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Διά τά ανυπόγραφα άρθρα! 
εόβύνεται ή συντάχτις αύτΑνλ 

υρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ)

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρώγ 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή) 
δεν ίπιστρέφονται. —  Ά νυ -( 
πόγραφα χαι μή δηλοΰντα) 
τήν διαμονήν τής άποστελ-) 
λούσης δεν είναι δεχτά. — ί 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις Λ 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταδάλλουσαι διεύβυν-Γ 
σιν οφείλουσι ν’ άποστέλλωσιν 
γραμματόσημον 50 λεπτβνΐ 
πρόςίχτύπωαιν νέας ταινία;.|
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ΚΑθΗΜΕΡΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΙ.Ιη j<ου,

"Εχεις άδεκον νά παραπονήσαι. Δεν λησμονώ τάς υπο
σχέσεις μου ποτέ. ’Αλλά κα! είμαι πάντοτε, ώς εΐξεύρεις, 
άνθρωπος των πρώτων εντυπώσεων. Είμαι τής υπηρεσίας τόν 
μήνα αυτόν εις τό ’Άσυλον των ’Ανιάτων καί από τής πρώ
της μου έπισκέψεως τόσον έπόνεσα καί έλυπήθην, ωστε άντί 
νά πραγματευθώ τό τόσον φλέγον διά σέ ζήτημα, σου ώμί 
λησα διά τούς ασθενείς μου καί διά τό άσυλόν το/. Δεν βλά
πτει.Τουναντίον ή τόση άθλιότης, την' οποίαν σου περιέγρα
ψα, θά σέ απασχόλησή ολίγον, θά διασκέδασή τάς μελαγ- 
χολικάς σου σκέψεις, θά σου δώση νά έννοήσης οτι σύ ή τ ό 
σον χαίδυμένη τής τύχης, ή μέ τόσον ώραίαν υγείαν έφωδια- 
σμένη δέν έχεις τό δικαίωμα νά λυπήσαι καί νά δημιουρ
γός φανταστικάς δυστυχίας έχει, όπου επί του παρόντος 
τουλάχιστον, μόνον ρόδα χαράς καί ευτυχίας ανθούν.

"Αλλως τε από τούς ανιάτους μου αυτούς, δυνάμεθα νά 
άντλήσωμεν όλίγα μαθήματα καί διά τό μέλλον, τό όποιον 
τόσον σέ ανησυχεί καί διά τό παρόν ακόμη, τό όποιον σύ 
προσπαθείς μέ πάντα τρόπον νά καταστήσης τόσον σκοτεινόν. 
Ναί, φίλη μου, πρόσεξε καλά· τό παρόν σου θά επίδραση 
πολύ επί τής ήθικής, άλλά καί επί τής φυσιολογικής κατα- 
στάσεως του τέκνου σου. Μία συνεχής κατάστασις έκνευρί- 
σεως καί μελαγχολίας ήκπορεΐ νά εχη ώ ; αποτέλεσμα, ώς

αίωνίαν διά σέ τιμωρίαν, μίαν κράσιν μελαγχολικην, ή όποία 
περικλείει ολους τούς κινδύνους καί δλας τάς δυστυχίας του 
κόσμου. ΣοΟ επαναλαμβάνω, δ)αι μας αί άθλιότητες, κατα 
τά έννέα δέκατα, είναι κληρονομικαί. Μή λησμονής δε οτι 
από τίνος, μέ δλην σου τήν νεαράν ηλικίαν, συντάσσεται 
ή πρώτη πράξις τοϋ κληρονομικού πρός τό τέκνον σου συμ
βολαίου. Λοιπόν γέλα, εύθύμει, απολάμβανε καί προ παν
τός άλλου άρχισε \ά υποβάλλεσαι εις εν είδος αύτοθερα- 
πείας άπό δλα σου τά ελαττώματα, από δλας σου τας μι- 
κράς άτελείας. ’Ιδού που έγκειται ή εύτυχία τοΟ τέκνου 
σου- εις τήν έπίτευξιν τής οδικής σου τελειότητος. Ά πό 
σήμερον δέν σου επιτρέπεται ούτε νά θυμώνης, ούτε νά φω- 
νάζης, ούτε νά έχης έλαφράς σκέψεις, ούτε νά μνησικακής, 
ούτε. νά κατηγορής, ούτε νά έμπαίζης. ’Εν γένει πρεπει νά 
μελετήσης τάς δέκα έντολάς καί νά τάς έφαρμόσης φανατι- 
κώτεοα καί άπό τόν Μωϋσέα. "Επειτα δέν βλέπω καί διατί 
θά δυσκολευθής νά θεραπευθής άπό τάς μικράς αύτάς κα
κίας, αί όποϊαι είναι συμφυείς πρός τήν στρεβλήν άνατροφην, 
τήν όποιαν κατά τό μάλλον καί ήττον δλαι μας λαμβάνο- 
μεν καί άπό τάς οικογένειας μας καί άπό τά σχολεία. 
Διότι μεθ’ δλην τήν φημιζομένην τελειοποίησιν τής έκπαι- 
δεύσεώς μας, τό σχολεϊον έπί τέλους, κατά γενικόν σχεδόν 
κανόνα, τί μάς διδάσκει ; Γραμματικήν καί συντακτικόν 
ιστορίαν, αριθμητικήν, γαλλικά καί άγγλικά, καί δλα τά 
άλλα οσα άναφέρονται εις τά προγράμματα. Αί μητέρες καί 
οί πατέρες μας τί μάς μανθάνουν : "Ο ,τι νομίζη ό κόσμος 
καλόν, δ,τι ή παράδοσις καθιέρωσεν, δ,τι κατά τήν οδι
κήν των άντίληψιν πρέπει νά ειξεύρη μία κόρη. Καί τό α 
ποτέλεσμα είναι δτι μέ δλην τήν καλήν θέλησιν των γονέων 
καί των διδασκάλων, μία κόρη εισέρχεται εις τόν κόσμον, 
χωρίς νά φέρη ούτε έν έφόδιον έξ εκείνων, τά όποια δημιουρ
γούν τούς αληθείς χαρακτήρας, τά όποια εξασφαλίζουν τήν
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άληθή ευτυχίαν. Ιδού διατί δσαι έξ ημών έχυυν άρκετήν 
άνάπτυξιν, ώστε νά εννοούν τάς άτελείας των πρέπει νά 
όπλίζωνται μέ μεγάλην ηθικήν δύναμ,ιν,νά μεταβάλλουν τούς 
εις το πνεΰμά των τρεμοσβύνοντας σπινθήρας εις διαρκές καί 
ισχυρόν φώς, τό όποιον θά φωτίζη ό'χι μόνον πάσαν ίδικήν 
των πράξιν, αλλά καί εκείνων, τήν ευτυχίαν των οποίων ο
φείλουν νά δημιουργούν.

Λοιπόν τελειοποιήσου, φωτίσου, προσπάθησε νά γείνγς τό 
ζών πρότυπον, του οποίου τό τέκνον σου θέλει άκολουθήσει 
τά πρώτα παραδείγματα. Ή  δύναμις της μητρότητος είναι 
μεγάλη. Πάσαν κακήν συνήθειαν, ήν σήμερον δεν κατώρθω- 
σες νά άπομάθγς. πάσαν φυσικήν αδυναμίαν, ην ένόμισες 
άδύναφον νά κατανίκησές, εκείνο τά μικρόν καί κατακόκ- 
κινον πλασματάκι θά σου θεραπεύσγ άμέσως ώς έκ θαύμα
τος. Η μητρική στοργή είναι νομίζω η δευτέρα και μεγάλη 
φάσις του έ'ρωτος. ’Αγαπάς εις τό παιδί σου. rov αγαπητόν 
σύντροφον, την ένσάρκωσιν, ούτως είπεΐν, του έρωτός σου 
Καί όπως χάριν εκείνου, ίνα έξασφχλίσγς την παντοτεινήν 
αγάπην του, θέλεις νά φαίνεσαι οσον τό δυνατόν τελειοτέρα, 
οΰτω καί χάριν „του τέκνου σου σου επιβάλλει αύτή η φύσις 
την μεγάλην ηθικήν καί φυσικήν φιλαρέσκειαν, η όποια θά 
έξασφαλίσγ την ευτυχίαν τοΰ μικρού σου.

Ή  αγάπη μας διά τίιν ευτυχίαν του
Έ δ ώ  ακριβώς έγκειται ή διαφορά τών μεταξύ συζύγου 

καί τέκνων αισθημάτων μας. Ώ ς  σύζυγοι σκεπτόμεθα πολύ 
έγωϊστικώτερον η ώς μητέρες. Προ του συζύγου ζητουμεν νά 
φαινώμεθα τέλειαι, ΐνα έξασφαλίσωμεν την άγάπην του, μέ 
άλλας λέξεις την ευτυχίαν μας. Προ του τέκνου μας θέλο- 
μεν νά εΐ'μεθα τέλεια ς διά νά έξασφαλίσοιμεν την ίδικήν του 
ευτυχίαν. Ιδού διατί σου λέγω οτι ή μεγάλη φάσις τοΟ 
έρωτός μας είναι η μητρικη στοργή. Εις αύτην τό μέγα έλα- 
τήριον είναι ή αύταπάρνησις, Εις την άλλην ό εγωισμός. 
Διότι καμμία μητέρα, αξία νά φέργ τόν μέγαν αυτόν τίτλον, 
δέν άγαπγ βεβαίως τό παιδί της μέ υστεροβουλίαν, δέν βέ
βηλοι τό ώραΐον αίσθημα τής μητρότητος μέ την όπισθόβου- 
ϋον σκέψιν, τής άνταποδόσεως παρά του παιδιού τ η ;  με
γάλης αύτής αγάπης. Είξεύρομεν, έχομεν την βεβαιότητα, 
οτι εκείνο θά μάς άγαπήσγ,ό'χι δι’ήμάς, αλλά διά τόν εαυτόν 
του. Θά μάς άγαπησγ διότι θά ίκανοποιώμεν τάς μικράς 
άνάγκας του, διότι τό στήθος μας θά είναι ή πηγή τής ζωής 
του, διότι αΐ φροντίδες μας θά ικανοποιούν ίλας τάς άπαι- 
τησεις τών φυσικών του αναγκών, διότι τέλος πάντων ό σκο
πός τη ;  ζωης μας θά είναι νά σ^ρώνωμεν τόν δρόμον της 
ίδικής του ζωης μέ ρόδα.

