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ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΩ ΨΗΦΟΝ

Δ ΙΑΤΙ δεν ζητώ πολιτικήν ψήφον, έρωτα 
κάποιος εις μίαν εφημερίδα. Δεν είξεύρω 

πού, διότι δεν έτυχε να ίδώ την άπάντησιν 
αυτήν. Περιμένω, λέγει,'νά έλθη καμμιά γυ- 

/  ναΐκα από τά Σεπόλια διά νά ύψωση την ση
μαίαν τών γυναικείων δικαιωμάτων, πού κυ
ματίζει τόσα χρόνια τώρα εις κάθε χώραν, μι- 
κράν ή μεγάλην, πολιτισμένην ή όχι.

’Απαντώ. Διότι άποδοκιμάζω τάς γυναίκας 
' πού την υψώνουν αμελέτητα, βιαστικά, χωρίς 
νά προετοιμάσουν, δπως πρέπη τό έδαφος. 
Χωρίς νά έχουν πρωτήτερα δυναμώσει την γυ- 
ναικείαν ψυχήν. Χωρίς νά έχουν τονώσει τό 
γυναικείο μυαλό με γενναίαν δόσιν κρίσεως, 
σταθερότητος,γνώσεωςτού σκοπού, τον όποιον 
επιδιώκει κάθε πολίτης, κάθε άνθρωπος πού 
πέρνει ένα σφαιρίδιον εις τό χέρι του καί μέ 
αυτό μοιράζει εξουσίας, άρχάς, τίτλους. Καί μέ 
αυτό δημιουργεί μεγάλους παράγοντας ή με
γάλους καταστροφείς τών εθνών.

Ίδοΰ διατί δεν ζητώ πολιτικήν ψήφον. 
ΙΙρός τό παρόν επί είκοσι τρία τώρα χρόνια 
ασχολούμαι εις τό νά τονώνω τό γυναικείο 
μυαλό, εις τό νά δυναμώνω τήν γυναικείαν 
ψυχήν. Καί νομίζω δτι τό κατορθώνω. "Ισως 
ό καιρός φαίνεται πολύς εις δσους άνυπομο- 
νούν. Καί είναι ευτύχημα νά υπάρχουν άνυ-

πομονούντες. Είναι ευτύχημα νά υπάρχουν οι 
βιαζόμενοι.

Αυτό σημαίνει δτι ως τώρα ή προετοιμα- 
στική εργασία έφερεν αποτελέσματα, δτι ό 
προσηλυτισμός εις τήν ιδέαν έγινε μέ τέχνην, 
δτι οΐ φεμινισταί έδημιουργήθησαν από τήν « 
τακτικήν τής λογικής προπαγάνδας τών είκοσι 
τεσσάρων αυτών ετών.

"Αν μας ζητούν άνδρες καί μάλισμα ανε
πτυγμένοι νά κατέλθωμεν εις τήν πολιτικήν 
παλαίστραν, αυτό θά είπή, πώς αναγνωρίζουν 
τήν αξίαν μας, πώς ελπίζουν εις τήν πολιτικήν 
δεξιότητά μας, πώς περιμένουν από ή μάς τά 
γενναία καί τά ωραία καί τά χρήσιμα. Αυτό 
θά είπή, δτι αναγνωρίζουν, δτι δπως ένα 
σπίτι σχεδόν κρημνίζεται, διότι ό έτερος τών 
στύλων πού τό στηρίζει είναι σάπιος καί ετοι
μόρροπος καί τό συγκρατεϊ ό άλλος ό γερός, 
έτσι καί αί κοινωνίαι καί τά έθνη συγκροτούν
ται εις τον κατήφορον, δταν ό μισός πληθυ
σμός των είναι γερός καί άνεκμετάλευτος. Καί 
ό μισός αυτός πληθυσμός είναι ό γυναικείος.

Αυτό τό ομολογούν σήμερα όχι ό ένας πού 
έγραψεν-, αλλά οι πολλοί αληθινά ανεπτυγμέ
νοι, δσοι ευτύχησαν νά έχουν κοντά των καί 
μέσα εις τά σπίτια των μίαν δύναμιν γυναι
κείας ωραίας ψυχής καί ένα φώς ισχυρού γυ
ναικείου πνεύματος. Όλοι δσοι εϊξευραν νά 
μεταχειρισθούν τήν δύναμιν αυτήν καί νά φω
τίσουν τήν ψυχήν των μέ τό ώραιον αυτό 
φώς.
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Δέν εΐξεύρω αν είναι οί περισσότεροι. Δ ι
στάζω όμως νά τό πιστεΰσω. Ή  δουλεία και 
ό κοτζαπασισμός ποΰ τήν διεδέχθή άφησαν 
όπίσω των πολύ σκότος. Καί γ ι ’ αυτό ακριβώς 
είνα ι ανάγκη νά έφοδιασθώμεν α ί πολλαΚκαί 
όχι α ί όλίγαι, μέ δυνάμεις, μέ θέλησιν, με 
■θάρρος. Νά γίνωμεν λεγεώνες ακατανίκητοι, 
ώστε όταν επεμβωμεν, όταν καταβώμεν εις ιόν 
αγώνα, όταν ζητήσωμεν εις εύρΰτερον καί γε- 
νικώτερον κύκλον τό μερίδιον μας ε!ς τήν δη
μιουργίαν μιας πατρίδος ίσχυράς, μιας χώρας, 
ή όποία εχει ανάγκην από πολλούς διά νά όρ- 
■θοποδήση καί σωθή καί προοδευση, νά γ ίνω 
μεν δεκ’-αί μέ ευγνωμοσύνην.

Δεν ίΐελομεν ημείς μέ λόγχας εμπρός μας 
καί αστυνομικά μαστΐγια νά άνοίξωμεν τον 
δρόμον προς μίαν επωφελή δράσιν εις τον τό
πον μας πρώτα, εις τήν ανθρωπότητα έπειτα. 
Δέν έχομεν τήν φιλοδοξίαν νά γίνωμεν απλώς 
ό ,τ ι γίνονται σήμερον οί άνδρες μας. Δέν είναι 
αυτό αρκετόν, διότι δέν ικανοποιεί τούς πό
θους μας καί τά ιδανικά μας. Εΐμεθα ή οπι
σθοφυλακή, ή όποία έμενεν ώς τώρα αφανής 
καί άσημος καί ή όποία ε’ς τήν κ.ρίσιμον στιγ
μήν— ποΰ δέν είνα ι δυστυχώς μακράν—θά 
τρέξη νά άνακτήση τάς άπολεσθείσας θέσεις,νά 
άνεγείρη τά καταπΐπτοντα οχυρώματα. Ή  πα- 
τρίς μας, ποΰ μάς βλέπει νά γινώμεθα ίσχυρό- 
τεραι από ημέρας εις ημέραν, ποΰ μετρά τάς 
δυνάμεις μας, ποΰ εκτιμά τήν αύταπάρνησιν 
καί τον άλτρουϊσμόν μας, θά  μάς καλέση αυτή 
νά τήν ύπηρετήσωμεν, νά της δώσωμεν τήν 
δύναμιν τής αγάπης μας, ποΰ τής άρνήθησαν 
έως τιάρα, όσοι αγάπησαν μόνον τον εαυτόν 
των.

Κ. HAPPEN

Η ΕΛΛΑΔΑ
Άγνοάστων ποιημάτων Σολωμοΰ 

Ή  Ευρώπη τήν κυττάει πώς θέ νά πράξη· 

Τής Ευρώπης κυττάει κατά τά μέρη·

Χωρίς όψη τό πρόσωπο ν ’ άλλάξη,

Ά πάνου εις τή ρομφαία βάνει τό χέρι 

Βασιλικά, καί μέ πολέμιαν τάξη 

Έ καμε νεΰμα, όποΰ έλεγε· Ά  κ α ρ τ έ ρ ε ι. 

Καί κατά τήν Ά σ ία  φριχτογυρίζει,

Τό δάχτυλο κινάει, καί φοβερίζει.
( ’Από τά "Απαντα Διονυσίου Σολωμου)

ΟΙΚΟΚΥΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Α '.

Αί μόϊαι που δικαιολογοΰνται καί αίμ .όναι 
που δέν Θά έ'πρεπε νά καταργηθοΰν, Πρώτον 
διότι δέν κουράζουν, άφοΰ δέν «εΚ κι άνάγκ·/) 
καμ.μ.ίας ιδιαιτέρας μελέτης καί ’προετοιμασίας.

'Απλώς γ ίνετα ι εις τάς μ ικ ρ ο ο ι κ ο κ υ ρ ά ς αύτάς 
ό ,τ ι γ ίνετα ι με ήμ.ας τάς μεγάλας, όταν έχω- 
μ.εν νά δεχθώμ.εν ξένους εις τά σπ ίτια 'μας καί 
νά τούς προσφέρωμεν ένα γεΰμα καί ένα τσάϊ.

Δέν περιμένομεν βέβαια τήν έκτακτον αυτήν 
στιγμήν διά νά μάθωυ.εν νά μαγειρενωμεν. 
νά κατασκευάζωμ.εν γλυκίσματα, ά λλ ’ οΰτε νά 
έχωμεν τό σπ ίτ ι μας τακτικόν, καθαρόν καί 
άνθοστολισμένον. ’Εάν εΐμεθα καλές νοικοκυ
ρές αύτή ή τάξις καί ή καθαριότης αποτελεί 
τήν βάσιν τοΰ νοικοκυρέψου μ.ας, είνα ι ή καθη
μερινή φροντίς μας, είναι ή κατά.στασις ή 
παντοτεινή του περιβάλλοντος, εις τό όποιον 
καί μόνο ι ριζοβολεΐ καί ανθεί τό δένδρον της 
αγάπης, της αρμονίας καί της χαρας. "Οταν 
λείψουν αυτά , τό σπ ίτ ι παύει νά είναι τό άσυ- 
λον τοϋ ανθρώπου, εις τό όποιον ξέχνα κάθε 
λύπην, παρηγορεΐται από κάθε άπογοητευσιν 
καί ατυχίαν καί άντλεΐ δυνάμεις ένεργείας καί 
ενθουσιασμ.οΰ διά τόν αγώνα της ζωής.

Καί όλοι όσους στεγάζει τό σ π ίτ ι, μικροί 
καί μεγάλοι έ'χουν, ό καθένας εις τόν κύκλον 
του, άναλάβει μίαν πάλην, ένα είδος αγώνας 
από τόν όποιον δέν πρέπει νά λειψή ό ένθου- 
σιασμ-ός καί ή χαρά. Τό βρέφος που παλα ίει 
εις τά  σπάργανα διά νά ένδυναμώσϊ] τό μικρόν 
του σώμ.α μέ καλόν αέρα, καλήν τροφήν καί 
καθαριότητα. Τό νήπιον ποΰ αγω νίζετα ι νά 
γνωρισθή μέ τόν κόσμον ποΰ τό περιτριγυρίζει 
καί νά άποταμιεύση εις τό μικρό μ.υαλό του 
καί τήν τρυφεράν ψυχήν του γνώσεις καί αίσθή- 
ματα. Τό αγόρι καί τό κορίτσι ποΰ πηγαίνει 
εις τό σχολεΐον καί αρχίζει νά υποτάσσεται 
εις τόν απαραίτητον νόμον τής εργασίας. Ή  
νέα καί ό νέος, που διά νά άντικρύσουν τόν 
κόσμ-ον, οφείλουν /ά είναι ώπλισμ.ένοι μέ γερά 
εφόδια, ό πατέρας καί ή μ.ητέρα ποΰ έχουν νά 
φροντίζουν δ ι ’ όλα καί δι ’ όλους καί νά έογά- 
ζωνται καί νά θυσιάζουν δυνάμεις καί τοΰ σώ
ματος καί τής ψυχής· όλοι μαζή έχουν ανάγκην 
από χαράν καί αγάπην καί ενθουσιασμόν, διά 
νά άνταποκριθή ό καθένας εις τό δύσκολον 
έργον του. Καί ποΰ θά τά  εΰρουν αυτά τά 
ωραία πράγματα, ποΰ θά τήν εΰρουν τήν χαράν 
καί τήν αγάπην καί τόν ενθουσιασμόν, άν όχι 
εις τό άνθοστολισμένον σπ ίτ ι, ποΰ λάμ.πει από 
καθαριότητα καί τάξιν, εις τό καλοστρωμένο

I
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ (Δος Σοφίας Λασκαρίδου) *
’Α π ό  τά βραβευθέντα εις τήν "Εκθεσιν τοΰ Μονάχου.

τραπέζι μέ τά  νόστιμα καί καλοσερβιρισμένα 
φαγητά, εις τήν ευθυμίαν καί καλήν διάθε- 
σιν όλων τών υ.ελών τής οικογένειας, ποΰ έχουν 
τήν συναίσθησιν ότι άποτελοΰν ένα συνολον 
άρμ.ονικόν, άφοΰ ό καθένας δίδει κάτι από τόν 
έαιίτόν του, τό καλλίτερον μέρος τής ψυχής 
του, διά τήν άρμ.ονίαν αυτήν.

Εις αυτό τό έργον ήμ.εΐς προετοιμάζομεν 
δώδεκα τώρα έτη τά  κορίτσια μ.ας. Καί τά  
πτωχότερα, ποΰ από τήν δουλειά των περιμέ
νουν νά ζήσουν καί νά ευτυχήσουν καί τά  εύ- 
πορώτερα ποΰ έχουν καί αύτά νά δημιουργήσουν 
μ.αζή μ.έ τήν ευτυχίαν τών άλλων καί την 
ίδικήν των.

Αί εξετάσεις των λοιπόν δέν άπαιτοΰν 
καμμίαν προετοιμασίαν, καμμ.ίαν κούρασιν, 
κανένα κόπον. Έμαγείρεψαν καί σήμερον, 
όπως μ.αγειρεύουν τακτικά  δαό φορές τήν εβδο
μάδα, ¿συγύρισαν όπως συγυρίζουν καθημέραν 
καί μ,όνον ποΰ μέ τά  έργα των ποΰ εκθέτουν
θελ,ουν νά δείξουν έως ποΰ έχουν φθάσει αί. ’ '·? ♦
πρόοδοί των.

Γλυκίσμ.ατα, φαγητά, άσπρόορουχα ραμ.μ.ένα 
εδώ καί σιδερωμ.ένα, άνθη, έργα καλλιτεχνικά , 
βιβλία λογιστικά, ολα χωρίς έξαίρεσιν δέν 
έγιναν διά τάς εξετάσεις, αλλά διότι παρηγ- 
γέλθησαν νά γείνουν, όπως γίνωντα ι ολον τόν 
χρόνον, εις κάθε αδιακρίτως εποχήν.

" ϊ ’στερα από τήν απολογίαν αυτήν τήν δι- 
καιολογοΰσαν τάς εξετάσεις, τάς όποιας ανέ
καθεν καί δημοσιογραφικώς άπεκήρυςα από 
τά  σχολ^εϊα, τήν εποχήν μάλιστα αυτήν τής 
μεγάλης ζέστης, έρχομ.αι εις ένα άλλο σπου- 
δαιότατον ζήτημα, τό όποιον άναφέρεται εις 
τήν νοικοκυρωσύνην.

Είναι τό ότι δέν πρέπει νά άπαιτώμεν μόνον 
από τήν γυναίκα ή από τά  κορίτσια τήν δη- 
μ.ιουργίαν τής χαοας εις τό νοικοκυρειό. Πρέπει 
αί μ,ητέρες νά συνειθίζουν καί τά αγόρια των 
εις τήν τάξιν, τήν καθαριότητα, τήν αρμονίαν 
κα ί τόν ενθουσιασμόν διά τήν οικιακήν ζωήν. 
"Οταν κάθε νοικοκυρική προσπάθεια τής γυναί
κας καί τών κοριτσιών καταστρέφεται από τήν 
ακαταστασίαν καί τήν αμέλειαν καί τήν οικία-*
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κvjv άπειθαοχίαν του άνδρός καί των άγοριών, 
τότε κάθε άλλο παρά χαρά καί αρμονία βασι
λεύει εις το σπ ίτ ι.

Οί ’Αμερικανοί, οί Σουηδοί καί οϊ Νορβη
γοί εις τα  σχολ.εΐα των τά  μ ικτά υποχρεώνουν 
καί τά  αγόρια νά μανθάνουν νά τακτοποιούν 
δωμάτια, νά ετοιμάζουν τραπέζια, νά αποκτούν, 
μ.ερικάς γνώσεις μαγειρικής, νά περιποιούνται 
πα ιδ ιά , νά ράπτουν...

Δεν είναι διά την χειραφέτησιν των γυναι
κών πού ζητούν νά στρέψουν π ί τό νοικοκυ- 
ρικώτερον την ανατροφήν των άγοριών. 'Απλώς 
διά την επ ιτυχ ίαν της 1 οίκοκυρικής τάξεως καί 
αρμονίας. Ό  άνδρας που sy ει μυηθή εις τό 
δύσκολον καί κοπιαστικόν έργον της νοικοκυ- 
ρωσύνης σέβεται την γυναίκα που κοπιάζει 
διά νά εχνι τό σπ ΐτ ί τής τακτικό καί δεν κα
ταστρέφει μέ την ι δικήν του ακαταστασίαν 
τό έργαν της. Ό  άνδρας αύτός δεν θεωρεί την 
γυναίκα βάρος περιττόν, άλλα σύντροφον απα
ραίτητον, ό οποίος κοπιάζει όσον καί αύτός καί 
δίδει όσον καί αύτός εις την οικογένειαν διά την 
εύτυχίαν καί εύμάρειαν καί άρμ.ονίαν τής ζωής.

"Οπου δέ αί γυναίκες έπροόδευσαν τόσον, 
ώστε νά ζητούν καί α ύ ια ί άπό την κοινωνίαν 
τό μερίδιον τών δικαιωμάτων των, απέναντι 
τών καθηκόντων εις τά  οποία είναι ύποχρεω- 
μ.έναι, ¿ζήτησαν άπό την πολιτείαν νά άνα- 
γνωρισθγ ή οίκοκυρικη εργασία τω ν, ώς κεφά- 
λαιον παραγωγικόν καί νά καταργηθή ή καθιε- 
ρωθεϊσα πρόληψις oTt ό άνδρας μόνον έσοδεύει 
καί ή γυναίκα δαπανά.

Ή  γυναίκα καί όταν δεν έχνι προίκα εις 
y ρήματα ή εις είδη, έχει την νοικοκυρωσύνην 
της, έχει τάς άναγκαίας διά την οικογένειαν 
τεχνικάς γνώσεις της, αί όποΐαι είνα ι πολύ
τιμον κεφάλαιον με εισόδημα άσφαλέστατον, 
τό όποιον καμμία οικονομολογική κρίσις δεν 
είμπορεΐ νά έλαττώ σγ. ’Εάν επί παραδείγματι 
εις μίαν οικογένειαν άπό 5— 6 άτομ.α ό άνδρας 
έσοδεύει άπό την εργασίαν του 400 δρ. τόν 
μήνα, ή καλή νοικοκυρά διά τής ίδικής της 
έοηασίας έσοδεύει άλλα τόσα.V ί Τ

Ά πό την μαγειρικήν, άπό τό σίδερο, άπό 
τό ράψιμον άσπρορρούχων καί φορεμάτων, άπό 
την κατασκευήν τών καπέλλων καί τών κομ.- 
ψοτεχ νημάτων του σπιτιού οίκονομεϊ μέ τάς 
οίκοκυρικάς γνώσεις της ό ,τ ι δαπανά μία άλλη 
ή οποία δεν γνωρίζει τ ίποτε άπό όλα αύτά. 
Καί δι ’ αύτό βλέπομεν συχνά σπ ίτια  εις τά 
όποια καί οί άνδρες κερδίζουν πολλά καί αί 
γυναίκες φέρουν μεγάλας προίκας, νά πτω χα ί
νουν καί καταστ ρέφωνται οίκονομικώς καί 
σπ ίτια  πτωχά μόνον με την έργασίαν του άν-

δρός καί τής γυναικός νά προοδεύουν καί νά 
πλουτοΰν. Αύτά έ'χουν τόν άνεξάντλητον πλού
τον τής γυναικείας οίκοκυρωσύνης, εκείνα την 
άκαταστασίαν καί την σπατάλην καί την άερ- 
γίαν τής γυναικός, ή όποία συμπαρασύρει όλα 
καί όλους εις την καταστροφήν.

(Άπό τήν λογοδοσίαν τής Προέδρου του Έπαγγελ- 
ιιατικου Τμήματος τής Ένώσεως τών Έλληνίδων κ. 
Κ. Παρρέν).

ΔΪΟ ΚΟΣΜΟΙ
(TOT ΔΑΝΟΤ ΣΤΓΓΡΑΦΕΩΣ ΓΕΝΣ ΠΕΤΕΡ 

ΓΙΑΚΟΤΕΝ )

ΊΪΚ β ΣΑΛΤΖΑΧ δεν ε ίνα ι πο τάμ ι νά τό χα ί- 
Slft m Sp ρεται κανε ίς , κα ί στην άνατολική του 
άκροποταμιά ε ίνα ι χτισμένο ένα χωριουδάκι, 
ένα μελαγχολικό κα ί φ τω χότατο , παράξενο 
χωριουδάκι.

