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Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝA
*0 Ε υα γγελ ισ μ ό ς.— Τό Μ έλλον τής άνθρωπόττ,τος δια τή., Ε λ

λάδος (ύπό κ . Ί ο υ )  ιέττας Ά ά ά μ ) . — Ή  Μ άγισσα (ύπό Μ άιας). Τό 
Ιδεώδες τω ν γυνα ικώ ν τή ς Γ αλλίας κατά  τόν XIX αιώνα (χατα  τον 
A. K ahn). — Γ υνα ίκες ιατροί έν Γ ερμανία  (ύπό κ. H a ry e tt  T o u to u -  
ges) — 'Ε ορτή Έ νώ σεω ς 'Ε λ λ η ν ’δω ν.— Ο ιδίπους τύραννος. — Σ υν-  
ταγα ϊ. Ε ιδοποιήσεις. ’Ε π ιφ υλλ ις . Εύ/αρις (κ α ια  τόν A rm an d  Lil- 

v e s tre ) .

Ο Ε Υ Α ΓΓΕ Λ ΙΣ Μ Ο Σ
Ί Ι  εορτή του ωραίου άγγέλμ,χτος τοϋ Χριστιανισμού είνα ι 

σήμερον καί ή εορτή τής γυνοιί'.είας δόξης. Το σ τίγμ α  τοϋ 
ονείδους τής θρησκείας των 'Εβραίων άποπλύνετα ι με τό 
ώραΐον ά γγελμ α  τής διά τής γυναικός θείας ένχνθρωπίσεως, 
τή ; παρά τής γυναικός αναγεννήσεως τής άνθρωπότητοι.

Ό ,τ ι  ώραΐον έδημιουργησεν ή φύσις, δ ,τ ι εύγενες και λ ε 
πτόν έλάτρευσεν ή γυνή , συνεορτάζει μαζή της σήμερον την 
μεγάλην έορτήν τής δόξης της. Εις τούς ψχλμούς τής θρη
σκείας κα ί εις τάς κωδωνοκρουσίας των ναών προσθέτουν 
τήν αρμονικήν μουσικήν των τά  κελαδήματα των πτηνών 
καί τά  αρώματος των άνθέων. Τονίζουν καί αυτά  σήμερον 
τόν αίώνιον δμνον τής αγάπης, τής θρησκείας αυτής τής 
γυναικός, διά τής οποίας τό ψεΰδος ένιαήθη καί ή άν · 
θρωπότης άνέζησεν εις νέαν ζωήν.

Ή  γυνή είξεύρει μόνη νά άγαπα  Ιδού τ ί είπεν ό θεός 
ό όποιος εις τήν γυνα ίκα  ένεσάρκωσε τήν ύπερτάτην άγα  - 
πην τοϋ δημιουργοϋ πρός τό δημιούργημά του. Χωρίς τήν 
γυναίκα, ό θεό; ίσως δέν θά ήδύνατο νά συγχωρήσν) κα ί νά 
ένσαρκωθή εις τήν αγάπην.Χ ωρίς τόν άνεξάντλητον άλτρουϊ- 
σμόν τής ψυγής τής γυνα ικός, ή αγάπη  θά εμενεν δ'νει- 
ρον καί ή άνθρωπόιης θά έξηφανίζετο εις ΰπέρτατον άλλη 
λοσπαραγμόν.

άνίσγυρος. Κ αί διά τούτο α ί άρχαΐαι θρησκεϊαι κατέροευσαν 
κα ί ύπό τά  συντρίμ.ματά τω ν ούδέν άλλο έ’μεινεν από τήν 
μεγάλη··, ά λλά  ψύχραν ιδέαν τοϋ ωραίου. Ή  δούλη γυνή 
δέν ήδύνατο, δέν είχε τό δ ικαίωμα νά ά γα π α . Καί α ί θρη- 
σκεΐα ι τής δούνης γυναικός έλησμονήθησαν, κα ί οί λαοί των 
θρησκειών αύτών έζ·'οανίσθησαν κα ί εξαφανίζοντα ι.

Ή  ζωή τών λαών καί ή ζωη τών θρησκειών μετρόίται 
μόνον σήμερον μ.έ τόν βαθμόν τής αγάπης καί τής τιμής, 
μ.εθ’ ής περ ιβάλλετα ι ή γυνή . 'Ο χαιρετισμός πρός τήν ΙΙαο- 

ένον, πρός τήν μητέρα τής αγάπης, εί\ε ο ύπέρτατο ; ύμνος 
πρός τούς ανεξάντλητους θησαυρούς τής γυνα ικείας ψυχής. 
Έ ξιοο ΐ τά  ό'ρη έξημερόνει τά  θηρία, ζωογονεί τήν νεκοάν 
φύσιν, αρδεύει τήν ξηράν γή ν , σωφρονίζει τούς μωρούς, ε ι 
ρηνεύει τούς κακούς, κα τα πα ύε ι τούς πόνους, ξεκουράζει 
τούς κόπους "Ολα αύτά  τά  έπ ιτ ελ ε ΐ ή αγάπη , ή μεγάλη 
α γά πη , τής οποίας μυσταγωγόν καί λάτριν ό Θεός τήν γ υ 
να ίκα άνεγνώρισε διά τής δ ι’ αυτής ένχνθρωπίσεως του.

Ε όρ ταζε , φύσις, χαΐρε, γή , ψ άλλετε  π τη νά , μυρόνετε 
τόν κόσμον, άνθη,τονίσατε ολοι κα ί αλα σήμερον τον μ.εγα- 
λον ύμ,νον τ ή ;  π ίστεω ς είς τιμήν τοϋ Θεοϋ τής άγάπης καί 
τ ή ; δ ι’ αυτής δοξασθείσης γυναικός.

θ ' .
Τό μεγαλεΐον τοϋ παρελθόντος με εκαμε να δοκιμάσω εις 

τοιοϋτον βαθμόν τό αίσθημα τής αδυναμίας μου, ώστε νά δύ
ναμαι νά εννοώ τ ί έπ ίεζε κα ί π ιέζε ι ακομ.η το νεον ελλη 
νικόν πνεύμα.

'Οσάκις "Ελληνες ποθοϋντες δρασιν μάλλον ενεργόν μοϋ 
όμιλοΰν περί τής άπαθείας τών συμπολιτών τω ν , τοΐς άπο-

Ά λ λ ’ ή άγάπη είς τό ψεϋδος κα ί είς τήν πλάνην μένει κρίνομαι : Ή  διάνοια τοϋ Ελληνικοϋ λαοϋ δέν πάσχει από
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καμμιαν απαθειχν. ΙΙχσχει μονον ολ.γον άπό τήν άνίχν των 
εκατομμυριούχων Αμερικανών, οί όποιοι δέν έχουν πλέον νά 
πραγματοποιήσουν κανένα ποθον κ ζ ί οί όποιοι έχουν ύπό 
την κατοχήν τω ν πάντα  πλούτον. Έ ξηντλημένος ό λαός 
αυτός από την μ εγίστην πνευματικήν έντασ ιν, εις ήν ήδυ 
νήθη καί εινε δυνατόν νά έξαρθή τό ανθρώπινον πνεύμα, άνε- I 
παύθη έπ ι μακρόν χρόνον άλλα  πρέπει νά του εί'πωμεν σή
μερον, οτι ή τύχη του κινδυνεύει. Πρέπει οί διοικοΰντες αύ 
τον ττνευρ,&τικώς να τον ειόθ7Γθ'//)<τοον περί του κινδύνου. *Η 
Δύσις, εις την όποιαν ή Ε λ λ ά ς  ένεπιστεύθη την ίεράνπχ  
ρακαταθήκην τής αρχαίας τέχνης— καί τούτο τόσον γεναίως 
και δαψ ιλώς, ωστε ύφισταμένη την έπίδρασιν τής Δύσεως, 
νά μένγ) παλιν αύτή εις τάς ίδ ιας κτήσεις, τάς τόσον διαμε- 
ρισθεισας —η Δυσις δεν όυναται πλέον νά ζωογονήσγ) την 
τροφόν της. *Η σκεπτομένη Ε λ λ ά ς  οφείλει \ά διδάξφ την 
αμ,αθή Ε λλάδα, οτι η Ε λληνικη διάνοια κινδυνεύει, εάν ή 
λα ϊκή  ψυχη τής Ελλάδος δεν γίνγι καί πάλ ιν  ή ιερά αύτής 
κιβωτός.

Α λλως δεν θα παρελθγι πολύς καιρός καί θά άκουσθγί άπά 
ολους τους ελληνίζοντας του πολ.ιτισμενου κόσμου ή επίσης 
απελπ ισ τ ική  κραυγή « ή Ε .Ι .Ιηπχή  ό ι ά ν ο ι α  θχήσχεη>, όσον 
κα ί αό μ έ γ α ς  Π α ν  ά π έ θ α τ ε * .

Και αυτ/ι /] Γ αλλ ία , εις την οποίαν τό αθηναϊκόν φως 
έξήστραψε πάντοτε μέ ελάχ ιστα  νέφη, ή Γ αλλ ία , ή τις το 
σάκις εδοζασεν εαυτην ώς θυγατέρα του Όμηρου, προσβλη- 
θεϊσα σήμερον έκ τής κοσμοπολίτικες νόσου συζητεϊ περί των 
κλασικών παραδόσεων, α ΐτ ινες την εξύψωσαν, χ ΐτ ινες την 
ε,.ο ,ισαν , με την ζω τ ικό τη τα  του αισθημ.ατος του καλού, τό 
οποίον δίδει ή λατρεία  του αιωνίου κάλλους.

Εινε αναγκη , οιτως μια Α ναγέννησις, δυναμένη νά συγ- 
κριθή πρός την ιταλ ικήν ’Α ναγέννησιν, προπαρχσκευχσθγ έν 
Ελλάδι και δια τής λαμψεώς της έπ ιβα ιγι έκ νέου εις τόν 

κόσμον τήν ομηρικήν άποκάλυψ ιν, άνευ τής όποιας ή λευκή 
φυλή μας θά χάσγ) απανταχού του κόσμου τό αίσθημα του 
θείου έν τή τέχνη .

Φαντάζεσθε μιαν φλωρεντινήν ’Αναγέννησιν εις ’Αθήνας, 
χυμόν ζωής, άνευρεθέντα εις τό δένδρον, τό όποιον ή ίη  ε- 
φερε τόσον θαυμάσιους καρπούς ! Καί τ ί δέν ήμπορούμεν 
νά περιμένωμεν από τάς κληρονομικότητας, άπό τήν διαδο
χήν μ ι*ς καί τής αύ τής μεγαλοφυίας εις ενχ καί τόν αυτόν 
λαόν !

Β λέπω  ποΐαι τάσεις πρός νεαν δρασιν ένισχύονται έν έαοί, 
μόνον διότι πατώ  τήν κλασικήν γή ν , ποιον άρμονικαί έκ 
λάμψεις μου παρουσιάζονται ύπό τόν βχθύν ουρανόν τής 
Ελλάδος, ποσον οί νέοι θαυμασμοί μου έκ τής θέας των α 

ριστουργημάτων συγκρατούνται μετά των παλα ιώ ν α ντί νά 
τον κκτασυντρίξουν.

