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ΕΙΣ ΤΑ ΔΕΚΑ ΕΞ ΕΤΗ
’Όχι εις τά δώδεκα,άλλά εις’ τά δέκα έξ έτη τό 

κορίτσι νά έχη ευθύνην τών πράξεών του καί, 
μέχρι της ηλικίας αυτής νά τό προστατεύη ό 
νόμος, δ όποιος τό προστατεύει μόνον μέχρι 
τών δώδεκα.

"Οταν αί γυναίκες έζοΰσαν κλεισμέναι εις 
τούς γυναικωνίτας καί οί γονείς μέ προξενεία 
υπάνδρευαν τά κορίτσια των δώδεκα χρόνων 
καί τά αγόρια δέκα τεσσάρων, ό νόμος αυτός 
είχε τόν λόγον του. Τό κοριτσάκι τών δώδεκα 
ετοποθετεΐτο επάνω εις ένα σοφά, έσκεπάζετο 
με ένα κόκκινο μεταξωτό πανί, καί ό γαμπρός 
τό έβλεπε διά πρώτην φοράν τήν στιγμήν πού 
έσήκωνε τό πανί, διά νά τό όνομάση γυναίκα 
του. Ά π ’ εκεί τό ώδηγοΰσεν εις τήν εκκλησίαν 
καί έπειτα εις τόν γυναικωνίτην τού σπιτιού 
του. Τό κοριτσάκι τών δώδεκα χρόνων έβλεπε 
διά πρώτην φοράν ξένον άνδρα τήν ημέραν 
τού γάμου της καί δταν νύμφη καί σύζυγος 
έκλείετο εις τό σπίτι τού άνδρός της, ετίθετο 
υπό τάς διαταγάς καί τήν κηδεμονίαν τής πεν- 
θεράς, τού πενθερού καί τών μεγαλειτέρων 
άδελφών,έάν υπήρχαν εις τήν οικογένειαν.

Εις τούς άρχαίους μας χρόνους τά πράγματα 
διεξήγοντο κατά τόν αυτόν περίπου τρόπον. 
Τά κορίτσια έζούσαν καί τότε κλεισμένα δπως 
καί αί μητέρες εϊς τούς γυναικωνίτας, δέν ήρ-

χοντο εις καμμίαν σχέσιν καί γνωριμίαν μέ 
τούς άνδρας, καί ό πατέρας άπεφάσιζε τόν 
γάμον μέ άνθρωπον, τόν όποιον ένόμιζε κα
λόν διά τήν τεκνοποίησιν τής κόρης του.

’Ίσω ς τότε εφρόντιζαν περισσότερον διά τήν 
υγείαν καί ωραιότητα τού συζύγου, διότι λαός 
καλλιτέχνης, δπως ήτον ό Ελληνικός, έθεώρει* 
όνειδος τήν άπόκτησιν δύσμορφων ή άσθενι- 
κών παιδιών.

"Οπως δήποτε ή ένηλικίωσις τών δώδεκα 
χρόνων είχε τόν λόγον της εις τά ήθη καί έθι
μα τών χρόνων εκείνων καί οί πρόωροι αυτοί 
γάμοι έχουν ως δικαιολογίαν τήν βίαν καί τήν 
σπουδήν τών παλαιών άνθρώπων διά τήν αυ - 
ξησιν τής οικογένειας καί τών πληθυσμών 
τών μικρών χωρών,εις τάς οποίας έμοιράζοντο 
τότε τά έθνη.

Ο! νόμοι τότε διά νά επιτύχουν τήν άπό- 
κτησιν πολλών παιδιών ύπεχρέωναν τούς συζύ
γους, τούς μή δυναμένους νά τεκνοποιήσουν, 
νά καταφεύγουν είτε εις φίλους καί συγγενείς, 
είτε ε?ς ωραίους καί ανδρείους άνδρας διά νά 
αποκτήσουν παιδιά γερά καί έμμορφα.

Βλέπετε δτι ή ιδέα περί τιμής, τήν όποιαν 
έχομεν ημείς σήμερον, ήτο εντελώς άλλη τούς 
χρόνους, κατά τούς όποιους οί πάντες καί τά 
πάντα έπρεπε νά συντρέχουν εις τό μεγαλεΐον, 
τήν ακμήν καί τήν· δύναμιν τής πατρίδος.

Ή  νομοθεσία λοιπόν είχεν ώς σκοπόν, προο
ρισμόν καί αποτέλεσμα τήν υπηρεσίαν τής 
πατρίδος, άλλά καί τήν φυσικήν καί ομαλήν



εξυπηρέτησα1 τής άνθρωπότητος, σύμφουνα μέ 
τά ήθη καί τάς άνάγκας τής εποχής.

’Από τότε έως τώρα  τά ήθη μετεβλήθησαν, 
αί άνάγκαι τής ζωής ήλλαξαν καί ή άνθρωπό- 
της ακολουθούσα τούς φυσικούς νόμους τής 
έξελίξεως ζή σήμερον υπό δρους εντελώς δια
φορετικούς ή κατά τό παρελθόν.

Τά κορίτσια τών δώδεκα ή τών δέκα πέντε 
καί είκοσι ετών δέν ζοϋν πλέον κλεισμένα εις 
τούς γυναικώνίτας, άλλ’ ούτε ει.ς τούς δρόμους 
περιφέρονται γυναικονόμοι που επιβλέπουν 
την εύκοσμίαν καί προστατεύουν τάς έξερχομέ- 
νας γυναίκας από κακοήθεις επιθέσεις.

Συχνά μάλιστα συμβαίνει τό αντίθετον. Οι 
αστυφύλακες δέν παραλείπουν καμμίαν ευκα ι
ρίαν έπιθέσεως κατά πτωχών άπροστατεύτων 
εργατικών κοριτσιών. Καί εις κάθε γωνίαν 
δρόμου υπάρχουν οί συστηματικοί απατεώνες, 
πού ενεδρεύουν καί προσφέρουν τάς κακοήθεις 
υπηρεσίας των εις ανίδεα παιδιά δέκα τριών 
καί δέκα τεσσάρων χρόνων, τά οποία μεταφέ- 
ρονται εΤ.ς μέγαρα καλοεπιπλωμένα, δήθεν προς 
παροχήν προστασίας ή εργασίας, πραγματικώς 
δέ πρός άποπλάνησιν καί καταστροφήν.

Οί νομοθέται έως τώρα, βουλευταί, υπουρ
γο ί, άρχοντες επίσημοι καί μή, νομομαθείς 
διδάσκοντες κάθε είδους καί κάθε τόπου καί 
νεκρού λαού δικαιοσύνην δέν εσκέφθησαν δτι 
έχουν την ύποχρέωσιν νά άκολουθήσουν την 
έξέλιξιν τού πολιτισμού καί νά μεριμνήσουν 
διά τάς σημερινάς άνάγκας, άς παρουσιάζει ή 
νέα του μορφή.

Σήμερον τά κορίτσια δέν είνα ι πλέον κλει
σμένα εις τούς γυναικωνίτας,δέν παντρεύονται 
δώδεκα χρόνων, δέν έχουν γυναικονόμους νά 
προστατεύουν την τιμήν τιον.

Αί βιωτικαί άνάγκαι τά άφ ίνουν απροστά
τευτα νά παλαίουν διά τό ψω μ ί, μέ τά μικρά 
ακόμη καί αδύνατα χεράκια τιον, μέ τό μυαλό 
των τό παιδιακίσιο, πού δήν πονηρεύεται καί 
δέν αντιλαμβάνεται καί δέν διακρίνει ακόμη τό 
καλόν από τό κακόν. Ποιος θά τά προστατεύ
σω, θά  τά προφυλάξη, θά τά σώση, αν οχι ό 
νόμος ό ποινικός, ό οποίος θά  επιπέση αμεί
λικτος εναντίον τών εκμεταλλευτών τής άθιοό - 
τητός των.

Ιδού γιατί ζητοΰμεν την προστασίαν τού 
νόμου έως τά δέκα εξ έτη. Ό χ ι, ώς υπέθεσαν 
μερικοί, διά νά γίνη ή κόρη κυρία τής τύχης 
της καί διαχειρίστρια τής περιουσίας της εις 
την ηλικίαν αυτήν, αλλά διά νά μην πίπτη 
θύμα τών διεφθαρμένων καί κακοήθων εκ
μαυλιστών.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

ΑΙ Π Α Ρ Α Σ Η Μ Ο Φ Ο Ρ Η Μ Ε Ν A I

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ TOT 1910
’Ό χι πλέον μέ τό παράσημων του Cheva

lier τής Λεγεώνος τής τιμής, αλλά μ.έ τό ά
νω τερον του άξιωμ.ατικοΰ έτιμ,ήθη φέτος εις 
τήν Γαλλίαν ή κ. Pauline Kergomard, μέ
λος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Υ 
πουργείου της Παιδείας.

Είνε ή δευτέρα φορά που άπονέμεται εις 
γυναίκα τό παράσημων τοΰτο. Πρώτη τό είχε 
λάβει ή μεγάλη φιλάνθρωπος κ. Furtado—  
Heine, ίδρύτρια κολοσσαίου σανατορίου φθισι- 
κ.ών καί άλλων φιλανθρο>πικών ίδρυμ.άτων, εις 
τά  όποια ¿κληροδότησε ολόκληρον την έκ δέκα 
εκατομμυρίων φρ. περιουσίαν της.

Ή  κ. Pauline Kergomard είνε γνωστή 
εις τόν παιδαγωγικόν κόσμον, ώς ή πρώτη έν 
Γαλλίρ: παιδαγωγός, ή οποία έξήλθε μέ απο
φασιστικότητα άπό τά  στενά όοια του δασκα
λισμού καί έπεζήτησε διά τάς συναδέλφους 
της τήν πνευματικήν καί ηθικήν ισότητά των 
πρός τους άνδρας.

"Αν καί άνήκεν εις τήν ένδοξον οικογένειαν 
των Raclus, όμως ή'ρχισε τό στάδιόν της πρό 
πενήντα ετών ώς άπλη διδασκάλισσα εις τήν 
οικογένειαν της θείας της εις τό Orthez. 
’Έ πε ιτα  μετεβη εις τό Παρίσι , οπού άρχικώς 
έδιδε μαθήματα. ’Αργότερα διωργάνωσε δι
δασκαλίαν μέ διαλέξεις καί έδέχθη οίκοτοό- 
φους μέχρι του 1879, οπότε κατώρθωσε πρώ- 
την φοράν αυτή, νά διορισθή παρά του Jules 
Ferry επιθεωρήτοια των νηπ ιαγωγείω ν. Μετά 
δέκα επτά έτη κατώρθωσε δι ’ ενεργειών επ ι
μόνων νά ψηφισθή νόμος, επιτρόπων νά έκλέ- 
γωντα ι καί αί γυναίκες μελη τοϋ Άνωτέρου 
Συμβουλίου της Δημ.οσίαςΈκπαιδεύσεως. Μετά 
τήν ψήφισιν δέ τοϋ νόμου τούτου διωρίσθη 
πρώτη εις τήν θέσιν ταύτην.

Εις όλα τά  συγκληθέντα εις τήν Γαλλίαν 
γυνα ικεία  συνέδρια ή κ . Kergomard έλαβεν 
ενεργότατον μ-έρος καί διηύθυνε κατά κα ι
ρούς μέ τήν βαθυτάτην άντίληψ ιν, νοημοσύ
νην καί το πρακτικόν πνεύμα της τά εκπα ι
δευτικά τμήματα  τών εν λόγω συνεδρίων. 
Είνε σήμερον ή Πρόεδρος τοϋ Έ κπαιδευτικοΰ 
Τμήματος τοϋ Έθνικοΰ Συνδέσμου τών γυ
ναικών της Γαλλ.ίας καί ή ψυχή πάσης ένερ- 
γείας καί δράσεως εις τό είδος της.

Ή  κ. Kergomard, αν καί άσχολ.ουμένη 
εις κύκλους διδασκαλικούς κατώρθωσε νά άπο- 
φύγγ τόν δασκαλισμόν. Τό πνεΰμα της έμεινε
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πάντοτε ελεύθερον, δροσερόν καί ή μακρά άρ- 
θρογραφία της εις τόν γαλλικόν τύπον υπήρξε 
νεωτερίζουσα καί πρακτική, άπηλλαγμενη 
εντελώς άπό κάθε σχολαστικισμόν.

Τά συγγράμματα της επί της μορφωσεως 
τοϋ παιδικοΰ χαρακτήρος καί της άνατροφης 
προδίδουν μόρφωσιν ώ^ίαίαν καί ψυχολογικήν 
δύναμιν πρώτης τάξεως. Αί όιάλεξεις της αί 
εκ τοϋ προχείρου εις πάσαν ώραν και όπου 
καλείτα ι,τή ν άνέδειξαν ρήτορα εγκυκλοπαιδι
κήν, ή οποία είξεύρει τήν δύσκολον τέχνην 
νά διδάσκη καί νά γοητεύγ, έν ταύτώ .

Είνε μ-ητέρα δύο υιών καί επτά  έγγόνων
καί ή οικογένεια της οφείλει τά  πάντα , υλικήν 

·, /  λ  '  ι  \  '  Y  'ευ^αρειαν και τΐ[Λας εις την γε[Λατ7ΐν (,ωην, 
δρασιν καί εργατικότητα θαύμασίαν αύτην γυ 
ναϊκα, μέ τήν λεπτήν φυσιογνωμίαν καί τό 
ώραΐον πλαίσιον ποΰ σχηματίζουν τά  πάλ- 
λευκα μπουκλωτά μαλλιά,ποΰ στεφανόνουν τό 
ώοαϊοντης πρόσωπον.

Διά νά δώσωμεν μίαν ιδέαν τοϋ τρόπου της 
δράσεως καί τών σκέψεων της κ. Pauline 
Kergomard ώς παιδαγωγοϋ, παραθέτομεν 
εδώ πεοικοπάς τοϋ λόγου, τόν όποιον έξεφω- 
νησε τελευτα ίως εις τό συνέδρων της Οικογε
νειακής ’Ανατροφής τών Βρυξελλών :
> « Έ άν ό κ . Υπουργός της Παιδείας, είπε, 
μοΰ έκαμε τήν τιμήν νά μέ στείλη ώς α ντ ι
πρόσωπόν του εις τό Συνέδρων της οικογενεια
κής άνατροφης, τοϋτο έγινε διά νά επικύρωση 
τόν τ ίτλον , ποΰ μοΰ αποδίδουν μ.έ τόσην κα
λοσύνην εις τήν Γαλλίαν, όνομάζοντές με 
«γ ια γ ιά » τών παιδιών,ποΰ φοιτοΰν εις τα  νη
π ιαγω γεία , όλων τών μικρών, τά όποια κά- 
μνουν μαθητάς πρό της σχολικής ηλικίας.

« Ή  γ ιαγ ιά  αυτή δέν είναι άπό έκείνας τών 
όποιων ή τσέπες είναι πάντοτε γεμάτες κου- 
φέτα. Δέν μειδιά s j ç  τά καπρίτσια τών π α ι
διών, ά λ λ ’ ούτε καί τα  προκαλεΐ. Ού’ τε εν
νοεί νά ένθαορύνη τόν φυσικόν εγωισμόν των, 
άλλά στρέφεται πρός αυτά μέ άνήσυχον περι
έργειαν, διά νά μαντεύση, εί δυνατόν, τήν ψυ
χήν έκάστου καί κανόνισγ άναλόγως τήν ανα
τροφήν των.

«Γ ιαγ ιά  ποΰ αισθάνεται οίκτον διά τήν ά-
δυναυ.ίαν των, γ ια γ ιά  πρό πάντων, ποΰ σέβε-

ÿ ' ' >τα ι την αφυπνισιν της συνειοησεως των και 
στρέφεται μέ ευγνωμοσύνην ποός την σημερι
νήν Δημοκρατίαν, ή'τις εγκαινίασε τήν εποχήν 
τοϋ σεβασμοΰ της συνειδησεως ολων τών μ ι
κρών Γ ά λλω ν ....

«'Νομίζω ότι εις τό Συνέδρων τοΰτο οφεί- 
λομεν νά περιορισθώμεν εις τήν άνάπτυξιν 
τών δύω κυριωτέρων ιδεών : Ιον Τήν μελετην

Ό  κ .  Σ τ έ φ α ν ο ς  Σ τ ρ έ ϊ τ

Ό  παραιτηθείς Γενικός Διοικητής 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

τοϋ παιδιοΰ, τήν κατανοήσω τών άναγκών 
του, τών φυσικών πρώτον, τών πνευματικών 
καί ψυχικών έπ ε ιτα . 2ον Τήν δημιουργίαν πε
ριβάλλοντος, τό όποιον θά ίκανοποιή ολας του ,  
τάς άνάγκας.

Διότι ένψ μόλις κα ί άσθενώς γνωοίζομ,εν τό 
πα ιδ ί, τό περιβάλλον όμως εις τό όποιον ζή, 
είνα ι δυστυχώς πολύ γνωστόν. Το περιβάλλον 
αυτό είναι νοσηρόν, ελαττωματικόν : Εις τα 
πλήθη ένεκα τοΰ άλκολισμοΰ τοΰ πατρός, εις 
τόν όποιον δυστυχώς παρασυρεται και η μη
τέρα- καί ένεκα άκόμη τής εις τό έργοστάσιον 
διημερεύσεως τής γυναίκας εις εργασίαν, ή ο
ποία καταστρέφει τήν υγείαν της και την ά- 
ναγκάζει νά έγκαταλείπ ϊ) τήν στέγην της καί 
τά  παιδιά της.

«Ξέρω ότι τά  περισσότερα έξ αύτών ευρί
σκουν άσυλον εις τά  δημοτικά ιδρύματα- ά λ λ ’ 
ούτε τά  νηπιαγωγεία , ούτε τά  διημερευτήρια 
σέβονται αρκετά τήν φυσικήν άνάπτυξιν καί 
τήν πνευματικήν καί ηθικήν έξέλιξω  τοΰ πα ι- 
διοΰ, διότι δέν άναπληοώνουν τήν μητέρα. 
Είναι καλόν άναγκαΐον, μέ τό όποιον αί εις 
αυτά άφωσιωυ.έναι γυναίκες παραβλέπουν την

, 1 V  ( < / ι γ  \κοινωνικήν τερατωυιαν, η οποία χωριςει την 
μητέρα άπό τό παιδί καί τό παιδί άπό τήν 
μ,ητέοα, κα θ ’ ήν στιγμήν έχει περισσοτέραν 
άνάγκην τοΰτο άπό εκείνην.

« ’Αλλά τό περιβάλλον τοΰ παιδιοΰ είναι 
επίσης νοσηρόν εις τόν λεγόμενον καλόν κόσμον
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οπου οί κνδες παρασύρονται ώς έξω φρένων 
άπό τάς ύλικάς απολαύσεις και αί γυναίκες 
από τάς επιπολαιότητας της κοσριικης ζωης.

« ’Ό χι μόνον λοιπόν την άνόρθωσιν τ·ης οι
κογένειας, αλλά την σύστασιν της νεωτέρας 
οικογένειας όφείλορκεν νά έπιδιώξωμεν εδώ. 
Καί θά η ¡/.π ορ έσω [λεν νά προχωρησωρλεν μ,όνον 
¡λέ νόθους καί όχι ¡λέ λόγους.

"Ενα οικογενειακόν συνεδρίαν, άφοϋ εξασφά
λιση τόν σεβασμόν της παιδικής συνειδ'ησεως, 
όφείλει νά έπιζητηστι :

1 ον Νό[/.ον περιορίζοντα την πώλησιν του 
οινοπνεύματος καί τά μέσα της αύστηρας έφαρ- 
μ.ογης του.

2ον Την προστασίαν της κ α τ ’ οικον εργα
σίας της γυναικός κατά της επονείδιστου έκ- 
μεταλεύσεως των εργολάβων.

3ον Νόμον καθιερώνοντα εις τόν γάμον την 
ισότητα των συζύγων. Διότι η φαινομενικώς 
ελεύθερα γυναίκα— ιδίως οταν υποτάσσεται είς 
πασαν θέλησιν του άνδρός— δέν έχει κανέν 
νόμιμον δικαίωμα διά τά  ζω τικώ τατα  ζητη- 
μ,ατα της ανατροφής των παιδιών της, της 
έκλονης τοΟ επαγγέλματος τω ν, ά λ λ ’ ουτε 
του γάμ.ου των.

"Ωστε τό πα ιδ ί, πλην ελάχιστων εξαιρέ
σεων, δέν δύναται νά σέβεται μητέρα υπόδου
λον, ό'πως σέβεται τόν πατέρα του οποίου η νό
μιμος εξουσία επικρατεί π ά ντο τ ε ....»

ΑΠΟ Τ Ο  Τ Α Ξ Ε ΙΔ Ι  Μ Ο Ϊ
Rougem ont ! Τρία βουνά μεγάλα, εις τό 

μέσον ένας μικρός ποταμός καί εις τά πλάγια 
του σαράντα ώς πενήντα σπίτια. Τά περισσό
τερα σπιτάκια χωρικών, σκορπισμένα μέσα εις 
κήπους καί εις αγρούς. Ό  κεντρικός δρόμος, 
ανηφορικός μέ την βρύσι του χωρίου είς την 
πλατείαν, μέ την εκκλησίαν κοντά είς τόν στα
θμόν, μέ ένα ξενοδοχεΐον τό μεγαλήτερον αν
τίκρυ του. Παρά πέρα ένα άλλο πολύ μεγαλή- 
τερο. Ε ίναι νεόκτιστο καί ακατοίκητο. ’Ανή
κει είς ξένην εταιρίαν, ή οποία δέν κατόρ
θωσε ή δέν την άφησαν οί χωρικοί νά τό 
εκμεταλλευτή. Είς τόν κεντρικόν δρόμον υπάρ
χουν άλλα τρία ξενοδοχεία. ’Έ πειτα όλα τά 
οπωσδήποτε σπίτια δέχονται καί ξένους.

