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’Αξιότιμε κύριε,

’Εδιάβασα καί εγώ μέ πολλήν προσοχήν τό 
γράμμα σας τής περασμένης Τρίτης. Καί ση
μειώνω ακριβώς τάς φράσεις, α ί όποΐαι μέ 
έκαμαν νά σταματήσω, όχι κεραυνόπληκτος, 
όπως εσείς, ϊσως διότι ημείς α ί γυναίκες έσυ- 
νηθίσαμεν νά άκοΰωμεν τόσα παράδοξα καί 
άδικα, χωρίς νά έκπληττώμεθα καν.

Άρνεΐσθε δτι αί γυναίκες εινε ξεκουρασμένοι 
καί ήμποροΰν νά φέρουν νέον αίμα είς τόν 
πολιτικόν οργανισμόν. ’Αποδίδετε τόν εκφυλι
σμόν καί τήν κατάπτωσιν εξ ϊσου είς τάς μη
τέρας, δσον καί εις τούς άνδρας.

Μέ προκαλεΐτε νά σάς είπώ ποιαι νέαι μη
τέρες ηΰραν καιρόν νά ασχοληθούν καί ασχο
λούνται εις τήν φιλανθρωπικήν καί προοδευτι
κήν γυναικείαν δράσιν της πόλεώς μας.

Όμιλεΐτε διά τά άτυχή πλάσματα, πού μέ
νουν είς τό ράφι καί τά οποία γίνονται τρομα
κτικά σπληνικά καί εκδικητικά, κατά συνέπειαν 
ακατάλληλα διά πολιτικάς άσχολίσς.

Λοιπόν, κύριέ μου, μέ πολλήν μου λύπην 
σάς λέγω, δτι κανένα από τά άνω επιχειρή-

ματά σας δέν ή μπορεί νά σταθή ει ς τά πόδια 
του. Εινε δλα τής παλαιάς σχολής, τών πα
λαιών ιδεών, λιγάκι σκουριασμένα.

Καί αρχίζω άπό τήν πολύ παληάν φράσιν 
σας τών κοριτσιών πού μένουν εις τό ράφι καί 
πού εινε άκατάλληλα διά κάθε τι ως σπληνικά 
καί εκδικητικά. Λοιπόν σήμερον, εδώ όλιγώ- 
τερον ίσως, άλλοΰ περισσότερον καί κατά κα
νόνα, δέν υπάρχει πλέον ράφι δ ι ’ άχρήστους 
άνθρώπους καί αν υπήρχε θά έχρησίμευε διά 
μερικά γεροντοπαλλήκαρα μόνον, γκρινιάρικα, 
άχρηστα, συχνά δέ καί φαύλα.

Αί γυναίκες τώρα, δσαι δ ι ’ ένα ή δ ι ’ άλ
λον λόγον δέν ύπανδρεύθησαν, ρίπτονται είς 
ένα εύεργετικώτατον άγώνα ζωής καί δράσεως, 
είτε διά τούς συγγενείς των, είτε διά τήν πά- 
σχουσαν άνθρωπότητα, εϊτε διά νά εξυπηρετή
σουν ένα μεγάλο καί ώραΐον ιδανικόν.

"Αν θελήσετε νά στρέψετε ένα βλέμμα γύρω 
σας, θά εύρήτε παντού, εις τόν άνεπτυγμένον 
μάλιστα κόσμον, μίαν ευεργετικήν ύπαρξιν, 
πού συχνά γίνεται τό δεξιόν χέρι τού πολιτευο- 
μένου άδελφού, δ προστάτης γερόντων γονέων, 
ό σύμβουλος ό άτίμητος άνεψιών, ή ψυχή τής 
έξυπηρετήσεως μιάς ιδέας μεγάλης.

Καί έρχομαι είς τήν γενικωτέραν άκόμη δρά- 
σιν τών άτυχών πλασμάτων, ώς τά ονομάζετε. 
"Όλαι αί γυναίκες ιεροκήρυκες, πού έχει σκορ
πίσει πολιτικώτατα ή ’Αγγλία είς τάς μακρυνάς 
κτήσεις της, εινε γεροντοκόραι. 'Όλαι αί επι
στήμονες, πού σκορπίζει ή Ρωσσία είς τούς
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βαρβάρους γείτονας της διά πολιτικούς προση
λυτισμούς, εινε γεροντοκόραι.

Τά εννέα δέκατα των ’Αμερικανίδων, πού 
έκαμαν τον πόλεμον τής άπελευθερώσεως των 
μαύρων, είναι γεροντοκόραι. "Ολαι αί άδελ- 
φαί του Ερυθρού Σταυρού, πού τρέχουν μέσα 
εις τά κανόνια καί τά αιματοκυλίσματα διά νά 
σώσουν τήν ζωήν τών δυστυχών πού ή πλεο
νεκτική πολιτική τών άνδρών προκαλεΐ, είνε 
γεροντοκόραι.

"Ολα σχεδόν τά τάγματα καί τά συντάγματα 
καί οί λεγεώνες τών γυναικών, αί όποΐαι πο
λεμούν άνό τάς πέντε ηπείρους τον αλκοολι
σμόν καί αί όποΐαι ανέρχονται εις εκατομμύ
ρια, είνε γεροντοκόραι.

"Ολαι αί γυναίκες τού Στρατού τής Σωτη
ρίας είνε γεροντοκόραι. Αιά να ομιλήσω διά 
τάς μεγάλας μόνον ομάδας, αί όποΐαι έως τώρα 
έχουν προκαλέσει τήν κατάπληξιν δλων τών 
κοινωνιολόγων, δλων τών σοβαρών μελετητών 
τής γυναικείας αύταπαρνήσεως.

Λοιπόν πού ευρίσκετε, κύριέ μου, τήν έκδι- 
κητικότητα εις τά πλάσματα αυτά, τά δλα αυ
τοθυσία καί εύσπλαγχνία καί αύταπάρνησις ;

’Έρχομαι τώρα εις τάς νέας μητέρας, πού 
ασχολούνται μέ τήν προοδευτικήν καί φιλαν
θρωπικήν δράσιν τής πόλεως μας. Νά ανα
γράφω εδώ ονόματα μού είνε αδύνατον. Σάς 
παραπέμπω εις τά πέντε τμήματα τής Ένώσεως 
τών Έλληνίδων, εις τό ’Άσυλον τής 'Αγίας 
Αικατερίνης καί εις δλατά τελευταΐον ίδρυθέντα 
γυναικεία σωματεία, καί σάς άφίνω  νά μετράτε 
ονόματα νεωτάτων μητέρων καί οΐκοδεσποι- 
νών, αί όποΐαι εργάζονται μέ μεγάλον ζήλον 
καί ενθουσιασμόν.

Μένουν τά δύο σπουδαιότατα έπιχειρήματά 
σας. «ΙΙταίουν αί μητέρες διά τον εκφυλισμόν 
καί τήν κατάπτωσιν;»

Σάς ερωτώ: ’Έκαμαν έως τώρα αί μητέρες 
νόμους διά τήν μόρφωσίν των, διά τήν ανα
τροφήν τών παιδιών των, διά τήν διοίκησιν 
τής χώρας; Έσύνταξαν προγράμματα σχο
λείων ; Διεχειρίσθησαν οικογενειακόν πλούτον; 
Ταΐς επετράπη νά έχουν δικαίωμα νά δώσουν 
■ψήφον διά τήν άποκατάστασιν τών παιδιών 
των ; Ήμπορούν τά υπερασπίσουν τά συμφέ- 
ροντά τω ν ;

Πώς λοιπόν ζητείτε εύθύνας από άνευθύ- 
νους κατά τούς νόμους σας, πού θέτουν τήν 
γυναίκα εις τήν ιδίαν μοίραν μέ τούς ηλιθί
ους, τούς ανηλίκους καί τούς αιωνίως άπηγο- 
ρευ μένους ;

Καί τελευταΐον : Αί γυναίκες είνε κουρασμέ
να! καί έξηντλημέναι δσον οί άνδρες; "Ας κρί

νομεν από τά έργα των: Ό Πόλεμος τού 97. 
Οί άνδρες, ή Πολιτεία, ό στρατός, τό ναυτι
κόν, τά χειρουργεία πολέμου, δλα οΐκτρά, μέ 
δαπάνας εκατομμυρίων διά προπαρασκευήν.Αί 
γυναίκες κατηρτισμέναι Άμερικανικώτατα, μέ 
νοσοκομεία πολέμου, χειρουργεία, ιματισμόν 
στρατού, νοσοκόμους, περίθαλψιν προσφύγων, 
εφέδρων, συσσίτια, παροχήν εργασίας γυναι
κών, ασυλα παιδιών, σχολεία κτλ.

Γράμματα. ’Επιστήμονες αριστούχοι, ζω
γράφοι νικώσαι τούς άνδρας συναδέλφους των 
εις διαγωνισμούς· γλύπτριαι όνομασταί μεταξύ 
τών ολίγων δπου έπεδόθησαν εις τάς τέχνας.

Δράσις προοδευτική καί φιλανθρωπική. Δη
μιουργία ανευ κεφαλαίων, άνευ μέσων, δέκα, 
είκοσι ιδρυμάτων πού ανθούν καί προοδεύουν 
καί ευεργετούν. Έάν δλα αυτά δέν προδίδουν 
νέον καί ξεκουρασμένον οργανισμόν, τότε τί 
τον προδίδει ; Κ.  ΠΑΡΡΕΝ

ΒΙΟΛΕΤΑ.
Νά’μουν τάγιόκλημα πού ά π ’ τήν αύλή σου 
ψηλά στδν τοίχο σου σκαλώνει, άνθεΐ 
και με τή  ορόσο σου, μέ τήν πνοή σου 
πάντα δροσίζεται και πάντα ζ ή .. .

(Τραγούδια τής Πατρίδας μου. 1878)

Ή κόρη πού τραγούδησα δταν εΐμουν 
αγόρι δεκοχτώ χρονών. Ανθούσε 
τάγιόκλημα στον κήπο της, ή χάρη 
τών άκακων πουλιών γραμμένη άπάνου 
στάνάστημά της.

Τήν έφαγες, αγιούπα τής αρρώστιας !
Πέθανε ψές· τής κάμανε τό ξόδι.
Μά τής νιότης ή φλόγα εΐτανε στάχτη
καί πριν πεθάνη· στάχτη καί ή ομορφιά της.
καί τό χρυσάφι

πού τάκανε κορώνα τά μαλλιά της.
Τδνομα της Βιολέτα. Δέν μιλούσε, 
γελούσε· εϊταν κελάϊδισμα τό γέλιο. 
Τάγιόκλημα τής τδπλεξα τραγούδι 
καί τής τό πήγα,

αγόρι δεκοχτώ χρονών. Καί τώρα 
πού γύρο μου δλα τής ζωής κ ’ εμένα 
σταχτιά γυρνάν, ά π ’ τή φωτιά τής νιότης 
’ίσα μέ τά μαλλιά μου πού γυαλίζαν, 
καθώς άπάνου

σταλώνι ή μαυρογάλανη σταφίδα,—
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Ό  συνήγορος τών Κρητικών δικαίων 
Π ΡΙΚΗ Ψ  ΜΑΕ ΤΗΣ ΣΑΞΟ ΝΙΑΣ

άφήστε με στό μνήμα τής γυναίκας 
πού τή γλυκοτραγούδησα, δταν εΐμουν 
άγόρι δεκοχτώ χρονών, νά στήσω 
τό μυρολόϊ.

’Αφήστε με νά ξανατραγουδήσω 
στό μνήμα της άπάνου τό τραγούδι 
πού τδπλεξε ή καρδιά μου γιά τού κήπου 
τάγιόκλημα μαζί καί γιά τήν κόρη, 
τά δυο λουλούδια.

Θά βάλω μέσα σγό παλιό τραγούδι

τάνοιξιάτικο κάποιους βουβούς πόνους, 
στερνούς, χυνοπωριάτικους· γερμένα 
λυπητερά μελιτζανιά ζουμπούλια 
δετά στά ρόδα.
Ό μοια οί μυρολογήτρες καλεσμένες 
τό λείψανο νά κλάψουν, άνταμώνουν, 
μέ τό θρήνο τού πεθαμένου, κλάμα 
πού γιά νεκρούς δικούς τους άκριβούς τους 
ξάφνου άναβρίζει.

7 του Μάη 1910
ΚΩΣΤθ? ΠΑΛΑΜΕΣ
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Η ΦΟΑΕΛ ΤΏΝ ΑΗΛΟΝΙΏΝ
'Ολόγυρα τού πύργου ήτανε ένα ωραίο περι

βόλι. Μέσα εις το περιβόλι ήτανε πουλιά όλων 
των ε ιδώ ν : αηδόνια, κοτσίψια, ύπολαΐδες, 
όλα τά πουλιά τής γης είχανε μαζευτεί μέσα 
εις τό περιβόλι αυτό.

Την άνοιξι, κάθε φύλλο έκρυβε καί μια 
φωληά, κάθε δένδρο είχε καί μια ορχήστρα. 
"Ολοι οι πτερωτοί μουσικοί προσπαθούν 
ποιος νά τραγουδήση καλλίτερα, καί αληθινά 
πραγματικοί μουσικοί δεν θά μπορούσαν νά 
φανούν εμπρός τους. ’Αλλά μέσα εις τον πύρ
γον ήτανε δυο ωραίες έξαδέλφες, που τραγου
δούσαν καλλίτερα άπ ’ όλα τά πουλιά τού περι
βολιού, την μιά έλεγαν Άνθούλα καί τήν ά'λλη 
Ώμορφούλα. Καί ή δύο ήσαν ωραίες, θελ
κτικές, καί κάθε Κυριακή όταν φορούσαν τά 
ωραία φορέματά τους, αν οί άσπροι ωμοί 
τους δεν έδειχναν πώς ήτανε αληθινά κορίτσια 
θά τά έ'περναν γιά αγγέλους· δεν τούς έλειπαν 
παρά τά φτερά. "Οταν ετραγουδοΰσαν ό γέρος 
αρχών τού Μπλεβριέ, ό θείος τους τής κρα
τούσε από το χέρι από φόβο μήπως πετάξουν. 
Ή  φήμη τής ώμορφιάς τους καί τού ταλάν
του τους είχε κάμει τόν γύρον της Ευρώπης 
καί όμως δεν ήτανε υπερήφανες δ ι ’ αυτό, 
έζοΰσαν μοναχές καί δεν έβλεπον κανένα άλλο 
από τόν μικρό ακόλουθο Βαλεντίνο, ωραίο 
παιδάκι μέ ξανθά μαλλιά καί τόν άρχοντα τού 
Μπλεβριέ, γέρο κουρασμένο από τά εξήντα 
χρόνια πού έφερνε στή ράχη του. Έπερνοΰσαν 
τόν καιρό τους ρίχνοντας σπόρους στά πουλά
κια, λέγοντας τήν προσευχήν τους καί κυρίως 
μελετώντας τούς μεγάλους διδασκάλους καί 
τραγουδώντας μαζύ τά ωραιότερα κομμάτια· 
είχαν ακόμη λουλούδια, τά όποια έπότιζαν καί 
επεριποιοΰντο μόνες τους. Ή  ζωή τους έπερ- 
νούσε μέ τάς γλυκείας καί ποιητικάς αύτάς 
ασχολίας, έμεναν εις τήν σκιάν καί μακρυά 
από κάθε βλέμμα ανθρώπινον, καί όμως ό κό
σμος ένασχολείτο μέ αύτάς. Ού'τε τό αηδόνι 
ούτετό τριαντάφυλλο δέν μπορούν νά κρυφτούν, 
τό'τραγούδι τους καί ή μυρωδιά τους τά προ
δίδουν πάντοτε. Ή δύο ξαδέλφες ήτανε μαζύ 
αηδόνια καί τριαντάφυλλα.

* Ηλθαν δούκες, πρίγκηπες, διά νά τσς ζη
τήσουν εις γάμον, ό αύτοκράτωρ τής Τραπε- 
ζοΰντος καί ό σουλτάνος τής Αίγύπτου έστει
λαν αντιπροσώπους διά νά τάς ζητήσουν είς 
γάμον, αλλά αί δύο έξαδέλφαι δέν ήθελαν ν ’ 
ακούσουν τίποτα. ’Ίσως είχαν αίσθανθή ότι ή 
αποστολή τους στον κόσμο ήτανε νά τραγου

δούν μόνον, καί ότι θά άπεμακρύνοντο ά π ’ 
αυτήν άν έκαναν άλλο τι.

Είχαν έλθει μικρούτσικες είς τόν πύργον 
αυτόν. Τό παράθυρον τής κάμαράς τους ήτανε 
προς τόν κήπο καί τάς ενανούρισε τό τραγούδι 
τών πουλιών. Μόλις έστέκοντο είς τά πόδια τους 
ό γέρος Β ίοπάίαιι, ό μουσικός τού άρχοντα, 
έβαλλε τά μικρά χεράκια τους είς τό πιάνο καί 
έμαθαν νά τραγουδούν πριν νά μιλούν, τρα
γουδούσαν όπως οί άλλοι αναπνέουν, αυτό 
τούς ήτο φυσικόν.

Ή ανατροφή αυτή είχε επηρεάσει πολύ τόν 
χαρακτήρα τους, τάς είχε χωρίσει από τήν τα
ραχώδη καί φλύαρον παιδικήν ηλικία. Ποτέ 
δέν έβγαλαν όξεΐαν φωνήνούτε παράπονον κα- 
κόηχον. Τό μουσικόν αίσθημα μονάχο του 
άνεπτύσσετο είς τά δύο αυτά κοριτσάκια. Εύ- 
ρίσκονται σχεδόν πάντα μέσα είς μελωδίες καί 
δέν αίσθάνουνται τόν πραγματικόν κόσμο παρά 
διά μέσου τών ήχων. Εννοούσαν θαυμάσια 
τό θόρυβο τών φύλλων τών δένδρων, τό κελά- 
ρισμα τού νερού, τόν ήχο τού ρολογιού, τό 
πέρασμα τού αέρα στο τζάκι, τόν ήχο τής άνέ- 
μης, τις σταγόνες τής βροχής πού πέφτουν 
πάνω στά τζάμια, όλας τάς αρμονίας εξωτε
ρικός καί εσωτερικός, αλλά δέν αίσθάνουνται 
καμμίαν συγκίνησι, γιά ένα έκτακτο ηλιοβασί
λεμα, ούτε ήμποροΰσαν νά εκτιμήσουν μίαν 
εικόνα. Είχαν τήν αρρώστια τής μουσικής, 
ελησμονούσαν νά φάγουν καί νά πιοΰν, δέν 
αγαπούσαν τίποτα άλλο είς τόν κόσμον, έκτος 
από τήν μουσικήν,τά άνθη τους καί τόν μικρόν 
Βαλεντίνο, γιατί έμοιαζε μέ τά τριαντάφυλλα, 
καί τά τριαντάφυλλα γιατί έμοιαζαν μέ τόν 
μικρό Βαλεντίνο. Ά λλ ’ ό έρως αυτός ήτανε 
εντελώς δευτερεύον πράγμα. Ή μεγαλειτέρα 
τους εύχαρίστησις ήτανε νά τραγουδούν τό 
βράδυ στο παράθυρό τους τή μουσική πού 
έσύνθεταν τήν ημέραν.

Οί μεγαλείτεροι διδάσκαλοι ήρχονταν από 
πολύ μακράν γιά νά τής ακούσουν καί νά 
συναγωνιστούν μέ αύτάς. Μόλις τάς άκουαν 
όμως ομολογούσαν ότι ήτανε νικημένοι. Καί 
πραγματικά ήτανε ή μουσική τους τόσον ευχά
ριστη καί μελωδική, ώστε τά χερουβίμ τού 
ουρανού ήρχοντο είς τό παράθυρο καί έμάν- 
θανον τά τραγούδια τους διά νά τά τραγουδούν 
είς τόν καλόν Θεόν.

