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Κ Α Τ Α  ΤΗΣ ΑΗ0ΡΩΪΙΕΜΠΟΡΙΑΣ
Μ #  ΑΝθΡΩΠΕΜΠΟΡΙΑ καταδιώκεται τέλος πάν- 
Μ&*I των καί άπό τόν Ελληνικόν κόσμον. 
Ή  ’Αλεξάνδρεια απέκτησε τόν σύνδεσμόν της 
πρός προστασίαν τών Έλληνίδων, ό ’Εθνικός 
μας εδώ σύνδεσμος εργάζεται εις ίδιον τμήμα 
διά τόν αυτόν σκοπόν. Έχει υπάρχει αστυνο
μία εργαζόμενη μέ αυστηρότητα καί πειθαρχίαν 
αγγλικήν, καί βοηθεΐ θαυμασίως τό έργον. 
’Εδώ έχομεν αστυνομίαν Ελληνικήν, ή οποία 
φόβος υπάρχει,δτι θά εργασθή Έλληνικώτατα. 
Έκεΐ υπάρχουν νόμοι αυστηροί. ’Ενώ εδώ 
καί αν υπάρχουν, ίσως δέν εφηρμόσθησαν ποτέ; 
Τώρα μέ τήν άνόρθωσιν δέν θά ήμποροϋσεν 
άρά γε ή αστυνομία νά ξεσκονίση τά υπάρχοντα 
σχετικά βασιλικά διατάγματα, νά έρευνήση τους 
σχετικούς νόμους καί νά κάμη εδώ παρά τό πλευ- 
ρόν του τμήματος τής άνθρωπεμπορίας δ,τι 
κάμνει ή Αιγυπτιακή συνάδελφός της πλησίον 
του εκεί Συνδέσμου; ’Άσυλον βεβαίους ημείς 
εδώ δέν ήμποροϋμεν αμέσως νά ίδρύσωμεν. Άλλά 
ή μπορεί,υποθέτω ,ή ’Αστυνομία νά έξετάζημετ’ 
αντιπροσώπου του εδώ Συνδέσμου τά κορίτσια 
τά οποία επιβιβάζονται άπό τόν ΙΙειραιά διά 
τήν Κωσταντινουπολιν καί τούς άλλους λιμένας, 
συνοδευόμενα άπό γυναίκας ή άνδρας σωμα
τέμπορους. Ήμπορεί άκόμη νά παρίσταται εις 
τόν ΙΙειραιά ή άστυνομία μέ άντιπροσώπους 
του Συνδέσμου, δταν τό άνίδεον αύτό άνθρω- 
πεμπόρευμα φθάνει άπό τά νησιά συνοδευόμε-

νον άπό ένα ταχυδρόμον καί άποβιβάζονται εις 
τήν προκυμαίαν σάν πρόβατα πρός σφαγήν.

Έκεΐ ύπό τό εξωτερικόν μεσιτών ή μεσιτριών 
όρμοΰν διάφοροι γλυκομίλητοι άνθρωποι καί 
τών δυο φυλών, οί όποιοι έχουν άμέσως σπίτι 
πού καλοπληρώνει δ ι ’ υπηρέτριαν νέαν καί 
νόστιμη. Τά επόμενα εννοούνται.

Τά κορίτσια, τά όποία είσάγονται εις τά 
σπίτια αύτά τίμιες καί αγνές νησιώτισες καί χω- 
ριατοπουλες, μετά έξ μήνας, τό πολύ, είναι ά- 
γνώριστες.Βαμμένες, μέ κτενίσματα τής μόδας, 
μέ φορέματα κτυπητά ή φαίνονται εις τά πα
ράθυρα υπόπτων σπιτιών, ή τριγυρίζουν εις 
τούς δρόμους τών ’Αθηνών, ζητούσαι δήθεν 
εργασίαν, πραγματικώς δμως ζητούσαι νά συ- 
νεχίσουν τήν νέαν ζωήν, πού άρχισαν εις τήν 
πρωτεύουσαν.

Άλλά δέν έχει μόνον ή Άστυνομία νάέπέμ- 
βη εις τά κορίτσια πού μάς έρχονται εϊτε διά 
Πειραιώς, είτε διά τού σιδηροδρόμου Λαυρίου, 
άπό τά νησιά. Μένουν τά πτωχοκόριτσα τών 
Αθηνών, τά θύματα τών εργοστασίων Α θη
νών καί ΙΙειραιώς πού περιφέρονται εις τούς 
δρόμους μέ μεγάλα κουτιά φορεμάτων καί κα
πέλλων, ή πού διασχίζουν είκοσι φοράς τήν η
μέραν τάς όδούς Αιόλου καί Έρμού.

Αύτά είναι ώς επί τό πλεΐστον άνήλικα άπό 
δέκα έως δεκατεσσάρων ετών. Άλλά έλησμόνησα· 
ό Ελληνικός νόμος θεωρεί άνήλικα τά κορίτσια 
άπό δώδεκα ετών καί άνω. Επομένως κάθε 
άποπλάνησις κόρης δέκα τριών ετών δέν εύθόνει



άλλον κανένα παρά την έκουσίως άποπλανη- 
θεϊσαν. Δι ’ αυτό ύλα τά κέντρα τής Ά θηναϊ- 
κής διαφθοράς συνοικίζονται από παιδιά τής 
ηλικίας αυτής. Αυτά είναι ελεύθερα, είτε νά ΰ- 
πανδρεΰωνται δπως θέλουν μετά τά δώδεκα των 
χρόνια, είτε νά διαθέτουν ελεύθερα τον εαυτόν 
των δπως θέλουν.

Καί εις τήν ’Αφρικήν, εάν εύρισκοόμεθα 6 
νόμος δέν ήμποροΰσε νά είναι περισσότερον 
παράλογος. Διότι εκεί επί τέλους οί γονείς 
καί διά τό κλίμα καί δι ’ άλλους λόγους υπαν
δρεύουν τά κορίτσια των από δώδεκα χρόνων. 
Είναι απόλυτος ανάγκη ό Άράπης νά πουλήση 
τό εμπόρευμά του αυτό, πού λέγεται θηλυκό 
παιδί, εις ένα σύζυγον, ό οποίος θά τοΰ δώση 
ένα βώδι ή δέκα χουρμαδιές ή ένα έμμορφο 
άσπρο γαϊδουράκι.Έπειτα τό κορίτσι πρέπει νά 
περάση χωρίς αργοπορίαν από τήν κυριότητα 
ενός αφεντικού πού είναι ό πατέρας εις ένα άλ
λον πού είναι ό σύζυγος.

’Αλλά εις ημάς τί θέλει ό γελοίος αυτός νό
μος εις πλήρη 20ον αιώνα ; Ποιος υπανδρεύει 
τήν κόρην του δώδεκα ή δέκα τεσσάρων χρό
νων. Καί ποιο κορίτσι δέκα τριών ή δέκα τεσ
σάρων ετών είναι εις κατάστασιν νά ύπερασπι- 
σθή τήν άθωότητά του καί νά σωθή από τάς 
χιλίας παγίδας πού στήνει γύρω του καί εις 
κάθε βήμα ή κακοήθεια καί ή απληστία.

Ό νόμος είναι ρωμαϊκός, δπως τόσοι άλ
λοι, πού ήμπορούσαν νά ήσαν περίφημοι διά 
τήν εποχήν δπου έγράφησαν, δύω χιλιάδες πε
ρίπου χρόνια πρωτήτερα, ενώ σήμερα είναι κυ
ριολεκτικούς ακαταλόγιστο ι .

Ή  άνορθωτική λοιπόν Κυβέρνησις μεταξύ 
τών τόσων άλλων πού θά είχε νά κάμη υπέρ 
τής προστασίας τών παιδιών είναι καί προοτίστως 
δ νόμος περί ενηλικιώσεως τής κόρης εις τά δέ
κα πέντε τουλάχιστον έτη συμπληρωμένα. Καί 
ή μέχρι τής ηλικίας αυτής βαρυτάτη τ ι
μωρία παντός έκμεταλευομένου τήν άθωότητά 
των.

Ή  Γαλλία αργά ολίγον ώρισε τά δέκα πέντε 
έτη ώς δριον ενηλικιώσεως. ’Ίσως έάνό νόμος 
αυτός ήτο παλαιός αί λεωφόροι τών ΙΙαρισίων 
δέν θά παρουσίαζαν κάθε βράδυ τήν εικόνα τής 
ηθικής καταπτώσεως καί διαφθοράς,πού στιγ
ματίζει καί τό γυναικεϊον φύλον καί τήν φη- 
μισμένην μεγαλόπολιν τής προόδου καί τού 
πολιτισμού.

Δέν υποθέτω δτι αί Ά θήναι φιλοδοξούν 
αυτό τό είδος τής προόδου, τό όποιον σιγά, 
σιγά απειλεί νά μάς καταλύση.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙ...
’Ανάμεσα σέ δύο μεγάλα βουνά έτρεχε χαϊ

δεύοντας τές μεγάλες πέτρες ένα ώμορφο ποτάμι.
Κ ι’ ανάμεσα σέ δυο μεγάλα πλατάνια ήτανε 

ανθισμένο ένα περίφανο λουλούδι.
Τό ποτάμι έπαιρνε τά νερά του από τές ρα

χούλες τού βουνού, καί τό τρυφερό λουλούδι 
προφύλατταν τά μεγάλα δένδρα από τή μανία 
τοΰ βορριά.

Πέρασε πολύς καιρός.
Κ ι’ ήταν καί τά δυο ευχαριστημένα.
Τό ποτάμι φούσκωνε πάντοτε άπ ’ τή βροχή 

τών βουνών, τό λουλούδι μεγάλωνε πάντα ά π ’ 
τές αχτίδες, πού ξεγλιστρούσαν ανάμεσα από 
τό πράσινο φύλλωμα . . .

Μια μέρα δμως ό βορριάς έστέγνωσε τές 
ραχούλες τού βουνού, έμπλεξε τές κορφές τών 
πλατανιών.

Τό ποτάμι δέν μπόρεσε κελαρύζοντας νά χαϊ- 
δέψη καί πάλι τές μεγάλες πέτρες, πού ήσαν 
άσπρες, σάν τά ολόλευκα όνειρα τών παιδιών, 
καί σκληρές σάν τήν άγρια πραγματικότητα τών 
γερόντων.

Τό λουλούδι έμεινε στή λύσσα τού βορριά, 
πού τό έμάστιζε. . .

Μά έξαφνα δάκρυα πλημμύρισαν τό όλόξηρο 
ποτάμι.

Νέα δύναμι ένοιωσε μέσα του τό περίφημο 
λουλούδι.

Καί έτράβηξαν μόνα των τον δρόμο...
Τά βουνά σκοτείνιασαν βλέποντας τή ζωή 

νά υπερπηδά τήν γεροντικήν αδυναμίαν, έτρι
ξαν παραπονετικά τά φύλλα τών τεθλιμμένων 
πλατανιών.

"Ετρεχε τό ποτάμι μέ ορμή, έσάρωνε στο 
δρόμο του τά βότσαλα καί τά χαλίκια, εσκόρ- 
πιζε τά πέταλλα τών μυρωμένων καί πολύχρω- 
μων ανθών, έκύλα πέτρες καί έσύντριβε τούς 
θάμνους, πού έφώλιαζαν ευτυχισμένα τά πουλιά.

Σηκώνετο πάντα ψηλά τό ευλύγιστο λουλούδι 
καί αψηφούσε τήν ορμή τ ’ άνεμου. Έσκυβεν 
ό ήλιος χαϊδευτικά καί τό έθέρμαινε, τό έδρό- 
σιζε τό αεράκι τού βουνού, τό χαιρετούσε ή μέ
λισσα χαρούμενη καί τά ψηλά πλατάνια δεμένα 
πάντα τό έζήλευαν.

Μά έζήλεψεν άπ ’ ολους περισσότερο ή άγρια 
κατάρα, πού έβάρυνε στον ουρανό.

Μιά μέρα άντίκρισε τό ορμητικό νερό μιά 
θάλασσα πλατειά κι ’ άγριεμένη.

Μόλις ένα στεναγμό έπρόφθασε νά εΐπη καί 
έχάθηκε ή ζωή του μέσα στο παφλασμό τού κύ- 
αατος. Δυο άστρα στόν( ουρανό, τά δυο μεγάλα

μάτια τού Πεπρωμένου, έλαμψαν γιά μιά στι
γμή, κυττάζοντας κατά τό κύμα...

Τό τρυφερό λουλούδι ψηλόνοντας πάντα, 
κοντεύει νά φθάση τό πλατάνι.

Μά θέλει νά τό περάση.
Τεντώνεται, άγκομαχακαί έξαφνα σωριάζεται 

συντριμμένο στά πόδια τών γιγάντων,πού έπε- 
ριφρόνησε.

Έ νας ελαφρός ψίθυρος άκούσθηκε στον 
άγέρα κ ι ’ ύστερα τίποτε πειά ...

ΜΓΡΣΙΝΗ

AM FENSTER STAND DIE MUTTER

Στέκετ’ ή μάνα ’ς τό παράθυρο
κοίτεται ’ς τό κρεββάτι ίωγυιός, ’ς τό πλάι. 

— Σήκω, Γιαννάκη μου, λίγο καί σύ, 
νά ίδής τή λιτανεία πού περνάει!

— ΤΑχ, μάνα, δέ μπορώ- τά μάτια μου 
δέ βλέπουν, δέν άκούν τ ’ αυτιά μου. 

Θυμάμαι τή Μαριώ, πού πέθανε-
’σάν τή θυμάμαι, μού πονεΐ'ή καρδιά μου.

— Σήκω νά πάμε εις τήν έκκλησιά.
Πάρε κερί μαζή σου καί λιβάνι, 

νά ίδής, τήν πονεμένη σου’ καρδιά 
ή Παναγία πώς θά σοΰ τή γιάνη.

Λάμπουν ’ς τον ήλιο τά ξαπτέρυγα, 
ψαίλνουν παπάδες, δεσποτάδες ...·. 

σκύφτουν μ ’ εύλάβεια οί χριστιανοί, 
καίει θυμίαμα, καίνε λαμπάδες.

Πάει κοντά-καί ή μάνα, καί τραβά 
τό γυιό της ά π ’ τό χέρι ή καϋμένη· 

καί ψαίλνουν, ψαίλνουν καί οί δυο μαζή : 
Χαϊρε, Μαρία κεχαριτωμένη !

Ή  Βαγγελίστρα σήμερα φορεΐ
τά γηορτινά της,— έχει τή γηορτή της· 

καί πόση έχει σήμερα δουλειά,
πόσοι προσμένουν άπ ’ τή δύναμί της !

Πολλά οί άρρωστοι ταξίματα
πούρθαν νά τούς ίδή, τής έχουν φέρει : 

τά πονεμένα μέλη τους άπό κερί.· 
κέρινο πόδι αυτός, εκείνος χέρι.

Κ ι’ οποίος τής φέρει χέρι κέρινο, 
τό χέρι του γιατρεύει ή Παναγία· 

κι ’ οποίος τής φέρη πόδι άπό κερί, 
βρίσκει ευθύς ’ς τό πόδι του υγεία.

"Οποιος ’ς τήν Παναγιά ήλθε κουτσός, 
χορεύει σήμερα ’σάν παλληκάρι-

κ ι ’ οποίος ’ς τήν Παναγιά πήγε κουλός, 
τώρα βαρει βιολί μέ τό δοξάρι.

Παίρνει κ ’ ή δόλια μάνα ένα κερί,
καί μιά καρδιά άγάλια άγάλια φτιάνει .

—Νά ! πήγαινέ την εις τήν ΙΙαναγιά, 
τον πόνο σου, Γιαννάκη μου, νά γιάνη.

Τήν κέρινη καρδιά του παίρνει ο γυιός, 
καί ’ς τήν εικόνα εμπρός άναστενάζει.

Στάζει τό δάκρυ άπό τά μάτια του,
κ. ’ ή προσευχή άπ ’ τήν καρδιά του στάζει

— ~Λχ, μάνα, λέει, τού Χριστού γλυκεία, 
πούχεις ψηλά ’ς τον ουρανό τό θρόνο,

σύ, πού πονεΐς εκείνους πού πονούν,... 
σέ σένα λέω τον κρυφό μου πόνο.

Καθόμουν μέ τή μάνα μου μαζή
πέρα, μακρυά,... ’ς τή χώρα τή μεγάλη,

πού έχει εκκλησίαις ύψηλαίς,
καί παρεκκλήσια δσα δέν έχει άλλη.

Κοντά μας έκαθόταν ή Μ αριώ,...
~Αχ ! ή Μαριώ μου ,... τώρα πεθαμένη.

Νά ! σούφερα μιά κέρινη καρδιά* 
γιάνε μου τήν καρδιά τήν πονεμένη !

Ά χ , να ί, καλή, γλυκειά μου Παναγιά, 
γιάνε μου τήν καρδιά τήν πονεμένη,



και νά ο ον ψαίλνω βράδυ καί πρω'ί:
Χαΐρε, Μαρία κεχαριτωμένη !

Ή  μάνα καί το άρρωστο παιδί
κοιμούνται ’ς τδ κελί αγκάλη αγκάλη.

Έ κεΐ. . .  τή θύρα ανοίγει ή ΙΙαναγιά, 
καί μπαίνει ’ς το κελί αγάλι αγάλι.

Έ σκυψε απάνω ’ς τό παιδί σιγά, 
τδ κύτταξε, τδ κύτταξε,. . .  έστάθη, 

του έβαλε τό χέρι ’ς την καρδιά, 
έχαμογέλασε γλυκά ,... κ ’ έχάθη.

Τά είδε ή μάνα δλα όνειρο'
κ.’ ειδε καί κάτι άλλο. ΤΑχ ! τρομάζει,... 

ξυπνάει, πετηέται άπδ τον ΰπνο της, 
κ ι ’ ακούει ενα σκύλο νά ούρλιάζη.

Κοντά της ξαπλωμένο βλέπει εκεί
τδ Γιάννη, τδ παιδί της... πεθαμένο.

Ιν ’ έχάϊδευε ό ήλιος τής αυγής 
τδ μάγουλό του τδ κιτρινισμένο.

Τά χέρια της ή δόλια σταύρωσε...
τί έχει,... ή μάνα δεν καταλαβαίνει· 

καί μόνο ψαίλνει μέσα της βουβά :
Χαΐρε, Μαρία κεχαριτωμένη.
Ερρίκου Χάϊνε Τραγούδια Μετάφρ. Ά γ γ .  Βλάχου.

ΑΠΟ Τ Α Σ  ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΚΟ ΥΑΝΑ

ΤΟ ΨΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΒΙΤΡΥ

ΠΑΡλΤΗΡΗ-ΑΤΕ ! είπεν ό συνοδός μου τί 
ώραΐον θέαμα ! Σφογγίζω μέ τδ μανσόν

μου τδ παράθυρον του αυτοκινήτου  Που
εΐμεθα; Κάπου μεταξύ τοϋ Γλ ι γ υ  καί τού 
01ιοί3γ-1ο-Γίθί. ’Από τίνος τδ τοπίον είναι 
εντελώς μονότονον : ουρανός μολυβδόχρους, ό 
όποιος φαίνεται σκοτεινότερος επάνω άπδ τάς 
χιονοστρωμένας στέγας καί μία εκτασις βορβο- 
ρώδης, ή οποία δεν τελειώνει ποτέ, αλλά χάνε
ται μακράν μέσα εΐςτήν ομίχλην δένδρα μισο- 
σκεπασμένα άπδ τά άκάθαρτα νερά, μονωμένα 
ή κατά σειράν, των οποίων αί προέχουσαι καί 
ρυθμικώς κινούμενοι κορυφαί, φαίνονται κα- 
λοΰσαι εις βοήθειαν., καί σπίτια, σπίτια κατά 
εκατοντάδας πλημμυρισμένα μέχρι του άνω 
πατώματος έγκαταλελλειμμένα, που φαίνονται 
ως νά βαστάζουν μετά κόπου την ξεθωριασμέ- 
νην κοκκινωπήν στέγην των . . . .

Ή  έξοδος των κατοίκων εξακολουθεί  Αί
οίκογένειαι: ό πατέρας φέρων επί τών ώμων 
του ένα παιδί, ή μητέρα φορτωμένη μέ δέματα, 
τδ άγόρι φέρον τδ κλουβί εντός τοϋ οποίου 
πηδά τρομαγμένου τό καναρίνι τής οικογέ
νειας. Εις τήν πένθιμου καί άπόλυτον σιγήν 
άντηχεΐ ό μονότονος κρότος ξύλινων υποδη
μάτων καί τροχών: είνε τά μέ άχυρον στρω
μένα αμάξια τοϋ πυροβολικοϋ, τά όποια έρ
χονται νά μεταφέρουν τούς παθόντας.

