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ΝΙΚΗ
Νίκη ! ’Όχι απλώς χορευτική, οχι πρωτο

μαγιάτικη, δχι απλώς ποιητική καί λουλου
δένια ! Νίκη μιας ιδέας πολύ μεγάλης, που 
έπτερύγισεν ανάμεσα εις μίαν πάλλευκον κιο- 
νοστοιχίαν ελληνικού ρυθμού καί εις τήν αρ
μονίαν τών κινήσεων τριάντα νέων κορίτσιών.

Ό ταν είς τήν αρχαιότητα ό χωλός τραγου
διστής Τυρταίος απέδιδε μέ τούς πτωχούς του 
στίχους εις τούς απογοητευμένους καί κουρα
σμένους Σπαρτιάτας τήν πεποίθησιν εις τήν 
δύναμίν των, τήν οποίαν είχαν χάσει, υπο
θέτω δτι θά ήσθάνετο δτι ήσθανόμην καί 
εγώ τήν ημέραν τής Πρωτομαγιάς μέσα είς τδ 
Ζάππειον.

'Ό ενθουσιασμός, ή συγκίνησις, ή χαρά 
πού έξεδηλόνετο είς κάθε στιγμήν άπό δλους 
τούς παρισταμένους καί συνωστισμένους εκεί 
αδιακρίτως κοινωνικών θέσεων έφαίνετο ώς 
νά λέγη: Ναί ! Αυτό είναι ελληνικόν. Γνήσιον 
ίδικόν μας. Ναί ! Αυτό μάς ικανοποιεί, μάς 
ενθουσιάζει, ξυπνά μέσα είς τάς ψυχάς μας 
κάτι πού έφαίνετο ώς νά είχε σβΰσει, ώς νά 
μήν υπήρχε πλέον. Τήν δύναμιν νά ένθουσι- 
αζώμεθα εμπρός είς τό ώραΐον καί τό απλού ν, 
εμπρός είς τήν ελληνικήν γραμμήν καί τήν 
ελληνικήν πλαστικότητα, έμπρός είς τήν αρμο
νίαν τών κινήσεων καί τών χρωμάτων, έμ
πρός είς τήν ποίησιν τού ρυθμού καί τών ή
χων, δταν παρουσιάζωνται ¡δικά μας γνήσια.

Ναί ! Τήν δύναμιν αυτήν τήν έχομεν δλοι 
μας ανεξαιρέτως. Καί οί μπλαζέδες μέ τά γυ
ρισμένα πανταλόνια καί αί γαλλομαθείς κυα- 
νοαίματοι καί οι γρυνιάρηδες συστηματικοί 
έπικριταί, καί δλοι οί γνήσιοι Έλληνες καί 
Έλληνίδες, πού νομίζουν δόξα των νά παπα
γαλίζουν τά ξένα άπό τήν μόδαν τών φορε
μάτων, ώς τήν μόδαν τών σκέψεων καί τού 
αισθήματος, δλοι καί δλαι τήν έχουν τήν δύ- 
ναμιν αυτήν σκεπασμένην, θαμμένην μέσα 
εις τής ψυχής των τά βάθη.

Τούς Ελληνικούς χορούς δέν τούς έγνωρί- 
ζαμεν, λέγουν πολλοί. Τούς έγνωρίζατε κάπως 
μετεμφιεσμένους, άψυχολογήτους, δπως τούς 
παρέφθειραν οί αιώνες, δπως τούς έβάρυνε 
τό άχαρι ένδυμα, δπως τούς έσκίασεν ή σκλαβιά 
τής γυναικός.

Τούς έγνωρίσατε δχι ώς 'Έλληνες, αλλά ώς 
κοσμοπολΐται. 'Ως άνθρωποι πού είχαν λησμο
νήσει, δτι ή Ελλάς έχει ίδικήν της αυτοτελή 
ύπαρξιν, ίδικήν της ώραιότητα, ίδικούς της 
θησαυρούς, οί όποιοι δέν είχαν μείνει μόνον 
κρυμμένοι κάτω άπό τήν γην καί έπάνω είς 
τά ώραΐα καί άκρωτηριασμένα μάρμαρα, άλλά 
καί είς αυτήν τήν σημερινήν ψυχήν τής φυλής.

Α ί έπαρχίαι καί τά χωριά άπό τά όποια δέν 
είχαν φυγαδευθή εντελώς ακόμη οί Ελληνικοί 
χοροί δέν ήμπορούσαν νά σάς τούς παρουσι
άσουν μέ τήν αΐγλην τής παλαιάς των ώραιό- 
τητος. Οί χοροδιδάσκαλοι πού τούς έδίδασκαν 
εις τάς τάξεις δύω τριών παρθεναγωγείων εί-
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χαν καί αυτοί περίπου τήν ιδέαν, την οποίαν 
ειχεν δ περισσότερος κόσμος διά τούς χορούς. 
Ό ταν ήκούσθη δτι τα κορίτσια του Λυκείου 
των Έλληνίδων έπεσκέφθησαν το αρχαιολογι
κόν Μουσεΐον διά νά ίδοϋν καί μελετήσουν 
τάς στάσεις τών Ταναγραίων κορών καί τάς 
γραψάς των ωραίων αγγείων τρόμος κατέλαβε 
δλους, όσοι, καλά καί σώνει, θέλουν νά απο
δείξουν ότι δεν υπάρχει, ότι δεν πρέπει νά ύ- 
πάρξη τίποτε κοινόν μεταξύ τοϋ παρελθόντος 
τού προγονικού καί τού παρελ/θόντος τών πα
τέρων μας. Ό ταν δέ πάλιν προ δύω περίπου 
μηνών επαρουσίασα εις φωτεινάς εικόνας, 
παρμένας από αρχαίας παραστάσεις,τον συρτόν 
καί τον μπάλλο καί τον Κρητικόν χορόν τού 
Θησέως, κατά τήν περί τών εργασιών τοϋ Λ υ
κείου τών Έλληνίδων διάλεξίν μου εις τον 
Παρνασσόν, κάποιος σοφός κύριος μου είπεν, 
ότι ειχα πολύ γόνιμον φαντασίαν, διά νά πι
στεύω ότι υπάρχει τίποτε κοινόν μεταξύ αυτών 
καί εκείνων.

’Άλλος πάλιν σεβαστός κύριος, κατέχων άλ
λοτε επιφανή θέριν εις τήν πολιτείαν, μοϋ εί- 
χεν είπή προ δεκαπενταετίας όταν είχα υποβά
λει εις τήν κρίσιν του τό Καταστατικόν τής 
Ένώσεως τών Έλληνίδων : Όλα καλά αν 
κατορθωθούν. Ά λ λ ’ αυτούς τούς Ελληνικούς 
χορούς καί τά τραγούδια τά νομίζω περιττά 
καί άχρηστα. Γ υνα ίκ ες  ώς σείς πρέπε ι να  
ασχολούνται εις αοβαρώτερα.

Καί τότε μέν ήρκέσθην εις τά σοβαρώτερα 
καί τά μάλλον επείγοντα. Εις τό Λύκειον όμως 
τών Έλληνίδων, τό σωματεΐον τό όποιον ά- 
σχολεΐται είδικώτερον με τήν πνευματικήν καί 
καλλιτεχνικήν ζωήν τής φυλής, μέ ό,τι συνδέε
ται στενώτερα, ούσιαστικώτερα μέ τήν εθνικήν 
ψυχήν καί τήν Ελληνικήν παράδοσιν, οι Ε λ
ληνικοί χοροί καί τά Ελληνικά τραγούδια έλα
βαν αμέσως τήν πρώτην θέσιν.

Κανείς Vagner καί κανείς Beethowen δεν 
έλαβε μέρος εις τήν πρώτην επίσημον καλλι
τεχνικήν τού Λυκείου μας παρουσίασιν. ’Αλλά 
καί κανείς από όλους αυτούς δεν ειχεν ώς 
τώρα τον θρίαμβον, πού είχαν τά απλά ελλη
νικά τραγούδια καί οί άπλούστεροι ακόμη ελ
ληνικοί χοροί. Καί είναι φυσικόν. Ό βο
σκός, πού πρακτικά, καί χωρίς νά εϊξεύρη μίαν 
μουσικήν νόταν έπαιξε τήν φλογέραν,άπήχησε 
τούς ελληνικούς τόνους τού αυλού τοϋ ΓΙα- 
νός, πού είναι ακόμη σκορπισμένοι εις τά ελ
ληνικά βουνά. Καί τά βιολιά πού έτόνιζαν τό 
π ιαατε κορίτσια τόν χορό, ώρισμένως είχαν 
μέσα εις τούς ήχους των ό,τι θά είχε τό τρα
γούδι τών Μουσών καί ό,τι έσωσαν ώς τάς ή-

μέρας μας τά τραγούδια τών γυναικών τής 
Ελλάδος τής ’Αναγεννήσεως.

Καί όμως ή ιδέα τοϋ συνδυασμού αυτού 
καί τών πολύ παλαιών καί τών νεωτέρων ε’ς 
τήν μουσικήν καί εις τόν χορόν καί εις τό έν
δυμα, έθορύβησεν έ'να δυώ πατριώτας αρχαιο
λόγους καί χρονογράφους. Πώς ! Ά ν& εοτή- 
ρια  καί οχι Π ρωτομαγιάν  μέ σκόρδα καί 
νταούλια καί μεθύσι στουπί, φωνάζει, δήθεν 
χαριτολογών, δ φίλος μου κ. Νιρβάνας. Πώς! 
άνθεστήρ ια  !  φωνάζει ώργισμένος άλλος φ ί
λος μου, δ κ. Ά λ. Φιλαδελφεύς, ό όποιος 
επικαλείται διά τήν βεβήλωσιν τής λέξεως καί 
μίαν σοφόν ’Αμερικανίδα, ή όποια λέγει άνε- 
κάλυψεν ότι τά Ά νθ εσ τή ρ ια  ήτο ή εορτή τών 
νεκρών.

Ά φ ίνω κα ί τούς δύω αγαπητούς μου φίλους 
νά σκέπτωνται ό,τι θέλουν καί νά γράφουν όσα 
θέλουν καί διά τάς λέξεις καί διά τό πράγμα. 
Έγώ δέν είμαι ουτε σοφή αρχαιολόγος, άλλ’ 
ούτε καί χαριτολόγος κατ’ αποκοπήν. Έγώ ε- 
σκέφθην ότι αφού δ Σκαρλάτος Βυζάντιος ο
ρίζει τά άνθεστήρια ώς εορτήν τώ ν ά νθ έω ν  
τής άνο ίξεω ς, τελονμένην εις ’Α θή νας  κτλ. 
ό τίτλος άπέδιδεν ακριβώς τό πράγμα. Καί τόν 
μετεχειρίσθην απαράλλακτα, όπως μεταχειριζό- 
μεθα παλαιάς λέξεις, διά νά λέγωμεν νέα ή καί 
παλαιά πράγματα.

Καί τά Ά νθ εσ τή ρ ια  μας θά μείνουν ή ε
πίσημος εορτή τής Πρωτομαγιάς, διότι είνε ή 
πρώτη Ελληνική εορτή, πού έπαρουσίασεν 
άδελφωμένον εις τό πανηγύρι τής άνθήσεως 
τής φύσεως τήν παλαιάν καί τήν νέαν μας ζωήν 
μέ ό,τι έχει ώραιότερον καί καλλιτεχνικώτερον: 
Τήν νεότητα καί τό κάλλος εναρμονισμένα μέ 
τήν άναγέννησιν τής φύσεως καί μέ τήν άφύ- 
πνισιν τών Ελληνικών ιδανικών.

’Ίσως τά Άνθεστήρια ήμποροϋσαν νά όνο- 
μασθοϋν καί Άνθεοφόρια, άλλ’ επειδή εις τήν 
τελετήν αυτών έλάμβαναν ενεργότερον μέρος 
καί ΐερόδουλοι, δ ι ’ αύτό επροτιμήσαμεν τό 
πρώτον. Οί έπικριταί άλλως θά εΰρισκαν καί 
πάλαν ύλην νά διαμαρτυρηθούν, διότι υπάρ
χουν καί θά υπάρξουν πάντοτε έπικριταί, έστω 
καί κατά τύπους μόνον, έστω καί διά λέξεις 
τυπικάς όπως εις τή,ν περίστασιν αυτήν.

Μ ’ όλην δέ τήν επιθυμίαν πού θά εΐχαμεν 
νά τούς εύχαριστήσωμεν άναγκαζόμεθα νά επι- 
μείνωμεν εις τόν τίτλον μας τών Άνθεστηρίων, 
τά όποια εκείνοι ήμποροΰν νά ονομάσουν α
πλώς Πρωτομαγιάν,άφοΰ είναι έ'να καί τό αυτό 
ή ημέρα τής εορτής τών άνθέων.

Κ. Τ1ΑΡΡΕΝ

Ά νθεστήρια . Πρό ένάρξεως τής έορτής.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΚΑ0ΗΜΕΡΙΝΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΔΙΑ Τ Ο Τ Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Σ  ΧΟΡΟΊΓΣ

«Χρόνος».
Α Ν Θ Ε Σ Τ Η Ρ Ι Α

Αδελφοί άνδρες, υπερήφανοι διά τάς επτά 
τρίχας τού. άνω χείλους, ελάτε νά όμολογήσω- 
μεν, ότι χθές εις τό Ζάππειον έπάθαμε νίλαν 
άπό τάς γυναίκας. Τί θρίαμβος ήτο αυτή ή 
πρώτη δημοσία έμφάνισις τοϋ «Λυκείου τών 
Έλληνίδων» μέ τήν εύωδιασμένην, μελωδικήν 
καί πλαστικήν εορτήν τών Άνθεστηρίων; Άλη- 
θινή, μεγάλη δημιουργία, ή όποια έξηυγένι- 
σεν, ύψωσε καί άνέδειξεν ό,τι ό ελληνικός λαός 
εχει ώραίον, άλλά καταχωνιασμένον, κρυμμέ- 
νον, παραμελημένον, τό τραγούδι του καί τόν 
χορόν. Είδατε τί συμβαίνει μέ τόν’ μεγάλον 
μουσικόν, τόν μεγάλον ποιητήν ; Σκύβει καί 
ακούει προσεκτικά τί τραγουδεΐ δ λαός του,

τρυγά ένα προς ένα όλα τά άγριολούλουδα τής 
μεγάλης ψυχής τοϋ πλήθους, υπέροχα εις τήν 
πρωτογενή ώραιότητά των διά νά φυσήση σ ’ 
αυτά ψυχήν άνωτέραν, ευγένειαν καί άρώματα 
θερμοκηπίου, χάριν καί νόημα. Μόνον μετά 
τοιοΰτον γάμον έγεννήθη τό άριστούργημα, 
πάν ό,τι θεωρείται τέλ.ειον εις τήν «ιωνίαν τέ
χνην.Λοιπόν εις ένα τοιοΰτον ύπέροχον γάμον 
μάς έκάλ.εσαν χθές αί κυρίαι τού Λυκείου. Βε
βαίως εΐχαμεν ίδή πολλές φορές τόν λαόν νά 
χορεύη, εΐχαμεν ίδή τά κλ.έφτικα τσακίσματα 
πνέοντα λεβεντιάν, τάς θείας πλαστικότητας 
τού νησιώτικου μπάλου,τα ήρεμα ταλαντεύματα 
τοϋ συρτοϋ, δ όποιος προχωρεί ώς κύμα εις 
άμμουδιάν, τά ηδονικά σκιρτήματα τοϋ πηδη- 
κτοϋ τών Μεγάρων, τήν γραφικήν παντομίμαν 
τής Κουλουριώτικης τράτας, τό πυρρίχιον μέ
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νος τού Κρητικού πεντοζάλη. Τά έγνωρίζαμεν 
δμως ώς αγριολούλουδα, ώς πρωτογενείς ρυθ
μούς ενός λαοΰ, ατελείς δ π ως κάθε τι ολωσδι
όλου αυθόρμητον,ώραΐα ώς σκιρτήματα ζφου.

Άλλ ’ έχρειάσθη αυτά δλα νά καλλιεργηθούν 
από τάς κυρίας τού Λυκείου, νά τά μελετή
σουν καί νά τά διδάξουν άνθρωποι μέ άνώ- 
τερον αίσθημα, νά εΰρεθοΰν τά πολιτισμένα 
σώματα τών ’Αθηναίων παρθένων, τελείως πει- 
θαρχούντα είς την έννοιαν τού ρυθμού, γεμάτα 
αίσθημα καί ψυχήν, διά νά μείνωμεν έκθαμ
βοι προ τού θαύματος, νά έννοήσωμεν εις δ- 
λην της τήν έκτασιν την κλασικήν αυτήν δη
μιουργίαν, ή οποία λέγεται χορός ελληνικός. 
Μάλιστα, τό μέγα τούτο κατώρθωσαν χθες με- 
ρικαί κυρίαι. Είκοσι κορίτσια, κορμοί άγαλ- 
ματώδεις, ώς μία Φίλτσου, μία Δροσίνη, μία 
Ήλεκτρα Παπαγεωργακοπούλου (φεύ.'ατελεί
ωτος σειρά συλλαβών, βαγόνια φορτηγού σ ι
δηροδρόμου), κορμοί δανείζονιες εις τάς πτυ
χώσεις τών αρχαίων χιτώνων, κυανών καί λευ
κών, χάρματα οφθαλμών, θρίαμβος τών χα- 
ρίτων, έκαμαν αίφνης εισβολήν εις τό κυκλι
κόν περιστύλιον τού Ζαππείου υπό τον γλυκύ- 
τατον ήχον αυλού. Ποιος είδε ώραιότερον δ- 
νειρον; Μία φωνή, ένας κρυστάλλινος ρύαξ 
έκελάρυσε «μπάτε κορίτσια στο χορό» καί τότε 
εϊδομεν τούς Σολωμικούς στίχους νά ζωντα
νεύουν εμπρός μ α ς :

Στή σκιά χειροπιασμένος 
Στή σκιά βλέπω κι ’ εγώ 
Κρινοδάκτυλες παρθένες 
Όπου κάνουνε χορό.

Στο χορό γλυκογυρίζουν 
Ώραΐα μάτια ερωτικά 
Καί στήν αύρα κυματίζουν 
Μαύρα, δλόχρυσα μαλλιά.

Μόνον τά μαλλιά δεν έκυμάτιζαν. Τά είχαν 
άναδέσει κατά τον άρχαΐον αττικόν τρόπον μέ 
μεταξωτός ταινίας. Ήτο κάτι θαυμάσιον νά 
βλέπης τά κομψά ποδαράκια μέσα εις τά λευ
κότατα σάνδαλα νά πατούν ελαφρά ώσάν τής 
Έσμεράλδας πού έβαλε στοίχημα νά χορέψη 
χωρίς νά συνθλίψη τό πέταλον ρόδου, τό ό
ποιον είχε βάλει μέσα εις τό γοβάκι της. ’Αλλά 
τί νά γράψω λοιπόν διά τον μπάλον, τήν έξαι- 
σίαν αυτήν σύνθεσιν, δπου τό Διονυσιακόν 
καί τό Άπολλώνειον πνεύμα έχουν δώσει τά 
χέρια, δπου τό σώμα τανύεται ώς τόξον κάθε 
φοράν εις νέαν καμπύλην καί γίνεται πλέον 
αφθαστον δργανον έκφράσεως.

Ό λαός, στιβαγμένος ψηλά εις τής λόζες

τού περιστυλίου, άναγνωρίσας διά μίαν στιγ
μήν τον εαυτόν του, έξιδανικευμένον, δπως 
εις ένα μεγαλούργημα τέχνης, έκραύγαζε τε
λείως μεθυσμένος :

—  Κάτω ή καντρίλιες !
Βεβαίως κάτω ή καντρίλιες. "Ενας Ευρω

παίος, ό όποιος κάνει μίαν ρεβεράντσαν εις 
τήν ντάμαν του, προ τής άποθεώσεως αυτής 
τού ανθρωπίνου σώματος εις τον ελληνικόν 
μπάλον, είνε φρικτός αγριάνθρωπος. Δεν πρό
κειται περί ψώρας εθνικού πνεύματος, αλλά 
περί μιας αλήθειας.

Σ. ΜΕΛΑΣ

«Καιροί»
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Φιλοπάτριδα άληθώς υπηρεσίαν προσήνεγκον 
εις το έθνος α ι κυρίαι τον Λυκείου, ηγούμενης 
της κ. ΐίαρρέν, α ΐτ ινες είργάσθησαν έκθύμως 
υπέρ τής άναβ ιώ σεω ς οίοιεί τω ν 'Ε λληνικών  
χορών. Το έθνος, αν θέλη να. σταδιοδρομήση, 
πρέπει νά έπανέλθη είς τά ϊΒια αυτού ήθη και 
έθιμα αποκρούον τον ξενισμόν, και μόνον τοιου
τοτρόπως θά Βυνηθή νά δημιουργήση τέχνην καί 
φιλολογίαν εθνικήν, νά σταδιοδρομήση 8’ εύ - 
κλεώς, ώς τό π ά λ α ι εϊς τό στάΒιον τής Παγκό
σμιό» Ιστορίας καί του πολιτικού βίου. Λεν 
σ φ ά λλετα ι ό π ιστεύω ν, οτι οί νεώτεροι Έλλη- 
νικοι χοροί, πηγάζουσιν εκ τών αρχαίων χορών. 
Κυκλικοί όντες ομοίως άντιπροσωπεύουσι πάσας  
τας ωραίας τεχνας καί βασίζονται επ ί τής άε- 
νάου πηγής τού μέτρου καί ρυθμού. Σήμερον τό 
έθνος Βιετηρησεν εν τοϊς χοροίς τον τρόπον τών 
αρχαίων χορών, καί Βύναται νά παραγάγη έξο
χο ν εκ νέου καλλ ιτεχν ία ν , εάν προσηλωθή είς 
τήν άνάπτυξιν καί τήν καλλιτεχνικήν των έκτέ ■ 
λεσ ιν. ’Από τής έντυπώσεως τώ ν αρχαίων χο
ρών, ένεπνέοντο οί αρχαίοι γ λ ύπ τα ι, οί αρχαίοι 
ζωγράφοι, αυτοί οί αρχαίοι αρχιτέκτονες· οί δε 
αρχαίοι χορευταί Βιερμηνεύοντες ρυθμικώς τά  
πάθη καί τά ς έννοιας τών ασμάτων, εδημι 
ούργησαν τέχνην ύπερφυά, καί άνέΒειξαν τήν 
Ύερψιχόρην σχεΒόν πρωτεύουσαν μεταξύ τών  
Μουσών. Είνε λοιπόν ανάγκη, α ί άναλαβούσαι 
Κυρίαι τού Λυκείου τήν οίονεϊ άναγέννησιν τών  
αρχαίων χορών, ν ’ άναΒείξωσι τούτους Βιά με
λέτης σοβαράς, καλλιτεχνικούς είς τον βημα
τισμόν, €¡9 τάς στάσεις τών χορευτών, είς τήν 
εκφρασιν, είς τά πάθη καί τά ς έννοιας τών  
ασμάτων. Η τέχνη τού χορού απα ιτε ί επ ιμ έ
λειαν και επιμονήν, καί έ/ει τήν άπα ίτησ ιν  
επ ίσης ένΒύματος καλλιτεχνικού, ώς ήτο τό αρ
χαίου έπιΒεικνύοντος τά ς στάσεις καί τά ς  γραμ-

μάς τού σώματος, καί εν τώ  συνόλω τήν καλ
λιτεχνικήν έκτέλεσιν. ’Από τάς φιλότιμους και 
φιλοπάτριΒας Κυρίας ελπίζομεν πολλά  δια 
τήν άναβ ίω σιν καί τήν ά νάπτυξ ιν  τής ώραίας 
τέχνης, τήν οποίαν ν  Μούσα 7 ερφιχάρη ανέ
πτυξε καί ε’Βίδαξε.

« Έ ιίπ ε ρ ιν ί ι»

"Ενας αέρας άλλοιώτικος, αέρας βουνίσιος, 
ζωογόνος ήρχισε νά φυσά, από δύο ετών, ε
πάνω είς τόν γυναικεΐον κόσμον των ’Αθηνών, 
εκείνον ιδίως που αί κοινωνικά! διακρίσεις χα
ρακτηρίζουν ώς τόν άνώτερον.

Καί αί μυροβόλοι πνοαί τοϋ ζέφυρου αύταϋ 
ήρχισαν νά γίνωνται αίσθηταί είς τόν πολυν 
κόσμον μέ τόν πλέον χαρίεντα άλλα και πλέον 
αισθητόν τρόπον.

'Υπό τήν επήρειαν ισχυρών κ.αί δημιουργι
κών γυναικείων ψυχών, οίαι αί τών κυριών 
Παρρέν, Σχλήμαν, Κρεστενίτου, ολόκληρος έ- 
πανώστασις ήρξατο συντελουμ.ένη είς τό μυαλό, 
αλλά καί είς τήν ψυχήν ταυτοχρόνως του γυ- 
ναικοκόσμου της πόλεως μας. ’Ενώ αι ιδεαι 
πρός επάνοδον πρός τό άρχαΐον ένδυμα ή του
λάχιστον πρός άπλοποίησιν του ενδύματος της 
δεσποινίδος Σταυρούλας Πιερράκου ήρχισαν ρι- 
ζοβολοϋσαι.

Θά ήτο τυφλός ή κωφός εκείνος, όστις δέν 
θά άντελαμβάνετο, οτι συντελεΐται μία ισχυ
ρότατη ζύμωσις είς τόν γυναικόκοσμον μας, 
ζύμωσις, ή όποια δέν δύναται νά μή έπιφεργ 
πολύ συντόμως τά πλέον άγαθά άποτελεσμ-ατα 
καί νά μη άνατρέψν) άρδην τάς κοινωνικάς 
συνθήκας, ύφ ’ ας ζη παρ’ ημΐν ή γυνή, καί 
νά μή τροποποιήσν) τάς εντελώς κωμικας κα- 
ταστάσας άπό τίνος σχεσεις του προς το αν
δρικόν φΰλον.

