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ΕΞΑΓΩΓΗ
"Ετη
1911)12
1910)11
1909)10

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
II οδόν δελτίων

'Έτη

Έκδσθέντα και παρελθ. χρήσεως
99,404,900
»
»
. »
»
95,209,000
»
»
»
»
135,657,600
Π οοκαταβολΰίν επ’ ένεχύρω
Είόαγωγΐι

"Ετη

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙ0ΕΟΡΗΣΙΝ,,- ΑΘΗΝΑΣ

Αίτμαι Ένετίκαι
239,655.323
242,982.441
256,129.784

Παοακοατήιίεως

191 1)12
1910)11
1909)10

•ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83. — ΑΘΗΝΑΣ

Τφγ^κή 8iei&„vai;:

Δελτίον κινήιίεως Σταφιδοκάρπου από 10 Αΰγούάτου 1911
εως 9 ΑυγούΟτου 1912.

1911)12
1910)11
1909)10

^Δεσποινίδα

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ

ΜΗΝΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡ^ΚΜΕΝΟΝ

16,458,583
19,533,671
112,601,878

Χυηι'ηόκίηός

Υπόλοιπον

85,227,800
86,006,800
97,900,900

14,1 77,100
9,202,200
37,756,700

’Εξαγωγή

'Υπόλοιπον

16,458,583
19,533,671
1 12,601,878

0
ο
ο

ΣΗΜ. Έκτων λίτρων ^,25g,5oo σταφίδα: αϊτινες άπεταμιεύθησαζ άπό ι — η Αύγουστου, λίτραι 3,558,100 ήσαν.τφοϊόν νέσε έσοδείας είσαχδεΐσσι ε!ς τάς έν Κορώνη Μελιγαλα καί Μεσσήνη άποθήκας τής Εταιρείας.

Παν χειρόγραφον 8ημοσιενόμενον ή μη 8εν επιστρεφεται.

Έν Άέήναιζ τή 16η Αόγονοτον 1.912

(Έκ τοϋ Γραφείου)
Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεϊά μας αναγγέλλεται.

Αί ίγγραφαί , έρχονται άπό Ιης εκάοτον μηνός. — Τό τεύχος δρ. 2.

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
eH Δίς Στεφανόπολι καί τό Βιβλίον της: Ευγενίας Ζωγράφου. — Διαπρεπείς Έλληνίδες κατά τόν Ιθ’. Αιώνα (* Ελένη
Ζαρίφη) : Σπυρ. δέ Βιάζη.— Εθνική Μούσα (ό Λαβωμένος Κλέφτης).— ‘Ελληνικά ταξείδια : I. Καπετχνστρατάχη.— "Οταν
λείπη τό χρήμα (Δράμα) : Ευγενίας Ζωγράφου.—CfMTlillo Cessi : Σάτυρα καί *Απαισιοδοξία (Μετάφραοις} : υπό Δος Μ.Κ.
— A. Daildel: Ή νήσος τών Στρουθιών (Μετάφραοις) Δος Σοφίας Καραβάνα.— Πανελλήνιος Διδασκαλικός Σύνδεσμος Κυ
ριών (‘Ομιλία): Δος Σταμ. Καζατζη. — Ό θάνατος τοΰ νέου ‘Ικάρου—‘Επιστολαί πρός την ‘Ελληνικήν ‘Επιθεώρησα ; * Αννας
Σταματελάτου. — Είς τά όπλα—Στά Σύνορα (Ποίησις) : 1. Ιίολέμη. — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ■ 'Η Σάτυρα τοϋ μηνός: υπό
Άμαράντου. — 'Ωραϊαι τέχναι : Μασσενέ: Στέφανος Μαρτζώκης. — θάνατοι μεγάλων ‘Ανδρών: Θεόδωρος Γκόμπερτς,
“Αντριος Λάγκ, ‘Οράτιος Φόρνες.—θεατρική ‘Επιθεώρησις.— ‘Από την γνναικείαν κίνησιν. — ‘Από την Ζωήν τον μηνός: υπό
Ευ. Ζ. ~ ‘Ολιγόστιχα.—Νέαι ‘Εκδόσεις. — Σύλλογος ή Τέχνη.
θ ΚΟΣΜΟΣ'—Πανελλήνιον Συνέδριου Συντεχνιών είς ‘Αθήνας.— ‘Η Ρεβέκκα. — Σύνδεσμος Κυριών τοϋ Πόρτ-Σαΐδ.
ΕΙΚΟΝΕΣ- — Μεγαρίτισσες στην ‘Εκκλησία: θ. Ράλλη.— Τό Λουτρόν: Γ. Ίαχωβίδου. — ‘Η έν Σάμω Μονή τής
Ζωοδόχου Πηγής
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*· ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΡΑΥΤΟίΤΟΪΛΟΥ

Ε0Ν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΥΩΙΝ

γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γρααιιάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν όψει
ή έπί προθεσμία: δηλοποιεΐται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται
παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν (Βρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.
11)2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δϋει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10.000, πέραν τοϋ ποσοΰ
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου εις 1 ταϊς ο)ο κατ’ έτος
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταΐς
ο)ο.. Αί καταθέσεις αδται γίνονται δεκταί καί εις άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έίτιταγών.
2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εξ μάνας τούλάχιστον.
2 Vi ταΐς ο)ο κατ’έτος διά-τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εν έτος τούλάχιστον.
3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
ονο έτη τούλάχιστον.
3 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
Τέόδαρα έτη τούλάχιστον.
4 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
έτφν διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις εϊς χρυσόν, ήτοι είς
Φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμίρ. ή διαρκείς έπί τόκφ I
1
ταϊς ®/ο κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
2
»’
»
>
»
»
1 έτους
»
2 Vi #
»
8
»
»
2 έτών
3
»
»’
»
»
»
4 »
4
5
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’
έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του
καταθέτου παρά τοϊς ‘Υποκαταστήμασι τϊ)ς Τ ραπέζης είς
τό αύτό νόμιομα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

3 — "Οδός Φιλελλήνων — 3

Ή τελευταία τέχνη διά τήν κατασκευήν τών γυ
ναικείων πίλων. Ή άληθινή ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψστης
διακρίνει τούς πίλους τής κ. ΡΑΓΤΟΠΟΓΛΟΓ. Μία
άπλή έπίσκεψις πείθει περί τής αλήθειας.
Όσαι κυρίαι έπιδιώκετε τήν παρισινήν χάριν, ιδού
ευκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής.
·
Συνιστώμεν έκθύμως τδ Κατάστημα τής κ. Ραυτοπούλου.
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Reademie de JVIusique

Coiicerl Training

Musique classique et moderne. Lecons
d’acconipagnement pour les dames et
Messieurs qui jouent un instrument
quelconque.
CONCERTS A 2 PIANOS

Enseignement sur la «Reforme pianistique·
Systeme Deppe
1 Le^on par semaine

i5.fr. le cachet

2 »

10»»»

1

»
»

»

tousles 15 jours

25

(Chez elle de 3—5 h.)

»

»

»

ΛΝΠΝΤΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΛΙΕΙΛ ΜΕ ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

1,500.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΗ ΛΡ. 60.000.000

ΙΔΡΤΘΗ διά νά προμηθεύη εις τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νεώτερα καϊ στερεώτερα ύφάσματα
(Τσόχας και Κασμήρια ’Αγγλίας και Γαλλίας).
Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» είνε τό πρώτον καϊ τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν
'Ελλάδος και ’Ανατολής.
ΑΙ ΤΙΜΑΙ τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» εινε απολύτως ώρισμέναι καϊ πρωτοφανείς
ληνικόν Έμπόριον.
ΟΤΑΝ άποφασίσητε νά άγοράσητε ύφασμα άναλογισθήτε τό πραγματικόν συμφέρον σας καϊ
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ. ΕΝΩΣΕΩΣ
επϊ τής όδοΰ Αίολου και Χρύσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καϊ 11.
·

"Ιδρυμα τής

διά τό 'Ελ
έπισκεφθήτε
ΑΘΗΝΩΝ»

(Την «Εμπορικήν Ένωσιν» ίδρυσαν χαί δίΒυΟϋνωοιν οί εύφημω, γνωστοί έν τί) ’Αγορά μα, έμποροι Τσο’
χών χαί Καβμηρίων χ. χ· "Αλκιβιάδη, Κονταράτο,, Γαβριήλ Άνδρεόπουλος, Κωνσταντίνο, Κακκαρά,, Γε<ίιρ·
γιο, Διάμεση,, βεμιστοχλη, Κονταρατο, χαί Κωνστ. Διάμεση,).

Τώ αίτοΰντι έκ τών επαρχιών δείγματα άπούτέΛ,λονται αμέ<4ω<;

Η MKB3JTB2 Ε8ΝΙΚΗ2ΤΡΑΙΙΕΧΒ2 ΤΗΣ Ε1ΑΜ0Σ

S-Π.Α-Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΔηλοποιεΤ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΖϊΙΟ,ΓΤ
Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομβνων παραΟέτομβν τήν
ηροχύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδβυόντων
μέ βιβλιάριου 2500 χιλιομέτρων, έν συγχρίσει μέ τάς τι
μάς τών απλών εισιτηρίων.
Έξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» "Αργος
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Τρίπολιν
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.
> Λίβγαλόπολιν Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Κυπαρισσίαν Εϊσιτήρ.
ιβλιάρ.Β
> Άκράταν
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πάτρας
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πύργον
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Έκ Πατρΰν
Διά Πύργον
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ
» Δοχαινά
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Αίγιον
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.
> Κόρινθον
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Έκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Ναύπλιον
Εϊσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34,50
27.80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.—
18.30
25.75
23 20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
22.55

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
6.—
4.05
4.2.80
13.10
9.20

13.70
9.65
9.50
6.75

12.25
8.05
7.80
5.60

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

(Έκ τοδ Γραφίου)

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

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

<ίη, «χτός τών ήδη έν κυκλοφορία ίκατονιαδρύχμων τραπτζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ' αύτάς τίς κυκλοφορίαν
καί ετερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178
χιλιοστών τού μέτρου, διακρινόμενα διά τών έξης κνριωτέρων γνωρισμάτων.

Πρόσοψις
Η πρόσοψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις “’Εθνική Τράπεζα τής
*
'Ελλάδος
κάτωθι δε ανιών καϊ έν τφ μέσφ έν πλαισίφ
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδοΰς ποικίλματος τόν αριθμόν
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τούτον έν με
λάνφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις ·δραχμαΐ έκα*
τόν
διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.
Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τοΰ ταμίου τής
Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τοΰ Διοικητοΰ και δεξιά ή τού
Βασιλικού ’Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μεν δύο πρώται διά
σφραγιστήρος, ή δ'ε τελευταία ίδιοχείρως.
Αριστερά τοϋ γραμματίου ευρηται έν πλαισίφ σχήματος
κυκλοτερούς ή είκών τού ίδρυταύ ιής Τραπέζης Γ. Σταύρου,
δεξιή, δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.
Ή πρόσοψις χρώματος ιώδους πλαισιοΰται ύπ'ο δαντελλοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

ΠΟΚΑΤ?ίΣΤΗΜ
*
1

ΑΤΑ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλιρ, Λαρίσση,’Αγρινίψ καϊ Καρδίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ Γ Έν Χανϊοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κιυνσταντινουπόλει ('Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ,
Τραπεί,οΰντι, Κερασοϋντι, Μπάφρα. Άδάνοις, Ταρσιϋ,
Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα,
Εάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.
ΕΝ ΛΙΓΥΠΤΩ ; Έν Άλεϊ,ανδρεία (μετά παραρτήματος έν
τή συνοικία Midan), Καίρω (μετά παραρτήματος έν τή
συνοικία Mousky), Μανσούρα καί ΖαγαΓικίιυ, Μίτ-Γκάμ
Τάντα καί Μπενι - Σουέφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhof, Monckeberg strasse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λψένι
Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΝΙΒΟΥΑΙΟΝ

παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ.
ματικών, γραμματίων έσωτερικοϋ και έξωτερικοΰέκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς’ έκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός έπιστολάς και τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρωμών έν τε τφ έσωτερικω καϊ τω έξωτερικφ- ανοίγει
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένόυς, δέχεται καταθέσεις
χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντϊ έλαχίστων δικαιωμά
των καϊ ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων
διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς
διά τό κοινόν.
Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εϊς χρυ
σόν, ειςέπιταγάς (cheques) έπϊ τοϋ έξωτερικοΰ καϊ
εις τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς.
Αί εις χρυσόν καταθέσεις εινε άποδοτέαι εις δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ εις έπιταγάς (cheques)
ομοίως αποδίδονται δι’ επιταγών (cheques)
τής Τραπέζης έπϊ τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καϊ άπό τής
πρώτης ’Ιουλίου έκαστου έτους.
Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί
καθ’ έκάστην.
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£. φραγχιιάδη,, Πρόεδρος. ’Ιωάννη, ΑΙπόταση,, ’Αντι
πρόεδρος. Κ. Βεροϋγχ, Έ. ’Εμπειρικό,, Εύστ. 1.
Εύγενίδης, Α. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλιόπουλο,,Ζ. Κ.
Μάτσα,, Έμμ. Μπενάχης, Μαρχήσιο, δί Ρεδερσώ,
Ι.Ήλιάσχο,, Βαρόνο, Δέ Νεφλίξ, Μιχ. Σαλβάγο,.
Δ. Στεφάνου χαί Έμ. Ροδοκανάχη,.

Γενικός Διευθυντής
Ζαφείριος Κ. Μάτόας

ΔιεύΟυνσις Τηλεγραφική :
ΑΘΗΝΑ Ι ΚΗΝ - ATHENOCLES

'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελέϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι- Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα
τίων καϊ συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπι χρεω
γράφων και έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS
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A C. · ΜΟΥΤξΟηΟΥΛΩΝ

Είς τόν άφθονον καϊ-ποικιλώτατον καϊ πολύμορ
φον καϊ πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά
τελειότερα άόποόοοονχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καϊ δαντέλλας
καϊ τά τελευταίας μόδας ύφάόματα. Δέν θά σάς
προσελκύση μόνον δ πλούτος και' ή εύθηνία τοΰ
καταστήματος, άλλά καϊ ή ϊδιάζουσα εϊς τούς ,καταστηματάρχας τούτους ευγένεια καϊ άβρότης τών
τρόπων.

’Οπίσθια δψις
Ή οπίσθια δψις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλοειδούς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ είκόνα roC σωζομένου αρχαίου άγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλούτον,
ώς άναγινώσκεται καί έπί τοΰ βάθρου αύτοΰ διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.
'Εκατέρωθεν τοΰ άγάλματος τής Είρήνης φέρεται έν θυ
ρεούς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό άριθμός 100, ύπ’ αύτό
δ'ε οημειοϋται ή εκδοσις διά τών λέξεων “έκδοσις έννάτη
,
*
’Εν Άβήναι; τη 15 Δεκεμβρίου 1910.

Ό Διοικητής
ΒΑΛΑίΙΡΙΤΗΣ

IN5TITUT COMPT4BLE
Τελεία έκμάΟησις παντός δτ: ενδιαφέρει πρακτικώς τάς
τραπεζιτικάς εργασίας, τό Έμπόριον και τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έξάσκησις πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα.
Πλειοτέρας πληροφορίας παρά τω Διευθυντή τοΰ Institut
Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.
Όδός Κανάρη καί Μηλιώνη άριβ. 2Α.

Η ΜΟΝΗ

TAXVTEPA

’Ατμόπλοια :

ΓΡΑΜΜΗ

ΕΞ

ΕΠΜΙ10Ι ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΒΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

“ΑΘΗΝΑΙ,, τόννων 16,000.
“ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,, τόννων 12,000

Ίά ωραία και μεγαλοπρεπή ταΰτα ατμόπλοια εινε νεότευκτα και φημίζονται διά τήν άντοχήν καί εύστά
θειαν κατά τά ταξείδιά των. “Εχουσι διπλας μηχανάς και διπλούς έλικας. Εϊνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα
μέ 150 θέσεις Α’, 200 θέσεις Β, καί 1500 θέσεις Γ. Έχουσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτών ό ασύρματος τηλέγραφος Mai'COni, παρέχεται δέ πασα άνεσις είς τούς
έπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλειον, καφφενεϊον κτλ. κτλ. Διά τήν υγείαν
τών ταξειδιωτών ίχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακείου πλήρες, ούτε νοσοκομεϊον.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΑΑΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΆ ΠΡ^ΚΤΟΡείίΐ
’Εν Πειραιεί (5 Λεωφόρος Αιγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείφ, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμφ,
καϊ Νέα Ύόρκη.
Άντιηροιϊωηεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καϊ Ανατολής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕ&ΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Ε'·

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ —ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΤΧΟΣ

5&
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ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE MEILLEUR MARCHE

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS

ROBES, MANTEAUX ETC. PODR DAMES & FILLETS

Έν Ρωοοίγ ('Οδησσός) ή Δίς ’Αγγελική Κοκινάκη. Rue Gretscheskaja, No 30· — Έν Λονδίνφ // Δνίς “Ολγα 11απαδάκη, (6ι Hereford Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεστεο, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινιδης. —Έν 'Αλέξανδρέίρ
ό κ. Τριαντάφυλλος Τσιτσέλης.— Έν Ka r-Zayat τής Αίγυπτου ό κ. ΙΙαναγιώτης Ίατρίδης·—Έν Ζαγαξίκ τής Αίγυ
πτον ό κ. Ζήνων Στράτης, Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου.— Έν Facous τής Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος ΙΙαπάς.-—Έν
Μανσονρα τής Αίγυπτου ό κ. ΙΙερικλής Ιί ωνσταντόπουλος.— Έν Simbellawein τής Αίγυπτον ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας9
ιατρός.— Έν Τάντα τής Αίγυπτου ό κ. Ιίερικλής ΙΙαπαχριστοδούλου.— Έν Benha τής Αίγυπτου ό κ. Κωνσταν. Δάνισκας· — *Εν Ιΐόοτ—Σάϊτ ή Ανίς ’Αγλαΐα Γεωργιίδου, Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου.— *Εν *
Ααμογώοτ(ρ ή Δνις ‘Ελένη
Χατζηπέτρον, Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου. - *Εν Λευκ(.οσίαή Δνίς ‘Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.
— *Εν Λάρνακι ή ΤΓα‘Ελένη ΙΙούρτζη. — 3Εν Λε^ιεσω ό κ. Ευγένιος Ζήνων9 Βουλευτής—Δικηγόρος.— *Εν ΙΙάγιρ ό κ. Χπυ·.
ρίδων Μαυρομάτης9 Δικηγόρος. — *Εν Καλάμαις ό κ. ’Ιωάννης Καμπχς. — *Εν *Ιερουσαλήμ ό κ. ΜατΟί^ς ΙΙαυλίδης.

’Εν Μιτυλήνη κ. Ροδόλφος Γ· Ράλλης· — Γενικός αντιπρόσωπος έν Κύπρο) ό κ. Γ. ΙΙάλμας.

i

BONNETERIE, CHEMISERIE, PARFUMERIE, ^.NTERIE, MERCERIE,
LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC,' /WV&QUINERIE
CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYACE ETC- ETC-

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΗ

ME ΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣ1ΟΝ

Σ. ΣΤΕΙΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ

ΕΝ

TH

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

ΤΑΞΕΩΣ

ΕΧΩΝ

ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΜΑ ΚΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
EICH ΠΛΕΧΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EIQH
ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΕΐαΚ ΕΣΩΡΡδγ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Η ΜΗ,
EICH ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EICH ΤΑΞΕΙβΙΟγ.
ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΤΙΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

’ Εκκλιιόία
Πίναξ θ. Ράλλη
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Η ΔΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ
Τό Αίγαιοπελαγιτικόν ζήτημα έφερε περισσό
τερον είς τήν επιφάνειαν μίαν γυναικείαν προσω
πικότητα, ή όποια έπί έτη ήδη έργάζεται άφοσιωμένη ε’ις μίαν υψηλήν και ώραίαν ιδέαν.
Ή προσωπικότης αΰτη είνε μία νεάνις, μία
Έλληνίς, τής οποίας ή έργασία έφανέρωσεν νοϋν
ισχυρόν, άυτίληψιν βαθυτάτην, οξύνοιαν άσύνηθη,
μόρφωσιν σπανίαν. Ολα αύτά τά φυσικά καί
επίκτητα προτερήματα τά συγκεντρώνει ή Δίς
Ιωάννα Στεφανόπολι.
Πρό έτών περί τό όνομά της ήγέρθη θόρυβος
πολύς, τόν όποιον έπροκάλεσεν ή είσοδός της είς
τό Πανεπιστήμιου. Ήτο ή πρώτη Έλληνίς, ή
όποια έπρόβαλε μέ τήν αύτοπεποίθησιυ και τήν
πίστιν πρός τήν νίκην τοϋ Γυναικείου πνεύμα
τος. Ητο ή πρώτη ή οποία μέ τό χάρισμα
ύπερόχου εύφυίας έζήτησε νά κατακτήση όχι ώς
γυνή—άπό τήν όποιαν δέν άπέλειπεν ή ώμορφιά
καί ή χάρις—άλλά ώς άτομον ισχυρόν, άποφασιστικόν καί προοδευτικόν.Ήτο ή πρώτη ή οποία
ήνοιξε τόν δρόμον τής Πανεπιστημιακής ζωής
είς τήν γυναίκα, τής πνευματικής δράσεως είς
τήν Έλληνίδα, καί ή όποια μέ τό θαρραλέου
έκείνο βήμα τής - κατέρριψε προλήψεις, δισταγ
μούς, φόβους, άμφιταλαντεύσεις. Έβάδισε πρός
έν σημείου, ακλόνητος, ύπερήφανος, άλύγιστος.
Καί ένίκησε. Ή νίκη τής δέν παρήλθεν άπαρατήρητος. Ήτο ό πρώτος σοβαρός σταθμός προό
δου διά τήν Ελληνίδα γυναίκα. Ήτο ή ανα
τροπή σαθρών κοινωνικών προλήψεων. Ήτο ό
προβιβασμός τής Έλληνίδος άπό τά σκότη είς
τό φώς, άπό τήν άφάνειαν είς τήν ζωήν, άπό τήν
νάρκην είς τήνδράσιν.Επόμενον λοιπόν, ότι μία
τοιαύτη δυνατή Έλληνίς, θά έδρα έπωφελώς είς
τήν κοινωνίαν. Καί ή Δεσποινίς Στεφανόπολι
έρρίφθη είς τήν Δημοσιογραφίαν. Εινε άρχισυυτάκτις τοϋ «Message!1 (Γ Athenes», τόν όποϊον
ό σεβαστός πατήρ της διευθύνει άπό μακροϋ χρό
νου, καί έκεί εις τάς σελίδας έκείνας δύναταί τις
νά θαυμάση τή γυναίκα τής δράσεως, τής έπιβολής, τής έργασίας.

Είς στιγμάς κατά τάς οποίας ή πλειονότης
τών Ελληνίδων μένει άκόμη προσηλωμένη είς τάς
έλαφρότητας τοϋ βίου, τάς όποιας άντλεϊ άπό
τήν έπιτυχίαν ένός μεγάλου καπέλλου, καί μιας
έπιδεικτικής τουαλέττας, είς· στιγμήν κατά τήν
όποιαν οί νέοι μας συσπειρώνται περί τάς τρά
πεζας τών καφενείων φθείροντες τό σώμα καί
τήν ψυχήν, τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν οί σο
βαροί τοΰ τόπου σκέπτονται καί αποφασίζουν
χωρίς κόπους, χωρίς ιδιαιτέρας μελέτας, χωρίς
έρεύνας,άλλά μόνονμέ άτελευτήτουςς συζητήσεις
πώς θά σώσουν τό Έθνος—χωρίς νά τό σώζουν
ποτέ—ή κόρη αύτή, ή όποια όνομάζετα.ι δίς Στεφανόπολι, άκούραστος, άκαταπόνητος, γράφει,
μεταφράζει, συγκεντρώνει ύλην, παρακολουθεί,
έπιβλέπει μέ άκοίμητου προσοχήν—καί είς τό
τυπογραφείου άκόμη— τήν έμφάνισιυ έκαστου
φύλλου τής έφημερίδος της, καί άπό τό δροσερού,
τό βαθύ, τό μελετημένου πυεΰμά της, παράγεται
έργασία έκτιμωμέυη άπό σφαίρας άνωτέρας πνευ
ματικής μορφώσεως καί άυτιλήψβως. Καί ώς έπιστέγασμα τής όλης αύτής έργασίας, τής έπί έτη
ήδη άκαταπαύστως διαρκούσής, έρχεται τελευ
ταίως τό βιβλίου της «Περί τών δικαιωμάτων
τών ΑΙγαιοπελαγιτών». Τό βιβήίον αύτό, βαθύ,
άποκαλυπτικόν, μελετημένον, φωτεινόν, ΐστορι
κόν, έπιβλητικόν, δίκαιον, έτάραξε μίαν ολόκλη
ρον αύτοκρατορίαν. Δέν προήλθεν άπό τόν κά
λαμον καθηγητών τοϋ I Ιανεπιστήμίου, ούτε άπό
μελέτας τών κοινωνιολόγων ούτε έπιστημόνων σο
βαρών, ούτε πολιτικών νουνεχών.Τό έγραψε Γαλ
λιστί ή Δίς Στεφανόπολι καί κυκλοφορήσαν
πρό τίνος έφερε τόσην ταραχήν έν Τουρκία, ώστε
ό έπίσημος έν Αύστρία αντιπρόσωπός της έσπευσε κατόπιν κυβερνητικής έπιταγήςνά κολάση
τήν έντύπωσιν προσβάλλωυ τό γνησίου τών έν
αύτφ άναφερομένων φιρμανίωνί! Ή λεπτομέ
ρεια αύτή μοΰ φαίνεται είνε άρκετή διά νά κα
τάδειξη τό μέγεθος, τής άξίας, τής έπιβολής, τοΰ
δικαίου, τοϋ βιβλίου τής Δίδος Στεφανόπολι.
Ό Ελληνικός τύπος έν τούτοις ό όποιος άνέ-

λαβεν έσχάτως ώς καθήκον πρός τήν πατρίδα
του τήν καταπολέμησιν τής έργασίας κάθε Έλ
ληνίδος αίρομένης είς ένα έπιπεδον ύψηλότερον
διά τών πνευματικών της δυνάμεω > καί τής έθνι
κής έργασίας της, παρήλθεν έν σιγή τό ζήτημα
τού βιβλίου τής Δίδος Στεφανόπολι, ζήτημα
τόσον σοβαρόν, ζήτημα τό όποιον έξέρχεται τόσον
πολύ άπό τήν καθημερινή έπιπολαιότητα, άπό τή
καθημερινήν πεζότητα καί σμικρότητα τής σκέ
ψεως.
Καί ένώ ή ’Αθηναϊκή δημοσιογραφία πληροί
στήλας ολοκλήρους διά τό πλέον ασήμαντου γε
γονός—διά μίαν αύτοκτονίαν ή ένα κοινόν τύπον
έγκληματίου — γεγονός τό όποιον τιμά τήν Ελ
ληνικήν πατρίδα, δέν έκρίθη άξιου οϋτε προσο
χής, ούτε άναγραφής, ούτε ένδιαφέροντος. Δέν
έγράφησαν περί αύτού άρθρα, δέν τό έσχολίασαν
οϊ κοινωνιολόγοι, δέν τό έπρόσεξαν οί άρχοντες,
δέν τό συνεζήτησαν ό στρατιωτικός καί δικηγο

αίΑΠΡεπείΣ

eaahnjces

τον

ι®’·

ρικός μας κόσμος. Απ’ έναντίας. Ό ανδρικός
έγωϊσμός, ό όποιος εύρε τό μέσον νά κτυπα διά
τής σιγής ή τής ειρωνείας τήν γυναικείαν έργασίαν, καί εις τήν περίστασιν αύτήν έπροτίμησε τό
πρώτον καί δέν άνέφερεν ούδέ χρονογραφικώς τό
περισπούδαστου αύτό βιβλίου.
Διά τοΰτο ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» σαλπίζουσα σήμερον άπό τάς στήλας της τόν θρίαμ
βον τής Δος Στεφανόπολι καί έξαίρουσα τήν
πρός τό έργον της προσγενομένην τιμήν—τιμήν
ή όποια άυταυακλα γενικώς έπί τής ’ Ελληνίδος
γυναικός—δέν αποκρύπτει συγχρόνως καί τήν
χαρά', της, δτι τό πνεύμα τής έργαζομένης Έλ
ληνίδος έπιβραβεύεται, άξιοΰται προσοχής καί
τιμών, τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν θά ύπερβή
τά στενά όρια τής 'Ελληνικής μας κοινωνίας.
Καί αύτό δύναται νά θειορηθή καί είνε ό πραγ
ματικός θρίαμβος τής Έλληνίδος γυναικός.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

αιων^

ΖΑΡΙΦΗ

ΕΑΕΝΜ

(Το μένος ΤαφετροίΒού^ον)
ΙΖ .

Έάν οίφωμεν βλέμμα έπί τθί ιστορίας τών εθνι
κών ευεργετών πάντων τών εθνών και ίδια εν
συγκρίσει προς τόν πληθυσμόν, ο ελληνισμός εχει το
ρεκόρ. Ο Ελλην αύθορμήτως συνδράμει κατα τας
έθνικάς άνayκας αφειδώς, φροντίζει π:ρί τής διανοητι
κής μορφώσεως προσφέρων ποσά, ιδρύει άγαθοεργι
καταστήματα, βοηθεί παν ο,τι είναι λυσιτελές.
Λιά τοΰτο δέν είναι ολίγοι οι Ελληνες εθνικοί
εύεργέται, οί οποίοι συνέδεσαν τα ονοματα αυτών
μετά τής ελληνικής ιστορίας, μεταξύ τούτων επίζηλον
θέσιν κατέχει καϊ ή Ελένη Ζαρίφη, ήτις τή 6
Matου τοΰ έτους 1910 άπέθανεν έξηντλημένη ύπό τό
σεβαστόν βάρος τών 97 έτών έν Κωνσταντινουπόλει,
ένθα είχε γεννηθή τή 27 Ιουλίου τοΰ 1813 έτους.
'() πατήρ της ήτο ό Λημήτριος Ζαφειροπουλος, έμ
πορος, // δέ.μήτηρ της »/ Ραλλού Φενερλή.
Το 1839 ένυμφεύθη τόν κατ' άρχάς μέν υπάλλη
λον καί «ργάτερα σύντροφον τοΰ πατρός της Γε ω ργ ιον Ζ α ρί φ η ν, όστις ευφυέστατος καί έπιχειρηματικώτατος ών ίδρυσε μετά τοΰ γυναικαδέλφου αύτοΰ
Στεφάνου Ζαφειροπούλου εμπορικόν οίκον Ζαρί
φη— Ζα ρ ε ι φ ο π ο ύλ ου, τόν θαυμασίως προαχθέντα. Εκ τοΰ ευτυχούς τούτου γάμου απέκτησε τρία
άρμενα. Τόν Λεωνίδα, τόν Περικλήν καί τόν Στέφα
νον, δύο θήλεα, τήν Θηρεσίαν Ά. Βλαστού καί τήν Σο
φίαν Νεγροπόντε. Ευτύχησε δέ νά άφίση καί δεκα
εννέα έγγόνους καί οκτώ δισέγγονους.

"Εζη τόσα έτη μετά διαίτης άπλουστάτης. Ηγαπα
υπερβολικά τά ταξείδια, διό έπεσκέφθη καί αύτήν τήν
Σουηδίαν καί Νορβηγίαν. Ηρέσκετο νά παρακολουθή
τακτικά τά γεγονότα τοΰ κόσμου. “Εζησε τόσα
έτη έχουσα πάντοτε άπλάς τάς έξεις, αποφευγουσα
τά περιττά καί τάς ματαίας έπιδείξεις. "Εζησε τόσα
έτη μέ τήν συνείδησιν πάντοτε ήρεμον καί ικανοποιημένην οτι έπραττε τό χριστιανικόν καθήκον, άγα^οεργοΰσα καί συνεχίζουσα καί έδραιοΰσα ^ας μεγάλας πα
ραδόσεις τοϋ οίκου Ζαρίφη.
Ο Γεώργιος Ζαρίφης διέπρεφ-ε μεγάλως διά τήν προς
έθνικούς σκοπούς αύτοΰ έλευθεριότητα, διότι ο πλού
τος του ωφέλησε τόν ελληνισμόν, χορηγών αφειδώς
πρός ΐδρυσιν καί συντήρησιν σχολείων, είς υποτροφίας
απόρων, εί: πολλά άλλα τής φιλανθρωπίας θεάρε
στα έργα. Γνωστά, είναι τά έν Φιλιππουπόλει διδασκα
λεία άρρένων καί θηλέων τά καλούμενα Zap ι φ ε ια,
άτινα ίδρυσε καί οίκονομικώς έξησφάλισεν. Επίσης
έν Κωνσταντινουπόλει ό άείμνηστος ουτος Ζαρίφης
ίδρυσε καί έπροστήτευσε ποικίλα εκπαιδευτικά καί ιδιω
τικά έργα. Εύχάριστον είναι οτι άπασα ή οικογένεια
έγένετο γνωστοτάτη έπί έλευθεριότητι ύπερ τών αναγ
κών τοΰ Γένους διό τό όνομα Ζαρίφη είναι εύλογημένον άπό τούς "Ελληνας, ούς παντοιοτρόπως εύεργετεί. Επίσης καί τό όνομα Ζαφειροπουλος συγ
καταλέγεται μεταξύ τών εύεργετών τι·>ν μεγάλων τού
"Εθνους.
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Διό και ή Ελένη Ζαφειροπούλου—Ζαρίφη ξωσα
καθώς και θνήσκουσα έφάνη μεγάλη τον Γένους ευερ-

κειμιου παρθεναγωγείου 500 ιόσαύτως τουρκικός λί
ρας, είς τήυ Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν άλλας 500

γε'τις. Καθ όλον τόν μακρότατον βίον της, είχε την
φύχωσιυ τής φιλανθρωπίας. Καί ή Μεγάλη Εκκλησία
τιμώσα τάς πράξεις της, τάς όντως χριστιανικός, τής
άπένειμευ ιδιαίτερον Σταυρόν τής Εκκλησίας και έκά-

λίρας τουρκικός. Επίσης δι άλλους φιλανθρωπικούς
σκοπούς κατέλιπε ποσά τινα μικρότερα.
Πόσον εύχάριστον είνε όταν διαθέτωνται τόσον

λεσεν αυτήν, Μητέρα τών Ορφανών. "Αξιόν
ιδιαιτέρας μνείας είναι ότι ή Ελένη ύπήρξενή πρώτη,
ή όποια έλαβεν αμέσως μετά τήν ΐδρυσίν του το πα
ράσημου Σ ε φ α κ άτ.
Η Ελένη υπήρξε πρότυπον συζύγου καί πολύτι
μος σύντροφος καί βοηθός τοΰ συζύγου της. Μετά
θρησκευτικού ζήλου συνέδραμεν αυτόν είς τά φιλαν
θρωπικά αύτοΰ έργα, καί μετά τόν θάνατόν του, ανταξίως έξηκολούθησευ αυτά, τό δ αίσθημα και συναίσθηματής ευεργεσίας μετέδωκε καί είς τά τέκνα αυτής.
Τό έν Πριγκήπω εθνικόν Ορφανοτροφείου θεωρεί
μεγάλην εύεργέτιδα τήν Ελέ υ ηυ διότι αυτή είχεν
άυαλάβη τήν αγοράν καί τήν μετασκευήν είς Ορφα
νοτροφείου, λαμπρού κτιρίου καταλλήλου πρός τάς
σημερινός αυάγκας και προόδους τής τέχνης καί επι
στήμης. "Ιδρυσε τό έν θεραπείοις Ζαρίφειον Νηπια
γωγείου, συνέδραμε γενναίως το Παρθεναγωγείου τής
Κοινότητας τοΰ Πέραν, συνετήρησεν έξ ιδίων της τ ί
Ζαρίφεια διδασκαλεία, χαρίσασα είς τήν Ελληνικήν

Κυβερνησιν το έν Θεσσαλία κτήμα της τών Σοφάδων,
έξ ού χιλιόλιρον παρέχεται έτησίως εισόδημα, ήγόρασε τό τέως κατάστημα τής Φιλόπτωχου Αδελφότη
τος τών Κυριών καί έδώρησευ είς τήν Κοινότητα τοΰ
Πέραν. Ούτως ή μεν Κοινότης απέκτησε κτιρίου διά
Παρθεναγωγείου, ή δέ Αδελφότης κατώρθωσε νά άυαγείρη τό νέου της κατάστημα. Κατά μέγα μέρος συνετήρησε τό αρρευαγωγείου Προύσης τό όποιον ό σύζυ
γος αυτής είχε προ τεσσαράκοντα καί πλέον έτών άναγείρει.
Καί άλλας πολλάς τής φιλανθρωπίας πράξεις έκαμεν. Ιδίως ύπεστήριξε πλείστας οικογένειαςάναξιοπα
θούσας, προ παντός δε έκεινας, μεθ ών συνεδέετο
διά παλαιός φιλίας, αΐτινες κατόπιν περισπασμών διετέλουν έν ένδεια. Κανένα δέν άφινεν αβοήθητου καί
οσάκις έμάνθανευ ότι ΰπήρχευ ανάγκη, αυτόκλητος έπίκουρος έπήρχετο. Κατά τούς εράνους πάντοτε ήτο έκ
τών πρώτων. Τά πάντα έπραττεν άθορύβως καί διά.
τοΰτο πολλά πλείστα ευρεργετήματα έμειναν έίγνωστα. "Ητο τύπος αληθινής χριστιανής,
Η Ελένη όπως ζώσα έδόξασε τούς οίκους Ζαρίφη
καί Ζαφειροπούλου ούτω καί θαυοΰσα διά τής δ ι αθήκης αύτής. Διότι κατελειπε σημαντικώτατα ποσιί
είς διάφορα ελληνικά καθιδρύματα. Τά ποσά ταύτα διέθεσεν οΰτω πως. Είς τά 'Εθνικά φιλανθρωπικά Κατα
στήματα 200,000 φρ. Είς τό Παρθεναγωγείου τής
Ελληνικής έν Σταυροδρομίω Κοινότητας 125.000
φρ. Εις το έυ Πριγκήπω Εθνικόν 'Ορφανοτροφείου
100.000 φρ. Εις τά σχολεία τής έπαρχίας Προυσης
90,000 φρ. Εις τά σχολεία θεραπειών 60,000 φρ.
Είς του αυτόθι ναόν τής Αγίας Παρασκευής 25,

000 φρ. Ε ς του Πατριαρχικού ναόν διά τας έπισκευαυτού 500 τουρκικός λίρας, είς το έθυικόν Ιωα-

ας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Α’.