Ωσάν ένα μάζεμα έλεεινό κακομ.οιριασμ.έ- 
νων διακονιαρέων, πού τό νερό τούς έστόμ.ωσε 
στό διάβα τους κ ι άπένταροι δεν έχουν νά πλε- 
ρόσουν τό πέρασμά του, στέκονται τά σπ ίτια  
κάτω στην άκρότατην ό'χθη, μέ κολημένες τις 
σακατεμένες πλευρές τους, μ ’ άπελπισιά  μπηγ
μένα τά  σάπια τους δεκανίκια στό σταχτερό 
ποτάμι. Ά πό τό βάθος τής καμάρας, κάτου 
άπό τις ξεγδαομένες σκεπές, προβάλλουν άλύ- 
γ ιστα  μ,αΰρα σκοτεινά θηκάρια, προβάλλουν 
έτσ ι έκεϊ πέρα, μέ μιάν άλοίθωρη έκφραση εχ
θρικής πίκρας, στά εύτυχισμένα σπ ίτ ια , 
πού είναι στην πράσινη κοιλάδα διεσπαρμένα 
άπομονωμένα ή ζευγαρωμένα καί χάνουνται 
μακριά μ,έσα στό χρυσό, τό νεφελ.ιασμένο διά
στημα. Τά φτωχά καλύβια δέν τά περιβάλλει 
λοιπόν καμιά λάμψη ,κλωσιασμενη μονάχα σκο- 
τε ιν ίλα , νεκρομ.άρα μονάχα· πιό περισσότερο 
άκόμα την κατσουφιάζει ή άντάρα του ποτά
μιου, που σέρνεται τεμπέλικα  κι όμως άποστα- 
μένα καί τόσο άποσταμένα στό δρόμ.0 του, 
τόσο άκεφα μουρμουρίζει.

Βασίλευε ό ήλιος. Ά πό  την άλλη μεριά τό 
γιαλιστερό σμήνος τών τριζονιών ήρχισε π ιά  
νά γιομίζει τόν άγέρα. ΙΙότε καί πότε φυ
σούσε ξαφνικά, σβυσμένα, μιά πνοή άνέμ-ου, πού 
έρχονταν έτσ ι νά ταφεί έκεΐ στά λιγνά  καλά
μια τής άκροποταμιάς.

Μιά βάρκα κατέβαινε τό ποτάμι.
Σ ’ ένα άπό τά  στερνά σπ ίτια  στέκονταν μιά 

άδύνατη, μιά χτικιασμένη γυναικεία μορφή, ά- 
κουμπισμένη στό ξόγκωμα τής καμάρας καί 
κοίταζε ίσα πέρα. Μέ τό διαφανές σχεδόν χέρι
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Μ Ε ΛΑΓΧΟ Λ ΙΚΗ  ΗΜΕΡΑ

Άπό τήν έχΟεσιν του Μονάχου. (Έργον Σ Λχσκαρίδου)

της εκανε ήσκιο στα ματια της, γ ια τ ί κεΐ απα- 
νω , πού ή βάρκα κατέβαινε, τό λιοθάμπωμα 
χρυσά ¿λαμποκοπούσε στά νερά, καί φαίνον
ταν, σάν νά ξεγλυστροΰσε άπάνω σένα χρυσα
φένιο καθρέπτη.

Άπό τό φωτερό μισόσκοτο πρόβαινε φωτερό 
τό ώχροκέρινο πρόσωπο τής γυναίκας, ωσάν 
νά έφερνε μέσα του τό φώς του. Τί καθαρά 
τά  άφρόμαλλα πού μόνα αύτά στις σκονεινες 
νύχτες ¿θάμπωναν τής θάλασσας τά  κύματα. 
Μ ’ άγωνία άναζητοΰσαν τάπελπ ισμένα μάτια 
της. Έ να  παράξενο άρρωστιάορκο χαμόγελο 
¿πλανιόταν στό άποσταμένο στόμα, μά οί ζα- 
ροΰκλες πού άραδιάζονταν στό κούτελό της πού 
στρογγυλά έξεχε, άπλωναν σδλο της τό μού
τρο τόν ήσκιο μιας άπελπισμένης άπόφασης.

’Άρχισε νά σημαίνει ή καμπάνα τής έκκλη- 
σιάς τού χωριού.

Τραβήχτηκε άπό τό λιοθάμπωμα καί λ ι-  
'κνούσε τό κεφάλι της, σάν νά άπομάκρενε τούς 
ήχους τής καμ.πάνας καί ψιθύριζε μαζί, σά 
νάπαντοΰσε στής καμπανιές πού δέν ήθελαν 
νά πάψουν :

—  Δέ μπορώ νά περιμένω ! Δέ μπορώ νά 
περιμένω ! . .

Κ ’ οί καμπανιές έπαψαν.
Σάν άπό λύπη κατατρεγμένη πήγαινε κ ’ έρ

χονταν στην καμάρα. Τής άπελπισιας οί ήσκιοι 
¿βάθυναν πιό πολύ, κι άνάσαινε τόσο βαρειά, 
πού έλεγες πώς τήν έσφιγκαν τά  δάκουα καί δέ 
μ,ποροΰσε νά τά  πετάξει.

Ιίολλά, πολλά χρόνια ύπόφερε άπό μιά καρ- 
διοφάγα άρρώστεια, πού δέν τήν άφινε σ ’ η
συχία εί'τε έπεφτε είτε σηκόνονταν. Ρώτησε 
καί μιά ρίχτισα κοντά στάλλα , πήγε, καί 
στάγια νερά, μά τίπο τα , τίποτα ! Καί τόρα

στερνά πήγε μέ τις παράκλητες τού Σεπτέμ" 
βρη στόν άγιο Βαρθολομαίο κ ’ έκεΐ ένας γέρος 
μένα μ.άτι τής τήν έδωκε τή συμβουλή :

—  Νά δέσεις ένα μπουκέτο άπό έδελβάϊς 
. καί μαραμένο πήγανο, άπό ξεροκαημένα κα
λαμπόκια καί λουλούδια άπό τό κοιμητήοι,άπό 
μιά πλεξούδα τών μαλλιών σου καί άπό ένα 
καρφί νεκρόκασας* καί πού λές τό μπουκέτο 
αύτό νάν τό πετάξεις σέ μιά νιά , σέ μιά γερή 
κι άφράτη πού θά καταβαίνει τό ποτάμ ι, καί 
τότε θά ίδεΐς τήν ύγειά σου, τότε θά σάφί- 
σει ¿σένα ή άοώστεια καί θάδράξγ τήν άλλη.

Καί τόρα τδκουβε τό μπουκέτο στον κόρφο 
της- κι άπό τό ποτάμι κατέβαινε μιά βάρκα, ή 
πρώτη βάρκα άφότου τό’δεσε τό μπουκέτο. Καί 
πάλε ήρθε στήν καμάρα· ή βάρκα εΐταν τόσο 
κοντά, πού τούς ξεχώριζε τούς πέντε-έξ έπ ι- 
βάτες της. Μπροστά μπροστά στέκονταν ό βαρ
κάρης, μέ τό σημαδάρι του· στο τιμόνι 
τανε μιά κυρά καί τιμόνιζε· κοντά της ένας 
κύριος, πού πρόσεχε οί τιμονιές σύμφωνα μέ 
τό γνέμα τού βαρκάρη νά πηγα ίνουν κ ’ οί άλ
λοι καθόνταν γύρο στή βάρκα.

Κ ’ ή άρρωστη πρόλαβε* κάθε σταυρωμα τού 
προσώπου της εΐταν καρτέρι καί τανητό’ καί 
τό χέρι πάντα  στά στήθια άκομποΰσε. Χ τυ
πούσαν τά  μ.ελίγγια της. Σταμάτησε ή άνα- 
πνοή της καί μ.έ φουσκωμένα ρουθούνια καί 
μάναμ.ένα μ.άγουλα καί μέ όλάνοιχτα τάλύγ ι- 

τά της μάτια τό καρτερούσε τό κόντεμ.α τής 
ρκας.
Κι άκούγονταν πιά οί φωνές τους· κι άκού- 

γονταν πότε ξάστερα, πότε μ.όνο σάν άχνι- 
σμένο μούρμουρο.

—  Ή  εύτυχία , έλεγε ένας· μά ή εύτυχία 
είναι όλως διόλου είδωλολατρική παράσταση.

καθό-

βάρκας



Ούτε μιά φορά δέν τή βρίσκετε στη νέα Δ ια
θήκη.

—  Μακαριότητα λοιπόν; ρώτησε ένας άλλο;.
—  ’Ό χι ! οχι, μιλούσε άλλος τόρα. Ή  κου

βέντα τραβάει- τό ιδανικό της είνα ι, ‘ο ,τ ι τ'όύ
κατέβη κανενός. ’Από την αρχή... από την 
’ ’ ι "
“?ΧΊ ··;·

—  Καλά. Λοιπόν οί Έ λ λ η νες ...;
—  Προτήτερα οί Φοίνικες !
—  Τί ξέρεις εσύ γ ια  τούς Φοίνικες ;
—  Τίποτα ! Καί γ ι ’ αυτό πρέπει πάντα να 

προηγούνται οί Φοίνικες ! . . .
’Ίσα ίσα τόρα είταν ή βάρκα κάτου από τό 

σ π ίτ ι, καί κείνη τη στιγμή ενας άναψε τσιγάρο. 
Στην ελάχιστη αναλαμπή του σπίρτου έπεσε τό 
φως άπάνου στην κυρά του τιμονιού καί στην 
κοκκινωπή τη λάμψη έφάνηκε ένα νεώτατο, ώ 
ένα δροσερότατο κορίτσι μέ τό χαμόγελο της 
χαράς στα μισάνοιχτα χείλια  του, μ.ε την όνει- 
ριασμένη την έκφραση στα γλαρά του τα  ¡¿ά
τ ια , τα  μάτια πού κοίταζαν τα σκοτεινά ου
ράνια.

Πάει η αναλαμπή ! ’Αλαφρό φλαίφλισμα, 
λες κεπεσε κά τι στό νερό— κ ’ ή βάρκα περασε.

Πάνου κάτου πάει ένας χρόνος. Ό  ήλιος βυθί - 
ζουνταν πίσω από βαρειά σκοτεινότατα νέφαλα 
πού πετούσαν μιά ματοκόκκινη λάαψη στό ωχρό 
κατέβασμα του ποτάμιου. Δροσερό τό άγεράκι 
Φυσούσε στην κοιλάδα. Κανένα τσίτσιρο των 
τρ ιζονιών μονάχα τό κελάρισμα του ποταμιού- 
μονάχα τό τερέτισμα των καλαμιών. Καί μιά 
βάρκα από μακριά κατέβαινε τό ποτάμι.

Ή  άρρωστη κάτου από την καμάρα ¿στέκον
ταν στην ακροποταμιά.— Σάν πέταςε τό μα
γεμένο τό μπουκέτο στό νέο τό κοράσι, έ'πεσε 
χάμω τότε λιπόθυμη. Καί τό ζωηρό Εερέθι— 
σμα, ίσως κ ’ ένας νέος γιατρός, πού ήρθε στά 
πεοίχοορα, της έδωκαν κάπια καλλιτέρεψη της 
άρρώστειας της· υστέρα από μιά κακή κρίση 
άρχισε νά πέρνει άπάνου της καί σέ δυό μήνες 
ύστερα σηκόθηκε γερη.ΤΩ, πώς τη μ.εθούσε στην 
άρχη, πο/ς τη μεθούσε ή υγεία ! μά πόσο βά
σταξε ; Ξανακύλισε ! καί τότε περίλυπη, ανή
συχη, άπελπισμενη, όλοΰθε τήν ακολουθούσε τό 
νέο κορίτσι της βάρκας. Καί στην άρχη της 
πρόβαινε, σάν πώς τό είδε τότε, νέο κορίτσι, 
γιομάτο κορίτσι, γερό. Της έπεφτε στά γόνατα 
καί το έβλεπε μπρός της πεσμένο. Κ ’ ύστερα

νβ·. / I ? <·' »/£ >/£οεν τοδλεττε ττια ! ϋ  κι ο[/.ως τοςερε* τοςερε 
πώς έκεΐ δά, νά έκεΐ δά,,είταν τό νέο τό κορίτσι, 
γ ια τ ί τάκουγε, τάκουγε τόσο σιγά νά κλα ίει,την 
ημέρα στό κρεβάτι της καί τό βράδι σέ μιά 
γωνιά τής κάμαράς της. Καί τόρα λίγον καιρό 
πάλε ξανάοθε, νάτο έκεΐ μπροστά της, ώχρό,
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παραμεγάλα τά παράξενα μάτια .
Κ ι’ άποσπεροϋ στέκονταν έκεΐ στην άκροπο- 

ταμ.ιά· κ.ρατούσε ένα πελεκούδι στό χέρι καί ζω
γράφιζε σταυρό σέ σταυρό άπάνω στη μαλακη 
λάσπη· κάποιος σηκόνονταν ;κι ’ άφρογκάζονταν 
κ ’ ύστερα πάλε ζωγράφιζε μακρύτερα σταυρό 
σέ σταυρό.

Καί τόρα άρχισε- νά σημαίνει ή καμπάνα. 
Προσεχτικά τονέ τελείωσε τό σταυρό της, 

τό πέταξε τό ξύλο άπό τό χέρι της, καί γονά
τισε καί προσεύχονταν. Κ ’ έπειτα  έγυρε με τα 
στήθια στό ποτάμι, σταύρωσε τά  χέρια κ ι ’ 
άφήθηκε κάτου στό σταχτόμαυρο κατέβασμά 
του. Καί την παοάσυρε τά κατέβασμα, και 
την τράβηξε στά βαθειά καί τη/ έφερνε, σάν 
πάντα  τεμπέλικα καί λυπημένα, στό χωρίο 
πέρα, στά γρασίδια πέρα.

Κ ’ η βάρκα είταν τόσο κοντά. Κ ’ είταν μέσα 
οί νειοί, που τότε βοηθούσαν τόν τιμονιέρη καί 
τόρα γλεντούσαν τού μέλ.ιτος τό μήνα. ’Εκείνος 
έκάθουνταν στό τιμόνι, κ ’ ¿κείνη στης βάρκας 
τη μέση, τυλιμένη σένα μεγάλο χάουαλ, μένα 
μικρό κόκκινο σκουφί στό κεφαλάκι τη ς .. .¿στέ
κουν τα ν κ ι ’ άκουμποΰσε στό μικρούλι τό καρτατι 
πού δέν είχε πανί καί στριμώνονταν ! . . .

Τόρα διάβαιναν άπό τό σ π ίτ ι. ’Έκανε νέμα 
τού τιμονιέρη, ώ μέ ποιά χαρά ! Κοίταζε ά
πάνω στά ουράνια κ ι ’ άρχησε τό τραγούδι: έ- 
τραγουδούσε, στό καρτάτι άκουμπισμένη, τη 
ματιά στά κρεμάμενα σύγνεφα προσηλωμ.ενη :

’’Ω σύ γλυκειά φο/λίτσα μ,ου, πούσαι γερά χτισμένη, 

ώέσύ παλάτι της χαράς πού ή λύπη εντός δέν μπαίνει! 

Τ’ είναι τό πού θωρώ ψηλά κεΐ πάνου στό γιοφύρι ; 

Τ’ είναι το πού το σύγνεφο το πορφυρένιο σύρει *, 

ώ! τή γνωρίζω τή μορφή ψηλά πού μέ άγναντεύει... 
είναι ό καλός τό άητέρι μου, πού έντός μου βασιλεύει! 

Κοντά μου όλούθε αγνάντια μου στέκεις πιστέ μου
[αιώνια !

Καί τόρα πανε επέταξαν τά δίσεχτα τά χρόνια ! 

Πάνε! κ ’εγώ τούς ήσκιους τους καλω μες τη καρδια μου. 

νά έρθουνε στό τραπέζι της, νά πιούνε στή χαρά μου. 

Βίβα χαρά μου, πού ήρθες πιά! Βίβα! πιά ή λύπη πάει! 

Βίβα ! βίβα ! βίβα ώ χαρά!...
Καί τονειρο περνάει ! ; . . .

(Μετάφραση Γ. Κ.) (Τέχνη)
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Ν Υ Κ Τ Ε Ρ Ι Ν Ο Ι  Φ Ο Β Ο Ι  ΤΟΝ 1 1 1
’Επειδή εις μερικά παιδιά ή φαντασία είνε 

ζωηρά διαπλ.άττει εις τό σκότος διάφορα φαν
τασιώδη σχήματα καί παραστάσεις. Μέ μεγά- 
λην δυσκολίαν αυτά κοιμώνται εις δωμάτιον 
τό όποιον δέν φω τίζετα ι καλά ή καί έάν τά 
άφίσώμεν μόνα. Ή  φαντασία των τούς παρου
σιάζει φαντάσματα φρικαλέα, παραστάσεις 
διαφόρους, τάς οποίας έχουν άκούσει καί τάς 
οποίας αυτή παρουσιάζει τερατώδεις. Τά πε
ρισσότερα παιδιά συγκρατοΰν έπί πολύ καί τάς 
έλαχίστας λεπτομέρειας των διηγημάτων, ώς 
έπίσης μέ μεγάλην ευκολίαν ¿παναφέρουν εις 
τήν μνήμην των ο λα τά  θεάματα εις τά όποια 
παρευρέθησαν. "Οταν δέ μείνουν μόνα ή καί 
εύρεθοΰν εις τό σκότος, τότε αί εικόνες αύταί 
παρουσιάζονται εις τό πνεύμα των μεγαλεί- 
τεοαι καί άπαισιωτεοαι καί υποβοηθούν, ούτως 
είπεΐν τούς παρουσιαζομένους παροξυσμούς τού 
νυκτερινού φόβου των πα ιδ ιώ ν, ό όποιος έπέρ- 
χετα ι συνήθως άποτόμως έν τω μέσω τού ύ
πνου κ.αί ό όποιος είνα ι βέβαιον ότι είναι συνέ
πεια ονείρου, τό όποιον τό παιδί είδε καί τό 
όποιον τού έπεφερε τόν νευρικόν αύτόν κλονι
σμόν, τού οποίου έδρα είνα ι τό νευρικόν σύ
στημα.

Τό παιδίον κοιμάται κατά τήν συνήθη αυ
τού ώραν καί ό ύπνος έπί πολλάς ¿ίρας είναι 
ήσυχος. Αίφνης ¿γείρεται φωνάζει, άνατινάζε- 
τα ι. Οί οφθαλμοί του είναι ήνεωγμένοι, άλλά 
τό βλέμμα του είνα ι πλανημένον, ματαίως 
δέ προσπαθοΰμεν νά τό κάμωμεν νά μάς ά- 
κούση. Δέν έννοεΐ τ ίπο τε , δεν άποκρίνεται, 
δέν αισθάνεται, άλλά έξακολουθεΐ νά ταράσ
σεται καί νά φωνάζη. Μετά παρέλευσιν δέκα 
λεπτών ή καί μετά ένα 
τέταρτον τής οίρας άρχίζει 
ολίγον κ α τ ’ ολίγον ν ’ ά- 
ναλαμβάνγ τάς αισθήσεις 
του, ησυχάζει καί κοιμά
τα ι ¿κ νέου, χωρίς νά κα- 
τορθωσωμεν νά μαθωμεν 
τήν α ιτ ίαν των οωνών 
του καί τού φόβου του.
Τήν άλλην ήυ.έραν τό πα ι
δί δέν ένθυμεΐται τίπο
τε , έχει τήν συνηθη του 
ό'οεξιν καί εύθυυ.ίαν. Ά λ -I - ι
λά την έποαένην νύκτα η 
μετά παρέλευσιν ολίγων 
ήμερων βλεπομεν νέους πα- 
ροξισμούς νυκτερινού φόβου. ΦΑΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ

ΓΙολλάκ.ις όμως ό νυκτερινός φόβος των 
παιδιών είναι συνέπεια άφθονου τοοοής ή καί» I ι
διεγερτικού τίνος ποτού. Τότε ή θεοαπεία είνε 
εύκολος. Συ/ηθεστερον ομως ή δυσάρεστος αυτή 
διαταραχή έχει τήν άοχήν της εις α ίτ ια  Ψυ
χικά. Ούδεποτε πρέπει τά  παιδιά νά παοευ- 
ρίσκωνται εις σκηνάς αί όποΐαι τά  συγκινοΰν 
ζωηρώς. Αύστηρώς πρέπει ν ’ άπαγορευθή εις 
την τροφόν ή εις τήν υπηρέτριαν νά διηγούν
ται εις τά παιδιά παραμύθια, τά  όποια είνα ι 
επόμενον νά προξενήσουν εις αυτά φόβον. Ό 
συνήθης φοβερισμός τών υπηρετριών «θά σέ 
φάϊ) ό άράπης» ή καί τά άλ.λα τά παρόμοια 
αυστηρότερα ν ’ άπαγορευθούν ώς έπίσης νά 
άπαγορευθή νά παρευρίσκωνται τά παιδιά εις 
παραστάσεις ύποδρομίων ή άλλων παρομοίων 
θεαμ-άτων, τά όποια τόσον περισσότερον τά 
¿/.πλήττουν ό'σον καί όλιγώτερον τά  έννοοΰν. 
Έ άν όμως καί μέ δλας μας αύτάς τάς φρον
τίδας καί προφυλάξεις οί παροξισμοί έπανα- 
λαμβάνονται καί έπιμένουν ο/ς τούτο συα- 
βαίνει εις πα ιδιά  νευρικά, τότε πρέπει καθ ’ 
εκάστην έσπέραν τό παιδί νά λααβάνη τοο- 
φην έλαφράν ώς καί εν λουτρόν χλιαρόν καά 
βρωμιοΰχον κάλι, τό όποιον βεβαίως μόνον 
κατα τήν παραγγελίαν τών ιατρών πρέπει 
νά λαμβάνεται. Καλόν είναι διά παιδιά ζωηρά 
καί ευερέθιστα νά δίδη τό βράδυ μόνον γάλα , 
αφού εις τάς πέντε έχουν φάγει τό σύνηθες 
φαγητό των. ΑΝΘ11 Β Α Ϊ ΙΛ Ε ΙΑ Α Ο Γ

ιατρός

(εργον δος Σοφίας Λασκαρίδου)



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑΣ
ΑΙ μαθήτρια.!, Λ Άσπαόία.

