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Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΡΩΣΤΗ
Ποια άλλη ήμπορεΐ νά λέγεται μεγάλη από 

την Ε λλάδα; Καί ποια άλλη από δλας τάς 
χώρας τοϋ κόσμου τόσον άρρωστη δσον αυτή ; 
ΓΙάσχει από κληρονομικές αμαρτίες αναρίθμη
των γενεών, που εκουράσθησαν καί έξηντλή- 
θησαν καί έξεφυλίσθησαν. Πάσχει από πρόω
ρον άνάπτυξιν. Πάσχει από κακήν καί παρημε- 
λημένην ανατροφήν. Πάσχει από προγονικήν 
μεγαλομανίαν. Πάσχει από ματαιότητα, επι
πολαιότητα, έλλειψιν χαρακτήρας σοβαρού, αύ- 
τοπεποιθήσεως. Καί δ ι ’ δλα αυτά καί ένεκα 
δλων αυτών κατήντησε πτωχή τόσον, πού κ ιν 
δυνεύει νά πάθη καί από πείναν.

ΙΙοιός πταίει; Αυτό τό ήρώτησαν έως τώρα 
οί μεγαλείτεροί της άνδρες, πρόθυμοι νά ρίψη 
ό έ'νας εις τον άλλον τήν ευθύνην τού κακού. 
Καί γύρω εις τήν ιδέαν αυτήν τού ηοιός πταίει, 
καί μέσα εις τό αιώνιον καί άτελείωτον αυτό 
κατηγορητήριον τών άντιμαχομένων πολιτικών 
της άνδρών, καί επάνω εις τάς χωρίς τέλος συ
ζητήσεις περί τών μεθόδων καί τών φαρμάκων 
της θεραπείας της, έπέρασεν ένας αιών σχεδόν, 
χωρίς νά γείνη τίποτε,χωρίς καμμιά ριζική θε
ραπεία νά έπαναφέρη τήν μεγάλην ασθενή εις 
τήν υγείαν της.

Πρέπει δμως νά όμολογήσωμεν, ότι καί ή 
θεραπεία τόσων κακών από ανθρώπους, οί ο
ποίοι έγεννήθησαν καί ήνδρώθησαν μέσα εις

τήν άρρωστημένην αγκάλην της, δεν ήτο τόσον 
εύκολη, ίσως δεν ήτο καν δυνατή. Πρώτον, 
διότι εκείνοι, πού παρεστάθηκαν ε’ς τήν γέν- 
νησίν της, τήν περιώρισαν εις τρομερά κλει
στόν καί ασφυκτικόν ορίζοντα. Τής έμέτρησαν 
μέ μέτρον Εβραίου τό ψωμί πού θά έτρωγε, 
τον αέρα πού θά άνέπνεε, τό έδαφος πού θά 
έδοκίμαζε νά κινηθή καί νά κυκλοφορήση. ’Έ 
πειτα τής έκοψαν ένα φόρεμα ιδικής των έπι- 
νοήσεως, τήν έτύλιξαν μέσα εις αυτό, τό ηύ- 
ραν νά τής πηγαίνη, γιατί έμοιαζε μέ τά ιδικά 
των, καί τήν άφήκαν νά παλαίη καί νά βασα
νίζεται μέσα εις δλα αυτά τά ακατάλληλα καί 
ανάρμοστα διά τήν υγείαν καί τήν άνάπτυ- 
ξίν της.

Τά παιδιά της, γενεαί γενεών, έμεγάλωσαν 
μέσα εις τήν πάλην αυτήν. Καί ήσαν ανίκανα 
νά τήν κάμουν καλά, διότι τούς είχε μεταδώσει 
τά νεύρά της τά αδύνατα, τό αίμά της τό 
πτωχό, τήν ψυχήν της τήν άρρωστη, τήν αδύ
νατη, τήν κουρασμένη.

Καί ή μεγάλη άρρωστη έκινδύνευε ν ’ άπο- 
θάνη. Γύρω της οί εχθροί έδυνάμωναν καί τής 
έδειχναν δόντια λύκων, έτοιμοι νά τήν κατα
σπαράξουν. Τά παιδιά της τά όπλοφορεμένα, 
πού έτάχθησαν γιά νά τήν φυλάττουν καί νά 
τήν υπερασπίζουν, είχαν ξεπέσει καί αυτά.

Φορτωμένοι με χρυσά σειρήτια καί πολύ
χρωμα πτερά, εις μίαν συνάντησίν των μέ τον 
εχθρόν τήν άφήκαν καί έφυγαν, γιατί δεν ή- 
ξευραν πώς νά τήν ύπερασπισθούν. Καί δέν



ήξευραν, γιατί δεν ε'χαν μάθει. Καί δέν είχαν 
μάθει, γιατί δέν ύπήρχεν εκείνος, που έπρεπε 
νά τούς διδάξη. Καί δέν ύπήρχεν εκείνος, γιατί 
από τήν αδυναμίαν δέν γεννώνται ποτέ δυνατοί.

Τήν τελευταίαν στιγμήν, δπως συμβαίνει 
δ ι ’ δλους τούς αρρώστους, τά παιδιά της έ- 
σκέφθησαν νά αλλάξουν μέθοδον θεραπείας,νά 
ζητήσουν άλλον ίατρόν, νά τον φέρουν από μα- 
κρυά, από τόπον δοκιμασμένον γιά τήν δύ- 
ναμιν καί τήν υγείαν καί τήν εύρωστίαν του. 
’Όχι ξένον, δ'χι άλλης φυλής, ό'χι άλλης κατα
γωγής. ’Από τήν ιδίαν οικογένειαν, από τήν 
ιδίαν παλαιάν καταγωγήν, από τήν ιδίαν με- 
γάλην φυλήν τού παρελθόντος.’Ίσως πειό γνη- 
σίαν, πειό αμιγή, πειό άκρατον.

’Από τήν φυλήν που έχρειάσθηκε πάντοτε 
νά δανείζεται ή 'Ελλάς τό φίλτρον τής δυνά- 
μεως, τής ακμής, τής αντοχής. Καί τό πάντοτε 
αυτό αρχίζει από τον πατέρα τών θεών τής 
'Ελλάδος, που έθήλασεν εις τά Λευκά δρη τό 
γάλα τής Άμαλθείας, καί εκεί εδυνάμωσε, εκεί 
άνδρώθηκε καί από ’κεί ήλθεν εις τον ’Όλυμ
πον. ’Από εκεί ήλθεν έπειτα καί ό ’Επιμενί
δης διά νά καθαρίση τάς ’Αθήνας από τό άγος 
του Κόλωνος.

Ά λλ ’ δ νεόκλητος δέν είνε ούτε θεός, δπως 
δ Ζευς, ούτε μάντις καί νύμφης παιδί, ως ό 
’Επιμενίδης. 01 καιροί τών θεών καί τών 
μάντεων έπέρασαν. Ό μεγάλος ανακαινιστής 
καί κοινωνιολόγος του κόσμου έκρήμνισε τούς 
στυλόβάτας τών θεών καί έκομμάτιασε τά ρα
βδιά τών μάντεων. Εις τήν θέσιν αυτών καί 
εκείνων ΰψο^σεν ένα ξύλινον σταυρόν, ό δποΐος 
συμβολίζει μέν πολλά καί ωραία πράγματα, 
άσύμφωνα δμως προς τήν πολιτικήν τών ση
μερινών λαών τού κόσμου.

Ό άνθρωπος λοιπόν, πού έκλήθη νά θερα- 
πεύση τήν άρρωστην Ελλάδα, δέν έχει νά έλ- 
πίζη εϊς τίποτε άλλο, παρά μόνον εις τήν ίδι- 
κήν του δύναμιν. Καί πρέπει νά είνε από σί
δερο, από ατσάλι ή δύναμις αυτή. Καί πρέπει 
νά συγκεντροόνη δλην τήν ζωτικότητα τής φ υ 
λής τών Λευκών δρέων γιά νά ήμπορέση νά 
άποκόψη όλα τά κεφάλια τής σημερινής Λερ- 
ναίας "Υδρας, ποϋ ρουφά τό αίμα τής 'Ελ
λάδος, καί νά καθαρίση τούς βρωμερούς σταύ- 
λους, πού δηλητηριάζουν τον αέρα ποϋ αναπνέει.

"Εως τώρα εις τήν παλαιάν μας ιστορίαν μό
νος ένας Ηρακλής, τό σύμβολον αυτό τής δυ- 
νάμεως τής φυλής, άνέλαβ* τό μεγάλο αυτό 
κατόρθωμα. Μέ τό ραβδί εις τό χέρι καί μέ 
τήν προβιάν τού πρώτου λεονταριοΰ, που έ- 
σκότωσεν, εϊς τον ώμον έκαθάρισε τήν χώραν* 
από δλα τά φοβερά κακά ποϋ τήν έμάστιζαν,

’Εκείνον τον ε'χε καλέσει είς τό δύσκο/ον 
έργον ένας θείος φθονερός, που ήθελε τήν κα
ταστροφήν του. ΙΙοιός ξέρει τί νά κρύβη δ 
μύθος αυτός μέσα είς τούς παληούς καί σκο
τεινούς αιώνας τής φυ/.ής μας ; Υποπτεύομαι 
δτι ό τότε θείος ήτο καί πάλιν ή άρρωστη πα
τρίδα, πού δέν ήμποροΰσε νά άναλάβη χωρίς 
τήν σιδερένιαν βοήθειαν τού ανεψιού. Καί εν 
ψ τον έζητοϋσε νά τήν σώση, εφοβεΐτο συγ
χρόνως τήν δύναμίν του καί έφαντάζετο τήν 
καταστροφήν του.

Ά ρ ά  γε σήμερον δέν επαναλαμβάνεται δ 
ίδιος μύθος καί δέν αντιγράφει τό παρόν τό 
πολύ μακρυνόν παρελθόν μας ; ’Ή μήπως ήμ- 
ποροϋμεν νά βεβαιώσωμεν δτι ό μετακληθείς 
από τήν Κρήτην πολιτευτής εύρίσκεται σήμε
ρον μεταξύ ειλικρινών αδελφών καί φίλων, 
παιδιών όλων μιάς κοινής μητέρας, ποϋ πρέ
πει, πού είνε απόλυτος ανάγκη νά σωθή ;

ΚΑ Λ ΙΡΡΡΟ ΙΙ Π Α ΡΡΕΝ

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΗΛΕΣΜΟΣ
"Εως τώρα παγκόσμιοι σύνδεσμοι ήσαν μό

νον τών ελευθέρων Τεκτόνων. ’Αδιακρίτως πα- 
τρίδος ή φυλής ή εθνικότητας ή καταγωγής ή 
μέσων οι ελεύθεροι Τέκτονες άπετέλουν διε
θνείς ή έθνικάς δμάδας, αί δποΐαι άξιοϋσαν 
δτι άντεπροσώπευαν τήν αλληλεγγύην καί αδελ
φοποίησήν τών λαών.

’Αλλά οί λαοί καί δ ι’ αυτούς άπετελοΰντο 
από άνδρας μόνον, δπως αποτελούνται καί 
από τήν μεγάλην πολιτικήν καί νομοθετικήν 
πλειονότητα τού καθεστώτος. Σπαν ιώτα τα, 
είς μίαν ή δύο μόνον στοάς εισήχθησαν έως 
τώρα γυναίκες, τών όποιων ή δράσις ούδέν έ- 
φερεν υπέρ τής τύχης τής γυναικός αποτέλεσμα.

Τό μυστήριον άλλως μέ τό όποιον περιβάλ
λεται τό έργον τών έν λόγω στοών δέν επιτρέ
πει Αήν έξέτασιν τής ειδικής ή γενικής δρά- 
σεώς των. Παρ’ αυτός δμως εϊς δλα περίπου 
τά έθνη ίδρύθησαν προ είκοσι περίπου ετών 
γυναικείοι σύνδεσμοι μέ προγράμματα, τά ό
ποια δέν περιβάλλει κανέν μυστήριον, μέ δρά- 
σιν καί εργασίαν, σκοπούσαν γενικώς μέν τήν 
καλλιτέρευσιν τής τύχης τής άνθρωπότητος, εΐ- 
δικώτερον δέ τής γυναικείας. Ύπό τον τίτλον 
Έ'&νικοΙ Σύνδεσμοι περιλαμβάνουν κάθε γυ- 
γαικεΐον σωματεΐον, τό όποιον εξυπηρετεί ένα

1291

εύγενές ιδανικόν, κάθε δμάδα έργαζομένην διά 
τό καλόν καί διά τήν πρόοδον.

Τό πρόγραμμα ε’ναι κοινόν δ ι’ δλους τούς 
είς τον κόσμον εθνικούς συνδέσμους, έκαστος 
τών οποίων είναι ελεύθερος είς τοιαύτην ή μή 
εφαρμογήν τού συνόλου ή μέρους μόνον από 
αυτό. Όλοι δμως συνδέονται μεταξύ των, δλοι 
αντιπροσωπεύονται εις τό Διεθνές του Συμ
βούλιου, τό όποιον συνέρχεται άλλοτε εις μίαν 
Ευρωπαϊκήν καί άλλοτε εϊς μίαν ’Αμερικανι
κήν μεγαλούπολιν, δίδει λόγον τών πράξεων 
καί ενεργειών του, εκδίδει εις βιβλίον τό σύνο- 
λον τούτων καί ρυθμίζει τήν ε’ς τό μέλλον 
πορείαν των.

Τά γυναικεία σωματεία τής Ελλάδος μέ 
τήν Έ νωσιν τών Έλληνίδων πρωτοστατούσαν 
ίδρυσαν τον ’Εθνικόν των Σύνδεσμον προ δύο 
ετών. Τά τής Βουλγαρίας κατά τήν αυτήν πε
ρίπου εποχήν καί τά τής Τουρκίας από πέρυσι.

Εϊς τό τελευταίον δέ Συμβούλιου, τό όποιον 
συνεκλήθη εϊς Τορόντο τού Καναδά κατά το 
παρελθόν έτος, άν καί δέν άντεπροσωπεύθη ή 
'Ελλάς δ ι ’ ειδικής απεσταλμένης, δμως ό εδώ 
’Εθνικός Σύνδεσμος άπέστειλεν έκθεσιν τής 
δράσεως τών Ελληνικών γυναικείων σωμα
τείων, ή οποία ήκούσθη μέ πολύ ενδιαφέρον 
καί εΐλκυσε τήν συμπάθειαν καί τήν έκτίμησιν 
τών επιφανών γυναικών τού έν λόγω Συμ
βουλίου.

Αί σύνοδοι αύταί αί τελούμεναι κατά πεν
ταετίαν είναι περίπου διά τάς γυναίκας, καί 
δ ι’ δλα τά ζητήματα τά σχετιζόμενα μέ αύτάς, 
δτι ήσαν άλλοτε αί οικονομικοί Σύνοδοι τών 
κληρικών προς τελείαν συνεννόησιν επί τών 
βάσεων καί τού οριστικού κανονισμού τών θρη
σκευτικών δογμάτων. Σήμερον καί ό φεμινι
σμός είναι δόγμα, τό όποιον έχει παντού φα
νατικούς αποστόλους καί αντιπροσώπους, γυ
ναίκας καί άνδρας αδιακρίτως. Ό φεμινισμός 
είναι δόγμα, τό οποίον εκπροσωπεί δχι μόνον 
μίαν οικογενειακήν καί κοινωνικήν ανάγκην, 
αλλά ζητεί νά συμπληρώση τά διάφορα κενά, 
τά όποια άφήκεν ή ανεφάρμοστος διδασκαλία 
εκείνου, διά τον οποίον δέν ύπήρχεν αρρεν 'ή 
ϋ'ηλν, πλούσιος η π τω χό ς , άλλ’όλοι ισοι καί 
αδελφοί ενώπιον τού Θεού.

Φεμινισμός δέν θά εϊπή, ώς νομίζουν οί 
πολλοί, άγων διά τά πολιτικά δικακύματα τής 
γυναικός. ’Ανάγεται βεβαίως καί τό ζήτημα 
αυτό διά τούς προηγμένους λαούς εϊς τον φε
μινισμόν, αλλά δέν είνε ούτε τό πρώτον, ούτε 
τό σπουδαιότερου. Φεμινισμός θά εϊπή κυ
ρίως ή διά τής σοβαρά; μορφιοσεως τής γυναι- 
κός μεταρρύθμισις επί τό καλλίτερου όλων τών

ΑΜΑΖΩΝ ΤΟΤ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ  

Ιστορία Καλών Τεχνών Κ. Ζησίου)

άτελειών είτε τής οικογενειακής είτε τής κοινω
νικής καί εθνικής ζωής Φεμινισμός θά εϊπή 
ακόμη ή διά τής συνεργασίας τής γυναικός εϊς 
τήν βιοπάλην συμμετοχή καί αυτής ώς κοινω
νικού καί εθνικού παράγοντος ε’ς τήν βελτίω- 
σιν τής τύχης τών λαών. Φεμινισμός έν τέλει 
ύπό τήν γει’ΐκωτέραν καί πλέον ιδανικήν εξέ- 
τασιν τής λέξεως θά εϊπή άλτρουϊσμός.

Ό Διεθνής Σύνδεσμος τών γυναικών άπο- 
δεικνύει τήνάκρίβειαν τοΰόρισμοΰ αύτοΰκαί μέ 
τύγνωστόν άνάτόν κόσμον δλον κυκλοφορήσαν 
πρόγραμμά του καί μέ τάς δημοσιεύσεις τών 
άνά πάσαν γενικήν συνέλευσιν εκδιδομένων ε’ς 
ογκώδη βιβλία εργασιών τών διαφόρων τμη
μάτων του καί τής δράσεως τών άποτελούντων 
αυτόν ’Εθνικών Συνδέσμων.

Τό βιβλίου τής τελευταίας πενταετίας, τό 
οποίον περιλαμβάνει τάς εκθέσεις και τάς ερ
γασίας τού Διεθνούς Συμβουλίου τού συνελ- 
θόντος εϊς τό Τορόντο τού Καναδά τον ’Ιού
νιον τού 1909 έξεδόθη όγκωδέστατον καί πυ-



κνοτυπωμένον εις σελ. 4 Μ6 , παρά τής προέ
δρου τού Διεθνούς Συμβουλίου λαίδης Α- 
berdeen.

Διά να να εννοηθή καλλίτερον τό συνώνυ
μον τού άλτρουϊσμού μέ τον φεμινισμόν πα- 
ραθέτομεν εδώ τους τίτλους μερικών τμημάτων 
τού Διεθνούς Συνδέσμου γενικού εντελώς καί 
εξανθρωπιστικοΰ ενδιαφέροντος. Τό τμήμα τής 
Ικπαιδεΰσεως άνά τον κόσμον όλον. Τό τμήμα 
τής δημοσίας υγιεινής. Τό τμήμα τών μετα
ναστεύσεων καί αποικιών. Τό τμήμα πρός 
προστασίαν τών νεανίδων καί καταπολέμησιν 
τής σωματεμπορίας. Τό τμήμα τής ειρήνης καί 
Διεθνούς Διαιτησίας.Μέλος τού υπέρ τής δια- 
δόσεως καί επικρατήσεως τών φιλειρηνικών ι
δεών ίδρυσε σχολεΐον πρός μελέτην όλων τών 
ζητημάτων τών σχετιζομένων πρός επικράτη- 
σιν τής ειρήνης μεταξύ τών διαφόρων λαών. σχο
λεΐον είςτό όποιον εξησψαλίσθη παρά γενναίου 
δωρητοϋ ετήσιον εισόδημα πενήντα χιλιάδων 
δολαρίων. Τό νομοθετικόν τμήμα, σπουδαιό- 
τητος μεγίστης, όχι διότι κανονίζει τον αγώνα 
τής γυναικός υπέρ τής άποκτήσεως πολιτικών 
δικαιωμάτων, άλλα διότι μελετά τήν σχετικήν 
νομοθεσίαν όλων τών λαών καί επιζητεί τα 
μέσα τής νομοθετικής μεταρρυθμίσεως πρός 
προστασίαν τής γυναικός, τών παιδιών καί εν 
γένει τών δυστυχών καί απροστάτευτων.

Ό Εθνικός Σύνδεσμος τών Έλληνίδων έ
χει ιδρύσει προ ενός περίπου έτους τα εξής 
τμήματα : ’Εκπαιδευτικόν, Νομοθετικόν, Φι
λανθρωπικόν, Τμήμα πρός προστασίαν τών 
κοριτσιών καί καταπολέμησιν τής σωματεμπο
ρίας, Τμήμα δημοσίας Υ γιεινής καί Τμήμα 
δημοσιογραφικόν, τό όποιον επικαλείται τήν 
συνδρομήν δλου τού Ελληνικού Τύπου πρός 
διάδοσιν τών ιδεών τού Παγκοσμίου Συνδέ
σμου τών Γυναικών καί ενίσχυσιν τής ευερ
γετικής δράσεως τού ’Εθνικού Συνδέσμου τών 
Έλληνίδων.

