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ΤΟ ΕΜΠ0ΡΙ0Ν ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ
» Ι Α  ΠΑΗΓΗ, πού λυμαίνεται μέσα είς της 

άλλες τον Ελληνισμόν από άκρου είς 
άκρον. Τον εδώ ελεύθερον καί τον έξω τον 
δοΰλον καί τον παραέξω τον άκμάζοντα καί 
άνθοΰντα είς τήν Αίγυπτον καί τάς ’Ινδίας καί 
τάς μακράν εμπορευομένας Έλλη νικάς παροι
κίας.

Ό εδώ, αρχίζοντας από τήν πρωτεύουσαν, 
έχει φθάσει είς τό άπροχοόρητον. Είς τούς κεν
τρικότερους καί πλουσιωτέρους δρόμους, κολ- 
λητά μέ σπίτια πολιτικών επ ιφανώ ν, εις μέγα
ρα ωραίου εξωτερικού, ενεργεΐται ελεύθερα, 
επίσημα καί ανεμπόδιστα τό φαύλον έμπόριον. 
Τ ί γίνεται πλέον είς τά απόκεντρα της πόλεως 
σημεία, τί είς τρώγλας καί είς υπόγεια καί είς 
ανθρώπους κρύπτοντας κάτω από ψεύτικο έ* 
πάγγελμα τήν αίσχράν βιομηχανίαν, αυτό εν
νοείται .

Προχθές έλεγα, οτι πρέπει νά ένωθούμεν αί 
γυναίκες διά νά σώσωμεν τά παιδιά μας καί 
τούς ίδικούς μας από τήν διαφθοράν καί τούς 
εαυτούς μας ακόμη από τήν τελείαν α ισθητι
κήν κατάπτωσιν μέ τά αναιδή θεάματα, πού 
κατεπάτησαν κάθε ώραίαν γωνίαν τής πόλεως, 
κάθε ανοικτόν καί εύχάριστον τόπον συγκεν- 
τρώσεως, κάθε εξοχήν καί περίπατον. Σήμερον 
δέν λέγω μόνον, αλλά ικετεύω,παρακαλώ δσους

ήμποροΰν νά βοηθήσουν τάς γυναίκας, πού 
εργάζονται προ πολλού πλέον διά νά πολεμηθή 
τό έμπόριον τών λευκών, πού ατιμάζει τόν 
τόπον μας, τό ώραΐον καί τίμ ιον παρελθόν τής 
φυλής, τά ήθη καί έθιμά μας.

Προχθές είς τό ξενοδοχείον τής Μεγάλης 
Βρεττανίας συνήλθον α ί κυρίαι τών Συνδέσμων 
’Αλεξάνδρειάς, ’Αθηνών καί Πειραιώς. Ή  κ. 
Β ιργινία Μπενάκη, Πρόεδρος τού ’Αλεξανδρι
νού Συνδέσμου, εξέθεσε τήν εκεί θαυμασίαν 
δράσίν των.

'Υπέρ τά οκτακόσια κορίτσια, τά πλεΐστα 
ανήλικα, έσώθησαν από τά χέρια τών σωμα
τέμπορων, οί δποίοι ύπό τόν τίτλον τών ταχυ
δρόμων καί άμαναταζήδων περιμαζεύουν από 
τούς πτωχότερους δήμους Ε λληνικών πόλεων 
τό ανθρώπινον αυτό καί άνύποπτον εμπόρευμα 
καί τό εκμεταλλεύονται είς τά μεγάλα κέντρα 
τής Αίγύπτου καί τών ’Ινδιών.

Ά λ λ ’ αί ένέργειαι τού ’Αλεξανδρινού Σ υν
δέσμου δέν ήμποροΰν νά  φέρουν ριζικά απο
τελέσματα, εάν καί εδώ εις τούς Ελληνικούς 
λιμένας δέν ληφθούν αυστηρά μέτρα κατά τής 
απαίσιας αυτής εξαγωγής. Τά υπουργεία τών 
’Εσωτερικών καί τών ’Εξωτερικών, ή 'Ιερά 
Σύνοδος καί τά Πατριαρχεία πρέπει νά δώσουν 
χείρα βοήθειας ίσχυράν, άκαταγιόνιστον, σω
στικήν κατά τών φαύλων σωματέμπορων.

Φωνάζομεν, παλαίομεν, δαπανώμεν εκατομ
μύρια επί εκατομμυρίων διά νά  σωθώμεν από 
τούς προαιώνιους μας εχθρούς, διά νά άμυν-
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θώμεν νπέρ των αδελφών μας, υπέρ τοΰ εθνι
κοί γοήτρου μας, υπέρ τοΰ μέλλοντος τής φυ
λής μας. Καί άμελοΰμεν, άδρανοΰμεν, άδια- 
φοροΰμεν διά τον εχθρόν τον αφανή καί κα
ταστρεπτικόν, ποΰ λυμαίνεται τήν χώραν μας. 
Διά τον εχθρόν τον άνόσιον καί φαίλον, ποΰ 
θερίζει αλύπητα τάς λα'ίκάς τάζεις καί άφαιρεί 
μαζή με τήν τιμήν καί τόσας ελπίδας μέλλον
τος, τόσα ό'ργανα αύζήσεως τοΰ πληθυσμού, 
τόσα τρυφερά πλάσματα, ποΰ αύριον θά έθε- 
μελίωναν σπίτια καί θά έδιδαν ε;ς τήν πατρίδα 
χέρια εργατικά καί χέρια δυνατά διά τήν άμυ
ναν καί υπεράσπισίν της.

ΈκεΙ εις τήν Αίγυπτον καί παντού δεν ερ
γάζονται μόνον αί γυναίκες, αλλά καί οί άν- 
δρες. Καί η ο ιο ϊ άνδρες ; Ό Πρόεδρος τήςΚοι- 
νότητος Έμμ. Μπενάκης καί δλοι οί πρώτοι 
καί οί καλλίτεροι ποΰ αντιπροσωπεύουν εκεί 
τήν μεγάλην χρηματικήν καί ψυχικήν εύρω- 
στίαν τής Ελληνικής παροικίας, χωρίς νά πλη- 
ρώνωνται, δπως πληρώνωνται αί άρχαί μας 
εδώ, μεγάλαι καί μικραί, διά νά κάμνουν, τό 
καθήκον των.

Λοιπόν τό παράδειγμα εκείνων δς χρησι- 
μεύση καί εις τούς εδώ. Αί γυναίκες μόναι, 
μέ δλην τήν καλήν διάθεσιν καί τήν ενεργητι
κότητα των, δεν μπορούν νά φέρουν οριστικόν 
αποτέλεσμα. Διότι δεν διαθέτουν προζενικά 
ό'ργανα καί αστυνομίας. Δεν διαθέτομεν καί 
εδώ χρήματα, δπως έκει, δπου οί Μπενάκηδες 
καί οί άλλοι πλούσιοι ανοίγουν χρυσά βαλάν
τια καί ζοδεύουν αλύπητα διά τό σωστικόν 
αυτό έργον.

’Εδώ υπάρχει νόμος ποΰ κοιμάται. Υπάρ
χει Αστυνομία ποΰ τον αγνοεί ή δεν θέλει νά 
τον ζέρη. 'Υπάρχουν δήμαρχοι ποΰ επιτρέπουν 
εις ένα άθλιον ψηφοφόρον νά εμπορεύεται τήν 
εΰπιστίαν τών συμπολιτών των. Υπάρχουν δι- 
κασταί καί δικαστήρια, Βουλαί καί βουλευταί 
ποΰ λησμονούν δτι ένα από τά πρώτα των 
καθήκοντα είνε ή προστασία τής τιμής τοΰ 
λαού, ή οποία είνε Τθική των τιμή, ή τιμή 
τοΰ Έθνους.

"Ολοι αυτοί είνε καιρός νά ζυπνήσουν. Τό 
εγερτήριον σάλπισμα τό σαλπίζουν αί γυναίκες. 
Τον πόλεμον κατά τής φαυλότητος τον κηρύσ
σουν αύταί. Είνε ένας πόλεμος χωρίς αίμα καί 
χωρίς δπλα, εις τον όποιον πρέπει νά νικήσω- 
μεν, uv θέλωμεν νά σωθώμεν από μεγαλείτερα 
κακά,

Ι> Α Λ· I ΡΓ0|1 ΠΑΡΡΕΝ

Μ01Ρ0Λ0ΓΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
(Π ρ ο π ύ λα ια )

(Συλλογή Πέτρου Βασιλικού)
Ο πόνος φέρνει τον ήχο κ ι’ ό ήχός τά μοιοολόγια

’Εγώ είπα νιος νά μή χαθη καί νιά νά μή πεθάνη 
καί πάλε οί νιοί γιά χάνονται καί πάλε οί νιές πεθαίνουν. 
’Εσέ σου πρέπουν, μάτια μου, έννιά μοιρολογίστρες' 
οί τρεις άπό τά Γιάννενα κ ’ οί τρεις άπό τήν "Αρτα 
κ ’ οί τρείς άπο τον τόπο σου νά ξέρουν τ ’ όνομά σου.

Τ’ είχες,δεντρί μου,κ’ έπεφτες,τ’ είχες καί ξερριζώθης; 
’Εγώ’καλά σέ πότιζα χειμώνα καλοκαΤρι, 
τό καλοκαίοι μέ νερό καί τό χειμώνα μόσκο 
καί τήν καρδιά του χειμωνιού κρασί ξεδιαλεμένο.

Λέ σώπρεπε, δέ σώμοιαζε ’σ τή γή κρεβατοστρώση, 
μόν’ σώπρεπε, μόν’ σώμοιαζε ’σ του Μαη τό περιβόλ,ι 
άνάμεσα σέ δυο μηλιές, σέ τρεις νεραντζοπούλες, 
νά πέφτουν τ ’άνθ’ άπάνου σου,τά μήλα’σ τήν ποδιά σου, 
τά κρεμεζογαρούφαλα τριγύρω ’σ τό λαιμό σου.

’Αηδόνια τής ’Ανατολής, καί σείς, πουλιά τής Δύσης, 
λαλεΐστε νά ξυπνήσετε τον νιόν όπου κοιμάται' 
κ ι’ άνίσως τόν ξυπνήσετε, χρυσά θενά σας καμω 
καί θά σάς πάω ’σ τό χρυσικό γιά νά σας άναλυώση, 
νά κάμ’ τά νύχια σας χρυσά καί τά φτερά άσημενια 
καί τήν κορφή τοΰ κεφαλιού άγνό μαργαριτάρι.

Ποΰ πας,γαϊτάνι, νά κρυφτής καί γκόλφι, ν ’ άραχνιάσης 
καί μασςραπά βενέτικε, νά χάσης τά λουλούδια;
Έγώ πάγω ’σ τή μαύρη γή. ’σ τ ’ άραχνιασμενο χώμα, 
ποΰ τρώει τούςνιούςκαί χαίρεται,τής νιέςκαί καμαρόνει.

Χάρε μου, σέ παρακαλώ καί σου φιλώ τό χερι 
ν ’ άνοιξης τήν Παράδεισο τήν κατακλειδωμένη, 
νά ίδοΰν οί νιοί τήν άνοιξη κ ’ οί νιές τό καλοκαίρι, 
νά ίδοΰν καί τά μικρά παιδιά τό Μάη μέ τά λουλούδια. 
"Οσο νά πάη κ ι’ όσο νάρθή κ ι’ όσο νά διαγυρίση, 
έσκούριασαν οί κλειδονιές, χορτάριασαν κ ’ οί πόρτες.

Σήκου, κυρά μ ’, νά φύγωμε, σήκου, κυρά μ , νά πάμε 
άπάνου σέ ψηλό βουνό, ψηλά σέ κορφοβούνι, 
νά φκιάσω μαρμαρόκαστρο γιά νά σέ βάλω μεσα.
Κ ι’ αν έ'ρθ’ό χάρος καί σέ βρή, έγώ βγαίνω μπροστά του, 
βγαίνω τοΰ πιάνω τ ’ άλογο καί τοΰ φιλώ τό χερι'
—Χάρε μου, δέν πληρόνεσαι καί δέν παρακαλιέσαι, 
νά τρέξουν μάννες μέ φλουριά κ ’ οί άδερφές μέ γρόσα, 
γυναίκες τών καλούν άντρών μ ’ ατίμητο λιθάρι ;
—Τί λές αύτοΰ, κακότυχη, τι λές αύτοΰ καΰμενη : 
Μηγάρις είμαι βόιβοντας, μηγάρις χαρατσάρης ;
’Εμέ μέ λένε Χάροντα, μέ λένε κλεισοσπίτη' 
όπου' είνε τρεις παίρνω τούς δυό κ ι’όποΰ είνε δυό,τόν ενα 
κ ι’ όποΰ είναι κ ’ ένας μοναχός τραβώ καί κλειώ την

[πόρτα
καί παίρνουν ξένοι τά κλειδιά καί ξένοι κληρονόμοι.

Σήμερα ή μαννούλα του έχει χαρά μεγάλη'
πάει ’σ τής βρύσες γιά νερό καί ’σ τά βουνά γιά χιόνι,
πάει καί ’σ τής άρχόντισες γ ι ’ άφράτο παξιμάδι.

’ ςςάει καί ’σ τής νοικοκυρές γιά τςαστρικά μεσάλια,

ν
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Δοσμουτε, βρύσες, τό νερό καί σείς βουνά, τό χιόνι 
καί σείς, καλές άρχόντισες γ ι ’ άφρατο παξιμάδι 
και σεις, καλές νοικοκυρές, τά πατρικά μεσάλια 
κ εμένα φίλος μώρχεται άπ ’ τόν άπάνου κόσμο.

Τό τί μέ τριγυρίζετε ουλές οί πονεμένες, 
σάν κ ’ ήρθ’ άπό τή μαύρη γή, σάν κ ’ ήρθε άπό τόν "Αδη; 
Εγω τωρα συνταζομαι να παω ’σ τόν Κάτου κόσμου. 

Ποιά έχει λόγο νάμοΰ είπή καί ποιά γράμμα νά στείλη; 
Ποιά όχει̂  νιόν ςαρμάτωτο, νά στείλη τ ’ άρματά του 
και ποια εχει κόρ’ άστόλιστη νά στείλη τά στολίδια 
και ποιά παιοί άπ ’ τό σκολειό νά στείλη τά χαρτιά τουί

Δέν πρέπ’ έγώ νά χαίρωμαι, μηδέ κρασί νά πίνω 
μόν’ πρέπει νάμαι ’σ ερημιά, σ ’ ένα βαθύ σκοτάδι' 
νά κοίτωμαι τ ' άπίστομα, νά κλαίω νά μή λαρώνω, 
γ ια τ ’ έχασα πολλά παιδιά, παιδιά τής άρρεβώνας, 
άλλα τά πήρ’ ή θάλασσα κ ι’ άλλα τά τρώει τό βόλι. 
Μήν κλαίτε τούς καλότυχους, τούς καλοπεθαμένους, 
μόν’ κλάψτε τούς κακότυχους, τούς κακοπεθαμένους, 
κείνους ποΰ τρώει τό σπαθί καί ποΰ βαρεί τό βόλι. 
κ ι’ όποιά είναι μάνν’ ας θλίβεται κ ι ’ όποι’ άδερφή άς

[λυπάται
καί τό γλυκό τ ’ άντρόγυνο άς βγάνη τά μαλλιά του. 
Ό λ ’ οί καϋμοί καύμό ’χουνε κ ι’ όλοι καϊμό βαστούνε, 
σάν τοΰ παιδιού, σάν τ ’άδερφιοΰ άλλος καίμός δέν είναι 
τή μάννα καίει ’σ τήν καρδιά, τήν άδερφή ’σ τά

[σπλάχνα,
τή χήρα καί τήν παρανιά άπάνου ’σ τό κεφάλι 
νά περπατή νά θλίζεται, νά πέφτη νά μαδιέται, 
νά πέφτη ν ’ άποκοιμηθή κ ’ ύ’πνος νά μή τήν πιάνη. 
—Χρίστε μου, πουν’ τ ’ άίταίρι μου καί πουν’ ο σύν-

|τροφός μου ;
Πώς νά περάσω τή χηρειά καί τόν άπάνου κόσμο ; 
Κατου ’σ τοΰ Χάρου τά ..., ’σ τής Χάρισσας τή βρύση 
εκεί έπλεναν τρείς λιγερές κ ’ οί τρεις μπιρμπιλομάτες' 
ή μ ιά ’πλενεν, ή μ ι ’ ά’πλονε καί ή άλλη τά διπλόνει. 
—Κόρη μ ’, πλύνε τά ροΰχα μου τά λασποκυλισμένα. 
— ’Εμείς ποτέ δέν πλένομε τά λασποκυλισμένα, 
γιατί θολόνει τό νερό καί μάς μαλλόνει ό Χάρος.

Χαρε μου, σέ παρακαλώ, πολύ ρετζά σου κάνω, 
αυτόν τό νιό ποΰ σώστειλα νά μή τόν σεκλετίσης. 
Συχνά συχνά τό γιόμα του, συχνά τό δειλινό του' 
όντας δειπνάη ό βασιλιάς, στρώνε του νά κοιμάται.
—Τί λές αύτοΰ, κακότυχη, σάν τ ί νά βάνη ό νους σου; 
Μηγάρις είμαι μάννα του, μηγάρις άδερφή του ;
’Εμέ μέ λένε Χάροντα, μέ λένε καψοκάρδη'
καίω τών μαννάδων τής καρδιές, τών άδερφών τά

[σπλάχνα
καί τοΰ γλυκού τ ’ άντρόγυνου καίω τά φυλλοκάρδια.

Κλάψε με, μάννα μ ’, κλάψε με, όσο μ ’ έχεις μπρο-
[στά σου,

πριχοΰ βαρεσ’ ό θυμιατός καί ψάλουν οί παπάδες. 
’Εγώ πίσω δέν,έρχομαι καί πίσω δέ γυρίζον, 
θά πάω σ ’ τήν άλησμονιά π ’ άλησμονιέτ’ ό κόσμος 
λησμονά’ ή μάννα τό παιδί κ ’ οί άδερφές τ ’ άδέρφια, 
γυναίκες τών καλών άντρών άλησμονάν τούς άντρες.

Σ τών πικραμένων τήν αυλήν ήλιος δέν άνατέλλει, 
μόν’ είναι πάντα συγνεφιά κ ’ ένα βαρύ σκοτάδι1 
φυτρόνει ό πικραπήγανος νά τρών οί πικραμένοι, 
να τρών οί μάννες τής κορφές κ ’ οί άδερφές τούς κλω -

[νους.
γυναίκες τών καλών άντρών νά τόνε ξερριζόνουν.

Ο Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  TOT ΠΟΝΟΥ

Νοικοκυρά συντάζεται νά πάη ’σ τόν Κάτου κόσμο. 
Άνασκεράει τή ρόκα της καί χόνει τή φωτιά της, 
διατάζει τά παιδάκια της πώς νά τραβούν όρφάνεια, 
νά κλαίν’ τό βράδυ άγαλιανά καί τήν αυγή μεγάλα.

’Σ τόν "Αδη τάργανα βαρούν, ’σ τόν "Αδη κάνουν γάμο 
τοΰ Χάρου ή μάννα ’χει χ αρά, τοΰ χάρου ή μάνναγάμο' 
παντρεύει τόν υίγιόκα της καί τόν άρχιληστή της. 
Παίρνει τούς νιούς γιά τό χορό, τής νιές γιά τά τρα

γούδια,
παίρνει καλές νοικοκυρές νά ζυμομαγειρεύουν, 
παίρνει Καλούς καί προεστούς νά στρόνουν τά τραπέζα 
παίρνει κορίτσ’ άνύπαντρα νά τούς κερνούν νά πίνουν, 
παίρνει καί τά μικρά παιδιά νά παίζουν νά γελούνε.

Γιά ιδές το τόν αμάραντο σέ τί γκρεμό φυτρόνει' 
δίχως δροσά δροσίζεται, δίχως νερό ψηλόνει.
Τόν τρών τ ’ άλάφια καί ψοφούν, τ ’ άρκούδια καί με

ρεύουν.
νάθε τόν φάη κ ’ ή μάννα σου γιά νά σ ’ άλησμονήση.

Τού Χάρου ή μάννα χούγιαξεν άπό ψηλή ραχούλα'
—Μαζώξτε, νιές, τούς άντρες σας, μαννάδες, γά παιδιά

[ακς
τ ’ εβγήκε ό γυιός μου κυνηγός, δέν κυνηγάει άλάφια, 
μόν’ κυνηγάει νιούς καί νιές, πώχουν τά μαύρα μάτια' 
πιάνει τούς νιούς άπ’ τά μαλλιά, τής νιές άπ ’ τής

[πλεξίδες,
δένει καί τά μικρά παιδιά απ’ τήν ουρά τ ’ αλόγου,



ΑΠΟ ΤΟ  Τ Α Ξ Ε ΙΔ Ι  MOT
Ό χ ι άπό τό Παρίσι βέβαια αυτήν την έπο

ψην. Διότι και το Παρίσι τό φημ,ισμ,ένον έχει 
την ιδιότητα νά μ.εταβάλλεται εις άσφυκτικώ- 
τατον φούρνον. Πολύ χειρότερον καί άπό τόν 
’Αθηναϊκόν. Ά π ’ έκεΐ λε ίπ ε ι τό ελαφρό αεράκι 
πού πάντα φυσά έδώ, άιοχετευόμε/ον η ά—ό 
τα χαμηλώματα των βουνών η άπό την θα- 
λασσίαν καί δροσοβόλον λεκάνην του Φάληρου.

Έ κε ΐ μία φλόγα σάς περιχύνει άπό παντού, 
ή αναπνοή σας κόπτετα ι, όπως ή άναπνοή της 
φύσεως καί ένα είδος φρικτης ασφυξίας σκορπί
ζετα ι εις κάθε τ ι που έχει ζωήν. Εις τα  με- 
γάλα κυνικά καύματα του 1900 άπέθαιναν 
πέντε έξ άνθρωποι την ήαέραν, όχι τόσον άπό 
ηλιάσεις, οσον άπό άσφυξίαν.

