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Η ΪΠΡΧΗ ΤΟΤ ΕΝΑΪΙΑΤΟΣ
Οταν ό Μάξ Νορδάου έγραφε τά  κατά συνθήκην ψεύδη 

του, παρέλειψε νά συγκαταριθμήση μεταξύ αύτών καί τήν 
ηθικην του ενδύματος. Διότι δσαν καί άν είναι άψυχον ένα 
ένδυμα, οσον καί άν κατασκευάζεται άπό ύλην εύτελή ή 
πολύτιμον, δσον καί άν είναι ώραΐον ή άσχημον, συνδέεται 
τοσον στενώς με τον άνθρωπον, μέ τήν ζωήν του, μέ τά ή'θη 
και έθιμα τής εποχής του,με τάς βιωτικάς συνθηκας καί πε,- 
ριστασεις, αί οποΐαι τό επιβάλλουν, ώστε νά προσλαμβάνη 

και αυτό κάποιαν φυσιογνωμίαν, κάποιον χαρακτήρα, κά
ποιαν ύπόστασιν ηθικήν.

Έ φ ’ δσον μάλιστα μέ τήν πρόοδον τοϋ πολιτισμού τό 
ένδυμα δέν χρησιμεύει πλέον απλώς διά νά προφυλάσση τό 
σώμα άπό τάς έςωτερικάς επιδράσεις τής ατμόσφαιρας, έφ’ 
οσον με τήν άνάπτυξιν τής αισθητικής, τό ένδυμα ήρχισε 
νά αδελφώνεται μέ τό κάλλος καί νά χρησιμεύη ό'χι μόνον 
ώς πλαίσιον αύτοϋ, άλλά πολύ συχνά νά τό άναπληροΐ,δπου 
λε ίπ ε ι, ή νά κρύπτη τουλάχιστον τάς άτελείας καί ασχή
μιας, εις τάς οποίας ή φύσις δέν είναι, δυστυχώς, καί τό

σον φειδωλή, έκτοτε τό ένδυμα λαμβάνει είς τήν κοινωνι
κήν ζωήν μίαν δύναμιν καί μίαν επισημότητα, ίσοσταθμοΰ 
σαν άν δχι πρός αύτό τό κάλλος, βεβαίως δμως πρός κάτι 
τ ι ,  τό όποιον τό πλησιάζει πολύ.

Η παροιμία «Τό ¡¡άσο χ ά π ι  τό ά ισπότη))  είναι πολύ 
χαρακτηριστική. Έάν μάλιστα ληφθή ύπ ’ δψιν οτι ό δεσπό- 
της,ο <κρχηγός δηλαδή τής θρησκείας, ήτον άλλοτε ό άρχη- 
γός ο πνευματικός καί ηθικός καί πολιτικός τών λαών 
τότε,οχι μόνον τά κάλλος ήτο έκτοτε πολύ συνδεδεμένον μέ 
τύ ένδυμα, άλλά καί κάθε υπέροχη καί ισχύς καί κΰρος καί 
αξίωμα.

Ι’ο ένδυμα κατ’ αυτόν τόν τρόπον προάγεται είς τήν κοι
νωνικήν ιεραρχίαν, μεταβάλλεται είς σήμα καί είς έμβλημα, 
προσλαμβάνει ίδιαν μορφήν καί ί'διον χαρακτήρα καί άπό 
χυδαίου καί βαναύσου ράκους, τό όποιον χωρίς άξίωσιν π ε
ριβάλλει τά  ανθρώπινα μέλη, ανέρχεται μέ τόν άνθρωπον 
μαζή δλας τάς κλίμακας τοϋ μεγαλείου καί τής δόξης καί 
τής κοινωνικής έπισημότητος καί αργότερα μέ τούς θεούς 
τούς ώραίους καί τάς χάριτας καί τάς μούσας δλα τά  υψη 
τής ωραιότητας καί τής γοητείας καί τοϋ θελγήτρου.

Ιο ένδυμα οΰτω άπό άψυχου γ ίνετα ι έμψυχον,καί άπό ά
σημου καί άφανοΰς σημαντικόν τόσον, ώστε είς αύτό νά δου- 
λευη ή άνθρωποτης καί χαριν αύτοϋ, δπως χαριν τ„ΰ άρτου 
και τής τροφής,νά δαπανώνται είς τόν κόσμον ποσά μ,υθώδη 
καί νά άποτελή τόν σημαντικώτερον καταναλωτήν τοϋ εθνι
κού πλούτου, άλλά καί τόν έξ ίσου έπισημότερον παρά
γοντα αύτοϋ.

Οι αρχαίοι Ελληνες, ως όλοι οί αρχαίοι λαοί, φυσικά 
εις την μακραν εξελιξιν τοϋ πολιτισμού των υπέβαλλαν τό 
ένδυμα είς δλας τάς φάσεις τής έξελίξεως αύτής. Καί μόνον 
όταν είς τόν Όλυμπόν των συμπαρεκαθισαν καί θεοί ώραϊοι 
και οταν είς τα  δαση των καί παρά τάς δροσεράς χηγάς 
τών γραφικών βουνών έδημιουργήθησαν κατοικίαι μουσών καί 
χαρίτων καί δρυάδων καί αμαρυλλίδων, μόνον τότε τό έν
δυμα το άέρινον καί νεφελώδε£ τών ωραίων πτυχών έκαμε 
τήν έμφάνισίν του.
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Τά κάλλη τά  γυμνά 5εν έκρύπτοντο διόλου ύπό τό έν
δυμα αύτό, καί αί πτήσεις προς τον ολυμπον καί πρός τόν 
όπάλινον ορίζοντα δεν παρεκωλύοντο καθόλου, ά λλ ’ ούτε έ
λειωναν το Φυσικόν κάλλος των γραμμών καί την εύρυθμίαν 
των εναερίων κινήσεων.

Την εποχήν εκείνην τήςώραίας περιόδου των εθνικών θρη
σκειών,όπου δέν υπήρχαν άγγελοι μέ πτερά, άλλ ’ ούτε δαί
μονες μέ γαμψούς ό'νυχας. οί μεσάζοντες μεταξύ θεών καί 
ανθρώπων ησαν αατά προτίμησιν ώραΐαι παρθένοι, αΐ όποΐαι 
περιεβάλλοντο με ενδύματα, τά  όποια ώμοίαζαν μέ νεφέλας 
καί είχαν τήν πο’ησιν καί την γραφικότητα καί την αρμο
νίαν τών λευκών φανταστικών πέπλων, μέ τούς όποιους ή 
φύσις στολίζει καί ποικίλλει την μονοτονίαν τών ουρανών, 
τύτε  έπενοήθη, υποθέτω τό άρχαΐον έ'νδυμα.

Σ ιγά , σιγά αί ώραΐαι γυναίκες τών χρόνων εκείνων άρ
χισαν, άν οχι νά άποθεώνωνται, βεβαίως όμως νά έξασκοΰν 
επί τών ανθρώπων τήν δύναμιν καί τήν γοητείαν τών μου
σών καί τών χαρίτων. Φυσικώτατα περιεβλήθησαν καί τό 
έ'νδυμά των, τό όποιον άπεθανάτισεν ή σμίλη τών μεγάλων 
εργατών του μαρμάρου τής εποχής των.

Τότε τό γυμνόν έλατρεύετο, έθεοποιεΐτο, διότι ήτο τό 
κύριον γνώρισμα τής θείας καταγωγής. Τότε τό γυμνόν ά- 
πετέλει τήν βάσιν τής θρησκείας του ωραίου, ένέπνεεν εύ- 
λάβειαν καί θαυμασμόν, ένεψύχωνε τάς τέχνας, καί έδιδεν 
ιδέαν τής αθανασίας τής ψυχής.Τότε τό γυμνόν ¿προσωπο
ποιεί τήν ηθικήν, άφοΰ τό κάλλος του σώματος ήτο ή ύπερ- 
τάτη  τών αρετών.

Καί διά τούτο τό έ'νδυμα τών αρχαίων προγόνων μας ήτο 
ένδυμα ηθικόν,καί όταν ακόμη άπεκάλυπτε γυμνότητος έστω 
καί ασχήμιας,διότι επ ί τέλους όλοι οί άνθρωποι τής εποχής 
εκείνης δένΆ ΐχαντήν ΰποχρέωσιν νά κατάγωνται κ α τ ’ ευ
θείαν γραμμήν από τόν ουρανόν καί από τόν ό'λυμπον.

Τό μάτι κα τ ’ αναλογίαν μέ τάς ιδέας καί τάς προλήψεις 
είχεν έξοικειωθή μέ τάς γυμνότητας τών ποδών καί τών μη
ρών καί του τραχήλου καί τών βραχιόνων, καί τά  μέλη 
αυτά έξετίθεντο εις κοινήν θέαν εντελώς άκινδύνως, όπως 
εκτίθενται σήμερον τά  χέρια καί τό πρόσωπόν μας.

Ά λ λ ’ ή ωραία θρησκεία κατέρρευσεν, όπως καταρρέουν 
όλα τά  πράγματα εις τόν κόσμον αυτόν. Εις τήν πτώσίντης 
παρέσυρε καί τήν λατρείαν του γυμνοϋ,τό όποιον ¿προσωπο
ποιεί τόν πειρασμόν,διά τούς φανατικούς του χριστιανισμού, 
του έχοντος τήν καταγωγήν από τήν γήν καί τήν φυλήν 
του ’Ιούδα.

’Από τότε τό ένδυμα τό άρχαΐον χωρίς βεβαίως νά παύσγ 
νά είναι ώρα'.ον διά τούς ολίγους μέχρι σήμερον έπιζώντας 
έθνικούς, έπαυσεν όμως νά είναι ηθικόν διά τούς πολλούς 
καί καλούς χριστιανούς. Τό γυμνόν έκατρακύλισε μαζύ μέ 
τάς έκπεσούσας θεότητας εις τήν κόλασιν, καί αί γραμμαί 
καί αί στρογγυλότητες του σώματος άπεκρύφθησαν μέ τήν 
φροντίδα καί τήν έπιμέλειαν, μέ τήν οποίαν κρύπτεται τό 
κακόν καί τό σκανδαλώδες, χωρίς νά εύρν) χάριν ούτε εις 
αύτό τό νεκρόν καί άψυχον μάρμαρον.