Εις σειράν μελετών επί τού βιβλίου αυτού 
θά καταδείξωμεν τήν σπουδαιότητα τής επιτε- 
λεσθείσης εργασίας παρά τού Διεθνούς Συνδέ
σμου, διά τούς επιθυμούντας δέ να μελετήσουν 
αυτό, σημειοΰμεν ότι πωλείται εις τό Λονδΐνον 
υπό τόν τίτλον «International Council of 
W om enn.

Report of Transactions of the Fourth 
Quinqueunial. 

Meeting, held at Toronto, C anada, June 
15)09.Edited b ythe Countessof Aberdeen. 

London, Constable et Co. L .F .D .

CLARA SCHÜMANN
L>'.

ΖΩΗ λοιπόν τού Schumann καί τής 
Κλάρας ήταν ώμορφη κ ι ’ άρμονικιά. 

Καί πώς να μην είναι, αφού όνειρό τους ήταν 
να είναι ευτυχισμένοι μέ τήν αγάπη τους, να 
συνθέτουν καί να εχτελούνε μουσική διαλεχτή, 
καί να κάνουν καλό στον κόσμο ! Μέ τέτοια 
ιδανικά πώς να μην ήταν ωραίο κ ι’ αρμονικό 
τό σπίτι εκείνο ;

Ή Κλάρα από τήν ημέρα τού γάμου της 
έβαλε τη μουσική της ιδιοφυία στή διάθεσι τού 
άντρός της. Έγεινε ή ιέρεια πού διατηρούσε 
τη φλόγα τής μεγαλοφυΐας του. Δεν άρκέστηκε 
νά μείνει ή Μούσα, έγεινε καί ή εκτελέστρια ή 
μοναδική τών έργων τού Shumann. Κ ’επειδή, 
εκείνος σχεδόν αδιάκοπα συνέθετε, ή Κλάρα 
δεν μπορούσε μέρες ολόκληρε; καμμιά φορά 
ν ’ αγγίξει τα πλήχτρα από φόβο μήπως τό παί
ξιμό της ενοχλήσει τήν παραγωγική εργασία 
τού άντρός της. Πρέπει νά καταλάβουμε όλο τό 
μέγεθος τής θυσίας αυτής πού για τήν καλλι- 
τέχνιδα τήν Κλάρα ήταν ή μεγαλείτερη, πού 
μπορούσε νά γείνει.

Ή θυσία δμως αυτή δεν εμπόδισε καθόλου 
τή μουσική εξέλιξη τής Κλάρας. "Αν μηχανι
κώς έμνησκε στάσιμη, ή επιρροή ή μεγάλη τού 
Schumann τελειοποιούσε τήν εσωτερική, ιδι
αίτερη, βαθειά, καλλιτεχνική της ιδιοφυία καί 
μόρφωση. Καθημερινή έχτέλεση αριστουργη
μάτων, καθημερινές ομιλίες καί συζήτησες, κοι
νές αναγνώσεις, ήτανε για τούς δυό συνειθι- 
σμένες κ ι ’ αγαπημένες ασχολίες.

Κοντά καί πριν από τις καλλιτεχνικές εργα
σίες τής Κλάρας μή ξεχνούμε ν ’ αναφέρουμε 
πώς ήταν πρώτιστα μητέρα, γιατί δλο πληθαί- 
νανε γύρω στό οικογενειακό τραπέζι τα ξανθά 
παιδιακίστικα κεφαλάκια.

Σύννεφο στα πρώτα χρόνια τού γάμου τους 
ήταν, κυρίως για τήν Κλάρα, ό θυμός τού πα
τέρα, ή παγωμένη αδιαφορία του πού δέν εν
νοούσε νά ζεσταθεί στόν ήλιο τής αγάπης τών 
παιδιών του. Μα κ ι ’ αυτό πέρασε. ΤΙ αξία ή 
αληθινή αργά ή γρήγορα επιβάλλεται. Ό W i
eck στήν παγκόσμιο φήμη τού Schumann δέν 
έμεινε ασυγκίνητος καί πρώτος έτεινε τό χέρι 
για τή συμφιλίωση. Ό μεγαλόψυχος S h u 
mann ξέχασε καί φαύλες κατηγορίες καί βαρεία 
λόγια καί μ ’ αγάπη αληθινή ώδήγησε τα παι
διά του στόν πατέρα τής Κλάρας του.

Κ ’ έτσι πέρασε τό σύννεφο αυτό. Μά τί 
ήταν τέτοιο ένα συννεφάκι κοντά στό σύννεφο 
τό μαύρο, τ ’ απαίσιο, τό σκοτεινό πού άπειλη-

τικά πλησίαζε τόν Schumann καί άρχισε να 
σκοτεινιάζει τή διάνοια τή φεγγοβολή τού καλ
λιτέχνη ;

Ή Κλάρα ή δύστυχη αργά πολύ κατάλαβε 
τή συμφορά πού πλάκιονε. Σέ μελαγχολίες καί 
σέ συμπτώματα άλλα τής άρρώστειας τού αγα
πημένου δέν έδινε καί τόσο σοβαρή σημασία. 
Πότε τα έπερνε για υπερκόπωση, πότε για πε
ραστικές αδιαθεσίες. ’Έπειτα πώς μπορούσε να 
περάσει καν από τό νού της πώς ήταν ή άρ- 
ρώστεια αγιάτρευτη, πώς ό άνθριοπος ό πιο 
μεγαλόψυχος, ή μεγαλοφυία ή φωτεινή, ό ένας 
καί ό ξεχωριστός για εκείνη, μπορούσε νά μήν 
υπάρχει πια πνευματικώς ;

Νόμισε πώς ή αγάπη τα γιατρεύει όλα, μά 
τό βοτάνι τής αγάπης δέ γιατρεύει τήν άρρώ- 
στεια !

’Έτσι πέρασαν μέρες, εβδομάδες καί χρόνια 
μέ λύπες καί μέ χαρές, μέ δάκρυα καί μέ γέ- 
λοια, μ ’ εργασία κ ι ’ ανάπαυση. Ξαφνικά μια 
βραδυά στα 1854 ξέσπασε ή φουρτούνα καί ή 
Μοίρα ή σκληρή καί ή ασυγκίνητη χτύπησε τή 
θύρα τή γυρτή τού αγαπημένου σπιτιού καί πέ
τρινη κι ’ ασάλευτη πρόβαλε στό λευκό τό κα
τώφλι . . .

Ό Schumann μονάχος του ζήτησε νά πάει 
σέ Σανατόριο για θεραπεία, κ ’ έμεινε ή Κλάρα 
μοναχή στό σπήτι τ ’ ορφανό. Μονάχη χωρίς νά 
μπορεί νά τόν ακολουθήσει, νά τόν περιποιη- 
θεΐ, νά ζητήσει νά τόν γιατρέψει. Μονάχη μέ 
τήν αγάπη της, μέ τόν πόνο της, μέ τα καθή
κοντα καί τις έννοιες, μονάχη μ ’ έξη παιδιά 
μικρά κ ι ’ ανήλικα.

Τί έκαμε ή γυναίκα αυτή σέ μιά τέτοια φουρ
τούνα ; Περίμενε τή γιατρειά τού άντρός της καί 
περιμένοντας, πότε βυθιζότανε σέ μαύρη απελ
πισία, πότε πάλι έλπιζε, δταν ερχόντανε καλ
λίτερες ειδήσεις από τόν ακριβό άρρωστημένο. 
'Ορισμένα δμως φύλαγε νά γιατρευτεί.

Περνούσανε εβδομάδες καί μήνες, κόντευε 
νά περάσει χρόνος καί καλλιτέρεψη καμμιά. Τά 
παιδιά στό χρονικό αυτό διάστημα μεγαλώνανε, 
στόν αριθμό τους μάλιστα ήταν γραφτό νά προ
στεθεί άλλο ένα άγορά/.ι. Υλικές σκέψεις καί 
φροντίδες άρχισαν νά τυραννούνε τήν Κλάρα. 
’Από τ ’ ανέκδοτα χειρόγραφα τού Schumann 
δέν ήθελε νά πουλήσει κανένα γιά νά τά βρή, 
όπως τ ’ άφήκε ό δυστυχισμένος καλλιτέχνης. 
Καί τό γραφείο του τό στόλιζε ή Κλάρα κάθε 
μέρα μέ λουλούδια. Ήταν τό προσκύνημά της. 
Μά εκείνος δέν ερχότανε . . .

Τέλος, ύστερα από σκέψεις χίλιες καί δι
σταγμούς, ή Κλάρα πήρε μιά μεγάλη απόφαση. 
Δέχτηκε τά πολυάριθμα engagements πού τής

προσφέρανε καί νεωτάτη σήκωσε στούς ώμους 
της δλη τή φροντίδα τού αγαπημένου της σπι
τιού καί τή φροντίδα εκείνου, πού τής έλειψε.

Κι ’ αρχίζει από τότε νέα περίοδος τής ζωής 
τής Κλάρας, γεμάτη από δόξα καί θρίαμβο γιά  
τήν καλλιτέχνιδα, από θλίψη καί πένθη γιά τή 
γυναίκα καί τή μητέρα. Ή περίοδος αυτή, πού 
εκτείνεται από τά 1854 καί πέρα είναι ή άλη- 
θτνά καλλιτεχνική  περίοδος στή ζωή τής Κλά
ρας. Τό τελεία τεχνικό παίξιμό της, ώριμα- 
σμένο από τή συμβίωσή της μέ τόν Schumann, 
εξιδανικευμένο από τή θλίψη, άφινε στά πλήθη 
ανεξάλειπτες εντυπώσεις.

Πολύ χαρακτηριστικά περιγράφει τήν Κλάρα 
ό Liszt τήν εποχή εκείνη καί λέει πώς είναι ή 
Σίβυλλα ή ήμερη καί ή πικραμένη καί πώς τά 
δάκρυα μόνο τή συνδέουνε μέ τόν κάτω κόσμο.

Ή Κλάραάπό τήν έποχήαύτή εταξείδευε σχε
δόν παντοτεινά, σάν ένα αιώνια ταξειδιάρικο 
πουλί πού δέ βρίσκει, μιά γωνιά γιά νά χτίσει 
τή φωληά του. Καί ακριβώς εδώ βρίσκω τό 
μόνο ελάττωμα τής Κλάρας. Θά ήθελα δσο τό 
δυνατόν λιγώτερο νά ζή χωρισμένη από τά παι
διά της· νά είναι δηλαδή πρώτα μητέρα κ ’ ύ 
στερα καλλιτέχνιδα. Ή γνώμη μου δμως αυτή 
είναι εντελώς υποκειμενική καί κάθε άλλο θέλω 
παρά νά τήν επιβάλλω σάν χρησμό. Δέν ξεχνώ 
πώς ή Κλάρα ήταν μεγαλοφυία καί πώς ή με
γαλοφυία της αυτή απαιτούσε τά δικαιώματά 
της, πώς βρισκότανε σέ περιστάσεις εξαιρετικές 
καί πώς τά βάρη της τά οΐκογενιακά εΐτανε 
μεγάλα. ’Ίσ ω ς  γ ι ’ αυτό προτίμησε τις προσο
δοφόρες tournées από μιά έστω καί μεγάλη 
θέση σέ κανένα ’Ωδείο. Αυτό έγεινε μόνο κάμ- 
ποσα χρόνια αργότερα.

Έν τφ μεταξύ πεθαίνει ό Schumann. Τήν 
ώρα πού τόν κηδεύανε, ή Κλάρα γονατιστή 
προσευχότανε στό ίδιο τό εκκλησάκι, δπου εί
χανε στεφανωθεί. Δυστυχισμένη Κλάρα ! Τί νά 
αισθανότανε άράγε τήν ώρα εκείνη καί σάν τί 
εικόνες νά περνούσανε μέσα από τήν ψυχή της ;

Στό μαύρο περιβάλλον τής στιγμής εκείνης, 
πώς άράγε νά φεγγοβολούσε, άπιαστη κ ι ’ αγύ
ριστη ή ευτυχία χρόνων περασμένων ;

Καί σά νά μήν έφτανε αυτό, χάνει τέσσερα 
παιδιά από μεγάλες καί τραγικές άρρώστειες. 
Αυτά είναι χτυπήματα καί βάσανα καί πένθη 
δχι από τά συνειθισμένα,μά ή Κλάρα πάλαισε 
καί κατώρθωνε μ ’ όλα αυτά νά μήν άφίνει καί 
τή μουσική της. "Η μάλλον ή μουσική κατώρ
θωνε νά σκορπίζει τά σύννεφα, πού τήν περι- 
τρυγυρίζανε. ’Εργασία καί παρηγοριά εύρισκε 
στήν τέχνη.

Έχτός από τή μεγάλη αυτή παρηγορήτρα,
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τή μουσική, βοηθοί καί φίλοι άνεχτίμητοι κ ι’ 
άφοσιωμένοι στεκόντανε μεταξύ άλλων, κυρίως 
οι δύο μεγάλοι μουσικοί, ό Joachim  κα'ι ό 
Brahm s. ΙΙολλά χρωστάει σ ’ αυτούς τούς δυο 
καί κυρίως στόν τελευταίο ή πονεμένη ψυχή 
τής Κλάρας.

’Έτσι μ ’ δλες τ'.ς λύπες καί τ!ς στερήσεις, 
πλούσια πάλι ξετυλίχτηκε ή ζωή τής Κλάρας 
ιύς τά 1896. ΙΙέθανε στις 20 Μαίου περιτρι
γυρισμένη άπό παιδιά καί φίλους, κ ’ έτσι πια 
για πάντα ένωσε ό θάνατος δυό ψυχές, που 
είχε πρωτοενώσει ή ’Αγάπη.

Καί τώρα ας ρίξουμε μιά ματιά στήν πλού
σια αυτή ζωή καί άς διοΰμε τί χρωστάει ή τέ- 
χνη στήν Κλάρα. Ή μεγαλείτερή της δόξα εί
ναι τά έργα τού Schumann . . .

’Εκείνα τήν εξυμνούνε, τήν αποθανατίζουν- 
έκείνη τά ένέπνευσε, τα περισσότερα για εκείνη 
γραφήκανε. Αυτό για νά τ ’ αναπτύξει κανείς, 
θά χρειαζότανε άλλη μιά μελέτη για νά σημει
ώσει παντού, στο έργο τό αθάνατο τού Schu
mann, τό φεγγόβολο πέρασμα τής Κλάρας.

’Έπειτα ή Κλάρα εργάστηκε μέ τήν ψυχή 
της για νά διαδώσει τά έργα τού Schumann, 
τού Brahm s καί πόσων άλλων. Τό παίξιμό 
της ήταν ά π ’ εκείνα πού δεν ξεχνιούνται- δέ 
ζητούσε ή Κλάρα να ξεσπάσει τό πλήθος μέ τε
χνικές ταχυδακτυλουργίες. Ή τέχνη της ήταν 
έαωτερική, κ ’ έτσι μένει ή ξεχωριστή αυτή γυ
ναίκα άπό τις όλόπρωτες πιανίστες καί άληθι- 
νότερες καλλιτέχνιδες τού 19ου αιώνα καί παν- 
τοτεινό παράδειγμα άρετής καί καλωσύνης.

Γενεύη. Μ Ε λΠ Ω

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΜΟΥ
(/WaISOI έπέρασαν φέτος τό καλοκαίρι των εις 
V #  τήν Ελβετίαν— καί είναι δλοι οί τα- 

ξειδεύοντες "Έλληνες— ήμπορούν νά ειπούν δτι 
έσυνέχισαν άπλούστατα τόν χειμώνά των κατά 
τούς μήνας ’Ιούνιον, ’Ιούλιον καί Αύ'γουστον. 
Καί δτι μόλις τώρα βλέπουν ολίγον ήλιον καί 
αισθάνονται ε’ς τό χλιαρόν θάλπος τού φθινο
πώρου κάποιαν πνοήν τού καλοκαιριού πού 
έπέρασε πλέον.

’Εγώ συνήντησα τόν χειμώνα μέ τά φρεσκο- 
χιονισμένα βουνά καί τόν παγωμένον άέρα 
εις τάς 19 Ιουλίου, ολίγον προ τού Simplon 
εις τά ιταλικά άκόμη σύνορα. Τό μεσημέρι 
τής ημέρας εκείνης εΐχαμεν άκόμη καλοκαίρι 
εις τό Μιλάνον, μέ ζέστην, μέ εβαντάλιες, μέ 
τρανσπαράν. Εις τάς 3 1)2 έπήραμεν τό τραί
νο, ενώ ό ήλιος έκαιε καί τό βαγόνι ώμοίαζε

σάν κινητός φούρνος. Εις τάς 4 1)2 τό βα
γόνι ήτο δροσερόν, εις τάς πέντε πού άντικρύ- 
σαμεν τό Mont Rose καί τό Simplon άπό μα- 
κρειά κάτι ’σάν ρίγη έσκορπίζοντο γύρω μας. 
Εις τάς έξ έκλείσαμεν δλα τά τζάμια, εσκεπά- 
σαμεν κάθε διαφανές ένδυμα, εβάλαμεν επα
νωφόρια, καί εβλέπαμεν μέ άπόλαυσιν τόν ή
λιον, ένα χλωμότατον ήλιον, νά σκορπίζη 
χλωμά καί ξεβαμένα φιλιά εις τής παγωμένες 
κορυφές τών βουνών.

Ε’ς τήν Domoclossola δπου γίνονται αί 
τελωνειακοί διατυπώσεις εΐχαμεν χειμωνιάτικη 
βραδειά. Έψυχάλιζεν ή μάλλον εχιόνιζεν ε
λαφρά. "Οταν εμπήκαμεν εις τό Tunnel τού 
Simplon, πού έσυντόμευσε τόσον τήν μεταξύ 
Ιταλίας καί Ελβετίας άπόστασιν, μιά ψυχρά 
υγρασία μάς εσυνώδευσεν έως τήν έξοδον. 
’Έπειτα ό ήλιος σιγά, σιγά έσβυνε, ’σάν φω
τιά πού άδυνατεί νά ζωογονηθή μέ βρεγμένα 
κάρβουνα. Καί γύρω μας εις τήν εξοχήν καί 
τά υψηλά βουνά καί τάς άποτόμους οροσειράς 
τών ’Άλπεων άπλώνετο ένα σκότος θαμπό καί 
μία μελαγχολία, ’σάν καί ή φύσις νά έρριγοΰ- 
σε καί νά παρεπονεΐτο, διότι ό ήλιος τόσον 
ολίγον καί μέ τόσην άδυναμίαν τήν εφώτιζε 
καί τήν εζέσταινε.

Ό ταν ένύκτωσεν εντελώς καί τά βουνά γύρω 
μας έβάραιναν σάν εφιάλτης καί ύψώνοντο σάν 
φρούρια τών μικρών χωριών πού σκαλώνουν 
εις τής πλάτες των, τό θέαμα έγινεν εντελώς 
θλιβερόν. Τά σπιτάκια μέ τής μυτερές στέγες 
έφωτίζοντο μέ σκόρπια εδώ κ ’ εκεί μικρά φώτα, 
πού ετρεμόσβυναν, σάν καντυλάκια πού ξεψυ
χούν στό πλάι πεθαμένου. Καί ένφ κάτω ήσαν 
πυκνότερα, όσον έπροχωροΰσαν άραίωναν, ’σάν 
νά είχαν κουρασθή εις τήν νυκτερινήν αυτήν 
λιτανείαν καί νά μήν ήμποροΰσαν νά σκαρφα
λώσουν δλα εις τά πλέον άπότομα ύψη.

’Αλλά τό τραίνο άγκομαχεί καί σφυρίζει καί 
τρέχει σάν δαιμονισμένο.Είναι τό Exprés πού 
περιφρονεί ολους τούς δευτερεύοντας σταθμούς 
καί δέν σταματά παρά μόνον εις τούς επισή
μους, τούς άριστοκρατικούς, εκεί δπου παρα
θερίζει κόσμος πολύς καί εκλεκτός, δ πως εις τό 
SaintMaurice ή δπουείναι tête de ligne,όπως 
εις τό M artigny καί εις τό Montreux. Άπό 
τό M artigny ξεκινά óCremaillére πού οδηγεί 
εις οροσειράν τούΛευκού δρους,μέ τά άναρίθ- 
μητα εξοχικά χωριά τών βουνών, εις τά όποια 
σκορπά τό καλοκαίρι κόσμος πολύς, δσος μένει 
άπό τήν άλλην σειράν τού Montreux τής γραμ
μής Ober-land. Τό Saint Maurice επιβλητι
κόν εις κοσμοπολιτικά ξενοδοχεία, εις ήλεκτρο- 
φιοτισμένους δρόμους, εις φωτοβολούντα K u r-
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Saal καί καζίνα, εις βίλλες εκατομμυριούχων, 
καί ε’ς κάθε κέντρον διασκεδάσεων, κάμνει με- 
γάλην άντίθεσιν μέ τόν πτωχόν καί ήσυχον 
σταθμόν τού M artigny, εις τόν οποίον έκατέ- 
βηκε πλήθος Αλπινιστών, μέ τούς μικρούς 
πράσινους σάκκους ε’ς τήν ράχιν καί μέ τά μα- 
κρειά οδοιπορικά ραβδιά εις τά χέρια.