Ά λ λ ’άς όμ-ιλήσωμ.εν καλλίτερα γ ια  δροσιές.
”Ας πεταχθοΰμ.εν εις την 'Ε λβετίαν, άς 

σκαρφαλώσωμ.εν μ,έ τόν πρώτον οδοντωτόν που 
θά μάς τύχϊ) εις κανένα βουνό, έστω καί άπό 
τα  πειό άσήμ,αντα καί άνεπίσημ-α καί άγνω
στα. ’Ό χι εις τα  R igh i καί τούς Πιλάτους 
καί την Jungfraû καί τό Λευκόν όρος που 
τριγυρίζουν τόν κόσμον μέ της κάρτ-ποστάλ 
καί έχουν χάσει δλην των την φυσικήν απλό
τητα  καί χάριν.

Εις ένα βουνό άγνωστο σχεδόν, εις τό De
lay έξαφνα όπου εύρίσκεται ένα μ,ικρό χωριό, οί 
G ran ges, δηλαδή οί σιτοβολώνες,όπως ήτο ά- 
κόμ. η καμ,μιά δεκαριά χρόνια πρίν. Εινε υψηλά 
χ ίλια  έκατό μ.έτρα άπό την επιφάνειαν .τής 
θαλάσσης καίεύρίσκεται εις την μεγάλην σειράν 
τών ’Ά λπεω ν που συνεχίζουν τό Simplon καί 
σχισμ.ένες κατά μήκος εις μιαν άπότομ,ον καί 
ίλιγγ ιώ δη χαράδραν φθάνουν ως τό Λευκόν 
’Όρος.

Με τόν σιδηρόδρομ-ον διά του Simplon φθά
νετε έως τό M artign y  δπου ευρίσκετε τόν όδον- 
τωτό'/M artigny— Chamonnin.Σ ταματάτε εις 
τό S a in t— S y lv a in  καί καί ά π ’ έκεΐ άναβαί- 
νετε εις της G ranges πεζοπορούσα, άν δεν 
φοβησθε τόν άνήφορον, μέ άμαςαν του ξενοδο
χείου Les Granges, εις τό όποιον έχετε γρά
ψει προτητερα νά έλθουν νά σάς πάρουν.

Ό τα ν  έφθασα έκεΐ δυώ Έλληνοπούλες μ ’ 
έπερίμεναν με τόν νεαρόν μου φίλον κ . Λέαν
δρον ΓΙαλαμά. Ή  Ναυσικά Παλαμά, η άγα- 
πημένη μου κόρη του μ.εγάλου ποιητοΰ, η ο
ποία τελειοποιείται εις την μουσικήν εις το 
’Ωδεΐον της Γενεύης καί ή οποία εύρίσκετο μέ 
την pension της έκεΐ.Καί ή ΜέλπωΛογοθέτη, 
η Μ έλπω,η γνωστή τρυφερά ποιητρια της πο
διάς της καί τόσον άλλων ωραίων πραγμ.άτων,^

Ή  Μέλπω ή μεγάλη μουσικός της αύριον,ένα 
κοριτσάκι άπό τήνΠόλη άπό τά  ολίγα καί τά  
σπάνια που άπαντά κανείς εις τάς ημεοας μας. 
Καί μέ έδέχθηκαν μέ ωραία μπουκέτα άπό 
λουλούδια, άπό τά  όποια δέν έλειπε καί τό 
Έ λληνικώτατο θυμάρι.

’Έχουν νείνε ι καί οί δυώ Ά λπινίστριες φο
βερές καί άνεβοκατεβαίνουν τά  βουνά σάν άλη- 
θινές Έ λβετίδες. Καί είναι βέβαια άπίστευτον 
ότι άνέβηκα καί έγώ τό βουνό μου πεζή, ά π ’ 
έκεΐ, δηλαδη ούτε πολύ, ούτε ολίγο ένα ύψος 
τετρακοσίων μέτρων. Καί ύστερα άπό έπτά 
ολοκλήρων ωρών σιδηρόδρομο.

Ό τα ν  έρώτησα γιά  της βαλίζες μου, εύρέ- 
θηκα έμ-πρός εις ένα γαλονάτο κασκέτο, που 
μου άπηντησεν εις καθαρώτατα Ε λληνικά  : 
Κυρία τά  παρέλαβα έγώ . Είμαι ό διερμηνεύς 
T to v G ra n g e s .— Ρωμ.γός κ ’έδώ .— ’Ό χι ρω 
μαΐος, μέ έδιόρθωσεν, άλλά Ελβετός που έζη- 
σε στην Πόλι καί στην Α ίγυπτο. . . .

"Ωστε όχι στην Ε λ λά δ α ;
Τό ίδιο ε ίνα ι, κυρία, τ ί ΙΙόλι ! τ ί Ε λλάδα !
Καί έτσι ό ξένος αυτός, άσυνείδητα σχεδόν, 

έθετεν άκριβώς τά  όρια της Ελλάδος εις την 
φυσικήν των θέσιν. ’Ίσως διότι δέν '/¡το διπλω
μάτης.

Καί τώρα εις της Granges. Μικρά chalets 
σκορπισμ-ένα εις κάθε γύρισμα κορδέ'λας του 
δρόμου,που καί που καμμιά χωριάτικη καλυβί- 
τσα, κάπου, κάπου καί μιά άποθηκη σανοϋ, 
στηριγμένη έπάνω σέ χονδρά δοκάρια, όλα 
σημαιοστολισμένα καί μ.έ φαναράκια χρωμα
τισ τά . Έ πάνω εις τά chalets καί της ταβέρ
νες καρτέλες μέ στίχους άπό αύτοσχεόιον χω
ρικόν στιχουργόν εις τιμήν της εθνικής εορτής, 
που έωρτάζετο έκεΐ την παραμονήν.

Φθάνομεν εις της Granges. Τό Ξενοδοχεΐον 
είνα ι ένα μεγάλο C halet, μέ τρία πατώματα 
καί μέ καμμιά τριανταριά τό πολύ δωμάτια. 
Δωμάτια που μπορούσαν νά χρησιμεύσουν καί 
¿)ς σάλες χοροΟ. Παντού μυρίζει καινούργιο 
ξύλο. Τό ξενοδοχεΐον μόλις έγκαινιάζετα ι καί 
τά  κοεββάτια του, τά έπ ιπλα  του,αν καί άπλά 
έντελώς καί σχεδόν πρωτογόνου αισθητικής, 
όμως έχουν μιά δροσερότητα παρθενική, κάτι 
που δέν εύρίσκεται εις τά  πολυτεύ,εστερα ςε- 
νοδοχεΐα του κόσμου. Τό μεγάλο δωμάτιον μου 
έχει ένα ξύλινο μπαλκόνι. Ά π ’αύτοϋ άντικρύζω 
διάφορες κορυφές τών Ά λ π εω ν , κοντά τόσο, 
όπως άπό τό παράθυρο του γραφείου μου άντι- 
κρύζω τόν Ά γ ιο ν  Γιώργι του Λυκαβητού. Μέ 
την διαφοράν μόνον ότι τό άσπρισμα τών άν- 
τικρεινών μου βουνών είνα ι πάγοι, που ά- 
στροποβολούν σάν διαμάντια κάτω άπό τόν

ηύ>ιο, ενώ τού Λυκαβητοϋ είναι ένα κακοασβε- 
στωμ.ενο εκκλησάκι μέ την μ.άνδοα του, που
’ Ύ  ' ' » >- . /μοιαςει σαν τοπι άσπρου πανιού ςαπλωμενου 
εκεί γ ιά  στεγνωμα. Τό λουτρό μ.ου έτοιμ.άζε- 
τα ι αμέσως και το κουδούνι του γεύμ.ατος βια
στικό δέν μ.ού δίδει καιρόν νά λουσθώ. Ά λλά  
πεινώ τόσο. ’Έ πε ιτα  έχομεν τόσα νά ποΰμεν 
μέ της δυό μου μικρές φίλες. Ή  Ναυσικούλα 
που νοσταλγεί τη μαμά της την λατρευτή καί 
τάς Αθήνας καί τόν ώραΐον μ,ας ήλιο καί την 
γαλανή μας θάλασσα. Καί όλο έρωτά, πότε 
γ ι ’ αυτό καί πότε γ ιά  ’κείνο. Καί ό Λελές ό 
νέος ποιητής Παλαμάς, που άκολουθεΐ τόσο 
καλά τό δοόμ.ο που πλατα ίνε ι κάθε ’μ,έρα ό πα
τέρας του εις τήν μεγάλη ποίησι. Ό  Λελές 
φεύγει αύριο γ ιά  τήν Α γ γ λ ία . Καί έχει τόσο 
άλλάξει τό χθεσινό άκόμη παιδάκι μέ τά 
ναυτικά ! Ε ίναι ψηλός, ψηλός, άδύνατος, μέ τό 
πρόσωπό του τό πρίν παχουλό, ρουφηγμένο, 
λεπτό, έξιδανικευμ.ένο, μέ γιακάδες ψηλούς 
και κάποια μελαγχολική σοβαρότητα έπάνου 
του. Σχεδόν θά ήθελα νά του ’μιλώ πληθυν- 
τικώς καί νά τόν λέω κύριο.

Εις τήν τραπεζαρία ένα μ.εγάλο τραπέζι εί
ναι γεμάτο καί ένα μ.ισό. Μετρώ : εί'κοσι πέν
τε άνθρωποι μεγάλοι καί μικροί. ’Έ χω  στό 
πλά ϊ μου ένα μικροσκοπικόν Γάλλον, καθαυτό 
Παρισινό, ό όποιος φλυαρεί άκατάσχετα. Ή  
γλώσσα του, αν καί ψευδή άκόμη, λέει, λέει 
διαρκώς. Δέν είχα τελειώσει τό γεύμα καί 
είχα μάθει όλα των τά  οικογενειακά.

Ά ν  ό μικρός δέν διηγείτο τήν γενεαλογία 
του δέν θά έπίστευα ποτέ ότι ή άσχημοκτε- 
νισμενη καί άσχημοντυμενη κυρία πού έκά- 
θητο στό πλά ϊ του ήτο Παρισινή, άλλ ’ ούτε 
ένας άλλος άνθρωπινος ό'γκος πού έκάθητο παρά 
κεΐ μέ σάρκες πού έκρέμοντο άπό παντού, ήρ- 
χετο κ α τ ’ εύθεΐαν γραμμήν άπό τήν χώραν 
τού chic καί της χάριτος.

Εις τό τραπέζι σερβίρουν δύω γυναίκες καί ό 
όιευθυντής τού ξενοδοχείου. Έ να  είδος έπαρχι- 
ωτου πού φορούσε πρίν φουστανέλλα.Ούτε φράκο 
ούτε άσπρα γάντ ια . Ά πλούστατα  μιά χοντρή 
χειμωνιάτικη ζακέτα κα ίτά  σουβλερά παπούτσια 
μέ καρφιά πού βροντούν σέ κάθε βήμα.

Ά λλά  τί τροφή ! Κανένα άπό τά  Grand 
Hotel καί άπό τά  Palace Hôtel δέν ώνειρεύθη 
ποτε τέτοιο φαγητό, νόστιμο, θρεπτικό καί 
καλοσερβιρισμένο. Σούπες σπ ιτίσ ιες, πουλιά 
καπόνια, σαλάτες θαυμάσιες καί ψάρι φρέσκο 
τής στιγμής. Μαρμελάτες καί παγω τά  άπό ά- 
ληθινά φρούτα καί όχι άπό μ.υρωδιές φρούτων 
μ.όνον. Είμαι μ.όνη καί ενώ τρώγω, μελετώ 
πρόσωπα καί πράγματα καί υ.ιλώ μέ τόν έαυ-\ 1 1 i t

τόν μου. Είναι κάποτε ό έαυτός μ,ας ό καλλί
τερος συνομιλητής. Έτρώγαμ.εν τό παγωτό μας 
ό'ταν έκαμαν έφοδον εις τήν τραπεζαρίαν δύω 
κυρίαι καί ένα πα ιδ ί. Άναμ-μένες, ήλιοκαμμέ- 
νες, άφανισμένες. Κατέβαιναν άπό τήν κορυφή 
κάποιου βουνού, εις τό όποιον είχαν εκδράμει 
άπό τά  ξημ.ερώματα. Ή  μία βάρους έκατό 
κοιλών, ή άλλη τριάντα π έντε . Ή  πρώτη κά
θεται άντίκου μ.ου, καί φυσά, μυκάται σχεδόν. 
Μού προσφέρει κρασί άπό τή μ,ποτίλια της· άρ- 
νούμαι ευχαριστούσα. ’Ώ ! λά  λά , δέν π ίνετε .
Ημ.εΐς έξωδεύσαμεν τόσην δύναμ.ιν σήμ.ερα. 

Έ πήγαμεν ξέρετε είς τήν κορυφήν, χ ίλ ια  μέ
τρα υψηλότερα ά π ’ εδώ. Καί άρχίζει ή διή- 
γησις,ένας χείμ-αρος άπό λόγια ,σχήματα , εικό
νας. Ή  άδελφή τών τριάντα πέντε κοιλών 
διορθώνει. Ό  μ.ικρός προσθέτει τάς ίδικάς του 
εντυπώσεις. Μαμ.ά, εξέχασες αυτό. Μαμά δέν
είδες εκείνο Καί τρίβει τό γδαρμ.ένο άπό
τό ηλιόκαμα μέτωπό του. Μαμά θά πάμε καί 
αύριο ; Ή μαμ.ά άποφεύγει νά άπαντήσν).

Άσχημ.η οικογένεια. Ό  μ.ικρός δέν έχει καν 
τήν χάριν τής ηλικίας του. Γάλλοι, Παρισινοί 
κ ι ’ αυτοί. Έ π ί τέλους δέν υπάρχουν εδώ παρά 
Γάλλοι. Ό τα ν  έτελειώναμ.εν κάμνουν μ,ίαν 
έμ,φάνισιν a  ββηβηίΐοη δύω ωραίες κυρίες 
καί ένας γέρων κύριος. Είναι άπό τήν Γενεύην. 
’Άνθρωποι καλοντυμένοι, μέ γούστο, μέ κά
ποιαν αβρότητα είς τούς τρόπους. Ούτε φωνά
ζουν, ούτε χειρονομ.οΰν.

Ό  γέρων κύριος τοποθετείται κοντά μου, ή 
κόρη του άντικρύ του, ώστε νά έχω κάτι έμ
μορφο είς τό όποιον νά ξεκουράσω τά μ,άτια μ.ου 
Μιλούν καί αύτοί γ ιά  έκδρομάς, πού έχουν 
κάμ.ει, πρίν νά φθάσουν εδώ καί γ ιά  έκδρομάς 
πού θά κάμουν, πεζοποροΰντες είς τά  πλέον ά- 
πότομ.α βουνά.

Είναι ένα είύος μ.ανίας πού κυριεύει τόν κό
σμον, ξένον καί εγχώριον, αί έκδρομαί. Οί 
Ελβετοί πού έπεδόθησαν είς τό έμπόριον αυτό 
τών έκόοομ.ών, διά νά έλκύσουν κόσμον, ευρί
σκουν καί οί ί'διοι ύπερτάτην άπόλαυσιν νά πε
ζοπορούν, νά άνεβαίνουν ύψη άπρόσιτα, νά 
σκαρφαλόνουν είς κορυφές, πού δέν λυώνουν ποτέ 
οί πάγοι,νά βασανίζωνται, νά ψήνωνται κάτω 
άπό τόν ήλιο, νά μ,ουσκεύωνται κάτω άπό τής 
αιφνίδιες κατα ιγίδες. Γυναίκες καί άνδρες, νε- 
ώ τατα  κορίτσια, μικρά παιδιά όλοι φορούν πα
πούτσια μέ καρφιά άπό κάτω , όλοι εφοδιάζον
τα ι μ.ε άλπενστοκ, όλοι φορτόνονται στήν ράχη 
των τήν κλασική πράσινη σακούλα, πού πε
ριέχει ολίγα ρούχα τής πρώτης άνάγκης καί 
ολίγα τρόφιμα.

Άδιάφορον.άν οί κύκνειοι λαιυ,οί τών κοβι-
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τσιών ψήνονται καί μεταβάλλονται εις εΐ&ος 
μπιφτεκιού ώμου, άδιάφορον, άν ή χοίρος κατα- 
οτρέφεται μέ τόν σάκκο εκείνο της ράχης, ά- 
διάφορον άν τα τρυφερά πόδια πληγόνωνται, 
μέσα οτά χονδρά παπούτσια αυτά που ζυγίζει 
οκά το κάθε ένα. Άδιάφοοον ακόμη, άν δέν 
περν^ ημέρα, χωρίς νά άναγραφοΟν εις τάς 
έφημερί καί δύω τρία δυστυχήματα καί 
θάνατοι άπό πτώσεις επικινδύνους.

Ή  μανία των ’Α λπινιστών δέν γνωρίζει 
εμπόδια, δέν σκοτίζεται διά κινδύνους, δέν 
έλαττόνεται άπό άναγραφάς θανάτων. Ξεκινούν 
είτε μεγάλες συντροφιές φιλικές, είτε μία οι
κογένεια μ,όνον, είτε καί δύο φίλοι η δύο τρεις 
φ ίλα ι. 'Υπάρχουν καί πεζοπόροι χωρίς συντρο
φιά. Σας ομιλούν γ ιά  τά  χιλιόμετρα, σαν νά 
πρόκειται γ ιά  βήματα άπλόέ, καί φθάνουν βια
στικά νά πάρουν ένα λουτρό, νά κοιμηθούν 
πέντε εξ ώρας καί νά ξεκινήσουν την επαύριον 
πρωί μέ τά πρώτα λαληματα τών πετεινών. 
Απολογισμός αύτου του γενικού άντρε/αρίσμα- 

τος : Εισπράξεις πολλών δεκάδων έκατομμυ- 
ρίων κάθε χρόνο. Ή  Ε λβετία  οληένα άπέραν- 
τον ξενοδοχεϊον. Εις τά βουνά τά πλέον υψη
λά ,παλάτ ια  φανταστικά γ ιά  ξένους. Τ ιμαί γιά 
κάθε βαλάντιον. "Ολο τό εμπόριον καί ή βιο
μηχανία καί ή γεωργία εις αυτό περιστρέφεται. 
Είς την έκμετάλλευσιν τών ξένων.

’Ά λλοτε οί ξένοι έμεναν έ'να δύο μήνες καί 
έ'πειτα έφευγαν είς τό ΙΙαρίσι,τήν Βιέννην διά 
νά συμβουλευθουν μ.εγάλους γιατρούς. ’Έπρεπε 
νά έμποδισθγί ή βιαστική αυτή άναχώρησις καί 
οί μεγάλοι Ελβετοί γιατροί έδημιουργήθησαν 
καί αυτοί. Είς τήν Λωζάνην δύο τρεις : Ό
Β ο ΐΐ^ β ί καί ό ΡοΟ καί δέν ξέρω πόσαι άλ- 
λα ι ειδικότητες ακόμη. Καί κοντά είς τούς 
γιατρούς αί κλ ινικαί κάθε είδους έφύτρωσαν είς 
τάς έξοχάς, είς τάς πόλεις.

Τώρα πλέον ό κόσμος ξεκινά άπό τά πέρατα 
τής γής, όχι μ,όνον δ ι ’ έκδρομάς, αλλά διά νά 
συμ.βουλευθγ τάς μεγάλας έπιστημονικάς εξο
χότητας τής Ε λβετίας. Μέ τούς μεγάλους 
γιατρούς άνεδείχθησαν καί μεγάλα Π ανεπι
στήμια. Ά λλά  καί μ.εγάλα σανατόρια, μεγάλα 
πρακτικά σχολεία καί μεγάλα λύκεια καί 
παρθεναγωγεία. ΙΙόλεις μικροσκοπικαί, ά
σημοι, άγνωστοι σχεδόν, έχουν κάτι μεγάλο, 
τό 'όποιον συγκεντρόνει τούς ςένους καί ε ισ
πράττει χρήματα καί πλουτει τούς κατοίκους 
του.

Τό πολίτευμά τω ν, τό φυσικώτερον δλων 
τών πολιτευμάτων, τούς βοηθεΐ εις ολην αυτήν 
τήν κολοσαιαν πρόοδον καί κίνήσιν. 'Ομοσπον
διακόν, συγγενέστατον μ.έ τά  αρχαία πολιτεύ

ματα , που άφιναν κάθε χωράν και πόλιν ελεΰ- 
θέραν νά ζητήσν) τήν πρόοδον της, δπου καί 
οπως ή'θελε. Ού'τε στρατιωτικοί έξοπλισμ,οί, 
ούτε στόλοι, ούτε κατακτητικά καί ληστρικά 
σχέδια. Πρόοδος μέ τήν άτομ.ικήν εργασίαν 
του καθενός, πρόοδος μ.έ τήν επιστήμην, πρόο
δος μ.έ τήν άπλουστέραν καί πλησιεστέραν είς 
τόν άνθρωπον βιομηχανίαν του καθαρού άέρος, 
τής άσκήσεως, τής ζωής τής εντελώς φυσικής.

Κ . Π Α Ρ Ρ Ε Ν

Η ΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΑΕΙ
Ή κυρία, ή οποία έπρόκειτο νά τραγουδήση 

διηυθύνθη προς τό πιάνο, καί έξαφνα αίσίίάν- 
θηκα κάτι άγριο στη ψυχή μου, μίαν έπανά- 
στασιν συγκεντρωμένη είς τόν εαυτόν μου δπως 
ένας φυλακισμένος. Έ νφ έπερνοΰσε μέ δυσκο
λία μεταξύ τού καθημένου πλήθους, της ηύ- 
χόμην νά πάθη συγκοπήν, ν ’ άποθάνη ή ακόμη 
νά σπάσουν καί ή τέσσερες καλτσοδέτες της. 
Τής έμεναν ακόμη νά περάση μερικά μέτρα, 
τριάντα δευτερόλεπτα,ό καιρός δπου χρειάζεται 
διά νά γίνη κατακλυσμός. Άλλ ’ έπροχώρησε 
ήσυχος,¿πάτησε μερικά βερνικωμένα παπούτσια, 
έσχισε άλλες τόσες ταντέλλες, ¿ψιθύρισε «par- 
don» ¿χαιρέτησε καί έμειδίασε, ¿πλησίασε είς 
τό πιάνο καί άκούμπισε τό χέρι της. ’Ήρχισα 
νά υποφέρω. Παρετήρησα ανάμεσα στά φώτα 
την σκυμμένη ράχη τού χονδροί φίλου μου 
Mangis, ό όποιος μέ τό χέρι του έπροφύλαττε 
ένα γεμάτο ποτήρι... ’Ησθάνθην δτι τόν μι
σούσα,διότι έφθασε έ'ως είς τήν σάλα τοΰ buf
fet, ένφ έγώ μόλις κατώρθωσα νά βρω θέσι 
σέ μιά γωνιά καθισμένος στραβά ¿πάνω στο 
χέρι μιας χρυσής καρέκλας.