Μιά βραδαά τού Μαΐου αί δύο έξαδέλφαι 
τραγουδούσαν τόσον θαυμάσια ώστε ένα αη
δόνι τού περβολιού, αφού τάς άκουσε μέ προ
σοχήν, όταν έτελείωσαν έπλησίασε είς τό παρά
θυρο καί τούς είπε : «Θά ήθελα νά συναγω- 
νισθώ είς τό τραγούδι μαζή σας». Αί δύο έξα-

δέλφαι άπεκρίθησαν ότι έδέχοντό καί ή μπο
ρούσε αμέσως ν ’ άρχίση.

Τό αηδόνι άρχισε. Μίτο αηδόνι δάσκαλος. 
Ό λαιμός του φούσκονε,τά φτερά του χτυπού
σαν, όλο του τό σώμα έτρεμε καί έτραγούδησε 
μέ τέχνην μοναδικήν ένόμιζε κανείς ότι ή 
φωνή του είχε φτερά σαν τό σώμά του. Έστά- 
θηκε βέβαιο ότι έκέρδισε τήν νίκην.

Αί δύο έξαδέλφαι άρχισαν καί αύταί νά 
τραγουδούν καί τό δικό τους άσμα ήτο πολύ 
ανώτερο. Τό τραγούδι τού αηδονιού ήτανε 
έμπρός στο δικό τους σαν κελάδημα σπουργίτι. 
Ό φτερωτός τραγουδιστής έκαμε τελευταία 
προσπάθεια, έτραγούδησε μιά έρσιτική ρομάν
τζα, έπειτα μιά θαυμασία συμφωνία, τής 
οποίας οί υψηλοί τόνοι ήσαν ανώτεροι από 
κάθε ανθρώπινη φωνή. Αί δύο έξαδέλφαι χω
ρίς νά ταραχθούν από τό έξοχο αυτό τραγούδι, 
έγύρισαν τό φύλλο τού μουσικού τετραδίου 
τους καί έψαλλαν μέ τέτοιαν τέχνην ώστε ή 
άγία Κεκιλία ή οποία τής άκουσε από τόν 
ουρανό, ώχρίασε από ζήλεια καί άφησε νά πέση 
τήν φόρμιγκά της έπί τής γής.

Τό αηδόνι έδοκίμασε έκ νέου νά τραγουδήση, 
άλλ’ ό αγώνας αυτός τό έξήντλησε, τού έλειπε 
ή αναπνοή, τά φτερά του έφούσκωναν, τά μά
τια του έκλειναν χωρίς νά θέλη, έκόντευε νά 
πεθάνη.

— Τραγουδεΐτε καλλίτερα από έμένα είπε 
εις τις δύο έξαδέλφες καί ή έπιθυμία νά σάς 
περάσω μού κοστίζει τήν ζωή. Σάς ζητώ μιά 
χάρη : Έχω τή φωληά μου· μέσα σ ’ αυτή τή 
φωληά είνε τρία μικρά· είνε απάνω στήν τρίτη 
αγριοτριανταφυλλιά είς τόν μεγάλο δρόμο προς 
τό μέρος τής πηγής· στείλατε νά τά πάρετε, 
άναθρέψατέ τα καί μάθετε τα νά τραγουδούν 
καθώς σείς, αφού έγώ θά πεθάνω.

Μόλις είπε τά λόγια αυτά τό αηδόνι αμέσως 
άπέθανε. Ή  δάο έξαδέλφες τό έκλαψαν πολύ, 
γιατί έτραγούδησε ωραία. Έπροσκάλεσαν τόν 
Βαλεντίνο τόν μικρό ακόλουθο μέ τά ξανθά 
μαλλιά καί τού είπαν πού ήταν ή φωληά. Ό 
Βαλεντίνος τήν ηΰρε εύκολα, τήν πήρε, τήν 
έκρυψε στο στήθος του καί τήν έφερε είς τά 
δυο κορίτσια, τά όποια ακουμπισμένα είς τό 
μπαλκόνι τόν έπερίμεναν μέ άνυπομονεσιά. 
"Οταν τούς τήν έδωκε τά τρία μικρά έβγαλαν 
τά κεφαλάκια του καί άνοιξαν τό ράμφος. Ή 
δύο έξαλδέλφες τά λυπήθηκαν τά ορφανά καί 
άρχισαν νά τά τρέφουν. "Οταν μεγάλωσαν λι
γάκι άρχισαν τήν μουσική ανατροφή τους,όπως 
τό είχαν ύποσχεθή είς τό νικημένο αηδόνι. 
’ Ητο θαυμάσιο νά τά βλέπη κανείς πώς είχαν 
συνηθίσει καί πόσον ωραία τραγουδούσαν, έ-

στέκουνταν έμπρός είς τό βιβλίο τής μουσικής 
καί ένόμιζες πώς έγνώριζαν νά διαβάζουν τις 
νότες τόσον τις κύτταζαν μέ προσοχή. Είχαν 
μάθει όλα τά τραγούδια τής Άνθούλας καί τής 
Ώμορφούλας, καί άρχισαν νά συνθέτουν καί 
μόνα τους άλλα, πολύ ωραία.

Ή δύο έξαδέλφες έζοΰσαν πάντα στή μονα
ξιά,καί τό βράδυ άκούγουνταν από τήν κάμαρα 
τους ήχος υπερκόσμιας μελωδίας. Τά άηδονά- 
κια τέλεια διδαγμένα έκαναν καί αυτά τό μέρος 
τους είς τήν νυχτερινή συναυλία, καί τραγου
δούσαν σχεδόν τόσον καλά όπως καί οί δάσκα
λοί τους.

Ή  φωνήτών δύο κοριτσών έλάβενε κάθεμέρα 
έξαιρετική δύναμι καί λαμπρότητα καί ηχούσε 
μέ ήχους μεταλλικούς καί κρυσταλλένιους, ύπερ- 
τέρα από κάθε φυσική φωνή. Ή Άνθούλα καί 
ή Ώμορφούλα αδυνάτιζαν κάθε μέρα καί πε
ρισσότερο, τά ωραία χρώματά τους έχάθηκαν 
είχαν γίνει ώχραί σαν αχάτης καί σχεδόν έτσι 
διαφανείς. Ό άρχοντας τού Μπλεβριέ, ήθελε 
νά τάς έμποδίση νά τραγουδούν, αλλά δέν τό 
έκατώρθωσε.

Μόλις έτραγουδούσαν λιγάκι ένα κόκκινο ση
μείο έχρωμάτιζε τά μάγουλά τους καί έμεγά- 
λοινε, έπειτα έσβυνε καί κρύος ίδρώς έτρεχε από 
τό μέτωπό τους, τά χείλη τους έτρεμαν σαν νά 
είχαν πυρετό. Τό τραγούδι τους όμως ήτον ποιο 
ωραίο από άλλοτε, είχε κάτι τό υπερκόσμιοι·? 
καί όταν άκούγετο ή δυνατή εκείνη φωνή νά 
βγαίνη από τά δύο αδύνατα έκείνα κορίτσια, 
δέν ήτο δύσκολο νά μαντεύση κανείς, εκείνο 
πού έμελλε νά συμβή, ότι ή μουσική θά έσπα
ζε τό ό'ργανο. Τό έννόησαν καί μόνες τους καί 
ήρχισαν νά μήν τραγουδούν πολύ· μιά βραδιά 
όμως, τό παράθυρο ήτανε ανοιχτό, τά πουλιά 
έκελαδούσαν μέσα στο περιβόλι,ή αύρα φυσούσε 
αρμονικά καί υπήρχε τόση μουσική στήν ατμό
σφαιρα, ώστε δέν ή μπόρεσαν νά άντισταθούν 
είς τήν έπιθυμίαν νά ψάλλουν μιά δυωδία τήν 
οποία είχαν συνθέσει τήν προηγουμένην ημέ
ραν. ΤΗταν τό κ.ύκνιο άσμα, ένα θαυμάσιο 
τραγούδι γεμάτο δάκρυα, τό όποιον έφθανε 
έως τής πλέον ψηλές νότες τής κλίμακος καί 
κατέβαινε έως τήν τελευταία νότα, κάτι θαυμά
σιο καί ανήκουστο- κατακλυσμός από τρίλιες, 
βροχή από χρωματιστές νότες, πυροτέχνημα 
μουσικό απερίγραπτο, άλλ’ όμως τό μικρό κόκ
κινο σημείο εμεγάλωνε φοβερά καί τούς έσκέ- 
πασε όλο σχεδόν τό μάγουλο. Τά τρία άηδονά- 
κια τής έκύτταζαν καί τής άκουαν μέ μεγάλη 
αγωνία, έκινούσαν τά φτερά, έπηγαινοήρχοντο 
καί δέν μπορούσαν νά μείνουν σέ μιά θέσι. 
Τέλος έφθασαν είς τήν τελευταία φράσι τού
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κομματιού, ή φωνή του έλαβε τόση δυναμιν, 
ώστε ήτο εΰκολον νά εννοήση κανε'ις δτι δεν 
ήτανε πλέον δντα ζωντανά ποϋ τραγουδούσαν.

Τά άηδονάκια επέταξαν. Ή  δυο εξαδέλφες 
άπέθαναν, ή ψυχή τους έφυγε μαζή μέ την 
τελευταία νότα. Τά άηδονάκια ανέβηκαν κατ’ 
ευθείαν εις τον ουρανό διά νά  φέρουν τό έξο- 
χον αυτό τραγούδι εις τόν καλόνΘεόν, ό όποιος 
τά εκράτησε εις τόν παράδεισόν του, διά νά 
τού κελαδούν την μουσική τών δύο εξαδέλφων.

Ό  καλός Θεός έκαμε αργότερα, μέ τά τρία 
αυτά αηδόνια τάς ψυχάς τού Παλεστρίνα, τού 
Τσιμαρόζα καί τού G luck.

Μετάφρασις δος Ειρήνης Νιχολαΐδου
(Théophile Gautier)

ΟΙΚΟΚΥΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Β '

Άλλ,ά δεν άρχει ή γνώσις της οίκοκυρωσύ- 
νης μόνον διά την ευτυχίαν του σπιτιού, διά 
την χαράν καί την αρμονίαν ποϋ πρέπει νά 
βασιλεύη εις αυτό. Ή  νοικοκυρωσύνη όπως 0- 
λ,αι αί έπιστήμαι έχει καί αυτή την σοφίαν 
της, όπως έχγ καί τούς σχολαστικισμούς της. 
Νά είναι καμμιά νοικοκυρά, χωρίς νά βασανίζη 
τούς ίδικούς της μέ μικροζητήματα καί γρί— 
νιες διά πράγματα ανάξια λόγου. Νά είναι 
νοικοκυρά μέ πνεύμα εύχάριστον, φαιδρόν, 
άνεπτυγμένον, μέ αισθήματα γεννα ία , μέ 
ψυχήν ώραίαν.

Καί τήν ωραιότητα της ψυχής, τήν γενναιό
τητα  τών αισθημάτων,τήνφαιδρότητα κα ίάνά - 
πτυξιν του νοΰ, τήν δημιουργεί οχι πλέον τό 
σχολεΐον, άλλά τό βιβλίον. Τό βιβλίον όχι τό 
διδακτικόν, τό έγκεκριμμένον από τάς κυβερ
νήσεις μέ τούς λαβυρίνθους του σχολαστικι
σμού,εις τούς οποίους πελαγώνουν τά  καϋμένα 
τά  πα ιδ ιά , αδιακρίτως κορίτσια καί αγόρια. 
Τό βιβλίον μέ τούς υπερσυντέλικους καί τούς 
τετελεσρ.ένους μέλλοντας που διδάσκονται εις 
τήν ε ' .  τάξιν του δημοτικού σχολείου, ακρι
βώς όταν πρόκειται νά φύγουν όιά νά αποδο
θούν εις τήν πρακτικήν ζωήν, ώς τήν τελευ
ταία.'/ κακήν άνάμνησιν τής μαθητικής των 
εποχής.

’Ό χι λοιπόν τό δασκαλικόν βιβλίον, τό αν
τιπαθητικόν, τό μισητόν από τά  παιδιά . 
Ά λλά  τό βιβλίον ποϋ δ ιηγείτα ι ωραία πράγ
ματα καί τά  μεταφερει εις άγνωστους κόσμους 
καί τούς γνωρίζει μέ τά μεγαλεία άλλά καί

με τάς κακίας τών άνθρωπίνων ψυχών καί 
άνοίγει εμπρός εις τά  έκπληκτα μάτια των 
τόσας τελειότητας καί τόσας άτελείας καί τά 
μανθάνει αύτάς νά άποφεύγουν καί εκείνα : 
ν ’ άγαποϋν. Τό βιβλίον ποϋ δυναμώνει^τόν 
νοΰν των καί έξαγευνίζει τήν ψυχήν των καί 
τά διασκεδάζει, καί τά  φαιδρύνει καί τά 
κάμνει νά βλέπουν τήν ζωήν μέ χαράν καί 
άγάπην καί ενθουσιασμόν.

Ά λλά  ποϋ νά τό ευρουν τό βιβλίον αυτό 
τά  πτωχά μας τά  πα ιδ ιά , άλλά καί τά  μή 
πτωχά άκόμη) ΙΙοΰ είνα ι αί σχολικαί βιβλιο- 
θήκαι, άν όχι αί λα '{καί, τούλ,άχιστον αί ιδ ι 
ω τ ικά !, 'αί δανειστικαί, άπό τάς οποία: ένα 
παιδί σχολείου ή ένα εργατικό πα ιδ ί θά ό δη - 
γηθγ εις τό τ ί πρέπει νά διαβάζγ καί πώς νά 
διαβάζη.

Αύταί αί σκέψεις μέ έ'καμαν νά προτείνω 
εις τό συμβούλιόν μου πρό τριών περίπου μη
νών τήν ίδρυσιν τής πρώτης συστηματικής 
σχολικής βιβλιοθήκης διά τά  κορίτσια μας. 
Κατά σύμπτωσιν τάς ημέρας έκείνας μοΰ είχε 
σταλή παρά τής ΙΙροέδρου τής Ένώσεως τών 
Έ λληνίδων κ. Έ λ ένης Γρίβα, τό ποσόν τρια- 
κοσίων δραχμών, μερίδιον τοΰ τμήματός μας 
άπό μίαν χιλιόδραχμον δωρεάν τής κ. Ά δα- 
μαντίδου. Η εύγενής δωρήτρια είχεν εξουσιο
δοτήσει τήν κ. Γρίβα νά διανείμν) τάς χιλίας 
της δρ. εις τά  τμήματα τής Ένώσεως, τά  
όποια ένόμιζεν αΰτη OTt έχουν άνάγκην συν
δρομής. Εις τό ίδικόν μας τό πτωχότατον καί 
εξυπηρετούν πρωτίστην λαϊκήν άνάγκην προσ- 
εφέρθησαν αί τριακόσιαι δραχμαί, διά τάς ό
ποιας ευχαριστώ καί τήν εύγενή δωρήτριαν 
καί τήν δικαίαν έντολοδόχον της. Μία άλλη 
φίλη μου άπό τήν Αλεξάνδρειαν ή κ. ’Α γγε
λική ΙΙαναγιωτάτου, τήν όποιαν επίσης ευ
χαριστώ, μοΰ έστειλε πενήντα δραχμάς διά 
νά τάς διαθέσω όπου ένόμιζα καλλίτερον εις 
τά  διάφορα σωματεία όπου εργάζομαι.

Ιδού ό πρώτος πυρήν καί τό πρώτον κεφά- 
λαιον τής βιβλιοθήκης μας. Τριακόσιαι πενήντα 
δραχ. ποσόν τόσον μικρόν δι ’ έ'ργον τόσον με
γάλο ! Καί δι ’ αύτό δέν είναι ώς βλέπετε ή 
βιβλιοθήκη μας άπό πολύτιμον ξύλον, ά λ λ ’ 
ούτε ρυθμοΰ ’Αναγεννήσεως.Καί τά  πεντακό
σια βιβλία καί περιοδικά, τά όποια παρατάσ
σονται εις τάς θηκας της δέν άπαστράπτουν 
άπό χρυσά γράμματα καί πολύτιμα δέρματα 
καί καλλιτεχνικήν βιβλιοδεσίαν. Τά παιδιά 
μας δέν έ'χουν άνάγκην άπό εξωτερικήν πολυ
τελείαν. ’Έχουν άνάγκην άπό εκλεκτόν περιε- 
χόμενον καί αύτό κατωρθώσαμεν νά τό έπ ιτύ- 
χωμεν, όσον καί όπως ήτο δυνατόν. ’Εννοείται

ότι μέ τάς τριακοσίας πενήντα δραχμάς δέν 
ήγοράσθη ή βιβλιοθήκη όπου βλέπετε μέ τούς 
πεντακοσίους τόμους της τούς χαρτοδέτου:. 
Έπήρα τόν δίσκον τής επα ιτείας εις τό χέοι 
και έζήτησα άπό παντοΰ όπου ήτο δυνατόν νά 
υπάρχουν βιβλία κατάλληλα διά τήν βιβλιοθή
κην μας.’Ά λλο ι έσπευσαν πρόθυμοι νά μέ βοη
θήσουν καί άλλοι άμέλησαν. Τό άποτέλεσμα 
όπως δήποτε είναι λαμπρόν. Ά πό  τούς πεντα 
κοσίους τόμους μόνον οί τριάντα ήγοράσθησαν. 
Μία σειρά τής Λιαπλάσεως τών ΙΙαίδων άπό 
τήν άρχήν τής έκδόσεώς της,εις τό τρίτον μό
λις τής άςίας τη ς,κα ί μερικά βιβλία τοϋ Ιου
λίου Β έρν.Ό λα  όσα είνα ι χαρτόδετα καί ομοι
όμορφα είναι εντελώς καινούρια. Τά άλλα άπε- 
λυμάνθησαν μ.έ φορμόλ εις τό Ιίολιτικόν Νο
σοκομείο'/, τοϋ όποιου ό διευθυντής κ . Βάθης 
μέ πολλήν ευγένειαν άνέλαβε τήν δωρεάν άπο- 
λ.υμανριν,

Ά λλά  δέν ήρκει νά εύοεθοΰν μόνον τά βι
βλία. Ή  ΐδρυσις κα.ί ή τακτοποίησις μιας βι
βλιοθήκης καί ό έ'λεγχος τών καταλλήλων βι
βλίων άπα ιτε ΐ κόπους, εργασίαν, γνώσεις τής 
παιδικής ψυχής καί κριτικήν δύναμιν καί ά ντ ί- 
ληψιν μεγάλην. Ή  έφορος τής βιβλιοθήκης μας 
κ. Α θανασία Φιλαδελφέως κατέχει εις μεγά- 
λον βαθμόν όλα αύτά τά προτερήματα. Καί 
το μέγιστον όλων, τόν εύγενή ζήλον καί τήν 
ώραίαν αύταπάρνησιν νά θυσιάζγ, καιρόν καί 
κόπους διά νά άνταποκριθή εις τό εύγενές έρ- 
γον, όπου άνέλαβε. Τρεις μήνας τώρα ημέραν 
παρ’ ημέραν σχεδόν διέθεσεν ώρας πολυτίμους 
επάνω εις τά  βιβλία αύτά, τών όποιων ή τα - 
ξινόμησις τόσον είνα ι δύσκολος.

Σήμερον τά  βιβλία έταξινομήθησάν καί 
εάν δέν έτυπώθη ό κατάλογος άκόμη, τοΰτο 
οφείλεται εις τό ότι έ'χομεν πολλάς καί επ ι
σήμους μάλιστα υποσχέσεις βιβλίων διά τήν 
θερι/ήν περίοδον. Ό  ’Έφορος τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης κ. Δ. Καμπούρογλους μάς ύπε- 
σχέθη κατά τήν θερινήν τακτοποίησιν τών 
βιβλίων σειράν άπό τά  υπάρχοντα περιττά 
καί άλλοι άλλα.