ΟΙΐοίβΥ· Εις υπάλληλος σταματά τήν άμα
ξαν. Πρέπει νά καταβώμεν καί νά πάμε πεζή 
μέχρι τής γέφυρας, τήν οποίαν έχουν περι- 
κλείσει. Εινε κενή αυτή ή γέφυρα καί πέραν 
εις τον δρόμον τά δένδρα κατοπτρίζονται μέσα 
εις τδ όλοέν ύψούμενον νερόν· λέμβοι περι
φέρονται . . . Έν τούτοις ερχόμενοι προς 
ημάς τέσσαρες ή πέντε ιερείς διασχίζουν τήν 
άπηγορευμένην γέφυραν. Τό συμπυκνωμένον 
πλήθος, πλήθος εργατών ωχρών καί καταπο
νημένων τούς βλέπει πλησιάζοντας. Κάποιος 
λέγει : «Εινε ό άρχιεπίσκοπος». ’Ωχρός άπδ
τδ ψύχος καί τήν συγκίνησιν, μέ τούς οφθαλ
μούς άορίστως βλέποντας ή Αύτοΰ Σεβασμιό- 
της ό Άμέτ διασχίζει τδ πλήθος αυτό, τδ 
όποιον μόλις παραμερίζει, τδ όποιον δέν χαι
ρετά, τδ όποιον δέν ψιθυρίζει, άλλ’ άδιαφο- 
ρεΐ . . . ’Ανέρχεται επί μισθωτού αυτοκινή
του, τό όποιον τδν περιμένει . . . Καί τότε 
οί έργάται μειδιούν μέ ύφος στενοχωρημένου 
καί ειρωνικόν, όχι μέ αυθάδειαν, άλλ’ ούτε 
μέ σέβας . . . Καί άκούω ένα γέροντα, ό 
όποιος λέγει : «Κάμνει τδ έργον του, τί ! καί 
εγώ κάμνω τδ έργον μου, καθένας κάνει τδ 
έργον του εδώ . . . »  Κανείς δέν άντιλέγει εις 
αύτδν τδν φιλόσοφον.

Φεύγομεν πάλιν μέ πηδήματα καί ελιγμούς 
εμποδιζόμενοι εδώ άπδ τδ πλήθος, έκεΐ άπδ 
τδ νερόν, τδ όποιον άλλοτε προηγείται καί 
άλλοτε μάς άκολουθεΐ. Δέν έχει σχήμα έξηκρι- 
βωμένον. ’Έρχεται δεξιά καί άριστερά, άλλα- 
χοϋ βίαιου καί ορμητικόν μέ κυματισμούς καί 
άλλού πάλιν ήσυχον σάν ρυάκι. Εις τδ Βιτρύ 
έμπροσθεν δημοτικού σχολείου συνωθεΐται 
πλήθος περιέργων, οί όποιοι περιμένουν καί 
αυτοί δέν εΐξεύρουν τί, πτωχοί άστεγοι, οΐτι- 
νες ζητούν άσυλον, καί τούς όποιους φιλοξε
νούν δπωςδήποτε υποφερτά μέσα εις τάς τά
ξεις. Ό σύνοδός μου παρατηρεί δτι τινές εξ 
αυτών έχουν συγγενείς εις τδ Παρίσι καί θά 
ήσαν ίσως πολύ ευτυχείς αν ή μπορούσαν νά 
μεταβοϋν έκεΐ.

« Επειδή δέν υπάρχουν πλέον ούτε σιδηρό
δρομοι, ούτε τράμ, είπεν, ας προσφέρωμεν
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μίαν θέσιν εις τδ αύτοκίνητον, εις όποιον τήν 
θελήση...» Καί εΐσερχόμεθα εις τδ σχολεΐον 
μετά τών περιέργων, οί όποιοι άποφασίζουν 
νά ει.σέλθουν.

Εις τήν εύρυχωροτέραν αίθουσαν αίσθανό- 
μεθα ζέστην καταθλιπτικήν, οσμήν βαρεΐαν 
καί βλέπομεν άταξίαν θλιβεράν, δπως εις τά 
καταφύγια τών προσφύγων. Γυναίκες, παιδία, 
φίλοι, έξηπλωμένοι εις τά στρώματά των, άλ- 
τοι έπάνω εις δεσμίδας άχύρου καί άλλοι έπί 
λοϋ δαπέδου κοιμούνται ή φλυαρούν . . . Αί 
θύραι εινε άνοικταί καί σχηματίζονται ρεύ
ματα άέρος . . . Αί γραΐαι κλαίουν, περισσότε
ρον κατα β ε β λη μ ένα ι αύταί άπδ τούς άλλους 
καί τά μωρά, άκάθαρτα καί ρακένδυτα σύρον
ται κατά γής.

Καί ιδού ό διευθυντής τού σχολείου έμφα- 
νίζεται, άκολουθούμένος άπδ μαύρα ράσα καί 
πλατειά έπανωφόρια, τά όποια άναγνωρίζω... 
Αύτδ τδ καπέλλο μέ τά μετάξινα κορδόνια;... 
Εινε ό άρχιεπίσκοπος τών ΓΙαρισίων, ό όποιος 
ήκολούθησε τδ αύτδ μέ ημάς δρομολόγιον 
καί τδν όποιον έπανευρίσκομεν . . . Ό κό
σμος τήν φοράν αυτήν τδν χαιρετά όρθιος. 
Όμιλεΐ περί εύσπλαγχνίας, περί έλπίδος καί 
περί υπομονής . . . Άποκαλεΐ τούς άκροατάς 
«τέκνα μου». Τό άκροατήριον αισθάνεται τήν 
άξιοπρέπειαν καί τήν συμπάθειαν τοϋ άρχιε- 
ρέως περισσότερον άπδ τούς έπί τής γεφύρας 
έργάτας. 'Όταν άπο μακρύνεται, αί γυναίκες 
λέγουν : « Ε !νε μεγάλη ευγένεια έκ μέρους
του . . . 'Ομίλησε καλά . . . »  Μερικοί νεα- 
ν ία ι, δήθεν πνευματώδεις, δοκιμάζουν νά εί- 
ρωνευθοΰν, άλλ’ άνεπιτυχώς. Καί τά παιδιά 
άρχίζουν νά σύρωνται πάλιν κατά γής.

Δυστυχή μικρά ! Είνε τώρα τρεις νύκτες 
πού κοιμούνται έπάνω εις τά άχυρα, άνακα- 
τωμένα μέ τούς γονείς των, χωρίς νά τά γδύ
σουν, χωρίς νά τά νίψουν. Τά υγιέστερα τδ 
ευρίσκουν άστεΐον, άλλά τά μικρότερα, τά κα- 
χεκτικά προξενούν οίκτον. Καί μού έρχεται ή 
ιδέα νά πάρω μαζύ μου ένα, έπειδή τά παι
διά μου άπουσιάζουν καί έχω δωμάτιον δια
θέσιμον.

ΓΙρός ποιον ν ’ άποτανθώ ; . . .Μ ία κυρία 
πολύ άπησχολημένη μέ πρόσωπον συμπαθές 
καί μητρικόν, καταγίνεται νά ψήνη ένα μπούτι 
πρόβειο εις κουζίνα κινητή . . . ’Αποτείνομαι 
πρδς αυτήν . . . Είνε άκριβώς ή σύζυγος τού 
διευθυντού τού σχολείου,ή Κα Βισόν. Υ ψ ώ 
νει τούς βραχίονας είς τδν ουρανόν.

— Πολύ ευχαρίστως . . . Αύτδ θά είνε με
γάλη έκδούλευσις . . . Ά λλ ’ είνε παράξενοι 
άνθρωποι έδώ ! . . . Φιλοξενούμεν οικογένειαν

άπδ δώδεκα άτομα, τά όποια έμειναν έπί 
δύο ημέρας έπί τής στέγης των χωρίς νά φά- 
γουν. Γείτονες ήθέλησαν νά φιλοξενήσουν τά 
παιδία. Οί γονείς ήρνήθησαν. Έ ν τούτοις 
έδώ είνε άσχημα τοποθετημένα έπάνω εις τδ 
άχυρον . . . Κανείς δέν κοιμάται . . . Ό λην 
τήν νύκτα βήχουν, ρουχαλίζουν καί μυρίζει 
τόσον άσχημα έδώ . . . Σταθήτε ! θά υπάγω 
νά εύρω μίαν γυναίκα, ή όποία έχει μίαν μι- 
κράν κόρην πολύ λεπτήν καί φιλάσθενον . . . 
Θά θελήση βεβαίως νά σάς τήν έμπιστευθή . . . 
Ά λλ ’ έν τώ μεταξύ, μείνατε έμπρός εις τον 
φούρνον. Κυρία, καί προσέχετε σάς παρακαλώ 
τδ ψητό μου . . . Ήμποροΰν νά μού τδ κλέ
ψουν καί άψητον άκόμη ! . . . καί γρή
γορα ! . . . Είνε πολλοί πεινασμένοι έδώ. 
Πρέπει νά ύπάρχη τάξις καί καθείς νά κάμνη 
τδ μέρος του.

— Κυρία δέν θά κινηθώ. ’Εγγυώμαι διά 
τό ψητόν σας.

Ή Κα Βισδν έξαφανίζεται καί έπανέρχεται, 
άκολουθουμένη άπδ μίαν γυναίκα καί μίαν 
μικράν κόρην . . .  « Ό πατέρας λέγει είνε 
έργάνης τής Εταιρίας έπί τών ύδάτων.

Μετεκόμισαν τήν οικογένειαν δλην έπί λέμ
βου κατά τήν τετάρτην ώραν τής πρωίας . . . 
Δέν τούς έπέτρεψαν νά πάρουν τίποτε μαζύ 
των. Τό παιδί είνε πολύ λεπτόν . . . ’Έχει 
άνάγκην ιδιαιτέρας τροφής, διαίτης, ή όποία 
είναι άδύνατον νά γείνη έδώ . . . »

Ή  μητέρα έπεμβαίνει, έξηγεΐ . . . Συνεν- 
νοούμεθα κάλλιστα. Καί ή μικρά ! Τί λέγει ή 
μικρά ; Ζητώ τήν σταθεράν συγκαταθεσίν της 
καί θέλω νά μέ άκολουθήση έκουσί,ως . . . 
Ή μικρά μέ τιμά ήδη μέ τήν έμπιστοσύνην 
της . . . 'Υψηλή όσον ένα παπούτσι, λεπτή, 
όχι δειλή, άλλά πολύ εύγενής· έχει τά σοβαρά 
έκεΐνα μάτια, τά συγκινητικά, πού άπαντά κα
νείς μόνον εις τά κοριτσάκια τού λαού, τά 
φρόνιμα καί υπομονητικά, τά όποια είνε γυ
ναίκες ήδη εις ηλικίαν έξ έτών . . . Καί έκτος 
όλων αύτών είνε πολύ εύχαριστημένη πού θά 
ύπάγη μέ τδ αύτοκίνητον . . . Άνταλάσσομεν 
τά ονόματα καί τάς διευθύνσεις μας καί άνα- 
χωροΰμεν, φέροντες μαζύ μας τήν άτάραχον 
μικράν . .. Τίποτε δέν τήν έκπλήσσει ! Είδε 
τόσα άνήκουστα πράγματα τρεις ημέρες τώρα, 
καί τήν παρουσιάζω είς τούς οικείους μου : 
«Έ να  ψαράκι πού έψάρεψα εις τδ Βιτρύ ! . . . »  
Γελά. "Ολοι τήν φωνάζουν «ψαράκι, γοπί
τσα». Άπδ τήν ιδίαν έκείνην εσπέραν ένεκλι- 
ματίσθη. Τδ χλιαρόν λουτρόν, τδ μικρό έμ
μορφο κρεββατάκι, τδ καλό φαγητό καί ή 
κρέμα είς τά έπιδόρπια, τά καινούργια ένδύ-



ματα, τα όποια ήγοράσαμεν εις τό πλησιέστε- 
ρον κατάστημα, μία παλαιό, κούκλα μέ μαδη- 
μένην μύτην καί «Τα παθήματα τής Σοφίας» 
διήγημα πολύ διασκεδαστικόν διά ν ’ άναγινώ- 
σκη ! Εΐνε Παράδεισος δτ ’ αύτήν.

Τό ύδωρ άνυψοΰται, ό βαρύς ουρανός πιέ
ζει την παγωμένην γην : οί υπόνομοι σχίζον
ται, αί γέφυραι σειόνται . . . Τό «ψαράκι» 
δεν φροντίζει διόλου δι ’ αυτά. Αύριον ίσως ή 
Βέρθα θά σκέπτεται δτι καί αί πλημμύραι 
αύταί έχουν τα καλά των. ’Έκαμε περίπατον μέ 
την λέμβον εν τω μέσφ τής νυκτός : είδε την 
μητέρα της μεταφερομένην επί των ώμων χω- 
ροφύλακος μισοπνιγομένου- ειδεν ένα αρχιε
πίσκοπον, μία άγνωστη κυρία την άνήρπασε 
καί τήν μετέφερεν επί αυτοκινήτου . . . Πόσα 
συμβάντα ! Ά λλ ’ ή αξιοθαύμαστος παιδική 
άμεριμνησία έπανέφερε ταχέως τήν ισορροπίαν 
τής μικράς αυτής ψυχής. Ή Βέρθα γνωρίζει 
δτι ή μαμά της είναι τώρα ήσυχοτέρα, πε
ρισσότερον ελεύθερα, ευχαριστημένη διότι γνω
ρίζει δτι τό παιδί της είναι εν ασφαλεία.

— «Διά ποιον πράγμα λυπεισαι περισσότε
ρον ;»  τής λέγω.

— Στενάζει : Διά τον γάτον . . . Ό Μπα
μπάς τόν έβαλε μέσα εις τό αχούρι . . . καί 
έπειτα εΐχαμεν ό'ρνιθες . . . καί κατσίκαις . . . 
τής έβαλαν μαζύ εις τό πρώτον πάτωμα . . .  
καί τής έδωσαν τέσσαρας λίτρας ψωμί καί τρία 
δεμάτια χόρτον . . .

Έλπίζομεν δτι τό ύδωρ θά σεβασθή τό 
ζωοτροφεΐαν αυτό καί ή Βέρθα καθησυχάσασα 
αναλαμβάνει τήν κούκλαν μέ τήν μαδημένην 
μύτην—ναυάγιον καί αυτή έπιζφν μετά τόσας 
τρομεράς περιπετείας.

Κυρίαι, αί όποΐαι άναγινώσκετε τό παρόν 
καί αί οποίαι ήνοίξατε τό χρηματοφυλάκιόν 
σας διά συνεισφοράς, δ ι ’ εισιτήρια θεάτρων 
καί χορών διδομένων διά σκοπούς φιλανθρω
πικούς δέν φρονείτε δτι θά ήτο συνδρομή 
απλή, ταχεία καί αποτελεσματική, νά φιλοξε- 
νήσωμεν κάθε μια από μάς ένα παιδί, νά τό 
ένδύσωμεν, νά τό περιθάλψωμεν νά τό συντη- 
ρήσωμεν επί τινας ημέρας Σάς δίδω τήν 
ιδέαν μου ά'νευ σχολίων. Θά τήν εφαρμόσετε 
κατά τάς περιστάσεις, ίσως καλλίτερον από εμέ, 
—άλλ’ δχι ποτέ μέ χαράν γλυκυτέραν.

(κατά το Γαλλικόν)

Marcelle Tinayre.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 

ΕΙΣ Τ Ο Ν  Θ Α Ν Α ΤΟ Ν  Τ Ο Υ  Μ Π Α Τ Ρ Ο Ν  

'Τ '

Χ αμηλή  τή ν  κεφαλή  τους,
’ Αγροιχώντας τή βουή,
Έ δακρύζαν ,  κ α ί  ο'ι 'δεσμοί τους 
Τονς έφάνηκαν  δ ιπ λ ό Γ.

Ά λλα  αμέσως δλο ι οί ά λλο ι  
Π ον ε ίχ α ν  έλ ινθερωθή  
Καί ’έχουν  δάφνη  ’ς τύ κεφάλ ι  
Που δέ θέλει μαραθή ,

Τα ϊς  σ ημ α ία ις  τους ξ ιδ ιπ λ ώ νο υ ν ,
Καί τα ϊς  δάφνα ις ,  που  φοροϋν,
Χαιρετώντας τόν σηκώνουν ,
Καί μ ’ α ι 'τα ΐς  τόν π  ροσ χ α λ ο ύ ν .

Π ο ί !  θ ά  π  ά η  ; Βουνά χ α ϊ  λόγγο ι  
Καϊ λ α γ γ ά δ ια  ά ϊλ ο γοϋν .
Hoi θά π ά η  ;—’Σ τό Μεσολόγγι,
Και ά λλο ι  άς μ η  ζηλοφθονοϋν .

Τέτοιο χ ώ μ α ,  α π ’ τη ν  ή  μέρα 
Τη μεγάλη  του Χριστοί ϊ 
JTotS είχε φέρη ά π ’ τόν α ιθέρα  
Τιμή  εμάς κ α ί  δόξα αυτοί!

Ε ίν ’ ιερό π ροσκυνητάρ ι  
Καί δέ θέλει πα τηθη  
Ά πό βάρβαρο ποδάρ ι ,
Πάρεξ όταν  χ α λ α σ τ ή

Δέν ή τ τ α ν  τη  μέρα τούτη  
Μοσχολίβανα, ψ α λμ ο ί .
Νά, μ ο λ ίβ ια ,  νά ,  μπ α ρού τ ι ,
Νά, σπαθ ιώ ν  λ α μ π οκ οπ ή

’Σ  τόν άέρα ανακα τώ νοντα ι  
Οί σπ ιθόβολο ι  κ α π ν ο ί ,
Καί άπό  πά νου  φανερώνοντα ι  
Ή σκιο ι  θε ίο ι π ο λ εμ ικ ο ί .

Καί ε ίνα ι  αυτο ί ,  πού  πολεμώντας  
Έσχεπάσανε τή  γη ,
Πάνου εις  τ ’ άρματα  βροντώντας  
Μέ τό ελεύθερο κορμ ί .

Καί α γ κ α λ ιά σμ α τα  έκε ϊ π λ ή θ ια ,
Δάφναις έλαβαν, φ ι λ ι ά ,
*Οσα έλάβανε εις τά σ τήθ ια  
Βόλια τ ού ρκ ικα  σπαθ ιά ,

Ό λο ι εκε ίνο ι  οί πολέμαρχο ι  
Περιζώνουνε π υ κ ν ο ί
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Τήν ψυχι) του Πατριάρχη,  ......... ...
Ποί! τόν  πόλεμο ενλογεΐ

Και αναδεύοντα ι ,  κ α ί  γέρνουν, 
Καί~είς 'τό πρόσωπο ιλαρο ί ,  
Χεραπλώνουνε κ α ί  πα ίρ νου ν  
Ά π ό  τή  σπ ιθοθολή

’Εδώ βλέπε ι  άντρε ιωμένα  
Νά φρονοίίν παρα ποτε  
Καί δλο ι έρωτα γ ι ά  σένα 
Προσηλώνεται ’c εσε.

Τό π ο υ λ ί ,  ποί! βασιλεύει 
Πάνου εις  τ ’ άλλα  τ ά  π ο υ λ ιά ,  
Γληγορώτατα  αναδεύει 
Τά α ίθερόλαμνα φτερά,

Τρέχει, χ ά ν ε τ α ι ,  κ α ι  π ί ν ε ι  
Τ όλμην  π ί ν ε ι  ό οφθαλμός  
Ά π ό  τ ’ άστρον , όποί! χ ύ ν ε ι  
Κύματα άφθαρτα φωτός.

Πλανημένη ή φ αν τασ ία  του 
Μέσ’ τό μ έλλον  τό άργό,
Ποί! προσμένει τ ’ άνομα  του 
Νά τό κ άμη  πλέον  λαμπρό

Ό λοφλόγ ισ τη  πηδάε ι  
Είσε μ ί α  μα τ ιο ύ  ροπή  
Στρέφει απέχε ι κ α ί  κ υττα ε ι .  
’Ανεκδιήγητη ά ν τ η χ ε ϊ

’Απ’ τοί! κόσμου δλα τά πέρατα  
Toil Καιροί! ή χ ί α λ ο ή ,
Καί δ ιη γώ ντα ς  του τα  τέρατα 
Τοί5 χτυπ έ ιε ι  τή ν  άχοή '

“Εθνη πο ί! ά λ λ α  φοβερίζουν, 
Φωναΐς , θρόνοι δυ να το ί '
"Αλλοι πέφτουνε, ά λ λ ο ι  τρ ίζουν  
Καί ά λ λ ο ι  ά τάραχ το ι  κ α ί  όρθοί

i
’Από φόβο κ α ί  απο  τ ρόμο .

Ά πό  βάρβαρους δεσμούς,
Που ν α ι  σκόρπ ιο ι  εις κάθε δρόμο 
Καί άπό  μύρ ιους  ύβρ ισμούς

Βγαίνε ι ανάμεσα  ’ς τούς κρότους  
Τών γεννα ίω ν ,  που  τ ή ν  π α ι ν ο ϋ ν ,  
Καί χ υ τ τ ο υ ν τα ι  άνάμεσο τους  
Γιά τύ θαύμα ποί! θωροών,

Μία Γ υνα ίκα ,  ποί! χ ε  βάλη  
Μες ’ ς τά βάσανα  ό κα ιρός .  
Ξ αναδε ίχνοντας  τά χ α λ λ η  
Ποί! τής έ’σβνσε ό ζυγός .