Διαπλώσσεται καί διαμορφοΰται μία νεα 
Έλληνίς, άπό τήν όποιαν παν καλόν πρεπει 
νά περιμένωμεν.

Τήν έντύπωσιν αυτήν οί μη παρακολουθοΰν- 
τες έκ του πλησίον τήν γυναικεΐαν κινησιν έν 
Έ λλάδι, τήν Ιλαβον χθες ίσχυράν και εν εί'δει 
κτυπήματος πυγμής έν τώ Ζαππειω.

Κατά τάς δυο ώρας καθ’ ας διηρκεσεν η 
πρωτοτυπωτάτη αύτη εορτή, η επικληθεισα 
’Ανθεστήρια, καί όφειλομένη είς τήν ποιητι- 
κωτάτην έμπνευσιν τής κ. Καλλιρρόης Παρ
ρέν, έζήσαμεν μίαν ζωήν φυσικήν, μίαν ζωήν 
τήν οποίαν νοιώθουμε καί ή οποία μας νοιώθει 
καί εί'δομεν καί έθαυμάσαμεν τά κορίτσια, τα  
όποια αύριον θά γίνουν αί μητερες τής γενεάς 
που θά άναγκασθΐ) νά υπεράσπιση) σπιθαμήν

πρός σπιθαμήν τήν γην τών πατέρων μας, έν 
τώ τελειωτικώ καί σκληρώ άγώνι ύπερ τής ύ- 
πάρξεως τής Ελλάδος.

Τί ήτο τό ό'λον, άν τό καλοεξετάσετε παρά 
ενα φοβερός συμφυρμός κόσμου, λιγα βιολιά, 
ένας βωμός που ήμ.ποροϋσε νά λείπγ ένας 
Διόνυσος που περιεστοιχίσθη άπό έρω
τας, ένα πιάνο, λίγα κορίτσια που τραγου
δούσαν καί μ.ερικά άλλα που έχόρευον 'Ελλη
νικούς χορούς;

Αύτό ήτο ό'λον.
Ήμπορούσαμεν αύτό τό ολον νά τό ίδοΰ- 

μεν, έξω άπό τόν διάκοσμον καί άπό τόν πο- 
λύν κόσμον, είς τό πρώτον πανηγύρι, είς την 
πρώτην εορτήν μεγάλου χωριοϋ.

Ά λ λ ’ ευτυχώς ύπεράνω αύτοΰ επτερύγιζεν 
ή ιδέα, μία μεγάλη καί υψηλή ιδέα.

Ή ιδέα τοϋ έθνισμοϋ, ή ιδέα τής επανόδου 
είς τόν φυσικόν, εθνικόν βίον,ή ιδέα τής άπορ- 
ρίψεως τοϋ ξένου καί έπιπλάστου, τών έψυμ- 
μιθιωμένων συνηθειών, τών άλώτων καί κακο- 
χωνευμένων ξένων έξεων.

Καί ώς νά μή ή'ρκει ή μεγάλη αύτη ιδέα, 
ήλθε νά προστεθΐ) είς αυτήν ή άποκάλυψις ότι 
αί γυναίκες κινοΰνται, οτι ή Ελληνις είσωρ- 
μησε πλέον είς τήν έθνικήν σκηνήν καί ότι 
άπό τήν παθητικήν στάσιν, ήν έτήρησε μέχρι 
τοΰδε, άπό τόν ρόλον τής κούκλας, τό όποιον 
έπαιζε μέχρι τοΰδε έν τη κοινωνία, ή ’Αθη
ναία τουλάχιστον, έννοεΐ νά συμμετασχτ) τοϋ 
άγώνος, νά πληρώσν) καί αύτη τόν φόρον είς 
τόν άγώνα τής έθνικής ύπάρζεως καί να υπε- 
ρηφανευθγ δι αύτό.

’Εάν είσέλθωμεν ήδη είς τό τεχνικόν μέρος 
δέν θά μας έπαρκέσγ πασα έπαίνου έκφρασις.

Μεθ’ δλον τό στενόν τοϋ χώρου, μεθ ’ δλην 
τήν βαναυσότητα, ήν έγέννησε ή περιεργεια 
τών θεατών, μεθ’ δλας τάς διοργανωτικάς έλ- 
λείψεις, ή έκτέλεσις υπήρξε θαυμασία.

Ή έπίδειξις τών Ελληνικών χορών έδωκεν 
εις τούς καλλιτέχνας τών θεατών την πεποι- 
θησιν έπί τήν Ελληνικήν όρχητικήν, έ'πεισεν 
αύτούς δτι μέ μερικάς τροποποιήσεις ούτοι έν 
πολλοΐς είνε πολύ άνώτεροι τών ξένων, θά έ- 
κλόνισε δέ βεβαίως τήν ιδέαν παρά τοΐς άρι- 
στοκρατικοΐς νεανίσκοις, έπί το άπταιστον τών 
γυριστών χορών καί τό άναμάρτητον τοϋ λ ά 
γνου μποστόν.

Ό ταν ό μπάλλος, ό τοσοΰτον προσομοιάζων 
πρός τό μενουέ, χορεύεται άπό μίαν Ήλεκ- 
τραν Παπαγεωργακοπούλου καί τό «Παιδιά 
σαν θέτε λεβεντιά» σύρετε άπό μίαν Καφεν- 
τζάκη, υποθέτω, δτι είνε προτιμότερα άπό
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τά στρατιωτικά γυμνάσιο: ενός λαν*-ιέ ή από 
τούς κορδχκισμούς μιάς καδρίλλιας.

Αύταί ήσαν αί εντυπώσεις που ¡/.ας άφησε 
το έ'ργον της κυρίας Καλλιρρόης Παρρέν καί 
των κυριών ποΰ ¡/.ετ’ αύτης τόσον εύγενώς 
συνέπραξαν Ν . Κρεστενίτου,Πολίτου,ΙΙαλαμκ, 
Πιεροάκου,Φωκά, Θεοδωροπούλου, Μομφερρά- 
του,Μιχαηλίδου, Γεννά δη, Βλαστού, Βασιλεί- 
δου,Κοντού, 'Κεφαλά, Μαρούλη. Τριανταφυλ- 
λάκου, Φεράλδη, Σπηλιοπούλ.ου, Ίσαακίδου.

Ν. ΣΠΑΝΑΩΝΗΣ 

«Έιίπία» 2 Μαΐου

Χθες α ί ΕΧΧηνίδες, είς τήν κνκΧικήν στοάν 
τοΰ Δαππείου μάς ανέπτυξαν δΧην την ποΧυ 
7τοίκιΧον, την ποΧύμορφον, την εύγλωττοι*, την 
εκφραστικήν ωραιότητα των εΧΧηνικών -χορών■

Κατ’ άρχάς αόριστοι φήμαι είχαν κυκΧοφο- 
οήσει περί αρχαίων χορών, θ  ά έπανεΧαμβά- 
νετο μ ία απόπειρα νά ζωντανέψουν οί Αάζαροι 
των αγγείω ν τοΰ Μουσείου ; "Οσοι ήκουσαν την 
διάδοσιν ήσθάνθησαν κάποιαν δυσφορίαν. Χορός 
αντιγραμμένος από Μουσείον έχει ένα μόριον 
πτωμαΐνης μέσα του. Ά φο ΰ υπάρχουν ζωντα
νοί χοροί, τους όποιους οί άνθρωποι των πόΧεων, 
δει* βΧέπομεν ποτέ, δ ιατί τάχα  νά καταφύγω - 
μεν ακόμη μίαν φοράν εϊς την απόπειραν τής 
αίς Ίσιδώρας Αούγκαν και τής θέσπιδος.

Ευτυχώς ή διάδοσις ιιπεδείχθη ανακριβής. 
Έι*ας δροσερός κόσμος παρθένων, εις τό κέν- 
τρον τής ωραίας μαρμάρινης στοάς, αντί νά 
εξοδεύση την χάριν του εις· χορούς, οί όποιοι δεν 
αιΧοΰν πΧέον εις την ψυχήν μας — διότι μάς 
έρχονται ποΧύ μακρύά από τά βάθη των α ιώ 
νων — έπροτίμησε να μάς κατάστρωση ένα θαυ
μάσιου καί χαριτωμένου χορευτικόν χάρτην τοΰ 
σημερινού ΕΧΧηνισμοΰ, χάρτην εις τον όποιον 
έσημειώθησαν τά  Μέγαρα καί ή Χίος. α ί Καλά 
μαι καί ή Κρήτη, ή ΡούμεΧη καί τά  νησιά

*Η χθεσινή εορτή τοΰ Δαππείου είχε μορ
φήν διαδηΧωσεως ΑιαδήΧωσις υπό έποψ ιν τά  
ξεως, διαδήΧωσις υπό έποψ ιν ενθουσιασμού 
Μέσα εις ένα άσφυκτικώς μικρόν χώρον, τον 
όποιον εΰηρεστήθησαν νά άφήσουν οί θεσταί, 
τριάντα ωραία καί Χιγυρά παρθενικά κορμιά έ
καμαν οΧα αυτά  τα θαύματα τής χάριτος, τής 
άφεΧείας. τής σεμνοτητος. τής εύγΧωττίας καί 
τού πάθους ποΰ έχει μέσα του ό ΕΧΧηνικός 
χορός.

Ύόν εΐδετε τον νησιωτικόν μπαΧΧον ;  "Αν 
δεν τον εΐδετε. έχάσατε οριστικώς μ ίαν ευτυχίαν. 
ΕΙι*ε είδύΧΧιον χωρίς Χόγια— όπως ή Βει*ετσιά-

νικη βαρκαράΧα τού Μέυδελσοι* — είνε ι
στορία έρωτος σιωπηΧή, είνε όΧόκΧηρος ρα
ψω δ ία . εις τήν όποιαν ή γΧώσσα δεν φΧυαρεΐ 
διά νά Χέγη ανοησίες, αΧΧά ή κ ίνησ ις, ό ρυθ - 
μός, ή χάρις όμιΧούν. 'V,μείνατε με ανοικτόν τό 
στόμα εμπρός εις τον ΙΙεντοζάΧαν, τον Κρητι
κόν ; ΥΙεντάγραμμα μουσικής δεν έχουν τόσην 
ακρίβειαν, τόσην ΰπεροχον Χεπτότητα, τόσην 
ποικιΧίαν, τόσην έμπνευσιν, τόσην ζωγραφικό- 
τητα. Φαντασθήτέ τον μόνον χορευάμενον απο 
παγκάΧους Κρητικούς εφήβους, με την Χεπτήν 
μέσην καί με τον ρυθμικόν κνματισμόν τής 
βράκας, εις τήν σκιάν τού 1ΥηΧορείτη. Καί ο 
γειτονικός μας πηδηκτός Μεγαρίτικος, τ ί  σάς 
λέγει, ώ άνθρωποι τοον αρθριτικών ΰποκΧίσεων 
τών Χανσιέδων ;

'Οραμα τέλος πά ντω ν , γεμίζον τήν ψυχήν  
χαράν καί ευτυχίαν *Οραμα καί άποκάΧυψις. 
’ΑποκάΧυψις χορευτικών ταΧάντων πού δεν τά  
επερίμενε κανείς. Τ ι είνε π .  χ. αυτή ή ΙΙλέκ- 
τρα ΐΐα π α  γεωργακοπούΧου, απόσταγμα χάριτος 
καί εύρυθμίας καί ακρίβειας εις όΧους τούς χο
ρούς !  Ο μ,πάΧΧος ήτο μ ία  νίκη της.

Η εορτή τοΰ Δαππείου ειχε καί μουσικήν.
' Ενα τραγούδι τού ΚαΧομοίρη έσφαγιάσθη  
μέσα είς τον θόρυβον τής χάβρας αυτής. Ό σ α ι  
φράσεις ήκούσθησαν από τήν δεσποινίδα IΙα — 
παγεωργακοπούΧου. συνοδευόμεναι άπαΧ ώτατα  
από τήν δεσποινίδα ΑέΧη, έκαμαν βαθυτάτην  
εντύπω σιν, Ά λ λ α  πάσαι ήκούσθησαν μέσα  είς 
εκείνο τό πα τ ιρ ντ ί ;

Αλλως τε τό κύριον ήτο ό χορος. Καί ό χο
ρός άπερρόφησεν όλην τήν προσοχήν καίέδέσμευ- 
σεν όΧον τον ενθουσιασμόν καί έκίνησεν όΧα τά  
χέρια είς χειροκροτήματα ■

Εύγε είς τάς ΕΧΧηνίδας / "Αν κατορθώσουν 
είς τό μεΧΧον νά κουτσουρευθή οΧίγον τό μπο- 
στόν καί ό ΕΧΧηνικός χορός νά μή είνε τό «τέ
λος καί τώ  θεω δόξα» τών παΧαιών βιβΧίων, 
ώρισμένως χαρίζουν είς τήν πατρίδα τω ν μ ίαν  
νίκην, ή όποια -  ας βεβα ιω θούν—δεν είνε 
μικρά. Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΤΑΟΣ

« Ά ιίτοαπη»
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

Αί εντυπώσεις, τάς οποίας άπεκόμισαν προ
χθές, οί παραστάντες έν τώ Ζαππείω μεγάρω 
είς την εορτήν τών Άνθεστηρίων, είνε τοιαϋ- 
ται, ώστε δέν διερμηνεύονται ευκόλως.

Έ άν ήμην Πρωθυπουργός καί άν οί Νόμοι 
τό έπέτρεπον, θά έδιδον Μεγαλόσταυρον είς 
την κ. Καλλιρόην Παρρέν καί ανώτατα πα
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ράσημα είς τάς κυρίας, αΐτινες μ ε τ ’ αύτης 
συνέπραξαν.

Διότι εκείνο, τό όποιον μ.άς παρουσίασαν 
προχθές αί κυρίαι Παρρέν καί Νίνα Κρεστενί- 
του, άπετελεσε τό έθνικωτατον γεγονός, το 
όποιον έγνώρισεν ή τελευταία είκοσιπενταετία.

Μη νομ.ίσητε δέ, ότι παραφέρομαι από τό 
πάγκαλον θέαμα, 30  η 4 0  χαριτωμένων κο- 
ριτσιών, ένδεδυμένων μέ τό τίμ.ιον καί ύπερό- 
χου κομψότητος ελληνικόν έ'νδυμα, ού'τε από 
τάν γαργαλισθέντα σωβινισμόν είς τό ακρόαμα 
της έλληνικης μουσικής καί τό θέαμα τών 
ρυθμικών κινήσεων του ελληνικού χοροϋ.

"Οχι !
’Εκείνο, τό όποιον μέ παρέσυρε καί φοιβό- 

ληπτον μέ κατέστησεν, είνε τό μεγα βημ,α, 
τό ύπερπηδηθέν παρά τών δέκα η δεκαπέντε 
κυριών, τών ίδρυτριών του Λυκείου τών Έ λ -  
ληνίδων, πρός προσέγγισιν της Ε θ νικ ή ς ’Ι 
δέας.

Υπέρ πάσαν άλλην εντύπωσιν καί ύπέρ 
παν άλλο συναίσθημα, τό έςαιρομενον είς τήν 
περίστασιν ταύτην, είνε ή ’Εθνική έπιβο/ιή 
του έ'ργου τών κυριών τούτων.

’Από τής Φράγκισσες τών Σαλονιών μας 
και του Ντορε καί του Γιαννάκη, μ.άς παοου- 
σιάσθησαν προχθές, Έλληνίδες τό κάλλος, τήν 
χάριν, τόν νουν, τήν ψυχήν.

Έ π ι μακρά έτη ή ανατροφή τών κοριτσιών 
μας είχεν άφεθη είς δούλες ή καί κάτι χειρό
τερον, τάς όποιας μέ μίαν καταπληκτικήν η
λιθιότητα έπρομηθευόμεθα άπό τήν Ελβετίαν, 
τάς πόλεις τής Νοτίου Γαλλίας ή τήν Βοη
μίαν καί τήν Αυστρίαν.

Μέ 60 καί 70 δραχμάς, ενομίζαμεν ότι θά 
ήδυνάμεθα νά έ'χομεν τάς παιδαγωγούς τών 
κοριτσιών μας. Καί επειδή φυσικώς διδασκά- 
λισσαι μ.έ δίπλωμα δέ ν θά μας ήρχοντο 
φεύγουσαι έκ Λονδίνου, Βερολίνου ή Π α - 
ρισίων, μας ή'ρχοντο άθλια γύναια, τά ό
ποια συνεπλήρουν τό γλΐσχρον επίδομα μέ τά  
ερωτικά τυχηοώ, τά όποια συνηντων είς τό 
Ζάππειον καί τούς περιπάτους, έν ω συνώ- 
δευον τά παρ’αυτών παιδαγωγούμενα κοράσια.

Κ αί αί μητέρες τών ’Αθηνών,ένεπιστεύοντο 
τήν ανατροφήν τών μελλουσών μητέρων είς 
παρόμοια όντα. Φυσικόν λοιπόν ήτο, νά σχη- 
ματισθτ) μία γενεά κοριτσιών μ.ε πλημμελε- 
στάτην, αν όχι παντελώς έλλείπουσαν ανα
τροφήν.

Ά π ό  τοιαύτην γενεάν δέν ήτο δυνατόν νά 
περιμείνιρ τις βεβαίως ή πιθηκισμούς ή μ.ίαν 
αντιγραφήν ξένων εθίμων.

Τίποτε τό Ελληνικόν, άπολύτως τίποτε 
το εθνικόν.

’Αλλά τήν γενεάν, τήν όποιαν εϊδαμεν 
χθές, ήτο τό αντίστροφον αύτής.

Εί'δομεν Έλληνίδας, έθαυμάσαμεν Έ λλη - 
νίδας καί άν αύ'ριον θά μάθω, οτι τά 2 (3  τών 
κοριτσιών αυτών δέν άρραβωνιάσθησαν, τότε οί 
παρασταθέντες νέοι ήσαν οί ήλιθιωδέστεροι 
καί βλακωδέστεροι τών ανθρώπων.

Ά λ λ ά  τήν άρχήν αύτην, τό ιερόν έ'ργον τών 
ίδρυτριών του Λυκείου τών Έλληνίδων, δέν 
πρεπει νά τό άφισωμ.εν άνυπεοάσπιστον.

Πρέπει πάντες νά συνασπισθώμεν καί νά 
δώσωμεν είς τάς εύγενεϊς αύτάς κυρίας τήν 
βοήθειαν, ής άνευ, τό έ'ργον των θά μ.είν·/) 
ατελές. Ν. ΣΠΑΝΑΩΝΗΣ.

« 'Ediia»
ΓΡΑΜΜΑΤΑ Π ΡΟΣ ΤΗΝ “ ΕΣΤΙΑΝ,,

Kvpt* iiEvftvvtn της > Εστίας»
Πόσον επιτυχής ήτο ή Ιδέα τών Ά τθίδων  

μας διά νά συμπληρώσουν τήν εορτήν τών άν- 
θέων, τήν ροδοστεφανωμένην Πρωτομαγιά, 
μέ τά άνθεστήρια ή άνθεσφόρια— δπως τά λέ
γουν— άπεδείχθη άπό τήν καταπληκτικήν επι
τυχίαν τής εορτής αύτής.

Μετά τήν ποιητικήν περιπλάνησιν είς τούς 
πολυανθεϊς αγρούς καί μετά τό χάρμα τής συν
αυλίας τών πουλιών, ήκούσαμεν τό τραγούδι 
— μή δέν ήτο κελάδημα καί αυτό— τών άνθο- 
στεφανωμένων μικρών χορευτριών— μή δέν εί
χαν συγγένειαν μέ τά λουλούδια καί τά παιδά
κια αύιά  ;

Καί ό χορός των καί τά τραγούδια των ή 
σαν Ελληνικά· ήτο ή μουσική ποΰ έπανεύρισκε 
τόν θρόνον της είς τά στήθη τών παιδιών 
τής έλευθερωθείσης γενεάς· ήτο ό χορός ποΰ 
εκαμνε τό αίμα τών προγόνων μας νά κυκλο- 
φορή θερμότερον καί δαψιλέστερον είς ζω ή ν  
δέν ήσαν οί χοροί ποΰ μεταφέραμεν άπό τήν 
Ευρώπην ε’ς τά μιμητικά μας σαλόνια.

Πόσος ενθουσιασμός καί πόσον βαθειά 
συγκίνησις έφούσκωνε τά στήθη μου, δταν είς 
τόν σκοπόν τής ποιμενικής φλογέρας καί τών 
κλέφτικων τραγουδιών, ποΰ έδίδαξε μία γό
ησσα— ή κ. Νίνα Φωκά— έβλεπα τά παιδά
κια εκείνα νά σύρουν μέ τόσην χάριν καί λε
βεντιά τούς Ελληνικούς χορούς ποΰ έδίδαξαν 
είς αυτά α ί άπαράμιλλοι καί Έλληνικώταται 
κυρίαι !

Αί έλληνικαί ένδυμασίαι, τό τραγούδι τό 
ελληνικόν καί οί ελληνικοί χοροί μάς μετέ-



"Από τά Άνθεστήρια,.

φεραν άκουσίως είς τά γραφικά πανηγύρια 
των χωριών τής Ελλάδος μας.

Καί ώραματίσθημεν τήν λεβεντιά τής κλε- 
φτουριάς, ποΰ κρεμώντας τ ’ άρματα τά δοξα
σμένα στους κλώνους τών πεύκων, έσυρε τον 
χορόν εΰσταλής καί υπερήφανος μ ’ δλην τήν 
χάριν τών ευγενικών καί καλοπλασμένων σω
μάτων των.

Καί εΐδομεν μέ τά μάτια τής ψυχής μας 
μίαν αναπαράσταση’ τών χορών ποΰ σΰρουν 
ή λιγερές χωριατοποΰλες, ροδομάγουλες καί χα
μηλοβλεπούσες, εις τήν πλατείαν τής εκκλη
σίας, γύρω από τήν κρυσταλλένιαν βρύσιν, 
κάτω από τήν ώραίαν σκιάδα ολίγων πλατα- 
νιών. Τών χορών τών πλαστικωτάτων, ποΰ 
συνοδεύει τό μονότονον κάπως, αλλά τόσον 
εκφραστικόν τραγούδι των, ποΰ πηγάζει από 
τό ιερόν άδυτον τής πολύπαθους, άλλ’ άχράν- 
του εθνικής ψυχής.

Μέσα εις τό καλλιμάρμαρον μέγαρον τών 
Ζαππών άντικρύσαμεν ένα κομμάτι τοΰ Έλ-

Ή  παρέλαθις τών χορευτριώ ν.

ληνισμοΰ μας, τής ιστορίας μας, τών παραδό- 
σεών μας. Μίαν άνάμνησιν τών χρόνων μας 
τών παιδικών, μίαν ελπίδα νά γίνωμεν Ε λ
ληνικότεροι, ν ’ άγαπήσωμεν περισσότερον τήν 
πολύτιμον κληρονομιάν μας.

Ή κ. Παρρέν καί αί συνάδελφοι της τοΰ 
«Λυκείου τών Έλληνίδων» μας παρουσίασαν, 
κατόπιν υπεράνθρωπων κόπων, ένα σύνολον 
τέλειον. Είθε νά είνε τά προχθεσινά άνθεστή
ρια ή απαρχή μιάς συνεχείας παρομοίονν 'Ελ
ληνικών πανηγύρεων καί όχι ένα δ'νειρον πε
ραστικόν.

ΑΖΙΑΕΑ

«Πατρις»

ΤΑ  Α Ν Θ Ε Σ Τ Ι Ι Ρ Ι Α

Ό ενθουσιασμός καί ή εΰχαρίστησις, τήν 
οποίαν άπεκόμισαν αί χιλιάδες τών ’Αθηναίων 
αί παρευρεθεΐοαι χθες είς τά Άνθεστήρια τοΰ 
Ζαππείου, υπήρξαν ό καλλίτερος έπαινος διά

Ά.τό τά Άνσθεστήρια, τ ο ΰ  Λυκείου τών Έ λληνίδων.—Ο ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ



1694

τάς Έλληνίδας είς τήν πρωτοβουλίαν καί τήν 
όργάνωσιν τών οποίων οφείλεται ή θαυμασία 
αυτή εορτή τών άνθέων.

Βεβαίως έπεκράτησε κάποια σύγχυσις κατά 
τήν είσοδον. λόγω τοϋ απείρου κόσμου, ό ό
ποιος ήθελε νά εΐσέλθη καί δέν ήδΰνατο λόγφ 
πληρώσεως όλων τών θέσεων, αλλά δέν ήτο δυ
νατόν νά προΐδουν α ί οργανώσασαι τήν εορτήν 
κυρίοι τοιαύτην συρροήν. Τόεύχάριστον τοΰτο 
μάθημα— εύχάριστον, διότι καταδεικνύει τήν 
ύπερεπιτυχίαν—  θά έχη ως αποτέλεσμα φυσι-  
κώτατα νά όργανωθή εις τό μέλλον ή εορτή 
εις μέρος ευρύ, ώστε νά μή μείνη κανείς έξω 
τοϋ θαυμασίου αύτοϋ νυμφώνος τών άνθέων 
Τό Στάδιον θά ήτο ό καταλληλότερος καί ό 
φυσικώτερος χώρος διά μίαν τοιαύτην τελετήν

Οί Ελληνικοί χοροί συνδυασθέντες μέ τήν 
ώραίαν εορτήν τών άνθέων — εύτυχεστέρα έμ- 
πνευσις δέν ήτο δυνατόν νά γείνη — εχορεύ- 
θησαν παρά Έλληνίδων πράγματι. Είς τόν 
ρυθμόν, είς τάς κινήσεις τών χορευτριών μας 
έβλεπε κανείς δτι ό γνήσιος χαρακτήρ τής φ υ 
λής καί ή άντίληψις τής Ελληνικής κινήσεως 
υπάρχει είς τάς συγχρόνους Έλληνίδας μας, 
ώς ιερό κληρονομιά παρελθόντος ωραίου.

