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Α ΙΑ  ΤΗΗ ΕΚΧΙΛΙΑΕΥΣΙΚ
Μετά τον κ. Δημητρακόπουλον ό κ. Ά λε-  

ξανδρής. Προστατευτικός καί αυτός διά τάς 
γυναίκας. ’Άνθρωπος καί αυτός έ'χων συναί- 
σθησιν οτι ή Ελλάς δέν κατοικεΐται μόνον 
από άνδρας, δέν εισπράττει φόρους μόνον από 
άνδρας, δέν υπηρετείται καί προοδεύει καί πο- 
λιτίζετα ι μόνον από άνδρας, δέν συντηρείται 
καί αυξάνει καί βαδίζει πρός την πρόοδον μό
νον μέ άνδρας.

’Άνθρωπος,ό όποιος εννοεί οτι κοντά μέ τό 
πολυθρύλλητον ζήτημα του Πανεπιστημίου, 
υπάρχει ένα άλλο, σπουδαιότερον καί σημαν- 
τικώτερον, τό ζήτημα τής μορφωσεως τών 
μ.ητέρων, τών διδασκαλισσών, τό ζητημα του 
σχολείου ύπό τήν εύρυτάτην1 καί βαθυτάτην 
του μορφήν.

Καί έρχεται μέ εργασίαν μελετημένην, μέ 
εργασίαν επιστημονικήν νά θέσή εις την θεσιν 
του τό πολύπλοκον αυτό ζήτημα. ’Έρχεται 
νά θέση] νέα θεμέλια καί νέας βάσεις εις τήν 
γυναικείαν έκπαίδευσιν, ή οποία έως τώρα 
κατέτρωγε τά ωραιότερα χρόνια του κοριτσιού, 
διά νά τό άποδώση εις τήν κοινωνίαν ό'χι έφω- 
διασμένον μέ τά απαραίτητα διά τον προο
ρισμόν του εφόδια, αλλά σχολαστικόν εξάμ
βλωμα τύπων καί θεωριών καί μεθόδων που 
εξαντλούσαν καί κατέστρεφαν καί τήν άντί- 
ληψίν του καί τήν υγείαν του.

"Εως τώρα ή πολιτεία ύπήοξεν αληθινά 
άδικος όιά τήν γυναίκα. Ή πρώτη καί κατω- 
τάτη παιδεία, ή μόνη που έδόθη έως τώρα 
άπό τό κράτος εις αυτήν ήτο ελλιπής, μονο- 
μερής, αμελέτητη. Δέν τήν έφωδίαζε καν διά 
τόν άγώνα τής ζωής, δέν τής παρείχε τά 
μέσα νά γίνγ δχι μόνον ή δασκάλα, άλλά καί 
ό άνθρωπος, άπό τόν όποιον ή οικογένεια, ή 
κοινωνία, ή πατρίς τόσα ελπίζει, τόσα περι
μένει, τόσα άπαιτεΐ.

Τό Αρσάκειο/, ίδρυμα καλώς κατηρτισμέ- 
νον κατά τούς νόμους εϊχεν άναλάβει 
άντί ώοισμένης έπιχωρηγήσεως νά παρέχγ 
εις τό κράτος κάθε χρόνον ένα άριθμόν 
διδασκαλισσών. Τόσον μεγαλείτερον, οσον 
ηΰξαναν καί τά  παραρτηματά του εις τάς 
επαρχίας καί τά μεγάλα Ελληνικά κέν
τρα. ΓΙανδασκαλισμός λοιπόν άπό άκρου εις 
άκρον τής Ελληνικής γής. Ή Εταιρεία έκα- 
μ,νε τό καθήκον της καί ή πολιτεία έ'μενεν ή
συχος. "Ενα πρόγραμμα κοινόν διά τά άγόρια 
καί τά ‘κορίτσια έκανονίζετο εις τό Ύπουο- 
γεΐον τής Παιδείας, ό’πως, όπως,άπό τήν τρέ- 
χουσαν υπηρεσίαν, έδίδετο εις τό Άρσάκειον 
καί εις ολα τά άνώτερα ιδιωτικά Παρθεναγω
γεία μέ τήν παραγγελίαν εις αύτα καί εκείνο 
εις τόν ΐ'διον νά τείνουν σκοπόν : Καί ό σκο
πός ήτο ένας, σαφής, καθαρός καί άμετάτρε- 
πτος : πανδασκαλισμός.

Έάν τά δυστυχισμένα ιδιωτικά Παρθένα-
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γωγεία ήθελαν,εννοούταν διαφορετικά τόν σκο
πόν καί τόν προορισμόν της ύπάοξεώς των, 
εάν ¿ζητούσαν νά ξεφύγουν από τό σχολαστι
κόν πρόγραμμα, ό επιθεωρητής ή το έκεϊ, αυ
στηρός άμετάτρεπτος διά νά τάς έπαναφέρν) 
εις τόν ίσιον δρόμον. Έό τούτοις τά Παρθε
ναγωγεία αύτά τά υποχρεωμένα νά ακολουθούν 
τά διδασκαλικά προγράμματα, δεν είχαν κάν 
τό δικαίωμα νά είναι διδασκαλεία. Τό μονο- 
πώλιον είχε τελευταίως μόνον εϊς τό Άρσά- 
κειον δοθη, εις τό όποιον κάθε μορφωτική 
ποοσπάθεια έπρεπε νά καταλήγγι.

Πρέπει δέ πραγματικως νά ύπάρχγι πολλή 
δύναμις και ζωή μέσα εις την φυλήν μας, διά 
νά άνθέξν] ένα ολόκληρον σχεδόν αιώνα εις τό 
είδος αυτό τό μορφωτικόν του πνεύματος. Καί 
πρέπει ό γυναικείο: πληθυσμός 'Ελλάδος νά 
είναι υπερήφανος, διότι κατώρθωνε, ευθύς που 
άφινε τη σχολικά θρανία, νά ξανάρχιζε μίαν 
νέαν μόρφωσιν, καί νά ¿χειραφετείτο από τό 
βαρύτατον φορτίον του σχολαστικισμού.

’Αλλά μέσα εις τόν μεγάλον αριθμόν των 
γυναικείων δυνάμεων που εσώθησαν, πόσαι 
καταστροφαί ύγείας, πόσα πνεύματα εντελώς 
σκοτισμένα, πόσοι κόποι χαμένοι ! Καί πόση 
ημιμάθεια καί σκότος καί άνικανότης καί ανε
πάρκεια, ακριβώς εις τάς τάςεις, αί όποΐαι 
αναλαμβάνουν νά φωτίζουν καί νά μορφώνουν 
καί νά παιδαγωγούν !

Εις παρομοίαν κατάστασιν γυναικείας έκ- 
παιδεύσεως είχεν εύρν) τό Ρωσσικόν Κράτος η 
Μεγάλη Αικατερίνη πρό ενός καί ημίσεως αίώ- 
νος. Μέ μίαν μονοκονδυλ άν της άνέτρεψε τό 
παν. Αΐ γυναίκες δεν θά γίνωνται μόνον δα
σκάλες, είπεν. Ά λλά  άνθρωποι.

Καί ¿γέμισε την Ρωσσίαν μέ σχολεία γ υ 
ναικών που ανοίγουν τας θύρας εις κάθε πρόο
δον καί εις κάθε στάδιον. Πρακτικά σχολεία, 
γυμνάσια, λύκεια, ειδικοί κλάδοι έπιστημών, 
όλα απλοποιημένα, καί τελειοποιημένα εις 
βαθμόν,ώστε αί σημεριναί ρωσσίδες, νά έ'χουν 
καταλάβει την πρώτην θέσιν εις την πνευμα
τικήν ζωήν του κόσμου.

Ή ’Αγγλία είργάσθη ύπό τό ί'διον πνεύμα, 
όπως έργάζεται καί ή ’Αμερική. Κάτω ό σχο
λαστικισμός καί οί τύποι καί τό δασκαλικόν 
πνεύμα. Κάτω τά ασφυκτικά καί στενοκέφαλα 
προγράμματα. ’Ελευθερία εις τήν άνάπτυξιν 
της ατομικής ιδιοφυίας, έλευθερία εις την 
αρμονικήν έξέλιξιν τοΟ έσωτερικοΟ καί του 
έξωτερικοΰ ανθρώπου. Ό διδάσκαλος πλέον 
έκεΐ δεν διδάσκει. Μελετά καί συζητεΐ. Τό 
παιδί δεν είναι πλέον μηχανή καί νευρόσπα- 
στον κρεμασμένο από τά μαλλιά εϊς την γραμ

ματικήν καί τό συντακτικό.Είναι άνθρωπος μέ 
θέλησιν ιδικήν του καί μέ νοϋν καί μέ άντίλη- 
ψιν. ’Αλλά γ ια τί νά καταφεύγωμεν εις τούς 
ξένους,όταν οί ΐδικοίμας αρχαίοι,οί σοφώτατοι 
μεταξύ τών σοφών, δέν εΐ'ξευραν τ ί θά είπή 
ούτε γραμματική, ούτε συντακτικόν. Εΐ'ξευραν 
όμως τί ητον αισθητική. Καί αυτή τούς έμάν- 
θανε νά γράφουν καί νά μιλούν καί νά αΐσθά- 
νωνται καί νά σκέπτωνται. Καί από τότε ως 
τώρα κανείς δέν τούς έφθασεν εις ολα αύτά 
τά πράγματα, αύτούς που δέν είχαν γραμμα
τικήν— καί μάλιστα ως τό σημερινόν έξάμ- 
βλωμα του κράτους— άλλ ’ ούτε βιβλία που νά 
στοιχίζουν ολόκληρον περιουσίαν γιά τούς δυ
στυχισμένους τους γονείς όπως γίνεται τωρα.

Κ. ΠΑΡΡΚΝ

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
— ’Έλα, καλή μου γιαγιά, έλα τώρα που 

ό ήλιος δύνει.
Θ’ άκουμπίσω σάν άλλοτε τό κεφάλι μου 

στά γόνατά σου καί θά νανουρισθώ α π ’ τη 
γλυκειά φωνη σου.

Θυμάσαι, δταν ήμουν μικρό παιδί ; Σάν 
καί τώρα έκαμνε έςω κρύο.

Σ τ ’ άντικρυνό τό σπίτι σάν σταλαχτΐτες 
έκρέμοντο τά παγωμένα χιονιά, απαράλλακτα 
όπως καί τώρα, που ό ήλιος τά φωτίζει σάν 
διαμάντια.χωρίς νάχγ) τή δύναμι νά τά λυώσγ). 
Νά, έύώ κοντά, στη γωνιά, θέλω νά ξανα- 
γίνω παιδί -καί νά ξανακούσω τά μεγάλα πα
ραμύθια.

Φαίνεσαι σαν άποσταμένη. . . Κ ι’ έγώ ε ίμ ’ 
απαιτητική.

Μά θά μου φθάσγι ένα μικρό, μικρό— τό 
παραμύθι της ζωης σου.

Η βασιλοπούλα που πάντα κάτι περίμενε 
χωρίς νά τωύρτ) ποτέ, ξεγράφθηκε από την 
ένθύμησί μου.

Οί έπαΐτες που πάντοτε ¿πλανήθηκαν καί 
δέν ¿χόρτασαν α π ’ τό ψωμί που ή Τύχη έρ- 
ριχνε κάποτε στό διάβα τους κοίτονται άποστα- 
μένοι μέσα στές σκιές τών περασμένων.

Μόνο ό ανηφορικός ό δρόμος που τελειωμό 
όεν έχει γιά τόν άνθρωπο, ολοζώντανος στά 
μάτια ζωγραφίζεται, οπως καί εις τά παληά 
τα χρόνια που μου τόν παρέστηνες.

Κύτταξε ό ήλιος κοντεύει νά δύσϊ).
Κ ι’ έγω μέ τό ασθενικό του φώς καί μέ 

¿σένα βοηθό θά ξεκινήσω...
—  ’Άκουσε παιδί μου, τ ί θέλεις σέ μένα
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τη γργά νά. ξαναβάλν): δύναμι ; Ό ήλιος σβύ- 
νει καί δέν θά ξαναδώσγ ποτέ δύναμι καί φώς 
σέ οσα έ'βυσαν πεωτήτερα α π ’ αυτόν.

"Ημουν σάν καί σένα κ ι’ ένώ. ενα μεγάλο 
π α ι δ ί · — καταραμένοι όσοι δέν μέ άφησαν νά 
ημαι πάντα τέτοια— Καί μιά μέρα έδώ στην 
ί’δια την γωνιά -καί μέ τό ΐ'διο κρύο τόν πρω- 
τόειδα. Καί μ ’ έφερε σέ ένα κόσμο άγνωστο. 
Καί τό χειρότερο που δέν ήσθάνθηκα ποτέ 
αγάπη. Έ να λίκνο που έβάσταγε την μάνα 
σας μ ’ ¿ξυπνούσε πότε πότε μεσ’ α π ’ τόν 
ύπνο που ¿κοιμήθηκα χρόνια τόσα από τόν
πόνο κουρασμένη.

Μιά μέρα άκουσα κάπου σάν παραμύθι νά
μου λένε, γιά κάποια μεγάλη μάγισσα, που

έξηγώντας τη ζωή, ψεύτικη τήν έδειχνε κ ι ’ 
¿θεωρούσε έγ κ λ η μ α  τό κάθε τ ι που δέν τό 
θεμελιώνει ή αγάπη.

Τά βότανά της ήσαν θαυματουργά γιά  
¿κείνους που ¿πίστευαν στη δύναμι της.

Έποροσπάθησα τεντώνοντας τά μάτια μου 
νά ίδώ ένα μικρό φωτάκι που στον σκοτεινια
σμένο ορίζοντα ¿πρόβαλλε, μά ήταν τά βλέ
φαρα βαρειά κ ι’ όταν ¿ξύπνησα καί πάλι ά π ’ 
τές κλαψάρικες φωνές της μάνας σας τό πα
ραμύθι είχ ’ άστοχηθή.

—  Καί τί έγινε ύστερα γιαγιά ;
—  Κ ι’ ύστερα μεγάλωσε κ ι ’ ή μάνα σας.
Κ αί πήρε τόν ίδιο δρόμο.
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Κ ι’ αλλοίμονο δεν είχα την δύναμι νά 
την βαστάζω.

Άκουσε, παιδί μου, τά λόγια μου καί βάλε 
τα βαθειά στη σκέψι σου.

"Όταν μπγίς στον μεγάλο δρόμ.0 σου μη νυ- 
ρίσγις πίσω σου νά ίδγς , οΰτε δεξιά, οΐίτε ζερ
βά. Τράβα εμπρός έκεΐ, που σ ’όδηγάει η καρ
διά σου, που είναι η μόνη που νοιώθει τ ί γυ
ρεύουν άπ ’ αύτην εις τη ζωη ...

Κ ι ’ δν κάπου έκεΐ μακρυά, καταμεσίς στο 
δρόμο σου, συναντηθεί μέ κάποιον που πρω- 
τόβγε ψάχνοντας κι ’ αυτός, δυνάμωσε μέ τό 
δικό σου αίσθημα τη φωτεινή του σκέψι.

Κ ι’ αν πάλι ίδγς νά κοίτεται άρρωστημέ- 
νος από άπογοητευσι εκείνος που ξεκίνησε ανά
μεσα από λουλουδισμ-ένους κάμπους καί περι
πλανύθηκε, η δύναμί σου τότε μεγαλύτερη, 
κι ’ ή καλωσύνη σου άπληρωτη σ ’ αύτη τη γη. 
Βοηθησέ τον νά ξανασηκωθγ καί τράβηξε μ,αζί 
του τόν ανήφορο, χαμογελώντας ανάμεσα στά 
δάκρυα της αγάπης σου.

Μ’ δν ΐ'δγς νάρχεται άντίκρυ σου κάποιος 
που έβιάσθηκε νά ζησγ κι ’ έ'ρχεται από έκεΐ 
που τώρα συ πηγαίνεις, άφες νά διαβη. Μπο
ρεί νά σταματηστ) εκστατικός στην πάλλευκη 
ώμμορφιά σου. Μά σύ τράβα τόν δρόμο σου 
εμπρός, γ ιατί κάθε ματιά του είναι υβρις καί 
καί κάθε επιθυμία του έ'γκλημα.

Μονάχη σου προχώρησε.
’Άκουσε καί κάτι άλλο. Δεν θά φθάσγς ποτέ 

στην κορυφή. Γι ’ αύτό μη βιασθγς στό δρόμο 
σου κ ι ’ άποστησγς πρόωρα. Τά παιδιά σου θά 
σ ’ άφησουν πολυ πίσω, γ ια τί θάχουν νειότη 
καί πιο μεγάλη δύναμι.

Ό  ήλιος σβυνει. Ό λα θά σβύσουν. Κ ι’ 
αυτά τα χρυσοί σου τά μαλλιά θά πέσουν ένα 
ένα . . . »

ΜΓΡΣΙΝΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΜΟΪ
«Λοιπού αύριον το πρωί* !  Τό τραίνο φεύγει 

εις τάς οκτώ Πρέπει νά εϊμεθα εις τον σταθμόν 
παρά τέταρτον ϊϊροσέξετε μη σάς πάρη ό 
ύπνος /»

Αντά έλέγοντο εις τον μεγάλο δρόμο, όπου 
μάς εσυνώδευσεν ολίγα βήματα ή Ναυσικά με 
την φ ίλην της, νύκτα μετά τό δείπνου Έ«εί- 
νες ’έμεναν νά ετοιμάσουν τά  τής εκδρομής μας 
την επαύριον, έι ώ ήμείς επηγαίναμεν εις μίαν 
φιλανθρωπικήν βραδειάν διωργανωμένην ε'ις την

αίθουσαν τής σκοποβολής υπέρ των π τω χώ ν  
από τούς χωρικούς.

’ Επεράσαμεν όλο το χωριό, έπροχωρήσαμεν 
μέσα εϊς τά  χωράφια , κάτω , μακρειά, καί επί 
τέλους· διεκρίναμεν φωταγωγημένην την μεγά  
λην ξυλίνην παράγκα  Ό αέρας μάς έφερνε 
κομμένους ήχους μουσικής οργάνων, οί οποίοι, 
όσο έπλησιάζαμεν έγίνοντο άρμονικώτεροι. Χω 
ριατοπούλες στολισμένες, κύριοι ξένοι, ό ’Ά γ 
γλος στρατηγός ό κύριος τού ΤΙύργου με την 
γυναίκα του, όλοι διευθύνοντο από αντιθέτους 
δρόμους είς τό σημείου τής βραδεινής εορτής. 
Τώρα ή μουσική είχε παύσει, διότι τά διάφορα 
όργανα είχαν δ ιφάσει, όπως μάς είπεν ό φ ω -  
μάς μας, ό οποίος ήτο τό πρώτο β ιολί τής 
ορχήστρας.

Καί εξεδίφαζαν με μπύρα καί με κρασί τού 
τόπου, τό οποίον ¿κερνούσαν y  χωριατοπούλες 
εϊν ένα μικρό χώρισμα, είδος buffet με ση
μαίες όλων τών Ε λβετικών πόλεων.

Ως ζένες ειχαμεν ωραίας θέσεις, άν καί ή 
απέραντος ξύλινη παράγκα ήτο γεμάτη κόσμον. 
Παυτοΰ σημαίες. Όλωυ τώ ν λαώ ν καί όλων 
τών εθνών, με τάς όμοσπονδιακάς εις τά  επ ι
φανέστερα μέρη. Κοστούμια γυναικεία κάθε τό
που. Ο τύπος τών γυναικών, μάλλον άσχημος. 
Ολων τά πρόσωπα στρογγυλά, πλατε’ά, με 

μύτες σιμές, με μάγουλα κόκκινα, ’σαν τρ ιμ
μένα με χΐόνι καί βαθουλωμένην τήν πρόσοφιν, 
σαν να έχουν φιλοδωρηθή τήν στιγμήν οπού 

γεννούνται με μ ίαν γένναίαν γροθιά τής μαιιής. 
Τά φρύδια ύφηλά  από τά  μάτια  καί χωρισμέ
να πολύ τό ενα από τό άλλο, "σαν νά εύρίσκων- 
τα ι εις διαρκή έκπλη ξ ιν■ Τό μόνον πού σώζει 
όλας αύτάς τάς άτελείας τού τόπου είναι τά  
χρώματα, είναι ή λευκό της του αλαβάστρου τών  
σαρκών, είναι τό μοσχοβόλημα τής καθαριότη
τας και τής νοικοκυρωσύνης, που σκορπίζεται 
γυρω των. Καθαριάτης καί τά ξ ις  καί αρμονία 
έξωτερική καί εσωτερική, τον σώματος καί τών  
ενδυμάτων καί τού μυαλού. Ύόση αρμονία, ώστε 
το χωρικό κορίτσι πού πλύνε ι όλην τήν εβδο
μάδα καί τό άλλο πού φουρνίζει φ ω μ ίά  καί τό 
τρίτο πού θερίζει εις τό χωράφι, νά εύρίσκων- 
τα ι απάφε επάνω  εϊς τήν σκηνήν, νά παίζουν 
σαν ηθοποιοί εξ έπαγγέλαατος καί νά τραγου

δούν μέ τά μουσικά των β ιβ λ ία , όπως σπανίω ς  
θά ¿τραγουδούσαν εδώ εϊς τά  μεγαλείτερα επαρ
χιακά κέντρα ή άρχοντοπούλες τού τόπου.

