Οελησις καί συνήθεια. Άπδ τδ πιδ
φτηνό ύφασμα καί μέ τήν

κανείς αρκεί νά τδ

άπλουστέρα

νοιώση νά κάμη μιά νοστιμοτάτη ρόμπα

γιά νά τήν φορή κάθε

πρωί, ενώ τά μαλλιά μαζευμένα σ’

ενα εύκολο χτένισμα, πού νά πηγαινη
στήν

γαρνιτούρα, μπορεί

γυναίκα τδ έςωτερίκδ πού

στό πρόσωπο ν δίδει

τής πρέπει.

τώρα σχέδιον γι’ αύτό Τδ νομίζομε περιττόν
*

Νά δώσωμε

εινε

κολα όλα, τόσο απλά, Άλλά πάλι μπορούμε νά τδ

τόσο εύ

κάνουμε

εις το πρόσεχες, αρκεί νά τδ θέλουν ή άναγνιόστριές μας.
Δίς Μ
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ΠA ΝΗ ΓΥΡIΖΟΥΣΑ

H άφιξις τών πλοίων μας έγέμισε ζωή κα'ι χαρά

την ήσυχου συνήθως πόλιν τής Αλεξάνδρειάς. Τά Ελ
ληνικά καταστήματα, τά όποια εΐνε πολλά, σημαιο
στόλιστα όλα, αι Ελληνικαι ο'ικίαι έπίσης έδωκαν μίαν
ό-φιν αληθινής γιορτής εϊς τήν πάλιν μας τάς ήμέρας
αυτάς. Δύο η τρία Ελληνικά καταστήματα τής όδοΰ
Ραμλιου στολισμένα με ένα έμορφο συνδυασμό άσπρου
και γαλανού εφαινοντο σαν νά έκαλοΰσαν τά ξενητεμίνα ναυτόπουλά μας σέ μία θερμή άδελφική δεζίωσι αλλα εκείνο ποΰ κυρίως έκανε έντύπωσι ήτο ό
ενθουσιασμός ποΰ έλαμπε στά μάτια όλων τών Ελ
λήνων ποΰ κατέκλυζαν τους αλεξανδρινούς δρομους κα'ι
τας πλατείας κατα τας όλίγας ήμέρας τής έδώ διαμονή^ τοΰ στολου μας και εδιδε την σφραγίδα μιας εορ
τής όχι συνειθισμένης, όχι τυπικής, άλλά αληθινής
ποΰ έβγαινεν άπο μέσα άπό τήν καρδία κάθε "Ελλη

νας. Και ή γιορτή αυτή έπεβάλλετο στόν διεθνή πλη
θυσμόν και εκανε όλους νά πιστεύουν, νά αϊσθάνων-αι,
ότι 'γιορτάζουν, τό όποιον δείχνει πόσην δύναμι, πόση
ζωή έχει μέσα του ό Ελληνισμός τής Αιγύπτου.
Την ημέραν τής αφίξεως τών πλοίων περί τήν 6
μ. μ. έγένετο ή έπίσημος δεξίωσις τών άξιωματικών
καϊ τών άθλητών εις τήν Ελληνικήν Λέσχην. Η οδός
Ροζετης δια τής όποιας θα διήρχοντο οί κεκλημένοι
καϊ ό -γύρω τής Λέσχης χώρος κατεκλύζετο άπό Ελ
ληνικόν πλήθος, τό οποίον άνυπομονούσε νά ϊδή τούς

ποιος να εκφράση ζωηρότερον τά αισθήματα τής χαράς
καϊ τής υπερηφάνειας του -γιά τήν άφιξιν τών πλοίων
μας.

ρας τέχνης τούς κανόνας.
Δέν νομίζετε, ότι ο Ελλην τής Αίγυπτου αϊσθανε
ται τάς υποχρεώσεις του καϊ πρός την αθάνατον ίστο

καλωσύνην τείνει εϊς όλους τό χέρι καϊ έντός ολίγων
στιγμών έπεκράτησεν ή εύγενής έκείνη διαχυτικότης,

ρίαν μας καϊ πρός τήν δύυαμιν τη? φυλής μας ;
Στήν εύγενή καϊ ιπιβλητικην πρϋσκλησιν του
άκμαίοι άθληταί, έκλεκτοϊ τής άνδρικής ρώμης παλαισταϊ ήλθον άπό τόν έλεύθερον καϊ' υπόδουλον εν οιασπορά ελληνισμόν, τόν εύγενή άγώνα ν’ άγωνισθώσι

την οποίαν -γνωρίζει καϊ αισθάνεται μόνον ή Ελλη
νική φυχή πού άνατρέφεται κάτω άπό τό διαφανές

καϊ νά διεκδικήσουν τόν αιγυπτιακόν φοίνικα εις την
πόλιν τού Μακεδόνος δορυκτήτορος προγόνου των. Τά

εκείνο -γαλανό τοΰ Ελληνικού ουρανού χοώμα.
Εκ τών επισήμων πρώτος ό Γεν. Πρόξενος κ. Σα-

εύγενικά, τά όλκιμα μέτωπα στεφανούμενα στήν χω
ράν τών Πτολεμαίων όπου σήμερον θάλλει η μικρο
γραφία τού Ελληνισμού θα αισθανθούν επίσης υπε
ρήφανα, όπως καϊ εις τήν πόλιν τοϋ Περικλεούς, οσά

αΡΧΊΓ/°ς κ. Γκίιης -γεμάτος παράσημα, ευπρο
σήγορος με την ϊδιάζουσαν εϊς τούς ναυτικούς εύγενή
θ

κτουρης ο άληθινός αύτός πατριώτης ποΰ έχει' -γιά,
μεγάλο ιδανικό την ενισχυσιν των δυνάμεων τής πα
τρίδας.
Η Α. Τ. ό Χεδίβης έδέχθη μετά τήν παρουσίασιν
ιθΰ Προξενικού σώματος τον Μοίραρχον τοΰ Στόλου
κ. Γκινην και το επιτελείου του. Τούς αξιωματικούς

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

πως να επισκεφθή τον « Αβερωφ» έπειγόμενος ν'
άνέλθη εϊς Κάιρου, ότι όμως ή A. Ε. ό Πρωθυπουρ
γός θα επεσκεπτετο το θωρηκτόν μας έξ ονόματος

τά προπύλαια ικανοί άστυνομικοι και στρατιωται τη
ρούν τήν τάξιν, ή όποία ούδ' έπϊ στιγμήν διασαλεύε
ται. Περϊ τήν 3ην αί κερκίδες εΐνε σχεδόν πλήρεις. Η

του. Και πράγματι ή Α. Ε. ό πρωθυπουρός Σαϊτ
Πασάς έπεσκέφθη τόν κ’Αβέρωφ» τήν 4ην μ. μ. Ο
Διοικητής τον επεσκεφθη τό πρωί, καθώς καϊ ό αρ
χηγός τού στρατού τής κατοχής.
Την αυτήν ή μέραν ή A. Τ. ο Ηγεμών έδέχθη εις
ακρόασιν τόν επίτιμον πρόεδρον τοΰ Ομίλου τών
Φίλαθλων κ. Σ. Κατσουλην καί τόν τακτικόν τοιοΰτον κ. Δ. Κωνίδην.
Η Α. Τ. ό Χεδιβης περί τών άγώνων είπε τά
ίξής κολακευτικά.
«Τον όμιλόν σας εχω στήν καρ
διά μου. Λυπούμαι πού δέν θά παραστώ, διότι δέν
ειδοποιήθηυ εγκαίρως, αλλ ό πρωθυπουργός μου θά
με αντικαταστήση.»

αριστερά πτέρυξ παρουσιάζει ό,τι κομφον και εκλε
κτόν έχει νά έπιδείξη η Αλεξάνδρειά. Εις τό μέσον η

-ΙΔεν σάς φαίνεται άληθινά άξιου θαυμασμού τό, ότι
ή Ελληνική Αλεξάνδρεια κατώρθωσε χάρις el? τήν
γενναιοδωρίαν τοΰ κ. Κατσούλη καϊ τήν δραστηριό
τητα τοΰ προέδρου τοΰ ομίλου τών Φιλάθλων κ. Κωνιδου ν άποκτήση μόνιμον Στάδιον άγώνων el? χώραν
ξένην κα ν άποβή τό σπουδαιότερου ίσως μετά τάς
Αθήνας κέντρον άθλητισμού ;
Τό μέγα τοΰ Σταδίου άμφιθέατρον δύναται νά πε·
ριλάβη άνέτως 5,000 θεατών.

δραν τών έπισήμων.
Τήν 4ην, 10’ γίνεται el? τόν στίβον ή παρέλασις
των άθλητων όλων των Συλλογών και των Σωμα
τείων.Ή παρέλασις αύτή τών εύστάλών νέων μέ τα

-I-

εργατικότητα τοΰ εν Αιγύπτιο Ελληνισμού καϊ έξέφρασε την λύπην του διότι δεν ηδυνατο αυτοπροσώ

το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ

κτούρης μετά τού άρχηγού τής Μοίρας κ. Γκίνη, των
λοιπών άξιωματικών τού Στόλου καϊ τού ανώτερου
προσωπικού τού Ελληνικού προξενείου.
Ο κόσμος όρθιος χειροκροτεί καϊ ζητωκραυγάζει
άκράτητα. Οί άξιωματικοί μας οδηγούνται ΰπό τών κ.
κ. Συναδινοΰ, Κατσούλη καί Σαλβάγου εις την εξέ

κις ή δάφνη τά εστολισε.