Η Ε λλζς επ ανα λα μ β ά νο υν  τ*/)ν όιευθυνσιν τοΰ εχυτου 
της. μή μανθάνουσα πλέον παρά τών ά λλω ν, ά λ λ ’ άποκχ- 
λύπτουσα αύτή έαυτήν, εχουσα τήν πεποίθησιν, ότι αί άνα- 
σκαφαί της πρό; άνεύρεσιν τής μεγαλοφυίας της θά τής άπο 
καλύψουν ά-αστάσεις καί όχι τάφους, ιδού περί τ ί.ο ς  θά έ 
χεθυμουν να την πείσω . Ο κόσμος έχει ανάγκην μ ιας ανα
νεωμένης Ε λλά δο ς, δρώσης ένσαρκώσεως τής αρχαίας. Μή
πως τό αΓσθημα μ ιας το ιαύτης άποστολής δέν δύναται νά

ε,εγειργ) τας πλέον υψηλάς φιλοδοξίας εις τήν ψυχήν όλο. 
κλ/ιρου ενος λαού, ες ίσου είς τάς γυνα ικείας ψυχάς, όσον καί 
εις τάς άνδρικάς ;

Ειδον, ηνόησα έβεβαιώθην διά πλείσ τω ν δεδομένων, ότι ή 
Ε λληνις γυνη , η αποκαλυψασχ αυτή έαυτήν είς τάς συμφο

ρά, του τελευτα ίου πολέμου, εινε αξία νά πχράσχ·/) τήν συν .
δρομην της εις τό μεγα εογον τής πλήρους κ·-αγεννήσεως τοΰ 
εθνικού πνεύματος.

*
Γ ’ ’ ' ·> . * *ις τον μεγαν αυτόν φιλόξενον οίκον τοΰ ΓΙαρνασσοΰ, όσ-

τ ις  έπ ι είκοσιπεντε ευλογημένα έ'τη κα τα γ ίνετα ι είς τήν ή 
θική έξύψωσιν τών πλέον μικρών καί τώ ν  πλέον πτω χώ ν, 
εις τά  απειράριθμα σω μ ατεία , τά  όποια μανθάνουν είς τόν 
αθηναϊκόν λαόν τάς παραδόσεις του, τά  όποια άπό έργάτας 
κάμνουν τεχ ν ίτα ς καί άπό τεχ ν ίτα ς θά κάμουν άργότερα 
καλλ ιτέχνα ς, είς τά  έργαστήριά σας, είς τά  όποια δέν μ α ν
θάνουν μόνον νά έργάζωνται, αλλά  καί νά δημιουργούν, είς 
τα  ιδρύματα σας, εις τά όποια διδάσκονται νά διδάσκουν, 
ανευρίσκω παντού τήν άναζήτησ ιν, τήν άπεργασίαν, τά 
πρώτα δοκίμια τής έπανακτήσεως τής έθνικής ελληνικής ψ υ 
χής έν τώ  μεγαλείω  της.

Ούδείς έχει σήμερον πλέον τό δικαίωμα νά άμφιβάλλγ] διά 
τήν μελλουσαν Ε λλά δ α , τήν ύποβζσταζομένην παρά τής 
αρχαίας. Καί όμως πολλοί Έ λλη νες  αμφιβάλλουν καί ε π ι
τρέπουν καί είς άλλους έκ τών έξω νά αμφιβάλλουν. Τούτο 
δ ικα ιολογείτα ι διότι οί Έ λλη νες  βαδίζουν πρό; τό ίδεώδές 
τω ν , τό όποιον παρακολουθούν καί τό όποιον νομίζουν, οτι 
δέν θά φθάσουν ποτέ. Ά λ λ ’ ό άμερόληπτος ξένος, ό λ ιγώ τε- 
ρον ανυπόμονος διά τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν, βλέπει τόν 
δ ια ιυθέντα  κατά  τά  τρία τέταρτα τού αίώνος δρόμον. Β λ έ 
πει το παρελθόν έξερχόμενον άπό τά συντρίμματά του, τόν 
χαρακτήρα τοΰ λαού άπαλλασσόμενον άπό τάς ταπεινώ σεις 
της δουλειάς, τον Ελληνικόν πληθυσμόν αύξηθέντα είς τό 
τριπλάσιον, τήν πόλιν τώ ν ’Αθηνών έξελθούσαν άπό τή ν  
γή ν , ώς διά θαύματος, τάς γυνα ίκας τής Έ λλαδος ά ν τ ι-  
λαμδανομένας, οτι ό πληθυσμός τώ ν δυνάμεων τής π α τρ ί
δας σχ ετ ίζ ετα ι πρός τόν άριθμόν τώ ν υιών, τούς όποιους α ύ - 
Toci διόουν εις αύτν^ν.

Β ιβ α ιω ; οι Ελληνες έχουν τά έλα ττώ μ α τά  τω ν , ά λ λ ’ 
αυτά  εινε ελα ττώ μ α τα  τής φυλής, τά όποια δ'έν ήμπόδισαν 
εις καμμιαν εποχήν τής ιστορικής τω ν ζωής τήν πρόοδον καί 
επ ικράτησιν τών άρετών τω ν .

Εαν η Ελλάς δεν εινε έθνος κατέχον ζύτο , τό όποιον 
ονομάζουν δύναμιν, έάν δέν εινε ίσως προορισμένη νά έπ ι-  
βάλγι τά  δ ικα ιώματά  της άπό τήν δύναμιν αύτήν είς τήν 
βάρβαρον πάλην τών φυλών τήν άπειλούσαν τήν Εύριόπην, 
άς σπευσν] νά καθορίσγ) νέον έν έαυτή τό πνεύμα εκείνο, τό 
όποιον διά τών αιώνων κατέκτησε μέχρι τών νικητών της.

Αί Ά θήνα ι έγιναν καί πάλ ιν  ή ιερά πόλις. Ή  ψ υ χ ι κ ή  

της δύναμις έμφαίνετα ι είς τόν ξένον, ό ότοΐος τήν δ ιατρέ
χει, και ό όποιος προσπαθεί νά είσδύσγ) είς αύτήν. Ή σθάν- 
θην « δ τ ?  άπό τήν πρώτην ήμέραν τήν φρικίασιν, ή ν δ ί
δουν αί θεϊαι πόλεις. Ά πό  τού ύψους τή ς ' Άκροπόλε υς « ί  
Ά θήνα ι εινε μ εγάλα ι, πολύ μ εγά λα ι. Χθεσινογέννητοι ζούν 

J ζωήν πρωτευούσης, Ά πό  τού άρχαίου ΙΙαρθενώνος ώμοσα
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πίστιν είς τάς νέας τύχας τής Ε λλάδος. Ό  όρίζων, τόν ό 
ποιον τό βλέμμα μου ήδυνήθη νά περιλάβγ], μοί ώμίλησε 
συγχρόνως καί περί τού άρχαίου μεγαλείου της καί περί τών 
πρός άπελευθέρωσιν άγώνων της, ο ίτινες κατέστησαν τούς 
ήρωας τής Ε λλη ν ική ς Α νεξαρτησίας άνταξίους τώ ν ηρώων 
τού παρελθόντος.

Είς την Ε λλάδα μενει νά άποδωσγ) καί νά παραγάγγι έπ'ι 
τής γής της ο ,τ ι ή θεοποιηθεΐσα φύσις της έναπέθηκεν ά- 
φθονον είς τούς κόλπους της, τό ύδωρ, τά  σπαρτά, τά  δ έν
δρα. Τής μένγ) νά ένδυναμώσν) τούς ώμους της διά σννεχούς 
πατριωτικής άσκήσεως, ίνα  δυνηθή νά φέργ) τό δοξκσμένον 
βάρος τοΰ παρελθόντος. Αναζωογονούσα τήν προγονικήν 
ζωήν, θά ύποχρεώσφ τούς λαούς τού μέλλοντος, είς τάς 
κατακτητικά; ιδ ιότητάς τω ν, ώς τούς ύπεχοέωσεν άπό πο λ 
λών ή'δη αιώνων είς τήν προοδευτικήν έξέλ ιξ ίν  τω ν, νά ομο
λογήσουν, νά ύποστούν τόν καλλιτεχνικόν κα ί φιλοσοφικόν 
νόμον της, καί προσθέτω καί τόν επ ιστημονικόν, ώς θά 
προσπαθήσω νά τό άποδείξω .

Ή  Ε λ λ ά ς  είνε ό καλλιτεχνικός εγκέφαλος τής λευκής 
φυλής. ’Ά ς  άφήσγ) ε ίς άλλους τήν δόξαν νά είνε οί βραχίονες 
ί  οί πόδες. Αί κτηνώδεις κατάκτησε·; θά προετοιμάσουν τήν 
ίδικήν της νίκην. Μετά τάς άγωνίας καί τάς άνασυστάσεις 
τών βασιλείων, μ ετά  τάς μεταρρυθμίσεις τών εθνικοτήτων, 
ή Ε λλάς δύνατα ι νά έμφανισθή ώς ζωογονήτρια νέων οργα
νισμών, προικίζουσα τούτου; μέ όλα τά  δώρα τά  υπάρχοντα 
έν αύτή καί δ ι’ ών οί θεοί τήν έχουν προικίσει.

Ό λο ι, όσοι είνε στενώς συνδεδεμένοι μαζή σου, ώ Έ λ -  
λάς, εί'τε άπό άγάπην, εί'τε άπό υίικήν λατρείαν, όλοι οί 
θαυμασταί τού κάλλους ύπό τήν θεοποιηθεϊσαν μ,ορφήν του, 
σοΰ ζητούν νά συγκρατήσγι; έαυτήν μέ τάς δύο σου χειρας. 
Τό πχρελθό/, τό όποιον ζή είς σε, δέν δύναται νά άποθάνη 
ί  διά σού.

Αί ύλ ικα ί πρόοδοι συνδέουν άνχμ.φιβόλως τού; άνθρώπους 
πυρετωδεστερον μεταξύ των. Έ άν τού; έκτοπίζουν, έάν τούς 
δεσμεύουν κα ί τούς παρασύρουν έκτός τού κύκλου των μ.ετά 
μείζοιος ταχύτητος, α ί πρόοδοι α ύτα ί δέν είνα ι καί δέν θά 
γίνουν ποτέ ούτε αύτός όνούς, ούτε ή ύπερτάτη έκφρασις τού 
νοούντο; άνθρώπου.

Όσοι θά έχουν τά πάντα  ί'δει είς τόν βιαστικόν δρόμον 
των, θά αισθανθούν τήν άναγκην νά άναμνησθούν τ ί είδαν.
Ο άνοικτός αύτός συναγωνισμός είς τό άφκνισμένον πνεύμα 
τών ανθρώπων έπ ι τού ώραίου, έπ ι εκείνου, τό όποιον δε- 
®πόζει έπ ι τής ανθρωπότητος, θά φέργι είς τήν Ε λ λ ά δ α  πά - 
®*ν άμοιβήν, έάν γίνγι καί πάλ ιν  ή έάν μείνγι ή φύλαξ τοΰ 
ανθρωπίνου ιδεώδους καί τού κάλλους.