Ευθύς ώς άρχίσγ νά επαρκή εις εαυτό, η μεγάλη του αγάπη 
πρός την μητέρα αρχίζει νά μετριάζεται. Καί εύθύς ώς άρ- 
χίση νά αισθάνεται τί θά εΐ'πγ άληθινη αγάπη, ζητεί ,  φίλη 
μου, γύρω του, άλλα μακράν πάντοτε του στενού κύκλου του 
οίκου, την καρδιάν, ή όποία θά του έμπνεύσγ την άγάπην 
αύτην. Η φύσις ούτω τό ηθέλησε, ούτω τό έκανόνισε καί ύπο- 
θέ τω οτι η σοφία της έν τή διατάξει τών ανθρωπίνων πραγ
μάτων είναι τελεία. Ε ί ;  τά πρός τά παιδιά μ.ας τουλάχιστον 
αισθήματα μας μάς παρέχει την ευκαιρίαν νά άνερχώμεθα 
ολίγον υψηλότερα, νά δίδωμεν κάποιαν ένυειξιν της έκ τ ώ «

άνω καταγωγής μας καί τής δημιουργικής δυνάμεως, μέ τήν 
όποιαν μάς έφωδίασεν ό Θ εό ς .Ή  μητρότης είναι τό σ-ίάδιον 
εις τό όποιον καί μόνον άναδεικνύεται ολον τό μεγαλέΐον τής 
γυναικείας ψυχής. Διά τοϋτο πρέπει νά εΐ'μεθα πάντοτε καί 
πολύ καί καλά παρεσκευασμέναι διά τόν αγώνα αυτόν. Ε υ 
τυχείς δσαι φθάνουν εις τό τέρμα καί άξιοΰνται τής ΰπερτά- 
της ευτυχίας νά δημιουργούν τελείαν καί πλήρη τήν ευτυ
χίαν τών τέκνων των· ευτυχείς έκεΐναι, πρός άς ή πατρίς καί 

ή άνθρωπότης οφείλει μ,ίαν επιφανή προσωπικότητα, μίαν 
μεγάλην καρδίαν ή ενα έξοχον νοΰν καί ακόμη εύτυχέστε- 
ραι δσαι έχουν τήν ελπίδα νά φθάσουν εις τό τέρμα αυτό.

Ό  Έ χ θ ρ δ ς  φεύγει

Ή μεΐς αί Έλληνίδες μόνον μέ τό δνειρον τής έλπίδος αυ
τής ζώμεν σήμερον. Ζώμεν, άναμένουσαι από τό μέλλον τούς 
μεγάλους καί ισχυρούς χαρκτήρας, παρά τών όποιων ή πα
τρίς μας θά δύναται νά προσδοκά άνόρθωσιν. Έ ά ν  εις τό ατυ
χές παρόν εΐ'μεθα εξίσου μετά τών άνδρών υπεύθυνοι, εις τό 
μέλλον θά φέρωμεν τήν μεγάλην ευθύνην ήμεΐς. Διότι τότε 
δέν θά έχωμεν τήν δικαιολογίαν, οτι ή δύναμίς «.ας ήτο μι
κρά καί οτι δέν μάς επιτρέπει νά κάμωμεν κατάλληλον αύ ■ 
τής χρήσιν. Σήμερον δλαι αί θύραι μάς είναι άνοικτάί καί τά 
πάντα δυνάμεθα, αρκεί νά θέλωμεν νά δράσωμεν καί νά εί- 
ξεύριομεν πώς νά δράσωμεν.

Σήμερον, οτε εύρισκόμεθα προ ερειπίων καταστροφής, τήν 
οποίαν άφήκεν όπίσω του ό τελευταίος πόλεμος, άς φροντί- 
σωμεν νά κάμωμεν δ,τι πρέπγ πρός άνοικοδόμησιν.

Ή  δύναμίς μας έδοκιμάσθη καί οί άνδρες μας έφάνησαν 
έκπληκτοι καί ευτυχείς διά τήν άποκάλυψιν αύτήν τήο δυ- 
νάμεώς μας. Λοιπόν δλαι εις τό έργον. Έ κ α σ τη  από ημάς, 
έάν φέργ από ένα λίθον εις τό νέον μας έθνικόν οικο
δόμημα, έάν θελήση νά συντελέση εις τόν έξωραϊσμόν καί 
τήν τελειοποίησίν του, τό αποτέλεσμα θά ε"ίναι έξοχον.

*0  έχθρός φεύγει. Ή  ώραία Θεσσαλία παρουσιάζει σήμε
ρον εικόνα τελείας καταστροφής. Αί Θεσσαλαί γυναίκες έδει
ξαν ήδη σημεία ζωής ύπερόχου. Ή  έν Βόλω «Ένωσις τών 
Έλληνίδων» κατωρθωσε νά διαθρεψ/; χιλιάδας απόρων καί νά 
έπαρκέσγι εις δλας τάς άνάγκας, άς ή διαμονή του έχθροϋ 
έπήνεγκεν εις τήν ώραίαν του Πηλίου έπαρχίαν. Τό έργον 
τών κυριών αυτών δέν έληξε βεβαίως. "Ας εύρύνουν σήμερον 
τόν κύκλον τής ευεργετικής των δράσεως· ας ζητήσουν καί 
πάλιν χρήματα. Οί πλούσιοι Θεσσαλοί, οί σκορπισμένοι εις 
τήν χουσοφόρον Αίγυπτον, δέν θά άρνηθοΰν τήν συνδρομήν των. 
"Αλλως τε  δέν είναι μόνον τά χρήματα ό κυριώτερος τής 
δράσεως μοχλός. Ά λ λ ’ ούτε πρόκειται σήμερον περί έργου 
έκ μέρους τών κυριών καθαρώς φιλανθρωπικού. Σήμερον ή με- 
γαλητερα φιλανθρωπία είναι ό έξανθρωπισμός τών χωρικών 
τάξεων καί ή συστηματική έπίδοσίς των εις τήν έργασίαν. 
‘Η άφιξις τών έδώ προσφύγων άπεκάλυψε πολλά έλα ττώ - 
ματα, -άλλά καί πολλάς άρετάς του θεσσαλικοϋ λαοΰ. Οί ολί
γον ανθρωπισμένοι, πολυ έργατικοί· οί έντελώς του δχλου, 
πολυ οκνηροί. Καί εδώ όμιλώ μόνον διά τάς γυναίκας. Τά 
κέντρα εις τά οποία συνωθοΰντο ήδύναντο νά χρησιμεύσουν 
και ως κέντρα παραδόξων ψυχολογικών μελετών. Τό Ζάπ- 
Λειον αίφνης, εις τό όποιον ή λαίδη Έγερτω ν έχει ίδρύίοι
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εύεργετικώτατον έργαστάσιον υφαντικής καί ποικιλτικής θεσ- 
σαλικών κεντημάτων, αί Θεσσαλαί παρίστων τήν ώραιοτέ- 
ραν εικόνα τής τελείας έργάτιδος. Τά ύφάσματά των τέλεια, 
τά κεντήματά των ώραιότατα. ’Ακούραστοι εις τό έργον, 
κατώρθωσαν νά έξασφαλίσουν σχετικήν τι·'« άνεσιν έν τή 
διαίτγι των. Αί νέαι θεσσαλόπαιδες κόσμιαι, καθαραί, πολύ 
επιτήδειας Καί έκτός του Ζαππείου υπήρχε τάξις Θεσσα- 
λών, ή όποία έζήτει νά έργασθή καί έζήτει νά ζήσγι διά τής 
έργασίας της άνθρωπινώτατα. Ά λ λ ά  τά τρία τέταρτα του 
δχλου, του κατοικοϋντος ιδία εις τά σχολεία, τής κατωτά- 
της, ούτως είπεϊν, κοινωνικής τάξεως, ήσαν όκνηραί.

Μεταξύ αύτών, ών πολλαί οικογενειακώς μετήρχοντο τό 
έργον τής επαιτείας, ούδεμία ήτο διατεθειμένη νά έργασθή. 
Έζητήθησαν έπανειλημμένως έργάτιδες έπί ήμερομισθίώ 2 -3  
δραχμών, ήρνήθησαν πάντοτε. Δέν υπήρχε δέ γωνία δρόμου 
οπως δήποτε κεντρικού, άπό του όποιου άνά πάτχν στιγμήν 
δέν προέβχλλον κορασίδες νεαραί άπό δώδεκα έως δέκα πεν- 

,τε έτών καί παιδάκια μικρά, τάγμ,ατα ολόκληρα ζητοΰντα 
ελεημοσύνην.

Λοιπόν καί τά στρώματα αυτά τοΰ θεσσαλικοϋ λαού, 
εις τά όποια ή οκνηρία καί ή άθλιότης έχει οίψει βκθείας 
τάς ρίζας της, εις τάς τάξεις αύτάς τών φυγοπόνων γυναι
κών καί τών φυγοπόνων παιδιών οφείλει νά στραφή ή προσ
οχή τής Έ νώ σεω ; τών έν Βόλω Έλληνίδων. Έάν δλαι 
αύταί αί μικραί χεΐρες, αί όποΐαι σήμερον τείνονται έπαίτι- 
δες πρός τούς διαβάτας άποκτήσουν τήν αγίαν έξιν τής έρ
γασίας, έάν αί μικραί αύται διάνοιαι λάβουν κάποιαν καλ
λιέργειαν πρός διάκρισιν του καλού άπό τού κακού, τό κα 
λόν, τό όποιον θά προκύψγ έκ τούτου έσται πολύ μεγαλη- 
τερον άπό πάσαν άλλην φιλανθρωπίαν.

Είξεύρομεν οτι ή «"Ένωσις τών Ελληνίδων» Βόλου παρα
σκευάζει τέλειον πρόγραμμα τοιαύτης δράσεως καί άπό 
τοΰδε συγχαίρομεν τάς κυρίας Βόλου, δχι μόνον δι’ ο ,τι έ -  
πραξαν, άλλά δι’ ο,τι έτοιμάζωνται νά πράξουν.

