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Η ΤΙΜΗ
Είναι ένα είδος θρησκείας διά τόν "Ελληνα. 

’Όχι ή τιμή υπό τήν ευρείαν τής /.έξεως ση
μασίαν, είς τήν οποίαν περιλαμβάνεται κάθε 
πράας ανήθικος. Ό κλέπτης, ό ψεύστης, δ 
συκοφάντης εκείνος ποΰ εξαπατά, εκείνος που 
καταστρατηγεί κάθε νόμον, αρκεί, πολύ συχνά, 
νά κλέπτη καί νά συκοφάντη καί νά εξα
πατά καί νά καταστρατηγή τούς νόμους μέ έπι- 
τηδειότητα καί ή τιμή του μένει σχεδόν απρόσ
βλητος. Τά καταφέρνει, τά εξοικονομεί, τά βο
λεύει, Τδού ή συνήθης φρασεολογία, ή οποία 
κρύπτει κάτω άπό λόγια επιείκειας έργα ό'χι 
πάντοτε τίμια.

Ή έννοια της τιμής λοιπόν περιωρίσθη είς 
ένα στενώτατον κύκλον. Είς τήν σχέσιν τήν 
εκτός του νόμου μεταξύ άνδρός καί γυναικός. 
Μεταξύ τών δύο αυτών ανθρώπων ό είς κατα
γίνεται μέ κάθε τρόπον πώς νά άφαιρέση τήν 
τιμήν τού άλλου. Χωρίς ή ίδική του φυσικά 
νά παθαίνη τίποτε, διότι τά καταφέρνει καί 
τά βολεύει καί είς αυτό, δπως είς τόσα άλλα 
πράγματα. Ά ’/λά ό άλλος ατιμάζεται. Καί ό 
άλλος αυτός είναι ή γυναίκα.

Ή ίδική της ατιμία αντανακλά είς όλην τήν 
οικογένειαν. Είς τόν πατέρα, τήν μητέρα, τούς 
αδελφούς καί τής αδελφές. Είς τόν άνίδεον σύ
ζυγον, είς τά παιδιά καί τά κορίτσια όπου

υπάρχουν. Καί δ ι ’ αύτό τό πιστόλι, τό ξύλο, 
καί κάθε είδος χειροδικίας έκτος τού νόμου 
τιμωρεί ενίοτε εκείνον, πού παίζων καί δια
σκεδάζουν ατιμάζει όχι τήν γυναίκα μόνον, 
αλλά όλους, όσοι ζοΰν γύρω της.

Είς κανένα άλλο μέρος τού κόσμου δέν γ ί
νονται τόσοι φόνοι, καί δέν χύνεται τόσον 
αίμα διά λόγους τοιούτους τιμής, όσον είς τήν 
'Ελλάδα. Καί είς κανένα άλλο μέρος οι άν
θρωποι δέν καυχώνται καί δέν θεωρούνται δι ’ 
αυτό τόσον τίμιοι καί τόσον υπερήφανοι όσον 
εδώ. ’Αδελφοί σκοτώνουν άδελφάς, πατέρες 
αρραβωνιαστικούς, σύζυγοι τούς φίλους των 
τής χθές, έρωμέναι τούς εραστάς των. Σπίτια 
κλείουν για πάντα, οίκογένειαι έρημόνονται 
άπό τούς προστάτας των, παιδιά ορφανεύουν, 
καί τά βρεφοκομεία καί οί δρόμοι καί α ί έκ- 
κλησίαι καί οί υπόνομοι δέν δέχονται δ ι ’ αυτό 
όλιγωτέρας κάθε ημέραν μικράς υπάρξεις, είτε 
νέκρας είτε ζωντανάς, ποΰ είς τήν περίστασιν 
αυτήν κάνει τό ίδιον.

’Αλλά ποτέ δέν ήλθεν είς τόν νοΰν είς ένα 
άπό τά πολλά καί πυκνά θύματα, πού υπάρ
χουν είς όλας μας τάς κοινωνικάς τάξεις, είς 
όλας άδιακρίτως άπό τά επάνω πρός τά κάτω, 
νά ζητήσουν άπό τόν νομοθέτην νόμον,ό όποιος 
νά προστατεύη όχι πλέον τήν γυναίκα, οχι τό 
άνίδεον κορίτσι πού άπό τά δέκα τρία του χρόνια 
ήμπορεΐ νά πέση θύμα τής άτιμίας αυτής, άλλ’ 
αυτήν τήν οικογένειαν, αυτούς τούς πατέρας 
καί Τούς άδελφούς καί τούς συζύγους άπο τό

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΣ ΤΟΓ ΜΗΝΟΣ

διετθτντρια · ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ



όνειδος της άτιμώσεώς των από τον πρώτον τυ
χόντα κακοήθη.

Άλλου όπου τά ζητήματα αυτά τής οικογε
νειακής τιμής δεν έχουν τόσην σημασίαν όσον 
εδώ, και όπου α ι εκτός του γάμου σχέσεις τών 
δυο φυλών δεν κρίνονται μέ τόσην αυστηρό
τητα, άλλ’ οΰτε τιμωρούνται μέ τόσην τραγι
κότητα, οί νομοθέται συνεπείς ε?ς την αρχήν 
αυτήν καί τό πνεύμα τής δικαιοσύνης ένομο- 
θέτησαν αυστηρότατους νόμους προστατεύοντας 
την οικογενειακήν τιμήν.

Αφήνω  τήν Αμερικήν καί τήν ’Αγγλίαν 
ποΰ ένα φιλί πληρώνεται από πέντε ώς πενήντα 
λίρες καί όπου ό ποινικός νόμος είναι αμείλι
κτος διά τον έξαπατούντα μέ ψευδείς υποσχέ
σεις κόρην ή γυναίκα οίασδήποτε ηλικίας.

Ή Ελβετία, ή Γερμανία, ή Ρωσσία καί ή 
Γαλλία τελευταία έψήφισαν νόμους αυστηρούς, 
καθιερώσαντες καί τό σύστημα τής άναζητή- 
σεως τής πατρότητος καί τής ύποχρεώσεως του 
άνδρός προς διατροφήν καί τής γυναικός—  
οΐαδήποτε καί αν είναι— καί του παιδιού, τό 
όποιον οφείλουν νά παρακολουθούν καί νά 
διατηρούν έως τήν ένηλικίωσίν του.

Ή επανάστασις ήλθε καί παρήλθε χωρίς νά 
ρίψη ένα βλέμμα εις τά ζητήματα αυτά, τά 
κανονίζοντα τήν προστασίαν καί ύπεράσπισιν 
τής τιμής παντός οικογενειάρχου. Μένει τώρα 
ή άνόρθωσις, εις τήν οποίαν τόσαι στρέφονται 
ελπίδες, τόσαι επιβάλλονται υποχρεώσεις καί 
καθήκοντα.

Δέν είναι μόνον τά αγροτικά ζητήματα καί 
τά στρατιωτικά καί ναυτικά πού έχουν ανάγ
κην μελέτης καί μεταρρυθμίσεως. "Ενας τόπος 
μικρός, τού οποίου ό πληθυσμός δεκατίζεται 
μέ χιλιάδας εκτρώσεις τον χρόνον, ένας τόπος 
τού οποίου ή νεότης τών χωριών καί τών πό
λεων είναι καταδικασμένη νά φρουρή μέ τό 
όπλον εις τό χέρι τήν οικογενειακήν της τιμήν, 
ένας τόπος ποΰ κατατάσσει τήν γυναίκα με
ταξύ τών αιωνίων ανηλίκων καί ηλιθίων,προ- 
κειμένου νά τής παραχωρήση καί τό δικαίωμα 
ακόμη τής κηδεμόνος συγγενικών της παιδιών, 
έχει τήν υποχρέωσιν να τήν προστατεόη, όπως 
προστατεΰη τούς άνήλικας, αφού μάλιστα από 
τήν' ίδικήν της καταστροφήν έπεκράτησε νά 
εκτίθεται ή τιμή ολοκλήρου τής οικογένειας.

Ό λοι οί φιλόδοξοι καί οί λεγόμενοι προο
δευτικοί πού ζητούν νά άντιπροσωπευθούν είς 
τήν συγκαλουμένην ’Εθνοσυνέλευση',ας φρον
τίσουν τουλάχιστον νά θέσουν είς τό προγράμ- 
ματά των τό άρθρον αυτό τής προστασίας τής 
οικογενειακής τιμής.

’Αλλά καί οί διοργανωταί τών διαφόρων λαϊ-'·

κών σωματείων καί κέντρων καί εταιρειών τί 
άλλο έπρεπε νά θέσουν ώς επικεφαλίδα τών 
ενεργειών των,αν όχι τήν προστασίαν τής τιμής 
τού λαού.

0 ΤΟΛΣΤΟΗ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
Ό Τολστόη άπέθανε. "Η μάλλον ό μέγας 

επαναστάτης ήλλαξεν άπλιος εξωτερικήν μορ
φήν. Διότι έπίστευεν ότι ό θάνατος τού σώμα
τός του θά είχεν ώς συνέπειαν τήν αναγέννη
σή' του είς νέαν καί τελειοτέραν ζωήν.

«Πιστεύω είς τήν αίωνίαν ζωήν, γράφει, 
άπαντών είς τον παρά τής Συνόδου τής πατρί- 
δος του εναντίον του άφορισμόν. Πιστεύω είς 
τήν αιωνιότητα και πιστεύω ότι ό άνθρωπος 
ανταμείβεται σύμφωνα μέ τός πράξεις του εδώ 
καί παντού, τώρα καί πάντοτε. Πιστεύω μέ τό
σην βεβαιότητα, ώστε είς τήν ηλικίαν μου, 
ευρισκόμενος προ τού χείλους τού τάφου, μετά 
δυσκολίας συγκρατώ τον εαυτόν μου από τού 
νά μήν εύχεται τον θάνατον τού σώματός μου, 
δηλαδή τήν άναγέννησίν μου είς νέαν ζωήν. 
Καί είμαι πεπεισμένος ότι κάθε καλή πράξις 
αυξάνει τήν ευτυχίαν τής αϊωνίας ζωής μου, 
όπως κάθε κακή τήν έλαττόνει.»

Ό Τολστόη λοιπόν δέν άπέθανε. Απλώς 
διότι τοιούτοι άνθρωποι δέν αποθνήσκουν. 
Όπως δέν άπέθανεν ό Σωκράτης, όπως δέν 
άπέθανεν ό Χριστός. Ό Τολστόη θά ζήση είς 
τάς γενεάς τών γενεών, αί όποΐαι θά παρακο
λουθήσουν τάς άρχάς του, καί θά συνεχίσουν 
διά τό καλόν τής άνθρωπότητος τό μέγα καί 
έκπολιστικόν έργον του.

Ό Τολστόη ύπήρξεν ό μεγαλείτερος αιρετι
κός τού αίώνος, ό μεγαλείτερος στασιαστής κατά 
τών τύπων, είς τούς οποίους έκαταστάλαξε μέ
χρι σήμερον όλος ό χριστιανισμός. «Δέν είναι 
χριστιανοί, έβροντοφώνησεν ό Τολστόη, όσοι 
σκοτόνουν τούς αδελφούς των είς τον πόλεμον, 
άλλ’ ούτε όσοι επιβάλλουν είς αυτούς τάς α ι
μοχαρείς αύτάς πράξεις«. Καί δέν περιωρίσθη 
μόνον είς τον κατά τού πολέμου άφορισμόν 
αυτόν. Όλους τούς τύπους τών μυστηρίων τούς 
έξήλεγξε, τούς κατέκρινε, τούς άπηρνήθη.

Άπαντών δέ ε’ς τόν άφορισμόν τής Συνό
δου διατυπώνει τό ΐδικόν του Π ι σ τ ε ύ ω  
δηλαδή τόν τύπον τού χριστιανισμού, όστις 
κατ’ αυτόν ενέχει αυτό τό πνεύμα, αυτήν τήν 
ούσίαν τής θρησκείας.
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«Πιστεύω, λέγει, είς τόν Θεόν, όστις είναι 
δ ι ’ εμέ τό Πνεύμα, ή Αγάπη, ή Άρχή όλων 
τών πραγμάτων. Πιστεύω ότι εύρίσκεται ε?ς εμέ 
καί εγώ είς αύτόν. Πιστεύω ότι ή θέλησις τού 
Θεού δέν έξεδηλώθη ποτέ τόσον καθαρό όσον 
είς τό δόγμα τού άνθρώπου— Χριστού..........

«Πιστεύω ότι ή άληθής ευτυχία τού άνθρώ
που έγκειται είς τήν έκτέλεσιν τού θελήματος 
τού Θεού. Πιστεύω ότι θέλημα τού Θεού είναι 
νά άγαπά τις τούς όμοιους του καί νά είναι μέ 
τούς άλλους, όπως θέλη νά είναι καί οί άλλοι 
καί προς αύτόν, είς τό όποιον περιέχονται, λέ
γει τό Εύαγγέλιον, όλοι οί νόμοι καί οί προ- 
φήται. Πιστεύω ότι ή έννοια τής ζωής διά 
τόν καθένα άπό ημάς, είναι νά πρόαγοηιεθα 
είς τήν άγάπην, καί πιστεύω ότι ή τελειοποί- 
ησίς μας εις τήν δύναμιν τής άγάπης μάς εξα
σφαλίζει ε?ς τήν ζωήν αυτήν ευτυχίαν, ή όποία 
θά αύξάνη καθ ’ ημέραν, καί είς τήν άλλην 
μίαν ευτυχίαν τόσον τελειοτέραν, έ φ ’ όσον θά  
συνειθίσωμεν νά άγαπώμεν περισσότερον. Πι
στεύω άκόμη ότι ή αύξησις τής άγάπης θά 
συντελέση,ύπέρ πάσαν άλλην δύναμιν,είς τό νά 
θεμελιώση είς τήν γήν τό βασίλειον τού Θεού, 
δηλαδή νά άντικαταστήση τόν οργανισμόν τής 
ζωής, κατά τόν όποιον ή διαίρεσις, τό ψεύδος, 
ή βία είναι παντοδύναμα,μέ νέαν τάξιν πραγ
μάτων κατά τήν οποίαν θά βασιλεύση ή ομό
νοια, ή άλήθεια, ή άδελφότης. Πιστεύω ότι 
διά νά προοδεύσωμεν είς τήν άγάπην, δέν έχο · 
μεν παρά ένα μέσον, τήν προσευχήν. Ό χι τήν 
δημοσίαν προσευχήν εις τάς εκκλησίας, τήν 
όποιαν ό Χριστός ρητώς κατεδίκασε. Άλλά τήν 
προσευχήν, τής όποιας αυτός μάς έδωκε τόν 
τύπον, τήν προσευχήν όταν εύρισκώμεθα μό
νοι, ή όποία μάς κάμνει νά συναισθανώμεθα 
τί είναι ή ζωή καί μάς έδραιόνει τό αίσθημα 
ότι εξαρτώμεθα άπό τήν θέλησιν τού Θεού.

«Ενδεχόμενον ο τρόπος καθ ’ δν πιστεύω νά 
προσβάλη ή νά λυπή ή νά σκανδαλίζη αυτούς 
ή εκείνους, ενδεχόμενον νά τούς άνησυχή καί 
νά μή τούς άρέση. Δέν δύναμαι δΓ αυτό νά 
άλλάίω. Πρέπει νά ζήσω καί θά πρέπη νά άπο- 
θάνω μετ’ ολίγον. Αυτό άφορά εμέ. Δέν ήμ- 
πορώ νά πιστεύω άλλο άπό δ,τι πιστεύω τήν 
στιγμήν πού ετοιμάζομαι νά έπιστρέψω είς τόν 
Θεόν, άπό τόν όποιον έχω έξέλθει. Δέν λέγω 
ότι ή πίστις μου είναι ή μόνη άληθινή είς τήν 
αιωνιότητα, άλλά δέν βλέπω άλλην άπλουστέ- 
ραν, διαυγεστέραν, ήτις άνταποκρίνεται καλλί
τερα είς τάς άπαιτήσεις τού πνεύματος καί τής 
καρδιάς μου.

« ’Εάν αίφνης άπεκαλύπτετο άλλη καταλλη
λοτέρα είς τό νά μέ ίκανοποιήση θά τήν άσπα-

ΤΟΛΣΤΟΗ

ζόμην άμέσως, διότι ό Θεός δέν ένδιαφέρετσι
παρά διά τήν άλήθειαν__

«Όστις αρχίζει νά άγαπά τόν χριστιανισμόν 
περισσότερον άπό τήν άλήθειαν, θά καταντήση 
νά άγαπά τό δόγμα του καί τήν εκκλησίαν πε
ρισσότερον άπό τόν χριστιανισμόν, καί επί τέ
λους θά άγαπήση τόν ίδιον εαυτόν του περισ
σότερον άπό κάθε πράγμα είς τόν κόσμον. 
Έπέρασα κατ’ άντίστροφον διεύθυνση', λέγει, 
τάς φάσεις αύτάς, περί ών όμιλεΐ ύ Coleridge. 
Ε?ς τάς άρχάς άγάπησα τήν ορθόδοξον ’Εκκλη
σίαν περισσότερον άπό τόν εαυτόν μου. ’Έπειτα 
άγάπησα τόν χριστιανισμόν περισσότερον άπό 
τήν ορθόδοξον ’Εκκλησίαν τώρα άγαπώ πε
ρισσότερον άπό,όλα τά πράγματα τού κόσμου



τήν αλήθειαν. Άλλ ’ έως τώρα ή αλήθεια συ- 
νεχωνεΰθη δ ι ’ εμέ μέ τον χριστιανισμόν, όπως 
τον εννοώ. Εξομολογούμαι λοιπόν δτι είμαι 
χριστιανός. Εις τάς προσπάθειας μου δέ νά 
συμμορφώνω τάς πράξεις μου μέ τήν πίστιν 
μου οφείλω δτι ζώ μέ ειρήνην καί χαράν καί 
ήμπορώ έν ειρήνη καί χαρά νά βαδίσω προς τον 
θάνατον.»

Καί έβάδισε πραγματικώς προς τον θάνα
τον είς τήν έκτέλεσιν των τελευταίων του θρη
σκευτικών καθηκόντων, τής προσευχής, μακράν 
τών ίδικών του, μακράν οικογένειας ή όποια 
τον έλάτρευε, καί μόνος απέναντι τής ψΰσεως, 
τού μεγάλου έργου τού Θεού. Άπέθανε προ
σευχόμενος, δπως έζησε προσευχόμενος, δηλ. 
εργαζόμενος διά τό καλόν, διά τήν ειρήνην, διά 
τήν αγάπην τής άνθρωπότητος

Κ . Π Α Ρ ΡΕ Ν

ΣΟΝΑΤΑ KREUTZER
’Από τό ζήτημα τών σχέσεων τών δυο φ ύ

λων μέ τό όποιον ό Τολστόη ήσχολήθη καί 
ως φιλόσοφος καί ως μυθιστοριογράφος μετα- 
φέρομεν εδώ τήν έπεξήγησιν,τήν οποίαν δίδει 
μόνος του διά τό γνωστόν μυθιστόρημά του 
τήν Sonata K reutzer, διά τό οποίον τόσος 
έγινε θόρυβος.