Τό «Εύγε» τό όποιον άξίζει είς τό Λ ύ- 
κειον τών Έλληνίδων, ήκούσθη χθες είς τήν 
άνθοβριθή αίθουσαν άπό μυριάδας Ε λ λ η ν ι 
κών χειλέων.

((’Εμπρός»
II ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Ό άνθρωπος στέκει κάποτε αίφνης, αύτο- 
θωπεύεται, κάμνει ένα κίνημα υπερηφάνειας 
καί χαίρεται μόνος μίαν ώραίαν του άνάμνη- 
σιν ή ένα χάρισμα τής ψυχής καί τοϋ αίμα
τός του. Είς τήν εύγενή αυτήν στάσιν τής φ ι-  
λαρεσκείας εΐδαμεν τήν Νέαν Ελλάδα χθές τό 
βράδυ είς τό Δημοτικόν θέατρον. Έ νθυμη- 
θεϊσαι αίφνης τά βαθύτατα τής φυλής, τόν 
Ρυθμόν καί τόν Ήχον, μέ τούς οποίους τό 
Ελληνικόν δένδρον έβλάστησε καί επολλα- 
πλασιάσθη, έκίνησε τό άνθος τών παρθένων 
τών ’Αθηνών είς τά εύγενέστερα καί ζωγρα- 
φικώτερα λικνίσματα ποΰ εΐδαμεν ποτέ. Τό 
έρατεινώτατον αύτό κίνημα τοϋ Ελληνικού 
νασιοναλισμοΰ είχε τήν χάριν Ναρκίσσου, δταν 
σκύβει είς τήν διαύγειαν τής πηγής καί άγαπά 
τήν μορφήν του. Χθές ήγαπήσαμεν δσον ποτέ 
άλλοτε τήν φυλήν πού μάς έγέννησε. Μακράν 
άπό τόν νασιοναλισμόν τής πολιτικής, μόνος, 
ξεχωριστός αυθύπαρκτος, καμαρωτός καί θαυ
μάσιος ήλθεν ό ειρηνικός πατριωτισμός τής 
τέχνης, ό χορός τής νέας Ελλάδος, ή μιμική

καί ή μουσική τών γάμων, τών πανηγυριών, 
τών κεφιών τού νεοέλληνος, τό χαρμόσυνον 
αύτό άνάβρυσμα τής ψυχής μιάς φυλής. ’Αλλά 
Θεέ! αύτό ήτο ζωντάνεμα τής τέχνης τών πρι- 
μιτίφ. Παρθένοι επήδησαν άπό τούς πίνακας 
τοϋ Γκριλαντάντσιο, τοϋ Λ ίππι, τού Φρά ’Αγ
γελικό καί εΐδομεν τά κορίτσια τών φρέσκων 
τής Βίλλα Λέμμι καί τής «Άνοίξεως» τοϋ 
Μποτιτσιέλη νά κινούνται εις τήν σκηνήν τού 
Δημοτικού θεάτρου ώς άπό φύσημα εαρινόν.

ΛΙ ΠΡΩΤΑΓΩVIΣΤΡΙΛΙ  ΤΟΓ ΕΡΓ ΟΓ

ΙΙοιός λοιπόν ήτον αύτός ποΰ έξύπνησε συν- 
εκρότησεν, εκίνησεν, έξιδέασεν έτσι τά θρύ- 
ματα ρυθμών καί σχημάτων λησμονημένων ; 
Έχρειάζοντο γιά θαύμα τόσον αίφνίδιον 
πολλά πράγματα. Πρώτον νοϋς φιλολογικός. 
Αυτόν τόν είχεν ή κυρία Καλλιρρόη ΙΙαρρέν. 
Τό ζωντάνεμα τών εθνικών χορών είνε μία 
συνέπεια τεραστίας ζυμώσεως τοϋ φορχλάρ είς 
τήν Ελλάδα κατά τά τελευταία τριάντα χρό
νια. ΓΙοιηταί, διηγηματογράφοι, λαογράφοι 
άπό τριάντα ετών ξυπνούν τούς νεοελληνικούς 
θησαυρούς. Ή κυρία ΓΙαρρέν είνε μέσα είς 
τούς φορκλορίστ. Προ χρόνων τό σαλόνι της 
τούς έφιλοξένει καί τά φιλολογικά της βράδυα, 
είς τά οποία εψιθύριζεν ή νεοελληνική τέχνη 
τά ώραίά της δημιουργήματα, δέν θά τά λη-" 
σμονήσωμεν ποτέ. Ή κυρία ΙΙαρρέν συλλαμ
βάνει τήν ίδέαν τής άναστάσεως τών εθνικών 
χορών καί ζητεί νά τήν έπιβάλλη είς τήν Έ -  
νωσιν τών Έλληνίδων προ ετών. ’Αλλά στόπ! 
Δισταγμοί, ενδοιασμοί, άρνήσεις εκ μέρους τών 
πολλών. Δέν εΐμεθα άκόμη τότε άρκετά ώριμοι, 
ώστε νά σκεφθώμεν αύτά. Ή κυρία ΙΙαρρέν 
υπομένει, καραδοκεί, περιμένει, ελπίζει, ενερ
γεί δταν αίφνης κατεβαίνη άπό τό σπίτι τού 
άλησμονήτου Παππού ή κόρη τού Γέριο - Ιναλ- 
λιφρονά. ή κυρία Νίνα Κρεστενίτου, μία ’Α
θηναία περί τής οποίας μπορεί νά πή κανείς 
δτι φορεί τήν λεβεντιά, όπως ένας καλοκαμω
μένος άνθρωπος τό ροΰχό του— καί όλα τε
λειώνουν. ’Αναλαμβάνει νά διδάξη τούς χο
ρούς, νά τούς δείξη τόν παλληκαρισμόν της, 
τήν άρχοντιά της. Ό φιλολογικός νοϋς εύ- 
ρήκε τό θάρρος καί τόν ενθουσιασμόν μιάς 
δεσποίνης, καί άπό τήν συνεργασίαν αύτήν, 
ή όποία έκαμε θρύψαλα τούς δισταγμούς δ- 
λους, άπό τήν συνδρομήν τών άλλων κυριών 
— ιδού θαύμα ώραιότητος, ή χθεσινή βραδειά 
τοϋ Δημοτικού.

Η ΠΛΡΑΣΤΑΣΙΣ

’Ήρχισε μέ προανάκρουσμα φλογέρας. Ή-
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κολούθησεν ό Χειμαριώτικος μέ παρέλασιν 
τών χορευτριών, τρίτος έμπήκεν ό κλέφτικος, 
τέταρτος ό χορός τοϋ Ζαλόγγου. Έν τφ με
ταξύ ήκούσθη ή « Άνθοστεφάνωτη» τοϋ Γεωρ. 
Λαμπελέτ, τοϋ οποίου τό ό'νομα θά είνε άνα- 
πόσπαστον πλέον άπό τήν άνατέλλουσαν δημι
ουργίαν καί ό Γέρω-Δήμος τοϋ Καρρέρ. Έξ- 
ετελέσθησαν άπό τήν δεσποινίδα Καστρωμένου, 
τό λαμπρού μέλλοντος τούτο Φωκίδιον, περί 
τού οποίου έγράψαμεν ήδη. 'Υπενθύμισε καί 
χθές τήν άθάνατον διδάσκαλόν της.Ό ταν ήρ- 
χισε κατόπιν ό κλέφτικος μέ τό ρυθμικώτατον 
«Παιδιά σάν θέλτε λεβεντιά» θύελλα επευφη
μιών ήγέρθη. Τρεις άλυσσίδες παρθένων περ
νούσαν έπί τής σκηνής, ό προβολεύς έβαφε τά 
παρθενικά σώματα μέ γλυκυτάτους χρωματι
σμούς, αί παρθένοι τής χορωδίας μέ έλληνικάς 
ενδυμασίας καθισμέναι είς άφελές γροΰπο πα- 
ραπλεύρως τραγουδούσαν, ή σκηνοθεσία ήτο 
σοφή, θαυμασία— έλαμψε καί ε?ς τούτο ή όρ- 
γανωτικότης τών κυριών, αί όποίαι τά πάντα 
χθές είχαν προβλέψει— καί ή νεοελληνική ζωή 
άνέδωκεν αίφνης έπί τής ζωής τεραστίαν καί 
ύπέροχον άνθησιν. Τό άκροατήριον έτρελλάθη. 
Χειροκροτήματα, έπευφημίαι, ένα σφύριγμα 
κεφιού καί μερακιοϋ σάν ρουκέττα, ώρμησεν 
άπό ένα θεωρείον τρίτης σειράς. Μέ τήν αύτήν 
λαμπρότητα έξετελέσθη ή Τράτα. ’Ήδη έρχεται 
ή σειρά τοϋ πλαστικωτέρου καί ζωντανωτέρου 
τών ελληνικών χορών, τοϋ μπάλου. Τέσσερα 
έως πέντε ζεύγη τόν χορεύουν. Μεταξύ δέ αυ
τών ή θέαινα τοϋ μπάλου, ή δεσποινίς Ήλέ- 
κτρα Παπαγεωργακοπούλου. Αυτή προκαλεΐ 
τόν θαυμασμόν. Καί ουδέποτε, τό ομολογώ, 
θαυμασμός υπήρξε δικαιότερος. Ή κόρη αυτή 
είνε μία ίλιγγιώδης βιρτουοζιτέ. Ή τελειότης 
δ ι ’ αύτήν είνε φυσική κίνησις. Γίνεται άνά- 
γλυφον, δπως ημείς βαδίζομεν ή καθήμεθα, 
γίνεται ,άγγειογραφία λεπτοτεχνημένη άπό τόν 
Δοϋριν, γίνεται προροίφαηλιτικόν καί φειδια
κόν έργον εις κάθε χορευτικήν κίνησιν καί ό 
χορός της είνε βροχή πλαστικοτήτων καί θύελ
λα ειδώλων τά οποία περνούν, μέ τόστ ν̂ ταχύ
τητα ώστε εξευτελίζεται ή ιδέα τού χρόνου.

—  Έξηγήσατέ μου, έλεγα χθές, είς κάποιον 
πώς ή κόρη αύτή μαντεύει δτι κάθε κίνησις 
ποΰ θά κάμη είνε τελειότης καί προβαίνει εις 
αύτήν άσφαλώς ;

ΤΟ ΜΑΓΡΟ ΓΕΜΕΝ1

Μετά τό διάλειμμα έξετελέσθη εις έκ τών 
ωραιότερων καί μουσικωτέρων χορών τό «Μαύρο 
Γεμενί» είδικώς αύτός διδαχθείς υπό τής κυ
ρίας Νίνας Κρεστενίτου. Αί μαθήτριαι έφά-

νησαν άξιαι τής διδασκάλου των. Ήκολού- 
θησε τό Νεραντζοφίλημα καί ό Κουλουριώ- 
τικος. Μεθό ή έχουσα τήν μεγαλοφυΐαν τοϋ 
άσυνειδήτου μικρά ηλικία παρήλασε καί έσκίρ- 
τησε μέ τόν Συρτόν Καλαματιανόν καί τόν 
πηδηκτόν τών Μεγάρων. Τί θέαμα έκεΐνα τά 
μικρά καί γυμνά πόδια, έκείνοι οί μίσχοι ! 
Τά μικρά κατενθουσίασαν. Τά μικρά είνε ά- 
θάνατα, διότι ή παιδικότης είνε μεγαλοφυΐα. 
Θά άναφέρω τήν δεσποινίδα Ντίναν Καρα- 
νίκα, αύτήν μέ τό θαλασσί φόρεμα. Είνε μι- 
κροσκοπική άλλά προσέχετε ! είνε Καρπενησιώ- 
τισσα. ’Έσυρε τόν χορόν άξίως τής ορεινής 
πατρίδος της καί πατρίδος μου, είς τά σπίτια 
τής οποίας έρπουν τά σύννεφα, τήν ώραν δέ 
αύτήν δλος ό κοσμοπολιτισμός μου συνεμα- 
ζεύθη είς ένα τοπικισμόν ολίγων πήχεων. 
Είδα τό βελούχι νά μέ βλέπη μέ τήν δξείαν 
τσίμα του καί ήσθάνθην πελώριον έλατο νά 
σαλεύη έπί τής κεφαλής μου. Αί άλλ αι θαυ
μάσιοι τού παιδικού χορού- ήσαν αί τρεις η 
λεκτρικές σπίθες τής κυρίας Φωκά, τρία Φωκί- 
δια, εξ ών ή μία καλείται Μαρίκα, ή άλλη 
Ραλλοϋ καί τής άλλης δέν ένθυμοϋμαι τό ό
νομα, ας μέ συγχωρή.

Είς τήν «ΙΙεντοζάλην» δλοι ζητούσαν λορ- 
νιόν διά νά θαυμάσουν τάς δεσποινίδας Δρο- 
σίνη καί Ιναφεντζάκη. Ό χορός αύτός ήτο γε
μάτος καλλονάς, ήτο δέ ό ζωηρότερος τών χο
ρών άρρενωπός καί θυμώδης, Κρητικός γάρ. 
Είς τάς παρθένους πού τόν έχόρευσαν θά ήρ- 
μοζαν άκόιιη καί άσπίδες.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Διά νά είμαι καί κοσμικώς έν τάξει άναφέ
ρω τάς κατά γενικήν γνώμην διακριθείσας, 
τάς δεσποινίδας Παπαγεωργακοπούλου, Άλε- 
ξανδρίδου, Καλλιρρόην Κωνσταντινίδου, Πα- 
παστάθη, Δροσίνη, Φίλτσου, Καφεντζάκη. 
Άλλά θά άναφέρωμεν καί ένα πού δέν φαν- 
τάζεσθε. Τόν κ. Καρκαβίτσαν. Ό συγγρα- 
φεύς τών νεοελληνικών διηγημάτων, ό α
μείλικτος νασιοναλιστής, ό έρευνητής καί 
έμψυχωτής τού έκλάμπρου νεοελληνικού κό
σμου, ένας άπό τούς πρώτους πού τόν είδαν 
καί τοϋ έκαμαν τέχνην, δ Καρκαβίτσας παρί- 
στατο εις τήν εορτήν αύτήν —  ποία σύμπτω- 
σις ! Τοϋ άξιζε. Καί ήτο γοητευμένος. Είπε 
μάλιστα δτι διατρέχομεν κάποιαν έποχήν Λου
δοβίκου, έποχήν έκρήξεων καί άνθήσεως γε
νικής. ΓΙοΐος δέ θά πιστεύση δτι έκεΐ ήτο καί 
ό Κονδυλάκης !

Άλλά τόν μαέστρον, τόν καϋμένον τόν 
μαέστρο τού χορού ! Τόν Άνδρεόπουλον έν-



νοώ. Τον στριφογυριστήν τής πρωτευούσης 
πάσης, τον Τερψίχορον τούτον. Αυτός καί έδί- 
δαξε τάς λεπτομερείας και έσύλλεξε τούς χορούς 
εις μουσικήν— διότι πού εύρέΟησαν τόσοι χο
ροί γραμμένοι οπωσδήποτε ; δεν τό φαντάζε- 
σθε αύτό ;— καί διηύθυνε ορχήστραν καί χο
ρόν. Εύγε μαέστρο.

Ε ις τό τέλος έγινε καί άνθοπόλεμος (ολίγον 
ειρηνικός). ’Έβρεξε ροδόφυλλα άπό τα θεω
ρεία ε’ς τον κόσμον τής π/ωιτείας. ’Αλλά τα 
του Καίσαρος τώ Καίσαρι. Κυρία Κρεστενί- 
του κυρία ΙΙαρρέν καί σείς αί βοηθοί κυρίαι 
δημιουργοί τού έκλαμπρου αύτοΰ θεάματος 
και τού ύαύματος τού εντός επτά ημερών σχε
δόν συντελεσθέντος, λάβετε τα εκ μέρους τής 
φυλής καί τής τέχνης.Είνε για σάς.

Ζ. Π.

«ΙΝέον Ά<ίτ\Γ»
Ο Κ Θ Ν I Κ Ο Σ Χ Ο Ρ Ο Σ

«Πόσοι άπό τούς συναθροισθέντας χθες εις 
Ζάχπειον,— έγραφε την επαύριον των Ά ν θ ε -  
στηρίων μία έφημερίς, —  δεν έβλεπαν τούς 
εθνικούς μας χορούς διά πρώτην φοράν εις την 
ζωήν των ;»

Είμπορώ νά εί'πω, ότι είμαι κ ’εγώ άπδ 
αυτούς. "Ο ,τι είδα χθες τό βράδυ εις τό Δη
μοτικόν θέατρον, πρώτην φοράν εις την ζωήν 
μου τό έβλεπα. Ε ί;  τήν πατρίδα μου ελληνι
κοί χοροί δέν χορεύονται. Περιηγήσεις εις τά  
ελληνικά χωρία δεν έκαμα. ’Ολίγη τράτα, 
την οποίαν είδα αργότερα, δέν είνε άπό τάς 
παιδικάς μου αναμνήσεις τάς ανεξάλειπτους. 
Καί μερικά αύτοσχεόιάσματα συρτών εις αθη
ναϊκά σαλόνια ή θέατρα, δέν λογαριάζονται 
βέβαια. Ή  έντύπωσις μου ήτο παρθένος. Ο 
ελληνικός χορός, περί του οποίου είχα μίαν 
αόριστον, άμυδράν ιδέαν άπό άτελέστατα  
δείγματα, καί μίαν άνάμνησιν μάλλον έξ ά- 
ταβισμοΰ, μου άπεκαλύπτετο αίφνιδίως εις 
ολην του τήν εντέλειαν καί τήν ωραιότητα.

'Υποθέτω, οτι οί πλεΐστοι άπό τούς άθη- 
ναίους θεατάς,— καί ήσαν άπειροι, συγκεκινη- 
μένοι καί ενθουσιώδεις, εύρίσκοντο εις τήν 
ΐδικήν μου θέσιν. Κ α ί εκείνοι άκόμη, οί όποιοι 
έτυχε νά· παρευρεθοϋν πολλάκις ή καί νά λ ά 
βουν μέρος ως χορευταί εις ελληνικά πανηγύ
ρια, έβλεπον κάτι πρωτοφανές καί σχεδόν ά- 
γνώριστον. Ό πω ς καμμίαν φοράν βλέπομεν 
εις τό’ νειρόν μας μίαν γνωστήν μας μορφήν 
μεταμορφωμένην, έξιδανικευμένην. Κ αί άκρι- 
βώς, αύτό που μάς παρουσίασαν αί κυρίαι του 
«Λυκείου τών Έλληνίδων», ήτο τό ονειρον

του εθνικοί! χοροί! καί ή έξιδανίκευσις. Τ ά  ώ 
ραία καί εΰπλαστα εκείνα κορίτσια τών αθη
ναϊκών σαλονιών, με τάς καλλιπτύχους άρχαι- 
οτρόπους ενδυμασίας, τελείως γυμνασμένα καί 
χορευοντα μεσα εις τόν φαντασμαγορικόν φω
τισμόν καί διάκοσμον της σκηνής, άπετέλουν 
θέαμα, τό όποιον δέν είμπορεϊ κανείς νά ίδή 
εις τήν πλατείαν του έορτάζοντος χωρίου. Έ τ ο  
κάτι ως συνδυασμός φύσεως καί τέχνης, ώς 
έξύψωσις καί ώς έξευγένισις.

Μόνον έτσι καλλιτεχνικά είμποροϋσε νά 
παρουσιασθή ό εθνικός χορός, εις τάς Αθήνας  
διά νά γίνν) κατορθωτή ή «άναβίωσίς» του. 
Διότι καί εις τά τυφλότερα άπό τήν λώβην 
του ξενισμοί! μ-άτια έ’λαμψε τόσον ή χάρις 
του, ή ώραιότης του καί ή υπεροχή του,ώστε 
είνε άδύνατον νά μ.ήν είσαχθή τώρα εις τ ’ 
αθηναϊκά σαλόνια, όπου άπό τριακονταετίας 
χορεύονται άποκλειστικώς οί εκφυλισμένοι χο
ροί τών Ευρωπαίων. Καί άμα είσαχθή μ-ίαν 
φοράν, δέν είμπορεϊ παρά νά έπικρατήσν). 
Πρώτον ώς κάτι ωραιότερον καί συμφωνότερον 
μέ τήν ελληνικήν ψυχήν. Δεύτερον, διότι 
τώρα πλέον είνε άρκετά ισχυρά ή τάσις μας 
— καί αύτό δέν άποτελεΐ τήν θετικωτέραν 
μας πρόοδον ’— πρός επιστροφήν εις τά εθνικά 
καί τά πάτρια. Μετά τήν περίοδον τφόντι 
του σκότους, της άμαθείας, ή όποια μάς πε- 
ριώριζεν εις τόν πιθηκισμόν τώ- ξένων, έρχε
ται ή περίοδος του φωτός, της άναπτύξεως, 
ή όποία βαίνει νά καλλιεργήσγι κάθε τι εθνι
κόν καί νά δημιουργήσν) βαθμηδόν ένα νεοελ
ληνικόν πολιτισμών μέ χαρακτήρα. Γλώσσα, 
φιλολογία, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μου- 
σική, χορός, ολα μ.ας θά ξαναγίνουν έλλη- 
νικά.

Ά λ λ ’ ό εθνικός μ.ας χορός ιδιαιτέρως, ύφ’ 
ολας του τάς ποικιλίας, είνε κάτι τόσον ώ- 
ραιον καί δυνατόν, ώς έκδήλωσις μ.ιάς μεγά
λης εθνικής ψυχής, ώστε έχει κάθε δικαίωμα, 
καλλιεργούμενος πρώτα άπό ημάς καί άναβι- 
ώνων εις τά μεγάλα μ.ας κέντρα, να διαδοθή 
καί εις τόν πολιτισμένον κόσμ-ον. Τό δικαί- 
ωμ,α αύτό είνε τωόντι άπό τά «απαράγραπτα» 
καί νά ίδήτε οτι οί χοροί μ.ας θά διαδοθούν. 
Οί ξένοι, οί όποιοι θά τούς θαυμάζουν εις τά 
ελληνικά σαλόνια, θά τούς μ.ανθάνουν καί θά 
τούς εισάγουν εις τάς πατρίδας των. Κ αί ό
πως σήμ-ερον χορεύονται παντού οί εθνικοί 
χοροί τών Ρώσσων, τών Πολωνών, τών Σκώ- 
των, τών Τσέχων, θά χορεύεται ό νησιώτικος 
μπάλος ή ή κρητική πεντοζάλη. Πιστεύω δέ 
ότι όσοι είδαν χθές εις τό Δημοτικόν τά όρ- 
χητικά αύτά θαύματα, ομολογούν ότι καμμία
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γκαβότα, καδρίλλια ή πολωνέζα δέν θά ήμ- 
ποοουσε νά ύποστγ τήν σύγκρισιν.

Ό  άληθινός χορός είνε ό έλληνικός. Κ α ί 
υποθέτω, ότι ό σημ-ερινός δέν διαφέρει πολύ 
άπό τόν άοχαϊον, ό όποϊος ήτο ή έκδήλωσις 
του ύψίστου πολιτισμού καί τοΟ τελειοτέρου 
λαού. Μέ τάς μ.ακράς άλύσεις του, τάς κυκλι- 
κάς του κινήσεις, τόν απαλόν του ρυθμών καί 
τήν θελκτικήν του μονοτο'νίαν, περισσότερον 
άπό κάθε άλλον άναπαριστα «τήν παλμικήν 
δονησιν τής υλης ύπό τό πνεύμα τής δημι
ουργίας», τό όποιον, κατά τόν αισθητικόν, 
είνε ή βαθυτέρα έννοια καί ή ούσία πάσης 
όρχησεως. "Εχει κάτι τό επίμονον, τό αιώ
νιον καί τό ιερόν. Καταντά φυσικόν φαινόμε- 
νον, καί φανερώνει μίαν ψυχικήν χαράν, άκμ.ην 
καί εύρωστίαν, μέ τήν αγνότητα συγχρόνως, 
τών όποιων είνε άναπόσπαστος. Ή  φυλη, ή 
όποία εκφράζεται μέ τόν χορόν αύτόν, είνε 
πλήρης ζωής, γενναία, ισχυρά, αίσθαντικη, 
άγαθή, άγνή καί σεμνή.

ΓΡΙΙΓ. ΞΕΝΟΠΟΓ\ΟΣ

« Ά κ ρ ό ϊτ ο λ ις »

ΕΘΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Το Δημοτικόν θέατρον παρίστα προχθές τό 
βράδυ λυπηρόν θέαμα. Χίλιοι καί άνω ’Αθη
ναίοι καί Άτθίδες εμαζεύθησαν έκεΐ μέσα διά 
νά ΐδούν τ ί ; Ελληνικούς χορούς χορευομένους 
άπό Έλληνοποΰλες !

Πιστεύω οτι τέτοιο πράγμα δέν θά γίνεται 
εις κανένα μέρος τού κόσμου. Διά τό άπλού- 
στατον λόγον, ότι διά τόν Γάλλον ή τόν Γερ
μανόν ή τόν Ρώσσον ή τόν ’Εγγλέζον οί ε
θνικοί του χοροί του είνε τόσον γνωστοί, 
ώστε νά μην αποτελούν άξιον καί περίεργον 
θέαμα, πού νά πληρώνη 4 καί 50 νά τό α
πόλαυση.