Μέ ψυχρότητα παρατηρούσα τήν κυρία, ή 
οποία έμελλε νά τραγουδήση· καί συνεκράτησα 
μόλις τήν έ'κρηξιν διαβολικής χαράς, δταν άνε- 
κάλυψα δτι ήτο άσχημοτέρα άπότι ήλπιζα.

Μέ φόρεμα άπό άσπρο ατλάζι, μέ τό κεφάλι 
ψηλά, είχε είς τό βλέμμα τήν θρασύτητα δλων 
τών γυναικών. Τά έξέχοντα μήλα τών παρειών, 
ή μεγάλη μύτη μέ τά ανοιχτά ρουθούνια, τό 
ισχυρόν σαγόνι, δλα αυτά αποτελούσαν πρόσω- 
πον σκυλλου έπιθετικού, διά τούτο πριν νά 
όμιλήση, ήθελα νά τής φωνάξω :

«Δάγκασε».
Καί τό στόμα ! τό στόμα ! Τό ¿θαύμαζα, μέ 

τά άνισα χείλη του· παρατηρούσα τό ύπερμε- 
γέθες άνοιγμα, τό όποιον μετ’ ολίγον θά μάς 
έκαμνε ν ’ άκούσωμεν τούς ήχους δπου έκρυπτε

το άντρον αυτό. Έκ τών προτέρων τά αύτία 
μου ¿σφύριζαν καί έσφιγγα τά δόντια.

Ή κυρία δπου έμελλε νά τραγουδήση έστρά- 
φη προς τό ακροατήριου, άνέπνευσε δυνατά, 
έβηξε καί έτοιμάσθη. Κατά τήν τελείαν ¿κείνην 
σιγήν, δπου δέν ακούετο τίποτε άλλο παρά 
ό θόρυβος τών αρωματισμένοι ριπιδίων, τό 
πιάνο ήρχισε νά παίζη.

Καί έξαφνα τόνος οξύς, φωνή πάλλουσα 
έτρύπησε τό μυαλό μου καί ανατρίχιασε τό 
δέρμα τοΰ αύχένος μου : ή κυρία τραγουδούσε. 
Τήν πρώτην αυτήν φωνήν, ή όποία έξηλθεν 
άπό τά βάθη τού στήθους της, έπηκολούθησεν 
άλλη χαμηλότερα χρωματισμένη μέ τούς πλέον 
απαλούς τόνους, τούς πλέον πλήρεις δπου ή- 
κουσα ποτέ... "Εκπληκτος ¿σήκωσα τό βλέμμα 
προς τήν κυρίαν, ή όποία ¿τραγουδούσε. Βε
βαίως είχε ψηλώσει. Μέ τά μάτια ορθάνοιχτα 
καί τυφλά ¿θαύμαζε κάτι τό άόρατον προς τό 
όποιον ¿πετοίσε δλον τό εινε της. Τό γαλανό 
τών ματιών της είχε μαυρίσει καί τά μαλλιά 
της τά βαμμένα ή δχι, τήν ¿στεφάνωναν μέ 
φλόγα σταθεράν. Τό μεγάλο γενναίο στόμα της 
άνοιγε, καί έβλεπα νά πετούν ή φλογισμένες 
νότες, ή μέν δμοιες μέ χρυσές φούσκες, ή άλ
λες μέ στρογγυλά τριαντάφυλλα... Τρίλιες έλαμ
παν σαν ποταμός πού άνατριχιάζει, σαν σαύρα 
λεπτή· ή ήσυχες αρμονίες μ ’ έχάϊδευαν σαν 
χέρι απαλό καί δροσερό. TU ! φωνή άλησμό- 
νητη ! Ήρχισα νά θαυμάζω, γοητευμένος, τό 
μεγάλο εκείνο στόμα μέ τά βαμμένα χείλη τά 
οποία άφιναν νά φαίνωνται πλατειά δόντια, 
τήν χρυσή αυτήν πόρτα τών ήχων, τήν πυξίδα 
αυτήν τών χιλιάδων κοσμημάτων. Τό αίμα 
¿κοκκίνιζε τά έξέχοντα μήλα τοΰ προσώπου, τό 
φουσκομένον στήθος άπό βιαίαν άναπνοήν. 
Δύο μικρά έκφραστικά χεράκια άκουμπισμένα 
είς τό κάτω μέρος τού κορμού ¿στριφογύριζαν 
τά γυμνά δάκτυλά τους... Μόνον τά μάτια, 
σχεδόν μαύρα, έπλανώντο ¿πάνω άπό ημάς, 
¿πάνω άπό δλους, τυφλά καί ήσυχα.

« ’Έρως ! . .»  ¿τραγούδησε ή φωνή . . .  Καί 
είδα τό άνισον στόμα τό υγρόν καί κόκκινον, 
νά συσφίγγεται είς τήν λέξιν αυτήν ζωγραφί- 
ζον τήν εικόνα ενός φιλήματος... ’Επιθυμία 
τόσον άπότομος καί τόσον τρελλή μέ κατέλαβε, 
ώστε,τά βλέφαρά μου ύγράνθησαν άπό νευρικά 
κλάματα. Ή θαυμασία φωνή έτρεμε, σαν νά 
έπνίγετο άπό κύμα αίματος, καί τά πυκνά τσί- 
νουρα τής κυρίας δπου τραγουδούσε ¿χαμήλω
σαν .. . ΤΩ ! νά πιώ τήν φωνήν αυτήν είς τήν 
πηγήν της, νά τήν αισθανθώ νά άναβρύη,κίμα 
μεθυστικόν, μεταξύ τών γιαλιστερών μικρών 
πετρών, τής θαυμασίας ¿κείνης οδοντοστοιχίας,

νά τήν κρατήσω γιά μιά στιγμή μέ τά δυστυ
χισμένα χείλη μου, νά τήν άκούσω, νά τήν 
κυττάξω ν ’ άναπηδά, χείμαρρος έλεύθερος καί 
νά ξεχύνεται εις μεγάλο ποταμό αρμονικό τόν 
όποιον νά διαπεράσω μέ ένα χάϊδεμα... Νά εί
μαι ό έρωμένος τής γυναικός αυτής τήν όποιαν 
μεταμορφώνει ή φωνή της — καί τής φωνής 
αυτής. Νά κρατήσω διά τόν εαυτόν μου, διά 
τόν εαυτόν μου μόνον ! τήν περισσότερον συγ
κινητικήν αυτήν φωνήν, άπό τό μυστικότερον 
χάϊδεμα, καί τό δεύτερον πρόσωπον τής γυναι- 
κός αυτής,τό όποιον ένθυμίζει νύμφην, δπου 
τήν μεθά ένα δνειρον !

Κατά τήν στιγμήν δπου εύρισκόμην εις έκ- 
στασιν ή κυρία δπου τραγουδούσε ¿σιώπησε, 
καί φωνήάνθρώπου πού πέφτει,ήόποία έφυγε 
άπό τά χείλη μου, έχάθη άνάμεσα εις τόν θό
ρυβον τών χειροκροτημάτων. Ή κυρία δπου 
¿τραγουδούσε ύπεκλίθη καί ¿χαιρέτισε μειδιώ- 
σα. Έπήρε τόν βραχίονα τού μουσικού καί έ- 
προσπάΟησε νά φθάση σέ μιά πόρτα τής αι
θούσης... Θεέ μου! έμελλα νά τήν χάσω."Ηδη 
δέν έβλεπα άπό αυτήν παρά τήν άκραν τού 
λευκοί φορέματος της... Έτρεξα προς αυτήν, 
άγριος, μή βλέπων τίποτε έμπρός μου. Τέλος, 
τέλος, τήν έφθασα, δταν είσήρχετο είςτό buffet 
ευτυχισμένο νησάκι, γεμάτο άπό φρούτα καί 
άνθη, λάμπον άπό κρύσταλλα καί άφρώδη 
κρασιά.

’Έτεινε τό χέρι, καί μέ τά τρέμοντα δάκτυλά 
μου τήςπροσέφερα ένα γεμάτο ποτήρι...άλλάτό 
άπεμάκρυνε καίέπήρε μιά μποτίλλια κρασίΙκίΓ- 
deaux: «Σάς ευχαριστώ πολύ, Κύριε, άλλά ή 
σαμπάνια μού κάνει κακό, ίδίιος δταν έχω τρα
γουδήση. Μοί κόβει τά πόδια. Τώρα δπου 
οί κύριοι αυτοί καί οί κυρίαι θέλουν νά τούς 
τραγουδήσω καί πάλιν «τήν Ζωήν καί τόν ’Έ 
ρωτα μιάς Γυναικός,» ήμπορείτε νά φαντα- 
σθήτε,κύριε. ..»Κ αί τό μεγάλο στόμα της, σπή- 
λαιον άγριων θηρίων, δπου δμως κατοικεί τό 
θαυματουργόν πουλί, έξαναέκλεισε μέ ένα κρυ
στάλλινο γέλοιο.

Δέν ήσθάνθην έκ νέου πόνον καί λύπην. 
Ένθυμούμην μόνον αύτό : Θά ¿τραγουδούσε 
άκόμη. Έπερίμενα μέ σεβασμόν ν ’ άδιάση 
καί τό άλλο ποτηράκι κρασί τό οποίον ¿κρα
τούσε, νά σκουπίση τά φοβερά άκρα τών χειλέων 
της, ν ’ άερισθή,νά διορθώση τά μαλλιά της,τά 
βαμμένα μέ υξυγονούχον νερό. Έπερίμενα, 
άποφασισμένος, καταβασανισμένος, άλλά πλή
ρης ελπίδος, διότι τό θαύμα τής φωνής της 
θά μού τήν άπέδιδε.

( Έ κ τοΰ Γαλλικού).
ΕΙΡ. ΝΙΚΟλΑ ΓΔΟΓ



ΣΚΗΝΗ Ε Κ  ΤΟΤ Α Ρ Χ Α ΙΟ Υ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ

Α Σ Π Α Σ Ι Α
^»*ΩΡΑ. ποΰ άρχισαν αί έτοιμ.ασίαι τής Ά~ 

σπασίας, φαίνεται αδύνατον να έμοανι“ 
σθή εις την σκηνήν τόσον σύντομα, οσον εί'χα- 
[Λεν υποθέσει εις την αρχήν. Μία προσωπικό" 
της ’σαν κ ι ’ αύτήν, μ.ία γυναίκα που έσφράγι- 
σεν ενα αιώνα καί τον καλλίτερον τής Ε λλά" 
δος υ.έ την σφραγίδα τής μεγαλοφυΐας καί τή? 
χάριτος καί τής καλαισθησίας της, δεν είναι 
δυνατόν νά άναζήσγ ,έ’στω καί εις τό θέατρον, 
μ.έ ετοιμασίαν ήμερων μόνον,

Ή  πρώτη της νά συμ.πέση μ.έ τά κυνικά 
καύματα, μέ την έρήμωσιν των ’Αθηνών, υ.έ 
ηθοποιούς αφανισμένους από την ζέστη καί πρό 
παντός ό'χι αρκετά ετοιμασμένους, με τουαλέ 
τες ποϋ θά έγίνοντο βιαστικά,, θά ήτο έ'λλει- 
ψις σεβασμού καί θαυμασμού ποός την ήρωίδα 
ποϋ θά συγκινήσγι καί τώρα, όπως έσυγκίνησε 
καί άλλοτε τούς κατοίκους τών ’Αθηνών.

Ή  δεσποινίς Κοτοπούλη ποϋ αισθάνεται 
βαθειά κάθε μεγάλ.ον ρόλον ποϋ ενσαρκώνει, 
εννοεί νά γίνν) αληθινή ’Ασπασία εις πλοΰτον 
καί πολυτέλειαν καί χάριν. Τά κοσμήματά της 
παρηγγέλθησαν είς ειδικούς τεχνίτας από αλη
θινούς πολυτίμους λίθους τής εποχής εκείνης, 
τούς οποίους τής έδώρησε μία άρχαιόφιλος καί 
φανατική λάτοις τής αρχαίας μας ζωής, ή κ. 
Σ ικελιανοΰ.

Ή  κ. Σικελιανοΰ αντιπροσωπεύει είς την 
πόλιν μ.ας καί ε ίς 'τή ν Ε λλάδα όλόκληοον τήν 
άρχαίαν Έ λληνίδα τής εποχής τοΰ ΙΙερικλέους. 
Καί όμως είναι Άμερικανίς. ’Ίσως ακριβώς δι ’

αυτό, άπηλλαγμένη από τάς προλήψεις, ποϋ 
υ.α: κάυ.νουν νά οα σκιών ου-εν τά  πόδια υ.ας,I ι ι I I '
’σάν μούμιες τής Α ίγύπτου, όιότι τήν μόδαν 
αύτήν έδημιούργησαν αί (¿6ΐϊΐΐ-ηΐθηο1&ϊηβ8 τοΰ 
ΙΙαρισιοΰ καί νά κοκκινίζωμεν, μόνον μ.έ τήν 
ιδέαν, ότι ήμποοοϋμεν νά παρουσιασθώμεν ε
νώπιον κόσμ.ου μέ τό έ’νδυμα ποϋ έφοροϋσαν αί 
πρόγονοί μας.

Καί ποιον ένδυμα ", τό ώραιότερον, τό καλ- 
λιτεχνικώτερον, τό σεμνότερον έζ όσων έπε- 
νοήθησαν, ά φ ’ δτου υπάρχει κόσμος. Τόένδυμα 
τό όποιον έσχεδίασεν ό’χι ενας διεφθαρμ.ένος 
καί έκφύλου αισθητικής Παρισινός ράπτης, άλ
λα ό Φειδίας καί ό Πολύγνωτος καί ό Πρα
ξιτέλης.

Διότι τήν μ,εγάλην καί τε7.ευταίαν λέξιν τοΰ 
Έλληνικοΰ ενδύματος τήν είπαν οί άνθρωποι 
αύτοί, οί έμπνευσμ.ενοι τοΰ κάλλους καί όχι οί 
σημερινοί έμ.ποροβιομήχανοι νομοθέται τής μό
δας.

Αύτά μοΰ έ'λεγε πρό δέκα επτά ετών μία 
Άμερικανίς είς τό Σικάγον, ή αρχηγός τής 
επαναφοράς τοΰ αρχαίου ενδύμ,ατος. Μέσα είς 
τάς χιλιάδας τών γυναικών ποΰ είχαν συνέλ- 
θει έκεΐ διά τό Γυναικεΐαν Συνέδριον μία ¿μάς 
γυναικών ε'ίλκυσεν ευθύς από τήν πρώτην η 
μέραν τήν προσοχήν καί τόν θαυμασμών μ.ου.

Ή σαν δλαι άληθιναί Καρυάτιδες. Κάθε 
’μ,ερα έφοροϋσαν καί νέα φορέματα, κάθε ημέ
ρα έκαμαν καί νέον κτένισμ.α. Εί'μεθα ή ρεκλά- 
μ.ες τής ωραίας σας εποχής μοΰ έ'λέγε. Είναι 
δέκα χρόνια ποΰ έσυστήσαμ.εν τόν σύλλογόν 
μ.ας. Ή μουν μόνη τότε καί τώρα εί'μ.εθα πολ- 
λα ί. Είς κάθε κράτος καί κάθε πόλιν έ'χομεν
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διακλαδώσεις και δέν απέχει πολύ ό καιρός, 
που αί άρχαιόφίλοι γυναίκες της ’Αμερικής θά 
επιβάλουν το ώραιον ένδυμα εις τάς γυναίκας 
δλου του κόσμου.

''Οτι αί γυναίκες τής ’Αμερικής επιδένουν 
παράδειγμα εδώ όλοζώντανον είναι ή κ. Σ ι- 
κελιανοΰ. Έ λθεν  είς τήν Ε λλάδα , ύπανδρεύθη 
Έ λλη να , ζή ’σαν αρχαία Έ λληνίς , αδιαφο
ρούσα, εάν άύτή καί μόνη μένει π ίστη εις τό 
άρχαϊον κάλ,λος, εις την άρχαίαν γραμμήν, εις 
την άρχαίαν ψυχήν.

Καμμία Έ λληνίς δέν είχε τό θάρρος νά την 
μιμηθγ. Καμμία δέν έτόλμησεν, αν ό'χι έξω, 
τουλάχιστον είς τά  φορέματά της της υποδοχής 
νά δώση τόνον αρχαίου σχεδίου.

Μόνον ή αδελφή τοΰ κ. ΣικελιανοΟ, σύζυγος 
του άρχαιοφίλου Δώγκαν, έ'βαλε τό Ε λλη ν ι
κόν ένδυμα, έζησε μέσα εις σπ ίτ ι αρχαίου Ε λ 
ληνικού ρυθμοΰ, έμελέτησε μέ την κ. Σ ικελια- 
νοΟ μαζή την άρχαίαν ζωήν μέσα εις τά  μου
σεία καί τάς συλλογάς της.

’Αλλά τό ώραιον σπ ίτ ι τοΰ άρχαιοφίλου 
Δώγκαν, διότι άπουσίασεν ολίγον καιρόν, έσυ- 
ληθη άπό ο ,τ ι είχε πολύτιμ.ον, άκόμη καί άπό 
θύρας καί παράθυρα. Καί ή κ. ΣικελιανοΟ διά 
νά ζήση την ζωην, όπως την ώνειρεύθη, έδέ- 
ησε νά μεταφέρη τους Εφεστίους θεούς της είς 
ένα ώραιον νησί του Σουνίου, εις την Λευκάδα 
την πατρίδα του συζύγου της.

’Εδώ έ'ρχεται δ ι ’ ολίγους μήνας του χρόνου 
καί κ α τ ’ ευτυχή σύμπτωσιν έθεσεν υπό την 
άρχαιόφιλον λατρείαν της την συμπαθεστάτην 
πρωταγωνίστριαν της Νέας Σκηνής, την Μα- 
ρίκαν Κοτοπούλη. Μαζή επισκέπτονται τά 
μουσεία, μαζη μελετοΟν την εποχήν του Πε- 
ρικλέους, μαζή συνθέτουν καί άντιγράφουν τά 
ώραΐα σχέδια φορεμάτων, τά  ώραΐα κτενίσμα
τα , τά  κοσμήματα καί τά  σκεύη τής Τέχνης.

Καί ή συμπαθής κυρία δέν άρκεΐται είς αύτό 
καί μόνον. Συλλέκτις η ιδία ώραίων καί πολυ
τίμων πραγμάτων, ώνειρεύθη νά στολίση μέ 
αυτά εκείνην που θά παρουσιασθή ώς ’Ασπα
σία, εκείνην της οποίας την Τέχνην θαυμάζει, 
ιδίως είς την υπόκρισή άρχαίων προσώπων, είς 
τά  όποια τόσον τελεία  είναι ή δις Κοτοπούλη.

Οί άρχαϊοι λίθοι τών δακτυλιδιών της ’Α
σπασίας είναι δώρον πολύτιμ.ον της κ. Σικε- 
λιανοΟ πρός την καλλιτέχνιδα πρωταγωνίστρι
αν, η όποια μ.έ τάς καλλιτεχνικάς είς ολα ο
δηγίας καί συμ-βουλάς της καί μέ την μακράν 
πείραν τής άρχαιοφίλου ζωής της είναι πολύ- 
τιμ,ος παράγων της τελειοτέρας καί π ιστοτε- 
ρας άποδόσεως της εποχής της ’Αθηναϊκής ζωης 
τοΰ παρελθόντος.

Η ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΟ Υ Ρ ΙΖ Ο Υ  Ν Ε Ρ Ο Υ Λ Ο Υ

Προχθές έγραφα ότι ή ’Ασπασία δέν ειχεν 
άναβιβασθή ώς τώρα είς τήν σκηνήν. Ό φ ί
λος μου κ. Λάσκαρης, ό ακούραστος αυτός 
θεατροδίφης μου γράφει σήμερον τά κάτωθι, 
τά όποια δημοσιεύω, ευχαριστούσα θερμώς τον 
γράφοντα ό όποιος εγκαίρως έπρόλαβε νά μοΰ 
καταστήση γνωστόν τό προ εκατόν ετών άνα- 
βιβασθέν είς τήν σκηνήν έργον τού Ρίζου Νε
ρουλού.

Δημοσιεύω μαζή μέ τό γράμμα καί τήν ύ- 
πόθεσιν τής παλαιας εκείνης ’Ασπασίας, κατά 
περίληψιν, τήν οποίαν ό κ. Λάσκαρης είχε τήν 
καλωσύνην νά μού άποστείλη.

Προκειμένου περί 'Α σπασίας ή παράστασίς 
της κατ’ ανάγκην θά βραδύνη πολύ περισσό
τερον παρ’ δσον έπιστεύαμεν. "Επιπλα, σκεύη, 
κοσμήματα, σκηνογραφίαι, δλα αυτά διά νά 
γίνουν τέλεια απαιτούν ημέρας πολύ περισσο- 
τέρας, ώς καί ή μελέτη τού έργου, τό όποιον 
δέν πρέπει νά άναβιβασθή βιαστικά καί απρό
σεκτα.

"Ας προηγηθούν λοιπόν τά ΙΙαναθήναια καί 
τά ελαφρότερα έν γένει έργα πού είναι καί κα
ταλληλότερα διά τά κυνικά αυτά καύματα καί 
ή ’Ασπασία ας άναβιβασθή άργότερα διά νά 
έχη καί περισσοτέρας ελπίδας επιτυχίας.

