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01 ΕΛΑΗΗΕΣ I I I  Τ Ι Ϊ  Ε ϋ Κ Ι Ι Κ
I -  Ο Μ Γ Α Σ  βέβαια χώρας τής Ευρώπης 
υπήρξαν άνδρες οι πρώτοι διεκδικήσαν- 

τες διά την γυναίκα το δικαίωμα τής πολιτικής 
■ψήφου. Ή Ελλάς ήμπορει νά καυχάται δτι 
έχει το προνόμιον αυτό. Εις τον χρονογράφον 
του Πειραιώς, ό τακτικός άρθρογράφος του 
φύλλου κ. Στέφ. Μεζεβυρης δημοσιεύει κύριον 
άρθρον εις τό φύλλον τής 24 ’Απριλίου υπό 
τον τίτλον «ψήφος  εις τάς γ υ ν α ίκ α ς » Τάς 
περικοπάς του άρθρου του κ. Στ. Μεζεβΰρη 
τάς,σχετικάς μέ την πολιτικήν ψήφον τής γυ- 
ναικός μεταφέρω εις άλλην στήλην,όχι βεβαίως 
ώς γραφομένας διά πρώτην φοράν, άλλα διότι 
γράφονται από Έλληνα δημοσιογράφον, ό 
όποιος μέ λογικώτατα επιχειρήματα συνιστώ 
ε’ς την Έθνοσυνέλευσιν του Αύγουστου την 
ψήφισιν νόμου, παρέχοντος τό δικαίωμα τής 
ψήφου εις τάς εγγραμμάτους Έλληνίδας. Τό 
δικαίωμα τούτο λέγει ό κ. συνάδελφος αναγνω
ρίζει εις αυτάς τό άρθρον 3ον του Συντάγμα
τος, κατά τό οποίον «'Όλοι οΐ "Ελληνες ε ί 
να ι ϊαο ι άπέναντ ι τοϋ νόμον  ».

Ό συνήγορος τής γυναικείας ψήφου έχει 
δίκαιον, ώς έχουν δίκαιον δλοι οι μεγάλοι πο- 
λιτειολόγοι, οι όποιοι έκηρύχθησαν υπέρ τής 
γυναικείας ψήφου. Μένει δμιος νά έξετάσωμεν 
εάν αί Έλληνίδες είναι κατηρτισμέναι ώς πο- 
λίτιδες καλλίτερα από τούς άνδρας των, όπό-

ταν καί μόνον θά ήτο ευεργετική καί πολύτι
μος ή συμμετοχή των εις τήν πολιτικήν του τό
που των.

Διότι γυναίκες μόνον ίσχυραί ψυχικώς καί 
πνευματικώς, γυναίκες χωρίς αδυναμίας καί 9 
χωρίς προλήψεις, γυναίκες προ παντός ακού
ραστοι καί έργατικαί, άγαπώσαι τήν οικογέ
νειαν καί τήν πατρίδα των υπέρ παν άλλο εις 
τον κόσμον, ήμποροΰν νά συγκρατήσουν τον 
πολιτευόμενον άνδρα εις τον κατήφορον,εις τον 
όποιον τον έχει παρασύρει ό τυφλός εγωισμός 
καί ή ρουτίνα του πολιτικού παρελθόντος.

Φυσικά μεταξύ τών Έλληνίδων υπάρχουν 
γυναίκες, αί όποΐαι έχουν τά προσόντα αυτά. 
’Αλλά είναι πολλαί ; Καί εις τήν πάλην περί 
πολιτικής έπικρατήσεως θά ύπερισχύσουν αύ- 
ταί, εάν ύποτεθή δτι θά εύρίσκοντο άνδρες δι
ατεθειμένοι νά ταις παραχωρήσουν θέσιν εις 
τό κοινοβούλιον ;

’Αλλά πού είναι οί άνδρες αυτοί οί πολιτι- ' 
κοί καί ποιος τούς γνιορίζει ; Καί εάν ακόμη 
ύποτεθή δτι υπάρχουν, πού έκρύπτοντο οταν 
συνεζητοΰντο εις τήν τελευταίαν τής Βουλής 
Σύνοδον α ί εκατοντάδες τών νόμων, χωρίς 
καν δέκα ή πέντε ή δύο τουλάχιστον νά άνεφέ- 
ροντο εις τήν προστασίαν τής γυναικός ; ΙΙοΰ 
έκρύπτοντο κα θ ’ ήν στιγμήν ένας Υπουργός, 
ό κ. Ζαΐμης έπρότεινε τάς γυναίκας εις τάς ένο- 
ριακός έκλογάς ώς άναπληρωτικά μέλη τών άν- 
δρών των καί ή Βουλή έξεκαρδίζετο εις τά γέ- 
λοια διά τήν τολμηράν πρότασιν,ένώ ή Έλβε-
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τία παρέχει εις αύτάς δικαίωμα ψήφου και διά 
τούς ιερείς ακόμη ;

Και υπάρχει άρά γε έλπ'ις ή βουλή της Έ- 
ίΐνοσυνελευσειος να συμπεριλάβη νέους άνδρας, 
οΐ όποιοι θά τολμήσουν να αναγράψουν εις τά 
προγράμματά των καί την λέξιν ακόμη φεμινι
σμός ; Λιά νά υπήρχε τοιαυτη ελπίς, επρεπε νά 
έχουν προϋπάρξει δημοσιεύσεις καί λόγοι καί 
μελέται, αΐ όποΐαι νά άπεδείκνυαν ότι υπάρ
χουν καί εις τον τόπον μας άνδρες που θεωρούν 
την γυναίκα ώς παράγοντα πολύτιμον διά την 
πρόοδον καί αναγέννηση’ τής χώρας.

Έδώ εις τον τόπον μας οι λαμβάνοντεςυπό 
εποψιν σοβαράν τήν γυναίκα είναι πολύ ολί
γοι, καί αυτούς κατά τό πολύ πρέπει νά τούς 
ζητήση κανείς μεταξύ ολίγων διακεκριμένων 
καί σοβαρών άνδρών. ΟΪ άλλοι ομιλούν περί 
γυναικός κατά προτίμησιν, δταν πρέπει νά τάς 
αναζητήσουν εις τό έγκλημα ή εις τά διάφορα 
κοινωνικά σκάνδαλα.

Εις άλλην στήλην αναδημοσιεύω όλίγας λέ
ξεις τού διαπρεπούς γυναικολόγου τής πόλεως 
μας κ. Σ. Τσάκωνα δ ι ’ ών συνηγορεί υπέρ τής 
γυναικός, άπαντών εις αδίκους περί τών γυναι
κών κρίσεις τού καθηγητοΰ Λομπρόζου. Καί 
άλλοι, ολίγοι άλλως τε, έγραψαν υπέρ τής γυ- 
ναικός, αλλά τόσον ολίγοι. Ένώ οί πολιτευό
μενοι έσιώπησαν καί σιωπούν μέ επιμονήν,τη- 
ροΰντες τό άρχαιον ρητόν,καθ’ ο περί τής γυ- 
ναικός δέν πρέπει νά γίνεται λόγος ούτε διά τό 
καλόν, ούτε δΙά το κακόν.

Δυστυχώς διότι έχουν έγκαταλειφθή εις τήν 
τύχην των καί διότι οί περισσότεροι γελούν 
καί μέ τήν λέξιν ακόμη «φεμινισμός» υπάρχει 
κίνδυνος νά μένουν μέν αί Έλληνίδες άδικη- 
μέναι πάντοτε, νά ύπάρχη δμως καί φόβος 
μήπως γίνεται περί αυτών λόγος διά κακόν 
μάλλον παρά διά καλόν.

Καί επειδή είναι ανάγκη νά εξαναγκασθή 
κάπως ή πολιτική νά σκεφθή ολίγον καί διά 
τά άπειρα ζητήματα, τά όποια ανάγονται εις 
τον γυναικείον κύκλον, παρακαλοΰμεν τάς ά- 
ναγνωστρίας μας νά ζητήσουν μετ’ ολίγον, 
δταν οί ψηφοθηροΰντες θά επικαλούνται τήν 
ύποστήριξίν των, τήν ρητήν ύπόσχεσίν των, 
δτι θά αναγράψουν είς τά προγράμματά των, 
δχι ακόμη τήν ψήφον τών γυναικών, αλλά 
νομοθεσίαν προστατευτικήν εκεί δπου ό νόμος 
τόσον είναι άδικος καί παράλογος καί αντιφα
τικός διά τάς γυναίκας.

Κ .  ΠΑΡΡΕΝ

ΣΥΝΗ ΓΟΡΟΙ Τ Ω Ν  ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΨΗΦΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

«Πλήν μέχρι τής εποχής εκείνη; ή ασυνεί
δητος ύπό αγραμμάτων εκλογή άντιπροσωπο) > 
τοϋ ’Έθνους δύναται νά παύση, εάν ή κ α τ ’ 
Αύγουστον συνερχόμενη έν Άθήναις Γ 7 Ε 
θνική Συνέλευσις θεσπίση Νόμον, κα θ ’ ον τό 
δικαίωμα του εκλέγειν καί έκλέγεσθαι παρέ
χεται καί είς τάς γυναίκας· δικαίωμα, δπερ 
άναγνωρίζει είς αύτάς κ ε κ α λυ μ μ έ ν ω ς τό ίρ - 
θρον 3ον του Συντάγματος έ'χον οΰτω : «Ό λο ι 
οί Έ λληνες εϊνε ίσοι απέναντι τοϋ Νόμου...»

Τό δικαίωμα τούτο του έκλέγειν καί έκλέ
γεσθαι καί φύσει δύναται νά διεκδίκηση ή 
γυνή, διότι αύτη αποτελεί τό ήμισυ του κοι
νωνικού σώματος· άλλως ύπό έ'ποψιν γνωσεως 
τών προσώπων και πραγμάτων, ύπό έ'ποψιν οι
κονομικών υπολογισμών, σκεψεως, φιλομα- 
θείας, προορατικότητος, άντιλήψεως, τάςεως 
καί στοργής πρός τήν χώραν, έχομεν πλεΐστα  
δεδομένα νά πιστεύωμεν, ότι ή εγγράμματος 
γυνή έζισοϋται πρός τον άνδρα.

Ό  μέγας τής Γερμανίας Βίσμαρκ, προκει- 
υ.ένου περί τής άναμίΕεως τής γυναικός είς τήν 
πολιτικήν ζωήν, είς τά  χρονικά του βίου αύτοΰ 
φέρεται είπών τά  έςής : « ’Εάν αί γυναίκες 
άνεμιγνύοντο είς τήν δ ιπλωματίαν, όλιγώτερα 
μυστικά θά είχον καταστή κοινά, διότι μία 
σώφρων γυνή δύναται νά κρατή τά  μυστικά 
της καί όταν είς μίαν ζωηροτάτην συνομιλίαν 
άοπάζη τά μυστικά τών άνδρών. Είς παν ότι 
απα ιτε ί λεπτότητα  καί χάριν ή γυναίκα είναι 
πάντοτε ύπερτέρα τοϋ άνδρός».

Τά φυσικά σωματικά μειονεκτήματα τής 
γυναικός απέναντι τής δήθεν ίσχυράς κράσεως 
του άνδρός καί τής κατά περιόδους παριστα- 
μένης άνάγκης τοϋ νά άσχολήται μόνον έν τοϊς 
κόλποις τής οικογένειας ή γυνή, δύνανται διά 
νομοθετικής προνοίας νά θεραπευθώσιν.

Έ π ί του προκειμένου δέν πρόκειται ή νά 
καταπνίςωμεν τόν άνδρικόν μας έγωισμόν τής 
παντοδυναμίας καί πανδαημοσύνης καί νά 
παύσωμεν νά θεωρώμεν res τήν γυναίκα, ήτις 
έν τούτοις σήμερον διεκδικεΐ βήμα πρός βήμα 
με σθένος ψυχικόν καί άντοχήν ’Ανταίου ά
παντα  τά  στάδια τοϋ άνδρός καί έπ ιτυγχάνει 
είς αυτά.

Ή  παροχή δικαιώματος ψήφου πρός τήν 
γυναίκα θά προσθέση τουλάχιστον 200 χ ιλ . 
θήλεις ψηφοφόρους έγγραμμάτους είς τούς υπάρ
χοντας 382 χ ιλ . τοιούτους άνδρας· ουτω θά
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παύσουν νά διέπουν τήν τύχην τοϋ Κράτους 
οί έν τώ  σκότει τής άμαθείας ευρισκόμενοι πο- 
λ ΐτα ι "Ελληνες.

Έάν θέλωμεν άνόρθωσιν πραγματικήν τών 
καθ’ ημάς, αδήριτος άνάγκη έπιβάλλει ν ’άπα- 
γορευθή έμμέσως ή συμμετοχή τών άγραμμά- 
των είς τήν διοίκησιν τής Χώρας, άφοϋ τό δι- 
καίμα τοΰτο καί είς τήν προηγμένην είς πο
λιτισμόν ’Ιταλίαν οί άγράμματοι έκλογεϊς 
στερούνται.

Ό  πρόεδρος τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεως κ. 
Λουτζάτι άναπτύσσων κ α τ ’ αύτάς πρό τής 
Βουλής καίΓερουσίας τά πρόγραμμά του προσ- 
έθηκεν : « Ή  Κυβέρνησις θά μελετήση μετά 
τής Βουλής τό σκόπιμον τοϋ νά έπιδιωχθή 
εύρυτέρα συμμετοχή του Λαοϋ είς τήν διοίκη- 
σιν τής Χώρας, διά τής παροχής δικαιώματος 
τοϋ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι είς όλους τούς 
ένηλίκους πολίτας, τούς γνωρίζοντας άνάγνω- 
σιν καί γραφήν»·

Διά τών σκέψεων ημών τούτων βεβαίως 
καινοτομοϋμεν· άλλ ’ ή σκέψις έν τώ πολιτεύ- 
ματι ημών είνε έλευθέρα.

Καθ’ ημάς, όταν ό έγγράμματος Λαός έν 
συνειδήσει τών κεκτημένων προσόντων ύφ ’ έ- 
κάστου αντιπροσώπου έκλέγη αυτούς, ή συγ
κεντρωτική δύναμις άπασών τών έξουσιών έν 
τώ  προσώπω τοϋ έκάστοτε Πρωθυπουργού καί 
τών 'Υπουργών του θά έκλειψη, οί δέ Βουλευ- 
τα ί θά παύσουν νά διαθέτουν τά  τιμαλφέστερα 
συμφέροντα τώνέπαρχιών των καί τοϋ "Εθνους 
ώς φέουδα καί τιμάρια.

Σ Τ Ε Φ . ά .  Μ Ε Ζ ΕΒ ΙΡΗ Σ

0 Α0ΜΠΡ0Ζ0 ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ
Ό  Λομπρόζο λαμβάνων άφορμήν έκ τών το- 

σον ένδιαφερουσών άνακρίσεων τής Στέϊνελ, 
παραδέχεται άναγνωρίζων ότι ή σημερινή πρό
οδος τής γυναικός τείνει νά προσέγγιση έπί 
μάλλον τά δύο φϋλα τόσω έ π ’ άγαθω όσω καί 
έπ ί κακώ.

Τό περίεργον όμως είνε πώς παρασύρεται ο 
έπιφανής ούτος κοινωνιολόγος έναντι ον τής γυ 
ναίκας έν γένε ι, συσσωρεύων τά μέγιστα τών 
έλαττωμάτων τής άνθρωπότητος είς αύτην καί 
άποφαινόμενος ότι «είνε οργανικόν φαινόμενον 
διά μίαν γυναίκα τό νά μή είνε καί νά μή δύ- 
ναται ποτέ νά είνε ειλικρινής». ΓΙάσαι, έ'στω 
καί λεληθότως, είνε» λέγει «επ ίπλαστο ι»,Κ α ί

Ο ΑΠΟΘΑΝΟΝ Β Α ΣΙΛ Ε ϊ Σ ΤΗΣ Α Γ Γ Λ ΙΑ Σ
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Ύ-ροζ'

αιτιολογεί τοΰτο ώς την φυτικήν της γυναίκας 
αδυναμίαν, λαμβάνων συνεπικούρουςτόν Σταν- 
δαλ, τον Σπένσερ καί το/ Βαλζάκ.

Εις την περίστασιν ομως αύτην η φυτική 
δύναμ,ις δέν είνε απαραίτητος διά την έκτέλε- 
τιν ενός εγκλήματος, είμ.ή έξαιρετικώς.

Ή  ψυχική δύναμ.ις είνε εκείνη ήτις όρμα,καί 
άποφασίζει καί τα  τρομ,ερώτερα των έγκλημά- 
των.

Ώς προς τό ψευδός τό όποιον ο κ. .Λομπρόζο 
αποδίδει ώς κτήμα κύριον εις την γυνα ίκα ,δ ι- 
ατί τό δωρεΐται ολόκληρον εις αύτην, άφοΰ ό 
ΐ'διος ομολογεί οτι ό άνήρ είνε εκείνος,οττις δι
αρκώς ψεύδεται ενώπιον της ;

« Ό αγών μ.εταξύ των φύλων— λέγει ό Λομ.- 
άναγκάζει την γυναίκα· να κρύψν) τά 

έλαττώμ,ατά της καί τάς άρετάς έ'τι αύτης, 
ώς έν παραδείγματι, την πνευματικήν ύπερο
χην, ην ο άνηρ δεν βλέπει μ.έ καλόν ό'μμα έν 
τγ  συντρόφω του. Λεν λέγει όμως τί πράττει 
καί ό άνηρ άπέναντι αύτης συνεχώς. Δεν ζητεί 
νά κρύπτγι καί αύτός την ηλικίαν του, τά έ- 
λαττώμ.ατά του, τάς άσθενείας του, τούς έ- 
ρωτας του καί τόσα άλλα , ων ούκ έ'στιν άριθ- 
μ.ός ; Τό νά άφαιρέσγ ό Λομπρόζο τό χαρα
κτηριστικόν έ'στικτον άπό την γυναίκα, την 
εύαισθησίαν, είνε λέξις,.ε ϊνε γνώ μη,την οποίαν 
πώντες θά άπέρριπτον άμ.έσως, ά λ λ ’ ώς προερ- 
χομ,ένη άπό τον Λομπρόζο δέον αυτη νά συζη- 
τηθγ. 'Ο Λομ,ποόζο συνταυτίζει την εύαισθη
σίαν μ.έ την εύπ ιστίαν, άρνούμενος τό πρώτον 
χάριν του δευτέρου, ενώ εάν είνε η γυνή εύ- 
πιστος, τοϋτο οφείλεται εις την εύαισθησίαν 
τη ς» .

α Ή Σ τέινελ ψεύδεται —  λέγει ό Λομ-πρόζο, 
— διότι είνε κακούργος, καί οί κακούργοι ψεύ
δονται άποκλειστικώς διά νά ψευσθοϋν δωρεάν, 
άνα ιτίως, άνευ λόγου».

'Αλλά τό μ.ικρόν παιδίον, τό όποιον έθραυ- 
σεν άντικείμενόν τ ι δεν ψεύδεται εις την μη
τέρα του,διότι είνε φύσις κακούργος, ούτε διέ— 
πραξεν έγκλημά τΐ'ψ εύδετα ι απλώς, διότι ζη
τε ί νά ύπερασπίσ'/) εαυτό.