«’Έλαβα καί λαμβάνω πολλά γράμματα 
άπό άγνωστους, οί όποιοι μέ παρακαλούν νά 
τούς εξηγήσω μέ απλά καί ευκολονόητα λόγια 
ό,τι σκέπτομαι καί εννοώ μέ τό διήγημά μου : 
Sonata Kreutzer. Θά προσπαθήσω νά εκ
θέσω δτι ήθελα νά είπώ καί τί συμπεράσματα 
κατά τήν γνώμην μου μπορεί νά βγάλη κανείς 
άπό τό διήγημα αυτό.

Πρώτα, πρώτα ήθέλησα νά είπώ : "Οτι εί
ναι σχηματισμένη είς τήν κοινωνίαν μας ή 
σταθερά βεβαιότης, ή κοινή εις δλας τάς τά
ξεις καί ύποστηριζομένη άπό τήν ψευδή επι
στήμην, δτι αί σχέσεις τών δύο φύλων είναι 
άπάραίτητοι είς τήν υγείαν, καί δτι επειδή ό 
γάμος δέν είναι πάντα πράγμα εύκολον, ή 
ένωσις τών φύλων εκτός τού γάμου, ή μή εύ- 
θύνουσα τούς άνδρας εις τίποτε, εκτός εις 
πληρωμήν ολίγων χρημάτων είναι πράγμα φ υ 
σικόν καί άξιον ενθαρρύνσεως. Ή πεποίθησις 
αυτή είναι τόσον εδραιωμένη, ώστε υπάρχουν 
γονείς, οί όποιοι κατά συμβουλήν τών ιατρών 
διοργανώνουν τήν διαφθοράν τών παιδιών-

των. Καί αί κυβερνήσεις τών οποίων ή μονα
δική άποστολή έγκειται εις τήν ηθικήν ευτυ
χίαν τών πολιτών, κανονίζουν τήν διαφθοράν 
μιάς ολοκλήρου τάξεως γυναικών, α ί όποΐαι 
πρέπει νά χαθούν ψυχή καί σώματι, διά τήν 
ίκανοποίησιν τών φανταστικών άναγκών τών 
άνδρών, οί οποίοι μέ τήν συνείδησιν εντελώς 
ήσυχον επιδίδονται είς τήν κακοήθειαν.

Καί ήθέλησα νά είπώ δτι τούτο είναι κακόν. 
Διότι δέν είναι δυνατόν νά πρέπη διά τήν 
υγείαν τών άνδρών, δήθεν, νά καταστρέφωνται 
τά σώματα καί αί ψυχαί τών γυναικών, δπως 
είναι άδύνατον νά έπιτραπή διά τήν υγείαν των 
είς μερικούς άρρώστους νά πίνουν τό αίμα 
τών άλλων.

Τό συμπέρασμα εκ τούτου είναι δτι δέν 
πρέπει νά ύποκύπτωμεν είς τήν πλάνην αύτήν 
καί είς τάς άνηθίκους αύτάς άρχάς, έστω καί 
άν υποστηρίζονται άπό οΐαςδήποτε φανταστι
κός έπιστήμας. Καί δεύτερον πρέπει νά έννοη- 
θή δτι αί παράνομοι αύταί σχέσεις, διά τάς 
συνεπείας τών όποιων οί άνδρες είναι άπηλ- 
λαγμένοι άπό κάθε ευθύνην, τήν οποίαν επιρ
ρίπτουν ολόκληρον είς τούς ώμους τών γυναι
κών, είτε όταν άποκτοΰν παιδιά, εί'τε δταν τά 
φονεύουν πριν γεννηθούν, είναι έγκλημα προς 
τήν στοιχειώδη ηθικήν καί άνανδρία.

Καί δι ’ αυτό οί άγαμοι οί όποιοι δέν θέ
λουν νά ζούν άνάνδρως δέν πρέπει νά κάμνουν 
τό έγκλημα αυτό. Καί διά νά ζούν φυσικά, 
χωρίς υποτιθεμένους κινδύνους υγείας πρέπει 
να μή τρώγουν καί πίνουν κτηνωδώς, άλλ’ 
ούτε νά ζούν τρυφηλά, άλλά νά έργάζωνται 
βαρείας καί κοπιαστικός εργασίας— δχι διασκε- 
δαστικήν γυμναστικήν— νά έπιδίδωνται είς δ,τι 
κουράζει καί δυναμόνει τό σώμα καί δχι είς 
δ,τι μόνον τό διασκεδάζει. Πρέπει άκόμη νά 
μή σκέπτωνται δτι ήμπορούν νά σχετίζωνται 
μέ ξένας γυναίκας, δπως δέν σκέπτονται δτι 
ήμπορούν νά σχετίζωνται μέ τάς μητέρας καί 
τάς άδελφάς των καί τάς γυναίκας τών φίλων 
τιον.

Κάθε άνθρωπος ήμπορεί νά εύρη γύροι του 
εκατοντάδας παραδειγμάτων, δ ι ’ ών θά πεισθή 
δτι ή εγκράτεια είναι δυνατή καί όλιγώτερον 
επικίνδυνος καί επιβλαβής εις τήν υγείαν άπό 
τήν άκράτειαν.

Δεύτερον. Σκέπτομαι δτι είς τήν κοινωνίαν 
μας χάρις είς τάς ιδέας περί τών ερωτικών σχέ
σεων ώς άναγκαίων διά τήν υγείαν καί τήν 
ήδονήν, άλλά καί ως ποιητικήν καί ιδανικήν 
άπόλαυσιν τής ζωής, ή συζυγική προδοσία 
κατήντησεν είς δλας τάς κοινωνικός τάξεις καί 
είς τούς χωρικούς άκόμη χάρις είς τήν στρα
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τιωτικήν υπηρεσίαν ή πράξις ή πλέον συνή
θης. Νομίζω δτι τούτο είναι κακόν καί τό 
συμπέρασμα είναι δτι δέν πρέπει νά γίνεται.

Καί διά νά μή γίνεται πρέπει νά μεταβλη
θούν αί ί,δέαι τών δύο φύλων. ’Άνδρες καί 
γυναίκες νά μορφώνωνται άπό τάς οικογένειας 
των καί άπό τήν κοινήν γνώμην μέ τρόπον 
τοιούτον, ώστε καί προ τού γάμου των καί 
μετά τον γάμον νά μή θεωρούν ώς κατάστασιν 
ποιητικήν καί ιδανικήν τό ερωτικόν πάθος καί 
τον έξαρτώμενον άπό αυτό σαρκικόν έρωτα, 
δπως γίνεται τώρα, άλλ’ ώς κατάστασιν ζωώ
δη, ταπεινωτικήν διά τον άνθρωπον. Θά 
έπρεπεν ή παράβασις τής ύποσχεθείσης πίστεως 
ή διδόμενη είς τον γάμον νά τιμωρήται άπό 
τήν κοινήν γνώμην, τουλάχιστον κατά τον 
τρόπον, δπου τιμωρείται ή παράβασις χρημα
τικών υποχρεώσεων καί αί έμπορικαί καταχρή
σεις.Καί νάμήν άποθεώνεται δπως γίνεται τώρα 
είς τά μυθιστορήματα, τά μελοδράματα καί τά 
ποιήματα.

Τρίτον. Νομίζω δτι είς τήν κοινωνίαν μας 
χάρις ε’ς τήν κακώς έννοουμένην βαρύτητα τήν 
άποδιδομένην είς τον σαρκικόν έρωτα, ή γέν- 
νησις τών παιδιών έξέκλινεν άπό τον προο
ρισμόν της, καί άντί νά είναι ύ σκοπός καί ή 
δικαιολογία τών συζυγικών σχέσεων κατήντησε 
τό έμπόδιον είς τήν εύχάριστον εξακολούθησιν 
αυτώ ν καί διά τούτο καί εκτός τού γάμου καί 
είς τον γάμον, χάρις είς τάς ύδηγίας τών Ια
τρών έγενικεύθη ή χρήσις μέτρων, τά όποια 
εμποδίζουν τήν άπόκτησιν παιδιών, καί κα
τήντησε τούτο σύστημα— πράγμα άνύπαρκτον 
είς τάς πατριαρχικός οικογένειας τού παρελ
θόντος καί είς τάς χωρικάς ευτυχώς τής σήμε
ρον— τό όποιον έπιτρέπει νά συνεχίζωνται αί
συζυγικαί σχέσεις καί κατά τον θηλασμόν......
Καί νομίζω δτι είναι κακόν νά εμποδίζεται ή 
γέννησις παιδιών: 1) Διότι διά τού τρόπου τού
του οί άνδρες άπαλλάσσονται άπό τάς φροντίδας 
καί τήν εργασίαν τήν άναγκαίαν καί διά τήν ά- 
νάπτυξιν τών παιδιών καί διά τήν εξαγοράν τού 
σαρκικού έρωτος.2)Καί δεύτερον διότι ή πράξις 
αύτη συνορεύει μέ τήν δολοφονίαν, τήν πλέον 
άξιόπονον πράξιν, ήν άποκρούει ή άνθρωπίνη 
συνείδησις. Καί ή άκράτεια δέ κατά τον θη 
λασμόν καί τήν εγκυμοσύνην βλάπτει είς τάς 
φυσικάς καί ήθικάς δυνάμεις τής γυναικός......

Τέταρτον. Νομίζω δτι είςτήν κοινωνίαν μας 
δπου τά παιδιά είναι έμπόδιον είς τήν άπό- 
λαυσιν, καί δυστυχές γεγονός ή ειδική εύχα- 
ρίστησις,δταν άποκτήσουν τον όρισθέντα εκ τών 
προτέρων άριθμόν, τά παιδιά αυτά άνατρέφον- 
ται δχι διά τον σκοπόν τής άνθρωπίνης ζωής,

Θεάς ό έξ Ά νττκνϋ ή ρ ω ν ΜουσεΓον Αθηνών. 

( Ιστορία Καλών Τεχνών Κ . Ζηαίου)

είς τον οποίον οφείλουν νά φθάσουν ώς όντα 
λογικά καί άγαπώντα, άλλά μόνον διά τήν εύ- 
χαρίστησιν, ποϋ ήμπορούν νά δώσουν εις τούς 
γονείς των.

Καί δ ι ’ αυτό τά άνατρέφουν, ώς τά παιδιά 
τών ζώων, είς τρόπον ώστε ή μεγάλη μέριμνα 
τών γονέων συνίσταται είς τό νά τά παρατρέ
φουν, νά τά χονδραίνουν, νά τά κάμνουν δσον 
μπορούν βαρύτερα καί ώραιότερα. Καί εις τά 
παιδιά αυτά τά έκθυλισμένα άναπτύσσεται 
ένωρίτατα τό ένστικτον τής φιληδονίας,άφορμή 
φοβερών δυστυχημάτων διά τήν κατόπιν των 
ηλικίαν. Τά ενδύματα, τά άναγνώσματα, οί 
χοροί, τά γλυκά, δλο τό περιβάλλον τής ζωής 
ίω ν, άπό τά σκεπάσματα τών μικρών άμαξιών 
των έως τά μυθιστορήματα καί τά διηγήματα



■/.ai τούς στίχους εξάπτουν περισσότερον την 
προς την ηδονήν τάσιντων, τά ωθούν εις τρο
μερός καταχρήσεις καί άσθενείας, αί όποϊαι 
καταντούν αναπόφευκτοι εις την έφηβικήν ηλι
κίαν καί τα παρακολουθούν συχνά καί εις την 
ώριμον.

Καί νομίζω δτι τούτο δεν είναι καλόν καί 
συμπεραίνω δτι πρέπει να παυσουν να ανα
τρέφουν τά παιδιά, δπως τά καλοθρεμμένα 
ζώα, καί να τά προορίζουν δ ι ’ άλλον σκοπόν 
παρά την κατασκευήν ωραίου καί τρυφηλοΰ 
σώματος.

Π έμητον. Νομίζω δτι εις τήν κοινωνίαν μας, 
δπου ό έρως μεταξύ ενός νέου καί μιας γυναι- 
κός, αν καί σαρκικός θεωρείται όμως ώς σκο
πός ποιητικός, από τούς υψηλότερους των αν
θρώπων, δπως εξάγεται καί από τήν τέχνην 
καί τήν φιλολογίαν μας, οι νέοι θυσιάζουν 
τον καλλίτερον καιρό τής ζωής. Οι άνδρεςεν- 
εδρεύοντες διά τήν άπόκτησιν νομίμων καί α
νόμων σχέσεων, αί γυναίκες έγγαμοι καί μή 
διά να γοητεύουν καί νά υποδουλώνουν. Καί 
έτσι αί καλλίτεραι δυνάμεις των ανθρώπων ε
ξαντλούνται είς άνασχόλησιν δχι μόνον ανω
φελή, αλλά καί επιβλαβή. Εις αυτό οφείλεται 
κατά τό πολύ ή τρελλή πολυτέλεια τής ζωής 
μας, ή οκνηρία τών άνδρών καί ή ξετσιπωσιά 
των γυναικών, αί όποϊαι— κατά τον επίτηδες 
έπινοηθέντα συρμόν— επιδεικνύουν τά γυμνά 
μέρη τού σώματος των, διά νά ερεθίζουν τούς 
άνδρας. Καί νομίζω δτι δεν είναι καλόν καί 
συμπεραίνω δτι πρέπει νά παύσουν νά σκέ- 
πτωνται, δτι ό σκοπός ό άξιος τής ζωής 
τού ανθρώπου, είτε τού έξυπηρετοΰντος 
τήν ανθρωπότητα, είτε τήν πατρίδα, εϊτε τήν 
επιστήμην ή τήν τέχνην, δεν επιτυγχάνεται μέ 
τήν άπόκτησιν τού άγαπωμένου προσώπου, 
εί'τε διά τού γάμου είτε εκτός αυτού, αλλά 
τουναντίον καθιστά τον άνώτερον ανθρώπινον 
προορισμόν πολύ δυσκολώτερον.

Ιδού τί ήθέλησα κυρίως νά είπώ καί τί είπα 
εις τό διήγημά μου,τήν«Σονάτα τού K reutzer».

ΛΕΩ Ν  ΤΟ Λ ΧΤΟ Η

Π Ρ Ο Σ Ε Φ Κ Η

"Αλλοι νά φίνε Θέν άμε ψωμί δεν ε/ουν, κ ι’ άλλοι 
ίσο κ ι’ ά θές έχουν ψωμί μά δέν μπορούν νά φάνε. 
Εμείς, νά καί ψωμάκι έοώ, νά κ ι’ όρεξη μεγάλη' 
έτσι, σταβρό όλοι κ ι’ ό Θεός τρισδοξασμένο; νάναι.

(Ταμπουράς καί Κόπανος Α. Πάλλη)

01 ΠΑΛΑΙΟΙ ΝΟΜΟΙ 

ΚΑΙ ΑΙ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ
Λοιπόν οί νόμοι, πού κανονίζουν τά τής 

γυναικείας καί οικογενειακής εν γένει ζωής, 
είναι πολύ παληοί διά τό νέον καθεστώς. ’Ά ν  
είς τήν εποχήν δπου έγειναν— καί είναι τόσον 
μακρυσμένη ή εποχή αυτή— ήσαν ανάλογοι μέ 
τάς περιστάσεις, σήμερον είναι ανεφάρμοστοι. 
Καί δ ι ’ αυτό ή εφαρμογή των αποτελεί σκλη- 
ράν αδικίαν διά τούς αδυνάτους πού δημιουρ
γεί, διά τήν ζωήν πού πιέζει, διά τήν ακμήν 
καί εύρωστίαν τήν κοινωνικήν καί οικονομι
κήν τήν οποίαν παρεμποδίζει.

Οί περισσότεροι από τούς νόμους αυτούς 
έχουν τήν καταγωγήν των από τό Βυζάντιον, 
από τήν εποχήν τού ’Ιουστινιανού, από τούς 
Ρωμαϊκούς ακόμη χρόνους. Πνεύμα Καλλι- 
γούλα καί Νέρωνος, πνεύμα φανατικού κλήρου 
καί πρασίνων καί ιπποδρομίων καί διαφθοράς 
καί κλεισίματος συνεκεντρώθη εις τά σκουλη
κιασμένα αυτά σημειώματα εποχής, καθ’ ήν 
ή γυναίκα δχι μόνον δέν έθεωρεΐτο δν λογι
κόν, αλλά καί έκηρύσσετο επισήμως είς θρη
σκευτικά συμβούλια επιφανών πλάσμα χωρίς 
ψυχήν.

Μερικοί από τούς νόμους αυτούς έπροστά- 
τευσαν τό τότε ϊσως άψυχον ή κακόψυχον πλά
σμα τής δουλείας από πολλά κακά. Δέν τήν 
άφιναν νά άποθάνη από πείναν, άλλ ’ ού'τε τήν 
έρριπταν είς τούς πέντε δρόμους, έρμαιον τών 
φαύλων καί τών διεφθαρμένων. "Οταν δέν 
τήν έσπρωχναν εις τά ά'δυτα ενός μοναστηριού 
— καί ήσαν τότε απειράριθμα τά μοναστήρια—  
διά νά κερδίση τον Παράδεισον, τής έξησφά- 
λιζαν πάντοτε τό ψωμί της καί τήν ζωήν της 
μέ ένα γάμον σύμφωνον μέ τά συμφέροντα 
τών ίδικών της.

’Ά ν  δέ γυρίσωμεν μερικούς ακόμη αιώνας 
όπίσω από τό παρελθόν αυτό τής σημερινής 
νομοθεσίας, εύρίσκομεν τήν γυναίκα δούλην 
μέν ως επί τό πλεϊστον καί τότε καί δργανον 
προς αναπαραγωγήν μόνον, αλλά νομοθετικώς 
προστατευομένην είς σημεΐον άπίστευτον. Δι
ότι καί όταν άπέθνησκεν ό σύζυγος έπρόβλεπε 
τήν μετά τον θάνατον άποκατάστασίν της, έπι- 
βάλλων καί ε’ς τον στενώτερον ακόμη συγγενή 
του νά τήν νυμφευθή. Καί όταν ζωντανός τήν 
έχωρίζετο δ ι ’ ένα ή δ ι’ άλλον λόγον, έφρόν- 
τιζε νά τής εύρη διάδοχόν του, πριν ή αυτός 

 ̂ συζευχθή άλλην γυναίκα. Ό μέγας άρχων τών

’Αθηνών Περικλής έφρόντισε νά ύπανδρεύση 
τήν πρώτην του γυναίκα— τήν όποιαν είχε συ
ζευχθή χήραν— μέ τον άρχοντα Βασιλέα τών 
’Αθηνών, πριν νά νυμφευθή ό ίδιος τήν ’Α
σπασίαν.

