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ΑΛΗθΙΜΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΙ
’Από τους μικρούς τά μεγάλα. Καί ό'χι μόνον τά  μεγάλα, 

αλλά καί τά  τολμηρά καί τά  ηρωικά. Έ νας λαός μικρός ό 
Φιλλανδικός, τόσον μικρός, ώστε διά τούς πολλούς νά συγ- 
χεεται μέ τόν Ρωσσικόν, άπεκτησε, μεταξύ τών έπαναστα- 
τησάντων κατά τής κυριάρχου, ό'χι μόνον ελευθερίας καί προ
νόμια πλήρους καί τελείας ανεξαρτησίας καί πολιτικής αύ- 
τοδιοικήσεως,άλλά καί τό δικαίωμ,α τών εκλογέων καί εκλέ
ξιμων διά τάς γυναίκας.

Διά τοϋ αύτοκρατορικοΰ ούκαζίου τής 20ης ’Ιουλίου τοϋ 
1906 αί Φιλλανδαί άπέκτων τό μοναδικόν είς ό'λην τήν Ευ
ρώπην προνόμιον,τό καί αρκετά σπάνιον είς ολον τόν κόσμ.ον νά 
εκλεγούν κάί νά έκλεγωνται κατά τάς βουλευτικαάς έκλογάς.

Καί είς τάς τελευταίας έκλογάς τάς διεξαχθείσας, ώς γρά
φει ή προ έ'ΐους έπισκεφθεϊσα τήν πόλιν μας βαρωνίς Gl’ i-  
penberg, μέ μοναδικήν τάξιν καί ευπρέπειαν, έξελέγησαν 
δέκα έν^έα γυναίκες αντιπρόσωποι καί μελη τής Φιλλανδι- 
κής Βουλής, απέναντι άριθμοΰ βουλευτών διακοσίων έν δλω.

Αύτό ονομάζεται αληθινός θρίαμβος τοϋ γυναικείου ζητή
ματος καί δίδει τό μέτρον τής άναπτύξεως καί τοϋ π ο λ ιΐι-
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σμοϋ ένός μικροΰ λαοΰ, οσον καί ημείς περίπου, ό όποιος 
όμως αριθμεί εις ό'λας τάς κοινωνικάς του τάξεις γυναίκας 
άνεπτυγμένας, άγωνισθείσας είς τήν πρώτην γραμμήν καί 
άποτελεσματικώτατα διά τάς έλευθερίας, τάς όποιας πρώτη 
ή Φινλανδία μεταξύ τών ύπό τό ρωσσικόν σκήπτρον δ ιατε- 
λουσών υποτελών χωρών άπεκτησε.

Είναι ή Φινλανδία ή χώρα ή εύτυχής, είς τήν οποίαν δέν 
ύπάοχει ού'τε μία γυναίκα άγράμρ,ατος, διότι δέν έπιτρέπε- 
τα ι νά μεταλάβγ  ώς χριστιανή τών άχράντων μυστηρίων, 
γυναίκα, ή όποία δέν είξεύρει νά άναγινώσκη τό Εύαγγελιον 
καί δέν έδιδάχθη δλην τήν χριστιανικήν Κατηχησιν της.

Είς τρόπον ώστε καί ή τελευτα ία  χωρική τών μάλλον 
άπομεμ,ακρυσμένων καί απροσίτων χωρίων είναι τακτική  
άναγνώστρια δύο τριών έφημερίδων, παρακολουθεί μέ ένδια- 
φέρον τήν πολιτικήν τής πατρίδος της κατάστασιν καί αγω
νίζεται μέ κάθε τρόπον υπέρ τής προόδου καί τών έλευθε- 
θεριών της.

Κανένα παρελθόν δουλικόν τής γυναικός, καμμία αν
δρική τυραννία, καμμία καταπειστική τοϋ παρελθόντος 
κληρονομιά δέν έβάρυνεν, ού'τε είς τό πνεΰμα, ού'τε είς 
τήν ψυχήν καί συνείδησιν τής Φιλλανδής. Καί δι ’ αύτό τά 
δικαίωμα τής απολύτου πολιτικής ισότητας μέ τόν άνδρα, 
οχι μόνον δέ έ'φερε καμμιαν κοινωνικήν άνωμαλιαν, κανένα 
κλονισμόν είς τά  ή'θη καί έθιμα, ά λ λ ’ άπεναντίας έωρτάσθη 
πανηγυρικώτατα καί άπό τάς γυναίκας καί άπό τούς άνδρας. 
Οί άνδρες κρατούμενοι άπό τά χέρηα μέ τάς γυναίκας τω ν, 
οί άδελφοί μέ τάς άδελφάς των, οί υίοί μέ τάς μητέρας 
των διηυθύνθησαν είς τόν τόπον τής έκλογής, δίδοντες πρός 
αύτάς μέχρι τής τελευτα ίας στιγμής τάς άναγκαίας ¿δη-
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γιας. ’Εννοείται ότι προ των εκλογών αί θεσασαι υποψηφι
ότητα γυναίκες είχαν ενεργήσει συλλαλητήρια, απαγγείλει 
σπουδαιότατους πολιτικούς λο'γους, δημοσιεύσει προγράγ- 
μ,ατα, εις τοοπον ώστε μέ πλήρη συνείδησιν καί βεβαιότητα 
της άξίας των έκλεξίμων άνεκήρυξαν αυτά ; οί άνδρες καί αί 
γυναίκες εκλογείς.

Ή  βαρονίς ’Αλεξάνδρα Γρίπεμπεργ φυσικά έξελέγη 
πρώτη μέ 27 ,585 ψήφους, πλειονοψηφίσασα όλων των 
βουλευτών του Φινικού κόμματος. Μεταξύ τών έκλεγεισών 
το σοσιαλιστικόν δημοκρατικόν κόμμα έχει εννέα οπαδούς· 
μίαν δημοσιονοάφον, μίαν διδασκάλισσαν, μίαν σύμβουλον 
της Εταιρίας τών πολιτικών δικαιωμάτων της γυναικός, 
μίαν λογίστριαν εργοστασίου και μιαν ρώπτριαν. Αί άλλαι 
είναι σύζυγοι γνωστών -Όσιαλιστών. Έ ξ  ανήκουν εις τό 
παλαιόν Φιλανδικόν κόμμα, μεταξύ τών όποιων τέσσαοες δι- 
δασκάλισσαι σχολείων, μία σύζυγος ίερέως καί μία οίνο- 
πώλις.

Δέκα εννέα γυναίκες βουλευται, αί όποΐαι θά συνασπι- 
ζωνται, φυσικά, δταν θά πρόκειται νά υπερασπίσουν τά  συμ
φέροντα του φύλου των, τά  όποια συχνά θά είναι συγχρόνως 
καί τά  συμφέροντα της κοινωνίας, καί αί όποΐαι θά επηρεά
ζουν σπουδαιότατα την πολιτικήν θέσιν τών-έκάστοτε κυ
βερνήσεων.

Ιδού ευτυχείς θνηταί, αί όποΐαι δεν θά εύρίσκωνται εις 
την ανάγκην νά προσέρχωνται ίκέτιδες ενώπιον τών νομοθε- 
τών άνδρών, διά νά επικαλούνται την συνδρομήν των διά 
την βελτίωσιν τών σχολείων των, η διά την επί του άπλού- 
τερον καί χρησιμωτερον τρθποποιησιν τών προγραμμάτων 
των. Δεν θά εύρίσκωνται αύταί εις τήν ανάγκην νά επισκέ
πτονται δεκάδας βουλευτών, νά ρητορεύουν ενώπιον ύπουο- 
γών, προσηλωμένων εις τάς ρουσφετικάς παραδόσεις, διά νά 
βοηθηθοΰν εις την συντηρησιν τών επαγγελματικών η οΐκοκυ- 
ρικών σχολείων της χώρας των, διά νά επιτύχουν την τροπο- 
ποίησιν νόμων δικαίων καί προστατευτικών διά τάς γυναίκας.

Εις την σύνταξιν τών νόμων θά έ'χουν αύταί φωνήν, καί 
<η φωνή αύτη, όταν έζερχεται συγχρόνως από δέκα εννέα γ υ 
ναικεία στόματα, — εύ'μορφα η άσχημα, άδιάφορον, —  δεν 
ημπορεΐ, παρά νά επιβάλλεται.

Ήμ.εΐς εδώ, αί, κατά τό πολύ, ψευτοβασίλισσαι, μέ τά  α
κάνθινα στέμματα αί όποΐαι καί εις τά  σπητια μας ακόμη 
όέν ημποροΰμεν νά έ'χωμεν γνώμην, καί δεν ημποροϋμεν νά 
έξασφαλίσωμεν κάποιαν σχετικήν ησυχίαν ψυχής καί πνεύ
ματος, παρά μόνον εά ν·μεταβληθώμεν εις νευρόσπαστα, χω
ρίς θελησιν καί γνώμην καί χαρακτήρα, ημείς δέν τολμώμεν 
καν νά φαντασθώμεν τοιαυτην ευτυχίαν. Ημείς θά έξακο- 
λουθήσωμεν νά ύποτασσώμεθα εις την τύχην μας καί ό'σαι 
ακόμη δουλεύομεν, ως συχνά συμβαίνει, εις αύθέντας τυράν
νους καί ηλιθίους. Καί μόνον αί γενεαί του άπωτάτου μέλ
λοντος, ΐσω , θά ευρουν χάριν καί δικαιοσύνην, όταν τά  μαΟρα 
σύννεφα του Άνατολισμοΰ σαοωθούν τέλος από τόν ούοανόν 
μας, τόν όποιον σκοτεινιάζουν τόσους τώρα αιώνας.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΞΙΔΙ ΜΟΥ
"Οσον αί ώραι της άναχωρήσεως έπλησιαζαν, τόσον αίσθα- 

νόμην περισσότερον ότι μου έ'μειναν ακόμη πολλά πράγματα 
άγνωστα από την ζωήν τών γυναικών αύτών. Διά νά έν- 
νοησν) κανείς την δύναμιν ενός πολιτισμού, ανάγκη νά γνω- 
ρίσν) καλά την ζωην της κοινωνίας καί του ατόμου εις τά 
πλέον ιδιαίτερα γνωρίσματά των. ’Εάν οί άνθρωποι τοΰ Βορρά 
είναι η όχι ανώτεροι από τούς άνθρώπους της Δύσεως, δέν 
θά τό άντιληφθώμεν μόνον από τά  σχολειά των καί τά  εκ
παιδευτικά των συστήματα, άλλ ’ ούτε από την εμπορικήν 
ευεξίαν των, ά λ λ ’ ούτε από τάς έπιστημονικάς ποοόδους των. 
"Ολα αυτά ημπορεΐ νά ανθούν καί ή ζωή νά ύστερή εις τήν 
κοινωνικήν πορείαν της καί οί κοινωνικοί καί οικογενειακοί 
δεσμοί νά παραλύουν καί ή ψυχή της φυλής νά πάσχη, ό)ς 
συμβαίνει εις τήν Γερμανίαν καί εις άλλα μεγάλα καί ισχυρά 
κράτη.