Τό ένδυμα τότε μετεβλήθη άπό άερίνου καί νεφελώδους, 
από κάτι τό όποιον ¿γοήτευε καί έθελγε καί έμάγευεν, εις 
κάτι τό όποιον έπεζήτει μάλλον τήν ταπείνωσιν καί τόν έ- 
ςευτελισμόν του κάλλους, εις κάτι τό όποιον κατέστρεφε 
τήν άρμοάαν τών γραμμών καί τήν ποίησιν τών σχημάτων. 
Τήν απαλότητα καί τήν αβρότητά του δεεδέχθν) ή σκλη- 
ρότης καί ή ακαμψία του ράσου, τό όποιον όσον καί αν έ- 
ξεδανικεύθη αργότερα εις τήν Βυζαντινήν Αυλήν, οσον καί 
άν μετεβλήθη είς πορφύρας καί άλουργίδας, οσον καί άν 
έστολίσθη μέ χρυσόν καί πολυτίμους λίθους, έμεινεν δμως 
πάντοτε τό σκληρόν καί άκαμπτον καί άτέ γκτον πράγμαν 
τό χωρίς ποίησιν καί αρμονίαν, ύπό τό όποιον καί τό ρα- 
δινώτερον έθνικόν σώμα προσελάμβανεν ακαμψίαν ξύλου.

Μέ τόένδυμα αύτό άφ’ένός,καί μέτήν ζωήν τής έπί αιώνας 
σωματικής περιφρονήσεως έξ άλλου, τό σώμα ύπετιμήθη, 
παρημεληθη,έλησμονήθη-καίόταν ή αισθητική ανάγκη ή'ρχισε 
πάλιν νά γεννά κάποιαν άντίδρασιν καί νά ζητγ τό κάλλος, 
άν ύ'χι είς τήν άνάστασιν τής αρχαίας θρησκείας, τούλάχι- 
στον είς τά  περισωθέντα μάρμαρα τών ναών τη ς, δέν υ 
πήρχε πλέον τίποτε κοινόν μεταξύ τών σωμάτων, τών ό
ποιων τάς αρμονίας ¿φύλαξαν ¿π ί τόσους αιώνας τά  μάρ
μαρα ύπό τήν γήν,κα ί τών σώμάτων τών σημερινών χρόνων.

Καί δπως τά  σώματα μετεβλήθησαν καί έστρεβλώθησαν, 
μετεβλήθησαν καί έστρεβλώθησαν καί αί ίδέαι καί αί άρχαί 
τής ηθικής καί τής αρετής. Έ φ ’ όσον ό άνθρωπος άπεμα- 
κρύνθη άπό τήν φύσιν, άπεμακρύνθη καί άπό τήν ιδέαν τής 
άρετής, ή όποία είχεν ως πηγήν αύτήν τήν .στενήν συγγέ ■ 
νειαν μέ τήν φύσιν καί τήν υποταγήν είς τούς νόμους της.

Τό νέον καθεστός ¿δημιούργησε, φυσικά, άρετάς συμβι- 
βαζομένας μέ άρχάς μεταφυσικάς, αί όποΐαι έπεδίωκαν καί 
άνάλογα διά τάς νέας ιδέας άποτελέσματα. Και είναι μέν 
θαϋμα πώς μέ τάς ιδέας αύτάς ό κόσμος δλος δέν μετεβλήθη 
είς δύω άπέραντα μοναστήρια άνδρών καί γυναικών καί ή 
γή, ή ύπό χριστιανών κατοικουμένη δέν έρημώθη άπό κα- · 
τοίκους. Ά λ λ ’ ό γάμος,ό όποιος έπέπλευσεν, έδέησε νά πε- . 
ριβληθή μέ μυστηριώδη θειότητα καί τό φυσικόν κάλλος 
νά περιφρονηθγ καί άπό αύτόν καί έπιζήτητοι καί προνο- 
μοιοϋχοι είς αύνόν νά μήν είναι πλέον οί ωραίοι κ®ά αί ώ- 
ραΐαι διά τήν διατήρησιν καί άκμήν τής φυλής, άλλ’ οί 
εύσεβεΐς καί οί ταπεινοί καί οί μετριόφρονες καί οί δυνά- 
μενοι μάλλον ψυχάς εύγενεΐς ή ώραΐα σώματα νά γόνιμο - 
ποιήσουν καί νά ένσαρκώσουν.

’Ιδού διά ποιους λόγους τό άρχαΐον έν^μμα δέν ήμπορεΐ 
νά γίνν) νέον. Διότι ούτε άνάλογον κάλλος σωμάτων έχει νά 
έπιδείξ·/),. ά λλ ’ ούτε ιδέαν αισθητικήν άναλόγως άνεπτυγ- 
μένην νά ίκανοποιήσν). Καί διότι άκόμη τό άρχαΐον ένδυμα 
δ ι’ δλους τούς καλούς χριστιανούς θά είναι άνήθικον καί θά 
έμβάλγι είς πειρασμούς καί θά προκαλή σκάνδαλα, καί ίσως 
θά δώσ·/) αφορμήν νά άποδειχθώμεν βάρβαροι, χωρίς νά εϊ'- 
μεθα τοιοΰτοι, καί νά άρχίσνι πάλιν νά συζητήται ή ιδέα 
τής έκ τών άρχαίωνΕλλήνων άμιγουςή μή καταγωγής μας.
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01 ΠΡΩΤΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
Ιναι ουτω με το αύριον καί μέ τό μεθαύριον έκύλισεν 

ολος ο μην Απρίλιος καί ή'ρχισεν ό Μάιος καί ό Βχσιλεύς 
I εωργιος δεν εφαινετο. Αί προσφωνήσεις καί άντιφωνήσεις 
εγένοντο εν Δανία., τά έπίσημχ γεύματα καί αί προπόσεις, 
η αποσταλεΐσα επιτροπή έτοιμάζετο πρός άναχώρησιν, έπα - 
νακαμπτουσα, ά λλ ’ ό Βασιλεύς τής Δανίας ούτε κατά κε
ραίαν ενέδιδεν είς τήν κάθοδον του Γεωργίου είς Ε λλάδα , 
ανευ τής εξασφαλισεως τών δικαιωμάτων αύτοΰ έπισήμως, 
και με την πραγματωσιν τής Ένωσεως τής 'Επτανήσου. 
Ο δε απεσταλμένος τών Όθωνιστών άπέτεινε δευτέραν 

έπιστολήν πρός αύτούς λέγων τά  έξης :
« Ο-Βασιλεύς "Οθων έπιμενει νά μή άναχωρήσω πριν 

| έχει οριστικήν άπάντησιν καί συγκατάθεσιν του Πρίγκηπος 
Λουδοβίκου ώς πρός τό ζήτημα τής θρησκείας. Καί άπελθού- 
σης τής Πριγκηπίσσης Άδελγούνδης, αί μακραί συζητήσεις 
διά τά  πράγματα τής Ελλάδος έπανελήφθησαν έπί τών 
ιδίων καθισμάτων, μεταξύ Βασιλέως καί Βασιλίσσης καθη- 
μένου έμου. Ή  Βασίλισσα ’Αμαλία πλέον ήσυχος νΰν καί μέ 
έλπίδας πέραν του δέοντος, λαμβάνει ζωηρόν μέρος είς τάς 
συνομιλίας, ένώ συγχρόνως πλέκει μάλλινον τ ι  έργον μέ κυ- 
ανοϋν χρώμμα. Είνε δέ τόσον αισιόδοξος, όυστε αίφνιδίως 
διακόπτει τόν Βασιλέα, λεπτολογοΰντα έπί τών άπροόπτων, 
περιστάσεων, τάς όποιας δύναται νά προσελκύσν) ή άνώμαλος 

: κατάστασις τής Ελλάδος, μέ Βασιλέα άναγορευθέντα καί 
; μή κατερχόμενον, καί μέ Βασιλέα πεπτωκότα  καί προσκα- 

λούμενον νά έπανέλθη— καί λέγει : Σκέπτομαι πόθεν θά
άρχίσωμεν έκεΐ κάτω , (ύπενοοϋσχ τήν Ε λλάδα ) δταν θά 
φθάσωμεν, μέ τήν πλήρη άταξίχν, ήν θά εύρωμεν» . Παρα
καλώ τήν ύμετέραν Μ εγαλειότητα, είπον, νά μή σκέπτεται 
πόθεν θά άρχίσν) άλλά πώς θά τελειώσιρ μέ τήν τόσον άκαν- 
θώδη αύτήν κάθοδόν της, τήν πολεμ,ουμένην ύπό πασών 
τών Δυνάμεων καί έκ τών ιδίων συγγενών της. Ό Βασιλεύς 
δέν ήκουσε καλώς καί μέ ήρώτα τ ί λέγει ή Βασίλισσα. Έ - 
πανέλαβον καί τούς λόγους τής Βασιλίσσης καί τήν άπάν- 
τησιν μου.

»Οί συγγενείς μας ! άνέκραξεν ό Βασιλεύς μετά άπορίας. · 
— Μάλιστα, Μ εγαλειότατε, είπον, ό Βασιλεύς Μαξιμιλιανός 
ούδεμίαν ηθικήν βοήθειαν ήθέλησε νά παρέξγι είς τήν Ε λ 
λάδα,καί έχθρικώς δέ ίστάμενος έβλαψε μεγάλως τήν Βασι
λείαν σας. *0 Βασιλεύς Ό θων καταπόρφυρος έγένετο καί 
έπεχείρησε δικαιολογίαν τ ινά . Τό άδελφικόν αίσθημα, Με
γαλειότατε, είπον, σάς τυφλώνει καί δέν βλέπετε ότι ύπήρ- 
ξεν ό κυριώτερος παράγων τής Έπαναστάσεως του 62 μέ 

; τήν σκληρότητα τής καρδίας του καί μέ τήν έντελή έλλει- 
ψιν λεπτής διπλωματικής συμπεριφοράς.

