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( ( ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΑΕΜΟΙ,,
« Ή  Ε θ ν ικ ή  Ζωή» εύτυχήσασα νά  καταχωρήσω είς τό προηγοΰμενον τεϋχος της τόν επ ίλογον τοΰ άριστουργηματικοΰ έργου 

τής Υ ψ η λ ή ς  συζΰγου τής Α . Υ . τοϋ Π ρ ίγκ η π ο ς  Γ εω ργίου , εΰρίσκεται είς τήν εύχάριστον θέσ ιν  κ α ί σήμερον, νά  γνω ρίση πρός τούς 
άναγνώ στας της, δτι ό έκδοτικός Ο ϊκος  «*Ά γ κ υ ρ α » επέτυχε τήν άδειαν νά εκδώ ση έν μεταφράσει τό ω ραίον εργον, είς τό όπο ιον  
μέ χαρακτηριστικήν γλαφυρότητα, βα θύτη τα  καί σαφήνειαν, έρευνα ή συγγραφεύς τά  α ίτ ια  τώ ν Σ τρατιω τικώ ν κ α ί Κ οινω νικώ ν πολέ
μω ν, άναλΰουσα φιλοσοφικώ τατα  τά δ ιάφορα φ α ινόμενα  έν τή μεταπολεμική Κοινωνίοι.

Ό  Ε κ δ ο τ ικ ό ς  Ο ικος «’Ά γκυρα», έπέτυχε μεγίστην επ ιτυχίαν έξασφαλίσας τήν άδειαν τής έκδόσεως, ήτις θά έπ ισ υ ρ η  ασφαλώς 
τήν προσοχήν παντός φιλολογοΰντος άλλά καί ένδιαφερομένου διά  τήν μελέτην τής συγχρόνου κοινω νικής ζωής, ή όποία  παρουσιάζει 
τοσαΰτας έκφάνσεις, τοσαϋτα γεγονότα , κα ί τών οποίω ν ή αρχική αιτία , παραμένει πάντοτε ή «ψυχή τώ ν φυλών». Τό μέτρον τών 
βα θύτα τω ν συλλογισμών τής Υ ψ η λ ή ς  συγγραφέω ς, άριστα διαφ αίνετα ι έν τή παρατιθεμένη  ένταΰ&α «Ε ισαγω γή»  τοΰ έργου, τήν 
οπο ίαν  εύηρεστήθη νά  μάς παραχώρηση ή Λιεΰ&υνσις τοΰ έκδοτικοΰ τμήμ ατος τής « Ά γκ υ ρ α ς» .

e i c x r c o m

Επί τε'σσαρα ολόκληρα χρόνια ή/.ουσα 
νά βροντά τ'ο κανόνι της μάχης είς 
τ'ον άνοικτ'ον ορίζοντα τών πεδιάδων.

Ή  τύχη της χώρας εις τήν οποίαν 
έγεννήθην, έπαίζετο. Καί ό άπειρος πό
νος τής ανθρώπινης μάζης ποΰ ύπέφερε 
καί μάτωνε, αντηχούσε βαθειά μέσα μου.

Στες ατελείωτες ήμερες της προσδο
κίας, ό πόθος νά νοιώσω τόσην βάσανον, 
τόσο μεγαλεϊον καί ήρωϊσμόν, με παρη- 
κολούθει ’σάν ελπίς διακοπής τής αγωνίας.

Ή ςευρα οτι απειρία τών γεγονότων 
υπεκφεύγει, δτι τ'ο ανθρώπινον βλέμμα 
είναι βραχύ. Έ ν  τούτοις άφοΰ με'σα εις 
τήν λύπην μας απομένει ώς ή υψηλότερα 
άνακούφισίς το έννοεϊν, έτολμ,οΰσα να 
σηκώσω τό αδύνατο βλέμμα μου, εως είς 
τά γιγαντιαΤα γεγονότα καί νά σημειώσω 
εις αΰτες τες σελίδες δ,τι έπίστευσα, δ,τι 
είδα.
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"Οταν είς τες γόησσες ώρες τής εφη
βικής ηλικίας, παρήλαυνε εις τά μαθη
τικά μάτια μου, ή έποποιι'α τής'Ιστορίας 
μας, εικόνες μεγαλοπρεπείς έγεννώντο 
μέσ’ τήν θαμπωμένη νεαρα φαντασία μου.

Ά λλά τότε ενόμιζα οτι μοΰ δ·η - 
γοΰντο παραμύθια καί δτι ή Ευρώπη τγ*ς

Ά λ λ ’ ιδού δτι τώρα ή Ιστορία 
έβούρτσισε μπροστά μου τήν μεγαλειτέ- 
ραν τοιχογραφίαν της, κάθε λεπτ'ο προ
σθέτει στήν μεγαλοπρεπή εικόνα μιά 
υπέρλαμπρη τελική πινελιά.

Σε μια γω^ια απόκοσμη, σε μιά έρη- 
μιά τριγυρισμένη άπ'ο κήπους καί δάση, 
είδα ν’ ανατέλλουν ημέρες φορτωμένες 
άπ'ο ειδήσεις, άλλοτε θλιβερές, άλλοτε 
ενδοξες.

Μονάχα τά πουλιά καί τά όνειρά 
μου περνούσαν, άλλά τά δνειρα αύτά 
ήσαν συντροφιά καλλίτερα άπ'ο πολλές 
άλλες, γεμάτη θέλγητρα καί ψίθυρο με
λωδικό.

Τήν στιγμήν ποΰ έγώ έγραφα, τόσοι 
καί τόσοι έβλεπαν μάχας αϊματηράς. 
Τ ί νά διέκριναν άρα γε τά ανθρώπινα 
μάτια των ; Τ'ον σύντροφο ποΰ πέφτει, 
τήν οβίδα ποΰ σκάζει καί τούς φείδεται 
ή τούς σκοτώνει, τ'ον ήλιο ή τήν βροχή 
ποΰ βασανίζει τ'ο πονεμένο των σώμα, 
τ'ο χορταράκι του οχυρώματος ποΰ τρέ
μει στον άνεμο καί τ'ον άδειο ορίζοντα; 
ΓΙέραν αύτών τίποτε. Ή  φαντασία των, 
μόνη ιπτάμενη ΰπεράνω του αμέσου αύτοΰ 
ΰλιστικοΰ θεάματος, άντίκρυζε μίαν πα
τρίδα ώπλισμένην,προσέχουσαν τάς κινή
σεις έκάστου στρατιώτου.

A . Υ· Π Ρ Ι Γ Κ Η Π Ι Σ Σ Α  Λ \ Α Ρ ΙΑ  Τ Ο Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ

σήμερον, ή Εύρώπη τής Βιομηχανίας, τής ’Επιστήμης καί τής Μούσι- ’Ά ν  καί μακρυά άπ'ο τήν μάχη, έν τούτοις έζησα βαθειά, αύτες τίς ήρωίκες
κής,ειχεν έπί τέλους άπ-.φασίσ/, ν’ άναπαυθή παρατατεμένα, πέραν ϊσως ώρες.Παντού, στ'ο ήμ.ίφως τών δασών ή κάτω άπ'ο τ'ον ηλιο των πεδιάδων, η
τής ίδικής μου ζωής, άνίμεσα άπ'ο τούς τοίχους τοΰ ίπιτιοΰ μου, συναπϊκόμιζα είκ-.νες δυνατές.



’Έβλεπα τον M euse καί τον S a rn b re  μέ τά βαρυκίνητα κύματά των, 
τον Μάρνην καί τον A isn e  μέ τές γελαστές όχθες των, τες Ρωσσικές πε- 
διάΒες κάτω άπ’ο τον ήλιο η τά χιόνια των, τήν β'.ή των λαών καί τών 
στρατιωτών.

Καί το σύνολον τών γεγονότων, ή σύνθεσις ποΰ δεσπόζει αυτών, έπρό- 
βαλλε μέσα μου.

Ποΰ καλλιτέρα άλλως τε, παρά μέσα μας βλέπομεν τά επιβλητικά 
σύνολα ;

Το γεγονός δεν είναι άλλο τι παρά σπινΟήρ- μόνη ή φαντασία με τήν 
δραματική καί μεταμορφωτική δύναμι δημιουργεί ολην εκείνην τήν λάμψιν 
τής Ιστορίας ή οποία Οαμπόνει έπειτα τάς γενεάς.

ΙΙαρετήρησα λοιπον τά στρατεύματα, τάς Πατρίδας ν’ ατενίζουν προς 
τήν ελπίδα τής νίκης. Ο κάθε λαός μοΰ ένεφανίζετο με τήν προαιωνίαν 
φυσιογνωμίαν του καί ό Μεγάλος πόλεμος έξετυλίσσετο συνέχεια τοΰ

μακροΰ αγώνος, ο οποίος απο τών ανωτέρω εποχών συνεταρασεν αδιακο- 
πως τά διάφορα στοιχεία τής άνΟρωπότητος.

Καί ώς νά μήν ήρκουν εις τήν Πατρίδα αύτά τά ολοκαυτώματα, 
ήκουσα ν ’ άντηχοΰν μετ’ ου πολύ νέαι προσκλήσεις ύπ’ο τά δπλα. Ύ π ’ο 
τον ήλιον τής ’Ανατολής νέα σύμβολα πίστεως έφανάτιζαν τά πλήθη καί 
έν όνόματί των έφόνευον καί άπεθνησκον.

Έ ν  τούτοις παρ’ ολας αύτάς τάς άρχάς ή ζωή εξακολουθεί τήν συ
νεχή της έξίλ’.ξιν. Προσφέρει το σύμπαν είς τούς δυνατούς της λαούς ποΰ 
κατορθώνουν νά διατηροΰν τήν ζωτικήν των δύναμιν, παρ’ ολας τάς τρικυ
μίας, ν’ άντιλαμβάνωνται τήν σημασίαν τοΰ χρόνου καί νά εφαρμόζουν 
τας μεθόδους τής προοπαθείας των. Καί ή μεγαλοπρέπεια τών μεγάλων 
ανθρωπίνων φυλών παρήλαυνεν άπ’ο τον προσεκτικόν νοΰν μου, ποικίλουσα 
τήν μοναξιάν μου μέ έπιβλητικάς οπτασίας, οπου ή γή μέ τά πολλαπλά 
της κλίματα, τας Οαλάσσας καί τές ακρογιαλιές της έδίδετο είς λαούς 
άξίους νά βασιλεύουν ώς έκ τοΰ χαρακτήρός των. Διότι ή ψυχή τών φυ
λών μένει ή αρχική αιτία τών Ιστορικών γεγονότων».

Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ  A N T ·  Κ Ι Ν Α Υ Ν Η

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  ΚΑΙ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ

Εν τή κρύπτη τής έν Λ,ονδίνω Μητροπόλεως τοΰ Άγιου Παύλου κεΐ- 
τα: τ’ο σώμα τοΰ Χριστοφόρου Ρέν, τοΰ περίφημου άρχιτέκτονος, 
τοΰ σχεδιάσαντος τ’ο θαυμάσιον οικοδόμημα. Ύπεράνω τής θέσεως 

τής άναπαύσεως, έπί μαρμαρίνης πλακάς, υπάρχει ή επιγραφή : «Si m o -  
n u m e n tu m  re q u ir is , c irc u m sp ic e» , ήτοι έάν θέλητε νά ίδητε το 
μνημεΤόν του, παρατηρήσατε πέρίξ. Ό  Χριστόφορος Ρέν εχει έν τή 
Μητροπόλει τοΰ Αγίου Παύλου μνημεϊον σπουδαιότερον πάσης μαρμα- 
ρίνης αναμνηστικής στήλης ή βασιλικού μαυσωλείου. Ούτε αί ογκώδεις 
διαστάσεις, ού’τε το πολύτιμον ύλικόν ποιοΰσιν ήμΐν τόσην έντύπωσιν, 
οσην ή άπλή άλήθϊΐα, οτι τ’ο εκτισεν αύτ’ος ό ί'διος. Το αληθές μνημεϊον 
τοΰ ανθρώπου εινε τ’ο Ιργον του. Περιπατοΰντες έν κοιμητηρίψ βλέπομεν 
πολλά πο)ύτιμα μνημεία καί άναγινώσκομ.εν έπιγραφάς, αίτινες διά φρά
σεων άποπνεουσών αγάπην, αφηγούνται τάς άρετάς τών άπελθόντων. 
Ά λλά  :ά μνημεία είναι έκτισμίνα ύπ’ άλλων χειρών καί πολλάκις 
άναγκαζόμεθα νά σκεφθώμεν, οτι ή μετά θάνατον έπίδειξις αύτη είναι 
έμπαιγμός τής ζωής, τήν οποίαν άναπολοΰσι. Τα πραγματικά ήμών μνη 
μεΤα δεν Οά εύρεθώσιν έν κοιμητηρίω, άλλ’ έν τή πραγματική έργασία 
τών χειρών ήμών καί τοΰ νοι“, έν οσφ εί'μεθα έν τή ζωή. Ή  μητρόπολις 
τοΰ Αγίου Παύλου είναι κατάλληλον μνημεΤον, διότι συμβολίζει τον 
χαρακτήρα τοΰ οίκοδομήσαντος καί ύπομιμνήσκει τήν υπομονητικήν έργα- 
σίαν, τήν θαυμασίαν έπιδεξιότητα καί τά εύγενή ιδεώδη τοΰ ανθρώπου, 
οστις συνέλαβε καί έξετέλεσε το έκπολιτιστικόν τοΰτο οικοδόμημα. Ό  
Χριστόφορος Ρεν έθηκεν εις τ'ο με’γα έκεΤνο οικοδόμημα τό κάλλιστον, τ'ο 
όποΤον ύπήρχεν έν αύτω- τος μεγίστας του σκέψεις, τούς εύγενεστάτους 
του σκοπούς καί τάς καλλίστας γνώσεις πάσαι καί τήν ικανότητα αύτοΰ. 
Ή  μητρόπολις τοΰ Αγίου Παύλου δεν καττ,σχύνθη ύπό έλαττωματικών 
υλικών, ούδέ ύπό εύτελοΰς τέχνης, είς τήν κατασκευήν της δεν έγένοντο 
δόλια τεχνάσματα ή πονηραί προφάσεις, κακαί άπάτα\ ή φαΰλαι ύπεκφυ- 
γαί. Ό  άνθρωπος άφιερώθη είς τ'ο Ιργον του ψυχή τε καί σώματι καί έν 
ώ τ'ο σώμά του αναπαύεται άκόμη έντός τών τοίχων έκείνων, ό Χριστό
φορος Ρέν έξακολουθεΤ νά ζή έν τή μητροπόλει τοΰ Αγίου Παύλου.

Ό  ΓκαΤτε άπεφάνθη ποτε, δτι δλα τά Ιργα του άπετέλουν μεγάλην 
έξομολόγησιν. Ή  εργασία παντός άνθρώπου είναι ή δημοσία αύτοΰ έςο- 
μολόγησι,- ή αποκάλυψης τοΰ έαυτοΰ του- πας μόχθος είναι ή Ικφανσις 
καί πραγματοποίησις έαυτοΰ. Ό  άνθρωπος ζή έν τοΤς Ιργοις αύτοΰ. Ταΰτα 
ςύ μόνον διαιων.ζουσι τήν μνήμην του, άλλά καί άποκαλύπτουσι τόν

χαρακτήρά του. Ή  έκ πορολίθου αιχμή λόγχης, τό κεχαραγμένον 
ομοίωμα, καί τά τεμάχια τεΟραυσμέ\ων αγγείων έν τοΤς μουσείοις, έκτι- 
μώνται ύπ'ο τοϋ μελετώντος τήν άνθρώπινον ιστορίαν, διότι καθιστώσιν 
αυτόν ικανόν νά σπουδάστ; τήν ιστορίαν έξαφανισθείσης γενεάς. Λέγεται 
ότι, εαν παν Γχνος Ελληνικής τέχνης καί φιλολογίας έξέλειπε, καί μόνον 
ό Παρθένων διεσώζετο, έκ τών τοίχων του μόνον θά ήδύνατο ή ιστορία 
τοΰ έθνους νά άναπαρασταθή.

Έργασία είναι έξομολόγησις αδυναμίας, ώς καί άποκάλυψις δυνά- 
μεως' δεικνύει τούς σκοπούς καί τάς μεθόδους τοΰ έργάτου Έ ν  τή έργα- 
σια έκαστου άτόμου, δύναται νά άνατυπωθή ή εξωτερική ίκοραοις τοΰ 
εσωτερικού ήθους. Ή  διάτίξις τοΰ κόσμου είνε κατ’ έξοχήν κακή, άλλ’ 
ή διάταξις αύτη λυπηρώς διασαλεύεται ύπ'ο τοΰ φιγοπόνου καί έπιπολαίου. 
11 πρόοδος τοΰ πολιτισμού έπαπειλεΐται ύπό άμελείας καί άρπακτικότη- 

τος, άμαθείας καί άναρμοδιότητος πολλών, καίτοι όμολογοΰσιν ούτο:, δτι 
έκτελοΰσι τ'ο προσδιορισθέν είς αύτούς Ιργον. Κατά τήν σημερινήν εποχήν 
ό κόσμος εχει ανάγκην καλλιτέρας ύπηρεσίας καί άρμοδιωτέρων ύπηρετών. 
Εν τή Εκκλησία καί τή πολιτεία, τή έργασία καί τή έπιστημονική ζωή 

ύπάρχει αύξιιυσα ζήτησις μεγαλητέρας δραστηριότητος. Μέγα μέρος τών 
άπωλειών καί δυστυχημάιων έν τή ζωή δύναται άμέσως νά άποδοθή είς 
αμάθειαν καί άναρμοδ.ότητα. Τά έννέα δέκατα τών σιδηροδρομικών κατα
στροφών, αίτινες άναφέρονται είς τάς έφημερίδας, ώς συμβάντα, δεν είναι 
διόλου συμβάντα, άλλά φυσικά έπακολουθήματα ενόχου άμαθείας ή εγκλη
ματικής άμαθείας. Το τρομερώτερον σιδηροδρομικόν δυστύχημα δύνατα: 
να άποδοθή είς τήν έπιλησμοσύνην τοΰ φύλακος τών σιδηροδρομικών- γραμ
μών, τήν άμέλειαν σιδηροδρομικού άγγελιαφόρου, τήν αμάθειαν άνθρώπου 
παρά τήν τράπεζαν τοΰ τηλεγράφου ή είς τήν άπροσεξ'αν μηχανικοΰ, ή 
είς τήν ανικανότητα όδηγοΰ νά ύπακούστ] εις τάς διαταγάς. Πιθανώς νά 
δύναται νά άποδοθή άκόμη περαιτέρω είς τήν άμάθειαν κατασκευαστοΰ 
γεφύρας, είς τήν άμέλειαν σιδηρουργοΰ, δστις άφισε κρίκον τινα έλλειπή 
είς άλυσιν, ή ετι είς τήν δωροδοκίαν καί άπληστίαν σωματείου ύπαλλή- 
λων. Είς παν είδος έργασίας ύπάρχουσιν άνθριοποι, οίτινες έξασκοΰσι 
ραδιουργίαν καί απάτην διά προσωπικά κέρδη, οί’τινες δεν άνησυχοΰσι διά 
τήν πρόοδον των άρκεΤ νά έπωφεληθώσιν έκ τής άμαθείας καί άπλοϊκό- 
τητος τών όλιγώτερόν πεπαιδευμένων. Καρχαρία! έν τώ έμπορίψ καί 
έπαγγελματικοί φακίραι, άφθονοΰσι παντοΰ εις πασαν πόλιν καί μητρόπο- 
λιν ύπάρχουαιν άνθρωποι τών οποίων τό κυριώτίρον κεφάλαιον ΐν τψ

έμπορίω είναι ή έξ άμαθείας εύπιστία. Τοιοΰτοι άνθρωποι κτίζουσι μνη
μεία τόσον διαφανή, ώστε δυσκόλως δύνανται νά κρύψωσι τάς συνεσπειρω- 
μένας ψυχάς των, αίτινες άποκαλύπτονται είς τά Ιργα των. Είς πάσαν 
έργασίαν καί παν έπάγγελμ.α, άκούομεν παράπονα διά πανουργίαν καί 
Ιλλειψιν δραστηριότητος. 'Π  στέγη τής οικίας ήμών καταπίπτει, ή χλωρά 
ξυλεία κυρτοΰται καί αί κακώς άνηρτημέναι θύραι καί τά παράθυρα προ- 
ξενοΰσιν άθυμίαν καί ένόχλησιν, διότι έργολάβος, τις ή ξυλουργός, δέν 
είργάσθη τιμίως. Ό  μολυβδουργός, ό γυψουργός, ό γανωτής καί ό άναρ- 
τών τόν χάρτην, έκαστος εχει εύκαιρίαν νά έκφράσ/, έαυτόν διά τοΰ Ιργου 
του καί συχνάκις ή έργασία αύτη φέρει τήν άποτύπωσιν αδεξιότητας ή 
ατιμίας. Άνθρωποι τής έργασίας παραπονοΰνται δι’ ύπαλλήλους, οί’τινες 
άρπάζουσι τά ξένα καί παραμελοΰσι τά καθήκοντά των, κατά τήν άπου- 
σίαν τών προϊσταμένων των, διά στενογράφους οίτινες δεν δύνανται νά 
άναγνώσωσι τάς ίδιας αύτών σημειώσεις καί είναι ανίκανοι νά γράψωσι 
καί συλλαβίσωσιν ορθώς. Είκοσάς νέων καί νεανίδων κατά τήν σημερινήν 
έποχήν λαμβάνουσι θέσεις διά τάς όποιας εινε ανεπιτήδειοι καί είναι 
πρόθυμοί νά άναλάβωσι καθήκοντα, διά τά όποΤα παρημέλησαν νά προε-

τοιμάσωσιν εαυτούς. Ή  αδυναμία τοΰ χαρακτήρός των σταθερώς άντανα- 
κλαται είς τήν έργασίαν των.