Ο ΣΟΑΩΜΟΣ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΪ ΠΑΡΑ ΤΟ ΐ ΒΡΑΓΛΑ
Μεταξύ τω / πολλών συγχρόνων, οίτινες έπί τη  εκατονταετηρίδι 

τοΰ Σολωμοϋ έκριναν τό ποιητικόν έργον του, πολύτιμος βεβαίως 
είναι ή κρίσις άνδρός έκ τών έπιφανεστέρων Κερχυραίιυν, του αοιδί
μου Πέτρου Ρρά’ίλα Α ρμένη, μεγάλου φιλοσόφου συγχρόνου του 
Σολωμοϋ, οστις έπί τώ θανάτω του είπε περί αύτοϋ εις τήν Ίόνιον 

’Ακαδημίαν τά έξης :

—  Περί ποιητοΰ κεφάλαιον τής Καλολογίας, ουσιωδέστα
του, είχομεν πάντοτε κατά νοΰν νά εί'πωμεν όλιγα τινά, μ ι 
μούμενοι τό παράδειγμα τών διαδημοτέρων Καλολόγων, οΐ- 
τ ινες έπίστευσαν, οτι ή φύσις, καί ό χαρακτήρ του ποιητοϋ 
«παιτοϋσιν ιδιαιτέραν πραγματείαν, διότι έν τώ ποιητή εύ 
ρισκομεν όλα τά προσόντα τών Καλλιτεχνών, άλλ’ εύρίσκο- 
μεν πρός δέ ιδιαίτερα προσόντα, άπαιτοϋντα ιδιαιτέραν με
λέτην .

/ Οί καλλιτέχναι οί τή ύλη χρώμένοι πρός έκφρασιν τών έν- 
νοιών αύτών πρέπει νά έχωσιν άναντιρρήτως φαντασίαν· 
οίοσδήποτε καλλιτέχνης,έκτός τής φαντασίας, πρέπει νά έχγ 
τήν ύπερθαύμαστον έκείνην δύναμεν, δ ι ’ ής γενόμενος άνώτε-

ρος έαυτοΰ, δέχεται άνωθεν τάς έμ-πνεύσεις του. "Εκαστος 
καλλιτέχνης πρέπει νά συναισθάνηται έν έαυτω καί νά έκ- 
φράζγ τήν δημιουργίαν του παντό;, διότι δημιουργία είναι 
οίονδήποτε άνθρώπινον καλλιτέχνημα.

Ά λ λ ’ ό ποιητής, οστις είναι προωρισμένος ούχί νά έκφράσγ 
έμμέσως καί ύλικώς, άλλ’ .απευθείας νάποκαλύψγ τό ιδα
νικόν εις τόν άνθρωπον διά τίνος πνευματικωτάτου μέσου, 
οίος είναι ό άνθρώπινος λόγος* ό ποιητής, οστις μετέρχεται 
τήν ώραίαν έκείνην τέχνην, ήτις είναι τό ώραιότερον άπαύ- 
γασμα τής νοητικής καί ηθικής άναπτύξεως, ήτις ΐσταται 
έπί κεφαλής τής κλίμακος τής καλλιτεχνικής έκφράσεως,ήτις 
άνακεφαλαιοΐ καί άποδίδει ολας τάς δημιουργίας τών άλ
λων τεχνών, ό ποιητής πρέπει νά έχγ ιδιαιτέρά τινα προ
σόντα, ά δέν απαιτούνται παρά τών άλλων καλλιτεχνών. 
Οί άλλοι καλλιτέχναι πρέπει νά γυμνασθώσιν ύλικώς εις τήν 
παράστασιν έκείνην, τήν καθιστώσαν τό κύριον άντικείμενον 
τοϋ Ι'ργου των. Ό  ζωγράφος, ό γλύπτης, ό άρχιτέκτων, 
καί αυτός ό ύπέρ τούς άλλους εις τό ύψος του ιδανικού προσ- 
εγγίζων μουσουργός έχει ανάγκην τεχνολογικής τίνος διδα
σκαλίας καί είδικότητος, άνευ ής άδύνατον νά έκφράσγ ζωη- 
ράς τάς έννοιας του καί τά αίσθήματά του. Ά λ λ ’ ό ποιητής 
ούδέν κοινόν πρός τήν ύλην έ'χει. Αυτός έμπ>εόμενος αναβι
βάζεται εις τήν άνωτάτην σφαίραν τοϋ ίδανικοϋ, εις ήν πολ- 
λάκις προσεπάθησα διά τών προεκτεθεισών καλολογικών θεω
ριών ν’ άνυψώσω τό πνεύμα υμών άναβιβάζεται εις τήν 

σφαίραν έκείνην καί έκεΐθεν κατερχόμενος άδει τά θαυμαστά 
έκεΐνα άσματα, άτινα μ ε τ ’ έκπλήξεω; καί θαυμασμού άπο- 
δέχονται αί έπερχόμεναι γενεάί.

Ή  σειρά αύτη τών θεωριών καί άκοντα ήθελε μέ φέρει εις 
τήν έξιστόρησιν τοϋ μεγάλου ποιητοϋ,ον δυστυχώς πρό μικροϋ 
άπώλεσεν ή Ε λ λ ά ς  καί ή άνθρωπότης. Δέν είναι υπερβολή 
ή φράσις, ήν μεταχειρίζομαι, διότι, έάν μετέδωκεν ήμΐν τήν 
ύψηλήν έννοιαν, ήν έμόρφωσα περί του χαρακτήρος τής έθνι— 
κής ή ιστορικής άποστολής τής ποιησεως καί τοϋ ποιητοϋ, 
θέλετε ύμεΐς αύτοί μέ δικαιώσει, έάν λέγω οτι ό θάνατος 
μεγάλου ποιητοϋ είναι μέγα εις τήν άνθρωπότητα δυστύ
χημα. Καί τώ ό'ντι ό καλλιτέχνης καί ιδίως ο ποιητής εί
ναι ό κατ’ έξοχήν άνθρωπος, είναι τό προσφιλές έκεΐνο ον, τό 
έκλεκτόν έκεΐνο σκεϋος, οπερ ό "Ύψιστος ήτοίμασε πρός απο
δοχήν τής έμπνεύσεώς του, είναι ό ιεροφάντης καί μυστα- 
γωγός τοΰ πολιτισμοΰ, καί έκ τούτου έάν έθνος τ ι  εύτυχήσν) 
νά ί'δνι γεννώμενον εις τούς κόλπους του τοιοϋτον ποιητήν, 
έάν τό έθνος τοϋτο καί διά τοΰ παρελθόντος καί τοΰ παρόν
τος καί διά τοΰ μέλλοντος συνδέε-Λιι πρός πάσαν τήν άνθρω
πότητα, καθότι δ, τι  καί άν εί'πωσιν είναι καί έσεται ό μέ - 
γας Διδάσκαλος τής οικουμένης- έξ άνάγκης ή έκλειψις τοι- 
ούτου φωστήρος άπό τόν ελληνικόν ορίζοντα, είναι κοινόν 
δυστύχημα ού μόνον τοΰ έθνους, άλλ’ άπάσης τής άνθρωπό- 

τητος.
"Ας χαρακτηρίσωμεν έπί μικρόν, οσον μοίτό έπιτρέπουν αί 

ασθενείς μου δυνάμεις, καί τό αίσθημα τό διαταράττον καί 
τώρα τήν ψυχήν μου, καθώς οταν ήκουσα τήν άπαισίαν εί'- 
δησιν τοΰ θανάτου τοϋ Σολωμοΰ, έπιτρέψατέ μοι νά ιστο
ρήσω έπ’ ολίγον τόν χαρακτήρα τής ποιήσεως αύτοΰ και την 
έθνικήν αύτοϋ άποστολην.



4 ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ τ ω ν  κ ύ ρ ι ω ν

Τίς ήτο καθό ποιητής θεωρούμενος ό Σολωμό; ; Εις ποιαν 
κλάσιν ανήκει ; ΙΙοία ή θέσις νιν κατέχει μεταξύ των συγ
χρόνων τής Εύοώπης ; Τίς ή ποίησίς του καί τίς ή έπιρροή 
του εις τό μέλλον ;

Δεν εξιστορώ δλον τόν άνθρωπον, δέν θέλω νά περιγράφω 
αυτόν εις υμάς, οΐτινες ηύτυχήσατε νά έδητε ίδίοι; ομμασι 
τό έξαίσιον κάλλος του προσώπου, δ έφαίνετο έπιλαμπόμενον 
έκ του απαυγάσματος τής θείας έμπνεύσεως· δέν θέλω χα
ρακτηρίσει εις ύμας τήν κομψότητα της συμπεριφοράς του, 
την αρμονίαν, τόν γλυκύτατον ήχον τής φωνής του, ήτις έξ- 
ηρχετο έκ των φίλτρων τής καρδίας του καί είσήρχετο εις 
τα ενδότατα της καρδίας τοϋ ακούοντας, ουδέ θέλω σάς εν
θυμίσει την έκτακτον εκείνην οξυδέρκειαν δι’ ής είσέδυεν εις 
τό πνεϋμα των άλλων καί έβλεπεν ανοικτά ενώπιον αύτοϋ 
τά σπλάγχνα, τούς ενδοτάτους μυχούς της ψυχής· δεν θέλω 
περιγράφει τάς ιδιωτικά; αύτοϋ άρετάς, τόν ζήλον μεθ’ ού 
Ινεψύχωνε τούς νέους εις τό στάδιον των γραμμάτων· δέν θέ
λω εΐπει πρός υμάς πόσον συνεκινεΐτο εις τά  ανθρώπινα δυ
στυχήματα, διότι Γσως τινίς έλαβον αφορμήν νά ίδωσι τά 
δάκρυα ρέοντα έκ των οφθαλμών του εις την ιδέαν ιδιωτικού 
δυστυχήματος, περί ού ό κοινός άνθρωπος ήθελεν αδιαφο
ρήσει-

Προικισμένος παρά τής φύσεως μέ ολα τά προσόντα τοϋ 
μεγάλου ποιητοΰ, παιδευθείς έν ’Ιταλία, γεννηθείς θεία Προ- 
νοία καθ’ ήν εποχήν ήτοιμάζετο ή Ελληνική ’Εθνεγερσία, ό 
Σολωμός δέν ήδύνατο νά είναι, είμή οίος ύπήρξεν.

Ή  μεγαλόνοια αύτοϋ τόν έφερεν έξ ανάγκης εις την καλ
λιέργειαν της τέχνης έκείνης, ήτις άνακεφαλαιοΐ την άνά- 
πτυξιν τοϋ πολιτισμοΰ τών έθνών κατά τινας ώρισμένας έ -  
ποχάς, ητις ετοιμάζει κατά τινας άλλας την άνέγερσιν τών 
λαών, δπως παρίστανται εΐ'τε πρώτην φοράν, εΐ'τε έκ νέου 
εις την σκηνήν της ιστορίας.