Ό Γάλλος μαθαίνει νά χορεύη τούς γαλ
λικούς χορούς, νά ψάλλη τήν γαλλικήν μου
σικήν, ν ’ άπαγγέλλη γαλλικούς στίχους, τό 
ίδιο καί ό Γερμανός, τό ίδιο καί ό Ρώσσος, 
τό ίδιο καί ό ’Εγγλέζος. Δέν συμβαίνει δμως 
τό αύτό καί μέ τόν Έλληνα, ό όποιος τήν 
πρώτην λέξιν πού θά πρωτοψελλίση θά είνε 
γερμανική, ή πρώτη μουσική φράσις πού θ ’ 
άρθρώση ’Ιταλική,ό πρώτος χορός πού θά χο- 
ρεύση γαλλικός.

Κ  ’ έπειτα διερωτώμεθα πώς καί γιατί ενώ 
δλα τά άλλα έθλη πηγαίνουν μέ βήμα στερεό 
καί ταχύ πρός τά εμπρός εμείς καρκινοβατούμε. 
Δέν ήμπορέσαμεν άκόμη νά εννοήσουμε πού 
κρύβεται τό μεγαλ.εΐον ενός έθνους. Πώς τόπος

πού δέν τόν άγαπούν οί κάτοικοί του δέν πάει 
μπροστά. Πώς θέλετε νά προοδεύση ή Ελλάς, 
δταν οί Έλληνες δέν φροντίζουν νά προο
δεύση ; Καί δέν φροντίζουμε διότι δέν άγα- 
πούμε τήν πατρίδα μας, καί δέν τήν άγαπού- 
μεν διότι δέν τήν ήξεύρουμε.

’Άγνωστοι οί Ελληνικοί χοροί,άγνωστα τά 
Ελληνικά τραγούδια, άγνωστος ή Ελληνική 
μουσική, άγνωστος ή Ελληνική ποίησις, ά
γνωστος ή Ελληνική φιλολογία. Πώς λοιπόν 
θέλετε ό τόπος αυτός ό εντελώς άγνωστος εΤς 
τούς “Έλληνας νά πάη μπροστά ; Ό καιρός 
τών θαυμάτων έπέρασε δυστυχώς άνεπιστρεπτεί.

Ή Γαλλία φροντίζει μέ κάθε τρόπο νά μορ- 
φώση επί τό γαλλικώτερον τούς νέους καί τά 
κορίτσια της. Ή Γερμανία τούς δίδει τέτοια 
άνατροφήν, ώστε νά θεωρούν ώς κατάπτωσιν 
τής εθνικής των υπερηφάνειας νά ομιλούν άλ
λην γλώσσαν εκτός τής Γερμανικής. ’Έτσι ερ
γάζονται καί τά άλλα έθνη. Έ νφ εμείς ; Είνε 
τοιαύτη ή μόρφωσίς μας, ώστε νά έντρεπώ- 
μεθα νά λέμε πώς εϊμεθα Έλληνες. Ή κ.Leu- 
re  είπε προχθές εις τόν «Παρνασσόν».

«Οί μεγαλείτεροί μας εχθροί πού δηλητη
ριάζουν δλας τάς σκέψεις τών ξένων καί κα
ταρρίπτουν τόν ενθουσιασμόν καί τού πλέον 
φιλέλληνος, εϊμεθα ημείς οί ϊδιοι Έλληνες, 
οί έκφυλοι “Έλληνες».

Α ϊ διάβολε ! Έ ταν τάχα άνάγκη νά έλθη 
ή κ. Leune γιά νά μάς τό ειπή αύτό; Τόπος 
πού οί εθνικοί του χοροί κατήντησαν άξιον καί 
περίεργον θέαμα, δπως τά γυμνασμένα άλογα 
τών ιπποδρομίων ή τά θηρία μέ τά δύο κε
φάλια καί τής οκτώ ούρές πού ό θεατρώνης 
τής οδού Ά θηνάς μάς προσκαλεϊ μ ’ ένα κου
δούνι νά τό θαυμάσουμε αντί μιάς δεκάρας 
δέν μπορεί παρά νά κατοικεΐται άπό έκφύλους.

Καί ή ιστορία, αγαπητοί συμπολΐται, ού- 
δαμού αναφέρει πώς οί έκφυλοι έμεγαλούρ- 
γησαν.

Δόξα εν τούτοις καί τιμή καί εθνική εύγνω- 
μοσύνη ε’ς τάς γυναίκας έκείνας πού άνέλαβον 
νά ξυπνήσουν τόν κοιμισμένο εθνισμό τού 
Έλληνοί. Θ. ΣΓΝΑΔΙΝΟΣ

« ΆΟΛναι»
Ό τα ν  ή κ. ΙΙαρρέν εις τήν χρό καιροί! διά- 

λεξίν της εις τόν Παρνασσόν έπαρουσίασεν εις 
φωτεινάς είκόναςτούς κυκλικούς ελληνικούς χο
ρούς τής αρχαιότατος καί μέ πειστικώτατα 
επιχειρήματα άχέδειξεν οτι εκείνοι καί οί ση
μερινοί μας χοροί είνε έν καί τό αύτό, χολλοί 
υπήρξαν οί επιφυλακτικοί.
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ΓΙως! ή χάρις τών παρθένων ¡/.έ τούς έλλη- 
νικούς χιτώνας, ή άβρότης καί ή· έλαστικότης 
των θαυριασίων κινήσεων είχον τίποτε κοινόν 
[/.έ τούς χορούς, τούς όποιους έχόρευαν οί κλέ
φτες εις τά βουνά ¡¿ας, καί αί γυναίκες των 
Μεγάρων καί τής Κουλουράς εις τάς πλατείας 
των χωρίων των.

Ά λ λ  ’ ή κ. ΓΙαρρέν, ή οποία επί ριήνα τότε 
ολόκληρον είχε παρακολουθήσει τάς χορευτι- 
κάς ασκήσεις των νεωτέρων ριελών του Λ υ 
κείου, είχε σχηματίσει την πεποίθησίν της, 
την οποίαν άλλως ένίσχυσαν ακόμη περισσό
τερον αί ^ημοσιευθεΐσαι περί τούτου μ.ελέται 
ξένων καί ίοικών μας επιφανών συγγραφέων.

Μέ την διοργκνωθεΐσαν δέ εορτήν της Ιίρω- 
τομ-αγιάς, έσκόπει ακριβώς αύτό να άποδείξγ). 
Δι ’ αύτό καί ή λευκή καί ελαφρώς κυανή αρ
χαϊκή ενδυμασία τών νεαρών μελών του Λυ · 
κείου μέ τά πάλλευκα πέδιλα καί τάς θαυμα- 
σίας άρχαϊκάς κομμώσεις καί ή έκ παοαλλη- 
εμφανισις άλλου κ,υκλου χορευτριών με ελλη
νικά χωρικά ενδύματα.

Αύταί έλαφραί μέσα εις το λεπτόν καί άρ- 
μονικώτατα άπλοϋν ένδυμά των, έκεΐναι κά
πως βαρύτεραι κάτω από την μαλλίνην χρυ- 
σοκέντητον σιγούναν καί τό βαρύ ποδήρες ύ- 
ποκάμισον.

Κ α ί η μέν γνώμη τής κ. ΙΙαρρέν είνε πλέον 
αναμφισβήτητος καί ή έπίσκεψις τών νεαρών 
δεσποινίδων εις τά μουσεία, είχε τό θαυμά
σιου αποτέλεσμα νά μ2ς  παρουσιάσν] μίαν μυ
θικήν οπτασίαν, την οποίαν πολλοί είμπορεϊ 
νά είχομεν φαντασθγ, δταν έβλέπαμεν τά 
αρχαία ανάγλυφα, αλλά κανείς ούτε είχεν ίδεΐ, 
ούτε ηλπιζε νά ίδη τόσον αίφνιδίως καί ά-

\Ν / \ '  τ  ί  λ ,  γπροσοοκητως και ττ)ν οποίαν παρατνιρουν οι 
άναγνώσται τών « ’Αθηνών» εις τάς παρατι- 
θεμένας εικόνας.

« Ά ιίτρ α π η »
ΑΠΟ ΤΑ  Α Ν Θ Ε Σ Τ Η Ρ Ι Α

Σήμερον θά όμ-ίλησο) διά δύο κορίτσια, τάς 
όεσποινίδας Καφεντζάκη καί Ήλεκτοαν ΙΙα -  
παγεωργακοπούλου.

Την πρώτηντήν έβλεπα διά πρώτην φοράν. 
Την δευτέραν την γνωρίζω από καιρού, πολ- 
λάκις εύτυχησας νά χειροκροτήσω τό μουσικόν 
της τάλαντου. ’Άλλω ς τε καί είνε ή κόρη π α 
λαιού καί πολυαγάπητου φίλου, του συμπα
θούς διευθυντοϋ τών Σιδηροδρόμων ’Α ττικής.

Θά ομιλήσω δι ’ αύτάς, διότι αύταί άντε- 
προσωπευσαν την χάριν καί τό κάλλος. Κ αί τό 
κατόρθωμά των τοϋτο υπήρξε κατά τοσοΰτον

μάλλον εξαιρετικόν, όσον είχον ν ’ άντιπαλαί- 
σωσι πρός ωραιότερα καί χαριέστερα κορίτσια 
τών ’Αθηνών.

Ή  πρώτη, ή δεσποινίς Κεφεντζάκη, Κρήσσα 
και, αν ένθυμουμκι καλώς, γραμματεύς της 
επαγγελματικής σχολής, είνε ή προσωποίη- 
σις του αρχαίου ελληνικού κάλλους.

Τ Ι κεφαλή της, νομίζει τις, ότι άπεσπάσθη 
από ’Αττικόν άνάγλυφον, η κατέπεσεν έκ τού 
κορμού Ταναγραίας κόρης.

Ή  κατατομή της είνε θαύμα κανονικότη- 
τος, όπως δέ ητο ένδεδυμένη μέ τό άρχαΐον 
φόρεμα, ό οφθαλμός τού θεατού, συχνότατα 
έπάθαινε την παραίσθησιν, νομίζων, ότι εύρί- 
σκετο πρό παρθένου κατελθούσης από άρχαΐον 
αγγείο ν.

Εις την από φύσεως καί της κατατομές έ
νεκα, σοβαράν αυτήν μορφήν, έπήνθει μειδίαμα 
δποι πασαι χάριτες πέτοιντο, κατά τόν Ά -  
νακρέοντα εις την θαυμ.ασίαν εικόνα του, άρ- 
χομένην διά τών στίχων :

Ά γ ε ,  ζωγράφων, άριστε 
Γράφε, ζωγράφων, άριστε.

Τό σώμά της, καίτοι σχετικώς μικρόν, καί 
ένθυμίζ ον την χαρίεσσαν γαλλικήν φράσιν, (ή 
μητέρα της τήν έκαμε μικρή διά νά τήν κάμγι 
περιποιημένη), είνε κομ-ψόν καί νευρικόν μέ 
μιαν μυϊκήν εύλυγιστίαν έκπλήσσουσαν.

Τοιαύτη ή πάγκαλος Κρήσσα κόρη.
Ή  άλλη, ή δεσποινίς Ήλεκτρα ΓΙαπαγε- 

ωργακοπούλου. γνωστοτάτη έκ τών έν τώ 
’ίέδείω θριάμβων της, καίτοι νεαρωτάτη είνε 

ό τύπος της νησιώτικης καλλονής μεθ’ ολην 
τήν μωραΐτικην καταγωγήν της.

’Επί σώματος κομψοτάτου άν καί έπιχαοί- 
τως σαρκωμένου, ή είκοσαέτις αΰτη κόρη, φέ
ρει κεφαλήν παραδόξου μαγείας.

Ή  κεφαλή της, βεβαίως στερείται τού κλα
σικού κάλλους της Καφεντζάκη, ή κατατομή 
της δέν είνε τόσον μαθηματικώς ακριβής, έχει 
ομ.ως όφθαλμ.ούς δυναμ.ένους νά λυώσουν πλα
τίναν καί χρώμ,α προσώπου καί μειδίαμα έλέγ 
χοντα ύπερθεομον φυσιν.

"Αν ή Καφεντζάκη είνε σονάτα τού Μπε- 
τόβεν ή ΙΙαπαγεωργακοπούλου είνε ραψωδία 
τού Λ ίστ.

Κ αί έσυρον άμφότεραι τόν χορόν.

Κ α ί ήτο χάρμα οφθαλμών καί αισθήσεων 
πανηγυρις· καί έν τή αίθουσν) τού Ζαππείου, 
έκεΐ παρά τούς πρόποδας τής Άκροπόλεως, 
ύπό τόν ουρανόν τής Α ττικ ή ς, τόν έξιδανι- 
κεύοντα από κάλλος, άπέβη μία σκηνή τού 
αρχαίου βίου.

1599

Ά τυχώ ς στρέφων τό βλεμμά μ.ου έπί τούς 
πέριξ θεατάς δέν άνευρίσκον τούς ξανθούς ίού- 
λους καί τό άέτειον βλέμμα ενός Άλκιβιάδου

Ν. ΣΠΑΝΔΩΝΠΣ

« Έόπεοινίι»
Κ ά τι τι σαν ό'νειρον σάν παραμύθι σδν έ- 

πάνοδος εις τούς αρχαίους θέούς καί εις τάς 
θεαίνας τών δασών καί τών δρυμών ήσαν τά 
χθεσινά Άνθεστηρια, Κ α ί ό κόσμος πού έβλε
πε τόσας νύμφας καί τόσας Άμαδριάδας έκ- 
πάγλου κάλλους καί χάριτος νά χορεύουν τούς 
έθνικους χοοους ύπό τούς ή’χους τών έγχωοιων 
οργάνων σχεδόν δέν έπίστευεν εις τά μάτια 
του. Κ αί ένθουσιάσθη όταν έπρόβαλαν πενήντα 
χάριτες αληθή πρότυπα καλλονής καί έχόρευ- 
σαν έν εθνική περιβολή μέ τόσην εύμορφιά καί 
μ.έ τόσην εύλυγισιαν. Κ α ί δικαίως έξέσπασεν 
εις παταγώδη χειροκροτήματα καί ένθουσιώ- 
δεις ζητωκραυγάς καί έπέμενεν δπωςέπαναλη- 
φθή ό θεσπέσιος χορός τών θεαινών δίς καί 
τρίς. Τοιοΰτον ωραιότατου χορευτικόν θεαμ,α 
ό'ντως πρώτην φοράν είδαν αί ’Αθήναν

«Ρωιιηός»
ΧΟΡΕΤΟΝΤΑΙ ΧΟΡΟΙ

ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΑΙΓΕΡΟΙ

ΙΤ. — Έ πήγες ’σ τ ’ Ά νθεστήρια  ;
Φ.— ΊΙήγα, κρασοπατέρα.
I I .— Και δέν μου λές, βρέ Φασουλή, σαν τεΐδες

[έκεΐ πέρα ;

Φ.— Είδα χορούς Ελληνικούς, γάιδαρε ξεπετάλωτε, 
πού δέν τούς είδα άλλοτε 

II. — Είδες τόν Μωραΐτικο ;
Φ.— Είδα τόν Μεγαρίτικο.
Π .— Είδες τόν Ρουμελιώτικο ;
Φ.— Είδα καί τόν ΝησΧώτικο.

II.— Ά μ μ ’ είδες, βρέ, καί τόν συρτό ;
Φ.— Τόν είδα Περικλέτο.
Τώρα χορούς Ελληνικούς καθένας χορευέτω.

Τί νέος κόσμος φωτεινός, 
πού χάσκουν αγελαίοι—  
άμμέ κ ϊ’ Καλαματιανός 
εκείνος τ ί σοϋ λέει.

Χορός εδώ, χορός έκεΐ, 
σκιρτούν Στρατοί καί Στόλοι, 
δράσις παντού χορευτική, 
χορεύ’ ή πλάσις όλη.

ό κόσμος συγκινεΐται 
κ ι ’ από παλμούς δονεΐται.

Πνεύμα χορών Ελληνικών ’ στην πλάσιν έπιπνέει, 
κ ΐ’οί Φράγκοι καταπλήσσονται καί μένουν κεχηναΐοι. 
Πάει τό βαλς καί τό μποστόν, μά πάει καί ή μα-

[ζοΰρκα.
κ?’ ή Δύσις έχει σήμερα πολύ μεγάλη φούρκα.

’Α ντίο , Φράγκικοι χοροί —  
άλλαξαν πλέον οί καιροί, 
δέν είμαστε σαν πρώτα.

’Εγχώριος παντού χορός, 
κ ϊ ’ ίσω ς ή Δύσις σοβαρώς 
μας στείλη καμμιά νότα.

Πάνε, καϋμένε Περικλή, καδρίλίαις καί λανσίέδες, 
τώρα χορούς Ελληνικούς διψούν Ελλήνων παΐδες. 
Τώρα μέ τά λαλούμενα ταύτιά  μας ξεκουφαίνονται. 

Τώρα λεβέντες στέκουν, 
νεράιδες πού δέν φαίνονται 
χρυσά στεφάνια πλέκουν.

Σήμερα δέν ζαλίζονται 
καί μήτε στραβιλίζονται 
με Φραγκικούς στροβίλους.

Τώρα τούς βλέπεις λιγερούς, 
καί δέν δανείζονται χορούς 
από τούς αλλοφύλους.

Τώρα χορεύουν τόν συρτό κσί τόν Καρσιλαμά, 
καί τούτο, Περικλέτο μου, μεγάλως τούς τιμρ.· 
Τώρα χορεύουνε χορό λεβέντικο κ ι’ άντάμικο, 
ξέρουν τόν Σκορπαθιώτικο, ξέρουν καί τό Τζάμικο.

Ά νθεστήρια  ’δικά μας  τ ί πανήγυρις μεγάλη
μέ κουλέρ λοκάλ’ δικό μας, όπως λέγουνε κΧ’ οί

[Γάλλοι.
Ά νθεστήρια  μεγάλα,
Περικλέτο μου κεφάλα,
τούτ ά φέ ’δικά μας, ντόπια .......
βάλετε φωτιά  ’στά τόπια.

Άνθεστήρια τρελλά,
Περικλή κρεμανταλά, 
πού διδάσκονται πολλά 
σωφρονοΰντες νουνεχείς 
τής τρεχούσης εποχής.

Ά νθεστήρια μ ’ έλπίδες,
Περικλή φαρμακομύτη, 
δτι δέν θά πρν ’στην Κρήτη 
της Τουρκίας οί Καδήδες.

Άνθεστηρίων τελετή, 
δρσε ’στά γένεια τού Κατή, 
δρσε, ξυλένιε βλάμη, 
καί ’στού Σεχουσισλάμη.

Ό  κόσμος αφυπνίζετα ι, 
ό κόσμος γαλβανίζεται, Σήκω καί κτύπα δυνατά τό ντόπιο τό νταούλι,



ν ’ άφυπνισθοΰν ελεύθεροι, ν ’ άφυπνισθοΰν καί δοΰ-
[λοι.

Μέσα ’στής Άνορθώσεως, τά σπέρματα τά γόνιμα 
κυττόζω π ’ ανορθώνεται καί τού χορού τό φρόνημα 
Μέσα’ στής άνορθώσεως τούς χρόνους τούς γονίμους 
ανορθωμένους γ!ά χορό κυττώ  καί τούς φρονίμους.

Χορεύετε, χορεύετε, 
κ ι’ άς πάη νά κουρεύεται 
καθένας βερεμιάρης.

Κ ι’ άς βασιλεύ η πανταχοΰ 
τού Βασιλείου τού πτωχού 
ή λεβεντιά κ ι ’ χάρις.

’Στό Ζαππειον παρθέναις 
βλέπω χειροπιασμέναις 
άρχαϊκά ντυμέναις.

Ρόδα τά μάγουλά των, 
άσπρα τά πέδιλά των, 
κ ι’ όλο τής χαιρετώ 
καί τής χειροκροτώ.

Γιά σας, καλά κορ ίτσ ια .... 
χαρά ’στό πανηγύρι σα ς.... 
κ ι ’ έγώ γιά τό χατήρι σας 
θά βγώ’στά τρυφερίτσια.

"Ανθια γιά σάς φωνάζω, 
άνθια  γιά σάς τινάζω , 
άνθια , μοσκιαις, μπουμπούκια, 
διαβόντρου μου κουλούκια.

1600

καί κανείς σάν πριν δέν π ιάνει 
τήν ούρά τής άλεποΰς.

Ά νθεστήρια  χρυσά, 
όποΰ δείχνουνε, χρυσό μου, 
νέα κάλλη περισσά 
τής φυλής τής καλλισώμου.

"Αλλαξε τό ριζικό μας, 
σέρνουνε χορό δικό μας 
τούτ ά φέ κ ι’ άπσολυμάν

"Ηθη ντόπΙα κ ΐ’ όχι ξένα__
σύρτε στό χορό κ ΐ’ εμ ένα .... 
ωχ ! άμάν, κ ΐ ’ άμάν άμάν.

Γελώντες μάς κυτοΰν 
προπάτορες πολλοί, 
τώρα μάς χαιρετούν 
κλέφτες κ ΐ ’ άρματωλοί

Τά χέρΙα των ’ βλογοΰν 
κάθε γερή πατούσα, 
καί γύρω μας σφριγούν 
ή λεβεντίαΐς τού Τούσα.

Τώρα κ ι ’ ή Πατρίς γυρίζει προς τά πρώτα μεγα-
[λεία.

τώρα τούς συρτούς διδάσκουν τά χοροδιδασκαλεία 
Τώρα, σκέλεθρο κυρτό 
Βασιλείου ζηλευτού, 
θά κυττάς καί φ ιφτυτού 
νά χορεύουν τόν συρτό.

Μά καί σύ βρέ πατριώτη, 
κοπελούδαις χειροκροτεί, 
οπού σέρνουν τόν χορό 
σάν τό κρύο τό νερό.

ΙΙσν τά ξένα, βρέ κανάγια, 
πάνε τά φούτ-μπώλ, τά τσάγια, 
πάνε καί τάπρέ μ ιντίά.

Τώρα χάρμ’ Ά νθεστηρίων 
μέ ρυθμούς χορών πατρίων 
καί μέ τόση λεβεντιά.

Χόρεψε χορούς μεγάλους, 
Περικλέτο καί τούς μπάλουτ 
ξέχνα τούς άλλοδαπούς

Θά λείψουν τόσα λούσα. σουπέδες, καί μεγάλοι 
χρυσοκανθάρων μπάλοι.

Λέν θάχωμε γΙά μπάλους δαπάνας άκριβάς, 
τώρα τό πάν άπλότης, 
τώρα συρτός, λιτότης, 

κρασί καί πορτοκάλι καί σπητικός χαλβάς.

I I .— Κ ι’ έγώ, καϋμένε Φασουλή,
ποτέ χορόν πολυτελή
δέν θά σάς κάμω τού λοιπού

Λούσα κανείς δέν θά τιμά, 
καί μόνο γΙά Καρσιλαμά 
θά σέ φωνάζω πού καί πού

Γ. ΣΟΠ’ΗΣ

ΙΙάνε πίθηκοι καί νάνοι,

1601

Ή  έορτιι των ΆνΟέων εις τό Ζ ό π κ ιιο ν
τής 8ης Μ αιον, ή διοργανωΰεΐοα παρα τής κ. Σ οφ ίας Σχλήμαν καί τον δημάρχου κ. Μ ερκονρη

0 Μ ΘΟΠΟλΕΜ ΟΣ ΤΟΥ 2ΑΠ Π Ε10Υ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ 0ΕΡΙΝΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
“Ο Δήμαρχος “Αθηναίιον εν συνεργασία μετά τής κ. 

Σχλήμονν κα ί πολλών κνρ ιώ ν κα ί κυρ ίω ν τής πολεως 
μας διωργάνωσαν μ ίαν  έορτήν άνθοπολέμου, τής οποίας 
α ί εισπράξεις θά  χρησιμεύσουν προς άποπεράτωσιν τον 
κτιρ ίου τής Βουλιαγμένης τον προοριζομένου δια τάς θ ε -  
ρινάς έξοχάς τών μαθητώ ν κα ί μαθητρ ιώ ν τών Δημοτι
κών σχολείων«,

Προς τον οκοπον τούτον περιέκλείσθη ό περ ί το Ζ απ- 
πειον χώρος, κα ι ώ ρίσθη είσοδος μ ιας δραχμής εις τους 
έπ ιθυμοϋντας να είσέλθουν καί απολαύσουν το θ έαμα . 
“Εντός τώ ν π ά ρ κ ο ν  του Ζαππειον ειχόν ίδρυθή  τεσσερες 
έξέδραι με δ ιατ ίμησ ιν  ταιν νπ* αυτώ ν θέσεο ν εις δρ. 4 
έκάστην.

Πολλοί κα ί πολλαί εκ τών διοργανωτών τής έορ- 
τής ανθοστόλισαν άμαξας, μεταξύ τών οποίων εγινε καί 
6 ανθοπόλεμος. Διεκρίθη ή άμαξα τής κ. "Αννας Γίαπα- 
δοπονλον δλη στολισμένη μέ παπαρούνες κα ί βλαχοπον- 
λες α ί όποΐαι ετραγουδοϋσαν 'Ελληνικά τραγούδια.

Αί περισσότεροι άπδ τας άμαξας ένθνμ ιξαν  τους αν - 
θοπολέμονς τής Νίτσας, ώραΐα στολισμένοι και προσπα- 
θονσα ι νά ζωογονήσουν τήν έορτην εις τήν οποίαν κατα 
τήν ομολογίαν δλον τουτνπου 6 λαός εμεινεν απλώς θεατής.