Μόνον 'έχοντας γ ιά  σ κ ' π η __
Τά τουφέκ ια  τά  εθν ικά ,
Καί τό χ α ίρ ε τα ι  ν ά  βλέπη  
Πώς κ α ί  Αυτός τ ή ν  άκλουθά .

"Α χ! συνέρχετα ι  . .ξανο ίγε ι  
Έ ρινύαν  φαρμακερή,
Όπου ά γ ιά τρ εύ τη ν  άνο ίγε ι  
Τής Ε λλά δ α ς  μ ί α ν  π λ η γ ή .

, Έ ρ ινύα ν  άπό  τά χ θ ό ν ια  
Που ή ’Ε λπ ίδ α  ά π α ρ α τ α "
Ή θεομ ίσητη  Διχόνοια

Ποί! τόν άνθρωπον χ α λ ν α .

Άφοϋ έδ ιώχτηκε  άπό  τ ’ άστρα  
Ό π ο υ  έτόλμησε  ν ά  π α ,
Μάει ’ ς τούς κ άμπου ς ,  πάει ’ c τα κάστρα, 
Χωρίς ναύ'ρη δ υ σ κ ο λ ιά

Καί κρατώντας  κ ά τ ι  φ ίδ ια  
Που είχε β γά λη  ά π ’ τ ή ν  κ αρδ ιά ,
Καί χ τ υ π ώ ν τα ς  τα πέτήδε ια  
Εις τους Έ λ λ η ν α ς  περνά '

Καί ο χ ι  πλέον  τραγούδ ια  ν ί κ η ς  
'Ωσάν πρώτα , ενώ τ υφ λά ,
Μέ τό τρέξιμο τής  φ ρ ίκη ς .
Τούρκ ικα  άλο γα  π ο λ λ ά

Έ τσαχ ίζανε  τά χ ν ά ρ ια  
’ Σ τή ν  ά π έλπ ισ τη  φ υγή .
Καί έγκρεμ ίζαν  π α λ λ η κ ά ρ ια  
Τού γκρεμνού άπό  τή ν  κορφή.

Ό χ ι πλέον , 8 χ ι  τά  δ υ ν α 
τά  σ το ιχ ε ία  ν α  μας  θωροίίν,
Καί ν ά  ό ργ ίζω ντα ι  κ α ί  ε κ ε ίν α  
Καί γ ι ά  μάς  ν ά  πολεμουν '

Ά λλα  πάε ι  ’ς τούς νόχς μ ί α  θέρμη,
Ποί! ε ίνα ι  ά λ λ ιώ τ ιχ η  α π  αυτή ,
Όποί! έσκόρπισε ’ς τή ν  έρμη 
Χιό του Ταύρκου ή π ιβ ο υ λή ,

*Οταν τόσοι έπέφταν  χ ά μ ο ν ,
Καί μέ λ όγ ια  ά π ελ π ισ ιά ς ,
Κ ά f  ε μ  ε, έλεγαν, Ά γά μου ,
Καί τούς έχοβεν ό ’Αγας.

’ Ομως θέρμη πο ιος  ύβρίζε ι 
Τόν καλλ ίτερο ,  κ α ί  πο ιός  
Λόγια α νόητα  ψ ιθυρ ίζ ε ι  
"Αλλος στέκετα ι οκνηρός.
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ΖΩΗ ΜΟΤ, Σ ’ ΑΓΑΠΩ

ΧΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑΣ
’Α σ π α σ ία . Σ ω κ ρ ά τη ς  και. μ α β Α τρ ια ι.

Μελπομένη. Λοιπόν τό γενικόν συμ.πέρα 
συ.α, ’Ασπασία· κάνεις δέν θά σε διακοψη σή
μερον και μόνον θά άκούώμεν.

’Ασπασία. Προτιμώ νά συνομιλώ, παιδιά 
μου, παρά νά διδάσκω. ’Από την συνομ.ιλίαν 
γεννατα ι καί ε ί; εσάς καί εις εμέ τό ενδιαφέ
ρον, ενώ εάν έδίδασκά θά έκουραζόμην καί θά 
σας έκούραζα.

Μελπομένη. Τό έννοώ πολύ' καλά.
Κλειώ. Ναί. Ά λ λ ’ άφησε επ ί τέλους...
’Ασπασία. "Ας τελειώνομεν λοιπόν. Τό γε

νικόν συμπέρασμα δεν άναφέρεται άποκλειστι- 
κώς ούτε εις τό έ'πος, ούτε εις την ύπόθεσιν, 
ού'τε εις τον ποιητην. Καί θά σάς φανγ "σως 
παράδοξον αυτό που θά σας είπώ . ’Αλλά νο
μίζω οτι οί Έ λληνες δεν θά εΐ'μ.εθα σήμερον 
ό καλλιτεχνικώτερος λαός του κόσμου, εάν ή 
Ίλιάς καί η ’Οδύσσεια δεν είχαν γραφή. Δεν 
είναι μόνον τά  έπη αυτά η είκων μιας εποχής, 
η ιστορική πηγη της, η καλλιτεχνική έκπρο- 
σώπησίς της· είναι τό παιδαγωγικόν ^ιβλίον, 
τό όποιον ¿μόρφωσε, διέ πλασεν, ανέπτυξε την 
φυλήν μας, της οποίας η ψυχη έζυμώθη μέ την 
αρμονίαν καί τό κάλλος καί την λεπτότητα 
την εντελώς ’Ιωνικήν. ’Εάν ό ποιητης των 
'Ομηρικών επών ητο Δωριεύς η τύχη μας, ό 
προορισμός μας, η έπίδρασίς μας ως φυλής θά 
•/¡το εντελώς άλλη. Ουτε Φειδίας, ουτε ’Ικτί
νος, ούτε Ά πελλης, ούτε ΓΙλάτω/, ούτε Σω
κράτης θά ύπηρχεν..

Σωκράτης. ’Ασπασίαν όμως θά εί'χαμεν πάν
τοτε, διότι η ωραία ’Ιωνία δεν εγέννησε μό
νον τόν θειον Όμηρον, αλλά καί την ’Ασπα
σίαν, η όποί’α δέν έγραψε μέν ίσως ποίησιν, 
αλλά την ένσαρκόνει.

Α σπασία. Σε ευχαριστώ φίλε. Τό ίδικόν 
μου έργον είναι έφημερον, τό ίδικόν του είναι 
αιώνιον. Ε ίναι αύτη η ιδέα καί ή έμπνευσις 
ή οποία έγαλούχησε τάς γενεάς, την μ.ίαν 
μετά την άλλην επί τόσους κατά  σειράν αιώ
νας, η οποία τάς έδίδαξε νά έξιδανικεύουν 
την πεζήν πραγματικότητα, νά υπηρετούν την 
τέχνην άντλοΰντες από την μελέτην της κα
θημερινής ζωης τά  καλλιτεχνικά  των πρότυπα 
καί νά υψώνουν την λατρείαν του ωραίου επάνω 
εις τόν στυλοβάτην της αλήθειας. Ευτυχείς οί 
λαοί που ως ¡βρέφη ξυπνούν μέ μελωδίας μου- 
σικάς γύρω τω ν, καί ώς νήπια ψελίζουν ύμνους 
αρμονικούς εις την ανδρείαν καί την ωραιό
τητα . Οί λαοί αυτοί άντικρύζουν την ζωην 
από τό φωτεινόν αύτης σημείο ν, είναι οί προ
νομιούχοι καί οί επίλεκτο ι της άνθρωπότητος, 
καί γίνονται άκοπα καί ασυνείδητα σχεδόν 
οί ηγέτα ι καί οί οδηγοί της.

Σωκράτης. Βεβαίως δσοι γεννώντα ι εις τό 
σκότος τυφλόνονται μέ τόν καιρόν καί αυτοί. 
Δέν πρέπει όμως νά άποδίόωμ,εν άποκλειστι- 
κώς εις τόν Όμηρον την θαυματουργόν δύνα- 
μιν της πνευματικής καί αισθητικής άφυπνί- 
σεως της φυλής. Ό  Όμηρος, εάν ύπηρξε, ·ητο 
μέγας. Ά λ λ  ’ εις τό μεγαλεΐον «ύτό  συνετέ-

/
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λεσε πολύ καί τό περιβάλλον μέσα εις το ό
ποιον διεπλάσθη ή καλλιτεχνική ιδιοφυία του. 
Αιώνες όλοι κ α λλ ιτεχ ν ία ς  παραγωγής τής 
’Ιωνία : έφεραν τό έπος εις τό ΰψος τής τελειό
τατος τής 'Ομηρικής τέχνης. Την Ε λλάδα 
λοιπόν όλην προεπόνησεν ή ’Ιωνία, ως χωρα 
και ως φυλή ευτυχής, εις την όποιαν ή τέχνη 
έκαλλιεργήθη ¿/ς φυτόν φυτικόν γης κ α τ ’ εξο
χήν πλούσιας εις χυμούς ζωής, εις γλυκότητα 
κλίματος, εις αβρότητα τοπίων, εις ¿αραιότητα 
και πλούτον καί ευγένειαν περιβάλλοντος.

’Ασπασία. Δεν ήθέλησα νά μ,ειώσω οΰτε τό 
έργον των προηγηθέντων άπό τόνΌμ,ηρον ποιη
τώ ν, οΰτε την δύναμιν τής φυλής, οΰτε την 
έλευθέραν έξέλιξίν της. Ο Όμηρος όι εμε 
είναι τό κορύφωμα τής τέχνης, ή όποία είχε 
την ριεγάλην αρετήν νά ό[Λΐλγ κατ ’ ευθείαν εις 
τάς ψυχάς τών πολλών, όσον άπλα ΐ καί ακα
τέργαστοι καί άν ήσαν, Ή  Ίλ ιά ς δεν είναι 
βιβλίο / φιλοσοφικόν, οΰτε θρησκευτικόν, οΰτε 
μεταφυσικόν, οΰτε με αμφίβολα ποιήματα. Δεν 
είναι βιβλίον διδακτικόν,άλλ ’οΰτε διδασκαλικόν. 
Είναι ή μουσική,ή όποία ¿νανούρισε την 'Ελ
ληνικήν ψυχήν εις τα ωραιότερα καί φωτεινό
τερα ό'νειρα. Είναι ή ζωγραφιά που την έμόρ- 
φωσεν εις τάς αρμονίας τών γρα ικώ ν καί τών 
χρωμάτων. Είναι τό τραγούδι που την ενθου
σίασε καί την συνεκίνησε καί τής άνοιξε τόν 
δρόμον εις την κατάκτησιν τών ύψηλοτέρων 
καί τών εύγενεστέρων ιδανικών.

Μελπομένη. Ή  Ίλ ιά ς , να ί.Βλέπεις ότι συμ
φωνείς μαζή μου, Ά ιςπασία.

’Ασπασία. Καί ή ’Οδύσσεια, παιδί μου. *Η 
’Οδύσσεια είναι ή αηδών που πετά  εις τό άπει
ρον καί παρακολουθεί την' Ε λληνικήν ψυχήν 
εις τό μεταναστευτικόν καί εκπολιτιστικόν άνά 
τόν κόσμον φύσημά της. Ε ίναι τό τραγούδι 
που αδελφώνει τά  χωριδμένα καί άποξενωμ.ένα 
αδέλφια μιας κοινής μητέρας. Ε ίναι τό απή
χημα καί τό άντιλάλημα του Ελληνικού πνεύ
ματος εις ξένας άκάτς.Ε ίναι τό φώς που περνίκ 
τά  στενά όρια τής χώρας καί σκορπίζει ακτίνες 
χρυσές εις τό πέρασμά του. Κάτω άπό τό φώς 
αυτό, διαλύεται κάθε σκότος, μεταμορφώνεται 
κάθε άσχημιά, ζωογονείται κάθε ώραιότης. 
Μία ακτίνα άπό τό φωτεινόν αυτό άστέρι καί 
τά τρομ.ερά καί άνθρωποφάγα τέρατα χάνον
τα ι, καί ή τρικυμίες τών ψυχών κοπάζουν καί 
τά  πάθη, στοιχεία φοβερά καί άνίκητα, υπο
τάσσονται καί νικώντα ι. Μία άκτϊνα φωτεινή 
καί κόσμοι άγνωστοι εύμορφιάς βγαίνουν άπό 
την σκιάν.

Μία άκτϊνα άπό τό φώς αυτό καί ή θά
λασσα του Ίονίου δεν γέννα πειά  νεράιδες

καί Άμ.φιτρίτες ψεύτικες, άλλά λούζει άληθι- 
νές βασιλοπούλες μέ σώματα τορνευτά. Εις τό 
καθρέπόισμα τής θάλασσας αυτής μέ τά  θεία 
κάλλη ή ψυχή του Φειδίου καί του Πραξιτέ- 
-λους .ανακαλύπτει τό -μεγάλο τής τέχνης μυ
στικό καί τό χέρι των οδηγείται εις. την άλη- 
θειαν τής ώραιότητος.

"Ω παιδιά μου ! Κανείς δέν θά εύρη ποτέ 
λόγια παραστατικά διά νά ζωγραφίση όχι τό 
κάλλος του όμήρικοΰ έ'πους, άλλά την δύναμιν 
καί την ώθησιν που εδωκεν εις την γέννησιν 
καί την λατρείαν καί την βασιλείαν τής ώραιό
τητος ό Όμηρος καί ή σχολή του.

Ό που ήγγισε τό πλοϊον του Όδυσσέως 
κατά τά  δέκα χρόνια τής περιπλανησεώς του 
έ'γινε φώς. Ό που ¿πάτησε τό πόδι του ή'νθη- 
σαν άγροί χέρσοι, ¿καρποφόρησαν στάχυα 
χρυσά. Ό που ή πνοή του ¿σκορπίσθη τό παν 
μ.ετεμ.ορφώθη καί νέαν έλαβε ζο>ην. Ή  άνθρω- 
πότης άπό τότε μετεβληθη. Ή  ψυχη της με- 
τουσιώθη. Καί οταν άκόμη τό σκότος του θα
νάτου έρχεται νά ρίψη την σκιάν του και νά 
¿ξασκηση τό θλιβερόν κράτος του, πνέει ως 
μία πνοή ώραιόττητος εις τόν θάνατον αυτόν.

Σωκράτης. Χαΐρε, ’Ασπασία, ύμνήτρια συ 
άνταςία 'του μεγάλου έργου, κόρη γνήσια τής 
φυλής τής προνομιούχου,* την οποίαν άντιπρο- 
σωπεύεις εις την πόλιν τής Παλλάδας. Συ 
ένσαρκώνεις δι ’ ημάς σήμερον τό κάλλος τής 
ελληνικής ψυχής, την οποίαν έγαλούχησε καί 
¿παιδαγώγησε τό αιώνιον έπος. Εις τό βλέμμα 
σου άκτινοβολεΐ τό φώς που ¿ζωογόνησε τόν 
ιερόν βράχον καί ό ναός'τής Παρθένου θά έν- 
σαρκώνη εις την αιωνιότητα την ιδέαν του 
ύπερτάτου κάλλους, τής οποίας συ ύπήροες ή 
μεγάλη έμ.πνεύστρια καί μυσταγωγός.

Ν α ν δ ικ ά  Λ Φ ιλ ά ρ χ α ιο ς .

(Die s c h l a n k e  W a s s e r l i l j e ) .

Τό κρίνο του νερού καμαρωμένο 
σηκόνει τδ κεφάλι του ψηλά,

καί βλέπει τό φεγγάρι ερωτευμένο,
’σαν νά τό χαιρετάτ) δειλά.

Έντροπιασμένο σκυφτεί τό κεφάλι, 
καί γέρνει αγάλια κάτω ’ς τό νερό.

’Εμπρός ’ς τά πόδια του τόν βλέπει πάλι 
τόν εραστή του τόν ώχρό.

’Ερρίκου Χάϊνε «Τραγούδια» Μετάφρ. Ά γγ .Β λάχο υ .

ΑΠΟ ΤΟ  Τ Α Ξ Ε ΙΔ Ι Μ Ο Ϊ
Τό δάσος εϊναε τό τέρμα του Παραδείσου 

διά κάθε Παρισινόν. ’Αρχίζει άπό τά  Ή λύσια 
Πεδία καί τελειούνει έξω μακράν εις τά  οχυ
ρώματα καί εις τό Νθ,ΙΐίΙΙν καί εις τάς διακλα- 
διυσεις του Σηκουάνα. Κάθε Παρισινός καί Πα
ρισινή τών λαϊκών τάξεων όνειροπωλεϊ ολην 
τήν έβδομ.άδα τάς εύτυχισμένας στιγμάς τής 
Κυριακής,που θά περάση μέ τήν οίκογένειάν του 
εις τό δάσος.

Πολλοί πηγαίνουν άπό τό πρωί, οταν ό 
καιρός τό έπιτρέπη μέ τό πρόγευμά τιυν εις τά 
καλαθάκιά των.

Κάτω άπό τά  μεγάλα αιωνόβια δένδρα διορ— 
γανόνεται τότε λαϊκό γλέντ ι μέ κούνιες, μ.έ 
Φουτ-μπώλ, μ.έ κάθε άσκησιν γυμναστικήν, 
τ:ου ςε*α.ουοιαςει τα τω^.ατα μικρών και ¡κε- 
γάλων. Ή  λίμνη μέ μ-ονόξυλα καί μ.έ βαρκού
λες απλώνει τά  ήσυχα νερά της γ ιά  τούς 
πλέον ρωμαντικούς καί συχνά, πυκνά αί πρώ- 
τα ι έρωτικαί συνενοήσεις γίνοντα ι μέσα εις τήν 
ήσυχίαν ένός φανταστικού ταξειδιοΰ, ¿πάνω 
εις τό καθρέπτισμα τών δένδρων που σχημα
τίζουν ένα θαλερό καί όλοπράσινο στεφάνι εις 
τήν μικροσκοπικην αυτήν καί κουκλίστικη*/ 
Μεσόγειον.

Οί Παρισινοί τρελλαίνονται διά τήν λίμνην 
τω ν. Τό νερό της είνα ι καθαρό καί οταν ό 
ουρανός είναι άσύννεφος καθρεπτίζει εις τά 
βάθη της τά  γαλανά του κάλλη. "Εχει νησά- 
κια μακροσκοπικά καί χαριτωμένα, που φαί
νονται σάν νά ¿φύτρωσαν έκεΐ γ ιά  νά φιλοξε
νούν νεράιδες άληθινές. Οί κύκνοι πλέουν μέ 
μεγαλοπρέπειαν προνομ.οιούχων πουλ.ιών, που 
ένω έπλάσθησαν γιά  νά πετοΰν εις τό άπει
ρον, παραδόξως ¿προτίμησαν νά ζουν πλέοντες 
άτελείω τα  εις άσφαλή ομως καί γλυκόπιοτα 
νερά.

Καί ¿ν τούτοις άντί νά περιφρονήται δ ι ’ 
αυτό ό κύκνος θαυμ-άζεται καί θεωρείται μ,άλι- 
στα πτηνόν ύπερήφανον, μεγαλοπρεπές καί δέν 
είξεύρω τ ί άλλο άκόμ,η. Μία άπό τής ευτυχίες 
τών Παρισινών παιδιών είνα ι νά ρίχνουν ψί
χαλα εις τήν λίμνην διά νά προκαλοΰν τήν 
συγκέντρωσιν καί τά  μικροκαυγάδάκια τών 
κύκνον/.

’Αλλά τό δάσος δέν έχει μόνον τήν λίμνην 
μέ τούς κήπους διά τόν μικρόκοσμον. ’Έ χει 
καί τόν ζωολογικόν κήπον μ.έ τό πλήθος τών 
¿ξωτικών πτηνών καί ζώων καί έχει καί τμήμ.α 
σπανίων φυτών καί λουλουδιών. "Αλλοτε ό 
κήπος αυτός είχεν ημέρας άληθινής δόξης καί 
¿θεωρείτο ως ένα άπό τά  άπολαυστικώτερα

θεάμ.ατα του Παρισιοΰ. Τώρα έξέπεσε καί αυ
τός, άν καί ό έλέφας έξακολουθή νά κουβαλά 
εις τήν δυνατήν ράχιν του μικρά καθίσματα 
μ-έ παιδάκια μ.έσα καί ή μ,αλτέζικες κατσίκες 
σέρνουν μ-ίκρά έλκυθρα όπίσω τω ν, Ó μ. ως τό 
ένδιαφέοον του Παρισινού κοινού έχει έντελώς 
νεκρωθή.