Καθώς τούς βλέπω νά κατεβαίνουν είς άτε- 
λείωτην σειράν, άνδρες καί γυναίκες άνακατε- 
μένοι καί νά περνούν τόν δρόμο τού βουνού 
άποστολικώτατα, ενθυμούμαι μίαν συνοδίαν 
προσκυνητών πού είχα ϊ.δεΐ νά περνούν άλλοτε 
άπό ένα ’Ιταλικό χωριό τήν Σπινέτα. Καί 
αυτοί είχαν σάκκους μικρούς είς τούς ώμους 
καί μακρυά ραβδιά είς τά χέρια, μέ τήν διαφο
ράν δτι τά ραβδιά των έτελείωναν είς σταυρούς 
καί δτι είχαν πεζοπορίαν πενήντα ήμερών διά 
κάποιο προσκύνημα. Τΐσαν απλοί χωρικοί, 
ποτισμένοι μέ προλήψεις, πού έτρεχαν καί έ- 
βανίζοντο διά νά κερδίσουν ένα καλό πιστοποι
ητικών διά τόν Παράδεισον. Οί Ά λπ ινι-  
σταί θά έπεζοπορούσαν ίσως δλιγώτερο, άλ
λα θά είχαν νά άψηφίσουν πολύ μεγαλειτέ- 
ρους κινδύνους, σκαρφαλόνοντες είς άπρόσιτα 
ύψη παγωμένων κορυφών. Αυτοί δέν έπήγαι- 
ναν διά τόν Παράδεισον τής άλλης ζωής, άλλά 
έθεταν είς κίνδυνον καί τήν παρούσαν άκόμη. 
Καί όμως ό φανατισμός των δέν ήτο κατώτε
ρος άπό τών άλλων, καί είς τό τέρμα τής επι
κινδύνου εκδρομής των ύπήρχεν εδώ καί εκεί 
τό φώς μιας άπολαύσεως, μιάς ίκανοποιήσεως, 
μιάς άμοιβής. Διά τούς Άλπινιστάς Παρά
δεισος βέβαιος μεγαλείου καί πανάγνου έμμορ- 
φιάς είναι ή άπρόσιτος κορυφή τού Λευκού 
"Ορους, ή δόξα δτι έφθασαν έως τό ύψος ε
κείνο, ή χαρά δτι ένίκησαν τήν φύσιν, δτι 
κατεπάτησαν τήν φωλεάν τών άετών. Ά ρ ά  γε 
ποιος άπό τούς δύω παραδείσους αξίζει περισ
σότερον τόν κόπον ; Καί ποιοι γυρίζουν ευτυ
χέστεροι μέ δλην τήν έξάντλησιν τής επικινδύ
νου πορείας των.

Τό τραίνο πού σφυρίζει συχνά, άδιάκοπα 
σχεδόν, μέ κάμνει νά ξεχάσω τούς Άλπινιστάς. 
Τώρα πλέον εμπήκαμεν είς τήν γραμμήν τής 
λίμνης, ή οποία μέ τήν συνεφιά τού ουρανού, 
λάμπει ’σάν καθρέπτης μέσα είς άμυδρώς φω- 
τισμένον δωμάτιον. Περνοΰμεν τό Territet, 
μέ τό Glyon πού φωτοβολεί είς τό ύψη καί τό 
Caux άκόμη υψηλότερα. Σάν φανταστικό δι- 
ακρίνομεν είς τά κάτω τά λευκό μνημεΐον τής 
αύτοκρατείρας Έλισσάβετ, τής νοσταλγοΰ τών 
βουνών καί τής άπολύτου ελευθερίας. Καί ύ 
στερα άπό αυτό άρχίζουν τά πρώτα ξενοδοχεία 
τού Montreux. Σκαλωμένο είς τό βουνό πού

τό φυλάττει ’σάν φρούριο μέ τήν άμφιθεατρικήν 
γραμμήν τής πλευράς αύτήςτής λίμνης,ενθυμίζει 
ολίγο καί είς μικρό τόν κόλπον τής Νεοπόλεως.

Ό ουρανός μπορεί νά ε'ναι δσο θέλει σκο - 
τεινός καί ή λίμνη στακτεριά. ’Εδώ φωτοβο
λούν παραταγμένοι είς γραμμήν κλιμακωτήν 
άπό τά κάτω είς τά επάνω τόσα φεγγάρια ή- 
λεκτρικά, άκούονται τόσες μουσικώς μελωδίες, 
τήν λίμνην άρδεύουν τόσες φανοστόλιστες βάρ
κες, ξεσποΰν ε’ς τόν άέρα τόσα πυροτεχνήματα, 
καί σφυρίζουν είς τό άπειρον τόσες κόκκινες 
καί κίτρινες καί χρυσές άκτινοβολίες, ώστε τό 
Montreux παρουσιάζεται σάν πόλις Γομό
ρων βυθισμένη είς πανηγύρια καί χαράν.

Τό τραίνο λιγοστεύει τό δρόμο του, ξεφυσά 
’σάν ν ’ άφίνη στεναγμούς ξεκουράσματος, κυ
λιέται ’σάν γίγαντας μαύρος πού σύρει έ'ως 
είς τό τέρμα του άτελείωτην ουράν όπίσω του, 
καί έπί τέλους μέ ένα δυώ σκουντητά τι- 
νάγματα σταματά είς τόν σταθμόν.

Αντίκρυ ακριβώς ε!νε τό Grand Hôtel 
Suisse. Κατεβαίνομεν εκεί, διά νά έχωμεν 
πρόχειρον τόν σταθμόν, άπό τόν όποιον θά  
συνεχίσωμεν τό ταξείδι μας αύ'ριον. Ή βροχή 
εξακολουθεί πυκνότερα τώρα καί ή βαλίζες μέ 
τής καπελιέρες καί τά άπαραίτητα μικροπράγ
ματα τού ταξειδιού μάς άκολουθούν είς τό 
ξενοδοχεΐον μας, ε’ς τήν αυλήν τού οποίου 
κυκλοφορεί λεγεών ολόκληρος άπό χρυσά σει- » 
ρήτια καί φράκα υπηρετών.”Ω! αυτά τά φράκα 
καί τά χρυσά σειρήτια πόσο άκριβά στοιχίζουν 
είς τούς δυστυχισμένους τούς ξένους, τούς 
όποιους υποδέχονται μέ τόσα μειδιάματα.

Άπό τό μπαλκόνι τού δωματίου μας τό 
θέαμα τής φωτοστολισμένης λίμνης είναι ώ- 
ραιότατον. Άπό τής ταράτζες μας τινάζονται 
ροκέτες είς το σκότος τής νυκτός καί σκορπί
ζονται ποταμοί ηλεκτρικών και άκούονταιύμνοι 
εθνικοί, ενώ ό κόσμος τρέχει πρός τό K ur- 
saal, δπου εορτάζεται επισημότερα ή εθνική 
εορτή τής Ελβετικής ’Ομοσπονδίας. Καί έτσι 
εξηγείται δλος αυτός ό θόρυβος είς τά παράλια 
τής λίμνης τού Λεμάν, δπου συνήθως τής 
νύκτες βασιλεύει ησυχία καί γαλήνη.

Μέ τόν θύρυβον αυτόν καί τήν ζωηρότητα 
τής εορτής τό Montreux ’μοιάζει τήν ωραν 
αυτήν σάν ιιεγαλούπολις. Ε;ς τά ξενοδοχεία 
ή κυρίες είναι στολισμένες ’σάν νά έχουν επί
σημον υποδοχήν, τά αυτοκίνητα μουγκρίζουν 
άδιάκοπα, τά τραίνα πηγαινοέρχονται μέ θό
ρυβον ομοβροντιών, ενώ ηλεκτρικά τράμ κου
δουνίζουν άκούραστα, σάν άπειράριθμες εκ
κλησίες νά προσκαλοΰν τούς πιστούς είς όλο- 
νυκτίες θρησκευτικές. Κ. Π Α Ρ ΡΕΝ
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Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΩΣ ΕΙΧΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙ  

(Άπΐ> τήν 'Ιστορίαν των Καλών Τεχνών του κ. Κ. Ζησίου)

Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν
Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ε Ρ Ο Ι  ναός, ή εύπρεπεστάτη έν 
τη αρχιτεκτονική, μορφή της Ε λλη ν ι

κής τέχνης, έλαβε τον κάλλιστον τύπον ύπδ 
δώριον ρυθμόν έν τω ΙΙαρθενώνι. Ό  στερεο
βάτης αύτοΰ έχει θεμελιωθη ολος επί του βρά
χου της Κραναάς, έβαλε δέ ίσως ούτως ασφαλή 
την κρηπίδα ό θεμελιώσας τ.ά [λακρά τείχη έν 
τω Ά λιπέδω  τοΰ Πειραιώς Καλλικράτης. 
Διότι 5ύο ειχεν αρχιτέκτονας ό Παρθένων, τον 
Καλλικράτη καί τόν ’Ικτίνον, φαίνεται δέ 
δτι άνετέθη πρώτον τό έργον εις τόν. Κ αλλι- 
κράτην. Ουτος έγενετο μέν άρχιτέκτιον του 
τ·ης ’Αθήνας Νίκης ναου, έκ τών χαριεστάτων 
του αρχαίου κόσμου έργων, άλλα τόν Παρθε
νώνα ΐδρυεν στενωτερον μέν καί μακρότερρν, 
πώρινον δέ κατά την ύλην. Την μορφήν τη : 
σήμερον εις την μεγαλοφροσύνην του Περι
κλεούς οφείλομεν καί εις την μεγαλόνοιαν του 
Φειδίου. Εκείνος ανάξιον τοΰ άστεως, δπερ 
χιλίων πόλεων ηρχεν, έκρινε την ευτέλειαν 
τοΰ πώρου ώστε ό ναός έκ πεντελησίου μαρ
μάρου, όπως καί τάλλα  τότε έν Άθηναις 
ίδρυθέντα μνημεία, έγένετο, ό Φειδίας δέ εύρε 
βεβαίως τόν Ικτ ίνο ν . Ό  ’Ικτίνος την υ.εγά
λο νοιαν αύτοΰ γένναιοτέραν καταστησας πιθα- 
νώτατα  καί δι ’ άλ,λης ύψηλης παιδεύσεως καί 
διά φιλοσοφικών ίσως παιδευμ.άτων, ώς Ί π -  
πόδαμος ό Μιλησιος, γ,σθάνετο τόν δώοιον 
ρυθμόν ώς σεμνήν καί εύγενη δώριον ¡αουσικην 
άρμ.ονίαν. Κληθείς λοιπόν εις συνεργασίαν μετά 
τοΰ Καλλικράτους καί άλλως βεβαίως έκόσμησε

τόν ναόν καί μετέβαλε τό σχέδιον, ά λ λ ’ έμ- 
φανέστατον τοΰτο ε ίνα ι, οτι έποίησε τόν 
Παρθενώνα βραχύτερον μέν (4 ,30) πρός άνα- 
τολάς εύρύτερον δέ (3 ,96) πρός βορραν. Με
τέστησε δέ έπ ί της πώρινης κρηπΐδος τό μ.αρ- 
μ.άρινον κτίσμα πρός βορραν (κατά 1 ,55 ), έπέ- 
χωσε καί έκάλυψε πρός δυομάς καί νότον τόν 
πωρινον στερεοβάτην, ίνα  μη φαίνηται. υ.ετα- 
βαλ,ών δέ ούτος αυτόν εις κρηπίδα, διά νέου 
μαρμάρινου στερεοβάτου, ύψωσε πολύ πλέον 
τόν ναόν, καί έπέστρωσε διά λίθιον την έπ ί- 
χωσιν, ώστε νά βαίνγ] έ π ’ αύτών ή πομπή 
τών ΙΙαναθηναίων.

Ή δη άνερχόμεθα εις την Άκρόπολιν πρός 
θέαν καί έπίσκεψιν αύτοΰ.

Διερχόμεθα τά  Προπύλαια· ίστάμεθα δέ 
παρά τόν κατά την μεσην στοάν στΰλ.ον αρι
στερά. Έ ντεΰθεν βλ.έπομεν δύο πλευράς τοΰ 
Παρθενώνος, την βορείαν καί την δυτικήν. 
Ής άναζ φα ίνετα ι έντεθρονισμένος μεγαλειό- 
τατος ό ναός έπί τοΰ φαινομένου νΰν πωοίνου 
κρηπιδώματος καί τοΰ μαρμάρινου στεοεοβά- 
του, ώς έπ ί θρόνου ύψηλοΰ· διότι ή βάσις τοΰ 
στερεοβάτου αύτοΰ είναι έπ ί τοΰ αύτοΰ όρίζον- 
τος καί η στέγη τών Προπυλαίων. ΙΙροβαίνο- 
μεν έπί της πομπικής όδοΰ καί περισκοποΰμεν 
τόν ναόν. Έ π ί της βορείας καί της δυτικής 
πλ ε̂υρΧς θαυμασία τών στύλων ή παράταξις η 
μακρά, ώς χορός τελείων άνδρών άδων παρά 
τόν βωμόν τοΰ Κρόνου έν ’Ολυμπία έπινίκιον 

’ πινδαρικόν ύμνον, σύμμετρον δέ πανταχοΰ πέ-
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ριξ τό έπιστύλιον καί τό διάζωμα καί αρμονι
κόν έκ γραπτών μαιάνδρων καί ανθεμίων το 
γεισον τό πολυκόσμητον.

Ά νάγλυφ -: δέ καί αγάλματα περιφανή κο- 
σμοΰσιν έξωθεν τό οικοδόμημα, τάς μετώπας 
μέν άναγλυφα εργαστηρίου συγχρόνου τω  Φει
δία, άλλα συνεσταλμένου έ τ ι, έργα ΐ'σως του 
Άλκαμενους ή του Μύρωνος, άναφερόμενα εις 
την Κενταυρομαχίαν καί την Άμαζονομαχίαν 
καί τους άλλους μύθους τούς αττικούς, έν τοΐς 
τυμπάνοις δέ των αετωμάτων περιφανή έν 
έκατέρω αγάλματα θείου κάλλους καί χαριε- 
στάτης εύγενείας έν αληθείς, συναρμοζόμενα 
καί ζωή. Καί έν τω δυτικω μέν άετωματι, 
οπερ πρώτον θεώμεθα εΐκονίζεται ή περί προ
στασίας των ’Αθηνών έ'ρις τής Άθηνάς πρός 
τον Ποσειδώνα. Ιίεριερχόμενοι δέ τόν ναόν 
κατα την νοτίαν πλευράν καί πρό του πρός 
άνατολάς έρχόμενοι μετώπου παρατηροΰμεν 
τάς χρυσάς ασπίδας πρώτον τάς έπί του έπ ι- 
στυλίου μετά τών χρυσών ωσαύτως γραμμά - 
των δηλ ούντων από τίνων αύται τρόπαια έκεΐ 
έστήθησαν, έν τω άετωματι δέ καθορώμεν την 
γενεσιν της ’Αθήνας είκονιζομένην. Είναι δέ 
και των ουο αετωμάτων ταγαλματα  εργα και 
της ψυχής καί τής χειρός του Φειδίου, άν δέ 
μη τής χειρός, του έργαστηρίου δμως αύτοΰ, 
κατά σχέδια βεβαίως του μεγάλου πλάστου, 
είναι τάπαράμιλλα εις κάλλος καί ζωήν καί 
κίνησιν άνάγλυφα τής ζωοφόρου, τών Πανα- 
θηναίων είκονίζοντα τήν ποιιπήν.

’Από του πρός άνατολάς όέ μετώπου διά 
τριών μεγάλων βαθμιδών, έχουσών άλλοτε 
μεταξύ ήμιβάθμια, άναβαίνομεν έπί του περι- 
θεοντος τόν ναόν πτερού, του περιστυλίου. 
Ε νταύθα , πρός τό νότιον τής στοάς άκρον έο- 
χομενοι την πρός νότον έχομεν άκραν τοϋ Υ 
μηττού, τόν ’Άνυδοον, κυανοπρασίνην καί τόν 
Ζωστήρα καί τάς άπέναντι αύτοΰ έν χορώ 
χαρίεντι κειμένας νησίδας καί τήν υπό άργυ- 
ροϋφών λεπτώ ν κυμάτων ποικιλλομένην σαπ- 
φειρινην του ΣαρωνικοΟ θάλασσαν, άπό του 
άλλου δέ άκρου τής στοάς, του πρός βορράν 
τής πόλεως τάς άκρότατα πρός τά  βορειοδυ
τικά  κειμένας οικίας καί τήν σμαοαγδίνην 
τών άμπέλων καί τών άγρών δψιν καί τόν έ- 
λαιώνα καθορώμεν καί τήν Πάρνηθα μέχρι 
τής λευκής έν χειμώνι κορυφής, πρασίνην πρός 
τήν πεδιάδα έκ τής πίτυος, μελανοκύανον 
ύψηλότερον έκ τής κέδρου καί τής έλάτης. 
Προ ημών δέ, πρός άνατολάς στρεφόμενοι, έ'χο
μεν έπ ί μέν τής Άκροπόλεως μικρόν άριστερά 
τόν μεγαν τής θεοΰ βωμόν, περαιτέρω αύτοϋ 
τό ιερόν τής Λημνίας Άθηνάς, όλίγω περαι.Τ

τέρω πρό ημών τόν στρογγύλον ναόν, δν οί 
’Αθηναίοι, οί άλλοτε θεμελιώσαντες τήν φαει
νήν κρηπίδα τής ’Ελευθερίας, δοϋλοι 
πλέον ουτιδανοί, 'ίδρυσαν είς τήν Ρώμην καί 
τόν Αύγουστον, δεξιά δέ πρός τήν κ α τ ’ άνα
τολάς γωνίαν του τείχους Άμαζονομαχίαν 
άνάθημα είς τήν πόλιν τών φιλαθηναίων τής 
Περγάμου βασιλέων, τών Ά ττα λ ιδώ ν. Πέρα 
δέ τής Άκροπόλεως τόν Υ μ ηττό ν μέ τάς 
ύποκυάνους κλιτϋς αύτοϋ καί τήν σμαοαγδίνην 
τοϋ Πεντελικοϋ. ως πάμμεγα άετωμα, εικόνα.

Μεταστρεφόμενοι πάλιν καί δια βαίνοντες 
τό περιστύλιον, διά βαθμιδών δύο ταπεινοτέ- 
ρων άνερχόμεθα είς τόν πρόναον, στοάν έξ δω- 
ρίων στύλων μικροτέρων τών τοϋ πτεροΰ. Πρό 
ημών αί'ρεται ό πρός άνατολάς τοίχος τοϋ 
ναοϋ υψηλήν έ'χων μέχρι που τής οροφής δί- 
φυλλον χαλκήν πύλην πρός τήν βάσιν τορεύ
ματα έχουσαν κάλλους έξαισίου, έργα τοϋ 
Μυός έπί σχεδίων βεβαίως τοϋ Φειδίου. Ή  
πυλη άναπετάννυται είς τόν άνατέλλοντα άπό 
τοϋ ορούς ήλιον, έκθαμβοι δ ’ ημείς πρό τής 
θείας μεγαλειότητος θεώμεθα τό χρυσελεφάν- 
τινον άγαλμα τής θεοΰ, σεμνώς μειδιώσης, 
μαρμαρύσσον ύπό τοϋ ήλίου τό φέγγος τό άδα- 
μάντινον.