Μελπομένη. Τέλος πάντων άναπνέω. Α νέ
κτησα την καλήν μου διάθεσιν, χάρις εις τον 
Άριστοφάνην. Δέν μπορείτε παρά νά παραδε
χθείτε οτι χθες μ.όνον μ,έ την περιγραφήν σου 
της Λυσιστράτης έδιασκεδάσαμεν περισσότερόν 
άπό ολας τάς άλλας ημέρας των Διονυσίων.

Κλειώ. 'Ωραία διασκέδασις ! Νά γίνωμεν 
ό πεοίγελως και τό σημεΐον της σατύρί|ς του 
κωμωδοΰ. Διότι επ ί τέλους η κωμωδία άύτή 
δέν έ'χει καν κανένα τύπον καλά διατυπο>μ.έ- 
μένον, ά λ λ ’ ούτε ό μύθος είναι τέλειος. Σατυ- 
ρίζονται η γυναίκες, διότι θέλουν την ειρήνην. 
Ά λλά  τ ί φυσικώτερον άπό αυτό ; "Αλλως τε 
δέν είνα ι η πρώτη φορά που παρουσιάζει κω
μωδίαν ύπέρ της ειρήνης ό ’Αριστοφάνης. Μή
πως αί "Ορνιθές του δέν έχουν την ιδίαν ύπό- 
θεσιν ;

’Ασπασία. Δέν άντελήφθης τάς λεπτότητας 
της Λυσιστράτης, Κλειώ, παιδί μου, άλλ ’ ούτε 
έχει σχέσιν τό χθεσινόν έργον μέ τάς ό'ρνιθας.

Μελπομένη. Καμμίαν σχέσιν, βέβαια. ’Εδώ 
η έΕέλιςις του έργου είνα ι λογικωτερα, έκεΐ 
είναι εξωφρενική. Διότι τ ί φυσικώτερον επ ί-τ έ 
λους άπό την άρνησιν των γυναικών του νά άφι- 
νουν νά θυσιάζεται κάθε ’λίγο άδικα ο ,τ ι άγα- 
πουν περισσότερον εις τόν κόσμον οί άνδρες 
καί τά  παιδιά τω ν.

’Ασπασία. Ό  ’Αριστοφάνης είνα ι πάντοτε 
ύπέρ της είρηνης καί κατά του πολέμου. Εΐναι

κ α τ ’ εξοχήν ειρηνόφιλος. Ευθύς άπό τά  πρώτα 
του έργα έφανερώθη η τάσις του αυτή. Οί 
Άχαρνεΐς, έπειτα  ή Ειρήνη, αί ’Όρνιθες καί 
τελευταΐον ή Λυσιστράτη έ'χουν ως ύπόθεσιν 
την ειρήνην. Καί τό περίεργον είναι δτι οί 
φιλοπόλεμοι ’Αθηναίοι μέ τούς βραβευθέντας 
θριαμ.βευτικώς Άχαρνεΐς του έταξαν τόν ’Α
ριστοφάνη εις την πρώτην γραμμήν καί- τόν 
άνεγνώρισαν ύπεροχωτερον καί άπό τόν πολυ- 
αγαπημ.ένον των άκόμη Κρατΐνον.

Μελπομένη. Είναι δυστύχημ.α οτι δέν μάς 
επιτρέπετα ι νά βλέπωμεν τό θέατρον τού Ά -  
ριστοφάνους. Διά τούς Άχαρνεΐς του δέν μάς 
ώμίλησες ποτέ Α σπασία .

Ήρώ. ’Εγώ δέν έχω διόλου ιδέαν διά την 
μεγαλοφυΐαν τής εργασίας του Άριστοφάνους. 
’Έρχομαι μόλις άπό την πατρίδα μου καί 
δέν ή'μουν εδώ διά νά άκούσω την Α σπασ ίαν.

Μελπομένη. Ευρίσκω οτι είνα ι άδικον νά 
μάς έμ,ποδίζουν νά βλέπωμεν τά  μόνα έργα 
που θά μάς διεσκέδαζαν καί θά μάς έκαμ-ναν 
να γελάσω μεν.

Α σπασία. Θά ήτο άδύνατον νά γελάσετε, 
διότι ή εντροπή θά σάς άφαιροϋσε τήν ό'ρεξιν 
του γέλωτος. Ό  Αριστοφάνης είναι βωμολό
χος, άν καί λεπτότερος σχετικώς άπό τόν ά- 
χρεΐον Κρατΐνον.

Ήρώ (πρός τήν Μελπομένην σιγά). Δ ιατί 
έταράχθη τόσον, μόνον μέ τό ονομα του Κρα- 
τίνου,

Λ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΤ ΑΝΤΙΟΤ
περί ής ώμίλησεν ό κ. Σβορώνος εις την Αρχαιολογικήν Εταιρείαν.
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Μελπομένη (σιγά). Διότι εις μίαν κωμω
δίαν του, οπού σατυρίζει καί αύτήν καί τον 
Περικλή, την ονομάζει «λυσσαλέαν σκύλλα».

Ή ρώ. Ε ίπε μας, ’Ασπασία, διά τά  έργα 
τά  φιλειρηνικά του Άριστοφάνους. Έ γώ ά νή - 
κω εις οικογένειαν φίλοιν της ειρήνης καί με 
ενδιαφέρουν πολύ τά  έ'ργα αύτά.

’Ασπασία. Εις τούς Άχαρνεϊς του ηρως 
είναι ένας άπλοΰς χωρικός, τόν όποιον ονομ.ά- 
ζει Δικαιόπολιν, ό όποιος ένεκα του πολέμου 
άφήκε τό χωριό του καί την γεωργικήν ζωήν 
του κα ίκατέφυγεν εις ’Αθήνας. Ό  άνθρωπος 
αυτός αγω νίζετα ι νά έπιβάλν) την ειρήνην, χω- 
ρίς αποτέλεσμα. Μίαν ημέραν οί άνθρακεϊς 
των Άχαρνών, επειδή ρητορεύει υπέρ της ει
ρήνης, του επ ιτίθεντα ι διά νά τόν σκοτώσουν. 
Ά λ λ ’ αύτός τούς κάμ.ει νά αλλάζουν γνώμην, 

κα ί τότε εις σκηνάς κωμικάς όλοι απολαμβά
νουν τά  καλά της είρηνης μέ τό έμπόριόν τοιν, 
μέ τά  γλέντ ια  τω ν, με τάς απολαύσεις των. 
Έ νω οί λαμβάνοντες μέρος εις τόν πόλεμον 
καταστρεφονται από πείναν καί αθλιότητας. 
Ή  Ειρήνη του, έγράφη ύπά τό αυτό πνεύμα 
καί άπέτυχε. Τάς Όρνιθας τάς γνωρίζετε. 
Ε ίναι έ'ργον εντελώς άπίθανον κα ί φανταστι
κό ;, άλλά χαριτωμένου. Ή  Λυσιστράτη, άν 
δεν ήτο τόσο αισχρό, θά ήτο πολύ καλό. Έ ν 
γένει ό Αριστοφάνης αρέσει, διότι προκαλεΐ 
την ευθυμίαν καί τόν γέλω τα  καί σατυρίζει 
μέ ευφυΐαν ολους αδιακρίτως τούς κορυφαίους 
του τόπου. ’Ενίοτε ή σάτυρά του προχωρεί εις 
προσωπικόν πάθος καί τότε χάνει την χάριν 
της. Αί Νεφελαι είναι τό έ’ργον του τό όποιον 
έ'γραψε μέ φανατισμόν φοβερόν κατά του Σω- 
κράτους καί των νέων εν γένει ιδεών. 'Αν δέ 
καί ό Σωκράτης τόσους έ'χει εχθρούς, όμως τό 
έ'ργον δέν έβραβεύθη. Ό  ’Αριστοφάνης από 
πείσμα τό ¿τροποποίησε, μέ την βεβαιότητα 
ότι θά έβραβεύετο. ’Αλλά φα ίνετα ι οτι δέν θά 
εμεινεν ευχαριστημένος καί ό ίδιος από τάς
έπενεχθείσας μεταβολάς, ώστε δέν τό έ'δωκε 
πλέον.

Μελπομένη. Δέν μ.ας ενδιαφέρουν αί Νεφέλαι 
όσον αί Θεσμοφοριάζουσαι. ”12 ! έκεΐ πλέον 
σατυριζόμεθα άνιλεως αί γυναίκες.

’Ασπασία. ’Ό χι εις τάς θεσμοφοριαζούσας 
όσον εις τάς Έκκλησιαζούσας. Εις τό έ'ργον 
αυτό αί νέαι ίδέαι περί ίσ ό τ η τ ο ς  κα ί ελευθε
ρίων καυτηριάζονται.

Κλειώ. Την ύπόθεσιν. θέλομεν την ύπόθεσιν. 
’Ασπασία. ]δού αυτή, μέ ολίγα λόγια. Αί 

γυναίκες των ’Αθηνών τάσσονται ύπό τάς ση
μαίας της Πραξαγόρας, καταλαμβάνουν την 
εκκλησίαν καί ψηφίζουν νόμους απολύτως κοι-

νωνιστικης ίσότητος. Ή  ιδιοκτησία, ή ιδέα 
τής οικογένειας, όλαι αύτα ί αί άρχαί της πο
λιτε ίας του Ιΐλάτωνος σατυρίζονται μέ πολύ 
πνεϋμ.α.

Τώρα γεννάτα ι τό ζήτημα : Είναι ειρωνεία 
καί σάτυρα κατά της, ίσότητος αί Έκκλησιά- 
ζουσαι ή διερμηνεύουν σοσιαλιστικάς ιδέας του 
Άριστοφάνους. "Τπερ τής γνοιμ.ης αύτής θά 
άπέκλινα διότι ό Αριστοφάνης ύι ’ άλλου του 
έ'ργου του Πλούτου, κηρύσσεται κατά των ο
λ ίγω ν πλουσίων καί ύπέρ των πτωχώ ν. Εις τόν 
Ιίλοϋτον ό ή'ρως του συλλαμβάνει τόν τυφλόν 
θεόν του πλούτου, τόν φερει εις τόν θεόν της 
ιατρικής Ασκληπιόν ό όποιος τόν θεραπεύει. 
Καί έ'πειτα τόν κρατεί κοντά του. Φυσικά αύ
τός καί οί περί αυτόν πλουτοΰν. Ή  πτοιχεία 
κάμνει την έμφάνισίν της εις μ.ίαν σκηνήν, την 
ώραιοτέραν του έ'ργου, ή οποία προδίδει τό 
σοσιαλιστικόν πνεϋμ.α του συγγραφεως.

Άλ.λά καί πάλιν δέν ειμ,πορεΐ νά θεωρηθη 
βέβαιον οτι ό Αριστοφάνης έν γένει έγραψε 
ποτέ έ'ργον μέ θέσιν. Σατυρίζει απλώς διά νά 
σατυρίσν). Καί μάλλον πρόσωπα παρά ιδέας, 
συστήματα καί άρχάς. Ά ν  τό σατυριζόμ,ενον 
πρόσωπον άντιπροσωπεύν) ιδέας τότε ή σάτυρα 
παρασύρει άνιλεώς καί τάς ιδέας.

Μελπομένη. "Ωστε δέν ήμποροΰμεν νά έχω- 
μεν μ.ίαν ώρισμ.ένην ιδέαν περί τοΰ Άριστο
φάνους έν σχέσει ποός τάς ήρωίδας τοϋ θεά
τρου του. Αί θεσμοφοριάζουσαι, ή Λυσιστοά- 
τη , αί Έκκλησιάζουσαι σατυρίζουν έπ ί κακώ 
την γυνα ίκα , ή οποία έπεμβαίνει εις έ'ργα ςένα 
πρός τάς καθιερώμενας ασχολίας της ή όχ ι;

Ασπασία. Δέν τό πιστεύω . Μέ τήν Λυσι- 
στράτην αί γυναίκες έπαναστατοϋν κατά τοϋ 
πολέμου, άπειλοΰσαι συζυγικήν απεργίαν, αί 
θεσμοφοριάζουσαι έπαναστατοϋν κατά τοΰ μ.ι-
σονύνου Εύοιπίδου, ό όποιο: τά : κακοαετανει-
•Υ ' ' ' ά ' ' ·' ' ί ?  -> 'ρ ιςεται εις τα οοαματα του και αι Εκκλησια-

ζουσαι έπαναστατοϋν ύπέρ των άδικουμ.ένων
καί όλαι αύταί αί σάτυραι έςυψόνουν μάλλον
τήν γυναίκα. Καί άν πραγματικώς εις" τόν
αίώνά υ.α: αί γυναίκες είνα ι άκόυ.η όπίσωI - | ' I
ώστε νά τάς άποσχολοϋν μ.άλλον τά  ψιμύθεια 
παρά τοιαΰτα υψηλά καί γενικά ζητήαατα , αί 
γυναίκες τοΰ μ.έλλοντος θά ταχθοΰν εις τήν 
πρωτοπορείαν τών ιδεών αύτών καί θά κάμουν 
διά τήν ανθρωπότητα, ό ,τ ι άδυνατοϋμ.εν νά 
κάμωμεν ημείς σήμερον. Τό μόνον λυπηρόν εί
ναι ότι ούτε έγώ , ούτε σείς, παιδιά μου, θά 
ζώμ.εν κ.ατά τήν ώραίαν έκείνην διά τάς γυ
ναίκα ς έποχήν.

ΝανΦκα ή Φ ιλάρχαιος
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΜΟΥ
Δυο άλλα κέντρα συναντήσεως τών "Ελλή

νων έχει τό ΙΙαρίσι εις τό τετράγωνον τοΰ
Caffé ele la  P a ix . Τό Hotel des Cappuci-
cines καί τά  δύο εστιατόρια ποΰ εύρίσκονται 
τό έ'να ακριβώς απέναντι τοΰ Caffé de la  
P a ix  καί τό άλλο παραπλεύρως τοΰ έενοδο
χείου des Cappucines. Τό πρώτον είναι Βοιιΐ- 
lan καί τό άλλο Duval. ’Εκείνο μεγαλήτε- 
ρον, έπισημότερον, πολυτελέστεοον. Τοΰτο 
άπλούστερον άλλά πλέον νοικοκυρικό, μ.έ νο- 
στιμ-ώτερο φαγητό, μ.έ υπηρεσίαν προθυμοτά- 
τάτην καί εύθυνότερο.

Ή  Ε λληνική λοιπόν θερινή μ.ετανάστευσις 
εις τό Παρίσι τρώγει εις τά  δύο R estauran ts 
καί κατοικεί εις τό Hotel des Cappucines. 
Εις τό Boullan άνεκαλύπταμεν κάθε ήμ.έραν 
καί δύο τρεις καινούριους Αθηναίους. Αί κυ- 
ρίαι με κάτι φοεσκο παρισιάνικο πάντοτε κα- 
πέλλο ή φόρεμα, οί κύριοι μ.έ πρόσωπα κου- 
ρασμ.ενα, νυσταγμένα, νοσταλγικά. Οί περισ
σότεροι σιωπηλοί, σοβαροί, τρώγουν τής νερό
βραστες σούπες καί τά  μπ ιφτέκια  των ποΰ 
πλέουν εις τό αιμ.α, μ.έ ηρωισμόν, ό όποιος θά 
έςέσπαζεν εις τό κεφάλι κάθε Έ λληνος υπη
ρέτου.

Ά λλά  εις τά  Boullans υπάρχουν γυναίκες 
ποΰ ύπηρετοΰν, οί γνωστοί τύποι τοΰ μ.αύρου 
φορέμ.ατος καί τής άσπρης σκούφιας. Καί δέν 
έπιτρέπου; πολλάς παρατηρήσεις, έκτός αν τά  
pourboires είναι τόσον γεννα ία , ώστε νά τής 
κάμνουν νά λησμονούν τόν κόπον τής έπιστοο- 
φής τοΰ φαγητοΰ ποΰ δέν άρέσει.

Κατά κανόνα όμ.ως τό φαγητά είναι καλό 
καί πολύ καθαρό. Τό γάλα , τό όποιον είσήχθη 
ε.ίς τό φαγητόν άπό τούς Αμερικανούς καί εις 
τό Παρίσι, είναι' σφραγισμ.ένον άπό τήν Ά στυ- 
νομ.ίαν καί πρώτιστης ποιότητας. Τά αυγά 
σημειώνουν έπάνω τήνήλικίαν των καί μέμίαν 
πεντάρα περισσότερον έχετε αυγά δυσαπό
κτητα διά κάθε Άθηναΐον. Μέ δύο φρ. τρώ
γει κανεί: έΕαίρετα, ε ί: τό Duval δέ, άν δέν
\ -ν' " ~ ' ' 'είναι πολυ φαγας και μ.ε εναμ.ιση μ.ονον.

Τά Boullans καί τά  Duval άνήκουν εις 
κολοσσιαίας έπιχειρησεις έταιριών. Τό τ ι κα- 
ταναλίσκουν τήν ημέραν τά δύο αύτά εί'δη τών 
έστιατορίων είναι άνυπολόγιστον.Τό Boullans 
τών Cappucines δίδει άπό δέκα έως δέκα 
πέντε χιλιάδες μ.ερίδας τήν ήμ,έραν. Τί δίδουν 
λοιπόν όλα μ,αζή τά  τεράστια αύτά χωνευτή
ρια, διά τά  όποια έργάζονται χιλιάδες άν
θρωποι κάθε είδους καί έπαγγέλματος; Γεωρ

γοί, κτηνοτρόφοι, γαλακτοκόμοι, μάγειροι, 
σερβιτόροι, πλυντήρια καί σιδηρωτήρια, λογι- 
στα ί, ταμ ία ι, διευθυνταί, γραμμ.ατεϊς, ολό
κληροι λεγεώνες.

Είναι σκορπισμένα παντοΰ, εις κάθε τετρά
γωνον εις κάθε δρόμ.ον κεντρικόν και άπόκεν- 
τρον. Τά Duvals ίδρύθησαν άρχικώς άπό ένα 
κρεοπώλην ποΰ έφερε το όνομα αύτό. ’Έβραζε 
τά κρέατα ποΰ τοΰ έμεναν άπώλητα καί έδιδε 
τό ζουμ.ί. Καί γ ι ’ αύτό εις τήν άο.χήν όνομ,ά- 
σθησαν Bouillons. Άρχικώς ήτο ένα καί άπο- 
κλειστικώς διά τόν έργατικόν κόσμον ποΰ έπινε 
στό πόδι ένα ζουμί, έτρωγε μαζή ένα κομμάτι 
βραστό καί έπλήρωνε τρείς τέσσερες δεκάρες. 
"Ένα είδος εις φαγητό ο ,τ ι είναι τώρα τά. 
Caffés B iard , εις τά. όποϊα μέ μ.ίαν δεκάρα 
π ίνετε ένα μεγάλο φλιντζάνι καφφέ μ.έ γάλα 
ή σοκολάτα ή τσάϊ καί μέ μία πεντάρα τό 
συνοδεύετε μέ νοστιμώτατο τσουρέκι, ζεστό 
άκόμη καί άφράτο, καλλίτερο άπό τών μεγά
λων καφφενείων. Άλλά. τό Duval ποΰ έπέτυχε 
τόσον, άπό ένα έγινε δωδεκάς καί όταν άπέ- 
θανεν ό ιδιοκτήτης ίδρύθη εταιρεία μ.έ κεφά
λα ια , ποΰ προσέθεσαν εις τό ζουμί πλήθος άλ
λων φαγητών καί ποΰ ¿πολλαπλασίασε τά 
Duval. Καί σήμερα είναι τά εύθυνότερα εστ ι
ατόρια, τά  πλέον άσφαλή εις έκλεκτήν καί 
άρίστης ποιότητας τροφήν καί τά  πλέον προ
σοδοφόρα διά τούς μετόχους τω ν. *

"Όλο τό προσωπικόν είναι γυναίκες. Ταμ,εϊον 
έπιθεωρησις, σερβίρισμ.α, υπηρεσία τών μαγει
ρείων, έκτός τοΰ πριοτου μαγείρου, γυναίκες. 
Μόνον ό παρά τήν θύραν έκδοτης τοΰ δελτίου 
διά τήν σημείωσιν τών τροφών, ποΰ ό καθείς 
παραγγέλλει, είναι άνδρας. "Ολη ή άλλη δια- 
χείρησις καί κίνησις καί ζωή οφείλεται εις τάς 
γυναίκας. Ή  άσπρες σκούφιες πτερυγίζουν άδιά- 
κοπα άπό τάς ένδεκα έως τάς δύο καί άπό τάς 
επτά έως τάς δέκα, καί αί μαΰραι σκιαί γλυ- 
στροΰν άπό τραπέζι εις τραπέζι χωρίς θόρυβον, 
σημ.ειώνουσαι, λογαριάζουσαι, φέρουσαι π ιάτα 
καλοσερβιοισμ.ένα,καί άδιάκοπα, ’σάν Δαναΐδες 
άσχολούμεναι νά γεμ.ίζουν τά. κενά στομάχια, 
τά όποϊα υ.ετά ολίγα : ¿ίοα: ποέπει νά Εαναγε-I I ' ΐ ί ' I
μ.ισθοΰν. Γυναίκες κάθε ηλικίας, άπό είκοσι 
έως πενήντα. Αί νεώτεραι συνήθως σοβαρώτεραι. 
Έ ν γένει πολύ καθώς πρεπει καί μ.έ τήν συν- 
είδησιν τοΰ ότι δέν πρέπει νά χάσουν στιγμ.ήν, 
δέν πρέπει νά κάμ.ουν λάθος ενός λεπτοΰ, δέν 
πρέπει νά όυσαρεστήσουν κανένα. Είναι στρα- 
τιώτα.ι μ.έ πειθαρχίαν, μ.έ τάΕιν, μέ μέθοδον. 
Πληρώνονται έλάχιστα  άλλά τό pourboire 
τάς σώζει. ’Εάν μ,εσημ,έρι καί βράδυ ή κάθε 
μ.ιά σερβίρει άπό είκοσι ¿)ς τριάντα τραπέζια



θά κερδίσν) άπό εννέα ώς δέκα φρ. Δηλαδή 
τριακόσιες δραχμ,ές τον fjô voc.