Τό χωριό έχει καί πύργον, ό όποιος όμως 
δέν φιλοξενεί πλέον κανένα φεουδάρχην. "Ε
νας αγαθότατος ’Άγγλος στρατηγός μέ την

γεροντισσαν κυρίαν του είνα ι κύριος του 
πύργου.

Πώς έκατεβήκαμεν άπό τό τραίνο καί πώς 
εκατέβασαν τά πράγματά μας δέν επολυκατά- 
λαβα. Ή  μικρά μας φ ίλη Ναυσικά μάς έχει 
διοργανόσει σωστήν υποδοχήν. V ive la  
G rèce, ξεφωνίζει ευθύς που τελειώνουν αί 
πρώται συγκινήσεις τής συναντήσεως. Μιά 
μικροσκοπική γαλανόλευκη κυματίζει έξαφνα 
είς τά χέρια τής συντρόφου μου. Είναι ό χα ι
ρετισμός που φέρνομεν άπό τάς ’Αθήνας είς 
τό ξενητευμένο παιδί τού ΙΙαλαμά. Τά μάτια 
της δακρύζουν, ενώ είς ανταλλαγήν μάς προσ
φέρει λουλούδια τού βουνού. Τρεις τέσσαρες 
Έλβετίδες φίλες της, ένας 'Ελβετός ’Α λπ ινι
στής, ένας μικρός ποδηλάτης, μία άμαξα, εί
δος σούστας, όλη αυτή ή συγκέντρωσις είς τόν 
σταθμόν είναι προς τιμήν μας. Ό  ουρανός 
είναι σκοτεινός, τά βουνά σκοτεινότερα άκόμη 
καί γύρω, γύρω βρέχει ήσυχα, σιγανά, μονό
τονα, σάν ή φύσις όλη νά έχη πλήξει, νά είναι 
είς πένθος, νά σιγανοκλαίη την τύχην της. 
Σκαρφαλώνωμεν είς τήν σούστα, τρεις τέσσε- 
ρες, όσες Ιχωρέσαμεν. Ό  αλπινιστής στέκεται * 
είς τήν σκάλα, καί οί άλλοι φεύγουν πεζοί.

—  Πώς βρίσκετε τό χωριό μας ; Ε ίναι ω 
ραίο ! Σάς αρέσει ;

’Εγώ σιωπώ , ενώ ή σύντροφός μου εκφρά
ζει τόν θαυμασμόν της διά τά βουνά, πού 
φαίνονται έτοιμα νά μάς πλακώσουν, γιά  τήν 
φύσ ιν  πού κλαίει, γιά τό θολό νερό τού πο
ταμιού, γ ιά  τόν δρόμο τόν ανώμαλο, τόν τόσο 
δύσκολον γιά τό άλογο πού άνέλαβε νά μάς 
μεταφέρη είς τήν έπαυλίν μας.

ΙΊερνούμεν όλο τό χωριό άπό άκρου είς ά- 
κρον. Πέντε έξ μικρά εμπορικά, ένας φούρνος, 
ένα ζαχαροπλαστεΐον, ένα παπουτσίδικο καί 
ένα κατάστημα ηλεκτρικού. Ή  άγορά αυτή 
κάπως άνακατωμένη. Είς τό κατάστημα τών 
ηλεκτρικών πωλούν έξαφνα καί νταντέλες, εις 
τό παπουτσίδικο είδη ζωγραφικής καί πλα
στικής, είς τά εμπορικά καραμέλες καί είς τό 
ζαχαροπλαστεΐον κορδόνια παπουτσιών.

Ά φήνομεν τήν όδόν Έρμου, τό αμάξι μας 
λοξοδρομεί γιά  νά άποφύγη σύγκρουσιν αυτο
κινήτου, τό οποίον μουγκρίζει άπαίσια καί 
έρχεται κατ’ επάνω μας. Έ να  ώραΐον κτίριον 
μέ betton a rm é  καί μέ άρχιτεκτονικήν πολύ 
ιδιόρρυθμον, γελαστό καί εύθυμο μάς προξε
νεί εύχάριστον έκπληξιν. Ε ίναι τό σχολεΐον τού 
χωριού. Τό μόνο πέτρινο κτίριο πού συναν- 
τήσαμεν ώς τώρα. Ή  σούστα σταματά. Ό 
’Αλπινιστής καί μία νέα Έλβετίς κατεβαίνει,

I»
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ενώ άπό ένα άντικρεινό ξύλινο Chalet κάποιος 
φωνάζει : Vive la Grèce.

Μετά πέντε λεπτών άκόμη δρόμο, άνευ εμ
ποδίων, τέλος πάντων, άντικρύζομεν μέσα εις 
ένα πράσινο πλαίσιον χλόης ένα Chalet άσπρο 
καί γαλανό, περιποιημένο, καινούριο, πέτρινο 
στολισμένο μέ πρασινάδες καί μέ λουλούδια 
καί μέ φαναράκια άσπρα καί γαλάζια βενε
τικά. Ε ίναι τό chalet μας. ’Έ ξω άπό τό χω
ριό εντελώς καί μακρειά άπό κάθε κατοικίαν 
άνθρώπων. Πίσω του καί είς τά πλάγια τό 
Rodomont, 2,000 μέτρα ύψος. Εμπρός τού 
Rubly 2,800. Δάση ά π ’ εκεί, δάση ά π ’ εδώ 
καί είς τό μεταξύ ό δρόμος. Τήν στιγμήν αυ
τήν τά δάση φαίνονται ’σάν στρατός άπό 
μαύρα φαντάσματα πού φυλάττουν τά βουνά 
καί έχουν πολιορκήσει τό chalet μας.

Είς άντίθεσιν μέ τήν έξω μελαγχολίαν καί 
πλήξιν τό μικρό chalet είνα ι μέσα γελαστό, 
χαρωπό, εύθυμο. "Ανθη καί πρασινάδες παν
τού. Είς τούς τοίχους, εις τά βάζα, είς τά πα
ράθυρα. “Όλα είνα ι φρέσκα, καθαρά, καινούρ
για . Τό ξύλο μυρίζει δένδρο, τά έπιπλα άν 
καί απλά έχουν τήν ποίησιν τού νέου καί τού 
περιποιημένου. ’Αλλά ή μεγάλη χαρά, τό με
γάλο φώς σκορπίζεται είς τό εξοχικό σπιτάκι 
άπό τήν ξενητευμένη μας ελληνοπούλα, πού 
κελαϊδή ’σάν πουλί χαρούμενο, πού είνα ι όλη 
ενθουσιασμός καί όλη ευτυχία, πού γελά μέ 
μάτια δακρυσμένα καί κλαίει μέ μειδιάματα. 
Ή  εριοτήσεις βρέχουν γύρω μας. Ή  μαμά 
της, ό μπαμπάς της, ή ’Αθήνα της, ή φίλες, 
τά βουνά μας, ό ουρανός μας, ό ήλιος, τό 
σπιτάκι της, όλα περνούν εις χίλια πεταχτά 
ερωτήματα, είς χίλιους τόνους άγάπης καί πό
θου καί νοσταλγίας, είς ξεφωνήματα πού άλ
λοτε σφίγγουν τήν καρδιά καί άλλοτε σκορπί
ζουν γελοία κρυσταλένια, ’σάν τό νερό πού 
κελαϊδεΐ κάτω άπό τά παράθυρά μας είς ένα 
μικροσκοπικόν χείμαρρον.

Καί μέσα είς όλο αυτό τό ξεχείλισμα τών 
αισθημάτων, ή ώρα περνά γλήγωρα, ή πρω- 
τητερινή πλήξις σκορπά, χάνεται, τά γύρω 
βουνά φαίνονται καί αυτά πειό ελαφρά καί 
πειό εύθυμα, κάτω άπό δύο τρεις ξεψυχισμέ- 
νες άκτΐνες ήλιου, πού κατορθώνουν νά περά
σουν τά πυκνά σύννεφα. Δυο τρία αυτοκίνητα 
πού περνούν, σφυρίζουν χαρούμενα, θριαμ
βευτικά, ενώ κουδουνίσματα ’σάν μακρεινών 
εσπερινών ήχοβολούν είς τής άντικρυνές ρα
χούλες. Ε ίναι ή άγελάδες πού κατεβαίνουν 
άπό τά βουνά μέ τά πελώρια κουδούνια των, 
τό τραγούδι αυτό καί τήν μουσικήν τής ευερ
γετικής καί τροφοδότριας ζωής των.

Έ να  άλλο κουδούνι, έσοίτερικό αυτό μάς 
προσκαλεΐ κάτω γιά  τό τσάϊ. Τότε ενθυμού- 
μεθα ότι είς τό χαρούμενο σπιτάκι υπάρχουν 
καί άνθρωποι ξένοι, ή κυρίες δηλαδή τού 
σπιτιού καί ότι έχομεν καθήκοντα εύπρεπείας 
άπέναντί των. Σάν μαθήτριες πού συλλαμβά- 
νονται εις άταξίες, ετοιμαζόμεθα βιαστικά καί 
γρήγοψα, όπως, όπως, νά μήν τής κάμωμεν 
νά μάς περιμένουν. "Οπως όλοι οί Ελβετοί 
ή κυρίες τού chalet ε ίνα ι τυπικές, άκριβολό- 
γο ι, μεθοδικές ’σάν Ελβετικά ρολόγια. Τό 
τσάϊ, τό δεΐπνον, τό πρόγευμα έχουν τής ώρες 
των καί δέν πρέπει, δέν επιτρέπεται νά άλλά— 
ξουν. Έξαιρετικώς σήμερα τό τσάϊ δίδεται είς 
τάς πέντε, γιατί εφθάσαμεν άργά.

Είς τήν μικρούλα τραπεζαρία μαζευόμεθα 
τρεις Έλληνίδες καί δύο Έλβετίδες, μιά μι
κρή θηλυκή οικογένεια, είς τήν όποιαν πλειο- 
νοψηφοΰμεν. Vive la Grèce, mesdames, 
μάς λέγει ή μία Έλβετίς, εις τήν όποιαν ή 
Νωσικά,. όπως τήν λέγουν εκεί, έχει μεταδοό- 
σει υλίγην άπό τήν ώραίαν καί εύθυμον φα ι-  
δρότητά της.Vive la Suisse ! άπαντά ή Ναυ
σικά, μέ τό φλιτζάνι της τό τσάϊ είς τό χέρι.

Καί πίνομεν μέ άπόλαυσιν όλες μας τό 
ζεσταντικό ποτό, κρυωμένες όπως εΐμεθα, κάτω 
άπό τά βουνά μέ τής άσπρισμένες ’σάν γε
ροντικά κεφάλια κορυφές καί άπό τήν γύρω 
μας υγρασίαν τού μουσκευμένου δάσους.

Φρέσκα βούτυρα, μαρμελάτες, μπισκότα καί » 
γλυκίσματα συνοδεύουν τό τσάϊ. Ή  ομιλία 
γίνεται γαλλικά άπό σεβασμόν προς τής κυ
ρίες, άν καί κάπου, κάπου μάς ξεφεύγουν καί 
λόγια άγαπημένα τής πατρίδος μας. ’Έ ξαφνα 
ή πόρτες άνοίγουν καί ή Ελβετική συντροφιά 
τού σταθμού όρμά είς έφοδον. Νωσικά ! Είς 
τής πρόβες ! Γλήγωρα. Σέ περιμένομεν τόση 
ώρα ! Ή  Ναυσικά πετιέται, καί μετά δυο λε
πτά είναι έτοιμη. Ε ίναι ή τελευταία πρόβα, 
μάς λέγει μιά ξανθή Έλβετοπούλα, ή ώμορφη 
Maghi, πού μοιάζει ’σάν άγαλματάκι Σ ά ξ ,  
γνωριμία περσινή, κοριτσάκι άγαπητό καί 
συμπαθέστατο. Πρόκειται γ ιά  τήν φ ιλανθρω
πικήν εορτήν πού θά δοθή γιά τούς πτωχούς 
τού χωριού.

Θά παιχθή τό βιολί τού Π αγανίνη, έργον 
τής γιαγιάς της, βαρωνίδος d ’Oppel, ποιη- 
τρίας περασμένων χρόνων καί μεγαλείων, ή 
όποία άν καί όγδοήντα έξ ετών επιβλέπει τής 
πρόβες, παίζει πιάνο καί όμιλεΐ γιά  τήν φιλο
λογίαν καί τήν τέχνην, όπως δέν ’μιλούν εδώ 
οί άκμαιότεροι καλλιτέχναι μας.

Ή  Ναυσικά πρωταγωνιστεί είς τήν φ ιλα ν
θρωπικήν αυτήν εορτήν. Έκτος πού έχει σπου-
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Ά γ γ Α ΐς  π ο λ ίτ ικ η  ρ ΐιτω ρ  
ά γ ο ρ ενο νά α  πρός το ν ς  ίγ κ λ ο γ ε ϊς .

δαιότατον ρόλον μαρκησίας εις την παράστα- 
σ ιν , είνα ι καί ή πιανίστρια τής εορτής. Θά 
παίξη πρώτα πρώτα Ε λληνικήν μουσικήν, 
την ballade τού Καλομοίρη, θά  παίξη έπειτα 
Schumman, Listz καί το όνομά της επανα
λαμβάνεται εις τό ώραΐον πρόγραμμα, τό ζω- 
γραφισμένον με ροδόδενδρα από τής κυρίες 
τοΰ σπιτιού.

Εΐμεθα υπερήφανες, για  τό αγαπημένο κο
ρίτσι τοΰ μεγάλου μας ποιητοϋ, την στιγμήν 
πού εις τήν αίθουσαν τής Πρεσβυτεριανής εκ
κλησίας, παρουσιάζεται αυτή πρώτη μέσα εις 
τόσων εθνικοτήτων ξένες που παραθερίζουν εις 
τό Rougemont. Χλωμή, συγκινημένη χαιρετά 
τό πλήθος που τήν χειροκροτεί, καί κάθεται 
εις τό πιάνο. Τά χέρια της πετοΰν εις τα κόκ-

καλα χαϊδευτικά, αλλά μέ δόναμιν, μέ α ίσθη
μα, μέ εκφραστικότητα. Δεν είνα ι πλέον ή 
δειλή μαθήτρια τοΰ Ωδείου τών ’Α θηνών. 
Ε ίναι ή μαθήτρια τοΰ Staven-Hagen, τοΰ 
μεγάλου καί άνεγνωρισμένου Γερμανοΰ π ια ν ί
στα, ή μαθήτρια ή εργατική, ή ακούραστος, 
ή εμπνευσμένη, ποΰ έχει είς τήν ψυχήν της 
κληρονομιάν πατρικήν αρμονίας καί έμπνεύ- 
σεως, καί αποδίδει εις ήχους, ο ,τ ι ό πατέρας 
της συλλαμβάνει είς ιδέας καί μέτρα καί 
ρυθμοΰς.

Χειροκροτήματα ενθουσιώδη, επίμονα, επα
νειλημμένα, τήν αναγκάζουν νά  παίξη καί πά
λ ιν . Τό πρόγραμμα ποικίλεται από απαγγε
λίας είς ιδιωτισμούς τών Vaudois καί από μι
κρούς μονολόγους. ’Αλλά τό interm ezzo εις 
όλα αυτά είνα ι τό πιάνο τής Ναυσικάς, τό ό
ποιον όσον προχωρεί, τόσον καί χειροκροτείται 
ένθουσιωδέστερα.

Μένει πλέον ή κωμωδία. Ε ίναι μία χαρι
τωμένη φάρσα σαλονιού, παληάς εποχής, ή ο
ποία παίζεται τόσον καλά, άπό όλας αύτάς τάς 
ηθοποιούς τής στιγμής, ώστε ό κόσμος ενθου
σιάζεται. Τίποτε άλλως τε δεν έλειψε διά τήν 
επιτυχίαν. Ή  άσπρες περούκες τής εποχής τοΰ 
ΓΙαγανίνη καί τά διάφορα κοστούμια ήλθαν 
άπό τήν Γενεύην. Καί μόνον ό Παγανίνης εί
να ι δειλός, συγκινημένος, ωχρός, ενώ ή Maghi 
τραγουδεί ωραία τραγούδια για  τον μεγάλο 
βιολίστα καί τό μαγικόν όργανόν του.

ΚΑΛ. ΠΑΡΓΕΝ

Μ Ι Α  Σ Γ Ν Ε Ν Τ Ε Γ Ξ Ι Σ

ΜΕ Τ Η Ν  Ρ Α Π Τ Ρ Ι Α Ν  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α

M e l l e  A U  D O U X

Τήν είδα εκεί μακρειά εις τό άλλο μέρος τοΰ 
Σηκουάνα, τήν γυναίκα τής ημέρας, γ ια  τήν 
οποίαν όλος ό κόσμος τών γραμμάτων καί τών 
τεχνών όμιλεΐ μέ ενθουσιασμόν καί μέ έκ- 
πληξιν.

Δεν είνα ι όμως ούτε τόσον δυστυχής, ούτε 
τόσον στερημένη άπό κάθε πράγμα, όπως τήν 
παρέστησεν ή φήμη, άλλ’ ούτε ζή εις τρώγλην 
χωρίς ήλιο καί χωρίς φώ ς. Καί δεν θά ήτο 
φυσικόν νά είναι τόσον τραγική ή θέσις της, 
άφοΰ εργάζεται ώς ράπτρια, καί άφοΰ α ί ρά-
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πτριαι, άρκεΐ νά είνα ι εργατικαί, κερδίζουν 
πάντοτε καλά τήν ζωήν των.

Ή  δίς A udoux λοιπόν ή βραβευμένη ράπ- 
τρια συγγραφεύς κατοικεί είς τήν οδόν Λεο- 
πόλδου πλησίον τοΰ Λουξεμβούργου. Τό δω- 
μάτιόν της είναι σοφίτα, επάνω εις πέντε πα
τώματα καί μέ τήν στέγην επικλινή όπως είναι 
τά υπόστεγα. ’Αλλά είνα ι φωτεινό , ευρύχωρο, 
καθαρό καί μέ κάποιαν χάριν συγυρισμένο, 
χωρίς νά φαίνεται ότι ή δόξα ποΰ τό έπεσκέ- 
φθη,επρόσθεσε τίποτε καινούργιο καί πολύτι
μον είς τήν παλαιάν του επίπλωσιν. Είς δύο 
τρία δοχεία τών είκοσι λεπτών υπάρχουν άνθη, 
καί τό παράθυρο στολίζουν μικρά φυτά ά νθ ι- 
σμένα, ποΰ μειδιούν κάτω άπό τόν ήλιον.

’Αλλά τό καλλίτερο λουλούδι μέσα εκεί εί
να ι ή νέα Μαργαρίτα μέ τό φρέσκο της προ- 
σωπάκι καί τά τόσο κουρασμένα γλυκά μάτια. 
Ε ίναι απλή, χωρίς ψευτομετριοφροσύνες, χω
ρίς δειλίες, χωρίς πόζες. Πώς έγραψε τό β ι
βλίο τη ς ; 'Απλούστατα.Ό πω ς λέει κανείς μό
νος του τά βάσανά του, όταν δεν έχη είς ποιόν 
νά τά είπή. Δεν είξεύρει βέβαια πολλά γράμ
ματα, διότι ποτέ δέν έκαμε τακτικός σπουδάς. 
’Αλλά έμαθε νά εύχαριστήται είς τήν άνάγνω- 
σ ιν. Καί μικρούλα, ενώ έφύλαττε τά πρόβατα 
ενός πλουσίου άγρότου τής Cologne, άνεκά- 
λυψε μέσα είς ένα μουχλιασμένο ντουλάπι κε- 
λαριοΰ παληά βιβλία. Τά έπερνε μαζή της εις 
τό βουνό καί εδιάβαζεν, ενώ τά άρνάκια της 
έβοσκαν. "Ισως είς τήν οικογένειαν της, ποΰ ή 
μικρή βοσκοπούλα δέν είχε γνωρίσει, νά υπήρξε 
κανείς πάππος, ίσως καί πατέρας μεγαλοφυής. 
Ε ίναι τόσο δύσκολον νά ξέρη κανείς τόν πα
τέρα του,όταν άνήκει είς τάς τάξεις τών εγκα- 
ταλελειμμένων πα ιδ ιώ ν.

Ή  μικρή Μαργαρίτα άφήκε τά πρόβατα καί 
τό βουνό, γιατί τό φωτεινό Παρίσι τήν εϊλ- 
κυε. ’Έ γινε ράπτρια καί κερδίζει τήν ζωήν 
της έντιμα μέ τήν δουλειά της. Δέν εί
να ι άσθενική, όπως τήν είπαν. Ε ίναι μόνον 
κουρασμένη], μέ μάτια ποΰ έσκυψαν είς τήν 
βελόνα πολύ, άλλά καί εις τό βιβλίο καί εις 
τήν πένα τής ώρες ποΰ θα  εξεκουραζοντο.