Ενα κουδούνι καί τρία βαρείά κτυπήματα  
ειδοποιούν καί εδώ τήν εναρξιν τής παραστά- 
σεως. Η σημαίες πού χωρίζουν τήν σκηνήν από 
ημάς σηκώνονται καί καμμίά τριανταριά άνδρες 
κάθε ηλικίας είνα ι άραδειασμένοι μέ τά μουσικά

\
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των β ιβ λ ία  εις τά χέρΙα καί άλλοι μέ τά όρ
γανά των ’Αρχίζει ό μουσικός Ε λβετικό ς ύμνος 
εϊς τετραφω νίαν, έπειτα  παίζουν τό περίφημου 
Ε λβετικό  τραγούδι τού βοσκού, τό σύνθημα 
αύτό τής ζωής τώ ν ”Α λπεω ν , πού ξένοι καί εν 
τόπιοι μιμούνται,όταν συνενοούνται από κάποΐαν 
άπόστασιν. Έπάυω εις τήν σκηνήν αναγνωρίζω  
τόν διανομέα τού ταχυδρομείου, γόν παπουτσή  
τού χωρΙού, τόν φούρναρη, τόν αμαξηλάτη τής 
μοναδικής σούστας πού χρησιμεύει ω ς άμαξα  
τού χωριού καί δυώ τρεις από τούς γεωργούς 
τής γειτονιάς μας.

Η μουσική τελειώνει, χωρίς ένα λάθος, χ ω 
ρίς μ ίαν παρατονίαν, μέσα  είς τά χειροκροτή
ματα τού πλήθους. Οί άνδρες κατεβαίνουν ένας, 
ένας καί διευθύνονται εις τό τραπέζι μέ τά  
κρασιά καί τής μπύρες, γ ιά  νά ξεδιφάσουν καί 
νά ξεκουρασθοΰν. "Ολοι φορούν τά σήματα τής 
μπάντας τω ν , όλοι είνα ι τακτικοί καί καθαροί 
και ήμεροι, ολοι τρώγουν φω μάκ ια  μέ βούτυρο 
καί μέ σαρδέλες, όλοι αδειάζουν εύθυαοι καί 
ζωηροί τά  ποτήρΙα, πού τούς γεμίζουν y  συγ  
χωριανές τω ν.

Τό κουδουνάκι καί τά  τρία π ά λ ιν  κτυπήματα  
τής σκηνής διακόπτουν τά  εύθυμα λόγΙα. Τώρα 
πλέον αρχίζει ή αληθινή παράστασ ις. Η ύπό- 
θεσις τής κωμωδίας περιστρέφεται εις τά  β ά 
σανα τών ’Α λπ ιν ιστώ ν.

Κάτι εντελώς τοπικόν, πού χαρακτηρίζει τήν  
μανίαν τώ ν ξένων μέ τάς χιονιονισμένας κορυ- 
φάς τών ”Α λπεω ν, μανίαν πού μεταδίδεται ώς 
άρρώστεια κολλητική καί είς αυτούς τούς Ελ
βετούς όχι μόνον τών πόλεων, α λλά  καί τών  
χωριών.

Η δασκάλισσα τού χωριού, ή φουρναρισα 
καί ή πλύστρα , μαζή μέ τόν ταχυδρόμο καί τό 
φουρναράπαιδο είναι οί πρ ω ταγω νισ τα ί Η υπό 
θεσις περιστρέφεται εϊς τήν μανίαν μ ιάς χ ω 
ρικής νά κάμη τόν άνδρα της ’ Α λπ ινιστή ν. Τά 
κωμικά επεισόδια είναι τόσον πολλά  καί τό 
παίξιμο τού χωρικού καθώς καί τής γυναικά; 
του τόσο τέλειον, ώστε όλοι γελούν μέ τήν καρ ■ 
διά των κα ί περισσότερο από όλους αύτοι οι 
χωρικοί. Η ώρα περνά θαυμάσια καί όταν κα
τεβαίνουν ή σημαίες πού κλείουν τήν σκηνήν, 
μερικοί φωνάζουν b is, ’σαν νά ήτο δυνατόν νά 
έπαναλαμβάνωντα ι α ί παραστάσεις.

Οί αυτοσχέδιοι ηθοποιοί κατεβαίνουν μέ τήν 
ιδίαν τά ξ ιν  πού κατέβηκαν προτήτερα οί μου 
σικοί. Τώρα έχομεν Ε λβετ ική ν οπερέταν, κάτι 
σατυρικόν, τό όποιον εκτελεΐται θαυμάσια από 
χωρικούς καί έπειτα  μονολόγους κωμικούς είς 
διάλεκτον τού τόπου, όλα ευχάριστα, εύθυμα,

διασκεδαστικά, μέ έκτέλεσιν καλλιτεχνικήν
πρώτης τάξεω ς.

Καί όλα ιδίως χαρακτηριστικά  έυός π ο λ ιτ ι
σμού πραγματικού, ό οποίος έχει τής ρίζες του 
βαθύτατα  είς τήν φ υχή ν  τών Ε λβετώ ν, όλων 
αδιακρίτως τώ ν κοινωνικών τάξεω ν

Ό λο τό βράδυ εκείνο έπεριτρυγύριζεν είς τόν 
νούν μου ή σ κέφ ις  ότι οί Ε λβ ετο ί είναι σήμε
ρον διά τούς λαούς τής Ευρώπης, δ, τι περίπου 
ήσαν εϊς τήν αρχαιότητα τά  ϊίλλη ν ικά  ομο
σπονδιακά κράτη. Τά διάφορα 'Ε λβετικά  C an 
tons είνα ι α ί μικραί δημοκρατίαι ή καί τά μ ι
κρά βα σ ίλε ια  τής δοξασμένης μας εποχής. 
Αυτοί εδώ προάγονται είς τόν πολιτισμόν ώ ς  
εκείνοι, ανεξάρτητοι νά κανονίζουν τά τής διοι- 
κήσεως και τής προόδου τω ν σύμφωνα μέ τόν 
τοπικόν χαρακτήρα τ ω ν , τάς άνάγκας των καί 
τά ιδιαίτερα ιδανικά τω ν. Καί δι’ αύτό κάθε 
Ε λβετική πόλις έχει τήν ϊδικήν της σφραγίδα, 

κάθε χωρύό έχει καί ιδικάν του σταθμόν' προό
δου καί ϊδικήν του αυθυπαρξίαν καί οντότητα, 
κάθε άνθρωπος καί ϊδικόυ του ανθρωπισμόν καί 
ϊδικήν του ύπάστασιν. Τά μεγάλα φ ά ρ ια  δέν 
τρώγουν εκεί τά  μικρά, ούτε όλοι καί ολαι συγ- 
κεντράνονται είς τάς μεγαλητέρας πόλεις, ά λ λ ’ 
ούτε οί μεγάλοι πάσχουν από πληθώραν προό
δου καί κοινωνικής εύρωστίας καί οί μικροί από
μαρασμόν καί αδράνειαν.

Καθένας είς τόν κύκλον του μικρόν ή μεγάλον 
είναι ό άνθρωπος, πού έκτος τώ ν μικροσυμφε- 
ρόντων του καί τού επαγγέλματος του καί τώ ν  
οικογενειακών του καθηκόντων, α ισθάνετα ι καί 
εννοεί ότι έχει καθήκοντα κα ί διά τό χωρίά του 
καί διά τήν επαρχιακήν περιφέρειάν του καί 
διά τήν όλην ’Ελβετικήν πατρ ίδα  Καί τό α ι
σθάνεται, διότι συνδέεται με ολα αυτά μέ δε
σμούς άρρήκτους.

Τό σχολείου τού χωριού του είναι πέτρινου
μέγαρον, ενώ τό ιδικάν του σπ ιτά κ ι είναι ξυλο- 
κτισμένον. Ά λ λ ’ εκείνο είναι δόξα τού χωριού 
καί τ ιμ ά  τούς κατοίκους καί προφυλάττει τά  
πα ιδ ιά  όλων εξ ίσου π τω χώ ν καί πλουσίων καί 
μορφώνει άνδρας καί γυνα ίκας πού θά μείνουν 
εις τό χωρίο καί θά τό βοηθήσουν να μεγαλώση  
καί νά προοδεύση. Καί ο δάσκαλος καί ή δα
σκάλα , οί πεζό γραμματισμένοι τού χωριού εί
να ι από τά ίδικά των πα ιδ ίά ,όχ ι τά  πε’ό πλού
σ ια , αλλά τά πε’ό έξυπνα καί τά  πε’ό μορφω
μένα . τιμή καί καμάρι όλου τού χωριού. Καί 
γ ι ’  αύτό αντί νά τούς περιφρονούν καί υά τούς 
συκοφαντούν καί νά τούς θέλουν δούλους τών  
ρουσφετιών των καί νά τούς διαφθείρουν οί πλου- 
σιώτεροι τούς θεωρούν αυτούς άρχοντας καί τούς 
ονομάζουν οχι δάσκαλον, α λλά  Regent, δηλαδή
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αντιβασιλέα , καί την ·δασκάλισσαν Rpqenle, 
δηλαδη άντ ¡βασ ίλ ισσαν . Αυτοί είναι τ ίτλο ι ποΰ 
βγουν τεθη βις τό λεξιλογίου των γω ρ ικω ι, ογι 
ά π λω ς από γλωσσικόν 'ιδιωτισμόν, α λλά  διότι 
αντιπροσωπεύουν τάς· ιδέας των.

Κ. ΠΑΡΙΜ'Ν

Η κ· SANFORD Κ Α Ι Α Ι ΕΛΑΗ Ν ΙΛΕΣ
Ή έπίσκεψις τής ν.. Sanford, έδωκεν α

φορμήν εις ν.άποιαν ζωηροτέραν κίνησιν καί 
συνάφειαν των διάφορων σωματείων, άπό τά  
οποία άποτελεΐται ό Εθνικός Σύνδεσμος των 
Έλληνίδων.

Ή υποδοχή, τήν όποιαν διωργάνωσαν εις 
τά φιλανθρωπικά καταστήματα τής πολεώς 
μας αι διοικοΰσαι αύτά κυρίαι πρός τήν επίσημον 
ξένην,έδωκε μίαν εικόνα δράσεως καί ζωής,τήν 
όποιαν καί οί περισσότεροι άπό τούς ’Αθηναί
ους καί τάς ’Αθηναίας δέν γνωρίζουν. Καί δέν 
τήν γνωρίζουν, διότι γίνεται ήσυχα καί χωρίς 
θόρυβον καί ρεκλάμαν, Τόσον ώστε, όταν έφθα- 
σεν ή κ. Sanford, κυρία έκ των γνωστότερων 
των ’Αθηνών είπε μέ κάποιαν αδημονίαν :—  
Μά τ ί θέλεΓέδώ, άφοΰ δέν έ'χει νά ίδή τίποτε;

Ή κ. Sanford έδήλωσεν άπροκαλύπτως ό'τι 
δέν είχε φαντασθή ποτέ οτι ή Ελλάς, χώρα 
νέα, θά είχε τόσον τελείως διωργανωμένην τήν 
φιλανθρωπίαν της, διοικουμένην καθ ’ ό'λην σχε
δόν τήν γραμμήν άπό γυναίκας. Έτόνισε δέ 
ιδιαιτέρως οτι, ώς άντελήφθη, τό μεγαλείτε- 
ρον μ-έρος τής προβλεπτικής ιδία φιλανθρωπίας 
οφείλεται καί ώς πρωτοβουλία καί ώς έφαρμ.ογή 
καί λειτουργία εις τήν γυναικείαν έ'μπνευσιν
καί εις τήν γυναικείαν θαυμ-αστήν ενεργητικό
τητα.

’Αλλά δέν έ'πρεπεν ή επιφανής ξένη νά φύγη 
μέ τήν έντύπωσιν οτι αί Έλληνίδες μ.όνον ώς 
φιλάνθρωποι διακρίνονται. Ευτυχώς εχει ήδη 
άπό τινων μηνών ίδρυθγ τό Λύκειον τών 
Έλληνίδων, τό όποιον περιλαμβάνει ολας τάς 
επιστήμονας, τάς γυναίκας τών γραμ.μάτων 
καί τών καλών τεχνών, τάς έρασιτέχνιδας καί 
τάς νέας καί άνεπτυγμενας μητέρας.

Εις τό « Άκταίον» τό Λυκειον τών Έ λ
ληνίδων παρέθηκε τέΐον πρός τιμήν τής επι
φανούς ξένης. Περί τάς σαράντα κυρίαι έξ ’Αθη
νών καί Πειραιώς έλαβαν μέρος εις αύτό.

Ή Πρόεδρος τοϋ Λυκείου, κ. Κ. ΓΙαρρέν 
άπηόθυνε τάς όλίγας ταύτας λέξεις εις τήν κ.
Sanford.

Ιΐρούωπογραψία Γραίας τοίί Ρϊρπρΰν·:
(δώρον τού κ. Σ. Ξένου εις τήν Έ θν. Πινακοθήκην)

Κυρίαι μου
Εις τήν ’Αμερικήν, τήν χώραν άπό τήν όποιαν μας 

έρχεται ή  κυρία 83ΐιίθΓ0 κάμνουν προπόσεις λεύκάς, 
δηλαδή προπόσεις μέ νερό, άφού έκ ε ί αί κυρίαι, 
σχεδόν όλαι, είνα ι άντιαλκολικαί. Νομίζω οτι
ήμπορούυ.εν νά κάμωμεν πρόποσιν μέ τεϊον, διά 
νά εύχηθώμεν εις τήν κ. ΒβηΓυιιΙ καλόν κατευόδιον 
καί νά τής έκφράσωμεν τήν χαράν αας διότι παρίστα- 
ται εις τήν πρώτην αυτήν φ ιλ ικήν επίσημον συγκέν- 
τρωσιν τών μελών τού Λυκείου μας. Αί περισσάτε- 
ραι άπό ΰμας κυρίαι μου, εΐξεύρετε ποια είνα ι ή κ υ 
ρία τήν όποιαν φιλοξενούμεν πρό δέκα ήμερων, διότι
καί εις τάς ’Εφημερίδας άνεγράφη ό σκοπός τής
άποστολής της καί εις τάς συνεδρίας μας έκάμαμεν 
λόγον περί αυτής.

Ήθέλησα νά σας παρουσιάσω πρός αυτήν, διότι δέν 
έ’πρεπε νά φύγη άπο τάς ’Αθήνας χωρίς νά ΐδή καί 
νά μάθη ότι έκτος τής θαυμασίας φιλανθρωπικής μας 
δράσεως, εις τήν όποιαν αί επ ιφανείς Έ λληνίδες έ’χουν 
άφιερώσει μεγάλο τής ζωής των μέρος, υπάρχει εις 
τήν Ε λλάδα καί άλλος κύκλος γυναικών, ό όποιος 
εργάζεται, μόχθε? καί άγω νίζετα ι εις τά ύψηλά καί 
ώραΤα ιδεώδη τών καλών τεχνών, τής Φιλολογίας κλα
σικής καί νεωτέρας καί τών επιστημών.

Αί κυρίαι τής κατηγορίας αυτής, καί ε ίνα ι σήμερον 
ευτυχώ ς πολλαί, ε ίνα ι επίσης αξιοθαύμαστοι, όσον 
καί αί συνάδελφοί μας τής φιλανθρωπίας, τής έξα- 
σκουμένης παρά τών Έ λληνίδων ύπό τήν εύρυτάτην 
καί ύψηλήν αυτής έ'ννοιαν. Διότι αύταί ε ίχαν νά πα - 
λαίσουν καί νά άγωνισθούν διά νά συντρίψουν τά  σ ι
δηρά τε ίχ η , τά όποΤα ύ’ψωνεν εμπρός μας ή πρόλη- 
ψ ις ένός παρελθόντος δουλικού καί σκοτεινού. Αύταί 
είχαν νά άποδείξουν ότι αί γυνα?κες δέν έ'χουν μόνον 
καρδιά μεγάλην καί αισθήματα τρυφερά καί στοργικά, 
άλλά καί νοΰν καί πνεύμα εξ ίσου πρόσφορον εις άνά- 
πτυξιν όσον καί ό άνδρικός.

Καί τό άπεδείξαμεν. Αί έπιστήμονές μας είναι 
σχεδόν όλαι άριστούχοι καί τά  έργα τών γυναικών 
μας τής Τέχνης είνα ι εφάμιλλα πρός τά άνδρικά. Τό 
Λύκειον τών Έ λληνίδων συγκεντρώνει σήμερον εις
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αδελφικήν συνένωσή όλας ήμας, διά νά κατορθώσω- 
μεν νά κάμωμεν εις τόν κύκλον μας καί εις τάς σφαί 
ρας μας έργα όχιπλέονφιλάνθρωπα κατά τήν στενωτέ- 
ραν τής λέξεως σημασίαν, άλλά βεβαίως εθνικά, προο
δευτικά,ευεργετικά διά τήν γυνα ίκα , διά τήν πατρίδα, 
διά τήν φυλήν μας.

Τήν παρουσίαν τής κ. Sanfoid εις τήν πρώτην 
αυτήν μας γενικήν συγκέντρωσιν θεωρώ οιωνόν πολύ 
καλόν διά τό έργον μας.

Αί γυναίκες, κυρίαι μου, τού Νέου* Κόσμου, αί γυ 
ναίκες τών Ά γγλοσαξωνικών φυλών φέρουν παντού 
τήν ευτυχ ίαν . Ε ίναι οί καλοί καί ωραίοι άγγελοι. 
Ίδέτε τήν ’Αμερικήν. Ίδέτε τήν ’ Α γγλίαν, μέ τόν 
Καναδα. Ά αφ ιβάλλω  άν θά ήσαν τόσον μεγάλαι χώ - 
ραι, αν δέν είχαν τόσον θαυμ,ασίας γυναίκας.Δέν ε ιξεύ- 
ρουν μόνον νά έργάζωνται τελε ίω :, άλλά καί νά μέ
νουν τέλεια ι γυναίκες εις κάλλος, χάριν καί κομψό
τητα.

Ή  κ. Sanford είνα ι θαυμάσιον δείγμα τής άρμο- 
νίας αύτής τού πνεύματος καί τής ψυχής μέ τήν 
εξωτερικήν παράστασιν. ’Εάν άνεζούσαν σήμερον οί 
μεγάλοι καλλιτέχνα ι τού παρελθόντος δέν θά εστρέ- 
φοντο πλέον πρός τήν ’Ιωνίαν διά νά ζητήσουν αρ
μονικά πρότυπα. ’Ε κεί ή δουλεία έμείωσε τόν τύπον, 
τόν οποίον ή ελευθερία έτελειοποίησεν εις τάς πέραν 
τού ’Ωκεανού χώρας.

Ή  κ. Sanford λοιπόν είναι δ ι’ ημάς εδώ σήμερον 
ένα ώραίον σύμβολον τού ιδανικού τής τελειοποιήσεως 
τής γυναικός, πρός τό οποίον όφείλομεν νά ατενίζω - 
μεν. Ώραιότης τής μορφής, ώραιότης τού πνεύμ.ατος, 
ώραιότης τής ψυχής. Κυρίαι μου, είτε μέ τήν σμ ί
λην, ε’ίτε μέ τό πινέλο, είτε μέ τήν πένα, είτε μέ 
τήν μητρικήν αγάπην καί τήν νοήμονα στοργήν όλαι 
ημείς ήυ,ποροΟμεν νά εργασθώμεν ε ’ις τήν δημιουργίαν 
τού τελείου αυτού τύπου,εις τήν αναγέννησιν τής τ ε 
λείας ώραιότητος εις τήν χώραν αυτήν,όπου διεπλάσθη 
καί έτελειοποιήθη τό τέλειον καλόν.

Κάτω από τόν Παρθενώνα καί ύπό τήν σκιάν τού 
Λυκείου ’Απόλλωνος δέν έπ ιτέπ ετα ι σήμερον πλέον 
όπου ή Έ λληνίς άνεπτύχθη, νά ύπάοχουν άσχημίαι 
ουτε φυσικαι, ού'τε ψ υχ ικκ ί, ού'τε πνευματικα ί. Τούς 
ωραίους εφήβους τής δοξασμένης μας εποχής καί τάς 
ωραίας κόρας, τών όποιων τά χαριτωμένα πρότυπα 
μάς διετήρησεν ή Τανάγοα όφείλομεν νά άναδημιουρ- 
γήσωμεν ήμείς αί Έ λληνίδες εί'τε ώς μητέρες, ειτε 
ώς καλλιτέχνιοες, είτε ώς παιδαγωγοί καί συγγρα
φείς καί φιλόσοφοι.