Τώρα πού ό γυναικωνίτης έσπασε τά σίδερά 
του καί ή γυναίκα απέκτησε ψυχήν— ή οποία 
επί τέλους τής αναγνωρίζεται— καί απέκτησε 
καί μυαλό, ώστε νά γίνεται επιστήμων καί 
έφευρέτρια καί δ,τι γίνονται οί άνδρες, τώρα 
πού τά μοναστήρια έκλεισαν καί ή γυναίκα έρ- 
ρίφθη είς τον αγώνα τής βιοπάλης, εξακολου
θούν νά κανονίζουν τά τής νέας άνθρωπινής 
ζωής της, οί νόμοι πού είχαν γείνει, δταν έθε- 
ωρείτο απλώς οίκόσιτον ζωον.

Λαοί άλλοι, είς τούς οποίους ή γυναίκα 
ύπήρξεν όλιγώτερον δούλη από τόνίδικόν μας, 
ένόησαν ευθύς μέ τήν νέαν έξέλιξιν τών κοι
νωνιών τήν ανάγκην τής νομοθετικής μεταρρυ- 
θμίσεως. Αυτοί οί Γάλλοι, φυλή Λατινική, ή 
οποία δουλεύει όσον καί ημείς είς τήν πρόλη- 
ψ ιν, αν καί είχαν τον Κώδικα τού Ναπολέον- 
τος, ό όποιος έγεινε μόλις προ εκατόν ετών . 
δμως ένόησαν τήν ανάγκην τής μεταρρυθμίσεώς 
του σύμφωνα μέ τούς νέους δρους τής ζωής.

Καί ένφ πρό ολίγου ακόμη έωρτάζετο μέ 
ενθουσιασμόν καί ρητορικούς ύμνους ή έκα- 
τονταετηρίς τού Κώδικος αυτού,δμως τήν επαύ
ριον τού εθνικού αυτού πανηγυριού, πού ωμοί- 
αζεν επιτάφιον τού Ναπολεόντειου κώδικος, 
συνήρχοντο οί μεγαλείτεροι νομολόγοι τής Γαλ
λίας διά νά μελετήσουν τάς νεωτέρας νομοθε
σίας άλλων λαών καί νά μεταβάλουν σύμφωνα 
μέ τάς σημερινάς άνάγκας τό κατασκεύασμα τού 
στρατοκράτου άρχοντος.

'Ημείς δέν έχομεν καν κώδικα προς μεταρ- 
ρύθμισιν. Ό κ. Μπενάκης προσέφερεν εκατόν 
πενήντα χιλιάδας δρ. διά τήν σύνταξίν του καί 
ήναγκάσθη νά τάς άποσύρη, διότι, λέγει, προ- 
σεβάλλετο ή αξιοπρέπεια τού Κράτους. ’Έχο
μεν λοιπόν φυλλάδες, σημειώματα, πράγματα 
ανακατωμένα, αμελέτητα, αβασάνιστα, άραχνο- 
σκεπασμένα—χωρίς νά προσβάλλεται δ ι’ αυτά 
ή αξιοπρέπεια τού Κράτους— καί από δλην αυ
τήν τήν σαπίλαν κρεμνούμεν τί ; τήν ευτυχίαν 
τής οικογένειας, τήν δύναμιν τής φυλής, τήν 
πρόοδον τού Γένους. Διότι ό κώδιξ αυτά κα
νονίζει καί ρυθμίζει μέ τούς θεμελιώδεις νό
μους τής συστάσεως τής οικογένειας, τής κοι
νωνικής ηθικής, τής προστασίας τών αδυνάτων. 
Καί δ ι ’ αύτό παντού, δπου οί κώδικες είναι 
παί,αιοί, συμπληρώνονται μέ νέους νόμους, οί 
όποιοι φυσικά επιβάλλονται καί υπαγορεύον

ται από τάς άνάγκας τού νέου κοινωνικού κα
θεστώτος.

Εις τήν νομοθετικήν μεταρρύθμισιν αυτήν, 
εν σχέσει προς τήν γυναίκα καί τά παιδιά, ό 
φεμινισμός έβοήθησε πολύ. Είς δλα τα Κράτη 
οί φιλελεύθεροι καί οί σοσιαλισταί είναι φ υ 
σικά καί ψεμινισταί. Διότι ς εμινισμός δέν ση
μαίνει, ώς οί πολλοί νομίζουν, πολιτικήν χει- 
ραφέτησιν τής γυναικός. Φεμινισμός θά είπή 
ανθρωπισμός, εθνισμός, πατριωτισμός. Φεμι
νισμός θά είπή παιδιά πού άνατρέφονται ώς 
άνθρωποι, ύπαρξις σπιτιού πού διοικεΐται δί
καια, ύπαρξις αλληλεγγύης μεταξύ άνδρός καί 
γυναικός.ύπαρξις πατρίδος μέ εξ ίσου ισχυρούς 
παράγοντας τού μεγαλείου της τον άνδρα καί 
τήν γυναίκα.

’Αλλά διά τον "Ελληνα νομοθέτην γυναίκες 
δέν υπάρχουν καί ούτε παιδιά. "Η μάλλον 
υπάρχουν διά νά φυλακίζονται καί νά τιμω
ρούνται καί νά φορολογούνται καί νά πωλούν- 
ται καί νά αγοράζονται καί νά εξευτελίζονται 
καί νά ταπεινώνονται. Άλλά δχι καί νά ανα
πτύσσονται ώς άνθρωποι καί νά ζούν καί νά 
προστατεύονται, δπως προστατεύονται α'Γπε- 
ριουσίαι καί αί ίδιοκτησίαι καί τά άροτριώντα 
κτήνη.

Θέλουν καί κηρύττουν καί βροντοφωνούν, 
δτι ή γυναίκα πρέπει νά είναι πρό παντός μη
τέρα. Άλλά τότε, διατί ό νόμος τής πέρνει τό 
παιδί της καί τό ρίπτει εις χέρια μητρυιάς, δταν «■ 
ό σύζυγος τήν βαρυνθή καί τήν εγκατάλειψη ; 
Διατί τήν άφίνει άπροστάτευτον από τήν άσω- 
τίαν έκφύλου άνδρός, ό όποιος σπαταλά ώς θέ
λει τό εισόδημα τής περιουσίας της, συχνά δέ 
καί δλην τήν προΐκά της, ενώ τά παιδιά της 
πεινούν ; Διατί επί τής τύχης, επί τού μέλ
λοντος τού παιδιού της ή γνώμη της δέν βα
ρύνει ώς ή τού άνδρός; Διατί τό κορίτσι της 
τών δέκα τριών χρόνων μένει ερμαιον τής φαυ- 
λότητος τού πρώτου τυχόντος, ώς ενήλικον ; 
Διατί ; Πόσα δ ι α τ ί  θά ήμπορούσε κανείς νά 
άραδειάση καί είς τά όποια ό νόμος σιωπά ! 
Καί μέ τά όποια πρέπει καί οφείλει νά άσχο- 
ληθή ή Άνόρθωσις.

Κ Α Λ . Π Α Ρ Ρ Ε Ν  

Τ Ο  ΑΓΑΛΜΑ ΤΗ Σ  ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΗΣ Ν Υ Χ Τ Α Σ

Ναι, νά κοιμάμαι θέλω έγώ, νά στέκω έόώ λιθάρι, 
όσο σκλαβιά κ ι’ όσο ντροπής τον τόπο τριγυρνά" 
σί πιά νά βλέπεις καί ν ’ ακου'ς οέν έχει τώρα χάρι... 
Ξένε, λοιπόν μή με ξυπνάς, αχ μίλα σιγανά.

(Ταμπουράς καί Κόπανος Α. IIάλλη)
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Κένταυροι κ η ΐ 'α ο ΰ ά λ π ς

('Ιστορία Καλών Τεχνών Κ. Ζησίο Ψηφοθέτημα εν τη villa Adriana.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ MOT
Βρέχει, βρέχει, βρέχει. Ού'τε εις το K ursa - 

a l επήγαμεν, «ν καί επληρώσαμεν συνδρομήν 
διά μίαν εβδομάδα, ούτε την λίμνην άπελαυ- 
σαμεν, οΰτε την γΰρω φΰσιν ήμπορέσαμεν να 
ίδούμεν κάτω άπό την συννεφιά που εσκέπαζε 
μαζή με τα κάλλη της καί τήν ψυχήν μάς α
κόμη.

"Ενα γραμματάκι άπό τό βουνόμάς άνήγγελε 
τήν διοργάνωσιν καλλιτεχνικής εορτής άπό μίαν 
συντροφιά κοριτσιών, εις τήν οποίαν επροτα- 
γωνιστοΰσεν ή αγαπημένη κόρη του φίλου καί 
μεγάλου ποιητού μας κ. ΓΙαλαμά.

«Είναι για τούς πτωχούς του χωριού μας.Έ - 
χομεν μια μικρή κωμωδία, εγώ θά παίξω πιάνο 
καί είναι ανάγκη να ήσθε χωρίς άλλο τό Σάβ- 
βατον εδώ».

Ή βαλίζες, τα πακέτα, ή καπελιέρες εις ε
νέργειαν θά φύγωμεν αύριον τό πρωΐ. Είδο- 
ποιούμεν τήν διεΰθυνσιν, ζητούμεν τό δρομο
λόγια τού Oberland άπό τον θυρωρόν καί άρ- 
χίζομεν τάς μελετάς επάνω εις τον σιδηροδρο
μικόν χάρτην τής οροσειράς. Ό θυρωρός είναι 
όλος προθυμία καί περιποίησις,οί ύπηρέται 
άναλυονται εις μειδιάματα, ή καμαριέρα μάς 
παρουσιάζεται κάθε δέκα λεπτά ζητούσα δια- 
ταγάς. Ή ψυχολογική στιγμή φθάνει· καί δσο 
τά χρυσά σειρήτια παρατάσσουν τήν λάμψιν 
του εις τό άνεβοκατέβασμα τού ascenseur,καί 
π ίσ ’ άπό κάθε πόρτα προτείνονται δέκα χέρια

νά τήν κλείσουν ή νά τήν άνοίξουν, τόσον ή 
μελαγχολία μας αυξάνει. Έάν δλα αυτά τά χέ
ρια σάς παρουσιασθοΰν τήν στιγμήν τής άνα- 
χωρήσεως, δήθεν γιά νά βοηθήσουν ή νά ση
κώσουν κάτι, <3 προϋπολογισμός τού ταξειδιού 
θά πάθη φοβεράν άβαρίαν.

Βέβαια τά ξενοδοχεία είναι μία μεγίστη ευ
εργετική έπινόησις, άλλά καί ή συνήθεια 
τού pourboire είναι μία μάστιξ, ή οποία σάς 
άφαιρεΐ μεγάλο μέρος άπό τήν εύχαρίστησιν των 
ταξειδιών. "Εχετε εις κάθε στιγμήν δέκα του
λάχιστον ύπηρέτας γΰρω σας. "Ενας άνοίγει 
τήν πόρτα, ο άλλος τήν κλείει, άλλος σάς άνε- 
βάζει, άλλος σάς δίδει καφφέ, άλλος σάς σερ
βίρει, άλλος ή άλλη συγυρίζει τό δωμάτιόν σας, 
άλλος σάς πουλεΐ κάρτες καί άλλος σάς δίδει 
πληροφορίας. Κάθε φορά πού τούς άντικρΰ- 
ζετε, άν έχετε πείραν τών ταξειδιών δεν μπο
ρείτε νά μήν αϊσθανθήτε κάποιαν προεξοφλη
τικήν στενοχώριαν τής στιγμής πού θά τούς 
άποχαιρετίσετε.

Τήν στενοχώριαν τής τελευταίας ημέρας ή 
οποία είναι πάντοτε άνάμικτη καί μέ κάποιαν 
νοσταλγίαν τού τόπου, πού άφίνομεν, μετριά
ζει ή συντροφιά άγαπημένου κοριτσιού, τής 
Μέλπως πού δλαι σας γνωρίζετε άπό τά έμορφα 
ποιηματάκια της καίάπό τήν C la ra  Schum ann, 
πού εδημοσιεΰσαμεν προχθές άκόμη.

Ή Μέλπω, Ελληνόπουλα άπότάςπειό άλη- 
θινές, Κωνσταντινούπολή ci σσα άπό τής πειό 
τέλειες κατέβηκε άπό τό Pelerin , τό βουνό της,

u

»

Α Π Ο Ι Υ Ο Μ Ε Ν Ο Σ  Τ Ο Υ  Λ Υ Σ Ι Π Π Ο Υ

( Ιστορία Καλών Τεχνών Κ. Ζησίου)
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πού είναι ένα είδος 'Υμηττού τού V evey, για  
νά περάση μαζή μας τήν τελευταία ήμερα μας 
τού Montreux. Μάς ήλθε πρωΐ, πρωί βρεγμέ
νη, μουσκεμένη, μέ υμπρέλλες καί μέ γαλόσες. 
Άλλά χαριτωμένη,δλη ζωή καί έμορφιά,έσκόρ- 
πισεν είς τό δωμάτιον τού ξενοδοχείου μας ένα 
φως άλλοιώτικο. Φως άπό τά ωραία της μάτια, 
πού άντανακλούν τον τέλειον εσωτερικόν άν- 
θρωπον. Φως άπό τήν δροσιά τών εΐκοσί της 
χρόνων. Φώς άπό τήν ποίησιν τής τέχνης, τής 
οποίας είναι σεμνή καί άφωσιωμένη ιέρεια.

'Υπάρχουν καλλιτέχναι πού σάς κάμνουν τήν 
έντύπωσιν μπακάληδων καί καλλιτέχνιδες πού 
μοιάζουν κοινότατες γυναικούλες, καμμιά φορά 
μάλιστα καί μέ εξωτερικόν άποκρουστικόν. ’Εν
θυμούμαι άκόμη τήν άπογοήτευσίν μου δταν 
έγνώρισα τήν M athilde Serao , ή μάλλον δταν 
τήν είδα χωρίς νά τήν έχω άκόμη γνωρίσει. Ή 
φόρμα της, ή γραμμές τού σώματός της, τό 
ντύσιμό της ήσαν άποκρουστικά. «Είναι καλλι-’ 
τέχνις καί γ ι ’ αυτό δέν προσέχει είς; τής λεπτο
μέρειες αυτές.μού είπεν ό κύριος πού μέ έπα- 
ρουσίασεν έπειτα είς αυτήν.

Ευτυχώς δτι τώρα αί καλλιτέχνιδες καί δταν 
άκόμτ) δέν είναι νέες καί έμμορφες προσέχουν 
είς τάς λεπτομέρειας. Ά λλ ’ ή Μέλπω, μία μου
σική εντελώς ΰπαρξις καί μία αρμονία έως καί 
είς τάς έλαχίστας λεπτομέρειας,ξεκουράζει, άνα- 
ζωογονεΐ, θερμαίνει τήν ψυχήν τών φίλων της. 
Ό ουρανός άλλως σάν νά ήθελε νά μάς βοη- 
θήση νά περάσωμεν άπολαυστικά τήν ημέραν 
εκείνην, εσήκωσε τά στακτερά κουρέλια πού τον 
έσκέπαζαν, άναψε μέσα είς τήν λίμνην φωτιές 
χρυσοκόκκινες, έκέντησεν είς τής δχθες μέ τής 
πρασινάδες τών γύρω βουνών σμαραγδένια κεν
τήματα, ενώ επάνω άπό τήν λίμνην κοπάδια 
άπό κάτασπρα πουλιά έκυνηγοΰντο χαρούμενα 
καί έκολυμβούσαν, ψαράδες φτερωτοί άμείλι- 
κτοι.

Τό πρωί αυτό ετριγυρίσαμεν μέ άπόλαυσιν 
δλο τό Montreux. Τό μέρος τό προς τήν λ ί
μνην ό μεγάλος δηλ. δρόμος του τό παρουσι · 
άζει ώς μικράν πόλιν κομψό Παρισιάνικο κο
ριτσάκι. Μαγαζιά στολισμένα μέ γούστο,μεγάλα 
ξενοδοχεία, πάρκα άνθοστόλιστα, ένας μικρός 
χείμαρρος, μία πλατεία πού γεμίζει τής ¿ορι
σμένες ημέρες τής άγοράς άπό άσπρες σκηνές 
μέ κάτι πλήθος μικρεμπόρων πού έρχονται καί 
φεύγουν σάν άποδημητικά πουλιά, κίνησις καί 
ζωή καί ξένοι καί βαβέλ γλωσσών καί ντυσί
ματα περίεργα Αλπινιστών καί κομψευομέ- 
νων, ίδού τό Montreux. Σήμερα πλέει είς τό 
πράσινο, ένα πράσινο καθαρό, πλυμένο, πού 
χαϊδεύει τό μάτι σάν βελούδο καί κυματίζει

σάν μουαρέ καί γυαλίζει σάν άτλάζι καί λαμ
ποκοπά σάν σμαράγδι. Κάτω του ή λίμνη άση- 
μένια, ήσυχη, κρύσταλλο άκίνητο, καθρέπτης 
πού περνούν άπό ’πάνω του άσπροι πέπλοι, 
στολισμένοι μέ άραμπέσκες άπό ροδοπέταλα. 
ΓΙέρα βαρκούλες μέ κόκκινα πανάκια,βαπορά
κια όλόασπρα σάν κύκνοι, πού φωνάζουν ά
σχημα καί μονότονα σάν τά άδικημένα αυτά 
πουλιά, καί πάρα πέρα άντίκρυ ή ακτή τής 
Σαβοΐας σκοτεινή, χρώμα τόπ, φόντο ώραίο 
γιά τά χρώματα τά πολύ ζωντανά πού τό άν- 
τικρύζουν.

’Εμπήκαμεν είς μαγαζειά, εκάμαμεν προμή
θειες γιά τήν διαμονήν είς τό βουν«), σάν νά 
έτοιμαζώμεθα γιά δυνατό χειμώνα. Τρικό μάλ
λινο, κάλτσες μάλλινες, ζεστά καί χονδρά πα
πούτσια, γαλόσες καί φόρεμα άκόμη χειμωνιά
τικο. Νά έξοδα πού δέν τά εΐχαμεν λογαριάσει, 
κονδύλια δυνατά κάπως, άλλ’ άπαραίτητα. Γ ι
ατί δέν υπάρχει άμφιβολία δτι δλα τά καλο
καιρινά φορέματα πού έχομεν μαζή μας θά  
μείνουν ε’ς τής βαλίζες. Τό κρύο, καθώς μάς 
γράφουν άπό τό Rougemont δέν χωρατεύει 
εκεί επάνω άνάμεσα είς τά τρία άθεώρατα βουνά 
τού Rocher de N ave, τού Rubi i καί τού 
Rodomont.

’Ετραβήξαμεν είς τό Territez. Ή λίμνη 
άπό τό πλευρό της αυτό ξετυλίσσει τήν μιά με
τά τήν άλλη πέντε έξ μικροσκοπικές πόλεις, πού 
μοιάζουν σάν μιά ριβιέρα άπό πολύτιμα πε
τράδια, βαλμένα κοντά τόένα στο άλλο, ωραι
ότερα καί πολυτιμότερα τό ένα άπό τό άλλο. 
Τό Territez, τό Montreux, τό Vevey, τό 
Clärens μέ τό γραφικό νησάκι τής Salagnon 
εμπρός του καί πάρα πέρα άλλες ή Λωζάννη, 
ή πειό πολύ πόλις μέ τό Ouchy.TO χαριτωμένο 
λιμενάκι της, τό καταπράσινο, σάν νά είναι δά
σος άπέραντο, καί καταγάλανο σάν ν ’ άγκα- 
λιάζη (ύκεανόν.