Ή  περισσότερες είναι μ.ητέρες οικογενειών, 
άλλες συντηρούν γέρους γονείς καί άλλες ; μα
ζεύουν χρήματα διά νά άνοίξουν κανένα ίδι- 
κόν των έμ.πόριον. Τάς διακρίνει όχι το σύ- 
νηθες ύφος των πολλ.ών γαλλικών φιλοφρονή
σεων. Είναι σύντομες εις τά  λόγια των, çvjpèç 
καί μ,ονότονες, ένα είδος κουρτισ'κενων μ,ηχα- 
νών, αί όποϊαι στεοεοτύπως έπαναλαμ.βάνουν 
τάς φράσεις «vous desirez» «bien» «m erci». 
ΚαίίΛο'νον το merci τονίζεται διαφορετικά καί 
συνοδεύεται μ.έ αειδίαυ.α, αν τό pourboire 
είναι γενναιον.

Υπάρχουν εν τούτοις καί υ.ερικαί εξαιρέ- 
σεις εις τόν γενικόν αυτόν κανόνα. Δ ι’ ενα 
ξένον που δεν ξέρει γαλλικά  ή υπηρεσία λαμ
βάνει ύφος προστατευτικόν. Του υποδεικνύει 
τά καλλίτερα πράγματα καί τόν φροντίζει 
δ ι’ εύρεσιν θέσεως. Διότι σπανίως μένει θέσις 
κενή, έστο) καί εις .τά  κοινά τραπέζια.

Στάς δύο όταν ό τρώγων κόσμος φύγει, 
τρώγει καί η υπηρεσία εις τά  ί'δια τραπέζια, 
μέ δύο μερίδες φαγητό, ενα μ,πουκάλι κρασί 
καί ψωμί. ’Αλληλοδιάδοχος δέ μεταξύ αυτών 
δύο η τρεις υπηρετούν τάς άλλας κατά σειράν 
καί ημέραν υπηρεσίας.

Ό λ α ι λοιπόν αί ταξειδεύουσαι Ά θήναι 
συναντώνται εις τό BoullanS αυτό δύο φορές 
την ημέραν, διά νά ξανασυναντηθοϋν πάλιν τό 
πρωί καί τό απόγευμα, εις τό άντικρεινόν 
καφφενεΐον.

Κ .  ΠΑΓΡΕΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΕΚΑΤΗΣ ΕΡΩΤΕΣ
TAN νύχτα βαθειά,περασμένα μεσάνυχτα, 

f t iligp  κι ’ ίσως κόντευε κ ’ή αύγή, όταν η γριά 
Αρετή ξύπνησε χωρίς νά καταλάβγ πώς, σάν 
από την άπειρη σ ιγαλιά , που ήταν χυμένη 
μ.εσα ’σ τό σ π ίτ ι, σάν άπό κάτι άγνωστο, που 
θέλησε νά την ξαφνίσγ κ ’ υστέρα χάθηκε. Ή 
Άρετη είχε την πλάτη  γυρισμένη κατά τη 
γω νιά , καθώς πλάγιαζε ’σ τό ενα παραγώνι, 
κ ’ έτσ ι δέν έβλεπε κατά τ ’ άλλο τ ’ αντικρινό, 
οπού ήταν τό στρώμ,α της Χουσούλας της κόρης 
της, κ ι ’ όπου κοιμώνταν ή Χρυσούλα. "Ε^μεινε 
λίγες στιγμές η ’Αρετή ακίνητη μέ τά  μάτια

ανοιχτά, κ ι ’ άνύσταχτα χωρίς νά βλετςν) τ ί 
ποτα εμπρός της. Π ίταν παράξενος, έλεγε μέ 
το νοΰ, ό τρόπος αυτός που βρέθηκε έξυπνη, 
καί που δέ χρειάστηκε ούρα γ ιά  νάρθν) ’σ τόν 1 
έαυτό της άπό τή ζάλη του ύπνου, δν καί 
κατάκοπη άπό την καματερή δουλειά της πε- 
οασμένης ημέρας, θαρρούσε κάποτε ή ’Αρετή, 
πώς δέν κοιμήθηκε καθόλου. Καί τώρα παρά
ξενος τρόμος τήν κρατούσε άτάραχτη ’σ τό 
στρώμα. Άκουε τούς χτύπους της καρδιάς ξε
ρούς ’σ τό στήθος της. Μ ’ όλη τήν ξαστεριά 
του λοΛ/ισυ.οΟ της δέν ένοιωσε άυ.έσως τό σκο-ι ί · . / I
τάδ ι, που ήταν βαθύ μεσα ’σ τό μικρό σπι
τάκι. Κ ι’ άξαφνα είδε πώς ήταν σβυμένο τό 
καντήλι. Αύτό την ησύχασε λιγο τήν ’Αρετή, 
γ ια τ ί, είπε, θά τόχε σβύσγ πεταλούδα, κ ι ’ 
αυτός ό θόρυβος τήν ξύπνησε. Ό μως ήταν 
άκόμα κάποιο φώς χυμένο ’σ τό σπ ίτ ι. Δέν 
έρχονταν, όχι, άπό τή γωνιά  σβυστή πειά, 
καλοκαίρι τώρα. ’Αντίκρυ τής ’Αρετής ήταν 
τό μικρό παράθυρο άνοιχτό καί ’σ τ ’ άπανινό 
πλευρό του έπεφτε κόκκινη άντιλαμπή σάν άπό 
μακρινή φω τιά , ξεθυμασμένη. Ή  ’Αρετή άνα- 
σηκώθηκε ’σ τόν άγκώνα κ ’ είδε άπό τό χα- 
μ.ηλό παράθυρο, ψηλότερο μιας πιθαμής άπό 
τό πάτω μα , κ ’ είδε τό φεγγάρι βγαλμένο 
πάρωρα, βαθιά πρός τήν ’Ανατολή. ’Έμεινε 
γ ιά  λίγο άκόμα συλλογισμένη ή ’Αρετή, σέ 
πειό ήμερους συλλογισμούς παραδομένη τώρα. 
Χασμήθηκε κ ι ’ άνάπεσε ’σ τό στρώμα. Τότε 
ρώτησε πάλι τόν έαυτό της, πώς έτσ ι άνε- 
πά/τεχα εϊχ ’ έβγη, άπό τόν ύπνο της, άχόρτα- 
στον. Κ ι’ άργά, βαθιά δυό πράματα πέρασαν 
άπό τό νοΟ της. Μήν ήταν κλέφτες ’σ τό 
σ π ίτ ι, κ ’ ήταν αυτοί πόσβυσαν τό κ α ντή λ ι; 
Καί τής Χρυσούλας πώς δέν άκούονταν ή 
απαλή κ ’ ήσυχη άναπνοη, που συντρόφευε ά λ 
λες νύχτες τή γριά, όποτε άγρυπνη συλλογί
ζονταν τά  βάσανά της, φτωχής χήρας βάσανα; 
Λαχτάοα τήν έπιασε τήν ’Αρετή άξαφνα. 
Γυρίζει μ ’ ορμή κατά  τ  ’ άλλο πλευρό καί 
βλέπει τή Χρυσούλα καθιστή ’σ τό στρώμα 
άμ ίλητη, ’σ τό σκοτάδι βυθισμένη, που μόλις 
τήν ξεχώρισε ή γριά της μ.άννα.

—  Χρυσούλα μου, παιδί μου, τ ί κάνεις 
αύτου ;

Τήν κράζει μ ’ ύπότρομη, δειλή φωνή ή γριά 
’Αρετή. Δέν άποκοίθηκε ή Χρυσούλα. Φοβι- 
σμενη τήν ξαναφωνάζει ή μ,άννα της κι ’ άπο- 
λογιά καμμιά πάλι δέ λαβαίνει. Μοναχά θαμ.- 
πωμένα βλέπει ή Άοετή κάποιο άνάδεμα τών 
χεριών τής κόρης άστοχο, κάποιο τών ματιών 
της γυάλισμα παράςενο. Σέρνεται κοντά ή 
’Αρετή καί τήν κυτάζει ’σ τά  μάτια της, τ ’
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άσάλευτα ενώ βλέπουν έμ.πρός τους, σάμπως 
σέ κάποιο φοβερό κι ’ άόρατο σημάδι στυλω- 
μ.ένα. Καμμιάν έγνοια δέ φαίνονταν νά δίνη ή 
Χρυσούλα ’σ τή μάννα της. Άχνόλευκη ήταν 
ή όψη κ ι ’ ό λαιμός της, ό όλάνοιχτος ώς τά 
στηθια. Τό μισοσκότεινο στεφάνι τών μαλ
λ ιώ ν, 0πο)ς τριγύριζε το μέτωπό της, τή φάν
ταζε άγια παρθένα σέ κώχη μοναστηριού ζω 
γραφιστή, που ή'λιος ποτέ δέν τήν είδε. ’Α
γριωπά ήταν τά  μάτια τής Χρυσούλας, καθώς 
άνάδιναν θαμπό τ ’ άπόφωτο του φεγγαριού, 
στελμένο ’σ αυτήν άπό τό παράθυρο. Καί τής 
Χρυσουλας τό στήθος άνέβαινε γοργά, κ ’ ήταν 
κοντή, μ-όλις άκουσμένη ή άναπνοή της, σάν 
πουλιοϋ ξαφνισμένου άναπνοή.

—  Χρυσουλα μ.ου, κόρη μου, τ ι έχ ε ις ;
Τήν ξαναφωνάζει ή ’Αρετή· καμμιά άπό- 

κριση ’σ τά  λόγια της. Σκύβει πάλι ή γριά, 
γονατίζει εμπρός τη ς, τήν κυτάζει κατάματα. 
Τ ίποτα , τ ίπο τα . Ό νους κ ’ ή ματιά τής Χρυ
σουλας άλλου. Κ ’ ή γριά ’Αρετή θαρρεύει πώς 
είνα ι ’σ όνειρο βαθύ ή καλή της κόρη. Όμ.ως 
μ.’ άνοιχτά τά μ.άτια νειρεύονταν ; ΤΩ θ έ  καί 
Κύριέ μου ! Θά ήταν ύπνοβάτισσα ή Χρυσούλα! 
Αύτό πρώτη φορά τ ’ άπαντοΰσε ή ’Αρετή ’σ 
τήν κόρη της. Έ βλεπ  ’ εκείνη, άλήθεια, ’σ τούς 
ύπνους της όνειρα συχνά, παράξενα όνειρα, 
που τήν άλλη ’μ.έρα πρωί τάλεγε ’σ τή μάννα 
της νά τά  ξηγήση, άλλά ποτέ δέν ύπνοπερ- 
πατοϋσε ή Χρυσούλα. Καί τώρα ; Δέν ,+όλμ.αε 
ή γριά ’Αρετή νά τήν ξύπνησα,.

’Άξαφνα σηκόνει τά  χέρια ή κόρη καί λευ- 
τερόνεται ήσυχα άπό τής μάννας τήν άγκαλια, 
χωρίς νά τήν έμποδίστ) εκείνη όλότελα. Σέ 
λίγο βρέθηκε ορθή ή Χρυσούλα κ ’ έτσι όπως 
ήταν, μέ τό λευκό νυχτικό μόνο του κορμιοΟ 
της σκέπασμα, τραβάει όσα ’σ τ ’ άντικρινό 
παράθυρο, τ ’ άνοιχτό, ενώ κ ’ ή μαύρη γριά Α 
ρετή δέν τήν άφίνει άπό κοντά, έτοιμη νά 
προλάβγ, κάθε άγνωμο κίνημά της. Έ κεΐ ή 
Χρυσούλα γονάτισε σιμά ’σ τό παράθυρο κ ’ 
έμεινε μέ τά  χέρια άκουμπισμένα ’σ αύτό, 
βλέποντας όξω. ’Έσκυψε άπό πάνου της ή 
Αρετή νά ΐδή τάχα τ ί κύταζε. Τ ίποτα δέν 
ήταν που νά θωροϋσε ή Χρυσούλα, δίχως αν 
τό φεγγάρι ήταν του νοΰ της τράβηγμ,α. Τό 
πρόσωπο τής κόρης φάνταζε πειό κίτρινο καί 
πειό τρελλά τά  μ.άτια της, όπως ήταν ’σ τ ’ 
ούρανου τό κούφιο άπλωμα έτσ ι άσυλλόγιστα 
τεντοψ.ένα.

Καί τό φεγγάρι τώρα, στερνό φεγγάρι καλο
καιρινό, άνέβαινε άπό τό πέλαγο, δείχνοντας 
τή χαλασυ-ένη όψη του αίμ.ατερή ’σ τήν πλάση. 
Όλοξάστερος ήταν άπάνου ό ούρανός, μά ό

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ("Εργον K o n in ch )

κάμπος κάτου σύσ/.οτος, άπό τών δεντρών καί 
τών σπ ιτιώ ν τούς ίσκιους θολωμένος. Κ ’ ή 
θάλασσα πειό πέρα σέ βαθύτατη γαλήνη κοι- 
μ.ισμενη, θάλασσα μολυβένια, άγέλαστη, που 
έδειχνε πειό μαύρη τή σκληρή της όψη, καθώς 1 
τό φεγγάρι έστρονε άπάνου της αλώνι φωτεινό, 
λαμπερό στεφάνι ’σ τό κατσουφιασμένο μ.έτοιπό 
της. Παράξενη ήταν ή νύχτα εκείνη, ’σ ένα 
μ,υστήριο άλυτο δεμένη. Ψύχρα περαστική 
έρχονταν ά π ’ όξω. Ή  Χρυσούλα όμ.ως δέν 
καταλάβαινε τ ίπο τα , αν καί γυμ,νή ’σ τήν άπο- 
σπερινή δροσιά· ήταν καί τό παρθενικά κορμί 
της άκόμα γ ι ’ αύτή ξένο. ’Έκαμε ή Αρετή 
μέ κάποιο σκέπασμ,α νά τή σκεπάσ’/] κ ’ ή 
Χρυσούλα τ ’ άπόρριξε άπό τούς ώμ.ους μ ’ ένα 
τών χεριών «διάφορο κίνημά της. Ή  άμ.οιρη 
μαννα, θαρρώντας την πάντα ’σ όνειρο σκοτεινό 
βυθισμ.ένη, δέν είχε τόλμ.η πειά μήτε νά τής 
μιλήστ).

Κ άποτεάναταράχτηκε ήΧρυσούλα. "Απλωσε 
όξο} άπό τό παράθυρο τά  χέρια σάν κάτι νά- 
θελε ν ’ άγκαλιά.σν), σά νά προσκαλουσε κάτι. 
Κ ι’ άνάδεψαν τά  χείλη της σά νά μελετοΟσαν
-> ' / ' / ν>* ι «λόγια ¡χυστικα, ττροσευ̂ */) χυ'Λεντ) οςω ττοος το 
μ,υστήριο τής φύσης. Ό μως ήχοι άξεχώριστοι 
έβγαιναν άπό τό λάρρυγά της. Κ ι’ άξαφν ’ άργά 
κ ι ’ άπόκουφα είπε αύτά τά λόγια , σάν άπ ’ 
άλλον κόσμο λόγια·

—  "Ερχομαι, έρχομαι, Κυρά Σελήνη !
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Κ ι’ άυ,έσως στυλόνει τό γόνα ’σ το κατώ φλι 
του παραθυριού καί π ιάνετα ι άπό τά  δυά πλευρά 
του έτοιμη νά πέσγ δςω καί νά συντριφτή ’σ 
το βάθος του γκρεμού κάτου. Σκούζει ή Αρετή 
λαχταρισμένη. Κάθε προφύλαξη λησμονάει καί 
φόβο μήν ξυπνήση τή Χρυσούλα, του τή θαρ
ρούσε άκόμα, η έρημη, υπνωμένη. Την αγκα
λιάζει η ’Αρετή σφιχτά καί την τραβάει μέσα. 
Κ ’ ή Χρυσούλα ήμ.ερη, ομ.ως κ ι ’ άδύνατη ’σ 
τόν απελπισμένου αγώνα της μάννας, άφίνει νά 
συρθή μέσα. ενώ. είχε βγαλμ.ένο τό μ.ςσό κορμί 
ατό τό ταράθυρο κ ι ’ ά.κόμ.α λίγο ήθελε νά πέστ,. 
Τά μ,άτια της όλόφοβα φέρνονται τοόρα εδώ 
κ ’ έκει μάσα ’σ τό σκοτεινιασμένο σ τ ίτ ι . Τό 
τρο’σωτό της έ'χασε τε ιά  την έκσταση, ονείρου 
πλάνεμα κ ’ ίερό μεθύσι, του είχε τρώτα.

Μαύροι λογισμοί φαίνονται νά παραδέρνουν 
τή Χρυσούλα τώρα. Άτο'φαση φριχτή, κάτοια, 
τέρνάει ατό την ό'ψη καί τή ματιά της. ’Ά 
γριος θυμ.ός βράζει ’σ τά  στήθια της, τ ’ άδυ- 
νατισμ.ένα ταρθένα στήθια. Σάν ατό σκληρό, 
του τή δένει, πρόσταγμα είνε σκλαβωμένη ή 
ψυχή της.

—  ΓΙρέτει νά φύγω, λέει γλήγορα καί δει
λιασμένα· τρέπει νά τά ω . . . το έτε ι νά στο
λ ιστώ . . . Ή  αγάπη μου μέ περιμένει καί στο
λισμένη τρέτει νά φανώ μπροστά της. . . Ή  
αγάπη μου μέ περιμένει !

Κ ι’ άπλόνει καί ςεκρεμάει από τό καοφί τό 
φουστάνι, ενώ τά ίδια λόγια ακολουθεί μέ χα
μηλή φωνή νά μουρμουρίζη. Α ρπάζει ή ’Αρε
τή τό φόρεμ.α καί τό παίρνει από τά χέρια 
της Χρυσούλας. Κ ’ ή Χρυσούλα καλόβολη τ ’ 
άφίνει χωρίς ν ’ άντισταθή ή νά δείςη λ ύ τ η . 
Μά τώρα ό νους της είναι άλλου.

—  Πρέπει νά φορέσω καί κάτι άλλο. λ έ ε ι- 
τά καλό μου λαμτρινό φόρεμα πρέπει νά στο
λ ιστώ . . . Ή  αγάπη μου μέ περιμ-ένει !