Ά λλά τά σφάλματα άμελείας καί φυγοπονίας δεν περιορίζονται είς 
ύπαλλήλους καί μισθωτούς. Ό  νομικός ένεκα ραθυμίας κα! ήλιθιότητος 
καταχραται τά συμφέροντα πελάτου, δστις εχει έμπιστοσύνην είς αύτόν' οί 
έπιτηρηταί καί διευθυνταί μεγάλης έπιχειρίσ£ως έξ άδιαφορίας είς λεπτό - 
μερείας δύνανται νά προξενήσωσιν αδικίαν καί βίαν είς τήν έργασίαν καί 
νά συνεπιφέρωσι τήν πτώχευσιν. Ό  κύριος είναι πολλάκις ύπεύθυνος διά 
τάς άποτυχίας καί ελλείψεις τών έργατών, καί ό κοινός ύπηρέτης οικίας 
άπεικονίζει τήν φυγοπονίαν τής κυρίας έν τή αίθούστ,.

Τίς ή αίτια τών ποικίλων τούτων περιπτώσεων ; Άναμφιδόλως, είς 
πολλάς περιπτώσεις αιτία είναι ή ένδεια καί ή άναγκαστική άμάθεια. 
Ά λλά  ήθική αδυναμία είνε ή βαθυτέρα, ή παγκόσμιος αιτία. Ό  άνθρω
πος, δστις κάμνει τούς άλλους νά έκλάβωσιν εύτελή άντικείμενα ώς 
πολύτιμα, ? πωλεΤ δι’ έλλειπών βαρών καί μέτρων, ή δέν δίδει έν τή 
ύπηρεσία ή τώ έμπορίω άντ'.κείμενον ίσοδύναμ-ον τής τιμής, τήν όποιαν 
λαμβάνει, είναι άτιμος καί ένοχος άνηθικότητος. (Ακολουθεί)

Τ Α  ^ Ν ^ Γ Γ Ο Δ Α  Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΟΤΝΑΚΙ

Ας σοβαρολογήσωμ.εν, παρακαλώ, ολίγον. Άλλοίμονον άν ελειπε 
καί ή σοβαρολογία άπό τόν άστεΤον αύτόν κόσμον ! Καμμία συνω- 
φρυωμένη μωρία δεν θά έστέκετο άσφαλής έπι τοΰ βάθρου της . . . .  

Καί λοιπόν. Τ ί ζητεΤ τέλος πάντων τό ώραΤον φΰλον ; Νά δράσ^, λέει, 
έν ισηγορία καί έκ παραλλήλου μετά τοϋ άνδρός ! Πολύ καλά. Ή  
ώρα ή καλή. Ά ς  άνασκουμπωθή καί άς δράστ,, άφοΰ επιμένει νά ξελαρυγ- 
γίζεται είς Γυναικεία Συνέδρια καί άπό τά κεραμίδια τοΰ τύπου. Ή μ ε ΐς  
βέβαια οι άνδρες, οί άποτελοΰντες το άσχημον φΰλον, εχομεν διάφορον 
αισθητικήν διά τήν γυναΤκα. Έπιμ-ένομεν νά τήν θέλωμεν άνθος, ποίημα, 
τραγούδι, δροσιάν, δασιν, θρησκείαν καί φώς μέσα εις τήν πεζότητα καί 
τήν ξηρασία; τής καθημερινής £ωής. Αύτή δμως έννοεΤ νά κατέλθ/, είς 
χαμηλότερα έπιπεδα. Νά έξισωθή, σοΰ λέει! Νά άποκτήσ/; ψήφον, νά έκ- 
λέγεται βουλευτίνα, ν’ άνεβαίνν, τής σκάλες τών ύπουργείων, νά παίρνη 
τά ρουσφετάκια της, νά χώνεται είς δημοπρασίες καί τσιμπολογήματα— 
τοΰ προϋπολογισμοΰ, έννοώ, νά έξηγούμεθα— νά κάμντ, έκλογικάς περιο
δείας, νά βγάζ-r, λόγους άπό τά μπαλκόνια καί νά άπειλή τάς πολιτικάς 
της άντιπάλους, τήν οικουμένην, τό σύμπαν ! Πολύ καλά. Ά ς  δράσιτ, λοι
πόν ! Ά ς  στοδιοδρομήσ/, ! Ά λ λ ά  τίνι τρόπω θά κάμ/( δλα αύτά τά λαμ
πρά άλματα ; Μέ τά κουκλοειδή τακουνάκια τών δέκα πόντων ; Πρός 
θεοΰ ! Είναι ποτέ δυνατόν νά ίσορροπήσ?, δ φεμινισμός ταλαντευόμενος 
έπάνω είς τήν κονδυλένιαν αύτήν άστειότητα τοΰ γυναικείου σκαρπινιοΰ ; 
Πρέπει νά καταργήσω, καί τόν κορσέ της— διότι, φαντασθήτε, τί κωμι
κοτραγικόν θά είναι δταν, σφηνωμένη μέσα είς τά δεσμά τοΰ κορσέ 
της, θά ςεφωνίζϊ, ύπέρ τής. . . ελευθερίας !— πρέπει νά μαδήσν; όριστικώς 
τά πτερά . . . τοΰ καπέλλου της, καί έν γένει πρέπει νά άποθέσ-r, δλον 
τόν φόρτον τής φιλάρεσκου ματαιότητος. Καί διά λόγους βέβαια ύφίστης 
φεμινιστικής σημασίας, άλλά καί διά λόγους...εμπορικούς! Διότι, έξοικο- 
νομοΰσα τό χρήμα δλης αύτής τής άντιφεμινιστικής σπατάλης, θά έχιτ, νά 
έξοδεύτ; διά τάς έκλογικάς της περιοδείας καί διά τά κεράσμα τα  τών 
παιδιών, δταν θά σκαρφαλώντ, είς τά κατσάβραχα τοΰ χωριοΰ τοΰ Κόλια 
ta l  τοϋ Πρίφτη μέ τόν έκλογικόν κατάλογον είς τόν κύρφον της. Έ τσ ι, 
μάλιστα. Ζήτω λοΓπόν δ φεμινισμός καί κάτω τό τακουνάκι!..

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ 7 * Υ Τ Ο Τ Η Τ Ο Σ
Ή  Άστυνομ·'* ζητεί σοβϊρώς άπό τάς υπηρέτριας νά κρατοΰν είς τ’ί

εξής, λέει, «βιβλιάριον ταυτότητος». Ά λλά  ποίας ταυτότητος, σάς παρα
καλώ ; Αί σημεριναί ύπηρέτριαι ύφίστανται τοιαύτην ραγδαίαν έξέλιξιν 
μεταμορφωτικήν, ώστε άσφαλώς θά τά εχανε καί δ μακαρίτης δ ’Οβί
διος ! ΙΙοΰ καί πώς νά αναγνώρισή κανείς καί νά βεβαίωσή μεθ δρκου, 
εχων ύπ’ δψιν καί τάς «περί ψευδορκίας ποινάς» δτι ή σημερινή φαρφου- 
ρένια καί μ ή  μ ο ν  α π το ύ  μ.αμζέλ Κική είναι ή χθεσινή καί προχθεσινή 
κακοτράχαλη Κατέρω, πού έξεκίνησε άπό τό βουνό καί τό χωράφι μέ μισό 
τσαροΰχι ; Τό τσακλοκούδουνο αύτό, πού δ ανεμοστρόβιλος τής ζωής απέ- 
σπασεν άπό τήν πρωτογενή μάζαν τοΰ χωριοΰ καί τής στάνης, μόλις το 
ξεφορτώσουν έδώ είς τό δαιμόνιον άστυ, έν άκαρεΤ, ώ , νά περνά άπ'ο 
καμμίαν άλχημιστικήν θαυματουργόν χοάνην, λαμβάνει τέτοιες μεταμορ
φώσεις καί τέτοιο λαμπικάρισμα άπό ’μέρα σέ ’μέρα, άπ'ο στιγμή σέ στιγμή, 
πού νά σταυροκοπιέται καί νά μήν τήν άναγνωρίζβ ούτε κ ’ή ίδια ή μ.άννα 
της! -  «Ούρή, Βασίλου ! ίσύ ’σι ήφτούν’ άπ’ βλιέπ’νι τά μάτια μ ’ ; 
πίσου μ’ σ’ ίέχου, διάτανι ! . . .» Μάλιστα ! ή Βασίλω, νά σας χαρώ, 
σέ δέκα — δεκαπέντε ’μ^Ρε? πετάει τ'ο τσόκαρο, τή μπόλια, τό τσεμπέρι, 
πλένεται, μπουγαδιάζεται, κτενίζεται, φορεΤ γοβάκι μεταξωτό, κάλτσες 
άζούρ, κορσέν καλλίγραμμ.ον, γάντι, καπελλΤνο. Είναι άπίκο ! Τό χθε
σινό σκουληκάκι γίνεται πεταλούδα. Καί δέν άλλάζει μόνον σχήμα, μορ
φήν, ύφος, εκφρασιν. Α λλάζει καί ψυχικώς. ’Αλλάζει γοΰστα, σκέρτσα, 
αντιλήψεις, φιλοδοξίας. Απορρίπτει, ώς παληοπάπουτσο, τόν ξά
δερφ ο  τής πρώτης περιόδου καί έ γχ ο λ η ο ν τα ι , κυριολεκτικές, τον προ- 
γάστορα έφοπλιστήν μέ τής χρυσές καδένες. Πρώτα εκαμνε καμμιά βόλτα 
είς τό Ζάππειον, τώρα πηγαίνει μέ τ'ο αύτοκίνητον είς τό Μπάρ, είς τοΰ 
Σκαραμαγκα, καί— διατί οχι ;— είς τήν Κηφισιάν. Ποιος λοιπόν θά τολ
μήσω νά βεβαιώσ^ ένυπογράφως, δτι ή Κατέρω πού τήν είχε δουλίτσα πρό 
ενός —δύο μηνών, είναι ή ίδια άπαράλλακτη μέ τήν σημερινήν Κικήν ; 
Ά ς  άφήστ) λοιπόν, παρακαλώ, ή Αστυνομία τά πράγματα νά έξελίσσων- 
ται κατά τήν θεωρίαν τοΰ Δαρβίνου. Ζώμεν είς έποχήν, κατα τήν όποιαν 
μοιραίως δλοι έξελισσόμεθα. Άλλάζομεν σχήμα, έμφάνισίν, μοΰτρα, συ- 
νείδησιν, ρουχισμόν, ιδέες, φρονήματα, διερχόμενοι δλας τάς βαθμίδας τής 
ζψολογικής κλίμακος. Καί ή ταυτότης είναι περιττή καί μαιαία. Είλι- 
κρινώς θά προτιμούσα, άν μοΰ τό έπιτρέπ/, ό κώδηξ τοΰ φεμίνυμοΰ, τόν 
άστυνομικόν βούρδουλαν άντ'ι τής . . . «ταυτότητος» . . . !

Κ ΣΚΟΚΟΣ



ΑΠΟ ΤΗ Ν  ΤΕΛΕΥΤΑΤΑΝ Μ ΙΚ ΡΑ ΣΙΑ ΤΙΚ Η Ν  Ε Π Ο Π Ο ΙΊ  ΑΝ

Οί ηρωές μας ποζάρουν γιά »ά ατείλονν μιά Ινϋ ύ μ η ο ι στους δικούς των. Λ όχο; 1ου Π εζιχοΰ  Σ υντάγματος Ι π ι  τοΰ Τ ο υμ πλοϋ  Μ πουνάρ.

ΤΟ ΟΡΟΣ Ε Β Ε Ρ Ε Σ Τ
(ε κ  τ ο υ  α γ γ λ ι κ ο ύ )

Δ ιείαδυσ ις είς ά γνω στους χώ ρας.

ΤΟ νά φθάσουν οί έπιστήμονες νά άνέλθουν είς τά πλέον απρό
σιτα δρη ήτο πάντοτε ελκυστικόν, δπως τοΰς εί'λκυον οί Π ό
λοι. Πολλά1 οίγονοι προσπάθειαι κατεβλήθησαν διά νά είσδΰ- 

σουν είς τήν εκ χιόνος καί παγετού έρημον, ήτις περιβάλλει τούς 
δύο πόλους. Έ χρειάσθη μεγάλη προκαταρκτική προπαίδευσις. Μ έ
θοδοι τής εργασίας κατεστρώθησαν καί καλώς όργανωθεΐσαι άπο- 
στολαί εγειναν, μέχρις δτου έστεφθησαν τελειωτικώς οπό έπιτυχίας.

Τό νά έπιτευχθή ή κατάκτησις τής κορυφής τοΰ υψηλοτέρου 
ορούς τής γής E v e re s t  (ή όψηλοτέρα κορυφή τών Ίμαλα ΐω ν όρέων) 
δέν θά είναι ευκολον πράγμα. Θά λάβουν χώραν άρκεταί άγονοι 
άποστολαί, αίτινες θά έπιστρέψουν άπό τό ό'ρος, άλλ’ έκαστη ές αυ
τών θχ κάμγ; καί νέας προόδους. Διά νά άναρριχηθή τις είς ε ί
κ ο σ ι  εννέα χιλιάδας (29.000) πόδας πρέπει νά δχιg τόλμην καί αν
τοχήν είς τό άνώτατον δριον, ποΰ δύναται νά κατέχω ό άνθρωπος. 
Καί αν καί αί δοσκολίαι είναι πολύ βαρεϊαι, δέν θά είναι άνυπέρ- 
βλητοι. 'Η  άνοδος δέν είναι αδύνατος.

Έ π ί  πολλά ετη οί περίοικοι δρεινοί προσέβλεπον μετ’ επιθυμίας 
τό ό'ρος καί αν ήδύναντο πρό πολλοΰ θά προσεπάθουν νά άναρριχη- 
θοΰν επ’ αύτοΰ. Ά λ λ ’ δπως ή άγια πόλις τής Μ έκκας, καί τοΰτο 
κεΐται είς χώραν άπηγορευμένην, είς ήν δέν δυνάμεθα νά είσέλ- 
θωμεν. Πρός νότον αύτοΰ είναι τό Ν επάλ καί βορείως τό Θιβέτ, 
καί αί δύο χώραι έπίσης κλεισταί διά τούς Ευρωπαίους. Πρό ολί
γου χρόνου έπετεύχθη άδεια έπί τέλους νά διασχίσουν μίαν ές 
αύτών, τό Θιβέτ, καί επομένως ό δρόμος πρός τάς υπώρειας τοΰ 
μεγάλου ό'ρους σήμερον είναι άνοικτός άπό Βορρά.

Ή  έςερεύνησις τοΰ μεγίστου ό'ρους τής γής, θά είναι άναμφι- 
βόλως μία έκ τών σπουδαιοτέρων, α ία νες μέχρι σήμερον έπεχει- 
ρήθησαν. Διότι όχι μόνον θά £χη σκοπόν νά φθάση έπί τού 
ό'ρους, άλλά καί νά έςετάση μετά προσοχής ολόκληρον τό άγνωστον 
διαμέρισμα τοϋ βορείου μέρους τοΰ ό'ρους τό όποιον έκτείνεται μέχρι 
τοΰ (Βράμα—-ποΰτρα) ή τοΰ (Τσάμ— Ποΰ) ποταμού. Τήν κοιλάδα τοΰ 
Τσάμ— Ποΰ άπας μόνον τήν έχουν διέλθη άπό τήν Αάσσα μέχρι τών 
πηγών του. 'Ο  συνταγματάρχης R y d e r  καί δ ταγματάρχης R a w lin g  
άποτελοΰντες μέλη τής αποστολής είς Αάσσαν υπό τόν S ir  F ra n c is  
Y o u n g  H u sd a n d  έξερεύνησαν τόν ποταμόν καί θά είναι μεγάλου 
Ενδιαφέροντος ή έξερεύνησις αυτη τής γύρω τοΰ δρους ’Ινδικής Χ ώ 
ρας. Πολύ περισιοτέρας εκτάσεως τών δέκα χιλιάδων (10.000) τετρα

γωνικών μιλλίων νέαι χώραι θά εξερευνηθοΰν. Χώραι περί τών οποίων 
πραγματικώς ούδέν γνωρίζομεν. Έ κ ε ί  θά υπάρχουν άναμφιβόλως καί 
ετεραι έκ τών υψηλότερων κορυφών τών Ίμαλαΐω ν, άμιλλουμένων 
είς υψος πρός τό Έ βερεστ.

Θά υπάρχουν μεγάλοι πάγωνες κατερχόμενοι τών ορίων χωρίζον- 
τες τήν σειράν αύτών.Φύσις παρθένος, βαθεΐαι χαράδραν διατρεχόμεναι 
υπό ποταμών κατερχομένων άπό υψηλά οροπέδια (14— 15.000 πόδ.. 
άπό Βορραν τοΰ Έ βερεσ τ καί βαίνουσαι πρός Νότον τών Ίμαλαΐω ν) 

Ή  υπό τής άποστολής διανυθησομένη δδός θά είναι εύκολος 
μέχρι τής K a m p a  D z o n g  ϊσως καί πέραν. ’Από τήν K a m p a  
D z o n g  είς τόν T in g r i  έπί τοΰ όροπεδίου, δπισθεν τοΰ Έ βερεστ, 
ή χώρα είναι ανοικτή καί εύκολοδιάβατος. Δέν Ιχ ε ι  δένδρα’ ολίγη 
βλάστησις καί έκτεταμέναι κοιλάδες υπάρχουν. Καίτοι δέν είναι γνω
στή ή χώρα άπό τό T in g r i  μέχρι τών υπωρειών τοΰ Έ βερεστ δέν 
είναι δυνατόν νά είναι δύσβατος, καί οί ινδικοί βόες θά χρησιμοποι
ηθούν ώς φορτηγά είς τούς δυσοάτους τόπους μέχρις υψους είκοσι 
χιλιάδων ποδών (20.000). Έ π ίση ς δέν άνυσηχοΰμεν πώς θά λείψουν 
ιθαγενείς τούς όποιους θά χρησιμοποιήσωμεν ώς αχθοφόρους. Ε ίς 
τό D a r je e lin g  άπό τήν δποίαν ή άποστολή θά έκκινήση, θά μισθω
θούν οί ιθαγενείς τής φυλλής S h e r  P a  B o th ia s  οΓτινες είναι σκλη- 
ραγωγημένοι κατοίκοΰντες τάς νοτίους υπώρειας τών Ίμαλα ΐω ν. 
Καλώς τρεφόμενοι, ένδεδυμένοι καί ύποδημένοι καλώς, είναι ικανοί, 
πολλάς υπηρεσίας νά προσφέρουν. Ό  Δόκτωρ Κέλλας είς έκ τών 
τολμηρών άναρριχομένων δστις έτόλμησε καί υψηλάς αναρριχήσεις 
έπί τών Ίμαλα ΐω ν, λέγει δτι αυτοί φορτωμένοι μέ έλαφρδν βάρος 
ανέρχονται καλύτερον, παρά εάν δεν ήσαν φορτωμένοι.Έ κ τών χω 
ρικών αύτών έςαρτάται μέγα μέρος τής έπιτυχίας τής προσπαθείας 
τής άναρριχήσεως. Διότι αύτοί θά φέρουν τάς τροφάς καί τάς σκη- 
νάς είς τούς υψηλούς σταθμούς.Καί πρέπει νά γνωρίζωμεν δτι δ υψη
λότερος σταθμός δεν θά είναι είς υψος κατώτερον τών είκοσι πέντε 
χιλιάδων (25.000) ποδών. Καί έάν οί αχθοφόροι σταθμεύσουν μέχρι 
τοΰ υψους αύτοΰ, τότε οί άναρριχώμεν,η μέχρι τής κορυφής έ'χουν 
νά διανύσουν άκόμη τέσσαρας χιλιάδας (4.000) πόδας μέχρι τής 
κορυφής τοΰ δρους. . "~

Ή  ζωή είς τά υψη έκείνα Ινεκεν έλλείψεως άέρος είναι έντελώς 
διάφορος άπδ τήν παρά τήν θάλασσαν. Ή  διανοητική ίκανότης 
γίνεται νωθρά' δύσπνοια καί γενική κόπωσις αναφαίνεται. Καί είς 
υψος (14.109) άκόμη ποδών εις τό P ik e s  P e a k  είς τάς Έ νω μ ένα ί

Πολιτείας πολλοί τών ταςειδευόντων σιδηροδρομικώς υποφέρουν άπό 
λιποθυμίας, κακοδιαθεσίας, μελανιάσματος τών χειλέων καί παρειών. 
Έ ς  άλλου είς είς άλλα μέρη ώς τό Παμίρ (όροπέδιον δέκα πέντε 
χιλιάδων (15.000 ποδών) οί ιθαγενείς ζώσιν έργαζόμενοι καί είς 
βαρέα Ιργα διότι ένεκλιματίσθησαν.

Α ί κ υρ ιώ τερ α ι Α να ρ ρ ιχή σ ε ις :
Πρό 135 έτών κατεκτήθη ή κορυφή τοΰ Λευκού δρους υψους 

15785  ποδα,ν. Κατόπιν οί άναρριχηταί τών όρέων σταθερώς άνερ- 
ριχώντο ύψηλότερον. ΙΫατέκτησαν τήν κορυφήν τοΰ Καυκάσου

I .  Τ Ο Υ Ρ Γ Κ Ε Ν ί Ε φ

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

■Φ A Ρ Κ
( Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  

I .  I I .

■ II.

Αρκεϊ,— έλεγα είς τόν εαυτόν μου, ένω τά πόδια μου ραΟ^μως 
πατώντας έπάνω εϊς τήν άπότομο ράχη του βουνοΰ, μ’ ώδηγίΰσαν, 
κάτω,κοντά είς το ήσυχο ποταμάκι: «άρκεϊ—έπανελάμβανα, είσπνέων 

το αρωμα τοΰ πευκώνος, εις τό όποιον ή δροσιά της άρχομένης έσ.τε'ρας πρό
σδιδε μίαν ιδιαιτέραν δύναμιν καί οξύτητα : «άρκεϊ» — είπα άκόμη μιαν 
φοράν καθήμενος είς έ'να βραχάκι κοντά είς τό ποτάμι καί βλέπων τά 
σκοτεινά καί άργά κύματα, έπάνω άπο τά όποια ένας πυκνός καλαμών 
υψωνε τά ώχρο πράσινα καλάμια του... « ’Αρκεί —  Φθάνει πε;ά νά 
πλανώμαι έδώ καί έκει, φθάνει νά τεντόνωμαι πρέπει νά συμμαζευθώ : 
είναι καιρός νά πιάσω με τά δυο χέρια τό κεφάλι μου, καί νά διατάξω 
τήν καρδιά μου νά σιωπήστ·,. Είναι καιρός νά παύσω νά χαϊδεύωμαι με 
τό γλυκό χάϊδι αορίστων γοητευτικών συγκινήσεων: είναι καιρός νά παύσω 
να τρέχω πίσω άπο κάθε τι ώρα Τον, νά παύσω νά κυνηγώ τόν κάθε παλ
μόν τών λεπτών καί δυνατών πτερύγων του. Τά πάντα εχω γνωρίση, τά 
πάντα εχω δοκιμάση πολλές φορές... Έκουράσθηκα.