'Όταν περίπατε! κανείς χαζεύοντας μέ άγα- 
πημένα πρόσωπα καί λέει λόγια τού άέρος. 
πού καμμιά φορά χορταίνουν τή ψυχή περισ
σότερο άπό δλες τής σοφίες, ή ώρες περνούν, 
οί δρόμοι συντομεύουν, ό κόπος ξεχνιέται. 
’Έπειτα δεξιά μας καί άριστερά μας τά ώραΐα 
πράγματα πού βλέπομεν χορταίνει τόσο τό μάτι 
μας. Καί ώραΐα δέν είναι μόνο ή φύσις. ’Εδώ 
εις ένα κρυσταλοσκέπαστο μαγαζί φιγουράρουν 
καπέλλα παρισινά θαυμάσια, μέ écharpes καί 
τουαλέτες πού είναι ποίησις. ΙΊάρα πέρα γυ
ναίκες κερένιες ντυμένες μέ τουαλέτες αρμονι
κές είς Ιλεγκαντοσύνην καί πλούτον σάς μει
διούν μέσα άπό τής κρυσταλένιες βιτρίνες των 
μέ τά δοντάκια των, πού λάμπουν πειό πολύ
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άπό τά ψεύτικα μαργαριτάρια πού τής στολί
ζουν. Άπό "δώ πάλιν διαμάντια καί ρουμπί
νια καί άσημικά καί χρυσαφικά πού τά βλέπεις 
μόνο καί ζαλίζεσαι. Α π ’ έκεΐ νταντέλες καί 
κεντήματα καί τούλια καί διαφάνειες τέχνης, 
όνειρα καί χάρματα τών πλουσίων γυναικών. 
Πειό ’κεΐ εικόνες, τοπία παρμένα άπό τήν γύρω 
φύσιν, παράδεισοι πού σέ ξελογιάζουν καί σέ 
μεθούν καί σέ κάνουν νά άλλάζης δρομολόγιο 
καί προϋπολογισμό, μπορείς ή δέν μπορείς, 
έχεις ή δέν έχεις.

Έ τσι μέ σταθμούς πότε εδώ καί πότε έκεΐ 
έφθάσαμεν ε’ς τό Territez, τό καταλάβαμεν 
μόνο άπό τό μνημεΐον τής αύτοκρατείρας Ε λι
σάβετ, πού έπεσεν εδώ θύμα ενός ’Ιταλού δο
λοφόνου. Οί Ελβετοί λαός δημοκρατικός, υπο
θέτω δτι είναι ευτυχείς πού έχουν εδώ μίαν 
αύτοκράτειραν έστω καί μαρμαρένια. Αυτό τούς 
έλειπε γιά συμπλήρωμα τών attractions καί 
τών περιέργων θεαμάτων μέ τά όποια ελκύουν 
τούς ξένους. To Territez έγεινε τής μόδας 
άφότου μία αύτοκράτειρα άληθινή έπεσεν έκεΐ 
καί μία πέτρινη ένεθρονίσθη έπάνω ε’ς κάτα
σπρο μάρμαρο τής Φεράρας. Καί έτσι άπό μίαν 
δολοφονίαν κάπως άγρίανκαί άδικον, άπό κάτι 
πού άλλού θά έστιγμάτιζε τον τόπον καί θά 
έδημιουργούσεν άντιπαθείας, ή Ελβετική έμ- 
πορικωτάτη ΐδιοφυΐα έβγαλε κάτι καλό καί κερ- 
διστικό μαζή. Καί δλοι έμειναν ευχαριστημέ
νοι. Πρώτα, πρώτα αυτό τό θύμα, άν ύποτεθή 
δτι νοητώς περιφέρεται έκεΐ πού άφησε τον 
κόσμον. Διότι καί νεκρή τώρα ζή νύκτα καί 
ημέρα μέσα είς τήν φύσιν πού τόσον ήγάπησε, 
άντίκρυ είς τά βουνά καί τά δάση, πού έκαμνε, 
πεζή καί ακούραστη έλπινίστρια,τούς χωρίς τέ
λους καί δριον περιπάτους καί έκδρομάς της. 
’Έπειτα οί φίλοι καί οί θαυμασταί της καί ό 
Αυστριακός λαός καί ό κόσμος τών γραμμάτων 
καί τής ποιήσεως καίο ί σοσιαλισταί και ο ί δο
λοφόνοι άκόμη. Γιά δλους ή μαρμαρένια βα
σίλισσα κάτι λέει άπό τό ύψος τού ώραίου της 
στυλοβάτου κάτι πού προκαλεΐ σκέψεις καί 
γεννά αισθήματα λύπης καί οίκτου ή θάρρους 
καί τόλμης προς ένα ιδανικόν πού ζητεί εις τον
βωμόν του τόσας θυσίας καί τόσα θύματα......
'Όταν έγυρίσαμεν τό κουδούνι τού προγεύμα
τος είχε κτυπήσει. Ή βαλίζες μας είχαν τοπο- 
θετηθή εις τήν υπίσω είσοδον, οί λογαριασμοί 
μας είχαν έξοφληθή άπό τό πρωΐ καί δέν έ
μενε παρά νά φάμε καί νά άποχαιρετίσωμεν τό 
ένεδρεύον κάθε κίνησίν μας προσωπικόν τής 
υπηρεσίας.

Κ. H A PPE N

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΧΑΜΕΝΟ ΟΝΕΙΡΟ
Βρέθηκα πάλι, δπως έναν καιρό, στή χώρα 

πού γεννήθηκα. Καί γνώρισα παιδί τον εαυ
τόν μου, δπως καί τότε. Καθόμουν, δπως συ- 
νείθιζα μικρός, απάνω στής έπαλξες τού κά
στρου,πού ζώνει τή χώρα καί τό λιμάνι τό ή
συχο μέ τά λιγοστά καΐκια, τ ' άραγμένα στά 
θολά νερά του.

Τό κύμα φουσκωμένο έρχονταν καί ξεθύ- 
μαινε στά πόδια μου καί χτυπούσε κ ’ έ
σκαβε τά χοντρά θέμελα τού κάστρου, αιώνας 
τώρα. Τάτρωγε, τά κούφωνε, καί όμως δέ 
γκρέμιζε τό γίγαντα, πού στέκονταν,θαρρούσες, 
άνάλαφρος έπάνω στο νερό.

’Έμεινα ’κεΐ λησμονημένος· παραδομένος 
στών κυμάτων τ ’ άχολόγημα τ ’ άκάματο, σ τ ’ 
άγνάντεμα τού κάμπου τ ’ άργυροΰ, πού μέ 
τραβούσε τ ’ άδειο τ ’ άπλωμά του, έφευγα 
έστι άθέλητα μέ τού νού μου, άπό τής χώρας 
τούς θορύβους, πού έφταναν ώς έκεΐ σμιχτοί 
καί πνίγονταν στόν πάταγον τον πελαγίσιον. 
"Ετσι άργός καί ξένοιαστος, βλέποντας τό τ ί
ποτε, φέρνοντας τή φαντασία μου σέ μακρύ νά 
άρμενίσματα, άγρυπνος μαζύ καί κοιμισμένος, 
θά μπορούσα έναν αιώνα έκεΐ νά κάθωμαι. » 
Φτάνει ό ήλιος νάλαμπε άπό πάνω μου κ ’ ή 
θάλασσα νά μή στέρευε. Κ ’ έστι ή ζωή μου 
άσκοπη, άπονη θά ζητούσα νά περνάη καί νά 
μή σώνεται.

Χωρίς νά καταλάβω πώς, μού φάνηκε νά 
ξύπνησα άπό κάποιον ύπνο. Τ ’ άνεργο ονει
ροπόλημα, πού άγαπούσα νά μεθώ μέ τό πιο
τό του, έφυγε άπό τήν ψυχή μου. Σάν άνε
μος δροσόβολος νά πέρασε άπό μέσα μου, 
άλάφρωσα καί άναφτερώθηκα. Μία ξένη δύ
ναμη φυτεύτηκε στά σπλάχνα μου. ΙΙόθοι, πού 
ώς τότε κρύβονταν βαθειά, ξύπνησαν καί μέ 
συνεπήραν. Τότε κύταξα μ ’ άλλοιώτικη ματιά 
τό πέλαγος. ’Ένοιωσα τί ζητούσα. ’Ήθελα νά 
πάω μακρυά ! Νά φύγω άπό τή χώρα αυτή, 
τήν παραδομένη στήν κακομοιριά, στή φτώ
χεια καί στή θλίψη. Νά μήν ΐδώ πειά καί τό 
λιμάνι, τ ’ αποκοιμισμένο σ ’ ύπνο νεκρικό, τό 
γιομάτο άπό τό βούρκο πού άφησε τών και
ρών τό κατακάθισμα. Νά λευτερωθώ άπό τού 
κάστρου αυτού τήν πέτρινη άλυσσίδα, πού μέ 
σκλάβονε, τριγυρισμένη γύρο) στήν ψυχήν 
μου.

Μ’ απλωμένα τά χέρια προς τό πέλαγο, μέ 
μάτια πού θ ’ άστραφταν έκείνη τή στιγμή,
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Ή  ϊω ίά ν δ ρ η  toi? Κ π λ ά υ ιο ο ς
('Ιστορία Καλών Τεχνών Κ. Ζησίου) Vesta (iuistiniani έν Ρώμη.

ζήτησα απ’ αυτί) τή λευτεριά μου. Κ ’ εκεί στ’ 
αόρατο σημάδι τοΰ νεροΰ, ποΰ καρφώθηκε ή 
ματιά μου, ένα είδωλο καραβιού αμφίβολο ά- 
ναστυλώθηκε.

Θά βγήκε από τή θάλασσα, γιατί άλλοιώς 
θά τό'χα ξεχωρίση από μακρυά, καθώς θά πρό- 
βαινε. Καί τώρα, νά ποΰ κινιώνταν ήμερο κ ι ’ 
άγαλινό, σά νά μην έννοιωθε την τρικυμίαν 
ποΰ μάνιαζε τριγύρω του. Κ ι ’ δμως αυτό δέ 
σάλευε πέρα από τοΰ δρόμου τ ’ αυλάκι, τό 
χαραγμένο, θά'/χγες άπό'να σοφό χέρι. Κ ι ’ 
δμως τά πλατειά πανιά τοΰ -καραβιού δεν 
φούσκωναν κι. ’ αν ήταν απλωμένα.

Είχε βάλη πλώρα τό Καράβι ίσα κατά τή 
χώρα μας. Κ ’ εγώ μόλις τ ’ άντίκρυσα, κατά

λαβα πώς θαρχωνταν εκεί. Κ ’ εΐπα πώς θάρ- 
χωνταν νά πάρη έμενα ! Μ’ ά'γρια, μ ’ αχόρ
ταστη προσήλωση τ ’ ακολουθούσα, δσο πλη
σίαζε. Κ ι’ δλο καί πλησίαζε ! Κ ’ έβγαινε από 
τήν καταχνιά του, ποΰ τ ’ αγκάλιαζε, σάν κά
ποια χώρα όμορφοστόλιστη, ποΰ με τό ξύπνη
μά της, τό πρωί, τινάζει κάθε άχνόπεπλο από 
τό κορμί της. Ή πλάσμα εσύ, ποΰ δεν τολμούσα 
νά ζωγραφίσω τόσο ονειρευτό στη φαντασία 
μου δπως σε βλέπω ! ’Έλα !

Ήρθε απαλά κ ι ’ άραξε αντίκρυ από τό κά
στρο. Εμπρός στά μάτια μου, ποΰ τό θωροΰν 
ποΰ θαμπώνονται. "Αγκυρα δεν ακούστηκε νά 
ποντίζει στο νερό. Φωνή άνθρωπινή δεν έφτα
σε. Κ ι ’ δμως στο κατάστρωμα αναδεύονται

άνθρώποι, αμίλητοι κ ι ’ αθόρυβοι. Προσεπά- 
θησα ν ’ ακροαστώ, αλλά ήχος δέ χτύπησε σ τ ’ 
αφτιά μου. "Εβλεπα μονάχα καί σώπαινα !

Ήταν αλήθεια ένα θάμπωμα τό πλοίο από 
τήν πλώρη του ώς τήν πρύμη. Φρεγάτα σά 
νύφη στολισμένη, σάν παληκάρι αρματωμένη. 
Μεγάλη, ποΰ δέ θά τήν χωρούσαν δύο λιμάνια 
σάν τό δικό μας τό κακόμοιρο. Ψηλή, ψηλό
τερη κ ι ’ από τό κάστρο μας. Στήν πλώρη εμ
πρός έν ’ άκροφτόλι θεόρατο φοβέριζε -  γυναί
κα μαρμαρένια, φτερωτή, μ ’ ένα σπαθί στο 
χέρι καί μ ’ ένα στεφάνι— άν θέλης διάλεξε. 
Φαίνονταν σά νά πετοΰσε, καί πεντώντας νάφ- 
τανε έτοιμη νά καταβή στο κύμα καί νά περ- 
πατήση. Κ ι’ αυτό τ ’ άγριο θεριό, στ’ άντί- 
κρυσμα τοΰ ποδαριού της, ημέρωσε καί γίνον
ταν αρνάκι. ΤΩ θάμα ! Στήν πλώρη έβραζε ή 
ανεμοζάλη, καί στήν πρύμη βασίλευε ή γα
λήνη. Κ ι ’απάνω στο καράβι, καί κοντά στο 
δοιάκι, ή ϊδια εκείνη της πλώρης γυναίκα ή 
θεϊκή, φαίνονταν ολοζώντανη, κυβερνήτρα εδώ 
καί βασίλισσα, καί κυβερνούσε καί βασίλευε!

Μ ’ έπιασε μιά ταραχή άμολόγητη. Δέν είναι 
καιρός νά κάθωμαι καί νά χαζεύω, είπα μέσα 
μου. Γιά μένα ήρθε ή φρεγάτα ! Λοιπόν έ
πρεπε νά φύγω συντροφιάτης ! Βιαστικός ά
φησα τ ’ άγνάντεμά μου, κ ’έτρεξα στήν αποβά
θρα.

Μοΰ φάνηκε παράξενο ποΰ ηυρα έκεΐ δλη τή 
χώρα συναγμένη. Πότε μάθανε πώς ήρθε τό 
καράβι καί συνάχτηκαν. Μέ πρόσωπ’ αναμ
μένα μ ’ άγρια φοβερίσματα, πολεμούσαν ποιος 
νά πάρη τοΰ άλλουνοΰ τον τόπον καί νά προ- 
σπεράση. "Αξαφνα τό πλήθος σώπασε, γαλή
νεψε. Στοΰ λιμανιού τό στόμα πρόβαλε μιά 
βάρκα ολόλευκη. ΙΙαιδιά άγγελόμορφα, στά 
γαλανά ντυμένα, τραβούσαν τά κουπιά. Καί 
στήν πρύμη, όμορφονειός παρόμοιος μέ τούς 
άλλους, στέκονταν ορθός καί δοιάκιζε.

Ή βάρκα ήρθε καί πλάγιασε στήν αποβά
θρα. "Ολοι στεκόμαστε άφωνοι. Κυτάζαμε καί 
δέ χορταίναμε. Τί ναύτες λιγερόκορμοι καί τί 
νυφοΰλα βάρκα ! Χλωμός, έγώ, κρυμμένος 
πίσω από τον κόσμο, έβλεπα μέσα από τά πό
δια τών άντρών, γονατιστός, μέ φόβο. Ή 
καρδιά μου πήγαινε νά σπάση α π ’ τή λαχτά
ρα της. Μέ λόγια φλογερά χαιρέτιζα από τήν 
ψυχή μου τ ’ άπάρθενα ναυτάκια, άχνούδωτα 
παιδιά, δμοια μ ’ εμένα.Τά καλωσώριζα καί 
τά παρακαλοΰσα νά μέ πάρουν. Ήθελα κ ’ 
έγώ νά γίνω ένας του, ήθελα νά γραφτώ στή 
συντροφιά τους, καί σκλάβος ας πέθαινα στή 
’Αραπιά !

Οί ναύτες μείνανε σιωπηλοί γιά λίγο.

Τότε ένας από τή χώρα μας πήρε τό λόγο 
καί μέ βαρειά φωνή τούς ρώτησε :

—  Τί είστε ;
—  Δούλοι τής Κυράς μας, άπεκρίθηκεν ό 

πρώτος τους γλυκόφωνα.
—  Καί ποιά ε ιν ’ ή Κυρά σας ;
— ΕΙν’ εκείνη ποΰ κυβερνάει τό καράβι 

μας τό κατακτητικό. Ή Βασίλισσα, ποΰ τα- 
ξειδεύει ανίκητη στά πέλαγα. Κ ’ έμεΐς, οι τα
πεινοί της ποΰ ταξειδεύουμε μαζύ.

—  Καί τί ζητάτε ’δώ.
—  "Ηρθαμε νά πάρουμε τον Καλεσμένον 

ποΰ κ ι ’ ό ίδιος μάς τό ζήτησε. "Ας έρθη, νά 
ποΰ τον ακούσαμε ! Σύντροφο θά τον κάμουμε 
κ ι’ αγαπημένο μας. Τήν τρικυμία θά πολεμή
σουμε μαζύ. Καί θά νικήσουμε μαζύ ! Τον 
έπαινο τής Κυράς μας θάχουμε σημαία μας. 
Αυτή θά μάς σκεπάζη καί θά μάς βοηθάη. Ποΰ 
εινε, άφοΰ μάς κάλεσε νάρθοΰμε ; "Ας έβγη 
έμπρός ! Τό Καράβι τρανά ταξείδια θά κατα- 
πιαστή. Καί θά πάρη κ ι ’ άλλους καλεσμένους. 
Καί θά πάη καί σ ’ άλλες χώρες. Τό προσμέ
νουν νά περάση οί διαλεχτοί, ανυπόμονοι ! 
Τί αργεί ; Ά φοΰ ακούει τό κάλεσμα, δέν α
ποκρίνεται ; Κ ’ ύστερα θ ’ άρχίση τό ταξεΐδι 
μας σέ πέλαγα καινούργια, ποΰ ως τώρα δέν 
τούς γνώρισαν έκείνους ποΰ θά τά δαμάσουν. 
Καί θά τούς γνωρίσουν, καί θά δαμαστούν ! 
Καί θά τους προσκυνήσουν. Τί νίκες θ ά ν ’ ε
κείνες ! Κ ’ ύστερα ή άνάπαψη καί ή χαρές ! 
Κλινάρια καί προσκέφαλα από πεταλούδες θά 
μάς βαστούνε καί θά  μάς ναρκώνουν. Κ ’ ή 
Κυρά μας από πάνω θά φυλάη τον ύπνον μας 
τον κουρασμένον. "Υπνο μακαριστόν. ’Εμπρός! 
Ποιος είναι ; Κρύβεται ; Διστάζει ; ’Αλλοί
μονο σ ’ έκεΐνον, άν φόβος τον κρατεί. Σ ’ έ- 
μάς ό φόβος είναι ξένος, ποΰ δέ προβάλλει έμ
πρός μας. Κ ι ’ οποίος φοβάται, δέν είναι από 
τον κύκλον μας. Έμπρός ;

"Ω σπαραγμοί ! Ετοιμάζεται νά φύγη ή 
βάρκα. ’Ενώ μιλεΐ τό παληκάρι, χίλιες λαχτά
ρες μέ γραπώνουν. Τά λόγια του έβγαιναν από 
τήν ψυχή μου. Τόσο τάβλεπα ν ’ ακολουθούν 
κάθε μου σκέψη. ’Απόφαση καί τόλμη στή 
αρχή μοΰ άνάψανε τά σωτικά. Κ ’ ύστερα δι
σταγμοί καί τρόμοι μαΰροι μέ σείσανε βαθειά. 
Καί τελευταία καί σάν κρύο μούδιασμα ανεξή
γητο μούδεσε κάθε λογισμό καί μέ παρέλυσε. 
Κ ’ ή βάρκα ξάνοιγε ! Κ ι ’ δ κυβερνήτης μέ 
θλιμμένο πρόσωπο δέν έβλεπε άλλον παρά έμέ- 
να μοναχά. Καί μ ’ έκραξε μέ τή γλυκειά καί
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λυπημένη του ματιά. Καί σιωπηλά μέ μάλλω- 
σε. ’Αλλοίμονο μου !