"Ισως μάλιστα τήν άκολουθήση τότε καί ή 
Πηνελόπη, ή οποία τελειόνει τάς ημέρας αύτάς 
καί ή οποία θά είναι ή δευτέρα είς τά έργα 
άρχαίας ύποθέσεως τά όποια γράφω.

Ή Πηνελόπη τοΰ Όδυσσέως ή ύφαίνουσα 
καί εξυφαίνουσα τον ιστόν θά κίνηση βεβαίως 
πολύ ενδιαφέρον αν καί εντελώς διάφορος τής 
’Ασπασίας.

( ’ Ε π ι β ο λ ή  τ ο ν  κ ·  Ν .  Α ά ό κ α ρ η )

Φίλη Κ νρ ία  Π αρρέν,
’Εν τφ τελευταίο) φύλλφ τοΰ ήμετέρου πε

ριοδικού, προκειμένου λόγου περί τής δραμα- 
τοποιήσεως τής ’Ασπασίας, δημοσιεύεται άνα- 
κρίβειά της ίστορικοφιλολογική ήν σπεύδω φ ι- 
λικώτατανά.σάς άνακοινώσωδιά τά..περαιτέρω!

«Είς τήν σκηνήν, γράφετε, άκόμη πουθενά 
καί άπό κανένα δέν άνεβιβάσθη ή ’Ασπασία».— 
Δ νότν^ & ς άνεβιβάσθη προ εκατόν περίπου 
ετών και μάλιστα άπό "Ελληνα. Δράστης τού 
πραξικοπήματος αυτού—διότι περί πραξικοπό- 
ματος πρόκειται.—ύπήρξεν ό περίπυστος Ίακω- 
βάκης Ρίζος Νερουλός δστις έδρ α μ α τ ο π ο ί η σ ε  
τήν δυστυχή ’Ασπασίαν τώ 1811, τήν έδημο-
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σίευσεν έν Βιέννη τώ 1813 καί τήν άνεβίβασεν 
επί σκηνής έν Βουκουρεστίφ τον Μάρτιον τού 
1819. ’Αλλά τό έργον τοΰ καλού Πατριώτου 
δέν «εύηρέστησεν» ώς έλεγαν τότε, καί ένφ 
δλα τά άλλα έργα τά όποια έδόθησαν τήν επο
χήν εκείνην, ώς ό «Τιμολέων» τού Ζαμπελίου, 
«ό θάνατος τού Δημοσθένους» τού Πικόλου 
κτλ. έπαίχθησαν πολλάκις, ή ’Ασπασία τοΰ 
Νερουλού δέν επαίχδη παρά απαξ. Σημειώ
σατε δτι τότε δέν ύπήρχον ούτε κλακέρ, ούτε 
cabales εναντίων τών παριστανομένων έργων
άλλ’ ούτε κ α ί  κριτικοί ! Τί ευτυχισμένη
εποχή !

Νικόλαος Λάσκαρης.
’Ιδού τώρα καί ή ύπόθεσις της τραγφδίας 

τού Νερουλού τήν οποίαν θά σάς διηγηθώ έν 
ολίγοις καί διά στίχων μάλιστα τού ίδίου ποιη- 
τοΰ ινα λάβητε καί ιδέαν τινα τής στιχουργικής 
του δεινότητος :

Ό Περικλής παρίσταται εν τή τραγφδία ώς 
σύζυγος τής ’Ασπασίας, ήν
»ή ναγχάσθη  μ '  σ χ ή μ α  εξορίας
«είς τή ν  π α τρ ίδ α  της τη ν  Μ ίλητον  ν ά  σ τ έλ λ η ·
’ Χαϊ με αν τό τη ν  σ ν γ χ ν α ι γ  του  Δήμον νά σ υστ έλλη
καθόσον οί ’Αθηναίοι δέν είδον μέ καλόν 
δμμα τόν γάμον αυτόν
« ίξ έσπασ ’ όμως έξαφνα ή τρομερά πανώλης
• χ ’ ε ν θ ίς  ή γ ή  μοΧύνθηχε τής  ’ Α ττ ικής  μας  όλης  
»χ ι ’ 6 Περικλής, αν τον χαχου  χ α τ ά π α υ σ ι ς  Sir γένη  
»τή ν  ’Ασπασίαν έγραφε ’ς τ ή ν  ΜίΧητον να  μένη
» . . . . . . . ....... * άΧΧ ’ όταν  τα π α ι δ ι ά  τον
»τό φοβερόν έθ ρεσε ¿ρεπάν ι  τού θανάτου  
ιύ π οπ τ ε νθ ε ίς  μ ήπω ς  αυτό τό π ά θ η μ α  τό νέον 
«ν ιχ ήσ η  τή ν  υπ ομ ο νήν  τής ’Ασπασίας πλέον,
στέλλει ’ς τήν Μίλητον τόν φίλον του Κτησίαν 
νά εύρη τήν ’Ασπασίαν καί
»νά χ ρ ύψ '  ά π  α υ τ ή ν  τόν θά νατον  »ίων χ α ί  σ ι γ γ ε -

[νων ίο»
• πρός  τοντο ις  δέ χ α ί  τή ν  φθοράν  ι<3ν συμπα τρ ιω τών

[ τ ο υ ι
πρός δέ,νά τήν πείση νά μή θελήση νά έπι- 
στρέψη διότι
-ήθελε χάμε ι  είς αυτόν  χ αχόν  π ο λ ι τ ιχ ω ς  μ ε γ ά λ ο ι .
Ό Κτησίας μεταβαίνει είς Μίλητον, άλλ’ εκεί 
μανθάνει δτι ή ’Ασπασία είχε πρό εννέα ημε
ρών άναχωρήσει δ ι ’ ’Αθήνας. Πράγματι, ή 
’Ασπασία εύρίσκεται είς ’Αθήνας δπου μαν
θάνει τήν ενσκήψασαν είς τήν πόλιν καί τόν 
Περικλέα συμφοράν.’Αμέσως διά τού υπηρέτου 
της Δημοχάρους στέλλει επιστολήν πρός τόν 
Περικλέα δστις καί αυτός ε’χε προσβληθή άπό 
τήν πανώλην. Ό Δημοχαρης σπεύδει είς τόν 
οίκον τού Περικλέους, έγχειρίζει αύτώ τήν επι
στολήν ούτος δέ—ώς διηγείται κατόπιν ό Δη
μοχάρης—τήν άναγινώσκει,

• τ ι ν ά σ σ ε τα ι ,  γογγύξε ι
• άγων ισθε ίς  ν α  σηχωθή , ς ’ τή ν  χ λ ί ν η ν  π ά λ ι ν  π ίπ τ ε ι .
»ιό γράμμα  άπ ό  τάς χ ε ΐρ ά ς  τον τάς παραλύτους  ρ ίπ τ ε ι
• χ ’ έστρεψε μεν τό πρόσωπον ώσάν ν ά  μ ’ όμ ιλή σ η
► ά λ λ  ’ άφωνον επάνω μου  ιόν ε ίδα  ν ’ άτεν ίση
»οί σ τοα τ ιω τα ς  Si χ ο ινως  έ χ σ τ α τ ιχ ο ϊ  ’ ς τό όραμα
• πόθεν , χ α ί  τ ις  ε ΐ . ’  άπορσΰν  χ α ί  τ ίν ος  φέρω γ ρ ά μ μ α '
> χ α ί  τέλος γεν μ α  μ ’ έχαμαν  δ ιά  ν’ αναχω ρήσω .
• άναχωρω  δέν πρόφθασα π ο λ ύ  ν ά  προχωρήσω  
ι χ ι ’ άχούω ε ν ’ όπ ίσω  μ ου  c5 ξένε ν ά  μέ χράζη  
’ τ ις  ε ίμ α ι ,  χ α ί  τ ις μ ’ έστειλε Χαϊ πόθεν μ ’ εξετάζει
» τόν δ ιη γ ο ύμ α ι  τό λ ο ιπ ό ν  τά π ρά γμα τα  συντόμως .. . 
«Πρόσεχε —τού ε ίπεν  ό σ υ ν ο μ ιλ η τ ή ς  του δσ τ ις  ή το  ό

\Σωχράτης — 
‘ να μ ή  τά φανέρωσης  

»ία δσα έόες σήμερον , α λ λ ά  νά  τ ή ν  π ίσ τω ση ς  
•δτ ’ έξεστράτευσεν εχθές ό Περιχλής μέ β ί α ν . . . .

Έν τώ μεταξύ ό Περικλής άποθνήσκει, 
στέλλεται δέ υπηρέτης τις νά προκαταλάβη τήν 
υπηρέτριαν τής ’Ασπασίας Λευκίππην ϊνα μή 
ή κυρία αυτής μάθη τόν θάνατον τού Περι- 
κλέους. Άλλ ’ ό υπηρέτης συναντήσας τήν ’Α
σπασίαν καί εκλαβών αυτήν ώς τήν ύπηρέ- 
τριάν της τής άποκαλύπτει τόν θάνατον τού 
Περικλέους. ’Εκείνη, έξαλλος, πρό τού χαίνον- 
τος τοΰ Περικλέους τάφου, δν άνορύσσουν έ
ξωθεν τής πόλεως, «σύρει άπό τόν κόλπον 
της φιάλην μέ κώνειον καί τό καταπίνει !»

Μέ πολλήν φιλίαν 
NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

01 ΤΡΕΙΣ ΓΟΛΙΑ©
^ ¿^ ρ ε ΐς  είνε οί γ ίγαντες τής σκέψεως καί αύ- 

στηροί τηρηταί τών παλα ιώ ν προλήψεων, 
οί όποιοι έπανεστάτησαν ώς τώρα εναντίον μου 
καί τούς όποιους έχω νά άντικρύσω είς τό πε- 
δίον τ^ς μ.άχνις. Ο ένας ώμιλιςσε Six τά  κο
ρίτσια, τά  εκδικητικά καί μωρά πλάσματα, 
που μένουν είς τό ράφι. Ό άλλος μας απειλεί 
οτι δέν Θά μας δίδη πειά τό στιβαρόν χέρι 
του, όταν Θά κατεβαίνωμεν άπό τά  τράμ ,άλλ’ 
ούτε Θά βάζη τό ί'διον στιβαρόν χέρι είς τήν 
τσέπην του νά πληρώνη τό τρατάρισμα είς τά 
καφενεΐον. Καί ό τρίτος ; ”Ω ! ό τρίτος ακούει 
είς τόν ύπνον του φωνές σπαρακτικές, που έπ ι- 
καλοΰ/ται τήν γενναίαν βοήθειάν του, τώρα 
μέ τά  μεγάλα καπέλλα καί τά στενά φορέ
ματα.

Επικουρικά είς τήν μάχην αυτήν τής έπ ι- 
θέσεως μάς έρχονται μπουκαλάκια μέ δάκρυα, 
αναλύσεις του α’ίματος καί τών νεύρων, φυσιο- 
λογικαί καί παθητικαί μελέται του γυναικείου



όργανισμοΰ, άπειλα ί στρατιωτικών θητειώ ν, 
αναστατώσεις φυσικών νόμων, θυσίαι αρσενικών 
άδελφών στρός θηλυκούς καί πολλά άλλα της 
αύτης περίπου ποκότητος.

Παλγά όπλα δλα αυτά , τά  όποια ή καϋμέ- 
νη η Ε λλάς έχει προμηθευθγ από τούς γέ
νους, που τά  είχαν μεταχειρισθγ ακριβώς πρό 
ενός αίώνος. Ε ίνε, φα ίνετα ι, πεποωμένον,ήμεΐς 
οί νεώτεροι Έ λληνες νά όπλιζώμεθα πάντοτε 
μέ τά  δπλα, που πετοΟν οί ξένοι, άρια τά  δο
κιμάσουν καί τά  άφήσουν νά σκουριάσουν εις 
κάποιαν γωνίαν ώς άχρηστα καί ακίνδυνα.

Καί ξέρετε δ ιατί ό'λος αύτός ό πόλεμος ; 
Διότι εξήγησα, άπαντώσα εις κάποιον ποϋ μέ 
προκαλοΰσε, τούς λόγους, που μέ κάνουν νά 
μή ζητώ πολιτικήν ψνίφον διά τάς γυναίκας 
του τόπου μας. Ε ίπα οτι ήμεϊς εδώ άρκούμεθα 
νά έτοιμάζωμεν την γυναίκα καί νά δυναμώ- 
νωμεν τά πνεύμα καί την ψυχήν της διά κάθε 
ένδεχομένην ανάγκην του μέλλοντος.

"Αν η Πατρίς μας καμμιά ημέρα λάβγ ανάγ
κην από την συνδρομήν της, άν ζητήσγ καί 
από αύτην νά έκλέξη τό δυνατό μυαλό που θά 
την διευθύντ) καί τό στιβαρό καί άτσαλ,ένιο 
χέρι που θά την σώσγ,, νά είνε εις κατάστασιν 
νά τό κάμγι. Νά ξέργ τ ί αξίαν έχει τό μολυ- 
βένιο εκείνο στρογγυλό μπαλάκι, ποϋ τόσον 
απρόσεκτα καί μωρά έμπιστεύθησαν ώς τώρα 
είς τόσα χέρια παραλυτικά καί αδύνατα, καί 
εγκληματικά καί βέβηλα !

Τί λογικώτερον καί συντηρητικώτερον από 
αυτό! τ ί όλιγώτερον εγωιστικόν καί όλιγώτε- 
ρον αύθαίρετον καί περισσότερον πατριωτικόν ! 
Διότι άπέφυγα μέ έπιμέλειαν νά απαντήσω είς 
την πρόσκλησιν άμυνομένηΰπέρ του φύλου μου, 
δπως κάμνουν ολοι οί φεμινισταί καί αί φεμι- 
νίστριαι του κόσμου. Ά πέφυγα  νά σ τ ιγμ α τ ί
σω δλην την άστοργίαν καί την έγκατάλειψ ιν 
την νομοθετικήν, είς την όποιαν οί πατέρες 
καί υιοί καί οί φιλόστοργοι αδελφοί, που νο
μοθετούν ενα αιώνα τώρα, έ'χουν αφήσει την 
γυναίκα.

Ά πέφυγα  νά είπώ , δτι τό χέρι ποϋ τείνετα ι 
συχνότερα πρός αύτην είνε, τώρα τά  τελευ
τα ία  χρόνια, έτοιμο νά την παρασύρν) ίπποτι- 
κώ τατα  είς ενα κατήφορον, που μάς έχει φέ
ρει είς τέλειον φοβερόν ηθικόν καί οικογενεια
κόν ξεχαρβάλωμα. Ά πέφυγα νά είπώ , δτι τό 
χέρι ποϋ μπαίνει γενναΐον είς την τσέπην διά 
μίαν φιλοφροσύνην, ποϋ στοιχίζει ολίγες δε
κάρες, τε ίνετα ι άπληστον,λαίμαργον, άρπακτι- 
κόν δ ι ’ άπόκτησιν γυναικείων προικών, αί ό- 
ποΐαι συχνότατα καταβροχθίζονται χωρίς εκεί
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νη ποϋ τη ί έ'φερε νά ήμπορΐί όυτε νά ζητήση 
λόγον.

Δέν είπα δτι, άν υπάρχουν γεροντοκόριτσα, 
αυτό ακριβώς οφείλεται είς τόν εγωισμόν τοϋ 
άνδρός μέ τά  δυνατά χέρι« καί τό δυνατό 
μυαλό, ποϋ αποφεύγει τόν γάμον, όταν δέν 
είνε πλεγμένος δχι μέ λουλούδια εύμορφιάς καί 
άγνότητος καί δροσιάε, άλλά μέ χρυσάφι άδο
λο. Δέν είπα οτι, άν έλειπαν, οί ολίγοι τώρα 
πειά αδελφοί τοϋ καλοΰ παλγοΰ καιοοΰ, τά  
κορίτσια θά είχαν γείνει έργατικώτερα, περισ
σότερον άνθρωποι, χρήσιμοι καί είς τόν εαυ
τόν των καί είς τούς άλλους.

Δέν είπα ακόμη δτι ή ’Επιστήμη, ποϋ φαί
νεται χρεωκοπημένη είς τόν τόπον μας— ίδέτε 
τάς εφημερίδας τών δύο τελευτα ίω ν μηνών—  
θά έστέκετο είς άλλην περιωπήν, άν τό δί
πλωμα δέν ήταν τό δόλωμα δ ι’έκμετάλλευσιν 
από τούς επιτηδείους καί άν ό άφρός της αν
δρικές διανοητικότητος καί ευφυΐας δέν ήτο, 
κατά τό πλεΐστον, γεμάτος από μικρόβια πα 
ρακμής καί σαπίλας.

Δέν είπα  προσέτι δτι κανείς στρατιώτης καί 
κανείς σπαθοφόρος μέ χρυσά λουριά καί μέ πο
λύχρωμα είς τό κεφάλι κοκκορόφτερα όέν προσ
φέρει είς την πατρίδα θητείαν πλουσιωτέραν 
από εκείνην ποϋ τές προσφέρει η γυναίκα ποϋ 
γεννά καί ανατρέφει πα ιδ ιά . Ά λ λ ’ ού'τε οτι 
κανείς κόπος γυμνασίων καί περιορισμός στρα
τώνας δέν μπορεί νά συγκριθγ μέ την έννεά- 
μηνον αγωνίαν τής γυναικός ποϋ φέρει είς τά  
σπλάγχνα της ενα θεόν ϊσω ς, δπως είπε κάπου 
ένας μεγάλος σοφός. Καί κανείς πόνος πληγής 
πολεμικής δέν μοιάζει μέ τόν πόνον ποϋ αισ
θάνεται ή γυναίκα πέντε, δέκα, κάποτε καί 
δεκαπέντε φορές είς την ζωήν της οσάκις γεν
νά. Καί τίποτε δέν εξαντλεί,κα ί καταστρέφει, 
καί γερνά καί αφανίζει κάθε εύμορφιάν από 
την έννεάμηνον αύτην θητείαν, την όποιαν ή 
Φύσις έπέβαλεν είς την γυναίκα διά την αίω- 
νίαν διατηρησιν τοϋ είδους, την όποιαν αύθαί- 
ρετα καί εγω ιστικά  έ'ρχεται νά καταστρέψγ 
η άλλη θητεία , ή πολεμική, έφεύρεσις καί 
έπινόησις αιμοχαρής, όφείλομένη είς τά  άρπα- 
κτικά ένστικτα καί την φιλοδοξίαν ολίγων 
ισχυρών της γης.

Αύτά δλα δέν τά  ε ίπα . Διότι έπερίμενα δτι 
οί νέοι άνδρες της σημερινής σκέψεως θά τά  
ήξεραν, θά τά  έννοοΰσαν καί θά ήτο προσβολή 
κατά τής άντιλήψεώς των εάν ηρχόμην είς τάς 
λεπτομερείας αύτάς.

Ά λ λ ’ οί νέοι άνδρες μας της σκέψεως δέν 
τά  ξέρουν.’Ά ν  καί θέλω νά ελπίζω  δτι η τριάς 
τών Γολιάθ αποτελεί έξαίρεσιν. ’Ά ν δμως καί
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η ελπίς μου, αύτη διαψευσθγ, τότε χωρίς άλλο 
ή πατρίς μας θά λάβγ πολύ γρηγορώτερα από 
όσον ένόμιζα άνάγκην από τάς γυναϊκάς της.

Κ Α Α ΙΡΡΟ Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν

0  Γ Α Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Λ Ι Γ Ε Ρ Η Σ
ΙΙέρα σ ένα όμορφο χωριό, ποϋ βρίσκεται ’σ 

τόν ξακουσμένον τόπο, τη Λιγερη παντρεύουν 
κόρη!

ΙΙαντρεύουν την κόρη την.ατα ίρ ιαστη ’σ την 
προκοπή καί ’σ τά  κάλλη , τ ’ ακριβό καμάρι 
τοϋ χωριοΰ, καί της δίνουν ένα παληκάρι π ε
ρήφανο, άφταστο ’σ τη δύναμη καί ’σ την 
καρδιά, πρώτο ’σ τόν πόλεμο, ’σ τό χορό καί 
’σ τό λιθάρι.

Γ ι ’ αύτό ε ίν ’ η μακρινή άχολογη ποϋ φέρνε1 
ό άνεμος, γ ι ’ αύτό ε ίν ’ οί πυκνοί βρόντοι από 
ντουφέκια, τούμπανα, τραγούδια, ποϋ α ντ ι
βουίζουν;

Μην είν ’ από πόλεμο, ποϋ κάνει μέ τού? 
Τούρκους ή κλεφτουριά, μην ε ίν ’ από πολυσύ- 
ναχτο πανηγύρι;

’Ό χ ι, δέν ε ίν ’ από πόλεμο, ποϋ κάνει μέ 
τούς Τούρκους η κλεφτουριά, μήτε ε ίν ’ από 
πολυσύναχτο πανηγύρι.

Ε ίν ’ από γάμο περίχαρον, αρχοντικόν, από 
ξεφάντωμα καί τρανή γιορτή, ποϋ έχει όλο τό 
χωριό πέρα πέρα, ποϋ έχουν καί τ ’ άλλα τά 
χωριά τριγύρω, είναι γ ιά  την καλήν ώρα καί 
την εύκή, ποϋ σμ ίγει ένα ζηλεμένο ταίρι.

Ποϋ παίρνει η ά νέγγ ιχτη  λεβεντιά της παρ
θενιάς την άθέρινη χάρη, ποϋ παίρνει η α λύγ ι
στη καρδιά την καρδιά τη δειλιασμένη, ποϋ 
παίρνει ή φλόγα η άσβυστη, ποϋ δέν καρτερεί, 
τη φλόγα την ταπεινή , ποϋ γλυκοφεγγει.

’Έχουν χαρές, χορούς,τραγούδια ’σ τό σ π ίτ1 
τοϋ καλοΰ γαμπροΰ. ποϋ συνάζονται νά δε- 
χτοϋν νύφη. Έ χουν χαρές, χορούς, τραγούδια 
καί ’σ τό σπ ίτ ι τής χαϊδεμένης νύφης, ποϋ 
πολεμοΰν αρχοντικά κ ι ’ άξια νά την κινήσουν. 
Ό μως αύτοΰ έχουν καί λΰπες καί δάκρυα μέ 
της χαρές αντάμα.