Τοϋτο δέν ή μπόδισε τας εισπράξεις νά ϋπερβοϋν τάς 
δέκα χιλιάδας, άν κα ί κατ' άρχάς εγράφη δτι ό εις το 
Ζαππειον κυκλοψορήσας κόσμος εφθασε τάς είκοσι χ ιλ ιά 

δας. Αί δαπάναι φαίνεται δτι εφθασαν τδήμ ιου  περίπουτοϋ  
είσπραχθέντος ποσον."Ωστε εμεινε καθαρόν κέρδος άρκε- 
ποσδν ποσόν, δπως καλυφθή τό έλλειμμα τής οικοδομής 
τής Βουλιαγμένης, δ ιά τήν οποίαν 6 κ. Δήμαρχος διέθεσε 
τάς είκοσι πέντε χ ιλιάδας δρ. άς ή οικογένεια Π εσματ- 
ζόγλου είχε δώσει προς τόν Δήμαρχον διά νά δ ιανεμη
θού ν  εις τους πτωχούς επί τώ θανάτώ  του “Ιω άν· 77ε-
σματζόγλου. Τό ποσόν τοϋτο δέν είχε τότε διατεθή, έ -  
χρησιμοποιήθη δέ διά τάς σχολικάς έξοχάς τής Β ουλιαγ
μένης τήν πραγματοποίησιν τής ιδέας τής κ. Σ .Σχλήμαν.

Μ ΕΛΕΤΑI ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΗ. X0PQH
« Ά θη να τ»

II ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΟΡΩΝ

Ή αρχαιολογία είνε μία σοφή κυρία, ή ο
ποία δπως δλαι α ί σοφαί κυρίαι, σπανίως είνε 
θελκτική καί ευχάριστος, ώς επί τό πλεΐστον 
δέ είνε σχολαστική καί ενοχλητική.

Εις τήν πρώτην περίπτωσιν κάθεται καί σάς 
διηγείται μίαν σωρείαν πραγμάτων τά οποία 
δέν σάς ενδιαφέρουν. Τί σάς μέλλει, σάς πα
ρακαλώ, πόσων ποδών μήκος έχει ό ναός τής 
Φυγαλίας καί τίνος ακριβώς εποχής είνε ένας 
άμορφος κορμός αγάλματος που ευρέθη εις
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κάποιας άνασκαφάς ; Θά μου άπαντήσητε οτι 
-αύτδ είνε σημαντικώτατον ζήτημα δ ι ’ ένα κΰ 
ριον φαλακρόν, μέ γυαλιά τών αυτιών, ό ό
ποιος θέλει νά κάμη σπουδαίαν άνακοίνωσιν 
εις κάποιαν ’Ακαδημίαν. Δέν έχω καμμίαν άν- 
τίρρησιν. ’Αλλά ό κόσμος δέν άποτελειται άπό 
γηραιούς σοφούς, κυρίους μέ γυαλιά τών αυ
τιών, καί δτι υπάρχουν υπό τόν ήλιον εκα
τομμύρια άνθρωποι που άγαποϋν τό ώραΐον, 
που μένουν εκστατικοί εμπρός εις ένα άγαλμα, 
είνε δέ ταυτοχρόνως εντελώς άνίκανοι νά είσέλ- 
θουν εις μίαν λεπτομέρειαν τής σοφής έπι- 
πιστήμης.

'Υπάρχει δμως καί ή άλλη ό'ψις τής άρχαιο- 
λογίας, εκείνη πού μάς δίδει τήν ουσίαν τών 
παλαιών πραγμάτων, τό ενδιαφέρον άπόσταγμα 
τών μελετών της, καί μάς τό παρουσιάζει κατά 
τοιοϋτον τρόπον,ώστε νά τό άντιλαμβανώμεθα 
δλοι καί νά ένθουσιαζώμεθα και νά κατορθώ- 
νωμεν νά συγκινούμεθα. Αυτή κάποτε μάς 
δείχνει τήν στενήν συγγένειαν, τήν οποίαν έχει 
ό σημερινός άνθρωπος πρός τόν άνθρωπον τών 
περασμένων γενεών, τό σημερινόν δν πρός τά 
δντα που έπέρασαν άπό τόν κόσμον εις τά 
βάθη τών αιώνων. Αύτοΰ τοΰ είδους αί άνα- 
καλύψεις τής επιστήμης έχουν κάτι τι τό πολύ 
ικανοποιητικόν. Ό μελλοντισμός δέν έκαμεν 
άκόμη προόδους. Ό άνθρωπος έχει μέσα του 
τό αίσθημα τοΰ παρελθόντος. Είνε άδΰνατον 
νά τοΰ τό ξερριζώσης εύ'κολα. Εις τάς μακρυ- 
νάς αύτάς συγγένειας αισθάνεται κανείς κάτι τό 
όποιον τόν κάμνει ύπερήφανον. Ό Γασκόνος 
ευπατρίδης ποϋήρωτήθη άπό τόν Λουδοβίκον 
ΙΑ'πόσων γενεών ευγένειαν έχει καί άπήντη- 
σεν δτι κατάγεται άπό τόν Άδάμ ήτο όλιγώ- 
τερον παραδοξολόγος καί περισσότερον φυσικός 
άνθρωπος.

Η εορτή τού Λυκείου τών Έλληνίδων έ- 
δωκεν άφορμήν νάνακαλύψωμεν μίαν άκόμη 
συγγένειαν μ£. τήν άρχαιότητα. ’Εξ άφορμής 
τού θορύβου ό οποίος γίνεται διά τήν έκτέλε- 
σιν τών ελληνικών χορών, ό κ. Κεραμόπουλος 
— ή άρχαιολογία δχι μέ γυαλιά αυτήν τήν φο
ράν, άλλά ευχάριστος καί θελκτική καί ένδια. 
φέρουσα— μάς δίδει μίαν πληροφορίαν ή όποία 
είνε πολύ Ικανοποιητική,έχει κοσμικόν ενδια
φέρον, δέν είνε δέ διά τούτο όλιγώτερον σοφή.

'Οδηγηθείς άπό κάποιαν άρχαίαν επιγραφήν 
ό κ. Κεραμόπουλος μάς πληροφορεί δτι ό συρ- 
τός, χορός ό όποιος άποτελεΐ τήν βάσιν τών 
σημερινών ελληνικών χορών,έλέγετο συρτόςκαί 
εις τήν άρχαιότητα. Αιώνας πολύ προ Χριστού 
οί πρόγονοί μας έχόρευαν χορόν,ό όποιος είχε 
αύτο τό όνομα. Τό όνομα έσώθη άκέραιον διά

μέσου τών αιώνων, καί έφθασεν εις τήν επο
χήν μας. ’Αφού διεσώθη τό όνομα μέ τήν 
σημασίαν του εις χορόν, διατί τάχα νά μήν 
έσώθη αύτούσιον καί ολόκληρον καί τό πράγ
μα δ πως έγένετο τότε ;

Έ νας άλλος μακαρίτης σοφός, ό Σεμιτέλος, 
άπέδειξε πρίν, δτι δλοι οί 'Ελληνικοί χοροί, οί 
όποιοι χορεύονται σήμερον, στηρίζονται εις 
άρχαΐα μέτρα καί ιάμβους, άναπαίστους κ.τ.λ. 
Έδώ ή επιστήμη άρχίζει νά βάζη τά γιαλιά  
της καί ό άπροετοίμαστος άναγνώστης άρχίζει 
νά ζαλίζεται. Άλλά τό άποτέλεσμα τής παρα- 
τηρήσεως δέν είνε άπό εκείνα πού ενδιαφέρουν 
μόνον τόν θέλοντα νά κάμη άνακοίνωσιν εις 
τάς Ακαδημίας. Είνε γεγονός, τό οποίον εν
διαφέρει δλους μας. Ό χορός είνε επιστήμη 
τών ποδών καί χαίρεται κανείς μανθάνων, δτι 
καί σήμερον στριφογυρίζει τά πόδια του, δπως 
τά έστριφογύριζεν ή Ασπασία τού Περικλέους 
καί αί παρθένοι πού έπήγαιναν ν ’ άνανεώσουν 
τόν πέπλον τής Άθηνάς. Ένας χορός, έχων 
είκοσι πέντε αιώνων ζωήν, έχει δικαιώματα 
εύγενείας, τά όποια δέν είχον βεβαίως τά χθε
σινά δημιουργήματα τής ιδιοτροπίας τών χορο
διδασκάλων. Σχεδόν αισθάνεται κανείς κάποιον 
σεβασμόν πρός τήν διασκέδασιν, ή όποία έχει 
τόσον μακρυνάς περγαμηνάς νά επίδειξη.

Ανεξαρτήτως τής σημασίας αυτής τής άνα- 
καλύψεως, ένα άπό τά πολλά της άποτελέσματα 
θά είνε καί αύτό. "Αν μελετηθούν καλλίτερα 
καί είδικώς οί Ελληνικοί χοροί καί έξακρι- 
βωθή ή συγγένειά των πρός τούς άρχαίους,υ
πάρχει ελπίς νά σωθώμεν καί άπό τούς δια
φόρους χορούς, οί όποιοι μελετώνται εις τά 
άρχαΐα άγγεία τών Μουσείων.

Διότι ώρισμένως δέν υπάρχει άστειότερον 
πράγμα. Ή ζωή τού χορού άντιγράφεται άπό 
τήν νεκρότητα μιάς είκόνος. Περιμένετε νά 
σηκώσητε τό πόδι σας δπως τό σηκώνει ή 
κομψή αύτή πεπλοφόρος τού μεγάλου Α θ η 
ναϊκού άγγείου τοΰ τετάρτου α’ώνος, τό όποι
ον στέκεται επάνω εις υψηλήν στήλην, εις τήν 
τρίτην αίθουσαν τού Μουσείου. Ό ζωγράφος 
τού άγγείου έζήτησε μίαν στάσιν έλαφρότητος 
καί χάριτος άνέφικτον εις τήν πραγματικότη
τα. Καί έρχεσθε έπειτα καί πέρνετε τήν στά
σιν αύτήν καί νομίζετε, δτι ήμπορείτε νά τήν 
κάμετε πράγμα. Ώρισμένως μεγάλη ή άξίωσις.

Είδα άνθρώπους νά λιγώνονται εμπρός εις 
τά άκροβατικά γυμνάσματα τής μις Ίσηδώρας 
Δούγκαν, τής Θέσπιδος καί τής Ναυσικάς καί 
τούς ήρώτησα τί αισθάνονται καί διατί χειρο
κροτούν έτσι σπαμωδικώς, ώς νά έπαθαν έπι- 
ληψίαν. Κανείς δέν κατώρθωσε νά έκφράση τό
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αίσθημά του, διότι κανείς ίσιος δέν ήσθάνετο 
πραγματικώς τίποτε. Καί κανείς δέν είνε άξιο- 
κατάκριτος μή αισθανόμενος. Είνε άπολύτως 
άδΰνατον νά συγκινήση δτι δέν είνε άληθινόν. 
Όταν δέν γυρίζουν τά πόδια των καί τά χέ
ρια των δλοι αύτοί οί έναγκαλιζόμενοι τήν ά- 
νάστασιν τών άρχαίων χορών, δέν μάς δείχνουν 
τίποτε άλλο παρά δτι ή φαντασία των εργάζεται 
άρκετά καλά.

Μόλις εΐδομεν εις τό περιστήλιον τοΰ Ζαπ- 
πείου τά ωραία .κορίτσα νά χορεύουν τούς ελ
ληνικούς χορούς, οί όποιοι δέν μάς έξεκού- 
φαιναν δτι έρχονται άπό τά άγγεία τών Μου- 
σίων, συνεκινήθημεν βαθύτατα. Δατί άρά γε ! 
Άπλούστατα, διότι οί χοροί αύτοί μάς ήρχοντο 
άπό τά βάθη τής άρχαιότητος, μέ τάς περγα
μηνάς τής καταγωγής των έν τάξει. ’Ιδού, δτι 
τώρα καί ή άρχαιολογία ομολογεί τήν άριστο- 
κρατίαν των. Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΤΛΟΣ

« Έρπρος»
Ο Ν Ι 1 Σ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ

Έάν προχθές έγίνετο ψηφοφορία εις τό Δη
μοτικόν θέατρον, υποθέτω δτι άπό τούς δια
φόρους Ελληνικούς χορούς, οϊτινες έπέρασαν 
ώς ώραΐα όνειρα προ τών θεατών, περισσοτέ- 
ρας ψήφους θά έλάμβανεν ό χορός τών Νή
σων, ό όποιος δυστυχώς έχει άσχημον όνομα. 
Οί άλλοι χοροί θά έλάμβανον ψήφους προ
σωπικών, ούτως είπεΐν, συμπαθειών καί προ
τιμήσεων, άλλ ’ ό χορός τού Αιγαίου έκτος 
τούτων, θά έλάμβανε καί ψήφους γενικωτέρας 
σημασίας, ψήφους καθαρώς καλλιτεχνικής έκ- 
τιμήσεως, εις τήν όποιαν δέν υπάρχει ή άνά- 
μνησις τοΰ τόπου εις τόν όποιον έγεννήθημεν, 
άνάμνησις εις τήν οποίαν πτερυγίζουν αί πρώ- 
ται τής καρδίας μας συγκινήσεις.

Οί άλλοι είνε Ελληνικοί χοροί, χοροί δ ια
φόρων μερών τής 'Ελλάδος· αύτός είνε Ελλη
νικός, άλλά καί κατ’ έξοχήν χορός. Οί άλλοι 
μέ μικράς παραλλαγάς μάς λέγουν τά αυτά 
πράγματα καί δέν μάς λέγουν πολλά πράγματα, 
μάλλον μάς παρουσιάζουν δλίγας εικόνας, 
πολύ ή ολίγον πλαστικάς, πολύ άφελείς καί 
πολύ σεμνάς, τάς όποιας επαναλαμβάνουν. Αύ- 
,τός είνε ταινία κινηματογράφου, εις τήν ο
ποίαν έκτυλίσσεται εις μυρίας εικόνας τό αιώ 
νιον δράμα τού έρωτος, μεταξύ τού παντοτει- 
νοΰ άρρενος καί τού παντοτεινού θηλυκού. Α ρ 
χίζει άπό τήν πρώτην έρωτικήν άνατένισιν καί 
προχωρεί έξελισσόμενος εις τάς περιπετείας τής 
αισθηματικής καταδιώξεως. Εκείνος προχωρεί 
έκείνη φεύγει, άλλά φεύγει, κατά τρόπον, ώστε 
ν ’ άναδεικνύεται περισσότερον ή χάρις ήτις,

ώς χρυσούν νήμα, σύρει καί κρατεί αιχμάλωτον 
τον έρωτευμένον. ’Εκείνος άλλοτε μέν κοκο
ρεύεται καί έπιδεικνύει τήν λεβεντιά του, άλ
λοτε δέ γίνεται ταπεινός καί δλαι αί κινήσεις 
του είνε μία ικεσία. Άλλά τά νάζια τού θη 
λυκού είνε άτελείωτα. Ό ταν έκεΐνος προχωρή, 
έκείνη άπομακρύνεται,δταν έκεΐνος όρμά έκείνη 
φεύγη φοβισμένη καί ετοίμη νά προκαλέση 
νέαν έπίθεσιν. Ά λ λ ’ αύτή ή φυγή της, αύτή 
ή πτόησίε της είνε π ρ ό σ κ ? ν η σ ι ε .  Φοβείται καί 
τό μειδίαμα λάμπει εις τά μάτια της καί ενώ 
άπεμακρύνετο τό βλέμμα της έλεγε· « Ά ν  μπο- 
ρής πιάσε με .%

Οί άλλοι χοροί, οί πλεΐστοι τούλάχιστον, 
φαίνονται δτι ήρχισαν πέριξ βωμών εις μίαν 
άπωτάτην έποχήν· καί άπό τήν σεμνήν έκείνην 
καταγωγήν των διατηρούν μίαν σοβαρότητα, 
ήτις βαρύνει εις τάς κινήσεις των καί τάς στε- 
νοχωρεΐ ολίγον, τάς περιορίζει τούλάχιστον εις 
κάποιαν ιερατικήν τυπικότητα. Ό Νησιωτικός 
δμως δέν σύρει τό βάρος τοιαύτης καταγωγής 
καί δέν συνδέεται πρός πράγματα λησμονημένα 
και αισθήματα σβυσμένα. Καί αύτός υπηρετεί 
τήν λατρείαν ενός θεού. Κύριος οίδεν άπό 
πότε, θεού όμως άληθώς άθανάτου καί α ιω 
νίου. Καί δπως ό θεός του είνε πτερωτό; και 
αύτός καί αί κινήσεις του έχουν δλους τούς 
ελιγμούς, δλα τά παιγνίδια τής πτήσεως καί 
δλην τήν υγρότητα τών πρωτεϊκών μεταμορφώ
σεων. Οί χορευταί έχουν τήν έλευθερίαν νά δί- *
δουν σχεδόν άπεριόριστον ποικιλίαν πλαστικών 
έκφράσεων εις τό θέμα τό οποίον χορεύουν.

Τό θέμα δέ τό όποιον χορεύουν είνε τό σο- 
φώτερον τέχνασμα, τό όποιον έχει εισαγάγει η 
φύσις εις τό έργον τής διαιωνίσεως τών ειδών.
’Ολίγα ένστικτα είνε τόσον βαθειά ριζωμένα 
καί τόσον γενικά εις τήν ζωήν, δσον έκεΐνο τό 
όποιον έκδηλούται εις τούς άκκισμούς καί τάς 
υποκριτικός άποποιήσεις τής θηλείας. Καί εις 
τά μικρότατα τών άτόμων. τό θήλυ δέν ένδί- 
δει ποτέ εις τόν έρωτα τού άρρενος χωρίς νά
ζια. Καί αί άντιστάσεις αύται, μέ τήν σοφίαν 
τών όποιων γεννάται κάθε θήλυ εις δλην τήν 
ζωϊκήν κλίμακα, άπό τού άνθρώπου μέχρι τοΰ 
έντόμου, είνε τό ίσχυρότερον θέλγητρον εις τό 
ίσχυρότατον τών αισθημάτων. ΑΙΑΒΑΤΙΙΣ

«Κράτος»
ΤΑ ΑΝΘ Ε Σ Τ Η Ρ Ι Α

Τό έαρ φέτος έν Έ λλά δι δέν έκόμισε μόνον 
τήν δρόσον τής ζωογόνου φύσεως, ήτις άνα- 
πλάοσει καί ανακαινίζει τά πάντα. Τ ά  ευώδη 
ρόδα τής άνοίςεως άνέθαλον καί έν τω πνευ-
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[λατι τής Ελληνικής κοινωνίας, ένθυίΛν,θεί<7Υ]ς 
τέλος, οτι εχει και αυτή ύποχρέωσιν νά άπο- 
τρέψν) άφ ’ έαυτής τά ξενικά και τά όθνεΐα και 
νά προσανατολισθγ πρός τάς ιδίας παραδόσεις, 
προς τά ί'δια ήθη καί έ'θιμα πρός τάς ιδίας 
αυτής έμπνεύσεις καί νά άποκαταστή καί αυτά 
Ελληνική κοινωνία, εθνική κοινωνία. Καί 
ομολογοΰμεν οτι κατώρθωσε τοϋτο, τελέσασα 
προχθές την 1 Μα'ίου έν τώ Ζαππείω Μεγάρω 
την εορτήν των ΆνΟεστηρίων, έν ή, ήκούσθη 
τό ελληνικόν ασμα παρ ’ Έλληνίδων παρθένων 
καί δι έλληνικής φωνής, έν οΐς έχορεύθησαν 
πάντες οί έλληνικοί χοροί, έν οΐς τέλος έσκορ- 
πίσθησαν άφθονα τά ελληνικά άνθη διά τά 
όποια οί πρόγονοι ήμών εΐχον καθιερώσει την 
ώραιοτεραν, την τερπνοτέραν, την εύγενεστέ- 
ραν εορτήν των Άνθεστηρίων.

Ώς γνωστόν τά Άνθέστήρια ην εορτή ά- 
φιεοωμενη τω Διονυσω, ήτις έτελεΐτο κατά  
την 11, ¡2  καί 13 του μηνός Άνθεττηοιώνος.

Ή  πρώτη ημέρα έλέγετο Ιΐιθοίγια , έπειδη 
κατά ταύτην ηνοίγοντο οί πίθοι τοΐί νέου οίνου 
καί μετά θυσίαν ούδείς άπεκλείετο της άπο- 
λαύσεως αύτου. Ή  δευτέρα έλέγετο Χόες, οτε 
έν δημοσίω συμποσίω γινομένω δημοσία δα
πάνη διά των θεωρικών χρημάτων έκαστος 
’Αθηναίος ειχε πρό αύτοΟ χόα άμιγοϋς οί'νου 

καί από της σάλπιγγος έ'πινεν άγωνιζόμενος 
πρός τους συνδαιτημόνας. Τω πρώτω δέ έκ- 
πιόντι απνευστί χόα άπενέμετο ασκός οί'νου η 
πεφυσημενος καί φύλλινος στέφανος, ον ουτος 
μετά την εορτήν παρέδιδε τη ίερεία έν τω 
Ληναίω ίερω. Κατά την αύτην ημέραν οί σο- 
φισταί λαριβάνοντες τον ρ.ισθόν τής διδασκα
λίας αυτών καί δώρα προσεκάλουν τους φίλους 
εις συμπόσιον. Κατά την αύτην ημέραν έστέ · 
φοντο οί τριτοετείς παΐδες ε ίς δηλω σιν του 
άναμενομένου έ'τους, ή δέ γυνή του άρχοντας 
[όασίλέως ριετα δεκατεσσάρων γεραρών νυναι- 
κών έκλεγομ.ενων ύπο τούτου προσέφεοεν έν τώ 
άδυτω τοϋ κατά την ημέραν ταύτην μόνον α
νοικτού Ληναίου μυστικήν θυσίαν εύχοριένη 
περί της ευτυχίας της πολιτείας καί τών πο
λιτών καί έξεδίδετο ώς γυνη τώ Διονύσω. Ή  
δέ τρίτη ημέρα έλέγετο χΰτροι έ'κ τίνος θυσίας 
προσφερομ.ένης τώ 'Ερμή καί ταις σκιαις τών 
τεθνεωτων έκ πανσπερμίας έν χύτροις περιεχο- 
μενης. ’Αλλά παρά ταύταις ησαν τά άνθεσφό- 
ρια, άτινα έτελοϋντο κατά την αύτην περίπου 
έποχήν καί ησαν έορταί άφιερωμέναι ιδίως τή 
Δημητρι καί τή ΙΙεοσεφόντ) εις άνάμ,νησιν της 
επανόδου ταύτης πρός την μητέρα αύτής κατά 
τό έ'αο, οτε ό ΓΙλούτων άφηρπάσεν αύτην ά-  
σχολουμένην εις πλοκήν στεφάνων έξ άνθέων

καί εωρτάζοντο δε δ ι ’ άνθέων καί στεφάνων, 
καί τά Flralia εορτήν της Χλωρίδος (Flora) 
παρά Ρωμαίοις άτινα έτελοΟντο από της 28  
’Απριλίου μέχρι 1ης Μα'ίου διά παντοίων ακο

λασιών, συμποσίων καί χορών, έν οΐς διέστρε— 
πον αί ίερόδουλοι. ’Αλλά καί κ α τ ’ οίκον εύ- 
θυμ.ία έπεκράτει, καί διά τοϋτο αντί της ονο
μασίας της εορτής ταύτης έπεκράτησεν ή ονο
μασία Άνθέστήρια, διότι ώς καί σήμερον πα- 
ρατηροϋμεν παν άλλο η έορτη ακολασιών εΐνε 
η εορτή της 1ης Μα'ίου. Ταύτην λοιπόν την 
εορτήν ήθελησαν νά φέρωσιν εις την ζωήν αί 
κυρίαι του «Λυκείου τών Έλληνίδων», αλλά 
σύμφωνον πρός τούς ήμετερους πλέον χρόνους 
καί παρασκεύασαν τήν έν τώ Ζαππείω έορτήν 
ήτις ύπήρξεν μοναδικόν τι καί έξοχον.

Έστόλισαν λοιπόν δ ι’ άνθέων ολον τό περι
στύλων τοϋ έσωτερικοΰ τοϋ Ζαππείου καί ε- 
δωκαν τό σύνθημα της ένάρξεως της εορτής 
παρουσία τοϋ ΓΙρωθυπουργοϋ κ. Βενιζέλου τών 
υπουργών κ.κ. Άλεξανδρη, Γρυπάρη, Ρέπουλη 
άλλων έξοχοτήτων καί προσωπικοτήτων της 
άνωτέρας παρ’ ήμϊν κοινωνίας, καθώς καί έ- 
τεοου άπειροπληθοϋς 'κόσμου κατακλύσαντος 
ολόκληρον τήν κυκλοτερή πλατείαν τοϋ Ζαπ
πείου καί τούς άνω αύτής έξώστας. ΤΗχοι εγ
χωρίου μουσικής, έπευφημίαι καί χειροκροτή
ματα υπήρξε τό σύνθημα έπί τό θριαμβευτι- 
κωτερον καί μετ ’ αύτά ή εμφάνισις είκοσάδος 
καί πλέον παρθένων, αΐτινες ένδεδυμέναι Έ λ -  
ληνικάς άμφιεσεις φερούσας ό'λ,α τά χρώματα 
τών άνθέων τής άνοίζεως εισέρχονται εις τό 
μέσον τοϋ πλήθους καί άοχίζουσι τούς ελληνι
κούς χορούς. ’Αρχίζει πρώτος ό κλέφτικος, ε-  
πειτα ό συρτός, έ'πειτα ό κοητικός ό νησιώτι- 
κος καί ολοι τέλος οί ελληνικοί χωροί ύπό τήν 
συνοδείαν ότέ μέν εγχωρίων οργάνων ότέ δέ ά
σματος ψαλλόμενου ύπό τών χορευτριών καί 
ύπό δεκάδος άλλων κυριών έπί τούτω ήσκη- 
μενων. Τό θέαμα τοϋ αρμονικού χοροΰ, ό ή
χος τών ασμάτων καί ή άφθονία τών άνθέων 
τα όποια σκορπίζονται έπί τών χορευτριών 
•καί τοϋ άλλου πλήθους ένθουσιάζει τούς θεατάς 
οίτινες έκσπώσιν εις χειροκροτήματα καίέπευ- 
φημίας πρώτουδίδοντος τόσύνθημα τοϋκ,.ΙΙρω- 
θυπουργοΰ καί τοϋ ύπουργοΰ κ. Άλεξανδρή...