»'Ο  Βασιλεύς περίλυπος ¿σιώπησε,ή δέ Βασίλισσα σείουσα 
; άκαταπαύστως τήν κεφαλήν, έφαίνετο ένθουσιώδης, ότι εύ· 
ρέθη άνθρωπος νά είπτ) αύτάς τάς άληθείας.

»Διά φέρω όμως κάποιον άντιπερισπχσμόν είς τήν σ τ ε 
νοχώριαν του Βασιλέως, έστρεψα πρός τήν Βασίλισσαν,λέγων: 
«όλα ταΰτα  δέν θά έπήρχοντο άν ό θεός ήθελεν ευδοκήσει νά 
σάς δώση εν τέκνον.»

ϊ  »Μή τό πιστεύετε, λέγει ζωηρώς ή Βασίλισσα,ολα άπχραλ-

λάκτως θά έγίνοντο καί μέ τήν προσθήκην μεγάλης πικρ ίας, 
διότι ή'θελον φέρει καί χώρισμα μεταξύ τοϋ Βασιλέως καί 
του υίοϋ του. Τώρα τουλάχιστον έχομεν τάς πικρίας έξωθεν, 
άλλά ζώμεν έν τώ οίκω μας ήσυχοι καί συνηνωμένοι, περι- 
στοιχούμενοι παρά τών Ελλήνων άφωσιωμένων μας ύπασπι- 
στών καί τής Ε λληνικής μας ύπηρεσίας, συμμεριζομένων 
τήν έξορίαν μας καί λησμονοϋμεν ότι δέν είμεθα είς τήν Ε λ 
λάδα. Τώρα μάλιστα ότε ήλθον έξ Ελλάδος όλα μας τά 
πράγματα καί μέ τήν Ελληνικήν ίπποτικότητα  δέν έλειψεν 
ούτε βελόνη, νομίζομεν,ότι ήέκθρόνησις ήτ ο ονειρον άπαίσιον.
■ »Ν αι, βεβ αίως, ό Θεός μάς έλυπήθη καί δέν μάς έδωκε 
τέκνον».

»Ουδέποτε άνέμένον τοιαύτην φιλοσοφίαν άπό τήνΒασίλισ- 
σαν ’Αμαλίαν καί τοιαύτην προορατικότητα. *0 Βασιλεύ? 
άντελήφθη μόνον τό ήμισυ τών λόγων τής Βασιλίσσης ευ
τυχώς, καί μόνον τό μέρος διά τήν άποστολήν τών πραγμά
τω ν, τά  όποια ήσαν μέ τόσην περιποίησιν τοποθετημένα καί 
μή έλλείποντος του παραμικρού b ibo lo t, τό όποιον κάμνει 
τιμήν, έλεγεν είς τήν ύπερηφά/ειαν τήν Ε λλη ν ικ ή ν  έν τώ  
μετω τοιαύτης άταξίας τοϋ πλήθους. Μόνον τό ώρολόγιον 
μέ τήν εικόνα τής μητρός του έλειπε, διά τό όποιον μέ παρε- 
κάλεσε νά έξετάσω κατερχόμενος είς τήν Ε λλάδα , προσφέ- 
ρων μεγάλην άμοιβήν είς ¿κείνον, όστις θά τό εύρη.Δυστυχώς 
δέν εύρέθη καί μέ πάσας τάς προσπάθειας τώ ν ’Αρχών εύγενώς 
προσφερθεισών, νά ευχαριστήσουν τόν Έξόριστον Β α σ ιλ έα .) 
Δυστυχώς ή Βασίλισσα ’Αμαλία καί μέ ολην αύτήν τήν προ
ορατικότητα καί φιλοσοφίαν μένει πάντοτε μέ τήν ιδίαν 
αισιοδοξίαν, καί ό νους της κατατρίβεται είς τό τ ί θά κάμν) 
δταν θά φθάσγι είς τήν Ε λλάδ α , καί νομίζει καλλίτερον νά 
μή προσορμισθή είς Πειραιά,άλλά είς Πάτρας,καί έκεΐθεν διά 
ξηράς νά διελθ·/) τάς πόλεις καί τά  χωρία καί νά φθάση είς 
’Αθήνας δΓ αμαξών ή έφιππος. Ούδεμίαν δέ μελέτην καί 
συναρμολογίαν τών περιστάσεων, τών πραγμάτων καί τών 
προσώπων δύναται νά κάμη πρός έπίτευξιν τοϋ ποθουμένου. 
Τουναντίον ό Βασιλεύς, μελετρί άεννάως καί τάς παραμικράς 
ένδεχομένας περιστάσεις καί περιπλοκάς καί μέ τήν άπέ - 
ραντον μνήμην, μεθ’ ής είνε προικισμένος, λαμβάνει άκρι- 
βώς τήν συνεχείαν τής ομιλίας τής προτεραίας, καί έπιφέρει 
τάς παρατηρήσεις του ή τάς μεταβολάς είς τά  προμελετώ- 
μενα σχέδια διά τήν Παλινόρθωσιν, μετ’ άκριβείας μαθη
ματικής. Τό άξιοθαύμαστον καί τό έκτακτον τοϋ χαρα
κτήρας τοϋ Βασιλέως είνε ότι άμα πείθεται διά μίαν τινά 
έπιχείρησιν ή ύπόθεσιν, καίτοι έχων έναντίαν ιδέαν έκ τών 
προτέρων, παραδίδεται είς τήν ένέργειαν αύτής μέ όλην τήν 
δύναμιν τής ψυχής του καί μέ τήν έντασιν πασών τών δ ια 
νοητικών του δυνάμεων, καταθέτων πάσαν έγω ΐστικήν έπ ι-  
φύλαξιν.

»Ούτω γ ίνετα ι καί μέ τήν Παλινόρθωσιν. Ούδεμίαν διά- 
θεσιν έχει νά κατέλθιρ είς τήν Ε λλάδα , καί ούδεμίαν έπ ι- 
θυμίαν νά πχλαίσ/) πρός τάς περιστάσεις καί τήν τύχην. 
Πρό.πολλοϋ- έπεθύμει τήν μόνωσιν καί τά  βουνά τής πα- 
τρίδος του. Ά λλά  άμα έδωκε τόν λόγον του καί τώ  ύπε- 
δείχθη ό'τι θά είνε χρήσιμος είς τό Έθνος, έγκατέλειψε π ά 
σαν άλλην σκέψιν καί παρεδόθη εκ καρδίας είς τάς ένεργείκς 
ύπέρ τοϋ καλοΰ τών άλλω ν.
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»Μ ετ’ όλίγας ημέρας άπέρχομχι, φέρων τάς προφορικά; 
οδηγίας του Βχσιλέως καί λεξικόν, τό οποίον προετοίμασεν ό 
ί'διος διά τάς έξ Ελλάδος συνενοήσεις ρέας».

» "Ερρωσθε

Την επιστολήν ταύτην έλχβον οί Ό θωνιστχί εις επο
χήν λίαν τρικυμιώδη. Ή  Έθνοσυνέλευσις εύρίσκετο εις ση · 
μειον άποσυνθέσεως. Έκφρασθείσης της δυσπιστίας άπδ 
πολλά μελη της Έθνοσυνελεύσεως προς τό Ύπουργεΐον, 
τοϋτο έκρινεν έπάναγκες νά δώσν] την παρχίτησίν του. Ή  άν- 
τικατάστασίς του ήτο δυσχερέστατη, διότι αφύπνιζε το'σας 
φιλοδοξίας, αΐ δέ έκ της Δανίας ειδήσεις δεν έφερον ούδε- 
μίαν άκόμη τελειωτικήν συνενδησιν των Δυνάμεων, καί ή 
κάθοδος του Γεωργίου έφαίνετο προβληματική. Οί λτισταί 
δέ οί ύποβοηθήσαντες την Έπανάστασιν, ως καί οί άπολυ- 
θέντες των φυλακών κατά την 10 ’Οκτωβρίου άπνίτουν οί 
μέν άμνηστείαν πριν της έλεύσεως του Βασιλέως, οί δέ τα - 
κτοποίησιν των πολιτικών δικαιωμάτων των καί άπόδε-ξιν 
δτι άπέτισαν την ποινήν των, φοβούμενοι ό'χι τόσον την δ ι
καστήν Αρχήν, δσον τούς αντιπάλους των έν τώ  ρεέλλοντι 
έκλογικώ ά γώ ν ι.

Ό λα  ταϋτα έ'διδον τό ένδόσιμον εις τούς Ό θωνιστάς, 
βτι καλώς πράττουσι καί πκτριωτικώς, φροντίζοντες την ε 
πάνοδον του Όθωνος, καί καθηρεέραν προσετίθεντο εις τό 
’Οθωνικόν στρατόπεδον έκ τών προυχόντων τών έπαρ - 
χιών, οΐτινες έδιψων μιας τίνος πολιτικές άποκαταστάσεως. 
Ή  άρεφιβολία καί τό ρεετέωρον έσκότωνε τάς κτηματικά ; 
καί εμπορικά; δοσοληψίας των. Περί τάς 15 Μαίου έφθασεν 
ο απεσταλμένος τών Όθωνιστών καί συνελθόντων τών πρω
τευόντων μεταξύ αύτών έν τή οικία τοϋ ‘ Τπουργοΰ Σίμου 
έλαβον γνώσιν πασών τών προφορικών οδηγιών του Βασι 
λέω ; ’Όθωνος. Έπ^ρόκειτο δέ μετά ολίγα; ημέρας νά άπέλ- 
θωσι πάντες οί ανώτεροι Ό θωνισταί εις τάς έπαρχίας των, 
όπως μυήσωσι τούς αναμένοντας έν αύταΐς τόν τρόπον καί 
την ημέραν του πραξικοπήματος, δτε ηρχισαν τά  προεόρτια 
τών Ίουνιακών.