Καί αυτό μ.έν περίπου είναι τό Κυριακάτικο 
δηλαδή το λαϊκόν δάσος. Ά λλά  υπάρχει καί 
τό άριστοκρατικόν μέ τά  πάρκα του τά  θαυ
μάσια καί τής άτελείωτες δενδροστοιχίες καί 
τά  πλούσια Restaurants τοΰ Armenonville 
καί τοΰ Prés-Catalan. Αύτό είνα ι τό καθη
μερινόν δάσος, εις τό όποιον κάθε μεσημέρι 
καλής ημέρας ό κόσμος καί ό ήμίκοσμος τοΰ 
Παρισιού, ¿πάνω εις άλογα pure Sang κά- 
μνουν τόν πρωϊνόν των περίπατον. Αί δούκισ- 
σαι καί αί πριγκήπισσαι καί αί μαρκησίαι πα
ρελαύνουν μέ άπλά μαΰρα φορέματα καί σκού
φους καί ψηλά καπέλλα ιππασίας καί οί πρίγ- 
κηπες καί μ,αρκήσιοι ξένοι καί ¿ντόπιοι άνταλ- 
λάσσουν χαιρετισμ-ούς, μειδ ιάματα καί ένίοτε 
καί βλέμματα κατακτητών ευτυχών ή δυστυ
χών ήττημένω/.

Τά άπογεύματα δέν είνα ι πλέον έφιπποι 
περ ιπατητα ί, άλλά σειρά άτελείωτος αυτοκι
νήτων καί άμ,αξιών μ.έ οίκόσημ.α καί έκθεσις 
γυναικείων τουαλετών, άπό έκείνας που δια
κρίνουν τό Παρίσι άπό ό'λας τάς άλλας χώρας 
του κόσμου.

Μετά τόν περίπατον εις τό δάσος ολοι ο- 
σοι σέβονται τόν έαυτόν των κατεβαίνουν εις 
ένα άπό τά μ,εγάλα Caffé-restaurants διά νά 
πάρουν τό τσά ϊ, νά ίδή ό ένας τόν άλλον, νά 
κακολογηθοΰν μ.εταξύ των καί νά σκοτώσουν 
τήν ώραν των έως τήν ώραν του δείπνου. Ποτέ 
μου δέν θά ξεχάσω τήν πρώτην φοράν ποΰ είδα 
συγκέντρωσιν Παρισινών μέσα εις ένα άπό τά  
πλουσιωτερα αυτά καφενεία. Μοΰ έφαίνοντο 
καί ή πλέον άσχημες γυναίκες θαυμ.άσιες, ένα 
είδος μουσείου ώραιότητος καί χάριτος γυνα ι
κείας ποΰ μέ κατέπληξε "Ισως μεταξύ όλων 
αυτών νά μην ήτο οΰτε μία ωραία εις τό πρό- 
σωπον ή εις τάς λεπτομέρειας. Ά λλά  εις ο- 
λας υπήρχε τοιαύτη αρμονία ένδυμασίας καί 
κομψότητος καί χάριτος, ώστε δλαι έφαίνοντο 
’σάν βασίλισσαι παραμυθιού, ό'λαι έπεβάλ- 
λοντο μέ ένα είδος υπεροπτικής αύθαδείας, 
ποΰ έφαίνετο σάν νά έλεγεν εις τάς ξένας : 
είμαι έγώ ή Παρισινή, ή μοναδική, ποΰ σύρω 
δλην τήν άνθρωπότητα όπίσω μ.ου.

Καί εϊνε αυτή ή υπεροπτική αυθάδεια ή έκ- 
φρασις τής Παρισινής, είτε τοΰ καλοΰ κόσμου, 
είτε τοΰ d em i, όπως λέγουν έκεΐ. Έκτος πολύ



1036

ολίγων παλαιών οικογενειών, ολαι αί άλλαι 
καί εις την έπιτη δεόμενη ν αφέλειάν των καί 
εις τό προκλητικόν καί περιφρονητικόν συγχρό
νως βλέμμα των καί εις τούς τρόπους τούς ε
ξεζητημένους, έχουν κάτι τό αύθαδες καί τό 
ύπερηφανον. Φαίνονται ’σαν νά λέγουν : ,άφοϋ 
δέν είσθε άπό τό ΙΙαρίσι, από την τάξιν μας, 
άπό την κλίκα μας, δέν είσθε τίποτε.

Καί οί άλλοι ταπεινο ί, εκμηδενισμένοι εμ
πρός τω ν, μέ μάτια καί στόματα ανοικτά άπό 
θαυμασμόν φαίνονται ’σαν νά λέγουν : μάλι
στα έχετε δίκαιον. Ό ,τ ι  δέν είσθε σείς, δέν 
είναι τ ίπο τε .

Έ να βράδυ που εδειπνοϋσα εις τό Arme- 
nonville φιλοξενουμένη άπό Παρισινήν διακε- 
κριμενην οικογένειαν, έ'καμνα την σύγκρισιν 
μεταξύ τών Παρισινών άριστοκρατισσών καί 
τών ’Αμερικανίδων. ’Αντίκρυ μας κάτω άπό 
πλημμύρας ηλεκτρικών ¿δειπνούσαν εις ένα 
τραπέζι δύω Παρισιναί μέ θαυμάσιες τουαλέτ- 
τες, συνοδευόμεναι άπό δαντηδες, πού εφαί- 
νοντο ’σαν νά είχαν ξεκολλήσει την στιγμήν 
εκείνην άπό καμμίαν βιτρίναν μόδας. Λεπτές, 
μικροκαμωμένες, έ'ρριπταν γύρω των βλέμματα 
επιεική, γενναία, ’σάν νά έλεγαν : τί τιμή
καί ευτυχία για σάς όλους νά τρώτε εδώ, πού 
καταδεχόμεθα νά τρώγωμεν καί ημείς.

Εις τό πλαϊνό μας τραπέζι, όλο άνθοστολι- 
σμένον μέ κόκκινα τριαντάφυλλα, έτρεφαν έ
ξαφνα τρεις, τέσσερες γαντοφορεμένοι ύπηρέται. 
’Αφού παρεμέρισαν της καρέκλες, ¿στάθηκαν 
αί'φνης εις στάσεις άγαλμάτων. Οί χρυσοΦορε- 
μένοι chasseurs έτρεξαν εις την θύοαν, άνοι
ξαν τάς θυρίδας δύω αυτοκίνητων, άπό τά  ό
ποια έβγηκαν δύω γυναίκες μέ μακρυά άσπρα 
τσόχινα sortie καί με ώραϊα κόκκινα τριαντά
φυλλα εις τό στήθος των καί δύω νέοι άνδρες 
μεγαλόσωμοι καί άθλητικοί. Ό ταν  ¿πέρασαν 
άπ ’ έμπρός μας καί τά  ¿πανωφόρια άφη,ρέθη- 
σαν άπό τούς ύπηρέτας, μοΰ έφάνη έξαφνα ’σάν 
νά είχε θαμβωθη τό ηλεκτρικόν. Τόσο αυτές
έλαμπαν καί αί δύω μ.ίαν λάμψιν ήλιου ώοαίου
γ  - ο — Y ' *ξωντανου, υερμου, ξωογονου.

ΙΙσαν καί αί δύω ώραϊαι υπό την μεγάλην 
καί τελείαν σημασίαν της λ  έξεως. ’Έβλεπαν 
γύρω των κ α τ ’ ευθείαν, μέ ένα βλέμμα καλό, 
ειλικρινές, έξυπνο, πού έθερμαίνετο άπό μια 
καρδιά συμπαθή καί έφωτίζετο άπό ένα πνεύ
μα πλούσια καλλιεργημένον. Λευκές μελαγ- 
χροινές, μέ τριανταφυλλιά χρώματα, μέ μ-αύρα 
θαυμάσια μαλλιά , ή μία μέ ξανθά η άλλη,μέ 
σώματα Καρυατιδών έμψυχωμένα, είχαν σκορ
πίσει γύρω των ζωήν, κάλλος, δύναμιν. Οί 
Παρισινοί ύπηρέται πού της ¿σέρβιραν έφαί-

νοντο άνθρωπάκοι ¿μπρος των καί ό' ξυρισμένος 
καί χονδρός m a ître  cl ’ hôtel πού ¿παρουσίαζε 
τό ασημένιο πιάτο του μέ τέχνην σερβιρισμένο 
καί ¿φώναζε μέ την χονδρή φωνάρα του l a  
p o u l a r d e  ¿φαί ν ετο ’σάν πίθηκος όπίσω άπό 
τό τραπέζι τών ’Αμερικανίδων.

Ή σαν ’σάν της δύω Άφροδίτες τού Τ ισια- 
νού πού εύρισκονται εις την Tribuna τών U f- 
fici της Φλωρεντίας, η μάλλον Άφροδίτες τού 
είδους της ίδικης μας τού Λούβρου. Ή  Παρι
σινές της είδαν μέ την συνήθη των υπεροπτι
κήν αυθάδειαν καί ¿μουρμούρισαν ώς υβριν : 
Γιάγκηδες. Καί η ’Αμερικανίδες της ¿κύττα- 
ξαν μέ τό καλό των βλέμμα καί είπαν ’Αγ
γλικά : χαριτωμένες.

'Η παληά ράτσα καί η καινούργια,είπα καί 
έγώ εις τόν έξυπνότατον γέρω Παρισινόν πού 
έκάθητο άντικρυ μου καί μού έπλεκε την στιγ
μήν ¿κείνην τόν πανηγυρικόν τών Βουλγάρων. 
’Εδώ η άρχη καί έκεϊ τό τέλος, είπα. Γρυνιά- 
ρικο καί χαλασμένο καί έγωιστικό μέσα εις την 
λεπτεπίλεπτον έξαντλητικην έξέλιξιν της ώμ- 
μορφιάς του έκεϊνο. Γενναίο καί ολο χυμός καί 
ζωή καί φώς αυτό κάτω άπό την ροδίζουσαν 
άνατολην του. Καί μέ έκδικητικην κακεντρέ- 
χειαν δι ’ όσα είχα άκούσει περί Βουλγάρων, 
έπρόσθεσα : Τούτο θά καταπι-?) έκεϊνο, πολύ
πριν οί άπόγονοι τού Κρούμου, καταπιούν, ως 
λετε, τούς άπογόνους τού ΓΙερικλέους καί τάς 
’Ασπασίας.

Κ .  ΠΑΡΡΕΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑΣ
ΤΛ, δχι, δχι, μάς ειπεν ό θείος Εύθύφρων, 

—χωρίς νά διακόψη τό σκάλισμα τής φωτιάς 
του, εις τό οποίον ήσχολεΐτο μέ ξεχωριστήν ά- 
πόλαυσιν,— δ βίος είναι δπως τόν πάρης. Δι- 
ατί αυτή ή αίωνία μεμψιμοιρία, διατί νά τά 
βλέπετε δλα μαύρα ! Σάς βεβαιώ, ή ζωή δέν 
είναι τόσον άσχημη, τόσον άπαισία δσον τήν 
φαντάζεσθε, δέν είναι όπως τήν βλέπετε μέ τά 
θολωμένα σας μάτια.

Καί επειδή πάντοτε ήθελε νά μάς διορθώνη 
μέ μύθους καί παραβολάς σάν τόν γέρον Αί
σωπον, ήρχισεν αμέσως, άφοϋ άφήκε πλέον τήν 
πυράγραν καί έχώθη μέ προφανή εύχαρίστησιν 
εις τό βαθύ του βελοόδινον άνάκλιντρον, τεν- 
τώσας μακαρίως τάς κνήμας του επί τοΰ περι
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βάλλοντος τό αρχοντικό του τζάκι όρειχαλκίνου 
περιφράγματος.

— Κάπου έδιάβασα, ειπεν, δτι είς τόν πα
λαιόν καιρόν ένας άπό τους μεγαλειτέρους βα
σιλείς τής γής ήτο στενοχωρημένος, μά πολύ 
στενοχωρημένος, διότι δέν ήδύνατο νά ύπαν- 
δρεύση τήν κόρην του. Γέρων καί φιλάσθενος 
ήσθάνετο δτι πολλούς χρονους δέν ειχεν ακόμη 
νά’ ζήση, καί περίλυπος 1 έβλεπεν δτι μέ δλην 
του τήν δύναμιν, μέ δλα του τά πλούτη δέν 
ήδύνατο νά ύπανδρεύση τήν κόρην του, ένεκα 
τής~φοβεράς της ασχήμιας. Ή το πραγματικώς 
τερατώδης ή βασιλοπούλα καί οι μνηστήρες 
ευθύς μόλις τήν έβλεπον έτρέποντο εις φυγήν. 
Ό δυστυχής βασιλεύς ώμολόγει ένδομύχως δτι 
ειχον δίκαιον. Ήτο δμως πατήρ, έπρεπε δέ εις 
κάποιον ν ’ άφήση βασίλειον καί θυγατέρα. 
Άπεφάσισε λοιπόν νά κάμη πάσαν θυσίαν δ
πως έπιτύχη τό ποθούμενον καί έξαπέστειλε 
τούς αξιωματικούς του εις τά πέρατα τής γής 
δπως-τού εΰρουν νυμφίον. ’Επάνω λοιπόν εις 
τά άλογά των τά λαμπρά, καταστόλιστοι μέ τά 
βασιλικά εμβλήματα, οί κήρυκες τού βασιλέως 
οί μεγαλόφωνοι, αφού περιέτρεξαν πρώτον τό 
αχανές αυτού κράτος, ήρχισαν άπό χώρας εις 
χώραν περιερχόμενοι νά διατρέχουν άκούραστοι 
τόν κόσμον, καί, ενώ οί παρακολουθούντες αυ
τούς βασιλικοί θησαυροφύλακες έσκόρπιζον κα
τόπιν των είς τά πλήθη τά νομίσματα, οί κή
ρυκες έφώναζον μέχρι ρήξεως τών πνευμόνων 
των : α Ό μέγας βασιλεύς ζητεί γαμβρόν διά 
τήν άγαπητήν του κόρην, τήν μονογενή. Ό έ- 
πιθυμών τοιαύτην τιμήν καί δόξαν, οίοσδή- 
ποτε καί αν είναι, μέ θάρρος άς προσέλθη. Κα
λός ή κακός, εύγενής ή δούλος, πλούσιος ή 
πένης, άρκεί άφού τήν ίδή νά τήν όδηγήση 
είς τόν ναόν καί ό Βασιλεύς άμέσως τά πάντα 
παραιτεΐ ύπέρ^αύτού, πλούτη, άγαθά, μέγαρα, 
πύργους, γαίας, στέμμα, τά πάντα, διά συμ
βολαίου τακτικού».

Ταύτα έξεφώνουν οί κήρυκες καί δμως, δέν 
θά μέ πιστεύσετε, είς μάτην έβροντοφώνουν 
τάς υποσχέσεις αύτάς καί άδικα έσκορπίζετο 6 
χρυσός. Κανείς δέν παρουσιάζετο ως νυμφίος, 
κανείς δέν ετόλμα ν ’ άντιμετωπίση τόν υμέ
ναιον, κανείς. Πραγματικώς ύπεράνθρωπον 
θάρρος έπρεπε νά έχη ό τολμητίας, δστις θ  ’ ά- 
πεφάσιζε νά νυμφευθή, έστω καί μέ ολόκλη
ρον αυτοκρατορίαν ως προίκα, τό τέρας τό ά- 
παίσιον,μέ τό στόμα εκείνο τό φοβερόν,μέ τούς 
μακρούς καί σουβλερούς υδόντας καί τήν έξωκρε- 
μαμένην γλώσσαν τήν κατάμαυρην, μέ τήν μύ
την τήν όμοιάζουσαν ύπερμεγέθους νυκτερίδος 
ρύγχος, μέ τούς άνευ βλεφαρίδων αίμοστάζον-

τας καί μέ τό αιωνίως βλοσυρόν βλέμμα οφθαλ
μούς, μέ τά αυτιά άρκτου καί καμήλου μέτω- 
πον, μέ τάς χεΐρας τάς δασυμάλλους καί τούς 
γαμψούς ό'νυχας, μέ τήν βαρεΐαν καί άποπνι- 
κτικήν εκείνην κακοσμίαν, τήν οποίαν αίσθα- 
νόμεθα, δταν πλησιάζομεν τόν σιδηρούν κλω
βόν άγριων θηρίων. Διότι τοιούτον ήτο τό ό'ν 
τό όποιον κόρη τού βασιλέως άπεκαλείτο. ΙΊοΐος 
ν ’ άποφασίση ; Έλιποψύχεις καί μόνον άνα- 
λογιζόμενος τήν αΰριον. Τόσον δυσειδής, τί 
κρίμα, ήτο ή κόρη ή μονογενής τού γηραιού 
βασιλέως. ΕΤχον προσέλθει άλλοτε οί ψυχραι
μότατοι τών πολεμιστών άλλ’ ευθύς ώς άντί- 
κρυσαν αυτήν, κάτωχροι ύπεχώρησαν, καλούν- 
τες είς βοήθειαν. Καί ό γέρων βασιλεύς έκλαιεν 
ό δυστυχής συγχωρών, διότι καί αυτός ούτος, 
ό μετά στοργής καί βλέμματος θωπευτικού θεω
ρών αυτήν, πάντοτε ήσθάνετο ενδόμυχόν τινα 
τρόμον είς τήν θέαν της. Μετά τόσας ημέρας 
τάς οποίας έζησαν όμού, μετά τόσους άγώνας 
δπως πείση τόν εαυτόν του δτι ή πριγκήπισσα 
δέν ήτο τόσον δυσειδής, έπανήρχετο είς τήν 
σκέψιν δτι αύτη ήτο φρικωδεστέρα παρ’ δτι 
έφαίνετο. Δ ι’ δλα λοιπόν αυτά καί τών κηρύ- 
κων αί υποσχέσεις καί τών θησαυροφυλάκων τά 
άργύρια δέν κατώρθωσαν νά εύρουν γαμβρόν 
καί διάδοχον τού άπηλπισμένου βασιλέως.

"Εν πρωί έν τούτοις, ώ τού θαύματος, εμ
φανίζεται εις ωραίος νεανίσκος μέ τό λαμπρόν 
του βλέμμα καί τά μακρυά καστανά μαλλιά, μέ 
τήν κυανόχρουν μεταξωτήν αυτού στολήν καί 
τό μακρόν λευκόν πτερόν είς τόν βελούδινον 
αυτού σκούφον. Ό νεαρός ούτος κομψευόμε- 
νος αύθαδέστατα πορευθείς προς αυτόν τόν κα- 
ταβεβλημένον καί στενάζοντα βασιλέα, λέγει 
προς αυτόν έκπληκτο ν : «Βασιλεύ, θέλω τήν 
θυγατέρα σου, τήν ώραίαν βασιλοπούλ.αν, τήν 
οποίαν δλοι σας παραγνωρίζετε καί άποκαλείτε 
άσχημον. Ό χι, δέν είναι. Ισχυρίζομαι δτι δέν 
είναι άσχημος». Έ νφ  ό βασιλεύς φαίνεται ώς 
μή άκούων καί άντιλαμβανόμενος τά τρελλά αυ
τού λόγια, ψίθυροι μυκτηριστικοί διατρέχουν 
τά συρρεύσαντα έκ περιεργείας πλ.ήθη■ τινές τολ
μούν μεγαλοφωνότερον νά εϊπουν τήν ιδέαν 
των : « ’Έρχεται άπό μακράν, άνήκει είς άλλην 
φ υλή ν δταν τήν ίδή, ώχ, ώχ, τόν άθλιον !» 
Ό ωραίος δμως νεανίας μέ θυμόν στραφείς 
καί θέτων τήν χεΐρα επί τής λαβής τού ξίφους, 
«κρατήσατε διά τόν εαυτόν σας, άγαπητοί, τάς 
συμβουλάς σας τάς χρυσάς, τάς οποίας δέν σάς 
έζήτησα» λέγει προς αυτούς. « ’Εκείνος θά γε- 
λάση καλλίτερα, δστις θά γελάση τελευταίος. 
’Εκείνο τό όποιον βλέπομεν, κύριοι, έξαρτάται 
άπό ή μάς τούς ίδιους τούς βλέποντας, άπό τόν
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λύχνον δστις φωτίζει τούς οφθαλμούς έσωθεν 
εγώ δ ’ ευτυχώς δέν έχω οφθαλμούς ως τούς 
ίδικούς σας. Εις σάς οφθαλμοί καί λύχνος εί
ναι της αυτής αξίας· διά τούτο καί βλέπετε 
τόσον άσχημα. ’Εγώ δμως βλέπω λαμπρά καί 
καί καθαρά διακρίνω, διότι εις τόν ίδικόν μου 
λύχνον δέν καίει ή ϊ.δική σας θρυαλλίς, άλλ’ 
άκτίς ήλιου λάμπει. Κοντά εις τόν νούν δτι 
ανήκω εις εντελώς διάφορον τής ίδικής σας 
φυλής γένος καί τόσον μάλιστα προς σάς ξένον, 
ώστε άσχημία, δυσμορφία, δι ’ εμέ δέν υπάρ
χει. Οί πιστεύοντες εις αυτήν είναι υπερβολι
κοί, μύωπες, διεστραμμένοι. Βεβαίως έρχομαι 
άπό μακράν καί άπό πολύ μακράν μάλιστα. 
"Ερχομαι άπό τόν ουρανόν, τού οποίου χάριν 
τής βασιλοπούλας διέβην προ ολίγου τό κατώ- 
φλιον, καί φέρω εξ αυτού λαμπηδόνα ή όποία 
κατά βούλησίν μου δΰναται τά πάντα νά κα- 
ταλάμψη. ’Εμπρός λοιπόν, δέν είναι άνάγκη 
νά χάνωμεν καιρόν. Δείξατέ μου τό φοβερόν 
θηρίον ! Πού είσαι τέρας φρικαλέον, πον εί
σαι πλάσμα ειδεχθές άπαίσιον, κόρη τού βασι- 
λέως δυστυχής, έμπνέουσα τόν οίκτον καί τόν 
τρόμον; ’Εγώ θά σέ έπιδείξω οΐα πράγματι 
είσαι. ’Εμπρός λοιπόν, λέγω, άνοίξατε τάς πύ- 
λας μή διστάζετε.