Γυναίκες τήν άνεκάλυψαν, α ί συντάκτριαι 
τής V ie H eureuse είς τό Παρίσι. Είχαν προ 
κηρύξει ένα φιλολογικόν διαγωνισμόν, ό όποιος 
εύρίσκετο είς τό τέλος του, όταν ό γνωστός συγ
γραφεύς Octave M irbeau  εδέχθη τήν έπίσκε- 
ψ ιν  τοΰ γνωστού ζωγράφου καί φίλου του 
F ran c is  Jo u rd a in . Τοΰ έφερε τό χειρόγραφον 
μυθιστόρημα τής Μαργαρίτας A uboux, ποΰ 
τοΰ είχεν έμπιστευθή ό φίλος του καί γνωστός 
συγγραφεύς C harles L ou is P h ilippe, διά νά

τόν παρακαλέση νά γράψη ένα πρόλογον. Ή 
άπλότης καί ή ειλικρίνεια τοΰ έργου αύτοΰ μέ 
εμάγευσεν, είπεν ό ζωγράφος. Ό  Μιρμπώ τό 
έφυλλομέτρησε, εδιάβασε δύο τρεις σελίδες καί 
έμεινε έκπληκτος. Γΐοηός έγραψε τό βιβλίον 
αυτό : Ιΐοηά είνα ι αυτή ή Μαργαρίτα A udoux;

Μία ράπτρια, άπήντησεν ό ζωγράφος.
Μία φιλολογική μεγαλοφυΐα, φίλε μου, καί 

δέχομαι ευχαρίστως νά γράψω τόν πρόλογον. 
Συγχρόνως υπέβαλε τό νέον έργον εις τόν δια
γωνισμόν τής V ie H eurerse . Καί ή Μαργαρίτα 
A ud o ux ,αυτή δηλαδή ήήρωίς τοΰ ßιßλíoυM a- 
r ie -C la ire  ελάμβανε τό βραβεΐον τών δύο χιλ. 
τής V ie H eureuse.

Ή δόξα επεσκέφθη τήν ταπεινήν βοσκοπού- 
λαν τοΰ παληοΰ καιρού συνοδευομένη καί άπό 
δύο χιλ. φρ . Ά λ λ ’ επειδή ένα καλό δέν έρχε
ται ποτέ μόνον, ή ’Ακαδημία G oncourt βρα
βεύει τώρα καί αυτή τό ίδιο βιβλίον ώς τό 
καλλίτερον τής παραγωγής τοΰ 11)10 μέ τό είς 
πέντε χιλ. φρ. βραβεΐον.

’Εκείνο τό οποίον χαρακτηρίζει τήν δόξαν 
τής M ar ie -C la ire ,είνα ι ότι δέν τής τήν διαμ- 
φισβήτησε κανείς,διότι ήτο γυναίκα,όπως συν
ήθως γίνεται μέ τάς άλλας γυναίκας, αί όποΐαι 
κερδίζουν νίκας μετά άγώνας πολλούς καί μα- 
κρούς.

Ή  M arie -C la ire , αυτή δηλ. ή συγγραφεύς 
είπε τόν πόνον της μέ πολλήν ειλικρίνειαν καί 
απλότητα καί άφήκε νά φανή ή άξία της, χω- » 
ρίς νά άκολουθήση άλλην μέθοδον παρά μό
νον ό,τι τής ύπηγόρευσε τό αίσθημά της. Τό 
έργον της άριθμεΐ ήδη πολλάς εκδόσεις, εγινεν 
άνάρπαστον, μεταφράζεται δέ καί είς άλλας 
γλώσσας.

Ή  συγγραφεύς είνα ι δ ι ’ αύτό πολύ ευτυχής, 
καί δέχεται τήν ευτυχίαν, ώς κάτι ποΰ τής ήξι- 
ζε καί ποΰ έπρεπε νά έλθη . Μέσα είς τόσας με- 
γαλοφυΐας ποΰ χάνονται,ίσως διότι δέν ε’ιξευ- 
ραν νά εύρουν τήν ευκαιρίαν νά φανούν, ή 
διότι δέν είχαν τύχην ή Μαργαρίτα A udoux εί
να ι εξαίρεσις, τό αισθάνεται καί είναι ευχαρι
στημένη.

"Υστερα μάλιστα άπό μίαν ζωήν άθλιότητος 
παιδικών χρόνων, εγκαταλείψεως, άδικιών τής 
τύχης καί άδικιών τών δυνατών προς τούς άδυ- 
νάτους, ή ικανοποίησες έρχεται υπό μορφήν 
τόσον ποιητικήν καί τόσον συγχρόνως ένδοξον.
Τό έργον της θά  ώφελήση] πολύ όλας τάς βιο- 
παλαιστρίας,διότι άποκαλύπτει πράγματαάγνω- 
στα καί άσυμβίβαστα μέ τόν σημερινόν πολι
τισμόν.

Παρίσι ΔΩΡΑ ΠΕΡΓ



Δ ή ι ι η τ ρ α  κ α ί  Κ ό ρ η  τον; ’ Α ν α τ ο λ ι κ ο ί ?  ά ι τ ώ ρ α τ ο ς  τον? Π α ρ θ ε ν ώ ν ο ς .

( Ιστορία Καλών Τεχνών Κ . Ζησίου)
'  ’ ·

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑΣ
( ’Ασπασία καί μαθήτριαχ)

Κλειώ. Προχθές μας είπες, ’Ασπασία, ότι 
ό 'Ησίοδος είνε χωρικός άπό την "Ασκραν της 
Βοιωτίας.

Ασπασία. Δηλαδή είπα οτι άνετράφη καί 
¿μεγάλωσε καί έ'ζησε έκεΐ. Ά λ λ  ’ έγεννήθη
εις την Κόμην της Αίολίδος__

Κλειώ. Ά λλά  το'τε δεν είναι χωρικός, ’άφου 
ή καταγω γή  του εΐνε από την Μικράν Ά σ ίαν 
την πολιτ ισμ ενην... Είνε μ,αλλον γεωργός ε
ρασιτέχνης...

’Ασπασία. Ε π ιμ ένω  εις τόν χαοακτηρισμ.ον 
μ.ου, παιδί μ.ου, χωρίς νά άρνοϋμ.αι φυσικά, οτι 
εκαλλιεργησε ί'σω; τό πνεΰμά του, περισσσό- 
τερον άπό την γην, καί οτι μ,έ την καλλιέρ
γειαν καί των δύο κατώρθωσε νά γράψγ ένα 
αριστούργημα...

Μιιρτώ. Ά λ λ ’ είς μίαν σελίδα των ’Έ ργων 
μου έφάνη οτι ό Ησίοδος είν£ ές επαγγέλμ α 
τος άοιόός, ό όποιος μάλιστα έ'λαβε μέρος καί 
εις ποιητικόν διαγωνισμών καί έβραβεύθη...

’Ασπασία. Ό πω ς καί διά τόν “Όμηρον καί 
διά τό έργον του υπάρχουν ανακριβείς παρα- 
δό σεις, απαράλλακτα συμβαίνει κα ίμ ε τόν Η 
σίοδον. Τό είδος της ποιησεώς του δεν έπέ- 
τρεπε νά λαμ.βάνει μ.έρος εις διαγωνισμούς, ως 
επίσης είνε βέβαιον οτι ουδέποτε ύπήοξεν αν
τίπαλος του Όμ-ηρου. Έ άν έγραψε πρό αύτοΰ 
η μ ε τ ’ αυτόν, τοϋτο είνε άδηλον. Τό βέβαιον 
εινε ότι ή ποίησίς του είνε μεγάλη, δυνατή,

όσον μ,εγάλη, δυνατή, άνηλεης, κάποτε,είνε η 
φυσις εις την ψυχολογίαν της οποίας μ.ε τόσην 
διορατικότητα εισδύει. Οί Θεοί έχουν μεγά- 
λην θέσιν εις τό έργον του, όχι ομως ως δυ- 
νάμ,εις που εύνοουν άποκλειστίκως καί ό'χι ώ- 
ρισμ-ένους ανθρώπους. Ή  έργασία, ή τάξις καί 
η οίκονομ.ία είνε διά τόν 'Ησίοδον οί μεγά
λοι παράγοντες της ευτυχίας. Νομ,ίζω οτι 
χωρίς τόν Ησίοδον οί αγροτικοί πληθυσμοί 
της Ελλάδος θά είχαν έλαττωθγ καί ςενη- 
τευθί) άπό τους τόπους τω ν, η μ.εταφεοθγ εις 
τάς πόλεις ποός έςεύρευσιν πόρων ζωής ολίγο— 
τερον κοπιαστικής άπό την γεωργίαν. Ό  Η 
σίοδος ηλ έκτρισε τάς ψυχάς των γεωργών μέ 
την δύναμιν της τέχνης του, ¿ξύπνησε μ.έσα 
των την έμφυτον πρός την γην αγάπην, η ο
ποία υπάρχει εις τά βάθη της συνειδησεως 
κάθε αγρότου. Οί στίχοι του έγειναν άρθρον 
π ίστεως, ένα είδος θρησκείας ή όποια ¿δ ί
δασκε κυρίως την ένεογητικότητα, την δοα- 
σιν, την άσκησιν του σωαατος καί του νοϋ 
μ,αζη, ό'χι άπλώς διά τήν ¿πίδειξιν καλών 
μ.υών καί δυνατών σωμάτων^ όπως σήμερον, 
άλλά διά τήν έκμετάλλευσιν καί παραγωγήν 
του μεγάλου πλούτου, τόν όποιον κλείει ή γή 
διά τούς ¿ργάτας της.

Ό  'Ησίοδος ήγαπήθη τόσον άπό τόν λα 
όν, διότι υπήρξε πρωτίστως ειλικρινής καί φ ι
λαλήθης, όπως οφείλουν νά είνε οί μ,εγάλοι 
πο ιητα ί. Δεν έκρυψεν ότι τό έργον των γεωρ-

Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ
(Έ κ της 'Ιστορίας του Καλών Τεχνών Κ. Ζησίου)
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γών είνε κοπιαστικόν, τραχύ, συχνά άπογοη- 
τευτικόν και άχάριστον. Τό έζωγράιρνισε μέ 
τραχύτητα, αλλά καί μέ ώεαιότητα, μέ 
πνεϊίμα, μέ διαύγειαν φαντασίας, μέ αύστη- 
ράν σοβαρο’τητα .

» 'II άΟλιοτης της πάλης του ανθρώπου μέ, 
τά  στοιχεία αποδίδεται τόσον τέλεια , ώστε δέ / 
ημπορει κανείς νά μη παοαδεχθγ, ότι ό ί'διος 
θά γσθάνθη τάς πικρίας καί τάς συγκινήσεις 
αύτάς.

Κλειώ. Ο "Ομηρος, ’Ασπασία, ΰπηρόε ή'- 
ρως, πολεμιστής καί κά τ ι παρόμοιον;..

’Ασπασία. Δέν υπάρχει κανείς λόγος, παιδί 
μου, ό όποιος να μας κάμννι νά πιστεύσωμεν 
τέτοια πράγματα. Ό Όμηρος ύπήρζεν άπλώς 
ποιητής.

Κλειώ. ’Αλλά τότε γ ια τ ί μάς περιέγραψε 
τόσον τέλεια  τήν ζωήν τών ηρώων, τάς μ,άχας;

’Ασπασία. ’Έ χεις δίκαιον καί βλέπω ότι 
γρήγορα θά είσαι δυνατή συζητήτοια είς τά 
μαθήμ.ατά μας αυτά . Ό  ποιητής χωρίς ενίοτε 
νά άσχολεΐται εις τίποτε άλλο,εκτός άπό τήν 
ποίησίν του, κατέχει τά  πλέον απόρρητα μυ
στικά κάθε τέχνης καί κάθε σοφίας. Δ ι’ αύτό 
ή τέχνη του ποιητοΟ είνε δημιουργική. Καί 
όσον τό έ'ργον του είνε άληθέστερον, τόσον 
είνε καί αυτός μ.εγάλος καί άληθινός ποιητής. 
Υ ποθέτω  ότι ό Όμηρος δέν ήσθάνθη ποτέ 
μεσα είς την ψυχήν του τήν αγωνίαν της μά
χης, ά λ λ ’ ούτε τήν νοσταλγίαν ζενητευμένου. 
Καί ί'σως μάλιστα γ ι ’ αύτό τά άπέδωκε μέ 
τόσην δύναμ.ιν καί μ.έ τόσην άλήθειαν.

Κλειώ. Ό σ τε ό Ησίοδος ; . . .
’Ασπασία. ΙΙιθανόν νά μήν είργάσθη ποτέ 

μέ τήν άζίνην καί νά ύπήρζεν άπλώς ό μεγά
λος καί άληθινός ιεροφάντης τής θρησκείας τής 
Δήμητρος.

Κλειώ. Τό έ'ργον του ήμποροΰσε νά σχετισ- 
θν) με τά  Έ λευσίνια  μυστήρια...

’Ασπασία. Οί ιερείς επιβάλλονται μέ τά 
μυστηριά τω ν, οί ποιηταί μέ τούς στίχους 
τω ν. Συχνά ό ποιητής επιβάλλεται περισσό
τερον άπό τόν ιερέα, καί συχνά οί στίχοι διερ
μηνεύουν άληθείας άνωτέρων δυνάμεων. Τά 
λόγια τοΰ Ησιόδου ήκουοντο μέ περισσοτέοαν 
εύλάβειαν καί κατάνυζιν άπό τούς χρησμούς 
τών Θεών, καί είς τό πνεύμα τών χωρικών ό 
Ησίοδος ύπήρζεν ό μεγαλείτερος άπό τούς 
συγχρόνους του μυσταγωγούς.

Καί τώρα είπέτε μου,¿διαβάσατε τά  ’Έργα 
του καί τάς Ή μέρας του.

Κλειώ. Τό πράγμα δέν ήτο τόσο εύκολον,

’Ασπασία. Δέν διαβάζονται τόσον γλήγορα ο
κτακόσιοι σ τ ίχο ι... ’Εγώ έδιάβασα μόνον τό 
πρώτο μέρος, τό περί δικαιοσύνης καί άδικ ίας! 
Τί θαυμάσιον πράγμα αί διάφοροι ήλικία ι τής 
γής. Τί σύντομ.ος καί βαθύς χαρακτηρισμ.ός.

» Τό ό'νειρον τής άνθρωπότητος κατά τήν 
χρυσήν εποχήν, τής άνθρωπότητος τής ευτυχι
σμένης,ποΰ ¿ζήτησε νά κλέψγ τό μυστικόν τών 
Θεών. Καί έπε ιτα  ή γεωργική ήλικία του άο- 
γυρου μέ την μελαγχολίαν τής άμφιβολίας καί 
τών δισταγμών καί ή του χάλυβος μέ τήν ά- 
γρίαν πάλην πρός έπικράτησιν, και έπειτα  ή 
εποχή τών ηρώων καί τών μεγάλων καί θαυ- 
αασίων επών.

» Μεσα είς τούς συντόμους αυτούς χαρα
κτηρισμούς κλείετα ι σφικτά, δυνατά, αυτή ή 
ιστορία τής άνθρωπότητος, αυτή ή ζωή τής 
εζελίζ εως τών κοινωνιών. Ό λας αύτάς τάς 
έποχάς νομίζει κανείς ότι τάς έζησε, τάς ήσ
θάνθη, τάς άπήλαυσε.

’Ασπασία. Πώς χαίρομαι νά σ ’ άκούω, 
Κλειώ. Ό τα ν  ύπανδρευθγς πρέπει νά δίδης 
καί σύ μάθημα είς τό πλούσιον μέγαρον τοΰ 
Κλεοβούλου. Ε ίπε μου, Κ λειώ , τό γενικόν 
συμπέρασμά σου άπό τούς στίχους τούτους.

Κλειώ. 'Ό τι ή άνθρωπότης ¿δημιούργησε 
μόνη της τήν δυστυχίαν της. Ό τ ι άρχικώς αί 
φιλονικίαι μεταζύ άνθρώπων καί Θεών έγιναν 
ή πρώτη α ιτ ία  τών άνθρωπίνων συμφορών. Ό  
Ζεύς ¿αδικούμενος τόν Προμηθέα, ¿γέμισε τήν 
γήν μέ άθλιότητας, τάς οποίας οί άνθρωποι 
πολλαπλασιάζουν.

’Ασπασία. Νομίζω ότι μένεις πολύ είς τούς 
τύπους, παιδί μου. Τό ποίημα αύτό τοΰ Η 
σιόδου συνοψίζεται είς δύο λέζεις είς: τόν νό
μον τής δικαιοσύνης καί τήςέργασίας,άπό τάς 
όποιας άποροέει κάθε εύτυχία τοΰ άνθρώπου. 
Εύθύς που ό νόμος αύτός είτε έν μέρει, εί’τε 
είς τό σύνολόν του δέί έφαρμόζεται, ή εύτυ
χία τοΰ άνθρώπου καταρρέει. Πλούσιος ή π τω 
χός ό άδικών καί ό οκνηρός, άργά ή γρήγορα 
τιμωρείτα ι.

Μελπομένη. ’Αλλά γ ια τ ί τότε κάμνει τόσας 
περιγραφάς τών Θεών καί γ ια τ ί λέγει ότι ό 
Ζεύς έχει τριάντα χιλιάδας άθανάτους καί άο- 
ράτους φύλακας που περιέρχονται διαρκώς τήν 
γήν ; . . . .

’Ασπασία. Διότι ό ποιητής θέτει ώς βάσιν 
τήν θρησκευτικήν ιδέαν, τήν οποίαν ό λαός 
άποδέχεται χωρίς συζήτησιν. Φυσικά καί ό ΐ’- 
διος ποτισμένος, όπως είνε άπό τήν θρησκευ
τικήν παράδοσιν μεταδίδει είς τούς στίχους 
του τήν άφέλειαν καί τήν δραματικότητα τής
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θείας δικαιοσύνης, μέ πολλήν άλήθειαν παρ- 
μένην άπό τήν γύρω του ζωήν. Μή λησμ.0- 
νεΐτε ότι τώρα όπως καί τότε οί θεοί μας είς 
τάς συναλλαγής των μέ τούς άνθρωπους ¿ γ ι- 
νοντο άνθρωποι.

Κανιί ικα Λ Φ ιλ άρχαιος

Η  Θ ΤΣΙΑ
Β '.

—  ’Έ πειτα τί άπέγεινε ;
—  ’Έρχεται ή σειρά τοΰ άνδρός.
— Τοΰ άνδρός;
—  Ναι ακούσε. ’Αδιαθέτησα γιά  κάμποσες 

ήμερες καί δέν έπήγα είς τής Κας Κ. Μιά 
βραδειά είς τάς επτά ή ώρα, μοΰ αναγγέλλουν 
τόν Κον Κ.

"Εμεινα έκπληκτος. Ό  Κος Κ. ποτέ δέν μέ 
είχεν έπισκεφθή, ήρχισα νά φοβοΰμαι καί δ ι
έταξα αμέσως νά τόν δεχθοΰν. "Ακούσε τόν 
διάλογόν μας.

—  «Θά σάς φαίνεται παράξενον,Δεσποινίς, 
«νά  μέ βλέπετε εδώ καί αυτήν τήν ώραν μά- 
«λιστα, άλλ’ έρχομαι νά σάς πάρω νά γευμα- 
«τίσετε μαζή μας . . . .  Σάς φα ίνετα ι παρά- 
«ξενον ;

—  «Πολύ παράξενον.»
—  «Θέλω νά γίνετε μάρτυς μιάς σκηνής με- 

«ταξύ τής γυναικός μου καί έμοΰ.»
—  «Τώρα δέν καταλαμβάνω πλέον τίποτε.»
—  «"Οταν έφυγα άπό τό σπήτι μου προ 

«ολίγων ήμερων έξέχασα τό μπαστοΰνι μου 
«καί έπέστρεψα υστέρα άπό λίγο νά τό πάρω. 
« ’Έ μαθα δτι ήσθε μέ τήν "Ελλην καί ήρχό- 
«μην νά σάς χαιρετήσω, δταν ακόυσα τρομε- 
«ρές φωνές. Έστάθηκα χωρίς νά έχω στήν 
«άρχή σκοπό ν ’ άκοΰσω τί έλέγατε- κατόπιν 
«όμως άπό μιά λέξι, έκεντήθη ή περιέργειά 
«μου καί χωρίς σχεδόν νά τό θέλω ήκουσα 
ι ιδ λ η ν  σ α ς  τ ή ν  ό μ ιλ ιά ν  :»

— « Έ  λοιπόν ; » — είπα εγώ άγωνιώσα.
—  «Λοιπόν θέλω νάείσθε άπόψε μαζή μας, 

«γ ιά  νά ίδήτε τί είμαι ικανός νά κάνω, τώρα 
«ποΰ κατάλαβα τί έκρυπτε μέσα της ή γυναΐκά 
«μου τόσον καιρόν. Σάς παρακαλώ θερμώς 
«μήν άρνηθήτε.

—  «Μά τί σκοπεύετε νά  κάνετε; φοβοΰμαι.»
—  «"Οχι μή τρομάζετε διόλου- ή φίλη σας 

«θά  γίνη ευτυχής. Εμπρός, έτοιμασθήτε σάς 
«περιμένω.»

 Τό είπε αυτά μέ τόσον επιβλητικόν τόνον,
ώστε δέν μπόρεσα νά άντιτείνω . ’Έβαλα τό 
καπέλλο μου καί έφύγαμεν. "Οταν έφθάσα- 
μεν είς τής Έ λλης τήν ηΰραμεν είς τήν τρα
πεζαρίαν ήσυχωτάτην, μέ ΰφος τόσον εύτυχι- 
σμένον, ποΰ μοΰ ήταν άδύνατον νά πιστεύσω 
ότι είχα μπροστά μου τήν ίδ ια  γυναίκα, ποΰ 
είχα άφήσει προ ολίγων ήμερών. Έξεπλάγη 
ποΰ μέ είδε μαζή μέ τόν άνδρα της, δ όποιος 
όμως άμέσως τής είπε.