Ή κ. Sanford άπήντησεν ώς εξής :
* Ε ίμαι ευτυχής εις τόν ώραίον αυτόν κύκλον τών 

γυναικών τής επιστήμης, τών γραμμά-ων καί τής 
τέχνης."Οπου αί γυναίκες προοδεύουν προοδεύει καί τό 
έθνος καί ό λαός. Σάς ευχαριστώ διά τήν ώραίαν ύπο- 
δοχήν,ήόποία παρουσιάζει τάς Έ λληνίδας τούπνεύματος 
έξ ’ίσου συνδεδεμένας διά τήν πρόοδον, όσον καί αί 
Έ λληνίδες τής φιλανθρωπίας διά τό καλόν τής ανθρω- 
πότητος.

■ Εις τήν πατρίδα μου ύπάρχει παροιμία, τήν 
όποιαν μου άρέσει νά σάς έπαναλάβω τήν στιγμήν 
αυτήν. "Οσοι φάγουν ψωμί μαζή, θεωρούνται φίλοι 
καί άγαπηαένοι ολην των τήν ζωήν. Είμαι ευτυχής 
διότι μού παρέχεται ή ευκαιρία νά συνδεθώ μαζή σας 
μέ τόσον στενούς δεσμούς καί νά ευχηθώ, όπως καί 
μεταξύ σας βασιλεύη πάντοτε ή άγάπη, ή σύμπνοια 
καί ή αλληλεγγύη, διά τής όποιας καί μόνης έπ ιτυγ - 
χάνομεν τήν πρόοδον».

Ή έφορος τής γλυπτικής κυρία Γεωρ- 
γαντή γλύπτρια ηύχαρίστησεν ές ονόματος τών 
συναδέλφων της τήν κ. Sanford, ενώ το 
μουσικόν τμήμα, όπως πολύ έξυπνα είπεν ή κ. 
Γ’εωργαντή. ώμίλησε με τήν ώραίαν του τρα
γουδιού γλώσσαν. Ή δεσποινίς Γεννάδη, κα- 
θηγήτρια τού Ωδείου, καί ή δεσποινίς ΙΙαπα- 
γεωργακοπούλου, μαθήτρια τής κ.Νίνας Φωκά, 
¿τραγούδησαν ώραΐα Ελληνικά τραγούδια άπό 
τήν πλουσίαν τού Καλομοίρη συλλογήν. Ή 
δεσποινίς Γεννάδη ¿τραγούδησε καί «Τόσκαν» 
τόσον θαυμασίως καλά καί με τόσην έντασιν 
καί γλυκύτητα φωνής μέσα εις τήν άπέοαντον 
αί'θουσαν του « Άκταίου«, ώστε νά προκα/.έση 
τήν γενικήν κατάπληξιν. Καί αί δύο έδέχθη- 
σαν τά θερμά συγχαρητήρια τής κ. Sanford, 
κα τά χειροκροτήματα τών παρισταμένων κυ
ριών.

Ή εορτή ¿τελείωσε μέ Ελληνικόν χορόν, 
τόν όποιον διηύθυνεν ή έφορος τού τμήματος 
τών Ελληνικών χορών κ. Κρεστενίτου,ή οποία 
τέλος πάντων θά κατορθώσν) νά πραγματοποι- 
ήστ] τόν ώραίον καί πατριωτικόν πόθον της τής 
¿πίκρα τήσεως καί διασώσεως τών Ελληνικών 
μας χορών εις τάς καλάς μας κοινωνικάς τάξεις.

Τήν κ. Sanford ώνόμασεν ¿πίτιμον μέλος 
του τό Λύκειον τών Έλληνίδων, τής προσέ- 
φερε δέ είς ένθύμησιν ώοαίον λευκ.όν μάρμαρον 
εις σχήμα βιβλίου, μέ τήν γλαύκα καί κλάδον 
έληάς, σύμβολα τών ’Αθηνών, ανάγλυφα έ π ’ 
αυτού, καί μέ ώραίαν ’Αγγλικήν άφιέρωσιν, 
έργον τής γλυπτρίας κ. Γεωργαντή.

Ό ’Εθνικός Σύνδεσμος προσέφερεν είς τήν 
κ. Sanford κατά τήν ημέραν τής άναχωρή- 
σεώς της δώρον μεγαλοπρεπές καί ώραίον: Τάς 
φωτογραφίας τών ώραιοτερων μνημείων καί 
τοπείων τών ’Αθηνών είς μεγάλο σχήμα άπό 
τήν θαυμασίαν καί μοναδικήν είς τόν κόσμον 
συλλογήν τού BoiSSOnat.

Ή κ. Sanford, βαθύτατα συγκεκινημένη, 
έξέφρασε τήν ευγνωμοσύνην της πρός την Πρόε
δρον τού Εθνικού Συνδέσμου κ. Ελένην 1 ρί6α 
καί τάς παρισταμένας κυρίας τών τμημάτων 
είς τάς οποίας έπανέλαβεν οτι δέν θά λησμο- 
νήση ποτέ τάς ώοαίας καί ευτυχείς ημέρας 
όπου έζησεν είς ’Αθήνας καί τά φιλόςενα τών 
κυριών αισθήματα.

Τήν κ. Sanford, προσεκάλεσαν είς τέίον 
αί κ. κ. Πασπάτη, Σχλήμαν, Μαυρογορδάτου, 
Καλαποθάκη, ’Εμπεδοκλή, κ. ά. Είς Πειραιά 
δέ ή Πρόεδρος τού ύπέρ τής έργάτιδος Συνδέ
σμου κ. Ξανθάκη, ήτις καί διωργάνωσε πρός 
τιμήν της εορτήν τών Σωματείων Πειραιώς 
είς τό φουαγιέ τού Δημοτικού θεάτρου.
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ΤΟ ΣΧΟ ΛΕΙΟΝ  ΤΗΣ Α Σ Π Α Σ ΙΑ Σ
’Ασπασία καί αί μαθήτρια'.

’Ασπασία. Τί κρίμα ότι αί περισσότεραι 
από σάς δέν ¿λάβετε μέρος εις τήν χθεσινήν 
εκδρομήν μας εις τήν έ'παυλιν του Σοφο- 
κλέους !

Ήρώ. Δέν πειράζει άφοϋ ή σειρά μας θά 
ε'λθϊ] μετά πέντε ήμέρας.

Κλειώ. Ναι. ’Αλλά δέν θά ¿παναλάβη βέ
βαια ό Σοφοκλής όσα μάς είπε διά τόν Σι- 
μωνίδην. Ήτο θειος ! Μάς ¿τραγούδησε μά
λιστα καί στίχους του ή ’Ασπασία μέ ύπό- 
κρουσιν λύρας ! Δέν θά Εεχάσω ποτέ τήν η
μέραν αυτήν !

Μυρτώ. Αυτό μάς αδικεί, ’Ασπασία. Πρέ
πει καί ημείς νά άκούσωμεν, δν ό'χι από τόν 
μεγάλον τραγικόν, από σέ όμως βέβαια δσα 
έλέχθησαν χθές.

Ήρώ. Καί θά μάς τραγουδήσγς τούς στί
χους του. Δέν είναι αλήθεια ’Ασπασία; ’Εγώ 
διηγήθηκα εις τήν μητέρα μου οσα μάς είπες 
γιά τόν Τυρταίον καί τής απήγγειλα τά εμ
βατήριά του. ’Ενθουσιάσθη τόσον, ώστε μέ 
παρεκάλεσε νά τής έπιτρέψης νά παρευρίσκε- 
ται καί αυτή εις τάς ομιλίας σου.

’Ασπασία. Ευχαρίστως, παιδί μου. Είναι 
χαρά μου νά κατορθώνω νά τέρπω τάς ’Αθη
ναίας, τών οποίων ή ζωή περν^ τόσον μά
ταια καί άσκοπα. Ώς πρός τό ποιητικόν έ'ρ- 
γον του Σιμωνίδου ή Μελπομένη ήμπορεΐ νά 
μέ άναπληρώσγι σήμερον.

Μελπομένη, θ ά  τό κάμω ευχαρίστως, διότι 
οφείλω νά έξιλεωθώ πρός τόν ποιητήν δι ’ οσα 
ειπα προχθές ¿ναντίον του.

Ήρώ. Ναι. ’Αλλά ή ’Ασπασία θά μάς 
τραγουδήσν) ενα τραγούδι του.

’Ασπασία. Θά σάς άπαγγείλω μόνον, Ήρώ, 
παιδί μου. Σήμερον δέν έ'χω διάθεσιν νά τρα
γουδήσω.

Μελπομένη. Ναι ! ’Απάγγειλέ μας στίχους 
από τήν ωδήν τής μάχης τών Θερμοπυλών. 
Ή καλλίτερο τό περίφημον θρήνον τής Δα
νάης :
«Παιδί μου ! πώς λυπούμαι
’Εσύ κοιμάσαι κ’ ή παιδική χαρδούλα σου ησυχάζει 
μέσα στή φρίκη αυτή τής νύκτας, τής όλόσχοτης 
στδ μαύρο τό σκαφίδι με τ ’ ατσαλένια τά καρφιά.... 
Κ ι’ αμέριμνο ωσάν άνεμου νάν μουρμούρισμα 
Οταν τό χύμα το απέραντο στά εμμορφά σου τά μαλ-

[λλά ςεσπά

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ 
Σπ ονδ ή Παεδός τον C h a r d in

(δώρον τού κ. Ροδοχανάχη εις τήν ’Εθνικήν Πινακοθήκην)
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ούτε προσεχής κκν,στήν κόκκινη τή ν άλουργίΒα σου 
πεσμένο αμέριμνα, ώ προσωπάκι θελκτικό !
□ ! άν ό κίνδυνο; ήταν γ ΐχ  σένα κίνδυνο; 

τ ’ αύτάκι σου τό σκαλιστό θά πρόσεχε στα λόγια μου! 
Κοιμήσου, ίκετεΰωσε, μικρούλι μου, 
κ ι ’ ά ; κοιμηθή κ ι ’ ή Θάλασσα κ ι ’ ά ; κοιμηθή κ ι ’ ή

[θεία  ή οργή·
Δείξε μας,Δ ία ,δείξε μας μάά θελησι πε^ό ευσπλαγ/νη! 
Καί χάριν τον παιδιού μου συγχώρησε τά  λόγια μου 
"Αν ε ίνα ι τολμηρά π ο λ ύ ..............

Δύσκολα παθητικώτερον παράπονον μάνας 
πονεμ.ένης συγκινεΐ τόσον, όσον το παράπονον 
αύτό τής απελπισμένης Δανάης, τήν οποίαν 
ό βασιλεύς πατέρας της έκλεισε μ.έσα είς λάρ
νακα,καρφωμένην από παντοΰ καί τήν έρριψεν 
είς τήν θάλασσαν μαζή μέ τόν υιόν της Περ- 
σέα. Τό ποίημα τοΰτο του Σιμωνίδου, αληθι
νόν αριστούργημα, θετει τόν ποιητήν είς θέσιν 
ύπέροχον όχι μόνον διά τήν εποχήν του άλλά 
διά τήν αιωνιότητα.

Ήρώ.Καί γ ιατί έκλεισαν τήν Δανάην ζων
τανήν μ-έσα είς τό κουτί αύτό ·

Μελπομένη. Διότι ό πατέρας της βασιλεύς 
τοϋ ’Άργους είχε λάβει χρησμ.όν, ότι θά έξε- 
θρονίζετο από τόν υιόν τής κόρης του. ’Έκτισε 
λοιπόν πύργον από χαλκόν, όπου έκλεισε τήν 
θυγατέρα του. Ά λ λ  ό Ζεύς μ,εταβληθείς είς 
χρυσήν βροχήν είσήλθεν είς τόν πύργον, καί 
έξ αύτοΰ ή Δανάη απέκτησε τόν ΓΙερσέα.

Μυρτώ. Φθάνει. ’Ά ν  εξακολούθηση ή μυθο
λογία δέν θά τελειώσωμεν ποτέ μ.έ τόν Σι- 
μωνίδην.

Μελπομένη. ’Επίσης ώραΐον είδος ποιήσεως 
του Σιμ,ωνίδου είναι τά έπινίκεια ή αί θριαμ.- 
βευτικαί ώ Sai του. Μία από τάς ώραιοτέρας 
είναι ή ωδή προς τούς πεσόντας είς θερμο- 
πύλας :
Δόξα τούς έδωκεν ή τύχη  κ ’ ή μοίρα θρίαμβο 
αυτούς που είς τάς Θερμοπύλας έπεσαν,
Γ ι ’ αυτούς βωμοί ύψωνονται καί τάφοι όχι,
'Ύμνοι άκούονται καί όχι δάκρυα 
"Επαινοι καί εγκώμια άντί μοιρολογήματα 
Τρόπαια καί μνημεία,ακίνδυνα στό πέρασμα 
τοϋ χρόνου καί είς τήν φθορά.
Κ ι’ ή κάλπη που τή  στάχτη τους φυλάει
λάμπει τό πειό φιυτεινό φως που ή Ελλάς εσχόρπισε
Μάρτυς ό Λεωνίδας, ό βασιληάς τής Σπάρτης
που ή άρετή τής δόξας του θά λάμπη ’στον α ιώ να ...

Κλειώ. Ώραΐον ! αληθινά τόσο δυνατό ποΰ 
θά μείνη καί αύτό ώς ή δόξα του Λεωνίδα 
αθάνατο.

Μελπομένη. Μεγάλος είς τήν α π λό τη τά  του 
ό στίχος του έχει τήν σοβαρότητα καί τήν επι
βολήν τοϋ Δωρικού ρυθμοϋ, μετριασμ-ένυυ άπό 
κάποιαν κομψότητα καί χάριν, ή όποια εύρι- 
σκεται είς τήν ούσίαν καί όχι είς τήν εσωτερι
κήν μορφήν τών λέξεων.Σύντομος καί διαυγής,

ώς όλοι οί ελεγειακοί ποιηταί είναι φιλόσοφος 
καί χαριτωμένος μαζή όμ,ιλητής. Ήμπορεΐ νά 
είπή κανείς ότι έδοκίμασεν όλα τά εί'δη τής 
ποιησεως καί έπέτυχεν είς όλα.

Μυρτώ. Υπέθετα ότι μόνον είς Ίονικήν 
διάλεκτον ή ποίησις άναδεικνύεται.

Μελπομένη. Οί λυρικοί ώς επί τό πλεΐστον 
έγραψαν είς Δωρικήν. Τοΰτο δέν εμπόδισε τόν 
Σιμωνίδην νά γράψη καί είς τήν Ίονικήν ενα 
άπό τά ώραιότερα ποιήματά του. του όποιου 
τό θέμα έδανείσθη άπό τό Όμηρον.
«Οΐηπεο φύλλων γενεή τοίη δε καί άνδρών»

Ασπασία. Μελπομένη, παιδί μου, δέν άν- 
τελήφθης καλά, ότι καί δν ό Σιμ,ωνίδης έ
γραψε τά  πλεΐστα ποιήματά του είς Δωρικήν, 
κομψήν όμως διάλεκτον, τό ΰφος του ύπήρξεν 
έν γένει χαριτωμ.ένον καί κομψόν, όπως άρ- 
μ.όζη είς ’Ίωνα ποιητήν. Καί είς τά έπινίκειά 
του αύτά κατώρθωσε νά πλουτίζη τό θέμα 
του δανειζομ,ενος άπό τήν Ιωνικήν κομ.ψότητα 
τήν χάριν καί τά μέσα νά δημιουργή κάτι ποι- 
κίλον καί ώραΐον. Οί ήρωες καί αί παραδόσεις 
τών τόπων,είς τούς όποιους άνήκουν, ό ’Ό λυμ
πος, ό Έλικών καί ό Παρνασσός ευρίσκουν θέ
σιν καί άδελφόνονται τόσον μέ αύτούς, ώστε 
συχνά νά συγχέωνται καί νά επαινούνται οί 
θεοί καί αί πατρίδες καί νά λησμονήται σχε
δόν ή μορφή τοϋ ύμνουμ.ένου. Τοΰτο μακράν 
τοΰ νά δυσαρεστήση, ενθουσίαζε. "Ύμνος πε- 
ριλαμβάνων καί άδελφώνων θεούς, άνθρώπους 
καί τόπους είναι ύμνος πάντοτε εύχάριστος 
καί τιμητικός διά τούς πολλούς. Ιδού ύιατί ό 
Σιμωνίδης ήτον ό άγαπημένος ποιητής τής 
εποχής του καί μένει έως τώρα καί θά μ.ένν) 
πάντοτε άγαπητός είς όλους. Είς αύτόν μάλι- 
στα όφείλ,ει καί ό Πίνδαρος πολλήν άπό τήν 
δημοτικότητά του, διότι άκολούθησε τόν δρό
μον, τόν όποιον εκείνος ή'νοιξε.

Ή φιλοσοφία τοΰ Σιμωνίδου χαρακτηρίζει 
έν γένει πολύ καί τό ποιητικόν του έργον. 
Καί είναι μία φιλοσοφία δν όχι στωΐκή, βε
βαίως όμως προϊόν πείρας μακράς,ή όποία γέννα 
τήν επιείκειαν καί άνέχεται τό άναπόφευκτον 
κακόν καί θαυμάζει τό σχετικόν έν τη άτελεία
του καλόν. Είς κάποιο ποίημά του λέγει, ότι / λ > >γ \ γ \ ΐ *πρετ:ει να αντιχ,ρυςωιχεν την ςωην ως ενα
παίγνιον καί νά ρ.ην τταίρναψεν τίποτε είς τά 
σοβαρά. Άλλοΰ πάλιν λέγει περί άρετής :
«Δέν ζητώ δ,τι δέν υπάρχει» είς δλον τό έρ
γον του φαίνεται νά δύσπιστη πρός τήν τ ε 
λείαν άοετήν. «Δέν είναι άτιμον,λέγει,τό κα
κόν, τό όποιον έπιβάλλει ή άνάγκη. Καί ή α 
νάγκη επιβάλλεται καί είς τούς θεούς ακόμη.
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Τά έργον του είναι πλούσιον, ποικίλλον 
καί πολυσύνθετον.

Τά έπιγράμματά του είναι πολλά καί τά 
έλεγεΐά του έπίσης. Τά άποφθέγματά του 
είναι τόσον περίφημα, ώστε οί σοφοί μας νά 
τά έχουν κάθε στιγμήν είς τό στόμα.

Ήρώ. Λοιπόν τώρα θά σάς είπώ πόσον 
άμ.αθής ή'μην ώς πρός τό έργον τοΰ Σιμωνίδου. 
Είχα σχεδόν τήν βεβαιότητα ότι ήτον άπό τήν 
Αμοργόν καί ότι έγραψε στίχους σατυρικούς 
καί μ.άλιστα έναντιον τών γυναικών.

Ασπασία. Ά λ λ ’ υπάρχει καί Σιμωνίδης 
σατυρικός άπό τήν Αμοργόν, παιδί μ,ου, καί 
δέν είσαι τόσον άμαθής, όσον τό φαντάζεσαι. 
Είναι πολύ άρχαιότερος τοΰ άλλου, άλλά καί 
πολύ κατώτερός του. Χωρίς δέ τό ποίημά του 
περί τών γυναικών, ί'σως θά έλησμονεΐτο γρη- 
γωρότερα. ’Άλλως τε έγραψε καί ποίημα διά 
τήν άθλιότητα τών άνδρών.

Μυρτώ. Είπέ μας τό ποίημά του διά τάς 
γυναίκας.

Ασπασία. Είναι σάτυρα είς ιάμβους. Λαμ
βάνει δέκα τύπους γυναικών, τών όποιων τήν 
καταγωγήν άποδίδει είς δέκα διάφορα ζώα. 
Ή έργατική κατάγεται άπό τήν μέλισσαν, 
ή βρώμικη άπό τό γουούρνι, ή πιστή άπό τόν 
σκύλον καί τά παρόμοια. Διά τήν έποχην του 
τό είδος τής σατύρας αύτής ή'ρεσε καί είς αύ- 
τήν οφείλει τήν δόξαν του, έστω καί έφημε- 
ρον. Έκέρδισεν άρκετά χρήματα έκμεταλευό- 
μενοςτήνίδιοφυίαν του διά λογαριασμόν τρίτων.

Ναυόικΰ ΰ  Φιλάρχααος

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΟΗΕΙΡΟ ΣΤΟ Κ Υ Μ Α
’Ήμην πτωχόν βοσκόπουλον είς τά όρη.
Δεκαοκτώ έτών, καί δεν ή'ξευρα άκόμη 

άλφα. Χωρίς νά τό είζεύοω, ήμην εύτυχής. 
Τήν τελευταίαν φοράν όπου έγεύθην τήν εύ- 
τυχίαν ήτο τό θέρος έκεΐνο τοΰ έτους 18 7 .... 
’Ήμην ώραΐος έφηβος, κ ’ έβλεπα τό πρωίμως 
στρυφνόν, ήλιοκαές πρόσωπόν μου νά γυαλί
ζεται είς τά ρυάκια καί τάς βρύσεις, κ ’ έγύ- 
μ,ναζα τό εύλύγιστον, υψηλόν άνάστημά μου 
άνά τούς βράχους καί τά βουνά.