Παιδευθείς τά καλά γράμματα έν τ^ αδελφή γή τής ’Ιτα
λίας, γνωρίσας καί οΐκειωθείς πρός τόν μέγιστον τών τότε 
ποιητών τοϋ έθνους έκείνου, έπέστρεψεν εις την πατρίδα αύ
τοϋ καί έξακολουθών την μελέτην τής τέχνης του, καί ώσεί 
άθυρμα μεταχειριζόμενος αύτην, συνέγρκψεν ιταλικά τινα 
ποιημάτια, ά έθαυμάσθησαν, εις ά δύναταί τις νά ι"δϊ) τούς 
πρώτους σπινθήρας της μεγαλονοίας του.

Ά λ λ ’ η ποιητική μεγαλόνοια τότε μόνον έμπνέεται· τότε 
άνάπτεται ή φαεινοτάτη έκείνη λαμπάς· τότε μόνον έγεί- 
ρονται εις την καρδίαν τοϋ ποιητοϋ τά αισθήματα, καί εις 
τόν νοΰν του αΐ εικόνες καί αί ίδέαι, δταν εις την ιστορίαν 
τοϋ έθνος του, εις την έγερσιν αύτοϋ, βλέπγ ό ποιητής την 
πραγματοποίησιν θείας βουλής.

Τοιοΰτον συμβάν έλαβε χώραν καθ’ ην στιγμήν ό Σολωμός 
εύρίσκετο εις τό άνθος τής ηλικίας του. ’Αδύνατον λοιπόν νά 
μείνν) αδιάφορος, έν ω Σολωμός καί 'Ελλάς,"Ύμνος καί Ε λ 
ληνική Έπανάστασις συνταυτίζονται. Καί τοιοΰτον είναι τό 
χαρακτηριστικόν οίουδήποτε μεγίστου ποιητοϋ, οίαςδήποτε 
εποχής, οίουδηποτε έθνους, δτι ή ποίησίς του είναι αχώρι
στος έκείνης τής έποχής εις ην αναφαίνεται, δτι συνταυτί
ζεται μέ τό έθνος έκεϊνο εις δ άνηκει, καί τό όποιον έγείρει 
μέ τά άσματά του, τό ήδύνει η τό παρηγορεΐ εις τάς δυστυ
χίας του. Αχώριστος ό Σολωμός από την Ε λ λ ά δ α , αχώρι

στος ή ποίησίς του άπό την Ελληνικήν Έπανάστασιν.
Είναι ανάγκη νά ένθυμίσω ύμίν την θαυμασίαν ποίησ«, 

δι’ ής νέος Τυρταίος ήγειρεν εις τόν αγώνα σύμπασαν την 
Ε λ λ ά δ α  ; Περιττόν· διότι ό "Υμνος σώζεται εις την μνήμην 
δλων τών Έ λλήνωνδιότι ό Ύμνος του δικαίως καί εύλόγως 
έθαυμάσθη ύπό τη; οικουμένης, διότι άπαντα τά έθνη ηθέ- 
λησαν νά οίκειοποιηθώσι την ποίησιν ταύτην διά πολλών καί 
διαφόρων μεταφράσεων.

Ά λ λά  ποιος ό χαρακτήρ τοϋ "Ύμνου ; τί  ποίησίς είναι ; 
είναι λυρική. Ποιος ό χαρακτηρ τής λυρικής ποιησεως ; Ε ι -  
πομεν ότι ή λυρική ποίησίς είναι ή άποκάλυψις τής άτομι- 
κότητος άπέναντι τών μεγάύων άντικειμένων, δσα παρίσταν- 
ται εις τό πνεϋμα τοϋ ανθρώπου' είναι ή σχέσις μεταξύ ατό
μου άφ’ ενός καί Κόσμου καί ανθρώπων καί Θεοΰ άφ’ ε τ έ 
ρου, ή έκχείλισις τοϋ ένδοτάτου αισθήματος, δ διεγείρει εις 
τό πνεϋμα τοϋ ποιητοϋ ή θέα τοϋ Παντός, τά θαύματα τοϋ 
Κόσμου, τά λαμπρά έργα της άνθρωπότητος.— Τοιοΰτος καί 
ό χαρακτηρ τοϋ Ύμνου. —  Ή  έλευθερία έξέρχεται έκ των 
ιερών όστέων τών Ελλήνων, έξέρχεται καί περιφέρεται 
πτωχή καί γυμνή, ματαίως ζητοϋσα τήν ύποστήριξιν τών 
κραταιών τίίς ημέρας· έξέρχεται καί περιφέρεται ώς ό π τ ω 
χός, άλλά δέν εύρίσκει βοήθειαν, είμή εις τό ξίφος τών υιών 
της. Ματαίως έπικαλεΐται τήν Εύρώπην, έκείνους τούς λαούς 
τούς έγκαυχωμένου; εις τήν ανεξαρτησίαν των, τόν πολιτι
σμόν καί τήν έλευθερίαν των. Πανταχόθεν άπαντρί ή τήν ά 
διαφορίαν, ή τό μειδίαμα τίίς περιφρονήσεως.

Ά ρχετα ι τέλος ή γιγαντιαία μάχη, ήν έν μικρογραφίοε εί- 
κόνισεν ό ποιητής διά τίίς πολιορκίας τίίς Τριπολιτσάς καί 
διά τί); μάχης τίίς Κορίνθου, καθ’ ήν μόνη ή έθνικότης, πα- 
λαίουσα κατά τών έχθρών αύτής, θριαμβεύει διά τής πίστεως 
καί ανδρείας.

Βλέπομεν έκ τοϋ άτελοΰς τούτου σχεδίου τοϋ Ύ μ ο υ  τοϋ 
Σολωμοΰ, οτι ή λυρική ποίησιςέφθασε διά τοϋ έργου του εις 
τόν ύψηλότατον βαθμόν αύτής, διότι λυρικήν άνωτέραν δέν 
γνωρίζομεν κατά τήν άνανέωσιν τής ποιήσεως, καί μεταξύ 
τών αρχαίων άλλη ύψηλοτέρα δέν ύπάρχει, είμή έκείνη 
τοϋ θεοπνεύστου ποιητοϋ τών ψαλμών. Καί τω δντι· έάν ή 
λυρική είναι ή έκφρασις τοϋ άτομικοϋ αισθήματος απέναντι 
τών μεγάλων αντικειμένων τής ιστορίας, ή τοϋ Κόσμου, καί 
Αύτοϋ τοϋ θεοϋ, σάς έρωτώ τί λυρικώτερον άντικείμενον δύ- 
ναται νά ύπάρξή, ή ή άνέγερσις ολοκλήρου έθνους, οπερ νε
κρόν ένόμιζον οί άνθρωποι, καί δ αίφνης ήγέρθη, έλαβε παρά 
Θεοΰ τήν κραταιάν άντίληψιν δι* ής έσώθη, καί ώπλισμένον 
μέ τήν ανδρείαν του καί τόν ηρωισμόν του άφ’ ενός, τήν πα- 
τροπαράδοτον πίστιν άφ’ έτέρου, ένίκησε καί έθριάμβευσεν ;

Τοιοΰτον είναι τό πρώτον ποίημα τοϋ Σολωμοΰ. Δέν είναι 
παράδοξον λοιπόν, έάν ομογενείς καί ετερογενείς τό έθαύμα- 
σαν, έάν, ένώ εύχαριστή καί θέλγγ τάς καρδίας τών απλου- 
στέρων, ικανοποιεί συγχρόνως τό πνεϋμα τών αύστηροτέρων 
κριτικών, διότι ή ποίησίς δταν είναι άξια τοιούτου ονόμα
τος, είναι σύνδεσμος συνενών τά άπώτατα διαστήματα, τά 
δύο άκρα, τήν ύψηλήν διάνοιαν άφ’ ενός καί τήν ταπεινοτά - 
την άφ’ έτέρου.

Τοίαύτη ή τύχη τοϋ 'Ομήρου, τοϋ Δάντου, τοϋ Σαιξ- 
σπύρου, τών τριών μεγάλων έκείνων ποιητών, δι’ ών άνακε-

Λ
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φαλαιοΰται δλη ή ποίησίς τής άνθρωπότητος.
Τά ποιήματα αύτών είναι τά ύψηλότατα διά τήν πλέον 

ύψηλήν διάνοιαν, είναι έν ταύτώ καί εύκατάληπτα πρός τόν 

κοινόν λαόν, εις τούς άπλουστάτους άνθρώπους, διότι έκα-
στος ευρίσκει εν αυτοΐς το μέρος δι’ ού συνδέεται πρός το

όλον, πρός τήν άνθρωπότητα, πρόν τήν ιστορίαν, πρός τόν 

Θεόν. Έ καστος όρ$ δτι άντανακλάται ιδιαιτέρα δψις τής 
ανθρωπίνου φύσεως, καί έκαστος συναισθάνεται τήν ηδονήν, 
ήν παράγει ή έκφρασις τοϋ ιδανικού διά τοϋ πραγματικοΰ, 
ή έκφρασις τοϋ καλοΰ πρός πραγματοποίησιν τοϋ άγαθοΰ.