Εις τό Σκάνσεν, εις τόν τελευταΐον αύτόν περίπατόν μας 
ε’ίχαμεν άνέλθη εις ένα ύψωμα διά νά βλεπωμεν καλλίτερα 
τήν δύσιν, κάτω από ενα παλαιό ξύλινο πυργάκι, γεμάτο 
άπά άνδρας καί γυναίκας περιπατητάς. Γύρω μας έκεΐ ύπήρ- 
χαν συντροφιές μάλλον από γυναίκας, σπανιώτερα ζεύγη, τά 
όποια νά φαίνωνται συνδεόμενα με δεσμούς κάπως στενω- 
τέρους.

Μία κυρία μεταξύ τών τριάντα πέντε καί τών σαράντα 
καί ένας νέος μόλις τριάντα ετών μου έφάνησαν κάπως 
παθητικώτεροι εις τάς όμιλιας καί εις τά  βλέμματά των καί 
ύπωπτεύθην ότι αί σχέσεις των θά ήσαν ύποπτοι καί άπη- 
γορευμέναι. 'Η κυρία ¿χαιρέτησε τήν δοκτορίναν, τήν οποίαν 
αμέσως εγώ είδα μέ βλέμμα ερωτηματικόν. Είναι ύπαν < 
δρευμένη ή κυρία αύτη ; ήρωτησα.

Έμάντευσα τό βλέμμα σας, μου είπεν ή κ. Σμίθ. 'Τπεθέ- 
σατε οτι ό νεος είναι φίλος. ’Ό χι, ό νεος είναι μνηστηρ. Καί 
ή κυοία δέν είναι ύπανδρευμένη, ως έφαντάσθητο. ’Εδώ αί 
ύπανδρευμέναι γυναίκες καί όταν ακόμη δέν άναποΰν τούς 
άνδοας των καί όταν χωρίζωνται από αύτούς, σπανίως, σπα- 
ν ιω τατα  αγαπούν άλλους. Το φλερταρισμα τών ύπάνδρων 
γυναικών, τό τόσον συνειθισμένον εις όλην τήν Εύρώπην, ό 
πλέον ανήθικος αύτός του κόσμου συρμός είναι εντελώς άγνω
στος εις τόν τόπον μας.

Τό κακόν αύτό, τό όποιον έχει όλα τά  έξωτεοικά Φαι
νόμενα μιας πραγματικής διαφθοράς, εις τήν οποίαν ναυα
γεί ολη ή ούσία τής ηθικής, εις τήν οποίαν παραδίδεται 
άνεξετάστως σχεδόν ή καρδιά καί ή διάνοια καί οί λογισμοί 
τής γυναικός, τό κακόν αύτό δεν έπολιτογραφήθη εις τάς 
κοινωνικές μας συνήθειας.

"Ωστε εδώ δέν φλερτράρει κανείς, ούτε τά  κορίτσια, ούτε 
οί νέο ι; ’Εδώ πριν νά δώσουν τήν καρδιάν των εις τόν εκλε
κτόν ή τήν εκλεκτήν των, δέν περνούν άπό τόν φιλάρεσκον 
αύτόν πρόλογον μιάς ίπποτικής παοαδόσεως, ενός λεπτού 
πνευματικού καί ψυχικού απανθίσματος............

Ξεφυλλίσματος, θέλετε νά πήτε, άπήντησεν ή δοκτορίνα 
μέ πεποίθησιν. Διότι εις τήν Εύρώπην αύτό άκριβώς γ ίνετα ι. 
Ό λοι καί 0λαι, άνύπανδροι καί μή, μοιράζουν δεξιά καί άρι-
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στερά κάτι άπό τής καρδιές των καί τάς σκέψεις των, ώστε 1 
εις τό τέλος δέν τούς μένει πλέον τίποτε νά δώσουν διά τόν 
αληθινόν έρωτα. Έδώ ποώτον αί φιλοφρονήσεις, αί περιποιή
σεις αί κολακεΐαι τών μέν πρός τούς δέ είναι πράγματα 
άγνωστα. Οί άνθρωποι, άνδρες καί γυναίκες είναι φύσει και 
εξ ενστίκτου αγνοί.Διά νά ¿ξυπνήσουν αί αισθήσεις,πρεπει νά 
Ιχη πολύ πρωτήτερα καί ισχυρότερα κτυπήσει ή καρδιά. Και 
όταν ή καρδιά κτυπήσν) δέν έχη άνάγκην προλόγων καί προ
οιμίων,κατά τό μάλλον καί ήττον συνθηματικών καί τυπικών, 
διά νά είπή εκείνο ’πού αισθάνεται. Ά/δρες καί γυναίκες 
είναι άρκετά ειλικρινείς καί τίμιοι, ¿ίστε νά μήν έχουν άναγ- 
χην άπό όλα αύτά τά  συνθηματικά ψεύδη, διά νά γελάσνι
ό ένας τόν άλλον.

’Αλλά επί τέλους οί άνδρες πρό τού γάμου, μεταξύ τώ ν 
δέκα οκτώ καί είκοσι πέντε ετών δέν ζοΰν βέβαια ώς άγ
γελοι. ·

Ό τα ν  ερωτεύονται νέοι, καί άρραβωνίζωνται, ώς γίνετα ι 
συνήθως,ζούν βεβαίως αγνότατα. ’Α λλως τε  καί ή ίδική μας 
κοινωνία έχει τήν τάξιν της τών ελαφρών ηθών γυναικών. 
Οί άνδρες δέν έχουν παρά νά πάρουν τήν διεύθυνσιν αύτήν. 
Αύταί είναι ειλικρινείς καί ώς επί τό πλεΐστον ξέναι. ’Απο
τελεί βέβαια σπάνιον καί εξαιρετικόν φαινόμενον ό άνδρας, 
ό όποιος θά σκεφθή νά διαφθείργ μίαν γυναίκα ή μίαν κόρην, 
άπλώς διότι αισθάνεται κάποιο καπρίτζιο ή καί πάθος δι ’

| άύτήν. |
Διά τούς ύπάνδρους μάλιστα άνδρας καί γυναίκας τό πρά

γμα, νομίζω, θά ¿θεωρείτο άφύσικον. Οί γάμοι, οί όποιοι γ ί
νονται ¿δώ μετά άρραβώνας, οί όποιοι διαρκούν δέκα καί δέ
κα πέντε χρόνια, έ'χουν πλέον εντελώς σχεδόν έξαντλήσει 
τό κεφάλαιον τού έρωτος εις όλας αύτοΰ τάς λεπτομερείας 
κατά τό μ.ακρόν αύτό διάστημα.

Μετά τόν γάμον άνδρας καί γυναίκα άφοσιώνονται εις τά  
καθήκοντα τής άνατροφής καί εύτυχίας τών παιδιών των, 
εις τήν υλικήν των πρόοδον, εις τήν έξασφάλισιν των ώς 
μελών μ,ιάς κοινωνίας, εις άπόκτησιν άξιωμάτων, βαθμ.ών, 
τίτλων. Τέλος ό έρως μένει διά τήν νεότητα, χωρίς διά τούτο 
νά πτερυγίζν) άπό τήν οικογενειακήν εστίαν, εις τήν οποίαν 
μετουσιοΰται εις ειλικρινή άφοσίωσιν, στοργήν, καί ύπό τάς 
μορφάς αύτάς γ ίνετα ι ό άδιάσπαστος ένωτικός κρίκος τής 
οικογένειας.

Καί εύρηκα τό πράγμα φυσικώτατον. Βεβαίως όταν μία 
καρδιά τραγουδήσνι όμ.αλά καί άρμ-ονικά χωρίς κινδύνους, 
χωρίς φόβους, χωρίς προδοσίας καί έπιορκιας τό τραγούδι 
τής άγάπης δέκα, δέκα πέντε, ένίοτε καί είκοσι χρόνια, όταν 
ολα αύτά τά  χρόνια άγαπήσγ μέ τρυφερότητα, μέ αγνό
τητα , με ειλικρίνειαν, μέ ό'νειρα καί μέ έλπίδας, τότε δέν 
διψγ πλέον άπό συγκινήσεις, δέν έχει ούτε δύναμιν, ούτε 
διάθεσιν νά άντικαταστήσν) μίαν άλήθειαν μέ ένα ψεύδος.

— Καί όμ,ως οί άνδρες τής Δύσεως— καί τής ’Ανατολής, 
επρόσθεσα έγώ— αν καί ολην των τήν νεότητα τήν περνούν 
έρωτευμ.ένοι, όμ,ως ώς σύζυγοι είναι, ώς έπί τό πλεΐστον χει
ρότεροι άπό τούς νέους. ’Έ χετε δίκαιον έπρόσθεσε. Φοβοΰμ.αι 
Οτι οί Α νατολΐται εις το ζήτημα αύτό είναι άκόμη χειρό

τεροι. Ενθυμούμαι, δταν ή'μ.ουν εις τήν Θεσσαλίαν, εις τήν 
μάχην τού Βελεστίνου οί καυμένοι οί νέοι στοατιώται καί 
ύπαξιωματικοί, έβλεπαν τάς γυναίκας ώς άδελφάς μ.έ σε
βασμών καί έκτίμησιν. ’Ενώ μερικοί γέροι, σχεδόν, άξιωμα- 
τίκοί, πατέρες βέβαια οικογενειών, είχαν βλέμμ.ατα τόσον 
πονηρά καί τρόπους τόσον άπαισίους . . .