—  «"Ακούσε "Ελλη, έχω νά σοΰ πώ άπόψε 
«κάτι τι άπροσδόκητον, καί ήθελα νά είναι 
«παροΰσα ή μόνη σου φ ίλη , γ ι ’ αύτό έπήγα 
«καί τήν έφερα.

Ή  "Ελλη έμειδίασε πολύ ήσυχα καί άπήν- 
τησεν ότι ήταν περίεργη ν ’ άκούση αύτό τό 
άπροσδόκητον Μετά τό φαγητόν ηύρε άφορ- 
μήν ό Κος Κ. καί άπεμάκρυνε τήν "Ελλην γιά  
μιά στιγμή καί τότε μοΰ λέγει.

«Κυρία Μαρία, θά  μοΰ δώσετε τόν λόγον 
«σας ότι δέν θά  μιλήσετε διόλου σέ δ ,τ ι θά 
«πώ . Ε ίναι γιά  τήν εύτυχίαν τής φίλης σας. 
«Πρέπει δέ επίσης νά μοΰ όρκισθήτε ότι ποτέ, 
«άκοΰτε,ποτέ δέν θά μάθη ή "Ελλη, ότι εγω 
«γνωρίζω τήν έκμυστήρευσιν ποΰ σάς έκανε, 
«άλλως μπορείτε νά  πάρετε μεγάλην εύθύνην 
«έπ-άνω σας, θυμάσθε τί σάς είπε . . . .  Αν τήν 
«προδώσετε θά  σκοτωθή.»

Τοΰ έδωσα τόν λόγον μου καί ή Έ λλη έπέ- 
στρεψε μετ’ ολίγον. Τώρα πρέπει πάλιν αυτο
λεξεί νά σοΰ διηγηθώ τί έλέχθη κατόπιν.

—  Περιμένω άνυπομόνως τό τέλος.
—  «Δέν μ ’ έρωτας λοιπόν,"Ελλη,τί έχω νά 

«σοΰ πώ ;»
« Ήρώτησεν δ κ. Κ.
«Περιμένω» άπήντησεν ή Έ λλη .— «Φαί- 

«νεσαι πολύ άδιάφορη, γιατί δέν φαντάζεσαι 
«τήν σπουδαιότητα τής άνακοινώσεώς μου.»

Εκείνη τόν έκύτταξε τότε μέ περιέργειαν.
—  « ’Έχω μίαν πρότασιν νά σοΰ κάνω, ή 

«μάλλον μίαν άπόφασίν μου νά σοΰ άναγ- 
«γείλω.

— «Ά π ό φ α σ ίν  σου ;»
— «Ναί . . . .  θά  χωρίσωμεν.
Ή  "Ελλη δέν μπόρεσε νά καταστείλη κί

νημα ταραχής, χωρίς όμως ν ’ άπαντήση.
—  «Θά χωρίσωμεν, έξηκολούθησεν ό Κ. 

«καί έλπίζω πώς δέν θά φέρης άντίρρησιν, 
«όταν σοΰ είπώ τούς λόγους.»

Ή  "Ελλη τότε μοΰ έρριψε κεραυνό βόλον 
βλέμμα, άλλ’ άμέσως ό Κ. είπε . . .

«Γ ιατί κυττάζεις τήν φίλη σου ; αύτή δέν 
«γνωρίζει άπολύτως τίποτε, ήθελα όμως νά 
«είνα ι παροΰσα, γιατί είς σπουδαία γεγονοτα



1396

«χρειάζονται πάντοτε μάρτυρες, εις τήν μητέρα 
«σου τό λες κατόπιν μέ τρόπον. Λοιπόν, ή 
«αφορμή, ποΰ θέλω νά χωρίσωμεν είνα ι . . . 
«ότι αγαπώ άλλη γυναίκα . . . έπροτΐμησα νά 
ασοϋ πώ τήν  αλήθειαν, αντί νά σέ άπατώ . . . 
«Ε π ε ιδ ή  γνωρίζω τήν μ ε γ ά λ η ν  σ ο ν  ν π ε ρ η -  
«φ ά ν ε ια ν — καί αυτό τό έτόνισε— υπέθεσα ότι 
«δεν θά  σου κοστίση αυτό, ποΰ σου λέω, γ ι
α ατί αυτή ή ομολογία μου θά σβύση αμέσως 
«τήν αγάπην σου προς εμένα . . . έχω δίκηο ;»

Έ ν ω τής έλεγεν όλα αυτά, τήν παρετήρει 
ατενώς καί δεν τοΰ διέφυγεν ή έκφρασις της 
απείρου χαράς, την οποίαν ματαίως έπροσπά- 
θησε νά κρύψη ή Έ λλη , ή οποία έξΥΓ/.ολου
θεί νά σιωπά.

—  «Δεν λες τίποτε ; δέν απαντάς δεν έκ- 
« τιμάς τουλάχιστον τήν ε ιλ ικ ρ ίν ε ια ν  μ ο ν  ;  . . . 
«ίσως όμως σκέπτεσαι ότι είνα ι καλλίτερα νά 
«κρύβη κανείς τά αισθήματα του, αντί νά  τά 
«όμολογή . . . . »

Ή  “Έλλη μέ παρετήρησε πάλιν μέ παράδο
ξον βλέμμα, ένόμισε, ίσως προς στιγμήν ότι 
τήν είχα προδώσει· ή έκφρασίς μου όμως ήτο 
τόσον αθώα ,φαίνετα ι— καί δικαίως— ώστε ησύ
χασε καί άπεφάσισε τέλος ν ’ άπαντήση.

—  «Ιναί προ πόσου καιρού τήν αγαπάς 
«αυτή τή γυναίκα ;»

—  « “Έ να χρόνο.»
—  « ΤΑ ! καί είνα ι άνύπανδρΐ) ·»
—  «Αυτό δέν σέ ενδιαφέρει . . . .  Λοιπόν 

«άπό αΰριον άρχίζομεν τάς ένεργείας μας διά 
«τό διαζΰγιον . . . .  σύμφωνοι ;»

—  «Σ ύμ φ ω νο ι.»
Έ σηκώθη τότε ό κ. 1ν. καί μάς είπεν ότι 

θά  έβγαινε νά  κάνη μιά βόλτα καί θά  έπέ· 
στρεφε γ ιά  νά μέ συνοδεύση σπήτί μου. Δέν 
φαντάζεσαι,Δέσποινα,σέ ποίαν κατάστασιν εΰ- 
ρισκόμην, έτρεμα όλη άπό συγκίνησι, δέν 
ήξευρα, αν έπρεπε νά πώ  εις τήν Έ λλην τήν 
αλήθειαν ή όχι, άπεφάσισα όμως νά σκεφθώ 
καλλίτερα, προτού νά κάνω κανέν κίνημα.

Μόλις ή "Ελλη έβεβαιώθη ότι έφυγεν 6 Κ ., 
έπεσεν επάνω μου μέ μεγάλη χαρά καί μού 
λέγει :

—  « Ό  Θεός μού έστειλε αυτή την ευτυχίαν 
«νά  έλθουν τά πράγματα τόσον βολικά. Βλέ- 
«πεις λοιπόν τί άνθρωπος ήτο , όχι μόνον μού 
«κατέστρεφε όλη μου τή ζωή, μέεστέρησε κάθε 
«χαράς, μού έσβυσε τήν νεότητά μου, αλλά καί 
«μέ παρέβλεψε . . . .

«Τ ί λές ; γιατί δέν απαντάς ;
’Εννοείς ότι εγώ αισθανόμην τέτοια φοβερά 

λύπη γιά  τή θυσ ία  τού δυστυχούς εκείνου α ν

θρώπου, τον όποιον τόσον παρεξηγοΰσεν ή 
"Ελλη. ώστε ή φω νή  μου έπνίγετο.

Μού ήλθε ακατανίκητος επ ιθυμ ία  νά τής τά 
μαρτυρήσω όλα, ά/λ’ άνεχαιτίσθην καί πάλιν, 
σκεπτομένη τά αποτελέσματα Ά φ ’ ου έβλε- 
πεν ή Έ λλη ότι δέν απαντώ μού έφώναξεν 
έξαλλος.

— «Μήπως τον λυπάσαι ; έ ; έτσι φαίνεται, 
« ά φ ’ οΰ έχασες τήν ομιλίαν σου.»

Τότε κατέβαλα μέγάλη προσπάθεια, γ ιά  νά 
τής άπαντήσω ότι επί τέλους τό διαζύγιον δέν 
είνα ι ποτέ εύχάριστον πράγμα : «δέν μ ’ άγα- 
«πάς λοιπόν διόλου, δέν σκέπτεσαι ότι επί τέ- 
«λους θά  ζήσω καί εγώ τώρα, να ι θά ζήσω ;»

— «Μά, τή ; λέω, πώς ή ύπερηφάνειά σου 
«καί ή φιλοτιμ ία σου τώρα δέν προσβάλλονται, 
« ά φ ’ οΰ σοΰ λέγει κατά πρόσωπον ό άνδρας 
«σου, ότι άγαπά άλλην ;

—  «Δέν κατάλαβες άκόμη τί είδους ΰπερη- 
«φάνεια ν έχω. Ή  επ ιθυμ ία  μου είνα ι νά μέ 
«νομίζουν μέ θέλησιν άκράδαντον, είνα ι άνό- 
«ητον αυτό, έστω, άλλά κάθε άνθρωπος έχει 
«τάς άδυναμίας του. Τώρα, άν π . χ. άγα- 
«πούσα τον άνδρα μου, βεβαίως θά ΰπέφερα 
«πολύ καί γ ι ’ αυτά, πού μού είπε, ά λλ ’ ά φ ’ 
«οΰ τον μισώ , τί μ ’ ενδιαφέρει ; θά άνακτήσω 
«τήν ελευθερίαν μου, θ ’ άναγεννηθώ, θά  πε- 
«τάξω άπό τό κλουβί μου, σαν τά πουλάκια 
«καί όλα αυτά, χωρίς νά  τό προτείνω εγώ- τά 
«άδικα θά  είνα ι εις τό μέρος του, επομένως 
«τίποτε δέν θά  μού πιέση τήν καρδιά μου.»

Αυτή τή στιγμή μάς διέκοψεν ό άνδρας 
της, ό οποίος έπέστρεφε Μόλις έβγήκαμεν εις 
τον δρόμον, άρχισα νά τον παρακαλώ θερμώς 
νά μέ λύσηάπότόνόρκον μου καίτόν έβεβαίωνα 
ότι, όταν ή Έ λλη έμάνθανε τήν τρομερά θ υ 
σία του θά συνήρχετο, θά τον έ θαύμαζε καί 
ή ζωή του θά  έγένετο ευτυχισμένη άφ ’ οΰ θά 
έξέλιπε πλέον κάθε παρεννόησις μεταξύ των. 
Έπρεπε νά  τον ήκουες, Δέσποινα, όταν μού 
άπήντησε μ ’ εκείνη τήν σβυσμένη φω νή , καί 
μέ εκείνο τον φοβερό σιγαλό λυγμό, πού έβ
γαινε άπό τό στήθος του !.

Τά λόγια του τά θυμούμαι όλα ά π ’ έξω.
—  « ’Ά ν  τό κάνετε αυτό, δέν θά  ζήσω ούτε

«μιά στιγμή. Δέν καταλαμβάνετε ότι ή καρδιά
«τής "Ελλης δέν μπορεί νά άνοιξη γιά  μένα ;
«μέ έμίσησε παρά πολλά χρόνια γιά νά μπο-
«ρέση σέ μιά στιγμή νά  σβόση αυτό τό μίσος
«της. ’Αφήστε την νά  άπολαύση τώρα τήν
«ευτυχ ία ν  δέν είδατε τό πρόσωπό της, όταν
«τής είπα γιά τό χωρισμό ; έλαμψεν όλόκλη-
«ρο, αυτό καί μόνο μέ έπαρηγόρησε γ ιά  τή
«μεγάλη μου θυσ ία . Θυσία να ί, γ ιατί τήν %
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«άγαπώ μέ όλη τήν σφοδρότητα τών πρώτων 
«ημερών, καί αν τήν έκλεισα, όπως, λέγει, τό 
«έκανα, γιατί δέν κατάλαβα ότι τόσο πολύ τήν 
«έπείραζεν αυτό. Μήπως είπε ποτέ τίποτε ; 
«μήπως εφάνη, έστω καί τό παραμικρόν νέ- 
«φος εις τό πρόσωπόν της ; πάντοτε ήσυχη, 
«ευχαριστημένη, χαρούμενη. ’Ίσως έπρεπε νά 
«τήν μελετήσω περισσότερον.... δέν ήξεύρω ... 
«π ιθανόν νά είμαι άνίκανος, γιά νά δώσω τήν 
«ευτυχίαν— άλλά νά , τέ ος πάντω ν, πού τής 
«τήν δίδω τώρα μέ θυσ ίαν τής ύπάρξεώς μου, 
«άλλά δέν πειράζει . . . .  Πώς υποφέρω . . . 
«δέν φαντάζεσθε.'

—  Δέν μπορούσα νά κρατήσω τά δάκρυά 
μου καί τότε τοΰ είπα.

«Τέλος πάντων, ά φ ’ οΰ χωρίσετε καί 
«περάση ολίγος καιρός, μπορώ νά  τής πώ τί 
«έκάνατε γιά  κείνην, δέν θέλω νά μείνη μέ 
«τήν κακήν ιδέα γ ιά  σάς, είνα ι τρομερόν 
αυτό !

—  « ’Όχι π ο τ έ , μού έφώναξεν άγρίως, τί 
«θέλετε ; νά τής πάρω πίσω τήν ευτυχίαν ποΰ 
«τής δίδω ; δέν καταλαμβάνετε ότι όταν μάθη 
«όλα αυτά θά λυπηθή καί δέν θέλω , δέν έν- 
«νοώ νά τής δώσω πλέον καμμιά λύπη ; άρ- 
«κετάς τής έπροξένησα έως τώρα. Κυρία Μα - 
«ρία, αν μέ συμπαθήτε, άν μέ συμπονήτε 
«ολίγον, θά  κάνετε ό ,τ ι σάς λέω, άλλως θά

«υποθέσω ότι είσθε σκληρά καί θέλετε νά μέ 
«βασανίσετε.»

Έ φθάσαμεν εις τήν πόρταν τοΰ σπητιού μου 
καί τον άπεχαιρέτησα γιά  τελευταία φορά μ ’ 
ένα βαθύ πόνον μέσ’ τή καρδιά μου . . . Καί 
σύ βλέπω κλαΐς ;

—  Μέ συνεκίνησε τρομερά αυτή ή ιστορία 
καί . . . τήν άντιπαθώ τή φίλη σου, να ί, τήν 
άντιπαθώ . Νά έχη τέτοιον άνδρα κοντά της 
καί νά μή μπορέση νά τον καταλάβη καί νά 
τόν έκτιμήση. Ε ίμαι βεβαία ότι θά  τής έκανε 
ό ,τι τοΰ έζητούσε άν τοΰ τώλεγε. Υ π ε ρ η φ ά 
ν ε ια  αυτό είναι τρέλλα, σωστή τρέλλα. Είχεν 
άπαίτησι νά τήν ψυχολογήση αυτός ποιο βα- 
θειά , άλλά γιατί καί αυτή δέν τόν ψυχολο
γούσε ; γ ιατί τόν παρεγνώρισε σ ’ αύτό τό βαθ
μό ; Ά  ! ευτυχώς, γιά  τούς άνδρας δέν υπάρ
χουν εις τόν κόσμον πολλά τέτοια γυναικεία 
κεφάλια . . . .

Καί τώρα λοιπόν τί γ ίνοντα ι καί οί δύο ;
—  Αυτή χαίρεται τή ζωή της, καί αυτός 

ταξειδεύει άπό τότε, άλλά καθώς μού είπαν, ή 
λύπη του είναι τόσον μεγάλη, ώστε κατήντησεν 
άγνώριστος καί όσοι τόν βλέπουν τόν λυπούν
ται μέ όλη τους τήν ψυχήν.

Α Ρ ΓΠ -Ω . Σ Α Κ Ε Μ Α Ρ Ι Ο Ϊ
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Σκίζουν τά  βάθη τούρανοϋ, τά μυστικά, 
των άστεριών οί φλογισμ.ένοι δρόμοι, 
τούς έχουν έκεΐ γράψει χέρια θεϊκά 
γ ιά  τις ψυχές, που κελαϊδοΟν άκόμη.

Και νά ! στην άστροστόλιστην αύτήν έρμιά. 
στα σκοτεινά μ.εσάνυχτα έκεΐ πεοα, 
πέρνει κρυφά το δρόμο της ή καθεμιά 
των άστρων ταξειδεύτρα περιστέρα.

Που παν οί δρόμ.οι. κ ’ ή περήφανες ψυχές 
τ ί θέλουνε στά φοβερά ταξείό ια ;
— Κατάμαυρ’ εϊν ’ η νύχτα κ ’ είστε μονάχες, 
τάστρα σφυρίζουν γύρω σας σάν φειδία

Καί σας παραμονεύουν, άγρυπνα θεριά, 
’Άρκτοι, Σκορπιοί, Λειοντάρια καί Καρκίνοι, 
που του φυλάγουν τά μυστήρια τά βαρεία 
μ εσ ’ στην προδότρα του βουβή γαλήνη.

— Ξέρω κ ’ εγώ τή λαύρ’ αυτή τή μυστική- 
ή καθεμιά τους σέ κολάσεων βάθη, 
σέ παραδείσους μαγικούς γυρεύει έκεΐ 
τώνειρο, που τή μάγεψε κ ’ έχώθη!

— "Α! ν ’ άντικρύσουνε τήν άπλαστη ’ϋμ.ορφιά 
καί νά μεθύσουν άπό Φως κ ’ ’Αλήθεια!
— Ψυχές δυστυχισμ-ένες, τάστρα είνε καρφιά 
καί σας ξεσκίζουνε τάφράτα στήθεια!

Μορφιά κ ι ’ ’Αλήθεια,— μαΰρα ονείρατα, τρανά,
που μας γεννάει ή φαντασία ή ψεύτρα,
ή φαντασία ή σπλαγχνική, που μ,άς πλαν^,
παντοτεινή των άστρων ταξειδεύτρα!

/
Ξέρω κ ’ έγώ τή λαύρ’ αύτή τή μυστική- 
μά τούρανοϋ δέ μέ τραβούν οί δρόμοι, 
δέ μέ τραβούνε πλέον κατά τάστρα έκεΐ, 
αλήθειες, κ ι ’ ώμορφιές καί φως καί νόμοι.

Μόνο τό βράδυ βράδυ, κάτου, μοναχή, 
όταν σημαιν-/) στο χωριό ή καμ.πανα, 
καί στό στερνό φωνάζει καθεμιά ψυχή, 
τήν ώρα, που τάγιόκλημα α π ’ τή δοάνα

γλυκά σου ραίνει τούς άνθούς του στά μαλλιά 
κ ’ έσύ μέ συλλογάσαι φοβισμένα, 
έγώ αγαπώ καί πέρνω α π ’ τήν ακρογιαλιά 
τό δρόμο, που μέ φέρν ’ ίσια σ ’ έσένα!
( ’Από τά Μαΰρα Κρίνα τοΰ κ .’Αγγ. Θ. Σημηριώτου)

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Ε Τ Α  Ν Ι Κ Η Τ Ρ Ι Α
(Βηαβεν μ ί τ ο γ  ίργογ  της  Γ a l l .  ’Α καδημ ίας)

’Επάνω εις τό τραπέζι της τουαλέττας, 
εύρίσκετο ένα γράμμα άνοικτο, καί ήδύνατό 
τις καί άπό μ.ακράν ν ’ άναγνωρίσν) τό ιδιότρο
πο ν γράψιμον της Δώρας. Ο πόλεμος εκαμε 
τούς S an t-A lin a  ν ’αργήσουν τήν άναχώρησίν 
των άπό τήν Ρώμην, καί δέν ήλθαν εις τήν 
Άμ,ερικήν παρά εις τό τέλος Αύγουστου. 
’Αμέσως ¿πήγαν εις τήν έςοχην, οπου επερα- 
σαν τόν Σεπτέμβριον καί τόν ’Οκτώβριον. Η 
κόμισσα είχε έπιστρέψει εις τήν Νεαν Ύόρ- 
κην τήν ιδίαν ημέραν, καί αμέσως ανήγγειλε 
τήν έπίσκεψίν της εις τήν κ. Ρονάλδου διά 
τό απόγευμα. Ή  Ε λένη  τήν έπερίμενε μέ 
κάποιαν συγκίνησιν καί μ.έ μεγάλην περιέρ
γειαν. Ό τα ν  έσήμαιναν τέσσερες ενα κτύπημα 
δυνατό, τό όποιον ήδύνατο ν ’ άναγνωρίσγ με- 
ταςύ χ ιλ ίω ν, ήκούσθη εις τήν πόρτα και κατα 
τήν παλαιάν της συνήθειαν ή Δωρα άμεσως 
ώρμησε εις τό δωμάτιον.

' >17 \ y ι î ' y f—  Ü/γω εψ .α ι : εγω εΐ[Λοα !
—  Dody !
Τό υποκοριστικόν αυτό, τό τρυφερόν και οί- 

κεΐον ήλθε φυσικά εις τό στόμα της Έ λενης.
At δύο γυναίκες έφιλήθηκαν μέ χαράν άλη- 

θινης φιλίας, έ'πειτα έκυττάχθησαν μεσα εις 
τά ’μάτια έπί τινα δευτερόλεπτα.