Ή  προθυμία αυτή μέ ενθαρρύνει νά επε
κτείνω  τόν κύκλον τής Βιβλιοθήκης μας εις 
πολύ εύρυτέραν άκτΐνα. Δηλαδή καταρτίζομεν 
καί δευτέραν τοιαύτην διά μαθήτριας σχο
λείω ν, διδασκαλίσσας, κυρίάς, αί όποΐαι επ ι
θυμούν νά δανείζωνται βιβλ,ία. Ά πό τήν λ,αϊ- 
κήν θά δανείζωνται βιβλία καί αί μαθήτριαι 
τοΰ Κυοιακοΰ μας Σχολ,είου καί αί έργάτιδες 
όλων τών εργοστασίων.

Αί ίδικαί μας εκτός τών βιβλίων, τά  όποια 
δανείζονται, έ'χουν τακτικήν άνάγνωσιν καί

μέσα εις τό σχολεΐον κατά τάς ώρας τής ερ
γασίας των. Ειδική έπιμελήτρια άναγινώσκει 
καί εξηγεί,ενώ  τά  παιδιά ράπτουν ή κάμνουν 
οΐαν δήποτε άλλην εργασίαν.

Αύτό είναι τό νέον μας έργον τοΰ έτους αύ- 
τοΰ. Μή σάς φανή δέ παράδοξον, εάν μάθετε, 
ότι έχομεν καί περίσσευμα άπό τάς τριακοσίας 
πενήντα δρ. τοΰ μόνου κεφαλαίου τής βιβλιο
θήκης μας. Κατωρθώθη νά χαρτοδέσωμεν τά 
βιβλία μέ τόσην οικονομίαν, ώστε άφοΰ έπλη- 
ρώσαμεν 65 δρ. Διά τήν βιβλιοθήκην έξωδεύ- 
σαμεν μόνον 200 δο. διά το δέσιμον τών 500 
τόμων.

’Άλλ,ο νεον μας έργον εφέτος είναι ή λαϊκή 
μαγειρική, ή οποία έδιδάχθη χωριστά εις ιδ ι
αιτέρας ημέρας άπό τήν επίσημον, τήν Εύρω- 
παϊκην. Τό μάθημα άνέλαβε μέ άληθινόν εν
θουσιασμόν ή διευθύντρια τοΰ σχολείου μας 
καί πρώτιστης τάξεως οικοκυρά κ. Πηνελόπη 
Γιαλούοη, είδικότης εξαιρετική διά νά μορ- 
φωντι τελείας οικοκυράς. Σήμερον τάπερισσότεοα 
φαγητά όπου έκθέτομεν είνα ι τής λαϊκής μα
γειρικής,τήν όποιαν έδιδάχθησαν τά κορίτσια, 
τά  όποια θά άποφοιτήσουν εφέτος άπό τά σχο- 
λ,εΐον. Άπό τό ζύμωμα έως τά τουρσιά καί 
τά μαρινάτα καί τούς γ ιαλαντζή  ντολμάδες καί 
τής τυρόπητες, εις όλα τά παιδιά μας έτελ.ει- 
οποιήθησαν, έτοιμες πλέον νά άναλάβουν τήν, 
διεύθυνσιν σπιτιοΰ καί έφωδιασμένες μέ ολας 
τάς γνώσεις αί όποΐαι άποτελοΰν τήν μεγάλ,ην 
καί άναφαίρετον προίκα κάθε γυναικος.

Τά οικονομικά μας καί κατά τό έτος τοΰτο 
χωρίς νά είναι άνθηρά, μάς έπέτρεψαν όμως 
εις τά στενωτατα όρια τών έπιβλ,ηθεισών οι
κονομιών νά έχωμεν ίσοζύγιον καί νά άνταπο- 
κριθώμεν εις όλας μας τάς υποχρεώσεις, ώς 
άποδεικνύεται άπό τήν έξέλεγξιν τών βιβλ.ίων 
μας,τήν όποιαν τή παρακλήσει μας εξετέλεσε 
τό ’Ελεγκτικόν Συνέδριον διά τοΰ έλεγκτοΰ 
αύτοΰ κ. Κροντηροπούλου, εις τόν όποιον εκ
φράζω τάς εύχαριστίας τοΰ Συμβουλίου μου. 
Ιδ ιαιτέρας βεβαίως όφείλομεν χάριτας εις τόν 
Πρόεδρον τής Ε λληνικής Κυβερνήσεως κ. Σ τέ
φανον Δραγούμην, όστις μάς έψήφισεν επιχο
ρήγησή 5 ,000  δρ. μικροτέραν μέν τοΰ παρελ,- 
θόντος, ένεκα τών εκτάκτων πεοιστάσεων τής 
χώρας. Είναι εύτύχημα ότι ολοι οί πολιτικοί 
μας έννοοΰν ότι μία άπό τάς πρώτας υποχρεώ
σεις τής χώρας είναι ή παρεχόμενη πρακτική 
μόρφωσις εις τά  πα ιδ ιά  τών λαϊκών τάξεων.

)2 2 ¿
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Η ΑΣΠΑΣΙΑ
ΩΣ ΔΡΑΜΑ

Ή  μεγαλητέρα της χρυσής εποχής τών 
’Αθηνών γυναικεία προσωπικότης. ’Ίσως άπό 
τάς δυνατωτέρας φυσιογνωμίας της αρχαία; 
Ελλάδος από εκείνας . που σφραγίζουν ένα 

αιώνα καί ενα λαόν με την ιδιαιτέραν σφρα
γίδα της μεγαλοφυΐας . των.

Ή  ιστορία που υπήρξε τόσον φειδωλή εις 
έξύμνησιν του γυναικείου μεγαλείου δεν λ έ γ ε ι ’ 
πολλά πράγματα διά την ’Ασπασίαν. Ή  πα- 

' ράδοσις όμως ύπηρξεν άδικος διά την ’Ασπα
σίαν. Διότι της αναγνωρίζει μέν εύφυίαν καί 
πολυμάθειαν,ομως την στιγματίζν) ώς έταίραν, 
πράγμα τό όποιον δεν άπεδείχθη, διότι καμ- 
μία πραγματική άποδειξις της έκλυτου ζωης 
της πρό του γάμου της μ.ετά του ΓΙερικλέους 
δεν υπάρχει.

Αίφνης εις την πατρίδα τηςΜίλητον ύπηρχε 
σχολή πρός μ-όρφωσιν έταιρών, εις την οποίαν 
ένεγράφοντο τά ονόματα όλων τών μικρών μα
θητριών, αί όποΐαι προωρίζοντο διά τό επάγ
γελμα της εταίρας.

Τό ό'νομα της Θυγατοός του Άξιόχου δεν 
εύρεθη εις τό άρχεΐον του σχολείου αύτοϋ, κα
θώς ασφαλέστατα άποφαίνεται ό T h .T . De- 
bl’av , ό όποιος συνέγραψε την ιστορίαν των 
έταιρών όλων των λαών της γης, τό όγκωδέ- 
στερον και αύθεντικώτερον [όιβλίον που έ'χει 
γραφή επ ί του θέμ-ατος τούτου.

Αί σελίδες του εις τέταρτον σχήμα υπερ

βαίνουν τάς όκτακοσίας, αποτελούν δέ την 
έξέλιξιν της έκλύσεως τών γυναικείων ηθών, 
άφότου υπάρχει κόσμος έως σήμερον.

Ή  κατηγορία κατά της ’Ασπασίας,ώς έτα ί- 
ρας, λ έγει ό D ebray είναι απολύτως ψευδής, 
διότι πηγην έ'χει τόν φθόνον καί τό μίσος τών 
αντιθέτων του ΓΙερικλέους. Καμμία ιστορική 
πηγη δεν υπάρχει περί τούτου. ’Εκτός αν ή 
καταγωγή της από την Μίλητον ημποροΰσε νά 
χρησιμεύσγι ώς έπιχείρημα. ’Αλλά μήπως η 
Μίλητος καί η Κόρινθος καί ή Λέσβος, διότι 
έ'διδαν εταίρας, επετα ι ότι δεν έδιδαν καί τ ι-  
μ.ίας γυναίκας.

Ή  διάδοσις λοιπόν οφείλεται εις τούς εχ
θρούς του Πεοικλέους, οί όποιοι έμαίνοντο κατά 
της ’Ασπασίας, διότι μ.έ την μεγαλοφυί'αν της 
κατώρθωσενά τόν συνδράμν) εις τό νά καταστη- 
σνι τάς ’Αθήνας την πρώτην πόλιν τοΰκόσμ.ου.

Ό  Κρατΐνος σατυριτικωτατος ποιητης τών 
χρόνων εκείνων καί φίλος στενός του θουκυδί- 
δου,— δχι του ιστορικού— του αρχηγού τών α
ριστοκρατών, εις υβριστικούς στίχους κατά του 
ΓΙερικλέους όνομ-άζει την ’Ασπασίαν σκυλλο- 
πρόσωπην έταίραν.

Οί σοφοί όμως τών ’Αθηνών της εποχής ε
κείνης αναγνωρίζουν εις την ’Ασπασίαν άρε- 
τάς μόνον. Καί ό Σωκράτης εις τόν Οικο
νομικόν του Ξενοφώντος λέγει πρός τόν Κρι- 
τόβουλον «Συστήσω δέ σοι εγώ την ’Ασπασίαν 
ή έπιστημονέστερον έμοΰ σοί ταΰτα πάντα 
έπ ιδείξει».

Ποία λοιπόν αύθεντικωτέρα γνώμ-η ημ,πο- 
ροϋσε νά επικυρώσει την άμεμπτον διαγωγήν



τη ς’Ασπασίας άπό του ρεγαλητέρου φιλοσόφου 
του κόσρ.ου, του Σωκράτους

Ό  όποιος δέν ήτο δυνατόν, προκειρένου ρά
λ ι στα περί συμβουλών διά τήν οίκονορίαν του 
σπιτιού, τάς οποίας απευθύνει ποός νεόνυρφόά' 
να έθεωρει τήν έταίραν ’Ασπασίαν κατάλλη- 
λον;Ά φοϋ ρ.άλιστα αιέταΐραι έφηρίζοντο τότε 
διά την σπατάλην των καί έθεώρουν ταπε ί- 
νωσιν καί έζευτελισρόν να καταγίνωντα ι εις 
της ρικροδουλειές του σπιτιού.

'Υπάρχει άλλως τε καί η παράδοσις ότι η 
’Ασπασία άνετράφη εις ’Αθήνας άπό σοφώτα- 
τον άνθρωπον, εις τόν όποιον την είχεν έρπ ι- 
στευθή ό πατέρας της, ρικρό κοριτσάκι, όταν 
εκείνος άνεχώρησε διά κάποιον πόλερον. Ό 
σοφός αυτός την έκράτησε κρυρρένην, ρέχρις 
οτου ¿καλλιέργησε τό πνεΟρα της είς κάθε 
γνώσιν καί σοφίαν καί έπειτα  την άφηκεν έ- 
λευθέραν να ζητήσν) τύχην.

"Η οΰτως η άλλως η ’Ασπασία ρορφωρένη 
τελείως έκαρε την έρφάνισίν της είς ’Αθήνας, 
έννωρίσθη ρέ τούς ρεγαλητέρους σοφούς της 
εποχής της καί όι ’ αυτών έγνωρίσθη καί ρέ 
τόν ΙΙερικλέα, τόν φίλον όλων των σοοών.
I Ιοί αν δέ επιρροήν είχεν έ π ’ αύτοΰ ράς τό λέ
γει ό ΙΙλάτων είς τόν Μενέξενόν του. ήπερ— 
ή ’Ασπασία δηλαδή—κ ’ άλλους πολλούς καί 
αγαθούς πεποίηκε ρήτορας, ένα δε καί διαφέ- 
ροντα των Ελλήνων,Περικλέα τόν Ξανθίππου.

Παρακάτω δέ είς τόν ίδιον Μενέξενόν λέγε ι, 
ότι ή ’Ασπασία, έγραφε τούς τρορερούς ρητο
ρικούς λόγους του ΙΙερικλέους, ρέ τούς οποίους 
έκανε καί τόν ’Όλυρπον να τρέρν).

Αυτή λοιπόν είναι ή ’Ασπασία καί όχι ή 
εταίρα των λιβελογράφων τής εποχής, οί ό
ποιοι ¿προσπάθησαν να σκιάσουν τό δνορ.α τής 
γυναικός, ή όποια έγεινεν ό συνεκτικός κρίκος 
όλων των σοφών καί καλλιτεχνών τής ώραιο- 
τέρας έποχής του Ελληνικού πολιτισροΰ.

Ή  αίθουσα τής ’Ασπασίας έγεινεν ή πρώτη 
πολιτική αίθουσα τοϋ κο’σρου, καθώς έγεινε 
κα ίτό  πρώτον φιλολογικό σαλόνι,είς τό όποιον 
έσύχναζεν ό άφρόςτής ’Αθηναϊκής κοινωνίας. Ή  
’Ασπασία φυσικ.ά ρ,έ τόν νέον δρόρ.ον όπου ά- 
νοιγει είς τάς κλεισρένας τότε είς τόν γυνα ι- 
κωνίτην γυναίκας τών ’Αθηνών, καί ρέ τάς 
συζητήσεις της περί τής γυναικείας προόδου 
καί έλευθερίας, είναι ή πρώτη του κόσρ.ου φε- 
ρ.ινιστρια._

Δυστυχώς οί ’Αθηναίοι έπλεαν τότε τόσον 
είς τάς προλήψεις, οίστε ήτο αδύνατος ή ρε- 
ταρρύθρισις του δουλικοΟ καθεστώτος, είς τό 
όποιον έζοϋσεν ή γυναίκα ώς σύζυγος καί ρη- 
τέοα τών νεωτέρων γενεών.
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Αί συνέπειαι τής καταστάσεως αυτής δέν 
έβράδυναν νά φανούν. Μέ τήν πτώσιν τής 
’Ασπασίας καί του Περικλεούς, τό φωτεινόν 
άστρον τής πόλεως τής Παλλάδος δύει καί ή 
Σπάρτη καταρρίπτει την ’Αθηναϊκήν ήγερονίαν, 
ραζή δέ ρέ αυτήν αρχίζει νά καταστρέφεται 
αυτή ή δύναρις, αυτό τό ρ εγα λεΤ ον καί ή υ
περοχή ολοκλήρου τής φυλής.

Τήν ’Ασπασίαν δέν γνωρίζορεν οί Έ λληνες 
αρκετά. Αί Έ λληνίδες άκόρη όλιγώτερον· είς 
τό σχολεΐον ρανθάνορ.εν τόσον ολίγα πράγ- 
ρατα  δ ι’ αύτήν καί οί Έλληνες συγγραφείς 
ολίγον ήσχολήθησαν ρέ τή ν ’Ασπασίαν, ρέ τήν 
όποιαν τόσονήσχολήθησαν έπιφανέστατοι ξένοι.

Ό κ. Γεώργιος Φιλάρετος είς πραγρατίαν 
που άνέγνωσεν είς τόν Παρνασσόν καί έξέδω- 
κεν είς βιβλιάριον πραγρατεύεται έκτενέστερα 
κάπως περί Περικλέους καί ’Ασπασίας

Είς τήν σκηνήν άκόρη πουθενά καί άπό κα
νένα δέν άνεβιβάσθη ή ’Ασπασία. Αί άρχαΐαι 
τραγωδίαι, αί όποΐαι έπληρ,ρύρησαν τά  θέατρα 
όλ,ου του κόσρου, αί τραγωδίαι ρέ τά  φοβερά 
πάθη καί τά άγρια ρίση τών ρεγάλων ρας 
άρχαίων τραγικών ¿κίνησαν τόσον θαυρασρόν 
καί τόσον ¿νδιαφέρον, ώστε είς αύτάς νά περι- 
στοαφή έως τώρα όλη ή άρχαία ελληνική θεα
τρική κίνησις.

Καί ορ.ως πόσον ¿νδιαφέρον καί πόσαι δρα- 
ρατικαί ,τεριπέτειαι είς τήν ζωήν καί τήν δρα- 
σιν τών ’Αθηνών τής ιστορικής έποχής; Πόση 
ώραιότης είς αυτόν τόν χρυσοΰν αιώνα του 
Περικλεούς, άλλα καί πόσα πάθη τά  όποια 
άν δεν ένεχουν τά  στοιχεία τής τραγικότητος 
ρ.ιάς Μηδείας ή ’Αντιγόνης, ήρποροΰν όρως νά 
συγκινήσουν καί συγκλονίσουν βαθύτατα τήν 
άνθρωπίνην ψυχήν.

'Ό ταν προ χρόνων έγραφα τήν Ιστορίαν τής 
Γυναικός καί έρελετοΰσα κάθε έποχήν ρέ τάς 
γυναικείας υπέροχους ρ,ορφάς της ροΰ έγεννήθη 
ή ιδέα τής δραρ.ατοποιήσεως τών πλέον έπιφα- 
νών. Ή ’Ασπασία ήτο ή πρώτη.Καί ευθύς ρ.ετά 
τήν Νέαν Γυναίκα, προ δύο έτών τήν έγραψα.

Μετά δέκα πέντε ή είκοσι ήρέρας θά πα ι- 
χθή είς τήν Νέαν Σκηνήν ρέ ’Ασπασίαν τήν 
δα Μαρίκαν Κοτοπούλη, καί ΙΙερικλέα τόν κ. 
Φυοστ. Τό έργον ά πα ιτε ί πλούσια σκηνικά καί 
πολυτελείς ένδυρασίας, καί ό θίασος τής Νέας 
Σκηνής πολύ προθύρ.ως άνέλαβε νά ύποβληθή 
είς ρ,εγάλα έξοδα διά νά άναβιβάσγ τό έργον.

Θά είναι ή πρώτη φορά που θά ζωντανεύση 
ή ιδιωτική ζωή τών άρχαίων ’Αθηνών, οπού ό 

Ν ανώτατος τών ’Αθηνών πολίτης θά παραστή, 
όχι ρόνον ώς άρχων καί ρήτωρ, άλλά καί ώς
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οικογενειάρχης, καί ώς άνθρωπος εί'τε ευτυχέ
στατος, εί'τε δυστυχέστατος.

Ή ’Ασπασία,περί τήν όποιαν περιστρέφεται 
ολον τό ¿νδιαφέρον— θά δείξη δλην τήν ύπε
ροχην τής γυναικείας ψυχής καί τοϋ γυναικείου, 
πνευρατος, τό όποιον ή'νθησε τόσον τελείως 
ραζή, ρ,έ τά  ύπεροχώτερα πνεύρατα, τά  όποια 
άνέδειξεν ή άνθρωπότης ολόκληρος.

Ή  ζωή ή άχαρη τοϋ γυναικωνίτου, ρέ τόν 
πρώτον άτυχή γάρον τοϋ Περικλέους, ή ζωή 
τής κουσκουσουριας καί τών ταπεινών παθών, 
καθώς καί ή ζωή τής χαράς, τής ώραιότητος 
καί τοϋ θριάρ,βου τοϋ πνεύρατος ζωγραφίζον
τα ι είε τό $ράυ.α ρέ κάθε δυνατήν άλήθειαν. 
Ή  άνά παράστασις δέ είναι τόσον π ιστή , ώστε 
είς συρπόσιον τό όποιον δίδειται ρετά τήν 
άποπεράτωσιν τοϋ ΙΙαρθενώνος,1 λαρβάνουν ρέ- 
ρος καί αύλητρίδες καί χορεύτριαι, άπαράλλα- 
κτα όπως έγίνετο είς τά  άρχαΐα συρ.πόσια.