Ε’ίμ.εθα τόσον προσηλωμέναι εις δ,τι έλέγαμεν, ώστε δεν 
ειχαμ.εν προσέξει ούτε εις τό ώραΐον πανόραμα τής δύσεως 
τού ήλιου, ούτε εις τήν άραίωσιν τοΰ κόσμ.ου, τόν όποιον το 
διαπεραστικόν ψύχος τής βραδενάς άπεμάκρυνεν άπ ’ έκεΐ. 
Μία άπέραντος πορφύρα μέ κυμ.ατισμ.ούς κροκωτούς είχεν 
έξαπλωθή καί κάτω εις τήν μακράν λωρίδα τής θαλάσσης, 
ή όποια έχώοιζε τήν νέαν άπό τήν παλαιάν πόλιν καί ¿πάνω 
εις τά  νησάκια καί άντικρύ εις τά  χρυσίζοντα παράθυρα τών 
έκκλησιών καί τών πύργων καί τών σπιτιών, τά  όποια έφαι- 
νοντο ώς νά έκάθηντο τό ενα έπά ;ω  εις τό άλλο, μ.ε το με- 
γαλεΐον καί τήν έπισημότητα, τήν όποιαν έ'χουν τά  παλαιά 
πράγμ.ατα, βλεπόμενα μ.άλιστα άπό μακράν.

Ι-Ξ ΤΕΧΝΗ
Α\

—  « Ή  γυναίκα έχει τήν τέχνην: δ ιατί έπιθυμ,εΐ τήν πο
λιτικήν ;»

Καί ρίπτων περί τό τέλος τής συνομιλίας τήν παράδοξον 
φράσιν του, μ.ε ύφος έρωτηματικόν, ό φίλος ¿χαιρέτησε. ’Έ 
μεινα μόνη εις τόν δρόμον, ¿περιπατούσα, χωρίς νά βλέπω 
πλέον τίπο τε, μ.έ μ.άτια γυρισμένα πρός τόν μακρυνόν ορί
ζοντα, ό όποιος,όλόχρυσος, έκαμ.νε νά φαίνωνται πλέον σκο
τεινά τά  άπό τάς δυο πλευράς τοΰ δρόμου παλάτια , καί 
έμ.ελετούσα τά  περίεργα αύτά λόγια :— ’Έχομ-εν τήν Τέχνην 
δ ι ’ ήμ.άς : δ ιατί θέλομεν τήν πολιτικήν;

Καί ή σκέψις μ.ου διέτρεξε τήν ’Ιταλίαν έπί τά  ’ίχνη .τών 
γυναικών αί όποΐαι ¿ζήτησαν καί ζητούν εις τήν τέχνην, 
τήν χαράν αύτήν, ή όποία ούναται ν ’άντικαταστήσν) εις τήν 
ψυχήν μ.ας άλλην άπολεσθεΐσαν χαράν καί τήν όποιαν δέν 
δύνάμ.εθα πλέον ν ’ άποχ.τήσωμ.εν— τό κέρδος αύτό, τό όποιον 
δύναται νά βοηθήσγ νά ζήσωμεν καί νά κάμ.ωμεν νά ζήσουν 
— τήν έργασιαν αύτήν ή όποία γ ίνετα ι πάντοτε περισσότε
ρον μια φυσική καί πνευματική άνάγκη τής άνθρωπότητος· 
τήν έπιθυμ.ίαν αύτήν εις τό νά συνεργασθώμεν ν ’ άνυψώ- 
σωμεν τήν ’Ιταλίαν, καί νά σύρωμεν τούς άνδρας μας άπό 
τήν άθλιότητα καί τήν συνοδόν της κακίαν.

Βλέπω μ.ερικάς γυναίκας εις τήν φιλολογίαν, όλιγας εις 
τήν μουσικήν — πολύ ολίγας εις τήν πραγμ-ατικήν Τέχνην, 
δηλαδή εις τήν ζωγραφικήν καί τήν γλυπτικήν.

Γεννάταί τις καλλιτέχνις ; ένας μακρινός σπόρος έλθοιν άπό 
μ.ακρινάς γενεάς συχνά ξαναφαίνεται, ξανανθεΐ εις τό πνεύμ-α 
ενός νέου μέ ολως νέαν δύναμιν. Ή  πάλιν τά  χέρια έχουν 
άσκηθή εις τήν τέχνην,πριν νά γνωρίζουν τ ί πράγμα εινε αύ- 
τή , καί ή ψυχή τήν ονειρεύεται πριν νά κάμν) κανένα άλλο 
όνειρο. Οί μεγάλοι καλλιτέχναι μας τού τετρακόσια κατά 
τά  πρώτα των έτη , εις τά  έργαστήρια τών διδασκάλων
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μ.ετεχειρίζοντο κούφιους τόν πηλόν η τό πινέλο- ή έκύττα- 
ζαν μ.έ έπιθυμ,ίαν τόν Διδάσκαλον νά έργάζηται. Εις τό με
ταξύ άλεθαν χρώμ.ατα, ¿σχέδιαζαν μάρμαρα η προετοίμαζαν 
τόν γύψον διά τά  προπλάσματα η τόν φούρνον διά της τερα
κότες· ’Αλλά τωρα μ.έσα εις την πεζήν ατμόσφαιραν δπου 
ζώμεν, πόσον είνε δύσκολον νά έχωμεν καλλιτέχνας ; Η 
απολεσθείσα συνήθεια, ό’χι μ.όνον νά ταξειδεύουν διά να βλε- 
πουν τάς καλλονάς της Τ έχνης—λεπτομερώς γνωστάς, πρίν 
άκο'μη νά φθάσουν εις την ’Ιταλίαν, εις τόσας ξένας γυναί
κας— αλλά ακόμη νά έπ ισκέπτωντα ι τά  πλέον σημαντικά 
μ.νημεΐα η τά  μουσεία των πόλεων, εις τάς οποίας μένουν, η 
οκνηρία καί η αμάθεια ηνωμέναι μαζη εμποδίζουν καί αυ
τήν την στοιχειώδη γνώσιν των ωραίων πραγμάτων, καί κά- 
μ.νουν τώρα πολύ δυσκολωτέοαν την άνθησιν καλλιτεχνικών 
ταλάντων.

ΙΙρό ολίγου μόνον χρόνου η Ί τα λ ίς  γυναίκα άνεκάλυψε την 
πηγήν αύτην τής- χαράς ως τής άναγνώσεως μέχρι του 
σπουδαστηρίου, διότι είδε ν ’ άνοίγωνται δ ι ’ αυτήν καί αί 
Κ αλλιτεχικαί σχολαί, καί αί Ά καδημίαι, καί τά  ιδιαίτερα 
εργαστήρια τών ρεγάλων καλλιτεχνών. Πολλαί νέαι κά- 
μνουν ένα μάθημα ζωγραφικές διακοσμητικής καί υδατογρα
φίας, ζωγραφίζουν μερικά άνθη καί φαντάζονται δτι κατέγι- 
ναν εις την ζωγραφικήν άλλαι περνούν τό δίπλωμά των διά 
νά διδάσκουν τήν ζωγραφικήν καί νομίζουν δτι είνε καλλι- 
τέχνιδες. ’Αλλά πόσαι είνε έκεΐναι, αί όποΐαι σοβαρώς άφο- 
σιόνωνται εις τήν Τέχνην ; ΙΊόσαι έκεΐναι αί όποΐαι αισθά
νονται αληθή θαυμασμόν εμπρός εις ένα τέλειον γυμνόν, πό- 
σαι τρέμουσαι από ενθουσιασμόν, έμψυχούμεναι από αληθι
νήν θελησιν νά φθάσουν τό τέλειον, τελειοποιοίίσαι τά  φυ
σικά των χαρίσματα ; καί πόσαι εννοούν οτι διά νά φθάσουν 
νά εκφράζουν μέ βεβαιότητα πρέπει νά έχουν στερεάς βά
σεις μαρφώσειυς καί νά μ-ελετήσουν μέ αγάπην τήν αισθη
τικήν καί την ανατομίαν καί νά γνωρίσουν τά  έργα τών δι
δασκάλων, καθώς εκείνοι, οί όποιοι θέλουν νά μάθουν αίαν 
γλώσσαν μελετούν γραμματικήν καί τά  έ'ργα τών κλασικών;

Μόνον εκείνος, ό όποιος γνωρίζει νά ίππεύγ, καλά μέ σέλαν, 
δύναται νά τρέξ'/) καί επάνω εις τήν γυμνήν ράχην του ί£- 
που καί ν ’ άνέβη υψηλά δρη, καί νά διατρέξγ άγοίας πεδιά
δας, τάς όποιας κανέν ανθρώπινον μάτι δεν τάς είδε ακόμη.

Ή  Τέχνη είνε μεγάλο άνεκμετάλλευτον πεδίον, διά τήν 
Ίτα^ιδα γυναίκα- δρόμ-οι γεμάτοι συγκινήσεις, εις τούς ό
ποιους πνεύματα ζωηρά δύνανται νά ευρουν ευχαριστήσεις, 
τάς όποιας τώρα ζητούν μέ απληστίαν εις άλλους δρόμους.