Λυποΰνται πώς τούς φεύγει κα ί πάει άλλοΰ 
νά κάμν) φωλιά τ ’ ό'μορφο χελιδόνι, ποϋ ήταν 
’ σ δλους η ελπίδα κ ’ ή χ*?* , τά γέλοιο καί 
τό τραγοΰδι.

Λυπώνται .κοντά ’σ τη γλυκειά χαρά, ποϋ

έχουν τά  γονικά της, και λεν μ ’ ήχο γελα 
στόν τό θλιβερό τοϋ χωρισμοϋ τραγοΰδι.

Λ υπώνται κόντά ’σ την τρελή χαρά, ποϋ 
έχουν τ ’ άγαπημένα της αδέρφια, καί λέν μ ’ 
ήχον άγαλλιαστόν τό πικρό τραγοΰδι, ποϋ λέει 
γ ιά  τών αδερφών τόν πόνο.

Λ υπώνται κοντά ’σ την άδολη χαρά, ποϋ 
έχουν οί καλές της φιλενάδες, καί λέν μ ’ ήχο 
χαρούμενον τό λυπητερά τραγοΰδι της φιλιάς, 
της π ίστης.

Λ υπάται κ ’ ή όμορφη νύφη, κοντά ’σ τη μυ
στική, την άμολόγητη χαρά, ποϋ κάνει νά 
τρέμν) γλυκά την καρδιά της, καί λέει μ ’ ηχο 
σάν παράπονο, σά μοιρολόγι, τό τραγοΰδι της 
ξενιτεμένης.

Ά φ ίνε ι γειά  ’σ τη μάννα της, ’σ τόν α
φέντη, ’σ τ ’ αδέρφια της, ’σ τής φιλενάδες. 
Ά φ ίνε ι γειά  ’σ τό σ π ίτ ι, ’σ την αύλή, σ ’ τόν 
αργαλειό, ’σ τή βρύση.

Καί σάν τά  χαιρετήσν) δλα μέ πόνο, καί τά  
ίδη μέ δάκρυα γ ιά  στερνή φορά, καί τά  τρα- 
γουδήσν) μέ κλάμα, τότε πάει ν ’ άφήσν) γειά 
καί σ ’ τούς πεθαμένους.

Κινάει τ  ’ όψίκι πλήθιο μ ’ όργανα καί μέ 
τραγούδια, κ ’ έκεϊ ά μ ’ αράξουν δλοι, στήνουν 
τραπέζι καί χορό γύρω ’σ τούς τάφους καί λέν 
μ ’ ήχο γιορτινόν τά  θλιβερά τραγούδια ’σ τούς 
πεθαμένους. '

Τούς χαιρετοΰν μ ’ αγάπη , τούς ρωτοΰν πώς 
είναι V  τόν Κάτου κόσμο, πώς περνοϋν ’σ 
τοϋ Χάρου τά  ισκιωμένα μέρη.

Τούς κάνουν καρδιά κ ’ ελπίδα πώς θ ’ άν- 
ταμωθοΰν, τούς λέν νά μην έχουν πόθο ’σ 
τή ζωή, πόθο κακόν κα ί τή  φτονήσουν.

Τούς καλοΰν γ ιά  λίγο νά χαροϋν κ ’ εκείνο1- 
’σ τή χαρά, νά δώσουν καλή εύκή καί καλή 
μοίρα ’σ τήν όμορφη νυφη.

Τούς βάνουν ’στό πλευρό ψητά νά φάν,τού? 
χύνουν ’σ τό κεφάλι κρασί μαΰρο νά τούς δρο- 
σίσουν.

Καί σάν τούς πάρουν τήν εύκη, βγαλμενη 
εύκή από τόν άλλον κόσμο, ποϋ τή λέν κ ι ’ 
αύτή μέ τό τραγοΰδι,καί τούς δώσουν τόστεονό 
χαιρέτημα καί τούς ’ποΰν τό στερνό μοιρολόγι, 
τότε γυρίζουν καί πάν τή νύφη ’σ τό γαμπρό, 
ποϋ μέ λαχτάρα τήν περιμένει.

Πέρα ’σ ένα όμορφο χωριό, ποϋ βρίσκεται ’σ 
τόν ξακουσμένον τόπο, άμα έχουν χαρά δέ λη- 
σμονοΰν τή λύπη, καί πάλ ι δέ διώχνουν κι 
άπό τή λύπη  τή χαρά!

Γ Ιλ Ν Ν Η Σ  Ε Π Α Χ Τ ΙΤ Η Ϊ

Προπύλαια



Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Γ Τ Ρ Ο Ι

0 ΓΚΟΪΡΑΣ  
ΚΑΙ Η ΓΚΟΤΡΑΙΝΑ

( ’Από ανέκδοτες πηγές)

*Σ ένα γράμμα άπό την πολιορκημένη ’Α
κρόπολη μέ χρονολογία 28 Αύγουστου 1826, 
ποΟ γράφει ό ’Αθηναίος προεστός Ν. Καρώρης 
πρός τό δόχτορα Καίσαρα Β ιτάλη ’σ την "Υ
δρα, προσθέτει λ ίγα  λόγια καί ό φρούραρχος 
Γιάννης Γκούοας καί τελευτα ία  ύπογράφεται 
«ό Πεισίστρατος Γκούρας». Για χωρατό,.βέ
βαια, που θά είχε περασμένη άφορμή, έβαλε 
αυτό τ ’ αύγάτισμα ’σ τ ’ ό'νομ-ά του ό Γκού
ρας. Ή  αλήθεια όμως είνα ι πώς, ό'σα χρόνια 
κράτησε τό Κάστρο, ή διοίκηση του δεν ήταν 
πολύ μακρυσμένη από την τυραννία. ’Σ την 
Αθηναϊκή ιστορία ό βράχος αύτός ο πολύδοξος 
έγινε ή συφορά κ ’ ή σωτηρία τής πόλης, κατά 
τόν καιρό καί την τύχη. Ό  Γκούρας ’σ τό 
Κάστρο της ’Αθήνας χρωστάει τη δύναμη καί) ,ς ί « τ ' *  \ , .τ  αςιωμα, που ειχε κατα  τους χρονους της 
’Επανάστασης οχι μοναχά κοντά ’σ τούς ’Α
θηναίους, αλλά καί ’σ την Κυβέρνηση καί 
παντού. ’Από την ήμέρα, 21 Αύγούστου 1822, 
που ο ΆντροΟτσος έφερε τό Γκούρα ’σ την 
Αθήνα καί τόν έβαλε φρούραρχο της ’Ακρό

πολης, από τότε τό πήρε άπάνου του ό Γκού
ρας. Ή  παληκαριά του ’σ τη Γραβιά καί τό 
κυριώτερο μέρος που έλαβε ’σ τα  Βασιλικά εί
χαν δείξγ) πόσο άξιζε καί τ ί ακόμα θά μπο- 
ροΟσε νά κατορθώση. Ό μως εκείνος ό γ ίγα ν 
τας που λέγονταν ΆντροΟτσος, άν έμενε κον
τά  του ό Γκούρας, δέ θά τόν άφινε νά σηκώση 
κεφάλι. Δε θ ’ ανέχονταν νά βλέπη άλλον ίσον 
καί δυνατό σάν αυτόν καί μάλιστα τόν πα
λιόν ακόλουθον κ ’ ύποταχτικό του. Ή τα ν  λοι
πόν από τη μοίρα νά χωρίσουν αργά ή γλη- 
γορα οί δύο άντρες. Καί χώρισαν καί έγιναν 
εχτροί καί τελευτα ία  νικητής βγήκε ό Γκού
ρας. Τή νίκη του αυτή δμως καί τόν όλοόστερο 
θρίαμβό μου δίκιο είναι νά τ ’ άποδώσωμε ’σ 
τη θεση του ως φρουράρχου της ’Ακρόπολης.

Κι ύ καλύτερος έπαινος του είναι αύτός 
ακόμα. Φρούραρχος της ’Ακρόπολης. Γ ια τί άν 
ύπόφεραν πολλά οί ’Αθηναίοι α π ’ αύτόν, είχαν 
ό'μ-ως τή λευτεριά τους ’σ τά  χέρια του, άξια 
χέρια, έμπιστεμένη , κ ι ’ ό Γκούρας στάθηκε 
άςιος αυτής της τιμής καί φύλαξε τό Κάστρο 
απείραχτο, όσο ζοΰσε.

Ό  Γκούρας δέν ήταν βέβαια κοινός άνθρω- 
ςιος. Ά ν  είχε πολλά κακά συστήματα, συχνά

φανερονε τέτοιες εύγενικές όρμ.ές, που τόν έβγα
ζαν ασπροπρόσωπο ’σ τούς αδικημένους ή δυ- 
σαρεστημενους μαζί του. Όμ.ως εδώ δέν είναι 
ο λογος μ.ας γ ια  τή ζωή ούτε γιά  τό χαρα- 
χτήρα του Γκουρα. Τ ’ όνομα του Γκούρα είναι 
δεμενο στενά καί μέ τήν ιστορία της Α θή
νας και μ.ε τη ζωη του Άντρούτσου. Πιστεύω 
λοιπόν οχι αργά νά μιλήσω γ ι ’ αύτόν απλω
μένα. Γωρα λ ίγα  περιστατικά μοναχά θέλω 
να σημειώσω σχετικά μ. ’ αύτόν καί τή γυ
ναίκα του.

Ά ν ο Γκούρας γεννήθηκε ’σ τά  1791, τότε 
ηταν 33 χρόνων όταν έχ.αμε τούς γάμ,ους του 
σ την Αθήνα, φρούραρχος της Άκρπόλης τώ 

ρα. Ο Κ. Β ιτάλης ’σ τά  'Ημερολόγια του 
εχει περίεργες λεπτομέρειες γ ιά  τούς γάμ,ους 
αυτους. Μοναχά δεν αναφέρει τ ’ ό'νομ.α τήο 
νύφης. Ε ίναι γνωστό ότι ήταν κόρη του Α να 
γνώστη Λιδορίκη κοτζάμπαση του ΛιδορικιοΟ 
κ ι ’ αδερφή του Άναστάση Λιδορίκη. Ά π ’ άλ- 
λη πηγη μαθαίνομ,ε πώς λέγονταν Άσήμ.ω. 
Λοιπόν ’σ τής 16 του Φλεβάρη 1823 έγινε τό 
μ-υστηριο με την πειό μ.εγάλη κ ’ έπίσημ.η πομ.πή 
όξω από τήν έκκλησιά του Ά ϊγ ιώ ργη , τό ση- 
μ.ερινο Θησείο. Περισσότεροι από τρακόσους άν- 
τρες αρματωμένοι είχαν κάμ·/] κύκλο καί μέσα 
σ αυτόν ήταν ό επίσκοπος μ.έ τούς ακολού

θους του, οί πρόξενοι, οί προεστοί της πόλης 
κι όλοι οί δικοί του γαμπρού καί τής νύφης. 
ΑφοΟ έφτασε ή νύφη συνοδευμένη από πλήθος 

πολύ γυναικών, ¿μπήκε ’σ τόν κύκλο καί ή 
τελετή  άρχισε. Τή στιγμή ποΟ ό δεσπότης 
είπε τό «νυμ,φεύεται κ λ π .»  κ ’ έβαλε τά  στε
φάνια, είκοσι τρεις 'κανονιές άρχισαν νά πέφ
τουν άπο τό Κάστρο κ ’ ένας συγκρατητός 
ντουφεκισμ,ός μ,αζί αντηχούσε. ΆφοΟ τελείωσε 
ο γάμος, ξεκίνησε όλη ή συντροφιά τών νιό
γαμπρων μ.ε τό δεσπότη καί τά  προικιά γιά  
το σπ ίτ ι του γαμπρού. Δυό φορές τότε ντου
φέκισε ή τιμ.ητική φρουρά τών τρακόσων. ’Ε
πίσημο τραπέζι στρώθηκε. ’Στά διάφορα σ ι-  
ναφια μοιράστηκαν αρνιά, κρασί, ψωμ-ί, ρύζι 
καί ’σ τούς φτωχούς σιτάρι. Τό βράδυ έπεσαν 
τρεις κανονιές καί κάηκαν πυροτεχνήματα τή 
νύχτα. Ό  χορός ήταν άλυτος τρεις ημέρες ο
λάκερες. Τήν Τρίτη έγινε τραπέζι καί γ ιά  τής 
γυναίκες χωριστό, κατά τή συνήθεια.

"Αν δέ χάνονταν ό Γκούρας, μπορεί άλλο νά 
ήταν τό τέλος τής πολιορκίας τής Ακρόπολης. 
Τούλάχιστο τά  περισσότερα κακά που ηύραν 
τη φρουρά ,χρωστοϋνται ’σ τήν απουσία του. 
Μιά από τής 7;ειό κρίσιμες ημέρες τής πολιορ
κίας ήταν ή ’μέρα του θανάτου του Γκούρα. 

ΝΆκόμ.α ζγ ή παράδοση πώς ό Γκούρας επήγε

άπό βόλι ελληνικό. Τέτοια παράδοση όμως υ
πάρχει καί γ ιά  τό Μάρκο Μπότσαρη καί τόν 
Καραϊσκάκη. Περιεργότατη είναι ή φημ-η ποΟ 
αναφέρει ό Β ιτάλης πώς έτρεόε όξω μέ την α γ
γελ ία  του θανάτου του Γκούρα Λοιπόν οί πο- 
λιορκημένοι τό βράδυ τής 30 του Σεπτέβρη 
1826 χαρούμ.ενοι τάχα γ ιά  τήν έξοδο που εί
χαν κάμγι καί σκόρπισαν τόν εχτρό, τόρριξαν 
’σ τό φαΐ, ’στόχορό, ’σ τό ξεφάντωμα. Πλειό- 
τερο ά π ’ όλους χαρούμενος ό Γκούρας, καθώς 
είδε οώς ’σ ένα τούρκικο ταμπούρι χ.ατα το

γ  / ' \ <■/Φιλοτταττττο, ζήτησε να του οω σουν ενα ντου- 
φέκι καί τράβηζε μιά, αλλά μοναχά ά π ’ ό'ξω 
πήρε φωτιά τ ’ όπλο. Οί εχτροί πρόσεζαν σε 
δεύτερη ντουφεκιά καί καθώς πυροβόλησε πάλι 
ό Γκούρας. έρριξαν τότε, καί δυό βόλια πήραν 
τό στρατηγό ’σ τό μ.έτωπο καί τόν άφησαν 
νεκρό.

Παρ’ αύτά που λέει ό Β ιτάλης, οί πολιοο- 
κημένοι κανένα λόγο δέν είχαν νά χαίρωνται. 
Καμ.μιά έξοδο ακόμα δέν είχαν κάμνι ούτε τήν 
2 9 , ούτε τήν 30 του Σεπτέμ.βρη. Τήν ημέρα 
εκείνη ό εχτρός κανονοβολοϋσε αδιάκοπα και 
φαίνονταν νά έτοιμάζη έφοδο. Καί τό χειρό
τερο, ο Γκούρας είχε μ,άθγ πώς οί στρατιώτες 
είχαν μυστική συνεννόηση νά λιποταχτησουν 
μ.έ το σκοτάδι. Ό  ί’διος λοιπόν ό φρούραρχος 
καταγίνονταν ακούραστος νά σκάψν) χαντακι 
ό’ξω άπό τό χαλασμ-ένο τείχος, που άνοιξε τό 
κανόνι του εχτρού. Έ τρεχε δέ καί ’σ τά  άλ
λα ταμπούρια νά δίνη θάρρος, ενώ ό εχτρός ε
ξακολουθούσε τόν κανονοβολισμό καί τη νύχτα. 
Κατά τής 6 λοιπόν ώρες τής νύχτας, δηλ. π ε 
ρίπου μεσάνυκτα, ενώ βρίσκονταν ό Γκούρας 
’σ τό ταμ.ποϋρι όξω άπό τό δυτικό τείχος και 
πυροβολούσε, τούρχεται ένα μολύβι άπό τ ’ ά- 
πέναντι ναντά κ ι τών Τούρκων καί τον άφίνει 
σ τον τοπο. Λυπη αμέσως κυριεψε ολο το κά

στρο. Τό νεκρό τών άνέβασαν έπάνου και τον 
έβαλαν ’σ ένα υπόγειο χωρίς νά ειδοποιήσουν 
τήν οικογένεια. Τήν άλλη πρωί τόν έθαψαν 
έμ.πρός ’σ τόν Παρθενώνα. "Υστερα έγινε συνέ
λευση καί διορίστηκε επιτροπή νά διοική τα 
πράμ;ατα του κάστρου. Κ ι’ όλοι, άξιωματικοι 
καί στρατιώτες όρκώθηκαν ’σ την εικόνα τής 
Παναγιάς νά σταθούν π ιστοί ’σ τήν πατρίδα 
•καί ’σ τό σπ ίτ ι του 1 κούρα. Η διαγωγή τής 
Γκούραινας ’σ τό θάνατο του άντρός της ήταν 
έξοχη, καθώς τήν άναφέρει ή ιστορία.

"Ομως καί τής Γκούραινας, τής γενναίας Ά -  
σήμως τραγικό ήταν τό τέλος. Ό  εχτρός πολ
λές φορές χτυποΟσε μέ τό κανόνι τής Αγια 
Μαρίνας τό Έρέχθειο, όπου κατοικούσε ή οι
κογένεια του Γ^ούρος κ ι ’ άτςοχάτΜ  ήταν μπα

ρουτοθήκη. Ά πό  ’μέρες είχε σπάσγ μιά -κανο
νιά τό επιστύλιο μ.ιάς κολόννας τής δυτικής 
πλευράς του χτίριου. Τήν παραμονή τής ήμε- 
ρας που έγινε τό δυστύχημ.α άλλη κανονιά 
έσπασε τή μ,εσανή κολόνα τής ΐ'διας πλευράς.
Ή  σκεπή έχασε τή σταθερότητά της, γ ια τ ί 
κοντά ’σ τό βάρος της είχε πολύ χώμα άπά- 
νου, που ό Γκούρας είχε ε ίπγ  νά τό βάλουν γ ιά  
προφύλακη άπό τής μ.πόμ.πες. 'Ώρα λοιπόν οχτώ 
τής νύχτας τής 12 του Γενάρη 1827, ενώ οί 
άνθρωποι ήταν ’σ τόν υπνο, γκρεμίζονται τά 
τά  δύο τρίτα τής σκεπής μ.αζί μέ τό χώμ.α. 
Καί τά μέν μάρμαρα έπεσαν όξω, δυτικά, τό 
χώμ.α δμως χύθηκε μ.έσα ’σ τό πάτω μα , οπου 
κοιμ.ώνται οί άνθρωποι καί τούς έθαψε όλους, 
έντεκα ψυχές, δηλ. τή Γκούραινα, τήν άδερφή 
της Μαρία χήρα του Γιώργου Κάρμα μέ τά 
τέσσερα κορίτσια της καί τό γυιό της Θανάση, 
τόν ψυχογυιό του Γκούρα Λεονάρδο, μιάν άνι- 
ώιά του Ά ντω νέλλα , δυό άλλα άνίψια του καί 
μιά Τούρκα δουλεύτρα. Τό νέο Θανάση Κάρμα 
τον έβγαλαν ζωντανό, οδηγημένοι άπό τό πόδι 
του που φαίνονταν. ’Έσωσαν κ ’ ένα πα ιδ ί, 
που φαίνονταν τό κεφάλι του ό’ξω άπό 
τόχώμα. Ή  γυναίκα του Άντρέα Ζαγκα- 
νά καί μιά Άράπισσα πρόλαβαν κ ’ έφυγαν 
άπό τό παράθυρο τής άνατολικής πλευράς, ο
πού ή σκέπη είχε μείνη άπείραχτη. Καμμιά 
εργασία δένέγινε τή νύχτα γ ιά  νά σωθούν κ ι ’ ,  
οί άλλοι θαμμένοι, γ ια τ ί δέν άφησε ό Μαμού- 
ρης κανέναν ά π ’ δσους έτρεξαν νά βάλλουν χέρι. 
Μοναχά άφου ξημέρωσε καλά, τότε παράγγεΛε 
νά σκάψουν νά βγάλουν τούς νεκρούς καί τά  
πράμ.μ.ατα. Πολλοί ήταν τής γνώμης πώς όλοι 
οί πλακωμένοι θά μπορούσαν νά γλυτώσουν, 
άν έσκαβαν νά τούς ξεθάψουν άμέσως, γ ια τ ί 
όλοι ήταν σκεπασμένοι άπό χωμα μοναχά καί 
κανένας άπό μ.άρμ.αρο. Καί τή Γκούραινα, έλε
γαν, άμα τήν έβγαλαν άργά κατά  τό μεση- 
μέοι, τήν ηύραν άκόμη ζεστή κ ’ ίδρωμενη σ ’ 
τό στήθος, καθώς ήταν σκεπασμένη μέ τό 
πάπλωμα. Ό  Μαμ.ούοης είχε τήν ιδέα πώς ό
λοι θά είχαν πεθάνγ άμέσως, άληθινά δμως 
φοβώνταν μ,ήν αρπάξουν οι στρατιώτες, που 
έτρεξαν γ ιά  βοήθεια, τά  πράμ.ματα του σπι
τιού, όπου φύλαε κ ι ’ ό Γδιος τά  πειό πολύτιμα 
δικά του πράμματα.