Τά άποκτηθέντα πλούτη τών νέων λαών δαπανώ ντα ι ολί
γον κατ ’ ολίγον διά τής πολυτελείας α ύτή ; είς τήν τέχνην 
χκι ιδού ότι άμε τακλήτως σημαίνει ή ώρα τού Ε λληνισμ ο ύ . ' 
Η μεγαλητέρα ένδειξις τής βεβκιότητος ταύτης παρατη 

ρείΤτοει είς τήν άκατάσχετον κίνησιν, τήν παρασύρουσαν τήν 
Αμερικήν, τήν χθές άκόμη άποκλειστικώς έμπορον, πρός 

τον κλασικισμόν, πρός τήν Ε λλη ν ική ν  τέχνην.
®ά ήθελα νά ίδω όλους τού; νέους Α θηναίους συγγραφείς, 

εμποτισμένους μέ τήν ιδέαν ότι οφείλουν νά κηρύξουν άπό 
οήμερον, \ά διαδώσουν έκ νεου τόν καλόν λόγον τής Έ λ λ ά -

j δος είς τήν κοινοβουλευτικήν Εύρώπην καί ’Αμερικήν. Τό 
I θέαμα τής πολιτικής τώ ν γοόνθων είς τά  κοινοβούλια, προ- 
I καλε ΐ τό μάθημα, τήν άνάκλησιν είς τούς χρόνους τού ΙΙερι- 
I κλέους, όπου ή χάρις καί ή κομψότης καί τό κάλλος τοΰ 

σχήματος καί ή άξιοπρέπεια τής στάσεως κα ί ή έξευγεν ι- 
σμενη τού λόγου εύκολία ήσαν άρεταί άπαραίτητο ι διά τήν 
επιρροήν τών άνδρών τής πολ ιτε ίας.

Η έποχή μας είνε ύπό πάσαν έποψιν τόσον έκτροπος, 
τόσον τερατωδώς άφημ.ένη είς τήν μ ισητήν σκα ιότητα , ώστε 
1  άλλος συγγρχφεύς τών νέων άντιελληνισ τικώ ν σχολών ε ίπ ε , 
θαυμάζων τά  κεραυνοβόλα άποτελέσματα  μιας βόμβας, ρι- 
πτομενης άπό έ'να κοι^ωνιστήν : « τ υ  ό χ η μ α  ε ί π  ώξαΐοχ·» 
Το κάλλος σήμ,ερο· ε ίνα ι, ώ ιεροσυλία ! είς τό ειδεχθές καί 
είς τό άσχημ.ον.

’ ίο υ λ ιέ τ τ α .  ’ Α δάμ

Η ΜΑΓΙΣΣΑ
(Συνέχ εια )

Μία κόρη τότε ζωηρά έξυπνη , παχουλή άφήκε τόν βρα
χίονα τοΰ καβαλιέρου της καί προχωρήσασα πρός τόν Παλ.- 
βίδην τού ε ίτ ε  : Δ ίδετε τόν λόγον σας, ότι άν αύριον ή κ υ 
ρία σας ζη :ήσγι νά έβγγ) έξω μέ τέτοιο φόρεμ,α,θά τήν συν- 
οδεύσητε; ’Ή  οτι αν ίδήτε καμμιάν άπό ’μάς, δέν θά γ ε λ ά 
σετε καί δέν θά τρέξετε άπό ’π ίσω  της, ώς ’πίσω^μπό κανέν '  
περίεργον φαινόμ.ενον \

Ό  Παλβίδη; έχασεν άμέσω ; τήν σειράν τών ιδεών του, 
έξερόβηξε, έξεροκατάπιε, καί ώ ; νά μήν είχεν έννοήσει, ά- 
πήντησε μέ εν α ί  ;  έρωτημ,ατικόν, πολύ παράξενον.

Μπράβο, μπράβο, ήρχισαν νά λέγουν, χειροκροτούντες τήν 
νεαράν δεσποινίδα, ή όποια β ιαστικά , β ιαστικά , άμα έτε - 
λείωσεν,έτρεξεν,έπήοε τόν καβαλιέρον της καί έξήλθε διά τού 
θερμ,οκηπίου.

Ό  ΙΙαλβίδης έχασε τήν άταραξίαν του, έγέλασε καί αύ
τός καί ήτο έτοιμος νά δώσγ) δίκαιον είς τήν νεάνιδα, όταν 
ή ’Ά ννα , διακόπτουσα τόν θόρυβον τών συζητήσεων κα ί τών 
γελώ τω ν άπήνττ,σε ; Καί δ ια τί θά γελάση \ Κ αί δ ιατί δέν 
θά συνοδεύσγ) τή ν  κυρίαν του \

Κάποιος αυθάδης έψιθύρισε χαμ. ηλοφώνως, ό'πισθεν τής 
’Ά ννας : δ ιότι ε ίνα ι ποθ,ύ χονδρή κα ι τό ελληνικόν ένδυμ.α 
ά π α ιτ ε ΐ σώματα Καρυατιδών ώς τό ίδικόν σας.

Ή  ’Ά ννα  έξηκολούθησε, προσποιηθεΐσα ότι δέν ήκουσε : 
Ε ίς τήν Α μερικήν όλος ό κόσμ.ος άκολουθιΐ τόν ευρωπαϊκόν 
συρμόν. Καί όμως άφοΰ ήοχίσαμεν νά άσκοΰμεν τά  σώμάτά 
μας κ α ί νά γυμναζώμεθα είς τά  sport,ηυραμεν ότι τά  σ ιε -  
νά φορέματα μάς έμπόδιζαν καί πολλα ί κυρίαι έσχημάτισαν 
σνλλόγους διά τήν άλλαγήν τοΰ ένδύματός μας. Τότε μεταξύ 
άλλω ν έβγήκεν είς τό μέσον καί ή ιδέα τού ελληνικού φορέ 
ματος, κα ί ύπάρχουν κυρίαι, αί όποΐαΐ φορούν τό φόρεμα 
αυτό πάντοτε κα ί είς τόν περίπατον καί είς τόν κόσμον καί 
ε'ς τά  σ π ίτ ια  τιον. Κανείς δέν εύρε τό πράγμα γελοϊον. Τό 
έναντίον αί έφημερίδες έδημοσίευσαν τά ς εικόνας τών κυριών 
αυτών μέ τά  ώραϊά των φορέματα. Τό μόνον δύσκολον διά 
τήν διάδοσιν τού φορέματος είνα ι ότι διά νά είνα ι ώραΐον 
σ το ιχ ίζε ι πολύ άκριβά, διότι τό κάλλος τών πτυχώ ν ¿ξαρ-
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τά τα ι άπό τό κάλλος του υφάσματος κζ'ι άπό την τέχνην 
τοϋ γλύπτου , ό όποιος είνα ι άπαραίτητος δια την συναρμ.0- 
λόγησιν.

Ό  Κώστας ήγω νία . Ή  ’Ά ννα  έκαμνε την ό ζιλ ία ν της 
ώρισμένως, διότι έφ’ οσον έπροχώρει, ηύζα-ε καί ό άριθμ,ός 
των χορευτών ακροατών, οί όποιοι ευθύς ώς διεδόθη εις τάς 
αίθουσας, δτι ή έκατομμυριοΰχος ξένη ώμ ίλει δια τό ελλη νι
κόν ένδυμα, άφήκαν τόν χορόν καί έτρεςαν να ακούσουν.

Εις νέος, ό όποίο; έκαμ.νε τόν άστεΐον, έψιθύρισεν εις τούς 
περί αύτόν : Λ όγο , Λόγο καί μ ειδ ιάματα  καί κρυφά γέλο ια  
τώ ν πλέον άνοήτων έμ πόδιζαν κα ί τούς περί αυτούς νά ά- 
κούσουν.

Ή  ’Ά ννα  μαντεύσζσα την στενοχώριαν του Κ ώστα, ό ό
ποιος διά του βλέμματος έφαίνετο ώς νά την ικ έτευε νά 
μήν εξακολούθηση,είπε :Έ να ς  φίλος ¡/.ου Έ λ λ η ν  ευρίσκει ότι 
είνα ι Γσως άνάρμοσ τον νά όμ,ίλώ εδώ έγώ ξενη , νέα , ά γνω 
στος, α ντ ί νά χορεύω. Ό  χορός βέβαια άρμ.όζει περισσότε- 
οον εις την ηλ ικ ίαν ¡/.ου, κα ί όμ.ολογώ ότι τρελλαίνομαι διά 
τόν χορόν. · .

Χειροκροτήματα ζωηρά την διέκοψαν. "Ολοι είχαν εμπρός 
τω ν άκόμη τό ώραΐον m enuet, τό όποιον είχε χορεύσει πρω- 
τητερα; « Ά λ λ ά  εις την ’Αμερικήν συνειθίζομεν, έςηκολούθη- 
σεν, όπου καί όταν παρουσιάζεται [/.ία κατάλληλος περιστασις 
νά λέγωμ,εν την γνώμην ρ/.ας, νά κάρ/νωριεν προπαγάνδαν 
ύπέρ μιας ιδέας, της οποίας είμεθα απόστολοι.

«Νομίζ^Γδτι μόνον εις ενα χορόν, εις μίαν συγκέντρωσιν 
δηλαδή κόσμου εκλεκτού, δυναμένου νά έννογ καί νά άσχο- 
λ'ηται μέ ωραία πράγματα , εις ενα κύκλον,ό όποιος την με- 
γαλητέοαν άπόλαυσίν του α ν τλ ε ί από τάς ωραίας ένδυμα 
σίας καί τά  ωραία παραστήματα τών γυνα ικώ ν, νομίζω ότι 
μόνον εις ενα χορόν ημπορει νά όμιλήσν) κανείς περί του ώ - 
οαιοτέρου μεταξύ όλων τών γυνα ικείω ν ενδυμάτων, περί του 
ένδύ/,ατος, τό όποιον α ντί νά καταστρεφγ έξαίρει κα ί άνα- 
δεικνύει τό κάλλος του σώμ.ατος.

Καί ώς διά νά απόδειξη την αλήθειαν τών ίσχυρισμ.ών 
της άπεμ,ακρύνθη από σοϋ b u ffet καί έβάδισεν ολίγον μέ 
μεγαλοπρέπειαν κα ί χάριν άπαράμ.ιλλον εις κάθε βημα τ η ; ,  
εις χάθε κίνησίν της.

Χειροκροτήματα καί πάλιν ζωηρά την ύπεδέχθησαν καί 
ενθουσιασμός ακράτητος είχε μεταδοθη εις τό ώραΐον άκρο- 
ατήριόν της. 'Η  ύπέρ τών αρχαίων ασκήσεων λατρεία , η ό
ποια είχεν άναπτυχθη τάς ήμ.ερας αύτάς τών άγωνων εις 
φρενίτιδα άληθη, είχε προετ'.ιμάσει τό έδαφος διά την προ
παγάνδαν της "Αννας. Ό λ α ι αί έκεΐ παριστάμεναι κυρίαι 
ηύραν ότι είχαν αδικηθη φοβερά από τάς ενδυμασίας των 
καί έσκέπτοντο, ότι θά έφαίνοντο ώραΐ/,ι καί επ ιβ λη τικα ί ώς 
η "Αννα, εάν έφεραν τό ώραΐον ελληνικόν ένδυμα. Έ κε ΐνχ ι 
μ ά λ ισ τα , α ί όποΐαι σφιγμέναι άνιλεώς μέσα εις τούς στηθο - 
δέσμους τω ν , χωρίς νά ημποροϋν ού'τε μ ίαν σταγόνα αναψυ
κτικού νά καταπιούν, αί όποΐαι εις κάθε κίνησιν καί κάθε 
στροβιλισμόν ήσθάνοντο ασφυξίαν εκ της άτάκτου κυκλοφο
ρίας του α ίματος, έκεΐνα ι έβλεπαν την κόρην αυτήν την ξέ- 
νην ώς Πυθίαν, η όποία τα ΐς προανάγγελλε την ελευθερίαν 
των από τά βάσανα τάς κολάσεως, τά  όποια ύπέφεραν.