ΜαγευίΜς άπό τό κάλλος ταξεώίου είς μίαν
Λείαν Ελληνικήν ‘/ώραν έπι/ειρώ να κινηματογραφήοω τάς εντυπώσεις μον χάριν
τής «Ελληνικής Έπιίλνωρήσεως
*
.
Γνωρίζω τήν αγάπην τον ωραίου πε
ριοδικού προς τόν βίον τής εξοχής καί
αντιλαμβάνομαι ότι ή πτωχή μου περι
γραφή ανήκει όικαιωματικώς είς Υμάς,
τήν ΛιενΟνντριαν αντοΰ ΛνίΛα Εΰγ.
Ζωγράφ ου.
-1 Μαΐου.

καλα τα πλούτη υπέρ τα>ν αναγκών τής Πατρίδος καί
ύπερ τής αυυφωσεως καί παιδαγωγήσεως τής κοινω
νίας. Οι πλούσιοι μέ τοιαύτας θεαρέστους άρχιίς άμα
δέ καί έθνικάς, καταλίπουσιν είς μέν τήν κοινωνίαν
όνομα άληστον καί αείμνηστον, είς δέ τας δέλτους
τής ιστορίας αθάνατου.
Τουλάχιστον οί πλούσιοι έκείυοι, οίτινες

κατασπα-

ταλωσιυ άσκοπος τα πλούτη των εύχαριστουυτες την
διεφθαρμένην καρδίαν των καί τήν ασθενή φυχήυ,
ιός καί έκείυοι, οί οποίοι άποθησαυρίζουσι πλούτη προ
ερχόμενα από αδικίας καί από αμαρτήματα, ως και
έκείυοι, τών οποίων ή κυριωτέρα αυτών φύχωσις είναι

ή φ ιλ αργύρια, έφ όσω ζώσιν είναι μισητοί καί
μετά θ υ ατού τά ουόματάτωυ καταφρουούυται.
ΣΠ.

ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΥΣΑ

Ο ΛΑΒΩΜΕΝΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ
Φάτε και πιέτε. μπρε παιδιά, καί μήν παραπονιέστε.
Γί ’γώ δέν έ/ω τίποτε, μόν είμαι ζαόωμένοε'
Κακέ πσύναι τό λάδωμα, κακό πούνε τό βόλε
Για πιάστε με νά σηκωθώ καί βάλτε με νά κάτσω,
Βάλτε μ’ έκεΤ στο κρύο νερό, στή ρίέα τού πλατάνου,
Καί φέρτε καί γλυκό κρασί άπό τοΰε Παπαδάδαιε,

Νά πζ.ύνω ταΤε λαόωματιαΤε, ν’ άλζ.άέω τούε γιαράοαιε.
Κι’ άν άποθάνω, μπρε παιδιά, πέντ’ ίπηγαν γιά μένα.
Νά διώ νά μή μ’ άφήσητε στον έρημο τόν τόπο,
Μόν πάρτε με καί σύρτε με στό πρώτο σταυροδρόμι.
ΌΘε διαβαίνουν φίλοι μου, περνούνε παλληκάρια,
Τά παλληκάρια νά πονούν κ* οί φίλοι μου νά κλαίγόυν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΗ

ΤΑΞΕΙΔΙΑ

Τήν έβδόμην πρωινήν ηχεί <> κώδων τού σταθμού
καί.ή αμαξοστοιχία έκκινεί συριζουσα. Κατέχω ολό
κληρου διαμέρισμα μετά τού συντρόφου μου και χαίρω,
οτι θά δύναμαι νά παρακολουθήσω αυέτως τήυ παρέλασιυ τώυ τοπειων χωρίς να ενοχλούμαι εις τούτο
άπό τας μωρός συζητήσεις ένοχλητικώιυ συνεπιβατών.
Τό περιβάλλον έπί πολύ δέν παρέχει ήμίν άξιοθέατον τι σημείον. Πρός στιγμήν σταθμεύομεν είς Μύ
λους παρά τόν Κηφισσόν καί άντιπερχόμεθα του Πύρ
γον τής Αμαλίας ήμιταχώς, διευθυυομευοι προς τό

περίφημου θριάσειου πεδίου.
Φθάυομευ είς Ελευσίνα. Εντεύθεν ιίρχεται κυρίως
ή μαγεία τοΰ τάξε ίδιου μου. Ολίγον πέραν τής Ε
λευσίνας ό σύντροφός μου μέ καλεί νά θαυμάσω τήν
αριστερόν πλευράν τής σκηνοθεσίας. Εύρισκόμεθα εγ
τής θαλάσσης. Η θαυμασία θέα τοΰ κόλπου τής
’Ελευσίνας καί τής βόρειας ακτής τής Σαλαμίνας μέ
ιιναγκάζουσι υιί θεωρήσω ύπερβολικήυ τήυ ταχύτητα
τής άτμαμάξης ήτις τόσον ταχέως μέ άπήγαγευ

γύς

έκείθευ.
Σταθμεύομεν έπί μακρον είς Μέγαρα. Αριστερά
μετά τήυ άναχώρησιν έχομεν τελείαν άποφιν τής πόλεως μέχρι τής στιγμής καθ' ήυ ή αμαξοστοιχία χά
νεται μεταξύ τών βράχων τών Γερανείων.
Αιερχόμεθα όλοταχοις τας Σκειρωυίδας πέτρας, ωσεί
φοβούμενοι τήυ έμφάυισιυ τοΰ αρχαίου ληστοΰ και
διασχίζοντες τήυ Κρομμυώυα σπεύδομεν πρός του
Ισθμόν τής Κορίυθου, τόν οποίου ύπερπηδώμευ καί
διά μέσου θαλερών πευκώνων φθάνομεν είς Κόρινθον.

Εντεύθεν δύναμαι νά εϊπω ότι μεταβάλλεται το
ταξείδιον είς θαλάσσιου, διότι διερχόμεθα τόσου πλη
σίον τής θαλάσσης, ίοστε ό παφλασμός τώυ κυμάτων
ακούεται παρά του έκκωφαυτικόυ θόρυβον τής αμα

ξοστοιχίας.
Εξηπλωμένος είς τό βάθος τοΰ διαμερίσματος ατε
νίζω τήν αντιπαρερχομένην ηρέμα Άκροκόριυθον καί
είτα βυθίζομαι είς σκέφεις βλέπων έυτεΰθευ μέν τα
γαλανό, νερά τοΰ Κορινθιακού, έκείθεν δέ τήν πλου
σίου βλάστησιν τής Πελοποννησιακής γης. Από και
ρού είς καιρόν άντιλαμβάνομαι τήυ αμαξοστοιχίαν νιί

Τδ λουτοδν
Έργου Γ. Ίακωβίόον

σταθμεύη καί ακούω τήυ φωνήν τοΰ όδηγοΰ νά αγγέλλη : Περιγιάλι, "Ασσος, Βραχάτι, Κοκκόυι.
Παρά τό Βέλο ο σύντροφός μου μοί δεικνύει τάς
χώρας τής Σικυωυίας. Προσπαθώ νά καθορίσω τήυ

θέσιν τής πάλαι Σικυώυος, καθοδηγούμενος άπό τήν
άφθονου βλάστησιν τώυ παπαρουνώυ, τώυ οποίων το
όνομα άλλοτε έφερε I Μηκώνη), αλλά δέν τό κατορθώνω.
Η αμαξοστοιχία τρέχει ολοταχώς. Ό Άπέσας
ύφοΰται έυώπιον ήμών. Μοί φαίνεται ως υιί προσμενι)
του νέου Περσέα, όστις θά θύση έπ αυτού έκ νέου τώ
Άπεσαντίω πατρί τώυ αθανάτων. Αιερχόμεθα τόν

Ασωπόν καί καταλείπομευ οριστικώς τήυ άμπελόφυτου Κορινθιακήν πεδιάδα. "Οπισθεν ήμών, είς το βά
θος, διαφαίυόνται τα συμπλέγματα τών βράχων τού
Ελικώνος, καί ό ύπερήφαυος Κιθαιρών.
Ο οδηγός έξακολουθεί νά αγγέλλη : Κιάτο, Με
λίσσι, Ξυλόκαστρο. Ολόκληρα δάση κυπαρίσσωυ ’)
έξαπλοΰνται γύρωθεν διεγείροντα παρ ήμίν τήν με

λαγχολίαν τών παγερών νεκροπόλεωυ.
Η ταχύτης τής άμαξοστοιχιας έλαττοΰται πρός
στιγμήν. Ύπερπηδώιμεν σειράν ποταμίσκων καί αντιπαρερχομένου τοΰ Αερβενίου σπεύδομεν διά μέσου τοΰ
έλαιώνος είς Ακράταν, Πλάτανου καί Αιακοφτό.
Ε'ς τήν άντίθετον πλευράν τοΰ σιδηροδρομικού
σταθμού Αιακοφτοΰ μάς προσμένει ή μικροσκοπική
τοΰ οδοντωτού σιδηροδρόμου άμαξοστοιχία.
Η έκκίνησις σημειοΰται δι’ έλαφρού συριγμοΰ.
Ούχί έλκόμενοι, άλλα ωθούμενοι ύπό τής άτμαμάξης

καταλείπομεν τόν σταθμόν Αιακοφτού.
Μετ’ ού πολύ εύρισκόμεθα έν μέσω τοΰ ύπό τοΰ
Ερασίνου διαρρεομένου δρυμώυος τών Καλαβρύτων.
Περιβαλλόμεθα ύπό βράχων αποτόμων άπό τών όποιων
ηχηροί καταρράκται καταπίπτουν. Αίφνης θόρυβος
ισχυρός μέ ειδοποιεί περί τής ένάρξεως τής χρήσεως
τών όδόντων. Από τής στιγμής ταύτης ή άμαξοστοι
χία δέν τρέχει αλλά αυαρριχάται.
Είς έπιβάτης διακρίνων μακοόθεν τήν προσεγγισιυ
τής πρώτης σήραγγος προσπαθεί νά κλείσιγ τούς υαλο
πίνακας χωρίς νιί το κατορθώνη, ούτως ώστε μετά τοΰ
έπελθόντος μετ ολίγον σκότους καθίσταται ή άτμόσφαιρα τοΰ διαμερίσματος μας ασφυκτική διά τώυ είσορμησάυτων πυκνών νεφών καπνού τής όπισθεν ήμών

εύρισκομένης άτμαμάξης.
Μικρά, στάσις είς Τρικλιάν παρέχει ε'ις ήμάς τήν εύκαιρίαν νά δροσισθώμευ πίνοντες κατιί τρόπου άρχέγον άπό τά διαυγή νεριί ολίγον περαιτέρω εύρισκομέ
νης πηγής. Εις τήυ Διαβολοποργίά, τήν μεγίστηυ σή
ραγγα, είς φύλαξ προσμένει τήν δίοδον τής άμαξοστοιχίας καί κλείει όπισθεν ήμών τεραστίαν θύραυ, ένα έμ-

ποδίση τήν διέλευσιυ οίουδήποτε οδοιπόρου. Ακολουθοΰντες τήυ κατάφυτου άπό πλατάυους όχθηυ τοΰ
Βουραϊκοΰ άυαρριχώμεθα έπί τώυ ύφηλώυ βράχων
τών βαθυπρασίνων άπό τά δάση τώυ κέδρων καί
1} Σημ. Ελλην. ΈπιΟ : Ή απέραντος κνπαριοοοκρατία,
άογαλής πλούτος τών κατοίκων τών μερών εκείνων οφείλεται
είς τάν ακαταπόνητοι· ζήλον καί τήν ευγενή μέριμναν τοΰ πολντίμοι· οννεργάτον μας καί οοφοΰ έρημίτοι· τοΰ Ξι λοκάοτραι·
κ. I. Σταματονλη.
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οποίου ή σύστασις καϊ έργασία παρουσιάζει ιστορικόν

βλάστησις τών πλατάνων καθίσταται πλουσιωτερα και
τά δάση τών κωνοφόρων πυκνότερα. Οί πλέον απότο
μοι βράχοι στολίζονται άφθόνως άπό άνθη πολύ
χρωμα.
Φθάυομεν εϊς τό ώραΐον χωρίου Ζαχλωροΰ εγγύς
τής μονής τοΰ μεγάλου Σπηλαίζυ. Η σκηνοθεσία τοΰ
περιβάλλοντος έξακολουθεΐ ή αυτή. Η οδός καθίστα
ται ομαλή. Η ατμάμαξα δεν μας ωθεί πλέον αλλά
μας έλκει κανονικώς, καταργούσα τήν χρήσιυ τών οδόντων.
Λιά μίαν στιγμήν διακρίυομεν μεταξύ τών βράχων
τό Μεγα Σπήλαιου νά ύψοΰται ΰπερηφάνως.Σταθμεύο
μεν εις Κερπινήν τόσον όσον αρκεί εΐφ μιαν χωρικήν
συναποκομιζουσαν το νήπιόν της καϊ κάλαθου πλήρη
μικρών όρνιθίων διά νά κατέλθη τής άμάξης καϊ εΐτα
σπεύδομεν εϊς Καλάβρυτα.

ενδιαφέρον.
Συσταθεϊς έν έτει 1845 ύπό τών σανδαλο'ποιών, τε
κτόνων καί κρεοπωλών τών Καλαβρύτων προώριστο
έν άρχή νά. διενεργή διά τών διοικούντων αύτόν «πρω
τομάστορα» (προέδρου) καϊ «τσίαούση» {κλητήρας) τάς
εμπορικάς διαπραγματεύσεις τών μελών αύτοϋ μετά
τών ξένων μεταπρατών. ’ Απηγόρευσε διά τοΰ αύστηροΰ του καταστατικού έπί ποινή προστίμου καί έν
υποτροπή παντελούς άπό τοϋ καταλόγου διαγραφής,
εϊς παν άπλοΰν μέλος νά προβαίνη αύθορμήτως εϊς
οίάςδήποτε άγοράς καϊ έπεδίωξε,διά τών μηνιαίων συν
δρομών άφ ενός καϊ έκτάκτων συνεισφορών άφ ετέ
ρου, τήν δημιουργίαν νεκροταφείου, οϊου έστερεΐτο ή
πόλις και την έντος αύτοϋ ανεγερσ'.ν Ναού ευπροσώπου.

ελατώυ.

'Ηδη ή κατάφυτος φάραγξ ευρύνεται.

Καλάβρυτα

'Εγγύς τής σημερινής πολίχνης τών Καλαβρύτων
έκειτο παλαι ή αρκαδική πόλις Κύναιθα περίφημος
διά τήν εχθρότητα ήν έσαεϊ έπεδείξατο κατά πάσης

Ειτα δέ μεταβολών διά τών συν τώ χρόνω έπενεχθεισών μεταβολών έπι τοΰ καταστατικού του σκοπόν
κατευθύνσεως μετεσχηματίσθη εϊς γνήσιον αγροτικόν
σωματείου, ούτως ώστε σήμερον άναλαμβάνωυ τήν
αναδάσωσιν τοΰ ύπερκειμενου τών Καλαβρύτων ορούς
Βελμί, ήν ορθώς έθεώρησεν ως άμυναν κατά τών

πνευματικής μορφωσεως.
πλημμυρικών τάσεων τοΰ διαρρέοντος τήν πόλιν ποΗ Κύναιθα, τής όποιας τήν ακριβή θέσιν δέν γνώ
ταμίσκου, έπιτείνει τήν αισιοδοξίαν ήμών, όσον άφορά
ριζαμεν, κατόπιν τής πανωλεθρίας ήν ΰπέστη κατά την μελλουσαν δράσιν αύτοϋ, τήν οποίαν ή σωφρο
τον συμμαχικόν πόλεμον (220 π. χ.) ύπό τών Αϊ- σύνη καϊ ή έργατικότης τής παρούσης διοικητικής αύτωλών, διελύθη συν τώ χοόνω καϊ έξηφανίσθη τελείως τοΰ έπιτροπής έξ άρχής μάς ένέπνευσαν.
χωρίς να. καταλείπη ούδέν σημείου τής ύπάρξεως
Πρό ολίγων στιγμών έφθάσαμεν εις Καλάβρυτα.
αυτής.
Αντιλαμβάνομαι εύθύς έξ άρχής οτι εύρίσκομαι εϊς
Έν έτει 1205 ό βαρώνος 'Όθων de Tozimag λα
βών παρά τοΰ ήγεμόνος τής Άχαίας μεταξύ άλλων χωρίον, οί οϊκίσκοι τού όποιου διαφαίνονται καλλιτετιμαρίων καϊ τά Καλάβρυτα εκτισεν έπϊ τοΰ ΰπερκει- χνικώς διά μέσου τών δένδρων.
Μικραϊ μέ άβαφα, έγγίζοντα τήν στέγην, σεσηπότα
μενου τής σημερινής πολίχνης άποτόαου βράχου κά
παράθυρα,
αί άνευ οίασδήποτε έπιχρίσεως οϊκίαι τών
στρου οχυρόν. Η ονομασία Καλάβρυτα ήτις έκτοτε
χωρίων
άποτελοΰσι
τέλειον υπόδειγμα τής άρχιτεκτοέπεκράτησεν έξηγείται ευκόλως άπό τήν παρουσίαν
νικής
τής
άφελοΰς
έποχής
τών πρωτογόνων χρόνων.
άφθονων ΰδάτων (καλές βρύσες) άφοΰ εις άικτΐνα
Άδιαφοροΰσαι διά πάν ό,τι άφορά τήν καλαισθησίαν
1000 μέτρων συναντώμεν δεκάδα πηγών.
’Απο τής εποχής ταύτης μέχρι τής έμφανίσεως τοΰ καϊ μεριμνώσαι μόνον διά τάς ούσιώδεις τών κατοί
Ισλαμισμού ή ιστορία τών Καλαβρύτων δέν παρου κων άιάγκας άποτελοΰσι καταπληκτικόν ομοίωμα τών
περιέργων καταλυμάτων τών εύτυχών πρώτων αν
σιάζει διαλείψεις, περιορίζεται όμως, άπό κοινού μέ
θρώπων.
τήν τών πλείοτων πόλεων τής Φραγκικής ΠελοπονΣυναντώμεν τήν δημοτ ικήν σχολήν τής πολίχνης,
νήσου, νά έξιστορή τήν συχνήν άλλαγήν άναξίων οίκημα καινουργές όπερ άναγνωρίζω διά τών καταρλόγου Ελλήνων ή Φράγκων κυριάρχων.
ρευσάντων έπιχρισμάτων ώς κτίριον δημόσιον.
Εις τήν πλατείαν σταματώμεν ϊνα θαυμάσωμεν τάς
Εν ένει 1821 οί έπαναστάται τής Αγίας Λαύρας
έπολιόρκησαν καϊ κατέλαβαν τά Καλάβρυτα καϊ κα ΰπερυψήλους πλατάνους.
Ο σύντροφός μου μέ οδηγεί. Λιερχόμεθα διά τής
τέστησαν αύτιϊ τήν πρώτην έλευθερωθεΐσαν πόλιν άπό
άγοράς καϊ εΐτα στρέφομεν αριστερά. Εντεύθεν ή πο
τοΰ τουρκικού ζυγού" πλήν τα ίχνη τοΰ καταστρεπτι ρεία μας δυσχεραίνεται τα μέγιστα. Περιπατοΰμεν
κού πυρός τοΰ έν έτει 1826 έκ νέου κυριεύσαντος αύ ούχϊ έπϊ όδοΰ, ούχϊ τούλάχιστον επι ατραπού, άλλη
τήν τοΰ θηριώδους Ιβραήμ Πασά είναι μέχρι σήμερον κατά πάσαν πιθανότητα έπϊ άποξηραυθείσης κοίτης
ορμητικού χειμάρρου, οστις έχει έπισωρρεύσει σωρούς
επί τών πεπαλαιωμένων οικιών καταφανή.
στρογγύλωυ λίθων, οίτιυες κυλιόμευοι ύπό τούς πόδας
Η εϊς ύψος 730 μέτρων ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής
μας μάς άπαγορεύουυ τήν ισορρροπιαν.
θαλάσσης κειμένη σημερινή πολίχνη, ήτις δέν άριθμεΐ
Έν οίκημα κατά πολύ Αθηναϊκόν, το υποκατά
περισσοτέρους τών 1500 κατοίκων κατορθώνει νά πα στημα τής εθνικής Τραπέζης, μοϊ κάμνει έντύπωσιν
ρουσιάζει μορφήν αληθούς πόλεως διά τής παρουσίας σοβαρός παραφωνίας άπέυαντι τού γενικού χωρικού
γυμνασίου καϊ δημοσίων άρχών ούχϊ κατωτάτης ρυθμού, τών οικιών τής πολίχνης.
Τέλος ό σύντροφός μου μοϊ δεικνύει το κατάλυμά
τάξεως.
μας. Ταυτοχρόυως διακρίνω τήν οικοδέσποιναν, μίαν
Ο κοινωνικός βίος δέν υστερεί. Μεταξύ άλλων συλ περιποιητικήν Καλαβρυτινήν, μετά τής θυγατρός
λογών τών όποιων τήν ΰπαρξιν άντιλαμβανόμεθα δυ- της νά σττεύδι/ ε'ς προϋπάυτησίν μας.
νάμεθα νά άναφέρωμεν τόν τών «άγιων Πάντων» τοΰ
ΙΩΑΝ. ΚΑΠΕΓΑΝΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ευγενίας

Ζωγράφου

ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΚ ΤΟ
ΤΡΙΠΡΑΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΡΑΛΛΟΫ. Μάμιιη Φαναριώτισσα. ’Ετών 65.
ΤΩΝΗΣ "Εγγονβ; τής ΡαλλοΟς. ’Ετών 28.
ΡΛΛΛΟΥ. Έγγονή καί άδελφή τοϋ Τώνη ’Ετών 26.
ΑΝΝΑ. Έγγονή τής Ραλλοϋς. ’Ετών 2ο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΗΣ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΝΑΣ. Τραπεζίτης. Ετών _|ο.

ΔΡΑΜΑ

ΡΛΛΛΟΥ. — Ευτυχώς ότι άρραβωνιάστηκε, Νόνα,
γιατί κ’ έγώ τί νά σάς πώ, μέ τήν ώμορφιά της καί
τής ιδέες της καί τής περιφάνιες της δέν τήν πολυ-

ΟΡΕΣΤΗΣ.
ΣΟΦΙΑ. Καμαριέρα τής. "Αννης καί τής Ραλλοϋς.
ΓΙΑΝΝΗΣ. ’Υπηρέτης.

χωνευω.
ΡΛΛΛΟΥ.—(Μάμμη). Μέ] μέ διακόπτης Ραλλοΰ. Θέλω νά πώ στον αδερφό σου, ότι μιά οικογέ
νεια μεγάλη δπως ή ιδική μας, καί μέ τέτοιο δνομα,
περιμένει πολλά άπ’ αύτόν. Καί γιά τά πολλά χρειά
ζονται θυσίες, θέλησις, σπουδή, μελέτη. Γι’ αύτό

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Ύί οκηνη παοιοτα τραπεζαρίαν τελείτηζ επιπλω/ιένηΐ’. r'Oka

είνε πλοί'Γπα, κο/ί’/’ά, πολυτελή. Ηυραι δεξιά, άριοτερά καί είς
το πεοον. Παοα την Ουράν ιην έξ αριστερών είοιοκετα» καναπές.

*Επ ’ αυτοί' είνε έξηπλω/ιένη ή Ραλλον μά[ΐμη. Παρα τους πό-

δας fk χαμηλό σκαμνάκι κάΟηται η Ραλλοϋ έγγονή. '() Τώνης
κάί}ηται πλησίον μικράς τραπέζης καί κρατεί είς τάς χεΐρας

ξένον περιοδικόν τό οποίον ξεφυλλίζει άφι/οημένος. Εχει επι
μέλειαν είς ιι/ν ένδυμαοίαν του. 'Επίσης ή ί^αλλοϋ είνε πολύ
κομ'μά ντυμένη.

ΡΛΛΛΟΥ. - (Μάμμη). Τί διαβάζεις Τώνη :
ΤΩΝΗΣ. ('Λάιάγορος). Τίποτε. ΙΙόοα εδώ αϋιό
τό περιοδικό και έτσι ρίχνω ένα βλέμιια χωρίς προσοχή.
Ι’ΛΛΛΟΥ.—( Έγγονή). Ξέρεις, Νόνα, ό Τώνης

δέν ήταν ποτέ ητλαναγνώστης.
ΤΩΝΗΣ.-—( Νιτ/ιλιος). ”Λς άηίσωιιε τάς ιαλέτας
γιά τήν Αννα. Λυτή άς γείνΐ) σοφή άπό τήν οικογέ

θυμόνω όταν ακούω νά μοΰ λές δς
ή ’ Αννα
σοφή άπ,ό τήν οικογένειαν μας. ’Όχι, Τιόνη.
Τό καθήκον τής ’Άννας εΐνε ά'λλο. 'II ’Άννα θά
γίνΐ) μία καλέ] νοικοκυρά μέ τόν άντρα τόν πλούσιο
ποΰ πέρνει, καί τίποτα περισσότερο. Είνε πτωχή ορ
φανή, καί ή προσοχή της δέν μπορούσε ποτέ νά
στραη ή αλλού, παράσ’ένα πλούσιο γάμο.Ένώ εσύ καί
ή άδελφή σου έχετε άλλας υποχρεώσεις. Σείς έχετε καί
•πλούτη καί όνομα. Γιά σάς κάθε πόρτα είνε ανοικτή,
κάθε σκαλοπάτι ελεύθερο. Δέν έχετε παρά νά προχω
ρήστε. Λυτό ίίνε τό όνειρό μου.
ΡΛΛΛΟΥ. — Καϋμένη Νόνα. Πόσο σέ αγαπούμε
καί οί δυό. ( Ιην ί'ιοπιύιτ καί τής γιλεϊ τάς χειρας).

V\\.\O\. —(Μάμμη). "Ελα εδώ, Τιόνη.
ΤΩΝΗΣ.— (Εγειρόμενος καί ποογιοοιον

νι»'/ε-

λώς). Τί θέλεις, Νόνα ;
ΡΛΛΛΟΥ. -(Έγι ιρομίνη καί εναγκαλιζομένη αύ
τόν). ’Ίδιος ό πατέρας του. ’Ίδιο τό παιδί μου. "Οταν
τόν βλέπω θαρρώ πώς δέν πέθανε ό πατέρας του.
Καί όπως εκείνος θά είσαι καί εσύ ένας ιϊξιος αντι

πρόσωπος τοΰ ονόματος μας.
νειαν μας.
ΤΩΝΗΣ.—(Αναφορών). Πώς βαριέμαι αύτά τά
Ι’ΛΛΛΟΥ. (Μά/ι/ιη. Έίηγιιου/ιέι η). Τ' είν'αί'τιι
ποί> λές, Τιόνη. Ξέρεις ότι άπό τους τρεις έγγονούς ποΰ χαϊδέμματα τής Νόνας.
(Ακούεται τό κουδούνι).
μοΰ έ'δ υκε ό θεός, μέ. τή σκληρέ) τύχη νά τούς άναΡΛΛΛΟΥ. (Έγγονή). Θα είνε ι’> Άνδρέας.
Ορέψω, καί. νά γίνω μητέρα καί πατέρας άφοΰ δεν
ΤΩΝΗΣ.—(’Απαντιϋν είς τήν Ραλλοϋ). Καί έγόι
έχετε πειά τους γονείς σας, μόνον εσένα καί τέ]ν
αύτό υποθέτω. Τόν περιμένω άπό στιγμή σέ στιγμή.
Ραλλοϋ (άίΓκννιτ τήν καί'η/ιίνιρ· πλησίον της) ΐΐεωρώ
πραγματικώς παιδιά μου. ’Αγαπώ βέβαια καί τήν
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
’Άννα, άλλ αυτί] εϊχε πατέρα τόν όποιον δέν άγά(Είσέργεται ό υπηρέτης. ’Ίσταται με σεβασμόν καί
πησα ποτέ, και καμμιά φορά όταν σκέπτωμαι τίνος
είνε παιδί, ξεχνώ, ότι ή μητέρα της υπήρξε κόρη μοϊ’, λέγει).
ΓΙΑΝΝΗΣ.—Κάποιος κύριος έζήτησε τή Κυρία
και σάς βεβαιώ αισθάνομαι ότι τό παιδί αύτό δέν έχει
’’Αννα, τοΰ είπα δτι ή Δεσποσύνη δέν εΐνε εδώ
καμμιά θέσι στήν καρδιά μου.
έφυγε καί είπε πώς θά ξανάρθη.
*) ‘Εδιλά/ίΐη τίρ' 21 Ανγονοτον είς τό θέατρον Κυβέλης.
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ΡΛΛΛΟΥ. —( Εγγονή). Δέν σοΰ είπε to όνομά
του; Ποιος ήτον ;

I ΙΑΝΝΗΣ. Δέν μοΰ εϊπε, Κυρία. ’Ραίνεται δτι
ήρχετο έδώ για πρώτη φορά.
ΡΛΛΛΟΥ. —(Μάμμη). Καλά πήγαινε.
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

πουν τά μάτια του άμα άντικρύζει τό χρήμα. Έχω
τήν ιδέα δτι ό ’Λνδρέας μόνον τόν παρά αγάπησε σ’
αυτόν τόν κόσμο.

ΡΛΛΛΟΥ.—(Μάμμη καθημένη στό καναπέ). Σή

μερα είμαστε εντελώς μόνοι. Θά μείνης μαζί μας,
Τώνη, γιά νά πάρουμε τό Τσάϊ.
1ΩΝΗΣ.-—Γιά Τσάϊ όχι, περιμένω τόν Άνδρέα’
τό Τσάϊ Οά τό πάρουμε στή λέσχη μαζί.
ΡΛΛΛΟΥ.—(Μάμμη). Πώς μ’ αρέσει αύτός ο
Λνδρέας. Νά. (Βλέπει τοΰ Ραλλοΰ, γελά και τής κι

νεί τό δάκτυλο λέγουσα). Τί λές εσύ. ’Εσένα σ’ αρέ
σει , Φαναργιωτης, παιδί μου. Εγω τούλάχιστον αύ
τόν βλέπω άξιο γιά ένα μεγάλο μου όνειρο.

ΡΛΛΛΟΥ.—(Ζωηρώς). Νόνα μου. (Καμηλιόνουσμ
τά μάτια). Νά σάς πώ τήν αλήθεια κ’ έγώ τόν συμ
παθώ πολύ.

ΓΩΝΗΣ. —( Εξερχόμενος άπό τήν έξ αριστερών
θύραν). Πηγαίνω μιά στιγμή στή κάμαρά μου. ’Εάν
έρΟη ό Λνδρέας πριν γυρίσω στείλε, Ραλλοΰ, τό
Γιάννη νά μέ εϊδοποιήσης (εξέρχεται).
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΡΛΛΛΟΥ. ( Εγγονή). Καλά. (Πρός την μάμμη
της). Θά περιμείνωμε τήν Άννα γιά τό Τσάϊ ;
ΡΛΛΛΟΥ.— (Μάμμη). ’Αλήθεια. Πώς δέν έφάνη
αύτή άκόμη.
Θέλετε νά

γαμπρός έκτακτος. ΤΙ ’Άννα εΐνε χωρίς πεντάρα.
—έρεις άλλως τε τής ανόητες ιδέες της γιά τήν έργασία, την Ισότητά, τή χειραφέτησι πού είχε. Γιά μιά

στιγμή παρεσύρθηκε εϊς αυτές τής άνοησίες καί τής

ΓΩΝΗΣ.—(Θεωρών τόωρολόγιόν του). Τέλος πάντων αυτός δ ’Λνδρέας δέν εινε ποτέ ακριβής στά ραντεβοΰ του. Είμαι βέβαιος δτι δέ θά βροΰμε θέσι γιά
μπρίτς. Θά έρθη τόσο αργά. (Πρός την Ραλλοΰ). Δέν
ειξέρεις τί τυχερός εινε αυτός ο άνθρωπος στό παι
γνίδι. "Ολο και κερδίζει. Και νά τόν ϊδής πώς λάμ

ΡΛΛΛΟΥ.—(Έγγονή).

ΡΛΛΛΟΥ.— (Μάμμη). Ό Παύλος δέν έχει ’τί
ποτα άλλο άπό χρήματα. Γιά σένα αίφνης δέ θά τόν
ήθελα, ποτέ. Γιά τήν Αννα όμως ό Παύλος εινε

σημάνω νά

ρωτήσω άν ήρθε ! Θά πήγαινε στή μοδίστρα γιά τό
φόρεμα τών αρραβιόνων της κα'ι έπειτα στή διάλεξι
τής ’Ιταλικής Σχολής.
I ΑΛΛΟΥ. (Μάμμη). Ναί. Τό πρωί ποΰ μέ
έφερε τό λογαριασμό μοΰ είπε πώς ήταν έτοιμο τό

φόρεμα. (Κινεί τό κεφάλι). Καί ήταν ένας λογα
ριασμός !
ΡΛΛΛΟΥ.—/ Έγγονή). Σήμερα ό Παύλος δέν
έφάνηκε, Νόνα. Είνε μάλιστα μερικές μέρες πού τί
νά σάς πώ, τόν βλέπω λίγο ψυχρό. Ή ’Άννα δμως
βασίζεται στήν ωμορφιά της καί δέν προσέχει σέ τί
ποτε. Εν τούτοις μπορεί νά πή κανείς, δτι ήταν τυ
χερή στό γάμο της.

νεωτεριστικές ιδέες. Εύτυχώς δτι ήμουνα κοντά της.
Ii|s υπέδειξα ότι γιά μιά κόρη μόνον ό γάμος πρέπει
νά εινε ο σκοπός της. Τής έδωκεν έλεγεν ή φύσις τά
λαντο γιά νά γίνη ζωγράφος, ή νά πάη στό Πανεπι
στήμιο, ήν

άνεβή στό θέατρο ποΰ είχε κλίσι άπό

μικρό παιδί, καί νά ζήση μέ τήν εργασία. Μά εινε
πράγματα αύτά. Δέν ξέρει δτι έδώ στή δική μας κοι
νωνία τουλάχιστον, καί στή δική μας τάξι ή εργασία
εξευτελίζει, καί ονομα καί κοινωνική θέσι.
1 ΆΛΛΟΥ .—(Έγγονή). Εύτυχώς ό Παύλος ήρθε
εγκαίρως, Νόνα. Άλλά νομίζω ή Άννα δέν τόν
άγαπά. Ιόνπέρνει έτσι άπό συμφέρον.
ΡΛΛΛΟΥ'.— (Μάμμη. Κάμνει δύο-τρία βήματα).

έχεις πολύ λάθος. ΤΙ Άννα δέ θάκανε τίποτα
άπό συμφέρον. Εΐνε ί^δια ή μητέρα της. Πείσμα, ανε
ξαρτησία, υπερηφάνεια. .’Εγώ νομίζω αν έφαντάζετο

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— (Πλησιάζει και χαιρετά τήν Ραλλοΰ

διά χειραψίας). Εΐσθαι καλά, δεσποινίς ,
ΡΛΛΛΟΥ.— (Έγγονή). Χαίρω πολύ

(Ή θνρα ανοίγεται καϊ πάλιν καϊ ό I ιαννης οδηγεί
που

σας

βλέπω.
ΡΛΛΛΟΥ. —(Μάμμη). Καί ποιος καλός άνεμος

τόν Άνδρέα).
ΛΝΔΡΕΑΣ.—(Προχωρεί χαιρετά τάς Κυρίας).
ΤΩΝΗΣ.—(Πρός τόν Στέφανον). Δέν πιστεύω νά

σάς έφερεν έδώ, κ. Στέφανε ;
ΡΛΛΛΟΥ.—(Έγγονή). Έρχεσθε άπό τό Παρίσι ;

Μόνος ή μέ. τή γυναίκα σας ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Μόνος εντελώς. Χωρίς οικογένεια.
ΡΛΛΛΟΥ.— (Μάμμη). Φώναξε τό Γιάννη, Ραλ
λοΰ, καί ειδοποίησε τόν Τώνη. (ΊΙ Ραλλοΰ σημαίνει
ή μάμμη εξακολουθεί). Φαντάζομαι τί νέες δουλειές
θά δημιουργήσητε έδώ. Θά φέρετε πάλι άνω κάτω

ξεχάσατε τόν ’Ανδρέα.

μένα.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — Νά τόν ξεχάσω πώς γίνεται.
ΑΝΔΡΕΑΣ.— Άλλως τε είχαμε συναντηθή στήν

Ευρώπη.
(Οί δύο άνδρες χαιρετιόνται).
ΡΛΛΛΟΥ’—(Έγγονή πρός τόν Άνδρέαν). ’Ελάτε
λοιπόν. Έκάματε τόν Τώνη νά σάς περιμένη τόσην
ώραν.
ΤΩΝΗΣ. — (Πρός τόν Άνδρέαν ένώ προχωρούν καϊ

χρηματιστήρια καί εταιρίας.
(Εμφανίζεται ό Γιάννης).
ΡΛΛΛΟΥ.—(Έγγονή). 'Ο Κύριος είνε στή κά

μαρά του πές του δτι εΐνε άνάγκη νά κατεβή.
( Ό υπηρέτης απέρχεται).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. - (Μειδιών). Τί νά γείνη. Πρέπει
νά έργάζεται έκεϊνος πού θέλει νά ζήση, καί αισθά

οί δύο εϊς τό έμπροσθεν μέρος τής Σκηνής). I ιατι
άργησες; Ξέρεις δέ θά βροΰμε θέσι γιά Μπρίτς.
,λΝΔΡΕΛΣ.— (Άφελώς). Τότε πάμε γλήγορα.
’Έχω τήν ιδέα δτι θά κερδίσω καί σήμερα. Λ '.