Τόν χειμώνα ποΰ ήρχισ’ εύθύς κατόπιν μ ’ 
έπήρε πλησίον του ό γηραιός Πάτερ-Σισωης, 
ή Σισώνης, καθώς τόν ώνόμαζον οί χωρικοί 
μας, καί μ ’ έμαθε γράμματα. Ήτο πρώην δι

δάσκαλος, καί μέχρι τέλους τόν προσηγόρευον 
ολοι είς κλητικήν «δάσκαλε». Είς τούς χρόνους 
τής Έπαναστάσεως ήτο μ.οναχός καί διάκονος. 
Ειτα ήγάπησε μίαν Τουρκοποΰλαν, καθώς 
έλεγαν, τήν έκλεψεν άπό ένα χαρέμι τής 
Σμύρνης, τήν έβάπτισε καί τήν ένυμφεύθη.

Εύθύς μετά τήν άποκατάστασιν τών πραγ
μάτων, επί Καποδίστοια κυβερνήτου, έδίδα- 
σκεν είς διάφορα σχολεία άνά τήν 'Ελλάδα, 
καί είχεν ού μικράν φημην, υπό τό όνομα 
«ό Σωτηοάκης ό δάσκαλος». Αργότερα άφ ’ 
ού έξησφάλισε τήν οικογένειαν του, ένεθυμήθη 
τήν παλαιάν ύποχρέωσίν του, έφόρεσε καί 
πάλιν τά ράσα, ώς άπλοΰς μ.οναχός τήν φοράν 
ταύτην, κωλυόμενος νά ίερατεύη κ ’ έγκατε- 
βίωσεν έν μετανοια είς τό Κοινόβοιον τοΰ Εύ- 
αγγελισμοΰ. Έκεΐ έκλαυσε τό αμάρτημά του, 
τό έχον γενναίαν άγαθοεργίαν ώς έξόχως 
έλαφρυντικήν περίστασιν, καί λέγουν οτι 
έσώθη.

Ά φ ’ ού έμαθα τά πρώτα γράμματα πλη
σίον τοΰ γηραιού Σισώη, έστάλην ώς υπότρο
φος τής Μονής είς τινα κατ ’ επαρχίαν ιερα
τικήν σχολήν, όπου κατετάχθην άμέσως είς 
τήν άνωτέραν τάξιν, είτα  είς τήν έν Άθήναις 
Ριζάρειον. Τέλος, άρχίσας τάς σπουδής μου 
σχεδόν είκοσαέτης, έξήλθα τριακοντούτης άπό 
τό ΙΊανεπιστήμιον έξήλθα δικηγόρος μέ δί
πλωμα προλυτου...

Μεγάλην προκοπήν, έννοεΐται, δέν έκαμα. 
Σήμ,ερον έξακολουθώ νά έργάζωμαι όος βοηθός 
άκόμη είς τό γραφεΐον έπιφανοΰς τίνος δικη
γόρου καί πολιτευτοΰ έν Άθήναις, τόν όποιον 
μισώ, άγνοώ έκ ποίας σκοτεινής άφορμής, 
άλλά πιθανώς, έπειδή τόν έχω ώς προστάτην 
καί εύεργέτην. Καί είμαι περιορισμένος καί 
άνεπιτήδειος, ούδέ δύναμαι νά ωφεληθώ άπό 
τήν θέσιν, τήν όποιαν κατέχω πλησίον τοΰ δι
κηγόρου μου, θέσιν οίωνεί αύλικοΰ. Καθώς ό 
σκύλος, ό δεμένος μέ πολύ κοντόν σχοινίον είς 
τήν αύλήν τοΰ αύθέντου του, δέν ήμπορεΐ νά
γαυγύζη ούτε νά δαγκάση έξω άπό τήν άκτΐ-

, 1 , ,ΐ \ ~ Ά  ι > >να και το τοζον, τα οποία οιαγραφει το κοντον
σχοινίον, παρομοίως κ ι ’ έγώ δέν δύναμαι ούτε 
νά εί'πω, ούτε νά πράςω τίποτε περισσότερον 
παρ’ όσον μοΰ έπιτρέπει ή στενή δικαιοδοσία, 
τήν όποιαν έχω είς τό γραφεΐον τοΰ προϊστα
μένου μου.

Ή τελευταία χρονιά ποΰ ήμην άκόμη φυ
σικός άνθοωπος ήτο τό θέρος έκεΐνο τοΰ έτους 
18 7 ...Ή μην ώραΐος έφηβος, καστανόμαλλος 
βοσκός, κ ι ’ έβοσκα τάς αίγας τής Μονής τοΰ 
Εύαγγελισμ,οΰ είς τά όρη τά παραθαλάσσια,
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Σπονδή Κοοαόίδος τον Κοάονς

τ ’ άνερχόμενα άποτόμως διά κρημ.νώδους 
άκτίίς, ΰπερθεν τοΰ Κράτους του Βορρά καί 
του πέλαγους. "Ολον το κατάμ,ερον εκείνο, το 
καλούμενον Ξάρμενο, από τα  πλοία τα  όποΐα 
κατέπλεον ξάρμενα  ̂ ξυλάρμενα, έξωθούριενα 
από τάς τρικυμίας, 3)τον ίδικόν μου.

Ή πετρώδης, άπότομος άκτη μ.ου, ή Πλα- 
τάνα,ό Μέγας Γιαλός, τό Κλήμα, έβλεπε προς 
τόν Καικίαν, καί ίτο ν  άναπεπταμ.ένη πρός τόν 
Βορραν. Έφαινόμην κ ’ εγώ ώς νά είχα μεγά
λη·/ συγγένειαν μ.έ τούς δύο τούτους ανέμους, 
οί όποιοι άνέμ-ιζαν τα μαλλιά μου, καί τα  
έκαμναν νά είναι σγουρά όπως οί θάμνοι κ ’ αί 
άγριελαΐαι, τάς οποίας έκύρτωναν μ.έ τό άκού- 
ραστον φύσημά των μέ τό αιώνιον τ·?ίς πνοΐίς 
των φραγγέλιον.

(8ώρον της κυρίας Ροδοκανίκη)

"Ολα έκεΐνα ησαν ίδικά μ.ου. Οί λόγγοι, αί 
φάραγγες, αί κοιλάδες, ολος ό αίγιαλός, καί 
τά βουνά. Τό χωράφι ·>ΐτον του γεωργού μ.όνον 
εις τάς ημέρας ποΰ '/¡ρχετο νά όργώσγι ί  νά 
σπείρη, κ ’ έκαιινε τρις τό σημ.εΐον του Σταυ- 
οοΟ κ ι ’ έλεγεν «Εις τό όνομα του ΓΙατρός, 
καί του Υίοΰ καί τοΰ 'Αγίου Πνεύμ.ατος, 
σπέρνω αυτό τό χωράφι, γ^ά νά φάνε ολ’ οί 
ξένοι κ ’ οί διαβάτες καί τά  πετεινά τ ’ ούρα- 
νοϋ, καί νά πάρω κ ’ εγώ τόν κόπο μου !»

Έγω, χωρίς ποτέ νά όργωσω ·η νά σπείρω, 
τό ¿θέριζα έν μέρει. Έμιμούμην τούς πεινα- 
σμένους μαθητάς του Σωτηρος, κ ’ έ'βαλλα εις 
εφαρμογήν τάς διατάξεις τοΰ Δευτερονομίου 
χωρίς νά τάς γνωρίζω.
. Της πτωχ·ης χήρας ητον η άμπελος μόνον
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εις τάς ώρας που ηρχετο ή ιδία διά νά θεια- 
φίσν), ν ’ άργολογηστ), νά γεμ-ίσγ ένα καλάθι 
σταφύλια,  ̂ νά τρυγησγ, άν έμ-ενε τίποτε διά 
τρύγημα. "Ολον τόν άλλον καιρόν ·ητον κτήμα 
ίδικόν μ.ου.

Μόνους άντιζηλους εις την νομήν καί την 
κάρπωσιν ταύτην είχα τούς μισθωτούς της ύη- 
μαρχίας, τούς αγροφύλακας, οί όποιοι επί τγ  
προφάσει, ότι έφύλαγαν τά περιβόλια τοΰ κό
σμου, εννοούσαν νά εκλέγουν αυτοί τάς καλλι- 
τέοας οπώρας. Αύτοί πράγμ,ατι δεν μου ήθε
λαν τό καλόν μ.ου. ΤΗσαν τρομεροί άνταγω- 
νισταί δι ’ εμέ.

Τό κυρίως κατάμ.ερόν μ.ου 'ητον υψηλότερα, 
έ'ξω της άκτΐνος των ελαιώνων καί αμπέλων, 
εγώ ομ.ως συχνά έπατοΰσα τά σύνορα. Έκεΐ 
παραπάνω ανάμεσα εις δύο φάραγγας καί τρεις 
κορυφάς, πλήρεις αγρίων θάμ,νων, χόρτου καί 
χαμοκλάδων, έβοσκα τά γίδια τοΰ Μοναστη
ριού. ’Ήμην «παραγυιός» αντί μισθού πέντε 
δραχμών τόν μηνα, τάς όποιας άκολούθως μοΰ 
ηυξησαν εις έξ. Σιμά εις τόν μ,ισθόν τοΰτον, 
τό Μοναστήρι μοΰ έδιδε καί φασκιές διά τσα
ρούχια, καί άφθονα μαΰρα ψωμιά η πίττες κα
θώς τά ώνόμ,αζον οί καλόγηοοι.

Μόνον διαρκή γείτονα, όταν κατηρχόμην 
κάτω εις την άκρην της περιοχής μου, είχα 
τόν κύρ Μόσχον, έναμ,ικρόν άρχοντα λίαν ίδιό- 
τροπον. Ό κύρ Μόσχος έκατοίκει εις την εξο
χήν, εις ένα ώραΐον μικρόν πύργον μαζη μέ 
την ανεψιάν του την Μοσχοϋλαν, την όποιαν 
είχεν υιοθετήσει, επειδή ητο χηρευμένος καί 
άτεκνος. Την είχε προσλάβει πλησίον του, 
μονογενή, ορφανήν έκ κοιλίας μητρός, καί την 
ηγάπα ώς νά ^το θυγάτηρ του. Ό  κύρ Μό
σχος είχεν αποκτήσει περιουσίαν εις επιχει
ρήσεις καί ταξείδια. Έχων έκτεταμένον κτη- 
μ.α εις την θέσιν εκείνην, έπεισε μ-ερικούς 
πτωχούς γείτονας νά τοΰ πωλησουν τούς α
γρούς των, ηγόρασεν οίίτω οκτώ η δέκα συνε
χόμενα χωράφια, τά περιετέίχισεν όλα όμοΰ, 
καί άπετέλεσεν έν μέγα διά τόν τόπον μ,ας 
κτημ.α, μ.έ πολλών εκατοντάδων στρεμμάτων 
έκτασιν. Ό περίβολος διά νά κτισθγ ¿στοί
χισε πολλά, ί'σως περισσότερα η όσα ηξιζε τό 
κτήμα· αλλά δέν τόν έμελλε δ ι’ αυτά τόν 
κύρ Μόσχον θέλοντα νά έχγι χωριστόν οίονεί 
βασίλειον δ ι ’ έαυτόν καί διά την άνεψιάν του.

Έκτισεν εις την άκρην πυργοειδή υψηλόν 
οίκίσκον, μ.έ δύο πατώματα, ¿καθάρισε καί 
πεοιεμάζευσε τούς ¿σκορπισμένους κρουνούς 
του νεροΰ, ηνοιξε καί πηγάδι πρός κατασκευήν 
μαγγάνου διά τό πότισμα. Διαίρεσε τό κτήμα 
εις τέσσαρα μέρη- εις άμ.πελον, έλαιώνα, ά-

γροκηπιον μέ πλ'ηθος όπωροφόρων δένδρων καί 
κήπους μέ αίμασίας μποστάνια. Έ γκατε- 
στάθή έκεΐ κ ’ έζη διαρκώς εις την έςοχην, 
σπανίως κατερχόμενος εις την πολίχνην. Τό 
κτνίμα ητον παρά τό χείλος της θαλάσσης, κ ’ 
ένώ ό ¿πάνω τοίχος έφθανεν ώς την κορυφήν 
του μ,ικρου βουνοΰ, ό κάτω τοίχος, μέ σφοδρόν 
βορραν πνέοντα, σχεδόν έβρέχετο από τό κϋμα.

Ό κύρ Μόσχος είχεν ώς σύντροφον τό τσ ι
μπούκι του, τό κομβολόγι του, τό σκαλιστήρι 
του καί την άνεψιάν του την Μοσχοϋλαν. Ή 
παιδίσκη θά -/̂ τον ώς δύο έτη νεωτέρα ¿μου. 
Μικρή έπηδα από βράχον εις βράχον, έτρεχεν 
από κολπίσκον εις κολπίσκον, κάτω εις τόν 
αίγιαλόν, έβγαζε κοχύλια κ ’ έκυνηγοΰσε τά 
καβούρια. ΤΗτον θερμόαιμος καί άνησυχος ώς 
πτηνόν τοΰ αίγιαλοΰ. ΤΗτον ωραία μελαχ- 
χροινη, κ ’ ένθύμιζε την νύμφην του "Ασματος 
την ηλιοκαυμ-ένην, την όποιαν οί υιοί τ"55ς 
μητρός της είχαν βάλει νά φυλάν) τ ’ άμπέλια- 
« ’Ιδού εί καλη, ή πλησίον μου, ιδού είκαλη· 
οφθαλμοί σου περιστεραί . . . »  Ό λαιμός της, 
καθώς έφεγγε καί ύπέφωσκεν ύπό την τραχη
λιάν της, $τον άπείρως λευκότερος από τόν 
γρώτα τοΰ προσώπου της.
“ ΤΤΤ > / >γ 'Ητον ωχρα, ροόινη, χρυσαυγιί,ουσα και 

μ.οϋ έφαίνετο νά όμοιάζγ μ.έ την μικρήν στέρ- 
φαν αίγα, την μικρόσωμον καί λεπτοφυνί, με 
κατάστιλπνον τρίχωμ.α, την όποιαν έγώ είχα 
ονομάσει Μοσχοϋλαν. Τό παράθυρον τοϋ πύρ
γου τό δυτικόν ηνοίγετο πρός τόν λόγγον, ό ό
ποιος ηρχιζε νά βαθύνεται πέραν της κορυφής 
τοΰ βουνοΰ, όπου ησαν χαμόκλαδα, εύώδεις 
θάμνοι καί άργιλλώδης γη τραχεία. Έκεΐ ηρ- 
χιζεν η περιοχή μου. Έως έκεΐ κατηρχόμ,ην 
συχνά, κ ’ έβοσκα τάς αίγας τών καλογηρων, 
τών πνευματικών πατέρων μ.ου.

Μίαν ήμ.έραν, δέν ηξεύρω πώς, ένώ έμέ- 
τρουν καθώς έσυνείθιζα τάς αίγάς μου— ί)σαν 
δλαι πενηνταέξ κ α τ ’ ¿κείνον τόν χρόνον· άλ
λοτε άνεβοκατέβαινεν ό αριθμός των μ,εταξύ 
εξήντα καί σαρανταπέντε— , ή Μοσχούλα, ή 
εύνοουμένη κατσίκα, είχε μ.είνει όπίσω, καί 
δέν εύρέθη εις τό μέτρημ.α. Τάς εΰρισκα δλας 
55. Έάν έλειπεν άλλη κατσίκα, δέν θά πα- 
ρετηοουν αμέσως την ταυτότητα, αλλά μόνον 
την μονάδα ποΰ έλειπεν ά λ λ ’ ή απουσία της 
Μοσχούλας ητο έπαισθητη. Έτοόμαξα. Τάχα 
ό αετός μ,οϋ την έπηρε

Εις τά μέρη ¿κείνα, τά κάπως χαμηλότερα, 
οί αετοί δέν κατεδέχοντο νά μ.ας έπισκέπτων- 
τα ι συχνά. Τό μέγα όρμητηριόν των ητον υ
ψηλά πρός δυσμάς, εις τό κατάλευκον πετρώ
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δες βουνόν, το καλούμενον Άετοφωλιά φερω- 
νυμως. ’Αλλά δεν μοΟ έφαίνετο όλως παοάδο-
ϊ  "  > '  ~  Γ ,  1 > 1ςον η ανηκουστον πραγμα, ο αετός να κατηλ- 
θεν εκτάκτως, τρωθείς από τα κάλλη της 
Μοσχουλας, της μ.ικρας κατσίκας μου.

Έφώναζα ως τρελλός.
—  Μοσχοΰλα ί.,.ποΰ είν ’ ή Μοσχούλα ;
Ούτε είχα παρατηρήσει την παρουσίαν της

Μοσχούλας, της ανεψιάς του κυρ Μόσχου, έα.εΐ 
σιμ.α. Αύτη έτυχε νά έχ'/) ανοικτόν τό παρά- 
θυρον. Ο τοίχος του περιβόλου του κτήματος 
και η οικία ή άκουμ,πώσα επάνω εις αυτόν, 
άπεϊχον περί τά πεντακόσια βήματα από την 
θεσιν ό'που εύρισκόμην εγώ με τάς αίγάς μ.ου. 
Καθο/ς ηκουσε τάς φω/\άς μ,ου, η παιδίσκη 
ανωρθωθη, προεκυψεν εις τό παοάθυρον καί έ
κραξε-

—  Τι έχειε καί φωνάζεις ;
βγω όεν ηςευρα τί νά εΐ’πω- έν τοσουτω 

άπηντησα-
—  Φωνάζω έγώ την κατσίκα μ.ου, τη Μο 

σχουλα !...Με σενα δέν έχω νά χάμω.
Καθώς ηκουσε την φωνήν μου, έκλεισε τό 

παράθυρον καί έγεινεν άφαντη.
Μ ιαν άλλην ημέραν μέ είδε πάλιν από- τό 

παραθυρόν της εις εκείνην την ιδίαν θέσιν. 
Ημην πλαγιασμένος εις ένα ίσκιον, άφινα 

τας αίγάς μου νά βόσκουν, κ ’ ¿σφύριζα ενκ 
ηχον, εν άσμα του βοσκού αίπολικόν.

Δεν ηςευρω πώς της ήλθε νά μου φωνάξϊ)·
—  Ετσι όλο τραγουδεις !...Δέ σ ’ ακόυσα 

ποτε μου να παίζνις τό σουραϋλι ! . . .βοσκός καί 
να μ.ήν εχνι; σουραϋλι, σάν παράξενο μου φαί
νεται !...

Είχα εγώ σουραϋλι (ήτοι φλογέραν), αλλά 
δεν είχα αρκετόν θράσος, ώστε νά παίζω έν 
γνώσει δτι θά μέ ή'κουεν αύτη...Την φοράν 
ταύτην έφιλοτιμηθην νά παίξω πρός χάριν της, 
αλλα δεν ηςευρω πώς της έφάνη η τέχνη μου 
η αυλητικη. Μόνον ηςευρω ότι μ,οΰ έστειλε δ ι’ 
αμοιβήν ολίγα ξηρά σϋκα, κ ’ ενα τάσι γ ε 
μάτο πετμέζι.

Μιαν εσπεραν, καθώς εί/α κατεβάσει τά 
γιοια [/.ου χ,ατω εις τον οαγικλον, εις
τους βράχους, ο του έ σχημάτιζε χιλίους γλζ-  
φυρούς κολπίσκους κκΐ άγκκλίτσες τό κυ^κ, 
οπου άλλου εκυρτωνοντο οί βράχοι εις προβλν)- 
τκς κκι κλλου εκοιλκινοντο εις πίζύ\Κοτλκ* κκί 
κναΐΛεσκ εις τους τόσους ελιγμούς κκι ^κι^ά- 
λους του νερού, το οποίον είσεχωρει ο̂οι/,υρί- 
ζον, χοοεΰον με άτάκτους φλοίσβους καί ά- 
φρούς, δμοιον με τά βρέφος τό ψελλίζον, ποΰ 
αναπήδα εις το λίκνον του καί λαχταοεΐ

νά σηκωθνί καί νά χορεύσν) εις την χειρα της 
μητρός που τό έ'ψαυσε— καθώς είχα κατεβάσει, 
λέγω, τά γίδια μου διά ν ’ «άρμυρίσουν» εις 
την θάλασσαν όπως συχνά ¿συνήθιζα, είδα την 
ακρογιαλιάν που ήτο μ.εγάλη χαρά καί μα
γεία, καί την «¿λιμπίστηκα» κ ’ έλαχτάρησα 
νά πέσω νά κολυμβήσω. ΤΗτο τόν Αύ'γου- 
στον μ.ήνα.

'Ανέβασα τό κοπάδι μου ολίγον παραπάνω 
από τόν βράχον, ανάμεσα εις δύο κρημνούς καί 
εις ενα μονοπάτι, το οποίον έχαράσσετο ε
πάνω εις την ραχιν Δ ι’ αύτοΰ είχα κατέλθει, 
και δι αυτου εμελλα παλιν να έπιστρέψω 
εις το βουνον την νύκτα εις την στάνην μου. 
’Άφησα έκει τά γίδια μου διά νά βοσκησουν 
εί; τά κρίταμα καί τά; αρμυρήθρας, άν καί 
όεν επεινοΰσαν πλέον. Τά ¿σφύριξα σιγά διά 
να καθίσουν νά ησυχάσουν καί νά μέ περιμέ
νουν. Μέ ακόυσαν κ ’ έκάθησαν ησυνα. Έπτά  
·/] οκ,τω ες κυτών τρκγοι ήσκν κωοωνοφοροι κκι 
θά ηκουον μακρόθεν τούς κωδωνισμούς των, 
άν τυχόν έδείκνυον συμπτώματα ανησυχίας.