«Καιροί»
Υπάρχουν πολλών ειδών χοροί Ό  πολεμι

κός, ο ερωτικός, ό θρησκευτικός, ό σατυρικός. 
Αι υποδιαιρέσεις τών αρχικών χαρακτήρων καί 
οι συνδυασμοί ποικίλλουν τά είδη ε π ’ άπειρον. 
Ά λ λ α  'γενικώς ό χορευτής, με τάς ρυθμικός κι
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νήσεις του σώματός του, εκφράζει, ή τό μένος 
του, ή τον ερωτικόν του πόθον, ή τό θρησκευτι
κόν του αίσθημα, ή παρωδεί δλα τ ’ ανθρώπινα  
καί τά  σατυρίζει εις μ ίαν εκρηξιν τρελλής φ α ι 
δρότητος. Ά λλ ’ άν ή ζωή δεν εινε είμή άγων, 
αναπαραγωγή, πόνος καί χαρά, ό χορός γενι 
κώς εκφράζει τήν ζωήν. Ή  δέ ζωή είνε κίνησις. 
Τό σόμπαν ζή κινούμενου ρυθμικώς. Και την 
ρυθμικήν αυτήν κίνησιν, τήν δημιουργόν, ανα- 
παρ ιστά  καί αναπολεί ό χορευτής.

Κάθε λαός διαφορετικά πολεμεί, διαφορετικά 
αγαπά , διαφορετικά προσεύχεται καί διάφορε 
τικά χορεύει. Διά τούτο κάθε εθνικός χορός εινε 
μία Ιδιαιτέρα ά ντ ίλη ψ ις  ζωής και φανερώνει 
πώ ς αντιλαμ βάνετα ι τήν ζωήν ό λαός, ο οποίος 
τον έπλασσεν Οί μελετηταί τόόν εθνικών χοριόν 
ανευρίσκουν εις αύτους τον εθνικόν χαρακτήρα,

λαοί δέ άπαρνούμενοι τούς πατρίους χορούς, α- 
παρνοΰνται τήν ίδιαν των ψ υχ ήν ,

Ή  προσπάθεια τών καλών Ελληνίδων του 
Αυκείου πρός «άιιαβίωσιντ) τών ελληνικών χο
ρών, ευοίωνου σύμπτω μα, εστέφθη ύπο τής με- 
γαλειτέρας επ ιτυχ ία ς . Διότι έδειξε περ ιφανώς, 
εις οσους δεν τό ήξευραν ή εις όσους τό είχαν 
λησμονήση, ότι τήν χάριν, τήν ευγένειαν καί 
τήν σεμνότητα του ελληνικού χορού, άλλος χο 
ρός δεν τήν έχει. Εϊνε ό χαρακτήρ τής φ υλή ς, 
ό όποιος χαρακτηρίζει τήν όρχησίν της τήν προ- 
αιώνιον, διότι ό σημερινός χορός δεν είμπορεί 
νά διαφέρη πολύ από τον άρχαίον, α ί δέ χθεσ ι- 
να ί χορεύτριαι τού Δημοτικού θεάτρου έπανε- 
λάμβανον σχεδόν τά ς ιδίας κ ινήσεις, τάς ο
ποίας εκαμναν άλλοτε οί χορευταί περί τον β ω 
μόν τού Διονύσου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΤΥΠ Ο Υ
«Πατρίς»

Ε3ΑΦΝΙΚΟΣ ΗΧΟΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑΝ 

ΚΟΣΜΙΚΗΝ ΣΪΤΚΕΝΤΡΩΣΙΝ

Ύήν 6ην ακριβώς ακούεται ό ήχος μιας φλο  
γέρας. Ό  κόσμος εις τον γλυκύτατου τόνον καί 
εις τάς εξα ίσ ιας γλυκύτητος μουσικός διαχρώ- 
σεις ανατριχιάζει καί σ ιω πά .  Μια θρησκευτική 
σιγή βασιλεύει τώρα  εις τό Ζάππειον καί ο ή
χος τής φλογέρας, ό δροσιστικός, ο απολαυστι
κός, ό μεταρσιών, μεταφέρει τον κόσμον εις ε- 
ποχάς ηρωισμού καί λεβεντιά ς. Ύήν στιγμήν  
κατά τήν όποιαν τελειώ νει τό σφύριγμά της, το 
Ζαππειον αντηχεί από εκκωφαντικά χειροκροτή
ματα. Χειροκροτούν από ■τον έξώστΐ]ν, από  το 
περιστυλίου, άπο τήν στοάν, από παντού, Ο 
κόσμος έχει τρελλαθή  Ο κ. Aλεξανδρής χ ε ι
ροκροτεί παταγωδέστατα-

Έ ν  τω  μεταξύ ο κόσμος εξακολουθεί σπρώ- 
χνων καί σπρωχνόμενος, απειλώ ν και απειλουτ 
μένος, απαθής πρός διαμαρτυρίας, να εισερ 
χετα ι εις τό Ζ άππειον, εκβιάζων συχνότατα  
τήν είσοδον, ενώ συγχρόνως πολλοί, καιτοι με 
τά εισιτήρια άνά χείρας, μένουν απ  εξω ως 
πληρωθέντος καί ύπερπληρωθέντος πλέον του 
ύπάρχοντος χώρου Δικαιολογείται ομως το 
πράγμα, διότι ή επ ί τής διοργανωσεως επιτροπή  
ουδέποτε έπερίμενε τοιαύ'ι ην επ ιτυχ ίαν και κο 
σμοπλημμύραν. Κατά τήν οημερινην ομως επα-

νά λη ψ ιν  τής Εορτής θά ληφθούν όλα τά  μέ
τρα πρός πρόληψ ιν πάσης α τα ξ ία ς καί παντός 
παραπόνου εκ μέρους τώ ν έορταζόντων.

Ή  ίόρα είνε εξ καί τέταρτον, όπότε άπό τό 
βάθος τοϋ πρός βορράν περιστυλίου, όπου εύ - 
ρίσκεται καί ή εξέδρα, ή προωρισμένη διά τά  
κορίτσια που θά τραγωδήσουν, καί ή οποία είνε 
κατάφορτος από τρ ια ντάφυλλα  και απο πρασ ι
νάδαν καί στολισμένη μέ ένα άγαλμα ροδοστε- 
φάνωτον τού Διονύσου, του θεού, εϊς τον οποίον 
ήτο αφιερωμένη ή εορτή τώιν Ά νθεστηρίων, 
φαίνετα ι μία χαριτωμένη κόρη. Φορεί κυανό- 
χρουν άρχαΐζουσαν εσθήτα, ή όποια άφίνει νά 
φα ίνετα ι ένας λαιμός ολόλευκο; και κάτι χέρια 
κρυσταλλώδη, Ε ις  τήν μέσην εϊνε ελαφρά δε- 
μενη μέ μ ίαν χρυσήν ζώνην διήκουσαν μέχρι του 
κρασπέδου της καί είνε τόσον χαριτωμένου και 
τόσον έντεχνον τό δέσιμόν της. ώστε δημιουργεί 
πτυχάς αρχαίων αγαλμάτων, π τυχάς  Καροα- 
τίδων. Ή  κόμωσις τής κόρης, πού εφάνη ανα- 
παρ ιατά  μέ όλην τήν εύμορφιάν της και με ο· 
λην τήν χάριν της τήν κόμμωσιν τής Α θηνα ίας  
τών ευκλεών μας χρόνων καί ή χρυσή κορδέλλα 
μέ τήν όποιαν εϊνε δεμένα ανάλαφρα τα προς 
τά όπίσω κλίνοντα μ α λλ ιά , προσδίδει εϊς τό 
σύνολον μίαν αφάνταστου γοητείαν. Και μεσα 
εις τό πλα ίσ ιον αυτό τό μάγον μία μορφή με ά
λας  τάς γραμμάς τής  Ελληιάδος πού μάς δι
έσωσαν  τά αγάλματα καί πού απηθανατισαν  
τών ποιητών οι στίχοι.



woe
Προχωρεί προς το ελεύθερον εις τό μέσον τής 

στοάς μέρος και την ακολουθούν χέρι με χέρι 
σαράντα και πλέον αλλα ι κόραι, μέ το ϊδιον 
ένδυμα, με την Ιδίαν κόμμωσιν, μέ την ιδίαν 
ε'ις το περπάτημά και ε'ις την στάσιν χάριν 
II τελευταία εϊνε ένα κοριτσάαι επτά ετών, 

ολύασπρα ένδεδυμένον. χαρούμενον και 'γελαστόν 
ώς τριαντάφυλλου, πού μόλις ήνοιξε τά  πε  
ταλά  του

Α ί κόραι αυται εϊνε α ί χορεύτριαι. Κάμνουν 
μίαν κυκλικήν παρελασιν γραφικωτάτην ενώ ο 
κόσμος φρενιτια εις χειροκροτήματα.

Κάποιος πατέρας συγκινείτα ι από τό οτραίυν 
θέαμα μέχρι δακρύων

— Να ζήσης κοκώνα μου.., φω νάζει πρός 
τήν πρώτην ενω τά μάτια  του έχουν τιλέυν 
βουρκώσει.

Η παρέλασις τελειώνει υπό τά  έζακολουθη 
τικώς έκκωφαντικά χειροκροτήματα IIαρέρχον 
τα ι πεντε λεπτά , μεθ ' ο ορχήστρα—μία όρ\ή 
στρα εγχώριος και κατηρτισμενη από β ιολιά  — 
ακούεται να πα ίζη τον Κλέφτικου χορόν «Μπα 
τε κορίτσια ςτό χορόη ΕΙνε ή στιγμή κατά 
τήν όποιαν πλέον ό ενθουσιασμός εϊνε αδύνατον 
νά περιγραφή. Ο κόσμος έχει κυριολεκτικώς 
ήδη τρελλαθή απο χαραν καί από ενθουσιασμόν 
καί τήν στιγμήν, πού φα ίνετα ι ή δίς Παπαγε 
ωργακοπούλου σύρουσα τον χορόν, έκσπά εις ά - 
τελευτ¡¡τους επευφημ ίας.

—  Νά μάς ζήσετε κορίτσια ..
—  Κάτω ο λανσες καί ή καδρ ίλια ...
Χορεύουν είκοσι δύο εν δλω. Αί κινήσεις τω ν

εϊνε γραφ ικώ τατα ι. ζωγραφικώτατα ι, σεμνοτα 
τα ι. Ι ό γυναικείου σώμα ανακτά τώρα την εύ 
καμήτίαν καί τήν αρμονίαν των στάσεων των  
κλασικών Τό ώραίον καί τό ηρωικόν μαζή πού 
εμπερικλείει ό Ελληνικός χορός άναπαρίστατα ι 
εν όλη τη εκφραστικότητίτου·

Αί είκοσι δύο χορεύτριαι υποδεικνύουν άλλην 
μίαν φοράν ότι ο χορός ό Ελληνικό: εϊνε ο 
πλαστικώτερος, ο μούσικώτερος, ο ποιητικω - 
τερος.

Ό χορός τής δεσποινίδος Παπαγεωργακο - 
π  ούλου τελειος και απο απόιφεως γραμμής και 
από άπόψεως πλαστικότητος καί από από 
ψ εω ς εύρυθμίας καί από απόψεως χάριτος 

Ό  ίδιος σχεδόν καί τών άλλω ν χορευτριών. 
Χορεύουν όλαι όπως θα έχόρευαν αληθινές χω - 
ριατοπούλες, χωριατοπούλες, πού έγεννήθησαν 
καί έζησαν με τό τραγούδι καί με τον χορόν- 

Χειροκροτεί ό κ- Βενιξελος, χειροκροτεί ό κ. 
Τρυπάρης, χειροκροτεί ο κ. Ά λεζανδρής, χειρο
κροτεί όλος ο κόσμος.

— Γειά σας λεβεντοπούλες !  ακούεται μια

φωνή από τό ΰφ-ος τού εζώστου καί ή φωνη  
αυτή π ν ίγ ετα ι μέσα εις ένα φρενιτιώδες : 
«Γειά σα ς » /

’Ακολουθεί τό ; αΓΙαιδιά σαν θέτε λεβ εν
τ ιά ν  . ’Έ,πανάληφ-ις π α λ ιν  γραφικοτήτων καί άρ- 
μονιώνκαι πλαστικοτήτωνκαί έπανάληψιςένθου- 
σ ιασμών και επευφημιών καί χειροκροτημάτων, 
Τό;/ χορον αυτήν τήν φοράν σύρει ή δεσποινίς 
Ελενρ Ι\ αφετζάκη, μέ τήν ίδιαν χάριν μέ τήν 

ίδιαν γοργότητα μέ τήν ίδιαν λεβεντιά ν , μ,έ 
τήν οποίαν έσυρε τον πρώτον ή δεσποινίς Ήλε
κτρα I ίαπαγεωργακοτ,ούλου.

Ί ον Κλέφτικου χορόν ακολουθούν δύο άσματα  
από τής αί θοστολίστου έζέδρας. II α ’Ανθο- 
στεφάνω την τού Α αμπελέτ καί ή «Κατάρα» 
τού Καλομοίρη. Γην « ’Λ νθοστεφάΐ’ΐυτην» τρα- 
γουδεί ή δεσποινίς Παπαγεωργακοπούλου, τήν 
δέ «Κατάρα» ή δεσποινίς Καστρωμένου.

II έκτελεσις καί τώ ν δύο ασμάτων τελειο- 
τάτη. Ή μουσική διηρμηνεύθη μέ συμφωνικήν 
μελωδίαν καί φωνητικόν τόνον έκτακτον. Κατε- 
χειροκροτήθησαν καί α ί δύο δεσποινίδες, διότι 
καί α ί δύο ανεζωογάνησαν εν θαυμαστή τελειό- 
τητι ολόκληρον τον μελωδικόν πλούτον τού νεο
ελληνικού τραγουδιού.

Γ ίνεται όλιγόλεπτος διακοπή, μεθ ’ ο ακούε
τα ι τό μεθυστικόν παίζιμον τών β ιολιώ ν.

Παίζεται ό Κουλουριώτικος χορός. Τό άρχαΐ- 
ζον ένδυμα αντικαθιστά  τώρα ή χαριτωμένη  
φορεσιά τής Κούλουρης Τό χρυσοπάρυφου σ ι- 
γούνι καί τό λευκόν τσεμπέρι εγείρουν ενθουσια
σμόν ακράτητου.

Αί χορεύτριαι εινε εζ. Ή Μαρία και ή 
Σταυρούλα Βουκίδου. ή Μαρίκα Καζάζη, ή Ή 
λεκτρα Παπαγεωργακοπούλου, ή '  λλεζανδρίδου 
καί ή Παταβού. Ό λ α ι χάρμα οφθαλμώ ν. Ο 
χορος εκφραστικωτατος καί γραφικώτατος και 
ή εκτέλεσις υπέρβαση  τό τέλειον

Τόν Κουλουριώτικον ακολουθεί ό Χησιώτικος 
μπάλος. Ίον χορεύουν τ έσσαρα ζεύγη. '11 
Πίνα Ορλώφ μέ τήν Φίλτσου, ή Ήλεκτρα 
Παπαγεωργακοπούλου μέ τήν Καφετζάκτ), ή 
Κονλα Αροσίνη μέ τήν Καζάζη καί ή Κάκια 
Ό ρλώ φ μέ τήν Νίια ν  Π απαστάθη. Υ περτερεί 
πασώ ν εις τήν χάριν καί τά  χαρακτηριστικά - 
τατα  τσακίσματα ςό ζεύγος Αροσίνη καί Κα 
ζάζη Κάθε κύκλος τής δίδος Αροσίνη γ ίνετα ι 
αιτία  χειροκροτημάτων καί ζητωκραυγών ένθου- 
σιωδεστάτων.

— Γειά σου λεβέντ ισσα ...
— Κοκώνα μου νά σε χαρή ή μανούλά σου. 
Μετά τούς ανωτέρω χορούς τμήμα ερασιτε

χνών εκ τής ορχήστρας τής Α θηναϊκής Μην · 
δολινάτας έκτελεί τον Ελληνικόν χορόν τού κ·

Λαβδα και εύθύς αμέσως χορεύεται ο χορός

τον Ιιαλάγγου.
Τον σύρει ή Κατίνα ΙΊλασυπούλου, μέ έζα ι-  

ρετικήν χάριν, μέ έζαιρετικήν γραφικότητα κι

νήσεων.
Τον χορόν τού ιιαλάγγου ακολουθεί τό «Νε- 

ραντζοφίλημαΌ ,\Ύόν χορόν σύρει πρώτη ή δίς 
Μερόπη Περ/3ενά καί κατόπιν ή Μίνα Πα7τα · 
οτάθη. Ό κόσμος χειροκροτεί εζακολουθητικώς, 

έπευφημών άδιακόπως.
— Μπράβο κορ ίτσ ια ...

— Νά μάς ζήσετε...
'Ακολουθεί ό Κ αλαματιανός. Τόν σύρει 

πρώτη ή Ήλεκτρα Παπαγεωργακοπούλου, κα ■ 
τάπιν ή Ελένη Καφετζάκη καί έπειτα  ή Σταυ

ρούλα Βονκίδου. Καί α ί τρεις ύπέρτεραι πάσης 
κρίσεως Δεν χορεύουν—πετούν. Τά πόδια τω ν  
συνθέτουν μουσικήν γραμμήν.

Καί έρχεται ό «Π ηδηκτός Μ εγαρ ίτικος». 
Τόν χορεύουν μικρά κοριτσάκια μέ συνοδείαν 
τής εγχωρίου ορχήστρας. Καί τόν χορεύουν μα- 
γευτικώτατα. Ο κόσμος πού τά  βλέπ ε ι τά  κα 

μαρώνει ωσάν πα ιδ ιά  του.
— Μπράβο πα ιδάκια  μου !  ακούεται μία  

φωνή άπό τόν εζώστην Νά μάς ζήσετε !
Ύήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ό χορός χο 

ρεύεται ακόμη, ένα κοριτσάκι έως επτά ετών 
άποσπάται άπό τήν σειράν, αρπάζει ένα κάνι- 

στρον γεμάτον άπό ροδοπέταλα καί διευθύνεται 

τρέχον πρός τόν κ. Βενιξελον. 'Ο κ. Ιίρωέίν-

*
Ή  έορτίι τών Ά ν θ έ ω ν  ι ΐς  τό Ζάππειον

Ό  ’ Υπουργός τών ’Ε ξωτερικών κ. Γρν.τάρης μετά τής Ο ικογένειας τον.

►
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πουργός δέχεται ολόκληρον το κανίστρου των  
ροδοπετάλων εις το προσώπου.

Γελά, αρπάζει είς την αγκαλιά  του τό κορι
τσάκ ι και το φ ιλ ε ί.

Τό κοριτσάκι κατευχαριστημένον απέρχεται 
και αρχίζει εκ νέου τον χορόν, ό οποίοι; σύρεται 
κατά σειράν άπό το? δεσποινίδα? Ήτίναν Κα- 
ρανίκα , Ραλλοΰ Φωκά — κόρην τ η ; κυρίας Νΐ- 
νας Φωκά — καί από την Ρ ίτσαν  Φιλιπίδου.

Καί μετά ταΰτα άρχεται ό πρός τιμήν τοΰ 
κ. Ρενιζελου διδαχθείς Κρητικός χορός. Πεοτο · 
ζάλης. Ο κ Πρωάΐ/7Γ0«ργό? ενθουσιάζεται, 
χειροκροτεί. Ο κ. Μαρκαντωνάκης έπ ίοης. 
Χειροκροτεί κα ί επευφημεί καί ολόκληρος ό κό
σμος

— Ζήτω ή Κρήτη !
— Να μάς ζήσης Κρήτη!
Καί ένας άλλο? :
— &ήτω ή ενωσις !
"Κπεται ό Συρτός, ο οποίος έδιδάχθη υπό 

τής κ. Νίνας Κρεστενίτου καί μετά ταΰτα ψ ά λ 
λετα ι τό «Μαΰρο γεμενίιι τή συνοδεία β ιολ ιώ ν. 
Ακολουθεί παρέλασις άνθεσφόρων α ί όποίαιάν- 
θοβολοΰν δλον τόν γύρω κόσμον καί προ πά ντω ν  
τούς επισήμους.

Ό  κ. Βειο^έλο? σκεπάζεται άπό τρ ια ντά 
φ υλλα .

Έι> τώ μεταξύ άπό τόν εξώστην κενοΰται 
πληθώρα κανίστρων πεπληρωμένων ροδοπέταλα 
Καί όταν τά  κάνιστρα έτελείωσαν ό κόσμος 
έπετέθη κατά τών ανθέων, τά  οποία απετέλουτ 
τήν διακόσμησιν. Έμαδήθησαυ άνηλεώς καί 
έσκορπίσθησαν καθ ' δλας τά ς  διευθύνσεις τής 
στοάς.

Ή εορτή έληξε με τό άνθοβόλημα. Ευθύς 
μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ προγράμματος ό κ· Βε- 
νιζέλος μετά τών λο ιπών ύπουργών ανεχώρησεν. 
Προ τής άναχωρήσεώς του ουνεχάρη θερμότατα 
τήν κ. ΐίαρρέν καί τήν κ· Κρεστενίτου.

Μετ’ ολίγον ήρχισεν άναχωρών καί ό λοιπός 
κόσμος. Ύήν 8ην παρα τέταρτον τό Ζάππειον 
είχε πλέον κενωθή.

Ή επί τής δεξιώσεως επιτροπή άποτελου- 
μένη εκ τών κυριών Βλαστοΰ, Βελλιανίτου, 
Βασιλειάδου,Καντά, Κ εφαλά. Μαρούλη, Τριαν ■ 
τ αφυλλάκου, Φεράλδη, Σπηλιωτοπούλου καί 
’ ¡σαακίδου, κατεδείχθη ανωτέρα πάσης προσ
δοκίας.

ΓΙαρ’ολγο τήν άνθρωποπλημμύραν κατώρθω-

σεν νά περιποιηθή καί νά ευχαρίστηση τούς 
π ά ν τα ς .

«Νέον ’Άότν»
Π Λ Η Ρ Η Σ  Ε II 1 Τ Γ X I Λ

Ύπερτέρα πάσης προσδοκίας ύπήρξεν ή ε 
πιτυχία τής δωργανωθείσης έν τω Ζαππείω 
χθες εορτής των « Άνθεστηρίων».

Ή Ελληνοπρεπής αυ η έορτή τών άνθέων 
οφείλεται ές ολοκλήρου εις του Λυκείου τών 
Έλληνίδων τάς διακεκριμ,ένας δέσποινας 
και δεσποινίδας, αίτινες αληθώς κατέβαλον ά- 
τρύτους κόπους καί προσπάθειας, ΐνα παρουσιά
σουν τήν ώραιοτάτην χθεσινήν έορτήν.

Άπό τής 5ης μ. μ. ώρας ολος ό ποό τών 
προπυλαίων του Ζαππείου χώρος είχε κατα- 
ληφθή ύπό πλήθους πάσης τάςεως άναμ-ένοντος 
τήν σειράν του πρός αγοράν εισιτηρίου. Τά 
πλειότέρα όμως εισιτήρια εϊχον έξαντληθή και 
ήρκοΰντο πλέον είς άπλας εισόδους.

’Εντός τοΰ μεγάρου ή φιλοκαλία καί αί 
προσπάθειαι τών κυριών τής διοργανωτικής έ- 
πιτροπής έθαυμ.ατούργησαν κυοωλεκτικώς.Γυρ- 
λάνται άπό σμ.ύρτα καί άνθη έστόλιζον τό έ- 
σωτερικόν κυκλικόν ύπαιθρον. ’Έναντι τής εισ
όδου μία έξέδρα έστολισμ-ένη άπό σωρούς άν
θέων έν τώ μ.έσω τών οποίων είχον τοποθε- 
τηθή μ,ικροί έρωτιδεΐς (παιδάκια 8— 10 έτών) 
άφήρπασαν άπό τής πρώτης στιγμής τόν θαυ
μασμόν του θεατοϋ.

Η ορχήστρα είχε τοποθετηθγ μέ πολύ γού
στο ό’πισθεν διαφόρων φοινικοειδών.

Είς μίαν τών αιθουσών άνέμενον αί δεσποι
νίδες καί αί παιδισκαι τής όρχήσεως καί τοΰ 
άσματος, ένδεδυμ-έναι ολαι τό άοχαΐον έν- 
δυμα τοΰ χοροϋ.

Πρ έπει νά όμολογηθγί ότι διά μ,ίαν στιγμ.ήν 
ό θεατής άπατώμενος ένόμ,ιζεν οτι πράγμ,ατι 
εύρισκεται είς τήν ώοαιαν έκείνην έποχην τών 
προγονικών παρθενικών εορτών.

Τά καθίσματα τής κυκλικής αιθούσης ή’ρ- 
χισαν πληρούμ.ενα άπό τής καλλιτέρας τάξε- 
ως τής κοινωνίας μας. Διεκρίνοντο ό πρωθυ
πουργός κ.. Βενιζέλος, ό ύπουργός τής Παιδείας 
κ. Άλεξανδρής, πολλοί βουλευταί, άνώτεροι 
υπάλληλοι καί άλλοι έπίσημοι.

Ή γαλερία άπό ένωρίς ήτο υπερπλήρης. 
Τό ώραΐον φύλλον έπλεόναζε. Μερικά πελώρια 
καπέλλα προκαλοΰν διαμαρτυρίας, έξακολου- 
θοΰν έντούτοις μένοντα είς τάς θέσεις των.