Κ α τ’ ευτυχή δέ σύρπτωσιν παραπιδηρεΐ είς 
’Αθήνας διάσηρος Οΰγγρίς χορεύτρια άρχαίων 
χορών, ή ύπό τό ψευδώνυρ.ον Θέσπις γνωστή 
είς τούς άοχαιολόγους ρας, τακτική φοιτήτρια 
τών Ε λληνικών ρουσείων, είς τά όποια ρε- 
λετα  κάθε λεπτορ,έρειαν τών άρχαίων χορών.

Τήν Θέσπιδα έχειροκρότησεν ό καλλίτερος 
ρας κόσρος πρό δύο ρηνών είς τήν ώραίαν χο
ρευτικήν έσπερίδα, ήν διωργάνωσεν είς τό έλ- 
ληνικόν θέατρον. Ευτυχώς έδέχθη νά χορεύσγ, 
είς την πράζιν τοϋ συρποσίου, ώστε καί ρέ τό 
κάλλος της καί ρ,έ τήν τελειότητά της είς τόν 
χορόν νά προσδώσν) τήν γοητείαν καί τό θέλ— 
γητρον, τό όποιον τόσον άπελάαβαναν είς τάς 
έορτάς των οί άρχαΐοι πρόγονοί ρας.

ΚΑΑ ΑΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΕΚΑΤΗΣ ΕΡΩΤΕΣ
Β '.

Τό παλιό φτωχό χαρόσπιτο ήταν κατάρονο, 
έκεΐ ψηλά, τριγυρισρενο άπό ρείπια άλλων 
σπ ιτιών κι ’ άπό λόγγους φραγκοσυκιές άπέρα- 
στους. Καί ρ,οναχά κατά τό ρ.έρος τής αυλής, 
ποΰ βλέπει πρός τή θάλ.ασσα, ρένει άνοιχτό 
ρικρό λιακωτό παράψηλο· άπ ’ έκεΐ απλώ νετα ι 
βαθιά τό ρ,αγερένο πλατω ρα τής θαλάσ
σης, ’σ υπνο βαρύν παραδορένης κάτου άπό 
τήν κιτροκόκκινη λάρψη τοϋ φεγγαριοΰ. Ό ρως

το φεγγάρι τώρα, άρ.α βρέθηκε ή Χρυσούλα 
’σ τήν αυλή, δέ φαίνονταν έκεΐθε πειά . Είχε 
άνεβή άγάλ ια , σ ιγαλά , έρηρ.ικός περπατητής 
κ ι ’ άργοπλάνος, τόν πλατύν κάρπο τ ’ ούρανοΰ 
καί κρύφτηκε άπό τά ρείπια πέρα. Καί ρο- 
ναχά τό φωτεινό στεφάνι του, σηράδι τοϋ 
δρόρ.ου του ’ρατόχρωρο, δείχνονταν άπάνου 
άπό τής δεντρωρένες φραγκοσυκιές, ποϋ έρρι- 
χναν τά  πλατιά  τους φύλλα παράξενα ’σ τό 
φώς, σά φτεροϋγες άγνωστων νυχτερινών που
λ ιώ ν. Άφοΰ βγήκε ή Χρυσοΰλα άπό τό 
σπ ίτ ι, άσκεπη καί ξυπόλυτη, έτρεξε δεξιά 
τόν τοίχο τοίχο, όθ’ έφθανε ρακρινό τ ’ ά ντ ι-  
λάρπισρα τοϋ φεγγαριοΰ. Ά ρ α  έφτασε ’σ ένα 
χαρήλωρα τοϋ τοίχου, σηκώθηκε ’σ τά  νύχια 
κ ’ έρριξε τά  ρ.άτια γύρω, θέλοντας ν ’ άντικρύ- 
σγι τό φεγγάρι. Ό ρω ς αύτό δέ φαίνονταν ¿κεί
θε. Τότε, βιαστική πάντα , ή Χρυσούλα έφτασε 
’σ τό λιακωτό τής ράντρας. ’Έχασκε κάτω ό 
γκρερός καί περα άνοίγονταν ό κάρπος καί 
πειό βαθιά ή θάλασα άπλονε τή σκοταδερή, 
κάπου άσηρόλαρπη άγκαλιά της. ’Έσκυψε ή 
Χρυσούλα όξω,χωρίς νά φοβάται ρήν πέσνι ’σ τό 
βάραθρο, κ ’ εϊόε πέρα, άλλά τό φεγγάρι καί 
πάλι δέν τό είδε πουθενά. Τρέχοντας τότε ά- 
νέβηκε τή ρικρή σκάλα τής αύλόθηρας, τήν ά
νοιξε, στάθηκε άπάνου ’σ τό κατώφλι κι ’ ορθή 
κύταζε πλαγινά  κ ι ’ άπό τούς τοίχους άπάνουΐ 
Είδε τέλος τό φεγγάρι άνάρεσα ’σ τά  κλωνά
ρια φραγκοσυκιάς, ποΰ άνοιγε ρέ τά  φύλλα της 
ρικρό παράθυρο, γ ιά  νά δείξτ] ¿κείνο τήν ξε- 
κορρένη, στεγνή κ ι ’ άγρια ρορφή του ’σ τή 
Χρυσούλα. Κ ’ έροιαζε τώρα σά νάχε σταρα- 
τίσγι έκεΐ καί νά περίρενε τήν κορασιά, γνεύον- 
τάς της νάρθ·/].

Έ κεΐ ’σ τήν αυλόθυρα έφτασε κ ’ είδε τή 
Χρυσούλα ή ράννα της ή ’Αρετή, καθώς είχε 
προβάλγ άπό τό σ π ίτ ι. Καί τήν άγνάντεψε ο
λόλευκη, νεραϊδική, ρ.έ τά  χέρια άνοιγρ-ένα ’σ 
τόν άέρα καί τήν έ'χασε υστέρα. Κ ι’ άρχισε' 
τότε τ ’ άνιστόρητο κ ι ’ άφάνταστο κυνήγι ’σ 
τά  ρείπια άνάρεσα καί ’σ τής νύχτας τά  σκο
τάδια . Γοερό άντηχοϋσε τής γριάς ’Αρετής τό 
κάλεσρα, ρά τ ’ άπόφωνο τής έρηρ-ιάς, περι
γελαστική φοβέρα, ήταν ή ρ.οναχή άπολογιά 
της.

—  Χρυσή ρου, Χρυσούλα!
Κ ’ ή Χρυσούλα σάν άφησε τρέχοντας τήν 

αύλή, πιλάλησε τρελά τό λιθοστρωρένο ρονο- 
π ά τ ι, ποΰ κατηφόριζε όσο βαστοϋσαν τά ρηρό- 
σπ ιτα . Έ κεΐθε άνήφορος άρχιζε κακόβατος καί 
πολυγυρινός, τραβώντας τό βουνό, άνάρεσα σέ 
ρείπια πάλι. ’Από τδνα πλευρό γκρερός κ ι ’ 
άπό τ ’ άλλο ράντρα περιβολιοΰ έρηρου, ψηλή
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ισα μέ τ ’ άνάστημα της Χρυσούλας. ΆφοΟ ε- 
τρεξε κάμποσο δρόμο, άναστυλώθηκε ή Χρυ
σούλα κ ’ είδε ’σ το περιβόλι μέσα το φεγγάρι, 
όλομ,όναχο μελαχροινόν ταξειδευτή , ν ’ άργο- 
ταξειδεύν). ’Έτρεξε τότε, αναίσθητη ’σ της 
πληγές των λιθαριων, ναυρη την άμ.πατη,γνώ
ριμη της άπ ’ άλ,λα της νιότης της φιλ,έρημα 
κ ι ’ όχι παλιά πλανέματα ’σ τά  καταπάτια  
εκείνα τ ’ άγρια. Ηυρε την πόρτα ορθάνοιχτη, 
άλλ ’ από τό περιβόλι έ'λειπε τώρα τό φεγγάρι. 
Γυρίζει π ίσω , κ ι ’ άμα έφτασε τρέχοντας ’σ 
την πέρα γωνιά  της μάντρας, είδε τό φεγγάρι 
από τ ’ άλλο πλευρό του δρόμου αριστερά, όθε 
άλλη μισοχάλαστη μ,άντρα ξετυλίγονταν ώς 
πέρα. Κ ι’ άρχισε μανισμένη νά κυνηγάν) τό 
φεγγάρι. Κ ’ έτρεχαν ’σ τό μάκρεμα του το ί
χου αυτή από τη μιά μ.ερια και τό φεγγάρι"

από την άλλ.η. Κι·’ η άμάχη εκείνη κράτησε 
όχι λ ίγη  ώρα. Σώθηκε ή μάντρα του γυμνοΰ 
περιβολιού κ ι ’ άρχιζε πειό πέρα άλλο, δεντρω- 
μένο, περιβόλι. Κ ι’ ό τρελός άντίδρομος δέν 
έπαψε. ’Έτρεχε ήΧ ρυσούλακ ’ έτρεχε τό φεγ
γάρι πειό γοργό τώρα, δαιμονισμένο κ ι ’ αυτό, 
έλεγες, μεθυσμένο από του δρόμου τόν άγώνα, 
γλιστρώντας ανάμεσα ’σ των δέντρων τους 
κλώνους άλαφρά, κοφτά σάν άργαλειοϋ σα ίττα . 
’Ά ξαφνα κόπηκε ό δρόμος σέ μιά στροφή του, 
ανέλπιστα . Ψήλοναν οί τοίχοι από τά  δυό 
πλευρά καί ’σ τό βάθος του δρόμου μικρή χα- 
μόθυρα στέκονταν κλειδωμένη μ.έ τρανή κρε- 
μ.αστή κλειδαριά, σκουριασμ.ένη, ί'σως καί σφα
λιστή ποιος ξέρει από πότε. Έρριςε ή Χρυ- 
σουλα απελπισμένη ματιά  γύρω ’σ τής μάν
τρες. ’Από τή μιά μεριά ό δεντρόκηπος απά
τητος, σκοταδερός, από τήν άλλη τοίχος πειό 
ψηλός, έρημος, ποιος ξέρει τ ι κρύβοντας πίσω 
του. Καί ’σ τή μ,έση ή χαμηλή πόρτα, στε- 
ριωμένη, γέρικη, βουβή, άμπατή άλλου κή
που. Ήρθε σιμά της ή Χρυσούλα κ ’ είδε από 
τής χαραμάδες μ.έσα ’σ τό κλεΐσμα. Πλημ- 
μυρουσε τόν τόπο τό φεγγάρι παίζοντας μέ τά 
ξερόκλαδα καί τ ’ άχαμνόδεντρα του κήπου, 
θαρρούσες είχε σταματηση έκεΐ επίτηδες καί
£  '  5 λ  \ '  Λ.  / Vξεφαντονε σ τη μ,οναξια του κήπου, αφαντος 
χαροκόπος καί φτονερός. Τά μάτια της Χρυ- 
σούλας γυάλ ιζαν, ένω κύταζε άπό τή χαρα- 
μάόα μέ τό πρόσωπο ’σ αυτή κολλητό. ΙΙόνος 
άμολόγητος έφλεγε τά  στήθια της γ ιά  νάμπη 
μ.εσα. Έ κεΐ, νόμ.ιζε,Οαύρισκε τήν αγάπη της, 
το τέλος ’σ τά  βάσανά της. ’Έσεισε τήν πόρτα 
δυνατά, άλλα δέν άνοιγε. Ά π ελπ ισ ιά  στεγνή, 
θανάσιμη έδερνε όλο τό κορμί της, καθώς στέ
κονταν ορθή βλέποντας γύρω, μ-έσα ’σ τό σύ- 
σκοτο που άπλοναν οί τρεις σμιγμένοι τοίχοι 
του δρομάκου. Κάποια σπλαχνική άχτΐνα  του 
φεγγαριού, που περπατούσε πίσω από την 
πόρτα, έπεφτε ’σ τά  στήθια της Χρυσούλας 
καί τή φιλούσε καί τήν τράβαε μ ’ αλυσίδα 
μαγεμένη, χρυσάργυρη άλυσίδα. Ή  κόρη έχυνε 
οακρυα άλαλη , άσειστη. Τά μ.αλλιά της ήταν 
άνεμισμένα φουντωτά, σά νά τά  χτένιζαν όχι 
χτένια  παρά λανάρια αόρατα. Κ ’ ιδρωμένο 
ήταν τό πρόσωπό της καί λευκό σά μέ του 
φεγγαριού τό φως πλυμένο. Κ ι’ άπό τά πόδια 
τής φτωχής, αναίσθητης, α ιματα έτρεχαν.Καί 
τό σκισμένο νυχτικό άφινε νά φαίνεται γυμνό 
τό μηρί της παρθένας Ώς είχε σταθγ ορθή, 
τό νυχτικό της είχε γλιστρήσει άγαλινό κι ’ 
άφινε γυμνές της πλάτες καί τά  στήθια τ ’ 
απαλά της Χρυσούλας, έτοιμο νά πέση ’σ τά 
πόδια ’σ έ ν ’ αλαφρό της κίνημα, καί νά δείξη

ολόγυμνο τά κορμί της ’σ τής κλεμμένες μα
τιές του φεγγαριού.

Κάποτε ξύπνησε ή Χρυσούλα άπό τό βυθι- 
σμό της. Άνάσεισε τό πουκάμισο, είπε κάτι 
’σ τά  σφιγμένα δόντια της, κ ι ’ άλαφρά κ ’ 
έπιδέζια πιάστηκ,ε άπό τόν τοίχο καί βρέθηκε 
γ ιά  μιά στιγμ.ή ’σ τήν κορφή του. Ό  τοίχος 
προχωρούσε ορθά τόν άνήφορο κ ’ ήταν σαμ.α- 
ρωτός τοίχος, δύσκολος νά τόν διαβγ κανένας. 
Πως έκαμε ή Χρυσούλα καί στάθηκε ορθή ’σ 
την κομμένη ράχη του καί τόν περπάτησε χω
ρίς νά παρασαλ,έψγι* Μά τό φεγγάρι πάλι έ
λειπε άπό τό περιβόλι. Τώρα είχε σταματήσν) 
’σ τήν άντικρινήν άκρη της μάντρας, πούχε ή 
Χρυσούλα τήν άνεβγ, καί θαρρούσε ή κόρη τήν 
άγγ ιζε τή μάντραν εκείνη μέ τό φωτεινό δο
ξάρι του. ΓΙερασε λοιπόν ή Χρυσούλα τρέχον- 
τας τό ψήλωμα του τοίχου καί πήδησε κάτου 
ύστερα, όξω άπό τά κλείσματα των κήπων, 
ένω τό φεγγάρι, σάμ.πως μέ τό ί'διο πήδημα, 
βρίσκονταν κ ι ’ αυτό ξέμακρα ’σ τό βουνό πέρα. 
Έ κεΐθε, όπου βρεθηκε ή Χρυσούλα, σώνονταν 
τά  οείπια των σπ ιτιων κ ’ οι κήποι οί φυτρω
μένοι μ,έσα ’σ τά  ξέσκεπα χωρίσματά τους. 
Μονοπάτι περνούσε άπό τή ρίζα της μ.άντρας 
κ ’ έφερνε ’σ τον άνήφορο άοιστερά, ένω τό 
φεγγάρι άνέβαινε δεξιά, χαμ.ηλωμένο, τή ράχη 
ράχη, σάν έρημος βοσκός που σκάριζε προς 
τήν κορφή του βουνοΰ τ ’ άφαντα πρόβατά του. 
Μά τωρα έκεΐνο ξεπερνοϋσε τή Χρυσούλα ’σ 
τό περπάτημα του άνήφορου κι ’ όσο αυτή άκο- 
λούθαε τό βασανισμ-ένο δρόμο της τόσο τήν 
άφινε πίσωθε του. Κάπου τό μονοπάτι έκανε 
στροφή καί τό φεγγάρι χάθηκε άξαφνα πέρα 
άπό τήν κορφή της ράχης. Ά πάνου έκεΐ κά
ποιο ρημ.ασμ.ένο χτίριο, κάστρο ή μοναστήρι 
περασμένου καιρού καί κόσμου, της Χρυσούλας 
κι ’ αυτό γνώριμο, ψηλονε τό πελώριο άνά- 
στημά του. Καί τώρα μεγαλόφαντο πρόβαινε 
καί σκιαχτερό στοιχειό ’σ τά μ,άτια της Χρυ
σούλας, καθώς τό φεγγάρι βασίλευε άπλόνον- 
τας αλώνι ώχροκόκκινο κ ι ’ άχνισμ.ενο πίσω 
άπό τά χαλάσμ-ατά του. Τό μονοπάτι τώρα 
στένευε. Τοίχοι τόφραζαν άπό τά  δύο πλευρά 
του, κ ι ’ άν ζητούσε νά παραδρομ.ήση ή Χρυ
σούλα πειά δέ θά μ.ποροΰσε. Καθώς έχασε τήν 
όψη του φεγγαριού έτρεξε Γσ’ άπάνου πρός τό 
χάλασμ.α σάν κυνηγημένο άλάφι.Μ εγάλη πόρτα 
ύλάνοιχτη θολωτή καί μαρμαρόχτιστη ά ντ ί- 
κοβε τό μονοπάτι. Ή  Χρυσούλα χύθηκε μ.έσα. 
Κατέβηκε μ.ιά πέτρινη σκάλα άπό λ ίγα  σκα
λ ιά , γερή καί στερεή σάν καινούρια, καί βρέ
θηκε ’σ αυλή μ,εγάλη τετράγωνη άπό ψηλούς 
τοίχους περικλεισμένη. Σκοτάδι καί νοτερή
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ψύχρα ήταν μ-έσα ’σ τήν αυλή. Σωροί λιθάρια 
άπό τά  γκρεμισμ.ενα χτίρια έπιαναν ολο τ ’ 
άπλωμά της. Αγριεμένοι άρκουδόβατοι σήκο- 
ναν πυκνές σκέπες άπάνου ’σ τά  χαλάσμ.ατά, 
κ ’ έσερναν ’σ τά  λιθάρια, τά  ξεπλυμ-ένα άπό 
τούς πολυκαιρινούς δαρμούς, γυμνά μακρουλά 
χέρια σά δεντρογαλιές. Κάπου, σέ καμμιά 
γωνιά φύτρονε παχύτατη χλόη, άπάρθενη κ ι ’ 
άπάτητη , μανισμ.ενη χλόη. Κ ι’ άλλες φορές ή 
Χρυσούλα ε ίχ ’ έκεΐ μέσα τριγυρίση, άμ.α έρ
χονταν νά συνά-ξγ κάπαρη θραψερή ή κατά - 
μ.αυρα βατόμουρα, ή νυχτερίδες νά κυνηγήσγ, 
τρελό άγριοκόριτσο, ’σ τήν έρημ.ιά μαθημ.ενο. 
Καί τώρα ηυρε άνάμ.εσα ’σ τά  ρείπια δρόμ.ους 
στενούς, δρόμ.ους άνοιχτούς σέ κάποια πλά 
σματα άληθινά ή άέρινα, κ ι ’άγρια σάν έκείνη, 
καί πέρασε ή Χρυσούλα βρέχοντας τά  πόδια 
καί τό νυχτικό ’σ τή νοτιά των λιθαριων καί 
των άγριόχορτων. Καθώς περνούσε σκύβοντας 
καί γέρνοντας έδώ έκεΐ, ένοιωθε άνατριχίλες



’σ τό κορμί της άπό την πρωινή δροσιά που 
τινάζονταν άπάνου τη ;. Τ ’αγκαθερά βάτα την 
έσκιζαν καί τη μάτοναν, κ ’ η Χρυσούλα προ
χωρούσε πάντα . *