Έγυρισα οπίσω. κατέβην πάλιν τόν κρη
μνόν, κ ’ εφθασα κάτω εις την θάλασσαν. Την 
ώραν ¿κείνην είχε βασιλέψει ό ήλιος, καί τό 
φεγγάρι σχεδόν όλόγεμον ηρχισε νά λάμπν) 
χαμηλα, ως δυο καλαμ,ιέ; υψηλότερα άπό τά  
βουνά της αντικρινής νήσου. Ό βράχος ό δι-. 
κός μου έ'τεινε πρός βορραν, καί πέραν άπό τόν 
άλλον κάβαν πρός δυσμάς, αριστερά μου έβλεπα 
μιαν πτυχήν άπό την πορφύραν τοϋ ήλίου, πού 
ειχε βασιλέψει ¿κείνην την στιγμήν.

ΤΗτον η ουρά της λαμπράς άλουργίδος πού 
σύρεται όπισω, η ητον ό τάπη;, πού του έ- 
στρωνε, καθω; λέγουν, η μάνα του διά νά κα- 
θησγι νά όειπνήσ-/).

Δεςια απο τον μεγαν κυρτόν βράχον μου έ- 
σχηματίζετο μ,ικρόν άντρον θαλάσσης, στοωμ- 
μένον μέ άσπρα κρυσταλλοειδη κογχύλια καί 
λαμπρα ποικιλόχρωμα χαλίκια, πού έφαίνετο 
πώς τό είχον εύπρεπίσει καί στολίσει αί νύυ.- 
φαι τών θαλασσών. Άπό τό άντοον ¿κείνο ηο-

γ  r f  ,  λ  ,  c * .  r  λ  /χι^εν ενκ ¡Λονοττκτι, οικ του ο~οιου κνεβκινε 
τις πλαγίω; εις απότομον ακρογιαλιάν, κ ’ έ- 
φθανεν -:ί; την κάτω πόρταν τοϋ τοιχογυρί- 
σμκτος τοϋ κύρ Μόσχου, τοϋ οποίου ό ένας 
τοίχο; έ'ζωνεν εί; μήκος εκατοντάδων μέτοων 
ολον τόν αίγιαλόν.

ίθ.ι.ετα,α αμεσω; το υποκαμισον μου, την 
περισκελίόα μου, κ ’ έπεσα εις την θάλασσαν. 
Επλυθην, έλούσθην, έκολύμβησα έπ ’ ολίγα 

λεπτά της ώρα;. Ήσθανόμην γλύκαν, μαγείαν 
αφατον, έφανταζόμην τόν εαυτόν μου ώ; νά 
ημην εν μέ τό κΰμα, ως νά μετεΐχον της φύ-

σεως αύτοϋ, της ύγράς καί άλμυράς καί δρο- 
σώδους. Δέν θά μου έκανε ποτέ καρδιά νά 
έ'βγω άπό την θάλασσαν, δέν θά ¿χόρταινα 
ποτέ τό κολύμβημα, άν δέν είχα την έ'ννοιαν 
τοϋ κοπαδιού μου. Όσην ύπακοήν καί άν εί
χαν πρός έμέ τά έρίφια, καί άν ηκουον την 
φωνήν μου διά νά καθίσουν ή'συχα, έρίφια ήσαν, 
δυσάγωγα καί άπιστα όσον καί τά μικρά παι- 
δία. Έφοβούμην μήπως τινά ά-ποσκιρτησουν 
καί μοΰ φύγουν, καί τότε έπρεπε να τρέχω 
νά τά ζητώ την νύκτα εις τούς λόγγους και 
τά βουνά, οδηγούμενος μόνον άπό τόν ήχον 
τών κωδοινίσκων τών τράγων. Όσον άφορ^ την 
Μοσχοϋλαν διά νά είμαι βέβαιος, ότι όέν θα 
μοΰ φύγν) π άλ ιν ," καθώς μου είχε φύγει την 
άλλην φοράν, οπότε ό άγνωστος κλέπτης— ώ 
νά τόν έπιανα— τής είχε κλέψει ό ανόητος τον 
έπίχρυσον κωδωνίσκον μέ τό κόκκινον περιδε- 
ραιον άπό τόν λαιμόν, ¿φρόντισα νά την δέσω 
μ ’ ένα σχοινάκι εις την ρίζαν ενός θάμ.νου- 
όλίγον παραπάνο> άπό τόν βράχον, εις την 
βάσιν τοϋ οποίου είχα αφήσει τά ροϋχά μου, 
πριν ριφθώ εις την θάλασσαν. Έπήδησα τα 
χέως έξω, ¿φόρεσα τό υποκάμισό-/ μου, την 
πεοισκελίδα μου, έκαμα ένα βήμα διά νά 
άναβώ. ’Άνω τής κορυφής τοϋ βράχου τοϋ 
οποίου ή βάσις έβρέχετο άπό την θάλασσαν, 
θά έλυα την Μοσχοϋλαν, την μικρήν αίγά μου, 
καί μέ διακόσια ή περισσότερα βήματα θά 
έπέστρεφα πλησίον εις τό κοπάδι μου. Ο μι
κρός ¿κείνος άνήφορος, ό ολισθηρός κρημνός ήτο 
δ ι’ έμέ άθυρμα, όσον ένα σκαλοπάτι μαρμα- 
οίνης σκάλας, τό όποιον φιλοτιμοΰνται να πη
δήσουν έκ τών κάτω πρός τά άνω άμιλλωμενα 
τά παιδιά τής γειτονιάς.

Την στιγμήν ¿κείνην ένώ έκαμα το πρώτον 
βήμα, άκούω σφοδρόν πλατάγισμα εις την 
θάλασσαν, ως σώματος πίπτοντος εις το κΰμα. 
Ό κρότος ή'ρχετο δεξιόθεν, άπό τό μέρος τοϋ 
άντρου τοϋ κογχυλοστρώτου καί νυμφοστο- 
λίστου, όπου ήξευρα οτι ενίοτε κατήρχετο ή 
Μοσχοΰλα, ή άνεψιά τοϋ κύρ Μόσχου, κ 
έλούετο εις τήν θάλασσαν. Δέν θά έρριψοκινδυ- 
νευα νά έλθω τόσον σιμά εις τά σύνορά της, 
έγώ ό σατυρίσκος τοϋ βουνοΰ, νά λουσθώ, εαν 
ήξευρα ότι λούεται καί τήν νύκτα με το φώς 
τής σελήνης. Έγνώριζα οτι τό πρωί, άμα τή 
άνατολή τοϋ ήλιου, συνήθως έλούετο.

’Έκαμα δύο τρία βήματα χωρίς τόν έλά- 
χιστον θόρυβον, άνερριχήθην εις τά άνω, έκυψα 
μέ άκραν προφύλαξιν πρός τό μέρος τοϋ άν
τρου, καλυπτόμενος ό'πισθεν ενός σχοίνου καί 
κρυπτόμενος άπό τήν κορυφήν τοϋ βράχου, καί 
είδα πράγματι οτι ή Μοσχοΰλα είχε πεσει άο-

τίως εις τό κΰμα γυμνή, κ ’ έλούετο . . .

Τήν άνεγνώρισα πάραυτα εις το φώς τής 
σελήνης τό μελ,ιχρόν, τό περιαργυροΰν ολην 
τήν άπειρον οθόνην τοϋ γαληνιώντος πελ.α- 
νους, τό κάμνο νά χορευουν φωσφοριζοντα τά 
κύματα. Είχε βυθισθ-?) άπας καθώς ερριφθη εις 
τήν θάλασσαν, είχε βρέξει τήν κόμην της, άπό 
τούς βοστρύχους τής οποία; ως ποταμος απο 
μαργαρίτας έορεε τό νερόν, και είχεν αναόυσει- 
έβλεπε κατά τύχην πρός το μερο; όπου ημ.ην 
έγώ, κ ’ ¿κινείτο έδώ κ ’ έκεϊ προσπαιζουσα 
καί πλέουσα. Είξευρε καλώς νά κολυμβα.

Διά νά φύγω έπρεπεν έξ άπαντος να πα
τήσω έπί μίαν στιγμήν ορθός εις την κορυφήν 
τοϋ βράχου, είτα νά κυψω όπισθεν θαμ.νων, να 
λύσω τήν αίγα μου, καί νά γίνω άφαντος κρα
τών τήν πνοήν μου, χωρίς τόν έλαχιστον κρό
τον ή θροϋν. Ά λ λ ’ ή στιγμή καθ’ ήν θά διηρ- 
χόμην διά τής κορυφής τοϋ βράχου ήρκει δια 
νά μέ ί'δγ ή Μοσχοΰλα. 7Ητον άδύνατον, κα
θώς ¿κείνη έβλεπε πρός τό μέρος μ.ου, νά 
φύγω άόρατος.

Τό άνάστημά μ.ου θά διεγράφετο δια μ.ιαν 
στιγμήν ύψηλόν καί δεχομ.ενον όαψιλώς το 
φώς τής σελήνης, ¿πάνω τοϋ βράχου. Έκεΐ ή 
κόρη θά μ.’ έβλεπε, καθώς ήτον εστραμ.μ.ένη 
πρός τά έδώ. ”Ω ! πώς θά έξαφνίζετο, θά 
έτρόμαζεν εύλόγως, θά έφώναζεν, ειτα θα μ.ε 
κατηγορεί διά σκοπούς άθεμιτους, χ.αι τοτε 
άλλοίμ.ονον εις τόν μικρόν βοσκόν !

Ή πρώτη ιδέα μ.ου ήτο νά βηξω, να τή; 
δώσω άμέσως εέδησιν, καί νά κράξω-— «Βρέ
θηκα έδώ, χωρίς νά ξερω. . . . Μην τρομα- 
ζγς ! . . . φεύγω άμ,έσως, κοπελλα μου !»

[Ιλήν, δέν ήξεύρω πώς, υπήρξα σκαιός καί 
άτολμος. Κανείς δέν μέ είχε διδάξει μ,αθημ,ατα 
κοσμιότητος εις τά βουνά μ.ου. Συνεστάλην, 
κατέβην πάλιν κάτω εις τήν ρίζαν τοϋ βράχου 
κ ’ έπερίμενα.

«Αυτή δέν θ ’ άργήσν), έλεγα μ.έσα μ.ου. 
Τώρα θά κολυμπήσγι, θά ντυθγ καί θα φύγγ... 
Θά τραβήξν) αύτή τό μονοπάτι της, κ ’ εγω 
τόν "κρημνό μ.ου ! . . .»

Κ ’ ένθυμ,ήθην τότε τόν Σισωην, και τόν 
πνευμ.ατικ.όν τοϋ μοναστηριού, τον παπα Γρη- 
γόριον, ο'ίτινες πολλάκις μέ είχμ>ν συμ.βουλευ- 
σει νά φεύγω πάντοτε τόν γυναικεΐον πει
ρασμόν !

Έκ τής ιδέας τοϋ νά περιμ.ένω, όεν υπήρ- 
χεν άλλ,ο μέσον ή προσφυγή, είμ.η να αποφα
σίσω νά ριφθώ εις τήν θάλασσαν, μ,ε τα ροΰχα, 
όπως ή'αην, νά κολυμ,βήσω εις τά βαθεα, 
άπατα νερά, δλον τό πρός δυσμ-ας όιαστημα,
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τό άπό της άκτής οπού εόρι.'τκ.ορ.γιν, εντεύθεν 
τοΰ μέρους όπου έλούετο ή νεάνις, μ.έχρι του 
κυρίως όρμου καί της άμμου, επειδή εις ολον 
εκείνο τό διάστημ,α, ώς ήμίσεος μιλίου, ή 
άκρογιαλιά ήτον άβατος, άπάτητος, όλη βρά
χος καί κρημνός. Μόνον εις το μέρος οπου ή'μην 
έσχηματίζετο τό λίκνον εκείνο του θαλασσίου 
νεροΰ, μεταξύ σπηλαίων καί βράχων.

Θ’ άφινα τήν Μοσχοΰλάν μου, την αίγα 
εις την τύχην της, δεμένην έκεΐ επάνω άνω
θεν τοΰ βράχου, καί άμα έφθανα εις τήν άμ
μον μέ διάβροχα τά  ροΰχά μου—διότι ήτον 
άνάγκη νά πλεύσω μέ τα ροΰχα,— στάζων άλ
μην καί άφρόν, θά έβάδιζα δισχίλια βήματα 
διά νά έπιστρέψω από άλλο μονοπάτι πάλιν 
πλησίον του κοπαδιού μου, θά κατέβαινα τον 
κρημνόν παρακάτω διά νά λύσω την Μοσχοΰ- 
λαν την αίγά μ.ου, οπότε η ανεψιά του κυρ 
Μόσχου θά είχε φύγει χωρίς ν ’ άφήστ] βεβαίως 
κανέν ίχνος είς τόν αίγιαλόν. Τό σχέδιον τοΰτο 
άν τό έξετέλουν, θά ήτο μέγας κόπος, άληθής 
άθλος. Θά έχρειάζετο δέ καί μίαν ώραν καί 
πλέον. Ουδέ θά ή'μην πλέον βέβαιος περί της 
ασφαλείας τοΰ κοπαδιού μου.

Δέν ύπνίρχεν άλλη αϊρεσις, είμη νά περι- 
μ,ένω. Θά έκράτουν την αναπνοήν μ,ου. Ή 
κόρη εκείνη δέν θά ύπώπτευε την παρουσίαν 
μου. ’Άλλως ημην έν συνειδήσει άθωος.

Έν τοσούτω δσον άθωος καί αν ημην, ή 
περιέργεια δέν μου έλειπε. Καί άνερριχήθην 
πάλιν σιγά σιγά πρός τά επάνω καί είς την 
κορυφήν του βράχου, καλυπτόμενος ό'πισθεν 
των θάμνων· έ'κυψα νά ίδω την κολυμβωσαν 
νεάνιδα.

Μίτον άπόλαυσις, ό'νειρον, θαϋμα. Είχεν 
άπομακρυνθή ώς πεντε όργυιάς από τό άντρον, 
καί έ'πλεε, κ ’ έβλεπε τώρα πρός άνατολάς, 
στοέφουσα τά νώτα πρός τό μέρος μου. 'Έβλεπα 
την άμαυράν καί ό'μ-ως χρυσίζουσαν άμυδρώς 
κόμ.ην της, τόν τράχηλόν της τόν εύγραμμ,ον, 
τάς λεύκάς ώς γάλα ώμοπλάτας, τους βραχί
ονας τους τορνευτούς, όλα συγχεόμενα, μελι
χρά καί ονειρώδη είς τό φέγγος της σελήνής. 
Διέβλεπα την όσφύν της την εύλύγιστον, τά 
ισχία της, τάς κνήμας, τούς πόδας της, με
ταξύ σκιάς καί φωτός, βαπτιζόμ,ενα είς τό 
κΰμα. Έμάντευα τό στερνόν της, τούς κόλ
πους της, γλαφυρούς, προέχοντας, δεχομένους 
όλας της αύρας τάς ριπάς καί της θαλάσσης 
τό θειον άρωμα. 7Ητον πνοή, ί'νδαλμ-α άφάν- 
ταστον, δνειρον έπιπλεον είς τό κϋμα· ητον 
νηρηίς, νύμφη, σειρην, πλεουσα, ώς πλέει ναϋς 
μαγική, ή ναϋς των ονείρων . . . .

Ούτε μοΰ ήλθε τότε η ιδέα οτι, άν έπά-

τουν επάνω είς τόν βράχον, ορθιος η κυρτός, 
μέ σκοπόν νά φύγω, ητον σχεδόν βέβαιον, οτι 
η νέα δέν θά μ ’ έ'βλεπε, καί θά ημποροϋσα 
ν ’ αποχωρήσω έν τάξει. Εκείνη έβλεπε πρός 
άνατολάς, εγώ εύρισκόμην πρός δυσμ,άς ό'πι- 
σθέν της. Ούτε η σκιά μου δέν θά τήν έτά- 
ραττεν. Αύΐη, επειδή ή σελήνη ητον είς τάνα- 
τολικά, θά έπιπτε πρός τό δυτικόν μέρος, 
δπισθεν τοϋ βράχου μου, κ ’ έντεΰθεν τοΰ άν
τρου.

Είχα μείνει χάσκων, έν έκστάσει, καί δέν 
έσκεπτόμην πλέον τά έπίγεια.

Δέν δύναμαι νά εί'πω άν μ,οϋ ήλθαν πονη
ροί, καί συνάμα παιδικοί ανόητοι λογισμοί, έν 
εί'δει εύ/ών κατάραι. «Νά έκινδύνευεν έξαφνα ! 
νά έβαζε μιά φωνή ! νά έβλεπε κανένα ροφόν 
είς τόν πυθμένα, τόν όποιον νά έκλάβγ διά 
θηρίον, διά σκυλόψαρον, καί νά έφώναζε βοή
θειαν ! . . .  .

Είναι αληθές οτι δέν έχόρταινα νά βλέπω 
τό ονειρον, τό πλέον είς τό κϋμ,α. Ά λλά  τήν 
τελευταίαν στιγμήν, άλλοκότως, μοΰ επα
νήλθε πάλιν ή πρώτη ιδέα . . . .  Νά ριφθώ 
είς τά  κύματα, πρός τό αντίθετον μέρος, είς 
τά ό'πισθεν, νά κολυμ,βήσω ολον εκείνο τό δι
άστημα εως τήν άμμον, καί νά φύγω, νά φύγω 
τόν πειρασμόν ! . . .

Καί πάλιν δέν έχόρταινα νά βλέπω τό ό'νει- 
ρον . . . .  Αί'φνης είς τάς άνάγκας τοΰ πραγ- 
ματικοΰ κόσμου μ.’ έπανέφερεν ή φωνή της 
κατσίκας μου. Ή μικρή Μοσχοΰλα ή'ρχιζεν 
αί'φνης νά βελάζγ ! . . .

”12, αυτό δέν τό είχα προβλέψει. Ήμ,πο- 
ροΰσα νά σιωπώ εγώ, άλλά δυστυχώς δέν ήτο 
εύκολον νά έπιβάλω σιωπήν είς τήν αίγά μ.ου. 
Δέν ή'ξευρα καλά άν ύπηρχον πρόχειροι φιμ,ώ- 
σεις διά τά θρέμ.ματα, έπειδή δέν είχα μάθει 
άκόμη νά κλέπτω τά ζωντανά πράγματα, κα
θώς ό άγνωστος έχθρός, ό όποιος της είχε κλέ
ψει τόν κωδωνίσκον άλλά δέν της είχε κόψει 
καί τήν γλώσσαν διά νά μή βελάζγ.—Μέ ρά- 
μιον πολύκλαδον είς τό στόμα, ή μέ σπαρ- 
τιον περί τό ρύγχος, ή όπως άλλως· άλλά καί 
άν τό ήςευοα ποΰ νά τό συλλογισθώ !

Έτρεξα τότε παράφορος νά σφίγξω τό ρύγ
χος της μέ τήν παλάμ,ην, νά μ,ή βελάζ*/) . . . 
Την στιγμήν έκείνην έλησμόνησα τήν κόρην 
την κολυμβώσαν χάριν αύτης ταύτη; της κό
ρης. Δέν έσκέφθην άν ητον φόβος νά μ.έ ίδγί, 
καί ήμιωρθωθην κυρτός πάντοτε, κ ’ έπάτησα 
έπί τοΰ βράχου, διά νά προλάβω νά φθάσω 
πλησίον της κατσίκας.

Συγχρόνως μέ έκυρίευσε καί φόβος άπό τήν
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φιλοστοργίαν, τήν όποιαν έτρεφα πρός τήν 
πτωχήν αίγά μου. Τό σχοινίον μ.έ τό όποιον 
τήν είχα δέσει είς τήν ρίζαν τοΰ θάμνου 
ήτο πολύ κοντόν. Τάχα μήν «έσχοινιάσθη», 
μ,ήν έμπερδεύθη καί περιεπλάκη ό τράχηλός 
της, μ,ήν ήτον κίνδυνος νά πνιγγ τό ταλαί- 
πωρον ζώον;

Δέν ήξεύρω άν ή κόρη ή λουομένη είς τήν 
θάλασσαν ή'κουσε τήν φωνήν της γίδας μου. 
Ά λλά  καί άν τήν είχε άκούσει, τ ί τό παρά
δοξον ποιος φόβος ήτον ; τό ν ’ άκούγ τις 
φωνήν ζώου έκεΐ ποΰ κολυμβα, άφοΰ δέν α π έ
χ ει είμ.ή όλίγας όργυιάς άπό τήν ξηράν, δέν 
είναι τίποτε έκτακτον.