Αί χαλκαΐ πύλαι των ιδιαιτέρων ενδιαιτη
μάτων τής πριγκηπίσσης ήνοίχθησαν μετ’ άπει
ρων προφυλάξεων υπό τών δορυφόρων καί δ 
παράτολμος νεανίας ώδηγήθη τέλος ενώπιον 
τής δυσειδούς, τής τερατώδους κορασίδος εν 
μέσφ τών μυκτηρισμών καί τής θορυβώδους 
τού πλήθους ιαχής. Προσιδών τότε αυτήν έν- 
θους, υπερήφανος, συγκεκινημένος, ήρχισε νά 
•ψάλη εις τιμήν της, εις έπαινόν της, εις δόξαν 
της θαυμάσιον ύμνον τούδποίου οί στίχοι ήχουν 
ώς πολεμιστού θριαμβεύοντος ή σάλπιγξ, ένφ 
τό πλήθος ήρχισε νά σιγά καί ν ’ άκροάται. 
"Εψαλλε τήν κόμην τήν ξανθήν, τήν εις χρυσά 
καί μετάξινα κύματα περί τούς ώμους έκχυνο- 
μένην καί άπό τά δροσερά τού ζεφύρου θω- 
πεύματα απαλά άνεμιζομένην· έψαλλε τό στόμα 
ρόδινον, μυρώνον τόν αιθέρα, καί τούς οφθαλ
μούς της τούς γλυκείς μέ τάς μακράς τάς βλε
φαρίδας, παρέστησεν άστέρας νύκτα μελανήν 
φωτίζοντας. Είπε τόν λαιμόν της κύκνειον, τά 
στήθη της λευκήν λίμνην γάλακτος καί τήν ό- 
σφύν της, τούς μηρούς, τό σώμα της ολόκλη
ρον περιέγραψεν αβρόν καί άλαβάστρινον εις 
κυματισμούς, σιγαλούς, βραδείς, ηδονικούς δι- 
αγραφόμενον. Είπε τό μειδίαμα αυτής θείαν 
χαρμοσύνην θησαυρούς δλους άγαθότητος προ- 
αγγέλλουσαν. Καί τί δέν είπεν ! Είπε λόγους 
έρωτος καί μέθης, γεμάτους παραφοράν καί

πάθος, λόγους τούς οποίους ένέπνεον εις αυ
τόν ή ό'ψις καί τό σώμα τής παιδός, υπό τήν 
φλόγα τής άγάπης του μεταμορφουμένης. Καί 
ενώ κατ’ αυτόν τόν τρόπον ένθουσιωδώς έξύ- 
μνει κάλλος διά πάντων τών άλλων τούς ο
φθαλμούς άπόν, τό πλήθος βαθμηδόν έλκυό- 
μενον, θελγόμενον, όλονέν έπυκνούτο, περιε- 
κύκλου αυτούς μετά στοργής, συνεκινεΐτο, ήγω- 
νία , έδάκρυεν, έκλαιεν, έξέσπα τέλος άκράτη- 
τον εις λυγμούς. ’Ολίγον δέ κατ ’ ολίγον μετά 
τούτο ενώ ό νεανίας ψαύων γλυκά καί τεχνικά 
τάς χορδάς τής λύρας του, έχρωμάτιζε βαθύ
τερα τό άσμα καί έβυθίζετο ολόκληρος εις τήν 
έκστασίν του, τό πλήθος παρασυρόμενον, συν- 
αρπαζόμενον εις τήν αυτήν μετ’ αυτού παρα
φοράν, έψαλε τέλος καί αυτό μαζί του ενθου
σιασμένου, εκστατικόν. Ό λοι, καί αυτός άκόμη 
ό γέρων βασιλεύς, ό έξηντλημένος, ό άποτε- 
θαρρημένος, καί δυστυχής, καί αυτή άκόμη ή 
δυσειδής καί ή άνάρθρως βρυχωμένη πρότερον 
πριγκήπισσα, πάντες, έξελθόντες τής προτέρας 
δυσθυμίας καί άπογοητεύσεως, παύουν νά βλέ
πουν δπως έβλεπον καί λάμπουν εξ ευδαιμο
νίας. Όλοι ήρχισαν βαθμηδόν νά βλέπουν ε
κείνο τό όποιον τούς ήτο άρεστόν νά ίδούν, 
δ,τι ώραιότερον είναι δυνατόν νάφαντασθώμεν, 
δ,τι άγνότερον είναι δυνατόν νά ύπάρξη· δλοι 
ήρχισαν νά βλέπουν εκείνο τό όποιον δυνά- 
μεθα νά ίδωμεν δταν πιστεύομεν. Πάντες έβλε
πον διά τών οφθαλμών τού ποιητού. ’Ενώ
πιον δέ τής αίγλης καί τής λαμπρότητος τάς 
όποιας ό ύμνος προ αυτών έξετύλισσε, πάντες 
παραιτοΰντες τήν στενήν αυτών άντίληψιν καί 
τάς ιδίας εντυπώσεις περί τής καθ ’ ημέραν ά- 
σχημίας λησμονούντες, έχόρτεναν μέ όνειρα καί 
έρόφων φωτόςάκτίνας, ύψού μενο ι, άποθεού μενο ι 
εις τό θειον τούτο συμπόσιον. Πάντες έβλεπον 
εκείνο τό όποιον πρέπει νά βλέπωμεν, προση- 
λούντο εις αυτό τόσον πολύ μέ τόν νούν καί 
μέ τήν καρδίαν, ώστε τέλος μία καί μόνη θρι
αμβευτική έξ δλων τών στομάτων έξέφυγε 
κραυγή περί τής θυγατρός τού βασιλέως : « Εί
ναι ωραία, είναι ωραία, ώς ό "Ηλιος!»

Καί τούτο είναι άληθώς έξ δλων θαυμαστό- 
τερον, καί αν θέλετε άπίστευτον, δτι ή βασι- 
λόπαις ήτο πραγματικώς ωραία. Ήγέρθη περι
καλλής, τά θειότερα τών άρωμάτων άποπνέ- 
ουσα, σφριγώσα έξ άκμής, φρίττουσα έξ ηδο
νής καί έκ χαράς, άκτινοβολούσα καί έπί τού 
βραχίονος τού λαμπρού νυμφίου στηριχθεΐσα 
διέσχιζε προς δλας τάς διευθύνσεις τά έπευφη- 
μούντα πλήθη, έπιχαρίτως καί μετ’ ευγνωμο
σύνης χαιρετώσα καί τά ζωογόνα αυτής μειδι
άματα πανταχού σκορπίζουσα, ένφ άλλα πλήθη
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έτρεχόν νά δρέψουν άνθη διά νά στρώσουν τόν 
νυμφικόν της δρόμον.

Τό γεγονός είναι δντως παράδοξον· έν τού- 
τοις ούχί σπανίως συμβαίνει έπί τής γής. Τής 
κόρης τού βασιλέως τό άληθές όνομα είναι ή 
ζωή.
( Ά π ό  τά Ναυτικά Διηγήματα του κ. Κ . Ν. Ράδου).

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΕΤΑ ΝΙΚΗΤΡΙΑ
(Β ραβ ινμ ίνο ν  έργον τής  ΓαΧλ. ’Α καδημ ίας)

Οί λόγοι αύτοί, οί όποιοι ώμοίαζαν μέ κτυ
πήματα μάστιγος, έπλήγωσαν τήν κ. Ρονάλ- 
δου κατάκαρδα καί ένστικτος οργή διέστειλε 
τούς ρώθωνάς της, έπειτα  θέλουσα καί αυτή 
νά έκδικηθγ :

  Τδού οί σοφοί !— είπε μέ τόνον περι
φρονητικόν— νά τούς άκούτ) κανείς ήμπορεΐ να 
νομ.ίσγι ότι αί γνώσεις των αί βαθύτεραι d i x  
τό μυστήριον τής ζωής τούς δίδουν υπομονήν 
άνωτέραν, καί όμως εις τήν έλαχίστην εναν
τιότητα λησμονούν τάς άρχάς τω ν, τάς θεω
ρίας των καί δέν έχουν περισσοτέραν φιλοσο
φίαν άπό τόν έλάχιστόν των κοινών θνητώ ν... 
Σείς παραδείγματος χάριν, ό όποιος νομίζετε 
ότι εί'μεθα πλάσματα του ΘεοΟ καθ ’ ολοκλη
ρίαν, όπου διακηρύττετε εις κάθε στιγμήν τό 
άδύνατον του αυτεξουσίου, θεωρείτε έγκλημα 
διά τήν Δώραν τόν γάμον της· εϊνε λογικόν ;

Ό  κ. Ρονάλδος έφάνη ταραγμένος διά με- 
ρικάς στιγμάς, έπειτα  συνερχόμενος, έβαλε τό 
χέρι του μέ άγάπην επάνω εις τόν ώμον τής 
γυναικός του.

—  "Εχεις δίκαιον, είπε μέ τό σπάνιον καί 
θαυμάσιον εκείνο μειδίαμα του άνθρωπου τής 
σκέό/εως. ’Επανάφερέ με πάντοτε τοιουτοτρό
πως εις τήν άλήθειαν όταν, άπό παλαιάν συν
ήθειαν, άπομακρύνομαι.’Ίσως ή ζονή τής Δώ- 
ρας έπρεπε νά έχγ, κάποιαν άπ ισ τία ν . ’Εάν 
είνε άδικον νά τήν κατακρίνωμεν, δέν δυνά- 
αεθα όμως καί νά μή λυπούμεθα διά τοϋτο, 
ιδίως όταν ή άπ ιστία  αυτή γ ίνετα ι α ιτ ία  τής 
δυστυχίας του Ά σκω τ.

Ή  Έλ.ένη ήσύγασεν άπό τούί λόγους αύ-, , * , , / ‘, , ντους τους μετριοφρονας και τίμιους και εςηκο-
λούθησε μέ τόνον γλυκυτερον.

—  ’Αληθινά, παν ό ,τ ι συνέβη άπό τήν άνα-

χώρησίν μ,ας άπό τήν ’Αμερικήν, ολα μας δεί
χνουν πολύ καλά ότι βαδίζομ-εν πρός το άγνω
στον. Βεβαίως, εάν οί μουσικοί μιας ορχήστρας 
ήσαν ελεύθεροι νά άφεθοϋν εις τήν προσωπικήν 
των έμπνευσιν δέν θά ήκούετο παρά ένα φο
βερόν σύνολον παραφωνίας. ΆφοΟ εί'μεθα εδώ 
κάτω διά νά έκτελώμεν τό έργον του άνωτά- 
του Κυρίου έκαστος πρέπει νά έλθϊ) με το μέ
ρος του γραμμένον καί ώραϊον ή άσχημον, ευ- 
θυμον ή θλιβερόν, είνε υποχρεωμένος νά τό 
παίξγι όπως είνε, μέχρι τέλους. Χωρίς αύτο 
δέν θά υπήρχε καί δυνατή αρμονία.

—  Ή  σύγκρισίς σου είνε πολύ σωστή, είπεν 
ό κ. Ρονάλδος μ.έ έκφρασιν εύχαριστησεως, 
καί ήμποροϋμεν νά φαντασθώμεν το συμπαν 
χωρίς φώς, ά λ λ ’ ό'χι καί χωρίς άρμ.ονίαν.

”Ω ! άν ή π ίστ ις αυτή εις το άναπόφευκτον 
τής ζωής ήδύνατο όριστικώς νά έπιβληθγ εις 
τό πνεΰμά μ.ας, όποία ησυχία, όποία ειρήνη ! 
είπεν ή Ε λένη  μ.έ τό παθητικόν της βλέμμα.

Καί καθ ’ όλον τόν μήνα ό όποιος έπηκολού- 
θησε, καί ό όποιος ύπήρξεν ό οδυνηρότατος τής 
ύπάρξεώς της, πάντοτε κατέφευγε εις την ι
δέαν αυτήν ότι έζη σύμφωνα μέ ότι είχε δ ι ’ 
αυτήν τό πεπρωμ,ένον. Ό τα ν  έμαθεν ότι ό 
γάμος τής Δώρας θά έγίνετο εις τό Παρίσι, 
ή πρώτη της σκέψις ήτο νά φύγγι, έπειτα  έν- 
θυμ-ήθη παραδόξως, ότι ή'κουσε νά λέγουν 
ότι, διά νά ίατρεύση κανείς τό καύσιμο πρε- 
πει νά τό πλησιάση εις τήν φωτιά καί ήθε- 
λησε νά δοκιμάση τό πείραμα. Ναι θά ύπε- 
φερε φοβερά, παρευρισκομ.ένη εις τήν φρικτήν 
αυτήν ένωσιν, άλλά βεβαίως αυτό θά τήν έ- 
θεράπευε ριζικώς. ΤΗτο άδύνατον νά εξακολουθεί 
ν ’ άγαπα τόν σύζυγον τής Δώρας θάήτο μεγάλη 
τοέλλα, μεγάλη άνοησία ! . . .  Ποτέ δέν άπατώ- 
μ.εθα τόσον επιδεξίως, όσον όταν άπατωμεθα 
υ.όνοι. Δέν ήτο μόνον ή ελπ ίς νά θεραπευθγ ή 
όποία τήν έκράτησε εις τό Παρίσι, ά λ λ ’ ή 
μυστική επιθυμ-ία νά έπανίδη τόν Λέλο.

Άποδίδουσα εις τό Λατινικόν αίμα, τό ό
ποιον είχεν άπό τήν οικογένειαν τής μητρός 
της, τήν άδυναμίαν της, δέν είχε τελείως ά
δικον. Εις αυτό ώφεΟ.ε τό αί'σθημ.α αυτό τής 
ωραιότητας καί τής αρμονίας, τό όποιον την 
ύπεδούλωσεν εις τόν Λέλο. Καί υπνωτισμένη 
άπό τά  δώρα αυτά ,τόν έβλεπεν ώς ον εντελώς 
άνώτερον του όποιου τό πνεύμα δέν άνεπτύχθη 
μ.έ άρκετήν παίδευσιν. ’Επίστευε, χωρίς νά τό 
όμ.ολογή εις τόν εαυτόν της,ότι αυτός θά ή
δύνατο νά τήν οδηγήση εις ένα σκοπόν τής 
ζωής άνώτερον εκείνου, όπου άκολουθοΟσε, καί 
ολον τό είνα ι της ήτο έστραμμένον πρός αύ-
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τόν,ώς νά ή το πραγμ,ατικώς γεννημένη διά νά 
συμπληρώσει τήν ΰπαρξίν του.

Ό  έρως της δέν ή το άπηλλαγμένος καί κά
ποιας κοσμικής ματαιότητος, 'Ο έ'ρως ό άπο- 
λύτως άμερόληπτος δέν υπάρχει. Ή  Ε λένη 
¿ζήλευε τήν Δώρα, διότι θά έφερε τό ώραϊον 
όνομα τοΰ Sant-Anna,T0 / ώραϊον τίτλον τής 
κομήσσης, διότι θά ήδύνατο νά εξακολούθηση 
παλαιάν ουλήν, καί αυτό ήτο ένας λόγος νά 
ύποφερη.

Τώρα όπου είχε συνείδησιν οτι άγαποΰσε 
τόν Λέλο,ή παρουσία του τήν έτάραττεν όπως 
ποτέ ά λλο τε .’Ολίγα λεπ τά  ά<ρ’ οτου τόν έπα- 
νέβλεπεν, ή φωνή της ήτο συγκινημένη, ή νευ- 
ρικότης της μεγάλη. Αυτός τό παρετήρει μέ 
κάποιαν κακίαν. Ήρέσκετο μέ βλέμματα μα- 
κρά καί έπίμ,ονα ν ’ αύξάνη τούς παλμούς τής 
καρδιάς της. Κατεχράτο τής μαγνητικής δυ- 
νάμεως, τήν οποίαν είχεν έπ ’ αυτής. Λάμψις 
χαϊδευτική καί ψεύτικη έλαμπεν εις τά  μάτια 
του, ή χαρά τοΰ άνδρικοΰ θριάμβου του ¿κοκ
κίνιζε τά  χείλη του. Ή  'Ελένη, ή οποία ή- 
σθάνετο δλα αύτά,δέν άργοΰσε μέ τήν βοήθειαν 
τής θελήσεώς της νά γίνη κυρία έαυτής, άν- 
θίστατο τότε μέ θάρρος, τό όποιον ηύξανε τόν 
θαυμασμόν του καί ένίοτε τοΰ έδιδε τήν ά- 
γρίαν έπιθυμ.ίαν νά τόν σφράγιση μ.έ ένα. φί- 
λημ.α.

Προς μ.εγάλην εύχαρίστησιν τής κ. Ρονάλ- 
δου,ή Δώρα καί ή μητέρα της, δέν ηύραν δια
μέρισμα εις τό ξενοδοχεϊον Castiglione καί 
έ'μ.ειναν εις τό Continental. Χωρίς νά έννοή 
τό μαρτύριον, εις τό όποιον υπέβαλλε τήν 
Ε λένην, ή Δώρα ήρχετο καθ ’ ήμ-εραν καί έ- 
λεγεν εις τήν θέίαν της τάς πράξεις της καί 
τάς σκέψεις της. Τήν έπερνε μαζή της εις τάς 
ραπτρίας, εις τούς κοσμηματοπώλας, τή ςέπα - 
νελάμ.βανε τούς λόγους τοΰ άρραβωνιαστικοΰ 
της, τής ¿>μ.ιλοΰσε διά τά  ωραία σχέδια, όπου 
έ'καμ.ναν διά τό μέλλον. Ό τα ν  ή Ε λένη  έπα- 
νευρίσκετο μόνη ήσθάνετο τόσον καταβεβλημέ
νη σάν νά τήν είχαν κτυπησει. Δεν είχε μί
σος έναντίον τής νέας κόρης, μ.όνον ή παρουσία 
της καί ή τής κυρίας Βέργα τής προζενοΰσε 
τήν δυσάρεστον έντύπωσιν, όπου μ.άς προξενεί 
ένα έργαλεΐον, τό όποιον μ.άς ¿πλήγωσε σο
βαρά.

Ό σην καλήν θέλησιν καί άν έ'βαλαν οί μ.ελ- 
λόνυμφοι νά βιάσουν τόν γάμον τους δέν ήδυ- 
νήθησαν νά κάμουν τόσον γρήγορα, όσον ήλ- 
π ιζαν καί ώρίσθη διά τήν ΙΙη ν  ’Ιουλίου. ”Η 
διά λόγους τούς όποιους όεν ήθελε νά εΐπη , ό 
κ . Beauchamp δέν ή θέλησε νά παρευρεθή, ή 
τά  συμφέροντά του τόν προσκαλοΰσαν εις τήν

’Αμερικήν, άνήγγειλεν οτι ήτο ύποχρεωμένος 
νά φύγη καί άντεστάθη εις ό'λας τάς παρα
κλήσεις τής Δώρας. Ή  θειά Σοφία, ή όποία 
είχε κουρασθή άπό την Ευρώπην, ήθελησε νά 
τόν συνοδεύση καί οί δύο έ'φυγαν άπό τό Πα
ρίσι τήν τελευταίαν έβδομ,άδα τοΰ ’Ιου
νίου.

Ό  Κάρολος άνήγγειλεν εις τήν αδελφήν 
του ότι θά έλάμβανεν έκ μέρους του μ.ίαν ε ι
κόνα τοΰ Βιλύ Γρέϊ— «ένα αριστούργημα», 
είχε προσθέσει, άρνούμενος πάντοτε νά τής 
εΐ'πη τ ί παρίστα ή εΐκών. Ό κτω ημέρας μετά 
τήν άναχώρησίν του, τήν έ'φεραν εις τήν κ .Ρο- 
νάλδου μέσα εις μ.ίαν κάσαν, τήν όποιαν ήνοι- 
ξε μέ ζωηράν περιέργειαν. Ή το  μόνη, ευτυ
χώς, διότι μ.όλις τήν είδεν έ'γινε κάτωχρος· ό 
αδελφός της είχε μ.αντεύσει τό μυστικόν 
της.