π τ  ι '  '  ι "  '—  Είμαι τοσον ευχαριστημένη : οπου σε
έπαναβλέπω, είπε ή κόμησσα.

—  Λοιπόν τά  μ,εγαλεΐα δέν σέ έκαμαν να 
ξεχώσγς την φίλην σου ;

Ή  Δώρα έσήκωσε τούς ώμους. Ό χ ι, δχ ι.. 
ή υ.αταιοδοξία μου φαίνεται μεγάλη, άπε- 
κρίθη μ.ειδιωσα, άλλά έχει πολύ ολίγον βαθος- 
δέν φθάνει ποτέ έως τήν καρδιά.

—  Τόσο τό καλλίτερου ! Τό γράμμα σου 
μου προξένησε ευχάριστου έκπληξιν : δέν σε
έπερίμενα παρά τήν έρχομένην εβδομάδα.

—  Ό  καιρός έχάλασε πολύ διά νά μείνω- 
μεν περισσότερον εις τήν έξοχήν. Ό  Λέλο 
έδέχθηκε μιά τελευτα ίαν πρόσκλησιν εις τό 
κυνήγι, έγώ μαζή μέ τήν μαμά ή'λθαμεν 
πρώται. <-)ά τήν ί’δγς έπειτα  άπό ολίγον, θ ά  
σου φέρτ) τό Bébé. Βιάζομαι νά σου τό πα- 
οουσιάσω, είνε τόσο ωραίο ώστε νά τό ζηλεύσγ 
καί βασίλισσα.

—  Δέν ύπέφερεν άπό τό ταξεΐδ ι καί τήν 
■’· άλλαγήν του κλίματος ;

—  Ό χ ι, ευτυχώς ! Δέν ξέρεις πόσον του
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είμαι δ ι ’ αύτό ευγνώμων. Έ άν του συνέβαινε 
τίποτε, οί δβη ί-Α ηΓ^ ποτέ δέν θά μ.οϋ τό 
συγχωρούσαν. Ά λλά  μετέβαλλες ολα έδώ ! 
είπε ή κόμισσα κυττάζουσα δεξιά καί άριστερά.

—  Ό τα ν  κανείς γερνάν) είνε φρόνιμον νά 
έχγ περιβάλον πλέον σοβαρόν.

— Γερασμένη σύ ! Είσαι θαυμασιωτεοα άπό 
κάθε άλλην φοράν.

"Επειτα παρετήρησεν έξαφνα τόν πίνακα 
του Β ιλλή Γρέϋ.

—  ’Ιδού, ή Τρέλλα τής Τ ιτάνιας ! Διά νά 
έχν) εις τό σπ ίτ ι της εικόνα τοιαύτης ύποθέ- 
σεως, πρέπει μιά γυναίκα νά έχγι καθώς σύ 
σύζυγον όλως διόλου άνώτερον των άλλων άν- 
θρώπων. ΙΙολλοί θά τό έξελάμβανον ώς ώραίαν 
σάτυραν !

—  ’Αληθινά ! είπεν ή Ε λένη  μειδιώσα.
Ή  Δώρα έβγαλε τήν ζακέττα  της, τά  γάν

τ ια  της, τά  έρριψεν έπάνω εις ένα καναπέ καί 
ήλθε καί έκάθισεν εις τήν κουνητήν πολυθρό
ναν της κ . Ρονάλδου.

—  Τό άγαπητό κάθισμα !— είπε χαϊδεύου 
σα καί σφίγγουσα μέ τά  χέρια της τά  πλάγια  
του εύνοουμένου καθίσμ.ατος.— Ποτέ δέν ηύρα 
άλλο τόσο άναπαυτικό.

Ή  Έ λενη είχεν έπαναλάβει τήν θέσιν της 
έμπρός εις τήν τουαλέτταν της.

—  Πές μ.ου νέα, γ ιά  τόν ’Ερρίκο, είπεν ή 
κόμησσα. Πως πάει τό πόδι του ;

—  Ευτυχώς καλά . . .  Ε ίχα τόσον φοβηθη 
πώς θά τό έχανε !

—  !ϋ  ! σέ βεβαιόνω ό'τι συνεμερίσθηκα άλη- 
θινά τήν άνησυχίαν σου. Έφανταζόμουν τί φο
βερόν θά ήτο δ ι’ αυτόν οπου είνε τόσον ένεο- 
γητικός ! Τόν έβλεπα άκρωτηριασμ.ένον, κατα
δικασμένου νά περπατή μέ τήν βοήθειαν άλ
λων καί αύτό μου είχε γ ίνει έφιάλτης. Τήν 
ημέραν οπου μάς ¿τηλεγράφησες δτι κάθε φό
βος άκρωτηριάσεως' εξέλειπε , έξεφώνησα άπό 
χαρά.

—  Φαντάσου εμέ ! έπέρασα άπό ©οβεοές 
στενοχώριες καί εκπλήττομαι δτι δέν έχω 
άσπρα μαλλιά .

Τήν στιγμήν αύτήν, ή καμαριέρα άνήγγειλε 
δτι τό τσάϊ ήτο έτοιμ.ο Ή  κ. Ρονάλδου ποοσ- 
εφερε τόν βραχίονά της εις την Δωοα καί τήν 
ώδήγησεν εις έναθαυμάσιο σαλονάκι πολύ άνοι- 
κτό θαλασσί χρώμα μέ ξύλα στακτιά και χρυ
σά. Αί δύο γυναίκες έμειναν επ ί τινας στιγ- 
μάς σιωπηλαί, συγκινημέναι.

—  Πώς βρίσκει τήν ’Αμερική ό σύζυγός σου; 
ήρώτησε τέλος ή Ελένη διά νά έπαναλάβγ 
την ομιλίαν.

—  Του άρέσει πολύ, περισσότερο άπ ’ ο ,τι

έτολμοϋσα νά ελπ ίζω . Είχα φοβερό φόβο μή
πως θά έστενοχωρεΐτο καί όταν δέν είνε εύχα- 
ριστημένος είνε πολύ ενοχλητικόν, διότι γ ίνε
τα ι μελαγχολικός, δέν μ ιλεΐ πλέον, είνε φο
βερόν ! Εύτυχώς οι Ά γγ ιλό ν καί οί Κεραδιέ 
ήλθαν φέτος : τούς επροσκάλεσα εις τήν Όρι- 
ά ντα , ώστε εί’χαμεν έκεΐ εύχάριστον συντρο
φιών . . .  Ό  Λέλο ήτο χαριτωμ.ένος ολον τόν 
καιρόν.Είνε άλήθεια οτι ολαι τόν ¿θαύμαζαν!.. 
Νομίζω πώς θά έχω περισσοτέρας δυσκολίας 
νά τόν κρατήσω ίδικόν μ,ου έδώ, παρά εις τήν 
Ρώμην ! Αί ’Αμερικανίδες έχουν ένα τρόπον 
άπαισιον νά προκαλοΰν τάς περιποιήσεις τών 
κυρίων.

—  Τό βρίσκεις αύτό έλάττωμα !
Ή  Δωρα ¿κοκκίνισε.
—  Μέ συγχωρεΐς, ποτέ δέν ¿χαριεντίστηκα 

μέ τούς συζύγους τών άλλων ! Δέν έχω όμως 
νά φοβηθώ τίποτα . Ό  Λέλο μ ’ άγαπά, είμαι 
βεβαία καί κάθε ήμ.έραν καί περισσότερον. "Ε
πειτα  οί ’Ιταλοί είνε πολύ φρόνιμ-οι, πολύ έ- 
γω ϊστα ί : ξέρει καθώς λέμε, άπό ποιό μέρος 
είνε βουτυρωμένο τό ψωμί του. Ή  γυναίκα οπου 
έχει παιδιά καί χρήματα είνε πολύ ισχυρά.

—  Τήν περασμένην εβδομάδα οι Ά γγιλόν 
¿δείπνησαν μαζή μας, ή ’Ά ννα φαίνεται τ ε 
λείως εύτυχής.

—  ! λατρεύει τόν σύζυγόν της. Ό ταν  
κανείς άγαπά, ολα τά  βρίσκει εύκολα. Ιδού » 
δτι ό έρως είνε μιά μεγάλη δύναμις !

Ό  τόνος της Δώρας ήτο τόσον άστεΐος,ώστε 
ή κ. Ρονάλδου δέν ήμπορεσε νά κρατήσγ ένα 
μειδίαμα.

—  Ό  μαρκήσιος είνε έκτακτος, έπρόσθεσεν 
ή Δώρα, άλλά θά μέ άνησυχοϋσε- είνε πολύ 
δύσκολος. Κανείς δέν ήξεύρει ποτέ αύτοί οί 
Γάλλοι που ήμ.ποροΟν νά φθάσουν. Ό Λελο εινε 
πολύ άπλούστερος. Δέν έχει ίχνος ιδεωδών καί 
ένθουσιασμοϋ. Πολλή καρ διά, εύφυίαν, πνευ- 
μ α ... καί νεύρα . . .  αύτό άρκεΐ εις τήν Dody.

—  Λοιπόν είσαι εύχαοιστημένη άπό τήν 
τύχην σου;

—  Υπερευχαριστημένη !
—  Καταενθουσιασμένη ιδίως, διότι έχει; 

ένα τίτλο !
—  Ά λλά  βέβαια, δέν τό κρύπτω. Ό τα ν  

ήμουν μικρή, έδιδα τίτλους εις τάς φίλας μ.ου 
διά νά έχω τήν εύχαρίστησιν νά παίζο) μέ 
δουκισσες καί κόμ.ισσες. Είνε βλέπεις προα-t- 
σθήμ.ατα.

—  Καί διά τήν Ρωμαϊκήν κοινωνίαν, τί 
σ κ έπ τεσ α ι;

—  Ό  ! έχω φθάσει εις το συμ,πέρασμα ότι 
δλαι αί κοινωνίαι, γαλλ ικα ί, ά γγλ ικα ί, ύπε-
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ρωκεάνιαι, δέν είνε τίποτε άλλο άπό διάφοροι 
άρχιτεκτονικαί προσόψεις. Βεβαίως δέν πρέ
πει νά ζητήσωμεν εϊς τους ανθρώπους του κό
σμου ¡ξαθέα αισθήματα καί ιδέας ύψηλάς. Ή  
ρωμαϊκή κοινωνία είνε καί αύτή μ.ιά προ'σοψις 
επ ίσης.’Έ χει ωραίας γοαμ,μ.άς, εύγενεϊς,άπλάς, 
οπως αί γραμ.μ,αί των παλατιών της, άλλα 
δέν διακρίνονται σχεδόν πλέον, τόσον είνε 
μαυρισμέναι από τήν σκόνην των αιώνων, μέ 
άλλους λόγους από τάς προλήψεις, από έ'να 
πλήθος προκατακλυσμ.ικών πραγμάτων. Υ πά ρ 
χουν τώρα, εδώ καί έκεΐ μεγάλα κομμάτια 
φωτεινά, εντελώς καινούργια : Τό ίταλοαμερι- 
κανικό στοιχεΐον. Είνε άσχημον σαν έ'να 
μπάλομα.Τά κομμ,άτια αυτά θά μαυρίσουν διά 
να φθάσουν εις τον αυτόν τόνον, ή εκείνα θά 
ασπρίσουν ; Ποιος "Λζεύρει ;

— Βλέπω δτι δεν έ'χασες τήν χάριν τών 
πολιτικών παρομοιώσεων, αυτό δείχνει δτι 
έσκέφθης καί παρετήρησες. Τό νομίζω πολύ 
άκριβές. Τά συγχαρητήριά μου.

—  ΤΩ ! γηράσκει κανείς πολύ γλήγωρα 
ηθικώς εις την Ευρώπην. Ήξεύρεις, τ ί μέ 
εκπλήττει περισσότερον · είνε ή θέσις ποϋ ό 
έ'ρως έχει εις την ζωήν δλων αυτών τών ’Ιτα 
λών. Είνε τό αμετάβλητον θέμα τών συνου.ι- 
λιών τω ν. Εις αυτόν οφείλουν κατά μέγα μέ
ρος, την ζωηρότητα τών φυσιογνωμιών των, 
την θερμότητα της φωνί,ς τω ν, του βλέμ.ματός 
των, του ηλεκτρισμού τω ν...δ ιό τ ι έχουν ηλε
κτρισμόν δπως οι γάτες ! . . .  Έ κεΐ κάτω . δταν 
εύρεθοϋν δυό άνθρωποι μαζή, ομιλούν διά τά 
αισθήματα της καρδιάς των· εάν είνε περισσό
τεροι διά τά  τών άλλων· διά μέσου της κοι
νωνίας υπάρχει ρεϋμα ραδιουργιών, μικροερώ- 
τω ν, μυστικών συνενοησεων. Εις ημάς ό έ'ρως 
είνε τό ορεκτικόν, εις την Ρώμην είνε τό κυ
ρίως φαγητόν.

—  ΎΩ ! Dody. /
—  Είνε ή αλήθεια, καί αύτό μέ απελπ ί

ζε ι. Θεέ μου! ά λ λ ’ υπάρχουν τόσα άλλα 
πράγματα περισσότερον ενδιαφέροντα εις την 
ζωην. Ό κόμης Ρ ιπόλτα, ό όποιος είνε λ ι
γάκι γάλλος, κάμνει αξιέπαινους προσπάθειας, 
δια νά άποσπάσ·/] την κοινωνίαν άπό τάς πα- 
λαιάς της συνήθειας,νά στρέψη τό πνευμά της 
πρός πράγματα περισσότερον άξια αυτής. Μέ 
διαλέξεις, μ.έ καλλιτεχνικάς συγεντοώσεις, 
προσπαθεί νά την ίίάλη εις την κίνησιν, 
ά λ λ ’ ευρίσκει δυσκολίας.

—  Είνε καταπληκτικόν, νά βλέπη κανείς 
πόσον οί συμπατριώται μας αγαπούν την ρω
μαϊκήν κοινωνίαν !

—  ’Ό χ ι διότι έχει ένα μεγάλο θέλγητρο.

Δέν θά ηξεύρω νά ει'πω εις τί συνίσταται, π α 
ραδείγματος χάρ ιν! Όσον δ ι ’ εμέ όμως, 
κάθε ημέραν μου άρέσει περισσότερον. ’Έμαθα 
νά ζυγίζω  τά  λόγιά μου, νά μην λέγω  δτι 
μου περνά άπό τό κεφάλι· αύτό ητο πολύ δύ- 
σκολον. "Οταν ξαναπάτησα τό πόδι εις την 
’Αμερικήν, έφώναξα χωρίς νά τό θέλω : «"Αχ ! 
τέλος θά ημπορώ νά ομιλώ !»  Ό  Λέλο έγε- 
λοΰσε δ ι ’ αύτό οκτώ ημέρας.

—  Σκέπτεσθε νά μ.είνετε καιρόν εις την 
Νέαν Ύόρκην ;

—  "Ενα μήνα έξη εβδομάδας ί'σως. ’Ήμουν 
πολύ ευτυχής δτι ηυρα εις τό W a lfo r f  τό 
ώραΐον αύτό διαμ.έρισμα τό όποιον σχηματίζει 
την γωνίαν της Πέμ,πτης Λεωφόρου καί της 
33ης όδοϋ. Ε λπ ίζω  δτι θάρέση εις τόν άγα- 
πητόν σύζυγόν μου. Καί τώρα ήλθα νά σέ 
προσκαλέσω δ ι’ αύ'ριον. Οί Ά γγ ιλώ ν  καί οί 
Κεραδιέ φεύγουν έπειτα  άπό τρεις ημέρας 
καί ηθέλησαν νά τούς δώσω ένα αποχαιρετι
στήριου δεΐπνον. Παρεκάλεσα τόν Βιλύ Γρέυ, 
τόν άδελφόν σου,τόνΝέφτον, τόν Λόφτυς, την 
Λ ίλη Μαράου, την Μαργαρίτα Δάνερ, τάς 
γυναίκας, αί όποΐαι μέ ζηλεύουν περισσό
τερον, έκείνας δπου κυριολεκτικώς έλύσιαξαν 
διά τόν γάμον μου. θ ά  είνε γεΰμα οικογε
νειακόν καί εύχάριστον. Ό  Λέλο θά έπ ι- 
στρέψη πολύ άργά, ώστε δέν θά έχγι καιρόν 
νά σέ έπισκεφθγί πρίν.

"Ενα νέφος συγκινησεως, άμηχανίας έπέ- 
οασε εις τό ποόσωπον της "Ελένης.

—  Ά λ λ  ’ άκριβώς έχομεν δώσει τόν λόνον 
μας διά αύ'ριον.

—  Θά τόν πάρετε πίσω .
— ’Έ π ε ιτα ...δ έν  ηξεύρω ...εάν ό Ερρίκος..
—  Έ άν ό Ερρίκος θά δεχθή την ποόσκλη- 

σιν του κόμ,ητος καί τής κομησσης San t Anna; 
είπε ή Δώρα γελώσα. ’Αναλαμβάνω νά τόν 
κάμω ν ’ άποφασίση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΓΜΕΝ θερμότατα τάς ·/. κ. 

άναγνωστρίας μας, α ί όποΐαι καθυστερούν τό 

άντίτιμον της έγγραφης των του 1910, νά ευ

αρεστηθούν νά τό άποστείλουν αμέσως διά τα 

χυδρομικής επιταγής.

Την αυτήν παράκλησιν άπευθύνομεν πρός 

τάς κ. κ. άνταποκριτρίας καθώς καί πρός τούς 

κ. κ. άνταποκριτάς μας.

*
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΔΑ ΤΩ Ν  ΚΑΠΕΛΛΩΝ

I

Η ΚΥΡΙΑ VICTOR HUGO
Λ '.

«Τ ί δύσκολον νά είνε καμμία ή σύζυγος με
γάλου άνδρός !»  Κ ’ όμως αί περισσότεραι έξ 
εκείνων, τάς όποιας ό γάμος συνέδεσε μέ έξε- 
χούσας φυσιογνωμίας διέρχονται την λεπτήν 
αύτήν Θέσιν των ώς νά έζων μέ ένα άπλοϋν 
άνθοωπον. Έ άν δέ κάποτε συμβη νά μ.ή είυ.- 
ποροϋν νά έκτιμ.ησουν παν δ ,τ ι κάμει, ένθουσι-

άζονται δμ.ως διά τάς επ ιτυχ ίας του, λαμβά- 
νουσαι όια τόν εαυτόν τω ν, οσάκις ένωπιόν 
των γ ίνετα ι λόγος διά τόν φημ.ισμ.ένον σύζυγόν 
τω ν, τό ήμισυ τών ε π α ΐω ν  καί διθυράμβων.

’Ά λ λα ι του δίδουν τυφλώς μιά θαυμαστή 
άφοσίωσι, του κάμνουν ένα διαρκώς γελαστό 
περιβάλλον, ούτως ώστε φαιδρύνουν τό πνεΰμ-α 
του, καί τόν εμπνέουν εις έργα, πρό τών 
όποιων επί ώρας έμ.εινε συλλογισμ-ενος ό ποι
ητής. Κ αθίσταται ή αχώριστη έμ.πιστος κάθε 
σκέψεώς του, ή άναγνώστριά του, ή κριτής του.

4
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Εκείνοι δέ οΐτινες ηύτύχησαν νά ενώσουν την 
ζωήν των μ.έ σύντροφον τοταύτην, τής όποιας 
ή καρδιά,, η ψυχή ολόκληρη δίδεται εις τό 
καλλιτεχνικό ήμ.ισύ τω ν, ούτοι άποθνήσκοντες 
είμ.πόρεσαν νά εί'πουν δτι : εις τόν αγρόν τής 
ζωής των ού'τε εις στάχυς δέν έξέφυγε- όλοι 
οί κόκκοι ωρίμασαν και έχρύσωσάν ύπό τόν 
ά'λιον τής συζυγικής αγάπης . . . Καί τοιαύτη 
ύπήρξεν ή τύχη των δύο μ,εγαλειτέρων λυρι
κών ποιητών της Γαλλίας V ic to r H\lgO καί 
L am artin e . Ή  ιστορία τών ειδυλλίων ητις 
προηγηθη του γάμου των είνε αρκετά εύμ,ορφη.

Δ ιατείνονται δτι εις την Nantes κατά τό 
1791, ό πατήρ της Ά δέλας Foucher (ητις 
βραδύτερον γ ίνετα ι κ. Ούγκώ) μετά την πα- 
ρουσίασίν του ως μ,άρτυρος εις τούςγάμους του 
πατρός του Βίκτωρος Ούγκώ, του είπε : « ’Έ χω 
μιαν κ.όρην, να έ’χγς ενα άγοράκι, θά τά νυμ- 
φεύσωμε μαζή» δπερ καί έγένετο.