Τί με μέλλει οτι αύτήν τήν στιγμήν ό ήλιος ποϋ χύνει τό κόκκινο 
χρώμα του είς τόν ουρανόν και τό απλώνει όλο πλατύτερα, ολο φωτει
νότερα, ώσάν νά είναι πυρακτωμένος άπό κάποιο νικητήριο πάθος; Ί  ί με 
μέλλει οτι είς άπόστασιν δύο βημάτων άπό εμένα, μέσα είς τήν ησυχίαν 
καί τήν ήδυπάθειαν καί τήν λάμψιν της βραδείας, εις τό γεμάτο δρόσον 
βάθος ένός άκινήτου θάμνου, έφ*νερώθηκε αίφνης τό άηδόνι μέ τόσον 
μαγευτικούς τόνους φωνής, ώσάν πριν άπ’ αύτό νά μήν ύπήρχον άηδόνια 
εις τόν κόσμον, καί αύτό πρώτο τραγουδεΐ τό πρώτον τραγούδι γιά τή 
πρώτη αγάπη ; Ό λ α  αύτά ύπήρχον, ύπήρχον, έπανελαμβάνοντο χίλιες 
φορές —  καί όταν θυμηθη κανείς, ότι όλα αύτά θά έπαναλαμβάνωνται 
Ιτσι έπ’ άπειρον —  ώσάν κατά νόμον, ώσάν κατά διαταγήν — σχεδόν 
άγανακτεΐ ! Ν α ί... άγανακτεΤ !

IV.
"Αχ, εγέρισα πειά ! "Αλλοτε— αύτοΰ τοΰ είδους αί σκέψεις ούτε 

θά μοΰ ήρχοντο είς τό κεφάλι— άλλοτε είς έκείνας τάς ευτυχείς ήμέρας, 
οταν έγώ ό ίδιος έκαια, οπως ό ουρανός κατά τήν δύσιν καί έτραγου- 
δοΰσα, όπως τό αηδόνι. 1 Γρεπει νά ομολογήσω ότι, όλη ή ζωή μου μαρά
θηκε, όλα έθάμπωσαν γύρω μου. Τό φώς τό όποιον δίδει είς τούς χρω
ματισμούς της καί σημασίαν καί δύναμιν — έκεΐνο τό φώς, τό όποιον 
έξέρχεται άπό τήν καρδιάν τοΰ ανθρώπου — εσβυσε μέσα μου... Ό χ ι  δεν 
έσβυσε άλλα μόλις σιγοκαίει χωρίς άκτΐνες καί χωρίς θερμότητα. Θυ· 
μαμαι, κάποτε είς τήν Μόσχαν, έπλησίασα άργά τήν νύκτα ένα κιγλι-

E lb ru z  18.465 ποδών. Τό ό'ρος M ac K in le y  20 .300  ποδών. Τό 
Ά κονκάγουα, τό ύψηλότερον ό'ρος τής ’Αμερικής 2 3 .080  ποδ. Καί 
άρκετάς κορυφάς τών Ίμαλα ΐω ν, άνω τών 23 .000  ποδών. Μ έχρι 
σήμερον τδ ρεκόρ τό εχει δ Δού; τοΰ Ά μβρούντζι μέ υψος 24 .600  
π. βορείως τών Ίμαλα ΐω ν είς τδ Β. Δ^ τών ’Ινδιών. Καί μετά δέν 
μένει άλλη, παρά τό Έ βερεστ μέ 29.141 π. Αί δύο κύριαι δυσκο- 
λίαι τής άναβάσεως προέρχονται άπό φυσικάς δυσκολίας καί άπό 
φυσιολογικάς τοιαύτας.

(Συνΐ'/ίΐ* εϊς τό έπόμϊνον) Γ.  Ε.

Ε I   *
Α Π Ο Θ Α Ν Ο Ν Τ Ο Σ  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ο Υ ;

δωτό παράθυρο, μιας παλαιας έκκλησούλας, καί άκούμβησα εις τό άνώ- 
μαλο τζάμι της. Ή τ ο  σκοτεινά κάτω άπό τούς χαμηλούς θόλους — ενα 
λησμονημένο κανδήλι, με μικρή κόκκινη φλόγα, μόλις εκαιε έμπρός άπό 
ένα παλα.όν εικόνισμα —  καί άμυδρώ; εφώτιζε μόνον τά χείλη τοΰ άγιου 
— αυστηρα και περίλυπα : θλιβερό σκότος άπλώνετο γύρω καί έφαινετο 
ο>σαν νά είναι έτοιμον νά πλακώσν; μέ τό βουβό βάρος του τήν άδύνατη 
ακτίνα τοϋ φωτός... Καί μέσα είς τήν καρδιά μου — υπάρχει τέιοιο φώς 
καί τέτοιο σκότος.

V .
Καί αύτά τά γράφω σέ σένα,— μονάκριβη καί άλησμόνητη φίλη μου, 

σέ εσένα τήν άγαπημένην μου, τήν οποίαν έγκατέλειψα γιά πάντα άλλά 
τήν όποιαν δέν Οά παύσω νά άγαπώ μέχρι τέλους τής ζωή; μου... Ά λ -  
λοίμονον ! γνωρίζεις τί μας έχώρισε. Ά λλά  δεν θέλω νά τ ’ αναπολώ. 
Σέ έγκατέλειψα... άλλά καί έδώ είς αύτήν τήν έρημίαν, είς αύτό τό άπο- 
μεμακρυσμένο μέρος, είς αύτήν τήν ερημιάν, είς αύτό τό άπομεμακρυ- 
σμήνο μέρβ;, είς αύτήν τήν έξορίαν — δέν παύω νά σκέπτομαι μόνον 
έσένα, είμαι όπως καί πρώτα ύπό τήν έπιρροήν σου, οπως καί πριν 
αισθάνομαι τό γλυκό βάρος τοΰ χεριοΰ σου, έπάνω είς τό σκυμμένο μου 
κεφάλι ! Για τελευταίαν φοράν άνασ*;κω,.ιένος άπό τόν άφωνον τάφον μου, 
μέσα είς τόν όποΤον τώρα εύρίσκομαι, διατρέχω μέ μειλείχιον καί συγκε- 
κινημένον βλέμμα ολο τό παρελθόν μου, όλο τό παρελθόν μας... Δέν 
ύπάρχει άπόδοσις, ούτε υπάρχει έλπίς — άλλ’ ούτε καί πικρία ύπαρχε: 
μέσα μου, ούτε λύπη — κα! διαυγέστεροι άπό τό γαλάζιο χρώμα τοϋ 
ούρανοϋ, άσπιλώτεραι άπό τό πρώτο χιόνι εϊς τές κορυφές τών βουνών, 
ύψώνονται έμπρός μου ώσάν μορφαί πεθαμένων θεών, αϊ πρώται άναμνή- 
σεις... ΙΙερνοΰν άργά καί όχι είς μάζας, ώς έκεΤναι α; εικόνες των άθη- 
ναϊκών μετοπών τάς όποιας, θυμασαι ; έθαυμάζαμεν τόσον είς τά άρχαΤα 
άνάγλυφα τοϋ Βατικανοϋ...

VI.
Πρό ολίγου άνέφερα γιά τό φώς τό όποΤον εξέρχεται*άπό τήν καρδιά 

τοΰ άνθρώπου κοί φωτίζει τά πάντα γύρω του... Θέλω νά ομιλήσω μαζή 
σου δ ι’ έκεΤνον τόν καιρόν οταν καί είς τήν δικήν μου καρδιά Ικαιε αύτό 
τό ευλογημένο φώς. ’Ά κου ... κ:.ί έγώ Οά φανοζωμαι ότι κάθεσαι έμ
πρός μου καί με κυτταζεις μέ τά γλυκά καί συγχρόνως σχεδόν μέχρι 
αύστηρότητος προσεκτικά μάτια σου. Ώ ,  άλησμ-όνητα μάτια! Σέ ποιόν 
είσθε προσηλωμένα τώρα; ΙΙοιος δέχεται μέσα είς τήν ψυχήν του τό 
βλέμμα σας — αύτό τό βλέμμα, τό όποΤον φαίνεται ώς νά έξέρχεται 
άπό έ’να άγνωστο βάθος, όμοιο μ.ε έκείνας τάς μυστηριώδϊΐς πηγάς, τάς 
φωτεΐνάς καί σκοτεινάς, αί όποΤαι άναδλύουν μέσα είς σπηλιές βράχων...
Ά κου.

( ’Ακολουθεί)
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ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΝ, ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ ΤΟΥ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΝ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

0 άμαξας εσταμ.άτησεν εις τ'ο πρώτο σπίτι τοΰ χωριοΰ, το «Ξενοδο- 
χεΐον Σταύρου Μανωλάκη», κατέβασε τες βαλίτσες μας, έπί)ρε τ'ο 
μπαξίσι, Ιδωκε δύο τρεϊς καμτσ',κΐές καί τράβηξε παραπέρα πρ'ος 

τα Δράμια.
Έρώτησα τ'ον τζύρ Σταΰρο, άν εχει δύο κρεβδάτια διά μας, αΰτ'ος

Ή  Γεω ργιούπολις

είπε τ'ο ναί, μας ανέβασε μιά στενή καί όρθια σκάλα και μας έδειξε δύο 
καμαρούλες, κάθε μία με έ’να κρεββάτι καί μία καρέκλα. “Εχει τ'ο ξενο
δοχείο καί τρίτη καμαρούλα άκόμη διά ξένους, άλλά δίχως παράθυρο, 
δίπλα στήν κρεββατοκάμαρ« τής οίκογενείας. Έρώτησα τ'ον ξενοδόχο, τί 
ήμπορεΐ νά μας δώση δ;ά τ'ο βράδυ, καί είπε, πως Οά μας βράσιτ, λίγο 
αρνί καί θά μας φθιάση μία σοΰπα, άλλά πρέπει νά εχωμεν δύο ώρες 
υπομονή. Άνέβασεν επειτα τες βαλίτσες μας καί έφερε μία λεκάνη καί 
ένα κανάτι νερό καί τ ’ άκκούμπησε είς τ'ο πεζούλι τής τερράτσας διά νά 
πλυθούμε καί νά φρεσκαρισθοΰμε.

Κατεβήκαμεν επειτα καί, επειδή ήταν ήμερα άκόμη καί ό καζαμίας 
έσημείωνε πανσέληνον, έκάμαμεν έ'να περίπατον προς τήν παραλίαν. Έ πε- 
ράσαμεν άπ'ο τ'ο χωρι'ο— τ'ο πολύ 3 λεπτών δουλειά— καί έφθάσαμεν είς 
μία γέφυρα. Άπ'ο αυτήν εχει κανείς πράγματι εξοχον θεάν. ’Ολίγον 
παραπάνω άπ'ο τήν γε'φυραν ενώνονται ό Αλμυρός καί ό Βρυσιανος καί 
σχηματίζουν ένα ποτάμι πλωτόν. Ό σο βλέπει το μάτι, δένδρα πολλά 
καί θάμνοι υψηλοί καί άειθχλεΐς, άλλά καί βοΰρλα τεράστια καί βατρά 
χια χιλιάδες, οί ν τελά λη δες  τή ς  έλονοσίας. Δ ι’ αύτ'ο τ'ο μέρος Ιγρα- 
ψεν ό πατριώτης μου, ό Βαυαρός v o n  L o h e r  είς τά K re tis c h e  
G e s ta d e  σελ. 308 : « ’Ενταύθα εκβάλλει έν κρυστάλλινη περιδινήσει εϊς 
τήν θάλασσαν ό ορμητικός Άμφιμάλλης, ποταμός λίαν λαμπ,'ος καί 
κατακεκαλυμμένος άπό παμπάλαια πυκνά πλατάνια, άπ'ο άλση υψηλών 
μυρσινών καί φουντωτών ροδοδαφνών, πανταχοΰ δε πετοΰν τά άηδόνια 
κατά τήν διεγερτικήν τής πρωίας δρόσον. Ή  φύσις έπεδαψίλευσεν ένταΰθα 
εις τό Ιργον αυτής έπίδοσιν καταπληκτικήν!!!.»

Αύτά Ιγραψεν ό L o h e r , κατά τούς Κοντιστάς Λ οίχερος. Δυστυχώς

οί ξένοι περιηγηταί, άν έχουν μάλιστα καί φλέβα ποιητικήν, βλέπουν 
μόνον την νέκραν φύσιν, ένθουσιάζονται άπ'ο τα ώραία δένδρα καί τα πολλά 
νερά, δεν βλέπουν ομως τοΰς άνθρώπους ποΰ κατοικοΰν έκεΐ καί μόλις 
οέρνονται, έξαντλη-μένοι άπό τούς πυρετούς, καί είνε όλοι μπακανιάριδες 
καί έχουν μοΰτρα σάν τό κερί. Ά λ λ ά  μήπως τοΰς βλέπουν οί Κυβερνή- 
ται, καί άν γνωρίζουν τήν κατάστασιν ενός τόπου, μήπως τήν θεραπεύουν; 
Οί βουλευταί τής έπαρχίας τοΰς επισκέπτονται, όπόταν έχουν ανάγκην 
τής ψήφου των, τούς τάζουν τότε λαγούς με πετραχήλια, καί, άφοΰ κάμουν 
τήν δουλίά τους, τοΰς ξεχνοΰν. Οί βουλευταί δεν προφθάνουν νά φροντί
ζουν διά τούς συγγενείς κα! φίλους των,ποΰ τούς βλέπουν κάθε μέρα στά Χ α
νιά, πώςνά ένθυμηΟοΰν τά έλη του Ά πο κόρωνα, ποΰ είνε τόοο μακρυά; Καί 
μήπως είνε ολίγα; Τά έλη μόνον τοΰ δήμου Γεωργιουπόλεως έχουν εκτασιν 
1495 στρεμμάτων. Ποΰ να άρχίσης καί ποΰ νά τελείωσές; Καλλίτερα να 
μήν άρχίσ/,ς καθόλου. ’Ά ς  κουρεύεται ό Δήμαρχος, ποΰ γράφει άπό καιροΰ 
είςκαιρόν : «Δεν έγένετο ουδέποτε εργασία πρός άποξήρανσιν τών ήμετε- 
ρων ελών», «Ταχεία θέλει έπελθει ή έρήμωσις τοΰ τόπου ένεκεν τής 
προιούση; καθημερινής θνησψ,ότητος».

Υπάρχει έδώ είς τας Αθήνας ένας «Σύλλογος πρός περιστολήν τών 
ελωδών νόσων», καί πρόεδρος του συλλόγου τούτου ήτο καί εΐνε άκόμη 
ό φίλος καθηγητής Κωνστ. Σάββας. Αύτός έξέδωκεν « ’Οδηγίας πρός προ- 
φύλαξιν άπό τών ελωδών πυρετών» (1903) κα! «Στατιστικούς πίνακας 
περί τών ελών τής Ελλάδος καί τής Κρήτης» (1909). Ά ξ ιος ό μιοθός 
του! άλλά με τάβ’.βλίαδεν αποξηραίνονται τά έλη, μέ τά βιβλία δέν ξεπα
στρεύονται τό Ρ ίγος  καί ό Θ ερμ ός, τέρατα χειρότερα άπό τόνΓιαννίτσαρον

Τελετή  είς τά ποτάμ ια

Ν τελή -Π ρο β ιά , τον εΤχ* κτίσ*'. Εκεΐ είςτήν πηγήν τοΰ Άλμυροΰ έ’να πΰργο 
καί τρομοκρατούσε τά πέριξ χωριά Ρ ίγος  καί Θ ερμός ,άλλη Λ;ρναία"ϊ'δρα, 
δ’.άτήν όποιαν ομως δέν εύρέθη άκόμη Ηρακλής. Καί πόσοι Ηρακλεϊς θά 
έχρε’άζοντβ διά τά 50 ελη τής Κρήτης κα! τά 650 τής Παλαιας Ελλάδος !

“Υστερα άπ’ αύτήν τήν παρέκβασιν άς εξακολουθήσω τώρα τόν περί
πατόν μου. Ά πό τήν γέφυραν είδαμεν, έκτος τοΰ Άλμυροΰ καί τοΰ Βρυ- 
νιανοΰ, καί δύο άλλα άκόμη ποτάμ/α, τά όποΤα έκεΤ κοντά χύνονται είς
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τήν θάλασσαν, πρός βορραν του χωρίου καί κοντά είς τήν εκκλησίαν τής 
Ά γιας Κυριακής τήν Β λ υ χ ά δ α ,  έ'να είδος καθαρτικού νεροΟ, άπό τό 
όποιον όμως πρέπει νά πιής όκαδες διά νά σε ένεργήσ/·,, καί πρός άνατο- 
λάς τοΰ χωριοΰ, είς άπόστασιν 500 περίπου μέτρων, τον Π εραστικόν.

Τέσσαρα λοιπόν ποτάμια ή μάλλον ρύακες χύνονται είς τον κόλπον 
τοΰ Άλμ-υροΟ, τόν όποιον κλείει έν μέρει τό βραχώδες νησάκι τοΰ Αγίου 
Νικολάου, τό όποιον φέρει έκκλησίαν αύτοΰ τοΰ Άγ.'ου. Καί έτση σχη
ματίζεται ένα λιμανάκι. Έ κ ε ΐ  είς τή ν  Α ρχαιότητα  ήτο  λ ιμ ή ν  κ α 
λός καI βαϋ 'ύς, διότι είνε γνωστόν καί παρακάτω Οά φέρω τεκμήρια 
γεωλογικά καί ίδικάς μου παρατηρήσεις πρός άπόδειξιν, οτι είς τούς  
Ιστορικούς χρόνους ή Δ υ τ ικ ή  Κ ρ ή τη  άνυψ ώ & η κα τά  3 —5  
μ έτρ α  (3 μέτρα είς τήν χώραν τών Σφακιών καί 5 μέτρα εις το δυτι
κόν άκρον, οπού ή Φαλάσαρνα), έ ν φ  ή ’Α να το λ ικ ή  κ& τέβηκεν άλλα  
τόσα. 'Έπειτα ολη ή Ικτασις τοΰ έδάφους άπό τά σπίτια -,ής Γεωργιου-

Ό  λιμήν  τής Γεωργιουπόλεω ς

πόλεως ώς τήν πηγήν τοϋ Άλμυροΰ είνε 'σχηματισμένη άπ'ο έπιχώσεις 
τών τεσσάρων ποταμιών, ιδίως τοΰ Βρυσιανοΰ.

Είς τήν άρχαιότητα τά Άμφίμαλα ήσαν έ'να άπό τά δύο έπ’νεια 
τής άρχαίας Λάππας, καί τό λιμάνι αύτό συντελοΰσεν όχι ολίγον είς τήν 
άκμήν καί είς τόν πλοΰτον αύτής τής πόλεως. Καί σήμερον δέν θά έχρειά- 
ζοντο εκατομμύρια, διά νά γείνη λιμάνι άπό τά καλά, τό καλλίτερον τής 
Βορείου Κρήτης, τό όποιον Οά έξυπηρετοΰσε πολλά χωριά καί μεγάλα 
εμπορικά συμφέροντα, άλλά χρειάζεται κάτι, καί έκεΐνο  τό κά τι δ υ σ τυ 
χ ώ ς  λ ε ίπ ε ι.

Λυτό τό λιμάνι θά έκοβεν ομως πολύ τήν εμπορικήν κίνησιν τών Χα
νιών καί τής Ρεθύμνου, διότι τα χωριά :οΰ Άποκόρωνα καί τών Σφακιών 
Οά μετέφεραν τά προϊόντα των εις τήν Γεωργιούπολιν καί θά τά έφόρτω- 
ναν έκεΤ, άντί νά τά μεταφέρουν 10 καί 12 ώρες μακριά είς τά Χανιά 
καί εις τήν Ρέθυμνον. Δι’ αύτό φοβοΰμαι, μήπως ή κατασκευή λιμανιοΰ 
είς τάΆμφίμαλα θά εΰρισ*εν άντίστασιν άπό τούς βουλευτάς καί εμπόρους 
τών Χανιών καί τής Ρεθύμνου.

Έπεστρέψαμεν τέλος είς τό ξενοδοχεΤόν μας. Φαίνεται πώς τώρα 
μόλις τό εκτισεν ό τζύρ Σταύρος. Ί ό  ισόγειον έχει δύο στενόμακρους 
χώρους. Ό  ένας, άπάτωτος, χοησιμεύει ώς κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία 
καί μαγειρείο τής οίκογενείας. Τοΰ άλλου τό έμπροσθινό μέρος, ή αί’θουσα 
τοΰ φαγητοΰ διά τούς ξένους, είνε πατωμένο καί εχει δύο τραπέζια καί 
5 ψάθινες καρέκλες, άλλά τό πάτωμά του εΐνε τόσο έλαστικό, ποΰ, οταν 
περιπατή ή γάτα τοΰ σπιτιοΰ, χορεύουν τραπέζια καί καρέκλες. Τό όπι- 
σθινό μέρος αύτοΰ τοΰ χώρου είνε άπάτωτο' εινε ή μόστ;α τοΰ ξενοδο
χείου' έκεΐ εινε δύο βαρέλια με κρασί, κα! ένα τραπέζι στολισμένο με 
|>ια τσανάκα μέ έλιές, ένα κομμάτι τυρί έπάνω σε πλουμιστό πιάτο καί 
έ’να καρβέλι μαύρο ψωμί έπάνω σέ σανίδι στρογγυλό.

τΗλθε τέλος πάντων ή σοΰπα μέ μανέστρα καί αύγολέμονο, αύτή ήτο 
καλή, ήλθε καί τ'ο βραστό, άλλ’ αύτ'ο ήταν άπό κ,ίόσσα καί δεν έμασσιώ- 
ταν. Τ'ο κρασί ήτο λίγο ξυνίσμένο, τ'ο τυρί όμως μεγαλείο καί τ'ο μαΰρο 
ψωμί πολύ νόστιμο. Άλλωστε ή πείνα είνε ό καλλίτερος μάγειρας.