Ή  "Αννα έξηκολούθησε : Καί φόνον εις τόν χορόν ημπορει

νά γίνη  λόγος διά τό άρχαΐον φόρεμ.α, δ ιότι διά τόν δρόμον, 
διά τόν περίπατον δέν είνα ι διόλου πρακτικόν. Σήμ,ερον ή 
ζωή ά τα ιτ ε ΐ άπό τή / γυνα ίκα  δρασιν, κ ίνησ ιν, ενεργητικό* 
τη τα , η όποία έλειπε καθ ’ ολοκληρίαν άπό την γυναίκα 
της αρχαιότητας, άπό την γυνα ίκα  του γυνα ικω νίτου . Σ ή 
μερον τρέχομεν, δέν περιπατοϋμεν. Δ ιά  τοϋτο κα ί οί χοροί 
ηλλαξαν. Ά λ λ ’ οί νεώτεροι τ ελ ευτα ίω ς τείνουν εις ώραίας 
μάλλον κινήσεις."Ισως είνα ι οί προάγγελοι έπικρατησεως καί 
άναγεννησεως τών άρχαίων· βημα τα χ ύ , στροβιλίσμ.ατα καί 
τρέλλαι δέν συμφωνούν μέ την πλαστ ικότητα  καί την μ εγα 
λοπρέπειαν τών ώραίων παραστημάτων. Ό  χορός, τόν όποιον 
έχόρευσα πριν σάς ένθουσίασεν, άν κρίνω άπό τόν κύκλον 
ό όποιος έσχηματίσθη γύρω μ.ας καί άπό τά  χειροκροτήματα, 
τά  όποια έκάλυψαν τούς τελευτα ίους βηματισμούς μας. Έ άν 
έβάλσαρα μέ τό φόοεμ.α αυτό, θά ήμουν γ ελ ο ία .

Ό λο ι τότε άρχισαν νά χειροκροτούν κα ί νά ζητοϋν δεύ
τερον m in u e t·  Ό  Παλβίδης έπρότεινε νά χορεύσγ τόν ί 
διον χορόν κυρία μέ φόρεμα του συρμοϋ, διά νά φανό) η δ ια 
φορά.

Ό  Κώστας παρεκλήθη νά χορεύση, ά λ λ ’ ήρνήθη. Τότε εις 
ά ξιωματικός, φημ.ισμ.ένος διά τούς χορευτικούς θριάμβους του 
έκ συστήματος καί προμελέτης blasé καί άντιαρχαϊκός, ό- 
πωι, έτιτλοφόρησε τόν εαυτόν του, διά νά άποδείξγ οτι όλα 
αύτά  ήσαν σχολαστικότητες καί ότι εις τόν κόσμ.ον δέν υπήρ
χε χορός ηδονικώτεροςίτοϋ^βάλς, έπάρε την πλέον άκούραστον 
χορεύτριαν καί ηρχισε νά χορεύνιενα τρελλόν βάλς. Εις τάς 
άρχάς έχόρευαν μ.έ τόσην ζωηρότητα καί πάθος, ώστε έφ α ί
νοντο δικαιολογοΰντες τό νύπ έρ τώ ν  νεωτέρων χορών φα να τι
σμόν τω ν . Ά λ λ ’ αίφνης ό χορευτής έμ.περδεύθη εις τό μακρύ 
φόρεμα της κυρίας του, έ'χασε την ισορροπίαν κα ί άδυνατών νά 
κρατηθή πλέον εις τό τρελλόν, τό μ,εθυσμένον στροβίλισμ-α, 
έπεσε μ.ακρύς πλα τύς εις τό κηρωμένον παρκέ, παρασύρας 
καί την χορεύτριάν του άσθμαίνουσαν, κάθυδρον, μέ τό πρό- 
σωπον κατακόκκινον, μέ τά  μ άτια  έκτός τών κογχών, μέ 
τό φόρεμα τό ώραΐον, τό άραχνουφαν τον εις ράκη π ερ ιτυλ ιγ - 
μένον εις τά  τ:οδιχ του άξιω ματικοΰ . Ή  εϊκών ήτο άπαΐσία . 
Καί ώς μορφαί καί ώς στάσις τό κυλιόμ.ενον έκεΐ ζεύγος 
ώχοίαζε πρός άνδρα καί γυνα ίκα  έξερχόμενους άπό κραιπάλην 
καί κυλιομένους κατά  γης ώ ςκαταληφθέντας ύπό έπ ιληπτικη ς 
κατας-άσεως.Ο ί παρακολουθησαντες αυτούς άπό του έστιατο  
οίου εις τάς χορευτικάς αίθούσας, όλοι οί έτοιμαζόμενοι νά 
δώσουν δίκαιον εις τόν συμπαθή, τόν εύνοούμενον τών χορών 
ηοωα, όλοι έζητουν μέ τά  βλέμματα τήν ’Αμερικανίδα.

Ε κείνη  όμως παρασυρομ.ένη άπό τόν Κώσταν άπεμακρύν- 
θη, λέγουσα χααηλοφώνως εις τόν συνοδόντης : ο ι θεΛ τ ι -  
μωροϋε· τους ιεροσύΛους.

Διηλθον τόν μέγαν κα ί εύ .ύτατον πρόδομ.ον, ό όποιος έ- 
χώριζε την δεξιάν άπό της άο ιστε.ας πλευράς τάς οικοδο
μάς, καί εις τόν όποιον έξηκολούθουν νά χορεύουν τά  ζεύγη 
όσα δε/ είχαν ά/τιληφθά ούτε την συζήτησιν περί του άρ- 
χαίου ένδύματος, ούτε τό πέσιμον τών δύο χορευτών. ’Α
κριβώς η πρώτη αίθουσα εις την άπέναντι πλευράν ητο τό 
γοαφεΐον καί η βιβλιοθήκη του Παλβίδου, η όποια συνείχετο 
μέ την αίθουσαν του σφαιριστηρίου, τάς όποιας εΐπετο τό 
καπνιστηριον καί τούτου πάλιν η τραπεζαρία.
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Τό γραφεΐον του ΙΙζλβίδου ητο έν άπό τά ώραιότερα άν-  ̂
δοΐκά γραφεία, όπου είχεν ίδει ή Ά ννα  καί εις την ’Αμερικήν 
άκόμη Οί τοίχοι όλοι ησαν σκεπασμένοι άπό βιβλιοθήκας 
άπλάς, χωρίς υαλώ ματα , άλλά άπό ξύλον δρυός είργασμένον 
εις σχέδια πάντοτε Ε λλη ν ικ ά , Ό λ α  τά  χωρίσματα τών β ι
βλιοθηκών ησαν άλλου μέν ξύλινοι διάτρητοι μαίανδροι καί 
άλλου άλλα  σχέδια πάντοτε δ ιάτρητα , ύπό τά  όποια ήτο 
περασμένον ώς μ ία λωρίς άπό σκοτεινόν πράσινον μουσαμάν, 
εις τοόπον ώστε τά  λ επ τά  χωρίσματα ώμοίαζαν ώραΐον μ.ω- 
σαϊκόν.

’Α πέναντι μ,όνον τάς εισόδου, άκριβώς εις τό μέσον τοϋ 
μεγάλου τοίχου έσκέπαζεν άπό κάτω  έως επάνω τό μέσον 
κύτοΰ μία μ,εγάλη είκών τοϋ Προμηθέως δεσμώτου, έργον 
θαυμάσιον μεγάλου Ή αλοΰ τεχνίτου τάς Ά ναγεννησεω ς, τό 
όποιον ό Παλβίδης είχεν άγοράσει εις Φλωρεντίαν άπό τούς 
έκπεσόντας άπογόνους τοϋ Ίταλοϋ καλλατέχνου, εις μεγά- 
λην τιμήν.

Ό ,τ ι  έπίσης καθίστα την βιβλιοθήκην τοϋ ΙΙαλβίδου άνεκ- 
τίμητον ησαν τά  πλέον σπάνια καί δυσεύρετα Ε λλη ν ικ ά  
συγγράμμ,ατα, κατά  τό πλεΐστον χειρόγραφα, τών όποιων 
ήτο μανιώδης συλλέκτης. Ά λ λ ά  καί ώραΐαι έκδόσεις νέα ι,α ί 
πολυτελέστεραι έξ όσων ύπάρχαν καί εις ξένας άκόμη γλώ σ 
σας, τάς όποιας ό Παλβίδης δέν έγνώριζεν, ή'ρκει ότι ώ μ ί- 
λουν περί Ε λλάδο ς, ότι περιεΐχον μελέτας περί άρχαίων 
συγγραφέων, ή ότι ώμίλουν περί Έ λληνικά ς τέχνης, διά νά 
τόν κάμουν νά έξοδεύγ χωρίς νά λογαριάζνι. "Ωστε ó,Tt 
ώραΐον καί σοβαρόν είχε γραφή περί Ε λλά δ ο ς , είχε τοποθε- 
τηθη κατ ' αύξοντα άριθμόν χρονολογικάς έκδόοεως καί κατά  
γλώσσαν εις ιδ ια ιτέρας άκτΐνας τάς βιβλιοθήκης του πολυ- 
τελώς δεμένον.

Καναπέδες καί πολυθρόναι άπό τό ίδιον ξύλον δρυός μέ 
πλαίσιον πάντοτε σκαλισμέ/ον εις μ.αίανδρον καί σκεπασμένοι 
μέ πράσινον δέρμα ησαν τοποθετημένοι συμμετρικώς κα ί εις 
τάς τέσσαρας πλευράς τοϋ γραφείου. Τά σχέδια όλων αυτών 
τών καθισμάτων είχεν άπομιμηθά άπό σχέδ ια  άρχαίων, άπό 
τά όποια δέν έλειπε κα ί έν είδος καναπέ, ό όποιος είχεν 
άντιγραφά *πό έν άρχαΐον άγγεΐο ν, καί ώμοίαζε πρός τάς 
κλίνας επ ί τών οποίων άναπαυόμ.ενοι έτρωγαν οί αρχαίοι. Τά 
πόδια ησαν άπό λεπ τά ς ράβδου; δρυός, έπ ί τοϋ ένός μέρους 
τοποθετημένα τρία τέσσαρα μαξηλάρια, τό έν έπ ί τοϋ άλλου, 
όλον δέ τό άνάκλιντρον ητο σκεπασμένον άπό πολύτιμον 
δέρμα μαύρης άρκτου, τό όποιον προσέδιδεν εις τό έπιπλον 
*ύτό ιδιαίτερον όλως μεγαλεΐον. Δύο γραφεία μ εγάλα , τ ε 
τράγωνα, πάντοτε άπό τό ίδιον ξύλον καί μέ τού; ίδιους 
μαιάνδρους σκαλισμένα, μ.έ τά  χρειώδη διά γραφήν έπ ’ α υ 
τών, συνεπλήρωναν τήν όλην έπ ίπλω σ ιν , αύστηράν άλλά 
πολύ αρμονικήν να ι καλαισθηΌ ν

Έ π ί τών γραφείων ησαν τοποθετημ.ένοι παλαιο ί άπό ο ξε ι
δωμένου άσήμι λύχνοι, οί όποιοι άπεμιμοΰντο τούς άοχαίους 
5τηριζόμενοι εις στρογγυλήν βάσιν, έπ ί τά ς όποιας ύψοΰτο 
άξων άργυροΰς, εις τό μ.έσον τοϋ όποιου ύπάρχε τό δο- 
χεΐον ώς ήμιανοιγμ,ένη παλάμη μέ πέντε ή επ τά  γλω σ - 
®ιδας άπό φ υ τ ίλ ι, τό όποιον έβυθίζετο εις τό έντός του 
“οχείου, Τό δυχεΐον αυτό ήτο κινητόν κα ί άνέ^αινε καί · 
κατεβαινεν έπ ί τοϋ άξονος, άναλόγω : της άνάγκης τάς
Χαμηλά; ή ύψηλής θέσεως τοϋ φωτός.