Ένώ ó Léopold Hugo απούσιαζε ,ρίς τόν 
πόλεμον ή σύζυγός του ητις κατώκει εις τό Πα
ρίσι οδός TojvFeuillantines άνενέωσε τάς μετά 
τών Foucher σχέσεις της. Ή μικρά Ά δέλα 
ηρχετο συχνά μετά τής μ.ητρός της καί έπαιζε 
μέ τούς μικρούς Ούγκώ, ένώ οί γονείς ησχο- 
λοϋντο εις σοβαράς συζητήσεις. Ή  Ά δέλα την 
όποιαν συχνά μεταχειρίζονται ώς χειραμ.άξι 
μεγαλώνει καί ό Βίκτωρ καίτοι θαυμάζει τά μ.ά- 
τια  κ.αι τό διαφανές δέρμ.α της δέν διστάζει νά 
φιλονεικη μαζή της καί νά την δέρ γ  ακόμη εξ 
α ιτίας ενός μ.ηλου η μ.ιας φωλεας.α Έπηγαίναμ.ε 
νά διαβιβάσω με μ.αζή τά παράπονά μας, εις 
τάς μητέρας μ.ας, α ΐτινες φαινομενικώς μ.ας 
άδικ.οΰσαν, αλλά κρυφά μ.ας έδιδαν δίκαιον».

’Εντός ολίγου κατά τό 1813 η κ. Ούγκώ 
διά νά ηνε πλησίον τών φίλων της έγκατε- 
στάθη εις την όδόν Cherche-midi. Ή Γαλλία 
έκυριεύθη, ό Ναπολέων έπεσε, τό βασίλειον 
άνορθώθη καί καθ ’ όλον τό διάστημ.α τοϋτο ή 
κ.. Ούγκώ έξηκολούθει νά(,συνδέεται μ.ετά τών 
Foucher, του Βίκτωρος δυναμ,ένου τςλέον νά 
θαυμ.άζτ) ελεύθερα την Ά δέλαν, ητις μ.έ τό 
έξυπνον καί ειλικρινές ύφος της, μ.έ τό μ.έτω- 
πον καί. τά  μάτια της, άτινα τόσα έλεγαν, του 
έπηρε την καρδιά . . .

Καί τέλος κατά την 26 ’Απριλίου του 1819 
ό Βίκτωρ Ούγκώ, δέκα έπτά ετώ ν, ένεπιστεύ- 
ετο εις την Ά δέλαν τό μ.υστικ.όν της α τελεί
ωτης αγάπης του. Ε κείνη  του άπηντησε μέ 
την ιδίαν έξομολόγησιν καί οΰτω άπλούστατα 
ήρραβωνίσθησαν.

’Έ κτοτε ήρχισεν η άλληλ.ογραφίαέκείνη, την 
όποιαν ή κ. Β. Ούγκώ έφύλαξεν ίερώς καί 
ητις, μ.ετά τόν θάνατόν της, έδημοσιεύθη ú¿:ó

τόν τίτλον Lettres à  la  fiancée. Έκεϊνοι 
οΐτινες θέλουν νά διαβάσουν την αλληλογρα
φίαν αυτήν, σχεδόν παιδικήν, άς μ.η περιμ.έ- 
νουν νά ευρουν έν αύτή ποίησιν λυρικήν. Ό  νε
αρός ερωτευμένος, προστάτης οικογένειας, δέν 
ονειροπολεί είμ.ή μ.όνον πώς νά ένωθή γρηγο- 
ρώτερα μ.έ την Ά δέλαν του, πώς νά έξασφα- 
λίσν) την εύτυχίαν εις την μ ε τ ’ αύτής προ
σεχή ζωήν του. ’Εμπιστεύεται εις την πένναν 
του, εις αύτην καί μ-όνην στηρίζεται.

Ά λλ  ’ οί γονείς άνεκάλυψαν τόν γλυκύν των 
δεσμ.όν καί τούς χωρίζουν. Ό Βίκτωρ Ούγκώ 
αγω νίζετα ι κατα ττ,ς τυγης, άεν αποκα^ει* 
γράφει μ.ετά του άδελφοΟ του εις τό Concer- 
v a teu r L itté ra ire .

"Οταν έ'χασε την μητέρα του μ.έ επτακόσια 
φράγκα δ ι’ δλην περιουσίαν του καί την ελ
πίδα ενός επιδόματος διακοσίων φρ. , δπερ 
του ύπεσχεθη ό βασιλεύς, κάμει μ.έ τόλμην 
τό παρά τώ κ. Foucher, διάβηυ.ά του, δπως 
έπιτύχγ) την χεΐρα της Ά δέλας. Δέν είχε την 
εποχήν εκείνην παρά τρία υποκάμισα, κατώ- 
κει εις έν δωμ,άτιον ύπερωου, μ.’ όλα ταϋτα 
ηλπιζεν εις τό άστρον του.

Ό πατήρ της κόρης δίδει αναβολήν, μ·έχρις 
οτου αί ώδαί, δημ.οσιευθεΐσαι, άπέφεραν επ τα 
κόσια φρ. Τότε υποχωρεί πρό της ανυπομονη
σίας τών παιδιών.

Δέν είχε παρά είσόδημ.α μέτριον καί τό βα
σιλικόν επίδομα άνελθόν εις χ ίλ ια  φράγκα. 
Ό  Victor Ούγκώ δέν έταράσσετο ήσθάνετο 
δτι η δόξα του έμ,ειδιοϋσε.

(Έ κ  του Γαλλικού) Φ. Μ.

ΤΟΥ ΆΣΥΛΟΎ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τό ονειρον δλου του χρόνου τών πα ιδ ιών, 
όπου δέν έχουν έορτάς καί πανηγύρια εις τά 
σπ ίτ ια  των τάς ημέρας αύτάς είναι τό Χρι
στουγεννιάτικο Δένδρον, που διοργανονει τό 
Συμβούλιου του ’Ασύλου της Α γία ς Α ικατε
ρίνης την ημ.εραν τών Χριστουγέννων εις την 
μεγάλην αίθουσαν του Παρνασσού. Είναι μία 
αληθινή παιδική άπόλαυσις, μ.ία συγκέντρωσις 
διασκ.εδάσεως μέ ποικιλίαν παιγνιδ ιών τουΝέου 
’Έτους, μ.έ μ.ουσικην, μέ ψάρευμ,α μέ σκοποβο
λήν καί μέ τόσα άλλκ ωραία πράγμ.ατα τά

* ,
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όποια κάθε παιδί πάσης ηλικίας ήμπορεΐ νά 
λάβν] μ.έρος μόνον μ.έ μίαν δραχμ.ήν.

Εύτυχώς δτι καί εις ή μ. ας ήρχισε νά εννο
είτα ι δτι ή ήμ-έρα ιδίως αύτή τών Χριστου
γέννων είναι ήμ-έρα μ,εγάλης χκρκς τών π α ι
διών, ημέρα ειδικής δ ι ’ αύτά εορτής, ήμ.έρα 
τών πα ιγνιδ ιώ ν, του θορύβου καί τών μ,ουσι- 
κών κάτω από τό ψλοφωτον Δένδρον.

Εκείνοι που έπενόησαν τήν έορτην του 
Δένδρου ήθέλησαν χωρίς άλλο νά συνδεσουν 
μ.ίαν ¿ρραίαν καί φωτεινήν παιδικήν χαράν μ.ε 
τήν γέννησιν του Σωτήρος. Νά συνδεσουν μ.ε 
δεσμ,ούς αγάπης τό παιδί-ΊησοΟν μ.ε τα  π α ι
δάκια τών άνθρώπων,διά τάόποΐκ αύτος ειπεν 
δτιείναι έξησφαλισμ.ένη ήβασλείατώ ν ουρανών. 
Νά άποτυπώσουν εις τήν παιδικήν μνημην και

/ I ΐ ! ϊ  / ·ν  1φαντασίαν μ.ιαν ωραιαν εικόνα τγ,ς γεννησεως 
’Εκείνου,ό όποιος έδίδαξε τήν αγάπην καί την 
έξ αύτής άπορρέουσαν χαράν.

Μαζύ δέ μ.έ τήν άπόλαυσιν τών πα ιδ ιών, 
ένισχύεται καί τό ώραιον έργον του Άσυλου,το 
όποιον προστατεύει τήν παιδικήν ηλικ ίαν καί

Λ , \ ,  «  , \ ■>την νεότητα, και αναπληρονει την οικογένειαν 
εις εκατόν είκοσι νέα κορίτσια, τα  όποια έρ
χονται εις τάς Αθήνας άπό τάς επαρχίας και 
τό εξωτερικόν διά νά μ.άθουν ένα βιοποριστικού 
επάγγελμα καί νά εξασφαλίσουν μ.ε την ερ
γασίαν των ένα έντιμ.ον μ,έλλον.

Κοντά εις τά  παιδιά καί οί μεγάλοι δια
σκεδάζουν εις τήν εορτήν αύτην, διότι έλη- 
φθη πρόνοια δπως καί δ ι ’ αύτούς, κυρίους και 
κυρίας υπάρχουν μέσα ψυχαγωγού εύθυμιας. 
Εισιτήρια δύνανται νά ζητήσουν οί άναγνώ- 
σται μ,αςείς τό γραφεϊον μ.ας ΙΙανεπιστημ. 27 .

Η ΕΟΡΤΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΦΘΙΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ή  κ. Σοφία Σλήμαν, πρόεδρος του εύερ- 
γετικωτάτου Φθισιατρείου, διοργανώνει κ α τ ’ 
αύτάς έν τώ Β. Θεάτρω, εύμ.ενώς παραχωρη- 
θέντι ύπό του Βασιλέως, ώς πρό ημερών έγρά- 
ψαμ.εν, μεγαλοπρεπή εορτήν, ή'τις βεβαίως ώς 
έκ τών λεπτομ.ερειών της θ ’ άφήσγ) έποχήν 
διά τάς Αθήνας.

Τό πρώτον μ.ερος τής εορτής’ θά περιλάβγ 
τέσσαρας μεγάλας πλαστικάς εικόνας ( ta 
bleaux v ivan ts) , ών ή πρώτη θά άναπαριστα 
μέρος τής πομ.πής τώνΠ αναθηναίων,ή δευτέρα 
Βυζαντινόν θέμα, ή τρίτη σκηνήν τής έποχής

Ή  κ. Νΐνα Φωκά

Λουδοβίκου ΙΕ ' καί ή τετάρτη Ίαπωνίδας 
γκέσας.

Αί μεγάλαι αύται πλαστικα ί εικόνες θά 
ποικιλθώσιν εις τά  διαλείμ.μ.ατα ύπό τριών 
μ,ικροτερων έντός πλαισίιον, τής «Μαοτόν» του 

του «θυμ.ιάματος» του Ράλλη καί 
τής Κλεοπάτρας, βασιλίσσης τής Α ίγύπτου. 
Θά είνε δέ το θέαμα θαυμ-άσιον, διότι θά 
συμ.μ,ετάσχωσιν εις τάς έπτά  ταύτας εικόνας 
αί ώραιοτεοαι κυρίαι καί δεσποινίδες τών 
Αθηνών.

Κατακλείδα τής εορτής θά άποτελέσν) ώ- 
ραιότατον κοτιγιόν έντός του άναψυκτηοίου 
του Β. θεάτρου, δπου θά συμμετάσχωσι μ.έ 
τάς γραφικάς ένδυμ,ασίας καί αί κυρίαι τών 
εικόνων.

'Η Β. Τ . ό Διάδοχος ηύδυκησε νά άποστεί- 
λή εις τήν Πρόεδρον του Ασύλου τής Α γ ία ς  
Αικατερίνης δρ. 500.



ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ  
ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Ή  μουσική είναι μ,εγαλοφυία κληρονομική. 
Έ ξετάζων τις τήν γενεαλογίαν μεγάλων μ.ου- 
σικών βλεπει, δτι τό μ.ουσικόν τάλαντον του 
πατοος ¿κληρονόμησαν οί υιοί καί μ.ουσικόν 
τάλαντον κληρονομ.ηΟεν παρά τής μητρός φαί
νεται είς τόν Mendelssohn, είς τόν Rubin
stein καί εις τόν Krieg. Υπάρχουν οίκογέ- 
νεια ι μουσικών, εις τάς όποιας τό μουσικόν τά 
λαντον έκληρονομ.εΐτο ¿π ι αιώνας, άπό γενεάς 
είς γενεών, ιδίως δε τούτο ε'ναι άξιοπαρατή- 
ρητον είς τόν οίκον τών Bach, τών οποίων ό 
πρώτος μουσικός γενάρχης φαίνεται είς τό 
1550 καί ό τελευταίος αύτου άπόγονος μου
σικός φθάνει είς τό 1846. Έκτος τής γενεα
λογίας τών Bach, τοιοΰτον τ ι φαίνεται καί 
είς τήν του συνθέτου τής Boheme ΡΐΙΟΟΪηί,όις 
καί είς τόν οίκον του Pfitzner αν καί δεν 
διήοκεσεν είς τοΰτον επ ί αιώνας.

Ή  πείρα όμως άπέδειξεν, οτι μουσική μ.ε- 
γαλοφυία, τής οποίας ή δύναμ.ις άρχίζει νά 
φαίνεται άπό τούς παιδικούς χρο'νους δέν με
ταδίδετα ι επ ί μ.ακρόν, άπό τών προγόνων 
πρός τούς άπογόνους· μ.όλις φθάνει μ-έχρι τής 
τέταρτης γενεάς.

Δέν υπάρχει έν τούτοις κλάδος μ.αθήσεως 
είς τόν όποιον νά άναφαίνετα ι τόσον ενωρίς ή 
τώσις, ή υπό τής φύσεως δοθεΐσα ιδιοφυία, 
όσον είς τήν μουσικήν. Ό  Handel, ό Mozart, 
καί ό Bellini ώνομώσθησαν θαυματουργά πα ι- 
δία καί έκ τών νεωτέρων συνθετών ό Richard 
Strauss,του οποίου τό μουσικόν τάλαντον άπό 
τό τέταρτον τής ηλικίας του έ'τος ή'ρχισε νά 
δίδγι δείγμ-ατα ώριμ.άνσεως. Μεθ ’ ολα ταϋτα 
υπάρχουν μουσικοί τών οποίων ή ώρίμ,ανσις 
αυτή είναι οψιμ,ος ώς ό "W agner καί ό Schu
mann.

Καί μολονότι τό περιβάλλον έξασκεΐ κάποιαν 
επιρροήν επ ί τής άναπτύξεως τής μουσικής 
ιδιοφυίας, έν τούτοις ή έπιροοη αυτή παρά 
τινων έξετιμήθη ύπερμ.έτρως. Τό περιβάλλον 
μορφώνει, συντελεί,δέν ήμπορεΐ δμως νά δώσν) 
τό μ.ή δοθέν ύπό τής φύσεως μ.ουσικόν τά 
λαντον.

Καί πολύ σφαλερώς ό Hegel άποφαίνεται, 
πραγματευόμενος τό ζήτημα, δτι αί μουσικαί 
μ.εγαλοφυίαι είναι πτωχα ί διά πάσαν άλλην 
ιδέαν. ’Εάν ¿ξετάσωμεν έπισταμένως τόν βίον 
διακεκριμ-ένων μουσικών εύρισκομεν είς αυτούς

πλήρη αρμονίαν πνευματικήν δι ’ ολα. Φυσικά 
ή μ.εγαλειτέοα του πνεύμ.ατός των δύναμ-ις 
συνίσταται είς τήν μουσικήν. "Ο,τι παρατη- 
ρεΐται ε ίνα ι, δτι περιστάσεις τινές άναγόμ-εναι 
είς τάς πεζότητας τής ζωής ήρέθιζον αύτούς 
είς τήν πνευματικήν εργασίαν των τήν Απαι
τούσαν γαλήνην καί ήρεμ.ίαν.

Τό οινόπνευμα,τό όποιον έθεωρήθη διά με
ρικούς άπαραίτητον είς τήν μ.ουσικήν έμπνευ- 
σιν, είνα ι επιβλαβέστατου δηλητήοιον καί διά 
τούς μ,ουσικούς καί είς τόν βίον του Schubert 
διεδραμάτισεν ελεεινόν μ.έρος καί έ'φερε λυπηρά 
άποτελέσμ.ατα.Πάντοτε τό ποτόν,έστω καί είς 
μικρών δόσιν, ερεθίζει τό νευρικόν σύστημα 
χωρίς όμως καί νά προκαλή ιδέας.

Τό σχήμ.α τής κεφαλής καί του εγκεφάλου 
μ.εγάλων μουσικών ¿ξετασθέν φαίνεται διάφο
ρον τών άλλων. Ό Beethoven, ό διευθυντής 
τοϋ χοροΰ του βασιλικοΟ θεάτρου του Μονάχου 
Marschner καί ό W agner είχον τό κρανίον 
πολύ ισχυρόν, δέν γνωρίζομεν δμως τήν κατά- 
στασιν τοΟ εγκεφάλου τω ν, διότι ολίγων 
μόνον μουσικών έζυγίσθη ό εγκέφαλος. Ό  του 
Schubert είχε βάρος 1420 γραμμαρίων,ό ε γ 
κέφαλος τοϋ Levi 1690 καί ό τοϋ Schumann 
1475, τοϋ όποιου δμ,ως ή εγκεφαλική νόσος 
είχε μ.ειώσει τό αρχικόν τοϋ εγκεφάλου βάρος.

Ιδιαίτερον προσόν τών μ.εγάλων μ.ουσικών 
είναι ή άδιάκοπος εργασία- ουδέποτε έπαυσαν 
συνθέτοντες, έστω άκόμη καί ότε κατετρύ- 
χοντο ύπό δεινών σωματικών παθήσεων, ώς 
τοΰτο φαίνεται είς τόν Chopin- είργάζοντο 
μ.έχοι τέλους τής ζωής τω ν, καί άπόδειξις τά 
έργα έ/.ώστου καί ή εποχή, "καθ’ ήν έκαστον 

.τούτων έγρώφη σχετικώς τών χρόνων τούς ό
ποιους έζησεν ό συνθέτης. Ό  Mozart καί ό 
Schubert άπέθαναν πολύ νέοι. Μία καί μόνη 
έξαίρεσις φα ίνετα ι, δσον άφορά τήν πυρετώδη 
μ.έχρι τέλους εργασίαν. Ό Rossini, ό όποιος 
είργώσθη άπό τών πρώτων τής νεότητός του 
χρόνων μ.έχρι τοϋ 36 έτους θαυμ.ασίως. Είς 
τό 36 έτος θέτει τήν γραφίδα του είς τήν θέσιν 
της καί δέν τήν έγγ ίζε ι παρά άπας ε ίσ έτ ι- 
γράφει τό ciStabat Mater » , καί ούδέν πλέον.

Ή  άκάματος εργασία τών μεγάλων μ.ουσι
κών εξηγε ίτα ι, δτι τό πνεΰμ,α τών άνθρώπων 
τούτων δέν δύναται νά έξωτερικεύσν) πάσαν 
ιδέαν, ήν συλλαμ,βάνει άλλως πως παρά δι ’ 
αρμονίας καί μελωδίας ή'χων. Τό υψος επίσης 
τής ψυχικής εύγενείας, είς τό όποιον ό Liszt 
φθάνει είς άξιοθαύμαστον σημεΐον, είναι ί'διον 
χαρακτηριστικόν τής μουσικής μεγαλοφυίας 
καί μ.όνον ό τόσον άξιαγάπητος διά τάς συν
θέσεις του Bellini κάμνει διά τοϋτο έξαίρεσιν.
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Είς τάς θεωρίας τοϋ L o m b ro S O  περί μ εγα 
λοφυίας καί τρέλλας, άναφορικώς μεγάλων μου
σικών, προκειμ,ένου περί ψυχικών τινών και 
νευρικών άναμαλιών, où δεις δύναται νάά ντε ι- 
πη αν καί ίδιοτροπίαι, τάς όποια: άπαντώμ,εν 
όχι σπανίως καί είς άνθρώπους έχοντας κοινον 
νοΰν, θεωοοΰμ.εν συνήθως έχούσας την άρχην 
των εί'ς τ ι Ανώμαλον καί μ.ή κανονικόν τών 
μ.εγάλων μ.ουσικών. Έπεκράτησε μάλλον ή 
συνήθεια νά έξετάζωμ.εν πάσαν πράςιν- μ.εγα- 
λοφυίας διά τοϋ φακοϋ καί έκ τούτου προέρ
χετα ι οτι καί ή ελάχιστη παρέκκλισις μάς 
φαίνεται ψυχική πώθησις.

Δόκτωρ Fois

Κατά μ.ετάφρασιν

ΜΑΡΙΑ ΠΙΝΚ\ΑΙΙ

ΤΟ ΜΕΛΙ
Τό μ-έλι τό προϊόν τής εργατικής μελίσσης 

είνε τροφή εΰπεπτος θρεπτική καί γευστικωτώ- 
τη . Ό πω ς καί τό νερόν μ,εταβαίνει άμέσως 
είς τάαίματοφόρα άγγεϊα , χωρίς νά Αφησν) ού- 
δεμ.ίαν τών ουσιών του έξω τής λειτουργίας 
αύτής- ώς καθαρόν έλαιον παραλαμβώνεται 
ύπό τοϋ αίματος καί τό βοηθεΐ πολυ είς τόν 
σχηματισμόν του, ώς δίδον θέρμανσιν καί 
καί άναπτύσσον τάς σωμ.ατικάς δυνάμ-εις. Τό 
μ.έλι επάνω είς μίαν φέταν ψωμ.ιοΰ διά τά 
παιδιά τά όποια εύρίσκονται είς τήν άνάπτυ- 
ξίν των είνε άριστον- είς τούς οδοιπόρους ε
πίσης. Κάθε Touriste σήμ-ερον τό γνωρίζει 
καί διά τοΰτο είς τόν οδοιπορικόν του σάακον 
άντί τοϋ βουτύρου, τό όποιον άλλοτε έπρομ,η- 
θεύετο, έχει τό μελι.