Είσερχομεθα είς τόν έκατόμπεδον σηκόν 
δεξιά παρά τόν παραστάτην ό θρόνος είναι ό 
διά γλυφών κεκοσμημένος ό μαρμάρινος τοϋ 
ίερέως παρά τό άγαλμα δέ έπ ί τής τραπέζης 
τής ήλεφαντωμένης κεΐνται στέφανοι έκ θαλ- 
λοΰ τής ίεράς έλαίας, δι ’ ών στεφανοϋνται οί 
νικηταί κατά τά  Παναθήναια καί οί ύπέρ τής 
πόλεως βουλευόμενοι κεδνά. Πρός τάς μακράς 
δέ πλευράς τοϋ σηκοϋ στοά είναι ιδρυμένη έν- 
νεα έκατερωθεν κιόνων μετά παραστάτου έπί 
τοϋ τοίχου τοϋ προνάου στηριζομένου ρυθμοΰ 
δωρίου, δπως καί οί τρεις κίονες οί όπισθεν τοϋ 
άγάλματος. Δ ι ’ ανόδου δέ σκολιας παρά τούς 
παοαστάτας άνερχόμεθα είς τόν όροφον (γυ- 
να ικω νίτιδα), ούτινος έπί τοϋ στηθαίου καί 
ύπέρ τούς κάτωθεν κίονας αί'ρεται δευτέρα 
σειρά κιόνων, ένεχόντων τήν οροφήν τοϋ ναοϋ, 
ρυθμοΰ ίωνικοΰ τούτων διά τό κου©ότεοον καί 
κομψότερον. Μαρμαίρει δέ άπας ό σηκός έκ 
τών γραφών τών έπί τών τοίχων αύτοΰ, έρνα- 
σιας τοϋ Μίκωνος ΐ'σως καί τοϋ ΙΙαναίνου, έκ 
τών γραπτών έπ ι τών κιονοκράνων άνθεμίων, 
κυματίων, μαιάνδρων καί έκ τών χρυσών καί 
άργυρών άναθημάτων— άγαλμάτων, άσπίδιον, 
κρατήρων, λυχνούχων —  πολυτελεστάτων καί 
εύπρεπεστάτων, άτινα ή πόλις δεκάτην άπό 
τών λαφύρων έστησεν ή αί συμμαχίδες πόλεις
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Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΩΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ 

(Άπό τήν 'Ιστορίαν τών Καλών Τεχνών τοϋ κ. Κ. Ζησίου)

έπεμψάν είς τό ήγεμονεΰον αυτών δαιμόνιον 
άστυ καί άνδρες ευσεβείς είς τό ιερόν.

Κλείει ό'πισθεν τόν σηκόν τοίχος ύψούμενος 
μέχρι τής οροφής, έχων δέ πρός έκατέραν ά
κραν αύτοϋ πυλί δα. Δ ιά τούτων δέ είσερχό- 
μεθα είς τό ταμιεΐον τέσσαρας έχον κατά  μέ
σον στύλους ύψηλ,ούς βαστάζοντας τήν οροφήν, 
διά τό μέγα ύψος π ιθανωτατα ιωνικούς. Έ ν- 
ταϋθα έχουσιν άποταμιευθή τό άπό τών φόρων 
τών πόλεων επίσημον άργυριον καί τά  πολλά 
τών χρυσών καί άργυρών άναθημάτων καί τά  
ιερά σκεύη τών πομπών καί των άγώνων, καί 
τά  λάφυρα τά  άπό τών Πεοσών. Δ ι ’ υψηλής 
δέ, ως καί ή άνοιγομένη κατά τόν πρόναον, 
πύλης, έξερχόμεθα πρός δυσμάς, είς τόν οπι
σθόδομον διά τών στύλοιν δέ τών κα τα ντ ι- 
κρύ βλέπομεν τόν έλαιώνα καί τούς άμπελώ- 
νας καί πέραν τήν Α κτήν τοϋ Πειραιώς καί 
τής Σαλαμΐνος τά  ηγιασμένα νερά καί πέραν 
τής ΙΙελοποννήσου τά πολύμορφα ό'ρη καί τό 
Άραχναΐον έν αύτοΐς. Τοιαυτη είκων τοιουτου 
πλαισίου ήτο άξία . Κατερχόμενοι δέ έκ τοϋ 
όπισθοδόμου είς τό δυτικόν πτερόν, καθορώ
μεν τόν Α ίγάλεων καί τόν Άκροκόρινθον καί 
βαθύτερον τήν χιονοσκεπή κατά τήν κορυφήν 
Κυλλήνην· πρό ημών δέ έν τή Άκροπόλει τήν 
χαλκοθήκην, τούς ναούς τής Έργάνης ’Αθη- 
νάς καί τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος, τά Προ
πύλαια , μέρος τοϋ ναοϋ τής Άθηνάς Νίκης

\ \ \ Λ λ '  ̂' 'γ.χ.1 παρκ τους ναούς και κατα ουο 770[7.πίκας 
οδούς άρρήτου κάλλους καί μεγαλοπρεπείας 
πομπήν χαλκών καί μαρμάρινων αρμάτων, ίπ 

πων καί άγαλμάτων άνδρών, ηρώων καί θεών, 
ύπερύψηλον δέ δεξιά μεταξύ Προπυλαίιον, Έ - 
ρεχθείου καί τοϋ ΙΙαρθενώνος τήν θεόν χαλκήν 
ύπερέχουσαν τήν άσπίδα ύπέρ τής πόλεως, 
πρόμαχον αύτής.

ΙΙεριεοχόμεθα τό περιστύλιον κατά τήν ν^- 
τιαν πλευράν, καταβαίνοντες δέ τήν κλίμακα 
τήν πρός άνατολάς έπί τοϋ παμμεγίστου βω- 
μοΰ θύομεν μνάς λιβανωτοϋ καί τόνδε προσευ
χόμενοι λέγομεν τόν ύμνον.

« Έ π ί τοϋ θρόνου τοϋ χρυσοφεγγοΰς τής με
γαλειότητος Αύτοΰ κάθηται 6 Θεός, τά  έργα 
τών πλασμάτων Αύτοΰ καί τάς τύχας έλέγ- 
χων, κριτής γλυκύθυμος καί γαλήνιος καί 
σεμνός.

« ’Ενώπιον τής παντοδυναμίας Αύτοΰ, ά- 
φελή καί χαρίεσσαν ήμφιεσμένος περιβολήν, 
σώμα έ'χων υψηλόν καί εύγενές, μέ κόμην ως 
αί άκτϊνες τοϋ Σείριου, με άστραπηβόλους 
οφθαλμούς καί μέτωπον φωτός μαρμαρυγάς 
έκπέμπον προσέρχεται ό άνθρωπος, δπως τε -  
λειότατον διέπλασσεν αύτόν ό κόσμος ό Ε λ 
ληνικός.

«Πλάσμα ούτιδανόν, λέγει ό Κύριος, τής 
εύμενείας μου άνάζιον, ό'ρθιον έπί τής γής σέ 
έστησα, καί έ π ’ αύτής κυρίαρχος βαδίζεις. 
ΙΙαντέχνους χεϊρας έ'δωκα είς σέ, σοϋ έδώρησα 
τόν έναρμόνιον λόγον, καί έ'λαβον έκ τοϋ θείου 
πνεύματός μου δέσμην φωτός καί ναόν αύτοϋ 
κατέστησα τήν κεφαλήν σου, καί έγένετο τό 
κτήνος πλάσμα κ α τ ’ εικόνα θεοΰ καί όμοίωσιν.
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«Τ ι έκαμες της θείας εύσπλαγχνίας μου τά 
διορηματα τα ΰ τ α ;»

«Κύριε, άπεκρίνατο ό άνθρωπος, διά; του 
φωτός του νου έπλασα τόν Ελληνικόν μ.ΰθον 
μέ τούς περικαλλείς καί φιλομειδεϊς θεούς του, 
μέ τούς φιλανθρώπους ή'ρωας, εικόνας του ηλ ια 
κού φωτός, α ίγλην πολιτισμού κατά τής σκο
τεινής καί άκόσμ.ου ύλης. ’Έ πλασα τάς X/ρι- 
τας καί τάς Μούσας. Ιίερί του αληθούς, περί 
του καλοΰ, περί του ύψηλ,οΰ ¿φιλοσόφησα, 
I Ιάνσοφε.

« ’Όρθιοι έβάδισαν εις τόν Μαραθώνα τών 
’Αθηναίων οί παΐδες καί ό Αλέξανδρος νά·έραν 
τοΰ I φάσιος.’Όρθιοι έστάθησαν πρό τών μαρ
τυρίων τοΰ χριστιανισμοΰ οί όμ.ολογηταί καί 
κατά της μωαμεθανικής καταιγίδας ό ΙΙα- 
λαιολόγος.

«Μέ τοΰ λόγου τό δώρον τό θειότατρν έ 
πλασα την γλώσσαν την 'Ελληνικήν, καί έν 
αυτί) έποίησα την ’Οδύσσειανκαί την ’]λ ιάδα , 
τοΰ Πινδάρου τά  έπ ινίκ ια , τούς ’Όρνιθας τοΰ 
Άριστοφάνους. Έ ν αυτή έγραψεν ό Θουκυδί
δης τών ’Αθηναίων τόν έν Σ ικελία ό’λεθρον 
καί τόν Φαίδωνα ό Π λάτω ν δι ’ αυτής έκη- 
ρυχθή τής αγάπης καί τοΰ έλέου τό Εύ,αγ- 
γελιον.

« Δ ι ’ αυτής την έλευθερίαν άνά την γην 
έκηρυξα, Ελεύθερε.

«Μέ τάς χεΐράς μ.ου, τοΰ νοΰ τοΰ θεοειδοΰς 
ύπηρέτιδας, έπλασα την Ύπολυορ.ένην Νίκην 
της Άκροπόλεως, τών Άντικυθήρων τόν θεόν.

«1νοσμ.ητά χαοιεστατε τοΰ παντός, ήγειρα 
τον Π αρθενώνα.»

(Ά π ’ο τήν Ιστορίαν τών Καλλών Τεχνών 
τοΰ κ. Κ. Ζησίου)

λ ι  nium α π ο  γ α α α ι λ α
Φαίνεται οτι η τύχη τών γυναικών διέρχε

τα ι κρίσιμ.ον εποχήν.
Δύο αντίθετα συστήμ.ατα έχουν τολμηρούς 

θιασώτας.
Τό σύστημ.α τοΰ Βορρά, τοΰ οποίου οί οπα

δοί ζητοΰν διά τάς γυναίκας την άναγνώρισιν 
τών δικαιωμάτων των καί τήν έπέκτασιν τοΰ 
ρόλου των εις κύκλον εύρύτερον, μ.έ ιδέας τάς 
οποίας νομίζουν χθεσινάς,ένώ έχουν πολύ μα- 
κρυνήν καταγωγήν. 'Ας ένθυμ.ηθώμ.εν τάς άτρο- 
μήτους Γερμανίδας καί τάς Bretonnes, κατά-, 
τούς χρόνους τοΰ M arillS , τοΰ C ésar καί τοΰ

T a c ite ,αίτινες ήκολούθουν τούς άνδρας των εις 
τόν πόλεμον. Καί αί παραδόσεις τών Eddas 
καί τών Niehelungen βεβαιοΰν οισαύτως τήν 
τόλμην, τό έλεύθεοον πνεΰμ,α καί τήν κοινω
νικήν σπουδαιότητα τών γυναικών τοΰ Βορρά.

Έκυβέρνησαν συχνά, μ.ετ’ έπ ιτυχ ία ς, τά 
μεγαλείτερα βασίλεια : Ή M arie Tudor,
ή Έ λισσάβετ, ή βασίλισα ’Ά ννα , ή βα
σίλισσα Βικτωρία εις την ’Α γγλ ίαν, ή Μα
ρία Στούαρτ εις την Σ κωτίαν, ή Χ ριστί
να εις τήν Σουηδίαν, ή Αικατερίνη ή 
Π εις τήν 'Ρωσσίαν. Κατά τάς ήμ.έρας μας 
εις τά  άγγλοσαξωνικά καί σκανδιναυΐκά μέρη 
πλεΐστα ι γυναίκες διέρχονται ζωήν τελείως 
ανεξάρτητον. Τέλος αί νεοότεραι συνθήκαι της 
ζωής συντελοΰν εις τήν μεγαλειτέραν άπελευ- 
θέρωσιν της γυναικός. Έ κ της οικονομικής 
ταύτης ανάγκης, έκ τών παραδόσεων τής έ- 
λευθερίας καί έκ τής έμπνευσθείσης έμ.πιστο- 
σύνης υπό τών ή'δη έπιτευχθεισών έπ ιτυχ ιώ ν, 
έγεννήθη εις τούς τόπους τοΰ Βοροά ό φεμ.ινι- 
σμός οστις ζη τεί άπό τήν γυναίκα ρόλον ευρύ— 
τατον εις τήν έν γένει ζωήν, νέα κοινωνικά 
καθήκοντα καί μ.άλιστα καθήκοντα πολ,ιτικά.

Πρό τοΰ έπαγωγοΰ —  ίσως φαινομ,ενικώς— 
τούτου συστήμ.ατος τοΰ Βοορά. τό σύστημα 
τών μ.εσημ.βρινών προβάλλει δειλόν πλέον, 
ίσως μ.έ όλιγωτέρους κινδύνους, αλλά καί φυ
σικά μέ ολιγωτέρας έλπίδας έπικρατήσεως.

Αί λατινικού φυλαί διετήρησαν έπί πολύν 
χρόνον τήν ζωηράν άποτύπωσιν τής ρωμαϊκής 
διδασκαλίας. Ή  γυναίκα έθεωρεΐτο πρωτίστως 
ή οικοδέσποινα, ή «m atrone». Εξαιρέσει υ
ψηλών τινων κυριών τών οποίων ό έλεύθερος 
βίος προύξένει σκάνδαλον, αί γυναίκες τών 
αληθώς λατινικών χωρών δέν κατείχαν πολύ 
εύρεΐαν θέσιν εις τήν φιλολογίαν, ούτε εις τό 
θέατρον, ούτε εις τήν ζωήν. Πάντοτε ύπό κη
δεμονίαν, πάντοτε ύπό τήν πλήρη έξουσίαν 
τοΰ πατρός ή τοΰ συζύγου πολύ ολίγον άφιναν 
τόν οικον. Ήσχολοΰντο εις τά  οικιακά καί 
εις την ανατροφήν τώ/ τέκνων τω ν, άρκούμε- 
ναι εις τό σέβας καί τήν έκτίμησιν τής κοι
νωνίας. Μία ανατροφή περιωρισμένη καί αυ
στηρά, μ.ία δυνατή κοινωνική παράδοσις, ό 
φόβος τής κοινής γνώμης τάς συνεκράτησαν
έπ ί πολύ εις την άφανή πλήν εύγενή αυτήν
γ ' ‘,ω ην.

Ιδού τά δύο συστήματα περί τών όποιων 
τόσος γ ίνετα ι πόλεμ-ος εις τήν Γαλλίαν, τήν 
χώραν ακριβώς εις τήν οποίαν ευκόλως ήδύ- 
ναντο νά συμβιβασθοΰν τά πράγματα, μέ συν
δυασμών καί τών δύω συστημάτων, άφοΰ ώς 
γνωστόν ή Γαλλία δέν εϊνε κράτος καθαρώς
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λατινικόν, άλλα κράμα Βορρά καί Μεσημ
βρίας.

Αί Γαλλίδες ανέκαθεν έπαιζαν ρόλον σημαν- 
τικόν όχι μ-όνον εις τήν οικογενειακήν ζωήν 
ή τήν κοινωνικήν, ά λ λ ’ εις τήν πολιτικήν, 
φιλολογικήν καί πνευματικήν ζωήν τοΰ τόπου. 
”Ό ταν ά/αμ,ιμ.νήσκ’ετα ί τις τήν μ,ακράν ταύ- 
σην καί ένδοξον παράδοσιν δέν έκπλήσσεται 
οτι ή Γαλλίς τής σήμ.ερον κατέχει μίαν τόσον 
εύρεΐαν θέσιν εις ολας τάς φάσεις τής ζωής. 
Γνωρίζει νά διατηοή τά πλεονεκτήματα τής 
καλής οίκοδεσποίνης, εις δέουσαν περίστασιν 
δεικνύει μίαν πρωτοβουλίαν, μ.ίαν σπάνιάν 
ένεργητικότητα τών οποίων παραδείγματα δέν 
συναντώνται συχνά εις άλλους λαούς. Βλεπει 
τις έμ.πόρους νά διευθύνουν μ,όναι των μ,εγάλους 
οίκους, χήρας ν ’ ανορθώνουν τά  κτυπήματα 
τής τύχης και νάναδεικνύουν έξόχως έπιφανεϊς 
οικογένειας. Ή  ένεργητικότης αυτή εκδηλώ
νεται διά τρόπου άξιοπαρατηρήτου εις τάς 
πλέον δυσχερείς περιστάσεις. Τότε αποκαλύ
πτετα ι ή ηθική ίκανότης τής Γαλλίδος. Υ 
πήρξαν, κατά τό 1870, αί είσπράκτορες τών 
ταχυδρομείων α ΐτινες διεκινδύνευον τήν ζωήν 
των ίνα διακόψουν τήν έχθρικήν αλληλογρα
φίαν. Ή  σύζυγος προξένου τίνος τής Γαλλίας 
εις τήν Μικοάν Ά σ ίαν , κατά τήν σφαγήν 
τών ’Αρμενίων, δ ι ’ ύπερανθρώπων προσπα
θειών κατώρθωσε νά συνοδεύστ) μέχρι τής α 
κτής μ.ίαν ομάδα προσφύγων. Καί πόσαι α
φανείς άφωσιώσεις εις τάς Γαλλίδας τών α
ποικιών {¿ας καί εις τά  εργαστήρια τών -ροα
στείων ¡/.ας ;

Ιδού τ ί μ.αρτυρεΐ τό θάρρος καί τήν έπίμο- 
νον ένεργητικότητα τών Γαλλίδων, ιδού περι
στάσεις νά ύπενθυμ.ίστ) τις εις τούς ζενους οί- 
τινες μάς κρίνουν άπό τάς ξεμυαλισμ.ένας γυ
ναίκας τών δρόμων καί τών καφωδείων.

"Επρεπε νά έπιμ.είνω έπί τών στερρών πλε- 
ονεκτημάτων τοΰ χαρακτήρας μας, διότι αυτά 
ακριβώς μ.άς άρνοΰνται. ΓΙλεΐσται κεκτηνται 
φυσικήν κλίσιν πρός τά  γράμματα καί τήν 
τέχνην, συχνά καί πρός τάς έπιστημ-ας. Πλεΐ- 
στα ι δεικνύουν έξαιρετικήν κλίσ ιν καί θαυμα- 
σίαν έπιτηδειότητα διά τάς κοσμητικάς τέχνας.

Καί εις τήν πολιτικήν ανάγκην καί εις τάς 
κοινωνικάς υποθέσεις αί Γαλλίδες έχομ.εν τήν 
ευστροφίαν τοΰ σπινθηροβόλου γαλλικοΰ πνευ- 
μ.ατος. Ά λ λ ’ έχομεν καί τά  έλαττώμ.ατά 
μ.ας. Ό λ α ι, ή σχεδόν ολαι εί'μεθα φιλάρεσκοι 
δπως άλλως τε καί αί γυναίκες τών άλλων 
κρατών. Ά λ λά  τό κακόν εϊνε αίσθητότερον 
παρ’ ήμΐν διότι εις τήν τέχνην αυτήν, έπ ιτυγ - 
χάνομ.εν καλλίτερον.

ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΑ ΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΕΤΡΕΘΕΙΣΑ  

( Ιστορία Καλών Τεχνών Κ. Ζησίου)

Ή  δράσις τής Γαλ\ίδος είνε άφ ’ ενός ή 
συνέπεια τοΰ χαρακτήρας της καί μ.ακρών πα
ραδόσεων, ά φ ’ έτέρου ή συνέπεια τής ανατρο
φής της, τών πόρων τή : οικογένειας της, τοΰ
κύκλου εν ω ζή καί ενός ουσιώδους έξελιγμοΰ 
δστ.ις διαμορφώνει βαθμ.ηδόν τήν παλ.αιάν κοι
νωνίαν. Έ ν τούτοις αί γυναίκες τών διαφόρων 
τάξεων δέν λαμβάνουν ένεργόν μ.έρος εις τήν 
δράσιν αυτήν. Χωρίς ν ’ άναφέρωμεν τήν δ ια
φοράν τών άτομικών χαρακτήρων δέν έχουν 
ολαι τήν περίστασιν νά έπιδείξουν τάς άρετάς 
των. Άφίνουσαι κατά  μ.έρος τήν κοσμ.ικήν 
ή'τις βαρύνεται, καί τήν έργάτιδα, ή όποια δέν 
έχει τόν καιρόν νά ζή μέ τόν εαυτόν της, άς 
έπανέλθωμεν εις τήν μεσαίαν τάξιν ήτις σχε-



δον πάντοτε είνε ή πιστότερα είκών μιας 
κοινωνίας.

"Αν καί πρό ενός καί πλέον αΐώνος ό κόσμος 
άλλασσει γύρω μας έν ροπή οφθαλμού, ή 
Γαλλις χωρίς νά παραιτηθΐί άπό καμμίαν πα- 
ραδοσιν ομοιάζει καί θά όμοιάζγι είς την Γαλ- 
λίδα της παλαιάς ζωής. Ώς εκ των νεωτέ- 
ρων συνθηκών αναγκάζεται νά ζή είς τήν κοι
νωνίαν ρόλον παλαιόν καί νέον μαζή, διοική 
τον οίκον της ακολουθεί όμως καί τήν πρόο
δον τών ιδ εώ ν  θελει ν ’ άναπτυχθή- βλέπει ν ’ 
ανοίγουν δι αυτήν σχολεία, λύκεια καί πανε
πιστήμια ακόμη. ’Αλλά προτιμά ές όλων τόν 
ρολον της οικοκυράς, σκεπτομένη πάντοτε πώς 
να εζασφαλίσγ τό μέδλον της, έξασ/.οϋσα ε
πάγγελμά ή τέχνην τινά.