Από τής 2ας μ. μ. άληθινά, κύματα κόσμου έξ
όλων τών σημείων τής πόλεως έξεκίνουν κατευθυνόμενα πρός τό σημαιοστόλιστον Σταδιον. Εξω τού
Σταδίου τά -γύρω ΰφώματα κατεχει κόσμος πολύς, ο
οποίος παρακολουθεί άνεξόδως τα εν τώ Σταδίω. Εις

παρουσιασεν ό κ. Σακτούρης. Η δεξίωσις τοΰ Ηγεμόνος τής χώρας πρός τούς άξιωματικούς μας ήτο
πράγματι εγκάρδιά. Εξήρε τήν φιλοτιμίαν καϊ τήν

εισέρχονται εϊς τό Στάδιον ό Γεν. Πρόξενος κ. Σα

κερκϊς τών έπισήμων μέ τινας κεκλημένους.
"Ωρα 3,20’ άκριβώς μία φωνή ακούεται άπό παν
τού.— «Οι ναύτες, οί ναύτες!» Τήν στιγμήν έκείνην
εΐσήλθον εις τό Στάδιον άνά τετράδας τά πληρώματα
τών πολεμικών αας μέ τούς ύπαξιωματικούς των. Το
πλήθος υποδέχεται ένθουσιωδέστατα τούς ναύτας μας,
ζητωκραυγάζει καϊ χειροκροτεί, ένώ τα 200 ναυτό
πουλα μέ σταθερόν βήμα άνέρχονται καϊ καταλαμβά-

νοτν τάς κερκίδας των δεξιά, απέναντι στό γαλανό μα
κρύά κύμα.
Τήν 3 1)2 μ. μ. άνακρούεται ό Εθνικός Ύμνος
και διά των προπυλαίων εισέρχεται ή Α. Μ. ο Πατρι
άρχης Φώτιος μετά τού Αγίου Τριπόλεως καϊ τού ΰπ
αύτόν κλήρου. Μετ’ολίγον φθάνουν οί πρόξενοι τής
Αμερικής, Ρωσσίας καϊ Βελγίου, τό άνώτερον προσω
πικόν τών Μικτών Δικαστηρίων, οί Έλληνες πρόξε
νοι και υποπρόξενοι τοΰ έσωτερικού, οί πρόεδροι τών
κοινοτήτων ’Αλεξάνδρειάς καϊ Κάιρου και πολλοί έγ
κριτοι ομογενείς.
Τήν 4ην παρά 20’ ή Φιλαρμονική άνακρούει καί
πάλιν τόν Ελληνικόν "Ύμνον καϊ τήν φοράν αύτήν

λάβαρα καϊ τήν Φιλαρμονικήν έπϊ κεφαλής έχει πολύ
τό γραφικόν. Ο κόσμος ένθουσιά καϊ το Στάδιον αντη
χεί άπό τα χειροκροτ ήματα του πλήθους. Οί ναΰται
μας προ πάντων χειροκροτούν ένθουσιωδέστατα. Δεν
θά έκταθώ el? τήν περιγραφήν τών άγώνων, τούς οποί

ους είδατε el? πολύ μεγαλητέραν κλίμακα έπανειλημμένως el? 'Αθήνας. Άλλως τε σκοπός μου εΐνε κυρίως
νά σάς περιγράφω τά τής παρουσίας τών άξιωματι
κών μας εις τάς διαφόρους πρός τιμήν των δοθείσας
έορτάς, τόν μεγάλον, τον άδολον καί ειλικρινή ενθου
σιασμόν πού έξεδηλώθη κατά τήν δεξίωσιν των πλη
ρωμάτων μας εις τάς λαμπρός όντως έορτάς καϊ εϊς τό

Στάδιον τών άγώνων.
Η απονομή τών βραβείων έγένετο το άπογευμα τής
Κυριακής έν τώ Σταδίω. Τα βραβεία τής Νίκης ελαμβανον οί νικηταϊ παρά τής Α. Μ. τοΰ Πατριάργου η
τοΰ Μοιράρχου κ. Γκίνη ΰπό τάς έπευφημίας καϊ τα
ραγδαία χειροκροτήματα τών παρισταμένων. Επερατώθη ούτως ή μεγάλη καϊ ώραία εορτή τών άγώνων,
τήν όποίαν ιδιαιτέρως έλάμπρυνεν ή παρουσία των
άξιωματικών μας καϊ τών ναυτικών άγημάτων μας
καϊ ή όποία συνεκλόνισε
όλίγας ήμέρας την μονό
τονου νάρκην τής πόλεώς μας. Όφείλομεν δέ νά συγχαρώμεν θερμότατα τούς κ. κ. Σ. Κατσούλην επίτιμον
πρόεδρον, Κωνίδην τακτικόν, καθώς καϊ τούς λοιπούς
Εταίρους τοΰ Ομίλου τών Φιλάθλων διά τήν εύγενή
δράσιν τού Ομίλου εϊς τόν οποίον ή παροικία μας
οφείλει μίαν ώραίαν φυχαγωγιαν καϊ μιαν έθνικήν

υπερηφάνειαν.
Τήν έσπέραν τοϋ Σαβάτου έδόθη ό μέγας χορος τής
Λέσχης. Εκεί συνεκεντρώθη ό,τι ώραίον καϊ κομφον
καϊ πλούσιον έχει νά έπιδείξη ή Ελληνική παροικία
Αλεξάνδρειάς. Τούς καλεσμένους ΰπεδέχετο ό πρόε
δρος κ. Συναδινος άφθαστος el? περιποιητικότητα καϊ
evyevetav.
χ ■
Τά πελώρια καϊ έκλεκτά φοινικοειδή, τα ωραία

άνθη.οί πλούσιοι τάπητες, ό χείμαρρος τού ηλεκτρικού
φωτός έδιδαν μίαν ύπέροχον όφιν εις το κομφον αυτό
€ντ€νκτηρΐθν
TTapOLKLClS pMS·
Το κυλικείου πλουσιώτατον καϊ έκλεκτοτατ ον.
Πλήν τών Ελλήνων προσκεκλημένων του κ. Γεν.

Προξένου, τού Μοιράρχου και τών αξιωματικών μας,
οι όποίοι έδιδαν μεγάλην ζωήν εϊς τήν εορτήν, παρή-

σαν καϊ άλλοι άξιωματικοί τού έδώ ναυλοχουντος κατ
αύτάς άγγλικού πολεμικού καϊ ή A. Ε. ο Διοικητής τής
πόλεως.
Χ
Δέν θιϊ σάς άναφέρω τής άπειράρ'θμες καλλονές που
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έλαμπαν την έσπεραν έκείνην είς την Λέσχην. Θά σάς
πώ μόνον δύο λόγια γιά την αληθινά Βασίλισσαν τής
ώμορφιάς κ. Άργ. Σαλβάγου θυγατέρα του υπουρ
γού τής
Εθνικής Οικονομίας κ. Έμ. Μπενάκη.
Η κ, Σαλβάγου με τήν πολυτελή. χρυσοποίκιλτη,
βαθύχρουν ενδυμασία της, μέ τή μαύρη έγκρέτα στο
αριστοτεχνικό κεφάλι έμοιαζε σαν βασιλοπούλα τού
παληοΊ καιρού πού κατέβηκε άπό κάποιο μυθικό πα
λάτι τή βραδυά εκείνη γιά νά σκορπίση μιά ονειρευτή
αίγλη στην ολόλαμπρη γιορτή. Καί άπό τάς Δεσποινί
δας, ή θυγατέρα τού προέδρου κ. Συναδινού μέ τά με
γάλα μαύρα μάτια, τήν έβένινη κόμη και τό λιγερό
κορμί μέσα σι ήν κάτασπρη λεπτεπίλεπτη φορεσιά είχε
πολύ το σαγηνευτικό.
*