Αίι κυριαι τής επιτροπής έν πυρετώό'ει κινή
σει. Ή συρροή τοΰ κόσμου ήτο τόσον μ.εγάλη 
καί άπροσδόκητος, ώστε τά  είχον χάσει κυριο-

1609

λεκτικώς. Αφθονία κοσμ-ητόρων ταρατηρεΐται 
ά λ λ ’ οφείλει νά έπαναλάβγ τις τό «ούκ έν τώ 
πολϊ ώ τό εύ»,

Ή ώρα είνε πλέον τής 6ης μ., μ. καί ό κό
σμος έξακολουθεΐ νά διαγκωνίζεται καί νά 
συαπιέζεται είς τήν είσοδον διά νά λάβγ 
εισιτήρια. ’Επί τέλους δίδεται διαταγή νά 
παύσγι ή πώλησις εισιτηρίων.

Είς τήν άνθοστολισμένην έξέδραν άνέοχεται 
ό έκ τών δεσποινίδων χορός τής κ. Φωκα, δί
δεται τό σημεΐον καί ή έορτή άρχίζει μέ τόν 
’Εθνικόν ΰμ.νον,τόν όποιον ψάλλει ό χορός μετά 
τής ορχήστρας καί τόν όποιον οί θεαταί ά- 
κούουν ό'ρθιοι.

Επακολουθεί Ελληνικός χορός τών δεσποι
νίδων. Είνε περί τάς εί'κοσι καί χορεύουν μ.έ 
τοιαύτην χάριν, ώστε ένθουσιάζουν άληθώς 
τούς θεατάς.

ΙΙαρατεταμ.ένα χειροκροτήματα συνοδευό- 
μ.ενα ύπό ένθουσιωδών έπιφωνημάτων υποδέ
χονται τό τέλος τοΰ χοοοΰ.

Χορεύεται άκολούθως ό κρητικός χορός ή 
έκ τοΰ όποιου έντύπωσις ήτο καταπληκτική. 
Αί χορεύτριαι κόραι δίδουν όλην τήν έντύπω- 
σιν καί τήν γραφικότητα τοΰ πολεμικού χο- 
ροΰ τών γενναίων νησιωτών.

Ό κ. Βενιζέλος δίδει τό σύνθημα τών χει- 
ροκοοτημ.άτων, πολλοί δέ Κοήτες έκ τών θε
ατών έπευφήμ.ουν ένθουσιωδώς.

Επακολουθούν άλλα εί 'δη τών έθνικών μ.ας 
χορών, τών όποιων πολλοί συνοδεύονται καί 
άπό τό άσμα τοΰ χοροΰ.

Χορεύουν τώρα αί μ.ικραί κόραι καί βεβαίως 
δέν ύπολείπονται τών μεγάλων. Προκαλοΰν 
άκράτητα χειροκροτήματα καί τούτο τούς δί
δει περισσοτέραν ό’ρεξιν.

Τό πρώτον μέρος κλείουν ό «Γέρω-Δήμος» 
καί ό «Κλέφτης» τά δύο έθνικά τραγούδια, 
τά όποια άποδίδει έξόχως χρωματισμ.ένα ή 
δεσποινίς Καστρωμ.ένού.Οί άκροοταί δέν ίστε- 
ροΰν είς έπευφημίας.

Τό δεύτερον μέρος άρχίζει μ.έ τήν «Τράταν» 
τό ώραΐον χορόν τών Μεγάρων. Δέκα δεσποι
νίδες φέρουσαι ώραίας έθνικάς άμφιέσεις τόν 
έκτελοΐν μέ χάριν άμ.ίμητον.

Νομ-ίζει κανείς ότι πρός στιγμ,ην εύρισκεται 
είς κάποιαν πλατείαν χωρίου είς Ελληνικήν 
άκτήν. Νέα χειροκροτήματα καί νεος ένθου- 
σιασμ-ός τών θεατών, τόν όποιον δέν διακό
πτει ή κατάρρευσις ένός πάγκου,τόν όποιον εί
χον καταλάβγ μ,ερικαί κυρίαι και κύριοι.

Ό «Μπάλος» ό γραφικός αύτός χορός είνε 
κάτι τόσον τέλειον, τόσον ώραΐον, τόσον έθνι-

κόν, ώστε ένθουσιάζει καί τούς πλέον ψυχρούς 
τών θεατών.

Χειροκροτήματα παταγωδέστερα τών πρώ
των καί έπευφημίαι όμοθυμ,οι τοΰ άκροατη- 
ρίου πληοοΰν έπί πολλά λεπτά τής ώρας τήν 
αί'θουσαν.

Άπό τήν γαλαρίαν σωροί άνθέων ρίπτονται 
έπί τών χαριτωμ-ένων χορευτριών.

Οί τής αιθούσης δυσανασχετούν διότι δέν 
έ’χουν καί αύτοί άνθη νά ράνουν τάς χορεύ
τριας.

Επακολουθούν άλλοι χοροί καί άσμ.ατα καί 
ή ώραία άληθώς έορτή κλείει πάλιν μέ τόν 
’Εθνικόν '“Υμνον.

« Έ μ π ο ο ς»

ΤΑ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΛ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ

Πώς νά περιγραφή ή ένθουσιώδης, ή άθρόα 
συρροή τής χθες είς το Ζαππειον έπ ’ ευκαιρία 
τής έκτελέσεως έθνικών χορών καί τραγουδιών 
ή όποία οφείλεται είς τό Λύκειον τών Έ λλη
νίδων \ Πώς ν ’ άποδοθή ιδίως τό όμ-όθυμον 
τής εύφροσύνου όρμ-ής ή όποία εφερε πρός τά  
έκεΐ τό ό'ντως άμετρητον έκεΐνο πλή
θος έκ πασών τών τάξεων καί έκ πασών τών 
κλίσεων ; Άπό τής πέμπτης μεταμεσημβρι
νής έ’ξω τοΰ μαρμ.αροτεύκτου κτιρίου εΐχεν ά- 
ποτελεσθή τεραστία διαδήλωσις· τήν πέμπτην 
καί ήμίσειαν, δύο πύλαι ήνεώχθησαν καί τήν 
έκτην καί μισή έκλείσθησαν,διότι τό περιστύ
λων άνω καί κάτω ού μήν άλλά καί έν τώ 
μέσω είχεν άσφυκτικώς πληρωθή θεατών άμ- 
φοτέρων τών φύλων καί πάσης ηλικίας, έπε- 
βάλλετο δέ πλέον έκ τοΰ νόμου τοΰ άδιαχω- 
ρήτου τών σωμάτων τό μετρον ΐνα μή γίνουν 
δεκτοί άλλοι θεαταί.

Τό περιστύλων παρουσίαζεν ή'δη καταπλη
κτικόν πανόραμα πολυάνθρωπου, πολυποίκι
λου καί πολυχρώμ,ου όμηγύρεως. Όμ-ηγύρεως 
ιδίως μή παρεχούσης τήν έλαχίστην ιδέαν 
περί διακρίσεως θεσεων· ή άπροσδόκητος κο- 
σμοπλημ.μ.ύρα είχε συγχύσει παν όρων καί οί 
πληοώσαντες διά κάθισμα τό έχρησιμοποίουν 
ώς σχεδίαν, άνερχόμενοι έπ ’ αύτοΰ καί ίστά- 
μενοι όρθιοι, δεσπόζοντες κάπως ούτω τοΰ κα- 
τακεκλυσμ-ένου έκεΐ χώρου Έξαίρεσιν μονα
δικήν άπετέλεσαν ό πρωθυπουργός κ. Έλευ- 
θέοιος Βενιζέλος, καί οί ύπουργοί τών Ε ξω 
τερικών καί τής Παιδείας κ. κ. Γρυπάρης καί 
Άλεξανδρής μετά τών κυριών των, οΐτινες 
παρέμενον καθήμενοι, είς την πρώτην μέν 
γραμμήν, άλλά κεχωρισμένοι, μέ άσφυκτικόν



έκατέρωμεν καί όπισθεν συνωστισμο'ν. Γύρω 
και άνω τής ουτω πυκνότατης όμηγύρεως έ- 
μάρμαιρε το περιστύλιον, του οποίου οί στύ
λοι συνεδέοντο διά τόξων έκ τεχνητών κλά
δων καί άνθέων, αριστερά δέ τώ είσερχομένω 
έμαντεύετο κάποια εξέδρα της οποίας ύπερέ- 
κειτο'προτορ.ητοϋ ’Απόλλωνός περιστοιχιζομένη 
από ροδοχρώμους καί ξανθούς έμψύχους έρω- 
τιδεΐς μ.ετά τόξου καί φαρέτρας πλήρους βε
λών,— έξέδρα από της οποίας θ ’ άνεπέμποντο 
μετ ’ ολίγον οί τόνοι της μουσικής καί οί 
φθόγγοι του άσματος.

Αί'φνης έπευφημίαι καί χειροκροτήματα άν- 
τηχοΟσιν. 'Τπό τούς ήχους της μουσικής γ ί
νεται ή παρελασις των χορευτριών.

Φέρουσιν ολαι την άρχαίαν Ελληνικήν έ- 
σθήτα καί άρχαιοπρεπώς άναδεδεμένη διά τα ι
νιών είνε ή κόμη των. Αί πλεΐσται αύτών 
εϊνε λευχείμονες, δεν λείπει όμως εντελώς καί 
το άνοικτοκύανον, τό ανοικτόν ροδόχρουν, καί 
τά σανδάλια των εϊνε λευκά. Ή όλη ποαπή 
εϊνε παρθενικωτάτη,σεμνότατη, ωραιότατη.

Μετά την παρέλασιν ταύτην άντηχοΟν ήχοι 
εγχωρίων οργάνων.

Ό ενθουσιασμός τών ακροατών επιτείνεται, 
έκσπά δέ εις ακράτητα χειροκροτήματα, όταν 
τέλ,ος άρχίζν) ό κλέφτικος χορός «Μπάτε κο
ρίτσια στό χορό». Έ κτελεΐται ουτος πράγματι 
έν ζηλευτώ συγχρονισμώ κινήσεων καί μουσι
κής, αί χορευτριαι εϊνε ύπόπτεροι όσον καί σε- 
μναί, ή ολη έζέλιζις της χορευτικής άλύσσου 
παρέχει την εύρυθμίαν αρχαίου κυκλικοΰ ανα
γλύφου. Τό θέαμα εϊνε πάγκαλον, από της 
στιγμής δέ ταύτης εϊνε έξησφαλισμένη ή επι
τυχία της όλης εορτής. Οί θεαταϊ πράγματι 
φαίνονται τρυφώντες μετά ίδιαζούσης ευφρο
σύνης καί ίδια ζούση; συγκινήσεως εις αύτό, 
υπό τούς τόνους εκείνους της μουσικής.ή οποία 
κραδαίνει μυχιαίτατα την αισθητικότητά των. 
Καί δέν παύουν άνευφημουντες κ.αί δεν παύουν 
ζωηρώς χειροκροτοΟντες.

Ή όλη έκτέλεσις του πολυποίκιλου προ- 
γράμμ-ατος έστεφθη υπό της αυτής έπιτυ- 
/ ίοες.

"Ολοι οί χοροί, ό κουλ^αυριώτικος, ό καλα
ματιανός, ό πηδητικός Μεγαρίτικος καί ό νη · 
σιώτικος, οί συρτοί ώς ό Χ°ρύξ του Ζαλόγγου 
καί τό νεραντζοφίλημα, κλπ. κλπ. έχορεύθη- 
σαν ωραιότατα· ιδιαιτέρας δέ όλης βεβαίως 
μνείας δεον νά τύχν) ό συοτός «Μαΰρο γεμενί» 
ό διδαχθείς παρ’ αύτής ταύτης της κυρίας Νί- 
νας Γ. Κρεστενίου καί χορευθείς τγ συνοδεία 
βιολιών; ώς ά φ ’ ετέρου ίδιάζουσαν γραφικό-

τητα εϊχεν ό μεγαρίτικος,τών χορευτριών φε- 
ρουσών τό μεγαρίτικον έ'νδυμα.

Τό ωδικόν μέρος δέν ύπελείφθη. Ή εύώπις 
δεσποινίς Άριστ. Ζάννου, μέ την τόσω δροσε- 
ράν, τόσω γλυκεϊαν καί τόσω εύστροφον φω
νήν της ¿τραγούδησε τάς πρώτας μονωδίας 
χειροκροτηθεΐσα ένθουσιωδώς. Καί ή δίς Κα- 
στςωμένου, ή μέ τόσω ασφαλές μέλλον καί 
τόσω θελκτικόν παρόν ώς άοιδός, έτοαγούδη- 
σεν ούχ ήττον ώραϊα. Άμφότεραι δέ ώς καί 
τό κόρον ολόκληρον είνε μαθητριαι της έφορου 
του Ήδικου τμήματος του Λυκείου κυρίας Νί- 
νας Φωκά. Εις την χορωδίαν πάσαι αύται 
μ.ετά τών κυριών Μιχαηλίδου καί Δημητρα- 
κοπούλου άνθυψιφώνων συνώδευσαν τάς χοοευ 
τοίας μέ τό θαυμάσιον άσμά των. Μονωδίας 
μετά μεγίστης επιτυχίας έξετέλεσε καί ή δε
σποινίς Ήλεκτρα ΓΙαπαγεωογακοπούλου τε
λειόφοιτος του Ωδείου, ούχ ήττον ένθουσιω- 
δώς χειροκροτηθεΐσα

Τά μικρά ήσαν ή άνθηρωτέοα έκδήλωσις 
της άνοίςεως. Έχόρευσαν μέ αληθινόν brio 
χορευτριών. Τά τρία της κ. Φωκά έπετουσαν 
ώς φθόγγοι του μητρικού άσματος. Ή μ.ι- 
κροΟλα Τίτσα Φιλιππίδου ανεψιά της κ. ΙΙαο- 
ρέν, θαυμαοίως ώραΐον κοριτσάκι, μία με μά
τια  έξοχα, τύπος Κρεολης, καί άλλαι πολλαί 
ώραΐαι μικραί, αί όποΐαι έχόρευσαν ώς μεγά- 
λαι καί έρανον έν τέλει μέ άνθη τούς θεατάς, 
άρχομεναι από ιόν πρωθυπουργόν κ. Βενιζέλον.

Ούχί ολίγον συνετέλεσεν εις την ολην επι
τυχίαν καί ή Μανδολινάτα ή τόσω εύαρέστως 
πάντοτε άκουομένη. Ή έορτή παοετάθη μέ
χρι της όγδοης. "Εν μέγα ήδη εύγε διά την 
έπιτυχίαν αύτής καί προς ολας μέν τάς λοιπάς 
μοχθησάσας κυρίας, άλλ ’ ιδία πρός την κυ
ρίαν Παρρεν καί πρός τήν κυρίαν Ν. Κρεστε- 
νίτου. Ό έθνικώτατος σκοπός των έπέτυχε 
θαυμασίως. "Οσον άφορά τήν άνετον τοποθέ- 
τησιν τών θεατών, ή πατριωτικωτάτη έορτή 
βεβαίως πλέον δέν θά έπαναληφθή εις τό Ζάπ- 
πειον· ό χώρος του άπεδείχθη μαρτυρικώς α 
νεπαρκής· ένδεδειγμένον πλέον δ ι’ αυτήν εϊνε 
μόνον τό Στάδιον.

Ή μόνη απουσία ήτις παρετηρήθη κατά 
τήν χθεσινήν εορτήν ήτο τής Βασιλικής Οικο
γένειας,

« Ά θ η ν α ι»
ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΝΘΕΣΤΙΙΡΙA

Ζωηροτάτη ύπήρξεν ή χθεσινή συγκέντρωσις 
εις τό Ζάππειον, όπου ύπό του «Λυκείου τών 
Έλληνίδων» έδόθη πρωτοτυπώ τάτη όντως

Α Π Ο  Τ Η Ν  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Ν

Ό  Βασιλεύς μετ'α τον Διαδόχου κα ί της Μ. Δονκίαοης Μ αρίας εις τα προπύλα ια  τών Ανακτόρων 
κατά. την ίορτην τον 'Αγιον Γεωργίου.

Οί ενζωνοι οί άποτελονντες την φρουράν τών Ά νακ τόρον .



προεσπερίς μέ άσματα καί χορούς ελληνικούς. 
Ή θύρα του στολισμένου μεγάρου έ'κλεισεν 
άπό της 5 1)2 μ., μ. ενεκα του μ,εγίστου συν
ωστισμού του συρρεύσαντος επίσημου καί ανε
πίσημου, ωραίου καί άσχήμου. πλουσίου καί 
πένητος, δικαίου καί αμαρτωλού κοσμου. Υ
πήρξε μία δντως ελληνική έορτή, εις την ο
ποίαν μεταξύ των πρωτων έ'σπευσαν ό πρωθ
υπουργός κ. Βενιζέλος μετά του κ. Μαρκαν- 
τωνάκη καί οί υπουργοί κ. κ. Γρυπάρης καί 
Άλεξανδρής μετά των κυριών των, ό Νομάρ
χης, ό Φρούραρχος και μέρος του διπλωματι
κού σώματος.

Εις τό περιστύλιον είχε στηθή εξέδρα <ρέ- 
ρουσα την προτομήν τοϋ ’Απόλλωνός περιστοι- 
χιζομένην υπό έμψυχων έρωτιδέων φεοόντων 
φερέτρας καί βέλη καί πτέρυγας.

’Από τής εξέδρας ταύτης ήκούσθησαν τα 
άσματα τής δεσποινίδας Η. Παπαγεωργακο- 
πουλου, τής δεσποινίδος Σ. Γεννάδη, τής δε- 
σποινίδος Ζάννου καί τής δεσποινίδος Καστρω- 
μένου Γύρω δέ τής εξέδρας έχορεύθησαν μ.έ 
πολλήν επιτυχίαν οί έλληνικοί χοροί καί τέ 
λος έγένετο ή παρέλασις των κανηφόρων καί 
τό άνθοστόλισμα των θεατών.

« Έόπερινη»
ΕΙΣ ΤΟ ΛΙΙΜΟΤΙΚΟΝ

Κάτι τέλέιον, κάτι τ ι εκπληκτικόν έπαρου- 
σίασαν χθες αί κυοίαι μας, αί το’σον <ριλο- 
πόνως έργασθεΐσαι διά τά Ανθεστήρικ, τά ό
ποια άπειρος κόσμος έθαυμασε χθες τό έσπέ- 
ρας από τής σκηνής του Δημ.οτικοΟ θεάτρου, 
ιδίως δέ εκείνοι οϊτινες ύπελείφθησαν τής ά- 
πολαυσεως του θεάματος λόγω τοϋ συνωστι
σμού κατά την παρελθοϋσαν Κυριακήν έν τώ 
Ζαππείω.

Τά πάντα έπέτυχον, καί τά άσματα καί 
οί χοροί τών δεσποινίδων. Τά χειροκροτήματα 
ήκούοντο παταγώδη. Ιδίως ό μικρόκοσμος ά- 
πετέλεσε τήν κορωνίόα τής επιτυχίας.

« Ά θ η ν α ι»
ΟΙ ΕΑΛΙΙΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΙΜΟΓΙΚΟΝ

’Αληθή φαντασμαγορίαν παρουσίασε χθες 
τήν εσπέραν τό Δημοτικόν Θέατρον εις τό ό- 
ποϊον έπανελήφθησαν οί έλληνικοί χοροί καί 
τά δημώδη άσματα υπό τοϋ Λυκείου τών Έ λ- 
ληνίδων.

Κόσμος πολύς συρρεύσας κατέκλυσε τήν 
πλατείαν καί τά θεωρεία τοϋ θεάτρου, επί δέ

τής σκηνής αί εύπλαστοι καί ξωηραί χωριατΟ- 
ποΰλαι μέ τάς ποικιλλοχρωμ-ους χωρικάς εν
δυμασίας, καί τάς εύγράμμους κινήσεις των 
συνεπλήρουν τό εκπαγλον θέαμα.

«Καιροί»
Η επιτυχΙα ή οποία προειιηνύετο, επέστεψε  

και π ά λ ιν  προχθές τό βράδυ εις τό Αημοτικόν 
τους Ε λληνικούς χορούς

Τό θεατρον ήτο ασφυκτικής πεπληρωμένον 
κόσμου, ενώπιον του οποίου ό εσμός τών καλών 
ερασιτεχνικών έθαυμάσθη και κατεχειροκροτήθη 
μίαν ακόμη φοράν, διά τον θρίαμβον τον οποίον 
μόνον το κάλλος· τών αρχαίων ελληνικών χο ■ 
ρώ>ν ήδύνατο νά παράσχη.

Η σκηνή τοϋ Αημοτικοΰ ουδέποτε άλλοτε π α 
ρουσίασε θέαμα τόσης χάριτος κα'ι κομψότητος. 
Τά ωραία σώματα τά οποία εις· τούς ξένους 
χορούς ούδέν ηδύναντο ίσω ς ε'ις θαυμασμόν νά 
κερδίσουν, κατέκτησαν προχθές μέ καλλ ιτεχνι- 
κάς γραμμάς, τάς· όποιας μόνον α ί ρυθμικαί 
και πλα σ τ ικα ί κινήσεις τώ ν "Ελληνικών χορών 
ηδύναντο νά προσδώσουν.
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II 1 1Μ ΙΞΕ ΙΣ  ΤΟΥ ΑΥΚΕΙΟΥ ΤίΙΝ E M H I 1 N
Μετά τούς ελληνικούς χορούς, αί επιστημονι

κά! διαλέξεις τοϋ Αυκείου Ένώ ή νεάτης τοϋ 
Αυκείου αντιγράφει τά ανάγλυφα  καί ζωντανεύει 
εις πλαστ ικάς κινήσεις μ ίαν ώραίαν σελίδα τής 
Ελληνικής ζωής, α ί επιστήμονες τοϋ Αυκείου 

σκορπίζουν γνώσεις καί μάθησιν, διά νά ε ξα σ 
φαλίσουν καί προφυλάξουν τήν φυλήν από τούς 
κινδύνους τής καταστροφής, ούς ή αμάθεια τών  
μητέρων κα ί η γενική όλων μας ολιγωρία επ ι
σωρεύουν γύρω μας.

Έ λέχθη  καί ¿γράφει κάποτε, ότι κάθε γ υ 
ναίκα ποϋ απομακρύνεται άπό τό σ πήτι, επ ιδ ι - 
ώκουσα ανώτερα ιδανικά , είτε εις· τήν επ ισ τή 
μην είτε εις τήν τέχνην, αδικεί αυτήν τήν αρ
χικήν Ιδέαν τής συστάσεως τής οικογένειας, αυ
τήν τήν διά τής μητρότητος διαιώνησιν τού εί
δους

Ερωτω σήμερον, ποια από ολας τάς μητέρας 
τών Α θη νώ ν, καί άπό τάς μάλλον γονίμους εις 
αποκτησιν πα ιδ ιώ ν, ή μπορεί νά άναμετ ρηθή μέ 
τήν ευεργετικήν Ιδέαν τής μητρότητος, τήν ο
ποίαν ενεσάρκωσε χθες μέ τήν ομιλίαν της ή 
ύφηγήτρια τοϋ Πανεπιστημίου κ· "Αννα Μελά.
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Ό σα ι καί οσοι τήν ήκουσαν καί όσαι καί οσοι 
θά εξακολουθήσουν νά ακούουν τά  μαθήματα  
αυτα όλων τών γυναικώιν μας ιατρών καί επ ι
στημόνων εν γένει. τά  οποία συστηματοποιη - 
μένα θά δ Ιδη τακτικά τό Αύκειάν μας άπό τον 
ερχόμενον Σεπτέμβριον θά ήμποροΰν νά μή ό 
μολογήσουν ότι ή επ ιστήμων είνε καί θά εϊνε ή 
μεγάλη μητέρα τής φυλής ολοκλήρου ;

Είνε ή δέν εϊνε άληθές καί άποδεδειγμένον 
μέ άριθμούς ίδικής μας στο,τιστικής ότι τό έτος 
άποθνήσκουν δέκα έξ χ ιλ ιάδες βρέφι) άπό άμά- 
θειαν τών μητέρων κα ί αδαημοσύνην τών γονέ 
ων και ολιγωρίαν περι σ υνα ψ ιν  γάμων καί έλ 
λ ε ιψ ιν  νόμων έξασφαλιζόντων τήν υγιεινήν τής 
φυλής ;

Είνε επ ίσης ή δέν είνε άληθές, ότι τόσα 
παιδ ιά  γίνονται ραχιτικά καί μυωπικά καί η
λ ίθ ια  καί μελαγχογικά, καί δυστυχή εις όλην 
των τήν ζωήν, από ελ λ ε ιψ ιν  κ α ί π ά λ ιν  επ ισ τη 
μονικής α ντιλήψ εω ς τής υγιεινής τοϋ σχολείου 
καί τού σπιτιού ;

Καί πώ ς πρέπει νά όνομασθοϋν, καί ποιους 
τίτλους μητρότητος πρέπει νά άπονείμωμεν εις 
τάς επιστήμονας καί παιδαγωγούς τοϋ Αυκείου 
τών Ε λληνίδων α ί όπυίαι θάάποτείνωντα ι προς 
τάς μητέρας όλων τώ ν τάξεω ν, διά νά διδάξουν 
διά νά φωτίσουν, διά νά προφυλάξουν άπό ο
λας τάς πλάνα ς, εις τά ς όποιας οφείλεται ή 
μεγάλη θνηαιμότης καί ο εκφυλισμός καί ή έ 
ξάντλησ ις τώ ν πα ιδ ιώ ν ;

Δέν ήμποροϋσε βέβα ια  ή νέα ύφηγήτρια τού 
Π ανεπιστημίου, καθώς καί όλαι αι συνάδελφοί 
της ιατροί τοϋ Αυκείου, νά φιλοδοξήσουν ω ρα ι
ότερου βήμα, ώραιοτέραν έδραν άπό εκείνην, πού 
τάς θέτει άπέναντι τώ ν 'Ε λληνίδων μητέρων, 
τώ ν άνεπτυγμένων σήμερον καί τώ ν  αμαθεστέ- 
ρων αύριον !  Αέν ήμποροϋσαν νά φιλοδοξήσουν 
άκροατήριον πλέον συμπαθές, αλλά καί πλέον 
διψασμένον νά μάθη, νμ μ υηθή, νά μεταδωση 
τάς γνώσεις του, νά μεταβληθή  εις διδάσκαλον 
εις ίδιον κύκλον, εις ίδ ιαν άκτίνα  Καί όταν 
σκεφθή κανείς ότι, όπως εϊνε διωργανωμεναι αι 
όμιλία ι αύταί, θά κυκλοφορούν αμέσως π α λ ιν  
διά τών γυναικών, είτε μητέρων είτε δίδασκα 
λ ισσώ ν εις όλην τήν Ελλάδα διά τώ ν π α ντα -  
χοϋ άντεπ ιστελλόντω ν τμημάτων τού Αυκείου 
τώ ν Ε λληνίδω ν, τότε εννοεί π ώ ς ή μητρότης 
ιώ ν  χωρίς ϊδικά των πα ιδ ιά  κυριών τού Αυκείου 
γ ίνετα ι μεγαλειτέρα. Ισχυρότερα εύεργετι- 
κωτέρα καί διά τήν Πατρίδα καί διά τήν 
Φυλήν.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

"Η δις Ί Ι Δ έ κ τ ρ α  ΙΙαπαγεωογακοπονΔον
ή  πρώτη χορεύτρ ια κα ί ά ο ιδ ό ; τώ ν Ά νύεστηρίω ν.