Πηνελόπη Παπαηλιοπούλον

Α Π Ο  Τ Ο  Τ Α Ξ Ε 1 Δ Ι  M O T

II ΚΟΛΑΣΙΣ
Ό  Βεζούβιος έ'χει καί άλλον μικρότερον αδελφόν έξω από 

τό Παυσίλυπον καί πλησίον εις τό άκρωτήριον τών Μυκη
νών, τό οποίον κλείει τόν κόλπον τής Νεαπόλεως. Είναι ό 
μικρός Βεζούβιος,ό όποιος όμως δέν έ'χει ού'τε την γραφικό
τη τα , ούτε την μεγαλοπρέπειαν, ούτε τό έπιβάλλον του 
μεγάλου Βεζούβιού. "Ισως διότι αύτοΰ τά  σπλάγχνα δέν έ- 
πυρπόλγσε ποτε ό έρως, ίσως διότι ό Πλούτων έξέλεξεν ύ π ’ 
αυτόν τά  βασίλειά του, ίσως διότι έφιλοξένησε τόσους α ιώ 
νας τάς ψυχάς τών κολασμένων, ίσως διότι κατέπιεν δλην 
σχεδόν την λίμνην του θανάτου μαζύ μέ την μικράν πό- 
λιν τών τριών P e rg o le , καί ίσως άκόμη διότι τόσα; έδώ 
σκεπάζει τερατώδεις ανομίας παλαιών καί νεωτέρων θνητών.

Έδώ δέν έβασίλευσέ ποτε ή χαρά, ά λλ ’ ού'τε ή ζωή καί

ή αγάπη έψαλλάν ποτε τό νικηφόρον άσμά τω ν. Ή  Παρ- 
θενόπη δέν έτόλμησε νά σύργ] ποτέ έ'ως έδώ τόν ώραΐον καί 
θριαμβευτικόν δϊφρόν τη ς,άλλ ’ ούτε ό μάγος ό Βιργίλιος κα- 
τωρθωσε νά έξορκίσγ α π ’ έδώ τούς δαίμονας τής κολάσεως. 
Μόνον σκιαί τών ταρτάρων έπλανώντο έδώ άλλοτε, καί 
αί Έριννύες τοϋ Ά δου περιέφεραν κατά τάς μακράς σκοτει
νά; τών αιώνων νύκτας τάς καταστρεπτικά ; δάδα; των, 
σκορπίζουσαι παντού την φρίκην καί την έρήμωσιν.

Ό χ ι άνθρωποι, ά λλ ’ ούτε ζώα, ούτε πτηνά δέν έπλη- 
σίαζαν ποτέ τό μέρος τοϋτο. Ό  θάνατος έδώ ήτον έγκα- 
τεστημένος καί ό Πλούτων είχεν έδώ στήσει τόν θρόνον του, 
άμείλικτος καί άνιλεής διά κάθε θνητόν, ό όποιος έτόλμα 
νά πλησιάσν).

Μόνον ό Αινείας τό πρωτοπαλήκαρον τώ ν Τρώων αψή
φησε την όργήν του καί χάριν τής Ευρυδίκης έπέρασεν ά π ’ 
έδώ εις τόν Ά δην καί δΓ ήοωϊκοΰ κατορθώματος την έπ α -  
νέφερε πάλιν εις τήν ζωήν. Έδώ, εις ολίγων βημάτων άπό- 
στασιν ή Νεκρά θάλασσα έξαπλώνει τά  άκίνητα νερά της 
όπίσω από τό άκρωτήριον, σιωπηλή, έρημος, χωρίς κανέν 
κΰμα νά τήν ταοάσσϊ) καί καμμία αύρα νά τήν θωπεύνι καί 
νά τής δίδγ όλίγην ζωήν.

Έδώ εις τά  σκοτεινά καί υπόγεια αύτά άντρα ,τά  όποια 
διατρυπούν φλόγες καί διασχίζουν πύρινοι ποταμοί,κατήοχετο 
ή Σίβυλλα Δεϊφόβη'καί ή Σίβυλλα’ Αμάλθεια καί ένεπνέοντο 
εις τήν συγγραφήν τών άποκαλυπτικών βιβλίωντων.Καί τώρα 
άκόμη σώζεται ό μικρός υπόγειος θάλαμος ό στρωμένος μέ 
ψηφιδωτά, εις τόν όποιον δέν εισδύει καμμία φωτεινή 
άκτίς καί δέν άκούεται καμμία άνθρωπίνη φωνή. Έδώ διά 
λαβυρινθωδών υπογείων δρόμων καί έπ ί τών ώμων άχθοφό- 
ρων,βυθιζομένων έως τήν μέσην είςτό νερόν, έφέρθην καί έγώ 
καί υπό τό τρεμοσβύνον φώς τών λαμπάδων είδα καί ήγγισα 
τήν μαρμαρίνην κλίνην τής προφήτιδος καί τό μικρόν πα- 
ράθυρον, προ τοΟ όποιου βασιλείς,τύραννοι καί στρατηλάται 
ήρχοντο ικέται ταπεινοί διά νά ζητήσουν τό μυστικόν του 
μέλλοντος καί νά μάθουν τήν τύχην, ήν οί θεοί τούς έπε- 
φύλασσαν.

Έδώ εις 'μικράν άπόστασιν από τό άπομονωτήρων τής 
Σίβυλας, πάντοτε διά σκοτεινών υπογείων διαδρόμων, οί ό
ποιοι ομοιάζουν μέ βραχίονας ποταμών τής κολάσεως, έδώ 
όπου εις τήν σιγήν του θανάτου, μέ τό άμυδρόν μόνον τών 
λαμπάδων φώς, τό νερόν ομοιάζει ως πίσα ρευστή, έτοιμη νά 
ροφήσγ εις τό σκοτεινόν δρόμον της κάθε άνθρωπόν, ό ό
ποιος άψηφεΐ τόν απόρρητον τής ύπάοξεώς της, έδώ κάπου 
είναι καί ή φυλακή τής Άγρυπίνας τής μητρός τοΰΝέρωνος. 
Τό θηρίον εκείνο, ό μητροκτόνος καί ό δήμιος ό αιμοχαρής 
μόνον εις τό κολασμένον αύτό μέροζ ήμποροΰσε νά έμπνευ- 
σθή καί νά πραγματοποιήσ·/] τό φρικώδες σχέδιον τοϋ θανά
του έκείνης, ή όποία τόν έφερεν εις τήν ζωήν.

Ψηφιδωτόν δάπεδον, τοίχοι στολισμένοι άπό άνάγλυφα, 
έν παράθυρον τετράγωνον άπό τό όποιον δέν εισέρχεται φώς, 
άλλά μόνον ύγρός άέρας, μαρμάρινον’ κρεββάτι άγωνίας καί 
μαρτυρίου, ιδού ή φυλακή τής μητρός ένός αύτοκράτορος. 
’Ιδού τό άσυλον τών τελευταίων ημερών της, εις τούς τέσ- 
σαρας τοίχους του όποιου, φαίνονται ώς νά άπηχοΰν άκόμη
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οί γόοι καί οί στεναγμοί τής φρίκης, τήν όποιαν τής επρο- | 
ξένει όχι ή ίδεα μόνον τοϋ τραγικού θανατου, ο οποίος τήν I 
έπερίμενε, άλλ’ αυτή ή θέα τοϋ ζωγραφιστοϋ πίνχκος, τόν I 
όποιον ό θηοιώδης υιός είχεν άναρτήσει έπάνω άπο την κλι- I 
νην της μέ τήν έξέλιξιν τοϋ θανατικού της μαρτυρίου.

Εις τήν κόλασιν αυτήν τών χρόνων τών μυθικών ο Νεοων I 
άνέλαβε νά δώση νέαν αί'γλην, καί μέ τό πνεΰμα του το I 
σκοτεινότερου καί άπό τόν ’Ά δην, έφεΰρε νεα ζωντανα μκρ- I 
τύρια καί νέας φρικαλεότητας διά τούς δυστυχείς ύουλους I 
τής Ρώμης. Εις αυτούς έπεβάλλετο νά σκάψουν με τα  νυ- I 
χια των ΰπό τήν γήν δλον τόν παρά την νέκραν θαλασσαν I 
πωρώδη λόφον, καί νά κατασκευάζουν υπό την γήν τας ομω- I 
νύμους θέρμας του, χωρίς κανέν εργαλείου καί κανεν σ’.όη- I 
ρου τεμάχιον. Καί όταν τά  νύχια έτρώγοντο καί τό αίμα | 
τών πληγών τών δακτύλων έβαφε τό χώμα, τοτε οι δοϋλοι I 
έθεωροΰντο άχρηστοι καί έφέροντο όέσμιοι εις το άντραν τοϋ I 
σκύλλου, μέσα εις τό όποιον έσύροντο πρηνείς τας ημέρας I 
τών εορτών καί τώνόργίων τοϋ Νερωνος,και απεθνησκαν θα- I 
νατον έξ ασφυξίας έν τώ  μεσω φρικωδών σπασμών.

Τό άντρον αύτό (g ro t ta  del cane) σώζεται καί τώρα 
άκόμη,καί οί άνθρωποι τοϋ νεωτεοου πολιτισμοϋ, μικροσκο- | 
πικοί καί αυτοί Νερωνες, υποβάλλουν καθ εκαστην εις το 
μαρτύριον τής άγωνίας μικρόν σκυλλον, ό οποίος καμνει το 
πείραμα τής άσφυξίας διά τοϋ άνθρακικοϋ όςέος, τό όποιον 
εις ήμίσεως μέτρου ύψους άπό τής έπιφανείας τής εισόδου 
τοϋ σπηλαίου πληροί τον άερα ασφυκτικών ατμών.

Ά λ λ ’ ό μικρός σκύλλο: ισχυρότερος τών δούλων, και οι 
μικροσκοπικοί Νέρωνες όλιγωτερον σκληροί τοϋ προκατοχου 
των, άφοϋ φέρουν τό πτωχόν τετράποδου εις τας πυλας τοϋ 
Ά δου,τό  σύρουν έξω καί το άφηνουν να κυλιέται α πελπ ιστ ι
κά στιγμάς τινας, μέχρις ού ό καθαρός άήρ τελέσν) τό θαΰ- 
μα τής άναστάσεώς του.