Πολύ συγκινητική ήτο ή τελευταία έπί τού θωρηκτού τήν πρωίαν τής Κυριακής λειτουργία ύπό τής
Λ. Μ. τού Πατριάρχου. Η πρύμνα τού πλοίου έχρησίμευσεν ώς Ναός, οι άξιωματικοί καί τό πλήρωμα
ήσαν παρατεταγμένοι, ιδιαίτερος δέ χώρο; ήτο διά
τούς καλεσμένους.
Ή γαλήνιος άρμονία τής φαλμωδίας άπλωνετο είς
τήν γύρω δροσεράν τής θαλάσσης άτμόσφαιραν καί εφθανεν ώς ευλογία μέχρι τών απειραρίθμων λέμβων
πού έκύκλωναν το πλοϊον γεμάται απο μυριάδας ομο
γενών. Η Α. Μ. ό Χρυσόστομος Πατριάρχης μέ τήν
συνήθη ευφράδειάν του ήρμήνευσε τό Ευαηγέλιον.
Από τής ημέρας τής άφίξεώς των ό « Άβέρωφ» καί
τα «Τορπιλλικά» μα; ήσαν τό άληθινό προσκύνημα
τών Ελλήνων τής Άλεξανδρείας καί τού εσωτερι
κού. Βάρκες, κ>ταρα, πλοιάρια, διαρκώς διευθύνοντο
πρός τα πλοία από πρωία; μέχρι νυκτός καί όχι μόνον
"Ελληνες, άλλά καί πολλοί ξένοι, ίδια
Ιταλοί καί
πολλοί συμπολίται Σύριοι καί Κόπται καθώς έπίσης
καί μουσουλμάνοι ιθαγενείς. Ιδίως τό Σάββατον καί
τήν Κυριακήν ο Αβέρωφ ήτο κατάφορτος. Η υπη
ρεσία τού πλοίου έδέχετο πάντας εύγενέστατα καί έ
διδε κάθε δυνατήν πληροφορίαν. Οι βαρκάρηδες ου
δέποτε ένθυμούνται όμοια κέρδη. Λέγεται ότι είσέπραξαν χιλίας λίρας. Κατ αύτάς ένας καί μόνος βαρ
κάρης έκέρδισεν έντός μιας ήβέρας πέντε λίρας στερλίνας
άληθινόν όνειρον για βαρκάρην. Τήν τελευταίαν ημέ
ραν τα κέρδη τών βαρκάρηδων άνήλθον είς εκατό
λίρας.
Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ

Τήν έπομένην, Τετάρτη, 25 Απριλίου, ώρα 4 μμ.ό «Άβέρωφ» καί τά «Τορπιλλικά» μας έξεκίνησαν.
Τό τί έγινε τήν ημέραν εκείνην είς τόν λιμένα ούτε
περιγράφεται, ούτε εινε δυνατόν νά τό φαντασθή κα
νείς. "Ολαι αί προκυμαίαι, οί λιμενοβραχίονες, τό
Μέξ, τό Ράς- Ελ-Τίν είχαν πλημμυρίσει άπό Ελλη
νικόν κόσμον νέους, γέρους, παιδιά, πού έτοεξαν γιά
μιά τελευταία φορά νά χαϊδέφουν, ν άγκαλιάσουν.
νά φιλήσουν, νά προσκυνήσουν μέ το βλέμμα τους τό
λατρευτό θωρηκτό μας. Βάρκες, κότερα μέ τά ολό
λευκα σάν λευκές ελπίδες πανιά τους περιτριγυρίζουν
τόν « Άβέρωφ». Σημαίαι, μανδύλια, καπέλλα σειόν
ται άπό τούς λιμενοβραχίονας καί από όλες τής βάρ
κες καί τα πλοιάρια. Τά πληρώματα χαιρετούν το
πλήθος διαρκώς. Η μουσική τού « Αβέρωφ» άνακρούει έναλλάξ τόν Κεδιβικόν, τόν Αγγλικόν καί τόν
Ελληνικόν ύμνον. Εκείνη τήν ώρα μού φάνηκε πώς
κάτι έρράγισε κάτι ξεσχίσθηκε μέσα στην καρδιά μου
καί τά μάτια μου άθελα έγέμισαν δάκρυα. Καί όσο
έβλεπα τά πλοίά μας νά φεύγουν ένόμιζα πώς και ή
καρδιά μου γονατισμένη επάνω στα χαλύβδινα φτερούγια τους έφευγε μαζή τους για το γαλανόν ορί
ζοντα τής λατρευτής πατρίδος μας !

Γεια σας, χαρα σας ναυτόπουλα, έφιθύρισε μέσα
η Φ'υΧ)ί μου>
εύχες μας γρήγορα νά σάς κατευοδώ
σουν στό γαλανό τής φυλής μας όνειρό.
Καί ένας κρυφός λυγμός βαθειά αντήχησε στο
στήθος μου...
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ.

RHO ΤΗΝ ΖΠΗΝ ΤΟΥ^ΗΝΟΖ
ΜΑΙΟΣ

Ο μήν τών άνθέων και τήαέαρινής αύρας παρήλυε
με ίσχυράς συγκινήσεις ύπό εσωτερικήν έποψιν. I Ιρός
στιγμήν ήπειλήθη ή γαλήνη τού τόπου καί ολόκληρο; ό
Ελληνισμός διήλδε στιγμας αληθινού τρόμου. Η
Κρήτη ύπερτιμώσα τάς δυνάμεις της Ελλάδος, ίσως
όμως καί οίστρηλατουμένη έκ τής ιδέας, ή νίκη είς
τους τολμηρούς, άπέστειλεν είς τάς ’Αθήνας τεσσα
ράκοντα Βουλευτάς της μέ τήν ρητήν έντολήν νά παρακαθήσωσιν είς τήν Ελληνικήν Βουλήν ως γνήσιοι
Έλληνες Βουλευταί, άντιπροσωπεύοντες τήν κηρύέαςαν τήν Ένωσιν καί μέ έλΛηνικούς Νόμους διοικουμένην Νήσον. Ή πραγματοποίησή αυτής τής έντολής. πρός τήν όποιαν ή Κυβέρνησις τού κ. Βενιύέλου,
άντεφέρετο μέ όλην τήν δύναμιν τής /-'/ή
*
της καί
μ’ όλην τήν έπιόολήν τού κύρους της καί τής ηθικής
ισχύος της, έπρόκειτο νά λάθη χώρα? τήν iy Μαίου.
Και ή ημέρα αύτή παρέμεινεν όχι μόνον ημέρα άέιοσημείωτος διά τόν μήνα αυτόν, α/ν.ά καί ιστορική καί
επίσημος διά τόν καθόλου έθνικόν βίον τής ’Ελλάδος.
Ήγωνία ή πόλις τήν ημέραν εκείνην καί μετ’ αύτής
ό Ελληνισμός ολόκληρος, σκεπτόμενος ότι ήτο δυνα
τόν όπλα έλληνικά νά στραφώσιν εναντίον προσφιλέ
στατων τέκνων τής όνειροπολουμένης Κρήτης. Καί
όλα έτειναν είς τό νά καθιστώσι τούς φόόους αυτούς
πραγματικούς. Η άκλόνητος έμμονή των Κρητών είς
τά σποφασισθέντα, άλ/β. καί ή άκαμπτος προσήλωσις
τού κ. Βενι^έλου είς τάς ιδέας του τάς όποιας έρούθμι^εν ή άκριόής γνώσις τής διπ/.ωματικής Οέσεως τού
ζητήματος. Ή άπότομος παραίτησις τού 'Υπουργού
τής Δικαιοσύνης κ. ΔημητρακοπουΛου στέρ'^εντός
τήν χρήσιν μέτρων ούχι ριζικών μή έπιδοκιμασθέντων
ύπό τού κ. ΙΙρωθυπουρ'|θύ, αί κατηγορηματικοί δη
λώσεις τού κ. Βενι<έ/.ου ότι δέν θά έπιτρέψη τά παραοιασθή τίποτε έε όσων ή κυριαρχία τού Κράτους έκοινεν έφαρμοστέα καί ή δημοσιεύεις έγγραφων πρός τόν
στρατό/ διαπιστούντων τήν άδιάσειστεν άποφασιστικετητα τής Κυοερνήσεως. Ο/.α αύτά προμηνύματα
ένδεχεμένων τρομακτικών σκηνών εε έμφυλίου σπαοαγμού είχον έντείνει τήν δημοσίαν νευρικότητα καί
πάντες άνέμενον ένα /ωνίως τό άποτέΛεσμα.
Εύτυχώς έν τω προσώπω τού κ. Βενιςε/^ου εύρεν
ή 'Ελλάς τόν ιδεώδη Κυβερνήτην τόν γνωρίςοντα νά
έπιοάλη τήν ϊσχύν τού Κράτους καί πρό τής άδαμα
στού αύτού θελήσεις τά πάντα διε^ήχθησαν ώς αύτός ήθέλησε, χωρίς τήν κτηνώδη βίαν ή καί τήν χρησιμοποίησιν τής άΛογίστου ισχύος ή οποία γνωρίςει
μόνον νά θρυμύατίύη καί νά καταστρέφη τυφλώς παν
ότι παοειιόάλλεται ποό αύτής. Καί όλοι επραϊαν το
καθήκον των καί κανείς δέν έφάνη κατώτερος τής ανατεθείσης αύτω έ'/τολής. Οί Κρήτες ύπεχώρησαν πρό
τού αδυνάτου καί ή Κυόέονησις άφ’ ού έπραγματοποίησε μέχρι κεραίας τάς αποφάσεις της έσετέλεσε -ό
πρόγραμμά της. έκαμε καί τάς δυνατας αποχωρήσεις