Τό χρήμα. (Σκεπτικός) Αύτό φέρει κάθε εύτυχία στον
άνθρωπο. (Μεγαλοη ώνως). Λεπτά φίλε μου λεπτά.

νεται δτι έχει υποχρεώσεις καί. εϊς τόν εαυτόν του και
τούς άλλους. (Πρός τήν έγγονήν). Καί ό αδελφός σας ;

’•τι ο Παύλος δέν τήν άγαπά θά τόν έδιωχνε. ’Εμένα
όμως ενα πράμμα μ’ ανησυχεί. Λύτή ή μυστικότης
του Παυλου, και αύτές ή άδειες πού περιμένει άπό
τη μητέρα του. Σήμερα θά τήν λάβω. Αύριο θάρθή
η ίδια. Περιμένω γράμμα της. f Ακούεται θόρυβος
ώτομομπίλ). Καλά δλα αύτά. Άλλά ώς πότε : Εΐνε
τώρα δύο μήνες αύτό τό ζήτημα. Τά ταχυδρομεία έρ

χονται (ή Ραλλοΰ πλησιάζει στό παράθυρο) κάθε μέρα
απ’ τή Πόλι χωρίς ιίποτα. Ή Άννα βεβαία γιά τήν
άγάπη του Παύλου δέν προσέχει άλλά φ τιάνουμε τάς
τουαλέττας καί περιμένουμε τούς επισήμους αρραβώνας.
ΡΛΛΛΟΥ.—(Έγγονή. Τήν διακόπτει). Νόνα,

στην πόρτα ώτομομπίλ.
’Λνδρέας.

Θά εΐνε ή ό Παύλος ή ό

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

υπηρέτη). Φέρτον λοιπόν. Τί κάθεσαι. (Ό Γιάννης

'/ ευγιι, ή μάμμη εξακολουθεί). Δέν ξέρεις πώς εύχαρι ■
στήθηκα. Είχα τόσες μέρες τώρα πού έλεγα τοΰ
Γώνη νά τοΰ γράψη γιά,τόν λογαριασμό μας. Εινε ό
Τραπεζίτης μας.
ΡΛΛΛΟΥ. — ( Έγγονή. ’Αδιάφορος). Τό ξέρω. Δέν
εινε αυτός ποΰ μένει τώρα στήν Ευρώπη ;
(Εισέρχεται ό Στέφανος, προχωρεί πρός τή Ραλ
λοΰ μάμμη και τής φιλεέί τό χέρι). Κυρία μου.
ΡΛΛΛΟΥ’ —(Μάμμη). Ώ τόν κ. Στέφανο, τόν
κ. Στέφανο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—(Πλησιάζει τους δύο). 1ί ακούω ;
μιλάτε γιά λεπτά σείς σ’ αύτή τήν ηλικία; Εσείς

πρέπει νά μιλάτε μόνο γιά γλέντια καί γιά διασκε
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

(Εμφανίζεται ό Τώνης).
ΡΛΛΛΟΥ. —Νά τος.
ΤΩΝΗΣ.— (Αιαχυτικώς). Ώ Κύριε Γρανά. Ποία

έκπληξις. Ποτέ δέν έπερίμενα νά σάς συναντήσω.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Τόν φίλο μου τόν Τώνη. Ποσο
χαίρομαι ποΰ τόν βλέπω.
ΤΩΝΗΣ.—Χθές άκόμη έκάναμε λόγο μέ τή Νονα

δάσεις.
ΤΩΝΗΣ.—’Έχετε δίκηο. Άλλά γιά χρήματα δέ
μιλώ έγώ. ’Εμένα μ’ αρέσει νά τάχω γιά νά τά ξο
δεύω. Καί τό κάμνω μά τό Θεό. Ξέρετε τί λουρίδες
τραβώ τής Νόνας; (Γελά). 'Ο ’Λνδρέας δμως εΐνε
τό αντίθετο. Τά θέλει γιά νά τά κρύβη, γιά νά, τά
αύξάνη, ξέρω κ’ έγώ. (Πρός τόν Στέφανον). Σείς, κ.

γιά νά σάς γράψω καί νά κανονίσωμε τούς λογαρια
σμούς τών τελευταίων χρεωγράφων ποΰ μένουν στά

Στέφανε, έζήσατε καλά τή ζωή σας έ ;
ΡΛΛΛΟΥ. — (Έγγονή. Σημαίνει τό κωδοΰνι.
"Επειτα προχωρεί καϊ προσποιείται ότι κάτι διορ-

χέργια σας. Έχετε μέρες έδώ ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Δέκα περίπου.

θιόνει γιά τό Τσάι).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Τήν έζησα καί τή ζώ όσο μπορείς

ΡΛΛΛΟΥ.—(Έγγονή). Καί έρχεσθε νά μάς δήτε

( Ερχεται ό I ιάννης κομίζων έπϊ δίσκον μία κάοτα).
ΓΑΛΛΟΥ . —(Μάμμη. Τήν πέρνει στά χέρια της).
Στέφανος Γρανάς. Ά ' ό κ. Στέφανος. (Πρός τόν

Θά τόν θυμάστε δπως και

τόσον άργά;
ΓΑΛΛΟΥ’ (μάμμη)

καί ΤΩΝΗΣ. — (Κινούν το

κεφάλι μέ 'ύφος μομφής)·
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Μή μέ άδνκήτε. Δέν φαντάζεσθε
πόσες δουλειές έχω. Καί αύτές,μέ έκαναν νά θυμηθώ
τόσον άργά τούς παληούς καί έκλεκτούς μου φίλους.
ΡΛΛΛΟΥ.— (Μάμμη). Καί θά μείνετε καιρό τού
λάχιστον ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—"Οσοι μοΰ έπιβάλλουν ή δουλειές
μου. Ίσως νά φύγω καί γρήγορα. ’Έρχομαι με πολύ
μεγάλα σχέδια. ’Αντιπροσωπεύω εταιρίαν, ή όποίαζη
τεί τό προνόμιον νά έξωραΐση τάς ’Αθήνας. Επειτα
θά ζητήσω μονοπώλια άπό τή Κυβέρτησιν. Θά αγο
ράσω μεταλλεία. Θά ιδρύσω εταιρίας. Θά μείνω τέλος
αρκετά καί θά σάς βλέπω καί συχνά, καί πολύ.

νά φαντασθής καλλίτερα
ΧΝΔΡΕΛΣ.—Σοΰ είπα τούς λόγους ποΰ τόν θέλω
τόν παρά. Ίον θεωρώ ώς τή μεγαλητέρα δύναμι καί
δέν θέλω νά μοΰ λείψη ποτέ. (Προχωρούν μέ τον
Στέφανον πρός τά εμπρός. Ό Τώνης προχωρεί πρός

την Νόνα του).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. - ( Τόν ίϊειορεί καλά καϊ λέγει). Νο
μίζω δτι δέν έσκέπτεσθο έτσι δταν είσθε στήν Εύρωπη.
ΑΝΔΡΕΑΣ.—Ναί, τό ξέρω. Έκεϊ έφαγα χρήμα
πολύ. (Έμπιστευτικά). Τόσο πολύ, ώστε έκινδύνευσα

νά μείνω γιάδλη μου τή ζωή απένταρος.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—(Γελών). Ε! Ίί ανάγκη έχετε
σείς. (Έμπιστευτικά). Μά τί φάγατε λοιπόν ολη τη

πατρική περιουσία ;
ΑΝΔΡΕΑΣ. — Δυστυχώς ναί.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— "Ωστε δέ σάς μένει παρά ή προίκα.
’Έ '. "Οτι έχάσατε θά τό αντικαταστήσετε μέ αύτΐ)·
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Γιατί δέ παντρεύεστε; "Εχετεόνομα, θέσι, ή προίκες
δέ θά σας λείψουν.
ΑΝΔΡΕΑΣ.—Είνε ή τελευταία ελπίς. (Προχωρεί
πρός την Ραλλοΰ μάμμην και προσποιείται ότι της μιλεί. Ένω ό Τιόνης άφίνει την Νόνα και προχωρεί πρός
τόν Στέφανον).
ΤΩΝΗΣ. —(Πρός τόνΣτέφανον)."Ωστε έτσι λοιπόν.
'Ωραία ζωή. Φιλενάδες, ερωμένες, έ; (οί όνο των).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—(Τελών). Μπά τί έρώτησις. Είνε
τόσο εύκολες ή γυναίκες, φίλε μου.

ΤΩΝΗΣ. — (Ζωηρως). Στό Παρίσι ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —Καί στό Παρίσι, και παντού τό
ίδιο εΐνε. 'Η γυναίκα δέν άλλαξε πουθενά. 'Η φιλαρέσκεια, ό πλούτος, ή έπίδειξις, ή ανάγκη — αυτή
ίσως τελευταία—τή νικά πάντοτε. Αυτά τά τρία νά
έχης ύπ’ όψιν σου, καί θά πετύχης ότι ζητάς, αλλά

καί μέ υπομονή.
ΤΩΝΗΣ. — (Ευχαριστημένος). Εχετε δίκαιο...
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Θέλεις νά σού κάμω ένα μάθημα;
"Ελα εδώ. (Τόν πέρνει και προχοορονν εις τό βάθος).

ΑΝΔΡΕΑΣ.—(Πρός την Ραλλοΰ έγγονήν. Την πλη

σιάζει είς τό μέσον της σκηνής). Δέν βλέπω τή δεσποι
νίδα "Αννα. ’Ελπίζω ότι ή απουσία της δέν ύφείλε-

ΑΝΔΡΕΑΣ. — (Ευχαριστημένος γιά τήν έπέμβασιν
τοΰ Τώνη). ’Αφού τό θέλει ό αδελφός σας.. (Προχω
ρεί πρός τή μάμμη).
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

(Ό υπηρέτης φέρει τό Τσάϊ).
ΡΑΑΛΟΥ. — (Έγγονή. Μέ οργήν). Έπί τέλους
κατόρθωσες νά τό φέρης. ·
( Ο υπηρέτης φεύγει. Ό Άνδρέας φιλεϊ τό χέρι τής
μάμμης και κατόπιν αποχαιρετά τήν Ραλλοΰ λέγων).
Τούς χαιρετισμούς μου είς τήν Δίδα "Αννα παρακαλώ.
ΡΑΑΛΟΥ.—(Είριονικώς). Μείνατε ήσυχος. Θά
τούς διαβιβάσω πιστώτατα.
(Ό Τιόνης αποχαιρετά τό Στέφανον όμοίως και ό
Άνδρέας και κατόπιν φεύγουν).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Au icvoir στή λέσχη. Έκεϊ θά

συναντώμεθα συχνά.
ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ

(Ή Ραλλοΰ έγγονή προχωρεί πρός τό τραπέζι μέ
τό Τσάι λέγουσα μέ πείσμα). "Ολο γιά τήν "Αννα.
"Ολο γιά αυτήν.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—(Καθήμενος πλησίον τής Νόνας)'
"Ηκουσα τό όνομα τής Δεσποινίδας Άννας καί θυ

ται σέ κακοδιαθεσία.
ΡΑΑΛΟΥ.— (Πρός τόν έμφανωθέντα υπηρέτην).
Τό Τσάϊ. (Πρός τόν Άνδρέα). Σάς ευχαριστώ γιά τό
ένδιαφέρο σας. (Ξηρώς). 'Η "Αννα είνε πολύ καλά.

ΡΑΛΑΟΥ.—(Μάμμη). Θά τό ακούσω μέ πολλή
εύχαρίστησι. Είσθε πάντοτε χαριτωμένος στάς διηγή

ΑΝΔΡΕΑΣ.—Τότε μπορεί νά θεωρηθή σήμερα
ατύχημα γιά μάς ή απουσία της.

σεις σας, Κύριε Στέφανε.
ΡΑΑΛΟΥ.—(Έγγονή. Ένω εόρίσκεται είς τό μέ

ΡΑΑΛΟΥ.— (Έγγονή). Λείπει στή διάλεξι τής
Ιταλικής Σχολής. Σάς λέω τή λεπτομέρεια γιά νά σάς
ησυχάσω.
ΑΝΔΡΕΑΣ.—”Α ! έχετε δίκηο. Σήμερα Τετάρτη.
(Κατ’ ιδίαν). Πώς τό ξέχασα.
ΡΑΛΑΟΥ. — (Έγγονή. Τόν διακόπτει μέ πικρίαν).
Τόσο πολύ λοιπόν ένδιαφέρεσθε γιά τή παρουσία της;

ΑΝΔΡΕΑΣ. — Έχω πάντοτε τό αύτό ενδιαφέρον
γιά όλα τά μέλη τής οικογένειας σας Δεσποινίς.
ΡΑΛΑΟΥ. — (Ζωηρώς). ’Αλήθεια ; Γιά όλους ;
ΑΝΔΡΕΑΣ.—(Στενοχωρημένος). Θέλετε νά σάς
τό βεβαιιόσω ;
ΡΑΛΑΟΥ. — (Έγγονή ζωηρώς). Ναί. Θά τό επι
θυμούν πολύ.

ΤΩΝΗΣ.—( ’Απομακρυνόμενος τοΰ Στεφάνου ό
όποιος προχεορεΐ). Έ ! Ανδρέα τί λες. Πάμε ;
ΡΑΛΑΟΥ.—(Έγγονή. Κατ’ ιδίαν). "Αχ Τώνη τί
έκανες ; (Γίρός τόν Άνδρέαν). Δέ θά μείνετε μαζί μας

γιά τό τσάι ;
ΡΑΛΑΟΥ. — (Μάμμη. Άπό τό κάθισμά της). Μά
αυτός ό Γιάννης φαίνεται ότι τό ξέχασε.
ΤΩΝΗΣ.—Δέ θά μείνωμε όχι. Μάς περιμέ
νουν στή λέσχη.
ΡΑΛΑΟΥ.—(Έγγονή. Πρός τόν Άνδρέαν). Μή
φεύγετε εσείς, τόσο’γλήγορα.

μήθηκα νά σάς πώ ένα επεισόδιο πού μοϋ συνέβη.

σον τής σκηνής στρέφεται καί αΰτή περίεργος νά
άκονση).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Σάς ευχαριστώ γιά τό φιλοφρό-

νημα.Άπύ τό Παρίσι συνεταξείδευα μέ ένα φίλο μου
καλλιτέχνη. Τό ταξεΐδί μας δέν ήτο βιαστικό καί έκά-

ναμε μεγάλο γύρο έως νά φθάσωμε στό Πρίντεζι καί
άπό κέϊ στον Πειραιά. Επειδή σάς είπα ό φίλος μου
ήτο καλλιτέχνης άπεφασίσαμεν εις όλο τό ταξεΐδι νά

προσέξωμε πολύ εάν θά βρούμε τόν ιδεώδη τύπον
τής γυναικείας καλλονής, ό όποιος θά είμποροΰσε νά
έμπνευση ένα Ραφαήλ, ή ένα Φειδία. "Ε ! πιστεύσατέ
με δέν τόν ηϋραμε. Συναντήσαμε βέβαια ώμορφες

γυναίκες αλλά τό τέλειον πουθενά. Τέλος μ’ αυτή τί]
απογοήτευσε έφθάσαμε στάς Αθήνας, καί εδώ ηϋραμε
εκείνο πού θέλαμε.
ΡΑΑΛΟΥ. — (Μάμμη). Καλέ τί λέτε; Αύτό εί
ναι πολύ κολακευτικό γιά τής Έλληνίδες μας.
ΡΑΛΑΟΥ.—(Έγγονή). Είνε Αθηναία;
ΣΤΈΦΑΝΟΣ.—Ναί. "Ενας τύπος τελειότητας. Μέ
ότι ώραϊον καί αβρόν. Μέ ΰλην τήν χάριν καί τό
κάλλος. Καί ξεύρετε ποία είνε ;
ΡΑΑΛΟΥ καί ΡΑΑΛΟΥ. — (Μέ περιέργειαν). Τήν

γνωρίζομεν ; 1 Ιυία εΐνε ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—'Η δεύτερα έγγονή σας, ή Δεσποι
νίς "Αννα.

(Μικρά σιγή).
δά.

ΑΝΝΑ.—(Τείνουσα τό χέρι). ’Ακούω ότι είσθε
φίλος παλαιός καί αγαπητός τής Νόνας μου, καί
όμως Κύριε σάς βλέπω γιά πρώτη φορά. Είσθε

ΡΑΑΛΟΥ. — (Έγγονή. Μέ πείσμα). Βέβαια ή
Άννα είνε ώμορφη. Κανείς, μά κανείς όμως δέ θά
τήν αναγνώριση στήν εικόνα πού τής κάματε. (Προ
χωρεί ταραγμένη πρός τό βάθος).

ξένος ;
ΣΤΕΦ.—Ξένος όχι. Άλλοτε Αθηναίος καί τώρα
παρεπίδημος γιά λίγο καιρό.
(Ή Ραλλοΰ κρατούσα κύπελλον προχωρεί πρός τήν

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Άπό μετριοφροσύνη βέβαια δέ
θέλετε νά παροδεχθήτε τάς εντυπώσεις μου άληθηνές.

Νόνα της καί τής τό δίδει).

ΡΑΑΛΟΥ. —(Μάμμη.
Είσθε λίγο ύπερβολικός.

Μέ απορίαν).

"Οχι

Νά άκούγατε τόν φίλο μου. ’Εάν δέν έφευγε θά ήρχετο νά τή γνωρίση. ’Εγώ δέν ήξερα ακόμη ότι ήτο
έγγονή τής σεβαστής μου φίλης. Πιστεύετε, τό έμαθα
σήμερα τό πρωί. (Ίό τονίζει ιδιαιτέρως).
ΡΑΑΛΟΥ.—(Μάμμη).— Ναί. Προ τριών χρόνων
δηλαδή άφ’ δτου σείς λείπετε, ή Άνημ ήρθε νά μένη
μαζί μου.
ΡΑΛΛ. — ('Έγγονή. Κατ' ιδίαν). ’Εμένα τούλάχιστον σπανίως νά μ’ άρέση, καί αύτό σημαίνει πώς
δέν είνε ώμορφη.
ΡΑΛΛ.—(Μάμμη. Εξακολουθούσα). Δέν είχε

κανένα καί έπρεπε νά διόσω καί σ’ αύτή ένα μέρος
άπό τήν καρδιά ιιου.

ΣΤΕΦ.— (Ζωηρώς). Καί τής αξίζει τό μεγαλείτερο... ( Ιιακόπτεται). Δέν εννοώ γιά τήν ώμορφιά
της, αλλά γιά τήν ερημιά της καί τήν δρφάνεια της.
ΡΑΛΛ. — (Μάμμη. Δεικνύει τή Ραλλοΰ). Καί αύτή
εΐνε ορφανή, Κύριε, καί αύτή μόνο τής Νόνας της
τή καρδιά έχει γιά νά τήν αγαπά. Δέν εΐνε έτσι Ραλ

λοΰ ιιοί’; Καί έχει καί τό όνομά μου.
ΡΑΑΛ. — (Έγγονή). Ναί, μά ό Κύριος βρίσκει
ότι μόνον ή Άννα αξίζει όλη τήν αγάπην σας.
ΣΤΕΦ.—Μέ συγχωρεΐτε, δεσποινίς, παρεξήγησατε
τούς λόγους μου.
ΡΑΛΛ.—"Η μάλλον τόν ενθουσιασμό σας. (Πρός

τήν Μάμμην). Αρχίζω, Νόνα, νά μή τήν υποφέρω
πειά. Μετά τόν Παύλο καί άλλος θαυμαστής μάς παρου
σιάστηκε. ..
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ

(Ανοίγει ή πρός τά αριστερά θύρα και φαίνε
ται ή "Άννα. Είνε πράγματι θαυμασίως ωραία. Φορεΐ
άπλοΰν αλλά κομψότατοι· ένδυμα. Ξανθή. Τό δλον της
αποπνέει γοητείαν. () Στέφ ανος' αυτομάτως εγείρεται).

ΡΑΛΛ.·—(Έγγονή. Μέ προσποιητήν γλυκύτητα).
Τί έγεινες, Άννα μου ; “Ελα λοιπόν.
ΑΝΝΑ.—(Προχωρεί άσπάζεται τή Νόνα της λέ
γουσα). Μ έ συγχωρεΐτε Νόνα, μήπιος μέ περιμένετε;
ΡΑΛΛ. — (Έγγονή. Προχωρεί πρός τό τσάϊ).
ΡΑΛΛ. — (Μάμμη). Άννα, ό κύριος Στέφανος
Γρανάς, παλαιός καί προσφιλής φίλος. Κύριε Στέ
φανε, ή έκ θυγατρός έγγονή ιιου.
ΣΤΕΦ. — ('Υποκλινόμένος και χαιρετά»·). Χαίρω
πολύ.

ΑΝΝΑ.-—(Στρεφόμενη πρός αυτήν). Θέλεις νάσέ
βοηθήσω, Ραλλοΰ μου ; (Διευθύνεται και αυτή πρός
τό βάθος).
ΡΑΛΛ.—(Έγγονή). Άννα περιποιήσου τόν Κύριο.
Είνε ένας άπό τούς θερμοτέρους θαυμασϊάς σου.
Εμένα μ’ αρκεί νά περιποιηθώ τή Νόνα μου.
ΑΝΝΑ.—(Γελώσα). Τόν ευχαριστώ αν καί φρονώ
ότι τό κοπλιμέντο είνε τής ϊδικής σου ειρωνικής προε

λεύσεις.
(Είς αυτό τό διάστημα ή Ραλλοΰ μάμμη πίνει τό
τσάϊ της μέ γεροντική λαιμαργία. Κόπτει τά τεμάχια
τοΰ κέκ τά ρίπτει είς τήν κούπα και τά τρώγει. Τήν
αντιλαμβάνεται ή Ραλλοΰ και προχωρεί πρός ιώτήν
καί τής λέγει μέ χαμηλήν φωνήν).
ΡΑΛΛ.—Νόνα, νόνα όχι έτσι τό τσάϊ δέν είπαμε;
(Πρός τόν Στέφανον μέ άλλο ύφος). Τά άκοΰτε ούτε

ή ιδία δέν τά παραδέχεται.
NONA.-—(Πρός τή Ραλλοΰ). Άφησε με νά κάνω

τό γοΰστό μου.
ΣΤΕΦ. — (θεωρίαν τήν Άννα). Τόσο τό καλλίτερο.
ΡΑΛΛ.—(Έγγονή).’'Νχ Νόνα θά μάς ντροπιάσης.
(Πρός τό Στέφανον). ’Εκτός πειά άν θεωρήσω με τί]
πολλή μετριοφροσύνη ιός εγωισμό.
ΑΝΝΑ.—(Δίδει εις τό Στέφανο τό τσάϊ του). Α
κούω νά όμιλήτε περί έγωϊσμοΰ καί μετριοφροσύνης.
Άν καί δέν ξέρω γιά ποία περίπτωσι πρόκειται, εγώ

θά προτιμήσω πάντα τόν εγωισμό άπό τήνάνόητη με

τριοφροσύνη .
ΡΑΛΛ.—(Πρός τί/ μάμμη της). Καί ή Άννα φω
νάζει, Νόνα. (Πρός τούς άλλους). Δέ σάς τώπα ; (Μέ
τόνον ειρωνικόν).
ΡΑΑΑ.—(Μάμμη). 'Π Άννα νά μή επεμβαίνη
παρακαλώ. "Ελα δώ Ραλλοΰ. Πάρτο δέν τό θέλω.
ΡΑΑΛ.- (Πέρνει τό φλετζάνι λέγουσα). Χυτό είνε
τό καλλίτερο όπως γίνεται πάντα όταν είνε ξένοι.
('// Ραλλοΰ μάμμη μένει θυμωμένη).
ΣΤΕΦ. — (Άπαντά»· πρός τήν " Irra). Καί δέν
έχετε άδικο. Εΐνε μερικοί έγωϊσμοι οί όποιοι επιβάλ
λονται καί εξυψώνουν όπως είνε ιιετριοη ροσύναι πού
πραγματικά ταπεινώνουν. Δέν μπορεί κανείς όμως
πάντοτε νά στρέφεται. πρός τόν πρώτον.
ΑΝΝΑ.—Γιατί; ’Αρκεί λίγη καλή θέλησις.
ΡΑΑΛ. — (Μάμμη. Πρός τ'η Ραλλοΰ). Λόσε ιιου

λίγο κέκ σκέτο Ραλλοΰ.
ΡΑΛΛ.—Μάλιστα, Νόνα μου. (Ένω τής τό δί-
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Λη). Οχι πάντοτε, Αννα. (Προς τόν Στέφανον}. Δέν
έχω δίκηο, Κύριε:

( Π Μάμμη τρώγει τό κέκ θυμωμένη).

ΣΤΕΦ.—Όχι πάντοτε, Δεσποινίς.
1 ΑΛΑ. ( Εγγονή). Λ Κύριε. Είσθε πολύ φει
δωλός, μου αρνεϊσθε καί λίγο δίκαιο. "Ολα λοιπόν

στήν ώμορφιά τά θυσιάζετε;
ΣΓΕΦ.·—(Θεωρό»· την "Ανναν μέ ύφος θερμόν).
'Η έξαδέλφη σας εινε πολύ δηκτική. Άλλ’ όταν εινε

κανείς ωραίος όπως είσθε σείς...
ΡΑΛΛ.—(Έγγονή. Διακόπτουσα αύτόν).
είνε άρραβωνιασμένη...

Ξέρετε

ΣΤΕΦ.—(Ταράσσεται). Δεσποινίς, τά συγχαρητή
ριά μου.

ΡΑΛΛ. — (Έγγονή. ’Αδιάφορος). ’Ήθελα νατού
δωσω ένα μάθημα. Μοΰ έλεγεν δ Τώνης ότι δ κύριος
αύτός θεωρεί απαραίτητον νά κάνη κόρτε είς όλες

της γυναίκες. Και ήθελα νά τόν κάνω νά καταλάβη
ότι εσύ ήσουν εύχαριστημένη μέ τόν αρραβωνιαστικό

σου. Δέν πιστεύω νά σέ πείραξα :
ΑΝΝΑ.—(Γελιίισα). Κάθε άλλο. Άλλως τε καί

εσυ είπες οτι βρίσκομαι στή στιγμή τών εύτυχών ονεί
ρων καί στης στιγμές αύτές είνε κανείς πρόθυμος νά
λησμονή ότι άκουει γιά νά θυμηθή ότι ονειροπολεί.
(ΕΙσέρχεται ό Τώνης).
ΣΚΗΝΗ

ΔΩΔΕΚΑΤΗ

ΡΑΛΛ. — (Μάμμη). Μπά εσύ είσαι Τώνη' Πώς;
I υρισες τόσω γληγορα ; (Προχωρεί πρός τό βάθος)·

ΑΝΝΑ. — Ευχαριστώ.

ΡΑΛΛ.—(Πρός την ’Άνναν). Εινε παντρεμμένος.

1ΩΝΗΣ.— ( Ταραγμένος). ’Εξέχασα εδώ πρός ολί

Σ I ΕΦ. —( Πρέμα). Ακριβώς. Τοΰτο μοΰ δίνει τό
θάρρος να λέγω με τόση ελευθερία τάς εντυπώσεις
μου. (Προχωρεί πρός την Ραλλοΰ μάμμην, ή όποια

γου κάτι σημειώσεις. ( Ερευνά τό δωμάτων και πληοιάζει τ'ην αδέλφι) του λέγων). Ελα κάτι νά σοΰ πώ>,
Ραλλοΰ, ιδιαιτέρως.

άρχιζει να ξεθυμώνη άφοΰ έτελείωσε τό κέκ).
ΣΊΕΦ.—Κυρία μου τά σεβάσματά μου μαζί μέ

ΑΝΝΑ.—(Μέ ενδιαφέρον). Τί σημειώσεις, Τώνη.
Ποΰ τής άφησες;

τας ευχάς μου γιά τους αρραβώνας τής έγγονής σας
τούς οποίους έμαθα αύτή τή στιγμή.

ΓΩΝΗΣ.—Φαίνεται θά τής ξέχασα στή κάμαρά
μου. Μου κάνεις τη χαρι, ’Αννα, νά πής τής Σοφίας
η τοΰ 1 ιάννη νά της ζήτηση. Θά είνε πάνω στό
γραφείο μου. Σ ένα χαρτί νά τόσο δά...
ΑΝΝΑ. — Εννοια σου μή άνησυχής πηγαίνω
μόνη μου.

ΡΑΛΛ.—(Μάμμη). Σάς ευχαριστώ, κ. Στέφανε.
Ακόμα τωχουμε μυστικό. Είσθε δ πρώτος ποΰ τό μαθαίνετέ. Μιά άπ’ αυτές τής ημέρες πρέπει νά κανο
νίσουμε τό λογαριασμό μας. Είνε τώρα χρόνια ποΰ
κάνετε τό Τραπεζίτη μας.

ΣΤΕΦ.—Πάντοτε στάς διαταγάς σας, Κυρία μου.
(Ίής φιλεί το χέρι και προχωρεί πρός τάς δύο έξαδέλφας. Τείνει τό χέρι εις τη Ραλλοΰ καί έπειτα προχωρεϊ προς την Αννα και λέγει). Νιϊ σάς ευχηθώ) ;
ΡΑΛΛ.—(Μειδιώσα τόν διακόπτει). Νά μήν τήν
εύχηθήτε τίποτα. Ξέρετε τό κάλλος είναι ιδιότροπο.
Καί άφοΰ κατά τή γνώμη σας ή ’Άννα εκπροσωπεί
αύτό...
ΣΤΕΦ.—Πώς κατά τή γνώμη μοι1;
ΑΝΝΑ. (Με έλαφρον πείσμα) Μή διαμαρτΰρεσθε. Τή γνιόμη σας τή δέχομαι έγώ.
ΡΑΛΛ.—Πόσο βιάζεσαι κάποτε, άγαπητή μου
Αννα. (Πρός τόν Στέφανον). Λοιπόν τό κάλλες είνε
ιδιότροπο. 1 ήν ωρα αύτή μή τής εύχηθήτε τίποτα.
Σφίγξατε καλά τό μικρό καλλιτεχνικό της χέρι καί
φύγετε χωρίς νά τής πήτε λέξι. Μή ταράξετε μέ κοι
νός εύχάς τό όνειρο τής ευτυχίας της.
ΑΝΝΑ.— (Γελά).
ΣΙΕΦ.—Έχει δίκηο ή δεσποινίς Ραλλοΰ.
σφίγγει το χέρι). Τήν υπακούω καί φεύγω.
(Απέρχεται).

(Τής

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

ΑΝΝΑ.—(Πρός τήν Ραλλοΰ). Γιατί τόσο ειρωνική
Ραλλοΰ μου ;

( Π Αννα εξέρχεται).

ΤΩΝΗΣ.—Άφισε, Άννα, μήν άνησυχής. Πι

τό Γιάννη). Τι εξωτερικό έχει ; Φαίνεται κύριος κα

στεύω θά τής έχω ή απάνω μου, (κάνει οτι ψάχνει
τής τσέπες τον), ή θά τής έβαλα μέσα στό συρτάρι
μου. Πρέπει νά πάω νά δω μόνος μου.* (Προ, τή
Ραλλοΰ). Φοβούμαι ότι θά στείλη τό θεϊό του νά της

λός ; Είνε καλά ντυμένος ;
ΓΙΑΝΝ.—Μάλιστα, Κυρία,

τό πή. Φαίνεται αύτός ητο πού τήν ζητούσε καί πριν.
Έγώ όμως φεύγω. (’Αναχωρεί).
(Ή Ραλλοΰ μένει ανήσυχος).
ΡΑΛΛ.—(Μάμμη. Έπανερχομένη πρός τη θεσι

πρέπει.
ΡΑΛΛ.—(Μάμμη). Κάντετο χωρίς δμως νάτό εγ
κρίνω έγώ. (’Εγείρεται). Χειρότερα άφοΰ εινε κύριος
καλός.
ΑΝΝΑ.—Γιάννη φέρε αύτόν τόν Κύριο εδώ.

της). Είδες τόν Παύλο, Άννα;
ΑΝΝΑ.—Όχι, Νόνα. Καί απορώ μά τήν άλήθεια.
Πρώτη φορά συμβαίνει νά μήν έρθη νά μέ δή άπό
προχθές καί νά μή μοΰ στείλη καί άνθη. (Μένει ελα
φρά σκεπτική).
ΡΑΑΛ.— (Μάμμη). Δέν έλεγες τοΰ Τιόνη νά περάση άπό τό ξενοδοχείο του. ’Ίσως ' σήμερα είχε καί
καμμιά εί'δησι άπό τή μητέρα του. Σέ βεβαιώ, αρχί

(Ό Γιάννης φεύγει).
1 /
ΡΑΛΛ.—(Έγγονή. ΙΙρός τή Νόνα της). "Αν επι
μένετε, Νόνα, νά μήν είνε μόνη της ή ’Άννα τότε
μένω έγώ.
ΡΑΛΛ. (Μάμμη. Φεύγουσα). Κ’ έτσι έσύ ικανο
ποιείς τή περιέργειά σου. (Πρός τήν "Αννα). Περι
μένω νά μέ φωνάξης.
ΡΑΛΑ.—(Έγγονή). Όχι, Νόνα. Τότε δέ μένω
ούτε έγώ άφοΰ μέ. παρεξηγήτε. (Φεύγει και αύτή άπό

ζει φοβερά νιϊ μέ κουράζη αύτό το ζήτημα.
ΑΝΝΑ.—(’Απαθώς). Γιατί νιϊ σάςκουράζη, Νόνα.
Δέν μπορώ νά τό καταλάβω. Άπο τή μια στιγμή
στήν άλλη περιμένουμε τήν άδεια της μητέρας του.

Είνε τόσο άπλοΰν καί τόσο φυσικό.
(’Ακούεται κωδωνισμός).
ΑΝΝΑ.—(’Ανασκιρτώσα). Λ! να τος' αυτός θ<<

είνε. Είμαι βεβαία. (Προχωρεί δύο βήματα).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ

ΤΏΝΗΣ.—’Έχω ένα νέο πολύ δυσάρεστο.
ΡΑΛΛ.—Τί τρέχει σέ βλέπω πολύ ταραγμένου.
ΤΩΝΗΣ.—Συναντήθηκα μέ τόν Παύλο. Ξέρεις
δέ θά πάρη τήν Άννα.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΡΑΛΛ.—Πώς ; Ποιος στό εΐπε ;
ΙΩΝΗΣ.— Ο ίδιος. Μέ μιά αναίδεια, φίλε μου
Είχε γράμμα άπό τή μητέρα του, ή οποία έστειλε
εδώ το θείο του να τοΰ πή εαν κάμη αύτόν τόν γάμο

χωρίς τή θελησί της, δέ θά τοΰ δώση ή μητέρα του
ούτε ένα λεπτό. Θά τόν άποκληριόση. Τόν έχει σχεδόν
άρραβωνιάσει μέ μιά πλούσια στή Πόλι. Βλέπεις
η Αννα εινε πτωχή. Τί νά κάνη. Τήν άφίνει. Έγώ
έν τούτοις τοΰ έδήλωσα οτι πρέπει νά τό πή στήν
ίδια γιατί έγώ δέν αναλαμβάνω νά τής τό πώ».
ΡΑΛΛ.—Ούτε έγώ βέβαια.
ΤΩΝΗΣ.—Νά τό πούμε τής Νόνας. Τί λές:
ΡΑΑΛ.—Ξέρω γώ. Άλλά άν έρθη ή Άννα όταν
θά τής τό λέμε. (Σταματά). Νά την έρχεται.
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

(ΕΙσέρχεται ή ’Άννα).
ΑΝΝΑ.—Τιόνη μου δέν τό βρήκα.

λέγων). Αύτός ό Κύριος ζητεί τή Κυρία "Αννα.
ΑΝΝΑ.—(ΓΙέρνει τη κάρτα και διαβάζει). Ορε-

στης Κασιμάτης. Άλλά δέ γνωρίζω αυτό το ονομα.

(Ποός τόν Γιάννη). Τι μέ θέλει ;
ΓΙΑΝΝΗΣ.—Nil σάς μιλήση

λεπτά.
ΡΑΛΑ.—(Μάμμη).—Πώς ;

τήν ίδια θύρα).
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ

(ΊΙ "Αννα μένει ορθή. Εις τή πόρτα φαίνείαι ό
Όρέστης οδηγούμενος ύπό τοΰ Γιάννη. Ό Γιάννης
φεύγει. Ό Όρέστης ηλικίας μέσης. Κρατεί τό καπέλλο του στά χέργια. Συγκεχυμένος προχωρεί λέγων).
ΟΡΕΣΤΗΣ. — 'II Δεσποινίς Καραζή :
ΑΝΝΑ.—(Προχωρούσα). Είμαι έγώ. (Ηλέπουσα
τί) στενοχώρια του). Θέλετε να μοΰ μιλήσετε κύριε .
ΟΡ.—Μάλιστα, δεσποινίς. (Μετά μικρόν σιγήν).

(ΊΙ Ραλλοΰ κινείται νευρικώς).

ΓΙΑΝΝΗΣ.—(Κρατεί εις τάς χείράς του μία κάρτα

(Ραλλον καί Τώνης πρός τό έμπροσθεν μέρος τής
Σκηνής).