ιΏς πρός τό ψευδός εις την εγκληματικότητα 
τοϋτο ούδείς βεβαίως, άρνεΐται, άφοϋ είνε τό 
κύριον, τό φυσικόν ούτως είπεΐν ό'πλον, δι* ού 
άμύνεται πας έγκλημ.ατίας, άνεςαρτήτως φυ- 
λου καί ηλικίας.

Σ Ω Κ ΡΑ ΤΗ Σ  ΤΣ Α Κ Ω Ν Α Σ

Ία ΐρ ό ς

Άπό τας « ’Αθήνας».

Ε Β Ι
Οί μεγάλοι βόρειοι χάνονται ό ένας μ.ετάτόν 

άλλον, άφοϋ φθάσουν εις βαθύ καί πολύ άκμαΐον 
πνευμ.ατικόν καί σωματικόν γήρας. Ό  Β]06Γ- 
ΠδΟΠ άποθνήσκει όγδοηκο ετούτης περίπου, αν 
καί ή φιλολογική του δροέσις ήρχισεν άπό τά 
είκοσι του έ'τη.

Ή  Νορβηγία κατά τόν αιώνα αύτόν υπήρξε 
χώρα εύνοηθεΐσα άπό τάς μ.ούσας. Ό ’Ίψεν 
καί ό Β]Ο0Π1?θη έσφράγισαν μ.έ την σφραγίδα 
τής μεγαλοφυΐας τω/ την παγκόσμιον σκεψιν. 
Ή  μ.ακρεινή καί τέως ελάχιστα γνωστή ύπερ- 
βόρειος χώρα έφωτίσθη άπό δύω ύπερλάμπρόυς 
ποιητικούς ήλιους, οί όποιοι έξηκόντισαν τό 
φώς τω ν, ένα φώς θερμ.ότατον καί ζωογόνον 
εις τούς δύω κόσμους.

Ό Β]θΟΓη8θη ή'ρχισε νά γράφη ποιήματα 
άπό δέκα όκτώ χρόνων, έγινεν ομως γνωστός 
άφότου άνεμ.ίχθη εις την δημ,οσιογραφίαν καί 
έλαβεν ένεργότατον μέρος εις την πολιτικήν 
κίνησιν τής πατρίδος του. Μέ τόν εθνικόν 
φανατισμόν τοΰ Β]0ΘΓη80η ή ξένη φιλολογία 
ύπέστη άληθή διωγμόν εις Νορβηγίαν. Οί Νορ
βηγοί πρέπει νά μελετοΰν την εθνικήν των ζωήν 
καί τήν εθνικήν των ψυχήν, καί ό'χι τάς ξένας 
καί νοθευμένας τεχνοτροπίας, έλεγεν ό Μπγιερ- 
σον. Τόσον δέ θόρυβον έδημ-ιούργησε γύρω του 
μέ τάς επαναστατικής του αύτάς τάσεις, ώστε 
ήνάγκασε πραγματικώς τό μεγαλήτερο μ.έρος 
τής νεολαίας τής πατρίδος του νά. φανατισθή 
υπέρ τών ιδεών του. Δημοσιογράφος, ποιητής, 
διηγηματογράφος καί δραματικός συγγραφεύς 
άύτό τό ιδανικόν έπεδίωξε, αυτήν τήν ώραίαν 
πατριωτικήν άρχήν εξυπηρέτησε.

Πριν ή ό Μπγιέρσον γίνγ) μ.έγας έταξείδευσε 
πολύ εις τήν Εύρώπην καί έζησε πολύν καιρόν 
εις τό ΓΙαρίσι καί τήν 'Ρώμ.ην, όπόθεν ητο εις 
τακτικήν άλληλογραφίαν μ.έ τόν ’Ίψεν, μ.έ τον 
οποίον συνεδέετο στενώτατα . Φαίνεται ό'τι ό 
’Ίψεν ένήργει, όπως ή Νορβηγική Κυβέρνησις 
χορηγήσγ τά  μ.έσα τής εις τό εξωτερικόν συν- 
τηρήσεως τοϋ Μπγιέρσον, καί οτι έζητήθη εις 
άντάλλανμα ή μή έπέμ.βασίς του εις τό μέλλον 
εις τήν πολιτικήν τής πατρίδος του. Ό 
Μπγιέρσον φανατικός δημοκράτης ήρνήθη νά 
συνθηκολογήσει μέ τούς συντηρητικούς, εύθύς 
δέ μετά τήν επιστροφήν του έγινεν ή ψυχή τοΰ 
δημοκρατικοϋ κόμμ.ατος, τοΰ οποίου αργότερα 
έγεινεν ό άρχηγός.

Ά πό τήν ζωήν του μ.έ τούς λατίνους καί τήν 
μελέτην του τής φιλολογικής καί πολιτικής 
ζωής τών λατινικών φυλών ό Μπγιέρσον έσχη-
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υ.άτισε τήν πεποίθησιν οτι ουτοι ύστεροΰν 
πολύ τών Ά γ γ λ ο σαξώνων, περιοριζόμενοι εις 
τόν στενόν εγωιστικόν κύκλον μιάς φιλολογικής 
καί καλλιτεχνικής παρακμής.

Εύθύς ώς έπέστρεψεν άπό τό εξωτερικόν 
διωρίσθη διευθυντής τοΰ ’Εθνικού Θεάτρου, 
άπό τό όποιον διά νόμ,ου άπέκλεισε κατά τά 
δύω έτη τής διευθύνσεώς του τούς ξένους δρα- 
ματικούς συγγραφείς. Αύτό συνετελεσε εις τό 
νά άναπτυχθ-/) μ ία εύγενής άμιλλα θεατρικής 
δράσεως, ή όποια έφερε τήν έπικράτησιν τοΰ

Ίψενισμοΰ καί άνέδειξε τήν προσωπικότητα 
αύτοΰ τοΰ Μπγιέρσον εις τήν δραματικήν 
τέχνην, ή όποία άπέδιδε κατά τρόπον διάφο
ρον τοΰ ’Ίψεν τήν Νορβηγικήν ψυχήν.

Ό  ’Ίψεν σκοτεινός, συμβολικός,τραγικός μ.έ 
κάτι τό ομιχλώδες καί τό βαρύ τοΰ Βορρά 
ύπήρξεν ή άντίθεσις τοΰ Μπγιέρσον, ό όποιος 
είναι ζωηοός καί εύθυμος, ανατρέχει εις τό 
παρελθόν τής Νορβηγικής ψυχής καί μ.ε ένα άπό 
τά  τελευτα ία  του έργα τό α 'Τπεράνω τών 
Δυνάμεων» άποδίδων τήν πρός τό ύπεράνθρω-

Η ΝΕΑ Β Α ΣΙΛ ΙΣ Σ Α  ΤΗΣ Α Γ Γ Λ ΙΑ Σ
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πον πεποίθησιν τής φυλής του. Είναι από τούς 
πολυγραφοτέρους άνδρας του αίώνος. Τά ττοιοζ— 
ματά του διαιρούνται εις έπη καί εις τραγού
δια. Το έπος του Arnljot Geline είνα ι κάτι 
παρόμοιον μέ τούς Νιμπελουγκεν των Γερμα
νών καί μέ τήν ίδικήν μας ’]λ ιάδα . Τά τρα
γούδια του άπέδωκαν τόσον τέλεια  την Νορ
βηγικήν ψυχήν, ώστε να τά  τραγουδουν όλοι, 
μικρά παιδιά , άνδρες καί γυναίκες, σαράντα 
τώρα χρονιά, χωρίς νά έλαττωθνί ο προς τον 
ποιητήν ενθουσιασμός των καί η προτίμησίς 
το>ν προς αυτόν υπέρ πάντα άλλον.

Ό ’Ίψεν, ό όποιος δεν είχε ποτέ την δημο
τικότητα του Μπγιέρσον έγραφε περί του έ'ογου 
του προ τριάντα περίπου ετώ ν, οτι κατείχε 
την πρώτην θέσιν εις την παγκόσμιον φιλο
λογίαν, καί έπρόσΟετεν, μετά ιδιαίτερα εγκώ
μια διά την ποίησίν του. ’Εάν έπρόκειτο νά 
έρωτηθή ποία επιγραφή πρέπει νά τεθή εις το 
μνημεϊον του Μπγιέρσον, θά έ'λεγα νά γραφή 
οτι : ή ζωή του υπήρξε το ωραιότερου του 
ποίημα. Καί διά νά έξηγήσν) την ιδέαν του 
προσθέτει : «Τό μεγαλήτερον πράγμα που
ηυ.πορεΐ νά πραγματοποίηση ό άνθρωπος, είναι 
νά δώση εις την ζωήν του καί εις το έθνος του 
την σφραγίδα της προσωπικότητός του. Καί ό 
Μπγιέρσον τό κατώρθωσεν. Πολλοί έ'χομεν το 
καθήκον, τον φανατισμόν καί συχνά τά  εφόδια 
της εργασίας, άλλ ’ ολίγοι επιτυγχάνουν ώς 
αυτός».

Καί ό ’Ίψεν είχε δίκαιον. Εις τά  γράμματα 
εις την τέχνην καί εις αυτήν την πολιτικήν 
τής πατρίδας του ό Μπγιέρσον έ'δωκε τήν σφρα
γίδα του. Οί Νορβηγοί είναι οί δημοκράται 
του Βορρά, εις άντιθεσιν προς τούς Σουηδούς 
καί εις αυτόν οφείλεται κατά τό πολύ ό χω
ρισμός της Νορβηγίας από τήν Σουηδίαν. Ύ -  
πήρξεν άσπονδος του ολίγον αριστοκρατικού 
βασιλέως Όσκαρ, τόν όποιον έκάλεσεν εις μο
νομαχίαν τό 1879, διότι κατέκρινεν έν έ'ργον 
του. Τότε κατεδικάσθη εις ενός έτους φυλάκι- 
σιν καί έφυγεν από τήν Νορβηγίαν διά τό 11α- 
ρίσι. οπού είχε μείνει έως τό 188(1.

Είναι ό περισσότερον ταξειδεύσας από τούς 
βορείους σοφούς. ”Αν δέ καί δέν αγαπούσε τούς 
Λατίνους, έθαύμαζεν όμως περισσότερον από 
κάθε άλλον τό Παρίσι καί τήν Ρώμην, ιός καί 
ώρισμένους ξένους ποιητας. Τον Victor Hugo 
έθεώρει μεγάλον καί περί αύτου είχε κάμει 
σειράν διαλέξεων εις τό Παρίσι κατά τό 1897. 
Κοινώς από συμπολίτας του καί ςενους ώνο- 
μάζετο ό Victor Hugo της Νορβηγίας.

Τό αριστούργημά του μεταξύ τών δραμα
τικών του έργων είναι ή «Μία Πΐώχέυσις»

Έ ν γένει εις όλην τήν δραματικήν παραγω
γήν του ή μεγάλη αρετή του είνα ι ή αλήθεια 
καί ή φυσικότης.

Εις τήν κωμωδίαν «Έ ρ ω ς καί Γεωγραφία», 
λέγετα ι οτι ζωγραφίζεται αύτή ή οικογενειακή 
ζωή του ποιητοΟ, ή όποια δέν ύπηοξε φαίνε
τα ι εντελώς ομαλή.

Τά έργα του, μυθιστορήματα, διηγήματα 
καί δράματα έχουν μεταφρασθη εις όλας τάς 
γλώσσας καί έχουν παιχθη περίπου εις όλα 
τά  μεγάλα πολιτισμένα κέντρα του κόσμου. 
Ε λληνικά  έχουν μεταφρασθη εκ τών ποιη
μάτων του ολίγα, έκ τών όποιων άναδημοσιεύ- 
ομεν τό ακόλουθον :

Ε Ρ Π Τ Η Σ ΙΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Mee *ό Sàaoç δπον  πήγα , ά*οΐ5ς, πατέρα,  
ciStia ή τα ν  η  φωδηά ,  

χ α ϊ  ον τι e r a  τραγούδ ι  αχούσα  έχει πέρα

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ

Το πονΛΙ, π α ι δ ί  μου , ποΰ  μαζ  τραγουδούσε , 
πέρα άπά τό χ ΐ ίμα  

πέταζε , που  του έγινε ϊσωσ τώρα μ ν ήμα .

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Γ ιαζ ϊ  έφυγε χ α ϊ  που  ν α  χάη  πατέρα  ;

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ

Σί π ιό  μέγα cpSr. κ α ί  π ιό  θερμόν ά  ρα.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Μ à  πατέρα  ι ί ν ε  τ ά χα  αυτό σωστό 
μόνο  του νά π ay , 

ε'νω ι'ιμίϊι: οί ίίΑΑοι μένομε όλο ι  εδώ ;

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ

Η νέα ανο ιζ ι  τραγούδ ια  νέα ζητάε ι .
Αυτά πάει v a  ¡3pr¡‘ 

όταν  θά γυρ ίση  ν ά  μας  τραγούδι).

ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Mà αν  στό κρύο κ ΐ ίμα  τώρα αυτό πεθάνη ;

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ

Δέν ε ίν '  αυτό μόνο' π ίσω  τον άλλο  φθάνει.

(Έ χ  τοϋ Νορβηγικοί!)

Μπγέρνόερν Μπγέρνιίον.
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ΑΠΟ ΤΟΤΣ ΤΜΝΟΤΣ ΤΟΤ ΣβΛΟ Μ Ο Γ  

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

I ’

νΙΐ>ζσι ό 'Άνθρωποι: τον Αίώνος,
"Οταν έπαυσε νά  ζ η Λ 
Καθώς ήθελεν ό φθόνος  ̂
9Σ ενα  άγνώρ ιστο  ν η σ ί ,

Καί ε ίχε μάρ τυρα  εις τό βράχο  
Too θεόν τον οφθαλμό ,
Καϊ τρ ιγύρω του μ ο νάχο  
ΤοΉ πελάου τό γ ο γ γ ν τό

9Ενω άνάδ ινε  η ψ υ χ ή  τον 
Μόνους άφησε ν ά  έλθουν  
Η Γ αλλ ία  κ α ι  τό π α ι δ ί  τον 

Πρός τά μ ά τ ι α , π ρ ι ν  σθυσθο^ν

Καϊ ο χ ι  η μο ίρα , όπου σαράντα  
Ν ίκα ις  τον άδραζε η σκληρή ,
Καϊ βαρύτερη ε ίνα ι  π ά ν τα  
Σε καρδ ιά  β α σ ιλ ικ ή '

*Οχι ή δόξα ή περασμένη ,
Που μέ β ία  π ο λ εμ ικ ή  
Του έδε ιχνε τή ν  Ο ικουμένη ,
Λέγοντας του ΆκαρτερεΓ.

9Σ τή ν  ταφή  τον με τή ν  π ά χ ν η  
Χύν1 ή βρύση τό νερό.
Που rotf δρόσισε το σ π λ ά χ ν η ,
Εις τό ψ υ χ ο μ α χ η τ ό

Ταΐς  ήμέραις , όπο'δ ά ν  μόνο 
Τ 9 ονομά  του ήθελε 9π ή ς ,
Ολιγόστευαν  9ς τό θρόνο 

Τήν αυθάδεια οί βασιΛεΐς ,

Κατά μάς  κ α ί  Αυτός άκομη  
Είχε ρήξη μ ί α  μ α τ ιά  
Είνα ι ή δάφνη  ωραία  ς τήν  κ ό μ η ,
"Οταν φέρνη ελευθερίά.

*Ω / νά  μάθα ινε  ό Μεγάλος 
Πόσην έδειξε χ α ρ ά  
Ά γρο ικω ντα  ς ένας Γ άλλος'
Ε χ α θ ή κ α ν  τ ά Ψ α ρ ά .

Φωνήν τρόμον ή *Ελλάδα σνρνε ι , 
Σύρνει , κ α ί  έπε ιτα  σ ιωπεΓ 
"Ομως κρότους μ ί σ 9 ’c τί) Σμύρνη  
"Ολη ή ν ύ χ τ α  ηχολογε ί .

Νά , άνθοστόλ ισ το  τ ραπ έζ ι*
Λέν ε ί ν 9 γ έ ν ν ημ α  Τούρκων ,
Όπου τρώοντας π ερ ιπα ίζ ε ι  
Τήν αντρε ία  των Ψ αρ ια νώ ν*

Μύρια λ ό γ ι α , γέλοια  μ ύρ ια .
Και χ τ υ . τ ο ν ν  τά φωτερά 
9Σ τά όλογέμ ισ τα  π ο τήρ ια  
Και9ς τά γέλο ια  τά τρελλά

Με άρμ ο ν ία ις  τους κράζει ή λ ύ ρ α ,
Καϊ έ π ε τ ά χ τ η κ α ν  όαον ,
Λ ι σσ ιασμένο ι  από τήν  πύρα  
Τής χ αρά ς  κ α ί  roiJ κρασιού.

Και χορεύουνε τρ ιγύρου ■ ■ ■ - 
Γειά σ α ς . Γάλλο ι ε υγεν ικ ο ί  !
Ε ίν9 τά χώ μα τα  τοιί Ό μ ή ο ο υ ,
ΠοΉ τό π ό δ ι  σα ς π α τ ε ΐ  !

Γ ια τ ί  μ έ σ 9 *ς τ9 άχρεΖά τους σ π λ ά χ ν η  
Τό φ α γ ί  κ α ί  τό π ιϋ τό  
Σέ φαρμάκ ι  δέν ά λ λά χ ν ε ι  
Νά. τους φάη τό σωθ ικό  ;

Καί ά π 9 τή  μ ά ν η τ α  ν 9 ά νάψη  
Άρμοδιώτερος χορός.
Τόν όπ ο ιο ν  μόνος ν ά  π ά ψ η  
Σκληρός θάνατος κ α ί  αργός,

Γ ιά ν 9 α ρχ ίσ ο υ ν  τή χ α ρ ά  τους.
'Όντας φ ά σ μ α τ α  ελαφρά  
9Εμπροστά 9ς τό β α σ ι λ ι ά  τους  
Καί 9ς τό Μπόιϊρον ¿μπροστά ,

"Οπου φ θάνόν τας  κ ε ΐ  κάτον  
'Ίσως τοΰ μένει ώς εκε ί  
7/ άέρινη ά γ κ α λ ιά  τ ο υ ,
Σαν προτήτερα α ν ο ιχ τ ή  !

Τόνε βλέπω ! ToV προβα ίνουν  
Αλλα φ άσμα τα  γ ο ρ γ ά ,,

Που ά κ α τά πα ν σ τ α  π λη θ α ίν ο υ ν  
Σφοδρά, κ α ί  ε ίνα ι  Ελ η ν ικ ά .

Γ ιά  τήν  ποθητήν  Ε λλά δ α  
Τόσο πρόθυμα ρωτούν  
Σόιν νά  έ ζή τααν  τή  γ λυκάδ α  
Tori φωτός νά  ζ α να ιδ  υν

Κ λάψα ις  άμετρα χ υ μ έ ν ο ιc,
Χέρια άπ λό τρ εμα , κραυγα ΐς  
Που ά π 9 τ 9ς α ν τ ί λ α λ ο υ ς πωμέν-ας  
Είνα ι πλέον  τ ρ ο μ α χ τ ικ α ΐς .