Τό μέλλον τοϋτο της Γαλλίδος τό μαντεύ
ουν ευκόλως εκ του χαρακτήρας καί της δρά- 
σεως της. Καί τρομάζομεν πολύ διά τήν τύ
χην ήτις μάς αναμένει. Ή  Γαλλίς του μέλ
λοντος θά κράτηση αξιοπρεπή θέσιν είς τήν 
οικογενειάν της καί τόν κόσμον θά έχτ) μόρ- 
φωσιν τοιαύτην ήτις θά τής έπιτρέπν) νά έν- 
διαφεοεται διά τάς υποθέσεις του συζύγου της· 
θα δυναται έν ανάγκη ν ’ άντικαταστήση τόν 
άρχηγόν τής οικογένειας. Χάρις είς μίαν στερ- 
ραν καί συστηματικήν ανατροφήν θ ’ άνακα- 
λυψη βαθμηδόν έν αυτή πλεονεκτήματα καί 
ικανότητα,ύπνώτοντα ή σπανιώτερον δεικνυό
μενα είς τάς προγόνους της.

Καί ήόη, είς τήν διαμόρφωσιν αυτήν τής 
Γαλλιδος, έρωτώ : τ ί θά χάσουν οί άνδρες ) 
αλλά ,καί πόσον αυτή θά ώφεληθή...

(Κατά μετάφρασιν)
ΦΑΝΗ ΜΙΑΟΓΑΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΤΟ ΤΣΔΛΑΠΑΤΗΜΑ
Στά 1(81)8 τό Μάη άποσπάσθηκα στό ί)ο 

εύζωνικό τάγμα . Ί'οΰτο μαζί μέ τό 3ο ΙΙεζι- 
κό Σύνταγμα έκαναν τήν πρωτοπορεία του 
στρατού που θά έμπαινε γ ιά  δεύτερη φορά στή 
Θεσσαλία. Πήγαμε, θυμάμαι, άποβραδύς καί 
στρατό τεδέψαμε κάτου άπό τή Μουχλούκα. 
Οί προφυλακές τών Τούρκων είτανε βγαλμένες 
στή ράχη καί κοίταζαν τούς ελιγμούς που έ-·. 
κανε τό σώμα πριν νά καταυλισθή. Τότε α 
κόυσα πίσω μου μιά φωνή :

— Βρε τούς γουρνομΰτες, φόβο που μάς έ 
χουνε ! . . .

Ό λα  τά  περίμενα μά ό'χι καί τέτοιο λόγο. 
Γύρισα ξαφνισμένος κ ’ είδα ένα έφεδρο δεκανέα 
νά μέ κοιτάζη καί νά χαμογελά, σά νά περί- 
μενε νά του είπώ — μπράβο σου !

—  ’Εκείνοι μάς φοβάντε γ ιά  έμεΐς που φύ
γαμε σά λαγοί ) του είπε ένα εύζωνάκι ποϋ 
άναβε φωτιά δίπλα του.

—  Μήπως φύγαμε άπό φόβο· τ ’ άποκρίθηκε 
ό δεκανέας. Μάς διάταξαν καί φύγαμε- άλ- 
λο ιώ ς.. . .

Μου ήρθε νά τόν μπατσίσω- μά βαστάχτη
κα. Τόν καλοκοίταξα μοναχά. Τά μάτια του 
μικρά καί παμπόνηρα- τό πρόσωπό του μελα- 
χροινό κ ι ’ άνήσυχο- τά χείλη του φουσκωτά, 
ξαδιάντροπα. Δέν είχαμε μιά ώρα πορεία κ ’ 
εί'τανε σά θέ μου καί συχώρεσέ με. Είχε πα- 
ραπόδα τό ντουφέκι του καί κρεμούσε στή 
μπούκα τό ξεχαρβαλωμένο κορμί του σάν κου
ρέλι. Ό λο ι οί άλλοι έτρεχαν δώθε— κείθε, 
πρόσταζαν μάλωναν- χωράτευαν ή δουλεύανε- 
όλοι έκαναν κα τ ιτ ί γ ιά  τόν καταυλισμό. ’Ε
κείνος τ ίπο τα - μοναχά γύριζε σάν άγρίμι τά  
μάτια  του άνήσυχα νά μήν παρατηρηθή άπό 
κανένα άνώτερο. Κατάλαβα πώς αν έλειπα κ ’ 
έγω θά ςαπλωνότανε κατά γής τ ’ άνάσκελα.

—  Πώς δέν κάνεις τίποτε καί σύ, δεκανέα, 
τόν ρώτησα.

—  Τά κάνουν οί άλλο ι- μ ’ άποκρίθηκε μέ 
τό ί'διο χαμόγελο καί τά  ί'δια πονηρά μάτια .

—  Μά άν έλεγαν κ ’ οί άλλοι τό ί'διο )
—  Μή δέν τό λένε) Νομίζεις του λόγου σου 

πώς ότι κάνουν τό κανουν μέ τή θέλησή του;) 
Μ πά- δέν τά καταφέρνουν καί γιά  τοϋτο.

’Έ λεγε μεγάλη άλήθεια κι ’ άρχισα νά τόν 
προσέχω άπό τότε. Καί δέ μου εί'τανε δύσκο
λο. Πώς τά κατάφερνε δέν ξέρω, μά κάθε ώρα 
καί στιγμή βρισκότανε μπροστά μου. Οί σάλ
π ιγγες βαροϋσαν εγερτήριο, σιωπητήριο- φόρ- 
τωση-ζεφόρτωση, άναφορά συσσίτιο εκείνος 
πάντα γύρω μου νά μέ κοιτάζη σ'τά μάτια. 
Κάθε βράδυ τήν ώρα που ξαπλονόμουνα νά κοι
μηθώ κοιτάζοντας τ ’άστέοια νά τον άποπάνου 
μου. ’Έφερνε τό σέβας βιαστικά κι άφοόντιστα 
σά νάλεγε μέσα του «μεταξύ μας τόοα . . . « 
έπεφτε σταυροπόδι χάμου καί κόλλαε τά μά
τια  στό τσιγάρο μου. Πολλές φορές του πρόσ- 
φεονα τόν καπνό μου. Κάποτε όμως έκανα πώς 
δέν πρόσεχα ή πώς ξέχασα. Τότε έπαιζε τά 
μάτιά του άπό μένα στόν καπνό κι ά π ’ τόν 
καπνό σε μενα. ’Έ πε ιτα  έπαυε τήν κουβέντα 
του καί ξεροκατάπινε. ’Εγώ τό χαζό. Έ κεΐ-

> ~ ν  Υ  '  Ύ  'νος ανυτ:θ[Αθνουσε * άρχιζε να στριφογυριν/) στη 
θέση του- έκανε πώς ξυνότανε.

Τέλος χεάτ ! κιούτ !. ..χτυπιότανε στό πρόσ
ωπο καί στό σβέρκο.

—  Κουνούπια έχει άπόψε ! έλεγε.
—  Μ πά- εγώ δέ, νοιώθω κανένα.
—  Βαστάς τσιγάρο του λόγου σου. Με τό 

μπαρτόν...
Καί μέ τό μπαρντόν έβλεπες μιά χερούκλα 

μαυρειδερή νά πέφτη σάν ό'ρνιο στό πακέτο 
μου.

Ε ΐταν όμως πολύ ευχάριστος στίς κουβέντες 
του. Πρό πάντων άμα διηγότανε σκηνές ά π ’ 
τόν πόλεμο καταντούσε άμίμητος. Περιγραφι
κός, φαντασιοκόπος, άνεκδοτολόγος, παρατηρη
τικός. Σέ όλα είταν παρών, όλα τά  ςηγοϋσε, 
γ ιά  δλα είχε τό συμπέρασμά του. Τόν κυρίευε 
όμως τό κωμικό. Καί στήν πιό θλιβερή διή
γησή του πέταε ξαφνικά μιά κωμική λεπτο 
μέρεια καί τά  γύριζε όλα στό άστεΐο. Καί τότε 
δέ σεβότανε κανένα.

Στρατηγούς, στρατιώτες δικούς μας, τούρ- 
κους, τόν εαυτό του τήν πατρίοα του, ηθικές 
καί δόγματα όλα τά  έκανε σκύβαλα. ΙΙολλες 
φορές μέ σκύλιαζε ό τρόπος του. Μά πριν προ- 
φτάσω νά τόν παρατηρήσω,_ πέταε μια λεζη 
τόσο ξετσ ίπωτη ποϋ μ ’ άποστόμωνε. Φαΰλος 
είταν, μά φαΰλος ευχάριστος.

—  Κ ι’ ό παλιόγερος ό Μαθουσάλας, νά ζε - 
ογ,ς. δέν είδε στή ζωή του όσα είδα εγώ μέσα 
σ ’ ένα χρόνο- μοΰ είπε μιά βραδυά ποϋ στρα
τοπεδεύαμε στοψς Μύλους. Τί λες, άδερφε ! 
κοιμόμουνα καί ξύπνησα- είδα τόν εαυτό μου, 
μέτρησα τό άνάστημά μου, γνώρισα της πλη
γές μου. Σοϋ λένε μερικοί: είρηνη στους λαούς. 
Γιατί-, κύριε ) Γιά νά κάνγς τό κέφι σου) Ξα- 
πλόσου νά κοιμηθής γ ιά  νά ίδγς τί γ ίν ε τα ι- 
ψύλλοι, κοριοί,ίάρρώστιες, όλα τά  παράσιτα 
χυμάνε άπάνου σου. ’Έ τσ ι άμα ειρηνεύουν οί 
λαοί- τά παράσιτα βγαίνουν καί τούς τρυγάνε 
άλύπητα. Ξύπνισα ) τά παράσιτα λουφάζουν. 
Μά βλέπουν οί λαοί τές δαγκωματιές κι ’ άν 
θέλουν τίς γιατρεύουν. "Οπως θά γιατρέψουμε 
κ ’ έμεΐς τόοα τίς δικές μας δαγκωματιές. 
"Ασε νά πάω στήν ’Αθήνα καί θά ίδγς.Κρήτη 
σοϋ λένε, Μακεδονία, δέν ξέρω τ ί . Τί να την 
κάμω τήν Κρήτη καί τήν Μακεδονία ποϋ ε?μαι 
γιομάτος ό'μπυο) Νά τίς όμπυάσω κ ’ εκείνες) 
’Ό χ ι·  καλήτερα νά γιατρευτώ πρώτα, θ α  
πάοω ένα σίδερο καυτό, κόκκινο σίδερο και θα 
τό περάσω στίς πληγές μου αλύπητα . Τ σ ι. . .  
τ σ ί .. .  τό σίδερο- κάτου τά  σάπια κρέατα. Δε 
θά κρατήσω τή φωτιά μου άν δέν ίδώ τη ζων
τανή τή σάρκα νά σπαρταρά. Θά μοΰ είπγς :

Πρέπει νά πας ώς τό κόκκαλο. Θά πάω. ’Ό χι 
ώς τό κόκκαλο, ώς τό μεδοΰλι θά πάω. Τήν 
κακομοίρα τήν Έ λλαδοΰλα, τήν πατρίδα μας! 
Δέν ξέρεις- τόρα ποϋ τήν βλέπω έτσ ι πληγια 
σμένη, καταφρονεμένη, έτοιμοθάνατη, την α 
γαπάω περισσότερο. Λόγω τιμής τήν αγαπάω 
πεοισσότερο. Τοΰ λόγου σου δέ γνώρισες πα ι
διά νά καταλάβγς. Ρ ώτα  μένα γ ιά  νά μάθγς 
τήν καύλα τους. Μά πιό πολύ λαχταράω εκείνο 
τό μικρό τ ’ αρρωστιάρικο. Ό  πόνος του με 
σφάζει. Μωρέ ζ ή τ ’ ό πόλεμος κ ι ’ ό Ζηρρός.

Τού λόγου σου έκαμες σέ καράβια καί ςε- 
ρεις.Όσο έχει καλό τόν καιρό ένα καράβι,πάει 
τό δρόμο του. Καλά-κακά κυβερνιέται, παει το 
δρόμο του. Μά ήρθε άξαφνα φουρτοΰνα, κόπη
κε τόνα σκοινί, έσπασ’ένα πιάτο στό μαγειριό) 
βλαστήματα. Δέ γνωρίζει τό σκυλί τόν αφέντη 
του. ’Έ τσ ι έγινε καί στό κράτος.Όσο είχαμε 
ησυχία κουτσά στραβά ταξειδεύαμε. Ήοθε ο 
πόλεμος καί τάκαμε σαλάτα. Ξερεις πώς μοΰ 
φάνηκε)Σά νά πήρα όλα τάξιώματα νά τάκλει- 
σα σέ μιά σφαίρα γυάλινη καί νά κύλησα τη 
σφαίρα πέρα-δώθε. Τί θά ίδγς) φύρδη-μίγδην 
όλα. ’Αξίες τ ’ άνάσκελα, πατριωτισμούς κουρ- 
δουκέφαλα, παληκαριές, μυαλά, φιλότιμο, πα
ράδοση, πόζες κατά διαβόλου. "Ολα τέλος θα 
τά  ίδγς μά κανένα στή θέση του.

Μά εκείνο ποϋ μοΰ έκαμε τήν πιό μ εγάλη  
εντύπωση είταν στό τέλος. Τό βάστηξε, θαρ
ρείς. ό τρισκατάρατος γ ιά  νά ρεζιλεψη τά 
πάντα . Δέ θά τό ξεχάσω ποτέ μου. Είμαστε 
κατά τήν ’Α ντινίτσα καί φύγαμε στήν πρώτη 
τουφεκιά. Είμαστε τό τέταρτο σύνταγμα καί 
τό εύζωνικό. ”0 / 1  τουφέκιά, τουφεκιά δέ μάς

/ V  " \ \ ι  \ · ΓΓ 'ριζανε-γιατι να χαλασουν τη ριςια τους, 1ους 
ίδαμε μοναχά καί τό βάλαμε στά πόδια.’Ό χ ι, 
ψέματα- γ ια τ ί νά είπώ ψέματα) δεν τους
ίδαμε τούς ίδιους. Μιά φορά τούς είδα στή 
Μελούνα, τή Μελ ύνα τήν άτιμη ! Τί διάβολο 
τήν ήθελαν τή Μελούνα καί τήν έβαναν στό 
σύνοοό μ α ς) Δέν τούς τήν έδιναν άπό τότε

•V  Μ  Α  \ V ■>. 1των τουρκων να ¡κην εχουι/,ε σκοτούρες :
Ώς τόσο πολεμήσαμε καλά έκεΐ. "Οχι να 

τό πα ινευτώ - πολεμήσαμε καλά ! τούς είδα 
τούς γουρνομύτες, νά, έτσ ι, πρόσωπο με πρό
σωπο, ήρθαμε στά χέρια. Μωρέ έδωκα λόγ
χες ! έδωκα λογχές ! ν ’ αγιάσουν τα χεργια 
μου. Καί μέ κοίταζαν, οί δόλιοι, μέ κοίταζαν
ποϋ τούς σούβλιζα, σά νά μοΰ λεγανε: καμε
νισάφι! δέ φταίμε μεΐς, μ π ά ρ μ π α !.... Μά ποϋ 
εγώ ! Όσο έκανα κάτου κι άγνάντευα τήν 
Ά λασσώνα, σά νύφη ξαπλωμένη, δός του 
μπηχτές. Καρτέρει κ ’ έφτασα, τής φωναςα. 
Μιά μπεοποϋλα θέλω, μιά σουλτάνα γ ιά  τό
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κρεββάτι μου. Κι άν δεν εινε σουλτάνα άς είνε 
χριστιανή- δέ μέ μ έ λ λ ε ι. . ..  Κολύμπησα στό 
α ίμα, τελε ίω σ ε ....

Μά τόρα στην Ά ντ ιν ίτσ α  δεν τούς ΐ'δαμ.ε- 
καϋμ.ένη, κουρελού, αλήθεια· δέν τούς ΐ'δαμ.ε 
Τά φέσια τους μ,ονάχα σαν παπαρούνες στον 
κάμ.πο, τά φέσια τους ΐ'δαμε κι οπου φύγη- 
φύγη. Νέφτη μας βάλανε! φτάσαμε στην Τα
ράτσα καί χυθήκαμε κατά τη Λαμ,ία· χυθή- 
καμ.ε γοργοπόταμο. Καί του κλαριού τό τ ί-  
ναγμα καί κείνο μας τρόμαζε. Ροβόλαγαν 
μ.αζί εύζώνοι καί φαντάροι· κάρρα, μ.ουλάρια, 
άλογα, πυροβόλα ολα σκιαγμ,ένα. Ή  ψυχή στά 
δόντια, στη φτέρνα το φιλότιμο. Κάπου έπε- 
φτε μ.ιά μ.παταοιά Κάποια σάλπιγγα  ηχολο
γούσε: τ α τ ά ! . . .  τα τά ! ΙΙύρ ομαδό! Μά ποιος 
άκουε, ποιος νά γυρίσ-/) πίσω του; Ό λο ι θέ
λαμε νά φύγουν άπ ’ τά  μ.άτια μ.ας τά κόκ
κινα τά  φέσια. Ό ζω , διάολε!

’Έ τσ ι φτάσαμ,ε στά δοόμ.ο τον άμαζητό. 
Μά εκεί στόπ! 'Ένα πυρόβολο καρφώθηκε στην 
άκρη κ ’ έφραζε το δρόμο. Οί πυροβολητές πη
δήσανε κάτου και σκορπίσανε δώθε-κεΐθε. Οί 
έλάτες χτύπησαν δυό-τρεΐς φορές τά  μ,ουλάρια 
γ ιά  νά το ξεκολλήσουν* μ.ά σάν είδαν το αδύ
νατο έκοψαν τά  λουριά, καβάλησαν κ ’ έφυγαν. 
’Έ φτασε κείνη τη στιγμή κι ό αξιωματικός,

Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ  

Υπουργός της Παιδείας

σ τ ’ άφρισμένο του’άλογο,ένας άνθυπολοχαγός- 
πα ιδ ί αμούστακο έβρισε, βλαστήμησε τούς έ- 
λάτες, έπειτα  σκαλιά τ ’ αλόγου καί πάει 
κ ’ εκείνος κατά  την πόλη. Από μας άλλοι 
καβάλησαν τό κανόνι καί πέρασαν, άλλοι ρί
χτηκαν στά σπαρτά- ένας πίσω του άλλου- 
ένας άπάν ’ από τόν άλλο λ Κ ’ ή σάλπιγγα 
πίσω μ.ας ηχολογούσε τ α τ ά ! . . . .  τ α τ ά ! . . . .  σά 
νάλεγε: πα ιδιά  που π ά τ ε ! . . . .  που π ά τ ε ! . . . .  
Καί τό κανόνι βρόνταε, βρόνταε δυνατά: άπό 
σάς έφ α γ α !.. . .

’Ά ζαφνα στό κλώσμα του δρόμου φάνηκε 
μπροστά ένας γέροντας. Μά τ ί γέροντας· στη- 
τός σά ριζιμ,ιό λιθάρι. Κι απάνω στην κορφή 
του χιόνι—χιόνι τά  ρ.αλλιά! φάντασμα είταν, 
άνθρωπος σωστός ε ίτα ν , δέ μ.πορώ νά ε ίπώ - 
φουστανέλα φορούσε- φουσεκια σταυρωτά- χρό
νια πολλά στη ράχη του- περηφάνεια στό μ.έ- 
τωπό του.

—  ΙΙίσω, πα ιδ ιά , πίσω γ ιά  ό'νομ.α θεοϋ! 
φωναςε σφίγγοντας τό γκρά του.

Σταθήκαμε- δυό τρεις μ.οναχά πετάχτηκαν 
πλαγιαστά , σάν τούς λαγούς άπ ’ τή φτέρη 
καί τοΰδοκαν. Οί άλλοι σταθήκαμε καί τόν 
κοιτάζαμε κομπιασμένοι.

—  Κ ’ εγώ μαζί σας, πα ιδ ιά ! έλεγε ό γέ-
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ροντας-καί τά  δόλια μ.άτια του δακούζανε- 
κ ’ έγω που πρεπε τόρα νά κοιμάμαι άξύπνητα, 
ξύπνησα στη ντροπή σας. Πάμε, μαζί θά πο
λεμήσουμε. Ούλα χάνονται σήμερα, ούλα ντρο
πιάζονται. ΓΙάμε κ έμ.εΐς νά νά χαθούμε!...