Η ΝΕΑ ΥΦΗΓΗΤΡΙΑ
Η κ. ’Ά ννα  Μελά Κατσίγρα άνεκηρύχθη ύ- 

φηγήτρια τοϋ Πανεπιστημίου, ττραγματευθείσα 
ώς εναίσιμον διά τήν ύφηγεσίαν διατριβήν τήν 
περ ι παιδοκομίας μελετην της.

Ωραιότερου θέμα άπό αυτό δέν ήμποροϋσε 
να εκλέξη γυναίκα ιατρός. Αιάτι μέ τήν εκλο 
γήν ακριβώς αυτήν άποδεικνύεται ότι όσον αι 
γυναίκες άνέρχονται υψηλότερα  εις τήν π νευ 
ματικήν ζωήν καί όσον έπιστημονικώτεραι γ ί 
νονται τόσον βαθύτερα αγαπούν τά  πα ιδ ιά  τό 
σον αποτελεσματικώτερα εργάζονται διά τήν 
ζωήν καί τήν χαράν καί τήν ευτυχίαν των, ή 
όποια εις ευρύτερου κύκλον εϊνε ή ζωή, καί ή 
ευτυχία αυτής τής φυλής

11 κ. Κατσίγρα Μελά δέν εϊνε παιδίατρος 
ειδική, άλλά  μάλλον γυναικολόγος. Καί τό θέ ■ 
αα της άκοιβώς περιλαμβάνει τό πα ιδ ί άπό
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μητρός και το παρακολουθεί εις τήν δυσκολω- 
τέραν περίοδον τής ζωής του και πρ ιν γεννηθή 
και κατόπιν ώς βρέφος.

Εξετάζει τας συνθηκας τής ζωής τών γονέ
ων , όπως ώφειλε νά τάς εξετάζει ό νομοθέτης, 
αποδεικνύει με αριθμούς επισήμους τάςκληρονο- 
μικας ευθυνας του πατρος καί τής μητρός καί 
έπειτα τάς ευθυνας τής άμαθείας καί τής άδα- 
ηαοσυνης των. Και καταλήγει εις τό τραγικόν 
συμπέρασμα ότι άν εις τήν 'Ελλάδα αποθνή
σκουν δέκα έξ χ ιλιάδες βρέφη κατ ’ έτος οί ήθι- 
λοι αυτουργοί τών θανάτων αυτών εϊνε οί γονείς 
καί μερικώτερον α ί μητέρες.

Α ί διαλέξεις τής κ. Μελά εις τό Αύκειον τών  
Ελληνίδων εϊνε φυσ ικώ τατα  επ ί του θέματος 

αυτου, είναι δ ίιπερήφανον τό Αύκειον διά τήν 
τιμ ήν , ήτις προσγίνεται εις έν άπό τά  πλέον 
επ ίλεκτα  μέλιμ διά τής π α μ ψ η φ ε ί άνακηρύ- 
ξεως τής κ Ε ατσίγρα  Μελά ώς ϋφηγητρίας του 
Πανεπιστημίου

ΥΦΗΓΗΤΡΙΑ
Καί ένα άλλο γεγονός. Μία νέα ύφηγήτρια 

εις τήν Ελλάδα. Ή κυρία ’Ά ννα Κατσίγρα- 
Μελά.

Οΐ οπαδοί τής πατρίου κουζίνας θά αισθαν
θούν πάλιν δάγκωμα εις τόν στόμαχον καί εις 
τήν ψυχήν δτι πρόκειται νά καθυστερήσωμεν 
ακόμη κατά ένα στιφάδο. Ό αείμνηστος Μαυ- 
ρογένης θά είχεν αύτοκτονήσει εις τό άγγελμα. 
Οί ψοιτηταί θά αισθανθούν κνισμόν εις τά 
μπαστούνια των. Οί τρεις χιλιάδες ύψυγηταί 
θά ίδούν μίαν έδραν όλιγώτερον εις τό Πανε- 
πιστήμιον. Οΐ γέροι θά θυμώσουν εις τό Ζάπ- 
πειον. Ημείς όμως θά χαιρετίσωμεν τήν νέαν 
αυτήν πνοήν ή οποία ρυτιδώνει τό ελληνικόν 
τέλμα καί μολονότι εϊμεθα άνδρες, φέροντες 
μάλιστα καί μΰστακα καί γενειάδα καί ράβδον 
καί ψήφον, δεν θά πάμε τήν φοράν αυτήν μέ 
τό κόμμα. "Εχομε βαρεθή μέ αυτό τό κόμμα. 
Άφότου εγεννήθην ανήκω εις τούς άνδρας. 
Εϊμεθα πολλοί ! Διαρκώς έ'χομεν τήν πλειοψη- 
φίαν, τήν Ινυβέρνησιν, τό Πανεπιστήμιον, τήν 
οικονομικήν εφορείαν, τό στρατιωτικόν άρτο-
ποιεΐον, τά πάντα, καί τήν διαμαρτυρίαν......
ότι δέν έχομεν τίποτε. μονοτονία, διαρκώς 
εις τήν αρχήν ! Διηγούνται διά μίαν παλαιάν 
κυβέρνησιν, δτι τόσον έβαρέθη άπό τήν από
λυτον πλειοψηφίαν πού είχε ώστε παρεκάλεσεν

ένα εκ τών φίλων της, τών μακαρίτην Ρικά- 
κην, νά τής κάμη δλίγην άντιπολίτευσιν επειδή 
αντιπολιτευόμενος δέν υπήρχε κανείς. Εκείνος 
δέ, διά νά τήν σώση, άνέβαινεν εΤς τό βήμα 
κάθε τόσο καί τής έπετίθετο λαΰρος. Έως δτου 
αίφνης δ ευφυέστατος ’Αχαιός πολιτευτής δυ- 
σαρεστηθείς μέτήν κυβέρνησιν διά κάποιαν ύ- 
πόθεσιν, τής έ'καμε τό μεγαλείτερον κακόν. 
’Έπαυσε νά όμιλή εναντίον της. Ή κυβέρνησις 
έπεσε.

Τούτο τό ανέκδοτον ας διδάξη τήν άπέραν- 
τον εν Έλλάδι πλειοψηφίαν τών μυστάκων δτι 
ή φλογερά επιθυμία της νά μένουν οί άνδρες 
χωρίς συναγιονισμόν είν βλακεία. Εϊνε ανία 
επί τέλους. Ούδεμία έξέτασις άπέδειξεν δτι εις 
τά μπαστούνια μας φέρομεν τήν σοφίαν τού 
Κυρίου, δπως οί δύο καλόγηροι τούς βόμβυ- 
κας τής μετάξης άπό τήν Κίναν εις τήν Ευ
ρώπην. Άπό χρόνων άκούω τούς “Έλληνας 
επιστήμονας καί καθηγητάς νά άλληλοκα- 
ταγγέλλωνται δτι κλέβουν τά βιβλία τών ξένων 
καί τά πορουσιάζουν ώς δικά των. Τί υπερη
φάνεια έχετε νά άντλήσετε άπό τούτο διά τό 
άνδρικόν γένος; Ή κυρία Μελά έξέδωκε προ 
ολίγου μίαν πραγματείαν διά τήν θνησιμό
τητα τών παιδιών εις τήν Ελλάδα. ’Έχω τήν 
πεποίθησιν δτι δλα εινε δικά της εκεί, σωρευ- 
θέντα ένα πρός ένα άπό μέλισσαν, μέ τήν με- 
γάλην υπομονήν, τήν πίστιν, τήν οξύτητα καί 
τόν ιδεαλισμόν πού άναπτύσσει ή γυναίκα 
δταν θέλη νά έργασθή. Τό βιβλίον της, έκτος 
τών άλλων, εϊνε επαναστατικόν. Έχτύπησεν 
εις τάς ρίζας τής φυλής, εις τήν πηγήν της. 
Σηκώνει σημαίαν διά τά βρέφη, καταστρώνει 
μίαν έπαίσχυντον στατιστικήν θνητότητος, διά 
τήν οποίαν έπρεπε νά κοκκινίση μέχρις αυτιών 
αυτός δ τόπος, καί σαλπίζει διά μίαν εκστρα
τείαν. Τό δέ στιφάδο τί γίνετε τό στιφάδο ; 
Αγνοώ. ’Ενθυμούμαι δτι μόνον μίαν φορά 
έφαγα ένα γλυκύτατον κέκ εις τής κυρίας Με
λά, τό όποιον είχε κατασκευάσει ή ιδία— γη 
καί ουρανοί ! Καί εινε ιατρός ;

Άπό άμνημονεύτων ετών βλέπω καλυμαύχια 
καί ημίψηλα εις τά προπύλαια τού Πανεπι
στημίου. Όποια αυγή νά άνεμίζεται εις τήν 
πένθιμον αυτήν θάλασσαν καί ένα φτερό γυ
ναικείου καπέλλου ! Τί δέ άγώνες έχρειάσθη- 
σαν διά τήν άνατολήν ταύτην ! Μέ τήν δεσ
ποινίδα Παναγιωτάτου, τήν άλλην ύφηγήτριαν 
ήμουν συμφοιτητής. ’Ενθυμούμαι δτι προ ά- 
ποφυγήν ταραχών έμπαινεν εις τό μάθημα 
ταύτοχρόνως μέ τόν καθηγητήν. Άλλά οί φοι- 
τηταί ήτο άδύνατον νά κρατηθούν καί τό δαι- 
μόνιον τής ελληνικής βαρβαρότητος προκα-
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λούσε πάντοτε μίαν στιγμιαίαν συμφωνίαν 
μπαστουνοκρουσίας. Ή κόρη αυτή έν τούτοις 
είχε τήν άνδρείαννάσπουδάσηποδοκροτουμένη 
έπί τέσσαρα χρόνια καί νά άναπετάση, σαν 
καλός Γαλαξειδιώτης καπετάνιος, εις αυτήν 
τήν τρικυμίαν τά ιστία τής ύφηγεσίας. Κάθε 
άνδρας εις τήν θέσιν της θά είχε λιποθυμήσει 
ενωρίς. Ή κυρία Μελά έλπίζω εις τό έναρκτή- 
ριον μάθημά της νά εϊνε εύτυχυστέρα, έάν ό 
περιούσιος οΰτος λαός ήρχισε νά ντρέπετε.

—  Καί ή κουζίνα ; Καί τό σπήτι ; Καί τά 
παιδιά ; Έροοτούν πάλιν οί “Έλληνες μέ τόν 
περισπούδαστον μύστακα.

Καί ή σάλα ! ερωτώ έγώ. Τί θά γίνη ή 
σάλα ; Εϊνε δυνατόν μία ύφηγήτρια νά έχη 
τάς φωτογραφίας τής σάλας κατά τάξιν ; "Ε 
αγαπητοί μοι μέ τό κόμμα. Μήν δνειρεύεσθε. 
Μήν πλανάσθε τήν νύκτα υπό τήν ώχράν σε
λήνην εις τό νεκροταφεΐον καί τούςάσφοδελούς 
τών ελληνικών παραδόσεων. Μία καί μόνον 
εινε ή αλήθεια δτι ή γυναίκα πρέπει νά εργά
ζεται. Τά παιδιά εινε δευτέρα κουβέντα, 
πρώτη κουβέντα εινε ή εργασία.Θεο^ρητικώς ό 
προορισμός τής γυναικός εινε ή περιποίσις 
τών παιδιών, άλλά εις τήν πράξιν πρέπει νά 
ιδούμε πώς καί κανά πόσον αυτό ήμπορτΐ νά 
γίνεται. Μία γυναίκα πού έκαμε δέκα παιδιά 
καί δέν έχει περιουσίαν ή έργασίαν νά τά 
θρέψη έκτοπίζεται άπό τόν προορισμόν τής 
γυναικός εϊνε γυναίκα περιττή— δπως ό άγρός 
ό δώσας δεκαπλασίαν σταφίδα έκείνης πού ήμ- 
πορούσαι νά διαθέση ό τάλας Πελοποννήσιος.

Ζ. ΠλΠΑΝΤΩΝΙΟΓ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ 

Λ Ο Τ Ί Τ Π Ο Λ Δ Ο Τ
13'.

Εΐχον όρισΟή υπό τού Δήμου δέκα πλα- 
τεϊαι διά τάς σχολάς τής μέσης παιδεύσεως έ- 
κατέρων τών φύλων, καί κατεσκευάσθησαν δ ι’ 
αύτάς 200,000  χάρτινοι λαμπτήρες, χρώματος 
πορτοκαλί. Έκάστη σχολή ώφειλε νά όδηγήση 
τά μαθητευόμενά της εϊς τήν εϊς τό διαμέρισμά 
της άνήκουσαν πλατείαν ά φ ’ εσπέρας, τήν πα
ραμονήν. Αί 200,000  τών παιδιών έγυμνά- 
σθησαν προ ημερών υπό τών διδασκάλων καί 
διά τό βάδισμα καί διά τόν τρόπον τού κρα- 
τεΐν τόν φανόν καί πώς ήθελον στήσει προ

αυτών τήν σιδηράν ράβδον, δταν ήθελον φθά- 
σει εις τό μέρος, ώς καί έγεινε κατά γράμμα, 
μεθοδικώς, ώστε έβλεπέ τις έν ομοιόμορφον 
χρυσούν φωτεινόν νέφος φωτίζον τήν πλα
τείαν. Έκεΐ έψαλλαν ένα ύμνον διά τόν Α ν τ ι
βασιλέα, ένα ύμνον πατριωτικόν, εις τόν ό
ποιον έλάμβανε μέρος καί ό ό'χλος, ή μουσική 
έπαιάνιζε 3 εκλεκτά τεμάχια μουσικών Γερμα
νών. ’Έπειτα, μεταξύ αύτών, έλαβε τόν λό
γον ό όρισθείς διά τό έπίσημον τής ήμέρας ά- 
γορητής. Ή τελετή αυτή διήρκει άπό τής 6 ι /2 
μέχρι τής 8. Μία ενδεκάτη πλατεία, ή προ τών 
άνακτόρων ήτο ώρισμένη, ώς καί πάντοτε, διά 
τήν σερενάταν τήν γινομένην υπό τής στρατιω
τικής μουσικής εις τόν Αντιβασιλέα.

Προ ημερών είχε γνωρίσει ή Α. Ύψηλό- 
λης δτι δέν θά έδέχετο ούδαμώς επισκέψεις, 
άλλά μία καί μόνη έγεινεν έξαίρεσις, καί τούτο 
χάρις εις τήν παιδικήν ηλικίαν.

Ένεκρίθη νά παρουσιασθώσι τέκνα σπου
δαίων Καλλιτεχνών προσφέροντά τι, συμβο- 
λίζον τάς ώραίας Τέχνας εύγνωμονούσας εις 
τόν προστατεύσαντα αύτάς μετά τοσούτου ζή
λου. Έξελέγησαν διά τήν πρόθεσιν αύτήν 
δέκα τέσσαρα παιδιά· μία έκ τού άριθμού 
τούτου ήτο καί ή νεωτέρα θυγάτηρ τού μακα
ρίτου διασήμου Έλληνος ζωγράφου Ν.Γκύζη 
’Ιφιγένεια. Ό καλλιτέχνης Hengeler ιχνογρά
φησε τό στέμμα καί περί αύτό τρεις άγγέλους, 
συμβολίζοντας διά συμβόλων τήν Αρχιτεκτο
νικήν, τήν Ζωγραφικήν καί τήν Πλαστικήν, 
ώφειλον δέ νά προσφέρωσιν ενταυτώ καί άνθη 
φυσικά. Ή άπό τής πρώτης παιδικής μέχρι 
τής εφηβικής ηλικίας άποτελουμένη αύτή πρε
σβεία έπαρουσιάσθη τήν 9ην πρωινήν ώραν 
τής ήμέρας τών γενεθλίων καί έγένετο δεκτή 
αύτοπροσώπως υπό τού Άντιβασιλέως καί τής 
άδελφής αύτού πριγκηπίσσης Adelgunde,δου- 
κίσσης τής Modena. Ή μικρά Kaulbach 
προσέφερε τήν εικόνα καί τά ά'λλα συνομήλικό 
της πέριξ εκράτουν μίαν γιρλάνταν άπό ρόδα 
καί έψαλαν συγχρόνως καί έν άσμα σύντομον· 
εΐποντο αί ύπερτερούσαι αύτά κατά τήν ηλι
κίαν δεσποινίδες Γκύζη, Stuck, Lembach 
καί Kaulbach κρατούσαι επίσης άνθη.

Ά λ λ ’ ή παιδική αύτή εύφυΐα τό νά παρου- 
σιασθοΰν ά'νευ ούδεμιάς προηγούμενης ειδο- 
ποιήσεως, τόν έκαμε νά γελάση πολύ-πολύ, 
τόσον, αίστε τά μικρούτσικα τούτων νά λυπών- 
ται διότι δέν ή μπόρεσαν νά ίδούν καλά «.τί 
χρώμα έχουν τά μάτια τού άγαπητού Ά ντι-  
βασιλέως».

Ό Άντιβασιλεύς άνήλθεν εϊς τόν θρόνον 
τήν 13 ’Ιουνίου τού 1886, ώστε τόν προσεχή
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Ιούνιον εινε ή 2οετηρις τής ανακηρΰξέώςτου, 
άλλ ’ είπε ρητώς, δτι έπεθΰμει νά έορτασθή την 
ημέραν τής ΟΟετηρίδος χου καί ή 25ετηρΐς τής 
άνακηρΰξεώς του καί ούτως εγεινεν.

Ή λαμπρά διπλή εορτή έωρτάσΟη ένί)ουσι- 
ωδώς, αλλά καί μέ πολλήν σοβαρότητα. Ούδέν 
έπεισόδιον διετάραξε την αρμονίαν του δλου. 
Εορτή ήτις ήτο απότισις φόρου υφειλομένου 
εις τήν αρετήν.

Έν Μονάχω.
Μ\ΡΙΛ. ΠΙΝΚΛΙΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σ Ε Λ Ι Σ

Ί Ι  Διπλή Β ονλή εξακολουθεί τάς εργασίας τη ;. Φαί
νεται ότι α ί τής 9 Αναθεο:ρήσεως τον Σεντο.γματος θά  λή
ξουν εις τας άρχάς 'Ιουνίου , όπόταν κα ι ή Β ουλή θά  
καταρτισΰ/} εις νομοθετικόν σώ μα κα ί θα  ψ ηφ ίση εκ των 
ν π 9 αυτής νποβληθέντο,ν νομοσχέδιο:ν τα μάλλον επεί
γοντα ώς τα Π ανεπιστημιακά.

'Η  Β ονλή δεν θα  δ ιαλνθή , ώς είχε διαδοθή, άλλα 
θά  έπανέλθη τον ερχόμενον *Οκτώβριον δ ιά  νά ψηφ ίση  
ολόκληρον το νομοθετικόν εργον της.

Κ ατ' αντάς υπεβλήθη διαγωνισμός διά μ ίαν  ή  δυο θ έ 
σεις σχολικού ιατρού υγιεινής. Μ εταξύ τω ν νποβαλόντο:ν 
υποψηφ ιότητα  εινε καί ή δ ιακεκριμένη ιατρός κ. Μ αρία 
Κ αλαποθάκη. Τό φυσ ικόν θά  ήτο διά τούς ιατρούς των 
Π αρθεναγωγείων νά τεθή ειδικός διαγωνισμός μεταξύ 
κυρ ιώ ν, α ί όποια ι θά  εινε άρμοδιώ τεραι δ ιά τήν έξέτα- 
σ ιν  κοριτσ ιών εις η λ ικ ίαν ,καθ ' ήν άπα ιτε ϊτα ι πλήν της Ι
ατρ ικής κα ί ή ψυχολογική άντίληψ ις τής ιατρόν διά τήν 
οποίαν παντού καί πάντοτε α ί γυναίκες εκρ ίθησαν άρμο- 
διώτεραι, προκειμένου είδικώτερον διά τήν πα ιδ ικήν  ηλ ι
κ ίαν.

Έκτυποΰνται προγράμματα καλλιτεχνικά) - 
Ταΐα εΐ.ς διάφορα μεγέθη και μέ ποικίλους 
χρωματισμούς.

ΊΎΠΟΓΡΑΨΕΙΟΝ II ΛΕΩΝII
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Ν0ΙΚ0ΚΓΡΙ0 ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΝΑ
Τά άνοιξιάτια χορταρικά καί οί ανοιξιάτικοι καρποί 

καί τά ωραία γαλακτεοά μάς οδηγούν εις τήν εκλογήν 
των τροφών της εποχής. Δέν χρειαζόμεθρι πλέον ό,τι 
αυξάνει τήν Θερμότητα του σώματος, διότι ή Θερμ,ή 
ατμόσφαιρα μας απαλλάσσει άπό τήν φροντίδα αυτήν 
Δέν θέλοαεν παρά ο ,τι άναπληροΓ τάς δυνάμεις που 
χάνομεν μέ τήν καθημερινήν ζωήν, δ ,τι διατηρεί τά 
όργανα τής πέψεως εις ομαλήν κατάστασιν,παρά ό,τι 
ύποβοηθεί εις τήν καλήν καύσιν.

Τά γαλακτερά τής εποχής έ'ρχονται εις την πρω- 
την γραμμήν. Τυριά καί γιαούρτια τρέφουν καί δυνα- 
μόνουν διπλασίως άπό τό κρέας. Καί χωνεύονται χω 
ρίς νά άφίνουν κανέν κατακάθισμα. Π ιζέλ^,α καί αρα
κάς καί κολοκυθάκια καί άγγινάρες εινε δυναμωτικά 
καί εύ'πεπτα καί δροσιστικά. Διά κάθε ένα από αυτά 
ύπάρχει πληθύς συνταγών. Δέν έ’χει κάνεις παρά την 
δυσκολίαν τής εκλογής.

Παραλείπομεν τά γνωστότερα καί έρχόμεθα εις την 
κατασκευήν των δυσκολωτέρων.

Ό  άρακάς καί τά πιζέλχα. Κατά κανόνα βράζονται 
ε’ις πήλινον τσουκάλι, μέ ένα πιάτο ανεστραμμένο 
καί γεμάτο νερό ώς σκέπασμα, μέ 2-3 καρδ.ΐές μα- 
ρουλάών μέσα άντί νερού, μέ 2-3 φρέσκα κρεμμ,υδά- 
κάα, καί μέ άνάλογον ζάχαριν καί σιγανήν φωτ’ά. 
Ό  οΰτω κατασκευαζόμενος αρακάς γ ίνετα ι πουρέ μέ 
φρέσκο βούτυρο καί γάλα, δπως τό πουρέ τής π α τά 
τας καί σερβίρεται είτε μέ αυγά πηκτά κομμένα ε ’ις 
δύο. ε ΐτε  μέ όμελέττα καί αυγά τηγανητά.

Κ αί {] άγγινάρες γίνονται πουρέ άμα βράσουν μέ 
νερό καί βούτυρο κατά τόν ’ίδιον τρόπον.

Τά κολοκυθάκ ια  λυώνονται άμα βράσουν καί προ
σθέτετε 2-3 σαρδέλες καλές λυωμένες επίσης, 2·—3 
αυγά λυωμένα, άνιθο καί μαίντανά, λαδόξυδο καί μου
στάρδα καί όλα μαζή σκεπάζονται μέ μία μαγιονέζα 
Εινε ή ώραιοτέρα ανοιξιάτικη σαλάτα.

Τά κουκ ιά  επίσης παστρεύονται καί άπό τά δύο 
των φλούδια άμα βράσουν καί άνακατωμμένα μέ άγ- 
γινάρες ή καί μόνα γ ίνοντα ι πουρέ, άρκεΐ νά προσθέ
σετε μέσα αρκετό τυρί παρμεζάνα. Γίνονται έπίσης 
σαλάτα όπως τά κολοκυθάκια.

Μέ τα ίς φράουλες γίνονται ώραΓαι δροσεραί μαρμε- 
λάτες, όπως καί μέ τά κεράσια. Πολύ ορεκτικές άφου 
τάς βράσετε μέ ζάχαριν, ώστε νά δέσουν καί τάς ανα
λύσετε μέ μαύρο κρασί ή μέ λεμονάδα.

Α/ί̂ ΥΡΟΝΧ°Ν Ν Ε Ι Τ Α Ε
Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Η  Δ Ι Α

ΤΑ Β Ρ Ε Φ Η ,Α Ν Α Ρ Ρ Ο Ν Υ Α Σ  Κ Α Ι ΓΕΡΟΝΤΑΣ
πΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ Ν Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Ο Ν  ΓΑΛΑ
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