Τρέχει ή γριά ’Αρετή καί καθίζει άπάνου 
’σ τό σεντούκι, όπου τά  ροΟχα τής κόρης. Ό 
μως αυτή σά νά μή βλέπη τή μάννα της εμ
πρός, σκύβει καί θέλει ν ’ άνοιξη τό σεντούκι. 
Κ ι’ άφοΟ δέν τ ’ άνοιγε, σηκόνεται πάλι καί 
κυττάζει γύρω της συλλογισμένη, κάτι άνα- 
ζητάει πάλ ι. Μά ή άτυχη ’Αρετή τώρα ’σ τή 
φριχτή ταραχή του νοΰ της, μαντεύει τής Χρυ
σούλας κάθε τρελό κίνημα κα ί τό προλαμβά- 
νει. Κρύβει μέ τρόπο τά  ποδήματα τής Χρυ
σούλας πίσω από τ ’ άλλο σεντοΟκι, κ ι ’ άμ.έ- 

\ σως ύστερ ’ αρπάζει από τά χέρια της τή σκέ
πη, που ήταν έτοιμη νά τή φορέση. Ό μως 
ενώ πάλαιβε ή γριά νά κρύψη όλα τά  φορέματα 
τής Χρυσουλας, ποόφτασ’ εκείνη καί ’πήρε.καί 
τό φουστάνι της, Ά λλο ιώτικη  ήταν ή Χρυ-

σούλα, ό'πως είχε μέ τή μαύρη σκέπη τής χή
ρας μάννας της τυλιγμένο τό κεφάλι κ ’ ήταν 
μ.έ τ ’ ολόλευκο νυχτικό μόνο φόρεμά της. Κ ’ 
ή ’Αρετή άγρια, απελπισμένη, μισότρελη κ ’ ή 
ίδια χύθηκε ν ’ άρπάξν) τό φουστάνι από τά  
χέρια τής Χρυσούλας. Ε κείνη  όμως χωρίς νά 
φανερώσγ οργής σιμάδι, άντιστάθηκε, θέλον
τας νά τό φορέσγ. ’Σ τό τέλος νικήθηκε ή 
Χρυσούλα κ ι ’ άφησε τό μαντήλι καί τό φόρεμα 
ξεσκισμένα ’σ τής γριάς τά  χέρια. Ό μως δέν 
ευρισκε καί πάλ ι άνάπαψη σέ τίποτε ή Χρυ
σούλα.

—  Καί κάτι άλλο ακόμα νά φορέσω, μουρ
μούριζε- πρέπει νά πάρω πολλά πράγματα μαζί 
αου. . . Τ ί ; . . . να ί, ξέρω . . . νά πάρω . . . 
νά πάρω. . . .

Καί κύτταζε γύρω της ανήσυχη καί πειό 
βιαστική, σά νά ζητούσε πολλά πράμματα καί 
νά υ,ήν ταύρισκε. Ή  γριά ’Αρετή τήν άφησε 
ν ’ άναζητάη τ ’ άνεύρετα. Κ ’ ή μ,ητρική λαχ
τάρα τής έδειζε άλλο πράμα νά κάμν) τώρα. 
Τό μικρό σπιτάκι ήταν πατωμένο τό μισό καί 
τ ’ άλλο ισόπεδο, στρωμένο μέ χώ μ α .Κ ι’ άπό 
τό πάτωμα, τό ψηύ.ό ίσα μέ πήχυ, ένα καί 
μόνο σκαλοπάτι, πέτρα μεγάλη γυαλιστερή, 
έ'φερνε ’σ τό κάτου χώρισμα του σπιτιού. Κα
τέβηκε λοιπόν ή ’Αρετή, ξεχνώντας ’σ τή 
ζάλη της τό παράθυρο, καί ’πήγε ’σ τήν πόρ
τα κ ’ είδε άν είναι καλά κλεισμένη. "Υστερα 
έ'βαλε τήν πλάτη  ’σ τήν πόρτα καί περίμενε. 
Μά όσο νά γ ίνγ  αυτό είχε κ ’ ή Χρυσουλα κα- 
τεβή άπό τό πάτωμα ξυπόλυτη καί ’πήγε ίσα 
καί κάθισε άπάνου ’σ τ ’ άλλο παλιό σεντούκι, 
πλάγι τής πόρτας. Ό πω ς είχε καθίσγ, 
δέν έβλεπε κατά τήν πόρτα, ού'τ’ είχε κ α τ ’ 
αύτοΰ τό νοΟ της. ’Έμεινε προσηλωμένη ’σ τό 
παράθυρο. Κανένα κίνημα δέν έκανε. Έ βλεπε 
καί περίμενε. Κ ’ ίσως κάτι περίμενε. Ή ταν  
π α ν τ ’ άνήσυχη κ ι ’ άνυπόμονη· είχε τρόμους 
’στό κορμί της νευρικούς, σά μικρού πουλιοΰ 
σκλαβωμένου τιναγμούς καί τρόμους. Τότε τό 
φεγγάρι άρχισε νά προβαίνγ άπό τό παράθυρο, 
καί τό φανέρωμά του τ ’ άξαφνο έσυρε ολόψυχη 
κ ι ’ ολόσωμη τή Χρυσούλα κοντά του. Κ ι’ 
οσο άνέβαινε τό φεγγάρι, δείχνοντας τό χλωμ.ό 
του πρόσωπο, κόσμο χαλασμένου, ’σ τήν κόρη, 
τόσο τήν έσερνε ’σ τ ’ άνίκητο γήτεμά του. 
’Έπεσε τό φώς του πρώτα ’σ τόν τοίχο τόν 
άντικρυνόν, οπου άκομ.ποΟσε ή Χρυσουλα, κα- 
τεβηκε υστέρα σιγά κ ’ έφτασε τήν ωχρήν όψη 
τής κόρης. Τή χάϊδεψε σιγαλά κ ’ ή'μερα. Τήν 
έδειξε άγνώριμη όλότελα, τόσο παραξενεμένη. 
’σ τά  μάτια τής ’Αρετής ! Μά καί γ ιά  τή 
Χρυσουλα ήταν λαχτάρας άφορμή του φεγγα-
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ριοΟ αυτό τ ’ άπάντημα. Κάτι άπιστο νόημα 
θάχε γ ι ’ αυτή τό φίλημά του, δοσμένο ’σ τά 
χλωμά μ,άγουλά της. Ή τα ν  ή θαμπερή άχτΐνά 
του τάχα διάνεμα βαθύγνωμο, που αυτή μόνη 
ή άραχνη τά  ξηγοΟσε, ή ήταν φοβέρα άφεύ- 
γατη , τρόμου άγγελος,μάντεμα θανάτου ; Τό 
πρόσωπο τής Χρυσούλας είχε παραλλάξτι ολά
κερο. Ή τα ν  ωχρό σάν πεθαμένης. Ή  πνοή 
της έβγαινε βραχνή καί πνιγμένη. Κινούσε πάλι 
τά χέρια άλλόκοτα, γυμνωμένα χέρια άπαλά, 
σά ν ’ άγκάλιαζε κάτι ή νάθελε νά τό ξεφύγγ. 
Κι ’ άνέβαινε άπό τό παράθυρο τό φεγγάρι, 
ενώ ή λάμψη του, θειάφινη λάψη, γλιστρούσε 
άπό τό πρόσωπο ’σ τά  στήθια τής Χρυσούλας 
χαϊδε υτική , θαρρούσες, κ ’ έρωτεμένη, ώς που 
έφτ ασε τά  πόδια της, τά  φίλησε γυμνά, λευ
κά , περπάτησε ’σ τό χώμα κ ι ’ έξαφνα έσβυσε 
όλότελα.

Έ πεσε πάλι σέ σκοτάδι τό σπ ιτάκι. Θα
νάτου φόβος έπιασε τή γριά ’Αρετή καθώς είδε 
τό μυστικό, τ ’ άλάλητο συναγροίκημα τής 
κόρης της μέ τό φεγγάρι. Ιν ’ ή Χρυσούλα τ ι
νάχτηκε σύγκλονη, άμα τόχασε άπό τά  μάτια . 
’Έσκυψε γλήγορα πίσω άπό τό σεντούκι κ ’ 
ηύρε τά  ποδήματα, τά  κρυμμένα εκεί άπό τή 
μάννα της. Αυτό τό κίνημά της έρριξε σέ θά
μασμα βαθύ τή γριά Ά ρετη. ΓΙώς ένοιωσε 
ότι τά  ποδήματα ήταν ε κ ε ί; Λοιπόν έβλεπε, 
δέν ήταν κοιμισμένη ; Ή  τά είδε τά  ποδήματα 
’σ τήν ύπνοφαντασία της ; Ή  ’Αρετή δέν είχε 
νοϋ, μήτε καιρό ν ’ άποφασίσν). ’Άφησε τή 
θέση της κοντά ’σ τήν πόρτα κ ’ ήρθε κ ’ έπεσε 
γονατιστή έμ-πρός’σ τή Χρυσούλα.’Άρχισε τότε 
μέ φωνή που σπάραζε νά κλαίη καί νά μιλή 
σιγά, βραχνά, άπό φόβο μήν ξυπνήση τή Χρυ
σούλα. Νά δέρνεται καί νά μοιρολογάγ, ενώ 
’σ αυτήν ή Χρυσούλα άδιάφορη, κύταζε γλή 
γορα νά ποδεθή καί νά γ ίνγ  έτοιμη νά φύγν).

—  Παιδί μρυ, χάίδι μου, τ ί ε ϊν ’ αύτό πό- 
παθες ; ΓΙές μου εμένα τής μάννας, τής κακο
μοίρας, τ ί έχ ε ις ; Τί θέλεις, άγαπημένη μου ; 
Μ ’ άκοΰς, λέω ; Δέ μ ’ άκοΰς, ώ δυστυχιά μου ! 
Χρυσούλα μου ! Έσύ πάντα  καλή μέ τή μάννα 
σου, πάντα γλυκειά κ ’ ήμερη κ ’ ύπάκοη σέ 
μ.ένα. . . Κ ’ εγώ τ ί σούφταιξα ποτέ μου ! Καί 
τωρα πώς μου κατάντησες έτσι ; Κρίνε μ.ου, 
όρφανεμένη μου· κόρη μου, Χρυσή μου, πές 
μ.ου. . . Άλοίμονό μου ! Γ ι ’ αύτό ή'σουν τής 
τελευταίες ’μέρες συλλοϊσμένη, πικρή κ ι ’ άμ ί- 
λητη ! ’Ώ , φωτιά ποΟ μ ’ έκαψε ! Καί σέ ρω
τούσα τί έχεις καί δέν ή'θελες νά μ.ου ’πής. 
Κάποιο κρυφό σαράκι ’σ έτρωγε, κ ’ εγώ δέν 
ή'θελα νά τό καταλάβω, ή σκύλα ! Κ ’ έμενες 
τήν ήμ.έρα κρυμμένη ’σ τό σ π ίτ ι, χωρίς νά πιά-

νης δουλειά. . . έσύ ή δουλεύτοα μ.ού'γινες άκα- 
μάτρα σκουντουφλή. . .

—  Πρέπει νά φύγω, γλήγορα, γλήγορα. . . 
Ά .  . . ή άγάπη μου δέ θά κάμν) πειά  υπομονή 
καί θά μ ’ άφήσγ. . .

Ή  Χρυσούλα μουρμούριζε τά  τρελόλογά της 
καί δέν άκουε τής γριάς τό κλάμα. Κ ’ ή δό
λ ια  ή ’Αρετή, ενώ έκλα ιε, τής έβγαζε σιγά τά 
ποδήματα χωρίς ν ’ άντισταθή ή Χρυσούλα.

—  Γλήγορα . . . πρέπει νά πάω. . .
—  ”Ω, έσυ άγαπημένη μ.ου . . . ακούσε μ.ε. 

Μίλα μου, καλή μου, εδώ είσαι ; πές μου, μ ’ 
άκοΰς, Χρυσή μ.ου ; . . . Έ βγαινες τή νύχτα 
καί κ αθο σουν μονάχη ’σ τήν αυλή. Σ ’ έκραζα 
μέσα θυμωμ.ένη καί μ.’ άποκρίνοσουν πάντα μέ 
τό καλό, μ.έ τό παρακάλιο πώς θάρθγς καί 
θάρθγς. . . Κ ’ έτσ ι σ ’ έπαιρναν τά μ-εσάνυχτα 
μοναχή. ’Ώ χ , εγώ , ή κούρβα, εγώ , τά  φταίω 
που δέ σ ’ έμπαζα μέ τό στανιό ’σ τό σ π ίτ ι. . . 
’Έ λεγα πώς σ ’ άρέσει τό φεγγάρι, σέ γνώριζα 
έτσ ι πάντα άγέλαστη θλιμμένη καί ’σ άφινα, 
Χρυσή μ.ου. . . ΠοΟ νά ξέρο) πώς μάγια σοΰ 
στάλαζε άπάνωθιό σου τό φεγγάρι; Σέ μ-έθαε, 
το καταραμ.μένο, κ ’ ήθελε όλότελα δική του 
νά σέ κάμν). Μίλησέ μ.ου, γλυκειά μ.ου, ακού
σε, φεγγαρή μου κό ρ η ... Χρυσούλα;

Ή Χρυσουλα δέν άπαντοϋσε. ’Ά σειστη κά
θονταν ’σ τό σεντοΟκι κ ’ έβλεπε πάντα κατά 
τό παράθυρο. Τήν είδε έτσ ι ήσυχασμένη κ ι ’ 
άρχισε ή γριά νά συλύ.ογιέται ’σ τήν άπέλπ?- 
σιά της τ ί νά κάμν). Γύρω ’σ τό σπ ίτ ι έρημ.ιά· 
δέν ήταν ψυχή άνθρώπινη νά τής ζητήσγ βοή
θεια. Θυμ.άται τότε πώς τό καντήλι ήταν σβυ- 
μ.ενο. Συκόνεται, έχοντας τό νοΟ καί κατά τή 
Χρυσούλα, κ ι ’ άνάβει τό καντήλι. Καί κάνει 
μ,ύριους σταυρούς καί μετάνοιες εμπρός ’σ τό 
εικονοστάσι. Ανάβει κεριά καί μοσκολίβανο 
καίει καί μ ’ άνθια του Ε πιτάφιου λιβανίζει 
τη Χρυσούλα καί τό σπ ίτ ι ολόγυρα, ενώ μ.έ 
σιγανή λαλ ιά  προσευκές καί ξόρκια ψαλμωδάει.

Καί παίρνει αλάτι υστέρα καί σκορπάει όλοΟ- 
θε. Φυλαχτά βάνει ’σ τόν κόρφο τής Χρυσού
λας, άφοΟ πρώτα τή σταυρόνει μ ’ αυτά ’σ τό 
μ.έτωπο. Σχήμ.ατα παράξενα χαράζει μέ τά 
χέρια άνάερα καί μ,υστικούς χορούς χορεύει τρι
γύρω ’σ τή Χρυσούλα. Τά μ.άτια τής γριάς 
άστράφτουν κ ι ’ άναμ.μ.ένη ε ϊν ’ όλη ή θωριά της. 
Μοιάζει σάν τρελή, ή ’Αρετή ’μπρος ’σ τή 
Χρυσούλα.

—  Χρυσούλα ! τήν κράζει.
Καμμιά πάλι άπόκριση. Τά μ,άτια τής Χρυ

σούλας πάντα πρός τό παράθυρο γυρμ.ένα. Κ ι’ 
ό νους της ’σ του φεγγαριού τ ’ άχνάρια βόσκει 
άπό κοντά. Ανεβαίνει ή γριά πάλι ’σ τό πά 
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τωμα, κατακομμένη άπό τά  ξορκίσματα καί 
κλείνει τέλος το παράθυρο, άφοΰ κάτι είπ£, 
κάτι σταύρωσε κ ’ έφτυσε ό'ςω τρεϊς φορές. Μα 
καθώς γυρίζει μέσα, βλέπει καί λε ίπ ε ι ή Χρυ- 
σούλα από τό σπ ίτ ι κ ’ η πόρτα είν ’ ανοιχτά. 
Σκούζει μύρεται ή ’Αρετή καί τρέχει ό'ςω. 
Κ ι’ άρια πάτησε ’σ την πόρτα, ζανοίγει ’σ τη ν  
άκρη της αύλής περα τό λευκόν ίσκιο της Χρυ- 
σούλας. Την κράζει η Αρετή καί την παρα- 
καλεΐ, μά εκείνη δεν ακούει τίποτα  καί σέ 
λίγο χάνεται καί σβυνει από τά  ριάτια της 
γριάς όλότελα.

( ’Ακολουθεί)

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ε Τ Α  Ν Ι Κ Η Τ Ρ Ι Α
(Bpa6ev[ i iror e p yo r  της  ΓαΧΧ. Ά κ α ί η μ ί α ς )

Τό ριικρόν αύτό περιστατικόν έτάραξε την 
ψυχήν της Ε λένης βαθύτερα άπό κάθε άλλο 
πράγρια κατά τό διάστημα αύτό των είκοσι 
μ.ηνών. Κατελήφθη έξαφνα άπό την νοσταλ
γίαν εκείνην των απραγματοποίητων πραγ
μάτων, ή οποία δίδει την αποστροφήν πρός 
τάς διασκεδάσεις, πρός τάς άπλάς συμπάθειας 
καί πρός αύτήν την ζωήν, καί την οποίαν είνε 
δυσκολώτερον να ύποφέρωμεν άπό μίαν πραγ
ματικήν λύπην.

’Έ πε ιτα  ό κόμης κα ί η κόμησσα Sant-A nna 
την έβίαζαν νά ελθν) εις την Ρώμην. Άπό 
έκεΐ κάτω μία δύναμις έλξεως έφαίνετο ότι 
επενεργούσε εις την καρδιά της. Ή  επιθυμία 
νά ίδνι την Αώρα εις τόν ρόλον της της μεγά
λης κυρίας, καί νά την συμφιλιώσει μέ τόν 
θειον της, κατέλαβε την Ε λένην, καί ηπείλει 
νά ύπερτερηση της θελήσεώς της.

Ή  ευτυχία καί η θεραπεία έ’ρχονται συχνά 
με τρόπον τόσον άπροσδοκητον όσον καί ή δυ
στυχία καί ή άσθένεια. Έ να  πρωί ένώ ¿διά
βαζε τόν Κηρυκα τής Νέας 'Τόρκης, τά  μάτια 
της Ελένης έπεσαν εις άγγελίαν μιας διαλέ- 
ξεως, η οποία θά έδίδετο την αύτην ημέραν 
τό άπόγευμα εις την Bodinière άπό τόν βραχ- 
μάνον Σετερατζή, διά «την επιρροήν των 
έκλειπόντων Διδασκάλων» Ό  Ινδός θά επα- 
ρουσιάζετο εις τό κοινον άπό τόν Jules Bois, 
τού οποίου τό όνου.α εϊνε γνωστόν είε τά ;I ·
Ήνωμέναε Πολιτείας. ΤΙ πεοιέογεια τή ε ’Αυ.ε- \ * \ k , ρικανίόος γυναικός, τό πνεύμα της, τά άπλη-

στον διά τό φως, τό διάστημα, τάς γνώσεις, 
ζη τεί πάντοτε τό νέον. Εις κανέν μέρος ίσως 
τόσον δσον εις την ’Αμερικήν δέν άσχολοϋνται 
διά τάς φυσικάς έπιστημας, καί η κ. Ρονάλ- 
δου ένδιαφέρετο με πάθος. "Εκτός τούτου εις 
την Νέαν Ύόρκην εις την Φιλαδέλφειαν εις την 
Βοστώνη, ό βουδισμός έχει πολλούς όποδούς. 
Ό  Σακουά-Μανί έχει λάτρεις, ό Βούδας τό 
σύμβολον της ειρήνης καί της ησυχίας, συναν- 
τά τα ι σήμερον, ώς ζωηρά άντίθεσις, καί ώς 
μάθημα ίσως, εις τάς πλέον ένεργητικάς, τάς 
πλέον δραστήριας γυναίκας του κόσμου. Διά- 
λεξις ενός βραχμάνος! ΤΙ πνευματική αύτή 
άπόλαυσις δέν ήτο δυνατόν παρά νά κίνηση 
τό ενδιαφέρον της Ε λένης. Έ σ τε ίλεν  αμέσως 
δύο λέ ξεις εις μίαν φίλην της, διά νά την 
προσκαλέση νά έλθγ μαζη της. Αύτη έδέχθη 
καί αί δύο ’Αμερικανίδες έπήγαν εις την Bo
dinière καί ησαν πολύ εύτυχεΐς, διότι ηύραν 
λαμπράς θέσεις. ΤΙ μικρά σάλα έγέμισε άπό 
κοινόν δλως διόλου ιδιαίτερον, δχι κομψόν 
άλλά πολύ ενδιαφέρον. ΤΗσαν έκεΐ άνθρωποι 
σοβαροί, ιερείς, γυναίκες, αί όποΐαι είχαν πε
ράσει τά  τριάντα χρόνια ντυμένες μέ τρόπον 
άπελπιστικόν, μέ πρόσωπα άνησυχα, μέ φυ
σιογνωμίας ζωηοάς. Εις τό κοινόν αύτό τό τό
σον διάφορον, διεκρίνοντο τά  ήσυχα καί ψυχρά 
πρόσωπα μισης δωδεκάδος ’Αμερικανίδων, ω
ραίων καί καλά ντυμένων.