— «Έ χ ετ ε  τήν τέχνην— διατί θέλετε τήν πο λ ιτ ική ν ;»
( Κατά ¡αετάφρασιν Ε ιρ ή ν η ς  Ν ικ ο λ α ΐδ ο ν  )

----------- ΜΜ]|Κ«> <*· <8ΒΒ— μ·—  ------------

ΤΟ ΙΑΡΑΜΕΝΟΝ ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια)

Τήν σκεψιν της ’Άννας έ'καμναν μ.έσα των καί ή μητέρα 
κ α ίή μ π α μ π ’ Μάρω. "Όλη ή χαρά της κυρ’ Άνέζως, δλα της 
τά  Πασχαλινά σχέδια, ολη ή συγκίνησις, που ήσθάνετο, 
διότι θά έπήγαινε καί αύτή εις τήν αγοράν νά άγοράσν) αρ
νάκι, διότι θά είχε νά βάψγ κόκκινα αυγά, διότι θά. άγόρα-

ζεν ένα καινούργιο μ,αντύλι, της τά  έματαίωσεν ή έμ.φάνι- 
σις της κερά Δημήτραινας, ή όποια θά εννοούσε νά πάργ 
καί τά  δύο ενοίκια. ΤΙ μπαμ-π’ Μάρω από τό άλλο μέρος 
είχεν όνειροπολήσ·/) και αύτή δτι θά έπέστρεφεν εις τόν άί 
Νικόλα τά  τέσσερά του τάλλαρα. ’Αρκετά τά  είχε περι- 
μ.εΐνη ό Ά γιο ς. Ή  γρειά κάθε βράδυ τόσον έσυλλογίζετο τό 
χρέος αύτό καί τόσον τήν έβασάνιζεν ή ιδέα, δτι ο,τι είχαν 
κάμη ήτο ιεροσυλία, ώστε μ.όλις τήν έπερνεν ό ΰπνος, άμ.έ- 
σως της έπαρουσιάζετο ό θαλασσινός "Αγιος, αύστηρός μ.έ 
τά  άσπρα του γένεια, που έ'μ.οιαζαν ’σάν άσπρα φύκια τής 
θαλάσσης καί με τά  ’μάτια του τά  πρασινογάλανα που έ- 
μοιαζαν ’σάν τό χρώμα του αγριεμένου κύματος. ΤΙ γρειά 
έ'πεφτε ’ςτά πόδια του, τόν παρακαλοΟσε νά τής περιμ.έντ) 
ακόμη καί κάθε πρωί έχυνε μ,αίίρα δάκρυα, μ.ονολογοίίσα καί 
εξηγούσα μ,όνη της τά  ό'νειρά της.

Τής πρώτες ήμ.έρες έτόλμ.ησε νά τά  διηγηθή εις τήν άνε- 
ψΐά της. Άλ7. ’ εκείνη κουρασμ,ένη, δώτι έπλυνεν δλην τήν 
νύκτα, μ.έ τά  χέρια τρυπημένα καί τά  ’μ.άτια κόκκινα δέν 
έφάνη συγκινουμένη από τά  ό'νειρα της γρειάς. Είχε μ.άλι- 
στα απαντήσει μέ κάποιαν ανυπομονησίαν καί σκληρότητα : 
«Δέ σου λέω , μεγάλη ή χάρη του, μά* ας μάς βοήθαγε λ ι
γάκι, εις τής συμ,φορές μ.ας. Τί τάχα  ή ζωή μας δέν είναι 
πάντα φουρτουνιασμένη καί δέν παραδέρνουμ.ε τόσα χρόνια 
τώρα, χειρότερα κ ι ’ από ’κείνους τούς θαλασσοπνιμ.ένους, που 
τούς άπλόνει χέρι καί τούς χαρίζει τή σωτηρία ;

Ή  μ,πάμπ’ Μάοω είχε πεταχτή επάνω από τά κρεββάτι 
της μ.ε τό σώμά της τρεμ.ουλιασμένο καί τά  ’μάτια γεμάτα 
δάκρυα. Πώς ή ανεψιά της ¿τολμούσε νά διαμ.φισβητήσγ 
τήν δύναμ,ιν του Α γίου! Συγχώρησέ την, 'Ά γιε μ,ου Νικόλα, 
έλεγε, κυρτώνουσα ως τήν γην τό καμπουριασμένο σώμ.ά της. 
Συγχώρησέ την. Ή  δυστυχία τήν έκανε νά χάσγ, τά  λογι
κά της.

«Ε ίναι ’σάν νά γκρεμίζγς έκκλησιά, κακομοίρα, ειχεν εΐπη 
ή γρηά, ή όποία ποτέ πλέον δέν ειχεν ομιλήσει διά τό χρέος 
των προς τήν χάριν του. Καί τήν στιγμήν αυτήν που έφαν 
τάζετο , οτι ή "Αννα είχεν εις τήν τσέπην της τόν θησαυρόν 
τών τεσσάρων ταλήρων, πάλιν δέν έτολμ.οΰσε νά όμ.ιλήσν) 
καί νά άναφέργ τό χρέος των. "Από φόβον μ.άλιστα μ.ή δώσν) 
άφορμ.ήν νά άμαρτηστ) καί πάλιν ή άνηψιά της είχεν όμι 
λησει διά δλα των τά  χοέη, χωρίς νά άναφέργ τόν 'Άνιον.

Ή  κερ ’ Άνέζω ομ.ως, ή όποία μέσα της είχε κάποιαν 
ανησυχίαν διά τήν άσέβειάν της εκείνην καί ή όποία ήθελε 
συγχρόνως νά μεταχειρισθή τόν φόβον του Α γίου κατά τών 
άρπακτικών σχεδίων τής κερά Δημήτραινας, δταν ή γρηά 
οιμ.ιλησε γιά  τά  χρέη των, τήν διέκοψε λέγουσα : Πρώτα, 
πρώτα, τό χρέος μ.ας ’ςτόν Ά γ ιο . Κ ’ έπειτα  δ,τι μείνει εις 
τήν κερά Δημήτραινα.

Ή  Ά ννα  καί ή μπάμπ ’ Μάρω άνέπνευσαν- τέλος πάντων 
ό Ά γιος θά έπληρώνετο.

Η σπιτονοικοκυρά ¿γνώριζε τήν ύπόθεσιν τών τεσσάρων 
ταλληρων καί από φόβον προς τήν θαυματουργήν εικόνα δέν 
¿τόλμησε νά ζητήσγ  περισσότερα, όταν ή ’Άννα άνοιξε τό 
πορτοφόλι της καί τής έμ,έτρησε τάς οκτώ δραχμάς.
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"Ας είναι γ ιά  τή χάοι του, είχεν είπεΐ, καί έτρεξε νά δέ- 
σγι εις τό κομπόδεμα, ποϋ έκουπτε μέσα εις τό στρώμά της, 
τά  χρημ.ατα.

"Οταν ή τρεις γυναίκες έμειναν μ.όναι, αναστέναξαν μ.έ 
τρόπον άνακουφίσεως. Ουφ ! δέν μ.ας αφήνει νά άνασάνωμ,εν 
ή άφωρεσμ-ένη, είπεν ή κερ’ Ά νέζω .

— Γ ι’α.ύτό τό κατόϊ, γ ιά  τό σταυλο αύτό,που δέν αξίζει 
ούτε γ ιά  κατσίκες, είπεν ή “Αννα, στρέφουσα τό βλέμ.μ.α 
γύρω εις τούς υγρούς τοίχους καί εις τό ανώμαλα χωματο- 
στρωμ.ένον έδαφος.

Έ πήρ’ ασβέστη γ ιά  νά τ ’ ασβεστώσω, είπεν ή Ά νεζω . 
Τετοιες ’μέρες χρονιάρικες, αφοί» δέν έχουμ.ε πάτωμα νά 
σφουγγαρίσουμε, άσπρίζουμ.ε τούλάχιστον τούς τοίχους.

ΤΙ ’Ά ννα ήσθάνθη δτι τά  ’μ.άτ;α της ¿γέμιζαν δάκρυα. 
Καϋμενη ή μ.άννα της! Βασανισμένη, ά λ λ ’ ακούραστη εις την 
πάστρα καί εις τή δουλειά. Τό κατόϊ έκεινο έλαμπε. Τό 
κρεββάτι τής γρηάς, τό όποιον ήτο δικό της ένα μ.ήνα πριν, 
¿φεγγοβολούσε ’σάν χιόνι, μ.έ τάσπρα του σεντόνια καί τά  
μ.αξυλάρια καί τά  -κάτασπρα χειράμια του, χιλιομ-παλωμένα 
μά παστρικά καί μυρίζοντα λεβάντα καί γαζίες, που ή κερ’ 
Ά νέζω  ¿μάζευε μόνη της. Ά μ έ τό ’δικό της κρεββάτι. 
’Εκείνο πειά ήτο βωμός. Μέ τά  νυφιάτικά της σεντόνια καί 
τά  προσκέφαλα τά  κεντητά, καί τή  πατανία  τήν άσπρη τη 
φλοκωτή, ¿συγυρίζονταν κάθε πρω'ί, δέκα έπτά τώρα χρόνια, 
καί έπειτα  έσκεπάζουνταν ολο από ’πάνω μ.έ ένα μ,εγάλο 
σεντόνι γ ιά  νά μ.ή σκονίζεται καί γαριάζη. Ποτε της δεν 
είχε κοιμ.ηθή ’στά κεντητά προσκέφαλα, τά  όποια δμως, 
εύθύς ’που ή ’Ά ννα έμαθε νά κέντα, είχαν κεντηθή καινούρ
για εις τό ίδιο σχέδιο, γ ια τ ί τά  παληά είχαν αρχίσει νά 
λυώνουν από τής πλύσες.