κύριος πολύ όπως

ιδιαιτέρως πέντε

’Ιδιαιτέρως ;

Αύτό

δέν τό βρίσκω καθόλου σωστό. Ενας άγνωστος νο
μίζω δέ ζητεί ιδιαιτέρως ομιλίας άπό μια κόρη !
ΡΑΛΛ.—(Έγγονή). Άλλά, Νόνα, γιατί όχι. Ποΰ

ξέρετε τί μπορεί νά θέλη νά τής πή.
ΡΑΛΛ.— (Μάμμη). Καί αύτό ποΰ θά τής πή δέν
πρέπει νά τ’ άκουση ή Νόνα της καί ή έξαδέρφη της ;
ΑΝΝΑ.—Όχι, Νόνα νά μείνετε. Καί σείς καί ή

Ραλλοΰ.
ΡΑΑΑ.—(Έγγονή). Έγώ όμως δέν εγκρίνω νά
μείνουμε. Πρέπει ή "Αννα να τόν δεχθη όπως της
ζητεί μόνη της. Άλλάσσει νά ρθοΰμε κατόπιν.
ΑΝΝΑ. —(Μέ δισταγμόν). Κ’ έγώ βρίσκω ότι μι-

λεί ορθά ή Ραλλοΰ.
ΡΑΛΛ.—(Έγγονή). Δέν πρέπει, Νόνα, νά φα
νούμε ότι έχουμε όπισθοδρομικές ιδέες, καί νά μείνωμε εδώ σάν φύλακες. 'II Άννα δέν κινδυνεύει
βέβαια γιατί θά δεχθή στό σπίτι ενα κύριο; .(Πρός

’Ερχομαι έκ μέρους τοΰ κ. Παύλου Βελή.
ΑΝΝΑ-—(Μέ έκπληξιν, χαράν και ανυπομονησίαν
έν ταύτοί). Τοϋ Παύλου είπατε ; ( Ιιορθιόνουσα). Τοΰ
κ. Βελή ; Τόν γνωρίζετε λοιπόν ;
()ρ.—Μάλιστα, δεσποινίς, είμαι θεΐός του.
ΑΝΝΑ.— (Ζωηρώς). Θεΐός του ; Καλέ τί λέτε ;

(Ίον πλησιάζει). Χαίρω πολύ, κύριε, ποΰ σάς γνω
ρίζω. Σάς βέβαιοι ιί Θείος τοΰ Παύλου είνε πολύ εύπρόσδεκτος εδώ. Καθήστε σάς παρακαλώ.
ΟΡ.—(Κάθηται άφίνων πλαγίως τόν πίλον του).

Ευχαριστώ.
ΑΝΝΑ. —(Με χαράν). Ά ! τί έκπληξις, τί έκπληξις. Φαντασθήτε νά μοΰ στείλη τό θείό του έτσι μό
νον γιά νά τόν γνωρίσω. Για να μοΰ κάνη βέβαια
έκπληξι. Πώς τόν καταλαβαίνω. Θέλει όταν θάρθή
νά μάς βρή έδώ δυο καλούς φίλους. Δέν είνε έτσι ;
(Ίον πιάνει άπό το χέρι). Σε σάς βεβαιιος ο Παύλος
θά έμπιστευθηκε ότι συμβαίνει μεταξύ μας. Δέν τά
ξέρετε όλα; (1ειλά).
ΟΡ.—(’Αμήχανων). Ναι βέβαια, τά ξέρω όλα, τά
ξέρω...
ΑΝΝΑ.— (Τόν διακόπτει). ’Έπρεπε όμως νάρθή

μαζί σας. Γιά πέτε μου (μέ χαρά) μήπως είνε έξω

καί περιμένει έκέΐ;
ΟΡ.—Όχι, όχι σάς βεβαιώ δέν είνε.
ΑΝΝΑ.—(Κάθηται κοντά του). Ξέρετε εχω σχεδόν
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δυο μέρας νά τόν δώ. Τριάντα έξη ώρας γιά τήν
ακρίβειαν. Ναί, ναι τριάντα εξη. (Με αίφνηδίαν ανη

συχίαν). Μήπως είνε άρρωστος ; Μήπως σ’αύτό οφεί
λεται δ ερχομός σας και ή έδώ παρουσία σας ; Μήπως...
(Σταματά ανήσυχος).

ΟΡ.—Σάς παρακαλώ μήν άνησυχήτε ! Ό Παύλος
εινε πολύ καλά στήν υγεία του. (Βλέπωυ τήυ ταραχήν
της). Σάς τό λέω έπι λόγω τιμής.
ΑΝΝΑ.·—(ΚαΆησυχάζουσα). Δέν ξέρετε πόσο μέ

ησυχάζουν τά λόγια σας. Γιά μιά στιγμή μοΰ πέρα
σαν τόσα κακά άπό τό νοΰ. Είνε κάνεις τόσο άνήσυχος δταν αγαπά.
ΟΡ.—(Στενοχωρημένος). Μά δέν έχετε ά'δικο. Είνε
τόσο φυσικό.

ΑΝΝΑ. — (Γελωσα). Καί βέβαια. ’Άν δέν ανησυ
χούσα δέν θά τό βρίσκατε φυσικό.
ΟΡ.—(Έν πλείΟτέρα αμηχανία). ’Ίσως.
ΑΝΝΑ.—Λοιπόν δέ μοΰ είπατε. Γιατί δέν ήρθε
μαζί σας ;
ΟΡ.—(’Εν πλεωτέρα αμηχανία). ’Αλλά... ξέρετε.
(Σταματά). Ξέρετε.

ΑΝΝΑ.—’Ά έννοώ θάρθή τιάρα, δέν είνε έτσι;
Τόν περιμένωάπό στιγμή σέ στιγμή.
ΟΡ.—(Μέ αμφιβολίαν). Δέν πιστεύω.
ΑΝΝ/1.—Πώς; Δέν πιστεύετε δτι θάρθή τιόρα;
Τότε πότε λοιπόν ;

(Ό Όρέστης σιγά).

ΑΝΝΑ.—(Έν Αγωνία). Λέγετε λοιπόν... Λέτε
σύντομα. Τό ξέρω, τό αισθάνομαι θά ακούσω κάτι

φοβερό.

ΟΡ.—"Οσο φοβερό καί δν είνε αύτό πού θά σάς
πώ, έχετε τήν ύποχρέωσι νά τδ ακούσετε μέ πολλή
ήρεμία. Εΐσθε -νέα, εΐσθε ωραία καί δτι χάνετε σήμερα

ΑΝΝΑ.—Δέ σάς έννοώ.
ΟΡ. — ’Εγώ δμως έννοώ πόσο είνε δύσκολη ή θέ-

σις μου. Άλλά άνέλαβα ένα καθήκον απέναντι τοΰ
Παύλου, άπέναντι τής μητέρας του, καί τό καθήκον

αύτό δσον καί άν είνε βαρύ θά τό εκπληρώσω μέχρι
τέλους. Δεσποινίς Άννα ό γάμος σας μέ τδν Παύλο
δέν είνε δυνατόν νά γίνη.
ΑΝΝΑ. — (Προχωρεί ένα βήμα). Πώς είπατε, πώς ;
ΟΡ.—Σάς παρακαλώ μή ζητήσετε περισσοτέρας
εξηγήσεις. Ρίξετε δλο το βάρος στή μητέρα του. Τό
λάθος τοΰ Παύλου ήτο δτι δέν έπρεπε νά προβή σέ

αρραβώνας πριν τήν έρωτήσει, άφοΰ ήξερε δτι είχε
πλάσσει άλλα σχέδια γι’ αύτόν. Άλλά δτι έγινεν έγινε.
Συγχωρήστε ένα τρελλό παιδί, τό όποιον ένόμισεν
δτι μόνο στήν άγάπη μπορεί νά βασίση τήν ευτυχία.
Συγχωρήστε καί μένα ό όποιος έρχομαι νά σάς δώσω

’ίσως τή πρώτη πίκρα τής ζωής. Πάρτε τό δακτυλίδι

μασσημένα. Μοΰ μιλάτε μ’ ένα ύφος ποΰ δέν είνε
ύφος άνθριόπου ήρέμου. (Παρακλητικόίς) Πέτε μου.
Ό I Ιαΰλος δέν είνε καλά;

ΟΡ.—’Αλλά ό'χι, όχι σάς είπα δέν πρόκειται περί
αρρώστιας.
ΑΝΝΑ.—Άλλά τότε περί τίνος πρόκειται άφοΰ
κάτι συμβαίνει.
ΟΡ.—Καί βέβαια.
ΑΝΝΑ. —'Ώστε τό ομολογείτε. (Μέ έκπληςιν).
Κάτι συμβαίνει. (Έπιτακτικως). Καί αύτό τό κάτι
έχω τό δικαίωμα νά τό μάθω. Ί” άκοΰτε; Νά τό

μάθω γλήγορα.
ΟΡ.—Θά τό μάθετε, θά το μάθετε. ’Άλλως τε γιά
αύτό βρίσκομαι τήν ώρα αύτή έδώ.

τείνει μικρό κυτίον και ένα δέμα). Είνε μαζί καί τά γράμ
ματά σας. (Τά άφίνει κοντά της και πέρνει τό καπέλλον τον). Μετά μία ώρα φεύγουμε άπ’ τάς ’Αθήνας.

Μέ συγχωρεϊτε, βιάζομαι, πρέπει νά τόνσυναντήσω...

('// ’Άννα Άφωνος, ώχρα με τραγικήν έκπληξιν εις
τό πρόσωπον τά άκοί'ει ώς να μήν εννοή. Μόλις τε
λείωσαν τά λόγια αότι'ι ή πόρτα ανοίγεται νπό τής
Ραλλοΰς Μάμιιης ή όποία ακολον&ονμένη νπό τής
Ραλλοϋς έγγονής λέγει).

GESSI

ΣΑΊΓΊΤΡΑ & ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
*

δέν ύπάρχει αμφιβολία δτι θά τό βρήτε αύριο. (Εγεί
ρεται).

αύτό καί ζητώ νά μοΰ επιστρέφετε τό δικό του. (Τής

ΑΝΝΑ.—(Εγειρόμενη άποτόμως). Ξέρετε αρχίζω
ν’ ανησυχώ πολύ. Μοΰ απαντάτε μέ κάτι λόγια πολύ
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ΕΙΣ ΤΑ EFM ΤΟΤ ΔΗΜ· ΠΛΠΛΓΡΗΓΟΠΟΤΛΟΤ

χτ
Καί πρό; ταύτην στρέφει επίσης τό βλέμμα του ό σμεύσει κάθε ελευθερίαν τών Νεοελλήνων, ή ψυχή
Δημήτριος: άλλ’ είνε καταστροφή έμπνεύσεως. Τό των έξησθένει εϊς τά ζητήματα τοΰ άνακτοβουλίου,
αίσθημα ύποχωρει εις τήν σκέψιν; Ώ αίσθημα τής εϊς τάς άπάτα; του βουλευτηρίου. Μόνον τό παρελθόν
περιφρονήσεως τό δποϊον έκρήγνυται ώς χείμαρρος ήτο ήρωϊκόν άλλά τό παρελθόν έκειτο ή ήτο μάλλον
μεταφράζεται εϊς έκφρασιν σαρκαστικής πικρίας, άξιολύπητον διά τοϋτο. Ή Ώδή «πρός Ναπολέοντα
ήτις μάς κάμνει νά άναγνωρίσωμεν άκόμη τόν Δημή- Γ'.» είνε πλήρης ίεράς άγανακτήσεως, ήτις κατα
τριον τής «Εκλογής», τόν σκεπτικόν καί τόν παρά- φαίνεται εϊς βαθεϊαν εϊρωνίαν. Καϊ τδ ποιημάτων «τό
ξενον καλλιτέχνην, έν τή θέα τής δημοσίας ζωής.
Άρκάδι» είναι πλήρες ζωηρού θαυμασμού διά τό
Καί οοθέντος τοϋ χαρακτήρας μόνον τοΰ ποιητοΰ έπιβλητικόν παρελθόν. Άλλ’ ό Δημήτριος δέν έχει
μας, καλώς έννοείται πώς μόνον ή θέα τής Ελληνι ψυχήν ήρωος καϊ εϊς τήν διήγησιν τοΰ Ρέθυμνου ό
κής σημαίας πρός τήν οποίαν θέλει νά ύψώση ύμνον Γαβριήλ παρεστάθη μέ χρώματα πολύ δλίγον
ένθουσιασμοΰ, κάμνει άληθώς νά άντηχήση άπό τήν ζωηρά και χάνεται τό μεγαλεϊον τοΰ συμβόλου εϊς
καρδίαν τοΰ Δημητρίου μία συμβουλή περίεργος και τήν μακράν καϊ λεπτομερή περιγραφήν. 'Ο ποιητής
είχε γεννηθή εϊς τό κλάμμα. Έμορφώθη εϊς τό νά
ζωηρά.
Ό ίδιος είχεν ψάλλει είς τούς «Ποιητάς», οτι ο σκέπτεται πολύ καϊ ή εύαίσθητος φύσις του δεικνύε
κόσμος άφ’ έαυτοϋ έπλάσθη εις τάς συλλήψεις τοΰ ται εϊς τήν βαρεϊαν άπαισιοδοξίαν καϊ τήν πίκραν εϊ
έμπνευσμένου πνεύματος, δτι ή μεγαλοπρέπεια τής ρωνίαν. Άλλά δέν άναπηδά εϊς φιλοσοφικήν τινα
ψυχής οφείλει νά έξισωθή πρός τό μεγαλεϊον τής σύλληψιν, εϊς γενικήν τινα σκέψιν, ή δποία νά κασυλλήψεως. Άλλ’ εϊς τούς χρόνους του δέν υπήρ θορίση έν σύστημα. Μέ τό οξύ βλέμμα έσημείωσε
χαν πολλοί κλέφται οί όποιοι νά βλέπουν δλην τάς άντιθέσεις τοΰ παρόντος καϊ καλλιτεχνικές ήδυτήν γλυκύτητα τής ζωής εϊς τά πυροβόλα του, ούτε
παλληκάρια τά δποία έπιθυμοΰν ν’ άποθάνουν εϊς τό
πεδίον τής μάχης, άσπαζόμενοι τόν λευκόν σταυρόν,
σύμβολον τής θλιβερά; ζωής των. Αί διπλωματικαΐ
σχέσεις, αί άπάται τών γραφειοκρατών είχον δε

νήθη νά κάμη καταφανή τά χαρακτηριστικώτερα ση
μεία. Άλλά τό πάν προήλθεν άπό τήν ιδίαν του πεί
ραν καϊ δέν δύναται διά τοϋτο νά θεωρηθή ώς ποιη τής φιλόσοφος. Μεγάλη άπόστασις τόν χωρίζει άπό
τον ίδικόν μας Ljopardi εϊς τήν άντίληψιν τής
τέχνης καϊ εϊς αύτήν τήν άντίληψιντής λύπης.
Μετάγραοις Δος Μ

*) Τέλος

Κτ

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

ΡΑΑΑ.—(Μάμμη). ’Άννα έφεραν τό φόρεμα τών
άρραβιόνων σου. ’Έλα νά τό δής, είνε θαυμ...
(Διακόπτεται. Θεωρεί και τους δύο μέ εκπληξιν.
Ή Ραλλου κινεί τό κεφάλι της μέ οίκτον).

ΓΑΛΛΙΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Λ .

Daudet

Μ ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΥΘΙΩΝ

(Πίπτει ή αυλαία).
ΟΙ
ΑΝΝΑ·

ραλλου
ραλλου

(μάμμη).
(έγγονή).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

ανδρεας-

ΠΡΩΤΟΙ

ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ

Κυβέλη Άδριανοΰ.
Άννα Βώκου.
Σ. Γαλάτη.
Εύτ. Βονασέρας.
II. Γαβριηλίδης.

ΤΟ

ΕΡΓΟΝ

ΤΩΝΠΣ·

ΟΡΕΣΤΗΣ-

σοφία

(καμαριέρα).
(υπηρέτης).

γιλννης

Κ. Παραοκευόπουλος.
II. Λέων.
Β. Δηιιοπούλου.
Μ. Μαργέλης.

Είς τήν έποχήν έκείνην δέν ύπέφερον άπό ρευματι
σμούς καϊ έπι έξ μήνας τοΰ έτους εϊργαζόμην έντός
τοΰ πλοίου μου, δέκα λεύγας μακράν τών Παρισίων
πρός τάς πηγάς τοΰ ποταμού. "Ητο μία ωραία γω
νία τοΰ Σηκουάνα, εϊς Σηκουάνας έπαρχιακός, αγρο
τικός, νέος, κατάφορτος έκ καλάμων, ιρίδων, άνύδρων φυτών, παρασύρων δέματα δλα χόρτων καϊ ρι
ζών έπϊ τών όποιων τά πτηνά κουρασμένα αναπαύον
ται, άφινόμενα εϊς τό ρεΰμα τοΰ ύδατος. Έπϊ τής κα
τωφέρειας έκάστης όχθης φαίνονται σιτηρά καί ύψοΰνται τετράγωνα καλυπτόμενα ύπό αμπέλων. Έδώ καϊ

έκεϊ διακρίνει τις νησίδας μεταξύ τών όποιων καϊ τήν
Νήσον τών Στρουθιών, μικράν, κομψήν, αληθή δέσμην
βάτων καϊ τρελλών κλάδων, τήν όποιαν κατέστησα τό
προσφιλές μου καταφύγιου. Έσπρωχνον τό άκάτιόν
μου μεταξύ τών καλάμων, καϊ δτε έπαυεν ό μεταξώδης θόρυβος τών μακρών φύλλων, εύρισκόμην πλέον
έντός μικρού λιμένος μέ διαυγή ΰδατα, έστρογγυλωμένου ύπό τήν σκιάν παλαιός ιτέας, ό όποιος μοΰ
έχρησίμευεν ιός δωμάτιον έργασίας, έν ώ αι δύο κώπαί μου σταυρωτοί μοΰ έχρησίμευον ώς τραπέζιου.
Ήγάπων τήν ποταμίαν έκείνην οσμήν, τήν έπί-
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ψαυσιν τών έντόμων μεταξύ τών καλάμων, τόν ψ,Λυ
ρισμόν τών μακρών τρεμόντων φύλλων, δλην τήν
μυστηριώδη κα· ατέραντον εκείνην κίνησιν τήν δποίαν
διεγείρει εις τήν φι'-σιν ή σιωπή τον ανθρώπου. ’Ώ !
ποσους καθιστά ευτυχείς ή σιωπή «δτη ! Πόσα όντα
καθησυχάζει!... Ή νήσος μου ήτο πολυπληθέστερα
τών Παρισίων ήκουον αναζητήσεις ύπό τό χόρτον,
καταδιώξεις πτηνών, τιναγμούς, βρεγμένων πτερών...
Λεν έστενοχωροΰντο μετ’ εμού, μ’ εξελάμβανον ώς
παλαιόν ιτέαν !
Αι μαϋραι νΰμφαι διήρχοντο πλησίον τής οινός
μου,, οί κυπρίνοι μέ έθάμβωνον μέ τά φωτεινά των
πηδήματα καί αύταί αί χελιδόνες ήρχοντο νά πιουν
ύπό τήν κώπην μου.
Μίαν ημέραν εισερχόμενος εϊς τήν νήσον μου είρίσκω
αυτήν κατεχομένην ύπό ξανθού γενείου κάτωθι ψά
θινου πίλου. ’Άνθρωπός τι; ε’ισήλθεν εκεί λαθραίως.
Λεν κμμνει τι κακόν, είνε έξηπλωμένος εϊς τό πλοΐόν

του και εχει τας κώπας εσταυρωμένα; ώς έγιό. ’Εργά
ζεται και αυτός- εργάζεται εϊς τήν οικίαν μου ! Εϊς

πρώτην συνάντησιν έ'σχομεν καί οί δύο τόν αύτόν μορ
φασμόν, έν τούτοις έχαιρετίσαμεν άλλήλους, καί τοΰτο
έπρεπε καθ’ δσον ή σκιά τής ϊτέα; ήτο μικρός εκτάσεως και τα δυο πλοιάριά μα; προσήγγιζον. ’Επειδή
δε ο άγνωστος εκείνος δέν έφαίνετο διατεθειμένος ν’
άναχωρήσι), ελαβον τήν θέσιν μου άνευ λέξε υς, άλλ’
αυτός ο πίλο; μέ το γένειον τόσον πλησίον μου,άνησύχει τήν εργασίαν μου. Τον έστενοχώρουν βεβαίως
καί έγώ, άλλά μετ’ όλίγον ή άπραξία άμφοτέρ ον μάς
εδοκε λαλιαν. Τό άκάτιόν μου ώνομάζετο ArleSlenne και τό όνομα τοΰ Γε οργίου Bizet μάς
έθεσαν εϊς σχέσεις.

, — Γνωρίζετε τόν Bize t! εϊσθε ίσως καλλιτέχνης ;
ήρώτησα.
(?,^εν°ς εμειδιασε και «πήντησε ταπεινοφρόνως
Επιδίδομαι εϊς τήν μουσικήν.
Εν γένει, παντες οί άνθρωποι τών γραμμάτων
άποστρέφονται τήν μουσικήν. Γνωρίζουσι πάντε; τήν
γνώμην τοϋ Gautier, δστις άποκαλεΐ αύτήν «Τόν
δυσαρεστότερον Χμν θορύβων». Καί πολλοί άλλοι
συμμερίζονται τήν ιδέαν του. Όταν άνοίγωσι κλειδοκύμβαλον, δ Goncourt ρυτιδώνει τήν ρίνα. Ό Sola
ενθυμείται δτι έπαιξε κάτι εϊς τήν νεότητα του, δέν
γνωρίζ» δμως πλέον τί ήτο τοΰτο. Ό καλός Flau
bert, νομίζει έαυτόν καλόν μουσικόν. Έγώ αγαπώ

ολας τάς μουσικός, τήν σοβαρόν καί τήν παιγνιώδη,

τά δημώδη άσματα, τά κινητά αρμόνια, τό τύμπανον
και αύτά τά σήμανϊρα. Μουσική χορεύουσα καί μου
σική ρεμβάζουσα, δλαι μοΰ δίδουσι μίαν αϊσθησιν.
Ή μελοποιΐα τοΰ Wagner μέ κυριεύει, μέ λίκνιζε!,

με υπνωτίζει ώς ή θάλασσα, καί τά πλήγματα τών τόξιον των ’Αθιγγάνων μέ ή μπόδισαν τοΰ νά ϊδω τήν
Εκθεσιν. Όταν τά κατηραμένα ταΰτα βιολία μέ συναντώσιν εινε αδύνατον νά προχωρήσω. Πρέπει νά
μείνω πρό αύτών μέχρις εσπέρας μέ ποτήριον ουγγρι
κού οίνου πλησίον μου μέ τόν λάρυγγα συνεσφιγμέVOV, τους οφθαλμούς λάμποντας καί τό σώμα κινού
μενου εις τό νευρικόν κτύπημα τού τυμπάνου. Ό
μουσικός ουτος λοιπόν έλθών εϊς τήν νήσον μου μέ
κατέστησεν έξαλλον. Ώνομάζετο Leon Pillaut. Τί
πνεΰμα. ΙΙοϊαι ϊδέαι ! Έσυμφωνήσαμεν αμέσως.
Από τή; ημέρας ταύτης ή νήσος εγεινε κτήμα άμφοτερων, καί επειδή τό πλοίόν του έκυλίετο φοβερά, συ
νήθισε να ερχεται νά δμιλή περί μουσικής έπί τοΰ
ιδικου μου. Τό σύγγραμμά του «Όργανα καί μου

σικοί» το δποίον τόν έκαμε νά διορισθή κώθηγητής
εις τό Consul vatoire, ετερέτιζεν ήδη εϊς τόν έγκέφαλόι του καί μού τό διηγείτο. Έπανευρίσκω τάς
ενδομύχους φλυαρίας μεταξύ τών γραμμών του, κα
θώς βλέπω ακόμη παίζοντα τόν Σηκουάναν μεταξύ
τών καλάμον. Ό 1‘illaut μοΰ έλεγε περί τής τέχνης
του πράγματα εντελώς νέα. Μουσικός μέ τάλαντόν, '
άνατραφείς εϊς τήν έξοχήν, έχων τό οΰς έξησκημένον
καί λεπτόν είχε συγκράτηση καί σημειώσει δλους τούς
•ίχους της φύσεως. ’Ακούει, ώς δ τοπειογράφος βλέ
πει. ΔΓ αυτόν έκαστο; θόρυβο; πτερύγων έχει ίδιον
παλμόν. Ο συγεχυμένο; βόμβος τών έντόμων, ό
θροΰ; τών φύλλων τοΰ φθινοπώρου, δ ροΰς τών ρυακίων έπί τών λιθαρίων, δ άνεμο;, ή βροχή, αί μακρυναί φωναί, οί σιδηρόδρομοι έν κινήσει, οί τροχοί
ηχοΰντε; εντός τών αύλάκων, δλη αύτή ή έξοχική ζωή
εΰρίσκεται εις τό βιβλίον του. Καί πολλά άλλα πράγ
ματα ακόμη, τεχνικαί κριτικαί, μία έρασμία πολυμάθεια ίδιοφανταστικοΰ, ή ποιητική βιογραφία τής ορ
χήστρας και δλων τών οργάνων της. Συνεζητοΰμεν
περί δλων τούτων ύπό τήν ιτέαν μας ή εϊς παραποϊάμιον πανδοχεϊον πίνοντε; λευκόν οίνον καί κόπτοντες άρίγγην εϊς τό άκρον σπασμένου πινακίου μεταξύ
τών καρραγωγέων καί τών ναυτών. Συνεζητοΰμεν κωπηλατοΰντες καί διατρέχοντες τόν Σηκουάναν καί τούς
μικρούς συμβάλλοντας ποταμούς.
ΣΟΦΙΑ

ΚΑΡΑΒΑΝΑ

0 ΠΑΝΕΑΠΗΝΙΟΣ ηίΠΑΣΚΑΠΙΚθΣ ΣΥΗΠΕΣΜΟΣ

Ή «Ελληνική ΈπιΘεώρηαι;» εθεωρησεν άνεκαυεν
ώ; τό επουδαιότεοον μέσον τής’Εθνικής άναπλάοεως
τήνάναμόρψωσιν καί άναδιοργάνωοιν τής Παιοειας καί
τήν ιιόρψωσιν τής γυναικός. Ή ιδρυσι; τοϋ «Πα

έχομε·/ τό προσόν δτι είμεθα καί

νελληνίου διδασκαλικού Συνδέσμου τών Κυριών» πα
ρέχει τήν έλπίδα οτι τά διδασκαλικά ζητήματα, καί
ιδία το γυναικεϊον θά ευρουν εν αυτΰ το κατάλληλον
όργανο·/ πρδ; ύποστήρώιν καί επιβολήν. Ώ; εκ τού
του ή «'Ελληνική ’Επιθεώρησις» τίθεται άπδ σήμερον
τδ πλευρον του «Πανελλήνιου οιοασκαλικου Συν
δέσμου τών Κυριών» καί ώ; άπαρχήν ’ δημοσιεύει την
πεοισπούδαστον ομιλίαν τής προέδρου του Συλλόγου
Δος Στ. Καζαντζή τήν όποιαν εκαμεν επί τή ευκαι
ρία τής λήΐεως τών θερινών μαθημάτων τών διδασκαλισσών, εϊς τήν αίθουσαν τοΰ «’Αθηναϊκού Λυκείου»
τήν εύγενώ; παραχωρηθεΐσαν υπο τού κ. 1 αάουλάρη.

έκάστην

Ενθα ή αρετή δέν τιμάται, έκεί ή κακία όμιλεϊ έλευθέρως.

Σωκράτης

1

κτήμα

είναι

σεμνότερο·/

τό παλαιότερον έκείνο άτελέ; Σχολεϊον, δτι άντί νά φρονιματίση άντί νά ήθοποιήση, πάν τούναντίον βλέπομεν καθ

καί

βεβαιότερου
Γ
Γ

Ιοοηρατης

τή;
1

Δημόκριτος
ίήε Αρετής ίδιον είνε νά μισεί τή7 άδικίαν.

Κλεόβουλος

έπιτεινόμενον

£να

μαρασμόν, έκλείπουσαν πάσαν

ιδέαν υψηλήν, ναρκούμενονπάν εύγενές αίσθημα. - Ά/.λ’ ίνα

έπέλυη ή τοΰ κακού θεραπεία δέον ν’ άνεύρωμεν τήν εστίαν
αύτοΰ, πού πράγματι αϋτη κεϊται καί μή έπιρρίπτωιιεντά; εύθυναςείς πρόσωπα καί πράγματα έντελώς ή έπ έλάχιστον εύθυ
/όμενα’ δι' ό και πάσα προσπάθεια ήμων τείνρυσα είς βελτί-

ωσιν διά μεταρρυθμίσεως ή

τροποποιήσεω; πρεπει νά είν-

Λίαν έσκεμμένη καί άπαύγασμα βαθείας καί αμερόληπτου ε».εέργ·ω, διακρίνομεν

τάσεως. Έν τή έκπαιδεύσει, ώ; έν παντί

ύλην, σχέδιον καί έφαρμογήν, επομένως εϊς εν των τριώ/τού
των άποδοτέα ή αποτυχία ή. καί εί; πάντα κατ' αναλογίας
διαφόρους. Τινές ήθέλησαν ν’ άποδώσωσι τήν σύμπασαν ευ
θύνην' εί; τήν ύλην, εί; τά Ελληνικά γρίμματα, δι’ δ καί
δογιιατίζουσιν, δπως διαγραφή άπό τοΰ ήδη καταρτιςομένου
προγράμματα; πάν δ,τι ύπενθυμίζει ήμΐν τήν κλασσικήν άρχαιότητα, ήτις ΰπήρϊε κατ’ αύτού; ό κακός ήμών δαίμων

ή

κλείσασα τήν πρό; τήν άθανασίαν θύραν είς τό νέον πνεύμα

μή έκτιμηθέν. προσηκόντως ώ; έκ τοΰ πρός έκεινην θαυμασ

Είναι παρήγορο; διά τοϋ Ελλ. λαόν, παρ-χονσα

πολλά_

έλπίδα; ή πρό; ’ άνόρθωσιν έν παντί παρατηρούμενη τάσι;

μού. Ταύτά δογματίζει καί έτέρα τώνπαρ ήμΐν μερίοων συ
νηγορούσα ύπέρ τή; άπ/.οποιήσεω; τής έκπαιοευσεως ίνα δυ_

ήτις είνε σημείου συναισθήσεω; πλάνης. Είς τοιαύτα; ομνκ.

νανται

στιγμάς ψυχολογικής κρίσεωε, ψυχικής άουναμίαε, τοσον οιά

τά τέκνα αύτών νά κτώνται καί περγαμη/άς πνευ

τά άτοιια δσον καί διά τούς λαούς, άπαιτεϊται καθοδήγησή

ματικής εύγενεία; εύχερώ; καί δή ανευ πολλών κοπών
άόασανίστω; έπετέθησαν έναντίον τή; γλώσσης ώ; τή; άλύ-

και προσοχή, ϊνα μή έν τή άναζητήσει τή; εύδεία; ετι μάλ

σεω; τή; συνδεούση; ήμάς μέ έκεινην πειρώμενοι νά διακό-

impatience cree des illusions et
des mines an lieu des cerites · λέγει ο .ναμαρτινος,

γωσι πάντα δεσμόν έν ω ή γλώσσα έ/όε λαού έχει τήν αύ_-

λον άποπλανηθώσι. «Δ

θόρυβος άπό τίνος έγείρεται καί περί τήν έκπαίδευσιν ήμων
ώ; μή έκπληροΰσαν τήν ύψη/.ήν αύτής άποστο/.ήν καί ζητούν
ται εύθΰναι διά μίαν ύφεσιν αισθητήν τή; πνευματικής ζωή;
και .τού

μένους

μεΟ’ ού ό Έλλην έψάνη άναγςννηθείς τό

πρώτον; τούτο ένέπνευσεν εϊς τινας ζωηρά; ανησυχία; καί

φόβοι ήγέρθησαν μήπως έπαληθεύση ή φοβερά τοϋ Σιρ-^ Αρόλδ προφητεία, δτι δλη έκείνη ή

έκείνο τό μένος ΰπήρζαν

ήρωϊκή έποποιία,^ ο/.ον

απλώς αί

φωτός σόενύομένης λυχνία;· έν ω

τελευταϊαι ά>αλαμπαι

είνε παρατηρημένο·/ τό

τήν σχέσιν προ; τήν ιστορίαν καί τήν γραμματείαν αύ.ού,
ην τό έν κατόπτρω φωτεινόν ίνδαλμα προ; το σώμα.
παράγει αύτό, εΐνε τό ύστερον καί ουχί τό προτερον .ο δη
μιούργημα ένό; διανοητικού βίου καί ούχι δημιουργό; αυ

τού ’Η υλη ΰπήρΕεν ή αύτή καί τότε δταν Σχολεών .καί

διδάσκαλο; ϊσταντο εί; τήν περιωπή/ των, δταν ούδέν κατ
αύτών παράπονου ήκούετο ή διαμαρτυρία. Μή λησμονώμεν

έπίση;

ότι αύτή έδημιούργησε βίον πνευματικόν, φρόνημα,

έλευθερίαν,

πατρίδα

μεγάλην

και

κραταιάν εί;

^.-ρ-ν-

σον έν τή φύσει δσον και έν τή ιστορία, ότι μετά μεγάλα

λαού;· καί σήμερον έτι οί άνδρε; έκεϊνοι οϊτινες οια της
προσωπική; αύτών μεγαλοφυία; κατώρθωσαν νά έφελκύσωσι

γεγονότα έπέρχεται πάντοτε ΰφεσι; έπωάςουσα στοιχεία νεα.
ζωής. Δέν αποκλείεται παρά πάντα ταΰτα ή ιδέα δτι πο/.λα

τήν εύμένειαν τών δυνατών τής γή; έπί άπάντων τών ομοε

μέχρι τοΰδε διεπράέαμεν σφάλματα, ίδια δέ δτι ελάοομεν την
μή προσήκουσα·/ οδόν δταν μετά τέσσαρα; μακρού; αιώνας

δουλείας

καί σκότους οί οφθαλμοί ήμών εύρέθησαν αίφνης

ήνεωγμένοι έν πλήρει καί καταυγάζοντι φωτί έκ τής γείτονος
Δύσεωε- έν τώ Ιλίγγω τούτω έζητήσαμεν δώ μιά; νά δια-

νύσωιιεν έν μέγα διάστημα, δπερ έχώριζεν ήμάς έκείνη; και
νά ένώσωμεν άμέσω; τό μέλλον πρός έν παρελθόν δημιούρ

νά έπέλθη χαλάρωσιε,

Ουδεν
αρετης.

Σχολεϊον Οέν δημιουργεί τού; χαρακτήρας ου; άνεοείκνυε

μίαν

*
τοιαύτη

τών δυνάμεων ήμών κατάχρησιν, ιιετά τοσαύτην ύπερεντασιν

Καί ή δικαιοσύνη καί πασά άλλη άρετή εΕαι

δστις

νεώτεροι» Ονδείς

άρνεϊται δτι πταίει καί ή έκπαίδευσις ήμών, δτι τό σημερινόν

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α«ί ΚΑΖΑΝΤΖΗ

γημα πολλών αιώνων. Ήτο έπόμενον μετά

Γ* Ν £1 Μ I κ Λ

ΚΥΡΙΩΝ

τουθ’ δπερ δέν συνέβη εί;

έτέρου;

λαού;, οί όποιοι μή πτοηθέντες ποσώς έκ του ζενου έκείνου

φωτός καί μηδεμίαν απέναντι τοΰ
χοντες έπεδόθησαν

παρελθόντος όφειλήν ;-

μετά θάρρους καί αύτοπεποιθήσεως είς

τήν δημιουργίαν μέλλοντος. «Είνε άληθές» λέγει ό Σλαΰος
ποιητής «δτι ήλθομεν άργά εί; τήν σκηνήν τού κόσμου αλ/.

θνών των έγαλουχήθησαν καί ήνδρώθησαν οι αύτω.ν_ ον.ω
τό Γυμνάσιου τών Σερρών ϋπήρζεν ή alma mater τοΰ Ράδωφ, τού Σαράφ-ωφ, τού Σανδάσκη.-Διά τού; δυναμένου;

νά έμόαθύνωσιν εί; τά πράγματα καί νά έέετάσωσιν αυτα
έπιστημονικώ; καί ίστορικώ; ή ύλη έλαχιστα ευθυνεται δια
τήν άποτυχίαν,

ήτις άλλαχού δέον ν

άναζητηθή.