“Όμως το φεγγάρι πειά δέ φαίνονταν ο ύ τ ’ 
έδειχνε άπό τούς τοίχους κα νέν ’ αχνάρι του 
δρόμου του. Κόλλησε η Χρυσούλα άπάνου σέ 
τρανό λιθάρι, που ηταν σέ μιά γωνιά , κ ’ 
έβλεπε ολόγυρα σά φυλακωμένο αγρίμ ι, που 
άναζητάει πόρο να ξεφύγγ τή σκλαβιά του. 
’Αντίκρυ τής Χρυσούλα; ’σ την άλλη γωνιά 
στρογγυλός γιγαντωμένος πύργος, ο μόνος που 
στέκονταν ορθός, γερός, έρριχνε τ ’ ανάστημά 
του άπάνου. Κ ι’ άπό τα  ψηλά του πύργου δυό 
μ.άτια φωτεινά καί τρισμεγάλα, μάτια γαλή
νια κ ι ’ άκλειστα , κύταζαν τη Χρυσούλα. 
Ή τα ν  τό φεγγάρι που έλαμπε πίσω άπό δυό 
μ.ικρά παράθυρα του πύργου. Έ τρεξε η Χρυ
σούλα μέ πρόσωπο γλαρό, ηυρε τη χαμηλή 
πόρτα, όλάνοιχτη κ ι ’ αυτή, έσκυψε, ’μπήκε 
μέσα. Σκάλα πέτρινη βαθύτατη έφερνε κάτου. 
’Ακροάστηκε η Χρυσούλα- ξερός καί μέ ρυθμό 
κρότος μονότονος άντηχοϋσε ’ σ τά  βάθη κά
του. Ή τα ν  τό νερό που άργοστάλαζε, άγρυ
πνο, άσωστο. Κύταζε άπάνου ή Χρυσούλα- 
στενή πετοόσκαλα κολλημμ.ένη ’σ τόν τοίχο 
τριγύριζέ τον κ ι ’ άνέβαινε. ’Σ τη μέση έ ν ’ 
άστερισμενο μπάλωμα τ ’ ούρανοΰ φαίνονταν. 
Ό πύργος ήταν ξέσκεπος όλότελα- άφύλαχτη 
η πετρόσκαλά του άπό τό μεσανό πλευρό. Τά 
σκαλοπάτια κάπου κόβονταν όλότελα, πεσυ.ένα 
άπό καιρούς. Κατέβηκε ή Χρυσούλ,α άπό τη 
μιά σκάλα ώς τό υπόγειο, τό θεοσκότεινο καί 
κρυερό, κ ’ έπιασε άμ.έσως την άλλη. Κ ι’ άνέ- 
βαινε, κ ι ’ άνέβαινε άφοβα, χωρίς ν ’ άκουμπάη 
’σ τόν τοίχο, κ ’ ορθή κ ι ’ άνάλαφρη πηδοΟσε 
τά  κούφια χάσματα, που άφιναν τά  γκρεμι
σμένα σκαλοπάτια. Μικρά, γυμνά παράθυρα 
άνοιγαν έδώ κ ’ έκεΐ ’σ τ ’ άνέβασμα της σκά
λας. Κ ’ έβλέπ ’ έκεΐθε, καί χαιρετούσε τό 
φεγγάρι η Χρυσούλα άνεβαίνοντας, χωρίς νά 
σταματησγ. Βρέθηκε τέλος ’σ την κορφή του 
πύργου. ’Από τ ’ άκριανό σκαλοπάτι πήδησε 
άλαφρά ’σ τόν τοίχο άπάνου. Όμ,ως άπό τό 
μ-έρος εκείνο δε φαίνονταν τό φεγγάρι. Περπά
τησε τότε άπάνου ’στόν τοίχο, ώς που έφθασε 
σ τ ’ αντικρινό πλευρό που έβλεπε όξο), δυ

τικά . Έ κεΐ έ ν ’ άπομεινάρι τοίχου σά βίγλ,ας 
μισοπεσμ-ένης, έκλεινε άπό τη Χρυσούλα την 
όψη του φεγγαριού. ’Αγκάλιασε τότε τόν τοίχο 
κ ι ’ έσκυψε όζω κ ι ’ άγνάντεψε. Καί τό φεγ
γάρι τωρα ηταν άντίπερα ’σ τ ’ άλλο βουνό, 
σκυμμένο άπάνου ’σ τό βουνό, μισοσβυμένο, 
θαμποκόκκινο, σάν άπό σκοτωμένο αΐμα ζω

γραφιστό, πένθιμ.ο κ ’ έτοιμ.0 νά βύθιστη ’σ τό 
βουνό τό μ.αϋρο άπό πίσω . Έ νω κύταζε η 
Χρυσούλα, κολλημένη έκεΐ ’σ τόν τοίχο σάν 
άράχνη, μιά φλόγα κίτρινη κα ί πράσινη απλώ
θηκε σάν πέπλος εμπρός τη ς- έχασε άπό τά 
μάτια τό φεγγάρι. ’Ά γρ ια , όλοάστερη άπελπ ι- 
σιά έδειξε τό πρόσωπό της. ’Έβγαλε μιά θλι
βερή, στρίγλικη φωνή άπό τό λάρρυγγα.

—  ’Έρχομαι, έρχομαι, Κυρά Σελήνη !
’Έλυσε τά  χέρια άπό τόν τοίχο καί πη-

^  Τ Ι  '  ^  V  £  5 1  λ · . / ' ■ '  5 Iοησε. Πηδησε οςω απο τα  χαλασματα, στον 
όρθοκομμ.ένο βράχο κάτου, καί πήδησε με τό 
πλευρό, πλαγιασμένη, βλέποντας προς τό φεγ
γάρι. Ά νέμισαν τά μαλλιά της ’σ τ ’ άγέρι τ ’ 
αύγινό, άνέμισε καί τό λευκό νυχνικό της, 
άλλά κρότος κανένας δεν άκούστηκε. Σάν κά
ποιο φάντασμ.α γλίστρησε άπό τά  ρείπια ,άφί- 
νοντας της νυχτερινές ξεφάντωσές του, καί 
’πήγε ναΰρτι τη μονιά του, την άφωτην ημε- 
ρινη μ.ονιά του.Σάν κάποιο νεκροπούλι πέοασε, 
χωρίς ν ’ άφησγ τό πέταμ.ά του ψίθυρο απαλό. 
Γαληνη, νέκρα ύστερα ! Σέ λίγο τό φεγγάρι 
ζαναφάνηκε πέρα άπό τό βουνό, ψυχές δειλές 
κ ι ’ άπαρθενες κυνηγώντας. Τ ’ άστρα κατά την 
Ανατολή έλυοναν ένα ένα. Μόνος ό πρόσχα
ρος Αυγερινός, του φεγγαριού κακός διώχτης, 
έλαμπε τώρα. Ό  ουρανός άρχιζε χαμηλά ν ’ 
άργυρόνεται κ ’ ή αυγή δέ θ ’ άργοΰσε νά ποο- 
βάλγ).

Προπύλαια.
ΓΙΛΝΝΗΣ ΕΠΑΧΤΙΊΉΣ

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΕΤΑ ΝΙΚΗΤΡΙΑ
[Βράβt v  μ ί τ ο ν  εργογ  της ΓαΧΧ. ’Ακαδημ ίας )

Βασιλεύς δέν θά έκαμνε περισσοτέραν ψντύ- 
πωσιν εις την Ε λένην ά φ ’ όσην τής ¿προξέ
νησε το λευκόν αύτό ιερατικόν πρόσωπον του 
Ίνδου ίερέως. Τής έφάνη περισσότερον επιβλη
τικόν τωρα παρ ’ ότι επ ί τής σκηνής τής 
Bodmier, καί τόσον υψηλότερα άπό τούς άλ- 
λους άνθρωπους, των άνθρωπίνων παθών, ώστε 
έμ.πρός εις ένα τέτοιο πρόσωπον ό οδυνηρός 
έρως της τής έφάνη έξαφνα παιδαριώδης καί 
γελοίος. Δέν θά έτολμοϋσε ποτέ νά του όμ.ι- 
μ.ησ-/) δ ι ’ αυτόν. ’Έπρεπεν, έν τούτοις, νά εί'πη 
κ ά τ ι!

Παρευρέθην χθές είς την διάλεξίν σας,— ηο- 
χισε με φωνήν ταραγμενην άπό τούς παλμούς
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τής καρδιάς της. Μέ ένδιέφερε ζωηρώς . . . 
Εϊμ.αι Άμ.ερικανίς- είς την Νέαν Ύόρκην έν- 
διαφερόμεθα πολύ διά τά φυσικά φαινόμενα... 
Δυστυχώς, πολλάκις έγίναμ-εν θύματα έπιδε- 
ξίων θαυματοποιών... Έπεθύμ,ουν νά μάθω 
έάν ό μαγνητισμ,ός, ή ύποβολη, ό υπνωτισμός,, 
εϊνε δυνάμ.εις φυσικαι ή ύπερφυσικαί ;

Ή  Ε λένη έκαμε, όπως συνηθίζουν ή γυναί
κες, πολλά ; περίστροφά; έως νά φθάσγ είς τό 
φλέγον ζήτημα.

—  Είνε δυνάμεις φυσικαι, —  άπεκρίθη ό 
βραχμάνος χωρίς νά διστάοτ],— καί αί εύγενέ- 
στεραι οπού έχει ό άνθρωπος. Διά νά γ ίνγ  
ομ.ως κανείς άληθινός μ.αγνητιστής πρέπει νά 
κάμ.ν-/·, ζωήν πολύ αγνήν, νά έχη λαμ.πράν υ
γείαν καί διαρκώς νά ένδυναμώνγ την Οέλησιν 
του. "Ολοι οί ιερείς έχουν όλιγωτερον ή περισ
σότερον, “την δύναμ.ιν τής υποβολής: καί είς 
αύτό στηρίζεται ή δύναμις, τό μ.υστικόν τής 
έπιρροής τω ν. Οί άγιοι, αύτοί τό είνον είς

ι .  L· · '  '  '  >  > ι  Νμ.εγιστον βαυμον, και με την δυναμιν αυτήν 
ιάτρευαν την ψυχήν καί τό σώμα, έκαμ,ναν 
θαύματα. Ναί, ναι αύτό ε ϊνε!— είπε ζωηρώς ή 
κυρία Ρονάλδου.— Χθές ένω σάς ήκουα ήσθα- 
νόμην έσωτερικήν έπανάστασιν καί κατελή
φθην άπό έπιθυμ-ίαν νά κάμω τό καλόν.

Τά μάτια του ίερέως έλαμψαν άπό χαράν.
—  Είμαι ευτυχής, διότι ό λόγος μου σάς 

έκαμε τέτοιαν έντύπωσιν.
—  Ήσθάνθην ότι είχατε μεγάλην δύναμιν 

καί όπως έσυμβούλευσεν ό κ .Jules Bois, ήλθα 
πρός σάς νά σάς παρακαλέσω νά μ.έ βοηθήσετε.

—  Είς τ ί ;— Ή  Ε λένη έκοκκίνησε, τά  μά
τια  της ¿ξέφραζαν τήν άπελπ ισ ίαν, τά  χείλη 
της έσφίχθησαν. Τθ !  άν ήδύνατο νά φύγγ,__

—  'Ο μιλήσατε!— εϊπεν ό βραχμάνος μέ ύ- 
περήφανον γλυκύτητα.

—  Έ  λο ιπόν... ιδού...Θ έλω νά ίατρευθώ 
άπό έρωτα, ό όποιος καταστρέφει τήν εύτυ- 
χίαν μου, τήν ζωήν μου, ό οποίος μέ κάμνει 
κακήν, ό οποίος είνε πολύ οδυνηρός τέλος,—  
είπεν ή κ . Ρονάλδου μέ νευρικότητα, ή οποία 
έπρόδιδε τήν λύπην τη ς.— Έσκέφθην OTt ή- 
δύνασθε νά μέ βοηθήσετε. Αύτό σάς φαίνεται 
περίερ'γον, ίσ ω ς ....

’Έ πε ιτα  κυττάζουσα μ.έ άγωνίαν τόν βρ&χ- 
μήνον ιερέα:

— ’Ελπίζω ότι δέν μέ νομίζετε τρελλήν ;
- — Σάς νομ.ίζω, άπεναντίας πολύ φρόνιμη ν !

άπήντησε σοβαοώς ό ίερεύς.
—  Ά !  τόσον τό καλλίτερον ! εϊπεν ή νέα 

γυναίκα μέ στεναγμόν άνακουφίσεως. —  Ξεύ- 
οετε, γνωρίζω ότι ό έρως δέν εϊνε άλλο τ ι

παρά δύναμ,ις, ή οποία μεταδίδεται όπως τό 
φώς, ό αιθέρας.

—  Ήξεύρετε αύτό, σείς!— είπε ό ίερεύς,ένω 
άνεπήδησε άπό έκπληξιν, ή οποία ¿τάραξε 
την άκινησίαν του χαλκού προσώπου του.

—  Έ νας σοφός μ.οΰ τό είπε καί ¿γέλασα. 
Τώρα είμαιύπερβεβαία ότι είνε ή άλήθεια.

—  Είνε ή άλήθεια, έπεβεβαίωσεν ό Ινδός. 
Οί σοφοί εϊνε εμπνευσμένοι. Ε ϊνε, τά  άληθή 
μεσάζοντα πρόσωπα του θεοΰ. Αί άνακαλύψεις 
έρχονται είς τήν κρίσιμον στιγμήν, άλλά τάς 
προαισθάνονται συχνά. Ή  ώρα δέν εϊνε μα
κριά κατά τήν όποιαν θά μελετούν έπιστημο- 
νικώς τόν έρωτα. Είνε μία άπό τάς μεγάλα ; 
δυνάμεις τής φύσεως, έκείνη ή όποια φέρει είς 
τήν άνθρωπότητα, τήν ζωήν, τήν χαράν, τήν 
λύπην.

—  Ναί, να ί, καί έσκέφθηκα ότι ή φυσική 
δύναμις έπρεπε νά εϊνε άνωτέρα άπό τόν τυ
φλόν αύτόν άντιπρόσωπον.

—  "Ισω ς.... Τέλος χθές άφοϋ σάς ήκουσα, 
έσκέφθηκα οτι ήδύνασθε νά δώσετε άλλην δι- 
εύθυνσιν είς τάς σκέψεις μου, νά σβύσετε μ.ε- 
ρικάς άναμ.νησεις, νά μ ’ έλευθερωσετε άπό τήν 
ένόχλησιν αυτήν, άπό τήν όποια/ ματαίως 
προσπαθώ νά έλευθερωθώ. —  Άφοϋ σάς εϊνε 
δυνατόν νά ενώνετε τά  πρόσωπα, θά σάς εϊνε 
βέβαια εύκολον καί νά τά  χωρίζετε έπίσης!-»— 
έπρόσθεσε, ώς νά ώμιλοϋσε δ ι ’ ηλεκτρικόν 
ρεύμα.

Ό  ίερεύς δέν έμειδίασε.
—  Ήμπορώ, άπεκρίθη μετά βεβαιότητος.
—  Τότε, έλευθερώσατέ με! είπεν ή κ. Ρο

νάλδου μέ φωνήν παρακλητικήν.
—  Είς ποίαν θρησκείαν άνήκετε;
—  Είς τήν καθολικήν.
—  Τόσον τό καλλίτερον. Είνε ένα μεγάλο 

βήμα είς τόν πνευματισμόν. ’Έ χετε τήν ε ιλ ι
κρινή έπιθυμίαν, τήν σταθεράν θέλησιν νά έ- 
πανεύρετε τήν είρήνηνζ

—  Έ άν τή/ έ χ ω !.. .  Ή  δέν γνωρίζετε, δέν 
δύνασθε νά ήξεύρετε,σείς, είπε άπερισκέπτως, 
ή Ε λένη , πόσον είνε οδυνηρός ό έρως χωρίς 
έλπίδα. Εϊνε χειρότερον άπό φυσικόν πόνον.

Μία περίεργος έκφρασις,κάποια έλαφρά συγ- 
κίνησις έπέρασε είς τό πρόσωπον του βραχμά- 
νου. Έφάνηκεν ώς άντανάκλασις του έσωτερι- 
κοϋ άνθρώπου. Ή  φυσιογνωμ-ία του έγινε ά- 
μέσως πάλιν, σοβαρά, άπαθής. Έστήριξε έπάνω 
είς τήν Ε λένην βλέμμ.α, τό όποιον δέν έβλεπε 
τίπότε άπό τήν φυσικήν της καλλονήν, ά λ λ ’ 
έφαίνετο ότι ή'θελε νά περάσγ πίσω άπό τό 
μέτωπόν της καί νά διαβάσ-/) μέσα είς τήν ψυ
χήν της.
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—  *Η δοκιμασία τή¡ν όποιαν ύπέστητε ήτο 
καλή διά σόές,— είπε αργά, αργά, ο Σετερατζή: 
— έτελειοποίησε τάς ύψηλάς δυνάμεις της ψυ
χής σας, ελάττωσε την μ.αταιότητά της, την 
κουφότητά σας. ’Αφού ήλθατε ττρός έμέ, αυτό 
σημαίνει ότι διήρκεσεν αρκετά. Δύναμαι νά 
θέσω τέρμα. Δύναμαι νά στρέψω την σκέψιν 
σας προς τό καλόν, πρός τους δυστυχείς, πρός 
τα  μικρά, καί νά σας δώσω τό αίσθημα της 
αδελφότητος τό όποιον κάμνει την ελεημοσύ
νην θείαν χαράν.

Τό θέλετε;
—  ’Από ολην μ.ου την καρδιά!
Εις τάς λέξεις αύτάς ο Σετερατζή ηγέρθη 

καί μέ τά  δάκτυλα ηνωμένα κατά τάν τρόπον 
του Βούδα, ήλθε καί έστήριξε τόν δείκτην καί 
τόν μέσον επ ί του μ.ετώπου της ’Αμερικανίδας.

Τό ανάστημά του έφαίνετο μεγαλείτερον, ή 
φυσιογνωμία του έ'λαβε ύφος ένεργείας, υπερ
φυσικές θελήσεως. Τά μάτια του έγιναν φω
τεινά καί δυνατά, τά χείλη του έκινήθησαν 
ελαφρά. Ύπό την πίεσ ιν τοΟ δακτύλου του 
του γεμάτου ηλεκτρικόν ρεϋμα, η Ε λένη ή- 
σθάνθη την ψυχήν της νά πάλγι, συνεκινήθη 
σφόόρα καί έπειτα  ησύχασε τελείως.

—  I —χγε  εν ειργ)νν) τωοα, οιεταςε ο 13ραν- 
μάνος. Καί ό βραχίων του, ως κατακουρασμ.έ- 
νος από υπερφυσικήν δύναμιν, έπανέπεσε α
κίνητος.

Ή  κ. Ρονάλδου ηγέρθη. Ό  κλονισμός τόν 
όποιον ύπέστη πρό ολίγου τό μυαλό της, της 
έδωκε ένα είδος ζάλης, μέθης. Ήσθάνθη την 
ιδιαιτέραν αυτήν ελαφρότητα της ψυχής, η 
όποια είνε τό τέλος δλων των κρίσεων

—  Αισθάνομαι δτι εϊμ,αι καλά, ¿ψιθύρισε.
—  Ή  σκέψις μου, η θέλησίς μου θά μένουν 

μαζή σας, δσον αύτό είνε άναγκαΐον, έως δτου 
ίατρευθήτε εντελώς.

—  Πώς θά τό γνω ρ ίζετε;
— Θά τό αισθανθώ, είπεν απλώς ό Σ ετε

ρατζή. /
Ή  κ. Ρονάλδου ήτο πολύ Άμερικανίς διά 

νά μη έννοησγ, δτι ό ίερεύς πρέπει νά ζήση, 
όπως καί ό ιατρός, από την δύναμίν του καί 
από την επιστήμην του. Διά πρώτην φοράν, 
έν τούτοις ησθάνετο στενοχώριαν νά δώσν) 
χρήματα. Έ π ί τινα δευτερόλεπτα έσοιξε αέΛΑ I ί ι · I
νευρικότητα τό πορτμονέ της εις τό χέρι της, 
έπειτα  έβγαλε ένα φάκελλο, δπου είχε βάλλει 
ένα χαρτί πεντακοσίο)ν δραχμών, καί τόν ά- 
φισε επάνω στο τραπέζι.