Επειδή ό ξενοδόχος δέν είχε νά μας δώσ/; καφέ, έπήγαμεν εις τ'ο 
καφενεΐον τής Πλατείας κα! έκαθήσαμεν εξω είς τό φώς τής πανσελήνου. 
Κυρίως δέν είνε καφενεΐον, άλλά άποθήκη στεγασμένη, μέ β>ρέλια, 
πιθάρια, δίχτυα, καμάκια καί άλλα εργαλεία ψαρικής, καί είς τό πλάγι 
ένα μικρό τζάϊκι άπό τοΰδλα κτισμένο, όπου ψήνεται ό καφές. Είς τ'ο 
διπλανό τραπέζι έκάΟοντο οί τρανοί τοΰ χωριοΰ, ό πρόεδρος τή; κοίνότη- 
τος, κ. Μιλτιάδης Παπαδογιαννάκης, τ'ον όποιον παραπάνω άνέφερα, ό 
παπά:, ό ιατρός καί ό ένωματάρχης. Ό  ιατρός μας προσεκάλεσεν αμέ
σως νά καΟίσωμεν είς τό τραπέζι των καί διέταξε διά μας καφέ καί τσι- 
κουδιά. ’ΊΙΘελεν όμως ή ίξοχότης του είς αμοιβήν αύτής τής φιλοξενίας 
νά μάθη άπ'ο μας, άπό ποΰ έρχόμεθα, ποΰ θά πάμμε, τί δουλ^ά κάνομεν 
καί πώς μας λέννε. Ό τα ν  είς τ'ο τέλος ειπα καί τό όνομά μας, ό ένω
ματάρχης, ό έντεταλμένος τήν τήρησιν τής δημοσίας τάξεως έν Γεωργιου- 
πόλει, έτέντωσε τά αυτιά του. Διά νά μή γείν{, καμμία παρεξήγησις, 
Ισπευσα νά προσθέσω, πώς ταξειδεύομεν κατόπιν άδειας τής Γενικής Διοι
κήσεις καί τούΆρχηγείου τής Χωροφυλακής καί πώς εχω στήν τσέπη μου 
τά σχετικά έγγραφα. Ό  παπας δέν όμιλοΰσε καθόλου. Ό  ιατρός ήτο ό 
πλέον ομιλητικός. ’Έ λεγε, πώς 5.) τοΐς εκατόν άπ'ο τούς κατοίκους τών 
χωριών βασανίζονται άπ'ο ελώδεις πυρετούς, καί παρεπονεΐτό οτι δεν 
ήμπορεΐ νά κάμ/, τίποτε, διότι άπ'ο τήν ΆΟήνα δέν τοΰ στέλνουν ούτε 
κινίνο, ούτε εζανωφέλην, καί έτση χάνεται ό κόσμος. Αναγκάσθηκα τότε 
νά τοΰ εΐπώ, νά συμβουλεύση τούς χωρικούς νά μαζέψουν φύλλα άπ'ο 
τούς ευκαλύπτους, ποΰ είνε γεμάτος ό τόπος, νά κάμουν άπόβρασμα καί 
νά τ'ο πίνουν. Αύτ'ο ίσως τούς ώφελήστ) περισσότερον άπ'ο τ'ο νοθευμένο 
κινίνο, τό όποιον τυχόν θά λάβν; άπ'ο τήν Αθήνα, πρ'ος 3000 δραχμές τ'ο 
κιλό. "Οταν ό κ. Μιλτιάδης Παπαδογιαννάκης, τ'ον όποιον έκεΐνο τ'ο 
βράδυ πρώτη φορά έγνώρισα, ακούσε νά γίνεται λόγος περί εύκαλύπτων,Ιλαδε 
καί αύτός μέρος είς τήν συνομιλίαν, καί τότε έμαθα, πώς όλες αύτές τές 
πολλές έκατοντάδες ευκαλύπτων αύτός τες έφύτευσε κατά τ'ο διάστημα τρι
άντα σχεδόν χρόνων,ποΰ μένει είς αύτ'ον τ'ον ρωμαντικόν,άλλ’ άνθρωποκτόνον 
τόπον. Αύτός ί'δρυσεν είς τήν Γεωργιούπολιν καί τήν πρώτην γεωργικήν 
Εταιρίαν τής Κρήτης, αύτός έτύπωσε καί μερικά έπιστολικά δελτάρια 
ποΰ παρασταίνουν τήν Γεωργιούπολιν καί τον Άλμ.υρόν ποταμόν. Παν
τού, όπου βλέπεις μικράν πρόοδον, ατομική πρωτοβουλία ! Έζήτησα καί 
Ιλαβα πληροφορίες πολλές διά τά πέριξ μέρη, διά τήν κατάστασιν των 
καί τί παράγουν, εμα^α καί τόν συντομώτερο δρόμο διά τήν Λίμνην τοΰ 
Κουρνα. ‘Π Κρήτη εχει λίμνες πολύ ολίγες καί πολύ μικρές. Μόνον 
μίαν λίμνην εχει /.άπως μεγάλην, τήν λίμνην τοΰ Κουρνα, ή όποία εχει 
τό όνομά της άπό τό χωριό Κ ουρνας. Είς τήν άρχαιότητα έλέγετο 
Κ ορησ ία  λ ίμ νη . Ό  Στέφανος Βυζάντιος τήν αναφέρει υπό τήν λέξιν 
Κ ύ ρ ιο ν  τόπος έν  Κ ρ ή τη .

'Ένας άπό τούς κυρίους μας εσυμ,βούλευσε νά μή πάρω μεν τόν συντο- 
μώτερον δρόμον πρός τήν λίμνην, άλλά νά προτιμήσωμεν ένα άλλον, ποΰ 
εινε μέν ολίγον μακρύτερος, άλλά πολύ ώραιότερ.ς καί μας περνά άπό μιά 
μικρή εκκλησία τοΰ Ά γιου Αντωνίου, όπου θά ίδοΰμεν τό όγδοον θαΰμα 
τοΰ κόσμου. Δηλαδή ; Έπάνω στά κεραμίδια μιας μκρούτσικης εκκλη
σίας, όπου χωρεΐ μόλις ό παπας καί ό κανδυλανάφ\ης, στέκει μιά 
χαρουπιά, ποΰ δέν ήμποροΰν νά τήν άγκαλιάσουν δύο άνδρες Άφοΰ καί 
οί τέσσαοες έβεβαίωσαν αύτό τό θαΰμα τοΰ Άγιου Αντωνίου, άποφασίσα- 
μεν καί έμεΐς, τήν άλλην ήμέραν νά το ίδοΰμεν. Τούς έρώτησα έπειτα, άν 
υπάρχει εδώ είς τήν Γεωργιούπολιν κανένας νά μας συνοδεύσ·/;, μέ τό άζη- 
μίωτο, έννοεΐται, διά νά μή χαθοΰμε στά βουνά. Μας είπαν πώς είς τό 
χωρίο εινε έ’νας ψαρας Μ ιχά λη ς  Κ ω νστα ντα ράκ ις , ποΰ γνωρίζει όλα



τα κατατόπια τών Κ ο υρ νο π α τη μ ά τω ν , δηλ. των οχτώ χωριών τριγύρω 
στήν Λίμνην τοϋ Κουρνα, ώς τήν Ε π ισ κ ο π ή  και τήν Π ολι, δηλ. την 
Άργυρούπολιν, οπου ήτον ή Αρχαία Λάππα. Αύτος ό ψαράς εχασε μιά 
φορά το δεςί του χέρι, οταν έψάρευε με δυναμιτιδα, /.at τώρα ρίχνει τα 
φυσέκια με τ ’ άριστερό, λέγει μάλιστα, πώς, αν ποτε τοΰ κοπή κα! τοϋτο, 
θά τά ρίχντ, με τά πόδια. Αυτόν τον ψαραν εφώναξεν ό καφετζής και τον 
συμφωνήσαμεν νά μ.ας συνοδεύσω, δυο ημέρες εις τήν περιοδείαν μας. Εν 
τω μεταξύ είχε γείν/, εννέα το βράδυ, ώρα προχωρημένη δι ενα χωριό. 
Έκαλονυχτίσαμε τούς νέους μας φίλους και επιστρέψαμε στο ςενοδοχι'.ο. 
Ό  ξενοδόχος καθόταν στήν πόρτα κα! μας περίμενε. Με ενα λυχνάρι μας 
Ιφεξε στήν όρθια σκάλα καί μας καλονύχτισε. Ακόυα ακόμη λίγη ώρα 
τά κύματα που κτυποΰσαν στά βράχια, άκουα και το κλαυθμυρισμα του 
μωροϋ τής κυρά Σταύραινας κα! έπειτα μ’ έπήρεν ο ύπνος.

Καλά εΐ'χαμε κοιμηθή, μολονότι το ψ’.λο αχυρενιο στρώμα επάνω σε 
τρία σκευρωμένα σανίδια κάθε άλλο ήταν παρα μαλακό. Δεν ειχα κατα
λάβει μήτε τούς ψύλλους, είδα όμ.ως το πρωί ακόμη αρκετούς, που εκα ■ 
μναν αγώνας άλματος τριγύρω μου, όσο χορτάτοι και άν ήσαν. Λλλα 
ζωύφια εύτυχώς δεν είδα, Έπλυθήκαμεν εξω στήν τερράτσα με σαπούνι 
καλόδερμα, ποϋ είχα στή βαλίτσα μου, κα! κατεβήκαμεν, ήπιαμεν καφε 
καί ξελίνήσαμεν. Ό  υιός μου έπήγε νά κάμν, δύο τρεις φωτογραφίες, εγώ 
έτράβηξα προς τήν πηγήν τοϋ 'Αλμυρού και τοϋ Β ενο ν  τή ν  Κ εφ ά λα .

Α ί πη γα ϊ τοϋ 'Αλμνροϋ.

Ό  'Α λ μ υ ρ ό ς  το ϋ  ’Α π ο κό ρω να , οπως λε'γεταί ό ρύα; αύτός με τά 
υφάλμυρα νερά, προς διάκρισιν άπο τον 'Αλμυρόν τοΰ Μαλεβιζιοΰ, άνα- 
βλύζει ενα τέταρτο μακρυά άπό τήν θάλασσαν, καί τό βαθύ ρήγμα ασβε
στόλιθου, άπό τό όποΤον βγαίνει, είνε 13 μέτρα ύπεράνω τής έπιφανείας 
τής θαλάσσης. Εις τήν πηγή τά νερά έχουν θερμοκρασίαν 1 5 — 16 βαθ
μών, 2— 3 βαθμούς χαμηλοτέραν άπό έκείνην του τριγύρου εδάφους. 
“Υστερα άπό βροχές καί άφοΰ λυώσουν τά χιόνια, δηλ. το χειμώνα καί 
τήν άνοιξιν, ή πηγή τρε'χει πλέον δυνατά κα! τά νερά είνε όλιγώτερον ύφάλ- 
μυρα παρά τό καλοκαίρι, έν γένει ομως δεν έχουν τόσην άλμύρα, ώστε νά 
μή προκόβουν έκεΤ παντός είδους καρποφόρα δένδρα καί ωφέλιμα φυτά καί 
λουλούδια.Παρακάτω θά έξηγήσω, άπο ποϋ νομίζω έγώ, πώς έρχονται αύτα 
τά νερά.

Έ πήγα έπειτα στοΰ Β έν ο υ  τή ν  Κ εφ ά λα  καί τριγύρισα παραπάνω 
άπο μίαν ώραν ολην τήν έπιφάνειαν αύτής καί ολα τά πλάγια με τες 
διάφορες ποζοΰλες. Παντοΰ είδα κομμάτια άπο άρχαία άγγεΐα κα! άρχαΤα 
κεραμίδια, είδα καί είς διάφορα με'ρη πελεκημένες άρχαΤες πέτρες, άλλά 
έρείπια αρχαίου κτιρίου δεν είδα εις τήν επιφάνειαν. Ό  λόγος είνε οτι 
Ενετοί καί Τούρκοι είχαν χρησιμοποιήσει διά τά κάστρα των το άρχαΤον 
ύλικόν που ευρισκαν, άλλά καί οί σημερινοί κάτοικοι τοϋ Άλμυρου καί 
τών πέριξ μερών έπήραν άπό έκεΐ όσα πελεκημένα λιθάρια έβλεπαν. Μοϋ

είπαν χωρικοί, πώς πολλές φορές εύρέθηκαν στήν Κεφάλα άρχαΤα 
νομίσματα.

Κ εφ ά λ α  λέγεται κα! ό γήλοφος, όπου ήτο κτισμ.ε'νη ή άρχαία Κνω
σός μέ τό άνάκτορον τοϋ Μίνωος, τήν όποιαν άνε'σκαψεν ό Έβανς, 
Κ εφ ά λ α  ονομάζεται καί ό γήλοφος, όπου Ικειτο ή άρχαία Φαιστός, τήν 
όποιαν άπεκάλυψεν ή ’Ιταλική ’Αποστολή μέ τόν H a lb h e r r  έπί κεφαλής. 
Κ εφ ά λ α  λ έγετα ι κα ι ή ϋ έ σ ις  τώ ν  ’Α μ φ ιμ ά λ ω ν , δπ ο υ  π ρ έ π ε ι  
νά γε ίνο υν  άνα σκα φ α ί. Θά τό φωνάζω, ώς που νά άμφι-μαλλιάσν; ή 
γλώσσά μου.

Ίδέτε τί γράφει ό πολύτιμος φίλος μου, κ. Στ. Ξανθουδίδης, έφορος 
αρχαιοτήτων Κρήτης; διά τήν Κεφάλαν τής Φαιστού (Κρητικός πολιτι
σμός, σελ. 27) « Ό  γήλοφος, έν φ  κεΐται τό άνάκτορον, μόλις ύψοϋταί 
60 μέτρα ύπεράνω της κάτωθι πεδιάδος τής Μεσαρας καί έν τούτοις 
εχει λαμ.ποάν τήν θέαν πρός τά πε'ριξ, ήτοι πρός βορραν μεν βλέπει τήν 
Ιδην, πρός δυσμάς τό Κέδριον, νοτίως τήν σειράν τών Άστερουσίων, 

εμπροσθεν δέ πρός άνατολάς άπλοϋταί ή ώραιοτέρα πεδιάς τής Κρήτης καί 
υπο τούς πρόποδας τοΰ λόφου διέρχονται ό Γερωπόταμος καί άλλοι ρύα- 
κες αρδεύοντες τούς κάτωθι τής πόλεως ευφόρους αγρούς. Σ ή μ ερ ο ν  ή 
κα λλ ιέργε ια  κ α ί ή π ερ ιπ ο ίη σ ις  ε ίν ε  π α ρ η μ ελ η μ έν η , οί έλεο- 
γενεϊς  δέ π υ ρ ετο ί άπομαραίνουσι τούς Αραιούς κα το ίκους  
τώ ν  π εν ιχ ρ ώ ν  χω ρ ίω ν, οί δε Α νω φ ελείς κ ώ νω π ες  οί γεννώ -  
μενοι έν  τοϊς στασίμο ις κα ί ά χρη ο ιμ ο π ο ιή το ις  ϋδα σ ιν  άπ οβα ί-  
νουαιν ή  μ ά σ τιξ  τώ ν  κα το ίκω ν, ούκ ολίγον δέ έ βασάνισαν κα ι 
τούς έ π ϊ  τέσσαρας περ ιό δο υς δ ια τρ ίψ α ντα ς  αύτόϋ·ι Α ρχαιο
λό γο υς».

« ’Επί τής ακμής τής πόλεως πρέπει νά φαντασθώμεν τά πράγματα 
εντελώς διάφοραΌί πολυπληθείς τής πόλεως κάτοικοι καί ό ισχυρός ήγεμών 
ό κατοικών τό άνωθι άνάκτορον θά είχον καλλιεργήσει, δενδροφυτεύσει καί 
έξυγιάνει τό πλούσιον καί κατάρρυτον έδαφος, θά είχον δέ συστηματο
ποιήσει τα άφθονα ΰδατα πρός ά'ρδευοιν τών βασιλικών παραδείσων καί 
αγρών, ό δέ ευτυχής ήγεμών άπό τής ανατολικής αύλής τοΰ ανακτόρου 
του θα έτέρπετο παρατηρών ύπό τούς πόδας του τούς πλουσίους κήπους 
και λιπαρούς αγρούς τής πεδιάδος, ά’τινα θά άπετέλουν τό κυριώτερον 
στοιχεΐον τής ευπορίας καί εΰδαιμ.ονίας αύτοΰ τε καί τών ύπηκόων».

Βλέ πετε λοιπόν, πώς ήσαν εις τήν άρχαιότητα τά πέριξ τής Φαιστού 
καί πώς εινε τώρα. Ή  μαύρη άλήθεια είνε, δτι άκριβώς τά μέρη έκεΐνα 
τής Κρήτης, τής 'Ελλάδος καί τής Μικράς ’Ασίας, τά όποια, λόγω τής 
ώραίας καί σφριγώσης έκεΐ φύσεως, οί άρχαΐοι 'Έλληνες είχον έκλέξει 
πρός ί’δρυσιν πόλεων,ή έπί τετρακόσια κα! πλέον έτη κακοδιοίκησις ξένων 
καί άστοργων κατακτητών κατέστησε σχεδόν άκατοίκητα. Ή  καλλιέργεια 
καί ή περιποίησις τοΰ έδάφους είνε τό π α ν .Ή  αμέλεια κα! ή οκνηρία ήμ.πο- 
ροϋν καί ένα παράδεισον νά μεταβάλουν είς τελματώδη κόλασιν. Οί κά
τοικοι τής Γεωργιουπόλειος καί τών Κουρνοπατημάτων καί τόσων άλλων 
μερών τής Κρήτης καί τής Ελλάδος έχουν τήν κόλασιν έπί τής γης, δέν 
τούς χρειάζεται είς τήν άλλην ζωήν.

Κατά τάς 9 π. μ. έπέστρεψα εις τό ξενοδοχεΐον. Ό  ξενοδόχος μοΰ 
παρεχώρησε διά δύο ήμέρες τόν γάιδαρο του, έδέησεν ομως νά εΰρωμεν 
καί τόν μονόχειρα οδηγόν μας τόν ψαρα, ποΰ δεν είχε φανή άκόμη. Ό  
ξενοδόχος έστειλεν έ’να παιδί νά τόν φέρν·,. Έ ν  τω μεταξύ έκαμα 
μίαν έπίσκεψιν εις τόν κ. Μ ιλτιά δη ν . Αύτός μοϋ έδειξε διάφορες φωτο- 
γραφίες τοϋ ’Αλμυροϋ καί τό άρχεΐόν του, δηλ.άντίγραφα έκθέσεων, εκα
τοντάδων άναφορών καί έπιστολών, τάς οποίας είχε στείλει κατά καιρούς 
πρώτα εϊς τούς Πασάδες τών Χανιών καί έπειτα είς τούς’Αρμοστάς^τής Κρή
της,είς τάς Κρητικάς Βουλάς, εις ύπουργούς, έπισκόπους, νομάρχας, προ
ξένους τών λεγομένων προστατίδων δυνάμεων, βουλ«υτάς, έπιθεωρητβς 
κτλ κτλ. διά νά κινήστ, το ενδιαφέρον των ύπέρ τής Γεωργιουπολεως.

)

\

Ά λ λ ’ δλοι αύτοί Αγρόν ήγόρασαν, δηλ. δέν ένδιαφέροντο. Έ δώ  δέν άφησαν είς τήν μέσην.
τα ριάζει ή παροιμία αύτή, διότι άν είχαν άγοράσει έκεΐ αγρούς, θά έν- Τέλος είχεν εύρεθή καί ό οδηγός μας. Αύτος τό πρωί ε ιχ ί βγή νά

διαφέροντο 
ήλθαν έκεΐ
θέσεις κα! κατε'στρωσαν σχεί
ράτογλου, τόν όποιον έκάλεσεν ό Πρίντζιπας εις τά 1899— , άλλά έργα τήν Γεωργιούπολιν.
έγειναν έλάχιστα, καί τά έλάχιστα ποΰ έγειναν, ήσαν άσκοπα, διότι τά ( Ακολουθ;ΐ)

Η Μ  Μ  ΓΥΝΑΙΚΟ*
Η Σ Τ Ζ Υ Γ Ο Σ

( Β ·  D A N G E N N E S )

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Μία αιτία συχνών φιλονικειών μεταξύ τών συζύγων είναι άκόμη ή 
ζηλοτυπία, βάσιμος ένίοτε, παράλογος συχνά, τής όποιας ή εκ- 
δήλωσις ταράσσει συχνά τήν ειρήνην τοΰ συζυγικοΰ δεσμοΰ, η 

όπ;ία μέ όλίγην έπιείκειαν κα! πρό παντός με πολλήν προβλεπτικότητα 
Οά έμενε τελείως ασάλευτος. Το σφάλμα τοΰ συζύγου είναι δυνατόν, πραγ- 
ματικώς, να άποσοβηΟή κατά το πλεΐστον, έαν ή συζυγος αποφεύγουσα 
νά άποδείξτ, τάς ύποψίας της, γνωρίζει νά άπομ,ακρύν/] τής όδοΰ της τήν 
αντίπαλον, ή οποία τής φαίνεται έπικίνδυνος, εί’τε λογω τής επιδεξιότητος 
της, εί'τε διότι βλέπει οτι κρατεί μέγα μ.έρος τής σκέψεως τοΰ συζυγου της.

Συχνά το σφάλμα τοϋτο προέρχεται έκ τής υπερβολικής αίσθημα - 
τικότητος τής συζύγου.

Ή  αηδία ήτις έπέρχεται άπό τάς διαρκείς διαχύσεις, εκφυλίζεται μετ 
ολίγον είς κούρασιν, τήν οποίαν ή έπανάλειψις τών ίδιων λεςεων και 
κινήσεων τρυφερότητος, δεν αργεί νά μετατρέψ/; εις χορτασμον.