Ε ί; τό γραφεΐόν του ό Παλβίδης δέν έπέτρεψε νά τοπο- 
θετγ,θγ ούτε γκάζι,ο ύτε  ήλεκρικόν φώς. Τό ήθελεν, ώ ; έ λ ε 
γε τό γραφεΐον του παρθένον άπό ολκς τάς νεω τερ ισ τικά ; 
έφευοέσεις, σεμνόν καί αυστηρόν ύπό τό διακριτικόν φώς 
τών έλα ιολυχνων, ύπό τό όποιον έκαμνεν άληθώς τήν έντύ- 
πωσιν ναοΰ μάλλον.

Τό μόνον πραγμ-α τό όποιον διέκοπτε τήν σοβαράν μονο
τονίαν τών σκοτεινών ξύλων καί έπ ίπλω ν ήσαν αί προτομαί 
εις μ,πούστους φυσικοϋ μεγέθους τών διαφόρων σοφών καί 
μεγάλω ν άνδρών τάς 'Ελλάδος, τοϋ Όμ.ή:ου, τοϋ Π λ ά τ ω 
νος, τοϋ Σωκράτους καί άλλων τών όποιων τά  γύψ ινα  έκ- 
μαγεΐα  είχε φέρει έκ τοϋ μουσείου της Νεαπόλεως κα ί είχε 
δώσει πρός άντιγραφήν εις μάρμαρον πρός τόν "Έλληνα 
Κ αλλιτέχνην Βρούτον. ΤΗσαν τοποθετημένα επάνω  εις ώραίας 
στήλας πάντοτε άπό ξύλον δρυός έπεξειργασμ.ένας κα ί π α -  
ρατεταγμένας κανονικώς έκ δ ιαλειμμάτων πρό τών βιβλίο ■ 
θηκών, ώς νά είχαν ταχθά οί μαρμ.άρινοι αυτοί σοφοί φ ύ 
λακες τών άριστουργημ.άτων τών βιβλιοθηκών τοϋ Παλβίδου.

Εις τό γραφεΐον αυτό τοϋ όποιου ή συμμ.ετρική εις ολα 
έπ ίπλω σ ις καί ό αυστηρός ρυθμός, μάλλον δ ι’ έργασίαν σο
βαράν προεκάλει ή εις διασκέδασιν, κανείς άπό τούς χορεύ
οντας δέν είχεν είσδύσει. Μόνον μερικοί άνθρωποι τών γραμ.- 
μ άτω ν, γέροντες τών όποιων τά  μ αλλ ιά  είχαν ασπρίσει έ- 
πάνω  εις τά  άρχαΐα κείμενα καί μ.ερικοί ξένοι, έλκυσθέντες 
καί αύτοί άπό τό ώραΐον σύνολον περιεφέροντο πρό τών β ι 
βλιοθηκών, άναγινώσκοντες τούς τίτλους τώ ν βιβλίων καί 
άνταλλάσσοντες τάς σκέψεις των έπ ί τοϋ κατόχου τών πο 
λύ  ίμων αύτών έργων.

Ή  έμ,φάνισις λοιπόν τάς "Αννας έκίνησε τήν προσοχήν 
τών έκεΐ παρευρισκομένων. Αί συζητήσεις τώ ν γερόντων 
διεκόπησαν καί τό φυλλομέτρημ,α τών έπ ί τών γραφείων 
λευκωμάτων κα ί ώραίων βιβλίων έσταμάτησε πρός σ τιγμ ή ν. 
"Ολων τά  μ ά τ ια , καί τών γεροντοτέρων άκόμη έξήστραψαν 
καί ψιθυρισμός θαυμασμ,οΰ ύπεδέχθη τήν κόρην μέ τό μ εγα 
λοπρεπές παράστημα καί τήν αύστηράν ώς άρχαίας θεάς κ α 
τατομήν. Έ να ς γέρων μ,ικρός, μικρός, μ.έ μεγάλην φαλάκραν 
καί μέ όλίγας λεύκάς τρίχας κρεμαμένας ά τάκτω ς άπό τό 
έν καί άπό τό άλλο μέρος της κεφαλής, φανατικός τών 'Ο 
μηρικών έπών μύστης καί άναλυόμενος εις δάκρυα, όταν ώ- 
μ.ιλει περί τοϋ κάλλους τών στίχω ν τάς Ίλιάδος έφυλλομ.έ- 
τρα μίαν πλουσιωτάτην είκονογραφημένην έκδοσιν τοϋ Ό 
μηρου, καθ’ ήν στιγμήν εΐσηλθεν ό Κ ώστας μέ τήν "Ανναν. 
Θά έλεγα , είπε καθ’ έαυτόν, ότι ένεψυχο/θη ή Ν αυσικάα, 
καί έδειξε τήν εικόνα, ήν άκριβώς έθαύμαζε τήν στιγμήν έ -  
κεινην καί ή όποία παρίστα τήν Ναυσ κάχν όδηγοΰσαν τόν 
Οδυσέκ πρός τόν βασιλέα πατέρα τη ς .

Ά λ λ ’ έτε ιδή  δέν είχεν ίδει άλλοτε ούτε τήν κόρην, ούτε 
τόν συνοδόν της κα ί κανείς άπό τούς έκεΐ παρισταμένους 
δεν έφαίνετο νά τ .ύ ;  γνωρίζγ), άφοϋ έσηκώθη κ α ί έπροχώ- 
ρησεν ολίγα βήματα πρ 'ς αυτήν, ώς ύπνωτισμ.ένος, έπέστρε- 
ψεν εις τήν θέσιν του, έπαναλαμβάνων ; Βεβαίως είνε ή 
ζωντανή τής Ν αυσικάα; ένσάρκωσις καί άπή γγελλε χαμ.η - 
λοφώνως καί μέ δάκρυα εις τά  μ,άτια τούς ώραίους στίχου? 
τοϋ Ό ίυσ έω ς , καθ’ ήν στιγμήν έμ.φανίζεται πρό τής θυγα-, 
τρός τοϋ βασιλέως τών Φ αιάκων.
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Ή  "Αννα έν τψ  μεταξύ , άφοΰ ίχ,χμ.ζ τόν γϋρον του γρα
φείου, έκφράζουσα είς τον Κώσταν τον θαυμασμόν -τν)ς δΓ 
δ ,τ ι εβλεπεν, εκάθησεν επ ί του τρίκλινου, του σκ,επκσφ.ένου 
υ.ε τό πλούσιον δέρυ-α τής φ.αύρης άρκτου, καί έστηριξε τό 
σώ[Αα τ η ; επ ί των πολυτίφ.ων προσκεφαλαίων, τα  όποια τό 
έν επ ί του άλλου τοποθετημένα άφ-οφ-οίωναν τό έ'πιπλον ε ν 
τελώς [λέ τά  αρχαία. 'Η  τοποθε τησις αυτή των προσκεφα- 
λα ίω ν τής έπέτρεψε καθηφ.ένη νά κλίνγ ολίγον τό σώρια πρός 
τα  αριστερά καί νά στηρίζηται δλη επ ί του άγκώνος, χωρίς 
οΰτε κ α τ ’ έλάχιστον νά παραβλαφθγ ή άρριονία των γρ*[Λ- 
ριών και ή μεγαλοπρέπεια τής σωματικής της παραστάσεως.

Ό  γέρων δεν έκρατεϊτο πλέον. ’Ή θελε νά βεβαίωθη δτι ή 
γυνα ίκα εκείνη δέν ήτο κανέν πλασμ,α τής εξημμένης φ α ντα 
σίας του, δτι ήτο αληθινή , δτι έ'ζη· καί χωρίς νά χάσν) και
ρόν τήν ¿πλησίασε καί έν ποιητικά) έξάψει ώς παρακολουθών 
τήν ώοαίαν εικόνα, ήν είχεν ί'δει εις τό βιβλίον, άπετάθη 
πρός αύτήν μέ τούς ίδιους στίχους του Όμηρου, τούς οποί
ους πρωτήτερα είχε ψιθυρίσει ώς προσευχήν.

Η Ά ννα  τόν ή'κουσε μέ κατάνυξιν  καί θαυμασμόν καί 
ήνάγκασε κα ί τούς άλλους, οί όποιοι είχαν πλησιάσει είς τό 
άκουσμα των στίχω ν καί είχαν μειδιάσει είς τήν αρχήν, νά 
προσέξουν. Καί δταν ό γέρων έτελείω σεν, ή κόρη άπήντησε 
μέ αυτούς τούς ίδίους στίχους, τούς όποιο ς ό Όμηρος θέτει 
είς τό στόμα της Ναυσικαίας. Έ λάτρευε καί αύτή ώς κα ί ό 
πατέρας της τόν Όμηρον, τόν όποιον άπεσ ιήθ ιζεν , άφ ’ δτου 
ήτο μαθήτρια, σχεδόν ολόκληρον.

Ό  γέρων είς τό άκουσμα των στίχων μέ τήν ξενικήν 
προφοράν έ'μεινεν έκπληκτος. Είς τό πρόσωπόν του έσκορπί- 
σθη μ ία  υπέρτατη γαλήνη καί ώς φοβούμενος μήπως ή ώ-

Ε Π Ι Φ Τ Α Α Ι Σ

Ε Τ Χ ΑΡΙΣ
— 11αρειηρησες, μοΰ είπε χθές ένας παρατηρητής του δρόμου, τόν όποιον 

ΐ'.ίως «πασχολοΰν τά ζητήματα τοΰ συρμοϋ, ότι ό αριθμός των καστανών γυ
ναικών, αΐ όποιαι έβαφαν τά μαλλιά των ξανθά ήλαττώθη πολύ ;

Και επειδή ηχούσα χωρίς μεγάλον ενθουσιασμόν τήν σπουδαίαν αύτήν πα- ’ 
ρατήρησιν, Ιπρόσθεσεν, ώς διά νά μοΰ δώσε) μεγαλυτΐραν χαράν.

— ’Ήκουσα μάλιστα να λέγουν ότι μερικά! γυναίκες ξανθαί, ήυχισαν νά 
βάφωνται κασταναί. Πράγμα τό όποιον κολακεύει βεβαίως τήν ατομικήν σου 
προτίμησιν.

— Ό χ ι, μάλλον αγανακτώ, τοϋ άπεκρίθην.
Κ αι επειδή, ήρχισε νά μοΰ λέγη πόσο/ άλλοτε έθαύμαζα τάς γυναίκας μέ 

τά καστανά μαλλιά, έπρόσθεσα-
— Πώς θέλεις νά μ ’ Ινδιαφέρη αύτό, άφοΰ δέν ήγάπησα παρά μιαν μόνον 

γυναίκα είς τόν κόσμον ;
Και βλέπων από τήν έκφρασιν τοϋ προσώπου του, δτι δέν έπίστευε είς > 

τους λόγους μου, Ιξηγήθην καλλίτερα.
—  Όσον περισσότερον σκέπτομαι τάς παμελθούσας συμπάθειας μου, τόσον j 

είμαι βέβαιος, ότι δέν ήγάπησα καμμίαν άλλην εκτός τής νύμφης Εόχάριτος. 
Κ αι αύτό χρονολογείται, από πολύ παλαιούς καιρούς· από κάτω άπό τάς 
μεγάλας φιλύρας τοϋ κήπου ό πατήρ μου μοΰ έδιδε νά διαβάσω ΰψηλοφώ- 
νως τόν Τ η λ έ μ α χ ο ν ,  τίμιον διαφθορέα τής παραδόξου νεόιητός μου.