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙ Μ ΕΓΑΛΑΙ  ΚΓΡΙΑΙ  
Τ Η Σ  Α Υ Λ Η Σ  ΤΩΝ Α Μ Α Ζ ΟΝ Ω Ν

Πρό δύο μόλις χιλιάδων ετών τό κράτος τών Αμαζόνων 

είχεν εις τάς τάξεις του μίαν ώραίαν δούκισσαν, αληθή κά
λυκα ρόδου, ώς τήν έλεγον εις τήν γλώσσαν τών χρόνων 
έκείνων. *0  δούξ σύζυγός της, μή θέλων νά διατελή ύπό τό 
κράτος Άμαζόνος συζύγου, έταξ^δευσεν εις μακρυνάς χώρας 
καί έκεϊ έδιάλεξε τήν ώραίαν του σύζυγον, ή οποία είχε τήν 
σεμνότητα τών γυναικών, αΐ όποΐαι ύποτάσσονται ταπεινό

τατα εις τούς άνδρας των.
Ά λ λ ’ ήτο τόσον ώοαία , ώστε αΐ κακαί γλώσσαι τών αύ 

στηρών ’Αμαζόνων διέδιδον πολλά σκάνδαλα περί αύτής κα 
ό δυστυχής δούξ άντί νά ήσυχάσγ μέ τήν ξένην σύζυγονί 
διετέλει άγρυπνος, φοβούμενος τούς θαυμαστά; της, οί όποιο’ 
δένέτόλμων κάν νά άτενίσουν τάς ώραίας άμαζόνας τοϋ τόπου1

Μεταξύ τών θαυμαστών τούτων ήτο καί ό πρωθυπουργός 
τοΡ κράτους κόμης Έμίν, τό όποιον θά είπγ πιστός. Ε ί χ ε ν 
οζ-μος άπολέσει τήν θέσιν του ενεκα τοϋ θανάτου τής συζύ
γου του, ή όποία ήτο έμπιστος τής βασιλίσσης καί διηύθυνε 

δμ α.ύτοϋ τό κράτος.
Ά ν ε υ  άσχολιών ό Έ μίν, διότι εις τόν τόπον’ έκεΐνον μόνον 

ό πρωΐΝ^^Ργός τοϋ κράτους λαμβάνει μέρος εί;  τά τής διοι- 
κήσεως, είχεν άποσυρθή εις τήν πριγκηπικήν έπαυλίν του 
καί εκεί εΓνε προσκαλέσει τάς'φίλας του τάς πανισχύρους, 
εις τήν ύποστν?οιξιν τών όποιων ήλπιζε νά έπανέλθγ καί πά
λιν εις τήν εξουσίαν. Έξ αύτών αί έγγαμοι είχον φέρει καί 

υζύγους των. Ή ώραία δούκισσα ήτο βεβαίως μεταξύτους συΐ 
τών πρώτων καί τών μάλλον περιζητήτων. 'Ολοι οί έγγα
μοι κύριοι έτρεχαν δπισθέν της, διότι ή συνήθεια τής ύπο- 
ταγής τών γυναικών εις τούς άνδρας, τήν καθίστα προσιτω- 

’Αμαζόνων. Ό  Έ μίν, άν καί γέρων, είχεν αύτό-των

— Συγγνώμην, φίλτατε, διέκοψεν ή δούκισσα. Οί καύοί 
λογαριασμοί κάμνουν τούς καλούς φίλους. Πρέπει νά μοί δώ- 

σητε έγγράφως καί μέ τήν ύπογραφήν σας δ,τι μοί ύπόσχεσθε.
Καί καθ’ύπαγόρευσίν της ό κυρίαρχος άνήρ έγραψε : «Σ ή

μερον, τετάρτην ημέραν τοϋ τρίτου μηνός τοϋ είκοστοΰ πέμ
πτου έτους τής ένδοξου βασιλείας τής χαριτοβρύτου άνάσσης 
καί αύτοκρατείρας τών ’Αμαζόνων, έγώ ό δέκατος έκτος έκ 
μητρικής καταγωγής κόμης Έμίν, μέλος τοϋ ίδιωτικοϋ Συμ
βουλίου, ώς μόνος τής μητρός μου Άμαζόνος καί κομήσσης 
Εμίν διάδοχος, ομολογώ δτι ύπόσχομαι, εύθύς ώς ή εύνοια 

τής Α. Μεγαλειότητας μέ καλέσγ καί πάλιν έπί τήν διοί- 
κησιν τοϋ κράτους, νά δώσω τήν θέσιν τής Μεγάλης Κυρίας 
τής Αύλής, εις τήν δούκισσαν Λουλού . . .  ήν άγοράζει σή

μερον άντί ενός φιλήματος.
Εις πίστιν τών λεγομένων ύπογράφω τήν παρούσαν διά 

τοϋ ονόματος καί μέ τήν σφραγίδα τών οικοσήμων μου. 

Έ μ ί ν .»
Ή  δούκισσα έθηκε τό έγγραφον εις τό θυλάκιόν της καί 

μετά ταΰτα ποό τών καταπλήκτων όμμάτων τών έκεΐ πα- 
ρευρισκομένων εύγενών ’Αμαζόνων έδωκε δύο παχέα φιλήματα 

εις τόν μέλλοντα πρωθυπουργόν.
—  ’Ιδού πώς αί γυναίκες τών άλλων τόπων διοικοΰν, χ ω 

ρίς νά κοπιάζουι, όρκιζόμεναι μάλιστα δτι αύταί διοικοϋνται,
είπε νεαρά καί άρρενωπή Άμαζών.

* *
*

Δέν είχε παρέλθει έτος καί ό Έ μ ίν  έκλήθη έπί τήν κυβέρ- 
νησιν. Δέν είχεν εΐσέτι όρκισθή, δτε έδέχθη τήν έπίσκεψιν τής 
νεαρά; δουκίσσης. Δέν έπρόφθχσε νά έκδηλώσγ τήν χαράν του 
διά τήν έκεΐ παρουσίαν της, δτε έκείνη τόν διέκοψε λέγουσα :

— Υπεγράφη ό διορισμός μου, έξοχώτατε ,·
— "Ο διορισμ-ός σας, άλλά ποιος διορισμός; δούκισσα.
— ’Ιδού άσθενής μνήμη, άπήντησεν έκείνη. Καί έξάγουσα 

τό πολύτιμον έγγραφον προσέθεσεν: νΙσως ή έξοχότης σας ά- 

ναγνωρίσν) τήν ύπογραφήν της !
— Ά λ λ ’ αύτά ήσαν άστεϊα, άπήντησεν ό πανίσχυρος πρω

θυπουργός. Πρώτον είσθε πολύ νέα καί έπειτα τό Συμβούλιον 
τών ’Αμαζόνων έχει τήν ίδικήν του ύποψήφιον, τήν πανσθενή 
Τππολύτην. Εΐξεύρετε δέ ότι αν καί είμαι πρωθυπουργός 
έγώ, διοικοΰν δμως τό κράτος μας αί ’Αμαζόνες μας.

—  Αί ’Αμαζόνες σας είξεύρουν νά χειρίζωνται τό ξίφος καί 
τό βέλος, άλλά δίν έχουν κάν ιδέαν τής πολιτικής τών γ υ 
ναικών τοϋ τόπου μας. Έ ξοχώ τα τε·  έάν δλαι αί άμαζόνες 
τοϋ κράτους σας ένωθοϋν διά νά σάς πολεμήσουν, δέν θά 
ήμπορέσουν ποτέ νά σάς κάμουν ού'τε τό εν δέκατον τοϋ κα -

—  Διατί δχι; άπήντησεν ή σεμνή δούκισσα. 
θά πληρώσητε τήν στιγμιαίαν αύτήν υιοθεσίαν ;

—  Μέ δ,τι θέλετε, άπήντησεν ό γέρων.
— Ό , τ ι  θέλω; Καί έάνζσας έζήτουν νά μέ διορίσητε Με- 

γάλην Κυρίαν τής Αύλής, εύθύς ώς άνακτήσητε τήν εύ

νοιαν τής βασιλίσσης ;
— Βεβαίως θά τό έκαμνον, άπήντησεν ό Έμιν, ετοιμαζό

μενος νά άμειφθίί διά τοϋ ύποσχεθέντος φιλήματος.

γραφή ό διορισμός μου,πρό τής εσπέρας ταύτης οχι μόνον 
θά είσθε πρωθυπουργός, άλλά καί θά εύρίσκεσθε έξόριστος εις 
τά πέραν τοϋ ποταμοΰ ώραία κτήματά σας. Θά ύπάγω ά- 
μέσώς πρός την βασίλισσαν, θά τή παρουσιάσω τό έγγραφον, 
Οά άποδείξω μέ πόσσι. ¿λαφρότητα διαθέτετε τάς. θέσεις τής 
έμπιστοτέρας γυναικος τής Αύλής της καί άψηφεΐτε τήν δύ- 
ναμιν καί το κϋρος τών Αμαζόνων της καί μετά ταϋτα βλέ—;μιν 
πομεν
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'Υγιαίνετε, φίλτατε, καί σκεφθήτε.
=  Μείνατε, δούχισσχ,δι’ ονομκ του Θεοϋ ! Μηπω; ημπορω 

νά άποποιηθώ τι εις τοιαύτην γόησσαν, προσέθηκεν, ώχριων 
καί μόλις συγκρατών την άγανάκτησίν του. ”Ε ! βέβαια θά 
υπακούσω άπλούστατα εις τάς διαταγάς της ώραιοτέρας γυ- 

ναικος του κόσμου καί της Μεγάλης Κυρίας τής βασιλισ- 

σης ριου.
’Καί τη  βδωχε τό έγγραφον του διορισμοΰ της υπογεγραμ

μένου.
*

Μίαν ημέραν πρ'ιν η, κατάκοπος πλέον άπό τάς μέριμνας 
της πολιτικές, πχραιτηθγ της διοικησεως του κράτους, ό 
Έ μίν  υπέβαλε τό έξης βασιλικόν διάταγμα εις την έγκρισιν 
της Α. Μεγαλειότητος. « ' Ημείς βασίλισσα καί αύτοκρά- 
τειρα των ’Αμαζόνων κτλ. άπαγορεύομεν επί ποινή θανάτου 
εις τούς υπηκόους μας εύγενεϊς ή μη νά, νυμφεύωνται μετά 
γυναικών ξένων χωρών, ώς λίαν επικινδύνων δια την εθνι

κήν τής χώρας μας πολιτικήν».
Καί φέρων τό διάταγμα τοϋτο ύπογεγραμμενον ο Εμιν 

έσημείωσεν ύπ’ αυτό μέ έρυθράν μολυβδιδα. Αυτί) t ira i  7/ 
μ ε γ α λ ε ι τ έ ρ α  μον υπηρεσία πρός τό κράτος .  Με την πολιτι
κήν του κάλλους καί των φιλημάτων των αι γυναίκες αυται 
ήμποροϋν νά καταστρέψουν τα ισχυρότερα κράτη του κοσμου.

Ζήτωσαν αί αμαζόνες μας !
'Ε λένη  Γεωργιάδου.

Η Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ
Ή  άνάγνωσις είναι μία των θελκτικωτέρων ηδονών, ώς 

είναι άριστον μέσον πρός καλλιέργειαν του πνεύματος, πρός 
μάθησιν, εν ένί λόγω πρός έκπαίδευσιν. Δια τής άναγνώσεως 
καλοϋ συγγράμματος η λύπη κάπως παρέρχεται καί αί του 
βίου θλίψεις διασκεδάζονται. Ά λ λ ’ εάν άναγκαϊον %Τναι 
νά κάμνωμεν όρθάς καί εμβριθείς μελέτας, κινδυνώδες ομως 
νά άναγινώσκωμεν ανωφελή καί ανόητα συγγράμματα.