Ή  εΐκών παρίστα τήν τρέλλαν τής Τ ιτά 
νιας, τής βασιλισσης αυτής τών φανταστικών 
νυμ.φών, ή όποία υπό τήν δύναμιν ένός φ ίλ
τρου έρωτευεται ένα τέρας, έναν άνθρωπον με 
κεφάλι γαϊδάρου. Εις μ.ίαν γωνίαν τοΰ δάσους, 
εις τό όποιον τά  πρώτα φώτα τής αυγής δί
δουν μυστηριώδη ημέραν, ή Τ ιτάνια  γυναίκα 
μ.έ πολλά ξανθά μαλλιά , ευγενικήν ομορφιάν, 
ντυμένη μ.έ άσπρο χρυσοκέντητο φόρεμα, ήτο 
μισοπλαγιασμένη ¿πάνω εις ένα πάγκο άπό 
χλόην ή άνθη. ’Ολίγον ύπεράνω της έφαίνετο 
ή κεφαλή ένός όνου,τοΰ όποιου τό σώμα έχά- 
νετο άνάμ-εσα εις τούς θάμ-νους : εις τόν λα ι
μόν τοΰ όνου αύτοΰ είχε ρίξει μ,ίαν γιρλάντα 
άπό τριαντάφυλλα, τό στολισμέ του βέβαια* 
καί μ.έ τά  ωραία δάκτυλά της έκρατοΰσε τάς 
άκρας. Τό ζώον τήν έκύτταζε μέ υφος έ'κπλη- 
κτον, βλακώδες. Τά μάτια της, ήσαν γεμ.άτα 
σιωπηλοΰ θαυμασμ.οΰ, τό μισοάνοικτον στόμ.α 
της είχε μ.ειδίαμ.α έκστάσεως, τό πρόσωπόν 
της ήτο φωτισμένον άπό ό'λας τάς άκτίνας 
τής μεταμορφώσεως. Δεξιά καί άριστερά, με
ταξύ τών φύλλων, διεκρίνοντο μορφαί άνθρώ- 
πων μετά πολλής τέχνης μ-ισοσβυσμέναι, αί 
όποΐαι παρεφύλατταν τήν έ'κστασιν τής δυ- 
στυχοΰς έρωτευμένης καί ¿ξέφραζαν τήν περι
φρόνησή, τήν ειρωνείαν, τήν λύπην. Ή το  έ'ρ- 
γον ποιητοΰ καί ζωγράφου συγχρόνως, θαυμ,ά- 
σιον διά τά  χρώμ-ατά του καί τήν έ'κφρασιν 
τών προσώπων. Ή  κ. Ρονάλδου έκύτταξε μ.έ 
προσοχήν πολλήν ώραν τήν εικόνα, τά  μ-άτια 
της ύγράνθησαν, έ'πειτα ¿γέμισαν δάκρυα καί 
ένω έτοποθέτει τό σκέπασμ.α εις την κάσαν 
είπεν : Ή  τρελλα τής 'Ελένης !
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ΕΛΛΗΝΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

τουΉ  δις Ε υαγγελία Βάθη, διδάκτωρ όδοντοϊατρός 
’Αμερικάνικου Πανεπιστημίου, τής Φιλαδέλφειας μέ 
τήν περιγραφήν τής διδασκαλίας των καθηγητών τών 
’Αμερικανικών Π ανεπιστημίων νομίζομεν ότι παρεχει 
έκδούλευσιν εις τάς μελετωμένας κατ αύτάς Π ανεπ ι
στημιακές μεταρρυθμίσεις.  ̂ , , ,

Ή  Έ ληλνίς ιατρός μορφωθεΐσα εις^ την ε π ι
στήμην της, καθ’ όν τρόπον περιγράφει, εξασφαλίζει 
εις τήν εδώ πελατείαν της θεραπείαν τελείως επ ισ τη 
μονικήν κάθε στοματικής παθήσεως.

■ ΔΙ Α ΤΙ ΟΙ Α Μ ΕΡΙΚ ΑΝ Ο Ι ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝ ΕΣ 
Δ ΙΑ Κ ΡΙΝ Ο Ν Τ Α Ι *,

Διότι τά πολυπληθή ’Αμερικανικά Π ανεπι
στήμια δέχονται φοιτητάς μετά^ αύστηράς 
¿Εετάσεις, χωρίς να διεπωνται από τα  σχε
τικά  1)ί11(>Ιπ'τών ισχυρών, συγγενών, φ ίλων, ή 
φίλων τών φίλων. ν , „ ν

Διότι αποκλείονται τών έξετάσεων, αν ύεν 
παρευρίσκωνται όχι μόνον καθ ολας τας πα
ραδόσεις, άλλά καί εις τά  φροντιστήρια προς 
οΐανδήποτε σχετικήν προπαρασκευαστικήν ερ
γασ ίαν. Ό  κατάλογος αναγιγνώσκεται καί ό 
φοιτητής παρουσιάζεται* άν δε και πολυπλη- 
ή ϊί.τκτ01ι εΙνε γνωστοί εις τούς διαφόρους κα- 
θηγητάς υ.έ τό ονοματεπώνυμό*/ του έκαστος.

Λιότι ύφ ίστανται έξετάσεις προφορικάς μεν 
συχνότατα, ούτως ώστε ό καθηγητής έχει ζυ
γ ίσει τήν ά.Είαν ένός έκάστου σχεδόν άλανθά- 
στως* γραπτάς δέ δίς τοΰ έτους, χειμερινά? 
καί θερινάς. Ό  φοιτητής απορρίπτεται και 
άνανκάζεται νά έπανέλθη και άκουση επ ι έν 
ακόμη έτος τά  ΐ'δια μαθήματα, άπαραλλάκτως 
όπως εις τά  γυμνάσιά μας.

Διότι εις τάς έξετάσεις υποβάλλονται όλοι 
συγχρόνως καί όχι όπότε δόζη τη φοιτητή. ^

’Έ πειτα  υπάρχει κα ί.εν άλλο διότι-μά πολυ 
σπουδαΐον-δτι 'ό' καθηγητής θεωρεί καθήκον 
του νά έννοηθή καί έπαναλαμβάνει έν θεμα 
πλέον ή άπαξ έν ανάγκη* δεν δυσα/ασχετει 
ά λ λ ’ ούτε καί μειδιά διά τάς τυχόν απορίας 
τοΰ φοιτητοΰ, θεωρεί μόνον υπαίτιον τόν εαυ
τόν του μή ύπάρξαντα άρκούντως σαφή. Ά -  
πορίαι έκφέρονται γραπτώς εις συνεπτυγμενον 
χάρτην καί ό καθηγητής άπαντά παρρησία 
άποτεινόμενος γενικώς. Κατάπληκτος ειδον 
έπανειλημμένως καθηγητάς μένοντας καί έπε- 
ξηγοΰντα: είε φοιτητάς ή εις φοιτητην φ ιλ ί- 
κώ τατα  έπ ί τρία τέταρτα μετά τό τέλος τής 
παραδόσεως. Δέν φείδονται μέσων προς π ε ι- 
ρα»χατι<7[/.ον των φοιττ)των. Ν ' __

Η Δίς Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ  ΒΑΘΗ

Ώς συμπλήρωμα έρχονται τά  έπαθλα : 
μετάλλια χρυσά, άργυρά, χρηματικαί άμοιβαί 
καί άλλα άτινα  άπονέμονται * έπισήμως πα
ρουσία τών ’Αρχών, συγγενών καί φίλων, ότε 
διανέμονται τά  πτυχία  έν μέσω συγκινήσεως 
καί έπευφημιών τών ένδιαφερομενων, επισσω- 
ρευόντων άνθη καί δώρα εις τούς νέους διδά
κτορας, περιβεβλημένους ήδη τήν τήβεννον, με 
τά  ιδιαίτερα χρώματα τών διαφόρων Σχολών 
τοΰ Πανεπιστημίου.

Ή  εορτή εΐνε άπείρως επιβλητική.
Νά κάμη άραγε ή τήβεννος τόν επιστήμονα!

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ I .  ΒΑΘΗ
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τ ο  i a p a m e o t  m m
(Συνεχεία)

Ή ’Αμαλία χλωμή, -τρομαγμένη έρρίφθη 
καί πάλιν είς τόν σοφά της. "Ηθελε νά ’μ ι- 
λήση, ήθελε νά ειπή όχι, άλλα της ήτο αδύ
νατον. 'Ο Στέφας δυηυθύνετο στρος τά  έξω.

Στάσου, του ε ίτε , μή φεύγγς. ΙΙρέπει αμέ
σως νά όμιλήσωμεν. Πρέπει αμέσως . . .

Ό  Στέφας έγύρισε μέ τό βήμα του τό ά- 
βέβαιον του τυφλού. Έ φαίνετο περισσότερον 
ταραγμένος, περισσότερον συντετριμμένος άπό 
εκείνην. Ήσθάνετο δτι κάτι έχάνετο, κάτι 
¿τελείωνε τήν στιγμήν αυτήν καί ήτο δειλός, 
ώς τά μικρά παιδιά , δταν εΰρίσκωνται είς συμ
φοράς οίκογενειακάς, τάς οποίας αυτά δίν έ- 
προκάλεσαν. Σέ άκούω, τής είπε, καί είμαι 
πρόθυμος νά σέ βοηθήσω.

— Ευχαριστώ. Είσαι καλός, πολύ καλός.
— θ ά  φύγω ,ειπεν ¿Στέφας, νομίζω ότι αυτή 

είναι ή έπιθυμία σου. ’Εσύ θά μείνης, νομίζω 
πώς καί αύτό είναι επιθυμία σου.

—  Ναί, θά μείνω.
θ ά  προβάλης οίανδήποτε δικαιολογίαν θελή- 

σγς διά τό διαζύγιον, ειπεν ό Στέφας έ'πειτα 
άπο ολίγον. ’Αναλαμβάνω έγώ κάθε εύθύνην.

—  ΙΙώς ! θέλεις τό διαζύγιον J ήρώτησεν ή 
’Αμάλια με εκπληςιν.

—  Υ ποθέτω  οτι τό θέλεις καί σύ, είπεν ό 
Στέφας

—  Έ γώ  ! Τί νά τό κάμω ; Δέν θά ύπαν- 
δοευθώ βέβαια τόν κ. θ ω μ ά ν ... όίστε πρός τ ί 
τό διαζ ύγιον *

Ό Στέφας ήσθάνθη τό αίμά του νά άνε- 
βαίνγι είς τό κεφάλι του. Ή γυναίκα αυτή, τώρα 
είς την στιγμήν αύτήν τήν τόσον κρίσιμον τής 
ζωής της, καθ ’ ήν αυτός- ήτο όλος συμπάθεια 
καί καλωσύνη, δεν ¿λογάριαζε παρά μόνον τόν 
έαυτόν της, τί τής άναγκαιουσε καί τ ί ό χ ι... 
Δι ’ αύτόνJ Ό  ! δέν ήξιζε τον κόπον νά άσχο- 
ληθή. θυμωμένος μέ τήν έπανάστασιν που 
γεννά τα ι μέσα είς τήν ψυχήν καί τών καλλί
τερων άκόμη, δταν εΰρίσκωνται έμπρός είς 
έγω ιστάς καί άχαρίστους, ό Στέφας είπε μέ 
πικρίαν : Τό χρειάζομαι έγώ τό διαζύγιον. 
Έ γώ , ο όποιος μένω μόνος είς τό σκότος μιας 
έρημώσεως φυσικής καί ψυχικής. Τό χρειάζο
μαι έγώ , διά νά ή μπορέσω νά ευρώ άνθρωπον, 
που νά με συντροφεύγ καί νά μέ βοηθή καί 
¿δηγή είς τό σκότος μου αύτό, χωρίς νά γ ίνε
τα ι άντικείμενον κακολογιών καί συκοφαντιών.

"Ο ! είπεν ή ’Αμάλια, τώρα έννο ώ ...θ έλε ις  
νά ζαναΰπανδρευθής. θέλε ις  νά. πάργς τήν 
"Α νναν.. . .  Έστάθη toc υ.έσα της νά ¿‘άνετο* I · ι

μία τρομερά πάλη μεταξύ του καλοΰ καί τοΰ 
κακοΰ, μεταξύ του έγωισμοΰ της που τήν έ- 
τύφλωνε καί τής δικαιοσύνης, που συνεκλόνιζε 
τήν ψυχήν της. "Εχεις δίκηο, ε ίπ ε , χλωμή 
τώρα καί αυτή καί πολύ ταραγμένη. Τής ά- 
ξ ίζε ι. Καί θά σέ κάμν) ευτυχή, διότι σέ άγα-
π ά  "Ü Î ναί ! σέ άγαπα, όχι τώρα μόνον,
αλλά άπό πολύν καιρόν, άπό τότε ποΰ κορι
τσάκι άρριυστο τήν ¿θεράπευες Καί τήν ά-
γαπάς καί σύ, άπό τότε. ”Ω ? ναί ! Τό θυ
μούμαι. Δέν μπορείς νά πής όχι. Τήν ημέραν 
τών γάμων μας. "1J ! δέν θά ξεχάσω ποτέ 
πώς έ'λαμψε τό μάτι σου, δταν τής έ'βαλα τόν 
πέπλον μου. ’Αλλά γ ια τ ί τότε ύπανδρευθή- 
καμεν,άφοΰ δέν ήγαπώμεθα ; ”Ω ! γ ια τ ί ! άφοϋ 
καί έγώ δέν σ ’ άγαποΰσα, είπεν ύ'στερα ποΰ 
έσταμάτησεν ολί γον. "(Οχι, δέν σ ’ άγαποΰσα. 
Καί ήμουν ειλικρινής τότε καί τιμ ία  καί πολύ 
διαφορετική άπό δ ,τ ι είμαι τώρα. Γ ιατί /.οι— 
πόν ΰπανδρευθήκαμεν, γ ια τ ί άπεφάσισα τόν 
γάμον αύτόν ; Ή  άδελφή μου, ή μητρυιά σου, 
δεν ήθελε νά βγή ή περιουσία άπό τήν οικο
γένειαν. «Νέοι είσθε καί οί δυώ, καί πλούσιοι 
καί χαριτωμένοι, θ ά  είσθε εύτυχεϊς, μοΰ είπε 
τό πρωί έκεϊνο στήν Κηφισσιά, δταν ήρχισε 
νά υποπτεύεται τήν συμπάθειάν σου πρός τήν 
"Αννα, τό πτωχοκόριτσο, τήν δασκαλίτσα, 
ποΰ είχαμεν μαζέψει άπό τόν δρ όμο, τήν κόρη 
τής δούλας τη ς» .

Καί άκριτα, άπερίσκεπτα, ΐ'σως ολίγον καί 
άπό τήν άνο’ητον φιλαρέσκειαν νά σέ άποσπάσω 
άπό τήν άλλην, ¿πήρα τήν άπόφασίν μου. 
Ά ν  καί κατά βάθος τήν έλυπούμουν καί τήν 
¿συμπαθούσα. ’Αλλά σύ, γατ ί άπεφάσισες ;

Ο Στεφας ¿σιωπούσε. Δέν είχε πραγματι- 
αώς τ ί νά είπή καί πώς νά δικαιολογήσνι τήν 
άπόφασίν του. Τώρα, έπανέλαβεν ή 'Α μάλια, 
δλα ¿τελείωσαν. ’Αλλά δέν πτα ίω  βέβαια μό
νον έγώ . Καί οί δυο μας εί’μεθα υπα ίτιο ι, καί
οί δυό μας

Έφεοθήκαμεν άκριτα, άπήντησεν ό Στέφας, 
άλ,λά περίπου, δποις θά έφέρετο κάθε άλ,λος είς 
τήν θέσιν μας.

Καί τιοοα ; είπεν ή 'Α μ ά λ ια ...
Τωρα ύποφέρομεν τάς συνεπείας. Δ ι ’ αύτό 

καί δεν μέ βλέπεις έξαγριωμένον, ά λ λ ’ ούτε 
άπειλητικόν, όπως γ ίνω ντα ι συνήθως οί σύζυ
γ ο ι... ’Αλλά δέν μπορώ βέβαια καί νά άνεχθώ 
τήν κατάστασιν α ύτή ν ... Ό λα  αυτά τά  άνώ- 
μαλα πράγματα πρέπει νά κανονίζονται δσον 
είναι δυνατόν καλλίτερα. "Αν ό θωμάς ήτο 
άνύπανδρος...

”Ω ! είπεν ή 'Αμάλια. θά  ήτο ίσως χειρό
τερος δι ’ ¿μέ. Μκζή του ¿>ς γυναϊκά του θά

ήμουν πολύ δυστυχής. Τό βλέπω, τό αισθά
νομαι. Έ γώ  δέν ¿γεννήθηκα διά νά υποτάσ
σομαι, α λ λ ά .. . .

Διά νά ύποτάσσης, είπεν ο Στέφας μέ μει
δίαμα γλυκύτερων. Καί ό θωμάς είναι ακρι
βώς δπως έσύ. Χειρότερος, πολύ χειρότερος. 
— Φαντάζεσαι λοιπόν ευτυχ ία ν .. .είπεν έμπαι- 
κτ ικά , ειρωνικά διά τόν έαΰτόν της. Ά λλ  ’ ευ
τυχώς δέν είνα ι έλεύθερος κ.αι ετσι θα κρα
τήσω καί έγώ τήν έλευθερίαν μου.Καί καθώς ςε- 
ρη,ς είνα ι τό πράγμα ποΰ άγαπώ περισσότερόν 
είς τόν κόσμον.

Ή  'Αμάλια μέ τόν ευτυχή χαρακτήρα της 
ειχεν άνακτήσει δλην τήν ψυχραιμίαν της καί 
ώμιλοΰσε καί ¿συζητούσε διά τήν ύπόθεσίν 
της ώς διά τό φυσικότερο πράγμα τοΰ κοσμου. 
Ό  Στέφας ύπέφερε δ ι ’ αύτό καί έλυπεϊτο φο
βερά. θ ά  ήτο πάντοτε ή γυναίκα αύτή άκριτη 
έλάφρά, έπ ιπολαία , έσυλλογίζετο. Ωμιλοΰσε 
δ ι’ έλευθερίαν, αύτή ποΰ έπρεπε νά είναι πάν
τοτε υπό διαρκή έπιτήρησιν καί κηδεμονίαν. 
’Ενώ έκαμνε^τάς σκέψεις αύτάς, ή Αμάλια 
ε ίπ ε . Κρίμα μόνον ποΰ θέλεις τό διαζύγιον ! 
Αύτό δέν μοΰ έρχεται. Νά μένω μόνη έδώ.

Ό  Στέφας έσηκώθη. Έφοβεΐτο μήπως θυ- 
μώση καί παραφερθή. Ή  τελευτα ία  αύτή αύ- 
θάδεια τόν έτάραςε ύπερβολ.ικα. Η Αμαλία 
τό ένόησεν. Λέγω ανοησίες, του ε ίπε. ’Αλλά 
δέν πρέπει νά σοΰ φαίνεται παράξενο. ’Ήμουν 
πάντα  άνόητη καί πολύ χαλασμένη. Μπά ! ει- 
πεν έπειτα . Ό τα ν  βαρυνθώ πολύ, θά πάω είς 
τό Μόντε Κάολο, θά παίξω έκεϊ τό τελευταίο 
μου άτου.

Είξεύρεις, οτι δέν έχεις πολΰ.ά νά παίζ·ρς 
πλέον, τής είπεν ό Στέφας ορθός, με έκφρασιν 
οί'κτου είς τό ποόσωπον-. ’Αλλά διά τά -ητη - 
ματα αύτά θά ομιλήσω με τόν όικηγορον σου. 
Καί ένώ έστράφη πρός τήν θύραν, έπρόσθεσε ! 
Σέ παρακαλώ, ’Αμάλια, μήν είπής τ ίποτε άπό 
δλα αύτά είς τήν κ. ”Λναν. "Οταν άποφασισω- 
μεν έντελώς πώς θά κανονισθή τό ζήτημα,τότε 
τής όμίλεϊς.

θ ά  κάμω δπως θέλ.γις, είπεν ή Αμαλία. 
Μοΰ φαίνεται οτι δλα αύτά πρέπει έσύ νά τά  
κανονίσης, δπως νομίζεις δτι θα είναι καλλ ί
τερα. Έ γώ  δέν ¿συνείθισα ποτε νά σκεπτω- 
μαι σοβαρά πράγματα.

Ό  Στέφας ¿στέναξε. Καϋμένη Αμάλια, 
τής είπε μέ τόνον πατέρα πρός παιδί ποΰ λυ- 
πε ϊτα ι πολύ, καί ποΰ συμπαθεί, καί έξήλθε με 
τό άβέβαιον βήμα τοΰ τυφλοΰ.