Είς άρχαιοτ^ρους χρόνους έγίνετο μ.εγαλει- 
τέοα χρήσις μ.έλιτος. Οί παλαιοί γερμανοί 
όχι μ.όνον τό άγαπητόν των ποτόν Met h κα- 
τεσκ.εύαζαν,άλλά καί αί οίκοδέσποιναι διά τά 
γλυκίσματα καί τά  γλυκά των όλου τοϋ χρό
νου τό μεταχειρίζοντο. Ή  συνήθεια αυτή διε- 
τηρήθη είς τούς ’Ανατολικούς λαούς. Κ ατε- 
σκεύαζαν τά λαμ.πρά γλυκά των ή'τοι χουρμά
δες, σΰκα, καρύδια, άμύγόαλα κτλ . μ.έ τό 
μ.έλι- όχι μ.όνον διά τό ύγιεινόν μ.έρος καί τήν 
γεΰσιν είνε λαμπρά,άλλά καί διότι διατηρούν
τα ι επ ί πολύ είς άρίστην κατάστασ ιν. Τάς ι 
διότητας τοϋ μέλιτος οί λαοί εκείνοι ¿γνώρι
σαν καί έξετίμησαν καί τό μέλι είνε πάντοτε 
είς τήν ήμερησίαν διάταςιν.

'Όσον άφοργ τά  ευρωπαϊκά κράτη μ.εγάλη 
κατανάλωσις μ.έλιτος έγίνετο είς τόν Μεσσαι- 
ώνα , ιδίως δέ είς τήν Σουηδίαν. Είς τόν δέ- 
κατον έκτον αιώνα διά τούς γάμους τοϋ Si
grid Stures έξωδεύθησαν 453 ύδρίαι μ.έ
λιτος.

Κατά τήν Ε λληνικήν μ,υθολογίαν τό μ.έλι 
έπ ιπτεν  ώς δρόσος άπό τοϋ ούρανοϋ. Ό  Ό 
μηρος, ό Ευριπίδης, ό ’Οβίδιος καί ό Βιργίλιος 
τό έψαλαν. Κατά τόν Πλάτωνα προσέφεοαν 
καί είς τούς θεού ; όπωρικά άλειμμ.ένα μ.έ μέλι. 
Ό  Διόδωρο: μάς λέγει δτι αρχαίοι τής Ι τ α 
λίας λαοί έτρέφοντο άπό μ.έλι, ¿δόξαζαν δέ 
ένταυτώ δτι έδιδε τήν μακροβιότητα. Είς τούς 
Εβραίους ή πρώτη έσοδεία τοϋ νέου μ.έλιτος 
έδίδετο είς τούς ίερεΐ:. Οί Άσσύριοι τόν νε
κρόν τών έπισήμων αυτών έβαζαν είς τό μ.έλι 
π ιστεύετα ι δέ δτι κα ί ό νεκρός τοϋ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου έσκεπάσθη μ.έ- μέλι. II μ.υθολο- 
γ ία  τών βορείων λαών άναφέρει δτι τό μ-έλι, 
έσταζεν άπό τό ιερόν δένδρον Μελίαν καί έ- 
κεΐθεν έτρέφοντο αί μέλλισαι. Τό άριστον δέ 
μέλι, τό όποιον έχαιοε την λαμπράν φήμην 
πάντοτε, ήτο τό τοϋ Υμηττού.

Εί'τε βρασμ.ένον είτε ώμόν είνε πάντοτε ώ- 
φέλιμ.ον, άλλά τό ώμ.όν έχει δλας τάς ίδιότη - 
τάς του- πρό πάντων δμ.ως τό μ,ελι πρέπει νά 
είναι άδολον. Είς τήν Γερμ-ανίαν ή κατανά- 
λωσις είνε ισχυρά καί ή παραγωγή τοϋ τόπου 
όχι αρκετή, διά τοΰτο προμηθεύονται ρωσσικόν 
γαλλικόν, Αμερικανικόν τό τελευταΐον έχει 
πολλάς νοθεύσεις. Έ ν γένει δέ είς πάντα τό
πον ποΰ γνωρίζουν συστημ.ατικώς τήν δ ιατή- 
ρησιν τών μ.ελισσών ήμ-ποροϋν νά έχουν μ.έλι 
πρώτης ποιότητος.

Ά πό τό μ.έλι κατασκευάζονται δχι μόνον 
γλυκά καί γλυκίσμ.ατα,άλλά καί διάφορα σιρό
π ια  καί ποτά. Τό συνιστώμεν θερμ.ώς είς μ.η- 
τέοας καί οικοδέσποινας καί είς πάσαν άνεςαι- 
ρέτως γυναίκα δπως κάμνν) χρήσιν αύτοΰ ιδίως 
είς τήν τροφήν τών πα ιδ ιώ ν.

Κατά τον δόκτορα Schlesinger

MVPIA ΠΙΝΚΑΛ1Ι

Σ. Δ. Τό μέλι ήμποροΰσε νά είναι πηγή 
πλούτου διά τήν Έ λλά δα, έάν αί έλληνίδες 
χωρικαί έδιδάσκοντο τήν μελισσοκομίαν είς τά 
σχολεία, άντί νά μανθάνουν περιτοσύλλαβα 
ονόματα καί κεντήματα παντουφλών. Τήν με
λέτης τής ιδέας αύτής συνιστώμ.εν είς τόν 
Υπουργόν τής Γεωργίας κ. Έμ.μ. Μπενάκην.



Ό  ΛποΟανών Έ λ λ η ν  κω μικός Κ. Σαγιώρ

Τ Ι  Ζ Η Τ Ο Τ Μ Ε Ν
Εις άρΟρον,τύ όποιον έδημ.οσιεύσαμεν εις το 

ύπ ’ άριΟ. 995 τεύχος της «Έ φ η μ . των Κυ
ριών ύπό τον τίτλον «Οί φιλελεύθεροι καί αί 
γυναίκες» οιατυπώνομεν εις όλίγας γραμμάς 
τάς Νίκαιας καί λογικάς απαιτήσεις μας, έν 
σχέσει προς την όφειλομένην προστατευτικήν 
νοροθεσίαν διά τάς γυναίκας καί τά παιδιά

Έπιθυροΰσαι νά έπιστησωρ.εν επ ί των α ι
τήσεων ρας τούτων έπισηρότερον την προσο
χήν της Κυβεονησεως καί της Βουλής, της 
συνερχόμενης κ α τ ’ αύτάς προς άναθεώρησιν 
του πολιτεύρατος, καί νά έπιτύχωμεν την έπ ι- 
ψήφισιν των νο'ρων αυτών, παρακαλοΰρεν τάς 
κ. κ. άναγνωστρίας ρ.ας νά υπογράψουν το 
συναποστελλόρενον δελτιον της άναφορας.

Καί δεν άρκοϋν ρ,όνον αί ύπογραφαί τών 
άναγνωστριών ρας. Οί γονείς τω ν, οί συγγε
νείς τω ν, αί φίλαι καί οί φίλοι των πρέπει 
νά ενωθούν ραζη ρας καί νά Απαιτήσουν από 
την ’Αναθεωρητικήν Βουλήν καί την Κυβέο- 
νησιν την ψηφισιν τών προστατευτικών αυτών 
νόρων διά την άπροστάτευτον γυναίκα καί τά 
έγκαταλελειρρένα εις την τύχην των παιδιά 
του λκοϋ.

Διά τοΰτο τά άποστελλόρ,ενα δελτία πρέ
πει νά έφοδιασθουν ρέ ύπογραφάς δχι ρόνον 
γυναικών, αλλά καί άνδρών. Δεν υπάρχει π α 
τέρας καί τιριος έν νενει άνθρωπος, ό όποιος 
δεν θά θεωρησγ) τιμήν του νά συντελέσγ εις 
την ρεταρρύθρισιν νοροθεσίας αδίκου καί ασυμ
βιβάστου προς τούς ορούς καί τάς απαιτήσεις 
του σημερινού πολιτισμού.

Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α  Τ Η Σ  κ. Ν Ι Ν Α Σ  Φ Π Κ Α
’Από τάς ώραιοτέρας βεβαίως της χειμερινής 

περιόδου προρηνύεται η συναυλία της ρεγάλης 
καλλιτέχνιδός ρ.ας κ. Νίνας Φωκά, η όποια 
ώρίσθη διά την ΙΙέρπτην, 1 βην Δεκερβρίου 
καί ώραν 6 ρ. ρ.. εις τόν Φιλολογικόν Σύλλο
γον Παρνασσόν.

Είναι ή χαϊδευρένη τών ’Αθηνών άοιδός ή 
κ. Νίνα Φωκά,η όποία εις διάστηρα δύο τριών 
ρόλις ετών κατώοθωσε διά τάς ’Αθήνας ύπό 
την έ'ποψιν της Ωδικής Τέχνης ο ,τ ι δέν είχε 
γ ίνει κατά την ρακράν διάρκειαν της ρούσικες 
έν γένει έςελίξεως του τόπου.

ΙΙολύ δικαίως λοιπόν ή άθηναϊκη κοινωνία 
θεωρεί την τιμητικήν της κ. Φωκά, ώς την 
κ α τ ’ εξοχήν μεγάλην της Τέχνης εορτήν καί 
συνωθεΐται εις τόν Παρνασσόν διά νά ράνγ μέ 
άνθη καί νά χειροκρότηση] ρέ χαράν καί έν- 
θουσιασρόν την ρεγάλην ρας καλλιτέχνιδα 
του άσρατος.

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ

Δεκαπενθήμερον ήσυχίας χαί ήρεμίας, ή όποια επα
κολουθεί πάντοτε τήν πολιτικήν ύπερδιέγερσιν τών εκ
λογών. Ή κοινή γνώμη ευχαριστημένη διά το έπελθόν 
αποτέλεσμα καί γεμάτη ελπίδας καί προσδοκίας άνορ- 
θωτικάς. Οί όλιγώτεροι διατακτικοί άχόμη. ώς πρός τό 
δυνατόν τής επιζητουμένης ανορθώσεως.

Ή Κυβέρνησις έν τούτοις φαίνεται αισιόδοξος, χωρίς 
νά άποχρύπτη ότι τό έργον τής ανορθώσεως είναι δύσ- 
κολον καί απαιτεί χρόνον καί συνεργασίαν πάντων τών 
στοιχείων τής χώρας Ό  κ Βενιζ-λος φαίνεται οτι 
έ’χει βαθυτίτην την συναίσθησιν τής ευθύνης, ήν άνέ- 
λαβε καί επίσης βχθείαν τήν θέλησιν τής έχτελέσεως 
του καθήκοντος. Ή οικεία απομάκρυνσις καί ό ύπό του 
λαού αποκλεισμός τών μέχρι χθες νομοθετών καθιστα 
βαρυτέραν την ευθύνην τής ύπό τόν κ. Βενιζέλον Κυ- 
βερνήσεως, ήτις εν τούτοις δύναται νά προβή άπροσχό- 
πτως εις τήν χατάθεσιν τών θεμελίων λίθων του νέου 
πολίτικου οικοδομήματος.

Μείά την μεταρρύθμισιν του πολιτεύματος χαί οί 
παλαιοί πολιτευταί θά συνεισφέρουν ό καθείς τάς δυνά
μεις του, τήν πείραν του, τήν δράσίν του, όπως ή τό
σον ποθητη βελτίωσις τών κοινών πραγματοποιηθή.

Ώς πρός τήν εξωτερικήν πολιτικήν ή άπάντησις τών 
Δυνάμεων πρός τήν Κρητικήν Κυβέρνησιν έ'γεινεν 
αφορμή μεγάλης αναστατώσεως εις τήν ηρωικήν νήσον. 
Συλλαλητήρια, διαμαρτυρίαι, έχεί ώς καί έδώ ύπό τής 
Κρητικής Πανεπιστημιακή; νεολαίας, ή όποία έπεχαλέ- 
σθη μεταξύ άλλων καί τήν ύποστήριξ ν τών Ευρω
παίων σπουδαστών πλησίον τών Κυβερνήσεών των διά 
τήν τόσον ποθητην χαί τόσον έναγωνίως άναμενομένην 
λύσιν του Κρητικού ζητήματος, σύμφωνα μέ τούς πό
θους τού Κρητικού λαού.

Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ  ΚΙΝ Η ΣΙΣ
Κ ί ς  τό ς  δ η μ ο τ ικ ό ς  έ κ λ ο γ ά ς  toC Κ ά ρ δ ιφ φ

μεταξύ δώδεκα ύποψηφίων γυναικών εξελεγησαν 
έπτά. Μία έξ αυτών ή κ. Chapmann έλαβε τόσας 
ψήφους οσας δέν είχε λάβει πρό αυτής κανείς δημοτι
κός σύμβουλος άνδρας. Είναι ή πρόεδρος τών σωφρα- 
ζέστ τής πόλεως. Εις τάς κάλπας προσήλθον τά δύω 
τρίτα τών εγγεγραμμένων ανδρών καί τα τρία τέ
ταρτα τών εγγεγραμμένων γυναικών.

Ε ι ς  τ η ν  Κ /πολ»ν λ ε ιτ ο ν ρ γ ε ϊ  Ο ίκ ο κ ιτρ ικ η  
κ α ί ’Ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή  ({χολή μέ μαθή

τριας Όθωμ.ανίδας ύπό τήν διεύθυνσιν τής γαλλίδος 
κ. Κόμπ, καί ύπό τήν έποπτείαν τών κ. κ. ialaal 
bey, Djavid bey καί Djahid bey.

Ε ί ς  τό W a s h i n g t o n  Λ φ η φ ο ς  τ ώ ν  γ υ ·  
ν α ικ ώ ν  έπέφερεν ήδη μεταβολάς εις τά εκλο

γικά κέντρα.Άπηγορεύθη εις τάς αιθούσας τών εκλο
γών τό κάπνισμα, πρός αποφυγήν ενοχλήσεων πρός 
τάς κυρίας εκλογείς. Οί άντιφεμινισταί ισχυρίζοντο 
ώς τώρα οτι ή παραχώρησις τής ψήφου θά ήλάττωνε 
τόν πρός τάς γυναίκας όφειλόμενον σεβασμόν. Έ κ τών 
ύστέρων άποδεικνύεται ότι συμβαίνει άκριβώς το 
αντίθετον.

Τ έάόερες γ ν ν α ικ ε ς  (3ο νλε ι;τα ί έξελέγησαν 
εις τό Colorado.

Η Σ ν ν τ α κ τ ικ η  Έ Ο νο ό ν νέλ ενό ις  το ΰ  Νέον 
Μ εξικ ο θ  παρεχώρησεν εις τάς γυναίκας τό 

δικαίωμα τής ψήφου εις τήν σχολικήν νομοθεσίαν καί 
τό δικαίωμα τής εκλογής τού έκπαιδευτικού συστή
ματος. Τό μέτρον τούτο δέν έπεριμένετο, διότι οι ’Ι
σπανό αμερικανοί έθεωρούντο έως τώρα πολύ όπισθο- 
δρομικοί.

Η  Λ .  Ε· ú v.óundda A b e r d e e n ,  πρόε
δρο ς τού Διεθνούς Συμβουλίου τών Γυναικών 

έλαβε παρά τού Υπουργού τών Εξωτερικών τό Πα
ράσημου τής τιμής τού Διεθνούς Συνδέσμου τής Ί α -
τρισςής-

Κ δ ιά ό η μ ο ς  ϊ ΐ ς  τ η ν  Γ α λ λ ία ν  δ ικ η γ ό ρ ο ς  
κ- Μ αρ ία  Β ερ ό ν , κατώρθωσε νά κηρυχθή 

αθώα γυναίκα, ή όποία έφόνευσε τόν μ-έθυσον άνδρα 
της, εις στιγμ,ήν καθ’ ήν ούτος μεθυσμένος τής είχεν 
έπιτεθή διά νά τήν πνίξη.

ΝΟΙΚΟΚΤΡΕΙΟ Κ Α Ι ΚΟΤΖΙΝΑ
Είναι ή έβδοαάς τών παιδιών τού παλαιού καλσύ 

καιρού μέ τά χριστόψωμα καί τά μπουρέκια καί τής 
βασιλόπητες καί τούς κουραμπιέδες. Τά μελομακά- 
ρουνα καί τά ξεροτήγανα, άν καί παλαιότερα μενουν 
όπως πάντοτε τά κατ’ εξοχήν καλά γλυκά γιά τά 
παιδιά, καθώς καί γιά τής μαμάδες πολύ συχνά.

Τά τσουρέκια έξευρωπαϊσθέντα λέγονται τωρα 
brioches, άν καί συνήθως ή τελευταίες αυτές μικρές 
άναπληοόνουν τά παλαιά κουλουράκια : Brioches η 
τσουρέκια ό τρόπος τής κατασκευής είναι ό ίδιος. 
Μεγάλη σημασία δίδεται εις τήν επιτυχίαν των ό 
τρόπος πού πιάνεται τό προζύμι, τό όποίον κατα προ- 
τίμησιν είναι τής μπύρας, γιά νά γίνουν τά τσουρε- 
κια ελαφρότερα.

Π ρ ο ζύ μ ι. "Εχετε 4 0 δρ, άνθος φαρίνας, 3 '/2 
δρ. προζύμι μπύρας φρέσκιας καί ολίγο χλιαρό νερό, 
ώστε νά κατασκευάσετε μαλακήν ζύμην. Τήν σχημα
τίζετε εις είδος πήτας, τήν τυλίγετε εις καλό αλευ
ρωμένο πανί, τήν σκεπάζετε μέ ζεστή κουβέρτα, τήν 
τοποθετείτε εις μέρος ζεστό, καί τήν αφήνετε έως 
ότου νά γίνη διπλάσιά. Βάλετε εις υ.ικρον σωρόν 120 
δρ. φαρίνα σχηματίζετε εις τό μέσον μία τρύπα, εις 
τήν όποιαν χύνετε 100 δρ. φρέσκο βούτυρο ζεστα
μένο, άνάλογον αλάτι, 8 αύγά ολόκληρα, καί ένα 
φλιτζάνι καλή κρέμα γάλακτος. Τά ένώνετε, τά σκε
πάζετε μέ τό αλεύρι, τά ζυμόνετε καί τά δουλεύετε 
έως ότου νά γίνη ζύμη καλή ένωμένη. ’Ανοίγετε τήν 
ζύμην αύτήν, τής βάζετε τό προζύμι καί τήν ζυμόνετε 
τόσον ώστε έξ ί'σου νά ένωθή παντού ή ζύμη με τό 
προζύμι. Βάλετε εις ένα πανέρι μιά αλευρωμένη πε
τσέτα, τοποθετήσετε τήν ζύμη σας μέσα καί σκεπά- 
σετέ την εις μέρος ,ύπόθερμον Τήν άφίνετε ολην την 
νύκτα, δηλ. 12 περίπου ώρας καί έπειτα τήν ζυμό
νετε ολίγον χαί τήν χωρίζετε διά νά πλασθή. Η 
ζύμη πρέπει νά είναι στερεά εις τό τραπέζι καί να 
μήν ξαπλόνη. Ά ν  τής τής συμβαίνη τούτο προσθε- 
σατέ της άλεύρι. Ά ν  είναι σφιχτή προσθέσατέ της 
αύγά. Πρέπει νά είναι ολίγον σφικτότερη από την 
ζύμη τού ψωμιού. Τήν ανοίγετε ύστερα μέ της πα
λάμες επάνω στο τραπέζι, φέρετε τάς άκρας εις τό 
μέσον καί έπαναλαμβάνετε δουλεύουσα έτσι 5— ό 
φορές. Τήν αφήνετε καί πάλιν 2 — 3 ώρες, τήν ξανα- 
δουλεύετε καί τήν κόπτετε διά τό πλάσιμον. Σχημα- 
τίζετε είτε εις κουλούρες, είτε εις μπαστούνια, είτε 
εις στρογγυλά ψωμάκια, πάντοτε λεπτά γιά νά ψη
θούν καλλίτερα. Τά πλάθετε τά άλοίφετε μέ αύγό 
αναλυμένο μέ νερό καί τά στέλλετε εις τόν φούρνο. 
Διά νά μή χάσουν τό σχήμα των, μ.ερικές τά βάζουν 
εις φόρμες.

Τά δώρα άας εις την Έσταγγελ- 
ιιατικην Σχολήν.

Τά τεχνητά άνθη σας γ ιά  τούς χορούς εις 

τήν ’Επαγγελματικήν Σχολήν τής Ένώοεως 

των Έ λληνίδων Ομήρου 24 .
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Ο Δ Η Γ Ι Α Ι  Γ Λ Υ Κ Υ Σ Μ Α Τ Ω Ν
Μ ελόβια ν.όοονιι.

1 ποτήρι λάδι, 1 όκ. φαρίνα, 1)2 ο υ . ,  σιμιγδάλι, 1 
ποτήρι βρασμένη κανέλα, έντός τού όποιου μίαν κου 
ταλιάν σούπας σόδαν 1 φλυτζάνι ρακί η φλυτζάνι 
ρούμι, 75 δρ. ζάχαρι ψιλή, 50 δρ. μ,έλι.

Δουλεύετε τό λάδι άβραστον εντελώς μ.έ τήν κα
νέλαν καί σόδαν έπί μίαν ώραν έντός ρίπτετε τό ρούμι 
ή τό ρακί καί τά δουλεύετε ολίγον, κατόπιν τήν ζά-
χαριν καί τό μέλι, έπειτα τήν ιραρίναν καί τελευταΐον 
τό σιμιγδάλι.

Τά ζυμώνετε καλά καί τά στέλλετε εις τόν φούρ-
νον. "Οταν έλθουν τά μελ,ιόνετε καί μέ καρύδια κο
πανισμένα.