— Και ή Εύ'χαρις ήτο καστανή ή ξανθή ;
— Καστανή και ξανθή, αγαπητέ μου, καί θά σοΰ ε’ιπω, πώς έγινα δ 

πιστότερος θαυμαστή; της.
Δέν ήτο πλέον όπό τάς μεγάλας φιλύρας τοΰ κήπου τοΰ πατρός μου, ό’που 

έμαθον μόνον τό όνομά της καί ήκουσα περιγραφόμενα τά θέλγητρά της, ά λ λ ’ 
είς ένα θαυμάσιον δάσος είς τά πέριξ τών Παρισίων, όπου είχα υπάγει νά 
περάσω τάς παύσεις. "Ενα μεγαλοπρεπίστατον δάσος τοΰ όποιου le Notre 
είχε σχεδιάσει τούς μεγαλοπρεπείς δρόμους και τό όποιον ένθύμιζε τάς Βερ-

pstísc οπτασία  σκοτισθή, ¡μήπως τό ¡ιεγάλον δνειρον διχλυθή, 
ή[/.ιεκ,λετσε τά  ρ/.άτιά του άπό τά  όποια έτρεχαν επ ί τών 
ρικνών παρειών του τά  εύτυχέστερκ δάκρυα, τά  όποια είχε 
χύσει είς όλην του τήν άρχαιολατρικήν ζωήν.

ΤΟ  ΓΥΗ ΛΙΚΕΙΟΝ Ι Δ Ε Ο Δ Ε Σ  ΕΝ Π Λ Α Ι Α
ΚΑΤΑ ΤΟΝ XIX ΑΙίΙΝΑ

Τήν ύπέρ της ελευθερίας κίνησιν της έπαναστάσεως ακο
λουθεί ριία πληριριύρα καλλ ιτεχν ικώ ν ειδών πολυτελείας καί 
κομψότητος, τά όποια έδήλουν τήν έγκα τάλε ιψ ιν  κάθε σοβα
ρά; της γυναικός ενασχολήσεως. 'Ωραίοι καθρέπται τής 
χειρός, άληθινά ρ.ικροκοφ.ψοτεχνήρ/.ατα, ήσαν τό τελευταΐον 
κόσρ,ηυ,α της ήριέρας, είς τούς όποιους έθαίριαζον τά  κάλλη 
των γυνα ίκες έλαφραί, εύ'κολοι είς τόν έρωτα, κούκλες μάλ
λον ώς ήσαν αί γυνα ίκες του X V III αίώνος.

Μέ -άς γυνα ίκας αύτάς έτέθη τέρμα είς τούς πλέον παρα
δόξους γυναικείους στολισμούς, είς μ ίαν προϊοϋσαν έξέλιξιν 
τέχνης επ ’ αύτοΰ τοΰ άνθρωπίνου σώματος, του όποιου παρ- 
εμορφουτο ή κόμη μέ τήν λευκήν πούδραν κα ί τό χρώμα 
τοΰ προσώπου ¡/έ τό καρμίνιον, καί ή έκφρασις αύτοΰ μέ 
τές τεχνητές έληές καί α ί γραμμαί του μέ τά  πανιά  κα ί 
τά  κρινολίνα.

Είς τήν τεχνητήν αυτήν εν τούτο ι; γυνα ίκα  δέν λε ίπ ε ι 
πάντοτε τό πνεΰμα, τό ποικίλλον κα ί εναλλάσσον μεταξύ 
τής δος Εοίρΐηαδββ καί της Σοφίας Άρνοϋ. Γενικός χαρα
κτηρισμός του είνα ι ή λεπτότης καί ή ευστροφία είς τήν 
ομ ιλίαν, άκόμη καί οταν γ ίν ε τα ι λόγος περί φιλελευθέρων 
ζητημάτω ν μετά  τών μάλλον σοβαρών άνδρών τνίς εποχής.

σαλιας.— Έκατεβχινα είς αυτό χ π ΐ βχθμ'όα:, τάς όποιας ό δύων ήλιος εκαμνε 
νά φα'νωνται τριανταφυλλιές.— Πρόσωπα μυθολογικά ήσαν τοποθετημένα «!ς 
τά κχταπράσινα άνδειρα,, θαυμάσιοι κορμοί θεών καί θελκτιχαι κεφα- 
λαί γυναικών εδρίβκοντο πχντοΰ. ’Έ :ω τες άκουμδισμίνοι είς τόξα χωρίς 
χορδάς, τό όποιον Ιμαρτύρει μιγάλην λεπτότητα τήν αθωότητα τής πρώ
της ηλικίας.

Φαί-εται ότι ή κυρία θβ ΘοηΙίδ ειχε. πολύ συχνά περιπατη'σει υπό τά ς 
θαυμασίας αύτάς σκ·.ας. Ε πειδή δέν είχον καμμίαν κλίσιν καταστρεπτικήν, 
άγαπήσας πάντοτε τά πουλάκια ώ ; αδελφούς μου, επήγχινα μόνον Ιχεΐ δια 
νά ονειροπολώ’ μέ τήν κεφαλήν γεμάτην άπό στίχους τοΰ Β ιργιλίου, οί ό 
ποιοι μέσα είς τήν ησυχίαν αύτήν ελάμβαναν δλον τό υψος των, άπό τάς 
χρυσχς πρωία; τοΰ φθί’ οπώρου εω; τά δροσερά δει)ινα, τά  πυρπολούμενχ 
άπό τόν δύοντα ήλιον.

Μέσα εί; τόν μιχρόκοσμον τών μχρμαρίνων αυτών θεών, τών ευρισκομένων 
άνάμ ιια  είς τά δένδρα, μία μόνον δέν έφερε κανέν όνομα είς τό βχθρον τη: 
καί δέν ήτο δυνατόν νά κατκτχχθή είς καρμίαν κατηγορίαν. Ά λ λ α  δέν ήπα- 
τώμην- IIτο βεβχίω; ή νύμφη Εΰχαρις, από τής οποίας ό Μέντωρ ει/β 
τόσον βχναύσως χωρίσβι τόν μαθητήν του καί τής οποίας τό ό/ομα μόνον μέ 
έκαμνε νά χίιθάνωμαι είς τά χείλη μου νέα φιλήματα.

Ό έρως μου τώρα είχε σχήμα τό άντικείμενον τής φανταστικής άγάπης 
μου* έπαρουσιάζετο μ σχ είς τήν ά .μονίαν τών γεαμμών και τήν μα-είαν τής 
πρχγμχτικότητος. Καμμία πλέον είχών δέν ήτο δυνατόν νά σβύση αυτήν 
τής μνήμης μου. Τό πρόσωπον ώ ; νά έκλινιν άπό ιό  βάρος τής ιίς  τόν τρά
χηλον σωρ'υμέ/ης κόμης, είχε τήν επιβχλλουσαν κανονικότητα τοΰ Έ λλη- 
ν.κοΟ τύπου, ή όποίχ πάντ>τε μέ αχε ένθο 'σιάσει καί γοητεύσει. *11 αρμο
νία τών διαστάσεων ήτο τελε'α, οι ώμοι περισσότερον στενοί παρά πλατείς, 
τό στήθος υψηλά, τά ισχία ισχυρά, καί αί κνήυαι εσχηματίζοντο μετά λε- 
πτότητος, κατερχόμεναι πρός τους αστραγάλους ώς δίδυμοι ποταμοί, οί ο“ 
ποιοι λεπτύνονται όσον απομακρύνονται άπό τήν θάλασσαν. Ή στάσις της 
δέν Ιξ φραζ* τίποτε άλλο παρά τήν προσδοκίαν θαυμασμών και δέν ήξεύοω 
άν άρμόζη τίποτε καλλίτερον ιίς τό σύμβολον τής καλλονής.

Τήν συνήντησα μίαν πρωίαν ιίς  τόν πρώτον μου περίπατον Ιντός τοΰ άλ'

ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ 1
Κατα τας η^ερχς της έθνικ,η; κατα ιγ ίδας ολαι αύτα ί αί 

πνευματώδεις καί ύιτερηφανοι γυνα ίκες άποτελοΰν μίαν τρο- 
μ ε ρ ά ν  εκατόμβην. Ή  γυνη μ εταβάλλετα ι. Έ ρ χετα ι η δις 
de Coignet, ή ήγουμένη τής Jouarre καί ή αυστηρά μορ 
φη $ κατα το ημισυ τυφλωμ.ενη της Μαρίας Ά ντω χ νέττα ς . 
Τά βαθύτερα κοινωνικά στρώματα, συντχρχχθέντα άπό τήν 
καταιγίδα, φέρουν εις την επ ιφάνειαν τάς παράφορους T hé- 
roignes καί ή άστική  τά ξ ις  κτυπά ώς επ ί μ εταλλ ίω ν τάς 
μορφάς της κ. Ρολάν καί της Charlotte Coi’day. Μέ τόν 
Thermidor ολοι ανακουφίζονται. Οί ισχυροί ξεκουράζονται 
κι ηρωίδες καταπραϋ.οντα ι, αί γυνα ίκες άναζοΰν καί μέ 
ωραίας κραυγας ανακουφίσεως επανέρχονται είς τούς στολι- 
υμους των. Ως μετά  τήν κατα ιγ ίδα  τά  πουλάκια άρχίζουν 
να ψάλλουν Η Ισωφίνα γ ίνετα ι αύτοκ.οάτειρα.

Αλλ υπάρχει ένας τύπος διάφορος γυναικός, ή όποια άπη λ- 
λαγμενη τών φόβων τών ταραχών, δ ιατηρεί μέ τό φ ιλελεύ
θερον πνεΰμα τοΰ αίώνος της νεό ητός της μ ίαν άκτΐνα  π α ι
γνιώδους μελαγχολίας· ή μορφή τνίς κ. de Charrière, ήτις 
υπ?ρξεν ή πρώτη φίλη τοΰ Benjamin Constant, ερχεται 
ευθυς μεταξύ τώ ν πρώτων. Είς τά  ολίγα εργοε τνίς κ. de 
(harriero το μειδιαμ,α είνα ι πάντοτε μ.ελαγχολικόν καί ή 
ΐογκίνησις μειδ ιά  πάντοτε. Σοβαρότης, ευα ισθησία ,— όχι 
ρητορική ως του Diderot— γνώ σ ι; τών φιλελευθέρων ιδεών 
rô; υ,.ηγορευαν τα  ωραία εκείνα μυθιστορήματα, τά  ύτό 
'όν τίτλον αι «Τ ρεΐ: γυνα ίκες καί αί Έ π ιστολα ί της Neuf- 
Cûatel*. Αι επ ισ τολα ι αύτα ι άναφέοονται ε ί ;  τού; γάμους 
ίων άνίσων κοινωνικών τάξεω ν, είς τήν έπ ιζήτησιν τών ποι 
μενιοων άπό τούς πρ ίγκηπας καί τάνάπαλιν . Έ ξ  αύτοΰ τοΰ 
βιβλίου ό prince de Ligne γράφει τήν κωμωδίαν του ή 
« Απαγωγή  »

w ;. Τήν πρωίαν αύ;ήν ή ομίχλη ιοΰ ’Οκτωβρίου Είχ: ταχίως βιαλυθη, χα"' 
4 Ιψούμενος μ-γαλοπρεπώ. ή λ ιι ;  Ιφώτιζε τήν ίγ.ιρομί,ην φ ύ ιιν χχ! τήν ϊ -  
Ο-άλιζε μ= τά; χοοσάς αχτίνάς του. Τ ι φνλλα ελάμβαναν όλα; τάς άπο/ρεύ- 
®ΐ[ζ .οΰ πρααίνου υπο τάς θερμας θωπε ας του από τοΰ άνοιχτοΰ πρασίνου 
Κ-χρι τοΰ πλέον οχοτεινοΰ. Τχ μεγαλα δένδρα άφηναν να διαπερα Ιδώ χαι 
¡«ε ίω φω ς, χωρίς να μεταλλάσσουν χρώματα. "Ημουν χαταγοητευμένος 
μέα» εί, την γλυχύτηια αυτήν τη; εγειρομένης. φύσεω;, την όποιαν τά πουλιά 
·||»λλαν χαι τά άνθη ευωδίαζαν με τά λεπτότερα μύρα τ ω ν  ολο; ό χήπος 
*VTo; δεν ήτο αλλο παρά ναό; πλήρης άοωμάτων χχί ύμνων πεμπομένων 
ΚΡ°ς to είδωλον μου.