Ή ’Αμάλια δέν τοΰ είπε πλέον τίποτε διά 
νά τόν έμποδίσν) νά φυγη. ’Έ μεινε μόνη, 
άλλά πολύ διαφορετική άπό πριν καί άπο κάθε

θ. ΡΑΛΛΗ  Ε ΙΣ  ΤΗΝ Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ

άλλην φοράν.ποΰ έμενε συντροφευμένη άπό τάς 
σκέψεις της. Περίεργον, πώς ήσθάνετο μέσα 
της δτι ειχεν άλλάξει άπό τήν μιάν στιγμήν 
έως τήν άλλην. Μία άνησυχία καί ένας φόβος 
διά τό μέλλον τό άβέβαιον τήν ¿κυρίευσε. 1Ιρ<υ- 
την φοράν είς τήν ζωήν της ήσθάνετο δτι ήτο 
μόνη καί έντελώς κυρία νά κάμη δ ,τι ήθελε 
καί δπως ήθελε. Ή  έπιρροή τήν όποιαν είχε 
λάβν) ό θωμάς είς τήν ζωήν της τήν ¿τρόμαζε. 
Ήσθάνετο δτι υπήρχε γύρω της κάποιος κ ίν
δυνος άπό τόν όποιον θά ήτο δύσκολον νά προ- 
φυλαχθή. Ή  καλωσύνη τοΰ Στέφα τήν είχε 
κάμει άνω κάτω . 1 ια τ ί νά μη θυμωση, να μη 
τήν φοβερίση, νά μήν κάμη ιστορίες και σκη
νές ! Τότε θά ήσθάνετο όλιγώτερον τί έχανε. 
Ά λ λά  τώρα ·

Μέσα είς τήν ψυχήν της έγίνετο σωστή ε- 
πανάστασις. Ο θωμάς δεν ειχε πλέον την 
ποώτην θέσιν, τώρα ποΰ ήτο έλ,ευθέρα νά τόν 
άγαπα, χωρίς κινδύνους καί προφυλάξεις. Δια 
μιάς είδεν έμπρός της τήν ’Άνναν εύτυχισμε- 
νην σύζυ γον τοΰ Στέφα, γεμάτην αύταπαρνη- 
σιν καί άγάπην καί λατρείαν καί ειλικρίνειαν.
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Tí ώρt/Xx. πού θά ζοΰσα.ν oí δύω αυτοί άνθρω
ποι |χέσα εις τήν άρριονίαν των ιδεών και των 
αισθημάτων των. Δεν θά τούς ένωνε μόνον η 
αγάπη, άλλα καί η έπιστημη, άλλα καί τά. 
κοινά όνειρα καί οί κοινοί πόθοι διά τήν επ ι
στήμην καί διά τό καλόν της άνθρωπό- 
τητος.

Πόσο ωραία αλήθεια εϊ'ξευρε νά άγαπα η 
Ά ν/α , καί πόσο υψηλά είχε φθάσει μέ την α
γάπην της αυτήν. Χωρίς νά μνησικακηση όιά 
την έγκατάλειψ ιν, έ/α πράγμα έζήτησε : νά 
άκολουθηστι τον Στέφα εις τον δρόμον της επ ι
στήμης καί νά άδελφώστ) τό πνεύμα της μέ 
τό ίδικό του. .

ΙΙτωχή, ορφανή, έ'ρημη καί μέ υγείαν κακήν, 
οπιυς ητο η ίδικη της, όμως έπάλαισεν, ήγω- 
νίσθη, ένίκησε. Καί όταν εκείνος ανάπηρο'καί 
δυστυχής είχε καταδικασθη εις τό σκότος, 
εκείνη έγινε τό φως καί η δόναμιςκαίη μελέτη, 
καί ό θρίαμβος.

Αυτό ητο αγάπη, αυτό ητο αληθινός έ'ρως. 
Μία πραγματική καί διαρκής καί αιώνια αυτο
θυσία. Μήπως χθές ακόμη δέν είχεν άναλάβει 
αυτή την ίδικην της εντροπήν, διά νά του 
άποφύγγ την λύπην νά θεωρείται ό προδομένος 
σύζυγοί. Μήπως δέν άοινε καί αύτην καί τόν 
κοσμον να την συκοφάντη όια να σω ,η τα 
προσχήματα καί την ίδικην του τιμήν !

Ό λα  αύτά τά  έβλ,επεν ή Ά μ άλ ια  την στ ιγ 
μήν αύτην καθαρά, καί ήσθάνετο ότι αυτό 
ητο ωραία, λογική, εύγενης καί τιμητικη 
αγάπη. Καί όταν έσυγκρινε μέ την ίδικην της 
τρέλλαν, που έβασίζετο εις την απάτην καί την 
ποοδοσίαν καί την εντροπήν ησθάνετο πόσονι ‘ \ 1 1τ ψ£ f r r ·> y λ ~ε ^ ε  ςεττεσει, ττοσον ειχεν εςευτελιστ/].

Ό Θωμάς την στιγμήν αύτην δέν ητο πλέον 
ό άνδρας ό μοναδικός ώς τόν είχε φαντασθγ καί 
μεγαλοποιήσει.i i

Μίτο εκείνος που την είχε παρασύρει εις τόν 
κατήφορον αύτόν, που είχεν αποπλανήσει τό 
πνεύμα της, που είχε μεθύσει καί τυφλώσει 
την ψυχήν της. Κάτι τ ι μέσα της έθραύετο, 
κάποιο φως έσβυνε, κάποια, χαρά καί κάποιο 
όνειρο έχάνετο.

Καί ν ιά  πρώτην φοράν ή Ά μ άλ ια  αίσθάν- 
θηκε ενα πόνον φρικτόν, μίαν λύπην μεγάλην, 
την λύπην εκείνων, που ναυαγούν εις την ζωήν, 
όχι παλαίοντες μέ τοικυμ-ίας καί κατα ιγίδας, 
αλλά μέσα εις ηρεμον καί καλόν λιμένα.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

ΓΑΜΟΙ ΤΟΝ ΙΝΔΩΝ
Οί ’Ινδοί έκλεκτικοί καί άοιστοκράται είναι 

από τούς λαούς, οί όποιοι διαιρούν την κοινω
νίαν των εις τάςεις καί διά νόμων αυστηρών 
θοησκευτικων απαγορεύουν την διά μικτών γά- 
υ,ων προσέγγισιν των τάξεων αύτών.

11 ττρωττ) ταςις είνα ι */) των ιερεων κ,αι όι 
αύτο κατά την Βραχ[κανικ·ί)ν ττερίοόον της ί- 
στοοίας των αρχίζει ακριβώς ή, κατάπτωσίς 
το)ν. Ή  ιερατική διοίκησις καί αρχηγία υπήρξε 
πάντοτε καταστρεπτική διά τούς λαούς. Οί 
Α ιγύπτιο ι, οί Κινέζοι, οί ’Ινδοί, οί Εβραίοι 
καί οί αρχαίοι Έ λληνες υπήρξαν κατά τό ¡./.άλ
λον υποτελείς εις τόν κληρον. Συνεπεια της 
ύποτελείας αυτής υπήρξε μεταςύ άλλων καίη 
έξάντλησις καί η κατάπτωσίς των λαών αύτών.

Ό  κλήρος διά νά έπ ιτύχη την θρησκευτικήν 
αύτην έπικράτησιν, κατηργησε κάθε νόμο/ ε
λευθερίας καί ανθρωπισμού διά την γυναίκα, 
διά της άμαθείας δέ καί της δυσιδαιμ.ονίας 
της γυναικός έκαυ.εν υποχείριον την ανθρωπό
τητα  ολόκληρον.

Διά των γάμων μεταξύ άνδρός καί γυνα ι- 
κός άποκλειστικώς των αύτών τάζεων, οί Βραχ- 
μάνες έξησφάλισαν την κοινωνικήν καί ηθικην 
ύπεροχην καθώς καί τά  ύλικά μεσα της επ ι
κρατήσεων· Οί γάμοι της τάξεώς των θείοι καί 
άγιοι, ώς τούς ονομάζουν, άποφασίζονται από 
τούς γονείς η καί από τόν άνδρα μόνον, ό ό
ποιος μνηστεύεται είκοσι πέντε ετών μέ κόρην 
πέντε καί υπανδρεύεται τρία η τέσσαρα έτη 
βραδύτερον.

Διά νά αναγκάσουν δέ τούς υιούς νά μη συ
νάπτουν γάμους μέ άλλας γυναίκας εκτός άπόλ \ Λ Υ ' " \ /την ίδικην των τάςιν,έπενόησαν νά αποδώσουν 
μόνον εις τούς από μητέρα καί πατέρα της τά - 
ξεως τών Βραχμάνων υιούς την δύναμιν νά εξ
αγοράζουν, ώς έκ της θείας καταγωγής τω ν, 
τάς αμαρτίας δέκα προγόνων τιον, δέκα απο
γόνων των καί τάς ίδικάς των. ’Ενώ όσοι έκα
μαν γάμους μέ γυναίκας κατωτέρων τάξεων 
αποκτούν υιούς σκληρούς, ψεύστας, άθρήσκους, 
διεφθαρμένους. Οί ιερείς φυσικά έφοβοΰντο τούς 
μικτούς γάμους διά τόν κίνδυνον της ά- 
ποσκιρτησεως τών υιών των άπό τάς τά
ζεις των ώς έκ της επιρροής της γυναικός καί 
της έκ τούτου δυναμένης νά προκύψη πολίτικης 
άουναμίας των. ’Ά λλως τε αί γυναίκες τών 
κατωτέρων τάξεων,άνατρεφόμεναι μέ σχετικάς 
έλευθερίας δέν ύπέκυπταν εις τάς θρησκευτι
κής δυσιδαιυ.ονίας τών θυγατέοων τών Βοαν-- ι · ' * ν ( ι Λ
μανών, αί όποΐαι άνετρεφοντο εις τόν φόβον 
τού θεού καί τού άνδρός· τούτο θά μετέδι-

δέ ν εις τούς'υίούς των ιδέας νεωτεριστικής έπ ι- 
κινδύνους διά την θρησκευτικήν έπικράτησιν.

Διά νόμου έπίσης άπηγορεύετο ό γάμος μέ 
κόρην,της οποίας ή οικογένεια δέν είχεν υιούς, 
ή δέν έμελετοΰσε την Α γ ία ν  Γραφήν, ή έπα- 
σχεν άπό μεταδοτικόν νόσημα.

Ή  έ'λλειψις υιών διά τόν ’Ινδόν ήτο μεγάλη 
δυστυχία, διότι ή οικογένεια έσυνεχίζετο μέ 
τούς υιούς μόνον καί ό υίό’ς άπέδιδεν εις τόν 
νεκρόν πατέρα τάς θρησκευτικάς θυσίας. Καί

{  ε  '  / -Λοι κυτο ο τ.χτέρας υτ:ε/ρεωνε ¡¿ικν η και ουο 
άπό τάς θυγατέρας του νά άποκτησουν χάριν 
τού πατρός των υιόν, χωρίς όμως νά ύπανδρευ- 
θούν, ό όποιος έθεωρεΐτο ίδικός του καί έλάμ- 
βανε τό όνομά του. Αί θυγατέρες αύταί ήγα- 
πώντο ιδιαιτέρως άπό τούς γονείς καί ήσαν σε- 
βασταί άπό την κοινωνίαν διά την θυσίαν,εις 
την όποιαν ύπεβάλλοντο χάριν τού πατρός. 
Τούτο παρεΐχεν εις αύτάς τό δικαίωμα νά συ
νάψουν άργότερα γάμον της ιδίας έκλογης, χω- 
οίς οί γονείς των νά δύνανται νά έπέμβουν ειςι - I ί
την άποκατάστασίν τω ν. Ό  γαμβρός τότε 
προσέφερε τά δώρα του κ α τ ’ ευθείαν πρός την 
κόρηντάς καίόχι πρός τόν πατέρα,όπως έγίνετο 
διά τάς άνηλίκους,αί όποΐαι ήγοράζοντο συχνά 
άπό τόν πατέρα, όχι άπό τόν καταλληλότε- 
ρον διά την ευτυχίαν τήςκόρηςάνδρα,άλλά άπό 
τόν δίδοντα περισσότερα εις την άγοραπωλη- 
σίαν αυτήν. Ε ννοείτα ι ότι οί δ ι ’ άγορας γά - 
μοι δέν έγίνοντο ποτέ εις τάς τάξεις τών 
Βοαχμ.άνων, οί όποιοι όχι μόνον δέν έλάμβα- 
νον δώρα, άλ,λά καί έ'διδαν ωραία καί πλούσια 
εις τάς θυγατέρας τω ν.

Κατά τάς συνήθειας τών ’Ινδών έθεωρεΐτο 
άκατάλληλος διά γάμον κόρη μέ κόκκινα μαλ
λ ιά , φιλάσθενος, πολύ σπανή ή πολύ τριχωτή, 
φλύαρος, ή αν έ'φερεν όνομα άστερισμού, δέν
δρου, ποταυ.οΰ, βαρβάρου λαού, βουνού, πουλιού, 
®ειδιοΰ, δούλου ή τό όποιον νά ένθυμίζτ) κάτι 
τρομερόν.

Ή  κόρη έ'πρεπε νά είνα ι καλοκαμωμένη, μέ 
εύχάοιστον όνομα, νά εχν) τό περιπάτημα κυ- 
κνου ή νέου'έλέφαντος, μέ λεπ τά  μαλλιά , μι
κρά δόντια καί πολλήν γλυκύτητα.
(Ά π ό  τήν ιστορίαν της Γυναικός της κ. Κ . Παρρεν).

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ
Τήν 1 ην Φεβρουάριου ή έκτακτος αυτή Σύνοδος τής 

Βουλής έκαμε τήν έναρξίν της ΰπο τήν προσωρινήν 
προεδρείαν του κ. Καστριώτου μέχρι τής εκλογής του 
τακτικού προέδρου κ. Τσαμαδού, φίλου τού κ. Γ. 
Θεοτόκη.

Το νομοθετικόν έργον τής Βουλής εςηκολούθησεν εν
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τάξει καί ηρεμία έδημοσιεύθη δέ καί τό νομοσχέδιον 
τής μελέτης περί τών άναθεωρητέων διατάξεων τού 
Συντάγματος, επ ί τού όποιου ειργάσθησαν οί αρχηγοί 
τών δύο κομμάτων κ. κ. Θεοτόκης καί Ράλλης μετά 
τών φίλων των. Ή  υποβολή εις τήν Βουλήν τής έν 
λόγω μελέτης έγένετο σήμερον, δΠ είσηγήσεως τού 
πρωθυπουργού κ.' Στ. Δραγούμη. Ο κ. Κ . Μαυρο- 
μιχάλης έκηρύχθη εναντίον τής ’Αναθεωρητικής Συν- 
ελεύσεως, άπήντησαν δέ εις αυτόν οί αρχηγοί τών 
8ύο κομμάτων κ. κ. Θεοτόκης καί Ράλλης, ύποστη- 
ρίξαντες μέ επ ιχειρήματα άκαταμάχητα τήν ανάγκην 
ήτις υπαγορεύει τό μέτρον τούτο, τό μόνον παρέχον 
τήν ελπίδα τής επαναφοράς τού πολιτεύματος εις τήν 
κανονικήν αυτού τροχιάν διά τής οριστικής διαλύσεως 
τού Στρατιωτικού συνδέσμου.

Ά π ό  πολλών έτών ή Ε λληνική  Βουλή δέν ¿πα
ρουσίασε τό ενδιαφέρον τής εξαιρετικής αύτής ήμέρας, 
καθ’ τ·ν όλοι περίπου οί βουλευταί, έξαιρουμένου τού 
κ. Μαυρομιχάλη καί ευαρίθμων φίλων του, εύρέθησαν 
σύμοωνοι καί παρεδέχθησαν τήν ανάγκην μεταρρυθ- 
υ-ίσεως άρθρων τινώ ν τού Συντάγματος διά τήν καλι- 
τέραν καί όμαλωτέραν διοίκησιν τής χούρας. Οί πο
λιτικοί λόγοι, οΰ’ς έξεφώνησαν ό Πρωθυπουργός κ. Στ. 
Λραγούμης, ό αρχηγός τής μείζονος μερίδος κ. Γ. 
Θεοτόκης καί ό τής έλάσσονος κ. Δ. Ράλλης ύπήρξαν 
άπό τούς πλέον δυνατούς καί πατριωτικούς, εξ όσων 
ήκούσθησαν μέχρι σήμερον εις τήν Ελληνικήν Βου
λήν. Αί ελπίδες όλων άνεπτερώθησαν μετά τήν θαυ-
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μασιχν έ'κβασιν τής συνεδρίας αύτής της Βουλής, δ- 
λαι αί άνησυχητικαί διαδόσεις των τελευταίων ήμε
ρων άπεδείχθησαν άστήοικτοι, και ή Εύριυπαΐκή πο
λ ιτ ική  άνεγνώρισεν δτι τδ επαναστατικόν έ’ργον του 
Συνδέσμου ε ίχε πράγματι Βλέψεις άνορθωτικάς καί 
δτι έ’φθασεν ή στιγμή της ποθητής άποκαταστάσειυς 
της τάξεως καί βελτιώσεως του παλαιού πολίτικου 
καθεστώτος.

Ή  Βουλή θά εξακολούθηση τάς εργασίας της, αί 
όποιο.! ισως περατωθουν μέχρι της 9 Μαρτίου, όπό- 
ταν θά άναγνωσθη παρ ’ αύτοϋ του Βασιλέως εις ε π ί
σημον τελετήν το Δ ιάγγελμα της Έθνοσυνελεύσεως. 
Μετά ταΰτα θά διαλυθη δ Στρατιωτικός Σύνδεσμος 
καί θά έπιστρέψη εξ Ευρώπης ή Α . Υ . δ Διάδοχος.

Η ΕΚ6ΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
-~ν

Μία έ'κθεσις άποκλειστικώς γυνα ικεία , εις τήν ό
ποιαν θά φαίνεται ή έξέλιξις της γυναικείας χ ε ι
ροτεχνίας εις κάθε κλάδον, ιδού κάτι πριυτότυ- 
πον, ενδιαφέρον, καί πολύ ωφέλιμον διά τδ μέλλον της 
γυναικείας τέχνης καί βιομηχανίας τού τόπου μας.

’Από τδ χονδροειδέστατου ύφασμα τδ ακατέργαστου 
της χωρικής έργάτιδος. από τα κεντήματα τά ακα
λαίσθητα των παντουφλών, άπδ τήν νταντέλαν τήν ά- 
τελώς πρωτογενή, άπδ τά πρώτα άσπρόρρουχα καί 
φορέματα τά ραπτόμενα εις τά σχολεία έ'χει γείνει 
τοιαύτη πρόοδος καί ή γυναικεία βιοτεχνία τής Έ λ -  
ληνίδος έ'χει φθάσει τόσον υψηλά, ώστε νά άποτελή 
θρίαμβον διά τάς κυρίας,αί όποϊαι άνέλαβαν τήν μόρ— 
φωσιν τού καλλιτεχνικού αισθήματος τής έργάτιδος 
καί έφθάσαμεν εις τδ ώραΐόν αύτδ αποτέλεσμα.

Μεθ’ δλην έν τούτοις τήν επ ιτευχθεισαν καί τήν 
άνεγνωρισμένην πρόοδον ή γυναικεία  βιομηχανία δέν 
είναι δσον αίφειλε προσοδοφόρος διά τήν εργαζομένην 
γυναΤκα, ά λλ ’ ού'τε κατώρθωσε νά έξουδετερώση τήν 
ξένην εισαγωγήν εις τήν χώραν έ'ργων πολύ κατω 
τέρων καί ώς ποιότης καί ώς εκτέλεσις. Τούτο πρέ
πε ι νά άποδοθή ισως εις τδ δτι δ μεγαλείτερος αριθ
μός των εμπόρων των ’Αθηνών καί των επαρχιών 
άγνοεΤ δτι, καί εδώ έκτελούνται δλα περίπου τά έ'ργα 
τά φερόμενα άπδ τδ εξωτερικόν, τά όποια επιβαρύνον
τα ι μέ βαρυτάτους δασμούς. Καί δτι καί τδ κοινόν α
κόμη κατά μέγα μέρος εΰρίσκεται εις τήν άγνοιαν 
αυτήν.

"Η έ’κθεσις λοιπόν των γυναικείων έργων, τήν ό
ποιαν διοργανώνει ή Πρόοδος άπδ τής 4ης τού προσε
χούς ’Απριλίου θάνχύση κάπως περισσότερον φως εις 
έκτασή καί τήν τελειότητα τής γυναικείας εργασίας 
των ’Αθηνών των επαρχιών -καί τού εξωτερικού, καί 
θά δώση νέαν ώθησιν καί νέαν ζωήν εις τήν τελειο- 
ποίησιν αύττς καί εις τήν δσον τδ δυνατόν γενικω τέ- 
ραν διάδοσίν της. .

Εις τδ ώραΐόν αύτδ καί ευεργετικόν έργον τδ ύπδ 
τήν προεδρείαν τής κ. Παπαδοπούλου καλόν σωμα
τείου τής Προόδου θά τύχη άναμφιβάλως τής συνδρο
μής τών κ. κ. δημάρχων, νομαρχών καί προξένων, ώς 
καί τών κυριών τών επαρχιών καί τού Εξωτερικού, 
αί δποΐαι επιθυμούν νά ευεργετήσουν τάς άπορους 
ιτυμπολίτιδας των καί τήν μικράν τοπικήν γυναικείαν 
βιομηχανίαν τής πόλεώς των.