Καί επί της μικράς σκηνής δπου διαδοχικως 
έχουν έμφανισθή τόσον διάφορα θεάματα, έφάνη 
ό ίερεύς των Βραχμόνων, νέος μέ μεγαλοπρεπή 
φυσιογνωμίαν, μαζη μέ τόν Jules Bois, καί 
ένα όιερμηνέα. Ό  Σετεοατζή έφοροΰσε φόρεμα 
άπό λεπτόν μεταξωτόν άσπρο, μέ ένα είδος 
μανδύου επ ί των ώμων, του οποίου τό άκρον 
έκρατοΰσε εις τό μελαχροινόν χερι του. Τό 
χαριτωμένου σαρίκι των ’Ινδών σταυρωμένου 
επάνω άπό τό μέτωπον, ητο τοποθετημένου 
ώς μήτρα επάνω εις τά  μαϋρα κοντά μαλλιά 
του. Τό πρόσωπόν του είχε τά θερμά χρώ
ματα των κατοίκων τής άπωτάτης ’Ανατολής. 
Τό πρόσωπόν του μέ τά  βαρειά χαρακτηρι
στικά, θά έφαίνετο κοινό, εάν δέν μετεμορ- 
φούτο άπό μάτια γεμάτα άπό μυστικισμόν. 
"Ολον του τό άτομον έδιδεν έντύπωσιν δυνά- 
μεως, άγνότητος, γλυκύτητος. Έ κύτταξε μέ 
τό λάμπον βλέμμα του μίαν στιγμήν τό ακροα
τήριου του, ώς νά ήθελε νά κατακτήση αύτό. 
Τό βλέμμα αύτό έπροξένησε φρικίασιν εις τούς 
άκροατάς του καί ιδίως εις τάς άκοοατρίας του. 
Μετά ταΰτα  ό Σετερατζή εις άγγλικήν, την 
οποίαν ή ινδική προφορά έκαμνεν άρμονικω- 
τέραν ώμίλησε διά τούς «έκλ.ειπόντας Διδα
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Ο  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ  Ο  Ε ’·
έν τή πρώτη <ίυνεΓ>ριά<}ει τοΰ Σ ν ρ β ο ιΆ ίο ν  τον.

σκάλους», διά τόν ΓΙλάτωνα. τόν ’Αριστοτέλη, 
τόν Βούδα, τόν Χριστόν. Έβεβαίωσεν οτι δέν 
άφήκαν διόλου τόν πλανήτην μας, ότι ήσαν 
μαζη μας, εις τόν αιθέρα όπου ζοΰν τά  πνεύ
ματα , οί μεγάλοι άόρατοι, ότι είχαν διαρκή 
ενέργειαν εις την'πρόοδόν μας, εις τόν πολι
τισμόν μας. Έβεβαίωσεν άκόμη ότι είχεν άπτάς 
άποδείξεις τής παρουσίας των καί ότι ύπήρχον 
μεταξύ εκείνων καί ημών μεσα συγκοινωνίας. 
Εις τάς λ,έξεις αύτάς όλα τά  μ άτια , τά  όποια 
έκρέμοντο άπό τά  χείλη του, έλαβαν έκφρασιν 
θρησκευτικής προσδοκίας. Ή  σιωπή έγινε α ι
σθητή. "Ηλπιζαν νά μάθουν λέξεις μαγικάς, αί 
όποΐαι άνοίγουν αγνώστους θύρας. Άλλοίμονον! 
καί ό βραχμάνος ίερεύς δέν έδωκε περισσοτέρας 
εξηγήσεις άπό όλους τούς άλλους, άλλά έκαμε 
αύτό μέ ιδιαιτέραν τέχνην. Είπεν ότι διά νά 
συγκοινωνήσνι τις μέ τούς διδασκάλους, έπρεπε 
νά φθάσγ τόν ύπατον βαθμόν του πνευματι
σμού. Τότε ήκούσθη άπό τό πλήθος στεναγμός 
παθητικός, ό όποιος βγαίνει άπό τά  στήθη 
τής άνθρωπότητος, έπειτα  άπό κάθε διάψευσιν 
τών ελπίδων της. Τέλος διά νά μετριάσ*/] τήν 
απογοήτευσή ό Σετερατζή έπρόσθεσεν, ότι μέ 
ζωήν τε7,είως αγνήν, μέ διαρκή τάσιν προς τό 
καλόν ήδύναντο έν τούτοις νά έλκύσουν πρός 
αύτούς τά άνώτερα πνεύματα.

Ά ν  καί ή μετάφρασις εις τό γαλλικόν κάθε 
άγγλικής φράσεως κατέστρεφε κάπως τήν έν- 
τύπωσιν τής διαλέξεως αύτής διά τήν κ. 
Ρονάλδου, έν τούτοις αΰτη συνεκινήθη πολύ 
άπό τήν δύναμιν τού λόγου τοΰ ίερέως αύτοΰ 
τοΰ Βραχμάνου. Δεν ήκουσε τ ίπο τε το νεον, 
άλλα ή άπό άποτέλεσμα τής φαντασίας της ή 
άπό αληθινήν φυσικήν ένεργειαν, ό λόγος του 
τής έκαμε έκτακτον καλόν. "Οταν έτελείωσε 
τόν λόγον του ό Σετερατζή, άνήγγειλε ότι θά 
δεχθή εις τό σπ ίτ ι τουΐ,όδός B accado r ,έκεί- 
νους όσους ήθελαν νά τόν έοωτήσουντι. Τότε 
ό Jules Bois έσηκώθη, έπρόσθεσε μερικάς λ έ
ξεις μέ πολύ πνεύμα, όπως γνωρίζει πάντοτε 
νά όμιλή. Είπεν ότι έχομεν άνάγκην φυσικών 
δυνάμεων διά νά άντιδράσωμεν έναντίον τοΰ 
κακού,τό όποιον έπερχεται, έναντιον τοΰ σκό
τους τού υλισμού : ήλπ ιζεν , οτι μεγάλος άριθ- 
μός προσώπων θά έπήγαινε νά ζητήσν) άπό 
τόν Βραχμάνον ίερεα τήν βοήθειαν τών προσ
ευχών του, τής άνωτέρας θελησεώς του καί νά 
λάβγι άπό αύτόν τήν άναγκαίαν δύναμιν διά 
νά προχωρήσγ χωρίς ολιγοψυχίαν πρός τό φώς.

"Ολα αύτά έλέχθησαν μέ πολύ ωραίας έκ- 
φράσεις καί μέ ύφος γεμάτο μυστικισμό. Ά λ λά  
μετά τόν ζωηρόν καίπειστικόν λόγον τοΰ Ινδού 
ίερέως, ό λαϊκός λόγος τοΰ Jules Bois έφάνη
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άχρωμάτιστος. Έ π ε ιτα  ό Γάλλος ομιλητής με 
το συνηθισμένον <ρορερ.οε τω νΕ υρωπαίων, έχανε 
πολύ κοντά εις τον λευκοφορεμένον ίερεα των 
Βραχμάνων μέ τό μεταςωτόν του φόρεμα.

Ή  κ. 1’ονάλδου διέκρινεν άμέσως τήν- α ι
τ ίαν τής ύπόβιβάσεως αύτής.

—  Ώρισμένως, είπε εις τήν φίλην της δέν 
ήμπορεΐ κανείς νά όμιλήσν] διά τέτοια πράγ
ματα μέ ρεντεγκόστα. Πρέπει νά είνε ξυρισμέ
νος, νά φορ·?3 φόρεμα πτυχ ιοτόν.,.νά  έχγι ί'σως 
πτερά !

—  ΤΩ ! πάντοτε το ε ίπα , άπεκρίθη ή κ. 
Κάριγκτον, η όποια έλάτρευε τά  ωραία φορέ
ματα , τό φόρεμα είνε τό ήμισυ του άνθροόπου.

—  Καμμιά φορά τό ολον, άπεκρίΟη ή 'Ε
λένη, με τόν ώραΐον τόνον της φιλοσόφου.

'Οδός Bliccador 4 ! . . .  Ό λη  τη βραδιά ή 
διεύΟυνσις του Βραχμάνου, έπανελαμβάνετο 
μέσα είς τό μυαλό της Ελένης καί έξαφνα 
της ήλθε μιά παράδοξος ίδέα. Ό  Σετερατζη 
είχε βεβαίως φυσικήν δύναμιν άνωτάτην. Τό 
είχε αίσθανθή. Ό τα ν  τόν ήκουεν ήσθάνετο 
κάτι παρόμοιον με την πνευματικήν θερμότητα 
την οποίαν έπροςενοΰσε ό λόγος του Χοιστοΰ 
είς τους μαθητάς του. Δ ιατί νά μην ύπάγν) 
νά του ζητησνί την βοήθειάν του όπως τό είχε 
συμβουλεύσει ό Ju les Bois ; ’Ίσως μέ την ε
πιρροήν του Οά έκατώρθωνε νά έξαλείψν) άπό 
την ψυχήν της τό πρόσωπον του Sant-A nna 
τό όποιον τόσον βαθειά είχε χαραχθή είς αυ
τήν, καί τό όποιον είς κάθε στιγμήν, παρά 
την θέλησίν της έπανήρχετο θριαμβευτικόν. 
Αί ’Αμερικανίδες δεν διστάζουν ποτέ πολύ 
καιρόν ναι θά έδοκίμαζε.

Την έπομένην, η κ. Ρονάλδου, μέ κάποιον 
πυρετόν συγκινησεως, έπήγεν είς την όδον 
Boccador. Ί ΐτο  έκεΐ πρό των δύο μέ την 
ελπ ίδα νά περάσγι πρώτη. Δύο κύριοι είχον 
προηγηθη, ό ένας ητο ίερεύς, ό άλλος άνθρω
πος του κόσμου άρκετά ηλικιωμένος. Αυτός 
την παρετηρησε μέ περιέργειαν, η όποια την 
έ'καμε νά κοκκινίσν) κάπως. Διά νά άρχίσν) 
συνομιλίαν προσεφέρθη νά της παραχωρήστ] 
την θέσιν του. Έδέχθη, άλλά μέ ύφος τόσον 
ψυχρόν,ώστε τόν ηνάγκασε νά μείνη έως έκεΐ. 
Έ νφ  έπεριμενε. προσεπάθησε νά έτοιμάσν) τ ί 
θά έλεγε είς τόν Σετερατζή άμα θά είσήρχετο. 
Τί θά του έλεγε ¡ Δέν έγνώριζε τίπο τε. Δ ί
καιε θ εέ  ! αύτό θά ητο κά τι φοβερώτερον καί 
άπό την έξομολόγησιν ! . . .Τ ί  τρελλην καί γε- 
λοίαν ί δέαν είχε ! Είχε μεγάλην διάθεσιν νά 
φυγν), μόνη ή παρουσία των συντρόφων της 
την έκρατοΰσε.

Είς τάς δύο άκριβώς, η δεξιά πόρτα άνοιξε

άπό ένα ’Ινδόν μέ μακρύ φόρεμα καί σαρίκι 
σκοτεινού χρώματος. Ή  Ε λένη  έσηκώθη πε
ρισσότερον πεθαμένη άπό ζωντανή. Μέ μίαν 
κίνησιν, ό υπηρέτης την προσεκάλεσε νά τόν 
άκολουθηση. Έπέρασαν δεύτεοο δωμάτιον καί 
κατόπιν είσήλθον είς μίαν μεγάλη/ αί'θουσαν, 
την στιγμήν κατά την όποιαν είσήρχετο καί 
ό Σετερατζη. Άφοΰ ύπεκλίθη εμπρός είς τόν 
κύριόν του ό υπηρέτης έξήλθε. Τότε ό ίερεύς 
των Βραχμάνων, άφοΰ ¿χαιρέτησε την έπ ι- 
σκέπτριάν του μέ έύ,αφράν κλίσ ιν της κεφαλής 
ολίγον ύπερήφανον, τής έδειξε ένα κάθισμα 
καί εκείνος έκάθισε είς μίαν πολυθρόνα κοντά 
είς ένα τραπέζι γεμάτο άπό χαρτιά καί βιβλία 
είς τό μέσον των όποιων διεκρίνοντο μερικοί 
κύλινδροι περγαμηνής κιτοινισμένοι.

ο  ε θ ν ι κ ο ϊ  imiirn t q n  e m h i i u i
ΚΑΤΑ Τ Ο  1 9 0 9

"Εκθεσις τής γρχμματέως κ. Μαρίας Καλαποθάκη.
Α'

WO ΠΑΡΕΛΘΟΝ έτος ύπήρξεν έτος εύρυτέρας 
ένεργείας έκ μέρους του Έθνικοϋ Συνδέ

σμου των Έργατίδων έν συνόλω, άλλά καί 
καθ ’ έκαστον τω ν άποτελουντων αυτόν σω
ματείων.

"Εξ νέα σωματεία προσετεθησαν είς τά 
πρώτα επτά , τά  άποτελέσαντα τόν πυρήνα 
του Συνδέσμου κατά τό 1908. Τά άρχικά 
σωματεία υπήρξαν τά  πέντε Τμήματα τής Έ - 
νώσεως των Έ λληνίδων, έκαστον των όποιων 
άποτελεΐ αυτοτελή οργανισμόν, ό Σύλλογος 
πρός προστασίαν τής Έργάτιδος (έν Πειραιεΐ) 
καί ό Σύλλογος των «Έ κθεσεω ν».

Τά προχωρήσαντα πέρυσιν είναι όιιΣύλλογος 
των Κυριών», ή «Φιλόπτωχος Ε τα ιρ ία » , τό 
« ’Άσυλον τών ’Α νιάτω ν», τό « ’Άσυλον τής 
'Αγίας Αικατερίνης», τό Φθισιατρεΐον ή «Σ ω
τηρία» καί ή «Πρόοδος» ήτοι τό Πρατήριον 
τών γυναικείων χειροτεχνημάτων.

Ά ν  καί έγεινε μνεία άρκετά έμπεριστατω- 
μένη τής ιστορίας καί τοϋ σκοπού έκάστου 
τών σωματείων τούτων είς την ’Έκθεσιν, ήν 
έστείλαμεν είς τό Διεθνές Συνεδριον τοϋ Το
ρόντου κατά τόν παρελθόντα ’Ιούνιον, προσθε
τομεν καί ένταϋθα όλίγας λέξεις περί έκάστου, 
έν σχέσει πρός την άνάπτυζιν τοϋ έργου τοϋ 
Συνδέσμου κατά τό διάστημα τοϋ διαρρευσαν- 
τος έτους.

Ό  άρχαιότατος τών συλλόγων τούτων, ό

»
I

Σύλλογος τών Κυριών, έπιδ ιώκει, ως τό δηλοΐ 
ο πληρης αύτοϋ τ ίτλος, «ύπέρ τής γυναικείας 
παιδεύσεως» την μόρφωσιν τής γυναικός διά 
παντος μέσου, τόσον τής έργασίας όσον τής 
έκπαιδεύσεως. Έ νεκαίνισε τό πρόγραμμά του 
προ 35ετίας διά τής ίδρύσεως Χειροτεχνικής 
Σχολής, ό'που άπορα κοράσια καί γυναίκες δι
δάσκονται διάφορα χειροτεχνήματα, άτινα 
κατόπιν έκτίθεντα ι πρός πώλησιν. Τό έργα- 
στηριον τών Άπορων I υναικών είνα ι ίδρυμα, 
όπερ δεν πρεπει να παραλείψγ νά Γδν) ό έπ ι- 
σκεπτόμενος τάς Αθήνας ξένος, οστις έπιθυ- 
μεΐ νά άγοράσγι προϊόντα τής έγχωρίου χειρο
τεχνίας, φεροντα τον γνήσιον ελληνικόν τύπον, 
— ταπητας, υφάσματα παντοΐα , βαμβακερά 
και μεταξωτα , τρίχαπτα καί έξαίσια κεντή
ματα. Τα προϊόντα ταϋτα έβραβεύθησαν άπα- 
νειλημμενως εις Διεθνείς ’Εκθέσεις, γ ίνετα ι δέ 
έξόδευσις μεγάλη αύτών καθ ’ ολην την ’Ανα
τολήν. Εις τον αληθώς θαυμάσιον οργανισμόν 
τής σχολής ποοσετεθη έσχάτως καί ή δωρεά 
παροχή συσσιτίου είς τάς 200 αυτής μαθή
τριας πασης ηλικίας, έκ κληροδοτήματος τοϋ 
άειμνήστου Άνδρέου Συγγροΰ. Τό πρόγραμμα 
τ ής σχολής περιλαμβάνει, έχ-τός τών χειρο- 
τεχνημάτων καί στοιχειώδη έκπαίδευσιν, είς 
τήν όποιαν κατέχει σημαντικήν θέσιν ή θρη
σκευτική διδασκαλία. ’Ιατρική περίθαλψις καί 
φαρμα/,α παρέχονται δωρεάν είς τάς μαθή
τριας καί έργάτιδας.

Η Φιλόπτωχος 'Ε ταιρία, ή άρχαιοτάτη 
μετα τόν προηγούμενον σύλλογον, όλων τών 
εν Ελλαδι γυναικείων σωματείων, είναι εύ- 
εργετικωτατος οργανισμός, έπέχων έν μικρώ 
κύκλω τοπον «Δημοσίας ’Αρωγής», —  τής 
Assistance Publicjue τών Γάλλων. Δ ι ’ αυτής 
παρέχεται είς άπορους άσθενεϊς βοήθεια είς 
χρήματα καί είς εί'δη, κατόπιν έπισκέψεως 
κατ οικον, προς έξακ,ρίβωσιν τών άναγκών 
αυτών· η έρευνα αύτη έκτελεΐτα ι κατά μέγα 
μέρος υ π ’ αύτών τών κυριών. Κατά τό 1909 
ο σύλλογος ούτος παρεσχε βοηθήματα είς 
πλέον τών 1696 άπορους άσθενεϊς έξ ών 110 
φυματιώντας. Έ κ τούτων 32 άπέθανον φθισι- 
χ.οι πάντες, έκ δέ τών άλλοι ν οί πλεΐ- 
στοι εσωθησαν. Πολλοί άσθενεϊς έτοποθετή- 
θησαν εις νοσοκομεία, είς άλλους δέ έδόθη ό 
ναΰλος όπως έπανακάμψουν είς τάρ πατοίδαρ 
τω ν. Γινα ορφανά είσήχθησαν είς ορφανοτρο
φεία. II δαπάνη διά γάλα , σκεπάσματα, 
φλανελλας άνήλθε κατά τό 1909 είς φράγκα 
2 1 .3 0 0 , έκτορ πολλών χρηματικών βοηθημά
των έκ τοϋ ιδιαιτέρου βαλαντίου τών κυοιών. 
Είς έκ τών έπιτυχεστέρων νεωτερισμών είναι

ή παροχή λουτρών δ ι ’ εισιτηρίων, έτ ι δέ καί 
ή παροχή τών μέσων πρός μετάβασιν είς τάς 
θερμάς μεταλλικάς πηγάς αΐτινες άποτελοϋσιν 
ένα τών κυριωτέρων φυσικών θησαυρών τής 
Ελλάδος. Προσέτι έδόθησαν είς τήν Φιλό- 

πτωχον 'Εταιρίαν ύπό τής 'Εταιρίας τών ’Η
λεκτρικών Τροχιοδρόμων εισιτήρια διά θαλάσ
σια λουτρά, πρός διανομήν μεταξύ τών π τω - 
χων. Η ιατρική επιβλεψις τών τμημάτων τήρ 
πόλεως ανετεθη εις δυο ιατρούς, χορηγοΰνται 
δέ καί τά  φάρμακα δωρεάν είς τούς πάνυ ά
πορους.

Τό ’Άσυλον τών Α νιάτω ν, τό μόνον έν 
Άθήναις τοιούτου εί'δους ίδρυμα, πληροί άνάγ~ 
κην ήτις καθίστατα ι όσημέραι μεγαλειτέρα 
καί έπαισθητοτέρα έν τή πολυάνθρωπο) ημών 
κοινωνία. Έ κ ταπεινής κλίμακος άνεπτύχθη 
θαυμασίως εντός ολίγων έτών χάρις είς τήν 
άφοσίοισιν τών μελών αύτής καί σήμερον είναι 
έγκαθιδρυμένον είς ιδιόκτητον έπαυλιν είς τά 
περίχωρα τών Α θηνών, ένθα στεγάζονται 
εκατόν άνίατοι άμφοτέρων τών φύλων καί 
όλων τών ηλικιών, οΐτινες θά ευρωσιν έκεΐ 
άσυλον έφ ’ όσον ζώσι.

Τό ’Άσυλον τής Α γ ία ς  Αικατερίνης είναι 
'ίδρυμα όπου κοράσια έκ τών έπαρχιών /„αί τοϋ 
έςωτερικοϋ έοχο'μενα είς ’Αθήνας πρός έκμά- 
θησιν τέχνης ή χάριν σπουδών, δύνανται νά 
εύρωσι τήν άσφάλειαν καί τήν χρηστήν έπιρ- 
ροην τοϋ οικογενειακού περιβάλλοντος, ένώ 
καταγίνοντα ι είς τάς έξωτερικάς των άσχο- 
λ ίας. Πρό εικοσαετίας παρέσχεν άσυλον είς 
μικρόν άριθμόν υπηρετριών, ένώ εύρίσκοντο 
άνευ θεσεως. ΙΙερυσιν έγεινε κάτοχος ιδιοκτή
του οικίας, όπου 140 κοράσια στεγάζοντα ι. 
Έ κ τούτων 70 φοιτώσιν είς τό άνώτατον Λύ- 
κειον τών θηλέων, τό Άρσάκειον, όπως άπο- 
κτήσωσι δίπλωμα διδασκαλίσσης, 2 φοιτώσιν 
είς τό Πανεπιστήμιον καί 2 είς τό ΙΙολυτε- 
χνεΐον, αί δέ λοιπαί είς τήν Ε π α γγελμ α τ ι
κήν σχολήν τής Ένώσεως τών Έ λληνίδων, 
ή έργάζονται παρά ραπτρίαις.