’Άλλες πληροφορίες, πού άφησε ό αγω νι
στής Θανάσης Κάρμας. Ή τα ν  τότε είκοσι χρο- 
νών ό Κάρμας. ΆφοΟ σκοτώθηκε ό πατέρας 
του ’σ τά  Πέντε ’’Ορνια, ό Γκούρας επήρε τήν 
οίκογένειά του ’σ τήν προστασία του καί τέ 
λος τόν έκαμε τό Θάνάση πμιδί του κ-άί κλη-
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ρονόμο του. Ό Κάρμας έλεγε πώς είχε τή δια
θήκη του Γκούρα φυλαγμένη ’σ την παλάσκα 
του καί μ.αζί ¡λ’ αύτήν κοιμώνταν πάντα . Ή  
διαθήκη κοντά ’ο την ακίνητα περιουσία του 
Γκούρα, σημείονε τούς τόπους όπου ό Γκούρας 
είχε θάψ/γ τούς θησαυρούς του, άφινε όμως κ ι ’ 
άλλα ριέρη άφανέρωτα, γνωστά ¡/.όνο ’σ τη γυ
ναίκα του. Τη διαθήκη αυτή, όταν έσυραν τόν 
Κάρμα άναίσθητον καί τόν έπηγαν ’σ τό σπ ίτ ι 
του Μαμούρη, αύτός του την έπήρε, έλεγε ό 
Κάρμας. ’Αργότερα ακολούθησε γ ιά  την κληρο
νομιά του Γκούρα δίκη, που κίνησαν κατά του 
Μαμούρη οί οικογένειες Λιδορίκη, Κατσ^κο- 
γιάννη καί Κάρμα.

Ό Κάρμας διηγείτα ι πώς άμα έ'πεσε νά κοι- 
μηθή κατά  τάς 10 ώρες της νύχτας ’σ τό Έ - 
ρέχθειο, όπου έμενε μέ τη μάννα του καί της 
τέσσερες άδελφές του (Κατερίνα, Ζωίτσα, Πα
ρασκευή καί Ταρσιτσα) ακούσε μικρό λιθάρι 
νά πέφτη άπάνου του από τη σκέπη του ναού. 
Αυτό τόν έκαμε νά ξυπνήσγ καί της γυναίκες, 
οί όποιες γ ιά  κάθε ενδεχόμενο μετατόπισαν τά  
στρώματά τους κατά  την άκρη· τό ί'διο έκαμε 
κ ι ’ ό Κάρμας. Τό δυστύχημα έ'γινε τά  μεσά
νυχτα. Ό Κάρμας άφου ήταν θάμα νά σωθγ, 
πήγε τό πρωί κλαίοντας καί φίλ,ησε τούς νε
κρούς όλους, συγγενείς του καί ξένους, που α
φού τούς ξέθαψαν τοός είχαν βάλγ ’σ τη γραμ
μή κατά γης. Ό υπηρέτης της Γκούραινας, 
που σώθηκε κ ι ’ αύτός, λέγονταν Καπνόριζας.

Μεγάλη ευθύνη βαρύνει τό Μαμούρη, κατά 
τόν Κάρμα, γ ια τ ί έκοψε την εργασία που ε ί
χαν άρχίσγ τά παληκάρια γ ιά  νά σώσουν τούς 
πλακωμένους, καί μοναχά τ ’ άλλο πρωί κατά 
τής δέκα ώρες άφησε νά ξαναρχίσουν.

Παιδιά ό Γκούρας δεν είχε άποχτήσγ. Ή  
Άσήμω του Γκούρα είχε αδέρφια τόν Ά να - 
στάση Λιδορίκη, τή Μαρία γυναίκα του Γιώρ- 
γου Κάρμα, τή Λένη γυναίκα του Στάθη Κο- 
τσικογιάννη καί τήν Τασούλα Κρανακίδη.

(Ό  φίλος μου Α. Καρκαβίτσας μου άνακοι- 
νόνει το τραγούδι τού Γκούρα, πού τ ’ ακούσε 
νά  το τραγουδούν ’σ τήν Παρνασσίδα).
Θέτε ν ’ ακούστε κλάϊματα, δάκρυα καί μοιρολύγια, 
περάστ’ από τήν Κούλουρη καί σύρτε ’σ τήν ’Αθήνα 
κ ’ έχε? ν ’ ακουστέ κλάϊματα δάκρυα καί μοιρολόγια, 
πώς κλαιν μαννάδες γιά παιδιά, γυνα?χες γιά τούς

[άντρες,
ν ’ ακουστέ καί τή Γκούραινα, του Γκούρα τή γυνα?κα, 
πώς κλαίει, πώς μοιρολογάει, πώς χύνει μαύρα δάκρυα- 
σάν τήν τρυγένα θλίβεται, σάν το παπί μαδιέται, 
σάν του κοράκου τό φτερό μαυρίζει ή φορεσιά της.
Καί ’σ τά μπεντένια κάθεται, τά πέλαγ’ άγναντεύεΓ

βλέπει καράβια κ ’ έρχονται, βαρκούλες κ ι ’ άρμενίζουν ;
— Καράβια μου, βαρκούλες μου, χρυσοί μου μπεγιαν-

[τέδες.
Ψιλή φωνίτσαν έβαλε όσο κ ι ’ άν έδυνάστη.
— Πού είσαι, Μαμούρη άντράδερφε (;), πολύ μ ’ άγα-

[ πημένε,
ό Γκούρας έβαρέθηκε καί πάει γιά τό Γένος
κ ’ ή συντροφιά του σκόρπησε, γυρεύει γιά νά φύγη.
ΚΓ ό Μακρυγιάννης χούγιαξε, κι ’ ό Μακρυγιάννης λέει.
— Παιδιά μ ’ , νά νταγιαντίσωμε ακόμα δέκα ’μέρες, 
’σ έμα μεντάτι έρχεται στεριάς καί τού πελάου" 
φέρνουν μπαϊράκια μέ σταυρό και φράγκους μέ καπέλο. 
Μαμούρη, πέσε του Φαββιέ, τού καπετάνιου Τσούρτση, 
τό κάστρο νά μή δώσωμε τήν παινεμένη ’Αθήνα.

Γ ι’ ακούστε τ σ ’ Άθηναίισες καί τσ ’ Άθηνιωτοπούλες. 
πώς κλα?νε γιά τόν τόπο τους καί γιά τά πατρικά τους, 
νά μήν τά παραδώσουνε ’σ τό σκύλο τόν Κιουτάγια. 

Προπύλαια ΓΙΑΝ. ΕΠΑΧΤΙΤΗΣ

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Ε Υ Α  Ν Ι Κ Η Τ Ρ Ι Α
(Βραβενμίνοτ εργον της ΓαΧΧ. ’Ακαδημίας)

Ό  κ. δέ Λιμεράϋ δεν έκαμε πολύ καιρό νά 
έννοήσγ ότι κάτι συνέβαινε. Ή  κ . Ρονάλ,δου 
είχε βεβαίως έπανεύρει τήν ησυχίαν του πνεύ- 
μ,ατος. Τό πρόσωπον της είχε μείνει ολίγον 
σοβαρόν, άλλ ’ είχε χάσεt τήν παθητικήν εκεί
νην έκφρασιν, ή οποία τοσάκις είχε προδώσει 
τήν θλΐψιν του έρωτος της. Καί σημεΐον τό ό
ποιον έπεκύρωνε τάς σκέψεις του περισσότερον 
ήτο, ότι όταν ώμ.ιλ,ουσαν διά τόν Sant-Anna 
τ ά  μάτια της δεν έχαμήλοναν πλέον, τά  χείλη 
της έμεναν ήσυχα. Ή  χαρά τήν όποιαν ήσθά- 
νετο διότι άπηλλάχθη από τάς σκέψεις της, 
από τήν διαρκή ιδέαν ή όποία τόσον καιρόν 
τήν έπ ίεζε, της έδιδε στιγμ ια ίω ς τόσην ζωήν, 
ώστε ανησύχησε ό γέρων κομψευόμενος. Έ - 
σκέπτετο ακόμη. «Ποιός νά ε ίνε ;»  Αί ύπο- 
ψ ίαι του έφερθησαν πρός τόν Β ιλλή Γρέϋ, α
μέσως όμως εννόησε οτι έσφαλε. Τί είχε λοι
πόν συμβή εις τήν ψυχήν τής ’Αμερικανίδας ; 
Ή  θεραπεία έγεινε από έπιδέξιον σύμβουλον 
ή από άπειρον άπογοητευσιν ; Φουρκισμέ
νος διότι δεν ήμ,ποροϋσε νά τήν μαντεύστ), ό 
κόμης ή'λ,πιζε ότι τήν μίαν ημέραν ή τήν άλ
λην, κάποιος λ,όγος ασυνείδητος θά του έδιδε 

Ν τό κλειδ ί του α ινίγματος.
Κατά τήν εβδομάδα όπου προηγήθη τής ά-
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/αχωρήσεως τοδ Ρονάλ,δου διά τήν ’Αμερικήν, 
ό κ. δε Λιμεράϋ άφοϋ ¿προγευμάτισε μ.αζή 
τους, ήθέλησε νά όδηγήστ) τήν 'Ελένην εις 
του Γεωργίου Petit, εις μίαν διεθνή έκθεσιν 
ζωγραφικής. ’Αγαπούσε ιδιαιτέρως νά βρίσκε
τα ι εις τά  μ.έρη αυτά συνοδευομένος μέ μ.ίαν 
ώραίαν κυρίαν. ’Από τό ξενοδοχειον Casti- 
glione έως εις τήν Δεκάτην Έ κτη ν  όδόν, τό 
διάστημα είνε έλάχιστον καί έπηγαν πεζοί. 
Εις τόν δρόμον ή κ. Ρονάλδου ήρχισε νά όμιλή 
διά τήν διάλεξιν ^οπου είχε γ ίνε ι εις τήν 
Bodinière πρό ενός μηνός. Κάποιο μυστικό 
αίσθημα τήν είχε κάμει έως τήν στιγμήν εκεί
νην νά σιωπήση διά τό ' άντικείμ.ενον αυτό. 
Έπανέλαβεν ότι ό Σετερατζή είχε πγ  διά 
τούς άπολεσθέντας Διδασκάλους. Περιέγραψε 
τό άτομον του, τό φόρεμα.του, μέ ενθουσιασμόν, 
μέ θαυμασμόν, οί όποιοι διεσκέδασαν τόν κό- 
μητα, έπ ε ιτα __

— Π ιστεύετε εις τήν δύναμιν τής υποβο
λής ; ήρώτησε, στρεφομένη περί τό μυστικόν, 
τό όποιον δέν ήθελε νά εί'πη, καθώς κάνουν αί 
γυναίκες καί τά  παιδιά .

—  Βεβαίως ! . . .  Εκτός τούτου, τήν έζα- 
σκοΰμεν διαρκώς, ολίγον ή πολύ ό ένας εις τόν 
άλλ,ον καί εις τόν ι'διον εαυτόν μας ενίοτε.

Είνε ή δύναμ.ις αύτή ή όποία είνε ισως ή με
γάλη ισχύς του κατακτητοΰ καί τού δημαγω- » 
γοϋ. Βεβαιόνουν ότι είνε μέσον θεραπευτικόν 
διά τάς διανοητικάς καί νευρικάς άσθενείας, 
άλ,λ’ οί δυνάμενοι νά θεραπεύσουν είνε σπάνιοι,
φαντάζομαι.

—  Έ  λοιπόν, ό Σετερατζή είνε βεβαίως 
ένας από αυτούς. ’Έ χ ει εις τό βλέμμα, εις τόν 
λόγον δύναμιν έκτακτον. "Οταν τόν άκούα- 
μεν εί'υ.εθασάν υπνωτισμένοι, «α ί καρδίαι μας 
έφλέγοντο» κατά τήν έκφρασιν του ευαγγε
λίου. Θά του έδίδαμεν ο ,τ ι ήθελε, τά  χρήμα
τά μ.ας, τήν βοήθειάν μ α ς ....

—  Καί δέν σάς έζήτησε τίποτα  ;
—  Τ ίποτα.
—  Τόσον τό καλλίτερον ! . . .  είπε ό κ. Δέ 

Λιμεράϋ μέ ΰφος εμπαικτικόν. ’Εν πάση περι- 
πτο/σει, φυλαχθήτε νά πα ίζετε μέ τόν μαγνη
τισμόν, τήν υποβολήν καί όλα αυτά τά επ ι
κίνδυνα πράγματα. ’Εάν υπάρχουν καλά πνεύ- 
υ.ατα, υπάρχουν επίσης καί κα κά ... Έπρόσθεσε 
ό κόμης μέ τό λ,επτόν του μειδίαμα.

Ή  έκθεσις τής Δέκατης "Εκτης όδοϋ δέν 
ήτο δυνατόν νά ένδιαφέργι παρά καλλιτέχναςή 
πραγματικούς θαυμαστάς του ωραίου. Ή σαν 
σκίτσα καί μελέται περίεργοι, ΤΠτο πολύ ϋλι-

ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

Ό  Βασιλεύς πρός τόν νικητήν.



γος κόσμ.ος μεσα εις την αίθουσαν, όταν η κ. 
Ρονάλδου και ό κ. Δέ Λιμεράυ έφθασαν εκεί. 
Άφοΰ έκύτταξαν ολόγυρα διά νά λάβουν γεν ι
κήν ιδέαν, διευθυνθησαν πρός τόν πίνακα του 
Β ιλλή Γρέϋ. Τό γούρια του νέου διδασκάλου
τού; έ'καυ.ε νά τον άναννωοισουν άπό υ.ακοάν.

1 * * 1—  Ή Τρέλλα τής Τ ιτάνιας !—  είττεν ό κό
μη; μέ έκφρασιν εύχαριστήσεως. Ά  ! τόν κα
τεργάρη ! ποτέ δεν μοΰ μίλησε διά τα ; σπου- 
δάς του ! Ίΐμίποροΰσε νά μοΰ την δώσν; διά νά 
με παρηγορήση διά την άπώλειαν του πίνακος 
αύτοϋ, τόν όποιον έχασα και τόσον τόν λυ
πο ύμ α ι... Ό  κ. αδελφό; τα ; τόν ήγόρασε δεν 
είνε έτσι ;

’Ελαφρά, συγκίνησις έπέρασ: άπό τό πρόσω- 
77ον τής νεας γυναικός.

—  ’Ακριβώς! καί διά νά μου τόν χαρίσγ,—  
άπ εκρίθη εκείνη υ.έ έλαφρόν μειδ ίαμα.—  Έ γώ  
είμαι η κάτοχος της Τρέλλας της Τ ιτάνιας.Τήν 
έχω μέσα εις τό δωμάτιον τής τουαλέττας.

—  Μέσα εις τό δωμάτιον τής τουαλέττας ; 
είττεν ό κ. Δέ Λιμεράυ, ¡υ.έ ύφος εκ—ληκτον.

—  Μέ καλήν συντροφιά, βεβαιωθήτε ! μαζή 
υ.έ εικόνας των L e lo ir  καί C o re lli.

—  Διάβολε ! στολίζετε ώραΐα τό δωμάτιο' 
αύτό.

—  Ναί. Ε πειδή  περνώ μέσα εις αυτό αρ
κετά ; ώρας, έβαλα ωραίας εικόνας. Αύτό ξεκου
ράζει τά  μάτια  καί όμορφαίνει την ψυχή.

Ό  κ. Λιμεράυ έπλησίασε πάλιν τάς σπου- 
δάς του Βιλλή Γρέϋ. ’Εξήτασε την τελευταίαν 
εις την όποιαν ό καλλιτέχνης είχε βάλει δλην 
του την έμπνευσιν.

—  Έ να  αριστούργημα ! ε ίπ ε . Ή γωνία 
αύτή του δάσους δίδει την έντύπωσιν τής αυ
γής καί τής άνοίξεως. Ή  Τ ιτάνια  εΐνε θαυμά
σια έττάνω εις τό στρώμα αύτό τής χλόης καί 
των μενεξέδων, αληθινό στρώμα βασίλίσσης ή 
μοίρας. Μαντεύει κανείς ότι μέλλει νά ξυπνήση. 
Μέσα εις τά  μάτια τά  σηκωμένα πρός τόν 
γάιδαρο υπάρχει ή μέθη του ονείρου καί του 
έρωτος ή οποία δημιουργεί τά  ό'νειρα... Ά λ λ ’ 
ιδού ενα δείγμα υποβολής ! είπε ό κόμης, μέ 
τό ποόσωπον φωτεινόν, από μίαν έξαφνικήν 
ιδέαν.

—  Έ να  δείγμα υποβολής ; έπανέλαβε ή 
κ. Ρονάλδου άφηρημένη.

— Τελείως ! Καί εις τόν Σαίξπηρ ! . . .  Ά  ! 
αύτό είνε πολύ ! . . .

Λέγων αύτά ό κ. δέ Λιμεράϋ, ώδήγησε την 
Έ λενην πρός τά  καθίσματα τά  τοποθετημένα 
των πινάκων. Καί οί δύο έκάθησαν.

—  Δέν ενθυμεΐσθε; Τόν Oberon καί την. 
Τ ιτάνια , τόν βασιλέα καί την βασίλισσα των

μοιρών, ήλθαν καί έχόρευσαν αόρατοι εις τόν 
γάμον του δουκός Θησέως. ’ Ηλθαν χωριστά μέ 
τάς εναερίους ακολουθίας των των πνευμάτων 
καί των συλφίδων, εμάλωσαν διότι ή Τ ιτάνια 
άρνήθηκε νά παραχώρησή εις τόν άίνδοα της 
έναν από τούς ακολούθους της, ένα ουραίο ά- 
γόρι από τάς Ινδ ία ς , τόν υιόν υ,ιας άποθανού-, I - ' ? I -
σης φίλης της. Σ υναντώνται εις μιαν γωνίαν 
του δάσους μαλώνουν, ύβοίζονται, ό ένας επ ι
πλή ττει τόν άλλον ώς χυδαίοι σύζυγοι. Ή 
Τ ιτάνια επιμένει εις την άρνησίν της ; Ό  
Oberon μανιώδης, φαντάζεται νά την κάμη 
ν ’ άγαπήσν] κατώτερόν τ ι ο ν, ένα ζώον όποιο- 
δήποτε λέοντα, λύκον ή μαϊμού, δέν έχει προ- 
τίμησιν. Έ κδίκησις, όχι άπό τάς συνήθεις, 
μεταςύ παρενθέσεως !

— Πολύ συνήθης, απεναντίας είπε ή Ε λένη . 
Νά ταπεινώσγς τήν γυναίκα ή οποία σοϋ αν
τιστέκετα ι, αύτό μόνον άνδρας ήμπορεΐ νά τό 
κάμν).

—  Μην μάς κατηγορείτε δά έτσ ι, δέν ει- 
μεθα καί τόσον κακοί ! Ή  αλήθεια είνε οτι ό 
Oberon στέλνεt τόν ακόλουθον του I ukc νά 
του κόψή κάποιο άνθος, τό ρ.ικρόν άνθος του 
έρωτος, τό όποιον τό βέλος τοΰΟ ΐΐρΐάοη έκοκ- 
κίνισε. Τό άκουμβα επάνω εις τά  μάτια τής 
Τ ιτανιας λεγοντάς της. Θά ξυπνησης όταν ένα 
ον εύτελές θά είνε κοντά σας. Θά τό λατρεύσής 
θά ύποφέργις δ ι ’ αύτό, οτι καί αν είνε: αγριό
χοιρος, αρκούδα, ή γά το ς ... αύτό δέν είνε υ
ποβολή ;

"Εστω !
—  Κα> είνε ένας ελεεινός παληάτσος μέ κε

φάλι γαϊδάρου, όπου ή Τ ιτάνια  βλέπει, όταν 
άνοιγή τά  μάτια της. Καί τόν ερωτεύεται. 
Τόν σκεπάζει μέ άνθη, επιμένει νά του προσ- 
φέρν) έκτακτα φαγητά άν καί εκείνος τής ζη
τε ί άχυρον καί κριθάρι. Διά νά κατορθώσή νά 
συγχωρηθή ή τρέλλα της, παραχωρεί εις τόν σύ
ζυγόν της τόν ακόλουθον τόν όποιον δέν ή'θελε 
ν ’ άνταλλάξή μέ ολόκληρον βασίλειον. 'Ο 
Oberon, εύχαριστημένος τήν λυπάτα ι καί α 
ποφασίζει νά τήν ίατρεύσή, δ ι ’ αύτό τής ά- 
κουμβά ένα άλλο άνθος εις τά  μάτια καί τής 
λέγει : «Β λέπε, όπως έβλεπες ά λλο τε !»

—  Ναί, καί ή υπερήφανος βασίλισσα των 
μοιρών βλέπει ότι ήγάπησε ον κατώ τερον.... 
Δυστυχισμένη Τ ιτάνια  !

—  ΙΙοιός άπό μάς δέν είχε τέτοιαν άπο- 
γοήτευσιν ; Αί απογοητεύσεις αύταί προξε
νούν λύπην, άλλά δέν προσβάλουν διόλου: έχουν 
συνήθως τά  προτερήματα τά όποια δίδομεν εις 
πρόσωπον άγαπημένον. Ξαναδιάβασα είκοσι 
φορές τό ?π?ισόδιον αύτό τή ; τρέλλας τής

Τ ιτάνιας, ή οποία εύρίσκεται, όυς κά τι πολύ- 
τιυ.ον υ.έσα εις τό ’Όνειρον μιας θερινής ν ν -

/ · r / Λ > « ί \ / / \κτος. ΚαΘε οορκ euoî '/.co και μ τ ι  νεον /.αι 
τώρα ευρίσκω εις αύτό ακόμη την υποβολήν.

—  Υ πάρχει, υπάρχει ! είπε ή κ . Ρολάνδου. 
Είνε Θαυμάσιον καί νεωτεριστικόν !