’Ά ς σπεύσουν άμέσως νά καταρτίσουν έπιτροπάς, 
καί νά καταστήσουν γνωστήν τήν διοργάνωσιν τής

έκθέσεως εις τάς έργαζομένας γυναίκας. ’Ά ς  κάμουν 
εκλογήν τών καταλλήλων διά τδν σκοπόν τής έκθέσεως 
έ'ργων, τά οποία πρέπει νά είναι ευπρόσωπα καί κα
λαίσθητα καί άς τά άποστείλουν εις ’Αθήνας σύμφωνα 
μέ τάς οδηγίας τού προγράμματος, τδ όποίον άπεστάλη 
εις τούς κ .κ . δημάρχους.

Διά τής έκθέσεως αύτής αί εις τάς έπαρχίας καί τδ 
εξωτερικόν εργαζόμενα1, γυναίκες θά έλθουν εις συνά
φειαν μέ τήν Πρόοδον, άπδ τήν όποιαν και οδηγίας 
καί σχέδια καλλιτεχνικά θά δύναντα; νά λαμβάνουν 
διά τήν τελειοποίησιν τής εργασίας τυον καί τήν εύ- 
κολωτέραν διάδοσιν καί πώλησιν τών έργιυν τω ν θά 
επιτύχουν.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Η
Ή  Groecia. ’Από τό Παρίσι μάς έ'ρχεται 

το ώραΐόν άγγελμα τής έκδόσεως εκεί περιοδι
κού υπό τον τίτλον «Groecia». Μία επιτροπή 
από δ ,τι έχει ή Γαλλία  και ή εκεί Ε λλάς τό 
εκλεκτόν εις γράμματα και πατριωτισμόν είνα ι 
επί κεφαλής του έργου* καί ονόματα Γάλλων 
’Ακαδημαϊκών καί ’Ελλήνων ώς του ποιητοΰ 
Μορεάς καί τού ομογενούς πατριώτου Ζαχάρωφ 
είναι τόσοι τ ίτλο ι επ ιτυχ ίας.

Ό ,τ ι  υπάρχει τό εξαιρετικόν καί πολύ τ ι
μητικόν διά τό φύλον μας είναι οτι πρόεδρος 
τής έν λόγω επιτροπής είνα ι ή διακεκριμμένη 
καί γνωστή εις τόν κόσμον των γραμμάτων κ. 
’Αμαλία Βαλσαμάκη, ή ενθουσιώδης πατριώ- 
τις, ή τιμησασα τό Ε λληνικόν ό'νομα καί εις 
τήν Ρουμανίαν καί εις τό Παρίσι. Ή  Groecia 
θά καταστήση γνωστήν εις τήν Γαλλίαν την 
Ελληνικήν φιλολογίαν καί έν γένει τήν κατά 
πολλά άγνωστον ’Ελλάδα, ώς θά δημοσιεύστ) 
έ'ργα τών έπιφανών Γάλλων συνεργατών της, 
θέτουσα οΰτω εις πνευματικήν έπικοινωνίαν 
τους δύω λαούς.

’Από τάς σημαντικωμέρας φιλολογικάς απο
λαύσεις τής περιόδου αύτής ήτο ή ομιλία τού 
’Ιταλού πρεσβευτοΰ μαρκησίου di Ribarbella 
περί τής λατρείας τού Δάντου εις τόν Παρνασ
σόν. Ουδέποτε θά έφαντάζετό τις δτι τόσος 
κόσμος έννοεΐ ’Ιταλικά καί ήτο αληθινόν ευτύ
χημα, διότι σπανίως ομιλία φιλολογική ήτο 
τόσον βαθειά μελετημένη καί έ'διδε τόσον με
γάλο μέρος από τήν ψυχήν αυτού τού ομιλητοΰ, 
δπως ή προχθεσινή. Σπανίως έ'ως τώρα ό Δάν- 
της καί ο "Ομηρος άδελφώθησαν τόσον καλά, 
καί σπανίως οί δύο λαοί είχαν τελείως παραλ- 
ληλισθή, δσον από τόν ’Ιταλόν διπλωμάτην, ό 
όποιος έχειρόκροτήθη μέ ενθουσιασμόν από τόν 
έκλεκτότερον κόσμον τών ’Αθηνών.

Τό Νεον ’Ωδεΐον Πειραιώς. Τό έγκαινιάσαν 
τό παρελθόν Σάββατον τό νεόκτιστον κτιριόν
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του Νέον Ώδεΐον Πειραιώς, διατρέχει τήν αρ
χήν τού δευτέρου του έτους. Δ ιευθύνεται ύπό 
τής δος Φώφης Βέλλα , διπλωματούχου μαθή
τριας τής κ. Αίνας Λότνερ, ή οποία άόκνως καί 
ήρωϊκώς είργάσθη, μή φεισθεϊσα κόπων καί υλ ι
κών θυσιών διά τήν πρόοδόν του.

Εις τό Νέον ’Ωδεΐον διδάσκεται προς τό 
παρόν το πιάνο,εις τό όποιον έξέχει ή δίς Βέλ
λα ώς καθηγήτρια, τό βιολί μέ τόν κ. Τονυ 
Σοΰλτσεν, καθηγητήν. Τήν ωδικήν, τήν χο
ρωδίαν καί τήν θεωρίαν,αρμονίαν καί ά ντ ίσ τ ι-  
ςιν καί σύνθεσιν, διδάσκει ό κ. Γ. Λ αμπελέτ 
ό καί καλλιτεχνικώς συμπράττων μέ τήν διεύ— 
θυνσιν ’Έφορος.

Εις τήν συναυλίαν, ή οποία έόόθη έπί τή 
ευκαιρία τών έγκαινίων διεκρίθη ή δίς Βέλλα 
εις τά ; Variations τού Σοΰμαν διά τήν υ.ενά-

\  1 λ /  *λ'/]ν της ούν«[/.ιν εις την τεχνικήν του πιάνου, 
αί μαθήτριαι τής δος Βέλλα , δις ’Ό λγα  Ρινο- 
πούλου, Κατίνα Λαζαρίμου,Κορίννα Λαμπελέτ 
καί Κική Διαμαντοπούλου, εις τό Concert δι ’ 
οκτώ χεΐρας τού Μπράχαμς,ό κ.Σοΰλτσε εις τό 
βιολί καί ή χορωδία έκ μαθητριών, ύπό τήν 
διεύθυνσιν τού κ. Γ. Λάμ.πελιτ, εις έργα τού 
Φράντς, Γκουνώ, Μέντελσον καί εις ενα χαρι
τωμένο ελληνικό τραγούδι, «Τό Καράβι».

Τό Νέον ’Ωδεΐον έ'χει έπ ίτιμον διευθυντήν 
τόν κ. Σπύρον Σαμάραν, δστις θά παρίσταται 
εις τάς έξετάσεες τών μαθητριών καί θά ύπο- 
γράφη τά  διπλώματα. Είνε δ ’ έπίσης ύπό τήν 
προστασίαν τού ’Ωδείου Λότνερ,τό όποιον χο
ρηγεί εις αύτό, έ / άνάγκν), καθηγητάς έκ τού 
προσωπικού του. Τό Νέον ’Ωδεΐον προσπαθεί 
όσον τό δυνατόν νά έμπνέν] εις τούς μαθητάς 
του τήν αγάπην πρός τά ελληνικά πράγματα, 
είναι δ ’ άςία έπα ίνων καί θερμών συγχαρητη
ρίων ή ηρωική έργασία τής διευθυντρίας δος 
Φώφης Β έλλα , ή'τις αποτελεί καί τόν κυριώτα- 
τον πύρινα τής προόδου τού νέου καλλιτεχνικού 
ιδρύματος τού Πειραιώς. <

At φιλολογικοί ημερίδες έξηκολούθησαν καί 
κατά τό δεκαπενθήμερον αύτό. Εις τόν Παρ
νασσόν ό κ. Λάμπρος εκαμε τήν δευτέραν του 
ομιλίαν περί τής άναγεννήσεως τών γραμμάτων 
καί τεχνών, ό κ Δ. Κακλαμάνος περί Χάϊνε, 
έν άπό τά  χαρακτηριστικώτερα ποιήματα τού 
όποιου δημοσιεύομεν εις άλλην στήλην, ό κ. 
Φιλαδελαιεύς περί αρχαίας γλυπτικής μέ φωτει- 
νάς εικόνας.

Α ί καλλιτεχνικοί ημερίδες διεδέχθησαν ή 
μία τήν άλλην. Εις τόν Σύνδεσμον τών Συντα
κτών έκλεκτόταται, συγκεντρόνουσαι πάντοτε 
πολύν κόσμον. Εις τό ’Ωδεΐον ή κ. Π απαδια- 
μαντοπούλ,ου (Ρεβέκκα) μέ τόν βαθύφωνον κ.

Καραβίαν έ'δωκαν μίαν άπό τάς ¿ιραιοτερας συν
αυλίας τής περιόδου. Εις τό Φουαγιέ τού Βασι
λικού ό γοοός τού ’Ασύλου τών ’Ανιάτων ύπήρ-

. α '* 1, ' - - »ςεν ο ςωηροτερος της χειμερινής περιοοου,εχων 
άλλως πάντοτε τά  πρωτεία μεταξύ τών φιλαν
θρωπικών χορών.

Εις το Ά κταΐον έπίσης έδόθησαν μέ πολλήν 
έπ ιτυχ ίαν δύω κατά σειράν Κυριακάς ημερίδες 
δύω λαμπρών σωματείων τού Πειραιώς. Ό 
πρώτος υπέρ τού σωματείου τής προστασίας τής 
έργάτιδος καί ό δεύτερος ύπέρ τής Φιλοπτώχι•/ου
’Αδελφότητος τών Κυριών, σωματεία κ α τ ' 
έςοχήν φιλανθρωπικά καί άνταποκρινόμενα τε 
λείως εις τόν προορισμόν τω ν.

Τώρα αναμένεται ή ωραία έορτη ύπερ τού 
Φθισιατρείου τής κ. Σοφίας Σχλήμαν, καθ ’ ήν 
θά παιχθή ή πολυθρύλλητος κωμωδία τήν ό
ποιαν έγραψαν εις συνεργασίαν μεταμεσονύκτιον 
οί γνωστότεροι Έ λληνες κωμωδιογράφοι. ’Ε
πίσης δ ι ’ ένεργειών τού Συνδέσμου τών Συν
τακτών κατηρτίσθη μεγάλη έπιτροπή πρός ε
ορτασμόν τών ’Απόκρεω. Ή  τελευτα ία  έβδο- 
μάς θά έχνι παρελάσεις έπισήμους τήν 
Πέμπτην, Σάββατον καί Κυριακήν μέ βρα
βεία πλούσια καί έξέδραν έπ ί τής όδοΰ Κο- 
ραή. Τήν Κυριακήν δέ τό βράδυ τόν μεγάλον 
χορόν τού Δημοτικού Θεάτρου έπ ιτυχή καί ζο)- 
ηοόν ως προμηνύεται.

Ν 0 Ι Κ 0 Κ Γ Ρ Ι 0  Κ Α Ι  Κ Ο Γ Ζ Ι Ν Α
Τά γλυκίσματα καί τά κέικ είναι εις τήν ήμερησίαν 

διάταξιν· Χοροί, απογευματινές, τσάια, συγκεντρώσεις 
φιλικαί, γεύματα, δλα τάς ημέρας αΰτάς συνοδεύονται 
από γλυκίσματα. Τδ γλύκισμα άλλως είναι τδ συμπλή
ρωμα τής καθημερινής τροφής καί ή κατανάλωσες ζάχα
ρης διά τήν παιδικήν ηλικίαν είναι πολύτιμος παράγων 
καύσεως καί ένδυναμώσεως τών κοκκάλων. Ζαχχαρωτά 
καλά καμωμένα καθιστούν ευπεπτα πολλά βαρειά φα
γητά καί τονώνουν τδν οργανισμόν, όταν εννοείται, δέν 
γίνεται κατάχρησις, δπόταν καταστρέφουν τήν δρεξιν, 
κουράζουν τδ στομάχι, ερεθίζουν τά Ιντερα καί προκα- 
λουν δυσπεψίας.

Κ αντα ϊφ ι .  Είναι τδ ιστορικόν γλύκισμα τών άπό- 
κρεω, εντελώς ανατολίτικο, άλλά καί εύ'πεπτον, όταν 
γίνεται μέ φρέσκο βούτυρο καί μέ κρέμα καί δ'χι μέ 
καρύδια καί αμύγδαλα. Βούτυρο φρέσκο βωδινδ προμη- 
θεύεσθε άπδ τδ Κορινθιακόν, τδ όποΐον πωλείται εξ δρ. 
τήν όκάν εις δλα τά μεγάλα εδωδιμοπωλεία Καί τότε 
σας κοστίζει δπως καί τδ άλμυρό, αν καί ποιότητος 
Δανικού βουτύρου.

Μία όκα κανταϊφι 300 δρ φρέσκο βούτυρο καί κρέμα. 
Ό πω ς τήν συνειθισμένη δπου κάμνομεν. Ά λοίφεται τδ 
ταψί μέ βούτυρο, άπλόνετε τδ μισό κανταϊφι έπάνω, 
λυόνετε τδ φρέσκο βοδινό βούτυρο καί περιχύνετε τδ 
μισό έπάνω εις τδ κανταϊφι- Έ π ειτα  τά σκεπάζετε μέ 
τήν κρέμα, ή όποια δέν πρέπει νά είναι πολύ πηκτή.
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"Επειτα τοποθετείτε επάνω καί απλώνετε το άλλο 
μισό καταίφι καί τά περιχύνετε μέ το υπόλοιπον βού
τυρο. Το στέλλετε είς μέτριον φούρνο. Ή  Τούρκισες 
βάζουν το ταψί επάνω στό μαγκάλι, τό σκεπάζουν 
έπειτα μέ τό τρυπητόν σκέπασμα τού μαγκαλ'ού καί 
άπό καιρού είς καιρόν τό ξεσκεπάζουν καί τό ποτίζουν 
μέ βούτυρο, πού μαζεύουν μέ κουταλάκι άπό τά πλά
για τού ταψιού "Οταν είναι έ'τοιμον έχουν βράσει διά 
1)2 όκ. καταίφη I όκ. ζάχαρι, είς τό όποιον προσθέτουν 
άρκετά κανέλλα κοπανισμένη καί ολίγα γα ιύφαλα, εάν 
θέλουν καί ¿λίγο κέρασό ή οτι άλλο λικέρ ή καί λίγο 
σιρόπι άπό γλυκό βύσσινο, ή βερύκοκο, ή πορτοκάλι ή 
λεμόνι. Μέ τό σιρόπι αύτό ζεματιστό περιχύσετε τό 
καταίφι μέσα είς τό ταψί ’Εάν σας φανή άγλυκο 
προσθέτετε καί άλλο. Τότε τό χωρίζετε καί τό σερβί- 
οετε *Αν τό προτιαάτε μέ καρύδια καί άμύγδαλα, 
τότε τά καβιυρτίζετε ¿λίγο, τά κοπανίζεται καί τά 
στρώνετε είς τό μεταξύ άντί τής κρέμας.

ΧαΛβΐίς άσπρος. "Ενα ποτήρι ριζάλευρο, ένα ποτήρι 
βούτυρο, φρέσκο κατά προτίμησιν δύο ποτήρια ψιλη 
ζάχαρι καί ένα ποτήρι χλιαρό νερό. Ό λα  μαζή τά 
βάζετε είς τή φωηίά καί τά άνακατεύετε διατκώς. ’Εφ’ 
όσον βράζει τό βούτυρον επιπλέει καί τό άφαιρεϊτε μέ 
τό κουτάλι. Έ ω ς δτου νά ψ η ΐή  τό βούτυρο άφαιρεϊτε 
σχεδόν ολο. Τό σερβίρετε είτε εί; φόρμα, είτε εις κου
τά λ ά ς , είτε είς κομμάτια.

ΒΟΥΤΥΡΟΝ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Κατασκευάζεται κατά τό σύστημα τής Δανίας, 
Έδοκιμάσθη παρά τών Κυριών τής Έ παγγελματι · 

κής σχολής καί συνισταται ώς κατάλληλον δΓ ολα τά 
λεπτά φαγητά, διά τσάι καί διά ολα τά γλυκίσματα.

Ή  τιμή του εινε άπιστεύτως συμφέρουσα ή αύτή 
μέ τού κοινού βαυτύρου.

Πωλείται είς ολα τά μεγάλα εδωδιμοπωλεία.
Διά ιδιαιτέρας συμφωνίας χονδρικής πωλήσεως πλη · 

ροφορίαι είς τήν ’Επαγγελματικήν σχολήν, άπό τόν δι»

δάσκαλον τής μαγειρικής κ. Εναγ ΜαΛΛήν, κατασκευ
αστήν τοΰ Κορινθιακούν φρέσκου βουτύρου.

Δρ Ε Γ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α  Ι ·  Β Α Θ Η
Ή  μόνη εν Έ λλάδι Διπλωματούχος Όδον- 

τοϊατρός τοΰ έν ΡθίΙη3\1νοηΐίΐ Πανεπιστημίου 
τής Φ ίλαδελφίας, επ ί δ ιετίαν βοηθός του διά
σημου κ. αθ η γη τοΰ τής χειρουργικής Ι)γ λΥ . Ιίοο  
δέχεται τους πάσχοντας έν τή Κλινική της, 
Πανεπιστημίου 81 άπό τής 10— 12 π . μ., 
καί άπό τής 3— 6 μ., μ., θεραπεΐα ι κατά τά 
τελευτα ία  άμ.ερικανικά συστήματα. Τεχνητοί 
οδόντες άπαράμ,ιλλοι. Θεραπεύεται τε'λείως 
πάσα άσυμμετρία τοΰ στόμ,ατος, άνεζαρτητως 
ηλικίας.

"Ενα νέον καταστηματάκι είς τήν όδόν σιαδιού έλ- 
κύει ιδιαιτέρως την προσοχήν τών διαβατών.

Είνε τό κομψόν κομμωτήριον τής δος ’Αφροδίτης 
Πέργαρη ή όποια έσπούδασε τήν λεπτήν αύτήν τέχνην 
τής γυναικείας κιμμώσεως επί σειράν ετών είς τά 
πλέον Φημισμένα παρισινά κομμωτήρια.

Η δίς Πέργαρη άπεκόμισε ά π ’ έκεϊ δλην τήν παρι- 
σινήν χάριν ολο τό παρισιάνικο gout καί ειμπορεϊ νά 
εύχαριστήση καί τήν πλέον δύικολον κυρίαν. Ό λα  τά 
κτενίσματα επιτυγχάνει τελείως καί ιδιαιτέρως τήν 
τόσο εφέτος τού συρμού co ifure Grecue.

Νομίζω οτι καμμία κυρία δέν πρέπει νά λείψη νά 
περάση άπό τό κατάστημα τής πρώτης Έλληνίδος κομ
μώτριας, αύτην μάλιστα την εποχήν τών εορτών καί 
τών κοσμικών συναθροίσεων.

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Έ δ ρ α  έν Ά θ ή ν α ι ς ,  Γ ’Υ π ο κ α τ α σ τ ή μ α τ α  έν  Π εεραεε ΐ ,  "Αργεί κ α ί  Π νργω .

Π ρ ακτο ρ ε ία  έν  Π ά τρ α ΐς  κ α ί  Ν α ν π λ έ ω .
ΤΜΗΜΑ ΤΡΑ ΠΕ ΖΙ ΤΙΚ ΟΝ

Συνάλλαγμα.— ΙΙιστωτικαί έπιστολαί.— Εισπράξεις.— Δάνεια έπ'ι ενεχύρω χρεωγράφων.— 
Άγοραπωλησίαι χρεωγράφων.— Προεξοφλήσεις.— Φύλαξις χρεωγράφων καί τιμ,αλφών.

Τ Α Μ Ι Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο Ν  ΜΕΧΡΙ 5,000 ΔΡ.
4 °/0 εις χ  . ζήτησιν. —  5 °/0 έν έτος.

Τόκοι καταθέόεων :
Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 3 1/2 °/0 έτησίως 

» » » μετά τρεις μήνας 4 °/0 »
» » » μετά έξ μήνας 4 */4 °/ο »
» » » μετά έν έτος 4 1/2%  *
» » » μετά δύο έτη 5 °/0 »
» » » μετά τρία έτη καί άνω 5 1/·ι °/0 »
» » είς χρυσόν 1/2 °/0 όλιγώτερον.

ΤΜ Η Μ Α  ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1) Εισαγωγή καί εξαγωγή εμπορευμάτων επί προμήθεια.— 2) Γενικόν Πρακτορείον Γ αλλι

κής ’Ασφαλιστικής Ε ταιρ ίας ΦΟΙΝΙΞ Πυρός καί Ζωής.
Τ Μ Η Μ Α  Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Ο Ν  

1) Εισπράξεις ενοικίων.—2) Διαχείρισις περιουσίων.— 3) ’Εκτέλεσις διαθηκών. — 4) Γνωμο
δοτήσεις καί συντάξεις συμβολαίων.