Κειός σεβάσμια π ροχω ρώ ντας ,
Καί μέ ά ν ή σ υ χ α ις  μ α τ ι α ΐ  
Τά προσώπατα  κ υ τ ιώ ν τ α ς  ,
Καί κ υ ι τώ ν τα ς  τα ΐς  π λ η γ α ΐ ς '

* *Η Διχόνοια κατατρέχε ι  
» Τήν  * Ελλάδα άν  ν ικ η θ ή ,
- ΜΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΤ ΜΑΣ ΕΧΕΙ,
« Τ 9 ονομά σας ξ α να ζή  »

1824



Ο Α Π Ο Θ Α Ν Ω Ν  ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ε Δ Ο Υ Α Ρ Δ Ο Σ  ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
κατά τήν εποχήν τής στέψεως των.

ΧΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑΣ
Λϊ ραΒήτριαι, Λ Ά σ ηα σ ία καά ό Σωκράτης.

Μελπομένη. Δέν έ'βλεπα τήν ώόαν νά συ
ναντηθώ υ.αζή σου, διδάσκαλε, διά νά ακούσω 
τήν κρίσιν σου διά τήν Ε λένην του Εύριπί- 
δου. Έ γώ  άπήλαυσα τόσον, οσον ούτε εις τάς 
ωραιοτέρας τραγωδίας του Σοφοκλέους. Ιδού 
επί τέλους μία ωραία έπινόησις, ή οποία εξι
λεώνει την Ε λένην...

Σωκράτης. Ή  έπινόησις δέν οφείλεται εις

τόν Εύριπίδην, αλλά εις τόν Στησίχορον.
Κλειώ. ΓΙοιός είναι πάλαν ό Στησίχορος 

αυτός "
’Ασπασία. Ε ίναι ό ιδρυτής τών ήοωϊκών 

ύμνων, παιδιά μου. Έ ω ς τήν ίδικήν του επο
χήν οί ύμνοι έψάλλοντο άποκλειστικώς πρός 
τούς θεούς. Μέ τόν Στησίχορον οί ήοωες άξι- 
οϋνται τής τιμής αυτής, έν γένει δέ ή ποίη- 
σις λαμβάνει είδικώτερον χαρακτήρα. Οί έπ ι-

Ο ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ  Ο Ε'.



κοί μύθοι τονίζονται εις ύμνους και ή ’Ορεστιάς 
του, ή οποία άποτελεΐτα ι από δύω β ιβλία ,εί
ναι μ,ία θαυμ,ασία μ.ουσική εποποιία, όπου τά  
κατορθώματα του Όρέστου ζωντανεύουν εις 
εικόνας μεγαλοπρεπείς.

Ήρά>. Στησίχορος, περίεργον όνομα !
Σωκράτης. Είναι τό όνομά του ώς χοροδι

δασκάλου. διότι τό άληθινο'ν του όνομα είνα ι 
Τ ισίας. Μία παλαιά παοάδοσις δ ιηγείτα ι περί 
αύτοϋ πράγματα πολύ παράδοξα. Φ αίνεται ότι 
εις ενα από τα  ποιηματά του περιγράφει ολί
γον καυστικά την άποπλάνησιν της ωραίας 
Έ λενης. Οί θεοί, προστάται της μνήμης της 
συζύγου του Μενελάου, τόν τυφλο'νουν διά τ ι- 
μ.ωρίαν. Τότε συνθέτει νέον ποίημα μέ νέαν 
έκδοσιν,δικαιολογούσαν την άπομάκρυνσιν της 
ωραίας από την Σπάρτην, ως όφειλομένην εις 
την έπέμβασιν του Έρμου, ό όποιος την επώ- 
λησεν εις την Α ίγυπτον, Οί θεοί αποδίδουν 
τότε την ορασιν εις τόν Στησίχορον . . .

’Ασπασία. Καί δίδουν εις τόν Εύριπίδην 
θέμα νέον, μέ μ.ύθον εντελώς διάφορον του 
γνωστού.

Ινλειώ. Τί κρίμα, ότι δεν παρευοέθην καί 
εγώ εις την χθεσινήν παράστασιν. "Ωστε δεν 
πρόκειται πλέον περί πολέμου μεταξύ Τρώων 
καί ’Αχαιών.

’Ασπασία. Ό  Τρωικός πόλεμος γ ίνετα ι, 
αλλά δεν ύφ ίστατα ι πλέον τό έγκλημα της 
Ε λένης. Διότι ο Πάρις είχε πάρει μ.αζή του 
όχι την γυναίκα, αλλά τό φάσμα της. Ό πο
νηρός Έρμης έ'χει από την πρώτην ημέραν της 
έςαφανίσεως της Ελένης 'λάβει μέρος εις τό 
ζητημα αυτό. Καί την μέν ¿γραίαν μ.εταφέοει 
εις την Α ίγυπτον, όπου την πω λεΐ εις,τόν βα
σιλέα Θεοκλημηνον, εις δέ τόν ΙΙάριν άφίνει 
μ,ό^ον τό φαντασμά της. Ό  πόλεμ,ος γ ίνετα ι 
καί τό πλοίον του Μενελάου,ό όποιος επιστρέ
φει, ωθείτα ι από την'τρ ικυμ ίαν εις τά  παρά
λ ια  της Α ίγύπτου. Έ κεΐ ανευρίσκει την άγα - 
πημένην του σύζυγον,ακριβώς την ήμ,έραν καθ ’ 
ήν πρόκειται νά γίνουν οί γάμοι της μ.έ τόν 
βασιλέα του τόπου.

Οί δύω σύζυγοι αναγνωρίζονται, άπατουν 
τόν βασιλέα καί δραπετεύουν χάρις εις την 
βοήθειαν τών Διόσκουρων.

Κλειώ. Ώραιότατον. ’Αλλά δεν βλέπω τ ί
ποτε τό τραγικόν, τίποτε από εκείνα που γεν
νούν την φρικίασιν της ψυχής καί συγκλονίζουν 
βαθύτατα τόν θεατήν.

’Ασπασία. ’Ίσως διότι λείπει το πολύ τρα
γικόν από τό εργον αυτό, ηρεσε τόσον εις την 
Μελπομένην.

Μελπομένη. Βεβαιότατα ! Σας τό είπα καί

άλλοτε. Δέν αγαπώ νά υποφέρω καί νά λυ
πούμαι. Ή Ε λένη , όπως διέπλασε τόν χα- 
ρακτηοα της ό Ευριπίδης, είναι κ α τ ’ εξοχήν 
τύπος τρυφερώς γοητευτικής γυναικός. Μ ’ ολον 
δέ την άπίθανον καί υπερφυσικήν δρασιν τών 
προσώπων, τό εργον δέν εκπλήττει μόνον άλ,λά 
καί συγκινεΐ βαθύτατα.

Σωκράτης. Καί ενώ καθιστά άνεύθυνον μίαν 
γυναίκα που έπτα ισε, ενοχοποιεί ενα θεόν, 
που δέν έ'χει νά κάμν] τίποτε εις την ύπόθεσιν 
αύτην.

Μελπομένη. ’Ακριβώς· καί αύτό έπικυοόνει 
ο ,τ ι είπα  ποίν εις την ’Ασπασίαν, οτι ό Ευ
ριπίδης όχι μ-όνον είνα ι άθεος, αλλά καί έςευ- 
τελ ίζε ι τούς θεούς εις την άντίληψιν τών θεα
τών του. Διότι σάς παρακαλώ τ ί μέρος φαυλον 
πα ίζει ό Έρμης εις την ύπόθεσιν αύτην. ΪΊωλεΐ 
την βασίλισσαν της Σπάρτης καί δημιουργεί 
τόν αίματηρότερον πόλεμον, τόν όποιον μ-έχρι 
σήμερον άναφερει η ιστορία.

’Ασπασία. ’Αλλά σώζει την τιμήν μ.ιάς 
γυναικός καί αναλαμβάνει αυτός όλην την ευ
θύνην. ’Έ πειτα  μή λησμονητε ότι ό μύθος δέν 
είναι ίδική του έπινόησις καί οτι ό Στησίχο
ρος ..................

Σωκράτης. Βεβαιότατα................
Μελπομένη. Καί ποιος παρακαλώ από τούς 

’Αθηναίους, εκτός τών σοφών, εί'ςευρε την έπ ι- 
νοησιν αυτήν του Στησιχόρου; Ά λ λ ’ άδιάφο- 
ρον. Ή  ύπόθεσις αύτη τόν εΐλκυσε, διότι τό 
πνεΰμ.α του επ ιζητεί τό νέον, τό άγνωστον, 
εκείνο ακριβώς που. ού'τε φαντάζετα ι, ούτε πε- 
ριμ.ένει ό θεατής.

Σωκράτης. Τό πολύ κοινόν ίκανοποιήθη. 
’Αλλά τό εκλεκτόν κοινόν όχι. "Ο,τι γ ίνετα ι 
εις το έ'ργον αύτό ε ίνα ι, μοιραΐον καί καμ,μία 
ψυχολογία δέν επιτρέπεται διά τούς χαρακτή
ρας τών πρωταγωνιστών του. Η Ελένη τον 
σώζει, ακριβώς διά τό άνεύθυνον της, καί τήν 
έξ ενστίκτου δράσιν της. Είναι ή αιωνίως ω
ραία, που ασυνειδήτων σκορπίζει γύρω της χα 
ράν καί δυστυχίαν.

’Ασπασία. Είναι ό ζωγράφος καί ό μελε
τητής της αδυναμιών της γυναικείας ψυχής. 
Καί είναι ίσως εκείνος, ό όποιος ζητεί έμμέ- 
σως τήν ένδυνάμ,ωσιν της ψυχής αύτης. 11ά- 
ρετε όλους τούς γυναικείους χαρακτήρας του 
καί θά ίδητε οτι ή ψυχική ακριβώς άδυναμ.ία 
δημιουργεί τά  τραγικώτεοα επεισόδια της γ υ 
ναικείας ζωής. Ή  Μήδεια του, τήν οποίαν τό 
πάθος ευρίσκει τόσον αδύνατον, ώστε νά τήν 
μ,εταβάλτ) άπό γυναικός εις τέρας παιδοκτόνον 
τήν Φαίδραν του, που αποθνήσκει άφου προ- 
καλεΐ τήν καταδίκην του αθώου 'Ιππολύτου.
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Εις τάς γυναίκας αύτάς δέν όμιλεΐ τό αίσθημα 
δέν έ'χει καμμίαν δύναμιν ή λογική. Τό ένστι
κτον μόνον, τό πάθος, ό εξωφρενισμός.

Μελπομένη. ’Αλλά διατί πέρνεις μ,όνον τούς 
τύπους αύτούς.

’Ασπασία. Διότι κατά προτίμησιν τά έλα τ-

τώματα τής γυναικός άρέσκεται νά εκθέτη, 
εις τό έργΟ-ν του. ’Αλλά δ ι’ αύτό δέν τόν θε
ωρώ μισογύνην. Κάθε άλλ,ο. Νομίζω μάλιστα 
ότι τό έογον του όσον καί αν είνα ι αύστη-

• ν  '  Λ \ \ (  Λ  »  Γρως ττραγρ,ατικον και συ^να υττεροολικον, 
θά έχη, μάλλον εύεργετικήν επιρροήν εις
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τήν τύχην των γυναικών. Αί γυναίκες 
που άφινονται εις τα ένστικτά των είναι 
αί ¿¡καθείς, αί χωρίς μόρφωσιν ψυχής, τα  θύ
ματα του άνδρικοΟ έγωϊσμαϋ. Ό  Ευριπίδης 
δέν το κρύπτει, οπως δέν κρύπτει τήν ηθικήν 
εν γενει κατάπτωσιν, εις την οποίαν περιήλ- 
Οεν η κοινωνία μας με τους μικροπολιτικούς, 
τούς ταπεινούς φιλοδόίους καί τούς έκμεταλ- 
λευτάς του λαοϋ.

Σωκράτης. Καί με πόσην όύναμιν παρουσι
άζει την κατάπτωσιν αυτή/. Είναι η γλώσσα 
του η άπλη, η γλώσσα ποΐί άνταποκρίνεται εις 
την λαϊκήν αισθητικήν και που χρωματίζει 
όλους καί όλα με τόσην φυσικότητα καί άλή- 
θειαν. Δεν είναι ποτέ χυδαίος, αλλά ή φροέσις 
του είναι άπλη , αί ίδέαι καθαραί καί ό διά
λογος τόσον πνευματώδης, αφελής, εύκαμπτος, 
ώστε να μην αντιλαμβάνεται κανείς ότι ακούει 
στίχους. Μέ όλα αυτά αβρός, λεπτός, θίγων 
μόλις ζητήματα επικίνδυνα, ηθικολόγος χωρίς 
νά κουράζν), ρητορικός τόσον τέλειος, οίστε οί 
μεγαλείτεροι ρήτορες μας νά θεωρούν το θεα- 
τρόν του την τελειοτέραν σχολήν της μεγά
λης ρητορικής. Σύντομος, ενίοτε περισσότερον 
του δέοντος, κόπτει την φράσιν του καί την 
σφικτοδένει με τρόπον μοναδικόν. Είναι με
γάλος ό Ευριπίδης καί εύρεν από τώρα μεγά
λους μιμητάς. Ό ’Αριστοφάνης τον μ ιμείτα ι 
εις την γλώσσαν καί εις τό ύφος καί γ ι ’ αυτό 
τά  έργα του έ'χουν τόσην ζωήν. Ήμπορεΐ νά 
μην είναι ό αριστοκράτης ποιητής, είνα ι όμως 
άνθρωπινωτερος καί από τόν Σοφοκλέα, τόν 
μεγαλον φίλ.ον μας καί από τόν Αισχύλον.

Ν α υ ώ κ ίί  ή Φ  λάρναιος

ΕΚΕΙΝΟΣ
ΤΙ ώραίον ά'ρθρον τοΰ κ. Βλ. Γχβριηλίόου διά τον 

ΙΤερικλη Γιαννόπουλον.
Τις ήτο ό Περικλής Γιαννόπουλος ό θαλασ- 

σοκτονήσας ; Τίς δύναται νά το ειπή ; Ό  
γράφων, δστις τόν έγνώρισεν από εικοσαετίας, 
τόσον ήτο εις θέσιν να τόν καταλάβη, δσον 
ένας γαϊδαρος γκαρίζιον δΰναται νά άντιληφθή 
Μπετόβεν. Δ ι’ εμέ ήτο δ εξοχοότερος των νέων 
Ελλήνων. Ό χι των από τον 1821 μόνον, 
αλλά των μετά τους ’Αλεξανδρινούς καί εντεύ
θεν. Διά τό πλήθος των Ρωμηών ήτο ένας 
άγνωστος. Διά τό άνθος των ημιμαθών μας 
ένας περίεργος. Διά μερικούς λογίους χαμάλη
δες ένας λιβελλογράφος.

Πάρτε τώρα δλας αύτάς τάς κρίσεις καί-

βγάλτε ζουμί. Καί πιέτε το. ’Επιτρέψατε όμως 
καί ε’ς τόν γράφοντα νά τόν άπολαμβάνη ως 
τόν ύπατον των νεωτέρων Ελλήνων.

Πολλάκις τελευταίως όταν συνηντώμεθα καί 
παρέβαλλα την πνευματικήν περί αυτού εικόνα 
πού είχα μέσα μου καί την πραγματικήν καί 
ζωντανήν εικόνα πού είχα εμπρός μου, έλεγα 
κατ’ έμαυτόν : Αυτός είναι εκείνος ; "Οχι δτι 
ό σωματικός Περικλής ήτο κατώτερος τού πνευ
ματικού Περικλή. Ώς έφηβος έκρΐνετο ’Αλκι
βιάδης μέ μίαν περιπλέον υπεροχήν— τούς 
υπερφυσικής γοητείας οφθαλμούς του. Ώς 
άνδρός έπεβάλλετο πάντοτε ή πλαστικότης, ή 
έλληνικότης, ή · δροσερότης τής κλασικής του 
εμφανίσεως. Τό πρόσωπόν του έλοΰετο εις μει
δίαμα τό όποιον θά έφθόνει πάσα Χάρις. Ώς 
δέ ένεδύετο άπολυτελέστατα μέν, άλλ’ ώς καλ
λιτέχνης τού ρυθμού καί τού ήθους, έξεχώοι- 
ζεν από δλους, δέν εταυτίζετο μέ κανένα.ΎIIτο  
α ν τ ό ς .  Ό ένας, ό μοναδικός, ό απαράμιλ
λος, ό ανυπέρβλητος, ό πρωτότυπος, ό πρω- 
τάνθρωπος Περικλής Γιαννόπουλος.

’Αλλά τότε πόθεν τό ψυχικόν μας ερώτημα: 
Αυτός εκείνος; Είχα εμπρός μου τόν "Ατλαντα 
μιας Ιδέας, μιας Φιλοσοφίας, ενός Συστήμα
τος, μιας Δράσεως, μιάς ’Αναγεννήσεως, μιάς 
Μεταρρυθμίσεως, μιάς Μεταμορφούσεως τού 
"[έθνους —  δλα αυτά στρωμένα κάτω, άρχιτε- 
κτονικώτατα, μέ τόν διαβήτην τής μεγαλο- 
φυΐας, μέσα εις τόν ώραΐόν του νοΰν, τόν γό
νιμον, τόν αρσενικόν, τόν δυνατόν, τόν πο
λύχρωμο ν, τόν θυελλώδη καί γαλήνιον, τόν 
τεφρόν καί καταγάλανον, τόν πολεμικόν καί 
αρχιτεκτονικόν, τόν ανατομικόν καί συνθετι
κόν, τόν σατυρικόν καί δημιουργικόν. Έξω- 
τερικώς όμως, έμφανιστικώς δμως άπελάμβανα 
τόν λεπτότερον των τζέντλεμαν, των οίκειότε- 
ρον των οΐκειοτέρων, τόν συνηθέστερον των 
συνηθεστέρων, τόν φιλικώτερον τών φιλικω- 
τέρων, τόν μετριοφρονέστερον τών λαθεβιωτι- 
κωτέρων, τόν μηδέν δ ι ’ εαυτόν άξιοΰντα, τόν 
μηδέν ίσχυριζόμενον διά τό εγώ του καί διά 
τήν δυναμίν του, ούτε διά τό ψυχικόν του 
Αίάντειον, οΰτε διά τό ηθικόν του Άχίλλειον, 
ούτε διά τό έαρ του τό'Ομηρικόν,ούτε διά τήν 
ψυχήν του τήν Άπολλώνειον. Έπέκρινε μόνον 
τούς άλλους, τά άλλα μάλλον ή τούς άλλους, 
έμαστίγωνε μόνον αλύπητα, μέχρις αίματος.