Ά λλ  ’ όμως ή στιγμή έκείνη, πού είχα πα
τήσει είς τήν κορυφήν τοΰ βράχου, ήρκεσεν. 
Ή νεαρά κόρη είτε ή'κουσεν είτε ό'χι τήν φω
νήν της κατσίκας— μάλλον φαίνεται ότι την 
ή'κουσε, διότι έστρεψε τήν κεφαλήν πρός τό 
μ,έρος της ξηράς...— είδε τόν μ,αΰρον ίσκιον 
μ,ου, τόν διακαμόν μ,ου, έπάνω είς τόν βράχον, 
άνάμεσα είς τούς θάμνους, καί άφηκε μ,ισο- 
ιτνιγμένην φωνήν φόβου....

Τότε μέ κατέλαβε τρόμ,ος, συγκίνησις, λύπη 
άπερίγραπτος. Τά γόνατά μου έκάμφθησαν. 
’Έξαλλος έκ τρόμ.ου, ήδυνήθην ν ’ άρθρώσω 
φωνήν, κ ’ έκραξα·

— Μή φοβάσαι!... δέν είναι τίποτε... δέν 
σοΰ θέλω κακόν!

Καί έσκεπτόμεν λίαν τεταραγμ.ένος άν έπρε
πε νά ριφθώ είς τήν θάλασσαν, μάλλον, διά 
νά έλθω είς βοήθειαν της κόρης, ή νά τρέξω 
καί νά φύγω . . . ’Ήρκει ή φωνή μου νά της έδι
δε μεγαλείτερον θάρρος ή όσον ή παραμονή 
μου ή τό τρέξιμ.όν μ.ου είς βοήθειαν.

Συγχρόνως τότε, κατά συγκυρίαν ό'χι παρά
δοξον, καθότι όλοι οί αίγιαλοί καί αί θάλασσαι 
έκεΐναι έσυχνάζοντο άπό τούς άλιεΐς, μ.ία βάρ
κα έφάνη νά προβάλλγ άντικρύ, πρός τό άνα- 
τολικομεσημβρινόν μ.έρος, άπό τόν πέρα κάβον 
τόν σχημ.ατίζοντα τό δες ιόν υίονεί κέρας τοΰ 
κολπίσκου. Έφάνη πλέουσα άργά, έρχομ.ένη 
πρός τά εδώ, μ.έ τάς κώπας. IΙλήν ή έμφά- 
νησίς της, άντί νά δώσν) θάρρος είς τήν κόρην, 
επέτεινε τόν τρόμ,ον της.

Άφηκε δευτέραν κραυγήν μ.εγαλειτέρας 
άγωνίας. Έν άκαρεΐ τήν είδα νά βυθίζεται 
καί νά γίνεται άφαντη είς τό κΰμ.α.

Δέν έπρεπε τότε νά διστάσω. Ή βάρκα 
έκείνη άπειχε ύπέρ τάς εικοσιν όργυιάς, άπό 
τό μ.έρος οπου ήγωνία ή κόρη, έγω άπεΐχα 
μόνον πέντε ή έξ όργυιάς. ΙΙάραυτα, όπως 
ημην, έρρίφθην είς τήν θάλασσαν, πηδήσας μέ 
τήν κεφαλήν κάτω, άπό τό ύψος τοΰ βράχου.
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Το βάθος του νεροΰ ήτον υπέρ τά δυο άνα- 
στιόματα. Έφθασα σχεδόν εις τον πυθμένα, ό 
όποιος ήτο άμ.μ,ωστρωτος, ελεύθερος βράχων 
/.χ'ι πετρών, και δέν ήτο φόβος νά κτυπήσω. 
Πάραυτα άνέδυν καί άνήλθον εις τον άφρόν 
του κύματος.

Άπεΐχον τωρα όλιγωτερον η πεντε όργυιάς 
άπό τό μέρος του πόντου, όπου έσχημ.ατίζοντο 
δϊναι καί κύκλοι συστρεφόμενοι εις τόν άφρόν 
τής’ θαλάσσης, οί όποιοι θά ήσαν ώ; μνήμ.α 
ύγρόν καί άκαριαΐον διά την άτυχη παιδίσκην  
τό μ.όνα ίχνη, τά όποια «φίνει ποτέ εις την 
θάλασσανάγωνιών ανθρώπινον πλάσμ.α ! . . .  Μέ 
τρία στιβαρά βήμ.ατα καί πλευσίμ.ατα, εντός 
ολίγων στιγμών, έφθασα πλησίον της...

Είδα τό ώμ,ορφον σώμ.α νά παραδέρνν) κάτω 
πλησιέστερον εις τόν βυθόν του πόντου η εις 
τόν άφρόν του κύμ.ατος, εγγύτερον του θανάτου 
η τής ζωής- έβυθίσθην, ή'οπασα την κόρην εις 
τάς άγκάλας μου καί άνήλθον.

Καθώς τήν είχα περιβάλει μέ τόν άριστερόν 
βραχίονα, μου έφάνη ότι ήσθάνθην άσθενη την 
χλιαράν πνοήν της εις την παρειάν μ.ου. Είχα 
φθάσει εγκαίρως, δόξα τω Θεώ ! . . . ’Εν τού- 
τοις δέν παρείχε σημεία ζωής ολοφάνερα... 
Τήν έτίναξα μέ σφοδρόν κίνημα, αύθορμ.ήτως, 
διά νά δυνηθή ν ’ άναπνεύσν), τήν έ'καμ,α νά 
στηριχθή επί της πλάτης μ.ου, καί έπλευσα, 
μέ τήν χεΐρα τήν δεξιάν καί μ.έ τους δύο πό- 
δας, έπλευσα ίσχυρως πρός τήν ξηράν. Αί δυ- 
νάμ.εις μ.ου έπολλαπλασιάζοντο θαυμ.ασίως.

ΊΙσθάνθην οτι προσεκολλάτο τό πλάσμα ε 
πάνω μ.ου- ήθελε τήν ζωήν της· ώ ! άς έζη 
καί άς ήτον ευτυχής. Κανείς ίδιοτελής λογι- 
σμ.ός δέν υπήρχε τήν στιγμ.ήν εκείνην εις τό 
πνεϋμ.ά μ.ου. Η καρδιά μου ήτο πλήρης αυτο
θυσίας καί αφιλοκέρδειας. ΙΙοτέ δέν θά έζή- 
τουν άμοιβήν !

Έ πί πόσον άκόμη θά τό ένθυμοΟμ.αι εκείνο 
τό άβρόν, τό άπλ.όν σώμ.α τής αγνής κόρης, τό 
όποιον ήσθάνθην ποτέ επάνω μου έ π ’ όλ.ίγα 
λεπτά τής άλλως άνωφελοΰς ζωής μ.ου ! Πίτον 
όνειρον, πλάνη, γοητεία. Καί όπόσον διέφε- 
ρεν άπό ολας τάς ίδιοτελεΐς περιπτύξεις, άπό 
ολας τάς λυκοφιλίας καί τους κυνερωτας του 
κόσμου, ή εκλεκτή, ή αιθέριος εκείνη επαφή ! 
Δέν ήτο βάρος έκεϊνο τό φορτίον τό πάγκα- 
λον, ά λ λ ’ ήτο άνακούφισις καί άναψυχη. 
ΙΙοτέ δέν ήσθάνθην τόν εαυτόν μου έλαφρότε- 
ρον ή έφ ’ όσον έβάσταζον τό βάρος εκείνο.... 
”Ημ.ην ό άνθρωπος, όστις κατωρθωσε νά συλ- 
λάβγι μ.έ τάς χεϊρά; του πρός στιγμήν έν όνει
ρό ν, τό ί'διον ονειρον του...

Ή Μοσχοΰλα έζησε δέν άπέθανε. Σπανίως

τήν είδα έκτοτε, καί δέν ήξεύρω τί γίνεται 
τώρα, οπότε είνε θυγάτηρ άπλή τής Εΰας,
t/  f/·,οπως ολαι.

Ά λ λ ’ εγώ έπλήρωσα τά λύτρα διά τήν 
ζωήν της. ΤΙ ταλαίπωρος μικρή μ.ου κατσίκα, 
τήν οποίαν είχα λησμονήσει πρός χάριν της, 
πράγματι «έσχοινιάσθη»‘περιεπλάκη κακά εις 
τό σχοινίον, μ.έ τό όποιον τήν είχα δεμ.ένην 
καί έπνίγη !...Μετρίως έλυπήθην, καί τήν 
έκαμα θυσίαν πρός χάριν της.

Κ ’ εγώ έμαθα γράμμ,ατα, έξ εύνοιας καί 
ελέους των καλογήρων, κ ’ έγεινα δικηγόρος... 
Άφοΰ έπέρασα άπό δύο ίεοατικάς σχολάς, 
ή τον έπόμ.ενον !

Τάχα ή μ,οναδική εκείνη περίστασις, ή ο
νειρώδης εκείνη άνάμνησις τής λουομένης κό
ρης, μ.’ έκαμε νά μ.ή γείνω κληρικός; Φευ ! 
άκριβώς ή άνάμνησις εκείνη έπρεπε νά μ.έ 
κάμν) νά γείνω μοναχός.

Όρθώς έλεγεν ό γηραιός Σισωης οτι «άν 
ήθελαν νά μέ κάμουν καλόγερον, δέν έποεπε 
νά μέ στείλουν έξω άπό τό μοναστήρι...» Διά 
τήν σωτηρίαν τής ψυχής μου ήρκουν τά ολίγα 
εκείνα κολυβογράμ.μ,ατα, τά όποια αυτός μέ 
είχε διδάξει, καί μάλιστα ήσαν καί πολλά !

Καί τωρα, όταν ενθυμούμαι τό κοντόν ε
κείνο σχοινίον, άπό τό όποιον έσχοινιάσθη κ ’ 
έπνίγη ή Μοσχουλα, ή κατσίκα μ.ου, καί άνα- 
λογίζωμ-αι τό άλλο σχοινίον τής παραβολής, 
μ.έ τό όποιον είνε δεμ.ένος ό σκύλος εις τήν 
αυλήν τοϋ άφέντη του, διαπορω μ,έσα μ.ου αν 
τά δύο δέν είχαν μ.εγάλην συγγένειαν, καί άν 
δέν ήσαν ώς «σχοίνισμα κληρονομ.ίας» δ ι’ έμ.έ, 
όπως ή Γραφή λέγει.

’Ώ άς ήμην άκόμη βοσκός εις τά ό'ρη !...
Άπό τ ά  δ ιη γ . τοϋ Α. 1ΙΑΠΛΛΙ \M\NTII

Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΕΤΑ ΝΙΚΗΤΡΙΑ
(Β ραβ ινμ ίνο ν  'έργογ της ΓαΧΧ. Ά χ α ίη ^ Ι α ΐ)

—  Καί τ ί πτωχά ζητήματα, τά ζητήματα  
αυτά τής φυλής, προσέθεσεν ό σοφός μέ κά
ποιαν περιφρόνησιν. Ή θρησκεία έδίδαξε ιδε
ώδη αδελφικότητα εις τήν όποιαν κανείς ποτέ 
δέν έπίστευσε καλώς, μόνη ή έπιστήμ.η γνωρί- 
ζουσα εις τούς άνθρώπους τούς βαθεΐς δεσμούς, 
καί ποικίλους οί όποιοι τούς ένώνουν, δύναται 
νά τούς όδηγήσν) εις τήν άληθή άδελφότητα.

—  Δέν θά θυμ.ώσετε κ. δέ Ινεραδιέ ; ούτε%

σεις κ. δέ Άγγιλιόν * είπε ή κ.Νέφτον, ή γει- 
τόνισσα τοϋ Καρόλου Ιί^^ιίοΙίαπίρΒ, έάν σάς 
διηγηθώ μ.ίαν έντύπωσιν τήν όποιαν φέρω πάν
τοτε άπό τό Παρίσι καί ή όποια μέ ενοχλεί, 
διότι μ.’ έμποδίζει νά τό άγαπώ καθ’ ολο
κληρίαν.

—  Δέν θά θυμ.ώσωμεν, άπεκρίθη ό βαρώνος 
δέ Κεραδιέ, μ-ειδιών εις τήν ώραίαν γυναίκα, 
ή όποία έκ των προτέρων. έζήγησε συγνώμην. 
Άς ΐ'δωμ.εν τήν έντύπωσιν αυτήν.

— Λοιπόν, ευρίσκω ότι τό Παρίσι δέν είνε 
φιλόξενον.

—  Ά  φιλόξενον.
—  Ναί, καί είνε κρίμα, μεγάλο κρίμα —  

αύτό έλέχθη, μ.έ τόσην χάριν, ώστε έμ.ετρίαζε 
τήν κατηγορίαν.

—  Ά ν μερικαί ΙΙαρισιναί ήρχοντο νά έπι- 
σκεφθοΰν τήν ’Αμερικήν, θά τό έθεωρούσαμεν 
εύχαρίστησιν νά τούς άνοίξουμ.ε τά σπίτια  
μας, καθήκον νά διευκολύνωμεν τά  μέσα νά 
γνωρίσουν τόν τόπον μας. Εις τόν τόπον σας 
κανείς δέν σκέπτεται τοΰτο. Είλικρινώς δέν 
έχετε τήν ιδέαν τής φιλοξενίας.

—  Ιδού μιά φοβερά μομ,φή, τήν οποίαν 
δέν άξίζομ.εν.

—  "Εχω μ.ιά φίλη, ή όποία κάθεται εις τό 
Παρίσι πρό εΐ'κοσι χρόνων.’Έχει συγγενείς εις 
τήν καλλιτέραν κοινωνίαν, διότι ή οΐκογένειά 
της είνε γαλλικής καταγωγής. Έδοκίμασε νά 
δημ-ιουργήσν) σαλόνι άγγλογαλλικό καί ποτέ 
δέν κατώρθωσε νά έπιτύχν) παρουσιάσεις, γεύ
ματα, τσάια, τίποτε δέν έκαμε. Αί γαλλίδες 
τήν άπέφυγαν, τίποτε περισσότερον άπό ένα 
έπισκεπτήριον. Εις τάς ύποδοχάς της έχει 
πάντοτε τήν λύπην νά βλέπγι τάς Παρισινάς 
νά συναθροίζωνται εις μ.ίαν γωνίαν καί τάς 
Άμ.ερικανίδας εις άλλην.

—  Ή γλώσσα θά είνε ή α ιτία , άπήντησε, 
ό μαρκήσιος δέ Άγγλιόν.

—  Βεβαίως αύτό είνε ·μία μεγάλη αιτία , 
είπε ή Ά ντωανέττα δέ Κεραδιέ, άλλά τό 
κ α τ ’ έμέ ή άποκλειστικότης τών Γάλλων έχει 
άκόμη καί άλλον λόγον. Εις τόν ιδιωτικόν 
των βίον έχουν όλιγοτερας έθιμ.οτυπιας άπό 
τούς ’Άγγλους καί άκόμη άπό τούς Άμ.ερι- 
κανούς· φοβοΰνται μήπως οί ξένοι τούς κρίνουν 
κακά καί προτιμ.οΰν νά μ,ένουν μεταξύ των.

Καί έπειτα έπρόσθεσεν ή ’Άννα, έχουν 
πλήθος προλήψεων έναντίον τών άνθρωπων, οί 
όποιοι δέν είνε ούτε τής θρησκείας των, ούτε 
τής φυλής των. Δοκιμ-άζω νά καταστρέψω όσον 
τό δυνατόν περισσοτέρας άπό τάς προλήψεις 
αύτάς, ά λ λ ’ εις τόν Παλαιόν αύτόν Κόσμον,

δέν πρέπει τίποτε νά βιάζν] κανείς, μήπως 
ύπερβγ τά όρια.

—  Εύγε, κυρία δέ Άγγιλιόν ! έφώναξεν ό 
Λέλο, σάς συγχαίρω ότι εννοήσατε αύτό. Λ ά
βετε ώς παράδειγμ.α τήν Δώρα.

—  Καλά. καλά. είπεν ή νέα κυρία.
—  Μία Γαλλίς μόνη, έξηκολούθησεν ή μ.αρ- 

κησία, θά ήδύνατο νά κατορθώσνι τήν ένωσιν 
αύτήν μέ τάς ξένας, καί δλαι θά ώφελοΰντο 
άπό αύτό.

—  Δέν υπάρχει άμ.φιβολία, είπεν ό ’Ερρί
κος Ρονάλδος· τό παρετήρησα συχνά, ή γνώ- 
σις τής γαλλικής γλώσσης, κάμνει τόν Ά γ 
γλον ή τόν Αμερικανόν, περισσότερον άξιαγά- 
πητον, περισσότερον έξυπνον, ενώ ή γνώσις 
τής άγγλικής κάμνει τόν Γάλλον πλέον τέ
λειον εις τούς τρόπους του καί εις τούς λό
γους του.

— Λοιπόν.άς έλπίσωμεν ότι αύτάς τάς ημέ
ρας θά εύρεθή Παρισινή ικανή νά διαλύσν) τήν 
ψυχρότητα μεταξύ μας, είπε μ.έ εύθυμ.ίαν ή 
Λίλη Manroe. θ ά  τής άνεγείρωμεν άνδριάντα.

—  Νά διαλύσν) τήν ψυχρότητα !....έπανέ- 
λαβεν ό ’Ιάκωβος μειδιών. ”Ω ! δέν είνε πάν
τοτε τόσον μεγάλη- έ'χετε μεγαλειτέραν συγ
γένειαν μέ ήμ.άς παρά μ.έ τούς ’Άγγλους. Δέν 
είσθε Σάξωνες.

—  ’Όχι ) Τί εΐ'μεθα λοιπόν ; ήρώτησεν ή 
Μαργαρίττα Dauer άνοίγουσα οσον ήδύνατο 
περισσότερον τά μάτιά της.

—  Άμ.ερικανίδες.
—  ’Έχετε δίκαιον,κύριε δέ Ά γγιλ ιόν, είπε 

ό Ερρίκος Ρονάλόος. Ή φύσις έπαναλαμ.βάνει 
εκείνο, τό όποιον έκαμεν άλλοτε εις τόν τό
πον μας. Διά νά δημιουργήσει τούς Γάλλου;, 
ή'νωσε τούς Κέλτας, τούς Λατίνους καί τούς 
Φράγγους· διά νά δημιουργήσν) τούς ’Αμερικα
νούς προσπαθεί νά συνενώσν) Σκώτους, 'Ολλαν
δούς, Γερμανούς, Λατίνους καί άπό τό έογα- 
στηριόν της τών Ηνωμένων Πολιτειών, μ.ια 
νέα φυλή παρουσιάζεται ολίγον κ α τ ’ ολίγον.

—  Φυλή, ή όποία ί’σως έχει ύψηλόν προορι
σμόν !

—  Τό πιστεύω.
—  ’Επειδή όυ.ιλοΰμ.εν διά φυλάς, είπεν ό 

Ερρίκος Κεραδιέ, έχετε ίσως διαβάσει μερικά 
άρθρα εις τά περιοδικά διά τών όποιων θέλουν 
νά δείξουν ότι δέν υπάρχει εύγένεια εις τήν 
Γαλλίαν ;

Τά μ,άτια όλων τών γυναικών έλαμψαν άπό 
ενδιαφέρον.

—  Αλήθεια, πολλαί εφημερίδες άνέγραψαν 
τό άρθρον αύτό.

—  Φυσικά ! . . . .  λοιπόν, ησυχάσατε. Ή Έ -
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πανάστασις βεβαίως έξεχώρισε τούς άριστοκρα- 
τορικούς κύκλους άλλα δέν τούς κατέστρεψε, 
όπως ή φυλλοξήοα δέν κατέστρεψε δλα τα πε
ρίφημα αμπέλια μας. Ύ'πάρχουν άκόμη εις 
τόν τόπον μας άνθρωποι άριστοκοάται, οπως 
σπάνια κρασιά, έπρόσθεσεν ό βαρώνος, ύψώνων 
τό ποτήρι του γεμάτο από σπάνιο κρασί. Ή 
φυλή δέν είνε εύ'κολον πράγμα νά καταστρα- 
φή. Είδα εις τήν Τύνιδα μίαν ’Αραβικήν φυ
λήν. ή οποία ονομάζεται «Υιοί των Γάλλων». 
Έ χει εις τήν σημαίαν της τα κρίνα της Γαλ
λίας καί διατείνονται ότι κατάγονται από τούς 
συντρόφους του Αγίου Λουδοβίκου. 01 άνδρες 
είνε ξανθοί, μέ μάτια γαλανά καί τά μουστά- 
κια των γέρνουν πρός τά κάτω οπως των Γα- 
λατων.

—  Ά  ! αυτό είνε πολύ περίεργον, είπεν ό 
Λέλο. Έάν έπειτα από αυτήν την άποκάλυ- 
ψιν ύπάρχουν ακόμη Άμ.ερικανίδες, αί όποίαι 
θά ήθελαν νά δώσουν τήν χεΐρα των εις κά
ποιον εύγενη μάλλον,— άν καί άμ.φιβάλλω περί 
τούτου πολύ— έπρόσθεσεν ό Ερρίκος Κεραδιέ 
άστειευόμενος,— θά τούς ειπω. «Ζητήσατετήν 
φυλήν. Μαντεύετε μ.όλις την ίδητε- μήν άμ- 
φιβάλλετε διά την γνησιότητά της, δέν παρα
ποιείται οπως αί περγαμηναί. Έάν ένας άν
θρωπος είνε εύγενης έκ φύσεως, ύπανδρευθητε 
τον, είνε πραγμ.ατικός».