Ετεροι

έπειράθησαν ν’ άποδώσωσι τήν ευθύνην εί; τήν έφαρμογήν

καί διά νά όμιλήσωμεν μάλλον συγκεκριμένω; κατέστησαν
ύπεύθυνον τή; άποτυχία; τόν διδάσκαλον. Δέν θά θελήσωμεν ν’ άπαλλάεωμεν πάσης ευθύνη; τόν κλάδον ήμών άποδει-

κνύοντε; δτι ή έφαρμογή ύπήρθε

καί

κατά πάντα

πιστή δέν δυνάμεθα δμως καί ν’ άποκρύψωμεν

δτι δ “Ελ

πάντοτε

λη·/ διδάσκαλο; τόσον έν τή άλυτρώτω δσον καί έν τη έ/.ευθέρα είργάσθη μετ’άληθοϋ; ένθουσιασμοΰ, ήτις δύναμι; ου-

ναται

καί μόνη νά έθασφα/.ίση τοϋ έργου του τήν έπιτυ.
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χίαν. Ό Διδάσκαλος δΐν ήτο 5ν τι υπερφυσικόν άλλ' άνθρωποο ui τάς άδυναγιίαο τής έποχής του ώς είνε και b
ar^npvjbc πλεονοκτφν κοιτά τούτο δτι ή ιιόρφωσις τοΰ νύν
είνε πολλφ άρτιώτέρα ή έκοίνου- συνεπώς διά τδύάΕίωμα
διά τήν έλζ.ειψιν μόνον τού όποιου θά ήδυνάιιευα νά κακί-

Διδασκάλου όταν θ’ άνα^κασθή ή Πολιτεία διά νά έχη δι
δασκάλους νά καταστήση αύτούς ανεξαρτήτους ύζ.ικώς καί
ν’άναγάνη οϋτως αύτούς είς τήν περιωπήν τών. Ιοΰθ’ δπερ
δέν^έλπίςομεν ότι θέλει συμοή καί οιά τήν Έλληνίδα δι
δάσκαλον έφ’ όσον ή Πολιτεία δέν λαμβάνει μέτρα περιο
σωμε/ τόν σημερινόν διδάσκαλον δέν εύθύνεται αύτός άλλ'
ριστικά διά τήν έτησίαν ύπερπαραγωγήν ήτις τείνει νά ύποή Πολιτεία ήτις δέν κατέστησον αύτόν ύλικώς ανεξάρτητον
βιοάση τελείως τό· γόητρον τού γυναικείου διδασκαλικού
κατά λόγον τών αναγκών τής έποχής του, ήτις ούδέποτε
κλάδου παρά πάσας τάς προσπάθειας ήμών όταν διά τήν
ένεθάρρννεν ούδέποτε ήμειψο τόν ζήζ.όν του, ούδέποτε
άθρόαν προσφοράν τό τ!μημα εγεινε κατώτερον καί αύτοΰ
άπλώε άνεγνώρισε τήν αύταπάρνησίν του. Καί κατ’ αυτήν
τού τών ύπηρετριών καί όταν μία διδασκάλισσα έργάζεται
έτι τήν Εποχήν τής Ιδέας ότε ή ϋλη είχεν ύποχωρήση πρό
άπό πρωίας μέχρι εσπέρας άντί γο έστιν ότε καί 3ο δραχμ.
αύτής μία διάνοια μεγάλη έδογμάτιζεν «οίς δέ βραβεία α
Άλλά καί ώςπρός τούτο ή φροντίς τής Πολιτείας ύπήρξεν
ρετής κεϊται μέγιστα τοϊσδε καί άνδρες άοιστοι πολιτεύέφάμιλλος πρός τήν στοργήν, ήν μέχρι τοΰδε έπεδείξατο
σουσι».
•Οιά τήν γυναίκα καί τήν γυναικείαν έκπαίδευσιν είς ήν λαοί
άλλοι τοσαύτην άπέδοσαν σημασίαν· παρήλθεν είς όλος
αιών άπό τής έθνικής ήμών άποκαταστάσεως καθ’ ον αί
Ηύτήχησα νά ςήσω έν Μακεδονία καί νά γνωρίσω τούς
κατά καιρούς κυβερνήσεις διεχειρίσθησαν δισεκατομμύρια
διδασκάλους καί τήν Εκπαίδευσιν άλλων Εθνών, ήτις ίσως
δραχμών καί μέ εκατοντάδας έκατομμυρίων χρεών έπεόάέπέφερε κρείττονα τής ήμετέρας αποτελέσματα· ώς πρός
ρυναν τό δημόσιον ταμεϊον ’ίδρυσαν καταστήματα καί θέ
ταύτην ούδέν άπλούστερον καί όμως φρονηματίζει διότι καί
σεις άποκλειστικώς πολυτελείας, άε δέν έχουσιν ίδρύση
αυτόν τόν σκοπόν Επιδιώκει, νά φρονιματίση τουτέστι και
ούδέ τά πλουσιώτερα τών κρατών καί διά τήν συντήρησιν
ούχί νά καταστήση τούς παϊδας πανσόφους ή δπερ ταύτόν
τών όποιων δαπανώμεν κατ’ έτος άρκετάς χιλιάδας· τό μό
αμαθείς άν λάβωμεν ύπ’ όψει τά στενά όρια τού παιδικού
νον όπερ δέν κατωρθώθη μέχρι τοϋοε είνε ή έξοικονόμζισις
Εγκεφάλου. Ώς πρός Εκείνους ούδέν θαυμαστόν άν άφ’
όλίγων χιλιάδων διά τήν ϊδρυσιν καί συντήρησιν ενός Οηύψηλοϋ βάλλοντεε έχουσι π/.είονας Επιτυχίας τών ήμετέμοσίου διδασκαλείου θηλέων έφαμίλζ,ου πρός τό τών άνδρώζ
οων καίτοι άρτιώτερον κατηρτισμένων. Παρ’ αύτοϊς ό διδά
καί δπερ πρός τιμήν ήμών όφείζ.ομεν νά είπωμεν ότι έδισκαλος δέν είνε δάσκαλος είνε ίσόοαθμοε, ϊνα μή είπω
καίωσε τάς άπαιτήσεις τού Γένους. Οϋτω πρός δόξαν τής
ανώτερος καί αύτοΰ τού Προξένου' δέν πτήσσει δέν τρέμει
άξιοπρεπείας τού έθνους άναγράφεται μεταξύ τών φιλαν
πρό τού τελευταίου αχθοφόρου, όστις απέκτησε χιλιάδας
θρωπικών ιδρυμάτων καί τό πρωτότυπον διδασκαλείου τών
τινάς λιρών ώστε νά Εκλογή έφορος, δέν φοβείται ούδένα
θηλέων τό μοναδικόν άνώτερον έκπαιδευτήριον διά τήν γυ
έφ’ όσον ένθαρρύνεται καί ύποστηρίζεται καί αμείβεται είς
ναίκα τό παρέχον συλλήβδην πάσαν γνώσιν άλλά καί πά
τό έργον καί ίδια είς έκάστην του επιτυχίαν παρά τής Κυ
σαν μόρφωσιν. ’Άν ή Πολιτεία έζ.άμοανε τήν πρρσήκουσαν
βερνήσεις του, οϋτως ώστε νά μή τολμώσι κακοήθεις καί
φροντίδα καί μέριμναν διά τήν Έλλ. διδάσκαλον θά ήδύεύτελεϊς αντιπρόσωποί της νά καταδιώκωσιν αύτόν οσάκις
νατο πάντως αϋτη κατά λόγον τού ζήλου της καί τοΰ ένΕννοεί νά έργασθή καί κατά τήν συνείδησίν του καί τάς άρθουσιασμοϋ της ν’ άποβή-αναμορφωτικός παράγων καί δη
χάς του καί άντιθέτως πρός τάς άρχάς καί τά φρονήματα
μιουργός μέλλοντος. Άφ’ ού καί οϋτως έχόντων τώνπραγ
Εκείνων. Διότι έχει τήν δύναμιν ν’ άνακαλέση είς τήν τάξιν
μάτων είργάσθη έπίσης καλώς πρός τόν άνδρα συνάδελφόν
καί αύτόν τόν Πρόξενον ών άνώτεοοε αύτοΰ άπέναντι τής
της διά νά μή είπωμεν κάλλιον καί είς τούτο έπικαλούμαι
Πατρίδος του καί τής Πολιτείας
τήν μαρτυρίαν τών κατά τόπους καί καιρούς έπιθεωρητών.
Μοί Επιβάλλεται ένταΰθα νά τονίσω οτι είνε ασέβεια,
Καί ένώ οϋτω εύθύναι ζητούνται μεταξύ τών μηδόλως ή έπ’
είνε άπανθρωπία νά τολμώμεν νά κακίζωμεν τούς ήρωας
έλάχιστον εύθυνομένων παρασιωπάται έκεϊνο είς δ δέον ν’
έκείνους, δμιλώ πλέον διά τούς Εκεί, οϊτινες δι’ έν μόνον
άποδοθή κατά τό πλεΐστον ή άποτυχία, τούτέστι τό σχέτεμάχιον άρτου καί ύπό τοιούτους όρους άντέταξαν έρρωδιον. δπερ άνεγνώρισεν έστω καί σ ωπηοώς καί αύτή ή Πο
μένως τά στήθη των πάντοτε είς τήν φοβερόν λύσσαν τών
λιτεία
προβαίνουσα είς νέαν αυτού μεταρρύθμισιν. Καί όν
αντιζήλων καί έπότισαν μέ τό αίμά των τό Μακεδονικόν
τως ή στασιμότης χρονολογείται άφ’ ής γενναία! μεταρρυθ
πεδίον καταλείποντες ορφανός τάς οικογένειας αύτών είς
μίσεις έζ.αβον χώραν είς τήν έκπαίδευσιν ήμών κακώς δέ
τό έλεος τού ύψίστου· καϊ άν ύπάρχη σκιά Ελληνική έκεϊ
καί άιιελετήτω- καί βεοιασμένως είσήχθη νέον σύστημα,
παρά πάντα τά σφάλματα ήμών τοΰτο οφείλεται έ£ όζοδήθεν Γερμανικόν είς τό όποιον ούτε οί ςίσηγηταί είχον έμκλήρου είς τήν έπίδρασιν τού Σχολείου είς τήν αύταπάρβαθύνη ούτε έκεινοι είς οϋς ύπό τοιούτους όρους έοιδάχθη
νησιν τού Έζ.ληνος Διδασκάλου. "Ισως παρεισέφρησαζ με
άντελήφθησαν περί τίνος πρόκειται. Έπήλθεν οθεν μία φο
ταξύ τοΰ κλάδου ήμών καί τινες μή άξιοι τής άποστολής
βερά σαλατοποίησις έπιδεινωθεϊσα διά τής σωρείας τών νό
των καί είς τούτων τό Ενδόσιμο ' λαμοάνοντες τινές κακίμων, διαταγμάτων,θεσμών, τών σήμερον μέν υεσπιζομένων
ζουσι τήν ολότητα άζ.λά διά τούτο τί πταίομεν ήμεΤς ; Πταίει
αϋριον δέ καταλυομένων, ϊνα άφήσωσι τήν θέσιν των είς
ή Ποζιτεία ήτις δέν έφρόντιζε ένώ κατείχε τήν πρός τούτο
νέους πάλιν, δι' ών έδεσμεύθη έντελώε πάσα ή έλευθερία
δύναμιν και τά μέσα νά εξασφάλιση τόν διορισιιόν μόνον
τού διδασκάλου καί διά τής άθρόας ύλης έν ή κυριολεκτιτών έναρέτων καί Ικανών προφυζ.άττουσα τό γόητρον τού
κώς έναυάγησεν ό παιδικός έγκέφαλος· όφείλει νά καταδιδασκαζ ικού κλάδου, οστις όντως πρέπει νά ϊσταται ποζ.ύ
νοηθή καλώς ότι όσ·ω άπλουστέρα είνε μία μηχανή τόσω
υψηλά διά νά έκπληροΤ τήν αποστολήν του. Διά τούτο καί
όλιγωτέραν δαπάνην άπαιτεϊ καί μάλλον εύμεταχείριστος
ό Σύνδεσμος ήμών σκοπόν προτιθέμενος τήν άνύψωσιν τού
είνε· είς τήν άπλοποίησιν δέ τείνουσι τά έκπαιδευτικά συ
γυναικείου διδασκαλικού κλάοου ανέγραψε μεταξύ τών κυ
στήματα πάντων τών έθνών πλήν ήμών, οϊτινες μετά έκαρίων άρθρων αύτοΰ τήν προμήθειαν διδασκαλισσών είς τό
τόν δλα έτη δέν κατωρθώσαμεν νά μορφώσωμεν 'έν σύστημα
Εξωτερικόν ύπό Ιδίαν αύτοΰ εύθύνην καί έγγύησιν ϊνα προ

φύλαξη τούλάχιστον έκεϊ τό γόητρον τού διδασκαλικού κό
σμου διά της άποστολής μόνον τών ένδεδειγμένων καθόσον
νεανίσκοι τινές Εντεύθεν Εμφορούμενοι νεωτεριστικών άρ·
χών καί έν τή καταλύσει τών πάντων τήν πρόοδον έπιζητούντες άποστέλλουσιν έντεΰθεν ώς διδασκάλους κυρίας
αποστόλους τών ιδεών αύτών τούτων.

Είνε εύτύχημα ότι άπό τίνος παρατηρείται τάσις πρός
άνύψωσιν τού διδασκαλικού γοήτρου έν τώ έξωτερικώ καί
δή άφ’ ής έποχής ένεκεν έλλείψεως προσφοράς ηύξήθη ή
ζήτησις καί μετ’ αύτής ή τιμή άνελθοϋσα άπό 20 ή 3ο Λι
ρών δσας έλάμοανε πρότερον ό διδάσκαλος είς ιοο καί ιαο
καί έτι πλέον δσας λαμβάνει σήμερον ό κύριος Διδάσκαλος.
Έζ.πίζομεν ότι και ένταΰθα θ’ άνυψωθή τό γόητρον τοΰ

όλωε ίδιον άπορρέον άπό τής φύσεως, τοΰ χαρακτήρος, τής
ιστορίας καί πληρούν πάσας τάς άνάγκας ήμών ώς έθνους
αύτοτελοϋς καί άνεξαρτήτου, άλλ’ άφοΰ έπί τοσούτον έπλανήθημεν άναζητούντες δάνεια μή προσαρμοζόμενα είε ξένον
•σώμα, είς τό σώμα ήμών, εύρισκόμεθα καί πάλιν είς τά
πρόθυρα μιάς νέας καί ίσως γενναίας μεταρρυθμίσεωε.
Δέον όμως νά ληφθή ύπ' όφει ότι δέν είνε πλέον καιρός δο
κιμών πάσα δέ νέα άποτυχία θέλει φέρει τελείαν άπογοήτευσιν καί καταστροφήν διό μεγίστη άπαιτεΐται προσοχή,
όπωε άποούγωμεν τά σφάλματα τοϋ παλαιού καί μή έπιδεινώσωμεν αύτά. Φρονώ δ’ ότι ό διδασκαλικός κλά
δος δικαιούται ή μάλλον τώ έπιβάλλεται ν’ άπαιτήση,
δπως πριν ή τευή είς έφαρμογήν τό νέον πρόγραμμα
νά έκτεθή ήδη
συντετελεσμένον, ϊνα έκφέρωσι τήν
κρίσιν αύτών και έκεινοι οϊτινες θά έφαρμόσωσιν αύτό'
οϋτω θά καταμερισθώμεν πλείονες τάς εύθύνας καί έν περι-

πτώσει άποτυχίας πάντες έπ’ ίσης θά εύθυνόμεθα, τοΰθ'
δπερ θέλει καταστήση ήμάς μάλλον προσεκτικούς., ;,Καί
επειδή δέν θέλω νά είσέρχωμαι είς έδαφος ξένον'έίε δ Γσώς 4
έτεροι είνε μάζ.λον άρμόοιοι έμού θα περιορισθώ είς τό ζή
τημα τού. προγράμματος τής γυναικείας έκπαιδεύσεωε ύποβάλζ,ουσα τώ Κυρίω 'Υπουργώ τής Δημοσίας έκπαιδεύσεωε
τήν εύχήν τοΰ Γυναικείου Διδασκαλικού Κόσμου, δπως καί
κατά τό έφετεινόν έτος παραμείνη τό καθεστώς μέχρις ού
αί άνά τό Πανελλήνιον Κυρίαι, αί περί τά γράμματα άσχοζ.ούυεναι έκφέρωσι τήν γνώμην αύτών. Διά τού τοιούτου οέν
προτιθέμεσα βεβαίως νά δυσπιστήσωμεν πρός τήν παιδαγω
γικήν άείαν καί ικανότητα τών συνταξάντων τό πρόγραμμα,
ύπάρχουσιν δμως πολλά ζητήματα διαφεύγοντα τήν άρμοδιότητα αύτών ώς άνδρών καί περί τών όποιων έχουσιν άλως
άλλοίαν καί παρηλλαγμένην τήν άντίληψιν. Δέν θά θελήσω
νά είσέλθω είς λεπτομέρειας περί τόν προγράμματος ατε
χρλ|ζοντός καί χρόνου πολλού καί έξετάσεως μακράς, άλλά
θά διαγράψω άπζ.ώς τά όρια οία ή Έλληνική άν.τίληψις έχει
χαράξη αύτά. Τό Δημοτικόν Σχολεϊον τών θηλέων πρέπει
νά παράσ^η είς τήν κόρην τά έφόδια έκεϊνα δι’ ών θά δυνηθή νά οιαπλεύση έπιτυχώς έν πέλαγος τόσον πολυτάρα
χου καί μή ναυαγήση κατά τάς διαφόρους καιρικάς μεταβολάς είτε ώς κόρη καί άδελφή, είτε ώς σύζυγος καί οικοδέ
σποινα, είτε ώς μήτηρ άφοΰ διά τήν πλειονότητα τών Έλληνίδων ή θύρα τοϋ Δημοτικού Σχολείου άγει κατ’ εύδεϊαν
είς τήν κοινωνίαν. Τοιαύτα δέ έφόδια διά τήν γυναίκα είνε
πεποιθήσεις καί άρχαί καθ ας θά ρυθμίση τόν μετέπειτα
βίον της καί κατ’ αύτόν τόν βίον τών τέκνων της καί ούχί
ή σωρεία έκείνη τών γνώσεων αΐτινες μετ’ ού πολύ θά έκπέσωσι χωρίς ν άφήσωσιν έτερα ίχνη τής διαβάσεώς των η
τά άποτελέσματα τού καταβληθέντος κόπου όστιε συντρεχόντων καί τών λοιπών όρων υπέσκαψεν ίσως τήν ύγιείαζ
της ένώ ήμεΐς έχομεν άνάγκην πρό πα ζτός μητέρων ύγιών.
ϊνα μή τά τέκνα φέρωσιν άπ αύτής τής γεννήσεως τό μι
κρόβιου τού μαρασμού καί τοΰ θανάτου. Θά μοί έπιτραπή
πέποιθα νά κάμω μνείαν ένταΰθα ένός ιδιοχείρου σημειώ
ματος Ναπολέοντος τού Βοναπάρτου έξ ού καταδείκνυται
ποιαν έφαντάζοντο τήν γυναικείαν έκπαίδευσιν αί μεγάλαι
διάνοιαι καί όποιαν σημασίαν άπέδιδον είς αύτήν έπιθυμών
ούτοε μόλις παρήλθεν ή φοβερά έκείνη λαϊλαψ, νά δημιουρ-

γήση πολιτείαν, έθνος, ήθη έπ'ι τών έρειπίων τής καταστρο
φής τά ,όποϊα ι έπέφερεχ έκείνη, πρώτον έφρόντισε περί τής
γυναικεία^ μορφώσεώς οιατάξας νά Ιδρυθώσιν άπανταχοΰ
τοΰ κράτους παρθεναγωγεία άνώτερα καί κατώτερα τών
όποιων τά προγράμματα καί τούς κανονισμούς έζήτησεν
δπως έπιθεωρήσή ό ίδιος' παραπλεύρως δέ ένός άρθρου κα
νονισμού τίνος δπερ άνέγραφεν ότι αί τρόφιμοι Εκκλησιά
ζονται δίς τής έβδομάδος, έγραψεν Ιδία χειρ! «είνε δλίγον
διότι μίαν ήμέραν θά γίνωσι μητέρες καί κατά τάς πεποι
θήσεις αύτών θά μορφώσωσ; τάς πεποιθήσεις τών τέκνων
των καί δή τό μέλλον καί τό μεγαλείου τής Πατρίδος >.
Όψείλομεν όθεν νά κανονίσωμεν τήν τροχιάν τής δημοτι
κής έκπαιδεύσεωε πρός τό συμφέρον, τών πολλών μή λαμβάνοντες ύπ’ όψει τάς όλίγας καί κατά τάς άπαιτήσεις τής
μεγαλητέρας καί ύγιεστέρας μερίδος τής κοινωνίας ήμών
τάς άπορρεούσας αμέσως έκ τής άντιλήψεως αύτής περί τού
προορισμού τής γυναικός. Καθ’ δσον ό 'Ελληνικός λαός
άρέσκεται εΐσέτι νά έχη ιδεατόν τύπον τής γυναικός τόν τής
χρηστής οίκοδεσποίνης καί φιλόστοργου μητρός καί δέν
έσυνήθισε νά θεωρή αύτήν ώς άνταγωνιστήν καί άντιμέτωπον τοΰ άνδρός έν τή κοινωνική κονίστρα ή είς δλως έξαιοετικάς περιστάσεις και τό τοιοΰτον ίσως είνε παρήγορον
οΓ αύτόν" διότι τό γένος ήμών δέν έξεπλήρωσεν είσέτι τήν
κοσμοϊστορική/ αύτοΰ αποστολήν καί ϊνα κατορθώση τούτο
ύφείλει νά τηρήση ι^κλονήτους τάς βάσεις έφ’ ών έρειδόμενον άνέστη καί ών φύλαξ έτάχθη ή γυνή. Μή λησμονώμεν
ότι άν είνε μοναδικόν ιστορικόν φαινόμενον τό γεγονός τής
παλιγγενεσίας ένός έθνους τούτο οφείλεται έξ ολοκλήρου
είς τήν υπερφυσικήν δύναμιν τού οικογενειακού Λμών βίου,
όστις έτήρησεν άσοεστον ύπό τήν αιθάλην τό ιερόν πύρ
δπερ έθέρμανε τούς ήρωας τής ελευθερίας καί άνέμου έπιπνεύσαντος άνήψε τόν υπέρ αύτής ιερόν ήμών αγώνα. Διά
νά προαχθώμεν όφείλομεν νά είμεθα ολίγον συντηρητικοί
λαμοάνοντες ύπ’ δψει δτι καί ή Γερμανία, ής τό όνομα άρεσκόμεθα ν' άκούωμεν έν παντί χρεώστε! τό μεγαλεϊόν της
ούχί είς τούς φιλελευθέρους προοδευτικούς άλλ’ είς δύο άνορας, οϊτινες ησαν γνωστοί ύπό τό όνομα «άπομεινάρια τού

μεσαίωνος».
{"Enetai ιν τέλος).

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΗ

>

Διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ TOT ΝΕΟΤ ΙΚΑΡΟΤ
Μέ μ.ίαν δυνατήν μηχανήν έ άνθρωπος έσχισε τούς
αιθέρας. Άνέάη είς τά ύψη χωρίς νά ψοοηθή τήν
δυστυχίαν ποΰ έκρύπτετο είς κάθε στιγμήν. Είδε τάς
τρικυμίας τών θαλασσών, καί ήσθάνθη τον κεραυνόν
πλησίον του, αυτός πάντοτε πετών, πάντοτε ύψούμενος, θριαμβευτής κάθε στιγμής. Ό άνθρωπος,
ώψωσε τήν κεφαλήν του πρό τής μεγάλη, ουναμεω.
καί έψαντάσθή εαυτόν Προμηθέα. Ήθέλησε νά κλέψη
τήν φωτιά μέσα άπό τό Σόμπαν, ήθέλησε όπως έκεϊνος ο ημίθεος, να υψω^η κατέναντι της θείας απειρότητος. Λύει τά γήϊνα δεσμό του καί είς τάς χώρας
τοΰ φωτός ζητεϊ νά ίδρύση τό βασίλειόν του, θνητός
αύτός, μόνον μέ τήν δύναμιν τή,ς Θελήσεω; καί τών
μεγάλων κατακτησεων.
Καί ό θείος αιθήρ είδε νά σχίζουν τ’ άπειρα πλάτη
του, Ίκαροι νέοι. Καί ή Δύναμις άντετάνθη είς τών
θνητών τήν ορμήν. Τοΰ έστειλε τον θάνατον. Οί νέοι
πτεοωθέντεε συντρίβονται. Καθένας άπό αύτούς εί
ναι μία δίψα τοΰ πολιτισμού. καί τοΰ μεγαλείου τής

καλού ’Ικάρου. Έςησεν είς τόν γαλανόν αιθέρα μας
ό θάνατος τοΰ ώμίλησεν μέσα είς τήν άγκάλην τής

ελληνικής θαλάσσης.
Είχεν άνάψει τό φώς τής μεγάλης λαμπάδος ποΰ
σκορπά τήν ήμέραν καί ό νέος έπτερώθη πρός τον
ούρανόν διά νά εύρη έκεϊ τήν ώραίαν άγαπητήν του,
τήν Δόξαν. ’Ελαφρός θά ήσθάνετο τό φίλημα σαν
πνοή μυρωμέν/| καί τό άγκάλιασμά της θά ήτο δυνατόν
όπως ισχυρός άνεμος. Η ιστορία τοΰ ωραίου Αεάνδρου περισσότερον τραγική έπανελήφθη είς τόν έλλη νικόνούρανόν. 'Ο νέος συνετρίβη. Ή ψυχή του μέσ’
άπό τά γαλανά νερά έπέταξε νά εύρη, άθάνατον πλέον
τήν ούρανίαν ερωμένην του, τήν Δόξαν.
Όμως «όλοι πρός τό φώς» άπό τάς χώρας τής
Τευτονίας μάς ανακράξει ένα μεγάλο πνεύμα. Ό
νέος Καραμανλάκης, μόνος, έσημείωσε τό όνομά του,
είς τό βιβλίον τών μεγάλων Θανάτων. Ό ελληνικός
.ουρανός' ξητεϊ νέους ’Ικάρους. Γό πρώτον θύμα,
έγραψε τήν πρώτην λέξιν μιας ασύγκριτου Ιστορίας.
Ούτε ή δοξασμένη μας θάλασσα ούτε ό θείος αιθήρ
νέαςψυχής.
ό έλληνικός είναι ό τάφος σου, μεγάλε νέε.
Ολοι πετοΰν, ό ένας υψηζ.οτερα άπο τόν άλλον,
Μέσα εις τάς καρδίας τών πανελλήνων, κοιμάσαι,
πλέον Βαθειά πρός τόν ούρανόν νικηταί δοξασμένοι καί ή έλληνική ψυχή σέ κοιμίςει μέ τά πλέον άγνα καί
καί είς τόν θάνατον άκόμη. 1 ώρα, έπάζω ύπό τήν
άγκάληΔ τοΰ έλ'ληνικοΰ άίθέρος, άπεσπάσθη, άπα τήν ώραϊα τραγούδια.
. Θά ζήσης, ωραίε, μέσα είς. τήν ’Αγάπην μας.
γήν τήν μητέρα του, ό νέος άδελφός έκείνόυ τοΰ
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΕΛΛ. ΕΠΙθΕΩΡΗΣΙΝ,.
Άίΐότιμε Κύριε Καμπούρογλου.

πώνει κανείς τίποτε ; 'Ο καθένας μας έχει τούς δι
Είμαι εύτυχής διόγι μπορώ καί άπό τόσο μακρυά κούς του νόμους καί κανόνας—πού καταντήσαμε αλή
νά γνωρισθώ μαςό Σας άπαντώσα στο έζυπνο άλλά θεια— γιά τή γλώσσα. Καί γι’ αυτό στον καθένα
καί σέ άπίστευτο βαθμό απρόσωπο γράμμα Σας. σύμφωνα μέ τό γούστο τό δικό του αυτά φαίνονται
Πραγματικά άν δέν είχε μερικές δικές μου λέΐεις παρ άσχημα καί εκείνα ώραΐα. Νά αίφνης τώρα Σείς μάς
μένες άπό τό γράμμα μου πρός τήν Έλλ. Έπιθεώ- λέτε γιά τή νέα —τή λεγάμενη μαλλιαρή γλώσσα.
ρησι δεν θά καταλάβαινα πώς τά γραφόμενα Σας ’Από πού λοιπόν έμεΤς μπορούμε νά ζεύρουμε τί εν
αποτείνονται σέ μένα γιατί πρέπει να ζεύρετε πώς καί νοείτε σείς ύπό τό νέα. Μπορεί νά εννοείτε τη
ό τίτλος «Παρίσι—’Οδησσός—’Αθηναίο τόν όποϊον γλώσσα τού Ραγκαβή καί τού Σούτσου, τοΰ Ρυχάρη,
αποδίδετε καθώς φαίνεται σέ μένα δέν εΓνε δικός μου.
Παλαμά, Σκίπη, μπορεί νά έννοείτε αύτή πού γρά
Τέλος πάντων άφοΰ Σείς πρώτος «πρός διατοάνωσιν φετε καί τόσες άλλες πού γράφουν όλοι όσοι γράφουν
τής ομοφωνίας» όρχεσθε «εις έγγραφον καί ουδόλως —καί εΓνε άμέτρητοι αύτοί—καί τών όποιων ό καθέ
προσωπικήν» γνωριμίαν, έοχομαι καί έγώ δεύτερη έγ- νας έχει τή δική του γραμματική. Αύτή δέ ή γραμ
γράφως νά Σάς φανερώσω τήν εύχαρίστησί μου για ματική τού καθενός μήπως έχει καί καιιμιά σταθερό
τήν ομοφωνία αυτή καί γιά το ότι μέσα στές τσιριχτές τητα ; — σήμερον εΓνε τέτια αύριο άλλη — άλλά λη
γυναίκες φωνές ακούω καί τήν άνδρίκια δική Σας, ή
όποια, όχι μόνον δέν μου κάμνει κακή έντύπωσι άλλά
τουναντίον λαμπρή.
Δέν πιστεύω νά Σάς κακοφαίνεται που άρχισε τό
γράμμα μου άπό τά προσωπικά-σταθήτε όμως, σέλίγο
φθάνουμε καί στά άπρόσωπα. Λοιπόν ούτε σκέφθηκα
νά έπικρίνω κανένα ή νά ψέζω ή νά ζητήσω περγαμενάς—άφοΰ δέν τάς έχω καί έγώ — άπό συζητούντα
ποόσωπα, ήθελα μονάχα μέ τά λόγια μου γιά τά όσα
έγοαψεν ή Κα Καμπούρογλου νά κτυπήσω τόνντιλλεταντισμό ποϋ τόσο άπεριόριστα άρχισε νά βασιλεύη
στά έλληνικά γράμματα.
Σέ μάς—άπό τώρα άρχίζουν τά έντελώς άπρόσωπα
—ό καθένας φαντάζεται πώς τά ίεύρειόλα. ’Αληθινά
μόλις ρίψουμε κάπως πειό προσεκτικό βλέμμα γύρω
μας στή στιγμή βλέπουμε πώς όλοι καί όλες όχι μό
νον τά ζεύρουν όλα άλλά πώς καί τά κρίνουν όλα. Αυ
τοί δέ όλοι καί όλες στή στιγιιή δέν τώχουνε τίποτε
νά σάς πουν πώς το έργον τοΰ τάδε εΓνε τίποτε—καί
άς εΓνε ό τάδε ένας άπό ιούς μεγάλους μας συγγρα
φείς. Καί αυτός ό ντιλλιταντισμός παρατηρεϊται σ’
όλα μας τά ζητήματα γιατί όλοι συγχρόνως δέν εΓνε
καί λογογράφοι καί κριτικοί, καί πολιτικοί—στή στιγμή
σάς λύουν τό ανατολικό ζήτημα—καί κοινωνιολόγοι—
άδιάκοπα σάς μιλούν, μόνο μιλούν γιά τόν εργάτη, καί
έμποροι καί γιατροί, τέλος πάντων όσα καί άν πούμε
πάντα μέσα είμαστε, καί κοντά σ’ όλα αυτά καί άναμάρτητοι γλωσσολόγοι ; ’Ακριβώς δέ γι’ αυτό διότι σ'
όλα μας τά ζητήματα λαμβάνουν μέρος δλοι καί
όλες γι’ αυτό δέν υπάρχουν καί νόμοι.
Μέ καταδικάζετε διότι έγώ δέν τηρώ τούς νόμους
καί το ύς κανόνας- πέτε μου παρακαλώ ποιους «νόμους
καί κανόνας» τούς δικούς Σας, τής Κας Καμπούρο
γλου, τοΰ Κοντού, τοΰ Ρυχάρη, τοΰ Χατζιδάκη, τοΰ
Διευθυντοϋ τοΰ περιοδικού ή τής έφημεοίδος όπου τυ

σμόνησα ότι καί αύτή πρέπει νά άκολουθή «τό εύμετάβλητον τού ουρανού τής Ελλάδος».Άλλ’ ίσως αλη
θινά έχουν δίκηο αύτοί οί όποιοι δέν έχουν καμμιά
σταθερότητα μέσ’ τή ψυχή τους γιά το νί καί τό σίγμα
—μποός στά όποια Σάς διαοεβαιώ κύριε οτι περνώ
όχι περιφρονητικά όπως λέτε άλλά μέ όλο τό σεβασμό
καί εύλάβεια πού τούς πρέπει άν όχι γιά τίποτε άλλο
τουλάχιστον γιά τά γηρατειά τους —διότι τί ωφελούν
οί νόμοι άφοΰ τά γραμμένα μέ κάποια ύποταγή στούς
νόμους δέν ζεύρω πώς καί πότε ως που τυπωθούν άλλά-,ουν μορφή — καθώς φαίνεται τά χειρόγραφα βλά
πτει τό ταείδι πού κάμνουν. Ώς τόσο αυτά τά λό
για παοακαλώ νά μή δυσαρεστήσουν κανένα γιατί τό
νόσημα αύτό κατήντησε νάνε κοινό, κοινότατο δυστυ
χώς. “Ωστε, Κύριε Καμπούρογλου, άμα βλέπετε κά
ποια άνυποταζία στά τυπωμένα—σαν πού είδατε καί
ιιοϋ κάυατε πολύ σωστά καί πολύ δίκαια τήν παρατήρησι γιά τό «γυναικεία καί καλλιτεχνικήν» νά μή κα
ταδικάζετε άμέσως έκεΐνον πού έγραψε άλλά νά σκέπτεσθε μήπως έκεϊνο τό μικρούτσικο-—σεβάσμιο όμως
καθ’ όλα τάλλα—νι έλειψε ή προσετέ.θηκε διότι τά
χειρόγραφα άλλαζαν τόπο, κλίμα, περιβάλλον —
ζεύρω καί έγώ τί άλλο!
Λοιπόν, Κύριε Καμπούρογλε, παραδέχομαι πέρα
πέοα τά λόγια σας καί τή συμβουλή σας νά ύποτάσσωμαι σέ νόμους. Άλλο τίποτε δέν θέλω καί έγώ
γιατί ζεύρω πώς σωστή, άληθινή έλευθερία δέν θά πή
ή βασιλεία τοΰ έτσι θέλω, τού έτσι μ’ άρέσει άλλά ή
υποταγή στή λογική καί τήν άλήθεια. Καί έπειδή λα
τρεύω τήν άλήθεια λέγω πώς έγώ δέν έχω τόσες
γλωσσολογικές γνώσεις πού νά μπορώ νά Σάς πώ
έπιστημονικά καί λεπτομερώς ποια πρέπει νάνε ή νεο
ελληνική γραμματική μας, ποίοι τύποι μάς χρειάζον
ται καί ποίοι όχι, άν χρειάζεται ή βασανιστική ορθο
γραφία μας είτε όχι γιά τά οποία άλλως τε έχουν
γραφή τόσα πολλά !

Κα! γι’ αύτό άπό συζητήσεις, τές αιώνιες συζητή
σεις, δέν Σάς φαίνεται καλύτερο νά μπουτηχθοΰμε
στή μελέτη καί νά παραδεχθούμε έκεϊνα πού λέγουν
οί δάσκαλοι όλλουνών μας γιά νά φθάσουμε οσο τό
δυνατόν γρηγορώτερα στο σημείο στο οποίο όλοι μας
έπιθυμοΰιιε νά φθάσουμε - στήν άπλοποίησι τής γλώσσης μας γιά νά σωθή καί ή έκπαίδευσίς μας άπό τήν
σχολαστικότητα στήν όποια κοντεύει νά πνιγή καί γιά
νά μή έχουμε άλλο πειά αύτό τό βαρετό, μά τήν

ως σήμερα ή ποίησίς μας ψευδοκλασσική ; Αναιμική ;

Υπέρ-ρωμαντική :
Καί άφοΰ εΓνε έτσι νομίζω τά πράγματα όπως τά
παρουσιάζω αύτή τή στιγμή, δέν εΓνε καλύτερα παρά
νά γράφουμε άνοικτά γράμματα καί νά πιάνουμε τό
σες πολύτιμες σελίδες τής Έλλ. Έπιθ. δέν εΓνε προ
τιμότερο νά πάρουμε αυτούς τούς συγγραφείς μας
καί νά τούς διαβάσουμε σιγά, σιγά, μέ προσοχή καί
ύπομονή—γιατί εΓνε δύσκολοι στά νοήματα — γιά νά
τούς έννοήσουμε καλά, τέλεια όπόταν διά μιάς καί

άλήθεια, ζήτημα τής γλώσσης μας ;
Άλλ’ άν δέν μπορώ νά είσέλθω στές λεπτοιιέρειες θά τούς άγαπήσουμε ;
Καί τότε— μόλις τούς άγαπήσουμε αύτοί γίνονται
τοΰ γλωσσικού μας ζητήματος ζεύρω όμως κατάβαθα
πώς τές έποχές κατά τές οποίες βασίλευε στή λογο μέρος τοΰ έγώ μας γιατί καί στά έργα τους βρίσκουμε
πέρα πέρα τήν ψυχή μας καί άς εΓνε σκεπασμένη μέ
τεχνία τό πνεύμα τοΰ λαού δημιουργήθηκαν τά άριστουργήματα, άν όχι παγκόσμια, άλλά τοΰ κάθε τήν ομίχλη τού συμβολισμού καί άς μή μάς δίδεται
έθνους, πού έφεραν μαζί τους καινούργια εποχή και ολοφάνερα- ναι, αύτή βρίσκεται βαθειά καί στά έργα
νούργιο πνεύμα, καινούργια ζωή, καινούργια δύναμι. τά δυνατά ρεαλιστικά τών πεζογράφων μας καί στά
Πάρετε όποιαδήποτα ιστορία τής λογοτεχνίας καί αιθέρια, πότε γεμάτα βαθειά νοήματα, πότε άπλά γε
παρακολουθήστε τήν έζέλιζι τής λογοτεχνίας άπό τής μάτα χάρι τών ποιητών μας...
Άς είνε- γιά τά έργα τών σημερινών μεγάλων μας
έποχής τής αναγεννήσεων ώς σήμερον. Δέν Σάς κάσυγγραφέων,
νομιέ,ω, πώς είνε άοέβεια νά μιλή κα
μνει έντύπωσι άμέσως πώς ή δημιουργία άριστουργημάτων εμφανίζεται μαώ μέ τήν μελέτην τής συγχρό νείς επιπόλαια μέσ’ στ’ άνοιχτά γράμματα—μά θέλω
νου έποχής, τής ολόγυρα ζωής, μαζί μέ τήν βασιλεία μονάχα αύτό νά πώ, πώς έκεϊνο τό οποίο εμείς ζη
τής γλώσσας τοΰ λαού ; Ή μήπως τά έργα τοΰ τούμε μέ συζητήσεις δέν Σάς φαίνεται πώς έχει
Δάντε, Λόπε-Δέ-Βέγα, Σερβαντέσ, Καμόενσ, Λέσ- βρεθή πειά καί έφαρμοσθή μάλιστα τόσο ώραΐα, τόσο
σιγγ, Σαίκσπηρ, Πούσκιν, Γόγολ
*
έζηγοΰνται λανθα- άληθινά ;
Καί κοντά σ’ αυτά δέν νομίζετε πώς καλύτερα εΓνε
σιιένα ύπό τών ιστορικών τής λογοτεχνίας καί ή ά;ία
νά
νοιώσουμε καλά, καλά τά όσα έχουν γραφή καί
τους άποδίδεται εσφαλμένη στή βασιλεία στά έργα
λεχθή
γιά τό γλωσσικό μας ζήτημα ώς τώρα παρά νά
τους του πνεύματος τοΰ λαού καί τής γλώσσας του ;
Δέν Σάς κάμνει έντύπωσι πώς τό παρόμοιο γίνεται δημιουργούμε ζανά ζητήματα, τά οποία άν όχι όλόκαί στήν καινούργια μας Ελλάδα, πώς ή άληθινή. τελα μά σχεδόν έχουν λυθή ;
Μ’ αύτή τή πεποίθησι νομίζω, Κύριε Καμπούρο
έμπνευσμένη μας δημιουργία άρχιώει μέ τήν άγάπη
γλου πώς εΓνε περιττή πειά κάθε συζήτησις γιά τό
ποός τό παρόν—ύπό τήν εύρυτάτην τής λήζεως ση
μασίαν - τοΰ λαού μας μαςί μέ τήν έπικράτησι τής γλωσσικό ζήτημα παρ’όλη τή μεγάλη εύχαρίστησί —
δημοτικής. Άν δεν συνέσαινε αυτό θά είχαμε άρά παοακαλώ νά ιιού δώσετε τήν άδεια τά τελειώνω τό
γράμμα μου προσωπικά—πού μοΰ κάμνει ή εύφυία
γε Σολωμό, Βαλαωρίτη, Παλαμά, Σκίπη, θά είχαμε
Ρυχάρη, Καρκαβίτσα, Παπαδιαμάντη ; Δέν θά ήταν Σας, ή όποια μέ τόσες χάρες ζεπροόά/ώει μέσα άπό
τό γράμμα Σας.
* Αναφέρω τά κυμώτιοκ ύνό;χατα τών όποιων το καθένα
καί στον έπιπολαιότατον γνώιιμ-ον
τήν εϋ-ωπαική λογο
τεχνία φανερώνει oZoxb/o»; i^ardaraoi καί καΐνονργια τ<>οπή

Ο5»,σσό{.—Λΐίγουοτοϊ Γ.Ι12.