Τί ήθελε ; Νά άναγεννήση τό Ελληνικόν ! 
Τί έπεζήτει ; Νά μεταβάλλη τούς ρωμηούς εις 
"Ελληνας. Τί έφρόνει ; "Οτι 6 Κόσμος καί ό 
Πολιτισμός μίαν αριστοκρατίαν έχει : τούς Έ λ
ληνας ! Πώς τούς έβλεπεν ; Ώς αγγέλους κυ
λιομένους στή Λάσπη καί στήν Κακία. Πώς
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τούς ήθελε ; Νά έπανέλθουν εις τήν παλαιάν 
τους δόξαν. Νά γίνουν πάλιν τό άλας τής γής, 
τού Πολιτισμού τό άλας. Διά τίνων μέσων ; 
Διά τής έλληνοποιήσεως τών πάντων, θεάτρου, 
εκκλησίας, αρχιτεκτονικής, γλώσσης, ήθους, 
βίου. "Οχι δέ επί τό παλινδρομικώτερον καί τό 
καρναβαλιστικώτερον ή τό μιστριωτικώτερον 
άλλά μόνον επί τό αίσθητικώτερον καί τό ψυ- 
χικώς καί σωματικώς καί αίθερίως καί αίσθη- 
ματικώς έ/ληνοπρεπέστερον. Τό ελληνοπρεπέ
στεροι' τού χιτώνος ή τού μανδύου, ή τής ά- 
σπίδος, ή τού κράνους ή τού πεδίλου, ή τής 
Θουκυδιδείου γλώσσης ή τής ΪΙολυθεΐας, άλλά 
τού ρυθμού, τής αρμονίας, τής μουσικής, τής 
εύγενείας τού ήθους, τής πνευματωσύνης.

Τί ήτο δέ τό ύφος εκείνο μέ τό όποιον έ- 
πραγματεΰετο δ ι ’ όλα αυτά; Τά δύο βαθύτατα 
καί αποκαλυπτικά φυλλάδιά του, τά σαραντα- 
σέλιδα ή όγδοηντασέλιδα, άνεπλήρουν εκείνα 
πού λέμε εμείς οί άλλοι— αυτός ήτο ό "Ενας—  
αγγελίας. Αί άγγελίαι λοιπόν αύταί ή συχαμέ- 
νες καί βρωμερές καί τιποτένιες καί κερδοσκο
πικές ημών τών άλλων—  εις τά κρινοδάκτυλα 
τού Περικλή Γιαννοπούλου μετεμορφώνοντο 
εις ποιήματα, εις ευαγγέλια, εις κεραυνοκρου- 
σίας, εις Ίριδανατολάς. Έΐσαν κάτι βαθύτε- 
ρον από φιλοσοφίαν τής ιστορίας, κάτι καυ- 
στικώτερον από σάτυραν Ίουβενάλη, κάτι βα- 
θυχρωμότερο από πεζογραφίαν Καρλέϋλ, κάτι 
εύμορφώτερο από αίσθητολογίαν Ράσκιν. Ή - 
σαν Σάτυρα, ’Ανατομία, Έμπνευσις, Προφη
τεία, ΙΙλάσις, Κοσμουργία. Άλλ ’ ήτο ύφος 
εκείνο εις τό οποίον ήσαν γραμμένα, ή Κατα
κλυσμός, ’Ανατροπή, Σεισμός, Κρήμνισμα, 
Έκκρηξις, Λάβα, Χαλάζι, Πλημμύρα ; Καί 
συγχρόνως όμως ανατολή ήλίου, βλάστησις 
τροπικών, άνεμώναι, παπαρούναι, πασχαλιές, 
κρίνοι, τριαντάφύλλα τού Μάρτη, τού ’Απρίλη, 
τού Μάη ;

Έγραφεν ή έσφυρηλάτει ; Λογογράφος ήτο 
ή "Ηφαιστος ; ’Ή ’Απόλλων τήν μορφήν, τήν 
ψυχήν, τήν ροπήν, τήν όρμήν, τήν ζωήν, τήν 
μολπήν ;

Πώς έ"ζη ; Ποιος τόν είδε ; Έρωτήσατε τά 
βουνά, τά λαγκάδια, τά δάση, τά πεύκα, τά 
έλατα, τά πλατάνια, τά νερά, τόν βράχον τής 
Άκροπόλεως, τά Μουσεία, τής πλάτες τού Υ 
μηττού, τά πλάγια τού Σκαραμαγκά, τούς αϊ- 
γιαλούς τής Μυκήνου, τής Σύρου, τής "Αν
δρου, τά φοινικόδενδρα τής Αίγύπτου, τής 
ερημιές τής Κηφισσιάς, όλα τά εύμορφότοπα, 
όλας τάς κορυφάς, όλα τά μονοπάτια, όλους 
τούς ανέμους, κάθε βοργιά, κάθε μπάτη, κάθε 
δύσι, κάθε ’Ανατολή, όλο τό λιοπύρι, όλες

τής πηγές, όλες τής Νεράιδες, όλες τής εποχές 
τού έτους, παν ύπαιθρον, πάσαν ζωήν, πάν 
χρώμα, πάσαν πτυχήν εδάφους, πάσαν γραμ
μήν, πάντα ρυθμόν νέφους, πάσαν μουσικήν 
ρυθμού, κάθε ώραίον αίσθημα, κάθε δυνατήν 
πράξιν, πάσαν ροδαλήν υγείαν, πάντα γυμνόν 
ώραίον μΰν, πάσαν λευκότητα, πάσαν πορφυ- 
ρότητα, πάντα ουρανόν, πάσαν σελήνην καί 
πάσαν αυγήν.

’Εκεί μέσα εκατό ικοΰσεν, έσκέπτετο, ήσθά- 
νετο, έγραφεν, έσχεδίαζεν, άνέπνεεν, έμελέτα, 
έπλαττε.

Πώς άπέθανεν ; Ό άφρός καί ό κρίνος τής 
Ελληνικής διανοίας μέσα στούς κρίνους καί 
τά γιασεμιά τού Ελληνικού άφρού. Ή ποιη- 
τικωτέρα γαλανάδα τών Ελληνικών οφθαλμών 
μέσα εις τήν γαλανωτέραν θάλασσαν τών ’Α
θηνών. Ό  πνευματικός νέος Σαλαμινομάχος 
εις τά αιώνια Σαλαμίνια νερά. Μία θάλασσα 
από πνεύμα, από ιδέαν, από κάλλος, από όρ
μήν, από δράσιν, μέσα σέ άλλην θάλασσαν.

Διατί άπέθανε ; Διότι δέν τόν ήθελεν ή Γή 
ή Ελληνική. Δέν τόν έσήκωνεν ή Κοινωνία ή 
Ελληνική. Τόν άπεχθάνετο ή Ζωή ή Ελλη
νική. Τόν έτρεμεν ώς πολύ άγριον χειροΰργον 
ή Φθίσις ή Ελληνική. Τόν έμίσει τόν έρίγ- 
δουπον Ποσειδώνα ή Τελματΐτις ή Ελληνική, 
Μεταξύ αυτού τού Μεγάλου καί τής συγχρόνου 
Ελληνικής Μικρότητος, γέφυρα δέν ήδύνατο 
νά ζευχθή.

Καί έπήδησεν εις τό καθάριον κύμα άνθο- 
στεφάνωτος ό ’Απόλλων τού Γαλανού, ό ’Α
πόλλων τής ’Αναγεννήσεως. ΐίΛΛΗΝ

’Από τήν Άκρόπολιν.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 6ΕΑΣ
Α'

Έκίνησε ο Παράκλητος νά πάν; ’στο πανη- 
ΤύΡ1·

"12, ποια χαρά τά στηθια του, ’σ αυτό τ ’ 
άγιο ταςεΐδ ι που μόνος πάντα , που σύντροφος 
μέ τά όνειρά του καταπ ιάνετα ι, καί ποιος α
πόκρυφος παλμός τάχα τό νοΟ του πλημμυρίζει;

Προβαίνει πάντα μοναχός, προσκυνητής άρ- 
γός κ ι ’ αποσπερίτης, ’σ τό δρόμο τόν τριμμέ- 
νον από τό βημκ τ ’ άγνωμο τών δειλών ήμε- 
ροδούλων. "Ομως αθώο πα τε ΐτό  ίόημα του κ ι ’ 
ανάλαφρο- κ ι ’ ανάμεσα ’σ της ταπεινής στρά- 
τρας τόν κορνιαχτό, εκείνο νοιώθει νά Εετυλίγ'/)



απάτητο δικό του μονοπάτι. Ν ’ άνοίγη ξέρει 
δρόμο άνεύρετο ’σ τή δημοσιάν άπάνου.

Μόνος του πάει ό Παράκλητος ’σ τό μέγα 
πανηγύρι, τό πανηγύρι τ ’ άφαντο κ ι ’ άνάκου- 
στο, που πλάθει ή ψυχή του γ ιά  τή χαρά της 
καί τό'χει δικόν της έρωτα κ ι ’ άπόψηλο προ- 
σκυνητήρι.

Τριγύρω του, .καθώς άργοπατεϊ, πρόσχαρη 
πάντα ή ©ύση, θαρρεί, τόν προβοδάει. θαρρεί 
κ ’ οί πέτοες οί χρυσοχνούδωτες από τό δειλινό 
σελάγισμα, κ ’ οί πέτρες οί γέρικες καί κα τα - 
πληνωμένεε, που οοθές από τά δυό πλευρά τουΛ , ’ 1 I ·. \δρόμου μετρούν τόν άσο)στον καιρό, κ ι ’ αύτες 
ακόμα, π ιστεύει, χαιρετούν τό πέρασμά του.

Κ ι’ ό νιός διαβαίνει μέ τ ’ άνάβλεμμα ψηλάι 
’σ του θεϊκ.ου μαομαρόκαστρου στυλωμένο τ 

ολόρθο φάντασμα. Εμπρός, πίσω καί π λά γ1 
του μύριες άέρινες μορφές, μορφές παλιού κό
σμου αγαπημένες, αρμόζουν τ ’ άψίθυρο βήμα 
τους μέ τό δικό του. Προβαίνει αμίλητη ή 
πομπή μέ τό χλωμό λεβέντην άρχοντα κ ι ’ ο
δηγό της. Κ ι’ άν μέ τά  μάτια τ ’ άφαντα καί 
σωτικά του νοϋ του βλέπει ό νιός σέ κάθε σε- 
μνοπρόσωπην εικόνα κ ’ ένα δικό του ό'νειρο 
ζωντανεμένο, που ό ΐ'διος ζωή του δ ίνει, όμως 
θά οάνταζεν αυτός παράςενος‘πλανημένος ο
δοιπόρος ανάμεσα ’σ τόν κόσμο εκείνον τόν 
ιερό, που πλέκει ή φλόγα τής ψυχής του γύρω 
της μ ’ αγάπη τόση, άν κάθε μιά κ ι ’ από τής 
άπνοες μύριες θωριές μπορούσε μέ μάτια οχι 
άυλα κ ι ’ αυτή νά τόν θωρησγ.

Κ ’ είναι μεγάλη, κ ’ ε ίν ’ ατέλειωτη ή σιω
πηλή συνοδιά, που άκολουθεΐ τό δρόμο της 
κατά τό Κάστρο. Κ ’ ε ίν ’ έκεΐ πέρα πανέμορφα 
καί λαγαρά κορμιά, κ ’ ε ίν ’ άπαλα καί προ- 
βαλμένα στηθια καί μέτωπα λαμπρά καί μά
τ ια  γαληνά κι ’ άχτινοβόλα. Μύρια ζευγάρια 
χέρια, μέ τών ματιών αντάμα τ ’ ολόψυχο, τ ’ 
όλομέθιστο ’σ τόν ουρανόν άτένισμα, υψώνονται 
γυμνώλενα κ ι ’ αρμονικά ’σ τής προσευχής τη 
στάση, ενώ τά  χείλη λόγους κρυφούς φαίνον
τα ι νά ξεχύνουν, ενώ κ ι ’ άμετρα πόδια καλο- 
πλασμένα στέρεα, καί πόδ ι’ άφρόπλαστα, 
προβαίνοντας ’σ του δρόμου τόν ανάλαφρο σκο
νισμένο άνηοορο, βαθύγνωμα σημαίνουν το 
ρυθμό, τής πομπής ολόσωμης τόν άπιαστο ρυ
θμόν, άπιαστον γ ια τ ί σβύνεται τήν ίδια στιγμή 
καθώς γεννιέτα ι.

Πρόσχαροι νιοί, παρθένοι έ'φηβοι καί παλη- 
κάοια πάνοπλα καί παληκάρια καβαλάροι αρ
μόζουν το λαμπρόστολο κι ’ αστραφτερό ’σ τόν 
ήλιοξόδι.: Κ ι’ άστοάοτουν τ ’ άρματα καί 
φέγγουν τά  κορμιά τους. Καί τ ’ άλογα ’στον

ήλιον, ήλιο αυγερινόν, ά ντ ιλαμ π ίζουν κ ’ οί 
χαλινοί σπιθοβολοΰ/.

Σεμνές, περήφανες παρθένες ιλαρές, καλα- 
θοφόοες νιές αρμόζουν τό λαμπρόστολο κ ι ’ ά-

1 > I ϊ ' ίστραφτερο σ τον ηλιο ςοοι.
Κ ι’ άκολουθοϋν λαοί, γερόντοι,νιοί, γυναί

κες άντρες, πεζοί κι ’ άραατοδρόμοι, δούλοι κ ’ 
έλ,εύτεροι, μύριοι καί μύριοι. Φέρνει ό καθένας 
τήν πλούσια ή φτωχική προσφορά του. Κ ι’όλοι 
στεφανωμένοι ακολουθούν τό τάμα τό τρανό, 
τ ’ ατίμητο, που τόσα κοντυλένια χέρια τό'χουν 
ταιριάσ·/]. Αγνή Θεά κ ι ’ άγια  Παρθένα ! "U, 
νά τ ’ ώριοοαντο Καράβι, τό Καοάβι τ ’ άπε-V * ί 7 Γ
λάγιστο, τό κοσμοτρικυμισμενο, νά κ ι ’ ό μυ- 
ριόκαλος τής Νύφης τής Μεγάλης Πέπλος, τής 
Νύφης τής παντοτινής ό Πέπλος ό κροκόβαφος, 
που δένει μέσα ’σ τά χρυσά πλεξίματά του 
τόσες καρδιών χκρές καί λαύρες τόσες !

’Εκείνο τό βράδυ, τ ’ αξέχαστο, τό γραμ
μένο από τή μοίρα, κίνησε πάλι ό Παράκλη
τος νά πάϊ] νά προσκ,υνήση. Γ ια τί αργό ηταν 
πάντα , γ ια τ ’ ήταν άστερισμένο, εί'τε φεγγα- 
ρόχυτο τό προσκύνημά του. "Ομως αύτην την 
ώρα τήν ιερή, που ή ’μέρα γέρνει τό ροδόσταμο 
κεφάλι ’σ τής λάμιας νύχτας τή σύσκοτη α γ 
καλιά, κ ι ’ άν δέν ήθελε απόψε προβάλν) τό 
φεγγάρι, κ ι ’ άστρο κανέν’ ακόμα άν δέν έχά- 
ραζε ’σ τόν ουρανόν, ομως καί πάλι θεία γαλή
νη καί φώς άγνώριμο περίχυνε τό νιό. Καί 
φώς άγνώριμο περίχυνε όλα τ ’ άψυχα τριγύρω. 
Βουβός ήταν γ ιά  ’κείνον απόψε ό Βράχος ο 
Πανέρημος, εμπρός του στεκόμενος ορθός, άν 
καί παράξενα φωτόλουστος. Βουβός καί τής 
Παρθένας ό Κεραυνωμένος Ναός άπάνου. Βου
βός άν καί σελάγισμα μυστικό, θαρρούσε ό νιός, 
άνάβρυζεν έκεΐθε. Κ ’ ήταν αυτό τό φώς, που 
έ'κανε ολα τά  περίγυρα νά λάμπουν. ’Έμοιαζε 
σά μαγνάδι νεραϊδικό άσημόχυτο κι ’ όλοΰθε 
απλωμένο, θ εά , σαλεύει τάχα ό λογισμός του 
λατρευτή σου τώρα ;

Ρωτούσε ό νιός τά μάτια  του, άν άντίκρυ- 
ζαν ο ,τ ι κ ι ’ ό νους του, δειλός, άντίκρυζε. Καί 
νοιώθει βαθιά τέτοια στιγμή , πράγμα άπιστο, 
πώς οσα άλδ,ες φορές, συχνά, σχήματ’ άερικά 
καί μυριόπληθα είχε μέ τά  μάτια ’δή, ολα 
ήταν τής φαντασιάς του κούφια πλάσματα. 
Όμως καθάρια τώρα βλέπει κ ι ’ ολοφάνερα, 
καί συλλογιέται ότι τό φώς εκείνο, που άδολη 
κάποια πηγή τό στέλνει, αυτό, ώ θ εά , τό 
φώς ψεματινό δέν ε ίν ’ , όχι !

Κάποιο, που δέν ξεδ ιαλέγει, κρυερό δεί— 
. λιασμα σφίγγει τήν -καρδιά του νιοΰ λεβέντη, 
κι ’ αντάμα -κάποια προσταγή άφεύγατη τόν 
τραβάει πάντα καί πάντα  εμπρός του, Κ ι’
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όσο προβαίνει, τόσο τό θάμπωμα τών ματιών 
του τ ’ απατηλό θεριεύει. Στρέφει μέ λαχτάρα 
ό νους του πίσω . Τά γόνατά του, άναντρα, 
δέν τόν άκουν. Άλοί ! ποιά δύναμη τόν έκαμε 
νά σύρν) ώς του ΝαοΟ σου, θ εά , τά  μισότριβα 
σκαλοπάτια τό κορμί του · Καί πώς οί τρο- 
μασμένες τών ματιών του κόρες στάθησαν ά- 
ςιες, ώ θ εά  Παρθένα, νά σ ’ άντιβλέψουν

Πεσμενος έ'μεν ’ ακόμα ό νιός ’σ τά  μάρ
μαρα, ποιος ςέοει από πόσην ώρα.

Καί σαν έσηκωσε τό μέτωπο κ ι ’ άποκότησε 
ψηλά τ ’ αλαφιασμένα μάτια νά στυλώσγ, ά- 
γνάντεψε πάλι τή θ εά  ορθή καί ξάστερη εμ
πρός του. Ξάφνισμα διπλό του νοΟ καί τών 
ματιών του ήταν ή θωριά εκείνη, καί ζαλ ι
σμένος καί μισάψυχος έπεσε ό νιός απίστομα 
’σ τοίί θείου ΝαοΟ τό πέτρινο άλώνι. Κ ’ έ- 
σφιγγε μέ τά  νύ^ια τής ξεδαρμένες πλάκες, 
γ ια τ ί θαρρούσε έ'ςαφνα πώς έ'πεφτε, καί γλύ- 
στραε ’σ έύα γκρεμό, καί χάνονταν. Καί πώς 
τό πέσιμό του αυτό βαστοΟσε χ ίλ ια  χρόνια, 
άς ήταν τής στιγμής, που δέ λογιέτα ι, λα- 
χτάρισμα φριχτό. Ι ν ι’ άξαφνα ό δρόμος ό βα
θύς σταμάτησε', κ ’ είδε άναφτέρωτον ό νιός 
τόν έαυτό του νά ίσοζυγιάζγι ’σ τόν αέρα, 
σάμπως άργόλαμνεν αϊτός υ σ τ ’ άπο’να πέταμά 
του μανισμένο. Καί ψήλωνε σιγά, καί ψήλωνε 
ό Παράκλητος, καί σάν αιθέρας ήταν άγανός 
καί σάν τό φώς -καθάριος. Μιά δύναμη τόν 
τραβούσε ’σ τά  μεσούρανα, δύναμη φυτεμένη, 
τάχα , ξαφνική βαθιά του. Καί μιά φωνή, ώ 
ποιά πρωτόβγαλτη, υπεράνθρωπη λαλ ιά , τόν 
καλουσε φοβερή καί τρισποθεινή κοντά της.