Κουραμπιέδες.
1 όκ. βούτυρο, 1)2 όκ. ζάχαρι, καί 2 όκ αλεύρι.
Κατασκευή : Καίετε τό βουτυρον καί κατόπιν τό 

κρυώνετε κτυπώντες αύτό μ.έ τό σύρμα εις ψυχρόν 
μέρος έως ότου άσπρίση καλά' κατόπιν βάζετε τήν 
ζά/αριν όλίγην κατ ’ όλίγην έως ότου τελειώση όλη 
καί κατόπιν τό αλεύρι. Ζυμώνονται καλά πλάθονται 
καί στέλλονται εις τόν φούρνον. "Οταν έπιστρέψουν 
έχετε πολύ ψυλοκοπτνισμένη καί κρισαρισμένην ζά- 
χαριν καί τού; πασπαλόνεται.

ΚΟΡΗ Έ λληνις γνωρίζουν« καλά γαλλικάY ~ , '  ̂ _ 'ζητεί οικίαν οια να περιποιείται μικρά πα ι
διά, να τά  συνοδεό·/) ε ι; τον  περίπατον και 
νά όμ.ιλή μαζή των γαλλ ικά . ’Α να λ α μ β ά νε ι 
καί ράψιμο των παιδιών. Έ χει πολύ καλάς 
συστάσεις.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ νηπιαγωγός αναλαμβάνει τήν 
προγυμνασιν μ,ικρών καί συνοδεύει αύτά εις 
περίπατον. Πληροφορίαι παρ’ήμΐν.

Π Ρ Ο Σ  Τ Α Σ  χ. χ. 

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ρ Ι Α Σ  Μ Α Σ

ΠαρακαλοΟνται οσαι έκ των κ. κ. άνα 
γνωττριών μας καθυστερούν ακόμη τήν 
έγγραφήν των ή νά πληρώσουν αυτήν εις 
τούς κατά τόπους άνταποκριτάς μας, ή νά 
τήν άποστείλουν είς τό γραφεΐον μας διά 
ταχυδρομ·κής επιταγής χωρίς αναβολήν.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Δ Ι ’ Ε Ρ Γ Α Τ Ι Δ Α Ι

Εις τό κατάστημα της Οίκοκυρικης καί 
Ε παγγελμ ατική ς Σχολ,ής οδός Όμηρου 2 ί ,  
λειτουργεί κάθε Κυριακήν από τάς ί)— 12 
π . μ., τό Κυριάκόν Σχολ,εΐον δ ι ’ αμαθείς έργά- 
τιδας καί υπηρέτριας.

Ίερεύς έςηγεΐ τό Ε ύ α γ γ ελ ιο ν  τής ήμερας 
διδάσκεται δέ άνάγνωσις, γραφή καί αριθμη
τική , ως καί τά  καθήκοντα τής γυναικός είς 
τήν οικογένειαν, την κοινωνίαν καί τήν πα
τρίδα. Α ί έ'χουσαι αμαθείς υπηρέτριας δύναν- 
τα ι νά τάς στελλουν είς τό Κυριάκόν Σχο
λ,εΐον πρός μ.όρφωσιν.

’Επίσης τάς Κυριακάς δανείζονται βιβλία 
από τήν λαϊκήν βιβλιοθήκην τής Σχολής πρός 
τά : έονάτιδας έονοστασίων, ώ ; καί ποό: κάθει I · ι I  ̂ ' ι
γυναίκα ή κόρην. έπιθυμ,οΟσαν νά πέρνα τάς 
ώρας τής άναπαύσεως της μ.έ την συντροφιάν 
τεοπνών καί διδακτικών βιβλίων.

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ
ΑΛΕΥΡΟΝ ΝΕΣΤΛΕ

Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Η  Δ Ι Α
ΤΑ ΒΡΕΦ Η . ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ Κ Α Ι ΓΕΡΟΝΤΑΣ

π Ε Ρ Ι Ε Χ Ε ί  Ι ο  κ α λ λ ι τ ε ρ ο ν  Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Ο Ν  ΓΑΛΑ
ϋ ω λ ε ί χ α χ  ε ί ς  δ λ α  φ α ρ μ .α % ε ο α  % α ϊ  φ α ρ μ α . χ ε ρ π . ο ρ ε Ι α .  

Α Ν Τ Π Τ Ρ Ο Ζ Ω Ι Ι Ο Ι  Δ οά. ζ ή ν  Ε λ λ ά δ α  χ α ό  Κ ρ ή τ η ν .
Κ ΟΣ Ε Υ Γ .  Τ Τ Λ Ο Κ  Α Θ Η Ν Α Ι
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Ά ρ ι θ .  0 7 8 .  Νέον έτος —Αί πρωταγωνιστούσαι είς 
δρασιν Έλληνίδες.—Τό δώρον των μάγων.— Αί Έλλη- 
νίδες χατά τό 1909. ’Από τήν άγάπη στό θάνατο. 
Κρουμπάχερ.— Τό Σχολεΐον τής ’Ασπασίας. — Αί γυ
ναίκες έπί 100 έτη. — Ό  Χριστός.—Χριστουγεννιάτικη 
ποίησις —Κωμική Χριστουγεννιάτικη ποίησις. -  ’Από 
τό ταξείδι μου.—Εύα Νικήτρια. — Αί ’Αμερικανίδες 
καί τό Οινόπνευμα — ’Από τούς ύμνους του Σολωμοΰ 
Δ'. Ή κ. Jeanne Durnis καί ό Λεκόντ Ντελίλ.—Αί 
εικόνες 8λων των προέδρων των Φιλανθρωπικών Σ ω 
ματείων καί διαπρεπών Έλληνίδων.

Ά ρ ι θ .  9 7 9 .  Αί γυναίκες καί ή Πατρίς.— Στή 
Θάλασσα.—Μεταξύ δύο ημερολογίων.—Οί δέ λόγοι ού 
μή παρέλθωσιν. — Τό Σχολεΐόν τής ’Ασπασίας. — Ai 
γυναίκες καί ή Έπανάστασις.'— 'Ελληνική Φιλολογία. 
Τό μίσος.—Εΰ’α Νικήτρια. — Χθες καί σήυερον.— ’Από 
τό ταξείδι μου — 'Ο Jean Moreas καί ό κ. Παπαν- 
τωνίου. — ΤόΜαραμμένονΚρΐνον. — Π ολιτιχή χίνησις. — 
Νοικοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ ι θ ·  9 8 0 .  Αί μητέρες καί τά σχολεία — Τά 
αποκαλυπτήρια τής προτομής τού Β.κέλα.— Ο Λου- 
λουδοχαυγας.— Ε λληνική Φιλολογία. 'Ο Μούτσος τής 
ναυαρχίδος —Είς τόν θάνατον του Μπάΐρον Ε '.—Τό 
Σχολεΐόν τής ’Ασπασίας — ’Από τό ταξείδι μου — 'Η 
έμφάνισις του Σαντεκλέρ. Ό  ’Επίλογος.— Εύ'α Νική
τρια.— Τό Μαραμμένον κρΰον —Διεθνές Συνέδριον του 
διεθνούς Φερμινισμου. -  Πρός τάς περιποιουμένας ασθε
νείς.—Πολιτική χίνησις.—Μία νέα ζωγράφος.—Κοσ
μική χίνησις — ’Αρχαιολογικά. — Τό Βιβλίον τής κ 
Δέλτα. — ’Αρχαιρεσίαι. Συναυλίαι.

Ά ρ ι θ .  9 8 1 .  Κατά τής άνθρωπεμπορίας.— Πρός 
τήν δύναμίν. — Am Feuster stand die mutter. — 
Τό ψαράκι του Βιτρύ. -  Είς τόν Θάνατον τού Μπάΐ
ρον ΣΤ'. Τό Σχολεΐον τής ’Ασπασίας.— 'Ελλη
νική Φιλολογία. Ή κόρη τού Βχσιλέως —Εύα Νική
τρ ια.— Έλληνίς Διπλωματούχος.— Τό Μαραμένον κρί
νον.—Γάμοι των ’Ινδών.— Πολιτική χίνησις.— Ή έχ- 
θεσις των γυναικείων έργων. — Φιλολογία καί τέχνη.— 
Νοικοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ ι θ ,  9 8 2 .  Θεολόγοι ’Επαναστάται. — 'Ελληνική 
Φιλολογία. Νότης ΙΜγος ή Κουτσός.— Τό Σχολεΐον 
τής ’Ασπασίας. — ’ Από τήν έ->ρτή* των νεκρών. —Είς 
τόν Θάνατον τού Μπάιρον. Ζ — ’Από τό Ταξείδι μου.
— Αί γυναίκες των Ινδών. — Εύ'α Νικήτρια. — Τό Μα
ραμένον Κρίνον. — Αί επιτροπαί των ’Επαρχιών τής 
Σηροτροφικής 'Εταιρείας. — Πολιτική χίνησις. — Μόδα. 
—Νοικοκυριό καί κουζίνα

Ά ρ ι θ .  9 8 8 .  — Ή έπανάστασις καί αί γυναίκες.— 
Jean Moreas. —Πρόχειρα σημειώματα. — Ποιήματα' ή 
Νεράιδα καί Άνάμνησις.—Τό Σχολεΐον τής Ασπασίας.
— Διά τόν Λαόν. — 'Ελληνική Φιλολογία. — "Οταν θάρ- 
θοΰν τά χελιδόνια.— Εύα Νικήτρια. — Τό Μαραμένον 
Κρίνον. — Αί γυναίκες τών ’Ινδών.—Πολιτική κινησις.
— Συναυλίαι.— Διαλέξεις. — ’Αρχαιολογικά — Ή έκθε- 
σις τής «Προόδου·.—Νοικοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ ι θ .  9 8 4 · —Ποΐαι προηγούνται.— Jean Moreas.
— ’Από τό ταξείδι μου. — Είς τόν θάνατον τού Μπάΐρον 
Η'.—Τό Σχολεΐον τής ’Ασπασίας. — Πίστις καί Πα
τρίς.— ‘Ελληνική Φιλολογία. Ή Μάγισσες. — Αί γυ
ναίκες τών ’Ινδών — Εύα Νικήτρια — Τό Μαραμένον 
Κρίνον.— Πολιτική κινησις.— Θέατρον Συναυλίαι.— 
Νοικοκυριό καί Κουζίνα

Ά ρ ι θ .  9 8 8 .— Χριστός Ά νέστη ! — Ή Άνάστασις.
— Ά τ ’ τ ’ άπονύκτερα — Τό Σχολεΐον τής ’Ασπασίας.
— 'Ελληνική Φιλολογία. Ιίοκώνα θάλασσα.—Τό Πάσχα 
τού Καπετάνιου. — Aί γυναίκες τών Ί.δών —Μνημόσυ 
νον ’Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου. — Εύα Νικήτρια. — Πο
λιτική κινησις —Διαλέξεις. — Μόδα.— Νοικοκυριό καί 
κουζίνα

Ά ρ ι θ .  9 8 6 .—Οί "Ελληνες διά τάς Έλληνίδας.— 
Συνήγοροι τών γυναικών. — ψήφος είς τάς γυναίκας — 
Ό  Λομπρόζο καί ή γυνή -  Bjoerstjerne Bjoerson.— 
Είς τόν θάνατον τού Μπάΐρον.— Τό Σχολεΐον τής ’Α
σπασίας.— ’Εκείνος.— 'Ελληνική Φιλολογία. Τό Χάρι
σμα τής Θεας.— Εύα Νικήτρια.— Ό  Έδουάρδος άπέ- 
θανε. — Τό Μαραμένον Κρίνον.— Πολιτική κινησις — 
Πρότυπο δημοτικό Σχολεΐον. — Βιβλία. — Νοικοκυριό καί 
κουζίνα.

Ά ρ ι θ .  9 87 . -  Αί πολιτευόμεναι Έλληνίδες. — Ή 
γυναικεία έκλογικη χίνησις είς τό Παρίσι—  'Ελληνική 
Φιλολογία. Τό Χάρισμα τής Θεας Β λ  — Τό Σχολεΐον 
τής ’Ασπασίας — ’Από τό ταξείδι μου. — Καπνικαρέα 
Καμουκαρέα — Εύα Νικήτρια. —Τά πρώτα δόντια —s 
Ai γυναίκες τών ’Ινδών. — Τό Μαραμμένον κρίνον. — 
Ή Φιλόπτωχος ’Αδελφότης τών Κυριών Καβάλλας.— 
Ή προκαταρκτική Πανελλήνιος έκθεσ ς χειροτεχνημά
τω ν.— Γυναικεία χίνησις.— Πολιτική χίνησις. — Θεα- 
τρον. — Βιβλία. — Νοικοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ ι θ .  9 8 8 . —Διατί δεν ζητώ ψήφον. — Οικοκυρών 
έξετάσεις Α’ . — Δύο κότμοι. — Νυχτερινός φόβος τών 
παιδιών.—Τό Σχολεΐον τής ’Ασπασίας. — ’Από τό τα 
ξείδι μου. — Ελληνική Φιλολογία. — Εκάτης έρωτες.— 
Εύα Νικήτρια.— Ο ’Εθνικός Σύνδεσμος τών Έ λληνί- 
δων κατά τό 1909. — Έ  Σοφία Λασκαρίδου βραβευο- 
μένη είς Μόναχον —Αί γυναίκες τών ’Ινδών —Φιλολο
γική ζωή. -  Δι έξετάσεις τής έπαγγελματικής καί Οί- 
κοκυρικής Σχολής τής Ένώσεως τών Έλληνίδων.— 
Πολιτική κινησις—Θέατρον.—Νοικοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ ι θ .  9 8 9 .—Αί πολιτευόμεναι γυναίκες. — Βιολέ
τα, ποίημα.— Ή φωλεά τών άηδονιών. — Οικοκυρών 
έξετάσεις Β’ . — 'Η ’Ασπασία. -  Ελληνική Φιλολογία. 
Εκάτης “Έρωτες Β'.— Εύ'α Νικήτρια.— Ό ’Εθνικός 
Σύνδεσμος τών Έλληνίδων κατά τό 1909 .— Πολιτική 
κινησις.—Θέατρον. — Τά παιδιά είς τήν έξοχήν. — Μόδα. 
— Νοικοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ ι θ .  9 9 0 .—Τό έμπόριον τών Λευκών. — Motpo- 
λόγια τής Ρούμελης. — ’Από τό Ταξείδι μου.—Ή κυρία 
που τραγουδεΐ. — 'Η ’Ασπασία.— Ή ’Ασπασία τού Ρί- 
ζου Νερουλού. —Οί τρεις Γολιάθ. — Ό  Γάμος τής Λυ-



γερής.— Ό  Γχούρας και ή Γκούραινα — Rua Νικήτρια.
— Σαν τά φύλλα χανόμεθα.— Καί αί Κυρίαι ; —Οικοκυ
ρών εξετάσεις Γ\— Πολιτικήν Δελτίον.— ©έατοον.— 
Νοικοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ ι θ .  9 9 1 .—Τά βάσανα του μηνός.— Clara Schu
man A*. — Πεντασύλλαβος.— Άπό το ταξείδι μου.— 
Φθινοπωρινά! ε’ικόνες. — Ή  Σχολική ύγιεινή των δύο 
Φύλων. — Εύ'α Νικήτρια.—Πολιτική κίνησις.— Ή ’Α
σπασία.— Άπό τά Θέατρα.— Μόδα.— Νοικοκυριό καί 
κουζίνα.

Ά ρ ι θ .  9 9 2 . Ή μεγάλη άρρωστη — Ό Παγκό- 
σμι ς Σύνδεσμος. — Clara Schuman Β '.— ’Από τό 
ταξείδιμου —Παρθένων.— Ai Γαλλίδ ς από Γαλλιδα.— 
Ελληνική Φιλολογία Τό Τσαλαπάτημα —Εύ'α Νική

τρια. — Τό μοιρολόι τής μεγάλης άρρωστης.—Julia 
Wand Uowe. — Ή κυρία Έδίθ Γκωτ^ε Άκαδι,μαική.
— Πολιτ κη σελίς Αί πρόοδοι τής ·Προόδ'.υ».Θέατρον.
— Βιβλία.— Νοικοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ ι θ .  9 9 3 .  Η  άνόρθωσις διά τάς Γυναίκας.— 
Ελληνική Φιλολογία. Μία ψυχή. — Εί χωλω παροι
κήσεις —Πραξιτέλης — ’Από τό ταξείδιμου. — Άπό τά 
Τέμπη — Εύ'α Νικήτρια. — Ή εορτή του Ασύλου των 
’Α νιάτων.— Έδίθ Γκωτιέ Β'.—“Ασμα φθινοπωρινόν 
πρός τούς "Ελληνας —ΣτουατΤτις.— Πολιτική κίνησις. 
Βιβλία. — Νοικοκυριό καί κουζίνα

Ά ρ ι θ .  994· Η Τιμή. — Ό  Τολστόη ώς Χρι
στιανός — Σονάτα K reutzer.—Οί παλαιοί νόμοι καί 
αί γυναίκες — Άπό τό ταξε.δι μου. — Ελληνική Φιλο
λογία.—Χαμένο “Ονειρο — Εύ'α Νικήτρια — Ό  χορός 
τής Ένώσεως των Έλληνίδων. — Οί Δρόμοι —Τό συ- 
νέδριον του εμπορίου των γυναικών.— ’Εθνικά καί 
διεθνή συμβούλια τών γυναικών.— Πολιτική σελίς.— 
Νοικοκυριό καί κουζίνα.

Ά ρ ι θ .  9 9 3 . Οί φιλελεύθεροι καί αί γυναίκες — 
’Ελληνική Φιλολογία. Ή Άγγελικούλα. — Άπό τό
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ταξείδι μου.—Λουλούδια μαραμένα.— Η Θυσία Α\  —
Η εορτή του ’Ασύλου τής Ά γ ιας Αικατερίνης.— 

Εύ'α Νικήτρια —Άραβ -υργήματα. — Οί δρόμοι.—Τί 
πρέπει νά ξέρωμεν - -Οίκος τυφλών. — Πολιτική σελίς.
— Γυναικεία κίνησις.—Νοικοκυριό καί κ υζνία.

Ά ρ ι θ .  9 9 6 .  Εις τά δέκα έξ έτη. — Αί παρασημο- 
φορηαεναι τής Γαλλίας τοΰ 1910  — Άπό τό ταξείδι 
.μου. —Μία συνεντευξις μέ τήν ράπτριαν συγγραφέα 
Melle Audoux. — Τό σ/ολείον τής ’Ασπασίας.— Ή 
Θυσία Β '.—Οί Spóf/.ot. — Εύ'α Νικήτρια. — Ήκυρία Βί
κτωρ Ούγκώ — Γενεαλογία καί ψυχολογία μουσικών-
— Τό μέλι. —Τί ζητουμεν. — Ή συναυλία τής κ. Νί. 
νας Φωκα. Πολίτικη σελίς. Γυναικεία κίνησις. — 
Νοικοκυριό καί κουζίνα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ  ΤΗΣ “ ΕΦ· ΤΩ Ν  ΚΎΡΙΩΝ,, 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1910

Αί κ.κ. Ειρήνη ΙΙ.Δημητρακοπούλου, Άργυρώ Σα- 
κελαρίου, Κλεοπάτρα Ά κύλα , “Εμμα Δράκα. Καί δες 
Ειρήνη Νικολαίδου Καλλιρρόη Άδαμιάδου, Μέλπω 
Λογοθέτη, Μαρία Πινέλ,λη, Μυρσίνη Κλεάνθους, Α ι
κατερίνη Κατσιφοΰ, Κατίνα Ήλιακοπούλου, Χαρί- 
κλεια Καμβουκίδου, καί Φανή Μιαούλη.

Συνεργάται: οί κ. κ. Κωστής Παλαμας, Ν. Λ ά- 
σκαρις καί Σ. Τσάχωνας.

"Ελληνες συγγραφείς καί ποιηταί ων έργα έόηιχο- 
μοσιέύθησαν.

Οί κ. κ. Κ. Παλαμας, I. Μωοεάς Δ. ΙΙαπαδιαμά- 
ντης Άνδρέας Καρκαβίτσας, Γρ. Ξενόπουλος, Ζ. ΙΙα- 
παντω νίου,Ά γγ Βλάχος, Ί Βλαχογιάννης, Κ. Ζη- 
σίου, Ν. Έπισκοπόπουλος,’Π. Ν ιρβάνας,Άγγ. Συμη- 
ριώτης, Μ. Μαλάκασης, Βλ. Γαβριηλίδης.

Εις τήν σειράν τών τευχών του 1910  εδημοσιεύ- 
θησαν εκατόν πενήντα έπτά (157) εικόνες, μεταξύ 
τών όποιων περί τάς 10 ολοσέλιδοι.

/

/wÎ e YPONXON ΝΕΣΤΑΕ
Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Η  Δ Ι Α

ΤΑ ΒΡΕΦ Η , ΑΝ ΑΡΡΟΝΥΑΖ ΚΑ Ι ΓΕΡΟΝΤΑΣ
πΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ  ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Ο Ν  ΓΑΛΑ

Π ω λ ε Ι χ α ί  δ λ α  χ ά .  φ α ς > μ .α % ε ΐα  φ α ρ μ α χ ε μ π ο ρ ε ί α .  
Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ζ Ω Ι Ι Ο Ι  Δ τ ά χ ή ν  Ε λ λ ά δ α  χ α ϊ  Κ ρ ή τ η ν .

Κ ΟΣ Ε Υ Γ .  Τ Τ Α Ο Κ  Α Θ Η Ν Α Ι

i.