Τα απαίσια μυθιστορήματα έμπεριέχουσι δηλητήριου τό ό
ποιον ολίγον κα τ’ ολίγον διεισδύει εντός ημών, φθείρει την 
καρδίαν μας, διαστρέφει την φαντασίαν μας καί στρεβλώνει 
τό πνεϋμά μας. Έξασκοϋν τόν άνθρωπον εις τό νά βλέπη 
την κοινωνίαν διά μέσου πρίσμ.ατός τίνος, ό’περ καλλωπίζει 
πάντα καί τό ελάττωμα άκόμη.Ή  νεανις,ητις θά ύποπέση εις 
τοιαύτας μελέτας εύρίσκεται εις κακήν οδόν. Ή  άνάγνωσις 
αυτη αντί νά την προετοιμάση εις του βίου τάς περιπετείας, 
διαστρέφει την διάθεσίν της, φέρει αύτήν εις άνοητους  ̂ σκέ
ψεις καί εις παράφρονα όνειρα. Πείθεται οτι αί ελπίδες παρά 
τών οποίων τρέφεται θά πραγματοποιηθούν. Δεν εύοί'' . 
τίποτε ώραΐον, τίποτε άξιον στοργής η οτι συ|γρων~ με -. ά 
επινοήματα τών μυθιστορημάτων της. ¡τ.ΐ'·

’Αληθώς δυσνόητος είναι ή εύ χ α ρ ίσ τ ^ « ;  ήν δύναμαι να 
ποοξενήση ή άνάγνωσις, τής όποιας, . ίεμία λ ε -*Τ0ίΑεΡε ια α
ληθής υπάρχει καί πιθανότητα οαδεμίαν ?χει· δυνα-
ταί τις νά ένδιαφέρηται δι’ έπινοηθεντα ¡-αι ύ-τοτεθεντα συμ
βάντα ·, Έ ν  τοιαύτγ) περιπτώσει, διατί αντι νά άναγινώ- 
σκγι τις νά μη κλείγ τούς οφθαλμούς και να αφηνη ήρε- 
μον την φαντασίαν του ; διότι τά τοιαϋτα μυθιστορήματα

δέν είναι η όνειρα καί πολλάκις, άλλοίμονον ! άπαίσια ο~ 
νειρα. Ά,ρά γε πρέπει νά καταργησγ τις άπαντα τά φα<ώ 
τασιώδη συγγράμματα ; "Οχι βεβαίως, επειδή ύπάρχουν 
θελκτικά τοιαϋτα, ένταυτω δέ άκριβή καί πιστά. Λοιπόν τά 
κυριώτερον είναι νά κάμνη τις καλήν εκλογήν μεταξύ τών 
συγγραφέων. Καί εάν έρωτήσητε πώς δύναται νά άνα- 
γνωρίσν] τις εν καλόν βιβλίον ; Ιδού ή άπάντησις: Πάν ερ-
γον οπερ καλλιεργεί τό πνεϋμά μας,οπερ επιβάλλει εις ημάς 
τά καθήκοντά μας,οπερ μάς εμπνέει εύγενή αισθήματα, δύ- 
ναται νά όνομασθή άριστον σύγγραμμα.

Ά π ’ έναντίας δέ τό εργον,οπερ δικαιολογεί τάς κακάς ε
πιθυμίας μας, όπερ παρουσιάζει τό ελάττωμα εις είδος προσ
φιλές, δπερ μεταφέρει ημάς εις φαντασιώδη κόσμον καί μ2ς 
άπογοητεύει άπό τόν πραγματικόν, είναι βιβλίον άπαίσιον 
καί πρέπει νά τά άπορρίψωμεν.

Πρέπει λοιπόν νά άναγινώσκωμεν τούς έντιμοτέρους συγ* 
γραφείς, τούς βεβαιοτέρους φιλοσόφους, τούς άμεροληπτοτέ- 
ρους ιστορικούς, τούς τελειοτέρους ποιητάς, επειδή ούτοι έ- 
χουσι καλλίτερον εκτιμήσει τήν φυσιν, περισσότερον προσεγ
γίσει εις τήν άλήθειαν, καί <$τοι είναι έπιτήδιοι πρός μόρ- 
φωσιν ύγιά τής διανοίας καί του αισθήματος του καλοϋ.

Έ ν  ’Ιθάκη
( Έ κ  τοΰ Γαλλικοΰ) ’Αθην* Ν. Βλασσοπού?,ου

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
(συνέχεια)

Κτυποΰν όλοι άπάνου κάτου' 
Κάθε χτύπημα ’που έβγή  
Είναι χτύπημα θανάτου,
Χωρίς να δευτερωθή.

Κάθε σώμα ίδρόνει, ρέει'
Λες χαί έχείθεν ή ψυχή,
Ά π ’ τό μίσος ’που τήν χαίει, 
Πολεμάει νά π εταχθή.

Τής χαρδίας χτυπιές βροντάνε 
Μες τα στήθια τους αργά.
Καί τά χέρια όποΰ χουμανε 
Περισσότερο είν’ γοργά.

Ουρανός γ ι ’ αυτούς δέν είναι, 
Ούδέ πέλαγο, ουδέ γή·
Γ ι’ αυτούς όλους τό παν είναι 
Μαζωμένο αντάμα έχει.

Τόση ή μάνιτα χαί ή ζάλη. 
Που στοχάζεσαι, μή πώς 
Ά π ό  μία μεριά και άπ’ άλλη  
Λέν μείνη ένας ζωντανός.

Κ ύ -'α . χμρία απελπισμένα 
Πώς θερίζουνε ζωές !
Χάμου πέφτουνε χομμένα  
Χέρια, πόδια, χεφαλές,

Καί παλλάσχαις, χαί σπαθιά 
Μέ όλοσχόρπιστα μυαλά,
Καί μέ όλόσχιστα κρανία 
Σωθικά λαχταριστά.

Προσοχή χαμμία δέν χάνει 
Κανείς, δχι, εις τήν σφαγή- 
Πάνε πάντα εμπρός. "Ω  φθάνει, 
Φθάνει* εως πότε οί σκοτωμοί;

Ποιος άφίνει έχει τόν τόπο, 
Πάρεξ όταν ξαπλωθή ;
Δέν αισθάνονται τόν κόπο,
Καί λές χ ’ είναι εις τήν αρχή.

’Ολιγόστευαν οί σχΰλλοι, 
Καί ΆΛάά έφώναζαν, ΆΛΑά' 
Καί τών Χριστιανών τά χείλη  
Φ ωτιά  έφώναζαν, φ ω τ ιά .

Λεονταρόψυχα έχτυπιοΰντο, 
Πάντα έφώναζαν φωτία,
Καί οί μιαροί κατασχορπιοΰν-ί0ι 
Πάντα σκούζοντας ΆΑΛά.

Παντού φόβος χαί ηρομάρα, 
Καί φωναις χαί σ τ 6ναγμοί- 
Παντού κλάψα, π.αντοΰ αντάρα, 
Καί παντού ξεψ υχισμοί.

Ή τ α ν  τόσοι, πλέον τό βόλι 
Εις τ ’ αύπά δέν τούς λαλεΐ. 
"Ολοι χάμου έκοίτοντ’όλοι 
Εις την τέταρτην αυγή.

Σάν ποτάμι τό αίμα έγίνη 
Καί κυλάει ’ς τήν λαγκαδιά, 
Καί τό άθώον χόρτο πίνει 
Α ίμα άντίς γιά τήν δροσιά.

Τής αύγής δροσάτο αέρι,
Δέν φυσάς τώρα έσύ πλειό 
’Σ  τών ψευδόπιστων τό αστέρι- 
Φύσα, φύσα είς τό Σ Τ Α Υ Ρ Ο .

Α π ’ τά χόκχαλα βγαλμένη  
Τών Ε λλή νω ν τά ιερά,
Καί σάν πρώτα ανδρειωμένη, 
Χαίρε, ώ χαϊρε, ’Ελευθερίά J
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ΕΚ TOT  ΤΑΦΟΤ TO T  Κ Π Α Λ Α Μ Α

Σ τ  ό δροσάτο  μνήμα σον  
Á ’ επ άνω  του καί  γύρω  
Tin  οτ ι  ξ εχ ω ρ ισ τό  
ΛονΛονΑι δ ε  θά σπείρω.

Τ ίποτε  ξ εχ ω ρ ισ τό  
Α ουδοϋδι δε θάνθίση  
Κ ά το υ  ά π ’ της φωΛίτσας σον  
Τ ό μ α ύρ ο  κ υ π αρ ίσ σ ι .

M o ra  χ ά  τά γ ν ώ ρ ισ τα  
Χ ο ρ τ ά ρ ια  καί  τά  χ ί . Ι ια  
Μ ύρια  χρνσοΛούΛουδα  
Κα\ τά γ ρ ια  χ αμ ομ ήλ ια

"Ομως τά  φ τω χούλ ια  αυτά  
Κ α ί  τά  σννειθισμένα.
Που με δ ίχ ω ς  φύτεμα.
Κ α ί  πότισμ α  κανένα .

'Έ χ ο υν  μόνο φςτεντή  
R' ίχ ο υ ν  περιβυ.Ιάρη  
Της δ ροσ ιάς  τό σ τ ά λ α μ α ,
Τ ου  ήλιον τη θε ία  χ ά ρ η .

"Ομως τά φ τω χούλια  α ύ ι ά  
Σ τον  Λάκκου σου την άκρη  
θ ά  σκορπούν κάποιων μ α τ ιώ ν  
Τ ό  φέγγος κα ί  τό δάκρυ ,

θ ά  σκορπούν κάποιω ν ραΛΛιών  
ΤΑνέμισμα κα ί  θανε 
Σ ά ν  ψευδά π α ιδ ιά τ ικ α  
Α ο γ ά κ ια  που μ ε θ ά ν ε .

θ ά χ ο ν ν ε  τό σ ά λ ε μ α  
Κ ά π ο ιω ν  χ ερ ιώ ν ,  κι άκόμ α  
θ ά  μ ο ιράζουνε  φ ιλιά  

Σ ά ν  άπ ό  κάπ ο ιο  σ τό μ α .