Ή  ζωή δέν είναι παραμύθι, κα! έκεΐναι αί όποΐαι θέλουν νά εγκα
ταστήσουν είς τό νοιχ,οκοιριό των τήν βασιλείαν τοΰ τρυφερού και αισθη
ματικού έρωτος, κινδυνεύουν νά ίδοϋν τόν σύζυγόν των νά κο.ρασΟη γρή
γορα άπό τάς μονοτόνους έκδηλώσεις, τών οποίων ή ουχνότης καταστρεφει 

τήν γλυκύτητα.
Ό π ω ς δήποτε, έάν ό σύζυγος, σύγχωρητεος ή μή, έλησμόνει τα κα- 

Οήκοντά του, διά τής καλωσύνης καί τής έπιεικείας της θά κατώρθωνε να 
τόν έπανακτήστ, ή σύζυγός του. Ή  καλωσύνη, είς τήν εύφυα έκφανσιν τής 
λέξεως, δέ είναι ποτέ άδυναναμία- είναι τούναντίον, συχνά, σημεΐον αν- 
αμ.φιοβήτητον ένεργείας, διότι ή καλωσύνη, ή έπωφελώς εξασκουμενη, επι
στέφεται πάντοτε άπό νίκην. Διά τήν εν λόγω περίπτωσιν ή νίκη συνετε- 
λέσθη άπο ενα εύγενές αίσθημα έναντίον τών ποταπών ελατήριων, τα 
όποια έκίνησεν ό πληγωθείς έγωϊσμός. Ή  γυναίκα, ή όποια δεν γνωρίζει 
νά συγχωρη είναι αξιολύπητος, διότι είναι δούλη τής μικροπρεπούς μα- 
ταιοδοξίας τ^ς. Πάντοτε Οά άγνοη τήν βαθεΐαν άπόλαυσιν, τήν προερ- 
χομένην άπό τάς γενναιόφρονας πράξεις και δέν θα αισΟανθή ποτε την 
υπερηφάνειαν τής έκτελέσεώς των. Υπάρχουν έν τούτοις περιπτώσεις, 
κατά τ>ς όποιας ή άπόλυτος έπιείκεια δέν άξιζει : είς σύνδεσμον όριστι"
κόν, ή είς άποπλάνησιν. Ο ρόλος τής συζύγου, όσον οδυνηρος και αν είναι, 
συνίσταται τότε είς τή'» τήρησιν άδιαπτώτου άξιοπρεπείας. Αί προσπά· 
Οειαί της αί όποΐαι δέν ήδυνήθησαν νά ματαιώσουν τήν άποστρορήν τοΰ συ
ζύγου της έκ τής αισθηματικής πλάνης, ή όποια άποτελεΐ τήν σημερινήν 
των δυστυχίαν, Οά στραφούν εις άλλο σημεΐον : είς τήν φροντίδα τοΰ 
νά προλάβ^ τάς σ,ινεπείας ήθικάς, ή ύλικάς.

ΙΊόλλαί γυναίκες, είς τοιαύτην περίστασιν, εξαντλούνται είς λύπην

κλαυθμηράν, ή έκδικητικήν, άναλόγως τοΰ χαρακτήρός των.
Ά λλ α ι κουράζουν τούς φίλους των διά τής πάντοτε άνανεουμένης οιη- 

γήσεως τής δυστυχίας των.
Ά λλα : πάλιν χειροτερεύουν τήν κατάστασιν έπιδεικνύουσαι ένα νέον 

πρός άλλον αί’σθημ.α, πραγματικόν ή προσποιητόν, με το όποιον, κατα την 
στενήν καί άπειρον άντίληψιν τής ύπ·:ρηφανείας των, έκδικίδνται το ι σύ 
ζυγόν των διά τήν προσβλητικήν του έγκατάλειψιν.

’Αλοίμονον ! σχεδόν πάντοτε αύτα! ύφίστανται τήν έκδικησιν.
Μέ τό νά μή θέλουν νά γνωρίσουν τό μεγαλεΐον τής συγγνώμης, συχνά 

εύρίσκονται άναμεμιγμέναι είς περιπετε’ας αηδείς, άπο τάς οποίας ή λύπη 
τοΰ παρεγνωρίσμένου έρωτός των δεν λείπει, καί αι όποΐαι έχουν μαζι 
των ολας τάς’στενοχωρίας αί όποΐαι απορρέουν άπο τήν άποδοκιμασιαν, την 
σιωπηράν ή φανεράν, έκείνων οί όποιοι θά έπροθυμοποιοΰντο να τος πα
ρηγορούν είς τήν εύγενή οδύνην των.

Πρέπει νά το φωνοζωμεν" ή νέα γυνή έχει έπ! τών προγονών της 
τό προνόμιον, οτι γνωρίζει εκ τών προτέρων τάς δυστυχίας τής ζωής.

Καλύτερον πληροφορημένη άπό έκείνας γνωρίζει, ότι ή ζωή δεν ρεει 
πάντοτε ώσάν ρύαξ διαυγής: συχνά γίνεται χείμαρρος, ό όποιος κυλιέται 
προσκρουόμενος μέ όρμ.ήν είς τούς λίθους ποΰ συναντά είς τον δρόμον του.

Γνωρίζει ότι μία προνοητική χειρ, άτομακρύνουσα τά εμπόδια ταΰτα, 
καί θά βοηθήσ/) καί θά κατευνάσ^ τήν ορμήν τοΰ ρεύματος.

'Υπάρχουν έν τούτοις έμπόδια, τά όποια δεν δύναται να ύπερνικηστ,: 
τότε θά άντλήστ, άπό τήν άπόφασίν της, τοΰ νά ύπομεντ, αςιοπρεπώς, τήν 
δύναμιν ΰποφέρη τήν έπιδρομήν τών δυστυχημάτων, ενώ θα προετοίμαζα 
τήν οδόν τοΰ μέλλοντος, διά νά έπιτύχη τήν άρμονικήν πορείαν τών 
πραγμάτων.

Ή  σύγχρονος σύζυγος, καλύτερον μορφωμένη, καί ώς έκ τούτου όλι
γώτερον έκτεθειμένη είς τάς προσδολάς τής άδυναμιας, άπο τάς προγόνους 
της, θά δυνηθή έπίσης νά άπαλλαγή άπό τάς μικράς αύτας γυναικείας άτε- 
λείας, αί όποΐαι έπήγαζον άπό τήν παιδαριώδη μόρφωσιν, ήτις έδιδετο εις 

αύτάς.
"Ολη έμπεποτισμένη άπό τό μεγαλεΐον τής άποστολής της, άπελευθε- 

ρώνεται άπό τήν ροπήν του να εξωτερικεύτ, τήν ψυχικήν της κατάστασιν, 
είς περίπτωσιν συγκινήσεως τής όποιας αι σιΓχναι προσβολαι διεφαίνοντο 
είς χιλίας έκδηλώσεις άντιθέτους πρός άλλήλας, είς τήν πρόγονόν της.

Τοιουτοτρόπως άλλοτε έδείκνυε δυσαρέσκειαν καί τήν έφανέρωνε διά 
πίκρας σιωπής- άλλοτε άπροσεξίαν πληγώνουσαν τόν άνδρα της, οστις εκδι
κείτο μέ το νά συμπεράνη ότι είναι άνόητον νά θέλγ, κανείς νά συνενοηθή 
μέ μίαν γυναίκα

Ά λλοτε πάλιν ή έλαφρότης της αύτη έδεικνύετο είς τήν συνομι"1 ίαν,



ή όποία βπετελεΤτο άκο άπλας κοινοτυπίας, που προσβάλλουν ενα σοβα
ρόν πνεύμα.

Διεφαίνετο άκόμη είς ;ήν παιδαριωδίαν τών θλίψεων της, των οποίων 
ή μικρότερα είχε τον τύπον άληθοΰς απελπισίας.

ΙΙαρήλθεν ό καιρός όπου οί ρωμαντικοί συγγραφεΤς διεκήρυτταν τήν 
δύναμιν των δακρύων τ·»5ς γυναικός.

Ή  εποχή μας, άνδροπρεπεστίρα, ζητεί ψυχοτς ΐσχυροτέρας, κα: όλη 
ή είς άχρηστείαν φιλολολογία δεν εμποδίζει το ώραιότερον πρόσωπόν να 
γίντ, άσχημον ύπ'ο τόν μορφασμόν, τόν πάντοτε ολίγον κωμικόν, τών 
άφθονων δακρύων.

Ή  άληθής οδύνη δεν έκδηλοΰται με θρήνους και γλυκαίνεται διά τής 
λογικής θελήσεως.

Ή  μοιραία οδύνη, ή μάλλον ή οδύνη ή έκ τής πορείας τών περιστά
σεων, κατευνάζεται γρηγορώτερον εκείνης ή όποία πηγάζει έκ τής ψευδούς 
άπόψεως τών πραγμάτων.

Ή  ρναΐκα, ή όποια κλαίει διά τό τίποτε, έξυπνα έντός της τας κα- 
κάς δυνάμεις αί όποΐαι φθονούν τήν ευτυχίαν.

Τά δάκρυα είναι ό φόρος, τόν όποΤον πληρώνει εις τήν νευρικότητα,
άρα είναι μειονε'κτημα τό όποιον οφείλει νά κρύπτη με φροντίδα.

Υπάρχουν έν τούτοις περιπτώσεις, κατά τάς όποιας, φυσιολογικώς τα 
δάκρυα είναι ξεθύμασμα και είναι γλυκεία ή άνακούφισίς των.

Ά λ λ ’ ή σύζυγος ή φροντίζουσα διά τήν διατήρησιν τής ευτυχίας της, 
οφείλει νά άποκρύπιγ, τάς κρίσεις ταύτας, όπως άπ3κρύπτομεν τας σωμα- 
τικάς αδυναμίας τάς όποιας όλος ό κόσμος εχει.

Α ί γυναΤκες δέν πρέπει νά το λησμονούν: ή πρόσκαιρος βασιλεία τών
δακρύων κατέρρευσε, διά νά δώση τόπον είς τήν αυτοκρατορίαν τής ένεργη- 
τικότητος, τής λογικής καί τής νομιμότητος. .

Τό πάθος αύτό διά τήν νομιμότητα θά είναι ή αίγις ή άσφαλεστέρα 
τής συζύγου, εναντίον τών κακών πειρασμών, τούς οποίους αί άποθαρ- 
ρύνσεις δυνατόν νά τής παρουσιάσουν.

(’Ακολουθεί)

Κ. Π.
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ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Α Ν

ΕΠ ΙΣ Η Μ Ο Σ  έγενοντο τήν ΙΟην τρέ/οντο; τα  εγκαίνια τη ; έκθέσεως τοϋ Λυκείου 
τών Έ λλη ν ίδω ν , παοισταμένω ν τοϋ ΠρωΘυπουργοΰ κ Δ Γούναρη, και των 
'Υ πουργών κ . κ. Ί ω ά ν . Ρ ά λλη  και Μ πχλτατζή . Τ ά  εκτιθέμενα αντικείμενα, 
απολύτως ώραΤα και καλά, είναι προϊόν της γυναικείας οικιακής και β ιομη

χανικής προόδου. 'Η  εκθεσις είναι πρωτότυπος εντελώς και αποτελεί αληθινόν 

τίτλον τ ιμ ή ς δ ιά  τάς κυρίας τοϋ καλοΰ μας κόσμου, τάς προισταμένας εις τήν τοιού- 
του είδους άνάπτυξιν της γυναικείας β ιομ ηχα νίας .

Τ ήν Π η ν  π .  μ . 6 υπουργός της Έ Ί ν ιχ ή ς  Ο ικονομίας κ. Ρ άλλης έγκαινιάζω ν 
τήν εναοξιν τής έκθέσεως, εκφράζει, δ ιά  συντόμου λόγου τήν χαράν και τήν εΰχαρί- 
στησιν τής Κ υβείνήσεω ς. διότι ό ελληνικός γυναικείος κόσμος έπιστοποίησε πρόοδον 

και άνάπιυξιν ικανοποιητικήν, τών όποιων δείγμα πρόκειται ή εκΟεσις. Εν τελεί ό 

κ. υπουργός διεοεβαίωσεν δτι ή Κυβερνησις είνε αποφασισμένη νά παράσχη αμερι- 

στον τήν υποστήρ ιξή  και αρω γήν αυτής πρός μείζονα έ'τι ανάπ,υξιν τών γυναικείων 

β ιομηχανιώ ν, α'ίτινες προώ ρισται ν* ασκήσουν οπουδαίαν συμβολήν εις τοϋ. πλουτο- 

παοαγω γικοϋς πόρους τής χώ ρας.
Μ ετά τόν κ. Ρ άλλην, ή πρόεδρος τοϋ Λυκείου κ. Π αορέν, δ ιά  συντόμου λόγου 

rr-,ς, ηΰχαρίστησε τήν Κυβέρνησιν δ ιά  τό άμέριστον και ειλικρινές ενδιαφέρον αυτής 

πρός βελτίω σιν τής Οέσεως τής έλληνίδος γυναικός και άνάπτυξιν ιώ ν  όρων ιή ς ερ

γα σ ίας και δράσεως αύτών.
ΈπελήφΟη δέ τής ευκαιρίας ή κ. Ιίαρρέν "να έρωτήση τόν παριστάμενον πρω

θυπουργόν κ. Λ . Ι’οΰναρην, περί τοϋ άν είνε αποφασισμένος νά εξασφάλιση διά  τή ; 

παοούσης Συνελεύσεως τήν γυναικείαν ψήφον.
Ό  κ. ΙΙοωΟ πουργός, υπό τά χειροκροτήματα τοΰ παρισταμένου κόσμου άπήν- 

τησεν είς τήν πρόκλησιν οτι είνε άμετα/,λήτω ; αποφασισμένος νά έπιδιώ ξη τήν ία- 

χειαν έκτέλεσιν τών προγραμματικώ ν αυτοϋ υποσχέσεων.
’Ακολούθως οί επίσημ οι ήρχισαν περ ιεργαζόμενο ι τήν εκΟεσιν, έκφράζοντες τήν 

πλήρη αυτών ευαρέσκειαν. Μετά τήν άνα /ώ ρησ ιν  τούτων ό παρευρισκόμενος κόσμος 

περιήλθε τάς αϊθούσας τοϋ Λυκείου. Ή  κίνησις παρετάθη μέχρι τής 1 μ . μ . ώ ρας, 
άγορασθέντων πλείστων εκθεμάτων. Ή  κ. Ζυγομαλα διέθεσε 10 ο Jo έπί τώ ν εισ

πράξεων τοΰ τμήματός της υπέρ τών οικογενειών τών έφεδρων.
'Ο λίγον πρό τής κηρύξεως τώ ν εγκαινίω ν τής έκθέσεως α ί κυρίαι α ΐτινες επρω - 

τοστάτίισαν είς τό Γυναικείον Συνέδριον, ποοσέφερον έκ μέρους αύτοΰ είς τήν κ. ΙΙαρ" 

οεν πολύτιμον αναμνηστικόν μετάλλιον.
Μ ειά μεσημβρίαν, άρξαμένης τής τακτικής δ ι '  ε ισ ιτηρ ίω ν λειτουργίας τής έκ

θέσεως έπεσκέθη τήν έκθεσιν πυκνός κόσμος κυριών και δεσποινίδων. Ή  πρώτη 

ήαέρα άγορας έκθεμάτων όπήρξεν εκτάκτως ικανοποιητική. Ή  εκθεσις Οά συνεχισθή 

καθ' δλην τήν εβδομάδα.

4 .

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΒΕΩΝ
Χ Ρ Υ Σ ^ Ν Θ Ε Μ Ο Ν (1)

ΙΙΣ  τήν γενεαλογίαν του χρυσανθέμου, 
θέλω πρό παντός τά κάμω λόγον, διά τό 
άνθος τό όποΤον έγνώρισεν ή ελληνική 

άρχαιότης, καί τό όποΤον δι’ όλων τών αιώ
νων τής δουλικής περιόδου έςηκολούθεί νά 
καλλιεργη καί νά αγαπά ό Ελληνικός λαός 

καί νά στολίζϊ] με αύτό τήν 26 ’Οκτωβρίου τάς ε!κόν*ς του λαο 
λατρεύτου ίππέως 'Αγίου, του Αγίου Δημητρίου, τοΰ όποιου του 
εδϋπε καί τό ονομα, Άγιοδημητριάτικο.

Τοΰτο είναι τ'ο γηγενές, τό άπό ιστορικής παραδόσεως ελλη
νικόν χρυσάνΟεμον, τό φέρον είς τήν άρναιότητα καί τά ονόματα Βούφθαλ- 
μον, ώς έκ τοΰ σχηματισμού τοΰ άνθους του, και Κάλχη, ύφ’ ά ονόματα 
τό περιγράφει καί ό έκ Κιλικίας σοφός ιατρός και βοτανολόγος Διοσκορί-

1) ’Αποσπώ διά τήν «’Εθνικήν Ζωήν» τό χρυσάνθεμον, έ* τοϋ ανεκ
δότου έργου μου - Γενεαλογία καί Ψυχολογία τών άνθέων*. Ε .2  Α

δης- καί με ομοίωμα τούτου τοΰ άνθους έκόσμει ή προγονική αρχιτεκτο
νική πολλάκις τά γλυπτά κιονόκρανα καί υποτραχήλια και φατνώματα 
καί κατελάμβανε Οέσιν πανταχοΰ, όπου έκρινε τοΰτο πρόσφορον ή καλλι
τεχνική εμπνευσις.

Τοΰιο είναι τό Άγιοδημητριάτικο, καί ούχί τό ινδικόν, σινικόν, καί
κατόπιν έν ’Ιαπωνία άναπτυχθέν καί έξελιχθέν χρυσάνΟεμον, ώς κατά
παραδρομήν αναφέρει ό μακαρίτης Θεόδωρος Χαλδρά'ιχ διότι τά έξωτίκα
αύτά χρυσάνθεμα τά όποια κατέκτησαν καί τήν ίϊικήν μας ανθοκομίαν
έςοστρακίζοντα τουλάχιστον άπο τάς ’Αθήνας καί τάς άλλας μεγάλας έλ-
ληνικάς πόλεις τό ταπεινόν Άγιοδημητριάτικο, μόλις το 1789 είσήλθεν
είς τήν Ευρώπην άπό τήν Ά π ω  ’Ανατολήν, τό δέ Άγιοδημητριάτικο
έστόλιζε τούς κήπους καί τάς άλτάνας καί τάς άμπολάς κύκλω είς τάς
δεξαμενάς τών κήπων τών πατέρων μας, άπό μακροΰ, οπου φθά\ει ή
μνήμη, πολύ πριν έμφανισθή είς τήν Ευρώπη*, μετενεχθέν άπό τήν χώραν
τοΰ Άνατέλλοντος Ή λίου τό ινδικόν χρυσάνΟεμον.

* *
¥

Τό γένος τών χρυσανθέμων άνήκει είς τήν οικογένειαν τών συνθέτων 
κορυμδοφόρων, άποτελεΐται δέ ές άπειρων ειδών.

ΑΠΟ ΤΗ Ν  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ Μ ΙΚ ΡΑ ΣΙΑ ΤΙΚ Η Ν  ΕΠ Ο Π Ο Ι Ι ΑΝ

Π ολυβόλα ττρός μάχην.

Το κυρ’.αρχοΰν σήμερον είδος τοΰ κορμοΰ είναι τό χρυσάνΟεμον τής 
Κίνας (C h ry sa n h te m u m  s in e n se ) to  όποΤον ομως κατόπιν οίκειοπ;ιή- 
θησαν οί ’Ιάπωνες, άφοΰ τό κατέστησαν άγνώριστόν, τό διέπλασαν εις 
πολλά αυτοτελή ε".η, μέ άνθη, άλλα μικρά νανοφυή, καί άλλα τεράστια 
καί ΰπερτεράιτια, μέ χρωματισμούς άπροσδιορίστως ποικίλους καί μέ σχή
ματα, ιδίως τών πετάλων τοΰ άνθους τά πλέον ιδιότροπα. Ουτω έμορ- 
φώθη τό κατ’ εξοχήν ιαπωνικόν είδος, τό μεγαλοαν& £ς χρυσάνΟ εμον  
(C h ry sa n th e m u m  g ra n d if lo ru m ) . Οΰτω τό άνθος τοΰτο, τό όποΤον 
αντιπροσωπεύεται καί είς τούς τίτλους ενός μυθιστορήματος τοΰ Πιερ 
Λοττί, όστις τότε είχε διά τοΰς ’Ιάπωνας νεανικόν έρωτα, οπως τώρα 
γεροντικόν διά τούς Τούρκους, κατέστη μαζύ μέ τόν Άνατέλλοντα Ήλιον 
έπίσημον έθνικόν εβλημα τής ’Ιαπωνίας. Καί δέν δύναμαι νά δώσω πι- 
στοτέραν εικόνα τής έπισημότητός του άπό τό νά σημειώσω οτι κατά τό 
ετος 1876 ό Αύτοκράτωρ Μουτσουχίτο ίδρυσε τό έπιοημότερον αύτοΰ 
παράιημον, μέ τό όνομα τοΰ άνθους τούτου. Το περιγράφω χάριν τών 
ιε>ρών ακολούθων κάποιου υπουργείου, άν καί είναι ίσως πε
ριττή ή περιγραφή του, διότι έν τω υπουργέίω τούτω υπάρχουν πλήρεις 
έκδόσεις ολων τών παραοήμων τών Κρατών τών δύο ημισφαιρίων, μέ άκρι- 
βεστάτας περιγραφάς καί καλλιτεχνικάς παραστάσεις έγχρωμους καί τών 
παρασήμων καί τών ταινιών αύτών, έπι τών όποιων επί ώρας καθ’ έκά 
σιην, έν ερωτική ρέμβτ;, προσηλοϋται ή προσοχή των. "Οπως δήποτε, τό 
περιγράφω, άρχόμενίς άπό τής ταινίας του, ή οποία είναι έρυθρα, μέ 
ϊόχρουν παρυφήν, Οαυμασίως άρμονιζομένην, οφείλω νά τό όμολογήσιο. 
Τό δέ παράσημον άποτελεΤται άπό τό κλασικόν έθνικόν εμβλημ», τόν 
Άνατέλλοντα "Ηλιον, μέ τ ις  περιφερικάς άκτίνας καί μέ πεο. θώρι ον κυ
κλικόν έκ νανοειδών χρυσανθέμων. Ά λλά  παρ’ ολίγον νά λησμονήσω μίαν 
πολύ άπογοητευτικήν λεπτομέρειαν. Τήν άναφέρω έκ φιλανθρωπίας διά 
τήν άνωφελή προαήλωσιν άπό δυιέρωτας πόθους, ά κ ο  ανέφικτους έλπίϊας. 
Δυστυχώς τό παράσημον τοΰτο άπονέμεται άποκλειστικώς είς κυανοαίμους 
μόνον δηλ. είς πρίγκηπας. Ά λλά  πάλιν ισως γείνουν δυναταί καί έξαι- 
ρέσεις. Διότι καί τό ιταλικόν παράσημον τοΰ Εύαγγελισμοΰ (de l ’A n u n -  
ts ia ta )  συστηθιν όταν ή ’Ιταλία έπροβιβάσθη εις μεγάλην δύναμιν, μόνον 
είς πρίγκηπας έδίδετο. Ά λ λ ’ έδόθη έν τούτοις τό ετος 1882 είς τόν κό- 
μητα Κόρτι, άξιον τότε προκάτοχον τοΰ κόμητος Σφόρτζα, διότι διά τής 
διπλωματικής του δεινότητος είχε κατορθώσει νά μή προσαρτηΟοΰν είς τήν 
Ελλάδα τά ’Ιωάννινα καί ή ΙΙρέδεζα,

Τελειώνω τά τής γενεολογίας τού χρυσανθέμου, μέ τήν πληροφορίαν, 

οτι τό ίδικόν μας χρυσάνΟεμον, τό ταπεινόν Άγιοδημητριάιικο, μέ το 
σχεδόν οφαφικοΰ σχήματος άνθος, ώς οφθαλμός βοος (έξ ού καί βού- 
φθαλμον) πότε λευκόν, πότε ϋποκύανον καί βυσσινόχρουν και σπαν.ώτατα 
κίτρινον, έξ ού εν τούτοις ελαβε τήν ονομασίαν του, ανήκει είς τό είδος 
τό λεγόμενον στεφανωτικόν (C o ro n a riu m ). Καί ήδη εισέρχομαι είς τήν 
ψυχολογίαν τοΰ άνθους τούτου, ώς έγώ τουλάχιστον τήν αισθάνομαι.