—  Νομίζω αληθώς ότι εκείνους τούς όποιους 
ονομάζομεν διδασκάλους έγραψαν όπως τά με- 
τιουμ, ύπό μεγάλην έμπνευσιν, τά  βιβλία τά 
όποια ή άνθρωπότης έπρεπε νά διαβάτη. Τής 
χρειάζονται αιώνες καί αιώνες διά νά τά έν- 
νοήση. Θά τήν οδηγήσουν έο>ς εις τό άκρον τοΰ 
δρόμου της, διότι εγκλείουν όλας τάς φιλοσο
φίας, όλα; τάς ψυχολογίας, όλας τας επιστη- 
μας. Ό  άνθοωπος είνε ον καταδικασμένον νά 
συλλαβίζή διαρκώς εις αύτόν εδώ τόν κόσμον 
χωρίς ποτέ νά κατορθώσν) νά διαβάσή εύκολα. 
Δέν έννοήσαμεν άκόμη τήν Γραφήν, ούτε τό 
Εύαγγέλιον, ούτε τόν Δάντην, ούτε τόν Σαις- 
πηο. "Ενεκα τούτου τό αθάνατον ενδιαφέρον 
του:. Τό βιβλίον τό όποιον εννοείται εις πρω- 
την άνάγνωσιν δέν ζή . . . .  ’Αλήθεια τωρα ποΰ 
ό λυγοε είνε διά τήνΒίβλον, γνωρίζετε οτι ενας 
αγγ7νθς επισκ,οπος φίλος μου μου εοειζε ενα 
μέρος άπό τάς προφητείας του Εζεκιηλ το 
όποιον μάς κάμνει νά νομίζωμεν ότι ο προ
φήτης είδε τούς ανθριόπους έπάνω εις ποδή
λατα . ’Ιδού τό χωρίον αύτό: « Έ κεΐ οπου ε- 
πήγαιναν οί άνθρωποι, οί τροχοί επήγαιναν, 
καί έκεΐ οπου τό πνεύμα έπρεπε να πορευθή, 
οί τροχοί έπορεύοντο, διότι τό πνεύμα τών 
ζωντανών όντων ήτο έπάνω εις τούς τροχούς».

“ ΣΑΗ ΤΑ ΦΤΑΑΑ,, ΧΑΚΟΜΕΘΑ
ί

Τό προχθεσινόν δράμα του Τζακόζα, που 
έπα ιξεν ό θίασος τής «.Νέας Σκηνής» μου έ- 
φάνη σαν νά έσυμβόλιζεν ακριβώς δ, τ ι γ ίνετα ι 
εις τόν τόπον μας τά  τελευτα ία  αύτά χρόνια.

Έ τσ ι καί μεις ξεφυλλιζόμεθα, πέφτομεν, 
χανόμεθα. Ή  'Ελλάς ή μεγάλη δρυς που είχε 
έξαπ7>ώσει τά  κλαδιά της εις την ’Ανατολήν 
'/.οί\ εΐ£ τ ’ί\ν Δύο'ΐν, υ.</λ (ττοργτιν
[ύαρβάρους και ¡χέ τ*ί)ν *Λθυ<7ΐκτ)ν τών αΟανατων 
άοιδών της έξημέρωσε ψυχάς αγρίων, ή δρυς 
αύτή δέν έχει πετά έπάνω εις τό γερασμένο 
σώμά της παρά φύλλα κιτρινιασμενα καί μα
ραμένα που τά  σκορπίζει ό άνεμος.

Κρίμα που δέν είδαν τό ώραΐον έογον, που 
έπαίχθη τόσον τέλε ια , παρά πο/.υ ολίγοι Α

θηναίοι. Θα έβλεπαν οί περισσότεροι εις ένα 
καθρέπτην μεσα τά  χάλια  των καί τά  χάλια 
τών γνωστών καί φίλων τω ν , καί τά  χάλια 
αυτής τής κοινωνίας μας.

’Αλλά δέν τό είδαν, διότι κάθε άντίληψις 
του ωραίου έχει πλέον χαθή, έχει φυγαδέυθή, 
έχει διαφθαρή άπό τά  βρωμερά καί ακαλαί
σθητα θεάματα, που πλημμυρουν τήν πόλιν 
μας.

Τό έργον, γνωστόν εις τον κόσμον, ώ ; ενα 
αριστούργημα, παιγμένο εις όλα τά θέατρα του 
κόσμου, μελετημένο καί άποθεωμένον άπό 
τούς μεγαλειτέρους κριτικούς, τοποθετημένον 
άπό τούς ανθρώπους τής Τέχνης εις τήν πρώ- 
την γραμμήν τοϋ διεθνούς θεάτρου, άνεβιβάσθη 
έδώ χωρίς ή ’Αλυσίδα νά χάσχι ένα άπό τού; 
πελάτας της, χωρίς ή ταραντέλλες καί οί κ ι
νηματογράφοι νά άοαιωθοϋν ούτε κατά ένα άπό 
τούς μικρούς καί μεγάλους μπεμπέ δες ποΰ τούς 
παρακολουθούν.

Εις τό «Σαν τά φύλλα» θά ήσαν τό πολ,ύ 
έκατόν πενήντα άνθοωποι άπό έκείνους που 
πληρώνουν, εις τήν ’Αλυσίδα καί τής ταραν
τέλλες ’Αθηνών καί Φαλήρου χιλιάδες. Ή  
τάξις, ποΰ λέγετα ι άνεπτυγμένη καί ποΰ εις 
τήν ξενολατρείαν καί ξενογλωσσίαν της προσ
ποιείτα ι ότι παρακολουθεί τήν ξένην Τέχνην, 
έλαμψεν άπό τήν παράστασιν αύτήν διά τής 
άπουσίας της. Ή  Α λυσίδα τήν έχει δεσμευ- 
μένην, σκλαβωμένην,σιδεροδεμένην.

Καί οί καϋμένοι οί ηθοποιοί' τής «Νέας 
Σκηνής», ποΰ έβαλαν δλην τήν ψυχήν των εις 
τό έργον αύτό καί τό έπαιξαν μέ τελειότητα, 
ποΰ μπορούσε νά άντιμετωπίσή τά μεγαλεί- 
τεοα ξένα θέατρα, εύρέθησαν εμπρός εις καθί
σματα κενά. ^

Καί έπειτα  έρωτώμεν όλοι μας γ ια τ ί ή Μα-, 
ρίκα Κοτοπούλη, ή μεγάλη μας τραγική, έξέ- 
πεσε νά παίζή τήν « Ά μ έ λ ια » , γ ια τ ί ό Φύρστ 
πα ίζει τόν «Σέρλοκ Χόλμς», γ ια τ ί ό Μυράτ 
τραγουδεΐ κατά προτίμησιν τραγουδάκια επ ι
θεωρήσεων.

’Εκείνο τό βράδυ οί τρεις αύτοί άνθρωποι 
είχαν έξαρθή εις ύψος τέχνης, που συνεκλόνισε 
καρδιές, που ύγρανε μάτια , ποΰ έγέννησε σκέ- 

, ποΰ άνεστάτωσε συνειδήσεις άνθρώπων, 
οί όποιοι ξεφυλλίζονται καί κατρακυλοΰν εις 
τόν κατήφορον τής διαφθοράς τών ηθών καί 
τοΰ σπιτικού ξεχαρβαλώματος τών ηρώων τοΰ 
Τζακόζα.

Τό έργον δέν είνε ούτε συμβολικόν, ούτε 
σκοτεινόν, ούτε τό συνοδεύουν φόνοι άγριοι καί 
σπαραγμοί καί αίματοχυσίαι. Δέν υπάρχουν 
καν εις αύτό έρωτες σκανδαλώδεις καί φανερές
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κακίες, άπό εκείνες που κάποτε κουράζουν την 
ψυχήν.

Τίποτε άπό όλα χ υ τ ά . Έ να  γενικό ξεχαρ- 
βάλωμα άπό ελλειψιν χαρακτήρων, άπό έλλει- 
ψιν μ.υαλοΰ, άπό ελλειψιν προβλεπτικότητος. 
"Ενας πατέρας, που δουλεύει σάν σκύλος, δεν 
ξέρει άλλη χαρά άπό τού νά κάνη εύκολη καί 
άπολαυστικήν την ζωήν των ίδικών του. Μια 
μητέρα που σκορπά της χιλιάδες εις τα  κουρέ
λ ια  καί τγς τρέλλες γύρω της καί γύρω στα 
παιδιά της. Κι ’ ένας γυιός b la s é ,  που κοκκα- 
λ ίζε ι τά  πλούτη του πατέρα, όπως τα  τρία 
τέταρτα των νέων της ξεπεσμ.ένης μ.αςέποχής. 
Καί πίσω άπό ολα αυτά η πτιόχευσις, η κατα
στροφή. Μέσα σ ’ δλην αυτήν την άθλιότητα, 
πόσοι καί πόσες δεν θ ’ άβλεπαν τα  δικά των 
χάλια , τό δικό των κατρακύλισαα, της ίδικές 
των ψυχές.

Ά λ λ ’ οί φρόνιμοι σύζυγοι καί πατέρες καί 
άδελφοί δεν πηγαίνουν εις τέτοια έργα τγς 
γυναΐκές των καί τούς υιούς των καί τά  κοοί-I 7 V
τσ ια  των. Τάς πηγαίνουν έκεΐ που βλέπουν 
πόδια γυμνά καί άσχημα καί ψυχές γυμνές άπό 
κάθε αίσθημα καί μούτρα γυμνά άπό κάθε εν
τροπήν. Έ κεΐ δίδονται μαθήμ,ατα ξετσ ιπώ 
ματος, άδιαντροπιάς, ξεκουρντίσματος μυαλού 
καί ψυχής. Ό λη  η περαπεταμένη σαβούρα της 
ζένης φαυλότητος, που σκορπίζει γύρω της 
ρ/.ιάσρ/.ατα δολοφόνα, δίδει μ.αθήματα εις τά 
παιδιά καί τά  κορίτσια μας κάθε ηλικίας κα
θώς καί εις της μαμάδες καί τούς μπαμπάδες 
των.

Καί αί Ά θήνα ι, ή πόλις που οί μεγάλοι 
μας τραγικοί έκρατοΰσαν ήμερες ολόκληρες άνά

τριάντα χιλιάδας ’Αθηναίους εις τά  υπαίθρια 
θέατρά των διά νά χειροκροτούν καί νά κρίνουν 
τά  έργα των τά  άθάνατα, μετεβλήθη σήμερον 
εις ενα ρ/.εγάλο καφεσαντάν, που παρουσιάζει 
θεάματα, τά  όποια άλλοτε πρό εί'κοσι ακόμη 
χρόνων, ¿κοκκίνιζαν νά άντικρύσουν καί οί 
πλέον διεφθαρμ.ένοι.

Εις τό αισθητικόν καί ηθικόν αυτό κατρα- 
κύλισμα πρέπει βέβαια νά τεθή ένας φραγρ.ός. 
Καί τόν φραγμών αυτόν πρεπει νά τόν θεσω- 
ρκεν αί γυναίκες· Ιδού μία έπανάστασις που 
θά μ.ας τιρ/.ησν) εξαιρετικά. "Ας γείνν) μ.ία μ.ε- 
γάλη ένωσις άπό μ.ητέρας, συζύγους, άδελφάς, 
αί όποΐαι νά έξασκήσουν κάθε βίαν, νά μ.ετα- 
χειρισθούν κάθε μ.έσον, νά ενεργήσουν άληθι- 
νην σταυροφορίαν κατά της διαφθοράς ποΰ μ.ας 
έ'χει περικυκλώσει άπό κάθε [λερ ό ς.

"Ας καταφύγουν ολοι εις τό Ελληνικόν θέα- 
τρον. "Αμα τό ύποστηρίξωμ.εν, θά ¡λάς δώσν), 
δπως μ.ας δίδει καί τώρα άκόμη, έ’ργα πρώτης 
γραμ,ρ.ής. Οί ηθοποιοί μ.ας οί καλοί δέν ¿χά
λασαν, οπως νομίζομεν. Προχθές μ.ας έδωκαν 
¡λ ία ν  ’Ιφ ιγένειαν, ποΰ εϊνε δύσκολον νά πα ι- 
χθγί τελειότερα καί άπό τά  μεγαλείτερα άκό- 
ρ.η ξένα θέατρα. Ή  Κοτοπούλη καί ή Κυβέλη, 
ό Φύρστ καί ό Λούης καί ό Μυράτ, ό Σαγιώρ 
καί ό Λεπενιώτης εϊνε ηθοποιοί πρώτης τάξεως 
καί κρύπτουν μ.έσα των θησαυρούς τέχνης.

Ας τούς βοηθήσωμεν νά [λάς διδάξουν, νά 
ρ.άς φαιδρύνουν, νά έπαναφέρουν την α ισθητι
κήν ρ.ας εις τό σημ.εΐον, άπό τό όποιον έκατρα- 
κύλισε κατά τά  τελευτα ία  έτη .

ι»
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ
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Μέ τό ¡λεγαλείτερον ¿νδιαφερον παρακο
λουθώ τά  ώραΐα άρθρα σας, [λέσα εις την « Έ φ. 
των Κυριών». ’Άρθρα γραμμένα ¡αέ τόσην ηοε- 
χ.ον δύναμ.ιν, ¡λέ τόσον πνεύμα ! Σάς το λεγω , 
ό'χι διά νά σάς κολακεύσω— ή κολακεία είναι 
έχθρός [λου. —  ’Αλλά, διότι αίσθάνομ.αι 
[λέσα εις κάθε λέξιν σας νά πάλγι όλο— 
κλήρος [λία εύγενης γυναικεία  ψυχή, καί τότε, 
αισθάνομαι νά ζή καί έντός της ίδικης μου, 
¿κείνο τό κι’ίτι που δίδει πτερά εις τόν άνθρω
πον καί υψώνει τό πνεύμα του μ-εχρι των φω
τεινών κορυφών δπου άκτινοβολ-/) το Ωραΐον.

Σείς, ή όποία άκούραστος, γεμ.άτη άπό έλ- 
πίδας διά τό μέλλον, οδηγείτε την γυναίκα 
εις την ίεράν όδόν τού καθήκοντος, σείς είσθε 
ή μόνη κατάλληλος, νά άνακαλέσητε μερικάς 
συζύγους καί μητέρας έμπρός εις τον παραμε- 
λημένον ναόν τής θεάς Τιμιότητος, καί νά δεί
ξετε έκεΐ ύψηλά τά  λευκά μ.άρμαοα πού 
καταρρέουν καί μετατρέπονται εις μαύρα 
έρ ε ίπ ια ...

Ναί, άγαπητη κ. ΙΙαρρέν, ή τιμιότης, η 
ωραία αυτή άρετη, έγκαταλείπει την κοινω
νίαν μας, η μάλλον την εγκαταλείπουν δλοι 
καί ολαι, σύζυγοι καί μ.ητεοες.

Ά λλ  ’ άς άφησωμεν τούς άνδρας.
ΓΙοία είναι η σημερινη γυνή ή όποία άρκεΐται 

εις ένα καί μόνον σύντροφον τού βίου· ό συρμός 
ί'σω ςκ ’ έδώ ά πα ιτε ΐ την ποικιλίαν,οπως εις τα 
«κουρέλια» μ.ας.

Αί τίμ-ιαι γυναίκες είνε σπάνιαι σήμερον. 
Υπάρχουν άκόμ.η.. .ευτυχώς ί,.ά λ λ α  μετρημε- 
να ι.,.Κ α ί θά παρατηρήσετε μέ λύπην, με 
πόνον της ψυχής δτι εις τάς καλάς μας τάζεις 
καί ιδίως την μεσαίαν, υπάρχει μεγάλη δια
φθορά εις τά  ηθη..  .πολύ μεγαλ.ειτερα παρα 
εις τόν λαόν !

Ή  τιμιότης, ως φα ίνετα ι, έπλάσθη διά τάς 
άπλάς γυνα ίκας.. .δ ιά νά είναι το κόσμημ.α 
τω ν .,.έλλε ίψ ε ι ίσως άλλου ! Δέν έ'χουν μαρ
γαριτάρια καί διαμάντια καί πολυτίμους λ ί
θους νά τάς στολίζουν...κα ί δμως είνα ι τίμ.ιαι! 
’Ενώ έκεΐνα ι, ποΰ έχουν τό κάθε τ ι δια ν 
άπολαύουν την σχετικήν ευτυχίαν ποΰ ημ.πο- 
ρή τις νά έχνι εις αυτόν τόν κόσμον,έκεΐναιποΰ 
δύνανται νά σκορπίσουν γύρω των χαραν και 
μειδιάμ,ατα, θεωρούν περιττόν νά είναι τ ιμ ια ι.

Σείς, άγαπητη μου Κυρία, εις ένα άπο τα 
τελευτα ία  άρθρα σας, ¿γράψατε διά την άν-
ρωπεμπορίαν καί διά την προστασίαν την

οποίαν πρέπει νά παρέχν) ή άνωτέρα τάξις 
τής κοινωνίας εις τά  δυστυχή αυτά πλάσματα, 
τά  όποια έξ άγνοιας παντός κακού γίνονται 
θύματα κακών άνθρώπων ! . . .  άνθρώπων πού 
ξεύρουν νά γλυκόμ.ιλήσουν εις τάς άγνάς καί 
άπλάς νησιώτισας καί νά ύποσχεθοΰν εις αύ- 
τάς δτι τό πνεύμα των ήμπορεΐ νά φαντασθγ.

Ηύραν λοιπόν προστασίαν τά  πτω χά  κορί
τσ ια πού άλλέως θά ¿χάνοντο, χάρις εις όλι- 
γας εύγενεΐς. Τό καλόν παράδειγμα όμως, 
ποιος θά τό δό>στ) ;

Ό τα ν  ή χωριατοπούλα πού έ'ρχεται νά έρ- 
γασθή) εις ξένα σπήτια διά νά μείνγ τ ιμ ία , 
παρατηρεί καί μανθάνει άπό τό κακόν παρα- 
δειγρ.α τών κυριών της, δτι ή τιμιότης είναι 
ένα ζήτημα δευτερεΰον, τ ί θά σκεφθγ αύτή ή 
κόρη ;

Καί τ ί θ ’ άπαντήσετε εις την νέαν ή όποία 
ξεύρει πώς ή μητέρα της σφάλλει καί αισθά
νετα ι ολόκληρον ένα κόσμον ωραίων ιδανικών 
καί ονείρων νά κα τα π ίπ τγ  καί νά συντρίβεται 
¿μπρος εις την σκληράν πραγματικότητα ;

Τί θ ’ άπαντήσετε εις την πτωχήν υπηρέ
τριαν ;

Μία, προχθές άκόμη έλεγε μ ’ ένα πικρόν 
μειδίαμά εις τά  χείλη , ένα μειδίαμά περίερ
γον, γεμάτο άπό λύπην καί ειρωνείαν...«Πρός 
τί νά έργάζωμαι · νά βασανίζωμ.αι, νά κο
πιάζω , νά υβρίζομαι κάπο τε ...δ ιά  νά ήμαι τ ι-  t 
μία ] χά ! χά ! χά !. . .τ ιμ ία . . .θά πάω κ ’ έγώ 
νά γίνω  κυρά.,.νά ζεκουρασθώ τωρα ολίγον 
πριν γηράσω καί πεθάνω ! . . .  Ά πό  παιδί γυ
ρίζω εις τής ξένες πόρτες, ορφανή καί ξενι- 
τευμ.ένη.. .Νά ύπανδρευθώ διά νά ησυχάσω ; 
διά νά γεννηθούν άλλα πτωχά καί δυστυχι
σμένα ; ό 'χ ι!...ε ίδα  την άδελφήν μου πόσον 
εύτύχ ισεν... Ό  άνδρας της την άφισε καί έ'-

/ '  V » Ν  λ * \ Ϊ  /φυγε υα .,.τη ν  αφισε [¿ε τταιοια και εκείνη 
υστέρα άπό μερικά χρόνια άπεθανεν άπό τόν 
καϊμόν τ η ς ! . . .  Καί τώρα, έγώ είμαι μ.ητερα 
τών παιδιών α υ τώ ν  έγώ προστάτις τ ω ν . . . καί 
τού εαυτού μ.ου!

Ά λ λ ά .,.δ έ ν  άντέχω πλέον...θέλω  νά κάμω 
τό καλόν κ α ί...δ έν  έ'χω πλέον την δύναμιν... 
την θέλησιν.. .δ ιατ ί νά μ.ή κάμω κ ’ έ γ ω ...  
έκεΐνο ποΰ κάμνει καί ή κυρία μου’ . . .

Αφού αί κυρίαι ποΰ τίποτε δέν τούς λείπει 
δέν είναι τίμ ιες, διατί κ ’ έγώ νά μή κάμω τό 
ΐ'διον διά νά ζήσω τόν έαυτόν μ,ου καί τά καϊ- 
μένα τά  ορφανά τής άδελφής μου \

Καί γελούσε.. .γελούσε μ ’ ένα γέλοιο νευ
ρικό ποΰ ¿νόμιζε κανείς δτι έσπανε τήν καρ
διά τ η ς .. .μ ’ ένα γέλοιο ποΰ ('ομοίαζε περισσό
τερον μ.έ λυγμούς.



’Αλλά, κ ’ ¿¡/.ένα εκείνη την ωρα κάτι ¿πό
νεσε >/.έσα ¡/.ου καί δύο μεγάλα δάκρυα άνέ- 
βηκαν ε ί; τά [/.άτια ¡/.ου ! Καί έτκέφθηκα πώς 
κατά ¡¿άθος δεν είχε καθόλου άδ ικον!..Τ ί είναι 
ό λεγό[/.ενος ή[/.ίκοσ;/.ος ; τ ί τη,υ.αίνει αύτη η 
λεςις , την οποίαν συνήθως προφέρο[/.εν|/.έ τόσην 
περιφρόνησιν Ε ίναι, άπλουστατα η τάςις 
εκείνη των γυναικών, η οποία πράττει ελεύ
θερα καί φανερά, πράγρ/.ατα τά  όποια όέν επ ι
τρέπουν αί κοινωνικαί συνθηκαι. Εις δέ τόν 
κύκλον ¡/.ας αί αθλιότητες κρύπτονται εις τά 
παρασκήνια της μεγάλης σκηνης ποϋ είναι ό 
κόσμος ! . . .

Ή  σεμπεριφορά πολλών κυριών είναι χειρό
τερα άπ ’ εκείνην πολλών γυναικών του ήμι- 
κόσμου, αί όποΐαι ζοΰν ως καλαί σύζυγοι, ¡/.έ 
μόνην διαφοράν οτι ό γάμος δέν έ'χει εύλογησγι 
την ένωσίν των.