Τότε ώς ικέτης ό μικρός αύτός δοϋλος τών νεωτέρων ] 
χρόνων σείει τήν ουράν του και φαίνεται ως να ευχάριστή 
τούς τυράννους του, διότι τοϋ εχαρισαν την ζωήν.

Ή  κόλασις τών ζώντων περιορίζεται, ευτυχώς, σήμερον 
μόνον εις τό σημείου αύτό*καί οί νεκροί, οι ταφεντες με τας 
πόλεις των καί τούς ναούς των ύπό τόν μικρόν Βεζούβιον 
έλησμονήθησαν εντελώς πλέον. Τοϋτο δεν εμποδίζει την 
γήν νά καίνι εις μεγάλην κυκλικήν εδώ ακτίνα ,κα ι να σειέ
τα ι συχνά, καί νά έκπέμπγι ύποκώφους μηκυθμού; καί νά 
άπηχή ύπό τά  βήματά μας,ώς νά σκεπάζή πύρινους θόλους- 
καί ή κωνοειδής κορυφή της νά σχίζεται καί νά άποδίδν) 
άτμούς άσφυκτικούς, οί οποίοι τας μακρας και σιωπηλας 
νύκτας θά φλέγωνται καί θά φωτίζουν τήν ηρεμίαν καί τήν 
νέκρωσιν τών λευκογείων εδώ περιξ λόφων.

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ ΙΣ

0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΪΣΟ ΙΤΑλΟ
ΤΗτο μιά φορά ένας άνθρωπος, ό όποιος είχε χρυσό μυαλό, 

.άλιστα ένα κατάχρυσο μυαλό.
Ό ταν έγεννήθη, οί ιατροί έλεγαν δτι αύτό τό παιδί δέν 

ά ζήση, διότι τό κεφάλι του ήτο βαρύ καί μεγάλο. Καί

δμως έ'ζησε καί μεγάλωσε, μόνον τό μεγάλο κεφάλι του τό 
έβάρυνε καί ήτο λύπη νά τό βλέπγι κανείς νά σκοντάφτνι
σ’ δλα τά  έπ ιπλα  ενώ έπερπατοϋσε "Επεφτε συχνά.Μιά
μέρα έπεσε άπό μιά σκάλα καί κτύπησε τό μέτωπο, τό 
όποιον έκαμε ένα ήχο μεταλλικό. Τό νόμισαν πεθαμενο, άλλ 
δταν τό σήκωσαν, είδαν πώς δέν ήτανε παρά πληγωμένο 
έλαφρά, καί μέσα στά ξανθά μαλλιά του ή'τανε μονάχα δυο, 
τρεις σταλαγματιές χρυτχΐς,άντί α ίμα. Έ τ σ ι  οι γονείς του 
μάθανε πώς τό παιδί είχε χρυσό μυαλό.

Κράτησαν τό πράγμα μυστικό,' καί ούτε τό παιδί έμαθε 
,τίποτα· μονάχα πολλές φορές ρωτοϋσε γιατί δέν τό άφη
ναν πλέον νά τρέχνι στό δρόμο μαζή με τ αλλα πα.δια τής 
γειτονιάς.

 0 ή  σε κλέψουνε, ώραΐέ μου θησαυρέ ! τοϋ έλεγε ή μη-
τέρα του. ,

Τότε ό μικρός φοβότανε πολύ μήπως τον κλέψουνε, και 
γύριζε καί έπαιζε μονάχος, χωρίς νά πή τ ίπ ο τα .

I Μόνον δταν έγινε δέκα οκτώ χρόνων, τοϋ είπον οι γονείς 
του τό μυστικό δώρον, τό όποιον τοϋ είχε δώσει ή τύχη. 
Καί επειδή τόν είχαν άναθρέψει καί θρέψη έως τώρα, τοϋ 
ζήτησαν γ ιά  άντάλλαγμα λ ιγά κ ι άπό το χρυσάφι του. Τό 
παιδί δέν δίστασε ούτε μιά σ τ ιγμ ή ,— π ώ ς ; μέ τ ί μ έσα ; ή 
παράδοσις δέν μάς λ έ ε ι,— έβγαλε άπό τό κεφάλι του ένα 
κομμάτι καθαρό χρυσάφι, μεγάλο σαν ένα καρύδι, τό όποιον 

I έρριξε μέ υπερηφάνεια έπάνω στά γόνατα τής μητέρας το υ ...
I "Επειτα θαμπωμένος άπό τά  πλούτη ποΰ είχε μεσα στό 

κεφάλι του, τρελλός άπό επιθυμίες, μεθυσμένος άπό τή δύ- 
I νααή του, έφυγε άπό τό πατρικό του σπ ίτ ι καί άρχισε νά 

κατασπαταλάν) τόν θησαυρό του ανάμεσα στόν κόσμο.

Ά πό τόν τρόπο μέ τόν όποιον εζοΰσε βασιλικα, και 
σκορπίζοντας τό χρυσάφι, χωρίς νά το λογαριαζν), θα ελεγε 
κανείς δτι τό μυαλό του ήτανε άνεξάντλητο. ..Κ αι ομως 
εξαντλείτο καί έβλεπε κανείς λίγο, λίγο τά  μάτια νά σβύ- 
νωνται καί τά μάγουλα νά χανωνται. Μια μερα τέλος, το 
πρωί, έπειτα  άπό μιά τρελλή διασκέδαση, ό δυστυχής,δταν 
έαέινε μόνος,μεταξύ τών'άπομειναριών τοϋ δείπνου και τών 
φώτων ποϋ μισόσβυναν, έτρόμαξε άπό τή μεγάλη έξώδευση 
ποϋ είχε κάμει στό πολύτιμο μέταλλο και εσκεφθο οτι 

I ήτο καιρός νά σταματήσν).
Ά πό  τότε άρχισε νέα ζω ή . Ό  άνθρωπος μέ τό χρυσό 

μυαλό, άπομακρύνθηκε άπό τόν κόσμο καί πήγε νά ζήσν) μέ 
τήν εργασία τών χεριών του, ύποπτος καί φοβισμένος σαν 
φιλάργυρος, προσπαθώντας νά λησμονή καί αύτός ό ΐ'διος τά  
πλούτη του, τά  όποια δέν έπρεπε νά έγγίσγι πλέον...Κ ατά 
δυστυχίαν ένας φίλος τόν ακολούθησε στό καταφύγιό του, 
καί ό φίλος αύτός γνώριζε τό μυστικό του.

Μιά νύχτα, ξύπνησε ό δύστυχος ξαφνικα, απο ενα πόνο 
στό κεφάλι, ένα φοβερό πόνο. Σηκώθηκε κατατρομαγμενος 
καί είδε σέ μιά αχτίδα τοϋ φεγγαριοϋ, το φιλο του, ο 
όποιος έφευγε κρύβοντας κάτι κάτω άπό τό επανωφόρι του ...

Άκόμη λιγάκι μυαλό ποϋ τοϋ έκλεβαν ! ..
"Επειτα άπό λίγο καιρό ό άνθρωπος με το χρυσό μυαλό, 

αγάπησε, καί τώρα δλα έτελείωσαν Αγαποϋσε με ολη
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του τή , ψυχή μιά μικρούλα ξανθή, ή όποία τον αγαπούσε 
πολυ επίσης, ά λλ ’ η όποια, αγαπούσε πολύ περισσότερο 
τά στολίδια.

Στα χέρια του μικρού οντος —  το όποιο ή το πουλί καί 
κούκλα μ α ζ ή ,-  ό χρυσός έφευγε μέ εύχαρίσ.Γησιν. Είχεν ό
λες τίς  ̂ιδιοτροπίες, καί έκείνος δέν ή'ξευρε ποτέ νά τής άρ · 
νηθη τίποτε, καί άκόμη, άπό φόβο μήπω ; την λυπήστ) τής
εκρυψεν εως τ ό τέλος τό λυπητερό μυστικό τής περιου- 
σίας του.

—  Είμαστε λοιπόν πολύ πλούσιοι ; έλεγεν εκείνη.
Ό δυστυχής άπαντούσε : ”Ω! ν α ί. ..  πολύ πλούσιοι !

, ]^Κι χαμογελούσε μέ αγάπη στό μικρό ωραίο πουλάκι, 
τό όποιο του έτρωγε μέ αθωότητα τό μυαλό. Καμμιά φορά 
ομως τον καταλάμβανε φόβος, είχε επιθυμία νά ή'τανε φ ι
λάργυρος, άλλα και τότε ή μικρή εκείνη γυνχΐκαηρχουνταν 
κοντά του πηδώντας καί τού έ'λεγε :

ν Αντρα μου, που είσαι τόσο πλούσιος ! άγόρασέ μου 
κατι πολύ ακριβό...

Και τής αγόραζε κάτι πολύ ακριβό.
 ̂Αυτό διηρκεσε δύο χρόνια, έπειτα  ένα πρωι ή γυναικούλα I 

πεθανε σαν πουλάκι... Ό  θησαυρός είχε. φτάσν, στό τέλος 
του μέ ό ,τι του έμενε, έκαμε στην αγαπητή του νεκρά ώ- I 
ραια κηδεία· δέν τον ένδιέφερε πλέον διά τό χρυσάφι του. 
Οταν έφυγεάπό τό νεκροταφείο δέν του έμενε σχεδόν 

.πλέον τίποτε άπό τό θαυματουργό αύτό μυαλό, ίσως με- | 
ρικα τρίμματα στά π )ά γ ια  του κρανίου.