Κ ’ ή βάρκα έφευγε. Τότε ανασαλεύτηκε τό 
πλήθος. Πολλές φωνές σηκώθηκαν.

—  Μην ε ιμ ’ εγώ ; Μέ θέλεις;’Έρχομαι!
Γύρισε περήφανο τό παληκάρι κ ’ είπε :
—  Δειλοί, μή μέ ρωτάτε εμένα ! Έγώρω

τώ : Ποιος ε ιν ’ εκείνος από σάς ; Θ ’ άποκρι- 
θή ; Δέ θά τολμήση, γιατ. κ ι ’ αυτός είναι 
δειλός. Κ ’ είν ’ αποφασισμένο : Μέ σάς δλους 
θά μοιάση, τούς δειλούς !

Μάνιαζε καί λάχτιζε ή ψυχή μου. ’Έλεγα : 
«Ε ιμ’ έγώ ! ε'μ’ έγώ !» Καί δέν εύρισκα φω 
νή νά τό φωνάξω. Τό πλήθος άγριο χειρονο
μούσε κ ’ ύβριζε τούς ναύτες. Τούς φώναζε νά 
γυρίσουν καί νά τούς πάρουν δλους. Δύο τρία 
παιδιά από τούς συντρόφους μου στο σκολειό 
καί στά παιγνίδια, θέλησαν μ ’ ένα πή
δημα νά φθάσουνε τήν βάρκα πριν ξεμα- 
κρύνη· πέσανε στο νερό, καί πνίγονταν, καί 
κανένας δέν τούς έδινε βοήθεια, μήτε ή βάρ
κα. Δέν τούς λυπάμουνα κ ’ έγώ· τήν τόλμη 
τους μισούσα.

Ή βάρκα βγήκε άπ ’ τό λιμάνι χωρίς ν ’ ά
νοιξη τό νερό, χωρίς νά κάμη κρότο. Ό κό
σμος έφευγε βουβός. Κ ’ έγώ, μέ μιάν άπελπι- 
σιά θανάσιμη στά στήθια, έτρεξα καί άνέβηκα 
σιό Κάστρο πάλι· κι ’ άρχισα σπαραχτικά νά 
κλαίω καί νά φωνάζω. Παρακαλούσα νά μέ 
πάρη τό καράβι γιατ’ είμαι έγώ εκείνος πού 
ζητά. Κανείς δέ μ ’ άκουσε ! Τό καράβι γα
λανό καί μαγεμένο, κίνησε πάλι δπως ε χ’ έρ- 
θη. Τραγούδι άνάκουστο σάν προσευχή καί 
σάν παιάνας, άνέβαινε στον ουρανό. Τραγού
δια καί βιολιά σ ’ ένα ρυθμό άδερφώνονταν, 
καί άνέβαιναν. Το κύμα έμπρός του άγρίευε 
καί ταπεινό έσβυνε πίσωθέ του. Κ ι ’ αύτόγλυ- 
στρούσε κ ’ έφευγε. Κ ι ’ άφησ’ εμένα καί τή 
χώρα στήν καταφρόνεια μας τήν άναντρη,στήν 
αιώνια λησμονειά.

Τάχασα άπό τά μάτια μου,άχνός σάννάτανε 
καί νά σκορπίστηκε. Κ ’ έμεινα ’κεΐ ώς πού 
στείρεψαν τά δάκρυά μου. Μ’ άδεια καρδιά, μέ 
κουρασμένα μάτια κύταξα τό πέλαγο καί πάλι.

«Νέα Ζωή»

Γ. ΒΑΑΧΟΓΙΑΝΝΙΙΣ

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ε Τ Α  Ν Ι Κ Η Τ Ρ Ι Α
(Βραβενμέτον εργογ zrjc Γ a l l .  9 Αχαδημ ίαζ)

Ό Λέλο Ισηκώθη : Σάς άφίνω νά ομιλήσετε 
γιά νοικοκυριά . . . ’Έρχεσαι Βέργα ;

—  Δέν μέ περιμένεις ; είπε ή Δώρα μέ ύφος 
δυσαρεστημένο.

—  ’Όχι . . . έχω άνάγκην νά περπατήσω, 
θά έπιστρέψω πεζός. Ούτε δ ι’ ένα δευτερόλε- 
πτον δέν ήπατήθη άπό δλην αυτήν τήν κω
μωδίαν ό Λέλο. Καί δέν ήθελε νά φανή δτι 
ήλθε καί τον πήρε ή γυναίκα του σάν μικρό 
παιδί, επίσης δέν ήθελε νά μείνη άφού αυτή 
θά έφευγε· ώφειλε λοιπόν νά φύγη πρώτος 
καί αυτό έκαμε.

—  Είμαι ευχαριστημένη διότι δέν έχω παρά 
καλά νά σάς εϊπω διά τον Βατίστα, —  άπε- 
κρίθη ή πριγκήπισσα δταν οί δύο φίλοι έφυ
γαν. —  ’Αντικατέστησε επί τρεις μήνας ένα 
παλαιό καμαριέρη. ’Ήμουν πολύ ευχαριστη
μένη. Είνε λαμπρός υπηρέτης.

—  "Α ! τόσον τό καλλίτερον. Μού άρέσει.
—  Σάς άρέσουν οί ’Ιταλοί ύπηρέται ;
—  Μάλιστα είναι λεπτοί, νοήμονες καί επι

δεκτικοί είς δλας τάς εργασίας.
—  Προτιμώ τούς Ναπολιτάνους. Μού φ α ί

νονται πλέον έξυπνοι.
Ή Δώρα δέν ήθελε ποτέ νά τό όμολογήση 

ούτε εις τον εαυτόν της, ή προτίμησις αυτή 
προήρχετο πρό πάντων, διότι κατά τό έθιμον 
τής πατρίδος των, τής έδιδαν τον ώραΐον αυ
τόν τίτλον « Έξοχότης» ό όποιος εκολάκευε 
τήν ματαιότητά της.

—  Έκτος δλων αυτών ύπερηφανεύομαι διά 
τούς άνθρώπους μου, έχουν ένα είδος φόβου 
διά τήν άμερικανίδα κυρίαν των καί ή σαξω- 
νική μου ψυχρότης συγκινείται εμπρός . . . 
έμπρός εις κάτι μυστηριώδες . . . τό θέλγητρον 
τής φυλής, ίσως ! ’Έχω επίσης τήν άδυναμίαν 
νά τούς εκλέγω ώραίους δσον είνε δυνατόν, 
καί μέ άφοπλίζουν άκόμη εύκολώτερα.

Αυτά έλέχθησαν μέ μεγάλην απλότητα, ή ο
ποία δέν έπέτρεπε καμμίαν κακήν σκέψιν.

—  ’Αγαπάτε λοιπόν τήν καλλονήν;
—  Ναι καί τό άπέδειξα ! είπεν ή Δώρα μέ 

ύφος θριαμβευτικόν.
Ό υπαινιγμός αυτός διά τήν φυσικήν καλ

λονήν τού συζύγου της δέν ήτο πολύ ώραΐος, 
άλλ’ ή Δώρα ύπήκουσε είς κάποιαν σκοτεινήν 

- άνάγκην εκδικήσεως· καί βεβαίως έπλήρωσε

’ Ιφ ιγένεια  έν Ταϋροις
(Ιστορία Καλών Τεχνών Κ. Ζησίου) Έντείχιος γραφή εν Πομπηία

τήν άντίπαλόν της : τά βλέφαρα τής Δόνας 
Βιτώριας άνοιγόκλεισαν.

—  Πραγματικά τό άποδείξατε !— είπε, καί 
έδωκε είς τά χείλη μίαν έκφρασιν ειρωνείας 
καί περιφρονήσεως.—  Έκτος τούτου, ό Sant 
Anna είχε πάντοτε μεγάλην επιτυχίαν πλησίον 
τών ’Αμερικανίδων.

—  Αυτό δέν μέ εκπλήττει διόλου, άπεκρίθη 
ή κόμησσα. ’Έπειτα έσηκώθη.

—  Συγχωρήσατε τήν ώραν τής έπισκέψεώς 
μου. Ύπεσχέθην νά δώσω άμέσως άπάντησιν 
είς τον Βατίστα. Μετά τάς συστάσεις σας θά  
τον κρατήσω . . . Θά έλθετε αύριον εις τό 
τέϊον τής κ. Sw ift ;

—  Ναί, α ί μικραί αύταί κοσμοπολίτικα! 
έορταί μέ διασκεδάζουν, είνε πολύ ένδιαφέ- 
ρουσαι, είπεν ή πριγκήπισσα μέ τόνον προσ
τατευτικόν. Μού επιτρέπουν νά κάμνω γνωρι
μίας μέ τήν άμερικανικήν κοινωνίαν, χωρίς νά 
κινηθώ άπό τήν γωνία μου. Καί καθημερι
νώς εκπλήττομαι μέ τήν διαφοράν τής ιδιο
συγκρασίας τών χαρακτήρων μας. Ήμπορούσε 
νά εΐπη κανείς δτι δέν εϊμεθα άπό τον ί'διον 
πλανήτην.

Τώρα έπειράχθη ή Δώρα, δέν τής ήρεσε νά 
τής λέγουν δτι εύρίσκεται τόσον μακράν άπό 
τον σύζυγόν της.

—  Είνεάλήθεια, εϊμεθα πολύ διαφορετικοί,

— άπεκρίθη μέ κάποιαν τραχύτητα είς την φω
νήν.— Τό παρετήρησα επίσης. Βλέπετε τήν ζωήν 
οποία ήτο άλλοτε,τήν βλέπομεν όποια είνε σή
μερον. Καί δμως ό Παλαιός καί ό Νέος Κό- * 
σμος δέν κάνουν άσχημο νοικοκυριό είς τήν 
'Ρώμην. Έάν δέν συνεννοούνται καθ’ ολο
κληρίαν, εννοούνται δμως καλά- καί αυτό είνε 
τό ουσιώδες. ΙΙιστεύσατε δτι έχουν πολλά πρά
γματα νά μάθη ό ένας άπό τόν άλλον, άφού 
εύρέθησαν τόσον στενώς συνδεδεμμένοι.

—  Είνε δυνατόν.
— Λοιπόν, αύριον είς τό Μέγα Ξενοδο- 

χεΐον, κάτω άπό τόάστροστόλιστον περίπτερον... 
Νά μήν είσθε πολύ αυστηρά είς τάς κριτικάς 
σας. Εϊμεθα καλαί, πιστεύσατέ με ! Έρωτήσατε 
καλλίτερα τόν φίλον σας Λέλο.... au revoir.

Καί ή Δώρα ενθουσιασμένη μέ τόν τρόπον 
της, έφυγε πολύ ελαφρά.

Ή Δόνα Βικτώρια τήν παρηκολούθησε μέ 
τό βλέμμα επί τινα δευτερόλεπτα, έπειτα έκαμε 
μίαν χαριτωμένην κίνησιν μέ τόν ώμον καί 
εμειδίασε ειρωνικά.

—  Ζηλιάρα, είπε κατόπιν δυνατά.
"Οταν ή Δώρα εύρέίΐη μέσα είς τό coupé 

της, άνέπνευσε επί πολλήν ώραν, ή καρδιά της 
έξεσφίχθη εντελώς, ήσθάνετο ϊσως άκόμη κά
ποιον πόνον, άλλ’ έγνώριζε δτι ό σύζυγός της 
δέν ήτο ένοχος. «Ευλογημένος ας είνε ό Θεός!».
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’Έπειτα έβγαλε πάλιν άπό τό χρυσό πλεκτό 
σακ.κουλάκι της τό καταραμένο γράμμα καί ήρ- 
χισε νά τό διαβάζη.

—  Ά  ! τούς κακούργους, τούς κακούργους, 
είπε μέ τά δόντια σφιγμένα.

Άλλά ποίας παρατηρήσεις έμελλε ν * άκούση 
άπό τό Λέλο !

Τό έμάντευσε καί διά νά της δείξη τήν δυ
σαρέσκειαν του έφυγε πρώτος. Δέν πειράζε*. 
Τίτο καλόν νά γνωρίζη διά τί ήτο ικανή. Είχε 
πραγματικά άγαπήσει τήν Δόνα Βικτώρια ; Αί 
λέξεις αύταί : « ’Επανέρχονται πάντοτε είς τούς 
παλαιούς των έρωτας» δέν τήν ά'φιναν ήσυχον. 
Ή άμφιβολία χαράσσει τήν καρδιά, δπως τό 
διαμάντι τό γυαλί καί άφίνει σημεΐον άνεξά- 
λειπτον : ή καρδιά τής νέας Άμερικανίδος έπλη- 
γώθη διά παντός.

Ό Λέλο έφθασε είς τό σπίτι του σχεδόν 
συγχρόνως μέ τήν γυναίκα του. Είσήλθε, μέ 
ύφος αυστηρόν είς τήν μικράν αίθουσαν δπου 
εύρίσκετο εκείνη :

—  Ήμπορεϊς νά μού εΐπης τί σέ έφερεν είς 
τό σπίτι τής πριγκηπίσσης Μαρίνας είς τήν τό
σον ακατάλληλον αυτήν ώραν; ήρώτησε. Αί 
περίφημοι αύταί πληροφορίαι βεβαίως δέν ήσαν 
παρά πρόφασις.

Ή Δώρα έξωργίσθη άπό τό αυθεντικόν 
αυτό ύφος τού συζύγου της.

—  Πράγματι, μέ μόνην τήν ελπίδα νά σέ 
συναντήσω έκεΐ ήλθα.

—  Δέν αμφέβαλλα. Λοιπόν ό τρόπος αυτός 
νά έλθης νά κατασκοπεύσης τον σύζυγόν σου 
είνε φρικωδώς πρόστυχος. Αυτά τά πράγματα 
δέν γίνονται είς τον κόσμον μας.

—  ’Όχι ίσως, άλλά γίνονται άλλα πολύ ά- 
σχημότερα.Κύτταξε μόνος σου.

Καί μέ νευρικόν γέλωτα θριάμβου καί κα
κίας, ή κόμησσα έτεινεν εις τον σύζυγόν της 
τό δυστυχισμένο άνώνυμον γράμμα. ’Εκείνος, 
ολίγον ταραγμένος, έπήρε τό γραμμένον φύλ- 
λον τού χαρτιού, τό έδιάβασε βιαστικά, ένφ 
έγινε κάτωχρος άπό οργήν. ’Έπειτα τό έγύρισε, 
τό έξαναγύρισε, τό έμύρισε άκόμη, έπειτα τό 
πρόσωπόν ησύχασε καί ήρχισε νά γελά.

—  Άκόμη μία συνέπεια τού λευκού γεύμα- 
ματός μας !

—  Νομίζεις ;
— Έάν τό νομίζω ! . . δέν υπάρχει άμφι- 

βολία. Είνε φοβερόν, είνε άπαίσιον, άλλ’ 
αυτό θά σέ μάθη νά είσαι φρονιμωτέρα καί 
νά μήν ένοχλής τούς άνθρώπους, τών οποίων 
δέν γνωρίζεις ούτε τον χαρακτήρα, ούτε τήν 
δύναμιν. ’Εδώ θρησκευτικώς καί πολιτικώς τά 
πάντα επιτρέπονται.

Ό κόμης έδιάβασε έκ νέου τό γράμμα καί 
έπειτα τό έβαλε εις τήν τσέπη του.

— Θά άνακαλύψω βεβαίως έκεΐνον πού τό 
έγραψε ! Πρέπει νά γνωρίζη κανείς τούς έχ- 
θρούς του . . . Λοιπόν, έξηκολούθησε μει- 
διών, ήλπιζες νά μέ συλλάβης είς έγκληματι- 
κήν συνομιλίαν . . .  Ή άγγλική αυτή έκ- 
φρασις είνε θαυμασία . . . Καί μέ ηύρες ν ’ 
άκούω μέ δλην τήν άθωότητα ένα τραγούδι. 
’Ήσουν δυσαρεστημένη, έ ;

—  ΤΩ Λέλο, μήν άστειεύεσαι μέ παρόμοια 
πράγματα ! Δέν ήξεύρεις πόσον ύπέφερα. Διά 
τίποτε είς τον κόσμον δέν ήθελα νά περάσω 
άλλη μίαν παρομοίαν ημέραν.

—  Αστειεύομαι διά νά μήν θυμώσω.
—  Νά θυμώσης !— είπε ή Δώρα έκπληκτος. 

— Λοιπόν έγώ έχω άδικον !
—  Εντελώς άπεκρίθη ό βαη ί-Α ηηα , έπρε

πε νά μού δείξης τό γράμμα καί νά μού ζητή- 
σης τήν άλήθεια.

—  Καί θά μού τήν έλεγες ! . . έπροτίμησα 
νά τήν άνακαλύψω έγώ ή ιδία.

—  Ή δυσπιστία σου δέν είνε κολακευτική 
ούτε δ ι ’ έσένα, ούτε δ ι ’ έμένα, καί δέν τήν 
άξίζω. Είπε ψυχρώς ό κόμης.—  Έάν ήρχεσο 
είς τήν Δόνα Βικτώρια ολίγα λεπτά ένωρίτε- 
ρον, ό Περρέτι εύρίσκετο έκεΐ: θά έμάντευε 
τον σκοπόν τής έπισκέψεώς σου, καί αΰριον 
δλη ή Ρώμη θά έγνώριζε δτι ζηλεύεις τήν 
πριγκήπισσα καί δτι μέ παρακολουθείς . . . 
Εύχάριστον καί διά σέ καί δι ’ έμέ, δέν είναι 
έτσ ι;

Ή Δώρα δέν άπήντησε τίποτα. Τίτο 
έξω φρενών δσον έβλεπε δτι δ σύζυγός της 
προσπαθούσε νά τής άποδείξη δτι είχε δί
καιον.