Μέ ΰπόληψι
ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤεΑΑΤΟϊ

τής λογοτεχιίικ.

ΣΛΜΟΧ

Ή yovn τϊις Ζωοδόχου ΙΙπγϋς

Εν ΐ) αννεκεντοώ9ι/αα>· ο! ε.ταναστάται τή; Εάμον όρκιοΟέντε; >·« ελενΟεοώοονν την νήοον.

Είξ “άοπλα! II Ελλάς πάνοπλος είς
τά σύνορα! Καί πάλιν ήπατρΐς ήαών διεκδιζοΰσα
τά δίκαιά της, αντιμέτωπος τής μεγάλης πάρεισάκτου έν Κύρώπη Αυτοκρατορίας. Καί απολύε
ται είς τήν πάλην έν πλήρει έπιγνώσει ήδη τών
δυνάμεων της μετά τόλμης καί αύταπαρνήσεως
όπως άνταξίως τών ύπερόχων εθνικών παραδό
σεων σώση τόν καταδυναστευόμενον έΟνισμόν της.
Ί’ό Έθνος έν άπάση αύτοΰ τή μεγάλη διασπορα μετ’ ενθουσιασμού άπεδέχθη τό άγγελμα
τής γενικής έπιστρατεύσεως καί άΟρόοι οί έπίστρατοι έ'σπευσαν ύπό τάς πτυχάς τής κυανολεύκου, ύπερασπισταί τοϋ δικαίου καί τής έλευθερίας.
Ί’ό πολεμικόν σάλπισμα άντήχησεν εις τήν
Έλλ. ψυχήν, τήν πολλαχώς δοκιμασΟεϊσαν, ώ;
μία άφύπνισις, ώς εϊς παιάν εύαγγελιζόμενος δό
ξαν καί θριάμβους.
Ηύλογημένη ή ώρα!
Αλλά δέν εινε μόνον οί άνδρες οί όποιοι διά
τών όπλων θά διεκδικήσουν τήν τιμήν τής 11ατρίδος. Έχουν καί αί Έλληνίδες ύπέρταιον κα
θήκον νά σπεύσουν είς τό στάδιον τής τιμής, άν
οχι φέρουσαι όπλα, φέρουσαι όμως τήν παρηγο
ριάν, τήν καλωσύνην, τήνΐασιν εϊς τούς άσθενεϊς
καί τραυματίας, ώς νοσοκόμοι. < > Λευκός Σταυ
ρός, ό Ερυθρός Σταυρός, ό Κυανούς Σταυρός,
—σύμβολα βοηθειών έν πολεμώ καί ιατρικής περιθάλψεως—άς συγκεντρώσουν έγκαίρως τάς Κλληνίδας διά νά προσφέρουν τήν βοήθειάντων όταν
παραστή άνάγκη. Κατά τόν πόλεμον τοϋ 1897
ή δράσις τών Έλληνίδων ύπήρξεν άξια παντός
επαίνου. Ί Ιδη άς έκδηλωθή γενικώτερον ό πόθος
τής άρωγής καί άς κατανεμηθοϋν είς σώματα,
νΰν ότε υπέρ πάντων ό άγών !..

21 Τ’ Α

Σ Υ* Ν Ο Ρ Α

Γιά τήν ένδοξη Πατρίδα, γιά τήν ΙΤίστι, γιά τδ Γένος
τδ κορμί μας, τήν καρδιά μας, τήν ψυχή μας, τή ζωή !
Ολοι άδέρη ια είμαστε τώρα και κάνεις δέν είνε ξένος,
δλους τώρα μάς ένιδνει ένας πόθος, μιά πνοή.

Όλοι αδέρφια είμαστε τιόρα, κ ή μεγάλη μας Μητέρα,
μέ τά μάτια δακρυσμένα, μέ λυμένα τά μαλλιά,
λαμπροφόρα σάν τδν ήλιο καί γοργή σάν τδν αγέρα,
μάς καλεΐ καί μάς συνάζει στή θερμή της αγκαλιά.
Μέ σπαθί ξεγυμνωμένο καί βγαλμένο άπδ τή θήκη
τρέχει εμπρός ή αρχαία \όξα καί τήν ιηρα καρτερεί,
καί στά σύνορα προσμένει νά μάς στεφανώσ’ ή Νίκη
μέ τ αμάραντο στεφάνι ποΰ στδ μέτωπο φορεΐ.

Καί τδν θάνατο μέ θάρρος άς τδν άντικρύσωμ όλοιτί κερδίζομε νά ζοΰμε ντροπιασμένοι, ταπεινοί;
Ώ ! χαρά στον ποΰ θά πέση πρώτος στοΰ έχΐίροΰ τδ βόλι,
στής Σημαίας του τδ πλάϊ θαΰρη αθάνατη θανή.
ΙΩΑΝΝΜΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1SM2
Η S^TYPR TOY MKNOS
ΤΙ Μαργαρίτα... Κορδαΐ.—Φαναριώτης κρύος. — Τό κολοκύθι
τής « Εσπερινής
*
.— Ό StVCLili τής «Μονάκριβης
*
.—Ξύλο
κατα παραδρομήν.— ΤΙ μία τοΰ Μαμία.— Τό ολίσθημα τοΰ κ.
9Ιωσήφ.— Τό άεροπλανον ποΰ.εστάθη είς τό θέατρον.—Λ1
διπλωματικοί παραστάσεις τής κ. Νίκα. — Τό έκθετον τοΰ « Πα
νελληνίου».— Ό δόκιμος συγγραφείς.— Οί Άνθρωποφάγοι καί

Ή «Μονάκριβη» τοΰ κ. Ξενοπούλου—ώς έξελλη νίσθη δ Strani— είνε ή μονάκριβη έπιτυχία τοΰ
συγγραφέως κατά τήν «'Εστίαν». Ό κ. Ξενόπουλος
εις άκρον κολακευθείς ήρχισε νά γράφη τήν «Στα
χτοπούταν» σκοπών νά τήν άφιερώση εις τήν « Ε

το Ραβαίοι.

Τδ δρίμα «"Οταν λείπει τδ χρήμα» έχειροτόνησε
και ένα νέον κριτικόν ένσκηψαντα εις την «Εστίαν»
άμύστακα μέν, άλλά φοβερόν καί τρομερόν, άφού
κατόρθωσε νά μεταβάλη τά ιστορικά δνόματα, τάς
χρονολογίας, επιδείξας άμα καί γνώσεις μετεωρολο

στίαν».
*

Τώρα μέ τήν φθινοπωρινήν πτώσιν τών φύλλων καί
ό κ. Φιλύρας <5 ποιητής παρ’ δλίγον νά ύποστή φυλλορόησιν άπό τόν κ. Μαμίαν, ένεργούντα κατ’έντολήν
καί διά λ)σμόν τής Μαρίκας Κοτοπούλη. Άντ’ αύτού
δμως έξυλοκοπήθη άλλος δημοσιογράφος καί δχι
άδίκως· διότι άφού έλεγετο ΖΤαπα-μιχαήλ έπρεπε

νά χειροτονηθώ.
-γ.-

γίας η μάλλον μωρολογίας.

Καί ένας διάλογος έν τω θεάτρφ.
— ΠοΙος έδειρε τδν συντάκτην τοΰ «Χρόνου» ;

*4"

Ή Καρλόττα Κορδαΐ, έγινε « Κυρία μέ τάς Καμελίας» μεταβαπτισθείσα είς Μαργαρίταν δχι Γωτιέ
άλλά ΚορδαΓ. ή έποϊα τά έκόρδωσε πριν ή γεννηθή
δ κριτικάκος τής «Εστίας». Άλλά τίθεται συγχρόνως
είς το στόμα τής δυστυχούς φράσις, ή δποία δέν έλέχθη ύπ’ αύτής, άλλά ύπδ τής κ. Ρολάνδ.
Ό αύτός κριτικός έπρόσεξε πολύ κατά τήν παρά·
στάσιν εις τούς ρώθωνας τών παρευρεθέντων πρώην
καί νΰν υπουργών. Κατά τδν εύφυέστατον Φαναριώτην κριτικόν ένας ύπουργδς έπταρνίσθη δίς καί άλλος
παρ’ ολίγον νά πταρνισθή. Διόλου άπίθανον οί επί
σημοι αυτοί νά άντίκρυσαν τδν κριτικόν καί νά έζρυο-

λόγησαν άπό τά άστεΓα ποΰ έλεγε.

— Τον λένε Μαμία.
— Πολλές τοΰ έδωσε ;
— Λ/d μία, μά πολλές δέν ξέρω...
-XΤ'

Άπό τό ’Αστυνομικόν δελτίον μετά τήν έπέμβασιν
τού κ. Ζυμβρακάκη διά τήν παράστασιν τών θεα

τρικών
έργων.
«Χθές
τό βράδυ δ κ. Μ. Ιωσήφ ώλία&ησεν έξωθεν
τής Ν. Σκηνής. Τό δλίσθημα άπήτησεν ήμερών τινων

θεραπείαν τού παθήματος του».
Τό «Άεροπλάνον» τού κ. Πετροκοκκίνου, έκ
Παρισίων μετακομισθέν, έπέταξεν, άντί νά το πετάξη
ό θίασος, ώς άπήτησε κάποιος κριτικός. Άνήλθεν εις

-οψ»
Ό

Ένας άλλος κριτικός—τής «Εσπερινής» αυτός—
γράφων διά τό αύτδ έργον, τό άποκαλεί «κολοκύθι».
Ό άνθρωπος έξ ιδίων κρίνει τά άλλότρια. Καί αυτός
δέ ξυρισμένος. Ή έπίθεσις αύτή τών ξυρισμένων
κατά γυναικός συγγραφέως, ή δποία ώς έκ τοΰ γέ

νους της έχει πολλά μαλλιά, είνε εύεξήγητος.
-ψ-

Οί κριτικοί τοΰ έργου «'Όταν λείπη τό χρήμα»
κατόπιν τών γραφέντων ύπ’ αύτών, πληροφορούμεθα
δτι παρεκλήθησαν άπό ξένα; εφημερίδας, διά νά γρά
φουν θεατρικά άρθρα. Οΰτω, δ Γερμανικός τύπος
μετεκάλεσε τόν κριτικόν τής «Εσπερινής», δ Γαλ
λικός τδν Ν. Κ. τής «Εστίας» καί δ Αύστριακός
τό Βελούδο τής «Ν. Ήμέρας». Έπί πλέον δ κ. Ν.
Κ. έκληθη καί άπό τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν ώς
συντάκτης τής «'Ιστορίας τοΰ Γαλλικού Έθνους»

διά τάς είδικάς γνώσεις του.

επτά...εσπέρας παραστάσεων.
Κατόπιν τού πολεμικού άναβρασμού τών κρα
τών τοΰ Αίμου, διέκοψε τάς παραστάσεις του δ θίασος
τής κ. Νίκα, μεταβαίνων εις τό θέατρον τοΰ...πολέμου,
"δηλαδή εις τήν Θεσσαλονίκην, η έπί τό Άττικώτερον

Ηεσσαλο — νίκα.
-γ.Άλλα άνακοινωθέντα τού Αστυνομικού δελτίου.
— Έξωθεν τού «Πανελληνίου» εύρέθη εν έκθετον
άποθανόν έξ άσιτίας. Οί γονείς του άγνοούνται. Λέ
γεται δτι είνε ’Ιταλοί καί Ονομάζονται Βέρδης καί
Δονιζέττι. Το μ«>οον έφερε τόν συμβολικόν τίτλον

«Τό στριχειωμένο γεφΰρι».
— Χθές τήν νύκτα ή μονάκρι/ίη θετή κόρη τοΰ κ.
Ξενοπούλου, μόλις έξ ’Ιταλίας άφιχθείσα, άπήχθη άπό
ένα εΰελπιν. Δι’ αύτδ καί δ συγγραφεύς έκληθη εΰελπις, δόκιμος κ.λ.π.
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«Ε:ς τό Αθήναιον συνελήφθησαν

ώς επικίν

δυνοι οι « Ανθρωποφαγοι» καί ώδηγήθησαν είς τάς

Κεντρικας

Ενωμοτίας.

Κατόπιν νεωτέρας σκ.έψεως

ώδηγήθησαν είς τό θέατρον τής ο. Κοτοπούλη διά
νά εΐνε άποτελεσματικωτέρα ή τιμωρία των.

Φ
λις έγνώοθη, δτι θά έπαναλάβη τάς έογασίας της ή

Βουλή.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΜΑΙΙΕΝΕ

Me αληθινήν συγκιυησιν θά σημειώσω ολίγα λόγια
Si ενα μεγάλον γόητα ό όποιος δέν υπάρχει πλέον.

Eire εκείνος ό όποιος ήγάπησε την γυναίκα και την
έτραγούδησε χίλιες φορές διαφορετικί, άλλί πάντοτε
ε'ις τόν τρυφεριότερον καί έλκυστικώτερον τόνον. 'Ίσως
διά τούτο, ύπήρξεν όλόκληρος ή ζωή τον ενα γλυκό
προσκύνημα τοΰ ωραίου φύλου, το οποίον τόν άνεκήρυξε τόν μοναδικόν τραγουδιστήν του καί είχε δΓ
αυτόν την τρυφερωτέραν λατρείαν.
Ο γόης αυτός, είνε ό πολύς 3Παβσενέ ! Μεγάλος

στην φιλία του καί θελκτικός όπως στην μουσικήΐ’ τον,
ο ύπέροχος συνθέτης, είχε τάς είλικρινεστέρας συμ
πάθειας τις όποιας ένας μεγαλοφυής μπορεί νά συνάν
τηση. Ω,νειρεύθη, έκλαφεν, έπόνεσεν, άγάπησεν αλη
θινά και μαζί μ αύτόν αί τρυφερώτεραι καρδίαι έσύρ
θησαν πίσω απο το άρμα του. Η μουσική του είνε

ανοιξιάτικη και ακόμη στα εβδομήντα του χρόνια τά
γλυκά αηδόνια επερασαν απ τήν φυχήν του καί τήν
εγεμισαν άπό των πρώτων χρόνων τήν έλεύθερην
ομορφιάν. Έγεννήθη Μάϊον, καί κάθε καινούργιος μήν
των ροδών τόν έπανεύρισκε πάντοτε ανθηρόν καί νέον,
έτοιμον ν άγαπήση καί ν' άγαπηθή πραγματικά. 'Έτσι

επερασε την ζωήν του, ό μοναδικός charineur, διαρ
κώς άνακαλύπτων νέας σελίδας εις τό βιβλίου τοΰ
τρυφερού καί άποτυπώνων αύτάς είς τό έργον του.
Η παραγωγικότης του υπήρξε κολοσιαία, όπως κα·
υενός άλλου συνθέτου, χωρίς όμως ποτέ νά μπορέση
νά διαφυγή άπό τό θέμα το όποιου τοΰ άπησχόλησεν
ολόκληρον τήν ζωήν του. Μήπως όμως είχε καί άδικον;,
Αύτή ή μεγάλη άγάπη του είς τάς γυναίκας τόν έδόξασεν. Ή «3Υίαρία ή SYlayiSajnvh» έκαμε τήν
πρώτην φήμην του είς τά 22 μόνον του χρόνια. Αυ
τήν ήκολούθησαν αί «Έρνύες», ή «Θεοδώρα, ή «Φαί
δρα», η « Ηρωδιάς», ή «Μονόν» τό τελειότερου αύτό
αριστούργημά του, ή «Καρλόττα» άπό τόν Βέρθερον.
η « Σταχτομπουτα», ή « Αριάδνη», ή «Θηρεσία» κτλ.
Ολα τα έργα τοΰ Μασσενέ είχον επιτυχίας, όχι μό
νον εις την Γαλλίαν, αλλά καί είς ολόκληρου ιόν νέον
και παλαιόν κόσμον.
Τό τάλαντου του δέν περιωρίσθη ε'.ς τό θέατρου'
με τήν εκκλησιαστικήν μουσικήν, τήν μουσικήν δωμα
τίου και τας γλυκυτάτας ρομάντζας κατέκτησε του

ακούεται μέ τόν βαρύτεροι’ σεβασμόν απο όλους, αυ
τός ευ τούτοις φαίνεται νά μενη μακραυ απ όλους,

το οποίον ετραγούδησευ εις του α'ώνά μας. Μετ ’ αύτόν
δεν θά τραγουδήση βεβαίως κανένα άλλο.
Α.

σαν νά ζή μόνος, σ.άν νά μάς ομίλή μέσα απο το ερη
μητήριου του. V2 νέοι, αν εορτάσατε μαζυ με τον
ποιητήν πού σάς ομίλεΐ διά την Μεγάληυ Ζωήν τα

Φ

εικοσιπεντε έτη τής εργασίας του, μεγαλειτεραν ευ
γνωμοσύνην θά σάς οφειλή, και θα α'σθανθή περισ-

Τό περιοδικού 3Ylov/lK(l άφιεροινει είς τήυ δόξαν

Ιό Ιδιωτικό Ραβαΐσι διέκοψε τάς παραστάσεις μό

καλλιτεχνικόν κόσμον.

Αιά τοΰ θανάτου τοΰ 3ΥΙαΰσενε χάνει ή Γαλλία
καί εν γενει ή μουσική, τό τελευταίου μεγμλο αηδόνι,

τοΰ Μασσενε ενα θαυμάσιου τεύχος έκ τριάκοντα δύο
σελίδων εικονογραφημένων πλουσίως καί με άρθρα

σοτέραν χαράν άν σάς ίδη όλους αδελφωμένους, ειλι
κρινείς, αληθινούς, νά βαδίζετε πρός τό Φώς. Θά ιδη
τότε τούς πόθους του νά πραγματοποιώνται, διότι

των Κλαοετί, Τάστων Καρρύ, Γαβριήλ Ντυπόυ, Ρεϊνάλδου Άν,Ντελμάς, Ξαβιέ Λερού, Σιλβέρ. Περιέχει

ό μεγαλείτερός του πόθος είνε νά ίδη τον κοσμον

επίσης και λεύκωμα απο τεσσαράκοντα οκτώ σελίδας
μουσικής του Διδασκάλου. £Ρ(όμη ‘ΓΉκοχουδία διά
κλειδοκυμβάλου διά τέσσαρας χείρας' αί ίΓΚόραι Ζης
οσί.-Μηζ· ή 2Ρνχη ιών ΓώίνΓΓίυν. ΓΝνΗζερινο
χιβάδι, αι 3Υΐηΐερες" ΓΜεχενδίαι. ή 3Κ(οδοονοκρουσία" ό ΣΚήίοος.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΟΚΗΣ

Μέσα εις τόν μυστηριακόυ κήπον τοΰ Θών εωρτάσθη
ή είκοσιπενταετηρίς τοΰ ποιητοΰ κ. Στεφάνου Μαρτζωκη. Ο Διδάσκαλος απλούς καί άπέριττος όπως
ή Αλήθεια, γεμάτος φώς, έβλεπε τούς θαυμαστός του

ολους, όλην σχεδόν τήν καλήν νεότητα, νά εορτάζη
τ:ι εικοσιπεντε έτη τής ωραίας δημιουργίας του, μέ τήν
πλέον ανυπόκριτου χαράν. Έβλεπαν όλοι είς τήν

μορφήν του του ποιητήν καί του άγωυιστήν τής ζωής.
Η. Ψυχή του, δυνατή απο τους ισχυρούς πόνους, δέν
ησθαυθη σχεδόν ποτέ τήυ άπογοήτευσιν. Πάντοτε
μέσα εις τα ποιήματα του ο Διδάσκαλος, φανερώνεται
με τό δυνατόν αίσθημά του καί τήν μεγάληυ σκέφιν
του άγωνιστής καί θριαμβευτής άκόμη. Μάς όμιλοί

νά ζή αληθινά, φωτεινά καί γενναία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

μεγαμΝ

ΑΝΟΡδΝ

νά σάς φύγη καί κατεδικάσατε

πέννα και στο μελάνι;
«Σαν κάποιος πού ένανουρίστηκε

σιας αύρας στα χείλη μου και τον πλατυν αέρα να μού

χαίδεύη το κεφάλι.
«ΓΓ αύτό χαρούμενοι όλοι οί ωραίοι υποστρέφουν
τό κεφάλι άπό τά σύγχρονα τραγούδια καί βλέπουν τ
άστρα καί αισθάνονται τόν ελεύθερον, δροσερόν άνεμον
πέρα άπό τους κήπους με τά βαρεία τα λουλούδια και

τες πάντοτε διά τήν εύημερίαν τών ομοθρήσκων των.
"Ητο μέλος πολλών άκαδημιών καί τό 1901 ό αύτο-

κράτωρ τόν έζέλεζεν μέλος τής Ανωτέρας Βουλής.
Ήτο καθηγητής τής κλασσικής φιλολογίας άπο το
1873■ Τά έργα του έχουν ύπόθεσιν τήν ελληνικήν φι
λολογίαν: « Ο Δημοσθένης ώς πολιτικός» «Μελέται
έπί τοΰ κειμένου τοΰ Ηράκλειου» «Συμβολή δια ι ηυ
κριτικήν ερμηνείαν τών Ελλήνων συγγραφέων» «Με
λέται περί
Ηροδότου» «Δοκίμια περί Πλάτωνος»

ρασήμου.

μέγα έργον του «Οί 'Ελληνες φιλοσοφοι».
Ο Γκόμπερτς είχε τιμηθή καί δι Ελληνικού πα

εις τό

μευ να διηγήται με ενα εύγενές μεγαλείου ό,τι αισθά

ΑΝΤΡΙΟΣ ΛΑΓΚ

νεται, ο,τι ονειρεύεται, ό,τι ποθεί ό ποιητής, Δέν ή θέ
λησε να ένδυση τήν ποίησίν του μέ τό μυστήριον. Είνε
όλα φωτεινά μέσα είς αυτήν καί γλυκά και μεγαλο
πρεπή όσον οί ρυθμοί της οί πλούσιοι. Η ειλικρίνεια

Ό Λάγκ, ό "Άγγλος ποιητής, ήτο ό περισσότερον
Γάλλος τό πνεύμα καί τήν φυχικήν διάθεσιν άπο ολους
τούς συγχρόνους, άλλα καί τούς παλαιοτέρους ποιητάς
τής Αγγλίας. Προ παντός όμως ήτο θαυμαστής τών
άρχαίων κλασικών. Η φυχή του έδιφούσε τήν άπλότητα τοΰ άρχαίου βίου καί έμακαριζε τόν "Ομηρον, ό
όποιος ουδέποτε είχε γνωρίσει όήν πένναν καί τό χαρτί,
άλλ' έφαλλε τά κατορθώματα τοΰ "Εκτορος καί τών
’Αχαιών όπως ή πηγή κελαρύζει είς τα βουνά.
Είς τόν πρόλογον τής Αγγλικής μεταφράσεως τής

εινε το μεγαλείτερον προσόν του ώς ποιητοΰ καί ώς
ανθρώπου. Ε νε μοναδικόν τό παράδειγμά του μέσα
ε·ς την έπογήυ μας τήυ φεύτικηυ, πού θέλει νά δει
κνύεται έπειτα άπό μίαν μεγάληυ προσπάθειαν, ό,τι
δεν εινε και να λεγη ο.τι δεν ευνοε1. Περισσότερόν

απο ολα τα αλλα διδάγματα του, ή ζωή του άς γίνη
πρότυπόν. Αυτή δίδει ε'.ς τήν ποίησίν του τήν ειλι
κρίνειαν, διότι αύτή ε'υε άληθής καί καθαρά.
Ολοι οι διανοητικοί νέοι, ας τόν άγαπήσουν πε
ρισσότερόν από ποιητήν, ώς ενα άναμορφωτόν. Διότι
κηρύσσει ι ήν άναμόρφωσιν τοΰ αισθήματος καί ζή τήν
ηθικήν του ζωήν υπό τό φώς τής 'Αλήθειας. "Ολους
τους αγαπά, δι όλους εχει ενα λογον ενθαρρυντικόν,
δΓ ολους εργάζεται, δΓ ολους γράφει, ενώ όταν κά
θεται έν μέσω τών φίλων του καί ή ομιλία του ή σοφή

πέρ" άπό τήν μουσικήν των λιγωμένων οιρων ακούουν,
σαν τον βογγον του ωκεανού σε δυσμικες ακτές, τό
θάλασσαμανητό καί τήν βροντήν τής Όδυσσείας».
"Ητο ποιητής καί κριτικός, βαθύς μελετητής τού
Ομήρου καί άλλων άρχαίων ποιητών, άνθρωπολογος
καί λαογράφος, δημοσιογράφος καί ιστορικός, μυθογράφος καί κοινωνιολόγος, γονιμώτατος δέ καί πλουσιωτατος είς φιλολογικήν παραγωγήν. Τίποτε δέν ήτο ξέ
νον διά τό εύρυτάτης αντιληφεως πνεύμα τοΰ Λάγκ,
ό δέ καθημερινός καί περιοδικός Τύπος έπί τριακονταετίαν καί πλέον έπλημμύριζεν άπό άνώνυμα ή ενυπό
γραφα άρθρα αύτοΰ, χαρακτηριζόμενα πάντοτε άπό το
εύτραπελον, καινοφανές, ιδιόρρυθμόν ύφος καί την
ολως πρωτότυπον διεξαγωγήν τών διαφόρων θεμάτων.
Η έμβρίθεια, ή βαθεΐα γνώσις, ή χάρις, ή Ελληνικωτάτη διαύγεια χαρακτηρίζουν τά γραφόμενα του.
Σκώτος αύτός, δέν είχε τίποτε άπό τόν μονότονου, τόν
συγκεντρωτικόν χαζακτήρα τής πατρίδας του’ και κατα.
τήν μορφήν—μελαφός μάλλον, μέ καστανά άετείου διαπεραστικότητος ματια και με ζωηροτατας γραμμας
φυσιογνωμίας— καί κατά τήν φυχην ήτο Ομηρικός
"Ελλην τοΰ εικοστού αιώνας. Το φόρτε του δε κυρίως
ήτο ό "Ομηρος. Αί περί τον μεγάλου τούτου ποιητοΰ
διαλέξεις του [δηλαδή καθηγητικά μαθήματα) είς
τήν Όξφόρδην έμειναν κλασικαί, ή δέ όρμητικοτης του
εναντίον τώιν Γερμανών, το>ν αμφισβητουντων την ε
νότητα τών δύο ποιημάτων, ήτο άνταξια τής έπιστημονικότητος καί έμβριθειας, με την οποίαν κατεπολεμησε τούς σκετ.τικιστάς καί σχολαστικούς αυτους.
Η προσφιλής του αρχαία φιλολογία παρεσχεν εις
αύτόν τά καλλίτερα θέματα πρός έργασίαν. Καί τα
πρώτα του φιλολογικά δοκίμια έκ τής αρχαίας Ελ
λάδος εΐχον έμπνευσθή.
,
,
Ό Λάγκ έγραφεν έπ'ι πολλά ετη εις τάς εφημερίδας.
Πλήν τής πολιτικής, είς τήν όποιαν ουδέποτε άνεμιχθη, έθιξεν όλα τά άλλα θέματα, καί όλα μέ ζηλευ
τήν έπιτυχιαν. άλλα μέσα εις τα στηθη του επάλλ,ετο
ό πόθος τών ώραίων άρχαϊκών αγώνων και ό πόθος
του αύτός έξέοπα ε’ς στίχους όπως οί εξής, που α
ποτελούν τό Τραγούδι τοΰ Τόξου τοΰ Εύρύτου:

Οδύσσειας ό Λάγκ λέγει:
«Ή, σείς οί περιπλανώμενοι, πού υπήρξατε πατέ
ρες μου! Εσείς που έδιαβάζατε τήν τύχην τών άντήν παλάμην των' πού έταξειδεύετε με τα
γύφτικα σύνεργά σας άπό ερημιά σ' όλες τής χώρες!
Γιατί νά παρατήσετε γιά τής πολιτείες τήν ζωήν σας
κάτω άπό τά δένδρα καί δίπλα στό ρεύμα τών ποτα
μών; Γιατί άφήσατε τήν τσιγγάνικην έλευθερίαν σας
θρώπων

άπό τό τραγούδι

που περιπλανώνται μόνον σκιές ερωτευμένων, είμαι κ
έγώ. Καί λαχταρώ νά νοιωσω τήν αλμυρα τής θαλάσ

Θεόδωρος Γκόμπερτς αέλος τής Αυστριακής Γερουσίας.
Ο Γκόμπερτς έγεννήθη έν Βρυν την 29 Μαρτίου
1832. Οί προπάτορες του τραπεζΐται κατείχον έπισήμους κυβερνητικός θέσεις είς τήν Αυστρίαν, εργασθέυ-

κότητα. Η φιλοσοφική πνοή τής ποιήσεώςτου, περνά
μέσα άπο τα πλούσια φυλλώματα της καί τήν άκούο-

σας στην

τοΰ Αιγαίου ξεχνά το άγριο πέλαγος και παραπονοϋνται γλυκύλαλα τά λαγούτα τού έρωτος μόνον, εκεί ό

ΓΚΟΜΠΕΡΤΣ

«Περί τών χαρακτήρων τοΰ Θ«οφραστου» κλ. κλ.
Πρότινος παρατηθείς τής καθηγεσίας είχεν άφιερωθή

παιδιά

τής Κίρκης καί απο το κρασί της σε κήπους μέσα,
δίπλα στο ιερόν τής Περσεφόνης, εκεί όπου ένα νησί

Ο τηλέγραφος άνήγγεϊλευ ότι άπέθανεν ό καθη.
ηη'εής τής φιλοσοφίας τοΰ Πανεπιστημίου Βιέννης

με υπέροχου τέχνην διά τούς αγνώστους κόσμους τής
Φ'υχήί καί μάς υφαίνει επάνω μέ τά πτεοάτου νά ίδω
μεν μαζύ μέ αυτόν όλας τάς δυνάμεις, όλην τήν άλή»
θειαν, και απο ϋφηλι πάντοτε όλην τήυ πραγματι

τά

Σιγανά και λυπημένη

« Χαρωπά γοργοπεταμε

eH oat τα τοαγουάεΐ
Το τοισ^ι ναμο δοξάρι

Μες οτής μά/ης τή γιορτή
'Όπιος ομίγουν οτοΰ πολέμου

Και τη βοερή ‘/ορδή.

Τό ξεφάντίομα οί αητοί...»

«■ Στείλετε μας - κλείουν τα βέλη
Στή βουβή τους ερημιά—
Χά χορτάοουμε τήν πείνα

Σιγανά καί λυπημένη
'Η oat τα τραγουδει
Τό τριοδΰναμο δοξάρι

Μες τ* ανθρώπινα κορμιά.

Καί τή βοερή /ορδή.

είς
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δτι μίαν ήμέραν θά μορφωθή δχι μόνον τό κοινόν,
άλλά καί οί συγγραφείς, καί τό πτωχόν Ελληνι

Πρό ενός περίπου μηυός άπέθανει έν ΟΰελλήνΦόρτη τής Αμερικής ό επιφανέστερος τών Ζαικκόν θέατρον χάρις εί; τήν κριτικήν αύτήν τήν έντεσπηριστώυ τοΰ ήμετέρου αίώνος Όράτιος Φόρνες ουλώ; ειλικρινή, τήν έντελώς άπροσοπώληπτον, θά
τινος ή έκδοσις τών Ζαικσπηρίωυ έργων θεωρείται ώς
ιοη
αργά ή γρήγορα, άδιάφορον, καλά; ήμέρα; ζη
ή τελειότατη πασών παγκοσμίου άπολαυσασα φήμης.
λευτή;
προόδου.
Τήν τεραστίαν ταύτηυ έργασίαν έπεράτωσεν ό Φόρνες
-Περγασθεϊς έπι τεσσαράκοντα τρία έτη και συγκευτρώ4
σας εν τή έκδόσει του άπαντα τά μέχρι τοΰδε δημοσιθεητρον Κνβέληη. Πρώτον έργον τό δποϊον
ευθέντα σχόλια έπί των Ζαικσπηρίων δραμάτων καί.
έοόθη εις τό κομψόν θέατρον τή; Κυβέλη; ήτο τό έρ
κωμωδιών. Κατείχε τήν πλουσιωτέραυ έν Αμερική
γον τοΰ κ. Πολεμη ή Φρύνη. Ή Φρύνη δέν είναι
Ζ,αικσπήρειον βιβλιοθήκην καί αντίτυπου τών κατά τό
παρά ενα σκηνικόν παίγνιον, δπω; άλλως τε τό ώνόέτος 1863 δημοσιευθείσης πρώτης έκδόσεως τώ>ν
μασε
καί ό συγγραφεύς. Πρόκειται περί τοΰ γνωστού
Σαικσπηρείων έργων. Εφύλαττεν έπίσης έν τή βιβλιο
επεισοδίου
μεταξύ Φρύνη; καί Πραξιτέλου;: 'Η
θήκη ςου καί τά χειρόκτια τά όποία έφόρει ώς ηθο
Φρύνη
ποθούσα
νά μάθη τήν γνώμην τού ίίραξιτέποιός ο Χαίκσπηρ δωρηθέυτα αύτώ υπό τοΰ μεγάλου
λους διά τό καλλίτερου έργον του, άνήγγειλε δι’ ενός
άγγλου ηθοποιού Κεμπλώ.
Είς τήν έπαυλίν του ή όποία. ήτο Έλισαβετίου ρυ φίλου τη; δτι έξερράγη πυρκαϊά εί; τό έργαστήριόν
θμού ο Φόρνες είχε πλείστας εικόνας παριστανούσας του. Καί ό καλλιτέχνη; εύρίσκεται είς κρίσιμου
σκηνας των έργων τοΰ Ζάίξσπηρ καί αυτά δέ τά έπι ψυχολογικήν στιγμήν ή όποία τόν κάμνει νά κραυπλα τής έπαυλεώς του ήσαν ρυθμού τής έποχής τής γαση δτι ο Ερω; είναι τό καλλίτερον έργον του.
Ελισάβετ. Η οικία του ήτο ίντευκτήριον τών σπου
Η κ. Κυβέλη μά; παρουσίασε μίαν πραγματικήν
δαιότατων φιλολόγων καϊ έπισιημόνων τής 'Αμερικής.
Φρύνην, εί; κάλλος, εί; στάσεις πλαστικά;, καί εί;
Απεθαυευ έν ήληκία 79 έτών έργαζύμενος έπί τής
λεπτά; άρμονικάς κινήσεις. Έπίσης ό κ. Γαβριηλίδη;
έκδόσεως τών Κυμβελίνων. 'Ελπίζω έγραφε πρό τιυωυ
ήτον ένα; Πραξιτέλη; πολύ καλός εί; έκφρασιν καί
μηνώ,ν είς τόν ενταύθα φίλου του κ. Ααμιράληυ υά δυείς στάσεις καλλιτεχνικά;.
νηθω μετ ολίγους μήνας νά σοΰ άποστείλω καί τόν
ΚνμβςΧϊυον.»
Τήν «Φρύνην
*
έπηκολούθησεν εί; τό θέατρον Κυ
βέλη; τό έργον τή; Δδος Εύγενίας Ζωγράφου « 'Όταν
/.είπη τό χρήμα > .