Τότε τον είδαν νά πηγαίνγ άνάμεσα στούς δρόμους μέ τό 
ύφος άφν,ρημένο, μέ τά  χέρια πρός τά  εμπρός,' παραπα- 
τοδντας σάν άνθρωπος μεθυσμένος. Τό βράδυ, την ωρα πού τά 
μαγχζια φωτίζονται, στάθηκε εμπρός σέ μία μεγάλη βι-
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ρίας, ή όποια τελε ίτα ι εις τό Μόναχον κα ί διαρχεί δέκα πέντε ήμέεάς. 
Ά ρ χ ιζε : τη ν  τελευτα ίαν εβδομάδα τού Σεπτεμβρίου καί λήγει εις τό' τέ
λος τής πρώτης έβδομάδος του ’Ο κτωβρίου. Έ ν ένί λόγω κυμαίνετα ι 
μεταξύ τριών Κ υριακώ ν.

Οί Βαυαροί θεωρούν έαυτοός ευτυχείς διά τη ν  έορτήν τα ύτη ν , καί 
σεμνύνοντα: διότι «φύλαξαν αότήν, κ α ί διότι ούδεμίχ ‘άλλη  Ε υρωπαϊκή  
πόλ:ς ή κράτος εχει το ιαύτην πανήγυρ ιν.

 ̂ Κ α ί έχουν πολυ δίκαιον. Ή  εορτή αΰτή  είνα ι μοναδική εις τό εί
δος της. Λεν ομοιάζει ούτε τά ; F o ire s  τής Γ αλλίας, ούτε τάς πατριω
τ ικ ή  ή πρός ά ναψυχ ήν τής Ε λβετία ς, ούτε τάς τόσα; θρησκευτικά; 
τής ’Ιταλίας.^  Γ ίνετα ι ένταυτώ  πρόξενος μεγάλης κινήσεως τοΰ εμπο
ρίου κα ί εν είδος συνεντεύξεως εις τή ν  φωνήν τής πατρίδος. ή τ ι;  καλεΓ 
τα τέκνα της εις τό αύτό σημειον μετά  τους κόπους ' του θέεους, όταν 
πληρωθώσιν αί άποθήκαι σιτηρών καί τά  υπόγεια καρπών καί πάσης j 
άλλης χειμερινής προμήθειας

II κυβέρνησι; διευκολύνει μεγάλως τό εργον, Οίτουσα μέγαν αριθμόν 
εκτάκτων τραίνων εις τή ν  διάθεσιν τών π ατρ ιω τώ ν, εις τά  όποια π λ τ -  
ρόνουν μόνον τή ν  άφ ιξιν εις τή ν  πρωτεύουσαν, οχι όμως και τή ν  έπι- 
σ ιρ ο φ ή νε ίς  τή ν  γενέθλιαν πόλιν. Ό ,τ ι  έξωραίζει τή ν  έορτήν έΐνά-ί ό 
ήπιος τών Βαυαρών χαρακτήρ, είναι τό φιλόξενον, κα ί ή  καλή  δεξίωσις

τρινα, οπου έλαμπαν άνάμεσα στά φώτα διάφορα στολίδια 
και έμεινε εκεί πολύ ώρα, κυττάζοντας ένα ζεύγος γαλάζια  
παπουτσάκια, γαρνιρισμένα ολόγυρα μέ πτερό κύκνου.«Ξέρω 
κάποιον, στόν όποιον αύτά τά  παπουτσάκια  θά κάμουνε με
γάλη ευχαρίστηση,» έλεγε χαμογελώντας καί χωρίς νά θυ-
μηθή πλέον πώς ή γυναικούλα του είχε πεθάνει, έαπήκε νά 
τά άγοράσ-η.

Ά πό τό βάθος του μαγαζιού δπου εύρίσκετο ή έμπορος 
ακούσε μιά φωνή, έτρεξε, καί οπισθοχώρησε άπό φόβο, βλέ
ποντας ̂ ενα άνθρωπο, όρθιο, άκουμπισμένο στό ταμείο νά 
την βλέπγι μέ ύφος ηλίθιο. Έκρατοϋσε μέ τό ένα χέρι τά 
γαλαζια  παπουτσάκια τά  γαρνιρισμένα μέ πτερό κύκνου καί 
τής έδειχνε τό άλλο χέρι γεμάτο α ίματα μέ κομματάκια 
χρυσού στην άκρη τών νυχιών.

Δύτη εϊνε ή παράδοση τού ανθρώπου μέ τό χρυσό μυαλό.

Ά ν  καί φαίνεται φανταστική αύτή ή πχράδοσις είνε α 
ληθινή άπό τήν μιά άκρη ώ ; τήν άλλη ...Ε ίνε  στόν κόσμο 
δυστυχείς άνθρωποι οί όποιοι εϊνε καταδικασμένοι νά ζοϋν 
μέ τό μυαλό τους καί μέ τήν ζωήν τους, καί τά  μικρότερα 
πραγματα τής ζωής, γιά  αυτούς είνε καθημερινή λύπη· καί 
έ π ε ιτα , όταν πλέον δεν έχουν δυνάμεις νά υποφέρουν. . . 
τοτε . . . .

(A lphonse D audet) 

Μετάφρασις δ ο ς  Ε ιρ ή ν η ς  Ν ικ ο λ α ϊδ ο ν

I της ^πρωτευούσης πρός τόν έπαρχιώ την καί χωρικόν.

Τήν 12  ’Οκτωβρίου του 1 8 1 0 , ό τότε διάδοχος τού θρόνου Λουδοβί
κος ο I ενυμφεύθη τήν πριγκήπισσαν Τερέζαν τής Σαξωνίας Η ίΐιΐ-  

πρός τ ιμ ή ν  τώ ν γάμω ν ε’ις μ ία ν  άπέραντον πεδιάδα, ’έ- 
I χουσαν επιφάνειαν 5 5 0 ,0 0 0  τετραγωνικών μέτρων, εγειναν τότε ιππο

δρομία:, καί ώς επόμενον, επί τή  ευκαιρία τών γάμω ν του διαδόχου κα ί 
τω ν αγωνων συνέρρευσάν έκ τών περιχώρ&ν ε’ις τή ν πρωτεύουσα.;· καί 
ιοου ποθεν ε/,αοε τη ν  αρχήν της ή έορτή. Εις τήν πεδιάδα έοόθη άμέ- 
σως τε ν̂ ημέραν εκείνην τό όνομα τής νεονύμφου μελλούσης βασ ιλίσσης,
το οποίον εφυλάχΟη μέχρι τής σήμερον, καί όπου γ ίνετα ι ίκτοτε κ α τ ’ 
ετος η ΟΙΠούβΓίοβΚ

Ό χ ι οέ μόνον ή πεδιάς α ύτή , ά λ λ ’ είναι πολύ σύνηθες διά τή ν  πό
λ ιν του Μονάχου, νά όνομάζωνται πολλοί δρόμοι καί πλατεία- υιέ ονό
μ α τα  γυνα ικώ ν. Πόθεν έχε: τή ν  άρχήν τοϋ τό τοιοϋτον δέν γνωρίζω

Κ ι; τη ν  εύρείαν καί χλοεράν αυτήν πεδιάδα τής Τερέζας ένοικιά- 
[ ,ο ντα ι απο μηνώ ν αί θέσεις παρά τώ ν εργολάβων, πληςονόμεναι άδοώς- 

Θέατρα ολων τώ ν εθνικοτήτων. Α ρχα ιότητες κα! νεωτεοισμοί τ ώ ; ά - 
μερων μας, ο,τ: παράδοξον καί υπερφυσικόν, άπό γ ιγάντω ν υ.έχει νάν- 
νων. Παραστάσεις Κ ινέζων καί χωρίον ολόκληρον μέ τάς συνήθειας καί 
τον τροπον της καθημερινής ζωής έκατόν μαύρων άπό τά  ένδότεοα τή ς  
οιακεκαυμένης ζώνης- θαυματοποιοί, λαχεία  διάφορα, GarΓ,)USsel ά
πειρα, μικροεμπορικά κατα στή μ α τα  ψ ιλ ικ ώ ν, άχανή  ζυθοπωλεία μ ε  
κήπους διεσκευασμένους προσωρινώς, όπου βλέπει τ ις  έπί οβελού δ ιαπε- 
ρασμένον εγκαρσίως μέγιστον ολόκληρον β ,ύν  νά ψ ήνετα ι τή  συνοδεία 
ωραίας μ  υσικής, καί νά » ρ νχ τα ι ό ζύθος ο ι’ υδρίας, τό νέκταρ τούτο 
του μέρους, ώς νά έποτίζοντο ρίζαι φ υ τ ώ ν  .εις ίδ ιχίτεεχ π αεα π ή γα α τα  
-αρεκει σειρχί ¿βελών φέροντες άνά δέκα όρνιθας έκαστος' μαγ«ο*,χ  

ιχθύων, αλλάντω ν, ζαχαροπωλεΐα, άνθη, θηριοτροφεία, ιπποδρόμια,'έκ-
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΤ ΝΙΝΑΣ
’Α γαπητή μον<

"Αλλην εύχάριστον είδησιν έχω νά σού αναγγείλω σήμε
ρον. Υπανδρεύομαι. Ό  σύντροφός μου τών έζετάσεων θά 
γίνγι καί πραγματικός μου σύντροφος. Μην ύποθέσγις,σέ πα
ρακαλώ ότι τής άποφάσεώς μας αυτής προηγήθη συμπά
θεια κατά τήν φοιτητικήν μας ζωήν, κατά τήν διάρκειαν 
τής οποίας ούτε εί'χαμεν καν γνωρισθη. Ή  αγωνία τών εξ
ετάσεων ή κοινή, ή στιγμιαίως γεννηθεΐσα έξ αυτής άμοι- 
βαία συμπάθεια, καί τό αίσθημα τής αλληλοβοήθειας καί 
αλληλεγγύης τής ημέρας εκείνης τής κοινής δοκιμασίας έγει- 
ναν ή αφορμή τοΰ γάμου αύτοϋ.