T>)V παρετήρουν. Μία χρυσή άχτίς, πίπτουσα ά.τοθεν τοΰ μετώπου, εχρύ- 
Την χομην της καί ή Ορόσος είχε δώτει ά/έχφραστον μελαγχολίαν εις τα 

Ι^Ρίεαρενία ματια της, xx! τό ροδινον μειδίαμα τής Αόγής εί/ε φθάσει έως 
“¡τά χείλη της.

Μία ξανθή Εύ'χαρις έβασίλιυε διά παντός είς τήν χαρδίαν μου χκί είς τό 
Μεδμά μου,
3 Οταν επανήλθον, άμα η'ρχισε νά νυχτώνη, ή δρόσος της ίιπέρας ήτο 
*Τως αισθητή. Ο Ουρανός ήτο πολύ καθαρό·, χτι τά φώτα τής αιθούσης,
*0 την όπο'αν είχον κρυφίως ούγει, χαι όπου οί ξένοι μας έπα·ζαν οδίστ 

^«νρντο χ ιτά  γραμμ’α; μόνον άπό τά χλεισ ;ά ήδη παράθυρα. Τά δένδρα 
?*IV9VT0 ορθά ύψούμενα πρός τόν όρ'ζοντα ώς σκοτεινά βουνά, χαι άπό τά 

ΐιν* οπου άφιναν τά πυκνά φυλλώμχ-ά των, ό Σηκουάνα; ε’φαίνετο ώς μία 
Ι'Αανη ταινία, χαι τά λεπτά χλαδιά των I σχημάτιζαν αραβουργήματα πολύ 
|ΙΤ.*ρά εις — ον φωσφοριζοντα ουρανόν όπό τήν λάμψιν τών άστρων.
, Οταν Ιφθασα πρά τής λατρευτής μου Ιρωμέντ,;, ή συγχίνησίς μου ηυξησε 
Ίο νέο/ θελγητρον, όπό τό όποιον δέν τήν ι ’ χον άχόμη θαυμάσει. Σκιά 
*Ι**ή έσχέπαζε δλην τήν κεφαλήν της άπό τόν τράχηλον έως τό μέτωπον, 
Ί·θυσα άπό τά μεγάλα δένδρα. Ή  αργυρά λάμψις τών άστρων είχε φθά- 

■ Μς τά βλέφαρά της."Ολον τό ώραΐον σώμά της έχαϊοευεν ή αυτή λάμψ ς 
, |*όνι.ν Ιδώ και ε’χ.ΐ ίχρωματίζετο μέ χυανας γραμμά; ώ ; νά ήσαν φλέβεί 

κάτω άπο τό διαφαιΑ; λευχόν δέρμα. Δέν ήξεύρω τι σοβαρόν χχ! μυ- 
ΙΡ'ωδτς περιτριγύριζε τήν ούτω μεταμορφωμένην καλλονήν τη;, ώ ; καπνό;

Ό λ α ι α ί γυνα ίκες τής έποχης καί τής τάξεω ς αυτής δέν 
έχουν την ίδ ιαν τύχην. Ά λ λ α ι είσάγοντα ι είς τά  αύτοκρχ- 
τορικα ανακτορα και (/.ειδιοΰν διαρκώς διά τήν maréchale 
Lefebvre, πλησίον τής όποιας λαυ,βάνουν τ ιμ ητική ν θέσιν 
και α λλα ι χρησιμεύουν ώς βραβειον πρός τούς θαυμάσιους 
στρατιώ τας τής αύτοκρχτοοίχς.

Ά λ λ ά  με Γά τάς ημέρας τοΰ Thermidor τρεις μεταξύ 
τούτων είνα ι έκεϊνχ ι, αί όποΐχι εγκα ινιάζουν ζωήν, ούτως 
ε ιπ ε ΐν , πομπηϊκνήν μέ τρόπου; τής αύτοκρατορικής Ρώμης 
Η Ιωσηφίνα, ή κ îa llien  καί ή κ. Recamier.

Η Ιωσηφίνα δεν ε'χει επιρροήν, μεθ’ ολην τήν εκτακτπν 
τύχην της, παρά μόνον έπ ί τοΰ συρμοΰ. Ή  κ. de Staël επη
ρεάζει περισσότερόν, οχι δ ιό τ ι'ζη τοΰν νά τή·/ μ.ιμηθοΰν είς 
τ ίποτε αλλο η είς τον παράδοζον κεφαλόδεσμ,ον μέ τήν δέ
σμην τών πτερών, μέ τόν όποιον περιεσώθη ή μ.ορφή της, 
αλλα  διότι ε ίνα ι Ν έα  Γ ννή .  Μ ετέχει τοΰ παοελ.θόν τος, μέ 
τό οποίον τήν συνδέει τό ό'νομα τοΰ σοφοΰ πατρός τ η ; ,  ά λ λ ’ 
ιδρύει αυτη  τύπον γυναικός λευκόν, άϋλον, ό όποιος άπό 
τής φιλολογίας μ εταδ ίδετα ι είς τούς τρόπους καί τά  ήθη καί 
τους λόγους, τούς άλλοτε άπλοΰς καί κ α τ ’ άντίθεσ ιν αίσθη- 
μ.ατικους και ρητορικού; γυνα ικών τινων τής εποχή; της 
Ωστε ή Κορίννα της δέν έψαλεν είς μάτην είς τό άκρον 

τοΰ ακρωτηρίου Misène.
Ο τύπος »ύτός δέν είνα ι μόνον δημιούργημα τής κ. de 

Staël, εί/αι ολίγον οί τύποι τοΰ βαρόνου Gérard καί τοΰ 
Girodet. Έ λειψ εν  άπό τόν τύπον αύτόν ολίγον κάλλος διά 
να κατακτησγ) τον κόσμον καί τό μυστικ ιστικόν μειδίαμα 
τών τύπω ν τοΰ Piudlun καί ή γοητεία , ή οποία άπχθχνχ- 
τ ίζ ε ι τήν κ. Rëcamier.

αρωμάτων χα! τήν έχάΐδευε, ώ ; ή σχιά αότή ή όπσία είχε χατέβη είς τό 
μέτωπον της ως να Ιχινοΰσε πέριξ τη; αοράτου; μαύρχς πτέρυγας.

Και Ιλάτρευα δια παντο; μιαν μελαχροινήν Εύχαριν. Και δέν είναι όλον.
Νίετά τινας ημέρας εν χχιρώ χχταιγίδσ; χαθώ; ή'μουν υποχχτω άπό τό 

πλησιέστερον δένΟρον, μία μεγάλη λάμψες χαιομένου θείου διεπέρασε τόν άέρα 
χαταξεοχιζουσα τα νέφη, χα! μία διαβολική σάλπιγξ έ'σεισε τό στερέωμα.

Εστρεψα περίφοβον το βλέμμα προς το ει'δωλόν μου χα! εϊδον ότι μία Εύ- 
χάρις πυροχρους οεν ήτο αναξια θαυμασμού. Κατά τήν πρώτην μου Ιπίσχε- 
ψιν χατά τά Ιπόμενον έαρ, ό ήλιος έχρύσωνε τά μαλλιά της, άλλ’ αί βροχα! 
τοΰ χειμώνος είχαν αχιάσει τά μάτια της χχ! τότε παρετήρησα, ότι ή Ευ- 
χαρις ιαέ ξανθά μαλλιά xai μέ μαΰρα μάτια ήτο άξιολάτρευτος. Τέλος μετά 
πολύν καιρόν, οταν τό μέγα δάσος ήτο έγχαταλελειμμένον, τήν Ιπανειδον μέ 
τήν κεφαλήν χαταμαυρισμένην άπό τάς βροχάς κα! τόν χρόνον χα! Ιβεβαιώ- 
θην οτι ή Εύ'χαρις μου ήτο αξιοθαύμαστος κα! δταν είχε μαΰρα μαλλιά χ χ !  

γαλανά μάτια.
Αυτό μάς βςβαιοΓ, ό :ι η καλλονή τής γυναικός εινε ανεξάρτητος οίκο τόν 

συρμόν, εινε καμωμένη απο >ά:ι πλέον μυστηριώδες και π'/¿ον βαθύ, άπό το 
χρώμα τών πραγμάτων, τά όποίχ μας ΘΑγουν εις αυτήν. Στοιχειον Ιντελώς 
άυλον, ει/ε ή αρμονία τών χρωμάτων αύιώ ν μεταξύ των, άνωτέρα και αυτής 
τής τών γραμμών.Ή ου διατί α ί ξανθαι γυναίκες,αί όποΐαι βάφονται κασταναί 
και αί κασταναί α ί όποιαι βάφονται ξανθαί, κάμνουν τό αδτό έγκλημα καί τήν 
αύτην βεοήλωσιν εις τήν καλλονήν των. Εινε άσέδεια και να νομίζη τις, οτι 
είνα  ̂ τι κυρίως άτοπον εί; τήν καλλονήν τής γυναικός και ο et υπάρχει τ ' τό ό
ποιον να εχη ανάγκην διορθώαεως. Καλλονή ξανθή καί καλλο-,τή με>αγχροινή, 
δύο συρμοί αθανάτου πράγματος, τό όποιον δεν μάι Ινθουσια παρά με τήν 
τελείαν αρμονίαν του, καθώς μία θεία μουσική, ή οκοίχ δίν εγράφη διά τά 
αυτιά μας, αλλά διά τά μάτια μα;.

Κ αι εις την δήλωσιν αυτήν εις τήν όποιαν φαίνεται ή ασύγκριτος πίστι; 
τής φύσεώς μου είς τόν έρωτα, άφησα τόν παρατηρητήν τής λεωφο'ρου νά 
κυτταζη τας γυναίκας, αί όποιαι θέλουν νά άτατοΰν καί εις αότό τό αληθινόν 
χρώμα των.

(Armand Slluestre)
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Ή  κ. R· camier είναι ή άντίΟετις επ ι του μετά την έκ Ζυρίχη; έπιστροφήν της Εν γένει α ι εν Βερο.
ιίχι ανέρχονται εις 9 , >
θμον π ελατε ία ν .
Harryett Tmtanges.