τάζεται ότι ήγέρθη τιμωρός κατά τών ιερόσυλων εκείνων
οί οποίοι έζήτησαν νά ύπεισέλθωσιν είς ξένα δικαιώ
ματα έπί σκοπώ ιδίας ώφελείας. ”Ας έπιχαίρη έπί τή τοι
αύτη νίκη. θέλομεν δμως νά άναιρέσωμεν τό άδικώτερον
σημεΐον τής πολεμικής του— καί έπιθυμούμεν νάά^ταλλάξωμεν τήν συνείδησή
*
του άπό τά σοβαρότερα ελατήρια
στιναέκίνησαν τήν άρθρογραφίαν του μέχρι παραφοράς
ανοικείου είς δημοσιογράφον περιωπής καί καλής αγωγής.
Ό κ. Χατζόπουλος έπείσθη ό ίδιος καί ήγωνίσθη νά
πείση τόν δημοσιογραφικόν κόσμον καί τό άναγινώσκον
κοινόν ότι ό κ. Φωτιάδης αποδεχθείς τήν παράκλησιν
τής συντάξεως τού Καταστατικού και είσηγηθείς εϊς τούς
έν τοϊς Γράφείοις τής Έλλ. Έπιθεωρήσεως εύηρεστηθέντας νά παραστώσι λογίους καί δημοσιογράφους τά κυριώτερα σημεία αύτού έπραξε τούτο μέ τάς πλέον ύστεροβούλους σκοπούς προσωπικής ώφελείας. Τούτο έπανέλαβε καθ'
όλους τούς τόνους καί μ’ όλους τούς χρωματισμούς ό κ.
Χατζόπουλος καθ' ήν στιγμήν ό κ. Φωτιάδης δέν εύρισκε
λέξεις διά νά δηλώση ότι ούτως άναμιχθείς εϊς τό ζήτημα
αύτό, απλήν φιλικήν παράκλησιν έξετέλει. Ό κ. Χατζό
πουλος δμως δέν πείθεται, διότι άν έπείθετο περί τούτου
θά έβλεπε καταρρέοντα δλα τά έπιχειρήματά του καί τήν
τών έθνικών πόθων.
άγανάκτησίν του στηριζομένην έπί τών πλέον σαθρών
βάσεων. Εινε λοιπόν ανάγκη άφίνοντες κατά μέρος τάς
Κατά τόν μήνα αύτόν σοβαρόν γεγονός δέον νά θεωρίας, τούς υπαινιγμούς καί κάθε άλλην (χριστολογίαν
θεωρηθή καί ή παραίτησις τού ύπουργού κ. Δημη- νά έλθωμεν άπό τών στηλών τού περιοδικού τούτου είς
τρακοπούλου. Όχι διά τούς λόγους καί τάς άφορ- τά πράγματα τά όποια ξεκαθαρίζουν τελείως τά ζητή
μάς αί όποϊαι έπέφερον τό δυσάρεστου αύτό άποτέ- ματα. Καί τά πράγματα λέγουν δει δ κ. Φωτιάδης ούδέν,
μά άπολύτως ούδέν, προσωπικόν, ήθικόν, υλικόν, φιλαν
λεσμα άλλά διά τήν στέρησιν τής Κυβερνήσεως ένός θρωπικόν ή έπιχειρηματικόν όφελος θά εξασφάλιζε διά
σοβαρωτάτου παράγοντος διά τήν όσον οΤον τε άπρό- τής άπλής συντάξεως τού Καταστατικού. Τούτο δέ άποσκοπτον λειτουργίαν τής Κυβερνητικής μηχανής. Εινε δεικνύει σαφώς τό μέρος τού Καταστατικού τό άποβλέπον
*
τού Ταμείου καί έχον ούτως.
άληθές ότι ό κ. Δημητρακόπουλος έπε^ήτει εύκαιρίαν είς τήν Διοίκηση
"Λρθρ. 2(»ον·—«Τό Ταμείονδιοικειται ύπό έννεαμελούς
νά μεταστή τών κυβερνητικών τάξεων καί πολλάκις ήΔιαχειριστικού Συμβουλίου άποτελουμένου έκ τού Προέπείλησε παραίτησιν άπό τού 'Υπουργικού του άειώμα»δρου, ’Αντιπροέδρου καί επτά Συμβούλων, άνανεούται δέ
το, κατά τρόπον έ^αντλούντα κάθε συναδελφικήν αλ
»έξ ολοκλήρου καθ’ έκάστην τριετίαν. Τό Συμβούλιον
>κατό την πρώτην αύτού Συνεδρίαν μεθ’ εκάττην τριετή
ληλεγγύην. Ήλθεν όμως τό πλήρωμα τού χρόνου
>άνανέωσιν έκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας τόν Πρόεκατά τό όπόϊον το άσυμβίβαστον τού κ. Υπουργού
»δρον καί Αντιπρόεδρον αύτού, ών ή θητεία έπίσης είνε
έθεωρήθη άν.ώτερον τής χρησιμότητας του καί ό κ.
»τριετής. Ό ’Αντιπρόεδρος είνε καθ’ όλην τήν τριετίαν
Βενι^έλος έχασε μέν έςοχον ύπουργόν άπηλλάγη όμως
♦ νόμιμος άναπληρωτής τού Προέδρου δν άπόντα ή κωλυό»μενον άναπληροϊ κατά πάντα Τόν ’Αντιπρόεδρον άπόντα
κατ’ έέοχήν μεμψίμοιρου συναδέλφου. Τήν θλϊψιν
»ή κωλυόμενον άναπληροϊ τό ύπό τών λοιπών Συμβούλων
διά τήν παραίτησιν αύτήν έμετρίασεν ό διορισμός ιού
όριζόμενον
μέλος».
κ. Ρακτιβάν συγκεντρούντος έςοχα έπίσης προσόντα
νΑρθρ· 27ον.— «Είς τό Συμβούλιον λαμβάνουσι μέρος
μορφώσεως. άέιοπρεπείας, καί ιδιαίτατα, χαρακτήρας
•δικαιούμενοι νά έκλεγώσι Σύμβουλοι μόνον οί έκ τών έν
άμέμπτου καί άσπιλου άπό κάθε ρύπον τού παρελ- ♦ Άθήναις καί ΙΙειραιει διαμενόντων μελών Διευθυνταί
• Ημερησίων ’Εφημερίδων καί Περιοδικών, Άρχισυντά• κται ’Εφημερίδων καί Συγγραφείς έπιστημονικών, φιλοΔ. Ζ·
»λογικών καί θεατρικών έργων κατά τήν εξής
*
πάντοτε
• αναλογίαν: Τρεις Διευθυνταί ημερησίων 'Εφημερίδων,
δύο Διευθυνταί Περιοδικών, δύο Άρχισυντάκται ήμερη»σίων ’Εφημερίδων, καί δύο Συγγραφείς. Αί θέσεις Προέ•δρου καί ’Αντιπροέδρου δίδονται κατά προτίμηση
*
εϊς
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
• Διευθυντάς ημερησίων ’Εφημερίδων καί διακεκριμένους
«Συγγραφείς».
*(.) αξιότιμος φίλος κ. Χατζόπουλος ώρισμένως δύναται
Μετά τήν παράθεση
*
τών δύο άνωτέρω άρθρων οφείλω
νά προκαλέσιι κατάπ/.ηξιν διά την πολλαπλήν όρμητικόνά προβώ είς τήν δήλωση
*
δτι τό κείμενον αύτών είνε πιστή
τητα μειΓ ής έπετέϋη κατά τού φίλου κ. Φονιάδου είσηάντιγραφή έκ τού ύποβληθέντος πρός συζήτηση
*
καταστα
γηΟεντος είς τά Γραφεία τής
Ελληνικής ’ΕπιΟεορήτικού (Σελ. 9 καί 10 : Κεφάλαιον Ε'.) Ή δήλωσις αύτη
σειος» κατά παράκλησιν τής ΔιευΟυντρίας αύτής περί τού
είνε χρήσιμος διότι ό κ.Χατζόπουλος μέ τήν κεκτημένην τα
τρόπου τής λειτουργίας τού $ Ταμείου Συντάξεων Λογίων
χύτητα τήν οποίαν άπέκτησεν είς τόν κατά τού κ.Φωτιάδου
καί Δημοσιογράφων» έπί τή βάσει Καταστατικού συντα—καί δλων ήμών— κρατερόν άγώνάτου,είνε πολύ πιθανόν
χίΐέντος ύπ'αύτού. Άναμφισβητήτως όμως ή έπί,Οεσις τού
νά μή διστάση νά προσβάλη καί αύτά ως πλαστά, δπως
κ. Χατζοπούλου δέν δύναται νά προκαλέση ούτε θαυμα
δέν έδίστασεν είς τήν κατ' αύτού άρθρογραφίαν του τήν
σμόν ούτε επιδοκιμασίαν άπό τούς γνωρίζοντας πρόσωπα
απλήν εισήγηση
*
έπί ενός καταστατικού, νά μεταβάλη εϊς
καί πράγματα έκτοτε δέ καί αί < ΑΟήναι καί ή <Εστία»
μίαν
προσπάθειαν
άνειλικρινή, ίδιοτελή. έγκρύπτουσαν
εύηρεστήδησαν αύΟορμήτως δι' όλιγολόγων αρθριδίων
τήν εκμετάλλευση
*
τής έργατικής ιδέας ύπό τού κεφα
των νά καταδείξω.σι τό άτοπον καί άσκοπον αύτής. Ό κ.
λαίου (ποιου ;) κλπ. κλπ. όσα τερπνά, ανύπαρκτα, φαν
Χαντζόπουλος έν τούτοις έδημοσίευεν έπί ημέρας σωρείας
ταστικά. έδημοσίευσεν ό κ Χατζόπουλος. ΙΙρός πί
Επιχειρημάτων, σκέψεων, συλλογισμών διά νά καταπολέμηση
*
στωση
δέ τών λεγομένων μου άναφέρω ότι τ’ άντίγραφα
ιδέας καί σκοπούς οί όποιοι ηόαν είνε καί θά εινε
τού
Καταστατικού
εύρίσκονται έκτοτε. πολύ πρό τής Συ
ξένοι πρός τούς άναμιχθέντας εις τήν απλού ττάτην καί
νεδρίας είς τά γραφεία τού περιοδικού μας. είς χειρας
στοιχειώδη προσπάθειαν πρός οικονομικήν συνένωσιν τών
τών κ. κ. Συναδινού. Ξενοπούλου, Νικολοπούλου. ΕύστραάνΟριόπων τού πνεύματος. Τόν κ. Χατζόπουλονδέν θ' άκοτιάδου καί άλλων δημοσιογράφων οί όποιοι άνοίγοντες
λουθήσωμεν είς τήν ίλιγγιώδη επιχειρηματολογίαν του.Δέν
τήν σχετικήν σελίδα δύνανται νά βεβακόσουν τό άληθές
θέλομεν νά τού άφαιρέσωμεν τήν εύχαρίστησιν νά φαν