— Είναι ώραΐον πράγμα, μού είπε τήν επαύριον τώ ν 'ε ξ ε 
τάσεων μας, νά έλπίζγι κανείς εις τάς δυσκόλους τής ζωής 
στιγμάς εις μίαν γυναίκα, εντελώς καί εις όλα ίσην πρός 
αύτόν. Καί είναι άκόμη ώραιότερον νά συνδέεται μέ αύτήν 
δ ι’ ολην του τήν ζωήν μέ τά  ωραία αισθήματα τού σεβα
σμού, τής έκτιμήσεως καί εύγνωμρσύνης. Καί ενώ μού έλε
γε τά  πράγματα αύτά-ήτο ώς νά μέ ήρώτα : θέλεις νά είσαι 
διά πάντα ή γυναίκα αύτή, ή όπόία μέ έσωσε χθές, καί 
ί'ση πρός ί'σον, τής οποίας ό νους είναι ισχυρός καί ή ψυχή 
ανδρεία j

*Όλαι μου αί άποφάσεις περί άγαμίας έκλονίσθησαν μέ 
τό άφωνον εκείνο ερώτημα. Διότι ώς είξεύρης δέν έγινα 
επιστήμων παρά μέ τήν ρητήν άπόφασιν νά μήν ύπανδρευ 
θώ· τόσον μέ είχεν απογοητεύσει ή βασανισμένη ζωή τής 
μητέρας μου εις τόν γάμον, τόσον εύρισκα ασυμβίβαστον τόν 
χαρακτήρα μου, τόν φύσει ειλικρινή καί ελεύθερον καί αξιο
πρεπή, μέ τήν δουλικήν έξάρτησιν, εις τήν οποίαν ό γάμος

θέσεις διαφόρων μηχανώ ν, εφευρέσεις τής ημέρας, φωτογραφεία, μάθη
μά τώ ν βουτηκτών, αίθουσα τών κηρίνων ανθρώπων οί όποίοι ομιλούν 
καί σχολείον ψύλλω ν οι όποίοι μαντεύουν τό μέλλον. Ά !  είναι τ ι άρκετα 
περίεργον οί τετράχοροι καί τά  διάφορα γυμνάσ ια  τών εντόμων αυτώ ν. 
Α γώ νες σκοποβολής καί ιπποδρομία,;, ών τό βραβειον θεωρείται γέρας 

ένδοξον.
Τήν πανήγυριν τ ιμ ά  διά τής παρουσίας του καί ή  Λ .Λ  . ό Ά ν τ ι-  

βασιλεύς μετά  τοΰ Οίκου Α ύτού, τώ ν αύλικώ ν κα ί τώ ν εν τελεί, την  
δευτέραν Κ υριακήν έπί εξέδρας διεσκευασμένης ύπό τής πόλε ως. Εις τή ν  
διασταύρωσιν δύο κεντεικωτέρων δρόμων αγόντων προς τη ν  πεδικοα κ τί
ζεται άψίς, έν εϊόει εισόδου πρός τό εξαιρετικόν τούτο θέατρον, στολιζσ- 
ιχένη δ ι’ εθνικών σημάτω ν, σημα ιώ ν, δαφνών κ α ί άνθεων. ’Αμέσως μετα  
τήν άψΐδχ έρχεται τό θέατρον τών προϊστορικών χρόνω ν τάς βαθμίδας 

τής εισόδου κατέχει είς φύλαξ ότομαζόμενος »ΙΙαλλάς Ά θ ή ν η » .
Λεν είναι ή  ΙΙαλλάς Ά θ ή ν η  ή  γλαυκώ πις τού Ό μηρου, ά λ λ ’είς ώρι

μος άνήρ, φέρων χρυσήν περικεφαλαίαν τού αύτοϋ σχήματος τής θυγα- 
τρός .τού Λιός καί δίκην μανδύου έν τεμάχιον φαιοχρόου χονδρού υφά
σματος· εις τή ν  δεξιάν δέν κρατεί δόρυ χρυσοϋν, βαρύ, έξαστράπτον. 
ά λλά  μ ίαν ράβδον αρκετά εύτραφή ,τής όποιας τή ν  κεφαλήν στολίζει 
θύσαντος πορφυρόχρους. Έ χ ε ι όμως τό ονομα τή ; θεάς τής σοφίας, καί 
τίθετα ι άμέσως μετά τή ν είσοδον, όπως ύπενθυμ ιζη  ίσως είς τους εισερ
χομένου; τό «παν μέτρον άριστον*.

Ή  μετά  τή ν  δευτέραν Κ υριακήν Λευτέρα ονομάζεται γα λα ζ ια  :
«B laum eniag» διότι άλλοτε φα ίνετα ι ό ζύθος είχε κάαει θαύμ ατα , 

καί πολλά πρόσωπα άπήρχοντο τής πεόιάοος μελανα.
Πρός τό δυτικόν μέρος τής πεδιάδος υπάρχει εν ύψω μα γής, ύψω μα  

τής Τερέζας επίσης όνομαζόμενον, καί έπί τοϋ υψώ ματος τούτου ίορύθη 
ύπό Λουδοβίκου τού I ό κολοσσός τής B a v a r ia . Τό άγαλμα  είνα ι μ έ -

κατα ίικάζει τήν γυναίκα, ώστε άπό $έκα πέντε χρόνων 
άκόμη είχα πάρει τήν άπόφασιν μου.

Καί διά νά μη μείνω άπλώς γεροντοκόρη, άχρηστος καί 
είς τόν εαυτόν μου καί εις τούς άλλους, διά νά ήμπορέσω 
νά μείνω άνθρωπος μέ κάποιαν σημασίαν καί εκτός τού 
γάμου άκόμη, έσκέφθην νά ζητήσω άπό τήν επιστήμην 
ο ,τ ι άρνεΐται ή κοινωνία είς τήν γυναίκα, ή οποία δέν υπο
τάσσεται είς τάς άδικους προλήψεις της.

Καί όμως τ ί έχρειώσθη διά νά μεταβάλγι τήν άπόφασιν 
μου. "Εν τ ίπο τε  σχεδόν.

Μία μορφή συμπαθής, μία νεότης άνδρός δειλή, είς πό
θος καί μία παράκλησις νά τείνω τό χέρι μου ώς στήριγμα 

<είς τόν δρόμον τής ζωής. Ούτε αγάπη, ούτε πάθος, ούτε 
ό'νειρα, ούτε συμφέρον, ούτε κάν ανάγκη. "Ισως μόνον ή α
νάγκη ή έμφυτος είς κάθε υπαρξιν νά μή μείνη μόνη είς τήν 
ζωήν, νά έχν) κάποιον πού νά άγαπ^ καί είς τόν οποίον νά 
άφοσιωθή. Ή  φύσις, βλέπεις, μάς εφόδιασε σκοπίμως με 
ολα αύτά τά  ένστικτα καί μέ δλας αύτάς τάς άνάγκάς, αί 
όποίαι μεταβάλλουνάποφάσεις χρόνων καί άλλάσουν άπό τής 
μιάς στιγμής είς τήν άλλην τό πρόγραμμα τής ζωής μας.

Τό πρόγραμμα τό ίδικόν μου τό ανέπτυξα τότε άμέσως 
είς τόν σύντροφόν μου τών εξετάσεων. Τό έσηζητήσαμεν 
μαζή, τό άνεπτύξαμεν καί έπιστημονικώς άκόμη. Ή  προσ- 
πάθειά του νά μέ πείσγι, δτι ή επιστήμων γυναίκα είς 
τόν γάμον έχει θέσιν διάφορον άπό εκείνην ή όποια βα
σίζει τήν επιρροήν της μόνον είς τό έφήμερον κάλλος της 
ααί είς τήν νεότητά της, ή προσπάθειά του αύτή , είς τήν 
οποίαν έπανήρχετο κάθε φοράν δπου συναντωμεθα εκαμνε 
περισσότερον άπό φανεράν τήν πρόθεσιν του.

γιστον, έκ μαύρου μετάλλου, έστημένον έπί μεγάλης λευκής μαρμάρι

νης κρηπίδος. Εις τον περι αυτο χώρον υπάρχει τεριστύλιον, και επι 

τών τοίχων τούτου είναι άνηρτημέναι αί προτομαί τών ο ιαπρεψάντω ν, 

τών ένδοξων, τώ ν ύπό τής αρετής τέλος στεφθέντων Β αυαρών. Τό σώμα  

τού αγάλματος είναι κενόν, κα ί δ ι’ έκατόν έβδομήκοντα βαθμιδών ανέρ

χεται τις μέχρι τής κεφαλής, όπου υπάρχει θέσις δ ι’ έπτά ανθρώπους. 

Έ π ί τής στεφάνης οέ αύτού υπάρχουν τέσσαρες μικρά! θυρίδες σ ταυ- 

ρ ο ε ι δ ώ ς .  διά τώ ν όποιων έχει τις λαμπράν θέαν έπί τή ς πόλεως, τώ ν  

περιχ_ώρων κα ί τώ ν ’Ά λπ εω ν .
Τήν νύκτα , διότι ή  έορτή διαρκεί κ αθ ’ εκάστην μέχρι τής ένάτης, 

έκ τού υψώματος τής Τερέζας, ύπό τό ήλεκτρικόν φώς τό φωτίζον τόν 

ωκεανόν αύτόν καί τά  έορτάζοντα ρεύματα τών ανθρώπων είναι έξαίσιον 

τό θέαμα. Τό Μόναχον ’έχει πολλά αξιοθέατα π ράγμ ατα , ά λ λ ’ ό κολοσ

σός τής B av a ria  είναι ύπέρτερον όλων. Ιναί ώς ιδέα κα ί ώς εργον. II 

μεγαλοπρεπής τού αγάλματος στάσις, ή  έπιβάλλουσα μορφή, ή  μέ τόσην 

χάριν κα ί φυσ ικότητα  υψω μένη  αριστερά κρατούσα στέφανον, ή δεξιά 

τή ν  σπάθην, τή ν  όποιαν έπακουμβά έπί τοϋ παρά τούς πόδας της κ α -  

θημένου λέοντος, αποτελούν έν όλον έν γένει είναι θαυμάσιον.

Κ α ί εξακολουθεί ή  B a v a r ia  βλέπουσα κ α τ ’ έτος, συμνυνομένη κα! 