—  Πρέπει, έξηκολούθησε ό Λέλο, νά παρα- 
δεχθής τά ήθη καί τάς συνήθειας τής κοινωνίας 
είς τήν οποίαν εΐσήλθες. Δέν πρέπει νά περι- 
μένης δτι θά συμμορφωθώμεν μέ τάς Αμερι
κανικός ιδέας σου.

—  Δέν έχω αυτήν τήν έλπίδα, δχι.
— Αύτό είνε ευτύχημα ! ’Έ λοιπόν, έ'ως 

δτου γνωρίσεις καλά τον κόσμον μας πρέπει 
ν ’ άφίσης νά σέ οδηγώ έγώ. Απόψε πού έμ- 
βήκες σαν άνεμοστρόβιλος είς τό σπίτι μιας 
γυναικός μέ τήν οποίαν δέν έχεις μεγάλην οι
κειότητα, παρέβης τούς κανόνας τής έθιμοτυ- 
πία.. Ή Δόνα Βικτώρια ποτέ δέν θά έφέρετο 
τοιουτοτρόπως προς σέ.

— ’Όχι θά εϋρισκε ίσως μέσον δχι τόσον
ευθύ διά νά πληροφορηθή.

—  Άλλά δέν πιστεύω νά θέληςνά σέ νομίσω 
δι ’ άπόψε ώς πρόσωπον τό όποιον σέβεται τήν
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αλήθειαν, είπε δ θαηΉΑηηα, μειδιών.—  Λό
γον τιμής δέν ήμπορούσα νά πιστεύσω τά αυ
τιά μου.

Τήν φοράν αυτήν ή νέα γυναίκα ήσθάνθη 
δτι ήτο ένοχος, καί έκοκκίνισε φοβερά.

—  Είνε άλήθεια, ώμολόγησε, δτι δλα αυτά 
τά ψέματα μού ήρχοντο χωρίς νά τά έχω προε- 
τοιμάση.Εινε φοβερόν τί μπορεί κανείς νά πή 
καί νά κάμη υπό τήν ώθησιν τής τής__

—  Τής ζήλειας,πές το καθαρά!
* —  Ι’ήξ ζήλειας,ναί . . . ’Έπειτα τό γράμμα 

αύτό δέν έλεγε ψέματα. Σέ ηύρα είς τής πριγ 
κηπίσσης Μάρινας : πηγαίνεις ίσως καθ ’ έκά- 
στην.

—  Όμολογώ δτι έπήγα πολύ συχνά τον τε- 
λευταΐον καιρόν, ήμουν στενοχωρημένος καί 
ε.χα άνάγκην ν ’ άκούσω ύλίγην μουσικήν. Μού 
κάμνει μεγάλο καλό είς τά νεύρα.

—  Είς τά νεύρα, εις τά νεύρα ! — έπανέλαβε 
ή Δώρα μέ άνυπομονησίαν, — έ'νας άνδρας πρέ
πει νά έχη μύς.

—  ’Αλήθεια; . . . ’Έπρεπε νά ύπανδρευθής 
με ένα σχοινοβάτην, άφού έχεις άνάγκην άπό 
μύς !

— Ή ! δέν ζητώ τόσα, ήθελα μόνον νά μήν 
είσαι τόσον νευρικός καί νά μήν είχες τόσον 
έκτάκτους φαντασιοπληξίας.

—  Μού είνε άδύνατον ν ’ άλλάξω τήν φύσιν  
μου,άκόμη καί διάνά σού άρέσω.ΙΙοτέ δέν ήμ-

πορεΐ κανείς νά κάμη άπό ένα άράπικο άλογο 
ένα μουλάρι.. .’Έπειτα, πίστευσέ με, έάν χρειά
ζονται μύς διά νά κάμνη κανείς μεγάλα έργα, » 
τά νεύρα είναι άναγκαΐα διά νά έκτελή ώραΐα 
πράγματα καί διά νά τά αισθάνεται.

Ό κόμης επλησίασε τήν γυναΐκά του, έβαλε 
τό χέρι του πέριξ τού λαιμού της καί έτράβηξε 
τό κεφάλι της είς τήν άγκαλιά του.

Ο ΧΟΡΟΣ

ΤΗ Σ  ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΥΠΕΡ Τ Ω Ν  ΕΘΝΙΚΩΝ  

ΚΑΙ Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΚ Ω Ν  Τ Η Σ  ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ή  Έ νωσις τών Έ λληνίδων, ή οποία τόσον 
θαυμασίως έδρασε καί δρα κατά τά  δεκατέσ
σερα έτη της λειτουργίας της, δίδει τήν πρώ- 
την της εορτήν υπέρ του μεγάλου καί ωραίου 
έργου τών τμημάτων της. Είναι βεβαίως τό 
μόνον σωματειον, τό όποιον έχει τόσον ποικί- 
λην καί πολαπλην ενέργειαν. Έ να  έκαστον 
άπό τά  πέντε τμήματά της εξυπηρετεί καί ένα 
ώραϊον ιδανικόν ύπέρ της μορφώσεως, της προ-
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στασίας, τής άναγενήσεως διά τής εργασίας, 
της υγείας, της ζωής, τή ; έζυπηρετήσεως ε
θνικών αναγκών, της προβλεπτικής φιλανθρω
πίας.

Εις πασαν εθνικήν ανάγκην τό εθνικόν τμ.ή- 
μα της παρέσχε καί παρέχει εύεργετικωτάτην 
γενναίαν και άνταςίαν του σκοπού καί του 
προορισμοΰ του την συνδρομ.ήν του. Κατά τόν 
άτυχη πόλεμον του 1897 η "Ενωσις των Έ λ 
ληνίδων ίδρυσε πέντε νοσοκομεία, έμ-όρφωσε 
νοσοκόμους, ΐδρυσεν ίματιοθήκας πολέμου, πε- 
ριέθαλψε πρόσφυγας καί οικογένειας εφέδρων, 
παοέσχεν εργασίαν, 'ίδρυσε σχολεία, καί έν μ,ια 
λέΕει ύπήρζε τό φωτεινόν σημ.εΐον της δοκιμα
στικής εκείνης περιόδου διά την εθνικήν μας 
ύπαρξιν.

Μετά τόν πόλεμον τό εθνικόν τμήμα πα- 
ρέσχε καί παρέχει συντάςεις εις τάς χήρας 
των φονευθέντων οπλιτών, ύπεστήριΕε καί πε- 
ριέθαλψε τούς πρόσφυγας τήςΒουλγαρίας.έπραΕε 
καί πράττει ο ,τι δυνατόν υπέρ τών οικογενειών 
τών πεσόντων εις Μακεδονίαν.

Τό Έκπαιδευτικόντής τμήμα μορφώνει κατ ’ 
έτος νηπιαγωγούς από την Μακεδονίαν,αί ό- 
ποΐαι χρησιμεύουν είς την Ε λληνικήν μόρφω- 
σιν τών Έλληνοπαίδων της Μακεδονίας,τούς 
οποίους συγκρατοΰν από τάς Εένας προπαγάν
δας τών εχθρών τοΰ Ελληνισμού. 'Υπό τόν 
αυτόν εθνικόν καί προσυλιτιστικόν σκοπόν καί 
τό ’Επαγγελματικόν της τμήμα μορφώνει κ α τ ’ 
έ'τος δωρεάν πολλάς μαθήτριας πρόσφυγας εις 
διαφόοους γυναικείας τέχνας. Αύται σκορπίζον
τα ι είς τά  σκολεία της υποδούλου Ελλάδος, 
καί διδάσκουν πρακτικάς γνώσεις καί κάμ.νουν 
άντίδρασιν είς τά  Βουλγαρικά Ε παγγελμ ατικά  
Σχολεία, τά  όποια τόσας εΐλκυσαν . Έ λληνί- 
όας πρός έκμάθησιν έργων βιοποριστικών. ΓΙλην 
τούτων σχολαί γυμναστικής, Σχολεία Κυριακά, 
βιβλιοθήκαι λα ίκα ί, μαγειρικά μαθήματα αναρ
ρωτήρια πασχόντωχ,μόρφωσις νοσοκόμων, προι
κίσεις απόρων κοριτσιών, συντάξεις υπηρετών, 
όλα αυτά αποτελούν τόσας εύργετικάς διακλα
δώσεις, αί όποΐαι τιμούν τάς εργαζομένους είς 
την Έ νω σ ιν τών Έ λληνίδων κυρίας.

Καί είναι τόσον πολλαί αί κυριαι της Έ 
νώσεως, ώστε ήμ.πορεΐ κανείς νά ίσχυρισθί) οτι 
ολαι αί δυνάαεναι νά έονασθοΰν υπέρ τοΰ κοι-ι ι I ν
νοΰ καλοΰ, ολαι δσαι νομίζουν οτι κάθε γυ
ναίκα έχει καί καθήκοντα εκτός τών οικογε
νειακών, ολαι οσαι άγαποΰν νά περνούν τάς 
έλευθέρας των ώρας εύεργετοϋσαι, έχουν την 
τιμ-ήν νά συγκαταριθμοΰνται είς τά  μελη της 
Ένώσεως.

Τό ευτύχημα είναι ότι είς την Έ νωσιν των

Έ λληνίδων συγ/.αταριθμ.οΰνται καί πολλαί νέαι 
κυρίαι καί δεσποινίδες. Έ παυσε πλέον ό και
ρός καθ ’ ον αί καλαί καί εύγενεΐς πράξεις έ
πρεπε νά γ ίνω ντα ι από ήλικιωμένας μόνον γυ
ναίκας. Σήμερον αί νέαι εργάζονται, παρακο
λουθούν έκ τοΰ πλησίον την πάσχουσαν ανθρω
πότητα, συνειθίζουν νά ένδιαφέρωνται δι ’ αυ
τήν, νά την άγαποΰν, νά φροντίζουν διά την 
πρόοδον καί άνακούφισίν της.Καί ή νεότης σή
μερον εννοεί πολύ καλά ότι ή φιλανθρωπία δέν 
περιορίζεται μόνον είς τά  πτωχοκομεΐα καί τά 
νοσοκομεία, άλλ ’ έχει πρόγραμμα εύρύ καί 
ώραιον, τό όποιον περιλαμβάνεται είς όλα τά 
τμήματα της Ένώσεως τών Έ λληνίδων.

Ά λ λ  ’ όλα περίπου τά  τμήματα αυτά είναι 
π τω χά . Καί δ ι ’ αύτό σήμερον διοργανόνεται 
μία χορευτική προεσπερίς ύπό τήν 'Υψηλήν 
Ιΐροστασίας της βασιλίσσης μας, 'Υψηλής Προέ
δρου της Έ νώσεως,είς τό φοαγιέ τοΰΒασιλικοΰ 
θεάτρου, τό όποιον ηύδόκησε νά παραχωρήσει 
είς τήν 'Ένωσιν ή Α. Μ. ό Βοσιλεύς.

Τήν 5ην λοιπόν Δ)βρίου ημέραν Κυριακήν 
καί ώραν 4 1)2 μ..μ., θά συγκεντρωθεί είς τό 
Φοαγιέ τοΰ Βασιλικοΰ Θεάτρου όλος ό εκλε
κτός κόσμ.ος τών ’Αθηνών, ολαι καί όλοι οσοι 
άγαποΰν τό καλόν, έννοοΰν τόν ώραιον σκοπόν 
της Ένώσεως καί έπιθυμοΰν νά συντελέσουν 
είς ένίσχυσιν τών κυριών, αί όποΐαι εργάζον
τα ι τόσα τώρα έτη μ.έ ενθουσιασμόν τοιοΰτον, 
¿ίστε χωρίς κεφάλαια καί κληροδοτήματα τό 
έργον της Ένώσεως νά έχει τόσον εύοδοθη 
καί καρποφορήσει.

Ό  τίτλος της Ένώσεως πρέπει νά έλκύσε], 
νά ηλεκτρίσει,νά συγκινήσει κάθε Έ λλη να , ιδι
αιτέρως όμ.ως κάθε Έ λληνίδα .’Έπρεπε πραγ- 
μ.ατικώς ολαι αί Έ λληνίδες νά είναι μ,έλη 
της Ένώσεώς μας καί έκεΐναι ποΰ εύρίσκονται 
μακράν καί αί πλησίον.

Έ πρεπεν ολαι νά εί'μεθα άδελφωμ.έναι καί 
συνησπισμ.ένάι διά τό καλόν τοΰ τόπου μ.ας, 
διά τό καλόν τής πασχούσης άνθρωπότητος, 
διά τάς γενεάς της αύ'ριον. ’Από μ.ακράν ή 
άπό πλησίον κάθε μ.ία άπό ήμ.£ς κάτι ήαπο- 
ροΰσε νά κάμε), είς κάτι νά συντελέσει.

Ή  εορτή αυτή της χαρας καί ευθυμίας, άς 
γίνε) μ.ία άφορμή συναντήσεως τών Έ λληνίδων 
όλων ποΰ ένδιαφέρονται διά τό καλόν, όλων 
οσαι φιλοδοξοΰν νά λέγω ντα ι καί νά είναι 
πολιτισμ-έναι. Μέ τήν εορτήν αυτήν θά γνω - 
ρισθοΰν μέ τάς κυρίας τής Ένώσεως, θά ζη
τήσουν νά γνωρίσουν τό μέγα καί εκπολιτιστι
κόν έργον της, θά θελήσουν νά τάς βοηθήσουν, 
νά τάς μιμ,ηθοΰν, νά ακολουθήσουν τό παρά
δειγμά των.

Ό  βα<5ιλε\τς και ú  (5a(ii5.t<SiJa τής ’ Ισπανίας οι κλείόαντες έν Ίό π α ν ία  
τοιτς έλ,ενθέρονς ο’ίκονς άνομης.

. "Ισως μ.έ τόν τρόπον αυτόν πολλαι κακαι 
συνήθειαι χαοτοπαικτικών διασκεδάσεων έλατ- 
τωθοΰν, ίσως νέα εύεργετήμ.ατα δημ,ιουργη- 
θοΰν, ίσως νεαι πρός τήν πρόοδον όρμ.αί άφυ- 
πνισθοΰν.

’Αλλά καί απλώς μ,όνον διά διασκέδασιν, 
δν συγκεντρωθή ό κόσμος τό καλόν θά είναι 
πολύ. Είς τούς άπογευματινούς χορούς, ντε
κολτέ καί φορέμ.ατα της μεγάλης πολυτελείας 
δέν άπαιτοΰντα ι. Είς τήν Άμ.ερικήν ή νεότης 
χορεύει μ.έ φορέμ.ατα περιπάτου καί /.απέλλα. 
’Έ π ε ιτα  χ'· κυρίαι ποΰ δέν έχουν συνοδούς διά 
τούς συνήθεις χορούς, ήμποροΰν λαμ.πρα νά 
περάσουν δύο τρεΐ; ώρα; είς τήν χορευτικήναύ- 
τήν προεσπεοίδα,είς τήν όποιαν άλλως ώρίσθη 
ώς τιμή εϊσητηρίων έξ μ,όνον δραχμ.αί, συμπε
ριλαμβανομένου καί τοΰ Buffet.

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
Σ πιτάκι μ.εσ’ στό γερω κάμπο τό βαθύ, 
ποΰ τό σιτάρι τό γλυκό φυτρώνει, 
σέ λίγο  σά χρυσάφι γύρω θάπλωθή 
ό θησαυρός, ποΰ τό φτωχό μ-ερώνει.

Λευκό σπ ιτάκ ι, όλόζεστη μικρή φωληά, 
μ.έσα σου κρύβεις πλοΰτος πειό μεγάλο, 
τή κόρη μέ τά  όλόςανθα σγουρά μ.αλλιά, 
στάχυ, ποΰ α έτο ι’ ό κάμπος δέν έχει άλλο.

Κ ι’ αν τύχη καί προβάλει πάνω άπ ’ τή φραγή 
ή κόρη μέ τόλόξανθο κεφάλι, 
ό /.άμ.πος τή γνωρίζει, χαίρεται κ ’ ή γη 
μ έσ ’ α π ’ τά  στήθεια του λουλούδια βγάλλει.

Γ ια τί κ ’ ή κόρη, ποΰ σάν ήλιος τοΰ γελα , 
είναι παιδί τοΰ κάμ.που— χρο>σο θέρος !



γ ια τ ί κ ι ’ ό κάμπος, μέ τά  στάχυα τά  πολλά, 
είναι τής κόρης ό παππούς ό γέρως.

Γ ι ’ αύτδ τη θρέφει, τη μορφαίνει άπό μωρό, 
τνίς δένει σαν τά  στάχυα το κορμί της,
Γσιο, ψηλό, γεμάτο, βεργολυγερό, 
μέ τδ χρυσάφι τους στη κεφαλή της,

Καί κείνη λές τδ ξέρει καί τδν άγαπά 
τδ γέρο κάμπο, τδν καλδ παππού της, 
άν κ ’ είν ’ έρωτεμένη καί καρδιοχτυπά 
για  τδ ναυτόπουλο, πώχει στδ νοΰ της.

♦★ *

— Σ πιτάκι, τ ί να λένε πίσω α π ’ τη φραγή 
η κόρη μέ τδ νειδ τδν ταξειδιάρη ;
11 νειά πώς έχει λούλουδα περίσσια ή γη, 

πώς του γιαλού τδ δρόμ ’ ό νειδς θά πάργ).

« — Γράμματα εγώ δεν ξέρω, κόρη, νά σου πώ 
ή θάλασσα πώς μέ μ α γεύ ’ η πλάνα, 
μονάχα ετούτο ςέοω, πώς την αγαπώ - 
κ ι ’ όταν σηικαίν ’ η βράδυ ·ή καικπάνα

καί νά τους ξεπροβάλλουν έτσ ι ά π ’ τδ χωριό, 
δυό δυό τους οί σύντροφοι κ ’ ένας ένας, 
φυλάγει τδ καράβι, ολόμαυρο θεοιό, 
κάτι που φερνει γυρνώντας ό καθένας·

κυτ τάζει ό καπετάνιος—ήσυχη βοαδειά, 
θά βάλουμε στην πλώρη ¡κέ τδν μπάτη , 
καί σπρώχνουμε τη βάρκ ’ άπδ την αμμουδιά, 
κ ’ η θάλασσα μας πέρνει— ανάθεμά τη !

Στά καταγάλανά της τότε τά  νερά 
ε ίν ’ ή ψοχά μου ενα πανί ανοιγμένο, 
που φεύγει κ ι ’ αρμενίζει μέ κρυφή χαρά 
στά π ελα γ ’ άπ ’ τη γη λησμονημένο.»

«Σ πιτάκι τ ί νά λέη πίσω ά π ’ τη φοαγη, 
ή νειά στδ νειό, τδν έρμοταξειδιάρη ;
— Καλέ μου, λουλουδίζει, πρασινίζ’ ή γη, 
η θάλασσα δέ βγάζ ει ένα χορτάρι.