®Ε8ΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΉ

Κατά τού; δύο αυτού; μήνας —Αύγουστον καί Σε
πτέμβριον έδόθησαν τά περισσότερα θεατρικά έργα,
πρωτότυπα καί μεταφράσεις, είς τά κυριώτερα 'Αθη
ναϊκά θέατρα. Κανένα δμω; άπό δλα αύτά τά έργα,
ίδιω; τα πρωτότυπα -δέν έσημείωσαν μίαν πραγμα
τικήν έπιτυχίαν. Ιο κοινόν ένώ δέχεται μέ τήν μεγαλητέραν έπιείκειαν δλα; τά; μεταφράσει;, τήν
στιγμήν ποΰ θά παρακολούθηση πρωτότυπον Ελλη
νικόν έργον θά φορέση τά σοβαρά γυαλιά τοΰ κριτι
κού, θά λάβη τήν πόζαν χιλίων—ειδικοτήτων '-κα

ώ; έπί τό πλεϊστον χωρίς νά έννοή ούτε τί ζητεί ούτε
τι θελει, θά καταδικάζη καί μόνον θά καταδικάζη.
Εντούτοις τήν τάσιν αύτήν τοΰ κοινού υπάρχει έλπι:
νά τήν διόρθωση μίαν ήμέραν ή σοβαρά θεατρική

κριτική, ή όποία άπό τινο; άνεφάνη εί; τά; ’Αθηναϊ
κά; έφημερίδας. Καί είναι εύτύχημα τούτο. Αί καταπλήσσουσαι γνώσεις τών t/d/Mwr, ή λεπτότης μέ τήν
όποιαν κρίνονται τά έργα, ή βαθύτης μέ τήν όποιαν
αναλύονται οί χαρακτήρες, ή παρατηριτικότης μέ τήν
όποιαν εισδύουν εί; τήν μίαν καί είς τήν άλλην σκη
νήν καί ιδίως ή εύγένεια μέ τήν όποιαν άποκαλύ-

πτουν τας έλλείψεις τών έργων, καί ή στοργή μέ
τήν όποιαν άναδεικνύουν τά προτερήματα — δταν
τυχόν υπάρχουν—δίδουν τάς μεγαλητέρα; έλπίδας

Αντί πάση; άλλη; κριτική; δημοσιεύομεν αύτό
τούτο τό έργον, ϊνα κατανοηθή πόσον οί διάφοροι κρι
τικοί το έκακομετεχειρίσθησάν «έκ συστάσεως» μή
προσέξαντε; εί; τά; λεπτομέρεια; έξού καί άνακρίβειαι
ουκ ολίγαι έοημοσιεύθησαν. 'Η άνάγνωσις τού έρ
γου θά πειση τού; καλοθελητά; δτι ό σκοπό; τού
δράματο; δέν άπέτυχε καί δτι έχρειάζετο περισσοτέρα
ευσυνειδησία, προκειμενου περί έργου τό όποιον πι
θανώς νά μήν έκολάκευε τόν ανδρικόν έγωϊσμόν, άλλ’
ήτο ειλημμένον άπό τήν αλήθειαν τή; πραγματική;
ζωή;.

Ολοι οι ηθοποιοί εις τό «.'Οταν λείπι/ τό χρήμα
*

οιηρμήνευσαν μέ πολλήν ακρίβειαν τόν ρόλον των καί
έδειξαν τςολυ ένδιαφερον διά τήν δσον ένεστι τελειοτέ-

ραν αποδοσιν τοϋ έργου. ’Ιδιαιτέρως δέ δύναται νά
έξαρθή ή τελευταία σκηνή τή; τρίτης πράξεω; κατά
τήν όποιαν ή κ. Κυβέλη έφάνη πραγματικώ; ώραία,
έπιολητική καί ύπερήφανος, δπω; τήν έφαντάσθη καί
ή συγγραφεύς.

Ή Μονάκριβη τού κ. Ξενοπούλου έδόθη καί
αύτή εις το θέατρον Κυβέλη;. Είνε γνωστή ή ιστο
ρία τη; κατά τήν οποίαν ό συγγραφεύς έστειλε τό

εργον του ει; τόν κ. θεοδωρίδην ύπό τήν πατρότητα
Ιταλού Συγγραφέως. Τό πράγμα έγεινε γνωστόν άπό

τή; πρώτης στιγμή; τή; πρώτης τοΰ έργου τόσον,
ώστε παρ’ δλίγον νά κληθή είς τήν σκηνήν ό συγγραφεύ; παρά τήν αλλαγήν τού δνόματός του. "Οσον

αφορά διά τό έργον ήρεσε πολύ είς τό κοινόν. Είναι
άλλως τε τόσον χαριτωμένη ή Κυβέλη εί; του; παιδι
κού; ρόλους,ώστε δικαίως έκάστην εσπέραν νά πληρούται τό θέατρον θεατών άποθαυμαζόντων αύτήν. Ή

καί οι’ αύτό δέν ήξιζε νά δημιουργηθή μια
τετάρτη πράξις.Ό συγγραφεύς οιηρμήνευσε μόνοςτόν
ρόλον τοΰ συζύγου. Είνε γνωστόν τό καλλιτεχνικόν
παίξιμον τοΰ κ. ’Ιωσήφ. Καί είς τό έργον αύτό δέν
ήτο δυνατόν νά υστέρηση. Καϊ ή δεσποινίς Κοτοπούλη

άλλως τε ή υποδυθεϊσα τήν Κλεώ, τήν άμαρτήσασαν
σύζυγον, έπαιξε θαυμασίως ώραϊα, καί δπως καί ή κ.

Μονάκριβη δύναται νά θεωρηθή ώ; μία διαμόρφωσις
τοΰ «Χερουβείμ» είς τό καλλίτερον καί φυσικότερου.
Ή πρώτη καί ή δεύτερα πράξις είνε σχεδόν τέλειαι.

Κυβέλη ειζ τήν Ίτζδλαλ έδωσεν εις τον έοασιτεχνην
ηθοποιόν τήν εύκαιρίαν νά επίδειξη δλον τό σκηνικόν

Δυστυχώ; ή τρίτη δέν τάς άκολουθή. Ο άπό μηχ«·
χανής θεός- δπω; είναι εις τήν περίστασιν αύτήν ή
μητέρα τής άδελφής τή; Μονάκριβη; δέν έχει πλέον

Μειαφράσει; έδόθησαν εις τό θέαιρον τής Δδος Κο
τοπούλη άρκεταί. Σημειοΰμεν τον «Κόκοραν», «θά
χάση ή Βενετιά Βελόνι», καί τής «Φωτιές τοΰ ΑιΓιάννη». Είς τό τελευταίου έργου τοΰ Σούδερμαυ ή
δεσποιυίς Κοτοπούλη διέπλασε του ρόλου τής Φιορέτ
τα; μέ μεγάληυ τέχυηυ.Άλλως τε τό έργου τοΰ Γερμαυοΰ συγγραφέως γεμάτο άπο δύναμιν καί από αλή

πέρασιν είς τό σύγχρονον δράμα. Καί αύτο, απορεί
κανείς, πώ; δέν τό έσκέφθη δ κ. Ξενόπουλο;, δ όποιο;
έν τούτοις μέ τό έργον του αύτό μάς έδωκε και πά
λιν μίαν άποκάλυψιν τής παιδικής ψυχής, η όποια

προσεγγίζει τήν πραγματικότητα σχεδόν ει; τήν έν-

τέλειαν.
Έπίσης είς τό θέατρον τής κ. Κυβέλης έπαίχθη ό

Μαοκήσιος Ιΐριολά, τόν δποϊον διηρμήνευσε θαυμάσια
δ κ. Βονασέρας, τό Κοριίϊόο, ·> Πρίγκηι/’ εκπαιδεύε
ται, τό ’Αεροπλάνου. Είς τό έργον Ό ΓΓρίγκηψ έκπαιδεύεται διέπλασεν ένα θαυμάσιον ρόλον ή κ. Κυ
βέλη. Τό Άεροπλάνον ήρεσε πολύ καί έχειροκροτήθη
άπό τό ’Αθηναϊκόν κοινόν. Είνε μια φάρσα ή ο,.ο.α
προκαλεϊ τόν γέλωτα, άν καί είνε δλίγον χονδροκομμένο. Είς τό Παρίσι έργα τοιαύτης φύσεως εύρίσκουν
θέσιν είς θέατρα λαϊκά. Έδώ είνε κρίμα βεβαίως τά
δύο εκλεκτά μας θέατρα νά φιλοξενούν καί νά στε
γάζουν έργα δπω; δ κ.Καθηγητής,τό Κορόϊδοή δΚ6-

κορα;. Είς τούτο δμως δέν πταίουν οί θίασοι άλλά τό
κοινόν, τό δποϊον δεικνύει πραγματικήν προτίμησιν

δι’ αύτά.

θέατρον Μαρίκας Κοτοπούλη. Ιο μονον
πρωτότ-jnov έργον τό δποϊον έδωκε καθ’ δλον αύτό, τό
διάστημα δ θίασος τής Δδος Κοτοπούλη ήτο τό «’Ο
λίσθημα» τοΰ κ. Ιωσήφ, τετράπρακτου κοινωνικόν
δράμα. Ή ύπόθεσις τοΰ νέου έργου τοΰ κ. Ιωσήφ
περιστρέφεται καί παλιν εις την απιστίαν -ή- j
γοο. Διατί άραγε καί τά τρία έργα του κ. Ιωσήφ νά
έχουν πάντοτε τό ίδιο θέμα; Είναι αληθές δτι δ συγ
γραφεύς τοΰ ’Ολισθήματος έδειξεν εως τώρα οτι έχει
ένα στύλ ίδικόν του, καί το στύλ αύτό τον κάμει
ώστε.νά μάς παρουσιάζη τήν τόσον κοινήν αύτήν
ύπόθεσιν μέ κάποιαν πρωτοτυπίαν. Άλλά δέν θά ήτο
καλλίτερον αύτήν τήν πρωτοτυπίαν νά τήν χρησιμο
ποιήσω είς άλλης φύσεως έργα; Διότι βεοαίω; οέν
υπάρχουν μόνον ένοχοι σύζυγοι είς τήν ζωήν ! Και
τώρα είδικώτερον περί τοΰ έργου. 'Η τετάρτη πράξις
του έντελώς περιττή. Δέν έχει τίποτε νέον να ειπη

είς τούς θεατάς μέ τάς θεωρίας του δ συγγραφεύς,

τάλαντόν του.

θειαν,καί μέ τήν βαθειά έννοιαν τής ζωής έδιδεν είς
τούς ηθοποιούς τήν εύκαιρίαν νά έπιδείξουν είς τούς
θεατά; πόσον άγρίω; δύναται νά άγαπηση μια Αθιγ-

γανίς καί έω; ποΰ δύναται νά φθάση τό αίσθημα τοϋτο.
ΙΙλήν τής δεσποινίδας Κοτοπούλη ει; τής «Φωτιές τοΰ
Άϊ-Γιάννη» έπαιξαν τελείως καλά ο κ. Παπαπαγεωργίου, δ κ. Μαρϊκος, δ κ. Ροζάν καί ή Δνίς Παπα
χρήστου.

Ή Δεσποινίς Παπαχρήστου έκαμε τήν πρώτην έμφάνισίν της κατά τάς άρχάς Αύγουστου με τήν
«ΖουζοΟ» τού Μπερνστάϊν.'Η έσπέρα τής έμφανίσεώς
της ήτο έσπέρα πανηγυρική διά τό θέατρον τής Δδος
Κοτοπούλη. Κόρη καλή; οικογένειας ή Δνίς Παπα
χρήστου, απόφοιτος τού ’Αρσάκειου — έπήρε έφέτος
τό διπλωμάτης—άντί ν’άκολουθήση τό διδασκαλικόν

έπάγγελμα, έπροτίμησε τήν δδόν τής σκηνής, και τις
οΐδε καί τής δόξης. Μέ τάς έλπίδας αύτάς δλοι οί φι
λότεχνοι παρευρέθησαν είς τήν πρώτην έμφάνισιν
τής Δδος Παπαχρήστου. Καί εύτυχώς δτι ή έμφάνισις αύτή δέν διέψευσε τά; προσδοκίας. Λεπτή,κομψή,
μέ μίαν χάριν ιδιαιτέραν καί μέ θάρρος έκπληκτικόν,
—παρά τήν φυσικήν συγκίνησίν της—ένεφανισθη ει;
τόν ρόλον τή; άπατωμένης συζύγου, και ευθυ; άπό τό
πρώτον βήμά τη;, άπό τήν πρώτην λέξιν, τό πρώτον
μειδίαμα, κατέκτησε τά; συμπάθειας δλων, και απεσπασεν ειλικρινή καί άδολα χειροκροτήματα. Εν
τούτοις ή Δνίς Παπαχρήστου δέν πρέπει νά άρκεσθή
εί: αύτά. Τά πρώτα χειροκροτήματα δέν άπηυθύνθησαν βέβαια είς τήν Τέχνην της. Τά έπροκάλεσεν ή
συμπαθή; έμφάνισίς της. Καί ίσως νά τα προκαλη
καί είς τό μέλλον. Διά νά τά κατακτήση δμως καί
διά τής τέχνης της χρειάζεται μελέτη, άφοσίωσις,
χρειάζεται πρό πάντων αύτή’ή£ΐδία νά κατακτήση
τήν Τέχνην. Α
*ύτό
τής εύχονται καί αύτό έλπίζουν
παρ’ αύτής δλοι δσοι ποθούν ένα καλλίτερον μέλλον

διά τό Ελληνικόν θέατρον.
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Τδ περίφημου

οόσεως, έχει τδ δικαίωμα δ θεατής νά χαρακτηρΐσή

αύτδ έργον τοΰ Όσκάρ Ούαϊλδ, έδόθη συγχρόνως καί
εϊς τά δύο θέατρα Κυβέλης και Κοτοπούλη. Τήν
Βιάνγκα τήν ήρωϊδα τοΰ έργου ή δποία αγαπά τδν
σύζυγόν της μόνον δταν τδν βλέπη δυνατόν ύπεδύθησαν αί δύο καλλιτέχνιδες.Κάθε μία διέπλασε διαφο
ρετικόν τδν ρόλον της. Περιπαθέστερον ή δν'ις Κο
τοπούλη, ίδανικώτερον ή κ. Κυβέλη, ’Επίσης ωραία
έπαιξαν τδ πρόσωπον τοΰ έμπορου συζύγου δ κ. Βο-

ώς πλαστογραφίαν τήν απόπειραν τής κωμικοποιήσεως τοΰ Έλλ. δημοτικού άσματος, τοΰ όντως άπαραμίλλου, τδ όποιον δύναται ένα ικανόν συνθέτην
νά έμπνεύση διά νά γράψη Ελληνικόν έργον, ύπενθυμίζον έν ταΐς λεπτομερείαις καί έν τή συνολική
μορφή τήν λαϊκήν Μούσαν.
Υπήρχε καί λιμπρέττο, τοΰ κ. Τσοκοπούλου, τδ
όποϊον ήτο έφάμιλλον τοΰ μουσουργήματος, άλλά
καί τής «Περουζέ», είς τήν όποιαν ύπάρχουντοΰ ίδιου
λιμπρετίστα θαυμάσιοι στίχοι, ώς οί έξής :

«Φλωρεντινή Τραγωδίίί».

νασέρας και δ κ. Ροζάν, καί τοΰ έραστοΰ οί κ. κ.
Γαβριηλίδης καί Παπαγεωργίου.

©έατρον ’Ολύμπια. Είς τά ’Ολύμπια έδόθη τδ
έργον τοΰ κ. Δημητρακοπούλου «2τή>· Όπερέττα».
Τδ έργον τοΰ πολυγραφωτέρου τών Ελλήνων συγ
γραφέων είνε μία δυνατή άπεικόνισις τής ανθρώπινης
δυστυχίας είς τήν όποιαν περιέρχεται μία οικογένεια
άπδ τδ έλάττωμα τοΰ συζύγου δστις είναι αλκοολικός.
Τδ έργον άν καί έχη πολλά τά κενά τά δποία πρέ
πει νά συμπλήρωσή ό θεατής μέ τήν φαντασίαν του,
έχει έν τούτοις καί σκηνάς τινας πολύ δυνατάς είς
τάς όποιας άναφαίνεται τδ δραματικόν τάλαντον
τοΰ συγγραφέως. Άλλως τε καί ή κ. Νίκα έδωσε
πολλήν ζωήν είς τδν ρόλον τής ήρωΐδος, καί αύτδ
είναι ένα μεγάλο κέρδος δι’ έργον, τδ όποιον πρώτην
φοράν διδάσκεται άπδ σκηνής. 'Ο κ. Φύρστ ό όποιος
ύπεδύθη τδ πρόσωπον τοΰ άλκοολικοΰ ύπήρξεν τέ
λειος είς τήν ύπόκρισίν του.

Θέατρον Συντάγματος·. Είς τδ Σύνταγμα
έπαίχθη τδ πατριωτικόν έργον τοΰ κ. Γαλανού δ
«ΙΙαπαφλέσσας». Τδ έργον έξηγμένον άπδ τήν ιστο
ρίαν τής Έλλ. Έπαναστάσεως φέρει τον τύπον τοΰ
πατριωτικού δράματος είς τδ δποίον γράφονται βλα
τά έργα αύτής τής φύσεως. Υπάρχουν σκηναί δυναταί πρδς τάς δποίας άλλως τε δέν είνε ξένον τδ τά
λαντον τοΰ κ. Γαλανού.«Ό ΙΙαπαφλέσσας» έπροχάλεσε πολλήν συγκίνησιν ώς ήτο επόμενον ε’ς τό’Αθη
ναϊκόν κοινόν.

«Τ<> ότοιχειωμένο γεφϋρι». — Μετά τήν
έπιστράτευσιν τών ’Ιταλικών μοτίβων διαφόρων μελο
δραμάτων, δ κ. Σακελλαρίδης, ό συνθέτης τοΰ «Σία
καί άράξαμε» έπελήφθη καί τής δημώδους Ελλη
νικής Μούσης. Έμπνευσθείς (ι) έκ τοΰ ώραιοτάτου
δημοτικού άσματος «Τδ γιοφύρι τής Άρτας» έγραψεν
’Ιταλικήν μουσικήν, παραθέτων κάπου-κάπου και με
λωδίας Έλληνικάς μέ φιλαργυρίαν τόσην, δσην σπα
τάλην έκαμε περισυλλογής ξένων μουσουργημάτων.
Καί δέν είνε μόνον ή έλλειύις πρωτοτυπίας, άλλά
καί ή έλλειψις καλαισθησίας, ήτις παρατηρεϊται είς
τδ νεογέννητον μελόοραμμα. Όταν προαγγέλλεται
θορυβωδώς μάλιστα, δτι πρόκειται περί «Ελληνικού»
έργου, γραμμένου έπί τή βάσει Ελληνικής παρα-

« 'ΙΊ πρωϊνη η πάχνη
πον ανοίγει τη γωνή » .

Ή έκτέλεσις δέν μπορούσε νά ήτο καλλιτέρα άπδ
τήν μουσικήν. Ό κ. Άρης Σακελλαρίδης δέν έδικαίωσε τάς προσδοκίας τοΰ κοινού, έπειτα άπδ τάς
διαφημισθείσας έπιτυχίας του είς ’Ιταλίαν. Ό νεόβγαλτος κ. Μιχαλόπουλος έβιάοθη νά άνέλθη είς τήν
σκηνήν. Ή κ. Κυπαρίσση μετριωτάτη καί είς φωνήν
καί είς ύπόκρισίν.

'Η μόνη, ήτις ήγωνίσθη νά συγκράτηση τδ έργον
μέ τήν ώραίαν, τήν εύστροφου, τήν καθαράν φωνήν
της ήτο ή δημοφιλής Ρεβέκκα, ή δποία έτραγούδησε
μέ χάριν και μέ τέχνην, παρά τάς άτελείας τοΰ έρ
γου. Άλλά τί ήμποροΰσε νά κάμη καί αύτή είς έν
περιβάλλον άποπνικτικόν;
Τδ «Στοιχειωμένο γεφΰρι» ταχέως κατεβιβάσθη
έκ τοΰ προγράμματος, δΓ έλλειψιν θεατών.
Τδ Έλλ. μελόδραμα, τδ πολυβασανισμένου αύτδ
δημιούργημα τοΰ κ. Ααυράγκα, περιπεσδν είς άδεξίους χεΐρας, τείνει καί πάλιν νά διαλυθή. Άς συνε
νωθούν αί καλλίτεραι φωναί, άς δρίσουν ένα άλλον

διευθυντήν άξιου νά διευθύνη τήυ δρχήστραυ, καί τότε
μόνον υπάρχει έλπίς νά συντηρηθή.

ΊΙ δεσποινίς Βικτωρος. — Έπανελθούσα
έξ Αμερικής ένθα έπί έν καί ήμισυ έτος έδωσε λίαν
έπιτυχεϊς παραστάσεις άρχαίωυ χορών καί άπαγγελίας
ή δεσποινίς "Ελλη Βικτωρος, δίδει προσεχώς ώραίαν
έσπερίοα, καθ’ήν θά χορεύση μόνη καί μετά τών άδελφών της Αρχαίους χορούς, έν οίς τών Νυμφών, τών
Έριννύων, τδν Βακχικόν καί τδν τής ΠαλλάδοςΆθηνάς δν χορεύει πάνοπλος κατά τδ πρότυπον τοΰ άρχαίου άγάλματος. 'Η δεσποινίς Βικτωρος διακρίνεται
διά τήν εύκινησίαν,τδν ρυθμόν και διά τήν χάριν τών
στάσεων. ’Επίσης μετ’ έπιτυχίας άπαγγέλει χορικά
άρχαίων τραγωδιών. 'Η δεσποινίς Βικτωρος μετά τών
αδελφών της κατόπιν θά μεταβή είς Αίγυπτον.

©E4TFIK4I ΕΙΔΗΣΕΙΣ
-— Τό θέατρον ετοιμάζει τάς άποσκευάς του. Εις Σμύρνην
πρόκειται νά μεταβή ό θίασος τής κ. Κυβέλης. ’Επίσης
είς τήν αύτήν πόλιν Οά μεταβή ό θίασος τών Όλιηι.τίωι·
ύπό τήν διεύΟυνσιν και πάλιν. Νίκα, Φύρστ, Λεπενιώτου. Ό
θίασος τής Δδος Κοτοπούλη Οά μεταβή είς Ρουμανίαν, Βουλ
γαρίαν, καί Ρωσσίαν.

πολεμικός συναγερμός τών Βαλκανικών κρατών.
— ’Εφέτος δύο ’Επιθεωρήσεις επικράτησαν. Τό Καριά εις
τά ’Ολύμπια, καί τό«ΙΙανόραμα»είς τό Σύνταγμα.Είς τό Πα
νόραμα τοΰ κ. Μωραϊτίνη είνε χαριτωμένη ή κ. Ροζάν. Τό
νούμερο τοΰ Πιερόττου τό παίζε·, μέ τόσην χάριν καί με τό
σην αφέλειαν ώστε ακράτητα καί επανειλημμένα εκσποΰν τά

χειροκροτήματα
τοΰθέατρα
κοινοΰ.
— Τά Λαϊκά
«Νεαπόλεως» καί «’ΑΟήναιον» είργάσΟησαν αρκετά καλά εφέτος. Έν τούτοις παρ’ δλα τά λαϊκά
τά όποια άναβ'βάζουσιν έπί τής σκηνής οί θίασοι τών δύο
αύτών θεάτρων ενα «Τζιώτικο Ραβαΐσι» δέν άνεφάνη εφέτος.
— Θαύμα εύμορφιας εις τήν Βιάγκαν τής «Φλωρεντινής
Τραγωδίας», ή κ. Κυβέλη.
— Έπίσης ώραιοτάτη ή Δν’ις Κοτοπούλη ώςΚλείω είς τό

«’Ολίσθημα τοΰ κ. Ιωσήφ».
-— II «Φλωρεντινή Τραγωδία» εδωκεν ικανοποιητικός ει
σπράξεις καί είς τά δύο θέατρα.
— Είς τό θέατρον Κυβέλης έδόθη τό έργον τοΰ κ. Ν.
Μαρσέλου «Οί Νεόπλουτοι». Ό χώρος δέν μας επιτρέπει νά

γράΦωμεν άνάλυσιν τοΰ έργου.

Πρωθυπουργόν, συυενοήθη μέ την Υγειονομικήν υπη
ρεσίαν καί >) έκκλησίς της τήν όποιαν έδημοσίευσεν
είς τάς έφημερίδας δίδει τό μέτρου τών εύγενών καί
Ελληνικών αισθημάτων της. Διϊ πρώτην φοράν
άπό τής ίδρύσεως τού Κράτους r/γεμονίς άπευθύνεται
δημοσιογραφικός καϊ πανηγυρικώς πρός τούς "Ελλη
νας καί τάς Ελληνίδας καϊ πρώτην φοράν ανοίγει βες
το κοινον έν τοΐς Άνακτόροις γραφείου δι εισφοράς καί
εργασίαν. Η έκκλησίς τής Πριγκηπίσσης Αλίκης σύν
τομος αλλα λίαν έκφραστική, ανάλογος πρός τό ΰ-φος
τών περιστάσεων, αντήχησε βαθύτατα είς τήνΈλλ. φυχήν καϊ συνεκίνησε καϊ θά παραδειγματίση συγχρόνως.
Δέν άμφιβάλλομευ ότι θά σπεύσουυ οί "Ελληνες νά
στείλουν τόν οβολόν των, αι δέ Ελληνίδες νά κάμουν
κάτι πρακτικώτερου ακόμη, νά ράφουυ έσώρρουγα διά
τούς μαχομένους επιστράτους. Είναι καθήκον πρός τήν
Πατρίδα, αλλα είναι συγχρόνως καί μία έπιδοκιμασία
διά τήν πρωτοβουλίαν τής δημοφιλούς καί άγαθωτά-

της Πριγκηπίσσης μας.

Ό Κυανοϋς· Σταυρός.

Ο κ. Άλεβιζάτος ό πολύτιμος ιδρυτής καί διευθυν
τής τής «Πολυκλινικής
*
τού ευεργετικού αύτού ιδρύμα
τος τών Αθηνών, πρό δύο έτών έσχε μίαν θαυμασίαν
Η πολεμική κίνησις ήρχισε μέ τήν ορμήν καϊ την τα
ιδέαν. Εσκέφθη, έπεχειρησε καί ήθέλησε νά μορφώση
χύτητα ή οποία έμπρέπει ώς έκ τής εξαιρετικής αυτής έπιστήμονας Ελληνίδας Νοσοκόμους. Νοσοκόμους
περιστάσεως. Εϊς όλας σχεδόν τάς κοινωνικάς τάξεις όμως με όλα τα έπιστημονικά έφοδια καί τήν έπιστημοεπικρατεί ο ενθουσιασμός καϊ έκαστος είναι έτοιμος νιϊ
νικήν μόρφωσιν την οποίαν πρεπει νά έχη έκείνη ήτις
προσφέρη τον έαυτόν του βϊς ό,τι δύναται νιϊ χρησι- αναλαμβάνει καθήκον τόσον βαρύ απέναντι ένός άσθεμεύση. Τόσον είναι Ισχυρά, ή βοή τοΰ ενθουσιασμού και νούς.Καί ιδίως ο κ. Άλεβιζάτος έζήτησε τάς Νοσοκό
τόσου θερμή ή πίστις εϊς τό μέλλον, ώστε ή Ελλη μους του νά τάς στρατολογήσρ άπό τάς λαϊκάς τάξεις καί
νική φυχή ακράτητος ζητεί το ταχύτερου νά φθάση νιϊ δώση είς τάς γυναίκας τού λαού ένα έπάγγελμα, μίαν
βίς τήν δράσιν.
Η ορμή ι') φιλοπόλεμος ακούεται μόρφωσιν καί μίαν ζωήν έντελώς διαφορετικήν άπό τήν
απο κάθε επαρχίαν τής Ελλάδος, άπό τα βουνά, από μόρφωσιν καί τήν ζωήν τής μοδίστας, καπελλούς καί
τους κάμπους, απο τις νήσους, και τ ακρογιάλια, απο
τής έργάτιδος, διότι οίς τώρα βις αύτά τά έπαγγέλματα
τάς πόλεις καϊ τάς Ελληνικάς παροικίας τοΰ Ελ καταφεύγει ή Ελληνίς κόρη τοΰ λαού. Καί διά νά τής
ληνισμού. Καϊ μαζύ μέ τήν βοήν τού ανδρικού ενθου δώση όλα τά μέσα νιϊ μορφωθή καϊ διά νά. τάς κάμη νά
σιασμού αναδεικνυεται καϊ ή γυναικεία τόλμη καϊ ιιπο- άγαπήσουν τήν έργασίαν των, ό κ. Άλεβιζάτος τούς
φασιστικότης.Παραπλεύρως τού στρατιώτου ,παραπλεύπαρέχει οχι μόνον τήι έκπαίδευσιν δωρεάν, άλλά καί
ρως τού πληγωμένου, παραπλεύρως τής πτωχής μητρός
τροφήν καί κατοικίαν.
τού εφέδρου, ή τής απροστατεύτου αδελφής τού επι
Τό Τμήμα αύτό τής μορφώσεως τής Νοσοκόμου ωνοστράτου »/ Ελληνίς θά έκτελέση τό καθήκον της καϊ
μιίσθη Κυανούς 5, τ α υ ρ ο ς καί έτεθη ΰπο τήν
θά φανή άνταξία τής μεγάλης αύτής περιστάσεως, η έποπτείαν έκλεκτών Κυριών τής πόλεώς μας αί οποίαι
όποια θά μάς δηαιουργήση μιάν μεγάλην πατρίδα.
μέ τόν ζήλον όστις διακρίνει τας Ελληνίδας μας ανελαβον το ώραίον έργον. Πρόεδρος τοΰ Κυανού Νταυροΰ είναι ή κ. Λίνα ΜαυρομιχάΝη, άντιπρόεδρος ή κ.
ΊΙΤής
II οτγκήπτϋόα.
αρμόζει ο κατ’ εξοχήν τίτλος τής Πριγκηπίσ- Δαν. Ράλλη, ταμίας ή δράστηριωτάτη κ. Ολυμπία
σης. Λέγοντες Πριγκήπισσα, είναι περιττόν ίσως νά
Άραβαντ.νοΰ καϊ γραμ. ή Δις Στεφάνου.
ονομάσωμεν τήν Αλίκην. Δέν είναι μόνον έ) ωραιό
Αύτή είναι ύ) μικρά ιστορία τοΰ «Κυανού Σταυρού
*
τερα, ή συμπαθέστερα Πριγκήπισσα τής Ελλάδος.
Είναι καί ί) άφελεστέρα, >) μετριοφρουεστέρα, αληθινή καί τήν γράφω διά νά δώισω μιαν ιδβαι» τής ύπάρξειός
έργάτις τού Καλού. Τήν έθαυμάσαμεν κατά τήν έν τω του, είς όλους έκείνους όσοι θά ϊδουν, σήμερον ή αύ“Λλσει τής Κηφησσιάς εορτήν τής «Προόδου
*
. Άεε- ριον Κυρίας νά φέρουν ένα Κυανοΰν Σταυρόν βες τδ
κίυητος, καταδεκτική, τών πάντων έποπτεύουσα, άπλή χέρι. Διότι αφ ής στιγμής έκηρύχθη ή έπιστράτευσις,
πωλήτρια, συμμετασχονσα όχι απλώς διά τού ονόμα καί άφ' ής στιγμής έπίκειται ο πόλεμος, ο «Κυανούς
*
Σταυρός
ήνοιξε τάς πύλας του καί ηύρυνε τόν κύκλον
τος της, άλλά και δεά τής προσωπικής έργασίας της.
τής διδασκαλίας του καϊ έζήτησε νά μορφώση νοσοκό
Μετέβαινευ έπί έβδομάδας είς τό κατάστημα τής«Προόδου» και έκεντοϋσε. Τώρα δέν τήν άφήκαν άσυγκίνητον αί άνάγκαι τής Πατρίδος. “Εσπευσεν είς τόν μους διά τόν πόλεμόν.
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Αί έγγραφοι των Κυρίων ήρχίσαν από ημερών, και
τό εΰχάριστον είναι οτι αι πρώτοι αί όποιοι έσπευσαν
νά εγγράφουν είναι Κυρίαι και δεσποινίδες τής ανώ
τερος τάξεως αί όποΐαι μέ ζήλον πραγματικόν καί άφοσίωσιν μεγάΧην παρακολουθούν τά πρακτικά μαθήματα
τής διδασκαλίας. Αί περισσότεροι εξ αυτών έδήλωσαν
ότι έν καιρώ πολέμου θά ακολουθήσουν τό Νοσοκομεΐον όπου δήποτε καί άν αποστολή τούτο, καί πε
ριμένουν μέ αληθή υπερηφάνειαν νά παράσχουν τάς
υπηρεσίας ~ων εις τους μαχομένους αδελφούς των.

Μέσα εις τάς αίθουσας τής «Πολυκλινικής
*
, βιφ τάφ
οποίας γίνονται τα προρρηθεντα μαθήματα, αί κυρίαι
παρακολουθούν είτε τόν κ. ’Αλεβιζάτον διδάσκοντα
θαυμασίως, είτε τάς χειρουργικάς εκτελέσεις. Πολλαί
εξ αυτών όσαι παρευρίσκονται εκεί διά πρώτην φοράν
εινε ωχραί και ίδρως αγωνίας περιβρέχει τό μέτωπόν
των. Αλλάπισταί εις τό καθήκον των, δέν απομακρύ
νονται ουδέ κλίνουν τά μάτια εις τά αλγεινά θεάματα.
Η ιδέα οτι τό θάρρος των και // άφοσίωσίς των
θά χρησιμεύσουν εις τούς αδελφούς μας οί όποιοι θά
πληγωθούν εις τό πεδίον τής μάχης, τάς ενισχύει εις
τήν απόφασίν των καί ταίς δίδει μίαν α'ίγλην εις τό
πρόσωπον, και ταίς δίδει μίαν δύναμιν καί μίαν θέλησιν
καί αποφασιστικότητα, τήν οποίαν δέν θά έπερίμενέ τις
ίσως ποτέ από μίαν κυρίαν τώ>ν σαλονιών ή μιαν δε
σποινίδα τού τεννυς καί τής μουσικής.
Εύγε εις Tri? Έλληνίδας μας.

*Ο Σύντροφος τοΰ (Στρατιώτου.
Πολλαι Κυρίαι τής πόλεώς μας συνεπικουρούντων
τού Σεβ. Μητροπολίτου, τού Δημάρχου κ. Μερκούρη
και άλλων, ίδρυσαν οργάνωσιν εις τήν όποιαν έδόθη τό
ονομα < Ο Σύντροφος τού στρατιώτου
*
.
Η οργανωσις θα διαιρεθή εις δυο χωριστά τμή
ματα, τά οποία θά έργάζωνται, έν στενή συνεννοήσει
μεταξύ των.
Το πρώτον τμήμα θά φροντίση περί τών εφέδρων,
των ευρισκόμενων εις την μεθόριον γραμμήν, εις τούς
οποίους θά προσφέρι/ ό,τι αναγράφεται κατωτέρω. Τό δέ
δεύτερον θά όργανωθη υπέρ τών οικογενειών τών εφέ
δρων, όσαι έμειναν άνευ προστατών καί έχουν ανάγκην
βοήθειας.
Εις τους στρατιώτας θά προσφέρωνται φάρμακα, σι
γαρέτα, καπνός, λουκούμια, μαστίχα, κονιάκ, ούζον,
κρασί, σταφίδες^ σύκα, κάλτσαι, σπίρτα, παξιμάδια,
βαζελίνη, έσώβρακα, σοκολάτα κτλ. Κυρίαι καίκύριοι
θά διατρέχουν διαρκώς τάς γραμμάς τής παρατάξεως
καί θά διανέμουν αυτοπροσώπως τά διάφορα είδη, άναλογως τών παρουσιαζομένων αναγκών.
Πλείσται κυρίαι κοί κύριοι έδήλωσαν ήδη εις τήν
έπιτροπήν ότι τίθενται εις τήν διάθεσίν της διά τήν
έργασίαν ταύτην.
Διά Β. Διατάγματος ανεγνωρίσθη ή έπιτροπή.
Ο Π. Μητροπολίτης δι’ έγκυκλίου του συνέστησε
το έργον τής έπιτροπής εις τάς διαφόρους έπισκοπάς
τής Ελλάδος, τό ίδιον έκαμε καί τό Ύπουργείον
τών Εξωτερικών, διά τών Ελληνικών πρεσβειών, εις

άπό τάς πλέον ειλικρινείς άποφάσεις διά τόν μεγάλον
άγώνα τόν όποϊον προπαρεσκεύασε ή ΈλευΘέρα 'Ελ
λάς. Καί τά άγγέλματα αύτά δίδουν τήν βεβαιότητα
Ή «Ελληνική ΈπιΘεώρησις» πρέπει νά λογοδο- οτι ό Ελληνισμός Θά Θαυματουργήση. Όλοι εΓνε
τήση σήμερον διά τήν ζωήν δύο μηνών. Άλλά ή άποφασισμένοι διά τήν νίκην ή τόν Θάνατον. Καί ή
ύωη τών τελευταίων ήμερων τοΰ Σεπτεμβρίου, κα
άπόφασις αύτή δίδει τά μεγαλείτερα έφόδια διά τήν
λύπτει καθολοκληρίαν τάς ημέρας τοΰ Αύγουστου,
επιτυχίαν τών Ελληνικών όπλων καί τήν ίκανοποίησιν
αψοΰ κατά τάς όλίγας αύτά'ς, τάς τελευταίας έση- τής Ελληνικής τιμής, είτε διά τού πυροβόλου, είτε
μειώοησαν τόσα σημαντικά γεγονότα διά τόν Ελ διά τής διπλωματικής οδού, πάντοτε όμως ύπό τής
ληνισμόν. Κατ’ άρχάς ήρχισαν οί ψίθυροι έπικειμένης έπιστρατεύσεως. Όλοι τούς ένομίζαμεν ώς ά- λόγχης τήν άπειλήν.
-ψ-πλάς διαδόσεις. Τρεϊς-τέσσαοας όμως ήμέρας μετά
Σήμερον τελείται μία μεγάλη έθνική άναβάπτισις
τήν πρώτην διάδοσιν τής είδήσεως έδημοσιεύθη εις ή όποια Θά άποπλύνη τόν ρύπον τού παρελθόντος καί

τούς ομογενείς τού έξωτερικού καί αί Τρ.άπεζαι διά
τών υποκαταστημάτων της.

ίΐς πρώτην δωρεάν άν ήγγειλεν ό κ. Μπενάκης δρ.
10 χιλιάδας δωρουμένας ύπό τού έν Αιγύπτιο ομογε
νούς κ. Κότσικα.
Ο «Σύντροφος τού Στρατ ιώτου
*
θά έργασθή ύπό
την Υφηλήν προστασίαν τής Πριγκηπισσης Σοφίας.