—  Ναί, ναί, ύπανδρευθητε τον, είπεν ή 
’Άννα έκθύμ,ως.

— Δέν πιστεύω, συνεπέρανε ό ΒΑλή Γρέϋ, 
γελων. ότι έμαζευθήκαμε εις τό W a ld o rf διά 
νά συζητοΰμεν διά τόσον μικρά πράγμ.ατα, τά  
οποία φέρουν κάποιαν ψυχρότητα μεταξύ μας.

—  Ά λ λ ’ είνε δυνατόν ! είπεν ό ’Ιάκωβος· 
είμ.αι βέβαιος ότι από την σημερινήν συζήτη
σή,όλοι μ.ας θά φύγωμεν περισσότερον εύχαρι- 
στημ.ένοι καί κερδισμένοι. Φεύγετε γρήγορα \ 
ηρώτησεν έπειτα τόν κ. Άγγιλιόν.

—  Δ ιαή δέν μάς περιμένετε κ. Άγγιλιόν' 
είπεν ή Δώρα. θ ά  είνε τόσον διασκεδαστικόν 
νά κάμ.ωμ.εν τό ταξεΐδι μαζή !

—  Ποέτει νά είμ-αι εις τό Παρίσι όταν θ ’ 
ανοίξει ή Βουλή.

—  Ά  ! έχετε δίκαιον, είσθε βουλευτής.
—  Μάλιστα. Ή ’Άννα μέ έπεισε ότι ήτο 

καθήκον μον νά υπηρετήσω την πατρίδα μου. 
’Έβαλα υποψηφιότητα με την μυστικήν ελπί
δα νά μη εκλεχθώ.... καί όμως έγεινε τό ε
ναντίον. "Οταν είνε κανείς νυμφευμένος μ.έ Α 
μερικανίδα είνε δύσκολον νά μένε) αργός.

—  Δώρα ! είπεν ό Λέλο μ.έ υφος τρόμου, 
ελπίζω δέν θά μου ζητήσεις νά έργασθώ διά

την ευτυχίαν τοΰ λαοΰ · θ ά  τό άποφύγω, σέ 
προειδοποιώ.

—  Μην φοβείσαι, ευχαριστούμαι νά κάμνεις 
την ίδικήν μ.ου ευτυχίαν.

— Άίτόσον τό καλλίτερον.Άύτό μοΰ αρέσει!
Ή συνομιλία ύπό αύτην την μορφήν έγινε 

πολύ ζωηρά, καί έγεννηθη μεταξύ τών*συν- 
δαιτημόνων συμπάθεια καί οίκειότης.

Κ αθ’ όλον τό δεϊπνον ό βΕηΙ-Αηηα άν καί 
ήτο ύποχρεωμ.ένος νά περιποιηται τάς δύο κυ
ρίας οπού έκάθηντο πλησίον του, δέν έπαυσε 
νά παρατηρ·?) την κ. Ρονάλδου. Χωρίς ποτέ νά 
μαντεύσει πόσον βαθύ ητο τό αίσθημα, τό ό
ποιον της είχεν έμπνεύσει,ητο βέβαιος ότι τόν 
είχεν αγαπήσει. Ή ένθύμησις της έκφράσεως 
του πόνου, την όποιαν είχε συλλάβει εις τό 
πρόσωπόν της, όταν έξηρχοντο άπό τό Ι τ α 
λικόν προζενεϊον την ημέραν τών αρραβώνων 
του μ.έ τήν Δώρα, είχε πολλές φορές επανα
φέρει εις τά χείλη του ένα κακό μ.ειδίαμ.α. 
Άπό τότε όπου εύρίσκετο εις τήν Άμ.ερικήν 
πολύ συχνά τήν έσκέπτετο, καί έπιθυμοΰσε 
μυστικά νά τήν ί'δε). Τήν έπανεΐδε· αλλά μέ 
τήν λεπτήν Ιταλικήν ευαισθησίαν του, αμέ
σως ήσθάνθη ότι της ήτο πλέον αδιάφορος, 
καί ότι ή μ-αγνητική εκείνη δύναμις, διά τήν 
όποιαν ήτο τόσον υπερήφανος, δέν είχε κα[/.- 
μίαν επιρροήν εις αυτήν. Ήσθάνετο ζωηράν 
άπογοήτευσιν, μίαν ώραίαν λύπην ανθρώπου 
νικημένου. «°Όλαι αί αύταί !— έλεγε μόνος 
του διά νά παρηγορηθή.— «Κάποιος άλλος βε
βαίως!...» Καί ποτέ ή Ελένη δέν τοϋ έφάνη 
τόσον ωραία. Τό φόρεμ,ά της μ.έ τις πούλιες 
έδειχνε δλην τήν χάριν της, έκανε νά φαίνε
ται καλλίτερο τό πλούσιο χρώμ.α τών μαλ- 
λιών της καί ή λάμψις του ντεκολτέ της. Τόν 
έμάγευσε καί πάλιν καί τοϋ έγεμ-ισε τά μα- 
τια  μέ θερμόν καί ηδυπαθή θαυμ.ασμόν.

Η Λ ΙΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ

Α/ έφημερίδες τής Γενεύης αναγράφουν τήν 
επ ιτυχ ία ς τής S p eran za  Calo el? μίαν άπό  τάς· 
επισήμους συναυλίας τής πόλεως. Π ρέπει νά  
Χηφθή ΰ π ’ ό ψ ιν  οτι ε'ις τήν Γενεύην ακούονται 
οί πρώτοι concerlistes τοΰ κόσμου καί οτι ή 
κριτική εκεί είνε πολύ αυστηρά καί δεν υπαγο
ρεύεται ούτε άπό πατρ ιωτισμόν, άλλ’ οΰτε άπο 
αισθηματικότητας ■ ΔΓ αυτό τά  υπέρ τής δος 
Καλογεροπούλου γραφόμενα άποτελοΰν άληθι-
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νόν έπαινον καί τιμούν ιδιαιτέρως τήν Έλλ»?- 
νίδα καλλιτέχνιδα . ’Ιδού τ ί γράφει αυτολεξεί ή 
« Έ φημερίς τής Γενεύης D :

«Το παρελθόν θέρος elç μίαν συναυλ ίαν τοΰ 
Αγίου Πέτρου καί εις τήν κλασικήν τοιαύτην 

τοΰ Πάρκου μία νέα Έλλ^ιάς άηδάς. ή δίς 
S p eran za Calo είχε κάμει εις τό κοινόν β α 
θεΐαν α ϊσθησιν διά τήν ωραίαν φω νήν της καί 
τήν εξαιρετικήν μουσικήν ιδιοφυίαν της ’Αμέ
σως ή επιτροπή τών επ ισήμων συναυλιών εκά- 
λεσε τό σπάνιον αυτό πτηνόν, τοΰ οποίου τό κε
λάδημα ήκούσαμεν τό περασμένου Σ,άββατον.

Εις τήν αίθουσαν τής Νέας Πλατείας ή νέα 
άοιδός διεκρίθη είς τάς ύψη λάς φω νάς, καί 
έθαυμάσθη ή μεγάλη δύναμις τοΰ θαυμάσιου 
οργάνου της, τό όποιον εις τάς μέτριας καί χα - 
μηλάς είνε ασθενέστερου. Ά λ λ ’ ό βοκαλισμός 
της είνα ι σημαντικός, έχει σχολήν — ώς λέγουν 
είς τήν μουσικήν γλώ σσαν— τραγουδεί μέ τ έ 
χνην καί ζωντανεύει τό τραγοΰδίτης με πολλήν  
έντασίν καί περιπαθή έκφρασιν-

Η δίς Calo έτραγούδησε πρώτον τήν άπέ- 
ραντον αύτήνβοκαλιστικήν σκηνήν μέ ορχήστραν 
του Beethoven'. Ah! pérfido! Ε ίναι τό πλέον κο- 
λοσσαϊον κομμάτι συναυλ ίας, έάν υπάρχει 
καί ήμπορεί νά δοθή τό όνομα αυτό είς 
έργον μέ πέντε εξ μέρη... Η δίς Calo ά π ή γ 
γειλε τό μακρύ μέρος τής άπαγγελίας μέ ΰφος 
πρώτης τάξεως. καί έβαλε ν είς τά  ά λλα  μέρη 
ολόν τόν παθητικόν τόνον, όπου έχρειάζετο ..Τό 
θαυμάσιο ν μέρος τής Ph id idé τοΰ D uparc διερ
μήνευσε μέ ποίησιν κα ί δύναμιν έκφράσεως. ή 
όποια έμπισαρίσθη ένθουσιωδώς».

Ά λ λ ’ ή δίς Καλογεροπούλου έπαιξε καί διά 
πρώτην φοράν είς το θέατρου τής Γενεύης τόν 
ρόλον τής Καρλάττας είς τόν W erther. ’Ιδού 
τ ί  λέγει περί αυτής ή ΐί ’Εφημερίςΐ) τής Γε
νεύης :

« Ή Ε λληνική  παροικία έξεδήλωσε χθές τό 
ένδιαφέρον τη$ πρός τήν συμπολίτιδά της δα 
Καλογεροπούλου καί ανθοστόλισε τά  πρώτα  
βήματά της είς τήν σκηνήν τοΰ θεάτρου.

» Ή νέα καλλιτέχνις, τής όποιας α ί είς τάς 
συναυλίας έπ ιτυχ ία ι άνεγνωρίσθησαν είς στολ- 
λάς μεγαλοπόλεις ήθέλησε νά δοκιμάση τήν 
φωνήν της καί είς το θέατρου. Η δοκιμή δεν 
υπήρξε ν ατυχής. ”Αν καί ό ρόλος είναι γραμ- 
αένος διά χαμηλήν μάλλον φω νήν , έν τούτοις 
ή φωνή της άπέδωκε νότες δροσερές καί σω 
στές. Θά ήτο άδικου νά τής μεμφθώμεν σκηνι
κήν απειρ ίαν , φυσικήν ά λλω ς τε. Τα έκατάφε 
ρεν έν τούτοις μέ πολλήν δεξιότητα καί ψ υ 
χραιμίαν, χωρίς νά προδώση πολύ τήν έλ λ ε ιψ ιν  
τής συνήθειας τής σκηνής.

ΤΙ δίς Calo μέ τήν νεότητά της. τήν φ ω 
νήν καί τήν τέχνην της θά έξασφαλίση  καί είς 
τό θέατρου ώραίον στάδιονϊ).

ΠΕΡΙΛΗΨ ΙΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
Τ Η Σ  Β Α Ρ Ω Ν Ι Δ Ο Σ  H O R N

Όφείλομεν νά έννοήσωμεν ότι ή μόρφωσις 
τής κόρης περί τά οικιακά δέν είνε τ ι επου
σιώδες, ή διδασκαλία διδασκομένη κατά πα- 
οάδοσιν, όπως άλλοτε. Ά λ λ ’ ότι διά τάς συν- 
θήκας καί πολύπλοκους δυσχερείς περιστάσεις 
της εποχής μκς απαιτείται μ,ία συστηματική 
μόρφωσις. Αί όλονέν ύψούμεναι τιμα ί τών τρο- 
φίμο>ν κάμ.νουν τήν ανάγκην αύτήν μάλλον κα
ταφανή. “Οπως καλώς διοικεί τόν οίκον, καί 
τό ίσοζύγιον έν πλήρει τάζει κρατεί, πρέπει ή 
κόρη νά διδάσκεται τήν χρησιμότητα, τήν χρη- 
σιμ.οποίησιν, τάς τιμ.άς τών τροφίμων, καί τό 
υγιεινόν ή μή αύτών. ’Οφείλει πρός τούτοις νά 
γνωρίζει τήν χημείαν της μαγειρικής, όπως 
έξελέγχν) τό γνήσιον, τό άδολον ή μή διαφό
ρων τροφίμων καί σκευασιών. Είς μίαν επο
χήν, ώς ή ίδική μας, ότε ό οργανισμός έγεινε 
τόσον λεπτοφυής ή έξησθενημένος, ή γνώσις 
τών ύγιεινοτέρων καί θρεπτικωτέρων τροφών 
είνε απαραίτητον, πρός διατήρησιν της υγείας 
του οίκου, τοϋ λαοΰ, πρός συντηρησιν φυλής 
άκμ.αίας τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος. 
"Οταν μία οικοκυρά γνωρίζγ, τήν ποιότητα καί 
αξίαν έκάστου τροφίμου καί τό αντίστοιχον ή 
ισοδύναμον αύτοΰ, όσον άφορ^ τό υγιεινόν μέ
ρος, ήμπορεί νά τό αντικαταστήσει δ ι’ άλλου, 
έάν τό πρώτον σήμερον, διότι έσπάνιζεν είς 
τήν αγοράν, ήτο καί άκριβωτερον.

Ή νεαρά κόρη τής σήμερον, ή όποία θά 
είνε ή οικοδέσποινα καί ή μήτηρ τής αύ'ριον 
διδασκομένη τήν ποιότητα, διατήρησιν καί 
κατασκευήν τών τροφών, πρέπει νά διδάσκε
ται περί τής τροφής όλων καί ενός έκάστου 
ιδιαιτέρως έν ταυτώ· ή'τοι τήν τοΰ βρέφους, 
τοΰ νηπίου, τοΰ παιδιού καί τοΰ έφήβου, τοΰ 
ώοίμου ανθρώπου, τοΰ γέροντος, τοΰ ύγιοΰς, 
τοΰ πάσχοντος, τοΰ άσθενοΰς· τ ί ωφελεί, ή τί 
βλάπτει τόν έχοντα αδύνατον τόν στόμαχον, 
ή τά σπλάγχνα, ή τά νεΰρα. τόν διαβητικόν, 
ή άρθροιτικόν καί άναλόγως νά κανονίζει τά  
κατά τήν δίαιτάν του.

’Εκτός τών τροφίμων οφείλει νά γνωρίζει 
ολα τά άλλα χρειώδη πρός συντήρησιν τοΰ 
οί'κου, τά εί'δη, τήν ποιότητα, τάς τιμάς, νά

I
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χειρίζεται την βελόνην διά την οικιακήν ο α
πτικήν, ττρος δέ και να γνωρίζγι νοσηλείαν.

Τό όσηρ-έραι καθιστάαενον δυσκολώτερον 
του ύπηρετικοϋ προσωπικού ζητηρ.α φέρει καί 
άλλα -ροβληρ.ατα πρός λύσιν διά την οικοδέ
σποιναν ούτως οφείλει αΰτη νά έξοικειωθή 
και συγχρωτισθη μέ τά μηχκνήματα των 
νέων εφευρέσεων διά τάς οίκιακάς εργασίας, 
ώς μηχανάς διά πλύσιν η σιδηρωρ/.α, τά τοΰ 
ηλεκτρισριοΟ, νά γνωρίζη τά του αεριόφωτος, 
την κεντρικήν θέρρ-ανσιν κτλ. εις τρόπον ώστε 
νά καταστησν) έαυτην άνεςάρτητον των παοα- 
λόγων πολλάκις αξιώσεων του ύπηρετικοϋ 
προσωπικού, καί έν δεδου,ένη περιστάσει νά 
δύναται νά συγκρατγ την άρριονίαν του οίκου 
της καί άνευ της βοήθειας τούτου. Έκτος δέ 
των οικιακών εργασιών οφείλει νά γνωρίζγι 
καλώς την τηοησιν βιβλίων του προϋπολογι
σμού, τών προσόδων καί εξόδων του οίκου της, 
τούς νεωτέρους του οικογενειακού δικαίου νό
μους, ώς καί τούς αφορώντας το υπηρετικόν 
προσωπικόν τοιούτους, καί έν ένί λόγω πρέπει 
νά διδάσκεται η νέα κόρη καί νά έννοησγι, δτι 
όπως υπάλληλός τις όποιουδηποτε κράτους 
οφείλει νά είνε ακριβής εις την έκπλήρωσιν 
τών καθηκόντων του, διότι έκ της ακρίβειας 
αυτού έξαρταται ή ευημερία τοΰ κράτους τοιου
τοτρόπως καί ή οικοδέσποινα είνε ό υπάλλη
λος τοΰ οίκου της έκ τής ακρίβειας τής οποίας 
έξαρταται ή ευημερία αύτοΰ. "Οσον άφορα δέ 
τά κορίτσια τής εξοχής, μετά τής μαγειρικής, 
τών λοιπών οικιακών έργασ ών καί τοΰ εργό
χειρου, απόλυτος ανάγκη είνε νά διδάσκονται 
την καλλιέργειαν τών άνθέων, τών οπωρών καί 
την πτηνοτροφίαν. Την ίκανοποίησιν δέ τής 
συνειδήσεως καί την πρακύπτουσαν έξ οσων 
περιεγράψαμεν γνώσεων ωφέλειαν πρώτη θελει 
αίσθανθή καί απολαμβάνει ή διδαγθεΐσα καί 
έφαρμόσασα αύτάς εις την ζωήν.

Έ ν  Μ ονοίχω ΜΑΡΙΑ. ΠΙΝΕΑΑΗ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΤΕΝ

Ω ραίος θάνατος έπ ισφραγίζων ώραίαν ζωήν !  
Εις· τά λόγΙα αύτα συνοψίζεται ή ΰπαρξις τής 
Μαρίας Μαρτέν. Συμπεριλαμβάνει εβδομήντα 
¿των 'γόνιμον εργασίαν κόρης, συζύγου καί μ η - 
τέρας φ εμ ιν ίσ τρ ιας , από τό Αονδόνειον λίκνον 
της εως τον Παμισιιώι> τάφου της.

Ο πω ς όλαι α ί σ τιγμ α ί τής ζωής της υπήρξε 
καί ή τελευταία της ήρεμος καί ήσυχος καί 
άπήλλαξε τούς αγαπημένους της από τήν άγω-

νίαν επιπόνου θανάτου. ’ Απέθανεν εν ειρήνη,
όπως καί εζησε. “Α λλως τε άπέθνησκεν ήδη
προ ετών ημέραν παρ ’ ημέραν. Δέν έζη πλέον
παρα μόνον με τό πνεύμα καί με την ψυχήν.
Καί όσον τό σώμα έμαραίνετο καί εσβυνε τόσον 
ανθοΰσεν ή ψ υχ ή .

Π νεύμα θετικόν είχε τήν χαράν νά άναμε 
τρήση όλον τό αποτέλεσμα τής άκουράστου δρά ■ 
σεώς της, όλον τό καλόν, τό όποιον τό μακρόν 
έργον της άπέφερε Έάι» δέν ήξιώθη νά ϊδή τον 
θρίαμβον τού φεμ νισμού εϊχεν όμως τήν βε 
βαιότητα ότι δεν έμενε πλέον δ ι’ αυτό παρά  
μικρά απόστασις.

Η ιδιωτική ζωή τής Μαρίας Μαρτέν άπο - 
δεικνύει τήν μεγάλην αλήθειαν, ότι μ ία  γυναίκα  
ήμπορεί νά είναι φεμ ινίστρ ια  και νά εργάζεται 
διά τό κοινόν καλόν, χωρίς διά τούτο νά είναι 
όλιγώτερον καλή σύζυγος καί καλή οικοκυρά 

Εις- τάς- πολιτικάς κα ί κοινωνιολογικάς Ιδέας 
της, τάς όποιας ύπεστήριζε μέ θάρρος, ή Μα- 
ρία Μαρτέν έσεβάσθη πάντοτε και απολύτως 
τάς άρχάς καί τά ς ιδέας των άλλω ν Φιλελευ 
θέρα, σοσιαλίστρ ια , πολεμική, έφιλοξένησεν 
εις· τήν εφημερίδα της πάντοτε καί μέ κάθε 
σεβασμόν τάς ιδέας τάς· πλέον συντηρητικάς, 
τάς πλέον φανατικώ ς θρησκεντικάς. Μία εφη- 
μερίς, έλεγεν, είνα ι ενα πεδίον μάχης εις- τό ό 
ποίον όλοι δικαιούνται νά αγωνίζωεται μέ τά 
όπλα, τά  οποία ό καθείς διαθέτει

Ητο γραγματεύς τής μικτής Στοάς τού * \ν 
θρωπίνου Δικαίου τών ’Ε,λευθέρων ΐεκτάνων, 
τής όποιας υπήρξε καί από τάς πολυτίμους 
ίδρυτρίας

Υπήρξε μέλος τής δημοσίας φ ιλανθρω π ίας  
τών Παρισίων καί τών σχολικών ταμείων δια- 
χειρ ίστρια, εκλεγείσα εις τό X V III τμήμα τώ ν  
\\αρισίων μέ μεγάλην πλειονοψηφίαν.

Ή κηδεία της έγεινε πάνδημος, μέ μεγάλον 
συνοστισμον φ ίλω ν  καί σωματείων γυνα ικείω ν. 
τά όποια προσέφεραν άνθη καί στεφάνους πολ 
λούς.