αί όποϊαι έδιδον μίαν διέξοδον είς τήν κρίσιμον θέσιν
έαυτής καί τών Κρητών.
Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν έτι ή λύσις αύτη άνεκούφισε τήν έθνικήν ψυχήν άναλογιςομένην τάς συ
νέπειας αί όποϊαι θά έπηκολούθουν άν άλλοι λιπόψυχοι
έκυόέρνων τήν χώραν καί δέν διεϊπε τάς σκέψεις τής
Κυοερνήσεως κάτι τό ύπερόχως άκαμπτον είς τάς
αποφάσεις της. Είς τήν εύχάριστον όμως αύτήν
Λυσιν κρύπτεται μια ουσαρεστος καταστασις οια τα
συμφέροντα τού τόπου. Η νομοθετική οδός διά
τής όποιας θά έλύοντο πλεϊστα όσα έπείγοντα ζη
τήματα άποκλείεται τελείως έπί πέντε περίπου μήνας
καί ή έθνική ^ωή ή οποία έχει ανάγκην ένισχύσεως.
ύποχρεούται νά παραμένη στάσιμος καί νεκρά μέχρι
πρώτης ’Οκτωβρίου όπότε καί πάλιν ή αύτή άμψιβολία
καί ή αύτή άοριστία. * Ας εύχηθώμεν καλλιτερευσιν
τής καταστάσεως έπιτρεπούσης εύνοϊκοτέραν λύσιν

ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

196
τής αντιγραφής. Κατόπιν αύτοϋ οΐκοθεν πλέον καταρρέει
όλον τό οικοδόμημα τοΰ κ. Χατζοποΰλου τό στηριχθέν
εϊς τήν επιχειρηματικήν βλέψιν τοΰ κεφαλαιούχου κ. Φωτιαθου. Πρός θεοΰ,τί θά ήδύνατο νάκερδίση κα'ιό μεγαλήτερος
καϊ άπληστότερος καί άνιλεικρινέστερος κεφαλαιούχος έκ
τής τοιαΰτης βυνθέσεως τοΰ διαχειριστικού συμβουλίου μέ
τό όποιον δέν τόν συνέδεεν ούδείς δεσμός ηθικός ή ύλικόςμετά
τήν κατάρτισιν καί λειτουργίαν τοΰ ταμείου ; Αύτό πλέον
δέν συζητεϊται καί εΐνε τόσον φανερόν, ώστε κάθε άνθρω
πος άναγινιύσκων τάς γραμμάς αύτάς δέν θά θέληση νά
πιστεΰση ότι εΰρέθη δημοσιογράφος τής περιωπής τοΰ κ.
Χαντζοπούλου δστις ήγειρε προσωπικήν πολεμικήν εναντίον
άνθροιπου δ όποιος άπό εξαιρετικήν ευγένειαν παρεσκεύασεν έργασίαν, έφ’ής θά εκρινονκαί θά άπεφάσιζον μόνον
οί ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι, λόγιοι, ποιηταί, συγ
γραφείς κ.τ.λ. Τό ζήτημα άν ή προτεινομένη σύνθεσις τοΰ
Διαχειριστικού Συμβουλίου έχει τοιαύτην καί τοιαύτην βά
σιν, άν ύ τύπος τοΰ καταστατικού εΐνε αστικός καί όχι
εργατικός, άν συμφέρη ή δέν συμφέρη ούτος είς τούς Διευ
θυντές εφημερίδων ή εις τούς συντάκτας κτλ, εΐνε ζητή
ματα έπϊ τών οποίων χωρεϊ εύρυτάτη συζήτησις καϊ έπ’αύ
τών αρμόδιοι είνε ν’άποφανθώσιν οί κύριοι ένδιαφερόμενοι
οΐτινες καί έκλήθησαν περί τούς 90 εις τά γραφεία μας διά
τόν σκοπόν αύτόν καί μόνον. Καί έπ’ αύτών θά ήτο ή
λογική καί δίκαια καί επωφελής ίσως, άν καί άσκοπος πρό
τής οριστικής μορφής τοΰ καταστατικού,κάθε δημοσιογρα
φική συζήτησις έκ μέρους τοΰ κ. Χατζοποΰλου άγωνιζομένου υπέρ έπικρατήσεως ιδεών.
Δ Ζ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ή προοδευτική ’Αμαλίας είς τάς άρχάς τοΰ Μα
ΐου έδέχθη τήν έπίσκεψιν τοΰ Διαδόχου καϊ άλλων
έπισήμων οί όποιοι έπροθυμοποιήθησαν να παρακο
λουθήσουν τό ώραΐον
Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚ8ΕΣΙΣ ΑΙΑΜΜΟί
^Ργον τό όποιον έδημιούργησαν οί φιλο
πρόοδοι κάτοικοι αύτής. Τήν Κτηνοτροφικήν των
Έκθεσιν δηλονότι ή όποια προσέλαοε πανηγυρικόν
χαρακτήρα λόγω τής εισροής πολλοΰ έκ τών περι
χώρων κόσμου και τής προθυμίας τών κατοίκων δπως
έορτάσωσι μετά τής πρεπούσης σοβαρότητας ένα τό
σον βαρυσήμαντον γεγονός. Είς λεπτομέρειας δέν
θά έλθωμεν. θά ζητήσωμεν μόνον νά γενικευσωμεν
τό ζήτημα καί θά εϊπωμεν δι’ όλίγων τήν γνώμην
μας. Αί εκθέσεις πάσης φύσεως αποβλέπουν είς τό νά
επιδεικνύουν τάς προόδους τών εκτεθειμένων είδών
Ενός τόπου, μιας περιφέρειας, ή μιας έπαρχίας.
'Αλλά πρόοδος θά πή έργασία μελέτη, γνώσις,
εφαρμογή, σύστημα. Πρόοδος δέν θά πή τύχη ή σύμπτωσις. 'Ως έκ τούτου φρονοΰμεν οτι, κατόπιν τής
πρωτογενούς καταστάσεως εις τήν όποιαν εύρίσκεται
άκόμη ή Γεωργία καί ή Κτηνοτροφία έν Έλλάδι, αί
τοιαΰται έκθέσεις άν δέν χρησιμεύωσιν ώς μέσον με
λέτης τής πραγματικής καταστάσεως τών διαφόρων
γεωργικών και κτηνοτροφικών κλάδων είναι μία
άσκοπος πολυτέλεια ή δποία κολακεύει πρός στιγμήν
τήν φιλοτιμίαν μιας πόλεως ή τά φιλόξενα αισθή
ματα αύτής. Διά τοΰτο θέλομεν θεώρηση ώς έπιτυχοΰσαν τοΰ σκοπού της τήν «Κτηνοτροφικήν Έκθεσιν τής Άμαλιάδος» έν ή περιπτώσει πληροφορηθώμεν δτι τά έν αύτή έκτεθέντα έδωκαν αφορμήν δχι
μόνον μελέτης έκ μέρους τών αρμοδίων άλλά καί δι
δασκαλίας αύτών τούτων τών έκθετων οί όποιοι δΓ
όμιλιών, διά φυλλαδίων, διά ειδικών δημοσιευμάτων
καϊ διά παντός μέσου δέον νά μάθωσι ποΰ υστέρησαν

καί ποΰ πρέπει νά ατρέψωσιν τήν προσοχήν των διά
νά βελτιώσωσι τά είδη των καί ώφεληθώσιν έκ τών
σφαλμάτων τοΰ παρελθόντος.
Ύπό τοιαύτας συνθήκας δύναται νά έννοηθή δτι
έπιτυγχάνουσι τοιαΰται απόπειρα: έν Έλλάδι δπου
ύπό γεωργικήν έποψιν διατρέχομεν άκόμη τό Στάδιοντής βρεφικής ήλικίας.