—  Διά νά κάμετε τό καλόν, έπρόσθεσε με/ %γοίοιν.
—  Θά γ ίν γ ,— άπεκρίθη ό βραχμάνος μέ έλα-

φράν κίνησιν της κεφαλής. Έ π ε ιτα  έκτύπησε 
ένα κουδούνι καί ό ίνδός υπηρέτης έφάνη εις 
την θύραν διά νά όδηγηστι την έπισκέπτριαν. 
Ό  Σετερατζή ύψωσε καί πάλιν τά  δύο δάκτυλα.

—  Ή  ησυχία νά είνε μαζη σας, τώρα καί 
πάντοτε !

Ή  θέλησις του Βραχμάνου ένήργησε μέ 
θαυμασίαν υποβολήν εις την ψυχήν της κ. Ρο
νάλδου. Τής ελευθέρωσε την σκέψιν, έξησθέ- 
νησε την ένθύμησιν του 8& ηί-Α ηηα. Τά απο
τελέσματα αυτά δεν ησαν διόλου περαστικά, 
έγινοντο από ημέρας εις ημέραν δυνατότερα, 
από μυστηριώδη ενέργειαν. Ή  Ε λένη χωρίς 
έκπληςιν ήσθάνθη καί πάλιν την χαοάν νά ζή,

\ . Ύ έ  / ΓΓ1 \ / V  /να εινε ωραία. Ια  ¡Λατια της έγιναν φωτεινά, 
η φυσιογνωμία της ήσυχος, η εύθυμία της φυ
σική. Έ σ τε ιλεν  εις την Δώρα ωραίες τουαλέτ- 
τες,τής έζητουσε νέα διά το παιδί της,ττοάγ- 
μα που ποτέ άλλοτε δεν ημπορεσε νά κάμγ . 
Καί ολα αυτά χωρίς προσπάθειαν· ή διεύθυν- 
σις του πνεύματός της είχεν άπλώς αλλάξει. 
Είχε εντούτοις φυλάξει έπ ί του μετώπου την 
έλαφράν καί βαθειαν έντύπωσιν τών δύο δα
κτύλων του βραχμάνου. Κάθε ημέραν,την οίραν 
κατά την όποιαν τόν είχεν έπισκεφθή έπανήρ- 
χετο εις την μνήμην της μ,έ έκτακτον διαύ
γειαν ή φυσιογνωμ.ία του, ήσθάνετο τόν μα
γνητισμόν του βλέμματός του, έπί τινα δευ
τερόλεπτα είχε συγκίνησιν, έπειτα  μεγάλην 
ησυχίαν.

0 Ε Ο ΚΙΚΟΙ  Ι Ϊ Ι Ι Ε ί Ι Ι  ΤΟΝ Ε Λ Λ Η Ι Μ Ο Ι
Κ Α Τ Α  Τ Ο  1 9 0 9

Έ κθεσις τής γραμματέως κ. Μαρίας Καλαποθάκη.
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Τό Τμήμ.α Χηρών καί ’Ορφανών τής Έ νώ- 
σεως τών Έ λληνίδων έπεξέτεινε πέρυσι τό 
αρχικόν του πρόγραμμα, κατά τό όποιον παρεί- 
χετο βοήθεια εις μ.όνας τάς οικογένειας τών 
πεσόντων κατά τόν πόλεμον του 1897 στρα
τ ιω τώ ν, θά περίλαμβάνν) δέ του λοιπού καί 
ταμ.εΐον συντάξεων υπέρ τών χηρών καί ορφα
νών τών υπέρ τής Μακεδονίας πεσόντων. Ή  
έπέκτασις αύτη τής δράσεως του Τμήμ,ατος 
οφείλεται εις την γενναιοδωρίαν τής κομήσ- 
σης (Ιο ΡαβηοοιηΊ.

Τό φιλανθρωπικόν Τμήμα τής Ένώσεως

τών Έ λληνίδων συμφώνως πρός το καθωρι- 
σμένον του πρόγραμμα, παρεσχε καί κατα το 
1909 συντάξεις εις ύπεργήρους καί απόρους 
ύπηρέτας συμφώνως πρός τους όρους του Βρα- 
νείου κληροδοτήματος καί βοηθήματα εις ένα- 
ρέτους νεάνιδας μ,νηστευμένας ό'πως συμ- 
πληρώσωσι την προΐκά τω ν, κατά τούς όρους 
του Τσουφλ.ίου κληροδοτήματος.'

Το ’Επαγγελματικόν καί Οίκοκυρικόν Τμήμα 
τής Ένώσεως τών Έ λληνίδων, ίδρυσε κατά 
τό παρελθόν έτος Δανειστικήν Βιβλιοθήκην 
πρός χρήσιν τών μ,αθητριών τής Οίκοκυρικής 
Ε παγγελμ ατικής Σχολής, καί πάσης άλλης 
έογάτιδος έπιθυμούσης νά έπωφεληθή αυτής. 
ΓΙροσέθεσεν ωσαύτως, έκτός τής Ευρωπαϊκής 
μαγειρικής έν τγ  σχολή, καί «Λαϊκήν μαγει
ρικήν» ήν ακολουθούν ύποχρεωτικώς όλαι αι 
μαθήτοιαι κατά τό τελευταϊον έτος τής φοι- 
τήσεώς των εις τήν σχολήν* πασα κυρία επ ι
θυμούσα νά ύ.άβγι μέρος διδάσκεται ύπό τής 
έμπειρου διευθυντρίας τήν άμεμπτον παρα
σκευήν τών συνηθεστέρων Ε λληνικών φαγη
τώ ν. Ό αριθμός τών τελειόφοιτων μαθητριών

υπερβαίνει τάς πενήντα, όλαι δέ έργάζονται 
έπικερδέστατα. Αί έκ Μακεδονίας καί Θράκης 
διδάσκουν γυναικείας τέγνας εί'τε εις ίδιοσυν-

/ V ·> \ "ϊ ~ ' Υτηρητα ειτε εις κοινοτικά σχολεία και σωθούν 
τά Έλληνοκόριτσα από τήν διά τών Βουλγα
ρικών Ε παγγελμ ατικώ ν Σχολών προπαγάνδαν.

Τό ’Εκπαιδευτικόν Τμήμα τής Ένώσεως 
τών Έ λληνίδων, είχε κατά τό 1909, 60 μα
θήτριας έν τώ Διδασκαλείο) τών Ν ηπιαγωγών, 
έν ών 7 έλαβον πτυχίον Νηπιαγωγού τής Φρε- 
βελιανής μεθόδου, κατόπιν 3ετοΰς φοιτήσεως, 
14 δέ πτυχίον γυμναστρίας. Ίδρύθη έπιπλέον 
καί τάξις παιδονόμου μέ διετή φοίτησιν. Ώς 
πάντοτε, ή τε θεωρητική καί ή πρακτική δι
δασκαλία τής Φρεβελιανής μεθόδου έδόθησαν 
έν τώ Διδασκαλείο) εις τούς δύο Νηπιακούς 
Κήπους τού Τμήματος τούτου. Κατά τό 1909 
δέ προσετέθη καί γυμναστήριον διά νεάνιδας 
καί παιδία ανεξαρτήτως πάσης σχεσεως πρός 
τά  ιδρύματα ταύτης. ’Ενδιαφέρον γεγονός εί
ναι ή συστηματική μέριμνα ήτις λαμβάνεται 
πρός τοποθέτησιν τών άποφοιτουσών μαθη
τριών, είτε εις οικογένειας είτε εις σχολεία έν

Ο ΑΓΙΟ Σ ΠΑΤΛΟ Σ ΟΜΙΛΟΝ Ε Π Ι TOT Α Ρ ΕΙΟ Τ  ΠΑΓΟ Τ

.
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Έ λλάδι ή τώ  έξωτερικώ. Ή  τοποθέτησις 
αΰτη γ ίνετα ι έπ ί τή  βάσει σημειώσεων, α ΐτ ι-  
νες κρατούνται κα θ ’ ό’λην τήν φοίτησιν τής 
μαθήτριας αρκετά ομοίως προς το σύστημα των 
ύπό της διαπρεπούς Ojihré Gordon ύποδει- 
χθέντων Bureaux d ’ information. Ώς δείγμα 
της αγαθής επιρροής, ην έξασκεϊ τό ’Εκπαι
δευτικόν Τμήμα διά των αποφοίτων αύτοΰ, 
άναφέρομεν άπλώς την ’Αναστασίαν Άνδρεά- 
δου, υπότροφον του Συλλόγου προς διάδοσιν 
των Ε λληνικών Γραμμάτων κατά τό 1905 
καί 1 9 06 .Αΰτη διωρίσθη διευθύντρια του Παρ
θεναγωγείου της πατρίδος αύτής Μελενίκου της 
Μακεδονίας, οπού μέχρι τοΰδε λίαν έπιτυχώς 
εργάζεται. ’Ήδη άπό του 1908 έτέλεσε Γυ
μναστικήν εορτήν έν ύπαίθρω διά των μαθη
τριών της ας εϊχεν εκγυμνάσει εις την Σουη
δικήν γυμνασικην, έφ ’ ω καί έλαβε τα  θερμά 
συγχαρητήρια τών Τουρκικών άρχών, αϊτινες 
παρέστησαν. Τό δέ 1909 ΐδρυσεν αδελφότητα 
Έλληνίδων κυριών την « Αρμονίαν» ής διετέ- 
λεσε γραμματεύς, έσύστησεν υφαντήρια, τα 
πητουργίαν, σηροτροφίαν καί σχολήν εργόχει
ρων, συσσίτιον καί περίθαλψιν άπορων,δείξασα 
καθ ’ ολου χαρακτήρα επαινετόν καί δύναμιν 
θελήσεως.

Τό Τμήμα Νοσηλείας καί 'Υγιεινής της 
Ένώσεως τών Έ λληνίδων, άπαλ,λαγέν του 
έργου της άπολυμάνσεως τών οικιών τών άπο
ρων φθισικών διά της ένάρξεως της λειτουργίας 
του Δημοσίου ’Απολυμαντηρίου, έτράπη εις 
νέαν οδόν ώφελιμότητος καί ΐδρυσε κατά τό 
1909 Άναρρωτήριον, έ'νθα οί έξερχόμενοι έκ 
τών νοσοκομείων άποροι προ της άποκαταστά- 
σεως της υγείας των νά δύνανται να διέλθω- 
σιν 8— 15 ημέρας πρός άνάκτησιν τών δυνά
μεων τω ν.

Ό  Σύλλογος πρός Προστασίαν της Έ ργά- 
τιδος εξακολουθεί τάς ύπέρ τών εργαζομένων 
εις τά εργοστάσια του Πειραιώς καί εις άλλα 
καταστήματα κοράσια ένεργείας αύτοΰ, μ,ετ’ 
ακουράστου δραστηριότητος. Τό Κυριάκόν Σχο- 
λεϊον, εις τό όποιον φοιτώσι 300— 400 μ,α- 
θήτριαι, εξακολουθεί νά λειτουργή, τγ  εύγε- 
νεΐ συμπράξει πολλών κα),οθελητριών κυριών. 
’Εξακολουθεί ωσαύτως καί ή παροχή συσσι
τίου εις τάς έργάτιδας πρός 10 λεπ . τήν με
ρίδα. Ευχάριστος είναι ή βελτίωσις τής υγε ί
ας τών έργατίδων έν γένει, ήτις παρατηρεϊται 
συνεπεία ιδιαζουσών προσπαθειών όπως ύπο- 
δειχθώσιν εις αύτάς μέσα εύεφάρμοστα πρός 
διατήρησιν της καθαριότητος του σώμ.ατος, 
καί της ευεξίας αύτοΰ διά του καταλλήλου 
τρόπου αναπνοής, στάσεως κλ.. ν

Τό εύεργετικώτατον τοΰτο Σωματειον, ως 
έκ τής θέσεούς του έν ΙΊειραιεί, είναι τό ένδε- 
δειγμένον, όπως έ'λθγ έν συνεννοήσει μετά τών 
έπί τούτω τεταγμένων διεθνών Σωματείων 
πρός παρεμπόδισιν τής σωματεμπορίας.

Ταΰτα έν περιλήψει ως πρός τήν μ,ερικήν 
δράσιν έκάστου τών Σωματείων τών άποτε- 
λούντων τόν ’Εθνικόν Σύνδεσμον τής Ε λ λά 
δος. Ιδ ίω ς πως ενθαρρυντική καί ικανοποιη
τική ύπήρξεν ή δράσις του Συνδέσμου έν συνό- 
λω κατά τό διάστημα του διαρρεύσαντος έ'τους. 
Ού μ.όνον συνεσφίχθησαν οί δεσμοί τής αλλη
λεγγύης καί άλληλεκτημάσεως μεταξύ τών 
διαφόρων τούτων σωμ,ατείων έν Έ λλάδ ι, αλλά 
καί ούκ ολίγον διευρύνθη ό όρίζων'τών βλέψεων 
τών έργαζομένων ύπέρ τής γυναικείας προό
δου, διά τής άνακοινώσεως τής δράσεως τών 
γυναικών άνά τήν ύφήλιον, καί ιδίως διά τής 
έξιστορήσεως τών κατά τό διεθνές συνέδριον 
τών Γυναικών έν Τοοόντω του Καναδά πε
πραγμένων κατά Ιούνιον τοϋ 1909.

Παρ’ ήμΐν, ίδρύθησαν καί έλειτούργησαν 
καθ ’ ύπόδειξιν του Διεθνούς Συμβουλίου τών 
Γυναικών, εις τό όποιον άνήκομεν δύο νέα Τμή
ματα, κηδόμενα, τό μ,έν τών δικαιωμάτων 
καί συμφερόντων τής γυναικός, ως νομικού προ
σώπου, τό δέ διά τής δημ,οσιογραφίας.

Κατά τό παρελθόν έτος έντονοι κατεβλή- 
θησαν προσπάθειαι έκ μέρους τοΰ Νομ.οθετι- 
κοΰ Τμήματος πρός έπ ίτευξιν μεταρρυθμιστι- 
κής νομοθεσίας, άποβλεπούσης τήν νομικήν 
ύπόστασιν καί τά  δικαιώματα τής γυναικός 
καί τών ανηλίκων πα ιδ ίων. Έ ζητήθη δέ τοι- 
αύτη αναθεωρητική καί μεταρρυθμ,ιστική νο- 
μ.οθεσία έπ ί τών έξής κυρίως σημ.είων :

α ) Να όρισθή ή ένηλικιότης τής έφήβου 
κόρης, δηλαδή ή ηλικία μ·έχρι τής όποιας δι
καιούται νά έπικαλεσθή τήν προστασίαν τοΰ 
νόμου δι απάτην καί αδικημάτων ένεργηθέν- 
των κατά τής τιμής αυτής, εις τό 16ον του
λάχιστον έτος τής ηλικίας της, αντί τοΰ 12ου 
ώς σήμερον συμβαίνει.

β ',)  Νά τιμωρείται διά τοΰ νόμου πάσα 
ένεργεια ύπερ τής σωματεμπορίας ή συμμετο
χή καθ’ οίονδήποτε τρόπον εις αυτήν.

γ ’ .) Ό  σύζυγος νά μή δικαιούται νά δα
πανά τό εισόδημα τής γυναικός άνευ τής 
συγκαταθέσεως αύτής.

δ ’ .) Νά τιμωρείται διά του νόμ.ου ή ποός 
τά  ανήλικα παιδιά σκληρότης τών γονέων καί 
κηδεμόνων.

ε '.)  Νά παραχωρηθή καί εις τάς γυναίκας 
καί τά  παιδιά τά προνόμιον τής Κυριακής άρ- 
γίας.
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Τά παλαιά κρινολίνα

σωπεύθησαν δι ’ έκτενοϋς έκθέσεως έν τώ Δ ιε- 
θνεϊΣυνεδρίω τών Γυναικών έν Τορόντω κατά 
τόν παρελθόντα ’Ιούνιον. Τό συγχαρητήριον 
πρός τά  άδελφά συνέδρια, οπερ έστάλη έξ 
’Αθηνών τήν ημέραν τής ένάρξεως του Συνε
δρίου, έτυχε θερμοτάτης υποδοχής, πολλαχώς 
δέ έξεδηλ.ώθησαν καί συμπάθειαι του μεγάλου 
έκείνου διεθνούς σωματείου πρός τήν Ελλάδα 
καθ ’ ό’λην τήν διάρκειαν τών έργασιών αύτής, 
διαρκεσασών ολόκληρον εβδομάδα. Έ κ πλεί- 
στων δέ αδελφών έθνικών συμβουλίων, του 
Ιταλικού λ . χ. τοΰ Γαλλικοΰ καί άλλων, 
έστάλησαν ιδιόγραφοι έπιστολαι έκτιμησεως 
καί αδελφικής αγάπης, τά  μάλιστα ικανοποι
ητικά! καί εύχαοιστοι διά τάς Έ λληνίδας.

Έκτος τής ανωτέρω δράσεως άναφέρομεν 
καί τήν άποφασισθεΐσαν σύστασtv Λέσχης, 
κατά τόν τύπον τοΰ Lyceum club, ήτις θά 
συγκεντρώσν) τάς εις πάντα κλάδον τών γραμ
μάτων, τών τεχνών καί τής έπιστημ.ης έργα- 
ζομένας γυναίκας.

Πάντα ταΰτα μ.άς ένθαρρύνουν νά πΐστ?υ~

Τ/·) Νά όρισθή ώς πέρας 
τών έργασίμων ωρών ή 8η εσπε
ρινή.

ζ ' . )  Νά μή έπιτρέπετα ι εις τάς 
γυναίκας καί τά  παιδιά κάτω τών 
12 έτών νά έργάζωνται εις έργο— 
στάσια έπιβλαβή εις τήν υγείαν 
τών έργατών ό'ντα εις μεταλλεία .

Έ κ τών α ιτημάτων τούτων έ- 
γένοντο δεκτά μ,όνον δύο ό περιο
ρισμός τών έργασίμων ωρών μέχρι 
τής 8ης εσπερινής, καί ή δ ι ’ ιδ ι
αιτέρας νομοθεσίας συμπερίληψις 
τής γυναικός καί τών παιδίων εις 
τό προνόμιον τής Κυριακής αρ
γίας.^

Τά άποτελεσματα ταΰτα  υπήρ
ξαν κατά μέγα μέρος αποτέλεσμα 
τών ένεργειών τοΰ Τμήματος τής 
Δημοσιογραφίας τοΰ Εθνικού Συν
δέσμου.

Διά σειράς άρθρων δημοσιευθέν- 
των εις τάς πολιτικάς ’Εφημερί
δας, τόσον οσον εις τήν « ’Εφη
μερίδα τών Κυριών» έγενετο γνω
στός εις τό Ε λληνικόν κοινόν ό σκο
πός καί τά  μέσαδιά τών οποίων 
έργάζεται πρός ώφελος τής άνθρω- 
πότητος ό Διεθνής Σύνδεσμος τών 
Γυναικών άπεδείγθη δέ καί ή ά-
η  ·, < ~  ̂ ’Δια της απο κοινού ορασεως των 
γυναικών συνετώς καί σκοπίμως διωργανο- 
μένος. Καί δέν είναι υπερβολή νά εί'πω- 
μ,εν οτι τά  περί αλκοολισμού άρθρα τής 
κ. ΙΙαρρέν, Προέδρου τοΰ Νομ-οθετικοΰ 
Τμήματος, έκλιναν τήν πλάστιγγα  ύπέρ τής 
ψηφίσεως τοΰ νομοσχεδίου περί φορολογίας τοΰ 
οινοπνεύματος, εις κρίσιμον στιγμήν, καθ ’ ήν 
έπρόκειτο νά άναβληθή έ π ’ αόριστον το προ- 
ταθέν ύπό τής Κυβερνήσεως μέτρον.