"Ενα τραπέζι ξύλινο, δύο καρέκλες και ένα σκαμ.νάκι, μιά 
μεγάλη κασσέλα καρυδένια καί ένα παληό μ.παοϋλο μ.ε χρυ
σά καρφιά, αύτά ήσαν τά  έπ ιπλα τών πτωχών γυναικών,

θά κερδίζω περισσότερα. Μχά δραχμή ¿χρειάστηκα . . .
Σέ τ ί ; γ ια τ ί ; μήπως δέν έχγ,ς ολα οσχ  σου χρειάζονται, 

καί του πουλιοϋ τό γάλα ; είπεν ή μ-ητέρα της. Μήπως δεν 
τρώεις δσο θές κ ι ’ δ ,τι θ ές; Τό τ ί φαγιά έτοιμάζανε ’ςτά 
μανερειά σήμερο μ.’ δλη τή Μεγάλη Ήμ.έρα του Κυρίου, δε 
λέγετα ι. Καλαμάρια, σηπίες, στρείδια, μ.ήδια, χταπόδια, 
χαβιάρια, λαδερά, κομπόστες, Θεέ καί Κύριε ! Καί τρώς βέ
βαια από δλα αύτά κάθε ’μ.έρα, είπεν ή κερ’ Ά νεζω , μ.ε 
ένα παράπονο καί ένα τόνο λαιμαργίας εις τήν φωνήν καί εις 
τό βλέμ.μ.α. Μιά δραχμή ! μά ήταν αύτή ή δραχμή ’που θα 
μας έμενε γιά  νά πέρναμεν δυό δεκάρες καφφέ καί ζάχαρι 
καί μιά δεκάρα κρασί γ ιά  νά μ,αλακώσωμε τό ξερόψωμο ’που 
τρώμ.ε τώρα δλην τήν έβδομ.άδα.

Ή  “Αννα ή’ρχισε νά κλαίη. Δέν ή'θελε νά όμιληση γιά  
τήν λιποθυμιά της,διά νά μήν άνησυχήση τάς δύο γυναίκας, 
άλλά ύπέφερε νά σκέπτετα ι δτι ¿νόμιζαν, πώς αύτή έσπα- 
ταλοϋσε τά  λεπτά  της, ένώ ή μ.ητέρα καί ή θειά της ¿πει
νούσαν.

Μάνα μ,ου, είπεν, ήταν ανάγκη νά ξοδέψω τή δραχμ.η. 
Έ τα ν  γ ιά  τήν ύγειά μου.

Τάμα, είπεν ή γρειά. ’Έχε τήν εύχή του θεού, κορίτσι 
μου !  Πρώτα ό Θεός . .  .

Ναί. είπεν ή ’Ά ννα ,-ή  όποία άρπαξε μέ ένθουσιασμόν τή ; 
ιδέαν τής γρηάς. Μά γ ι ’ αύτό, τωρα ’που ε/.αμα έγω τό
χρέος μ.ου, μ.πορεΐτε σείς να μ,εσοκαμετε το ’δικό Θά

με την ολυτέλειαν του εικονοστασίου του Άγιου, γο οποίον
είχαν μ.εταφέρει από τήν "Υδραν καί έμπρός εις το οποίον 
έκαιε νύκτα ήμ.έρα ένα καντύλι ασημένιο μ.έ κόκκινο γιαλάκι, 
άφιέρωμ.α πλουσίου τής "Υδρας θαλασσινού.

Ή Ά ννα  δταν ¿μπήκε μέσα καί τό μάτι της έσυνείθισεν 
εις τό ήμ.ίφως ¿κείνο, καί έφερε τό βλεμμ.α επάνω εις όλα 
τά  πτωχικά των πράγματα, τούς συντρόφους τών παιδικών 
της χρόνων, ήσθάνθη μίαν συγκίνησιν, κάτι το οποίον τής 
¿ζέσταινε τήν καρδιά. Βέβαια ή σάλες του ξενοδοχείου και 
τά  σιδερένια κρεββάτια καί τά  έπ ιπλα τά  περιποιημ.ενα ή
σαν ωραία καί αναπαυτικά. Ά λλά  εκεί ολα και ολοι ησαν 
ξένοι, ένώ έδώ ή μ πάμ π ’ Μάρω τήν έβλεπε μέ λατρείαν καί 
ή μ,άνα της τής είχε ’πή, παιδάκι μου, καί ό Αγιος έφαι- 
νετο, ώς νά τήν εύλογουσε μέ τό άσημοστολισμενο χερι του.

Ή  “Αννα ^αλε πάλι τό πορτοφόλι και επλησίασε την 
καντύλα. ’Εμ.έτρησε τήν είκοσι μ.ία δραχμή καί τά  εδωκεν 
εις τήν μητέρα της. Ή  κυρία μοδδωκε τριαντα δραχμ,ες . . .

Τριάντα δραχμ,ές ! είπεν ή κερ’ Ά νεζω . Μα η καμ-αριερα 
τής κεράς πέρνει σαράντα πεντε.

Δέν έχω τό χαρτί άκόμ,η, είπεν ή Ά ννα . Αμ.α το παρω

πάρωμε τά  δυό τάλλαρα μόνο γ ιά  τόν άγιο Νικόλα καί μ.ε 
τής άλλες δέκα δραχμ.ές θά κάμ.ετε . τήν εύκολία σας. Γιά 
δέτε τόν Ά γ ιο  πώς μάς βλέπει μ.έ τά  καλά του μ.α- 
τ ια . Ή  χάρι του μέφώτισεν αύτή τή  στιγμ.ή.

Δοξασμένη νά ν ’ ή χάρι του, είπεν ή γρηά, καμ.νουσα με 
εύλάβειαν τό σημ-εΐον του σταυροί». Έσύ, παιδί μ.ου, ξερεις 
γράμματα καί καταλαβαίνεις καλλίτερα τ ί είναι άμαρτια 
καί τ ί ό'χι. Καί μέ τήν λύσιν αύτήν όλες έμειναν εύχαρι- 
στημένες. Ή  κερ’ Ά νέζω  τό είχε ’σε καλό νά ψήσν) ενα 
κομμάτι αρνί καί νά βάψγ κόκκινα αύγά ύστερα από τόσα 
χρόνια μ.έ τά  πρώτα λεπτά  του κοριτσιού της.

ΤΗταν καί αύτό ένα είδος θρησκευτικής τελετής, τήν ο
ποίαν δέν είχαν εορτάσει από τόν καιρό που πεθανε ό μα
καρίτης ό άνδοας της. Ή  μ,πάμ.π’ Μάρω τήν οποίαν τά  γη
ρατειά είχαν έξαντλήσει μ.έ τήν νηστείαν τής σαρακοστής 
όνειροπωλοϋσε τήν ήμ.έρα τής Λαμπρής μ.έ μιά καλή σοϋπα, 
κομμένη μ. ’αύγολέμονο καί μ.έ λίγο κρέας- καί ή ’Ά ννα πάλιν 
έπιθυμ.ουσε νά άξιωθή μ.έ τά  πρώτά της λεπτά  νά κατορθωσν) 
νά καλοφάγουν, έστω καί μιά ’μέρα ή δυστυχισμένη ή μ.άννα 
της καί ή θειά της.

"Οταν ή συνεννόησις των ¿τελείωσε καί τά  σχέδιά των 
γ ιά  τήν Πασχαλινήν αγοράν έγιναν, ή ’Ά ννα ¿πλησίασε τό 
είκονοστάσιον, .έστάθη ¿μ.πρός, έκαμε τό σταυρό της καί 
έπειτα  ¿ψιθύρισε χαμ,ηλοφώνως κάποιαν προσευχήν. Εύσεβής 
ήτο μόνον από παοάδοσιν. Τό πνίΰμα τής θρησκείας δήν τό 
είχεν ούτε έμβαθύνει, ούτε μελετήσει. Τό σχολεΐον μέ δλας 
τάς αποστηθίσεις τών ρητών καί δλα τά  θρησκευτικά μα
θήματα δέν τήν είχε φωτίσει, καί μεσα εις την ψυχήν της
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ό φόβο: καί η άγχπη του Θεοϋ αδελφώνονταν {χέ τόν φόβον 
καί τήν αγάπην της υ.ητέοας της. Μέ την ιδίαν απλότητα 
λοιπόν [λέ την οποίαν η ¡λπάρ.π’ Μάρω άπέδιδεν εις τόν Θεόν 
δ,τι καλό καί δ,τι κακό τούς συνέβχινε, καί τόν ευχαριστούσε 
καί διά τά  ¡Λεν καί διά τά  δέ, ευχαρίστησε καί αύτή τόν 
θεόν καί τόν "Αγιον Νικόλαον διά την καλήν λύσιν των υπο
θέσεων των της ήρ.έρας εκείνης.

'Ως έστέκετο έρ/ιπρός εις τό εικονοστάσιον, ωχρά καί αδύ
νατη ¡Λε την ώραίαν κατατομήν της καί τά  λάμποντα μαύ
ρα μάτια της, υπό τό ηρίίφως του σκοτεινού δωματίου μέ 
τούς ύγοούς τοίχους καί τό ανώμαλον χωματοστρωμένον έ
δαφος, ώμοίαζε μέ ώραίαν μάρτυρα των πρώτων χρόνων 
του χριστιανισμού, προσευχομένην εις τούς μυστικούς υπο
γείους /αούς των κατακομβών.

I ll
Ή  Ά μάλια  καί ό Στέφας έπέστρεψαν εις τό ξενοδοχεΐον 

σκεπτικοί καί σιωπηλοί, ό καθένας μέ τάς σκέψεις του καί 
μέ υφος κάπως στενοχωρημένον. Διά τήν Ά μ άλ ια  τό 
πράγμα ήτο τόσον άσυνείθιστον, ώστε η αδελφή της το πα- 
ρετηρησε.

Τι είχε συμβγ εις τόν περίπατον αυτόν, από τόν όποιον 
μόνον ή Μίνα έπέστρεφεν ευχαριστημένη ; "II κ. Μοίρα δέν 
έφαντάζετο καν. Δέν ήθελε δμως νά φαν·?) καί περίεργος, καί 
δ ι ’ αυτό άποφεύγουσα νά έρωτησν), τ ί είχε στενοχωρήσει 
τούς δύο νέους έστοεψε δλην την προσοχήν της εις τήν ’Ά ν
ναν. ΙΙοϋ ήτο τόσην ώοαν, άφου δέν ήτο μαζή τω ν, καί πώς 
δέν είχε ζητήσει τήν άδειάν της, εάν, ώς είχεν είπεΐ, ή Ά 
μάλια, ή'θελε νά πάγ εις τήν μητέρα της.