— Ξύπνα, Παράκλητε, γαλανομάτη νιέ, 
μονάχη δική μου ελπίδα ! Ξύπνησε κ ι ’ άνα- 
στήσου !

Γονατιστός ό Παράκλητος, ’σ τά μάρμαρα 
γονατιστός τ ’ αγιασμένα. Ψηλό, γενναίο τό 
μέτωπο κ ’ ή ματιά  άτρομη, λατρείας πλημ
μύρα όλη. Τά χέρια άχνά, πλεγμένα ’σ τόν 
αέρα. Κ ’ ή θ εά  ορθή καί ξάστερη εμπρός του. 
Όλόφαντη αντίκρυ του ή θ εά  ή Μεγάλη !

—  Παναγία Δέσποινα, παντοτινή Παρθένα! 
Τ ’ ό’νειρο τόν ονείρων μου κ ’ ή φλόγα τών 
μυστικών, που μέ τραβούσαν ! Δέξου,καλή,όσα 
τής νιότης μου άχαρα φ ιλιά  καί χάδια, τα 
πεινά ’σ τά πόδια σου στρωμένα !

Άπόκρισι καμμιά δέ δόθηκε ’σ του ΙΙαρά- 
κλητου τά  λόγια. Καί πεοασαν στιγμές, απο-1 1 ν ί ι -7 »
ρεΐ κι ’ ώρες ολάκερες, που επίσημη κ ι ’ ίερη 
βασίλεψε σιωπή. Γαλήνη απέραντη, τής ΐ'διας 
θ εά ς , έ'λεγε ό νιός, βαθειά σκέψη κ ’ ή συλ
λογή χυμένη όλοΟθε, κ ι ’ αυτή ήταν που έ'δενε

σ ανίκητη προσταγή από κάτου βουβή τή φύση.

’Ένοιωθε αυτός τήν πάνσοφη Παρθένα σέ 
κρύφιους κόσμους λογισμών παραδομένη. Κ ι’ 
άκουε μέσα του, κατάβαθα, χέρι άτρομο ν ’ α
ναταράζει κάθε γωνιά τών σπλάχνων του ίσκι- 
ερη κ ι ’ απάνεμη.

Κ ι’ ό Παράκλητος ακολουθούσε νά προσ- 
βλεπν) τήν Παρθένα, γιομάτος από τό θειον έ- 
ρωτά της. Καί φλόγιζέ τον ο καϋμός νά τή 
λατρεύϊ), ανάξιος νά σηκού ο γ τήν τρελή ματιά 
του από τ ’ ονειρευτό παράστημά της. Όλόρθη 
τή θωροΟσε κι ’ ασάλευτη καί μεγαλότρανη,
’σ τή μέση όλόρθη του ναοΰ της. Καί τά  σμιγ
μένα πόδια της, ώ ονείρου θαύμασμα, πατού
σαν τόν τόπο, που άδειον άφησε τό χαμένο 
γ ιά  πάντα θείο άγαλμά της. Καί στέκονταν 
έκεΐ ’σ τά  χνάρια τ ’ άσβυστα, που τόσες φο
ρές ό Παράκλητος είχε ζηλέψν) κ ’ είχε μαραΟή 
νά ζαναχτισν) ’σ αυτά ’πάνου μέ τό νοϋ του 
τ ’ άχτιστο πειά πλάσμα του τεχ νίτη . Καί 
σκέπαζε ή Παρθένα μέ τ ’ άυλο άγαύ.μά της, 
ό'νειρο ψυχωμένο, τόν τόπο τόν άθρονο κ ι ’ ορ
φανόν, που τόσες φορές είχε ό Παράκλητος τόν 
άσπαστγ κ ’ είχε τον κλάψγ .

Κι ’ άναστυδ,όνονταν έκεΐ πελώριο τής θεάς 
τ ’ άγαλμα τό θείο. Ρ ιγμένα τά  χέρια κάτου, 
από τούς ώμους ξέγυμνα, διάφανα κ ι ’ αλα
βάστρινα, του κορμιού τόν κυματιστό ρυθμό * 
ακολουθώντας. Γυμνός κ ι ’ ό θείος λαιμός, διά
φανος, αλαβάστρινος. "Ομως ανάλαφρα κλιτό, 
σέ ’σωτική μελέτη δομένο τό θείο κεφάλι, μέ 
τά  μαλλιά τ ’ άχνόξανθα ’σ τούς ώμους ανάρ
ριχτά, καί μέ τά  μάτια τά  γλαρά, τά  μάτια 
τ ’ άψιχάλιστα , ’σ τό νιό τόν Παράκλητο άπά
νου καρφωμένα* τά  μάτια ’κείνα που έμοιαζαν 
πέλαγα  νυχτωμένα, πέλαγα που γύρωθε ά ντ ι- 
φεγγίζουν καί καλούν ’σ τά  βάθη τους τ ’ ά- 
πόστερνα ψυχομαχητά τής ’μέρας.

Καί πελώριο φάνταζε, καί φοβερό τής Παρ
θένας τ ’ άγαλμα τό θείο. Τ ’ άσκεπτο, τ ’ ά
σειστο κεφάλι, καθώς ζεπέρναε τοϋ Ναοΰ τούς 
ψηλούς τοίχους, θαρρούσε ό νιός καί τ ’ άστρα 
άνέβαινε νά σμίξγι. Κ ι’ όπως γαλήνιο στέκον
ταν τό στιβαρό κορμί, πίστευε αύτός πώς ή
ταν βαθιά πειό κάτου -κι ’ άπό τά  βαθυθεμελα 
τοΰ ΝαοΟ ριζωμένο τό κορμί τό θείο ! Κ ’ ήταν 
όλοκάθετη, κ ’ ήταν σεμνόχαρη μαζί, γιομάτη 
περηφάνεια ή στάση τής Παρθένας όλη. ’Από 
τούς ώμους ώς τά  πόδια πλούσιος καί πολυκύ
μαντος τήν άγκάλιαζε ό άχνόλευκος χιτώνας. 
Ή τα ν  αύτός τό μόνο φτωχό σκέπασμά της. 
Ή τα ν  τό στόλισμά της τό μονάκριβο, κατά- 
χυτος σάν έπεφτε τριγύρω κι ’ άφινε νά γλυ- 
στροΰν άπό κάτου οί απαλές καμπυλωτές γραμ
μές του κορμιού τής Παρθένας. Άχνόλευκος,
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άχτινούφαντος, θαρρούσε ό νιος, από τό λ ιγω 
μένο φως τών άστρων δανεισμένος. Κ ’ ήταν 
άζωστος, απόλυτός ως κάτου.’Έ λειπ ε  ή ζώνη, 
ή κρύφια δύναμ,η κάθε παρθένας, κάθε γυνα ί
κας μάγισσας. Κ ι’ ως έ'λειπε, άλοί, τό κράνος 
από τό κεφάλι τό τρίσεύγενό', ήταν ακόμα ώς 
καί τά  πόδια τής Παρθένας, γυμνά τά  πόδια! 
Ά μ ’ ή αιγίδα πού; Καί τό κοντάρι; Κ ι’ ή 
ασπίδα που, κ ’ ή Ν ίκη ; Γόοι κ ι ’ άλοί ! Πού 
ή Νίκη ;

—  ΙΙανάγιά Δέσποινα, παντοτεινή Παρθένα! 
Τ ’ ονειρο τών ονείρων μ.ου κ ’ ή φλόγα τών μυ
στικών, που μέ τραβούσαν! Δέξου καλή οσα 
τής νιότης μου άχαρα φιλιά καί χάδια, τα 
πεινά ’σ τά πόδια σου στρωυ.ένα !

Μέσα ’σ τού Κεραυνωμ.ένου ναού τά  λείψανα 
τά ιερά καί γύρω ’σ τήν Παρθένα φώς ήταν 
απλωμένο γαλήνιο καί θαμπό, σάν τό φώς τό 
μάργαρο, πού βασιλεύει ’σ τών νερών τ ’ άσά- 
λευτα  λημέρια, τήν ωρχ τού μεσημεριού- Φώς 
ήταν πού ίσκιο δέ γεννούσε κανέναν, πού πηγή 
δέ φαίνονταν νάχν) άλλη άπό τό σώμα τής 
θεας. Ό μως δέν έ'λαμπε ’κεΐ πρώτα άστρα- 
φτερό μήτε λιγόστευε μ-ακρύτερα τήν πρώτη 
άναλαμπή του. ’Έ φεγγε όλοΰθε τό ί'διο, σι- 
χαλό, άγρυπνο κι ’ άνάχτινο, πλημμυρισμένο. 
’Ακοίμητη γαλήνη, άπέραντη τού φέγγους ά- 
δερφή, ’σ αύτό μέσα χυμένη άλυτη , κρατούσε 
ώς πέρα πέρα.

«Προπύλαια» Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Ε Π Α Χ Τ Ι ΙΉ Σ

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ε Τ Α  Ν Ι Κ Η Τ Ρ Ι Α
(Βραβευμίγοκ '¿ργογ της ΓαΛ.Ι. ’ Α καδημίας)

Κατά τό έπίλοιπον διάστημ,α τής έσπερίδος 
ή Δώρα μ,αταίως έζητησε νά συναντήσγ τό 
βλέμμα τού συζύγου της. Παρά τό φυσικόν της 
θάρρος ήσθάνετο κάποιαν άνησυχίαν διά τήν 
στιγμήν όπου θά ήκουε τάςέπιπλήξεις του.

Όσον οί προσκεκλημ,ένοι έγίνοντο άοαιώτε-

οικό* έ'πειτα τόν έπλησίασε, έ'σκυψε τό κεφάλι 
έσταύρωσε τά  δάκτυλά της τά  στολισμένα άπό 
διαμάντα άπό πάνω άπό τό μέτωπόν της ώς 
διά νά προφυλαχθή άπό κάποιο βέλος.

—  Μ ήν'μέ κεραυνώσγς ! είπε.
Ό το  τόσον άστεία  εις τήν στάσιν αύτήν, 

ώστε ό Λέλο μ.ετά κόπου έκρατήθη νά μή μει
διά σγ.

—  Είχα άδικον, έπρόσθεσε, σηκώνουσα τό 
κεφάλι.

— ”Α ! μού κάμ.ετε τήν χάριν νά τά άνα- 
γνωρίσετε !

—  Μ άλιστα, διότι μού τό είπε ή συνείδησις 
μ.ου. .. ολίγον αργά, είνε άληθεια. ΙΙαρεσύρ- 
θην άπό τήν εύχαρίστησιν νά εκδικηθώ διά τήν
συμπεριφοράν σου τής προχθές  καί άπό τήν
επιθυμίαν, όπου έ'χω νά σέ ίδώ ’Ιταλόν.

— ’Ιταλόν ! έπανέλαβεν ό Αέλο, άνοίγων 
ύπερμέτρως τά θαυμ.άσια μάτια του. Καί τί 
είμαι παρακαλώ !

—  Ρωμαίος. Ή  οικογένεια σου είνε Ρω
μαϊκή, έ'χει θρησκείαν, καί όχι πατρίδα. Ή  
πατρίς είνε ή σημαία, δέν είνε ή εκκλησία.

Ό  ΒαηΙ-Αηηα έμεινε έκπληκτος.
—  Είνε δυνατή ! ¿ψιθύρισε.
—  Είνε ή άλήθεια. Ό  υιός σου θά είνε ’Ι

ταλός, δέν ήμ.πορεΐς νά διαφέργς άπό αύτόν. 
Ό κόμ-ης άνοιγόκλεισε τά  μ.άτια του, κ ι ’ έ
στριψε νευρικά τό μ.ουστάκι του. Ή  κόμησσα 
επανέλαβε :

—  Δέν κατηγορώ τούς ίδικούς σου ....
—  Είσθε πολύ καλή !
—  Δέν τούς κατηγορώ, έξηκολούθησε, διότι 

δέν δύνανται νά σκεφθοΰν διαφορετικά άπό ό
πως σκέπτονται, άλλά ζητούν νά σέ προσελ- 
κύσουν εις τό Βατικανόν, καί αύτό μέ έςοργίζει.

—  Αύτό τό όποιον σέ έξοργίζει είνε ότι δέν 
άποτελεΐς μ.έοος τής Αύλής. Ή  φιλοδοξία σου 
δέν είνε τόσον νά μέ ί'δγς τελετάρχην όσον νά 
γ ίνγς κυρία τής τιμ.ής τής Βασιλίσσης. Σείς αί 
’Αμερικανίδες, είσθε άπληστοι. Μίαν ημέραν 
θά μού ζητήσης νά λάβω τόν τίτλον τού πρίγ- 
κηπος τής Νεαπόλεως, ό όποιος υπάρχει εις τ ή ν

ροι τόσον ηύ'ξανε καί ή άνησηχία της. Ό ταν  
κατά τήν μ.ίαν μ.ετά τό μ,εσονυκτιον όλος ό 
κόσμος έφυγε, έ'δωκε τάς τελευτα ίας της δια- 
ταγάς καί ¿πήγε πρός συνάντησιν τού Λέλο, ό 
όποιος τήν έσπέραν αύτήν δέν είχε διάθεσιν νά
έξέλθγ.

Εισερχόμενη εις τό μικρό σαλόνι όπου τήν 
έπερίμ.ενε όρθιος έμ.πρός εις τό τζάκι μέ τήν 
φυσιογνωμίαν «άγρίαν» καθώς λέγουν αί Ά γ -  
γλίδες, κατελήφθη άπό ένα μικρό γέλοιο νευ-

οίκογενειαν μας.
—  Ό χ ι,ό χ ι, ποτέ.Δέν είμαι τόσον άνόητος 

νά θέλω νά άλλάξω αύτό τό όιραίον ιστορικόν 
όνομα τών Sant-A nna, μέ όνομα τό όποιον 
κανείς δέν ήκουσεν εις τήν Ρώμην. ’Εκτός 
τούτου στέμμ-α τοιούτον θά μέ ¿τρόμαζε.

—  Εύτυχώς ! . .  Καί τώρα οπού ειμεθα λευ
κο ί...λευκοί ! έπανέλαβεν ό κόμης μέ λύσσαν, 
τό ¿δήλωσες κα ί δέν θέλω νά σέ διαψεύσω : 
ας σού άρκέσει αύτό. Ά λλ  ’ ενόσω ή μητέρα 
μου ζή θά μείνωμεν έως έδώ εις τάς πολιτικάς
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μ.ας δηλώσεις. Δέν θέλω ουτε νά τήν προσ
βάλλω, ουτε νά τήν λυπήσω περισσότερον, θ ε 
ωρείς την λεπτότητα  αύτήν ό)ς αίσθημ.ατικό- 
τη τα  άξίαν περιφρονήσεως: αί αισθηματικότη
τες αύταί είνε εις τόν λατινικόν χαρακτήρα 
μου καί σέ παρακαλώ νά τάς σέβεσαι εις τό 
μέλλον. Αύ'ριον αύτές οί διαβολοεφημερίδες θά 
κάμ ουν τό λευκόν γεΰμ-ά σου τό άντικείμ,ενον 
τών χρονογραφημ.άτων τ ω ν α ί  μ.έν θά μέ έπα ι- 
νούν, αί δέ θά μέ υβρίζουν. Ιδού τ ί ¿κέρδισες!

— Δέν είχ α προίδη τήν συνέπειαν αύτήν, 
είπεν ή Δώρα ταραγμ-ένη, λυπούμαι διά τούτο.

— ’Ό χι δέν τό προεΐδες ! ’Εάν υπάρχουν 
γυναίκες, αί όποιαι συλλογίζονται, είνε πολύ 
όλίγαι έκειναι πού σκέπτονται καί βεβαίως 
δέν είσαι άπό αύτάς. "Επρεπε νά γνωρίζγς ότι 
δέν μεταχειρίζονται τοιουτοτρόπως ουτε τούς 
ανθρώπους, ουτε τά πράγματα τού Παλαιού 
Κόσμου. Ή  'Ρώμη ή όποια δέν έκτίσθη εις 
μ.ίαν καί μόνην ήμ,έραν, δέν είναι δυνατόν νά 
κρημ.νισθή διά μιας άκόμ.η καί άπό αύτάς τάς 
Αμερικανίδας.

—  Έ π ί τέλους, είπεν ή νέα κυρία, μέ κά
ποιαν στενοχώριαν, τό κακόν δέν ήτο τόσον 
μεγάλο. Είνε πάντοτε τιμητικόν νά έ'χγ κα
νείς τό θάρρος τών σκέψεων του.

—  Ό τα ν  αύτό είνε άναγκαΐον, ν α ι . . .ά λ λ ’ 
όταν αύτό δέν χρησιμ.εύει εις τ ίποτε άλλο, 
παρά νά σού προξενή ένοχλήσεις είνε άνόητον!

Ή  κόμησσα,ή οποία είχε μ-είνει όρθια περιέ
βαλλε τόν λαιμόν τού συζύγου της μέ τούς 
βραχίονας της.

—  Δέν νομ-ίζεις, Λέλο ότι μ,οΰ είπες άρ- 
κετά δυσάρεστα πράγμ.ατα; Βεβαίως θά άνε- 
κουφίσθης.

Ή  Δώρα ήτο έκεϊ, ¿μπρος εις τόν σύζυγον 
της, μ.έ τά  μ.άγουλα κατακόκκινα, τά  μάτια 
λάμποντα άνάμεσα εις τά  μακρυά βλέφαρα, 
πολύ ώραία μέ τήν λευκήν άκόμη μεταξωτή 
τουαλέττα της. Ό  Sant-A nna άπέστρεψε τό 
βλέμμα διά ν ’ άποφύγγ, τήν γοητείαν τής νεό- 
τητος ¿κείνης καί τής χάριτος, ¿δοκίμασε μά
λιστα  ν ’ άπαλλαχθή άπό τόν ¿ναγκαλισμ.όν 
τής συζύγου του, ά λ λ ’ ¿κείνη δέν τόν άφησε* 
έ'πειτα μέ έςαφνικήν εμπνευσιν τού είπε :

—  ΙΙαμ,ε νά δούμε τό μπεμπέ !
Καί ό κόμης, άμέσως ησύχασε, ή φυσιο

γνωμία του ελαμψεν εις τήν σκέψιν τού παιδιού 
του, καί άφησε νά τόν όδηγήσ*/] χωρίς ά ντ ί-

Ό  έ'ρως έ'δωκεν εις τήν ζωήν τής κ.Ροναλ- 
δου, καθώς καί εις τήν τής Δώρας, νέαν διεύ—
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θυνσιν, καί οί είκοσι μήνες όπου ¿πέρασαν υ
πήρξαν έπίσης δ ι ’ αύτήν περίοδοι μεγάλης ε 
νεργεί ας.