ίϊμ ίλη σαν α ί κ. κ. Vincenl πρόεδρος τού 
Συνδέσμου τής Ίοότητος, Odilo Deftou, πρόε
δρος τού Γαλλικού Συνδέσμου τώ ν φεμ ινιστικών  
μελετών καί ή δίς Βελιλ’όιι αντιπρόεδρος τού 
αυτού συνδέσμου, ή κ ydie M arcial, πρόε
δρος τον σωματείον τής γ υ να ικ ε ία ς  οκέψεω ς, 
ή κ. Gedalge αντιπρόσω πος κα ί μέλος τής 
Στοάς τω ν έλεν&έρων Τ εκτόνων, τού ’Αν 
θρωπίνου Δ ικαιώματος. ή κ . M arbel αντιπρό
σωπος τού ’Α δελφικού Συνδέσμου τώ ν Γ υ 
να ικ ώ ν  καί ά λλα ι.

MARIE DUPOU1J
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
Τό γλωσσικόν ζήτημα φαίνετα ι προωρισμένον νά 

δημιουργή επαναστάσεις καί πολιτικάς καί κοινωνικάς
ανωμ,αλίας πολύ επικινδύνους.

Ά π ό  ζήτημα καθαρώς επιστημονικόν, διά τό οποίον 
’Ακαδημαϊκοί ά’νδρες θά ήσαν μόνον αρμόδιοι νά κρί
νουν καί νά αποφασίσουν, γ ίνετα ι ζήτηυ.α θρησκευ
τικόν, πολιτικόν, κοινωνιστικόν, ζήτημα προσώπων, 
ζήτημα εξωφρενισμού, ζήτημα τό οποίον παρ ’ ολίγον 
νά αίματοκυλήση πάλιν τήν Ελλάδα.

Τί δέν έλέχθη καί τ ί δεν έγράφη τάς ημέρας αύ
τάς. ΙΙόσα γελοία πράγματα δέν έχαρακτηρίσθησαν 
ώς σοβαρά καί πόσα σοβαρώτατα δέν έγελωτοποιήθη- 
σαν· Οί καΰμένοι οί πρόγονοί (/.ας παλαιοί καί νεώ- 
τεροι πόσα πάλιν δέν ήκουσαν Ώρισμένως εάν ημ - 
ποροΰσαν νά απαντήσουν άπό τούς προαιώνιους τά 
φους των θά επέβαλαν μέ δύο μόνον λόγΙα των σιωπήν 
εις τό τόσον πολεμικόν μένος. “ Ο χ ι  γ λ ώ σ σ α ,  
ά λ λ ά  γ ν ώ σ ε ι ς .  “ Ο χ ι  λ ά γ  I  α,  ά λ λ ά π ρ ά -
I ε ι ς·

Δυστυχώς οί μεγάλοι πρόγονοι, οί οποίοι είτε με 
τήν Δωρικήν, είτε μέ τήν ’Ιωνικήν, ε ίτε  μέ τήν 
’Α ττικήν, είτε μέ τήν Β υζαντινήν, ε ίτε  μέ την δη
μοτικήν έγραψαν έ’ργα αθάνατα, ‘χωρίς ποτέ νά θέ
σουν γλωσσικόν ζήτημα, σιωπούν εις τά βάθη τών 
τάφων τω ν . Καί οί σύγχρονοι οργιάζουν μέ τήν γλώσ
σαν μόνον, καί μέ έργα τόσον ολίγα, ώστε νά περνούν
καί αύτά άπαρατήρητα.

Καί τώρα άφοΰ τό Σύνταγμα άνώρθωσε τήν γλώ σ
σαν δέν θά ύπάρχη άραγε κανείς τρόπος, καμμία μέ
θοδος, κανένα σύστημα, τό οποίον νά διατυπωθή εις 
ά'ρθρα διά νά άνορθώσουν τήν σκέψιν, τήν κρίσιν, τό 
πνεύμα, τά όποία μέ τά  τελευτα ία  αύτά γεγονότα 
άπεδείχθη ότι εις τήν 'Ελλάδα έχουν πάθει τελείαν 
πανολεθρίαν.

’Εν τώ  μεταξύ εις τά σύνορα έχομεν συστηματι- 
κάς πλέον εχθροπραξίας, οί εχθροί μας ετοιμάζονται 
καί παρ’ ολίγον νά έπαναληφθή τάς ημέρας αύτάς τό 
Βυζαντινόν έπεισόδιον τών θρησκευτικών άντεγκλή- 
σεων, εις στιγμάς ύπερτάτων εθνικών κινδύνων, τό 
ίποίον είχε σκιάσει έπ ί εκατοντάδας έτη την κατα 
τά άλλα δοξασμένην εκείνην εποχήν.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΙΣ

Υ πό τήν προεδρείαν τής κ. A vril de S a in te -C ro ix ,  
γενικής γραμματέως τοΰ Έθνικοΰ Συμβουλίου 

τών Γυναικών τής Γαλλίας, διωργανώθη εις τήν α ί
θουσαν τής εταιρείας τών Γραμμάτων μία μεγίστη 
συγκέντρωσις τώ ν άνθρώπων τών ενδιαφερομένων διά
τό μ έλ λ ο ν  τής Γαλλικής φυλής.

Ό  κ . Ch ! eb an t γραμματεύς τής εταιρείας τοΰ 
έργατικοΰ Συνδέσμου συνεκίνησε βαθύτατα τό άκρο- 
ατήριόν του, μέ τήν περιγραφήν τής φριχτής ζωής 
τών μικρών παίδ.ίών εις τά ύαλουργεία. Έ πέμεινεν 
όπως οί ύπάρχοντες προστατευτικοί νόμοι διά τήν 
παιδικήν ηλικ ίαν έφαρμοσθοΰν καί διά τούς μικρούς 
αύτού; έργάτας, άφοΰ οί έπιθεωρηταί άπεδείχθησαν 
ασυνείδητοι καί όργανα τών έργοστασιαρχών. Έ ζή - 
τησε μάλιστα όπως άπαγορευθή ή εργασία τών μ ι
κρών εις τά υαλουργεία.

Μ ετ’ αύτόν ό κ Sembat έπεριγραψε τήν οίκτράν

κατάστασιν τής ύγείας τήν όποιαν δημιουργεί ό άλ- 
κολισμός καί ή εξαντλητική εργασία ημέρας καί νυ- 
κτός μέσα εις τήν άσφυκτικήν αύτήν ατμοσφαίραν 
τών υαλουργείων, καί παρέστησε τήν πρόωρον θνη
σιμότητα εις τήν όποιαν είναι καταδικασμένα τά 
π τω χά  αύτά παιδ ιά . Έ ζήτησε τήν αύστηράν εφαρ
μογήν τοΰ ϋπάρχοντος προστατευτικοΰ διά τήν πα ι
δικήν ήλικ ίαν νόμου καί τό άπαραίτητον μιας πραγ
ματικής επιθεωρήσεως τής εργασίας, ή όποία έχει 
καταντήσει εντελώς φανταστική, ώς πρός τά ύαλουρ
γε ία  καί τελειώνων τον λόγον του έποότεινε τήν απα- 
γόρευσιν τής εργασίας τών ύαλουργείων εις τά παιδιά .

Μετά σχετικάς άγορεύσεις τοΰ βουλευτοΰ Χάβρης 
κ. S ieg fr ied , τοΰ βουλευτοΰ τοΰ Σηκουάνα κ. Codars 
καί τής κ. Leon B runschvig γενικής γραμματέως τοΰ 
εργατικού Τμήματος τοΰ ’Εθνικού Συμβουλίου τών 
Γυναικών τής Γαλλίας έλήφθη ή άπάφασις νά ζητηθή 
απο τήν Βουλήν νόμος, άπαγορευων τήν εργασίαν τών 
παιδιών εις τά ύαλουργεία.

Α ί ξέναι φοιτήτριαι εις τά  Παρισινά Π ανεπιστή
μια αύξάνουν καταπληκτικώς, εις μερικά δέ 

μαθήματα καί υπερβαίνουν τούς άνδρας. Εις τήν ια 
τρικήν σχολήν αίφνης έπ ί 434 ξένων μαθητών 302 
είναι γυναίκες, έκ τών όποιων π ά λ ιν  290 ρωσσίδες. 
Εις τήν Νομικήν Σχολ,ήν 88  φοιτήτριαι Ρωσσίδες καί
μία άπό τήν Στυρίαν.

Εις τό μάθημα τών φυσικών έπ 'στημώ ν επί 502 
φοιτητών είνα ι έγγεγραμμέναι 137 φοιτήτριαι.

Εις τήν φιλοσοφικήν σχολήν επ ί 1329 ξένων φοι
τητών, 789 γυναίκες καί άνδρες μόνον 540.

Αί Ρωσσίδες κατέχουν τήν πρώτην θέσιν μεταξύ 
όλων τών ξένων φοιτητριών.

Ο μεγάλος τών γυνα ικείω ν συρμών οίκος Lag» in 
άποκλείει τόν νεωτερισμόν τών σαλβαριών διά 

δηλώσεως τής κ. Paquin , ότι κανέν φόρεμα τοιούτου 
είδους δέν κατεσκευάσθη εις τά  καταστήματά της.

Τή πρωτοβουλία τής κοινωνιστικής μερίδος ώρίσθη 
όπως καθιερωθή μ ία  ημέρα τοΰ έτους διά διαδηλώ
σεις φεμ-ινιστικάς εις όλην τήν Γερμανίαν.

Αί γυναίκες τοΰ φιλελευθέρου κόμματος διοργάνω- 
σαν έσπερίδας πολιτικών συζητήσεων διά την μόρ- 
φωσιν τών γυναικών εις τήν πολιτικήν. Αί παρευρι- 
σκόμεναι θά μελετούν τάς έβδου.αδιαίας έργασίας τής 
Βουλής καί τά πολιτικά εν γένει νέα. Η πρόεδρος 
θά δίδη περίληψ ιν τώ ν έξωτερικών καί έσωτεριχών 
ζητημάτων τοΰ κράτους καί μετά ταΰτα  αρχίζει η 
συζήτησις έπ ί τών λεπτομερειών.

Β Ι Β Λ Ι Α
Εις ένα κομψόν, καλοτυπωμένον καί καλλιτεχνικόν 

βιβλιαράκι, σαράντα περίπου σελίδων ό Κρητικός 
συγγραφεύς κ. Βουτετάκης διορθώνει μερικάς πλάνας 
τοΰ περί Κρήτης λόγου, τόν οποίον ό κ. Pichón είπεν 
εις τήν Γαλλικήν Βουλήν τής 12 ’Ιανουάριου.

Τό βιβλίον είνα ι γραμμένο γαλλικά . Λόγος διά νά 
άναγνωσθή άπό όλους τούς έπ ιφχνείς ξένους καί ιδίως 
έκείνους οί οποίοι άνέλαβαν τήν εντολήν νά προστα
τεύουν μέ ειλ ικρίνειαν τά δίκαια τής Κρήτης. Λόγος 
ακόμη νά άναγνωσθή καί άπό όλους τούς "Ελληνας, οί 
οποίοι τόσον ολίγον διαβάζουν 'Ε λληνικά.

Ο κ. Βουτετάκης γίνετα ι ό θερμός συνήγορος όχι
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μόνον τής πατρίδος του, άλλο τής άληθείας καί τής 
δικαιοσύνης, καί το έ'ργον του αποτελεί μίαν ώραίαν 
καί δυνατήν διαμαρτυρίαν κατά τής αύθαιρεσεωε τών 
ισχυρών. Τό βιβλίον αύτό άποδεικνύει άκόμη ότι ο! 
Κ ρήτεςδέν ήςεύρουν μόνον νά άμύνωνται καί νά ζη 
τουν τό δίκαιόν των μέ τά όπλα, άλλά καί ώς πολιτει- 
ολόγοι συγγραφείς τής περιωπής καί τής δυνάμεως 
του συμπαθούς εκ Κρήτης συγγραφέως.

Ή  ψ υ χ ή  τ ο υ  π α ι δ ή ο ϋ .  Τόν τίτλον αυτόν 
φέρει τό ώραίον έργον του καθηγητοϋ τής ψυχ ιατρ ι
κής ε’ις τό Πανεπιστήμιον του Κιέβου κ. 15'1ςΟΓ8ΐιγ, 
τό οποίόν μετεφράσθη εις τήν γλώσσαν μας άπό τόν 
έπιθεοιρητήν τών Ε λληνικώ ν σχολείων τής Μακεδο
νίας κ. Α. Π απαζαχαρίου. Τό βιβλίον έπιστημονικώ- 
τατον καί μέ γνώσιν βαθείαν τής παιδικής ψυχής ε ί
ναι οδηγός πολύτιμος διά τάς μητέρας καί τούς π α ι
δαγωγούς ά'νδρας καί γυναίκας.

Ν0ΙΚ0ΚΓΡΙ0 ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ
Η Σαρακοστή μέ τής νηστείες της δίδει άφορμ,ήν 

εις ποικιλίαν φαγητών ορεκτικών, τά όποία όμως 
σπανίως είνα ι καί υγ ιεινά . "Ολα τά θαλασσινά κατά 
κανόνα σχεδόν είνα ι δύσπεπτα καί μάλιστα δΡ άρ- 
θροιτικούς καί πάσχοντας άπό νοσήματα επιδερμικά 
εν γένει βλαβερά.

Γίνονται δέ ακόμη δυσπεπτότερα, διότι ή_ μαγει
ρεύονται βαρείά, μέ πολλά ερεθιστικά άρτύματα καί 
μπαχάρια, ή τρώγονται ώμά. >

Τά στρείδια καί τά μήδία είνα ι ευκολοχώνευτα 
όλους τούς μήνας που έχουν ρ, όταν εννοείται δέν άπα- 
γορεύονται άπό τόν ιατρόν δ ι’ ειδικά νοσήματα. Τά 
μήδ,Ια, όταν είναι μεγάλα, πολίτικα, γίνονται παρα- 
γεμιστά καί είναι τροφή ευχάριστος καί σχεδόν άβλα-
βής.

Μ ή δ , ϊ α  π α ρ α γ ε μ ι σ τ ά .  Βράζετε μ ’ά όκ. 
κρομμύδια κομμένα άθερίνα μέ λάδι καί μέ νερό, καί 
δύο τρία καρότα ψιλοκομμένα έως ότου γίνουν άλοιφή. 
Τά περνάτε άπό τρυπητό, προσθέτετε μαϊντανό ψιλο
κομμένο, ά'νιθο, ρύζι, σταφίδα, κουκουνάρια πορτοκα- 
λόφλουδο καί τά στριφογυρίζετε όλα μαζή εις τήν φω- 
τ ίά , προσθέτοντας ολίγο κρασί, καί τό άνάλογον αλα
τοπίπερο. "Εχετε τά μήδ'α σας ξυσμένα καί πλυμένα, 
τά βάζετε εις τέντζερι χωρίς νερό καί εις μετρίαν 
φωτ,ΐά νά άνοίξουν, έ'πειτα τά γεμ ίζετε, όχι πολύ, 
διότι τό ρύζι μέ τό βράσιμον δ ιπλασιάζετα ι, τά δέ
νετε μέ κλωστήν ένα ένα, τά άραδιάζετε εις τό τέν- 
τζερι, προσθέτετε τό ανάλογον νερό, λάδι καί μισό 
ποτήρι άσπρο κρασί άριτσίνωτο καί τά άφίνετε νά 
βράσουν. Τά κατεβάζετε, άφαιρείτε τής κλωστές καί 
τά σερβίρετε τακτικά , ώστε νά σχηματίσετε ώραϊο 
πιάτο.

Μέ τήν ίδιαν σύβρασιν κάνετε τά μικρά μήδ,ϊα μέ 
ρύζι, τά ίπο ία  ρίπτετε εις τό ρύζι όταν είνα ι μισο- 
βρασμένο. ’Αντί μήδ.Ια ήμπορείτε νά κάμετε μέ τό 
ρύζι, σηπίές καί καλαμάρια, ή νά τά παραγεμίσετε 
μέ τήν σύβρασιν αυτήν, νά τά ράψετε έ’π ε ιτα  καί νά 
τά ψήσετε μέ λάδι, κρασί, μαϊντανό καί 1 φύλλο δά- 
φνη.

Ά ό τ α κ ό ς ·  Ο ’ Αστακό πρέπει νά είνα ι ζων 
τανός καί νά κλεισθή μέ καθαρόν πανάκι ή τρύπα 
που έχει εις τό άκρον τής ουράς. Βάζετε μεγάλο 
τέντζερ ι καί όταν τό νερό βράση ρ ίπτετε αρκετό αλά

τ ι , καρόττα σέλινο καί μαϊντανό, π ιπέρ ι καί δάφνη 
3 κουτάλάς ξύδι καί 1 σκελίδα σκόρδο άπάστρευτη. 
Έ π ε ιτα  ρ ίπτετε καί τόν άστακό ό όπ°ΐος άναλόγως 
τοϋ μεγέθους του βράζει άπό μισή έως μία ώρα. Έ αν 
θέλετε νά τόν σερβίρετε βραστό, καθαρίζετε τήν ουράν 
τήν κόπτετε ώραίες φέτες καί τήν σερβίρετε επάνω 
εις μίαν πατατοσαλάταν πουρέ, δηλαδή λυομένην, 
άρτυμένην μέ λάδι καί λεμόνι καί σκεπασμένην απο 
μαγιονέζα. Τήν καρκάσαν τοϋ σώματος τοποθετείται 
ώς συνέχειαν τής ουράς καί γαρνίρετε μέ τά πόδια 
τοϋ αστακού, τοποθετημένα εις τρόπον, ώστε να φα ί
νεται ζωντανός. Στολίζετε γύρω, γύρω μέ πυκτά αυγα 
κομμένα εις στρογγυλές φέτες, μέ έληές καί μέ καρ- 
δ,ϊές μαρουλ,Ιών.

Ά ό τ α κ ό ς  γ ια ^ ν ΐ-Κ ο κ κ ιν ίζ ετ ε  ένα κρομμύδι ψ ι
λοκομμένο καί τρία τέσσερα καρότα περασμένα άπό 
τήν μηχανή, ένα μάτσο μαϊντανό, άλατοπίπερο, 1 
φύλλο δάφνη καί μ£ά σταλιά σκόρδο,άν σάς άρέση. Τά 
σβύνετε μέ ένα ποτήρι τοϋ νεροϋ άσπρο κραοι, προ
σθέτετε καί τά αυγά τοϋ αστακοϋ,άν έχη καί τα αφ ι- 
νετε νά σιγοβράσουν, προσθετόντες καί άνάλογη ντο
μάτα. "Οταν είναι έτοιμα ρίπτετε τόν βρασμένον ασ
τακόν σας καθαρισμένον άπό τά κόκκαλα νά πάρη 
μόνον μία βράση. Σερβίρετε. Κατά τόν ίδιον τρόπον 
ήμπορείτε νά βάλετε τόν άστακόν κομμένον κομμάτια 
μαζή μέ τά κελύφη του. ’Αλλά άφοΰ τόν βράσετε καί 
τόν κόψετε, τόν βάζετε μέσα σέ σουπιερίτσα βαθουλή, 
τοϋ χύνετα ι αρκετό κονιάκ, τοϋ βάζετε φωτίά καί 
τόν κα ίετε. "Ε πειτα τά κομμάτια όπως είναι ρίπτετε 
εις τήν σάλτσα, νά πάρουν μίαν βράσι.

ΚΎΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ Ι’ ΕΡΓΑΤΙΔΑΣ

Εις το κατάστημα τής Οίκοκυρικής χαί 
Επαγγελματικής Σχολής οδός Όμηρου 24, 
λειτουργεί κάθε Κυριακήν άπό τάς 9— 12 
π. μ. τό Κυοιακόν Σχολεΐον δ ι’ αμαθείς έργά- 
τιδας καί υπηρέτριας.

Ίερεύς εξηγεί τό Εύαγγέλιον τής ήμερας 
διδάσκεται δέ άνάγνωσις, γραφή καί αριθμη
τική, ώς καί τά καθήκοντα τής γυναικός εις 
τήν οικογένειαν, τήν κοινωνίαν καί την πα
τρίδα. Αί έ’χουσαι άμ.αθεΐς υπηρέτριας δύναν- 
ται νά τάς στέλλουν εις τό Κυριάκόν Σχο
λεΐον πρός μο’ρφωσιν.

’Επίσης τάς Κυριακάς δανείζονται βιβλάα 
άπό τήν λαϊκήν βιβλιοθήκην τής Σχολής πρός 
τάς έργάτιδας εργοστασίων, ώς καί πρός κάθε 
γυναίκα ή κόρην, επιθυμούσαν νά περνά τας 
ώρας τής άναπαύσεώς της μ.έ την συντροφιάν 
τερπνών καί διδακτικών βιβλίων.

ΚΟΡΗ γνωρίζουσα τήν ’Αγγλικήν, δυναμέ- 
νη δέ νά βοηθγ εις τήν ραπτικήν καί νά συνο- 
δευν) μικρά εις τόν περίπατον ζητεί θέσιν εις 
οικογένειαν. Συνιστάται θερμότατα άπό ημάς.