Κ ι  δ λ α  τά  φτωχούΛια α υ τ ά  
Κ α ί  τ ά  συνειθ ισμένα  
θ ά χ ο υ ν  κ ά τ ι  Ασύγκριτο,
Κ ά τ ι  σ ά ν  ά π ό  σ έν α  !

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο ΣΜ Ο Σ

Τά μεγάλα έργοστάσια ραπτικής, τά άδυτα αύτά τής τέχνης, είς 
τά όποια δημιουργείται ό κυρίαρχος συρμός,ήρχισαν νά παρασύρωνται 
είς τόν κατήφορον τών παντοίων καί πολυειδών στολισμών τής φού
στας. Υ π ά ρ χ ει κίνδυνος έχτροχιάσεως καί έντελοΰς έγχαταλείψεως 

του ισοϋψούς φορέματος, τό όποιον άνεδείκνυε τό σώμα τόσον ώραΐον 

χαί τόσον γραφικόν.
Τώρα τό ενα volant δέχεται δεύτερον καί τρίτον καί τά φορέματα 

παρουσιάζονται ώς άποτελούμενα άπό δύο καί τρεις φούστας, τό όποιον 

μας επαναφέρει είς είκοσιν όλα έτη  οπίσω μέ τά tunique χαί τές 

ποδιές χαί τά πανιά, τά τόσον άχαρα χαί άχοσμα, τά όποια μετα

βάλλουν τάς γυναίκας είς άληθινάς καρικατούρας.
Ό  λογικός κόσμος θά άποφύγη όσον ήμπορεί όλας αύτάς τάς α η 

δίας, άλλως τε τά φορέματα σχήματος ta i l leu r  είναι είπερ ποτέ άλ
λοτε του συρμοϋ 'μ έ  ζακέτας πολύ κοντάς χαί πολύ προσηρμοσμένας 

είς τό σώμα, ανοικτάς έμπρός μέ υποκάμισα η ανδρικά, όταν επιβάλ
λεται χαί ό ανδρικός λαιμοδέτης, ή έχ βατίστης χαί χρω ματιστής  

μουσελίνης, τά όποια είναι καί πλέον φρέσκα καί πλέον εύμορφα.
Διά τάς λογιχάς μάλιστα γυναίκας ή θερινή έποχή είναι χαί τής

Ε  Π  I Φ  Y  A  A  I Σ

MARIA RATAZZ1

Η  Π Τ Ρ Γ Ο Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α

Μία μόνον ατέλεια —  άλλά τόσον ασήμαντος —  έσχίαζε τήν ώ - 
ραίαν εικόνα τής πυργοδεσποίνης. ’Έ κ ρ υ π τε τήν ήλιχίαν τη ς, δη

λαδή έκρυπτε δέκα ολόκληρα έτη , αν χαί είς τήν ήλιχίαν,τήν όποιαν 
παρεδεχετο ότι είχ ε , δέκα έτη όλιγώτερον ή περισσότερον δέν έχουν 
καμμίαν σημασίαν. Δέν έχαμνε τοϋτο υπό φόβου μή χάση τούς πι
στούς τη ς, αφοϋ ούδείς έξ αύτών ήδύνατο νά έννοήση τήν εΰχαρί- 

στησιν τής ζωής, χωρίς νά φιλήση άπαξ τής ήμέρας τά άκρα τών 
χειροχτιοφορεμένων δακτύλων τής άριστοκράτιδος κυρίας.

Διατί λοιπόν ή επιμονή της αΰτη τής άποκρύψεως τής ήλικίας 

της, ή όποία τόσον άτελώς συνεβιβάζετο πρός τό ώραΐον κατά τά 
άλλα πλαισιον τής γηραιας πατρικίας; Κατά τήν εποχήν έκείνην άν 
καί πολύ νέος, ήμην είς τόν κόσμον τών φοιτώντων είς τήν αίθουσαν 

τής πυργοδεσποίνης. "Η μην ακριβώς είς τήν ηλικίαν εκείνην, όπου 

εθεώρουν έμαυιόν ταπεινωμένου, εάν συναναστρεφόμην μέ τούς μ ι
κρούς καί υπερβολικά, άδέξιον έν τή  συναναστροφή μου μέ τούς 

μεγάλους, έν τώ μέσω τών όποίων δέν ειξευρα πάντοτε πού νά βάλω 
τά χέρ;α, πώς νά κάθημαι ή νά στέκωμαι, δειλός, άπλοϊκός, χα τε-  
χόμενος διαρκώς άπό γελοίους φόβους καί άπό άνησύχους ένδοιασμούς.

Ή  πρώτη μου έσπερϊς είς τό μέγαρον Λ αμβέρτα ήτο άληθές μαρτύ

ρων δ ι ’ έμέ. 'Ή θελα  νά εΰρίσκωμαι δέκα μέτρα υπό τήν γη ν, όταν 
ή πυργοδέσποινα, στηριζομένη είς τόν βραχίονα τοϋ θείου μου,διηύ- 

θυνε πρός μ ε 'τ ό  ανυπόφορου lorgnon τη ς, τό όποιον έτρόμαζε καί 

άλλους πολύ θαρραλεωτέρους άπό έμέ.
Μου έμειδίασεν έν τούτοις μέ καλωσύνην, ή όποία μου έφάνη 

πονηρία. Τάς ακολούθους ήμέρας ή άνησυχία μου διεσκεδάσθη- βαθ
μηδόν καί κ α τ’ ολίγον ή'ρχισα νά τρελλαίνωμαι διά τήν οικίαν αύ- 

τή ν , ή όποία μοϋ έφαίνετο ώραιοτέρα άπό όλα τα παλάτια τών πα
ραμυθιών τής «Χ α λιμ α ς»,τά  όποία μοϋ περιέγραφεν ή τροφές μου.Είς  
τήν παιδικήν έτι καρδιάν μου μεγάλην θέσιν κατείχε τό ιδεώδες. 
Τήν γυναίκα έγνώριζα μόνον ώς μητέρα καί άδελφήν, δηλαδή ώς 

ό’ν Εερόν, τό όποιον ήγάπων έξ ίσου πρός τήν Παναγίαν.
Ή  κόμησσα Σοφία μέ τό λευκόν πτυχωτόν της φόρεμα, τό στολι

σμένου μέ ωχρά τρίχαπτα, μέ τά άργυρα μαλλιά τη ς , μέ τό έλαφρόν 

άρωμα, τό όποιον άνεπέμπετο περί αυτήν,μοί έφάνη ώς οπτασία έ κ τ α 
κτος, τή ς όποιας ή παρουσία μέ έτάραττεν.’ Ημπορείτε νά μέ γελά τε, 
όσον θέλετε. Ά λ λ ’ άναντιρρήτως ή κόμησσα Σοφία μέ ολα τά γηρα

τειά της ΰπήρξεν ό πρώτός μοϋ έρως, έρως ποτητικώτερος και ίδανι -  
κώτερος πολλών άλλων. Βραδύτερου, άνήρ πλέον, ναυτικός, έχτεθει-  
μένος εις τρομερούς κινδύνους, μοϋ συνέβη νά διέλθω πολλάκις ώρας 
μακράς, βλέπων μέ τήν φαντασίαν μου μίαν λευκήν σκιάν, λιχνιζο- 
αένην έπι τών έγειρομένων κυμάτων, νηρηίδα ή δνειρον, τής όποιας 

ή χάρις καί ή γοητεία μοί ανεμίμνησκε τήν χόμησσαν Σοφίαν.
Ά πελάμβανον λοιπόν αληθώς είς τάς εσπερίδας τής πυργοδεσποί

νης. Έ κ α θή μ η ν  είς μίαν γωνίαν καί ήχουον καί έβλεπον χαί ώνει-



Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Τ Ρ Ι Ω Ν8

οικονομίας χαιτώ ν έλαφρών φορεμάτων. Μπατίστες χαί εγχώρια βαμ
βακερά, ΐδου 5 ,τι αποτελούν τάς ώραιοτέρας θερινάς ενδυμασίας. Δεν 

είναι ή ποιότης του υφάσματος, αλλ ή έλαφρότης καί ή χαλαιθησία  

περί τήν χατασχευήν, ή οποία χαρακτηρίζει τάς θερινάς γυναικείας 
ενδυμασίας. Καί εις τί> χεφάλαιον τοΰτο τα ΰποχαμισάχια παίζουν xa't 

πάλιν μέγαν ρόλον. Ε ίχε  λεχθή  δτι έπρόκειτο να έγχαταλειφθοϋν. 
Καί δμως ποτέ δεν ήσαν του συρμοΰ, ώς σήμερον. Καί υπάρχει ποι
κιλία χαί πλούτος αληθής σχεδίων δια τα ΰποχαμισάχια αυτά.

Μέ πιέτες, μέ σούρες, φλοτάν, μέ δαντέλες, μέ μουσελίνες, άλλα 
προσηρμοσμένα καλώς είς τδ σώμα, άλλα άφοδράριστα, μέ μανιχά- 

χια εύμορφα, έννοεϊται στενά καί επάνω χαί εις δλον τδν βραχίονα, 

ώστε να διαγράφωνται φυσικά αί γραμμαί αύτοϋ.

Καί τα ΰποχαμισάχια τα φοροΰμεν μέ φορέματα ta i l le u r , όταν ή 

ζέστη δέν είναι μεγάλη. Ά λ λ  ’ δταν δ ’Ιούλιος άρχίση να καίη χαί 
τους λίθους, τότε φοροΰμεν τα ΰποχαμισάχια μέ οίον δήποτε φόρεμα, 

χωρίς ζακέταν. Ά λ λ ’ ή ένδυμασία αυτη απαιτεί μεγάλην προσοχήν 

εις τα καθ’ εχαστα χαί τάς λεπτομέρειας τη ς. Τό χαπέλλον μας, τα 
γάντια, τα παπούτσια, ή φούστες μας, τδ χτένισμά μας, όλα πρέπει 
να είναι πολύ περιποιημένα, έάν θέλωμεν να είμεθα χόσμιαι χαί 
ευπαρουσίαστοι μόνον μέ τα ΰποχαμισάχια. Έ ν  έναντίφ περιπτώσει 
έξερχόμεθα άνδυτες καί τίποτε άπαισκότερον άπδ γυναίκα, ήτις εκ
λαμβάνει τόν δρόμον άντί του ιδιαιτέρου της θαλάμου καί παρουσιά
ζεται έχει ώς χαί εδώ. "Αν χαί δια μίαν φιλόχαλον γαιναίκα ή ενδυ

μασία τοΰ σπιτίοΟ, χωρίς να είναι πολυτελής, είναι πάντοτε ώραία, 

επιμελημένη χαί χαθαρά.