Ε Π Ι Φ Τ Α Λ Ι Σ

Ο ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ
Μια Κυριακή βράδυ, όπου διάφοροι πλούσιοι χωρικοί, είχαν μεγάλο 

γλεντι εις την σάλα του ξενοδοχείου, καί τά τραπέζια ήσαν διαρκώς 
γεματα άπδ τά όρεκτικώτερα φαγητά καί τά παλαιότερα κρασ;ά, έκεϊ 
όπου εκάθηντο ευχαριστημένοι καί συνωμίλουν, είσήλθεν απαρατήρη
τος μέσα εις τόξενοδοχεΐον ένας νέος, αδύνατος, ωχρός καί ώραΤος κα
θώς μΐά κόρη άρρωστη, μέ κουρελιασμένα φορέματα, χωρίς καπέλλο, 
μέ τά πόδια γυμνά, μέ ένα βιολί άπό κάτω άπό τήν μασχάλη. Ήτο 
βεβαίως ένας άπό τούς πλάνητας εκείνους μουσικούς,οί όποιοι πηγαίνουν 
από χωρίο σε χωρίο καί παίζοντες τό δργανον ζητούν ελεημοσύνην.

— ’Έ ! τί έρχεσαι νά κάμης έδώ ; τόν ήρώτησεν ό ξενοδόχος'
— θέλω νά μου ετοιμάσουν, άπεκρίθη ό νέος, μία παχειά κάττα 

ψητή, καί μΐ* μποτίλια άπό τό ποιο παληό κρασί πού έχετε στής 
άποθήκαις σας.

Ό  ξενοδόχος άρχισε νά γελά.
— ’Έχεις χρήματα διά νά πλήρωσής ένα τέτοιο δείπνο ;
— Άλλοίμονον όχι ! Χρήυατα δέν είχα ποτέ' καί άν είχα βεβαίως 

θά έπεφταν άπό τις τρύπες των κουρελιασμένων φορεμάτων μου.
— Φύγε λοιπόν άπ’ έδώ, δύστυχε μικρέ ! καί μην δοκιμάσης νά 

ξαναβάλης τόν πόδα σου εδώ μέσα.
Ό  μουσικός έσκυψε τό κεφάλι καί έξήλθε άπό τήν σάλα. Ήτο τό

σον άδύνατος, ίσως έξ αίτιας μιας μακράς νηστείας, ώστε δεν έμπόρεσε 
νά συοθή έως εις τόν δοόμον. "Επεσε εις τήν σκάλα καί έμεινεν ακί
νητος. Μέσα εις τό ξενοδοχεΐον δέν τόν εσυλλογίσθησαν πλέον' δέν 
ιοοοντίζουν συνήθως εκείνοι πού τρώγουν καΛά, Οι’ όσους πεινούν. ’Εν 
ηούτοις μερικοί άμα ήκουσαν μουσικήν, ¿πλησίασαν εις τά παράθυρα.

Ή το  πολύ χλω[λή κχί έφαίνετο πολύ έξηντληρ.ενη, όταν 
τήν άφήσαρ.εν κάτω εις τήν πόρτα, είπεν ό Στέφας. Μήπως 
έ'παθε τίποτε ;

Αυτό δά ¡Λάς έλειπεν, άπήντησεν ή ρ,ητρυιά του ρ.έ σκλη
ρότητα. Μόλις έβολεύθηκε τό παιδί [Λαζή της καί άρχισε νά 
συνειθίζν), νά έχωρ,εν άορώστεια καί νά ζητουυ.εν άλλην.

ΙΙρίν νά τελειώσγ καλά, καλά, τήν φρασιν της, ή ’Άννα 
έφάνη εις τόν διάδρομον, τρέχουσα σχεδόν καί κατχκόκκινη. 
Έφαίνετο ευχαριστημένη, ζωηρά, ώς νά τής είχε συμβη 
μεγάλη ευτυχία.

Τ: έ'γεινες, κυρία Ά ννα , είπεν ή Ά μάλια , μ.έ καλωσύ- 
νην, προλαμβάνουσα τάς παρατηρήσεις τής αδελφής της. 
Θά ’πήγες ’στή μ.ητέρα σου ;

Τήν ηυρα κάτω  καί έτρεξκ μιά στιγμή μαζή της ώς τό 
σπ ίτ ι, διότι είχαν μεγάλην ανάγκην άπό εμέ. Εϊξερα δτι ή 
Μίνα ήτο μαζή των, είπε στρεφομένη πρός τήν κ. Μοίρα μέ 
κάποιον φόβον εις τό βλέμμα. Έ π ε ιτα  αύ'ριο θά μ.εταλάβω 
καί ή'θελα νά ζητήσω συγχώρησιν άπό τήν γερόντισσαν. 
Τωρα ολα έτελειωσαν καί έ'χωμεν καιρόν νά κάμωμεν τό 
μάθημά μας ώς τήν ώραν του φαγητού, είπε στοεφομένη 
πρός τήν Μίναν.

Καί ’μείς τό μαουσάκι μας, είπεν ή Ά μ άλ ια , ή όποια πα
ρακολουθούσε μέ έ’κπληζιν καί περιέργειαν τήν’Άνναν. μετα- 
βαίνουσαν εις τό δωμάτιόν της μέ τήν Μίναν.

Καλέ πώς έμόοφηνε ’σέ μ.ιά ώρα μέσα ; είπε βλέπουσα 
τόν Στέφα. Αυτό τό κορίτσι άλλάζει άπό τή μιά στιγμή ώς 
την άλλη. Καί άφου τόν έτράβηξε ώς τό μπαλκόνι, έπρό-

Ό  πτωχός νέος καθήμενος εις τήν σκάλα έπαιζε τό βιολί του, καί όταν 
έπαυσε νά παίζη, εκείνοι όπου τόν έβλεπαν έμειναν έκπληκτοι, διότι 
ένώ δέν είχε εμπρός του ού'τε φαγητόν, ούτε πιοτόν κανενός είδους, 
έκαμνε κινήσεις άνθρώπου, ό όποιος τρώγει καί πίνει καί έλεγε μέ φω
νήν ενθουσιασμένην : «Ώ  πόσον είνε ώραϊον ! Ώ  ! τό θχυμάσιον αυτό 

,νεκτχρ» καί εκτυπούσε τά χείλη καί την γλώσσαν άπό εύχαρίστησιν.

II

Ό  βασιλεύς τού τόπου εκείνου είχε προσκαλεσει εις έορτην όλους 
τούς άρχοντας των περιχώρων, όπως ή πριγκήπισσα, ή κόρη του, έκ- 
λέξή μεταξύ αυτών ένα κατάλληλον δι’ αυτήν σύζυγον. Οί μεγαλείτεροι 
άρχοντες, κομήτες, δούκες, μαρκήσιοι, είχον έλθει με μεγάλην πομ
πήν, διότι δέν ύπήρχε εις όλον τό βασίλειον άλλη τόσον ωραία πριγ-

, . . .  1 .* , 7 , , ,κήπισσα το ονειρον να γινη τις συςυγος της Υ,το το ωραιοτερον οπου 
ημπορούσε νά κάμη. ’Ενώ λ,οιπόν ή κόρη του βασιλεως, καθισμένη εις 
ένα θρόνον άπό χρυσόν καί πορφύραν, έκύτταζε όχι χωρίς κάποια περι- 
φρόνησιν όλους τούς επισήμους μνηστήρας της, συνέβη κάτι παράδοξον: 
ένας πτωχός νεανίας, άδύνατος καί ώχρός, ωραίος καί μέ κουρελιασμένα 
φορέματα, τόν όποιον κανείς δέν είδε εισερχόμενο·/, έπέρασε ανάμεσα 
εις τό λαμποόν πλήθος καί έιοθκσε έως εις τόν θρόνον. "Εγινε μεγάλη 
ταραχή άμα τόν άντελήφθησαν καί οί αύλικοί έτρεξαν διά νά τόν διώ
ξουν.

— "Ε ! τ ί έρχεσαι νά κάμης έδώ, ζητιάνε, ήρώτητε ! ό βασιλεύς.
— ’Επιθυμώ νά μού δώσουν τήν πριγκήπισσα γιά γυναίκα, άπε

κρίθη.
Ό  βασιλεύς έγέλασε.
— Είσαι εύγενής. όπως πρέπει νά είσαι διά νά επιθυμήσης ένα τέ

τοιον γάμον ;
— Άλλοίμονον ! όχι. Λέν ¿γνώρισα ποτέ ούτε τήν μητέρα μου,
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σθεσε ; Ξρεις που ’σάν τήν άφησχυ.ε /.χτω ετσι χλ,ωρ.η κχι 
χαλασφ-ένη έφκντάσθηκχ πώ : ¡απορεί νά ειχ® τίποτε κακή 
άρρώστεεχ . . .

Ή  κ. Μοίρκ τούς είχεν άκολουθήσει εις τό ¡απκλκόνι κχί 
οί δύο νέοι έσιώπησχν. Κχί τό [λάους θά γεινη ή οχι ·,

—  Κχλέ οπου κ ι ’ άν είνχι θά άρχισουν οί επιτάφιοι. Μό
λις θά προφθάσοψ.ε νά φαχ.ε.

Ή  κ. Μοίρχ έσκεπτετο : Ώρισμένω; κάτι συριβχ'.νει ¡αε- 
τχξύ τών δύο αυτών νέων. Ή  Άραάλιχ ήτο τυχηρά. Άν την 
έσυρ/.παθουσεν ό νέος, τότε αυτό πεχά θά ήτο τό κορυφυψ-κ 
τής τύχης της. ΙΤλούσιος, καλός, ¡λέ ωραία αίσθημ.ατα, 
νέος . . . ώ ! ή ¡απορούσε νά έλπιζ·/) εις τό άστρον της ή Ά -  
¡αάλια. Δέν θά είχε τήν ίδικήν της τύχην, τήν ίδικην της 
ζωήν, τήν βασανισμένη·/ με ολον τόν πλούτον του συζυγου 
της.