Ή  Ε λένη είχε τήν εύτυχίαν νά συναντήσγ 
μεταξύ τών ιερέων τού 'Αγίου P atr ick , ενα 
Άμ.ερικανόν καταγωγής ’Ιρλανδικής, ο όποιος 
άγαπούσε τήν άνθρωπότητα ολόκληρον. Ό  πά- * 
τερ Νεήλ κατώρθωσε νά στρέψγ τήν καρδιά 
καί τό πνεύμα τής Ελένης πρός τούς δυστυ
χείς. Ύ  πό τήν έ'μπνευβίν του ή κ . Ρονάλδου 
έ'βαλεν εις πράξιν τήν ιδέαν τής άλληλοβοη- 
θείας, ή οποία είνε ή έξιδανικευμ.ένη μ.ορφή 
τής ελεημοσύνης. Παρεδόθη εις πραγματικήν 
σωτηρίαν υλικήν καί ηθικήν άνθρωπίνων όν- 
τ ω ν  ευρισκεν ¿νδιαφέρον κα θ ’ ημέραν ζωηρό- 

»τερον καί χαράν,ή οποία τήν έ'καμ.νε νά περι- 
'φρονή όλας τάς άύ,λας.

’Αντί τής περιφήμ-ου ένώσεως, τήν οποίαν 
ονειροπολούσε νά ίδρύσν), έναντίον τής πολυ
τελείας, ΐδρυσεν άλλην έναντίον τού έγκλήμα- 
τος, τής κακοηθείας, τής άσχημίας, τής ά- 
σθενείας. Έ ξέλεξεν ώς άποστόλους νεάνιδας, 
νέους εκατομμυριούχους, ζητούσα εις τούς μ.έν 
χρήμ,ατα, εις τάς άλλας τήν έμπρακτον συμ
μετοχήν τω ν. Κανείς δέν είχε ποτέ τό θάρ
ρος νά τής άρνηθή τίποτε. Ή  καλλονή της, 
τό θέλγητρόν της, δέν τής ¿χρησίμευαν πλέον 
διά νά τήν θαυμάζουν μόνον, ά λ λ ’ ήσαν θαυ- 
μ,άσια δώρα, τά  όποια έβοήθουν τά  φιλανθρω
πικά της εργα. Εις διάστημα είκοσι μηνών 
έ'καμε σπουδαία καλά. ’Απέκτησε τοιαύτην 
δύναμιν, ώστε πολλαί φ ίλα ι της τήν κατηγό-



ρουν οτι έςυπηρέτει τήν αγαθοεργίαν. <̂ ιά της 
κοκεταρίας.

II νεα αυτή ζωή τήν ά—έοττατεν άναγκα- 
ττικώς α—ο επικινδύνους άναρινήοεις, γοιρίς να 
τν,ν θεραπευοτ) από τόν έρωτα,τόν όποιον είχε 
φέρει χ.αζή της από τήν Ευρώπην. Αί ηνω
μένα'. δυνάμεις της θρησκείας καί της φιλαν
θρωπίας ήσαν ανίσχυροι να τόν εκδιώξουν από 
τήν καρδιά της; Ό τα ν  ¿λάμβκνε γράμμα από 
τήν Ρώμην, έ'υ.ενε ταραγμένη ολόκληρον έβδο- 
υ.άδα. Η Δώρα είχε τήν συνήθειαν να της διη— 
γητα ι τα πάντα· έξηκολούθει, χο>ρίς έν τού- 
τοις νά ένθαρρύνεται εις τούτο. Τό ό'νοχ.α του 
Λέλο έπανήρχετο εις κάθε σελίδα, καί τό όνο- 
υ.α αυτό δέν είχε χάσει άκιμη τήν δύναυ.ίν 
του εις τήν ψυχήν της κ. Ρονάλδου. Λέλο ! 
δύο συλλαβαί, τέσσαοες υ.ικροσκοπικοί χαρα
κτήρες υ.αϋροι επάνω εις τό άσπρο χαρτί ? Καί 
v.oyov οπου τους έβλεπε οί παλυ.οί της καρδιας 
της έγίνοντο δυνατότεροι, τό πρόσωπόν της 
¿κοκκίνιζε, τα  άκρα των χειλέων της έτρεχαν. 
Ή  μικρά αυτή λέξις έπανέφερε εις τήν μνή- 
μην της τα χαρακτηριστικά του San t Anna, 
τόν ήχον της φωνής του καί τήν έφερεν όπίσω 
εις τό ώραϊον όνειρον τ·ης Λουκέρνης καί του 
Ouchy του οποίου ή άνάχνησις δέν τήν έγκα- 
τέλειπε. ’Έβλεπε τότε μέ θυυ.όν οτι δέν έπα- 
νέκτησε τήν ελευθερίαν της. Έφοβειτο καί 
επιθυμούσε τάς ¿πιστολάς αύτάς. Τάς διέτρεχε 
κ α τ ’ άρχάς β ιαστικά , ως νά τήν έκα ιαν,έπει
τα τάς έδιάβαζ εν έκ νεου.Ό λαι έγραφαν κ.άτι 
εκ μέρους του Λέλο, λόγια φιλίας, άγάπης, 
τα οποία καυ.υ.ιά φορά της έφαίνοντο λόγια 
ειρωνείας καί της έδιδαν τρελλήν επιθυμίαν νά 
¿κδικηθγ. Ό ταν ή Δούρα άφινε νά χαντεύσνι 
κάποιαν άπογοήτευσίν της, ήσθάνετο κακήν 
χαράν, ή οποία της έδειχνε τήν ταπείνωσίν 
της καί τήν έκαυ.νε νά ¿ντρέπεται τόν εαυτόν 
της. Κατά τάς κρίσεις αύτάς, ή ζωή της ή 
τόσον λαυ.πρά, τόσον πολυάσχολος, της ¿φαί- 
νετο λυπητερή καί κενή. "Απειρος άπογοήτευ- 
σις τήν κατελάχβανε. «ΙΙρός ποιον σκοπόν; 
πρός ποιον σκοπόν ;«  ΊΙ φωνή αυτή της άπο- 
γοητεύσεως της ήρχετο άδιακόπως εις τό στό
μα. Δέν ήσθάνετο πλέον ούτε τήν άντανά- 
κλασιν της χαρας, ό'που ¿δημιουργεί. Ή  σκέ- 
ψις της απευ.ακρύνετο από τούς δυστυχείς κ.αί 
τα  υ.άτια της άσυνειδήτως έπεφταν εις τήν 
εικόνα τού Βέλλυ Γρέη, τήν Τρέλλα της Τ ιτά
νιας, τήν οποίαν είχε τοποθετήσει εις τό ιδι
αίτερόν της σαλονάκι...

Και δεν ήτο ή κεφαλή,ή έχουσα τήν μορφήν 
τού όνου οπου έκύτταζε, αλλά τό μεταμ,ορφω- 
μενον προσωπον της δυστυχούς έρωτευυ,ένης.
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’Ήθελε ν ’ αγαπούσε έτσ ι, μέ μέθην,μ.έ παρα
φοράν. Αί στιγμαί αύταί της άπογοητεύσεως 
δέν διαρκοΰσαν παρά έλάχιστον, άχέσως έ ν ί— 
νετο κυρία έαυτης καί εύχαριστοΰσε είλικρινώς 
τήν θ ε ία ν  Πρόνοιαν, ή όποια δέν ¿πέτρεψε νά 
ύποκύψγ εις τήν φοβεοάν ¿κείνην νύκτα τού
Ο ικΊιν.

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μ Ν Η Μ Ο Ι Υ Ν Ο Ν Ι Ο Ν Μ  ΠΜΙΜΟΠΟΤΑΟΥ
Δ '.

Καί τώρα, κύριοι, έχετε εις γενικάς γραμμάς 
τήν έξέλιξιν τής νεοελληνικής φιλολογίας, ή ο
ποία έγινεν εις τάς ’Αθήνας, καί τήν θέσιν τής 
φιλολογίας αυτής είς την ΙΙόλιν μας. Τήν έξέ- 
λιξιν αυτήν ένόησε βαθειά καί ¿μελέτησε κάλλι- 
στα ή ’Αλεξάνδρα I Ιαπαδοπούλου. Είς τα πρώ
τα βήματά της ακολουθεί καί εκείνη τόν συ- 
νειθισμένον δρόμον καί οΰτε τό « Ήμερολό- 
γιον τής δεσποινίδος Λεσβίου», οΰτε τό Ημε
ρολόγιου των Κυριών» παρουσιάζει ¿ξαίρεσίν 
τινα πραγματικήν. Μία μόνον ηθογραφική δύ- 
ναμις τήν διακρίνει καί ένα βαθύ αίσθημα, 
χωρίς δμως καί νά είμπορέση νά δώση μορφήν 
ανάλογου. Είναι ρομαντική καί περιγράφει τό 
αισθηματικόν εγώ της με μίαν φαντασίαν ασύλ
ληπτου, ή όποία ζητεί πανταχοΰ τό ιδανικόν 
καί αποφεύγει κάθε ψυχρότητα τοΰ αντικειμέ
νου. ’Ενίοτε ζητεί νά ζωγραφίση, αλλά χάνε
ται εις τούς λυρισμούς, οί όποιοι είμπορεΐ νά 
εινε ωραίοι, αλλά δέν εινε φυσικοί. Ή φαν
τασία της τήν σπρώχνει ακόμη περισσότερον. 
Καί ρίπτεται άγωνιώσα είς ένα κόσμον ονεί
ρων, εις μίαν γλυκειά αισθηματολογίαν, χωρίς 
καί εκείνη νά γνωρίζη τί ζητεί καί τί θέλει νά 
συλλάβη. Αυτήν τήν έντύπωσιν κάμνουν καί 
όσα έργα κατεχώρισε είς τήν Φιλολογικήν Ήχώ, 
είς τήν οποίαν συνειργάζετο.

Ή τελευταία έπταετία, κύριοι, παρουσιάζει 
τήν ’Αλεξάνδραν ΙΙαπαδοπούλου εντελώς διά
φορον. Τά περισσότερα έργα της αποστέλλει 
πλέον είς ’Αθήνας καί προσπαθεί νά ήθογρα- 
φήση τήν πατρίδα της. Τούτο είνε τό ξε
χωριστόν μνημόσυνου τού έργου της. Βλέπει τό 
κάθε τι με πολύ παράξενον τρόπον καί ζητεί νά 
κυττάξη πολύ βαθειά είς τήν ζωήν του. Συλ
λαμβάνει πολλάκις πρωτότυπον τήν μορφήν,

αλλά δέν έχει καί τόσας δυνάμεις ώστε νά με- 
γαλουργήση. Τά διηγήματά της εινε ακαθόριστα 
ακόμη, βεβιασμένα καί αψυχολόγητα. Εινε 
σκίτσα τής στιγμής. "Εχουν δμως πολλήν πα
ρατηρητικότητα, μεγάλην ηθογραφικήν δύνα- 
μιν καί θησαυρούς αισθήματος.

Ή ’Αλεξάνδρα αρχίζει τό νέον έργον της 
από τά «Παραμύθια». Εινε εύμορφο άλληγο- 
ρικό παραμύθι ή «Σκλάβα», άλλ’ έχει καί πολ- 
λάς άτελείας. Πολύ τελειότερο είνε τό «Ξερό 
ραβδί», τό όποιον έχάρισεν ή Μοίρα είς ένα 
βασιλόπουλο. Μέ αυτό είμπορεΐ νά κάμη δ,τι 
καλό καί δ,τι κακό θελήσει, καί μόνον δταν 
εκείνο άνθιση, θά πάρη τό βασιλόπουλο τήν 
εύμορφη βασιλοπούλα πού ήτον κρυμμένη σ ’ 
ένα κρυστάλλινο πύργο. "Ερχονται δυστυχισμέ
νοι χρόνοι καί τό βασιλόπουλο χάνει τόν θρό
νον του, φεύγει είς τά ξένα, πίπτει είς κακούρ
γων χέρια καί πληγόνεται βαρειά. Ό αρχιλη
στής παίρνει τό βασιλικό δακτυλίδι καί κάθεται 
στον θρόνον. "Οταν έπειτα από πολλούς χρό
νους έπιστρέφη τό βασιλόπουλο είς τό βασί- 
λειόν του καί έξαλλος ό λαός πίπτη καί τόν 
προσκυνή, εκείνο δέν εκδικείται. ’Ιατρεύει μά
λιστα τήν πληγήν τού αρπαγος εχθρού, δταν 
ήθέλησε νά αύτοκτονήση. Καί τότε τό ξερό 
ραβδί ανθίζει, ή κόρη τού κρυσταλλίναυ πύργου 
πίπτει εις τήν αγκαλιά του καί τό δλον παρα
μύθι φανερά δηλώνει, δτι κερδίζει εκείνη ή α
ρετή, ή όποία κάμνει τό καλόν οχι εξ ανάγκης, 
αλλά διότι είνε αυτό κα θ ’ εαυτό καλόν, ¿διά
φορον αν θά πάθη διά τούτο.

Σάς ανέλυσα, κύριοι, τό παραμύθι αυτό διά 
νά λάβετε μερικάς γραμμάς τής τεχνοτροπίας τών 
παραμυθιών τής ’Αλεξάνδρας. Τά παραμύθια 
δέν είνε εύκολος λογοτεχνία. ’Ανελίσσεται είς 
αυτά ή παιδική ψυχή μέ δλα τά αθώα αισθή
ματα της, μέ τάς λήπας της, μέ τάς χαράς της, 
χωρίς πονηριάν, χωρίς μίσος. Ό "Ανδερσεν έ- 
Χαρακτήριζε τά παραμύθια του ως εξής: «Μίαν 
ιδέαν, λέγει, πού συνέλαβα διά μεγάλους, τήν 
διηγούμαι εις μικρούς μέ παιδικό φόρεμα, 
αλλά καί δέν λησμονώ, δτι μέ ακούουν ό πα
τέρας, ή μητέρα καί ή γιαγιά καί δτι πρέπει 
όλους αυτούς νά τούς δίδω αφορμήν είς σκέ- 
ψ ιν» . Καί δμως τά πρώτα του παραμύθια κα- 
τεκρίθησαν, δτι ήσαν ατελή κατά τήν μορφήν· 
καί μόνον, δταν ¿δημοσίευσε τόν «Αυτοσχέδιον 
ποιητήν», έστερεώθη τού μεγάλου Δανού ή ύ- 
πόληψις. Κάθε παραμύθι είμπορεΐ νά έχη ι
διαίτερον θέμα. Είμπορεΐ νά είνε τραγικόν δ- 
πως ή «Καμπάνα» καί «ή ιστορία μιας μητέ
ρας» . Είμπορεΐ νά είνε εύθυμον, όπως ό «Χοι
ροβοσκός» καί είμπορεΐ νά είνε σατυρικόν δπως

ΜΟΔΑ

«ή Ιΐριγκήπισσα καί τό Μπιζέλι». Ό "Ανδερσεν 
μάς έδωκεν δλους αυτούς τούς τύπους, άλλ’ έ- 
ζησε τόσον ολίγον ή ’Αλεξάνδρα ώστε δέν έ- 
πρόφθασε νά άναπτύξη δλον τό πλάτος τής ι
διοφυίας της.

Περισσότερον επιτυχή καί περισσότερον με
λετημένα έργα τής ’Αλεξάνδρας ΙΙαπαδοπούλου 
είνε τά Βυζαντινά διιιγήματα. Όσοι παρά τό 
μοναστήρι τού 'Αγίου Νικολάου είς τήν Πρίγ- 
κηπον είδατε τόν απότομον μέσα είς τήν θά
λασσαν βράχον, τόν όποιον ονομάζουν Καλο- 
γρηά, έχετε πλέον αισθητόν τό θέμα τού διη
γήματος τής «Καλογρηάς» τής ’Αλεξάνδρας. Ή 
πέτρα εκείνη είνε πετρωμένο σώμα μοναχής, ή



όποια προσηΰχετο και συνάμα ¿πλάνα τήν φαν
τασίαν της εις τά ολόχρυσα κα'ι αξέχαστα καλά 
του κόσμου. Ή ψυχολογία τής Καλογρηάς, 
δταν πίπτη από τον Θρόνον και ευρίσκεται πά
λιν εις τό μοναστήρι, εινε ένα μικρό άριστουρ- 
γηματάκι. Ά λ λ ’ ή βυζαντινή εποχή και ό θεο
κρατικός βίος των μοναστηρίων της δεν είνε 
ευκολον να με/.ετηθή από ενα πνεύμα, τό ό
ποιον τόσον άτακτα ειργάζετο, δπως τής ’Αλε
ξάνδρας. Χρειάζεται πολλή έξοικείωσις καί 
πολλή μελέτη τής εποχής καί του μοναχικού 
βίου, διά νά προσέγγιση κανείς τήν περιγρα
φήν, τήν οποίαν ό Ουγκώ δίδει εις τούς ι ι ’Α
θλίους» του διάτάς άδελφάς τού μοναστηριού. 
Ό λοι γνωρίζετε τήν «Σκλήραινα», τήν οποίαν 
εγραψεν ό 'Ρώσσος ’Αλέξιος Σμυρνώφ, καί 
όλοι ήσθάνθητε τάςάτελείας τής Ιστορικής αλή
θειας, τήν έπιπόλαιον μελέτην καί τον ανού
σιον σλαβωνισμόν, τά όποια προδίδουν τάς 
δυσκολίας τής βυζαντινής θεματογραφίας.

Τό καλλίτερον βυζαντινόν διήγημα τής ’Α
λεξάνδρας εινε τό τιτλοφορούμενον «Στο μο
ναστήρι» , τό όποιον ωραία εΐκονογράφησεν ή 
Θάλεια Φλωρά καί κατεχώρησαν τά «ΙΙαναθή- 
ναια». Εινε τό πλέον μέλετημένον, τό πλέον 
τέλειον καί τό πλέον ώραΧον διήγημά της. Ή 
Ζωή, ή όνομαστή ερωμένη τού Βάρδα, χάνει 
εις τον διαγωνισμόν τής εύμορφιάς μέ τήν 
ποιήτριαν Κασσιανήν καί μέ άλλας.