’Αγαπητή κ. ΙΙαρρέν, ή ηθική κατάπτωσις 
τής γυναικός δέν υπάρχει ¡/.όνον εις τάς φω τι- 
σμενας λεωφόρους τών ΙΙαρισίων καί τών μεγα- 
λουπόλεων.,.δέν υπάρχει μόνον εις τόν φαΰλον 
κύκλον του ήμικόσμου... ’Α πειλεί δυστυχώς 
την οικογενειακήν εσ τ ία ν ...

Κ υττάξετε γύρω σας.. .ψυχολογήσετε.. .έμ- 
βαθύνετε ! . . .πηγα ίνετε μέσα εις τά  σκοτεινά 
παρασκήνια του μεγάλου θεάτρου οπου πα ίζε
τα ι ή άλλοτε κω μω δ ία ...άλλοτε τραγωδία 
της ζωής...Θ ά παρατηρήσητε μέ πόνον ψυχής 
οτι δέν έχω άδικον. Ό  εχθρός βαδίζει μέ 
μεγάλα βήματα.

’Α π ε ιλ ε ί... ’Α πειλεί τήν οικογένειαν ! Δέν 
θά τόν πολεμήσετε ;

Καί τώρα σ ιω πώ .. .άφοΰ σείς θά όμ.ιλήσετε... 
Τουλάχιστον τό ε λ π ίζ ω !. . .

Δεχθητε σάς παρακαλώ τούς καλλιτέρους 
χαιρετισμούς από ένα

Φ θ ι ν ο π ω ρ ι ν ό  λ ο ν λ ο ΰ θ ι .

ΟΙΚΟΚΥΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ '

Καί οτι άφοΰ τό κράτος δέν κατώρθωσε νά τήν 
παρέχγι αυτό μέχρι σήμερον έχει καθήκον νά 
βοηθή τάς ίδιωτικάς προσπάθειας, εκείνων που 
τόσον καλά καί μέ τόσην άποτελεσματικότητα 
τό άντεπροσώπευσαν καί άνέλαβαν έως τώρα 
τάς πρός τόν λαόν υποχρεώσεις του. ’Αλλά 
καί νομοθετικώς είργάσθημεν τό έτος τούτο 
υπέρ τών εργαζομένων καί άπροστατεύτων κο- 
ριτσίών του λαοϋ. Ή  πολιτε ία , δυστυχώς, τά 
είχε λησμονήσει, δταν έψηφίζετο ό νόμος της 
Κυριακής αργίας, ούδεμία δ ’ άλλη νομοθετική

υπέρ τών γυναικών εργασία είχε ψηφισόή μέσα 
εις τούς τετρακοσίους περίπου νόμους της ύπό 
τήν επανάστασιν καί ύπό τάς βλέψεις καί δια
ταγής της έργασθείσης τελευτα ίας περιόδου 
της Βουλής.

Ό τα ν  είδα τήν άδικον αυτήν άστοργίαν, 
έσπευσα νά σημειώσω τήν αδικίαν ττρός ένα 
από τούς νεωτέρους βουλευτής, τόν κ . Αγαμ. 
Σχλημαν. Πρόθυμος, χωρίς κανένα ενδοιασμόν 
είσήγαγε συμπληρωματικόν άρθρον του νόμου 
της Κυριακής άργίας, εις τό όποιον συμπεριε- 
λήφθησαν καί αί έργάτιδες, μέ τήν προσθήκην 
του περιορισμού της κα θ ’ έκάστην εργασίας 
μέχρι της όγδοης εσπερινής.Αυτός είνα ι ό πρώ
τος καί μόνος προστατευτικός νόμος υπέρ τής 
Έλληνίδος, κατά  τήν διάρκειαν πολλών δεκα
ετηρίδων από της εθνικής μας άποκαταστά- 
σεως.

"Ας ελπίσωμεν οτι. θά τόν ακολουθήσουν καί 
άλλοι ούσιαστικώτεροι καί ότι θά παύσουν 
πλέον οί νομοθεται μ.ας νά θεωρούν την γυ
ναίκα, όν άνάζιον σοβαράς προσοχής καί νομο
θετικής μερίμνης.

Κατά τό έτος τοϋτο, ώς πάντοτε καί τό 
Κυριάκόν μας σχολεϊον διά τάς έργάτιδας άλ
λων εργοστασίων ¿λειτούργησε τακτικά  ύπό 
τήν διεύθυνσιν της δος Παπατσολάκου τελειό
φοιτου της φιλολογίας του 1 Ιανεπιστημίου,εύ- 
γενώς προσφερθείσης αντί της κ. Κασδόνη, πα- 
ραιτηθείσης διά λόγους ύγείας. Συνεργάτιδες 
της δος Παπατσολάκου, εύγενώς, άναλαβοϋσαι

ι \ V  ~ ~ ■> I ^το ι/.ορφωτικον εργον το>ν τττωχων εργατιοων 
είναι αί δες Παπά.

Δωρεάς κατά τό έτος τοΰτο πλήν τών τα 
κτικών συνδρομών εί'χομεν τάς 500 δρ. της κ. 
’Ισαβέλλας Σκουζέ, ή όποία μέ στοργήν παρα
κολουθεί τό έργον μας καί προθύμως πάντοτε 
τό ύποστηρίζει.

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Οί έκ Κρήτης πολιτικοί κίνδυνοι έξωμαλύνθησαν έπι 

του παρόντος. Άλλά τά Πατριαρχικά τραχύνονται όλο- 
νέν. Ή άπόφασις τής Τουρκικής Βουλής, όπως παρα
χωρήσει ‘Ελληνικάς εκκλησίας εις τούς Βουλγάρους έ 
πέφερε μεγάλον κλονισμόν εις τούς Ελληνικούς πλη 
θυσμού;.

Ό  Πατριάρχη; έπαρουσιάσθη εις τόν Σουλτάνον 
καί διεμαρτυρήθη έντόνως διά τήν καταπάτησιν τών 
προνομίων τής ’Εκκλησίας, τά όπ,Τα τόσοι αιώνες καί 
τόσοι τυραννικωτάτοι Σουλτάνοι έσεβάσθησαν.

Συνεκάλεσε δέ καί άμφάτερα τα σώματα τών Συνό
δων, μεθ’ ών συνεσκέφθη διά τά μέτρα, τά όποια έ- 
πρεπε νά ληφθούν όπως παρεμποδισθή τό μέγα αδίκημα 
’Αποτέλεσμα τής συσκέψεως είναι ή διαμαρτυρία του 
Πατριαρχείου προς τάς Δυνάμεις καί ή παράκλησις 
όπως αΰται επέμβουν ύπέρ τής προστασίας τής έν
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διωγμώ ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας Φαίνεται ότι διαβή
ματα ήδη έγένοντο πρός ματαίωσιν τής άποφάσεως διά 
του μέτρου, όπως εις τάς έν λόγω πόλεις παραχωρηθοΰν 
μέν βεράτια εκκλησιαστικά, ύποχρεωθώσιν όμως οί 
βούλγαροι εις οικοδομήν νέων ίδιων εκκλησιών.

Ή εσωτερική κατάστασις μένει πάντοτε ή αυτή . 
’Επί του παρόντος ελάχιστη παρατηρεΐται προεκλο
γική κίνησις διά τάς έπικειμένας έκλογάς τής Έθνοσυ- 
νελεύσεως, ή όποία έν τούτοις συγκαλεΐταί τόν προ
σεχή Αύ’γουστον. >

Ή εκκαθάρισις του Πανεπιστημίου δέν έγινεν ακόμη 
καί ό μεταξύ τών έχχαθαριζομένων καί ύποψηρίων αγών 
έξοντώσεως διεξάγεται μέ πάθος εις τόν καθημερινόν 
τύπον.

Εις όλην αυτήν τήν αηδίαν ένα μόνον έσημειώθη 
εΰ/άριστον ρα νομενικώς τουλάχιστον, γεγονός. *Β διε
ξαγωγή τών έν Πάτραΐς - ’Ελευθερίων· καί ή κατα 
πάτησις του παγκοσμίου ρεκόρ σκοποβολής άπό τόν 
νεαοόν μαθητήν του γυμνασίου Πατρών κ Μάνον.

Τήν νίκη- αυτήν έπηκολούθησαν ένθουσιασμοί,διαχύ
σεις, θερμά λόγία πατριωτισμού, όνειρα γαλανά διά τό 
έθνικόν μας μέλλον. Ο καθηγητής τής Γυμναστικής κ 
Χρυσάρης ώμίλησε θαυμάσια πρός τόν νεαρόν νικητήν, 
όπως ήξεύρη καί νά μιλή και νά γράρη ό διακεκριμένος 
αύτός άθλητής τής ψυχής. Ά λ λ ’ άρά γε μέ τό νά ένί- 
κησεν ό νέο; έκεΐνος τό παγκόσμιον ρεκόρ, επεται οτι 
καί έπροωδεύσαμεν εις τάς πολεμικά; τέχνας, καί καθ’
0ν τρόπον γίνονται σήμερον οί πόλεμο', οπου μέ μίαν 
θανατηρόρον οβίδα ριπτομένην εις τήν μάζαν του στρα
το ί καταστρερονται δεκάδες ανθρώπων συγχρόνως, τό 
τουρέκι έχει πλέον τήν σημασίαν, που είχεν εις τήν 
έποχήν τών πάτερων μας ;

*Η θά χρησιμεύση μόνον ή άσκησις αυτή εις τό νά 
πολλαπλασιασθσϋν αί μονομαχίαι καί νά σκορπίζεται 
τό πένθος καί ό θάνατος εις οικογένειας δΓ ένα στραβο- 
κύταγμα ή μίαν ανοησίαν ;

Δυστυχώ; ώς τώρα οί καλοί σκοπευταί μας του παρελ
θόντος εις αύτό μετεχειρίσθηκαν τήν σκοπευτικήν των 
δεινότητα. Καί τό μέλλον, -ιό όποιον συνήθως άντιγρά- 
ρει τό παρελθόν είναι ζήτημα άν θά είναι καλλίτερον.

Άπο ιίήιιεοον αρχίζει ή (ίννήΟιις 
Οεοινη διακοπή χής έκδόήεως της 
« ’Eotip . τών Κΐ'ριών».

© Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Ά λλο  δεκαπενθήμερον πλούσιον καί αύτό εις έ'ργα 

πρωτότυπα. Ό άνθρωπός μας του κ Χάρν έπαίχθη 
μαζή μέ τήν σύζυγον του κ. Λάσκαρη, μ.ίαν μονόπρα
κτου comedie, ή όποία είχε δημοσιευθή πέρυσι.

’Ομολογώ ότι όταν τήν έδιάβασα τήν ηυραπολύ καλ- 
λιτέραν, παρά έπάνω εις τήν σκηνήν Καί αύτό όχι 
διότι τό εργον ήτο γιά διάβασμα μάλλον, άλλά διότι 
δέν έπαίχθη διόλου καλά, ώς έντελώς αμελέτητου. Ή 
Κυβέλη έκαμεν ό τ ι ήμπορουσε Ά λλά  εις τέτοια έργα 
πρέπει όλοι νά παίζουν χαλά διά νά ρανή ή αξία των. 
Ά ν  όμως καί άτελώς παιγμένο τό έργον έχειροχροτήθη 
καί ό συγγραρεύ; έχλήθη εις τήν σκηνήν,άλλ’άπουσίαζε.

Ό άνθρωπός μα : του κ Χόρον είναι έογον δυνατής 
τραγιχότητος, όπως οί Πετροχάρηόες. Τό λάθος του εί
ναι ότι έχει τρεις πράξεις άντί δύω.’Εάν εσταματοΰσεν 
εις τήν δευτέραν μέ δυώ τρεις λέξεις που θά έδιδαν την 
λύσιν, θά ήτο δυνατότατο καί πολύ ώμορρο. Ά λλά  τό 
μακελειό τής τρίτης, ή ρωνές, τά κυνηγητά ή κατα-

στρορές ή ραγδαίες καί άπαίσιε; κουράζουν τόν θεατήν, 
καί τόν κάμνουν σ/εδόν νά θυμόνη. Δυώ τρεις γνωστοί 
μου είχαν αγριέψει. Τί κρίμα ! μία τόσον ώραία αρχή, 
νά έχη τόσο άγριο τέλος-

Διότι ή πρώτη πραξις καί είναι καί έπαίχθη τέλεια 
Ή κ. Γαλάτη ρυσική καί αμίμητη. Τελεία ώς πτω- 
χομητέρα χαροκαμένη Καί ή κ. Κυβέλη, ώς πάντοτε 
κοριτσάκι θαυμάσιο. Καί ό Γαβριηλίδης ώς άδελρός. 
Πολλάκαλά ελέχθησαν καίγιά τό μονόπρακτο δραματάχι 
του τήν Μάννα, ποϋ έπαίχθη εις τό θέατρο τής Νεαπό- 
λεως καί τό όποιον, δυστυχώς, διότι έλειπα διν έκα- 
τώρθωσα νά ίδώ, ώς δέν είδα καί τήν Μαρία τήν Πεν- 
ταγιώτισσα τών χ Σταθοπούλου καί Κυριάκου διά τόν 
αύτόν λόγον

Φαίνεται όμως ότι τό έργον αύ<ό τό έντελώς λαϊκής 
ύποθέσεως άνταποχρίνεται περ σσότερον εις τήν λαϊκήν 
ψυχήν άπό τό ομώνυμόν του του κ. Παύλου Νιρβά
να. Καί δι’ αύτό συνεκέντρωσε κατ’ επανάληψιν πολύν 
κόσμον καί είχε σειράν παραστάσεων.

Ό κομήτης roV ΧάΛεϋ του κ Μωριϊττίνη έπαίχθη 
τήν περασμένην Δευτέραν Είναι ή πρώτη έφετεινή 
έκιθεώρησις, καί ώς τοιαύτη, γραμμένη άπό τόν γνω
στόν διά τό σπ νθηοοβολούν πνεύμα τού κ. Μωραϊτίνη 
έπέτυχε. Πρώτη εις τήν έπιτυχίαν αύτήν έρχεται ή κ. 
Φύρστ ώς παίκτρια οργανέτου Μοναδική, θαυμασία, 
αμίμητη. Ή δεσποινίς Κοτοπούλη έπαρουσιάσθη εις 
τρεϊς τέσσερες ρόλους θά έλεγα ίνσ τνχω ς  άν εις' όλα 
δέν έπετύγχανε τόσον τέλεια, ώστε να προκαλή τόν 
θαυμασμόν, πώς αυτή ή τραγική κατορθώνει νά ύποκρι- 
νεται τέτο'α ελαφρά πράγματα. Ό  κομήτης έπαίχθη 
ολην τήν εβδομάδα, χωρίς διακοπήν, θά έχη δέ βεβαίως 
καί συνέχειαν.

Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Ο  Κ Α Ι  Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α
Κατά τούς θερμούς αυτούς μήνας αποφεύγετε εν γέ- 

νει τά βαρειά φαγητά ή τήν συχνήν χρήσιν του κρέατος. 
Προσέχετε καί εις τό γάλα άκόμη, διότι μέ τήν ζέστην 
χαλά εύκολα κσί φέρει στομαχικά; ταρα/άς. Τά φρούτα 
βρασμένα μέ όλίγην ζάχαριν εις έλαφράν κομπόσταν, 
τά χορταρικά, ή σαλάτες είναι τροφή έλαφρά καί εύ- 
κολοχώνευτος.

Τό κρέας τρώγετε κατά προτίμησιν βραστόν. "Έχει 
όλιγωτέρας τοξίνας, κρύο δέ εις σαλάταν μέ πατάτες, 
άγκούρια καί ντομάτες είναι πολύ ορεκτικό. ’Επίσης τά 
ψητά πουλιά είναι έλαφρά καί ευκολοχώνευτα· Οί ύπο- 
φέροντες είτε άπό στομάχι, είτε άπό καρδιά η καί 
άπλώς άθροιτικοί άποφεύγετε νά τρώγετε τό βράδυ. Ένα 
αύγό.μελάτο, ολίγο ριζόγαλο ή γιαούρτι καί κομπόστα 
Οί παχεϊς μήν κάμνετε μεγάλην χρήσιν αύγών, διότι 
οί κρόκοι των είναι καθαρόν πάχος.

Αύγά βρασμένα ήμίπηκτα,καθαρισμένα άπό τό φλούδι 
τωνκαί σερβιρισμένα μέσάλτσα ντομάτα είναιένα ώραίο 
π^άτο- *Η καί σπασμένα εις τό νερό pochés ’Επίσης 
φέτες κολοκύθια καί μελιτζάνες σερβιρισμένες μέ σάλτσα 
ντομάτα είναι ώραίες

Βραστά μπαρμπούνια σερβίρονται έπίσης μέ σάλτσα 
ντομάτα. Έννοοΰμεν αύτήν ποϋ κατασχ υάζομεν συνή
θως γιά τό βραστό Καί γίνεται με τό ζουμί μιας ντο
μάτας, μέ μιά χουταλιά βούτυρο, μέ ένα δεματάκι μαϊν
τανό μέ ένα φύλλο δάφνη μέ ενα κουταλάκι ζάχαρι καί 
μέ δυώ τρεϊς κουτα/ιές ζουμί κρέατος Ό λα μαζή 
βράζουν, ώς πού νά δέσουν. Ά ν  σας άρέση τό άρωμα 
τού σκόρδου ρίπτετε καί μιά σκελίδα σχορδο μέ τήν 
φλούδατης καί τήν άφαιρεϊτε έπειτα ώςχαί τό μαϊντανό.



ΕΙΣ ϋΡΑΙΟΤΑΤΗΝ καί δροσόλουστον θέσιν 
τών Ιΐατησίων ίδρύθη παρά τοΰ γνωστού ία- 

τροΰ κ. Άβάζου άναροωτήριον καινουργές, 
άνταποκρινόμενον εις ολας τάς άνάγκας παντός 
άναρρωνύοντος. Λουτρά, αεροθεραπεία, περι- 
ποίησις οικογενειακή καθιστούν τήν είς.τό  ά- 

ναρρωτήριον τοΰτο διαμονήν πολύτιμον καί δ ι ’ 

ανθρώπους πάσχοντας άπό νευρικήν έξάντλησιν 

καί άπό ύπερκόπωσιν.
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Δ ?  Ε Γ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α  Ι ·  Β Α Θ Η
Ή  μόνη έν Έ λλάδι Διπλωματούχος Όδον- 

τοϊατρός τοΰ έν Peclnsylvania Πανεπιστημίου 
τής Φιλαδελφίας, επ ί διετίαν βοηθός τοΰ διά
σημου καθηγητοΰ τής χειρουργικής Dr W .  Roe 
δέχεται τούς πάσχοντας έν τή Κλινική της, 
Πανεπιστημίου 81 άπό τής 10— 12 π . μ. 
καί άπό τής 3— 6 μ. μ. Θεραπεϊαι κατά τά 
τελευτα ία  άμερικανικά συστήματα. Τεχνητοί 
όδόντες άπαράμιλλοι. θεραπεύεται τελείως 
πάσα άσυμμετρία τοΰ στόματος, άνεξαρτήτως 
ηλικίας.

ΓαΑλΛεΑυΚρΤ ΝΧ0Ν  ΙΜΕΣΤΑΕ
Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Η  Δ Ι Α

ΤΑ ΒΡΕΦ Η . ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ Κ Α Ι ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ "ΓΟ ΚΑΛΑΙΤΕΡΟΝ Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Ο Ν  ΓΑΛΑ

Ιΐωλεΐχαί. £¿8 όλα ζά. φαρμ,ακεοα χαί φαρμ,αχζφκορεΖοί. 
ΑΝΤΠΙΡΟΖΩΙΙΟΙ Δοά τήν Ε λλ ά δ α  καί Κρήτην.

Κ ΟΕ Ε Υ Γ .  Τ Τ Λ Ο Κ  Α Θ Η Ν Α Ι

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Έ δ ρ α  έ ν  Ά θ ή ν α τ ς ,  Υ π ο κ α τ α σ τ ή μ α τ α  έ ν  Π ε τ ρ α τ ε ΐ ,  Ά ρ γ ε »  Π ύ ρ γ ω ,  Π ά τ ρ α » ς  

Α ί γ ί ψ ,  Κ έ ρ κ υ ρ α  κ α ί  Κ ε φ α λ λ η ν ί α  
Π ρ α κ τ ο ρ ε ί α  έ ν  Ν α ν π λ ί φ  κ α ί  Ά μ α λ τ ά δ τ .

Τ Μ Η Μ Α  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Τ Ι Κ Ο Ν
Συνάλλαγμα.— ΙΙιστωτικαί έπιστολαί.— Εισπράξεις.— Δάνεια έπί ένεχύρφ χρεωγράφων.—  

Αγοραπωλησίαι χρεωγράφων.— Προεξοφλήσεις.—
Λαϊκόν τομιεντήοιον άπό 1 δρ. μέ^ρι 2,000 πρός 4 1/ί  ο/ο 

Θησαυρυφυλάκιον.— Φύλαξις χρεωγράφων καί τιμαλφών.
Τ Α Μ Ι Ε Τ  ι ΗΡΙΟΝ ΜΕΧΡΙ 5 ,0 00  ΔΡ.

4 °/0 είς α ' . ζήτησιν. —  5 °/0 έν έτος.
Τόκοι καταθέΟεων :

Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησή 3 ι /2 °/0 έτησίως 
» » » μετά τρεις μήνας 4 °/0 »
» » » μετά έξ μήνα; 4 */4 °/0 »
» » » μετά έν έτος 4 'Ι ι° Ι ο  *
» » » μετά δύο έτη 5 °/0 τ>
» » » μετά τρία έτη καί άνω 5 ι /2 °/ο »
η η ε ί; χρυσόν */2 °/0 όλιγώτερον.

Τ Μ Η Μ Α  ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1) Εισαγωγή καί έξαγωγή έμπορευμάτων έπί προμήθεια.— 2) Γενικόν Πρακτορεΐον Γαλλι

κής ’Ασφαλιστικής Ε ταιρ ίας Φ01Ν1Ξ Πυρός καί Ζωής.
Τ Μ Η Μ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Ν  

1) Εισπράξεις ένοικίων.—2) Διαχείρισις περιουσιών. — 3) ’Εκτέλεσις δ ιαθηκών.- 4) Γνωμο
δοτήσεις καί συντάξεις συμβολαίων.