Ύ ποκαμισάκία έφέτος φέρουν είς όλα τα χρώ ματα. Μόνον τα χο- 
λαρέτα χαί τα μανιχέτια ήμποροϋν να είναι άπδ άσπρο λινό. Καί εις τα 

λινά φορέματα ta i l leur  εις τα re v e rs  τή ς ζακέτας θέτουν δεύτερα 

re v e l’s άπδ άσπρο λινό. Ε ’ίόομεν ώραϊον ΰποχαμισάκι, χατεσχευα- 
σμένον χ α θ ’ δλον τδ μήκος τής τάλιας άπδ πλέτας καθέτους ώς τών 

άνδριχών ύποκαμίσων χαί δαντέλας σουρωτός εναλλάξ· τα μανίκια 

επίσης άλλα μέ τάς πιέτας χαί τάς δαντέλας δριζοντίως τοποθετημέ

να!. Τδ σύνολον ώραίον, αλλά πολύ ώραϊον.
Καί διά τα χαπέλλα τί μένει να εΐπωμεν ; 'Υ πάρχει τόση ποικι

λία, ώστε δέν είζεύρει τις ποϊα να προτιμήση. Τά c a n o tie rs , τα σχί- 

ματος άνδριχοϋ δηλαδή ψάθινα, μέ μιαν κορδέλαν, ώς μόνον στολι
σμόν, είναι πολύ εΰ'χολα χαί πολύ κατάλληλα διά λουτρά, Ιχδρομάς,

ρευόμην μέ άνοιχτά ’μάτια, λησμονών χαί τδν θείόν μου, τόν νομάρ
χην, τδν όποιον έσεβόμην υπερβολικά χαί τδ γυμνάσιον χαί άναλο- 
γιζόμενος δτι ή Παναγία του παρεκκλησίου του σχολείου μας θά 

ήτο πολύ ώραιοτέρα, έάν έφερεν εν άπό τά λευκά φορέματα τής χομ- 
μήσσης Σοφίας.

Μίαν εσπέραν ό κύκλος μας ήτο περιωρισμένος είς στενωτέρους 

φίλους, πλήν έμοϋ —  τόν όποιον δέν έλάμβαναν καί τόσον ύ π ’ δψιν — 
ό θεΓός μου άπηύθυνε τήν έξής έρώτησιν είς τήν κόμησσαν, άφοΰ 
άπήγγειλεν όλόχληρον χατηγορητήριον χατά τής γυναικείας φιλαρε- 

σχείας.

—  Κόμησσα, τής εΐπεν· δταν ήμεθα μικροί,αί μητέρες μας έλεγαν 
δτι μεταξύ μας ύπήρχε διαφορά ήλικίας τριών μηνών. Ό τ α ν  έμ ε- 

γαλώναμεν τδ πρώτον σας μακρύ φόρεμα συνέπεσε μέ τδ πρώτόν μου 
άπολυτήριον τοΰ γυμνασίου. Μή μου εϊπητε, πώς χατωρθώσατε νά 

διατηρήτε τόσην χάριν καί τόσην γοητείαν μέχρι τής ήλικίας α υ
τή ς. Αΰτδ τό μυστήριον τδ έξηγεί τδ ζωηρδν πάντοτε πνεϋμά σας 

χαί ή ένθουσιώδης καρδιά σας. Ε ΐπέτε μου δμως πώς χατωρθώσατε 
νά σταματήσητε δέχα όλα έτη είς τδν κατήφορον του χρόνου- ή μ ή 
πως αί μητέρες μας είχον χάσει πασαν περί χρόνου ιδέαν, δταν ώμί- 

λουν περί ημών ;

—  Τίποτε άπό δλα αύτά, φίλε μου, άπήντησεν ή κόμησσα. Μόνη 

μου έγώ διέγραψα δέχα έτη τής ζωής μου, τά όποΐα Sèr  θέΧω r à  
ί χ ω  ίήσει χαί τών όποιων ή άνάμνησις είναι έξωρισμένη χαί άπδ 

τήν μνήμην μου χαί άπδ τδ ήμερολόγιόν μου. Τά έτη  τοΰ μυστη
ριώδους ταξειδίου μου, τά όποια ευτυχώς οϋδέν μου ένθυμίζει έδώ,

ταξείδια, πρωϊνάς έξόδους καί τά παρόμοια, δ ι’ έπισημοτέραν δμως 

ένδυμασίαν τά w ateau  πολύ σηκωμένα άπδ τά πλάγια μέ τοΰφες 

ολόκληρες απδ άνθη, κατάφορτα, μέ ζωηρά χρώματα. Ά λ λ α  χαί 

toq u es πολλαί καί σκούφιες χαί καπότες, δλα μέ άνθη, μέ εύμορφα 

ανθη, ώστε νά φέρουν αίωνίαν άνοιξιν χαί είς έκείνας αί όποϊαι τά 
φοροΰν.

Παρισινή

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η

Γ Χ υ χ ο  Β ε ρ ν κ ο χ χ ο .  Διαλέξατε βερύκοκα, έξ έχείνυιν τά όποια άνοί- 

γουν χαί ό πυρήν άποχολλαται μόνος του. Τά καθαρίζετε άπδ τδν 
έξωτερικόν φλοιόν. Ζυγίζετε καί θέτετε ίσον βάρος ζάχαριν χαί βερί- 

χοκχα. Τά βάζετε μαζή ζάχαριν καί βερύκοκχα μέ πολύ ολίγον νερό. 

Σπάζετε αμέσως τούς πυρήνας, διότι πρέπει νά είνε γλυχοπήρουνα. 
Τα κοπανίζετε καί τδ γάλα των πεντήχοντα περίπου δράμια διά κάθε 
όχάν βερυχόχχου, χύνετε νά βράση μαζή. "Οταν είναι έτοιμα, καλά 

δεμένα πριν νά σερβίρετε προσθέτετε ολίγον λεμόνι. Μέ τδ γλυκδ αΰτδ 

κατασκευάζετε εν γλύκισμα. Α γοράζετε μπισκότα άπδ έχείνα όπου πω - 

λοΰγ κολλημένα είς χαρτί καί στρώνετε τήν φόρμαν σας. ’ Ε π ’ αύτών 
θετετε Ιν στρώμα βερύκοκχα χαί επ’ αύτών πάλιν μπισκότα. Προσθέ

τετε ολίγον χονιάχ, ψιλήν ζάχαριν χαί τά στέλλετε είς τδν φούρνον.

Ποφακαλουνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί κα
θυστερούσα! μέχρι σήμερον τάς συνδρομάς των νά σπεύ · 
σουν έπ ι τέΛονς. νά άποστείλουν αυτά;. Τήν αύτήν πα

ράκληση/ άπευθύνομ-ν καί προς τάς κ. άνταποκριτρίας 

ώς καί προς τους κ. άνταποκριτάς μας νά επισπεύσουν 
τήν εΓσπραξιν και άποστολήν τών καθυστερουμένων,διότι 
ή άταξία αύτή τών εισπράξεων καταντμ ανυπόφορος.

Δ ΙΔ Α Σ Κ Δ Λ ΙΣ Σ Α  Έ λ λ η ν ίς  δυναμένη νά διδάξη χαί τήν Γα λλι
κήν ζητεί παραδόσεις ή θέσιν τινα διδασκαλίσσης. Συνισταται θερ

μότατα χαί παρ’ ή μ ώ ν .'Η  διεύθυνσις της είς τά γραφεία μας.

δπου ήλθον ώς πληγωμένον πουλί, τό όποιον τρέχει είς τήν φωλεάν 

του.

—  Τί είναι λοιπόν τδ μυστήριον αύτό, κόμησσα, τδ όποιον ώφεί- 
λετε νά μας έξομολογηθήτε ολίγον. Μετά τριάντα έτη  . . .

—  Μετά τριάντα ’έτη ή καρδιά μου είναι άχόμη πληγω μένη. Ά λ λ ά  

άναγνωρίζω δτι σας οφείλω τήν έχμυστήρευσιν ούτήν, τήν όποιαν 
θά σα; χάμω, έάν μου ΰποσχεθήτε άπόλυτον εχεμύθειαν.

— Ε ίμεθα  έξ άνδρες έδώ Θά είξεύρωμεν νά σιγήσωμεν ώς είς ίερεύς. 
Σύ, Ραούλ, ό όποιος δέν έχεις άχόμη τήν ήλιχίαν έξομολογητοϋ, 
πρόσφερε τά σέβη σου εις τήν κόμησσαν χαί πήγαινε νά χοιμηθής.

—  Ό χ ι  μείνε, Ραούλ, είπε μελαγχολικώς ή πυργοδέσποινα.Νομίζω  
δτι σέ προορίζουν δι’ ιερέα. "Αρχισε λοιπόν νά συνειθίζης μέ τά κα

θήκοντα, τά όποΐα σέ περιμένουν. Ή  διήγησίς μου θά σου δώση 
την πρώτην ιδέαν τών μυστικών άθλιοτήτων τών ψυχών, τάς όποιας 
βραδύτερον θά οφείλης νά παρηγορής.

Ύποχλίνω ν έχάθισα δσον τδ δυνατόν πλησιέστερα πρός τήν 
κόμησσαν, τής όποιας χατέτρωγα μέ τούς οφθαλμούς τδ πρόσωπον, 
τδ αίφνης χαταστάν τόσον ρεμβώδες.

— Λοιπόν, πρδ πολλών χρόνων, ήρχεσε λέγουσα,τδ μέγαρον Λ α μ -  
βέρτα κατωκείτο άπδ ΰπερήφανον ιππότην τδν πατέρα μου χαί άπδ 
μίαν μικρούλαν κορασίδα, τήν όποιαν θά γνωρίσητε, ευθύς ώς σας 

εϊπω δτι ήτο ζωηρά χαί εύθυμος τόσον, ώστε νά έχη  πολλάς συμπά
θειας ΰπέρ αυτής.

"Η μην τδ πλέον χαϊδεμένον χαί τό εύτυχέστερον παιδί τοΰ κό
σμου Ό  πατέρας μου μέ έλάτρευε καί δέν έζη ή δι* έμοϋ χαί δ ι’ έμέ, 
άφότου άπεμαχρύνθη τής ένεργοϋ πολιτικής. ( ’ Ακολουθεί)