Γ ιά κύττα  έκεΐ τδν κάμπο, κύττα , τδν καλό, 
τ ’ άλέτρι μέ τά βώδια καί τάλώ νι, 
κ ι ’ άν μ ’ άγαπας παράτα, ναύτη, τδ γυαλδ 
καί πάρε τη βουκέντρα, που πληγώνει.

Ζώσου στη μέση τη ποδιά με τη σπορά 
καί σπείρε, ναύτη, τδ καλδ σ ιτάρ ι...
— ή θάλασσα δέ δίνει τέτοια μιά χαρά, 
ή θάλασσα δέ βγάζει ένα χορτάρι !

Σά γίνουνε τά  στάχυα ,— τί Θεοΰ εύχή ! 
χρυσά θά βάλω τ ό τ ’ εγώ στεφάνια 
καί πάλι μέσα σ ’ όλες θάμαι μονάχη, 
πεντάμορφη καί δίχως περηφάνεια».

Κ ι’ άκούγω αυτά νά λέγ  πίσω ά π ’ τη φραγή 
στδ να ύ τ ’ η νειά , πούνε καϋμούς γεμάτη· 
«καλέ μου, λουλουδίζει, πρασινίζ’ η γ η . . .»  
— Μά ή θάλασσσα νικά— πανάθεμά τη !

(Άπό τούς Δρόμους τοΰ κ. Ά γγ. Σημηριώτη).

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Τδ τέταρτον διεθνές Συνέδοιον διά τδν πε- 
ριορισμδν του εμπορίου τής Γυναικός συνε- 
κληθη κατά τδ έτος τούτο εις Μαδρίτην άπδ 
τάς 24— 28 ’Οκτωβρίου μέ εξαιρετικήν επ ι
τυχ ίαν.

Τά διακόσια πενήντα μέλη συνήρχοντο εις 
την αίθουσαν της Νομικής ’Ακαδημίας, ά ντ ι- 
προσωπεύοντα δλας σχεδδν τάς χώρας τής 
Ευρώπης καί τής ’Αμερικής, καί παρηκολού- 
θουν μέ ενδιαφέρον τάς σχετικάς μέ τδ ζήτημα 
σπουδαιοτάτας συζητήσεις. Οί λαβόντες τδν 
λόγον ρήτορες άπέδειξαν ότι παντού έχει άφυ- 
πνισθή ή συνείδησις του κοινού κατά τών ά
θλιων, οί όποιοι εμπορεύονται την άθωότητα 
καί δυστυχίαν τών γυναικών του λαοΰ, τ έ 
ρατα άνθρώπινα, που εγκατασπείρουν την ά τ ι-  
μίαν καί την διαφθοράν γύρω των.

Τδ πρόγραμμα τοΰ Συνεδρίου εύρύτατον 
έμελετήθη καί έσυζητήθη μέ άποτελέσματα 
ευχάριστα. Ή  βάσις περί την οποίαν έστρά- 
φησαν όλαι αί σχετικαί συζητήσεις ήτο ή κα- 
τάργησις τής επισήμου καί άνεγνωρισμένης 
ύπαρςεως οίκων άνοχής, ως άποτελούντων εύ
ρύτατον στάδιον εις την εκμετάλλευσή τών 
εκμαυλιστών καί διαφθορέων. Ά πδ σ τα τ ισ τ ι
κά ; άλλως άπεδείχθη ότι τά  εννέα δέκατα 
τών καταστρεφομένων μέ διάφορα ύ'πουλα 
μεσα κοριτσιών καί γυναικών προορίζονται 
παρά τώ ν διαφθορέων διά τδ έμπόριον τών 
δημοσίων οίκων άνοχής. Καί ύπδ τδ πνεύμα 
αύτδ άπήντησε σχεδδν ολόκληρον τδ συνέδριον 
εις την τεθεΐσαν έρώτησιν: Ποιοι είνα ι κατά
την γνώμην τών εθνικώ ν επιτροπών εκάστης 
χώρας α ί κυριώτεραι πηγαί του εμπορίου τών 
λευκώ ν;

Τδ ζήτημα λοιπδν τών έπισήμως άνεγνω- 
ρισμενων οίκων άνοχής, τής άστυνομικής έπ ι-  
βλέψεως αύτών, τών κλειστών έν γένει οίκων 
και τών προωρισμενων δι ’ αύτάς άστυνομικών
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διατάξεων έμελετήθη καί έσυζητήθη εύρύτατα.
’Επί του ζητήματος αύτοϋ ρήτορες άπο τους 

διασημοτέρους τών δύο κόσμων έλαβαν τδν 
λόγον καί υπέδειξαν έπιστημονικώς καί ύπδ 
έποψιν κοινωνικών ηθών τδ κακόν, τδ όποιον 
προκύπτει έκ τής επί αιώνας ή'δη μεταξύ τών 
άλλων δουλειών τής γυναικός, καί αύτής τής 
πλέον άδικου καί τερατώδους. Μία γυναίκα,ή 
όποία ένεκα κακών επιρροών καί δολίων ψυχο
λογικών εκβιάσεων άποσπάται άπδ την οικο
γένειαν καί άπδ την κοινωνικήν ζωήν,καταντά 
πλάσμα μολυσμένον καί ψυχικώς καί σωματι- 
κώς. Ή  τοιαύτη κατάπτωσις καί άποκηρυξις 
πλασμάτων του θεοΰ, διά τήν όποιαν εύθυνε- 
τα ι ή κοινωνία μέ τάς πλανωμένας παραδόσεις 
καί τά  έθιμά της, τά  άντιστρατευόμενα τους 
στοιχειώδεις νόμους τής ηθικής καί τής φ ιλαν
θρωπίας, άπέβη πρδς κακδν καταφανές αύτής 
τής άνθρωπότητος.

Ό  σύγχρονος πολιτισμός διά του συνεδρίου 
τούτου άπεκήουξε τδ παρελθόν καί κατεδίκα- 
σεν εις θάνατον τήν δ ι’ άστυνομικών δ ιατά 
ξεων άναγνώρισιν τών οίκων άνοχής, ως και 
τήν ΰπαοξιν αύτών ύπδ οίανδήποτε μορφήν 
καί συγκέντρωσιν. Ή ύπαρξις τοιουτων φρι- 
κωδών κέντρων είναι άνήθικος, άπαισία καί 
άδικος, άπολύτως δέ επιβλαβής ύπδ έποψιν 
υγ ιε ινή ς .’Ανήθικος καί άδικος, διότι ή εξ αύ
τών άνηθικότης βαρύνει τήν γυναίκα μόνον, 
ενώ όλοι σχεδδν οί άνδρες συντελοΰν εις την 
αύξησιν τώ ν άθλιων αύτών πλασμάτων, υπο 
έποψιν δέ υγιεινής επίσης επιβλαβής, άφοΰ οί 
άνδρες μένουν ελεύθεροι καί άνεξελεγκτοι δια 
νά μεταδίδουν άσθενείας φοβεράς, διά τάς ό
ποιας αί γυναίκες μόναι βασανίζονται καί τ ι
μωρούνται.

Καί έκ πίκρας πείρας είνα ι βέβαιον, ότι έκ 
τών πρώτων θυμάτων τής έλευθερίας καί του 
άνεξελέγκτου τών άνδρών είναι πλην τών 
δυστυχών έγκλειστων καί άλλη τάζις γυνα ι
κών, τών συζύγων, αί όποΐαι όχι μόνον χα
νουν διά παντός τήν υγείαν τω ν, άλλα 
καί άνίδεοι διά τδ κακόν, τδ όποιον έπαθαν, 
άνέχονται ή άναγκάζονται νά δίδουν τήν ζωην 
εις γενεάν ολόκληρον μολυσμενων και κα ταδ ι
κασμένων είτε εις ζωήν βασανισμενην, είτε 
εις παραφροσύνην, είτε εις τρομερον και τρα
γικόν θάνατον.

Αύτά όλα έως τώρα έθεωροΰντο άποορητοι 
πληγαί τής οικογενειακής καί κοινωνικής ζωής, 
τάς οποίας έκ.άλυπτε ό πέπλος τής εντροπής 
καί του σεβασμού δήθεν τών ηθών. Εις τα 
πρώτα συγκληθέντα συνέδρια αί περι αύτών 
συζητήσεις έγίνοντο μέ κάθε έπιφυλαξιν και

μέ κλειστάς θύρας ύπδ φόβου μή προσβληθοίίν 
οί τύποι τής κοινωνικής υποκρισίας.

Τώρα όχι μόνον αί συζητήσεις έγειναν χω 
ρίς καμμίαν έπιφύλαξιν καί μέ άνοικτάς θυρας, 
άλλά καί γυναίκες έκ τών μάλλον διακεκρι
μένων ρητόρων τών δύο κόσμων ώμίλησαν μέ 
τοιαύτην δύναμιν καί πειθώ, ώστε καί αί παρ- 
ευρισκόμεναι πριγκηπισσαι τής Αύλής, ύπο 
τήν υψηλήν προστασίαν τώνόποίων συνεκληθη 
τδ συνέδριον, καί ή άντιπροσωπευθεΐσα εις αύ- 
τήν Κυβέρνησις έλαβαν τήν γενναίαν άπόφα- 
σιν τής καταργήσεως όλων τών οίκων άνοχής.

’Εκ τών μάλλον ’Επιστημονικών ρητόρων 
ύπήρξεν ή άντιπρόσωπος του Γαλλικού ’Εθνι
κού Συνδέσμου καί πρόεδρος τοΰ τμήματος 
του κατά τοΰ έι/.πορίου τών Γυναικών κ. Α - 
v r il de Sainte-C roix· είναι ίσως ή πλέον ά- 
κούραστος καί παλαιά πολέμιος καί ρητωρ του 
ζητήματος αύτου. "Εχει άφιερωσει την ζω-/)y 
της όλην εις προπαγάνδαν υπέρ τής σωτήριας 
τών δυστυχών αύτών γυναικών. Περιέρχεται 
όλην τήν ] αλλίαν καί δέν περνά ίσως ήμερα, 
χωρίς νά έκφωνήστ), καί ένα λόγον προς προσ- 
σηλυτισμδν εις τάςγενναίας ΐδεας της.

Τήν τελευτα ίαν ημέραν τοΰ Συνεδρίου ό 
γενικός γραμματεύς αύιοΰ κ. Ίντεριας άνε- 
γνωσε Βασιλικόν διάταγμα δια τοΰ οποίου 
διετάσσετο τδ κλείσιμον ολωντών οίκων ανο
χής, καθώς καί τών ύποπτων τοιούτων και ά- 
πηνορεύετο πάσα άπδ κοινού καί εις τήν αυ-
-ήν οικίαν συνύπαρξις έστω και δύο γυναικών
έλαφρών ηθών έκ τών σήμερον άπολυομενων.

'Η Ινφάντη  Ισαβέλλα έδέχθη εις τδ μέγα- 
ρον της τά  μέλη τοΰ Συνεδρίου εις τά  όποια 
προσεφέρθη πλουσιώτατον lunch καί παρε- 
σχέθησαν φιλοφρονήσεις έντελώς βασιλικαί. 
Μετά τήν ώραίαν αύτήν υποδοχήν τα  μελη 
ώδηγήθησαν δ ι ’ αύτοκινήτων εις το Ασυλον 
τών σωφρονιζομένων κ,οριτσιών, τδ όποιον ί- 
δρύθη καί λειτουργεί δ ι ’ έξοδων τής φιλάνθρω
που ήγεμονίδος. Εις τδ ’’Ασυλον αύτο υπάγον
τα ι τά  σωζόμενα άπδ τάς χειρας τών εκ.μαυ- 
λιστών πλάσματα, τά  όποια διδάσκονται τά 
καθήκοντά των ¿)ς γυναίκες καί χριστιαναί, 
μανθάνουν ένα οίονδήποτε βιοποριστικόν είσαγ- 
γελμα καί διά τής έργασίας καί τής ήθικο- 
ποιήσεως άποδίδονται εις τήν κοινωνίαν γυ
ναίκες χρήσιμοι καί ένάρετοι.

Καί τώρα που ή καλή άρχή έγινεν, υπάρχει 
έλπίς ότι καί τά  άλλα  κράτη θά άκολουθήσουν 
τδ ώραΐον παράδειγμα τής Ισπανία ς, καταο- 
γοϋντα θεσμούς καί συνήθειας άπδ τας μάλλον 
έπαισχύντους διά τδν σημερινόν πολιτισμόν.
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Το Εθνικόν Συ[/.βούλιον των Γυναικών της 
Γαλλίας συνήλθε την 13 Ν)βρίου εις τό Κοινω
νικόν Μουσεΐον υπό την προεδοείαν της κ. Μο- 
νοδ.

Ή  γενική γραυ.υ,ατεύς του Συνεδρίου κ. 
A vril de Sain te Croix άνέγνωσεν έ'/.θεσιν των 
εργατιών· του Συνεδρίου της Μαδρίτης κατά 
του έ[λ-ορ!ου τών Γυναικών.Μεταβαίνουτα εις 
τό έν λόγω Συνεδρίαν έτταυ.άτητεν εις τάς 
πόλεις Bordeaux καί Toulouse,εις τάς οποίας 
εδωκε δύο διαλέξεις υπέρ του Έθνικοΰ Συυ.- 
βουλίου τών Γυναικών της Γαλλίας. Ό λα  τα 
γυναικεία τωριατεΐα τών πόλεων τούτων προ- 
τηρτηθηταν εις τό Εθνικόν Συρεβούλιον. Μετά 
την επιστροφήν της υιετεβη εις την Χάβρην, 
όπου έ'κααε σειράν διαλέξεων. ΙΙρέπει να ση- 
μ.ειωθνΐ ότι τό ταξείδ ι τοΟτο έπεχείρησεν η κ. 
A vril de Sain te Croix δέκα πέντε /¡¡λέρας 
¡λετά τόν θάνατον του συζύγου της. Εις εκείνον 
ο όποιος της έξέφρασε την επ ί τούτω απορίαν 
του, ή θαυμασίχ κυρία κπηντητε. Τ ίποτε δεν 
παρηγορεΐ τάς μεγάλα; λύπες,οσον ή εργασία, 
ή οποία γ ίνετα ι διά τό καλόν της άνθρωπό- 
τητος.

’Ενδιαφέρουσα άνακοίνωσις εις την συνε
δρίαν αυτήν είνα ι η της a.A bbadie d ’A rra s t 
προέδρου του νομοθετικού τμήματος επ ί του 
ψηφισθέντος παρά τής Γερουσίας νόμ.ου περί 
άναζητησεως της πατρότητας. Τό νομοσ/έδιον 
δεν έπεκυρώθη ως ειχεν ύποβληθή παρά της 
Βουλής. Ή  Γερουσία έπεφυλάχθη καί έτρο- 
ποποίησε τό Ιον άρθρον ως έξής : Περιορίζει
εις έν ¡λόνον έ'τος μετά την γέννησιν του π α ι
διού τό δικαίωμα της υ.ητρός εις δικαστικήν 
άναζητησιν καί άναγνώρισιν του πατρός. Τό 
νομοθετικόν τμήμα κατόπιν συντόνων ενεργειών 
του ΈθνικοΟ Συνδέσμου τών Γυναικών κατώρ- 
θωσε να έπεκταθή τό δικαίωμα της άναζητη
σεως της πατρότητος εις δύο έ'τη μετά την 
γέννησιν.

Εις άλλο άρθρον άνεγράφετο ότι ό πατήρ 
ύπεχρεουτο εις διατροφήν του παιδιού, τό 
οποίον εφερε τό όνομα του. Διά τών ενεργειών 
του νομοθετικού τμήματος ή φράσις έφερε τό 
όνομά του άντεκατεστάθη μέ την υπό την 
ιδιότητά του ως πατρός. 'Υποβάλλεται δέ ή 
πρότασις, εάν πρέπγ τό Συμβούλιον να άρκε- 
σθγ εις την υποβολήν του νομοσχεδίου της Γε
ρουσίας πρός έπικύρωσιν ύπό της Βουλής, η να 
ύποβληθή καί πάλιν εις την Βουλήν τό νομο- 
σ/έδιον, ως είχε συνταχθή παρά του Συμβου

λίου κατά τό παρελθόν έ'τος. ΙΙεραίνουσα ή κ. 
Avril de Sain te-C ro ix  άνακοινοϊ τήν πρόσ- 
κλησιν του Διεθνούς Συμβουλίου τών Γυναικών 
εις τό Συνέδριον της Στοκόλμης, τό συγκα- 
λούμενον κατά  τό 1911 .

Ή  κ. Blauche Sehw eig  ζητεί την σύντα- 
ξιν μελέτης συγκριτικής περί τών ημερομι
σθίων τών έργατίδων όλου του κόσμου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Ή εκλογική κίνησις ήρχισε νά ζωηρεύη, οί περισ
σότεροι από τούς συνδυασμούς έκλεισαν, αί εκατοντά
δες τών υποψηφίων, οί όποιοι εννοούσαν νά ταχθούν 
ύπό τήν Κυβερνητικήν αιγίδα ήρχισαν νά αίσθάνων- 
ται ψυχραινόμενα τά φιλελεύθερα αίσθήματά των, 
ακριβώς διότι δέν ήτο δυνατόν νά συμπεριληίρθοϋν 
όλοι εις τούς συνδυασμούς οΰς άνεγνώρισε καί υίοθέ- 
τησεν ή Κυβέρνησις.

Τό ταξεϊδι τού πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου άνε- 
βλήθη. Άνεχώρησε ούτος προχθές Σάββατον μετά τού 
ιδιαιτέρου του γραμματέως κ. Μαρκαντωνάκη καί 
άλλων πολιτευτών. Ό κ. Άλεξανδρής ύπουργός τής 
Παιδείας ώς ©εσσαλός άνεχώρησε προ τού κ. Πενιζέ- 
λ,ου, εις τόν όποιον διωργάνωσεν επίσημον ύποδοχήν 
εις Λάρισσαν.