Το χρυσάνΟεμον μέ τό τεφροπράσίνον φύλλωμά του, τό όποΤον απο
τελεί τόν πλέον πένθιμον συνδυασμόν τοΰ σκοτεινοΰ τεφροΰ καί τοΰ πρα
σίνου, διανοίγει τοΰς κάλυκάς του, οταν τό έτος βαίνει πρός τον ούδον 
τοΰ θανάτου, όταν μολυβδοΰται ό ούρανός, οταν τό χρώμα τό τεφρόν το 
βαθύ, κατακυριεύει τον ορίζοντα, οταν νεκροΰνται καί άποφυλλιζονται ολα 
τά άνθη, τά όποΤα ζοΰν ύπό τούς έναγκαλισμούς καί τά φλογέρα φιλή
ματα τοΰ ήλιακοΰ θάλπους καί τοΰ φωτός, όταν τό σφρ γος και ή ί*μας 
πάσης βλαοτήσεως ύποχωρεΤ πρός τας ρίζας καί ζητεί καταφύγιον είς το 
θάλπος τής μητρός γής, οταν ό βορράς μαστίζει στενάζοντας τούς γυ
μνούς κλάδους, καί μελαγχολική, θρηνώδης πίπτει στάγδην ή βροχή επι 
τής γής καί επί τών καρδιών.

Τότε, ότε τοΰ έπερχομ,ένου χειμώνος ή παγερά αγκάλη βυθίζει τήν 
ζωήν τής φύσεως είς νεκροφάνειαν, τότε θάλλουν τά χρυσάνθεμα, τότε 
άπό τών σφαιροειδών καλύκων διανοίγονται τα πέταλά των.

Ά λλά δέν έμπνέουν είς τήν ψυχήν, οχι, τής ζωής τό συναίσθημα. 
Καί τό παράδοξον, τό ολως ί: ιοφυές, τό άλλόκοτον, τό πικρόν, το ώς 
νεκρολιβάνου πένθιμον άρωμά των, μοΰ φαίνεται ότι ψιθυρίζει μέσα είς 
τήν άτμοσφαίραν, είς τήν όποιαν χύνεται έλιγεΐον τοΰ εαρος καί τοΰ απο- 
πτάντος θάλπους, πένθιμον μοιρολόγι τής χορας τής ζωής. ’Ομοιάζουν 
άνθη αποχαιρετισμού, σύμβολα θλιβερά αισθημάτων, τά όποια δέν θερ
μαίνει καί δεν έξωραιζει πλέον ή έλπίς.

Δύναται σήμερον ή ανθοκομία τοΰ συρμοΰ νά θαυματουργή έπάνω είς 
τά ιαπωνικά χρυσάνθεμα' νά τά μεγεΟύντ,, νά πολλαπλασιαζη τας ποικι
λίας καί τάς συναρμογάς τών χρω.>ά;ων καί τών άποχρώσεων αυτών' να 
τούς χαρίζζ τά ίδιοτροπώτερα σχήματα πετάλων. Θά είναι πάντοτε παρ’ 
ολα ταΰτα έκ γενετής νεκρολούλουδα.

Τό πολύ πολύ ή Τέχνη ,ή δημιουργούσα τά τεχνικά αύτά ογκώδη τέ



ρατα, άφαιρεΤ άπο αυτών τών χυδαίων δημιουργημάτων καί αΰτ'ο τ'ο ποιη
τικόν άρωμα του πένθους κα! της οδύνης καί κατασκευάζει νέα εί'δη πο
λύχρωμων λαχανικών.

Διότι μόνον άνθη δέν είναι τά παχύτατα σαρκώδη, τά όγκωδώς υπερ
τροφικά, τά διαμέτρου σπιθαμές δημιουργήματα, άσυγκρίτως πεζότερα καί 
χυδαιότερα του ηλιοτροπίου, το όποΤον σκληρώς ίσως καί αδίκως ό ποιη
τής, επειδή ήγάπησε τήν ροδήν, το άποπήρε αγρίως με τους εξής στίχους:

Σ ώ π α , λουλούδι, «μΰριστο 
λουλοΰδι χωρίς χάρι, 
τό ρόδο ποΰ  μοσχοβολεί 
δέν μοιάζει τό χορτάρι.

Αύτά αισθάνομαι καί δι’ αύτό δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιώδη θαυ
μασμόν τών φιλανθών, τόν όποΤον προ καλούν i i  μαγγανιαι τής τεχνικής 
ανθοκομίας.

Διότι αγαπώ τά ταπεινά, τά λαϊκά χρυσάνθεμα, τά Άγιοδημητριά- 
τικα, όπου έβλεπα εις τους παιδικούς μου χρόνους νά στολίζουν τάς ει
κόνας τοΰ Αγίου τοΰ όποιου είναι φερώνυμος. Τά ενθυμούμαι νά στο
λίζουν ταΤς άμπολαΤς τών κήπων, καί ταΐς άλτάναις τής αύλής τών 
σπητιών' καί δσα είναι ταπεινά με τούς σεμνούς, τούς μονοτόνους χρω

ματισμούς των, τόσον περισσότερον τά αγαπώ. Και τό άρωμά των το 
πένθιμον, τό πικρόν, με κάμνει νά αισθάνομαι περισσότερον τήν μελαγχο
λικήν γοητείαν των' διότι είναι άρωμα αγάπης, άλλά τής αγάπης, τής 
άνευ ελπίδων, άρωμα αποχαιρετισμού τής ζωής. ’Εμποιούν τήν αύτήν 
έντύπωσιν, τήν όποιαν καί ο όρίζων τής έποχής, δπου έμφανίζονται εις 
τήν ζωήν, όρίζων με τά μελαγχολίλά δειλινά τοΰ τέλους τοΰ φθινοπώ
ρου, τά όποϊα έναγκαλίζονται ήδη αι σλίαί τής νυκτός εύθύς άμ-έσως ώς 
ώχριάσουν οί τελευταίοι τής δύσεως ρόδινοι άτμοί.

Βεβαίως δέν θά τό συναντήσετε πλέον τό Άγιοδημητριάτικο εις τούς 
κήπους τ^ς τεχνικής ανθοκομίας' αι βιτρίναι τών ανθοπωλείων είναι ξέ- 
ναι πρός αύτό, καί ή εί'σοδό; του εις τάς αίθούσας αύστηρώς άπηγορευ- 
μένη. Άκόμη δμως θάλλει είς τάς έπαρχιακάς πόλεις καί τά χωρία, 
οπου πλανάται είσέτι ή παράδοσις περασμένων χρόνων. Ά λλά  θά έκ
λειψη καί άπ’ έκεΤ σύν τφ χρόνφ· κα! τοΰ τόσον δημοφιλούς άγιου ή 
εορτή θά στερηθή τοΰ άπ’ αιώνων κόσμου αύτ ής. Οϋτω θά μείνουν έφε- 
ξής κυρίαρχα άποκλειστικώς, πλέον σαρκώδη, πλέον υπερτροφικά, ώς με
γάλα'. παροψίδες, πλέον άρλεκονικά είς χρωματισμούς «Χρυσάνθεμον τό 
σινικόν κα! χρυσάνθεμον το μεγαλοανθές», επιβλητικής ώραιόιητος χορ
ταρικά.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ

;

ΦΟΝΗ ΠΕΙΝΩΝΤΩΝ
Ο διάσημος ρώσσος συγγραφεύς, Μάξιμος Γόρ/.υ, άπτηύθυνε νέαν εκκλη 

-σιν ύπό ήμερομηνίαν 4 Μαίου, «πρός τούς διανοουμένους όλου τοΰ 
κοσμου». Ο άνθρωπος ό όποιος ώς πρόγραμμ.α καί σκοπόν του 

εθεσε τήν μελέτην τοΰ βίου, ό όποΤος ήρεύνησε καί έρευνών έφιλοσόφησε 
επί δλων τών άπόψεων τής κοινωνικής ζωής, ό όποΤος Ιζησεν ώς πτωχός, 
διά να συναισθανθή τήν άληθινήν σημασίαν τής πτωχείας, ό όποιος εζη · 
σεν ώς πλούσιος, διά νά κοινωνήση πραγματικήν τήν εύτυχίαν, ό όποΤος 
εζησεν ως άριστοκράτης, διά να κεντηθή άπό τον ήδονικόν οίστρον, τόν 
καθοδηγουντα τήν άριστοκρατικήν τάξιν είς πασαν πράξ·:ν καί ένέργειαν, 
αύτός ό μέγας ψυχολόγος, ό μέγας φιλόσοφος, ό μέγας κοινωνιολόγος, 
ενα πράγμα δεν ήδυνήθη νά έννοήση..,. τί επιδιώκει ό μ η ο λα εβ ικ ισ μ ό ς  
όπως έμφανίζεται, καί ό όποΤος έπί σειράν έτών άπειλεΤ, ώς κοινωνική 
πανώλης, τήν ζωήν τής Ρωσσίας.

« Απευθύνομαι λεγει ό Γόρκυ, προς πάντας τούς διανοουμένους τοΰ 
κοσμου’ έν ΙΙετρουπόλει ή Ιλλειψις τροφίμων είναι τόσο μεγάλη, ώσ;ε έν
τός τής προσεχούς εβδομάδες ό λαός θά καταδικασθή είς απόλυτον πεΤναν. 
ΙΙοΐοι θά είναι τά θύματα ; ΈκεΤνοι οί όποΤοι Οά είναι όλιγώτερον ικα
νοί είς τόν άγώνα' δηλαδή τά βρέφη καί ασθενικά άτομα». Δεν πλαστογρα- 
φοΰμεν βεβαίως τάληθινά συναισθήματα του μεγάλου άνδρός, άν είπωμεν 
δτι ό Γόρκυ καταδικάζει έν πλήρει πεποιθήσει, τήν κοινωνικήν έπανά- 
στασιν τής Ρωσσίας, ή όποια τόσα καί τόσα δεινά έπεσσώρευσεν εις μίαν 
εύτυχή χώραν, διά νά έπιδιώξη τήν έμπέδωσιν καί νομιμοποίησιν νέας 
ζωής, στηριζομένης έπί άρχών, ήκιστα λογικών καί ήθικών.

Είναι άναμφισβήτητον δτι ό Μάξιμος Γόρκυ, ώς καί οί πολλοί τών 
ρώσσων συγγραφέων, προητοίμασασαν διά τοΰ έργου των τήν σημερινήν 
κατάστασιν τής Ρωσσίας, τήν έπανάστασιν, με μόνην δμως τήν διαφοράν, 
ότι τήν άγνήν των ιδεολογίαν δεν έφαντάζοντό ποτε δτι τόσον άδεξίως καί 
αστόχως θά έφήρμοζεν ή πολιτική ένός Λενίν. ’Ιδού διατί σήμερον αύτοί 
ουτοι οί πρωτεργάται μιας κοινωνικής άναγεννήσεως ώδύρονται πρώτοι, 
πρό τής ανυπολογίστου καταστροφής ήτις έπεσφράγισε τό τόσον άγνον 
και ιδεώδες Ιργον των.

Η  έξίσωσις τών κοινωνικών τάξεων δεν ήτο Ιργον τόσο εύχερές, το 
όποΤον θα ήδύνατο νά πραγματοποιήσω ενας Λενίν καί ένας Τρότσκυ'

άνθρωποι μή ίιτάμενοι εις έπίπεδον άνώτεροντοΰ τοΰ κοινο j έπα-.αστάτου' 
Αι άρχαί τάς όποιας μέχρι σήμερον έ.ήρμοσαν έν τή πολίτικη τω», ού- 
δεν αλλο έπέφερον, εί μή τήν έσωτερικήν άναρχίαν καί τήν άπομόνωσιν 
τής πατρίδος των άπό τάς λοιπάς χώρας. Καί ήδη σήμερον πεπεισμένοι 
δτι ουδενος λαοΰ έκέρδισαν τήν πραγματικήν συμπάθειαν, διακηρύττουσιν 
δτι άπαρνοΰνται τάς «πρώτας άρχάς», καί δτι έγκαινιάζουσιν δλως «νέας», 
στηριζομένας έπί άληΟών βάσεων, πραγματικής έλευΟ;ρίας τοΰ λαοΰ. Το 
άρχικόν κίνημα μετεβαπτίσθη. Διά τοΰ σταθμοΰ Ρεβάλ, διά τοΰ οποίου 
ό ανώτερος άντιπρόσωπος τών Σοβιέτ Λιτβίνωφ έπικοινωνεΤ μετά ιής 
δυτικής Ευρώπης, διαβιβάζονται έπάλληλοι εγκύκλιοι καί διασπαθ ζόμεναι 
πολλάκις πρός άλλήλας διαταγαί, πρός τούς άρχηγούς τής έν Εύρώπη 
προπαγάνδας, δπως έντεινωσι τάς προσπαθείας των κα! δημιουργηθή είς 
τό έξωτερικόν ή έντύπωσις «τής άπαρνήσεως τοΰ άρχικοΰ κινήματος», έπί 
τη έ-πίδι έπιτεύξεως τής συμπαθείας τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, δι’ ερ- 
γον, τό όποΤον μέχρι σήμερον παρουσιάσθη ύπό τόσο ειδεχθή μορφήν, προ- 
καλέσασαν άληθινήν φρικίασιν καί τρόμον διά τό μέλλον τοΰ κόσμου.

ΌποΤον ήτο τό άρχικόν κίνημα ; Ε ίχε σκοπόν νά εξόντωση, νάν»- 
τρέψη θρόνους, νά δολοφονήσω, αύτο/.ράτορα; καί ολόκληρον αύτοκρατο- 
ρικήν οικογένειαν, νά πατάξη πάσαν κορυφήν άντιτιθεμένην είς τά σχέ
δια καί τούς σατανικούς σκοπούς του, νά προσβάλη καί έκμηδενίση δλα 
τά προσχήματα τής κοινωνικής τιμής καί τής ήθικής ένός λαοΰ, μηδενα 
ίσως εχοντα λόγον νά κακουργήση, Ή  άρπαγή καί ή λεηλασία ήσαν αί 
έξωτερικαί έκδηλώσεις τοΰ πνεύματος τής έπαναστάσεως. Ό  πολύς λαός, 
ό εργατικός, ό υφιστάμενος έπί μακρόν τάς συνεπείας τάς τραγικάς, μιας 
πολύ μεγάλης κοινωνικής άνισότητος, εύθύς έξ άρχής δέν έπέδειξεν έν- 
δΐιφέρον, διά τά έλατήρια καί τόν σκοπόν τής άπροσδοκήτου δι’ αύτόν 
έπαναστάσεως, άλλ’ ήρκέσθη ν’ άπολαμβάνη το!)ς πλουσίους καρπούς, έν 
όνόματι αύτής.

Ό ποιος τώρα είναι ό χαρακτήρ τής νεας πολιτικής τοΰ Λ ενίν; Ν  από
δειξή είς τόν κόσμον δτι ή έπανάστασις έν Ρωσσία, στηριζομ,ένη έπί τών 
άρχών τοΰ δικαίου, σκοπόν Ιχη νά έξασφαλίση τήν εύτυχίαν καί τήν 
έλβυθερίαν ένός λαοΰ, τόσω βασανισθέντος ύπό τής πλουτοκρατικής τά- 
ξεως. Ά λ λ ’ «ι προσπάθειαι τοΰ κοινωνικού επαναστάτου είνα{ μάταια:,

διότι ό λαός δέν θα θ.-λήσ/, ποτέ ν’ άποβάλη τάς συνήθειας τάς όποιας 
έδημιούργησεν εϊς τήν ζωήν του ό αρχικός χαρακτήρ, τής κατ’αύτόν τόσον 
δικα'ας ανατροπής. Ώστε, κατά φυσικόν νόμον, ή βία τής έπαναστάσεως 
Οά καταπέση άφ’ έιυτή;, α! κακουργιαι θά καταπαύσουν, δταν πλέον πάσα 
ή ζωή ιή ; Κοινωνία; άρχίσν, ώς ήρχισεν ήδη, νά φθίνη, νά έπαπειλήται 
απο μυρ-'ους κινδύ-.ους οί όποΤοι άποτελοΰν τήν φυσικήν συνέπειαν μιας 
ασυλλογίστου κοινωνικής ανταρσίας, διατηρούσης μόνον τό πρόσχημα τ?]ς 
ήθικότητος καί τής ελευθερίας, όρμωμένης έν τούτοι; έξ ελατηρίων τόσω 
ευτελών. II άτρας'α τόσων έτών, ή επικρατήσοσα διαφθορά τής κοινω
νικής ζωής, ή Ιλλειψις τών τίμιων έργατικών χειρών, έπί τών όποιων, 
κχτά κοινόν νόμον, στηοίζεται ή εύτυχία πάοης κοινωνίας, ή έμπορική 
α ονί?, προελθοΰσα άπό τήν σπατάλην τού άτομικοϋ καί ήθικοΰ πλούτου, 
έπέιεραν τήν κοινωνικήν φθίσιν. Κα! ή Ρωσσία σήμερον παρουσιάζει τό 
οίκτρόν φαινόμενον σκιώδους οργανισμού, άσπα·'ροντος ύπό τάς τελευταίας 
ισχυρας προσβολάς τοΰ κατατρύχοντος νοσήματος. Ή  πεΤνα, τήν οποίαν 
εξαγγέλλει ό πολύς Γόρκυ, είναι ή πλέον ζωντανή είκών τήν όποιαν πα - 
ρουσιάζει είς τόν πεπολιτισμένον κόσμον τό όλέθριον τοΰ μπολσεβικισμού 
Ιργον.

Αί εύγενεΤς προσπάθειαι τοΰ Γόρκυ καί τών άλλων, ί'σως δέν εϋρω- 
σιν άπήχησιν είς τήν ΰγια συνείδησιν τού πεπολιτισμένου κόσμου ,καί είς

τήν μεγάλην ψυχήν τών διανοουμένων, πρός τούς όποιους άναφέρεται. 
Τό κακόν είναι μέγα, ό κλονισμός ισχυρός, ώστε βαρύς, βαρύτατος, νά 
καταπέση ό ρωσικός κολοσσός. Καί τότε, αί έπικλήσεις τών λογιών τής 
Ρωσσίας, διατηρούντων τήν ΰγια των ιδεολογίαν, αί προσπάθειαι τών δυ- 
ναμένων νά συγκινήσωσι, δέν θά διαφέρωσι ποσώς άπό τό ώραΐον κελά
δημα τής άηδόνος περισωθείσης είς μιαν μικράν όασιν, έν μέσω σοροΰ 
έρειπ·'ων, έπί τών όποιων καί μόνων άπηχεΤ. Θά είναι το «κύκνειον άσμα» 
τό όποιον έρχεται νά συγκαλύψη τόλέθριον τοΰ θανάτου Ιργον /.αι νά 
έπισφραγίση, ώς έν έπιλόγω, τό Ιργον μιας τόσω κακής καί άστοχου 
έπαναστάσεω:, ή όποια ώς μικρόν τι νε'φος ήπειλησε νά συγκαλύψ/; τήν 
δύναμιν καί τό φώς τοΰ ήλιου τών υγιών άντιλήψεων, καί ύγιεστέρων πε
ποιθήσεων, αίτινες διέπου^ι τήν κοινωνικήν ζωήν. Ό  μπολσεβικισμός 
0’ άποτελέση έν άπλούν έπεισόδιον έν τώ βίω τής άνθρωπότητος, ή όποια 
μετα συμπαθείας μέν πάντοτε 0’ άναμιμνήσκηται τοΰ καταπεσόντος ρωσι
κού μ.εγαλειου, μετ’ αποστροφής δέ καί οί'κτου θ’ άποκαλύπτει διά τών 
σελίδων τής ιστορίας, τήν άπαισίως τραγικήν είκόνα τήν όποιαν Ιγραψεν 
ό χρωστήρ τοΰ Λενίν, καί τήν όποιαν ή άνθρωπότης θά θελήση νά συγκα- 
λύψη διά τοΰ πυκνού τής λήθης πέπλου.