άγαλλομένη τά  τέκνα  της, συνεχίζοντα τά  πάτρ ια, ώς παρέλαβον αυτά  

παρά τών πατέρων τω ν.

Μ ό Υ α χ ο Υ  Λ Ι α ρ ί α  Ι Η ν έ λ λ η



ΕΦΗΜΕΡΙΣ TÜN KTPIüÑ
Ως όμως έννόησα δέν ήτο μόνον ή άνάγκη νά έχη εις . 

κάποιον νά έλπίζν] καί εις κάποιον νά στηρίζεται που τον 
εκαμνε νά έπιμέν»). Φαίνεται οτι του ή'ρεσα ώς γυναίκα καί 
οτι δια μιας έγεννήθη εις την ψυχήν του ένα πραγματικόν 
αίσθημα έρωτος, το όποιον δεν έσυμεριζόμην τότε καθόλου.

Με τόν καιρόν όμως η συνήθεια νά βλεπώμεθα, νά σκε- 
πτωμεθα μαζή καί νά συζητουμεν παρέσυρε καί εμέ εις τον 
κατήφορον μιας συμπάθειας, ή όποία κατέληξεν εις την ά -  
πόφασίν μου του γάμου. Τώρα έκαμα καλά ή όχι, «ύτό θά 
το δειξγ τό μέλλον. ’Επί του παρόντος είμαι ευτυχής.Σκε- 
πτόμεθα μετα τό έτος μας αυτό τής άστυκλινικής νά ύπαν- I 
δρευθώμεν καί έπειτα  νά παμε μαζή εις τό Παρίσι, θ ά  έ- 
πιδοθώμεν καί οί δυω εις την γυναικολογίαν καί έτσ ιάσχο- I 
λουμένοι εις τόν ίδιον κλάδον, θά ήμποροομεν νά βοηθή πε- I 
ρισσότερον ο ενας τον άλλον καί νά συμπληρόνωμεν άμοι- I 
βαιως την επιστημονικήν εργασίαν μας.

I ραφε μου τ ί εντυπωσιν σου έκαμεν η άπόφασίς μου.
Ιδικη σου μέ αγάπην : ]\τίν α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ
Τό φθινόπωρον, εάν παρασύρη εις τό πέρασμά του όλα 

τα  πρασινα στολίσματα των δένδρων, φέρει όμως προς άπο- I 
ζημίωσιν νέα στολίσματα καί νέας ωραιότητας διά την αν
θρωπότητα. Οί συρμοί οί· επίσημοι κατά προτίμησιν τό 
φθινόπωρον κάμνουν την έμφάνισίν τω ν. Διότι τό φθινόπω- 
ρον αρχίζει ή τεχνητή ζωή των κλεισμένων αιθουσών καί 
των κλειστών θεάτρων καί τών ωραίων συναυλιών καί τών 
χορευτικών έσπερίδων.

Ία  θερινά φορέματα ως επ ί τό πλεϊστον έρχονται καί 
παρέρχονται σχεδόν απαρατήρητα. Ή  έξοχή, τά  ταξείδια, 
τα  λουτρά, η ζέστη σκορπούν τόν κόσμον εις τά  τέσσαρα 
σημεία του οριζοντος και το φόρεμα τότε χρησιμεύει μάλ
λον διά νά εύκολύνν) τάς μετακινήσεις καί τούς δρόμους καί 
νά ξεκουράζν] τό από τήν ζέστην έξαντλούμενον σώμα.

’Ιδού δ ιατί τό φθινόπωρον είναι ή κα τ ’ εξοχήν εποχή τών 
νέων εφευρέσεων καί επινοήσεων τής μόδας. Καί φέτος ή 
μόδα έζητησε νά μεααβάλν] τά  γυναικεία σώματα εις μπα
λόνια μέ τήν επαναφοράν του κρινολίνου, τό όποιον όμως ό- 
ριστικώς καί άμετακλήτως άπεκλείσθη, χάρις εις τήν άνά- 
πτυζιν τής καλαισθησίας τών Παρισινών γυναικών, αί ό- 
ποίαι έφάνησαν πολύ λογικώτεραι από τάς μητέρας των του 
παλαιού καιροΰ.

Τό φόρεμα έν τούτοις θά είναι στολισμένον πολύ καί ή 
ωραίες νταντελες και τα  κρόσια καί τά  γουναρικά καί ή 
μουσελίνες καί τά  το ύλ ια , αδελφωμένα όλα μαζή είς συν
δυασμούς καλλιτεχνικούς θά στολίσουν φορέματα μάλλινα I 
χνουδωτά καί τρόχας καί βελούδα. Τό κοντόν φόρεμα φέ- 
νεται έν γένει νά κερδίζγ έδαφος, άκόμη καί διά φορέματα 
τής υποδοχής καί ' τό μπολερώ βασιλεύει πάντοτε, πιστό’ν 
εις τήν ανατολικήν καταγωγήν του, μέ μόνην τήν διαφοράν, 
ότι απέκτησε πτυχάς καί πλάτος, είς βαθμόν ώστε εμπρός 
να π ίπ τγ  ώς σακκος, όμως κομψότερον πολύ καί γραφικώ- 
τερον εκείνου.

„ 0 ι  κ:ΖτεΡΖ°νται όλονέν πρός τόν βραχίονα τόσον 
ώστε να ακολουθούν τήν γραμμήν του, χωρίς νά σταματούν
πουθενά καί τό μανίκι έτσι νά ενώνεται, ώστε νά άναδη- 
κνύγ ™ κάλλος τής έπωμίδος, όπου,εννοείται, υπάρχει τοΟ- 
το. Χρώματα τής μόδας τό πράσινον, τό καφφέ (καπου
τσίνου) τό bleu roya l καί τό κόκκινον. "Ολα αυτά είς πο
λύ χνουδωτά και μαλακά υφάσματα, μεταξύ τών όποιων 
και τα  μαύρα μέ άσπρο χνούδι εξακολουθούν νά κατέχουν 
πάντοτε τήν πρώτην θέσιν.

________  Φιλόκαλος
ς τ ν τ  α γ  αι

PovJà από βιδέδο. Κάνετε ¿λίγο πουρέ σπανάκι χαι βράζετε χα1
3-4 .αύγά  σφιχτά, έπειτα πέρνετε βιδέλο ψαχνό φέτα, χαι τό
ανοίγετε μέ τό πίσω μέρος του μπαλτά. Έπειτα τό χτυπάτε,
αλείφετε μέ τό^πουρέ, χόβετε τά αυγά λίγο άπό τό μυτερό μέρος
χαι τα βάζετε είς τό μέσον τό ένα χατόπιν του άλλου, τηλίζετε τό
κρέας, τό δένετε χαι τ» τιγανίζετε μέ βούτυρο, έπειτα τό βάζετε
εις την χατσαρόλα, τό σβΰνετε μέ χρασι χαι τό ψήνετε μέ ' όλίγη
ντομάτα· άμα είναι έτοιμο τό κόβετε φέτες, τηγανίζετε φε-
ταχια φραντζόλα, τά βάζετε ‘τρεγύρο στην πιατέλα χαι στην μέση
σερβίρετε τό κρέας. Είναι πολύ νόστιμον φαγητόν και πολύ 
ωραίο.

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝ Η Σ

Κλινική Γυναικολογική καί Παιδιατρική.
(Έ ναντ ι Πύλης Άδριανοϋ.) Έ ξέτασ ις άπόρων άσθενών 

οωρεαν Δευτέραν καί Παρασκευήν 8 — 10 π . μ
Μαθήματα θεωρητικής καί πρακτικής γυναικολογίας καί 

νοσηλείας.
Μαθήματα μαιευτικής
Κλΐναι δ ι’ έσωτεριχάς άσθενείς.
’Ιατρός. Μαρία Καλαποθάκη πρόεδρος τρήματος

Άνθίι Βαοιλειάδου
αντ ιπρόεδρος

Κυρία πολύ άνεπτυγμένη καί κατέχουσα διακεκριμένην 
θεσιν ^,ητεί έν καλόν μάθημα ΐ ίς  οικογένειαν. Είναι άνωτέρα 
πασης συστάσεως καί θά είναι έξαιρετικώς τυχηρά ή ααθή - 

• τρία, ήτις θα διδαχθή παρ’ αυτής. Περισσότεραι πλήροφο- 
ριαι παρ’ ήμΐν.

I Τ* β ή μ α τ α  τής ’Επαγγελματικής καί Οίκοκυρικής 
Σχολής ήρχισαν άπό τής 1ης 8)6ρ£ου. Μαθήτριαι έπ ί δι- 
όακτροις διά τό τμήμα τών τεχνιτριών ραπτριών ένγρά- 
φονται μέχρι 1ης,9)6ρίου. Διά τά  ιδιαίτερα μαθήματα τής 
οίκοκυρικής μέχρι 15ης 9)βρίου.

Ο κατάλογος τών δωρεάν είσαγομένων έκλεισε, συμπλη- 
| ρωθεντος τοο άριθμοΟ αύτών.

Δίδακτρα διά τάς τεχνητρίας δραχ. 8 διά τήν κοπτικήν 
και ραπτικήν μονον. Δρ. 15 δ ι’ βλα τά μαθήματα. Διά τά  
καλλιτεχνικά μαθήματα, διά τό σίδηρον καί τ ήν μαγειρι- 

1 όρ. το ¡χάθηκα.
Είς τήν ’Επαγγελματικήν Σχολήν σχεδιάζονται διάφορα 

σχεόια κεντημάτων καί εργόχειρων έπί παντός υφάσματος,
! ςυλου και δέρματος.

Κόρη καλής οικογένειας γνωρίζουσα άριστα τήν γα λλ ι
κήν γλώσσαν καί φιλολογίαν, κάτοχος καί σχετικού διπλώ - 
ματος, καί συνιστωμένη θερμότατα παρ’ ημών ζητεί παρα
δόσεις. Ή  διεύθυνσις της είς τό γραφεϊον μας.