Μά την αλήθεια σου λέω - τά  λόγια του μ ’ 
άγγιξαν στην καρδιά. ’Ή θελα νά γυρίσοχπίσω, 
νά πολεμήσω, νά σκοτωθώ. Αέν ήθελα νά 
φύγω π ιά , δέν ήθελα__

—  Έ τ σ ι, έ ; π ετ ιέτα ι κάποιος καί τοϋ λέει 
άναμπουχτικά.

— Έ τ σ ι, ναι ! φωνάζει ό γέροντας άγρια—  
κ ’ έτρεμ,ε σύγκορμος. Γυρίστε πίσω σάς λέω ! 
Κ ’ οί τοϋρκοι άνθρωποι ε ινε, κρέας έχουνε. 
ΙΙάμε σάς λέω , πάμε!

—  Σύρε μοναχός σου.
Λακκίσανε πάλε δύο τρεις άλλοι τ ’ άνθι

ζαν τόπο νά πεοάσ-/). Μά εκείνος αντί νά πε- 
ράση άναψε. Μάς έβρισε, σήκωσε τό ντουφέκι 
καταπάνου μ.ας.

—  Κανείς μην κουνηθη ! πρόσταζε άγκομα- 
χόντας.

Ε κείνη την ώρα στ ' όρκίζουμε-είδα πολ
λούς, μά πολλούς νά μη ζέρουν τ ί θέλουν- δί
σταζε ή ψυχη το·.ς. Μά την ί'δια στιγμή ακού
στηκε μία ομοβροντία κανονιού: ντάμ ! ν τά μ !.. 
Καί με την όμ,οβροντία ένα ρέκασμα καί πο
δοβολή καί σάλαγες. Μάς έσπρωζαν, μάς πά
τησαν, μ.άς έρριζαν πέρα-δώθε. Πέρασαν πυ-

ρόβολα, κάρρα, μουλάρια, άλογα, εύζώνοι καί 
φαντάροι, σαρώσανε τόν δρόμ.ο.

Μέ σάρωσαν καί μένα, μ.’ έρριζαν σ ’ έναν 
τράφο- ψηλός ό τράφος καί χτύπησα. ’Έ μεινα 
ζερός κάπου μ,ισή ώρα. "Αμα συνηρθα κ ’ έκαμα* 
νά σηκωθώ, ένοιωσα τό πόδι μ.ου βαρύ-μολύβι. 
« ’Ά ΐ ,  Γεωργοϋλα μου, είπα μ.έσα μ.ου- ζωή 
στά μουλ.άρια σου! Κάποιο πυρόβολο μου τό'- 
κοψε τό πόδι» .’Έ πε ιτα  βεβαιώθηκα πώς εί'τανε 
στραγγούλισμα. Καλά, ε ίπ α - δέ χαλάει ό διά
βολος τή φωλιά του. Σηκώθηκα δπως-οπως, 
σκάλωσα μέ χέρια καί με πόδια στό δρόμο. 
Τό λεφοϋσι πέρναγε ακόμη. Μάνα μ.ου τ ’ ε ί
ταν εκείνο! ού'τε στόν οχτρό σου νά τό ίδγς. 
Μωρ’ σέ τέτοιο χάλι βρισκόμουνα κ ’ εγώ ; 
σκέφτηκα. Καί μ.’ έπιασαν τά  γελοία. Μωρέ, 
πώς καταντάει ό μ.αϋρος άνθρωπος! Ρ ιπ ιτ ί 
σωστό! Τουλάχιστο έμ.εΐς τό δείζαμε στή Με- 
λοΰνα. ’Ήρθαμε στά χέρια- έδωκα λογχές! έ- 
δωκα λο γχ ές !... "Ας ε ινε- κάτω παραπέρα, τί 
νά ίδώ * Τό γέροντα τό φουστανελά που ήθελε 
νά μάς γυρισγι στούς Τούρκους. Κοίτουνταν 
μ.έσα στόν κουρνιαχτό καταματωμένος, πατη
μένος, αγνώριστος. "Ολος ό στρατός πέρασε 
άπό πάνου του καί τόν έκαμε λυώμ.α. Νάβλε- 
πες τ ’ άσπρα του μαλλιά ζυμωμένα μ.έ τό 
αίμα καί τόν κουρνιαχτό τί άσχημα που είταν. 
Σάν τράγος σφαγμένος, χκχά! Καί τά μάτια 
του, πεταμ.ένα σάν αύγά , έβλεπαν τό λεφούσι

ΕΜΜ. ΡΕΠΟΤΛΗΣ 

'Υπουργός των Εσωτερικών
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κ ι ’ απορούσαν ακόμη. Τσαλαπατημενος κι απο
ρούσε, άκοΰς! Δέ σήκωνε τά  δόλια του τα  χέ
ρια καί νά ¡¿ας δώκγι: νά τε , παλιόσκυλα! νά 
τ ε !  νά τε ! χαχαχά ... κοπρίτες! παλιόσκυλα! 
χ α χ α χ ά !.. .»

(Νέα Ζωή)
Λ. ΚΑΡΚΑΒΓΓΣΑΣ

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΕΤΑ ΝΙΚΗΤΡΙΑ
(B pa f fev f i i r o r  ί'ργογ της Γa l l .  ’Ακαδημ ίας)

*

"Οσον άπλουστέρα είνε ή γυναίκα, τόσον 
περισσότερον αισθάνεται την απιστίαν του άν- 
δρός. Αυτό κάμνει τήν ’Αμερικανίδα τόσον 
δύσκολον νά συγχώρηση εις τήν περίστασιν 
αυτήν. Ή Ευρωπαία συγχωρεΐ συχνά, διότι 
γνωρίζει καλλίτερον τήν ζωήν, τήν φύσιν του 
ανθρώπου καί προ πάντων διότι μένει εις τήν 
■ψυχήν της πολύ δλιγωτέρα πρωτόγονος ύλη. 
Συγχωρεΐ χωρίς νά λησμονήση έν τοότοις. Ή  
απιστία, ή απάτη εΐνε διά τήν γυναίκα δτι ό 
πάγος διά τά φυτά καί τά αποτελέσματα είνε 
τά ίδια καί συχνά αθεράπευτα.

Έάν ή Δώρα ήτο από έκείνας δπου δεν 
συγχαίρουν, ήτο δμως από έκείνας αί όποΐαι 
δΰνανται νά σκέπτονται με αταραξίαν. "Οταν 
ησύχασε ολίγον ήρχισε νά ζητή σημεία εις τήν 
ζωήν τού συζύγου της. Κατ’ άρχάς δεν εύρε 
κανένα δπου ήδύνατο νά τήν λυπήση, τουναν
τίον. Βεβαίως έκαμνε πολλάς περιποιήσεις τής 
πριγκηπίσσης Μαρίνας, δχι δμως περισσοτέρας 
από τον μαρκήσιον Βέργα, ή δποιον δήποτε 
ά/.λον. Βεβαίως τήν σημαίνουσαν μεγάλην κυ
ρίαν έπεριποιούντο καί δχι τήν γυναίκα...Τήν 
γυναίκα ! αλλά ήτο τουλάχιστον σαράντα πέντε 
ετών, ίσως πενήντα ! ’Έβαφε τά μαλλιά της, 
τά τσίνουρά της καί τά χείλη της. Καί ό Λέλο 
θ ’ αγαπούσε τήν παλαιάν αυτήν εικόνα. Αυτό 
ήτο αδύνατον.

Μίαν παλαιάν εικόνα ! τό λεπτό προφίλ τής 
Δόνας Βιτώριας, τό εύλύγιστον ανάστημά της, 
τό χαριτωμένο βάδισμά της, ό αμίμητος τρόπος 
χάριτος, μέ τον όποιον μετεχειρίζετο τά μαλλιά 
της, παρουσιάσθησαν αμέσως εμπρός ε’ς τά 
μάτια τής Δώρας καί τά άκρα τού στόματός 
της συνεσπάσθησαν. ΙΙεριέργως, μία έντύπωσις 
τήν οποίαν είχε πρό τινων ήμερων, άναζωογο-, 
νήθη επίσης, *Η Δόνα Βικτωρία είχε έλθει

πολύ αργά εις ενα μεγάλο γεύμα. Μία άλλη 
θά ήτο πολύ ταραγμένη καί θά έζήτει συγχώ
ρησήν μέ τρόπον άδέξιον, αυτή είπε απλού- 
στατα «Συγχωρήσατέ με πολύ». Καί μέ 
ποίαν χάριν, μέ ποίαν ετοιμότητα! Ή Δώρα 
τήν έζήλευσε. Ναι, αδύνατον νά τό άρνηθή 
κανείς, ή γυναίκα αυτή είχε εξαιρετικόν θέλγη- 
τρον. ’Έπειτα είχε τήν λατινικήν εκείνην ψ υ 
χήν, τήν οποίαν ό Λέλο έθεωρούσε τόσον άνω- 
τέραν ! Ή  ιδέα αυτή έτάραξε τήν καρδιά τής 
νέας γυναικός. Δέν ήτο άρά γε ένεκα τής πριγ- 
κιπίσσης δπου ό σύζυγός της άπέφευγεν, δταν 
τού έλεγε νά συνοδεύση τήν κ. Καρόλ εις τήν 
’Αμερικήν ; Δέν είχε πή όριστικώς δχι, άλλ’ 
ήτο φανερόν δτι αυτό δέν τού ήρεσε, καί πολ- 
λάκις είχενέκφράσει τήν επιθυμίαν νά ύπάγη εις 
τό Σερεζόλ ή εις τό Piemont, δπου ή Δόνα 
Βικτώρια περνούσε τό καλοκαίρι της.

Ή Δώρα έπήρε καί πάλιν τά ανώνυμον 
γράμμα καί ήρχισε νά τό έξετάζη. ’Από τούς 
παραποιημένους χαρακτήρας, από τό σχήμα, 
τήν ποιότητα τού χαρτιού, Ιφαίνετο δτι προ- 
ήρχετο από άνδρα ή γυναίκα τού καλού κόσμου. 
Ποιος λοιπόν ένδιαφέρετο νά καταστρέψη τήν 
ευτυχίαν της;. . .  Κάποια έκδίκησις βέβαια ! ’Ε
κείνος δ οποίος ήτο ικανός νά κάμη τόσον τα
πεινήν πράξιν, ήτο βεβαίως άξιος καί νά 
συκοφαντήση... Τό δνομα τής κουνιάδας της 
τής ήλθε εις τον νοΰν, έπειτα έσκέφθη δτι ή 
Δόνα ΓΙία δέν θά έκαμνε αυτό ποτέ διά τον 
αδελφό της. Έγνώριζε δτι ό σύζυγος έπεσκέ- 
πτετο τήν πριγκήπισσα Μαρίνα, άλλ’ δτι αυτό 
έγίνετο καθημερινώς τό αγνοούσε. Ένόμιζε 
δτι μετά τον περίπατο έπήγαινε εις τήν λέσχην. 
Τής τό είχε δώσει νά τό έννοήση· τό ψέμμα 
είνε τόσον εΰκολον εις τούς Λατίνους ! . . .  Ό 
Λέλο άπιστος ! Καί ήτο εκεί πολύ κοντά καί 
έκοιμάτο ήσυχα. Είχε τρελλήν επιθυμίαν νά 
πάη νά τον ξυπνήση, νά τού δείξη αυτό τό 
γράμμα. Θά τής άπεδείκνυε πειστικότατα δτι 
δέν είνε αλήθεια καί δέν θά τό έπίστευε. ’Όχι 
έπρεπε νά βεβαιωθή μέ τά ίδια της μάτια. Θά 
έπήγαινε ε’ς τής πριγκηπίσσης μεταξύ τών έξή- 
μιση καί τών έπτάμισυ, καθώς τήν έσυμβού- 
λευε τό γράμμα. Είχε μίαν θαυμασίαν πρό- 
φασιν : τήν προηγουμένην, ένας υπηρέτης πα- 
ρουσιάσδη μέ ένα συστατικόν τής πριγκησίσ- 
σης. Θά ήρχετο νά τής ζητήση πληροφορίας 
συμπληρωματικός, θ ά  έβλεπε τήν έντύπωσιν 
δπου θά έπροξένει ή παρουσία της. ’Ίσως δέν 
θά τήν έδέχοντο. Έ , τότε θά έπερίμενε μέσα 
εις τό αμάξι της, εις μικράν άπόστασιν εάν 
έξήρχετο ό σύζυγός της θά έμάνθανεν δτι τό 
άπαίσιον εκείνο γράμμα δέν έψεύσθη. Καί

τότε ! . . .  ”Α ! αυτό τής προξενούσε φοβεράν 
λύπην.

Έσηκώθη άποτόμως, έκτύπησε διά τήν κα
μαριέρα της καί έπέρασε ε’ς τό δωμάτιον τής 
τουαλέττας της. ’Ενώ ένδύετο καί έστολίζετο 
ύπέφερε μέ τρόπον φοβερόν. Ένόμιζε πώς 
μέσα στο μυαλό της είχε μιά φωληά από έχί- 
δνας. ’Έξαφνα έσκέφθη τον ’Ιάκωβον Άσκότ. 
Λοιπόν υπάρχει εις τον κόσμον αυτόν ή άντα- 
πόδοσις τών πράξεων' μας καί θά έτιμωρεΐτο 
κατ’ αυτόν τον τρόπον διά τήν απιστίαν της 
προς εκείνον; Τύψις συνειδήσεως έγεννήθη εις 
τήν ψυχήν της μέ τήν ιδέαν δτι τού είχε προ
ξενήσει παρομοίαν λύπην. «Δέν έγνώριζε δτι 
αυτό είνε τόσον σκληρόν!» ’Έπειτα σηκώνουσα 
τούς ώμους μέ τήν παιδικήν έκείνην άγνοιαν 
δπου αί περισσότεροι γυναίκες έχουν, διά τήν 
άνδρικήν καρδιά· «οί άνδρες δέν υποφέρουν 
δσον ημείς».

Εις τό βάθος δμως τής ψυχής της ή Δώρα 
είχε τήν βεβαιότητα δτι ό σύζυγός της τήν α
γαπούσε, καί ή βεβαιότης αυτή δσον έπήγαινε 
έγίνετο καί μεγαλειτέρα. Εις παρομοίας περι
στάσεις δλοι έχομεν περισσότερον ή ύλιγώτερον 
τό άλάνθαστον ένστικτον τών πραγμάτ ον καί 
αυτό καί μόνον πρέπει ν ’ άκούωμεν. Ή  κό- 
μησσα έβιάσθη πυρετωδώς εις τήν τουαλέττα 
της, είχε ανάγκην νά έξέλθη από τό σπίτι. ’Έ 
πρεπε νά ήσυχάση ολίγον πριν έπανίδη τον 
Λέλο, χωρίς αυτό θά ήτο αδύνατον νά κρά
τη θή .

Έπήγε πρώτον εις τό ξενοδοχεΐον Q uirinal 
έκαμε μιά αρκετά μακράν έπίσκεψιν ε'ς τήν μη
τέρα της καί κατέβηκε πάλιν εις τό Corso. 
Τήν πρωινήν αυτήν ώραν συχνάζεται ό περί
πατος αυτός από πολύ νέους, οί οποίοι ζητούν 
έρωτικάς συγκινήσεις, από μερικούς γέρους, 
πάντοτε τούς αυτούς. Γυναίκες, μεταξύ τών ό
ποιων πολλαί ’Αμερικανίδες μέ φορέματα 
ta illeu r κάμνονν τον δήθεν ύγειΐνόν περίπα
τόν τους. Έκεΐ συναντούν τούς πιστούς των 
φίλους, τους θαυμαστάς των, ανταλλάσσουν 
χαιρετισμούς, συνοδεύονται συχνά έ’ως εϊς τό 
σπίτι τους καί επιστρέφουν μέ θαυμασίαν ό'ρε- 
ξιν διά τό πρόγευμα.Τήν κόμισσαν έπλησίασε 
ό μαρκήσιος ΙΙερέτη,έ'νας από τούς ανθρώπους 
έκείνους πού διασκεδάζουν τήν υψηλήν κοινω
νίαν.Τήν συνώδευσε όπως έκαμνε συχνά. Συ
νήθως τού απαντούσε εις τάς άστειότητάς του 
εύθύμως,τήν πρωίαν δμως έκείνην τό ριομαϊ- 
κόν πνεύμά του έπήγαινε χαμένο.Τότε ήρχισε 
νά τήν πειράζη διά τό άφηρημένον καί άπη-
σχολημένον ύφος της.

Καί δμως ό περίπατος αυτός τής έκαμε 
καλό, έπέστρεψε ήσυχοτέρα, αποφασισμένη νά 
μήν προδοθή, ακόμη νά μήν ύποφέρη πρό τού 
νά βεβαιωθή. Έπήγε κατ’ευθείαν εις τό γρα- 
φεΐόν της διά νά γράψη ένα γραμματάκι. 
Μετά τινα λεπτά ό Λελο ήλθε εις συνάντησίν 
της. Τον κύτταξε μέ ταχύ βλέμμα, τής έφάνη 
σχεδόν αυθάδης από ομορφιά, άμεριμνησία 
καί καλήν διάθεσιν.

— Τί κάνεις αγαπητή μου ; τήν ήρώτησε 
μέ φωνήν χαϊδευτικήν.

— Πολύ καλά, ευχαριστώ άπήντησε, δήθεν 
άπησχολημένη ε’ς τό νά κλείση τό γράμμα της.

Τήν στιγμήν έκείνην ανήγγειλαν δτι τό πρό- 
γεύμα ήτο έτοιμο καί οί δύο σύζυγοι διευθύν- 
θησαν προς τήν τραπεζαρία.

— Per Bacco! είπε δ κόμης ένφ έκάθητο 
εις τό τραπέζι, χθές ξέχασανά προσκαλέσω κά
ποιον διά τό βράδυ.

—Διά μίαν φοράν ή μπορείς νά ύποφέρης 
νά φάγωμε μόνοι μας ! δέν θ ’ άποθάνης δ ι ’ 
αύτό,— άπεκρίθη ή Δώρα μέ τόνον φωνής, ό 
οποίος ήχησεν άσχημα εϊς τό αυτί τού Λέλο.

— Άλλά δέν φοβούμαι μήπως εΐμεθα μό
νοι, άπεκρίθη μειδιών. Μόνον δέν μού αρέσει 
νά βλέπω τόσην θέσιν κενήν εις τό τραπέζι.

— Έάν τό έγνώριζα θά έφερνα τον ΙΙερέτη. 
Τον συνήντησα σήμερα τό πρωΐ.

— Τί σού είπε ένδιαφέρον ;
— ’Απολύτως τίποτα.
—  Θά ήτο βέβαια έκπληκτος, έάν σέ άκουε» 

Ή το πολύς κόσμος εϊς τό Corso ;
— Μισή δωδεκάδα νέοι ηλίθιοι.
— ”Α άλλά... είσαι χαριτωμένη σήμερα ! 

Μήπως τό βαρόμετρον είνε πρός τήν καταιγίδα;
— Γιά μένα ίσ ω ς ! άπεκρίθη ή κόμησσα, 

γελώσα νευρικά.
Ό  San t Anna έκύτταξε τήν γυνάΐκά του 

μέ κάποιαν έκπληξιν. ΊΙτον ή πρώτη φορά 
πού τήν έβλεπε μέ κακήν διάθεσιν καί νευρι
κήν. Ή  Δώρα ή όποία ήτο άνίκανος νά προσ- 
ποιηθή παρεφέρθη, βλέπουσα δμως δτι διή- 
γειρε τήν περιέργειαν τού συζύγου της, καί 
φοβουμένη μήπως άρχίσει νά τήν έρωτά κατέ
βαλε μεγάλην προσπάθειαν διά νά ήσυχάση.

— Είδες τά άλογα ; τον ήρώτησε μέ τό φυ- 
σικότερον ύφος της.

— Ναι, είνε πολύ καλά .,.Ό  Κασέλλη φ α ί
νεται πώς ηύρε ενα ζευγάρι θαυμάσια άλογα. 
Αύ'ριο πρέπει νά πάω νά τά ’δώ.