Ό ν ι  όλίνωτεοον δύναται νά θεωρηθή άπορ-
κ  _ - ' > ~ « ροια του όημοσιογραφικου τουτου αγωνος, η

πρότασις τοΰ Υπουργού τής Παιδείας οπως
έκλέγωντα ι ώς μέλη τών ένοριακών συμβουλίων
γυναίκες, εέτε ύπό τήν ατομικήν τοιν ιδιότητα,
οταν τυγχανωσιν αγαμοι,ή χηραι, ειτε ως αν
τιπρόσωποι τών άνδρών των άπουσιαζόντων. 
’Εάν δέ άπεκρούσθη τό μέτρον τοΰτο, κατε- 
πολεμήθη διά λόγους άντιπολιτευσεως κομ,μα- 
τικής καί ούδόλως έξ έναντιότητος πρός τό 
προταθέν.

ΙΙλήν τών έν Έ λλάδ ι ένεργηθεισών ένερ- 
νδέσμου, κι Έ λληνίδες άντιπρο-
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<τω[λεν οτι το ¡χέλλον έπ ιφυλάττει εις τον 
Εθνικόν Σύνδεσμον των Ε λληνικών άποτε- 
λέσ[ΑΚτχ  ά ντάζι«  τών υπέρτατων αύτου ενερ
γειών , καί τών ύψίστων αύτοϋ βλέψεων.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Είναι τό απαραίτητον της εποχής τύτής 

άναγκαΐον κακόν, τό οποίον επιβάλλει ακόμη 
η πολιτεία  καί εις τό όποιον σχολεία καί ίδ ι- 
ώ τα ι είναι υποχρεωμένοι νά ύποκυψουν.

Καί άρχίζομεν από τάς οιδακτορικάς, τάς 
απαραίτητους φυσικά, άφοϋ είναι ή έπισφράγι- 
σις άνωτέρων σπουδών καί μ.ελετών επιστημο
νικών, αί όποϊαι δίδουν τό δικαίωμα εις τό 
πολυπόθητου διδακτορικόν πτυχίον της έπιστη- 
μονος.

Φέτος καί πάλιν μίαν έ'χομ.εν διδάκτορα της 
φιλολογίας άπό τάς πλέον επιφανείς καί τάς 
πλέον διακεκριμένας.Είναι ή δις Σοφία Μινεΐ- 
κου, η οποία έπέσυρε τον θαυμασμόν του ακρο
ατηρίου της, οπως είχεν ευθύς εξ αρχής έπ ι- 
βληθη εις τούς καθηγητάς του Πανεπιστημίου 
διά την επιμέλειαν, την ευφυΐαν καί την έκ
τακτον έν γένει έπίδοσίν της εις τά γράμματα.

Επόμενον ήτο μέ τοιαϋτα εφόδια ή δις Μι- 
νεΐκου νά διακριθγ μεταξύ τών συνεξεταζομέ- 
νων συναδέλφων της καί νά τύχη του βαθμού 
’Άριστα εις την φιλολογίαν, μιά επ ί πλέον δύ- 
ναμις καί ενα καύχημα τοΟ φύλου μας.

Ε π ίσης εις τάς διπλωματικάς εξετάσεις 
της της άνωτέρας Γαλλικής Σχολής έ'τυχε του 
[¿αθυ.οΟ ’Άριστα κόρη συμπαθεστάτης οικογέ
νειας τών Αθηνών ή Λιλή Λουριωτου, ή οποία 
έδέχθη τούς επαίνους καί τά  θερμά συγχαρη
τήρια της ξένης σχολής διά την τελειοποίησίν 
της εις την Γαλλικήν γλ,ώσσαν. Ή  Λιλη Λου- 
ριώτη ανήκει έκ μητρός εις την οικογένειαν 
Φιλημονος, διακριθεΐσαν πάντοτε εις τά  γράμ
ματα.

Είδικώτερον σχολικάς έςετάσεις εχομεν τό 
δεκαπενθήμερον αυτό τάς του Παρθεναγωγείου 
Σκορδέλη Χουρμούζη, τό όποιον διακρίνεται 
διά τό νεοιτερίζον πνεύμα της λειτουργίας του 
καί την πρακτικωτεραν έν γενει μόρφωσιν τών 
εις αυτό εκπαιδευόμενων μαθητριών.

Χωρίς νά παραμεληται το κλασικόν μέροςτών 
σπουδών, αί μαθητριαι καταρτίζονται τελείως 
καίείς τάς καλάς Τέχνας καί εις τά  οίκοκυρικά 
έονα εις τοόπον ώστε νά δύνανται, άποοοιτώ-V ί ' ί 1 »
σαιάπό τό σχολείου τοΰτο νά άνταποκρίνωνται

εις τά  καθήκοντα διά τά όποια προορίζονται 
εις τό μέλλον.

’Επίσης τελείως καταρτίζονται, ως άπεδεί- 
χθη καί φέτος άπό τάς έςετέσεις αί μαθητριαι 
του Παρθεναγωγείου τής κ. Μαρίας Φ ιλιππί
δου, αί όποϊαι πάντοτε καί άπαρεγκλίτως προ- 
βιβάζονται εις άνωτέρας τάξεις, άκόμη καί 
μεταβαίνουσαι εις τό Άρσάκειον, οπου τόσον 
αύγηραί είνα ι αί είσιτηριοι έςετάσεις μαθη
τριών ξένων σχολών.

Του Αρσάκειου οί διαγωνισμοί διά τά  δύο 
βραβεία έ'φεραν ραλλιοΰχον μέν την δα Μαρίαν 
Τσούκα, ΜποτασιοΟχον δέ την δα Ε λένην 
Μαυοέα, καί έπαινεθείσας τάς δας Χαρίκλειαν 
Πετυχάκη καί Μαρίαν Λούκα.

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ
Ή  επιμονή τώε Κρητών εις τήν μη αποδοχήν 

τών Τούρκων βουλευτών άνευ όρκου εις τήν Κρητικήν 
βουλήν, αρχίζει νά θολώνη εν γενει τόν πολιτικόν μας 
ορίζοντα. Οί Τούρκοι έξαγριωθέντες, απειλούν σφα- 
γάς, επιβάλλουν μποϋκοτάζ καί ενεργούν απελάσεις 
.Ε λλήνων υπηκόων άπό τού Τουρκικού εδάφους.

Έ ξ ά'λλου αί δυνάμεις επιθυμοΰσαι νά προλάβουν 
τήν άπειλουμένην ειρήνην άπηύθυναν νόταν εις τήν 
Κρητικήν εκτελεστικήν επιτροπήν, διά τής όποιας 
απειλούν τήν έκ νέου άμεσωτεραν των έπέμβασιν 
προς παρεμπάδισιν τής επικείμενης συρράξεως.

Προς τόν σκοπόν μάλιστα τούτον όχι μόνον εις 
τόν λιμένα τής Σούδας άπεστάλησαν πλοϊα τών προ- 
στατίδων Δυνάμεων, άλλά καί διετάχθησαν νά ε ίσέλ- 
θουν εις τόν λιμένα τών Χανιών, έτοιμα ί'σως νά απο
βιβάσουν στρατεύματα, εις περίστασιν, κατά τήν 
όποιαν τά πράγματα θά έξετραχύνοντο περισσότερον.

Δυστυχώς ή μερίς ή «αντιπολιτευόμενη τήν ύπό 
τόν κ. Βενιζέλον κυβέρνησιν, μέ αρχηγούς τούς κ. 
κ . Μ ιχελιδάκην καί Κούνδουρον, επ ιμ ένει εις τήν μή 
αποδοχήν τών Τούρκων βουλευτών ά'νευ όρκου. Τόν 
αντίκτυπον δέ τής επιμονής αυτής ύπάρχει φόβος μή
πως ύποστή ή Ε λλάς, συρόμενη άκουσίως καί εις 
πολύ ακατάλληλον στιγμήν εις περιπλοκάς, τών οποί
ων τό άποτέλεσμα κάθε άλλο παρά εύχάριστον είμπο- 
ρεΐ νά είνα ι. Ευτυχώς τό ζήτημα έλύθη μέ τήν ψήφον 
μόνον τών μελών τής κυβερνήσεως.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Μετά τήν πρώτην τής ’Ατμόσφαιρας ε’ίχαμεν τήν 

προ,την τής Ίόνης καί τής ’Αδελφής άπό τόν θίασον 
«Β αρ ιετέ»,τή ν πρώτην τού έργου του κ. Ά μ π ελ ά  άπό 
τόν θίασον Ταβουλάρη, τήν πρώτην τής Μαρίας τής 
Πενταγιώτισσας άπό τόν θίασον τής Νεαπάλεως. Δη
λαδή τέσσαρα πρωτότυπα Ε λληνικά  έργα εκτός άπό 
τούς «Γλεντζέδες», πού έπαιξεν ή Νέα Σκηνή δέκα 
κατά σειράν βραδειές, μ.έ θέατρο γεμάτο.

Οί Γλεντζέδες έπέπλευσαν καί έστάθηκαν περισσό- 
' σότερον άπό όλα τά πρωτότυπα έργα όχι διότι τό έρ- 
γον ύπό έποψιν τέχνης έχει άξίαν, άλλά διότι ε ινα ;
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άπό εκείνα πού άρέσουν, τά ελαφρά, τά έξυπνα, τά 
κάπως dec letes διά τά όποια καί μόνα δυστυχώς εν
θουσιάζεται τό έλληνικόν κοινόν. Τό βέβαιον είναι 
ότι καί ό θίασος ητο τελείω ς μελετημένως, οτι 
ή δις Μχρία Κοτοπούλη ώς Ά μερ ικανίς μαρκησία,· 
κ α τ ’ άρχάς προπαγανδίστρια τής Ά γ ια ς  Γραφής ευ
λαβέστατη καί έπειτα  άντιγράφουσα τήν χορεύτριαν 
Thea διά νά άνακτήση τόν άνδρα της έπαιξε θαύμα - 
σία. ’Επίσης πρώτης τάξεως ύπόκρισις ήτο ή τής κ. 
Φύρστ, τής κ. Λούη, τού κ. Δεπενιώτου ώς βα- 
σιλέως Λεωπόλδου καί τού Μυράτ, ώς ξεπεσμένου 
δουκός.

Τούς Γλεντζέδες διαδέχεται τό «Σάν τά φύλλα», 
ώραιότατον έργον τού Geaeosa. έν άπό τά ώραιότερα 
τής ’Ιταλικής Σκηνής.®ά πιάση όμως οπως οί «Γλεν
τζέδες® ; Αυτό μένει εις τήν τόσον, φεύ ! παράδοξον 
καλλιτεχνικήν άντίληψ ιν τού ελληνικού κοινού

Ό  κομήτης τού Χάλεύ τού κ . Τίμου Μωραίτίνη, 
ή πρώτη εφέτος ’Αθηναϊκή Έ πιθεώρησις ετοιμάζεται 
άπό τόν θίασον τής Νέας Σκηνής καί θά δοθή τό προ
σεχές Σάββατον ή τήν Δευτέραν. Διά τήν έπιθεώρη- 
σιν αύτήν λέγονται πολλά καλά. Ά λ λ ω ς  τε είναι 
γνωστόν τό σπινθυρίζον πνεύμα καί ή λεπτή  σάτυρα 
τών έργων τού κ. Μωραϊτίνη καί άπό τήν περυσινήν 
του έπιθεώρησιν, ή όποια ε ίχ ε  τόσην επ ιτυχ ία ν .

Ετοιμάζονται επίσης τά Παναθήναια τών κ. κ. 
Ά ννίνου καί Τσοκοπούλου καί Κινηματογράφος τού κ. 
Πολυβίου Δημητρακοπούλου.

Εις τήν «Νέαν Σκηνήν» μετά τόν Κομήτην τού 
Χ άλευ, 'Ελληνικόν πρωτότυπον έργον θά παιχθή ή 
« ’Ασπασία» τής κ. Κ. Παρρέν.

Διά τήν ΆΦπαιΗαν ό θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη 
καί Έδμόνδου Φύρστ ύποβάλλεται εις μεγάλας θυσίας. 
’Αληθινοί καλλιτέχνα ι έχουν τόν εύγενή πόθον νά 
άποδώσουν όσον τό δυνατόν πιστότερα καί μεγαλοπρε
πέστερα τόπλούσιον καλλιτεχνικόν περιβάλλον τή ς ’Α - 
θηναϊκής ζωής τούΧρυσού Αίώνος τού Περικλέους καί 
νά παρουσιάσουν τήν ’Ασπασίαν μέσα εις μίαν ώραίαν 
βλάστησιν Τέχνης καί κάλλους, τών όποιων, άλλως 
αύτή ύπήρξεν ή ψυχή  καί ή έμπνεύστρια.

Η ’ Ασπασία, δράμα οικογενειακόν, θά ζωντανεύση 
ολόκληρον τήν εποχήν εκείνην, πιστότατα άληθινά, 
με πολυτέλειαν τέχνης, άγνωστον έως τώρα εις τά 
θερινά τουλάχιστον θέατρα.

Τά φορέματα, τά σκεύη, τά  έπ ιπ λα , ό σκηνικός 
διάκοσμος, όλα άντεγράφησαν άπό τά  άνάγλυφα καί 
τά άγγεϊα  όχι μόνον τών ίδικών μας άρχαιολογικών 
μουσείων, άλλά άπό έκτυπα τών μεγαλειτέρων μου
σείων καί ιδ ιωτικών συλλογών τού κόσμου.

Τά φορέματα τής δος Κ οτοπούλη-Ά  σ π α σ ί α ς 
ύφάνθησαν επίτηδες μαλακά καί κατάλληλα δΠ ώ - 
ραίας π τυχάς, διότι είναι γνωστόν, ότι ή ’Ασπασία 
ήτο ή καλλιτεχνικώτερα ένδυομένη γυναίκα μεταξύ 
τών συγχρόνων της.

Αί αύλητρίδες καί αί χορεύτριαι, μέσα εις τούς 
διαφανείς πέπλους των θά καταπλήξουν μέ τούς γρα
φικούς χορούς τω ν, καί μέ τά άσματά των τά τονι
σμένα εις μουσικήν διεσκευασμένην επ ί τό άρχαικώ- 
τερον. "Ενα σύνολον περιβάλλοντος, τό οποίον θά εναρ
μονίζεται μέ τήν έξέλιξιν μιας ύποθέσεως πολύ δρα
ματικής, καθιστά τήν ’Ασπασίαν, έργον εντελώς πρω
τοφανές καί άσυνείθιστον διά τήν 'Ελληνικήν σκηνήν.

ΙΟΝΗ Κ Α Ι  ΑΔΕΛΦΗ
Καί τώρα ας έλθωμεν εις δοθέντα πρωτότυπα έρ

γα εις τό δεκαπενθήμερον αυτό. 'Η Ίόνη τού κ. Δα-

Η ΓΕ Λ Ο ΙΑ  ΜΟΔΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

ραλέξη ήτο δραματάκι τρυφερό, άβρό, περιποιημένο* 
στολισμένου μέ πολλά ’ία καί μέ όλιγοτέραν άπό όσον 
έπρεπε δράσιν Ή  Κυβέλη, τήν όποιαν τόσον ολίγον 
έβοήθησαν οί συνάδελφοί της, έκράτησεν ήρωϊκώτατα 
μόνη της τό έργον, καί μέ τό τέλειον παίξιμόν της 
τό έσωσεν άπό τούς άλλους καί άπό τό άχάριστον κοι
νόν τών πρώτων, πού πηγαίνει με διαθέσεις σχεδόν 
αιμοχαρείς νά άκούση Ε λληνικά  έργα.

Ό  κ. Δαραλέξης, ό οποίος μέ τό έργον αύτό μάς 
έδωκεν ένα μέρος ττίς άβράς ψυχής του έχειροκροτήθη 
άπό όλους τούς έννοούντας ότι μπορεί ακόμη εις τόν 
αιώνα αυτόν τής ύλης νά ύπάρχουν καί νά χειροκρο
τούνται άνθρωποι ποιητικοί.

'Η Α δ ε λ φ ή  είναι τό πρώτον έργον τής κ. 
Σακελλαρίου, τήν όποιαν έπαρουσιάσαμεν προ μηνών
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εις τάς άναγνωστρίας μας μέ ένα σκιτσάκι ύπό _τόν 
τίτλον «ό βαθύτερος πόνος» νόστιμο καί τρυφερό.Είναι 
νομίζω, το πρώτο πράγμα που έδημοσίευσε καί ή 
’Αδελφοί ήλθε νά μας δείξη,ότι ή κ. Ά ρ . Σακελλαρίου 
ήμπορεί νά άντικρύση καί υψηλότερα ακόμη στρώμα
τα τέχνης.

Ή  ’ Α δ ε λ φ ή ,  com edie σαλονιού μάλλον ή 
δράμα, εκτυλίσσεται άπλή καί ήρεμη. Ε ίναι συνηθι - 
σμένη ύπόθεσις, παρμένη από τά μυστικά τής γυνα ι
κείας ψυχής, που κάποτε γίνονται φανερά καί τελ ε ι
ώνουν ευχάριστα καί κάποτε θάπτονται εις τά βάθη 
που έγεννήθησαν καί τά νεκρόνουν.

*Η τελευταία  πράξις, εις τήν όποιαν ή κ. Σακελ- 
λαρίου άπεκάλυψε τήν όδυνηράν πάλην τής ψυχήςτής 
ήρωέδος της,κα ίή  κ.Κυβέληέφύσησε τήν δυνατήν πνοήν 
τής δραματικότητός της, έσήκωσεν έν γένει τό ερ- 
γον καί διέκοψαν τήν πολύ ήσυχον καί κάπως μόνοτο- 
νον έξέλιξίν του.

Καί τό κοινόν έχειροκρότησε τήν συγγραφέα καί 
τήν ηθοποιόν, τήν συμπαθή όμως συγγραφέα, όπως 
δέν έ’παυσαν νά τήν ονομάζουν άπό τήν πρώτην σ τ ιγ 
μήν όπου άνηγγέλθη τό έργον της, ώς τήν τελευτα ίαν 
όπου έκρίθη.

Δέν ξέρω διατί, μέ όλην τήν έλκτικήν συμπάθει" 
αν που αναγνωρίζω εις τήν συγγραφέα, ό τίτλος αΰ" 
τός μέ πειράζει.Σάν νά μου φαίνεται μειωτικός διά τήν 
γυνα ίκα , που βγαίνει εις τήν δημοσιότητα καί δοκι
μάζει νά δείξη τ ί έχει μέσα της. Σάν νά μου φαίνε
τα ι οτι εννοεί επ ιε ίκε ιαν, συγκατάβασιν, προστατευ- 
τικότητα καί γενναιότητα μεγάλων προς μικρούς. Καί 
αί γυναίκες που κατεβαίνουν εις τέτοιους αγώνας, δέν 
στηρίζονται βέβαια εις τήν συγκατάβασιν πού ήμπο- 
ρούν νά εμπνεύσουν ώς αδύνατα πλάσματα, κατά τήν 
παράδοσιν, ά λλ ’ ού'τε έχουν καί τόσον ισχυρούς λό
γους εδώ τουλάχιστον, νά πιστεύουν, ότι αύταί μόναι 
εις όλα καί δ ι’ολα είναι πάντοτε ά'ξιαι επ ιείκειας καί 
συγκαταβάσεως.

Μετά τά δύο πρωτότυπα αύτά έργα έτοιμάζονται 
τώρα ό "Ανθρωπός μας του κ. Χόρν, ό Πειρασμός τού 
κ. Ξενοπούλου καί ή Φιλάρεσκος τού κ. ’ Ιωσήφ.

ματα αρκετά πρός διατροφήν δωρεάν, οι γονείς τών 
προς δίαιταν μικρών θά καταβάλλουν μίαν δρ. 
τήν ημέραν, μέ τήν όποιαν τά μικρά θά συντηρούνται 
λαμπρά.