Ό Στέφας διά μιας έπετάχθη άπό τήν θέσιν του καί 
κτυπών τό μ.έτωπόν του μέ τό χερι του : φκντκσου οτ ι  παρ 
ολίγον νά ξεχάσω, ότι πρέπει νά πάω νά φερω εδώ τήν 
θείαν μου καί τήν Κορνηλίχν. Είχα ύποσχεθή μάλιστα οτι 
θά έτρωγα μαζή των καί τό έξεχχσχ εντελώς. Χωρίς δε νά 
χάση καιρόν άρπαζε τό καπέλλο κχί τό μπκστοϋνί του καί 
έςήλθε.

ΟΙ ΝΕΟΙ <ΥΡΜΟΙ
Ό  νικών έ'χει πάντοτε δίκαιον. Αύτό είναι μία μεγάλη 

αλήθεια, ή όποία έχει τήν θέσιν της ακόμη καί εις τούς 
γυναικείους συρμούς. Λοιπόν ή Ίχπω νίκ , τήν οποίαν ώς πέ- 
ουσι ακόμη όλη ή Ευρώπη έθεώρει βάρβαρον, έγινε τώρχ

ούτε τόν πατέρα μου' ένας καλός άνθρωπος, ό όποιος είχεν ώς έ'ργον νά 
περιμένη τούς διχβάτας εις τόν μεγάλον δρόμον καί νά τούς πέρνη ό,τι 
έφεραν επάνω των, μέ ηύρε ένα πρωί τού Δεκεμβρίου, κατάγυμνον ότι 
είχα γεννηθή επάνω εϊς ένα σωρόν άπό πέτρες, οπου μέ είχαν έγκα- 
λείψει.

— Φύγε άπ’ έδώ, δύστυχε μικρέ ! καί νά μήν ξαναδοκιμάσης νά 
λάλης τό πόδι σου μέσα εις τό παλάτι μου.

Τό παιδί έσκυψε τό κεφάλι του καί έφυγε άπό τήν σάλα. Ά λλά  
άπεμακρύνετο σιγά, σιγά, ίσως άπό τήν μεγάλην του άγάπην διά τήν 
κόρην τού βασιλέως' άμα έφθασε εις τήν ταράτσα έκάθισε εις μίαν γω
νιάν, κοντά εις τά διάφορα φυτά οπου τήν· έστόλιζαν. Ε’ις τό παλάτι 
δέν έφρόντισαν πλέον δι’ αυτόν' έν τούτοις μερικοί μικροί άκόλουθοι κα
θώς ακόυσαν ένα ώραίο βιολί, ¿πλησίασαν εις τό παράθυρον. Ό νέος 
ζ.,τιάνος έπαιζε τό βιολί του καί άμα έπαυσε νά παίζη,εκείνοι όπου τόν 
έβλεπαν, έμειναν έκπληκτοι, διότι εις τήν ταράτσα ένώ καμμιά γυναίκα
ζ·

, · ■ ι  -  - ' ' ' · ·δέν ήτο εκεΐ, έκαμνε κινήσεις ως να συνωμιλουσ^ με αγχπην εις την
άφχνή σύντροφόν του, καί τής έστελνε φιλήματα καί τής έλεγεν : Ή !
πόσον είσαι ώραΐα, φίλη μου, εκατό φορές ωραιότερα απο την κόρην 
τού βασιλέως ! ΤΩ πόσον είμαι εύτυχής !»

III
Τά παράξενα αύτά συμβάντα καί άλλα άκόμη σχδδόν όμοια δέν άργη

σαν νά διαδοθούν εις τήνπόλιν. Οί περισσότεροι ένόμιζαν οτι ό υέοςήτο 
τρελλός, άλλει πάλιν ύπέθεταν, ότι τό βιολί του ήτο μαγευμένον καί ί 
δί’αυτού ό κάτοχος έκαμνε όλας τάς επιθυμίας του. Ό ταν τού ήρνοΰντο 
τροιοήν, δέν είχε νά κάμη τίποτε άλλο, παρά νά παίξη ένα κομμάτι καί 
αμέσως ενα ώρκΤο δεΐπνον επαρουσιαζετο εμπρός του. Δ ν̂ ειχε που 
νά κοιμηθη, έπαιζε πάλι τό μαγευμένο βιολί του καί άμέσως καί ή πέ
τρες τού δρόμου καί τά άγκάθια τού δάσους μετεβάλλοντο εις ώραΐο καί 
μαλακό κρεββάτι. Δέν τού έδιδαν εις γάμον την ωραιαν κόρην οπου άγα-

¡αετά τήν νίκην της l ’ a rb itra ire  de l ’ élégance καί εϊς 
αύτό τό Παρίσι άκόιιη.

Τά ’Ιαπωνικά σαλόνια, τά  ’Ιαπωνικά σερβίτσια, τά  κί- 
¡ΛΟνό, τά  κτενίσματα μέ τά  φουσκιυτά εις τά  πλάγια  μαλ,- 
λ ιά , ό'λα αντιγράφονται άπό τήν ’Ιαπωνίαν, όλα έ'ρχονται 
κατ ’ εύθείαν άπό τήν χωράν τών λωτών καί τών χρυσανθε- 
αων. Δέν υπάρχει κυρία Παρισινή, ή όποία νά σέβεται τόν 
εαυτόν της, χωρίς νά πίνη τό τσά ι της εις φλιτζάνια  ζω
γραφισμένα μ.έ μικροσκοπικάς Ίχπωνίδας, αί όποΐαι εις τήν 
θεσιν τών ματιών φέρουν άπλούστατα δύω λοξά; γραμ,μάς 
καί ή όποία άντί φορέματος υποδοχής δέν φορεΐ τό κλασικό 
κιμονό, τό πλέον άχαρι έ'νδυμ-α, τό οποίον ήμπορεΐ κανείς νά 
φαντα σθη.

Λοιπόν τώρα ό συρμός γενικεύεται καί έπεκτείνεται καί 
εϊς τά  φορέματα. Πρώτον τά  χρούμ.ατα, τά  ζωηρά bleu καί 
λ ιλά  καί κίτρινα καί τριανταφυλλιά μ,χς έ'ρχονται κατ ’ εύ
θείαν άπό τήν ’Ιαπωνίαν. Τά σχέδια τών υφασμάτων, νταν- 
τελών, κορδελών καί άνθέων, εις μίαν ποικιλίαν άτελείωτον, 
μάς έρχονται επίσης άπό εκεί. "Ολα τά  φανταστικά χρώ
ματα τής ’Ιαπωνικής παλέττας, τά  όποία ένέπνευσαν καί 
ποιητάς άκόμη, διότι μας δίδουν, ώς λέγει ενας άπό αύ- 
τοΐις, όλους τούς τόνους τής άνοίξεως είς ενα κλαδί 
ζωγραφισμένων άνθέων και μάς κάμουν νά άγαπώμεν 
περισσότερον την λεπτήν των τέχνην, όλα άντιγράφον- 
τα ι άπό τήν κιτρινωπήν αύτήν φυλήν, ή όποία εντός ολίγου 
θά καταταχθγ καί μεταζύ τών ώραιοτέρων τύπων τής καλ
λονής.

πούσϊ ; '/άιι; εις όλίγην μουσικήν εύρίσκετο περιτριγυρισμένος άπό τής 
ούραιότερες γυναίκες, καί άπό τής πλουσιώτερες πριγκήπισσες. Φυσικά 
ή ιδέα αύτή έκαμε νά γεννηθή εις μερικούς ή έπιθυμία ν’ άποκτήσουν 
τό μαγικόν βιολί, καί πολλές φορές παραφύλαξαν νά τόν εΰρουν κοιμώ- 
μενον εις τόν δρόμον διά νά τού τό κλέψουν.

Τέλος μΐά φορά όπου ό νέος έκοιματο έπάνω είς τήν μαλακήν χλόην 
ένος λ(ιμώνος, τρεις κακοί άνθρωποι, ένας πλούσιος χωρικός, ένας άστός 
καί έναςαύλικός, τόν ¿πλησίασαν καί τού επήραν τό βιολί του. Ά μ έ
σως ήθέλησαν νά δοκιμάσουν τήν μαγικήν του δύναμιν. « ’Εγώ, είπε 
ό ένας άπό τούς κλέπτας, προσπχθών νά παίξη, επιθυμώ ένα πλούσιον 
δείπνον.» Άλλά κανενός είδους δεΐπνον δέν τού προσεφέρθη. « ’Εγώ, 
είπεν ό άλλος, έπιθυμώ νά άποκτήσω ένα πύργο άπό μάρμαρο τριαντα
φυλλί.»’ Αλλά κανενός είδους οικοδόμημα δέν έφάνη, « ’Εγώ, είπε ό 
τρίτος,άπαιτώ τά ώραιότερα κορίτσια τού κόσμου νάέλθουν νά χορέψουν 
έυ,ποός μου !» Ά λλά καί αυτός έμεινε μέ τήν επιθυμίαν του. Ή άπο- 
γοήτευσίς των ήτο μεγάλη καί έγινε μεγαλείτερη. όταν ακόυσαν άπό 
πίσω τους δυνατά γέλοια. Ό  νέος βιολιστής είχε ¿ξυπνήσει καί τούς 
ήκολούθησε, καί τώρα ¿γελούσε καί τούς έκοράίδευε

— ’Εμπρός, ¿μπρος παίξετε όσον ήμπορεΐτε, αύτό δέν θά σας χρη- 
σιμεύση είς τίποτε !

—Πώς λοιπόν τό βιολί σου δέν είνε μαγευμένον ;
—Βεβαίως, αλλ’ ή δύνχμίς του είναι ώς τό κομμάτι όπου θά παίξη 

κανείς καί είς τόν τρόπον όπου θά τό παίξη” δι’ αύτό θά κάαετε καλά 
νά μού τό έπιστρέςετε.

—θά  μάθωμεν τήν μουσικήν όπου μάς χρείάζετε !
—Δέν θά τήν μάθετε ποτέ, κακοί άνθρωποι, άπεκρίθη, τό παιδί τού 

δρόμρυυ, διότι αύτή δέν μαντάνεται' εύρίσκεται είς τήν ψυχήν τών 
πτωχών μουσικών μέ τήν μεγάλη καρδιά !