"Αμα ήρχισε ή ομιλία αυτή ό Λέλο έλησμό- 
νησεν δλα άκόμη καί τήν κακήν διάθεσιν τής 
συζύγου του καί ήρχισε νά όμιλή εύθύμως.
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ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟ Ι* 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΡΡΩΣΤΗΣ
«.Παιδιά ρ.ου, χαϊδερένα, άγαπηρένα , που 

σάς έθρεψα ρ.έ τό καλλιτερον αίρά ρου, που 
σάς ένανούρισα ρέ τραγούδια τοϋ Ορήρου καί 
του Σολ,ωρ.οϋ, που σάς έστόλισα ρ.έ τήν άλουρ- 
γίδα του ωραίου ρ.ου κορρ.ιοΰ, που οας έτίρησα 
ρ.έ τ ή ν  τιρήν ρ.ου καί σας έδόξασα ρ.έ τη ν  
δόξαν ρ.ου, παιδιά ρ.ου αχάριστα, άδικα, ά- 
καρδα, γ ια τ ί ρ.ου άρνεϊσθε την δύναρ.ιν που 
έχετε, γ ια τ ί ρ.έ πληρώνετε ρέ τόσην απονιά ;

Έσεΐς που έχαρήκατε τόσα τώρα χρόνια ό
λες της εξουσίας της χαρές, έσεΐς που εί'χετε 
γείνει οί κύριοι καί οί άρχοντες ρ.ου, έσεΐς που 
υψωθήκατε έως τα ύ'ψη θρόνων ειδώλων, γ ια τ ί 
δέν θέλετε να ρ.έ βοηθήσετε νά ανακτήσω την 
δύναριν που έχασα καί την νεότητα καί την 
έρ.ρορφιά ρ.ου την παλγά ; Πως άρνεϊσθε εις 
ένα τρίτον, ποί! τά  παιδιά ρ.ου, τα άδέλοια 
σας, έκάλεσαν νά έργασθγ ρ.αζη σας, την έο- 
γασίαν καί την συνδρορήν σας ;

Μήπως καί σείς δέν άνεγνωοίσατε άναγκαίαν 
την έπέρ.βασίν τ ο υ Μ ή π ω ς  δέν ηύρατε 
υ.αζή ρ ’ αυτόν, ότι κάτι πρέπει νά άλλάξγ 
καί νά διορθωθή από την παληάν ρ.έθοδον της 
υγ ιεινές ρου, από τόν παληόν τρόπον, που 
είχε κανονισθή ή ζωή ρ.ου ;

Μήπως καί σείς δέν ηυρατε, ότι υπήρχε 
πολλή σκουριά εις τόν πολύ παλαιόν ρ.ηχανι- 
σρόν ρ.ου καί ότι έ'πρεπε νά ρκρθή νέον λάδι 
διά νά κινητα ι εύκολώτερα καί νά άλλαχθοϋν 
οί ξεβιδωρένοι καί έξαρθρωρ.ένοι τροχοί που 
έσταρατοΟσαν τόν δρόρ.ον ρου καί ρέ έκτρα- 
κυλοΟσαν εις κάποιους φοβερούς κρηρνούς;

Καί άφοϋ άνεγνωρίσατε την ανάγκην αύτήν 
καί άφοΰ δέν σάς παραπονέθηκα έγώ ποτέ γιά  
τά χάλια ρ.ου καί γ ιά  την πτώχεια  ρου καί 
γ ιά  την ραραρ.ένη ρου ζωή, παρά σάς άφήκα, 
¿)ς καί εις τά περασρένα, ολην ρου την έρπ ι- 
στοσύνην, γ ια τ ί πετάτε την τιρήν καί τούς 
τίτλους που σάς έ'δωκα καί ξεσχίζετε ρέ τά 
ί'δια σας χέρια τό συρφωνητικόν ριάς ίεοάς π α 
ρακαταθήκης που σάς έρπιστεύθηκα τόσας 
τώρα γενεάς.

Γ ιατί νίνεσθε έπίορκοι εις την αγάπην που 
ρ.οϋ χρεωστεΐτε Γ ια τ ί, έν ω σάς έπότισα ρ.έ 
τό αίρά ρ.ου, ρ.έ ποτίζετε ρ.έ την χολήν σας 
Θέλετε λοιπόν πραγρατικώς νά αποδείξετε 
ότι αντί άνδρών έκλεκτών έγώ ή αρχόντισσα, 
ρέ τούς παλαιούς ρεγάλους προγόνους, άνέ- 
θρεψα ρ.όνον έγω ϊστάς πολιτικούς ; Καί τ ί σάς 
έχρησίρευσε τότε ή αρχαία σοφία καί η πα-

λγά ρ.ας ιστορία, όταν άρνεϊσθε νά ακολού
θησε τά διδάγρατά της

Οί κίνδυνοι, που ρ.έ πολιορκούν άπό όλα τά 
ρέρη τώρα, είνε ρ.εγαλείτεροι άπό τούς κινδύ
νους που έξάπλωναν τότε εις τάς Έ λληνικάς 
θαλάσσας οί υπερήφανοι στόλοι των ΙΙερσών. 
ΙΙοΰ είνε λοιπόν ρ.εταξύ όλων σας οί Άρι- 
στεΐδαι, που άπεκηρυξα καί έξώρισα καί αδί
κησα καί που έχουν την γενναιότητα νά τρέ
χουν εις βοηθειάν ρ.ου Ό λο ι γ ιά  ρένα έρεί— 
νατε οί κλητοί καί όλοι οί έκλεκτοί. Καί όρ.ως 
που είνε έκεΐνος, ό όποιος θά εΐπή εις τόν πο
λιτικόν έχθρόν του— άφοϋ αιωνίως θέλετε νά 
χωρίζεσθε εις φίλους καί έχθρούς— «Ιδ ο ύ  τό 
χέρι ρου, η πείρά ρ.ου καί η δύναρις. Μετα- 
χειρίσου τα  γ ιά  τό καλό της ΙΙατρίδος‘ 9 Καί 
που είνε άκόρ.η οί ρεγάλοι καί οί γενναίοι, 
που θά έπανελάρβαναν τώρα τό θαυράσιον 
έκεΐνο : «Πάταξον μεν «κουσον δ έ !»  Καί ρ.ά- 
λ ιστα , άφοϋ κανείς δέν σάς έπάταζε καί κα
νείς δέν σάς έπρόσβαλε καί καί κανείς δέν σάς 
ύβρισεν».

Αύτά ηκούσθη νά λεν) εις ένα θρηνώδες ρ.οι- 
ρολόϊ ή ρ.εγάλη άρωστη, ή πονερ.ένη καί π ι-  
κραρένη καί έγκαταλελειρ-ένη άπό τά  παιδιά 
της, που τά  ήθελε γενναία καί υπερήφανα καί 
περισσότερον π ιστά  εις την αγάπην της καί 
άφωσιωρ.ένα εις την στοργήν της, τά  όποια 
σάρξ άπό την σάρκα της καί όστοϋν άπό τά 
οστά της, την έγκαταλείπουν, την άποκηρυτ- 
τουν, την άπαρνοϋνται.

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΛΡΡΕΝ

JULIA WARD HOWE
A'.

Ή  Julia W a rd  Howe ρ.ία άπό τάς ποώ- 
τας καί ηρωϊκωτέρας άγωνιστρίας του φερινι- 
σρ.οϋ άπέθανε προ δύο έβδορ,άδων εις Middle
town, Rhode Island την τελευταίαν της κα
τοικίαν. Ήτο της αύτης ηλικίας ρέ την άπο- 
θανοϋσαν βασίλισαν Βικτωρίαν της ’Α γγλίας, 
γεννηθεΐσα τρεις ηρέρας άργότερα άπό αύτην 
εις τάς 27 Μαίου του 1819.

Καί ενώ ή Βικτωρία έβασίλευεν εις την 
’Α γγλ ίαν, διότι έγεννηθη κοντά εις ένα δοξα- 
σρενον θρόνον, έβασίλευεν ορως καί ή Ά ρ ε- 
ρικανίς φερ,ινίστρια εις τάς ψυχάς όλων των 
γυναικών της Άρ.ερικης καί όλων των δυστυ
χών καί άπροστατεύτων, υπέρ των όποιων

Ο

ηγωνίσθη ρέ τάς άλλας ρ.εγάλας γυναίκας της 
εποχής της, την Lucie Stone, την Cady 
Stanton την Susane Antony. Ό ίδικός της 
βασιλικός τίτλος ήτο «the uncrowned Qu
een of the United States. Την φιλολογικήν 
της ζωήν άρχισε νεωτάτη ρέ δηροσιεύσεις εις 
έφηρερίδας καί περιοδικά. Δέν ή'ργησε δέ νά 
έλκύσγι την προσοχήν της έποχης της διά τό 
θάρρος των γνωρών της καί διά την καλλ ιέ
πειαν του υφους της. Κόρη οικογένειας γ νω 
στής, του διοικητοϋ του Rhode Island, συν- 
δεδερένη ρέ τούς διαποεπεστέρους πατριώτας 
Άρ.ερικανούς, ύπήρξε πάντοτε εις την πρώτην 
γραρρήν έναντίον έκείνων, οί όποιοι κατέροι- 
πταν τό Άρερικανικόν γόητρον,εί'τε έκρεταλ- 
λευόρενοι καί βασανίζοντες τούς ραύρους, είτε 
έπιχειροΰντες πολέρους άδικους καί κκταθλι- 
πτικούς.

Εις τά 1893, εις τό Διεθνές Συνέδριον των 
Γυναικών του Σικάγου, έγνώρισα την κ. 
Julia W a rd  Howe. Ή το τότε γραΐχ έβδο- 
ρ.ηντα τεσσάρων έτών καί δ ι’ ιδιαιτέρων προσ
κλήσεων καί εις την ρεγαλητέραν αί'θουσαν 
του Σικάγου έ'γινεν ή όριλία της. Άκροαταί 
της δέν ήσαν πλέον γυναίκες ρόνον. Ό λοι οί 
σηραίνοντες άνδρες, όλοι οί φιλελεύθεροι, όλοι 
οί σοφοί είχαν συναθροισθγ διά νά άκούσουν τά 
ωραία της λόγια , διά νά χειροκροτήσουν καί 
εις τό βαθύ της άκόρη γήρας την δοξασρένην 
ρήτορα, την στεφανωρένην άπό άνθη που έφύ- 
τρωσαν άπό τούς άγώνας της ύπερ της άν- 
θρωπότητος βασίλισσαν των Η νωμένων Πο
λιτειών.

Μέ την σκουφέτα της την λευκήν καί ρέ τό 
έπίσηρόν της ένδυρα τό πολύ φιλόκαλον, ρέ 
φωνήν άδύνατη, —  είχε ρόλις άναρρώσει άπό 
σοβαράν άσθένειαν,— ή γραία κυρία ρόλις έ- 
φάνη εις τό βηρα έγινε δεκτή ρέ βροχήν άπό 
χειροκροτήρατα.

Ό ρίλησε ρίαν περίπου ώραν,χωρίς συρειώ- 
σεις, χωρίς νά σταθή, καί έδιηγήθη τούς άγώ 
νας τών πρωταγωνιστριών του γυναικείου ζη- 
τήρατος καί έξηρε τό έργον τών άλλων, 
τό όποιον ήτο καί ίδικόν της. "Όταν έτε- 
λείωσεν ή παρέλασις ά π ’ έρπρός της, ώροί- 
αζε ρέ άληθινόν βασιλικόν χειροφίληρα.

Κανείς δέν είχε ρείνει που νά ρήν έθεώ- 
ρησε τιρήν του νά φΐλήσ-/) τό ρυτιδωρένον 
χέρι, που είχε κρατήσει τόσα χρόνια ρέ τόσην 
δύναριν τήν σηραίαν της προόδου καί της έ- 
λευθερίας υπέρ της δουλευούσης άκόρη εις τάς 
προλήψεις γυναικός, ύπέο της υποδούλου άν- 
θρωπότητος.

Η κ. Ε Δ Ι Θ  Γ Κ Π Τ Ι Ε  Α Κ Α Δ Η Μ Α  Ϊ ΚΗ
Ό ,τ ι  δέν κατώρθαίσεν ή Georges Sand ως 

ρ.εγάλη ρυθιστοριογράφος τό κατωρθωσεν ή 
κόρη του Θεοφίλου Γκωτιέ, ρ.ιάς παλαιάς δό- 
ξης τών ΓαλλικώνΓραμ.μ.άτων.

Ή  κ. Έδίθ Γ κωτιέ, ρ,υθιστοριογράφος καί 
αυτή άπό τάς έπιφανεΐς της Γαλλίας έξελέγη 
ρ,έλος της Ά καδηρίας Γκογκούο. Είναι ή 
πρώτη κυρία ή όποία έτυχε της τιρ,ης αύτης, 
όχι διότι είναι άνωτέρα άλλων παλαιοτέρων, 
άλλά διότι βαθρ.ηδόν καί κ α τ ’ ολίγον αί γυ
ναίκες εύκολώτερα κατακτούν έδαφος καί κρί- 
νονται σήρ.ερον άσυγκρίτως δικαιότερα καί 
χωρίς άρεροληψίαν άπό τούς άνδρας.

Πρέπει δέ νά σηρ.ειωθγ ότι ή Ά καδηρία 
Goncourt είναι πολύ πλέον καθαρώς φιλολο
γική άπό τήν Άκαδημ.ίαν τών Σαράντα καί 
ότι αί άποφασεις αύτης έχουν περισσότερον 
κϋρος άπό της άλλης.

Τό εύχάριστον είναι ότι ο/,η ή φιλολογική 
Γαλλία καί όλη ή Γαλλία  όπου διαβάζει καί 
άκολουθεΐ τήν πνευρατικήν κίνησιν έδέχθη ρέ 
ένθουσιασρόν τήν έκλογήν της κ. Γκωτιέ, 
τήν οποίαν ήκολούθησε συρπόσιον φιλολογικόν 
όλων τών εταίρων της Ά καδηρίας.

Εις τό συρ.πόσιον αύτό έγιναν ώραΐαι προ
πόσεις έκ ρέρους τών ύποδεχθέντων εις τό 
σώρα των τήν κ. Έ δίθ Γκωτιέ, ή όποία ά- 
πηντησε ρέ πολλήν συγκίνησιν άλλά καί ρ.ε 
τήν τέχνην καί καλλιέπειαν, ή όποία χαρα
κτηρίζει τήν συγγραφέα τόσων ¿ιραίων καί 
έκλεκτών έργων.

Ή  κ. Έ δίθ Γκωτιέ έγεννήθη συγγραφεύς, 
κληρονόρος του ρεγάλου πατρικού της ταλάν
του. Φυσικόν ήτο εις τήν φιλολογικήν άτρο- 
σφαΐραν όπου άνετράφη καί έρεγάλωσε νά 
έξεδηλώθη άπό τά  παιδικά της άκόρη χρόνια 
ή έκτακτος ιδιοφυία της.

Άνάλυσιν του φιλολογικού έργου της νέας 
Άκαδηραϊκης θά κάρωρεν εις τό άλλο τεύχος 
της « Έ οηρ. τών Κυριών».

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ
Τό δεκαπενθήμερον αύτό μας έδωκε πολλάς συγκ ι

νήσεις, μας έκαμε νά αισθανθώμεν τολλάς απογοη
τεύσεις καί πολλάς ελπίδας. Ευβε'ρνησιν εκληθη νά 
σχηματιση ό κ. Βενιζελος, άφοϋ προηγουμένο>ς άπε- 
ποιήθησαν τόν σχηματισμόν αύτής ολοι οι αρχηγοί 
τών κομμάτων.

Ή  εκλογή τών συναδέλφων του κ. Βενιζέλου ύπήρ- 
ξεν άρίστη. Οί κ. Α. Κορομηλας, ώς υπουργός τώ ν 
Οικονομικών, Ρέπουλης τών Ε σωτερ ικών, Δημητρα- 
κόπουλος τής Δικαιοσύνης καί Άλεξανδρής τής Π αι
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δείας. Ό  κ. Έ μ . Μπενάκης δέν έχει όρκισθή, διότι 
δέν ε ίχεν έπικυρωθή ό νόμο; τής προγενεστέρας Βου
λής, εις τήν όποιαν ε ιχεν άποφασισθή ή ίδρυσες του
Υπουργείου του Εμπορίου καί τής Βιομηχανίας.

Ό  κ. Βενιζέλος άν καί δέν είχε πλειονοψηφίαν εις 
τήν Βουλήν άπεδέχθη δμως τόν σχηματισμόν τής 
Κυβερνήσεως μετά τήν ρητήν δήλωσιν του κ. Θεοτό- 
κη, δτι τό ΰ π ’ αυτόν κόμμα, τό όποιον είναι καί τό 
πολυπληθέστερον, θά ύπεστήριζε τήν Κυβέρνησιν.

Δυστυχώς άπό τής πρώτης ημέρας των εργασιών 
της ή Βουλή έδειξε διαθέσεις κωλυσιεργείας, κατά τό 
παλαιόν σύστημα. Περί μίαν λέξιν καί ένα τύπον 
συνήπτετο άγων πολυλογίας, ό όποιος ήμπόδιζε πασαν 
σοβαράν καί άνταξίαν τών περιστάσεων εργασίαν του 
σώματος. Π μερίς τών Συντακτικών ιδίως εννόει μέ 
κάθε τρόπον νά έπικρατήση, αδιαφορούσα διά τάς συ
νέπειας τής εθνικής μας καταστάσεως, εις στιγμάς 
τόσον κρίσιμους.

Ό  κ. Βενιζέλος άντελήφθη δτι μέ τοιαύτην Βου
λήν ητο αδύνατον νά φέρη ποτέ εις πέρας τό έ'ργον 
τής Άναθεωρήσεως του συντάγματος, διά τό όποιον 
καί είχε δεχθή νά σχηματίση Κυβέρνησιν. ’Έθεσε 
λοιπόν ζήτημα εμπιστοσύνης άνεπιφυλάκτου, έκ μέ
ρους τουλάχιστον εκείνου του πολίτικου κόμματος, τό 
όποιον τόν είχον ύποδείξει εις τόν Ά να κ τα  καί τό 
όποιον ε ιχεν ύποσχεθή αύθορμήτως τήν ύποστήριξίντου.

Ό  τρόπος μέ τόν όποΐον ό κ. Βενιζέλος έθεσε τό 
ζήτημα τής εμπιστοσύνης έχαρακτηρίσθη αυθαίρετος 
διότι δέν περιεβάλλετο μέ τάς τυπ ικάς φρασεολογίας 
και τήν διπλωματικότητα καί τό πειθήνιον ύφος, τό 
όποΐον μεταχειρίζονται συνήθως εις τήν Βουλήν αί 
άδύνατοι κατά τόν αριθμόν, άλλά καί κατά τό σθένος 
καί τόν χαρακτήρα Κυβερνήσεις. Η ψήφος λοιπόν 
εμπιστοσύνης έδόθη,άλλά μέ έπ ιφύλαξιν. Κ αί ό κ .Β ε
νιζέλος ύπέβαλε παραίτησιν, ήν δέν έδέχθη ό βασι
λεύς, ό όποιος έπροτίμησε νά διαλύση Βουλήν, ή 
οποία ώς έκ τών άπειρων ετερογενών στοιχείων της 
ήτο άδύνατον νά έργασθή καί νά φέρη εις πέρας τό 
έ’ργον τ τ ς  Άναθεωοήσεως.

Εις τ τ ν  συζήτησιν τήν προκληθεΐσαν κατά τήν τ ε -  
λευταίαν ψηφοφορίαν τής Βουλής εις βουλευ
τής ό κ. Πολογεώργης, νεόκλητος καί αυτός ώμ ί- 
λησε μέ δύναμιν άνταξίαν του άντιπάλου, πρός τόν 
όποΐον άπευθύνετο. Καί ητο φυσικόν, άφοΰ καί αυτός 
μας έρχεται άπό την μεγάλην Κρήτην καί έχει άνα- 
πνεύσει τόν δυνατόν άέρα τών Λευκών Ό ρέων, άέρα 
ό όποιος δημιουργεί ά’νδρας τρωικούς, όχι μόνον εις 
τά όπλα, άλλά καί εις τήν πολιτικήν καί εις τάς 
έπιστήμας καί εις τά γράμματα.

Τό Διάταγμα τής διαλύσεως ορίζει ώς ημέραν εκλο
γών Διπλής Βουλής τήν 28ην Νοεμβρίου, ώς ημέ
ραν δέ ένάρξεως τών εργασιών τής Βουλής τήν 8ην 
’Ιανουάριου 1911.

Α Ι  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Ι  Τ Η Σ  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Γ
Ή  Πρόοδος τό γνωστόν σωματεΐον τό όποΐον ευερ

γ ε τ ε ί τόσον γυναικεΐον κόσμον διά τής έκποιήσεως 
εργόχειρων καί κάθε είδους καλλιτεχνημάτων, άπό 
Α ' Σ)βρίου μετεκομίσθη εις τήν πλατείαν του Σ υν
τάγματος παραπλεύρως του Β ιβλιοπωλείου Έ λευθε- 
ρουδάκη. Έ κ ε ΐ εξακολουθεί ώς καί πριν τάς εργασίας 
του, δεχόμενον και τά πρός πώλησιν έργα καί τάς 
άγοραστρίας.