JAP.
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Η μουσική περίοδος 1920 — 1921, άπό πάσης άπόψεως ένδιαφ-'ρ-.υσα, 
υπήρξε πλούσια καί είς φωνητικάς συναυλίας. Ή  πληθυνομένη 
όλοέν φάλαγξ τών Ελλήνων καλλιτεχνών τοΰ άσματος καί οί 

έπισκεφθέντες τόν τόπον μας ξένοι άόιδοί, διαπρεπείς καί μ.έτριοι, μάς 
«γνώρισαν τ αριστουργήματα τών κλασσικών καί τών νεω:έρων μ.ουσουρ- 
γών, τά όποΤα μετ’ ειλικρινούς ένδιαφέροντος παρακολούθησήν ό φιλό- 
μουσος κόσμος τών Αθηνών, θα τούς γνωρίσωμεν είς τούς άναγνώστας 
τής «’Εθνικής Ζωής».

QEMJHJE Γ Ε Ω Γ ΙΟ Υ . Κατόπιν συστηματικών σπουδών εν αή Μου
σική Ακαδημ.ια τής Βιέννης, καί κατόπιν τριετοΰς καλλιτεχνικής δρά- 
σεως εν τοις Ι ’ερμανικοΤς Οεάτροις τής Φρανκφούρτης, τής Λειψίας καί 
τού Άλτεμπουργκ ό διακεκριμένος Καλλιτέχνης, εύθύς άμα τή λήξει 
τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου, εσπευσε νά κατέλθη είς Αθήνας. Ή  έμφάνι- 
σίς του Ιγινεν, δπω; ήρμοζεν, είς τήν σειράν τών Συμφωνικών Συναυ
λιών τής ορχήστρας τού Ώ ϊειου Αθηνών. Ά πό τήν συναυλίαν έκείνην 
κατά την όποιαν ετραγούδησε Βάγνερ καί Ρ ίχαο Στράους, άπέδειξεν δτι 
είναι καλλιτέχνης με μ.εγάλα έφόδια μ.ουσικά καί φωνητικά. Είς τήν 
σειράν τών συναυλιών, τας όποιας Ιδωσεν εκτοτε καθ’ δλον τον χειμώνα, 
μίαν έν τώ Δημοτικφ Θεάτρω καί τρεις έν τή αιθούση τοΰ Ωδείου 
Αθηνών, έπανηλειφΟείσας έν τή αιθούση τοΰ ’Ελληνικού Ωδείου, μάς 

εφανέρωσε πλούσια χαρίσματα ΰφους, μουσικότητος, άντιλήψεως πρό παν
τός δε ένος άπεράντου και έντελώς νέου ρεπερτουάρ. Ό  κ. Γεωργίου 
είναι ένας έκλεκτός ερμηνευτής τοΰ Γερμανικού άσματος (lied ), τοΰ 
οποίου αντιπροσωπεύει τήν όρθήν παράδοσιν. Θά μ,είνη έπ! πολύ άλησμό- 
νητος ή θαυμασία έκτέλεσις τών μελωδιών τοΰ Σ ο ύ μ π ερ τ , τοί Σ ιού-  
μ α ν  και τοΰ Σ τρ ά ο υς , τήν όποιαν μάς Ικαμεν ό ώραΤος τραγουδιστής 
εν τη αιθούση τοΰ ’Ωδείου Αθηνών έν συνεργασία μετά τοΰ ύπερόχου 
κλειδοκυμβαλιστοΰ κ. Σπ. Φαραντάτου. Είς τό Μελόδραμα ό κ. Γεωρ
γίου δέν είχεν άνάλογον έπιτυχ αν, διότι τήν ώραιο:ά;ην άπό άπόψ:ω; 
ποιότητος καί έντάσεως φωνήν του άδικεΤ καταφανώς ή Γερμανική Σχολή 
τήν όπο αν ήκολοΰθησεν έν Βιέννη, είς τό ζήτημα τής τοποθετήσεως τής 
φωνής του. Μία άπόφασις πρός αλλαγήν τής Σχολής θ’ άν;δείκνυε τόν

"Ελληνα καλλιτέχνην είς πρώτης τάξεως λυρικοδραματικόν όξύφωνον 
τού Μελοδράματος. ’Ίσως νά μ,ή είναι άσχετος πρός τήν ιδέαν ταύτην ή 
άναγγελία τής άπ οχα ιρετοσ ιηρ ίου  συνα υλία ς, τήν όποιαν ό διαπρεπής 
καλλιτέχνης δίδει προσεχώς είς τό Δημοτικόν Θέατρον.

Κ Ι Μ Ω Ν  Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Υ .  Πρώτην φοράν άπό τής έν Ά θό- 
ναις έγκαταστάσεώς του ό κ. Κ. Τριανταφύλλου, Α ' Βραβεΐον τού ’Εθνι
κού ’Ωδείου τών Παρισίων, Καίηγηιής τοΰ άσματος καί τής Μελοδρα
ματική; τίχνης έν τω Ώδείω Αθηνών καί έν τφ ’Ωδείω Πειραιώς, μάς 
έδωσε σοβαράν συναυλίαν, έπηρεοσμένος προφανώς άπό τά προγράμ,ματα 
τού κ Γεωργίου. Ό  κ. Τ ρ ια ν τα φ ύ λλο υ ,  ό όποΤος αισθανθείς ενωρίς 
τήν άνεπάρκειαν τών φωνητικών του δυνάμ.εων διά το Μουσικόν Οέα^ο», 
άφωσιώθη είς τό εύγενές έργον τής διδασκαλίας τοΰ άσματος έν Έλλάδι, 
μάς Ιδειξεν είς τήν έν τώ Δημοτικώ Θεάτρω Συναυλίαν του εν ώρα’ότα- 
τον κέντρον φωνής καί ζηλευτά χαρίσματα d ic t io n  καί άποδόσεως είς τά 
νεώτερα ιδίως Ιργα τής Γαλλικής Σχολής. Ό  κ. Τριανταφύλλου, είς τόν 
όποιον οφείλεται ή τιμή δτι είσήγεν έν Έλλάδι τό σύγχρονον Γαλλικόν 
ασμα, έχει δλα τά προσόντα νά τό καλλιεργήση καί νά τό άντιπροσω- 
πεύση άξίως δι’ άρκετά άκόμη έτη’ άρκεΤ νά προλάβη τάς συνεπείος μιας 

καταφανοΰς κοπώσεως τής φωνής του καί νά τήν προφυλάττη ά-ό τά 
έπικίνδυνα δρια τοΰ ΰμνου τής ειρήνης τού Σ Α ΙΝ -Σ Α Ν Σ  καί άπό τό 
βάρος μερικών g r a n d s  a ir s , δπως ή «Καταδίκη τού Φάουστ» καί ή 
«Βασίλισσα τοΰ Σαβδά».

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Μ Π Ο Τ Α Ι Η Ε .  Μετά τετραετή άνάπαυσιν ήκούσαμεν 
έσχάτως τόν γλυκύν βαρύτονον κ. Πέτρον Μπότασην έν τή αιθούση τοΰ 
’Ωδείου Αθηνών. Πιστός είς τό προσφιλές του πρόγραμμα τής άρχαίας 
’Ιταλικής Σχολής μάς έχάρισεν ωραίας στιγμάς μέ τά αθάνατα τραγού
δια τοΰ 16, 17 καί 18 αίώνος, τά όποΤα αποδίδει μέ τόσην λεπτότητα 
καί ευγένειαν. Ό  κ Μπότασης, πού Οά ήτο άσφαλώς περίφημος Βαρύ
τονος, άν έπροικι'ζίτο μέ πλουσιώτερα φωνητικά έφόδια, εχει δλα τά 
στοιχεία ένος λαμπροΰ κοντσερτίσ τ  καί είναι κρίμα, δτι άκούεται έρα- 
σιτεχνικώς καί είς τόσψ περιωρισμένον ρεπερτουάρ.

"ΑΡ ΙΣΤΟ ΞΕΝ Ο Σ,,



Η Ε Ν  R I A R Ρ  Ε Ι-
μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α

Ν Υ  Κ Τ  Ω  Ν Ε  I . . .
(Σ υνέχεια  εκ τού προηγουμένου)

Σήμερα ποϋ διελύθη ή μέθη μου νομίζω, πως βλέπω τ'ον άνδρα ποΰ είναι 
σύζυγόςμου, όποιος είναι αληθινά’ καί κατορθο>νω να τον παρατηρώ 
μέ περιέργεια, ένώ ζή γεμάτος έγωϊσμό ασυνείδητο καί ύπεροχο, άπο 

τον όποιον πηγάζει ή αναλλοίωτη άφροντισία του γιά κάθε τι ποΰ δέν τοϋ 
είναι πηγή άπολαύσεως. Είς τ'ον έρωτα, δέν Ιχει καρδιά, μόνον αισθήσεις 
ανθρώπου έκλεπτισμένου, αχόρταγου ποΰ ζητεί ήδυπάΟειαν σπανίαν καί 
ίσχυράν. Πολύ θελκτικός. ’Απάνθρωπος χωρίς νά τ'ο Οέλ/(, διόλου κακός,

κομψά ακόλαστος.
Έ ν  τούτοις, ή διανοητική του κατάστασις δέν είναι έπαισθητώς κατω- 

τε'ρα τής καταστάσεως τών περισσοτέρων άνδρών, είς τόν κόσμον ποΰ συ- 
ναναστρεφόμεθα. Καί έπί πλε'ον, είναι θαυμάσ;ος καλλιτέχνης. Μόνον 
κα:ά τό φυσικόν, ναί σέ κάθε τι, είναι αύτή ή αστάθεια προσωποποιημένη ! 
Λέν ύπάρχει λοιπόν πίστις κατ’ αύτόν.

Καί άκριβώς αύτό τοΰ ζητοϋσα, επειδή ήθελα είς αύτό τό κεφάλαιον 
νά λαμβάνω ο,τι προσφέρω. Άπαίτησις άπλοϊκή καί περίεργη. Ηταν τό 
ίδιο σάν νά άπχιτοΰσα άπό τή θαλασσα νά μή κινή τά κύματά της ! Ά λλά  
τότε δέν ήξευρα, ήμουν τόσον νέα’χωρίς μητέρα' καί μέ πατέρα άπησχο- 
λτ,μένο μέ διπλή ζωή : θαρρετοΰ χρηματιστοΰ κ*ί άνδρός κατακτητοΰ.

’Ήρχισε νά μέ μεθά άπό έρωτα, άφοΰ καί αύτός ό ίδιος ήτο μεθυσμέ
νος. Πώς τότε νά μαντεύσω ότι ή μέθη αύτή ήτο γ ι’ αύτ'ον μία κρίσις 
μ.όνον, ή όποία δέν θα ήδύνκτο νά είναι, παρά παροδική !

Καί εν τούτοις τοΰ ήμην αναγκαία, εΐν’ άλήθεια. Τό ιδεώδες δι’ αύ
τόν θά ήτο νά μέ κρατήστ,, εμέ τήν σύζυγον, έρωτευ^ένην τόσον, όσον καί 
μίαν έρωμε'νην.... Ά λλά  αύτός νά γλεντά άκόμη έκεΐ ποΰ τόν έτραβοΰσε 
ή φαντασιοπληξία του.

Ά ν  κατά τύχην είχα τήν άνανδρεία νά δεχθώ γιά νά τον συγκρατήσω, 
τόν συνδυασμόν αύτ'ον ποΰ τοΰ ήοεσε τόσον, έάν εξακολουθοΰσα νά συγχω
ρώ οπως τής πρώτες φορε'ς τό έκαμα εις τό τρελλόν πάθος μου, πιστεύουσα 
είς τήν διαρκειαν τής επιστροφής του, τότε ή έ’νωσίς μας θά ύφίστατο, παρά 
τάς καταιγίδας.... όμοια μέ τόσας άλλας, είς τά; όποιας έκαστος γνω
ρίζει νά είν’ τό λογικόν μέρος του, εστω καί Ιλάχιστον.

Μόνον, νά" έφ’ οσον τον έγνώριζα καλύτερα, οί σύνδεσμ-οι οί οποίοι 
μας είχαν συνδέσει τόσο στενά, έσχίζοντο, ματώνοντας τήν καρδιά μου. 
Ή  Οέλησίς μου ήτο ανίκανος. Ό  έρως άπέθνησκε. Καί ήτο τρομερόν!.. 
Μέ ποίαν αγωνίαν, ποίας άναλαμπάς, ποίας επαναστάσεις μέ άφινε· αφή
νοντας νά αύξάνει ή απέχθειά μου πρός τήν ζωήν, μέσα είς τήν όποιαν 
έτυραννούμην, οπως τά μικρά πουλιά ποΰ είναι θανασίμως πληγωμένα καί 
δοκιμάζουν άκόμη νά πεταξουν— μέ θυσίαν πόνων !

Καί επειτα ήλθεν ή ήμέρα ποΰ δέν ήσθ^νόμην πλέον τίποτε.
Ό  ερως μου είχε πεθάνει.
Τότε ή καρδ.ά μου έγνώρισε τήν παγωμένη ειρήνη του κενοϋ. Έφθα- 

σα τήν άνάπαυσι καί άτήλαυσα, οπως τό ανθρώπινον κτήνος, ποΰ είμεθα, 
απολαμβάνει τήν παΰσιν τοΰ πόνου οταν τελειώστ) ή κρίσις ποΰ τό Ικανέ 
νά μαρτυρήστ,. Ά λ λ ’ ήτο ή άνάπαυσις, ή τρομερά άνάπα«σις ! έκείνων 
ποΰ δέν περιμένουν, ούτε ελπίζουν, ούτε έπιθυμοΰν πλέον τίποτα. Ε ίχε 
νυκτώσει στή ξωή μ;υ.

Τουλάχιστον, δέν είμαι πειά δυστυχής' καί θά καταλήξω, νομίζω,

Είναι ζήτημα χρόνου.
Ή  καρδιά μου, σπουδασμένη άπό τήν πεΤρα δέν ζη-.εϊ τίποτε. Αλλά 

κάτω άπό τόν τάφο ποΰ τήν συντρίβει θυμάται άκόμη έκεΐνο ποΰ διψούσε, 
καί ποΰ τής άρνήθηκαν.

Σ ; μερικές ώρες, μ α ϋρ ες  ώρες, τήν ακούω νά κλαί/, άπελτμστικά, 
σιγά σιγά' χωρίς παράπονα ούτε παρακλήσεις ούτε άνωφελή έπαναστατή- 
ματα. Άποστρέφω τότε τό πρόσωπό μου άπ’ αύτήν απάνθρωπα, άποφασι- 
σμ,ένη νά τήν άφίσω νά πεθάν/,, όπως ε^έθανε μέσα μου ό Ιρως’ τίποτε δέν 
αλλάζει άν θρηνούμε γιατί ύποφέρομε πολύ! Το μόνο ποΰ κάνει,.... ξεκου
ράζει. Αύτό γιά μένα είναι άδυναμία στήν όποία, μόνον μπροστά στόν 
έαυτό μου, κατέβηκα. Καί άπ’ αύτήν άκόμη πλησιάζω νά Οεραπευθώ 
εντελώς, χάρις είς τήν άμέτρητη αδιαφορία μου, ή όποία μοΰ φέρνει τήν 
ευεργεσία τοΰ νά μή άφοσιόνωμαι πλέον.

Λέν είμαι πλέον παρά νεΰρα καί μυαλό, ποΰ κρύβει αισθήσεις και 
μιά καρδιά παγωμένη, ύπό τήν προσωπίδα κατά τάς κοσμικάς απαιτήσεις, 
τήν όποιαν φορώ καλά έφαρμοσμενη. Πολύτιμη προσωπίδα ! εις τήν 
όποιαν χρωστώ την φυσιογνωμία μου, πολυ ((κατάλληλη«, κυρίας πολυ 
σκεπτικής, άδιαφορούσης γιά τά πάθη, μέχρις άπιστεύτου- μάλλον άγριας 
παρά κοινωνικής' άλλά γενικώς άξίας νά εύθυμης, μέ ευθυμία περιπαι
κτική . . . μόρτικη . . . άκόμη καί άστεία —αύτό είναι σ π ίν ο —στής συ
νομιλίες της μέ τούς όμοί:υς τι;ς . . . ’Εκτός άν μία άνωτέρα δίψα σ:ω 
πής δέν τήν κάμει ξένη, άκόμη καί μεταξύ φίλων.

Διότι ή διάθεσίς μου έχει τέτοιας περιστροφάς —ποΰ πρ'-ήλθαν άπό 
τόσο μηδαμινά; αιτίας κάποτε!— καί ή όποιες μέ κάνουν άκατάληπ.η 
γιά τά τρία τέταρτα τών άνθρώπιυν ποΰ συναναστρέφομαι.

Έ ξ  άλλου, κατόπιν κάποιας άντιστάσεω:, έσυνήθισαν νά μέ δίχωνται 

οπως τούς δείχνομαι.
Ά )λ ά  δέν έκπλήττονται πλέον νά μέ βλέπουν τόσο λίγο πειραγμένη 

άπό τής ερωτικές ιδιοτροπίες τοΰ συζύγου μου. Μερικοί —οί άπλοι— σκέ
πτονται σοβαρά : «Δέν ξέρει τίποτε !» Ά λ λ ο ι, καλύτερα πληροφορημένοι, 
συνάγουν, αύτοί τό μαντεύουν ορθά : «Τής είναι πολύ άδιάφορος ώστε
νά τήν συγκινή άκόμη !»

Καί ύπάρχουν άκόμη άλλοι ποΰ προσθέτουν : «Μπά ! παρηγορεΤται 

άλλοΰ !»

Καί τό λέγουν γιατί συναντώ, δπως μάρέσει καί όσο μάρέσει, τούς 
κυρίους ποΰ μέ διασκεδάζουν- όταν τούς λέγω οτι ό Ιρως γιά μένα είναι 
κόλασις άφοΰ τόν φοδοΰμαι άκόμη κα! όταν ξέρω ότι περιμένουν ύπο- 
μονητικά «τήν ώραν . . .» Πτωχοί άνθρωποι ! Τ ί ματαία άναμονή ! 
Νομίζουν ότι αστειεύομαι- δπως οί πιστοί φοβούνται τήν κόλασι. Λίν μπο
ρούν νά ξέρουν πόσον τ;όμο και άπ·:χθεια μοΰ ά'φησε ό Ροβέρτος.

’Έτσι περισσότερο ή λιγώτερο πληροφορημένοι γιά τής άντι συζυ - 
γικές του περιπέτειες, βρίσκουν ότι έχουν δίκ/,ο νά τριγυρίζουν μιά γυ
ναΤκα, πολύ νέα γιά «νά μήν εχ/, κάποιον». Καί όλοι, σχεδόν, μεταξύ 
έκείνων ποϋ δέχομαι ή συναντώ στόν κόσμο φαντάζονται οτι μπ:ροΰν νά 

είναι αύτός ό κάποιος.

Λοιπόν, επειδή δέν κατορθώνουν καμμιά νίκη, βγάζουν τό άθώο 
συμπέρασμα ότι ο «κάποιος» εχει ήδη ευρεθεΐ και πολυ εύκολα, τοΰ

δίνουν καί όνομα.
Γιατί άν ό κόσμος, θέλοντας καί μή θέλοντας, εσυνήθισε τήν άνε- 

ξαρτησία μου, μέ έκδικεΐται άπαριθμ,ών γιά λογαριασμό μου χιλιάδες 
κουρκουσουριές— μικρές ή μεγάλες— ύποθέσεις, βεβαιότητες, γιά τής 
όποΤες δέν νοιάζομαι καί τής άφίνω νά πέσουν έκεΤ ποΰ είναι ή Οέσις τους.

Πάντα εύρίσκεται κάποια φίλη γιά νά μέ πληροφορήσω,. Ακούω, 
καί έννοεΤται, δέν λαμ.βάνω τον κόπο να όρίσω τά πράγμ.ατα. Ολα 
πλέον μ.οΰ κάνουν το ίδ ιο .... τόσο πολύ.

Ά ν  ύποθέσωμεν ότι ό Ροβέρτος έμάθαινε τής κςυβίντες αύτές, άπαντα 
μέ τήν ίδια άδιαφορία ποΰ εχω ... Ισως γιατί σεβεται τήν πληρη ελευ
θερία πράξεων, ποΰ άπ/'τ^σα.’Ίσω;, άπλώς, γιατί εννόησε ότι δέν θά έδε- 
χόμην ούτε ίχνος ούτε σκιάν παρατηρήσεως, άπό μέρους του, ό όποιος 
είναι ό τελευταίος ποΰ εχει τό δικαίωμα νά μέ κρίντ,.

Καί τώρα έρωτώμαι γιατί όμιλώ γιά τά παληά αύτά πράγματα ; 
Χωρίς άλλο γιά νά απολαύσω τήν είρωνία τής συζητήσεως, γιά τούς τρό
πους τούς ήμι—συζυγικούς, τήν όποιαν ή Δ ανα ΐς — o p e ra  co m iq u e  

προεκάλεσε.
Ένώ ό Ροβέρτος εξευτελίζει κάποιον κακοθελητήν κριτικόν, ό ήχος 

τοΰ κώδωνος σημαίνει καί ό καμαριέρης έμφανίζεται καί τοΰ παρουσιάζει 
ενα μπιλλιέτο. Ρ ίχνει μιά ματιά καί σηκώνεται αμέσως.

— Β;βα, σας άφήνω. Πρέπει νά δώ τάς διορθώσεις τής χθεσινής συ- 
νεντεύξεως γιά -,ή Δ ανα ΐδα . ->.

— ΙΙολύ καλά ! Πηγαίνετε. Μή κάνετε νά σάς περιμένουν
ΒγαίνεΓ καί μέ τό σκοτεινό αίσθημα τής απελευθερώσεως ποΰ με

καταλαμβάνει μόλις μέ άφισει, ξαναβρίσκομαι ενθουσιασμένη, στή μονα
ξιά τής κάμϊράς μου- όπου άμέσως, έξ ένστικτου τρέχω στή ch a ise  
lo n g u e  μου. Ή  άνοιξις είναι ποϋ μέ κάνει τόσο κουρασμένη, σχεδόν 
σπασμένη, μερικές ήμέρες. άπό κούρασι άγνωστη....