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

Είς τδ κατάστημα τοΰ κ.

εφϋ'αααν τά τετελειότερα υφά
σματα και δτι (α
ραιόν καϊ εκλε
κτόν δύναται νά
άξιώστ] τό γυναικεϊον γούστο. ΟΙ
κορσέδες του εΐνε
θαυμάσιοι.
At προίκες του
απαράμιλλοι. Αι
γαρνιτούρες του
εκλεκτότατοι. "0» λαι αί κυρίαι τρέ
χουν είς τό κατάτάστημα τού κ.

I ό έργον της άνδρούται καθ' έκαστην. Τό ένισχύει
ή γνώσις, ή ίκανότης, ή θέλησις, ό ένθουσιασμός, ή
πείρα, ή μόρφωσις καί τό άκαταπόνητον τής A. Ε.
τοΰ Στρατηγού Έντοϋ
Η ΓΛΠΑΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΠΗ καί τών πολυτίμων αύτοϋ
συνεργατών των ευγενων
Αξιωματικών τού Γαλλικού Στρατού.
_____
Ή 'Ελλάς ηύτύχησε νά καλέση καί νά έμπιστευθή.
τά πολύτιμα εθνικά συμφέροντα της όχι μόνον εις
τέκνα μεγάλου καί εύγενοϋς έθνους, άλλ’ είς άτομα
μεγάλης έπιστημονικής άέίας, ύπερόχου εύσυνηδεισίας, θαυμαστής στρατιωτικής μορφώσεως, βαθυτάτης άφοσιώσεως εις τό καθήκον καί ένθέου ζήλου πρός
έπιτέλεσιν τής ύψηλής εντολής τήν όποιαν μέ τόσην
προθυμίαν τούς ένεπιστεύθη. Τό Πανελλήνιον σήμερον
δέν εύρίσκει λόγους διά νά έκφράση πρός τόν Στρα
τηγόν Έντοϋ καί τούς διαπρεπείς συνεργάτας του οί
όποιοι άκαταπόνητοι, άκούρα'στοι, μέ άληθή ενθουσια
σμόν εργάζονται πρός άνύψωσιν, βελτιωσιν καί τελειοποίησιν τών στρατιωτικών δυνάμεων τής Ελλά
δος, τά κατακλύζονται τήν ψυχήν του αισθήματα άγάπης, εύγνωμόσύνης καί άφοσιώσεως. Τά τελευταία
γυμνάσια τά τόσον έπιτυχόντα, έργον τής I αλλικής
άποστολής, ένέπνευσαν είς τόν ελληνισμόν περισσότε
ρος θάρρος διά τό έθνικόν αύτοϋ μέλλον καί έκράτυναν τάς έλπίδας του έπί τάς τύχας τής πατρίδος.
Εθνική λοιπόν εύγνωμοσύνη μεγάλη καί άδιάσπαστος
είς τούς έμπνευστάς τού θάρρους αύτοϋ καί τούς δηιιιουργούς τών έλπίδων.αύτώ·-. Τιμή καί εθνική εύγνω
μοσύνη είς τόν πολυφίλητου είς όλους μας Στρατηγόν
κ. Έντοϋ καί τούς δεξιούς καί διακεκοιμένους συνερ-

Άπό τούς άνεκτιμήτους θησαυρού; τής Ελληνι
κής ψυχής ή ωραία άπόφασις τών Λεμβούχων Πει
ραιώς ν’ αποβιβάσουν εις τήν παραλίαν τούς πρόσφυ
γας ’Ιταλούς
ΛΕΜΒΟΥΧΟΙ ΤΟΓ ΠΕΙΡΑϊίΙΕ
χωρίς νά λάβωσι χρηματι
κήν άμοιβήν. Τήν τοιαύτην εύγένειαν έκτιμήσασα ή
ένταΰθα ’Ιταλική παροικία, δημοσία ηύχαρίστησε τήν
Λαϊκήν αύτήν τάξιν ή οποία έδειξεν δτι είς τά στήθη
τοΰ Έλλληνικοΰ Λαοΰ έγκρύπτεται καρδία παλλομένη άπό τά εύγενέστερα συναισθήματα τής άλληλεγγύης καί τής πρός τούς πάσχοντας συμπαθείας.
Τοιοΰτος λαός διαπαιδαγωγούμενος άπό ύπερόχους
πολιτικούς καί έθνικούς διδασκάλους ήδύνατο νά καταστή δ εύγενέστερος Λαός τής ύφηλίου άξιος νά
δώση διδάγματα άρετής, προόδου καί πολιτισμού καί
είς τά πλέον προηγμένα έθνη. Δικαιούμεθα νά τρέφωμεν τοιαύτας έλπίδας δταν πτωχοί βιοπαλαισταί
γνωρίζουν είς καταλλήλους στιγμάς νά αίρωνται είς
ύψος έκλεκτών πολιτών

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Θ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ

β. ΠΕΙΡΟΠΟΪΚΟΥ

ΕΚΔΙΑΟΙΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ — ΕΤΟΣ ΔΟΔΕΚΑΤΟΝ
Διευθυντής · Δ. |. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

Μελέται φιλολογικοί καί καλλιτεχνικοί.
Σννεργαόία εγκρίτων λογίων.
Εικόνες έργων 'Ελλήνων καί ξένων καλλιτε
χνών. Φωτοτυπίαι ^ρωματιόταί.
Σννδρορΐι έτηόία φράγκα 12.
Γραφεία 'Οδός Χαριλάου Τρικοΰπη 22 Α.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

Πρός τούς κ.κ, Ύδρολήπτας τής πό
λεως Άϋ-ηνών.
*Εκτελουμένων κατ
*
αυτάς εις τινα σημεία τοϋ *Αδριανείου υδραγωγείου εργασιών καθαρισμού καί επι
σκευής αύτοϋ, παρακαλοϋνται οί κ. κ. ϋδρολήπται οι τε
εκ τών Δεξαμενών Λυκαβητοϋ και οί άπ
*
ευθείας έκτου
υδραγωγείου αρδευόμενοι δπως έφιστώσι την προσοχήν
αυτών επί της καταναλώσεως τοϋ ϋδατος, καθόσον, λόγω
τών εργασιών, ή έκ τοϋ υδραγωγείου παροχή είναι μιμροτέρας διάρκειας, έξ ής θά πρόκυψη καί μικρά άνω-

καλία και ώς πρός τάς ώρας τής διανομής.

*Εν *Αθήναις, τή 10 *Ιανοναρίου 1912
Εκ τοϋ Γραφείου τοϋ 'Υδραυλικοϋ Τμήματος(
(*

•Οδός 'Ερμή αρ. 60

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ
ΑΛΕΥΡΟΝ
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|ΊλΙΟΠΟΤΛΟΣ

ρ.ΕΛΟΠ.

ΛΙΓΓΤΛΓ
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ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
ϋωλεΖταχ scs όλα τά. φαρμ.αζεοα xac φαρμαχερπ,ορεόα.
ΑΝΤΠΙΡΟΖΩΙΙΟΙ Δοά τήν Έλλάδι κατ Κρητην.

ΚΟΕ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
KEUMIOH ΚΑΤΑΒΕΒΛΗϋΙΕΝΟΝ JP. 60.000.008
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ι'ΠΟ/.ΑΤΑΣΤΗΜλΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση,Άγρινίψ καί Καρδίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ 1 Έν Χανϊοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει ('Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμ.τούλ), Άμισώ,
Τραηεζοϋντι, Κερασοϋντι, Μπάφρα. Άδάνοις, Ταρσώ,
Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλφ,
Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ; Έν Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν
τη συνοικία Midan), Καΐρώ (μετά παραρτήματος έν τή
συνοικϊςι Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαζικίω, Μίτ-Γκάμ
Τάντα καί Μπενι - Σονέφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΩ (Domhof, Monckeberg strasse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ κα! έν Λιιιένι
Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμον).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΪΙΪΙΒΟΪΛΙΟΗ

Γενικός Διευθυντής
Ζαόείρτος Κ- Μάτόας

Διεΰθυνσις Τηλεγραφική :
ΑΘΗΝΑΙ KJIN - ATHENOCBES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελέϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι’ Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα
τίων και συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,

ΜΟΝΗ

ΤΑΧΥΤΕΡΑ

’Ατμόπλοια

ΓΡΑΜΜΗ

ΤΙΜΑΙ

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

ΕΞ

g

ΐ

®

|
Ειδοποιοί μεν τό Σου κοινόν τής πρωτευουοης και
| τών επαρχιών, διι είς τα εν Σεπολίοις Δενδροκομεία
Μ καί φυτοκομεία μας ευρίσκονται πρός πώλησιν και
I είς τιμάς άουναγων Ιστούς άπαντα τα εκλεκτά είδη των
® Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί ύγειά. 'Ομοίως
3 άπαντα τά είδη τών Φοινικοειδών καί 'Εσπεριδοειδών,