Αυτό είναι τό τελευταϊον έργον τής ’Αλε
ξάνδρας, διότι δεν επρόφθασε νά εκδώση τήν 
«’Ά νναν τήν Κομνηνήν», τήν οποίαν ήτοίμαζε 
διά τό θέατρον. Εις τούτο δεικνύει προφα
νώς, δτι εχώνευσε περισσότερον τήν Βυζαντινήν 
εποχήν καί τήν άντίληψιν των χρόνων εκείνων, 
άλλ ’ έχει καί τάς ελλείψεις. Ή φαντασία της 
έξήγ νισεν άπιστεύτως τήν έταίραν, έδωσε πολύν 
λυρισμόν εις τον πατριωτισμόν καί δεν ¿χρω
μάτισε τό θεοκρατικόν πνεύμα, δεν προέβαλε 
τήν χαύνον δυσκινησίαν, ούτε τού παλατιού 
ούτε τής μοναχικής ζωής. ’Έπειτα ή όλη μορφή 
τής ύποθέσεως είνε πολύ ξενότροπος καί εάν 
ή λύσις δεν ¿γνωστοποιείτο μέ επιστολήν, θά  
¿δείκνυε περισσοτέραν τελειότητα τό έργον. Ή 
όλη όμως άνέλιξις τού πνεύματός της, ή δρο
σερά καί φυσική γλώσσα καί ή τελειότερα 
μορφή, τήν οποίαν ήρχισε τό πνεύμά της ολί
γον κατ’ ολίγον νά συλλαμβάνη, διεκόπη από 
βάσκανον δαίμονα αμέσως. Καί ήμεις όλοι 
έκλαύσαμεν τήν πρόωρον αρπαγήν ψυχής χαρι
τωμένης καί διανοίας πολύ καλλιτεχνικής.

Τπεσχέθην, κύριοι, νά εξηγήσω τό χαμό
γελό μου καί νομίζω, ότι τό εξήγησα. Ό απε

ριόριστος ενθουσιασμός τών μέν διά το φιλο
λογικόν αυτό μνημόσυνογ εξήρχετο απο τα όρια 
τής μετριοπάθειας, καί ή ασυγχώρητος απορία 
τών άλλων άπεδείκνυε πίκραν αλήθειαν, ότι 
δέν παρακολουθούμεν τήν άνέλιξιν τής ςωής 
τού έθνους μας. Ή Πόλις μας μόλις από ολί
γων ετών εκαλλιτέρευσε τήν καλαισθησίαν της 
καί συνησθάνθη περισσότερον τήν μελετην τού 
λαϊκού πνεύματος. Μόνη ή επιστημονική με
λέτη καί μόνη ή άπόλαυσις τής κλασικής επο
χής διόλου δέν αρκεί. Ούτε προωρίσθημεν να 
εϊμεθα είς τον κόσμον άπλοι θαυμασταί τού 
πατρικού καί τού ξένου φιλολογικού θησαυρού. 
’Εάν ζώμεν, πρέπει νά παρέχωμεν δείγματα 
τής ίδικής μας ζωής, τής ΐ.δικής μας ύπάρξεως. 
Είς τήν άντίληψιν δέ αυτήν ή ’Αλεξάνδρα 
ΙΙαπαδοπούλου διά τήν Πόλιν μας έχει τήν 
πρωτοπορείαν. ΕίμπορεΧ βέβαια νά μή εινε 
κανέν μεγάλο άνθος, από έκεΧνα τά οποία 
αιχμαλωτίζουν τό βλέμμα καί άφαρπάζουν τον 
νούν καί τάς αισθήσεις μας. Άλλ ’ είνε τόσον 
φαλακρός από φυσικά άνθη ό φιλολογικός 
κήπος τής ΙΙόλεώς μας, ώστε νά έχη δικαιο- 
λογημένην λατρείαν ένα εύμορφο μικρό^άλη- 
θινό λουλούδι του.

Δι ’ αυτό καί οί συμπολΧταί της τιμώσι σή
μερον μέ τό μνημόσυνον αυτό τήν άξέχαστον 
φυσιογνωμίαν της.

Έν Φαναρά) Κωνσταντινουπόλεως.
( ’Από τάς εικόνας Κων)πόλεως καί ’Αθηνών 

Ν. Βασιλειάοου;

0 ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΑΠΕθΑΝΕ
Είναι ή θλιβερά καί πένθιμος ειδησις, ή 

οποία ¿κυκλοφόρησε·/ άνά τον κόσμον δλον καί 
έβύθισεν είς πένθος Αύλάς καί κράτη καί λαούς 
άνά τά  πέρατα της γης. Ό  Έδουάρδος, ό βα
σιλεύς καί αύτοκράτωρ μέ τούς εκατόν τίτλους 
καί τήν υποτελή των πέντε κόσμων ανθρωπό
τητα  άπέθανεν έξαφνα, απότομα, χωρίς κανείς 
νά τό έπερίμενε. Καί ό κόσμος έτόνισεν ύμνους 
είς λ,ατρείαν του καί έγ'κώμια διά τήν αθανα
σίαν του. Τ ίτον ό σημαιοφόρος της είρηνης, ό 
αγαθός καί γενναίος φίλος τών πτω χώ ν, ο 
βασιλεύς όχι μόνον απέραντων κτήσεων, άλλα 
καί της κοαψότητος καί του συρμοϋ, είς τον 
όποιον είχεν υποτελείς όλους τούς βασιλείς και 
όλους τούς κοινούς θνητούς.

Συνδεδεμένος μέ τήν Ελλάδα με τους δε
σμούς στενωτάτης συγγένειας, γαμ.βρός του 
Βασιλέως Γεωργίου είχεν έπισκεφθη τάς Ά -
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θήνας κατά τούς τελευταίους ολυμπιακούς ά- 
γώνας καί είχεν έλκύσει τάς συμπαθεί ας του 
ελληνικού λαοϋ. Ή  σύζυγός του Αλεξάνδρα, 
ή ώραιοτέρα άλλοτε της Ευρώπης βασίλισσα, 
¿φιλοξενείτο όλίγ'ας ημέρας πρό του θανάτου 
του είς τήν Κέρκυραν άπό τήν Βασιλικήν Οι
κογένειαν τής Ελλάδος καί μόλις έπρόφθασεν 
είς τήν ζωήν τον βασιλικόν της σύζυγον, ό 
όποιος άπεθανε τρεις ημέρας μετά τήν είς Λον- 
δΐνον έπιστροφήν της.

Ό  Ελληνικός τύπος ομόφωνος έξέφρασε τήν 
λύπην τής χώρας καί τά  αισθήματα τής συμ
πάθειας του ’Ελληνισμού πρός τήν πενθούσαν 
βασίλισσαν καί τόν βασιλικόν οίκον τής Α γ 
γλίας.

Τον Έδουάρδον διεδέχθη είς τόν θρόνον ό 
δευτερότοκος υιός του Γεώργιος ό Ζ’ ,τξως πρίγ'- 
κηψ τής Ούαλλίας, σύζυγος τής πριγκηπίσσης 
του Τέκ καί νυν βασιλίσσης τής ’Α γγλίας καί 
αύτοκρατείρας τών Ινδ ιώ ν Μαρίας.

ΙΙλεΐστοι βασιλείς καί άρχοντες του κόσμου 
μετέβησαν είς Α γγλ ία ν  διά τήν κηδείαν του 
Έδουάρδου. Μεταξύ αυτών καί ό βασιλεύς 
Γεώργπος μ.ετά του Διαδόχου καί του πρίγ-κη- 
πος Γεωργίου άνεχώρησαν τήν παρελθούσαν 
ΙΙεμπτην έκ Κερκύρας έπιβαίνοντες τής βασι
λικής θαλαμηγού ’Αμφιτρίτης. Δυστυχώς ή 
έλις του πλοίου έ'σπασε πλησίον τής Αύλώνος, 
καί ό βασιλεύς μετά τών υιών του καί του 
πληρώματος έσώθησαν άπό βέβαιον κίνδυνον, 
χάρις είς τήν γαληνια ίαν θάλασσαν ή'τις έπέ - 
τρεψεν είς τήν Ά μφιτρ ίτην νά μείνγ άκυβέρ- 
νητος είς τό πέλαγος,μέχρις ού είδοπώιήθησαν 
περί του κινδύνου καί έ'σπευσαν είς ρυμούλκη- 
σιν τής θαλαμηγοΟ Ελληνικά καί ’Ιταλικά 
πλοία τών πλησιεστέρων πόλεων. Ή  Α μ φ ι
τρίτη έρρυμουλκήθη άπό τό Ιταλ ικόν ταχυ
δρομικόν Σκύλλα έως τό Μπρίντεζι όπου καί 
θά έπισκευασθή. Ό  Βασιλεύς μετά τών υιών 
του έξηκολούθησαν τό ταξείδ ι των ύγ ιεΐς.

Ή  κηδεία του Έδουάρδου θά γάντι τήν έρ- 
χομένην Παρασκευήν, δηλ. οκτώ ημέρας μ.ετά 
τόν θάνατον του. Τό πένθος διά τήν Ά γγ ία ν  
ώρίσθη έτήσιον. Διά τήν Ελληνικήν Αυλήν 
τρίμηνον ένεκα τής στενής συγγ'ενείας τών δύω 
βασιλικών οίκων.

Ή  βασίλισσα Αλεξάνδρα έδημοσίευσεν 
συγκινητικήν έπιστολήν πρός τόν άγγλικόν 
λαόν, είς τόν όποιον έκφράζει όλην τήν εύγ'νω- 
μ,οσύνην της διά τήν ειλικρινή συμμετοχήν 
του είς τό πένθος της τό βαρύ καί τήν έπιθυ- 
μιαν της όπως παράσχη καί είς τόν υιόν της 
τήν άγάπην καί έμπιστοσύνην, ήν έτρεφε πρός 
τόν άποθανόντα βασιλέα.

ΤΟ Μ Α Ρ Α Μ Ε Μ  ΚΡΙΚΟΝ
(Συνέχεια)

Ό ταν τό άτμ-όπλοιον άντίκρυσε τήν νοτίαν 
πλευράν του μικρού πριγκηπάτου μέ τό κωδο- 
νοστάσιον τής Μητροπόλεως, τό όποιον έλαμ,- 
πεν ύπό τόν ήλιον, ή ’Ά ννα , ή όποία έως τότε 
είχε βασανισθή άπό ένα βήχα τρομ.ερόν ή'ρ- 
χισε νά άναπνέν). Είχε τό αί'σθημ.α ότι όση 
ζωή τής είχε μείνει, είχε φύγει μέ τόν βήχα 
¿κείνον καί ότι ή τύχη της είχε τόσον συνταυ- 
τισθή μ.έ τήν τύχην τής Ά μ άλ ια ς, ώστε καί ό 
θάνατός της άκόμ.η θά έγ ίνεΛ  συγχρόνως σχε- 
δόνκαί είς τό ί'διον μέρος.Τϊτο τής τύχης μ,ου, 
¿σκέπτετο, ένω ή ψυχή της έκλαιε καί έπο- 
νουσε. ΤΗτο τής τύχης μ,ου νά τήν άκολου- 
θήσω είς τόν θάνατον, όπως καί είς τήν ζωήν. 
ΤΗτο ή πρώτη φορά όπου ήννόει τόν κίνδυνον 
που διέτρεχε. Καί ύπετάσσετο μ.έν, δχι όμως 
μέ υπομονήν καί καρτερίαν.

Ποτέ άλλοτε δέν ήθελε νά ζήσν) όσον αυτήν 
τήν στιγμήν, όπου ό θάνατος τής Άμ.άλιας 
έλευθέρωνε πραγ'ματικώς τόν Στέφα, άν δχι 
άπό τήν άνάμ.νησίν της, τουλάχιστον άπό 
μ.ίαν μυστικήν σκέψιν που έφαίνετο νά τόν βα- 
σανίζ'ρ. Ούτε είς τόν θάνατον έσκέπετο δέν 
θά μέ πονεΐ μόνην, χωρίς τό φάσμ,α τής άλ
λης νά τόν παρακολουθή μέ τήν γοητείαν της, · 
που τόν ¿κράτησε δεσμευμένον όλην του τήν 
ζωήν.

Άπό τάς μαύρας αύτάς σκέψεις τήν άπέ- 
σπασε τό γραφικόν θέαμ.α τής μικράς πό- 
λεως, που είναι ¿ξαπλωμένη ¿πάνω είς τό υψη
λόν άκρωτήριον του Α γίου Μαρτίνου καί που 
κατεβαίνει μαλακά είς τόν ώραΐον κόλπον διά 
νά άνεβή πάλιν είς τήν νέαν πόλιν, τό Μόντε- 
Κάρλο μέ τό ως άνάκτορον τής τύχης καζίνο, 
που βγ^αίνει ’σάν ώραία νύμ,φη μέσα άπό τούς 
θαυμ,ασίους κρεμαστούς κήπους καί τά  σμα
ραγδένια πάρκα.

Θαυμ.άστρια τών ωραίων τοπ ίων, ¿λησμο
νούσε πάντοτε κάθε λύπην καί κάθε χαράν, 
δταν εύρίσκετο ¿μ,πρός είς τά  καλλιτεχνήματα 
είς τά  όποια ή φύσις είναι ό μ.εγάλος καλ
λιτέχνης καί ή Τέχνη άπλούστατα βοηθός.

Τό Μονακό τής έκαμεν ιδιαιτέραν έντύπω - 
σιν, διότι ώμ,ιλοΰσε περισσότερον είς τήν ψυχήν 
της, είχε κάποιαν προγονικήν συγγ'ένειαν μέ 
τάς άναμ.νήσεις της. Ή  βυζαντινού ρυθμ.ου με
γαλοπρεπής έκκλησία μέ τούς γραφικούς τρού
λους που ¿λαμποκοπούσαν, σάν νά ήσαν άπό 
πολύτιμα μέταλλα, τό παλάτι του πρίγκηπος 
είς μεγαλοπρεπή μαυριτανικόν ρυθμόν, τά  σπ ί-
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riy. τά  οιύστηρά τής πκλκιχς πολεως, οπίσο) 
ά.πό τάς όλοπρασίνους έττάλζεις, της έφαίνοντο 
’σάν —αλαιαί εικόνες, ~ο0 είχεν ίδεΐ άλλοτε 
εις τό Βυζάντιον, τό ίττορηυ.ένον άπό τούς 
δασκάλους της. ’Έ πειτα  όταν ¿¡/.τ:ηκαν εις τον 
κόλπον, τό θέαχ.α του καζίνου υ.έτα εις τον 
θαυριάσιον οργασμόν υ.ιας βλαστήσεως άφαν- 
τάστου, της έφάνη ’σαν ενας παράδεισος του 
κρύπτει ¡αέσα του κάθε είδους χαράν, άλλα 
καί κάθε είδους κολασιν. Καί εις τήν φαντα
σίαν της την εςηυ.υ.ένην την στιγχ.ήν αύτήν 
της έφαίνετο ’σαν όλη η θάλασσα νά είχε γε- 
χ.ίσει άπό τά  πτώχ.ατα των δυστυχισμένων, 
που έορίφθησαν από τά  ύψη εκείνα τά  όλο-

/ , / γ  r * sv ν '  tr cπρασινα και γεματα ι,ωην, οια να ευρουν ησυ
χίαν εις τον θάνατον, άφοΰ ή τυχη τους ειχεν 
άρνηθη καί την τελευτα ίαν έλ.πίδα. Ή  Α μ α 
λ ία  δέν εύρίσκετο μέσα εις τό πλήθος αυτό 
των πνιγμένων με τά  μελανά πρόσωπα καί 
τά  μάτια  τά  [ίγαλμενα από της κόγχες μέ την 
αγωνίαν ενός τόσον τραγικού θανάτου.

Ή  Ά μ ά λ ια , η οποία είχε τόσον αγαπήσει 
την ωραιότητα, ηθέλησε καί νά άποθάν·/) ωραία. 
II καρδιά που την είχε προδώσει, είχε κατα- 

δικασθη καί η μακροσκοπική σφαίρα του φλω- 
μπέρ είχε σταματήσει εςαφνα τούς παλμούς, 
οί όποιοι μόνον στιγμάς χαράς είχεν μετρήσει 
έως τότε. Τό ποόσωπον είνε υ.εινει γελαστόν,‘ / ■> Λ / \ανθηρόν, ώραΐον, μέσα εις τά  λουλούδια καί 
τούς άφρούς του μεταζιοϋ, που τόσον εί
χεν αγαπήσει όταν έζοΰσε. '’Ολα αύτά τά 
έφαντάζετο, τά  έβλεπεν ολοζώντανα ή ’Ά ννα  
καί σχεδόν καί εις τόν θάνατον ακόμη εύρισκε 
την Ά μ άλ ια ν εύτυχισμενην. Δέν είχεν α ί- 
σθανθη τόν πόνον, την αδυναμίαν, τήν αγω 
νίαν εκείνων, που καταδικάζονται νά έπα ι- 
τοΰν από τήν ζωήν καί νά έχουν από αύτήν 
ελάχιστα μόνον ράκη υγείας. Αύτή ήτον ή νι
κήτρια της ζωής καί του θανάτου έλεγε μέσα 
της. Έ ζησε πάντοτε όπως ή'θελε, όπως της 
ή'ρεσε, όπως ήταν ευτυχής. Καί άπέθανεν α
κόμη, όταν αύτή ήθέλησεν, όταν ή ζωή ήρ- 
χισε νά τήν π ιέζγ  μέ τάς άνάγκας καί τάς 
πικρίας της. Θά σέ νικήσω, είχεν ε ίπ ε ΐ, όταν 
ή ζωή της έζήτησε θυσίας, υποταγήν, πειθαρ
χίαν. Καί πραγματικώς τήν είχε νικήσει. Οί 
εενοι, οί άγνωστοι την είχαν θαυμάσει, την 
είχαν λυπηθή, τήν είχαν εγκωμιάσει, καί τήν 
στιγμήν αύτήν μέσα εις τά  λουλούδια καί εις 
τά πολύτιμα φορέματά της ή Ά μ άλ ια  έκοι- 
μάτο ή'συχα καί ευχαριστημένα, διότι καί ό 
Στεφας καί αύτή ή ιδία ακόμη έπήγαιναν νά 
την σκεπάσουν με άνθη καί νά την άποχαιρε- 
τήσουν μέ δάκρυα.

*  ,

Αύτοί που τήν αγαπούσαν θά εύρίσκοντο 
κοντά της καί τήν τελευτα ίαν της ακόμη στιγ- 
μ ήν.Γ ια τί τήν αγαπούσαν, αύτό ήτο αλήθεια. 
Καί αύτή καί ό Στέφας. Δέν ήμποροΟσαν νά 
κάμουν διαφορετικά, έσκέπτετο . Εις τήν ζωήν 
της δέν είχε ποτέ έμπνεύσει ού'τε μίσος, ούτε 
πείσμα,ούτε αποστροφήν. Ή  ’Ά ννα  την έθεω- 
ρουσεν άνεύθυνον πλάσμα, τό όποιον είχε γεν- 
νηθη διά νά άπολαμβάνγ,διά νά γελά , διά νά 
διασκεδάζν), διά νά έπιβάλή γύρω της καί εις 
όλους τάς θελήσεις της. Τήν έθεωροϋσεν ένα 
χαϊδεμένο πα ιδ ί, άνεύθυνον, γοητευτικόν, ποΟ 
θεωρεί τόν κόσμον ύποτελη του καί που μένει 
πάντοτε άδιάφορον διά τάς συνεπείας ποΰ μπο
ρούν νά έχουν αί πράξεις του. Ήσθάνετο ότι 
αύτήν τήν’Άνναν έξ αρχής τήν είχε μαντεύσει 
όποία ήτο, τήν είχε συμπαθήσει, της είχε 
δώσει τήν συνδρομήν της. Ά λ λ  ’ όταν έννόησεν, 
ότι ό Στέοας ήρχιζε νά τήν αγαπά , τότε από
,Ν  ̂ ' 'ιοιοτροπιαν,απο την ανάγκην να οοκιμασν) την 
δύναμίν της, από πόθον νά έξασφαλίσ·/) μέ τά 
πλουτη του τήν εύτυχίαν της, της τόν έπηρε, 
χωρίς νά τόν α γα π ά .Ό λα  αύτά έγιναν, εσκέ- 
πτετο χωρίς ώρισμένον σχέδιον, άπλως με τό 
ένστικτον εκείνο, που έκανόνιζε φυσικά καί 
χωρίς καμμίαν δυσκολίαν ολην της τήν ζωήν.