Βυθισμένη στή μαλακότητα τών μαξηλαριών μου, μένω ακίνητη.
Μόλις σκέπτομαι- μέ τά βλέφαρα μισο-κλειστά, άτενίζω τήν φιλι

κήν όψι τής κάμαράς μου τής όποία; τό θέλγητρο μέ καταπραΟνει. Είναι 
αληθινά δ ική  μ ο ν  γιατί μόνη μ.ου τήν έδημιούργησα. Έμάζευσα με 
υπομονή τά έπιπλα, αυθεντικού δεκάχον— όγδοον , οχι «παραποιη
μένο»!... τά όποΤα άποτελοΰν θελκτική άρμονία μέ τής παληές b o ise ries  
τής έλαφρά στακτερές, μέ τής όποΤες είναι σκεπασμένοι οί_ τοίχοι. Κομ
μένες σέ -ανώ άπό άληθινό J o a y ,  όπως ή κουρτίνες,ή ώραΤες πολυθρόνες 
μ.έ αύτιά, όπως τοΰ παλγ,οΰ καιροΰ, ή b e rg e re s  ή γλυκά μαλακές.... 
"Ο λ’ αύτά, ήλθαν άπό τό οικογενειακό μου οπήτι, όπου, παιδάκι, έπή- 
γαινα εξω άπό τό Παρίσι, νά παίξω μέ μανία μικροΰ ζώου μεθυσμένου 

άπό έλευθερία.
Έ χ ω  γύρω μου άνθη, πολλά άνθη καί τά άγαπημένα μου b ib e lo ts . 

Δίπλα στή c h a i s e - l o n g u e  τό μικρό μου τραπέζι, πάντα γεμάτο βιβλία, 
περιοδικά, έφημεοίδες— διάφορα, ώστε νά ανακατευουν ολας τάς κρίσεις 
τοΰ γούστου μου— μεταξύ τών όποιων φυσικά είναι το b u v a rd  μου, το 
μελανοδοχείο καί τό εύθραυστο Οβύΐιβ— p o ts , μέ τά ζωηρά χρώματα, 
άπό τό όποΤο πετιοΰνται τά διαφανή φύλλα ενός σπαραγγιού. Στον τοίχο 
μ.ερικές άκουαρέλλες, εικόνες, παστελ, τα εκλεκτά μ.ου εργα.

(Ά κ ο λ ο υ δ εΐ)

KOS/WIKH ΖΩΗ

r Α Τ Α  ΤΟ  ) ήγον δεκαπε/θήμερον, έξηκο/ούθησεν, 
ό)ιγώ τερον, βέβαια, συχνή, ή κοσμική ζωή, συγ- 
κεντρουμένη κυρίως είς τας συναυλίας κα ' τους 
αγώνας Τέννυς, οί όποιοι συνεχίζονται εις το 

παοα  τούς Στύλους τοΰ Ό /υ μ π ίο υ  Λιός «τερραιν» του 
« Ό μ ί)ο υ  Ά ντισφαιρίσεω ς ’Αθηνών» οί ποοκηρυχθέντες 

μέ επαθ) α κύπελλα της Α. Μ. της ΙΛασιλίσσης Σόφιας. 
Έ κ  τών συναυλιών τοΰ δεκαπενθημέρου, α ί προκα- 

λέσασαι Οερμότερον και άμέριστον το ένδιαφέρον τώ ν φιλοτέχνων, υπήρξαν, ή ποος 

τιμήν τοΰ κατα μοιραίαν δραματικήν συγκυρίαν άπω)έσαντος το φώς τών ο^ματω ν 
του, έξαιρετικοΰ τής Έ κτε)εστικής Τέχνης μυστου κ. Λουοοβ. Βασσενχόβεν, χα λ )ιτ .-  

χνου τοΰ πιάνου, διαπαιδαγωγήσαντος ολόκληρον γενεάν, και εμψυχοΰντος ακόμη, τα  
δάκτυλα άφοσίωμένων μαθητών και μαθητριών, εκεΓ εις το παρα τα  ΙΙατησ ια  ερη- 
μητήοιόν του, οπου ό τραγ·κός Οιδίπους περιστοιχίζεται και απο τέκνα ηβασκοντα’ 
και ή εκτη του τελευταία συναυλία της ορχχηστρας τοΰ Ωδείου Αθηνών εις το Δ ημο

τικόν Θέατρον.

- Ε ίς  τήν συναυλίαν τοΰ κ, Βασσενχόβεν μετέσχον, εύγενώς και αύθορμήτως προσ- 

φερθέντες, πάντες οι καθηγηται τοΰ ’Ωδείου, παρέχοντες τήν συμβολήν των διά τοι- 

αύτης σημασίας συνάδελφον, οπως ό τιμώμενος. Εξ ο )ω ν  εκρατησαν τα  σκήπτρα ό 
θαυμαστός και εμπνευσμένος δεξιοτέχνης, ό με οσον α ίσθημα τόσην και τέχνην απο- 

δίδων τά  εργα τώ ν μεγάλων συνθετών έπι του πιάνου κ. Φρημαν και ο ημετερος κ. 
Σ π . Φαραντατος,-ισάξιος προς τον ξένον πιανίστας. Έ φ ά μ ι> )ο ι ανεδειχθησαν και ό 
διευθυντής τής ’Ορχήστρας κ. Μαρσικ και ό καλλιτέχνης του ασματος και I ραμμα- 
τεύς τοΰ ’Ωδείου κ. Κ. ΙΙαπαδημητριού , 6 όποιος εψ α ))ε  δημοίδη ασματα τής Α ρ
καδίας, συλλεγέντα ύπό τοΰ ίδίου, μεταξύ τών όποιων τήν «Β α γγε)ιώ » , εις την όποιαν 
τό γλυκύλαλον και εύκαμπτον μέταλλον τής φωνής του, είχε διατονισμους εντατικής 
μεγαλοπρεπείας, άηδονοήχου, αληθώς. Δεν ύστέρησαν, α ) ) α  τασσονται, πάντως κατόπιν, 

ό φλαουτίστας κ. ΙΙαπαγεω ργίου και ό βιολιστής κ. Λυκούδης. ΙΙαρέστη πολύς κο- 
σμος, μεταξύ ά ))ω ν , ή κ. Στράτου, η δις Αβερωφ, η κ. Δελλαπορτα, η δις Λιγενή, 

ή δις Μ. Λ άρδη, ή δ»ς Σακορράφου κ.λ.π.

Ή  συναυ/ία, έπίσης τής ’Ορχήστρας, κατά τήν όποιαν έξετελέσθησαν μ ία  Σ υ μ 

φωνία, ϊν  Κονσέρτο και μέρη τόν «Φιντέ> it;» τοΰ μεγά>ου Κλασικού, τοΰ γ ί-

γαντος Μπετόβεν, εδωκε, πάλιν τήν ευκαιρίαν νά θαυμασθοΰν ο: κ. κ. Μαρσ'ικ κα'ι 

Φρημαν. ΙΙαρέστη κατ’ αυτήν ολόκληρος η εκλεκτή μερις τής κοινωνίας μας, η κ. 

Σ τάη , τοΰ Ύ πουργοΰ τώ ν ’Εσωτερικών, ή δις Γεννάδη, τοΰ στρατηγοΰ, ή  δις Μικ. 

Γ . Σκούζε, ή κ. I. Κετσέα, ή δις ’Ανδριτσάκη, ή δις Γρυπάρη, ή κ. Σ ισμά νη , αί 

δίδες Α . και Ε . Χριστοδου) άτου, ή f\ δις Σεφεριάδη, ή δις Π ιπινελη κ )π .
Ε ίς  τό Τέννυς, δπου έξηκο)ούθησαν οι αγό»νες και τα  «ματς», συγκεντρο^νεται 

έχλεχτος χύχλος. Μεταξύ α '/λων αί χυρίαι ΙΙερόγ>ου. Συριο>τη, Οΰέλς, Συννεφιά, Λ α- 
δοϊΐού)ου, Καββαδία αϊ δίδες Σοφία Κ αμπάνη, Σ π η ) ιω τάχη, Ά βέρω φ, Λ ίζ . Ιναλ- 

>έργ/J, έγγονη τοϋ χ. Στεφ. Δ ραγούμη, ΙΙάππου , έγγονή τοϋ χ . Δ ημ. Ρ ά λ λ η , Ν ίχη 
Γ αζή , Ίω άνν . Σακορράφου, Ν ικολα ίδη , Λυχονρεζου, ΑραπιΟου, I ί α) λη, ΙΙεσμαζο- 
γ)ο υ , Βαλαω ρίτου, "Α μποτ, Βλαστού, ΙΙα π α , Ε μ π εδοκλή , Τ ο)μ ίδου , Α νδριτσάκη, 

Μ πέμπη, κ·λ·π. Κύριοι οί Αεβίδης, υπασπιστής της Α . Υ· τοϋ Δ ιαδόχου, Κ . Ζερ- 
βουδάχης, διευθυντής τών Β ασιλικώ ν κτημάτων Δεκελείας, Ν ικ. Ζερβουδαχης, Τ . Ζου- 

ζουλας, Μ. Ά βέρω φ, Κοκκίδης, Μ. M i/Sc, Μ αλαμίδης, Ά φεντούλης, Ά τδριτσάκης, 
Τζίνης, Κυριάκός, θ ύ ι) ια μ ς ,  Βεζανης, Ά νδρ . Καλλιφρονας κ.λ.π. Πρόεδρος τοϋ Τέν- 

υς ό κ. Β οίλας, Γραμματεύς ό κ. I. Κετσέας- Μελη ολοκληρος η  αριστοκρατική με- 

Οίς τή ; ’Αθηναϊκής κοινωνίας.
Ρ . Φ.

Φ Τ Ω Χ Η

Φτωχή καρδιά ποΰ έπόΟισες ψηλά νά  ίρτερουγίσης 
Κ α! ν ’ άντικρύστις τόλμησες τύ φώς κάποιας αύγης, 
ΠλανέΟηκες, πιστεύοντας τον  πόνο  πώς Οά σβύσης 
'Q c ποΰ νά  σε δεχθή, θ ά  κλαΐς, ή αγκαλιά  τής Γής !

Σ τό  κάθε σου φτερούγισμα θ ά  χύνεται ενα δάκρυ  
Π ικρότατο θυμ ίαμ α  στής Μ οίρας τον βωμο,
Μή σταματήσεις' τράβηξε, γυρευοντας μιαν άκρη, 
Ό ς  ποΰ μέ κάποιο νά  χτυπφς θειότερο παλμό !

I .  Σ χα νδα λά χης



ΠΕΡΙΕΡΓΑ-ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ο κ. καί ή κ. Γουΐλιαμ Έ βεριν  νεόνυμφοι ήρχισαν τ  > ταξιίδιον των 

γάμων των καί κατέλυσαν εϊς ε» ξενοδοχείον χής Ν έας'Υ όρκης.Ή σαν 
έτοιμοι νά κοιμηθούν δταν έξαφνα έκτύπησαν εϊς τήν Ουράν. Ό  σύζυ
γος ήνοιξε. Άποτόμοος ενας άνθ^ωπ^ς μέ μάσκα είσήλΟε καί προβάλλων 
ρεβόλβερ είπε μέ χαμηλήν φωνήν, χωρίς κακίαν,

— Χωρίς θόρυβον !
“Ε πειτα  στρεφόμενος πρός τήν έντρομον νέαν σύζυγον είπε·
— Συ/χωρήσατέ με κυρία, ποϋ σας στενοχωρώ σέ τέτοια ώρα καί 

τέτοια  ημέρα.
Καί μέ μεγάλην ευγένειαν, τήν παρεκάλεσε νά εγκαταλείψη τά ία κ υ- 

λί ΐ ια ποϋ έστόλιζαν τά δάκτυλά της καί τής άφησε μόνον τήν άρραβώ- 
νά της.

— Αυτήν, κρατήστέ την, καί ή θέα της ας σας έμποδίζη νά μέ 
μισητέ.

ΙΙαρέλαβε ακολούθως τά ωρολόγια τών νεόνυμφων, μερικά κοσμή
ματα, εν χρη ματοφυλάκιο ν περιέχον 200 δολλάρια, προσθέσας:

— Μ ή κλαΐτε κυρία μου, δέν θά σάς κάμω κακόν έάν δέν μέ υπο
χρεώνετε.

"Επειτα έπέμεινε νά σφύξ-fl τό χέρι τοΰ κ. Έ βεριν.
— Ε ίμ α ι στενοχωρημένος ποΰ αναγκάζομαι νά κάμω αύτό ποΰ κά- 

μνω. Ά λλά  έχω ανάγκην χρημάτων, καί υποθέτω δτι θά αντικαταστή
σετε ευκόλως α ΰ ιά  ποΰ σ ι ;  άφήρεσα.

Καί άφοΰ έζήτησε έκ νέου συγγνώμην έφυγε μέ τό μειδίαμα είς τά 
χείλη.

Τά φανταστικά μυθιστορήματα τοΰ Κόναν Ντώϋλ δέν διαφέρουν καί 
πολύ άπό τήν πραγματικότητα.

** *

Η Παρισινή «Ματέν» προκηρύσσει ενα πρωτοτυπότατον διαγωνισμόν. 
Π ρόκειται νά εύρεΟή τό ώραιότερον παιδί τής Γαλλίας, τό όποιον 

Οά λάβη, άπό επιτροπήν ειδικών ελλανοδικών, τό γέρας τών καλλιστιίων.
Τά βραβεία Οά είνε περισσότερα τοϋ ένός, τό μεγαλείτερον τών ό 

ποίων 0 ’ άνέλΟη είς 160.000 φράγκα.
Ή  άγωνοβέτις Παρισινή έφημερίς, άφοΰ έύημοσίευσεν ειδικόν άρ- 

Ορον, έπί τής σημασίας τοϋ διαγωνισμού τοΰ πρώην Ύπουργοΰ τής δη
μοσίας ‘Υγείας καί μέλους τοΰ ’Ινστιτούτου κ. Μπρετόν, δημοσιεύει έν 
συνεχείςι τούς δρους τοϋ διαγωνισμού καί προσκαλεΐ τάς Γαλλίδας μη
τέρας να σ :εύσουν νά έγγράψουν τά δια.ωνισΟησόμενα τέκνα των.

Έ \ν  ;εΐτα ι ό διαγωνισμός 0ά πέριορισθή άπι κλειστκώ ς μεταξύ Γαλλο- 
παίδων.

*+ *

Η αστυνομία τών Παρισίων μεχεχειρίσΟη δλα τά μέσα διά νά απο
φυγή τά καθημερινά δυ,ιτυχήματα έξ αύτοκηνήτων. Ή σ α ν  τόσο 

πολλά ώστε ήξιζε τόν κόπον τής άπασχολήσεώς της. Καί άφοΰ άπηγό- 
ρευσε τήν διπλήν διαδρομήν ώρισμένων όδών, άφοΰ έτοποθέχηαε δσους 
ήδυνήΟη περισσοτέρους αστυφύλακα; ε’ις τάς διασταυρώσεις τών ό3ών 
διά τήν ρύΟμισιν τής πορείας τών αυτοκινήτων, κ .τεφυγε είς \έον μέ- 
τρον έφόσον τά παλαιά δέν είχον ευνοϊκά άποτελέστατα. Έ χρωμάτισε 
6C έρυΟροΰ χρώματος*τ ί σημεία τών δρομ<ον π ,ό  τών οποίων τά α ύ ιο - 
κίνητα καί τά οχήματα έν γένει οφείλουν νά μετριάζουν τήν χαχύτηιά  
των. Καί οί δρόμοι τών Παρισίων έρυθρίασαν άποτόμως, οί Παρισινοί 
εύχονται νά μή έξαλειφθή γρήγορα τό έρυΟρόν έλ-ίιόχρωμα, ύπό τούς 
τροχούς τών αύτοκινήτων.

** *

ΟΙ  κάτοικοι τοΰ Ντούσελντορφ, ένΟυμοΰνται μέ τήν σημερινήν κατά- 
ληψιν τής πόλεώς των ύπό Συμμαχικών στρατευμάτων, δτι καί ό Ν α

πολέων είχε περάσει άπό τήν πόλιν των ώς νικητής, ό δόν Χ άίνε τόν είχε 
Ιδή έκεΧ διά πρώχην φοράν. Έ γραψ ε μάλισχα «τήν χαράν του δτι είδε 
τόν Ναπολέοντα νά διατρέχω έ.ιί τοΰ λευκοΰ του ίππου τήν λεωφόρον 
τοΰ Χοφγκάρτεν, παρά τήν άπαγόρευσιν τής αστυνομίας».

Ά λλά ό Χ άίνε ό όποιος έγραψε έπίσης δτι 6 «Αύτοχράτωρ δέ\ εΙεΧ

παρά νΛ είπή μίαν λέξιν καί ή Πρωσσία δέν Οά υπήρχε πλέον», είχε 
τραφή μέ τό Παρισινόν πνεΰμα, καί έθαύμαζε τόν Ναπολέοντα δπιος 
άπηχθάνετο τήν Πρωσσίαν. ΤΗ το  π ο ιη τή ς. . . καί οί ποιηταί λέγουν πάν
τοτε τήν αλήθειαν.

** *

ΟΙ  Γάλλοι έκήρυξαν τόν πόλεμον κατά τής ακρίβειας χής ζωής. Καί 
παραπονοϋλται δτι ή τιμή δλων τών πραγμάτων έμετριάσθη, οί υπάλ

ληλοι τοΰ Κράτους έξακολου9οΰν νά άκριβοπληρώνωνται. Καί δμως υπάρ
χουν καί υπάλληλοι τών Γαλλικών αποικιών οί όποιοι δέν στοιχ.ζουν 
παρά είς το Γαλλικόν δημόσιον. Ε ίς χήν Μ αυριτανίαν χής Δυχικής Α 
φρικής, Γαλλικήν αποικίαν ή γενική διοίκησις πληρώνει χούς ύπαλλήλους 
της 3,50 φράγκα ήμερησίιος. Τό προσωπικόν τοΰ Γεωργικοΰ τμήματος 
αμείβεται διά 60 φράγκων μηνΐαίως, ό δέ αρχηγός τής δημοσίας έκπαι- 
δεύσεως μισΟοδοτεΧται διά 400 φράγκων τό έτος 1

** *

Ο χορός πολύ απέχει άκόμη άπό τοΰ νά γίνη τέλειος. Σήμερον χορεύ
ουν άσχημα. Ά λ λ ’ δ χορός, δπως καί δλα τά πράγμαχα είς αύχόν 

χόν μαχαιον κόσμον πρέπει νά έκχελέσουν χόν κύκλον χής έξελίξεώς των 
δπως άπολήξουν εις ώρισμένους χύπους πράγμαχι κλασσικών χορών. 
Αύχά καί άλλα πράγματα έλέχΟησαν είς χό κογκρέσσον χών καθηγητών 
τοΰ χοροΰ είς Παρισίους, τό όποΧον συνήλΟεν δπως ρυθμίση τούς νεω- 
τέρους χορούς καί δπως έπαναφέρη τό λησμονηΟέν βάλς. Ή  πλειονοψη
φία τών μελών τοΰ κογκρέσσου άπεδείχθη δυσηρεστημένη έκ τοΰ τρό
που κ αθ ' δν χορεύουν σήμερον καί βαρεΧαι φράσεις έξεσχομίσθησαν κατά 
τοΰ φόξ-τρότ, τοΰ ταγκό καί τοΰ ζάζ-μπάντ.

Άνεγνωρίσθη δμως δτι κατέστησαν ήδη έ'ξεις διά τό κοινόν, τών ο 
ποίων δέν Οά ήδύνατο νά απαλλαγή εύκόλως διά λόγους αισθητικής καί 
ηθικής. Ό  χελευχαΧος ’αμερικανικός χορός, ό σύμη, ύπέστη καί αύτός 
σφοδράν έπιΟεσιν. Έ δόθη  δμως ή σπάντησις δτι τόν άποστρέφονται δ ι
ότι δέν έκμανθάνεται ευκόλως.

Έ ν  τέλει έγένετο λόγος καί περί τοΰ βάλς. Ε ίς  μαέστρ-ς, όμιλών 
περί αύτοΰ, άνέφερεν δ ι ι  είχε συνθέσει κάποτε εν, τό όποΧον ήτο τόσον 
ήθικόν καί κόαμιον, ώσχε τό ά^ιέρωσεν είς τόν καρδινάλιον Ντυμπουά 
δστις τόν ηύχαρίστησε δ ι’ αύτό.

* *

Ο τραγικώς άποθανών έ<  πείνης δήμαρχος τοΰ Κόρκ τής ’Ιρλανδίας 
Μακ Σβίνεϋ ήτο είς τών καλλίτερων συγγραφέων. Τό φιλολογικόν 

παράρτημα τών «Τάίμς» αναλύει τά  πολιτικά άρθρα του τά  όποΧα έξε- 
δόΟησαν έσχάτως είς βιβλίον. 'Ο  συγγραφεύς λέγει. «Είνε δυσκολώτερον 
να ζήση τις μικράν ζωήν παρά νά άντιμετωπίση Οαρραλέον θάνατον. 
Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν νά αποθνήσκουν δ ι’ έν ιδανικόν- Μά πολλοί 
ολίγοι γνωρίζουν νά έκλέγουν τό ιδανικόν των».

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Π . Δ. Ζ άκυνθον, έλάβομεν ενχαρισ ιόνμεν. — Δα. Μπήλιοα Οικονό

μου Μ εσολόγγιον άπειρον; ευχαριστίας.—Α . Α ιτ ιο ν ιίδη ν  ’Λ δρ ιινονπο-  
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τά γραφόμενα σας ενισχύουν τά ; βλέψ  ις μας διά τήν μέλλουοαν ίξέ- 
λιξιν  τοϋ π ερ ι-δ ιχο ν  μας.—Ξενοφ. Π απαμιχαήλ Λαζαράδες· ευχαριστώ  
ί ίά  κρίσεις σας. — ΙΙερ . Ία τρ ίδη ν  Χ ίο ν  δελτάριον Ιλήφ& η, ~ί}ά ανμμορ- 
φο& ωμεν.— Ν . Ίαιαννίδην Κ έρκυραν κατάλογον στ έλλομεν ενχο ρ .στον 
μ ε ν .—Σ. Γουλήν Κ έρ κυ ρ α ν  Γρηγορίαν Π απουτάκη  Χανιά· Σ ιέφ . Β ε· 
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νά σας ενχαριστήοωμεν.
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