®

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ —Πλατεία Κόνιγγος)
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W
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g

Κήπων και Δεν- $

111 δροστοιχιών.

|

ΑΔΕΛΦΟΙ KdNTOFOl

X
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Σχολαϊ άνωτέρων τεχνικών σπουδών :
Ό

|
β

(Ι 9 Άναλαμβάνομεν τόν καταρτισμόν

1912

s>

|

^ΙΕΝΔΡΩΝΚΑΙΦΤΤΩΝ
I

ΙΗ' 'Ακαδημαϊκόν έτος 1911

I

ΠΑ0ΥΤ02

I

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΓΕΩΓΓ1ΚΗ, ΜΗΧΛΝΟΤΓΓ1ΚΗ

I

Πρός ένίσχυσιν τών τεχνικών σπονδών
τά δίδακτρα ήλαττώ&ησαν είς τό1)3
από του παρελθόντος έτους

j

ΜΜΗΒΣ Ε8ΜΚΗΗΡΙΠΕΖΒ2 ΤΗ2 ΕΑ4Μ0Σ

Σ.Π.Α·Π·
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

Δηλοποιεϊ
άτι, εκτός τών ήδη έν κυκλοφορώ εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τΐ&ησικατ' αΰτας εις ^υκλοφορίαν
καί έτερα τραπεζιτικά γραμμάτια των 100 εκατόν δρ χ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών και μήκους 178
χιλιοστών τού μέτρου, διακοινόμενα δια τών έξης κυριωτερων γνωοιαμάτων.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΕΝ 0Α2 ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 42

X. Φραγχιιάδητ, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπόταοης, ’Αντι
πρόεδρος. Κ. Βερούγχ, Έ. Έμπειρΐχος, Εΰστ. I.
Εϋγενίδης, Α. Ζαρίφης, Δ. Ε· ΊΙλιόπουλος,Ζ. Κ.
Μάτσας, ’Εμμ. Μπενάχης, Μαρχά,σιος δέ Ρεβερσώ,
Ι.Ήλεάσχος, Βαρόνος Δε Νεφλίζ, Μιχ. Σαλβάγος.
Δ. Στεφάνου χαί Έμ. Ροδοκανάχης.

μ

παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ’
ματικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξωτερικοΰέκτελεΐ χρηματιστικάς έντολάς- εκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρώ μών έν τε τφ έσωτερικω καί τφ έξωτερικφ' ανοίγει
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις
χρεωγράφων πρδς φΰλαξιν αντί ελάχιστων δικαιωμά
των καί ενοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων
διαφόρων διαστάσεων υπό ορούς λίαν ευνοϊκούς
διό τό κοινόν.
Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, ειςέπιταγάς (cheques) έπί τοϋ έξωτερικοϋ καί
είς τραπεζογραμμάτια ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.
Αι είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι εϊς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ εις έπιταγάς (cheques)
ομοίως αποδίδονται δι’ επιταγών (cheques)
τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PEINTEMPS

J. A

(

ΜΟΥΤξΟ.ηΟΥΛΠΝ

Εϊς τδν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ
φον και πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τού κατα
στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά
τελειότερα ιιΗποόοοουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας
καί τά τελευταίας μόδας ύφάόαατα. Δέν θά σάς
προσέλκυση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς καταστηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών
τρόπων.

ΕΠΑΑΠΟΣ

ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΜΗΣ

ΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ

ΑΜΕΡΙΚΗΝ

"ΑΘΗΝΑΙ,, τόννων 16,000.
"®ΕΜΙ Σ Τ ΟΚΑ Η Σ„ τόννων 12,000

Τά ωραία και. μεγαλοπρεπή ταΰτα ατμόπλοια είτε νεότενκτα και φημίζονται διά τήν άντοχήν καί ε-ίστά
ϋειαν κατά τά ταξείδιά των. ’Έχονσι διπλας μηχανής καί διπλούς έλικας. Εϊυε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα
μέ 150 θέσεις Α', 200 θέσεις Β', και 1500 θέσεις 1
.
*
’Έχονσιν ηλεκτρικόν .φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτών δ ασύρματος τηλέγραφος Marconi, παρέχεται δέ πάσα ανεσις είς τους
ίπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυρίων, καπνιστήρια, ζυθοπωλείου, καφφενείον κτλ. κτλ. Διά τήν υγείαν
τών ταςειόιωτών έχει ληφθή παν μέτρου, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακείου πλήρες, ούτε νοσοκομείου.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΑΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΘΥΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΙΙρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν την
αροκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων
μέ βφλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγχρίσει με τσς τι
μάς τών απλών εισιτηρίων.

’Εξ ’Αθηνών
7.30
9 20
Εϊσιτήρ.
Λιά Κόρινθον
6.40
7.65
Βιβλιάρ.'
12.50
15.70
Εϊσιτήρ.
• "Αργος
10.16
12.20
Βιβλιάρ.
18.80
23 20
Εϊσιτήρ.
» Ί’^ίπ'ΰλΐν
15.—
18.Βιβλιάρ.
22.—
29.20
■» Μεγαλόπολιν Εϊσιτήρ.
18.30
21.95
Βιβλιάρ.
25.75
34,50
> Κυπαριοοίαν Εϊσιτήρ.
23 20
27.80
Βιβλιάρ.
15.50
19.50
Εϊσιτήρ.
» ’ Ακράΐαν
10.85
13.05
Βιβλιάρ.
18.25.—
Είσιτήρι
* Πατρας
15.55
19.65
Βιβλιάρ.
18.10
37.70
Εϊσιτήρ.
» Ιΐνργον
22.55
27.05
Βιβλιάρ.
Έκ ΙΙατοών
10.10
12.70
Εϊσιτήρ.
Πύργον
6.95
■ 8.38
Βιβλιάρ
6.—
7.60
Εϊσιτήρ.
» Αβχαινά
4.05
4.98
Βιβλιάρ.
4. —
5.10
Εϊσιτήρ.
» Αίγιον
2.80
3.35
Βιβλιάρ.
1310
16.50
Εϊσιτήρ.
» Κόρινθον
9.20
11.—
Βιβλιάρ.
Έκ Τριπόλεως
Εϊσιτήρ.
Λιά Καλάμας
Βιβλιάρ.
Εϊσιτήρ.
» Πονπλιον
Βιβλιάρ.

(Έχ

ΚΕΝΤΡΙΚΆ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Έν Πειραιεί (5 Λεωφόρος Αΐγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείω, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμω,
καί Νέα 'Υόρκη.
Άντιποοιϊωπεϊαι εις άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καί 'Ανατολής.

13.70
9.65
9.50
6.75

^©,-00=®^·

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

12.25
8.05
7.80
5.60

του Γραψίον)

6.35
4.15
3.80
2.45
2 55
1.70
8.25
5.50
7.35
4.85
4.70
3.40

Πρόσοψις
Ή πρόσοφις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις α'ΕΟνικη Τραπεςα τη
Έίλάδοςν κάτωθι δέ αύτών και εν τω μεσφ εν πλαισί.
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδοϋς ποικίλματος τον αρι&μον
100 διά μεγάλων άραβικών στοιχείων. Υπο τούτον εν μ
λανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τας λεςεις “ ραχμαι εκα
τόν» διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων- ,
Κατωτέρω φέρονται άριστερφ ή υπογραφή toC ταμίου της
Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τού Διοικητού και δες.φ η τού
Βασιλικού ’Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μεν δυο πρώται δια
σωοαγιστήρος, ή δε τελευταία ίδιοχείρως.
·
'Αριστερά τού γραμματίου εΰρηται έν πλαισίφ οχημ,
κυκλοτερούς ή είκών τού ίδρντού τής Τραπεζη, ■ ταυρου,
δεξιά δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.
Ή πρόσοφις χρώματος Ιώδους πλαισιουται υπο α ε
λοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

’Οπίσθια δψις
Ή όπιοθία δφις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελ/.οειδούς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ εικόνα τού σώςομε
νού άρχαίου άγάλματος τής Είρήνης φερουσης τον Πλούτον,
ώς άναγινώσκεται καί έπί τού βάθρου αυιού δια κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.
.ο
'Εκατέρωθεν τού άγάλματος τής Ειρηνης φερεται εν θυρεοΐς διά μεγάλων λευκών στοιχείων δ αριθμός 190, ύπ αυτό
δέ σημειούται ή έκδοσις διά τών λέξεων Ακδοσις εννατην .
Έν Άθήναις τη 15 Δεχεμδρίου 1910.
Ό Διοικητής
βαλαωριτης

IH5TITUT QOMPTiWLE
Τελεία έχμάδησις παντός οτι ενδιαφέρει πρακτικως τάς
τραπεζιτικός έργασίας, τό Έμπόριον καί ;ήν Βιομηχανίαν.
‘ Λογιστική έξώσκησις πρωτοφανής δια την Ελλαοα.
Πλειοτέρας πληροφορίας παρά τω Διευθυντή του Inst-.tut
Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.
_
_
Όδός Κανάρη καϊ ΜηΛιωνη άι>«· -Α.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