Ή  Πρόοδος δέν θά έχη τό έτος τούτο πωλητρίας 
κυρίας. Φαίνεται δτι αί άγοράστριαι έδειλιούσαν νά 
άποτανθούν εις γνωστάς κυρίας τών ’Αθηνών η καί 
νά συζητήσουν έπ ί τώ ν τιμώ ν τών πωλουμένων ειδών. 
Προσελήφθη λοιπόν κυρία κατάλληλος καί διά τό π ε 
ριποιητικόν καί προσηνές ύ'φος της καί διά τήν ειδ ι
κότητά της εις τό είδος τής εργασίας αυτής καί διά 
τήν προθυμίαν της νά ίκανοποιή πασαν άπαίτησιν 
τών κυριών, αί όποΐαι θά εύρίσκουν τήν Πρόοδον^ίς 
τόν δρόμον των, δταν πηγαίνουν εις τά μαγαζε,ϊά καί 
θά προτιμούν νά ζητούν έκε ΐ τάς προμήθειας τιυν, δπου 
καί τιμάς θά εύρίσκουν εύθηνοτέρας καί ευεργεσίαν 
θά παρέχουν πρός τάς έργαζομένας καί έκπεσούσας 
οικονομικώς κυρίας, αί όποΐαι ζητούν νά κερδίσουν ά- 
ξιοπρεπώς τήν ζωήν των, ή νά θρέψουν παιδιά άνή- 
λ ικα καί γέροντας γονείς.

Ή  πρόεδρος τής Προόδου, ή γνωστή διά τόν φα 
νατικόν ζήλόν της ύπέρ τού ευεργετικού αυτού σωμα
τείου, μελετά νέας μεταρρυθμίσεις καί επ ιδ ιώκει καί 
τήν εις τό εξοιτερικόν άκάμη χονδρικώς εκποίησιν κεν
τημάτων, νταντελών καί δλων τών ειδών τής κομψο
τεχνίας καί πολυτελείας. Παρακαλούνται δέ αί κυρίαι 
τού έξωτερικού,αί δυνάμεναι νά άναλάβουν τήν άντ ι- 
προσωπείαν της, νά ευαρεστηθούν νά άποτανθούν πρός 
αυτήν ύπό τήν διεύθυνσιν κ. "Ανναν Παπαδοπούλου, 
Πρόεδρον τής Προόδου.ΙΙλατεΐα Συντάγματος. Α θήνας.

Εις τό παρελθόν τεύχος έδημοσιεύθη άπό τυπογρ. 
απροσεξίαν, τό δνομα τής δος Κοτοπούλη ύπό τήν 
γελοιογραφίαν τής κ. Κυβέλης ώς καί τό δνομα Έ λ -  
κινς, άντί "Ελουινλ, τής Ά γγλίδος Ά λπ ιν ισ τρ ία ς .

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Τά θερινά θέατρα τελειώνουν τάς παραστάσεις των 
μέ εύεργετικάς, τάς οποίας ελάχιστα ευνοεί ό καιρός. 
Ή  τιμ η τική  τού κ . Φύρστ μέ τόν Σαμψών άνεβλή · 
θη. Ή  κ. Κυβέλη έφυγεν ήδη εις ’Αλεξάνδρειαν, ό 
κ Φύρστ θά τήν άκολουθήση εις Κάϊρον μέ τήν κ. 
Νίκα, ή δίς Κοτοπούλη φεύγει διά Πάτρας καί ά π ’ 
έκε ΐ διά Κωνσταντινούπολιν δπου θά παίξη δλον τόν 
χειμώνα.

Τό Δημοτικόν Θέατρον έκαμε εορτήν τώ ν έγκα ινίω ν 
του μέ εκλεκτόν πρόγραμμα. Έ παίχθη  άπό τό 'Ε λ
ληνικόν μελόδραμα μία πράξις τού Ριγολέτου εις τήν 
όποιαν παρετηρήθη ή διαφορά τής εντυπωσεως, τού 
κοινού άπό τήν πρώτην δοθεΐσαν πρό ενός έτους εις 
τό ίδιον Θέατρον τής Διδούς τού κ. Λαυράγκα.

Οί "Ελληνες ήθοποιοί έγιναν πλέον έντελώς κύριοι 
τής σκηνής. "Ανδρες καί γυναίκες έπαιξαν τέλε ια , ύπό 
έποψιν δέ φωνής καί μουσικής είναι άξιοι θαυμασμού 
Φωναί μεγάλαι, γυμνασμέναι, συμπαθέσταται, καί 
έκφραστικαί. Ά π ό  τάς κάλλιτέρας πού έχομεν ώς 
τώρα άκυύσει εις τάς Α θήνας. Μετά τόν Ριγολέττον 
τό βραβευθέν κουαρτέτο τής Μανδολινάτας έχειροκρο- 
τήθη ένθουσιωδώς, δπως καί τό άσμα τής κ. Ξανθο- 
πούλου, τή  συνοδεία τού συζύγου της. Ό  κ. Σαγΐώρ 
άπήγγειλεν ένα μονόλογον ίδικόν του καί άπό τά ίδικά 
του βάσανα τής θερινής περιόδου. Έ ν γένει τό σύνο- 
λον έπ ιτυχέστατον, αί νέαι σκηνογραφίαι τού Θεάτρου 
ώραιόταται καί ή κατασκευή των κομψή, ευπαρουσία
στος, άνετος καί ευχάριστος. Τό Δημοτικόν Θέατρον 
μας ύπόσχεται μίαν ποικίλην χειμερινήν περίοδον,
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ή όποια κάμνει τήν τακτικήν έναρξίν της μέ τόν γνω
στόν θίασον Λομπέοδο. Θά προγηθή αύτου ό γνωστός 
μαγνητιστής Leblanc μέ τόν θαυμάσιον sn je l του,τήν 
Σουλτάναν, ή όποια αν δέν βασιλεύη ιός ή άληθινές 
Σουλτάνες, ε ισχω ρεί δμώς εις τάς ψυχάς καί τά  π νεύ 
ματα τών άνθριυπων δπως όλίγαι άπό τάς ανεγνωρι- 
σμένας τού κόσμου νοομάντεις

Β Ι Β Λ Ι Α

Ί ι ί τ ο ρ ί α  τ ώ ν  Κ α λ ώ ν  Τ ε χ ν ώ ν .  Ό  κ. Κ. Ζη-
σίου ό γνωστός λάτρις τού άρχαίου κάλλους καί άκού- 
ραστος μελετητής τής άρχαίας ζωής έδημοσίευσεν ώ - 
ραΐον βιβλίον ύπό τόν τίτλον « Ιστορία τών Καλών 
Τ εχνώ ν». Είναι άκ^ιβώς τό βιβλίον, δπου έλειπεν εις 
τήν γλώσσαν μας, ένω ύπάρχει εις δλας τάς άλλας 
γλώσσας. Καί τό βιβλίον δπου έλειπεν άπό τά άνώ- 
τερα Παρθεναγωγεία μας καί άπό κάθε Ελληνικόν 
σπ ίτ ι καί άπό κάθε "Ελληνα έπ ισκέπτην τών θαυμά
σιων μας άρχαιολογικών θησαυρών.

Έγράφη μέ τόν ενθουσιασμόν, ό όποιος χαρακτη
ρίζει τόν "Ελληνα λόγιον καί μέ τήν άγάπην καί τήν 
λατρείαν του πρός τήν άρχαίαν ώραιότητα, ε’ίτε εις 
μάρμαρα ή πίνακας είναι άποτυπωμένη αϋτη, είτε 
εις στίχους τού 'ι μήρου καί τού Σοφοκλέους.

Ή  περικοπή τήν όποιαν άναδημοσιεύομεν σήμερον 
περί τού Παρθενώνος δίδει μίαν ιδέαν τού ύφους καί 
τού θρησκευτικού πρός τήν άρχαίαν τέχνην φανατι
σμού τού κ . Ζησίου, ό όποιος έχει βάλλει δλην τήν 
ώραίαν του ψυχήν μέσα εις τό βιβλίον αύτό, τό όποΐον 
αναπληροΐ ουσιωδέστατου κενόν, καί θά προσφέρει εις 
κάθε άνθρωπον άγαπώντα τό ώραΐον μεγάλας ύπ η - 
ρεσίας.

Τό έργον έκδοθέν παρά τής Φιλεκπαιδευτικής Ε
ταιρείας είναι τυπωμένον εις θαυσάσιον χαρτί καί μέ 
ώραίας εικόνας τών ώραιοτέρων καί ίστορικυιτέρων καί 
καλλιτεχνικών έργων τής άρχαίας Τέχνης, τά  όποΐα 
εύρίσκονται είτε εις τό ίδικόν μας μουσεΐον, είτε εις 
ξένα. Τ ιμάται δέ δρ. 2 .70 άν καί άποτελεΐται άπό 
τριακοτίας περίπου σελίδας.

’ Ι φ ιγ έ ν ε ια .  Είναι πολύς καιρός, τέσσαρες π ερ ί
που μήνες πού έξεδόθη καί εις βιβλίον ή μετάφρασις 
τής ’Ιφ ιγένειας τού Γ κα ΐτε , τήν όποιαν δλοι μας ε- 
γνωρίσαμεν καί άπό τό Βασιλικόν Θέατρον, καθώς 
καί άπό τάς παραστάσεις τής Νέας Σκηνής.

Διά μίαν τοιαύτην άριστοτεχνικήν εργασίαν δταν 
καί άν γίνη  λόγος δέν είναι ποτέ άργά. Διότι τά ώ - 
ραΐα έργα δέν διαδίδονται μόνον τάς πρώτας ημέρας 
τής έκδόσεώς των, άλλ ’ είναι πάντοτε νέα καί πάν
τοτε θαυμάζονται καί πάντοτε διαβάζονται άπό τούς 
εκλεκτούς, πού ήμπορούν νά εννοήσουν καί νά τά 
έκτιμήσσυν.

Καί δέν όμιλώ εδώ διά τό έργον τού Γκαΐτε, ού'τε 
κρίνω τό έργον τού μεγάλου Γερμανού ποιητού. Ο
μιλώ  καθαρά διά τόν μεταφραστήν του κ . Κ. Χατζό- 
πουλον, ό όποιος έβαλε τήν πνοήν τής 'Ελληνικής 
Τέχνης μέσα εις τήν μετάφρασή αυτήν μέ τούς σ τ ί
χους πού μοιάζουν ώραΐα άνάγλυφα δπως άλλως τε 
κάθε έργον τού "Ελληνος ποιητού είτε πρωτότυπον,
είτε μεταφρασμένου.

Καί ενώ διαβάζω τήν ’Ιφ ιγένειαν συλλογίζομαι πό
σον ώραίας μεταφράσεις τού Σοφοκλέους καί τού Ευ- 
ριπίδου ήμπορούσε νά μάς δώση ό κ. Χατζόπουλος,

έκτος άπό τά πρωτότυπα ίδικά του έργα.Καί εύ'χομαι 
δπως αι διάφοροι εκδοτικαί μας έταιρίαι στραφούν 
πρός τήν διεύθυνσιν αυτήν, άν άλήθε'α θέλουν νά έχ ουν 
μεταφράσεις αί όποΐαι νά άμιλλώνται μέ τήν ’Ιφ ιγ έ 
νειαν τού κ. Κ. Χατζοπούλου.

Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Ο  Κ Α Ι  Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α
Καρποί τής εποχής νέοι είνα ι τά  κάστανα, τά ό

ποΐα συνήθως πωλούνται βραστά ή ψητά εις τούς 
δρόμους. Δ ι’ αυτό καί τόσον ολίγον άσχολούμεθα εις 
τήν ειδικήν κατασκευήν τω ν. Τά κάστανα είναι άπό 
τούς θρεπτικωτέρους καρπούς διότι περιέχουν ζάχα- 
ριν καί άμυλου. Είναι όμως καί δυσκολοχώνευτα διά 
τά άδύνατα ιδίως στομάχια.

Ε ίναι άπό τά όλίγα φρούτα δπου χρησιμεύουν καί 
ιός φαγητόν είτε ώς πουρέ, ε’ίτε μέ κρέας ολόκληρα.
Ώ ς πουρέ βράζονται ξεφλουδίζονται, έάν είναι Κρη
τικά τά βράζουν ξεφλουδισμένα καί έπ ειτα  ζυμόνονται 
ή περνούνται άπό τρυπητό. Λυόνετε έπειγα  φρέσκο 
βούτυρο, τά ρ ίπτετε μέσα καί τά στριφογυρίζετε ώς 
που νά τό πιούν. "Επειτα έχετε ζεστό γάλα καί τό 
χύνετε μέσα ένω τά  άνακατόνετε, δπως τά συνειθι- 
σμένα πουρέ. ’ Αν σάς άρέσουν τά γλυκά π ιάτα , προσ
θέτετε και όλίγην ζάχαριν. Τά στρώνετε εις τήν 
π ιατέλα  καί έπάνω σερβίρετε ή κυνήγι ψητό τής ε
ποχής, ή κοτόπουλα ψητά, ή γάλλο ή μπεκάτσες.
Τά σερβίρετε άκόμη καί μέ αυγά ροεΙιό?, δηλ. βρα
σμένα εις νερό ή καί τηγανιτά ή καί ομελέτα. Είναι 
ένα ώραΐο πάάτο προγεύματος.

Κ ά Β τ α ν α  ζ α χ α ρ ω μ έ ν α .  ΓΙρωτίστως πρέπει νά 
είναι Κρητικά, ώστε νά τά καθαρίσετε καί άπό τό 
έσωτερικόν των φλούδι. Έ π ε ιτα  βάζετε μία όκ. ζά - 
χαρι, μ ία  όκ. νερό καί μ ία όκ. κάστανα καί τά  άφ ί- 
νετε νά βράσουν. Ά ν  ίδήτε δτι τά κάστανα δέν έχουν 
βράσει ένφ  ή ζάχαρι δένει προσθέτετε ολίγο νερό. 
’ Αν βράσουν τά κάστανα πριν νά δέση έντελώς ή ζά- 
χαρ ι, τά  βγάζετε μέ α ιά  τρυπητή  κουτάλα, άφίνετε 
τήν ζάχαρι νά δέση πολύ, σχεδόν μέχρι καραμελώ- 
ματος καί μέ τό σιρόπι αύτό τά περ ιχύνετε . Τά αφ ί- 
νετε 24 ώρας , τήν έπαύριον βγάζετε τά  κάστανα, 
δένετε άκόμη περισσότερον τήν ζάχαριν, τήν ξαναχύ- 
νετε άπάνω των καί τά άφίνετε νά ξεραθούν. Ά ν  θέ
λετε τά τυλίσσετε μέσα σέ χαρτί άσημένάο καί γ ί 
νονται άπαράλλακτα μέ τού ζαχαροπλαστείου

Κ ά σ τ α ν α  μέ  κ ρ έ α ς .  Ετοιμάζετε τό κρέας δπως 
συνήθως, κοκκινίζοντας μέ τό βούτυρο."Εχετε λευκάνει 
καί καθαρίσει τά  κάστανα. Τά ρ ίπτετε νά μυρίσουν 
μέ δυό τρεις γύρους καί έπειτα  προσθέτετε ζουμί 
κρέατος νά σιγοβράσουν. Τά κάστανα δέν θέλουν ντο
μάτα. Μάλλον όλίγην ζάχαριν Σερβίρετε εις τό μέ
σον τά κάστανα εις πύργον καί γύρω γύρω τής φέτες 
τό κρέας. Έ άν θέλετε κάμνετε μ.2ά σάλτοα ΟβοΙιβπιβΙ 
μέ γάλα, φαρίνα καί φρέσκο βούτυρο καί τά σκε
πάζετε.

ΚάΟτανα πάΟ τα. Κάμνετε ζύμη μ.έ 100 δρ. 
φρέσκο βούτυρο πού τό λυώνετε καί άνακατώνετε 
όλίγο. Χωριστά κτυπατε  3 αυγά ,2 ολόκληρα καί ένα 
κρόκον, προσθέτετε 100 δρ. ζάχαρι ψιλοκοπανισμένη 
καί μισό φλυτζάνι γάλα καί όλίγο φλούδα λεμονιού 
τριμένο. ’Ανακατώνετε δλα μαζύ καί προσθέτετε καί 
100 δρ. φαρίνα, ή  μάλλον τόση ώστε νά γίνετα ι μία 
ζύμη δχι πολύ πυκτή . Βουτυρώνετε μιά φόρμα η 
ένα σαγανάκι, ή ένα τσιγαρόχαρτο καί στρώνετε μ ’
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αύτό τ'ο σαγάνι σας, χύνετε μέσα τήν ζύμην. Τήν 
στρώνετε καλά καί τήν στέλλετε στο φούρνο Πριν 
νά ψηθή εντελώς έχετε έτοιμο τό πουρέ σας τά κά 
στανα εις τό όποιον όμως βάζετε καί ψ ιλή  ζάχαρι 
αρκετή, καί τό στρώνετε έπάνω στήν πάστα καί τό 
βάζετε στό φούρνο γιά ολίγα λ·πτά .*Α ν θέλετε έπειτα  
τό γκλασάρετε καί τό χωρίζετε εις κομμάτια.

Π Ρ Ο Σ  Τ Α Σ  κ. κ. 
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ρ Ι  Α Σ  Μ Α Σ

Ιϊαρακαλοΰνται οσαι έκ τών κ. κ. άνα 
γνωστριών μας καθυστερούν άκόμη τήν 
εγγραφήν των ή νά πληρώσουν αυτήν εις 
τους κατά τόπους άνταποκριτάς μας, ή νά 
τήν άποστείλουν εις τό γραφεΤον μας διά 
ταχυδρομικής επιταγής, χωρίς αναβολήν.

ΚΤΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ Γ  ΕΡΓΑΤΙΔΑΣ
Εις τό κατάστημα της Οίκοκυρ ικής και 

’Επαγγελματικής Σχολής οδός Όμηρου 24 , 
λειτουργεί κάθε Κυριακήν από τάς 9— 12 
π . μ., τό Κυριάκόν Σχολεΐον ο ι ’ αμαθείς έργά- 
τιδας καί υπηρέτριας.

Ίερεύς εξηγεί τό Εύαγγελιον τής ημέρας 
διδάσκεται δέ άνάγνωσις, γραφή καί άριθμη- 
τικη , ώς και τά  καθήκοντα τής 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 μόρφωσιν.

’Επίσης τάς Κυριακάς δανείζονται βιβλία 
από την λαϊκήν βιβλιοθήκην τής Σχολής πρός 
τάς έργάτιδας εργοστασίων, ώς καί πρός κάθε 
γυναίκα ή κόρην, έπιθυμ,οϋσαν νά πέρνα τάς 
ώρας τής άναπαύσεώς της μέ τήν συντροφιάν 
τερπνών καί διδακτικών βιβλίων.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Εις τήν ’Ε παγγελματικήν καί Οίκοκυρικήν 

Σχολήν Όδός Όμηρου 2-4 κατασκευάζονται 
ώραΐα ασπρόρουχα διά προίκας, βαπτιστικά , 
ώς καί υποκάμισα ανδρικά εις τιμάς πολύ λο- 
γικάς. Κατασκευάζονται επίσης άνθη τεχνητά , 
φυσικωτατα, εφάμιλλα τών Ευρωπαϊκών. Σ ι- 
δερόνονται υποκάμισα ανδρικά, φωκόλ, ώς καί 
λεπτά  μ,πατιστένια εί'δη. Δύο μεγάλα τμή
ματα κατασκευάζουν φορέματα καί επανωφό
ρια. Εις τό μ.άθημα τής μαγειρικής έκτελοΰν- 
τα ι παραγγελία ι εκλεκτών φαγητών καί γλυ 
κισμάτων διά γεύματα επίσημα, άνά πάσαν 
Τρίτην καί Παρασκευήν. Ό λα  εις τιμάς λο- 
γικάς.

Υ Φ Α Ν Τ Η Ρ Ι Ο Ν  Δ Ρ Α Μ Η Τ Ι Ν Ο Υ
Όδός Φιλελλήνων ( ’Απέναντι Άγγλικανικής 

’Εκκλησίας)
’Εκποιεί εις τιμάς άπιστεύτως εύθηνάς σα- 

τακρούτες διά φορέματα τής άνοίξεως, φουλα- 
ράκια άσπρα καί χρωματιστά από δ ύ ο  δραχ. 
καί άνω τόν πήχυν. Ταφτάδες διά μισοφόρια, 
σάρπες, μαντυλάκια. Καί δύω μόστρες πολυ
τελέστατες εις τό ήμισυ τής τιμής των.

ΚΟΡΗ γνωρίζουσα τήν ’Α γγλικήν, δυναμέ- 
νη δέ νά βοηθή εις τήν ραπτικήν καί νά συνο- 
δεύνι μικρά εις τόν περίπατον ζητεί θέσιν εις 
οικογένειαν. Σ υνιστάται θερμότατα από ημάς.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ νηπιαγωγός αναλαμβάνει τήν 
προγύμνασιν μικρών καί συνοδεύει αύτά εις 
περίπατον. ΙΙληροφορίαι παρ’ήμ,ΐν.

/wCeyponX°N ΝΕΣΤΑΕ
Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Η  Δ Ι Α
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