David. 'Η  άρχαίζουσα ωραία μορφή της έ'χει έν τουτοις I λ (νφ  άποκατεστημέναι ιατροί κυρίκι ανέρχονται εις 9 , 
πολλούς θαυμαστά ; καί οί σοφοί της εποχής της είνα ι ως I έχουν έξασφαλίσει αρκετά πολυάριθμον π ελατείαν  
νά άναπνέουν τον αέρα του X V III αίω  ος πλησίον της

Ή  κ. Recamier δΤεκρίθη ιδ ίως υπό την Restauration, 
καί άφήκε το ονομά της συνδεδεμενον μέ το του Chattau 
briand, του Benjamin Constant καί τοΰ Dallanohe Με
ταξύ τω ν πρώτων θαυμαστών τη ς, ποίν νά ακολουθηση την 
κ. Σ τάελ  εις την εξορίαν της, ητο κα ί ό Λουκιανός Βονα 
πάρτης καί ό Μ ατθαίος de Montmoreney. Κ ατά την έπο 
χήν εκείνην τό σύνθημα των νεων συρμών εδιδετο εις τους 
χορούς τη ς. Βραδύτερον ήλθεν ό Οόγκώ, τό θαυμάσιον τότε 
παιδίον. Καί μ ετά  τόν Ιούλιον υπό τον πεσόντα Chateau
briand, ό Stendhal, ό Meyerbeer, ό Rossini,ό Merimeo, 
ό Vigny.

Έ κ παραλληλβυ πρός τόν πρόλογον του ρωμαντισμοΰ, 
πρό της γλυκείας φωνής τών meditations, η κ. Recamier 
έπενόησε τόν συρμόν του λευκοΰ πέπλον, ο οποίος στηρ ίζετα ι 
επ ί τής εις στεφάνην προοδεμένης κόμης καί π ίπ τ ε ι επ ί τών 
ώ μων, δίδων είς τ 
φοασιν. Έ ν γενει δ

ήν μορφήν μυστηριώδη ανατολικήν εκ- I όμως ενθουσιασμού επευφήμησαν κα 
ίδει επ ί όλων τόν τόνον του λευκοΰ, τάς | άδελφάς Φραγγοπούλου καί τόν νέ 

συμφωνίας είς λευκόν LlaCCor, είς γάζας καί μουσελίνας και 
αερώδη υφάσματα. Έ χ ε ι ενα κύκλον πανίσχυρον, κανονίζει 
τά ς αντινομ ίας, συνδιαλλάσσει τούς αντιθέτους, επ ιβάλλει 
έργα είς τό Γαλλικόν θέατρον, είνα ι α γα πη τή , σεβαστή, 
έ'χει όλας τά ς τ ιμ ά ς καί όλα τά  βάσανα τής caricature 
τής εποχής της, έπη ;εα ζε ι καί μέχρι τών μειδ ιαμάτων ακόμη 
τώ ν γυνα ικώ ν, ώς καί επ ί τών φορεμάτων τω ν. Α λ λ ά  μόνον 
έως εδώ Έ  κ. Recamier έχει πριγκηπάτον τιμητικόν, 
ά λλα  δέν έδημιούργησε κανένα συρμόν τοΰ πνεύματος.

'Ε λένη  Γ εω ργιάδου. (Κ α τά  τόν Gustave Kahn.

ΓΤΝ Α1Κ ΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τώ 1860 αί γυνα ίκες ήδυναντο νά άκολουθοΟν μαθήματα 

ιατρικής είς τό Π ανεπιστήμιον τοϋ Μονάχου. Εις το Πανε- 
πιστήμιον όμως τής Λ ειψ ίας ησαν ύεκ τα ι μόνον ως ακροά 
τρ ια ι. Μ ετά είκοσιν όμως έτο τώ  lhSO δι αυτοκρατορικοΰ 
δ ιατάγματος άπηγορεύθη είς τάς γυνα ίκας ή άπόκτησις δ ι
πλώματος. Τώ 1896 ή κόμησσα Linden, μαθή ρια τών φυ 
σικών επ ιστημών ύπέβαλεν α ΐτησ ιν , δι ή ; εζητε ι να τής ε 
πιτραπγ) νά ύποβληθή είς εξετάσεις δ ιπλω μ α τικά ;

Τοϋτο έδωκεν άφορμ.ήν, όπως μεθ’ όλην τήν αντιπολι-

Η E Ï E P L E T I K H  Ε Ο Ρ Τ Η  Τ Η Σ  Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ  Τ Ω Ν  ΕΛΛΗΝ1ΔΩΝ
Ή  ευεργετική έσπερίς ή δοθεϊσα τήν παρελθοϋσαν Δευτέ

ραν είς τό Δημοτικόν Θέατρον ύπέρ τήςΈ νώ σεως τών Ελλη 
νίδων διεξήχθη μετά πολλής επ ιτυχ ία ς . Ή  Βασιλική Οικο
γένεια  καί ή έκλεκτοτέρα καί ώραιοτέρα μερίς τής πρωτευ. 
ούσης παρευρέθη είς τ ή ' εσπερίδα ταύτην κα ί έξ έκτιμησεωι 
πρός τό ώραΐον έργον τής Έ νώσεως κα ί έκ τοϋ πόθου νι 
χειροκροτήσουν τούς έρασιτέχνας, οί όποιοι προσεφεραν ευ. 
γενώς τήν συνδρομήν των καί τόσους κατέβαλαν κόπου 
πρός επ ιτυχή  διεξαγωγήν τής εορτής.

Καί έχειροκρότησαν βεβαίως κα ί σ ού; απείρους καί άδι 
άκόμη τής σκηνής, καί τάς κυρίας α ί όποΐαι με το ωραίο 
άσαά τω ν τόσον έτεοψαν κα ί συνεκίνησαν. Μ ετ’ άκρατητο 
" >ς ενθουσιασμού επευφήμησαν καί έχειροκρότησαν τά ς δα 

λφάς Φραγγοπούλου καί τόν νέον έρασιτέχνην κ . Σερμ 
πον διά τήν τελε ία ν  τήν άψόγω ; καλλ ιτεχνικήν έκτελεσ 
τής πνευματώδους κωμωδίας τοϋ PaillerOn l 'E t in c e l l e ·

Ό τ ι ή δεσποινίς Φρκγκοπούλου ήτο artiste κανείς δι 
αμφέβαλλε καί οτι θά έπα ιζεν , ώς έπα ιξεν , ο* οι τό επερ 
μέναμεν. Ά λ λ ’ ότι ή νέα αδελφή τη ; καί ό νέος Σέρμπ 
θά έπαιζαν τόσον τελε ίω ς, θά ένεσάρκωναν τόσον έπ ιτυχώ  
ώστε νά τούς αποδώσουν ολοζώντανους τούς ή'ρωας τοΰ Pal 
leron ιδού ó,Tt έξεπληξεν, ιδού ό τ ι συνετέλεσ ν, ωστε ' 
φαντασθώμεν είς τό ’Αθηναϊκόν θέατρον ότι εύρισκομεθα δ 
μίαν στιγμήν είς τόν αθάνατον οίκον τοΰ Μολιερου και 
γελάσωμεν τόν ^έλ.ωτα, τόν όποιον ή σπινθηροβολούσα ε 
φ/ία μέ τήν λεπτή ν τής κωμικής τέχνης εκτελεσιν πρ 
καλοϋν.

Νουάζομεν ότι διερμηνεύομεν τήν έπιθυμίαν όλων τών ρ 
λών τής Έ νώσεως τών Έ λληνίδω ν έκφραζουσαι καί δηιι 
σία ποός τούς εύγενεϊς έρασιτέχνας τής ωραίας έσπερίδος τ 
ευχαριστίας ολων τών παρευρεθέντων διά τήν καλλ.ιτεχνιχ 
άπόλχ./σιν τής έσπέοας έκείνης.

τιστημια
σει πάντοτε κα ί τών Πρύτανεων τών κατα  τοπους Π ανεπι 
στημίων.

Τώ 899 τό Π ανεπιστήμιον τοϋ Βερολίνου ήοίθμει 164 
μαθήτριας, έκ τών οποίων 98 Γερμανίδας, 58 Αμερικανί
δας, 58 Ρωσσίδας, 4 Α υστριακά;, 5 Ά γ γ λ ιδ α ς , 2 Γ αλλ ι- 
δας. 1 Φ ινλανδήν, 1 ’Ο λλανδήν, 1 Βουλγαρίδα καί 1 Ούγ-

ίδα.
Τά Π ανεπ ιστήμ ια  τοΰ Στρασβούργου, τής Αϊδελβέργης, 

τής Κ ολωνίας, τοΰ Βρεσλάου δέχονται όλα γυνα ίκας. Κατά 
τό 1896 , 153 γυνα ίκες ήσκν προσκεκλημένα’, ώ : φοιτήτριαι 
είς διάφορα γερμανικά νοσοκομεία.

Γυναίκες ιατροί έξασκοΰσαι τό έπάγγελμ ά  των είνε η κ. 
Lechman είς τό Μόναχον, ή δις Tregel είς Βρεσλαυυ, π α ι
δίατρος διακεκριμένη κα ί ά λλα ι άλλαχοΰ.

Ό  νέος Σύλλογος τών γυναικών έπ ί τής όδοΰ Schrader 
έχει ώς πρόεδρον τήν ιατρόν κ. ToburtillS, ήτις έξασκεϊ 
τήν ιατρικήν έν Βερολίνω από τοΰ 1876 , διευθυνουσα συγ
χρόνως μ.ίαν κλινικήν καί έν νοσοκομειον, τα  οποία ίδρυσε

Σ· ΠΑΤΣΙΦΑ -  r i o r
Έ π ί τής όδοΰ Έρμου, συνιστα είς τούς πελάτα ς του 1 

μελετην τοΰ κά τω θ ι τιμοκαταλόγου τών έν αύτώ  πωλ 
μένων ε ιδώ ν:

'Υ φ ά σμ ατα  μαλλοβάμ βακα  διά δώρα ό π ή χ υς από δραχμας 1, 
Βαμβακερός φλανέλλας διά φορέματα 6 π ή χ υς  από λεπ τά  0, 
'Υ φ ά σμ ατα  δλομ άλλινα  δ π ή χ υς  από 2 ,7 5  καί άνω .
Τ αφτά παντός χρώματος δλομέταξον δ π ή χ υς  δραχ. 3 ,9 0 .  
Φουλάρια σκέτα  παντός χρώματος (Pongé) δ π ή χ υς  δραχ. 2 
Κ ορδέλλ.ς  μεταξω τός double face Ν. 12  δ πήχυς λεπ . 0, 
Χ ειρ ό κτια  δερμάτινα (Grenoble) ή ν γ υ η μ ένα  τό ζεϋγος 6 ,5 0 . 
Β ίλ α  πάσης πο ιότητος καί χρώματος έκαστον από δραχμί 

καί άνω .
Χασέδες Μ ανδαπολάμια κα ί Π ανιά ’ Α λσ α τία ς  αρ ίστης ποιο 
Ζακέτας έξ ώραιοτάτου κασμ ιρ ιού από δραχ. 2 5  κα ί ανω. 
’ Α ρώ ματα  τώ ν δ ιαπρεπέστερων κατασκευαστώ ν.
E A U  de Cologne Ε υρωπαϊκήν άρ ίστης πο ιότητος.

ΑΙ 0 Λ 1 Γ Α Σ  ΜΟΝΟΝ Η Μ ΕΡ Α Σ
3 0  ο )ο  έ'χσττωαςς τιμ .ών 3 0  ο )ο

Τό μένα  κα ί πατίγνωστον ύποδημ.ατοποιείον I. Δ. Τσί 
μόνον δΓ όλίγας ημέρας θά πωλή τά κομψότατα έτοιμ 
αύτώ  υποδήματα μέ έκπ τω σ ή  30 ο)ο.

”Ας έπωφεληθώσι τής περιστάσεως οί θέλοντες νά <| 
σουν ύποδήιιατα του Τσάμη.

u