'Ολόκληρος σελΐς εί’ς έν τεύχος..........................Δραχ.
Ήμ,ίσεια
»
»
..........................
»
Τέταρτον
σελίδος
»
..........................
»
"Ογδοον
»
»
·*..........................
»

DEMETRIUS SKIADAS

60
36
20
12

EGTPTE, LE CAIRE, - RUE RUEY Ν’» 5

i ^9^θΣ

διαθεςιμοΣ-

f

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ Τ6Ν ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤ0Π9ΑΕΙ8Ν
Ίδρυ&έν τω 187 Ο

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων,συγγραμ
μάτων, Περιοδικών καί πάσης ποιότητας.
Μεγάλαι άποθήκαι είδών γραφικής ύλης πάσης
προελεύσεως.
’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι Επιστολικών δελταρίων
ΔεκταΙ παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα.Έξεδόθησαν πλέον τών 3000 είδών μέχρι τοΰδε.
’Ατμοκίνητου Τυπογραφείου μέ 10 πιεστήρια διά
μικράς έπιμεμελημένας έργασιας (TravatlX de
Ville) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαύτας.
Φωτογραφικά εΐδη: Μεγάλη παρακαταθήκη
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι Αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

*

I

GRAND DEPOT DF

VINS

*

11.35
6.30

»
»

3.45 μ. μ.
’Αναχωρήσεις 4ξ Αθηνών
6.30 π. μ.

»

7.10 π. μ,
8.15
»

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α- Γ· ΠΑΛΛΗΣ

<>

S. ILA. Π.

8.30
»
11.30
.
1.20 μ. μ.

ΠΑΛΛΗ de. ΚΟΤΖΙΑ

MAISON FONDLE EN 1870

Importation · Exportation

7.05

Χ^ΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

GRANDE FABRIQUE, DISTILLER!! DE LIQUEURS

FOURIISSEUR DE L’ARIfiE DOCCUPATION

Διά χώρον μικρότερου τιμά! ανάλογοι
s
Δι' εϊκονογραφημένας διαφημίζεις, δι' εξ τεύχη η περισσότερα, ιδι
αίτεροι ιίυμφωνίαι.

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλή
νην, Πύογον, ‘Ολύμπια.
Τοπική διά Κόρινθον
Διά Κόρινθον Ναύπλιον, Πάτρας.
Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν καί Τε
τάρτη».
* 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, Κα
λάμας, Μεγαλάπολιν, Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, 'Ολύμπια.
Αναχωρήσεις ίκ Καλαμών
Διά Κυπαρισσία», Πύργον, Πάτρας, Μεγαλύπολιν, Τρίπολιν, Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
’Αφίξεις είς ’Αθήνας
Ταχεία έκ Πατρών (δίς ώς άνω).
Έκ Πατρών, Τριπύλεως, Ναυπλίου,
Τοπική εκ Κορίνθου.
Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου,
Κυλλήνης, Πα
τρών, Καλαβρύτων,
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπύλεως
Τριπάλεως, Ναυπλίου.
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£). 31α;οθίθ^οωού^ον I
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Τυπογραφεΐον μ έ γ α καί
X ρ ω μ ο τ υ π ο γ ρ α φ ε ΐ ο ν.—2.2 τ ο ιχειοχυτήρια τά πρώτα έν 3Ανατολή
με αρχιτεχνίτην Εύρωπαϊον και μηχανάς
νέας. — 3. Στερεοτυπείο ν.—4.Γ α λβανοπλαστήριον. — 5. Τμήμα
κορωνίδων, εικονιδίων (κλισιέ) καί παντοίων κοσμημάτων παλαιάς καί Νέας
Τέχνης (άρνουβω).— 6. Τμήμα χαρα
κτικής έπί μετάλλου καί έπί ξύλου.—
7. Τυπογραφικά μελάνια ευρω
παϊκά μαύρα καί χρωματιστά ε\ς δοχεία
μικρά καί μεγάλα.
8. ΙΙηκτη (πά
στα) τυπογρ. κυλίνδρων Γερμανική άρίστη. — 9. Βιβλιοπωλείο ν. — ΙΟ.
Βιβλιοδετείο ν. —11. Διδακτικά
όργανα. — 12. Ξυλουργικόν τμήμα
(στοιχειοθήκαι νεωτάτου συστήματος ευ
ρωπαϊκού, υπόβαθρα στοιχειοθηκών —
καβαλλέττα —, αναγνωστήρια, δκρίβαντες, άριθμητήρια, μαυροπίνακες, θρα
νία, εδραι κλπ.)

"Ολα τά καλά βιβλία καί τά
καλα περιοδικά καϊ ή « Ελληνική

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δοζ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΔΓΡΑΦΟΥ
Ε Κ ΑΟ Ο Ε N T Α

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Α'
τόμος
Φρ.
>
Β'
»
Γ'
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.
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Έπι^ώρησις^έκτυπΟυνται είς τά Τυπο 5
γραφεία Θεοδ. Άποστολοπούλου, Έν 2
$ Άθήναις, ΙΙ'.ατεία Αγιων Θεοδώρων.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

3.00 | η ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
2.00 ·ί θ Ε3ΙΛΑΣΜ0Σ
» κοινωνικόν
>
1.50 ‘ Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΤΛΑ » ιστορικόν
2.00 Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα-

'! μάτιον μονόπρακτου, μεταφρασθεν εις τήν’Αγγλικήν.
5-00 [J
(Διδαχθέντα άπό τής Ελληνικής Σκηνής)

Σειρά! τής ’Ελληνικής Έπιθεωρ’ήάεως τοϋ A’ Β' και Γ'έτους πωλοϋνται εις τά
Γραφείά μας προς 18 φρ. έκάύτη.

ΗΜΗΡΟαΟΓΙΟΝ
“ΕΠΙΙΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΕ2Σ,, ■ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
*
ΤΟΎ
ΕΤΟΤΧ 1012
ΥΛΗ έκλεκτή, έλκυστική, μέ ένδιαφερούσας φιλολογικής μελέτας, ήθογραφίας, Ιστορικής περιγραφής, καλλιτεχνικά άρθρα, διη
γήματα, θεατρικά έργα, ποιήσεις*
ΣΪΝΪΡΓΑΤΑΙ· Οι γνωστότεροι καϊ δοκιμώτεροι λογογράφοι.
Συνεργασία έκ των σπουδαιοτέρων κέντρων τού Ελληνισμού.
Ύφ’ ήμων άποστέλλεται, άμα τή πληρωμή, έλεν&ερον ταχυ
δρομικών τελφν.

Έν Άθήναις πωλείται είς τά Βιβλιοπωλεία τής «Εστίας»
ύδδς Σταδίου καϊ Έλευδερουδάκη, Πλατεία Συντάγματος.
ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Διά τους αυνδρομητάς μας ΔΡ. 2. ά«α τούς μή τοιούτονς ΔΡ 3·
ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΝ ΔΡ. 4
T0^S αυνδρομητάς μας. /vy>_ S &ά τούς λοιπούς.

ΔΜΛΟΠΟΙΜΣΙΧ
Κυκλοφορούν έν Άΰήναις ψευδείς Αποδείξεις έπ
* όνόματι της «Ελληνικής 'Επιθεωρήσεως». Παρακαλοϋμεν ώςέκ τούτου τους συνδρομητής μας νά βεβαιώνται περί τής γνησιότη
τας τών Αποδείξεων μας και κατόπιν νά έ£οφλώσιν αύτάς. Ή αστυνομία εΰρίσκεται έπί
τά ίχνη τών Απατεώνων.
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕίΐΡΓΆΝΤΗ
’Εάν al Άδήναι δύνανται ν<1 ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωϋάσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοΰτο είνε καί τδ μέγα αύτδ
Κατάστημα άς τδ όποιον συνεκεντρώδη πλουσία επίπλωσις, άπαστράπτουσα καδαριότης, πρό&υμος υπηρεσία, μοναδική άφδονία καί ποικιλία δλων των άδων τής
Ζαχαροπλαστικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αντδ Εκαινοτόμησεν άς τδ ζήτημα τής ευϋηνής διανομής κατ ’ οίκον άγνοΰ καί νωποΰ Αγελα
δινού Γάλακτος Ζ Ζ Τά Γιαούρτια του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά
άδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφδονα, εΰδηνά, καί μέ ύλικά εκλεκτά
καί Επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γενστικώτατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αυτών δικαίως Φεωράται τδ κέν
τρον δλου τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως ε&ρίακουσι ^έσιν μόνον οΐ προνοητικοί
ποΰ φροντίζουσιν Εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη Βίκαίότβρον δλοι
οί συχνάζοντες άς τά Θέατρα Αέν ϋεωροϋσι τήν διαακέδασίν των πλήρη &ν δέν πάρωσι μετά Ιδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, ά; τάς πολυτελάς αίδούοας τ&ν

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - 48
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