(Catulle Mandés)
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Οι συρμοί τής άνοίξεως μή έπιμείναντες νά μάς αφομοι
ώσουν εντελώς μέ τάς Ίαπωνιδας, έκαμαν ένα μικρόν συν
δυασμόν συγχωνεύσεως της μόδας Empire με την Ίαπο>- 
νικήν. Τό μεγαλήτερον άπό τα  ΙΙαρισινά εργαστήρια του 
συρμοΟ έπαρουσίασε τό είδος αυτό του συνδυασμοί! εις τήν 
συγχώνευσιν του κοντού μ—ολερώ με ώμους ριχτούς, συνεχο
μένους μέ τα  μανίκια, χωρίς ραφήν, εντελώς κατά τόν ’Ια
πωνικόν τρόπον. Άκόμ.η και εις τά  φορέματα καί επανω
φόρια tailleur ό συνδυασμός αυτός έπεβλήθη χωρίς νά στε- 
ρήται, όμολογουμένως, εις τό σύνολόν του καί κάποιας προ>- 
τοτυπίας. Ή  γραμμή του ώμου, όταν είναι ωραία διαγράφε
τα ι ελεύθερα μέχρι του άγκώνος, χωρίς τό συνηθες κόψιμον 
του μανικιού, τό όποιον παραμορφώνει τόν αρχικόν τύπον τοΰ 
σώματος.

Τά περισσότερα φορέματα αποτελούνται άπό τρια μερη: 
τήν φούστα, τήν ζακέτα ή τό μπολερώ κάι τό ύποκαμισάκι 
άπό τοΰλι ή μ.ουσελίνα ανοικτή ή καί του αύτοΰ τόνου με 
τό φόρεμα. Γά επικρατέστερα είναι ή κοντές ζακετουλες μέ 
’Ιαπωνικά μανίκια, κάτω άπό τά  όποια βγαίνουν ολίγον τά  
λεπτά  καί άνοικτά μανίκια της μπλούζας εις τό ίδιον πε
ρίπου σχήμα.

'Ως γαρνιτούρες ή πλεξίδες ύπό διαφόρους ποικιλίας κορ- 
δονιών, κορδέλλας, πασμαντεριών, μέ διάφορα κρεμαστάρια, 
κουδωνάκια καί άλλα παιχνιδάκια ’Ιαπωνικά. Επίσης πολύ 
συνειθίζονται διάφορα fichus Ιαπω νικά  άπό το ύφασμα 
του φορέματος εις πιέτες ποΰ άνοίγουν επάνω, σκεπάζουν 
πολύ χαμηλά τούς ώμους καί κλείουν εμπρός καί όπισω ολί
γον υψηλότερα άπό τήν μέσην.

Ή ρεντεγκότες Louis XV καί Louis XVI γίνονται 
κατά προτίμησιν άπό άλμπαγά μέ φορέματα ταφτά  καί 
φουλάρια, έχουν τά  εμπρός άνοικτά πρός τά  κάτω καί ολως 
διόλου νέου σχήματος με π?.ετες ή godets προς τά  οπίσω.

'Ως νταντέλες αί άπό φιλέ, ή g u ip u r e s  ή πεοαστές π α 
ραμερίζουν όλες τής άλλες, αν καί ή V a le n c ie n n es  καθώς 
καί ή I r la n d é s  θά φορεθούν καί φέτος άρκετά. "Ολες ή 
νταντέλες αυτές, χονδρές ή ψιλές, άδιάφορον, χρωματίζον
τα ι εις διάφορα χρώματα· συρμός καί αυτός, ο οποίος, φυ
σικά, άφαιρεϊ άπό τήν νταντελαν ολην τήν ιδανικήν αβρό
τη τά  της. 'Ως χρώμα τό τελευταίον είναι ένα χρώμα σκου- 
ρον ’σάν καπνισμ,ένο, μέ τόνον λ ιλά , το οποίον έπανω εις 
t r a n s p a r e n t  λ ιλά , μέ χρυσό ή άσήμι κάμνει λαμπράν έν- 
τύπωσιν. M ít io it f iv ii

Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α  Τ Η Σ  ΝΙΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑΣ
Κάτι τ ι  κκθαρώς Ελληνικόν, αν όχι εις σύνθεσιν, άλλά 

βεβαίως εις έκτέλεσιν. ’Ορχήστρα τοιαύτη, οποία ή χειρο- 
κοοτηθεϊσα τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν εις τό Βασιλικόν θέα- 
τρον, όποιαν αί Άθήναι ολαι πάντοτε έξετίμησα* καί ύπε- 
στήριξαν, διά τήν όποιαν καί αυτός ό βασιλεύς της ’Ιταλίας 
έξεφράσθη μέ τόσον ενθουσιασμόν, ορχήστρα άπό μανδολίνα, 
άπητείτο ό μουσικός φανατισμός ολίγων νέων μέ επί κεφαλής 
ενα δαιμόνιον διοργανωτικόν καί μουσικόν πνεύμα, ως του

κ. Λαβδα διά νά τήν προκγάγγ εις τοιαύτην περιωπήν.
Καί ή μανδολινάτα αυτή τό μόνον μουσικόν καύχημά μας 

θα περιφερή τώρα τήν σημαίαν μας εις τά  Ε λληνικά κέν- 
τρα της Αίγύπτου καί θά τέρψγ καί θά ένθουσιάσν) Έ λλη- 
νικας ψυχας, εκεί όπου οί ένθουσιασμ.οί έξωτερικεύονται, όχι 
μόνον με λόγια, άλλά καί μέ έργα, ένισχύοντα καί εύοδοϋντα 
το ωοαίον καί τό καλόν.

π α ς χ α λ ι ν α Γ ε τ ο ιμ α ς ι α ι
Δια καθε καλήν νοικοκυράν ΐ ά  Πασχαλινά Τσουρέκια, 

είναι η μεγάλη φροντίς τών ημερών αύτών καί ή επιτυχία 
των αποτελεί θριαμ.βον οικογενειακόν.

Αλλ η επιτυχία  αυτή είναι σπανιωτάτη καί αιτήσεις 
δια κ.αλας συνταγας τσουρεκιών λαμβάνομεν κάθε ημέραν 
από τάς άναγνωστρίας μας, πρός τάς οποίας άπαντώμεν : 
ότι εις τό βιβλίον του διδασκάλου τής μαγειρικής εις τήν Οΐ- 
κοκυοικην Σ,χολην κ. Ευάγγελου Μαλή, τό πωλούμ.ενον άντί 
δραχμής εις όλα τά  βιβλοπωλεία, υπάρχει τελεία  συνταγή 
τσουρεκιών εις τήν 80ην σελίδα.

Επι πλέον πρός πρακτικήν έκμάθησιν τής εκτελέσεως, 
την προσεχή Γρίτην, 17 ’Απριλίου καί ώραν 2 1)2 μ.μ. θά 
γεινουν κατά τό μάθημα τής μαγειρικής τσουρέκια εις τήν 
επι τής οδοΰ Ακαδημίας άριθ. 3/, Οΐκοκυρικήν καί ’Επαγ
γελματικήν σχολήν, εις τήν όποιαν δύναται νά προσέλθη 
πάσα κυρία.

Εις το βιβλιον άλλως του κ. Μαλή, υπάρχουν συνταγαί 
πολυπληθείς φαγητών καί γλυκισμάτων, άναγκαιόταται διά 
κάθε καλήν οικοκυράν· τό βιβλίον άποστέλεται εις τάς επαρ
χίας με προσθήκην 20 λεπ τ . διά ταχυδρ. έξοδα.

Παρακαλοΰνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί καθυστε- 
ροΰσαι τάς συνδρομάς των του λήξαντος έτους νά άπο- 

στείλουν αύτήν άμεσως. ’Επίσης αί έπιθυμοΰσαι νά εξακο
λουθήσουν λαμβάνουσαι τήν « Έφημ. τών Κυριών» παρακα- 
λοΰνται νά άνανεώσουν τήν συνδρομήν των.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
Ή  Χ ε ιρ α φ ε τ ι ιμ έ ν η  καί ή Μ ά γ ιιίΒ α  είναι τά  δύο 

πρώτα έργα τής ύπό τόν τίτλον : Τά Β ιβ λ ία  τΛς· Α υ 
γ ή ς  τριλογίας τής κ. Καλλιρρόης ΙΙαρρεν.

Εις τά  μυθιστορήμ,ατα αυτά μελετάτα ι καί είκον/ζεται ή 
γυνή τής παλαιάς άνατροφής έν συγκρισει προς την γυναίκα 
τοΰ Νέου Κόσμου, τήν άνατρεφομενην μέ τό πρακτικόν 
πνεΰαα καί τήν ορθήν τοΰ προορισμού της, ώς άνθρωπίνου όν- 
τος άντίληψιν.

Εις τήν «Χειοαφετημένην» περιγράφονται ό βιος, τά  ήθη 
καί έθιμα τής Κων/πόλεως, εις τήν «Μάγισσαν» ό βίος τών 
’Αθηνών κατά τάς ημέρας τών ’Ολυμπιακών άγώνων.Κ αίτά  
δύω συγκινοΰν, συγκλονίζουν, τέρπουν καί διδάσκουν. ’Ανα
τέμνουν τήν γυναικείαν καρδίαν καί δίδουν πλήρη ιδέαν τών 
πλεονεκτημάτων τής νέας επί τής παλαιάς άνατροφής.

"Εκαστον έκ τών βιβλίων τούτων άποτελείται άπό 400 
περίπου σελίδας καί τ ιμ άτα ι διά τάς ’Αθήνας δρ. 3, διά 
τάς επαρχίας 3 ,50  καί διά τό εξωτερικόν 3 φρ. χρ.

ΙΙάσα αίτησις άπευθύνεταί πρός τήν κ.Κ. ΙΙαρρέν, όδ.ΙΙα- 
νεπιστημίου,27 ’Αθήνας καί συνοδεύεται ύπό τοΰ άντιτίμον.

ΤΠΙΟΙΣ 1ΙΑΡΑΣΚΕΓΑ ΑΕΩΝΗ