Ό  Πρωθυπουργός εις πολιτικόν λόγον, ον έξεφώ* 
νησεν εις Θεσσαλίαν έκθετει τό πρόγραμμά του, τό 
όποιον εις γενικάς γραμμάς συνοψίζεται εις τά έξης : 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ν  ζ ή τ η μ α .  Έλάττωσις έμμεσων 
φόρων οί όποιοι βαρύνουν έπαχθώς αντικείμενα πρώτης 
ανάγκης καί διαρρύθμισις τών έμμεσων φόρων καί ιδία 
τού εισοδήματος καί τών κληρονομιών. Δηλαδή έλάτ- 
τωσις τής φορολογίας τών απόρων καί αύξησις τής 
τών πλουσίων. Έξυπηρέτησις τής εγχωρίου παραγω
γής καί προστασία πάσης βιώσιμου εθνικής βιομηχα
νίας. Ένίσχυσις τής γεωργικής παραγωγής διά τού 
ύπουργείου τής Γεωργίας καί βιομηχανίας' ταχυτάτη 
έκτελεσις ύδραυλικών έργων έν Θεσσαλία'παραχώρη- 
σις έκτάσεων πρός καλλιέργειαν εύφορωτάτης γής καί 
άποςήρανσις ελών πρός καταπολέμησιν έλιυδών νόσων. 
Σύνταξις κτηματολογίου διά τήν έξασφάλισιν τής 
ακινήτου ιδιοκτησίας καί έδραίωσιν τής κτηματικής 
πίστεως. Καταπολέμησις τής τοκογλυφίας διά 
αύστηροτάτων νόμων καί ίδρυσις καταστημάτων κτη
ματικής καί αγροτικής πίστεως. Κανονισμός τών 
σχέσεων μεταςύ καλλιεργητών καί ιδιοκτητών Θεσσα- 
λών έπί τή βάσει τού γραπτού καί του έθνικού δι
καίου, τού ίσχύοντος πρό τής προσαρτήσεως τής Θεσ
σαλίας. Άποκατάστασις τών άκτημάνων καλλιεργη
τών κτημάτων εις ίδιοκτήτας μικρών ιδιοκτησιών. 
Μέριμνα διά τούς έργάτας τής βιομηχανίας διά νόμων 
προστατευτικών τής ύγείας καί τών συμφερόντων των 
έπί τή βάσει τού δικαίου. Περιορισμός τής μεταναστευ- 
τικής ροπής δ ι' έξασφαλίσεως έπιτοπίου έπικερδούς 
εργασίας μετ’ ευνομίας. Ίδρυσις κοινοτήτων. Έδεαίω- 
σις δημοσίας ασφαλείας, άναδιοργάνιυσις τής χιυροφυ- 
λακής καί τής αστυνομίας διά μετακλήσεως ξένων όρ- 
γανωτών. Μονιμότης τών δημοσίων ύπαλλήλων καί

1359

μόρφωσις αύτών εις είδικάς σχολάς. Νέοι κώδικες καί 
νέοι νόμοι. Πρακτική καί κλασική έκπαίδευσις. Στρα
τιωτική άναδιοργάνιυσις συγχυόνευσις τού ύπουργείου 
τών στρατιωτικών καί ναυτικών εις έ'ν ύπουργεΐον πο
λέμου. Δηλώσεις φιλειρηνικήςπολιτικής.

Αυτό είναι εις γενικάς καί συνοπτικάς γραμμάς τό 
πρόγραμμα τής Άνορθώσεως. Είναι άγνωστον έάν ό 
κ. Βενιζέλος εις τήν, αναλυτικήν τού προγράμμα- 
τός του έφαρμογήν θά ενθυμηθή ότι εις τά δύο εκατομ
μύρια τού Ελληνικού πληθυσμού ύπάρχει καί έν έκα- 
τομμύριον γυναίκες, μεταξύ τών οποίων αί περισσό
τερα’. πληρώνουν εϊτε αμέσως είτε έμμέσως φόρους 
πλεΐσται δέ εργάζονται εις όλους τούς κλάδους τής έρ
γασίας καί τής παραγωγής.

Ν0ΙΚ0ΚΓΡΙ0 ΚΑΙ ΚΟΓΖΙΝΑ
"Ενα άπό τά πολυτιμότερα χορταρικά τής έποχής 

αυτής είναι τά ραδίκια. Μέ ουσίας και συστατικά ύγιει- 
νής πρώτης τάξεως, τά ραδίκια βοηθούν πολύ κάθε οι
κοκυράν ώς σαλάτα εύθυνή, άλλά ώς γαρνιτούρα εις τά 
πλέον έκλεκτά πιάτα. Εις την Ελλάδα έπεκράτησε τά 
ραδίκια νά τρώγωνται άπλώς υύς σαλάτα, έ·ώ κατα
σκευάζονται κατά πολλούς τρόπους.

Τά άγρια ραδίκια είναι ορεκτικά. Τά ήμερα καί καλ
λιεργημένα έχουν τάς άνω ιδιότητας άλλά εις βαθμόν 
όλιγώτερον.

Τ ά  ραδίκια ώς γαρνιτούρα είναι νόστιμα. 
’Αφού τά πλύνετε καί τά στεγνώσετε, τά ψιλοκό- 
ευετε,φυσικά, καθαρισμένα. Βάζετε εις τήν κατσαρόλα 
μισή κουταλιά βούτυρο καί μιά κουταλιά φαρίνα Τά 
άφίνετε νά βράσουν 3 λεπτά. Βάζετε έπειτα τά ραδί
κια καί τά άφίνετε ώς πέντε λεπτά άνακατόνουσα διαρ
κώς, έ’ως ότου πιούν τό νερό των. Προσθέτετε ζουμί 
τού κρέατος νά σιγοψηθούν, έπειτα εις τό τέλος μιά 
κουταλιά βούτυρο καί σάλτσα άσπρη.

Ώ ς  χόρτο εις γ ε ί ρ α  ξεχωριότό πιάτο τήν 
έτοιμάζετε ώς παραπάνω, έπειτα κατασκευάζετε μία 
σάλτσα bechamel μέ αυγά μέ φαρίνα καί μη γάλα, 
τήν μισή βάζετε εις τά ραδίκια καί τά άνακατόνετε, μέ 
τήν άλλη μισή τά σκεπάζετε καλοσερβιρισμένα καί 
γύρω μέ τρίγωνα φετάκια ψωμί τηγανισμένα καί μέ 
αυγά πηκτά κομμένα εις δύο κατά διαστήματα.

. Σούπα ήμερα ραδίκια Καθαρίσετε,πλύνετε καί 
στεγνόσετε τά ραδίκια.Κόψατέ τα ψιλά περάσετέ τα μέ 
βούτυρο, ώστε νά μαραθούν χωρίς νά κοκκινίσουν. ’Αλα
τίζετε καί πιπερόνετε, Προσθέσετε νερό, ώστε νά βρά
σουν καί νά μείνη ζουμί γιά όσα πιάτα θέλετε.Τηγανί
σετε ψωμάκια μέ βούτυρο. Ρίψατέ τα μέσα, όταν κατε · 
βάσετε τή σούπα σας. Κόψατέ τα μέ αύγολέμονο μέ 
δύο τρία αύγά. Είναι σούπα ύγιεινή. Εις εκείνους π .ύ 
απαγορεύεται ή σούπα τού ζουμιού καί'άπαγορεύεται 
εις ολους τούς άρθροιτικούς καί νεφρητικούς, ή ραδιχό- 
σουπα είναι ώφελιμωτάτη.

Τά ραδίκια γίνονται ωραία καί γιαχνί μέ λάδι, άνα- 
κατωμένσ μέ ντίδια. Έν γε'νει εις 8λα τά άνω είδη τά 
ντίδια αναμιγνυόμενα ελαττώνουν τήν πικράδα και 
προσθέτουν κάτι τό τρυφερόν.

Γ λ υ κ ί ύ μ α τ α

Σβ ίγκους. Βάζετε εις μίαν λεκάνην 1)2 όκ. φα 
ρίνα εις σωρόν. Εις τό μέσον χύνετε 4 κίτρινα αυγών 
καί δύο άσπρα χωρίς νά τά κτυπήσετε, τά ζυμόνετε 
Προσθέτετε μιά κουταλιά λάδι, 2 κουτάλάς ρακί, ολίγο

αλάτι καί νερό όσο χρειάζετε,ώστε ή ζύμη νά γίνη ελα
φρά καί οχι βαρελά καί δύσπεπτη. Προσθέτετε καί ολίγη 
αναλυμένη μαγιά. Ζυμόνετε καλά καί τήν άφίνετε εις 
ζεστό μέρος νά άνεβή. Βάζετε εις βαθε,ϊά κατσαρόλα 
μπόλικο πά/ος νά βράζη. Κόπτετε τή ζύμη σας εις 
κουταλ^ές μικρές καί βάζετέ της νά βράσουν. Ευθύς 
πού φουσκόσουν είναι έτοιμοι.Τούς βγάζετε μέ τρυπητή 
κουτά>α.

Σ β ίγκ ο ι  μ ή λ ω ν .  'Ενόνετε τή φαρίνα σας μέ 4 5 
κίτρινα αυγών. Προσθέτετε ολίγο χλιαρό ■ ερό, ώστε νά 
γίνη ζύμη σφιχτή. Άναλύσετέ την μέ 0£ό κουταλ,ΐές 
βούτυρο καί μέ τά άσπρα τών αύγών καλοκτυπημένα.
Εις τόν άραιόν αύτόν χηλόν προσθέτετε ολίγον άλαι. 
Χωριστά κόπτετε τά μήλα σας φέτες, εί δυνατόν όμοι- 
όμορφες, αφού τά καθαρίσετε καί άφαιρέσετε τά κου
κούτσια. Τά βάζετε εις μία λεκάνη καί τά βρέχετε μέ 
ρακί, τά ποτίζετε μέ ψιλή ζάχαρι καί κανέλλα κοπα
νισμένη. Τά άφήνετε έτσι 2 ώρες. "Επειτα τά σκου
πίζετε, τά περνάτε εις τόν χηλό, βράζετε εις τηγάνι 
πάχος ή βούτυρο, ρίχνετε τά μήλα σας καί τά άφήνετε 
νά κοκκινίσουν Τά βγάζετε, τά περνάτε άπό ψιλή ζά- 
χαρι καί τά σερβίρετε πυργωτά. Είναι ωραιότατα. Μέ 
τόν ίδιον τρόπον γίνονται καί τά πορτοκάλια, κομμένα 
στρογγυλά καί βγαλμένες τής πέτσες καί τά κουκού
τσια των. Κατά τόν ίδιον τρόπον γίνονται καί διάφορα 
φρούτα εις μαρμελάτας, φράουλα, βερύκοκα," ή ροδά
κινα. Μέ τήν ίδια πάστα τηγανίζετε άσπρες φέτες όρ
νιθας ή γάλου βραστού ή καί ψητού κρύου οΐου δήποτε 
ή μΟαλά βρασμένα. Μέ τήν ιδίαν πάστα τηγανίζετε λε
πτές φέτες φραντζόλας μουσκεμένες εις γάλα αρωμα
τισμένο μέ σιρόπι οίουδήποτε γλυκού. Καί άμα τηγα- 
νισθοΰν τής πιτίζετε με ζάχαριν. "Επειτα μεταξύ δύο 
φετών τηγανισμένων, πού βάζετε την μίαν έπάνω εις 
τήν άλλην, στρώνετε ένα στρώμα γλυκό ή μαρμελάτα.

Τη γα ν ίτ ε ς  άπό πατάτες. Ψήνετε πατάτες εί^ 
τόν φούρνο ολόκληρες η καί εις τη στάχτη. Τής καθα
ρίζετε καί τής λυάνετε. Τής αλατίζετε, προοθέτετε 
ολίγο ρακί, βούτυρο καί αρκετή κρέμα βουτύρου. ’Ενώ 
τάς ζυμόνετε προσθέτετε άπό καιρού εις καιρόν ένα ολό
κληρο αυγό. Όταν ή ζύμη σας γίνη κατάλληλος γιά 
στρογγύλούς κεφτέδες, θά τούς πλάσετε, θά τούς άλευ- 
ρώσετε καί θά τούς τηγανίσετε εις πάχος βραστό μέ 
πολλή φωτιά.

Τη γα ν ίτε ς  'Ε λ β ε τ ικ ο ί .  Χρειάζεται ειδικό τηγάνι 
διάνά κατασκευασθοΰν τά δποβίβίβ,τό εθνικόν γλύκισμα 
τών 'Ελβετών Άποτελείται άπό δύο πλάκες σιδερένιες, 
ίσιες, μέ μακρύ χέρι κάθε μιά, πού ανοίγουν καί κλεί
ουν, εις τρόπον ώστε νά πατηκόνουν την ζύμην καί νά 
τήν χωρίζουν εις τέςσερα πανομοιότυπα τετράγωνα.

Ή πάστα τών Βγί, βίβίδ κατασκευάζεται κατά τόν 
εξής τρόπον. Βάζετε εις μίαν λεκάνην 7 5 δρ. βούτυρο 
φρέσκο, τό χλιένετε ολίγον καί τό δουλεύετε έως ότου 
νά μαλακώση εντελώς. Εις άλλο κιασέ δύο κίτρο α αύ 
γών κα< ένα άσπρο, τά άνακατώνετε ολίγο καί έπειτα 
προσθέτετε 75 δρ. ζάχαρι ψιλή, πεεασμένη άπό κνι- 
σάρα, αλάτι άνάλογον, ένα φλιτζανάκι γάλα, ολίγο κί
τρινο λεμονιού ψιλοξυσμένον- δουλεύετε όλα μαζή 5—6 
λεπτά, καί έπειτα τά χύνετε εις τό βούτυρο καί τά δου
λεύετε όλα μαζή έως ότου γείνουν ώς κρέμα πηκτή. 
"Επειτα προσθέτετε φαρίνα πρώτης ποιότητος τριεστί- 
νικη τόση, ώστε νά γίνη μία ζύμη, ού'τε πολύ άραιά, 
ούτε πολύ πυκνή. Άπό τήν ζύμη αύτη πέρνετε ένα 
κομματάκι εις τό ά'κρον τού μαχαιριού καί άφού βουτυ
ρώσετε ολίγο τό τηγάνι, καί τό πυρώσετε εις τήν φω
τιά τοποθετείτε εις κάθε τετράγωνο άπό ένα κομμάτι



ζύμη. Κλείνετε τί> τιγάνι, τb βάζετε εις την φωτιά, 
τί> γυρίζετε μετά δύο λεπτά άπδ τ'ο άλλο μέρος, καί 
εύθύ; ώς τά λεπτά φύλλα της πάστας ροδίσουν μόλις, τά 
βγάζετε χαί τά τοποθετείτε εις πιατέλαν άραιά- Μετά 
δύο λεπτά ξηραίνονται, γίνονται χροχάν χαί λυόνουν εις 
το στόμα. Είναι το άβρότερον καί τό έλαφρότ;ρον ζυ 
μαριχο που ύπάρχει

Δείγμα τού τηγανιού πρ ς κατασκευήν εδώ ήμποροΰν 
νά ιδουν αί επιθυμούσαι χυρίαι εις την Επαγγελματι
κήν Σχολήν οδός Όμηρου 24.

ΠΡΟΣ Τ Α Σ  χ. κ. 
Α Ν Α ΓΝ Π ΣΤΡΙΑ Σ ΜΑΣ

Γίαρα/.αλοΰνται οσαι έκ των κ. κ. άνα- 
γνωστριών μας καθυστερούν ακόμη την 
εγγραφήν των ή νά πληρώσουν αυτήν εις 
τους κατά τόπους άνταποκριτάς μας, ή νά 
την άποστείλουν εις το γραφείον μας διά 
ταχυδρομικής επιταγής, χωρίς αναβολήν.

ΚΥΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ Γ  ΕΡΓΑΤΙΔΑΣ

Εις τό κατάστημα της Οίκοκυρικης και 
’Επαγγελματικής Σχολής οδός Όμηρου 24 , 
λειτουργεί κάθε Κυριακήν άπό σάς 9— 12 
π . μ. τό Κυριάκόν Σχολεΐον δι ’ αμαθείς έργά- 
τιδας καί υπηρέτριας.

'Ιερεύς έςηγεΐ τό Εύαγγέλιον της ήμ,έρας 
διδάσκεται δέ άνάγνωσις, γραφή καί αριθμη
τική , ώς καί τά  καθήκοντα της γυναικός εις 
την οικογένειαν, τήν κοινωνίαν καί τήν πα
τρίδα. Αί έ'χουσαι αμαθείς υπηρέτριας δύναν- 
τα ι νά τάς στέλλουν εις τό Κυριάκόν Σχο
λεΐον πρός μ,όρφωσιν.

Έπισης τάς Κυριακάς δανείζονται βιβλία 
άπό τήν λαϊκήν βιβλιοθήκην της Σχολής πρός 
τας έργάτιδας εργοστασίων, ώς καί πρός κάθε 
γυναίκα ή κ.ο’ρην, επιθυμούσαν νά πέρνα τάς 
ωρας της άναπαυσεως της μ,ε την συντροφιάν 
τερπνών καί διδακτικών βιβλίων.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Σ Χ Ο Λ Η Σ

Εις τήν ’Ε παγγελματικήν καί Οίκοκυρικήν 
Σχολήν Όδός Όμ.ήοου 24 κατασκευάζονται 
ώραΐα ασπρόρουχα διά προίκας, βαπτιστικά , 
ώς καί υποκάμισα ανδρικά εις τιμάς πολύ λο- 
γικάς. Κατασκευάζονται επίσης άνθη τεχνητά, 
φυσικώτατα, εφάμιλλα τών Ευρωπαϊκών. Σ ι- 
δερόνονται υποκάμισα ανδρικά, φωκόλ, ώς καί 
λεπτά  μ.πατιστένια εί'δη. Δύο μεγάλα τυ.ή-I ' ι ί ι 1
ματα κατασκευάζουν φορέματα καί επανωφό
ρια. Εις τό μάθημα της μαγειρικής έκτελοΰν- 
τα ι παραγγελίαι εκλεκτών φαγητών καί γλυ- 
κισμάτων διά γεύματα επίσημα, άνά πασαν 
Τρίτην καί ΙΙαρασκευήν. Ό λα  εις τιμάς λο- 
γικάς.

ΚΟΡΗ Έ λληνίς γνωρίζουσα καλά γαλλικά 
ζητεί οικίαν διά νά περιποιείται μικρά πα ι
διά, νά τά  συνοδεύη εις τόν περίπατον καί 
νά όμιλή μαζή των γαλλ ικά . ’Αναλαμβάνει 
καί ράψιμο τών παιδιών. ’Έ χει πολύ καλάς 
συστάσεις.

ΚΟΡΗ γνωρίζουσα τήν ’Α γγλικήν, δυναμέ- 
νη δέ νά βοηθή εις τήν ραπτικήν καί νά συνο- 
δεύν) μικρά εις τόν περίπατον ζητεί θέσιν εις 
οικογένειαν. Σ υνισταται θερμότατα άπό ήμας.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ νηπιαγωγός άναλαμβάνει τήν 
προγύμνασιν μικρών καί συνοδεύει αυτά εις 
περίπατον. Πληοοφορίαι παρ’ήμΐν.

*4·

α 'λ ΕΥΡΟΝΧΟΝ ΝΕΣΤΑΕ
Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Η  Δ Ι Α

ΤΑ ΒΡΕΦ Η . ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΖ Κ Α Ι ΓΕΡΟΝΤΑΣ
πΕΡΙΕΧΕί ί ο  κ α λ λ ι τ ε ρ ο ν  Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Ο Ν  ΓΑΛΑ

ΙΙωλείταχ όλα τά. φαρμακεία /.αΐ φαρμαχε^π,ορεία. 
ΑΝΤΙΙΙΡΟΖΩΙΙΟΙ Δοά τ-ήν Ε λλ ά δα  χαί Κρήτην.

Κ ΟΕ Ε Υ Γ .  Τ Τ Λ Ο Κ  Α Θ Η Ν Α Ι