’Έ πειτα  όταν ό Στέφας ή'ρχισε νά ζητή νά 
της επιβληθή, καί νά τήν ύποτάξγι, ή Ά μ ά 
λια  έσκέπτετο πώς ήμπορουσε νά απαλλαγή . 
Χωρίς καί πάλιν νά κάμν) τίπο τε, ό Στέφας 
έχασε τά ’μάτια του καί τυφλός πλέον έμε- 
νεν αύτός ύπό τήν κυριότητά της. Ά λλά  δέν 
ήθελε μέ αύτό νά κάμη χρήσιν τής υπεροχής 
της, ούτε καί νά ύποφέρ·/) τό μαρτύριαν, νά 
έχγι αιωνίως αντίκρυ της τόν τυφλόν.

Καί ένθυμήθη τήν συμπάθειαν τής ’Άννας 
καί επειδή έμάντευε τήν δύναμιν τής αύτοθυ- 
σίας της, τήν έφερεν αμέσως διά νά τόν συν
τρόφευα]. Θά ήναπώντο] αύτό τό έσκέφθη, χω
ρίς ανησυχίαν ίσως μάλιστα μέ άνακούφισιν.

Κ. HAPPEN

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
’Εδώ ή πολιτική άπρακτεί. ’Επί του παρόντος 

δέν γίνεται ενέργεια διά τάς έκλογάς τής Έθνοσυ- 
νελεύσεως καί οί μετά τόσης σπουδής ίδρυθέντες 
πολιτικοί σύλλογο: μετά τήν λήξιν τής έπαναστάσεως 
δέν δίδουν κανένα σημείον ζωτικότητος καί διαθέσεως 
προς ενέργειαν.

Σήμερον ή προσοχή καί ήμών καί τής Ευρώπης 
είναι έστραμμένη πρός τήν Κρήτηνή,ό ποια κατά τήν 
έναρξιν των εργασιών τής νέας Βουλής ενέμεινεν εις

τον καθιερωθέντα ορκον έν όνόματι του βασιλέως Γεωρ
γίου. Οί Τούρκοι αντιπρόσωποι υπέβαλαν διαμαρτυ
ρίαν καί απεσύρθησαν, όχι ά’νευ επεισοδίου, το όποιον 
επροκάλεσεν ό χριστιανός αντιπρόσωπος Δασκαλογιάν- 
νης, επιτεθείς εναντίον ενός άπό τούς Τούρκους αντι
προσώπους.

Ο κ. ’Ελευθέριος Βενιζέλος έ'ψεξε δριμύτατα τήν 
διαγωγήν του έπιτεθέντος καί άνεκήρυξε σεβαστήν 
τήν ελευθερίαν του ατόμου. Αί εκλογαί έφεραν πλειο- 
νοψηφοΰντα τόν ευφυέστατου πολιτευτήν κ. ’Ε. Βε- 
νιζέλον, ό οποίος εσχημαάτισε καί Κυβέρνησιν.

Οί Τούρκοι διιοργάνωσαν συλλαλητήρια εις πολλάς 
πόλεις, δι’ ών έπιζητείται ή λύσις του Κρητικού ζη
τήματος κάί ή παρά των Κρητών άναγνώρισις τής 
ύψηλής κυριαρχίας τού Σουλτάνου παρά των Προστα- 
τίδων Δυνάμεων.

ΠΡ0Τ1ΓΠ0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ο μικράκοσμος θά άρχίση νά άναπνέη μέσα εις τό 

δημοτικό σχολειό, άφ’ ής στιγμής μερικοί άνθρωποι 
λογικοί, πρακτικοί καί έξυπνοι, άνθριυποι που άγα- 
ποΰν τά παιδάά. καί ¿μελέτησαν τήν παιδική ψυχή, 
απεφάσισαν νά ιδρύσουν ένα πρότυπο σχολείο. Ο 
Σχολαστικισμός ποΰ αισθάνεται οτι θά παταχθή μέ 
τόν νεωτερισμόν αυτόν τόν σωτήριον μαίνεται, αντι
προσωπευόμενος φυσικάάπο τόν κ.Μιστριώτην,ό όποιος 
απολύει τούς κεραυνούς του εναντίον των ιδρυτών. 
’Ενώ ό λογικός κόσμος καί οί γονείς των βασανισμέ
νος μικρών ποΰ πνίγονται μέσα εις τή λάσπη των 
χλούνων καί των άφύων ευγνωμονεί καί περιμένει 
ανυπόμονα τήν ί'δρυσιν τοΰ νέου σχολείου.

Καί δεν ημποροΰσε παρά νά γίνη αύτό οπου γίνε
ται, τώρα μάλιστα ποΰ μέ τάς έπιτροπάς των διδα
κτικών βιβλίων ή γραμματικές άντί νά απλοποιούνται 
όργ,άζουν καί κατήντησα λαβύρινθος άκατανόητος, εις 
τούς όποιους πελεγάνουν καί οί δασκάλοι καί οί γο
νείς των παιδ,ίών,ποΰ παρακολουθούν τήν μελέτην των. 
Συγχαρητήρια θερμότατα εις τούς ίδρυτάς τοΰ νέου 
δημοτικού Σχολείου. Ώς πρός τόν κ. Δελμοΰζον είρ- 
γάσθη ήδη εις Βώλον εις ένα πρακτικόν άνώτερον 
Σχολείου κοριτσίών καί είχεν εκεί λαμπρά αποτελέ
σματα, χωρίς άντιδραστικάς επαναστάσεις, διότι ό 
Βώλος είναι μακρειά τών ’Αθηνών.

Β Ι Β Λ Ι Α

Ή ’ Ιφ ιγ έ νε ια  ι ο ί  Γ κηΙτε , ύπό κ. Κ. Χατζο- 
πούλου. Ή μετάφρασις τής ’Ιφιγένειας τοΰ Γκαίτε 
άπό τόν κ. Κ. Χατζόπουλον είναι γνωστή άπό «ίσους 
παρηκολούθησαν προ χρόνων εις τό Βασιλικόν Θέατρου 
τήν παράστασιν τοΰ έργου. Άπό τότε είχε κριθή ώς 
ώραία καί άποδίδουσα εις άρμονίαν καί δύναμιν στί
χου τό πρωτότυπον τοΰ μεγάλου ποιητοΰ. Τώρα ή έκ- 
δοσις τής ’Ιφιγένειας προσθέτει εις τήν ποιητικήν 
εργασίαν τοΰ κ. Κ. Χατζοπούλου ένα άκόμη δυνατόν 
καί άβρόν έργον, διότι μία μετάφρασις Γκαίτε είναι 
κάτι πολύ τεχνικώτερον καί δυσκολώτερον άπό κάθε 
πρωτότυπον ποιητικήν εργασίαν.

"Στό "Α λμ πονρο , ύπό Κ. Παρορίτη. Εικόνες 
τραγικές άπό τήν ζωήν τών σφουγγαράδων, ποΰ άπο- 
δίδονται μέ δύναμιν, άλλά καί μέ πολλήν άλή- 
θειαν. ’Εντελώς διαφορετικόν άπό τούς Σφουγ
γαράδες τοΰ ’Αγγέλου Τανάγρα, καί τά δύω ομως κα- 
τάλληλα διά νά άποδώσουν τήν φρικτήν ζωήν τής νεό

τητας ποΰ χάνεται άδικα, διά νά θησαυρίζουν ολίγοι 
άνθρωποι μέ χωρίς συνείδησιν καί καρδιάν.

Μικρά τραγούόια I .  Μαράνον Μικρά καί με
γάλα τραγούδια μαζή, μερικά τρυφερά καί παθητικά, 
άλλα μέ φιλοσοφίαν πολλήν καί χίοΰμορ καί ειρω
νείαν ποΰ φανερώνουν τόν ποιητήν, οσον καί άν ήθε- 
λησε νά κρυφθή ύπό ψευδώνυμον. «Σέ μνήμα κρίνος 
ανθισμένος έγερνε δίκως μυρωδιά, είχε τής ρίζες ό 
καϋμένος ’ς ένός φιλάργυρου καρδ.'ά».

Σκιαγραφία Γ ρ ,  Π α π η λ ο π ο έλ ο ν ,  ΐτπό Δ .  
Στέφανον- Είναι ένας ύμνος καί ένα έγκώμιον εις 
τόν σοφόν πατριονςην καί παιδαγωγόν τοΰ "Εθνους, 
εις τόν οποίον οφείλεται ή ί'δρυσις τοΰ Συλλόγου πρός 
διάδοσιν τών Ελληνικών γραμμάτων, τοΰ ’Ωδείου 
’Αθηνών καί τόσων άλλων ώραίων καί πατριωτικών 
έργων. Είναι άπό τούς πρώτους έργάτας τήε 'Ελλη
νικής ’Αναγεννήσεως, καί ή· δράσις του ήμπορεί νά 
χρησιμεύση ώς παράδειγμα διά τούς μεταγενεστέρους.

Κ αινούρια λύρα. Δ ό γ η -  Μία συλλογή στίχων 
δημοσιευθέντων κατά καιρούς εις τήν « Εσπερινήν» 
ύπό τό ψευδώνυμον Δόγης τοΰ κ. I. Βουγιουκλάκη.

Περί τόν Οηόανρόν τών Ά ν τ ι κ ν β ή ρ ω ν  τοιί 
κ .  Κ. Ι'άόον. Τοΰ ειδικού πλέον διά' τά ναυτικά 
μας πράγματα, τά όποια τόν άνέδειξαν καί δυνατόν 
διηγηματογράφον.

ΕΠΙΤΡ0ΠΑ1 ΚΪΡΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
τός ύπό τίιν κ -  Α Ι κ .  Ζλα τάνον Σηροτροφι- 

κής "Εταιρίας
ΓΑΣΤΟΤΝΙΙ-—Χαρίκλεια Σιούνη ΙΙρόεδρος, Έλ. 

Δ. Μπεβερίνου, ’Αφροδίτη. Δ. Πανα, Αικατερίνη X. 
Γιαννακοπούλου, ’Ανδρομάχη Γαβριλιάδου, Ευγενία 
Καρβελα, ’Αγγελική Δ Αάτζη.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ— Ελένη Σταυροπούλου Πρόεδρος, 
Ελένη Γεωργακοπούλου, Ελένη Μακρυγιάννη. 

ΕΡΕΤΡΙΑ—Άθηνα Γεωργιάδου Πρόεδρος, Μαριγώ 
Καλάρη, ’Αγγελική Συνοδινοΰ, Ελένη Βαλτάσαρ, 
Κλεοπάτρα Μίχου, Μαρία Καρακώστα, Περσεφόνη 
Τζώτζη.

ΧΑΧΙΑ (Κρήτης) — Ά ννα Γερασιμίδου, Χρυσή 
Κουνδούρου, Μαρία Πολογεώργη, Μαρία Ψαρουδάκη, 
Πηνελόπη Δημητρακάκη, Χρυσή Κριάρη, Ελένη 
Καλαμυκεράκη, ’Αντωνία Πλουμιδάκη.

Πρός τίιν  κ "Εφορον τού ’ Ε π α γ γ ε λ μ α τικ ο ύ  
καί Ο ΐκ ο κ νρικ ού  τμ ήματος  τής "ΕνώιΙεως 
τών " Ε λ λ η ν ίό ω ν

’Αλεξάνδρεια 30]1 ] 10.
’Αξ ιότ ιμο ι  χ νο ίη  

Δέν φαντάζεσθε πόσον εϋχαριστήθην μαθοΰσα εκ 
του πρός με ευχαριστηρίου εγγράφου σας, ότι αί 50 
δρ. τάς όποιας έστειλα πρός τήν Καν Παρρέν διετέ- 
θησαν πρός άγοοάν Βιβλιοθήκης τών εργατίδων.

Είμαι τής γνώμης, οτι καί τά βιβλία εινε οί π ι
στότεροι, οί μάλλον πολύτιμοι καί οί μάλλον παρήγο- 
οοι σύντροφοι εις τήν άγρίαν τες ζωής βιοπάλην καί 
διά τούτο είμαι ευτυχής, διότι τό ελάχιστον χρημα
τικόν ποσόν, τό όποιον έστειλα θά χρησιμεύση ώς 
άφετηρία τής εΰγενεστέφας τών έργατίδων άναψυχής- 
όθεν σάς παρακαλώ νά εκφράσητε έκ μέρους μου καί 
πρός τήν κ. Παρρέν τάς ευχαριστίας μου διά τήν ευ
τυχή ιδέαν.

Δέξασθε τήν έκφρασιν τής εξαιρέτου πρός υμάς ύπο- 
λήψεώς μου. " Δίς Ά γ γ  ΙΙαναγιω τάτον
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ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΝΑ
Κ ονκ ιά  φρέσκα πονρέ. Τά βράζετε καθαρισμένα 

καί απο τά μέσα φλούδια, τά περνάτε άπό τό τρυπη
τό, η τά κομματιάζετε άπλώς, προσθέτετε λίγο ά- 
νιθο καί μαϊντανό ψιλοκομμένο, τά σωτάρετε μέ βού
τυρο καί τά αναλύετε μέ γάλα.

Τά κάμνετε σαλάτα, άντι της πατάτας κατά τήν 
τελευταΤαν συνταγήν που έδώκαμεν.

Τά κάμνετε σούπα, δπως καί τα πιζέλια. Δηλαδή 
τά περνάτε άπό τό τρυπητό μέ τό φρέσκο κρομμυδάκι 
οπου τά εδράσατε καί έπειτα προσθέτετε μέσα εις 
τήν σουπιέρα ένα καλό κομμάτι φρέσκο βούτυρο βω- 
δεινό. Τά σερβίρετε μέ ψωμάκια φριγανισμένα. Τά 
σερβίρετε γαρνιτούρα εις τό ψητό, βρασμένα καί πε
ρασμένα εις τό βούτυρο. Καί τά κάνετε κεφτέδες 
άφου τά λυώσετε βρασμένα καί προσθέσετε 2—3 σαρ
δέλες άλμυρές λυωμένες επίσης, 2 3 αυγά καί όλίγο
αλεύρι διά νά τούς πλάσετε.

Τ ρ ια ν τα φ ν λ λ ο  λ ι κ έ ρ .  Μαδάτε τά απριλιάτικα 
τριαντάφυλλα τά μυρωδάτα καί τά βάζετε εις μποτί- 
λιες νά μαρανθούν εις τόν ήλιο, αφού τά κλείσετε 
καλά. Μετά 5—6 ήμέρες γεμίζετε τής μποτίλιες οι
νόπνευμα διά λικέρ, καί τής σφραγίζετε πάλιν.Μετά 
20 ημέρας περνάτε τό οινόπνευμα άπό καθαρό πανί, 
κάμετε σιρόπι καλά δεμένο μέχρι καραμελώματος, 
αδειάζετε μέσα τό άρωματισμένον οινόπνευμα καί τό 
κλείετε εις μποτίλιες.

Φ ρά ονλα  λ ικ έ ρ  Βράσετε τής φράουλας ΐσην 
δόσην ζάχαρη μέ φράουλα καθαρισμένην καί νερό. 
Τής λυώνετε καλά, καί τής περνάτε άπό τρυπητά. 
Δένετε τό σιρόπι καλά- καί ένω είναι ζεστό άκόμη 
προσθέτετε οινόπνευμα διά λικέρ. Τό βάζετε εις μπο- 
τίλάες άμα κρυώση καί τό σφραγίζετε. Έάν δέν τής 
βάλετε εις οινόπνευμα παρά τής περάσετε, άπό ψιλό 
πανί καί προσθέσετε λεμόνι έ'χετο σιρόπι, τό όποιον 
μεταχειρίζεσθε ούς δροσιστικόν καθώς τήν βυσσινάδα·.

ΓαΑαΛεΑυΚρΤ ΝΧ0Ν  ΝΕΣΤΛΕ
Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Η  Δ Ι Α  

ΤΑ ΒΡΕΦ Η , ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑ Ι ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ι ο  ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Ο Ν  ΓΑΛΑ

ϋωλείταχ εές όλα ζα. φαρμακεία καί φαρμαχε^ττ,ορεία. 
ΑΝΤΙΙΙΡΟΖΩΙΙΟΙ Δοά τήν Ε λλά δα  *α ί Κρήτην.

Κ ° £ Ε Υ Γ .  Τ Τ Λ Ο Κ  Α Θ Η Ν Α Ι

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ Σ ΕΛΛΑ ΔΟ Σ
Έ δ ρ α  έν Ά θ ί ι ν α ι ς ,  ‘Υποκαταστήματα έν Π ε ιρ α ιε ΐ ,  "Α ρ γεί  Π ύ ρ γω , Πάτραΐς 

Α ί γ ί ω ,  Κερκήρα καί Κ ε φ α λλ η ν ία  
Πρακτορεία έν Ν α υ τ λ ίω  καί Ά ι ι α λ ι ά δ ι .

Τ Μ Η Μ Α  Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΤ ΙΚ Ο Ν
Συνάλλαγμα.— ΙΙιστωτικαί έπιστολαί.— Εισπράξεις.— Δάνεια επί ένεχύρφ χρεωγράφων.— 

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

Θησαυρυφυλάκιον.— Φύλαξις χρεωγράφων καί τιμαλφών.
Τ Α Μ ΙΕ Υ Τ Η Ρ ΙΟ Ν  ΜΕΧΡΙ 5 ,0 0 0  ΔΡ.

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

Διά καταθέσεις άποδοτέας εις πρώτην ζήτησιν 3 */2 °/0 έτησίως 
» τ> τ> μ,ετά τρεις μήνας 4 °/υ »
» » » μετά εξ μήνας 4 1 /4 °/0 *
τ> τ> » μετά έν έτος 4 '/2 %  »
» » η μετά δύο έτη δ °/0 »
τι » » μετά τρία έτη καί άνω δ 1 /2 °/ο »
» » εις χρυσόν ι/2 °/0 όλιγώτερον.

Τ Μ Η Μ Α  ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ
1) Εισαγωγή καί εξαγωγή εμπορευμάτων επί προμήθεια.— 2) Γενικόν Πρακτορεΐον Γαλλι

κής ’Ασφαλιστικής Έταιοίας ΦΟΙΝ1Ξ Πυρός καί Ζωής.
Τ Μ Η Μ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Ν

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