Τά παιδιά θά συνοδεύωνται άπό ένα ή δύο διδα
σκάλους των, θά δ ιαιτώνται όλην τήν ημέραν εις τον 
θαυμάσιον πευκώνα τής Βουλιαγμένης, όπου καί χ ω 
ρίς βιβλία θά διδάσκωνται μίαν ή δύο ώρας μαθήματα 
φυσικής ιστορίας, πραγματογνωσίας καί ιστορίας.

Υ ποθέτω  ότι ή λέξις παιδιά δέν πέρνεται κατά 
τήν λαϊκήν σημασίαν καί ότι τό προνόμιον τής θερι
νής αυτής ύγειινής δέν θά περιορισθή μόνον εις τα 
αγόρια. Τά κορίτσια, τά οποία έν γένει ζουν ζωήν 
περισσότερον κλεισμένην άπό τά άγόρια θά δικαιούνται 
επίσης νά απολαύσουν όλίγην άνεσιν καί ζωήν ύπ α ί- 
θρου καί άέρα μυρωμένον άπό πεύκα καί άπό ίώδιον. 
Καλόν μάλιστα θά ή το ή  άρ/ή νά γίνη άπό τά καϋ- 
μένα τά κορίτσια, τά οποία σπανίως έχουν πραγματι
κήν άνάπαυσιν κατά τό θέρος, ύποχρεωμένα νά βοη
θούν τάς πτωχάς μητέρας των εις ολας τάς οικιακάς 
εργασίας.

’ Ιδού μία ευκαιρία νά διαθέτουν οί πλούσιοι έστω 
καί μικρά χρηματικά ποσά, άναλαμβάνοντες τά έξοδα 
τής συντηρήσεως τών άπορωτέρων πτω χώ ν παιδιών,δια 
τά οποία οί πτωχοί γονείς των θά άδυνατούν νά πλη 
ρώσουν έστω καί δέκα πέντε δραχμάς διά τήν διαμο
νήν εις τήν εξοχήν ’ισαρίθμων ήμερών.

Ή  κ. Σοφία Σχλήμαν θά δικαιούται εις τόν τ ί 
τλον τής εύεργέτιδος τών παιδ ιών. Καί είναι ή πρός 
τά παιδιά γινομένη ευεργεσία ή πλέον σκόπιμος καί 
ή πλέον πατρ ιω τική . Τό μικρόν πού ζωογονείται εις 
τήν εξοχήν, εφοδιάζεται μέ όπλα άμύνης εναντίον 
όλων τών μικροβίων πού τό περιστοιχίζουν εις τήν 
πόλιν καί άντέχει εις κάθε έπίθεσιν καί εις κάθε έ π ι-  
δημιακήν επιδρομήν.

"Ε πειτα πόσα παιδιά ύποψήφια ραχιτισμού, ή φθί— 
σεως ή χοιράδων, δέν ήμπορούν νά σωθούν μέ τόν κα
θαρόν εξοχικόν άέρα ; Καί κάθε μικρό πού σώζεται, 
είναι ή ελπ ίς καί ή δύναμις καί ή πραγματοποίησις 
ϊσως τής ευτυχίας μιας ολοκλήρου οικογένειας.

Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Ε Ξ Ο Χ Η Ν
Τό ώραίον όνειρον τής κ. Σοφίας Σχλήμαν πραγ

ματοποιείται. Τά πτω χά  παιδάκια τών δημοτικών 
σχολείων θά ήμπορούν νά έχουν τάς θερινάς έκδρομάς 
των, όπως τά παιδιά τών εύπορων τάξεων.

Τά χρήματα τά όποια εκ τού κληροδοτήματος τού 
Πεσματζόγλου είχεν άποφασίσει ό δήμαρχος ’Αθηνών 
νά χ ρησιμοποιήση δ ι’ άσυλον άστέγων, διετέθησαν διά 
τήν ιδρυσιν παιδικού ξενώνος εις τήν Βουλιαγμένην. 
Φαίνεται ότι αί έργασίαι προχωρούν μέ πολλήν σπου
δήν καί ότι πολύ γρήγωρα θά γίνη ή πρώτη εκδρομή 
τών παιδιών, τά όποία θά μείνουν είκοσι ήμέρας, διά 
νά τά διαδεχθούν ύ’στερα τά τής δευτέρας.

Φυσικά θά προτιμηθούν άρχικώς τά πλέον άδύνατα 
παιδιά , εκείνα πού έχουν περισσοτέραν άνάγκην εξο
χικής διαμονής, καθαρού άέρος καί θαλασσίων λου
τρών. ’Επί τού παρόντος επειδή δέν ύπάρχουν χρή

Μ  Ο  Δ  Α

Εξωφρενική μέ τ χ  φορέματα σαλβαροειδή, 
ή μάλλο/ μουμιοει^ή. Διότι τό σημερινόν φό
ρεμα ακολουθεί εντελώς τό σχήμα καί τήν 
γραμμήν του σώματος τής αιγυπτιακής μούμιας.

Φυσικά οΰτε χάρις, ούτε καλλαισθησία, ούτε 
δυνατή κομψότης. Τό σώμα αρχίζει μέ τά  γ ι-  
γαντείου πλάτους καί στρογγυλότατος εις τήν 
κεφαλήν αηδέστατα μεγάλα καί βαθουλά κα- 
πέλλα , τά  όποια σκεπάζουν καί τούς ώμους 
ακόμη. Ό  όγκος αρχίζει νά ελαττόνεται περί 
τήν μέσην, νά βαθουλώνη εις τήν κοιλιάν, νά 
στενεύει εις τά  γόνατα, ώστε νά έμ.ποδίζγ 
κάθε κίνησιν καί νά τελείωνα) εις γελοίο δέσιμο 
κάτω εις τά σφυρά τών ποδιών.
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Καμμία χάρις, καμμ.ία αρμονία. Κάτι που 
δίδει τήν ιδέαν τών βαρυποίνων καταδίκων μέ 
τά  σίδερα εις τά  πόδια, μέ τήν άσχημίαν εις 
τόν βηματισμόν, μέ τόν ακρωτηριασμόν εις τάς 
κινήσεις.

Καί εύρέθησαν γυναίκες, που ισχυρίζονται 
οτι έ'χουν τά  λογικά των καί δέν έδίστασαν νά 
μεταμορφωθούν εις ρ.ούμιες. Αί αύταί γυναίκες 
δέν θά διστάσουν αΰριον νά βάλουν τά  κρινο
λ ίνα , τά  οποία ή'ρχισαν ήδη νά θεωρούνται ώς 
ή φόρμα ποϋ θά διαδεχθή τόν σημερινόν γελοΐον 
συρμόν. Ευτυχώς αύταί είνα ι αί όλιγώτεραι. 
Διότι ύπάρχουν τόσα νόστιμα φορεματάκια, 
κομψά, μέ διπλές φούστες ελαφρές, μέ ποδίτσες 
χαριτωμένες, ποΰ μ.ουλάρουν τό σώμα επάνω 
καί πίπτουν επάνω εις ενα πλισέ, ποϋ χύνεται 
πρός τά  κάτω τόσον ώμορφα.

Καί υπάρχει καί ή καλλαισθησία ή όποια 
επιβάλλεται εις τόν τόπον καί τήν κ α τ ’ εξοχήν 
πατρί τών ωραίων γραμμών καί τών ωραίων 
σχημάτων. Καί κάθε καλαίσθητη κυρία έ'χει 
ποϋ νά καταφυγή καί τ ί νά κάμτ) διά νά μ ή
γελωτοποιηθή καί νά μ.ήν εμποδίζεται εις τάς
κινήσεις της, καί νά μή προσθετή εις τά  υπάρ
χοντα δεσμά της τόσων προλ,ήψεων καί τά
δεσμά αύτά τής βαρβάρου μόδας.
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Μαρία Καββαδία, Χρηστίνα Θερειανού, Ουρανία Σ. 
Ζουλίνου.

Σ Κ Ο Π Ε Λ Ο Σ .’Αλεξάνδρα Δημητριάδου Πρόεδρος, 
’Α γγελική Βακράτζα Ταμίας, Κυρατσώ Φιλ. Βαλσα- 
μάκη Γραμματεύς, 'Ελένη Ζαχ. Δουλίδου, ’Αγγελική 
Γεωργάρα, Σωσάννα Μπονοφά, Κατίνα Μ ιχ. Γεωρ- 
γιάδου.

ΤΟΛΟΝ ΜΙΝΩΑΣ.—Δνίς 'Ελένη Μεν. Σακορρά- 
φου Πρόεδρος, Κατήγκω Άνδρ. Χρήστου, Μαρία Κ. 
Κανελετοπούλου Γραμματεύς,"Αννα Ά λ εξ . Καλλέργη.

ΧΑΛΚΙΣ. — Κυρία Μαριγώ I. Πεζά Πρόεδρος, 
"Αννα Δ. Λάμπρου Γραμματεύς.

ΑΜΑΛΙΟΥΠΟΛΙΣ.—Δνίς Ουρανία Σαρρή.
ΛΑΜΙΑ —Χαρίκλεια Κ . Ζαχείλα Πρόεδρος, Σ. 

Προβεδούρου Γραμματεύς, Ά θηνα Μπεσίου Ταμίας, 
Χαρίκλεια Ε υταξία, Μαρίκα Μαρκάκη, 'Ελένη Τράκα, 
Μαρία Γ. Χατζάκη.

ΤΗΝΟΣ.—Πολυξένη Καρδαμίτζη Πρόεδρος, 'Ελένη 
Σ ιγάλα. ’Αντιπρόσωποι δέ εν τοίς Δήμοις Τήνου, Μα
ρία Άρκαλίδου, Μαρία Καρδαμίτζη, 'Ε λένη Βιδάλη, 
Πηνελόπη Ζ^ώτου.

Ν 0 Ι Κ 0 Κ Γ Ρ Ι 0  Κ Α Ι  Κ Ο Γ Ζ Ι Ν Α
Τώρα μέ τά  όπωρικά, τά γλυκά, οί κομπόστες 

καί οί μαρμελάδες εύρίσκονται εις τήν ήμερησίαν διά- 
ταξιν. Έ ν γένει όλους τούς καρπούς είνα ι προτιμότε- 
ρον νά τούς τρώγωμεν βρασμένους παρά ά'βραστους, 
ώστε ή ίδική μας συνήθεια τών γλυκών τού ποτηριού 
είναι άπό τάς καλλιτέρας,

Τά βερύκοκα έξαφνα ά'βραστα είναι δύσπεπτα καί 
φορείς μικροβίων,ένω βρασμένα είναι εύεργετικώτατα, 
Έ ν γένει τά όπωρικά τής εποχής είναι τά έ'χοντα 
περισσότερα άλκαλικά άλατα, τά όποία μετουσιόνον- 
τα ι εις τόν έργανισμόνμας καί ενεργούν ώς διουρητικά 
καί ελαφρώς καθαρκτικά.

Δ ι’ αυτό οί δυσπεπτικοί καί οί άρθροιτικοί μέ 
τάς μεγάλας ομοταξίας τών νεφρητικών, πρέπει νά 
κάμνουν άφθονον χρήσιν όλων τών όπωρικών τής επο
χής αυτής. Κεράσια, βερύκοκα, βύσσινα, πεπόνια 
καί καρπούζια πρέπει νά συμπληριόνουν τήν καθημε
ρινήν δίαιταν.

Τά β ε ρ ύ κ ο κ α  βράζονται είτε άπλώς μέ όλίγην 
ζάχαριν, όταν είναι διά χρήσιν άμεσον, είτε γίνονται 
μαρμελάτες. Προτιμώνται τότε τά καϊσιά, όχι πολύ 
ώριμα. Τό κουκούτσι των βγαίνει άπό τό μέρος τής 
βάσεως τού καρπού, αν τό σπρώξετε μέ καρφί άπό τό 
άντίθετον μέρος. Τά καθαρίζετε ύστερα άπό τό λεπτό 
φλούδι τω ν, καί τά τοποθετήτε εις βαθειές σουπιέρες, 
πάτους, πάτους μέ ζάχαρι κοπανισμένη. Ή  αναλογία 
ας είναι 200 δρ. ζάχαρι μέ μίά όκα βερύκοκα. Τά 
άφίνετε 5—βώρεςνά χύσουν τό ζουμί των καί έπειτα  
τά βάζετε νά βράσουν όλα μαζή εις δυνατή φωτιά . 
"Αμα βράσουν πέντε λεπτά , τότε βγάζετε τά βερύ
κοκα άπό τό βράζον σιρόπι των μέ τρυπητή κουτάλες 
τά βάζετε εις τά δοχεία καί άφίνετε νά δέση καλά τό 
σιρόπι,τό άφίνετε πέντε λεπτά νά μήν είναι πολύ ζ ε 
ματιστό καί περ ιχύνετε μέ αύτό τά βερύκοκα. "Οταν 
κρυόσουν τά σκεπάζετε μέ καθαρό χαρτί, τό όποιον 
τρυπαται άπό πάνω μέ καρφίτσα. "Ολα τά γλυκά καί 
τής μαρμελάτες σας σκεπάζετε κατά τόν ίδιον τρόπον. 
"Οσο τά βάζα είναι ζεστά, μήν τά σκουπίζετε ά π ’ 
έξω μέ βρεγμένο πανί, διότι τότε τό γλυκό ζαχαρόνει.

"Αν θέλετε τά βερύκοκα νά γίνουν ολόκληρα, τότε 
τά καθαρίζετε, τά βάζετε 2— 3 ώρες εις τόν άσβέστην 
μέ άναλογίας 6 όκ. νερού, μ ιά μεγάλη φούχτα άσβε
στη γ ιά  2 όκ.βερύκοκα. Τά πλύνετε έπειτα  δυώ νερά 
καί τά βράζετε ώς συνήθως.

L iq ueu r. Τά βάζετε όπως εις τήν μαρμελάδα, 
άλλά όταν τά  βγάζετε, τά σφ ίγγετε αμέσως μέσα εις 
λεπτό τουλουπάνι καί βγάζετε όλο τό ζουμί τω ν. Τό 
βάζετε νά δέση καλά μαζή μέ τό ά'λλο σιρόπι πού 
βράζει καί έπειτα  προσθέτετε μέσα, άφοΰ τό κατεβά
σετε άπό τήν φωτιά , οινόπνευμα ή ρούμι άναλογίας 
1 όκ. μέ δύο όκάδ. ζάχαρι.

L iqueur [Jvddtvo. Πέρνετε τά βύσσινα καί τά 
βάζετε εις ένα πλατύστομο μπουκάλι μέ ίσην δόσιν 
ψ ιλή  ζάχαρι και μέ ολίγα κουκούτσια πικρά άπό βε
ρύκοκα. Τό δένετε άπό πάνω τά μπουκάλι μέ πανί 
καί τά άφήνετε εις τόν ήλιο 7 — 8 ήμέρες. Έ π ε ιτα  
προσθέτετε εις τό μπουκάλι, είτε οινόπνευμα άπλώς, 
είτε καλό ρούμι. Καί τό κλείετε τότε πλέον μέ φελό 
καλά.
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Π Ρ Ο Σ  Τ Α Σ  κ. χ. 

Α Ν Α Γ Ν Π Σ Τ Ρ Ι Α Σ  Μ Α Σ

Π αρακαλοΰνται δσαι εκ των κ. κ. ά-
Λ >

ναγνωστριών μας καθυστερούν ακόμη 
την εγγραφήν των ή να πληρώσουν α υ 
τήν εις τούς κατά τόπους άνταποκριτάς 
μας,ή νά την άποστείλουν εις το γραφεΐον 
μας διά ταχυδρομικής επιταγής, χωρίς 
αναβολήν.

Δρ ΕΓΑΓΓΕΛΙΑ Ι· ΒΑΘΗ
Ή  μ,δνη έν Έ λλάδ ι Διπλωματούχος Όδον- 

τοϊατρός του έν Pednsylvania Πανεπιστημίου 
της Φ ιλαδελφίας, έπ ί δ ιετίαν βοηθός του διά
σημου καθηγητοϋ της χειρουργικής Dr W . Roe 
δέχεται τους πάσχοντας έν τη Κλινική της. 
Πανεπιστημίου 81 από της 10— 12 π . μ. 
καί από της 3— 6 μ. μ., θεραπεια ι κατά τά 
τελευτα ία  αμερικανικά συστήματα. Τεχνητοί 
οδόντες απαράμιλλοι, θεραπεύεται τελείως 
πάσα άσυμμετρία του στο'ματος, ανεξαρτήτως 
7]λΐ'/αας.

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ
ΑΛΕΥΡΟΝ ΝΕΣΤΑΕ

C Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Η  Δ Ι Α
ΤΑ ΒΡΕΦ Η , ΑΝ Α ΡΡΟ Ν ΥΑΓ Κ Α Ι ΓΕΡΟΝΤΑΣ

πΕΡΙΕΧΕΙ f o  ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Ο Ν  ΓΑΛΑ
ΠωλεΙχαχ £¿8 0 λ α  zcl  φ α ρ μ α κ ε ία  %ac φαρμαχερ;τ.ορεΙα . 

ΑΝΤΠΙΡΟΖΩ,ΙΙΟΙ \c c c  τή ν  Ε λ λ ά δ α  χα .6 Κρήτην.
Κ ΟΣ Ε Υ Γ .  Τ Τ Α Ο Κ  Α Θ Η Ν Α Ι

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 } α  έν Ά θ ή ν α ι ς ,  Υ π ο κ α τα σ τ ή μ α τ α  έν Π ε ιρ α ιε ΐ ,  Ά ρ γ ε ι  Πνργίρ, Πάτραΐς  

Α ί γ ί ω ,  Κέρκυρα καί Κ ε φ α λλ η ν ία  
Πρακτορεία έν Ν ανπ λίιρ  καί Ά μ α λ τ ά δ ι .

ΤΜΗΜΑ Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΤ ΙΚ Ο Ν
Συνάλλαγμα.— Π ιστωτικαί έπιστολαί.— Εισπράξεις.— Δάνεια έπί ένεχύριμ χρεωγράφων — 

Αγοραπωλησίαι χρεωγράφων.— Προεξοφλήσεις.—
Λ α ϊ κ ό ν  τ α μ ε ε υ τ ή ο ι ο ν  α π ό  1 δρ. μ έ ^ ο ι  2,000 π ο ό ς  4 ’/* ο/° 

Θησαυροφυλάκιον.— Φύλαξις χρεωγράφων καί τιμαλφών.
Τ Α Μ IΕΥΤ ΗΡΙΟΝ ΜΕΧΡΙ 5 , 0 0 0  ΔΡ.

4 °/0 εις α '.  ζητησιν. —  5 °/0 έν έτος.
Τόκοι καταθέσεων :

Διά καταθέσεις άποδοτέας εις πρώτην ζητησιν 3 1/3 °/ο έτησίως
1) [χετά τρεις [χήνας 4 °//ο »
J) » ϊ> [χετά εξ [χήνας 4 Ο

Ο

» Τ) D (χετά έν έτος 4 Ο

θ'^CN »
Ί) » \  ̂' V¡χετα ουο ετη 5 °/ο ))

» (χετά τρία έτν) και άνω 5 ν 3 % »
» » εις χρυσόν 1/2 °/0 ολιγώτερον.

ΤΜΗΜ Α ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1) Εισαγωγή καί έξαγωγή έμπορευμάτων έπί προμήθεια.— 2) Γενικόν Πρακτορείον Γαλλι

κής ’Ασφαλιστικής Ε ταιρ ίας ΦΟΙΝ1Ξ Πυρός καί Ζωης.
ΤΜ Η Μ Α  Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Ο Ν  

1) Εισπράξεις ένοικίων.—2) Διαχείρισις περιουσιών. — 3) Έ κτέλεσις διαθηκών. — 4) Γνωμο
δοτήσεις καί συντάξεις συμβολαίων. '