Τό πρατήριον τών γυναικείων έργων ή 
«Προοδος» ίδρυθεν πρός πλήρωσιν άνάγκης με
γίστης καί άπό πολλοΰ έπαισθητής, έρχεται 
άρωγόν είς γυναίκας έπιθυμούσας νά έργα- 
σθώσι χωρίς νά έγκαταλείψωσι τήν στέγην 
των καί χωρίς νά φανώσι. Ά πεδείχθη εύερ- 
γετικώτατον είς πλήθος γυναικών καί ήδη 
έπεκτείνει τήν δράσιν του πέραν τών ’Αθη
νών, έτοιμάζον Έ κθεσιν διά τό 1911, ήτις 
θα περιλάβγ την έργασίαν τών γυναικών καθ ’ 
ολην τήν Ε λλάδα .

Τό φθισιατρεΐον ή «Σ ωτηρία», ίδρυθέν ύπό
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τής χήρας του αρχαιολόγου 'Ερρίκου Σλήμαν, 
είνα ι τό μόνον ειδικόν άσυλον έν Άθήναις διά 
τους φυματιώντας, των οποίων ό αριθμός κα
τακλύζει την πρωτεύουσαν, και ύπερπληροΐ τα 
παραρτήματα των νοσοκομείων. Κατά τό 1909 
ενοσηλεύθησαν εντός της «Σωτηρίας» 20.2 
ασθενείς, προσετέθη δέ καί νέον περίπτερον 
πρός άπομ-όνωσιν των διατρεχόντων τό α ' 
στάδιον της νόσου ίδρυθέν δαπάναις της θυγα- 
τρός της κ. Σ. Σχλημαν κ. Α. Μελά. Ή  έκ- 
δούλευσις, ην παρεχει τό ΐόρυμα τοϋτο, είνα ι 
μεγίστη κα ίτοι ανεπαρκής απέναντι του μεγά
λου αριθμού των φθισικών, οΐτινες καταφεύγου- 
σιν έξ ολης της Ελλάδος,κυρίωςδέ έξ Αμερικής, 
εις την πρωτεύουσαν εις άναζητησιν υγείας.

Η ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΛΟϊ
Β Ρ Α Β Ε Υ Ο Μ Ε Ν Η  ΕΙΣ ΤΟ Μ Ο Ν Α Χ Ο Ν

Έδώ εΐχεν άναγνωρισθη τό τάλαντόν της 
καί είχεν απείρους θαυμαστάς της τέχνης της. 
Τώρα η επ ιτυχ ία  της εις τό Μόναχον ε'ρχεται 
νά μας βεβαίωση οτι αί Άθηναι ημπορουν νά 
ύπερηφανεύωνται καί από την πρώτην γνησίαν 
Ά θηναίαν ζωγράφον των.

’Από μικρας ηλικίας η δίς Σοφία Λασκαρί- 
δου είχε μεγάλην κλισ ιν εις ολας τάς ωραίας 
τέχνας. Εις ηλικίαν 15 ήδη ετών έξέθεσεν 
εις την ’Έκθεσιν του Ζαππειου τους γνωστούς 
Πίνακας των άμυγδαλων της.

’Έκτοτε κ α τ ’ έ'τος έξεθετεν εις ολας τάς 
Εκθέσεις τά  ποικίλα καί ηλιόλουστα τοπία 
της.

Τό 1900 εμεινεν επί τινας μήνας εις Πα- 
ρισίους, έργασθεΐσα με τους Καθηγητάς Ben
jam in Constant καί Jean  P au l Lorence. 
Δυστυχώς ήνάγκάσθη νά έπιστρεψγ εις ’Αθή
νας καί εισηλθε τότε εις τό ΓΙολυτεχνεΐον, 
όπου είργάσθη μέ τους Καθηγητάς Ν. Λύτραν 
καί Γ . Ίακωβίδην. Μετά φοΐτησιν δέ 5 ετών
διανωνισθεΐσα ε ί; όλους τ ο ύ ;κ α τ ’ έ'τος διάγω- 1 ' ' *
νισμούς έ'λαβε τό Δ ίπλωμα της Ζωγράφου.
Κατά Ιούλιον του 1908 εστάλη υπότροφος
του Υπουργείου τη : Έ κπαιδεύσεω : εις την \ ·> 7 ? r " \ \Εσπερίαν, καί είργάσθη έν Μοναχω, με τους
διασημοτέρους ζωγράφους, ως καί εις την ’Α
καδημίαν τών Κυριών (Künstlerinnen—Ve
rein ), όπου έπαςίως άντιπροσωπεύουσα την 
Ελληνικήν τέχνην, ήξιώθη Βραβείου κατά  τόν 
τελευταϊον διαγωνισμόν.

Ε ί: τά ; διαφόρου; ’Εκθέσει; Βερολίνου καί

Μονάχου τά  έ'ργα της έ'τυχον έκάστοτε τών 
καλλιτέρων κρίσεων εις τάς έγκριτωτέρας εκεί 
ΕφημεοιΑας. Θλ,α υε τα  ενοεικτικα τα  ο

ποία έ'λαβε παρφ τών Καθηγητών της, μαρ
τυρούν πόσον έξετίμησαν την κλισιν της καί 
τόν εις την τέχνην ζήλον αυτής.

’Ήδη μας έπεσκέφθη δ ι ’ όλίγας εβδομάδας 
καί αναχωρεί προσεχώς διά. ΓΙαρισίους,οπου θά 
συνεχίστ) τάς σπουδάς της, έπιδίδουσα εις ό
λους τους κλάδους της Ζωγραφικής’ διότι εκ
τός τών γνωστών τοπίων της, τών θαλασσο
γραφιών, τών άνθέων, βλέπομεν καί τάς τό
σον χαρακτηριστικάς προσωπογραφίας της, τάς 
ωραίας της συνθέσεις, ως καί τάς εικόνας του 
βιβλίου της κ. Δέλτα. "Ολα ταϋτα μας δει
κνύουν πόσον τά τάλαντον αύτης άνεπτύχθη 
κατά τά  τελευτα ία  αυτά έτη της έν 'Εσπε
ρία σπουδής της.

ΑΙ ΓΤΗΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΙΝΛΩΝ
Καί άφοϋ άναφέρει η λαίδη Ό ΐΐίϊβπη τό ια 

τρικόν κολλέγιον της βηπίΟΙΤίΟΥβΘ τό όποιον 
'ίδρυσε μέ ίδικά της έξοδα η σύζυγος του Μα- 
χαραϊα του τόπου, όμ.ιλει εις τά  γράμμ.ατά 
της καί διά τάς ίδικάς της ένεργείας πρός 
ίδρυσιν τής έταιρείας του ’Εθνικού Συνδέ
σμου ΐη ς , μέ την οποίαν κατώρθωσε νά συ- 
στησγ ιατρικά σχολεία γυναικών εις τάς με- 
γαλ,ειτέρας πόλεις τών ’Ινδιών.

’Ιδού πώς αναγγέλλει εις την μητέρα της 
την άπόφασίν της. Άφοϋ περιγράφει μίαν εξο
χικήν εορτήν της, προσθέτει : « ’Αλήθεια. Τό 
μεγάλο μου ιατρικό σχέδιο θά πραγματοποιη- 
θή. Την ιδέαν αυτήν βασανίζω προ καιροϋ, 
άλλά δεν ήθελα νά σου ομιλήσω, πριν νά έχω 
τίποτε θετικώς άποφασισμ.ένον. Τώρα εις τά 
σχέδιά μ.ου προσηλύτισα τόν Ραγιά , ό όποιος 
μ.οϋ προσέφερεν ένα μεγάλο ποσόν καί ό τα γ - 
μ.ατάρχης Τσότε μ.οϋ όπεσχέθη νά διοργανώσγ 
μεγάλην συναυλίαν μέ τάς εισπράξεις ύπέρ 
του έργου μου. II ιδέα μ.ου λοιπόν εύρίσκεται 
εις τόν δρόμον της πραγματοποιησεως : Ό 
’Εθνικός Σύνδεσμός μας θά έ'χτ] έδώ μ.ίαν 
κεντρικήν επιτροπήν καί κεντρικόν ταμεΐον, 
διακλαδώσεις δέ καί τοπικάς έπιτροπάς εις 
όλο τό Ίνδοστάν. Σκοπός μ.ας θά εϊνα ι ή ια 
τρική μ.όρφωσις τών γυναικών, ή παροχή ια 
τρικές περιθάλψεως κ.αί φαρμ.άκων, ή ΐδρυσις 
νοσοκομείων εις ολην την χώραν καί η συστη-
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ματικη έγγραφη έράνων πρός πραγματοποίη- 
σιν του σκοπού τουτου .........

Έ χω πολλάς έλπίδας έπ ιτυχ ία ς. Θά είναι 
ευεργέτημα διά τάς γυναίκας της χώρας αύ
της : Τό έργον θά όνομασθή : Ταμεΐον τής 
κομήσσης Dufferin, υπέρ παροχής ιατρικών 
βοηθημάτων εί.ς τάς γυναίκας τών Ινδ ιώ ν . 
’Εάν σου τύχουν άνθρωποι διαθέτοντες χρή
ματα , μ.ή λησμ,ονγς νά τούς όμιλγς διά τό 
έργον μου.

Εις άλλο γράμ.μα της λέλει : Τό έργον μου 
γ ίνετα ι κάθε ημέραν καί περισσότερον δημο
τικόν. "Εχω από παντού χρήματα καί επιδο
κιμασίαν. Ό  Μαχαραγιάς τοϋ U lvarcl μου 
έστειλε τέσσαοες χιλιάδες ρούπια (νόμισμα 
ινδικόν) καί ένα τσέκ διά την υποτροφίαν δύο 
ιθαγενών. Τό Σάββατον θά ψηφισθγ τό Κ ατα
στατικόν. θ ά  εύχαριστηθώ πολύ, όταν άρχίσγ 
η δουλειά καί θά έχω πλέον υπερπηδήσει τάς 
πρώτας δυσκολίας. Ή  εργασία δέν μέ τρομά- 
ζε ι, άλλά τρέμ.ω διά τόν πολύν θόρυβον όπου 
γ ίνετα ι εις την δημ.οσιότητα. Καί ό Μαχα
ραγιάς της K ashm ir μου έστειλε δώδεκα χ ι
λιάδες πεντακόσια φράγκα. "Ο ,τι μέ σκοτίζει 
είναι ότι πρέπει νά ανοίξω βιβλία νά εκδίδω 
τσέκια, νά έχω διπλότυπα αποδείξεων, βιβλία 
επιστολών καί έν γένει νά έχω ένα είδος γρα
φείου, τό όποιον νά διευθύνω, όπως οι άνδρες 
τάς έπιχειρήσεις τοιν.

(Άπό τήν 'Ιστορίαν τής Γυναικός 
τής κ. Κ. Παρρέν).

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΖΠΗ

’Από τό Παρίσι μας ήλθε τό Τ ', τεύχος 
τής ΘΐΌΟοίη, τής οποίας τήν έ'κδοσιν άνηγ- 
γείλαμεν προ καιρού. Ής τήν έπεριμέναμεν καί 
είναι πραγματικώς. ’Έργον φιλολογικόν καί 
εθνικόν μαζή. Διότι γνωρίζει τούς έργάτας τών 
Ε λληνικών γραμμάτων εις τούς ξένους, διότι 
έξυψόνει τό εθνικόν μας γόητρον, διότι γίνεται 
ένα εκλεκτόν δ'ργανον τής πνευματικής επ ι
κοινωνίας μας μέ δ ,τι έχουν επιφανές τά Γαλ
λικά γράμματα.

’Ονόματα Γαλλικά καί Ε λληνικά από τά 
γνωστότερα μετέχουν εις τήν σύνταξίν του. Ό 
πρώτος δέ Έ λλην τών γραμμάτων, τού οποίου 
τό έ;ργον εκτίθεται καί μελετάται εις τό Τ '. 
Τεύχος τής Θ Γθβ(^ είναι ό Ροίδης, μία φ ιλο
λογική φυσιογνωμία από τάς πλέον χαρακτη- 
ριστικάς καί από τάς πλέον άδράς τής φιλολο
γικής μας άναγεννήσεως.

Ή  κ. Ζουλιέττα Άδάμ δημοσιεύει εις τήν

Greecia αυτήν μακράν μελέτην της περί τών 
συγχρόνων Ε λλήνων, ό κ. Jules Bois καί άλ
λοι πράγματα πρωτότυπα, έμμορφα καλογραμ
μένα καί δυνατά.

’ Ή  Groecia θά γίνη βεβαίως τό αγαπητόν 
εΤς κάθε Έ λληνα καί Έλληνίδα ξενόφωνον 
περιοδικόν, διότι άν θά  μας δίδη ώραΐα καί 
εκλεκτά έ'ργα τής γαλλικής φιλολογίας θά μάς 
γνωρίζη συγχρόνως καί μέ τούς ΐδικούς μας 
συγγραφείς, πού τόσον ολίγον τούς παρακο
λουθεί τό Ελληνικόν κοινόν καί τόσον ολίγον 
τούς γνωρίζει.

Βεβαίως δταν τό Παρίσι άναλάβη νά τούς 
κάμη γνωστούς καί τά έργα των δημοσιευ- 
θούν Γαλλικά,θά γ ίνουν καί έδώ αγαπητοί καί 
θά  διαβάζωνται περισσότερον.

Μεταξύ τών εικόνων, τάς οποίας ή Groecia 
δημοσιεύει είναι καί ή τής Προέδρου τής επ ι
τροπής της κ. ’Αμαλίας Βαλσαμάκη, ή όποία 
είργάσθη καί ήγωνίσθη μέ τόν πατριωτισμόν,ό 
όποιος τήν διακρίνει διά τήν ίδρυσιν τής Groe
c ia , μεταξύ τών συνεργατών τής όποιας κατα- 
λέγεται καί ό νεαρός υιός της κ. Μ. Βαλσα- 
μάκης.

Ή  « Έφημερίς τών Κυριών» αναλαμβάνει 
εύχαρίστως τήν εγγραφήν συνδρομητών εις τήν 
Groecia ή τήν παροχήν οΐας δήποτε σχετικής 
πληροφορίας. Ή  διεύθυνσις τής Groecia είνα ι: 
41. Boulevard St Germain. D irecteur Mr 
Jean  P a r is i.

A I  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ
τής Ο ίκοκνρικής κα ι "Ε παγγελματ ικής  

Σχολής τής "Ενώσεως τών ' Ελλην ί&ων.
Έγειναν προχθές τήν Κυριακήν, ώς πάντοτε υπερ

βολικά ένδιαφέρουσαι διά τά πρακτικά μαθήματα, τά 
όποια τόσον τελείως διδάσκονται εις τήν σχολήν αυτήν.

Ή έ'κθεσις τών έργων τής σχολής παρουσιάζει εφέ
τος απίστευτους προόδους. Τά έκτεθεντα έργα τής 
ζωγραφικής καί ξυλογλυπτικής ήμ,ποροϋσαν νά έχουν 
θέσιν εις μίαν οί'αν δήποτε καλλιτεχνικήν Έκθεσιν. 
Τά άνθη ύπερβαίνοντα κατά τήν τελειότητα καί τά 
φυσικά άκόμη.

Τά άσπρόρρουχα πανηγύρι τών ματ'ών Αβρά καί 
λεπτεπίλεπτα, τόσον τελείως εργασμενα, ώστε νά μήν 
ύπάρχη διαφορά μεταξύ καλής καί άνάποδης. Προί
κες τελειόταται εκτελουνται εκεί εις τιμάς ακαταγώ
νιστους. Καί έτοιμα άσπρόρρουχα πωλοϋνται από τά 
εκτεθέντα, πολυτελή καί μή. Μπλούζες τής εποχής, 
plastrons καί πολλά άλλα ώοαία πράγματα. 'Υπο
κάμισα ανδρικά, τέλεια καί πολύ εύθηνά. Τό σίδηρον 
είναι τελειότατον, αί τιμαί δέ πολύ κατώτεραι τών 
συνήθων.

Ή  λαϊκή κουζίνα έκαμεν εφέτος θαύματα. Καί μό
νον ό χώρος μικρός διά τό πλήθος τοϋ κόσμου πού εν
νοεί νά παρακολουθή τάς εξετάσεις αΰτάς.



Πού είναι ό πλούσιος ή ή πολυτάλαντος κυρία που 
Οά στεγάση τήν μεγάλην αυτήν Εστίαν, εις τήν 
οποίαν τόσα χερ,ϊα μανθάνουν νά γίνιυνται τεχνικά καί 
εργατικά ; Που είναι το γενναΐον κληροδότημα που 
θά εύεργετήση το ευεργετικόν αυτό ίδρυμα, εις τό 
όποϊον διδάσκεται μέ τόσην εΰλάβειαν ή άγάπη "ιού 
σπιτιού καί ή δύσκολη τέχνη της χαράς καί ευτυχίας 
της οικογένειας ;

Τάς εξετάσεις αύτά.ς διεδέχθησαν αί του Κυριάκου 
Σχολείου, εις τό οποίον είχαν έγγραφη περί τάς δια- 
κοσίας εργάτιδας από όλα τά εργοστάσια των ’Αθηνών.

Ή  δις Παπατσολάκου τελειόφοιτος της Φιλ.ολογι- 
κης Σχολής του ’Εθνικού μας Πανεπιστημίου διεδέχθη 
κατά τό έτος τούτο τήν δα Κασδόνη εις τήν διεύθυν- 
σιν τον Κυριάκού Σχολείου. Ή δίς Παπατσολάκου, 
άν καί διευθύντρια άξιολόγου ΐδικού της Παρθεναγυι- 
γείου εις τά Πατήσια, όμως έθυσίασε μέ πολλήν αύ- 
ταπάρνησιν τάς μόνας έλευθέρας ώρας τής Κυριακής 
της διά τήν μόρφωσιν των πτωχών έργατίδων. Αί 
πλ είσται έξ αυτών ένεγράφησαν αναλφάβητοι, έμα
θαν δέ νά διαβάζουν καί νά γράφουν καί απέκτησαν 
καί πλήθος ά'λλων μορφωτικών γνώσεων, χάρις εις 
τόν άκούραστον ζήλον καί τής δος Παπατσολάκου καί 
καί τών δων ’Αργυρούς Πρωίου, "Ολγας Παπαδάκη, 
Χαρικλ. Παπανικολάου, Κάκ,ϊας Χρυσανθοπούλου 
καί "Αννης Παπά. Πρό: ολας τάς κυρίας ταύτας ή 
Πρόεδρος έξέφρασε τήν θερμήν ευγνωμοσύνην του Δι
οικητικού Συμβουλίου τού τμήματος διά τό ώραίον 
έργον των.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Καί πάλιν τό Κρητικόν ζήτημα μέ τάς Δυνάμεις, 

αί όποιας επιμένουν εις τήν παραδοχήν τών Τούρκων 
αντιπροσώπων εις τήν Βουλήν, χωρίς νά όρκισθούν τόν 
πρός τόν βασιλέα Γεώργιον όρκον.

ΟίΝεότουρκοι έχουν αναστατώσει τούς όχλους κατά 
τών Ελλήνων. Μποϋκοτάζ έκηρύχθη εις όλους τούς 
Τουρκικούς λιμένας καί ή εμπορική κίνησις έσταμά- 
τησεν εις τάς περισσοτέρας Τουρκικάς πόλεις. Ή 
έπέμβασις τών ξένων πρεσβευτών παρά τη 'Υψηλή 
Πύλη, φαίνεται ότι διασκεδάζει καί μετριάζει τήν όρ- 
μητικότητα τών όχλων, οί όποιοι απειλούν σφαγάς 
καί αποπομπήν ακόμη όλων τών Ελλήνων άπό τό 
Τουρκικόν έδαφος.

’Εδώ άλλη άναστάτωσις μέ τήν έκκαθάρισιν,ή ό
ποια φαίνεται ότι ένεργείται μέ πάσαν άμερο- 
ληψίαν. Οί καθηγηταί ίδιοι τού Πανεπιστημίου αγω
νίζονται ποΤος νά δείξη τόν άλλον άμαθέστερον, διά νά 
τον εκτοπίση καί σωθή ό ίδιος. Ποτέ άλλοτε δέν κα- 
τεκουρελςάσθη τό γάητρον τής επιστήμης, όσον τήν 
εποχήν αυτήν. Καταντά νά μήν ήμπορή κανείς νά 
εννοήση, εάν οί λεγόμενοι σοβαροί έπ,στήμονες 
ύπήοξάγ ποτε τοιούτοι, ή εάν ύπάρχουν μεταξύ ακόμη 
εκείνων, οί όποιοι τόσον αγωνίζονται διά νά δείξουν 
τήν αμάθειαν τών άλλων.

Όπως δήποτε τά αποτελέσματα όλης αυτής τής 
λυσσώδους πάλης θά φανούν μετ’ όλίγας ημέρας εις 
τους διαγωνισμούς, εις τούς όποιους είναι αποφασισμέ
νοι νά υποβληθούν όσοι θά παυθούν. Διά τούς κλάδους 
τών υπαλλήλων ή παύσις δέν έχει έφεσιν. Γίνεται 
όμως επιλογή μεταξύ τών παυομένων, οί οποίοι αμέ
σως διορίζονται εις άλλας θέσεις.