Οί πικροί υπέρ τών μικρών.
Εύγλωττου καί πρακτικήν έκκλησιν έδημοσίευσεν
ή έγκριτος διευθύντρια τού «Προτύπου Παρθεναγω
*
γείου
κυρία "Αννα Τριανταφυλλίδου. Τιάρα πού
έφυγαν διά τά σύνορα τόσοι πατέρες, έργάτάι καί άλλοι
άποροι, στηρίγματα οικογενειών, μένουν τόσα μικρά
παιδιά λυπημένα, άφοΰ δέν φροντίζει δι' αύτα ο πα
τέρας. Η κ. Τριανταφυλλίδου προτείνει καί ήρχισε
τήν έφαρμογήν άπό τάς ιδικάς της μαθήτριας, όπως
καθ έκάστην δίδει κάθε εύπορος μαθήτρια έν πενταλεπτον, όπως έκ τοΰ συναζομένου ποσού παρέχεται
κάποια εύχαρίστησις δι ενός παιγνιδιού, δι’ ενός γλυ
κίσματος, δι ενός φορέματος εις τα καϋμενα τα παι
δάκια, μέχρι τέλους τής έπιστρατεύσεως. Ή διανομή

θά γίνεται καθ ύπόδειξιν τοΰ ίερέως έκαστης συνοι
κίας άπό τά ίδια τα παιδάκια,τά όποια θά συνεισφέρουν.
’Εκτός τοΰ μεγάλου καί εύγενοΰς σκοπού τής αγα
θοεργίας, έχει ή προτασις αΰτη τής κ. Τριανταφυλλίδου καί παιδαγωγικώτατον όφελος. Επικροτοΰμεν εκθύμως εις τήν ιδέαν, ήτις αγλαούς θά αποφερη καρπούς,
καί συγχαίρομεν τήν διακεκριμένι/ν διευθύντριαν τού όν
τως Προτύπου Παρθεναγωγείου, έν τώ οποίω διδάσκε
ται μέ τόσην σκοπιμότητα ή προς τον πλησίον Αγάπη.

τήν «’Εφημερίδα τής Κυοερνήσεως» τό διάταγμα τής
έπιστρατεύσεως καί συγχρόνως μέ ήμας έπεστρατεύθη
καί ή Βουλγαρία, καί τό Μαυροβούνιου, καί ή Σερ
βία, καί οΰτω ή μικρά Ελλάς εύρέύη συνησπισμένη

θά μετριάση τήν οδύνην τήν σωρευθεϊσαν εις τήν
Ελληνικήν ψυχήν. Σήμερον δέν υπάρχουν πλέον
ελεύθεροι καί δούλοι'Έλληνες. Σήμερον ύπάρχει Ελ
ληνισμός έχων μίαν σκέψιν, μίαν καρδίαν, μίαν άπό-

φασιν. Νά δημιουργήση νέαν περίοδον βίου άνταποκρινομένου εις τά όνειρα, τάς έλπίδας καί τήν άποστολήν τής φυλής ’μας. Νέαν περίοδον βίου διά τού
όποιου θά έπανεκτώμεν τό γόητρόν μας, τήν έπιβολήν μας καί μέ έλευθέρας τάς χεϊρας Θά όρμήσωιστορική καί άλησμονητος.’Όταν έφθασεν ή είδησις τής μεν πρός κατάκτησιν καί έξασφάλισιν τών ύψίστων δι
βεοαιότητος εις τά νυκτερινά κέντρα, δέν περιγράφετα καιωμάτων, τά όποια ή ιστορία μάς άνεγνώρισε καί
τοΰ πλήθους ό ένΘουσιασμός. Αί μουσικά! άνέκρουσαν ό άνθρωπισμός πλέον μάς έπιβάλλει νά διεκδικήσωμεν.
τόν έθνικόν μας ύμνον καί ό κόσμος έέερράγη εις έν-ΛΘουσιώδεις ςητωκραυγάς, καί όρθιος καί χαιρετών
Μέ αύτάς τάς ιδέας, τάς έλπίδας, τούς πόθους, ό
έπεδοκίιιαζε τήν άπόφασιν τής Κυοερνήσεως, ή όποια
Ελληνισμός Θά γίνη μία ισχυρά καί άκλόνητος δύναδιά τοΰ συνασπισμόν μέ τά άλλα Βαλκανικά κράτη
μις εις τό μέλλον όχι μόνον διά τής πατρίδας μας τό
εδειϊεν ότι είργάσθη προ καιρού άθορύβως διά νά φέρη
καλόν, άλλά καί διά τόν πολιτισμόν καί τήν πρόοδον
τόν συνασπισμόν αυτόν εις τοΰ Αίμου τήν χερσότής άνθρωπότητος. Πρέπει νά είμεθα ύπερήφανοι ότι

μετά τών άλλων Βαλκανικών κρατών.
-:ίΆ-ί’1 ήν εσπέραν τής ι6 Σεπτεμβρίου έδημοσιεύθη εις
τήν Εφημερίδα τής Κυοερνήσεως τό άνωνέρω διά
ταγμα. Ή ημέρα ή μάλλον ή έσπέρα έκείνη Θά μείνη
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Αί Κυρίαι της Κεφαλληνίας.
Συνεστήθη καί άλλη έπιτροπή έκ Κυριαιν Κεφαλ
λήνιαν ή όποια άνέλαβε νά ζητήση έράνους δια τήν
συντήρησιν τών οικογενειών τών έπιστράτων. Εις την
έπιτροπήν αυτήν έργάζεται μετά δραστηριότητας αν
τάξιας τών εύγενών καί πατριωτικών αισθημάτων της
ή κ. Αμαλία Βαλσαμακη.

Έλληνίς (Στρατιώτης.
Παρουσιάσθη εις τόν κ. Πρωθυπουργόν μία νεα,νις
έκ Μακεδονίας ή οποία έζήτησεν τήν άδειαν να κατα-

ταχθη καί αύτή ώς έθελοντής. Άτυχώς απήντησεν
εις τήν γενναίαν κόρην άρυητικώς ό κ. Βενιζέλος. Τό
σπουδαίοι’ είναι ότι έκαμε ένα τοιοΰτον διάβημα μία
Έλληνίς ή όποια, μάς φέρει εις τούς ηρωικούς χρό
νους ταινΣουλιωτίδων καί τών Σπαρτιατιδων την στιγ μην κατά τήν όποιαν ζητεί όπως καί έκείναι νά θυσιάση τήν ζωήν της εις της πατρίδας τόν βωμόν.

Λύκειον Έλληνίδων.
Καί τό Λύκειον τώ>ν Ελληνίδων έσπευσε νά κάμη
τό καθήκον του ευθύς μόλις έγνώσθη ή έπιστράτευσις.
Εις τάς αίθουσας τοΰ Νοσοκομείου διδάσκονται μαθή
ματα εις τας Κυρίας. Τήν διδασκαλίαν άνέλαβεν ή κ.
Μαρία Καλαποθάκη ιατρός, καί ό κ. Τσάκωνας ο
γνωστός χειρούργος τής πόλεως μας.

σεως. τόσον σοβαρόν, τόσον σπουδαίου καί τό δεύ
τερον—τών πλοίων ή άγορά—ένέπνευσε τήν πεποίΟησιν τών Ελλήνων εις τάς πράέεις αυτής, ώστε μέ
τυφλήν πλέον έμπιστοσύνην νά περιμένουν τά άγγέλ-

έπί τών ημερών μας θά άναλάμψουν αί μεγάλαι άρεταί τής φυλής μας, αί όποΐαι θά είμπορέσουν νά έξασψαλίσουν εις τήν πατρίδα μας διαφορετικόν τό μέλ

ματά της καί τάς διαταγάς της, καί νά ένθουσιάζωνται μέ τάς πράξεις της, όχι μέ τόν ένθουσιασμόν τού
παρελθόντος,· ό όποιος δέν κυβέρνα τόν νοϋν καί δέν
οδηγεί τήν σκέψιν, άλλά μέ τόν ένθουσιασμόν τόν
Θετικόν, τόν όποϊον προκαλεϊ ή πίστις καί ή έμπιστοσύνη έπί τό μέλλον.

Καί ή εμπιστοσύνη καί ή πίστις αύτή άναδεικνύει
σήμερον τήν άδιάρρηκτον δύναμιν τού Ελληνισμού,
τήν άδιατάρακτον συνεκτικότητα του, τήν βαΘεΤαν
άλληλεγγύην του, τό αίσθημα τέλος έκεϊνο τό όποιον
δέν έκφράζεται, άλλά κρύπτεται βαθειά εις τά στήθη
κάθε "Ελληνος, τό όποιον όμως έκδηλούται άκάθεκτον
καί ενθουσιώδες όταν πρόκειται διά τήν ίεράν φωνήν
τής Πατρίδας. Πανταχόθεν μας έρχονται άγγέλματα
ότι δέν ύπάρχει Έλλην ή Έλληνίς, νέος ή γέρων, έπιστήμων ή βιοπαλαιστής, οί όποιοι νά μή έμπνέωνται

λον τής αθριον.

·
ΕΥ. Ζ.

Ο ΚΟΣΜΟ2Ι
Περί τά τέλη τού τρέχοντος έτους θά συνέλθη έν
Άθήναις συνέδριου τών άπανταχού τής Ελλά
δος συντεχνιών ϊνα συσκεφθούν καί συζητήσουν
άπό κοινού αί συντεχνίαι
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
αύται δι’ άντιπροσώπων
ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΟΗΝΑΣ των τά μέτρα τά όποια
κρίνουν κατάλληλα διά τήν
προστασίαν τών έν Έλλάδι βιοτεχνών. Ή πρωτο
βουλία διά τήν σύγκλησιν τού Συνεδρίου τούτου
άνήκει εις τάς συντεχνίας τών ’Αθηνών. Ή διήκουσα
σκέψις τών ιθυνόντων τάς συντεχνίας ’Αθηνών εΓνε
ότι έπί τού καθεστώτος τό όποϊον έπηκολούθησε τό
κίνημα τού I ουδί, εις τήν έκρηξιν τού όποιου όχι
ολίγον συνετέλεσαν καί αί συντεχνίαι ’Αθηνών καί
έπαρχιών δέν έλήφθησαν άνάλογα μέτρα διά τήν
προστασίαν τών συμφερόντων τών βιοτεχνικών τάξεων.

284
Αΐ παραστάσεις τοΰ Ελλ. μελοδράματος απέδειξαν
οτι κεκτηται ένα πολύτιμον παράγοντα επιτυχίας, την
Ρεβέκκαν, ή όποια ovyκρατεί ολόκληρον τόν θίασον,
συνενοΰσα καί φωνήν θελκτι4 FE5EKKS κην καί τεχνικήν καί ευστρο
φίαν έξαίρετον. Ιδίως ε»ς την
*
'ΊΊερουζέ
καί εις τό «Στοιχειωμενο -/εφΰρι» έπαιξε
με με-/α\ην επιτυχίαν, στηρίξασα καί σώσασα άμφότερα τά έρηα . Ο κ, Σακελλαρίδης πρέπει εύγνωμονων
νά στήση εις τό 'γραφείόν του μίαν προτομήν της
Ρεβέκκας.

’Έχομεν ύπ’ δψιν ήμών απολογισμόν τοΰ 1911
τοΰ έν Πδρτ-Σάϊδ εύεργετικώτατα λειτουργοΰνεος άξιολόγου Συνδέσμου τών Έλληνίδων Κυριών. Έκ
τοΰ άπολογισμοΰ καταφαίΣΥΝΛΕΣΙΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΡΤΣΑΤΔ νεται δτι επροστατεύθη ύπό
τοΰ Συνδέσμου τούτου πλη ·
θΰ; γυναικών έκ διαφόρων νήσων, ίδια δέ έκ Κύπρου.
Κατά τήν λογοδοσίαν αύτή; ή πρόεδρο; τοΰ Συν
δέσμου αξιότιμο; κυρία Κορώνη άπηρίθμησε διάφορα
εΐ; άκρον συγκινητικά έπεισόδια προστασία; νεανίδων,
έξέφρασε δέ παράπονα δι’ έκείνου; οι’τινε; παραμένουσιν άνάγλητοι πρό τή; τοσούτον φιλάνθρωπου τοΰ
Σωματείου δράσεω;.
Έκ τή; λογοδοσία; τή; έριτίμου Προέδρου άνα
δημοσιεύομεν τά κάτωθι:
«....'Έπρεπε νά εϊχομεν συγκινηΟη, 5τε τό Σωματεΐον
τοΰτο έσωζε κατ’ Αύγουστον τήν Ελένην Χριστοφή, τήν δυ
στυχή εκείνην Κύπριαν, ήτις εγκαταλειφΟεΐσα παρά τοΰ συζύ
γου της παρεπείσΟη πρός εξωμοσίαν καί τήν δποίαν μετά 15ημέρους πατρικά; νουθεσίας τών ιερέων μας παρέδωκε τελείως
μεταμεληΟεϊσαν πρός τήν μετακληΟε'σαν μητέρα της.
«"Επρεπε νά εϊχομεν συγκίνησή οτε πρό τίνος άκόμη ό
Σύνδεσμος τώ? Κυριών έσωζε τήν 18έτιδα Ευγενίαν Γιαννακοΰ.
■ΊΙ νεάνις αύτη άκολουΟήσασα έκ Κύπρου μίαν τών μεγαιρών εκείνων, αϊτινες υποκρίνονται τάς προστατρίας ώδηγήΰη πρός εργασίαν είς Τρίπολιν τής Βαρβαρίας. ’Εκεί αμέσως
έπωλήθη καί έπί οκτάμηνον έζησεν έπαισ/ύντως. Μετά τήν
κατάληψιν όμως τής Τριπολίτιδος ύπό τών ’Ιταλών άπήχΟη
ύσ’ ενός Τούρκου καί ώδηγείτο είς τήν αγοράν τοΰ Βεϋρούτ,
οπότε κατά τήν προσέγγισιν τοΰ άτμοπλοίου είς τόν λιμένα
μας άνεκαλύφΟη ύπό τοΰ έφορου τοΰ Συνδέσμου καί συνελήοΟη.
'Ότε δέ άποβιβασΟεΐσα είς τήν ξηράν κατείδεν ότι εύρίσκετο
μεταξύ ομοφύλων προστατών καί δτι τίποτε δέν είχε νά φοβηύή πλέον, άνελύύη είς πύρινα δάκρυα εϋγνωμοσύνής καί κατεφίλει τάς γείρας τών Κυριών τοΰ Συνδέσμου.»...

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
Όλαι αί εκκλησιαστικά! έπιτρσπαί' ένεγράφησαν είς τόν
κατάλογον ό όποιος ήνοίχθη διά κάς οικογένειας τών έπι—■’ Ή κ. Λίνα Μαυρομιχάλη προσέφερε πέντακοσίας
δραχμάς είς τόν «Κυανοϋν Σταυρόν».
—■ Έπίσης ανώνυμος δρ. εκατόν.
— Ή αγορά τών τριών πλοίων τής ’Αργεντινής δημο
κρατίας συντελεσθεϊσα έν μυστικότητι καί ταχύτητι υπήρξε
σπουδαίου κατόρθωμα τής Κυόερνήσεώς μας.
— Κατά εκατοντάδας άποστέλλονται αί αιτήσεις διά τήν
έθελουσίαν κατάταΕιν είς τόν στρατόν Οί φοιτηταί αντιπρο
σωπεύουν τήν πλειονότητα.
— Έπίσης καί έκ τών ύποδούν.ων επαρχιών ζητούν έθεζ.ουσίως νά πολεμήσουν υπέρ τής πατρίδας των.
— Ό ένθσυσιασμός τών κατοίκων είς δλα τά μέρη άπό

τά όποϊα περνούν οί έπίστρατοι εΐνε απερίγραπτος.
— Ή λογοκρισία, άλλά καί ή συναίσθησις τοϋ καθήκοντος
απαγορεύει τήν άναγραφήν κάθε είδήσεως ή οποία οέν έπι
τρέπεται είς τάς έϊαιρετικάς αύτάς περιστάσεις.
— Εύτύχημα διότι δέν θά ίδωμεν έπαναλαμόανομένας
χάριν πενταρολογίας τάς άντιπατριωτικάς δημοσιεύσεις

τοϋ 97
— Ή άγαπητή κ. Βαλσαμάκη εΐνε ή πλέον ενθουσιώδης
καί πατριώτις Έλληνίς. Τόν μονογενή υιόν της άναχωροΰντα είς τά σύνορα ιιέ τό τάγμα του, τόν άπεχαιρέτησεν
είς τόν σταθμόν αδάκρυτος καί έν πατριωτική συγκινήσει
τοϋ έφώναέεν ένώ έφευγε τό τραϊνον: «Παιδί μου, ή τάν
ή έπί τας». Ά/.λά καί ό υιός της ό όποιος άν καί έςησεν
είς τό έϊωτερ.κόν, έμορφώθη όμως καί έμεγάλωσεν είς Ελ
ληνικόν περιβάλλον, χάρις είς τόν πατριωτισμόν τών γο
νέων του, έγινε αντάξιος υιός των. Δίς τής ήμέρας τηλε
γραφεί είς τήν μητέρα του καί είς κάθε τηλεγράφημά του
καταλήγει: Ζήτω ό πόλεμος!

ι

,

'Ωραιότατα εΐνε τά νέα μεταξωτά διά q ορέ-

“niNAKOSHKH,,

ματα τής μόδας τών κυριών, τά όποια έκόμισε

τής

τό έπί

Χ ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

όδοϋ

Ερμου 58 γνωστό-

EUIA0IEN0N ΕΝ Α8ΗΝΑΙΣ — ΕΤΟΣ ΛΟΑΕΚΑΤΟΝ
Λιεν»νντής : Δ. |. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

τατον

κατάστημα

Μελέται φιλολογικά! καί καλλιτεχνικαί.

τοΰ κ.

Σννε£>γαΰία εγκρίτων λογιών.
Εικόνες έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτε
χνών. Φωτοτυπίαι χοωματιόταί.
Συνδρομή έτιιόία φράγκα 12.
Γραφεία 'Οδός Χαριλάου Ί’ρικοΰπη 22 Α.

θΕΟΔ. ΠΕΤΡΟΪΪΟΪΛΟΪ
Magnolia,

to

Rpes veloute,

NE7SI

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Άνττθρταμβος»— Ό έν Κων)πόλει έγκριτος συνερ
γάτης μας κ. Άλ. Καμπούρογλου έξέδωκεν είς τεύχος έπίκρισιν κατά τοϋ «Θριάμβου» έργου τού κ. Ροδοκανάκη.
Ό πολυμαθής καί χαρίεις επικριτής μετά δριμύτητος καί
σαρκασμού έλέγχει τάς ασυναρτησίας, τά γλωσσικά σφάλ
ματα τοϋ βιβλίου καί άποδεικνύει τό έργον μεστόν βωμο
λοχίας, μαλλιαρισμού καί άκάλαισθησιας.
Ό «Άντιθρίαμοος» τού κ. Καμπούρογλου εινε άέιανάγνωστος,όχι μόνον διά τάς άληθείας, άλλά καί διά τό ύφος.
Πωλείται είς τό Βιβλιοπωλείου τής «Εστίας».
«Πινακοθήκη». — Έ£εδόθζ| τό τεύχος Σεπτεμβρίου.
Περιέχει έκτος άλλης ένδιαφερούσης ΰλης μελέτην περί τού
Έλλ. πνεύματος έν σχέσει πρός τόν νεώτερον πολιτισμόν,
άρθρον άρχαιολογικόν περί Παγασών τού κ. Άμπελό, τό
τέλος τής περί Ήρωΐδων τής Έλλ. έπιναστάσεως διαλέϊεως τοϋ κ. Καλογεροπούλου κ.λ.π.
«Χαρά». —Μέ ύλην έπίλεκτον έκ τοϋ κόσμου τής φι
λολογίας, τής ποιήσεως καί τής λογοτεχνίας συνεργατών,
μέ καλλιτεχνικός εικόνας, ώς πάντοτε, έέεδόθη τό τεύχος
τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου τού περιοδικού τοϋ κ. Στεφάνου
Τσίντζου «Χαρά». Περιέχει μεταξύ άλλων έργα τών κ. κ
Καλογεροπούλου, Σ. Γρικούπη, Κλ. Παράσχου, Κωνσταντακοποίλου, Τσίντζου. Αριθμεί πλέον τών 2.3 συνεργατών.

^Σύλλογος

η

“ J'exnh,,

Τά γραφεία τον Συλλόγου έγκατεοτάθησαν είς την έν όδφ
Χαριλάου Τρικούπη άρ. 22α οικίαν, ώς καί ή Δραματική Σχολή,
της οποίας τά μαθήματα, άμφοτέρων τών τάξεων, άρχονται προ
σεχώς. Έγγραφοί καθ' εκάοτην 4—7 μ. μ.
Υπο τίοΓ ιια&ητριών καί μαθητών τής Δραματικής Σ/ολής
άοϋήοεται τον γειμώνα οειρά παραστάσεων■
ΙΙροσε/ώς ί)ά λειτονργήση σχολή Διακοσμητικής τέχνης διά
κυρίας καί δεσποινίδας.
Τά μαδήματα τών *ΕιΙνικών χορών καί τής μικτής χορωδίας
ίλά γίνωνται έν τή αιθούση τον θεάτρου « *
Ολύμπια^,
καί
ποότερον.
Ή λειτουργία τών Τμημάτων θά άναγγελθή ιδιαιτέρως.
Τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου ειοί καθ' εκάοτην ανοικτά 10—11
π. μ. καί 4—7 μ. μ. *Εν αντοϊς θά λειτουργή άπό τοΰ προ
σεχούς μηνός αναγνωστήριο»’.
(Έκ του Γραφείου)

JlEAOn.

^ΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Taffetas

soulin

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

mous-

sangant,

Taffetas,

Πρδς τονς κ.κ, Ύδρολήπτας τής πόλεως Άΰηνών.

fieur

deupliine κλπ. ώς

και

Γζί.

νεώτεραι

γαρνιτοΰραι διά τάς

*Εκτελονμένων κατ
*
αύτάς εις τινα σημεία του *Αδριανείου νδραγο)γείου εργασιών καθαρισι,ιοΰ καί επι
σκευής αύτοΰ, παοακαλουνται οί κ. κ. νδρολήπται οΐ τε
έκ τιόν Δεξαμενών Λυκαβητοΰ καί οί άπ
* ευθείας έκτου
υδραγωγείου αρδευόμενοι όπως έφιστώοι τήν προσοχήν
αύτών έπί τής καταναλώσεως του ύδατος, καθόσον, λόγο)
τών έργασιών, ή έκ του υδραγωγείου παροχή είναι μιμροτέρας διάρκειας, έξ ής θά πρόκυψη καί μικρά άνω-

πλέον sic τουαλέτ-

τας κυριών.

μαλία και ώς πρός τάς ώρας τής διανομής.
*Εν *Αθήναις, τή 10 *Ιανουάριου 1912
Εκ του Γραφείο)’ του ' Υδραυλικόν Τμήματος)
(*

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ
ΑΛΕΥΡΟΝ

IU
ΓΓΤΛΓ
IllEiXIflL·

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
Πωλεοταχ scs δλα τά. ψαρμ-αζεοα xac φαρμαχερπ-ορεΐα.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Acct zy\> Ελλάδα χολ Κρήτην.

Κο* ευγ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ

I

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΔΡΧ. 60,000,0 00
Η Δ Ρ Α

ΕΝ. Α θ Μ Ν A I Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

JEAN- G- CRRNIOTIS

I2RN- Γ.
ΟΜΗΡΟΥ 5Α

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

“ΑΘΗΝΑΤΚΗ,,

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙI Έν Πιιραιεΐ, ΙΙίτραις, Σύρω, Καλάμαις, Γριπόλει, Βόλω Ααρίοση, Άγρινίω, χαΐ Καρδίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ.: Έν Χανίοις, ΊΙραχλεΙω ααί Ρεδύμνψ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ·: ·Εν Κωνσταντινουχύλει ("Υποκατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), iv Άμισφ,

Τραπεζοΰντι, Κερασοΰντι, Σμύρνη, Χέω, Μερσίνη, “ASivotc, Ταροφ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις,
Κα€άλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνοις.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ.: Έν ’Αλεξάνδρειά, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midan), Καΐρω, (Μετά παραρτήματος έν
τή συνοικίφ Mousky), Ζαγαζικίφ καί Μανσούρα, Mi-t-Γκάμρ, Τάντα καί Μπενί-Σουίφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ) (Ν° 22 Fenchurch Street) έν Άμδούργω, (Domhof, Monckebergstrasse 18) έν Λεμεσω (Κύπρου)
έν Χαρτούμ (Σουδάν) καί έν Λιμένι Βαθέος (Σάμου).

CHIRURGIEN—DENDISTE

ΟΔΟΝΤΟIΑΤΡΟΣ

RUE ONIERE 5Α

( "Εναντι Βουλής)

(vis-a-vis du Parlement)

ATHSNES

αομναι
Πάσα εργασία έκτελεϊται δι ήλεκτρικών ερ
γαλείων τελείως άνωδΰνως καί κατά τάς νεω-

τάτας μεθόδους τής όδοντοϊατρικής επιστήμης
και τέχνης.

Toutes le interventions se font avec une
instrumentation electrique sans aucune
douleur et d’ apres les toutes nouvelles
methodes de la specialite.

ΙΣΟΑΟΓΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1912
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Διαβέεΐιιια :
Έν τφ Ταμείφ καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις..................................... Δρ. 16,456,039 15
Παρά Τραπέζαις έν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλακίφ . »
15,878,482.67 Δρ.
Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων......................................................................... ......
’Ηγγυημένοτ λογαρ»αάμο» τ
Έπί ένεχύρφ χρεωγράφων................................................................... Δρ. 65,746,433.60
Δι’ έμπορικών καί άλλων έγγυήσεων....................................................... »
72,337,243.81 »
Έπί υποθήκη ακινήτων...............................................................................
10,268,603.23
Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί..............................................................................
>
"Ομολογίαι ’Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί ’Ανωνύμων 'Εταιριών.............................. »
Χρειόγραφα καί τοκομερίδια........................................................
,
Συμμετοχαί εις έπιχειρήσεις............................................................................................ . . . ·
'Υποκαταστήματα .......................................................................................................... ,....»
Κτήματα Τραπέζης ................................................................................................................................ ,
"Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καί Υποκαταστημάτων.............................................................»

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΙ
32,334,521 82
24,692,436) 06

DIDI 01OPUIDIΕΙΙΙΒΒΠΙΪΓΓΡΑΦΕΙ1
είς 120 τόμους δεμένους, άξίας δραχ. 315

148,352,28ο1 64
24,722,8731 11
25,634,930| 64
6,793,880 93
3,384,793 60
1,967,851 72
4,778.202 81
1,332,750 55

ΜΕ ΙΟ ΔΡ. ΚΑΤΑ
ΜΗΝΑ
Αημ.οσβένης · · τόμ. 3
Όμηροί · · · τόμ. 8|
Αισχύλος · · » 7
Σοφοκλής • » 7
Ευριπίδης . > 19
’Αριστοφάνης » 11

Ηρόδοτος · · τόμ. 4
4 ©βόφρκστος.
Θουκυδίδης ·
31 Λ.ο·υκιανος ·
Πλάτων .·
4 Πλούταρχος
Αριστοτέλης
3 Οβόκριτος . ·
Χενοφών . .
5 Επίκτητος . ·

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ

σ.

η.

α.

π.

’Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών
6.30 π.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
7.05 » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ
λήνην {λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
8.20 » Διά Κόρινθον και τάς μέχρις Άκράτας
στάσεις.

1.00 μ.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

’Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7.30 π.μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας.
11.40 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Ναύπλιον,
Αθήνας.
6.30 » Διά Κυλλήνην {λουτρά), Πύργον ’Ολύμ
πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγάλοπολιν, Τρίπολιν.
3,45 μ.μ. Διά Κυλλήνην {λουτρά),, Πύργον ’Ολύμ
πια.

1
6

10
1
»· 1

Ζητήσατε τιμολόγτον Q»65.iwv.

Κεφάλαιον Εταιρικόν............................................................................................................................. Δρ.
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν...............................................................................
»
60,000.000
Άποθεματικόν Προνοίας............................................................................................
ό,676,250)»
Καταθέσεις δψεως......................................................................................... Δρ. 46,124,12677.
504,301
»
προθεσμίας............................................................................... , »
51,252,893.38 >
»
πολυετείς καί μέ προειδοπ........................................................... >
31,452,367.07 »
1 145,535,673 14
Ταμιευτήριον....................................................................................................... »
16,706,285.92 »
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί.................................................................................................. »
’Εξωτερικοί λογαριασμοί..............................................................................................................
. >
29,530,493 24
Προσωρινοί λογαριασμοί καί, διάφορα..............................
. »
30,903,781) 61
1,844,021 94
Ό Γεν. Διευθυντής
Ό Γε>·. Έπιϋεωοηζής Δρ. [273,994,521188
*·.
<

ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΛΑΣ

Μ.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

ΠΑΛΛΗ de ΚΟΤΖΙΑ
Ίδρυ&έν τω 187 Ο

’Αναχωρήσεις έκ Καλαμων
7,ΟΟ π.μ. Διά Κυπαρισσίαν, Ολύμπια, Πύργον,
Τάτρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον Αθήνας.
12.05 » Διά Πύργον, Ολύμπια, Τρίπολιν.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.40 μ.μ. Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 * Τοπική έκ Κόρινθόν.
7.05 » Εξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης {λου
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 » Έκ Καλαμών, Κυπαοισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
1ΟΟΟ χιλιόμ.
έκπτωσις 25

Q(znn Ί '
2500 χιλιομ.
έκπτωσις 30 ο/ο

;

θ'
ρ' ,

{Α' Ο.
( β' ,
( ρ' ,

,

45 j

διαρκείας
6 μηνών

Δρ. 210 ) Χ
, ί76 ί διάρκειας
, 105 j 1 μνν^ν

Άρι&μός Τηλεφώνου 464

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α· Γ· ΠΑΛΛΗΣ

ΤΟ ΛΡΧΛΙΟΤΕΡΟΝ ΤδΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤ0Π5ΛΕΙ2Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Των ΚΎΡΙΩΝ

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου Εφημερίδων,συγγραμ
μάτων, Περιοδικών και πάσης ποιότητος.
Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης
προελεύσεως.
ι
’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι Επιστολικών δελταρίων
Δεκται παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα.Έξεδόθησαν πλέον τών 3000 ειδών μέχρι τοΰδε.
’Ατμοκίνητον Τυπογραφειον μέ 10 πιεστήρια διά
μικράς έπιμεμελημένας έργασίας (TravaUX de
ville) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαύτας.
Φωτογραφικά ε’τδη: Μεγάλη παρακαταθήκη
φωτογραφικών πλακών και χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ

ΜβΣΣβΖ - ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΜΜΠΣΙΕ
Διάφοροι θεραπείαι πρός άφαίρεσιν ρυτιόίΰν, (ΒΙ~
tOljdiScov KtjJ. έπι τή βάσει επιστημονικών πα
ραγγελμάτων καί επιμελημένης θεραπευτικής.·

Ζητείτε άπό τό

ΙΝΣΤΙΤΟΤΤΟΝ
Oja τά KajjvvziKa εϊάη τών κυριών:

Κρέμες, Πούδρες, ’Αρώματα.
Διά τήν άπόκτησιν ή τήν όιατήρησιν δροσερού προ
σώπου καί απαλής επιδερμίδας. Τό Ινστιτούτου ε·χει

τό ρεκόρ τής έπιτυγίας.

SKajaiadnaia aicapdpijjoq και άβύμκριτος
διά τάς κομμώσεις τών κυριών.

*7~ ΟΔΟΣ

ΕΡΜΟΓ—7

Κάτωθι Υπουργείου Δικαιοσύνης

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE, LE CAIRE, - RUE RUEY N” 5
FOURNISSEUR DE L’ARMEE DOCCUPATIOH

GRANDE FABRIQUE, DIST1LLERIE DE LIQUEURS

Ϊ

MAISON FONDEE EN 1870

GRAND DEPOT DF VINS

‘I

7.05

»

8.20 >>
11.30
»
1.20 μ. μ.

7.10 π. μ.
8.15
»

»
»

11.35
6.30

’Αναχωρήσεις ίξ Αθηνών

.
6.30 π. μ.

3.15 μ. μ.

Διά Κόρινθον, Νϊύπλιον, Τρίπολιν, Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλή
νην, Πύργον, ’Ολύμπια.
Τοπική οιά Κόρινθον.
Διά Κόρινθον Ναύπλιο
,
*
Πάτρας.
Ταμεία οιά Πάτρας, κατά Δευτέραν και Τε
τάρτη». ■_
’Αναχωρήσεις ίκ Πατρών
Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
Ταχεία οι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην καί Πα
ρασκευήν.

Κ
Γ. ΓΕΩΡΓΆΝΤΗ

ΰ
S
Μ

-H·

>

Importation - Exportation

1 Π. Α. Π.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ

7.— π. μ.
12.40 μ. μ.

2.4 5 μ. μ.
4.45 >
6.15
»
7.05
»
8.15

»

Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολι·, Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
'Αναχωρήσεις ίι: Ιίαλαιιών
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγαλότ.ολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
,
’Αφίξεις είς ’Αθήνας
Ταχεία έκ Πατρών (δΐς ώς άνω).
Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κορίνθου.
Έξ ‘Ολυμπίων, Πύργου,
Κυλλήνης, Πατοών, Καλαβρύτων,
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως
Τριπόλεως, Ναυπλίου.

0
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>

’Εάν αί Άΰήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω
ϋείσας καταπληκτικός προόδους των μία άφορμη πρδς τοΰτο εινε και τδ μέγα αύτδ
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρώδη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπιουσα κα&αριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφΰονία και ποικιλία δλων τών ειδών της
Ζαχαροπλαστικής και της Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμησεν είς τδ ζήτημά τής εύδηνής διανομής κατ’ οίκον άγιου και νωπού Αγελα
δινού Γάλακτος Σ Σ Τά Γιαούρτια του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά
εΐδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άψδοτα, εύ&ηνά, και μέ υλικά εκλεκτά
καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικώτατα, γευστικώτατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται τδ κέντρον δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι έλέσιν μόνον οί προνοητικοί
ποΰ γροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δίκαιότερον δλοι
οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν δεωροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη αν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άνατμυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίδούσας τών

ΔΗΑΟΓΊΟΙΜΣΙΣ
Κυκ?νοφοροΰν έν Άθήναις ψευδείς αποδείξεις έπ’όνόματι τής «‘Ελληνικής Έπιθεωρή•σεως». Παρακαλοϋμεν ώςέκ τούτου τούς συνδρομητάς μας νά βεβαιωνται περί τής γνησιότη
τας τών άποδείξεών μας καί κατόπιν νά έξοφλώσιν αύτάς. Ή αστυνομία εύρίσκεται έπί
τά ίχνη τών απατεώνων.

(Τελευταία πρόάκληάις)

Ό Δήμαρχος ΆιΜμαίων
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Α'

τόμος

Φρ.

»

Β'
Γ'

>
»

>
»

Β

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

3.00
2.00
1-50

η ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Q ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
»
κοινωνικόν
»
Η ΚΛΕΦΤΟΙΙΟΤΛΑ »
ιστορικόν

2.00

Η τζεΝΗ ΜΕ

^•θθ

μάτων μονόπρακτον,μεταφρασθέν εις τήν’Αγγλικήν.
(Διδαχθέντα άπό τής Ελληνικής Σκηνής)

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ

κοινωνικόν δρα

Δειραί τή<; ’Ελληνικής Έπιθεωρήάεως τον Λ’ Β καί Γ'ετους πωλοϋνται είς τά
Γραφεία μας πρός 18 φρ. έκάότη.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΚΑΟΘΕΝΤΑ

Η
Η
Η
0

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΤΑΞΙΣ ΚΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΡΩΝ
ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ01 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η
W

Διακηρύττει δτι

Διά τελευτ&αν φοράν προσκαλούνται οί Ιδιοκτήται
κτηνών καί κάρρων έπιταξίμων, νά παρουσιάσωσι
ταΰτα είς τήν ’Επιτροπήν τής ’Επιτάξεως έν τώ πεδίω
τοϋ ’Άρεως καί διότι τοΰτο είνε καθήκον ιερόν πρός
-τήν πατρίδα, άλλά καί διότι εναντίον έκείνων, οί όποιοι
θάάνακαλυφθώσιν δτι τά άπέκρυψαν θά έφαρμοσθώσιν
αί βαρύτατοι ποιναί τοΰ νόμου περί εισφορών καί τά
■άποκρυβέντα έπιτάξιμα είδη θά κατασχεθώσιν άνευ
■ούδεμιάς άποζημιώσεως.
Ά&ήναι, 24 Σεπτεμβρίον 1912.
Ο Δήμαρχος
Σ. Μεριιονριις

ΔΗ

αωςις

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
------- :---

·

Τό Διοικητικοί' Συμβούλων τής 'Ελληνικής 'Εται
ρείας ’Αεριόφωτος ’Αθηνών συγκείμενον έκ τών κ.
Σπ. Μερκούρη, Δημάρχου Αθηναίων, Ν. Καλογεροπούλου, Α. Καμπά, Ό. Φαμπρικέζη, αντιπροσω
πεύοντας τόν κ. Φ. Σερπιέρην άπόντα, καί Α. Μυνέρ, Γενικού Διευθυντοϋ τής 'Εταιρείας έν τή συμερινή αύτοΰ συνεδρία έλαβε τήν εξής άπόφασιν.
Τό συμβούλιου έπιθυμοΰν ϊνα αί οίκογένειαι τών
έπιστρατευθέντων υπαλλήλων καί εργατών τής 'Εται
ρείας μή εύρεθώσιν εις οικονομικός δυσχερείας, απεφάσισεν δπως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έπιστρατεύσεως καταβάλωνται αύταΐς τακτικά βοηθήματα κατ’
αναλογίαν έπί τοΰ ύπό τών προστατών αύτών λαμβανομένου ημερομισθίου.
Συνεπώς ή Διεύθυνσις τής 'Εταιρείας, προσκαλεϊ
τούς δικαιούχους δπως προσερχόμενοι άπό τής μεσημ
βρίας είς τά γραφεία τής 'Εταιρείας έγγραφώσι
καί δηλώσωσι τά μέλη τής οικογένειας αύτών.

Έν ΆΟίχναις τή 25η Σεπτέμβριον 11)12