Ο Βασιλεύς επιστρέφει άπό τό ταξείδι του διά 
τόν θάνατον τού Έδουάρδου. Μέ τήν ευκαιρίαν αύτήν

έπεσκέφθη εντελώς άνεπισήμως τό ΙΙαρίσι καί τήν 
Ρώμην, οπού φαίνεται οτι έγεινε λόγος καί δια τό 
Κρητικόν ζήτημα. Ό βασιλεύς εύρίσκεται ήδη εις 
Πάτρας, όπου τού έγινεν εγκάρδιος ύποδοχή, καί όπου 
διέμεινε τρείς ημέρας, καταλύσας ώς πάντοτε εις τήν 
οικίαν τού κ. Φραγκούλη. Ό  βασιλεύς θά σταματήση 
καί εις τό Αιγιον, θά είναι δέ εις ’Αθήνας τήν έρχο- 
μένην Πέμπτην, όπου επίσης θά τού γίνη θερμοτάτη 
ύποδοχή.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
’Ιδού ενα δεκαπενθήμερον ωραίας θεατρικής εργα

σίας, ύπό έποψιν εκλογής καί εκτελέσεως. Καί τό 
Βαριετέ καί ή Νέα Σκηνή άνεβίβασαν νέα έργα εκ
λεκτά, είτε πρωτότυπα, είτε μεταφράσεις.

Καί πρώτον ή ’Αντιγόνη, μεταφρασμένη έμμετρα 
από τόν κ. Κ. Μάνον εις πολύ ομαλήν ώιραίαν φυσι
κήν γλώσσαν. Ή ύπόκρισις όσον ήτο δυνατόν τελειο- 
τέρα. Ή Κυβέλη ώς ’Αντιγόνη, πολύ, πολύ, καλή, 
μέ τραγικήν δύναμιν πού δέν θά έπερίμενε κανείς άπό 
μίαν καλλιτέχνιδα, διακρινομένην τόσον εις τούς ελα
φρούς κοριτσίστικους ρόλους.

Τό παράστημά της, αί στάσεις της, αί κινήσεις 
άγαλματώδες, όπως φαντχζόμεθχ τήν πολύπαθη κόρην 
τού Οίδίποδος, τήν όποιαν ό Σοφοκλής άπηθανάτισεν 
εις τό θαυμάσιον έ’ργον του. Καί μέ αυτά μία ’Αντι
γόνη πού παθαίνεται, πού πονεί, πού επαναστατεί 
κατά τής σκληρότητος καί τής άδικίας τού Κρέοντος. 
Μία άληθινή ήρωίς, πού ξέρει νά Ουσιάζη τήν ζωήν 
της, τήν όποιαν εν τούτοις άγαπα, τήν νεότητά της, 
τής όποιας τήν χαράν δέν έπρόφθασε νά απόλαυση.

Ό λα αυτά τά δυνατά αισθήματα τής ηρωικής κό
ρης, τά άπέδωκεν ή Κυβέλη μέ κάθε δυνατήν φυσι
κότητα. ’Εάν δέ ληφθή ύπ ’ όψιν ότι κατά τήν συνή
θειαν τού Σοφοκλέους όλο τό έργον στηρίζεται εις τήν 
ανάπτυξιν καί λεπτεπίλεπτον ανατομικήν ψυχολογίαν 
τής ήρωίδος, θά έννοηθή πόσον δύσκολον είναι τό μ.έ- 
ρος τής ’Αντιγόνης, ή όποια συγκεντρόνει ολον τό εν
διαφέρον καί όλην τήν δύναμιν τού έργου.

Καί όμως τό ώραίον έργον τού Σοφοκλέους δέν ήμ- 
πόρεσε νά σταθή εις τήν σκηνήν τής νεωτέρας Ελ
λάδος, όπως λέγουν θεατρικώς. Τό έργον διά τό όποιον 
εχειροκροτούσαν εις τό θέατρον τού Διονύσου τριάντα 
χιλιάδες ’Αθηναίοι άψηφούντες τόν ήλιον καί τήν βρο
χήν, τό έργον πού έχάρισε τό ώραιότερον στεφάνι δά
φνης εις τον μεγάλον τραγικόν έπαίχθη μέσα εις στε
νόν κύκλον θεατών, άνθρώπων τών γραμμάτων μόνον. 
Καί από αυτούς άκάμη έλαμπαν διά τής άπουσίας 
των όλοι οί λεγόμενοι Έλληνισταί.

Ο θίασο; εν τούτοις καί είργάσθη ευσυνείδητα καί 
εδαπάνησε πολλά διά νά παρουσιάση τό έργον μέ κάθε 
δυνατήν ευπρέπειαν. Ό  Γαβριηλίδης έπαιξεν όσον 
ουδέποτε καλά καί οί άλλοι μέ όλην τήν δυσκολίαν 
τής άπαγγελίας στίχων, κομμένων όλων εις τόν ίδιον 
ρυθμόν, βεβαίως καί μελετημένοι ήσαν καί μέ ευσυ
νειδησίαν έπαιξαν.

"Αλλως τε τό Ελληνικόν κοινόν δέν ήλθε νά τούς 
κρινη καν· Η ’Αντιγόνη έχει, βλέπετε, τό ελάττωμα 
να είναι έργον τραγικόν, χοιρίς Άμέλιες καί ξυνά 
φρούτα, τά μάνα όπου συγκεντράνουν κόσμον. Καί 
έπειτα παραπονούμεθα διά τούς θιασάρχας.

Ή  Κυβέλη έπαιξεν επίσης τήν Μωράν Παρθένον 
τού Batail, τό οποίον εΐλκυσε κόσμον πολύν, άν καί 
επαίζετο ταύτοχρόνως άπό τήν δα Μαρίκαν Κοτοπού
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λη. Τό πνεύμα, βλέπετε, τής συγκρϊσεως, ίής κο- 
τσομπολ,ίάς, έκίνησε τόν κόσμον νά τρέξη πρόθυμος καί 
εις τά δύω θέατρα. Νομίζω ότι θά ήτον ό μόνος τρό
πος νά έχουν κόσμον πολύν τά θέατρά μας, έάν αί δύω 
πρωταγωνίστριαι έπαιζαν συχνότερα ’ίδια έργα.

’Ενθυμούμαι ότι ποτέ τό Ελληνικόν θέατρον δέν 
είθε τόσον πολύν κόσμον, όσον όταν επαίζετο ή Φαύ- 
στα τού Βερναρδάκη άπό τάς δύο; τότε άνταγωνι- 
στρίας, τήν Πχρασκευοπούλου καί τήν Βερώνη. ΙΙοτέ 
δέν είχαν κάμει τόσον χρυσές δουλειές ήθοποιοί καί 
συγγραφεύς, άλλ’ ού'τε Ελληνίδες ήθοποιοί άπεθεω- 
Οησαν όπως τήν εποχήν αύτήν.

Φαντάζεσθε πόσος θόρυβος θά έγίνετο περί τήν’Ατ- 
μοσφαίραν τού Τσοκοπούλου, άν ήρχιζε τώοα νά τήν 
παίζη καί ή Κυβέλη. Οί θχυμαστχί της θά έτρεχαν 
όλοι νά τήν ίδούν, άλλά καί οί θχυμασταί τής δος Κο
τοπούλη επίσης. Θά ήρχιζκν αί κρίσεις, ό πόλεμος. 
Θά έβγαιναν καί άπό τά δύω μέρη ύπερασπισταί καί 
τά θέατρα θά έγέμιζαν κόσμον. Ή  δίς Μχρίκκ Κοτο
πούλη εις τόν άχάριστον καί άπίθανον σχεδόν ρόλον 
τής προδοθείσης συζύγου εις τήν Μωράν Παρθένον 
έπαιξεν τέλεια, όπως καί ό κ. Φύρστ, τόν ρό
λον τού όποιου ό συγγραφεύς τόσον άκατάστατα έόη- 
μιουργησε. Διότι έπί τέλους τί άνθρωπος είναι αυτός, 
πού ενώ τόν σώζει ή γυναίκα του, ενώ αύτή μεταβάλ
λεται εις ήρωίδα τής άγάπης της, αυτός τήν ’ιδίαν 
στιγμήν μίαν μόνην έχει σκέψιν, πώς νά τής πάρη τό 
κλειδί, διά νά φύγη άμέσυ ς̂ μέ τήν ερωμένην του. 
Έ ν γένει είναι τόσον περίεργον τό έργον, ώστε μόνον 
ηθοποιοί τής δυνάμεως τών δύω πρωταγωνιστών τής 
Νέας Σκηνής ήμπορούσαν νά τό άποδώσουν τέλεια,καί 
νά έλκύσουν ύπέρ αυτού τόσον ενδιαφέρον. Τήν Κυβέ- 
λην δέν είδα εις τό έργον αύτά, ελέχθη όμως καί 
εγράφη ότι καί αύτά έπαιξε καλά.

Καί τώρα εις τήν « ’Ατμόσφαιραν» τού κ. Τσοκο
πούλου, μίαν άτμοσφαίραν κάθε άλλο παρά καθαράν 
καί μυροβολούσαν, μίαν άτμοσφαίραν πού δέν είναι καί 
τόσον σπανία γύρω μας, μέ όσα καί αν λέγουν οί εγ- 
κωμιασταί τών ιε ρ ώ ν  μας καί άγνών οικογενειακών, 
τά όποΐα κολακευόμεθα νά έπαινώμεν καί έγκωμιά- 
ζωμεν, χωρίς νά πολυπροσέχωμεν εις τήν σημερινήν 
έξέλιξίν των. Δέν είναι βέβαια ή ’Ατμοσφαίρα τού κ. 
Τσοκοπούλου ό κανών γύρω μας. ’Αλλά τελευταίως 
έπολλχπλασιάσθησαν τόσον αί άλλοτε σποραδικαί εξαι
ρέσεις, ώστε νά προκαλοϋν τήν προσοχήν τού συγ- 
γραφέως καί νά μεταβάλλουν τήν πένα του εις δυνα
τόν καυτήριον.

Τό έργον έχει μέσα πλήθος άπό ιδέες έμμορφες,άπό 
σπινθηρίζον πνεύμα, άπό εξυπνάδες εις τής όποιες 
άναγνωρίζεται ή δροσοβόλος ευφυΐα τού άκουράστου 
χρονογράφου Οί χαρακτήρες είναι όλοι μέ δύναμιν 
κομμένοι καί οί ρόλοι έμοιράσθησαν τόσον καλά, ώστε 
σπανίως έογον νά έπαίχθη μέ τόσην εντέλειαν.

Τό μέρος τής δος Κοτοπούλη πολύ δύσκολον. Τό 
ρόδον αυτό πού έφύτρωσε κατά τήν λαϊκήν παροιμίαν 
μέσα εις άγκάθι ή μάλλον εις πολλά άγκάθια, έγεινεν 
άγριον, τραχύ, σχεδόν άνισόρροπον. Διότι βέβαια γί
νεται κανείς άνισόρροπος, όταν εις όλην του τήν ζωην 
εύρίσκεται εις διαρκή πάλην μέ περιβάλλον τόσον άν- 
τίθετον πρός τήν φύσιν του. Γίνεται ανισόρροπος όταν 
ποτίζεται μέ δηλητήρια, όταν δέν άναπνέει τίποτε 
άλλο άπό άέρα μολυσμένον πού τόν πνίγει καί τού δη
λητηριάζει κάθε ελπίδα καί χαράν.

Ως άνισόρροπος ύβρίζει καί εκθέτει όλο τό σκυλο
λόι πού έχει γύρω της, χωρίς νά έξετάζη συγγένειαν, 
αίμα κοινόν  Διότι πραγματικώς είναι ξένη ή μ ι

κρή αύτή καί ξένον α’ιμα πλέει εις τής φλέβες της.
Ή  δίς Μαρίκα Κοτοπούλη έμπήκε μέσα εις τό 

μέρος της θαυμάσια καί έπαιξε τελείως. Ό  κ. Φύρστ 
τελειότατος ώς άνθρωπος τής εργασίας, σοβαρός καί 
τίμιος, άνδρας άληθινός μέσα εις τούς έκφύλους χχρ- 
τοπχίκτχς καί εις τούς διεφθαρμένους τής εποχής μας, 
ών ούκ έστί πλέον άριθμός. Ή Λόλα Δράκου, ό Λού- 
ης, ό Μυράτ, ό Περίδης, όλοι πολύ καλοί καί μελε
τημένοι εις τήν εντέλειαν. Ό  Μυράτ τέλειος ώς αδελ
φός gobé καί λωποδύτης στά χαρτιά.

«Ό  πρωτομάστορας», είναι ό τίτλος τού βραβευ- 
θέντος έργου εις τόν τελευτχϊον Λασσάνειον. 'Η ύπό- 
θεσις είναι παρμένη άπό παλαιάν παράοοσιν διά τό 
Στοιχειωμένο γεφύρι τής ’Άρτας. Συγγραφεύς του εί
ναι ό ύπό τό ψευδυύνυμον Πέτρος Ψηλορείτης γνωστός 
εις τούς φιλολογικούς κύκλους, συνεργάτης πολλών. 
Ελληνικών περιοδικών καί ιδίως τού Νουμα εις τόν 
οποίον δημοσιεύει μυθιστορήματα πολύ δυνατά καί 
πολύ συμβολικά.

Άπό τήν δημοσιευθεϊσαν εις τά «Παναθήναια» έκ- 
θεσιν τού είσηγητού κ. Σακελαροπούλου τό έργον είναι 
έμπνευσμένον, δυνατόν, πρώτης τάξεως.
Καί ό Λασσάνειος έξιλεάνεται όπως δήποτε μέ τό έν
δοξον αύτό τέλος, τής άναδείξεως ενός τόσον ισχυρού 
δραματικού ταλάντου.

ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΚΕΡΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

τής νπό την κ. Α ΐκ ·  ΖΧατάνον Σημοτροψι- 

κ ή ς Ε τ α ιρ ία ς

ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Κα Αικατερίνη Μίνδλερ,
Κος Τηλέμαχος Καραθεοδωρής. *

ΚΑΡΔΑΜΫΆΗ. Ευανθία Θεοδωρέα Πρόεδρος, Γα
ρούφαλλά Ρουσέα γραμματεύς, Μαρία Κ. Τρουπάκη 
ταμίας, Ευαγγελία Δεκούλου. Στχμάτχ Μπουκου- 
βαλέα.

ΘΗΒΑΙ. Αικατερίνη Γρ. Μπέλλου Πρόεδρος, Έ - 
ρασμία 'Ηρ. Λιόκη γραμματεύς, ’Ιφιγένεια Δημ. 
Μπέλλου ταμίας, Παρασκευή Α. Κο»νστα. Παρασκευή 
Β. Δράκου, Λίζα Β. Αναγνώστου, Βενετσάνχ Στ. 
Ζερβοπούλου.

ΑΛΙΒΕΡΙΟΝ. Αικατερίνη Π. Λεβέντη Πρόεδρος, 
Καλλιόπη Γ. Μπάνου γραμματεύς, ’Ιφιγένεια Κυ- 
ρίαζή ταμίας, Χαρίκλειχ Γ. Παλαιολάγου, Γαρύφα
λλά Μπένου, Αρετή Θ. Κόλ^α, Αικατερίνη Δημ. 
Γλάρου.

ΠΡΟΣ Τ Α Σ  χ. κ. 

ΑΝΑ ΓΝΩ ΣΤΡΙΑΣ ΜΑΣ

Π αρακαλούντα ι όσαι έκ τώ ν  κ. κ. ά- 
να γνω στρ ιώ ν μας καθυστερούν ακόμη 
τήν εγγρα φήν τω ν  ή νά  πληρώ σουν α ύ 
τήν είς τούς κατά τόπους άνταποκρ ιτάς 
μας,ή  νά  τήν άποστείλουν ε ίς  το γραφεΐο ν 
μας διά ταχυδρομικής επ ιτα γή ς , χω ρ ίς 
α να β ο λή ν .



ΝΟΙΚΟΚΓΡΙΟ ΚΑΙ ΚΟΓΖΙΝΑ
Χ η λ ό ς  για  τ η γ ά ν ιό μ α .  Μίά ώρα πριν νά αρ

χίσετε νά τηγανίζετε, κατασκευάζετε τον χηλόν σας. 
Ισάζετε εις μιά σουπιερίτσα 5—6 κουταλιές φαρίνα, 
ολίγο αλάτι, ένα κουταλάκι βούτυρο, λυωμένο μέσα 
εις ολίγο ζεστό νερό, ενα κουταλάκι λάδι, ενα αυγό 
ολόκληρο καί μ;.ά κουταλιά ρακί. "Ολα αύτά τά ανα
κατώνετε μ; χλιαρό νερό, διά νά σχηματισθή χηλός 
πυκτούτσικος καί προσθέτετε δύω άσπρα αυγών, κτυ- 
πημένα εις άφρόν. Εις τον χηλόν αυτόν βουτάτε κο
λοκυθάκια φέτες, η μπακαλάο φρέσκο, η ξαλμυρισμένο, 
η κρέας κοτελέτες, η ψάρι φέτα ή ό,τι άλλο θέλετε.

Ξ ερ ο τή γα να . 100 δρ. φαρίνα, 50 δρ. βούτυρο
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καί 50 δρ. ζάχαρι καί 5 αυγά. Τήν δουλεύετε καλά 
καί έπειτα τήν άνοίγετε φύλλο, τό κόπτετε λουρίδες ή 
εις όσα άλλα σχήματα θέλετε καί τα τηγανίζετε μέσα 
εις άφθονο βραστό πάχος ή εις λάδι ή εις βούτυρο. 
"Επειτα τά πιτίζετε μέ ψιλή ζάχαρι καί κανέλα ή 
μέ σιρόπ ιγλυκοΰ.

Ά λ λ ο ς  τρόπος. Κτυπάτε 4 αυγά μέσα εις δ,Οώ 
κουταλιές κρέμα,δίώ κουταλιές ανθόνερο,ολίγη ζάχαρι, 
μιά κουταλιά μικρή βούτυρο, ολίγο άλάτι καί προσθέ
τετε φαρίνα, εως ότου νά σχηματισθη ζύμη αρκετά 
σφικτή. ’Ανοίγετε φύλλο τό κόπτετε εις λουρίδες καί 
τηγανίζετε. *Αν θέλετε κοπανίζετε αμύγδαλα καί 
καρύδια, τά χύνετε εις τό σιρόπι καί τά περιχύνετε 
εις τήν πιατέλα.

Α/υ?ΥΡΟΝΧΟΝ ΝΕΣΤΑΕ
Γ Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Η  Δ Ι Α

ΤΑ ΒΡΕΦ Η . ΑΝΑΡΡΟ ΝΥΑΖ Κ Α Ι ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ί ο  ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Ο Ν  ΓΑΛΑ

Πωλεΐταο £¿5 δλα τα  φαρμ-α^εΐα κ α ί  φαρμ.αχερπ.ορεΙα. 
ΑΝΤΠΙΡΟΧΩΙΙΟΙ Ατά. τήν Ε λλά δα  καΛ Κρήτην.

Κ ΟΕ Ε Υ Γ .  Τ Τ Λ Ο Κ  Α Θ Η Ν Α !

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  ί ν  Ά θ ή ν α ι ς ,  ‘Υποκα ταότήματα ίν  Π ε ιρ α ιε ΐ ,  Ά ρ γ ε »  Πίτργιρ, Πάτραΐς 

Α ί γ ί ω ,  Κέρκυρα καί Κ ε φ α λλ η ν ία  
Πρακτορεία έν Λ α ν π λ ίω  καί Ά ρ α λ ι ά δ ι .  ·

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

Αγοραπωλησίας χρεωγράφων.— Προεξοφλήσεις.—
Λ α ϊ κ ό ν  τ α ρ ι ε ι / τ ή ο ιο ν  α π ό  1 δ ρ .  μ έ ^ ρ ι  2 ,0 0 0  π ο ό ς  4 */4 ο/ο 

Θησαυροφυλάκιον.— Φύλαξις χρεωγράφων καί τιμαλφών.
Τ Α Μ Ι Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο Ν  Μ ΕΧΡί’ 5 ,0 0 0  ΔΡ.

4 °/0 εις α ' . ζήτησιν. —  5 °/0 έν έτος.
Τ ό κ ο ι  κ α τ α θ έ ό ε ω ν  :

Διά καταθέσεις άποδοτέας εις πρώτην ζήτησιν 3 1/2 °/0 έτησίως 
» » » μετά τρεις μήνας 4 °/0 »
ι> » » μετά έξ μ·ηνας 4 */4 °/0 »
» » » μετά έν έτος 4 1/2 °/ο *
» ΐ) » μετά δύο έτη 5 °/0 » λ
» » » μετά τρία έτη καί άνω 5 1/2 °/ο ®
τ> » εις χρυσόν 1/2 °/0 ολιγώτερον.

Τ Μ Η Μ Α  ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ
1) Εισαγωγή καί εξαγωγή εμπορευμάτων επί προμηθείς.— 2) Γενικόν' Πρακτορεϊον Γαλλι

κής ’Ασφαλιστικής 'Εταιρίας ΦΟΙΝΙΞ Ιΐυρός καί Ζωης.
Τ Μ Η Μ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Ν  

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